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 ก่อนปลายปีนี้เดินทางมาถึง เชื่อว่าคน
กรุงเทพฯ หลายคน แรกเริ่มคงจะไม่มั่นใจนักกับ
สถานการณ ์น�้ าท ่วมว ่าจะเกิด ข้ึนซ�้ าหรือไม ่ 
หลายคนเปลี่ยนอุปนิสัยมาสนใจติดตามข่าวสาร
พยากรณ์อากาศ รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพายุที่ก่อตัวใน
มหาสมุทร เฝ ้าจับตามองดูการเคลื่อนไหว
เส้นทางการเคลือ่นตวั บ้างเพือ่เตรียมตวัรบัมอื และ
ไม่น้อยที่เพียงอยากรู้เรื่องราวไว้พูดคุย แน่นอนว่า
บางคนถูกข่าวสารจ�านวนมากท�าเอาวิตกเกินกว่า
ควรจะเป็น เพราะไม่รู้ว่าข้อมูลใดเป็นจริงและ
เชื่อถือได้ แต่ส�าหรับปีนี้นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่
ประเทศไทยไม่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
หนักหนาสาหัสเหมือนปีที่แล้ว ซึ่งท�าให้ปีใหม่ปีนี้
เราน่าจะได้ฉลองปีใหม่กันอย่างสบายอกสบายใจ
มากกว่าปีที่ผ่านมา
 ส� าห รับผู ้ ประกอบการธุ รกิ จ การที่
สถานการณ์ภาคการเมืองในปีนี้ไม่วุ่นวายมากจน
เกนิไป นัน่ย่อมเป็นสิง่ทีด่สี�าหรบัการด�าเนนิการทาง
ธุรกิจ ประเทศไทยบอบช�้า เชื่องช้า ตามหลัง
เพื่อนบ้านมานานพอสมควรแล้ว ถึงเวลาที่ทุกคน
ควรจะหนัมาร่วมมือกนัอย่างจริงจงั ใช้ชวีติร่วมกนั
ในสังคมอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย เคารพในกฎกติกา 
เคารพในกฎหมาย เพื่อที่ในปีหน้าเราจะได้ร่วมกัน
มุ ่งมั่นน�าพาประเทศชาติให้ก้าวหน้า และเป็น
สงัคมไทยทีน่่าอยูอ่าศยัเช่นทีค่รัง้หนึง่เราเคยเป็นมา 
 ส�าหรับปลายปีนี้ในช่วงวันหยุดยาว หวังว่า
ทุกท่านคงจะได้ใช้เวลากับครอบครัวและคนรัก 
เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
ฉบับนี้นอกจากเร่ืองราวของยานยนต์สองคันที่เพิ่ง
เข้าสู่ตลาดในช่วงก่อนปลายปีอย่าง Nissan Sylphy 
และ BMW 3 Series แล้ว คอลัมน์ท่องเที่ยวเรา
พาไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติหลัง
ได้รับน�า้ฝนมาเตม็ที ่เม่ือย่างเข้าสูฤ่ดหูนาว ดอกไม้
นานาพันธ์ุก็ปรากฏโฉมแต่งแต้มแผ่นดินอีสานให้
งดงาม เหมาะอย่างยิ่งที่จะแวะไปพักผ่อนเที่ยวชม 
ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับช่วงเทศกาล
วันหยุดปลายปี ช่วงเวลาอากาศดีๆ ไม่ว่าจะเลือก
ไปพกัผ่อนทีไ่หนก็ตามทคีรบั รวมทัง้มคีวามสขุกับ
เรื่องราวที่เราน�ามาฝากในฉบับนี้ครับ

พิภพ กุนาศล

กรรมการผู้จัดการ

Message From Executive
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ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์เมืองไทย-ภัทร ครั้งที่ 9

	 รู ด ม่ า น ปิ ด ฉ า ก ไปแล้ ว กั บ ก า ร แ ข่ ง ขั น
ฟุตบอลเมืองไทย-ภัทร	 ซึ่งหนนี้จัดติดต่อกันมาเป็น
ครั้งที่ 	 9	 ที่สนาม	 Super	 Kick	 โดยมีทีมทั้งหมด	
4	 ทีม	 ประกอบด้วย	 บริษัท	 ภัทรลิสซิ่ ง 	 จำากัด	
(มหาชน)	 บริษัท	 หลักทรัพย์ภัทร	 จำากัด	 (มหาชน)	
บริษัท	 เมืองไทยประกันชีวิต	 จำากัด	 	 (มหาชน)	 	 และ	
บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	

	 ในส่วนระดับความเข้มข้นของเกมการแข่งขัน
คงยังตื่นเต้นสนุกสนานเร้าใจ	 ลุ้นกันจนนัดสุดท้าย	
แบบที่ว่าแต่ละทีมไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว	แม้
ผลสรุปจะไม่เป็นไปตามที่เราหวังไว้	แต่มิตรภาพต่างๆ	
ระหว่างพนักงานของเราเอง	และพนักงานแต่ละบริษัท
นัน้คงเหมอืนเดมิ	เต็มไปด้วยความสนกุสนานเกนิกวา่ที่
คาดหวังในผลการแข่งขันใดๆ			

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง อบรมผู้บริหารระดับต้น กับหลักสูตร 
Leadership Challenge 

	 จากการขยายตัวของธุรกิจลิสซิ่ งที่ เพิ่มมากขึ้น	
พร้อมความคาดหวังใน	 AEC	 ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปี
ข้างหน้าเป็นเรื่องที่บริษัทฯ	ตระหนักถึงและวางแผนเสมอมา	
การสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่จึงจำาเป็นสำาหรับอนาคต	 เพื่อเตรียม
ความพร้อมสำาหรับการแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงมากขึ้น	
หลกัสตูร	Leadership	Challenge	นีจ้ะเปน็สว่นหนึง่ในหลายๆ	
ระบบเทรนนิ่งที่เราจัดเตรียมไว้ให้สำาหรับพนักงานของเรา	

	 โดยหวังว่าจะเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง	 เต็มไปด้วย
ความรู้	กบัวฒันธรรมองคก์รใหม่ๆ 	คนรุ่นใหม	่และจดุมุง่หมาย
สูงสุด	คือ	สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าซึ่งเป็นส่ิงที่เรามุ่งหวัง
เสมอมา
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นักวิทยาศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่ง
ฟอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ท�าการวิจัยโดย
ได้ท�าเครื่องหมายไว้บนตัวฉลาม และติดตามเก็บ
ข้อมูลการเดินทางของพวกมันมาท�าการวิเคราะห์ 
ข้ อมู ลที่ ไ ด้ ม านั้ นท� า ให้ นั ก วิ ทยาศาสตร์ ค้ น
พบว่า ฉลามบางชนิดเดินทางด้วยเส้นทางที่แน่นอน
ราวกบัวา่พวกมนัเดนิตามแผนทีใ่นสมอง โดยเฉพาะ
กับฉลามที่เดินทางไกลๆ เช่น พวกฉลามเสือ ซึ่ง
สามารถว่ายกลับไปยังสถานที่เกิดของมันที่อยู่ไกล
ออกไปถึง 50 กิโลเมตรได้อย่างแม่นย�า แต่ในขณะ
เดียวกันกับฉลามบางชนิด เช่น ฉลามปะการัง
ครีบด�าที่มักไม่ค่อยเดินทางไกลๆ ดูเหมือนว่ามันจะ
ไม่มีความสามารถทางด้านนี้ติดตัว 

ข้อมูลจาก SCIENCE ILLUSTRATED MAGAZINE

คุณรู้หรือไม่ ฉลามท่องไปในท้องทะเลกว้างใหญ่ ด้วยแผนที่ในสมองของมัน

คุณเป็นนักกีฬาตัวจริง หรือเป็นพวกคลั่งไคล้การออกก�าลังกาย 
โดยเฉพาะกีฬาว่ายน�้า ถ้าหากว่าใช่ หรือมีแนวโน้มว่าก�าลังหลงรักการ
ออกก�าลงักายในสระว่ายน�า้อยู ่เราขอแนะน�าให้รูจ้กัผูช่้วยทีม่ชีือ่ว่า Pool 
Shark จาก Garmin Swim
นี่คือนาฬิกาที่จะช่วยจับเวลา นับรอบการว่ายน�้าของคุณ รวมทั้งระยะ
ทางทั้งหมดที่คุณว่ายในแต่ละครั้งที่ลงสระ นอกไปจากนั้นมันยังน�าค่า
ต่างๆ ที่เก็บให้คุณ ไปแสดงเป็นกราฟแสดงประสิทธิภาพในการว่าย
แต่ละครั้งของคุณ ที่ส�าคัญมันยังสามารถบอกได้ด้วยว่าคุณว่ายท่าอะไร
อยู่

ราคาประมาณ  6,400 บาท 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.gramin.co.th

ในที่สุดการบินไทยก็ได้รับมอบยักษ์ใหญ่ A380 เป็นที่เรียบร้อย
และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยเป็นลำาแรกจากทั้งหมด 6 ลำา 
A380 นับเป็นเครื่องบินที่มีความทันสมัย สามารถบรรจุผู้โดยสารได้
จำานวนมาก ลดตน้ทนุและเชือ้เพลงิในการเดนิทางของสายการบนิลง 
ภายในยังเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกที่ทันสมัยมากมาย 
นับเป็นที่สุดของยักษ์ใหญ่แห่งการบินเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง

Swim

Around Us
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SEIKO ASTRON GPS SOLAR  

Seiko รุ่นนีม้คีวามพิเศษทีน่่าสนใจ ข้อทีห่นึง่ มนัใช้พลงังานจากแสงอาทติย์
ต่อมาคือความแม่นย�าเที่ยงตรงในการบอกเวลาของเจ้านาฬิกาเรือนนี้ซึ่ง
มาจากการใช้สัญญาณดาวเทียม หากคุณเป็นนักเดินทางที่ต ้องไป
ต่างประเทศบ่อยคร้ัง หรือเป็นนักธรุกจิทีต้่องบนิข้ามเส้นเวลาไปประเทศโน้น 
มาประเทศนี้บ่อยๆ เจ้านาฬิกาเรือนนี้ใช้เวลาแค่ 1 วินาที เพียงแค่การ
กดปุ่มเมื่อคุณถึงจุดหมายปลายทางมันจะเปลี่ยนเป็นเวลาของประเทศ
ปลายทางที่คุณอยู่ทันทีด้วยความแม่นย�า ว้าว 

ราคาโดยประมาณ 77,000 บาท / Seiko.co.th

SEIKO  ASTRON  GPS  SOLAR
WATCH
Preview
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BMW New 3 Series	มีให้เลือกสามรูปแบบ	คือ	
Sport	Line,	Luxury	Line,	Modern	Line	ซึ่งจะมี
รายละเอียดภายนอกและภายในแตกต่างกัน	 ใน
อารมณ์และสสีนัวสัด	ุคนัทีเ่ราได้มาทดลองขบัเป็น	
Modern	 Line	 ซ่ึงรูปแบบการตกแต่งภายในคุม
โทนไว้ด้วยโทนสีอ่อน	BMW	บอกว่าโทนสีภายใน
ห้องโดยสารของ	 Modern	 Line	 ให้ความรู ้สึก
ร่วมสมยั	ให้บรรยากาศของความโอ่อ่ากว้างสบาย

การปรับเปลี่ยนเส้นสายด้านหน้าของรูปทรงทั้ง
ด้านหน้าและข้าง	ทำาให้	BMW	New	3	Series	ให้
อารมณ์	Sport	Sedan	ที่ปราดเปรียว	และหรูหรา

ที่โดดเด่นเสมอมาคือ	 เครื่องยนต์	 BMW	New	
3	 Series	 มีหัวใจหลักเป ็นเครื่องยนต์ดี เซล	
2.0	 ลิตร	 4	 สูบ	 ทวินเทอร์โบ	 พละกำาลังและ
การตอบสนองเม่ือได้ทดลองขับ	บอกได้คำาเดียว
ว่าน่าประทับใจมาก	 ประหยัด	 รวมทั้งยังลด
การปล่อยไอเสียสู ่บรรยากาศด้วย	 อัตราการ
เผาผลาญเช้ือเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่	 22.7	 กิโลเมตรต่อ
ลิตร

Drive New Model

สนใจ BMW 3 SERIES SEDAN 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด 
โทร.02 290 7575 ต่อ 102,423,456
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ความสนุกสนานหลังพวงมาลัยของ	 BMW	
New	 3	 Series	 ผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนจาก
โหมดปกติไปสู ่โหมด	 Sport	 เพียงเลือก
กดปุ ่มเปลี่ยนโหมดขับขี่แบบสปอร์ตจาก
ฟังก์ชั่น	 Driving	 Experience	 Control	
ที่ เป ็นอุปกรณ ์มาตรฐาน	 ติดตั้ งที่แผง
คอนโซลกลาง	 เครื่องยนต์และระบบสั่งการ
จะถูกปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองการขับขี่
สูงสุด	 ด้วยการปรับค่าของระบบสั่งการที่
บนัทกึไว้โดยวศิวกรให้สมัพนัธ์กบัเครือ่งยนต์	
เปลี่ยนสไตล์การทำางานของเคร่ืองยนต์ให้
แรงบิดสูงที่รอบตำ่า	 อัตราเร่งสูงขึ้น	 ระบบ
กันสะเทือนที่ทำางานแบบสปอร์ต	 เพิ่มความ
มั่นคงและการยึดเกาะถนน	 รองรับการขับข่ี
ที่เต็มสมรรถนะและการขับขี่ที่สนุกกว่าด้วย
จังหวะการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติที่ เร ้าใจ	
ตอบสนองอัตราเร่งอย่างลงตัว

New	3	Series	 มีฟังก์ช่ัน	Auto	Start	 Stop	
ในขณะที่ติดอยู่ในสภาพการจราจรที่ติดขัด
ชั่วโมงเร่งด่วน	บ่อยครั้งที่เครื่องยนต์ต้องอยู่
ในรอบเดนิเบาเป็นเวลานาน	เป็นการสูญเสีย

