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ในที่สุดปีนี้ก็เดินทางมาถึงปลายปีแล้วอย่างรวดเร็ว นับเป็นปีที่มี

เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายสำาหรับประเทศไทย 

ภทัร ฟลที ลสิซิง่ แมกกาซีนฉบบัปลายป ีเรามเีรือ่งราวทีน่า่สนใจมา

ฝากคุณผู้อ่านทุกท่าน ปลายฝนต้นหนาวไปท่องเท่ียวแนวผจญภัย

ที่ลาวใต้ประเทศเพื่อนบ้านของเราต้อนรับการมาถึงของ AEC ใน 

ปีหน้า ปลายปีเป็นฤดูแห่งการออกเดินทางท่องเท่ียวของผู้คน เรามี

ยานพาหนะที่เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวบนท้องถนนมาฝาก  

X6 จาก BMW และ XC60 จาก Volvo รวมท้ังเร่ืองราวของสถานท่ีพัก

แนวดีไซน์แห่งใหม่จาก X2 ที่กาญจนบุรี และอื่นๆ อีกมาก รอคอย

ทกุทา่นอยูใ่นฉบบันีแ้ลว้ มคีวามสขุกบัช่วงเวลาสง่ทา้ยปลายปนีีก้นั

ทุกๆ ท่านครับ

Message From Executive

เวลาไม่เคยคอยใคร

ฉบบัทีแ่ล้วทางทมีงานต้องขออภยัในความผดิพลาดทีห่น้าปก 
ในส่วนของชื่อหนังสือ ซึ่งเป็นความประมาทและไม่ละเอียด
ของกระบวนการผลิต ทำาให้เราต้องมานั่งทบทวนและ
วางแผนระบบการทำางานกันใหม่ สร้างระบบการตรวจสอบ
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและสามารถส่งมอบงานคุณภาพ
สู่ผู้อ่านทุกท่าน ซึ่งเป็นความตั้งใจสูงสุดของเรา
   

กองบรรณาธิการ
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PL News

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) ได้จัดหลักสูตรอบรมการ

ขับขี่ปลอดภัยด้านการใช้รถยนต์ให้กับพนักงานธนาคาร UOB  

โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอบรม ในวันที่ 8 กันยายน 2557 

และวันที่ 27 กันยายน 2557 ณ บริษัทของลูกค้า โดยมีผู้เข้า

รับการอบรมประมาณ 150 ท่าน จึงต้องจัดการอบรมเพื่อให้

ผู้ใชร้ถเกดิความกระจา่งและความไว้วางใจในการแก้ปญัหาตอ่ไป

ขับขี่ปลอดภัย
ด้านการใช้รถยนต์

AD
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Update

ตัวเรือนทำาจากสแตนเลสสตีลขนาด 47.50 มม. ให้ความรู้สึก

แน่นหนาบึกบึน สมกับเป็นจอมผจญภัย หน้าปัดเป็นสีดำา

ทำาให้สีของเข็มและขีดบอกเวลาบนหน้าปัดดูโดดเด่น นาฬิกา

เรือนนี้สามารถบอกเวลาได้ 2 ไทม์โซนแบบ GMT เหมาะ

อย่างยิ่งสำาหรับผู้ชื่นชอบโลกใต้นำ้า มันสามารถกันนำ้าลึกได้ถึง 

200 เมตร ปุ่มกดและเม็ดมะยมเป็นแบบขันเกลียว ที่สำาคัญ

นาฬิกาเรือนนี้มีเทคโนโลยีอัจฉริยะ Kinetic@Cal.5M85 ซึ่ง

คอืกลไกลกูผสมทีเ่ปลีย่นการเคลือ่นไหวของข้อมอืให้กลายมา

เป็นพลังงานไฟฟ้าหล่อเลี้ยงกลไกอยู่อย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ 

สามารถสำารองพลังงานเก็บไว้ได้นาน 6 เดือนแม้ว่าคุณจะไม่

ได้ใช้งานมันเลยก็ตาม 

Seiko Prospex
KINETIC GMT DIVER

คุณชอบดื่มไวน์หรือเปล่า นี่คือตู้ไวน์กระจก
ของฝรั่งเศส Enomatic สำาหรับคนท่ีเปิดไวน์
แล้วด่ืมไม่หมดในคราเดียวไม่ต้องเป็นห่วง ตู้
น้ีสามารถบรรจุไวน์ได้ 8 ขวด พร้อมเสิร์ฟใน
อุณหภูมิท่ีพอดี สำาหรับขวดท่ีเปิดแล้วดื่มไม่
หมดสามารถแช่เก็บไว้ในตู้ได้นาน 3 อาทิตย์ 
เพราะตูน้ีม้รีะบบควบคมุความดนัอากาศ ชว่ย
ป้องกันการออกซิเดช่ันของไวน์ได้เป็นอย่างดี 
ภายในตู้แบ่งออกเป็นสองส่วน สำาหรับไวน์
แดงและขาวอยา่งละส่ีขวด คุณสามารถมัน่ใจ
ถึงคุณภาพของไวน์ที่จะถูกเก็บรักษาในตู้นี้ได้
เป็นอย่างดี เหมาะกับคนรักไวน์อย่างแท้จริง

“มองโกเลียบาร์บีคิวใต้แสงดาว”
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป 
“เดอะศาลา” โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ 
สขุมุวทิ พร้อมต้อนรบัลมหนาว เชิญคณุ
และคนรู้ใจมาลิ้มรสอาหารมองโกเลีย
บาร์บีคิว ดื่มดำ่าในบรรยากาศสบายๆ 
รมิสระนำา้และสวนธรรมชาติกลางเมือง 
เต็มอิ่มไปกับมองโกเลียบาร์บีคิว โดย
ทีมเชฟได้เลือกสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมมา

ให้คุณได้ลิ้มลองถึงที่ คุณสามารถเลือก
รับประทานสารพัดเน้ือช้ันดี นอกจากน้ี
เรายงัมบีรกิารอาลาคาร์ทเมนูท้ังอาหาร
ไทยและอาหารนานาชาติ 
การันตีความอร ่อยจากมองโกเลีย
ส่งตรงถงึคณุท่ีเดอะศาลาในราคาสบาย
กระเป๋าเพียง 490++ บาทต่อจาน หรือ 
780++ บาท รวมผลไม้สดและของ
หวาน

มองโกเลียบาร์บีคิวที่เดอะศาลาเปิดให้
บรกิารทกุวนัตัง้แตว่นัที ่17 พฤศจกิายน 
เวลา 19:00 – 22:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำารองที่นั่ง
ล่วงหน้า โทร 0 2649 8365 
จองผ่านออนไลน์สโตร์ที่ 
www.sheratongrandesukhumvit.com/

en/store

มองโกเลียบาร์บีคิว

แรงบันดาลใจจากอากาศร้อนของบราซิล นำารุ่นคลาสสิค

ของ Nike ทั้ง 3 รุ่น มาแปลงโฉม

Nike เปิดตัวคอเล็คชั่นใหม่ บรีธ (Breathe) ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก
สภาพอากาศร้อนชื้นของบราซิล รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิต การออก
กำาลังกายบริเวณชายหาดมาสร้างสรรค์รองเท้าคอลเล็คชั่นใหม่ โดย
เลือกใช้วัสดุนำ้าหนักเบาที่สามารถระบายอากาศได้ดีมาใช้กับรองเท้า
คอลเลกชัน่น้ี Nike ได้นำารองเท้ารุน่คลาสสคิ ทัง้ 3 รุน่ มาแปลงโฉม ทัง้ 
แอร์แม็กซ์ (Air Max) ลูนาร์ (Lunar) และ โรเช (Roshe) ให้กลาย
เป็นรองเท้าทีม่นีำา้หนกัเบาและมกีารระบายอากาศได้ดเียีย่มเป็นพเิศษ โดย
ลดทอนองค์ประกอบลงจนเหลือเพียงส่วนที่เป็นหัวใจสำาคัญเท่านั้น 
นอกจากนี้ยังมีผ้าตาข่ายสเปเซอร์ระหว่างช้ันวัสดุบริเวณหน้ารองเท้า
คอยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศได้ดียิ่งขึ้น
สำาหรับคอลเล็คช่ันน้ีเร่ิมวางจำาหน่ายในประเทศไทยต้ังแต่วันท่ี 13 ตุลาคม 
2557 ใครเป็นแฟนของไนกี้ลองแวะไปชมตัวจริงที่ช็อปของไนกี้ดูได้

Nike Holiday 2014 
“Breathe” Collection
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New Model

Volvo กล่าวไว้ใน website ของพวกเขาว่า Volvo XC 60 สามารถตะลุยไปได้ใน
ทุกเส้นทาง Luxury SUV จากค่าย Volvo ยืนอยู่ในกลุ่มบน ในตลาดมีคู่แข่งจาก
ฝั่งยุโรปด้วยกันที่ดุดันทั้งหน้าตาและราคาค่าตัว รวมทั้ง SUV หรูจากญี่ปุ่น ซึ่งนับ
วา่ตอ่สูก้นัดเุดอืดไมน่อ้ยไปกวา่รถยนตร์ปูแบบอืน่ๆ แต่สำาหรบัลูกค้าท่ีเลือก Volvo 
ดูเหมือนว่าจะเป็นลูกค้าที่รู้จักแบรนด์เป็นอย่างดี ลูกค้าหลักๆ ของ Volvo น่าจะ
เป็นลูกค้าที่ผูกพันเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า และบอกต่อๆ กัน แต่แน่นอนว่า 
Volvo ย่อมต้องการที่จะขยายฐานลูกค้าของตัวเอง

Volvo ในยุคหลังรูปร่างหน้าตาดีไซน์์ปรับใหม่มีความร่วมสมัยมากข้ึน 
มิได้มีหน้าตาท่ีดูเหมือนเอาใจคนสูงวัยและตลาดครอบครัวซึ่งถือได้ว่าเป็น 
กลุ่มลูกค้าใหญ่ของ Volvo เรารับเจ้า XC 60 สีดำามาไว้ในครอบครอง ทำาตัว
เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของมัน เมื่อนั่งอยู่หลังพวงมาลัยของรถ Style นี้ ทัศนวิสัยใน
การมองทอ้งถนนเบือ้งหนา้ดกีวา่รถเกง๋ แมจ้ะเปน็การใชก้บัทอ้งถนนในเมอืงใหญ ่
ภายในออกแบบอยา่งเรยีบงา่ยตามแนวนยิมของนักออกแบบจากสแกนดิเนเวยีน 

รถยนต์รุ่นใหม่ๆ การเชื่อมต่อระหว่าง Smart Phone กับเครื่องเสียงในรถ
รวมทั้งระบบโทรศัพท์ทำาได้ง่ายดาย เพียงครู่เดียวเพลงทั้งหมดใน Smart Phone 
ของเรากส็ามารถถา่ยทอดผา่นเครือ่งเสยีงของเจา้ XC 60 แมว้า่จะมขีนาดตวัใหญ ่
แต่ก็สามารถใช้งานในเมืองได้อย่างคล่องตัว 

แน่นอนว่าเม่ือเป็น Volvo ย่อมต้องอัดแน่นไปด้วยระบบความปลอดภัย
เพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เช่นเดียวกับ Volvo รุ่นอื่นๆ อาทิระบบ City Safety 
เทคโนโลยีท่ีอาศัยแสงเลเซอร์ท่ีสามารถรับรู้การชนที่กำาลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าที่
ความเร็วไม่เกิน 50 กม./ชม. โดยเริ่มแรกระบบ City Safety จะเตรียมระบบเบรก
ให้พร้อมเพื่อให้ตอบสนองได้เร็วขึ้นเมื่อคุณกดแป้นเบรก และถ้าคุณไม่ได้เหยียบ
เบรก ระบบ City Safety จะเบรกใหค้ณุ และตดัการเรง่เครือ่งเพือ่ลดผลของการชน
ใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ ดยีิง่ไปกวา่นัน้ถา้ความแตกตา่งของความเรว็ระหวา่งรถของคณุ
กบัรถคนัหนา้นอ้ยกวา่ 15 กม./ชม. ระบบ City Safety สามารถปอ้งกนัการชนไมใ่ห้
เกิดขึ้นแต่เนิ่นๆ ได้ ระบบ City Safety จะทำางานทันทีที่คุณสตาร์ทรถ และพร้อม
ท่ีจะช่วยคุณในเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ดังกล่าว นอกจากนี้ในชุดระบบความ
ปลอดภัยยังมีระบบอื่นๆ อีก อาทิ Lane Departure Warning, Adaptive Cruise 
Control, Park Assist รวมไปถึงกล้องที่ติดตั้งไว้รอบคันใช้งานในระบบช่วยจอด 
และการเข้าออกจากช่องที่มีจุดอับได้เป็นอย่างดี

บนทางหลวงนอกเมืองเราทดลอง Set ระยะห่างระหว่างเรากับรถคันหน้า 
จากนัน้ Lock ระดบัความเรว็โดยสัง่การผา่น Cruise Control จากพวงมาลยั ตอ้ง
ยอมรบัวา่ระบบนีท้ำาใหก้ารขบัรถบนทางตรงยาวๆ บนทางหลวงสะดวกสบาย เมือ่
มรีถแซงเขา้มาในชอ่งการจารจรของเราตรงหนา้อยูใ่นชว่งระยะทีต่ัง้ไว ้ระบบชะลอ 
ความเรว็เครือ่งยนตจ์ะทำางาน หากเปน็ระยะประชดิระบบเบรกอตัโนมตัจิะทำางาน
ทันที ซึ่งช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี 

เคร่ืองยนต์แม้จะมีขนาดเพียง 180 hp แต่เจ้าดีเซลตัวนี้ให้แรงบิดตำ่า
และประหยัดนำ้ามันยอดเยี่ยม ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้า ขับขี่สนุกสนาน กดคันเร่ง
ลงไปนดิเดยีว กำาลงัจากเครือ่งยนต์ตอบสนองมาทนัทแีบบไม่รรีอ ลมืไปเลยว่านีค่อื
เครือ่งยนต์ดเีซล ความแรงบวกกบัอตัราการซดนำา้มนัท่ีน่าประทับใจ เป็นเหตุผลอนั
ดบัต้นๆ เลยทีเ่ราชืน่ชอบ การปรบัโฉมในรุน่ปี 2014 หน้าตาของมนัเปล่ียนแปลงไป
ไม่มากนัก แต่ก็ดูโฉบเฉี่ยวขึ้น เรียกได้ว่าใครที่เบื่อรถเก๋งอยากได้ SUV ที่ลุยไปได้
ทกุสภาพถนน ประหยดันำา้มนั มรีะบบความปลอดภยัเต็มรปูแบบท่ีจะช่วยอำานวย
ความสะดวกในการเดนิทางใครทีช่อบออกต่างจงัหวดัชอบท่องเทีย่วในวนัหยดุกบั
ครอบครัวหรือเพื่อนฝูง สำาหรับเรา XC 60 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ   

Volvo xc 60
Diesel

/2014/

สนใจ Volvo XC 60

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

ฝ่ายการตลาด

โทร.02 290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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New Model

