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สวัสดีครับปีนี้นับเป็นปีแห่งมหกรรมกีฬา

จริงๆเริ่มมาตั้งแต่ฟุตบอลยุโรปจนมา

ถึงกีฬาโอลิมปิกอันเป็นสุดยอดของการ

แข่งขันกีฬาของมนุษยชาติแต่กระนั้นก็ตาม

ทีการที่กีฬากลายเป็นสินค้าอย่างหนึ่งไป

แล้วเราจึงได้เห็นการต่อสู้กันอย่างดุเดือด

เรื่องลิขสิทธิ์การเผยแพร่



ในขณะที่เรื่องของกีฬาอยู่ในกระแสความ

สนใจหลักทำให้ข่าวคราวของเศรษฐกิจ

โลกอาจเบาบางลงไปพักหนึ่งแต่ทว่าอยู่ใน

ช่วงที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถวางใจ

ได้เพราะปัญหาเรื่องสหภาพยุโรปยังคงไม่

สามารถแก้ไขได้ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจ

โลกชะลอตัวในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ของเรากระแสเรื่องประชาคม

อาเซียนกำลังเริ่มคึกคักขึ้นเป็นลำดับ



ฉบับนี้เราจึงเปิดคอลัมน์AECขึ้นเพื่อ

นำเสนอเรื่องราวในแง่มุมต่างๆของ

ประเทศเพื่อนบ้านเราในกลุ่มประชาคม

อาเซียนเพื่อทำความรู้จักกันก่อนการมา

ถึงของประชาคมอาเซียนในปี2015ส่วน

เรื่อนเด่นอื่นๆเราพาท่านผู้อ่านไปเที่ยว

มองโกเลียในช่วงฤดูร้อนมียานยนต์แบบ

ครอบครัวสำหรับคนที่ชอบการเดินทางมา

แนะนำทั้งแบรนด์จากยุโรปและเอเชียและ

อื่นๆอีกมากรอคอยอยู่ด้านในแล้วครับ
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ภัทรลิสซิ่งจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

2555ณโรงแรมรอยัลฮิลล์รีสอร์ท

กอล์ฟแอนด์สปาจังหวัดนครนายก

บมจ.ภัทรลิสซิ่งนำทีมโดยผู้บริหารและ

พนักงานร่วมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ประจำปี2555เมื่อวันที่30มิ.ย.ถึง1

ก.ค.2555ณโรงแรมรอยัลฮิลล์รีสอร์ท

กอล์ฟแอนด์สปาจังหวัดนครนายก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ภัทรลิสซิ่ง  จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์2555

บรรยากาศ การร่วมกิจกรรม
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หากคุณเบื่อในดีไซน์แบบเดิมๆ ของนาฬิกาข้อมือ เราขอแนะนำให้

รู้จักแบรนด์ Urwerk (อัวเวิร์ก) แม้จะเป็นแบรนด์นาฬิกาน้องใหม่

ทว่าตอนนี้มาแรงแซงหน้าหลายแบรนด์เป็นที่เรียบร้อย ผลงานรุ่น

ล่าสุด UR-110 RG Torpedo มาในแนวอวกาศ โดยนักออกแบบ

ได้แรงบันดาลใจจากเส้นทางวงโคจรต่างๆ ในห้วงอวกาศ บนหน้า

ปัดแสดงนาทีในแนวดิ่ง แสดงชั่วโมงบนลูกบาศก์สี่เหลี่ยมตัวเรือน

ทำด้วยไททาเนียมวัสดุสำคัญที่ใช้ในการสร้างยานอวกาศขอบตัว

เรือนทำด้วยทองสีแดง 18K ทำงานด้วยระบบกลไกอัตโนมัติ มา

พร้อมกับสายหนังคุณภาพ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมwww.urwerk.com

มิถุนายน2012ดินแดนกว้างใหญ่เหนือโลกจีนได้

แสดงให้โลกรับรู้ว่าพวกเขามาแล้วอย่างจริงจังจีน

สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตนเองในด้านเกี่ยว

กับโครงการอวกาศยานอวกาศเฉินโจว-9สามารถ

เชื่อมต่อกับสถานีอวกาศเทียนกง-1เมื่อวันที่24

มิถุนายน2012เป็นประเทศที่สามของโลกรองจาก

สหภาพโซเวียตและสหรัฐที่ประสบความสำเร็จในการ

ส่งมนุษย์ขึ้นไปปฏิบัติการเชื่อมต่อยานอวกาศเข้ากับ

สถานีอวกาศ

 

ที่สำคัญในภาระกิจนี้มีนักบินอวกาศหญิงคนแรกของ

จีนร่วมอยู่ด้วยเธอคือนางหลิวหยางวัย33ปี

นักบินทั้งสามของจีนสามารถทำภาระกิจสำเร็จลุล่วง

และกลับสู่โลกอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่29มิถุนายน

2012ที่ผ่านมา

ประเทศเพื่อนบ้านของเราสิงคโปร์มักมีอะไรก้าวหน้าอยู่

เสมอรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการจะเปลี่ยนสิงคโปร์จากเมือง

แห่งสวนให้กลายเป็นเมืองในสวน(เห็นแต่ละแนวความคิด

ของรัฐบาลสิงคโปร์แล้วน่าอิจฉาผิดกันลิบลับกับรัฐบาล

ไทย)ล่าสุดได้เปิดตัวซูเปอร์ทรีส์(Supertrees)ซึ่งเป็น

หนึ่งในโครงการการ์เด้นส์บายเดอะเบย์สวนซูเปอร์ทรีส์

ประกอบด้วยซูเปอร์ทีส์จำนวน18ต้นมีความสูงแตกต่าง

กันตั้งแต่25เมตรจนถึง50เมตรโดยออกแบบมาให้

ทำหน้าที่เป็นสวนแนวตั้งเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดที่

สำคัญแต่ละต้นยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้ตัวเองได้อีก

ด้วยจากพลังงานแสงอาทิตย์กักเก็บน้ำฝนควบคุมการใช้

น้ำนอกจากซูเปอร์ทรีส์แล้วการ์เด้นส์บายเดอะเบย์ยัง

มีเรือนกระจกฟลาวเวอร์โดมขนาดใหญ่2อาคารอาคาร

หนึ่งจำลองบรรยากาศแบบทะเลทรายเมดิเตอร์เรเนียนและ

สภาพอากาศกึ่งแห้งแล้งของพื้นที่ใกล้เขตร้อนส่วนอีก

อาคารจำลองบรรยากาศเย็นชื้นของภูเขาเขตร้อนที่อยู่

เหนือระดับน้ำทะเลราว1,000ถึง3,000เมตรการ์เด้นส์

บายเดอะเบย์นับเป็นไฮไลท์ใหม่ของสิงคโปร์ที่น่าไปเยือน

อย่างยิ่ง

ถ้าคุณชอบทำหนังสั้นและอยากจะลองขยับตัวเองไป

สู่อีกขั้นหนึ่งเนื่องด้วยคุณมีทุนรอนส่วนตัวอยู่มาก

เราขอแนะนำให้รู้จักกับกล้องถ่ายวิดีโอคุณภาพระดับ

ฮอลลีวู้ดบริษัทREDผู้ผลิตกล้องถ่ายวิดีโอดิจิทัลที่

ปีเตอร์แจ็กสันผู้กำกับภาพยนตร์TheLordofthe

Ringsเลือกใช้ได้เสนอขายกล้องวิดีโอรุ่นScarletแบบ

เดียวกับที่ใช้ถ่ายทำมหากาพย์ภาพยนตร์แต่ราคาถูก

กว่าไม่มากไม่น้อยเฉพาะตัวกล้องอยู่ที่270,000บาท

ห้วง อวกาศ อัน กว้าง ไพศาล  

Supertrees 

RED

จีนมาแล้ว

W
orld Update

Urwerk 

Watch
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หาก จะ กล่าว ว่า   เจ้า   V6o   เหมาะ กับ หนุ่ม สาว ที่รัก การ เดิน ทาง   และ 

ครอบครัว ขนาด เล็ก   เห็น ที ว่า คงจะ กล่าว เช่น นั้น ได้   Design   ของ   

Volvo   ยุค หลัง เริ่ม มี ความ โค้ง มน มาก ขึ้น   ไม่ ดู เป็น เหลี่ยม เหมือน ใน 

ยุค ก่อนๆ   หลัง จาก เปลี่ยน มือ ไป มา จน ใน ที่สุด เจ้าของ รถยนต์ สัญชาติ 

สวีเดน คัน นี้   มี เจ้า นาย ใหม่ เป็น ชาว จีน   

 

 Volvo   ยัง คง ยึด มั่น ใน จิต วิญญาณ ของ ความ เป็น   Volvo   ไว้ อย่าง 

มั่นคง   นั่น คือ การ ใส่ใจ ใน เรื่อง ของ ความ ปลอดภัย   อัน เป็น เอกลักษณ์ 

ที่ อยู่ คู่ กับ แบรนด์   Volvo   มา ตั้งแต่ ยุค เริ่ม ต้น   ใน ขณะ เดียวกัน   Vol-

vo   ยัง ไม่ ได้ หยุด ใน การ พัฒนา ทาง เทคโนโลยี เกี่ยว กับ ความ ปลอดภัย 

ที่ ใส่ ไว้ ใน ยาน ยนต์ ของ ตนเอง ให้ ก้าวหน้า อยู่ ตลอด เวลา   ใน   V60   จึง 

มี ระบบ เพิ่ม ความ ปลอดภัย ให้ ผู้ ขับขี่ มากมาย   อาทิ   ระบบ เตรียม 

ควบคุม ล่วง หน้า   เทคโนโลยี เตรียม ควบคุม ใน รถ   Volvo   ซึ่ง ออกแบบ 

มา เพื่อ ให้ มี การ ปกป้อง ผู้ โดยสาร ให้ ได้ รับ แรง กระแทก น้อย ที่สุด   เมื่อ 

เกิด เหตุ ไม่ คาด ฝัน ขึ้น   ระบบ มาตรฐาน ความ ปลอดภัย นี้ ใช้ เทคโนโลยี 

ใหม่ ที่ มี เซ็นเซอร์ แบบ เลเซอร์ บน กระจก บัง ลม   เพื่อ คอย ตรวจ จับ วัตถุ 

ที่ อยู่ หน้า รถ ใน ทุก ระดับ ความเร็ว   ทั้งนี้ เพื่อ ให้ สามารถ เตรียม และ 

ปรับ เข็มขัด นิรภัย และ ถุง ลม นิรภัย ให้ รองรับ แรง กระแทก จาก การ ชน 

ที่ คาด การณ์ ไว้   และ นั่น จึง ทำให้ ช่วย เพิ่ม การ ปกป้อง สูงสุด สำหรับ 

การ ชน ด้าน หน้าที่ มี ระดับ ความ รุนแรง น้อย 

ถึง ปาน กลาง   ระบบ เบาะ ที่ นั่ง ป้องกัน การ ลื่น 

ไถล ทั้ง เบาะ ที่ นั่ง ด้าน หน้า และ ด้าน หลัง   มี ตัว 

ป้องกัน การ ลื่น ไถล เพื่อ ช่วย ป้องกัน ไม่ ให้ คน 

นั่ง ลื่น ไหล จาก เบาะ และ หลุด จาก เข็มขัด นิรภัย 

เมื่อ มี การ ชน เกิด ขึ้น 

 

 เรา ขับ มัน ไป กลับ เขา ใหญ่   ความ รู้สึก ที่ รถ ส่ง 

มอบ สู่ เรา นั้น ทำได้ น่า ประทับ ใจ   แม้ว่า จะ เป็น 

เครื่องยนต์ ขนาด   1.6   ลิตร เท่านั้น ก็ตาม ที   

เบาะ นั่ง กระชับ และ ให้ ความ รู้สึก ที่ ดี   ทัศนวิสัย 

ใน การ มอง   การ ตอบ สนอง ของ เครื่องยนต์ ให้ 

ความ มั่นใจ ใน จังหวะ เร่ง แซง ได้ ดี   ( Volvo   ระบุ 

ว่า ให้ พลัง สูงสุด   180   แรงม้า ที่   5,700   รอบ ต่อ 

นาที และ ทอร์ค   240   นิว ตัน เมตร ใน ช่วง   1,600 

- 5,000   รอบ ต่อ นาที   จึง ตอบ สนอง ได้ ทันใจ ใน 

ทุกร อบ เครื่อง   อัตรา เร่ง   0 - 100   กม . / ชม .   ใน 

เวลา   9.2   วินาที )   ที่ สำคัญ   Volvo   V60   ยัง 

สามารถ เติม   E10   E20   และ   E85   

 

 เจ้า   V60   เป็น รถ แนว ครอบครัว   ( Volvo   ใช้ คำ 

ว่า   Estates   เป็น ตัว บ่ง บอก รูป แบบ รถ ร่วม กับ 

รหัส ตัว   V )   ที่ อยู่ กึ่งกลาง ระหว่าง น้อง เล็ก   V50   

และ พี่ คน โต   V70   เรียก ว่า ใน รถ สไตล์ นี้     Vol-

vo   ส่ง ลง สนาม ครบ ทุกข นาด   ให้ แฟนๆ   ของ 

รถ แนว นี้ สามารถ เลือก ได้ ตาม ความ ชื่น ชอบ 

และ รูป แบบ การ ใช้ งาน   การ ตกแต่ง ภายใน นั้น 

เป็น ไป ใน แบบ ฉบับ ของ รถ จาก สแกน ดิเน เวียน   

เรียบ ง่าย   ( บาง คน อาจ บอก ว่า มัน เรียบ เกิน ไป )   

แต่ ตอบ สนอง การ ใช้ งาน ต่างๆ  ได้ ดี     

ขอขอบคุณ

บริษัทเวิร์นส์มอเตอร์สจำกัด

สนใจVolvoV60ใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

ฝ่ายการตลาดโทร.022907575ต่อ102,423,456

 

 

 สิ่ง ที่ อยู่ ใต้ ฝาก ระ โปรง   V6o 

 เครื่องยนต์ เท อร์ โบ ได เร็ คอิน เจ็ คชัน แบบ   Flexi   Fuel   1.6   ลิตร 

ใช้ พลัง จาก น้ำมัน เบนซิน   RON   95   ไบ โอ เอ ทา นอล   E10   E20   

และ   E85 

เครื่องยนต์ เปี่ยม สมรรถนะ และ ตอบ สนอง ฉับไว 

การ ปล่อย ไอ เสีย   CO2   ต่ำ เมื่อ ใช้ เชื้อ เพลิง   E85 

 ระบบ ส่ง กำลัง เป็น เกียร์ อัตโนมัติ แบบ   Power   Shift   6   ส ปีด 

 

 

Volvo  V60
DRIVe

Drive
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ฤดูฝน ยากจะหลีกเลี่ยงท้องฟ้าสีเทาหม่น และ

หมู่เมฆนักเดินทาง  สำหรับความหมายของ

คำว่าเดินทางดูท่าว่าคงมิต้องอธิบายความ

กันมาก ทุกวันนี้ถนนหนทางในประเทศมีความ

สะดวกสบายมากขึ้นโครงข่ายเส้นทางนำเราไป

สู ่ท ้องถิ ่นต่างๆ แหล่งท่องเท ี ่ยวมากมาย

และผู้คนก็เริ่มท่องเที่ยวด้วยยานยนต์ส่วน-

ตัวกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ยานยนต์ประเภท

อเนกประสงค์แนวMPV,VANในตลาดรถยนต์

จึงเริ่มเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น
 

 วัน น้ี ยาน ยนต์ ท่ี พา เรา ว่ิง ตาม หมู่ เมฆ บน ท้องฟ้า คือ   Odyssey 

ฮอนด้า กล่าว ว่า   นี่ คือ ยนต รกร รม อเนกประสงค์ ระดับหรู   

พิถีพิถัน ใน ทุก ราย ละเอียด   ผสาน กับ สมรรถนะ การ ขับขี่ ที่ 

นุ่ม นวล อย่าง ซี ดาน   ให้ ความ คล่อง ตัว ใน ทุก การ ขับขี่   เรา 

กำลัง นำพา มัน แล่น ไป บน ถนน เพื่อ สัมผัส กับ สิ่ง ที่ ฮอนด้า   

กล่าว ไว้ 

 

