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รัฐบาลปรับคณะรัฐมนตรีใหม่หลังจากผลกระทบของโครงการ 
รับจำานำาข้าว ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2556 
จะเติบโต 4.5% - 5.5% เศรษฐกิจของประเทศจะมุ่งหน้าไปในทิศทางใด 
จะคาดการณใ์หแ้มน่ยำาถกูตอ้งรอ้ยเปอรเ์ซน็ตค์งเปน็เรือ่งยาก แตส่ิง่ทีบ่รรดา
นักวิชาการ นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจกล่าวนั้น ล้วนคำานวณและมองดูจาก
ปจัจยัพืน้ฐานทีม่อียู ่สดุทา้ยแลว้ผูป้ระกอบการธรุกจิตอ้งนำาขอ้มลูดงักลา่วมา 
ตรวจสอบรว่มกบัขอ้มลูของตนเอง เพือ่ทีจ่ะสามารถวางแผนการดำาเนนิธรุกจิ
ได้อย่างถูกต้อง

หลายคนกล่าวว่าประเทศไทยโชคดีในเรื่องของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
ที่วางอยู่ตรงกลางบรรดาประเทศเพื่อนบ้านท้ังหมด ด้วยเหตุน้ีไทยจึงควร
หันมาให้ความสำาคัญสนใจกับตลาดเพื่อนบ้านให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับ
เพื่อนบ้านในกลุ่มที่อยู่รายรอบไทย อันประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และ
เวยีดนาม ซ่ึงไดร้บัการจบัตาจากบรรดานกัวเิคราะหว์า่เปน็ตลาดทีม่ศีกัยภาพ
การเติบโตสูง แม้ว่าโดยท่ัวไปแล้ว เราต่างรู้ดีว่าเราได้เปรียบในเรื่องของ 
ที่ตั้งทางด้านภูมิศาสตร์ แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าจุดแข็งน้ีได้รับการสนใจใส่ใจ 
จากทุกฝ่ายแค่ไหน โดยเฉพาะกับภาครัฐ

ฉบับน้ีเรามีรถยนต์ท่ีเพิ่งเข้าตลาดมาได้ไม่นานมาแนะนำาครับ  
Mercedes New A Class และ Honda New Accord ส่วน Super car เป็น
เรือ่งราวของ Porsche 911 Turbo ในชว่งฤดฝูนทีก่ารเดนิทางออกตา่งจงัหวดั
อาจจะไม่สะดวกนัก เราเลือกที่พักใกล้กรุงมานำาเสนอ สำาหรับวันพักผ่อน 
ของทุกท่านท่ีอยากหลบหนีจากเมืองท่ีวุ่นวายแต่ไม่อยากเสียเวลากับการ
เดินทาง Centara Grand Mirage ที่พัทยาเหมาะกับครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง 
และอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจรอคอยอยู่ด้านในแล้วครับ สุดท้ายนี้หวังว่าเรา
จะผ่านฤดูมรสุมปีนี้ไปได้อย่างปลอดโปร่งครับ

 

Message From Executive

พิภพ กุนาศล
กรรมการผู้จัดการ

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

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ทิพย์สุดา คืนคง
เมธี คุ้มเผ่า
พจนา กลีบอุบล
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ทรงยศ กมลทวิกุล
ควบคุมการผลิต
นฤมล ลือประเสริฐ
พิสูจน์อักษร
พรหม บุญถนอม

ออกแบบดำาเนินการผลิต
ทรงยศ กมลทวิกุล
โทร. 08 1855 1146
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News

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า 

เค.มอเตอร์ จ�ากัด ได้จัดการฝึกอบรมให้กับ

บรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั ( มหาชน ) หลกัสตูรเกีย่วกบั 

ระบบการท�างานของรถยนต์  พนักงาน 

ที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานแผนกด้าน 

ชา่งยนต ์ซึง่จดัขึน้ในวนัที ่20 มถินุายน 2556 ณ  

โตโยตา้ เค.มอเตอร ์สาขาสะพานใหม ่โดยวทิยากร  

คุณปิยะ กรรณ์สนธิ์ ได้ให้ความรู้ต่างๆ เช่น 

ระบบการท�างานของเครื่องยนต์เบนซินและ

ดีเซลรุ่นใหม่, แผงวงจรไฟฟ้าของเครื่องยนต์

เบนซินและดีเซล, หลักการใช้พวงมาลัยไฟฟ้า

การท�างานของเกียร์รุ่นใหม่ และยังได้รับ 

ค�าแนะน�าใน เรื่องการบ�ารุงรักษา รวมถึง

เทคนิคต่างๆ ในการซ่อม เพื่อเป็นการพัฒนา

ความรู้ให้กับพนักงานและสนับสนุนการด�าเนิน

ธุรกิจของ บมจ.ทีโอที ให้บรรลุจุดประสงค์  

ทาง บมจ.ภัทรลิสซิ่งจึงได้จัดการฝึกอบรมขึ้น

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง  นำาทีมโดยผู้บริหารและ
พนักงาน ร่วมทำากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
ประจำาปี 2556 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ถึง 9 มิ.ย. 
2556 ณ Ravindra & เกาะล้าน จังหวัด
ชลบรุ ี ทัง้นีเ้พือ่เป็นการเชือ่มความสมัพนัธ์  
ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในองค์กร  
และสร้างความสามคัคใีนหมูค่ณะ จบจาก
การทำากิจกรรมภาคสนามมีการพบปะ
สังสรรค์โดยการรับประทานอาหารคำ่า 
ร่วมกัน กิจกรรมสุดท้ายคือ พี่ๆ น้องๆ  
ภัทรลิสซ่ิงทุกท่านร่วมทำาบุญจากเงินท่ีได้
รับบริจาคจากกิจกรรมที่ผ ่านมาเป ็น
จำานวนเงิน 40,000 บาทถ้วน และได้นำา
ของใช้ที่จำาเป็นร่วมกันบริจาคด้วย พี่น้อง
ชาวภัทรลิสซิ่งได้บุญกันอย่างเต็มกระเป๋า 
จากนั้น เดินทางกลับกรุ ง เทพฯ โดย
สวัสดิภาพ

Phatra Outing 2013

การฝึกอบรมหลักสูตรการท�างานของรถยนต์

AD a.c.t
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Around us

นาฬิกาข้อมือ Ressence Type 3 ออกแบบหน้าตา 
เรียบง่ายแต่ทว่าเปี่ยมเสน่ห์ กลไกระบบการทำางาน 
บอกเวลาของนาฬิกาเรือนนี้ลำ้าสมัยเฉียบคม วงกลม
ทัง้หมดบนหน้าปัดจะหมนุวนตามเขม็นาฬิกาไปด้วย ซึง่
กลไกนี้ เคลื่ อนตัวด ้วยการทำางานของจานหมุน 
พลังแม่เหล็ก ภายใต้ตัวกระจกโดมซ่ึงเป็นตัวเรือน
นาฬิกา ด้านในบรรจุไฮโดรคาร์บอนเหลวเอาไว้ ช่วย
ทำาให้การหักเหของแสงนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการมอง 
เวลาที่จ้องมองหน้าปัดจึงให้ความรู ้สึกว่าตัวเลขนั้น
เคลื่อนที่อยู่บนหน้าปัด Sapphire   

ความพิเศษที่ไม่เหมือนใครนี้ทำาให้ Ressence Type 3 
มีราคาสูงถึงประมาณ 1,020,000 บาท

แวะไปดูตัวจริงได้ที่

S.T. Dimension Watch Boutique 

Siam Paragon Shopping Centre,

หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://ressence.eu

Ressence Tpye 3

ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี ห้องอาหาร 

ViU ชั้น 12 โรงแรม St.Regis Bangkok  

ขอเสนอ International Buffet ตั้งแต ่

หนึง่ทุม่ถงึสีทุ่ม่ครึง่เลกิงานแล้ว หากยงั

ไม่อยากฝ่ารถติดกลับบ้าน หรือว่า

ก� าลั งมองหาสถานที่ ท านมื้ อค�่ า 

ที่ได้บรรยากาศ แวะมาที่ ViU โรงแรม  

St.Regis Bangkok ราคา Buffet อยู่ที่ 

1.450 + + ต่อท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส�ารองโต๊ะได้ที่ 

โทร. 0 2207 7777

ชายผู้รำ่ารวยที่สุดในโลก

Calos Slim Helu & Family

ใครๆ ก็อยากจะเป็นมหาเศรษฐี แต่ใช่

ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆ ผลการจัดอันดับ 

อภิมหา เศรษฐีที่ รวยที่สุด ในโลกโดย

นิตยสาร Forbes ประจ�าปี 2013 ผู้ที่

ครองอันดับหน่ึงคือ Calos Slim Helu  

มทีรัพยส์นิอยู ่73 หมืน่ลา้นเหรยีญ ด�าเนนิ 

ธุรกิจ โทรคมนาคม ประ เทศเม็กซิ โก  

Slim ครองอันดบัหนึง่ถงึ 4 ปตีดิตอ่กนัแลว้ 

บริษัท America Movil ธุรกิจโทรคมนาคม

ไร้สายทั่วลาตินอเมริกา เป็นทรัพย์สิน 

ที่มูลค่าสูงสุด 3.6 หมื่นล้านเหรียญ ปีที่ 

ผ่านมาเขายังได้ก้าวเข้าไปลงทุนในยุโรป

ด้วย

*ที่มานิตยสาร Forbes

ถ้าคุณขาดเสียงเพลงไม่ได้ เจ้า Smart Phone 
ที่คุณพกพาไปไหนมาไหน เต็มไปด้วยอัลบั้ม
เพลงโปรดจำานวนมาก เราขอแนะนำาลำาโพงแบบ 
พกพาคุณภาพเสียงดีเยี่ยม ให้คุณไว้พกพายาม
เดินทาง แบ่งปันเพลงโปรดของคุณสู่เพื่อนๆ  
ได้อย่างสบายๆ JBL Charge

ลำาโพงรุ่นน้ีรองรับสัญญาณ Bluetooth 
จาก Smart Phone ของคุณ ชาร์จไฟหนึ่งครั้งใช้
งานได้นานถึง 12 ชั่วโมงทีเดียว สนใจเข้าไปดู 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.mahajaklife.com

JBL Charge

ViU International Buffet
every Monday to Thursday : 7.00 - 10.30 PM 

WATCH

St.Regis Bangkok
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ทีมนักออกแบบของฮอนด้า
ปรับปรุงแก้ไขจากโฉมเดิมก้าว
เข้าไปหาความสมบูรณ์แบบ

มากขึ้น

NEW ACCORD
New model

HONDA ทิ้งช่วงพอประมาณหลังจากที่โตโยต้าปล่อย New 
Camry ออกสู่ตลาด คู่แข่งอย่างฮอนด้าจึงได้ฤกษ์ส่ง New 
Accord ลงสู่สนาม มองในฐานะของผู้ใช้รถการปรับเปลี่ยน
ของ New Accord ไม่ได้ฉีกแนวไปจากเดิม ไม่ได้ละทิ้ง 
ความต่อเนื่องที่มีมาของสายพันธ์ุ ไม่เหมือน Camry 

ทมีนกัออกแบบของฮอนดา้ปรบัปรงุแกไ้ขจากโฉมเดมิ
ก้าวเข้าไปหาความสมบูรณ์แบบมากขึ้น เมื่อเรามองดูรูป
โฉมภายนอกของ New Accord เราจะเห็นความเช่ือมโยง
ทางสายเลือดของมัน แต่เม่ือก้าวเข้าไปนั่งในห้องโดยสาร
ความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมมีมาก ปุ่มการใช้งานลดน้อย
ลงไปจากรุน่เดมิ ทำาใหเ้มื่อมองไปยงัแดชบอรด์รูส้กึสบายตา 
ใช้ได้งานง่าย ลดทอนปุ่มต่างๆ ไม่ให้มีมากเกินความจำาเป็น 
เมื่อกดปุ่มติดเครื่องยนต์ เหยียบคันเร่งนำามันออกสู่ถนน 
ช่วงล่างตอบสนองการขับขี่ได้ดีไม่นิ่มจนเกินไป ในขณะ
เดยีวกนัใหค้วามรูส้กึมัน่ใจเมือ่ทำาความเรว็สงู เทคโนโลยทีาง
ด้านความปลอดภัยถูกใส่มาเต็มที่ 

New Accord ได้ติดกล้องที่บริเวณกระจกมองข้าง 
ทางด้านซ้าย เมื่อเรายกสัญญานไฟเลี้ยวซ้ายขึ้น จอแสดง
ภาพตรงกลางคอนโซลจะโชว์ภาพทัศนวิสัยทางด้านซ้าย 
ทำาใหผู้ข้บัขีไ่มต่อ้งเหลยีวหนา้ไปมอง เพยีงแคเ่ปลีย่นมมุมอง
ไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถเห็นทัศนวิสัยทาง

ดา้นซา้ยของรถไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ช่วยในเรือ่งความปลอดภัย
ในการขับขี่ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าระยะเริ่มต้นอาจจะไม่คุ้นชินนัก 
(กล้องตัวนี้สามารถเปิดโชว์ได้ตลอดเพียงกดปุ่มตรงปลายของ 
คันโยกไฟสญัญาณ) แต่เมือ่ปรบัตวัไดแ้ลว้ระบบความปลอดภยั
นี้มีประโยชน์อย่างมาก

หนึ่งวันที่ New Accord อยู่ในความครอบครอง มันไม่
ทำาให้ผิดหวัง ภาพรวมของงานดีไซน์ภายนอกให้อารมณ์ค่อน
ไปทางยุโรปมากกว่าจะเป็นสไตล์รถจากแดนอาทิตย์อุทัย แวบ
แรกอาจรูส้กึธรรมดา แตเ่มือ่ยิง่มองรายละเอยีดยิง่เหน็ความงาม
ของงานออกแบบ แต่รูปโฉมของยานยนต์บางครั้งเป็นเรื่องของ 
ความชอบสว่นตวั ในความเปน็จรงิแล้วงานออกแบบไม่สามารถ
ทำาให้ทุกคนชอบได้ สิ่งที่การันตีว่ามันจะชนะใจลูกค้าได้หรือไม่ 
ย่อมหมายถึงคุณภาพโดยรวมทั้งหมด คุณต้องไปทดลองขับ 
จึงจะรู้ได้ว่า New Accord มีดีแค่ไหน

eye1 : Pic

สนใจ New Accord
ติดต่อฝ่ายการตลาด
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
โทร. 0 2290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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ANew model

New A class AMG Sport

เมื่อเห็นรูปโฉม New A class AMG Sport 
เราลืมหน้าตาของ A Class รุ่นเก่าไปทันที

เมื่อเห็นรูปโฉมของ New A class AMG Sport เราลืมหน้าตา
ของเจ้า A Class รุ่นเก่าไปทันที เพราะเป็นการ Revolution 
Design กันใหม่หมด ไม่หลงเหลือความเชยคล้ายกับรถ 
แม่บ้านของ A Class ตัวเดิม โดยเฉพาะกับตัว AMG Sport 
ที่ Mercedes Benz (Thailand) นำาเข้าสู่ตลาดร่วมกับรุ่น 
A - 180 ซ่ึงมาแบบจัดเต็มท้ังดีไซน์ด้านนอกและด้านใน เรียกว่า
ครบครัน ซึ่งเป็นตัวที่เรานำามาทดสอบ เบาะนั่งแบบสปอร์ต 
หนังกลับโฉบเฉี่ยวและหรูหรา แดชบอร์ดมาในรูปโฉมที่ได้ 
แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งอย่างแท้จริง จอแสดงผลแบบ
ลอยตวัวางอยูต่รงกลาง ชอ่งแอรเ์ปน็วงกลมแบบยอ้นยคุ พวง
มาลัยสามก้านกระชับมือ สีดำาแดงคือโทนสีหลักที่ใช้ด้านใน 
ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกสามแบบ คือ Sport Manual และ 
Eco แน่นอนว่าเมื่อเลือกปรับไปที่ Mode Sport ความรู้สึก
ดบิและกา้วรา้วของเครือ่งยนตล์กุลามไปทัว่ พาเราพุง่ทะยาน
ไปข้างหน้าราวกับลูกธนูหลุดจากสาย ช่วงล่างที่ Set Up มา
ในแบบ Sport ไม่เหมาะที่จะนำาผู้สูงอายุนั่งไปด้วยเมื่อวิ่งบน
ทางหลวง แต่สำาหรบัคนหนุม่สาวทีช่อบความเรา้ใจแลว้บอก
ได้คำาเดียวว่า New A class AMG Sport ไม่ทำาให้ผิดหวัง