เชื่อว่าช่วงเวลานี้แฟน BMW หลายคนล้วนกำาลังชื่นชมกับ X4 
ที่เพิ่งอวดโฉมในงาน BMW ที่ผ่านมา ในช่วงเวลาเดียวกันเรา
รบัมอบ BMW X6 xDrive30d รุน่ปรบัแตง่หนา้ตาใหมเ่ครือ่งดเีซล
มาทดลองใช้งาน สีขาวโดดเด่นสะดุดตา X6 มีขนาดตัวที่ใหญ่
บึกบึน เรียกว่ามาในรูปแบบแมนเต็ม 100 ที่สำาคัญหัวใจของ X6 
คนันีเ้ปน็ขมุพลงัดเีซล เมือ่พดูถงึเครือ่งยนตด์เีซลแนน่อนวา่ทกุคน
มองไปท่ีการประหยัดพลังงาน แต่ดีเซลสมัยใหม่มิเพียงประหยัด
พลังงาน แต่ทว่ายังมีความแรงด้วย

ขึ้นชื่อว่า BMW ภายใต้สัญลักษณ์ใบจักรสีฟ้าไม่เคย
สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆ เลย งานออกแบบ งานประกอบ 
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมทุกอย่างประณีตและยากที่จะลอก
เลยีนแบบ สมรรถนะของขมุกำาลงัทีอ่ยูใ่ต้ฝากระโปรงคอืเครือ่งยนต์
ดีเซล 6 สูบใหม่ สามารถผลิตกำาลังสูงสุด 218 แรงม้าและแรง
บิดสูงสุด 540 นิวตัน-เมตร พร้อมทั้งเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด เรา
เข้าไปดขู้อมลูของ X6 ใน website ของ BMW ประเทศไทย มร.มคิาเอล 
คอร์ดิส ประธานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยกล่าวว่า “BMW 
X6 xDrive30d ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์รถยนต์อเนกประสงค์ SAC 
Sports Activity Coupé มเีอกลกัษณ์โดดเด่น ทัง้ในด้านของดไีซน์
ที่ผสมผสานความสปอร์ตเข้ากับคอนเซ็ปต์รถยนต์อเนกประสงค์
ได้อย่างลงตวั ในด้านของสมรรถนะความคล่องแคล่วปราดเปรยีว
และความประหยัดนำ้ามันเป็นเลิศ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบรุ่นใหม่นี้
ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอดเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบที่มี
สมรรถนะและประสิทธิภาพความประหยัดนำ้ามันดีที่สุดในโลกใน
ปัจจุบัน...”

เราทดลองกดคนัเรง่ลงไปเมือ่อยูบ่นทางตรงยาวๆ บนทาง
สายรองนอกกรุงเทพฯ ที่มีรถน้อย เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ เกียร์ 8 
สปีดของ X6 ไม่ทำาให้ผิดหวังเลย ภายในห้องโดยสารเบาะหนัง
สีส้ม  แดชบอร์ดสีดำา มีลวดลายวงกลมเล็กๆ ดูแปลกตา มองดู
คู่แข่งที่ดูสูสีน่าจะเป็น Land Rover กับ Porsche Cayenne ส่วน
จะเลือกอะไรข้ึนอยู่กับความชอบส่วนตัว เพราะเม่ือมองรถระดับน้ี
ราคาคงไม่ใช่ปัญหา หากแต่เป็นรายละเอียดที่ต้องมองกันอย่าง
รอบด้านและถามใจตัวเองว่าชอบอะไร 

BMW X6 xDrive30d ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ 6 สูบแถวเรียง 
ขนาด 3.0 ลิตร ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมน�้าหนักเบามีน�้าหนัก
เพียง 185 กิโลกรัม พร้อมด้วยเทคโนโลยีอัดอากาศแบบ
เทอร์โบแปรผันและเทคโนโลยีระบบฉีดน�้ามันด้วย หัวฉีด Piezo 
เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่นี้สามารถผลิตแรงบิดมหาศาลถึง 540 
นิวตันเมตร ที่รอบเครื่องยนต์ 1,750-2,500 รอบ และก�าลัง
สูงสุด 218 แรงม้า ส่งก�าลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด มี
อตัราเร่ง 0-100 กโิลเมตรต่อชัว่โมงภายในเวลาเพียง 8.1 วนิาที 
อีกทั้งยังมีความประหยัดน�้าม้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยอดเยี่ยม BMW X6 xDrive30d มีอัตราการประหยัด
น�้ามันเฉล่ีย 13.6 กิโลเมตรต่อลิตร และอัตราการคายไอเสีย
คาร์บอนไดออกไซด์เพยีง 195 กรัมต่อกิโลเมตร ตามมาตรฐาน

การวัดค่าเฉลี่ย EU

สนใจ BMW X6

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

ฝ่ายการตลาด

โทร.02 290 7575 ต่อ 102, 423, 456

BMW X6 xDrive30d
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Technology

Truck จาก Mercedes Benz เปิดตัวในงาน IAA หรือ International 

Autoausstellung ที่เรานำามาให้ชมกันนี้ ถือเป็นอีกหน่ึงของความยอดเย่ียมใน

แวดวงรถ Truck ของโลก แม้ว่านี่จะยังเป็นเพียงรถต้นแบบ แต่เราก็พอจะมอง

เห็นทิศทางในอนาคตที่บรรดาค่ายรถ Truck ยักษ์ใหญ่ของโลกจากฝ่ังยุโรปจะ

พัฒนาให้เกิดขึ้น

Mercedes Truck คนันีไ้ม่เพยีงแต่รปูร่างหน้าตาทีด่งึดดูความสนใจ โฉบเฉีย่ว และ

ดูสวยงาม ทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสาร ชนิดที่เรียกได้ว่าสู้กับบรรดารถ

นั่งส่วนบุคคลที่หรูหราได้อย่างสบายๆ แต่มันยังถูกอัดแน่นไว้ด้วยเทคโนโลยีแห่ง

อนาคตมากมาย อาทิ ระบบเครื่องยนต์ที่ปล่อย CO2 สู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณ 

ทีต่ำา่มาก ระบบ Highway Pilot ทีเ่ป็นระบบขบัขีอ่ตัโนมตัทิีร่ถสามารถวิง่ไปเองได้

โดยไม่ต้องพึ่งพาคนขับบน Highway แน่นอนว่าย่อมต้องเป็นถนน Highway 

ของยุโรป การทดสอบการใช้งานนั้น Mercedes ทำากันบนนออโต้บาน Highway 

ที่มีช่ือเสียงระดับโลกของเยอรมนี เมื่อรถใช้ระบบนี้บน Highway เบาะที่นั่งของ

คนขับสามารถหมุนได้ 45 องศาอย่างอิสระ  สามารถหันไปทำางานอย่างอื่นผ่าน 

Tablet หรอืใช้ Tablet ตรวจเชค็ระบบต่างๆ ของรถกส็ามารถทำาได้ หรอืพกัผ่อนได้

อย่างสบาย มเีรดาร์ตรวจจับรอบคัน ปราศจากจุดบอดทางด้านสายตาทีมั่กเกดิข้ึน

กับรถหัวลากเมื่อเวลาเดินทางบนท้องถนน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของความ

ลำ้าสมัยของ Truck สุดไฮเทคจาก Mercedes Benz 

รถ TRUCK แห่งอนาคต
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Travel

หอ้ยโหนโจนไตใ่นปา่ดบิแหง่ลาวใต้

ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ /เรื่อง

บารมี เต็มบุญเกียรติ /ภาพ

ความสุขไม่มีพรมแดน 
และพรมแดนไม่อาจกีดกั้นความสนุก
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 กิจกรรมโหนรอก โรยตัว เดินป่า ที่ถูกเรียกส้ันๆ 
อย่างเห็นภาพและได้ใจความ คือ Tree Top Explorer ใน
ดินแดนลาวใต้ จึงเป็นความสนุกที่คนรักวิถีผจญภัยไม่ควร
พลาด เพราะทริปนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นท้าทายกับการ
เดนิทางผ่านป่าดบิ โดยไต่จากระดบัความสงูเฉลีย่ราว 1,200 
เมตร ลงไปสูท่ีพ่กัในโอบกอดของเทอืกเขาสงู ผนืป่าดบิ และ
นำ้าตกสูงสวยที่แผ่กว้างเป็นม่านขาวสะอาดตา ณ ความสูง 
860 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง
 ความท้าทายทีส่ดุไม่ได้อยูท่ีก่ารเดนิป่า แต่เป็นการ
โหนสลิงความยาวไม่ตำ่ากว่า 20 เมตร เหนือหุบเขาลึกล่ิว
ที่ดกดื่นด้วยเรือนยอดไม้เขียวครึ้ม ปล่อยให้ตัวเล่ือนไหล
เร็วรี่ไปตามสลิงยาวที่พันรอบต้นไม้สูงใหญ่ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติดงหัวสาว อันเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงบอละเวน 
เมืองปากซ่อง จังหวัดปากเซ ในลาวใต้ ไม่ไกลจากจังหวัด
อุบลราชธานี ท่ามกลางสายลมที่พัดปะทะเนื้อตัวและเสียง
วิว้ๆ ของรอกทีเ่คลือ่นผ่านสายสลงิ จะมใีครสกักีค่นทีเ่ฉยชา 
ไม่สนุกตื่นเต้นไปกับการเดินทางครั้งนี้

 จะว่าไปแล้ว อารมณ์สนุกแบบเด็กๆ นั้นเกิดขึ้น
ต้ังแต่รถตู้จากปากเซจอดท่ีบ้านหนองหลวง ซึง่หอมอวลกลิน่
กาแฟ ด้วยเพราะเป็นแหล่งปลูกกาแฟสำาคัญที่สุดในลาว 
อุปกรณ์หน้าตาแปลกๆ ถูกแจกจ่ายให้ทุกคน มีทั้งฮาร์เนสส์
แบบเต็มตัว ซึ่งดูคล้ายๆ ชุดหมีที่มีเพียงสายคาดไหล่ คาด
เอว และคาดต้นขา, ชุดรอก อันเป็นอุปกรณ์สำาคัญในการ
โหนสลิง (Zipline), สายนิรภัย หรือแลนยาร์ด (Landyard) 
ซึ่งมีลักษณะคล้ายตัว Y มีตัวล็อกอยู่ที่ปลาย Y ทั้งสองข้าง 
เอาไว้ใช้คล้องเกี่ยวกับหมุดหรือแท่งเหล็กระหว่างการไต่ไป
ตามจุดท่ีน่าหวาดเสียว เช่น สะพานแขวนแกว่งไกวที่ขึงอยู่
เหนือสายนำ้าตกเกรี้ยวกราดรุนแรง, หมวกกันน็อก ป้องกัน
ก้อนหินหล่นใส่ และสุดท้ายคือไม้ง่าม ซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่ง
สามญั แต่ไม้ง่ามนีแ่หละคอืเบรกทีท่ำาให้เราไปถงึปลายสลงิ
ได้อย่างนุ่มนวล ไม่พุ่งพรวดกระแทกแล้วกระเด้งออกมาให้
น่าหวาดเสียว
 ระหว่างทางในป่าดิบชื้นเย็นฉำ่า คือการเดินขึ้นๆ 
ลงๆ สลับกับการข้ามช่องเขาโดยไม่ต้องไต่ลึกลงไป เรา

จะได้โหนรอกฟิ้วๆ อย่างมีสติ คือต้องคอยกดไม้เบรกเมื่อ
เห็นสัญญาณมือจากสตาฟฟ์ที่ไปรอรับ ณ ปลายทาง บาง
ช่วงที่เส้นทางต่อไปอยู่ลึกลิ่ว ก็เปลี่ยนเป็นการโรยตัวลง 
สนุกสนานไปอีกแบบ ซึ่งทุกรูปแบบการเดินทางนี้ รับรอง
ความปลอดภัยเต็มที่ ทั้งด้วยอุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับใน
วงการปีนผาและการทำางานบนที่สูงระดับโลก และทั้งด้วย
ความเช่ียวชาญของสตาฟฟ์ที่ผ่านการอบรมการทำางานบน
ทีส่งูมาแล้ว จะว่าไป...แค่ไม่กลวัความสงู เท่านัน้กไ็ม่มอีะไร
ยากเลย
 ความตื่นเต้นจะทวียิ่งขึ้นเมื่อผ่านทางมาได้ราว 
3 ชั่วโมง เราจะได้ยินเสียงนำ้าตกดังอื้ออึงพร้อมทั้งได้รับ
สัมผัสอ่อนโยนจากละอองนำ้าตกที่ปลิวมาปะทะตัว จากนี้
ไปเป็นการโหนรอกที่ทั้งสนุก หวาดเสียว และเห็นภาพสวย
ไปในคราวเดียวกัน เพราะสลิงยาว 230 เมตรอันเป็นไฮไลต์
ช่วงท้ายวนันี ้พาดผ่านแนวหน้าผาตาดคะมดึ นำา้ตกสงูใหญ่
ที่แผ่กว้างกว่า 100 เมตร และสูงกว่า 50 เมตร กระตุ้นสาร 
อะดรีนาลีนได้อย่างยิ่งเลยทีเดียว

 ผ่านตาดคะมึดมาแล้ว ต้องโรยตัวและเดินอีก
นิดหน่อยจนถึงที่พักในหุบลึก หลายคนอาจร้องโอ้โหอีกครั้ง 
เพราะบ้านพกันัน้ไม่ธรรมดา เป็นบ้านบนต้นไม้สงูกว่า 10 เมตร 
เท่กว่านั้นคือไม่มีบันได! การเข้าออกจากบ้านคือต้อง
โหนรอกเท่านัน้ อกีทัง้บ้านกไ็ม่มผีนงัคลุมมิด เหลือทีว่่างโล่ง
ให้ลมโชยเย็น แต่ไม่ต้องวิตกเรื่องยุง เพราะมีมุ้งครอบคลุม
ทุกเตียง ห้องสุขานั้นก็มีพร้อม ทว่าหากอยากอาบนำ้าต้อง
โรยตวัออกไปอาบทีห้่องนำา้รวม ซึง่มฝัีกบัวปล่อยนำา้เยน็สาด
ซู่อาบสบายตัวเลยทีเดียว
 การเดินทางอันสมบุกสมบันจบลงในยามเย็น ต่อ
จากนัน้เป็นช่วงสดุชลิล์ เพราะเรอืนอาหารซ่ึงเป็นเรอืนล็อบบ้ี
ด้วยนั้น ตั้งประจันหน้าตาดคะมึดที่เราโรยตัวผ่านมา นำ้าตก
ใหญ่แผ่กว้างปรากฏตรงหน้าอย่างเต็มตา โดยมีแนวภูเขา
สีเทาและป่าดิบเขียวทึบโอบสายนำ้านี้ไว้ แอ่งนำ้ากว้างซึ่ง
มีแนวก้อนหินน้อยใหญ่ระเกะระกะประดับประดานับเป็น
ห้องอาบนำา้ท่ามกลางธรรมชาตอิย่างด.ี..แต่ต้องไม่ใช่ในห้วง
ฤดูฝนที่นำ้าหลั่งหลากน่ากลัว
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 หลังจากผ่านการแรมคืนท่ามกลางเสียงหรีดหริ่ง
เรไรในบ้านบนต้นไม้ สำาหรับคนที่ซื้อทริป 2 คืน วันรุ่งขึ้นคือ
การผจญภัยอีกรอบ คราวน้ีได้โหนสลิงยาวต้ังแต่ 130-450 เมตร
กนัเพลนิไป ดว้ยความยาวของสลงิทำาใหค้วามเรว็ไมม่ากนกั 
ซึ่งนั่นก็ทำาให้ได้ชมวิวรอบตัวอย่างอิ่มเอม
 ยงัมอีกีนำา้ตกงาม ซึง่ต้องเดนิป่าฝ่าความสงูไป คอื
ตาดตาเก็ด ซึ่งสายนำ้าขาวพร่างไหลพรูผ่านผาหินทรายสูง
ใหญ่ลงมารวดเดยีว ไม่มชีัน้หนิแบ่งกัน้ ดยูิง่ใหญ่ตระการตา
ไม่น้อยหน้าตาดคะมึดเลย
 สนุกสลับชิลล์กันจนถึงวันกลับ คราวนี้จะได้
ต่ืนเต้นระทกึกบัอกีกจิกรรม คือเวยีเฟอรร์าตา (Via Ferrata) 
ซ่ึงเป็นการไต่หน้าผาตัดชัน 90 องศาไปทั้งตามแนวดิ่งและ
แนวนอน เรียกว่าได้ใช้กำาลังแขนขากันเต็มที่ เรื่องความ
ปลอดภัยนั้นก็เต็มร้อย...เพราะเรามีแลนด์ยาร์ดคล้องเกี่ยว
แท่งเหล็กไปเรื่อยๆ ขณะเคลื่อนตัวไปบนความสูง
 ผ่านผาสงูมาแล้วกถ็งึหวันำา้ตกตาดคะมดึ ถ้าไม่ใช่
ช่วงฤดูฝนซึ่งมีสายนำ้าหลั่งหลากผ่านหัวนำ้าตกแล้วสาดซู่สู่
เบ้ืองล่าง เราสามารถเดินไปยืนชมวิวป่าเขียวทึบกว้างใหญ่
ไพศาลในหุบเขาลึกลิ่วได้ ในหุบเขานั้นเองที่เป็นที่ตั้งของ
บ้านบนต้นไม้ หลายคนอาจอดทึง่ไม่ได้ทีพ่าตวัเองผ่านความ

