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ข้อเขียน บทความ เป็นความคิดเห็น

ส่วนตัวของผู้เขียนโดยตรง ห้ามนำารูปภาพ 

หรือข้อเขียนไปเผยแพร่ 

หรือพิมพ์ซำ้าโดยมิได้รับอนุญาต

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ เชื่อว่าฤดูร้อนปีนี้ยากที่จะหาพบว่ามีใครไม่บ่นเรื่องความร้อน
ที่รุนแรงมาก มิหน�าซ�้ายังมีปัญหาเรื่องขาดแคลนพลังงานเข้ามาข้องเกี่ยวอีก รณรงค์ให้
ประหยัดไฟฟ้าในหน้าร้อนนับเป็นเรื่องที่ยากจริงๆ 

แต่ถึงอย่างไรฤดูร้อนแม้แสงแดดจะร้อนรุนแรง ทว่าบรรดาไม้ดอกก็พากันอวดโฉม
สะพรั่งอยู่ตามที่ต่างๆ และเป็นช่วงเดือนที่เด็กๆ ปิดเทอม ครอบครัวก็จะได้มีโอกาส
สนุกสนานเดินทางท่องเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากันในช่วงเวลานี้ บางครอบครัวก็พากัน
หนีร้อนไปทะเลบ้าง น�้าตกบ้าง และมีไม่น้อยที่หนีร้อนไปไกลถึงต่างแดน ในท้ายท่ี่สุดสิ่งที่มา
กับความร้อนและวิกฤตพลังงานท�าให้เราทุกคนต้องหันมาตระหนักและใส่ใจในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติกันอย่างจริงจัง

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูไหน เรื่องเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่อาจไว้วางใจได้ ส�าหรับ
การต้องติดตามเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิด ปัญหาของยุโรปยังไม่สงบนิ่ง ในเอเชียความขัดแย้ง
ระหว่างสองเกาหลี แม้ว่านักวิเคราะห์มองว่าโอกาสลุกลามเป็นสงครามใหญ่ไม่น่าจะมี แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าส�าหรับทุกๆ เรื่องย่อมดีกว่าการขาดซึ่งการไม่
เตรียมอะไรเลย ในช่วงเวลานี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะหอมหวาน แต่ใครจะ
สามารถการันตีได้ว่าความหอมหวานนี้จะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ ยุโรปเป็นตัวอย่างที่เห็นได้
ชัดเจนที่สุด

ในฉบับฤดูร้อน เราน�าเสนอเรื่องราวของชุมชนเกาะกลาง เกาะเล็กๆ ฝั่งตรงข้ามเมือง
กระบี่ที่มีความเรียบง่ายงดงาม พาท่านไปรู้จักกับซูเปอร์คาร์ไฮบริดจากเฟอร์รารี่ มินิคูเปอร์
ขุมพลังดีเซล และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากรอคอยทุกท่านอยู่ในฉบับนี้ มีความสุขกับการอ่าน
และการด�าเนินชีวิตกันทุกท่านครับ

พิภพ กุนาศล
กรรมการผู้จัดการ
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วันนี้ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซด์ใหม่ของ 
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้ที่ WWW.pl.co.th
ด้วยรูปโฉมใหม่พร้อมด้วยข้อมูล Update ใหม่
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เวียนมาบรรจบอีกครั้งกับการแข่งขัน
โบว์ลิ่ง เชื่อมความสัมพันธ์ภายใน
รายการ Phatra Leasing Sport Day 
2013 ซึ่งในปีนี้การแข่งขันเป็นไปอย่าง
สูสีทั้งประเภททีมและบุคคล สร้างความ
สนุกสนานให้กับพนักงานและผู้บริหาร
ทุกท่าน ผลการแข่งขันอาจจะสร้าง
ความผิดหวังให้กับใครหลายๆ คน แต่
ความสนกุสนานกลบัมไิดล้ดนอ้ยลง ยงั
คงเตม็ไปดว้ยมติรภาพ และเสยีงหวัเราะ

PHATRA LEASING 
SPORT DAY 2013
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U-BOAT-51 
BLACK&BRONZE
ผลงานออกแบบอันงดงามตามสไตล์ของอิตาลี 
ประเทศที่มีผลงานออกแบบระดับโลกมากมาย 
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานชั้นคลาสสิคทั้งสิ้น 
นาฬิกา U-BOAT-51 Black&Bronze Limited 
Eidition นับเป็นความงดงามที่ยากจะละสายตา 
ตัวเรือนสองสี สายหนังอย่างดีสีน�้าตาลเข้ม 
มีขนาดใหญ่สวมใส่แล้วเต็มข้อมือ ในรุ่นนี้
เม็ดมะยมถูกวางไว้ที่ต�าแหน่งเก้านาฬิกา ส่วนอีก
ด้านถูกประดับไว้ด้วยแผ่นป้ายสี Bronze แสดง
ตัวเลขล�าดับของนาฬิกาที่ถูกผลิตขึ้นจ�ากัดจ�านวน 
ด้านหลังเปลือยโชว์ให้เห็นกลไกอันซับซ้อน
ด้านในปิดด้วยกระจก Sapphire Crystal ที่
แข็งแรงป้องกันรอยขีดข่วน ด้านหน้าก็ใช้กระจก
แบบเดียวกัน กันน�้าที่ความลึก 100 เมตร ส�าหรับ
แฟนนาฬิการะดับท็อป U-BOAT-51 
Black&Bronze นับเป็นอีกเรือนที่น่าสะสม
รายละเอียดเพิ่มเติม
www.uboatwatch.com 

-51 BLACK&BRONZE

เชื่อว่าสำาหรับผู้ครอบครองบรรดา Smart 
Phone แทบจะทุกคนจะต้องใช้ Line ในการส่ง
ข้อความ รูปภาพ รวมทั้งตัวสติกเกอร์การ์ตูน
ไอคอนต่างๆ ผ่าน App Line 

Line ผลิตโดยบริษัท NHN ประเทศญี่ปุ่น 
เริ่มพัฒนาในเครือข่ายเล็กๆ ด้วยหวังจะแก้
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในช่วงสึนามิและแผ่นดินไหวท่ี
ญี่ปุ่น เมื่อปี 2554 ส่งผลให้ญี่ปุ่นไม่สามารถ
คุยโทรศัพท์ระหว่างประเทศได้ ในช่วงเปิดตัว
บริษัทหวังจะเริ่มจากตลาดในประเทศก่อน แต่
ตัว App ฉบับภาษาอังกฤษในต่างประเทศกลับ
ได้รับความนิยมก่อน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้ใช้ Line ล้วนหลงใหล
ในบรรดาตัวการ์ตูนไอคอนต่างๆ สำาหรับส่ง
แสดงอารมณ์แทนรูปสัญลักษณ์อีโมติคอน
ในแบบดัง้เดมิ บรรดาตวัการต์นูเหลา่นีท้ั้งในแบบ
ฟรแีละเสยีเงินกลายเปน็ตวัดงึดดูสำาคญัใหผู้ค้น
มาใช้ Line สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทสูง
ถึงเดือนละ 350 ล้านเยนทีเดียว

ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา จากการ
สำารวจปรากฏว่าปัจจุบันผู้คนนิยมส่งข้อความ
สื่อสารมากกว่าการสื่อสารด้วยการพูดคุย
ทางโทรศัพท์

ทุกวันนี้การสื่อสารผ่านข้อความและ
สัญลักษณ์ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจำาวันของผู้คนไปแล้ว

มีใครบ้างไม่รู้จัก App Line 
มีใครบ้างยังไม่ได้ใช้ Line

ถ้าหากว่าคุณเป็นคนชอบฟังเพลงผ่านหูฟัง
ที่เชื่อมต่อกับ Smart Phone ของคุณหรือแผ่นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์พกพาประเภท Tablet หรือแม้แต่จาก
เครื่องเล่นแผ่น CD ก็แล้วแต่ เชื่อว่าคุณต้องรู้จักเจ้า
หูฟังยี่ห้อ Dr.Dre ซึ่งผลิตขึ้นโดยสุดยอดโปรดิวเซอร์
เพลงแร็พชื่อดัง ที่ผันตัวเองมาเอาดีทางด้านการผลิต
หูฟังชั้นดี และเจ้าหูฟัง Dr.Dre ที่มีให้เลือกหลาย
เวอร์ชั่น สามารถครองใจบรรดานักฟังเพลงตั้งแต่
รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่ ล่าสุด Dr.Dre และหุ้นส่วนเพิ่ง
ขายหุ้นบริษัท Beats By Dr.Dre ให้กับบริษัท Smart 
Phone HTC ในสัดส่วน 51 เปอร์เซ็นต์ มูลค่าราว 
390 ล้านเหรียญสหรัฐ ปีที่ผ่านมานิตยสาร Forbes 
จัดอันดับคนดังที่ท�าเงินได้มากที่สุดตลอดปีที่ผ่านมา 
Dr.Dre อยู่ในอันดับห้า สามารถท�าเงินได้สูงถึง 110 
ล้านเหรียญ

คนดังกับงานทำาเงิน Dr.Dre

กระแสจักรยานยังแรงไม่ตก วันนี้เรานำาจักรยาน
สัญชาติฝรั่งเศสมาแนะนำาให้รู้จัก ชื่อว่า Look มีดีไซน์
ที่เป็นแบบเฉพาะตัว หากพูดถึงยานยนต์สัญชาติ
ฝรั่งเศสทุกคนต้องนึกถึง เปอร์โย  เฟรมของ Look 
ผลิตขึ้นจากคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งนับได้ว่า Look เป็น
ผู้นำาในการนำาวัสดุประเภทนี้มาสร้างเป็นเฟรมจักรยาน
จนแพร่หลาย จักรยานของ Look มีหลายรูปแบบ 
หลากรุ่น หากอยากทำาความรู้จักกับ Look ในไทย
ร้านจักรยาน Culture Cycliste เป็นตัวแทนจำาหน่าย
จักรยานแบรนด์ Look สำาหรับบรรดาผู้ชื่นชอบและ
หลงใหลจักรยานเสือหมอบ Look นับเป็นหนึ่งใน
ผู้นำา อยากรู้จัก Look ก็ลองแวะไปได้ หรือจะเข้าไปที่ 
http://www.lookcycle.com 

โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ เชิญ

สัมพัส โอเรียลทอล ดินเนอร์ บุฟเฟต์ ที่ห้อง

อาหารเลเทส เรซิพี พร้อมโปรโมชั่น Early 

Bird Hour  ดื่มเบียร์ฟรีไม่อั้น

บุฟเฟต์อาหารเอเชีย ที่รวบรวมเมนูแสน

อร่อยจากทั่วภูมิภาคนี้มารวมไว้ ณ ที่เดียว 

ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรเมนูรสชาติดั้งเดิม 

หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ เชฟอรรถพล ถังทอง 

ได้เลือกเมนูสุดอร่อยมาเอาใจนักชิม อาทิ 

ข้าวปั้น ซาชิมิสูตรเฉพาะ แกงกะหรี่ และ

ไก่ติ้กก้าแบบอินเดีย ไฮไลท์ของร้านคือมุม

สเต๊กที่มีทั้งสเต๊กแซลมอน เนื้อเทนเดอร์ลอย 

และซีฟู้ดทำาสดจากเตา และเมนูซิกเนเจอร์ของ

ร้านคือ ก้ามปูผัดผงกะหรี่อบหม้อดิน 

พิเศษกับ Early Bird Hour ตั้งแต่วันนี้จนถึง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ดื่มเบียร์ฟรีไม่อั้น 

ตั้งแต่เวลา 17.30 – 18.30 น. 

บุฟเฟต์ ราคา 500++บาทต่อท่าน 

อัตราข้างต้นไม่รวมค่าภาษี และค่าบริการ 

10%   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำารอง

ที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร.02 232 8888

www.lemeridienbangkokpatpong.com

โอเรียลทอล  ดินเนอร์ บุฟเฟต์
ที่ห้องอาหารเลเทส เรซิพี
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ดูเหมือนว่าผู้คนส่วนใหญ่จะเลิกกังวลสนใจ
กับราคาน�้ามันที่สูง รถยนต์ในท้องถนนยังคงเพิ่ม
ปริมาณขึ้นทุกวัน อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน
ของประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกัน ราคาน�้ามันในตลาดก็มีแต่เพิ่มขึ้น 
ผู้คนกลับเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยน
ระบบเชื้อเพลิงในรถของตนเอง จากน�้ามันไปหา
พลังงานทางเลือกในแบบอื่นๆ ด้วยความเชื่อว่า
จะสามารถประหยัดเงินได้มากกว่าการใช้
พลังงานจากน�้ามัน

ท่ามกลางราคาน�้ามันที่ขยับสูงขึ้น 
Mini Cooper ประเทศไทย ส่ง MINI 
Countryman เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีอัตราการ
สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงต�่ามาให้เราได้ทดลอง
ใช้งาน

พิธีกรรายการ Top Gear ของอังกฤษ
แสดงอาการออกนอกหน้าเมื่อได้เห็นหน้าตาของ
เจ้า Countryman เช่นเดียวกับใครอีกหลายคน
ที่รู้สึกว่า MINI ต้องเป็นรถคันเล็กๆ เท่านั้น แต่
กับ Countryman มันเป็นรถห้าประตู มีขนาด
ใหญ่โตที่สุดในบรรดา Mini ที่มีอยู่ทั้งหมด ใคร
จะว่าอย่างไรก็ตาม ในทัศนะของเรามันเป็นรถ
ที่น่าใช้คันหนึ่งเลยทีเดียว โดยเฉพาะกับขุมก�าลัง
ใต้ฝากระโปรงที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล

เจ้าเครื่องดีเซลที่อยู่ใต้ฝากระโปรงของ 
MINI Countryman เป็นเครื่องดีเซลเจนเนอเรชั่น
ใหม่ของ MINI ซึ่งได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี
มาจากพื้นฐานของเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรล 

4 สูบ 2.0 ลิตร โครงสร้างผลิตขึ้นจากวัสดุ
อะลูมิเนียมน�้าหนักเบา มาพร้อมกับเทคโนโลยี
อัดอากาศแบบเทอร์โบแปรผัน ที่สามารถให้ก�าลัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่วงรอบของ
เครื่องยนต์ โดยมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่ 
19.6 กิโลเมตร/ลิตร แรงบิดสูงสุด 
270 นิวตัน - เมตร ที่ 1,750 - 2,250 

