
Season Change

London
Lexus ES300h
McLaren 650S

นิตยสารภัทร ฟลีท ลิสซิ่ง ปีที่ 10 ฉบับที่ 32 ก.ค.-ก.ย. 2014

นิตยสารภัทร ฟลีท ลิสซิ่ง

Magazine

10th
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PL Used car

Message From Executive

  ฤดูกาลหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง

ปีนี้เดินทางมาถึงกลางปีแล้ว พ้นจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูมรสุม บางคนอาจรู้สึกว่าเร็ว 
บางคนอาจรูส้กึวา่วนัเวลาผา่นไปชา้ แตท่ีจ่รงิคอืเวลายงัคงทำาหนา้ทีอ่ยา่งเทีย่งตรงซือ่สตัย ์
ฉบับนี้เราแนะนำาทั้งยานยนต์ขนาดเล็กที่เหมาะกับชีวิตเมือง All new jazz และยานยนต์
สุดหรูที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี Lexus ES300h Hybrid รวมทั้งเรื่องราวของมหานครที่เต็ม
ไปด้วยมนต์เสน่ห์ ลอนดอน สำาหรับหลายท่านที่มีบุตรหลานและกำาลังมองหากิจกรรมใน
วันหยุดให้เด็กๆ ได้ทำา ฉบับนี้เราแวะไปคุยกับชลิต นาคพะวัน ศิลปินผู้มีผลงานที่สดใส 
กบัการเปิดโรงเรยีนสอนศลิปะให้กบัเดก็ๆ ด้วยความคดิทีว่่าเดก็ๆ ควรมโีอกาสได้เรยีนรูแ้ละ
ใกล้ชิดกับศิลปะ เพราะศิลปะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ
รอคอยทุกท่านอยู่ด้านในแล้ว มีความสุขกับฤดูฝนที่ชุ่มฉำ่าครับ

พิภพ กุนาศล

กรรมการผู้จัดการ

เจ้าของ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
252 / 6 ชั้น 29
อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพ ฯ 10320
โทร. 02 290 7575, 02 693 2288

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ทิพย์สุดา คืนคง
เมธี คุ้มเผ่า
พจนา กลีบอุบล

บรรณาธิการ
ทรงยศ กมลทวิกุล
ควบคุมการผลิต
นฤมล ลือประเสริฐ
พิสูจน์อักษร
พรพรหม บุญถนอม

ออกแบบดำาเนินการผลิต
ทรงยศ กมลทวิกุล
โทร.081 855 1146
email : k.songyot@gmail.com
ข้อเขียน บทความ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของ
ผู ้เขียนโดยตรง ห้ามนำารูปภาพ หรือข้อเขียนไป
เผยแพร่ หรือพิมพิ์ซำ้าโดยมิได้รับอนุญาต
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คุยกับชลิต นาคพะวัน ศิลปินอารมณ์ดี
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Destination ฉบับนี้เดินทางไปสัมผัสกับ ที่พักแนว Sport 
Hotel แห่งแรกของเมืองไทย Amari Buriram United

ท่องเที่ยวไปเยือนมหานครที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ ลอนดอน

Supercar McLaren 650S
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Sneakers ตัวใหม่่ Puma ย้อน

ยุคแฟชั่นรองเท้าในสมัย 80
,
s 

ตอนนี้หลายแบรนด์แข่งกันทำา

แฟชั่นรองเท้าเล่นเทนนิสออกมา 

ซัมเมอร์ปีนี้ Puma นำา Court Star 

รุ่นที่เคยรุ่งเรืองในยุคน้ันกลับมา

ทำาใหม่พร้อมใส่รายละเอียดเพิ่ม

เข้ามา นิยาม “A Touch of Class” 

