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Message From Executive

พิภพ กุนาศล
กรรมการผู้จัดการ

สวสัดคีรบั เริม่ต้นศกัราชใหม่กนัด้วยความ
คึกคักแจ่มใส ราคาน�้ามันดูเหมือนจะเป็นข่าวดี
ส�าหรบัผูใ้ช้รถ แต่ปีนีเ้รือ่งของภยัแล้งกเ็ป็นปัญหา
ทีย่งัน่าเป็นห่วงทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ
ของประเทศอย่างยากจะหลีกเลี่ยง แต่ก็ขึ้นอยู่กับ
การวางแผนรับมือของภาครัฐ

ส�าหรับนิตยสารของเราฉบับแรกของปีนี้
มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ไปชมความมหัศจรรย์ของ
สามพนัโบกทีจ่ะเหน็ได้เฉพาะในช่วงฤดแูลง้เท่านัน้ 
ด้วยรถเช่าระยะสั้นของภัทรลิสซิ่ง เดินทางไปไกล
ถึงอุบลราชธานี รวมทั้งเรื่องราวของการขับรถ
ทอ่งเทีย่วในออสเตรเลยี และสถานทีพ่กัทา่มกลาง
ธรรมชาติที่สงบงามของจังหวัดตราด

รถใหม่ Nissan x-trail Hybrid และ BMW 
218i เป็นสองรุ่นที่เราน�ามาฝากในฉบับนี้ พร้อม
ด้วยซูเปอร์คาร์จาก Lexus รวมท้ังเรื่องราวอื่นๆ 
ที่น่าสนใจอีกมาก เชิญพลิกไปด้านในเลยครับ

2016
AEC 

โอกาสและตลาดที่เปิดกว้าง
แต่ก็มาพร้อมกับคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น 

การเตรียมพร้อมที่ดีจะทำาให้เราเข้าสู่
สนามแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เจ้าของ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
252/6 ชั้น 29
อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร.0 2290 7575, 0 2693 2288

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ทิพย์สุดา คืนคง
เมธี คุ้มเผ่า
ณัฐติกาญจน์ ธรรมธรสิริ
บรรณาธิการ
ทรงยศ กมลทวิกุล

ควบคุมการผลิต
นฤมล ลือประเสริฐ
พิสูจน์อักษร
พรพรหม บุญถนอม

ออกแบบดำาเนินการผลิต
ทรงยศ กมลทวิกุล
โทร.08 1855 1146
E-mail : k.songyot@gmail.com 
ข้อเขียน บทความ เป็นความคิดเห็น
ส่วนตัวของผู้เขียนโดยตรง ห้ามนำา
รูปภาพหรือข้อเขียนไปเผยแพร่  
หรือพิมพ์ซำ้าโดยมิได้รับอนุญาต
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บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้เดินทางไปที่โรงเรียนศูนย์
การเรียนตำารวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยตง 
จ.นครศรีธรรมราช เพื่อส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่
ทางโรงเรียน จำานวน 5 เครื่อง และสมทบทุนซื้อ
โต๊ะนักเรียนให้กับน้องๆ โดยมี ผอ.เสก ภักดี เป็น
ตัวแทนรับเครื่องแทนน้องๆ สำาหรับใช้งานและ
ศึกษาหาข้อมูลต่อไป

โรงเรียนศูนย์การเรียนตำารวจตะเวนชายแดนบ้าน
ห้วยตง จ.นครศรีธรรมราช มีจำานวนนักเรียน
ท้ังหมดประมาณ 77 คน ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียน
ไม่สามารถของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียนการสอนต่างๆ และนักเรียนจำาเป็นต้อง
ศกึษาหาขอ้มลูทีน่อกเหนอืจากในตำาราเรยีน อกีทัง้
เทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำาให้ทาง
ภัทรลิสซิ่งได้มีความห่วงใยในเรื่องนี้ และมีความ
คดิทีจ่ะสนบัสนนุในสว่นนีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง โดยหวงัจะ
ไดส้รา้งโอกาสใหเ้ยาวชนในตา่งจงัหวดัเขา้ถงึแหลง่
ความรู้ได้เท่าเทียมกัน

เริ่มเป็นปีแรก สำาหรับกิจกรรมตอบแทนสังคม 
ในโครงการ “ส่งฝัน ป้ันอนาคต” บรษิทัได้ตระหนกัดี
ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันมีความเลวร้าย
ลงทุกที และส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการดำาเนิน
ชีวิตของชุมชน เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับ
คนในชมุชนอย่างยัง่ยนืต่อไป เพือ่ขยายพนัธุส์ตัว์นำา้
และคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ สำาคัญเพื่อเป็นการ
ปลูกจิตสำานึกที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กรให้มี
ความรักและหวงแหนธรรมชาต ินายพภิพ กุนาศล 
กรรมการผู้จัดการ และนางทิพย์สุดา คืนคง รอง
กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำากัด 
(มหาชน) ได้นำาทมีพนกังานเจ้าหน้าทีร่่วมกนัปล่อย
ลูกกุ้งแม่นำา้ จำานวนกว่า 1 แสนตัวลงสู่แม่นำา้เพชร 
ณ จังหวัดเพชรบุร ีรวมถงึแจกทุนการศกึษาให้กับ
เด็กๆ เรยีนด ีจำานวน 42 ทุน

ส่งฝัน ปั้นอนาคต

ภัทรลิสซิ่งส่งมอบคอมพิวเตอร์
โรงเรียนศูนย์การเรียน
ตำารวจตะเวนชายแดน
บ้านห้วยตง จ.นครศรีธรรมราช

PL News
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ก า ร แ ข่ ง ขั น ค ว า ม เ ร็ ว
ของรถ มักเป็นแรงบันดาลใจ
สำาหรับงานออกแบบนาฬิกา
เสมอมา แบรนด์นาฬิกา BAUNE 
& MERCIER ก็มีรุ่นดังที่ได้รับแรง
บันดาลใจมาจากการแข่งขันรถ
ที่ชื่อว่า Cobra Performance

Shelby Cobra Watches คอื
รุ่นเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ที่ 
The Hot-Rod House ผู้ผลิตรถ
จากอเมริการายแรก ที่สามารถ
คว้ า ร า งวั ลชนะ เลิ ศ  Wo r l d 
Manufacturer’s GT Championship 
มาครอบครองได ้กบัรถแขง่ Cobra 
Shelby

Cob ra  Wa t ch  มี เ ข็ ม
วินาทีเป็นรูปหัวงูเห่า ที่มีความ
โดดเด่นไม่มีใครเหมือน Cobra มา
ในรูปแบบบอกเวลาและจับเวลา
แบบโครโนกราฟ ตัวเลขแสดงวนัที่
อยู่ระหว่างเวลาสี่และห้านาฬิกา 
ตัวเรือนมีให้เลือก 2 แบบ ทำามา
จาก Steel ทุกรายละเอียดจัดวาง
อย่างพิถีพิถันลงตัวงดงาม พร้อม
ด้วยสายหนังแท้สีดำา เหลือง เดิน
ด้ายขาว งดงามชวนให้คว้ามาอยู่
บนข้อมือ 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.baume-et-
mercier.com

Cobra

BA
U
M

E &
 M

ERC
IER

ชุดกีฬายุคนี้ไม่เพียงแต่ต้องมีเทคโนโลยี ยังต้อง
สร้างสรรค์ในเรื่องของแฟชั่นผนวกเข้าไปด้วย 
ที่สำาคัญบรรดาแบรนด์กีฬาชั้นนำาของโลกต่าง
ฟาดฟันในเรื่องของความลำ้าสมัยนี้กันอย่างดุเดอืด 
การดึงนักกีฬาคนดังมาร่วมออกแบบและเป็น
พรเีซ็นเตอร์ เป็นทางเลอืกหนึ่งที่แบรนด์กฬีานยิม 

Puma ร่วมงานกับชายผู้ที่ ได้ชื่อว่าเร็ว
ที่สุดในโลก Usain Bolt นักวิ่งชาวจาไมก้า นำา
เสนอคอลเล็คชั่น Life Style Wear ที่ได้แรงบันดาล
ใจมาจากการวิ่งของ Usain Bolt โดยคอลเล็คชั่นนี้
จะมีโลโก้ UB สายฟ้าเป็น Signature ของ Usain 
Bolt ประดับอยู่ด้วย ใครชอบแบรนด์ Puma และ
เปน็แฟนของลมกรดชายทีเ่รว็ทีส่ดุในโลกกล็องแวะ
ไปที่ช็อปของ Puma  

Nikon KeyMission 360 Action Camera
ว่ากันว่านี่จะเป็นเทรนด์ใหม่ของการบันทึกภาพวีดีโอ กล้อง 360 
องศา ค่ายยักษ์ใหญ่แห่งวงการอุปกรณ์ถ่ายภาพอย่าง Nikon บุก
ตลาดกล้อง Action Camera ด้วยกล้องถ่ายภาพ 360 องศา Nikon 
บอกว่านี่คือหัวหอกของพวกเขาในการต่อสู้กับผู้นำาตลาด Action 
Camera อย่าง GoPro ความสุดยอดของ KeyMission คอืสามารถ
ถ่ายภาพวดีโีอ 360 องศาในระบบ 4K ได้ ตัวกล้องมาพร้อมระบบ
กันกระแทก Drop Proofing รับประกันการตกที่ความสูง 6 ฟุต 
และสามารถกันนำ้าลึกได้ถึง 100 ฟุต ต้องคอยดูกันว่ามันจะได้รับ
ความนยิมแค่ไหน
 

Nikon KeyMission 
360 Action Camera

Puma
Usain Bolt

Updatel
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New Model

สนใจ Nissan X-Trail Hybrid
สอบถามรายละเอียดได้ที่
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด
โทร.0 2290 7575 ต่อ 102,423,456
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เมื่อเอ่ยถึงเครื่องยนต์ไฮบริด เชื่อว่าผู้ ใช้รถทุกคนคงเคยได้ยิน
มาแล้วอย่างไม่ต้องสงสัย เทคโนโลยีไฮบริดถูกนำาเสนอในตลาด
ยานยนต์ของไทยมาระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาพลังงาน
ถีบตัวสูงขึ้น ไฮบริดได้รับความสนใจ แต่ในแง่ของการตลาดแล้ว 
อัตราการเติบโตกลับไม่เป็นไปตามที่ค่ายรถยนต์ผู้บุกเบิกระบบ
เครื่องยนต์ไฮบริดในตลาดประเทศไทยคาดหวัง

แม้ว่าจะเข้าสู่ตลาดมาหลายปีแล้ว แต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องยนต์ไฮบริดน้อย หลายคนจะหยุดคิดอยู่เป็นนานเมื่อ
หยิบไฮบริดมาเปน็หนึง่ในตวัเลือก ไม่ว่าจะเปน็เรือ่งอายกุารใช้งานของ
แบตเตอรี่และราคาของแบตเตอรี่

เมื่อเรามองข้ามรายละเอียดปลีกย่อยไป เครื่องยนต์ไฮบริดเป็น
เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ที่สำาคัญคือมันช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
สำาหรบัเมอืงใหญเ่ชน่กรงุเทพฯ ทีก่ารจราจรเปน็ปญัหาใหญ ่เครือ่งยนต์
ไฮบริดนั้นดูเหมือนว่าจะเหมาะมาก

หลังจากที่ปล่อยให้คนอื่นนำาเสนอระบบไฮบริดสู่ตลาดไปก่อนหน้า 
ในที่สุดนสิสันก็ตัดสนิใจขยับตัวโดยส่ง X-Trail Hybrid ลงสู่ตลาด ซึ่ง
ทางนิสสันบอกว่า ไฮบริดของนิสสันนั้นเป็นระบบส่งกำาลังไฮบริด 
สมรรถนะสูง พัฒนาขึ้นโดยนิสสัน โดยเครื่องยนต์สามารถระเบิดเต็ม
พลังสมรรถนะในขณะเร่งด้วยการเสรมิกำาลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบ
คลัตช์คู่แบบอัจฉริยะให้อัตราเร่งเร็วกว่า ด้วยการออกแบบให้มีการ
สูญเสียกำาลังน้อยกว่าระบบที่ใช้ทอร์คคอนเวิร์ตเตอร์ แบตเตอรี่ส่ง
พลงังานทีช่าร์จกลบัได้ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ เพิม่ช่วงการทำางานของ
มอเตอร์ไฟฟ้าให้มากขึ้น X-Trail มมีอเตอร์ไฟฟ้าเพยีง 1 ชดุ ทัง้การขบัขี่
และการชาร์จไฟกลับ ช่วยให้รถมนีำ้าหนักเบา

เรามีโอกาสได้ทดลองขับ X-Trail Hybrid อยู่ครึ่งวัน กับระยะทางที่
พอสมควร แน่นอนว่าสิ่งที่ต่างจาก X-Trail ในรุ่นอื่นคือเครื่องยนต์ 
นอกนัน้ไมม่อีะไรเปลีย่นแปลงมากนกั ความรูส้กึหลงัพวงมาลยักบัการ
ทำางานของระบบเครื่องยนต์นั้นนุ่มนวล หากไม่มีจอแสดงการทำางานที่
แสดงใหเ้หน็วา่ตอนนีเ้ครือ่งยนตท์ำางานดว้ยระบบใดอยู ่เราแทบจะแยก
ไม่ออกเลย แต่ในจังหวะเร่งแซงนั้น การทำางานประสานคู่กันระหว่าง
มอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์สามารถสัมผัสได้ถึงการพุ่งทะยานที่มี
ประสิทธิภาพ

ถามว่าเราประทับใจไหม แน่นอนว่ารูปร่างหน้าตาของ X-Trail นั้น
สวยงามน่าใช้อยู่แล้ว ยิ่งมีตัวเลือกของเครื่องยนต์เพิ่มมากขึ้นยิ่งทำาให้ 
X-Trail น่าสนใจเพิ่มขึ้นไปอีก นอกจากประหยัด รักษาสิ่งแวดล้อม 
เครื่องยนต์ไฮบริดยังให้พละกำาลังที่ปราดเปรียวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 
X-Trail Hybrid เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างไม่มีข้อกังขา