 เรา เลือก เส้น ทาง มุ่ง ตรง ไป ยัง เมือง กาญจนบุรี   แหล่ง ท่อง- 

เที่ยว ใกล้ กรุง  สำหรับ ผู้ ขับขี่ ความ รู้สึก บน เบาะ นั่ง หลัง 

พวง มาลัย   ให้ ความ รู้สึก ที่ ผ่อน คลาย   ทำให้ การ ขับ รถ ทาง- 

ไกล ไม่รู้ สึก เหนื่อย ล้า   สำหรับ ผู้ โดยสาร   Odyssey  มี พื้นที่ 

ใช้สอย กว้าง ขวาง   แดช บอร์ด ติด ตั้ง อุปกรณ์ อำนวย ความ 

สะดวก ครบ ครัน   มาตร วัด เรือง แสง สไตล์ สปอร์ต   ล้ำ สมัย   

ระบบ ปรับ อากาศ อัตโนมัติ แบบ   Dual   Zone   พร้อม ช่อง 

ปรับ อากาศ ผู้ โดยสาร แถว   2   และ   3   ระบบ  เน วิ เก เตอร์   

เครื่อง เล่น ดีวีดี   พร้อม กล้อง ส่อง ภาพ ด้าน หลัง   เมื่อ เปิด 

ประตู ท้าย ออก   Odyssey  มี พื้นที่ เก็บ สัมภาระ กว้าง ขวาง 

เหลือเฟือ สำหรับ กระเป๋า ใบ โต   

 Odyssey  มา พร้อม เครื่องยนต์   DOHC   i - VTEC   2.4   ลิตร   

180   แรงม้า   ที่ ให้ สมรรถนะ สูง   ฮอนด้า ระบุ ว่า มี มลพิษ ต่ำ 

ผ่าน มาตรฐาน   Euro   4   เกียร์ อัตโนมัติ   5   ส ปีด   พร้อม ปุ่ม   

ECON   Mode   ที่ ช่วย ให้การ ขับขี่ มี ประสิทธิภาพ ใน การ ใช้ 

น้ำมัน เชื้อ เพลิง   ระบบ พวง มาลัย เพา เวอร์ แบบ ไฟฟ้า   ระบบ 

ควบคุม ความเร็ว อัตโนมัติ   เทคโนโลยี เพื่อ ความ ปลอดภัย   

พร้อม ถุง ลม   6   ตำแหน่ง   ถุง ลม คู่ หน้า   ถุง ลม ด้าน ข้าง   คู่ หน้า 

อัจฉริยะ   และ ม่าน ถุง ลม ด้าน ข้าง   เพิ่ม ความ ปลอดภัย ใน ทุก 

ตำแหน่ง ที่ นั่ง   

 

 ไม่ ผิดนัก หาก จะ กล่าว ว่า นี่ คือ รถ สำหรับ ครอบครัว   ใคร ที่ 

อยาก ได้ รถ สไตล์ ครอบครัว ไว้ เดิน ทาง ท่อง เที่ยว   แต่ ไม่ ชอบ 

รถ ตู้ ที่ อาจ จะ มอง ดู ใหญ่ โต เทอะทะ   เรา คิด ว่า    Odyssey  

เป็น ตัว เลือก ที่ น่า สนใจ ยิ่ง นัก

OdyssyHONDA

สนใจHONDAOdyssey

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

ฝ่ายการตลาดโทร.022907575ต่อ102,423,456
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หลังจากปล่อยให้ตระกูล DBS ครองความเป็น Flagship

ของสายพันธุ์รถสปอร์ตมานาน ในที่สุดแอสตัน มาร์ติน

แบรนด์รถสปอร์ตชั้นนำของอังกฤษ ก็จัดการทำอะไรที่

เรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงแบบหมุนวนกลับไปสู่รากเหง้า

แห่งความจริงอีกครั้ง

ในตอนแรกเรานึกว่าแอสตันมาร์ติน จะเลิกสนใจชื่อแวนควิช

ไปเสียแล้วเพราะหลังจากที่ผลิตและขายรุ่นล่าสุดซึ่งก็ตั้งแต่

เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวของรถสปอร์ตชื่อนี้

ออกมาให้ติดตามแต่อย่างใดจนกระทั่งถึงตอนนี้ แอสตัน-

มาร์ตินปัดฝุ่นแวนควิชและนำมาใช้ในตลาดอีกครั้ง

Aston   Martin   Vanquish

สุด ยอด สปอร์ต หวน คืน สู่ ตลาด

Super car

เรื่อง Eddy
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 แวน ค วิช ถือ เป็น รถ สปอร์ต ที่ สร้าง จาก ตัว ต้นแบบ 

ที่ เปิด ตัว ช่วง ต้น ปี   2001   และ ออกแบบ โดย เอียน   คัล ลัม   

ก่อน ขึ้น ไลน์ ผลิต อย่าง เป็น ทางการ ใน ปลาย ปี เดียวกัน   

และ ทำ ตลาด อยู่ จนถึง ปี   2004   สำหรับ ยุโรป   หรือ   2006   

สำหรับ ตลาด สหรัฐอเมริกา     อีก ทั้ง ยัง เคย เข้า ฉาก ใน 

เจมส์   บอนด์ ตอน   Die   Another   Day   ตาม สไตล์ ใน 

การนำ รถยนต์ เข้า มา มี ส่วน ใน ภาพยนตร์ หรือ   Product   

Placement   เพื่อ ประชาสัมพันธ์   หรือ สร้าง ความ จดจำ 

ใน แบรนด์ 

 การ ขาด หาย ไป ของ แวน ค วิช ใน ตอน นั้น ก็ ถูก 

แทนที่ ด้วย รหัส ใหม่ อย่าง   DBS   ซึ่ง เข้า มา รับ บทบาท 

ใน การ เป็น รถ สปอร์ต   Flagship   แทน   และ ก็ แน่นอน   

DBS   ได้ มี โอกาส ออก มา โลด แล่น บน แผ่น ฟิล์ม เหมือน กับ 

สปอร์ต รุ่น พี่ 

 อย่างไร ก็ตาม   การก ลับ มา ของ แวน ค วิ ชไม่ มี การ 

บ่ง บอก ถึง เหตุผล ว่า เพราะ อะไร   จะ เป็น เรื่อง ของ ชื่อ ชั้น 

ที่ ยัง ไม่ ถูกใจ ของ แฟน รถ สปอร์ต ก็ คง ไม่ใช่   เพราะ   DBS   ก็ 

มี ยอด ขาย ที่ ไป ได้ ดี ใน ระดับ หนึ่ง   หรือ อาจ จะ เป็น เพราะ 

กลยุทธ์ ทางการ ตลาด ที่ มี การ สลับ สับ เปลี่ยน เพื่อ ให้ เกิด 

สัมผัส ที่ เป็น พิเศษ อยู่ ตลอด เวลา ก็ ไม่ อาจ ทราบ ได้ เช่น กัน   

แต่ ที่ แน่ๆ   แวน ค วิช ใหม่ มา พร้อม กับ ความ เร้าใจ แบบ สุดๆ   เพื่อ ให้ สม กับ เป็น รถ 

สปอร์ต รุ่น ใหญ่ ของ แบรนด์   ( ถ้า ไม่ นับ พวก ผลิต แบบ จำกัด อย่าง   One / 77 ) 

 รุ่น ใหม่ เป็น โมเดล เชน จ์ ที่มา กับ รหัส   AM310   ซึ่ง เมื่อ ได้ยิน รหัส นี้ เชื่อ เลย 

ว่า หลาย คน ต้อง คุ้น หู   เพราะ ว่า ตัว รถ เคย ผ่าน การ โชว์ ใน ฐานะ ต้นแบบ มา ก่อน 

แล้ว เมื่อ ต้น ปี   2012   กับ งาน ที่ ทะเลสาบ โค โม   ประเทศ อิตาลี   และ ไม่ น่า เชื่อ เลย 

ว่า ค่าย   AM   จะ ใช้ เวลา รวดเร็ว มาก ใน การ ตัดสิน ใจ ขึ้น ไลน์ ผลิต และ นำ ไป สู่ การ 

ขาย จริง ใน ที่สุด   ซึ่ง ทาง แอ ส ตัน   มาร์ ติน ยืนยัน แล้ว ว่า จะ เผย โฉม คัน จริง แบบ 

จับ ต้อง ได้ ให้ เศรษฐี นัก ขับ ทั่ว โลก สัมผัส กัน ใน งาน ประกวด รถยนต์ โบราณ ที่   

Pebble   Beach   ประเทศ สหรัฐอเมริกา   ซึ่ง จะ มี ขึ้น ใน เดือน สิงหาคม นี้ 

 ใน แง่ ของ การ พัฒนา ตัว รถ   แน่นอน ว่า แอ ส ตัน   มาร์ ติน ได้ โชว์ ให้ เห็น ความ 

มหัศจรรย์ ของ พื้น ตัว ถัง ใน ตระกูล   VH - Vertical   Horizontal   กัน อีก ครั้ง   เพราะ 

ไม่ ว่า จะ เป็น รถ สปอร์ต รหัส   DB   หรือ รถยนต์   4   ประตู อย่าง รา ปิด   ไม่ ว่า จะ รุ่น 

เล็ก หรือ ใหญ่   ทั้งหมด ต่าง ได้ รับ การ พัฒนา มา จาก พื้น ตัว ถัง รุ่น นี้ ทั้ง นั้น   และ 

แวนค วิช ใหม่ ก็ เช่น ดีย วกัน 

 ใน รุ่น ใหม่ เป็น สปอร์ต คู เป้ แบบ   2   ที่ นั่ง   หรือ จะ ดัดแปลง เป็น   2 + 2   ที่ นั่ง 

ก็ได้   ขึ้น อยู่ กับ ความ พึง พอใจ ของ ผู้ ใช้ งาน   ขณะ ที่ หน้าตา โดย รวม ของ ตัว รถ อาจ 

จะ ต้อง ใช้ ความ สามารถ ใน การ แยกแยะ กัน สัก หน่อย   เพราะ อย่าง ที่ ทราบ กัน ดี   

รถ สปอร์ต ของ ค่าย นี้ ไม่ ว่า จะ เป็น รุ่น เล็ก หรือ ใหญ่   ดู เหมือน ว่า หน้าตา จะ คล้าย 

กัน มาก จน บาง ครั้ง แทบ แยกแยะ ไม่ ออก 

 เลย์เอาท์ ของ แพล็ต ฟอร์ม   VH   คือ   เครื่องยนต์ วาง ด้าน หน้า และ ขับ-

เคลื่อน ล้อ หลัง   โดย มี การ จัด วาง ขุม พลัง ให้ ถอย ร่น มา อยู่ หลัง เพลา หน้า ตาม สไตล์   

Front   Midship   ส่วน ชุด เกียร์ ก็ ย้าย ไป รวม อยู่ กับ เฟือง ท้าย ที่ เพลา ด้าน ท้าย   เพื่อ 

ประโยชน์ ใน ด้าน การก ระ จาย น้ำ หนัก ด้าน หน้า และ หลัง ที่ สมดุล   ส่วน เพลา กลาง 

ผลิต จาก คาร์บอน ไฟเบอร์   เพื่อ ลด น้ำ หนัก 

 มิติ ตัว ถัง ของ แวน ค วิ ชมา พร้อม กับ ความยาว   4,270   มิลลิเมตร   กว้าง แบบ 

รวม กระจก มอง ข้าง   2,067   มิลลิเมตร   สูง   1,294   มิลลิเมตร   ระยะ ฐาน ล้อ   2,740   

มิลลิเมตร   และ จาก ที่ มี การนำ วัสดุ ที่ มี น้ำ หนัก เบา อย่าง อะลูมิเนียม มา ใช้ ใน การ 

ผลิต ตัว ถัง ร่วม กับ เหล็กกล้า ที่ มี ความ ทนทาน สูง   ทำให้ ตัว รถ มี น้ำ หนัก เพียง   1,739   

กิโลกรัม   ซึ่ง ถือว่า อยู่ ใน ระดับ ที่ ดี เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ ขนาด ของ ตัว รถ และ อุปกรณ์ 

อำนวย ความ สะดวก ที่ ถูก ติด ตั้ง เพิ่ม เติม เข้าไป ใน ตัว รถ อย่าง มากมาย 

 สำหรับ เครื่องยนต์ ที่ วาง อยู่ ด้าน หน้า เป็น ขุม พลัง เบนซิน บล็อก วี12   ที่ มี 

ความ จุ ใน ระดับ   6,000   ซี ซี   และ มี กำลัง สูงสุด อยู่ ที่   573   แรงม้า   ที่   6,750  รอบ /

นาที   ส่วน แรง บิด สูงสุด อยู่ ใน ระดับ   63.2   กก . - ม .   ที่   5,500   รอบ / นาที   ส่ง กำลัง 

ด้วย เกียร์ อัตโนมัติ   6   จังหวะ สู่ การ ขับ เคลื่อน แบบ ล้อ หลัง   ขณะ ที่ เกียร์ ธรรมดา ทาง 

แอสตันมาร์ ติน ไม่ ได้ บอก ว่า จะ มี ขาย ด้วย หรือ ไม่   แต่ ดู แนว โน้ม ของ ความ ต้องการ 

จาก ตลาด แล้ว ไม่ น่า จะ มี เสริม เข้า มา เป็น อีก ทาง เลือก   นอกจาก ว่า ลูกค้า จะ ส่ง เสียง 

เรียก ร้อง กัน มากๆ 

 สมรรถนะ ไม่ เป็น รอง ใคร ทั้ง ช่วง ต้น และ ช่วง ปลาย   พก อัตรา เร่ง   0 - 100   

กิโลเมตร / ชั่วโมง ใน เวลา   4.1   วินาที   แต่ น่า เสียดาย ที่ ความเร็ว สูงสุด ไม่ สามารถ ฝ่า 

กำแพง   300   กิโลเมตร / ชั่วโมง ไป ได้   โดย ทำได้ แค่   295   กิโลเมตร / ชั่วโมง เท่านั้น เอง 

 ตอบ สนอง ใน ด้าน การ ขับขี่ ด้วย ระบบ ช่วง ล่าง 

หน้า และ หลัง แบบ อิสระ   ปีกนก   2   ชั้น   โดย โช้ กอัพ 

ทั้ง ด้าน หน้า และ หลัง สามารถ ปรับ ระดับ ความ หนืด 

ได้ จาก ปุ่ม ควบคุม ภายใน ห้อง โดยสาร   เพื่อ ปรับ ให้ 

เหมาะ สม และ สมดุล กับ ตัว รถ   ขณะ ที่ ล้อ แม็ก และ ยาง 

ให้ มา ตาม แบบ ฉบับ รถ สปอร์ต   โดย ด้าน หน้า มี ความ 

กว้าง   9   นิ้ว ไซส์   20   นิ้ว   และ ด้าน หลัง มี ขนาด หน้า กว้าง   

11   นิ้ว กับ ไซส์   20   นิ้ว   พร้อม จับ คู่ กับ ยาง สปอร์ต ของ 

พิแรลลี่ ไซส์   255 / 35ZR20   และ   305 / 30ZR20 ตาม 

ลำดับ ส่วน หน้าที่ ใน การ หยุด รถ เป็น ดิสก์ เบรก ขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลาง   398   มิลลิเมตร   พร้อม คา ลิ เปอร์ แบบ   

6   ลูกสูบ ที่ ด้าน หน้า   ส่วน ด้าน หลัง เล็ก ลง มา หน่อย   แต่ ก็ 

ไม่ ได้ ไซส์ เล็ก   มี ขนาด   360   มิลลิเมตร   พร้อม คาลิเปอร์ 

แบบ   4   ลูกสูบ   แต่ ที่ น่า สนใจ กว่า นั้น คือ   แอ ส ตัน  

มาร์ติน  ใจถึง ให้ ดิสก์ เบรก แบบ คาร์บอน   เซรา มิ กมา 

จาก โรงงาน เลย 

  ใคร ที่ สนใจ ก็ เตรียม ตัว กับ เตรียม เงิน กันเอา ไว้ ได้ 

แล้ว   เพราะ มี ขาย แน่นอน ใน ช่วง ปลาย ปี นี้   ส่วน ราคา ยัง 

ไม่ ได้ เคาะ ออก มา   แต่ เชื่อ เลย ว่า ไม่ น่า จะ ธรรมดา
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“ ถุง ลมนิรภัยกลาง ห้อง โดยสาร ”   
ปกป้อง คน ขับ และ ผู้ โดยสาร 
จาก การ ชน ด้าน ข้าง 
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 เมื่อ ไม่ นาน มา นี้   เจน เนอ รัล   มอ เต อร์ส   หรือ จีเอ็ม   ที่ เมือง 

ดี ทรอ ยท์   สหรัฐอเมริกา ได้ พัฒนา เทค โน โย ลี เพื่อ ความ 

ปลอดภัย เพิ่ม ขึ้น อีก ขั้น ของ   ระบบ ถุง ลม นิรภัย   นั่น คือ 

การ คิดค้น ใน การ สร้าง ถุง ลม นิรภัย กลาง ห้อง โดยสาร   

นับเป็นการ บุกเบิก ระบบ ความ ปลอดภัย ใน อุตสาหกรรม 

ยาน ยนต์   เพื่อ ปกป้อง ผู้ ขับขี่ และ ผู้ โดยสาร ด้าน หน้า จาก 

การ ถูก ชน ด้าน ข้าง   แม้ จะ เพิ่ง เปิด ตัว ออก มา   แต่ จีเอ็ม   

ประกาศ แล้ว ว่า   ถุง ลม นิรภัย กลาง ห้อง โดยสาร นี้ จะ เริ่ม ติด ตั้ง ใน รถ เชฟ 

โร เลต   บูอิค   และ จี เอ็ม ซี   ใน รุ่น ปี   2013   เป็นต้น ไป  ถุง ลม นิรภัย กลาง 

ห้อง โดยสาร ที่ คิดค้น ขึ้น นี้   จะ ถูก ติด ตั้ง บริเวณ ด้าน ข้าง ของ เบาะ ที่ นั่ง 

