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สวัสดีครับ ปีนี้ดูเหมือนว่าเวลาจะเดินทาง
เร็วเป็นพิเศษ ไม่ทันไรปลายปีเดินทางมาถึงแล้ว 
ช่วงเวลาแห่งวันหยุดและเทศกาลเฉลิมฉลอง
ใกล้จะมาถึงอีกแล้ว 

แน่นอนว่าชาวกรุงเทพฯ คาดหวังที่จะได้
สมัผสักบัอากาศเยน็ปลายปทีีก่รงุเทพฯ ซึง่คงตอ้ง
ลุ้นกันว่าปีนี้กรุงเทพฯ จะเย็นสักกี่วัน

ฉบบันีเ้รามคีอลมันแ์นะนำาขบัรถทอ่งเทีย่ว
ที่เชียงใหม่ ซึ่งภัทรลิสซิ่งมีบริการรถเช่าระยะสั้น
อยูท่ีน่ัน่ หากใครวางแผนจะไปใชช้ว่งเวลาพกัผอ่น 
ปลายปีที่ เชียงใหม่ สามารถใช้บริการรถเช่า
ของภัทรฯ ได้ รวมทั้งยังมีเรื่องราวของเมืองลับแล 
ที่พักท่ามกลางธรรมชาติที่เขาใหญ่ 

ปลายปีนี้อากาศตามแหล่งท่องเ ท่ียว
ธรรมชาติคงจะเย็นสบาย วางแผนท่องเที่ยวกัน
ให้ดีครับ เพราะคงจะมีผู้คนออกเดินทางพักผ่อน
กันมากพอสมควร

มีความสุขกับวันพักผ่อนในช่วงปลายปีกัน
ทุกท่านครับ

สุขสันต์ 
เทศกาลวันหยุดปลายปี
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เวียนมาอีกครั้งสำาหรับฟุตบอลเมืองไทย–ภัทร ครั้งนี้เป็นปีที่ 12 แล้ว นับว่าเป็นกิจกรรมท่ี
ยังคงได้รับความสนใจจากสมาชิกอย่างเหนียวแน่น แม้ว่าผู้เล่นในหนก่อนๆ จะโรยรากันไปตามวัยแลว้
กต็าม บรรยากาศการแขง่ขนัยงัเต็มไปดว้ยความสนกุสนาน แชมปเ์กา่ปทีีแ่ลว้อยา่ง บมจ.ภทัรลสิซิง่ 
ยังคงเยี่ยมยอดรักษาแชมป์ไว้ได้อย่างสูสี ส่วนทีม VIP ก็กันเล่นอย่างเต็มที่ ไล่ตีเสมอคู่แข่งในช่วง
ท้ายเกมส์อย่างตื่นเต้าเร้าใจ

เราหวงัวา่ภาพบรรยากาศและมติรภาพเหลา่นีค้งจะเกดิข้ึนอกีในวนัข้างหนา้ เชน่นีต้ลอดไป

การแข่งขันฟุตบอลเช่ือมสัมพันธ์ 
เมืองไทย-ภัทร ครัง้ที่ 12
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ผู้ผลิตอิตาลี CR & S จินตนาการถึงรถจักรยานยนต์ที่สามารถปรับแต่ง
ได้ตามความปรารถนาของลูกค้า

ผ่านตัวเลือกที่ เปิดกว้างของอุปกรณ์ตกแต่ง ที่ช่วยให้การ
เปลี่ยนแปลงเสริมแต่งหน้าตาและประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์ 
เรยีกวา่ Duu เครือ่งจกัรผลติขึน้จากพืน้ฐาน Inoxydable Steel ทีท่ำาให้
เบาและง่ายต่อการขับขี่

เมื่อมีจักรยานยนต์ที่ดีแล้ว สิงห์นักบิดย่อมต้องการ
เครื่องป้องกันที่ดีด้วย นี่คือหมวกกันน็อกจาก 
บีเอ็มดับบลิว  มีคุณสมบัติชั้นเยี่ยมในการระบาย
ความร้อนภายในหมวก ตัวหมวกมีการดีไซน์ที่ทำาให้
สามารถลดแรงต้าน (ลม) ผลิตขึ้นจากวัสดุคุณภาพ
สูง ทำาให้อุณหภูมิภายในหมวกเม่ือสวมใส่ไม่ร้อนเกินไป 
รูปร่างหน้าตาของหมวกคล้ายกับหมวกของนักบิน 
BMW Airflow 2 Helmet การันตีความยอดเยี่ยมด้วย
การคว้ารางวัล Best Of The Best จาก Red-Dot 
Design ในสาขา Outstanding Design Quality

ข้อมูลเพิ่มเติม www.shop.bmw-motorrad.com 

นักออกแบบแห่งแบรนด์ Klokers จากสวิส สร้างสรรค์ Klok-02 จาก
จินตนาการ พวกเขาทำางานบนพื้นฐานท่ีว่า อาการ Jet lag หลังจาก
ผ่านการเดินทางข้าม Time Zone ไม่สำาคัญ นาทีและวินาทีไม่มีความ
แตกต่าง หน้าปัดจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกแสดงให้เห็นถึง นาที
และ วินาที ส่วนที่สองมีหน้าต่างเล็กๆ ที่อยู่ในช่องด้านหนึ่งคือตัวอักษร
สามตัวในชื่อเมืองเริ่มต้น ส่วนตัวเลขคือจำานวนชั่วโมง ปุ่มเล็กๆ เมื่อกด
จะแสดงให้เห็นถึงจำานวนชั่วโมงที่ห่างกันระหว่างเมือง ไม่เพียงมีกลไกที่
ชาญฉลาด ยังมีรูปร่างหน้าตาที่ดึงดูดสายตา

AD
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4
คงไม่มีการเกริ่นนำาใดๆ จะดีกว่าการที่จะบอกว่าหากเป็นแฟน BMW นี่คืออีกหนึ่ง

ความเร้าใจที่ BMW มอบให้กับลูกค้าของพวกเขา เครื่องยนต์ Twin Power Turbo ให้ทั้ง
ความแรงและประหยัดเชื้อเพลิง 

BMW Gran Coupe’ ถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิด BMW Efficient Dynamics 
โดดเดน่มเีสนห์่ ยากท่ีจะลอกเลยีนแบบ จดุเดน่อยูท่ี่ชว่งฝากระโปรงหนา้และชว่งลา่งของรถ 
ทีถ่กูออกแบบพเิศษ เพือ่ใหลู้ไ่ปตามกระแสลมเวลาทีร่ถพุง่ทะยานไปขา้งหนา้ เปน็นวตักรรม
ที่ช่วยลดแรงต้านลมรวมทั้งลดการใช้เชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี

ในโหมดการขับขี่ มีทั้งโหมด Sport ที่ดุดันกำาลังเครื่องยนต์ตอบสนองอย่างทันใจ 
และในโหมดแบบ Eco Pro ที่ BMW บอกว่าช่วยให้ผู้ขับขี่ลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงลงได้
สูงสุด 20% แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ของแต่ละคนด้วยเช่นกัน

คันที่เรานำามาถ่ายภาพเป็นสีขาว ภายในตกแต่งด้วยสีส้มดำา ตัดกันอย่างได้อารมณ์ 
มองด้านหน้าให้ความรู้สึกเหมือน BMW 3 แต่เมื่อมองดูด้านข้างและด้านหลังนี่คือ BMW 4 
Gran Coupe’ ด้านท้ายเป็นลักษณะเฉพาะของ BMW  ประตูหลังเปิดขึ้นทั้งแผ่นเพิ่มความ
สะดวกสบายในการเก็บสัมภาระ

BMW 4 มโีครงสร้างนำา้หนกัเบา ทำาให้สามารถขบัขีไ่ด้อย่างสนกุ และสิน้เปลอืงพลงังาน
น้อย บางทีแล้วการขับขี่ในเมืองอาจจะไม่สมใจเท่ากับการพา BMW 4 ออกไปวิ่งทางตรง
ยาวๆ บนเส้นทางออกนอกเมือง ซึ่งเราจะได้สัมผัสกับสมรรถนะและคุณภาพของ BMW 4 
อย่างแท้จริง รับรองว่าคุณจะต้องชอบมันอย่างไม่ต้องสงสัย

Gran Coupe

สนใจ BMW 4 Gran coupe
สอบถามรายละเอียดได้ที่
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด
โทร.0 2290 7575 ต่อ 102,423,456
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รถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่งของฟอร์ด 
นามว่า Everest รุ่นล่าสุดเป็นที่หมายปอง
ของใครหลายคน หลังจากท่ีกระบะของฟอร์ด
ปรับโฉมใหม่ทำาให้รถกระบะฟอร์ดมีส่วนแบ่ง
การตลาดท่ีดีข้ึน หลายคนก็เฝ้ารอการปรับโฉม
ของ Everest ซึ่งเป็นการรอคอยที่เชื่อว่ามี
หลายคนถอดใจ 

ในทีสุ่ดป ี2015 ฟอรด์ Everest กป็รากฏ

โฉมให้ได้สัมผัส เรียกได้ว่าสมกับการรอคอย 
เม่ือได้สัมผัส Everest ภายนอกมาในแนวอเมรกินั
สไตลไ์มห่วอืหวา ออกแนวดดุนัและใหอ้ารมณ์
ผู้ชายลุยๆ ภายในจัดวางตำาแหน่งต่างๆ ได้ดี 
เสน้สายตา่งๆ ทำาไดล้งตวั งานประกอบวสัดทุีใ่ช ้
น่าประทับใจ เบาะแถวสามพับเก็บด้วยไฟฟ้า
นับเป็นส่วนที่โดนใจผู้ใช้งานไม่น้อยเลย

เมื่อได้ทดลองขับเครื่องยนต์ของ 

Everest ไม่ทำาให้ผิดหวัง ดีเซลสี่สูบ 
3,200 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด 
ให้กำาลัง 200 แรงม้า แรงบิด 470 
นิวตันเมตร ขับเคลื่อน 4 ล้อ

เมื่อจะขึ้นชกกับเบอร์หนึ่ง
ในตลาดอย่างโตโยต้า Fortuner 
คงจะมาแบบลองเชิงไม่ได้ มีแต่
สมบูรณ์แบบเท่าน้ันจึงจะสามารถ
ลุยกันได้แบบสูสี 

ถ้ า คุ ณ ถ า ม เร า เ กี่ ย ว กั บ
ฟอร์ด Everest หลังจากที่ได้ทดลอง
ใชง้าน Everest หนึง่วนัเตม็ๆ เสน้ทาง 
กรุงเทพฯ-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
เราสามารถตอบได้ทันทีว่าเราชอบ
    

สนใจ Ford Everest
สอบถามรายละเอียดได้ที่
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด
โทร.0 2290 7575 ต่อ 102,423,456
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ลับแล
เมืองไม่โกหก

“ลับแล” เมืองท่ีมีชื่อลึกลับ แทรกตัวในสวนผลไม้ท่ามกลาง
หุบเขาท่ีเงียบสงบ ท่ีนี่คือแผ่นดินอันอุดมด้วยทรัพย์ในดิน
สินในนา ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีหัวใจซื่อตรง ด้วยรากฐานมั่นคง
แห่งจารีตอันงดงามที่ยึดมั่นกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล

เรื่อง/ภาพ : เพน
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ลับแลเป็นอำาเภอหนึ่งทางด้านตะวันตก
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวอำาเภอลับแล
อยู่ห่างเมืองอุตรดิตถ์เพียง 9 กิโลเมตร
เท่านั้น 

เ มื อ ง ลั บ แลมี ม าตั้ ง แ ต ่ ส มั ย
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จฯ กรมพระยา
ดำารงราชานุภาพ สันนิษฐานว่า คนลับแล
น่าจะเป็นชาวเมอืงแพร่และชาวเมอืงน่าน
ท่ีหนข้ีาศึกและความเดอืดร้อนมาซุม่ซ่อน
ตั้งชุมชนอยู่บริเวณนี้ เนื่องจากเป็นป่ารก
อยู่ในหุบเขาท่ีมีเนินสลับกับท่ีตำ่า เหมาะ
สำาหรับการหลบซ่อนตัว คนต่างถิ่นถ้า
ไม่คุน้เคยกบัภมูปิระเทศจะหลงทางได้ง่าย

พ้ืนท่ีของลับแลเป็นท่ีราบหน่ึงส่วน 
แตเ่ปน็ภเูขาถงึสามสว่น ในยามเยน็ ตะวนั
ยังไม่ทันตกดิน บรรยากาศก็มืดสลัวเสีย
แล้ว เพราะมีทิวเขาสูงเป็นกำาแพงบังแสง
อาทิตย์ ที่นี่จึงถูกเรียกขานว่า “ลับแลง” 
ซึ่งแปลว่า เวลาเย็นก็มืดแล้ว (แลง ใน
ภาษาเหนือหมายถึง ตอนเย็น) และต่อมา
เพี้ยนเป็น ลับแล อย่างในปัจจุบัน

ปากทางเข้าเมืองลับแล มีซุ ้ม
ประตูขนาดใหญ่สร้างคร่อมถนนเอาไว้ 
ซุ้มประตูนี้สร้างขึ้นแทนของเก่าหลังผ่าน
นำ้าท่วมใหญ่เมื่อปี 2549 ข้างซุ้มประตูมี
ประติมากรรมปูนปั้นรูปแม่อุ้มลูกน้อยไว้
แนบอก โดยมีชายหนุ่มอีกคนนั่งคอตก
กำาหัวขมิ้นอยู่ข้างๆ

