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New Lexus GS / ล่องเจ้าพระยากับ เรือไม้โบราณ



สวัสดี ทุก ท่าน ครับ   ห้วง เวลา นี้ ไม่ ว่า จะ ไป ไหน มา ไหน   มัก จะ ได้ยิน ผู้คน 

บ่นถึง สอง เรื่อง   คือ  อากาศ ร้อน   และ ของ แพง   การ ดำเนิน ธุรกิจ ใน 

ช่วงเวลานี้ ผู้ ประกอบ การ ต้อง มอง รอบ ด้าน   เพราะ ดู เหมือน ว่า ภาพรวม 

ของ เศรษฐกิจ โลก ยัง อยู่ ใน ภาวะ ที่ ยัง ไม่ นิ่ง ดี นัก   ใน ยุโรป ฝรั่งเศส เพิ่ง 

จบสิ้น การ เลือก ตั้ง ใหญ่   ใน ภูมิภาค อาเซียน ของ เรา ตอน นี้ ประเทศ 

เพื่อนบ้าน  อยู่ ใน ช่วง คึกคัก   พม่า กำลัง ถูก จับตา มอง   ประชาคม อาเซียน ที่ 

กำลัง จะ เกิด ขึ้น ใน ปี   2015   นี้   เป็น เรื่อง ที่ คน ไทย ทุก คน ต้อง เริ่ม ขยับ ตัว ที่ 

จะ เรียน รู้ เรื่อง ต่างๆ   ของ เพื่อน บ้าน   เพราะ เรา มิได้ อยู่ เพียง ลำพัง ใน โลก 

ใบ นี้   ที่ สำคัญ ทุก วัน นี้ ประ เทศไทย ดู เหมือน กำลัง อยู่ ใน ช่วงชะลอตัว ขาด 

พลัง และ ศักยภาพ ใน การ แข่งขัน   เหตุผล สำคัญ มา จาก ปัญหา ทาง ด้าน 

การเมือง ภายใน 

 วาง จาก เรื่อง ร้อนๆ   ฉบับ นี้ เรา มี เรื่อง ราว หลาก หลาย มา ช่วย คลาย ร้อน 

 เริ่ม ตั้งแต่ ต่าง แดน ไป เที่ยว ทะเล สา บที่ส วิส   จาก นั้น ลง ใต้ ไปเกาะ สมุย   

และ รอนแรม ไป บน โรงแรม เรือ บน แม่น้ำ เจ้าพระยา   คัม รี่ ใหม่   และ เลก ซัส   

GS   ใหม่  มา อวด โฉม อยู่ ภายใน เล่ม นี้   ขอ ให้ ทุก ท่าน มี ความ สุข กับ เนื้อหา 

ใน เล่ม  ที่เรานำมาฝากครับ  

Message From Executive

พิภพ กุนาศล

กรรมการ และ กรรมการ ผู้ จัดการ

เจ้าของ   บมจ . ภัทร ลิส ซิ่ง 

 252   /   6   ชั้น   29 

 อาคาร เมือง ไทย ภัทร คอมเพล็กซ์   1 

 ถนน รัชดาภิเษก   เฃต ห้วยขวาง 

 กรุงเทพฯ   10320 

 โทร .   0   2290   7575 ,   0   2693   2288 

 

 บรรณาธิการ ที่ ปรึกษา 

 ทิพย์ สุดา   คืน คง 

 เมธี   คุ้ม เผ่า 

 พจนา   กลีบ อุบล 

 

 บรรณาธิการ 

 ทรง ยศ   กมล ทวิ กุล 

 ควบคุม การ ผลิต 

 นฤมล   ลือ ประเสริฐ 

 พิสูจน์ อักษร 

 ชญา กุณณัท   อินทร์ นอก 

 

 ออกแบบ ดำเนิน การ ผลิต 

 บ้าน มหาสมุทร 

โทร . 0  81   855 1146 

 email   k . songyot @ gmail . com 
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 ข้อ เขียน   บทความ   เป็น ความ คิด เห็น ส่วน ตัว ของ ผู้ เขียน โดยตรง   

ห้าม นำ รูปภาพ หรือ ข้อ เขียน ไป เผย แพร่   พิมพ์ ซ้ำ  โดย มิได้ รับ 

อนุญาต
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บมจ . ภัทร ลิส ซิ่ง   โดย นาย พิภพ   กุ นาศ ล   กรรมการ ผู้ จัดการ   ได้ 

นำ คณะ พนักงาน เข้า เยี่ยม ชม โรงงาน   บี เอ็ มดับเบิล ยู   กรุ๊ป   

ประเทศไทย   ที่ นิคม อุตสาหกรรม อมตะ นคร  

 โดย มี นาย กฤษฎา   อุตต โมทย์   ผู้ อำนวย การ   ฝ่าย สื่อสาร กิจการ 

องคก์ร   บ ีเอ ็มดบัเบลิ ย ู  กรุป๊   ประเทศไทย    Mr .  Stefan  Schwirtz    

General   Manager   Corporate   Sale   ให้การ ต้อนรับ   ทั้งนี้ 

ทา ง บี เอ็ มดับเบิล ยู   ได้ จัด รถยนต์ จำนวน   6   คัน ใน แต่ละ ซี รีย์ 

ประกอบด้วย   X1   X   3   ซี รี่ ย์   5   ซี่ รีย์   7   ให้ พนัก งา นบ ริษัทฯ   ได้ 

ทดสอบ   ซึ่ง ตลอด เส้น ทาง เต็ม ไป ด้วย ความ สนุกสนาน   และ มี 

ความ สุข กัน ถ้วน หน้า   สม กับ ปรัชญา ขอ งบี เอ็ มดับเบิล ยู ที่ ว่า   

“Joy   is   BMW ” 

 

pl news

บมจ . ภัทร ลิส ซิ่ง เข้า เยี่ยม ชม โรงงาน รถยนต์   BMW   Thailand

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง 

จัดการ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น สามัญ ประจำ ปี   2555  

AD

 

 บมจ . ภัทร ลิส ซิ่ง   ได้ จัดการ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น สามัญ ประจำ ปี   2555     

โดย มี นาย โพธิ พงษ์   ล่ำ ซำ   ประธาน กรรมการ   และ นาย สาระ   ล่ำ ซำ   

ประธาน กรรมการ บริหาร   พร้อม ด้วย นาย พิภพ   กุ นาศ ล   กรรมการ 

และ กรรมการ ผู้ จัดการ   เข้า แถลง ผล การ ดำเนิน งาน แก่ ผู้ ถือ หุ้น   

 

ใน ปี   2554   นี้   บริษัท มี กำไร อยู่ ที่   201   ล้าน บาท   และ ได้ อนุมัติ จ่าย 

เงินปันผล เป็น จำนวน   35   สตางค์   คิด เป็น ร้อย ละ   79   ของ กำไร   

ซึ่ง ผล การ ดำเนิน งาน ใน ปี   2554   บริษัทฯ   มี สินทรัพย์ ให้ เช่า รวม 

ที่   9,126   ล้าน บาท   เพิ่ม ขึ้น จาก ปี   2553     คิด เป็น อัตรา การ เติบโต 

สินทรัพย์ ให้ เช่า เพิ่ม ขึ้น เป็น   12.61   %   ซึ่ง นับ ว่า เป็น ที่ น่า พอใจ  
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 บรรดา ผู้ ชื่น ชอบ อุปกรณ์ เชื่อม ต่อ กับ   ipod   iphone   ทั้ง หลาย   และ 

เป็น พวก ประเภท ชอบ ฟัง ดนตรี   น่า จะ ชื่น ชอบ เจ้า   Yamaha   PDX   

11   ที่มี ขนาด กระ ทัด รัด   ทว่า คุณภาพ ไม่ เล็ก ตาม ขนาด ตัว   PDX   มี 

หู หิ้ว ที่ ทำด้วย เหล็ก แข็ง แรง  สามารถ หิ้ว ติดตัว ไป ได้ โดย สะดวก   

นอกจาก ใช้ งาน ผ่าน   Adapter   แล้ว  แหล่ง พลังงาน ยัง สามารถ ใช้ 

แบต เตอรี่   AA   6   ก้อน   ช่อง เชื่อม ต่อ นั้น พอ ดีกับ  iphone   4s    

 ลำ โพง ซัฟวูฟ เฟอร์   4   นิ้ว   ทวิ ต เตอร์   1   นิ้ว   และ   3 / 8   นิ้ว   สามารถ 

ถ่ายทอด ย่าน เสียง กลาง และ เบส ได้ เป็น อย่าง ดี   ราคา ที่ ตั้ง ไว้ ก็ ดู น่า 

คบหา อย่าง ยิ่ง   4,490   บาท   ราย ละเอียด เพิ่ม เติม   th . yamaha . com

เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยLeicaM-

Monochromกล้องถ่ายขาวดำได้

อย่างเดียวตัวแรกความละเอียด18

ล้านพิกเซลขนาดFullFrameไม่มี

anti-aliasingfilterและcolorfilter

arrayให้ภาพตามสไตล์LeicaISO

320-10,000ราคาเฉพาะbodyโดย

ประมาณอยู่ที่7,950USDหรือราว

254,400บาทต้องรักชอบกันจริงๆ

สำหรับLeicaVersionนี้แต่ไม่แน่เพราะ

มีแฟนLeicaจำนวนไม่น้อยเป็นพวก

นิยมสะสมมากกว่าใช้จริง

Yamaha   PDX 11

 LeicaM-Monochrom

   นับ เป็น นาฬิกา แบรนด์ เก่า แก่   ที่ ยัง คง 

อนุรักษ์ งาน ดีไซน์ ดั้งเดิม ไว้ อย่าง มั่นคง   มี 

ความ เปลี่ยนแปลง ใน รูป ร่าง หน้าตา น้อย 

มาก   ใน ขณะ เดียวกัน กลับ ดำรง สถานะ เป็น 

แบรนด์ ยอด นิยม อัน ดับ ต้นๆ   ของ โลก   มัน 

คือ   PANERAI   

 

 Panerai   Contemporary   Luminor   1950   

10   Days   GMT   นับ เป็น รุ่น คลาสสิค   ที่ แฟน   

PANERAI   อยาก ครอบ ครอง   นอก เหนือ 

จาก ระบบ กลไก ที่ ขึ้น ชื่อ ใน เรื่อง ของ 

ความ เที่ยง ตรง ทนทาน   แน่นอน 

ย่อม เป็นการ ออกแบบ ที่  

เป็น เอกลักษณ์ ตั้งแต่ ปี   

1860   คือ สิ่ง ยืนยัน ว่า   

อะไร ที่ เป็น ของดี   

ย่อม เป็น ที่ หมาย 

ปอง ของ ผู้คน 

ไม่ เสื่อม คลาย   

 

 

www . penarai . com   www . pendulum . co . th 

update
watch
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ใน ที่สุด   โต โย ต้า   ประเทศไทย   ก็ได้ เวลา ปล่อย รถ ธง ตัว สำคัญ โฉม ใหม่ 

สู่ ตลาด   โต โย ต้าคัม รี่   ใหม่ รุ่น นี้ นับ เป็น รุ่น ที่   7     แต่ สำหรับ เมือง ไทย นี่ 

เป็น รุ่น ที่   5   ต้อง ยอมรับ ว่า   ตั้งแต่ เริ่ม ทำ ตลาด ใน ประเทศไทย มา   คัม รี่ 

มี พัฒนาการ ที่ ดี มา ตลอด ใน แง่ ของ รูป ลักษณ์   และ คุณภาพ โดย รวม ตาม 

มาตรฐาน ของ   โต โย ต้า   ที่ มี แฟน พันธุ์ แท้ จำนวน มาก   สำหรับ ประเทศไทย   

การ มา ถึง ของ คัม รี่ ใหม่   หลาย คน เมื่อ ได้ เห็น แล้ว มี ไม่ น้อย ที่ บอก ว่า รุ่น 

ก่อน หน้า นี้ ทำได้ ดี กว่า ใน รูป โฉม ภายนอก     

 

 เรา นำ ไป ทดสอบ ด้วย การ ควบ บึ่ง ไป บน ถนน สาย ตะวัน ออก   พยากรณ์ 

อากาศ บอก ว่า กรุงเทพฯ   อากาศ ร้อน   สาม จังหวัด ภาค ตะวัน ออก    

ระยอง จันทบุรี   ตราด   มี ฝน เล็ก น้อย   ตลอด เส้น ทาง เมื่อ พ้น ออก จาก 

กรุงเทพฯ   ท้องฟ้า เต็ม ไป ด้วย ชั้น เมฆ   กระจาย ตัว อยู่ เต็ม ไป หมด   แสดง 

รูป ทรง แปลก ตา 

 

 คัม รี่ ใหม่ ปรับ โฉม   ด้วย การ ทิ้ง รูป ลักษณ์ เดิม ไป หมด สิ้น   ตั้งแต่ ภายนอก 

ไป จนถึง ภายใน ห้อง โดยสาร   คัน ที่ เรา นำ มา ทดสอบ ไม่ ใช่ ตัว ท็อป   แต่ ก็ มี 

ครบ ถ้วน   จะ ยกเว้น ก็ แต่ เครื่อง เล่น วิทยุ   ซีดี   ไม่ ได้ เป็น จอ ทัช สกรีน   ไม่มี 

ระบบ แผนที่ นำทาง 

  เครื่องยนต์   2.5   G   ให้ กำลัง ส่ง ที่ น่า ประทับ ใจ   ช่วง 

ล่าง นุ่ม นวล   คอนโซล ใช้ วัสดุ คุณภาพ น่า จับ ต้อง   

ทำได้ ดี กว่า รุ่น ที่ แล้ว มาก   แต่ ใน ทัศนะ ของ เรา แดช- 

บอร์ด ของ คัม รี่ ใหม่ ดู ย้อน ยุค ไม่ ค่อย ทัน สมัย เท่า 

ที่ ควร จะ เป็น   แต่ มอง ภาพ รวม แล้ว ก็ ไม่ เสีย หาย 

อะไร   ทว่า สำหรับ คน หนุ่มๆ   รุ่น ใหม่ อาจ บอก ว่า ดู 

ไม่ โฉบ เฉี่ยว   พวง มาลัย ใหม่ จับ เต็ม มือดี ให้ ความ 

รู้สึก กระชับ   ข้อมูล สำรวจ จาก ผู้ ใช้ รถ คัม รี่   บอก ว่า 

งาน ออกแบบ ภายใน โดย เฉพาะ คอน โซล ของ คัมรี่ 

ใน รุ่น ที่ ผ่านๆ   มา นั้น   จัด วาง ปุ่ม การ ใช้ งาน ต่างๆ   

ได้ ถูกใจ ผู้ ใช้ งาน   ด้วย เหตุ นี้ จึง ไม่ แปลก ใจ ที่ ภาย 

ใน ของ คัม รี่ ใหม่ ไม่ มุ่ง เน้น ที่ ความ หวือ หวา เฉก เช่น 

คู่แข่ง   สำหรับ กลุ่ม เป้า หมาย หลัก อาจ จะ เป็น ผู้ใหญ่   

นักธุรกิจ   ผู้ บริหาร   เมื่อ เป็น เช่น นั้น   ดี ไซน์ ของ คัม รี่ 

ใหม่ ก็ เรียก ได้ ว่า เดิน ไป สู่ ทิศทาง ที่ ควร จะ เป็น อย่าง 

ชัด แจ้ง 

 

 เจ เนอ เรชั่น ใหม่ ของ คัม รี่ เปิด ตัว ที เดียว มา ครบ ครัน 

ตั้งแต่ เครื่อง   2.0 ,   2.5 ,   จน ถึง ไฮ บริด   สำหรับ รุ่น ไฮ- 

บริด ออกแบบ กันชน หน้า   กระจัง หน้า   ไฟ ตัด หมอก 

ใหม่   พร้อม โลโก้ โต โย ต้า สี ฟ้า   เอกลักษณ์ เฉ พาะ รุ่น 

ไฮ บริด   ขณะ ที่ โคม ไฟ หน้า เป็น แบบ   Dual - LED   รม 

ดำ   พร้อม ระบบ ปรับ ระดับ ไฟ หน้า สูง - ต่ำ อัตโนมัติ 

 

 ส่วน กันชน หลัง โคม ไฟ ดีไซน์ ใหม่ เพิ่ม ความ   โฉบเฉ่ียว   

พร้อม รี เฟล ก เตอร์ สะท้อน แสง ตกกระทบ มอง เห็น 

ได้ ชัดเจน   แถม ด้วย สัญลักษณ์   Hybrid   Synergy   

Drive   หลัง ฝาก ระ โปรง ท้าย ล่าง 

 

 “ คัม รี่   ไฮ บริด ”   ผ่าน มาตรฐาน ไอ เสีย ยูโร   4   ด้วย เครื่องยนต์   Atkinson   Cycle   2AR - 

FXE   DOHC   16   วาล์ว   VVT - i   ขนาด   2,494   ซี ซี   ให้ กำลัง สูงสุด160   แรงม้า   ที่   5,700   

รอบ ต่อ นาที   แรง บิด สูงสุด   213   นิว ตัน - เมตร / 4,500   รอบ ต่อ นาที   ผสาน การ ทำงาน กับ 

มอเตอร์ ไฟฟ้า   ( Electric   Motor )   ชนิด มอ เต อร์ ซิง โค รนัส แม่ เหล็ก ถาวร   ที่ พัฒนา ระบบ 

เกียร์ ทด กำลัง ให้ มี ขนาด เล็ก ลง และ น้ำ หนัก เบา ยิ่ง ขึ้น   แต่ สามารถ รองรับ การ ทำงาน 

ของ เครื่องยนต์ ที่ มี กำลัง สูง ขึ้น   ให้ แรง ดัน ไฟฟ้า สูงสุด   650   โวลต์   และ แรง บิด สูงสุด   270   

นิว ตัน - เมตร ที่   0   -   1,500   รอบ ต่อ นาที   ส่ง กำลัง ด้วย เกียร์ อัตโนมัติ แบบ E - CVT 

 

 ส่วน   “ โต โย ต้า   คัม รี่   รุ่น ปกติ ”   มา กับ   2   ทาง เลือก เครื่องยนต์ คือ   2.5   และ   2.0   ลิตร   

โดย ขุม พลัง แรก   2AR - FE   DOHC   16   วาล์ว   Dual   VVT - i   ขนาด   2,494   ซี ซี   ให้ กำลัง 

สูงสุด 181   แรงม้า   ที่   6,000   รอบ ต่อ นาที   แรง บิด สูงสุด   231   นิว ตัน - เมตร ที่   4,100   รอบ 