สูงชันขึ้นมาถึงหัวนำ้าตกนี้ นั่นก็ต้องยกความดีความชอบให้
คนออกแบบเส้นทางที่สร้างความสนุกจนลืมระยะทางยาว
ไกลไปเลย เขาคนนัน้คอืนกัปีนผารุน่แรกๆ ของเมอืงไทยทีม่า
ออกแบบกจิกรรมทัง้หมดในหบุเขานีใ้ห้นกัผจญภยัมากมาย
ได้สัมผัสอารมณ์ของการห้อยโหนโจนไพร
 สำาหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น ยิ่งไม่ต้องห่วง เพราะ
เจ้าของบริษัท Green Discovery Laos ซึ่งได้รับสัมปทาน
พืน้ทีใ่นการทำากจิกรรมจากรฐับาลลาว จัดว่าเป็นนกัอนรุกัษ์
คนหนึง่ มกีารทำาแผนสำารวจการรองรบันกัท่องเทีย่วแล้ว และ
ได้ข้อสรุปว่า สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 16 คนต่อ
ทรปิ นอกจากนี ้ขยะทกุชิน้จะถกูขนกลบัไปฝังทีห่มูบ้่าน ส่วน
เส้นทางเดินก็ชัดเจน ไม่มีการก้าวออกไปเหยียบยำ่าสิ่งมีชีวิต
เลก็ๆ ตามรายทาง นอกจากนีย้งัมกีารหกัเงนิส่วนหนึง่จากค่า
ทรปิเข้ากองทนุหมูบ้่านหนองหลวง รวมทัง้ไกด์และพนกังาน
ก็เป็นชาวบ้านหนองหลวงแทบทุกคน
 การไปห้อยโหนโจนไต่ในลาวใต้ จึงไม่เพียง ‘ได้’ 
รบัความสนกุ แตเ่รายงั ‘ให’้ กลบัไป...เพ่ือใหผ้นืปา่และผูค้น
ดำารงชีวิตและเติบโตอย่างงดงาม
 ทัง้หมดนีเ้กดิขึน้เพราะความรูส้กึวา่พรมแดนไมอ่าจ
กีดกั้นความสนุกและความใส่ใจกันนั่นเอง

กจิกรรม Tree Top Explorer ดำาเนนิการโดยบรษิทั Green Discovery Laos บรษิทันำาเทีย่วแนวแอดเวนเจอร์รายแรกของลาว 
เป็นกจิกรรมทีร่วมความสนกุของการเดนิป่า ไต่สะพานเหนอืเรอืนยอดไม้ โหนรอก โรยตวั และเวยีเฟอร์ราตา ท่ามกลางความ
สมบูรณ์ของผืนป่าและสายนำ้าในหุบเขาของลาวใต้
สิ่งที่ต้องนำาไปด้วย
- พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- เสื้อกันหนาว ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหน อากาศที่เมืองปากซ่องก็เย็นตลอดทั้งปี
- เป้สำาหรับแยกข้าวของที่จะใช้ในแคมป์ เนื่องจากวันแรกและวันกลับต้องเดินป่า โหนรอก โรยตัว โดยมีเป้สัมภาระ 
 ส่วนตัวติดตัวตลอดเวลา
- ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า และอุปกรณ์อาบนำ้า บ้านบนต้นไม้ไม่มีห้องอาบนำ้า ต้องอาบที่ห้องอาบนำ้าที่สร้างไว้ต่างหาก
- ไฟฉายคาดหัวสำาหรับการเข้าออกจากบ้านในตอนกลางคืน
- ขวดนำ้า ควรพกติดเป้ในวันเดินไปและเดินกลับ
- ขนมให้พลังงาน เช่น ช็อกโกแลต พาวเวอร์บาร์ ทอฟฟี ฯลฯ พกไว้กินตอนเดินป่า
 ทริป Tree Top Explorer
 เลือกสนุกกับกิจกรรม Tree Top Explorer ได้ตามวันเวลาที่ต้องการ คือ
- ทริป 2 วัน 1 คืน ค่าใช้จ่ายคนละ 280 ดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยว 2 คน, ถ้ามีนักท่องเที่ยว 4-16 คน  
 ราคาจะลดลงมาเป็นคนละ 218 ดอลลาร์สหรัฐ
- ทริป 3 วัน 2 คืน ค่าใช้จ่ายคนละ 332 ดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยว 2 คน, ถ้ามีนักท่องเที่ยว 4-16 คน  
 ราคาจะลดลงมาเป็นคนละ 272 ดอลลาร์สหรัฐ
 ราคาทริปเริ่มต้นที่เมืองปากเซ ถ้าต้องการให้บริษัทส่งรถไปรับที่ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี จะมีค่ารถรับส่ง 
 เพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม : ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.treetoplaos.com

โจนไต่ให้สนุก



20 21

People

แมวเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ย้อน

หลังกลับไปหลายพันปีทีเดียว หลักฐานชิ้น

สำาคญัคอืการคน้พบมมัมีแ่มวในสมยัอยีปิต์

โบราณ แมวเป็นสัตว์ร่วมสายพันธ์ุกับสิงโตและ

เสือดาว แน่นอนว่าวันนี้บางคนไม่ได้เลี้ยงแมว

แต่ก็อาจจะเฝ้าคอยติดตามเรื่องราวของแมว

ผ่านโลก Social Network อยู่

ทูนหัวของบ่าว
นัชญ์ ประสพสิน

คุณรู้ จักแมวน้อยที่ มี ช่ือ ว่า เ สือโคร่ ง 
เสือชีต้าห์และแมวอโศกใช่ไหม ถ้าเช่นนั้นคุณ
คงรู้จักเพจในเพซบุ๊คที่มีชื่อว่า “ทูนหัวของบ่าว” 
อย่างไม่ต้องสงสัย เพจนี้เพิ่งผ่านการเฉลิมฉลอง
หนึง่ลา้น Like ไปเมือ่ไมน่านมานี ้แนน่อนว่าวันนี้
จำานวนคนที่มากด Like เลยหนึ่งล้านไปมากแล้ว 
เรานัดหมายพูดคุยกับคุณนัชญ์ ประสพสิน 
เจ้าของบรรดาแมวน่ารักน่าเอ็นดูที่ปรากฏตัวอยู่
ในเพซบุค๊ “ทนูหวัของบา่ว”  ซึง่เธอเปน็ผูส้รา้งสรรค์
ขึ้น แน่นอนว่าเรารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยที่จะได้เจอ
กับบรรดาเซเลบแมวผู้โด่งดัง

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยหน้า
หมู่บ้านถามเราเมื่อขอแลกบัตรผ่านเข้าไปยัง
โครงการหมู่บ้าน 

เสือโคร่ง 

เสือสมิง 

เสือชีต้าห์



22 23

“ไปบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ” 
“บ้านแมวครับ” เราบอกไปตามที่คุณนัชญ์แนะนำา 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านยิ้มกว้างให้กับเรา 
“อ๋อ เชิญเลยครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตรงไปนิดเดียวก็เห็น

แล้วครับ” สมแล้วที่เป็นบ้านแมวดัง
เมื่อเปิดประตูเข้าไป เจ้าเสือโคร่งผู้โด่งดังเดินสำารวจ

พื้นที่ของตนเองอยู่ภายในบ้าน แน่นอนว่าความน่ารักของเจ้า
แมวดัง เป็นเสมือนภาพที่เราเห็นในเพซบุ๊ค มันเพียงโฉบมา
เคยีงๆ แลว้เดนิเลยผา่นไปอยา่งไมส่นใจไยด ีเรายงัเห็นตัวอืน่ๆ 
อีก อาทิ มะลิ เสือโคร่ง ทุกวันนี้กระแสแมวกำาลังขยายวงกว้าง
ขึน้เรือ่ยๆ ปฏเิสธไมไ่ดเ้ลยวา่สว่นหนึง่นัน้มาจากบรรดาเรือ่งราว
และรูปภาพท่าทางน่าเอ็นดูของบรรดาแมวดังเหล่าน้ีท่ีมีผู้คน
เฝ้าติดตามทั้งจากไอจี และ เพสบุ๊คทูนหัวของบ่าว

คุณนัชญ์ บอกว่าแรกเร่ิมเดิมทีนั้นเธออัพรูปขึ้นเพียง
แคแ่ตใ่นไอจสีว่นตวัของเธอและแชรเ์พยีงแตเ่พือ่นสนทิเทา่นัน้ 
แต่ต่อมามีคนเห็นผ่านจากของเพื่อนๆ ที่แชร์ต่อกันไป เธอเลย
คิดว่าความน่ารักของบรรดาแมวที่เธอเลี้ยงไว้แบ่งปันสู่คนที่รัก
แมวด้วยกันก็คงจะดี และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเพจ
ทูนหัวของบ่าวให้เป็น Community ของคนรักแมว 

เพจแมวในความเป็นจริงแล้วก็คงไม่ต่างจากเพจอื่นๆ 
ที่มีแฟนๆ เฝ้าติดตาม อาทิ จักรยาน การเมือง ฟุตบอล แต่
สำาหรบัแมวสตัวเ์ลีย้งทีแ่ฝงความนา่รกันา่เอน็ดนูีไ้ดส้รา้งกระแส
คลั่งไคล้แมวขึ้นมาดว้ย ถ้าคุณอยากเหน็บรรดาผู้หลงใหลแมว
แนะนำาใหล้องไปงาน Pet Show ทีจ่ดัตามหา้งสรรพสนิคา้ดงัดู
สักครั้ง แล้วคุณจะได้เห็นพลังของแมวเหมียว

เมื่อไม่นานมานี้มีเร่ืองให้ขบขันกัน เม่ือเจ้าของลิขสิทธิ์
ตัวการ์ตูน Kitty ที่มีหน้าตาเป็นแมวออกมาบอกว่า Kitty ไม่ใช่
แมว แมวปรากฏตัวอยู่เคียงคู่กับมนุษย์มาเน่ินนานในหลาก
หลายมิติ สมัยเราเป็นเด็กแมวหุ่นยนต์ตัวสีฟ้าที่ไม่มีหูชื่อว่า
โดเรมอนเป็นขวัญใจของเรา แต่เราก็ไม่เคยเลี้ยงแมวเป็นเรื่อง
เป็นราว บรรดาผู้เลี้ยงแมวทั้งหลายยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า
เวลาเลี้ยงแมว แมวเป็นนายเรามิใช่เราเป็นนายมัน 

ชือ่ของเพจแมวทีส่รา้งสรรคโ์ดยคณุนชัญน์ีด้สูอดคลอ้ง
กับอารมณ์ความรู้สึกของคนรักแมวยิ่งนัก “ทูนหัวของบ่าว” ให้
อารมณ์ไทยๆ และฟังดูอบอุ่น แสดงออกถึงความผูกพันของ
เจ้าของกับบรรดาแมวน้อยในความดูแล

คุณนัชญ์เล่าให้ฟังว่า ความที่บ้านอยู่ต่างหวัด เธอ
คลุกคลีกับสัตว์เลี้ยง หมา แมว มาตั้งแต่เด็กๆ การมีบรรดา
สมาชิกแมวเหมียวนี้มิใช่เพิ่งเร่ิมเลี้ยงแต่อย่างใด เพจทูนหัว
ของบ่าวในเฟซบุ๊คดำาเนินการมาปีกว่าแล้วกระแสตอบรับคง
ไม่ต้องพูดถึง

ส่ิงท่ีถูกนำาเสนอผ่านบ้านทูนหัวของบ่าวคือ 
Daily Life อบอุ่นน่ารักของบรรดาแมวๆ ในความ
ดูแล ไม่ว่าเจ้าเป็นพระเอกอย่าง เสือโคร่ง น้องใหม่
อย่างเสือชีต้าห์ มะลิ อโศก และเสือสมิงท่ีไม่ค่อย
ชอบออกสื่อ ความสดใสของบรรดาแมวเหล่านี้บวก
กับประโยคบรรยายเรื่องราวส้ันๆ ท่ีเข้ากันกับภาพ มี
อารมณ์ขัน หยอกเย้า ทำาให้มีผู้เฝ้าติดตามมากมาย

บรรดาสมาชิกจากบ้านทูนหัวของบ่าวยังไป
ปรากฏตัวตามงานอีเว้นต์์เกี่ยวกับสัตว์เล้ียงต่างๆ ซึ่ง
วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมแบบน้ีคุณนัชญ์บอกว่า 
เป็นการร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้คนหันมาดูแลสัตว์
เลี้ยง และช่วยเหลือบรรดาหมา แมวจรจัด เธอบอก
ว่า การไปร่วมกิจกรรมที่ผ่านๆ มาทำาให้บรรดาแมวจร
จำานวนมากได้รับการอุปการะเลี้ยงดูเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง
เป็นเรื่องที่เธอรู้สึกดี

เมื่อถามถึงเสน่ห์ของแมว เธอบอกว่า “คือ
ความ Indy ของแมว เราไม่สามารถบังคับเขาได้ คน
เป็นเจ้าของต้องรอคอยเมื่อไหร่เขาจะมาเล่นด้วยกัน  
เราบังคับอะไรเขาไม่ได้เลย เราต้องรออย่างเดียว 
แต่การท่ีเราได้น่ังมองดูอากัปกิริยาของเขาก็เป็น
ความสุขแล้ว”