คน ขับ   โดย ออกแบบ มา เพื่อ ลด แรง กระแทก เมื่อ เกิด การ ชน ด้าน ข้าง   

พร้อม ลด แรง ปะทะ ระหว่าง ผู้ ขับขี่ และ ผู้ โดยสาร   ไม่ ว่า จะ ถูก ชน จาก 

ด้าน ซ้าย หรือ ขวา ก็ตาม   ขณะ เดียวกัน   ถุง ลม นิรภัย กลาง ห้อง โดยสาร   

ยัง พร้อม ดูด ซับ แรง กระแทก เมื่อ รถ พลิก คว่ำ อีก ด้วย           

   ทั้งนี้ จีเอ็ม   ได้ วิเคราะห์ ข้อมูล จาก หน่วย งาน ความ ปลอดภัย 

การ จราจร แห่ง ชาติ สหรัฐฯ   พบ ว่า   มี ผู้ โดยสาร ตอน หน้า   11 %   

เสียชีวิต ขณะ คาด เข็มขัด นิรภัย จาก การ ชน กระแทก ด้าน ข้าง ระหว่าง 

ปี   2004   และ   2009   ใน รถยนต์ ตั้งแต่ รุ่น ปี   1999   เป็นต้น มา   ซึ่ง ใน 

จำนวน ผู้ เสีย ชีวิต นั้น   มี ถึง   29 %   นั่ง อยู่ ฝั่ง ตรง ข้าม กับ ด้าน ที่ ถูก ชน 

กระแทก             

 สก็อตต์   โท มัส   วิศวกร อาวุโส ของ จีเอ็ม   บอก ว่า   เวลา นี้ ยัง ไม่มี 

การ บังคับ ใช้ กฎหมาย ให้ รถ ทุก คัน ต้อง มี ถุง ลม นิรภัย กลาง ห้อง 

โดยสาร   แต่ ปัจจุบัน   ก็ ยัง ไม่มี ถุง ลม นิรภัย ประเภท ใด ที่ ปกป้อง   

และ ลด แรง กระแทก ของ ผู้ ขับขี่ และ ผู้ โดยสาร ตอน หน้า   ได้ 

เหมือน กับ ถุง ลม นิรภัย กลาง ห้อง โดยสาร ที่ เรา คิดค้น ขึ้น  โดย 

จีเอ็มคาดการณ์ ว่า   ถุง ลม นิรภัย กลาง ห้อง โดยสาร ดัง กล่าว   จะ 

ช่วย ปกป้อง ผู้ ขับขี่   และ ผู้ โดยสาร ได้ มาก ขึ้น   พร้อม กับ ช่วย เพิ่ม 

คะแนน การ ทดสอบ ความ ปลอดภัย ให้ สมบูรณ์ แบบ ยิ่ง ขึ้น   หลัง 

จาก รถ หลาก หลาย รุ่น ของ เชฟ โร เลต   และ แบรนด์ อื่น ใน เครือ 

จีเอ็ม   ได้ รับ คะแนน การ ทดสอบ ความ ปลอดภัย   5   ดาว เต็ม 

   การ วิจัย และ พัฒนา ถุง ลม นิรภัย กลาง ห้อง โดยสาร   เกิด 

จาก การ ร่วม มือ กัน ระหว่าง จีเอ็ม   และ ทา คา ตา   ( Takata )   บริษัท 

ผู้ ผลิต เทคโนโลยี ด้าน ความ ปลอดภัย   โดย ใช้ เวลา พัฒนา กว่า   

3  ปี   ผ่าน กระบวนการ ออกแบบ และ ทดสอบ มากมาย   ไม่ ว่า จะ 

เป็นการ ชน ด้าน ข้าง ใน มุม ที่ ต่าง กัน   ท่า นั่ง ของ ผู้ โดยสาร หลาย 

รูปแบบ   ตลอด จน การ ประเมิน สรีระ ของ ผู้ ขับขี่ และ ผู้ โดยสาร ที่ มี 

ความ แตก ต่าง กัน อีก ด้วย   เพื่อ ความ ปลอดภัย สูงสุด ของ ทุก ชีวิต ใน 

ห้อง โดยสาร   

  เกย์   เคน ท์   ผู้ อำนวย การ บริหาร ฝ่าย ความ ปลอดภัย 

ยาน ยนต์ และ การ ทดสอบ การ ชน   กล่าว ว่า   แม้ ปัจจุบัน   ยัง ไม่มี 

เทคโนโลยี ความ ปลอด ภัย ใดๆ   ที่ จะ ปกป้อง การ บาด เจ็บ เมื่อ เกิด 

อุบัติเหตุ ได้ อย่าง สมบูรณ์   แต่ ถุง ลม นิรภัย กลาง ห้อง โดยสาร   จะ 

ทำงาน ร่วม กับ ถุง ลม นิรภัย ประเภท อื่น รวม ถึง เข็มขัด นิรภัย   เพื่อ ยก 

ระดับ ความ ปลอดภัย ใน ห้อง โดยสาร ให้ สูง ขึ้น   เทคโนโลยี นี้   แสดง 

ให้ เห็น ความ ก้าว ล้ำ และ มุ่ง มั่น ของ จีเอ็ม   ใน การ ปกป้อง ชีวิต ใน ห้อง 

โดยสาร ใน ทุก เสี้ยว วินาที ขณะ เกิด อุบัติเหตุ นั่นเอง 

 

ลักษณะการทำงานของถุงลมนิรภัยกลางห้องโดยสาร

ขณะทำการทดสอบ ในห้องปฎิบัติการ

Technology

เรื่อง Eddy
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อาเซียนกำลังจะรวมเป็นหนึ่งในปี2015ที่จะถึงนี้เพื่อร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเราจึงเลือกที่จะ

นำเสนอข้อมูลเรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราในแง่มุม

ต่างๆเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านของเราก่อนที่เขตการค้าเสรี

ระหว่างกันจะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี2015

 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    
 เวียดนาม เป็น หนึ่ง ใน ผู้ ปลูก ข้าว ราย ใหญ่ ของ โลก เช่น 

เดียว กับ ไทย   หลัง จาก เปิด ประเทศ   เวียดนาม ได้ รับ 

ความ สนใจ จาก นานาชาติ เป็น อย่าง มาก   ทุก วัน นี้ 

ประชาชน ชาว เวียดนาม กำลัง กระ ตือ รือ ล้น กับ โอกาส ใน 

ด้าน ต่างๆ   ที่ เปิด กว้าง ออก 

 

 ทาง ตอน เหนือ มี ฮานอย ดำรง ฐานะ เป็น เมือง หลวง และ 

เมือง สำคัญ   ส่วน ทาง ด้าน ใต้ เวียดนาม มี โฮ จิ มินห์ เป็น 

เมือง ใหญ่ ที่ สำคัญ   ด้าน หนึ่ง ของ ประเทศ เวียดนาม นั้น 

ขนาน ยาว ไป กับ อ่าว ตัง เกี๋ย   และ แนว ทะเลจีนใต้   ด้วย 

เหตุ นี้ จึง ได้ รับ ผลก ระ ทบ จาก ลม มรสุม อยู่ เป็น ประจำ ทุก 

ปี   ส่วน แนว ชายแดน ที่ เป็น แผ่น ดิน ติด กับ ลาว   จีน   และ 

กัมพูชา 

 

 ธรรมชาติ ของ เวียดนาม ยัง อุดม สมบูรณ์ อยู่ มาก   ทั้ง 

ทาง บก และ ทาง ทะเล   แหล่ง ท่อง เที่ยว สำคัญๆ   ของ 

เวียดนาม มี หลาย แห่ง   อาทิ   ฮา ลอง เบย์   เมือง ฮอ ยอัน   

เมือง เว้   ดานั ง   ปัจจุบัน เวียดนาม มี ประชากร ถึง   

89   ล้าน คน   เป็น ประเทศ ที่ มี ประชากร มาก เป็น 

อันดับ   13   ของ โลก   ประเทศ ที่ เข้าไป ลงทุน ใน 

เวียดนาม มาก เป็น อันดับ หนึ่ง คือ สิงคโปร์   ส่วน ไทย 

นั้น อยู่ ใน อันดับ สาม รอง จาก มาเลเซีย   นอกจาก 

นั้น เวียดนาม ยัง เป็น ประเทศ ส่ง ออก น้ำมัน ดิบ ราย 

ใหญ่ อันดับ สาม   ของ เอเซีย ตะวัน ออก เฉียง ใต้   รอง 

จาก อินโดนีเซีย   และ มาเลเซีย   ทั้งหมด นี้ เป็น เพียง 

ส่วน หนึ่ง เท่านั้น จาก อีก หลาก หลาย เรื่อง ราว ของ 

เพื่อนบ้าน อย่าง เวียดนาม 

 

Asean 
Economic 

Community 
: AEC

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    

เวียดนาม มี ประชากร ถึง   89   ล้าน คน   เป็น ประเทศ ที่ มี 

ประชากร มาก เป็น อันดับ   13   ของ โลก 

A
sean Story

“เสน่ห์ ของ อาเซียน อยู่ ที่ ความ หลาก 

หลาย และ สีสัน   ใน แผน งาน สร้าง 

ประชาคม อาเซียน   จึง ให้ ความ สำคัญ 

ด้าน วัฒนธรรม ...”

 

 “เพราะ เมื่อ ไหร่ ที่ อาเซียน เดิน หน้า ให้ คน 

เหมือน กัน   อาเซียน ก็ จะ หมด เสน่ห์   และ 

ยัง นำ ไป สู่ ความ ขัด แย้ง   ความ รุนแรง   

ประชาคม สังคม และ วัฒนธรรม อาเซียน   

จึง ส่ง เสริม สนับสนุน ความ หลาก หลาย” 

ดร.สุรินทร์พิศสุวรรณ

 เลขาธิการ อาเซียน

เรื่อง รูป : ทรงยศ
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เครื่องบินค่อยๆลดระดับลงสู่สนามบินเล็กใกล้กับตัว

เมืองน่านเมืองเล็กๆที่สงบเงียบแต่ช่วงเวลาสองถึง

สามปีที่ผ่านมาเมืองน่านกำลังอยู่ในกระแสการท่อง

เที่ยวหลักเที่ยวบินเช้าวันนี้ออกจะพิเศษอยู่บ้างตัว

อาคารผู้โดยสารชั้นเดียวแน่นขนัดไปด้วยผู้คนแม้แต่

พ่อค้ากาแฟเย็นยังผละจากรถขายของตนเองลงมายืน

มองอยู่ริมรั้วเพ่งสายตาไปที่ตัวเครื่องบิน
 

 สาเหตุ เพราะ เที่ยว บิน นี้ พา ผู้ เข้า ประกวด นางสาว ไทย   18   คน สุดท้าย มา เก็บ ตัว 

ที่ จังหวัด น่าน   ประตู เครื่อง ถูก เปิด ออก แล้ว หญิง สาว ค่อยๆ   ทยอย เดิน ลง จาก 

เครื่อง   เธอ ยกมือ ขึ้น โบก ทักทาย กับ ผู้ มา ต้อนรับ แสง แดด อ่อนๆ   ยาม เช้า จับ ต้อง 

บรรดา หญิง สาว แรก รุ่น ที่ หวัง ใช้ เวที ประกวด นี้ ใน การ ก้าว ไป เป็น ดาว 

นางสาวไทย งามอย่างไทย

ชาวน่านให้การต้อนรับผู้เข้าประกวดอย่างอบอุ่น

เด็กๆพากันมายลโฉมสาวงาม

หนึ่งในผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี2555

People

เรื่อง : Runner รูป : ทรงยศ
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 นางสาว ไทย จัด ประกวด มา เป็น เวลา ยาวนาน กว่า เจ็ด สิบ ปี แล้ว   ปี แรก 

จัด ขึ้น เมื่อ   พ . ศ . 2477   ใช้ ชื่อ เมื่อ แรก จัด ว่า นางสาว สยาม   แต่ การ จัด 

ประกวด ก็ มิได้ ทำ อย่าง ต่อ เนื่อง มี การ หยุด จัด ไป ใน ช่วง สงครามโลก 

ครั้ง ที่ สอง   และ ช่วง ที่ ประเทศ ประสบ ปัญหา ทาง ด้าน การเมือง ภายใน   

 

 ปัจจุบันสมาคม นักเรียน เก่า วชิราวุธ วิทยาลัย   ใน พระบรม ราชูปถัมภ์   

เป็น ผู้ ถือ สิทธิ์ ของ การ จัดการ ประกวด นางสาว ไทย   โดย ได้ ดูแล จัดการ 

ประกวด นางสาว ไทย   มา อย่าง ยาวนาน และ ต่อ เนื่อง   ทุก วัน นี้ เวที 

ประกวด นางสาว ไทย นับ เป็น เวที ประกวด นางงาม เวที เดียว ที่ ผู้ เข้า 

ประกวด มิได้ สวม ใส่ ชุด ว่าย น้ำ เพื่อ อวด โฉม เรือน ร่าง  

 

พวก เธอ ทั้ง   18   คน มา ที่ จังหวัด น่าน เพื่อ ทำ กิจกรรม สำคัญ หลาย อย่าง   

นอก ไป จาก นั้น กิจกรรม การ เก็บ ตัว นี้ ยัง ถือ เป็นการ โปรโมท การ ท่อง 

เที่ยว จังหวัด น่าน ใน ทาง หนึ่ง ด้วย   แม้ว่า จะ เหน็ดเหนื่อย จาก กิจกรรม 

ที่ มี เกือบ ทั้ง วัน   แต่ สาวๆ   ทั้ง 18   คน มิได้ แสดงออก มา   เธอ ยัง คง ยิ้ม   

โบกมือ ทักทาย ชาว น่าน อย่าง เป็น กันเอง 

 

 หญิง สาว หลาย คน ที่ ผ่าน เวที ประกวด นางสาว ไทย บ้าง มีชื่อ เสียง 

ยัง เห็น ว่า ได้ เป็นการ ประชาสัมพันธ์ ระหว่าง ประเทศ   เพื่อ ให้ ต่าง ชาติ ได้ รู้จัก 

เมือง ไทย มาก ขึ้น   เนื่อง ด้วย ใน สมัย นั้น การ ประกวด นางสาว ไทย ได้ ถูก 

ยกเลิก ไป ด้วย เหตุผล ทาง ด้าน การเมือง   การ ประกวด นางสาว ไทย ที่ แต่ เดิม 

มี วัตถุประสงค์ เพื่อ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การ ฉลอง รัฐธรรมนูญ จึง ถูก ยกเลิก 

ไป   ใน ปี   2507   คณะ กรรมการ การ จัด งา นว ชิ ราวุ ธา นุ สรณ์   จึง ได้ มี การ 

เปลี่ยน ชื่อ การ ประกวด เป็น นางสาว ไทย   และ ใช้ ชื่อ นี้ มา จน ปัจจุบัน 

ประสบ ความ สำเร็จ เป็น ดาว ค้าง ฟ้า   บ้าง คล้าย ดั่ง พลุ ที่ ถูก จุด พุ่ง ขึ้น สู่ 

ท้องฟ้า แตก เป็น ดวง สว่าง สวยงาม อยู่ เพียง ชั่ว ครู่ ก่อน จะ วูบ ดับ ลง 

 

 หญิง สาว ทั้ง   18   คน แต่่ ละ คน ต่าง มี ความ สามารถ อัน หลาก หลาย   

เกือบ ทั้งหมด ยัง ศึกษา อยู่ ใน มหาวิทยาลัย ชั้น นำ ของ ประเทศ   หลาก 

สาขา วิชา มี ทั้ง นัก กฎหมาย   สื่อสาร มวลชน   ศิลปิน   นัก ธุรกิจ   และ 

แน่นอน ว่า จะ มี คน หนึ่ง ที่ จะ ใช้ ความ รู้ ความ สามารถ ของ ตนเอง 

เอาชนะ ใจ กรรมการ คว้า ตำแหน่ง สำคัญ ไป ครอง   และ ทำ หน้าที่ ของ 

เธอ ใน ฐานะ นางสาว ไทย   เป็น ทูต เผย แพร่ วัฒนธรรม ไทย   และ เรื่อง 

ราว ของ ประเทศไทย สู่ นานาชาติ   เช่น เดียวกัน ใน ปี หน้า จะ มี หญิง สาว 

หน้า ใหม่ เดิน เข้า มา สู่ เวที ประกวด นี้ ตาม รอย รุ่น พี่ๆ   ของ เธอ   ด้วย 

ความ มุ่ง หวัง ว่า เวที ประกวด นางสาว ไทย จะ เป็น หนทาง หนึ่ง ที่ นำ พวก 

เธอ ไป สู่ ความ สำเร็จ และ โอกาส ดีๆ   ใน ชีวิต ต่อ ไป   

 
 * ความเป็นมาของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ กับนางสาวไทย ใน 

ปี   2503   สมาคม นักเรียน เก่า วชิราวุธ วิ ทยา ลัยฯ   ได้ จัด ประกวด   นางงาม 

วชิราวุธ ขึ้น  ใน งา นว ชิ ราวุ ธา นุ สรณ์     โดย งาน จัด ขึ้น เพื่อ น้อม รำลึก ถึง 

พระ มหากรุณาธิคุณ ของ องค์ พระบาท สม เด็จ พระ ม งกุฏ เกล้า เจ้า อยู่ หัว   

และ เพื่อ ส ร้างความ บันเทิง แก่ ประชาชน ผู้ มา เที่ยว งาน   อีก ทั้ง ทาง ผู้ จัด งาน 

ขอ ขอบคุณ 

 สมาคม นักเรียน เก่า วชิราวุธ วิ ทยา ลัยฯ 

 บ . FYI Bangkok 

  โม เดิร์น ไนน์ทีวี

ทั้งสองหน้าบรรยากาศผู้เข้าประกวดทำกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดน่านก่อนประกวดจริงในวันที่9ส.ค.55
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Art   District :   Rise   or   Fall . 