ต่อ นาที   ส่ง กำลัง ด้วย อัตโนมัติ   6   ส ปีด ใหม่   โดย ผ่าน มาตรฐาน ไอ เสีย ระดับ ยูโร   4   และ 

รองรับ การ ใช้ น้ำมัน   E20 

               

 ขณะ ที่ รุ่น   2.0   ลิตร เป็น เครื่องยนต์ รหัส   1AZ - FE   DOHC   16   วาล์ว   VVT - i   ขนาด 1,998   

ซี ซี   ให้ กำลัง สูงสุด   148   แรงม้า ที่   6,000   รอบ ต่อ นาที   แรง บิด สูงสุด   190   นิว ตัน - เมตร 

ที่   4,000   รอบ ต่อ นาที   ส่ง กำลัง ด้วย อัตโนมัติ   4   ส ปีด   ผ่าน มาตรฐาน ไอ เสีย ยูโร   4   และ 

รองรับ การ ใช้ น้ำมัน   E20   เช่น กัน 

               

เหนือ อื่น ใด รุ่น   2.5G   และ   2.0G   รูป ลักษณ์ จะ ต่าง จา กรุ่น ไฮ บริด ค่อน ข้าง ชัดเจน   ทั้ง 

กระจัง หน้า   กันชน   และ โคม ไฟ   พร้อม ล้อ อัลลอย ขนาด   17   นิ้ว ลาย ใหม่   10   ก้าน   ประกบ 

ยาง ขนาด   215 / 55   R17   ใน รุ่น   2.5G   และ ขนาด   16   นิ้ว ลาย   10   ก้าน   ยาง ขนาด   215 / 

60   R16   ใน รุ่น   2.0G   หาก ถาม ความ คิด เห็น ของ เรา ดี ไซน์ ของ ไฮ บริ ดมา แบบ จัด เต็ม กว่า 

รุ่น ธรรมดา เยอะ มาก   เรียก ว่า ลงตัว 

แต่ ใคร จะ ชอบ แบบ ไหน ก็ คง ต้อง ตัดสิน ใจ กันเอง ตาม แต่ ความ คุ้ม ค่า และ การ ใช้ งาน ครับ   

ราคา เริ่ม ตั้งแต่ ล้าน ต้นๆ   ไป จบ ที่ ล้าน แปด ปลายๆ   ครับ

new model

New 
camry

สนใจ โตโยต้า นิว คัมรี่ใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง

ฝ่ายการตลาด

โทร. 02 290 7575 ต่อ 102, 423, 456



10

 ความ ประทับ ใจ แรก   

 รูป โฉม ภายนอก ที่ เรียบ ง่าย   สง่า งาม   และ   ปราด เปรียว   ดู เหมือน ว่า 

นักออกแบบ ของ เลก ซัส   ได้ ยก เลิ ก สิ่ง ที่ อยูู่่ กับ รถ ใน รหัส   GS   ก่อน หน้า นี้ ทิ้ง 

ไป   นั่นคือ ไฟ หน้า คู่   ใน ทัศนะ เรา เมื่อนักออกแบบของเลกซัสทำเช่นนั้น มัน 

ดู ลงตัว ขึ้น   หนุ่ม แน่น  กว่า ที่ เคย เป็น มา   สม กับ คำ โปรย โฆษณา แนะนำ ตัว   ใน 

นิตยสาร ยาน ยนต์ ของ ยุโรป ที่ว่า  From   This   Car   Forward   There’s   No   

Going   Back 

 ความ ประทับ ใจ ที่ สอง 

 รูป โฉม ภายใน   เส้น สาย ที่ ตรง ไป ตรง มา   ว ัสดุ ตกแต่ง มี 

คุณภาพ   โดย เฉ พาะ แดช บอร์ด นั ้น   เรียบ ง่าย แต่ ดึง 

ดูด สาย ตา   จัด วางตำแหน่งต่างๆ  ได้ ลงตัว   ไม่ ประดับ 

ตกแต่ง มาก จน รบกวน ทัศนวิสัย ของ ผู้ อยู่ หลัง พวง มาลัย   

จอแส ดง คำ สั่ง วาง อยู่ ตรง กลาง คอน โซล   คล้าย หลุม ที่ 

จม หาย ไป   มอง เห็น ได้ ง่าย ชัดเจน   เบาะ นั่ง สบาย  ปรับ 

ได้ หลาก หลาย เพื่อ ให้ เข้า กับ รูป ลักษณ์ ของ ร่างกาย ที่ แตก 

ต่าง 

 ความ ประทับ ใจ ที่ สาม 

 เครื่องยนต์ ที่ ทรง พลัง   ช่วง ล่างนุ่ม นวล และ เกาะ ถนน   

ทำให้ การ ขับขี่ เป็น ไป อย่าง สะดวก สบาย  และ สนุก   แต่ใน 

ขณะ เดียวกัน   สิ่ง ที่ ขัดใจ เรา เป็น สิ่ง เล็กๆ   เพียง อย่าง 

เดียว นั่นคือ   เสียง เครื่องยนต์ ที่ เปล่ง ออก มา  ไม่ ดุดัน และ 

เป็น เอกลักษณ์ อย่าง ที่ ควร จะ เป็น 

 

 เมื่อ รวม สิ่ง ที่ เรา ชื่น ชอบ สาม ประการ เข้า ไว้ ด้วย กัน   

พร้อม ด้วย ประสบการณ์  อยู่ หลัง พวง มาลัย   ครอบ ครอง 

มัน   ทำตัว ประหนึ่ง เสมือน เป็น เจ้าของ   แม้ว่า จะ เป็น 

เพียง หนึ่ง วัน สั้นๆ   หากแต่ เป็น ประสบการณ์ ที่ น่า 

ประทับ ใจ กับ ยาน ยนต์ หรู คัน หนึ่ง   ที่ มี ผู้ ใฝ่ฝัน ถึง มัน ไม่ 

น้อย  

Form  this   car   forward   
there’s   no   going   back

Lexus  
 new   GS   

สนใจ นิว เลกซัส จีเอส

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง

ฝ่ายการตลาด

โทร. 02 290 7575 ต่อ 102, 423, 456

new model
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สมุยเป็นเกาะสวรรค์ที่ใครๆได้สัมผัส

เข้าสักหนเป็นต้องถวิลหาตอบไม่ได้

เหมือนกันว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนส่วนหนึ่ง

อาจเป็นเพราะบรรยากาศแบบบ้านๆที่ยังไม่

จางหายผสานกลมกล่อมเข้ากับกลิ่นอาย

อันหรูหราของรีสอร์ตระดับโลกมากมาย

ที่นั่นก็ได้

สมุยเกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย

Travel

สุทัศน์รุ่งศิริศิลป์เรื่องรูป
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 ด้วย ขนาด ที่ ไม่ ใหญ่ จน เป็น เมือง อย่าง เกาะ ภูเก็ต   สมุ ยก็ เลย ให้ ความ 

รู้สึก ผ่อน คลาย กว่า   และ เป็น ส่วน ตัว ยิ่ง ขึ้น หาก เลือก หลบ ร้อน ไป นอน บน 

เกาะ บริวาร ที่ มี ให้ เลือก อย่าง มากมาย 

ด้วย ขนาด พื้นที่ เพียง   228   ตาราง กม .   ทั้ง ยัง มี พื้นที่ ราบ เพียง แค่   1   ใน   

3   ของ พื้นที่ ซึ่ง อุดม ไป ด้วย ขุนเขา   แต่ ที่ นี่ ก็ เพียบ พร้อม ด้วย สิ่ง อำนวย ความ 

สะดวก สารพัน   ไม่ ว่า จะ เป็น โรงแรม   5   ดาว   จนถึง ร้าน บาร์ ชั้น เลิศ   แถม การ 

เดิน ทาง ไป ยัง แสน สะดวก   มี ให้ เลือก ทั้ง ทางรถ   ทาง เรือ   และ ทาง เครื่อง บิน   

ขณะ ที่ เส้น ทาง ขับ รถ รอบ เกาะสมุย นั้น   ค่อน ข้าง ปลอดภัย   ไม่มี เส้น 

ทาง คด เคี้ยว ลาด ชัน ให้ ต้อง ลุ้น กัน มาก นัก   ถ้า มี เวลา น้อย   เลือก วิธี บิน ไป - 

กลับ   เช่า รถ ขับ เที่ยว   ก็ น่า สนใจ ไม่ น้อย   เพราะ จะ แวะ เที่ยว ตาม หาด ไหนๆ   

ก็ได้ อย่าง อิสระ   หาด อัน เป็น ที่ เชิด หน้า ชู ตา ของ ที่ นี่   คือ   หาด เฉ วง   ทอด ยาว 

เป็น ระยะ ทาง ประมาณ   7   กม .   ถ้า จอด รถ ออก เดิน ยืด เส้น เล่นๆ   ตั้งแต่ ต้น 

หาด ไป จน สุด ปลาย ทาง   ก็ ใช้ เวลา ราว   2   ชั่วโมง   หาด ที่ มี ความ สวยงาม เป็น 

อันดับ รอง ลง มา   คือ   หาด ละไม   หาด เชิง มนต์   แหลม โจร คร่ำ   หาด ท้อง ยาง   

หาด หน้า ทอน   หาด พังกา   และ หาด ตลิ่ง งาม   ทั้งหมด สามารถ ขับ รถ เที่ยว ทั่ว 

ใน วัน เดียว   

 นอก เหนือ จาก บรรยากาศ ริม ชายหาด สวย แล้ว   สมุย ยัง 

มี จุด แวะ เที่ยว ชม อีก มาก   ทั้ง วัดวา อาราม ที่ เต็ม ไป ด้วย รูป ปั้น 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขนาด ยักษ์   อย่าง   วัด แหลม สุวรรณาราม   แหล่ง 

ชม การ แสดง สัตว์ แสนรู้ และ พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ำ   อย่าง   Samui   

Aquarium   &   Tiger   Zoo   ไป จนถึง การ แสดง ลิง เก็บ มะพร้าว ตาม 

สวน ชาว บ้าน   

  วัด แหลม สอ   ทาง ตอน ใต้ ของ เกาะ นั้น ก็ น่า สนใจ ไม่ น้อย   อยู่ 

ระหว่าง บ้าน ทะเล และ บ้าน พังกา   บน ถนน สาย   4170   จะ มี ป้าย 

บอก ทาง วัด ให้ เลี้ยว ซ้าย เข้าไป จน สุด ทาง ก็ จะ เห็น เจดีย์ แหลม สอ   

สี เหลือง ทอง อร่าม ตั้ง อยู่ ริม ทะเล   สร้าง ตาม ศิลปะ สมัย ศรี วิชัย   

ภายใน บรรจุ พระบรม สารีริกธาตุ   ถ้า ขับ รถ ขึ้น เนิน ใกล้ จะ เป็น จุด 

ชม วิว สวย   เห็น แหลม สอ มุม สูง   

  จุด แวะ เที่ยว ตาม รายทาง เหล่า นี้ ล้วน เป็น ที่ รู้จัก ดี   ไม่ จำเป็น 

ต้อง อาศัย ไกด์ นำทาง   แค่ หยิบ แผนที่ แจก ฟรี มา เป็น ไกด์ คร่าวๆ   

แล้ว ขับ รถ เที่ยว ไป เรื่อยๆ   ก็ น่า จะ ได้ ดู ได้ ชม อย่าง ทั่ว ถึง 

 ขอ แนะนำ นิด เดียว ว่า   ควร วางแผน จอด รถ ยาม เย็น ที่   อ่าว บ่อผุด   

มุม สงบ ทาง ตอน เหนือ ของ เกาะสมุย   เผื่อ เดิน เลียบ ตาม แนว โค้ง อ่าว 

เพื่อ ชม ตะวัน ตก และ ดื่มด่ำ บรรยากาศ สุด โร แมน ติก ยาม ค่ำ ที่ นั่น   ก่อน 

ปิดท้าย รายการ อย่าง อิ่ม อร่อย กับ สารพัด เมนู อาหาร ทะเล สดๆ   

 เกาะสมุย นั้น เป็น ส่วน หนึ่ง ของ สุราษฎร์ธานี   ที่ มี คำขวัญ ประจำ 

จังหวัด ว่า   เมือง ร้อย เกาะ   บรรดา เกาะ สวยๆ   ใหญ่ น้อย ทั้ง หลาย นั้น   

จำนวน เกือบ กึ่ง หนึ่ง อยู่ ใน ละแวก ราย รอบ เกาะสมุย นี่เอง   โดย เฉพาะ 

ใน เขต อุทยาน แห่ง ชาติ หมู่ เกาะ อ่างทอง   ซึ่ง อยู่ ห่าง จาก สมุย ไป ทาง ทิศ 

ตะวัน ตก เพียง   20   กม . นั้น   มี เกาะ บริวาร น้อย ใหญ่ อยู่ ถึง   40   เกาะ  เป็น 

แหล่ง ดำ น้ำ ดู ปะการัง   นอน ตาก อากาศ   ไป จนถึง สนาม ผจญ ภัย สำหรับ 

ผู้ ชอบ แนว แอ็ด เวน เจอร์   เกาะ สวยๆ   ทาง ฝั่ง อ่าว ไทย ที่ ได้ รับ ความ นิยม 

จาก ต่าง ชาติ มาก อย่าง   เกาะ เต่า   เกาะ นาง ยวน   ไป จนถึง เกาะ พงัน  

ล้วน เป็น บริวาร ของ เกาะสมุย   ซึ่ง สามารถ เดิน ทาง ไป กลับ ด้วย บริการ 

สปีดโบ๊ท โดย ใช้ เวลา ไม่ นาน นัก 

 ถ้า มี เวลา อยู่ สมุย หลาย วัน ต้องหา โอกาส ออก ไป เที่ยว เกาะเล็ก 

เกาะ น้อย ให้ ได้   เพื่อ ให้ วัน พัก ผ่อน ของ คุณ เต็ม อิ่ม ไป ด้วย รสชาติ 

หลากหลาย 

ซ้าย ไป ขวา 

 แหวก ว่าย ดำ ดู ปะ กา รัง น้ำ ตื้น 

 นอกจาก ธรรมชาติ  บน เกาะสมุย ยัง มี ความ บันเทิง หลาก รูป แบบ 

 สะพาน ไม้ ริม ชายหาด ที่ นับ วัน จะ กลาย เป็น ของ หา ยาก 

 สีสัน  ชีวิต ริม หาด บ่อ พุด



ซอกแซก ขึ้น ชม ทัศนียภาพ ทะเลสาบ จาก มุม สูง ได้ 

โดย ไม่ ต้อง รีบ ร้อน 

 อีก ด้าน หนึ่ง ของ เกาะ แห่ง นี้   เป็น ที่ ตั้ง ของ 

ชายหาด ขาว ยาว ที่ เรียก กัน ว่า   หาด ถ้ำ ร้าง   ซึ่ง เมื่อ เรือ 

นำ เที่ยว ไป เกย ฝั่ง ก็ ใกล้ เวลา อาหาร เที่ยง พอดี   นัก 

ท่อง เที่ยว จะ แวะ กิน มือ กลาง วัน แบบ บุฟเฟต์ กัน ที่ นี่   

และ มี เวลา พอที่ จะ นอน แช่ น้ำ ทะเล ใส ใต้ ฟ้า สี คราม 

นาน ราว   2   ชั่วโมง 

  ก่อน จะ มุ่ง สู่ จุด หมาย สุดท้าย   คือ เกาะวัวตาหลับ   

อัน เป็น ที่ ตั้ง ของ ที่ทำการ อุ ทยา นฯ   ที่ นี่ จะ มี ห้องน้ำ 

ห้อง ท่า เตรียม ไว้ อย่าง เพียบ พร้อม   มี ที่ กาง เต็นท์ และ 

บ้าน พัก ไว้ บริการ   นัก ท่อง เที่ยว จะ มี เวลา แวะ พัก ที่ นี่ 

ราว   3   ชั่วโมง   ซึ่ง ก็ นับ ว่า พอ เพียง กับ การ สำรวจ มุม 

ต่างๆ   บน เกาะ แห่ง นี้   

  ก็ สุด แล้ว แต่ ว่า ใคร จะ บริหารเวลาของตน 

อย่างไร   คน ที่ เลือก มา พัก ผ่อน   ก็เตรียมหาที่เหมาะๆ    

นอน รับ ลมทะเล   ขณะ ที่ บาง คน อาจเลือกพายคายัค  

ไป สำรวจ เกาะ เล็ก เกาะ น้อย ใน บริเวณ ใกล้   ส่วน คน 

ที่ ชอบ ความ สม บุก สม บัน หน่อย ก็ อาจ เลือก เข้าไป ชม 

หินงอก หินย้อย ใน ถ้ำ บัว โบก   แล้ว ไต่ ขึ้น ยอด เขา เพื่อ 

ชม วิว มุม สูง หมู่ เกาะ อ่างทอง   การ ปีน ขึ้น สู่ ยอด นั้น ใช้ 

เวลา ไม่ นาน นัก   และ ปีน ไม่ ยาก เพราะ ทาง อุทยานฯ   

ได้ เตรียม เชือก เส้น ใหญ่ ยึด โยง ตาม ทาง ขึ้น เขา คอย 

อำนวย ความ สะดวก ไว้ ให้ พวก ชอบ ปีน ป่าย เป็น อย่าง 

ดี   

  ไม่ ว่า จะ เลือก วิธี การ ขับ รถ เที่ยว บน เกาะ   หรือ 

นั่ง เรือ ออก ไป เที่ยว รอบ เกาะ   “ สมุย ”  ไม่ เคย ทำให้ 

ใคร ผิด หวัง 

                                                                          