แน่นอนว่าแมวแต่ละตัวก็มีนิสัยแตกต่างกันไป 
เฉกเช่นเดียวกับคน แม้ว่ากระแสแมวจะถูกจุดติด 
มีคนสนใจเฝ้าติดตามเรื่องราวของบรรดาน้องแมว
จากหลายเพจแมวดัง (อาทิ ทูนหัวของบ่าว จอนน่ี
แมวศุภลักษณ์) แต่คุณนัชญ์บอกว่าคนก็ยังมีความ
เข้าใจผิดๆ เกีย่วกบัแมวอยูม่าก เธอเล่าให้ฟงัวา่ สงัคม
เมอืงท่ีมคีอนโดผุุดข้ึนมากมายทุกวนัน้ี มคีนนิยมเลีย้ง
แมวในคอนโดอยูไ่มน่อ้ย ทกุวนันีม้เีคสแมวตกคอนโด
บาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น

การมี Social Network ท่ีเห็นประโยชน์ได้
ชัดเจนเรื่องหน่ึงคือการขอความช่วยเหลือเรื่องแมว
ผา่นชอ่งทางนี ้คณุนชัญเ์ลา่วา่เมือ่กอ่นเวลาขอบรจิาค
เลือดแมวเปน็เรือ่งยาก เด๋ียวน้ีดีข้ึนมาก ทำาให้สามารถ
ช่วยเหลือชีวิตน้อยๆ ของบรรดาแมวหลายตัวได้อย่าง
ทันท่วงที

แฟนคลบัของเพจทนูหวัของบา่วมหีลากหลาย
วัย จากที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่น่าประทับใจ
สำาหรบัผูส้รา้งสรรคเ์พจกค็อืการไดแ้บง่ปนัความอบอุน่
น่ารักของแมวที่เธอเป็นเจ้าของสู่คนอื่น แต่แน่นอน
ว่าสำาหรับ Social Network ย่อมไม่ได้มีแต่เรื่องราวที่

นา่ประทบัใจ คณุนชัญบ์อกวา่เปน็ธรรมชาตแิละเธอกเ็ข้าใจวิถี
ชีวิตของสังคมสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตดี 

เมื่อถามถึงคำาแนะนำาสำาหรับคนรักแมวที่อยากจะเล้ียง
แมว แต่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เธอบอกว่า “ควรจะลอง
แวะไปตาม Cat Cafe ดูกอ่น ลองไปสมัผสัไปจบันอ้งแมวดกูอ่น 
เราแพข้นเขาหรอืเปลา่ ควรจะตอ้งศกึษาหาขอ้มูลเบือ้งตน้เกีย่ว
กับแมว เลี้ยงแมวไม่ใช่เรื่องง่าย เราต้องถามใจตัวเราเองก่อน
ว่าพร้อมหรือเปล่า แมวตัวหนึ่งถ้าดูแลกันดีๆ เขาอยู่กับเรา
เกือบ 10 ปี”

แน่นอนว่าการเลี้ยงสัตว์สักตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหมา
หรือแมว ล้วนต้องการความเอาใจใส่จากผู้เป็นเจ้าของ บรรดา
สตัวเ์ลีย้งเหลา่นีม้วีนัทีม่นัสดใสรา่เรงิ แต่กมี็วันทีมั่นเจ็บป่วยไม่
ตา่งจากมนษุยเ์ลย การเอาสตัวม์าเลีย้งเพียงเพราะตามกระแส 
แล้วเอาไปท้ิงเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรจะเกิดข้ึน สำาหรับบรรดาแมวดัง
ของคุณนัชญ์แต่ละตัวเธอบอกว่า เบื้องหลังความสดใสน่ารัก 
ก็มีค่าใช้จ่ายในการดูแลไม่น้อยเลย รวมทั้งเวลาความใส่ใจที่
ต้องมีให้

ความชอบของผูค้นบนโลก Social Network มแีตกตา่ง
กันไป บางคนชอบนำาเสนอเรื่องส่วนตัว บางคนชอบติดตามดู
เรื่องคนอื่น สำาหรับคุณนัชญ์ คือการนำาเสนอเรื่องราวของแมว
วันนี้เพจทูนหัวของบ่าวเลยหนึ่งล้าน Like ไปเรียบร้อยแล้ว 
และยังเพิ่มขึ้นเรื่องๆ ถึงแม้ว่ากระแสแมวจะเติบโตเช่นนี้ แต่
คุณนัชญ์บอกว่า “ยังมีแมวอีกมากที่เขาไม่โชคดีอย่างเสือโคร่ง 
อโศก เสือชีต้าห์ มะลิ” แน่นอนว่าทุกวันนี้ยังมีแมว หมา ถูกนำา
ไปทิ้ง ถูกทำาร้ายอีกมาก แม้ว่ากระแสแมวใน Social Network 
จะช่วยได้บ้างในเรือ่งการสรา้งความต่ืนตวั ความชว่ยเหลอื แต่
สังคมก็ยังต้องการความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอีกมาก “การ
ที่เราเอาโคร่ง เอาแมวของเราไปออกงาน สิ่งหนึ่งที่เรารับรู้คือ 
สมาชิกของเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือบรรดาแมวจรอีกหลายตัว
ที่เขาไม่ได้โชคดีอย่างแมวของเรา” 

ระหว่างที่ เรานั่งคุยกันอยู่ในห้องนั่งเล่นนั้น อโศก 
เสือโคร่ง มะลิ เสือสมิง รวมทั้งเสือชีต้าห์์ เดินไปมาใช้ชีวิต
ปกติอย่างสบายอารมณ์โดยหาได้สนใจแขกแปลกหน้าเช่นเรา
แต่อย่างใด แต่อย่างที่คุณนัชญ์ว่า การได้นั่งมองดูมันแสดง
ท่าทางต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติก็มีความสุขแล้ว ยิ่งในวันนี้เราไม่
ได้ดูมันผ่านหน้าจอ Smart Phone ของเรา หากแต่กำาลังจ้อง
มองตัวเป็นๆ ของมนัอยู ่บรรดาแมวดังทีม่คีนเผ้าตดิตามจำานวน
มากในทุกๆ วัน

ก่อนจากกันเราถามคุณนัชญ์ว่า เสน่ห์อะไรของแมว
ที่ครองใจเธอ เธอตอบพร้อมเสียงหัวเราะว่า “ชอบที่มันเป็น
เจ้านายเราค่ะ เอาเราอยู่” 

มะลิ 

อโศก
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Destination

สะพานบันดาลใจX2 River Kwai

เมื่อสิ่งก ่อสร้างที่ โดดเด่นด้วยงาน
ออกแบบสมัยใหม่ปรากฏตัวอยู ่ริม
แม่นำ้า รายรอบด้วยธรรมชาติชนบท
ที่สงบเงียบ มันน่าจะส่งผลเชิงตรง
กันข้าม แต่เนื่องด้วยสถาปนิกหยิบ
ยืมเอาเรื่องราวของประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นมาผสมผสานในงานออกแบบ
ทำาให ้สิ่งก ่อสร้างที่มองดูอยู ่คนละ
ด้านกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวสามารถ
กลมกลืนไปในความรู ้สึก เสมือนเรา
กำาลังมองดูอีกมิติหนึ่งของเส้นทาง
รถไฟสายประวัติศาสตร์

เรื่อง / รูป : ทรงยศ
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สิ่งที่เราชื่นชอบ X2 River Kwai มิใช่การที่นักออกแบบและสถาปนิก
สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานของพวกเขาได้อยา่งโดดเด่น แตเ่ราชืน่ชอบทีพ่วกเขา

หยบิเอาเรือ่งราวของทอ้งถิน่มานำาเสนอเปน็จดุเดน่ไดอ้ยา่งมคีวามเข้าใจและมรีสนยิม 
มันทำาให้สิ่งก่อสร้างผูกโยงเข้ากับที่ตั้ง มีที่มาที่ไป X2 River Kwai ไม่ได้ทำาให้เราผิดหวัง
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สะพานบันดาลใจ

เรายืนอยู่ปลายสะพานเหล็กที่ทอดตัวข้ามแม่นำ้าแควใหญ่ 
สะพานประวัติศาสตร์ที่ผู ้คนเกือบทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดี 
ส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ “สะพานข้าม
แม่นำ้าแคว”

ผู้คนจากหลากหลายเช้ือชาติพากันเดินขึ้นไปบน
สะพาน เพื่อซึมซับ ถ่ายภาพคู ่กับสะพาน ชมวิวแม่นำ้า 
ไม่ว่าจะทำาอะไร สะพานแห่งนีค้อืหนึง่ในสญัลกัษณ์ทีส่ำาคญั
ของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
โลกในช่วงมหาสงครามโลกครั้งที่สอง 

อีกด้านหนึ่งของตัวเมืองริมแม่นำ้าแควน้อย บนท่ีดิน
แปลงหนึ่งติดกับแม่นำ้ามีสิ่งก่อสร้างที่ผสมผสานวัตถุดิบท่ี
หลากหลาย โครงเหล็กและตัวอาคารที่มีรูปลักษณ์คล้าย
กล่องใส่สนิค้า ซีเมนต์ โดยเฉพาะตวัโครงเหลก็นัน้มองปราด
เดียวก็รู้สึกได้ในทันทีว่านักออกแบบและสถาปนิกหยิบยืม 
เอาเรื่องราวของสะพานเหล็กที่ทอดข้ามแม่นำ้าแควมาเป็น
ลูกเล่นในการนำาเสนอ โครงสร้างของเหล็กสีดำายังถูก
คลี่คลายไปยังอีกหลายส่วนของโรงแรม นักออกแบบ
ยงัหยบิเอาเรือ่งราวเกีย่วกบัรถไฟมาเล่นด้วย ในส่วนเชค็อนิ
ถูกดีไซน์ให้เหมือนกับสถานีรถไฟ ที่นั่งรอตามแบบสถาน ี
รถไฟ ช่องเช็คอินละม้ายกับช่องซ้ือตัวในสถานีตามต่าง
จังหวัด ที่นี่คือ Design Hotel แห่งใหม่ล่าสุดของแบรนด์ 
X2 Resort 

X2 River Kwai

แม่นำ้าแควน้อยไหลผ่านบริเวณที่ตั้งของ X2 River kwai 

ก่อนจะโค้งตวั ทำาให้ทวิทศัน์ทีม่องจากด้านหน้าห้องพกั รวม
ทัง้ส่วนพักผ่อนทั้งจากบริเวณสระว่ายนำ้า และสนามหญ้า
สีเขียว ให้มติิท่ีน่าสนใจ ไกลสายตาออกไปยงัมขุีนเขาทีม่อง
เห็นหน้าผาหินปูนเป็นฉากหลัง ท่ีสำาคัญริมแม่นำ้ามีจามจุรี
ต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตา

สามารถกล่าวได้ว่าที่ตั้งของ X2 River kwai เหมาะ
อย่างยิ่งสำาหรับการพักผ่อนเงียบๆ ท่ามกลางบรรยากาศ
ชนบท ทีน่ีม่ห้ีองพกัทัง้หมดเพยีงแค่ 8 ห้องเท่านัน้ ความโดดเด่น
ของแบรนด์ X2 แน่นอนย่อมต้องเป็นเรื่องของงานดีไซน์
อย่างไม่ต้องสงสัย เราเคยไปเยือน X2 ท่ีกุยบุรีมาครั้งหนึ่ง 
คราวนี้ X2 เปลี่ยนบรรยากาศจากทะเลมาเป็นแม่นำ้า 

ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ เหล็ก ปูน และธรรมชาติ

น่ีอาจเป็นรายละเอียดหลักพื้นฐาน เมื่อท้ังหมดถูกหยิบ
ใส่ลงไปในจานความคิดของนักออกแบบ สถาปนิก พวกเขา
ปรุงแต่งมันออกมาและเสิร์ฟขึ้นโต๊ะได้อย่างน่าสนใจ ใน
สายตาของเราแม้ว่าจะไม่มีความรู้เรื่องงานออกแบบอย่าง
ลกึซึง้ หากแตใ่ชส้ายของนกัเดนิทางผูช้ืน่ชอบมองหาทีพ่กัที่
นา่สนใจมบีคุลกิโดดเดน่  X2 River Kwai ไมท่ำาใหเ้ราผดิหวงั
แต่อย่างใดเลยเมื่อมองดูรูปโฉมโดยรวมของมัน 

ห้องพักของ X2 River kwai มี 8 ห้องแบ่งเป็นสี่
รูปแบบคือ  PoolXide Cabin, LuXe Cabin, PoolXide 
Cabin Suite and LuXe Cabin Suite,  ห้อง Suite อยูด้่านในสดุ
เป็นห้องหัวมุม มีขนาดกว้างกว่าห้องอื่นๆ เพราะผนวกเอา
ห้องนั่งเล่นไว้อีกหนึ่งห้อง ทุกห้องที่ด้านล่างสามารถเปิด
ประตูระเบียงเดินลงสระว่ายนำ้าได้เลย ส่วนห้องด้านบนเมื่อ

เปิดประตูด้านหน้าห้องออกคือระเบียงกว้างจัดวางเดย์เบด
ตัวโตพร้อมด้วยวิวแม่นำ้าแควน้อยและธรรมชาติที่งดงาม
ในระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งเปิดกว้างกว่าการชมวิวจากด้านล่าง 
X2 River Kwai ตั้งราคาห้องชั้นบนไว้สูงกว่าห้องชั้นล่าง 
ถ้าคุณเป็นผู้นิยมธรรมชาติและความสงบเงียบ X2 River 
Kwai เหมาะกับคุณอย่างไม่ต้องสงสัย 

เมื่อสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยงานออกแบบสมัยใหม่
ปรากฏตัวอยู่ริมแม่นำ้า รายรอบด้วยธรรมชาติชนบทที่สงบ
เงียบมันน่าจะส่งผลเชิงตรงกันข้าม แต่เนื่องด้วยสถาปนิก
หยิบยืมเอาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาผสมผสาน
ในงานออกแบบทำาให้สิง่ก่อสร้างทีม่องดอูยูค่นละด้านกบัสิง่
แวดล้อมรอบตวัสามารถกลมกลนืไปในความรูส้กึ เสมอืนเรา
กำาลังมองดูอีกมิติหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ 
รปูลกัษณ์ของห้องด้านล่างและด้านบนนัน้แตกต่างกนัอย่าง
เห็นได้ชัด ด้านล่างเสมือนเป็นตอม่อของสะพานที่สร้างขึ้น
ด้วยปูนเปลือย ให้ความรู้สึกเหมือนกำาแพงที่แข็งแกร่ง ใน
ขณะที่งานเหล็กและรูปลักษณ์แบบกล่องของห้องด้านบน
นั้นแสดงออกหลากหลายมิติในความรู้สึกของเรา มิติหนึ่ง
มันทำาให้เรานึกถึงสะพานรถไฟที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ความ
เป็นกล่องเหล็กที่ถูกโครงเหล็กสีดำาขนาบข้างบางอารมณ์
เหมอืนขบวนตู้รถไฟทีก่ำาลงัเดินทางผ่านช่องสะพาน ในยาม
พลบคำ่าที่แสงไฟประดับถูกเปิดส่องสว่าง เรารู้สึกคล้ายมอง
ดูย่านอุตสาหกรรมริมนำ้าหรืออาจจะเป็นท่าเรือขนาดเล็ก
สักแห่งหนึ่ง 