Hybrid
X-Trail
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ด้วยเครือ่งยนต์เบนซนิ Twin Power Turbo ทีว่างอยูใ่ต้ฝากระโปรง ทำาให้การขบัขี่
เจ้า 218i เป็นไปอยา่งสนกุสนาน (แม้วา่รปูร่างหน้าตาของมนัจะมแีนวโนม้เอาใจ
ตลาดครอบครวั) เครือ่งยนต์สามารถตอบสนองการขบัขีไ่ด้อย่างทนัใจ ให้กำาลงั 
ที่ปราดเปรียว โดยสามารถส่งพละกำาลังได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ที่ความเร็ว
รอบเครื่องตำ่า

แม้ว่ารูปโฉมภายนอกจะดูไม่โฉบเฉี่ยวมาก โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านข้าง 
แต่มุมมองด้านหน้านั้นทำาออกมาได้ลงตัวด้วยเส้นสายและความลาดเอียง
โดยเฉพาะตรงกระจังลมคู่หน้าท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ BMW ดูเหมือนว่า
ตอนนี้สำาหรับ BMW ในตลาดประเทศไทยมีรถให้เลือกแทบจะครบทุกรูปแบบ
และสไตล์ในการขับขี่ใช้งานเลยทีเดียว

218i อาจจะไม่ใช่ตลาดเป้าหมายหลักของ BMW Thai ด้วยราคารูปลักษณะอาจ
ทำาให้หลายคนเลือกมองไปที่ X1 มากกว่า เรามีโอกาสนำาเจ้า 218i M spot ใช้
งานในเมือง ในความเหน็ของเรามนัเปน็รถทีเ่หมาะมาก ไม่ว่าจะเปน็การขบัขีก่บั
สภาพการจราจรของเมืองหลวงและโดยเฉพาะกับพื้นที่จอดรถ

การใช้งานต่างจังหวัดในวันหยุดล่ะ เพราะดูจากหน้าตาและวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบรถจากผู้ผลิตแล้วเหมือนจะให้นำ้าหนักการใช้งานที่รอบด้านโดยเฉพาะ
กจิกรรมวนัหยดุของครอบครวั เราพา 218i M spot ทะยานออกไปนอกเมอืง และ
มันไม่ทำาให้เราผดิหวังเลย กับขนาดตัวของ 218i M spot ที่นั่งตอนหลังอาจจะไม่
กว้างมากนกั แต่พื้นทีก่ารเกบ็ของด้านหลงันัน้กว้างขวาง เมือ่พบัเบาะเกบ็ยิง่เพิม่
พื้นที ่รวมทัง้พื้นห้องเกบ็ของยงัถกูออกแบบให้สามารถปรบัเพิม่พื้นทีด้่านล่างให้
ลกึลงไปอกี ทำาให้มฟีังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย

ดูเหมือนว่านี่เป็นรถสำาหรับคนหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มต้นมีครอบครัว เพิ่งมีสมาชิก
ตัวเล็ก และคนที่ชอบทำากิจกรรมกลางแจ้งนอกบ้าน มันเป็นรถแนวครอบครัว
ที่ขับได้สนุกปราดเปรียวและมีเสน่ห์ในความคิดเห็นของเรา 

New Model
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BMW 218i 
Active Tourer M sport

สนใจ BMW 218i
สอบถามรายละเอียดได้ที่
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด โทร.0 2290 7575 ต่อ 102,423,456



PL  12

ภาคอีสานนับได้ว่าเป็นดินแดนที่รุ่มรวยทั้งประวัติศาสตร์ ศิลปะ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตผู้คนมีความเรียบง่ายงดงาม จิม ทอมป์สัน 
ฟารม์ไดถ้ือกำาเนดิขึน้ทีอ่ำาเภอปกัธงชยั เมือ่ป ี2531 ซึง่ถือเปน็แหลง่
ผลิตผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของเมืองโคราช บนพื้นที่กว่า 600 ไร่ เป็นทั้ง
แหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบ (ผลิตไหม ปลูกหม่อน) และศูนย์กลางผลิต
ผา้ไหมของจมิ ทอมปส์นั ทกุๆ ปใีนชว่งเดอืนธนัวาคมถงึตน้มกราคม 
ฟารม์ของจมิ ทอมปส์นัจะเปดิใหผู้ค้นทัว่ไปไดเ้ขา้เทีย่วชม แนน่อนวา่
ทุกๆ ปีมีผู้คนหลั่งไหลมาเที่ยวเป็นจำานวนมาก

ทุ่งดอกไม้สีสันสวยงาม ประติมากรรมจากธรรมชาติ ชวนให้ผู้
ที่มาเยือนรู้สึกเบิกบาน ท่ามกลางอากาศปลายปีที่สดชื่น รถของ
ฟาร์มพร้อมพาผู้มาเยือนล่วงลึกเข้าไปด้านใน ซึ่งจัดพื้นที่ท่อง
เที่ยวไว้เป็นจุดๆ โดยเร่ิมต้นท่ีทุ่งดอกคอสมอส เข้าไปสู่ทุ่งดอกไม้
หลากสีและลานฟักทอง จากจุดนี้สามารถเดินท่องเที่ยวแบบ
ไม่รีบไปสู่จุดต่อๆ ไปได้ ความงดงามของทุ่งดอกไม้ทำาเอากล้อง
ถ่ายภาพในมือของผู้มาเยือนยกขึ้นยกลงแทบจะไม่ได้หยุด สำาหรับ
เราจุดที่เป็นไฮไลท์ที่เราชื่นชอบคือ หมู่บ้านอีสาน ที่รวบรวม
ความเป็นท้องถิ่นอีสานดั้งเดิมไว้มากมาย แสดงออกผ่านทั้งงาน
สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ อาหารการกิน งานบุญ ศาสนา 
ปากทางเข้าสู่หมู่บ้านเป็นแปลงนาข้าวและปราสาทขอมโบราณ
จำาลองที่สร้างขึ้นจากเม็ดข้าวจำานวนมาก

สำาหรับหมู่บ้านอีสาน จิม ทอมป์สัน ได้เก็บรวบรวมบรรดา
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทยอีสานดั้งเดิมไว้แทบจะครบถ้วน ตั้งแต่
เรอืนพกัไปจนถงึสิง่กอ่สรา้งในวดั อาท ิหอไตร หอกลอง โดยบรรดา
สถาปตัยกรรมเรือนอสีานเหลา่นีไ้ดเ้ริม่ตน้รวบรวมไวต้ัง้แตป่ ี2550 

หลังจากพลาดการแวะมาเที่ยวชม
จมิ ทอมป์สัน ฟารม์มาสองปีตดิ คราวนี้จึง
วางแผนไว้อย่างดีเพ่ือที่จะได้ไม่ผิดหวัง

ซ�้า ธีมหลักในการจัดงานคือ “มังมูน 
บุญข้าว” ข้าวกับวิถีชีวิตคนอีสาน

Feature
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ในหมู่ บ้ านอี สานตามธี ม งานของปี นี้  “มั งมู น 
บุญข้าว” ยังได้จำาลองวิถีชีวิต งานบุญ ประเพณี 
ของชาวอีสานท่ีเก่ียวข้องกับข้าวมาจัดแสดงให้ได้ศึกษา
เรียนรู้ ท่ามกลางโลกที่กำาลังจมอยู่ในกระแสของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่

เมื่ อ เดินสำ ารวจแต่ละ เรื อน  ทำ า ให้นึ ก เสี ยดาย
ที่ทุกวันนี้การจะมองหาเรือนอาศัยเช่นนี้ตามท้องถิ่น
อีสานนั้นทำาได้ยาก เราขาดทั้งการอนุรักษ์ ขาดทั้ง
การตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่อย่างแท้จริง 
ต้องกล่าวชื่นชมจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ที่จัดกิจกรรม
เปิดฟาร์มให้ได้ท่องเที่ยว ขอบคุณที่นำาเอาศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ของแผ่นดินอีสานมาบอกเล่าสู่
ผู้คน ใครพลาดคราวนี้ จดไว้ในปฏิทินธันวาคมปี 2016 
จิม ทอมป์สัน เปิดฟาร์มให้ท่องเที่ยว

สัมผัสวิถีชีวิต
ยลมนต์เสน่ห์ 
ดินแดนอีสาน

ที่จิม ทอมป์สัน ฟารม์
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rive 

Margaret River
เรื่องและภาพ: -piyalak nakayodhin-

Through

Travel
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 ประเทศออสเตรเลียในดินแดนดาวน์
อันเดอร์กว้างใหญ่ไพศาล มีสถานที่ท่องเที่ยว
ให้ค้นหามากหลาย ในบรรดาเขตปกครองอิสระ 
2 เขต คือ Australian Capital Territory (ACT) และ 
Northern Territory (NT) กับอีก 6 รัฐอันประกอบ
ด้วย New South Wales (NSW), Queensland 
(QLD), South Australia (SA), Tasmania (TAS), 
Victoria (VIC) และ Western Australia (WA) 
นับว่ารัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึ่งมีขนาดหนึ่ง
ในสามของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ด้วยเนื้อที่
มากกว่า 2.5 ล้านตารางกิโลเมตร อยู่ใกล้
ประเทศไทยมากที่สุด ใช้เวลาบินจากกรุงเทพฯ 
ไปเมืองหลวงของรัฐที่เพิร์ท (Perth) ราว 6-7 
ชั่วโมง หรือแวะไปเดินยืดเส้นยืดสายต่อเครื่อง
ที่สนามบินชางอี สิงคโปร์ สักชั่วโมง สองชั่วโมง
แล้วค่อยบินต่อไปเพิร์ทด้วยสายการบินราคาเบา
อย่าง Jetstar เช่นเดียวกับผู้ เขียนก็ใช้เวลา 
9 ชั่วโมงนิดๆ เท่านั้น
 เพร์ิทมสีถานะเป็นเมอืงหลวงของรฐักจ็รงิ 
แต่ไม่วุน่วายยุง่เหยงิเหมอืนเมอืงหลวงอืน่ สำาหรับ
คนไทย ทีบ่้านอยู่กลางเมอืงทีร่ถราขวกัไขว่ทัง้วนั 
ย้ายมาอยูอ่อสเตรเลยีกผ่็านเมอืงอย่างซดินย์ีและ
เมลเบร์ิน อย่างเพือ่นทีฉ่นัไปพกัพงิด้วยระหว่างเทีย่ว
ในเวสเทริ์นออสเตรเลยี เธอบอกว่าที่นี่เงยีบมาก 