 ทุก วัน นี้ ที่ ใครๆ   ก็ พูด ถึง   Creative   Economy   ศิลปะ และ การ ออกแบบ 

ไม่ได้ เป็น เพียง วัตถุ หาก แต่ เป็น วิถี ชีวิต และ แนวคิด ที่ ถูก นำ มา ใช้ เป็น หนึ่ง ใน 

เครื่องมือ และ แรง ขับ ทางการ ตลาด ได้ อย่าง แยบยล และ มี ประสิทธิภาพ   ทุก 

วัน นี้ ศิลปะ กลาย มา เป็น สิ่ง ที่ สามารถ สร้าง มูลค่า เพิ่ม ให้ กับ วัตถุ   ทั้ง สัง หา และ 

อสังหาริมทรัพย์ หรือ แม้แต่ อัต ลักษณ์ ของ คน   

 

หนึ่ง ใน ความ เคลื่อนไหว ทาง ศิลปะ ที่ น่า จับตา มอง คือ การ ถือ กำเนิด ของ   Art   

District   หรือ   Art   Community   ที่ ไม่ เพียง แสดง ให้ เห็น ถึง ศักยภาพ ของ 

ศิลปะ ใน ฐานะ ของ พลัง ขับ เคลื่อน ของ ชุมชน และ สังคม เท่านั้น   หาก แต่ ใน 

ฐานะ ของ พลัง ที่ สามารถ สร้าง แรง กระเพื่อม ทาง เศรษฐกิจ ได้ อย่าง น่า สนใจ 

 

 การ รวม ตัว ของ ผู้ สร้าง งาน ศิลปะ จน กำเนิด กลาย เป็น ชุมชน เกิด ขึ้น ใน หลาก 

หลาย รูป แบบ   นับ ตั้งแต่ โครงการ ประเภท   artist   in   residence   ที่ เป็นการ 

เชิญ หรือ เปิด รับ ให้ ศิลปิน เดิน ทาง มา พำนัก ใน พื้น ที่ที่ หนึ่ง เพื่อ สร้างสรรค์ ผล 

งาน และ แลก เปลี่ยน มุม มอง กับ ศิลปิน และ ชุมชน ท้อง ถิ่น   อัน รวม ไป ถึง การ 

พำนัก ใน แคมปัส มหาวิทยาลัย   หรือ การ อยู่ ใน พื้น ที่ที่ จัด ตั้ง ขึ้น เพื่อ เป็น ชุมชน 

ทาง ศิลปะ   รวม ไป ถึง การ จัด นิทรรศการ ใน พื้นที่ ชุมชน ต่างๆ   เช่น   Setouchi   

International   Art   Festival   ที่ จัด ขึ้น บน หมู่ เกาะ นา โอะ ชิม่ า ใน ญี่ปุ่น อัน 

เป็น หนึ่ง ใน ความ พยายาม ที่ จะ ชุบ ชีวิต พื้น ที่ที่  ถูก ทอด ทิ้ง ให้ ฟื้น ตัว ขึ้น มา ใหม่   

ภาพถ่าย ของ ร้าน   Food   หนึ่ง ใน ร้าน อาหาร แห่ง แรกๆ 

Art   District :   Rise   or   Fall .

798   Art   Zone   ใน ปักกิ่งภาพ : ทรงยศ
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 798   เดิน ตาม แนวทาง ของ   Soho   ตาม ด้วย การ พรั่ง พรู ของ บรรดา 

ศิลปิน และ นัก ออกแบบ ที่ เข้า มาระ ดม เปิด สตู ดิ โอ   แกล ล อรี่   กัน 

อย่าง คึกคัก   รวม ไป ถึง การ มา ถึง ของ คาเฟ่ และ ผับ สุด ชิค ทั้ง หลาย   

ที่พัก อาศัย  ราคา กระฉูด ขึ้น สูง ลิบ ลิ่ว เพราะ   798wfh   กลาย เป็น 

แหล่ง ดึงดูด กลุ่ม คน สุด ฮิป ของ ปักกิ่ง   รวม ไป ถึง นัก ท่อง เที่ยว ทั้ง 

จาก ใน และ นอก ประเทศ   ศักยภาพ ของ ศิลปะ ใน แง่ ของ ความ เป็น   

lifestyle   มี มูลค่า และ กลาย เป็น หนึ่ง ใน ทรัพยากร ที่ ดึงดูด ความ 

สนใจ ของ สาธารณะ ได้ อย่าง เป็น รูป ธรรม   อย่าง ใน เมือง ไทย เอง 

มี ให้ เห็น ชัดเจน เช่น   วิวัฒนาการ ของ เมือง เชียงใหม่ ที่ คลา คล่ำ ไป 

ด้วย ศิลปิน   นัก ออกแบบ ทั้งคน ท้อง ถิ่น และ คน ที่ ย้าย ถิ่นฐาน เข้าไป 

เป็น ประชากร ถาวร   และ การ ถือ กำเนิด   ( และ ปิด ตัว )   ของ แกล ลอรี่ 

ศิลปะ มากมาย   หรือ แม้ กระ ทั้ง ราชบุรี ที่ เมื่อ ไม่ นาน มา นี้ ริเริ่ม จัด 

งาน ใหญ่ ไป โดย การ รวม เอา ศิลปะ เข้า กับ อุตสาห กร รม ท่อง เที่ยว 

ของ เมือง ผ่าน เส้น ทาง ปั่น จักรยาน และ ชุมชน ท้อง ถิ่น   รวม ไป ถึง เขต 

โกดัง เก่า แถบ วิภาวดี ที่ เปิด ให้ บรรดา ศิลปิน เข้าไป เช่า และ ใช้ เป็น 

ที่พัก อาศัย และ สตู ดิ โอ และ เริ่ม มี การ จัด กิจกรรม กัน อย่าง คึกคัก 

อย่าง   V64   อย่างไร ก็ ดี   ปรากฏการณ์ แบบ หัว มงกุฎ ท้าย มังกร ที่ 

เกิด ขึ้น กับ   Soho   และ798   ที่ ลงท้าย ด้วย การ แปร เปลี่ยน จาก ย่าน 

ที่ มี พลัง และ ความ เคลื่อนไหว ทาง ศิลปะ เป็น แรง ดัน ไป สู่ การ เป็น 

พื้นที่ที่ เต็ม ไป ด้วย อสังหาริมทรัพย์ ราคา แพง และ กลุ่ม คน ฮิปๆ   ที่ ใช้ 

อัตลักษณ์ ของ พื้นที่ ช่วย สร้าง นิยาม ความ เป็น ศิลปิน ของ ตัว เอง ให้ 

เด่น ชัด ขึ้น   ไม่มี ใคร บอก ใคร ได้ ว่า สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น นั้น ถูก หรือ ผิด   และ 

อะไร คือ เส้น แบ่ง ระหว่าง ศิลปะ กับ ธุรกิจ   หรือ อะไร คือ   art   แท้ และ   

art   ปลอม   ใน เมื่อ ปัจจุบัน ศิลปะ ก็ ถูก นำ มา ใช้ เป็น เครื่อง มือ ทางการ 

ตลาด อย่าง ไม่มี ใคร ตะขิดตะขวง ใจ อยู่ แล้ว   สิ่ง ที่ หวัง ก็ คือ ขอ ให้การ 

เติบโต ที่ จะ เกิด ขึ้น ใน อนาคต เป็น ไป อย่าง ยั่งยืน โดย มี พลัง แห่ง 

การ สร้างสรรค์ เป็น พื้น ฐาน อย่าง แท้จริง บ้าง ไม่ มาก ก็ น้อย   ที่ อย่าง 

น้อย ภาย ใต้ แพ็คเกจ จิ้ง ที่ ขาย สินค้า สวยงาม ก็ จะ ยัง เป็น แรง ขับ 

ทาง ศิลปะ และ ความ ตั้งใจ ที่ มี ต่อ การ เติบโต อย่าง สร้าง สรรค์ จริงๆ 

ไม่ใช่ เอา ธุรกิจ นำทาง ไป เสีย ทุก อย่าง   เพราะ หาก เป็น อย่าง นั้น คน 

ทำงาน ศิลปะ ที่แท้ จริง ก็ คงจะ ยัง เป็น คน ชาย ขอบ กัน อยู่ อย่าง นั้น   

ไม่มี วัน เปลี่ยนแปลง 

 กลุ่ม ผู้ บุกเบิก อาคาร รกร้าง ของ   Soho   รุ่น แรกๆ 

798   Art   Zone   ใน ปักกิ่ง

798   Art   Zone   ใน ปักกิ่ง

ภาพ : ทรงยศ

และ โครง กา รอื่นๆ  อีก มากมาย ที่ กระจาย ตัว อยู่ ทั่ว โลก ที่ มัก มี องค์ กรทาง 

วัฒนธรรม   สถาบัน การ ศึกษา   รวม ไป ถึง องค์ กร ทั้ง ภาค รัฐ และ เอกชน 

เป็น ผู้ ริเริ่ม หรือ ให้การ สนับสนุน   ไป จนถึง การ ย้าย ถิ่นฐาน ของ ประชากร 

ศิลปิน ที่ นำ ไป สู่ การ ถือ กำเนิด ขึ้น ของ เขต ศิลปะ และ การ เปลี่ยนแปลง ทาง 

เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม ของ พื้น ที่ที่ ถูก เลือก ให้ เป็น ที่ ตั้ง ของ   art   district   

ดัง กล่าว 

 

 ความ เคลื่อนไหว ใน แบบ หลัง มี ความ น่า สนใจ เป็น พิเศษ ใน แง่ ของ ความ 

สัมพันธ์ ระหว่าง ชุมชน ศิลปะ ที่ ใน อดีต มัก จะ ถูก มอง ว่า เป็นก ลุ่ม คน หรือ 

ชุมชน ชาย ขอบ กับ การ เปลี่ยนแปลง และ เติบโต ทาง เศรษฐกิจ   สังคม   

และ วัฒนธรรม อัน แสดง ให้ เห็น ถึง พัฒนาการ ของ ศิลปะ และ การ ได้ รับ 

การ ยอมรับ จาก สาธารณะ   อย่าง น้อย ก็ ใน ช่วง   50   ปี ที่ ผ่าน มา   หนึ่ง ใน 

ตัวอย่าง ที่ ชัดเจน ของ พัฒนาการ ดัง กล่าว คือ พื้นที่ ย่าน   Soho   ใน นิวยอร์ก 

ที่ เดิม เป็น ที่ ตั้ง ของ อาคาร อุตสาหกรรม ที่ ถูก ทิ้ง ให้ รกร้าง   โครงสร้าง ทาง 

สถาปัตยกรรม ของ โรงงาน เก่า ที่ มี เพดาน สูง   ไร้ ซึ่ง กำแพง กั้น   หน้าต่าง บาน 

ใหญ่ ที่ เปิด รับ แสง ธรรมชาติ   และ ค่า เช่า ราคา ถูก ที่ กลาย เป็น จุด ดึงดูด ของ 

เหล่า ศิลปิน ที่ พำนัก อาศัย อยู่ ใน นิวยอร์ก ใน ช่วง ยุค   60 - 70   บรรดา ศิลปิน 

เริ่ม ย้าย เข้า มา อาศัย และ ทำงาน ใน อาคาร เหล่า นี้ และ ค่อยๆ   เปลี่ยน มัน ให้ 

เป็น ย่าน ที่ เต็ม ไป ด้วย สตู ดิ โอ ของ ศิลปิน หน้า ใหม่ ที่ ผู้ ซื้อ สามารถ แวะ เวียน 

มา เลือก ซื้อ งาน ได้ จาก บ้าน ของ ศิลปิน เอง   

 

 วัน เวลา ผ่าน ไป   Soho   นำพา กลุ่ม คน ที่ เป็น ผู้นำ กระแส ศิลปะ และ 

วัฒนธรรม ของ เมือง   และ แน่นอน   นัก ลงทุน เงิน หนา ที่ มอง เห็น ศักยภาพ 

ของ การ เติบโต ของ มัน เข้า มา   ตาม มา ด้วย การ มา ถึง ของ แกล ล อรี่่   ร้านค้า      

ผับ   คาเฟ่ สุด ฮิป   รวม ไป ถึงที่ พัก อาศัย และ อสังหาริมทรัพย์ สุด หรู ราคา 

แพง ระยับ  ใน ปัจจุบัน ปรากฏการณ์ ของ   Soho   มัก ถูก นำ ไป เปรียบ เทียบ 

กับ   798   Art   Zone   หรือ   Dashanzi   Art   District   ใน ปักกิ่ง ที่ ถือ กำเนิด 

ขึ้น จาก การ เข้าไป ใช้ พื้นที่ เขต โรงงาน ทหาร เก่า ของ บรรดา ศิลปิน ทั้ง 

ท้องถิ่น และ นานาชาติ   รวม ไป ถึง การ ใช้ พื้นที่ ใน การ จัด งาน นิทรรศการ 

ศิลปะ ทาง อี เวน ท์ มากมาย   โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง หลัง งาน   ‘ Beijing   Afloat’   

ใน ปี   2002   ที่ เปิด ศักราช ความ เฟื่อง ฟู ของ   798   อย่าง เป็น ทางการ ด้วย 

การ ดึงดูด ผู้ ชม กว่า   1,000   คน ให้ หลั่ง ไหล เข้า มา ใน พื้นที่   

 

 ภาพ จาก 

 http : / / fragranthill . com / ? p = 132 

 798 - art - district . com 

 sohomemory . com

ภาพถ่าย ของ ร้าน   Food   หนึ่ง ใน ร้าน อาหาร แห่ง แรกๆ 

ภาพถ่าย ของ ย่าน   Soho   ใน สมัย ที่ ยัง เป็น พื้นที่ รกร้าง 
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เสียง เครื่อง สาย โดย เฉพาะ ซอ หัว ม้า  ของชาวมองโกล 

ให้ ความ รู้สึก ประหนึ่ง เสมือน กำลัง นั่ง ตาก แดด อุ่น อยู่ 

กลาง ทุ่ง หญ้า   มี สายลม เย็น พัด ผ่าน เบาๆ   ไร้ ขอบเขต 

อย่าง แท้จริง 

บน ขบวน รถไฟ สาย ปักกิ่ง   -   อู ลัน บาร ์ตอร์   ท้องฟ้า ด้าน นอก มืด สนิท   ตอน นี้ เป็น เวลา 

เที่ยงคืน   ขบวน รถ เพิ่ง เคลื่อน ผ่าน เส้น เขตแดน มา   หลัง จาก ต้อง เปลี่ยน ล้อ ที่ สถานี   

เอ่อเหลียน  ชายแดน จีน       ด้วย เพราะ ขนาด ความ กว้าง ของ ราง ใน มองโก เลีย นั้น แคบ 

กว่า จีน   เจ้า หน้าที่ ทางการ มองโก เลีย ขึ้น มา ตรวจ บน รถ   พร้อม กับ เอา พาส ปอร์ต ของ 

ผู้ โดยสาร ลง ไป จัดการ ตาม ระเบียบ   โดย ห้าม มิ ให้ ผู้ โดยสาร ลง จาก รถ   แหม่ม อเมริกัน 

ห้อง ข้างๆ   ผม ชะโงก หน้า มา ถาม ด้วย ความ กังวล ว่า เขา ต้อง เอา พาส ปอร์ต เรา ไป ด้วย 

หรอื    ผม นัง่ รอ อยู ่บน เตยีง ของ ตวั เอง ดว้ย ความ งว่ง ผา่น ไป เกอืบ ชัว่โมง    เจา้ หนา้ที ่นำพา 

สปอร์ต ของ เรา มา คืน   จาก นั้น ขบวน รถ จึง เริ่ม ออก เดิน ทาง อีก ครั้ง   และ หมายความ ว่า 

เรา จะ ได้ พัก ผ่อน กัน ซะ ทีหลัง จาก เสีย เวลา อยู่ ที่ ชายแดน โดย ไม่ ได้ เคลื่อน ตัว ไป ไหน มา 

เกือบ สี่ ชั่วโมง 

 

 ยัง ไม่ หก โมง เช้า ดี แสงแดด สว่าง จ้า อาบ ไล้ ทุ่ง หญ้า สี เขียว นอก หน้าต่าง รถ   ทุ่ง หญ้า ยาม 

ฤดู ร้อน ของ มองโก เลีย นับ เป็น โมง ยาม ที่ งดงาม ที่สุด   ฤดู ร้อน ที่ กิน เวลา สั้นๆ   ราว สอง 

เดือน นั้น   นับ เป็น ช่วง เวลา ที่ ผู้คน   และ ปศุสัตว์ ที่ อาศัย อยู่ ใน ทุ่ง โล่ง กว้าง มี ความ สุข   ซึ่ง 