  การ ไป เที่ยว ตาม เกาะ แก่ง ต่างๆ   นั้น   ถ้ายังไม่มี 

จุดหมาย แน่ชัด   แนะนำ ว่า ให้ ลอง ใช้ บริการ ทัวร์เรือสปีดโบ๊ท 

แบบ เช้า ไป เย็น กลับ ดู ก่อน ดี กว่า ราคา ไม่ แพง นัก   แต่ ได้ 

เที่ยว หลาย เกาะ ใน เขต หมู่ เกาะ อ่างทอง   ซึ่ง มี การ เผื่อ เวลา 

ให้ นัก ท่อง เที่ยว ได้ นอน แช่ น้ำ บน เกาะ อย่าง หนำใจ ราว   3   

ชั่วโมง   ซึ่ง ก็ นับ ว่า เพียง พอแล้ว   ด้วย เวลา ขนาด นี้   คุณ มี เวลา 

เหลือเฟือ สำหรับ การ เล่น น้ำ ทะเล   พาย คาะยัค   และ ปีน ขึ้น 

เขา เพื่อ เก็บ ภาพ พานอรามา มุม สูง ของ หมู่ เกาะ อ่างทอง ได้ 

สบายๆ 

  ตาม โปรแกรม ยอด นิยม นั้น   เรือ ทัวร์ จะ รับ นัก ท่อง 

เที่ยว ออก จาก เกาะสมุย ราว   9   โมง เช้า   โดย มี จุด หมาย อยู่ 

ที่   เกาะ ว่าว   เพื่อ ให้ นัก ท่อง เที่ยว ได้ ดำ น้ำ   ดู ปะการัง   และ 

เล่น กับ ฝูง ปลา   อย่าง จุใจ นาน นับ ชั่วโมง   เกาะ ว่าว นั้น ได้ ชื่อ 

ว่า เป็น แหล่ง ที่ ยัง มี แนว ปะการัง สมบูรณ์ ที่สุด ใน ทะเล ย่าน นี้   

แต่ละ วัน จึง มี คณะ ทัวร์ ดำ ผุด ดำ ว่าย กัน หนาตา ที เดียว 

  จุด หมาย ถัด มา คือ   เกาะ แม่ เกาะ   ที่ ภายใน มี ทะเลสาบ 

สี มรกต ซุ่ม ซ่อน อยู่   เมื่อ โดน แสงแดด สาด ส่อง   ก่อ เกิด เป็น 

สีสัน สวยงาม มาก   การ เดิน เข้าไป ชม ทะเลสาบ นั้น ไม่ ง่าย   

ต้อง ไต่ ตาม บันได ขึ้น ไป ที ละ ขั้น นาน หลาย นาที   แต่ ด้วย เวลา 

ที่ เผื่อ ให้ แวะ ชม นาน เกือบ ชั่วโมง   ก็ นับ ว่า พอ เพียง กับ การ 

บนลงล่าง

ความหรรษาสำหรับผู้มาเยือน 

พายเรือคายัคอีกกิจกรรมยอดนิยม

สัสันสดใสหมู่เกาะอ่างทองแหล่งท่องเที่ยวใกล้สมุย

ยามย่ำค่ำที่บ่อพุด

ซ้ายไปขวา

อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของสมุย

น้ำใสๆ หน้าหาดถ้ำร้าง

ความสวยงามของหมู่เกาะอ่างทอง
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ทุก ครั้ง ที่ อุณหภูมิ แห่ง การ แข่งขัน มหกรรม กีฬา โอลิมปิก 

ฤดู ร้อน ทะลุ จุดเดือด   เช่น คราว นี้ ที่ มหานคร ลอนดอน   ( London   

2012   มหกรรม กีฬา โอลิมปิก ฤดู ร้อน ครั้ง ที่   30   ระหว่าง วัน ที่   27   

กรกฎาคม ถึง   12   สิงหาคม   ค . ศ .   2012 )   เรา มัก แบ่ง ใจ ย้อน นึก ไป 

ถึง ห้วง เวลา ยาม ได้ เยือน พิพิธภัณฑ์ โอลิมปิก   ริม ทะเลสาบ เจ นี วา   

ณ   เมือง โล ซาน น์   ประ เทศ ส วิต เซอร์ แลนด์   อัน เป็น ที่ ตั้ง สำนักงาน 

คณะ กรรมการ โอลิมปิก สากล   ( International   Olympic   Com-

mittee - IOC )   ซึง่ ดแูล เกีย่ว กบั กจิกรรม และ ความ เคลือ่นไหว ตา่งๆ   

ของ กีฬา โอลิมปิก 

 Olympic   Museum ,   Lausanne   เปดิ เปน็ ทางการ มา ตัง้แต ่

วัน ที่   23   มิถุนายน   ค . ศ .   1993   โดย ประธาน ไอ โอ ซี ใน ขณะ นั้น คือ 

นาย ซา มา ราน ช์   ( Juan   Antonio   Samaranch )   ภายใน อาคาร 

ห้า ชั้น ที่ เปิด ให้ สาธารณชน เข้า ชม ตลอด ทั้ง ปี   เต็ม ไป ด้วย สรรพ สิ่ง 

เกีย่ว เนือ่ง กบั โอลมิปกิ   เริม่ ตัง้แต ่  Olympic   Movement   บอก เลา่ 

ประวัติศาสตร์ ดั้งเดิม ของ โอลิมปิก   Athletes   and   the   Games   

สดดุ ีทัง้ กฬีา โอลมิปกิ ฤด ูรอ้น   โอลมิปกิ ฤด ูหนาว   พาราลมิปกิ เกมส ์

สำหรับ ผู้ พิการ   นักกีฬา ที่ มีชื่อ เสียง และ นักกีฬา ที่ ไม่ ค่อย เป็น ที่ 

รู้จัก   คอล เล็ก ชั่น สะสม ของ พิพิธ ภัณฑ์ฯ   น่า ตื่น ตา ตื่น ใจ มาก   มี 

ตั้งแต่ โอลิมปิก ยุค โบราณ   ที่ บิดา แห่ง กีฬา โอลิมปิก ยุค ใหม่   ปิแอร์   

เดอ   กู แบร์ แตง   ( Pierre   de   Frédy ,   Baron   de   Coubertin )   ได้ 

Swiss   
Magic   in   Lake   Geneva   Region

Story pic by   Piyalak 

journey Lavaux ,   vineyard   terraces   ไร่ องุ่น บน เนิน เขา ที่ ได้ รับ การ ขาน เป็น แหล่ง มรดก โลก

งานศิลป์ในทะเลสาบเจนีวาหน้าเมืองเวเวย์ (Vevey)

(Photo: © Regis Colombo / www.diapo.ch)
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ฟืน้ฟ ูการ แขง่ขนั กฬีา โอลมิปกิ ที ่กรกี จดั เพือ่ เปน็ เกยีรต ิแด ่เทพ ซสุ   ( Zeus)   

สนาม กฬีา เชงิ เขา โอลมิเปยี ที ่ใช ้ทำการ แขง่ขนั มา เกอืบ   12   ศตวรรษ   (ครัง้ 

แรก จัด ปี   776   ก่อน คริสตกาล   จักรพรรดิ โร มัน ธี โอโดซุส   ( Emperor   

Theodosius )   บัญชา ให้ ยกเลิก การ แข่งขัน ใน ปี   ค.ศ.   393 )   โดน แผ่น ดิน 

ไหว ทำลาย ใน ปี   426   แต่ ใน ศตวรรษ ที่   19   ได้ มี การ ขุด ค้น ซาก โบราณ 

สถาน โอลมิเปยี   รวม ทัง้ พบ โบราณ วตัถ ุจำพวก รปู ปัน้ กวา่   130   ตวั   เหรยีญ   

6,000   อัน   คำ จารึก   400   ชิ้น   เซ รา มิก   1,000   ชิ้น   อนุสรณ์ สถาน   40   แห่ง   

ที ่นบั เปน็ แรง บนัดาล ใจ สำคญั ให ้ก ูแบร ์แตง จดั กฬีา โอลมิปกิ ยคุ ใหม ่ขึน้ มา   

ซึ่ง ส่วน หนึ่ง ได้ นำ มา หมุนเวียน จัด แสดง   รวม ทั้ง บรรดา คบ เพลิง   เหรียญ 

รางวัล   ชุด กีฬา   อุปกรณ์ กีฬา   ชุด เชิญ เหรียญ รางวัล   สัญลักษณ์ นำ โชค   

โปสเตอร ์  แสตมป ์  เขม็ กลดั   ของ ที ่ระลกึ   ภาพ ประทบั ใจ   ตลอด จน ตน้ฉบบั 

ลายมือ ของ กู แบร์ แตง ที่ เขียน ถึง กฎ โอลิมปิก   ( Olympic   Charter )   รูป 

แบบ การ จัด แสดง ก็ เป็น ไป อย่าง น่า สนใจ   ไป ดู กี่ ครั้ง ก็ สนุก   เพราะ มี การ 

ปรับ เปลี่ยน นิทรรศการ และ ระบบ การ จัด แสดง ให้ ทัน สมัย อยู่ เสมอ   ซึ่ง 

วิสัย ทัศน์ อัน ไม่ หยุด นิ่ง นี้ เอง ที่ ทำให้ พิพิธภัณฑ์ โอลิมปิก แห่ง โล ซาน น์   ซึ่ง 

เปิด มา เกือบ ยี่สิบ ปี   ตัดสิน ใจ ปิด ปรับปรุง ครั้ง ใหญ่ เมื่อ วัน ที่   29   มกราคม   

ค . ศ .   2012   ที่ ผ่าน ไป   โดย กำหนด แล้ว เสร็จ ใน ช่วง ปลาย ปี   ค . ศ .   2013   

(ซึ่ง คง ต้อง ติดตาม ข่าว ต่อ ไป ด้วย ความ หวัง ว่า เสร็จ ได้ ทัน ตาม กำหนด )   

อย่างไร ก็ ดี   เพื่อ ไม่ ให้ คอลเล็ก ชั่น สะสม เงียบเหงา ไร้ ผู้ ชม   จึง ได้ มี การ นำ 

คอล เล็ก ชั่น ส่วน หนึ่ง ออก มา จัด นิทรรศการ ให้ ชม กัน บน เรือ ที่ ผูก โยง ไว้ 

ริม ท่าเรือ อู ชี   ( Ouchy’s   Pier )   สำหรับ ฉัน ที่ ไป เยือน มา แล้ว   หรือ ตาม 

สถิติ ที่ ว่า ชาว ส วิส   1   ใน   4   คน เคย มา เยือน พิพิธภัณฑ์ โอลิมปิก   และ กลับ 

มา เที่ยว ใหม่ ทุกๆ   สี่ ปี   คง ต้องหา โอกาส ไป เดิน ชม นิทรรศการ โอลิมปิก 

บน เรือ ดู บ้าง   หาก ใคร ไม่ สะดวก เดิน ทาง   ก็ สามารถ คลิก ดู นิทรรศการ 

เส้นทางเดินหรือขี่จักรยานท่องเที่ยวไปในเขตไร่องุ่น (Photo: © swiss-image.ch/Andy Mettler)

เยี่ยมชมไร่องุ่นที่ลูกองุ่นกำลังแรกออก

ปลาสดจากทะเลสาบเจนีวา

บรรยากาศด้านนอกอาคารพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก

โลซานน์ เมืองหลวงของรัฐโว 

ภูมิภาคทะเลสาบเจนีวา (Photo: © Regis Colombo / www.diapo.ch)



เหมือน จริง และ คอล เล็ก ชั่น สะสม ได้ ทาง เว็บไซต์   www . 

olympics . org   ไป พลางๆ 

 ย่าน อู ชี   ( Ouchy )   ที่ ตั้ง ของ พิพิธภัณฑ์ โอลิมปิก   

อยู่ ริม ทะเลสาบ เจ นี วา   ( Lake   Geneva   หรือ   Lac   Le-

man   ใน ภาษา ฝรั่งเศส )   ทะเลสาบ น้ำ จืด ที่ ใหญ่ ที่สุด ใน 

ยุโรป ตะวันตก   เป็น ย่าน พัก ผ่อน หย่อน ใจ ที่ทาง เดิน เลียบ 

ทะเลสาบ ยาว หลาย กิโลเมตร เป็น ทาง ประจำ ของ นัก เดิน   

นัก วิ่ง   นัก ขี่ จักรยาน   นัก ส เก็ต   และ นัก เล่น กีฬา ทาง น้ำ ทั้ง 

หลาย   มา ออก กำลงั กนัทา่ มก ลาง ความ สดชืน่ รมิ ทะเลสาบ 

และ ความ เพลดิเพลนิ ของ บรรยากาศ ที ่ม ีมา้ นัง่   สวน หยอ่ม   

สวน ดอกไม้   รูป ปั้น งาน ศิลป์   ขณะ เดียวกัน   สวน ของ 

พิพิธภัณฑ์ โอลิมปิก เอง   ( Olympic   Park )   ก็ ร่มรื่น ไป ด้วย 

พันธุ์ ไม้ ท้อง ถิ่น และ ต่าง ถิ่น ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ เทพ ปกรณัม 

กรกี และ โอลมิปกิ ยคุ โบราณ   เชน่   ตน้ โอก๊   ( ใช ้ถวาย เทพ ซสุ 

ใน เทพ ปกรณัม )   ต้น มะกอก   ( มงกุฎ พวง มาลัย ใบ มะกอก 

kotinos   คอื รางวลั ของ ผู ้ชนะ เลศิ )   ตน้ บชีส วติเซอร์ แลนด์   

ตน้ แมก โน เลยี จาก ญีปุ่น่   ตน้สน จาก เทอืก เขา หมิาลยั   และ 

งาน ประติมากรรม ร่วม สมัย จาก ศิลปิน ดังๆ   อย่าง   Niki   

de   Saint - Phalle ,   Fernando   Botero   และ ชาว ส วิส   

Nag   Arnoldi 

อัน ว่า โล ซาน น์ เอง   ซึ่ง เป็น เมือง หลวง ของ รัฐ โว   

(Canton   of   Vaud )   ภูมิภาค ทะเลสาบ เจ นี วา   ( Lake   

Geneva   Region )   ก็ มี ความ น่า สนใจ และ ประวัติศาสตร์ 

เก่าแก่ พอตัว   ตั้ง บ้าน แปง เมือง ชื่อ ว่า   Lousonna   มา 

ตั้งแต่ ยุค โรมัน   มี เขต เมือง เก่า ที่ เผย ให้ เห็น เส้น ทาง ผ่าน 

การ ค้า จาก เหนือ สู่ ใต้ ตั้งแต่ เขต ทะเลเหนือ จรด ทะเล 

เมดเิตอรเ์รเนยีน   มหา ว ิหาร โล ซาน น ์  ( Lausanne   Cathe-

dral )   บน เนิน เขา   ประจัน หน้า กับ ตัว เมือง และ ทะเลสาบ 

เจน ีวา   ภายใน มหีนา้ ตา่ง กระจก ส ี  ( Rose   window )   สไตล ์

ดั้งเดิม เมื่อ ต้น ศตวรรษ ที่   13   ว่า ด้วย เรื่อง โลก ยุค กลาง   

พระเจ้า คือ ผู้ สร้าง   ให้ เกิด ผืน โลก   ทะเล   ลม   ไฟ   ฤดูกาล   

เดือน   จักรราศี   โดย มี ปีศาจ อยู่ ริม ขอบ จักรวาล   ออก จาก 

มหา วิ หาร โล ซาน น์ เดิน ลง มา เบื้อง ล่าง เนิน เขา โดย มี การ 

สร้าง บันได เพื่อ ช่วย ให้ เดิน ขึ้น ลง เขา ได้ สะดวก   แต่ ก็ มี 

บันได พิเศษ อยู่ หนึ่ง แห่ง เรียก ว่า   บันได หลังคา ไม้   (Ecali-

ers   du   Marche - Market   Stairs )   เพราะ มี หลังคา ไม้ คลุม   

แถม เก่า แก่ มา ตั้งแต่ ยุค กลาง   เดิน แล้ว ก็ รู้สึก ขลัง ใช้ได้ 

เหมือน กัน   ลง มา ถึง ตีน เขา ก็ เห็น อาคาร ศาลา ว่าการ เมือง   

( City   Hall )   และ จัตุ รัส พาลู ด์   ( Place   de   la   Palud)   อัน 

มี บ่อน้ำพุ ที่ รูป ปั้น เทพ แห่ง ความ ยุติธรรม ตระหง่าน   แวะ 

ดื่ม น้ำ จาก น้ำพุ สัก อึก สอง อึก จะ ได้ มี แรง เดิน เที่ยว เมือง ต่อ   ร้าน 

ค้า แถว นี้ มี ข้าว ของ สารพัด น่า สนใจ ที เดียว   น้ำท่า ของ ที่ นี่ สะอาด   

ปลอดภัย   น้ำพุ มาก แห่ง ใน ส วิต เซอร์ แลนด์ ดื่ม ได้ ทั้ง นั้น   ( หาก ดื่ม 

ไม่ ได้ จะ มี ป้าย ห้าม ติด ไว้ )   น้ำ ประปา ก็ ดื่ม ได้ อย่าง ไม่ ตะขิดตะขวง 

ใจ   ชาว ส วิส เอง ภูมิใจ กับ แหล่ง น้ำ ธรรมชาติ และ ความ ปลอดภัย 

สะอาด ใส ของ เขา มาก ขนาด ที่ ว่า ทำ เป็น ภาพยนตร์ โฆษณา และ 

พรี เซน เท ชั่น เรื่อง น้ำ โดย เฉพาะ   ส่วน หนึ่ง น่า จะ มา จาก การ ร่วม 

แคมเปญ   European   Year   for   Water   ของ ปี   2012   นี้ ด้วย   

นอกจาก ให้ ตระหนกั ใน คณุคา่   การ ใช ้ทรพัยากร นำ้ ให้ ม ีประโยชน์ 

ไม่ ฟุ่มเฟือย   ยัง ให้ เหลี่ยม มุม หลาก หลาย ของ น้ำ ที่ เป็น 

องค์ ประกอบ ทาง ธรรมชาติ สำคัญ ใน ชีวิต ความ เป็น อยู่   

สัมมา อาชีพ   และ การ พัก ผ่อน ท่อง เที่ยว   โดย เฉพาะ ใน 

ภูมิภาค ทะเลสาบ เจ นี วา ที่ มี ทั้ง ทะเลสาบ   เทือก เขา   ป่า 

ไม้   ลำธาร   ทุ่ง หญ้า   และ หมู่บ้าน ชนบท 

 จาก โรงแรม ที่พัก   Beau   Rivage   Lausanne   ใน 

ยา่น อ ูช ี  ม ีทา่เรอื โดยสาร   CGN   ( Lake   Geneva   Naviga-

tion   Company )   เรอื ยนต ์ขบั เคลือ่น ดว้ย พลงั ไอ นำ้   ซึง่ ม ี

เรือ ไอ น้ำ ยุค   Belle   Epoque   ( 1900 - 1930 )   อยู่   8 ลำ ใน 

จำนวน ทั้ง สิ้น   18   ลำ   โดย มี เส้น ทาง และ ท่า จอด   37   แห่ง 

รอบ ทะเลสาบ เจ นี วา   บ้าง ก็ อาศัย นั่ง เรือ เที่ยว ทะเลสาบ   

เช่น ฉัน นั่ง เรือ จาก โล ซาน น์ ข้าม ไป อีก ฟาก   (และ อีก 

ประเทศ )   ของ ทะเลสาบ เจ นี วา   ไป ยัง เมือง น้ำแร่ ชื่อ 

เอวยีอง   ( Évian - les - Bains )   ประเทศ ฝรัง่เศส   ไม ่ได ้ลง เรอื 

ไป เดนิ เลน่ อะไร หรอก   อาศยั เรอื เปน็ ที ่กนิ อาหาร กลาง วนั 

ชนดิ นัง่ เรอื ชม ววิ ไป กนิ ไป พอ เพ ลนิๆ   บา้ง เลอืก นัง่ เรอื จาก 

โล ซาน น์ ไป เมือง ต่างๆ   แทน การ นั่ง รถไฟ   เช่น   เมือ งมง- 

เทรอซ ์  ( Montreux )   หรอื ตรง ไป ลง ที ่ทา่เรอื ของ ปราสาท 

ชลิ ยง   ( Castle   of   Chillon )   เพือ่ เขา้ ชม ปอ้ม ปราการ จาก ศตวรรษ 

ที่   12   บน เกาะ เล็กๆ   ห่าง จาก เมือ งมง เท รอซ์ ราว   4   กิโลเมตร   หาก 

นัง่ รถไฟ และ อยาก เดนิ เลน่ รมิ ทะเลสาบ ก ็ม ีเสน้ ทาง   flower   path   

ให้ เดิน เกี่ยว ก้อย ควงแขน กัน ไป ได้   ( แต่ อย่า ลืม   4   กิโลเมตร ! )   หรือ 