X2 River Kwai ให้ความรู้สึกที่สนุกสนานสำาหรับผู้
มาเยือน เพราะงานออกแบบเต็มไปด้วยลูกเล่นที่ซุกซ่อน
อยู่ตามมุมต่างๆ อย่างมีจังหวะตั้งแต่ทางเข้าไปจนจรดห้อง
พักลื่นไหลเชื่อมต่อจากห้องพักออกไปสู่สระว่ายนำ้าและ

ธรรมชาตด้ิานนอก ไหลวนหมนุเวยีนไปตลอดเวลาในความรูส้กึ
ของเรา ดแูขง็แต่ไม่กร้าวร้าว เตม็ไปด้วยเส้นสายทีส่นกุสนาน
ห้องอาหารของโรงแรมตั้งชื่อล้อกับสัญลักษณ์ประการหนึ่ง
ของกาญจนบุรีและสนับสนุนภาพสะท้อนอันโดดเด่นของ 
X2 River kwai ช่ือว่า The Bridge Bar & Bistro เป็นกล่องทรง
สงูกรุกระจกโปร่ง เส้นสายของโครงสร้างที่เป็นเหล็กยังคง
ให้อารมณ์ความรูส้กึของสะพานเหลก็ดงัชือ่ของมนั เพดานสงู
เดินท่อแอร์ ทั้งหมดนี้ให้อารมณ์และกลิ่นอายในแบบของ 
Loft

แดดบ่ายอ่อนแรงลง ดวงตะวนัคล้อยตกลงด้านหลงั
ห้อง สระว่ายนำ้าเริ่มร่ม ลมเย็นสบายพัดมาจากแม่นำ้า เรา
เอกเขนกอยู่ระเบียงหน้าห้องมองดูธรรมชาติ ฟังเสียงของ
ความสงบ มองดูสายลมโยกกิ่งก้านใบของจามจุรี ยิ่งใกล้
คำ่าบรรยากาศของ X2 River Kwai ยิ่งงดงาม ความที่มีห้อง
พักแค่แปดห้องเท่านั้นทำาให้ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูง 
แน่นอนว่ายังมีรายละเอียดการตกแต่งตามมุมต่างๆ ที่เป็น
ลูกเล่นอีกหลายจุดที่เราชื่นชอบ แต่เราอยากให้คุณลองมา
ค้นหามุมโปรดด้วยตัวของคุณเอง รสนิยมในงานออกแบบ
ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน ความชื่นชอบในสถานที่พัก
แตล่ะแหง่ของแตล่ะคนยอ่มแตกตา่งกันไป แต่เรากส็ามารถ
เปิดรับและเรียนรู้ความแตกต่าง 

สิ่ งที่ เรา ช่ืนชอบ X2 River Kwai มิใช่การที่
นักออกแบบและสถาปนิกสามารถสร้างสรรค์ผลงานของ
พวกเขาได้อย่างโดดเด่น แต่เราช่ืนชอบที่พวกเขาหยิบเอา
เรื่องราวของท้องถิ่นมานำาเสนอเป็นจุดเด่นได้อย่างมีความ
เข้าใจและมีรสนิยม มันทำาให้สิ่งก่อสร้างผูกโยงเข้ากับที่ตั้ง 
มีที่มาที่ไป X2 River Kwai ไม่ได้ทำาให้เราผิดหวัง 

ขอขอบคุณ
X2 River Kwai
Tel : 034 552 125
www.x2resorts.com
คุณศุภอาภา อิทธิไกวัล
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Super car

องยอมรับว่าในช่วงนี้ McLaren มีอะไรที่เรียกว่าเป็นสีสันมาสร้างความแปลกใหม่
ให้กับวงการซูเปอร์คาร์กันอย่างต่อเนื่อง และต่อจากการเปิดตัวแข่ง GT3 ที่พัฒนามา
จากรถสปอร์ตรุ่น 650S แล้ว แบรนด์ดังของอังกฤษก็เตรียมคลอดซูเปอร์โปรเจ็กต์ในการ
เอาใจ (และเงิน) จากลูกค้า กับ P1 GTR Programme ที่จะทำาให้ลูกค้าบางคนกลายร่าง
เป็นนักแข่งได้
 ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของโครงการน้ี ย้อนความกันสักนิดสำาหรับคำาว่า GTR 
จากค่าย McLaren ซึง่ถ้าใครเป็นแฟนทีต่ดิตามกนัมานานตัง้แต่ปีค.ศ. 1990 จะทราบดว่ีา 
GTR คอื ตวัแข่งทีพ่ฒันามาจากซเูปอร์คาร์รุน่ F1 ทีอ่อกแบบโดย Godon Murray เพือ่ใช้
ในสนามแข่ง GT รายการต่างๆ ทั่วโลก โดยที่โด่งดังสุด คือ การคว้าแชมป์ Le Mans มา
ครอง
 และแน่นอนว่า P1 GTR ยังเดินตามรอยแนวทางนี้เหมือนเดิม เพียงแต่ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในแง่รายละเอียดอยู่พอสมควร เพราะว่าตัวรถไม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับ
กับการสนับสนุนให้กับทีมแข่ง แต่เป็นการจัดตั้งทัวร์นาเมนท์แข่งเองโดย McLaren และ
ไม่ใช่ว่าใครก็ได้สามารถเดินเข้ามาแข่งขัน เพราะจะต้องเป็นลูกค้าของ McLaren และได้
รับการคัดเลือกจากบริษัทเท่านั้น โดยทัวร์นาเมนท์ที่จัดแข่งนี้จะถูกบรรจุให้เป็นรายการ
เปิดก่อนที่การแข่งขัน Grand Prix ของ F1 จะเริ่มขึ้น เรียกว่าเป็นมวยคู่ประกอบรายการ
ที่น่าสนใจเลยทีเดียว
 จะว่าไปแล้วตรงน้ี McLaren ไม่ใช่ต้นคิดในการนำาเสนอความแปลกใหม่ใน
การดึงเงินออกจากกระเป๋าลูกค้า เพราะ Ferrari เคยทำามาแล้วในช่วงปี 2005-2009 กับ
โปรเจ็กต์ FXX ที่นำารถสปอร์ตระดับเกรดลิมิเต็ด อิดิชันอย่าง Enzo Ferrari มาปรับเป็น

ตัวแข่งจำานวน 29 คันและขายสิทธิ์มูลค่า 2 ล้านยูโร หรือร่วมๆ 100 
ล้านบาทต่อคันในยุคนั้นให้กับลูกค้าแต่ละคนที่สนใจ ซึ่งลูกค้าจะได้
สิทธิ์ถือครอง FXX 1 คัน แต่จะมีสิทธิ์ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อในสนามแข่ง
ที่ Ferrari จัดกิจกรรมเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์นำาไปซิ่งบนถนน เรียกว่าแข่ง
เสร็จ ส่งเข้าไปเก็บในโรงงานของ Ferrari เหมือนเดิม และหลังจาก
หมด Enzo ก็เปลี่ยนมาเป็น 599XX ที่พัฒนามาจาก 599GTB
 สำาหรับโปรแกรมของทาง McLaren เรียกว่า McLaren 
P1 GTR Driver Programme โดยถือเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้า
คนพิเศษได้สัมผัสกับประสบการณ์แข่งรถผ่านทางตัวแข่ง P1 GTR 
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ  และ McLaren ได้นำารถแข่งและ
รายละเอียดของโปรเจ็กต์ออกมานำาเสนอในงานประกวดรถโบราณ 
Pebble Beach Concours d’Elegance ที่จัดขึ้นในเมืองมอนเทอเรย์ 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 MOS-McLaren Special Operations เป็นหน่วยงานภายใน
ของ McLaren ทีไ่ด้รบัมอบหมายหน้าทีใ่นการพฒันารถแข่งรุน่นี ้โดย
ตัวรถได้รับการพัฒนาต่อยอดจากซูเปอร์คาร์พันธุ์ดุอย่าง P1 และมี
การปรับปรุงในหลายจุด ทั้งในแง่ของหลักอากาศพลศาสตร์ ซึ่งมา
พร้อมกับชุดสเกิร์ตและสปอยเลอร์ที่เอื้อประโยชน์ในแง่ของการสร้าง
แรงกดบนตัวถังเพื่อการยึดเกาะที่ดีในขณะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง 
หรือการทรงตัวที่ดีเวลาขับด้วยความเร็วในทางตรง อีกทั้งยังมีการยืด

McLaren P1 GTR

โปรเจ็กต์พิเศษเพื่อลูกค้าคนพิเศษ

ต้

Story By : Eddy
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ความกว้างล้อหน้า (Front Track) จากเดิมอีก 80 มิลลิเมตร การจับ
คูก่บัล้อแมก็ซ์ขนาด 19 นิว้ทีม่หีน้ากว้าง 10.5 นิว้สำาหรบัล้อหน้า และ 
13 นิ้วที่ด้านหลัง พร้อมกับน็อตล้อตรงกลางตัวเดียวสำาหรับความ
สะดวกในการเปลี่ยนยางขณะแข่ง
 ส่วนด้านท้ายสุดไฮเทคกับระบบ DRS (Drag Reduction 
System) ซึ่งเป็นการออกแบบให้สปอยเลอร์หลัง สามารถปรับแพน
อากาศได้ เพื่อลดแรงต้านจนนำาไปสู่การวิ่งช้าลง และเป็นเทคโนโลยี
แบบเดยีวกบัทีใ่ช้อยูใ่นรถแข่ง F1 ซึง่มกีารนำามาใช้ตัง้แต่ปี 2011 และ
อกีสิง่ทีถ่กูถ่ายทอดเทคโนโลยจีากสนามแข่ง F1 มาด้วยคอื เครือ่งยนต์
แบบไฮบริดที่มีขุมพลังเบนซิน ว ี8 3,700 ซีซี เทอร์โบคู่ เป็นต้นกำาเนดิ
ของพลัง
 แน่นอนว่าในเมือ่เป็นเวอร์ชัน่ทีเ่กดิมาเพือ่การใช้งานในสนาม
แข่ง เราจงึได้เหน็การปรบัปรงุในเชงิวศิวกรรมของเครือ่งยนต์หลายจดุ 
โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบ ERS ในตัวรถให้มีนำ้าหนักที่เบาข้ึน แต่
สามารถตอบสนองการทำางานได้ด ีโดยระบบนีเ้ป็นการต่อยอดแนวคิด
มาจากระบบทีใ่ช้ในรถแข่ง F1 ซึง่จะมมีอเตอร์ไฟฟ้ารบัหน้าทีท่ัง้ในการ
ชาร์จกระแสไฟฟ้าเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ และการช่วยขับเคลื่อน
 ระบบ ERS นี้มีแนวคิดและหลักการที่คล้ายกับเทอร์โบใน
เครือ่งยนต์สนัดาปภายใน คอื ใช้พลงังานทีส่ญูเปล่ามาใช้ในการสร้าง
พลังเพื่อขับเคลื่อนตัวรถ ซ่ึงในกรณีของเทอร์โบ คือ การใช้ไอเสียมา
หมุนกังหัน หรือ Turbine เพื่ออัดอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ แต่ในกรณี
ของ ERS คือ การใช้พลังงานที่สูญเปล่าขณะที่ตัวรถกำาลังแล่น เช่น 
จังหวะที่กำาลังเบรกหรือชะลอความเร็วมาใช้ในการหมุนมอเตอร์เพ่ือ
ชาร์จกระแสไฟฟ้า
 การใช้งานกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรีส่ามารถทำาได้ 2 ทางคือ 
ขับในโหมดไฟฟ้า หรือ EV ได้ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร หรือ
ใช้กระแสไฟฟ้านี้ส่งให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อช่วยเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน ในการขับเคลื่อนในช่วงจังหวะหนึ่งเท่านั้น โดยอาศัยการ
กดปุ่มที่ติดตั้งอยู่บริเวณพวงมาลัย 
 ในแง่รายละเอยีดของการขบัเคลือ่น ยงัไม่มกีารเปิดเผยออก
มา แต่ถ้ายึดตามสเปกเครื่องยนต์ของ P1 รุ่นที่ขายอยู่ในท้องตลาด
แล้ว เฉพาะเครือ่งยนต์สนัดาปภายใน มกีำาลงั 737 แรงม้า และจะเพ่ิม
เป็น 916 แรงม้าเมือ่เครือ่งยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำางานร่วมกนั ซ่ึงใน
ระบบของตัว GTR น่าจะมีการผลิตกำาลังได้มากกว่านี้
 จริงอยู่ที่ McLaren คลอดโปรเจ็กต์นี้ออกมาให้รับทราบกัน
แล้วก็จริง แต่กว่าที่จะเริ่มเดินหน้าและกลายเป็นจริงได้ ต้องรอจนถึง
กลางปีหน้า หลังจากที่ P1 ในสายการผลิตเสร็จสิ้นก่อน ถึงจะเริ่ม
เดินหน้าโครงการนี้ ส่วนราคาในการเข้าร่วมยังไม่มีการเปิดเผยออก
มาว่าเท่าไร

  

P1 GTR
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ดว้ยเทคโนโลยแีละวถิชีีวติทีเ่ปลีย่นไป กจิกรรมทางสงัคมของมนษุยเ์อง

กเ็ปลีย่นไปเชน่กนั คำาพดูทีว่า่มนษุยเ์ปน็สตัวส์งัคมยงัคงเปน็ความจรงิ 

แต่การใช้ชีวิตคนเดียวในปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายดายขึ้นทั้งทางร่างกาย

และจิตใจ เพราะเราถูกแวดล้อมไปด้วยนวัตกรรมและกิจกรรมต่างๆ 

ที่ช่วยให้การอยู่คนเดียวไม่เหงาใจหรือน่าหดหู่เสมอไป

ในขณะที่การกินอาหารเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่เราๆ ใช้เป็นโอกาสใน