เชื้อเพลิงไปแม้ไม่ได้เคลื่อนตัว	 ระบบตัดการทำางานของ
เครื่องยนต์อัตโนมัติ	 จะทำาการดับเครื่องยนต์เมื่อรถจอด
อยู่กับที่	เพื่อลดการสูญเสียพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์
อัตโนมัติ	 ระบบอัจฉริยะจะส่ังการเมื่อเครื่องยนต์ทำางาน
ในสภาวะท่ีไม่ต้องใช้กำาลังเท่าน้ันจึงไม่ส่งผลต่อระบบ
ความปลอดภัยและความสะดวกสบายอื่นๆ	ของรถ	 โดย
เครื่องยนต์ยังคงทำางานต่อเนื่อง	เพื่อให้ระบบปรับอากาศ
ทำางานได้ตามอณุหภมูทิีต่ัง้ไว้	และแม้ในรุน่เกยีร์ธรรมดา	
เมื่อเครื่องยนต์ดับลงด้วยระบบอัตโนมัติ	 เพียงแค่ท่าน
ถอนเบรก	หรอืเหยยีบคลทัซ์ระบบจะทำาการสตาร์ทเครือ่ง
ให้พร้อมทำางานในเสี้ยววินาที	 เพื่อลดการสิ้นเปลืองและ
มลภาวะ	แรกที่ระบบทำางานอาจตกใจว่าเครื่องยนต์ดับ	
แต่ไม่นานนักผู้ขับขี่ก็จะคุ้นเคย	สามารถช่วยลดการสิ้น
เปลืองพลังงานได้อย่างดี

BMW	3	Series	Sedan	 เป็นรุ่นที่มีแฟนพันธ์แท้จำานวน
มากทีเดียว	 การมาถึงของโฉมใหม่นี้	 บอกได้คำาเดียวว่า	
มันเป็นสุดยอดยานยนต์ที่ขับสนุก	และลืมไม่ลงจริงๆ	กับ
ประสบการณ์หลงัพวงมาลยั	New	BMW	3	Series	Sedan

THE BMW 3 Series
SEDAN
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Sylphy	สำาหรับเรานิสสันรุ่นนี้มีชื่อเรียกแปลกหูอยู่
บ้าง	นับเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่นิสสันประเทศไทยปล่อย
ออกสู่ตลาด	หลังจากประสบความสำาเร็จกับ	Eco	Car	
อย่าง	March	ที่นิสสันทำาโฆษณาว่ามียอดขายหนึ่ง
แสนคันเป็นที่เรียบร้อย

ด้านหน้าของ	Sylphy	ดูโฉบเฉี่ยวลงตัว	ด้านข้างนั้น
ดูละม้ายกับรุ่น	Almera	อยู่บ้าง	รุ่นที่เรานำามาขับ
ทดสอบ	เป็นตัวท็อป	ภายในนั้นถือว่านิสสันทำาได้ดี
ทีเดียวกับวัสดุตกแต่งที่ดูมีคุณภาพ	ระบบแผนที่
นำาทางใช้งานง่าย	ระบบเครื่องเสียงมีกำาลังขับและ
ให้เสียงที่ดี	เสียดายที่เบาะนั่งไม่ยอมติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ามาให้	เทียบกับคู่แข่งอีกสองค่ายกับรถในรุ่น
เดียวกัน	เชื่อว่านิสสันจะสามารถเพิ่มจำานวนลูกค้า
ได้มากกว่าที่เคยเป็นมากับรุ่นเดิมที่ตกเป็นรอง
อย่างมากในอดีตที่ผ่านมา	ในช่วงปีสองปีนี้ถือว่า
นิสสันประเทศไทยปรับตัวจากเดิมในสนามแข่งขัน	
ผู้บริโภคน่าจะได้ประโยชน์จากการแข่งขันกันในแง่
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่าเพิ่มมากขึ้น

เราขับมันไปตามทางหลวงสายใต้	โดยตั้งจุดหมาย
เอาไว้ที่ราชบุร	ีซึ่งน่าจะพอที่จะทำาให้เราได้ทดสอบ
ความเร็วกับเส้นทางยาวๆ	เครื่องยนต์ตอบสนองได้ดี
แม้จะไม่หวือหวามาก	ช่วงล่างค่อนข้างนิ่ม	เบาะหนัง
ในรุ่นที่เราได้มานั่งสบาย	แม้ว่าเมื่อมองด้วยสายตา
รู้สึกว่าที่นั่งตอนหลังจะแคบ	แต่เมื่อได้ทดลองเข้าไป
นั่งจริง	ปรากฏว่ากว้าง	นั่งสบาย	ที่เก็บของด้านหลัง
กว้างขวางมาก	เพียงพอสำาหรับสัมภาระเหลือเฟือ
ทีเดียว

ในเมืองราชบุรีที่บางช่วงมีรถมาก	และกับเส้นทาง
แคบๆ	Sylphy	สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว	หาก
เบื่อโตโยต้า	ไม่ชอบอะไรที่หวือหวาโฉบเฉี่ยวจากค่าย
ฮอนด้า	Sylphy	จากนิสสัน	เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

*ระบบนำาทางมีให้เฉพาะในตัวท็อป	1.8	V	NAVI	CVT

สนใจ Nissan Sylphy 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด 
โทร.02 290 7575 ต่อ 102,423,456
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Burma	พม่า	 หรือช่ือเรียกอย่างเป็นทางการ
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์	หากจะว่า
กันตามหนังสือเรียนประวั ติศาสตร ์ใน
ช้ันเรียน	 เช่ือว่าหลายคนคงจะมีชุดข้อมูล

ความรู้พื้นฐานที่เก่ามากๆ	ที่คล้ายๆ	กันอยู่ชุดหนึ่ง	จาก
ห้องเรียนสมัยเยาว์วัย

แต่เนือ่งด้วยโลกก้าวไปข้างหน้า	มสีิง่ใหม่ๆ	เกดิข้ึน	
มีความรู้ใหม่ๆ	 ให้แสวงหาจากช่องทางต่างๆ	มากมาย	
(หลายคนจึงรู้สึกว่าเนื้อหาแบบเรียนประวัติศาสตร์ของ
เราควรจะนำาเสนอมิติอื่นๆ	 กันบ้าง)	 ข้อมูลหลายอย่าง
เกีย่วกบัประเทศพม่า	จึงนบัเป็นข้อมลูทีใ่หม่มากกบัผูค้น
จำานวนไม่น้อย	 อาทิ	 หลายคนไม่เคยทราบมาก่อนเลย
ว่ายอดเขาทางด้านเหนือของประเทศพม่านั้นมีหิมะ

ประเทศพม่าประกอบรวมเข้าไว ้ด ้วยกันของ
ชนชาติท่่ีหลากหลาย	แบ่งเป็นรัฐและเขตการปกครองมี	
ทั้งหมด	7	เขต	6	รัฐ

ปัจจุบันรัฐบาลทหารพม่า	 ได้ย้ายเมืองหลวงจาก
ย่างกุง้	ไปอยูท่ี	่กรงุเนปีดอ	(Naypyidaw)	โดยมทีางหลวง
หมายเลขแปดเชื่อมกับย ่างกุ ้ง	 บรรดาส่ือมวลชน
ต่างประเทศ	 มักจะขนานนามเมืองหลวงใหม่แห่งน้ีว่า	
“เมืองทหาร”

สิง่ทีโ่ดดเด่นของพม่า	อนัเป็นทีป่ระจักษ์ต่อสายตา
นานาชาติ	 คือ	 อารยธรรม	และ	ศิลปวัฒนธรรม	 โดยมี
อาณาจักรพุกาม	เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก	ประวัติศาสตร์ของ
พม่านั้นเปลี่ยนแปลงมาหลายราชวงศ์แตกต่างตาม	
ความรุ่งเรืองของแต่ละกลุ่ม	อาทิ	มอญ	อังวะ

พม่าตกเป็นเมอืงข้ึนขององักฤษในปีพ.ศ.	2429	ก่อน
การเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่สอง	กว่าที่พม่าจะได้รับ
เอกราชคืนจากอังกฤษ	ก็ล่วงเลยมาจนเมื่อ	 4	ม.ค.	พ.ศ.	
2491	ผ่านเหตุการณ์ต่อสู้	ความวุ่นวายไม่น้อย	

ในบรรดาบุคคลสำาคัญของชาวพม่า	 ดูเหมือนว่า
อองซาน	 ซูจี 	 จะเป ็นหญิงสาวชาวพม่าที่ทั่วโลกให้
ความสนใจ	ปีน้ีเธอได้รับการปลดปล่อยตัวจากการถูกกัก
บรเิวณไว้ในบ้านพกัส่วนตัวของเธอจากรฐับาลพม่า	และมี
โอกาสให้เธอเดินทางออกนอกประเทศ	 โลกล้วนชื่นชมใน
ความสามารถและจิตใจอันเข้มแข็งในการต่อสู ้ เพื่อ
ประชาธิปไตยของเธอ

การแสดงท่าทีเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบของ
รฐับาลพม่า	ทำาให้พม่าได้รบัความสนใจจากนักลงทนุ	เนือ่ง
ด้วยพม่ามทีรพัยากรทีส่ำาคญัอยูม่าก	การประกาศโครงการ
ท่าเรือนำ้าลึกทวาย	 ทำาให้พม่ายิ่งถูกจับจ้องจากนานา
ประเทศ	โดยเฉพาะเมื่อปี	2015	เดินทางมาถึง	การเกิดขึ้น
ของประชาคมอาเซยีน	ทำาให้นักวเิคราะห์เชือ่ว่าพม่าจะเป็น
แหล่งลงทุนแห่งใหม่ที่สำาคัญของอาเซียน
	 พม่ามปีระชากรราว	50	กว่าล้านคน	นอกจากภาษา
พม่าที่เป็นภาษาหลักแล้ว	 ยังมีภาษาที่ใช้กันอยู่ตามส่วน
ต่างๆ	 ของประเทศอีก	 18	ภาษา	 โดยมีพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจำาชาติ	เขตมัณฑะเลย์	และเขตย่างกุ้ง	นับเป็น
เขตท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่า	

หลังจากปิดประเทศมาเป็นเวลายาวนาน	หลังจาก
ผ่านมรสุมทางการเมือง	 ความไม่ลงรอยกันระหว่างกลุ่ม
ชาติพันธ์ุต่างๆ	มาจนถึงปัจจุบันการปรับเปล่ียนท่าทีของ
รัฐบาลทหาร	 การให้อิสรภาพแก่นางอองซาน	 ซูจี	 การ
ประกาศเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ	ทำาให้พม่า
ในวันนี้	ได้รับความสนใจจากนานาชาติเป็นอย่างมาก

Asean Story

รู้จักเพื่อนบ้าน รู้เขา รู้เรา 
ชาวอินเล	ในทะเลสาบอินเล	กับท่วงท่าพายเรือด้วยขา	อันเป็นเอกลักษณ์

เรื่อง รูป ทรงยศ

AEC
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Myanmar
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

หน้าตรงข้าม	สะพานอูเบง	สะพานไม้สักเก่าแก่ที่ยาวที่สุดในโลก	/	หน้านี้	มหาเจดีย์	ชเวดากอง	กรุงย่างกุ้ง
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Sicence

กำาหนดรูปทรงของโลก

นักวิทยาศาสตร์เฝ้าติดตาม
ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิตามดู
การเปลี่ยนไปของภูมิทัศน์โลก 
โดยจดัพลงังานจากธรรมชาติ
ไว้สามแบบ ได้แก่ ความร้อน
จากภายในโลก ความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์ และแรงโน้มถ่วง 
สามปัจจยันีท้ำาให้เกดิรปูลกัษณ์
ที่แปลกตาขึ้นบนโลกของเรา

พลังธรรมชาติ
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	 กว่าที่ภูมิทัศน์ของโลกจะเป็นเฉก
เช่นทุกวันนี้	 มันผ่านการเปล่ียนแปลงมา
นับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียว	 วัฏจักรของการ
เปลีย่นแปลงได้ก่อรปูลกัษณะภมูทิศัน์ของ
โลกให้น่าตืน่ตาตืน่ใจ	ทัง้ขรขุระ	และยกตวั
ข้ึนสูง	 บางส่วนของโลกนั้นปรับเปล่ียน
อย่างช้าๆ	จนเรามิอาจสังเกตเห็นได้	ทว่า
ในบางครั้งนั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจน
ไม่ทันตั้งตัว	 อาทิ	 การเกิดแผ่นดินไหว	
ภูเขาไฟระเบิด	 เหตุการณ์ต่างๆ	 เหล่านี้
ทำาให้เราตระหนักได้ถึงแรงและพลังจาก
ธรรมชาติที่กระทำาต่อโลก	ซึ่งในท้ายท่ีสุด
แล้วย่อมมีผลกระทบต่อมนุษย์ส่ิงมีชีวิต
ตัวเล็กๆ	ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้
	 นั กวิทยาศาสตร ์ เฝ ้ า ติดตาม
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ	ตามดูการเปลี่ยน

ไปของภมูทัิศน์โลก	
โดยจัดพลั งงาน
จากธรรมชาติไว ้
สามแบบ	 ได ้แก ่	

ความร้อนจากภายในโลก	ความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์	และแรงโน้มถ่วง	สามปัจจัยนี้
ทำาให้เกิดรูปลักษณ์ที่แปลกตาขึ้นบนโลก
ของเรา
	 ความพิเศษของโลกเหนือไปจาก
ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ	 ในระบบสุริยะ	 คือ
โลกมีนำ้าปกคลุมพื้นผิวอยู่	 นำ้าถือได้ว่ามี
บทบาทสำาคัญในการสร้างรูปทรงของ
ผวิโลก	ความร้อนจากดวงอาทติย์ทำาให้นำา้
จากแหล่งนำ้าต่างๆ	 ในโลก	 โดยเฉพาะใน
มหาสมทุรระเหยเป็นไอ	ลอยสงูขึน้กลัน่ตวั
รวมกันเป็นเมฆ	จากนั้นตกลงมาเป็นฝน	
หิมะ	 สู ่พื้นดิน	 ถัดจากนั้นกระบวนการ
สลกัเสลาเปลีย่นรปูภมูปิระเทศของโลกจงึ
เริ่มต้นขึ้น	 นอกไปจากนั้นความร้อนจาก
ดวงอาทติย์ยงัได้สร้างกระแสลมและคลืน่
ขึน้มาร่วมทำาหน้าทีข่ดัแต่งผนืแผ่นดนิด้วย