ส�าหรับคนที่รักชอบ MINI แต่ยังไม่เคยมี
ประสบการณ์ขับรถ MINI มาก่อน อาจจะรู้สึก
แปลกและอาจไม่ชอบ หากเป็นพวกที่ชอบความ
นุ่มนวลในการขับขี่ ด้วยเพราะ MINI นั้นถูก
ออกแบบมาให้มีลักษณะเฉพาะตัวคือมีรูปแบบ
การขับขี่สนุกสนานเร้าใจแบบรถโก-คาร์ท 
เกาะถนน โฉบเฉี่ยว ระบบพวงมาลัยแบบ EPS 
Electric Power Steering ให้การควบคุม
ที่เฉียบคมแม่นย�า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประหยัดน�้ามัน เพราะระบบพวงมาลัยแยก
การท�างานออกจากเครื่องยนต์โดยสิ้นเชิง

เครื่องยนต์ดีเซลของ MINI ใช้เทคโนโลยี 
MINIMALISM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัด
เชื้อเพลิง เครื่องดีเซลเจนเนอเรชั่นใหม่ของ MINI 
ยังได้รับการปรับปรุงเพื่อลด Vibration  

รวมทั้งลดเสียงจากห้องเครื่องยนต์ ท�าให้
เครื่องเดินเรียบ ปราศจากอาการสั่นเหมือน
เครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป

เราควบบึ่งมันไปตามเส้นทางทั้งใกล้
และไกล MINI Countryman นับได้ว่าเป็น
รถที่ขับสนุกในรูปแบบของ MINI พื้นที่ใน
ห้องโดยสารกว้างขวางกว่ารุ่นอื่นๆ ไม่ว่าจะ
ใช้งานในเมืองหรือต่างจังหวัดในวันหยุด
พักผ่อนก็ตาม เครื่องยนต์ดีเซลมีอัตราเร่ง
ที่น่าประทับใจด้วยแรงบิดต�่า ส�าหรับใครที่
สนุกสนานกับชีวิตเมืองในวันท�างาน และ
ชื่นชอบออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งในวันหยุด
พักผ่อนตามต่างจังหวัด MINI Countryman 
เครื่องยนต์ดีเซลใหม่ จาก MINI เป็น
ตัวเลือกที่น่าสนใจ

ขอขอบคุณ
MINI THAILAND 
BMW THAILAND

MINI Cooper
COUNTRYMANCOUNTRYMANDIESEL

สนใจ Mini cooper

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

ฝ่ายการตลาด

โทร.02 290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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หลังจากส่งนิสสัน March ลงสู่ตลาดเมื่อหลาย
ปีก่อน และประสบความสำาเร็จอย่างสูง ค่ายนิสสัน
ก็อยู่ในภาวะคึกคักมาโดยตลอด นำาเสนอผลิตภัณฑ์
ที่น่าสนใจลงสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เริ่มจาก Sylphy 
จนมาถึงแฮชแบคตัวล่าสุดอย่าง Pulsar ซึ่งนิสสันทำาได้ดี
ทั้งสองรุ่น ในเรื่องของรูปโฉมภายนอก มีความแตกต่าง
จากคู่แข่ง โดยเฉพาะกับ Pulsar ที่เพิ่งส่งลงตลาดเพื่อ
เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

เรานำาเจ้า Pulsar มาทดสอบ เมื่อเข้าไปนั่งในห้อง
โดยสาร เห็นได้ชัดว่านิสสันเลือกใช้วัสดุประกอบที่มี
คุณภาพ ตัวที่เรานำามาทดสอบเป็นรุ่นท็อป 1.8V Sunroof 
Navi เครื่องยนต์ 1.8 ลิตร พร้อมระบบวาล์วแปรผันคู่ 
ให้อัตราเร่งที่น่าประทับใจประหยัดนำ้ามัน และเมื่อ
ทดลองกดปุ่มสปอร์ต พละกำาลังและรอบเครื่องยนต์ที่

จัดจ้านก็กระโจนออกมาจากเครื่องยนต์ทันที ช่วงล่างนั้น 
Set up มาเป็นแบบสปอร์ต ความนุ่มนวลอาจจะ
หายไปบ้าง แต่ก็ได้การควบคุมรถที่ดี การขับขี่ที่สนุก
มาทดแทน ในทัศนะของเรามันเป็นรถที่น่าใช้ เบาะนั่ง
ด้านหลังอาจจะนั่งไม่ค่อยสบาย แต่นิสสันติดตั้งแอร์
ตอนหลังไว้ด้วย รุ่นนี้นอกจากจะมี Sunroof รวมทั้ง
ระบบนำาทาง ยังติดตั้งกล้องมองหลังมาด้วย ไฟหน้า 
ไบ-ซีนอน โปรเจคเตอร์ พร้อมระบบปรับสูง-ตำ่า 
อัตโนมัติ ล้ออัลลอย 17 นิ้ว เรียกได้ว่าเป็นแฮชแบคที่
ครบเครื่องอย่างแท้จริง

นาทีนี้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายในตลาด
ยานยนต์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่มีการแข่งขันกันสูงระหว่าง
ผู้ผลิตค่ายต่างๆ เพราะสุดท้ายแล้วผู้บริโภคจะได้สิ่งที่
คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไป 

NISSAN PULSAR

สนใจ NISSAN PULSAR

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

ฝ่ายการตลาด

โทร.02 290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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 ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 
อินโดนีเซียนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่
ที่สุด ในอดีตนั้นอินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้การปกครองท่ี
ยาวนานของเนเธอร์แลนด์ อินโดนีเซียนับเป็นประเทศ
หมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเกาะใหญ่น้อยมากถึง 
17,508 เกาะ ด้วยเหตุนี้จึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์และหลากหลาย รวมทั้งยังเป็นประเทศท่ีมี
ประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดของโลกด้วย
 สว่นดนิแดนของอนิโดนเีซยีทีเ่ปน็ทีรู่จ้กัของโลก
เปน็อยา่งดคีอืเกาะชวา ซึง่เปน็เกาะอนัเปน็ทีต่ัง้ของเมอืง
หลวงคือจาการ์ตา ส่วนอีกเกาะที่นับเป็นเพชรเม็ดงาม
ของอนิโดนเีซยีคอืเกาะบาหล ีเกาะทีผู่ค้นทัว่โลกใฝฝ่นัจะ
ไปเยอืน กลายเปน็สญัลกัษณป์ระการหนึง่ของอนิโดนเีซีย
ไปแล้ว
 ป่าไม้ น�้ามัน ถือเป็นสินค้าหลักของอินโดนีเซีย 
และความที่ เป ็นประเทศหมู ่ เกาะ กิจการประมง
นบัเป็นการค้าทีส่�าคญัอกีอย่างของอนิโดนเีซยี นอกจากนี้
ประเทศอินโดนี เซียยังตั้ งอยู ่บนแนวภูเขาไฟและ
รอยเลือ่นใต้ผนืดนิ ทีน่กัวชิาการเรยีกขานว่า Ring of Fire 
ครั้งหนึ่งเคยมีการระเบิดใหญ่ของภูเขาไฟที่มีชื่อว่า
กรากะตัว การระเบิดในคร้ังนั้นท�าให้เกาะๆ หนึ่งถึงกับ 
จมหายไปเลย แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือหลายปีก่อน
บริเวณใต้ทะเลอันดามันใกล้กับเมืองบันดาอาเจะห์ 
ก่อให้เกิดสึนามิครั้งใหญ่ที่สุดคร้ังหนึ่งของโลกคร่าชีวิต
ผูค้นในเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้หลายประเทศรวมทัง้ไทย
ด้วย

 อินโดนีเซีย มีบทบาทส�าคัญในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หลายต่อหลายเรื่อง หลังจากวุ่นวาย
ด้วยสถานการณ์การเมืองในประเทศมาหลายปี ปัจจุบัน
การเมืองของอินโดนีเซียค่อนข้างมีเสถียรภาพ ท�าให้
ทกุวนันีอ้นิโดนเีซยีสามารถพฒันาประเทศไปขา้งหนา้ได้
 ในแง่ของการท่องเที่ยวนั้น ส�าหรับประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียมีชื่อเสียง
หลายเรื่อง ต้ังแต่ธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม 
โดยเฉพาะวิถีชีวิตของชาวฮินดูบนเกาะบาหลีที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ�านวนมากจากทั่วโลกให้เดินทาง
ไปเยือน ด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิตในแบบชาวฮินดูบนเกาะ
บาหลี ซ่ึงมีวัฒนธรรมวิถีความเช่ืออันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว
 อิน โดนี เ ซียวันนี้  มี เมื องหลักส� าคัญคือ 
สุราบายา บันดุง เมดาน และบาหลี ประธานาธิบดี
คนปัจจุบันมีชื่อว่า ดร.ซูซิโล บัมบัง ยุโดโยโน ในภาค
การค้า ธุรกิจระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนั้น ได้มีการ
จัดตั้งสภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซียขึ้นเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 
2546 ในอาเซียนอนิโดนเีซียเป็นคู่ค้าของไทยล�าดับทีส่าม
รองจากมาเลเซียและสงิคโปร ์ไทยเป็นตลาดน�าเขา้ล�าดับ
ทีส่าม และเป็นตลาดสง่ออกล�าดับทีส่ามของอนิโดนเีซีย 
หากมองในแง่โอกาสทางธรุกจิ เมือ่อาเซียนรวมเป็นหนึง่ 
อินโดนีเซียนับเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพราะ
อินโดนีเซียมีประชากรมากถึง 240 ล้านคน นับเป็น
ครึ่งหนึ่งของตลาดอาเซียนเลยทีเดียว
 

อินโดนีเซีย
ดารดาษหมู่เกาะ 
ดนิแดนแหง่เทพเจา้ภเูขาไฟ

Asean View  
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บ้านกลางทะเลหน้าเมืองกระบี่

เกาะกลาง

ที่เกาะกลาง หากใครสักคนก้าวลง
เรือหัวโทงลำาเล็กล่องข้ามลำานำ้ากระบี่ 
ขึ้นเรือไปสู่ภาพจริงของผู้คน
บนเกาะ โลกแห่งความสงบสมบูรณ์
มีหน้าตาเป็นเช่นไร แผ่นดินเล็กๆ 
ขนาดราว ๔๗,๐๐๐ ไร่บนนั้น
พร้อมจะให้นิยามอันชัดเจน

 ฐากูร โกมารกุล ณ นคร / เรื่อง / ภาพ
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ณ ปากแม่น�้าหน้าเมืองกระบี่ วันที่

สายน�้าและทะเลถักทอให้ชีวิตตรงนั้นยั่งยืน
มาเนิ่นนาน ต่อหน้าความสมบูรณ์ของ
ป่าชายเลนและขุนเขาหินปูนที่โอบล้อม 
เกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งหยัดยืนการอยู่ร่วม
ของผู้คนมาเนิ่นนาน

ที่เกาะกลาง หากใครสักคน
ก้าวลงเรือหัวโทงล�าเล็กล่องข้ามล�าน�้ากระบี่ 
ขึ้นเรือไปสู่ภาพจริงของผู้คนบนนั้น โลก
แห่งความสงบสมบูรณ์มีหน้าตาเป็นเช่นไร 
แผ่นดินเล็กๆ ขนาดราว ๔๗,๐๐๐ ไร่บนนั้น
พร้อมจะให้นิยามอันชัดเจน

เพียงอยู่ในล�าเรือ ตามแนวเลนดิน
ปากแม่น�้าคือที่ทางแห่งการงานของคน
เกาะกลาง แนวแม่น�้าและคลองสายย่อย
มีปลายทางที่ทะเลกว้าง ผู้คนจมอยู่ในนั้น
เพื่อหาหอยแถบปากแม่น�้า หอยชักตีน 
หอยปากหนา และอีกสารพันที่แทรกซอน
อยู่ใต้ความอุดมของดินเลน ไกลออกไปใน
ทะเล โป๊ะหาปลาเรียงรายสะท้อน
อาชีพหลักของผู้คนที่นี่ชัดเจน

ป่าชายเลนร่มครึ้มฟื้นคืน 
จากเดิมมันเคยลดน้อยถอยห่าง
ในราวปี พ.ศ. 2511-2526 ที่สัมปทาน
ท�าถ่านไม้โกงกางยังคงคึกคัก “หลุมถ่าน” 
หรือที่เผาถ่านยังคงปรากฎเป็นหลักฐาน 
จากยุคสู่ยุค ที่เกาะกลางและที่อื่นๆ 
ในกระบี่สูญเสียป่าโกงกางไปนับพันไร่ 
ความสมบูรณ์คืนกลับมาเมื่อพวกเขาเรียนรู้
ด้วยการสูญเสีย

ทางเดินเล็กๆ เลาะวนไปทั่วทั้ง
แผ่นดินเกาะกลาง สัณฐานที่ราบเก็บง�าทั้ง
กสิกรรม ชีวิตวัฒนธรรม ศรัทธาในศาสนา 
และความงดงามของทะเลและสันทราย

ทุกเช้าหากใครได้มาแรมคืน
บนเกาะกลาง ที่แหลมขามชัดเจนภาพ
สวยงามราวโปสการ์ด เรือหัวโทงนับ
ร้อยล�าบ่ายหน้าออกทะเล ย้อนแยง
แสงตะวันเป็นเงาด�า ชีวิตประมงของ
คนเกาะกลางเชื่อมโยงอยู่กับน�้าขึ้นน�้าลง
และเรี่ยวแรงแห่งความสมบูรณ์ หันกลับ
ไปตามริมตลิ่ง งานตอกหมันยาชันเรือ
ชัดเจน “ทักษะ” ของคนทะเลอยู่ทุกเมื่อ
เชื่อวัน

ที่ราบไม่มากนักบนเกาะกลาง
สมบูรณ์อยู่ด้วยข้าวถิ่นใต้อย่างข้าว
สังข์หยด หากใครได้มาเยือนเกาะกลาง
ยามฤดูเก็บเกี่ยว การงานและความเริงรื่น 
เป็นกันเอง ล้วนฉายชัดอยู่ในผืนนา ข้าว
ถิ่นใต้อื่นๆ อย่างข้าวเล็บนก ข้าวเชี่ยง และ
ความ “พิเศษ” ของผืนดินที่รายล้อมด้วย
น�้ากร่อย กลับท�าให้ข้าวของ
คนเกาะกลางมีรสดีอย่างไม่น่าเชื่อ