แม้บ้านอยู่ริมถนนไฮเวย์ ในเขตเซาท์เพิร์ท ก็ยังไม่
ค่อยอึกทึกเท่าไหร่ คนอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
มาตลอดชีวิตอย่างฉันจึงได้แต่ครำ่าครวญในความ
สงบเงยีบของเมอืงหลวงแห่งรฐัทีม่ชีายฝ่ังทะเลยาวถงึ 
12,500 กโิลเมตร
 ย่านกลางเมืองเพิร์ท (ออสเตรเลียใช้คำาว่า 
CBD-Central Business District เหมอืนทีอ่เมรกิาเรยีกว่า
ย่านดาวน์ทาวน์) หาได้เงียบเหงาแต่อย่างใด (ยกเว้น
วันอาทิตย์ที่ร้านรวงปิด) ตรงข้าม ชีวิตชีวาที่พบใน
เมืองหลวงอื่น สูบฉีดให้เพิร์ทมีสีสันไม่น้อยหน้า ถนน
ช้อปปิ้งสามสี่บล็อกเดินเชื่อมถึงกันและจัดไว้เฉพาะ
คนเดิน ห้ามรถยนต์วิ่งผ่าน (จักรยานพอได้ แต่
พึงขี่ระวังคน หรือจูงมาจอดไว้ที่ราวจอดจักรยาน) มี
เสยีงดนตรแีละการแสดงจากศลิปินเร่ มงีานศลิปะแต่ง
แต้ม มพีพิธิภณัฑ์ ศนูย์ศลิปะ หอสมดุ ห้างสรรพสนิค้า 
ร้านค้า ร้านอาหารที่มีหลากหลายสัญชาติให้เลือก 
โดยเฉพาะอาหารเอเชยีอย่างญี่ปุ่น เกาหล ีจนี อนิเดยี 
ไทย ช่วยให้ผูไ้ม่สนัทดัขนมปังและเนื้อสเตก็อิม่หมพีมีนั
ได้อย่างถูกปาก ขณะที่คาเฟ่หลายแห่งคัดสรรกาแฟ 
การคัว่และเบลนด์เฉพาะของร้าน ให้คอกาแฟได้ดืม่ดำา่
ไม่ซำา้ร้านได้เป็นแรมอาทติย์
 หลังจากยืมรถเก๋งของเพื่อนออกเที่ยวนอก
เมืองไปยังหุบเขาสวอน (Swan Valley) ที่มีระยะทาง
ห่างจากเพิร์ทเพียง 15 กิโลเมตร ชาวเพิร์ทจึงอาศัย
เป็นที่เที่ยวสุดสัปดาห์ นัยว่าขับรถไม่ถึงครึ่งช่ัวโมง
ก็ได้เสพธรรมชาติ เคล้าศิลปะ แกล้มอาหารและ
เครื่องดื่มไปตามเส้นทางท่องเที่ยว Swan Valley Food 
and Wine Trail ยาว 32 กิโลเมตร อันมีจุดให้แวะ
เที่ยวทัง้แกลเลอรศีลิปะ ร้านอาหาร ร้านขนม โรงงาน
ชีส ฟาร์มผลไม้ ไร่องุ่น โรงบ่มไวน์ โรงเบียร์ ซึ่งโรง
หลังๆ ทำาเอาฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวสู่ประตูทางเข้า
อย่างศิโรราบ แต่การขับรถออกมาเที่ยวคนเดียวบน
เส้นทางกนิดื่มเช่นนี้ แม้จะสนุกสนานตามแบบของฉัน
ที่นกึจะจอดจะเลี้ยวตรงไหนก็ทำาได้ตามอำาเภอใจ (พงึ
ระวังรถหน้าหลังให้ดี อย่าเลี้ยวหรือจอดกะทันหัน) 
อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีนักเมื่อคำานึงถึงกฎหมายว่าด้วย
การเมาไม่ขับ ซึ่งออสเตรเลียเข้มงวดมาก (เช่นเดียว
กับกฎจำากัดความเร็วอันเคร่งครัด ค่าที่ตั้งขึ้นจากผล
วิจัยและสถิติเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด) กำาหนด
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ให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดห้ามเกินกว่า 0.05% (เท่าค่า
มาตรฐานไทย) แค่ดืม่ไวน์ 1 แก้ว (ขนาด 100 มลิลลิติร ปรมิาณ
แอลกอฮอล์ในไวน์ 10-14%) ใน 1 ชัว่โมง ตวัเลขกเ็ฉยีด 0.05% 
แล้ว ฉนัจงึทำาได้แค่จบิไวน์พอประมาณ นัง่พกันานหน่อย และ
ดื่มนำา้เปล่ามากๆ
 ฉนัจงึเปลีย่นแผนใหม่ ให้เจ้าบ้านผูป้ลอดแอลกอฮอล์
แถมชำานาญเส้นทางกว่าเป็นสารถีขับรถ กระเตงลูกและ
คุณยายนั่งเบาะหลัง ฉันช่วยบอกทางผ่านจีพีเอสใน Google 
Map ที่ใช้งานได้ดีทีเดียว เรามุ่งลงใต้ห่างจากเพิร์ทชั่วระยะ
ขับรถสัก 3 ชั่วโมง สู่เขตมาร์กาเร็ต รเิวอร์ (Margaret River 
Region) แหล่งเที่ยวสุดสัปดาห์ของชาวเพิร์ทที่ไกลออกไป
อกีนดิแต่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการกนิ ดื่ม พักผ่อน ชม
ธรรมชาติ ทำากิจกรรมหลากหลาย และเป็นที่เที่ยวสำาหรับ
คนทุกเพศทุกวัย จะมาเดี่ยว มาคู่ มากลุ่ม มาทัวร์ หรือ
มาทั้งครอบครัว ล้วนมีที่ทางให้ได้สนุกทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น
ชายหาดนำา้ทะเล ป่าเขาลำาเนาไพร ไร่องุน่ทำาไวน์เกรดพรเีมยีม 
โรงปรุงเบียร์ขนาดเล็กแต่รสชาติและความใส่ใจขนาดใหญ่ 
ร้านอาหาร คาเฟ่ ศลิปินท้องถิน่แขนงต่างๆ ผูค้นเป็นมติร และ
บรรยากาศผ่อนคลายตามแบบฉบับออสซี่
 เขตมาร์กาเร็ต ริเวอร์มีระยะทางจากต้นจนจบราว 
110 กิโลเมตร ไม่ไกลนักหากจะขับรถรวดเดียว แต่เพราะมี
สถานที่มากมายให้แวะตัง้แต่ท้องทะเล Geographe Bay ที่รมิ
ขอบเหนอืสดุคอื Cape Naturaliste อนัโดดเด่นด้วยประภาคาร 
Cape Naturaliste Lighthouse ไล่ลงมาเป็นอุทยานแห่งชาตทิี่
มถีำ้าโบราณ Leeuwin-Naturaliste Ridge ผ่านไปทางไร่องุ่น
ที่เรียงราย ทะลุเข้าใจกลางเขตป่าไม้ที่ต้นไม้สองข้างทาง
สูงใหญ่ (Karri Forest คือ Eucalyptus Diversicolor ต้นไม้
ในป่าที่สูง 10-60 เมตร เป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในรัฐเวสเทิร์น 
ออสเตรเลีย และเป็นไม้ถิ่นทางใต้ของรัฐนี้) ออกมาสู่ความ
สวยงามอันเวิ้งว้างของ Cape Leeuwin ทางตอนใต้สุด โดยมี
เมอืงหลกัๆ ให้แวะอย่าง Busselton, Dunsborough, Yallingup, 
Cowaramup, Margaret River และ Augusta จงึต้องใช้เวลา
เที่ยวชมสักหน่อย อาจจะเลือกเที่ยวน้อยแห่งในหนึ่งวัน
ชนิดที่ เช้าไปเย็นกลับจากเพิร์ท หรือพักค้างแรมสักคืนหรือ
หลายคืนตามแต่เวลาอำานวย การขับรถเที่ยวในออสเตรเลีย
นั้นสะดวกสบายอยู่แล้ว ยิ่งขับรถชิดซ้ายฝั่งเดียวกับบ้านเรา 
จึงไม่ต้องปรับตัวอะไร สิ่งที่ต้องละทิ้งจากการขับรถตามใจ
ฉันในเมืองไทย (และควรนำาติดตัวกลับมาขับในเมืองไทยให้

เป็นนสิัยด้วย) คอืการปฏบิัตติามกฎจราจร เข้าเขตจำากัดความเร็ว
ก็ต้องลดความเร็วตามกฎหมายกำาหนด เมื่อขับมาถึงวงเวียนต้อง
หยุดรถให้ทางหลักผ่านไปก่อน และสำาหรับผู้ถือใบขับขี่ไทยก็ต้อง
ไปทำาใบขับขี่สากล (ที่กรมการขนส่งทางบก) และติดตัวไปพร้อม
กับหนังสือเดินทาง ส่วนการเช่ารถก็ง่ายมาก บริษัทรถเช่ามีให้
เลือกทั้งบริษัทสากลแบรนด์คุ้นหูและบริษัทรถเช่าท้องถิ่น มีรถ
พิเศษให้เลือกเป็นต้นว่า รถโบราณสไตล์วินเทจ (แต่ยังขับใช้งาน
ได้ด)ี รถสปอร์ตเปิดประทุน รถบ้าน (Campervan / Motorhome) 
มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ หรอืใครสมัครใจปั่นจักรยาน ก็มรี้านเช่าตาม
เมอืงต่างๆ แต่ทัง้หลายทัง้ปวงก็ต้องวางแผนการเดนิทาง คำานงึถงึ
ระยะทางที่จะขับรถในแต่ละวันไม่ให้มากจนพลขับเหนื่อยเกินไป 
สำารองนำ้ามันอย่าให้เหลือน้อยจนขับไปลุ้นไปกว่าจะเจอปั๊ม (โดย
เฉพาะกรณไีปเทีย่วในเขตทะเลทราย Outback ทีห่่างไกลและเวิ้งว้าง
มาก) มขีองกนิ นำ้าดื่มตดิรถไว้ รวมถงึระมัดระวังสัตว์ที่อาจโผล่มา
บนท้องถนน ป้ายจราจรสเีหลอืงรปูจงิโจ้หรอืสตัว์พื้นถิน่อืน่ๆ ไม่ได้
มไีว้ให้จอดถ่ายรูป แต่เพื่อเตอืนนักขับรถทัง้หลายให้ระวัง
 เนื่องจากเราไปกันวันอาทิตย์ จึงตั้งหมุดหมายแรกไว้ที่
ตลาดนัดริมหาดบัสเซลตัน (Busselton Foreshore Markets เปิด
ตลาดทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.00-12.00 น.) แต่เพราะฝนที่ตกลง
มา ทำาให้ตลาดไม่คึกคักนัก แต่ร้านรวงก็เปิดขายมากพอให้คนได้
มาจับจ่าย ซื้อโดนัท กาแฟร้อน ผักผลไม้สด ต้นไม้ดอกไม้ เสื้อผ้า 
งานฝีมือ ของเล่น ข้าวของมือสอง มาเดินตลาดอย่างนี้สนุกตรงที่
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คนขายคอืคนทำาคนปลกูเอง เปน็การซือ้ขายตรงจากผูผ้ลติถงึ
ผูบ้รโิภคโดยแท ้บรรยากาศยงัเปน็มติรดว้ยรอยยิม้ คำาทกัทาย 
พวกขาประจำากถ็ามไถส่ารทกุขส์กุดบิในรอบสปัดาหท์ี่ผา่นมา
ของกันและกัน เด็กๆ ก็ว่ิงเล่นกันในอาณาบริเวณท่ีเป็นลานหญ้า
กว้าง เป็นวันหยุดสบายๆ ของครอบครัวชาวออสซี่จริงๆ
 ด้านหน้าหาดบัสเซลตันฟอร์ชอร์มีทางเดินเลียบ
ชายหาดเป็นพรอเมอนาดยาวเหยียดไปจนถึงท่าบัสเซลตัน 
(Busselton Jetty) ที่ทอดยาวออกไปสู่ท้องทะเล ท้องฟ้าเมฆ
กระจาย ลมเย็นพัดมาให้ต้องกระชับเสื้อแจ็กเกต แต่ยังเห็น
ชายหนุ่มคนหนึ่งถอดเสื้อเดนิลงทะเลที่ไร้ผู้คน เด็กๆ สนุกกัน
อยู่ที่สนามเด็กเล่นริมชายหาด ผู้ใหญ่ยืนนั่งดูอยู่ห่างๆ บ้าง
กำาลงัเตรยีมของกนิตัง้วงปิกนกิ อกีครอบครวัหนึง่กำาลงัจดุเตา
บาร์บคีวิทีอ่ยูไ่กลออกไป พวกเราหยบินำา้ ผลไม้ (และหมูทอด) 
ออกมาจากถุงผ้า กินเล่นๆ กับโดนัทที่เพิ่งซื้อ ปล่อยให้เด็ก
เล่นกระดานลื่นที่สนามเด็กเล่น คุณภาพชีวิตในวันพักผ่อน
ของที่นี่มาพร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก (ซึ่งก็มาจากภาษี
ประชาชน) ทั้งห้องนำ้า ที่จอดรถ จุดปิกนิกที่มีเตาบาร์บีคิว
และก๊อกนำ้า (เสบียงต้องเตรียมมาเองและทำาความสะอาด
ให้เรียบร้อยเมื่อใช้เสร็จ) จุดชมวิวถ่ายรูป ทางลาดสำาหรับ
คนใช้รถเข็น บางแห่งก็มจีุดกางเต็นท์ จุดตกปลา จุดจอดเรอื
สาธารณะ เรยีกว่ามแีหล่งสนัทนาการให้ชาวเมอืงและส่งเสรมิ
การใช้เวลาด้วยกันในครอบครัว
 ล้อหมุนต่ออีกร่ วมครึ่ งชั่ ว โมงไปยั ง โรงงาน
ช็อกโกแลต The Margaret River Chocolate Company ที่ไม่
อาจผ่านเลยไปได้จริงๆ กลิ่นช็อกโกแลตที่อบอวลเมื่อก้าว
เขา้ไปในโชวร์มูอนับรรจดุว้ยชอ็กโกแลตสารพนัทำาใหฮ้อรโ์มน
แห่งความสุขพุ่งทะลัก อ่างแก้วที่อัดแน่นด้วยช็อกโกแลตเม็ด
กลมเล็กรสนม รสดาร์ก และช็อกโกแลตขาว ซึ่งจัดให้ชิม
ฟรี ได้รับความสนใจมากชนิดไม่จำากัดวัย มีมุมให้ชมการทำา
ช็อกโกแลตผ่านกระจกของห้องครัว เด็กยืนเกาะดูได้สักพักกเ็ดิน
กลับไปหาอ่างแก้วใบโตอีกรอบ ที่นี่ยังเป็นคาเฟ่ขายอาหาร
และเครื่องดื่ม ไม่ให้เสียเที่ยว ฉันจึงจัดขนมและช็อกโกแลต
ร้อนที่ใช้ก้อนช็อกโกแลตใส่กับนมร้อน ได้ความเข้มข้นของ
ชอ็กโกแลตกบันมอยา่งกลมกลอ่ม อกีครัง้ทีเ่ราเหน็ความใสใ่จ
ในสถาบนัครอบครวัและการใชช้วีติกลางแจง้ของออสเตรเลยี
เมื่อโต๊ะด้านนอกของคาเฟ่เปิดไปสู่สวนและลานกว้างให้เด็ก
ได้วิ่งเล่น ขณะที่ผู้ใหญ่เองก็ได้สัมผัสธรรมชาติสูดกลิ่นต้นไม้
หอมชื่น
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รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย มีชายฝั่งทะเล
ยาวถึง 12,500 กิโลเมตร
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 ติดโรงงานช็อกโกแลต มีไร่องุ่นและโรงบ่มไวน์
ชื่อ Margaret River Providore เป็นอกีแห่งที่น่าแวะ นัยว่า
มีไร่องุ ่น สวนมะกอก สวนผักออร์แกนิก และโชว์รูม
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นให้เลือกซื้อเลือกชิม 
ยังมขีองกระจุกกระจกิ เครื่องครัว ถ้วยโถโอชามเมดอนิ
ออสเตรเลียให้เลือกซื้อ นับว่าเป็นจุดซื้อของกินของฝาก
ได้ดี เพราะมีให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ บรรดาผลิตภัณฑ์
อาหารและเครือ่งปรงุเป็นของทำาเองในโรงงานแห่งนี้ ไม่ว่า
จะเป็นนำา้สลดั ซอสปรงุรสทัง้คาวหวาน สเปรดทาขนมปัง 
นำา้ผัก ผลไม้อบแห้ง นม ไข่ ชสี รวมถงึไวน์จาก Coward 
and Black Vineyards ที่ต้องมาซื้อถงึไร่เท่านัน้ (มไีร่สอง
แห่งอยู่ที่มาร์กาเร็ต รเิวอร์แห่งนี้และที่หุบเขาสวอน) ด้วย
เป็นไร่ขนาดเล็ก ผลผลิตไม่มากนัก แต่องุ่นก็ปลูกในดิน
อันอุดมสมบูรณ์และได้ไอทะเลจากสภาพแวดล้อมใกล้
เคยีงของเขตมาร์กาเร็ต รเิวอร์ จนได้ไวน์ทัง้ขาวและแดง
คุณภาพประดับรางวัล เจ้าหน้าที่เองก็ช่างเจรจาแย้มยิ้ม 
ขอชิมไวน์ตัวไหนก็รินให้พร้อมอธิบายคุณสมบัติ บางตัว
ดื่มแล้วสดชื่น บางตัวรุ่มรื่นด้วยกลิ่นผลไม้ หลังจากชิม
เพลินโดยไม่หวั่นปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด
เพราะไม่ต้องขับรถ จงึต้องอุดหนุนเขาสักหน่อย
 เขตมาร์กาเร็ต ริเวอร์เริ่มปลูกองุ่นเพื่อการค้า
กันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 ความที่สภาพแวดล้อมบริสุทธิ์ 
สภาพอากาศแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ทำาให้
ไวน์แต่ละโรงบ่มมีรสชาติพิเศษไม่เหมือนกัน ถึงแม้ไวน์
จากมาร์กาเร็ต ริเวอร์จะมีเพียง 3% ของไวน์ออสเตรเลีย 
แต่กจ็ดัเข้าไปอยู่ในไวน์ออสเตรเลียกลุ่มพรีเมียมถึง 20% 
ซึ่งส่วนใหญ่ไวน์ที่ผลิตคือไวน์แดง Cabernet Sauvignon, 
Merlot และ Shiraz กับไวน์ขาว Chardonnay, Sauvignon 
Blanc และ Semillon มีโรงบ่มไวน์ที่เปิดให้เข้าชมกว่า 95 
แห่ง หลายแห่งมีร้านอาหาร คาเฟ่ให้ดื่มกินนอกจากแค่
ชมและชิมไวน์ บางแห่งมีจุดปิกนิกบาร์บีคิว ลานเด็กเล่น 
หากอยากเจาะลึกไวน์ของภูมิภาคนี้ก็สามารถไปเริ่มต้น
การเดนิทางไดจ้าก Wine Tourism Showroom ที ่Margaret 
River Visitor Centre ทีบ่อกเลา่ประสบการณก์ารปลกูองุน่ 
ทำาไวน ์วธิกีารชมิ การเกบ็รกัษา รวมถงึขอ้มลูและโบรชวัร์
ของโรงบ่มไวน์แต่ละแห่ง ช่วงปลายฤดูร้อนต่อฤดูใบไม้
ร่วง (เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน) ยังเป็นช่วงเก็บเกี่ยว
ซึ่งเหมาะแก่การไปเยือนไร่องุ่นอีกด้วย