ตอ้ง เปลีย่น เปน็ รถไฟ ทอ้ง ถิน่ สาย   Veytaux - Chillon   เดนิ แค ่  300   

เมตร ถึง ทาง เข้า ปราสาท   อัน เป็นก ลุ่ม อาคาร   25   แห่ง ที่ ได้ รับ การ 

กอ่สรา้ง   ตอ่ เตมิ   บรูณะ หลาย ครัง้ หลาย หน   ม ีทำเล ที ่ด ีมาก ทัง้ เปน็ 

แนว ปอ้งกนั ทาง ธรรมชาต ิและ ยทุธศาสตร ์ควบคมุ เสน้ ทาง เดนิ เรอื 

ระหว่าง ยุโรป เหนือ กับ ใต้   จึง เป็น ทั้ง ป้อม ปราการ   คลัง อาวุธ   และ 

เปน็ คกุ ถงึ   260   ป ี  การ เขา้ไป ชม ภายใน หอ้ง หบั ตา่งๆ   ของ ปราสาท 

ชลิ ยง   ไม ่วา่ จะ เปน็ หอ้ง โถง   โบสถ ์  หอสวด   หอ้ง รบั ประทาน อาหาร   

คอรต์ ยารด์   จงึ ราวกบั ยอ้น กาล เวลา กลบั สู ่อดตี   ไม ่แปลก ที ่กระตุน้ 

ต่อม จินตนาการ ให้ ศิลปิน ต่างๆ   กลับ ไป สร้าง ผล งาน ตาม ถนัด กัน 

ยกใหญ ่  ทัง้ จติรกร   Delacroix   และ   Courbet   นกั เขยีน อยา่ง   Jean 

- Jacques   Rousseau ,   Victor   Hugo   และ   Lord   Byron   ที่ บท กวี 

เรือ่ง เลา่ ชือ่   The   Prisoner   of   Chillon   ซึง่ ต ีพมิพ ์ออก มา ใน ป ี  ค .ศ.   

1816   ทำเอา ผู้คน พา กัน มา เยือน สถาน ที่ แห่ง นี้ มากมาย 

 การ เดิน ทาง ใน ส วิต เซอร์ แลนด์ นั้น ง่ายดาย มาก   วิธี เดียว ใน 

ดวงใจ ก็ คือ รถไฟ   ยิ่ง ซื้อ บัตร โดย สา รส วิ ส พาส ใบ เดียว   เดิน ทาง ได้ 

ทัว่ ประเทศ   ไม ่จำกดั แค ่รถไฟ ตา่ง เมอืง   แต ่นัง่ รถเมล ์ใน เมอืง   รถ ราง   

เรอื   รถ โพสต ์บสั   ( วิง่ ตา่ง เมอืง   เขา้ไป ใน เมอืง ตาม หบุเขา ที ่รถไฟ เขา้ 

ไม่ ถึง )   เรียก ว่า มี ส วิ ส พาส ใบ เดียว จบ เลย   ( ตอน นี้ เห็น ว่า ตัวแทน จำ 

หน่าย บัตร ส วิ ส พาส มี โปร โม ชั่น   2 - for - 1   Swiss   Pass   

ไป ด้วย กัน เป็น คู่ จ่าย แค่ ใบ เดียว   เดิน ทาง ช่วง เดือน 

กันยายน ถึง พฤศจิกายน   ศก นี้   ใคร สนใจ ลอง คลิก ไป ที่   

www . raileurope . co . th )   แถม ยงั ม ีเสน้ ทาง ทอ่ง เทีย่ว 

ชม ภูมิ ทัศน์ ของ ส วิต เซอร์ แลนด์   ( Scenic   Route)   ที่ 

สวยงาม อีก มากมาย   ทุก เส้น ทาง ที่ นั่ง มา ไม่มี ผิด หวัง 

ใน ความ สวยงาม   สำหรับ ผู้ ลอง นั่ง ครั้ง แรก   แนะนำ   

GoldenPass   Line   ที่ สวยงาม ที่สุด เส้น ทาง หนึ่ง   ขึ้น 

เขา ลง ห้วย ลัด เลาะ หุบเขา ไป ตาม แนว ทะเลสาบ เจ นี วา 

เริ่ม จา กมง เท รอซ์   กีชต๊าด   ( Gstaad ) ,   อินเตอร์ ลา เกน   

(Iterlaken )   สดุ ทาง ที ่ล ูเซริน์   ( Lucerne )   ให ้ไป เดนิ เลน่ 

บน สะพาน ไม ้  ( Chapel   Bridge )   ถา่ย รปู กบั รปู ปัน้ สงิโต 

หน้าตา เศร้า สร้อย   ( The   Dying   Lion   of   Lucerne )   

ได้ เลย   มี ให้ เลือก นั่ง สอง ขบวน คือ   GoldenPass   Pan-

oramic   กับ   GoldenPass   Classic   สามารถ เลือก ลง 

เมือง ระหว่าง ทาง ได้   ไม่ จำเป็น ต้อง โดยสาร ตลอด เส้น 

ทาง ทั้งหมด ที่ ต้อง ใช้ เวลา   5   ชั่วโมง 

  แต่ ครั้ง ล่าสุด   ฉัน เจาะจง ไป เส้น ทาง ที่ ตัดตอน 

เฉพาะ ใน ภูมิภาค ทะเลสาบ เจ นี วา   คือ เส้น ทาง สาย ระเบียง ไวน์ 

แห่ง ลา โวซ์   ( Lavaux ,   vineyard   terraces )   อัน เป็น แนว ไร่ องุ่น 

ที่ ปลูก บน เนิน เขา ลาด ลง ไป ซึ่ง ได้ รับ การ ขาน เป็น แหล่ง มรดก โลก 

ทาง วัฒนธรรม ของ องค์ การ ยู เนส โก้ เมื่อ ปี   ค . ศ .   2007   ทอด ยาว 

จาก แนว ขอบ ทิศ ตะวัน ออก ของ โล ซาน น์ ไป ถึง ชายฝั่ง ทิศ เหนือ 

ของ ทะเลสาบ เจ นี วา บริเวณ ปราสาท ชิล ยง และ มง เท รอซ์   ระยะ 

ทาง ประมาณ   30   กิโลเมตร ของ เนิน เขา สูง ต่ำ ลด หลั่น ตาม แนว 

เขา คู ่เคยีง หมูบ่า้น และ ทะเลสาบ   ให ้ทศันยีภาพ ตืน่ ตะลงึ พรงึ เพรดิ 

มาก   ขนาด ใน วนั ที ่เดนิ ทาง ม ีฝน ตก และ เมฆ ครึม้   ซึง่ หลาย คน คง บน่   

แต่ ฉัน ว่า ริ้ว เมฆ ที่ ลอย เคียง ท้องฟ้า เลียบ ขอบ ทะเลสาบ สีห ม่น   ให้ 

ความ รู้สึก โร แมน ติก ดี ไป อีก แบบ   ใน ช่วง ฤดู ร้อน   มี จัด รถไฟ ขบวน 

พิเศษ   Lavaux   Express   คัน เล็ก หน่อย เพื่อ เข้า ถึง หมู่ บ้าน เล็กๆ   

ตาม แนว เขา   หรอื จะ เชา่ รถ ขบั เทีย่ว ซอกแซก ไป ตาม หมูบ่า้น   ไร ่องุน่   

แวะ ชา โต ของ ผู ้ผลติ ไวน ์ที ่เปดิ ให ้เขา้ ชม - ชมิ - ซือ้ ไวน ์จาก แหลง่ ผลติ 

ได้ ตาม อัธยาศัย   แต่ คน ขับ รถ ต้อง ระมัดระวัง การ ดื่ม ด้วย   ทาง ที่ ดี   

คน ขับ รถ ไม่ ควร ดื่ม เลย   กฎหมาย เมา ไม่ ขับ ของ ส วิส เคร่งครัด มาก   

เส้น ทาง นี้ ยัง เป็น ที่ นิยม ของ คน ชอบ เดิน   ( hiking )   และ ปั่น สอง ล้อ   

เพราะ ถนน สาย เล็ก สาย น้อย ตาม หมู่บ้าน มี อะไร เล็กๆ   น้อยๆ   ให้ 

หยุด ชม ดอมดม ดอกไม้ ข้าง ทาง   พวก ขี่ จักรยาน ก็ จะ ได้ ความ เย็น 

สดชื่น ของ สายลม ที่ หอบ กลิ่น องุ่น เจือ มา กับ ลม แห่ง ทะเลสาบ   

ฤดูกาล ของ ปี ยัง ให้ ทัศนียภาพ และ บรรยากาศ ที่ แตก ต่าง ออก 

ไป   ส่วน ใหญ่ ไป เยือน กัน ตั้งแต่ เดือน เมษายน ถึง ตุลาคม   ช่วง เก็บ 

เกี่ยว องุ่น อยู่ ที่ ปลาย เดือน กันยายน ต่อ ต้น ตุลาคม   แล้ว แต่ สภาพ 

ภูมิอากาศ ของ ปี นั้นๆ   พอ เก็บ เกี่ยว แล้ว   ไร่ องุ่น ก็ จะ มี สภาพ ไร้ ใบ 

ไป ตลอด ชว่ง ฤด ูหนาว   ( พฤศจกิายน ถงึ มนีาคม )   ตน้ องุน่ เอง ก ็จำศลี 

ไม่ ต่าง จาก ผู้คน ที่ ไม่ ค่อย คึกคัก นัก   ( ก็ มัน หนาว ! ) 

  เจอ อากาศ ครึ้ม ฟ้า ครึ้ม ฝน แบบ นี้   ถ้า อยู่ กรุงเทพฯ   เมือง 

ร้อน   ก็ ต้อง รีบ หา เบียร์ เย็นๆ   หรือ ไวน์ สัก แก้ว   มา กรึ๊บ ให้ สำราญ 

ลำ คอ   มา ถึง แหล่ง ผลิต ทั้งที   ดิ่ง เข้า ชา โต สัก แห่ง ดี กว่า   ฉัน พบ กับ 

คุณ โบ วี   ( Eric   Bovy )   ผู้ มา จาก ครอบครัว ผู้ ผลิต ไวน์ แท้ๆ   ที่ ทำ มา 

เปน็ รอ้ยป ี  ไวน ์  Saint   Saphorin   ของ ตระกลู นี ้ไป อยู ่ใน รา้น อาหาร 

และ โรงแรม หรูหรา หลาย แห่ง   ผลิต ไวน์ ขาว เสีย เยอะ   ซึ่ง ก็ เข้า กับ 

ความ ชอบ ของ ฉัน ที เดียว   เพราะ นิยม ดื่ม ไวน์ ขาว มากกว่า ไวน์ แดง 

อยู ่แลว้   โดย เฉพาะ ไวน ์ขาว จาก องุน่ พนัธุ ์ชาส เซอ ลาส ์  ( Chasselas)   

ที่ ปลูก กัน แพร่ หลาย ใน ส วิต เซอร์ แลนด์   แต่ ไม่ ให้ เสีย ชื่อ ผู้ ผลิต ไวน์ 

แซง ต์ ซาโฟ แรง มา เป็น ศตวรรษ   เขา มี ไวน์ เด็ด ดวง   เพราะ ผลิต จาก 

องุน่ ตน้ เกา่ แก ่  ( Saint   Saphorin   Vieilles   Vignes )   คอื ใช ้องุน่ จาก 

ต้น องุ่น ที่ มีอายุ   20   ปี ขึ้น ไป   ซึ่ง มี สภาพ ดิน แข็ง แรง   คุณภาพ ดิน ดี   

รสชาติ ก็ ต้อง ดี เลิศ ไป อย่าง ไม่ ต้อง สงสัย   แต่ หู ฟัง   ตา เห็น ต้น องุ่น 

อายุ เยอะ   ก็ ไม่ เท่ากับ ปาก และ ลิ้น ได้ ลิ้ม รส   นั่น แล้ว   จึง ขอ คุณ โบวี 

ให้ ริน มา อย่าง ด่วน   ครั้น รส ไวน์ ได้ ผ่าน ปลาย ลิ้น   แตะ ไป ที่ กระพุ้ง 

แกม้   กำซาบ ไป ทัว่ ปาก   ไหล ผา่น ลง ลำ คอ   ความ หฤหรรษ ์ก ็ปรากฏ 

โดย พลัน   นี่ แหละ   ประสบการณ์   “ ถึง ”   ส วิส ของ แท้ ! 

 

ภาพตรงกลาง

พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก (ปิดปรับปรุงชั่วคราวในช่วงปี ค.ศ. 2012-2013)
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หลาย คน รู้จัก   ภาณุ   มณี วัฒน กุล   ใน ฐานะ นัก เดิน ทาง 

ท่องโลก ตัว จริง   บาง คน รู้จัก ใน ฐานะ นัก เขียน   และ ช่างภาพ 

สารคดี มาก ฝีมือ   ยัง ไม่ นับ รวม ถึง การ เป็น นัก เล่า เรื่องที่ 

หาตัวจับ ยาก คน หนึ่ง   

 

 ทุก วัน นี้   ภาณุุ   มณี วัฒน กุล   หรือ ที่ ผู้คน มัก คุ้น   มิตร สหาย ใน 

แวดวง   เรียก ขาน ติดปาก กัน ว่า   น้า บาฟ   ได้ โยก ย้าย ตนเอง 

มา เปิด ร้าน เล็กๆ   ที่ มีชื่อ ว่า   Rhythm   &   Books   อยู่ ที่ หัวหิน   

เมื่อ ถาม เจ้าของ ร้าน ว่า ร้าน นี้ ขาย อะไร   เจ้า ตัว จะ ตอบ ว่า 

ขาย ของ ที่ เรา รัก   ซึ่ง หมาย ถึง บรรดา สิ่งของ ที่ เจ้าของ ร้าน 

ชื่น ชอบ   ทั้ง ที่ เป็น ของ ส่วน ตัว ที่ ซื้อ หา เก็บ ไว้   และ ของ ที่ ไป 

คัด สรร เลือก หา มา จาก ที่ ต่างๆ   ของ ส่วน ใหญ่ ใน ร้าน เป็น 

หนังสือ หลาก หลาย รูป แบบ   ตั้งแต่ สถาน ที่   ผู้คน   ภาพถ่าย   

ไป จนถึง อาหาร การ กิน   เพลง น่า ฟัง ที่ มี ทั้ง ใน รูป แบบ ของ 

แผ่น เสียง และ แผ่น ซีดี   ซึ่ง ส่วน มาก เป็น ของ สะสม ส่วน ตัว 

ของ เจ้าของ ร้าน 

 

 “ เลือก ทำ ใน สิ่ง ที่ ตนเอง รัก ”   นี่ เป็น ประโยค พูด ที่ คุณ ภา นุ 

เคย พูด ผ่าน สื่อ โทรทัศน์ รายการ หนึ่ง   แน่นอน ว่าการ เลือก 

ทำ ร้าน นี้ และ เลือก ที่ จะ ตั้ง อยู่ ที่ หัวหิน จึง เป็นการ เลือก ที่ 

ผ่าน การ ตัดสิน ใจ บน พื้น ฐาน ของ ความ รัก ชอบ ใน สิ่ง ที่ ได้ ทำ   

 

 “ นั่ง ก่อน ”   น้า บาฟ เอ่ย ชวน เมื่อ ไป ถึง ร้าน   มี เพื่อน ชาว หัวหิน คน หนึ่ง นั่ง 

อยู่ ภายใน ร้าน   ตลอด เวลา ที่ เรา นั่ง คุย กัน   มี ลูกค้า แวะ เวียน เข้า มา ดู ของ 

ใน ร้าน เป็น ช่วงๆ   แต่ เนื่อง ด้วย ร้าน ไม่ ติด ถนน ใหญ่   อยู่ หลบ เข้า มา ใน 

ซอย เล็ก น้อย   ความ คึกคัก จึง อาจ ไม่ใช่ สิ่ง ที่ ร้าน นี้ คุ้น เคย นัก   แน่นอน ว่า 

เจ้าของ ร้าน ให้การ ต้อนรับ อย่าง อบอุ่น   จะ ว่า ไป แล้ว วัน นี้ ผม เป็น แขก คน 

หนึ่ง ของ ร้าน   

 

 หลาย คน คง เคย ผ่าน ตา ผล งาน เขียน และ งาน แปล ของ   ภาณุ   มณี วัฒนกุล   

มา บ้าง   จาก หลาก หลาย สำนัก พิมพ์   อาทิ   อมรินทร์ ,   มติ ชน ,   สาย ธาร   มี 

เนื้อหา เกี่ยว กับ ประสบการณ์ ที่ เก็บ เกี่ยว มา จาก การ เดิน ทาง ไป หลาก 

หลาย สถาน ที่ ทั่ว โลก   อาทิ   คือ คนใน ความ ทรง จำ,   ตา ดู ตีน เดิน,   อารมณ์ 

กาแฟ   คือ สาระ จาก ชีวิต เร่ร่อน 

 