มี ตำ านาน เรื่ อ ง เ มื อ งลั บแลที่
เล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วคนว่า ชาย
ชาวทุ่งยั้งคนหนึ่ง (ทุ่งยั้ง ปัจจุบันเป็น
ตำาบลหนึง่ในอำาเภอลบัแล) เดนิทางหาของ
ป่าแล้วหลงเข้าไปในเมืองลับแล เมืองนี้มี
แตผู่ห้ญงิทีย่ดึมัน่ในศลีธรรม ถอืวาจาสตัย ์
ชายหนุ่มเกิดหลงรักหญิงลับแลนางหนึ่ง 
และสญัญาวา่จะรกัษาศลี ไมพ่ดูเทจ็ จงึได้
อยู่กินกับหญิงสาวจนมีลูกด้วยกัน

วันหนึ่งภรรยาไม่อยู่บ้าน ลูกน้อย

หิวนมร้องงอแงไม่หยุด ผู้เป็นพ่อพลั้งปาก
ปลอบลูกว่า “แม่มาแล้ว” เพื่อหวังให้
ลูกหยุดร้องไห้ แม่ยายได้ยินเข้าก็โกรธท่ี
ลูกเขยโกหก ฝ่ายภรรยาเมื่อทราบเรื่อง
ก็เสียใจมากที่สามีไม่รักษาวาจาสัตย์ 
สุดท้ายนางบอกให้สามีออกจากหมู่บ้าน
ไป โดยจัดย่ามใส่เสบียง รวมท้ังหัวขมิ้น
หลายแง่ง ระหว่างทางรู้สึกหนัก จึงหยิบ
ขมิ้นทิ้งไปเรื่อยๆ เมื่อถึงบ้านได้หยิบขมิ้น
ท่ีเหลือขึ้นมาดู ปรากฏว่าขมิ้นนั้นกลาย
เป็นทองคำา

ชายหนุ่มเสียดาย จึงย้อนกลับ
ไปหาขมิ้นที่ทิ้งไว้ แต่ขมิ้นเหล่านั้นงอก
เป็นต้นหมดแล้ว เขาพยายามหาทางกลับ
ไปเมืองลับแลอีก แต่ไม่สำาเร็จ

ในลับแลมีบุคคล 2 ท่าน ท่ีชาวบ้าน
รักและระลึกถึงคุณงามความดีอยู่ ไม่
เสื่อมคลาย หนึ่งคือ “เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร” 
พระองค์ทรงเป็นพระราชบุตรในพระเจ้า
เรืองธิราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรโยนก
นาคนครเชยีงแสน ใน พ.ศ. 1513 พระราช
บดิาไดส้ง่มาปกครองเมอืง จงึนบัไดว้า่เปน็
กษัตริย์พระองค์แรกของลับแล

ส่วนอกีท่านหนึง่คอื “พระศรพีนม
มาศ (ทองอิน)” นายอำาเภอคนแรกใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ที่พัฒนาให้ลับแลเจริญ
รุดหน้าเป็นอย่างมาก ท่านเป็นผู้ริเริ่มการ
วางผังเมือง สร้างถนนสำาคัญหลายสาย 
ก่อสร้างฝายกั้นนำ้าเพื่อการชลประทาน
กว่า 30 แห่ง รวมถึง “ฝายหลวง” ฝาย
แห่งแรกของเมืองไทย ส่งเสริมการศึกษา 
โดยตั้งโรงเรียนส่วนตัวขึ้นเป็นแห่งแรก
ของอำาเภอลับแล ริเริ่มนำาลางสาดและ
ทุเรียนมาเผยแพร่ ฝึกสอนชาวบ้านให้ทำา 
“ไม้กวาดตองกง” ไม้กวาดท่ีทำาจากดอก
ตองกงที่มีชื่อเสียงของลับแล

ทั้ งหมดนี้ เป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้นเมื่อ
ร้อยกว่าปีก่อน ในสถานท่ีท่ีห่างไกลจาก

เมืองหลวงถึง 500 กิโลเมตร อนุสาวรีย์
พระศรีพนมมาศตั้งอยู่บน “ถนนอินใจมี” 
ซึง่ถนนสายนีท้า่นเปน็ผูช้กัชวนชาวบา้นให้
ชว่ยกนัสรา้ง โดยไมใ่ชง้บประมาณแผน่ดนิ 
ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่รับราชการ ปัจจุบันเป็น
ถนนเส้นหลักที่เข้าสู่ลับแล ชื่อถนนได้รับ
พระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
ตามชื่อเดิมของท่านที่ชื่อ “ทองอิน”

ในอำาเภอเล็กๆ อย่างลับแล มีวัด
ร่วม 40 วัด วัดแห่งแรกคือ “วัดเจดีย์คีรี
วิหาร” สร้างโดยเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร วัดเก่าแก่
อีกวดัหนึง่คอื “วดัทอ้งลบัแล” ทีเ่พ่ิงมกีาร
ค้นพบภาพสะท้อนหัวกลับในพระอุโบสถ
โดยบังเอิญเมื่อ 3 ปีก่อน 

“วัดพระแท่นศิลาอาสน์” วัดช่ือดัง
ของลับแล มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพ
ศรัทธา คือ “พระแท่นศิลาอาสน์” เป็น
ศิลาแลงรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ทีช่าวลบัแลเชือ่
วา่ เจา้ชายสทิธตัถะประทบับนพระแทน่นี้
จนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 

วัดที่คนสนใจศิลปะไม่ควรพลาด 
คือ “วัดดอนสัก” วัดน้ีมีบานประตูไม้สัก
ของพระวิหารที่แกะสลักอย่างงดงาม 
เป็นลายกนกก้านขดไขว้ที่อ่อนช้อย มี
สัตว์หิมพานต์น้อยใหญ่แทรกปนอยู่ หาก
สังเกตดูจะเห็นว่าลายบนบานประตูซ้าย-
ขวาต่างกัน แต่เมื่อปิดประกบกันแล้ว 
ลวดลายกลับลงตัว เข้ากันได้สนิท ดู
ไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่ง นับเป็นความ
ยอดเยี่ยมของฝีมือช่างโบราณที่หาชมได้
ยากยิ่งในเมืองไทย

ก่อนถึงยุคจักรยานบูม ลับแลเป็น
เมอืงจกัรยานมาหลายปแีลว้ มกีารสง่เสริม
ให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำาวันในทุกเพศ
ทกุวยั ทางเทศบาลตำาบลศรพีนมมาศแจก
จักรยานให้เด็กนักเรียนยืมขี่ เมื่อเรียนจบ
ชั้น ป.6 หรือ ม.3 แล้วไม่เรียนต่อ ก็ต้อง

ล
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เอาจักรยานมาคืนให้รุ่นน้องได้ใช้ต่อ
สำาหรับนักท่องเที่ยวที่อยากปั่นจักรยานสัมผัส

วิถีชาวบ้าน ชมธรรมชาติ เที่ยววัดวาอารามต่างๆ เพียง
มีบัตรประจำาตัวประชาชน แล้วไปติดต่อท่ีสำานักงาน
เทศบาลตำาบลศรีพนมมาศ ก็จะได้ยืมจักรยานมาป่ันฟรี 
พร้อมแผนที่สถานที่ท่องเที่ยวในลับแลอีกหนึ่งแผ่น

คนลับแลส่วนใหญ่ทำาอาชีพเกษตรกรรม บนพ้ืนราบ 
พวกเขาปลูกหอมแดงสลับกับการทำานาข้าวเหนียว
ปีละหลายรอบ บนภูเขาสูงชันก็ทำาสวนป่าผลไม้ คือปลูก
ผลไม้แซมไปในผืนป่า เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ทำามา
แต่ครั้งบรรพบุรุษ

“หลงลับแล” และ “หลินลับแล” ทุเรียนสาย
พันธุ์พื้นเมืองของลับแล ถูกยกย่องว่าเป็นทุเรียนรสเลิศ
ที่แม้แต่คนไม่ชอบทุเรียนก็สามารถกินได้ เพราะกลิ่นไม่
แรง หลงลับแลมาจากต้นตอของ นางหลง อุประ เป็น
ทุเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดทุเรียน
ทีป่ลกูจากเมลด็ ของกรมสง่เสรมิการเกษตร พ.ศ. 2520
ในปีเดียวกันนั้น แม้หลินลับแลที่มีต้นกำาเนิดจาก นาย
หลิน ปันลาด นำาเมล็ดทุเรียนจากถิ่นอื่นมาปลูก แล้ว
เกิดการกลายพันธุ์ จะไม่ได้รางวัล แต่ด้วยรสชาติ
หวานมันไม่แพ้กัน ทำาให้หลินลับแลได้รับความนิยม
ไม่น้อยกว่าหลงลับแล บางปีราคาถีบตัวสูงถึงกิโลกรัม
ละ 300–500 บาท

ในลบัแลมอีาหารพืน้ถ่ินหลายชนดิทีร่สชาตเิป็นที่
เลื่องลือมานาน เช่น “ลอดช่องเค็ม” ทำาจากแป้งที่บีบ
เป็นเส้นยาวๆ ลงในนำ้าเดือด เหมือนลอดช่องไทยแต่
สีขาว ใส่ปลาป่น กุ้งแห้งป่น ถั่วงอก โรยผักชี เวลากิน
ปรุงรส เหยาะนำ้าปลา บีบมะนาว พริกป่น ตามลงไป

“ข้าวแคบ” หรอืข้าวเกรยีบทีท่ำาจากแป้งข้าวเจ้า
โม่ละเอียด หมักข้ามคืน ผสมนำ้า ใส่เกลือพอให้เค็ม
ปะแล่มๆ แล้วนำามาละเลงเป็นแผ่นกลมๆ บนผ้าขาวบาง
ที่มีไอนำ้าเดือดอยู่ (คล้ายแป้งขนมปากหม้อ) พอแป้งสุก
กเ็อาไปตากแดดจนแห้งสนทิ สามารถเกบ็ไว้กนิได้นานๆ 
ข้าวแคบนัน้กนิแบบดบิๆ เลยกไ็ด้ เคีย้วเพลนิด ีแต่ถ้าเอา
ไปป้ิงไฟอ่อนๆ จะพอง  กรอบ หอม คล้ายข้าวเกรยีบว่าว 
หรือหากนำาไปม้วนห่อเส้นหมี่ขาวลวกที่ปรุงรสแล้ว จะ
ทำาให้แผ่นข้าวแคบอ่อนนุ่มขึ้น และกลายเป็นอาหารอีก
ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “หมี่พัน” 

อาหารยอดนิยมต้องยกให้  “ข้าวพันผัก” 
เป็นการนำาแป้งมานึ่งบนผ้าข้าวบางเหมือนขั้นตอนการ
ทำาข้าวแคบในตอนต้น แต่พอแป้งสุกจะใส่ผักสดและ
เครือ่งเคยีง รวมทัง้เคร่ืองปรงุรสลงไป เสรจ็แลว้ใชไ้มพ้าย
เล็กๆ พับตลบแผ่นแป้งเข้าหากัน จะกินเปล่าๆ หรือใส่
ซอสพริกปรุงรสก็ได้ตามใจชอบ

ข้าวพนัผกัแต่ละเจ้าต่างกส็ร้างสรรค์สูตรเดด็ของ
ตวัเองแตกต่างกนัออกไป บางร้านใส่บะหมีส่ำาเรจ็รปูลวก
ไปในแป้งด้วย บางร้านตีไข่ผสมลงไป บางร้านนอกจาก
ผักแล้ว ยังใส่วุ้นเส้น ขึ้นฉ่าย เนื้อ แล้วราดด้วยนำ้าจิ้ม
สุกี้ อีกร้านหน่ึงเหยาะซีอิ๊ว ตอกไข่ลงไปตอนน่ึงแป้ง 
กลายเป็นข้าวพันผัดซีอิ๊วแบบไม่ใช้นำ้ามัน ที่เสิร์ฟมา
พร้อมแคบหมูชิ้นโตๆ กับแผ่นเกี๊ยวทอดและกระเทียม
เจียวหอมกรุ่น

ทุกเมนูที่กล่าวมา สามารถพบเห็นได้ทั่วไป
ในอำาเภอลับแล เช่น ที่ตลาดศรีพนมมาศ หรือถนน
ราษฎร์อุทิศ ที่ถูกขนานนามว่า “ถนนคนกิน” ตลอด
ทั้งสาย
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BOTANICA
KhaoYai

ฝัน
กลางมหาสมุทร

สีเขียว

Destination

เรื่อง/ภาพ : ทรงยศ



PL  20 PL  21

ง านออกแบบสถาน ท่ีบางแ ห่ งมี
มนต์เสน่ห์บางอย่าง ซึ่งบังเอิญเชื่อมโยงกับ
ความชื่นชอบของคุณพอดิบพอดี แต่หากจะ
ให้อธิบายความให้กระจ่างกลับเป็นเรื่องยาก 
สำาหรับผมเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ Botanica มันเป็น
เช่นนั้น

ผมรู้สึกว่าสถานท่ีแห่งนี้มีเสน่ห์ชวน
ให้ค้นหา เมื่อเรายืนอยู่บนพื้นที่ของล็อบบี้ซึ่ง
ออกแบบเป็นระเบียงลอยอยู่เหนือทางเดิน
ท่ีตัดผ่านบรรดาต้นเฟิร์นหลากชนิดรวมท้ัง
ต้นบอนยักษ์ เสาซีเมนต์สีเทาสูงทั้งสองข้างให้
ความรู้สึกท่ีขัดแย้งแต่ทว่าก็กลมกลืนและเพิ่ม
มิติที่ชวนให้เราทั้งรู้สึกว่าได้เข้าสู่สถานที่พัก
ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และเรากำาลังได้
เข้าสู่พื้นท่ีของธรรมชาติแล้ว หากมองผ่านๆ 
จากท่ีไกลตา เราอาจรู้สึกว่าตัวอาคารท้ังสอง
ของ Botanica Khao Yai เป็นก้อนหินแกรนิต
สีเทาขนาดใหญ่