 จุดสุดท้ายของวันเราไปจบกันที่ประภาคาร
เหนือสุดของมาร์กาเร็ต ริเวอร์ Cape Naturaliste 
Lighthouse สร้างด้วยหนิปูน จุดสูงสุดของประภาคาร
อยูท่ี ่123 เมตรเหนอืระดบันำา้ทะเล สามารถเข้าชมและ
เดินขึ้นไปถึงยอดที่มีระเบียงโดยรอบให้ชมทัศนียภาพ
พาโนรามาได้โดยร่วมไปกบัทวัร์ของประภาคาร เสยีดาย
ที่เรามาไม่ทันทัวร์รอบสุดท้ายที่เพิ่งออกไปไม่กี่นาท ี
เจ้าหน้าทีใ่จดอีนญุาตให้เราเดนิไปดปูระภาคารได้ (คดิ
คา่เข้าเหมาๆ แคต่ัว๋ผูใ้หญ่ให้ด้วย) เพยีงแต่ขึ้นไมไ่ด้ เรา
ขอบคณุสดุซึ้งแต่กย็งัอตุส่าห์เดนิเลี้ยวมาผดิทาง เดนิไป
ตามทางเดนิรอบแหลมทีส่ายลมจากมหาสมุทรอนิเดยี
ปะทะมาจากขอบผา ด้วยมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ
อยู่หลายเส้นทางที่พานักเดินไปยังอ่าวและชายหาด
ของแหลมเนเชอรลัลสิต์ อนัทีจ่รงิกเ็ป็นชว่งเวลาเหมาะ 
เพราะในเดือนกันยายนถึงธันวาคมเป็นช่วงดูวาฬของ
ทะเลฝั่งนี้ แต่วันอาทิตย์หนึ่งของเดือนตุลาคม เรา
ไม่เห็นวาฬแหวกว่ายในมหาสมุทร และประภาคารที่
ตัง้ใจไปชมก็ดูห่างออกไปเรื่อยๆ เดนิให้ลมทะเลโลมไล้
ไปร่วมครึง่ชัว่โมง เพลนิๆ ดอียู่ แต่จดุหมายประภาคาร
นีส่ ิถงึคราวต้องหนัหลงักลบัไปยงัจดุเริม่ต้น เพือ่จะพบ
ว่าเราต้องเดนิอกีทางหนึง่ และทางเดนิไปยงัประภาคาร
นั้นเป็นแค่ทางลาดขึ้นเนินเดินห้านาทีถึง แต่เราก็ได้
รางวัลเป็นแสงตะวันสุดท้ายที่โอบกอดตัวประภาคาร
ไว้อย่างอ่อนโยน ก่อนจะทิ้งตัวลับขอบฟ้า แล้วล้อรถ
ของเราก็หมุนอกีครัง้
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สุ ด แ ด น ต ะ วั น อ อ ก  ฟั ง ดู ห่ า ง ไ ก ล 
ระยะทางขับรถสามร้อยกว่ากิโลเมตร บน
ถนนสขุมุวทิทีมุ่ง่สูต่ะวนัออก เมือ่เลยระยอง
ไปแล้วทิวทัศน์สองข้างทางเขียวขจี มีจุด
ให้แวะพักท่องเที่ยวหลายแห่งหากไม่เร่งรีบ 
สำาหรับเราแล้วไม่คิดว่าจุดหมายปลายทาง 
เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า 
ตราด นั้นไกล

Centara 
Chaan Talay

ทะเลมีลมพัดมาเบาๆ 
ผิวทะเลมีคลื่นเล็กน้อย

Resort & Villas

Destination
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ทรงยศ : รูป/เรื่อง
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จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่
สมยักรงุศรอียธุยา เปน็หนึง่ในหวัเมอืงชายทะเลฝัง่ตะวนัออก 
เป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สำาคัญ โดยเฉพาะหนังสัตว์ 
เขาสตัว ์เครือ่งเทศและไมห้อม อกีทัง้ยงัมธีรรมชาตทิีส่วยงาม 
รุ่มรวยศิลปวัฒนธรรม แม้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมี
เส้นทางการท่องเที่ยวตราดอยู่ที่เกาะแก่งต่างๆ แต่บนฝั่ง
ตราดมีชายหาดที่สวยงาม บนเส้นทางตราด-คลองใหญ่ ที่
มุง่ตรงไปยงัประเทศกมัพชูามชีายหาดทีง่ดงามและเงยีบสงบ
หลายแห่ง มีหาดบานชื่นเป็นชายหาดที่มีทรายละเอียดขาว 
ท่ีสุดในภาคตะวันออก จุดหมายปลายทางของเรา เซ็นทารา 
ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ก็ตั้งอยู่บนเส้นทางสายนี้ 
อยู่ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ 45 กิโลเมตร

ชายหาดบริเวณด้านหน้าของเซ็นทารา ชานทะเล สงบเงียบ
ทอดตัวยาวสุดสายตา หน้าหาดบางส่วนเป็นป่าธรรมชาติ 
มีทั้งป่าสนและป่าโกงกางที่ยังคงสมบูรณ์ และดูเหมือนว่า
ตลอดทั้งความยาวของแนวหาดในเวิ้งอ่าวช่วงนี้จะมีเพียง
เซ็นทารา ชานทะเล เท่านั้น ทำาให้สถานที่แห่งนี้มีความ
เป็นส่วนตัวมาก ด้านหลังของเซ็นทารา ชานทะเล คือ
แนวภูเขาซึ่งเลยออกไปไม่ไกลเป็นเขตแดนรอยต่อระหว่าง
ประเทศไทย-กมัพชูา ภมูปิระเทศในสว่นปลายขวานของไทย
ด้านตะวันออกจึงมีลักษณะเป็นภูเขาที่ค่อยๆ เทลาดลงไป
หาผืนทะเล โดยมีความกว้างไม่มากนัก ส่วนที่แคบที่สุดของ
ประเทศไทยก็อยู่แถบนี้

บรรยากาศห้องพัก กว้างขวาง 
ตกแต่งสะอาดตา น่าพัก

ยำาหัวปลีหนึ่งในเมนูเด็ดที่ต้อง
ลิ้มลอง
ชายหาดหน้าที่พักช่วงเช้า 
สงบเงยีบ เป็นธรรมชาติ
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ลมเย็นสบาย 
ทะเลสงบ

อากาศสะอาด
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ด้วยเหตุนี้ใครที่รักธรรมชาติ ชอบทะเล 
และความสงบเงยีบ สถานทีแ่ห่งนี้เหมาะ
เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคนที่มสีัตว์เลี้ยง 
เซ็นทารา ชานทะเลอนุญาตให้นำาสัตว์
เลี้ยงเข้าพักได้ (โดยกำาหนดนำ้าหนัก
ตัว และต้องวางมัดจำาค่าประกันของ
เสียหายไว้สองพันบาทก่อนเข้าพัก แต่
หากสัตว์เลี้ยงไม่ได้ทำาข้าวของภายใน
โรงแรมเสียหายเงินส่วนนี้จะคืนให้ในวัน
คนืห้อง)

ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ส า ม คื น สี่ วั น ที่
เ ร า ได้ มี โ อกาสพั กอยู่ ที่ นี่  เ ร า ได้
พักอย่างเต็มที่  ห้องพักทุกห้องของ
ที่นี่ถูกแบ่งให้เป็นสองส่วน คือ ส่วน
นั่งเล่นและส่วนห้องนอน จึงกว้างขวาง
สะดวกสบายเป็นส่วนตัว ให้ความรู้สึก
เหมือนมาพักผ่อนอยู่กับบ้าน พนักงาน
ของเซ็นทารา ชานทะเล ต้อนรับ
ผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น ร้านอาหารเพียง
หนึ่งเดียวของรีสอร์ทมีเมนูที่เน้นหนัก
ไปทางอาหารไทยทกุเมนทูีเ่ราไดล้ิม้ลอง
รสชาติอร่อยจนต้องเอ่ยปากชม

รอบๆ รสีอรท์โอบลอ้มดว้ยปา่ธรรมชาติ
ทัง้ปา่โกงกางและปา่เบญจพรรณ ภายใน
ที่พักมีแบบที่เป็นตัววิลล่าชั้นเดียวและ
ตัวอาคารสองชั้นซึ่งถูกโอบล้อมไว้ด้วย
สวนสวย ทั้งตัวอาคารและตัววิลล่ามี
ผงัหอ้งเหมอืนกนัคอืแบง่เปน็หอ้งนัง่เลน่
และห้องนอน จะต่างออกไปก็ตรงความ
กวา้งของระเบยีง รวมทัง้ตวัตกึจะอยูล่กึ
เขา้มาดา้นใน สว่นตวัวลิลา่นัน้จะอยูใ่กล้
กับชายหาด

บรรยากาศในห้องพักเน้นความโปร่ง
โล่ง มีสีเขียวเป็นสีหลักในการตกแต่ง
สอดรับกับบรรยากาศเขียวขจีร่มรื่น
รอบๆ รีสอร์ท

เสน่ห์ของเซ็นทารา ชานทะเล
คือความใกล้ชิดธรรมชาติ

อย่างแท้จริง
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ส่วนที่ติดชายหาดคือสระว่ายนำ้าที่
ชวนให้ลงไปแช่นำ้าผ่อนคลาย มอง
ดูทะเลกว ้างเบื้องหน้า เข ้าใจว ่า
เนื่องด้วยอยู่ใกล้กันกับกัมพูชาทำาให้
ไม่ค่อยเห็นเรือประมงลำาใหญ่ ยิ่งพอ
ตกคำ่าท้องทะเลเบื้องหน้าเลือนหาย
ไปในความมดืไร้แสงไฟจากบรรดาเรอื
ตกหมึกทำาให้มองเห็นดวงดาวจำานวน
มากบนท้องฟ้าได้

ยามเช้าชาวตะวนัตกทีม่าเป็นแขกของ
โรงแรมนิยมเดินออกกำาลังกายบน
ชายหาด เดินกันไกลจนมองเห็นเป็น
จดุเลก็ๆ บนชายหาด ก่อนกลบัมาทาน
อาหารเช้า หลงัจากนัน้เอกเขนกอยูบ่น
เก้าอี้ริมหาด ริมสระว่ายนำ้า อากาศ
ช่วงนี้ของที่นี่กำาลังสบาย ผิวทะเล
สงบนิ่งชวนให้ลงไปแช่นำา้

อะไรคือความโดดเด่นของที่นี่ ความ
สงบเงียบของที่ตั้งโดยรอบ เมื่อห่าง
ออกมาจากชุมชนที่นี่จึงปราศจาก
เสียงรบกวน ไม่มีเครื่องเล่นทางนำ้าที่
ใช้เครื่องยนต์ ไร้ซึ่งความพลุกพล่าน
ของผู้คน ช่วงเย็นน่ังมองดูดวงตะวัน
ตกนำ้า หมาน้อยที่มาจากเมืองกรุงวิ่ง
โจนไปบนชายหาดจนหขูองมนัปลวิไป
ด้านหลัง เพียงครู่เดียวเราเห็นมันพุ่ง
ลงนำา้ไป เดาได้ไม่ยากเลยว่ามันกำาลัง
มคีวามสุขอยู่กับธรรมชาตริอบตัว

เ ร าบอกกั บตั ว เ อ ง ว่ า ไ ด้ ค้ นพบ
สถานที่พักผ่อนที่สงบงามห่างไกล
จากผู้คนและอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
อย่างแท้จริง เซ็นทารา ชานทะเล

ขอขอบคุณ 
เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ตราด

โทร. 66 (0) 3952 1561-70, (0) 90 880 0248
http://www.centarahotelsresorts.com

คุณณัฐาศิริ เจียรอุฬารกุล
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สูงขึ้นไปบนชัน้ 54 ของเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล
เวิลด์ เป็นที่ตั้งของร้านอาหารสเปน Uno Mas 
บรรยากาศโดดเด่นด้วยมุมสูงของเมือง โดย
เฉพาะในช่วงพลบคำ่านั้นเป็นช่วงเวลาที่น่ามอง
ที่สุด บรรยากาศตกแต่งทันสมัย มีทั้งในส่วนที่
เป็นห้องแอร์และส่วนที่เปิดโล่งสัมผัสกับกระแส
ลมเย็นสบายบนยอดตกึ Uno Mas ตัง้อยู่ในย่าน
ธุรกจิและท่องเที่ยวที่สำาคัญ ที่นี่จงึเหมาะทัง้การ
มานั่งกนิดื่มสบายๆ และการมาพบปะเจรจา พูด
คุยเรื่องธุรกจิ