นาทีที่ผู้ชายออกหาปลา
รอนแรมอยู่กลางทะเล โลกบนฝั่ง
หญิงสาวและผู้เฒ่าผู้แก่ชัดเจนอยู่ใน
งานฝมีอืทีเ่ลือ่งลอืในความงาม ผา้ปาเตะ๊สสีนั
สดใส ลวดลายงดงาม ผ่านการรวมกลุ่มของ
กลุ่มแม่บ้านเกาะกลาง ทั้งเขียนลายเทียน 
เยบ็เปน็เสือ้ผา้ มอีอรเ์ดอรส์ง่ขายทัว่ประเทศ 
ต่อยอดออกไปสู่อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ภาพ
อันแสนมีสีสันอยู่ที่หญิงหลายวัยหยิบ 
“จันติ้ง” อุปกรณ์เขียนลายเทียน ตวัด
ฉวัดเฉวียนเป็นภาพอันมีชีวิตชีวา
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ไม่เพียงความงดงาม หากแต่ผู้คนของ
เกาะกลางนั้นถูกบ่มเพาะและขัดเกลาด้วย
ศาสนา โลกมุสลิมและพระอัลเลาะห์คือค�าตอบ
แห่งความดีงาม สุขสงบ ทุกเวลาละหมาด เสียง
อาซานนุ่มเย็นจะดังกังวาน ห้วงยามแห่งศรัทธา
ในพระเจ้าฉายภาพอิ่มเอมเป็นพี่น้องเกาะกลาง
ในชุดสุภาพ สวมกะปิเยาะห์ ผลัดเวียนกันมา
ละหมาดที่มัสยิด และหลอมรวมวิถีชีวิตเข้ากับ
สิ่งที่เรียกว่าศรัทธาอย่างแสนรื่นรมย์

มิติของเกาะกลาง แผ่นดินแห่งชีวิตและ
ศรัทธาเปี่ยมชัด ให้ใครสักคนก้าวเข้ามาสัมผัส 
ล่องเรือหัวโทงผ่านความสมบูรณ์แห่งป่าโกงกาง
และทะเลรายล้อม เวียนแวะมอเตอร์ไซค์หรือ
จักรยานสักคันไปตามทางเล็กๆ ที่เชื่อมโยงผู้คน
หลายหมู่บ้านเข้าด้วยกัน

หรือพาตัวเองไปพบเจอกับรอยยิ้มและ
มิตรภาพอันจริงแท้ ที่หล่อหลอมให้บ้านกลาง
ทะเลของคนเกาะกลางเปี่ยมชัดถึงนิยามของค�า
ว่าสงบสุข ยั่งยืน และเป็นตัวของตัวเอง

การเดินทาง
จากตัวเมืองกระบี่ สามารถข้ามเรือไปเที่ยว
เกาะกลางได้ 2 ท่า
ท่าเรือสวนสาธารณะ-ท่าเล 
(ราคานักท่องเที่ยวคนละ 10 บาท)
ท่าเรือเจ้าฟ้า-ท่าหิน 
(ราคานักท่องเที่ยวคนละ 30 บาท)
บนเกาะกลางมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
และรถสามล้อพ่วงข้างให้บริการ
อยากพักกับชาวบ้าน นอนโฮมสเตย์ เรียนรู้
วิถีชีวิต ติดต่อกลุ่มโฮมสเตย์บ้านเกาะกลาง 
โทร. 08 9745 0495 และ 08 1535 9091 
เว็บไซต์ www.krabihomestay.com 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
อบต.คลองประสงค์ โทร. 0 7561 8055

นาทีที่ผู้ชายออกหาปลา
รอนแรมกลางทะเล โลกของ
หญิงสาวและผู้เฒ่าผู้แก่ชัดเจน
อยู่ในงานฝีมือที่เลื่องลือใน
ความงาม ผ้าปาเต๊ะสีสันสดใส

รอยยิ้มและมิตรภาพอันจริงแท้ 
ที่หล่อหลอมให้บ้านกลางทะเล
ของคนเกาะกลางเปี่ยมชัดถึง
นิยามของคำาว่าสงบสุข ยั่งยืน 
และเป็นตัวของตัวเอง
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เมื่อประตูรถไฟฟ้าเปิดออก เราก็ได้
สัมผัสกับความวุ่นวายของผู้คนจ�านวนมากที่
เดินทางมายังสถานีแห่งนี้ งานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติน�าพานักซื้อนักอ่านจ�านวนมากมายัง
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไม่ว่าพวกเขาจะ
มาด้วยเหตุผลใด เลือกหนังสือประเภทใด
ติดกระเป๋ากลับไปอ่านก็ตามที ส�าหรับผู้เขียน
หนังสือ ผู้ผลิตหนังสือ นั่นย่อมเป็นความรู้สึก
ที่ดี เพราะการอ่านถือเป็นรากฐานของชีวิต
เพิ่มพูนข้อมูลและปัญญาให้กับตัวของผู้อ่าน

ผมฝ่าฝูงชนและความร้อน
ที่โหดร้ายของปีมาที่งานสัปดาห์หนังสือ
เพื่อมาฟัง แมทเตโอ ฟิสโตโน พูด
และเปิดตัวหนังสือของเขาที่มีชื่อว่า 
ใต้ร่มแห่งพุทธะ การเดินทางอันเร้นลับ 
ประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง และการ
แสวงหาทางจิตวิญญาณ ณ ประเทศธิเบต 
(In the SHADOW of the BUDDHA  Sacred 
Journeys,Secret Histories,and Spiritual 
Discovery in Tibet) แมทเตโอ พิสโตโน 
เป็นนักเขียน ช่างภาพ นักปฏิบัติธรรม และ
นักเคลื่อนไหวทางการเมือง

แมทเตโอ ไม่ได้ตัวสูงใหญ่เช่นที่
ผมคิด เมื่อแรกเห็นเขาจากภาพถ่ายใน

เว็บไซต์ ตัวจริงเขาไม่ได้สูงมาก ตัดผมสั้นเกรียน ยิ้มแย้ม ดูราวกับ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมากกว่าจะเป็นนักปฏิบัติธรรม นักเคลื่อนไหว
ทางการเมือง แต่นั่นล่ะภาพภายนอกไม่อาจบอกกล่าวถึงสิ่งที่อยู่
ภายในได้ทั้งหมด

แมทเตโอเริ่มต้นการพูดคุยอย่างเรียบง่าย แม้ว่าบรรยากาศ
ในห้องจะเป็นกึ่งทางการเล็กน้อย ภาพถ่ายของเขาในธิเบต
ที่ถูกบันทึกไว้เมื่อครั้งเดินทางเข้าไปในธิเบต และมีประสบการณ์
การใช้ชีวิตในธิเบตยาวนานถึงสิบปีถูกฉายขึ้นจอ แมทเตโอเล่าถึง
ภาพถ่ายเรื่องราวในภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ บุคคล บางครั้ง
เขาเล่าออกไปไกลเกินสิ่งที่ปรากฎอยู่ในภาพถ่าย

แม้เบื้องต้นสิ่งที่ชักจูงใจให้แมทเตโอเริ่มต้นเดินทางสู่
ดินแดนแห่งหิมาลัย จะเป็นความสนใจเรื่องเกี่ยวกับวิปัสสนา 
การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาสายธิเบต เริ่มต้นจากการ
เดินทางไปเนปาลและข้ามไปยังธิเบต แต่เมื่อได้เข้าสู่ธิเบต สิ่ง
ที่แมทเตโอได้ค้นพบและได้รับรู้เกี่ยวกับธิเบต ไม่ได้มีแต่เฉพาะ
เรื่องราวของพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมเท่านั้น เขายังได้ก้าว
เข้าไปรับรู้ถึงเรื่องราวการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวธิเบต
จากทางการจีน เลยเถิดไปถึงการมีส่วนส�าคัญในการถ่ายทอดและ
น�าเอาประสบการณ์เรื่องราวเหล่านั้นออกมาสู่โลกภายนอก เพื่อให้
ความจริงได้ปรากฏแจ้งต่อสังคมโลก และส่วนหนึ่งยังได้กลายมาเป็น
หนังสือเล่มนี้ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมันถูกตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา สิทธิ์
ในการกลับเข้าไปธิเบตของแมทเตโอย่อมที่จะหมดไป

เกือบชั่วโมงเราฟังแมทเตโอเล่าเรื่องราว 
อย่างเพลิดเพลิน แม้เรื่องที่เรารับรู้อาจจะไม่งดงาม
บ้างในบางแง่มุม แต่เราก็ได้เข้าใจศรัทธาที่ชาวธิเบต
มีต่อพุทธศาสนา ได้เห็นธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจ
จากบางส่วนของภาพถ่ายโดยแมทเตโอ เมื่อใกล้จบ
การบรรยาย ผู้ร่วมสนทนาถามผู้ฟังในห้องว่าใครเคย
ไปเยือนธิเบตมาบ้างแล้ว ดูเหมือนว่าผมจะไม่เห็น
ใครยกมือ แต่เมื่อถามว่ามีใครอยากจะไปธิเบตบ้าง 
เกือบทั้งหมดในห้องยกมือขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผมไม่รู้ว่าท�าไมผู้คนอยากไปธิเบต 
พวกเขาศรัทธาในพุทธศาสนาแบบธิเบต พวกเขา
ชื่นชมองค์ทะไลลามะ พวกเขาฝันอยากเห็น
ภูมิทัศน์อันตระการตาของดินแดนแห่งหิมาลัย 
ไม่ว่าจะอย่างไร แมทเตโอกล่าวว่า ถ้าคุณอ่านหนังสือ
เล่มนี้และอยากไปธิเบตก็ดี ไม่อยากไปก็ดี ที่ส�าคัญ
ไปกว่านั้นคือ เรื่องราวของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่นั่น
ได้ถูกส่งต่อออกไปแล้วเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

ผมจ�าความตอนหนึ่งที่แมทเตโอเล่าให้ฟังได้ 
เขาเล่าถึงการเข้าพบแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ
ธรรมาจารย์ชาวธิเบตท่านหนึ่ง แมทเตโอเล่าว่า 
เขาถามท่านอาจารย์ว่าผมจะฝึกปฏิบัติอย่างไร
ให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้ของการ
ปฏิบัติธรรมได้ ท่านอาจารย์กล่าวว่า “เธอมองเข้ามา
ในดวงตาฉันสิ สิ่งที่เธอเห็นในนี้ เธอจงน�าไปกับเธอ
ด้วย”

ช่วงเวลา 10 ปีในธิเบตท�าให้แมทเตโอ
ได้ค้นพบตัวเอง ส�าหรับตัวของเขาในฐานะนักเขียน 
นักบอกเล่า และนักต่อสู้ แมทเตโอบอกว่า “งาน
ของเราคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
ในโลก” แน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงที่แมทเตโอ
มุ่งหวังคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของประชาชนชาวธิเบต 
ไปสู่สิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง ผมได้หนังสือ “ใต้ร่มแห่งพุทธะ” 
พร้อมลายเซ็นของแมทเตโอกลับบ้าน 

คืนนี้ผมจะเริ่มต้นท�าความรู้จักกับช่วงเวลา 
10 ปี ของแมทเตโอในธิเบต คงไม่ใช่คืนเดียว บางที
อาจเป็นอีกหลายค�่าคืนของฤดูร้อน กว่าที่ผมจะซึมซับ
เรื่องราวในหนังสือ “ใต้ร่มแห่งพุทธะ” ได้อย่างละเอียด
ถ่องแท้

แมทเตโอ พิสโตโน ใต้ร่มแห่งพุทธะ

ในฐานะนักเขียน 
นักบอกเล่า 
งานของเราคือ
การสร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นในโลก

In the SHADOW of the BUDDHA
เรื่อง / รูป ทรงยศ



Destination
PL Mag22 23

ANANTARA BOPHUT 
RESORT & SPA

Monkey 
Coconut 
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Sun 
Sand
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SAMUI

เรื่อง : เสือน้อย / รูป : ทรงยศ
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เกาะกลางทะเล
ฝั่งอ่าวไทย มีอยู่หลายเกาะ 
แต่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ต้องยกให้เกาะสมุย ที่พัก
บนเกาะสมุยมีมากมาย แต่ละ
แห่งมีบุคลิกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับว่าสถาปนิกและดีไซเนอร์
ผู้ออกแบบจะเลือกหยิบจับเอา
เรื่องราวอะไรมาเป็นจุดเด่น
ของสิ่งก่อสร้างและงานตกแต่ง
ภายใน

ที่อนันตรา รีสอร์ต แอนด์ สปา 
บ่อผุด ใช้สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อัน
เจนตาของสมุย ลิง กับ มะพร้าว 
มาสร้างสรรค์ผสมผสานเข้ากับ
โจทย์งานตกแต่งที่น�าธีมของ 

ดิน น�้า ลม ไฟ มาใช้เป็น
สัญลักษณ์สื่อความถึง
ความเป็นตะวันออก

เมื่อคุณล่วงเข้าสู่อาณาจักรของ
อนันตรา ที่บริเวณหน้าล็อบบี้ 
ลิงสามตัว แสดงท่าทางรื่นเริง 
ต้อนรับผู้มาเยือน ปลุกเร้า
อารมณ์ให้รู้สึกสนุกสนานรื่นเริง 
โถงต้อนรับมีขนาดพอเหมาะ 
ด้านหนึ่งเป็นส่วนเช็คอิน 
อกีดา้นหนึง่เปน็หอ้งสมดุส�าหรบั
แขกที่น�าเอาเสน่ห์ความเป็นไทย
และโมร็อคโคมาผสมผสานกัน 
เป็นห้องอ่านหนังสือที่เชิญชวน
ให้เข้าไปค้นหาหนังสือสักเล่ม
หย่อนกายลงพักผ่อน

หมู่ตึกของอนันตราจัดเรียงเป็น
รูปตัวยู โอบล้อมสวนสวย โดยมี
สระว่ายน�้าและห้องอาหาร
วางตัวอยู่ปลายสุดที่ติดกับทะเล 
ลิงอาจจะเป็นสัตว์แสนซนบางที
ก็ออกจะดื้อเสียด้วยซ�้า แต่ชาว
สมุยก็สามารถน�าลิงมาฝึกหัด
น�ามาใช้งานเก็บมะพร้าวได้ 
อนันตรา บ่อผุด สมุย หยิบเอาลิง
แสนซนมาใช้ในงานออกแบบได้
อย่างกลมกลืน

หลายคนกล่าวในท�านองว่า งาน
ออกแบบโรงแรมนั้นผู้สร้างสรรค์
ต้องไม่ไปสุดโต่งทางใด
ทางหนึ่ง ต้องสร้างความสมดุล 
รวมทั้งต้องตอบโจทย์ได้
หลายทาง ด้วยเพราะแขกที่มา

เข้าพัก หลากหลายที่มาหลากหลาย
ความต้องการ สิ่งก่อสร้างและงาน
ออกแบบตกแต่งโรงแรม เมื่อจับวาง
ลงบนพื้นที่ท้องถิ่นที่โรงแรมเลือก 
มันควรมีความเป็นตัวของตัวเอง 
ขณะเดียวกันควรต้องสอดร้อย
ไปกับพื้นที่นั้นๆ ด้วย