หากไม่รีบร้อน Mode Manual และ Eco ก็ให้กำาลัง
ที่เหลือเฟือ ไม่ผิดเลยที่จะบอกว่า New A Class วาง 

กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ชอบความสนุกสนาน
เร้าใจในการขับข่ี ขนาดตัวของ New A Class สามารถขับสนุก 
บนถนนในเมืองท่ีการจราจรคับคั่ ง  แต่ ในขณะเดียวกัน
ทางหลวงมอ เตอร์ เ วย์ ที่ มุ่ ง ออกสู่ ชนบทมันก็ ไม่ ทำ า ให้  
ผิดหวังแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเป็นรถขนาดเล็ก ทั้งอัตราเร่ง 
การทรงตัว การเกาะถนน การควบคุมรถผ่านพวงมาลัย
มีความแม่นยำ า  กับสนนราคาตัว  AMG Spor t  อยู่ ที่  
สองล้านกว่า และตัว A - 180 ไม่ถึงสองล้าน เป็นราคาที่เย้ายวน
อย่างยิ่งกับคุณภาพเต็มเปี่ยมจากค่ายดาวสามแฉก 

Mercedes Benz A 250 AMG Sport 
เครื่องยนต์แบบ 4 สูบ แถวเรียง 
ขนาดความจุ (CC.) 1,991
ก�าลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที) 211/5,500
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) 
350 /1,200-4000
ระยะฐานล้อ (มม.) 2,699
น�้าหนักรถเปล่า (กก.)1,455
ความจุถังน�้ามัน (ลิตร) 50

สนใจ New A Class
ติดต่อฝ่ายการตลาด

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
โทร. 0 2290 7575 
ต่อ 102, 423, 456

ขอขอบคุณ

บ.เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี
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Asean View

ลาว มิตรผู้ชิดใกล้

หลวงพระบางอาจเป็นเมืองในประเทศลาวที่  
คนไทยรู้จักคุ้นเคยมากกว่าเวียงจันทน์ที่ เป็น 
เมืองหลวงก็อาจจะเป็นไปได้ เพราะเราได้ยินช่ือ
และเรื่องราวของหลวงพระบางผ่านทางสื่อแขนง
ต่างๆ บ่อยครั้ง เนื่องด้วยหลวงพระบางเป็นเมือง
มรดกโลกที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไป
ท่องเที่ยวกันมากที่สุด มีทั้งที่เดินทางด้วยรถยนต์
และเครื่องบิน บ้างก็ว่าหลวงพระบางคล้ายคลึง
กับเมืองเชียงใหม่เมื่อกาลก่อน

หากแต ่ประเทศลาวมิได ้มี เพียงเมือง 
หลวงพระบางเท่านั้นที่น่าสนใจ ยังมีเรื่องราวและ
หวัเมอืงทีน่่าเดนิทางไปเยีย่มเยอืนอกีมากมาย  ลาว
ได้รบัการขนานนามว่าเป็นแบตเตอรีแ่ห่งอาเซียน  
ด้วยเหตุเพราะลาวมีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อ 
ต่อการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พื้นที่ 
ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและมากด้วยแม่นำ้า
ลำาธารผูป้ระกอบการจากประเทศไทยเข้าไปลงทนุ
ร่วมกบัรฐับาลลาวเพือ่สร้างเขือ่นผลติกระแสไฟฟ้า 
อาทิ เขื่อนนำ้างึม ทั้งหนึ่งและสอง โดยส่งกระแส
ไฟฟ้ากลับมาขายให้กับประเทศไทย นอกจากนี้
ลาวยังมีเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและจำาหน่ายให้
เวียดนามด้วยเช่นกัน 

ลาวเป็นประเทศที่ได้รับการขนานนามว่า 
Landlocked  หมายความถึงประเทศที่ไม่มี
ทางออกด้านทะเล ชายแดนทุกด้านเป็นแผ่นดิน 
โอบล้อมด้วยเพื่อนบ้านคือ จีน พม่า เวียดนาม 
กัมพูชา และไทย แม่นำ้าสายสำาคัญของลาวคือ
แม่นำา้โขง ช่วงทีไ่หลผ่านลาวมคีวามยาวถงึ 1,835 
กิโลเมตร

เมื่อปี 2553 ลาวได้เปิดตลาดหลักทรัพย์
ลาวขึ้นเพื่อรองรับกับการเติบโตและการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจรวมทั้งเป็นการรองรับประชาคม
อาเซียนที่กำาลังจะเกิดข้ึนด้วย ในปีนี้ (2556) 
ทางด้านสภายุโรปยังได้เลือกให้ประเทศลาวเป็น 
ปลายทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง พร้อมทั้งประกาศ
ให้ลาวเป็นปลายทางด้านวัฒนธรรมยอดนิยมอีก
ด้วย

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรชี้นำา
ประเทศ พรรคเริ่มมีอำานาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเร่ิม
ปกครองในระบอบสังคมนิยมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 

พ.ศ. 2518 ประธานประเทศของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวคนปัจจุบัน 
ซ่ึ งมีวาระการดำารงตำาแหน่ง  5  ปี  คือ  
พลโทจูมมะลี ไซยะสอน ส่วนนายกรัฐมนตรี
คนปัจจุบันคือนายทองสิง ทำามะวง

สำาหรับลาวและไทย เนื่องด้วยตั้งอยู่
ใกล้ชิดกันมาก ต่างคิดว่าเข้าใจกันดี แต่ 
ที่จริงระหว่างประเทศไทยและลาวมีการ
สื่อสารเรียนรู้ระหว่างกันน้อยมาก  ที่คน
ไทยส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับประเทศลาวเป็น
ข้อมูลความรู้ชุดเดิมที่เก่ามากแล้ว ปัจจุบัน
เวียดนามเป็นอันดับหนึ่งที่ให้ทุนนักศึกษา
ลาวได้เข้าไปศึกษาในประเทศเวียดนาม เมื่อ
อาเซียนรวมกันเป็นหนึ่ง คงจะมีนักลงทุน 
จากหลายประเทศ เดินทางมาลงทุนที่ลาว 
เมื่อไม่นานมานี้ลาวได้เซ็นสัญญากับรัฐบาล
มาเลเซียในการลงทุน สร้างรถไฟความเร็วสูง 
บางทีการที่สังคมไทยส่วนใหญ่มัวหลงติด 
อยู่กับความคิดที่ว่าเราดีกว่าเพ่ือนบ้านอยู่
ตลอดเวลา นั่นเท่ากับเป็นการทำาร้ายตัวเอง
อย่างยิ่ง สุดท้ายเราจะเสียโอกาสดีที่อยู่ใกล้
เราที่สุดไปLaosStory/Photo : ทรงยศ
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Travel

Brisbane แสงแดดสดใสสว่างจ้า ขอต้อนรับทุกท่านสู่
ควีนส์แลนด์ เราอาจจะเอ่ยประโยคเช่นนี้แทน
ชาวควนีสแ์ลนดอ์อสเตรเลียได้ เม่ือเดินทางไป 
ทอ่งเทีย่วในเขตควนีสแ์ลนดข์องออสเตรเลีย
ที่มีบริสเบนเป็นเมืองเอกและเป็นเม่ืองท่ีใหญ่
เป็นอันดับที่สามของออสเตรเลีย

บรรยากาศบริสเบนยามย�่าค�่า ริมแม่น�้าบริสเบน

Queensland

Story : flying cat 
Photo : eye1
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ไม่แปลกใจเมื่อข้อมูลระบุว่าทวีปออสเตรเลียถูกค้นพบโดย
ชาวยุโรป นักสำารวจในยุคที่ผู้คนจำานวนไม่น้อยยังเชื่อว่า 
โลกแบนล้วนเป็นชาวยุโรปทั้งสิ้น การค้นพบในครานั้น 
ได้รับการบันทึกไว้คร้ังแรกเม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ.1606 โดย 
นักสำารวจชาวดัชท์ คือ วิลเลม แจนสซูน (Willem Janszoon, 
1571-1638) โดยเขาได้ทำาแผนที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก
ของเคป ยอร์ก เพนินซูลา (Cape York Peninsula) ในมลรัฐ 
ควีนส์แลนด์ และทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย เรียก 
ดินแดนที่ค้นพบว่า นิวฮอลแลนด์ (New Holland) แต่ขณะนั้น 
ยังไม่มีความตั้งใจที่จะประกาศยึดครองดินแดนที่ถูกค้นพบน้ี 
ถัดจากนั้นในปี ค.ศ.1770 กัปตันเจมส์ คุก (James Cook) ชาว
องักฤษ ไดล้อ่งเรอืมาสำารวจและไดจ้ดัทำาแผนทีท่างดา้นชายฝัง่
ตะวนัออกของทวปีออสเตรเลยีขึน้ และตัง้ชือ่ดนิแดนแถบน้ันวา่ 
นิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) พร้อมกับประกาศให้เป็น
ดินแดนส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร นับจากวันนั้นมาจนถึง
ปัจจุบัน ทวีปออสเตรเลียซ่ึงจัดเป็นทวีปที่เล็กที่สุดแต่ทว่าเป็น
เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก 

แสงแดดสดใสสว่างจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ควีนส์แลนด์  
เราอาจจะเอ่ยประโยคเช่นนี้แทนพลเมืองชาวควีนส์แลนด ์
ออสเตรเลียได้ เมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในเขตควีนส์แลนด์ของ
ออสเตรเลีย ที่มีบริสเบนเป็นเมืองเอกและเป็นเมืองใหญ ่
เป็นอันดับที่สามของออสเตรเลีย บริสเบนเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า 
มีอากาศดีเกือบตลอดทั้งปี

จากสนามบนิเราสามารถเขา้สูต่วัเมอืงไดโ้ดยสะดวกดว้ยบรกิาร
รถไฟ ที่ขึ้นจากบริเวณด้านหน้าของสนามบินได้เลย หลังจาก
ผ่านขั้นตอนการตรวจด้านศุลการกรและพิธีการเข้าเมืองท่ี 
เข้มงวดรบักระเปา๋ จากนัน้เพยีงแคเ่ดนิขา้มสะพานลอยคนเดนิ
ที่เชื่อมจากตัวอาคารสนามบินไปยังสถานีรถไฟก็สามารถเดิน
ทางเข้าสู่ตัวเมืองได้โดยสะดวก

บริสเบนเป็นเมืองที่วางตัวอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่ง
มีธรรมชาติทางทะเลที่โดดเด่นรู้จักกันทั่วโลก นั่นคือแนว 
ประการัง Great Barrier reef ซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 
เป็นแนวประการังขนาดใหญ่มีความยาวถึงสองพันกิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ถึงราว 345,000 ตารางกิโลเมตร ชาวเมือง
บริสเบนมักใช้วันหยุดออกไปท่องธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้ง 
บนฝั่ง ชายหาด และท้องทะเล เมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่ขึ้นชื่อ
ของบริสเบน คือ โกลด์โคสต์ (Gold Coast) 

ตัวเมืองบริสเบนตั้งอยู่ริมแม่นำ้าบริสเบน เมืองแบ่งออกเป็น 
สองฝั่ง ส่วนทางด้านฝั่งที่เรียกว่า South Bank ถูกจัดสรร 
ให้เป็นพื้นที่สวนและแหล่งพักผ่อนของชาวเมือง ริมแม่นำ้าที่ฝั่ง 

South Bank ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรม Queensland Cultural 
Centre ประกอบไปด้วยหอศิลป์ ศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรม ห้องสมุด 
ห้องอาหาร นบัเป็นสถานทีซ่ึง่น่าไปเยอืนอย่างยิง่ การเดนิทางสามารถ
ทำาได้ง่ายดาย ทางเทศบาลเมืองทำาสะพานสำาหรับจักรยานและ 
คนเดินข้ามที่ออกแบบอย่างสวยงาม สามารถเดินข้ามจากฝั่งตรงข้าม
ซ่ึงเป็นย่านธุรกิจได้โดยสะดวก เดินเท้าจาก Central Station สถานี
รถไฟใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที 

ระบบการวางผังเมืองของบริสเบนมีการออกแบบจัดวางอย่าง 
เป็นระบบ นอกจากจะมีถนนเป็นทางสัญจรหลักแล้ว แม่นำ้าบริสเบน
เป็นทางสัญจรที่ชาวเมืองนิยมใช้บริการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวด้วย  
มีเรือ City Cat ลำาสีนำ้าเงินสดใสโดดเด่นวิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารสู่
ท่าเรอืรมิฝ่ังทีว่างตวัอยูเ่ป็นระยะๆ ตลอดทัง้สองฝ่ังแม่นำา้ นกัท่องเทีย่ว
สามารถซื้อตั๋วล่องเรือชมทิวทัศน์ หรือเดินทางไปสู่สถานที่น่าสนใจ
ต่างๆ ได้ อาทิ จากย่านดาวน์ทาวน์ขึ้นเรือ City Cat เพื่อมุ่งไปยังย่าน
ที่มีช่ือว่า New Farm ในอดีตเป็นเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า
บริสเบน ริมฝั่งแม่นำ้ามองเห็นตัวอาคารโรงงานเก่า (Brisbane Power) 
ได้รบัการปรบัปรงุใหม่ให้เป็นพืน้ทีจั่ดการแสดงละคร ดนตร ีร้านอาหาร  
บริเวณใกล้เคียงยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟที่น่านั่งหลายร้าน

ยามเยน็เดนิไปรมิแม่นำา้เมอืงบรสิเบนทีท่ำาทางเดนิไว้อย่างด ี ชาวเมอืง
นิยมมาปั่นจักรยาน เดิน วิ่ง ออกกำาลังกายสามารถชมบรรยากาศของ

 Queensland Cultural Centre

ภูเขาไฟที่ดับแล้วที่ Toowoomba

ทางจักรยานและเดินริมแม่นำ้า ที่ทางเทศบาลเมืองบริสเบนทำาไว้ให้กับเมือง  >

เด็กๆ มีความสุขในไร่สตอร์แบรี่

เมอืงใกล้ทะเลบางวนักม็ฝีนโดยไม่ทนัตัง้ตวั

บริสเบนอาจไม่คึกคัก
หวือหวาเท่าซิดนีย์และ
เมลเบิร์น แต่บริสเบนก็มี
เสน่ห์ในแบบของตัวเอง
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เมืองบริสเบนยามยำ่าคำ่าที่สวยงามได ้  หากอยากได ้ความ 
ตื่นเต้น ผู้มาเยือนอาจเลือกไปปีนข้ึนสะพานเก่าแก่ของบริสเบน 
กับ Story Bridge Adventure Climb เพื่อชมบรรยากาศยำ่าคำ่าของ
ตั ว เมื องที่ ถู กประดับประดาด ้ วยแสงไฟจากตั วอาคาร  
ในออสเตรเลียการเดินขึ้นสะพานโครงเหล็กเป็นที่นิยม หลังจาก
กิจกรรมเดินขึ้น Sydney Bridge เปิดตัวขึ้น สะพานเหล็กในเมือง
บริสเบนย่อมหนีไม่พ้นที่จะดำาเนินรอยตาม 