สถานท่ีแห ่ง น้ีตั้ งอยู ่ เ ชิงเขาท่ีอุดม
สมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ุหลากชนิด ด้านบนสุด
ของยอดเขามีหน้าผาหินปูนปรากฏอยู ่แถบ
หนึ่ง ทำาให้ภูเขาลูกนี้ดูมีเรื่องราว สถาปนิก
และนักออกแบบสามารถจัดการกับพื้นที่ได้ดี 
ตัวโรงแรมประกอบไปด้วย พูลวิลล่า และตัว
อาคารใหญ่สองอาคาร ที่วางตัวขนานไปตาม
แนวยาวของพืน้ที ่สวนสวย สระว่ายนำา้สองสระ 
ร้านอาหาร บาร์ ฟิตเนส และห้องสมุดที่แสน
อบอุ่น

Botanica ออกแบบห้องพักในแนว 
Minimal ให้ความรู้สึกอบอุ่นเชิิญขวนให้
พักผ่อน ผสมผสานงานไม้ ซีเมนต์และหินขัด
ที่มีลวดลายเส้นสายที่ได้แรงบรรดาลใจมาจาก
ภูเขาซึ่งเป็นธรรมชาติหลักที่โอบล้อมพื้นที่ไว้

ห้องพักมีสองด้าน ด้านหนึ่งสัมผัสกับ
ผืนป่าฝั่งภูเขาอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้สึกเป็น

ส่วนตัวสงบเงียบ ส่วนอีกด้านหน่ึงเป็นวิวเปิดโล่ง
มองเห็นบรรดาทิวเขาและผืนป่าเขียวขจีฝั่ง
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไม่ว่าผู้มาเยือนจะเลือก
ห้องพักด้านไหนก็จะได้พักผ่อนอย่างเป็นสุข 
ห้องพักน้ันมีให้เลือกหลายรูปแบบ ต้ังแต่ห้องเด่ียว 
ไปจนถงึแฟมลิีส่ทู ทีค่รบสิง่อำานวยความสะดวก
และวิวธรรมชาติอันงดงาม 

ตัวอาคารทั้ งสองนั้ นมุ่ ง เน้น ไปที่
ฟังก์ชั่นการใช้งาน โดยเลือกนำาเสนอให้ดู
เรียบง่ายไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติโดยรอบซึ่ง
เป็นความสำาคัญหลัก ด้วยเหตุนี้สำาหรับความ
รู้สึกแรกของใครหลายคนที่ผ่านเข้ามาเห็นอาจ
จะรู้สึกว่าธรรมดา แต่เมื่อค่อยๆ เดินล่วงลึก
เข้าไปสู่ภายใน จะพบกับส่ิงท่ีทำาให้รู้สึกแปลกใจ
ได้ตลอดเวลา

สวนเฟิร์นบริเวณส่วนต้อนรับทำาหน้าท่ี
เป็นทั้งส่วนกั้น เชื่อมโยง และบทนำา บางขณะ
มันให้อารมณ์เหมือนอยู่ในสถานที่สักแห่งหนึ่ง
ที่ไม่อาจระบุขอบเขตได้ บางทีดูละม้ายกับ
ฉากในภาพยนตร์สกัเรือ่งหนึง่ ส่วนอกีด้านหนึง่
บริเวณด้านหน้าของภเูขา ออกแบบให้เป็นสวนโปร่ง
จดัทำาเป็นลู่วิ่งสำาหรับออกกำาลังกายที่มีรูปแบบ
น่าสนใจ เป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างและมุมมองที่
สบายตากับห้องพักที่หันหน้าเข้าหาภูเขา 

สระว่ายนำ้าของ Botanica มีสระที่
วางตวัสงูอยูบ่นชัน้สามและสระทีอ่ยูต่ดิกบับาร์
โอบล้อมด้วยสีเขียวของธรรมชาติ ทั้งสองสระ
ตั้งอยู่ในแนวเดียวกัน เมื่อเรานั่งดื่มอยู่บนชั้น
สองของบาร์เราจะมองเห็นสระว่ายนำ้าทั้งสอง
สระลดหลั่นกันโดยมีฉากหลังเป็นภูเขา ให้
ความรู้สึกเหมือนนำ้าทั้งสองสระนั้นไหลลงมา
จากภูเขาด้านหลัง 

Botanica Khao Yai ระบุตัวตนของ
ตัวเองว่า New Modern Tropical Resort 
สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้คือที่นี่มีความเป็นตัวของ

มุมมองจากระเบียงห้องพัก เขียวขจี งดงาม
อีกมุมหนึ่งของสระว่ายนำ้า ชวนให้รู้สึกอยากแหวกว่าย

ตัวอาคารราวกับก้อนหินกลางดงไม้
บรรยากาศของห้องแบบ 2 Bed Room Family Suite 

Botanica Khao Yai
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ตัวเอง งานออกแบบมีความตั้งใจและใส่ใจใน
รายละเอียดต่างๆ งานบริการดีและอบอุ่นเป็น
กันเองจากพนักงานที่ได้รับการฝึกมาอย่างดี 
ท่ีสำาคัญส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู่ใน
ละแวกนี้

Botanica มหีอ้งอาหารทีช่ือ่วา่ Tempo 
เป็นห้องอาหารหนึ่งเดี่ยวที่ให้บริการตลอด
ท้ังวันสำาหรับแขกท่ีมาเข้าพัก ซ่อนตัวอยู่ด้าน
ในสุดวางตัวชิดกับด้านหน้าของเชิงเขา เสิร์ฟ
อาหารนานาชาติ อาหารไทย รวมทั้งอาหาร
ทานเล่นและของหวาน ตั้งแต่ 6 โมงเช้ายาว
ไปจนถึงสี่ทุ่มครึ่ง ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดน่าจะเป็น
ช่วงเย็นและรอยต่อระหว่างวันซึ่งผู้มาเยือน
จะได้ซึมซับกับบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ
ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายและความสงบ
เงียบ

ห้วงเวลาที่เรามีโอกาสได้สัมผัสกับ
ความเป็นไปของ Botanica Khao Yai เป็น
ช่วงเวลาท่ีได้พักผ่อนและใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ของเขาใหญ่อย่างจริงจัง หากไม่นับสระว่ายนำ้า  
ห้องสมุดของ Botanica เป็นสถานที่ที่เราชอบ 
หลังมื้อเที่ยงเดินไปตามทางเดินของโรงแรม
ท่ีพาเราผ่านไปตามสวนท่ีจัดตกแต่งอย่างมี
รสนิยม บันไดวนนำาเราขึ้นไปยังชั้นสองอันเป็น
ท่ีตั้งของห้องสมุดท่ีแยกตัวออกมาจากอาคาร
หลกั วางตวัอยูต่รงกนัข้ามกบัลอ็บบีพ้อดบิพอดี 
ปลายทางคอืการนัง่บนอาร์มแชร์สบายๆ เลอืก
นิตยสารที่น่าสนใจสักเล่ม และใช้เวลาในช่วงที่
แดดยงัแรงอยูจ่นกระท่ังตกบ่ายจงึย้ายไปแช่นำา้ 
ให้สบายใจ เก็บเกี่ยวความสงบและเติมพลัง
ก่อนกลับคืนสู่เมืองใหญ่

เขาใหญ่เป็นจุดหมายทางธรรมชาติที่
ไม่ไกลกรุงเทพฯ มากนักสำาหรับการเดินทาง
ไปพักผ่อนท่ามกลางความสงบและอากาศที่
สะอาดสดชื่น

Botanica รอคอยให้คุณมาสัมผัสงาน
ออกแบบสถานที่พักที่น่าสนใจอยู่

ขอขอบคุณ BOTANICA KHAO YAI
0 2661 2999, 044 001 111-12

www.botanicakhaoyai.com

/ บรรยากาศร้าน Tempo ช่วงพลบคำ่า
/ มองจากด้านบนของบาร์ สามารถเห็นบรรยากาศของ

สระว่ายนำ้าทั้งสองสระ
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 แน่นอนว่าในบางครั้งของเดิมๆ ที่ออกจากโรงงานอาจไม่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านความพึงพอใจในการขับข่ีและ

การสัมผัสถงึรปูลักษณภ์ายนอกและภายใน ซึง่นัน่ไดน้ำาไปสู่การปรบัปรงุและพฒันา

เพื่อยกระดับมาตรฐานความเร้าใจและอารมณ์ให้เหนือขึ้นไปอีกขั้น เหมือนกับที่ 

Ferrari จัดการทำากับรถสปอร์ตเครื่องยนต์วางด้านหน้าอย่าง F12 Berlinetta

 F12 เปน็รถสปอรต์เครือ่งยนตว์างดา้นหนา้แบบ Mid-Ship และขบัเคลือ่น

ล้อหลังรุ่นดังของ Ferrari โดยเปิดตัวรุ่นแรกออกมาเมื่อปี 2012 พร้อมความเร้าใจ

ของเครือ่งยนตว์1ี2 ตวัแรง แตน่ัน่กอ็าจจะยงัไมส่ามารถสรา้งความพอใจใหก้บัลกูคา้

ได้ และได้นำาไปสู่การเปิดตัวรุ่นย่อยที่เรียกว่า tdf ออกมา

Ferrari F12tdf 
ขยบัความเรา้ใจอกีขัน้

Super Car

Story : Eddy



PL  26 PL  27

 เมือ่เอย่ชือ่ tdf หลายคนอาจจะไม่

คุ้นเคย แต่ถ้าบอกว่าคำานี้ย่อมาจาก Tour 

De France คราวนี้ทุกคนที่ได้ยินย่อมต้อง

ร้องอ๋อ พร้อมกับเกิดเครื่องหมายคำาถาม

ขึ้นมาว่า ‘แล้ว Ferrari ไปเกี่ยวอะไรกับการ

แข่งจักรยานทางไกล?’ คำาตอบคือ ไม่ได้เกี่ยว 

และ tdf ที่ Ferrari หมายถึง ก็ไม่ใช่การ

แขง่ขันจกัรยาน แตเ่ปน็การแขง่รถมาราธอน

ที่เกิดข้ึนในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และ 

Ferrari ก็ผูกขาดความสำาเร็จในสนามแข่ง

รายการนี้ช่วงทศวรรษที่ 1950 และ 1960

 จากจดุน้ันก็เลยกลายเปน็ทีม่าของ

การแตกไลน์ผลติเพ่ือสรา้งความพเิศษใหก้บั

รุ่น F12 เพ่ือทำาให้รถมี Story ในการเล่าเร่ืองและ

เป็นตัวแทนของอดีตอันย่ิงใหญ่ในสนามแข่งรถ 

โดยเวอร์ชั่น tdf จะมีการผลิต ในจำานวน

จำากัดด้วย เพียง 800 คันเท่านั้น และด้วย

เงื่อนไขตรงนี้ในการเป็น Limited Edition 

นา่จะทำาใหห้ลายคนไมล่งัเลเลยทีจ่ะควกัเงิน

เพื่อเป็นเจ้าของ

 ในด้านรูปลักษณ์ภายนอก มีการ

ปรับแต่งโดยเพิ่มความดุดันในทุกมุมมอง 

แต่ก็ยังใส่ใจถึงสมรรถนะในการใช้งาน โดย

บรรดาสปอยเลอร์ที่ได้รับการติดต้ังเข้ามา

ล้วนแล้วแต่มีผลต่อหลักอากาศพลศาสตร์ 

หรอื Aerodynamics เชน่เดยีวกบัการเจาะ

ช่องตามจุดต่างๆ บนตัวถัง เช่น ซุ้มล้อหน้า

และหลัง รวมถึงฝากระโปรงหน้า เพื่อช่วย

ในเรื่องการระบายความร้อนให้กับตัวรถ 

 ในด้านของการหวังผลทางด้าน

หลักอากาศพลศาสตร์นั้น ทาง Ferrari เผย

ว่าชิ้นส่วนเหล่าน้ีสามารถสร้างแรงกดหรือ 

Downforce ลงบนตัวถังเพ่ือการยึดเกาะ

ที่ดี โดยเมื่อแล่นที่ความเร็ว 200 กิโลเมตร/

ชัว่โมง จะเกดินำา้หนกักดลงบนตวัถังถึง 230 

กโิลกรมั ซึง่เพิม่ขึน้จากรุน่เดมิทีม่เีพยีง 107 

กิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในขณะที่

ขับขี่ด้วยความเร็วสูง

 ในแง่ของเครื่องยนต์ เลย์เอาต์ใน

การจัดวางขุมพลังใน F12 เป็นแบบการ

วางด้านหน้าในแบบ Midship-Engine ซ่ึง

หมายความว่าเครื่องยนต์จะถูกดันให้ชิด

เข้ามาท่ีผนังของห้องเครื่องยนต์ต่อกับห้อง

โดยสาร และด้านหน้าของเครื่องยนต์จะไม่

ลำ้าแนวของเพลาหน้า ซึ่งตรงนี้จะให้ผลใน

แง่ของการกระจายนำ้าหนักที่ดี

 เวอร์ชั่น tdf ขยับความเร้าใจด้วย

กำาลงัทีเ่พิม่ขึน้อกี 40 แรงม้า จนมตีวัเลขอยูท่ี่ 

770 แรงม้า ที่ 8,500 รอบ/นาที แรงบิด

สูงสุด 71.8 กก.-ม. ที่ 6,750 รอบ/นาที โดย

แรงบิดมากถึง 80% ถูกส่งออกมาในรอบที่

ตำ่าเพียง 2,500 รอบ/นาที ดังนั้นจึงมั่นใจ

ได้ในความเร้าใจเมื่อต้องขับในเมือง โดยมี

กำาลังสูงสุดต่อลิตรอยู่ที่ 125 แรงม้า/ลิตร 

 สำาหรับการโมดิฟายเครื่องยนต์

บล็อกนี้เน้นไปที่การปรับปรุงในการทำางาน

ของวาลว์ไอดทีีม่กีารปรบัแตง่ใหม ่เชน่เดยีว

กับการออกแบบ Tappet ของเครื่องยนต์

ให้มีรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในรถแข่ง F1

 เมือ่บวกกบันำา้หนกัตวัทีล่ดลงจาก

รุน่ปกติอกี 110 กโิลกรมั สิง่ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด

ทำาให้ตวัรถสามารถขบัเคลือ่นได้อย่างเร้าใจ 

โดยมีอัตราเร่งจาก 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ใน 2.9 วินาทีเท่านั้น ขณะที่การขับให้ทะลุ

ย่านความเร็ว 200 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้

เวลาเพียง 7.9 วินาทีเท่านั้น ซึ่งหน้าที่ใน

การส่งกำาลังทั้งหมดเป็นงานของเกียร์

แบบ F1 DCT ที่ได้รับการปรับปรุงให้มี

การ เปลี่ยนเกียร์ท่ีไวข้ึนและมีอัตราทด

ชิดขึ้น เพื่อหวังผลในด้านสมรรถนะของ

การขับขี่ที่เร้าใจ

 นอกจากน้ัน รถสปอร์ตทุกรุ่น

ของ Ferrari จำาเป็นจะต้องผ่านการ

ทดสอบในสนาม Fiorano เพื่อหาค่า

มาตรฐานของฝีเท้าว่าแจ่มขนาดไหน 

และ F12tdf ทำาเวลาต่อรอบได้ 1 นาที 

21 วินาที ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีเลย

ทีเดียว

 สำาหรับการเบรกซ่ึงถือเป็น

ประเด็นท่ีน่าสนใจ และมีการยกชุด

ดิสก์เบรกแบบชิ้นเดียวที่ถูกออกแบบ

ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง และมีใช้อยู่

ในรถสปอร์ตรุ่น LaFerrari สามารถให้

ประสิทธิภาพในการหยุดที่ดีเยี่ยม โดย

ใช้ระยะทางเพียง 30.5 เมตรเมื่อเบรกที่

ความเร็ว 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง จนหยุด

นิ่งอยู่กับที่ และ 131 เมตร เมื่อเบรกที่

ความเร็ว 200 กิโลเมตร/ชั่วโมง

  Ferrari เปิดเผยว่าจะเผยโฉม 

F12tdf ในช่วงปลายปีนี้ และจะเร่ิมวาง

ขายต้นปีหน้า โดยมีจำานวนเพียง 800 คัน

เท่านั้น ซึ่งถ้ามองในแง่ของการเป็น 

Limited Edition ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลข

การผลิตที่ค่อนข้างเยอะอยู่ดี ส่วนราคา

ขายยงัไมม่กีารเปิดเผยออกมา แตเ่ชือ่แน่

วา่แพงอยา่งแนน่อน ใครทีส่นใจกเ็ตรียม

เงินเอาไว้เยอะๆ หน่อย
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ทีส่นามบนิดอนเมอืงตอนกา้วขึน้บนัไดเพือ่ขึน้เครือ่งบนิ มองเขา้ไปทีห่อ้งนกับนิ เหน็ว่าหน่ึงน้ันเป็น
สภุาพสตร ีนกึทบทวนอยูใ่นใจวา่เคยบนิกบันกับนิหญงิมากอ่นไหม แตก่พ็าลนกึไมอ่อก แนน่อนวา่
เทีย่วบนินีท้ีใ่นหอ้งนกับนิมสีภุาพสตรเีปน็หนึง่ในผูท้ำาหนา้ทีบ่งัคบัเครือ่งบนิ กลบัทำาใหน้กัเดนิทาง
อย่างเรารู้สึกดีไม่น้อย และในขณะท่ีเคร่ืองถลาร่อนลงแตะพ้ืนรันเวย์ของสนามบินเชียงใหม่อาจเป็นเรา
ที่คิดไปเองว่าเป็นการ Touch Down ที่นุ่มนวลจริงๆ 

เราคิดต่อเรื่องรถเช่าเรียบร้อยมาจากกรุงเทพฯ แล้ว โดยใช้บริการรถเช่าระยะสั้นของ 
ภัทรลิสซิ่ง ซึ่งตอนนี้มีให้บริการสำาหรับลูกค้าที่เชียงใหม่แล้ว เป้าหมายของเราสำาหรับวันหยุด
สดุสปัดาหท์ีเ่ชยีงใหม ่คอื การแวะขึน้ไปทอ่งเทีย่วชมุชนบนภเูขาทีม่ชีือ่วา่แมก่ำาปอง รวมทัง้หมายตา
ทีจ่ะไป Update สถานทีท่อ่งเท่ีย่วแห่งใหมท่ีเ่ห็นผ่านตาใน Social Network รวมทัง้วางเปา้หมาย
สุดท้ายก่อนกลับไว้ว่า จะไปชมทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้หรือ Canopy Walkway 
ที่สวนฟฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Drive 

บินไป-กลับ ขับรถภัทรฯ เที่ยว

Around Chiang mai 

3 days
2 Nights

Travel

>บ้านพักท่ามกลางธรรมชาติ โครงการหลวงตีนตก 
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Day1
จุดหมายแรก แม่กำาปอง

Toyota Altis สภาพเยีย่มอยูใ่นความครอบครองของ
เราแล้ว แม่กำาปองจุดหมายที่เราจะไปเยือนอยู่ไม่ห่างจากตัว
อำาเภอเมืองเชียงใหม่มากนัก อยู่ในเขตอำาเภอแม่ออน โดยใช้
เสน้ทางเชยีงใหม-่แมอ่อน (ทางหลวงหมายเลข 1317) ขบัผา่น
ทิวทัศน์ที่สวยงามเขียวขจี เมื่อถนนยกระดับตามภูมิประเทศ
ท่ียกตัวสูงข้ึน อากาศด้านนอกก็เริ่มเย็นสบาย เส้นทางบน
ภูเขาแคบลงมาเหลือเพียงสองเลนเล็กๆ พอสวนกันได้ ขับไต่
ความสูงขึ้นไป 

จุดหมายแรกก่อนถึงชุมชนแม่กำาปอง คือ โครงการ
หลวงตีนตก นอกจากจะเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชพันธ์ุบนที่
สูงหลายอย่าง โครงการหลวงตีนตกยังมีที่พักที่สวยงามให้
บริการแก่นักเดินทางด้วย รวมทั้งร้านอาหารและกาแฟที่
ตกแต่งสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ แน่นอนว่าเรา
ไม่พลาดที่จะลองชิมรสชาติอาหารของที่นี่ด้วย ซึ่งใช้วัตถุดิบ
สดใหม่ท่ีผลิตข้ึนภายในโครงการหลวงตีนตก ก่อนตบท้ายด้วย
กาแฟสดของโครงการหลวงที่หอมอร่อย แนะนำาให้ลองเมนู
กาแฟที่ชื่อว่าตีนตก On The Rock รับรองตาสว่างแน่นอน

บ้านพักสำาหรับนักท่องเที่ยวนั้นวางตัวชิดกับ
ลำาธาร และค่อยๆ ยกตัวตามความลาดเอียงของภูเขา
อิงอยู่กับป่าธรรมชาติท่ีเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์ ใครที่
สนใจจะเข้าพักที่นี่ต้องติดต่อจองมาล่วงหน้าเพราะคิว
เข้าพักค่อนข้างจะแน่นโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว แต่
แนะนำาว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียวสำาหรับการพักค้างแรม
ที่บ้านพักของโครงการหลวง นอกจากจะสวยงามแล้ว
ยังสะดวกสำาหรับการท่องเที่ยวโดยรอบ 

เท่าที่สังเกต เห็นว่ามีหนุ่มสาวชาวเชียงใหม่
ขับรถขึ้นมาท่องเท่ียวแบบไปกลับกันพอสมควรเพราะ
ใช้เวลาจากตัวเมืองมาท่ีน่ี ขับรถสบายๆ ไม่เกินหน่ึงช่ัวโมง
ก็ถึงแล้ว

หลังจากชมธรรมชาติที่โครงการหลวงตีนตก
จนเต็มอิ่ม หมุดหมายต่อไปคือเดินทางไปยังชุมชน
แม่กำาปอง ซ่ึงอยู่ห่่างจากโครงการหลวงตีนตกสูงข้ึนไปอกี
ราวสี่กิโลเมตร จากจุดนี้ถนนจะชันขึ้นในบางช่วงและ
เส้นทางคดเค้ียว การขับขี่รถสำาหรับผู้ท่ีไม่ชำานาญทาง
ภเูขากค็วรขบัอยา่งระมดัระวงั แตไ่มต่อ้งเปน็ห่วงเพราะ
เส้นทางไม่ได้ยากและกำาลังเครื่องยนต์ของรถเก๋งทั่วไป

สามารถวิ่งได้สบายมาก แต่ไม่ประมาทไว้ก่อนเป็นดีที่สุด
ชุมชนแม่กำาปองไม่ค่อยมีที่จอดรถแนะนำาว่าให้จอดที่วัด

คนัธาพฤกษา ซึง่พอจะมลีานจอดเลก็ๆ ไว้รองรบั แล้วใช้วธิเีดนิออกกำาลงั
แวะท่องเทีย่วไปตามจดุต่างๆ ของหมูบ้่านดทีีส่ดุ เรยีกว่าอยูบ่นนีอ้ากาศดี 
ธรรมชาติสมบูรณ์ ผู้คนน่ารัก ไม่ต้องรีบไปไหน ถึงแม้ว่าจะกลับลง
ไปพักในตัวเมืองก็มีเวลาเหลือเฟือ ที่โดดเด่นในวัดก็คือวิหารเก่าที่ทำา
ด้วยไม้สักทองทั้งหลัง บนหลังคาถูกปกคลุมด้วยมอสเฟิร์นเขียวชอุ่ม 

>หนุ่มนักปั่น ปั่นจักรยานเสือหมอบ
จากตัวเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาท่องเที่ยว
ที่แม่กำาปอง
>บรรยากาศความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้าน
แม่กำาปอง
>ในหมู่บ้านแม่กำาปองชาวบ้านวางขายของ
ให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าบ้าน

>The Giant หลังฝนตก

>ัวิหารเก่าวัดคันธาพฤกษา 
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หากใครเลือกพักที่แม่กำาปอง ที่นี่มีที่พักเล็กๆ ของเอกชนซ่ึงคือ
ชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้งบ้านแบบโฮมสเตย์ก็มี ซึ่งเป็นสมาชิกของ
หมู่บ้านให้บริการอยู่หลายหลัง 

เส้นทางเดินเท้าในหมู่บ้านตัดผ่านบ้านเรือน เลาะตาม
ลำาธารเข้าไปในชายป่าก่อนไปสิ้นสุดที่นำ้าตก เป็นเส้นทาง
เดินเท้าเส้นสั้นๆ พอเหง่ือซึม จากนำ้าตกเราเดินกลับลงมาโดย
ใช้เส้นทางบนถนน เดินย้อนลงมาไม่ไกลจะพบกับร้านกาแฟ
ยอดนยิมสำาหรับผู้ทีแ่วะมาเยอืนแม่กำาปอง ร้านชมนกชมไม้ เพราะ
เป็นร้านกาแฟทีต่ัง้อยูบ่นจดุสงูทีส่ดุของหมูบ้่าน ตรงระเบยีงของร้าน
สามารถมองลงไปเห็นชมชุนแม่กำาปองที่วางตัวลดหลั่นตามความ
ลาดชันของหุบเขา โอบล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวแน่นขนัด จิบกาแฟ
พร้อมชิมเค้กอร่อย นั่งพักให้สบายใจก่อนเดินย้อนตามทางถนน
กลับไปที่รถ หากมีเวลาเหลือ เส้นทางที่ขับขึ้นมานี้หากขับตรง
ผ่านแม่กำาปองขึ้นไปอีกราวยี่สิบกว่ากิโลเมตร จะไปถึงอุทยานฯ 
แจ้ซ้อนของจังหวัดลำาปางได้ แต่เรามีจุดหมายถัดไปอยู่ในใจแล้ว 
หลังจากพักชื่นชมธรรมชาติของแม่กำาปองเต็มที่ก็เดินย้อนกลับ
ลงไปทีว่ดัเพือ่ขบัรถต่อไปยงัจดุหมายถดัไป (แต่สำาหรบัคนทีไ่ม่อยาก
เดนิ ร้านกาแฟชมนกชมไม้มีที่จอดรถไว้ให้บริการ อยู่ก่อนถึงร้าน
นิดหน่อย) แน่นอนว่าในชุมชนก็ยังมีร้านกาแฟน่านั่งอีก บางร้าน
ก็วางตัวอยู่ติดกับลำาธารเลย