การสงัสรรคพ์บเจอเพือ่นฝงูครอบครวั การนัง่กนิขา้วคนเดยีวทีบ่างครัง้

สรา้งความรูส้กึเหงาหรอืเคอะเขนิกอ็าจกลายเปน็เรือ่งนา่อภริมยไ์มน่อ้ย 

Marina Van Goor คือนักออกแบบชาวดัทช์ผู้สร้างสรรค์ร้านอาหาร 

Eenmaal ที่ให้บริการลูกค้าที่มาทานอาหารคนเดียวโดยเฉพาะ โดย

อาหารจะเสิร์ฟเป็นคอร์ส 4 จาน ปรุงจากวัตถุดิบออร์แกนิคด้วยฝีมือ

เชฟชัน้ยอด พรอ้มเครือ่งดืม่และไวน ์ภายใตบ้รรยากาศรา้นทีอ่อกแบบ

เรียบง่ายสวยงาม 

Eenmaal มีที่ตั้งเป็นลักษณะ pop up restaurant ท่ีถือกำาเนิดขึ้น

เป็นครั้งแรกในเมือง Amsterdam มันเป็นผลิตผลทางความคิดของ 

สองบริษัทออกแบบ Van Goor และ Vandejong ที่ร่วมกันสร้างสรรค์

ร้านอาหารสำาหรับกินคนเดียวแห่งแรกของโลกแห่งนี้ขึ้นมา

Eenmaal จะสลับสับเปลี่ยนสถานที่ตั้งไปเรื่อยๆ โดยส่วนมากจะ

เป็นการเข้าไปใช้พื้นที่การค้าว่างเปล่าที่มีกระจกหน้าร้านขนาดใหญ่ 

สถานทีจ่ะไดร้บัการตกแตง่ใหเ้รยีบงา่ยไมฉ่ดูฉาด เพือ่หลกีเลีย่งความ

สนใจอนัเกนิจำาเปน็จากภายนอก ภายในรา้นมดีนตรเีปดิเบาๆ และทีน่ี่

ไมเ่พยีงแตจ่ะไมม่ ีwifi ใหล้กูคา้นัง่เลน่อนิเทอรเ์น็ตแกเ้ขนิ หากแต่ผู้มา

รับประทานอาหารยังจะได้รับการร้องขอให้อ่านหนังสือหรือนิตยสาร

แทนการเล่นโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารชนิดอื่นๆ 

Alone but not lonely

Marina Van Goor คือนักออกแบบชาวดัทช์ผู้สร้างสรรค์
ร้านอาหาร Eenmaal 
ที่ให้บริการลูกค้าที่มาทานอาหารคนเดียวโดยเฉพาะ

Art & Culture

Story By : Tanakanya
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ในฐานะผู้ออกแบบ Marina กล่าวถึงแนวคิดเบื้องหลังร้าน Eenmaal 

เอาไว้อย่างน่าสนใจ “เราอยากจะทลายแนวคิดที่แทบจะเป็นส่ิง 

ต้องห้ามว่าด้วยเร่ืองของการกินอาหารคนเดียว คือฉันสังเกตเห็นว่า

ในสังคมเรานั้น แทบจะไม่มีที่ว่างให้กับการอยู่คนเดียวในพื้นที่

สาธารณะเลย และการทีเ่รายา้ยสถานทีไ่ปเรือ่ยๆ กจ็ะเปน็โอกาสใหค้น

จำานวนมากขึ้นได้ลองเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่เราสร้างขึ้น” 

ลกูค้าของร้านมตีัง้แต่กลุม่คนทีช่อบมองหาสถานทีอ่นิเทรนด์ใหม่ๆ ไป

จนถึงนักชิมที่อยากดื่มดำ่ากับรสชาติอาหารคนเดียวโดยไม่ต้องมีใคร

มารบกวน บรรยากาศอบอุ่นผ่อนคลายของร้านมีส่วนช่วยอย่างมาก

ต่อการแบ่งเบาความขวยเขินของผู้กินที่ล้วนแล้วแต่ฉายเด่ียวกันมา 

ด้วยเสียงตอบรับเหนือความคาดหมาย Eenmaal เปลี่ยนที่ตั้งร้านไป 

6 สถานที่แล้ว และมีแผนจะขยับขยายออกนอกประเทศสู่ลอนดอน 

นวิยอร์ก และเบอร์ลนิอกีด้วย ในขณะที ่Van Goor เองกม็แีผนสำาหรบั

การสร้างร้านที่มีที่ตั้งถาวร พร้อมออกไลน์อาหารทั้ง ช๊อกโกแลต 

แชมเปญ สำาหรับกินคนเดียวให้แฟนๆ ของร้านได้ซื้อหากัน

แนวคดิของ Eenmaal คอืการสรา้งพืน้ทีใ่หค้นไดใ้ชเ้วลากบัตวัเองและ

มีความสุขกับประสบการณ์และอาหารที่พวกเขากินเข้าไป ฟังดูแล้ว

เปน็การหยบิยืน่ความเรยีบงา่ยทีเ่ราละเลย ในยคุสมยัทีเ่ราไมเ่คยอยูน่ิง่ 

หยุดเสพ หรือหยุดการเชื่อมต่อใดๆ สถานที่อย่าง Eenmaal ก็ช่วย

ทำาใหเ้ราฉกุคดิถงึพฤตกิรรมและการใชช้วีติของเราไดไ้มน่อ้ย ถงึความ

จำาเปน็ในการตดิตอ่สือ่สารแทบจะตลอดเวลา ทัง้กบัโลกแหง่ความจรงิ

และโลกเสมอืนจรงิ เมือ่เรานัง่ลงบนโตะ๊ ถา่ยรปูอาหารและแบง่ปนัมนั 

ผ่านเครือข่ายออนไลน์ เราอาจนั่งกินข้าวกับเพื่อนคนหนึ่ง ในขณะที่

ในมือกำาลังแชทกับใครอีกคนหนึ่ง โต๊ะอาหารที่มีคนนั่งเต็มแต่ทุกคน

ก้มหน้าดูโทรศัพท์กำาลังกลายเป็นสิ่งที่เราเริ่มยอมรับและคุ้นชิน เจอ

แบบนี้บ่อยๆ หนีมากินข้าวคนเดียวบ้างก็ดีเหมือนกันนะ

Eenm
aal มที

ีต่ั้งเป
น็

ลกัษณ
ะ pop up restaurant 

ท
ีถ่อืกำ�เนิ

ดขึน้
เป็

น
ครั้งแรกใน

เมอืง A
m

sterdam

เร�อย�กจะทล�ยแนวคดิทีแ่ทบจะเป็นสิง่ตอ้งห�้มว�่ดว้ยเร่ืองของก�รกนิอ�ห�รคนเดยีว
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Ducati Diavel

รูปร่างหน้าตา งานดีไซน์ของ Ducati Diavel  ให้ความรู้สึกที่ดู

น่ายำาเกรง และสุขุมในท่าที แน่นอนว่าภายใต้รูปลักษณ์และ

แบรนด์ Ducati คาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์มีความเฉพาะตัว 

มอเตอร์ไซค์บิ๊กไซส์คนนี้ไม่เคยปรานีีใคร เครื่องยนต์ไม่จำาเป็น

ต้องดัดแปลงอะไรเพิ่มเติม เพียงแต่คุณกล้าพอที่จะขึ้นคร่อม

มนับงัคบัมนัออกสูท่อ้งถนน ระบบอเิลก็ทรอนกิสต์า่งๆ ทีต่ดิตัง้

มาในรุ่นนี้จะทำาให้คุณสามารถขี่มันได้แรงถึงขีดสุดเลยทีเดียว

Ducati Diavel เคร่ืองยนต์ V2 ขนาด 1198 ซีีซี ก�าลัง 162 

แรงม้า น�้าหนักรถ 210 กิโลกรัม

KTM 1290 Super Duke R

บรรดานักบิดที่เคยทดสอบมันบอกว่า Super Duke R เวอร์ชั่น 

1290 สามารถกระชากตัวตนและจิตวิญญาณของผู้ชายได้

อย่างไม่ยากเย็น มันมาพร้อมด้วยแชสซีคุณภาพดี และระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ยอดเยี่ยม แน่นอนว่ามันไม่มีความอ่อนโยน

ในตัว

KTM 1290 Super Duke R เครื่องยนต์ V2 ขนาด 1310 ซีซี 

ก�าลัง 180 แรงม้า น�้าหนัก 189 กิโลกรัม

Ducati Diavel KTM 1290 Super Duke R

ช่วงนี้ตลาดรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า Big 

Bike กำาลังเติบโตคึกคักเป็นอย่างย่ิง ในตลาดมีทั้งแบรนด์

จากยุโรปและญี่ปุ่น เดินหน้าทำาการตลาดกันอย่างเต็มที่ 

ฉบบันีเ้รานำาเอาสองรุน่จากสองคา่ยคนละบคุลกิมาใหช้มกนั 

ปลายปีแล้วอากาศกำาลังดี เหมาะกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์

ท่องเที่ยวอย่างยิ่ง ส่วนใครจะชอบสไตล์ไหนก็คงเป็นเรื่อง

ส่วนตัวและจำานวนต้นทุนในกระเป๋า

180 แรงม้า

250 กม./ชม.

Sport
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ร้านอาหารอินเดียที่มีชื่อว่า Gaggan มีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาต ิแนน่อนวา่ชือ่เสยีงทีไ่ดม้านัน้ยอ่มตอ้งมาจากความ
เป็นเลิศในการสร้างสรรค์เมนูที่นำาเสิร์ฟ เพื่อพิสูจน์ความจริง
เราไม่รอช้าที่จะเดินทางไปเยือน Gaggan 

อาหารอินเดียที่ถูกปรับโฉมจนกลายเป็นอาหารอินเดีย
ในแบบทนัสมยั เตม็ไปดว้ยรสชาต ิความสนกุสนานและความ
คิดสร้างสรรค์ ที่ปลุกประสาทสัมผัสทั้งห้าให้ตื่นขึ้นมาลิ้มรส
ประสบการณใ์หมใ่นอาหารแนว Progressive Indian Cuisine 
ซึง่เปน็อาหารทีโ่ดดเดน่ในเรือ่งของวธิกีารทำาอาหาร ดว้ยการนำา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาผสมผสานใน 
การทำาอาหารใหม้คีวามแปลกใหม ่สนกุสนาน แต่ยงัคงรสชาติ
ดั้งเดิมของอาหารไว้ให้มากที่สุด นี่คือแนวทางของอาหารจาก
ครัวของ Gaggan  

Gaggan นำาเสนอจานอาหารในรูปแบบของ Tasting 
Menu เป็นอาหารพอดีคำาเสิร์ฟมาหลากหลายเมนูให้ลูกค้าได้
ชิมรสชาติแปลกใหม่ได้อย่างน่าสนใจ มีเสน่ห์ นำาคนชิมให้ได้
รู้จักกับอาหารอินเดียที่สร้างสรรค์ เม่ือแรกเห็นอาหารในจาน
เราอาจจะสงสยัว่านีค่อือะไร เมือ่ส่งอาหารเข้าปากลิม้รสสมัผสั
เราจะได้รับความหอมกรุ่นของกลิ่นอายของเครื่องเทศอินเดีย 
ออเดิร์ฟเรียกนำ้าย่อยขนาดพอดีคำา ที่ได้แรงบันดาลใจจาก
อาหารข้างทาง Street Eats From India เสิร์ฟ Yogurt Chaat 
แบบไข่โยเกิร์ตสีขาว ห่อหุ้มด้วยซอสอินเดียหอมๆ ไว้ด้านใน 
จนคนทานไม่สามารถคาดเดาได้ว่ารสชาตจิะเป็นเช่นไรหรอืมกุ
สนกุๆ อย่าง Spiced Nuts in Nut An Edible Plastic Bag เชฟ 
Gaggan ช่างคิดด้วยการนำา Rice Paper หรือแผ่นแป้งใสๆ 
มาห่อให้คล้ายถุงพลาสติกใส่ถ่ัวรสชาติเผ็ดนิดๆ ไว้ สามารถ 
ทานได้ทัง้ซอง แม้กระทัง่ Pani Puri แผ่นแป้งทอดทานคู่กบัแกง 
ซึ่งจัดเป็นของว่างยอดนิยมในอินเดีย ถูกปรับเปล่ียนหน้าตา
มาในแบบ White Chocolate Pani Puri ช็อกโกแลตสีขาวลูก
กลม ๆ สอดไส้ด้วยแกง Pani ที่รสชาติของนำ้ามะขาม, พริก” 
เครือ่งเทศ Masala, มนัฝรัง่และถัว่ลกูไก่ นอกจากเรยีกนำา้ย่อย
ได้เป็นอย่างดีแล้ว สามารถเรียกเสียงหัวเราะได้ดีพอๆ กัน 

นอกจากความคิดสร้างสรรค์ท่ีจัดจ้านแล้ว 
คุณภาพความสดของอาหารเป็นสิง่หนึง่ทีโ่ดดเด่นไม่แพ้
กนั Viagra หอยนางรมสดขนาดพอดีคำา เสิร์ฟมากับ 
ไอศกรมีทำาจากเครือ่งเทศ ส้มยซู ุแอปเป้ิล และหวัไชเท้า 
และเพิ่มกลิ่นและรสชาติอีกนิดด้วย Lemon Air เป็น
นำ้าจิ้มที่ครบรสชาติเผ็ดนิดๆ เปรี้ยวหน่อยๆ ตัดกับ
ความเค็มอ่อนๆ จากหอยนางรมได้แบบไม่ต้องพึ่งยา
ใดๆ เลยทีเดียว อีกเมนูที่ชื่นชอบ Down to Earth ซุป
ผักหน้าร้อนเสิร์ฟคู่กับไข่แดง ความพิเศษของเมนูนี้
นอกจากความอร่อยจากซุปผัก ความพิเศษอยู่ที่ไข่
แดงที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 62 องศาเซลเซียส ใช้เวลา
ประมาณ 40 นาท ีซึง่วธิกีารปรงุอาหารให้สกุอย่างช้าๆ 
Slow Food Process ทำาให้ได้รสสมัผสัทีอ่ร่อยมากขึน้ 
และวิธีการแบบนี้กำาลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำาหรับ
ครัวมาตรฐานห้าดาวระดับสูง 

ตบท้ายด้วยอาหารอินเดียยอดนิยมและเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย ด้วยการนำาพานักชิมกลับไปสู่
ความเป็นอาหารดั้งเดิมแบบ Home Style Chicken 
Tikka Masala Accompanied naan breadsไกต่กิกา้
ทีท่านกบัแปง้นนัจดัวา่เปน็อาหารยอดนยิม ทีรู่จั้กอยา่ง
แพร่หลาย มีชื่อเล่นๆ ในประเทศอังกฤษ ว่า British 
National Dish เน้ือไก่หมักเครื่องเทศและโยเกิร์ต นำา
ไปย่างในภาชนะที่คล้ายโอ่ง เสิร์ฟมาในแกง Masala 
ที่อุดมไปด้วยเครื่องเทศสารพัน (chili powder,curry 
powder, herbes de Provence (marjoram, rose-
mary, thyme, oregano), Garlic Salt หากคุณผู้อ่าน 
อยากล้ิมลองประสบการณ์ใหม่ในการทานอาหาร 
หาวันว่างสบายๆ มานั่งทานอาหารอย่างออกรส สัก
สองชัว่โมงครึง่จนอิม่สำาราญ กลบับา้นไปยงัมเีร่ืองเลา่ 
สนุกๆ จากการทานอาหารไว้ให้เพื่อนฝูงหรือคนรู้ใจ
ได้ฟัง หรือจะชวนกันมาทานอีกก็รอบก็ได้ 

Opening Hour 
6 pm-11 pm Mon-Sun 
Tel : 0 2652 1700 
www.eatatgaggan.com
e-mail: info@eatatgaggan.com
Advance Booking  
Please allow 2 ½ hrs for Tasting Menu