ในตัวเมืองมีย่านการค้า Queen Street Mall เต็มไปด้วยร้านรวง
ขายสินค้าหลากหลาย ร้านกินดื่มที่เปิดขึ้นเพื่อต้อนรับผู้มาเยือน 
ที่สำาคัญในตัวเมืองยังมีกาสิโนขนาดใหญ่ใช้ตึกเก่าที่มีชื่อว่า Old 
Treasury Building มาทำา ไว้ดูดเงินในกระเป๋าของนักท่องเท่ียว
การเดินเล่นชมเมืองบริสเบนทำาได้โดยง่าย ในเมืองชาวบริสเบน
ส่วนมากนิยมเดินเท้ามากกว่าการใช้พาหนะ สิ่งที่น่าชื่นชมและ
น่าอิจฉาผู้คนชาวบริสเบนคือ การที่เทศบาลเมืองให้ความสำาคัญ
กับพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว เส้นทางจักรยานสำาหรับปั่น 
ออกกำาลังกาย หรือแม้แต่ปั่นเดินทางในเมืองทำาไว้อย่างดี 

จากชายหาด เดินทางด้ วยรถยนต์มุ่ ง เข้ าสู่ ส่ วน ลึกของ  
Queen sland เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวควีนส์แลนด์ที่อยู่ห่างไกล 
จากชายฝั่งทะเล วิ่งตามถนนเข้าไปจนถึงเมือง Toowoomba ที่ 
เงียบสงบ มีภูเขาไฟลูกเล็กที่ดับแล้ว สามารถมองเห็นได้ชัดจาก
เนินเขากลางเมือง รอบๆ Toowoomba เป็นย่านเกษตรกรรม มีไร่ 

ผลไม้และไร่ไวน์หลายแห่ง นักท่องเที่ยวนิยมแวะเข้าไปเยี่ยมชมชิมไวน์และ 
ผลไม้วิถีชีวิตของชาวออสซี่ในส่วนลึกของควีนส์แลนด์เม่ือห่างออกจาก 
เมืองหลวงบริสเบนสงบเงียบ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรนิยมต้ังบ้านแยกห่าง 
จากกัน วิถีเกษตรกรรมของชาวออสเตรเลียในเขตควีนส์แลนด์เป็นการทำาแบบ
ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยเป็นเครื่องทุ่นแรง แต่หลายแห่งก็
ยังต้องพึ่งพาแรงงานคน

วันหยุดสุดสัปดาห์ชาวออสซี่นิยมออกจากบ้านไปใช้ชีวิตกลางแจ้ง หากไม่ 
ออกไปนอกเมือง พวกเขาจะไปยังสวนสาธารณะนำาอาหารไปปิกนิกกัน และ
แน่นอนว่าส่วนใหญ่จะนิยมออกไปแค้มปิ้งนอกเมืองตามอุทยานแห่งชาติ หรือ
ตามชายหาดต่างๆ ของควีนส์แลนด์ 

นกัเดนิทางทีมุ่ง่มาทอ่งเทีย่วออสเตรเลยีมสีามเมอืงใหญเ่ปน็เปา้หมายทีพ่วกเขา
เลือกเดินทางไปเยือนเป็นเบื้องต้น อันดับหนึ่งย่อมต้องเป็นซิดนีย์ ตามมาด้วย
เมลเบิร์น และบริสเบนซ่ึงแน่นอนว่าบริสเบนเป็นประตูหน้าด่านต้อนรับผู้คนที่
มุ่งมาเยือน Great Barrier Reef ระหว่างซิดนีย์และเมลเบิร์น สองเมืองนี้ต่าง
แขง่ขนักนันำาเสนอสิง่ทีน่า่สนใจ จงึมแีหลง่ทอ่งเทีย่ว แหล่งช้อปป้ิงทีห่ลากหลาย  
นักท่องเที่ยวอาจเลือกบินลงที่บริสเบน จากนั้นเดินทางต่อไปยังซิดนีย์ และอาจ
เลยไปจนถงึเมลเบริน์ สว่นใหญเ่ริม่ตน้ทีซ่ดินยีแ์ละไปจบทีเ่มลเบิรน์ ซ่ึงข้ึนอยูก่บั 
ความชื่นชอบและความสะดวกในการเดินทางรวมทั้งเวลาที่มี

บริสเบนอาจไม่คึกคักหวือหวาเท่าซิดนีย์และเมลเบิร์น แต่บริสเบนก็มีเสน่ห์ 
ในแบบของตัวเอง อีกทั้งควีนส์แลนด์เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ซึ่งซุกซ่อนธรรมชาติ 
ที่น่าสนใจน่าค้นหาเอาไว้มากมายเกินกว่าที่จะใช้เวลาช่วงสั้นๆ สำารวจหมดได้

เดินขึ้นสะพานชมทิวทัศน์

<  บรรยากาศชีวิตหนุ่มสาว กลางเมืองบริสเบน
ธรรมชาติริมแม่นำ้าบริสเบน  >

กลางเมือง Toowoomba
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1.ที่มาคือหนัง ผลลัพธ์คือการเดินทางเรียนรู้โลก

2.พบกันในการเดินทาง

People

 ใครที่เป็นแฟนสถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส เช่ือว่าจะต้องรู้จัก
กับรายการสารคดีการเดินทางที่มีชื่อรายการว่า “หนังพาไป” รายการที่
ดำาเนินเรื่องโดยพิธีกรหนุ่มสองคนที่มีช่ือว่า “ยอด” พิศาล แสงจันทร์ และ 
“บอล” ทายาท เดชเสถียร หลายคนคงจะพอทราบที่มาที่ไปของรายการนี้ 
ทีเ่ริม่ต้นจากความรกัในการทำาหนงัของทัง้สองคน หนงัอสิระทีท่ัง้คู่รว่มลงขนั
กันทำาได้มีโอกาสเดินทางไปฉายต่างแดน การมีประสบการณ์เดินทางใน 
ต่างแดน ทำาให้ทั้งคู่อยากบอกเล่าเรื่องราวที่่ได้พบเจอ ซ่ึงเป็นความจริงที่
รายการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักไม่ได้บอกกล่าวหรือเลือกที่จะนำาเสนอ ทำาให้
ในทา้ยทีส่ดุแลว้รายการหนงัพาไปคอ่ยๆ เตบิโตพฒันาทศิทางจนมคีวามเปน็
ตัวของตัวเอง และโลดแล่นอยู่บนหน้าจอของไทยพีบีเอสมาถึงสองซีซั่นแล้ว

 ผมเคยพดูคุยสัน้ๆ กบั ยอด และ บอล มาก่อนในการพบกนัระหว่าง
มิตรสหายกลุ่มใหญ่ คุยกันสั้นๆ ไม่ได้มีใจความสำาคัญอะไรมากไปกว่าการ
ทักทายถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ แต่คราวนี้ผมมีโอกาสร่วมทริปเดินทางไปกับ
ทั้งคู่ บนเส้นทางจากเมืองซีอานสู่หยางโจว แอบมองดูการทำางานของทั้งคู่ 
สนทนาร่วมกันเมื่อโอกาสเอื้ออำานวย บนรถระหว่างการเดินทาง ในขณะที ่
ยำ่าเท้าไปบนสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของจีน คนรุ่นใหม่เต็มไปด้วยความมี
ชีวิตชีวา สายตาที่มองสรรพสิ่งรอบตัวมองเห็นเรื่องราวคนละมุมกับคน 
ต่างวัยต่างประสบการณ์เป็นธรรมดาสามัญ

ตามหนังพาไป 
ไปเมืองจีน

สองหนุ่ม ผู้สร้างสรรค์รายการสารคดีการเดินทางที่น่าสนใจ ออกเดินทาง

ไกลจากบ้านเพื่อค้นหาค�าตอบว่า เวลานักท่องเที่ยวเดินทาง พวกเขา

พบเจอสิ่งใด มีอะไรบ้างที่รายการท่องเที่ยวอื่นๆ เก็บง�าไว้ไม่เปิดเผย 

บอล 
ทายาท เดชเสถียร

ยอด 
พิศาล แสงจันทร์
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3.เที่ยวไป ท�างานไป เสาะหาค�าตอบไป

4.ผู้บุกเบิก ผู้ตามมา

5.ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จไม่ไกลเกินเอื้ิอม

 ยอดและบอล บอกว่าหนังเร่ืองแรกที่ร่วมกันทำา
เป็นการทำาเมื่อครั้งยังอยู่ในรั้วมหาลัย รวมเหล่าเพื่อนฝูงท่ี
ชอบพอมาร่วมกันทำางานจนเกิดเป็นหนังสั้นขึ้นมาเร่ืองหนึ่ง 
หนงัเรือ่งนัน้เปน็ตน้ทางทีน่ำามาสูร่ายการหนงัพาไป ใครทีเ่คย
ไดช้มรายการนีย้อ่มเหน็ถงึความสนกุสนานทีส่อดแทรกวธิคีดิ 
การมองโลกรอบตัว บางขณะเวลารายงานถึงสิ่งที่ทั้งสองเห็น 
บางหนเปรยีบเปรยเปรยีบเทยีบวจิารณไ์ถถ่าม สะทอ้นกลบัสู ่
ผู้ชม กระตุกต่อมคิดให้ทำางาน
 การเดินทางก็เป็นเช่นนี้เอง ยอดและบอลได้มี
โอกาสท่องโลก ได้เห็นสรรพสิ่งมากมาย ทั้งคู่เลือกสะท้อน
สิ่งที่ตนเองพบเห็น ร่วมกันแชร์ประสบการณ์ความคิดผ่าน 
รายการทีวี ที่ทั้งสองร่วมมือกันสร้างสรรค์ขึ้น

 ระหว่างยอดและบอล ในสายตาของผม ทั้งคูู่เป็น 
เด็กหนุ่มอารมณ์ดีด้วยกันทั้งคู่ ยอดดูจะมีความร่าเริงแบบ 
เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่ ส่วนบอลนั้นก็อารมณ์ดีแบบเนิบๆ เมื่อ 
ทั้งคู่ยืนอยู่ต่อหน้าเรา ใบหน้าเป้ือนย้ิมและเสียงหัวเราะ จะ
วนเวยีนอยูร่อบๆ ตวั เวลาทัง้คูท่ำางานดกูลมเกลยีว หวัเราะขบขนั 
กับเรื่องราวที่นำาเสนอ แต่ครั้นกับบางเรื่องที่ดูจริงจังก็มีสมาธิ 
และตั้งใจที่จะค้นหาคำาตอบ

 จะเรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์คงไม่ถูกต้องนัก เพราะ
การคุยน้ันไม่ปะติดปะต่อ เรื่องท่ีคุยไม่ต่อเน่ือง น่าจะเรียกว่า
เป็นการพูดคุยกันระหว่างการเดินทาง และเป็นการลอบมอง
ดูการทำางานของเด็กรุ่นใหม่ในแวดวงคนทำารายการสารคดี 
ทางโทรทัศน์ เทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนทำาให้ผู้ผลิตอิสระรุ่นใหม่
สามารถก้าวเข้ามาสู่สื่อสาธารณะได้ อีกทั้งการเปิดตัวของทีวี
สาธารณะเช่นไทยพีบีเอส ทำาให้รายการดีๆ สามารถส่งสาร 
ไปสู่ผู้ชมได้ เพราะการไปต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นท่ีในฟรีทีวีสี่ช่อง 
ที่มีอยู่นั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะบรรดาทีวี
หลักล้วนมีคำาว่าธุรกิจและผลประโยชน์กางกั้นเอาไว้อยู่ 
  ทรปิการเดนิทางคราวนีท้ัง้สองใชเ้วลาเดนิทางสำารวจ
ไปหลายเมืองในจีน ใช้เวลานับเดือน ทั้งคู่บอกว่าหลังจากจบ
ทริปแล้วก็ต้องเอาฟุตเตจท้ังหมดท่ีถ่ายทำาไว้มาน่ังดู คัดเลือก  
ไล่เรียงจัดลำาดับความคิดก่อนหลัง คัดเอาประเด็นและเรื่องราว 
ที่น่าสนใจ ผ่านการถกเถียงกันของทั้งคู่ อาจมีที่ปรึกษาเข้ามา 
ช่วยดูบ้าง
 กว่าจะมาเป็นหนังพาไปท่ีได้รับความนิยมเฉกเช่น 
ทุกวนัน้ี ท้ังคู่กต้็องผ่านการล้มลุกคลุกคลานมา เริม่จากการเปน็
พนกังานประจำาในบรษิทัผลติรายการโทรทศัน ์เรยีนรู ้กอ่นจะเริม่
ลองทำาด้วยตนเอง เสาะหาช่องทาง จนพบท่ียืนเริ่มลงมือสร้าง
รากฐานกอ่สรา้งทีย่นืของตนเองขึน้ คอ่ยๆ ทำามนัอยา่งไมท่อ้ถอย 
ในที่สุดผลของความมุ่งมั่นตั้งใจก็ค่อยแสดงผลลัพธ์กลับคืนมา

 เมื่อรูปแบบรายการของหนังพาไปประสบความสำาเร็จ ได้รับ
ความนยิม ไมน่า่แปลกใจทีจ่ะเหน็ลกัษณะรายการทีม่คีวามคลา้ยคลงึ
ตามมา แตท่ัง้คูก่ย็งัอยากจะพฒันาสิง่ทีต่นเองทำาอยูใ่หด้ขีึน้ไปอกี บอล
บอกว่าสิ่งที่ตนเองทำาอยู่นั้นใช่ว่าจะสมบูรณ์แบบแล้ว แต่ในบางครั้ง
การจะก้าวข้ามกรอบที่ตนเองวางเอาไว้ไม่ใช่เรื่องง่าย
 คำา่คืนหนึง่ในเมอืงซูโจว ผมและรุน่พีค่นหนึง่ซึง่เป็นทีป่รกึษา
รายการหนังพาไป นั่งสนทนากันในห้องพัก เขาถามถึงความคิดเห็นที่
ผมมต่ีอรายการของยอดและบอล ผมตอบไปว่าเป็นรายการทีน่่าสนใจ
แต่ผมคงไม่สามารถวจิารณ์ได้มาก เพราะสารภาพตามจรงิ ผมมโีอกาส
ดูเพียงสองตอนเท่านั้นจากทั้งหมดที่มีอยู่ ตอนหนึ่งที่ผมจำาได้ดีคือ 
ตอนที่ทั้งคู่เดินทางด้วยรถไฟในญี่ปุ่น ผมชอบตอนนั้น หนึ่งด้วยเพราะ
ผมเป็นคนชอบรถไฟ สองหนังพาไปสามารถผสมผสานข้อมูลที่มี
ประโยชน์และสิ่งที่มีเพื่อความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน 
สามมนัมแีง่มมุทีแ่ปลกใหม่และมคีวามกล้าในการแสดงออกความคิด
เหน็ต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา เมือ่หนงัพาไปเดนิทางพาผูส้ร้างมาได้ถงึ
สองซีซั่นแล้ว ทั้งยอดและบอลได้ไปเห็นโลกที่ทางและผู้คนมาพอ
สมควร ในฐานะผู้ให้คำาปรึกษาก็อยากเห็นผู้สร้างสรรค์ทั้งสองคนก้าว
พ้นไปจากกรอบเดิมๆ 
 ทุกวันนี้รายการหนังพาไปมีแฟนรายการอยู่มากพอสมควร
เลยทเีดียว วนัหนึง่ในขณะทีก่ลุม่ผูเ้ดินทางของเรานัง่รบัประทานอาหาร 
ร่วมกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองซีอาน โต๊ะข้างๆ เราเป็นกลุ่ม 
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยกลุม่ใหญ่ ผา่นไปครูห่นึง่ หญงิสาวสงูวยัทา่นหนึง่
ก็เข้ามาทักทาย “นี่จำาได้นะ สองคนนี้...รายการชื่ออะไรไม่รู้...ที่เดินๆ 
ไป แล้วก็บ่นๆ...” เราหัวเราะให้กับการทักทายนี้ แน่นอนทั้งคู่ถูกขอ 
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก บุคคลสาธารณะก็เป็นเช่นนี้ 