สวนสวยของ อนันตราสะท้อน
ภาพสวนเมืองร้อน กลมกลืน
กับสภาพธรรมชาติของ
เกาะสมุย ผลงานออกแบบ
สวนเป็นฝีมือของนักออกแบบ
สวนชื่อดัง มร.บิล เบนสเลย์ 
ร่ายมนต์ให้สวนของอนันตรา บ่อผุด 
งดงาม ส่งมอบความรู้สึกสดชื่น 
ผ่อนคลาย แก่ผู้มาเยือน

บรรยากาศระเบียงหน้าห้องพัก 
ชื่นชมกับบรรยากาศท้องทะเลอ่าวไทย

บรรดาเรือใบ จอดหลบลมทะเลที่
อ่าวบ่อพุด ใกล้พลบคำ่า

งานออกแบบและ
สิ่งก่อสร้างที่
ถูกจัดทำาขึ้นจาก
ความรักความเข้าใจ 
มิเพียงแต่จะงดงาม 
ทว่าพลังของงาน
ออกแบบจะส่งสะท้อน
สู่ผู้มาเยือน
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ตัวอาคารโรงแรมออกแบบโดย 
Pia Wanglee จาก P Interior & 
Associates ซึ่งได้ใช้เวลาศึกษา
ใช้ชีวิตท�าความเข้าใจสภาพ
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวสมุย 
รวมไปถึงสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้ 
ก่อนที่จะถ่ายทอดความคิดฝันของเขา
ออกมาเป็นอนันตรา รีสอร์ต แอนด์ สปา 
บ่อผุด ที่สามารถผสมผสานความเป็น
ตะวันตก เข้ากับวิถีชีวิตพื้นถิ่นทางภาคใต้
ได้อย่างมีเสน่ห์

งานออกแบบและสิ่งก่อสร้างที่ถูกจัดท�าขึ้น
จากความรัก ความเข้าใจ มิเพียงแต่จะ
งดงาม ทว่าพลังของงานออกแบบยังส่ง
สะท้อนสู่ผู้มาเยือน คุณจะรู้สึกได้เมื่อเข้า
พักที่อนันตรา บ่อผุด

Contact Anantara
Bophut, Koh Samui, Thailand
Tel: +66 77 428 300

ยามยำ่าคำ่าเดินไปตาม
ชายหาดไม่ไกลจากโรงแรม
สามารถเที่ยวชมย่านช้อปปิ้ง
บริเวณชุมชนชาวเกาะสมุยที่
เรียกว่า Fishing man 
village นอกจากร้านค้าแล้ว
ยังมีร้านอาหารน่านั่งหลาย
ร้าน

ยามบ่ายสามารถซื้อทริป 
ล่องเรือใบชมบรรยากาศ
ของเกาะสมุยทางทะเลได้

บรรยากาศตกแต่งภายในโรงแรม



INDUSTRIAL RISE

Industrial         loft

Art & Culture
PL Mag28 29

Loft/Industrial ด�าเนินมาเป็นเวลา
นานพอควร และดูจะขยายวงกว้าง
ขึ้นเรื่อยๆ จากพื้นที่พักอาศัย ไปสู่
การออกแบบร้านค้า ร้านอาหาร 
ลากยาวไปจนถึงไลน์ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ถ้าพูดถึงค�าว่า Industrial  
หลายคนนึกไปถึงภาพลักษณ์ของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดเผยให้
เห็นโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงดุดัน 
ชูความโดดเด่นของเนื้อแท้ของวัสดุ 
เช่น ความดิบของพื้นผิวคอนกรีต 
ผนังอิฐ ที่ไม่ต้องฉาบปูนทับ ไม่ต้อง
ได้รับการตกแต่งหรือปกปิดให้เนี้ยบ
เรียบกริบ เน้นการใช้งาน หรือถ้า
หากเป็นพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม 
ก็เป็นลักษณะของพื้นที่แบบเปิด 
มีความยืดหยุ่นสูง เพดานสูง ช่อง
รับแสงขนาดใหญ่ หน้าต่างสูง พื้น
จรดเพดานแต่งขอบด้วยโครงเหล็ก 
ฝ้าเปิดโชว์ระบบท่อ ไม่ต้องมีบัว หรือ
ฝ้าให้ยุ่งยาก 

ในงานสถาปัตยกรรม การ
เปิดเผยโครงสร้างและเนื้อแท้
ของวัสดุที่กลายมาเป็นแนวทาง
การออกแบบในที่สุดนั้นมีจุด
ก�าเนิดมาจากการใช้งานของพื้นที่
เป็นหลัก ลักษณะพื้นที่อย่างโกดัง 
หรือโรงงานเก่า ไม่ได้มีความต้องการ
ในเรื่องรายละเอียดของการออกแบบ 
ส่วนมากจะเป็นการจัดสรรพื้นที่เพื่อ
ประโยชน์ใช้สอย รวมไปถึงเรื่องงบ
ประมาณ เช่น เพดานสูงของโกดัง 
ก�าแพงผนังอิฐหรือคอนกรีตที่ไม่ได้
ทาสี พื้นที่ไม่ได้ปูไม้หรือกระเบื้อง 
และลักษณะพื้นที่แบบเปิดโล่งที่
มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานและ
กิจกรรมที่หลากหลาย  

หลังจากความรุ่มรวยใน
รายละเอียดของงานออกแบบ
ยุค 70s – 80s และความเรียบ
เนี้ยบของเส้นสายสไตล์โมเดิร์น 
ความนิยมของแนวการออกแบบ 
Industrial loft ที่เพิ่มขึ้นในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมาดูจะเป็นขบถทาง
รสนิยมที่ชื่นชมความเรียบง่ายของ
โครงสร้าง และองค์ประกอบต่างๆ เช่น 
วสัดุ รายละเอยีดเชิงช่าง ความดิบมนียั
ถึงความเป็นปัจเจก เป็นรายละเอียดที่
ไมเ่หมอืนใคร และความไมส่มบรูณแ์บบ
กลายเป็นสิ่งที่แสดงถึงความแตกต่าง 
หนึ่งในปัจจัยที่ท�าให้งานแบบ Loft 
ได้รับความนิยมคือกลุ่มคนสร้างสรรค์
ไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือนักเขียน
ที่เข้าไปครอบครองพื้นที่แถบโกดัง
หรือโรงงานเก่าที่ถูกปรับเปลี่ยนให้
เป็นที่อยู่อาศัยราคาถูก ซึ่งนับเป็น
ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับกระแสความนิยม
ดังกล่าวในที่สุด จะเห็นได้จากความ
รุ่งเรืองของย่านโกดังที่เคยซบเซาและ
รกร้างในเมืองใหญ่ๆ อย่าง SoHo หรือ 
Meatpacking District ในนิวยอร์ค
ที่ซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจถูกปลุกให้
ฟื้นขึ้นจากการสร้างลักษณะเฉพาะ
ให้กับพื้นที่ เช่น การถูกใช้เป็น
ที่พักอาศัยและสตูดิโองานศิลปะของ
กลุ่มศิลปิน เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี่ 
กลายเป็นความหลากหลายและเสน่ห์
ของพื้นที่ๆ ดึงดูดบรรดา Hip crowd 
ให้มารวมตัวกัน ตามมาด้วยร้านรวง
ที่มีเอกลักษณ์และรสนิยม ที่น�ามาซึ่ง
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในที่สุด 

ความนิยมดังกล่าวส่งผลให้เกิดงาน
ออกแบบที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับ
ความต้องการทางรสนิยมของ
ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ถวิลหาคุณค่า

ในอดีต ซึ่งก็สามารถนับเป็น
ส่วนหนึ่งของความนิยมในกระแส
วินเทจที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่
ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน  เราได้เห็น
โครงการอสังหาริมทรัพย์มากมาย
ที่ถูก “สร้าง” หรือ “ปรับปรุง” ให้มี
ความ “เก่า”  ได้เห็นการผลิตซ�้า
ของผลิตภัณฑ์ที่เลียนแบบของ
คลาสสิคในอดีต ไม่ว่าจะเป็น
โคมไฟเหล็กรูปทรงละม้ายโคมไฟ
ช่างฝีมือจากยุค 50s หรือเก้าอี้
เหล็กปรับระดับ Toledo ที่ถูกน�า
มาใช้ในงานออกแบบ
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รีเทล 
ร้านอาหาร และที่พักอาศัยทั่วไป 

กระแสการถวิลหาอดีต เป็นหนึ่ง
ในข้อพิสูจน์ถึงการหมุนเวียนของ
รสนิยม ที่เกิดดับและเกิดขึ้นใหม่ 
จากโมเดิร์นสู่โพสต์โมเดิร์น เรา
ได้เห็นการผสมผสานและการ
ตีความงานออกแบบสมัยใหม่
โดยมีอดีตเป็นแรงบันดาลใจ  ซึ่ง
ก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อยที่ได้เห็น
พฤติกรรมผู้บริโภคที่ควบรวมและ
ปรุงแต่งชีวิตของพวกเขาด้วย
วัตถุออกแบบและประสบการณ์
ออกแบบที่หลากหลาย เพราะ
ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่คุณ
อาจจะใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุด 
โดยที่ยังฟังเพลงจากเครื่องเล่น
แผ่นเสียงไวนิล เปิดไฟด้วย
โคมไฟ Machinist lamp ที่ท�าขึ้น
ในปี 1950s ภายในคอนโดหรูกลาง
เมอืงกรงุเทพฯ ทีก่ารตกแตง่ภายใน
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตึก
โรงงานทอผ้าในนิวยอร์คยุค 20s 
ดเูหมือนว่าโลกาภิวัตนจ์ะไม่ไดท้�าให้้
โลกไรพ้รมแดนเพยีงอยา่งเดยีว หาก
แต่ยังไร้กาลเวลาอีกด้วย

กระแสการถวิลหาอดีต 
เป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ถึงการ
หมุนเวียนของรสนิยม ที่เกิด
ดับและเกิดขึ้นใหม่ จากโมเดิร์น 
สู่โพสต์โมเดิร์น เราได้เห็นการ
ผสมผสานและการตีความ
งานออกแบบสมัยใหม่โดยมี
อดีตเป็นแรงบันดาลใจ

Story By Tanakanya Changchaitum
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Ferrari LaFerrari เปิดศักราชใหม่สปอร์ตไฮบริด

ไฮบริด กับ รถสปอร์ตไม่น่าจะเชื่อมต่อกันได้ 
เพราะอย่างแรกคือ เทคโนโลยีที่เกิดมาเพื่อความ
ประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง ลดการปล่อยมลพิษ

ออกสู่สภาพแวดล้อม 
ขณะที่อีกโลกกลับมีคอนเซ็ปต์

สวนทางกันอย่างสิ้นเชิง 
เรียกว่าเหมือนน�้ากับน�้ามันยังไงยังงั้น

Story By Eddy
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Ferrari LaFerrari
เปิดศักราชใหม่สปอร์ตไฮบริด

ดูเหมือนว่าโลก 2 โลกอย่างไฮบริด 
กับรถสปอร์ตไม่น่าจะเช่ือมต่อกันได้ เพราะ
อย่างแรกคือ เทคโนโลยีที่เกิดมาเพื่อความ
ประหยดัน�า้มนัเชือ้เพลงิ ลดการปล่อยมลพษิ
ออกสู่สภาพแวดล้อม ขณะที่อีกโลกกลับมี
คอนเซ็ปต์สวนทางกันอย่างสิ้นเชิง เรียกว่า
เหมือนน�้ากับน�้ามันยังไงยังงั้น

แต่สุดท้ายทั้ง 2 อย่างก็จับมือกัน
จนได ้และนัน่ท�าใหเ้ฟอรร์ารีก่ลายเป็นบรษัิท
ซูเปอร์คาร์รายแรกในตลาดที่ผลิตรถสปอร์ต
ที่ใช้ขุมพลังไฮบริดออกวางขายในตลาด
อย่างเป็นทางการ

ส ป อ ร์ ต ที่ ว่ า คื อ  ล า เ ฟ อ ร์ ร า รี่  
(LaFerrari) ที่ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ในงานเจนีวา มอเตอร์โชว์ 2013 ที่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 
ซ่ึงเฟอร์รารี่ได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์ของ
ตลาดรถสปอร์ตด้วยการน�าเทคโนโลยีจาก
สนามแข่งอย่าง KERS หรือ Kinetic Energy 
Recovery System มาใช้กับรถสปอร์ตที่
ใช้งานบนถนน โดยระบบไฮบรดิของเฟอรร์ารี่
ถกูเรยีกวา่ HY-KERS และคา่ยมา้ปา่ล�าพอง
เคยน�าผลผลิตนี้มาจัดแสดงครั้งหนึ่งแล้วที่
งานนี้เมื่อปี 2010 แต่ในตอนนั้นยังเป็นแค่
ต้นแบบเท่านั้น

ส�าหรับลาเฟอร์รารี่ ถือเป็นซูเปอร์
โปรเจ็กต์ที่ทางแบรนด์ดังแห่งอิตาลีพัฒนา
ขึ้นมาเพื่อสานต่อความเร้าใจในแบบสุดๆ 
หลังจากที่เอ็นโซ่ เฟอร์รารี่ เคยท�าเอาไว้
ในช่วงปี 2002-2004 โดยผลผลิตนี้มีรหัส
เรียกขานว่า F70 และใช้รหัสโปรเจ็กต์
ในการพัฒนาว่า F150 ซ่ึงเป็นการเดิน
ตามรอย F40 ที่เปิดตัวในปี 1984 และ F50 
ในปี 1995 ส่วนเอ็นโซ่ ก็คือรหัส F60 นั่นเอง

ในแง่การพัฒนา ตัวรถทั้งหมดเป็น
ผลผลิตที่มาจากการน�าข้อมูลที่ ไ ด้จาก
สนามแข่งทั้งในการแข่งขัน F1 และการ
แข่งขันแบบ One make race แบบพิเศษ
ที่เฟอร์รารี่ จัดแข่งเพื่อให้ลูกค้าคนพิเศษ
เขา้มามสีว่นรว่ม และน�าขอ้มลูเหลา่นัน้มาใช้
ในการพัฒนารถสปอร์ตรุ่นใหม่ๆ ของตัวเอง 
ซึ่งโปรเจ็กต์ที่ว่าก็มีทั้งข้อมูลจากตัวแข่งที่
พฒันามาจากเอน็โซ ่เฟอรร์ารีท่ีใ่ชช้ือ่วา่ FXX  
และตัวแข่งรุ่นล่าสุดที่พัฒนามาจากรุ่น 
599GTB เพื่อน�ามาผสมผสานกัน