	 พลังงานจากแรงโน้มถ่วงล่ะ	พวก
มันทำาหน้าที่อะไร	แรงโน้มถ่วงเป็นตัวการ
ที่ทำาให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า	 นำ้าขึ้น	 นำ้าลง	
ปรากฏการณ์นำ้าข้ึน	 นำ้าลง	 ทำาหน้าท่ี
กดัเซาะบรรดาพืน้ทีข่อบทวปี	ส่งผลให้เกดิ
แผ่นดินถล่ม	 ทำาให้รูปทรงของเทือกเขา
ต่างๆ	นัน้แปรเปลีย่นไป	มนัยงัทำาหน้าทีด่งึ
นำ้าฝนให้ไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีตำ่า	 นำ้านำาพา
เศษหนิและดนิลงมาด้วย	ตกลงมา	ไหลไป
กองรวมกันอยู่ในพื้นมหาสมุทร	 เมื่อเวลา
ผ่านพ้นไปนับพันปี	 เศษตะกอนท่ีกองทับ
รวมกันกลายเป็นหิน	ต่อมาการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลกทำาให้หินโค้งงอ	 บิดตัว	
ยกตวัสงูขึน้	สดุท้ายกลายเป็นภเูขาในทีส่ดุ	
		 ม นุ ษ ย ์ ไ ม ่ ส าม า ร ถ เ อ า ชนะ
ธรรมชาติได้	 ไม่ว่าเราจะทุ่มเททรัพยากร
ล ง ไปกี่ ม า กน ้ อ ย 	 ค ว าม รู ้ ท่ี เ ห ล ่ า
นักวิทยาศาสตร์มุ่งแสวงหา	ทุ่มเททั้งเงิน	
สมอง	 และเวลา	 ไขปริศนาต่างๆ	 เพื่อ
เรยีนรูว่้าเราจะอยูร่่วมกบัธรรมชาตอิย่างไร	
ไม่ใช่เพื่อการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ		
 

ความพิ เศษของโลก
เหนอืไปจากดาวเคราะห์
ดวงอ่ืนๆ ในระบบสรุยิะ 
คือโลกมีนำ้าปกคลุมพื้น
ผิวอยู ่ นำ้าถือได้ว ่ามี
บทบาทสำาคัญในการ
สร้างรูปทรงของผิว
โลก

กว่าที่ภูมิทัศน์ของโลกจะเป็นเฉกเช่นทุกวันนี้ 
มันผ่านการเปลี่ยนแปลงมานับครั้งไม่ถ้วน

* ข้อมูลประกอบการเขียน 

: หนังสือ รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของโลก 

คู่มือท่องธรรมชาติอันแสนอัศจรรย์
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ตั้งอยู่ในเขต	 Yinzhou	 แห่งเมือง	 Ningbo	 พิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์	 Ningbo	Museum	 คืออีกหนึ่งผลิตผลของ

เศรษฐกิจที่พุ่งทะยาน	อันส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่องของพื้นที่เมืองและพื้นที่ทางวัฒนธรรมของจีน	

มันยังเป็นอีกหนึ่งข้อยืนยันถึงความร้อนแรงของจีนในเวทีโลก

ที่กินขอบเขตกว้างขวางหลากหลาย	 เพราะไม่เพียงเพราะตัว

อาคารเองได้รับรางวัลระดับชาติและระดับโลกมาแล้วหลาย

รางวัล	 หากแต่สถาปนิกผู้กุมบังเหียนการออกแบบอาคาร

พิพิธภัณฑ์นี้คือ	Wang	Shu	เจ้าของรางวัล	Pritzker	Prize	ปี

ล่าสุด	ผู้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นสถาปนิกจีนคนแรกที่

ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าของรางวัลทรงคุณค่าที่หลายคนเปรียบ

ว่าเป็นรางวัลโนเบลทางสถาปัตยกรรมอีกด้วย

ท่ามกลางการถือกำาเนิดของอาคารสมัยใหม่ที่มีรูปร่างและ

การใช้งานสุดลำ้าในเมืองเซี่ยงไฮ้	 ที่พาเหรดกันขึ้นปกนิตยสาร	

ออกแบบและสถาปัตยกรรมนับไม่ถ้วนในช่วงเวลาหลายปีท่ี

ผ่านมา	 รวมไปถึงกระแสการไหลบ่าเข้าไปตั้งออฟฟิศสาขา

เอเชียของสำานักงานสถาปนิกระดับโลกที่เกิดขึ้นจากดีมานด์

ของนักลงทุนที่ตอบสนองต่อการขยายตัวของเมืองและ

เศรษฐกิจของจีน	 ตึกเก่าถูกรีโนเวทให้ดูทันสมัยเพื่อตอบรับ 

กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรมของ

ประเทศ	 Ningbo	 Museum	 คือตัวแทนปรัชญาทาง

สถาปัตยกรรมของ	Wang	 Shu	 และสำานักงานสถาปนิก	

Amateur	 Architecture	 Studio	 ของเขา	 ที่ซึ่งตัวตนและ

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นปะทะและผสมผสาน

เข้ากับความเป็นสมัยใหม่ได้อย่างงดงามและมีพลัง

Wang	Shu	ออกแบบ	Ningbo	Museum	 ให้เป็นทั้ง

สัญลักษณ์และอนุสรณ์ท่ีบอกเล่าความเป็นมาทาง

ประวัติศาสตร์ของเมือง	แนวคิดดังกล่าวถูกถ่ายทอด

ผ่านความต้ังใจของสถาปนิกในการทำางานร่วมกับ

ช่างฝีมือท้องถิ่นและใช้ซากปรักหักพังของบ้านเรือน

และส่ิงก่อสร้าง	 ท้ังเศษกระเบื้องและเศษอิฐจำานวน

มหาศาลที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังการล่มสลายของชุมชน

ในพื้นท่ีมาเป็นหน่ึงในวัสดุหลักของการก่อสร้าง

อาคาร	 ทุกอย่างถูกเรียงร้อยข้ึนจนถือกำาเนิดเป็น

งานสถาปัตยกรรมชิ้นใหม่ที่สร้างสรรค์	 ประณีต	

โดดเด่น	และป่าวร้องบอกเล่าร่องรอยของวัฒนธรรม

และประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของเมือง	 Ningbo	 ที่มี

ความเป็นมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานกว่า	 7,000	 ปี

ได้อย่างงดงามและภาคภูมิ		

Ningbo
Museum

by:Tanakanya	Changchaitum
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ความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์และการที่ตัวอาคาร

ได้รับรางวัลทางสถาปัตยกรรมมากมายจึงเป็นเรื่อง

ที่ย้อนแย้งไม่น้อย	 เพราะมันคือสิ่งก่อสร้างท่ีสร้าง

ขึ้นจากเศษซากของชีวิตและชุมชนในพื้นที่ที่ค่อยๆ	

อนัตรธานหายไปเนือ่งมาจากการเตบิโตของเศรษฐกจิ

และการมาถึงของความทันสมัยใหม่ของเมือง	 แต่ใน

ขณะเดียวกันมันก็เป็นการให้ความเคารพและต่อยอด

ประวัติศาสตร์ของเมืองให้ยืนยาวและได้รับการจดจำา

ผ่านการมีอยู่ของงานสถาปัตยกรรม	

ด ้วยรูปร ่างคล้ายป้อมปราการขนาดใหญ่	 องค ์

ประกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคารเลียนแบบ

ลักษณะทางกายภาพของภูเขา	 อันเป็นลักษณะ

ภูมปิระเทศของเมอืงเส้นทางการสญัจรและการจดัสรร

พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร	 เป็นไปเพื่อการ

สร้างประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับการเข้าไป	“สำารวจ”	

และ	 “ค้นพบ”	 พื้นที่ทางธรรมชาติ	 เช่นพื้นท่ีราบท้ัง

ภายนอกและภายในทีถ่กูล้อมรอบด้วยมวลอาคารทีใ่ห้

ความรู้สึกเหมือนหุบเขาที่ถูกโอบรัดด้วยภูเขาสูงใหญ	่

ในขณะทีล่กัษณะของ	“ถำา้”	ถกูนำามาใช้สร้างพืน้ทีแ่ละ

การใช้งานทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลายกันไป	ทั้ง

ในส่วนของทางเข้า	โถงภายนอกและภายใน	รวมไปถงึ

พื้นที่บริเวณลานภายนอกที่เลื่อนไหลไปตามมวล

อาคารราวกับอุโมงค์ใต้ดิน

ตัวอาคารตั้งอยู่ทางฝั ่งตะวันออกของแม่นำ้า	 Yong	

บนพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดกำาเนิดของการขนส่ง

ทางเรือและย่านธุรกิจการค้าของเมือง	Ningbo		พื้นที่

ของพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยอาคารหลักหนึ่งอาคารที่

เป็นทีต่ัง้ของโถงนทิรรศการใหญ่และย่อยทีก่นิพืน้ทีก่ว่า	

5,300	 ตารางเมตร	 รวมไปถึงท่าเรือและส่วนของ

พลาซาที่ถูกตั้งไว้บริเวณลานดาดฟ้าของพิพิธภัณฑ์	

ห้องประชุมขนาด	400	ที่นั่ง	สตูดิโอและเล้านจ์สำาหรับ

ศิลปิน	 ศูนย์การเรียนรู ้ 	 และหอศิลป์	 เน้ือหาของ

นิ ท ร ร ศ ก า ร ใ นพิ พิ ธ ภั ณฑ ์ ค ร อบคลุ ม ตั้ ง แ ต ่

ประวัติศาสตร์ของเมือง	 Ningbo	 นับจากอดีตถึง

ปัจจุบัน	 ทั้งในแง่มุมทางกายภาพและความสำาคัญ

ทางประวัติศาสตร์ของเมืองในฐานะส่วนหนึ่งของ

เส้นทางสายไหมในตำานาน	พพิธิภณัฑ์ยงัเกบ็รวมรวม

และนำาเสนอเรื่องราวและวัตถุที่เป็นผลผลิตทาง

วัฒนธรรมของท้องถ่ินของเมือง	 Ningbo	 ได้อย่าง

น่าสนใจ	

หากมองในเชิงกายภาพทางสถาปัตยกรรมแล้ว	งาน

ของ	Wang	Shu	 ไม่ปิดบังที่จะแสดงความโอนอ่อน

และนอบน้อมต่อสภาพแวดล้อมและประวัติศาสตร์

ของพืน้ที	่ความมุง่มัน่ทีถ่กูถา่ยทอดผา่นองคป์ระกอบ

สถาปัตยกรรมอาจทำาให้มันถูกต้ังคำาถามถึงความ

เหมาะสมของรูปลักษณ์ที่ตั้งอยู่ทามกลางพื้นที่ที่ถูก

หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นศูนย์กลางความทันสมัย

ของเมือง	หากแต่สำาหรับ	Wang	Shu	แล้ว	บทบาท

ที่งานสถาปัตยกรรมอย่างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

ควรและจำาเป็นต้องมีคือ	 การทำาหน้าที่เก็บรวบรวม

ร่องรอยแห่งกาลเวลาท่ีซึ่งอดีตได้รับการบันทึกและ

ตีความอย่างสร้างสรรค์	 เพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง

และยั่งยืนต่อการมีอยู่ของปัจจุบันและการมาถงึของ

อนาคต

Wang	Shu	ผู้ออกแบบ	Ningbo	Museum
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Hyundai I-oniq

Eddy เรื่อง

Super Car

รถแดนกิมจิไม่ตกขบวน EV แน่นอน
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ไม่ว่าพลังงานที่เป็นน�้ามันเชื้อเพลิงจะหมดเมื่อใดก็ตาม ส�าหรับ
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์แล้วมันคงไม่ใช่ประเด็นส�าคัญ เพราะที่รออยู่
ข้างหน้านัน่คอื การแข่งขันในการพฒันารถพลงังานไฟฟ้า (EV Car) 
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ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) 
จำากัด เพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆ นี้
วา่ ช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายน 
2555 นี ้มนัจะถกูนำามาแสดงใน
งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 
29 ที่เมืองทองธานี
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Hyundai I-oniq
รถแดนกิมจิไม่ตกขบวน EV แน่นอน

ไม่ว่าพลังงานที่เป็นน�้ามันเชื้อเพลิงจะหมดเมื่อใด
ก็ตาม ส�าหรับบริษทัผูผ้ลติรถยนต์แล้ว มนัคงไม่ใช่
ประเด็นส�าคัญ เพราะที่รออยู ่ข ้างหน้านั่นคือ
การแข่งขนัในการพฒันารถพลงังานไฟฟ้า (EV Car) 
ปัจจบุนัตลาดรถยนต์ทัว่โลกรวมถงึเมอืงไทย ก�าลงั
เรยีนรู้การใช้งานรถยนต์ไฮบริด เคร่ืองยนต์ลกูผสม
ระหว่างเครื่องยนต์ที่ใช้น�้ามันเป็นเชื้อเพลิง ท�างาน
ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ ถือว่าเป็นการชิมลางกันก่อนท่ีจะก้าว
กระโดดไปสูร่ถพลงังานไฟฟ้าเตม็ตวัโดยไม่ต้องพึง่
น�้ามันเลยสักหยด

ปจัจบุนัรถพลงังานไฟฟา้ถกูพฒันาขึน้มาจากหลาก
หลายแนวคดิ แตก่ย็งัไม่มีใครทีป่ระสบความส�าเรจ็
ในเชิงพาณิชย์แบบ 100% สักที