 เราแยกจากกันที่เมืองซูโจว ผมไปต่อที่หยางโจวสุดทาง
ที่เซ่ียงไฮ้ก่อนบินกลับกรุงเทพฯ ในขณะที่ยอดกับบอล อยู่ต่อทำา 
ภารกิจถ่ายทำาที่ซูโจว จากนั้นเดินทางไปอีกหลายเมืองตามที่ทั้งคู่ 
วางแผนไว้่ หลังจากแยกกันที่เมืองจีนผ่านไปหลายวันจนผมเกือบจะ
ลืม บ่ายวันหนึ่งมีข้อความจากยอดส่งมาถึงผมในโทรศัพท์มือถือบอก
ชื่อเมืองแปลกๆ ในจีน ทั้งคู่อยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า Kashgar ยอดและ
บอล สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่มีความใฝ่ฝัน ทั้งคู่
ไม่ได้จบมาทางสายสื่อมวลชนโดยตรง เรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ คนหนึ่งจบฟู้ดซายน์คนหนึ่งจบวิศวะ  อยู่ร่วมชมรม
ภาพยนตร์ของมหาวิทยาลัย ได้ค้นพบว่าการทำาหนังคือสิ่งที่ตนเองรัก
ชอบ จึงเลือกเดินไปในเส้นทางนี้ แน่นอนว่าเมื่อเริ่มก้าวแรกไม่มีอะไร
การนัตวีา่จะประสบความสำาเรจ็ แตถ่า้เรารูว้า่กำาลงัทำาอะไร มคีวามสขุ 
กบัสิง่ทีท่ำา ทำาอยา่งตัง้ใจ ไมย่อ่ทอ้ตอ่อปุสรรค โอกาสทีจ่ะประสบความ
สำาเร็จก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้  

  

ยอดและบอล สามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับ 
เด็กรุน่ใหม่ท่ีมีความใฝฝ่นั...คน้พบวา่การท�าหนงั
คอืสิง่ท่ีตนเองรกัชอบ จงึเลอืกเดนิไปในเสน้ทาง
นี้ แน่นอนว่าเมื่อเริ่มก้าวแรกไม่มีอะไรการันตีว่า
จะประสบความส�าเรจ็ แตถ่า้เรารูว้า่ก�าลงัท�าอะไร 
มีความสุขกับสิ่งที่ท�า ท�าอย่างตั้งใจ ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค โอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จก็
ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
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Destination

ในห้วงเวลานี้เมืองไทยก้าวเข้าสู่ฤดูมรสุม การออกเดินทางไป
พักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่ไกลจากเมืองพระนครในบางห้วง
เวลาอาจประจวบเหมาะพบเจอกับท้องฟ้าและสภาพอากาศที ่
ไม่เป็นใจได้ ฉบับนี้เราจึงเลือกเมืองท่องเที่ยวนานาชาติท่ีไม่ไกล
เมืองกรุงเป็นหมุดหมายปลายทาง มองหาสถานที่พักผ่อนซึ่งมี 
งานออกแบบที่น่าสนใจมานำาเสนอ

เมอืงทีไ่ม่เคยหลบั แหล่งท่องเทีย่วทีป่ราศจากโลซซีัน่ เราอาจ
กล่าวนิยามเช่นนี้กับพัทยาได้ ด้วยระบบทางหลวงที่สะดวกสบาย
นี่คือเมืองพักผ่อนชายทะเลที่ใกล้กรุงเทพฯ เป็นอย่างมาก พัทยา
ไปเที่ยวได้ทุกฤดู ในความครึกคร้ืนและแสงสียามคำ่าคืนพัทยาใช่
ว่าจะปราศจากมุมสงบ ไม่น่าแปลกใจนักที่พัทยาจะเป็นสถานท่ี 
ท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตั้งแต่กรุ๊ปทัวร์ขนาด
ใหญ่ ครอบครัว จนถึงนักท่องเที่ยววัยรุ่นหนุ่มสาว ด้วยเหตุนี้ 
สถานที่พักผ่อนในพัทยามีหลากรูปแบบ เพื่อรองรับกับกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวอันหลากหลายที่เดินทางมาพักผ่อนในพัทยา 

Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya ต้ังอยู่
บนชายหาดวงศ์อมาตย์ที่สงบเงียบ จนบางขณะเวลารู้สึกว่าที่นี่
ช่างไม่เหมือนพัทยาเอาเสียเลย ตัวอาคารสีอิฐสองอาคารหันหน้า
ออกสู่ทะเล ระหว่างสองตึกมีอาคารรูปทรงแปลกตา พนักงาน 
ของโรงแรมบอกกับผมว่าหากเราไปยืนที่หน้าหาดและมองกลับ
มาจะมีรูปทรงเหมือนเรือ นั่นเป็นความตั้งใจของนักออกแบบ 
หลังคาโค้งปลายท้ังสองด้านเชิดขึ้น ใต้หลังคาด้านหน่ึงคือ 
ช่องทางเข้าหลักสู่ตัวของโรงแรม อีกด้านหนึ่งคือระเบียงน่ังเล่น 
รับอากาศบริสุทธิ์ท่ีเดินทางมาจากทะเลอ่าวไทย ภายในโครง
หลังคาที่สูงโปร่งทำาให้ส่วนนี้ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิ
เย็นสบายตลอดทั้งวัน

ห้องพักของท่ีนี่ทุกห้องเป็น Sea View สามารถชื่นชม
บรรยากาศทะเลได้กว้างสุดสายตาไม่มีอะไรมาบดบัง ห้องพักม ี
ให้เลือกหลายรูปแบบ ที่โดดเด่นมีเพียงหนึ่งเดียวคือห้องสวีท มี 
สระว่ายนำ้าส่วนตัว ห้องนอนใหญ่ ห้องนอนเล็ก ห้องครัว บริเวณ 
นั่งเล่น สวีทรูมสามารถรองรับแขกสูงสุดได้ถึงแปดคน (สำาหรับ 
แขกกระเป๋าหนักอย่างแท้จริง) นักเดินทางที่มาเป็นครอบครัว ที่นี่
มีห้องพักแบบแฟมิลี่รูม ภายในมีห้องสำาหรับเด็กใส่เตียงสองชั้น 
พร้อมด้วยห้องนั่งเล่นพักได้สูงสุดห้าคน เป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียว

ขับรถแค่หนึ่งเพลิน ก็ถึงแล้ว

Centara 
Grand Mirage
Beach Resort Pattaya

eye1 : Story / Pic
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ส�าหรับเด็กๆ และผู้ที่ชอบความสนุกสนาน
ย่อมต้องใช้บริการอยู่ในส่วนของสวนน�้า

Centara Grand Mirage Pattaya มีพื้นที่กว้างใหญ่ 
พื้นที่ส่วนใหญ่โรงแรมเลือกที่จะออกแบบให้เป็นพื้นที่สีเขียว
สดชื่นสบายตาด้วยสวนไม้เมืองร้อน หลายต้นเป็นต้นไม้เก่า
ซึ่งอยู่กับที่ดินมานานยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้ ยามคำ่าคืน
หอสูงที่ปั้นเป็นรูปสัตว์มี สิงห์ ช้าง นก โดดเด่นดึงดูดสายตา 
เมื่อผสมผสานกับแสงจากคบไฟที่ถูกจุดขึ้นมีเสน่ห์ชวนให้ 
จ้องมอง

อารมณ์ของงานออกแบบทั้งภายนอกและภายใน
สอดคล้องกัน มุ่งเน้นชักจูงอารมณ์ของผู้เข้าพักให้รู้สึก
ผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ ไม่แปลกหากเราจะรู้สึก
ว่า Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya มีกล่ินอาย 
อารมณ์แบบแอฟริกา 

ไฮไลท์ของที่นี่อยู ่ที่ส่วนของสระว่ายนำ้าและสวนนำ้า  
สระกลางออกแบบให้เป็นลักษณะสระแบบ Free From  
ขนาดใหญ่ ส่วนของบาร์นำ้าตั้งอยู่ที่สระกลาง เกือบตลอดทั้ง
วันจะมีผู้ที่คอยสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับผู้ใช้บริการในสระ
ใหญ่ อาทิ การเต้นแอโรบิคในนำ้า วอลเล่ย์บอล ถัดออกไป 
ติดกับชายหาดมีสระนำ้าขนาดเล็กออกแบบให้ด้านหนึ่งกรุไว้
ด้วยกระจกใสมองออกไปเห็นผืนทะเลจากใต้นำ้าได้ สระนำ้า 
มีขนาดไม่ใหญ่มาก เน้นให้แช่นำ้าคลายร้อนมากกว่าการ 
ว่ายเล่น ส่วนนี้ยกพ้ืนขึ้นมาสูงติดป้ายงดใช้เสียงดัง สำาหรับ
แขกที่ต้องการความสงบ

สำาหรับเด็กๆ และผู้ที่ชอบความสนุกสนานย่อมต้องใช้
บริการอยู่ในส่วนของสวนนำ้า ที่ออกแบบให้เป็นเสมือน
ลำาธารไหลเชี่ยวที่มีสายนำ้าไหลมาจากนำ้าตกกลางป่า 
ซอกซอนไปตามโตรกผา มีมุมสไลเดอร์ทั้งของเด็กและ
ผู้ใหญ่ให้ได้สนุกสนานกันจนลืมเวลา ไม่ว่าใครเมื่อได้ใช้
บริการในส่วนน้ีต่างหลงใหลและชื่นชอบกันทุกคน จะ 
เรียกว่าส่วนน้ีคือพระเอกตัวจริงของ Centara Grand 
Mirage Beach Resort Pattaya คงไม่ผิดนัก ผู้มาเยือน
นิยมนั่งอยู ่บนห่วงยางปล่อยให้สายนำ้าไหลพาสำารวจ
บรรยากาศ พอเริ่มร้อนก็ละจากห่วงยางลงไปแหวกว่าย

ส่ิงหน่ึงท่ีชื่นชอบสำาหรับ Centara Grand Mirage 
Beach Resort Pattaya คือการให้ความสำาคัญกับพื้นที่
ธรรมชาติส่วนกลาง ท้ังสวนสวย สระว่ายนำ้า หลังอาหาร
เช้าเราสามารถเดินย่อยชมสวนสวยเลยลงไปถึงชายหาด
ที่สะอาดสงบเงียบ บริเวณหน้าหาดของโรงแรมปราศจาก
ความคึกคักของบรรดาเครื่องเล ่นทางนำ้าพวกที่ ใช ้
เครื่องยนต์ ทำาให้บรรยาศเหมาะกับการเดินเล่นเป็น 
อย่างยิ่ง

มมุดา้นหนึง่ของโรงแรมถกูยกใหก้บั Spa Cenvaree 
ส่วนบริการที่โรงแรมระดับห้าดาวมิอาจขาดได้ สปาเป็น
ท่ีโปรดปรานของบรรดาแขกสุภาพสตรี แต่ในยุคปัจจุบัน
บรรดาแขกผู้ชายก็นิยมใช้บริการเพื่อผ่อนคลายจาก
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ความเมื่อยล้า ไม่ว่าจะเป็นจากการเดินทาง หลังจบจากเกมส์กีฬา
นักออกแบบจึงต้องให้ความสำาคัญกับส่วนนี้ Spa Cenvaree ของ 
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya จึงมีขนาดใหญ่ 
เพื่อให้สอดรับกับจำานวนห้องของโรงแรมที่มีถึง 555 ห้องนั่นเอง

ขับรถสบายๆ เพียงสองชั่วโมงก็ถึงพัทยาแล้ว ทุกวันนี้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงเกิดขึ้นมากมายเพ่ือรองรับผู้มาเยือน 
ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย การละจากความวุ่นวายของกรุงเทพฯ 
มาที่พัทยาสามารถทำาได้ง่ายดายและไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก 
หากต้องการที่พักแบบ City Hotel ท่ีอยู่กลางเมืองก็มีโรงแรมดีๆ 
ให้เลือกมากมาย แต่หากต้องการรีสอร์ทธรรมชาติที่สงบเป็นส่วน
ตัวเหมาะกับครอบครัวไม่ไกลจากกรุงเทพฯ คำาแนะนำาของเราคือ 
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya 

ม้ือค�า่หากไม่อยากรับประทานอาหารในโรงแรม แน่นอนว่าพทัยามร้ีานอาหาร
ให้เลือกมากมายหลากรูปแบบ แต่ถ้าหากไม่อยากให้ม้ือค�่าเป็นม้ือหนักเกินไป 
เราแนะน�าร้านข้าวต้มปลาเกาะสีชงั ไม่ไกลจากโรงแรมมากนกั ออกจากโรงแรม
วิง่มาจนเจอถนนสายหลกั เลีย้วขวามุง่ไปหาวงเวยีน เมือ่ถงึวงเวยีนเลีย้วซ้าย
วิ่งตรงไปหาถนนสายสุขุมวิท แยกไฟแดงที่สอง ร้านตั้งอยู ่ตรงสี่แยก 
ไฟแดง (ฝ่ังขาออก) พอด ีจอดรถรมิถนน มท้ัีงปลาทะเลหมึกสด อร่อยราคา
ย่อมเยาว์ จบจากข้าวต้มขากลับหากอยากดื่มชา กาแฟ ขนมอร่อย เลยจาก
วงเวยีนมาไม่ไกลทางซ้ายมอืร้านกาแฟชือ่ เลอร์ บาเกต็ ตัง้อยู ่อร่อยทัง้กาแฟ
และขนม บรรยากาศตกแต่งร้านน่านั่ง

เมืองไม่หลับใหล 
แหล่งท่องเที่ยว
ที่ปราศจากโลซีซั่น

Grand  Mirage
ขอขอบคุณ
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya
โทร.038 30 1234 
www.centarahotelsresorts.co.th
คุณกนกรส ศักดานเรศว์
คุณอุษา ผูกพันธ์ 
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Supercar

ต�านานความแรงกลับมาแล้ว

Story : Eddy

Turbo
Porsche

911

เทอร์โบถือเป็นสายพันธุ์สูงสุดของ 911 
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าได้อย่างเต็มความเร้าใจ
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ถ้าพูดถึงรุ่นสูงสุดที่ถือเป็น Top of the line ของ
สปอร์ตสายพันธุ์ 911 แน่นอนว่า คนส่วนใหญ่จะต้อง 
นึกถึงเวอร์ชั่นเทอร์โบ ที่ถือว่าอยู่คู่กับ 911 มาตั้งแต่ยุค 
เริ่มต้น ซึ่งในตอนนี้ทางปอร์เช่ได้เผยโฉมใหม่ของ 911 
เทอร์โบออกมาแล้ว และไม่ได้มาเพียงแค่เวอร์ช่ันย่อย 
แบบเดียวเหมือนที่ผ่านมา แต่มีให้เลือกถึง 2 แบบกันเลย
ทีเดียว

นอกจากนั้นในรุ่นนี้ยังมีความพิเศษ เพราะเปิดตัว 
ด้วยอายุที่อยู่ในตลาดมานานถึง 40 ปีจากจำานวน  
50 ปีที่สายพันธุ์ 911 อยู่ในตลาด ตรงนี้แสดงให้เห็นถึง
ความยัง่ยนื และการไดร้บัความนยิมอยา่งตอ่เนือ่งสำาหรบั
สายพันธุ์เทอร์โบ ซึ่งถือว่าอยู่คู่กับ 911 มาโดยตลอดจน
แทบขาดจากกันไม่ได้

ทั้งบนทางตรงและทางโค้ง ตรงนี้พิสูจน์ได้จากการ
ทำาเวลาบนสนามระยะทางกว่า 20 กิโลเมตรต่อรอบอย่าง  
Nürburgring - Nordschleife ลดลง 2 วินาที โดยทำาเวลา
ได้ 7 นาที 30 วินาที