ลาเฟอร์รารี่มาพร้อมกับตัวถังทรง
สปอร์ตที่ดุดัน ตัวรถเป็นแบบเครื่องยนต์วาง
กลางและขับเคลื่อนล้อหลัง มีความยาว 
4,702 มิลลิเมตร ส่วนระยะฐานล้ออยู ่ที่  
2,665 มลิลเิมตร โดยมอีตัราส่วนการกระจาย
น�้าหนักซ่ึงอยู่ในระดับด้านหน้า 41% และ
ด้านหลัง 59% ขณะที่รูปลักษณ์ภายนอกได้
รับการออกแบบโดยฟลาวิโอ แมนโซนี่ 
(Flavio Manzoni) นกัออกแบบชาวอติาเลีย่น

ส�าหรับสิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลต์เด่น
คือ การน�าระบบไฮบริดมาใช้กับรถสปอร์ต
ระดับไฮเอนด์ ซ่ึงเฟอร์รารี่ได้น�าองค์ความรู้
ที่ตัวเองเก็บเกี่ยวมาจากสนามแข่ง F1 มาใช้
ในการพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ใช้งานจริงบนท้องถนน อย่างไรก็ตาม ทาง
เฟอร์รารี่ไม่ได้เผยรายละเอียดของตัวระบบ
มากนัก แต่ดูจากโดยรวมแล้ว การท�างาน
ของระบบ HY-HERS ไม่น่าจะลอกแบบ 
KERS มาทั้งหมด เพราะระบบนี้เป็นแค่การ
ใช้พลังที่สูญเปล่าในขณะที่ก�าลังเบรกหรือ
ถอนคันเร่งมาใช้ในการปั่นกระแสไฟฟ้าเข้า
มาเก็บในแบตเตอรี่ เพื่อน�ากระแสไฟฟ้านี้
มาใช้ในการป่ันมอเตอรไ์ฟฟา้เพือ่ช่วยในการ
ขับเคลื่อนบางจังหวะ แต่ไม่ได้มีระบบ Auto 
Start/Stop หรอืกบัเครือ่งยนตข์ณะจอดนิง่อยู่
กบัทีเ่หมอืนกบัระบบไฮบรดิทีใ่ช้บนทอ้งถนน

ส่วนประกอบระบบ HY-KERS จะมี
เครื่องยนต์เบนซินวี12 ทวินแคม 48 วาล์ว 
6,300 ซีซี  789 แรงม้าที่ 9,000 รอบ/นาที 
รับหน้าที่หลักในการขับเคลื่อน และมอเตอร์
ไฟฟ้าซึ่งจะรับหน้าที่ 2 อย่าง คือ ช่วยชาร์จ
กระแสไฟฟ้าเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ และ
การช่วยขับเคลื่อน ซึ่งเมื่อทั้งเครื่องยนต์
สั น ด า ป ภ า ย ใ น  แ ล ะ ม อ เ ต อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า
ท�างานร่วมกันก�าลังสูงสุดที่ท�าได้รวมกัน
จะอยู่ที่  950 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 
91.7 กก.-ม.เลยทีเดียว

ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร ช า ร ์ จ ไ ฟ นั้ น 
กระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากการปั่นไฟเพราะ
เบรกหรือการถอนคันเร่งจะถูกส่งไปที่แพ็ค
ข อ ง แ บ ต เ ต อ รี่ แ บ บ ลิ เ ธี ย ม - ไ อ อ อ น
ซึ่งมีน�้าหนัก 62 กิโลกรัม ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่ที่
กลางตัวรถเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
อั ต ร า ส ่ ว น ก า ร ก ร ะ จ า ย น�้ า ห นั ก แ ล ะ
จดุศนูย์ถ่วงของตวัรถ ซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อ
สมรรถนะในการขบัขีแ่ละการเข้าโค้ง ขณะที่

ชุดไฮบริดที่ถูกติดตั้งเพ่ิมเข้ามาในระบบนั้น
จะมนี�า้หนกัรวมอยูท่ี ่140 กโิลกรมั และท�าให้
ตัวรถมีน�้าหนักอยู่ที่ 1,255 กิโลกรัม

ในเรื่ องของสมรรถนะ ตั วรถมี
อัตราเร่งจาก 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยใช้
เวลาต�่ากว่า 3 วินาที และ 15 วินาทีส�าหรับ
การไต่จนถึงระดับความเร็ว 300 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ส ่วนอัตราความเร็วสูงสุดอยู ่ที่ 
350 กิโลเมตร/ชั่วโมง

แรงและเร้าใจถึงขนาดนี้ ระบบเบรก
ทีต่ดิตัง้มาจากโรงงานจะต้องมปีระสทิธภิาพ
ที่สูงมากในการสยบม้าฝูงโต ซึ่งเฟอร์รารี่
จดัการตดิตัง้ดสิก์เบรกแบบคาร์บอนเซรามกิ 
ซึ่งด้านหน้าจะมีขนาด 398 มิลลิเมตร และ
ด้านหลังมีขนาด 380 มิลลิเมตร โดยชุด
ดสิก์เบรกนีม้นี�า้หนกัเบา และมคีวามทนทาน
ในการใช้งาน ลดอาการเฟดที่เกิดขึ้นจาก
ดิสก์เบรกที่ผลิตจากโลหะ

ส� า ห รั บ ใ ค ร ที่ ส น ใ จ ซู เ ป อ ร์ ค า ร์
สุดเร้าใจคันนี้ต้องรีบกันหน่อย เพราะทาง
เฟอร์รารี่บอกว่าจะมีการผลิตออกมาขาย
เพียง 499 คันเท่านั้น พร้อมตั้งราคาไว้แรง
เอาเรือ่งสมกบัการเปน็ลมิเิตด็ อดิชิัน่ และการ
เปน็ซเูปอรค์ารท์ีไ่ฮเทคอยา่งแทจ้รงิ ซ่ึงคา่ตวั
ของลาเฟอรร์ารีอ่ยูท่ี ่1.69 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
หรือคิดเป็นเงินไทยราวกว่า 50 ล้านบาท...
แต่นั่นเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้รวมภาษีน�าเข้า 
หากใครคิดที่จะสั่งเข้ามาขับเล่นในบ้านเรา
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 มันยากที่จะอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจ 
และมีทัศนคติเชิงลบกับกีฬาต่อสู้ ยิ่งกับกีฬา
มวยไทย โดยเฉพาะมวยเด็ก ว่านี่คือกีฬา เป็นศิลปะ
ป้องกันตัวของไทย มิใช่การทารุณหรือท�าร้ายเด็ก เพราะ
นี่คือกีฬามีกฎกติกามีข้อบังคับ มิใช่ว่าจู่ ๆ เด็กคนไหน
จะสามารถก้าวเดินขึ้นไปชกบนเวทีได้ ต้องมีกระบวนการ
เรียนรู้ฝึกฝน เพราะนี่คือกีฬา
 ยามเย็นที่ค่ายภพธีรธรรม ของอดีต
นักมวยไทยอัจฉริยะ ที่ยากจะหาใครเทียบ 
สามารถ พยัคฆ์อรุณ “สามนาที” เสียงผู้ฝึกสอน
ตะโกนบอก นาฬิกาบนฝาผนังของโรงยิมแสดงเวลา
หลังห้าโมงแล้ว เด็กๆ กลับจากโรงเรียนผลัดเปลี่ยน
เสื้อผ้าสวมกางเกงมวย พันมือด้วยผ้าเพื่อป้องกัน
อาการบาดเจ็บ สวมนวมและเริ่มฝึกมวย เรียนรู้เกี่ยวกับ
มวยไทย สามนาทีคือการฝึกฝนเพื่อพักหนึ่งนาที และ
กลับมาต่ออีกสามนาที ท�าสลับไปจนครบหนึ่งชั่วโมง

KidBoxing

มวยเด็กนั้นสนุกสนาน 
ตื่นเต้น ชกกันด้วย
หัวจิตหัวใจ ไม่มีมารยา
ไม่มีความโกธรแค้น ได้
หัวใจของผู้ชมไปอย่าง
หมดจด

ทรงยศ กมลทวิกุล เรื่อง / ภาพ
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เมื่อเราขีดเส้นแบ่งระดับของการ
ฝึกมวยโดยแยกการต่อสู้เพื่อการ
แข่งขันออกจากการฝึกมวยเพื่อ
สุขภาพและมีไว้เพื่อป้องกันตัว เราจะ
เห็นมิติที่แตกต่างออกไปแต่เดินไปใน
กระบวนการเรียนรู้บนเรื่องเดียวกัน

 มวยไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ยาวนาน มีต�าราส�าหรับเรียนรู้ มีทางมวย ครูมวย
หรือผู้สอนแต่ละคนมีวิชาการต่อสู้หรือเชิงมวยไทย
แตกต่างกัน ทุกอย่างส�าหรับมวยไทยได้รับการ
พิสูจน์มาจนหมดสิ้นว่านี่คือศาสตร์แห่งการต่อสู้
ชั้นสูงแขนงหนึ่งอย่างแท้จริง
 เมื่อเราขีดเส้นแบ่งระดับของการฝึกมวย
โดยแยกการต่อสู้เพื่อการแข่งขันออกจากการ
ฝึกมวยเพื่อสุขภาพและมีไว้เพื่อป้องกันตัว เราจะ
เห็นมิติที่แตกต่างออกไป แต่เดินไปในกระบวนการ
เรียนรู้บนเรื่องเดียวกัน
 กีฬาเกือบทุกชนิดหากฝึกฝนกันตั้งแต่
เด็กย่อมจะเป็นเลิศได้ง่ายกว่าการมาฝึกฝนเมื่อ
เป็นผู้ใหญ่แล้ว เหมือนดังสุภาษิตไทยที่ว่า ไม้อ่อน
ดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก นักกีฬาอาชีพชื่อดังของโลก
ไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟ เทนนิส ฟุตบอล ล้วนเริ่มเล่น
และฝึกฝนกันตั้งแต่เด็ก
 ด้วยเหตุนี้การที่เราจะเห็นบรรดา
เยาวชนโลดแล่นอยู่บนเวทีการต่อสู้ของมวยไทย
จึงไม่ใช่่เรื่องแปลก เด็กๆ หลายคนยังสามารถ
แบ่งเวลาไปเรียนหนังสือ สนุกสนานกับเพื่อนๆ 
และเดินสายแข่งขันต่อยมวยไทยเพื่อไต่เต้าขึ้นไปสู่
มวยอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ
 สามารถ พยัคฆ์อรุณ อดีตนักมวยไทย
อัจฉริยะ และมวยสากลชื่อดังของไทย ก็เริ่ม
เรียนรู้หัดชกมวยตั้งแต่เด็ก ทุกวันนี้ที่ค่าย
มวยของสามารถ พยัคฆ์อรุณ มีทั้งเด็กๆ ที่
พ่อแม่พามาฝากฝึกมวยไทย เรียนรู้และขึ้นชก 
รวมทั้งเด็กที่มาฝึกมวยเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง

 การฝึกมวยไทยได้หลายอย่าง การจะ
ชกมวยเป็นต้องเริ่มต้นจากการหัดยืนให้ถูกท่า 
หัดเดินให้ถูกต้อง ก่อนที่จะมาหัดเตะหัดต่อย เมื่อ
หัดเรียนมวยตั้งแต่เด็ก แน่นอนว่าย่อมต้องได้
ร่างกายที่สมส่วน เพราะการฝึกมวยเริ่มต้นจาก
การจัดท่าทาง ยืนอย่างไรให้นิ่งมั่นคง เดินอย่างไร
ให้มั่นคง เพื่อที่จะเตะต่อยได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่
จะได้เรียนรู้วิธีการออกหมัด การเตะ เข่า ออกอาวุธ 
การป้องกันตัว การแก้ทางมวยเมื่อถูกคู่ต่อสู้โจมตี
 เมื่อหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่าน
เรื่องของความรุนแรงท�าให้อดคิดไม่ได้ 
บางทีบางครั้งการส่งลูกหลานมาฝึกมวยไทย
เพื่อไว้ใช้ป้องกันตัวก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน
 ผมยืนอยู่ข้างเวทีมวยแบบเคลื่อนย้ายได้ 
แวดวงมวยไทยเรียกเวทีมวยเช่นนี้ว่า เวทีมวยภูธร 
เป็นเวทีที่ตระเวนจัดไปทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้
นักมวยเด็กได้มาประชันแข่งขันประสบการณ์ตรง
กับเวทีมวยภูธร ไต่เต้าจากมวยเด็กสู่มวยเยาวชน
และเติบโตเป็นมวยรุ่นใหญ่ มวยเด็กนั้นสนุกสนาน 
ตื่นเต้น และชกกันด้วยหัวจิตหัวใจ ไม่มีมารยา ไม่มี
ความโกรธแค้น ได้หัวใจของผู้ชมไปอย่างหมดจด 
 ไม่ว่าเด็กจะเข้ามาเรยีนรูก้ฬีามวยไทย ด้วย
เหตุผลใดก็ตามสิ่งที่เขาจะได้คือร่างกายที่แข็งแรง 
สุขภาพจิตที่ดี รู้จักความเป็นลูกผู้ชาย เรียนรู้ค�าว่า
แพ้ ชนะ ให้อภัย 

ถ้าขึ้นไปเผชิญหน้าคู่ต่อสู้ ครูมวยจะสอนว่า
จ้องตาคู่ต่อสู้ไว้ อย่าให้รู้ว่าเราจะออกอาวุธอะไร 
เมื่อไหร่ แต่เราต้องรู้ว่าเขาจะออกอาวุธอะไรมา 
ถ้าเรียนรู้มวยไทยเพื่อออกก�าลังกายและเพื่อไว้ใช้
ป้องกันตัวครูจะย�้าเสมอว่า เรามีวิชาต่อสู้
เพื่อป้องกันตนเอง ป้องกันคนที่อ่อนแอ จ�าไว้
กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือป้องกันตัวในเบื้องต้น และรีบพา
ตัวเองออกจากเหตุการณ์นั้น หรือเรียกง่ายๆ ว่าหนี
นั่นเอง 