ส�าหรับค่ายรถยนต์ฮุนไดจากเกาหลี ก็อยู่ในช่วง
ของการซุ่มพฒันารถยนตพ์ลงังานไฟฟา้ดว้ยเชน่กนั 
แตก่ย็งัเหมือนกบัผูผ้ลติรถยนตจ์ากญีปุ่น่และยโุรป 
ที่ยังไงก็ต้องมาตั้งต้นกันที่รถยนต์พลังงานลูกผสม
กันก่อน เพราะข้อจ�ากัดของรถพลังงานไฟฟ้าคือ 
พลงังานจากแบตเตอรีส่ว่นใหญม่กัใชง้านได้ไม่เกนิ 
200 กิโลเมตรนั่นเอง

รถยนต์ต้นแบบของฮุนไดในชื่อ Hyundai I-oniq นั้น
เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันรถไฟฟ้าที่เรา
กล่าวถึงในตอนต้น และมันเพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่กี่เดือนมา
นี้ในงาน Geneva Motor Show 2012

มันคือรถต้นแบบมากเทคโนโลยี I-oniq เจ้าของรหัส 
HED-8 ซึ่งถูกออกแบบมาให้เป็นรถสปอร์ตแฮทช์แบ็ค
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนล้อหลัง และ
เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็ก ฮุนไดประกาศว่า I-oniq 
เป็นรถยนต์ที่ออกแบบภายนอกให้มีเส้นสายที่เฉียบคม 
และดุดันในมาดรถสปอร์ตเต็มตัวด้วยประตูเปิดขึ้น
ด้านบนแบบปีกนก ขับขี่ได้จริงบนท้องถนนด้วยโหมด
มอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 80 
กิโลวัตต์ และเจนเนอเรเตอร์ขนาด 55 กิโลวัตต์ โดย
มันวิ่งได้ระยะทางถึง 120 กิโลเมตร และเมื่อใช้แบบ
ลูกผสมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็ก 1,000 ซีซี. 
ขนาด 45 กิโลวัตต์ ก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุด
ถึง 700 กิโลเมตร ท่ีน่าตื่นเต้นคือ ฮุนได มอเตอร์ 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด เพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ช่วง
ปลายเดอืนพฤศจกิายน 2555 นี ้มนัจะถกูน�ามาแสดงใน
งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29 ที่เมืองทองธานีอีกด้วย 
นับเป็นเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่คนไทยจะได้
สัมผัส เหมือนๆ กับตลาดรถยนต์ใหญ่ๆ ของโลก
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แสงเช้าของวันหนาวเริ่มถักทอขึ้น
ที่ปลายฟ้า แสงดาวยังกะพริบ
พรายอยู่ ดินแดนแสนไกล หมอก
ขาวปุยบางลอยซบไหล่เขา มองไป
เบื้องล่างผืนนำ้าสีหมึกยังสงบนิ่ง 
ชีวิตของยามวันกำาลังจะเริ่มต้นขึ้น
ในอีกไม่นานนี้

หัสชัย บุญเนือง เรื่อง/ภาพ

Travel
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ตามทางฝันบนปลายฟ้า...

อุบลราชธานี
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แสงเช้าของวันหนาวเริ่มถักทอขึ้นท่ีปลายฟ้า	
แสงดาวยังกะพริบพรายอยู่	ดินแดนแสนไกล	หมอกขาว
ปุยบางลอยซบไหล่เขา	มองไปเบื้องล่างผืนนำ้าสีหมึกยัง
สงบน่ิง	 ชีวิตของวันกำาลังจะเริ่มต้นข้ึนในอีกไม่นานน้ี	
ความเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและแสงสี	 ทำาให้คนท่ี
เฝ้ารอเวลามองเห็นความเคล่ือนไหวในหัวใจตามจงัหวะ
แห่งจินตนาการ	 จวบจนอรุณรุ ่งแสงเช้าสาดส่องให้
ความอบอุ ่ น 	 หมอกขาวเริ่ มลอยขึ้ นจากขุน เขา	
เบื้องล่างเผยให้เห็นความยิ่งใหญ่ของแม่นำ้าโขง	 ซึ่ง
เดินทางมาจากท่ีราบสูงทิเบต	 เสียงเครื่องยนต์จากเรือ
ลำาเลก็ของประมงนำา้จดื	คล้ายกบัเตอืนให้ผมกลบัมาจาก
จินตนาการแสนไกล	สู่ภาพจริงเบื้องหน้า...
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	 จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม	 เป็นบริเวณที่
สามารถยืนมองแสงแรกได้อย่างเต็มอารมณ์และเดินทางเข้าถึงง่าย	 แม้ว่า
จะมจีดุชมพระอาทติย์ก่อนใครในประเทศนีท้ีผ่าชะนะได	แต่นัน่ต้องผ่านการ
เดินเท้าข้ึนไป	 ท่ีน่ีจึงได้รับความนิยมอย่างมาก	 โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว	
ความงดงามของสายหมอก	ผืนนำ้า	 แสงเช้าหวานกว่าเวลาใดในรอบปีเลย
ทีเดียว	 เช้านี้ก็เช่นกันเราได้พบความพิเศษของแสงหวานๆ	 ที่ธรรมชาติ
มอบให้เรา
	 	เช้าตรูข่องวนัใหม่อนัหนาวเหนบ็เหนอืผาแต้ม	พระอาทติย์กำาลงัพ้น
เหลี่ยมเขาในฝั่งลาว	 และส่องแสงเป็นลำาทอดข้ามสายนำ้าแห่งชีวิตของ
ภูมิภาคอินโดจีน	 เป็นด่ังสะพานแห่งท่ีทอดเชื่อมหัวใจของดินแดนท่ีแม่นำ้า
แห่งนี้ไหลผ่าน	ความอบอุ่นเริ่มเพิ่มขึ้น	แสงทองฉาบทาไล้เลียเหนือทุ่งแห้ง
จนดงูามตา	ผมผละสายตาออกจากกอหญ้าแห้งทีพ่ราวไปด้วยนำา้ค้าง	แล้ว
เดนิตดัลงตามบนัไดเลาะเลยีบรมิผา	เพยีงไม่นานนกัผมกม็ายนือยูเ่บือ้งหน้า
ร่องรอยอารยธรรมโบราณที่ท้าทายกาลเวลาพิสูจน์คุณค่ามาจวบปัจจุบัน

ผมมองหาดาว เหนือ เพื่ อตั้ งกล ้อง
การเดนิทางของดวงดาว หรอืจะให้ถกูคอื
การหมุนของโลก เพราะหากเราถ่ายภาพ
ดาว แล ้วหันกล ้องไปทางทิศ เหนือ 
ดาวอื่นๆ จะหมุนรอบดาวเหนือ ทำาให้ภาพ
ออกมาเป็นวงกลม โดยมดีาวเหนอือยูต่รง
กลาง แต่เมื่อเราหันกล้องไปทางทิศ
ทางอื่นๆ ก็จะเห็นภาพของเส้นดาวที่แตก
ต่างกันออกไป



26
Pl Magazine



    27
Pl Magazine

	 ภาพของหินทรายสีเหลืองนวลๆ	 โดน
ทาทับและแต่งเติมด้วยสีแดงออกมาเป็น
รูปร่างและลวดลายต่างๆ	มากมาย	จากข้อมูล
ทำาให้เราได้ทราบว่า	 ตลอดแนวหน้าผากว่า	
180	 เมตร	 มีภาพวาดไม่ตำ่ากว่า	 300	 ภาพ	
แบ่งออกได้เป็น	4	กลุ่ม	คือ	ภาพคนและมือคน	
ภาพสัตว ์ 	 ภาพวัตถุ 	 และภาพลวดลาย
เรขาคณิต	วิธีการที่แสดงให้เห็นไว้ในภาพของ
ผาแต้ม	มทีัง้การระบายทบึเตม็รปู	แบบเงาหรอื
เขยีนแบบโครงร่าง	และวธิทีีข่าดไปเสยีมไิด้เลย
ของศิลปะถำ้าคือ	การพ่น	ซึ่งก็มีตัวแบบเป็นมือ
นั่นเอง	 วิธีการง่ายๆ	 ก็คือเอามือทาบลงบน
พ้ืนผนังแล ้วพ ่นสีลงไป	 เพียงแค ่นี้ ก็ ได ้
ความงามอวดกันแล้ว
	 แน่นอนว่าเราค่อนข้างประหลาดใจกบั
ภาพเหล ่านี้ที่ยังคงทานทนต ่อกาลเวลา
มาได้อย่างไร	ทั้งๆ	ที่โดนกระทำาจากธรรมชาติ
มาเกือบ	 4,000	 ปี	 ซ่ึงจากการวิเคราะห์ของ
ผู้เชี่ยวชาญก็บอกเราได้ว่า	สีเหล่านี้เป็นสีที่ใช้
แร่ฮีมาไทต์สีแดงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์	 ซึ่ง
เวลาใช้ก็ต้องนำามาบดอย่างละเอียด	 จากนั้น
จึงนำามาผสมนำ้าและกาว	ก่อนจะนำาไปใช้ใน
การวาดต่อไป	เมือ่มกีารวเิคราะห์ต่อมาถงึผูค้น
ในยุคนั้น	ทำาให้เราได้รู้กันอีกว่าจิตรกรเหล่านี้
อยู่ในยุคการทำาเกษตรกรรม	
	 จากความงดงามและความสำาคญัทาง
ด้านประวัติศาสตร์ของภาพเขียนสีบนผาแต้ม	
ทำาให้กรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณ
สถานแล้ว	 เมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2525	นับ
เวลาและความสำาคญัแล้วทีน่ีถ่อืได้ว่าลำา้ค่ายิง่	
ที่บรรพชนทิ้งไว้ให้ลูกหลานเป็นเคร่ืองบ่งบอก
อดีต	 แต่สิ่งเหล่านี้จะเหลือตกทอดอย่างเดิม
ไม่ได้เลยหากเราไม่ช่วยกันรักษาไว้
	 สายๆ	 หลังอาหารเช ้าเราจึงไปยัง
จุดหมายต่อไป	 เพื่อสัมผัสธรรมชาติในอีก
รปูแบบ	นัน่คอื	นำา้ตกสร้อยสวรรค์		ซ่ึงโอบล้อม
ไปด้วยดงไผ่ทึบและแมกไม้สีเขียวขจีนานา
พั น ธุ ์ 	 ใ น ช ่ ว ง แ รกก็ จ ะพบกั บส ายนำ้ า
สีขาวบริสุทธิ์ไหลเป็นทางยาวลดหลั่นลงจาก
แนวหน้าผาตัด	หากเดินลัดเลาะข้ึนมายังฝั่ง

ตรงข้ามก็จะเห็นนำ้าตกในมุมท่ีสวยงามท่ีสุด
ไหลเป ็นทางยาวลงสู ่ ชั้ นหิน เบื้ อ งล ่ า ง	
ทอดยาวลงสู่แอ่งนำ้ากว่า	 30	 เมตร	 ซึ่งนำ้าตก
แห่งนี้มีต ้นกำาเนิดจากลำาห ้วยสร ้อยและ
ห้วยแซไผ่ตกบนยอดเขาสงู	ซึง่สาเหตทุีเ่รยีกว่า
สร้อยสวรรค์นัน้มาจากรปูร่างลกัษณะคล้ายกบั
สร้อย	และมแีอ่งเล่นนำา้ทีน่ำา้ตกไหลผ่านเป็นชัน้
อยู่หลายจุดด้วยกัน	เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ	ที่
เล่นกระโดดนำ้ากันอย่างสนุกสนาน
	 โดยเฉพาะหากมาในช่วงฤดูปลายฝน
ต้นหนาวประมาณเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม	แล้ว
เดินข้ามลำาห้วยสร้อยขึ้นไปยังต้นนำ้าข้ึนสู่ลาน
หิน	 ก็จะได้พบกับความงดงามของดอกไม้
นานาพันธุ์อย่าง	สร้อยสุวรรณา	สีเหลืองสดใส
ขึ้นแซมอยู่กับ	ดอกดุสิตา	 สีม่วงสดใสอยู่เต็ม
ลานหิน	และยังสามารถพบเห็นดอกมณีเทวา	
สรัสจันทร	 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นดอกไม้ที่สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	พระราชทาน
นามเอาไว้อย่างแสนไพเราะ	
	 ปัจจุบันลานดอกไม้แห่งผาแต้ม	 หรือ
นำา้ตกสร้อยสวรรค์แห่งนี	้นบัเป็นจดุชมดอกไม้
เลก็ๆ	ของลานหนิอสีานทีก่ล่าวกนัว่าใหญ่ทีส่ดุ	
และมีความงดงามมากที่สุดในประเทศไทย	
เน่ืองด้วยส่วนหน่ึงได้รับการเอาใจใส่จาก
อุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นอย่างดี	 และ
นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีเ่ข้าไปเยอืน	กไ็ม่เข้าไป
เหยยีบยำา่จนทำาให้ดอกไม้งามเหล่านัน้เสยีหาย
	 สายแดดส่องลงมาพอสมควร	ท้องฟ้า
สีนำ้าเงินครามกับเมฆริ้วงาม	ตัดกับทุ่งดอกไม้
สีเหลือง	ม่วง	ดูงดงามยิ่งนัก	และหากมองมุม
ย้อนแสงในจังหวะดีๆ	 เราจะเจอกับรอยระยิบ
ระยับของนำ้าแฉะๆ	ที่สะท้อนแสงแดด	สาเหตุ
ท่ีต้องมาดูตอนสายเพราะอยากเห็นแสงพราว
ส่วนหนึ่ง	 และอีกส่วนคือรอให้ดอกไม้บาน
ทั้งหมด	 เมื่อได ้รับความอบอุ ่นจากแดด	
ความงามในเวลาน้ีทำาเอาเราลืมความร้อนกัน
เลยทีเดียว	
	 เ ที่ ย งๆ 	 ห ลั งจากนั่ งพั กผ ่ อนชม
สายนำา้ตกสร้อยสวรรค์กนัเป็นทีเ่รยีบร้อย	กเ็ดนิ
ออกมายงัลานจอดรถ	เพือ่หาของกนิแบบง่ายๆ	
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ทั้งส้มตำา	 ไก่ย่าง	 ไข่ต้ม	 ไข่ทรงเคร่ือง	 มาเป็น
อาหารมือ้กลางวนั	ก่อนจะไปพกัผ่อนกนัสบายๆ	
ในตัวอำาเภอโขงเจียม	เพือ่สัมผสัแมน่ำา้สองสีบน
จดุชมววิ	ทีม่วีลฮิีตกล่าวว่า	“โขงสปีนู	มลูสคีราม”	
แต่จะอย่างไรนัน้แนะนำาให้ต้องเหน็ด้วยตา	ก่อน
จะถึงช่วงเวลาเย็น	แนะนำาให้ลองเช่าเรือล่องไป
ในแม่นำ้าโขง	 เพื่อสัมผัสเร่ืองราวของสายนำ้าอัน
ยิ่งใหญ่แห่งนี้	 ว่าสร้างชีวิตและวัฒนธรรมไว้
มากมายแค่ไหน	จนเย็นๆ	หาเมนูปลาแม่นำ้าโขง
เป็นอาหารมื้อเย็นแบบสบายๆ	มีอยู่หลายร้าน
ด้วยกนั	ส่วนใหญ่เป็นแพ	ลงไปเลอืกเมนนูัง่ชลิๆ	
มองสายนำ้าโขงได้เป็นอย่างดี
	 คืนนี้ยังไม่จบแค่อาหารเย็น	 เพราะผม
มีนัดไว้กับเหล่าดวงดาวที่สกาวอยู่บนผืนฟ้า	
ความงดงามในช่วงเวลากลางคนืเป็นสิง่ทีห่ลาย
คนชอบดู	ชอบมอง	ทว่าไม่เคยนอนดูนานๆ	หรือ
รอเวลาให้ดาวเคลื่อนไปทั้งฟ้า	 ซ่ึงคืนนี้โอกาสดี	
โชคเข้าข้าง	ฟ้าใส	 เคลียร์	 มองเห็นเหล่าดารา
พราวพร่างอย่างงดงาม	ทางช้างเผือกพาดแนว
ขอบฟ้า	 ผมมองหาดาวเหนือเพื่อตั้งกล้อง
การเดินทางของดวงดาว	 หรือจะให้ถูกคือการ
หมุนของโลก	 เพราะหากเราถ่ายภาพดาว	แล้ว
หันกล้องไปทางทิศเหนือ	ดาวอื่นๆ	จะหมุนรอบ
ดาวเหนือ	ทำาให้ภาพออกมาเป็นวงกลม	 โดยมี
ดาวเหนืออยู่ตรงกลาง	 แต่เม่ือเราหันกล้องไป
ทางทิศทางอ่ืนๆ	 ก็จะเห็นภาพของเส้นดาว
ที่แตกต่างกันออกไป