ต้นไม้ยักษ์ The Giant
จดุหมายตอ่ไปเราขับยอ้นกลบัลงมาทางเดมิเพือ่จะใชเ้สน้

ทางไปยังบ้านป๊อก ทางแยกจะอยู่ก่อนถึงโครงการหลวงตีนตก 
ใหส้งัเกตปา้ยทีเ่ขยีนบอกไปบา้นปอ๊ก จะมปีา้ยชีท้างไปรา้น The 
Giant อยู่ เลี้ยวขวาวิ่งไปตามทางได้เลย เส้นทางไป The Giant 
คอ่นขา้งสงูชนัและคดเคีย้วกวา่เสน้ทางไปแมก่ำาปอง แตเ่ปน็ถนน
ซีเมนต์อย่างดีไปตลอดทาง

เพียงชั่วอึดใจเดียวขับไปตามทางไม่ไกลนักเราก็มาถึง 
The Giant ร้านกาแฟสุดเก๋ตั้งอยู่บนต้นไม้ขนาดใหญ่มิเพียง
เปน็รา้นกาแฟ แตย่งัมหีอ้งพกัใหบ้รกิารสำาหรบันกัทอ่งเทีย่วดว้ย 

แรกเห็นภาพร้านกาแฟนี้ใน Internet เราไม่คิดว่าต้นไม้
จะใหญ่โตนัก แต่เมื่อขับรถไต่ความชันมาจนถึง ขนาดของมัน
สมกับชื่อ The Giant จริงๆ ร้านปิดวันจันทร์ เปิดบริการตั้งแต่ 
11.00-15.00 น. แต่สำาหรบัแขกทีเ่ข้าพกัสามารถขึน้ไปใช้บรกิาร
ได้ตลอดเวลา ห้องพักของท่ีนี่มี 5 ห้องเท่านั้น สำาหรับเราแวะ
มาเพียงแค่จิบกาแฟและชมบรรยากาศ น่าเสียดายนิดหน่อยที่
ฝนตกลงมาอย่างหนกัก่อนทีเ่ราจะมาถงึ แต่กไ็ด้บรรยากาศชุม่ฉำา่ 
หากใครชอบธรรมชาติแนะนำาให้ขึ้นมาพักที่นี่ เพราะบรรยากาศ
โดยรอบนัน้ยงัสมบูรณ์อยูม่าก จากร้านกาแฟและห้องพกัสามารถ
มองออกไปเหน็ทวิเขาและป่าเขยีวชอุม่ด้านล่างได้ ตวัอาคารสร้าง

อยู่บนต้นไม้ ห้องพักอยู่ด้านล่าง ด้านบนสุด
เป็นระเบียงกว้างซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านกาแฟ 
มีอาหารขายด้วยแต่เมนูมีไม่มากนัก

หากเป็นช่วงท่องเท่ียวแนะนำาให้
โทรมาจองท่ีนั่งก่อน เพราะตัวร้านกาแฟ
ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากนัก 
เราปดิวนัแรกของการเดนิทางดว้ยการใชเ้วลา
อย่างไม่เร่งรีบที่ The Giant ก่อนจะขับกลับ
ลงไปพักในตัวเมืองเชียงใหม่ 
Day 2

ใน เว็ บ ไซต์ แนะนำ าที่ ท่ อ ง เที่ ย ว
เชียงใหม่ บอกว่าสวนฟฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นหนึ่งในสิบสถานที่ซึ่ง
หนุม่สาวชาวเชยีงใหมม่าเชค็อนิกนับอ่ยทีส่ดุ 
ไม่เพียงเท่านั้นยังติดอยู่ในอันดับต้นๆ เสีย
ด้วย ฟังแล้วชวนให้สงสัย เมื่อสืบค้นเข้าไป
ดูก็พบว่าที่นี่มีมุมให้ถ่ายภาพมากมาย โดย
เฉพาะในอาคารเรือนกระจกทั้งอาคารใหญ่
และอาคารเล็ก ท่ีสำาคัญท่ีนีไ่มไ่กลจากตวัเมอืง 
โดยอยู่ในเขตอำาเภอแม่ริม ซึ่งมีสถานที่
ทอ่งเทีย่วใหช้มมากมายสำาหรบันกัทอ่งเทีย่วทัง้
ชาวไทยและต่างชาติ เรายังได้ข่าวมาว่า สวน
ฟฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
จะเปิดจุดท่องเที่ยวธรรมชาติจุดใหม่ นั่นคือ
ทางเดินศึกษาธรรมชาติชมเรือนยอด หรือ
ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Canopy Walkway 
ไมเ่พยีงเทา่นัน้ยงัเปน็ทางเดนิศกึษาธรรมชาติ
เรอืนยอดไมท้ีย่าวและสงูทีส่ดุในประเทศไทย
อีกด้วย 

สายๆ เราขบัรถออกจากตวัเมอืงแบบ
ไมต่อ้งเรง่รบี ใชเ้สน้ทางเชยีงใหม-่แมร่มิ ถนน
เส้นนี้ขับรถได้สบายๆ ไม่ยาก แม้จะเป็นทาง
ขึ้นเขาแต่ไม่ชัน ถนนสองเลนมีความกว้าง
และมีไหล่ทาง แต่มีรถราวิ่งคึกคักเพราะเป็น
ถนนสายท่องเที่ยวที่สำาคัญของเชียงใหม่

ใช้เวลาไม่นานก็มาถึง เสียค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่คนละ 40 บาท รถยนต์นั่งอีกคันละ 
60 บาท ก็เข้าไปเที่ยวชมด้านในได้ นอกจาก
อาคารเรือนกระจกท่ีเป็นจุดท่องเท่ียวสำาคัญ 
ยังมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ท่ีหากใครพาเด็กๆ 
มาเท่ียวไมค่วรพลาดการไปเท่ียวชม จดัแสดง
เรือ่งราวเกีย่วกบัธรรมชาตไิวไ้ดอ้ยา่งนา่สนใจ 
มีเจ้าหน้าที่คอยนำาชมอธิบายเร่ืองราวของ

ส่วนต่างๆ นอกจากเด็กๆ จะสนุกสนาน ยัง
ไดค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความสำาคญัของ
ธรรมชาติด้วย

แต่ที่เราต้องการสัมผัสคือ Canopy 
Walkway ทางเดินสร้างอย่างแข็งแรงด้วย
โครงสร้างเหล็กอย่างดี ทอดตัวสูงตัดข้าม
เข ้าไปในราวป่า มีจุดแวะให้ชมวิวและ
เรือนยอดของต้นไม้เป็นระยะ ทางเดินนี้เปิด
ให้เข้าชมอย่างไม่เป็นทางการ โดยจะเริ่มใน
เดือนพฤศจิกายนนี้ และจะเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการเสรจ็สมบรูณ์ในเดอืนสงิหาคมปีหน้า 
เจ ้าหน้าที่ของสวนฟฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ บอกกับเราว่า ยังต้อง
จัดทำาในส่วนของป้ายสัญลักษณ์และในส่วน
ที่เกี่ยวกับแสงไฟเพิ่มเติม เพราะในอนาคต
ทางเดนิเส้นนีจ้ะเปิดให้เข้าชมในเวลากลางคืน
ด้วย ไม่ต้องสงสยัเลยว่าเมือ่ทกุอย่างสมบรูณ์
เราจะกลับมาชมป่าบนเรือนยอดยามคำ่าคืน
อย่างแน่นอน

จากสวนฟฤกษศาสต ร์ สม เ ด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  ขับขึ้นไปอีกไม่ ไกล
สามารถแวะขึ้นไปท่องเท่ียวท่ีม่อนแจ่มได้ 
แต่เราขับย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิม แดด
ยามบา่ยส่องแสงรุนแรง บนเส้นทางนีใ้กล้กบั
สถานที่พักขึ้นชื่อระดับโลก Four Seasons 
มี ร้ า นก าแฟบร รย าก าศดี ห ล า ย ร้ า น 
เลยทางเข้า Four Seasons มาไม่ไกล ร้าน 
TITA Gallery Coffee กาแฟรสขาติดี ขนม
อร่อย ที่สำาคัญบรรยากาศตกแต่งร้านน่านั่ง 
และยังมี Gallery เล็กๆ ให้้ชื่นชมงานศิลปะ 
หลบแดดร้อนยามบ่ายอยู่ในร้านกาแฟ ก่อน
มุ่งไปยังจุดหมายสุดท้าย

หน้านี้
>บรรยากาศเส้นทางสู่บ้านแม่กำาปอง

>นักท่องเที่ยวที่ร้านชมนกชมไม้ แม่กำาปอง
>มุมหนึ่งบน The Giant

>บรรดาต้นกระบองเพชร ภายในอาคาร
เรือนกระจก
หน้าตรงข้าม 

>ท่ามกลางป่าที่สมบูรณ์มองเห็นทางเดิน
ชมธรรมชาติบนเรือนยอด ทอดตัวข้าม

ผืนป่า



สวนฟฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ

บ้านแม่กำาปอง

โครงการหลวงตีนตก

เมืองเชียงใหม่

Grand Canyon

The Giant

เช
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ม่-

แม
่ออ

น

เชียงใหม่-แม่ริม

ถ.เลียบคลองชลประทาน
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Grand Canyon
จุดสุดท้ายที่เราไป ดูเหมือนว่า 

ไม่ได้อยู่ในเส้นทางท่ีคุ้นเคย จากตัวเมือง
ใช้ เส้นทางเลียบคลองชลประทาน 
ขับตรงไปจนถึงสี่แยกพืชสวนโลก 
จากนั้นขับตรงต่อไปอีกจนกระทั่งเจอ
สี่แยกไฟแดงให้ตรงต่อไปอีกประมาณ 
4 กิโลเมตรเศษจะเห็นปั้ม PT อยู่ทาง
ซ้ายมือ เลยปั๊มไปไม่ไกลจะมีทางแยก
ให้เลี้ยวขวาขับขึ้นสะพานข้ามคลอง 
จากตรงน้ีเราจะเห็นป้ายบอกทางไปสู่ 
Grand Canyon เชยีงใหม ่ขบัตรงเขา้ไป
ตามป้ายบอกทางอีกไม่ไกล จะพบกับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่กำาลังเป็นที่ชื่นชอบ
ของบรรดาชาวต่างชาติที่แวะมาเยือน
เชียงใหม่

Grand Canyon เชียงใหม่คือ
บ่อดินเก่าที่ถูกขุดเอาหน้าดินไปขาย
จนกลายเป็นหลุมลึก การขุดดินนั้นต้อง
หยุดลงเมื่อไปเจอเข้ากับตานำ้าใต้ดิน
สุดท้ายนำ้าค่อยๆ เอ่อท่วมขังบ่อดิน
กว้างใหญ่แห่งนี้ บางมุมหลงเหลือคัน
ดินสงูรปูทรงแปลกตา กลายเป็นเสมอืน
หน้าผาที่ผุดขึ้นเป็นเกาะอยู่กลางนำ้า

ผืนนำ้ าสี เขียวจางๆ ชวนให ้
ลงไปแหวกว่าย แต่ทว่าระดับความ
ลึกของนำ้าในบ่อดินนี้ก็มากเอาการ
วันที่ เ ร า ไป เ ยื อนมี นั กท ่ อ ง เที่ ย ว
ชาวต่างชาติลอยคอแช่นำ้าอยู ่อย ่าง
สบายใจ นักท่องเที่ยวไทยนิยมเดิน
ถ่ายรูปอยู่บนแนวคันดินมากกว่าที่จะ
ลงไปเล่นนำ้า เจ ้าหน้าที่บอกเราว่า
เสาร์-อาทิตย์จะคนเยอะ ช่วงบ่ายๆ 
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตนิยิมมาเล่นนำา้
คลายร้อนที่นี่

สำาหรับใครที่ชอบถ่ายภาพกับ
ทิวทัศน์แปลกตา Grand Canyon 
เชียงใหม่เหมาะมากทีเดียว ที่นี่ต้องเสีย
ค่าเข้า 50 บาท บัตรเข้าสามารถเอาไป
แลกเครื่องดื่มได้หนึ่งดื่ม

วัตถุประสงค์เดิมของสถานท่ีนี้มิได้มุ่งหวังเพื่อ
สร้างสรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลย แต่สุดท้ายความ
แปลกตาของภูมิทัศน์ก็ชักจูงใจให้ผู้คนเสาะหาเข้ามา
จนค้นพบ และตามมาซ่ึงการจัดการ สุดท้ายกลายเป็น
หมุดหมายที่ผู้คนจำานวนมากแวะมาเยือน เรานั่งดู
บรรยากาศแปลกตาจนแสงสุดท้ายค่อยๆ เลือนหายไป
ฺDay 3 ปิดทริป

เชียงใหม่ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่อยู่ในใจ
นักเดินทางเสมอมา โดยเฉพาะเมื่อถึงช่วงเวลาเทศกาล
ประเพณีสำาคัญ และเม่ือฤดูหนาวเวียนมาถึง อากาศเย็น
ดึงดูดให้นักเดินทางมุ่งสู่เชียงใหม่ เดินทางเข้าสู่สถานท่ี

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่หลายจุด รวมไปถึงการ
แวะไปเยือนสถานที่สำาคัญทางศาสนาเพื่อความเป็น
สิริมงคลและความรู้สึกทางด้านจิตใจ เชียงใหม่ยังมีร้าน
อาหารร้านกินดื่มมากมาย โดยเฉพาะร้านกาแฟท่ีมีให้
เลือกหลากหลายกระจายอยู่ท่ัวทุกมุมเมือง ก่อนส่งรถ
คนืในวนัสดุทา้ย เราแวะไปเยอืนรา้นกาแฟเลก็ๆ ทีช่ือ่วา่ 
ขจี (Khagee) เจา้ของรา้นเป็นบารสิตา้หนุม่ชาวไทยและ
ภรรยาสาวนกัอบขนมชาวญีปุ่น่ อยากจะแนะนำาวา่หาก
แวะมาเยือนเชียงใหม่ ชมชอบดื่มกาแฟและพิสมัยใน
ขนมอบ ควรจะต้องแวะไปเยือนร้านน้ี รับรองว่าไม่ผิดหวัง 
ขจีต้ังอยู่บนถนนสายเชียงใหม่-ลำาพูน อยู่ไม่ไกลจาก
สะพานนวรัตน์ 