ตัวรถมีขายทั้งรุ่นเทอร์โบแบบธรรมดาและเทอร์โบ 
เอส โดยอ้างอิงจากเครื่องยนต์ 6 สูบนอน - บ็อกเซอร์ที่มี
ความจุ 3,800 ซีซี พร้อมระบบ Di รีดกำาลังด้วยเทอร์โบ  
2 ตวั ผลติกำาลงัออกมาได้ 520 แรงม้า ที ่6,000-6,500 รอบ
ต่อนาที และแรงบิดสูงสุด 67.2 กก.-ม. ที่  1,500- 
5,000 รอบต่อนาที สำาหรับรุ่นธรรมดาอีกรุ่นมีกำาลังสูงสุด 
560 แรงม้า ที่ 6,500, 6,750 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 
71.2 กก.-ม. ที่ 2,200-4,000 รอบต่อนาที โดยทั้ง 2 รุ่น 
ติดตั้งระบบเกียร์แบบคลัตช์คู ่ PDK ในการทำาหน้าที่
ถ่ายทอดกำาลัง เพิ่มความพิเศษด้วยการติดตั้งระบบดับ
เครือ่งยนต์อตัโนมตัเิมือ่จอดอยูก่บัที ่หรอื Auto Start/Stop 
มาจากโรงงาน ซึง่จะช่วยเพิม่ความประหยดันำา้มนัในเรือ่ง
ของฝีเท้าช่วงต้น มกีารเปิดเผยเฉพาะรุน่ 911 เทอร์โบทีม่า
พร้อมกบัการตดิตัง้ออพชนัอย่าง Sport Chrono Package 
ซ่ึงทำาได้ 3.2 วินาทีสำาหรับ 0-100 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ซ่ึง 
ดีกว่ารุ่นเทอร์โบเอสเดิม 1/10 วินาที ส่วนรุ่นเทอร์โบเอส
ใหม่ทำาได ้  3.1 วินาที  ขณะที่ความเร็วสูงสุดอยู ่ที่  

ในรุน่ใหมน้ี่ 911 เทอรโ์บได้รบัการพฒันาบนพืน้ฐาน
ของคาร์เรรารุ่นใหม่แกะกล่องที่ใช้รหัสตัวถัง 911 และจะ
เรยีกวา่แปลกกไ็ด้ เพราะนอกจากจะมขีายเพยีงรุน่เดียวคือ 
เทอร์โบ แต่กลับคลอดออกมาพร้อมกัน ด้วย 2 ทางเลือก 
คือ รุ่นเทอร์โบธรรมดาและรุ่นเทอร์โบ เอส

เทอร์โบถือเป็นสายพันธุ์สูงสุดของ 911 ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มความ
เร้าใจ โดยเอกลักษณ์ของรุ่นนี้คือ มาพร้อมกับสปอยเลอร์ 
หลังแบบยึดติดตายตัว (ในรุ่นคาร์เรรา เวอร์ชั่นธรรมดา 
สปอยเลอร์หลัง จะเป็นแบบยกตัวขึ้นเองอัตโนมัติ เมื่อถึง
ระดบัความเรว็ทีก่ำาหนดเอาไว)้ ตามดว้ยการขบัเคลือ่นใน
แบบ 4 ลอ้ตลอดเวลา และตวัถงัแบบตโีปง่เพิม่ความดดุนั 

รุ่นใหม่จะมาพร้อมกับความแตกต่างจากคาร์เรรา
อย่างชัดเจน และสามารถสัมผัสได้ โดยส่ิงใหม่ๆ ท่ีถูก
เพิม่เติมเข้ามากม็ท้ัีงการใชอ้ะลูมเินียมในการผลิตโครงสรา้ง 
ตัวถัง และมีการยืดระยะฐานล้อออกจากรุ่นเดิมอีก 100 
มิลลิเมตร รวมถึงสวมล้อขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 20 นิ้ว ส่วน 
สปอยเลอร์ที่เป็นแบบยึดตายตัวในรุ่นที่แล้ว ก็ยังคง 
รูปแบบนี้เอาไว้ แต่ทว่าสามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้ 
ตัวรถมคีวามเพรยีวลมสอดคล้องกบัหลักอากาศพลศาสตร ์
ช่วยเพิ่มแรงกดที่เพลาท้าย เพื่อให้ตัวรถมีการทรงตัวที่ดี 

318 กิโลเมตร/ชั่วโมงเ พื่อการทรงตัวที่ดีขึ้นจะมีการติดตั้ง
ระบบช่วงล่างหลงัแบบหมนุตามพวงมาลยั หรอื Rear Axle 
Steering ซึ่งจะทำางานเมื่อมีความเร็วไม่เกิน 31 ไมล์ต่อ
ชั่วโมง หรือ 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เม่ือมีการหมุน 
พวงมาลัยเพื่อเลี้ยว ล้อหลังจะปรับเลี้ยวไปในทิศทางที่ 
ตรงกนัข้าม เพือ่เสถยีรภาพในการทรงตวั และเมือ่ความเรว็
เกิน 59 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 95 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ล้อหลัง
จะปรับการหมุนมาอยู่ในแนวเดียวกับล้อหน้า

การส่งมอบรถล็อตแรกจะมีขึ้นในเดือนกันยายน 
2013 โดยมีการตั้งราคาเอาไว้ที่ 148,300 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 4.45 ล้านบาทสำาหรับรุ่นธรรมดา และ 181,000 
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 5.4 ล้านบาท
 

Porsche 911 Turbo
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Art

นับว่าเป็นโครงการที่ ได้รับความ
สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ สำาหรับ Living  
Architecture ที่ชูแนวความคิด
ของโรงแรมและที่พักราคาพอจ่าย
ไหว สำาหรับนักท่องเที่ยวที่มีรสนิยม 
รักการออกแบบโดยเฉพาะ จะว่าไป
แล้วการเจริญเติบโตและความนิยม
ของโรงแรมแนว Design Hotel ก็
ดำาเนินมานานพอดู ผู้คนปัจจุบันมี
รสนิยมการบริโภคที่ละเอียดลออขึ้น 
ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม ในโลก
วัตถุนิยมเฉกเช่นที่เรากำาลังอาศัย
หายใจกันอยู่นี้นั้น รสนิยมและวิถี
ชีวิตกลายมาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกนำา
มานิยามความเป็นตัวเราไปเสียแล้ว 
นอกเหนือไปจากเรื่องการศึกษา 
ครอบครัว และหน้าที่การงาน life-
style การใช้ชีวิตของเราถูกใช้เป็น
หนึ่งในปัจจัยที่ประกอบกันขึ้นมา
เป็นอัตลักษณ์ทางสังคม ไม่ว่าเรา

จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสร้างมันขึ้นมา
ก็ตามที หนึ่งในเหตุผลว่าทำาไมคน
ถงึเลอืกมากขึน้วา่พวกเขาจะเดนิทาง 
ไปท่อง เที่ ยวที่ ไหน พักโรงแรม 
อะไร กินอาหารแบบไหน อาจเป็น
เพราะปัจจุบันเรามีช่องทางในการ
แบ่งปันประสบการณ์ของเรากับ
คนอื่นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรรดาเว็บโซเชียลมีเดียต่างๆ ด้วย
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี่เองที่โรงแรม
ไดเ้พิม่หนา้ทีข่องความเปน็ “จุดหมาย 
ปลายทาง” มากกว่าการเป็น “ที่พัก” 
อันส่งผลให้นักธุรกิจการโรงแรมทุ่ม
เงินมหาศาลไปกับการออกแบบ
ภายในและสถาปัตยกรรม เพื่อสร้าง
ประสบการณก์ารพกัอาศยัแปลกใหม่
ให้กับนักท่องเที่ยวยุคปัจจุบัน

ในฐานะของผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรม Living Architecture มุ่ง
หมายที่จะสร้างประสบการณ์ทาง
พื้นที่ให้กับผู้มาเยือน โดยใช้ผลงาน 
ก า ร อ อ ก แ บ บ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ที่
มี ส ถ า ป นิ ก ช้ั น นำ า ข อ ง โ ล ก เ ป็ น 
ผู้ออกแบบมาเป็นตัวชูโรง ในแง่หนึ่ง 
เป็นการตอบสนองความใฝ่ฝันของ
กลุ่มคนรักงานออกแบบที่อาจจะ
อยากอยู่ในบ้านรูปทรงสุดเดิร์นที่
ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังอย่าง 
Peter Zumthor, MDRDV, NORD 
และอื่นๆ แต่ด้ วยข้อจำากัดทาง 
ทุนทรัพย์อาจไม่เอื้ออำานวย อย่าง
น้อยได้อยู่เป็นบ้านพักตากอากาศก็
ยังดี บ้านพักตากอากาศรูปทรงเก๋ไก๋
ของ Living Architecture กระจาย
ตัวอยู่ตามชนบทต่างๆ ของอังกฤษ 
ไม่ว่าจะเป็น The Long House 
ใน Norfolk, The Balancing Barn 
และ The Dune House ใน Suffolk, 
The Shingle House ใน Kent หรือ 
โปรเจ็กต์พิเศษที่ เป็นอาคารหนึ่ง
ห้องนอนรูปทรงละม้ายคล้ายเรือ
ที่วางตัวอยู่ยื่นออกมาจากอาคาร  

The Queen Elizabeth Hall ใน
ล อ น ด อ น ที่ มี ชื่ อ ว่ า  A  R o o m 
For London ที่ได้ David Kohn  
Archi tects และศิลปิน Fiona 
Banner มาร่วมกันออกแบบ รวม
ไปถึงโปรเจ็กต์ที่กำาลังอยู่ระหว่าง 
ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง
อย่าง  The Secular  Ret reat 
และ A House for Essex ส่วน
สนนราคาค่าที่พักก็ไม่แพงอย่าง
ที่ คิ ด  เ พ ร า ะ มี ร า ค า เ ริ่ ม ต้ น อ ยู่
ที่เพียง 700 ปอนด์ต่อการเข้าพัก 
สีค่นื ซึง่เทยีบเทา่กบัคนละ 22 ปอนด์
ต่อคนต่อคืนเท่านั้น 

ในเมืองไทยเองการออกแบบก็เริ่ม
ถูกนำาเข้ามาใช้เป็นตัวแปรในการ
สร้างความแตกต่างทางอัตลักษณ์
ให้กับโรงแรมแต่ละแห่งเพิ่มมากขึ้น 
เร่ือยๆ และถึงแม้นักท่องเที่ยวและ
ผู้บริโภคทั่วๆ ไปอาจจะยังไม่ได้  
คล่ังไคล้ดีไซน์จนถึงขั้นที่ว่าไปค้นว่า
โรงแรมนี้ใครเป็นคนออกแบบแล้ว
ตามไปพักดูให้รู้กัน แต่ปฏิเสธไม่ได้
ว่าการออกแบบพื้นที่ ความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมของโรงแรม รวม
ไปถึงปัจจัยที่สร้างผลทางสุนทรียะ
อื่นๆ อย่างงานออกแบบภูมิทัศน์ ก็
กลายเป็นส่ิงที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของเราไม่น้อย ใครเลยจะรู้ในยุค 
Design Conscious นี้ ที่เขาบอกว่า 
การเดินทางสำาคัญกว่าจุดหมาย 
อาจใช้ไม่ได้เสมอไป เพราะมีคน
กลุ่มหนึ่งกำาลังทุ่มเทอย่างสุดกำาลังที่
จะสร้างสรรค์จุดหมายที่เต็มไปด้วย
ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจให้
เราท่านๆ ได้ตามไปบริโภคกันอย่าง
ไม่มีวันหมด...อยา่ลืมเกบ็เงนิรอไว้ให้
พร้อมก็แล้วกัน... 

www.living-architecture.co.uk
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Music

ในวัย 68 ปี ไม่ เพียง เป็น
นั ก ร้ อ ง ร ะ ดั บ แ ถ ว ห น้ า 
ของวงการเพลง เขายังเป็น 
หนึ่งในปูชนียบุคคลส�าคัญ 
ของอังกฤษบน เ ส้นทาง 
สายนี้

Rod Stewart

หากจะเรียกว่าเป็นแมวเก้าชีวิต อาจน้อยไป
สำาหรับศิลปินใกล้เคียงระดับตำานานอย่าง 
ร็อด สจ๊วร์ท ตลอดเวลากว่าครึ่งศตวรรษที ่
ครำ่าหวอดบนถนนสายดนตรี ร็อด สจ๊วร์ท
สร ้างสรรค ์ผลงานเพลงช้ันเ ย่ียมออกมา
มากมาย ทั้งยังผ ่านความสำาเ ร็จนับคร้ัง 
ไม่ถ้วน แม้ในวันที่ศิลปินร่วมรุ ่นโรยราไป 
เกอืบหมด รอ็ด สจ๊วร์ท ยงัหนุม่แน่นและยนือยู่
บนจุดสูงสุดได้อย่างมั่นคง

จนถึงวันนี้ ร็อด สจ๊วร์ท สร้างสถิติทำา
ยอดขายอัลบั้มได้มากกว่า 100 แผ่นทั่วโลก 
ทำาให้ติดอันดับหนึ่งในศิลปินที่สร้างยอดขาย
ได้มากที่สุดตลอดกาล พร้อมกับมีอัลบ้ัมติด
อนัดบั 1 ในองักฤษถงึ 6 ชดุ และเพลงทอ็ปเทน็ 
31 เพลง โดย 6 เพลงสามารถขึ้นถึงอันดับหนึ่ง 
ขณะที่ข้ามฟากมาฝั่งอเมริกัน ร็อด สจ๊วร์ท มี
เพลงฮิตติดอันดับหนึ่งถึง 4 เพลง  นอกจากนี้ 
ยังได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศแห่ง 
รอ็ก แอนด ์โรล (Rock and Roll Hall of Fame) 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ในฐานะศิลปินเดี่ยว และ
ล่าสุดในปีที่ผ่านมา ยังได้รับเกียรติยศเป็น 
ครั้งที่ 2 กับบทบาทสมาชิกของวง The Faces

เท่านี้ก็ยืนยันถึงความสามารถขั้นเทพ
ของ ร็อด สจ๊วร์ท ได้อย่างชัดเจน ทว่านั่นยังไม่
เพียงพอ ร็อด สจ๊วร์ท ยังคงสร้างความสำาเร็จ
กับอัลบั้มล่าสุด Time อีกครั้งในวันนี้

ร็อด สจ๊วร์ท ในวัย 68 ปีไม่เพียงเป็น 
นักร้องระดับแถวหน้าของวงการเพลง เขายัง
เป็นหนึ่งในปูชนียบุคคลสำาคัญของอังกฤษ
บนเส้นทางสายนี้  หากยกบารมีเทียบกัน  
ร็ อ ด  ส จ๊ ว ร์ ท  ค ง อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ เ ดี ย ว กั บ 
เอลตัน จอห์น ทั้งในแง่ชื่อเสียง ผลงานดนตรี 
และความสำาเร็จ รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่าง 
หวือหวาตั้งแต่วัยหนุ่มน้อยจนผ่านหนุ่มใหญ่

รอ็ด สจ๊วร์ท ยงัผ่านประสบการณ์ดนตรี
มาแล้วแทบทุกแนว ไม่ว่าจะเป็นร็อก แจ๊ส  
โฟล์ค บลูส์ โซล หรือกระทั่งดิสโก้ กับเพลงฮิต 

Da Ya Think I’m Sexy? ในช่วงปลาย 70 
ด้วยนำา้เสยีงแหบแต่มากเสน่ห์จบัใจอนัเป็น
เอกลักษณ์ เป็นพรสวรรค์ท่ียากจะหาใคร
เสมอเหมือน ช่วยให้ ร็อด สจ๊วร์ท สามารถ
ร้องเพลงได้น่าฟังทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
เพลงสนุกๆ หรือบัลลาดกินใจ กระทั่งเมื่อ
หันไปร้องเพลงแสตนดาร์ดโอลดี้ก็ยังให้
อารมณ์ย้อนยุคชวนเคลิ้มอย่างยอดเยี่ยม

เสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์นับเป็น
พรสวรรคข์ัน้สงูสดุของ รอ็ด สจว๊รท์ จนไดร้บั 
ฉายาแหบเสน่ห์ ไม่เพียงร้องเพลงของ 
ตัวเองได้น่าฟังในหลากหลายสไตล์ เขายัง
เกง่กาจในการถา่ยทอดอารมณ ์จนสามารถ
นำาเพลงของคนอื่นมาร้องและตีความใหม่