อาหารสเปนเป็นอะไรที่ไม่คุ้นเคยเลยสำาหรับเรา 
แต่เมื่อทาง Uno Mas ชักชวนให้เราได้มาลิ้มลอง 
เราไม่รอช้าที่จะตอบตกลง เรามาถงึ Unomas ใน
ช่วงก่อนพลบคำ่าเล็กน้อยทันเวลาที่จะได้มองช่วง
รอยต่อของวันจากมุมสูง เห็นกรุงเทพฯ ค่อยๆ 
เปลี่ยนโฉม 

เริม่ต้นทำาความรู้จกักบัอาหารสเปนด้วย Cold Tapas 
มาเรียกนำ้าย่อยกันก่อน Wild Porcini Mushroom 
Croquettes ชื่อค่อนข้างยาว เห็ด Porcini เป็นเห็ดที่
มีรสชาติอร่อย ในตลาดมีราคาค่อนข้างสูง หาทาน
แบบสดค่อนข้างยาก จงึเป็นที่นยิมอย่างมากในครัว
แบบเมดเิตอร์เรเนยีน เสร์ิฟมาเป็นลกูกลมๆ เชฟทอด
ให้ผวิด้านนอกกรอบ เป็นสนีำา้ตาลสวย ตดักบัรสชาติ
ด้านในทีนุ่ม่ชุม่ชำา่ด้วยรสชาตขิองเหด็ เป็นเมนแูนะนำา
ที่อยากให้คุณผู้อ่านได้ลองชมิ 

เราลองชิมหลายจานล้วนแต่อร่อย แต่อีกจานที่
อยากจะกล่าวถึงจัดได้ว่าเป็นการรวมทั้งศาสตร์
การทำาอาหาร และศิลปะการกินเข้าไว้ด้วยกันคือ 
“COCHINILLO” Roasted Suckling Pig (คล้ายๆ 
กับหมูหันที่เราคุ้นเคย) จานนี้เป็นอาหารของชาว

ที่ UNO MAS
ลิ้มรสอาหารสเปน

ทรงยศ : รูป

เชฟแหม่ม : เรื่อง

Dine

 Wild Porcini Mushroom Croquettes
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สเปนที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 6 เป็นอาหาร
สำาหรับการเฉลิมฉลอง งานรื่นเริง วิธีการทำา
แตกต่างกันไปตามยุคสมัย ด้วยการนำาเข้าลูก
หมูอายุประมาณสองสัปดาห์ที่ยังไม่อดนม ย่าง
จนหนังด้านนอกกรอบด้วยถ่านไม้จนได้ที่ เวลา
ที่เสิร์ฟ เชฟจวน (เชฟใหญ่ชาวสเปนของ Uno 
Mas) จะเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะ เพราะมีกรรมวิธีเสิร์ฟ
ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเชฟจะใช้จานแทนมีดตัด
ลงไปบนหมู เป็นการแสดงให้เห็นถึงความบาง
กรอบของหนังด้านนอก และความนุ่มของเนื้อ
ลกูหมดู้านใน ที่จานธรรมดาก็สามารถตัดให้ขาด
ได้อย่างง่ายดาย หลังจากตัดหมูเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เชฟจะโยนจานทิ้งลงในกล่องไม้ที่วางไว้
บนพื้น เสียงจานแตกดังกังวาน พร้อมกับเสียง
ปรบมือจากผู้คนรอบข้าง หมูเสิร์ฟมาพร้อมกับ
ซอสเกรวี ่กรนีโมโจซอส ซอสพรกิทีร่สชาตไิม่เผด็ 
และนำ้าจิ้มแจ่ว สำาหรับเพิ่มรสชาต ิความจัดจ้าน 
ซึ่งเข้ากันได้เป็นอย่างดี

ตบท้ายมื้ออาหารด้วยของหวานแบบฉบับสเปน 
Warm Churros Spanish fried donut with 
Valrhona Chocolate เป็นแป้งเบเกอรี่ ทอดพร้อม
กบั Cinnamon เพือ่ให้ได้ขนมทีม่กีลิน่หอม คลกุเคล้า
กับนำ้าตาลทราย ทานคู่กับซอสช็อกโกแลต 

ที่ Unomas ยังมีเมนูที่น่าสนใจอีกหลากหลาย 
อาหารสเปนอาจจะไม่คุ้นเคยนักสำาหรับคนไทย 
แต่เรารับรองได้ว่าคุ้มค่าที่จะแวะมาเยือน เพราะ
นอกจากรสชาตจิะอรอ่ยนา่ประทบัใจ บรรยากาศ
การตกแต่งและวิวรอบๆ Unomas ยังเยี่ยมยอด 

ข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02 100 6255
e-mail : diningcgcw@chr.co.th
www.centarahotelsresorts.com

เชฟจวน 

Churros Spanish fried donut with Valrhona Chocolate
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 ทางเลือกใหม่สปอรต์พันธุ์สุดหรู
LC500

Super car

Story : Eddy
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แม้ว่าจะจบส้ินการท�าตลาด
ซู เปอร์คาร์ด้วยรุ่น LFA 
แต่ดู เ หมื อนว่ า  Lexus 
จ ะ ยั ง ไ ม่ ย อ ม อ ยู่ นิ่ ง ๆ 
ในการน�าเสนอผลผลติใหม่ๆ  
เพ่ือออกมาสร้างความน่า
ตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้า และ

ในงาน NAIAS 2016 หรอื
ดีทรอยต์ มอเตอร์โชว์ เมื่อ
เดื อนมกราคมที่ผ่ านมา 
พวกเขาก็เรียกเสียงฮือฮา
ได้อีกครั้ง กับซูเปอร์คาร์ 
รุ่นใหม่ถอดด้าม ที่พกพา
ทั้งสมรรถนะและความสวย
ส ป อ ร์ ต ใ น แ ง่ ข อ ง ก า ร
ออกแบบ เช่นเดียวกับความ
เรา้ใจ ในการขับขี่ภายใต้ช่ือ 
LC500
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	 จริงๆ	 แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนท่ัวโลกได้มี
โอกาสเห็นหน้าตาของ LC500 เพราะก่อนหน้านี้เมื่อ 
4 ปีที่แล้ว Lexus ได้กระตุ้นตลาดระลอกแรกมาแล้ว
ครั้งหนึ่งกับต้นแบบมาดสปอร์ตสุดสวยในชื่อ LF-LC 
และแนวคดินัน้ไดถ้กูพฒันาตอ่ยอดออกมาจนกระทัง่
กลายเป็นคันจริงสำาหรับโลดแล่นบนถนน ซึ่งก็คือ 
LC500 คันนี้นี่เอง
 แน่นอนว่าตลาดที่ LC500 ถูกวางเอาไว้
คือ การเป็นรถสปอร์ตที่เชิดหน้าชูตาให้กับแบรนด์ 
Lexus แต่ก็ไม่ใช่ตัวแทนของ LFA ที่เคยทำาตลาด
ในช่วงปี 2010-2012 เพราะ Positioning ที่แท้จริง
ของ LC500 คือ การเข้ามาทดแทนในตลาด GT หรือ 
Grand Touring ที่ Lexus เคยมีรหัส SC วางขายอยู่ 
และนี่คือการปรับเปลี่ยนรหัสรุ่นภายในของ Lexus 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในตลาดโดยมีการถอดรหัส 
SC ที่วางขายมานานออกไป
 สำาหรบั LC500 มากบัตวัถงัแบบสปอรต์คเูป ้
2+2 ที่นั่ง ซึ่งพกพามิติตัวถังที่มีความสวยสปอร์ต
มาด้วย โดยมีความยาว 4,760 มิลลิเมตร กว้าง 
1,920 มิลลิเมตร สูง 1,345 มิลลิเมตร และระยะ
ฐานลอ้ 2,870 มลิลเิมตร โดยมเีลยเ์อาทข์องการวาง

เครื่องยนต์ในแบบวางด้านหน้าและขับเคลื่อนล้อหลัง
 ในแง่ของรูปลักษณ์ด้านหน้าของตัวรถมีการปรับปรุง
และดัดแปลงผลงานของ Lexus ในอดีตเพื่อให้สามารถนำามาใช้
งานได้จริง โดยคงกลิ่นอายของความเป็นสปอร์ตที่ปราดเปรียว
ในทุกมุมมอง ด้วยเส้นสายที่เฉียบคม และสอดรับกับ Design 
Language ของ Lexus ที่สรา้งชือ่มาอยา่งตอ่เนือ่งในรถยนตค์ลาส
เล็กกว่าอย่าง LS, GS และ IS 
 จุดเด่นอยู่ที่การออกแบบให้กระจังหน้าและช่องรับลม
ด้านหน้าซึ่งติดตั้งอยู่บนกันชน เชื่อมต่อกันจนมีรูปทรงดูแล้ว
เหมือนกับนาฬิกาทราย รับกับไฟหน้าทรงเหลี่ยมเฉียง และ
ออกแบบภายในโคมให้ดูมีมิติ พร้อมสำาหรับใช้ในเวลากลางวัน 
หรือ Daytime Running Light ที่มีรูปทรงเป็นตัว L
 ขณะที่ด้านหลังสวยและเร้าใจไม่แพ้กันกับไฟท้ายทรง
สวยทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีLED ในการสอ่งสวา่ง และมรีปูทรงทีส่วยและ
สอดรับกับกันชนท้ายทรงโฉบเฉี่ยว ช่วยเพิ่มความสวยสะดุดตา
ยามเมื่อแล่นอยู่บนท้องถนนได้เป็นอย่างดี
 แม้ว่าภายนอกจะดูสปอร์ตเต็มพิกัด แต่ภายในห้อง
โดยสารของ LC500 กลับสร้างความแตกต่าง โดยชูประเด็น
ในด้านความหรูนำาหน้าความสปอร์ต ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย
ไม่เน้นความหวือหวา และมีการเลือกใช้วัสดุชั้นดีในการตัดเย็บ 
ชุดหน้าปัดออกแบบได้อย่างมีดีไซน์ด้วยมาตรวัดขนาดใหญ่ ซึ่ง



PL  31

ทำาหน้าที่เป็นวัดรอบ ส่วนการแสดงผลความเร็วจะโชว์เป็นตัวเลขดิจิตอลภายในวงกลม
ของมาตรวัดรอบ เช่นเดียวกับตำาแหน่งของเกียร์
 ขณะที่แผงคอนโซลกลางจะมีปุ่มควบคุมการทำางานของระบบต่างๆ ภายใน
ตัวรถ ใช้งานง่าย และเป็นการลดการติดตั้งปุ่มอะไรต่างๆ บนแผงหน้าปัดมากจนเกินไป 
ทำาให้แผงหน้าปัดดูโล่งและสบายตาขึ้น ส่วนการใช้งานของระบบนี้ก็สะดวก แค่หมุนเพื่อ
เลอืกเมนูที่แสดงบนหน้าจอดจิติอลขนาดใหญ่ พร้อมกับกดปุ่มเพื่อเลอืกการทำางาน แค่นี้
ก็เสร็จสิ้นแล้ว 
 สำาหรับการขับเคลื่อนเป็นหน้าที่ของเครื่องยนต์บล็อกใหม่ในรหัส 2UR-GSE ที่
ลูกค้าของ Lexus เคยผ่านตามาแล้วเพราะวางอยู่ในรถยนต์ 2 รุ่นอย่าง RC F และ GS F 
โดยเป็นเครื่องยนต์แบบว ี 8 ทวนิแคม 32 วาล์ว พร้อมระบบไดเรคอนิเจคชั่นในการจ่าย
นำา้มันเข้าสู่ห้องเผาไหม้โดยตรง พร้อมระบบวาล์วแปรผัน แบบ Dual-VVT-i โดยมคีวามจุ
อยู่ที่ 5,000 ซซี ีมกีำาลังขับเคลื่อนอยู่ในระดับ 467 แรงม้า และแรงบดิสูงสุด 53.7 กก.-ม. 
โดยหน้าที่ในการถ่ายทอดกำาลังเป็นงานของระบบเกยีร์อัตโนมัตแิบบ 10 จังหวะ
 ในด้านสมรรถนะยังไม่มีการเปิดเผยทั้งในแง่ของอัตราเร่งและความเร็วสูงสุด 
แต่ทาง Lexus บอกว่า LC500 จะสามารถตอบสนองการขับขี่ได้อย่างเร้าใจอย่างแน่นอน 
ด้วยค่า CG หรอื Center of Gravity ที่ตำ่า และการกระจายนำ้าหนักหน้า-หลังของตัวรถที่อยู่
ในระดับเกอืบสมดุล โดยมตีัวเลขอยู่ที่ 52/48%
 ส่วนระบบกันสะเทือนนั้น ทาง Lexus ระบุว่าเป็นแบบมัลติลิงค์ทั้งด้านหน้าและ
หลัง โดยล้อแม็กที่ติดตั้งมาจากโรงงานจะมีขนาด 20 นิ้ว แต่ถ้าจ่ายเงินเพิ่มก็จะมีล้อขนาด 
21 นิ้ว พร้อมยางของ Michelin ขนาด 245/40RF21 สำาหรับด้านหน้า และ 275/35RF21 ที่
ด้านหลังมาเป็นออพชั่น เช่นเดียวกับหลังคาที่ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งลูกค้าสามารถ 
จ่ายเงินเพิ่มเพื่อติดตั้งจากโรงงานได้ โดยที่ระบบเบรกเป็นแบบดิสก์พร้อมคาลิเปอร์แบบ 
6 ลูกสูบสำาหรับคู่หน้า และแบบ 4 ลูกสูบสำาหรับคู่หลัง
 ใครทีเ่ฝา้สมัผสัความโฉบเฉีย่วและสปอรต์ทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยความหรขูอง LC500 
อาจจะต้องรอกัน สักระยะใหญ่ๆ เลย เพราะกว่าจะผลิตขายน่าจะเริ่มในช่วงกลางปี 2017 
กันเลยทีเดียว เพราะ Lexus บอกว่า รุ่นที่จะเริ่มขายนั้นในกลางปี 2018 ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่ม
วางขายในสหรัฐอเมริกาประมาณกลางปี 2017
 ถ้ารักแล้วต้องรอหน่อย...Lexus ว่ามาอย่างนั้น
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The Plastics