Taste of GAGGAN
by chef mam

Dine



42 43

 เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผมได้รับแจ้งข่าว
การเสียชีวิตของบุคคลท่านหนึ่ง จาก Wine Review Magazine 
Singapore จากภาวะแทรกซอ้นจากการผา่ตดัในกรงุปารสี ประเทศ
ฝรั่งเศสในขณะที่มีอายุ 80 ปี ซ่ึงบุคคลในวงการไวน์ทั่วโลกต่าง
รู้จักชื่อของเธอในนามของ บารอนเนสฟิลิปปิน เดอ ร็อธไชลด์หรือ
มาดาม เดอ ร็อธไชลด์ ผู้บริหารรุ่นที่ห้าของชาโตมูตอง ร็อธไชลด์ 
ตำานานอีกหนึง่บทของไวนฝ์รัง่เศสทีม่ชีือ่เสยีงกอ้งโลก เจา้ของไวนด์งั
อยา่งชาโตมตูอง รอ็ธไชลด ์(Chateau Mouton Rothschild) อรหนัต์
ช้ันหน่ึงเขตเมดอกและมีไวน์ฉลากสองที่ชื่อ Le Petit Mouton de 
Mouton Rothschild ไวนช์าโตดารม์ายคั (Chateau D’Armailhac)
ไวน์ชาโตเคิร์ก มิลอง (Chateau Clerc Milon) ไวน์ในบัญชีชั้นห้า
ของเมดอก 1855  นอกจากน้ียังเป็นหุ้นส่วนกับนายโรเบิร์ต มอนดาวี 
เจ้าพ่อไวน์ของแคว้นนาปา วัลเล่ย์ในแคลิฟอร์เนีย ร่วมทุนกันสร้าง
ไวนท์ีม่ชีือ่วา่ โอปสุ วนั (Opus One ภาษาละตนิแปลวา่ การทำางาน
ที่เป็นหนึ่ง) ในปี 1979 ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เป็นไวน์เด่นอีก
ตัวหนึ่งของนาปา วัลเล่ย์ นอกจากนี้ยังไปร่วมทุนกับบริษัท คอน
ชา อี โทโร่ ในชิลีร่วมกันผลิตไวน์อัลมาวิว่า (Almaviva) ในปี 1997 
ให้กลายเป็นไวน์เบอร์หนึ่งของชิลีในปัจจุบัน และเป็นเจ้าของไวน์
ที่ได้ช่ือว่ามีการปลอมแปลงมากที่สุดในโลกคือ ไวน์มูตอง คาเดย์ 
(Mouton Cadet) เจา้แกะนอ้ยทีซ่ือ้หากนัในหลกัรอ้ยปลายๆ สำาหรบั
ร้านใน Duty Free ตามชายแดนหรือหลักพันต้นๆ ใน Wine Shop 
ต่างๆ   
 สาเหตุที่ปลอมกันอย่างมโหฬารก็เพราะเป็นไวน์ในกลุ่ม 
ของมูตอง ร็อธไชลด์น่ันเอง ถึงจะเป็นไวน์ถูกสุดก็ได้ช่ือว่าด่ืมไวน์
มูตองเชน่กนั ประมาณนัน้ครบั ในฉบบัหนา้ผมจะมาเจาะลกึถงึไวน์
เจา้แกะนอ้ยตวันีก้นั แตใ่นฉบบันีผ้มจะนำาทกุทา่นไปรบัรูก้บัตำานาน
อนัยิง่ใหญข่องชาโตมูตอง รอ็ธไชลด ์กนักอ่น ไวนต์วันีถ้อืกำาเนดิใน
ศตวรรษที ่14 โดยมชีือ่เดมิวา่ ชาโต พยูคั มไีรใ่นหบุเขาทีเ่ตม็ไปดว้ย
ฝูงแกะ (Mouton แปลว่า แกะ ในภาษาฝรั่งเศส) 
 เจา้ของในยคุแรกๆ คอื ดยคุแหง่กลเูซตอเปน็เจา้ของ และ
ตระกลูของเขากไ็ดค้รอบครองชาโตแหง่นีไ้วเ้ปน็เวลา 423 ป ีจงึเกดิ
ความเบือ่หนา่ยจงึขายไรไ่วนใ์หก้บับารอนนาธาเนยีล เดอ รอ็ธไชลด ์
ในปี 1853 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นชาโตมูตอง ร็อธไชลด์ มีอาณาเขต 
พื้นที่ 470 ไร่ สามารถผลิตไวน์ได้ปีละ 25,000 หีบ ใช้องุ่นพันธุ์
คาแบร์เน่ต์ โซวิญอง 80% คาแบร์เน่ต์ ฟรอง 10% แมร์โลต์ 8% 
และเปอตติ แวรโ์ดตอ์กี 2% และในป ี1855 กไ็ดป้ระกาศใหเ้ปน็ไวน์
ในบญัชชีัน้สองของบญัชเีมดอก 1855 แตต่ระกลูรอ็ธไชลดไ์มพ่อใจ
กบัตำาแหนง่นี ้เพราะตอ้งการไปอยูใ่นบญัชชีัน้หนึง่เชน่เดยีวกบัชาโต
ลาฟีท ร็อธไชลด์ ตระกูลร็อธไชลด์อีกสายหนึ่งที่เป็นเจ้าของ แม้จะ
ใช้ความพยายามสักเท่าไหร่ เพื่อจะให้ไวน์ของตนเองขึ้นไปอยู่ใน

บัญชีชั้นหนึ่ง แต่ไวน์ของชาโตมูตอง ร็อธไชลด์ก็ถูกกีดกัน
และขัดขวางจากเจ้าของชาโตลาฟีทและท่านมาร์ควิส 
Bertrand de Lur-Saluces แห่ง Chataeu D’Yquem ผู้
สืบเชื้อสายขุนนางเก่าจากราชวงศ์บูบองของฝรั่งเศส จน
มีวลีอมตะในช่วงเวลาน้ันว่า “ท่ีหน่ึงเราไม่ได้เป็น แต่เรา
ไม่เป็นท่ีสอง เพราะเราคือมูตอง” จวบจนกระท่ังในอีก 
113 ปีต่อมาในสมัยของบารอนฟิลิป เดอ ร็อธไชลด์ ผู้เป็น
บิดาของบารอนเนสฟิลิปปิน เดอ ร็อธไชลด์ ในปี 1973 ซึ่ง
ถือว่าเป็นปีประวัติศาสตร์ของไวน์ชาโต มูตอง ร็อธไชลด์ 
เพราะได้รับการเลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ในบัญชีชั้นหน่ึงเทียบ
เคียงกับอีกสี่อรหันต์ คือ ชาโตมาร์โกซ์, ชาโตลาฟีท, ชาโต 
ลาตูร์ และชาโต โอต์ ปรีออง และมีคำากล่าวจากบารอนฟิลิป 
อีกว่า “ท่ีหน่ึงเราเป็น ท่ีสองเราเคยเป็น แต่มูตองไม่เคย
เปลี่ยนแปลง” บารอนเนสฟิลิปปิน เป็นเด็กกำาพร้ามารดา 
เนื่องจากมารดาถูกสังหารต่อหน้าต่อตาเธอในแฟลตที่พัก 
กลางกรุงปารีสในสมัยท่ีเธอยังเด็ก เน่ืองจากตระกูลร็อธไชลด์
เป็นชาวยิว จึงถูกหมายหัวจากนาซี ทำาให้ครอบครัวต้อง
แตกกระสานซ่านเซ็นกันไปคนละทิศละทาง บารอนฟิลิป 
ก็หนีไปอังกฤษเป็นทหารในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
เม่ือสงครามสงบก็ต้องกลับมาฟื้นฟูไร่องุ่นด้วยการเก็บ
เศษลูกระเบิดออกจากพื้นที่เป็นเวลานานกว่าจะเก็บหมด  
นอกจากน้ีบารอนฟิลิปยังเป็นคนแรกท่ีใช้คำาว่า “Mis en 
Bouteille au Chateau.” เพื่อสื่อให้รู้ว่าไวน์ถูกบรรจุขวด
ที่เดียวกับแหล่งผลิต ไม่ได้ถูกบรรจุขวดในโกดังของพ่อค้า
ไวน์ และเป็นต้นแบบให้ชาโตอื่นทำาตามบ้าง ที่สร้างความ
ฮือฮาให้แก่วงการไวน์ท่ัวโลกอีกอย่างก็คือ การนำาศิลปิน 
ช่ือดังมาวาดภาพบนฉลากไวน์ในแต่ละปี ทำาให้บางวินเทจ
แมแ้ตข่วดเปลา่ของไวนม์ตูองกม็มีลูคา่นบัหมืน่บาทสำาหรบั
นักสะสมงานศิลปะ 
 จดุเดน่อกีอยา่งหนึง่ของไวนม์ตูอง รอ็ธไชลด ์คอื 
ศลิปะการปรงุไวนส์ไตลม์ตูองทีเ่รยีกวา่ “Assemblage” ซึง่
เกดิจากความชำานาญในการผสมพนัธุอ์งุน่จากตา่งถิน่ ตา่ง
แควน้ ถงับม่ไวนม์คีณุลกัษณะเฉพาะตวั บางถงัรสจดั บาง
ถงัหมกัแลว้ไวนน์ุม่ ผสมผสานออกมามาอยา่งลงตวัและม ี
คุณภาพท่ีคงท่ีในแต่ละวินเทจ ทำาให้ไวน์ชาโตมูตอง ร็อธไชลด์
สร้างชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน 
เน่ืองจากฝีมือการบริหารของบารอนฟิลลิปและบารอน
เนสฟิลิปปิน ชีวิตส่วนตัวของบารอนเนสผ่านการแต่งงาน
มาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกแต่งกับนาย Jacques SEREYS 
ผู้อำานวยการโรงละครโอเปร่า Comedie-Francaise และ

แตง่งานครัง้ทีส่องกบันาย Jean–Pierer de BEAUMARCHAIS มลูีก
สามคนคือ Camille Sereys de Rothschild, Phillippe Sereys de 
Rothschild and Julien de Beaumarchais de Rothschild และตัว
ของบารอนเนสเอง กไ็ดเ้คยเดนิทางมาเมอืงไทยในป ี2545 กบักลุ่ม 
ของพรีม่ัม แฟมิลี่ ฟิเน่ (Primum Famillae Fine) ซึ่งเป็นสมาคม
ผูผ้ลติไวนต์ระกลูดงัของโลก โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปกปอ้ง สง่เสรมิ
คุณค่าและธรรมเนียมปฏิบัติของตระกูลและถ่ายทอดไปยังทายาท
รุ่นต่อไปในอนาคต มีสมาชิกทั้งหมด 11 ตระกูล ซึ่งเจ้าของไวน์ดัง
แต่ละตระกูลจะมีสิทธิ์ออกหนังสือเดินทางแบบพิเศษให้ลูกค้าคน
สำาคัญแค่ปีละ 2 เล่มเท่านั้น และใครที่ถือหนังสือเดินทางพิเศษนี้
ก็จะได้สิทธิ์ไปเยี่ยมชมไร่ไวน์ของสมาชิกทั้ง 11 ตระกูลแบบ Very 
Special Exclusive Guest กันเลยทีเดียว ซ่ึงเร่ืองราวของชาโตแห่งน้ี 
สามารถเขียนหนังสือได้กันเป็นเล่ม ผมจึงขอนำาเสนอแบบสรุปแล้ว
กันนะครับ เราจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไวน์มูตอง ร็อธไชลด์ ผ่าน
ฉลากของไวน์กันครับ

ข้อมูลอ้างอิง
นติยสาร Wine Today หนา้ 38 เลม่ที ่8 ปทีี ่3 เดอืนมถินุายน 2548
นติยสาร Wine Today หนา้ 61 เลม่ที ่27 ปท่ีี 3 เดือนมถินุายน 2550 
www.chinpohtiong.com/bordeaux-update.html
www.sereechai.com/new/index.php
www.mcnees.org/image/wine/lable/mouton_rotchschild_
lable_library.htm
wiwanda : www.occities,org/bhelponweb/wineroad18.html
ธวัชชัย เทพพิทักษ์  :  www.bangkokbiznews.com/jud/
taste/20070905/news=column_24702303.html

Rest In Peace 
Baroness Philippine De Rothschild

Wine

เรื่อง : อานนท์ วงษเชียง
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 “จงหายใจเขา้ไว ้อยา่ไดห้ยดุ!” คอืคำาแนะนำาตลกๆ ที่
เถียงไม่ข้ึน สำาหรับใครก็ตามที่อยากมีอายุยืนยาว แม้ในความ
เป็นจริงแล้ว เราจะไม่มีโอกาสควบคุมลมหายใจในวันสุดท้าย
ของชวีติไดเ้ลยกต็าม กบัหว้งเวลาชวีติทีย่งัสดูหายใจไดเ้ตม็ปอด 
ไม่มีอาการป่วยไข้ กินข้าวอร่อย นอนหลับสบาย สายตาปรกติ 
เดินเหินไปไหนมาไหนเพียงลำาพังได้ เท่านี้ก็ช่างนับเป็นลาภอัน
ประเสริฐยิ่งนักแล้ว    
  หลักปฏิบัติตนให้เป็นคนสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว
ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลย ขอแค่ทานอาหารให้ครบทุกมื้อ 
นอนหลับให้เพียงพอ และหมั่นออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ ทำาได้
เพียงแค่ 3 ประการนี้ ก็ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บได้เยอะแยะแล้ว 
แต่ถ้าจะให้ห่างไกลโรคมากยิ่งขึ้นไปอีก ก็ต้องรู้จักเลือกกินแต่
ของท่ีมีประโยชน์ เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้เครียดน้อยที่สุด รู้จักเข้า
สังคม และไม่ทำาให้อายุสั้นลงด้วยควันบุหรี่หรือของมึนเมา
 ท้ังที่รู้ว่ามันมีหลักเบสิคเช่นนี้ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมี
ความตั้งใจหรือสร้างวินัยในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างจริงจัง 
เรียกว่าต้องได้บทเรียนจากอาการป่วยหนักกันเสียก่อนหรืออยู่
ในชว่งใกลห้มดอาย ุถงึคดิจะปรบัตวัปรบัพฤตกิรรมกนั ซึง่มกัจะ
สายเสียแล้ว
 จะว่าไปแล้ว การทำาตัวให้เป็นคนสุขภาพดียุคนี้นั้น
อาจไม่ใช่เรือ่งง่ายดายนกั เพราะเราอยูใ่นโลกแห่งสารสงัเคราะห์
สารพดัชนิด ทัง้ด้านวตัถแุละอาหารการกนิ ลองสำารวจดขูองกนิที่
เราบรโิภคกนัเวลานี ้ของสดๆ ปราศจากสารปรงุแต่งช่างหาทาน
ได้ยากยิ่งนัก ส่วนใหญ่เป็นพวกอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิต
จากโรงงานอตุสาหกรรม กลายเป็นแป้งผสมสใีส่กลิน่สงัเคราะห์ 
ไม่ว่าจะมาในรูปของลูกช้ิน ฮอทด็อก ปูอัด หรือขนมขบเคี้ยว 
ขณะท่ีเคร่ืองด่ืมนั้นก็มีให้เลือกแต่พวกนำ้าหวานเจือสีใส่สารพัด
กลิ่นหอมทั้งนั้น