ขอขอบคุณ
ค่ายภพธีรธรรม
MARD PAYAK
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หากเอ่ยช่ือวงดนตรสีากลขวญัใจชาว
ไทยระดับอมตะนิรันดร์กาลขึ้นมา เชื่อแน่ว่า
วง Santana ต้องติดโผในระดับท็อปไฟว์
อย่างแน่นอน ย่ิงถ้าให้เครดิตจากอายุวงที่
ยืนยาว พร้อมกับรักษาชื่อเสียงและความ
ส�าเรจ็ได้ยาวนานกว่า 40 ปี Santana อาจจะ
ติดอันดับ 1 ด้วยซ�้า ล่าสุดเพิ่งมาเปิดการ
แสดงในบ้านเราเป็นครั้งท่ี 4 ห่างจากครั้งท่ี
แล้วเพยีงสองปี แฟนเพลงกย็งัให้การต้อนรบั
อย่างล้นหลามเช่นเคย เรียกว่าหากบารมีไม่
ถึงจริงๆ คงยากจะมีวงดนตรีต่างประเทศวง
ใดท�าได้เช่นนี ้แถมคราวนี ้คาลอส ซานตาน่า 
ผู ้น� าวงยั งชวนคาราบาวที่ เป ็นวงเป ิด
การแสดงขึ้นมาแจมดนตรีด้วย เรียกว่า
กลมกลืนกับแฟนเพลงชาวไทยสุดฤทธิ์

เมื่ อมองย้อนกลับไปสู่ จุด เริ่มต้นจนถึง 
พ.ศ.นี้ เวลาได้พิสูจน์แล้วว่า Santana สามารถ
ครองใจแฟนเพลงในทุกเพศวัย (อาจรวมถึงทั่วโลก) 
ซึ่งน้อยวงนักที่จะท�าได้ นับตั้งแต่รุ่นพ่อที่ต้องรู้จัก
เพลงอย่าง Black Magic Woman, Oye Como Va, 
Samba Pa Ti เป็นอย่างดี เพราะขึ้นหิ้งเป็นที่คลั่งไคล้
ของจิ๊กโก๋ไทยรุ่นเดอะมาตั้งแต่ยุคตู้เพลง เป็นเสมือน
เพลงบังคับให้วงดนตรีสมัยโน้นต้องเล่นบนเวทีให้ได้
พอมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในยุค 2000 Santana 
ก็ยังกลับมาดังได้อีกอย่างเหลือเชื่อกับอัลบั้ม 
Supernatural ด้วยเพลงฮิตที่ขึ้นถึงอันดับหนึ่งใน
เพลง Smooth โดยดึงนักร้องหนุ่ม ร๊อบ โธมัส จาก
วง Matchbox 20 มาช่วยเติมความสดให้ กระทั่ง
ช่วยส่งให้คาลอส ซานตาน่า และลูกวงของเขา
แจ้งเกิดได้อีกครั้ง แถมยังสนั่นลั่นทุ่งกว่าเดิมด้วย 
กลายเปน็วงขึน้หิง้ตามหลงัอลับัม้และเพลงฮติ พรอ้ม
กับคิวตระเวนแสดงคอนเสิร์ตสนองความนิยมกัน
ข้ามปี จนมาถึงเมืองไทย

เมื่อนึกถึงวง Santana แน่นอนว่า ย่อม
แยกจากคาลอส ซานตาน่า ไปไม่ได้ กับบทบาท
หวัหนา้วงและมอืกตีาร ์เจา้ของฉายาราชาละตนิรอ็ค 
นับตั้งแต่น�าดนตรีแนวนี้ขึ้นไปสร้างชื่อให้แฟนเพลง
รู้จักบนเวทีคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์วู้ดสต๊อค เมื่อ 
40 กว่าปีสร้างเสียงเพลงที่ผสมผสานจังหวะเร้าใจ
ของดนตรีร็อคเข้ากับดนตรีละตินตามอิทธิพลที่
คาลอสได้รับมาจากบ้านเกิดในเม็กซิโก อาศัยเสียง
เครื่องเคาะจังหวะคอยสร้างความคึกคักสนุกสนาน 
โดยเฉพาะบนเวที ขณะเดียวกันจุดเด่นที่สุดของวง 
Santana ต้องยกให้กับกีตาร์ของคาลอสที่มีส�าเนียง
เป็นเอกลักษณ์ด้วยลูกโซโล่บาดใจทั้งเพลงเร็วและ
เพลงช้า โดยมีพื้นฐานจากบลูส์และร็อค จนได้รับ
ต�าแหน่งยอดนักกีตาร์ของโลกมาทุกยุคทุกสมัย  

ความส�าเร็จจากการแสดงบนเวทีวู้ดสต๊อค
เปน็สว่นส�าคญัชว่ยท�าใหง้านอลับัม้แรกของ Santana 
ที่ออกตามมาได้รับความนิยมอย่างสูง ผลงานชุด
แรกนี้จัดเป็นอัลบ้ัมคลาสสิคร็อค อีกชุดหนึ่งที่สร้าง
ประวัติศาสตร์บุกเบิกละตินร็อคขึ้นมา หลังจากนั้น 
Santana ก็มีอัลบั้มออกมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
เพลงฮิตนับไม่ถ้วนตลอดยุค 70 แม้บางช่วงคาลอส

Santana

ราชาละตินร็อค ขวัญใจชาวไทย
รุ่งโรจน์ จุกมงคล เรื่อง

จะพาวงหนัเหไปสูด่นตรฟีวิชัน่แจส๊ดว้ยความชืน่ชอบในแนวทางการ
เลน่กตีา้รข์อง จอหน์ แมค็ลาฟลนิ และวง The Mahavishnu Orchestra 
ถึงขั้นคาลอสและจอห์น แม็คลาฟลิน จับมือร่วมกันออกผลงานใน
แนวฟิวชั่นแจ๊สด้วย

แมแ้นวดนตรจีะเปลีย่นไปอยา่งไร แตเ่สยีงกตีารข์องคาลอส 
ก็ยังเป็นลายเซ็นต์ที่จดจ�าอยู่ทุกยุคสมัย ฟังทีไรก็รู้ว่าเป็นเสียงของ 
Santana สมกับเป็นมือกีตาร์อมตะตัวจริง ช่วง 80-90 ถือเป็นเวลา
ที่เงียบเหงาส�าหรับ Santana พวกเขามีอัลบั้มออกมาไม่มากนักกับ
ความส�าเร็จไม่มากเหมือนก่อน ถึงกระนั้นชื่อเสียงของคาลอสกับวง
ก็ยังไม่ตกหล่นหายไปกับยุคสมัย เมื่อมีแฟนเพลงอุดหนุนคอนเสิร์ต
อย่างเหนียวแน่นไม่ต่างจากวันเก่าๆ 

จนผ่านถึงปี 1999 สิ่งที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้น เมื่อคาลอส 
น�าวง Santana กลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งกับอัลบั้ม Supernatural 
ด้ ว ย ก า ร ท� า ง า น ที่ ดึ ง ค ว า ม ส ด ใ ห ม่ จ า ก นั ก ด น ต รี รั บ เ ชิ ญ
มาสนับสนุน ตั้งแต่ร๊อบ โธมัส จนถึงรุ่นเดอะอย่าง อิริค แคลปตัน  
ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งลายเซ็นเสียงกีตาร์และความสนุกสนานแบบ
ละตินร็อค ส่งผลให้ กลับกลายเป็นความลงตัวทางดนตรี พร้อมกับ
เฉลมิฉลองศกัราช 2000 อลับัม้ Supernatural ถอืเปน็ประวตัศิาสตร์
ความส�าเร็จครั้งมโหฬาร เมื่อสามารถท�ายอดขายในอเมริกาได้
มากกว่า 15 ล้านชุด ตัวอัลบั้มสามารถขึ้นถึงอันดับ 1 นับเป็นอีกครั้ง
ที ่Santana ท�าไดห้ลงัจากทีอ่ลับัม้แรกเม่ือ 28 ปีทีแ่ล้ว ขณะเดยีวกนั 
Supernatural ยังคว้าแกรมมี่ได้ถึง 9 รางวัล รวมทั้งรางวัล Album 
of the year ด้วย

ความส� า เ ร็ จยั งมาสู่  San tana  อย่ า ง ต่อ เนื่ อ งกับ
อัลบ้ัม Shaman ในอีก 3 ปีต่อมา ด้วยแนวทางการท�างานกับ
นักดนตรีรับเชิญเช่นเดียวกัน แม้ไม่ ยอดเยี่ยมเท่า Supernatural ก็
ยังสามารถขึ้นถึงอันดับ 1 และท�ายอดขายได้ถล่มทลายอีกครั้ง ด้วย
เพลงฮิตอย่าง The Game of Love ที่ได้นักร้องสาวรุ่นมิเชล บรันด์ 
มาร้องให้

จากความโด่งดังของ Supernatural และ Shaman นี่เอง
ที่ส่งผลให้ Santana ได้กลับมาแสดงคอนเสิร์ตในไทยเป็นครั้งที่ 2 
หลังจากเคยมาท�าการแสดงครั้งแรกตั้งแต่ปี 1986  ตามมาด้วย
ครั้งที่ 3 ในปี 2011 จนมาถึงครั้งล่าสุดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 
ทั้งสามครั้งหลังเปิดการแสดง ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี โดย
มีแฟนเพลงหลายรุ่นให้การต้อนรับแน่นขนัดทุกครั้ง พร้อมกับเพลง
ฮติทัง้เกา่และใหมท่ีข่นมาแสดงเรยีกความสนกุสนานไดเ้ชน่เดมิ และ
ครั้งล่าสุดคงไม่ใช่ครั้งสุดท้าย หากคาลอส ซานตาน่า ยังมีเรี่ยวแรง
สร้างสรรค์ผลงานและเล่นกีตาร์ขั้นเทพ เชื่อแน่ว่าแฟนเพลงก็ยังคง
ชื่นชมและติดต่อสนับสนุนราชาละตินร็อคต่อไปอย่างแน่นอน

อัลบั้ม Supernatural ถือเป็นประวัติศาสตร์
ความสำาเร็จครั้งมโหฬาร เมื่อสามารถทำายอดขาย
ในอเมริกาได้มากกว่า 15 ล้านชุด
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ห้องอาหารเหมยเจียงตั้งอยู ่ที่ ช้ัน G โรงแรม
เพนนินซูล่า กรุงเทพฯ ที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนร่วมสมัย 
ซึง่สะท้อนออกมาจากการตกแต่ง เน้นโทนสอ่ีอนตามแบบ
สมัยใหม่ วัสดุต่างๆ ยังคงกลิ่นอายของความเป็นจีน และ
ขับเน้นด้วยทิวทัศน์ของแม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งสอดรับกับชื่อ 
เหมยเจียง ที่แปลว่า ‘แม่น�้าอันสวยงาม’

ห้องอาหารเหมยเจียง มี เชฟแจ๊คกี้  โฮ เป็น
เอ็กเซ็คคิวทีฟ ไชนีส เชฟ ที่นี่ให้บริการอาหารจีนสไตล์
กวางตุ้งขนานแท้ ตามต้นต�ารับจากฮ่องกง โดยเชฟ
แจ็คกี้ โฮ ได้ท�าห้องอาหารเหมยเจียงแห่งนี้มาเป็นเวลา 
8 ปี จนได้รับการยอมรับจากแขกที่มารับประทานอาหาร 

ห ล า ย ค น ค ง เ ค ย ไ ด้ ยิ น ช่ื อ  ติ่ ม ซ� า  ข อ ง ที่ นี่  
แต่จุดเด่นของห้องอาหารเหมยเจียงไม่ได้มีเพียงติ่มซ�า
เท่านั้น เพราะที่นี่เสิร์ฟอาหารจีนกวางตุ้งที่ได้รับการ
สร้างสรรค์อย่างดีโดยเน้นไปที่วัตถุดิบชั้นเลิศ ตลอดจน
รสชาติดั้งเดิม ประกอบกับการน�าเสนอที่มีความทันสมัย
เข้ามา

เริ่มต้นมื้อด้วยติ่มซ�ารวมมิตร ในถาดนี้จะมีติ่มซ�า 
3 ชนิด โดยมีขนมจีบกุ้ง ฮะเก๋า และเกี๊ยวกุ้งผักกุงชอย 
แต่ละตัวโดดเด่นด้วย ‘กุ้ง’ ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดี 
เนื้อแน่น กรอบ เต็มด้วยคุณภาพที่ส่งให้ติ่มซ�าทั้ง 3 ชนิด
อร่อยอย่างน่าประทับใจ ขณะที่จิ๊กโฉ่วก็เป็นสูตรเฉพาะ
ของเหมยเจียง ที่นอกจากรสเปร้ียวแล้ว ยังมีความเผ็ด
สอดแทรกเขา้มา ทัง้ยงัมคีวามเขม้ขน้กวา่ทีเ่คยรบัประทาน
ที่อื่นอีกด้วย

ต่อด้วยซุปร้อนๆ อย่าง ซุปกระเพาะปลาสดกับ
เยื่อไผ่ ที่เชฟน�ากระเพาะปลาสดไปตุ๋นกับเคร่ืองยาจีน
สูตรเฉพาะ แล้วใส่เย่ือไผ่ ซ่ึงเป็นแนวทางของอาหารจีน 
ด้วยความเชื่อว่า สามารถลดคอเลสเตอรอล ลดความ
ดันโลหิต บ�ารุงร่างกายเม่ืออ่อนแอ ตลอดจนสรรพคุณ
อกีหลายชนดิ รสชาตขิองซุปชามนีอ้รอ่ยกลมกลอ่มมาจาก
รสของวัตถุดิบมีการปรุงแต่งเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย 

เมนู กุ้งมังกรนึ่งซอสกระเทียมซีอิ๊ว เป็นจานที่
ดูยิ่งใหญ่อลังการดีเหลือเกิน โดยน�ากุ้งมังกรคุณภาพ
เยี่ยม เนื้อแน่นมาผ่านการนึ่งจนสุก จากนั้นรองจานด้วย
ผกักวางตุง้ฮอ่งเต ้จากนัน้จงึราดดว้ยซอสทีน่�ากระเทยีมไป
ผัดกับซีอิ๊วจนส่งกลิ่นหอม รสชาตินั้นอร่อยอย่างเรียบง่าย 
เข้าถึงรสชาติที่แท้จริงของกุ้งมังกร

จานนีไ้ด้รบัการจดัให้เป็นเมนคอร์ส ปลาหมิะทอด
พรกิเกลอื ซึ่งน�าปลาหมิะไปชบุแป้ง แล้วทอดในน�้ามันทีม่ี
อณุหภมูพิอเหมาะ ด้วยความตัง้ใจให้กรอบนอกนุม่ใน โดย
เชฟยงัท�าให้ไม่อมน�า้มนั เตมิรสชาตด้ิวยการน�าพรกิฮ่องกง 
พริกชี้ฟ้าแห้งแกะเปลือก ปั่นกับกุ้งแห้ง แล้วน�าไปค่ัวกับ
กระเทียม เกลือ และพริกไทย สะเด็ดน�้ามันแล้วน�ามาโรย
บนชิ้นปลา รสชาติก�าลังเด ่นด ้วยรสสัมผัสที่พาให ้
เพลิดเพลิน