NAKED HOUSE - Saitama, Japan

Art & Culture



PL  33

พลาสติกอยู่ร่วมกับเราบนโลกมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 จาก
สถานภาพของความเป็นนวัตกรรมที่นำาพาโลกไปสู่การ
ปฏวัิตสินิคา้อุปโภคและวถิชีวีติของมนุษยค์รัง้ใหญ ่ไปจนถงึ
บทบาทผู้ร้ายทีท่ำาลายสภาวะแวดล้อม จนกระทัง่มนษุย์เริม่
เรียนรู้ที่จะรีไซเคิลและนำาวัสดุมหัศจรรย์นี้มาใช้ใหม่ ความ
เป็นไปได้ใหม่ๆ ก็ถูกเปิดข้ึน การใช้พลาสติกกับผลิตภัณฑ์หน่ึง
ไม่ได้เป็นการสร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อมเสมอไป เพราะ
การรีไซเคิลทำาให้พลาสติกสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ
วงจรของความย่ังยืนได้อย่างมีศักยภาพ นักออกแบบใช้
พลาสติกในการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมไปถึงนวัตกรรม
ต่างๆ มากมาย และปัจจุบันเราก็กำาลังได้เห็นความเป็นไปได้
ใหม่ๆ ของพลาสติกในการสร้างสรรค์โครงสร้างขนาดใหญ่
เชน่สถาปตัยกรรมที่หยบิยืน่ทัง้ความสวยงามและตอบสนอง
ใชง้านของผูอ้ยูอ่าศยั เรามาดสูิ่งกอ่สรา้งทางสถาปตัยกรรม
สวยๆ ที่มีพลาสติกเป็นพระเอกกันดู
L House, Lodz. Poland
บ้านหน้าตาเรียบง่ายนี้ เป็นผลงานการออกแบบของ 
Moomoo Architects ตั้งอยู่ในเมือง Lodz โปแลนด์ L House 
คือบ้านหลังแรกที่รูปด้านทั้งหมดของบ้านสร้างขึ้นจากวัสดุ
ฉนวนพลาสติกที่เรียกว่า Thermopain ที่มักจะใช้สำาหรับ

 L House, Lodz. Poland
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15th Serpentine Gallery, London, England

NAKED HOUSE - Saitama, Japan

The Laban Centre
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การทำาหลังคา ด้วยคุณสมบัติของความเป็นฉนวนกันเสียง
และป้องกันอุณหภูมิภายนอกที่ดีแล้ว วัสดุนี้ยังมาในสีสัน
หลากหลายตามความต้องการอีกด้วย พื้นผิวเรียบด้านให้
ความรูส้กึสงบนิง่ ความเรยีบงา่ยของรปูทรงทีค่ลา้ยคลงึกบั
รปูวาดบา้นของเดก็ๆ ทำาใหบ้า้นดอูบอุน่ในขณะทีย่งัคงเปีย่ม
ไปด้วยความโมเดิร์นในเวลาเดียวกัน
15th Serpentine Gallery, London, England
ผลงานการออกแบบ Pavillion ลำาดับที่ 15 ของ Serpentine 
Gallery ลอนดอน โดย SalgasCano เป็นการทดลอง
เล่นกับความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของการใช้พลาสติกกับ
โครงสร้างที่ีขนาดใหญ่ขึ้นแม้จะเป็นโครงสร้างชั่วคราว 
สองสถาปนิกคู่หูชาวสเปนเลือกใช้พลาสติกชนิดท่ีเรียกว่า 
ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene) สีสันสดใสเป็น
เปลือกนอกของโครงสร้าง Pavillion ที่ทำาขึ้นจากเหล็ก 
จุดเด่นของการเป็นวัสดุที่มีทั้งคุณสมบัติโปร่งแสง และ
ความหลากหลายของเฉดสีที่ส่งผลต่อความมีชีวิตชีวาและ
เตม็ไปด้วยปฏสิมัพนัธ์กบัพืน้ทีท่ั้งเรือ่งของแสงเงาท้อน และ
สีสันต่างๆ ที่ตัววัสดุได้สร้างขึ้น ล้วนตอบโจทย์ต่อความเป็น
พื้นที่การทดลองทางศิลปะของหนึ่งในแกลเลอรีศิลปะที่มี 
ชื่อเสียงที่สุดของโลกได้เป็นอย่างดี
NAKED HOUSE - Saitama, Japan
สถาปนิก ชิเงรุ บัน ออกแบบบ้่านที่มีหน้าตาและพื้นที่สุด
มินิมอลนี้ตามคำาขอจากลูกค้าที่ต้องการบ้านที่มีความ
เป็นส่วนตัวน้อยที่สุด เพื่อที่สมาชิกในครอบครัวจะไม่อยู่
แยกจากกันอย่างโดดเดี่ยวจนเกินไปในขณะที่ทุกคนยัง
สามารถมีพื้นที่และทำากิจกรรมของตัวเองได้อย่างอิสระ 
บ้านฟาร์มในจังหวัดไซตามะ ประเทศญ่ีปุ่นแห่งน้ีล้อมรอบ
ไปด้วยนาข้าวและอาคารเรือนกระจก ผนังภายนอกของ
บ้านทำาขึ้นจากแผ่นพลาสติกลอนเสริมแรงด้วยเส้นใย 
(Corrugated Fiber-Reinforced Plastics) สว่นผนงัภายในนัน้ใช้
ทำาจากผา้ไนลอนทีย่ดึอยูก่บักรอบโครงสรา้งไม ้โดยไสก้ลาง
ของผนังสองชั้นที่ทำาหน้าที่เป็นฉนวนนั้นเป็นถุงพลาสติก
ใสที่จัดเรียงอย่างระมัดระวังและอัดด้วยโฟม Polyethylene 
ซ่ึงนับว่าเป็นวัสดุที่ทำาเอฟเฟ็กต์กับแสงกลางวันและแสง
ประดิษฐ์ได้อย่างงดงามละมุนตา พื้นที่ภายในออกแบบเป็น
ยูนิตสี่ยูนิตที่เคลื่อนย้ายได้และสามารถประกอบเป็นห้อง
แบบง่ายๆ ได้ในหลายๆ รปูแบบกนัไป หยิบยืน่ความยืดหยุ่น
ของพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของ
เจ้าของบ้านได้อย่างยอดเยี่ยม

The Laban Centre
หนึ่งในสถาบันด้านการเต้นที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป Laban 
Centre ตั้งอยู่ทางเขตตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองลอนดอน 
กลมกลืนหากแต่ก็โดดเด่นจากสภาพแวดล้อมของที่ตั้งที่
รายรอบไปด้วยโกดังและโรงงาน ผลงานการออกแบบจาก 
Herzog & de Meuron มีเปลือกนอกของอาคารที่ทำาข้ึนจาก
แผ่น Polycarbonate ท้ังแบบใสและหลากหลายโทนสีอันเกิด
จากการพ่นสีที่ด้านหลังของแผ่นพลาสติกอันให้ผลลัพธ์
ของเฉดสีแบบพาสเทลไล่เรียงกันอย่างกลมกลืนและมีมิติ
ทำาหน้าที่เป็นทั้งฉนวนและหน้าตาของศูนย์ในขณะที่แผ่น
กระจกสองชั้นโปร่งแสงถูกนำามาใช้กับผนังชั้นที่สองที่อยู่
ภายในเพือ่ชว่ยสรา้งความเคลือ่นไหวและพลวตัรที่น่าสนใจ
ให้กับตัวอาคาร
Igeria’s Plastic Bottle House, Yelwa, Nigeria
บ้านอิฐขวดเป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลง
ประยุกต์ของภูมิปัญญามนุษย์ที่งอกเงยจากการใช้ชีวิต
ภายใต้ข้อจำากดัทางเศรษฐกจิ อฐิขวดถอืกำาเนดิขึ้นครัง้แรก
ในอนิเดยีมากว่าทศวรรษแล้ว มันทำาขึ้นจากขวดนำา้พลาสตกิ
ใช้แล้วทีอ่ดัแน่นไปด้วยทราย โดยขวดแต่ละขวดจะถกูนำามา
ก่อขึ้นบนฐานคอนกรีต ว่ากันว่าตัวบล็อกขวดพลาสติกนี้
ให้ความคงคงทนแข็งแรงกว่าอิฐยี่สิบเท่า และมีคุณสมบัติ
เป็นฉนวนความร้อนจากภายนอกชั้นดี แถมยังส่งผลต่อ
งบประมาณการสร้างบ้านที่ถูกลงเหลือเพียงหนึ่งในสาม
ของบ้านที่สร้างจากคอนกรีตและอิฐ อย่างไรก็ดียังมีข้อ
กังวลถึงการเพิ่มขึ้นของราคาทรายที่ใช้ใส่ในขวด รวมไป
ถึงการที่ประเทศไนจีเรียอันเป็นพื้นที่ๆ บ้านอิฐขวดนี้ตั้งอยู่
และกำาลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นยังคงแบ่งนำ้า
ขายในถงุพลาสตกิอยู่แม้ว่าตลาดนำา้ขวดพลาสตกิจะเตบิโต
ขึ้นเรื่อยๆ ก็ตาม โดยขวดนำา้ส่วนใหญ่ที่ถูกนำามาใช้กับบ้าน
ในหมูบ้่านทีม่ชีือ่ว่า Yelwa ทางตอนเหนอืของไนจเีรยีนัน้เป็น
ขวดนำา้ใช้แล้วที่ได้มาจากร้านอาหารและโรงแรม

Credits: 
shigerubanarchitects.com
detail-online.com
serpentinegalleries.org
bbc.com
architecturaldigest.com
hannahcarreckblog.weebly.com
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มนุษย์สมัยนี้ค่อนข้างซับซ้อน ปาก

อย่างใจอย่าง บางทีเห็นหน้ายิ้มๆ 

พูดจาถูกคอกัน แต่ลึกลงไปใน

จิตใจ กำาลังคิดอะไรกับเราอยู่ก็

ไม่รู้ จริงๆ แล้วเรื่องทำานองนี้มัน

ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรมากมาย

กับชีวิตเลย หากคุณไม่คาดหวัง

อะไรกับมิตรภาพกับผู้คนรอบข้าง

มากมายนัก 

แค่วางความสัมพันธ์กันไว้ในระดับคนรู้จักและ
ทักทายกันบ้างไปตามประสา แต่เมื่อใดก็ตาม
ทีค่ณุรูส้กึพเิศษกบัใครบางคน ตอ้งการมคีวาม
สัมพันธ์ที่มั่นคงจริงใจ และอยากฝากอนาคต
เอาไว้ในฐานะคู่ครอง ในเทศกาลแห่งความรัก
เช่นนี้คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่า คนที่กำาลังคบ
ดูใจกันอยู่นั้นคือคนที่ใช่และจริงใจ ไม่ใช่พวก
ปล้ินปล้อนตลบตะแลงท่ีกำาลังหวังอะไรบางอย่าง
จากตัวคุณ ซึ่งถ้าคุณได้ประจักษ์แต่เนิ่นๆ ว่า
คนที่เราหมายมั่นนั้นเป็นพวกไม่น่าไว้ใจ ก็
อาจจะยังพอมีเวลาให้ได้เตรียมใจหาทางหนี
ทีไล่เสียก่อนที่อะไรๆ มันจะถลำาลึกจนยากจะ
ถอนตัว และด้วยเทคนิคง่ายๆ ต่อไปนี้ อาจ
พอช่วยให้คุณได้รู้ว่า มีใครหน้าไหนกำาลังสวม
หน้ากากมาคบกับคุณบ้าง

สารพัดวิธีอ่านภาษากายพวกขี้จุ๊
คนปลิน้ปลอ้นอาจปดิปากซอ่นคำาโกหก

ไว้เงียบสนิท แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า เขา
จะเก็บอาการ (ท่าทาง) โกหกที่บงการโดย 
“จิตใต้สำานึก” เอาไว้ได้

คนที่คุยกันซึ่งๆ หน้าแล้วไม่ชอบสบตา 
หรอืชอบใส่แว่นสเีข้มพรางลกูตาอยูต่ลอดเวลา 
อาจส่งสัญญาณถึงความไม่น่าไว้วางใจกันได้
ระดบัหนึง่อยูแ่ล้ว แต่ถ้าเป็นคนหน้าตาเกลี้ยงๆ 
พดูจาด้วยนำา้เสยีงราบเรยีบอยูเ่บื้องหน้า เราจะ
มวีธิเีช็คได้อย่างไรว่า เรื่องที่เขาพูดอยู่นัน้ไม่ใช่

เรื่องที่เพิ่งแต่งขึ้นสดๆ
เร่ืองน้ีผู้เช่ียวชาญทางการดูหน้าคน

ตลบตะแลงแนะนำาว่า ให้สังเกตทิศทาง
กลอกกลิง้ลกูตาของฝา่ยตรงขา้ม ซึ่งจะทำางาน
อย่างสอดคล้องเป็นระบบกับกระบวนการคิด
ในสมองคนเราตามธรรมชาติ

พวกคนถนัด”ขวา”จะเข้าถึงภาพใน
ความทรงจำาโดยการกลอกลูกตาขึ้นบนแล้วไป
ทางซา้ย สว่นคนถนดั “ซา้ย” กจ็ะมทีศิทางกลบั
กัน คือกลอกลูกตาขึ้นบนแล้วไปทางด้านขวา 
ด้วยเหตุนี้ ถ้าคุณลองให้ใครคนหนึ่งเล่าย้อน
เรื่องราวในอดีตให้ฟัง แล้วเฝ้าจับจ้องในตาเขา
ระหว่างครุ่นคิดถึงภาพเก่าๆ ถ้าทิศทางผิดไป
จากที่ว่ามา ก็มีความเป็นไปได้ว่า เขากำาลังเล่า
เรื่องที่กุขึ้นมา (แต่ถ้าเขาพยายามนึกถึงเรื่องที่
เคยอ่านเจอหรือจดจำาภาพจากในหนังที่เคยดู
ล่ะ ผลจะคล้ายๆ กันรึเปล่าก็ไม่รู้?) 