มีที่มาจากการใช้หนังมาเป็นวัสดุ

พร้อมเจาะรูเป็นลาย Pattern ใช้สี

ขาวล้วนทั้งตัวรองเท้า เหลือตรง

ส่วนปลายเชือกผูกทำาเป็นสีทอง 

สำาหรับแฟนรองเท้ากีฬา หรือ

ใครที่ชอบความเรียบหรูและสีขาว

สะอาด เตรยีมตดิตามขา่วสารของ

รองเท้ารุ่นคลาสสิกนี้กันให้ดี  

แบรนดม์อเตอรไ์ซค์ชือ่ดงั Harley 

Davidson สัญชาติอเมริกัน 

นำาเสนอผลงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วย

นวัตกรรม Harley Davidson 

electric motorcycle ใช่แล้ว

มันเป็น Harley Davidson ที่

ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มี

กำาหนดจะวางจำาหน่ายในอเมริกา

ปีน้ี แต่เราเชื่อว่าอีกไม่นานนักใน

เมืองไทยคงจะต้องมีแฟน Harley 

Davidson พันธุ์แท้คว้าเอามาเก็บ

ไว้ในคอเล็คชั่นส่วนตัว

นี่คือ Trophy Bike ผลงาน

ออกแบบของ Rapt Studio 

และ Steve Rendle นำาเสนอ

จักรยาน Fix gear ที่สวยงาม 

Fame ชิ้นเดียว เบาะหนัง แฮนด์จับ

ทำาจากไม้ เป็นผลงานที่แสดงออก

ได้อย่างโดดเด่นแม้จะดูเรียบง่าย

แตง่ดงามเยา้ยวนใจคนรกัจกัรยาน

อย่างยิ่ง 
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บมจ.ภัทรลิสซิ่ง นำาทีมโดยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำา

กจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์ (WE ARE TOGETHER) ประจำาปี  2557  

เมือ่วนัที ่5 ก.ค. ถงึ 6 ก.ค.2557  ณ  โฮมพเุตย รเิวอร์แคว รสีอร์ท 

จ.กาญจนบุรี ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู ้บริหารและพนักงานในองค์กร และสร้างความสามัคคี

ในหมู่คณะ เสร็จจากการทำากิจกรรมภาคสนามมีการพบปะ

สังสรรค์โดยการรับประทานอาหารคำ่าร่วมกัน เพื่อกระชับ

ความสัมพันธ์พี่ๆ กับน้องใหม่ในองค์กร

 WE ARE TOGETHER
2557

เนือ่งดว้ย บมจ.ภทัรลสิซิง่ มทีรพัยส์นิที่
หมดสัญญาจำานวนมากที่ต้องการขาย 
ภทัรลสิซิง่จงึออกบูธเพ่ือประชาสมัพันธ ์
กบั PL USED CAR เรานำาภาพบรรยากาศ 
PL USED CAR มาฝาก ซึ่งในวันนั้นได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี ท่านสามารถ
ตดิตามชมรถของเราและดขูอ้มลูเพิม่เตมิ
ได้ที่ www.one2car.com/pl

PL USED CAR

โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลนี้ได้มอบให้
กับนายธนาคารและนักการเงินที่มีความเป็นเลิศในแต่ละปี 
เพื่อยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยมีเกณฑ์การตัดสิน
จากคุณสมบัติ  4 ด้าน ดังนี้ 1. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 2. มีความ
ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 3. สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร 
และ 4. ทำาคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม อันนับเป็นอีกหนึ่ง
ความภูมิใจของพวกเรา และขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ 

นายสาระ ล�่าซ�า 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ได้รับรางวัล  “Money & Banking Awards 2014”
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ทุกครั้งที่ ได้ทดลองขับยานยนต์จากค่าย 
Lexus เราจะสมัผสัไดถ้งึคณุภาพช้ันเยีย่มทัง้ภายนอก
ภายใน รวมไปถึงคุณภาพของเครื่องยนต์ คราวนี้
ก็เช่นเดียวกัน มองดูภายนอก ES300h อาจจะให้
ความรู้สึกของรถที่มุ่งเน้นเอาใจคนทำางานระดับ
ผู้บริหาร แต่เมื่อลองสังเกตรายละเอียดรอบคัน เส้น
สายต่างๆ ให้ความรู้สึกถึงความเป็น Sport ดูลื่นไหล

แน่นอนว่า ES300h มาในรูปแบบเครื่องยนต์ 
Hybrid และเป็น Hybrid แบบ Full time มีโหมดการ
ขบัขีม่าให้ถงึสีแ่บบ EV, Eco, Normal, Sport ซึง่แต่ละ 
โหมดนั้นเครื่องยนต์ตอบสนองแตกต่างไป EV 
เน้นหนกัการทำางานไปทีร่ะบบไฟฟ้า Eco เน้นประหยดั
พลงังาน ส่วน Sport ตอบสนองแบบเตม็กำาลงัให้ความ
รู้สึกเร้าใจกับผู้ขับขี่ เครื่องยนต์ของ ES300h ยังเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอัตราการปล่อยคาร์บอน
สูอ่ากาศตำา่กว่าเครือ่งยนต์ทัว่ไป มอีตัราการสิน้เปลอืง
อยู่ที่ 21.8 km/L

ห้องโดยสารของ ES300h มีความยาวเป็น
พิเศษมาจากการออกแบบฐานล้อให้ยาวขึ้นอีก 

45 มม.ส่งผลให้เมื่อเข้าไปนั่งภายในได้รับความรู้สึก
โอโ่ถง ในสว่นของทีน่ัง่ตอนหนา้มคีวามยาวขึน้ 30 มม. 
ส่วนที่นั่งตอนหลังกว้างขึ้น 60 มม.