อยู่ ใน ราว ช่วง เดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม   หลัง จาก นั้น อุณหภูมิ ก็ จะ ลด ต่ำ ลง   ใน ช่วง 

ฤดู หนาว นั้น เมือง หลวง อูลันบาร์ตอร์   อาจ ติดลบ ถึง   30   องศา ได้ 

ในท้องทะเลแห่งทุ่งหญ้า

มองโกเลีย

Journey

เรื่อง รูป : ทรงยศ
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 ด้วย เหตุ นี้ ใน ช่วง ฤดู ร้อน   ชาว มองโกล จะ มี เทศกาล ประจำ ปี ที่ สำคัญ เรียก 

ว่า   เทศ กา ลนาดัม   ใน ช่วง ต้น เดือน กรกฎาคม   กิน เวลา สาม วัน   ซึ่ง ใน ช่วง นี้ 

รัฐบาล มองโกเลีย จะ ประกาศ ให้ เป็น วัน หยุด แห่ง ชาติ   ผู้คน จำนวน มาก จะ 

หลั่ง ไหล สู่ เมือง หลวง เพื่อ ร่วม เทศ กา ลนาดัม   อัน ประกอบ ด้วย   การ แข่งขัน 

กีฬา ประจำ ชาติ   อาทิ   มวย ปล้ำ   ยิ่ง ธนู   แข่ง ม้า 

 

 หลัง จาก ใช้ เวลา ร่วม   29   ชั่วโมง ไป กับ รถไฟ   ผ่าน ทิวทัศน์ อัน สวยงาม ที่ 

แปลก ตา   รถไฟ ก็ ค่อยๆ   ลด ความเร็ว เมื่อ เข้า สู่ เขต เมือง   อู ลัน บาร์ ตอร์   

อากาศ ยาม บ่าย ใน วัน ที่ เรา เดิน ทาง ไป ถึง นั้น ท้องฟ้า ครึ้ม ไป ด้วย เมฆ ฝน  

เย็น สบาย   อุณหภูมิ อยู่ ใน ราว   22   -   23   องศา เซลเซียส   

 

 หลัง จาก เก็บ กระเป๋า เข้า ที่พัก ล้าง หน้า ล้าง ตา   เรา ออก ไป ตระเวน ชม 

เมือง อูลัน บาร์ ตอร์   ก่อน อื่น หา อะไร รอง ท้อง กัน ก่อน   เทล เม็น   เพื่อน ชาว 

มองโกล  ผู้ อาสา มา นำ เรา ย่ำ เยือน เมือง ของ เขา บอก ว่า   ใน ช่วง นี้ ร้าน ค้า 

ส่วน ใหญ่ จะ ปิด เพราะ เป็น วัน หยุด แห่ง ชาติ   มื้อ เที่ยง ของ เรา ที่ เลย เวลา 

มา นาน แล้ว จึง เป็น แซนด์วิช แบบ ตะวัน ตก จาก ร้าน กาแฟ   รับ ประทาน 

กัน ระหว่าง ทาง ไป สู่ ศาสน สถาน สำคัญ ของ ชาว อู ลัน บาร์ ตอร์     Gandan   

Monastery   ซึ่ง ตั้ง อยู่ บน เนิน สูง ใน เมือง   สถาปัตยกรรม ส่วน ใหญ่ ของวัด 

ได้ รับ อิทธิพล โดยตรง มา จาก พุทธ ศาสนา แบบ ทิเบต 

 

 หลัง จาก ชม วัด เสร็จ   เรา เดิน เท้า ไป ยัง   Natural   Museum   แม้ว่า สีสัน การ 

ตกแต่ง ภายใน จะ อึม ครึม ไป บ้าง   แต่ พืชพันธุ์ และ สัตว์ ต่างๆ   หลาก หลาย 

ชนิด ที่ทาง   Museum   สะสม และ นำ มา จัด แสดง นั้น ทำได้ ดี ที เดียว   จุด เด่น 

ของ ที่ นี่ เห็นจะ ได้แก่ ส่วน จัด แสดง ไดโนเสาร์ ที่ ขุด ค้น พบ จาก แหล่ง ขุด ค้น 

ทะเล ทราย โกบี ของ มองโก เลีย   มี ตั้งแต่ ไข่ ไป จนถึง โครง ร่าง อัน ใหญ่ โต ของ 

ไดโนเสาร์   เทล เม็น   บอก ว่า ไข่ ไดโนเสาร์ เป็น ที่ ต้องการ ใน ตลาด มืด มาก 

 

หาก อยาก ชื่นชม ทิวทัศน์ ของ อู ลัน บาร์ ตอร์   ทุก คน จะ ขึ้น ไป ยัง     Zaisan   

Memorial   Hill   อนุสาวรีย์ ที่ สร้าง ขึ้น โดย กองทัพ โซเวียต   เพื่อ ระลึก ถึง 

ทหาร ที่ เสีย ชีวิต ใน สงครามโลก ครั้ง ที่ สอง   ตั้ง อยู่ บน ยอด เนิน ที่ สามารถ 

ชื่นชม กับ   แม่น้ำ   ตัว เมือง อู ลัน บาร์ ตอร์   และ ทิว เขา ที่ โอบ ล้อม ได้ ทั้งหมด   

อูลัน บาร์ ตอร์ หมาย ถึง นักรบ สี แดง   ( Red   Hero )   ยาม เย็น   Zaisan   Me-

morial   Hill   จะ เต็ม ไป ด้วย ชาว เมือง ที่ ขึ้น มา พัก ผ่อน ชม ทิวทัศน์   

 

 เทศ กา ลนาดัม 

 ใน ห้วง เวลา ฤดู ร้อน อัน แสน สั้น   ชาว มองโกล จะ จัด เทศกาล สำคัญ ขึ้น ทุก 

ปี   เทศกาล นี้ รู้จัก กัน ดี ใน ชื่อ เทศ กา ลนาดัม   ซึ่ง จะ มี ขึ้น สาม วัน ติดต่อ กัน   

ใน งาน จะ มี การ แข่งขัน กีฬา ประจำ ชาติ ของ มองโกล หลาย ชนิด   แต่ ที่ เป็น 

ไฮไลท์ เห็นจะ ได้แก่   การ แข่งขัน มวย ปล้ำ   และ   ม้า แข่ง  ไม่ใช่ แต่ เฉพาะ ใน 

ตัว เมือง หลวง เท่านั้น ที่ จัด เทศ กา ลนาดัม ขึ้น   เพื่อน ชาว มองโกล คน หนึ่ง 

ของ เรา เล่า ให้ ฟัง ว่า   ตาม ต่าง จังหวัด ก็ มี การ จัด เทศ กา ลนาดัม ขึ้น เหมือน 

กัน   เป็น นาดั ม เล็กๆ   ส่วน ใหญ่ นิยม จัด ขึ้น ล่วง หน้า ก่อน นาดั ม ใหญ่ เล็ก น้อย   

เขา บอก ว่า คุณ ควร หา โอกาส ไป เที่ยว งาน นาดั ม ตาม ต่าง จังหวัด ดู สัก ครั้ง 

 

 เรา แวะ ไป ดู การ แข่งขัน มวย ปล้ำ   และ ยิง ธนู   แต่ ด้วย การ จราจร ที่ ติดขัด 

ทำให้ เรา พลาด ชม การ แข่ง ม้า ไป   แต่  ไม่ เป็นไร   เพราะ สิ่ง ที่ เรา ได้ เห็น ที่ ผ่าน 

มา ตั้งแต่ เริ่ม เข้า สู่ มองโก เลีย   ก็ ช่าง แปลก ตา และ นับ เป็น ประสบการณ์ ใหม่ 

อย่าง แท้จริง 

 

 ที่ สนาม กีฬา กลาง กรุง อู ลัน บาร์ ตอร์   ถูก ใช้ เป็น พื้นที่ จัด งาน หลัก   ยกเว้น 

แต่ เพียง ม้า แข่ง เท่านั้น   ที่ ไป ใช้ ทุ่ง หญ้า โล่ง กว้าง นอก เมือง ซึ่ง มี อยู่ มากมาย   

เป็น สถาน ที่ จัดการ แข่งขัน   บรรดา นักกีฬา และ ผู้ เกี่ยวข้อง กับ งาน ล้วน 

สวม ใส่ ชุด ประจำ ชาติ   ที่ ดู น่า มอง   โดย เฉพาะ บรรดา สตรี ทั้ง หลาย   ภาย ใต้ 

อาภรณ์ เหล่า นั้น สง่า งาม ยิ่ง นัก 

 

 ออก ไป นอก เมือง 

 เพื่อ สัมผัส กับ ทุ่ง หญ้า ที่ มี ลักษณะ โดด เด่น ของ ประเทศ มองโกเลีย  วัน ถัด- 

มา เรา เดิน ทาง ไป เที่ยว ชม อุทยาน แห่ง ชาติ ที่ มีชื่อ ว่า   13   century   อยู่ ไกล 

ออก จาก อู ลัน บาร์ ตอร์ ราว ร้อย กิโลเมตร   ห่าง จาก ทางหลวง หลัก   ลึก เข้าไป 

ใน ท้อง ทุ่ง   ภูมิประเทศ เป็น เนิน เขา ที่ เท ลาด ลง เป็น หุบ กว้าง ใหญ่ ยก ตัว ขึ้น 

รูปใหญ่ : เด็กชาวมองโกลส่วนใหญ่

จะเริ่มหัดขี่ม้ากันตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบ 

รูปเล็ก : กีฬายิงธนูเป็นหนึ่งในกีฬา 

ประจำชาติของมองโกลเลีย

ฤดูร้อนในปีค.ศ.1227จักรพรรดิ์เจงกิสข่าน

สวรรคตขณะเดินทางไปโจมตีแคว้นซิเซี่ย
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ได้ ฟัง ดนตรี และ การ ร้อง เพลง โดย ใช้ คอ เปล่ง เสียง   ทั้ง ไพเราะ และ น่า 

ประทับ ใจ ยิ่ง นัก   เสียง เครื่อง สาย โดย เฉพาะ ซอ หัว ม้า ให้ ความ รู้สึก 

ประหนึ่ง เสมือน กำลัง นั่ง ตาก แดด อุ่น อยู่ กลาง ทุ่ง หญ้า   มี สายลม เย็น 

พัดผ่าน เบาๆ   ไร้ ขอบเขต อย่าง แท้จริง 

 

 อนุสาวรีย์   นักรบ ผู้ เกรียง ไกล   เจ งกีส ข่าน 

 เส้น ทาง ที่ วิ่ง ไป   13   century   ออก นอก เมือง มา ราว ยี่สิบ กว่า กิโลเมตร   

เรา จะ เห็น รูป ปั้น เจ งกีส ข่าน นั่ง อยู่ บน หลัง ม้า สง่า งาม   สร้าง ขึ้น ด้วย 

ส แตน เลส   มี ความ สูง   40   เมตร   เป็น อนุสาวรีย์ สร้าง ด้วย ส แตน เลส 

ที่ มี ความ สูง ที่สุด ใน โลก   ทุก วัน นี้ ใคร ที่มา ท่อง เที่ยว ที่ อู ลัน บาร์ ตอร์     

ส่วน ใหญ่ จะ ต้อง แวะ มา เยือน ที่ นี่   ตัว อาคาร ด้าน ล่าง เป็น พิพิธภัณฑ์   

สามารถ ขึ้น ลิฟท์ ไป บน หัว ม้า ด้าน บน ได้   เก็บ ค่า เข้า ชม สำหรับ นัก ท่อง 

เที่ยว เฉพาะ คน ที่ เข้าไป ชม ด้าน ใน และ ขึ้น ไป ชม วิว บน หัว ม้า   

 

 อาหาร การ กิน 

 หาก คุณ แวะ เข้าไป ใน กระโจม ท้อง ถิ่น ของ มองโกล   บาง กระโจม อาจ 

เทนมวัว สด ใส่ ถ้วย ให้ คุณ ดื่ม  บาง กระโจม เขา จะ เท เครื่อง ดื่ม ประจำ 

ท้อง ทุ่ง ให้ คุณ ได้ ดื่ม ซึ่ง คือ   นม ม้า   แนะนำ ว่า คุณ ควร จะ ต้อง ลอง   หาก 

ไม่ อยาก ดื่ม ก็ ควร จะ ต้อง ยก จิบ เสีย หน่อย   เพื่อ เป็นการ ให้ เกียรติ เจ้า 

บ้าน   

เป็น เนิน สูง แผ่ ขยาย กว้าง ไกล สุด สายตา   งดงาม ยิ่ง นัก ใน สายตา ของ เรา ผู้ มา 

จาก อีก แผ่น ดิน หนึ่ง   สี เขียว ของ ผืน หญ้า โอบ ล้อม เรา ทั่ว ทุก ทิศทาง   งดงาม จน 

ต้อง หยุด ยืนนิ่ง มอง ดู ทิวทัศน์ เบื้อง หน้า   ยาก จะ ถอน สายตา จาก ไป ได้ 

 

 ที่ อุทยาน แห่ง ชาติ   13   century   ผู้ มา เยือน จะ ได้ สัมผัส ถึง วิถี ชีวิต ใน แบบ 

โบราณ ของ มองโกล   ที่ แยก กระจาย อยู่ ตาม จุด ต่างๆ   อาทิ   กระโจม หรือ ที่ ชาว 

มองโกล เรียก ว่า เกอร์ ( GER )   จัด แสดง เรื่อง ราว ของ ผู้นำ ทาง จิต วิญญาณ   กลุ่ม 

กระโจม ของ ชาว บ้าน   กระโจม ที่ เป็น ที่ เรียน หนังสือ   เพื่อ แสดง ให้ ผู้ มา เยือน 

ได้ เข้าใจ ถึง   วิถี ดั้งเดิม ของ ชน เผ่า ที่ อาศัย อยู่ บน ดิน แดน แห่ง ทุ่ง หญ้า ที่ มี สภาพ 

ภูมิอากาศ โหด ร้าย ทารุณ แห่ง หนึ่ง ของ โลก ใน ฤดู หนาว   แม้ว่า ใน ช่วง ฤดู ร้อน 

ความ โหด ร้าย ของ อากาศ จะ หลบ หน้า หาย ไป จน ไม่ เห็น แม้แต่ เงา ก็ตามที   

ปล่อย ให้ หญ้า เขียว แทง ยอด ขึ้น มา จาก ผืน ดิน   ปกคลุม ไป ทั่ว ทุกหน แห่ง   

แสงแดด อุ่น   ฝูง สัตว์ ป่า   สัตว์ เลี้ยง   และ มนุษย์ ต่าง มี ความ สุข 

 

 ดนตรี   ของ ชาว มองโกล 

 ใน ตัว เมือง มี ศูนย์ การ แสดง อยู่ สอง แห่ง   ที่ แรก ใหญ่ โต ตัว อาคาร มี รูป แบบ 

เป็น สถาปัตยกรรม ตะวัน ตก   แต่ง แต้ม ด้วย สี แดง ขาว โดด เด่น อยู่ ตรง ข้าม กับ 

หอสมุดแห่งชาติ มีชื่อ ว่า โอ เปร่า เฮ้าส์   อีก แห่ง เป็น โรง การ แส ดง เล็กๆ   ซึ่ง เรา ได้ 

แวะ ไป เยือน   ช่วง เทศ กา ลนาดัม มี การ จัด แสดง ศิลปะ การ แสดง ของ มองโกเลีย 

ให้ นัก ท่อง เที่ยว ได้ สัมผัส   มี ทั้ง   การ ร้อง   รำ   ดนตรี   และ การ แสดง ครบ   เมื่อ 

หน้าซ้าย

*ชายชาวมองโกลในชุดประจำชาติ ดูสง่างาม  

เข้มขรึม สมกับเป็นชนชาตินักรบอย่างแท้จริง

*ครอบครัวชาวมองโกลสวมชุดประจำชาติ 

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในช่วงเทศกาลนาดัม

นักท่องเที่ยวใน Ganda Monastery 

หน้าขวา

*ทุ่งกว้างและทิวเขาล้วนเขียวขจี 

ปกคลุมไปด้วยต้นหญ้า ในช่วงฤดูร้อน

*เด็กน้อยกับแกะของเขา ในครอบครัว 

ปศุสัตว์นอกกรุงอูลันบาร์ตอร์
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*ม้าเป็นสัตว์ที่ชาวมองโกลคุ้นเคยเป็น 

อย่างดีมสตั้งแต่สมัยโบราณ

*อนุสาวรีย์ เจงกีสข่านทรงม้า สร้างด้วย 

สแตนเลส มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

ตั้งอยู่นอกเมืองอูลันบาร์ตาร์

 

 นม ม้า มี จุลินทรีย์ สูง   ยิ่ง ทิ้ง ไว้ นาน ยิ่ง มี ปริมาณ แอลกอฮอล์ สูง   แต่ ให้ พลังงาน กับ 

ร่างกาย ได้ ดี   เรา ทดลอง ดื่ม นม ม้า ใน กระโจม หลัง หนึ่ง   เป็น นม ม้า ที่ เพิ่ง รีด มา ได้ ไม่ 