	 ความอิ่มเอมใจของเวลากลางคืน	 กับ
ลมเย็นๆ	 พัดแผ่วพลิ้วที่โชยมาจากแม่นำ้าโขง	
แท่งหินขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา	 ดาวเต็ม
ผืนฟ้าที่ระยิบระยับสะพรั่ง	มองไปคล้ายดอกไม้
บนลานหินที่บานเต็มลานหินทรายในช่วงเวลา
งดงามเช่นนี	้การเดนิทางสูท่ีร่าบสงูแห่งอสีานได้
มอบความงามของธรรมชาติให้เราได้ยลกัน
อย่างเต็มตา	เต็มใจ	และไม่แห้งแล้งอย่างที่เคย
ได้ยิน	 ซึ่งนอกจากอารยธรรมโบราณของเหล่า
มนษุย์ยคุหนิแล้ว	การเดนิทางของหวัใจสูผ่นืฟ้า	
ดวงดาว	 ดอกไม้งาม	 ทำาให้เรามีความสุขและ
อบอุ่นอยู่ในโลกนี้ได้เป็นอย่างดี	หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าหนาวน้ี...ดินแดนริมนำ้าโขงผืนน้ีจะได้มี
โอกาสต้อนรับทุกท่าน...

ในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวประมาณ
เดือนตุลาคม-ธันวาคม แล้วเดินข้าม
ลำาห้วยสร้อยข้ึนไปยงัต้นนำา้ข้ึนสูล่านหนิ ก็
จะได้พบกบัความงดงามของดอกไม้นานา
พนัธุ ์อย่าง สร้อยสวุรรณา สเีหลอืงสดใส
ขึ้นแซมอยู่กับ ดอกดุสิตา สีม่วงสดใสอยู่
เต็มลานหิน และยังสามารถพบเห็นดอก 
มณีเทวา สรัสจันทร ซึ่งทั้งหมดน้ีเป็น
ดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ พระราชทานนามเอาไว้อย่าง
แสนไพเราะ 
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การติดต่อ
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ตำาบลห้วยไผ่		อ.โขงเจียม	จ.อุบลราชธานี	34220
โทรศัพท์	0	4531	8026	เจ้าหน้าที่จองบ้านพัก	0	81999	2747			
โทรสาร	 0	 4531	 8026	 	 อีเมล	 phataem3@hotmail.com,	
phataemnp@hotmail.com
การเดินทาง
รถยนต์
จากกรุงเทพฯ	สู่จังหวัดอุบลราชธานี	 ระยะทาง	 629	กิโลเมตร	
จากนัน้ต่อไปยงัอำาเภอโขงเจยีม	ระยะทางประมาณ	80	กโิลเมตร	
แล้วเดินทางไปตามเส้นทางยุทธศาสตร์สายโขงเจียม-เขมราฐ	
อีก	 15	 กิโลเมตร	 เลี้ยวขวาต่อไปอีก	 5	 กิโลเมตร	 จะถึง
ภผูาขาม	ท้องทีบ้่านหนองผอืน้อย	ตำาบลห้วยไผ่	อำาเภอโขงเจยีม	
ซึ่งที่ทำาการอุทยานแห่งชาติผาแต้มตั้งอยู่	 ปัจจุบันเส้นทางนี้
ไปสิ้นสุดบนลานภูผาขาม	 หรือลานจอดรถหน้าศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว	ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นอีกด้วย
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Destination

Coral Lounge-Lobby Bar ของ Amari Hua Hin 
ส่งมอบท้ังอารมณ์ของวันพักผ่อนที่สงบสบาย และ
ความรู้สึกกระตือรือร้นในขณะเดียวกันสู่ผู้มาเยือน



    31
Pl Magazine

วันชื่น คืนสุข 
ที่ Amari Hua Hin
เรื่อง / ภาพ : ทรงยศ กมลทวิกุล
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ลมทะเลพัดมาเอื่อยๆ แดดปลายปีของ
หัวหินจัดจ้าน แต่เป็นที่ถูกใจของผู้มาเยือน
จากต่างแดนเป็นยิ่งนัก หัวหินเป็นเมือง
พักผ่อนท่องเที่ยวยอดนิยมไม่เสื่อมคลาย เรา
แวะมาเยือนสถานที่พักผ่อนแห่งล่าสุดของ
หัวหนิทีเ่พิง่เปดิใหบ้รกิารไดไ้มน่านนกั Amari 
Hua Hin

เมื่อก้าวเท้าเข้าสู่ตัวอาคาร ส่วนต้อนรับและ Lobby ให้บรรยากาศ
เมืองชายทะเลได้อย่างมีเสน่ห์และเป็นตัวของตัวเอง นักออกแบบใช้
สีฟ้าน�้าทะเลอันสดใสเข้ามาผสมผสานร่วมกับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
ย้อนยคุสขีาวและสนี�า้ตาล บนเพดานสขีาวสะอาดตาประดับปะการงั
สแีดงสดใสโดดเด่น ส�าหรบัเรา ส่วนต้อนรบัทีม่ชีือ่ว่า Coral Lounge-
Lobby Bar ของ Amari Hua Hin ส่งมอบทั้งอารมณ์ของวันพักผ่อน
ที่สงบสบาย และความรู้สึกกระตือรือร้นในขณะเดียวกันสู่ผู้มาเยือน
แตเ่มือ่พน้จากสว่นตอ้นรบัเขา้สูห้่องพกังานออกแบบตกแตง่พลกิไปสู่
อกีอารมณ ์ใหค้วามรูส้กึสงบ ชวนใหรู้ส้กึอยากพกัผอ่นบนเตยีงนุม่ๆ 
ราวกับคนเกียจคร้าน

หัวหินนับเป็นเมืองชายทะเลที่มีบุคลิก 
โรงแรม รีสอร์ทแต่ละแห่งต่างหยิบยืม
อารมณ์ทะเลและบุคลิกของเมืองหัวหิน
มาปรับใช้
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หัวหินนับเป็นเมืองชายทะเลที่มีบุคลิกโรงแรม รีสอร์ท
แต่ละแห่งต่างหยิบยืมอารมณ์ทะเลและบุคลิกของหัวหิน
มาปรับใช้ ส�าหรับ Amari Hua Hin นักออกแบบได้น�า
เอากาลเวลาและยคุสมยัมาใชใ้นงานออกแบบ ซึง่สามารถ
ก�าหนดอารมณ์ร่วมให้กับแขกได้เป็นอย่างดี

สระว่ายน�้าขนาดใหญ่ชวนให้ลงไปแช่น�้า ในขณะที่ห้อง
อาหารของ Amari Hua Hin ทุกห้องต่างให้อารมณ์ขี้เล่น
สนกุสนาน หยิบจบัเอาเรือ่งราวของโลกใต้ท้องทะเลมาใช้ 
อาทิ Reef Deli Bistro & Internet Cafe ที่ชวนให้ด�าดิ่ง
ลงไปสู่แนวปะการังมากมายไปด้วยหมู่ปลาใหญ่น้อย 
เสิร์ฟอาหารทานเล่นหลากหลาย ที่ถูกใจเรามีทั้งจาน
สบายท้องอย่าง Gill Chicken Cesar Wrap Salad, 
Create Sandwich With Taro French Fried และเมนู
กาแฟหอมกรุ ่นน่าลิ้มลองหลากหลายท้้งร ้อน เย็น 
ห้องอาหาร Mosaic  ที่ให้บริการอาหารเช้าและกลางวัน 
เติมแต่งด้วยโทนสีสนุกสนานร้อนแรง กระตุ้นให้ผู้เข้ามา
ใช้บริการรู ้สึกอยากรับประทานอาหาร ผนังด้านหนึ่ง
เลือกใช้สีแดงสดใส ประดับไว้ด้วยสมาชิกจากท้องทะเล 
เล่นลวดลายเป็นกราฟิกบนผนังได้อย่างน่าสนใจ ม้ือค�่า
หากไม่อยากออกไปนอกโรงแรม Amari Hua Hin มี
ห้องอาหารค�่าที่ตั้งอยู่ริมหาดที่ชื่อว่า Shoreline Beach 
Club เสิร์ฟอาหารในแนว BBQ นั่งชมบรรยากาศพลบค�่า
ของท้องทะเล

ความสุขของวันพักผ่อน คือการได้ใช้เวลาว่างห่างจาก
การงาน อยู่กับครอบครัว อยู่กับคนที่รัก อยู่กับตัวเอง 
อยู่กับวันว่าง อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่งดงาม มีเสน่ห์ 
เช่นที่ Amari Hua Hin
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ขอขอบคุณ
Amari Hua Hin 
โทร.0 3261 6600
www.amari.com

*ในช่วงเปิดตัวนี้ Amari Hua Hin 
มีโปรโมชั่นพิเศษที่น่าสนใจหลาย
รูปแบบ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ 
www.amari.com

ความสุขของวันผักผ่อน คือ
การได้ ใช้เวลาว่างห่างจาก
การงาน อยู่กับครอบครัว 
อยู่กับคนที่รัก อยู่กับตัวเอง 
อยู่กับวันว่าง อยู่ท่ามกลาง
สิง่แวดลอ้มทีง่ดงาม มเีสนห่ ์
เช่นที่ Amari Hua Hin
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Advertorial

ท่ามกลางธรรมชาติชนบทของอำาเภอปากช่อง	 บนเส้นทาง

วังนำ้าเขียว-เขาใหญ่	ชุมชน	The	Eyrie	ตั้งโดดเด่นอยู่	

หลังจากผ่านงานออกแบบและงานก่อสร้างท่ีพิถีพิถัน	 วันนี้	

The	 Eyrie	 ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว	 โดยบริษัทภูเขา

เจ้าของโครงการ	ได้จัดงาน	Experience	The	Eyrie	ขึ้นเพื่อขอบคุณ

ลูกค้าเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา	 จำานวนบ้านที่สร้างขึ้น

เพียง	60	หลังบนพื้นที่	20	ไร่

The	 Eyrie	 วางตัวอยู่บนเนินเขาหน้าทอสคานา	 วัลเลย์	

นับเป็นจุดที่ตั้งที่สามารถมองเห็นความงดงามของธรรมชาติโดย

รอบได้อย่างดีเยี่ยม	มีลักษณะเป็น	 Small	 Hill	 Town	 ของชุมชน

รุ่นใหม่ท่ีต้องการความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวท่ีโดดเด่น	 เหมือนชื่อ

ความหมายของโครงการ	The	Eyrie	ที่มีความหมายว่า	รังนกอินทรี	

ซึ่งเป็นนกที่มักจะชอบสร้างรังอยู่บนที่สูง	

บ้านแต่ละหลังมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 ตั้งอยู่บน

ท่ีดินขนาด	50-70	ตารางวา	มีพื้นท่ีใช้สอย	 160-360	ตารางเมตร	

ความโดดเด่นของโครงการ	 The	 Eyrie	 อยู่ที่การสร้างสรรค์อย่าง

ตั้งใจ	ทุ่มเท	 เพื่อจะให้ได้ชุมชนอยู่อาศัยที่อบอุ่น	 งดงาม	วางตัวอยู่

ท่ามกลางธรรมชาติชนบทที่สวยงาม

The Perch of Tuscan

บุคคลสำาคัญของงาน	Experience	The	Eyrie	ถ่ายภาพร่วมกัน	จากซ้ายไปขวา
คุณณัฐดนัย	เรืองกฤตยา,	คุณพิศณุ	นิลกลัด,	คุณชนัฏ	เรืองกฤตยา	