 ใช้ ชีวิต นัก เขียน ช่าง ภาพ อิสระ มา นาน   ผม จึง ถามไถ่ ด้วย ความ อยาก 

รู้ ส่วน ตัว   เปิด ประเด็น การ สนทนา ด้วย เรื่อง ของ ความ มั่นคง ใน ชีวิต   

“ความมั่นคง ใน ชีวิต ของ คุณ คือ อะไร ”   ผม ถูก ถาม กลับ มา   “ มัน มี อยู่ จริง 

หรือ ความ มั่นคง ที่ ว่า ”   นั่น นะ สิ ผม คิด   ความ มั่นคง ใน ชีวิต ที่ มนุษย์ เรา วิ่ง 

แสวงหา นั้น มัน มี อยู่ จริง หรือ ไม่   ระหว่าง คุย กัน เสียง เพ ลง แจ๊ส จาก แผ่น 

เสียง ที่ เจ้าของ บ้าน เลือก วาง ลง บน เครื่อง เล่น   ส่ง เสียง ท่วงทำนอง ชวน ให้ 

รู้ สึก สบายๆ   ข้าง นอก ฝน โปรย สาย ลง มา ครู่ หนึ่ง ก่อน หยุด ลง และ ตกลง 

มา อีก ครั้ง   ผม ว่า หัวหิน ทุก วัน นี้ กลาย เป็น ตลาด ขึ้น ไป ทุกที   

เจ้า ถิ่น เอ่ย ขึ้น   หัว เรื่อง ที่ เรา พูด คุย กัน รอบ โต๊ะ ยาว กลาง 

ร้าน เปลี่ยน ไป มา   เรื่อง ที่ คุย ขยับ ไป ซ้าย ที ขวา ที โดย ไม่มี 

เรื่อง ใด ตายตัว   เพราะ โดย แท้จริง การ เดิน ทาง มา ที่ นี่   ผม 

อยาก มา ฟัง มากกว่า   ระหว่าง รอ เจ้าของ ร้าน ต้อนรับ ลูกค้า 

ผม ลุก จาก ที่ นั่ง ตรง ไป ยัง แผ่น ซีดี เพลง ที่ วาง อยู่ ใน ตระ กร้า 

สี เหลือง อย่าง เป็น ระเบียบ   หยิบ หลาย แผ่น ขึ้น มา ชม ดู   

เมื่อ ลูกค้า เดิน ออก จาก ร้าน ไป   ผม เอ่ย ถาม   “ น้า ครับ เลือก 

แนว เครื่อง เป่า ให้ สัก แผ่น สิ ครับ   ช่วง นี้ กำลัง ชอบ ฟัง”   

“แบบ ไหน ละ ที่ คุณ ชอบ ”   ผม ถูก ถาม กลับ   สำหรับ นัก ฟัง 

เพลง และ ยัง คง ชื่น ชอบ การ ฟัง แบบ คุณภาพ จาก แผ่น เสียง 

ที่ ให้ เอกลักษณ์   รวม ไป ถึง ขั้น ตอน และ กระบวนการ ใน 

การ เปิด ฟัง   รวม ถึง เรื่อง ราว ที่มา ที่ ไป   แนะนำ ว่า เมื่อ ผ่าน 

ทาง มา หัวหิน   ควร โฉบ มา ที่   Rhythm   &   Books   ที่ ถนน 

แนบ เคหา สน์         

 

 แผ่น ซีดี   ถูก หยิบ ใส่ เครื่อง เล่น   “ ลอง ฟัง ดู สิ ”   เสียง เพลง ดัง 

ออก จาก ลำโพง   มา จบ ที่ แผ่น ของ   Sonny   Rollins   อัลบั้ม   

Way   Out   West   เสียง เครื่อง เป่า เครื่อง เคาะ จังหวะ 

ผสม ผสาน ดัง ออก มา จาก ลำโพง   กัง วาน เบาๆ   อยู่ ใน ร้าน     

“แผ่น นี้ อัด เสียง ดี มาก ”   น้า บาฟ ว่า   แขก ชาว หัวหิน กลับ 

บ้าน ไป แล้ว   เหลือ เพียง ผม กับ เจ้าของ บ้าน   เรื่อง ของ การ 

พูด คุย เดิน มา หยุด ที่ หัวข้อ ภาพถ่าย ที่ แขวน อยู่ บน ผนัง ร้าน 

และ ตาม มา ด้วย การ ได้ ชื่นชม กล้อง ตัว โปรด ที่ นักเขียน 

และ ช่าง ภาพ ใช้ ทำงาน   ปิด ท้าย ด้วย ผล งาน ภาพถ่าย 

สารคดีของ ภาณุ   มณี วัฒน กุล   จาก หน้า จอ คอมพิวเตอร์   

หลาย ภาพ ทรง พลัง สะกด อารมณ์ ผู้ ชม อย่าง ผม 

 

 ชีวิต ที่ หัวหิน ของ เจ้าของ ร้าน น่า อิจฉา ยิ่ง นัก   ตื่น เช้า   บ่ายๆ   ถ้า ไม่มี ลูกค้า   

ก็ ออก ไป ถ่าย รูป   บาง วัน ก็ ออก กำลัง กาย ด้วย การ ว่าย น้ำ ทะเล   เพราะ 

จาก บ้าน เดิน ไป ทะเล ไม่ ไกล เลย   ตอน นี้ น้าบา ฟกำ ลัง อยู่ ใน ช่วง  รวบรวม 

ข้อมูล และ ภาพถ่าย   เพื่อ ทำ หนังสือ เกี่ยว กับ หัวหิน   แฟน นัก อ่าน อดใจ รอ 

อีก ไม่ นาน นัก 

 

 ใน ฐานะ ที่ เป็น นัก เขียน   นัก ถ่าย ภาพ สารคดี   เมื่อ มา เปิด ร้าน หนังสือ ย่อม 

มี มุม มอง ที่ น่า สนใจ เกี่ยว กับ ร้าน หนังสือ   ภาณุ กล่าว ไว้ ใน บทความ ของ 

นัก เขียน ท่าน หนึ่ง ที่ แวะ มา พูด คุย ที่ ร้าน ว่า   “ ผม ว่า   เมื่อ เปิด บ้าน เป็น ร้าน 

ขาย หนังสือ แบบ นี้   ทำให้ ได้ เจอะ เจอ คน มากมาย   ที่ เข้า มา ซื้อ เพราะ อ่าน 

หนังสือ ที่ ผม เขียน ก็ มี จำนวน หนึ่ง   นอกจาก มา ซื้อ แล้ว   ก็ มา คุย . . . เป็น 

เจ้าของ ร้าน   Rhythm   &   Books   ทำให้ ผม เรียน รู้ ว่า   การ เป็น นัก ฟัง ที่ ดี     

มัน เหมือน มี คน อ่าน หนังสือ ให้ เรา ฟัง ” 

 

 มี ผู้คน ไม่ น้อย ที่ เมื่อ แวะ มา ซื้อ หา ของ ใน ร้าน   Rhythm   &   Books   

ติดอยู่ ใน ร้าน เป็น นาน สอง นาน เพราะ เจ้าของ ร้าน คุย สนุก เหลือ เกิน   

ได้ข้อคิด เรื่อง ราว อัน หลาก หลาย   คืน นั้น เมื่อ กลับ ถึงที่ พัก   หนังสือ 

บันทึกการเดินทาง   ที่ ใช้ ชื่อ ประจำ เล่ม ว่า   “ อิน ชา   อัลลอฮ์   ตาม ประสงค์ 

ของ พระเจ้า   บันทึก การ เดิน ทาง เยือน ปากีสถาน ของ   ภาณุ   มณี วัฒนกุล   

ทำเอา ผม นอน ดึก   การ มา หัวหิน ครา นี้ มัน จะ ทำให้ การ มา หัวหิน ใน ครั้ง 

ต่อ ไป คง ไม่ เหมือน ที่ เคย เป็น มา   เพราะ ผม จะ ไม่ นึกถึง เพียง แต่ ทะเล   หรือ 

บรรยากาศ วิถี ชีวิต อัน มี เอกลักษณ์   ผม จะ นึกถึง คุณ ภาณุ   มณี วัฒนกุล   

และ   ร้าน   Rhythm   &   Books   ด้วย   เพราะ ผม ยัง มี เรื่อง ที่ จะ คุย  ที่ จะ 

ถาม อีก มาก   ยัง มี แผ่น เสียง อีก หลาย แผ่น ที่ ผม ยัง ไม่ ได้ ฟัง   หนังสือ อีก 

หลาย เล่ม ที่ ผม อยาก จะ ซื้อ เก็บ   และ ผม ยัง อยาก ฟัง อีก หลาย เรื่อง จาก 

ผู้ชาย   นักเดิน ทาง   นัก เขียน   ช่าง ภาพ สาร คดี  เจ้าของ ร้าน หนังสือ ใน บ้าน 

นักเขียน   Rhythm   &   Books   ภาณุ   มณี วัฒน กุล 

 

 ร้าน   Rhythm   &   Books       4 / 56     ถนน แนบ เคหา สน์     อำเภอ หัวหิน   

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์         โทร       081   4729   390

ไปคุยไม่เป็นเรื่องกับภาณุมณีวัฒนกุล

หัวหิน
ในวันฝนตกแดดออก

ร้านหนังสือ
ในบ้านของนักเขียน

ร้านนี้ขายของที่เรารัก

นักเขียนช่างภาพสารคดีเจ้าของร้านหนังสือ

เป็นเจ้าของร้านRhythm&Books

ทำให้ผมเรียนรู้ว่าการเป็นนักฟังที่ดี

มันเหมือนมีคนอ่านหนังสือให้เราฟัง

people
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ขึ้น เรือ 
 

แม่น้ำ กับ วิถี ชีวิต ชาว ตะวัน ออก ดู เหมือน 

จะ เป็น ของ คู่ กัน   โดย เฉพาะ กับ ชาว สยาม   ที่ ครั้ง 

หนึ่ง เรา เคย ถูก เรียก ขาน ว่า เวนิส ตะวัน ออก มา 

แล้ว   แต่ ใน วัน นี้ ความ ผูกพัน ของ ผู้คน กับ สายน้ำ 

ดู เหมือน จะ ห่าง เหิน ต่อ กัน หา ได้ เป็น เช่น คืน วัน 

เก่า ก่อน   คง มี เพียง แต่ ชุมชน ที่ อาศัย อยู่ ติด กับ 

แม่น้ำ กระมัง ที่ ยัง คง มี ความ ผูกพัน ใกล้ ชิด กับ 

แม่น้ำ 

 เรือ อนันต รา สอง จอด เทียบ ท่า รอ คอย ผู้ 

โดยสาร อยู่ ก่อน แล้ว   เรือ ลำ นี้ แต่ เดิม คือ เรือ ที่ 

ชาวน้ำ ใช้ ใน การ ขนส่ง สินค้า   แต่ ถูก นำ มา ปรับ 

เปลี่ยน ออกแบบ ตกแต่ง ให้ เป็น โรงแรม ลอย น้ำ ที่ 

มี เสน่ห์   และ เปิด ให้ บริการ กับ ลูกค้า หลัก ที่ เป็น 

นัก ท่อง เที่ยว จาก ต่าง แดน มา หลาย ปี   เป็น ที่ รู้จัก 

ไป ทั่ว โลก 

เรืออนันตรา สอง

รูป เรื่อง ทรงยศ

สัมผัสชีวิตแบบไทย ไทย

ลองไปในธารา่
้ ้เดิน ทาง ดวย ความ เชื่อง ชาdestination

บรรยากาศโต๊ะอาหารที่จัดขึ้นบริเวณหัวเรือ ยามย่ำค่ำ แสนโรแมนติก

เทียบท่าพักค้างแรมที่ปทุมธานี



  หลาย ปี ก่อน ผม พบ กับ ครอบ ครัว ชาว ส วิส   

ที่ เดิน ทาง มา พัก ผ่อน ใน เมือง ไทย   คุย กัน หลาย 

เรื่อง   หนึ่ง ใน นั้น คือ หนังสือ เล่ม หนึ่ง ที่ เขา เปิด ให้ 

ผม ดู     50   สถาน ที่พัก ที่ ควร ไป ก่อน ตาย   อะไร 

ทำนอง นั้น   ครอบครัว นี้ แวะ มา เก็บ จุด หมาย ใน 

เมือง ไทย ที่ หนังสือ แนะนำ เอา ไว้   โดย เริ่ม ต้น ที่ 

โรง แรม โฟว์ ซีซั่น   เชียงใหม่   แมน ดา ริน โอ เรียน-

เต็ล   กรุงเทพฯ   และ เรือ อนันต รา   สอง   ลำ ที่ ผม 

กำลัง จะ ร่วม ออก เดิน ทาง ไป ด้วย ลำ นี้   จำ ได้ ว่า 

เพื่อน ชาว ต่าง ชาติ ประทับ ใจ การ เดิน ทาง บน 

ลำน้ำ เจ้าพระยา ด้วย เรือ อนันต รา   สอง มาก 

 

 ออก เดิน ทาง 
อะไร คือ ความ พิเศษ ที่ ทำให้ มัน เป็น จุด 

หมาย ที่ ควร จะ ต้อง มา สัมผัส   คง มิใช่ เพียง แค่ 

การ ปรับปรุง เรือ ไม้ โบราณ ของ ไทย ให้ เป็น ที่พัก 

เปี่ยม เสน่ห์ เพียง ประการ เดียว   แต่ หมาย รวม 

ไป ถึง งาน บริการ ต้อนรับ จาก พนักงาน บน เรือ   

บรรยากาศ การ เดิน ทาง ไป บน แม่น้ำ เจ้าพระยา   

จาก กรุงเทพฯ   มุ่ง สู่ อยุธยา   ห้วง เวลา สอง คืน 

สาม วัน   การ ละ จาก โลก ของ เมือง ใหญ่ อัน วุ่นวาย 

ไปสู่ อีก โลก ที่ แม้แต่ คน ไทย เช่น ผม เอง ก็ ไม่ คุ้นเคย   

ริมสอง ฝั่ง น้ำ เจ้าพระยา งดงาม มี เสน่ห์ ยิ่งนัก   

เมื่อรวม ทุก อย่าง เข้า ด้วย กัน นั่น จึง เป็น ความ 

พิเศษ ของ การ เดิน ทาง ไป กับ   เรือ อนันต รา   สอง 

 เรือ ค่อยๆ   เคลื่อน ตัว ออก จาก ท่า อย่างช้าๆ   

การ เดิน ทาง ด้วย เรือ อนันต รา   สอง   เป็นการ ท่อง 

เที่ยว พัก ผ่อน ทาง น้ำ  ทำให้ คิดถึง การ เดิน ทาง 

ของ ชาว สยาม ใน อดีต เมื่อ ครั้ง ที่ แม่น้ำ เป็น เส้น 

ทาง สัญจร ที่ สำคัญ มิได้   การ เดิน ทาง มิใช่ การ มา 

พัก ผ่อน อยู่ บน เรือ อย่าง เดียว   ทาง อนันต รา ได้ 

จัด โปรแกรม ให้ แขก ได้ ขึ้น ไป ท่อง เที่ยว บน ฝั่ง 

ด้วย   เริ่ม จาก การ เทียบ ท่า แวะ เที่ยว ชม วัด อรุณ   

โดย มี ไกด์ ประจำ ห้อง แต่ละ ห้อง แยก ย้าย พา ผู้ 

มา เยือน เที่ยว ชม   จาก นั้น เรือ เคลื่อน ตัว ต่อ ไป ยัง 

พิพิธภัณฑ์ เรือ พระ ราช พิธี   และ ออก เดิน ทาง มุ่ง 

หน้า สู่ ปทุมธานี   จุด หมาย จอด แวะ พัก ใน ค่ำคืน 

แรก 

  แขก บาง คน อาจ ใช้ ช่วง เวลา สบายๆ   อยู่ชั้น 

บน ของ เรือ ซึ่ง เป็น ทั้ง ห้อง รับ ประทาน อาหาร 

และ ห้อง นั่ง เล่น   บริเวณ หัว เรือ เปิด เป็น ที่ โล่ง จัด 

วาง เก้าอี้ ให้ นั่ง ตากลม   บน เรือ จะ ได้ รับ บริการ 

อาหาร ครบ ทั้ง สาม มื้อ ใน แต่ละ วัน   ร่วม ด้วย 

บริการ น้ำ ชา ยาม บ่าย   

 เมื่อ พ้น ออก จาก ย่าน บางกอกน้อย มา   การ 

จราจร บน ลำน้ำ เจ้าพระยา เริ่ม คลาย ความ หนา 

แน่น ลง   สายลม เย็น ลอด ผ่าน โถง ด้าน บน ของ เรือ   

ตึก สูง ของ กรุงเทพฯ   ถูก ทิ้ง ไว้ ด้าน หลัง   ค่อยๆ   

เลือน หาย ไป จาก เส้น ขอบ ฟ้า   ทิวทัศน์ สอง ข้าง 

ทาง เริ่ม แปร เปลี่ยน เป็นต้น ไม้ สี เขียว   บรรดา บ้าน 

เรือน ริม น้ำ เริ่ม เป็น บ้าน ไม้ แบบ ไทย ดั้งเดิม และ 

ไทย ประยุกต์   ยกพื้น สูง เหนือ น้ำ   ซึ่ง ยัง คง มอง 

เห็น ร่อง รอย ของ น้ำ ท่วม ใหญ่ เมื่อ ปลาย ปี ก่อน ได้ 

อย่าง ชัดเจน   แต่ ใน วัน นี้ ดู เหมือน ว่า ชุมชน ริม สอง 

ฝั่ง แม่น้ำ เจ้าพระยา กลับ มา ดำเนิน ชีวิต เฉก เช่น 

คืน วัน เก่าๆ   แล้ว 

 ตาม เส้น ทาง เดิน เรือ   เรา ผ่าน ไป ตาม เส้น 

ทาง น้ำ สำคัญ   ผ่าน ชุมชน โบราณ หลาย แห่ง   อาทิ   

เกาะ เกร็ด   แหล่ง ท่อง เที่ยว สำคัญ ของ นนทบุรี   

ถิ่น อาศัย ของ ชาว มอญ   ก่อน ที่ เรือ จะ ค่อยๆ   มุ่ง 

หน้า ไป ยัง จุด พัก ของ วัน แรก นั่น คือ   ปทุมธานี   เรือ 

จอด แนบ ที่ ท่าน้ำ ของวัด ชาว ไทย เชื้อ สาย มอญ   

มีชื่อ ว่า วัด สา มัค คีญา ราม 

 ความ เง ียบ สงบ ร ิมแม่ น ้ำ   โอบ ล้อม 

เรือ อนันต รา  สอง  ไว้ อย่าง แนบ แน่น   เมื่อ ดวง 

อาทิตย์คล้อย ต่ำ ความ ร้อน ใน บรรยากาศ 

เบาบาง ลง ประกอบ กับ สายลม ที่ พัด พา ความ 

เย็น จาก แม่น้ำ  ทำให้ เรา รู้สึก สบาย ตัว เมื่อ นั่ง 

ชมวิว อยู่ บน เรือ   มอง ดู เรือ โยง เคลื่อน ตัว ผ่าน 

ไปช้าๆ   มอง ดู เรือ เล็ก รับ ส่ง คน ข้าม ฝาก   ใน 

ขณะที่ ท้องฟ้า เริ่ม เปลี่ยน สี ไป ที ละ นิด   ที ละ น้อย   

อย่างแช่ม ช้า 

โบราณสถาน มองผ่านหน้าต่างห้องพัก

มุมพักผ่อนแสนสบายในห้องพักส่วนตัวบนเรืออนันตรา สอง

ใกล้ค่ำที่บางปะอิน

วัดนิเวศธรรมประวัติ

สีสันของฤดูร้อน
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 อาหาร มื้อ ค่ำ จัด ขึ้น ที่ หัว เรือ   เหนือ ขึ้น 