นาน   กระนั้น ก็ตาม ที เมื่อ ดื่ม จน หมด แก้ว   รู้ สึก มึนๆ   เล็ก น้อย   รสชาติ นม ม้า แก้ว ที่ ได้ 

ลอง   ออกรส เปรี้ยว นิดๆ   ปน รส ฝาด   เนื้อ เป็น อาหาร หลัก ของ ชาว มองโกล   ส่วน ผัก 

นั้น เป็น ของ หา ยาก และ มี ราคา แพง   เรา มี โอกาส ได้ ลอง เส้น หมี่ แบบ มองโกล เส้น อวบ 

อ้วน ใน ซุป เนื้อ ชิ้น โต   บาง คน ชอบ   บาง คน ไม่   แป้ง ทอด ไส้ เนื้อ ก็ เป็น ของ อร่อย อีก 

อย่าง   ตาม บาท วิถี ใน กรุง อู ลัน บาร์ ตอร์   เรา จะ เห็น รถ เข็น คัน เล็ก มี เตา ย่าง อยู่ ด้าน บน 

จอด เรียง ราย   ปิ้ง บาร์ บิ คิว เสียบ ไม้ ย่าง ขาย ให้ กับ ผู้ ผ่าน ไป มา   เป็น อาหาร ยอด นิยม 

อย่าง หนึ่ง ของ ชาว บ้าน ที่ นี่ 

 

 ใน ตัว อู ลัน บาร์ ตอร์   มี ร้าน กาแฟ ทัน สมัย หลาย ร้าน   แต่ ดู เหมือน ว่า ใน ฤดู ร้อน เช่น นี้   

ยาม บ่าย วัน หยุด ที่ อบอุ่น หนุ่ม สาว มองโกล จะ เลือก เบียร์ เป็น เครื่อง ดื่ม ดับ กระหาย 

มากกว่า จะ สั่ง เครื่อง ดื่ม อุ่นๆ   เช่น กาแฟ 

 

 สี่ คืน ห้า วัน   นับ ว่า สั้น มาก สำหรับ การ ทำความ รู้จัก กับ มองโก เลีย   แต่ สำหรับ เมือง 

อูลัน บาร์ ตอร์ ก็ นับ ว่า กำลัง ดี   มองโก เลีย ยัง มี สถาน ที่ อีก มากมาย ให้ ได้ ไป สัมผัส 

เรียนรู้   ใคร ที่ ชื่น ชอบ ธรรมชาติ   ชีวิต กลาง แจ้ง   ทุ่ง โล่ง   ฤดู ร้อน ของ มองโก เลีย   เป็น 

ห้วง ยาม ที่ น่า มา เปิด หู เปิด ตา ยิ่ง นัก 

 

เกี่ยวกับมองโกเลีย

 Mongol หนังน่าดูเกี่ยวกับเจงกิสข่านและมองโกเลียจะดูก่อนเดินทางหรือหลังเดินทาง

ล้วนได้อรรถรสจะได้ซึมซับกับทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวมองโกลในตำนาน

 

ฤดูร้อนในปีค.ศ.1227จักรพรรดิ์เจงกิสข่านสวรรคตขณะเดินทางไปโจมตีแคว้นซิเซี่ย

 

มองโกเลียมีประชากรสองล้านกว่าคนครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองอูลันบาร์ตอร์(ราว

หนึ่งล้านสองแสนกว่าคน)

 

สกุลเงินตรุกริต

 

กรุงอูลันบาร์ตอร์ถือเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานครนักเดินทางชาวไทย

สามารถไปท่องเที่ยวมองโกเลียได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าทุกวันนี้มองโกเลียกำลังเป็นที่สนใจ

ของนักลงทุนโดยเฉพาะในธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ประชากรส่วนใหญ่

นับถือศาสนาพุทธ

     

 

*เด็กน้อยมองโกล วางท่าให้ครอบครัว 

ถ่ายภาพให้

*Zaisan Memorial ยามเย็น เป็นสถานที่ 

ยอดนิยม ผู้คนนิยมขึ้นมาพักผ่อน 

ชมทิวทัศน์ของเมืองอูลันบาร์ตอร์
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RestInGer
Mongolia

ดาวเดิน หรือ โลกหมุน

อากาศหนาวในรัตติกาล

ทุ่งหญ้าเขียวเลือนหายจากสายตา

บนฟากฟ้าประดับดาราพราย

เผาฟืนไม้สนกลิ่นหอมอบอวล

อุ่นสบายในกระโจม

Destination
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 เกอร์ กว่า สิบ หลัง   เรียง เป็น แถว ยาว   เกือบ ทั้งหมด เป็น แบบ สี่ เตียง   มี เกอร์ แบบ เตียง เดี่ยว อยู่ 

เพียง แค่ สามหลัง เท่านั้น   

 

 ภายใน นั้น เท พื้น ซีเมนต์ ยก ตัว ขึ้น มา สูง กว่า พื้น ดิน   หาก เป็น ที่พัก ทั่วไป ของ ชาว มองโกล   พื้น 

เกอร์ คือ พื้น ดิน นั่นเอง   เพราะ เกอร์ มี วัตถุประสงค์ หลัก ที่ สำคัญ อยู่ ประการ หนึ่ง คือ   สามารถ 

เก็บ เคลื่อน ย้าย ได้ โดย สะดวก   แต่ ดั้งเดิม นั้น ชาว มองโกล ส่วน มาก อาศัย อยู่ ใน ท้อง ทุ่ง   เลี้ยง ฝูง 

ปศุสัตว์ เป็น อาชีพ หลัก   ใน แต่ละ ช่วง เวลา   ฤดูกาล   ที่ ตั้ง ของ พวก เขา จะ โยก ย้าย เปลี่ยนแปลง 

ไป ตลอด เวลา   เกอร์ จึง ออกแบบ มา ให้ สอด รับ กับ รูป แบบ การ ใช้ ชีวิต   ภายใน นั้น ตกแต่ง อย่าง 

เรียบง่าย   มี เตาไฟ อยู่ กลาง เกอร์   วาง เตียง ชิด ด้าน ข้าง โอบ ล้อม เตาไฟ เอา ไว้ 

 

 ตก ค่ำ แม้ จะ เป็น ฤดู ร้อน แต่ เมื่อ อยู่ บน เนิน เขา โล่ง   อากาศ เย็น ลง กว่า กลาง วัน มาก   ราว สาม ทุ่ม 

จะ มี คน มา จุด เตาไฟ ใน กระโจม ให้   และ กำชับ ให้ เรา คอย เติม ฟืน ไม้ สน เข้าไป อีก สัก ครั้ง สอง ครั้ง   

ความ ร้อน จะ อวล อยู่ ภายใน กระโจม   ใคร สู้ อากาศ หนาว ไม่ ค่อย เก่ง อาจ จะ เติม ฟืน สัก สาม ครั้ง   

สำหรับ กระโจม เรา เติม สอง ครั้ง   แรก ที่ จุด เตา กระโจม ร้อน ขึ้น มา ทันที   พอ เวลา ผ่าน ไป ครู่ ใหญ่ 

หลัง จาก เติม ฟืน และ ไฟ ค่อยๆ   มอด ลง   อากาศ ใน กระโจม เริ่ม อุ่น สบาย   และ เปลี่ยน เป็น กำลัง 

เย็น สบาย เมื่อ ใกล้ เช้า   ตื่น มา อย่าง สดชื่น   นับ ว่า เป็น ประสบการณ์ แปลก ใหม่ จริงๆ   สำหรับ ผู้ มา 

เยือน จาก ต่าง แดน 

หน้าซ้าย

*ที่พักแบบเกอร์กลางทุ่งหญ้า 

ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้จริง

*ภายในเกอร์แบบเตียงเดี่ยว

หน้าขวา

*ภายในเกอร์แบบสี่เตียง ตกแต่ง เรียบง่าย 

แต่อบอุ่นน่าพัก

*เจ้าหน้าที่มาจุดเตาไฟให้ความอุ่นแก่แขก

*หากไม่อยากนอนเกอร์ มีบ้านหลังเล็ก 

ให้พัก

 

 การ เดิน ทาง ท่อง เที่ยว ใน มองโก เลีย คงจะ ไม่ สมบูรณ์   หาก ผู้ มา เยือน มิได้ สัมผัส การ พัก ผ่อน 

ข้ามคืน ใน   เกอร์ (Ger)  หรือ   กระโจม ที่พัก แบบ มองโกล   ชาว มองโกล ใช้ ชีวิต อยู่ กับ เกอร์ ตั้งแต่ 

ยุคอดีต มา จวบ จน ปัจจุบัน   ทุก วัน นี้ ที่พัก ใน แบบ ดั้งเดิม นี้ ชาว มองโกลจำนวน มาก ยัง คง ใช้ อยู่ 

อาศัย   โดย เฉพาะ ชาว มองโกล ที่ ทำ ปศุสัตว์ อยู่ ใน ท้อง ทุ่ง กว้าง   

 

 Terelj   National   Park   เป็น อุทยาน แห่ง ชาติ ที่ อยู่ ไม่ ห่าง จาก นครหลวง อู ลัน บาร์ ตอร์ เท่าใด นัก   

ใน เขต อุทยาน แห่ง ชาติ มี ที่พัก หลาย แห่ง เปิด บริการ ให้ กับ นัก ท่อง เที่ยว ใน ช่วง ฤดู ร้อน   ซึ่ง ส่วน 

ใหญ่ ให้ บริการ ใน รูป แบบ ของ เกอร์   แต่ ที่ ให้ บริการ แบบ เป็น บ้าน พัก หลัง เล็ก   รวม ทั้ง โรงแรม ใน 

แบบ ตัว อาคาร ก็ มี ให้ บริการ ผู้ มา เยือน   อุทยาน แห่ง นี้ เป็น ที่ นิยม ของ ชาว มองโกล  มาก   เนื่อง ด้วย 

อยู่ ห่าง จาก ตัว เมือง หลวง เพียง แค่ ราว เจ็ด สิบ กว่า กิโลเมตร เท่านั้น   

 

 เรา มี โอกาส เข้า พัก ที่ รีสอร์ท ชื่อ   Ayanchin   Lodge   ซึ่ง มี เกอร์ ให้ บริการ   ควบคู่ กับ บ้าน พัก หลัง 

เล็กๆ   ขนาด กระ ทัด รัด   ตั้ง อยู่ บน เนิน ลาด เอียง ที่ มอง เห็น วิว ทิวทัศน์ ของ ขุนเขา และ ทุ่ง หญ้า โดย 

รอบ ได้ กว้าง ไกล   อาคาร หลัง ใหญ่ ที่สุด ใน บริเวณ นี้ คือ ตัว บ้าน สอง ชั้น สร้าง ด้วย ไม้ สน และ ปูน   ใน 

รูป แบบ สถาปัตยกรรม บ้าน สไตล์ ยุโรป   ซึ่ง เป็น ห้อง อาหาร และ ล็อบบี้ เช็ค อิน 
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ฉบับ นี้   เรา แวะ มา ที่ ห้อง อา หาร เทรเด อร์   วิคส์   โรงแรม อนันต รา   กรุงเทพฯ   ริ เวอร์ ไซด์   

รีสอร์ท   แอนด์   สปา   ห้อง อาหาร ที่ นำ เสนอ อาหาร หลาก สัญชาติ จาก ฝั่ง แปซิฟิก   ผสม 

ผสาน เป็น อาหาร หลาย เมนู ให้ เลือก รับ ประทาน   พร้อม สัมผัส การ ตกแต่ง ใน บรรยากาศ 

หมู่ เกาะ ใน มหาสมุทร แปซิฟิก 

 ห้อง อา หาร เทรเด อร์   วิคส์ เพิ่ง ปรับปรุง การ ตกแต่ง ร้าน ใหม่ เมื่อ ปลาย ปี ที่ ผ่าน มา   โดย 

ยัง คง คอน เซ็ปต์ หลัก ให้ ออก มา ใน ลักษณะ ของ หมู่ เกาะ แถบ มหาสมุทร แปซิฟิก   เพดาน 

ไม้ไผ่ สาน   เสา ไม้ แกะ สลัก   รวม ไป ถึง บรรดา ของ ประดับ ตกแต่ง   ที่ จำลอง บรรยากาศ   

วิถีชีวิต   สะท้อน ให้ เห็น เอกลักษณ์ ของ ประเทศ ใน มหาสมุทร แปซิฟิก   เพื่อ ให้ ผู้ มา เยือน ได้ 

ซึมซับ ความ เป็น แปซิฟิก   นอกจาก ส่วน บริการ พื้นที่ รวม แล้ว   ยัง มี ห้อง สำหรับ ผู้ ที่มา เป็น 

ครอบครัว   หมู่ คณะ ที่ ต้องการ ความ เป็น ส่วน ตัว   แต่ละ ห้อง ตกแต่ง บรรยากาศ ที่ แปลก ตา 

ต่าง กัน รวม ไป ถึง ขนาด ของ ห้อง ด้วย 

 นอกจาก ส่วน นั่ง รับ ประทาน อาหาร ด้าน ใน ร้าน แล้ว   ยัง มี ส่วน ด้าน นอก ริม แม่น้ำ 

เจ้าพระยา   สัมผัส กับ สายลม ที่ พัด มา จาก แม่น้ำ   รวม ถึง เคาน์เตอร์ บาร์ ที่ ผสม ค็อก เทล 

ให้ จิบ เครื่อง ดื่ม เย็นๆ   พร้อม กับ ฟัง ดนตรี   Live   Band   ประกอบ กับ ดี เจ ที่ เปิด ดนตรี สลับ 

เปลี่ยน กัน ไป 

 โดย ปก ติ เทรเด อร์   วิคส์ ให้ บริการ มื้อ ค่ำ   หาก เมื่อ วัน หยุด สุด สัปดาห์ เดิน ทาง มา ถึง   

เทรเดอร์   วิคส์   ยัง มี ซัน เดย์   บรั้นซ์   ที่ รวบรวม อาหาร อัน หลาก หลาย   ซึ่ง เรา ได้ มา ลอง 

สัมผัส ด้วย ตนเอง   เรา มา ถึงที่ ห้อง อาหาร ราว   11   โมง เช้า   และ แม้ว่า จะ ใช้ เวลา ไป จนถึง 

ช่วง ปิด ตอน บ่าย   ก็ ยัง ชิม ไม่ ครบ ทุก เมนู ที่ มี ให้ บริการ   วัน อาทิตย์ กับ บรรยากาศ ผ่อน 

คลาย ที่ แสนสุข   ซัน เดย์  บรั้นซ์   นับ เป็น ตัว เลือก ที่ เหมาะ สม ยิ่ง นัก   ตื่น สายๆ   อาบ น้ำ 

แต่ง ตัว ไม่ ต้อง เร่ง รีบ   จาก นั้น มา รับ ประทาน มื้อ เช้า และ มื้อ เที่ยง รวม เป็น มื้อ เดียวกัน เลย   

ตั้งแต่ อาหาร ทะเล สดๆ   เมนู เนื้อ ปิ้ง ย่าง   นอกจาก จะ มี เมนู ใน สไตล์ แปซิฟิก ของ เทร  เด อร์   

วิคส์   แล้ว   ยัง มี อาหาร เอเซีย   ยุโรป   อีก หลาก หลาย ให้ ได้ เลือก   ไม่ รวม บรรดา ของ หวาน 

ตบ ท้าย ที่ ละลาน ตา ไป หมด   

 Mai   Tai   Wave   ถือ เป็น เครื่อง ดื่ม ประจำ   เทรเด อร์   วิคส์ ที่แนะนำให้ลองชิม   ความ 

พิเศษ ของ เครื่อง ดื่ม   “ไมไต ”   หรือ ที่ เรียก กัน ติดปาก ว่า   “ ไหม ไทย ”   ไม่มี ที่ ใด เหมือน 

เพราะ มิสเตอร์ วิก เตอร์   เจเบอร์ เจอ รอน   ผู้ ก่อ ตั้ง   Trader   Vic’s   คือ ผู้ ค้น พบ สูตร ไหมไทย 

ค็อกเทล    ชิม ให้ ถ้วนทั่ว   อย่าง ละ นิด อย่าง ละ หน่อย   เดิน ให้ บ่อย   พูด คุย ระหว่าง รับ 

ประทาน   ไม่ ต้อง เร่ง รีบ   จะ ทำให้ การ รับ ประทาน อาหาร ใน แบบ บัฟเฟ่ต์   มี ความ สุข   และ 

คุ้ม ค่า 

อิ่ม อร่อย สบายๆ กับ Sunday Brunch

เทรเดอร์วิคส์

Dine

บรรยากาศตกแต่งแบบทะเลใต้

สำหรับคนชอบทานเนื้อไม่ผิดหวัง

เส้นสปาเก็ตตี้สูตรเฉพาะ

อาหารทะเลสดๆ

ฟัวการส์น่าอร่อย

ของหวานละลานตา

สารพัดปิ้งย่าง

รูป : ทรงยศ

*  ทุก วัน อาทิตย์ มา เต็ม อิ่ม กับ อาหาร ตะวัน ตก และ ตะวัน ออก ปรุง สด พร้อม   เสิร์ฟ กับ มื้อ  ซัน เดย์   บรั้นซ์  บัฟเฟ่ต์  
ใน ราคา   1,799   บาท + + รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 476 0022
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 ถ้า พูด ถึง เครื่อง ดื่ม ที่ เรียก ว่า ไวน์ ขึ้น มา ครา ใด   คง ไม่มี ใคร ที่ ไม่รู้ จัก ไวน์ 