 ลองนึกให้เครียดเล่นๆ ดูว่า ถ้าเราต้องกินของ
สงัเคราะหแ์บบนีต้ดิตอ่กนัทกุมือ้นาน 30 ป ีคงตอ้งมสีารพษิอะไร
บางอย่างสะสมในตับไตไส้พุงเราบ้างล่ะ  
 อกีสาเหตทุีท่ำาให้คนเราวนันีต้้องสขุภาพยำา่แย่ไปตามๆ 
กัน คือการใช้ชีวิตแบบผิดธรรมชาติจนทำาให้ร่างกายอ่อนแอ ยก
ตัวอย่างเช่น คนวัยทำางานในเมืองใหญ่ ที่มีวิถีชีวิตอันรีบเร่ง ซึ่ง
นอกจากจะสร้างความเครียดส่ังสมแล้ว ยังส่งผลให้พฤติกรรม
การกนิเสยีระบบ อาหารมือ้เช้าทีเ่ป็นมือ้สำาคญัทีส่ดุของวนั เหลอื
เพยีงแค่กาแฟ 1 ถ้วยกบัขนมปังกรอบแค่ไม่กีแ่ผ่นเท่านัน้ และไป
อดัหนกักบัอาหารมือ้เยน็ในช่วงเวลาใกล้นอน ด้วยวถิชีวีติแบบนี้ 
ก็อย่าแปลกใจว่า ทำาไมเราถึงเป็นโรคนู้นโรคนี้กันอยู่บ่อยๆ โดย
เฉพาะในช่วงที่เข้าสู่วัยกลางคน 
 ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก(WHO) ได้นิยามอาการ
เจ็บป่วยอันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราว่า NCDs 
(Non-communicable disease) หรือโรคชนิดไม่สามารถติดต่อ
กนัไดน้ัน้ มคีวามรา้ยแรงตอ่สวสัดภิาพคนเราเหลอืเกนิ และครา่
ชีวิตชาวโลกไปมากถึงปีละหลายสิบล้านราย
 จากสถิติ 10 อันดับสาเหตุที่คร่าชาวโลกมากที่สุด ซึ่ง
จัดทำาโดย WHO ซึ่งมีการอัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ พฤษภาคม 
2557 เผยว่า โรคหัวใจขาดเลือดยังคงครองอันดับหนึ่ง คร่าชีวิต
ชาวโลกมหาศาลถงึปลีะ 7.4 ลา้นราย หรอืคดิเปน็สดัสว่นมากถงึ 
13.2 เปอร์เซ็นต์ของจำานวนประชากรโลกในปี 2555
 ตำาแหน่งถัดรองลงมาก็ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง 
> โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง > โรคติดเชื้อในระบบหายใจส่วนล่าง > 
มะเรง็ปอด> โรคอจุจาระรว่ง > โรคเอดส ์> เบาหวาน>อบุตัเิหตุ
บนท้องถนน และโรคหัวใจโตจากความดันโลหิตสูง
 จะเห็นได้ว่า โรคภัยส่วนใหญ่ที่ว่ามา ล้วนเป็นผลพวง
จากพฤตกิารการใชช้วีติทีไ่มท่างใดกท็างหนึง่ ไมว่า่จะเปน็ผลพวง

จากความเครียดสั่งสม การกินตามใจอยาก การมีเพศสัมพันธ์
แบบไมร่ะมดัระวงั รวมไปถงึการบัน่ทอนเวลาชวีติดว้ยเหลา้และ
ควนับหุรี ่แตน่ีก่เ็ปน็เพยีงแคต่วัอยา่งนอ้ยนดิเทา่นัน้ ยงัมอีะไรอกี
ตั้งมากมายที่ทำาให้คนเราเจ็บป่วยหรือถึงตายด้วยความรู้เท่าไม่
ถึงการ ไม่เกี่ยวกับการรับเชื้อโรคจากผู้อื่นแต่เป็นผลมาจากการ
ทำาตัวเองแท้ๆ
 ตัวบั่นทอนสุขภาพอีกจำาพวกท่ีอยากกล่าวถึงได้แก่ 
บรรดาอุปกรณ์ไฮเทคอย่าง คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
รวมไปถึงนาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ ท่ีได้กลายเป็นอุปกรณ์สามัญ
ประจำากายไปแลว้ ถา้ใชก้นัแบบ Non Stop ผลกระทบนอกจาก
ปวดหลังปวดคอจากการน่ังเกร็งในท่าเดิมนานๆ แล้ว ดวงตา
คืออวัยวะสำาคัญที่น่าเป็นห่วงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มีการ
โฆษณาสรรพคุณว่า จอใสคมชัดแบบ Retina Display หรือ
ชนิดที่สีสันสดสวยแบบ Super AMOLED Plus ปราศจากรังสี
อันตรายอย่างไรก็ตามที แต่ถ้าต้องเพ่งหน้าจอติดต่อกันนานๆ 
วันละไม่ต่ำากว่า 6 ชั่วโมง ในระยะยาวคงต้องมีผลเสียไม่ทางใด
ก็ทางหนึ่ง กฏสำาหรบัการใชช้วีติอยูห่นา้จอแบบถนอมสายตา คอื 
20:20:20 ซึ่งหมายถึง จ้องหน้าจอ 20 นาที ต้องเว้นพัก 20 นาที 
แลว้ละสายตามองออกไปไกลเกนิระยะ 20 ฟตุ ใหส้ายตาไดผ้อ่น
คลายบ้าง 
 โรคร้ายท่ีมีสาเหตุจากการอยู่หน้าจอนานเกินไป
น้ันมีมากมาย ท่ีรู้จักกันดี ก็ได้แก่ โรคคอมพิวเตอร์วิชั่น (CVS 
:Computer Vision Syndrome) ที่มีอาการตั้งแต่ อาการตาแห้ง 
ตาพรา่มวั เวยีนหวั และสง่ผลใหส้ายตาสัน้ในทีส่ดุ อกีโรคทีส่รา้ง
ความทรมานให้มากกว่า คือ โรคพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือ 
(CTS:Carpal Tunnel Syndrome)อันเป็นผลจากการนั่งตัวตรง
คลิกเม้าส์ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ รายที่รุนแรงอาจปวดร้าวลาม
ทั้งแขนขึ้นไปจนถึงต้นคอ
 วา่ถงึผลกระทบโดยตรงตอ่รา่งกายกนัแลว้ คราวนีล้อง
มาดูผลกระทบในเชิงพฤติกรรมกันบ้าง ซึ่งก็พบว่าสถิติโรคอ้วน
ของชาวโลกในรอบ 20 ปทีีผ่า่นมา เพิม่สงูอยา่งผดิปรกต ิและนำา
ไปสูอ่าการเจบ็ปว่ยมากมาย ทีเ่ปน็ผลพวงจากภาวะน้ำาหนกัเกนิ 
แน่นอนว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอาการถูกสะกดด้วยอุปกรณ์
ไฮเทคสารพัดจนนั่งนิ่ง จนไม่มีการยืดเส้นยืดสายนั่นเอง 
 ส่วนผลกระทบที่มีต่อจิตใจนั้น พบว่าเด็กรุ่นใหม่ที่พ่อ

แม่เลี้ยงดูด้วยเกมคอมพิวเตอร์มักมีพฤติกรรมก้าวร้าว สมาธิสั้น 
โตขึน้มากเ็ปน็พวกไมค่อ่ยพดูคอ่ยจากบัใคร แตเ่วลาสือ่สารกบัผู้
อื่นผ่านการเคาะนิ้วหรือถูหน้าจอ กลับไหลลื่นคล่องปรื๊ด...  
 ท่ีว่ามาน่ียังไม่นับรวมอุบัติ เหตุที่ เกิดจากการใช้
โทรศัพท์มือถือหรือแท็ปๆ อุปกรณ์มัลติทัชระหว่างขับขี่ยาน
พาหนะจนทำาให้เสียสมาธิ ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยจนต้องออกกฏหมาย
มาคุมเข้ม  
 ดังน้ันถ้าใครอยากมีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง 
ต้องใส่ใจกับเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ รู้จักเลือกตุนของกิน
ประเภทท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงท่ีเรียกกันว่า Superfood 
อาท ิเหด็ กระเทยีม มะนาว หรอืบรอ็คโคล ี งดกนิของเคม็-หวาน-
มนัจดั ทานผกัผลไมเ้คยีงขา้วทกุมือ้ ปรบัปรงุพฤติกรรมชวีติด้วย
การใชเ้วลาเพง่หนา้จอใหน้อ้ยลง หมัน่ออกกำาลังกายยดืเส้นเปน็
ประจำา หากจิกรรมดีๆ  ทำาเขา้ไว ้อยา่ไดน้ัง่จมุปุก๊อยูเ่ฉยๆ และพกั
ผอ่นนอนหลบัใหเ้พยีงพอ เทา่นีก้ร็บัรองวา่จะมภีมูคุ้ิมกนัดีโดยไม่
จำาเป็นต้องกินวิตามินเสริมราคาแพงๆ ให้เปลืองเงินเลย 
 ถา้อยากสขุภาพจติดดีว้ย กต็อ้งรูจ้กัสรา้งสายสมัพนัธ์
ที่ดีทั้งภายในครอบครัวและในวงสังคม มีโอกาสทำาบุญทำาทาน

ท่ีไหนให้ได้อิ่มอกอิ่มใจก็จงอย่าได้รีรอ การรับอุปการะเพื่อนสี่
ขา อย่างน้องหมา-นังเหมียวมาไว้ใกล้ๆ ตัว ก็นับเป็นอีกหนทาง
ในการเติมความรู้สึกดีๆ ให้หัวใจได้ไม่น้อย  
 ดว้ยหลกัการใชช้วีติงา่ยๆ แคน่ี ้ถา้ทำาได้เกนิครึง่ท่ีวา่มา 
กร็บัรองวา่คณุจะเปน็คนสขุภาพด ีมอีายยุนืยาวจนเพือ่นๆ ในรุน่
เดียวกันต้องอิจฉา

ถา้ใครอยากมอีายยุนืยาว สขุภาพแขง็แรง 
ตอ้งใสใ่จกบัเรือ่งอาหารการกนิเปน็พเิศษ
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Service

 เมอืงใหญอ่ยา่งกรงุเทพมหานครขยายตวัเตบิโตทกุป ี
ในดา้นทีเ่ปน็เสน้ทางหลกัทีเ่ช่ือมตอ่เขตเมอืงข้างเคยีงรอบนอก
ทีม่เีศรษฐกจิเตบิโต อาท ิสายตะวนัออกในยา่นบางนาเขตเมอืง
สมทุรปราการ สว่นทางทศิใตค้อืยา่นถนนพระรามสองเขตเมอืง
สมุทรปราการที่เชื่อมต่อลงไปภาคใต้ ตลอดเส้นทางขาออก
สองฟากถนนมีย่านธุรกิจการค้าเกิดใหม่ มีหมู่บ้านขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ผุดโครงการขึ้นจำานวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่า
แปลกใจที่คุณธงชัย ปานมี ผู้จัดการฝ่ายบริการของโตโยต้า
สมุทรสาครบอกกับเราว่าลูกค้าส่วนหนึ่งของที่น่ีเป็นลูกค้าจาก
กรุงเทพฯ ด้วย
 เราแวะมาพูดคุยกับคุณธงชัย ที่สำานักงานใหญ่ของ
โตโยต้าสมุทรสาคร ตั้งอยู่ริมถนนพระรามสองขาเข้า มีลูกค้า
เข้ามาใช้บริการจำานวนมากจนต้องเช่าพื้นที่ด้านข้างสำาหรับ
จอดรถ คุณธงชัยบอกว่าที่นี่เปิดให้บริการมายี่สิบกว่าปีแล้ว
พื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่นำารถ
เข้ามารับบริการ “ในปีหน้าที่นี่มีโครงการจะปรับปรุงโครงสร้าง
ใหม่ทั้งหมด เราไม่สามารถขยายออกด้านข้างได้ เลยขยายขึ้น
แนวตั้งแทน เพื่อจะเพิ่มพื้นที่ให้บริการกับลูกค้า”
 ทกุวนันีโ้ตโยตา้สมทุรสาครเปน็ตวัแทนจำาหนา่ยเพยีง
รายเดียวของโตโยต้าในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการอยู่
คู่กับเมืองสมุทรสาครมาสามสิบกว่าปีแล้ว ปัจจุบันมีท้ังส้ิน 
4 สาขาและกำาลังวางแผนจะเปิดเพ่ิมอีก 2 สาขาในปีหน้า ตอนนี้ี
ทีมฝ่ายบริการมีอยู่ 200 คนแน่นอนว่าในฐานะของผู้จัดการ
ฝ่ายบริการอย่างคุณธงชัยมีงานหนักรออยู่ แต่คุณธงชัยกล่าวว่า
สำาหรับงานบริการแล้วไม่ใช่ปัญหาเลย เพราะฝ่ายบริการหลัง
การขายนั้นมีการทำางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว “เรา
เตรียมความพร้อมของคนให้เพียงพอกับงาน ทุกคนรู้หน้าที่
ของตนเองเป็นอย่างดี” กับปัญหาในการขาดแคลนเรื่องช่าง
ฝมีอืนัน้ไมใ่ชป่ญัหาของทีน่ี ่เพราะโตโยตา้สมทุรสาครใหค้วาม
สำาคญักบัทรพัยากรบคุคลเปน็อยา่งยิง่ “ชา่งทีน่ีอ่ยูก่บัเรามาเปน็
สิบปีแล้ว ไม่มีออกไปไหนเลย” คุณธงชัยอธิบายเพิ่มเติมว่าผู้
บริหารที่นี่ให้ค่าตอบแทนช่างสูงตามฝีมือและความขยัน นอก
ไปจากนั้นยังดูแลกันดี ด้วยเพราะเห็นถึงความสำาคัญในเรื่อง
ของทรัพยากรบุคคล ไม่เพียงแต่ช่างเก่าเท่านั้น บริษัทยังสร้าง
ช่างฝีมือรุ่นใหม่จากนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานให้โอกาสในการ

รับเข้าทำางานด้วย
 ยี่สิบกว่าปีท่ีร่วมงานกับโตโยต้าสมุทรสาคร 
เริม่จากตำาแหน่งชา่งหมนุเวยีนไปครบทุกส่วนงานของ
แผนกบริการ จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายบริการ 
ทำาให้มีความเข้าใจในงานอย่างแท้จริง ทุกวันนี้ดูแล 
ส่ีสาขาให้งานขับเคล่ือนไปตามเป้าท่ีวางไว้ ด้วยหลักการ
ทำางานประจำาตัวคือ “มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
การทำางานต่อลูกค้า เมื่อลูกค้าเข้ามารับบริการที่ 
โตโยต้าสมุทรสาคร ดูแลลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม
กันไม่มีแบ่งแยก
 สำาหรับการทำางานร่วมกันกับภัทรลิสซ่ิง 
คุณธงชยักล่าววา่ ราบรืน่ เพราะประสานงานกนัอยา่ง
ใกล้ชดิมาโดยตลอด ลูกค้าของภทัรลิสซิง่ท่ีนำารถเขา้มา
รับบริการสบายใจได้ว่าจะได้รับงานบริการท่ีดีอย่าง
แน่นอน

TOYOTA สมุทรสาคร

คุณธงชัย ปานมี ผู้จัดการฝ่ายบริการโตโยต้าสมุทรสาคร

“สำาหรับการทำางานร่วมกันระหว่างโตโยต้า
สมุทรสาครกับภัทรลิสซิ่ง ราบรื่น เพราะ
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด 
ลกูคา้ของภทัรลสิซิง่ทีน่ำารถเขา้มารบับรกิาร
สบายใจได้ว่าจะได้รับงานบริการที่ดีอย่าง
แน่นอน”