ไป เป็น ท้องฟ้า ยาม ค่ำคืน กระจ่าง ใส   บน แม่น้ำ 

ยาม นี้ ไร้ ซึ่ง การ สัญจร   ผิวน้ำ จึง สงบ นิ่ง   หาก แต่ 

กระเพื่อม เป็น ริ้ว ลอน ใน บาง ครั้ง เมื่อ กระแส ลม 

เดิน ทาง ผ่าน ไป   เชฟ เสิร์ฟ อาหาร ไทย ชุด ใหญ่ 

ให้ กับ แขก   แขก ทั้ง สาม ห้อง ต่าง เริ่ม ต้น ทำความ 

รู้จัก กัน บน โต๊ะ อาหาร เดียวกัน   ผม ว่า นี่ เป็น 

เสน่ห์ อย่าง หนึ่ง   ท่ามกลาง ธรรมชาติ ชนบท ที่ 

สงบ เงียบ   มื้อ อาหาร ค่ำ ผ่าน ไป อย่าง น่า ประทับ 

ใจ   ก่อน ที่ จะ แยก ย้าย เข้า สู่ ห้อง พัก ด้าน ล่าง ที่ 

ตกแต่ง ใน แบบ ไทย ประยุกต์   จัดสรร แบ่ง พื้นที่ 

ได้อย่าง ลงตัว 

 

 วัน ที่ สอง 
 อากาศ ยาม เช้า ริม แม่น้ำ เย็น สบาย   

พนักงาน ประจำ เรือ พา แขก ทั้งหมด ไป ถวาย 

สังฆทาน ที่ วัด บน ฝั่ง   กลับ มา ขึ้น เรือ เพื่อ ออก 

เดิน ทาง ต่อ   พร้อม กับ เสิร ์ฟ อาหาร เช้า ให้ 

กับ เรา   เรือ มุ่ง หน้า สู่ อยุธยา   ราชธานี เก่า ของ 

สยาม   บรรยากาศ สอง ฟาก ฝั่ง น้ำ ยัง คง ชวนมอง   

นอกจาก ชุมชน ริม น้ำ   ยัง มอง เห็น บ้าน พัก ตาก 

อากาศ หลาย หลัง ที่ ออกแบบ อย่าง สวยงาม   

บรรยากาศ เฉก เช่น นี้ หาก เดิน ทาง ด้วย วิธี ปกติ 

จาก กรุงเทพฯ   สู่ พระนครศรีอยุธยา คง ยาก จะ 

พบเห็น ได้     

 ใน ขณะ ที่ เรือ แล่น ผ่าน วัด ไชย วัฒนา ราม   

ความ งาม ของ สถาปัตยกรรม   ก็ ดึงดูด ใจ ให้ ผู้ มา 

จาก ต่าง แดน ยก กล้อง ขึ้น บันทึก ภาพ   ที่ อยุธยา   

เรา จะ ได้ มี โอกาส ขึ้น ฝั่ง   เดิน ทาง ท่อง เที่ยว 

พร้อม ด้วย รถ ตู้ ส่วน ตัว   ไกด์ ส่วน ตัว   แยก กัน ไป 

เที่ยว ตาม สถาน ที่ สำคัญ ใน เกาะ เมือง   แม้ว่า จะ มี 

โปรแกรม ชัดเจน แล้ว   แต่ ไกด์ ก็ บอก ว่า สามารถ 

ไป ยัง สถาน ที่ๆ   เรา สนใจ ได้   ผม จึง เลือก ให้ พา ไป 

ดู โรงเรียน ฝึก ช้าง ที่ เพนียด คล้อง ช้าง   ไกด์ ของ ผม 

ยัง อาสา พา ไป ดู การ ทำ ขนม สายไหม   ของ หวาน 

ขึ้น ชื่อ ของ อยุธยา   ก่อน จะ พา ไป ชม แหล่ง ท่อง 

เที่ยว ยอด นิยม ของ นัก ท่อง เที่ยว ชาว ไทย คือ วัด 

กา ร้อง   และ พา มา ส่ง ขึ้น เรือ ที่ จอด เทียบ ท่า เล็ก 

อยู่ ข้าง วัด นิเวศ ธรรม ประวัติ   และ พระราชวัง 

บางปะอิน   มอง เห็น ประภาคาร เก่า แก่ โดด เด่น 

อยู่ ที่ หัว เกาะ   ทุก คน จบ วัน ด้วย ความ สุข แม้ จะ 

เหนื่อย กับ อากาศ ที่ ร้อน จัด 

 

 วัน สุดท้าย 

หลัง อาหาร เช้า ท่ามกลาง อากาศ เย็น 

สบาย และ สะอาด สดชื่น บน แม่น้ำ   ไกด์ ของ เรา  

มา รับ ไป เดิน เล่น ใน วัด นิเวศฯ   ต่อ ด้วย การ นั่ง 

กระเช้า ข้าม ไป เดิน ท่อง เที่ยว ชม พระราชวัง ฤดู 

ร้อน บางปะอิน   และ นั่ง รถ ต่อ ไป ยัง บางไทร   ชม 

การ ผลิต งาน หัตถกรรม หลาย อย่าง   โดย เฉพาะ 

การ สาน ผลิต ภัณท์ จาก หญ้า กระจูด ที่ ทำ ออก มา 

ได้ อย่าง ประณีต จน น่า หลงใหล   ก่อน จะ ส่ง เรา 

กลับ ขึ้น เรือ อีก ครั้ง ที่ ท่าเรือ ของ ศูนย์ ศิลป า ชีพ   

   เมื่อ เรือ ออก จาก ท่า ได้ ไม่ นาน อาหาร 

เที่ยง ก็ จัด เรียง ขึ้น โต๊ะ   เมนู อาหาร ไทย หลาก 

หลาย   ล้วน ปรุง อย่าง ตั้งใจ โดย เชฟ ของ เรา   ตบ 

ท้าย ด้วย ของ หวาน แบบ ไทย   หลับ สัก งีบ   ตื่น มา 

รับ น้ำ ชา ยาม บ่าย   ประจวบ เหมาะ พอดี กับ การ 

ปรากฏ กาย ของ ตึก สูง ที่ เส้น ขอบ ฟ้า   และ การ 

จราจร ที่ คับคั่ง บน แม่น้ำ   พระ ปรางค์ วัด อรุณ 

โดด เด่น อยู่ ริม ฝั่ง น้ำ เช่น ที่ เคย เป็น มา นับ เนิ่น นาน   

นั่น หมายความ ว่าการ เดิน ทาง อัน น่า ประทับ 

ใจมา ถึง ตอน จบ เสีย แล้ว   ผม ไม่รู้ สึก แปลก ใจ เหตุ 

ใด ที่ ครอบ ครัว ชาว ส วิส จะ เล่า ถึง การ เดิน ทาง 

กับ เรือ อนันต รา สอง ให้ ฟัง อย่าง เบิก บาน ใจ กับ 

ประสบการณ์ ที่ พวก เขา ได้ รับ   เพราะ วัน นี้ ผม ได้ 

มา สัมผัส กับ ประสบการณ์ นั้น ด้วย ตนเอง แล้ว

อนันต รา   ยัง มี เรือ อนันต รา   ดรีม   ให้ บริการ อีก หนึ่ง ลำ   
โดย ให้ บริการ เฉพาะ เช่า เหมา ลำ เท่านั้น 
 สามารถ รับ ผู้ โดยสาร ได้   1 - 4   ท่าน   ใน ราคา   200,000   
บาท   รวม ที่พัก   2   คืน   เครื่อง ดื่ม ที่ ไม่มี แอลกอฮอล์   
แชมเปญ ต้อนรับ   ของ กำนัล พิเศษ   และ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ 
เยี่ยม ชม สถาน ที่ ต่างๆ   ที่ กำหนด 

อนันตรา สอง เดินทางสู่อยุธยาทุกอาทิตย์
บนเรือมีสี่ห้องนอน รองรับผู้โดยสารได้ 8 ท่าน

สอบถาม ข้อมูล เพิ่ม เติม   และ จอง เรือ อนันต รา  
 โทร .   02   477   0770 
 Email   bangkokcruise @ anantara . com   
www . cruise . anantra . com
ขอขอบคุณ
Anantra Cruise
คุณวิชญ คงแก้ว

พระราชวังบางปะอิน

หลวงพ่อโต

กระโจมไฟโบราณที่วัดนิเวศฯ คลายร้อน ที่อยุธยา
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ondon   Olympics   Aquatic   Centre   

   

 

 

 มหกรรม กีฬา แห่ง มวล มนุษยชาติ อย่าง โอลิมปิก ไม่ ได้ 

ถูก จับตา มอง แต่ ใน เรื่อง กีฬา   พิธี เปิด   พิธี ปิด   ใคร เป็น 

เจ้า ภาพ อีก ต่อ ไป   แง่ มุม ทาง ด้าน สถาปัตยกรรม และ การ 

ออกแบบ ของ โอลิมปิก ได้ รับ ความ สนใจ เสมอ มา   และ 

ดู จะ เพิ่ม ขึ้น เรื่อยๆ   ใน ยุค   design   conscious   แบบ 

นี้   ด้วย งบ ประมาณ มหาศาล   สิ่ง ก่อสร้าง ที่ ถูก ออกแบบ 

และ สร้าง ขึ้น เป็น โครงสร้าง มหึมา ที่ ใครๆ   ล้วน คาด หวัง 

และ ตั้ง ตา รอ   Mega   Structure   เหล่า นี้ ถูก ออกแบบ 

โดย ใคร   ใช้ เงิน เท่า ไหร่   และ จะ มี เทคโนโลยี ล้ำๆ   อะไร 

มา ให้ เรา ได้ ตื่น ตา ตื่น ใจ   ทุก คน ล้วน เฝ้า รอ ดู   โอลิมปิก ฤดู 

ร้อน ปี   2012   ที่ กำลัง จะ มา ถึง และ มี ลอนดอน เป็น เจ้า 

ภาพ   แน่นอน ว่า ยิ่ง เป็น เมือง ที่ อัด แน่น และ เฟื่อง ฟู ไป ด้วย 

วัฒนธรรม   และ เป็น หนึ่ง ใน เมือง ที่ มี งาน ออกแบบ และ 

สถาปัตยกรรม คึกคัก ที่สุด เมือง หนึ่ึง ของ โลก   ความ คาด 

หวัง ยิ่ง สูง เป็น ธรรมดา   งาน สถาปัตยกรรม แห่ง     Lon-

don   Olympics   2012   จึง ไม่ ได้ โดด เด่น เพียง เรื่อง การ 

ออกแบบ และ การ ใช้ งาน   เพราะ มัน ได้ ควบ รวม แนวคิด 

และ ข้อ ปฏิบัติ เชิง สิ่ง แวดล้อม เข้าไป ด้วย ตาม สไตล์ งาน 

ออกแบบ ยุค โลก ร้อน   โดย หนึ่ง ใน พระเอก ของ งาน คือ  

 London   Olympic   Aquatics   Centre   ตั้ง ตระหง่าน 

อยู่ ทาง ตะวัน ออก เฉียง ใต้ ของ   Olympic  Park   มี 

สถาปนิก หญิง ซุป เปอร์ ส ตาร์ อย่าง   Zaha   Hadid   รับ 

หน้าที่ ออกแบบ   รูป ทรง ล้ำ สมัย แบบ   Futuristic   ตาม 

แนวทาง ของ   Hadid   โดด เด่น ด้วย หลังคา ลอน คลื่นยาว 

กว่า   160   เมตร   และ กว้าง กว่า   80   เมตร ที่ ทอดตัว ยาว 

ด้วย โครงสร้าง แบบ   single   span   โครงสร้าง ดัง กล่าว 

สื่อ ถึง ภาพ ของ น้ำ ยาม เคลื่อนไหว   ทำให้ ดู มี ชีวิต ชีวา และ 

สอด ประสาน กลมกลืน   Zaha   Hadid   Architects   บอก 

ถึง งาน ออกแบบ ครั้ง นี้ ว่า เป็น รูป ทรง เรขาคณิต แบบ ลื่น 

ไหล   ( fluid   geometry )   อันต อบ รับ กับ ภูมิ ทัศน์ ของ   

Olympic   Park   ที่ มี สายน้ำ พาด ผ่าน 

 

 ภายใน ของ อาคาร โชว์ พื้น ผิว คอนกรีต เรียบ ที่ ดู ทัน สมัย ไร้ 

กาล เวลา   ความ เนี้ยบ แข็ง   และ เย็น ชา ของ คอนกรีต โอน 

อ่อน ลง ด้วย แสง ธรรมชาติ ที่ ส่อง เข้า มา ผ่าน ช่อง รับ แสง   

และ เพดาน ลอน คลื่น เหนือ สระ น้ำ และ อัฒจันทร์ ที่ สร้าง 

ความ ต่อ เนื่อง กับ โครงสร้าง ภายนอก   ความ โค้ง ไหล ลื่น 

ของ คลื่น ดู ราวกับ ภาพ สะท้อน ของ น้ำ ใน สระ แข่ง ขนาด   

50   เมตร   ที่ จะ กระเพื่อม ไม่ หยุด นิ่ง เมื่อ การ แข่งขัน ชิงชัย 

ครั้ง ยิ่ง ใหญ่ ของ โลก เริ่ม ขึ้น 

 

ประมาณ การ ว่า   Aquatics   Centre   จะ รองรับ ผู้ ชม ถึง 

สอง ใน สาม ของ ผู้ เข้า ชม ทั้งหมด ด้วย ที่ นั่ง กว่า17,500   ที่ 

นั่ง   โดย ผู้ ชม จะ เข้า สู่ พื้นที่ และ ที่ นั่ง ชม โดย สะพาน ที่ พาด 

ผ่าน ด้าน บน ของ ตัว อาคาร   ที่ นั่ง ถูก วาง ให้ อยู่ ใน สอง ปีก 

ของ อาคาร   ซึ่ง ปีก นี้ จะ ถูก ถอด รื้อ ออก หลัง จาก มหกรรม 

สิ้น สุด ลง   Aquatics   Centre   มี สิ่ง อำนวย ความ สะดวก 

สำหรับ นักกีฬา   ผู้ เข้า ชม   รวม ไป ถึง นัก ข่าว   นับ ตั้งแต่ 

สระ แข่ง   สระ สำหรับ วอร์ม ร่างกาย   สระ สำหรับ การ แข่ง 

กระโดด น้ำ   รวม ไป ถึง พื้นที่ วอร์ม ร่างกาย บน บก   พื้นที่ 

สำหรับ ตั้ง กล้อง ถ่ายทอด สด และ ส่วน จัด เตรียม อาหาร   

 หลัง จาก งาน จบ ลง   นอกจาก จะ ถูก ใช้ เป็น สถาน ที่ ให้ 

นักว่าย น้ำ ชั้น นำ ใช้ ใน การ ฝึก ซ้อม และ จัดการ แข่งขัน 

แล้ว   ยัง จะ ถูก ใช้ เป็น อาคาร สำหรับ ชุมชน   ชมรม และ 

โรงเรียน ใน พื้นที่   ที่ มี สิ่ง อำนวย ความ สะดวก อย่าง 

สถานที่ เลี้ยง เด็ก   คาเฟ่   และ พลาซ่า ด้าน หน้าที่ จะ ถูก ใช้ 

เป็น พื้นที่ สาธารณะ ของ ชุมชน ต่อ ไป 

London   Olympics   Aquatic   Centre 
Text   by   Tanakanya   Changchaitum

L

ราย ละเอียด ภายใน ที่ กลมกลืน ต่อ เนื่อง กับ โครงสร้าง ลอน คลื่น 

 ของ ตัว อาคาร   และ พื้นที่ ภายใน ที่ ใช้ ประโยชน์ จาก แสง ธรรมชาติ ระหว่าง วัน 

โครงสร้างอัฒจันทร์หันหน้าต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Aquatics Centre

บน ซ้ายไปขวา 

- ด้าน หน้า ของ อาคาร ที่ แล้ว เสร็จ 

 - ภาพ จำลอง ภายใน ของ   Aquatic   Centre 

 - ภาพ จำลอง อาคาร   Aquatic   Centre   

 ที่ คง เหลือ ไว้ เพียง โครงสร้าง ถาวร ส่วน กลาง   และ พลาซ่า ด้าน หน้า   

 ที่ จะ ถูก ใช้ เป็น พื้นที่ สาธารณะ ของ ชุมชนStratford     

 ภาย หลัง งาน โอลิมปิก จบ ลง

design

Photos   and   information   courtesy   of : 

www . london2012 . com 

 www . zaha - hadid . com  
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   ศิลปะ เป็น ความ งดงาม   และ ความ ลุ่ม ลึก   ผู้ 