เมื่อถึงเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่จากภัทรลิสซิ่ง
รอเราอยู่ที่สนามบิน ส่งมอบรถคืน จากนั้นก็เตรียมตัว
บินกลับกรุงเทพฯ เผชิญหน้ากับความวุ่นวายของเมือง
ใหญ่ที่เรารักอีกเมือง การท่องเที่ยวคราวนี้นับว่าสะดวก
สบายกับบริการรถเช่าของภัทรลิสซิ่ง

หน้านี้
>บรรยากาศร้าน Tita Gallery Coffee
>พืชพันธ์ุแปลกตาในอาคารเรือนกระจก

>นักท่องเที่ยวพายบอร์ดออกไปกลางผืนนำ้า
หน้าตรงข้าม 

>หน้าผาดินรูปทรงแปลกตากลางแอ่งนำ้า

ราคา (บาท) / วัน

TOYOTA VIOS 1.5  750.00

TOYOTA ALTIS 1.6  950.00

ISUZU MU-7   1,100.00

TOYOTA CAMRY 2.0 1,540.00

TOYOTA COMMUTER  1,650.00

(ดีเซล)

* ราคานี้รวม VAT 7%

** ยังไม่รวมค่าประกันรถยนต์ 200 บาท/วัน (เพื่อ

ยกเว้นค่า Deduct หรือ Excess ซึ่งถ้าลูกค้าไม่ได้

ซื้อประกันไว้ หากเกิดอุบัติเหตุ ทางบริษัทจะเรียก

เก็บ 1,000 บาท/ครั้ง เว้นแต่ลูกค้าจะเป็นฝ่ายถูก)

*** กทม. รับ-คืนรถเช่าที่ อาคารเมืองไทยภัทร 

รัชดาภิเษก / เชียงใหม่ รับ-คืนรถเช่าท่ี สนามบิน

เชียงใหม่

เอกสารที่ต้องใช้ในการเช่ารถ

บัตรพนักงาน

บัตรประชาชน และ ใบขับขี่

บตัรเครดติ เพือ่ชำาระคา่บรกิารและลอ็ควงเงนิ

วงเงินประกัน (ล็อควงเงิน)

1500 cc. / 1600 cc. 20,000 บาท

1600 cc. ขึ้นไป 30,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 

0 2290 7575 ต่อ 517  ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์

ภัท
รล
ิสซ
ิ่ง

เช่า
ระย

ะสั้น

รถ
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งานนิทรรศการ Venice Architecture Biennial 
เป็นงานเทศกาลสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จัก
มากที่สุดในโลก ตัวงานที่จัดสองปีครั้งนั้นได้รับความสนใจ
จากผู้คนในแวดวงการออกแบบและสถาปัตยกรรม และ
ในแต่ละปีการประกาศชื่อผู้ได้รับตำาแหน่ง Curatorial 
Director (ภัณฑารักษ์ของเทศกาล) ของงานมักจะกลาย
เป็นข่าวพาดหัวเสมอ นั่นเพราะวิสัยทัศน์ของ Director 
แต่ละคนคือตัวกำาหนดทิศทางของเนื้อหาหรือธีมของงาน
ในปีนั้นๆ Venice Architecture Biennale ที่จะจัดขึ้น
ในปี 2016 นั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะ
บุคคลที่ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งผู้ควบคุมทิศทางเนื้อหา
การสร้างสรรค์ของนิทรรศการคือ Alejandro Aravena 
แห่งสำานักงานออกแบบ ELEMENTAL

สถาปนิกชาวชิลีวัย 48 ปีคนนี้เป็นที่รู้จัก
จากผลงานออกแบบโครงการเพื่อสังคมนับไม่ถ้วน 
ทั้งในประเทศบ้านเกิดของเขาเองและประเทศอื่นๆ 
โดยเฉพาะในภูมิภาคอเมริกาใต้ที่เน้นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพื่อคนหมู่มากและผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ผ่านการทำางานกับรัฐบาลและภาคเอกชน
ในโครงการต่างๆมากมาย 

สำานักงานสถาปัตยกรรม Elemental ที่ 
Aravena ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้ก่อตั้งนั้นมีออฟฟิศอยู่ที่
ซานติอาโก ชิลี โดย Aravena นั้นเป็นสถาปนิกที่
เชี่ยวชาญด้านโครงการอาคารสงเคราะห์และการ
พัฒนาเมือง แบบบ้าน Half Finished Home ที่เขา
ออกแบบให้โครงการ Quinta Monroy ใน Iquique 
ประเทศชิลี คือหนึ่งในงานของ Elemental ที่เป็น
ที่รู้จักและสะท้อนปรัชญาการทำางานของพวกเขา
มากที่สุด มันกลายมาเป็นแบบบ้านในโครงการ
อีกหลายโครงการทั้งที่มีรัฐบาลและเอกชนเป็น
ผู้ให้งบประมาณ ในอีกหลายๆ เมืองของชิลี หรือ 
Montery Housing ในเม็กซิโก แนวคิดของบ้าน 
“ครึ่งหลัง” นี้ มาจากโจทย์ในการสร้างที่พักอาศัย
ต้นทุนตำ่าเพื่อที่รัฐบาลจะสามารถให้การสนับสนุน
ด้านการก่อสร้างได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไป
ได้จริง ในขณะที่การออกแบบถูกนำาเข้ามาเพื่อช่วย
สร้างสรรค์บ้านที่ตอบสนองจำานวนและความต้องการ
ของผู้อยู่อาศัยและมีมูลค่าเพิ่มได้เมื่อเวลาผ่านไป
พร้อมกับคุณภาพที่มีมาตรฐาน การสร้างบ้านครึ่ง
หลังช่วยคุมงบประมาณให้อยูใ่นจำานวนทีก่ำาหนด ใน
ขณะทีพ่ื้นที่ว่างอีกครึ่งหนึ่งถูกเว้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัย
ทำาการต่อเติมเองในอนาคตเมื่อครอบครัวมีการ
ขยับขยายหรือสถานภาพทางการเงินเอื้ออำานวย 
การจัดการพื้นที่ดังกล่าวให้ทางเลือกที่ไม่ต้องจบลงที่
ห้องแฟลตแคบๆ ที่ไม่สามารถขยับขยายพื้นที่ได้อีก 
โดยให้อำานาจเจ้าของบ้านในการเป็นผู้สร้างสรรค์พื้นที่
ต่อ โดยสถาปนิกเป็นผู้วางกรอบการต่อเติมนั้นเอาไว้
ก่อน ด้วยบทบาทของการออกแบบ การเติบโตอย่าง
ไร้ระเบียบของบ้านในชุมชนแออัดจึงถูกวางควบคุมไว้
อย่างมีแบบแผน

The 
Power of 
Synthesis

ซ้ายมาขวา บนลงล่าง
- บ้าน Half Finished Home ใน โครงการ Quinta Monroy  ใน 
Iquique ประเทศชิลี ก่อนและหลังได้รับการต่อเติมโดยผู้พักอาศัย
- Villa Verde Housing ใน Constitución ชิลี อีกหนึ่งแบบบ้านจาก
แนวคิด Half Finished Home ที่ Aravena นำามาใช้สร้างที่พักให้กับ
คนงานของบริษัท Arauco Forest Company หลังจากเกิดสึนามิ
- Alejandro Aravena แห่ง ELEMENTAL

Art & Culture

เรื่อง : ธนว์กัญญา
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หากไม่นับโครงการออกแบบอื่นๆ ทั้ง
อาคารมากมายแล้ว อีกหนึ่งโครงการที่น่า
จดจำาที่สุดของ Elemental คือการฟื้นฟูเมือง 
Constitución ของชิลีหลังแผ่นดินไหวและ
สึนามิครั้งใหญ่ในปี 2010  ที่พวกเขาภายใต้
การนำาของ Aravena ได้รับมอบหมายหน้าที่
ในการออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างของเมืองขึ้นมา
ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย อาคารและพื้นที่
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงการคิด
แผนแม่บทที่จะช่วยป้องกันเมืองจากภัยพิบัติ
สึนามึและนำ้าท่วมในอนาคต โดยพื้นที่ชายฝั่ง
แม่นำ้าเป็นจุดที่รับความเสียหายจากสึนามิ
เข้าสู่เมืองโดยตรงและเคยถูกครอบครองด้วย
เอกชน บ้านเรือนประชาชน ทั้งที่อยู่โดย
ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย คนรวยและคนจน
ที่มีที่ดินอยู่บริเวณนั้นที่ล้วนแล้วแต่อิดออด
จะย้ายออก Elemental ทำางานด้วยการคำานึง
ถึงความคิดเห็นของชุมชนเป็นหลักนำาเสนอ
ทางเลือกสามทางเลือก นับตั้งแต่การปล่อยให้
พื้นที่เสี่ยงดังกล่าวเป็นที่ว่างไม่มีคนครอบครอง 
ไปจนถึงการสร้างกำาแพงยาวเพื่อป้องกันพื้นที่
จากการบุกรุกที่ผิดกฎหมาย และใช้กำาแพงเป็น
แนวป้องกันสึนามิ และทางเลือกสุดท้ายคือ
การเปลี่ยนพื้นที่นั้นให้เป็นชายป่าริมนำ้า ที่จะ
ทำาหน้าที่เป็นทั้งกันชนให้เมืองหากเกิดสึนามิ
ในอนาคต และเป็นการเรียกคืนและสร้างพื้นที่
สาธารณะริมนำ้าให้กับประชาชน โดยสมาชิก
เมือง Constitución ได้รับสิทธิ์ในการโหวต
ทางเลือกที่พวกเขาต้องการ ซึ่งสุดท้ายแล้ว 
พวกเขาก็เลือกการสร้างป่า อันเป็นทางเลือก
ที่ Aravena เห็นด้วย อย่างไรก็ดี แนวทางการ
ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมหรือ Participatory 
Design ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ดังที่ 
Aravena ได้เคยกล่าวไว้ มันเต็มไปด้วยความ
กดดัน ขัดแย้งและปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
งบประมาณ ความขัดแย้งของสมาชิกในชุมชน 

ประเด็นทางการเมืองที่ต้องฟันฝ่า ซึ่งตรงกันข้าม
กับจิตนาการเชิงอุดมคติที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันสร้าง
อนาคตที่สดใสที่ทุกคนเห็นด้วยและเข้าใจซึ่งกัน
และกันอย่างที่ใครหลายใครคิดว่ามันเป็น

แนวคิดการทำางานของ Aravena 
และผลงานที่ผ่านมาของเขาล้วน
เป็นเหตุเป็นผลกับธีมงานที่ชวนติดตามยิ่ง
ของ Venice Architecture Biennale 2016 
“Reporting From the Front’ คือธีม
ที่เต็มไปด้วยนัยของการต่อสู้กับสิ่งที่ Aravena 
เรียกว่า “ความเฉยชาต่อความเป็นจริง” ในขณะที่
งานก่อนหน้าที่จัดขึ้นในปี 2014 ที่มีสถาปนิก
ซูเปอร์สตาร์อย่าง Rem Koolhaas เป็น Director 
ประสบความสำาเร็จอย่างล้นหลามและเป็น
ที่เฝ้ารอของใครหลายๆคน ในปี 2016 ผู้ชมอาจจะ
ได้เห็นจุดเปลี่ยนของเนื้อหาและการให้ความสำาคัญ
รวมไปถึงการเรียกร้องต่อบทบาทหน้าที่และความ
สามารถของกลุ่มคนจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่เปลี่ยนผ่านไปจากการตื่นเต้นชื่นชมกับแนวคิด 
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความสวยงาม
สุนทรียะไปสู่การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

ในขณะที่คนทั่วไปมองวิชาชีพสถาปนิก
เป็นเรื่องแปลกแยกและไกลตัว อาจเพราะไม่ใช่
ทุกคนที่เรียกหาสถาปนิกเวลาที่พวกเขาต้องการ
สร้างบ้านสักหลัง ภาพลักษณ์ของสถาปนิกมัก
ผูกติดอยู่กับการออกแบบสร้างที่อยู่อาศัยมีราคา 
อันส่งผลให้วิชาชีพนี้วางตัวอยู่ห่างประชากรส่วน
ใหญ่ของโลกไปโดยปริยาย ทั้งๆ ที่ในความเป็น
จริงแล้วบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยและประกอบกัน
ขึ้นมาเป็นชุมชน พื้นที่สาธารณะ เส้นทางสัญจร 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมุนษย์ที่เป็นสมาชิกในชุมชน 
ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม หลายทศวรรษแห่ง
การห่างหายจากผู้คนและชุมชนไปให้ความสำาคัญ
กับนวัตกรรมการออกแบบเพื่อสร้างสุนทรียภาพ