อย่าง แน่นอน   แต่ ทว่า ระดับ ของ ความ รัก หรือ ความ ชื่น ชอบ ใน การ ดื่ม ของ 

แต่ละ คน ย่อม ไม่ เท่า กัน   ซึ่ง ก็ รวม ไป ถึง พื้น ฐาน ความ รู้ เกี่ยว กับ ไวน์ ด้วย เช่น 

กัน   คอลัมน์ นี้ จะ ช่วย ให้ ท่าน ได้ เลือก ซื้อ หา ไวน์ ได้ อย่าง คุ้ม ค่า กับ เม็ด เงิน ที่ 

จ่าย   รู้จัก ขั้น ตอน ใน การ ดื่ม ไวน์ อย่าง ถูก วิธี   มี ความ รู้ เรื่อง ของ ไวน์ ใน ระดับ 

ที่ สามารถ พูด คุย ได้ กับ ผู้ ขาย หรือ คอ ไวน์ ด้วย กัน อย่าง ไม่ เคอะเขิน   และ ที่ 

สำคัญ ความ สุนทรี ยะ ทางการ กิน ดื่ม หรือ ที่ เรียก ว่า   “ความ สุข ที่ คุณ ดื่ม ได้”   

( Happiness   You   Can     Drink )   มัน เป็น อย่างไร   ควร จะ ดื่ม คู่ กับ อาหาร 

ชนิด ไหน ถึง จะ เหมาะ สม และ ได้ รสชาติ ทั้ง ไวน์ และ อาหาร  

 หลายๆ   คน มัก จะ ถาม ผม อยู่ เสมอ กับ ประโยค คำถาม อัน แสน จะ คลาสสิค 

ว่า   “ ไวน์ ตัว ไหนอร่อย ที่สุด ”  แทบ ทุก ครั้ง ผม ก็ จะ ตอบ กลับ ไป ว่า   “ ไวน์ 

ฟรี ซิ   อร่อย ที่สุด ”   หลายๆ   ท่าน ก็ คงจะ คิด เหมือน ผม   หาก ไป งาน เลี้ยง 

ไหน เจอ ไวน์ ดี   ดื่ม อร่อย ก็ โชค ดี เหมือน ถูก หวย   แต่ ถ้า งาน ไหน เจอ เจ้า ภาพ 

ขน ไวน์ กล่อง หรือ ประเภท ยก โหล มา เลี้ยง   ก็ เป็น อัน เข้าใจ ดี ว่า จะ เจอ ไวน์ 

แดง ประเภท ความ ฝาด สูง หรือ กลิ่น ผล ไม้ ตุๆ   รสชาติ เปรี้ยว เหมือน มะดัน   

แอลกอฮอล์ สูง   ถ้า ดื่ม แบบ ไม่ บันยะบันยัง   ก็ มี สิทธิ ลง ไป นั่ง ก้น เตี้ย โดย 

ไม่รู้ ตัว   ที่ ร้าย ไป กว่า นั้น ก็ คือ ดื่ม แล้ว ขับ นี่ แหละ ครับ   ที่ อันต รา ยมากๆ   

เพราะ ใน ปัจจุบัน ไวน์ เกือบ ทุก ชนิด   ทุก ประเภท   ต่าง ผลิต ออก มา ใน สไตล์   

Full   Body   หรือ ที่ นิยม เรียก ว่า ไวน์ หมัด หนัก   ที่ คอ ไวน์ ใน บ้าน เรา ต่าง 

ชื่น ชอบ   เพราะ ได้ สัมผัส กับ รสชาติ ของ ไวน์ แบบ หนัก หน่วง   ถึง อก ถึงใจ   

เวลา ดื่ม ที ไร   น้ำ ไวน์ อบอวล ไป ทั่ว โพรง ปาก และ กระพุ้ง แก้ม   รส ตกค้าง ใน 

ลำ คอ ยาวนาน   และ ร้อน วาบ ไป ถึง ลำไส้   ไวน์ ใน สไตล์ นี้ จะ ผลิต ออก มา มี 

แอลกอฮอล์ ประมาณ   13 %   เป็น อย่าง น้อย   หาก ดื่ม แบบ ไม่มี สติ ก็ สามารถ 

เมา ได้ ใน ระยะ เวลา อัน รวดเร็ว   เพราะ เข้า สู่ กระแส เลือด ใน 

ร่างกาย ได้ รวดเร็ว กว่า เครื่อง ดื่ม แอลกอฮอล์ ชนิด อื่น   หาก ดื่ม ใน 

ปริมาณ ที่ เท่า กัน   นี่ ขนาด ว่า เป็น ไวน์ ฟรี นะ ครับ   หาก เป็น ไวน์ ที่ 

ท่าน อยาก จะ ซื้อ ดื่ม เอง สัก ขวด   ไม่ ว่า จะ เป็น โอกาส อะไร ก็ แล้ว 

แต่   จำเป็น อย่าง ยิ่ง ที่ ท่าน ต้อง มี ความ รู้ ใน เรื่อง ของ ไวน์ อยู่ บ้าง   

ไม่ อย่าง นั้น ซื้อ มา แล้ว ก็ อาจ จะ มา นั่ง เจ็บใจ ใน ภาย หลัง   หรือ 

แม้ว่า อาจ จะ เคย ดื่ม มา แล้ว ก่อน หน้า นี้   แต่ พอ ซื้อ มา ดื่ม เอง   แต่ 

ทำไม รสชาติ มัน ไม่ เหมือน ครั้ง ก่อน ล่ะ   มัน เกิด จาก อะไร กัน แน่  

วันนี้ผม จึง นำ เคล็ด ลับ ดีๆ   มา ฝาก สำหรับ ท่าน ใด ที่ จะ ซื้อ ไวน์ 

ไป ดื่ม กับ เพื่อน ฝูง   คน รู้ ใจ  อันดับ แรก ก็ ต้อง ตั้ง งบ ประมาณ ไว้ 

คร่าวๆ   กัน ก่อน ว่า   ไวน์ ที่ ท่าน จะ เลือก ซื้อ มี งบ ประมาณ เท่า 

ไหร่   ต่ำ สุด ก็ ไม่ เกิน   1,000   บาท ต่อ ขวด   หาก เป็น งบ ประมาณ 

นี้ ท่าน ก็ จะ พบ กับ ไวน์ มากมาย หลาก หลาย ยี่ห้อ   ทั้ง ไวน์ โลก 

เก่า จาก ประเทศ ใน ยุโรป   เช่น   ฝรั่งเศส     อิตาลี   เยอรมัน   สเปน   

กรีซ   สวิสเซอร์แลนด์   และ ไวน์ โลก ใหม่ จาก นานาประเทศ   ไม่ 

ว่า จะ เป็น   อเมริกา     ชิลี   ออสเตรเลีย   แอฟริกาใต้   นิวซีแลนด์      

ไทย   มากมาย จน จำ ไม่ หวาด ไม่ ไหว   เพราะ ไวน์ ใน กลุ่ม นี้ ที่ เรียก 

ว่า   Everyday   Wine   หรือ   Plonk   Wine   ถือ เป็น ไวน์ ที่ ซื้อ ง่าย 

ขาย คล่อง   หาก ท่าน จะ ซื้อ ไวน์ ใน กลุ่ม นี้   เน้น ดู ที่ พันธุ์ องุ่น เป็น 

หลัก ก่อน นะ ครับ   สำหรับ ไวน์ แดง พันธุ์ หลักๆ   ที่ รู้จัก กัน ดี   ก็ จะ 

มี ชี ราส ( Shiraz )   คา เบอร์ เน่   โซ วิญ อง (Cabernet   Sauvignon)   

ซาน จิ เว เซ่ ( Sangiovese)   เทม ปรานิ ลโญ  ( Tempranillo)   หาก 

ท่าน ชอบ ไวน์ แทน นิน แน่นๆ   รสชาติ แบบ   Full   Body   เต็ม ปาก ก็ 

เลือก พันธุ์ องุ่น ใน กลุ่ม นี้   แต่ ถ้า อยาก ได้ ไวน์ ที่ รสชาติ แบบ   Medium   

Body   แทน นิ นก ลางๆ   ลง มา หน่อย   ก็ อาจ จะ เลือก แมร์ โล ( Merlot)   

หรือ คา เบอร์ เน่   ฟ รอง ( Cabernet   Franc ) ,   เนบ บิ โอ โล่ ( Nebiolo ) ,   

ซิน ฟาน เดล ( Zinfandal ปิ โน   ทาจ ( Pinotag )   มี หลาก หลาย ประเทศ   

หลาก หลาย แบรนด์ ให้ เลือกสรร   แต่ ถ้า จะ ลิ้ม ลอง ไวน์ จำพวก   Light   

Body   ที่ แทน นิน ต่ำ   เน้น รสชาติ ผล ไม้ ( Fruity   Flavors )   ก็ ลอง 

มอง ไป ที่ องุ่น พันธุ์ ปิ โน  นัว ร์ ( Pinot   Noir )   เลย ครับ   แต่ ต้อง เพิ่ม งบ 

ประมาณ สัก หน่อย   อยู่ ประมาณ   1,500   บาท ต่อ ขวด สำหรับ ไวน์ 

ปิโน   นัว ร์ จาก โลก ใหม่ เช่น อเมริกา   นิวซีแลนด์   ออสเตรเลีย   แต่ ถ้า 

เป็น คลาสสิค ไวน์ จาก โลก เก่า จาก แคว้น เบอร์ กัน ดี   ของ ฝรั่งเศส ก็ 

ต้อง มี งบ ประมาณ   3,000   บาท ขึ้น ไป   ถึง จะ ได้ ลอง ลิ้ม ชิม รส ไวน์ จาก 

เบอร์ กัน ดี   ซึ่ง ถือ เป็น ไวน์ คลาสสิค ของ คอ ไวน์ ทั่ว โลก   

 

เซียน ไวน์ ทุก คน ต้อง เรียน รู้ ราย ละเอียด ของ ไวน์ จาก แคว้น เบอร์กันดี 

อย่าง ละเอียด ถึง ราก เหง้า   เพราะ ถ้า พูด ถึง ไวน์ ฝรั่งเศส แล้ว   ไวน์ จาก 

แคว้น เบอร์ กัน ดี มี ราย ละเอียด เยอะ มาก ที่สุด และ จำ ยาก ที่สุด   ทั้ง 

เขต การ ผลิต   ชื่อ ของ ไวน์ เนอ รี่   มาตรฐาน ของ เขต การ ผลิต   ลักษณะ 

เด่น ของ ไวน์ แต่ละ ตัว   นี่ แค่ พอ เป็น สังเขป นะ ครับ   หัน มา ดู ไวน์ ขาว 

กัน บ้าง   ถ้า อยาก จะ ไป เที่ยว ทะเล พร้อม กับ ซื้อ ไวน์ ขาว ไป ดื่ม กับ 

อาหาร ทะเล สดๆ   จะ เอา ไวน์ อะไร ดี   ถ้า เป็น แบบ ทั่วไป ก็ ต้อง เลือก 

ไวน์ ที่ ทำ จาก องุ่น พันธุ์ โซ วิญ อง   บ ลอง ( Sauvignon   Blanc)   ที่ มี 

ความ ดราย ( Dry )   หมาย ถึง   มี น้ำตาล เหลือ อยู่ ใน น้ำ ไวน์ น้อย มาก   มี 

แอ ซิด ที่ ค่อน ข้าง สูง   แอ ซิด ที่ ว่า นี้ ก็ คือ กรด เปรี้ยว นั่นเอง ครับ   พอ 

ดื่ม ไป แล้ว เอ็น ไซม์ หรือ ต่อม น้ำลาย ใน ปาก จะ มี การ ตื่น ตัว   หรือ 

เอา แบบ ง่ายๆ   ก็ คือ น้ำลาย สอ นั่นเอง   หาก เบื่อ โซ วิญ อง   บลอง 

จะ ลอง ไป ดื่ม เชนิ นบ ลอง   ( Chenin   Blanc )   แก้ เบื่อ ก็ ดี นะ ครับ   

เพราะ องุ่น พันธุ์ นี้ ปลูก ได้ ดี ใน บ้าน เรา   และ มี การ ผลิต ออก มา 

หลาย ราย จาก หลาย พื้นที่   ทั้ง ที่   อ . ภูเรือ   จ . เลย ,   อ . วัง น้ำ เขียว     

แถบ เขา ใหญ่   หรือ แม้ กระทั่ง ที่ หัวหิน   ผม เชื่อ ว่า เป็น ไวน์ อีก 

ตัว หนึ่ง ที่ นัก ดื่ม ชาว ไทย คุ้น เคย   แต่ ถ้า อยาก ดื่ม ไวน์ ที่ มี   Body   

เพิ่ม ขึ้น มา อีก หน่อย   ลอง เลือก ไวน์ จาก องุ่น พันธุ์ ชาร์ ดอน เน่ย์ 

( Chardonnay )   ที่ สามารถ ผลิต ได้ ทั้ง บ่ม โอ๊ค และ ไม่ บ่ม โอ๊ค   มี 

ความ หลาก หลาย ของ ทั้ง รส ทั้ง กลิ่น ของ ผล ไม้   ดอกไม้   

แอ ซิดกลางๆ   แต่ ถ้า ชอบ ผล ไม้ เป็น หลัก   แบบ ชนิด ที่ ว่า เปิด ออก 

มา แกว่ง ดม ก็ได้ กลิ่น ผล ไม้ เช่น   ลิ้นจี่   ลูก พีช   มะม่วง สุก   ก็ ต้อง 

เลือก ไวน์ จากองุ่ นกีเวิซ ทรามิ เนอ ร์   ( Gewurtztraminer )   ซึ่ง 

ไวน์ จาก องุ่น พันธุ์ นี้   เซียน ไวน์ หลาย ท่าน บอก ว่า   สามารถ ดื่ม คู่ 

กับ อาหาร ไทย ได้ ดี   แต่ ถ้า อยาก ได้ ความ หวาน หอม ที่ ปน มา กับ 

กลิ่น ของ แอ ปริ คอต   พีช   น้ำ ผึ้ง   ก็ ต้อง เลือก ไวน์ จาก องุ่น พันธุ์ 

รีสลิ่ง ครับ   แล้ว ท่าน จะ ประทับ ใจ ใน ไวน์ ที่ ทำ จาก องุ่น พันธุ์ นี้   แต่ 

ถ้า อยาก จะ ดื่ม ฉลอง กับ หวาน ใจ   เพื่อ เพิ่ม ความ หวาน   เลือก ไวน์ 

หวาน ไป เลย ครับ จะ เอา แบบ   Ice   Wine   ของ แคนาดา ที่ รู้จัก กัน 

ดี ก็ คือ ยี่ห้อ อิน นิสคิล ลิน   ( Inniskillin )   ที่ ผลิต จาก องุ่น สาย พันธุ์ 

วีดาล  ( Vidal) ,   รี สลิ่ง   ( Riesling )   คา เบอร์ เน่ย์   ฟ รอง   ( Caber-

net   Franc )   แต่ ราคา ค่าตัว ก็ อยู่ หลัก พัน ปลายๆ   ถึง หลัก หมื่น 

ครับ   ถ้า จะ หา หลัก พัน ต้นๆ   ก็ พอ จะ หา ได้ บ้าง   แต่ มี น้อย มาก ใน 

ท้อง ตลาด   เพราะ คอ ไวน์ บ้าน เรา ไม่ ค่อย ชอบ ไวน์ สไตล์ นี้ สัก เท่า 

ไหร่ ที่ เอ่ย มา ทั้งหมด นี้ แค่ เฉพาะ ไวน์ ขาว และ ไวน์ แดง เท่านั้น นะ 

ครับ   ยัง มี ไวน์ อีก หลาย ประเภท ที่ ยัง ไม่ ได้ เอ่ย ถึง   ขอ ยกยอด ไป 

ใน ฉบับ หน้า แล้ว กัน นะ ครับ   

 * ท่าน ใด อยาก จะ ซื้อ หา ไวน์ ใน ราคา ที่ ยุติธรรม   เรียก ว่า   Responsible   Price   ลอง 

แวะไป ที่ ร้าน ฝ้าย เงิน   ตั้ง อยู่ ที่ ชั้น สองอาคาร เมือง ไทย ภัทร   รัชดา 

Oh !   Wine  
 I   like   it .