สร้าง งาน ศิลปะ ที่ ยิ่ง ใหญ่ ของ โลก หลาย ท่าน นอกจาก จะ 

มี ผล งาน ศิลปะ ที่ ควร ค่า ต่อ การ ชื่นชม และ เก็บ รักษา แล้ว   

ชีวิต ของ ศิลปิน แต่ละ ท่าน  เป็น แบบ อย่าง ที่ ดี ให้ กับ ผู้คน 

   เรา มี โอกาส ไป เยือน บ้าน ศิลปิน ใหญ่ ของ 

ประเทศไทย ท่าน หนึ่ง   อาจารย์ ถวัลย์   ดัชนี   ท่าน เป็น   

ศิลปิน แห่ง ชาติ สาขา ทัศนศิลป์   ( จิตรกรรม )   เมื่อ ปี   2544   

ท่าน ตั้ง ชื่อ บ้าน ของ ท่าน ว่า   บ้าน ดำ   ใน อาณา บริเวณ 

ของ บ้าน ดำ นั ้น   ทั ้งหมด คือ งาน ศิลปะ ของ อาจารย์ 

ถวัลย์   ดัชนี   มี ทั้ง งาน จิตรกรรม   สถาปัตยกรรม   งาน ปั้น   

ทั้งหมด ทั้ง มวล แสดงออก ถึง ความ เป็น ตัว ตน ของ ศิลปิน ผู้ 

สร้าง งาน 

   อาจารย์ ถวัลย์   เคย ให้ สัมภาษณ์ ว่า   งานศิลปะ 

นั้น ควร มี ราคา แพง ที่สุด ใน โลก ใบ นี้   และ ว่า กัน ว่า ภาพ 

เขียน ของ อาจารย์ นั้น มี ราคา แพง ที่สุด ใน เมือง ไทย   

อาจารย์ เคย กล่าว ว่า   “ ผม เป็น ช่าง วาด รูป   เพราะ ฉะนั้น   

ผม ก็ ต้อง ทำ หน้าที่ ของ ช่าง วาด รูป   คน จะ ดู หรือ จะ ไม่ ดู ก็ 

ไม่ เกี่ยว กับ ผม   เพราะ ไม่ใช่ กิจ ของ นัก วาด รูป   ผม ไม่ เคย 

ถาม ดวงดาว ใน ห้วง เวหา ว่า เปล่ง แสง ไป ที่ไหน   ไม่ เคย 

ถาม นก ที่ ร้อง เพลง ใน อากาศ ว่า ทำไม ถึง ร้อง เพลง   ผม ไม่ 

เคย ถาม ถึง รส หวาน ที่ มี อยู่ ใน กลีบ ดอกไม้   เพราะ มัน คือ 

ธรรมชาติ ” 

   การ แวะ ไป เยือน บ้าน ดำ   เสมือน เดิน เข้าไป สู่ 

ความ คิด อ่าน ของ ศิลปิน    ใน อาณา บริเวณ เดียวกัน นี้ 

มี บ้าน ที่ มี รูป ลักษณ์ ต่าง กัน อยู่ ประมาณ   40   หลัง  

แต่ละ หลังมี เอกลักษณ์ บุคลิก โดด เด่น แตก ต่าง กัน ไป   

ตัวอาจารย์ เอง ก็ ยัง ใช้ ชีวิต อยู่ ใน อาณา บริเวณ บ้าน ดำ 

ด้วย 

   น่า แปลก ใจ   แม้ ตั้ง ชื่อ ว่า บ้าน ดำ   แต่ เมื่อ ย่าง 

เข้าสู่ ขอบเขต ของ บ้าน ดำ กลับ รู้สึก สงบ   สบาย   ผู้ มา 

เยือน ที่ นี่ ส่วน มาก ถูก พลัง ของ สรรพ สิ่ง ใน รัฐ อาณาเขต 

ของ บ้าน ดำ ส่ง อิทธิพล ให้ สำรวม   ค่อยๆ   ชม ดู   อย่าง ไม่รู้ 

ตัว   หาก ท่าน แวะ ไป เยือน มา แล้ว ท่าน รู้สึก เช่น นั้น หรือ 

ไม่   หรือ หาก ยัง   ควร หา โอกาส ไป สัมผัส   ชื่นชม   ท่าน อาจ 

ได้ แรง บันดาล ใจ   ข้อคิด   ติด กลับ ออก มา   ชีวิต นั้น สั้น นัก   

แต่ศิลปะ ยืนยาว 

  

บรรยากาศ และ สรรพสิ่ง ในบ้านดำ

มายา ตัวตนบานดำ้ มนตเสนห่์ ์Secret place
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สานต่อความแรงสปอร์ตพันธุ์ดุ
SRT   Viper

แม้ชื่อของไวเปอร์จะเป็นที่รู้จักในกลุ่มของผู้ที่หลงใหลรถ

สปอร์ตอเมริกันมาได้เพียงไม่ถึง20ปีแต่ทว่าก็โด่งดังและได้รับ

ความนิยมจากลูกค้าทั่วโลกเพราะความดุดันทั้งรูปลักษณ์และ

สมรรถนะของตัวรถ

Text   by  Eddy
supercar
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SRT   Viper   :   สาน ต่อ ความ แรง สปอร์ต พันธุ์ ดุ 

 ใน ตอน แรก ทำท่า ว่า จะ สิ้น สุด การ ทำ ตลาด ไป แล้ว สำหรับ รถ 

สปอร์ต อเมริกัน พัน ดุ อย่า งด อดจ์   ไว เปอร์   แต่ ภาย หลัง การ เข้า มาบ ริหาร 

กิจการ ของ ไค รส เลอ ร์ โดย ทาง เฟียต แห่ง อิตาลี   บอส คน ใหม่ อย่าง  

แซร์โจ้ มาร์คิ ออนเน่  มอง เห็น อนาคต ที่ ดี ของ แบรนด์ นี้   จัดการ สั่ง เดิน 

หน้า โปร เจ็กต์ อย่าง ต่อ เนื่อง   และ เปิด ตัว เจน เนอ เรชั่ นที่   3   ของ ไว เปอร์ 

ออก มา แล้ว 

 แม้ ชื่อ ของ ไว เปอร์ จะ เป็น ที่ รู้จัก ใน กลุ่ม ของ ผู้ ที่ หลงใหล รถ สปอร์ต 

อเมริกัน มา ได้ เพียง   ไม่ ถึง   20   ปี   แต่ ทว่า ก็ โด่ง ดัง และ ได้ รับ ความ นิยม จาก 

ลูกค้า ทั่ว โลก   เพราะ ความ ดุดัน ทั้ง รูป ลักษณ์ และ สมรรถนะ ของ ตัว รถ   โดย 

โปร เจ็กต์ ไว เปอร์ ถูก เปิด ตัว ออก มา ให้ สาธารณชน ได้ รับ ชม ครั้ง แรก เมื่อ ปี   

1989   ใน ฐานะ รถยนต์ ต้นแบบ และ ใช้ เวลา อีก   3   ปี ใน การ สาน ต่อ ให้ กลาย 

มา เป็น รุ่น ขาย จริง   โดย เปิด ตัว ออก สู่ ตลาด เมื่อ ปี   1992 

 ไค รส เลอ ร์   บริษัท แม่ ขอ งด อดจ์   เปิด เผย ใน เอกสาร ข่าว 

ว่า   ไว เปอร์ ใหม่ ที่ เปิด ตัว ออก มา เป็น เจน เนอ เรชั่ นที่   5   ซึ่ง นั่น 

เป็นการ นับ รวม รุ่น ปรับ โฉม เข้าไป ด้วย   ความ จริง ถ้า นับ กัน แล้ว   

เป็น แค่ รุ่น ที่   3   ใน การ เปลี่ยน โฉม   หรือ โมเดล เชน จ์   โดย ไว เปอร์ 

ใหม่ เกือบ จะ ไม่ ได้ เกิด ใน ร่ม เงา ของ ไค รส เลอ ร์ แล้ว  ใน เรื่อง นี้ คน 

ที่ ติดตาม ข่าวสาร และ ความ เคลื่อนไหว ใน แวดวง อุตสาหกรรม 

รถยนต์ อเมริกัน คง รู้   แต่ ถ้า ใคร ยัง ไม่ ทราบ   ต้อง พา ย้อน กลับ ไป ใน 

ปี   2009   ซึ่ง บรรดา ผู้ ผลิต รถยนต์ ชั้น นำ ของ สหรัฐอเมริกา ประสบ 

ปัญหา ทางการ เงิน จน นำ ไป สู่ การ ล้ม ละลาย และ ฟื้นฟู กิจการ   

และ ไค รส เลอ ร์ ก็ เป็น หนึ่ง ใน นั้น 

ด้วย เหตุ นี้ ไค รส เลอ ร์ ต้อง เข้า สู่ กระบวนการ ฟื้นฟู กิจการ   

และ สินทรัพย์ ที่ ไม่ จำเป็น ก็ ต้อง มี การ ขาย ทอด ตลาด   ซึ่ง   Know   

How   และ สิทธิ์ ใน การ ผลิต ไว เปอร์ ก็ ถูก ขาย ทอด ตลาด เช่นกัน   

ซึ่ง ทาง ไค รส เลอ ร์ เอง ก็ เตรียม ขาย ให้ 

กับ บริษัท แห่ง หนึ่ง ใน สหรัฐอเมริกา   แต่ 

จาก การ ที่ เฟียต ได้ เข้า มา ถือ หุ้น และ 

บริหาร ไค รส เลอ ร์   กรุ๊ป   พร้อม กับ มอง 

เห็น ศักยภาพ ใน การ ทำ เงิน ของ ไว เปอร์   

ก็ เลย ตัดสิน ใจ ล้ม โต๊ะ เจรจา   พร้อม กับ 

ประกาศ เดิน หน้า พัฒนา ไว เปอร์ ใหม่ 

ทันที 

 ใน รุ่น ใหม่ นี้ ความ เปลี่ยนแปลง 

ไม่ ได้ อยู่ แค่ ตัว รถ เพียง เท่านั้น   แต่ ยัง 

เป็นการ เปลี่ยน แบรนด์ ใน การ ทำ ตลาด อีก ด้วย   เพราะ อย่าง ที่ 

ทราบ กัน ดี   ไครสเลอ ร์ ขาย ไว เปอร์ ผ่าน ทาง แบรนด์ ใน เครือ อย่าง 

ด อดจ์ มา โดย ตลอด   แต่ สำหรับ รุ่น นี้ จะ ใช้ ชื่อ ใน การ ทำ ตลาด 

ว่า   SRT   ไว เปอร์   และ ก็ จะ เป็น รถยนต์ รุ่น แรก ของ แบรนด์ นี้ ที่ เกิด 

มา เพื่อ ใช้ ชื่อ   SRT   เพราะ ตาม ปกติ แล้ว   SRT   หรือ   Street   and   

Racing   Technology   แต่ เดิม เป็น แค่ หน่วย งาน พัฒนา เวอร์ชั่น 

ตัว แรง   และ เป็นการ นำ รถยนต์ รุ่น ต่างๆ   ใน เครือ ไค รส เลอ ร์ มา 

โมดิฟาย ขาย เหมือน กับ   AMG   ของ เม อร์ เซ เดส - เบนซ์   

 ใน แง่ การ ทำ ตลาด ตอน นี้ มี แค่ รุ่น คู เป้ เท่านั้น   โดย มา พร้อม 

กับ ความ ยาว ตัว ถัง ใน ระดับ   4,463   มิลลิเมตร   กว้าง   1,941   

มิลลิเมตร   สูง   1,246   มิลลิเมตร   และ ระยะ ฐาน ล้อ   2,510   

มิลลิเมตร   พร้อม อัตราส่วน การก ระ จาย น้ำ หนัก หน้า - หลัง   49.6 - 

50.4 %   และ มี   2   ทาง เลือก ใน การ ทำ ตลาด คือ   รุ่น ธรรมดา   และ   

GTS   ซึ่ง มี ความ ต่าง ที่ น้ำ หนัก ของ ตัว รถ   โดย รุ่น ธรรมดา จะ มี น้ำ 

หนัก อยู่ ที่   1,556   กิโลกรัม   และ รุ่น   GTS   อยู่ ที่   1,521   กิโลกรัม   

 เพิ่ม ความ สวย และ ความ เร้าใจ ด้วย ล้อ แม็ กลาย พิเศษ   แบบ 

หน้า เล็ก หลัง ใหญ่   โดย ด้าน หน้า เป็น ไซส์   18   นิ้ว   หน้า กว้าง   10.5   

นิ้ว   พร้อม ยาง ขนาด   295 / 30ZR18   และ ด้าน หลัง ขนาด   19   นิ้ว   

หน้า กว้าง   13   นิ้ว พร้อม ยาง ขนาด   355 / 30ZR19 

 ภายใน ห้อง โดยสาร มี การ จัด วาง อุปกรณ์ ต่างๆ   และ แผง 

หน้า ปัด ให้ ดู คล้าย และ มี กลิ่น อาย ของ ไว เปอร์ รุ่น ก่อนๆ   แต่ มี การ 

อัพเกรด ให้ ทัน สมัย สม กับ เป็น รถ สปอร์ต แห่ง ศตวรรษ ที่   21   ด้วย 

แผง มาตร วัด และ หน้า จอ ที่ แสดง ผล ใน แบบ ดิจิตอล   เบาะ นั่ง เป็น 

แบบ บัก เก็ต ซีท ทรง สปอร์ต   ทุก ราย ละเอียด มี การ จัด วาง เพื่อ 

ความ สะดวก ใน การ ใช้ งาน 

 ใคร ที่ เป็น แฟน ของ ไว เปอร์ คง ทราบ กัน ดี ถึง ความ ดุดัน 

และ สมรรถนะ ที่ ได้ รับ   เพราะ แตก 

ต่าง จาก พวก   Muscle   Car   แบรนด์ 

อเมริกัน ซึ่ ง มัก จะ ใช้ เครื่องยนต์ 

วี8   แต่ สำหรับ ไว เปอร์ เป็น บล็อก 

วี10   ที่มา พร้อม กับ ระบบ ควบคุม 

การ ทำงาน ของ วาล์ว แบบ   OHV   2   

วาล์ว / สูบ   และ ระบบ วาล์ว แปรผัน   

ตัว เครื่องยนต์ มี ความ จุก ระ บอก สูบ 

อยู่ ที่   8,400   ซี ซี   เร้าใจ แบบ ไม่ ต้อง 

พึ่ง เทอร์โบ   รีด กำลัง ออก มา ได้   640   

แรงม้า   ที่   6,150   รอบ / นาที   แรง บิด สูงสุด   82.8   กก . - ม .   ที่   4,950   

รอบ / นาที   และ ส่ง กำลัง สู่ การ ขับ เคลื่อน ใน แบบ ล้อ หลัง ด้วย เกียร์ 

ธรรมดา   6   จังหวะ เพียง แบบ เดียว  ให้การ ยึด เกาะ ด้วย ระบบ ช่วง 

ล่าง เป็น แบบ ปีกนก   2   ชั้น   และ หยุด อย่าง มั่นใจ ด้วย ดิสก์   4   ล้อ   

ด้าน หน้า มี ขนาด   355   มิลลิเมตร เท่า กัน ทั้ง   4   ล้อ   พร้อม กับ คา ลิ- 

เปอร์ จาก   Brembo   แถม ด้วย ระบบ   Launch   Control   เพื่อ ช่วย 

ใน การ ออกตัว   ป้องกัน อาการ ท้าย ปัด เพราะ การ ถ่ายทอด แรง บิด 

มหาศาล ลง สู่ พื้น แบบ ปัจจุบัน ทัน ด่วน 

 ไว เปอร์ ใหม่ เปิด ตัว ออก มา แล้ว ที่ งาน นิวยอร์ก   มอเตอร์ โชว์   

2012   เมื่อ ต้น เดือน เมษายน ที่ ผ่าน มา   และ พร้อม ทำ ตลาด ใน ช่วง 

ปลาย ปี นี้   ส่วน ราคา ยัง ไม่มี การ เปิด เผย   ใคร ที่ สนใจ ก็ เตรียม เอา 

ไว้ เยอะ หน่อย ก็ แล้ว กัน   
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 เมื่อ วัน หยุด เดิน ทาง มา ถึง   จะ ให้ เด็กๆ   อุดอู้ อยู่ แต่ ใน บ้าน   หรือ 

พา ไป เดิน ห้าง   ดู ท่า จะ เป็น ทางออก ที่ ตีบ ตัน เหลือ เกิน   แต่ เรา มี 

ทาง เลือก ใหม่ ให้ กับ เด็กๆ   กับ กิจกรรม สุด สนุก   ของ   ABC   Camp   

เพลิดเพลิน ไป กับ การ เรียน รู้ การ ขับขี่ รถ   ATV   และ สาระ ความ 

รู้ ใน การ ใช้ ชีวิต นอก ห้องเรียน ที่ น่า สนใจ หลาก หลาย   อาทิ   การ 

พายเรือ   ขับ เอ ทีวี ไป ชม ชีวิต ชาว ไทย ภูเขา เผ่า กะเหรี่ยง 

 

 สาย ของ วัน หนึ่ง ผม รับ โทรศัพท์ จาก รุ่น พี่ ที่ สนิท สนม กัน   โทร มา 

ชวน ให้ ไป ร่วม กิจกรรม ขับ รถ เอ ทีวี กับ เด็กๆ   ที่ สวนผึ้ง   จังหวัด 

ราชบุรี ด้วย กัน   ตอบ ตกลง อย่าง ฉับ พลัน   จัด กระเป๋า รอ ให้ วัน สุด 

สัปดาห์ เดิน ทาง มา ถึง 

Let   go   to  
 the   out door   life    ABC   SUMMER   CAMP   2012

sport day
นำ เด็กๆ   ไป สัมผัส กับ ธรรมชาติ  เรียน รู้ การ ใช้ ชีวิต กลาง แจ้ง กับ กิจ กร รม สนุกๆ   ได้ 

ความ รู้ เกี่ยว กับ การ อยู่ กับ ช่วง เวลา ที่ ปราศจาก สิ่ง อำนวย ความ สะดวก ยุค ใหม่ อย่าง ทีวี   

เกมส์คอมพิวเตอร์ บ้าง   ก็ คงจะ ดี ใช่ ไหม ครับ

เรียน รู้ วิธี การ ขับ ขึ้น เนิน   ก่อน จะ ได้ ลอง ด้วย ตัว เอง

เข้า คิว รอ คอย ทดสอบ   สถานี หลบ หลีก เครื่อง กีดขวาง

รูป เรื่อง / ขนุน
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 สาย ของ วัน หยุด ผม ตื่น ขึ้น มา ท่ามกลาง เสียง นก 