คุณวินัย	ธาดาสีห์,	คุณสุรางค์	เปรมปรีดิ์

คุณอรัญญา-คุณประวิทย์	มาลีนนท์,	คุณสุจีรา	เชษฐโชติศักดิ์	

คุณอำานาจ	คีตพรรณา,	คุณศิริกาญจน์		ศักดิเดช		ภาณุพันธ์	ณ	อยุธยา	คุณวินิตตา	ก้องธรนินทร์
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EYRIE
The

Khaoyai

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่	02	254	8148,	084	415	999	www.theeyrie-khaoyai.com

บรรยากาศมุมต่างๆ	ที่สวยงาม	ภายในโครงการ	The	Eyrie
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แข่งขับประหยัดน�้ามัน
Sport
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เช้าวันนั้นท้องฟ้าของกรุงเทพฯ	หม่น	และ
มฝีนลงเมด็มาปรอยๆ	เป็นฝนทีต่กต่อเนือ่ง
มาตั้งแต่เม่ือคืนวานแล้ว	 ผมยืนจับกลุ่ม
อยูก่บับรรดาเจ้าหน้าทีซ่ึง่กำาลงัเตรยีมการ
รถยนต์ขนาดเล็กในแบบส่ีและห้าประตู
จากค่ายฟอร์ด	 สำาหรับส่ือมวลชนสาย
ยานยนต์จากหลายฉบบั	ทีจ่ะมาทำาการขบั
ทดสอบแข่งขันในโจทย์ท่ีบริษัทรถยนต์
ผู ้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งน้ีต้ังไว้	
นำ้ามัน	 1	 ถัง	 วิ่งไกล	900	กิโลเมตร	 (เพื่อ
ทดสอบและแสดงให้เห็นว่า	 เครื่องยนต์
ของรถรุ่นนี้มีอัตราสิ้นเปลืองนำ้ามันตำ่า)

รับโจทย์	 จับคู ่พาร ์ทเนอร์ในการขับขี	่
รบักญุแจ	ใช้เทคนคิทีม่อียูใ่นประสบการณ์
สายยานยนต์ของแต่ละคน	 เพื่อใช้นำ้ามัน
ให้น้อยที่สุดเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทาง	
หรือว่ิงไปจนนำ้ามันหมดถังแล้วมาดูกันว่า	
รถใครทำาระยะได้มากที่สุด	มีกฎข้อบังคับ
ควบคุมอยู่	 เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างกัน	 ห้ามเปิดกระจก
ขณะว่ิง	 เปิดแอร์ท่ีเบอร์หน่ึงตลอดการขับ	
ตั้งอุณหภูมิไว้เท่ากัน	ผู้จัดเติมนำ้ามันให้รถ
ทกุคนัเตม็ถงั	ตรวจสอบลมยางล้อทัง้สีข่อง
รถทุกคันให้มีอัตราเท่ากัน

ทุ ก วั นนี้ บ ริ ษั ท รถยนต ์ ต ่ า งแข ่ ง ขั น
ชูประเด็นเรื่องเครื่องยนต์ของตนเอง
สามารถประหยัดนำ้ามัน	 แต่ส่ิงท่ีสำาคัญ
เหนอือืน่ใด	การจะขับรถให้ประหยดันำา้มนั
ได้มากน้อยแค่ไหนน้ัน	 ไม่ปฏิเสธว่า
เคร่ืองยนต์มีส่วนสำาคัญ	 แต่นิสัยในการ
ขับรถของแต่ละคนก็มีส่วนอย่างย่ิงท่ีจะ
ทำาให้รถยนต์สามารถประหยัดนำ้ามันได้
เท่าที่ควรจะเป็น	 (เรายังจำาได้ดีว่าเมื่อ
หลายปีก่อน	 ตอนท่ีราคานำ้ามันถีบตัว
สงูข้ึนจนกระทบกระเทอืนถงึเงนิในกระเป๋า
ของเจ้าของรถและผูป้ระกอบการทัง้หลาย	
บมจ.ภัทรลิสซิ่งได้รณรงค์แคมเปญให้กับ
ลกูค้าของบรษิทัขบัรถประหยดันำา้มนัด้วย
การใช้ความเร็วไม่เกิน	 90	 กิโลเมตร	

ต่อชัว่โมง	ทีม่ชีือ่ว่า	ขบั	90	ท่านได้ประหยดั	
ชาติได้ประโยชน์	 เรายังยืนยันว่า	 การทำา
เช่นน้ันเป็นประโยชน์และประหยัดได้
จริงๆ)

ด้วยเหตุนี้เอง	 นอกจากเครื่องยนต์จะมี
คุณสมบัติยอดเยี่ยมแล ้ว	 การจะได ้
ประโยชน์จากคณุภาพของเครือ่งยนต์มาก
ที่สุด	 ต้องผ่านการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ
เท่าน้ัน	 เช่นท่ีคันชนะเลิศได้แสดงให้เห็น	
เมื่อวิ่งไปจนนำ้ามันหมดเกลี้ยงถังสามารถ
ทำาระยะทางได้มากกว่า	 900	 กิโลเมตร	
ตามท่ีผู้จัดการแข่งขันต้ังไว้	 แม้ว่าการ
ใช้รถในชวีติจรงิเราจะไม่สามารถขบัเช่นที่
นักขับรถมืออาชีพเหล่านี้ทำาได้	 อาทิ	 เมื่อ
ถึงท่ีจอดใช้วิธีดับเครื่องและเข็นเข้าช่อง
จอด	 การอาศัยหลักการทางวิศวกร	
การลดแรงเสียดทานของรถลง	 โดยใช้
การเกาะติดไปกับรถคันหน้า	 (ท่ีมีขนาด
ใหญ่กว่า)	

กรงุเทพฯ	อบุลราชธาน	ีนครพนม	สกลนคร	
สองวันเต็มในการติดตามเฝ้าดูการขับขี่
แข่งขันประหยัดนำ้ามันบนทางหลวงสาย
อีสาน	 ในช่วงเวลาของฤดูฝน	 อากาศดี	
ท้องทุ ่งเขียวชอุ ่มสบายตา	 การขับขี่รถ
อย่างมีคุณภาพเป็นส่ิงจำาเป็น	 คุณภาพ
ในทีน่ีย่้อมหมายถงึ	มวีนิยัรกัษากฎจราจร	
ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม	และมีนำ้าใจ
ต ่อกันในการใช ้ถนนร ่วมกัน	 (ซึ่ งใน
ประเทศนี้	 โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่าง
กรุงเทพฯ	หายากมาก)					

ขอขอบคุณ

บ.ฟอร์ด ประเทศไทย

คุณเสถียร แสงสินทรัพย์

หน้าตรงข้าม	หน้านี้

บรรยากาศ	ระหว่างการขับ	บนเส้นทางสายอีสาน	

เกือบ	1,000	กิโลเมตรจาก	กรุงเทพฯ-สกลนคร
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ในฉบบัทีแ่ล้วผมได้เกร่ินน�าเกีย่วกบัพนัธุอ์งุน่ทีน่ยิม
น�ามาผลิตไวน์ ทั้งในส่วนของไวน์แดงและไวน์ขาว 
พอเป็นสังเขป แต่ในฉบับนี้ผมจะน�าข้อมูลและ
ลักษณะพิเศษขององุ่นสายพันธุ์ต่างๆ มาสรุปรวม 
ให้นกัดืม่ไวน์ทัง้หลายได้รบัทราบ และเป็นแนวทาง
ในการเลือกซื้อและการชิมไวน์ (Wine Tasting) 
ต่อไปในอนาคต ผมขอแนะน�าว่าให้เก็บนิตยสาร
ฉบับนี้ไว้ให้ดีนะครับ ถ้าหากเก็บทั้งเล่มไม่สะดวก
และหายาก เนื่องจากพออ่านเสร็จก็เผลอวางทิ้งไว้
จนลืม หรือโดนคนอ่ืนหยิบไปอ่านต่อ ขอแนะน�า
เทคนิคส่วนตัว ผมใช้วิธีตัดแปะเลยครับ ที่โต๊ะ
ท�างานของผมจะแปะไว้ที่ฝาผนังเลย เวลาว่างๆ ก็
หันมาอ่านสักคร้ังหนึ่ง เป็นการทบทวนความรู้
ไปในตวัว่าองุน่สายพนัธุน์ีมี้กลิน่ของอะไรบ้างท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นผลไม้ กลิ่น
ดอกไม้ กลิ่นผัก กลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศ กลิ่นไม้ 
และอีกหลากหลายกลิ่ น ท่ี รอให ้นัก ด่ืมไวน ์
ได้ค้นหา ถึงความลึกล�้าในรสชาติของเมรัยท่ี
เรยีกว่าไวน์ ผมขอน�ามาสรปุคัดมาเฉพาะตวัเด่นๆ 
โดยสังเขป ดังนี้ครับ

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่
นักดื่มไวน์ทั้งมือสมัครเล่นและเซียนไวน์ต้องจดจ�า
ให้แม่น หลักในการจ�า อย่างเช่น ถ้าเป็นองุ่นท�า
ไวน์แดง จะมีกลิ่นของผลไม้เป็นหลัก เช่น เชอร์รี่ 
ราสเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ แบล็คเคอเร้นท์ แต่ถ้ามี
กลิ่นพริกไทยเครื่องเทศแบบโดดเด่นเตะจมูกเม่ือ
ไหร่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นองุ่นพันธุ์ชีราส แต่
จะมาจากประเทศไหน ใครผลติ เอาไว้ว่ากนัทหีลงั 
แต่ถ ้าดมแล้วมีกลิ่นพริกหยวก กลิ่นมิ้นท์ปน
พริกไทยมาจางๆ ก็ต้องเลือกองุ่นพันธุ์คาเบอร์เน่ต์ 
โซวิญองไว้ก่อน และถ้าดมแล้วมีกลิ่นของเชอร์รี่ 
ผลพลมั กานพลกูบัใบมิน้ท์ รสชาตไิม่หนกัแน่นเท่า
ชีราสและคาเบอร์เน่ต์ โซวิญอง ก็ต้องเลือกองุ่น
พนัธุแ์มร์โลต์ไว้เป็นตวัเลอืกแรก หลกัการนีใ้ช้ได้กบั
ไวน์ขาวเช่นเดียวกันครับ เพราะไวน์แต่ละตัวจะมี
กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ท่ีระดับเซียนไวน์ชิม
แล้วฟันธงได้ทันที การชิมรูปแบบนี้เราเรียกกันว่า
ปิดตาชิม (Blind Tasting) ก็คือ การให้ชิมไวน์โดย

ไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ฉลากไวน์จะถูกปิดอย่าง
มิดชิด จะได้เห็นก็แค่รูปทรงของขวดเท่านั้น ซึ่งก็
ไม่ได้ช่วยอะไรเลย ความรู้พื้นฐานนี้จึงส�าคัญมาก 
เพราะถ้าไม่สามารถระบุพันธุ์องุ่นได้ ก็จะพาให้
หัวข้ออื่นๆ ในการชิมจะหลงทิศหลงทาง เช่น อายุ
ของไวน์ ไวน์พร้อมด่ืมหรือไม่ และเก็บได้นาน
เท่าไหร่ เขตและประเทศที่ผลิต เป็นต้น แต่ถ้าใคร
จะฝึกฝนเพือ่เป็นเซยีนไวน์ในอนาคต กต้็องเริม่จาก
การหาไวน์ที่ท�ามาจากองุ่นพันธุ์เดียวหรือที่นิยม
เรยีกว่า Single Grape จดุสงัเกตกค็อื จะมกีารระบุ
สายพนัธุข์องไวน์ไว้ทีฉ่ลากอย่างชดัเจน เช่น Shiraz, 
Merlot, Cabernet Sauvignon  ฝึกดื่มอย่างเดียว
ไม่พอครับ ต้องฝึกเขียนและทบทวนด้วยว่า วันนี้
คุณด่ืมชีราส คุณสัมผัสกับรสชาติใดบ้าง มีกล่ิน
เอกลกัษณ์อะไรบ้างทีส่ามารถสมัผสัได้ผ่านทางปุ่ม
รับรสของลิ้น (Taste Buds) และโพรงจมูก เมื่อดื่ม
บ่อยๆ เขียนบ่อยๆ ก็จะมีความช�านาญและ
ประสบการณ์ทีเ่พิม่พนูขึน้ การจะให้เก่งเป็นคอไวน์
ชั้นเซียนนั้น ต้องอดทนและขวนขวายหาความรู้
ตลอดเวลา ไวน์ถือว่าเป็นเครื่องดื่มชั้นสูงครับ มี
กฎระเบียบในการเสิร์ฟมากมาย มีการใช้แก้วไวน์
หลากหลายรปูแบบ อณุหภมูใินการเสร์ิฟอกี เพราะ
ไวน์แต่ละชนิด แต่ละประเภทของสายพันธุ์องุ่น 
แม้ว่าจะเป็นไวน์แดงเหมือนกัน แต่อุณหภูมิในการ
เสิร์ฟไม่เท่ากัน สิ่งเหล่านี้ท�าเอาพนักงานหลายคน
หน้าซีดเวลาแขกสั่งไวน์ เพราะกลัวความผิดพลาด 
และมักจะสอดส่ายสายตาหาตัวช่วย เช่น กัปตัน
หรอืผูจ้ดัการมาช่วยอธบิายให้แก่ลกูค้า ยิง่ถ้าลกูค้า
เอาไวน์มาด่ืมเองด้วยแล้ว ยิ่งต ้องวิเคราะห์
ให้ขาดว่าไวน์ขวดนีเ้ป็นไวน์ประเภทไหน Everyday 
Wine หรือระดับ Grand Crus ประเภทขวดละเป็น
หมื่น ไว้โอกาสหน้าผมจะน�ามาขยายและเล่าสู่
กันฟัง ฉบับหน้าผมจะมาน�าเสนอเรื่อง ศิลปะใน
การชิมไวน์ (Art of Wine Tasting) กันครับ.