ต่อด้วยของคาวจาน
สุดท้ายอย่าง ข้าวผัดเป๋าฮื้อ
ห่อใบบัว ท่ีชื่อก็สาธยาย
ตัวมันเองอยู่แล้ว เน้นความ
โดดเด่นด้วยคุณภาพของ
วัตถุดิบ ผ่านการปรุงอย่าง
พิถีพิถันน� ามาจัดวางใน
ใบบัว แล้วจึงเสิร์ฟขึ้นโต๊ะ 

ส่วนของหวานเป็น 
สาคูและส้มโอเย็นในครีม
มะมว่ง ทีเ่ดน่ดว้ยสสีนั ความ
สวยงาม รสเปรี้ยวอ่อนๆ 
ของส้มโอ มะม่วง ช่วยเรียก
ความสดชื่นให้ร่างกายหลัง
มือ้อาหารได้เปน็อยา่งดี เปน็
ของหวานท่ีเชฟสร้างขึ้นมา
ได้อย่างน่าประทับใจ 

ห้องอาหารเหมยเจียงเสิร์ฟอาหารกลางวันและ
อาหารเย็น โดยมื้อกลางวันน�าเสนอเป็นอะลาคาร์ท และ
เซ็ตอาหารกลางวัน ขณะท่ีอาหารเย็น มีบุฟเฟต์ต่ิมซ�า 
อะลาคาร์ท และเซ็ตอาหารเย็น ที่น�าเสนอครั้งนี้เป็น
เซ็ตอาหารกลางวัน ราคา 1,980 ++ บาท หากใครชื่นชอบ
บุฟเฟ่ต์ต่ิมซ�า ต้องมารับประทานตอนเย็น ราคา 999++ 
บาท รวมทั้งยังมีเซ็ตดินเนอร์ให้เลือก 2 เซ็ต โดยมี ‘เซ็ต
ความสุข’ ราคา 1,650++ บาท และ ‘เซ็ตสุขภาพ’ ราคา 
2,850++ บาท 

Mei Jiang (เหมยเจียง)

Mei Jiang (เหมยเจียง) 

ที่ตั้ง: ชั้น G โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ 

เวลาทำาการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 

11.30 – 14.30 น. และ 18.00 – 22.30 น.  

โทรศัพท์ +66 (0) 2861 2888 ต่อ 6913 

อีเมล: pbk@peninsula.com 

เว็บไซต์: www.peninsula.com Facebook: 

www.facebook.com/ThePeninsulaBangkok

เหมยเจยีง มคีวามหมายว่า แม่นำา้อนัสวยงาม

Story : Tourdefoodblog
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ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนจะ
เลือกซ้ือไวน์ก็คือ ข้อมูลของปีหรือ
วินเทจของไวน์  โดยเฉพาะไวน์
ประเภทคลาสสคิไวน ์ทีน่ยิมเลอืกซือ้
มาเก็บบ่มเอาไว้ในตู้เซลล่าร์ จนไวน์
พัฒนาตัวเองได้ที่แล้วค่อยเปิดดื่ม 
แต่ถ้าเป็นไวน์สไตล์แบบ Everyday 
Wine ที่ราคาค่าตัวจะอยู่ที่ไม่เกิน 
1,000 บาทต่อขวด ไวน์ประเภทนี้
ไมต่อ้งเนน้วนิเทจครบั ดพูอประมาณ
ให้เป็นปีใหม่ๆ เช่น ปีนี้เป็นปี 2012 
ก็เลือกซ้ือประมาณปี 2008 - 2011 
แล้วค่อยมาดูที่พันธ์ุองุ่นว่าเป็นองุ่น
สายพันธ์ุใด และจะเลือกซ้ือปีไหนดี
ถึงจะเหมาะสม ส�าหรับรสชาติและ
คุณภาพของไวน์ตัวนั้นๆ ส�าหรับไวน์
ขาวและไวน์ฟองจ�าพวกแชมเปญ
หรือ Sparkling Wine ไวน์ประเภทนี้
ก็จัดอยู่ในประเภทไวน์พร้อมดื่มแล้ว
เช่นกันดังนั้นเมื่อจะเลือกซื้อก็ขอให้
เน้นปีใหม่ๆ เข้าไว้ ลดความเสี่ยงใน
กรณีที่ไวน์ซื้อมาดื่ม เปิดออกมาแล้ว
ผิดปกติ เช่น มีสีเหลืองเข้มในกรณี
ที่เป็นไวน์ขาว หรือไวน์ฟอง กลิ่น
ฟรุตตี้จางหายและถูกกลบด้วยกลิ่น
ของยีสต์ เป็นต้น แต่ส�าหรับคอไวน์
คลาสสิคหรือเซียนไวน์แล้ว ข้อมูล
ของวินเทจเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่จะ
ปล่อยปละละเลยไปเสียมิได้ เพราะ
มนัเป็นอกีหนึง่ปัจจัยส�าคัญทีม่ผีลต่อ
ราคาของไวน์โดยตรง 

ส� าหรับสภาพภูมิอากาศ
ของแคว้นบอร์โดซ์ในปี 2010 ได้
รับการยอมรับว่าจัดเป็นวินเทจที่
ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งวินเทจของไวน์
บอร์โดซ์เลยทีเดียว ซ่ึงบุคคลส�าคัญ
ที่เกี่ยวกับไวน์ อาทิเช่น  ไวน์เมค
เกอร์  เจ้าของไวน์ พ่อค้าไวน์ ตลอด
จนเซียนไวน์ที่มีชื่อเสียง ต่างเห็น
พ้องต้องกันว่า ในปี 2010 ที่ผ่าน
มาสภาพภูมิอากาศของบอร์โดซ์ มี
อากาศที่แห้งและร้อนจัดในเวลา
กลางวัน อากาศเย็นในตอนกลาง
คืน มีปริมาณฝนน้อย โดยเฉพาะใน
เดือนสิงหาคมและกันยายน ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาส�าคัญก่อนมีฤดูการเก็บ
เกี่ยวผลองุ่น (Harvest)  มีอุณหภูมิ
ที่พอเหมาะ ท�าให้เปลือกองุ่นมีสีเข้ม 
แทนนินสูง สามารถผลิตเป็นไวน์ที่
เก็บบ่มได้นาน มีบุคคลส�าคัญหลาย
ท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วินเทจนี้ เช่น “ผมไม่เคยคาดคิดมา
ก่อนว่าจะมีปีไหนที่องุ่นมีคุณภาพ
เยี่ยมเหมือนในปี 2009” นี่ คือ
ค�าพูดของนาย Paul  Pontallier  
ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคนิคของชาโต 
มาร์โกซ์ และตามมาด้วยกับความ
คิดเห็นของเจ้าพ่อไวน์แมร์ โลต์  
นาย Christian Moueix เจ้าของ
ไวน์ชาโต เปตรุสจากเขตปอเมอโรล 
แคว้นบอร์โดซ์ และไวน์โดมินุส จาก
นาปา วลัเลย ์ของอเมรกิาทีก่ลา่วไวว้า่ 

“แน่นอนครับ เราต้องการชิมไวน์ใน
ขณะที่อายุยังน้อยหลังผ่านกระบวน
มาโลแลคติค (หมายถึงกระบวนการ
ผลิตไวน์ในขั้นตอนที่ท�าให้ไวน์มี
รสนุม่ข้ึน มีโครงสรา้งทีด่ข้ึีน) สามารถ
พูดได้เลยว่าไวน์ในปีนี้ เป็นไวน์ที่
ดีมาก มีโครงสร้างที่ดีเยี่ยมเหนือ
กว่าไวน์ในปี 2009” นี่คือทัศนคติ
บางส่วนที่ผมน�ามาอ้างอิงให้ท่าน
ผู้อ่านได้ทราบถึงความส�าคัญของ
ไวน์บอร์โดซ์วินเทจ  2010  

ปริมาณน�้าฝนและอุณหภูมิ
เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปีในช่วง
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม
ปริมาณน�้าฝนในช่วงเดือนสิงหาคม
ของปี 2010 มีน้อยกว่าในช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2009  ถึง 50%  ส่วน
อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนสิงหาคมของ
ปี 2010 ก็ถัวเฉล่ียอยู่ที่ 20 องศา
เซลเซียส ซึ่งต�่ากว่าในเดือนสิงหาคม
ของปี 2009 อยู่เล็กน้อย 

สิง่เหล่านีล้้วนแต่เป็นปัจจยัที่
ม นุ ษ ย ์ ไ ม ่ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ไ ด ้ 
นอกเหนือไปจากการดูแลเอาใจใส่
ต้นองุ่นอย่างประคบประหงม และ
ฝีมอืในการปรงุไวน์ของไวน์เมคเกอร์ 
ที่จะเป็นตัวตัดสินถึงคุณภาพและ
ราคาของไวน์แต่ละตัว ฉบับหน้า
ผมจะมาเล ่าถึงบรรยากาศและ
รสชาติของไวน์ในงาน UGCB Wine 
Tasting Vintage 2010  กันครับว่า
เป็นอย่างไรสวัสดีครับ.

ลำาดับ ชื่อร้านอาหาร ชื่อเชฟ สไตล์อาหาร จานแนะนำา สถานที่ตั้ง

3 ร้าน Nahm David  Thomson Thai  Cuisine Bite-sized portions of smoky Chiang 

Mai-style chilli relish with quail eggs 

and pork crackling

โรงแรมเมโทรโพลิแทน  สาธร  

29 ร้าน  Sra  Bua by Kiin  

Kiin 

Henrik Yde-Andersen and head 

chef Morten Nielsen

Molecular Thai cuisine Grilled shrimp with frozen satay ice 

cream sauce and coconut pearl

Siam Kempinski Hotel

10 ร้าน Gaggan Gaggan  Anand Indian Street  Food Slow-cooked Iberian pork neck topped 

with a vindaloo curry reduction

ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต

19 ร้าน  Eat  Me Tim   Butler Pacific  Rim with South 

East Asian

Grilled kurobuta pork loin with cumin, 

garlic and spiced apple compôte

ซอยพิพัฒน์ 2 ย่านสีลม

36 ร้าน  Bo  Lan เชฟดวงพร  ทรงวิศวะและ

เชฟ Dylan Jones

Thai  Cuisine Stir-fried pork with chilli and dried 

prawn relish

ที่มา : www.world50best.asia

เ มื่ อ ช่ ว ง ป ล า ย เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาส
ไปประเทศสิงคโปร์ โดยมีเพื่อนร่วม
เดินทางไปอีกสองท่าน คนหนึ่งเป็น
ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงของโรงแรม
เอเชีย ราชเทวี กับอีกคนหนึ่งเป็น
เจ้าของร้านอาหารและเชฟช่ือร้าน 
Siam 1 ที่เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย 
เราทั้งสามคนมีจุดมุ่งหมายในการ
เดินทางในครั้งนี้อยู่สองอย่างคือ 
ไปร่วมงาน Union  Des Grands 
Crus  de  Bordeaux Wine Tast-
ing Vintage 2010 Asian Tour 
2013 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมโฟร์ซีซ่ัน 
สิงคโปร์ และงาน The Asia’s 50 
Best  Restaurants ซึ่งถ้าให้คะแนน
ความคาดหวังต่อการเดินทางใน
ครัง้นีจ้ะอยูท่ี ่ 90% และ 10% จะเหน็
ได้ว่าผมให้คะแนนความคาดหวังไว้
ที่งานแรกสูงมาก เพราะเคยไปร่วม
งานนี้ในปี 2011 ที่โรงแรมคอนราด 
คอนเทนเนียล สิงคโปร์ ได้รับความ
ประทบัใจและประสบการณพ์เิศษสดุ
ส�าหรับ WineLover  เช่นผม 

ม า ใ น ปี นี้ ซึ่ ง ท า ง ผู้ จั ด คื อ
นิตยสาร The Wine Review ส่ง
เ ที ย บ เ ชิ ญ เ ข้ า ม า ร่ ว ม ชิ ม ไ ว น์
ข อ ง ส ม า ค ม ผู้ ผ ลิ ต ไ ว น์ ข อ ง 
บอร์โดซ์ ประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงถ้า
หากไม่เจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อ
กันจริงๆ ผมย่อมไม่พลาดที่จะไป

ร่วมงานนี้อย่างแน่นอน  เพราะมี
ไวน์ระดับกรองกรูในบัญชี 1855 
Bordeaux Classification  ท่ีมีมา
ให้ชิมในงานนี้ถึง 83 ตัว เรียกว่ามี
มาให้ชิมกันแบบเต็มที่ ไม่มีลิมิต ริน
กันแบบไม่อ้ัน ไม่กั๊ก ไม่เหมือนงาน
ไวน์แฟร์ใหญ่ๆ หรืองาน Vinexpo 
ที่จัดขึ้นที่ฮ่องกงทุกๆ สองปี  ที่เราๆ 
ท่านๆ ที่ติดป้ายหน้าอกว่า Visitor  
มักจะไม่ค่อยได้มีโอกาสชิมไวน์ดี
เหมือนพวกที่ติดป้าย Importer  หรือ 
Buyer  แต่ในงานน้ีผมได้รับเชิญ
ไปร่วมงานในฐานะของ Educator/
Wine Consultant แต่ไม่ว่าจะไปใน
สถานะไหน ขอเพียงท่านพาตัวไป
ร่วมในงานนี้ท่านก็ได้ชิมหมดทุกตัว 
ชิมจนกว่าจะชิมไม่ไหว 

แต่ส�าหรับอีกงานหน่ึงคือ  
The Asia’s 50 Best  Restau-
rants  ผมไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับ
งานนี้มาก่อน แต่เพื่อนของผมคือ
คุณจิมม่ี ที่เป็นเชฟและเจ้าของร้าน 
บอกว่าเขาติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวมาเป็นปีแล้วส�าหรับงาน
นี้  และตั้งใจจะมาร่วมงานในปีน้ีท่ี
สงิคโปร ์ซ่ึงจดัในชว่งเวลาเดยีวกนักบั
งานไวน์พอดี แต่จัดคนละวันคนละ
สถานที่ ส�าหรับผมก็ถือว่าโชคดีท่ีมี
งานใหญ่ๆถึงสองงานมาให้ชมและ
เพิ่มพูนทั้งประสบการณ์และความรู้ 
แต่หลักๆของผมก็เน้นไปที่งานไวน์

ของผมมากกว่า ส่วนงานหลังก็หา
ข้อมูลดูแบบผ่านๆ แล้วก็พบว่าใน
ร้านอาหารท่ีดีท่ีสุด 50 อันดับแรก
ของเอเชีย มีร้านอาหารในเมืองไทย
ติดอันดับ 5  แห่ง ผมจึงสรุปข้อมูลที่
ได้มาฝากตามตาราง