ร้อง ใน ไร่   ซึ่ง มี สนาม ฝึก ขับ รถ   พื้นที่ ธรรมชาติ   

ไร่ อ้อย   เนิน เขา   สวน ป่า ยู คา ลิปตัส   ที่พัก ขนาด 

กระทัด รัด   มี ทั้ง แบบ เป็น โรง นอน   และ บ้าน 

เป็น หลัง   อากาศ ใน ไร่ ยาม เช้า เย็น สบาย แม้ จะ 

เป็น ช่วง ฤดู ร้อน อยู่ ก็ตาม ที   ตัว ไร่ ที่ ใช้ ใน การ ทำ 

กิจกรรม อยู่ ไม่ ไกล จาก สวนผึ้ง แหล่ง ท่อง เที่ยว 

ยอด นิยม มาก นัก 

 

 กิจกรรม ใน วัน แรก   เริ่ม ต้น ด้วย การ เรียน รู้ เกี่ยว 

กับ ตัว รถ   ATV   และ การ เรียน รู้ การ ใช้   ฝึก บังคับ 

รถ   กฎ ข้อ ห้าม ต่างๆ   ใน ภาค เช้า   เด็กๆ   ที่มา 

ร่วม กิจกรรม จดจ่อ อยู่ กับ ช่วง เวลา ที่ ว่า เมื่อ ไหร่ 

จะ ได้ ขึ้น ไป ขับขี่ เจ้า สี่ ล้อ นี่   แต่ เรา ก็ ไม่ สามารถ 

ข้าม ขั้น ตอน สำคัญ นี้ ไป ได้   กฎ การ ร่วม กิจกรรม 

ข้อหนึ่ง ที่ พ่อ แม่ ผู้ ปกครอง ต้อง รับ ทราบ คือ   ท่าน 

ต้อง ปล่อย เด็กๆ   ให้ อยู่ กับ ผู้ ดูแล   ท่าน จะ ได้ มี 

เวลา ไป ทำ กิจกรรม อย่าง อื่น   เด็กๆ   จะ ได้ ไม่ เสีย 

สมาธิ   ก่อน จะ ถึง เวลา มื้อ กลาง วัน ใน ที่ สุด เด็กๆ    มี 

โอกาส ได้ ทดลอง ขับ เจ้า   ATV   แม้ว่า แดด จะ ร้อน 

และ ผู้ ปกครอง จะ รู้ กฎ แต่ ทุก คน ก็ อยาก จะ ถ่าย 

รูปลูกๆ   ที่มา ทำ กิจกรรม   จึง ดู เหมือน ว่า ทุก คน 

จะ อยู่ คอย ลุ้น ลูกๆ   อยู่ ใกล้ กับ ฐาน ฝึก 

 

 หลัง จาก พัก รับประทาน อาหาร กลาง วัน   เด็กๆ   

จะ ได้ ทดลอง ขับ ผ่าน อุปสรรค ต่างๆ   เพื่อ เรียน รู้ 

การ บังคับ รถ   การ ใช้ เบรค   การ เว้น ระยะ ห่าง   ระหว่าง 

การ ขับขี่   การ ทรงตัว   และ ได้ ลอง ขับ ไป ใน พื้นที่ ธรรมชาติ 

ที่ กว้าง ใหญ่ ของ ฟาร์ม   ก่อน จะ ปิด ท้าย วัน ด้วย การ เรียน 

รู้   การ ฝึก พาย เรือ แบบ ต่างๆ   ด้วย ปลาย ปี ที่ ผ่าน มา วิกฤต 

น้ำ ท่วม ใหญ่ ทำให้ เรา มี ความ จำเป็น ต้อง เรียน รู้ ทักษะ 

บาง อย่าง เพื่อ การ เอา ตัว รอด ใน กรณี ฉุกเฉิน   อยู่ กับ น้ำ 

นอกจาก ว่าย น้ำ เป็น แล้ว   การ พาย เรือ ก็ เป็น สิ่ง สำคัญ   

(หลาย คน คิด ว่าการ พาย เรือ ง่าย   ไม่ เห็น จำเป็น ต้อง เรียน 

รู้   แนะนำ ว่า ลอง ไป พาย ดู แล้ว จะ เข้าใจ ว่า ไม่ ง่าย อย่าง ที่ 

คิด ) 

 

 ปิด ท้าย วัน ด้วย การ เรียน รู้ ฝึก ทักษะ   เกี่ยว กับ การ ใช้ ชีวิต 

กลาง แจ้ง   อาทิ   การ กาง เต็นท์   ฝึก หุง ต้ม โดย ไม่ใช้ไฟฟ้า   

กิจกรรม สืบสาย น้ำ 

 

 แม้ว่า จะ ทำ กิจกรรม กัน ทั้ง วัน   แต่ ดู เหมือน ว่า เด็ก มี พลัง 

มาก เหลือ เกิน   หลัง อาหาร ค่ำ แล้ว ยัง ไม่มี ทีท่า ว่า จะ ง่วง 

กัน ง่ายๆ   เลย 

 

 เช้า วัน ที่ สอง ซึ่ง เป็น วัน สุดท้าย ของ การ ทำ กิจกรรม   วันนี้ 

เด็กๆ   จะ ได้ ออก ไป ขับ ATV  ท่อง เที่ยว หมู่บ้าน ชนบท   

ท่อง ธรรมชาติ   ฝึก การ ทรงตัว บน ห่วง ยาง    เป็น วัน ที่ เด็กๆ   

ได้ สนุกสนาน กัน อย่าง เต็ม ที่ ที เดียว 

 

 ผูใ้หญ่ อยา่ง ผม ทีม่า รว่ม สงัเกตการณ์ และ แอบ รว่ม ใน บาง 

กิจกรรม โดย เฉพาะ ใน วัน ที่ สอง ซึ่ง เป็น วัน ลอง ของ จริง   

ท่ามกลาง ธรรมชาติ   และ บรรยากาศ ชนบท ที่ เรียบ ง่าย 

งดงาม   อากาศ บริสุทธิ์   โดย เฉพาะ เจ้า   ATV   คัน เล็ก ที่ ขับ 

สนุก เหมาะ กับ เด็กๆ   เป็น กิจกรรม ใน วันหยุด ที่ น่า สนใจ   

เปลี่ยน บรรยากาศ จาก เมือง ที่ แออัด   ห้างสรรพสินค้า ที่ 

มาก มี ผู้คน   นำ เด็กๆ   ไป สัมผัส กับ ธรรมชาติ เรียน รู้ การ ใช้ 

ชีวิต กลาง แจ้ง กับ กิจ กร รม สนุกๆ   ได้ ความ รู้ เกี่ยว กับ การ 

อยู่ กับ ห้วง เวลา ที่ ปราศจาก สิ่งอำนวย ความ สะดวก ยุค 

ใหม่ อย่าง ทีวี   เกมส์คอมพิวเตอร์ บ้าง   คงจะ ดี ใช่ ไหม ครับ

สอบถามรายละเอียด

เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ฝ่ายกิจกรรม

บจก.ทริพเพิล-ดีแมก

โทร. 024893339

0878075028

0899881395

0846467196

ล่องลำธารด้วยห่วงยาง ใช้วิชาพายเรือที่เรียนมา

บรรยากาศกลางแจ้งของเด็กๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์
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It   all   that’s   jazz   
 

 สำหรับ นัก นิยม เพ ลง แจ๊ส ทั้ง หลาย   หาก เอ่ย ชื่อ ร้าน อาหาร กึ่ง ผับ   ที่ มี วง ดนตรี 

แจ๊ส เล่น สด ได้ ยอด เยี่ยม   คง ไม่มี ใคร ไม่ นึกถึง ร้าน เก่า แก่ อย่าง   Brown   Sugar   

ที่ ถนน สารสิน   วัน นี้   Brown   Sugar   ได้ ย้าย บ้าน ใหม่ มา เปิด ทำการ อยู่ ที่ 

ถนน พระสุเมร   ย่าน เกาะ รัตนโกสินทร์   บ้าน ใหม่ โอ่โถง กว่า เดิม   และ ยัง คง มี 

วงดนตรี คุณภาพ สลับ สับ เปลี่ยน ขึ้น เวที ให้ ความ บันเทิง กับ ผู้ มา เยือน 

 

 บรรยากาศ การ ตกแต่ง ยัง หยิบ ยืม บรรยากาศ บาง มุม ของ ร้าน เดิม มา ผสม 

ผสาน   เช่น   ภาพ วาด ศิลปิน แจ๊ส ใน ตำนาน ที่ บริเวณ ผนัง ด้าน หลัง วง ดนตรี   

การ ได้ พื้นที่ เพิ่ม ขึ้น มา ทำให้ ทาง ร้าน เปิด ส่วน ของ ห้อง สำหรับ แขก ที่ ต้องการ 

สังสรรค์ เป็น ส่วน ตัว กับ หมู่ คณะ   ยัง มี พื้นที่ เปิด โล่ง ด้าน นอก ติด กับ คลอง 

บาง ลำพู สำหรับ ใคร ที่ อยาก พูด คุย โดย ไม่ ต้อง ตะ เบง เสียง แข่ง กับ เสียง 

ดนตรี   เนื่อง ด้วย ตัว ร้าน ตั้ง อยู่ ใกล้ กับ ชุมชน   จึง ให้ ความ สำคัญ กับ เรื่อง เสียง 

มาก   ห้อง ด้าน ใน จึง ติด ตั้ง กระจก กัน เสียง เพื่อ ป้องกัน เสียง เล็ดลอด ออก ไป 

ด้าน นอก   นอกจาก ดนตรี แจ๊ สระ ดับ คุณภาพ   อาหาร ที่ ออก จาก ครัว ของ ที่ 

นี่ การันตีความ อร่อย หลาย เมนู   ที่ เรา แนะนำ ใน วัน นี้ คือ   ขา หมู ทอด กรอบ  

(แบบ เยอรมัน )   และ แซลมอน สเต็ก   ซอส โหระพา   เสิร์ฟ พร้อม มัน บด และ   

พาส ต้า   ทั้ง สอง อย่าง เป็น ได้ ทั้ง มื้อ ค่ำ และ กับแกล้ม   ขึ้น อยู่ กับ ความ ชื่น ชอบ 

 

 ความ สุข ของ คน ฟัง ดนตรี คือ การ ได้ ฟัง ดนตรี ที่ เล่น สด ได้ อย่าง 

ออกรส เปี่ยม คุณภาพ   Brown   Sugar   ส่ง มอบ สิ่ง เหล่า นั้น ให้ กับ 

แขก ผู้ มา เยือน อย่าง ไม่ เก็บงำ   เข้า ข่าย จัด เต็ม   แต่ละ วง ก็ นำ เสนอ 

ความ แตก ต่าง อย่าง มี อรรถรส     

 

 ดนตรี สด จะ เริ่ม บรรเลง ตั้งแต่ ย่ำ ค่ำ   ใน ราว   19 : 30   น . จน กระทั่ง ถึง 

ใน ราว เที่ยง คืน 

 

 Brown   Sugar   ยัง มี พื้นที่ ชั้น สอง ของ ร้าน   เป็น   Brown   Sugar   

Play   House   สำหรับ จัด กิจกรรม คอนเสิร์ต ดนตรี   และ อื่นๆ   รวม 

ทั้ง บริเวณ ทาง เข้า ด้าน หน้า ยัง เปิด เป็น ร้าน กาแฟ   Brown   Sugar   

Music   and   Coffee   ให้ บริการ ตั้งแต่ แปด โมง เช้า จน ย่ำ ค่ำ 

 

 ใคร ที่ คิดถึง ดนตรี แจ๊ สดีๆ   หรือ สำหรับ แฟน เก่า ของ   Brown   

Sugar   ที่ ห่าง เหิน กัน ไป นาน และ คิดถึง บรรยากาศ เก่าๆ   ที่ ถนน 

สารสิน   แวะ ไป ได้ ครับ   อาหาร อร่อย   ดนตรี แจ๊ สระ ดับ คุณภาพ 

รอคอย ทุก ท่าน อยู่ 

 

 Brown   Sugar   The   jazz   Boutique 

 Phrasumen   rd .   Banglumpoo 

 Bangkok ,   Thailand . 

 085   226   5880 ,   02   282   0396 

 www . brownsugarbangkok . com

Brown   Sugar         
The   jazz   
Boutique

since   2528 

dining
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 วัน นี้ เรา แวะ มา เยือน   โต โย ต้า อินเตอร์ ยนต์ ชลบุรี   สาขา   อ่าว อุดม   

คุณสวาท   ศิลา แยง   ผู้ จัดการ ฝ่าย บริการ ให้การ ต้อนรับ   พา เรา เดิน ดู ศูนย์ 

บริการ ที่ มี พื้นที่ กว้าง ขวาง   “ ที่ นี่ ให้ บริการ ครบ ถ้วน ”   คุณ สวาท กล่าว   เป็น 

เสมือน   One   Stop   Service   และ แน่นอน ว่า สิ่ง สำคัญ ที่สุด ใน ส่วน ของ 

งาน บริการ ที่ คุณ สวาท ย้ำ ชัดเจน เมื่อ เรา ถาม ถึง ประเด็น นี้   “ ความ พึง พอใจ 

ของ ลูกค้า   เป็น อันดับ แรก ที่ เรา คำนึง ถึง ”   คุณ สวาท ยัง ขยาย ความ ให้ ฟัง 

ว่า   “แต่ แน่นอน ว่า ผล ที่ เรา ตั้ง ไว้ จะ ไม่มี ทาง ได้ มา หาก เรา ไม่ ดำเนิน การ 

ตาม ขั้น ตอน สำคัญ ต่างๆ   ที่ เรา วาง ระบบ ไว้   ด้วย เหตุ นี้   ที่ โต โย ต้า อินเตอร์ 

ยนต์   จึง ให้ ความ สำคัญ กับ การ บริหาร งาน บุคคล มาก   ใช้ งาน คน ให้ ถูก 

หน้าที่   สร้าง บุคลากร ทุก คนใน แผนก ให้ มี ความ รู้สึก ร่วม เป็น หนึ่ง เดียว 

กับ องค์กร   เพื่อ ให้ ทุก คน นั้น ทำงาน ใน หน้าที่ ด้วย ใจ ”

 

 คุณ สวาท   เล่า ให้ ฟัง ว่า   ลูกค้า ทุก วัน นี้ ที่ เข้า มา รับ บริการ   มี ความ คาด- 

หวัง สูง มาก   ทำให้ คน ทำงาน ต้อง ระมัดระวัง   เรื่อง เครื่อง ไม้ เครื่อง มือ ไม่ใช่ 

สิ่ง ที่ น่า ห่วง  เพราะ ศูนย์ บริการ โต โย ต้า เรา มี ความ พร้อม   ทุก อย่าง เป็น 

เทคโนโลยี สมัย ใหม่   แต่ ที่ สำคัญ คือ บุคลากร   ทุก วัน นี้ ยัง ขาดแคลน อยู่ 

 

 สำหรับ การ ร่วม งาน กับ ภัทร สิส ซิ่ง นั้น   คุณ สวาท กล่าว ว่า   ทุก อย่าง เป็น ไป 

ด้วย ดี   เพราะ ต่าง ฝ่าย ต่าง ทำ ทุก อย่าง ถูก ต้อง   ทำให้ ทุก งาน ของ ภัทร ลิส ซิ่ง 

ที่ เรา รับ มา นั้น สามารถ จบ งาน ได้ ด้วย ดี   ต่าง ฝ่าย ต่าง ทำ หน้าที่ ของ ตนเอง 

ได้ สมบูรณ์ แบบ 

 

 ด้วย เหตุ นี้ ลูกค้า ของ ภัทร ลิส ซิ่ง   จึง 

สามารถ ไว้ วางใจ ได้ อย่าง เต็ม ที่   

เพราะ งาน คุณภาพ   และ ความ พึง 

พอใจ ของ ลูกค้า   คือ ส่ิง ท่ี ท้ัง ภัทรลิส ซ่ิง   

และ   โต โย ต้า อินเตอร์ ยนต์   ให้ ความ 

สำคัญ   และ ทำงาน ร่วม กัน เพื่อ มุ่ง 

ไป สู่ เป้า หมาย

Toyota Interyont Cholburi

คุณ สวาท   ศิลา แยง   ผู้ จัดการ ฝ่าย บริการ 

งาน คุณภาพ   และ ความ พึง พอใจ ของ ลูกค้า   

คือ สิ่ง ที่ ทั้ง ภัทร ลิส ซิ่ง   และ   โต โย ต้า อินเตอร์ ยนต์   

ให้ ความ สำคัญ

service

VariousArtist

JazzyGaga



LadyGagaกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในบ้านเรา

ฉบับนี้จึงหยิบเอางานของเธอที่ถูกนำไปทำใหม่ใน

รูปแบบดนตรีแจ๊สมาแนะนำบรรเทาจากอากาศ

ที่ร้อนจนสุดแสนจะทนทานอัลบั้มชิ้นนี้เป็นฝีมือ

ของศิลปินชาวญี่ปุ่นที่นำเสนอเพลงของLady

Gagaในแนวแจ๊สได้อย่างละเมียดละไมภายใน

อัลบั้มมีทั้งอิมโพรไวซ์แบบมาครบทุกกระบวน

ท่ารวมทั้งยังมีการโชว์เสียงร้องอันบรรเจิดใน

เพลงสุดฮิตของGagaจากทุกอัลบั้มของเธอ

อาทิPorkFace,JustDanceทั้งแฟนดั้งเดิมของ

Gagaและคอเพลงแจ๊สควรจะลองหามาฟังดู

รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

WyntonMarsalis&Ericclapton

PlayTheBlues:LivefromjazzatLincoln

Center



วินตันนักทรัมเป็ตผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยกับ

อีริคแคลปตันยอดนักกีตาร์ของโลกที่ไม่

ต้องการคำอธิบายใดๆมากนักเมื่อทั้งสองคน

ร่วมกันบรรเลงดนตรีย่อมต้องเป็นผลงานที่

น่าฟังอย่างไม่ต้องสงสัยวินตันเป็นนักดนตรี

คนแรกที่ได้รางวัลพูลิตเซอร์ได้รางวัลแกรมมี่

มาแล้ว9ครั้งอัลบั้มบันทึกการแสดงสดชิ้นนี้

สามารถเก็บขึ้นบนชั้นซีดีระดับโลกได้อย่างแน่นอน

เพลงทั้งหมดถูกบันทึกเสียงอย่างประณีตเมื่อ

เดือนเมษายนปีที่แล้วนอกจากซีดีเพลงแล้ว

ด้านในยังมาพร้อมกับดีวีดีการแสดงที่ตัดต่อไว้

อย่างดีอีกหนึ่งแผ่นด้วย

Cool In Relax Time

music