ที่มีเพียงคนเพียงหยิบมือที่สามารถเข้าถึงได้ 
ทุกอย่างอาจจะกำาลังเปลี่ยนไป มีคนกลุ่มหนึ่ง
กำาลังพยายามอย่างยิ่งยวดในการดึงเอาผู้คน
และชมุชนเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของการขบัเคลือ่น
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง งานสถาปัตยกรรม
ของ Aravena และ ELEMENTAL จึงไม่ได้
เป็นแค่เพียงต้นแบบที่พักอาศัยงบประมาณตำ่า
คุณภาพสูงที่สำาเร็จได้ผ่านการออกแบบเท่านั้น 
หากแต่มันยังเป็นตัวแทนที่แสดงถึงแนวทางการ
ออกแบบที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากผู้ใช้และ
เพื่อผู้ใช้ท่ามกลางข้อจำากัด เช่น งบประมาณ 
ราคาที่ดิน และโอกาสทางเศรษฐกิจ อันเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับสากลกับประชากร
ส่วนใหญ่ของโลกนี้อีกด้วย

Credits:
Elemental.com
Retown.com
Archdaily.com
Massivesmall.com
Ted.com

หน้านี้
- สภาพริมอ่าวของเมือง Constitución หลังถูกถล่มด้วยสึนามิ 
และแนวป่าที่กำาลังถูกสร้างขึ้นเพื่อฟื้นฟูสภาพเมือง
หน้าตรงข้าม
- Monterey Housing โครงการที่พักอาศัยที่ Monterey 
Housingในเม็กซิโก
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 หากลองสำารวจดูคนรอบรอบข้าง 
เราก็จะพบว่าในสังคมเราวันนี้ประกอบ
ไปด้วยคนสารพัดรุ่น เท่าที่พอนึกออก (แบบ
ไม่เป็นทางการ) ก็ได้แก่ คนรุ่นลายคราม, 
บุปผาชน (ฮิปปี้ ) , คนเดือนตุลาฯ, ยัปปี้ , 
เด็กฮาร์ด, เด็กแนว, เด็กสก๊อย, พวกเต่าล้านปี, 
เด็กแว้น ฯลฯ คนแต่ละรุ่นที่ว่ามีอายุไม่เท่ากัน 
แถมยังมีวิถีการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกันด้วย ซ่ึงเม่ือ
ต้องมาอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน จึงทำาให้เกิด
สิ่งที่นักวิชาการนิยามว่า Generation Gap 
หรือช่องว่างระหว่างวัย นั่นเอง
  คนรุ่นใหม่  และคนรุ่นเก่า แท้
ที่จริงแล้วก็คือคนเหมือนๆ กัน หากแต่เกิด
ต่างยุคสมัยกัน ก็เลยถูกหล่อหลอมด้วยภาวะ
แวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างกันไป ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้คนแต่ละยุคสมัยมีกรอบ
ความคิด พฤติกรรม รสนิยม และมุมมองการ
ใชช้วีติทีแ่ตกตา่งกนัไปอยา่งไมอ่าจหลกีเลีย่งได้
 การจำาแนกคนออกเป็นรุ่นๆ นั้น มี
ประโยชนย์ิง่ตอ่การสือ่สาร ชว่ยใหส้ามารถเจาะ
เข้าถึงยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นส่ิงที่ขาดไม่ได้ในแวดวงการเมืองการ
ปกครอง และการวางแผนการตลาด ทว่า
สำาหรับคนท่ัวๆ ไปแล้ว ความรู้นี้เป็นเสมือน
ความพยายามสลายช่องว่างระหว่างวัย และ
เสริมสร้างความเข้าใจในความแตกต่าง ซึ่ง
ช่วยให้เราใช้ชีวิตร่วมในสังคมเดียวกันได้อย่าง
ปรองดองในที่สุด

Gen B : Baby Boomers
 ได้แก่คนรุ่นหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 
หรือเกิดในระหว่าง พ.ศ. 2489–2507 ซึ่งเป็น
ยุคที่โลกอยู่ในภาวะปลอดสงคราม หลังจาก
กรำาศึกกันอย่างหนักหน่วงและรุนแรงจนสร้าง
ความสญูเสยีไปทัว่โลกไมน่อ้ยกวา่ 60 ลา้นชวีติ 
โลกจงึมคีวามตอ้งการกำาลงัคนเพือ่มารว่มฟืน้ฟู
ประเทศอย่างขนานใหญ่ และนั่นทำาให้อัตรา
การเพิ่มประชากรในรุ่นนี้สูงขึ้นอย่างไม่เคย
ปรากฏมาก่อน 

 คนที่ เกิดในรุ ่นนี้มักมีพฤติกรรม
อดออม รอบคอบ ขยัน และใช้ชีวิตอย่างมี
แบบแผน เพราะถกูพรำา่สอนโดยพ่อแม่ ซึง่ล้วน
ผ่านประสบการณ์อนัเลวร้ายจากสงครามกนัมา
ทุกคน
 ปัจจุบันเจเนอเรชั่น บี คือประชากร
ส่วนใหญข่องโลก และยงัทรงอทิธพิลอยูไ่มน้่อย 
เพราะหลายๆ คนยงัครองตำาแหนง่นกัปกครอง 
นักวางแผน และผู้บริหารในองค์กรสำาคัญ
ท่ัวโลก ส่วนพวกท่ีเกษียณไปแล้ว ก็ยังมีหลงเหลือ
อยู่เยอะเสียจนน่าเป็นห่วงว่าจะนำาไปสู่ปัญหา
คนแก่ล้นโลก

Gen X : Baby Busters
 เป็นนิยามของคนที่เกิดในช่วง พ.ศ. 
2508-2523 คนในยุคนี้จะมีความแตกต่างกับ
คนในยุค Baby Boomers เพราะเกิดมาในยุค
ท่ีได้รับการปูทางสร้างไว้ให้แล้ว อะไรๆ ที่คน
รุ่นพ่อแม่ขาดก็เอามาชดเชยให้ลูกหมด โดย
เฉพาะดา้นการศกึษา แถมยงัเปน็ยคุทีเ่ศรษฐกจิ
โลกอู้ฟู่อีกต่างหาก ชีวิตคนรุ่นนี้ก็เลยชิลๆ จน
สื่อตะวันตกบางแขนงตั้งฉายาให้คนรุ่นน้ีว่า 
slackers หรือ พวกชอบอู้ (งาน)
 ตัวแทนของเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ คือ
พวกที่เรียกตัวเองว่า Yuppies หรือพวกคน
หนุ่มสาวการศึกษาดี มีไม่น้อยเป็นเด็กจบนอก
เลยมีสิทธิ์เลือกอาชีพการงานที่มั่นคง ส่งผลให้
เป็นพวกมีรสนิมสูง ติดแบรนด์เนม ชอบใช้เงิน
แบบมือเติบด้วยวิธีการรูดบัตรช้อปสินค้าจาก
ทุกช่องทาง เพ่ือนำามาเสริมภาพลักษณ์ตนเอง
ให้ดูดีที่สุด

Gen Y : Millennials
 คื อคนที่ มี อ ายุ ร า วๆ  30  ปี ใ น
ปัจจุบัน เป็นกลุ่มวัยก่อร่างสร้างตัวและ
เปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ ท่ีมาของคำาเรียก 
เจเนอเรชั่น วาย นั้น ปรากฏครั้งแรกในหน้า
นิตยสาร Advertising Age เพื่อใช้จำาแนกกลุ่ม
เดก็รุ่นใหมท่ี่เกดิถดัจากรุ่น Generation X โดย

Talkin’ About Your Generation
World

เรื่อง : สุทัศน์
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พวกเขา ซึ่งอาจทำาให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แบบเชงิลกึดอ้ยลง (ชอบฉวยขอ้มลูของคนอืน่ มากกวา่
จะยอมคิดเอง)
 กับมาตรฐานสังคมที่ดีขึ้นกว่าก่อนมาก ใช้
ชีวิตสัมผัสกับอุปกรณ์ไฮเทคสารพัดชนิด และต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับโซเชียลเน็ตเวิร์คผ่านเฟสฯ และไลน์
ตลอดท้ังวัน ก็น่าเป็นห่วงว่า คนรุ่นนี้อาจเป็นพวก
กระหายความพึงพอใจแบบฉาบฉวย(แค่ได้ Like ได้ 
Chat ก็สุขใจแล้ว) ใจเร็วด่วนได้ ขี้เบื่อ ดูเหมือนเรียนรู้
เร็ว แต่กลับไม่ต้องการสาระลกึๆ (ไม่
ชอบอ่านอะไรยาวๆ) มีความอดทน
ในหน้าที่การงานน้อย หมกมุ่นอยู่
กับตัวเอง และมีพฤติกรรมทางเพศ
ที่โลดโผนกว่าคนรุ่นก่อนๆ 
 จริงๆ แล้ว เราสามารถ
นิยามเจเนอเรชั่นของคนแต่ละยุค
สมัยออกไปได้อีกมากมายจิปาถะ 
แตเ่ทา่ทีว่า่มานัน้เปน็ความพยายาม
จัดประเภทที่เห็นความแตกต่างได้เด่นชัด โดยอิงเอา
ตามวิถีวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ายังคงทรง
อทิธพิลอยา่งแขง็แกรง่ในแทบทกุสงัคมโลกวนันีแ้ละนา่
จะยาวไกลไปถงึอกีหลายทศวรรษขา้งหนา้...กเ็ปน็ไปได.้
   

ถือเอาปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) เป็นจุดเริ่ม
 บุ คลิ กภาพของคนรุ่ นนี้ มีหลาก
รูปแบบ แตกต่างกันไปตามพื้นถิ่น ทั้งยัง
ถูกนิยามชื่อเรียกเพิ่มเติมอีกมากมาย อาทิ 
Generation We, Generation Next, 
Millennials หรือ Echo Boomers (เพราะ
มีสัดส่วนจำานวนประชากรมากที่สุดในสังคม
เหมือนรุ่น Baby Boomers) อย่างไรก็ดีพวกที่
เป็นเจเนอเรชั่น วาย ขนานแท้นั้น มีพฤติกรรม
การใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ มาก 

 เ ห ตุ ผ ล ห นึ่ ง ก็
เพราะเกิดมาในยุคแห่ง
การปฏิวัติทางเทคโนโลยี
สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
ค น รุ่ น น้ี ส่ ว น ใ ห ญ่ จึ ง
รอบรู้ในโลกไฮเทคและ
อินเทอร์เน็ต เรียกว่าชีวิต
นี้ขาดมือถือไม่ได้ ถ้าเป็น 
พวกติดเล่นเกม ตอนน้ี
อาจจะกำ าลั งสนุ กกับ
เกมแนว retro ซึ่งเป็น
ประสบการณ์ความมัน

ที่ผูกพันมาตั้งแต่ครั้งวัยรุ่น โดยส่วนมากแล้ว
เป็นพวกฉลาดใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เพราะอยู่
กับมันมาตั้งแต่เกิด   
 ในส่วนของเจเนอเรชั่น วาย เพศหญิง 
พบวา่เปน็คนรุน่ทีม่คีวามเครยีดสงู มพีฤตกิรรม
บูชาสินค้าแบรนด์เนม ติดโซเชียลมีเดีย ฝักใฝ่
เรื่องทางเพศเป็นพิเศษ ใส่ใจในเสื้อผ้าหน้าผม 
วิตกกังวลรูปลักษณ์ตัวเองมากจนกลายเป็น
ลูกค้ารายใหญ่ของคลินิกศัลยกรรมพลาสติก
ในเวลานี้
 ในแง่ชีวิตครอบครัว จากการศึกษา
พฤติกรรม Gen Y เพศหญิงในสหรัฐฯ พบว่า 
คนรุ่นนี้เลือกอยู่เป็นโสดกันมากขึ้น จากสถิติ
ยอ้นไปเมือ่ 5 ปกีอ่น พบวา่มเีพยีง 22% เท่านัน้
ที่ตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาห์ ขณะที่ตัวเลข
อายุผู้สมรสครั้งแรกนั้นอยู่ที่ 26.5 ปี เมื่อนับ

จำานวนสาวโสดทัง้หมดทีม่อีายตุน้ๆ 30s พบวา่
มีจำานวนสูงกว่าทุกยุคสมัยในรอบ 60 ปีท่ีผ่านมา
เลยทีเดียว
   และถงึแมว้า่จะถกูตราหนา้วา่ไมค่อ่ย
สนใจสังคมรอบข้างเท่าไรนัก ถนัดแสดงออก
ผ่านทางหน้าจอมากกว่าการเผชิญหน้า แต่
คนรุ่นนี้ก็ได้ซึมซับเหตุการณ์ครั้งสำาคัญโลกไว้
เป็นบทเรียนชีวิตหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น เหตุ
ก่อการร้ายช็อกโลกเมื่อ 11 กันยายน 2001, 
ปัญหาโลกร้อน, ภาวะเศรษฐกิจถดถอยใน
สหรัฐฯ และวิกฤติยูโรโซนที่ทำาให้คนรุ่นนี้ต้อง
ตกงานและถังแตกจำานวนมาก
 เจเนอเรชัน่ วาย คอืคนกลุม่สำาคญัทีส่ดุ 
ในยคุนีแ้ละเปน็ทีส่นใจสำาหรบันกัการเมอืงและ
นักการตลาดเป็นพิเศษ คาดการณ์กันว่า ใน
ปี 2025 สัดส่วนคนรุ่นนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 75% 
หรือ 3 ใน 4 ของคนวัยทำางานทั่วทั้งโลก นั่น
หมายความว่า นี่คือกลุ่มคนผู้มีพลังในสังคม
และมีอำานาจซื้อมากที่สุดในปัจจุบันไปจนถึง
อนาคตอันใกล้นี้ 