Lexus ES300h เป็นซีดานสุดหรูจากค่าย
เลกซัส แสดงออกถึงความหรูหราโฉบเฉ่ียว และการ
ขับขี่ที่สนุกสนาน สะดวกสบาย

ในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยนั้นไม่ต้อง
เป็นกังวล เพราะ Lexus จัดมาเต็มทั้งระบบช่วงล่าง 
เบรก ในห้องโดยสารมีถุงลมนิรภัยถึง 10 จุด ทั้งตอน
หน้าและหลัง

แม้ว่าในประเทศไทยในกลุ่มเป้าหมายรถหรู
ระดับบน ตลาดส่วนใหญ่ยังเป็นแบรนด์จากยุโรป 
แต่ Lexus ก็เติบโตขึ้นทุกปี น้อยคนที่เม่ือได้ลองมา
ใช้ Lexus แล้วจะไม่ประทับใจ สำาหรับเราแน่นอนว่า 
Lexus ย่อมไม่เคยทำาให้ผิดหวังทุกครั้งที่ได้มีโอกาส
มาสัมผัสทดลองขับ แม้ว่าบางขณะเราจะรู้สึกว่าเจ้า 
New ES300h จะดูเป็นรถสำาหรับผู้ใหญ่มากกว่า
คนหนุ่มสาวก็ตามที

Lexus New ES300h

สนใจ Lexus New ES300h
ติดต่อฝ่ายการตลาด
บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
โทร. 0 2290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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New Honda Jazz เป็นเจเนอเรชั่นที่ 3 ของรถแฮทช์แบ็ก 5 ประตูขายดีของ Honda 
ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพการใช้งาน คุณลักษณะที่เหมาะสมของการ
ขับขี่ทั้งในเมืองและเดินทางไกล จัดได้ว่าเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กที่มีพร้อม
ทั้งสมรรถนะและความสวยงาม จากรุ่นแรกมาจนถึงรุ่นล่าสุดสร้างฐานกลุ่มลูกค้า

ผู้รัก Jazz ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น 
Jazz ถือเป็นโมเดลรุ่นสำาคัญของ Honda ทำายอดขายได้ดีในตลาดโลก นอกจากการ

ทำาตลาดที่มีความเข้มข้นของฮอนด้า การเปลี่ยน Model Change ในรุ่นที่สามของ Honda Jazz 
มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ของระบบขับเคลื่อนผสานเข้ากับรูปลักษณ์ใหม่หมดทั้งคัน

ภายในของ New Jazz รุ่น SV Plus โฉมปี 2014 ที่เรานำามาทดสอบมีความหรูหรา
โฉบเฉีย่ว วสัดพุวกพลาสตกิถกูปรบัใหม้เีกรดทีด่ขีึน้ ตามดว้ยรปูแบบของคอนโซลขนาดใหญแ่บง่
โซนการใชง้านโดยเอยีงอปุกรณ์พวกแผงควบคมุทัง้จอภาพและชดุควบคมุอณุหภมูเิขา้หาคนขบั 
ทำาให้ดีไซน์ของคอนโซลดูมีความกว้างเหมือนกับ Civic และ Freed คอนโซลทำาจากพลาสติก
ฉีดขึ้นรูป กรุแผงกลางด้วยงานพลาสติกสีเงินทำาเลียนแบบอัลลอย การจัดวางและรูปแบบของ
อุปกรณ์สมัยใหม่ ทำาให้ Jazz โฉมล่าสุดนี้ดูน่าใช้งาน