ได้น่าฟังด้วยเสียงแหบเสน่ห์จนเป็นเอกลักษณ์ใน
ลีลาของตนเอง จนกลายเป็นเพลงฮิตของตนเองและ
ได้รับความนิยมแซงหน้าศิลปินต้นฉบับ โดยเฉพาะ
เพลงบัลลาดซาบซึ้งทั้งหลายที่กลายเป็นลายเซ็น 
ของ ร็อด สจ๊วร์ท ส่วนใหญ่มาจากต้นฉบับของคนอื่น 
ทั้ง I don’t want to talk about it ของแดนนี่ วิตเทนส์ 
มือกีตาร์ผู้ล่วงลับจาก The Crazy Horse วงเบคอัพ 
ของ นีล ยัง Sailing  ของ The Sutherland Brothers 
First Cut in the Deepest ของแคต สตีเว่นท์ Have 
I told you lately that I love you ของแวน มอริสัน

หากกลา่วถงึเสน้ทางความสำาเรจ็ครัง้แรกของ
รอ็ด สจว๊รท์ ตอ้งยอ้นไปถงึตอนถกูดงึไปรอ้งนำาใหก้บั 
The Jeff Back Group ของยอดมือกีตาร์เจฟฟ์ เบ็ค 
ในปี ค.ศ. 1966 และออกอัลบั้มกับวง 2 ชุดในแนว
ฮาร์ดร็อก เสียงร้องแหบกร้าวที่ยังติดสำาเนียงบลูส์
ของ ร็อด สจ๊วร์ท ได้รับคำาชื่นชมมาก ทั้งยังมีอิทธิพล
ต่อร็อกเกอร์รุ่นต่อมาด้วย หลังจากนี้ชื่อเสียงของเขา
ก็ทะยานขึ้นสูงเรื่อยๆ ภายหลังจากเจฟฟ์ เบ็ค ยุบวง  
รอ็ด สจ๊วรท์ กบั รอน วูด๊ ได้รว่มกนัฟอรม์วง The faces 
ขึ้นมา พร้อมกับเซ็นสัญญาเป็นศิลปินเดี่ยว 

แม้อัลบ้ัมเด่ียวชุดแรก An Old Raincoat 
Won’t Ever let you down ในป ีค.ศ. 1969 จะไมไ่ดร้บั 
ความสนใจจากแฟนเพลงนัก ต้องรอถึงอัลบ้ัม 
ต่อมา Gasoline Alley  คราวนี้ประตแูหง่ความสำาเร็จ 
และชื่อเสียงได้เปิดต้อนรับ ร็อด สจ๊วร์ท แล้ว เมื่อ 
ผลงานชุดนี้เริ่มเป็นที่นิยมทั้งทางฝั่งอังกฤษและ
อเมริกา เมื่อออกอัลบั้มชุดที่ 3 Every Pictures tell  
a story ในปี 1971 คราวนี้ร็อด สจ๊วร์ท สามารถก้าว 
เ ข้ า ไ ป ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ า เ ร็ จ ไ ด้ อ ย่ า ง ส ม บู ร ณ์

แหบเสน่ห์นิรันดร์กาลแหบเสน่ห์นิรันดร์กาล
Rod Stewart เมื่ออัลบั้มชุดนี้ขึ้นถึงอันดับ 1 ได้ทั้งสองฟาก

แอตแลนติก  ด้ วยแนวดนตรีผสมผสานทั้ ง
ร็อก โฟล์ค และโซลไว้ได้อย่างกลมกลืนทั้ ง
ดนตรีและเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อม
ด้ วย เพลงฮิต  Magg ie  May  ที่ กลาย เ ป็น 
ลายเซ็นคู่กับเสียงร้องแหบๆ ตลอดมา

นับจากนั้น ร็อด สจ๊วร์ท ก็กลายเป็นศิลปิน
แถวหน้าตลอดสามทศวรรษ มีอัลบั้มออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกับเพลงฮิตมากมายที่ปรับเปลี่ยน
ได้อย่างกลมกลืนไปกับยุคสมัย จากร็อกสู่ป็อบ 
กระทั่งเมื่อก้าวขึ้นสู่ศตวรรษ 2000  ร็อด สจ๊วร์ท ยัง
สวนกระแสนำาเพลงแสตนดาร์ดเก่าๆ มาร้องใหม่
ในอัลบั้ม The Great American Songbook จน
ประสบความสำาเร็จอย่างล้นหลามต้องออกเป็น 
ซีรี่ส์ต่อเนื่องถึง 5 ชุด 

ล่าสุด ร็อด สจ๊วร์ท กลับมาพิสูจน์ให้  
แฟนเพลงเห็นอีกค ร้ังว่า เขายัง มีพลังในการ
สร้างสรรค์ผลงานและเสียงร้องยังยอดเยี่ยมเสมอ  
ไม่ต้องพึ่งพาผลงานเพลงของคนอื่นหรือหากินกับ
ของเก่า เมื่อสามารถนำาอัลบั้มล่าสุด Time ที่เป็น
เพลงใหมท่ัง้ชดุขึน้สูท่อ็ปเทน็ไดส้ำาเรจ็ และยงัข้ึนถงึ
อันดับ 1 ในอังกฤษได้อีกครั้ง

ถงึแมก้ารกลบัมาของ รอ็ด สจว๊รท์ กบั Time 
จะไม่มีสิ่งแปลกใหม่มาฝากกันอีกแล้ว นอกจาก
เพลงใหม่กับความเป็น ร็อค สจ๊วร์ท ขนานแท้  
ทั้งท่วงทำานองและเสียงร้องของเขา เป็นส่ิงที่  
แฟนเพลงคุ้นเคยมานานกว่า 40 ปี และถึงวันนี้ 
เขายังทำาได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเสียงแหบเสน่ห์ 
ที่น่าฟังตลอดกาล

เรื่อง : รุ่งโรจน์ จุกมงคล
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Let Bike
Let Bike
ปีนี้การแข่งขันจักรยาน 
ตูร์ เดอ ฟร็องส์ Tour de France 
จัดขึ้นครบเป็นครั้งที่ 100

Bicycle
Sport

สมัยเป็นเด็ก โดยส่วนมากพ่อแม่มักจะจับให้เด็กๆ 
หัดปั่นจักรยาน แต่เมื่อโตขึ้น โอกาสในการหวนกลับ 
ไปมีความสุขบนหลังอานอีกครั้งก็ห่างไกลขึ้นทุกที 
โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ แต่สองสามปี 
ทีผ่า่นมานีก้ระแส City Bike ไดร้บัความนยิมอยา่งยิง่ 
อีกทั้งยังมีความต่อเนื่อง มิใช่การมาแบบช่ัวคร้ัง
ชั่วคราวอีกต่อไป เชื่อว่ากระแสจักรยานที่ถูก
จุดขึ้นมานี้จะอยู่อีกนานทีเดียว ปีนี้การแข่งขัน
จักรยานทางเรียบช่ือดังของโลกตูร์ เดอ ฟร็องส์ 
จั ด ค ร บ เ ป็ น ค รั้ ง ที่  1 0 0  ด้ ว ย  ใ ค ร ที่ อ ย า ก
จะปั่นจักรยานแต่ยังไม่ได้ฤกษ์เสียที เลือกปีที่  
ตูร์  เดอ ฟร็องส์จัดมาครบร้อยปีเป็นจุดเร่ิมต้น 
ได้เลยครับ

ทุกวันนี้มีการรวมตัวของนักปั่นเกิดขึ้นหลายกลุ่ม 
แต่ละกลุม่มรีปูแบบการป่ันและการเลอืกใช้จกัรยาน
ทีแ่ตกต่างกนัไปตามความชืน่ชอบ รวมไปถงึอายแุละ
วัยด้วย การมีโซเชี่ยลเน็ตเวิร์กทำาให้การติดตามและ
แจ้งข่าวสารสู่กันทำาได้ง่ายขึ้น ทุกวันหยุดหรือแม้แต่
กระทั่งในยามยำ่าคำ่าของวันธรรมดา นักปั ่นก็มา 
รวมกลุ่มกันปั่นจักรยาน

ในกรุงเทพฯ มีร้านจักรยานเกิดข้ึนหลายร้านเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและกระแสจักรยาน อีกทั้ง

รูปแบบของจักรยานก็มีหลากหลาย บางร้านขาย
แบบเดียว บางร้านขายทุกชนิดประเภท หลังๆ นี้
จักรยานพับเริ่มได้รับความนิยมสำาหรับบรรดาผู้ที่
ใชช้วีติอยูใ่นเมอืง ดว้ยความสะดวกของการพกพา 
การใช้สอยในเมืองใหญ่ทำาได้ดี แต่อย่าเห็นว่าเป็น
จกัรยานคนัเลก็ๆ แลว้คดิวา่ราคาจะเลก็ตามไปดว้ย 
บางแบรนด์อย่างเช่น Brompton ของอังกฤษนั้น 
ราคาสูงเอาเรื่องทีเดียว  ยังไม่รวมบรรดาจักรยาน
แบบวินเทจที่กำาลังเริ่มเป็นที่นิยม 

สำาหรับนักปั่นมือใหม่ท่ีอยากจะมีจักรยานเป็นของ
ตัวเองสักคัน เรามีคำาแนะนำาเบื้องต้นสำาหรับการ
เลือกจักรยานมาฝาก แรกเริ่มน้ันต้องถามตัวเอง
ก่อนเลยว่า เป้าหมายในการปั่นจักรยานของเรา 
คืออะไร เช่น เพื่อออกกำาลังกาย เพื่อใช้ในชีวิต
ประจำาวัน หรือสำาหรับปั่นเดินทางท่องเที่ยว

ต่อจากน้ันก็มาดูสภาพเส้นทางท่ีเราจะใช้จักรยาน 
หากคุณบอกว่าชอบปั่นท่องเท่ียวตามเส้นทาง
ขุรขระ ถนนชนบท แน่นอนว่าต้องมุ่งไปหาบรรดา
จักรยานเสือภูเขา ข้อกำาหนดต่างๆ ท่ีคุณต้องน่ัง
ตอบคำาถามในใจตัวคุณเองให้ได้ก่อน มืออาชีพ
ทางด้านจักรยานบอกว่ามีความจำาเป็นอย่างย่ิง ท่ี
จะเป็นเข็มทิศชี้นำาทางคุณไปจนพบเจอจักรยาน
คันที่ถูกใจและเหมาะกับคุณ

เราอาจแบ่งประเภทจักรยานไปตามรปูแบบของการขี ่จักรยาน
ประเภทที่พบเห็นได้บ่อยคือจักรยานประเภท Road Bike หรือ
ที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าเสือหมอบ จากลักษณะการป่ันที่
ต้องก้มตัวปั่น

รปูทรงจกัรยานจะปราดเปรยีว มนีำา้หนกัเบา ยางรถจะผอมบาง
ทนแรงดันได้สูง มีระบบเกียร์ เหมาะกับทางเรียบ ราคาเริ่มต้น
ที่หลักหมื่นขึ้นไป ส่วนจักรยานที่เรียกติดปากว่าเสือภูเขา  
Mountain Bike ออกแบบมาให้เป็นจักรยานที่ใช ้ได้กับ 
ทุกสภาพถนน All in one มีโครงสร้างเฟรมที่แข็งแรง ล้ออ้วน 
ดอกยางหนา ตะเกียบด้านหน้ามีโช้คอัฟ มีระบบเกียร์มากกว่า
เสือหมอบ ลักษณะการปั่นไม่ต้องก้มมากเหมือนกับเสือหมอบ

เมื่อเลือกประเภทของจักรยานได้แล้ว ที่สำาคัญคือ ต้องเลือก
ขนาดของจักรยานให้ถูกกับขนาดตัวของผู้ขี่ เฟรมของจักรยาน
ตอ้งเหมาะสมกบัขนาดของผูใ้ชง้าน จักรยานจะมเีบอรใ์หเ้ลอืก
ตั้งแต่ 16 - 25 นิ้ว ซึ่งระยะนี้คือขนาดความยาวของท่อนั่ง หรือ 
Seat Tube หมายถงึสว่นของของทอ่ทีต่อ่จากหลงัอานไปจนถงึ
กะโหลก ผูผ้ลติจกัรยานจะทำาออกมาโดยกำาหนดเปน็ขนาด อาท ิ
xs, s, m, l วิธีการเลือกซื้อเฟรมให้ถูกต้องอย่างง่ายๆ คือ การ
ยืนตัวตรงวัดจากพื้นถึงปุ่มสะโพกของคุณ จากนั้นเอาเลขที่วัด
ได้ลบด้วย 9 ค่าที่ได้จะเป็นตัวเลขเฟรมของเสือหมอบ ถ้าคุณ
หมายมั่นป้ันมือว่าจะซ้ือเสือภูเขา ให้เอาตัวเลขที่วัดได้ลบด้วย 

11 หรือไม่ก็ให้ดูตัวเลขเทียบเคียงไซส์จักรยานตาม
ตารางที่ผู้ผลิตมีมาให้

ทุกวันนี้มีชมรม มีการรวมกลุ่มของนักปั่นในเมือง 
มากขึ้น บางกลุ่มเป็นการรวมตัวของเพ่ือนฝูงที่
สนิทสนมกัน บางกลุ่มเกิดจากการรวมตัวของผู้ใช้ 
จักรยานประเภทเดียวกัน ถึงจะไม่มีกลุ่มเราก็
สามารถมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมที่ก่อประโยชน์
กับตนเองและสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้ ออกมาปั่น
จักรยานกันเถอะครับ

นิตยสารเกี่ยวกับจักรยานที่น่าสนใจ ฉบับภาษาไทย

สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับจักรยานเพิ่มเติมได้

> Crank

> Cycling plus Thailand
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Dine

 
รืน่รมย์ดืม่ดำา่กบัมือ้สายๆ ของวนัอาทติย์ทีเ่มดชิี ่บนัได
ทอดตัวนำาลงไปชั้นใต้ดินของ Hotel MUSE  สร้าง
บรรยากาศของการพบปะสังสรรค์ให้เป็นส่วนตัว 
โอบล้อมด้วยการตกแต่งอันโดดเด่นเป็นเอกลักษ์ 
ผสมผสานระหว่าง Neo-Industrial, modern lines 
เข้าไว้ด้วยกนัอย่างลงตวั จนลมืไปว่าทีน่ีเ่ป็นย่านธรุกจิ
ใจกลางกรุง “หลังสวน”

หอ้งอาหารเมดช่ีิไดร้บัแรงบนัดาลใจจากช่ือสกลุ 
ของตระกูลคหบดีเก่าแก่ผู้ปกครอง Florence ในยุคที่ 
Florence รุ่งเรือง ยังคงความเป็นอิตาลีดั้งเดิมไว้โดย
ฝีมือของพ่อครัวเอก “เชฟฟรานเชสโก้ ” เชฟอิตาเลียน
หนุ่มไฟแรงแห่งเมืองปิซา หลายคนอาจจะคุ้นหูหรือ 
ไม่รู้จักเมืองปิซา เป็นที่ตั้งของหอเอนเมืองปิซาสถานที่ 
ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของอิตาลี เชฟฟรานได้รังสรรค์
เมนอูาหารในแบบฉบบัครวัอติาเลยีนแท้ๆ   แบบบา้นๆ 
โดยเชฟฟรานคดัสรรวตัถุดุบิชัน้เยีย่มเสริฟ์อยูใ่นอาหาร
ทุกจาน