และทีพ่เิศษในงานนีอ้กีอยา่ง
คือ เชฟโบ คุณดวงพร ทรงวิศวะ 
ได้รับรางวัล The Veuve Clicquot 
Asia’s Best Female Chef ซึ่ง
ผู้สนับสนุนรางวัลนี้ก็คือ แชมเปญ
เวิฟ คลิโก ของฝรั่งเศส ที่คอไวน์
ต่างรู้จักกันดีน่ันเอง ผมเองครั้งแรก
พอทราบว่ามีคนไทยได้รับรางวัล
น้ี ก็รู้สึกยินดีไปด้วย และพอได้ดู
รายการ กิน อยู่ คือ ท่ีออกอากาศ
ทางช่อง Thai PBS ที่เชฟโบเป็น
พธิกีร ซึง่มรีปูแบบการด�าเนนิรายการ
ท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ท�าให้เข้าใจ
ในเอกลักษณ์ของอาหารไทยได้
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะฝีมือการซอย
ใบมะกรูดของเธอน้ัน ต้องยอมรับ
จริงๆ ว่าสุดยอด

กลับมาท่ีงาน UGCB Wine 
Tasting Vintage 2010 Asian 
Tour 2013 ซึ่ งงานนี้ เขาจัดกัน
ใน 4 ประเทศได้แก่ สิงคโปร์,  จีน 
(เมืองเฉินตู) กรุงไทเป ไต้หวัน และ
ที่ฮ่องกง ซึ่งสิงคโปร์จะเป็นที่แรก
ของเอเชียนทัวร์ในปีนี้  สิ่งส�าคัญ
ล�าดับแรกที่คอไวน์ทุกคนจะต้อง

UGCB  Wine Tasting 
Asian Tours 2013 Vintage 2010 (1)

ดูตารางหน้าตรงข้าม

เรื่อง : อานนท์ วงษ์เชียง
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นอกจากนั้น ส่วนประกอบอื่นๆ ของ
เครื่องยนต์มีทั้งหัวฉีดรุ่นใหม่แบบหลายรู และ
ท่อร่วมไอเสียแบบ 4-2-1  โดยที่เมื่อเครื่องยนต์รุ่นนี้
ถูกน�ามาวางในเดมิโอจะมีความประหยัดน�้ามันถึง 
30 กิโลเมตร/ลิตรตามการทดสอบในโหมด 10-15 ของ
ญี่ปุ่น และเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการติดตั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขับเคลื่อนตามแบบฉบับรถยนต์
ไฮบริด

-SKYACTIV-D เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลแบบ 
Clean Diesel รุ่นใหม่ที่สามารถผ่านมาตรฐานไอเสีย
อันเข้มงวด โดยที่ไม่ต้องติดตั้งระบบบ�าบัดก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ที่มีราคาแพงอย่างเช่น SCR- urea selective 
catalytic reduction หรือ LNT- Lean NOx Trap

ส่วนหนึ่งที่ท�าให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้คือ การเพิ่ม
อัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์ให้สูงถึง 14.0 : 1 และ
ท�าให้เครื่องยนต์มีความประหยัดน�้ามันเพิ่มขึ้น 20% 
และใช้เทอร์โบแบบ 2 สเตจในการส่งก�าลังในช่วงรอบ
เครื่องยนต์สูงและต�่า โดยสามารถเค้นแรงบิดได้ตั้งแต่
รอบต�่าไปจนถึงรอบสูงสุดที่ถูกจ�ากัดเอาไว้ คือ 5,200 
รอบ/นาที

-SKYACTIV-Drive เทคโนโลยีระบบส่งก�าลังแบบ
อัตโนมัติรุ่นใหม่ ซึ่งตอบสนองในเรื่องของการถ่ายทอด
แรงบิดที่ดีเยี่ยม โดยเป็นการผสมผสานจุดเด่นของระบบ
เกียร์อัตโนมัติ เกียร์แบบคลัตช์คู่ และเกียร์อัตโนมัติ
อัตราทดแปรผันต่อเนื่อง หรือ CVT เข้าด้วยกัน โดยจะ
ช่วยประหยัดน�้ามันได้ในระดับ 4-7 % เมื่อเปรียบเทียบ
กับเกียร์อัตโนมัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

-SKYACTIV-MT เทคโนโลยีเกียร์ธรรมดาที่มาพร้อมกับ
สัมผัสในการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มและคล่องแคล่วเหมือนกับที่
สัมผัสได้ในรถสปอร์ต และเหมาะสมกับรถยนต์ที่ใช้เลย์เอาท์
การวางเครื่องยนต์ด้านหน้าและขับเคลื่อนล้อหน้า โดย
ตัวเกียร์ได้รับการปรับปรุงให้มีจังหวะการเปลี่ยนที่สั้นและ
นุ่มนวล อีกทั้งยังมีการลดขนาดของชุดเสื้อเกียร์ให้เล็กลงและ
น�้าหนักเบาขึ้น รวมถึงการปรับปรุงชิ้นส่วนภายในเพื่อลดความ
ฝืดในขณะท�างาน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังความประหยัด
น�้ามันที่ดีขึ้น

-SKYACTIV-Body โครงสร้างตัวถังรุ่นใหม่ที่มีน�้าหนัก
เบาขึ้น และทนทานต่อการบิดตัว รวมถึงยังมีความแข็งแกร่ง
และปกป้องอันตรายจากการชน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้างตัวถังรุ่นปัจจุบันแล้ว โครงสร้างตัวถังใหม่นี้จะมี
น�้าหนักเบาลง 8% และทนทานต่อการบิดตัวดีขึ้น 30%

-SKYACTIV-Chassis ระบบช่วงล่างรุ่นใหม่ที่ได้รับการ
ปรับปรุงในด้านสมดุลที่แม่นย�าของการบังคับควบคุม โดยอยู่
บนพื้นฐานของการลดน�้าหนักของชิ้นส่วน โดยจะใช้ระบบ
กันสะเทือนหน้าเป็นแบบสตรัท และด้านหลังเป็นแบบ
มัลติลิงค์รุ่นใหม่ ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแกร่ง
เพิ่มขึ้น แต่น�้าหนักเบาลงถึง 14% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ
เดียวกันที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเป้าหมายของการพัฒนาคือ 
ให้ความคล่องตัวในการขับช่วงความเร็วปานกลาง และการ
ทรงตัวที่ดีเยี่ยมในขณะขับด้วยความเร็วสูง

นับจากการเปิดตัวของ 2 ไมเนอร์เชนจ์เมื่อปี 2011 
เป็นต้นมา มาสด้าได้น�าแนวคิด SKYActive มาใช้ในการ
พัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ มากมาย ซึ่งก็รวมถึงเอสยูวีรุ่น CX-5 
ที่มีข่าวว่าจะเข้ามาท�าตลาดในเมืองไทยช่วงปีนี้ด้วย

คำา
ว่า SKY น่าจะกลายเป็นอีก
ค�าฮิตส�าหรับแฟนๆ ของมาสด้า 
เพราะนอกจากการเตรียมเปิดตัว

เครื่องยนต์ และระบบขับเคลื่อนต้นแบบรุ่นใหม่
ที่มีค�าว่า SKY น�าหน้า เช่น SKY-G ส�าหรับ
เครื่องยนต์เบนซิน, SKY-D ส�าหรับเครื่องยนต์
ดีเซล และ SKY-Drive ส�าหรับระบบขับเคลื่อน
แล้ว มาสด้ายังน�าค�านี้มาใช้ในการสร้างสรรค์
เทคโนโลยี ในชื่อ SKYACTIV ซึ่งจะเปิดตัว
พร้อมกับเดมิโอ

SKYACTIV มีความหมายที่ถูกน�ามาใช้
กับทั้งเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน และแชสซีส์
ของตัวรถแบบใหม่ และมาสด้ายืนยันว่าจะมี
การน�าแนวคิดนี้มาใช้กับ เดมิโอ (เวอร์ชัน JDM 
ของ 2) เป็นรุ่นแรก โดยจะเริ่มท�าตลาดในช่วง
ครึ่งแรกของปี 2011 

ส�าหรับ SKYACTIV นี่คือผลผลิตที่ถูก
พัฒนาให้กลายเป็นจริงของแนวคิดต้นแบบ 
SKY ที่เปิดตัวครั้งแรกในโตเกียว มอเตอร์โชว์ 
2009 โดยแบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน คือ
-SKYACTIV-G เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ
ไดเร็กต์อินเจ๊คชั่นที่มีอัตราส่วนการอัดสูงถึง 
14.0 : 1 ซึ่งกลายเป็นเครื่องยนต์เบนซินซึ่ง
ผลิตในเชิงพาณิชย์ที่มีอัตราส่วนการอัดสูงที่สุด
ในโลก และท�างานโดยทีไ่ม่มกีารชงิจดุระเบดิ หรือ 
Knocking  ซึ่งจากการปรับปรุงในส่วนนี้ท�าให้
เครื่องยนต์สามารถเพิ่มแรงบิดและประหยัด
น�้ามันได้อย่างละ 15% อีกทั้งยังสามารถใช้งาน
ได้ในชีวิตประจ�าวัน เพราะตัวเครื่องยนต์
สามารถตอบสนองแรงบิดที่ดีในรอบต�่าและ
ปานกลาง 

SKYACTIV : หลากเทคโนโลยีใหม่
เพื่อการขับเคลื่อนของ Mazda
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บ.โตโยต้าพิษณุโลก ผู้แทนจำาหน่ายโตโยต้า จำากัด
TOYOTA

สมบัติ ทองรัตน์
ผอ.ฝ่ายบริการและตัวถัง & สี

Service
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“ที่พิษณุโลก เราไม่ประสบปัญหาเรื่อง
ขาดแคลนแรงงานฝีมือ” “เพราะที่นี่ เป็น
ศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง เรามีสถาน
ศึกษามากมาย” คุณสมบัติ ทองรัตน์ ผอ.ฝ่าย
บริการและตัวถัง & สี บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก 
กล่าว โชว์รูมและศูนย์บริการส�านักงานใหญ่
ของโตโยต้าพิษณุโลก ตั้งอยู่ไม่ห่างจากสี่แยก
อินโดจีนที่ในอนาคตจะเป็นช่องทางเชื่อมผ่าน
ของการขนสง่ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

โตโยต้าพิษณุโลก ให้บริการมายาวนาน
ถึง 34 ปีแล้ว ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
เป็นอย่างดียิ่งในคุณภาพของงานบริการ ใน
ส่วนของคุณสมบัติ ปีนี้นับเป็นปีที่ 26 แล้ว
ที่ท�างานร่วมกับ โตโยต้าพิษณุโลก ในส่วน
ของการท�างานนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่ โตโยต้า 
พิษณุโลกให้ความส�าคัญคือ มุ่งเน้นความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก “งานที่ออกจากเรา
ต้องได้ตามมาตรฐาน คือมีคุณภาพ เปิดเผย 
และตรวจสอบได”้ คณุสมบตั ิกลา่วถงึการรกัษา
มาตรฐานในการท�างานของโตโยต้าพิษณุโลก

ใ น ส่ ว น ข อ ง ฝ่ า ย บ ริ ก า ร นั้ น  ทุ ก วั น
นี้มีรถเข้ามารับบริการ 50 กว่าคัน แต่เป้า
ที่ตั้ ง ไว้คือให้บริการรถที่ เข้ามารับบริการ
ในอัตรา 80 - 100 คันต่อวัน ด้วยจ�านวนช่อง
ให้บริการ 39 ช่องซ่อม

กว่า 6 ปีที่โตโยต้าพิษณุโลก ร่วมงานกับภัทรลิสซิ่ง ในการ
ส่งมอบงานคุณภาพสู่ลูกค้า คุณสมบัติกล่าวว่า “เป็นธรรมดา
นะครับ ที่ในช่วงเริ่มต้นจะติดขัดบ้างในเรื่องของการสื่อสาร 
การประสานงานต่าง ๆ แต่เม่ือเรามีการพูดคุยกัน ต่างฝ่าย
ต่างปรับในข้อบกพร่อง แก้ไขปัญหาร่วมกัน พูดคุยกัน ทุกวันนี้
การรว่มงานกนัระหวา่งเรากบัภัทรลิสซ่ิงเป็นไปดว้ยด ีไม่มีปัญหา
อะไรเลย ปลอดโปร่งมาก” 

ในการบริหารงานและการท�างานนั้น ส่ิงที่คุณสมบัติ
ยึดถือและให้ความส�าคัญคือ  ระเบียบวินัย คุณสมบัติกล่าวว่า 
“ส�าหรับผม ในเรื่องของเทคนิคฝึกกันได้ คนเก่งฝึกกันได้ ถ้าเรา
มีช่างเก่งแต่เขาไม่มีวินัยเลย งานไม่มีทางเดินได้ แต่ส�าหรับคน
ไม่เก่ง ถ้าเขามีวินัย งานจะเดินและเรียบร้อย แม้ในช่วงแรก
จะช้าหนอ่ย แต่เราสอนเขาได้ ฝึกได ้ในทีสุ่ดเราจะไดช้า่งทีเ่กง่และ
มีวินัย งานก็จะสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นเรื่องวินัยในการท�างาน
เป็นสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับผม เพราะคนเก่ง ช่างเก่งเราฝึกกันได้”

โชว์รูมและศูนย์บริการโตโยต้าพิษณุโลก ส�านักงานใหญ่ 
โอ่โถงกว้างขวาง ทันสมัย ในอนาคตอันไม่ไกลนี้ พิษณุโลก
ในฐานะเมืองศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่างจะเติบโตและ
มีความส�าคัญเพิ่มขึ้นอีก เมื่อภูมิภาคอาเซียนเปิดเชื่อมโยง
เข้าหากัน พิษณุโลกจะมีสถานะเป็นชุมทางใหญ่ของการขนส่ง 
การเดินทางอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

“เป็นธรรมดานะครับ ที่ในช่วงเริ่มต้น
จะติดขัดบ้างในเรื่องของการสื่อสาร 
การประสานงานต่างๆ แต่เมื่อเรามี
การพูดคุยกัน ต่างฝ่ายต่างปรับใน
ข้อบกพร่อง แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
พูดคุยกัน ทุกวันนี้การร่วมงานกัน
ระหว่างเรากับภัทรลิสซิ่ง เป็นไป
ด้วยดี ไม่มีปัญหาอะไรเลย เดี๋ยวนี้
ปลอดโปร่งมาก”

เรื่อง : กองบก.
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