พวงมาลัยไฟฟ้าแบบสามก้านของ Jazz พบเห็นได้ในรถอย่าง City 2014 ก้านพวงมาลัย
ใน New Jazz ติดตั้งปุ่มควบคุมฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น รับหรือวางโทรศัทพ์ไร้สายแบบ Bluetooth ปุ่ม
ควบคุมการปรับตั้งจอภาพรวมถึงเลือกโหมดสำาหรับการเล่นเพลง ดูหนัง Audio Control Switch 
หรือตรวจเช็คข้อมูลสำาคัญสำาหรับการขับขี่เดินทางไกล ปุ่มของระบบ Cruise Control ล็อกหรือ
ปลดลอ็กระบบตัง้ความเรว็แบบอตัโนมตั ิสวติช์สัง่งานด้วยเสยีงในระบบ Siri หรอื Siri Eyes Free 
Mode Switch แป้นเปลี่ยนตำาแหน่งเกียร์ Paddle Shift พวงมาลัยแบบสามก้านหุ้มก้านวงด้วย
วสัดพุวกไวนลิ ทีใ่ต้คอนโซลด้านซ้ายมอืมปีุม่สตาร์ตหรอืดบัเครือ่งยนต์สแีดง Engine Start/Stop 
พวงมาลัยของ Jazz SV Plus ปรับได้ถึง 4 ทิศทางทั้งไกล-ใกล้ สูง-ตำ่า ครอบคลุมกับการปรับตั้ง
เบาะคนขับที่รองรับทุกสรีระของผู้ขับขี่ ระบบเครื่องเสียงใน Jazz รุ่นสูงสุด SV Plus ให้มาครบ
จอภาพสัง่งานด้วยระบบสมัผสัขนาด 7 นิว้ทีค่มชดั จอภาพยงัรองรบัการเชือ่มต่อกบัระบบ HDMI 
รองรับการเชื่อมต่อภาพและเสียง ระบบ Audio Display หน้าจอแสดงผลในโหมดเครื่องเสียง ซึ่ง
เล่นเพลงผ่านลำาโพงภายในห้องโดยสารแบบ 6 ทศิทาง รองรบั Honda Link Application (เฉพาะ
สมาร์ทโฟนบางรุ่น) ระบบแจ้งเตือนข้อมูลการขับขี่ Fuel Consumption Display แจ้งเตือนอัตรา
สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ Honda Free Telephone หน้าจอแสดงการเชือ่มต่อกบัโทรศพัท์ไร้สาย รองรบั
ระบบนำาทางด้วยดาวเทียมในโทรศัพท์ Honda Link Application

เราเลือกนำา New Jazz ตะลุยท้องถนนยามคำ่าคืนที่รถราไม่มากนัก ความคล่องตัวเป็น
สิ่งที่รถแนวนี้โดดเด่นอยู่แล้ว การตอบสนองของเครื่องยนต์ทำาได้ดี เชื่อแน่ว่า New Jazz จะได้
รับความนิยมนำาไปตกแต่งอย่างโฉบเฉี่ยว แม้ว่าจะมาทีหลังคู่แข่งในตลาด แต่ All new Jazz ก็
มาแบบจัดเต็ม ตลาดรถแฮทช์แบ็ก 5 ประตู สู้กันอย่างเข้มข้นจริงๆ 

Jazz Is Back
All New

สนใจ All New Jazz
ติดต่อฝ่ายการตลาด
บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
โทร. 0 2290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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เรื่อง/ภาพ : สุทัศน์ รุ่งฯ

คงไมม่ใีครทีไ่มรู่จั้ก”ลอนดอน” เพราะทีน่ีเ่ป็นหนึง่ในมหานครอนัโดง่ดงัทีส่ดุของ
โลก ไม่ต่างอะไรกับปารีสหรือนิวยอร์ก และเป็นปลายทางในฝันของชาวโลก
จำานวนไม่น้อย ด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันเก่าแก่ บวกกับความเป็น
อดีตชาติมหาอำานาจหมายเลข 1 ของโลก ลอนดอนจึงเปรียบได้กับแหล่ง

รวบรวมสรรพความรู้และคลังเก็บสมบัติโบราณจากทั่วทุกมุมโลก มีพิพิธภัณฑ์ช้ันเยี่ยมให้เข้าไป
ชมมากมาย ที่น่าสนใจคือหลายๆ แห่งเปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่เก็บค่าผ่านประตู 