นอกจากดวงตาแล้ว อวัยวะอีกส่วนท่ีเป็น
เครื่องบ่งชี้ถึงความขี้จุ๊ของฝ่ายตรงข้ามได้
ในระยะห่างๆ ก็คือ “มือ” น่ันเอง นมนาน
มาแล้วที่มนุษย์เราใช้ฝ่ามือทั้งสองสื่อสาร
กับคนรอบข้างให้เข้าใจในสารพัดเรื่องแบบ
ปราศจากคำาพูด นับตั้งแต่การแสดงความ
เปิดเผย (โชว์สองมือเปล่า) แสดงความซื่อสัตย์ 
(ยกมือสาบาน) ปฏิเสธ (โบกถี่ๆ) แสดงการ
ผูกมิตร (จับมือ) และอื่นๆ อีกมากมาย 

แน่นอนว่า มือสามารถสื่อสารถึงการ
ปิดบังอำาพรางของคนเราได้ด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษากายระบุว่า เรามักจะไม่ค่อย
ได้เห็น “มือเปล่า” ของคนที่กำาลังโกหกหรือ
ซ่อนเร้นความจริงอยู่เบื้องหน้าเราเท่าไหร่
นัก เพราะเขาจะซุกมันไว้ในกระเป๋า หรือทำาที
เป็นกอดอกเพื่อแอบมันไว้ใต้รักแร้ทั้งสองข้าง
จนมิด ก็คล้ายๆ กับเด็กที่ชอบเอามือไปซ่อนไว้
ข้างหลังเวลาจะโดนจับได้ว่าพูดปดนั่นล่ะ

การเคลื่อนไหวอีกแนวทางที่บ่งบอก
ถึงอาการพิรุธบางอย่างก็คือมือที่ไม่อยู่นิ่งเฉย 
จับโน่นจับนี่ระหว่างสนทนาอยู่บ่อยๆ หรือ
แสดงอาการหลุกหลิกบางอย่าง เช่น ขยับคอ
เสื้อ (ยักไหล่เล็กน้อย) เอานิ้วถูจมูก จับลูก
กระเดือก เกาหลังหู หรือยกมือป้องปากแล้ว
ทำาทีเป็นกระแอมไอเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึก
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ในกรณีของคนปรกติธรรมดา จะจับ
พริธุผา่นภาษากายไดง้า่ยกวา่พวกโกหกจนเปน็
นิสัยหรือชอบเอาดีทางตลบตะแลงจนบางครั้ง
ดูแทบไม่ออก ซึ่งจำาเป็นต้องอาศัยการตะล่อม
ถามเพื่อต้อนให้จนมุมให้ได้ 

ตัวอย่างคำาถามวัดความจริงใจ
คนจะรักกัน ถ้าเริ่มหมกเม็ดซ่อนความ

จรงิกนัตัง้แตเ่ริม่คบเสยีแลว้ เรื่องจะใหไ้วว้างใจ
กันได้ในอนาคตคงจะยาก ใครที่อยากวัดใจดู
ว่า คนที่เราเลือกคบด้วยนั้นเปิดเผยจริงใจกับ
เราแค่ไหน ระหว่างชวนคุยให้ลองยิงคำาถาม
วดัความซือ่สตัยต์อ่ไปนี ้ซึง่หยบิยมืมาจากแบบ
ทดสอบในใบสมัครงานที่ใช้กันแพร่หลาย

คุณเคยขโมยของใครบ้างหรือเปล่า?
คุณเคยเบี้ยวค่ารถเมล์บ้างมั้ย?
คุณเคยขับรถฝ่าไฟแดงหรือเปล่า?
คุณเคยเมาแล้วอ้วกกระจายมั้ย?

คำาถามของคุณอาจแปลกแหวกแนวไป
จากนี้ได้ แต่ขอให้มันฟังดูสมเหตุสมผล อย่า
ให้เว่อร์ถึงขั้นว่า เคยขับรถชนคนตาย ปล้น
ธนาคาร หรือไปลอบเป็นชู้กับเมียชาวบ้านก็
แล้วกัน เพราะมันเป็นเรื่องน่าอับอายเกินกว่า
ใครจะยอมเปิดเผยง่ายๆ เอาเป็นว่า ถ้าคุณ
ได้ลองยิงคำาถามในระหว่างบทสนทนาไปตาม
ตัวอย่างที่ว่าไว้นั้น คำาตอบที่ได้รับควรจะเป็น 
“เคย” มากกว่าคำาปฏิเสธ

เพราะถ้าใครก็ตามที่ตอบมาว่า ชั่วชีวิต
ไม่เคยขโมยของเลยสักหน คุณว่ามันออกจะ

วิเศษเกินปุถุชนท่ัวไปมั้ยล่ะ คงมีซักครั้งล่ะน่า
ที่เราอาจเคยขโมยเงนิคนในบา้นไปซือ้ขนมเมือ่
ตอนอาย ุ12 ขวบ หรอืจิก๊ปากกาของเพือ่นตอน
เรียนชั้น ป.6 ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นอาชญากรรม
อันน่าอับอายจนถึงขั้นไม่อาจเผยให้คนสนิท
อย่างคุณได้รับรู้ และถ้าใครก็ตามที่พยายาม

ปกปิดความผิดแค่เรื่องจิ๊บจ๊อยเช่นนี้กับคุณ ก็
ไม่ต้องห่วงเลยว่า สักวันข้างหน้า เขาคงต้อง
ปิดบังอำาพรางเรื่องที่ร้ายแรงยิ่งกว่าอย่าง
แน่นอน

มุกซำ้าซากของพวกชอบตซีี้
สังคมแบบรู้หน้าไม่รู้ใจอย่างทุกวันนี้ 

บางครัง้กต็อ้งมกีารกลัน่กรองความสมัพนัธก์นั
บา้งวา่ คนที่มาตสีนทิกบัคณุนัน้ มาอยา่งจรงิใจ
หรือทอดสะพานเข้ามาแบบพวกจิตวิทยาสูง

ธรรมชาติของคนเรานั้น แค่มีใครมา
แสดงออกในทำานองว่า “ผมอยู่ข้างคุณนะ” ก็
สร้างความรู้สึกไว้วางใจให้กันและกันได้ใน
ระดับหนึ่งแล้ว และถ้ามุกนี้ใช้ได้ผล คุณก็จะ
ถูกทำาให้เชื่อได้สนิทใจเลยว่า ได้พบเพื่อนใหม่

พวกคนถนัด “ขวา” จะ
เข้าถึงภาพในความ

ทรงจ�าโดยการกลอก
ลูกตาขึ้นบนแล้วไปทาง

ซ้าย ส่วนคนถนัด”ซ้าย”ก็
จะมีทิศทางกลับกัน คือ

กลอกลูกตาขึ้นบนแล้วไป
ทางด้านขวา
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ที่ดีที่สุดเท่าที่คุณเคยคบมาเลยล่ะ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณ
เป็นเจ้าของร้านขายเครื่องนอน และกำาลังตัดสินใจส่ัง
สนิคา้สดุหรยูีห่อ้หนึง่เขา้รา้น เซลลแ์มนจะเสนอคณุทนัที
วา่ ถา้คณุตอ้งการสนิคา้ทีว่า่นัน่ เขาสัง่ใหไ้ดเ้ลยทนัท ีแต่
ต้องบอกให้รู้กันก่อนในฐานะลูกค้าขาประจำาว่า สินค้าที่
คณุตอ้งการนะ่ จรงิๆ แลว้ขา้งในมนัยดัไสด้ว้ยเศษทีน่อน
เกา่นะ คุณจะเอาจรงิๆ เหรอ? ดว้ยมกุงา่ยๆ ในการแสดง
ความจริงใจด้วยการเผย
ความลับบางอย่างในตัว
สินค้าอย่างหวังดีเช่นนี้ 
จะช่วยทำาให้ลูกค้ารู้สึก
ไว้วางใจจนถึงขั้นยอมจะ
เชื่อในทุกสิ่งที่เซลล์แมน
รายนี้แนะนำาในการซื้อ
ครั้งต่อๆ ไป

พ ว ก ช อ บ ตี ซี้
อีกประเภท จะเข้ามา 
ระหวา่งคณุกำาลงัคยุเรือ่ง
ทัศนคติ กิจกรรมยาม
ว่าง ของกินโปรดปราน 
หรือพรรณนาถึงความ
ชอบอะไรสักอย่าง แล้ว
เขาก็จะรีบอุทานขึ้นว่า 
“เฮ้ย!...เหมือนกันเลย” 
หรือ “ไม่น่าเชือ่เลยว่าเรา
จะใจตรงกนัเป๊ะ!” หากเจอเข้าแบบนี้ กใ็ห้เตรียมตั้งป้อม
รับมือเอาไว้เลย

ยิ่งถ้าเป็นคนที่เพิ่งรู้จัก แต่ดันมาทำาเป็นเออออ
เห็นดีหรือชอบเหมือนเราไปซะทุกเรื่องราวกับ “เสียง
เอ็คโค่” ก็พึงระแวงเอาไว้เลยว่า รายนี้ถ้าไม่ใช่พวกชอบ
ชิ่ง ก็คงจะหวังอะไรบางอย่างในตัวคุณอยู่แน่ๆ 

คนที่ริจะคบกันอย่างจริงใจ ไม่ควรจะเริ่มต้น
ด้วยสารพัดลูกเล่นแบบนี้ เพราะมันส่อถึงความไม่
ตรงไปตรงมา จนยากจะคาดเดาได้ว่า เมือ่วนัหนึง่ทีค่วาม
สัมพันธ์ถลำาลกึถงึขัน้ต้องร่วมหมอนกันไปแล้ว จะมกีาร
ปล่อยมุกเดด็อะไรออกมาอกีกไ็ม่รู ้เมือ่ถงึตอนนัน้แล้วจะ
มานอนชชีำา้นำา้ตาท่วมหมอนโทษตวัเองวนัละหลายๆ หน
ก็ไม่มปีระโยชน์ ก็คุณเผอืกเลอืกมันมาเองนี่

ใครหน้าไหนก�าลังสวมหน้ากาก
มาคบกับคุณบ้าง
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ห า ก วั น ห น่ึ ง ท่ า น ผู้ อ่ า น ไ ด้ มี โ อ ก า ส ไ ป ท า น อ า ห า ร เ ย็ น
ในหอ้งอาหารหรูๆ  บรกิารเยีย่มๆ และแนน่อนตอ้งมกีารดืม่ไวนก์บั
มื้ออาหาร และเมื่อมีการส่ังไวน์ก็จะมีพนักงานที่แต่งตัวในสูทหรู 
แตกต่างจากพนกังานเสิรฟ์อยา่งเหน็ได้ชัด และตรงหน้าอกหรอื
คอปกเส้ือจะมีเข็มกลัดรูปพวงองุ่นติดอยู่อย่างเห็นได้ชัด เดิน
เข้ามาแนะน�าไวน์อย่างคล่องแคล่วและสุภาพอ่อนน้อม พนักงาน
ในต�าแหน่งนี้ถ้าในประเทศฝรั่งเศสและร้านอาหารฝรั่งเศส
ทัว่โลกจะเรยีกวา่ “ซอมเมลเิย”่ (Sommelier) ในประเทศอเมรกิา 
เรียกว่า “ไวน์สจ็วต” (Wine Steward) ในประเทศอังกฤษ
เรยีกว่า “ไวน์ เวทเตอร”์ (Wine Waiter) 

ซอมเมลิเย่นี้ก็จะดูแลท่านตั้งแต่แนะนำาไวน์ให้เข้ากันกับไลฟ์สไตล์ของท่าน และอาหารที่
ลูกค้าต้องการจะทานมื้อเย็นอันแสนจะสุดพิเศษ รับออเดอร์ไวน์ นำาไวน์มาให้ตรวจดูว่าชื่อและปี
ที่ผลติ (Vintage) ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง เปิดขวดไวน์และให้ลูกค้าตรวจจุกไม้ก๊อก ไวน์ที่สั่งมกีาร
จัดเก็บที่ถูกต้องหรอืไม่ มกีารระบุชื่อผู้ผลติหรอืการบรรจุไวน์ที่จุกไม้ก๊อกและต้องไม่มเีชื้อรา นำา
แก้วไวน์มาวางให้ถูกชนดิและประเภทตามไวน์ที่สั่ง หรอืถ้าเป็นไวน์ปีเก่าๆ ก็มกีารรนินำ้าไวน์อย่าง
นุ่มนวลและเบามือ ใส่โถแก้วทรงหยดนำ้าหรือที่เรียกว่า “ดีแคนเตอร์” (Decanter) เพื่อให้นำ้าไวน์
แยกจากตะกอนที่นอนก้นขวด โดยจุดเทยีนไขส่องสว่างให้เห็นตะกอนที่ก้นขวด และเพื่อให้นำา้ไวน์
ได้สมัผสักบัออกซเิจนเพือ่ให้ไวน์ส่งกลิน่และรสได้เรว็และหนักแน่นขึ้น หลงัจากนัน้ซอมเมลเิย่จะรนิ
ไวน์เพยีงเลก็น้อยใส่แก้วเพือ่ชมิ ซึง่จะต้องมกีารขออนุญาตลกูค้าก่อนทกุครัง้ จากนัน้จะรนิไวน์แขก
ในโต๊ะเริม่จากเพศหญงิและผู้อาวโุสก่อน ไล่มาจนรนิให้กบัผู้ทีส่ัง่ไวน์เป็นคนสดุท้าย และคอยดแูล
เตมิไวน์จนกระทั่งหมดขวด และคอยนำาเสนอไวน์ตัวต่อไปกับอาหารในคอร์สต่างๆ

 ในบ้านเราห้องอาหารและโรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มตีำาแหน่งนี้โดยเฉพาะ พนักงานบรกิาร
ของเราทำาได้ทกุหน้าทีต่ัง้แต่รบัออเดอร์ เสร์ิฟไวน์ เกบ็กวาดทำาความสะอาด ผสมเครือ่งดืม่ และเป็น
แคชเชยีร์เกบ็เงนิไปในตวั เรยีกว่าใช้งานได้คุม้ค่ามาก แต่ในต่างประเทศจะมกีารเรยีนการสอนอย่าง