เรื่อง อานนท์     วงษ์ เชียง

Taste
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ปัจจุบัน ไวน์ เกือบ ทุก ชนิด   ทุก ประเภท   ต่าง ผลิต ออก มา ใน สไตล์   Full   Body   หรือ ที่ นิยม 

เรียก ว่าไวน์หมัดหนักที่ คอ ไวน์ ใน บ้าน เรา ต่าง ชื่น ชอบ   เพราะ ได้ สัมผัส กับ รสชาติ ของ 

ไวน์ แบบ หนัก หน่วง   ถึง อก ถึงใจ  เวลาดื่มทีไรน้ำไวน์อบอวลไปทั่วโพรงปากและ

กระพุ้งแก้มรสตกค้างในลำคอยาวนานและร้อนวาบไปถึงลำไส้

 ถ้า พูด ถึง ไวน์ ฝรั่งเศส แล้ว   

ไวน์ จาก แคว้น เบอร์ กัน ดี มี 

ราย ละเอียด เยอะ มาก ที่สุด 

และ จำ ยาก ที่สุด 
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ฉาก สุดท้าย ของ   Bee   Gees 

 เมื่อ เดือน พฤษภาคม ที่ ผ่าน มา   มี ข่าว เศร้า สำหรับ แฟน เพลง ของ คณะ นัก ร้อง 

สามพี่น้อง   Bee   Gees   ทั่ว โลก ต่อ การ เสีย ชีวิต ของ โรบิน   กิ๊บ บ์   ผู้ จาก ไป ด้วย วัย   

62   ปี   

   เอ่ย ชื่อ โรบิน   กิ๊บ บ์ ใน ตอน นี้   ถึง เป็น หนุ่ม สาว ที่ ชอบ ฟัง เพลง สากล ก็ 

อาจ สงสัย ว่า   คุณ ลุง เป็น ใคร   แล้ว   Bee   Gees   นี่ มี เพลง ฮิต อะไร บ้าง   ขณะ ที่ คน 

รุ่น สี่ สิ บอัพ ขึ้น ไป   เพียง ได้ยิน ชื่อ   Bee   Gees   เสียง เพลง ฮิต มากมาย คง พรั่ง พรู 

ออก มา จาก ความ ทรง จำ   สม ตำแหน่ง วง ดนตรี ป๊ อบ อันดับ หนึ่ง ใน อดีต ที่ เคย โด่ง 

ดัง ยาวนาน กว่า ครึ่ง ศตวรรษ   พร้อม กับ สร้าง สถิติ เป็น วง ที่ มี ยอด จำหน่าย ผล งาน 

มากกว่า   200   ล้าน เหรียญ . . . จน ต้อง ยกย่อง ให้ เป็น ตำนาน ของ วงการ เพลง สากล 

ใน ระดับ เดียว กับ รา ชา ร็อค   แอนด์   โรล   เอ ล วิส   เพ รส ลี่ ย์ และ สี่ เต่า ทอง   The   

Beatles 

   โดย เฉพาะ ช่วง ดนตรี ดิส โก้ ครอง ตลาด เพลง ราว ปลาย ยุค ’ 70   ถือ เป็น ยุค 

ทอง ของ   Bee   Gees   ด้วย อัลบั้ม และ เพลง ฮิต ที่ พาเหรด ขึ้น ติด ชาร์ ตอ ย่าง ต่อ เนื่อง   

ถึง ขั้น ต้อง บอก ว่า   ใน ตอน นั้น   ไม่ ว่า จะ อยู่ มุม ไหน ของ โลก   ต้อง ได้ยิน เสียง เพลง 

ของ พวก เขา   แม้ กระทั่ง วงการ ภาพยนตร์   Bee   Gees   ก็ ยัง ข้าม ไป สร้าง สถิติ ด้วย 

อัลบั้ม ซาวด์ แทร็ค ขาย ดี ที่สุด อย่าง   Saturday   Night   Fever 

   ยุค ’ 70   เป็น เพียง ฉาก หลัง ใน ความ สำเร็จ ของ โรบิน   กิ๊บ บ์ และ   The   

Bee   Gees   ฉาก แรก ของ สามพี่น้อง ย้อน กลับ ไป ไกล กว่า นั้น ตั้งแต่ ปลาย ยุค ’ 

60   เมื่อ แบ รี่ พี่ ใหญ่   และ น้อง ชาย ฝาแฝด   โร บิน กับ มัว ริซ เดิน ทาง ข้าม ทวีป จาก 

ออสเตรเลีย มา แสวงหา ชื่อ เสียง ที่ อังกฤษ ใน ปี   1966   โดย มี ความ สำเร็จ ใน บ้าน เกิด 

กับ เพลง   Spicks   and   Specks   เป็น ใบเบิก ทาง   ขณะ นั้น พี่ ใหญ่ แบ รี่ อายุ   20   ปี   

ขณะ ที่ สอง แฝด เพิ่ง จะ แค่   17   ปี 

   และ ทันที ที่ ออก อัลบั้ม   Bee   Gees ’   1st   ผล งาน ระดับ สากล ชุด แรก ใน ปี 

ต่อ มา   สามพี่น้อง ก็ มี   New   York   Mining   Disaster   1941   เป็น เพลง ฮิต เพลง แรก   

ตาม ด้วย   To   Love   Somebody   และ   Holiday   

ขณะ ที่ ตัว อัลบั้ม ติด อัน ดัน ท็อป เท็ นทั้ง ใน อังกฤษ 

และ อเมริกา   รวม ทั้ง ออสเตรเลีย บ้าน เกิด   เพลง 

ส่วน ใหญ่ เป็น เพลง ที่ แบ รี่ และ โร บิน ร่วม กัน แต่ง   

ด้วย ซาวด์ ดนตรี ป๊ อบ ฟัง ง่าย เน้น เมโลดี้ รื่น หู   โดย 

มี เสียง ร้อง ประสาน โดด เด่น เป็น ลาย เซ็น ของ   

Bee   Gees   มา ตลอด 

   จาก นั้น พวก เขา ก็ มี เพลง ฮิต ติด อันดับ 

ต่อ เนื่อง ตลอด ช่วง ปลาย ยุค ’ 60   หลาย เพลง ยัง 

คง รู้จัก คุ้น เคย กัน ดี ใน บ้าน เรา จน ทุก วัน นี้     ทั้ง   

Massachusetts ,   Words ,   I’ve   Gotta   Get   a   

Message   to   you ,   First   of   May ,   I . O . I . O .   โดย 

เฉพาะ   I   Started   a   Joke   ถือ เป็น หนึ่ง ใน เพลง 

สากล ระดับ อมตะ นิ รัน ดร์ กาล ทุก ยุค สมัย   กับ เนื้อ 

เพลง ที่ ใช้ ภาษา ง่ายๆ   ทว่า กิน ใจ ลึก ซึ้ง   ขณะ ที่ 

ดนตรี แบบ โฟล์ค ก็ เป็น บท เรียน สามัญ ให้ มือ ใหม่ 

หัด เล่น กีต้าร์ มากว่า   40   ปี แล้ว   และ ส่วน สำคัญ ที่ 

ทำให้ เพลง ฮิต เหล่า นี้ ไพเราะ น่า ฟัง ก็ มา จาก เสียง 

ร้อง หวานๆ   ของ โร บิน ที่ สามารถ บีบ เสียง เค้น 

อารมณ์ ได้ น่า ฟัง มาก   จน ถือว่า ผล งาน ของ   Bee   Gees   ใน ยุค ’ 60   บทบาท เด่น 

ตก เป็น ของ โร บิน มากกว่า คน อื่น 

   เมื่อ ก้าว สู่ ยุค ’ 70   สถานภาพ วง ยอด นิยม ของ   Bee   Gees   กลับ พลิก 

ผัน   เมื่อ เพ ลง ป๊ อบ ใสๆ   ฟัง สบาย ของ พวก เขา กลาย เป็น ซาวด์ พ้น สมัย   ช่วง ห้า 

ปี แรก สามพี่น้อง มี เพลง ฮิต แค่   2   เพลง คือ   How   Can   You   Mend   a   Broken   

Heart   กับ   Run   to   me   ต้อง รอ จนถึง ปี   1975   Bee   Gees   ถึง มี เพลง ฮิต อีก ครั้ง 

กับ   Jive   Talkin ’   และ   Night   on   Broadway   จาก อัลบั้ม   Main   Course   ตาม 

ด้วย   You   Should   Be   Dancing   กับ   Love   So   Right   จาก   Children   of   the   

World   ด้วย แนว เพลง ที่ เปลี่ยน ไป ตาม ยุค สมัย อย่าง ชัดเจน   จาก ความ คิด ของ 

พี่ ใหญ่ ที่ นำ ซาวด์ ดนตรี เต้นรำ แบบ โซล มา ผสม ผสาน กับ ลาย เซ็น เพ ลง ป๊ อบ ของ 

พวก เขา   โดย สร้าง จุด เด่น ใหม่ จาก เสียง ฟอล เซต โต้ เล็ก แหลม แบบ คน ดำ ของ แบ รี่   

ทำให้ บทบาท ของ โร บิน ที่ เคย โดด เด่น ใน ฐานะ เสียง ร้อง นำ ลด น้อย เพียง แค่ คอรัส 

เท่านั้น 

   กับ แนวทาง ใหม่ ช่วย ให้   Bee   Gees   โด่ง ดัง กว่า เดิม เสีย อีก   เมื่อ 

ประจวบ เหมาะ กับ การ มา ถึง ขอ งดิส โก้ ที่ เพลง ของ   The   Bee   Gees   รองรับ 

จังหวะ สนุกสนาน ของ ดนตรี แนว นี้ ได้ อย่าง ดี   ด้วย ความ สำเร็จ ของ ภาพยนตร์ 

และ ซาวด์ แทร็ค   Saturday   Night   Fever   ใน ปี   1978   ตาม มา ด้วย   Spirit   Hav-

ing   Flown   อัลบั้ม ที่ มี แต่ เพลง ฮิต ทั้ง ชุด 

   กระทั่ง พ้น ยุ คดิส โก้ ไป แล้ว   Bee   Gees   ก็ ยัง มี ผล งาน อย่าง ต่อ เนื่อง สม 

กับ เป็น วง ขึ้น หิ้ง   จนถึง อัลบั้ม สุดท้าย   This   is   Where   T   Come   In   ใน ปี   2001   

สามพี่น้อง ก็ ตัดสิน ใจ ปิดฉาก   Bee   Gees   ลง 

  หลัง จาก ยุติ การ ทำงาน ใน นาม   Bee   Gees   โร บิน ก็ หัน ไป ออก ผล งาน 

เดี่ยว   พร้อม กับ มี อัลบั้ม   Magnet   ใน ปี   2003   ซึ่ง เป็น ช่วง เวลา ไล่เลี่ย กับ การ จาก 

ไป ของ มัว ริ ซด้วย ผล จาก หัวใจ วาย 

   กระทั่ง วัน ที่   20   พฤษภาคม   2012   โรบิน   กิ๊บ บ์ ก็ ต้อง อำลา ตาม แฝด ผู้ 

น้อง ของ เขา ไป   หลัง จาก ที่ ต่อสู้ กับ โรค มะเร็ง อย่าง เข้ม แข็ง มา นาน . . . ตำนาน ของ   

Bee   Gees   ได้ ลา ลับ ไป อีก หนึ่ง ดวง 

 

ฉากสุดท้ายของ  Bee   Gees
ช่วง ดนตรี ดิส โก้ ครอง ตลาด เพลง ราว ปลาย ยุค   ’ 70   ถือ เป็น ยุค ทอง ของ   

Bee   Gees   ด้วย อัลบั้ม และ เพลง ฮิต ที่ พาเหรด ขึ้น ติด ชาร์ ตอ ย่าง ต่อ เนื่อง   

ถึง ขั้น ต้อง บอก ว่า   ใน ตอน นั้น   ไม่ ว่า จะ อยู่ มุม ไหน ของ โลก   ต้อง ได้ยิน 

เสียง เพลง ของ พวก เขา

เรื่อง รุ่งโรจน์
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คุณ วา ริน ทร   เต พละ กุล   หรือ คุณ น้อย   แห่ง ชลบุรี   อิ ซูซุ   

กรุ๊ป   เป็น อีก หนึ่ง หญิง สาว เก่ง   ที่ เรา มี โอกาส ได้ พูด คุย   

ตำแหน่ง บน นามบัตร ของ เธอ คือ   Director   ซึ่ง คุณ น้อย 

บอก ว่า สำหรับ งาน บริหาร และ การ ขับ เคลื่อน องค์กร นั้น   

เธอ ชอบ ที่ จะ ยืน อยู่ เบื้อง หลัง มากกว่า 

 

 เมื ่อ แรก พบ กัน คุณ น้อย เป็น กันเอง และ พูด คุย สนุก- 

สนาน ดู เป็น หญิง สาว ที่ ร่าเริง  กระฉับกระเฉง   ไม่ แปลก- 

ใจที่ คุณ น้อย จะ เปิด เผย ให้ ฟัง ว่า เธอ เป็น นัก เดิน ทาง ตัวยง   

ชอบ ท่อง เที่ยว   ไม่ เพียง เท่านั้น เธอ ยัง เป็น บล็อค เกอร์   

เขียน เรื่อง ราว ประสบการณ์ การ เดิน ทางใน แต่ ละ ทริป 

สู่เพื่อนฝูง   ให้ ได้ อ่าน เล่น   ด้วย เหตุ นี้ เมื่อ คน รอบ ข้าง จะ 

ออก เดิน ทาง ท่อง เที่ยว จึง มัก จะ โทร ขอ คำ แนะนำ จาก เธอ 

เสมอ 

 

 ชลบุรี   อิ ซูซุ   กรุ๊ป   นับ ได้ ว่า เป็น ผู้ บุกเบิก ราย แรก ของ ภาค 

ตะวัน ออก อย่าง แท้จริง   ปัจจุบัน ใน ชลบุรี   มี   7   สาขา   

ระยอง   1   สาขา   และ กำลัง จะ เปิด เพิ่ม อีก หนึ่ง สาขา ใน 

เร็ว วัน นี้   ส่วน ใน กรุงเทพฯ   มี อีก   4   สาขา   นอกจาก ตัว คุณ 

น้อย ที่ มุ่ง มั่น ดูแล ธุรกิจ ของ ครอบครัว แล้ว   ยัง มี พี่ ชาย อีก 

สอง คน ที่ แบ่ง กัน ดูแล งาน ด้าน การ ขาย และ บริการ   พี่ สาว 

ที่ ช่วย ดูแล งาน ด้าน บัญชี และ การ เงิน   ช่วย กัน ขับ เคลื่อน   

ชลบุรี   อิ ซูซุ   กรุ๊ป   ให้ ก้าว ไกล ไป ใน ธุรกิจ ยาน ยนต์ รถ 

กระบะ ที่ นับ วัน จะ มี การ แข่งขัน ทาง ด้าน การ ตลาด ที่ เข้ม 

ข้น ขึ้น เรื่อยๆ 

 คุณ น้อย บอก ว่า สำหรับ   ชลบุรี   อิ ซูซุ   กรุ๊ป   นอกจาก จะ เน้น การ พัฒนา 

ทรัพยากร บุคคล ภายใน องค์กร ให้ มี คุณภาพ แล้ว   ยัง มุ่ง เน้น งาน บริการ ที่ ส่ง 

มอบ สู่ ลูกค้า   โดย ความ พึง พอใจ ของ ลูกค้า ต้อง มา เป็น อันดับ หนึ่ง เสมอ 

 

 สำหรับ แนว ความ คิด ใน การ ทำงาน   และ บริหาร องค์กร ของ คุณ น้อย   เธอ 

กล่าว ว่า   มุ่ง เน้น ใน การ สร้าง คน ให้ มี ความ สามารถ   มี ความ รัก ใน องค์กร   

สมาชิก ใน องค์กร เป็น คน ดี ของ สังคม   ทุก คน ที่มา อยู่ กับ   ชลบุรี   อิ ซูซุ   กรุ๊ป   

ต้อง มี ความ สุข   มี คุณภาพ ชีวิต ที่ ดี ขึ้น   ใน ยาม ที่ เรา ไม่ อยู่   องค์กร ต้อง 

สามารถ ดำเนิน ต่อ ไป ด้วย ตนเอง ได้   และ ท้าย ที่สุด คือ ต้อง มี การ ดำเนิน การ 

อย่าง โปร่งใส 

 

 สำหรับ การ ร่วม งาน กัน ระหว่าง   ชลบุรี   อิ ซูซุ   กรุ๊ป   กับ   ภัทร ลิส ซิ่ง นั้น   เป็น 

ไป อย่าง ราบ รื่น   ตลอด ระยะ เวลา ตั้งแต่ แรก เริ่ม จนถึง ปัจจุบัน ทุก อย่าง เป็น 

ไป ด้วย ดี   เพราะ ทั้ง   ชลบุรี   อิ ซูซุ   กรุ๊ป   และ ภัทร ลิส ซิ่ง   ล้วน ต่าง มุ่ง เน้น ส่ง 

มอบ งาน คุณภาพ สูงสุด สู่ ลูกค้า เฉก เช่น เดียวกัน   และ ต่าง คำนึง ถึง การ ทำงาน 

อย่าง โปร่งใส ระหว่าง กัน เสมอ มา 

 

  

ชลบุรีอิซูซุกรุ๊ปและภัทรลิสซิ่งล้วนต่างมุ่งเน้นส่งมอบงานคุณภาพ

สูงสุดสู่ลูกค้าเฉกเช่นเดียวกันและต่างคำนึงถึงการทำงานอย่างโปร่งใส

ระหว่างกันเสมอมา

 ชลบุรี   อิ ซูซุ   กรุ๊ป

คุณ วา ริน ทร   เต พละ กุล
DIRECTOR

ชลบุรี อิซูซุ กรุ๊ป

Service
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