Gen Z : Always-On Generation  
  นิยามคนรุ่นลูกที่เกิดในช่วงหลังปี 
ค.ศ. 2000s ซึ่งมีชีวิตเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงตลอดเวลา ไม่ว่าจะผ่านทางมือถือ 
แท็บเล็ต หรือสมาร์ททีวีก็ตาม
 คาดการณ์กันว่า เจเนอเรช่ัน ซี ซ่ึงส่วนใหญ่
ยงัมอีายแุคเ่ดก็วยัทนีเวลานี ้จะเตบิใหญข่ึน้เปน็
ผูใ้หญท่ี่มบุีคลกิภาพวอ่งไว ชอบทำาอะไรหลายๆ 
อย่างในเวลาเดียวกัน และมีความเชื่อมั่นอย่าง
แรงกล้าในข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่สืบค้นเอาจาก
โลกออนไลนอ์นัเปรยีบไดก้บัสมองสว่นที ่2 ของ

คน แต่ ล ะ รุ่ น  มี อ า ยุ ไ ม่ เ ท่ า
กัน แถมยังมีวิถีการใช้ชีวิต
ที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งเมื่อต้อง
มาอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน จึง
ทำาให้เกิดสิ่งที่นักวิชาการนิยาม
ว่า Generation Gap หรือ
ช่องว่างระหว่างวัย 
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Wine

  หรับคอลัมน์ไวน์ในฉบับนี้ จะเป็นตอนจบของ
งานชิมไวน์อิตาลีในปีที่ผ่านมา ซึ่งผมได้คัดเลือก
มาท้ังหมด 5 ตัว และได้แจกแจงทีม่าทีไ่ปจนเหลอื
สองตัวสุดท้ายในฉบับนี้กับไวน์ Romano Dal 
Forno Amarone della Valpolicella 2008 
(97 points) และไวน์ Valdicava Brunello 
Di Montalcino Madonna Del Piano Riserva 
2006 (100 points) มาเริม่กนัทีไ่วน์ตัวแรกกบัไวน์
สไตล์หมัดหนักจากค่าย Romano Dal Forno 
เปน็ไวนท์ีท่ำาจากองุน่แหง้โดยการใชเ้ทคนคิพเิศษ
จากแคว้นเวเนโต้ของอิตาลี จัดอยู่ในกลุ่มเดียว
กับไวน์ประเภทบูเนลโล่และบาโรโล่ (Brunello 
and Barolo) มกีารทำาไวนช์นดินีเ้ฉพาะทางเหนอื
ของเมอืงเวโรนา่ในเขตทีเ่รยีกกนัวา่ วลัโปลเิซลลา่ 
(Valpolicella Area) มปีระวตัถิอืกำาเนดิมาอยา่ง
ยาวนานต้ังแต่สมยัครสิต์ศตวรรษที ่4 นยิมใชอ้งุน่
สายพันธุ์หลักในการผลิตไวน์ชนิดนี้ ได้แก่ องุ่น

พันธุ์คอวิน่า เวโรเนเซ่ (Covina Veronese) พันธุ์
รอนดิเนลล่า (Rondinella) และสายพันธ์ุโมลินาร่า 
(Molinara) สิ่งที่ถือว่าเป็นศาสตร์เฉพาะของการ 
ทำาไวน์อมาโรเน่ก็คือ การนำาผลองุ่นมาวางในถาดไม้
ปล่อยไว้ให้แห้งโดยลมในฤดูหนาว โดยจะใช้
เวลาประมาณ 3-4 เดือน องุ่นจะค่อยๆ แห้งลง 
ความช้ืนจะระเหยออกไปจนเกือบหมด เรียกว่า
ระยะ Active Lethargy ซ่ึงจะมีการปรับตัวใน
กระบวนการทางเคมีภายในผลองุ่นให้เกิด New 
Aroma and Deep Full Flavour ก่อนที่จะนำา
ผลองุ่นเข้าสู่กระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไป

นำ้าไวน์มีความนุ่มนวลแต่ทรงพลังด้วย
ปริมาณแอลกอฮอล์ 16.5% เรียกว่าถ้าดื่มแบบ 
เพลนิๆ กเ็มาหวัทิม่เอาง่ายๆ มกีลิน่หอมฟุง้ไปด้วย
กลิ่นดอกไม้ กลิ่นครีมและผลไม้แบล็คเบอร์รี่ 
กลิ่นช็อกโกแลต มีความซับซ้อนดีมาก ผมและ
เพื่อนประทับใจกับไวน์ตัวนี้มาก จนต้องขอ
ลองชิมถึงสองรอบ (ไม่กล้าขอมากกว่านั้นครับ 
เกรงใจ) เจอท่ีไหนแนะนำาให้ซ้ือหามาลองชิม
กันได้เลยครับ ส่วนตัวสุดท้ายคือไวน์บรูเนลโล่ 
ดิ มอนตาลชิโน่ จากค่าย Valdicava จากเขต
ตำาบลมอนตาลชิโน่ (Montalchino) จากเมือง
ซิเอน่าทางตอนใต้ของเมืองฟลอเรนซ์ ในแคว้น
ทัสคานี (Tascany) ของอิตาลี ไวน์ท่ีถือว่าเป็น
จิตวิญญาณและความภาคภูมิใจของชาวทัสคัน

นั่นเอง ไวน์จะถูกผลิตจากองุ่นพันธุ์พื้นเมืองและถูก
เก็บบ่มในเซลล่าร์อย่างน้อย 5 ปีตามกฎของ คอน
ซอร์ชิโอ เดล วิโน่ บรูเนลโล่ ดิ มอนตาลชิโน่ และมี
กฎสำาคญัๆ อกีหลายข้อ เช่น ไวน์ชนดินีจ้ะต้องทำาการ
ผลิตเฉพาะในตำาบลมอนตาลชิโน่เท่านั้น, จะต้องใช้
องุ่นแดงพันธุ์บรูเนลโล่ 100%, จะต้องมีจำานวนผล
องุ่นในไร่ตอนเก็บเกี่ยวไม่เกิน 8,000 กิโลกรัมต่อไร่, 
นำ้าไวน์ต้องมีความสดใส ไม่ขุ่นมัว มีความสมดุลของ
รสชาติและแทนนิน เป็นต้น ซ่ึงวินเทจแรกของไวน์
บรูเนลโล่ที่ได้รับการบันทึกคือในปี 1888 สำาหรับ
ไวน์ตัวนี้มีฉลากท่ีโดดเด่นคือเทวดาถือดาบกำาลัง
เหาะลงมาจากสวรรค์ (ใช้จินตนาการช่วยนิดหน่อย
ครบั) แต่ทีไ่ม่ต้องใช้จนิตนาการเลยกค็อื ไวน์หมดครบั
ผม ยำ้าอีกครั้งว่าไวน์หมดแล้ว 

พอผมไปถึงปรากฏว่าเหลือแต่ขวดเปล่าให้
ลูบๆ คลำาๆ เล่นเท่านัน้ แต่พนกังานหญงิทีค่อยรินไวน์
ยังยืนอยู่ ผมก็ไม่ไปไหนยืนปักหลักรอ เพราะมีความ 
เชือ่ลกึๆ ว่าเดีย๋วต้องมเีปิดอกี แต่ต้องรอจงัหวะสกัหน่อย 
และไม่นานเกนิรอ ผมกไ็ด้ชิมไวน์นางฟ้าร้อยแต้มตวันี้
อย่างสมใจ นำ้าไวน์มีความสดใส ปนมากับกล่ินผลไม้
จำาพวกเบอร์รี ่กล่ินกหุลาบ กล่ินครมีและมนิต์ แทนนนิ
นุ่ม มีความซับซ้อนที่ดีและรสตกค้างยาวนาน เป็น
ไวน์สไตล์มเีดยีมบอดีท้ีน่่าประทบัใจมาก จากฝีมอืการ
ปรุงไวน์ของนายวินเซนโซ อะบรุสเซเซ่ (Vincenzo 
Abruzzese) ผู้เป็นทั้งเจ้าของและไวน์เมคเกอร์ ผู้มี
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ความเชี่ยวชาญในการผลิตไวน์ทัสคันจากองุ่นสาย
พันธุ์ซานโจเวเซ่ ซึ่งไวน์วาลดิคาล่าในวินเทจ 2001 
และ 2006 กไ็ด้คะแนนเตม็ร้อยจากนายเจมส์ ซคัคลิง้ 
มาแล้วเช่นกัน และในปีนี้หากแฟนไวน์ท่านใดที่สนใจ
จะไปชิมไวน์อิตาลีในงานนี้ เขาจัดกันข้ึนในวันจันทร์ 
ที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัน 
กรุงเทพฯ เช่นเดมิ และหาซือ้บตัรเข้าร่วมงานในราคา 
999 บาทกันได้ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หากท่านใด
ไปร่วมในงานนี้ ก็อย่าลืมทักทายผมบ้างนะครับ แล้ว
พบกันครับผม 

Mr.Vincenzo Abruzzese Owner & Winemaker

เรื่อง : อานนท์ วงษ์เชียง

ศาสตร์เฉพาะของการทำาไวน์อมาโรเน่ก็คือ 
การนำาผลองุ่นมาวางในถาดไม้ปล่อยไว้
ให้แห้งโดยลมในฤดูหนาว โดยจะใช้เวลา
ประมาณ 3-4 เดอืน องุน่จะคอ่ยๆ แหง้ลง 
ความชื้นจะระเหยออกไปจนเกือบหมด 

ไวน์บรเูนลโล่ ด ิมอนตาลชโิน่ จากค่าย Valdicava 

จากเขตตำาบลมอนตาลชิ โน ่ (Montalchino) 

จากเมืองซิเอน่าทางตอนใต้ของเมืองฟลอเรนซ์ 

ในแคว้นทัสคานี (Tascany) ของอิตาลี ไวน์ที่

ถือว่าเป็นจิตวิญญาณและความภาคภูมิใจของ

ชาวทัสคัน
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อาหารไทยที่เบญจรงค์ดูแลและควบคุมโดยเชฟ
มอร์เทิน นีลเซิน เชฟหนุ่มชาวเดนมาร์ก ผู้ท่ีส่ังสม
ประสบการณ์มาอย่างยาวนานในร้านอาหารชื่อดัง
ทั้งในอังกฤษ เดนมาร์ก และที่เมืองไทย ผสมผสาน
กับความหลงใหลในอาหารไทย ทำาให้ฝีมือการ
สร้างสรรค์เมนูต่างๆ ชองเชฟจัดจ้าน หอมกรุ่น และ
คงความเป็นไทย 

บรรยากาศภายในร้านให้ความรู้ สึกถึง
บรรยากาศของความเป็นไทยที่งดงามและหรูหรา 
ชวนให้เจริญอาหารและผ่อนคลาย เหมาะสำาหรับ
การกินดื่มและสนทนาเรื่องราว

อาหารของท่ีนี่ถูกจัดหมวดหมู่ในรูปแบบของ
อาหารฝรั่ง มีทั้ง Appetizers, Soups, Salads, 
Main Dishes

แต่ละจานทีถ่กูเสิร์ฟออกมาให้ลูกค้าได้ชมินัน้ 
ถ้าเห็นแค่หน้าตาอาจจะไม่ทราบว่าเป็นอาหารอะไร 
จนกว่าจะได้ชิมก็ต้องร้องอ๋อกันเลยทีเดียว เช่นหนึ่ง
ในเมนทูีเ่ราได้ล้ิมลองในวนัทีไ่ปเยอืนเบญจรงค์ สะเต๊ะ
กุง้ลายเสือกบัดอกกะหลำา่และซอสถัว่ กุง้ลายเสือย่าง
กำาลังด ีเสิร์ฟพร้อมกบัซอสสะเต๊ะทีน่ำาไปป่ันจนเนยีน 
ทานคู่กบั Puree Cauliflower ครีมดอกกะหลำา่ และ
สิง่สำาคญัทีข่าดไม่ได้กค็อื อาจาด ทีเ่สร์ิฟมาในรปูแบบ
อาจาดเยลล่ี คล้ายๆ กับมินต์ซอสท่ีเสริฟคู่กับสเต็ก 
การผสมผสานเทคนิค การสร้างสรรค์อาหารแบบ
ตะวันตกเข้ามาปรุงแต่ง ทำาให้อาหารจานนั้นแปลก
ใหม่น่าสนใจ และน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

วันนั้นเราปิดท้ายด้วยทับทิมกรอบที่ถูก
สร้างสรรค์อีกแนวทาง ให้ความรู้สึกสดชื่นปิดท้าย
มื้ออาหาร หากใครชอบปิดท้ายด้วยกาแฟ อย่าลืม
ส่ังมาการองรสชาติไทยๆ มาทานคู่กัน รับรองว่า
ไม่ผิดหวัง

เบญจรงค์มชีดุอาหารคำา่สำาหรบัลกูค้าทีส่นใจ
อยากลิ้มลองประสบการณ์อาหารไทย ที่สร้างสรรค์ 
อย่างพิถพิีถนั Benjarong Signature Tasting Menu 
ประกอบด้วย ต้มยำากุ้ง ยำาปลาดุกฟูใส่มะม่วงเขียว 
และคัสตาร์ดต้มยำาเนื้อปู, หอยเชลล์ราดซอสกะทิ 
และอีกหลากหลายเมนูได้ทุกวัน

รูปลักษณ์ที่เป็นสากล 
แต่เต็มเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์รสชาติความเป็นไทย

เบญจรงค์

Opening Hours
Lunch : 11.30-14.30 Monday to Friday

Dinner : 18.00-22.00 Monday to Sunday

Contact
0 2200 9000 ext 2699

www.dusit.com
 

Taste

เรื่อง :เชฟแหม่ม
ภาพ : ทรงยศ



AD / ปกหลัง