เริ่มต้นด้วยอาหารเบาๆ เรียกนำ้าย่อย นั่งจิบ
แชมเปญละเมียดละไมกับ Cold cuts หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ แฮมอติาเลยีน อาท ิ Selemi, Parmarham, Biroldo  
ซึ่งเชฟได้สั่งตรงจากฟาร์มเล็กๆ ที่คุณภาพดีในแคว้น  
Tuscany ของ Italy Tuscany มีสภาพภูมิประเทศ
สวยงาม อากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปีเหมาะสำาหรับ 
การเลี้ยงสัตว์ ทำาให้ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ต่างๆ ของ
ที่นั่นคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ไม่ควรพลาด
ชิมอิตาเลียนแฮม  Biroldo แฮมชนิดนี้มีสีคลำ้า เพราะ
ว่าใช้เลือดเป็นวัตถุดิบหนึ่งในส่วนผสมของแฮม เพื่อ 
ให ้ ได ้ รสชาติจัดจ ้านขึ้นและสีที่ เกือบดำาที่ เป ็น
เอกลักษณ์ ทำาให้มีช่ือเล่นๆ อีกหลายช่ือ อาทิ Black  
pudding,  Blood  sausage

เพิ่มแคลอรีอีกซักนิดกับพาสต้าท่ีปรุงสดใหม่ออกมา
จากครัวเสิร์ฟกันถึงโต๊ะให้ลูกค้าเลือกชิมหลากหลาย
ตามชอบ สำาหรับจานที่ไม่ควรพลาดต้องยกให้กับเมนู 
Risotto เป็นข้าวที่เสิร์ฟมาในซอสเห็ดทรัฟเฟิลแบบ
อติาเลยีนแท้ๆ ขณะทีเ่พลดิเพลนิกบัรสชาตลิำา้เลศิของ
อาหาร   เสยีงหวานๆ  ของนกัร้องสาวโอเปร่ากบันกัร้อง
หนุ่มเสยีงหล่อขบักล่อมเพลงให้เคลบิเคลิม้คล้ายดัง่นัง่
ชมละครเพลง opera อยู่ในฮอลล์ เรียกว่ามาร้องให้ฟัง
แบบใกล้ชิดติดขอบโต๊ะ 

ส่วนพระเอกของอาหารมือ้นีเ้ป็นอาหารจานหลกั 
ท่ีปลุกให้รสสัมผัสได้ทำางานอย่างเต็มท่ี มีให้เลือก 
หลากหลาย จานแรกที่แนะนำา  Ravioli  with 
foie gras in truffle sauce เป็นพาสต้าไส ้
ตับห่านฝรั่งเศส เสิร์ฟมาในซอสเห็ดทัฟเฟิล 
เป็นการรวมของอร่อยสองชนิด ทั้งตับห่าน 
และเห็ดทรัฟเฟิลได้อย่างลงตัว จานที่สอง  
Grilled racks of Lamb เป็นขาแกะที่สั่งตรง
มาจาก Tasmania   Australia  ซึง่เป็นอกีแหล่ง
วตัถดุบิอาหารทีข่ึน้ชือ่ ด้วยความที ่Tasmania 
เป็นเกาะที่รายล้อมด้วย Indian Ocean,  
Pacific Ocean,Tasman Sea นำา้จงึใสสะอาด
และอากาศบรสิทุธิ ์ประกอบกบัอณุหภมูทิีเ่ยน็
ตลอดทั้งปี ทำาให้เนื้อแกะ เนื้อ และปลาของที่
นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง อายุของแกะที่
จะนำาปรุงอาหารมีอายุุไม่เกินหกเดือน ทำาให้
เนื้อที่ย่างออกมานุ่มลิ้นไม่มีกลิ่นสาบ ขาแกะ
ของเมดิชี่รสชาติไม่ด้อยไปกว่าทานที่ออสเตรเลีย ส่วน
จานที่สามที่แนะนำาเป็น Mini  beef Rossini เป็นเสต็ก
เนื้อนุ่ม ย่างแบบสุกปานกลาง เสิร์ฟกับซอสไวน์แดง 
ความหวานและความฉำา่ของเนือ้ยงัตดิอยูบ่นปลายลิน้ 
สำาหรับคนชอบทานปลามีเมนูปลาให้เลือก  Grilled 
snow fish in Sicilian sauce, Tasmanian salmon in 
black sesame crust, Grilled sea bass

ตบท้ายด้วยของหวานหน้าตาน่ารักสัญชาติ 
อิตาเลียนแท้ๆ ไว้เอาใจคอของหวาน  Pannacotta 
with berry sauce,Tiramisu Tiramisu นัน้มคีวามหมาย 
อีกนัยว่า “Make me happy” ชิมแล้วรับรองว่ารสชาติ
จะติดใจไปอีกนาน แนะนำาว่าควรจิบกับกาแฟดำา 
สักถ้วยเป็นการจบมื้อสายของวันได้อย่างสวยงาม 
อร่อยลงตัวเพลิดเพลินจนลืมเวลาสามชั่วโมงที่นั่งอยู่
ยกให้เมดิซี่เป็นร้านห้าดาวที่ครบรสความอร่อย และ
ความบันเทิงอย่างแท้จริง

Buffet Sunday Brunch เปิดบริการ
11.00-15.00 น.
1,500 ++ for  non alcohol
1,800 ++ for alcohol
* ราคานี้ถึงสิ้นเดือน สิงหาคม  

M/E/D/I/C/I 
Kitchen & Bar

รายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 02 630 4000
www.hotelmusebangkok.com

เรื่อง : เชฟแหม่ม
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Wine

ฉบับที่แล้วผมได้เกร่ินนำาถึงความสำาคัญของไวน์บอโดซ์วินเทจ 
2010 ว่าทำาไมถงึเป็นวนิเทจ ทีค่อไวน์ต่างยอมรบักนัว่าเป็นวนิเทจ
ทีด่เียีย่มในระดบั Exceptional Vintage กนัเลยทเีดยีว สำาหรบัไวน์
ในงาน UGCB  Wine Tasting Asian Tours 2013 @ Four Season 
Hotel, Singapore มีไวน์บอร์โดซ์จำานวน 83 ฉลาก มาให้คอไวน์
ได้ชิมกันอย่างจุใจ ไวน์ในงานนี้เขาจะแบ่งเป็นเขตใหญ่ๆ ได้แก่ 
เขตเมดอก (Medoc) เขตกราฟส์ (Grave) เขตโซแตรนส์ (Sau-
ternes) ซึง่ตัง้อยูท่างฝ่ังซ้าย(Left Bank)ของแม่นำา้การอง(Garonne  
River) ไวน์ในเขตนีจ้ะใช้องุน่พนัธุค์าร์บอเน่ย์  โซวญิอง (Cabernet 
Sauvignon) ส่วนเขตแซงต์ เตมิญอง (Saint  Emillon) และเขต 
ปอเมอโรล (Pomerol) ซึ่งตั้งอยู่ทางขวา (Right Bank) ของแม่นำ้า
การอง ซึ่งคอไวน์จะเรียกว่าไวน์ฝั่งขวา ไวน์ในเขตนี้จะใช้องุ่นพันธุ์
แมร์โลต์ (Merlot) เป็นองุ่นพันธุ์หลักในการทำาไวน์ สไตล์ในการ
ผลิตไวน์ของบอร์โดซ์จะเป็นแบบเบลนด์ไวน์ คือการนำาองุ่นหลาย
สายพันธุ์มาผสมกัน ตัวอย่างเช่น ไวน์ฝั่งซ้ายจะใช้องุ่นสายพันธุ์ 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet  Franc, Petit  Verdot 
และ Carmenere แต่จะใช้สัดส่วนของพันธุ ์องุ ่นคาเบอร์เน่  
โซวิญองเป็นหลัก และในส่วนของไวน์ฝั่งขวา ก็จะใช้องุ่นพันธุ์ 
แมร์โลต์เป็นหลกัเช่นกนั  ในส่วนของเขตเมดอก (Medoc) เป็นเขต
ไวน์ทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของแคว้นบอร์โดซ์ ตลอดเส้นทางไวน์ (Medoc 
Wine Route) ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองบอร์โดซ์เพียง 20 กิโลเมตร มี
ตำาบล (Communes) ที่มีชื่อเสียง อาทิ ตำาบลเมดอก (Medoc) 

ตำาบลมาร์โก (Margaux) ตำาบลแซงต์ เอสเตป (Saint Estephe) 
ตำาบลโปอีแญ็ค (Pauillac) และตำาบลแซงค์ จูเลียง (Saint  
Julien) เป็นต้น

ในป ีค.ศ. 1855 จกัรพรรดินโปเลียนท่ี 3 ได้มพีระประสงค์
ในการจัดลำาดับคุณภาพชั้นของไวน์ของแคว้นบอร์โดซ์ใน
สมัยน้ัน เพื่อต้อนรับงานเทศกาล World Fair ท่ีกำาลังจะเกิด
ขึ้น ซึ่งสัญลักษณ์อีกอย่างของงานแฟร์นี้ และได้กลายมาเป็น
สัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันคือหอไอเฟลนั่นเอง 
ในการจัดลำาดับคุณภาพของไวน์ในขณะนั้น โดยมีบุคคลท่ีมี 
ช่ือเสียงและพวกพ่อค้าไวน์เข้าร่วมทำาหน้าท่ีเป็นกรรมการ ต่างได้ 
ถกเถียงกันในเรื่องของคุณภาพ ราคา และชื่อเสียงของไวน์ 
ในขณะน้ัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไวน์ในเขตเมดอก ซึ่งถือได้ว่า
เป็นไวน์ที่ดีที่สุดของฝรั่งเศสในขณะนั้น จนสรุปออกมาเป็น
บัญชีไวน์ The 1855 Medoc Classification ซึ่งแบ่งไวน์ออก
เปน็ 5 บญัช ีมไีวนใ์นบญัชทีัง้สิน้ 61 ตวั และไมเ่คยเปลีย่นแปลง
รายชื่อไวน์ในบัญชี จนมาในปี 1973 ซึ่งไวน์ Chateau  
Mouton Rothschild ได้รับการเล่ือนช้ันจากบัญชีช้ันสองไปสู่บัญชี 
ช้ันหน่ึง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฝร่ังเศส ในสมัยน้ันคือ 
นายฌาร์ค ชีรัค ซึ่งต่อมาเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเป็น 
ผู้ให้การรับรอง และจวบจนทุกวันน้ีไวน์ในบัญชีเมดอก 1855 
ก็ไม่เคยมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ซึ่งแตกต่างจากบัญชีไวน์ของ
เขตแซงต์ เตมิญอง (Saint Emilion Classification) ที่มีการ

จัดลำาดับไวน์ทุกๆ 10 ปี หาก
ไม่มีการปรับปรุงหรือรักษา
คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ที่
วางไว้ ก็อาจถูกปรับตกจาก
บัญชีได้ ดังนั้นหากท่านใดจะซื้อไวน์จากเขตนี้ ก็กรุณาดูบัญชี
รายไวน์ที่ Up Date ล่าสุดสักนิด ท่านก็จะได้ไวน์ที่คุ้มค่า คุ้ม
ราคาอย่างแน่นอน 

สำาหรับการก่อต้ัง Union Des Grands Crus de  
B o rd eaux  เกิ ดจา ก ก า รรว มตั ว กั น ข องจา ก ทุ ก เข ต 
ในแคว้นบอร์ โดซ์จำานวน 132 แห่งในปี  1973 โดย
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่ มิ ไ ด้ มุ่ ง เ น้ น ด้ า น ก า ร ข า ย ไ ว น์ แ ต่
เพียงอย่างเดียว แต่เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ด้านการท่องเที่ยว เพราะรายได้จากการท่องเที่ยวใน 
ไร่ไวน์ (Vineyard Tour) ในปัจจุบันของบอร์โดซ์ สามารถทำา
เงินได้มากไม่แพ้การขายไวน์ และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ
ไร่ไวน์ของแคว้นบอร์โดซ์ ที่จะไม่มีร้านขายไวน์หรือ Cellar 
Door ไว้บริการนักท่องเที่ยว แต่ถ้าใครจะซื้อไวน์ ก็สามารถ
ไปหาซ้ือที่ร้านไวน์หรือผ่านพ่อค้าคนกลางหรือที่ เรียกว่า 
เนโกซิอัง (Negociants) แต่ปัจจุบันธรรมเนียมปฏิบัตินี้เริ่ม 
สั่นคลอน เนื่องจากเจ้าของไวน์ดังๆ ในฝรั่งเศสต่างโดนทัวร์จีน
บุกไปเยือนกันถ้วนหน้า และเกิดอาการแพ้เงินหยวนเหมือน
โรคระบาด พอพาเข้าไปชมห้องใต้ดินที่เก็บบ่มไวน์ทุกวินเทจ  
อาเฮียอาซ้อเกิดอาการอยากได้ขึ้นมา ขอซื้อแบบไม่เกี่ยงราคา 
ต่อให้ต้ังราคาแพงกว่าร้านไวน์ข้างนอก 4-5 เท่าตัว ก็ไม่ต่อ 
สักคำา ทำาเอาเจ้าของไวน์ขายกันแบบรับทรัพย์แทบไม่ทันเลย 
ทีเดียว และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือต้องการยกระดับและ
รักษาคุณภาพของไวน์จากบอร์โดซ์ให้เป็นเบอร์หนึ่งในด้าน
ไวน์ตลอดกาล และไวน์ในงานที่ผมมีโอกาสได้ชิมมาทั้งหมดมี
ทัง้สิน้ประมาณ 60 กวา่ฉลาก แต่ทีจ่ะนำามาเสนอใหท้า่นผูอ้า่น
ที่เป็นคอไวน์ได้ทราบ จะมีทั้งหมด 6 ฉลาก เรียกว่าคัดเฉพาะ
ตัวที่เด่นๆ ดังๆ ที่คอไวน์ชาวไทยต่างรู้จักกันดี สามารถหาซ้ือ
ได้ตามร้านไวน์ทั่วไปหรือ Duty Free  รับรองว่ามีแน่นอนครับ

Chateau Pape Clement ไวน์ช้ันเยี่ยมจากเขตกราฟ
หรือเขตเปสซัก เลโอญอง เจ้าของคือนายเบอร์นาด มาร์เกซ 
เจ้าของไวน์ชื่อดังหลายแห่งทั้งในฝรั่งเศสและในสเปน ชิลี  
อาร์เจนติน่า และแคลิฟอร์เนีย และเป็นไวน์ 1 ใน 13 ไวน์
แดงในบัญชี 1959 Graves  Classification (Classified Red 
Wine of Graves) เป็นไวน์ที่มีช่ือเสียงมาอย่างยาวนาน โดย 
พระคาร์ดินาล Arnaud de Canteloup. Bertrand ได้ตั้งชื่อ 
ไร่ไวน์นี้ ภายหลังจากที่ได้รับการสถาปนาเป็น อาร์คบิชอป 
(archbishop) ตามพระนามของพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 5  
มีพื้นที่ในการปลูกองุ่น 46 เฮกตาร์ (ประมาณ 280 ไร่) สามารถ
ผลติไวนไ์ดป้ลีะ 120,000 ขวด (ทัง้ไวนข์าวและไวนแ์ดง) สำาหรบั 
วินเทจปี 2010 ใช้องุ่นพันธุ์ Cabernet  Sauvignon 50%, 
Merlot 45%, Petit Verdot 3% และ Cabernet Franc 2% 
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บ่มในถังโอ๊คบาเรลจำานวน 18 
– 22 เดือน ไวน์ตัวนี้ปรมาจารย์
ไวน์อย่างนายโรเบิร์ต  ปาคเกอร์ 