Oh! Wine I like it (2). อานนท์  วงษ์เชียง
Tast

ดูตารางหน้าตรงข้าม
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ชื่อพันธุ์องุ่นสำาหรับทำาไวน์แดง กลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
คาเบอร์เน่ต์	โซวิญอง	(Cabernet		Sauvignon) แบล็คเคอร์เร้นท์		พริกเขียว(Bell	Pepper)	พริกไทย			

ใบมิ้นท์	ดอกไวโอเลต	ยาสูบ	
แมร์โลต์	(Merlot)	 เรดเบอร์รี่		เชอร์รี่	พลัม	ใบมิ้นท์	กานพลู
ปิโนต์	นัวร์	(Pinot	Noir)	 แบล็คเชอรี่		สตรอเบอร์รี่		แยม	ใบไม้แห้ง	กลิ่นสนิม	
ชีร่าห์	(Syrah)	หรือชีราส	(Shiraz)	 ราสเบอร์รี่	พริกไทย	ชะเอม	ดอกคาร์เนชั่น	ดอกไวโอเลต	

หนังสัตว์	กลิ่นบุหรี่
คาเบอร์เนต์	ฟรอง	(Cabernet		Franc) กลิ่นพริกเขียว		กลิ่นหญ้า	ใบไม้เขียว	ราสเบอร์รี่	เชอร์รี่

แบล็คเคอเร้นท์	
เนบบิโอโล่	(Nebbiolo) กลิ่นลูกพรุน	ชะเอม	เห็ดหอม	ช็อกโกเลต	กุหลาบ	เชอร์รี่		

แบล็คเคอร์เร้นท์
เทมปรานิลโญ่	(Tempranillo) กลิ่นสตรอเบอร์รี่	ส้ม	แยม	กลิ่นเครื่องเทศ	กลิ่นบุหรี่
ปิโนต์		ตาจ	(Pinot	Tage) กลิ่นลูกหม่อน	แบล็คเบอร์รี่		ชะเอม	
ซานโจเวเซ่	(Sangiovese) กลิ่นเชอร์รี่	ลูกพลัม		ชะเอม	ดอกไวโอเลต	วานิลลา

ชื่อพันธุ์องุ่นสำาหรับทำาไวน์ขาว กลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ชาดอนเนย์	(Chardonnay) กลิ่นสับปะรด		พีช		แอปเปิ้ลเขียว	นำ้าผึ้ง	เนย	กานพลู
โซวิญอง		บลอง	(Sauvignon	Blanc)	 กลิ่นกูสเบอร์รี่	แอปเปิ้ลเขียว	กลิ่นหญ้าตัดใหม่ๆ	หน่อไม้

ฝรั่ง	ฝรั่งเขียว	
เซมิญอง	(Semillon)	 กลิ่นแอปริคอต	ลูกท้อ	มะม่วงสุก	เนย	นำ้าผึ้ง	
ปิโนต์	บลอง(Pinot		Blanc)	 กลิ่นลิ้นจี่กระป๋อง	กลิ่นมะนาว	ส้ม		แอปเปิ้ลเขียว
เชนิน	บลอง	(Chenin		Blanc)	 กลิ่นเกรปฟรุ้ต		กีวี	ฝรั่ง	ดอกคาเมลเลีย	นำ้าผึ้ง	
รีสลิ่ง	(Rieslling)	 กลิ่นนำ้ามันเบนซิน		นำ้ามันก๊าด		กลิ่นมะนาว	นำ้าผึ้ง	
กรีเวอซทรามิเนอร์	(Gewurztraminer)	 กลิ่นลิ้นจี่	ดอกกุหลาบ	สบู่	อบเชย	(Cinnamon)	
วีโอนิเย่ร์	(Viognier)	 กลิ่นแอปริคอตที่สุกจัด		ลูกท้อ	ดอกไม้	ขิง	
ปิโน	กรี	(Pinot	Gris) กลิ่นสาลี่		กลิ่นแอปเปิ้ล		นำ้าผึ้ง		

ที่มา : นิตยสารไวน์ ทูเดย์ เดือนพฤษภาคม 2549 
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Dinie
นกึแปลกใจทีก่รงุเทพฯ มีร้านอาหารอิตาเลีย่นใหห้า
รับประทานง่ายกว่าชาติอื่นๆ ในกลุ่มอาหารยุโรป
ด้วยกัน อาจด้วยลักษณะอาหารที่เข้าถึง เป็นที่รู้จัก
มากกว่า จึงง่ายต่อการท�าตลาด แต่ถ้าดูกันจริงๆ 
ในปัจจุบันหลายร้านเลือกที่จะเพลย์เซฟ นิยาม
ตัวเองว่าเป็นอาหารยุโรปไปเลย หรือเลือกที่จะปน
อาหารเอเชีย ผสมผสานฟิวชั่นกันไปตามกระแส 
ดังนั้น อาหารอิตาเลี่ยนแท้จริงและดั้งเดิม จึงเหลือ
ให้เลือกอยู่ไม่ลายตานัก ยิ่งเม่ือเทียบกับว่าเป็น
อาหารอิตาเลี่ยนรสถึงด้วยนั้น ท�าให้เหลือตัวเลือก
อยู่น้อยนิด และ	 L’ulivo ก็เป็นหนึ่งในร้านที่เป็น
ของจริง

L’ulivo เป็น	Home	Restaurant ขนานแท้ ภายใต้
บรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่นด้วยแมกไม้ ประหนึ่ง
เดินเข้าบ้านของญาติผู้ใหญ่ หรือมารับประทาน
อาหารบ้านเพื่อนในวันว่าง โดดเด่นด้วยการ
ตดัเลน่ของโทนสเีขยีวจากตน้ไมน้านา สเีหลอืงจาก
ตัวบ้าน แลดูสง่าและเชื้อชวนด้วยความเป็นกันเอง 
ภายในตกแต่งให้ดูร่วมสมัย อบอุ่น มีลูกเล่นของ
ความเป็นโมเดิร์นให้จับต้อง ทั้งตัวบาร์และข้าวของ

เครื่องใช้ในร้าน ตัวบ้านเป็นบ้านเก่าที่ได้รับการท�าจนเหมือนใหม่ ผสมผสาน
กับธรรมชาติอย่างลงตัว มีต้นมะกอกเล็กๆ ที่ปลูกไว้ให้สอดรับกับชื่อร้านที่มี
ความหมายว่า ต้นมะกอก 

เชฟดานโิล ่ไออาสซา่ เปน็ชาวอติาเลีย่นขนานแท ้และเปน็เจา้ของรว่มของรา้น 
จะออกมาต้อนรับแขกทุกคนด้วยตัวเอง เป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์กับลูกค้า ด้าน
รสมือนั้น การันตีด้วยประสบการณ์ 4 ปีที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ กับ
ประสบการณ์การเป็นเชฟในฝรั่งเศสอีก 1 ปี

เมื่อทิ้งตัวลงนั่งที่โต๊ะไม่นาน Amuse bouche ประจ�าวันก็ลงเสิร์ฟถึงโต๊ะ เป็น
ของเล็กๆ น่ารัก 3 อย่าง อย่างแรกเป็นซุปฟักทอง มีทรัฟเฟิลออยล์เสริมรส 
รสชาติดีเข้มข้น ได้กลิ่นของน�้ามันทรัฟเฟิล อย่างที่สองเป็นข้าวหุงสุกที่น�ามา
ปั้นเป็นทรงกลม แล้วน�าไปห่อด้วยชีส ก่อนคลุกกับแป้งน�าไปทอดกรอบ เมื่อ
ทอดแล้วโรยด้วยเกลอืเลก็น้อยเพิม่รสชาต ิดงู่าย ช่างคดิและอร่อย อย่างทีส่าม
เป็นบูเชสต้า รสชาติกลมกล่อม เด่นด้วยครีมชีส

จาน	 Appetizer	 เป็น Deep	 fried	 river	 prawns	 in	 green	 bread	
crumb	and	grilled	scallops	with	young	salad	and	red	bell	pepper	
sauce เป็นสลัดกุ้ง หอยเชลล์ ราดด้วยซอสพริกหวาน ขณะที่สลัด
ใช้เดรสซิ่งบัลซามิค หน้าตาดูดีด้วยสีของกุ้งตัดกับผักดูสวย ซอสพริกหวาน
ก็มีสีส้มจัดเสริมกับตัวกุ้ง ส่วนรสชาตินั้นค่อนข้างสดชื่น กินด้วยกันทั้งหมด
จะช่วยเพิ่มอรรถรส กุ้งท�ามาสุกเต็มท่ีอย่างท่ีตั้งใจ แต่ท่ีดีเป็นพิเศษคือ

L’ulivo
Home Restaurant
Story	by	:	TourDeFoodBlog
Pic	by	:	Songyot
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L’ulivo ที่ตั้ง : ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 7 (เข้าซอยแล้วจะเจอร้าน
ทันที) BTS ช่องนนทรี เดินต่อมาทางตึกเอมไพร์ อยู่ฝั่งซ้าย นราธิวาส ซอย 7 
โทร: 0-2677-5756, 08-3809-6668 

website : www.lulivobkk.com facebook : www.facebook.com/
LulivoBangkok เวลาท�าการ : จนัทร-์ศกุร ์12.00-14.30 น. และ 18.00-22.30 น. 
วนัเสาร ์11.30-14.30 น. วนัอาทติย ์18.00-22.30 น. ราคา : Set lunch (วนัจนัทร-์
วันศุกร์) ราคา 430++, a la carte ราคาประมาณ 1,200++ (appetizer, pasta, 
main dish)

เชฟดานิโล่ ไออาสซ่า

หอยเชลล์ทอดได้สีสวยเนื้อเนียน มีกลิ่นหอมจากกระทะ 
นอกจากนีย้งัมวีอลนทัคัว่มาชว่ยเพิม่รสสมัผสั นา่เสยีดาย
ตรงที่ซอสพริกหวานนั้นอ่อนไปหน่อย 

Homemade	 tortelli	with	Mediterranean	seafood	
guazzetto	and	Manila	clams จานนี้น่าจะถูกใจใคร
หลายคน เป็นตอเตลี่ยัดไส้กุ้งและปลา ราดด้วยซีฟู้ดผัด
สไตล์เมอดิเตอเรเนียน โดยใช้เบสเป็นซอสมะเขือเทศ 
หน้าตาดูเป็นมิตร กลิ่นก็เช่นกัน โดยปกติตอเตลี่จะเป็น
พาสตา้รปูแหวน แตข่องเชฟดานโิลท่�าใหเ้ปน็รปูหอ่ลกูอม 
ไส้ข้างในนั้นรสชาติดี มีความเบา เพื่อไม่ให้กลบซอสกับ
เครื่องด้านนอก แป้งนั้นท�าได้ดี แต่ตรงที่ม้วนจะแข็งกว่า
ส่วนอื่น เครื่องที่ผัดมามีทั้งกุ้ง ปลาหมึก หอยลาย เพิ่ม
รสชาติ และตอบโจทย์ความเป็นซีฟู้ด

Escalope	of	beef	steak	cooked	with	white	wine,	
served	 with	 roasted	 potatoes,	 broccoli	 and	
cauliflower	จานหลกัของวนันี ้เป็นเนือ้ววัทอดกบัไวน์ขาว 
เสร์ิฟพร้อมมนัฝรัง่ทรงเต๋า เปลอืกมันฝร่ังทอด บร็อคโคลี 
และดอกกะหล�่า จานนี้มาแบบรกๆ ไปหน่อย เต็มจาน
เลยทีเดียว เนื้อวัวสองชิ้น ปรุงมาก�าลังดีชิ้นหนึ่ง ส่วนอีก
ชิ้นสุกไปหน่อย ไวน์ขาวซึมเข้าเนื้อดี กินได้กลิ่นรสเต็มที่ 
ส่วนเครื่องเคียงนั้นท�าได้ดีตามมาตรฐานร้าน แต่ต้องชม

กับความคิดของเชฟ ที่น�าเปลือกมันฝรั่งมาทอดให้เราได้รสสัมผัส
แปลกใหม่

ของหวานที่นี่ เชฟดานิโล่เป็นคนท�าเองเช่นกัน Warm	Chocolate	
soufflé with	vanilla	ice	cream	and	banana	caramilazed หรือ
เรียกง่ายๆ ว่า ช็อกโกแลตลาวา เสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมวานิลลา และ
กล้วยหอมคาราเมล ที่เคี่ยวจนข้นแล้วมาทาบนกล้วยหอม นอกจากนี้
ยงัมแีอปเป้ิลฝานกบัวปิครมี และสตรอเบอรร์ีห่ั่นครึง่มาให้ด้วย รสชาติ
ของช็อกโกแลตไม่หวานเกินไป แต่ก็ไม่ถึงกับเข้มข้นมากนัก อาจถูกใจ
ใครหลายคน และไม่ถูกใจใครหลายคน ตัวลาวามีพอประมาณ กินกับ
ไอศกรีม และผลไม้ตามสูตร

ในไลน์เครื่องดื่มของที่นี่ มีไวน์จากประเทศอิตาลีและชิลิเป็นหลัก 
ส่วนค็อกเทลมีอยู่หลายตัวให้เลือกลองกัน อย่างในครั้งนี้ท่ีได้ลองเป็น 
Strawberry Margarita ที่สดชื่น และมีรสเปรี้ยวน�า เป็นเครื่องดื่มที่
น่าจะถูกใจใครหลายคน