What is a Sommelier? 
Wine
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เป็นเรื่องเป็นราวและมีระบบ สถาบันที่
เปิดสอนในวิชาชีพซอมเมลิเย่ที่มีชื่อเสียง
ของโลก ได้แก่ สถาบัน Wine & Spirit 
Education Trust (WSET) ซึ่งเป็นองค์กร
ที่เปิดสอนและจัดสอบความรู้เรื่องของ
ไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดสอน
มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 มีสำานักงานใหญ่
ตัง้อยูใ่นลอนดอน ประเทศองักฤษ มสีาขา
และตวัแทนทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ทัว่โลก ส่วน
ในประเทศอเมรกิามสีถาบัน International 
Sommelier Guild เปิดสอนหลักสูตร 
International Sommelier Course ซึ่งได้รับ
ความนยิม

ในประเทศอเมรกิา ซึง่หน้าทีห่ลกัๆ 
ของซอมเมลิเย่โดยสรุปก็คือ ให้บริการ
ไวน์และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ แก่ลูกค้า
แนะนำาไวน์ให้เหมาะกับอาหารที่ลูกค้า
สั่ง ออกแบบไวน์ลิสต์หรือรายการไวน์
ให้เหมาะสมกับอาหารตามเมนู คัดเลือก
ไวน์เข้ามาจำาหน่ายในร้านอาหาร ควบคุม
ปริมาณของไวน์ในสต็อกและจัดเก็บไวน์
อย่างมีระเบียบและมาตรฐาน อบรมและ
ให้ความรู้เรื่องไวน์แก่พนักงานผู้ช่วย และ
พนักงานในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไวน์

นอกจากปฏิบัติงานในร้านอาหาร
หรือโรงแรมแล้ว ซอมเมลิเย่ยังมีหน้าที่
พิเศษอีกที่เกี่ยวข้องกับไวน์ หรือสามารถ
แตกไลน์ออกไปประกอบอาชีพอื่นที่
เกี่ยวข้อง คือเป็นนักเขียนและคอลัมนิสต์
เกี่ยวกับไวน์ เป็นพรีเซ็นเตอร์ ที่ปรึกษา 
ทำางานเกีย่วกบับรษิทันำาเขา้ไวนห์รอืบรษิทั
ผลิตไวน์ เป็นผู้บรรยายหรืออาจารย์สอน
เรื่องไวน์ เปิดร้านอาหาร ร้านไวน์ หรือ
เป็นผู้นำาเข้าไวน์ 

แต่อาชีพซอมเมลิเย่ไม่ได้มาง่ายๆ
อย่างที่คิด เป็นอาชีพที่ต้องหมั่นศึกษา
หาความรู้ตลอดเวลา มีการศึกษาเป็น
หลักสูตรอย่างเป็นระบบในสถาบันต่างๆ  
จะมีไวน์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดทุกปี ซึ่ง

หัวข้อหลักๆ ที่ซอมเมลิเย่จะต้องเรียนรู้และ
ทบทวนตลอดเวลา ก็คือ พันธุ์องุ่น, แคว้นไวน์, 
ไร่ไวน์, วินเทจและผู้ผลิตไวน์ ความรู้ในเรื่องของ
วัตถุดิบของอาหาร หลักการในการประกอบ
อาหารและรสชาติพื้นฐานของอาหารจานนั้นๆ 
เรียกได้ว่าศึกษาแบบครอบคลุมและลุ่มลึกกัน
จรงิๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่จะแนะนำาไวนใ์หเ้ขา้กนักบั
อาหารไดแ้ทจ้รงิ ซึง่ซอมเมลเิยจ่ะใชห้ลกัการที่วา่ 
“คณุสมบตัขิองไวน ์จะเปน็ตวักำาหนดรสชาตขิอง
อาหาร เพราะเราไม่สามารถเปลีย่นแปลงรสชาติ
ของไวน์ในขวดได้ แต่เราสามารถปรับแต่งปรุง
รสชาติให้เข้ากับไวน์ขวดนั้นได้”

ค่าตอบแทนของอาชีพซอมเมลิเย่ใน
โรงแรมระดับห้าดาวในบ้านเรา ตั้งค่าตอบแทน
เงินเดือนอยู่ที่ราวๆ 50,000 บาทขึ้นไป แต่ถ้า
เป็นในต่างประเทศจะได้รับมากกว่านี้เพิ่มอีก
เท่าตัวเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ยังต้องติดตาม
ความเคลื่อนไหวด้านราคาของไวน์ต่างๆ อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ซึง่อาชีพซอมเมลิเย่กม็ีการรวมตวักนัเปน็องค์กร
ในระดับชาติและนานาชาติด้วยเช่นกัน ยก
ตัวอย่างเช่น The International Association of 
Sommeliers ซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 และมี
สมาชิกกว่า 41 ประเทศ และเป็นผู้จัดการแข่งขัน
ซอมเมลิเย่มืออาชีพในระดับนานาชาติ “World’s 
Best Sommelier” ทุกๆ 3 ปี โดยจะหมุนเวียนจัด
กันไปตามประเทศสมาชิกในแต่ละประเทศ โดย
ประเทศสมาชิกจะจัดแข่งขันภายในประเทศของ
ตนเอง เพือ่หาแชมป์ระดบัประเทศเปน็ตวัแทนไป
แขง่ในระดบัโลก โดยแตล่ะประเทศจะจดัแขง่ลว่ง
หนา้กอ่นการแขง่ขนัรายการใหญจ่ะเกดิขึน้หนึ่งป ี
เพือ่ใหซ้อมเมลเิยต่วัแทนของแตล่ะประเทศจะได้
มีเวลาเตรียมตัวหนึ่งปีก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน
ในเวทีใหญ่ ซึ่งการแข่งขันล่าสุดคือในปี 2013 ที่
ผ่านมาที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในฉบับหน้าผมจะพา 
ทุกท่านไปเจาะลึกการแข่งขันระดับโลกของ
ซอมเมลิเย่กันครับ.
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แดดยามบ่ายของ
ฤดูหนาวจัดจ้าน 
แต่หาได้แผดเผา

รุนแรงเท่าแดดของ
ฤดูร้อน ฤดูหนาว
หนนี้คลื่นความกด
อากาศสูงจากจีน 
แผ่ความหนาวมา

ให้อย่างทั่วถึง
ธรรมชาติเบื้องหน้าเราคือแก่งหินใต้ผืน

แม่นำ้าโขงจำานวนมากที่เผยตัวออกมาให้ได้ยลโฉม
เมื่อระดับนำา้โขงลดลงในโมงยามของฤดูแล้ง “ตัง้แต่ 
ออกพรรษา นำา้กเ็ริม่ลงมาเรือ่ย คงไม่ลงตำา่ไปกว่านี้
อีกแล้วล่ะ” พี่ผู ้ชายที่ทำาหน้าที่ เก็บค่าจอดรถ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจอดรถที่ลานจอดหน้าร้าน
อาหารครัวสามพันโบกกล่าว



PL  44

สามพันโบกเปิดตัวสู่สายตาผู้คนภายนอก
เมือ่คราวการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยมแีคมเปญ 
Unseen Thailand หลังจากนัน้ก็มผีู้คนจำานวนมาก
เดนิทางมาเทีย่วชม กระแสความนยิมคกึคกัอยูช่่วง
หนึ่ง ผ่านไปหลายปีมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
หลายแห่งเกดิขึ้น ความสนใจสามพันโบกในระดับ
สูงก็ค่อยๆ ลดลงมาอยู่ในระดับความเป็นจรงิ แต่
เมื่อมาเที่ยวอุบลในช่วงฤดูแล้งก็ไม่ควรพลาดการ
แวะมาเยอืนสามพันโบก

การเดินทางมาเที่ยวชมสามพันโบกทำาได้
เฉพาะในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น โดยแก่งหินจำานวน
มากจะเผยโฉมให้เห็นตั้งแต่ราวเดือนพฤศจิกายน
ไปจนถึงราวเดือนเมษายน 

เราเคยแวะมาเยือนที่นี่ครั้งหนึ่ง แต่ปีนั้น
ฤดฝูนยาวนานต่อเนือ่ง ช่วงเวลาทีเ่รามาถงึ ระดบั
นำ้าในแม่นำ้ายังสูงปริ่มตลิ่งมองไปในแม่นำ้าเห็นแต่
สายนำ้าโขงไหลเชี่ยวกราก 

เมื่อจอดรถเดินตรงไปยังริมตลิ่ง ภาพที่
เห็นเบื้องหน้านั้นแทบจะอุทานออกมาเลย ที่รู้สึก
เช่นนั้นเพราะเราเคยมาเห็นในช่วงเวลาที่นำ้าโขง
ท่วมบรรดาแก่งหนิทัง้หลายจนมดิ เมื่อได้กลับมา
เห็นโมงยามที่สายนำ้าลดลงจนเผยให้เห็นภูมิทัศน์

สามพันโบก
ถือได้ว่าเป็นจุด
เพาะพันธ์ุปลา
ตามธรรมชาติ

ที่สำาคัญ
ของแม่นำ้าโขง

อันน่าตื่นตาตื่นใจนี้ สามารถใช้คำาว่ามหัศจรรย์
ได้เลยทเีดยีว

สามพันโบกมีขนาดกว้างใหญ่ แต่จุด
ที่ได้รับความนิยม คือจุดที่เดินลงจากบริเวณ
ลานจอดรถของครัวสามพันโบกลงไป ซึ่งเป็น
เนินหินกว้างที่ต้องปีนขึ้นไป ด้านบนมีแอ่งนำ้า
กว้าง ส่วนด้านทีต่ดิกบัแม่นำา้เป็นร่องหบุทีม่ผีาหนิ
รูปทรงสวยงาม ซึ่งสามารถเดินลงไปสำารวจได้ 
ส่วนที่ขนานยาวไปตลอดแนวแม่นำ้าโดยตั้งต้น
จากแถวๆ ครัวสามพันโบกมีระยะทางหลาย
ร้อยเมตร

เราค่อยๆ เดินสำารวจโดยเลาะไปตาม
แนวตลิ่ง กระแสนำ้ายามฤดูนำ้าหลากได้ลงมือ
สลักเสลารูปทรงของหนิ ก้อนหนิ ผาหนิ ค่อยๆ 
บดเซาะวันละนิดวันละหน่อย ไม่อาจทราบ
ได้ว่าใช้เวลายาวนานเท่าไหร่กว่าจะสร้างรูป
ลักษณะที่แตกต่างกันของแผ่นหินแต่ละแผ่น 
ก้อนหินแต่ละก้อนให้ออกมากมีรูปลักษณะ
ที่ชวนให้พิศวงเช่นนี้ได้ บางช่วงนำ้าหมุนวน
จนสกัดหินเป็นบ่อนำ้าซึ่งมีหลายบ่อ แต่ละบ่อ
มีขนาดแตกต่างกันไป รวมไปถึงรูปลักษณะ
ทางกายภาพที่แตกต่างกันด้วย ภูมิทัศน์ของ
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ต้องใช้เวลายาวนานเท่าไหร่
กว่าจะสร้างรูปลักษณะที่
แตกต่างกันของแผ่นหิน
แต่ละแผ่น ก้อนหินแต่ละก้อน
ให้ออกมามีรูปลักษณะ
ที่ชวนให้พิศวงเช่นนี้ได้ 
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กรุงเทพฯ-อุบลฯ ระยะทาง 
592 กิโลเมตร 

ตัวเมืองอุบลฯ-สามพันโบก
ระยะทาง 110 กิโลเมตร

หากขับรถไป จอดรถที่ร้านอาหารครัวสามพันโบก
สะดวกที่สุด จอดรถแล้วสามารถเดินเท้าลงไปยัง

สามพันโบกได้เลย บริเวณสามพันโบกมีเรือบริการ 
นำาเที่ยวชมจุดที่น่าสนใจในบริเวณย่านนี้ด้วย

นอกไปจากสามพันโบก แต่สามพันโบกถือเป็น
จุดที่สวยงามที่สุด

ไม่ไกลจากสามพันโบก สามารถขับรถไปเที่ยว
อุทยานแห่งชาตผิาแต้ม นำ้าตกสร้อยสวรรค์ 

รวมทัง้อำาเภอโขงเจยีม จุดบรรจบแม่นำ้าสองสี
สามพันโบกชวนให้หลงใหล ตกอยู่ในมนต์
สะกด กระตุน้ให้เกดิจนิตนาการความคดิฝัน

ห้าชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็ว แสง
สุดท้ายก่อนลับหายแนวยอดไม้นั้นทาบแสง
สีเหลืองอ่อนโยงตามแผ่นหินงดงามยิ่งนัก 
กล้องในมือรีบทำางาน สายตารีบมองหามุม 
แต่ก็ยากจะไล่กวดแสงสุดท้ายของวันได้ทัน 

ภาคอีสานทุกวันนี้เปลี่ยนโฉมหน้า
ไปมาก ไม่ใช่ดินแดนที่แห้งแล้งและยากต่อ
การทำามาหากินอีกต่อไป AEC ที่เปิดกว้าง
ออกและเชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคนี้เข้าหา
กัน ภาคอีสานมีจุดเชื่อมโยงระหว่างไทย
ลาวที่สำาคัญ การค้าขายชายแดนคึกคัก ใน
อนาคตการเชื่อมโยงมิเพียงไทยกับลาว ยัง
หมายถึงเลยถดัขึ้นไปถึงจีนอีกด้วย ยงัไม่นบั
รวมทีเ่ดนิทางขึน้มาจากทางดา้นลา่งอกีดว้ย
ทั้งค้าขายและการท่องเที่ยวผ่านทางถนน 
ถนนหนทางในภาคอีสานนับว่าดีในระดับ
หนึ่ง เส้นทางสำาคัญที่เชื่อมต่อกำาลังได้รับ 
การปรับปรุง ตลอดทางขับรถเราเลือก
เดินทางตามเส้นทางที่ GPS ชี้นำาให้แต่มี
หลายครัง้เลอืกทีจ่ะละออกจากเสน้ทางหลกั
ไปใช้ถนนสายรองดูบ้าง การเดินทางท่องเท่ียว 
ด้วยรถยนต์มีเสน่ห์ที่ทิวทัศน์และชุมชน
สองข้างทางถนนนี่เอง

เสน่ห์อย่างหนึ่งของการขับรถ
ท่องเที่ยว  คือการได้มีโอกาส
สัมผัสกับวิถีชีวิต ธรรมชาติ

สองข้างทางถนน