(Robert Pakker Jr.) ได้ให้คะแนนไว้ที่ 100 
คะแนนเต็ม ซ่ึงไม่ต้องสงสัยว่าราคาไวน์ตัวนี้จะพุงกระฉูด
ไปแค่ไหน คอไวน์ทุกท่านต่างทราบดีว่า ถ้านายโรเบิร์ต  
ปากเกอร์ ให้คะแนนไวน์ตัวไหนถึงคะแนนเต็มร้อยคะแนน 
ราคาของไวนจ์ะพุง่พรวดแบบตดิปกีไป 3-4 เทา่ตวั และสามารถ
ขายเกลี้ยงชั้นวางภายในเวลาอันรวดเร็ว เพราะสาวกของนาย 
โรเบิร์ต ปากเกอร์ที่เป็นสมาชิกนิตยสาร Wine Advocate มี
อยู่ทั่วโลก และมีความสุขกับการไล่ล่าซื้อหาไวน์คะแนนสูงๆ
ตามคำาช้ีแนะของปาคเกอร์ ส่วนปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็น
เซียนไวน์ที่มีช่ือเสียงระดับโลก แต่ไม่ได้โด่งดังเท่ากับโรเบิร์ต 
ปาคเกอร์ คือ นายเจมส์  ซัคคลิ้ง (James  Suckling) อดีต
บรรณาธกิารอาวโุสของนติยสารไวนช์ื่อดัง Wine Spectator  ผู้
เชีย่วชาญดา้นไวนแ์ละซกิา้ร ์โดยเฉพาะไวนอ์ติาลี นายเจมส์ได้
ให้คะแนนไวน์ตัวนี้สูงถึง 96 คะแนน ไวน์ตัวนี้กลิ่นยังปิดอยู่ใน
การดมครัง้แรก เนือ่งจากไวนถ์กูเปดิหลงัจากเปดิงานไดไ้มน่าน 
แต่พอแกว่งแก้ว ก็ได้กลิ่นของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สีแดงและ
แบล็คเคอเรนท์ ปนมากับกลิ่นครีมที่ได้จากการบ่มถังไม้โอ๊ค 
แทนนนิสงู แตนุ่ม่ตามสไตลไ์วนฝ์รัง่เศสทีไ่ม่บาดคอ รสตกคา้ง
อยูใ่นระดบัด ีไวนต์วันีม้รีาคาอยูท่ี ่278 $ (ประมาณ 8,340 บาท) 

ไวน์ตัวที่สองกับ Chateau Smith  Haut  Lafitte ไวน์ดัง
จากเขตกราฟเช่นเดียวกัน ที่คอไวน์คนไทยต่างรู้จักกันดี และ
เป็นไวน์ในบัญชีเดียวกันกับ Chateau  Pape  Clement ชาโต
ที่มีสัญลักษณ์รูปกระต่ายบิน อยู่ด้านหน้าทางเข้าชาโต ดินที่นี่
เป็นดินกรวดที่เรียกว่า Gravel   ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามี
คุณภาพที่ยอดเยี่ยมอีกแห่งหนึ่ง มีต้นกำาเนิดย้อนไปในสมัย
สงครามครูเสด โดยนักสำารวจชาวสกอตแลนด์ ช่ือนาย  
Georges Smith ต่อมาในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 ได้อยู่ 
ภายใต้การครอบครองโดยมองซิเออร์ Duffour  Dubergier  
นายกเทศมนตรีของบอร์โดซ์ในสมัยนั้น และยังทำาธุรกิจเป็น
พ่อค้าคนกลางของไวน์บอร์โดซ์ในสมัยนัน้ด้วย ต่อมาได้เปล่ียน
เจ้าของมาเป็น Florence and Daniel  Cathiard  ในปี 1990  
มีที่ดินในการปลูกองุ่นจำานวน 67 เฮกตาร์ (ประมาณ 400  
กว่าไร่) ผลิตไวน์แดงได้ปีละ120,000 ขวด ไวน์ขาว 30,000 
ขวด) สำาหรบัวนิเทจปี 2010 ใช้องุน่พนัธุ ์Cabernet  Sauvignon 
59%, Merlot 30%, Cabernet Franc 10% และ  Petit Verdot 
1% บ่มในถงัไม้โอ๊ค 18 เดอืน นำา้ไวน์สแีดงอมม่วง กลิน่บางเบา
ในการดมครั้งแรก พอแกว่งแก้วแล้วดมครั้งที่สอง สามารถ 
รับรู ้ได้ถึงกลิ่นของผลพลัม แยม ครีมวานิลลา ความสลับ 
ซับซ้อนของรสชาติหรือ Complex ปานกลาง รสตกค้าง 
ปานกลาง ราคาค่าตวัอยูท่ี ่208 $ (ประมาณ 6,000 บาท) เขียน
มาจนถึงขณะนี้ก็หมดโควต้าหน้ากระดาษของผมแล้ว ดังนั้น 
จงึขอยกยอดไวน์อกี 4 ตวัทีเ่หลอืในฉบบัถดัไปนะครบั ขอบคณุ
ที่ติดตามอ่านมาจนถึงขณะนี้  ขอบคุณครับ

เรื่อง : อานนท์ วงษ์เชียง
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เพรสเชอร์ แดมเปอร์ หรือ ชิ้นส่วน 
ดูดซับแรงกระแทก จะกลายเป็น
อุปกรณ์สำาคัญในการปกป้องชีวิต 
และเพิ่มความสะดวกสบายในการ
ขับขี่รถยนต์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
รถยนต์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

เทคโนโลยี ตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นด้วย
ความร่วมมือของ บีเอเอสเอฟและ
โซมิค อิชิกาว่า ที่ได้แนะนำาให้กับ
รถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการยก
ระดับเกณฑ์มาตรฐานของความ
สบายของที่นั่งภายในรถยนต์ให้มาก
ยิ่งขึ้น ด้วยระบบกลไกดังกล่าวนี้  
ไม่เพียงแต่ทำาให้การปรับเอนของที่นั่ง
ด้านหน้าภายในรถยนต์เป็นไปอย่าง
นุ่มนวลเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความ
ความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร
ด้วยอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทกที่มี
ประสิทธิภาพสูง

นายมาซาเอกิ ทาคิอิผู ้จัดการทั่วไป 
ฝา่ยวศิวกรรมของธรุกจิอปุกรณ์ดูดซับ
แรงกระแทก บริษัทโซมิค บอกว่า 
เพรสเชอร์ แดมเปอร์ แบบใหม่ซึ่งผลิต
ขึ้นจาก Ultramid® ในเบาะรองนั่งซึ่ง
รองรับแรงกระแทกได ้ดี และได ้
มาตรฐานนั้น เบาะรองนั่งจะต้องมี
ตำาแหน่งของการปรับเอนได้ค่อนข้าง
มาก ด้วยโครงสร ้างของตัวดูดซับ 
แรงกระแทกที่ทำาจากพลาสติกที่ทน
สารเคมี ทำาให้กลไกการกดอัดด้วย
นำ้ามันเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะช่วยทำาให้การปรับเอนมีความ
มัน่คงในทกุทศิทางตัง้แต่ระดบัทีส่งูชนั
ที่สุดไปจนถึงระดับที่นั่งแบนราบที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทยังจำาแนกแยกแยะ
เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้งานอย่างหลาก
หลายในรถยนต์ เริ่มตั้งแต่ช่องใส่ของ
บนแผงหน้าปัดด้านหน้าไปจนถึง 
ฝาปิดท้ายรถยนต์ด้านหลัง ซึ่งชิ้นส่วน
ดดูซบัแรงกระแทกทีเ่ป็นนวตักรรมของ
เรานี้ ได้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัยให้กับเจ ้าของ
รถยนต์อีกด้วย

ในขณะที่ดร.มาร์ติน โบเมิร์ท หัวหน้า
ฝ ่ า ย ก า ร ต ล า ด ท า ง ด ้ า น เ ท ค นิ ค 
ของเอเชีย กลุ ่มธุ รกิจผลิตภัณฑ ์
เพอร์ฟอร์มานซ์ บริษัทบีเอเอสเอฟ  
ยำ้าว่า “ด้วยส่วนผสมที่มีเส้นใยแก้วสูง
ถึง 60% จึงทำาให้ Ultramid® เป็น 
เทอร์โมพลาสติกที่มีความแข็งแรง 
รบัแรงกระแทกได้สงู นอกจากนีย้งัเป็น 
วัสดุที่ดูดซึมนำ้าน้อยมาก จึงทำาให้มี
ความคงทนสูง และยังขึ้นเป็นรูปทรง
ต่างๆ ได้ง่าย ตลอดจนมีพื้นผิวที่เรียบ
สวยงาม ซึ่ง Ultramid® จะไม่เกิดการ
รั่วซึมได้เลย ถึงแม้ว่าจะถูกแรงกดอัด
ของนำ้ามันอย่างสูงก็ตาม”

สำาหรับวัสดุดูดซับแรงกระแทกที่มี
กลไกการกดอัดด้วยนำ้ามัน จึงทำาให้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษ และ 
เทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูงของเรา
เท่านั้นที่สามารถผ่านข้อกำาหนดที ่
เข้มงวดได้ โดยเบาะรองนั่งซึ่งดูดซับ
แรงกระแทกได้ดีนี้มีการนำา Ultramid® 
เข้ามาแทนที่วัสดุที่เป็นสังกะสี ทำาให้มี
นำ้าหนักเบาขึ้นถึง 50%

จากการแนะนำาการใช้พลาสตกิสำาหรบั
เบาะรองนั่งซึ่งดูดซับแรงกระแทกได้ดี
มีส่วนประกอบบางส่วนได้ถูกพัฒนา
เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซ่ึงส่งผลให้
กระบวนการผลิตมีความง่ายยิ่งขึ้น 
และการลดต้นทนุทัง้หมด การทดแทน
วัสดุที่เป็นโลหะนำ้าหนักมาก ด้วยวัสดุ
ที่เป็นพลาสติก ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นวัตกรรมเพื่อทำาให้รถยนต์มีนำ้าหนัก
เบายิ่งขึ้น และใช้พลังงานเชื้อเพลิง
น้อยลง ปัจจุบัน พลาสติกถือเป็นส่วน
ประกอบของรถยนต์ที่มีนำ้าหนักถึง 
20% ของตวัรถยนต์ และจะสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับบรรดาผู้ผลิตรถยนต์และ
ซัพพลายเออร์ต่อไป ในการใช้พลาสตกิ
เป็นวัสดุทางเลือกสำาหรับการผลิต 

ช้ิ น ส่ ว น ร อ ง รั บ แ ร ง ก ร ะ แ ท ก นี้
บริษัทผู้ผลิตสามารถนำาไปใช้งาน
ได้หลากหลายในรถยนต์ ซึ่งรวมถึง 
ช่องใส่ของบริเวณแผงหน้าปัดรถยนต์ 
ด้านหน้า คานปรับท่ีน่ังและท่ีวางแขน 
ซึ่งส่วนใดๆ ก็ตามที่สามารถเปิดออก 
หรือปรับเอนได้นั้น สามารถควบคุม 
ได้ โดยการใช้ ชิ้ นส่ วนดูดซับแรง
กระแทกได้ดีนี้  สำ าหรับอุปกรณ์  
ดูดซับแรงกระแทกของบริษัท โซมิค 
ที่ใช้  Ultramid® นั้นได้รวมถึงการ
ควบคุมความเร็วสำาหรับการเปิดหรือ
การปรับเอน การดูดซับแรงกระแทก
ขณะเบรกอย่างกะทันหัน และการ
ดูดซับแรงส่ันสะเทือนได้มากยิ่งขึ้นใน
ขณะขับขี่รถยนต์นั่นเอง

เพรสเชอร์ แดมเปอร์ 
เทคโนโลยีซับแรงกระแทก 
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Service

นครสวรรค์ จดุบรรจบของแม่นำา้สีส่ายรวมกนัเป็นแม่นำา้เจ้าพระยา 
ก่อนไหลลงมาออกทะเลที่กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์จะเป็น
ปลายทางทีเ่ส้นทางรถไฟความเรว็สงูจะสร้างมาถงึเป็นจงัหวดัแรก 
เมื่อถึงเวลานั้นนครสวรรค์คงจะเปลี่ยนแปลงไปอีกมาก

เราเดินทางด้วยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ผ่านอยุธยา สิงห์บุรี 
ชัยนาท สู่นครสวรรค์ใช้เวลาสองช่ัวโมงกว่า หลังจากข้ามลำานำ้า
เจ้าพระยาเลี้ยวขวา เราก็เข้าสู่ย่านการค้าของนครสวรรค์ โชว์รูม
และศนูย์บรกิารของบรษิทั อซีซู ุเสยีงไพศาล จำากดั กป็รากฏตัวข้ึน
เรามีนัดพูดคุยกับคุณไพโรจน์ นิติธรรม กรรมการผู ้จัดการ  
บริษัท อีซูซุ เสียงไพศาล จำากัด รถกระบะของอีซูซุเป็นรถกระบะ 
ท่ีได้รบัความเชือ่มัน่จากผูบ้รโิภคสงูมาโดยตลอด ทีอ่ซีซู ุ เสยีงไพศาล
คุณไพโรจน ์ กล ่ าวว ่ า  ไม ่ ได ้ จำ าหน ่ ายแต ่ เพี ย ง เฉพาะ 
รถกระบะขนาด 1 ตันเท่านั้น ยังจำาหน่ายรถขนส่งเชิงพาณิชย์ 
ขนาดใหญ่ชนิดสองตัน สี่ตัน ซึ่งคุณไพโรจน์ยังเล่าให้ฟังว่า ตอนนี้
ตลาดรถบรรทุกขนาดสี่ตันโตมาก งานด้านบริการท่ี อีซูซุ  
เสียงไพศาล จึงไม่ได้ดูแลเฉพาะลูกค้ารถกระบะเท่านั้น ยัง
ครอบคลุมไปถึงรถบรรทุกขนาดกลางด้วย การทำางานทางด้าน 
การตลาดในปัจจบุนั คณุไพโรจน์เล่าให้ฟังว่า ทกุวนันีล้กูค้ามข้ีอมลู 
อยู่ในมือเยอะ การชูประเด็นเรื่องประหยัดนำ้ามันไม่ใช่เรื่องใหม ่
อกีต่อไป ความแตกต่างของอตัราการสิน้เปลอืงระหว่างแต่ละค่าย 
มีน้อยมาก ด้วยเหตุนี้งานทางด้านการบริการจึงมีความสำาคัญ
อย่างมาก การใส่ใจกับงานบริการซ่ือตรงกับลูกค้าจึงเป็นส่ิงท่ี 
ศูนย์บริการต้องให้ความสำาคัญ

เป็นเวลาร่วมยีส่บิปีแล้วทีค่ณุไพโรจน์ เข้ามารบัช่วงต่อดูแล 
บริหารงานธุรกิจของครอบครัว เป ็นธรรมดาที่การแข ่งขัน 
ทางการตลาดมีสูง แต่อีซูซุ เสียงไพศาลก็ยังไปได้ดี ด้วยการ 
บริหารงานที่ใส่ใจดูแลผู้ร่วมงานทุกคน รวมทั้งส่งมอบงานบริการ
ที่ดีสู ่ลูกค้าซึ่งถือเป็นสิ่งสำาคัญ ส่วนการร่วมงานกับภัทรลิสซิ่ง 
เป็นไปอย่างราบรื่นมีการพูดคุยสื่อสารกันอย่างสมำ่าเสมอ 

อีซูซุ เสียงไพศาล มีสาขาอยู่ที่จังหวัดกำาแพงเพชรด้วย  
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโดยรอบนครสวรรค์และกำาแพงเพชร 
ได้อย่างทั่วถึง งานบริการของศูนย์บริการอีซูซุ เสียงไพศาลมีให้
บรกิารครบครนัจะขาดเพยีงแคง่านสตีวัถงั และไมว่า่จะเปน็ลกูคา้
ที่ซื้ออีซูซุมาจากที่ไหนก็ตาม สามารถแวะเข้ามารับบริการได้ 
หากผ่านมาแถบนครสวรรค์ คุณไพโรจน์กล่าวทิ้งท้าย  

อีซูซุ เสียงไพศาล จำากัด
โทร. 056 221 326, 056 221 348, 056 229 671 - 4

อีซูซุ เสียงไพศาล  

ส�าหรับภัทรลิสซิ่ง และ  
อีซูซุ เสียงไพศาล 

งานบริการที่มีคุณภาพ 
คือ สิ่งส�าคัญ  

ที่จะต้องส่งมอบสู่ลูกค้า  

คุณไพโรจน์ นิติธรรม 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท อีซูซุ เสียงไพศาล จ�ากัด
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