L’ulivo ในความรูส้กึนัน้ เป็นร้านทีเ่รยีบง่าย อบอุน่ด้วยความเป็นกนัเอง 
ยิง่ได้มารบัประทานกบัเพือ่นหรอืครอบครวั จะสมัผสัได้ถงึกลิน่อายของ
ความเป็นบ้าน การพูดคุยจะออกอรรถรส ผสมผสานกับรสชาติของ
อาหารท่ีจะไม่ท�าให้ผิดหวัง ท้ังอาหารแต่ละจานยังมีแนวทางเป็นของ
ตัวเอง ผู้มารับประทานจะไม่รู้สึกว่า จานนี้ซ�้าซาก หรือเหมือนกับร้าน
อื่นที่เคยลองทุกกระเบียดนิ้ว ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท�าให้ผู้มารับประทาน
รู้สึกสนุกและมีความสุขที่ได้มารับประทานอาหารที่นี่
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ในวงการเพลงถือเป็นเรื่องไม่ธรรมดา
ยากที่ผู้อยู่เบื้องหลังจะได้รับความสนใจ
จนโดง่ดงัเกนิหนา้ศลิปนิ ปกตโิปรดวิเซอร์
มีหน้าที่เสมือนผู้ปิดทองหลังพระ คอย
ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ศิลปินเจ้าของ
ผลงานประสบความส�าเร็จ

กรณีนี้ก็มีข้อยกเว้นส�าหรับเดวิด 
ฟอสเตอร์ โปรดิวเซอร์ชื่อดังแห่งยุค 
ผู้ไม่เพียงมีบทบาทส�าคัญในการสร้าง
ศิลปินชื่อดังประดับวงการคนแล้วคนเล่า 
ทว่า! ชื่อของเขายังช่วยการันตีคุณภาพ
ผลงานกอ่นตวัศลิปนิเสยีอกี โดยมรีางวลั
แกรมมี่ 16 รางวัล เป็นหลักฐานแสดงถึง
ความสามารถขั้นเทพ

ความส�าเร็จของอัลบ้ัม Hit Man: 
David Foster & Friends ในปี 2008 
เป็นผลงานท่ียืนยันสถานะของฟอสเตอร์
ในวงการเพลงอย่างชัดเจน เม่ือบรรดา
เด็กปั้นมาร่วมกันร้องเพลงของฟอสเตอร์ 
ภายใต้การควบคุมการผลิตของเขาเอง 
และประสบความส�าเร็จอย่างล้นหลาม 
จนต้องมี Hit Man Returns ตามออกมา
เมื่อปีที่แล้ว พร้อมกับทัวร์เดินสายเปิด
การแสดงไปท่ัวโลก รวมท้ังในบ้านเรา 
ฟอสเตอร์และสหายมีโอกาสมาแสดง
คอนเสริต์ถงึ 2 ครัง้ โดยลา่สดุเพิง่ผา่นไป
หมาดๆ ตอนต้นเดือน พ.ย. นี่เอง

เดวิด ฟอสเตอร์
ศิลปินนักปั้นมือทอง

David	Forster

เรื่อง	รุ่งโรจน์

Music
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ต้องยอมรับว่าเดวิด 
ฟอสเตอร์ถื อ เป็นบุคคล
อันทรงคุณค่ า ในวงการ
เพลงอย่างยิ่ง ด้วยผลงาน
และความส�าเร็จต่อเนื่อง
ยาวนานในหลายบทบาท 
นับตั้งแต่ต้นยุค 70’s ด้วย
เ พล ง ท็ อป เ ท็ น  W i l d -
flower กับคณะ Skylark 
แฟนเพลงสากลในบ้ าน
เราคงจ�าบัลลาดแสนพลิ้ว
เพลงนี้ได้ แต่อาจไม่ทราบ
ว่ามีฟอสเตอร์ร่วมวงอยู่ด้วย 
ในต�าแหน่งมือคีย์บอร์ด

พอขึ้นสู่ยุค 80’s ฟอส
เตอร์จึงหันเหมาท�าหน้าที่
โปรดิวเซอร์ แล้วก็มีส่วน

สร้างชื่อให้วงพาวเวอร์ป็อปอย่าง Air 
Supply รวมทั้งช่วยแต่งเพลง Hard To 
Say I’m Sorry ให้คณะ Chicago ร่วม
กบัปเีตอร ์เซเทรา่ นกัรอ้งและมอืเบสดว้ย 
จนกลายเป็นเพลงฮิตอันดับ 1 อีกเพลง 

ขณะเดยีวกนัเขายงัขยบัไปท�าเพลง
ประกอบภาพยนตร์ เพียงแค่เรื่องแรกก็
ประสบความส�าเร็จกับซาวน์แทร็คหนัง
วัยรุ่น St.Elmo’s Fire ที่มีเพลง St.Elmo’s 
Fire (Man in Motion) แตง่ใหจ้อหน์ พาร์
สามารถขึ้นถึงอันดับ 1 อีกด้วย

ความส�าเร็จยังเกาะติดฟอสเตอร์
อย่างต่อเนื่อง เมื่อแต่งเพลง I Have 
Nothing ร่วมกับลินดา ทอมสัน ภรรยา 
(ในขณะนั้น) ให้วิทนี่ย์  ฮุสตันร้อง
ประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Body-
guard ในปี 1992 ตามมาด้วยความ
ส�าเร็จ จนเพลงนี้กลายเป็นลายเซ็นของ
วิทนี่ย์ ฮุสตันอีกเพลงหนึ่ง

ต้องยกเครดิตให้ฟอสเตอร์เป็น
คนสายตาแหลมคม มีเซ้นส์เข้าถึงความ
สามารถของศิลปินในทางป็อป และ
เลือกน�ามาปลุกปั้นได้ตรงเป้า จนช่วย
ผลักดันให้โด่งดังคนแล้วคนเล่า จาก
ศิลปินหลากหลายแนวดนตรี สามารถ
น�ามาขัดเกลาให้เป็นเพลงป็อปได้อย่าง
นา่ฟงั โดยไม่ท�าใหซ้าวด์ในแบบฉบบัของ
ศิลปินคนนั้นเสียไป 

ไมเคิล บูเบล หนุ่มอวบคนบ้าน
เดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนจากฟอสเตอร์
จนดังเป็นพลุแตก กลายเป็นขวัญใจของ
สาวน้อยสาวใหญ่ก็ด้วยฝีมือขัดเกลาของ
ฟอสเตอร์นี่ เอง สามารถท�าให้นักร้อง
โนเนมอย่างบู เบลโด่งดังขึ้นมาได้จาก
เพลงสแตนดาร์ดและแจ๊สที่เจือส�าเนียง
ป็อบเข้าไปอย่างกลมกล่อม จนครองใจ
ผู้ฟังทั่วโลก

แม้กระท่ังดนตรีเทรดดิชั่นของวง
ไอริชอย่าง The Corrs ก็ยังดังได้เพราะ 
ฟอสเตอร์ เขาเป็นคนน�าพี่น้องตระกูลคอร์
ข้ามแอตแลนติกมายังอเมริกา และเป็น
โปรดิวเซอร์ช่วยเติมสีสันของเพลงป็อป
เข้าไปในซาวด์เทรดดิชั่นแบบไอริชของ 
The Corrs ตั้งแต่อัลบั้มชุดแรก จนคลี่คลาย
เป็นดนตรีป๊อปท่ีมีเอกลักษณ์น่าฟังมาก 
และกลายเป็นลายเซ็นหลักของ The Corrs 
เรื่อยมา

ม า ถึ ง ลู ก ศิ ษ ย์ ค น ล่ า สุ ด ข อ ง
ฟอสเตอร์ก็คือ Charice สาวน้อยร่างเล็ก
จากฟิลิปปินส์กับพลังเสียงอันมหัศจรรย์...
และแน่นอนส�าหรับพลังเสียงทรงพลังเกิน
ตัวในสไตล์วิทนี่ย์ ฮุสตัน ของ Charice 
ย่อมเข้าทางฟอสเตอร์ โดยไม่ต้องออกแรง
มาก สาวน้อยคนนี้ก็มีอัลบั้มชุดแรกติด
อันดับท็อปเทนได้สบายๆ

หลังจากความส�าเร็จของ Charice 
ก็น่าติดตามดูว่า ใครจะโชคดีก้าวขึ้นมา
เป็นดาวเด่นดวงใหม่ภายใต้การสนับสนุน
ของ เดวิด ฟอสเตอร์ ศิลปินนักปั้นมือทอง
แห่งยุค...

The	Corrs

Charice

Michael	Buble
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Service

TOYOTA PAVILION 
RAYONG (2005)

คุณกีรติ	โพธิพิบูลย์	

รองกรรมการผู้จัดการ	โตโยต้า	พาวิลเลี่ยน	ระยอง	(2005)

คุณธีรวุฒิ	บูรณะพงศ์	

ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย	

ระหว่างโตโยต้า พาวิลเลี่ยน ระยองฯ กับ 
ภัทรลิสซ่ิง เรามีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการทำางานอยู่เสมอ เพ่ือ
ปรับจูน ให้ทุกอย่างราบรื่น ทำา ให้ เรา
สามารถให้บริการลูกค้าของเราได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
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วันนี้ เราแวะเวียนมาเยือนศูนย์บริการ

แห่งใหม่ของ	โตโยต้า	พาวิลเลี่ยน	ระยอง	(2005)	

ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรม

ปลวกแดง	ที่กำาลังเติบโต	ศูนย์บริการแห่งใหม่น้ี

มขีนาดใหญ่	สามารถรองรบัรถของลกูคา้โตโยต้า

ไดอ้ยา่งสบาย	ศนูยบ์รกิารแหง่ใหมน่ีว้างตวัอยูใ่น

พืน้ทีซ่ึ่งคาบเกีย่วระหวา่งระยองและชลบุรี	ทำาให้

สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ได้เป็นอย่างดี	

โดยเฉพาะจดุทีต่ัง้ของโชวร์มูและศนูยบ์รกิารใหม	่

แวดล้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรมถึง	8	นิคม

แม้ว่าจะเพิ่งเปิดให้บริการมาได้ไม่นาน

ทว่าท้ังในส่วนของโชว์รูมและศูนย์บริการต่าง

มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องเร็วกว่าเป้าที่

ตั้งไว้	คุณกีรติ	โพธิพิบูลย์	รองกรรมการผู้จัดการ	

โตโยต้า	 พาวิลเลี่ยน	 ระยองฯ	 กล่าวกับเราว่า	

“สำาหรับการทำางานของที่นี่	 เราดูแลลูกค้าด้วย

ความใส่ใจสูงสุด	 ให้ความสำาคัญกับรถของ

ลูกค้าเหมือนรถของเราเอง	 ทำาให้ลูกค้าที่เข้ามา

รับบริการกับเราล้วนแต่ประทับใจในงานบริการ

ของเรา	ผลสำารวจความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ตีอ่

เรานั้นสูงมากมาโดยตลอด”

เม่ือแวะเข้าไปดูในส่วนงานบริการ	 ที่

โตโยต้า	พาวิลเลี่ยน	ระยองฯ	แห่งใหม่นี้ครบถ้วน

ทุกส่วนงานบริการ	 ตั้งแต่งานเครื่องยนต์	 จนถึง

งานซ่อมแซมสีและตัวถังที่มีขนาดใหญ่ด้วยช่อง

ซ่อมท่ีได้มาตรฐานจำานวนมากถึง	 63	 ช่องซ่อม	

นับได้ว่ามีช่องซ่อมมากที่สุดในภาคตะวันออก

คุ ณ ธี ร วุ ฒิ 	 บู รณ ะพ ง ศ์ 	 ผู้ จั ด ก า ร

ฝ่ายบริการหลังการขาย	 พาเราเดินชมและ

อธิบายรายละเอียดของส่วนบริการหลังการขาย

ให้ฟัง	 “งานบริการหลังการขายของที่นี่เราไม่

ได้ทำาเพียงแค่อยู่ในท่ีต้ังของเราเท่าน้ัน	 สำาหรับ

ท่ีน่ีเรายังมีงานบริการไปให้ข้อมูลลูกค้าถึงท่ี

ด้วย	 ในเรื่องของการดูแลรักษารถยนต์	ที่เราทำา

อยู่ตอนนี้คือการจัดทีมไปตามหน่วยงานต่างๆ	

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์	 ซึ่ง

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี”

ศูนย์บริการแห่งใหม่นี้มีช่องซ่อมมากถึง	

25	 ช่องซ่อม	 สามารถรองรับรถได้สูงสุดถึง	

143	 คัน	 ต่อวัน	 ในส่วนของบุคลากรช่างนั้น	

โตโยตา้	พาวลิเลีย่น	ระยองฯ	มกีารใหท้นุเรยีนกบั

เยาวชนในพืน้ที	่โดยมขีอ้ตกลงวา่เมือ่เรยีนจบตอ้ง

มาทำางานกับทาง	 โตโยต้า	พาวิลเล่ียน	 ระยองฯ	

5	 ปี	 ซึ่งเป็นการให้โอกาสกับเยาวชนและสร้าง

ทรัพยากรบุคคลทางด้านแรงงานฝีมือไปใน

ขณะเดียวกันด้วย

สำาหรับการร่วมงานกันระหว่าง	 โตโยต้า	

พาวิลเล่ียน	 ระยองฯ	 กับภัทรลิสซิ่ง	 เป็นไป

ด้วยความราบรื่น	 คุณธีรวุฒิ	 กล่าวว่า	 “เรา

รู้ว่าในส่วนลูกค้าของภัทรลิสซิ่งนั้น	 แตกต่างไป

จากลูกค้ารถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป	 เพราะเป็น

รถใช้งาน	 ต้องการความรวดเร็ว	 เราจึงมีงาน

บริการในส่วนน้ีท่ีต่างไปจากลูกค้าปกติ	 ระหว่าง

โตโยตา้	พาวลิเลีย่น	กบั	ภทัรลสิซิง่	เรามกีารพดูคยุ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำางานอยู่เสมอ	

เพื่อปรับจูนให้ทุกอย่างราบรื่น	ทำาให้เราสามารถ

ใหบ้รกิารลกูคา้ของเราไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ”

 

ศูนย์บริการของ	โตโยต้า	พาวิลเลี่ยน	ระยอง	

(2005)	นับเป็นบริษัทเดียวในภาคตะวันออก

ที่มีช่างสุภาพสตรีทำางานให้บริการ	เคียงข้างกับ

ช่างหนุ่มๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม้แพ้กัน
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