ด้วยโครงสร้างของเมืองที่มีสายนำ้าเทมส์ไหลผ่าน นักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพฯ อาจจะ
รูส้กึคุ้นๆ กบับางมมุมองทีม่บีรรยากาศคล้ายคลงึกบัความเป็นมหานครรมิฝ่ังนำา้อย่างของบ้านเรา
บ้าง จะต่างกันก็ตรงที่ริมเจ้าพระยาบ้านเราไม่มีเสียงตีบอกเวลาจากหอนาฬิกาขนาดมหึมา แต่ที่
แตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ ดเูหมอืนจะเป็นบรรยากาศแบบชืน้หนาวจดั หรอืครึม้ฝนปนหนาวสัน่เข้าไป
ในกระดูกแบบวนัเว้นวนั โดยเฉพาะในวนัทีฟ้่าครึม้ลมแรง ฉดุให้อณุหภมูด่ิิงลงไปตำา่กว่า 20 องศา
เซลเซียส มาเที่ยวลอนดอนโอกาสเห็นวันฟ้าใสแดดดีมีน้อยมาก ใน 1 อาทิตย์อาจจะได้เจอแค่
วันเดียวหรือไม่เจอเลยก็ได้ ก็ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันล่ะครับ เพราะเราไม่ใช่คนในพื้นที่ เสียเงิน
ไปเที่ยวทั้งที เจอวันอากาศดีๆ ก็เที่ยวได้สำาราญใจกว่าวันฝนตกหนักอากาศหนาวจัดแน่นอน แต่
จะอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องพกใส่กระเป๋าเวลามาเที่ยวลอนดอน คือร่มหรือเสื้อกันฝน และที่ขาด
ไม่ได้คือเสื้อกันหนาวแบบกันลมได้ด้วย ได้แบบที่มีฮู้ดคลุมหัวได้ยิ่งดีใหญ่ รับรองได้ใช้แน่นอน 
แม้ว่าจะไปเที่ยวในฤดูซัมเมอร์ที่ร้อนที่สุดสำาหรับคนลอนดอนก็ตาม
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ในเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยเป็นพิเศษอย่างลอนดอนนั้น การเดิน
หลงทางอาจมีความหมายเช่นเดียวกับการได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ อันน่าตื่นตา ก็เป็น
ไปได้

ถ้าไม่ตดิปัญหาเรือ่งงบประมาณค่าใช้จ่าย (เคยมผีลสำารวจชีว่้า ทีน่ีค่่าครองชพีแพงหฉูีเ่ป็น
อันดับ 2 ของโลก รองจากญี่ปุ่น) อยากสัมผัสความเป็นลอนดอนให้ได้อรรถรสเต็มอิ่ม ก็คงต้องใช้
เวลาสกัอาทติย์เป็นอย่างน้อย เพราะลอนดอนเป็นเมอืงเก่าอายนุบัพนัปีทีผ่สานเข้ากบัวถิโีลกสมยั
ใหม่อย่างมเีสน่ห์ จงึมอีะไรน่าดนู่าค้นหามากมายในแทบทกุตรอกซอกซอยย่านใจกลางเมือง และ
นักท่องเที่ยวสามารถเดินเตร็ดเตร่ได้อย่างสบายใจ เพราะนอกจากฟ้าที่นี่จะมืดคำ่าช้ากว่าบ้านเรา
เกือบ 2 ชั่วโมงแล้ว ทั่วทั้งเมืองยังมีกล้อง CCTV ประมาณ 6 ล้านตัว คอยเฝ้ารักษาความปลอดภัย
ให้เกือบแทบจะทุกฝีก้าวเลยก็ว่าได้

ถ้าจะเทยีบขนาดพืน้ทีข่องศูนย์กลางแหล่งท่องเทีย่วสำาคัญย่านใจกลางมหานครลอนดอน 
แบบให้เห็นภาพ ก็น่าจะมีพื้นที่ใหญ่กว่าเกาะรัตนโกสินทร์ของเราไม่มากนัก สามารถเดินเที่ยว
เพลนิๆ ได้ทัง้วนั ถ้าจะเดนิเทีย่วแบบง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน ควรจะเลอืกเส้นทางเป็นแบบเทีย่ววนบรเิวณ
ใจกลางเมือง และตามด้วยโปรแกรมเดินเที่ยวบนเส้นทางเลียบแม่นำ้าเทมส์ทั้ง 2 ฝั่ง แค่นี้ก็น่าจะ
เต็มอิ่มพอสมควรกับการเที่ยวลอนดอนให้ได้อรรถรสภายในเวลา 2 วันเต็ม 

ถ้าตั้งต้น ณ ตรงบริเวณจตุรัสทราฟัลการ์ซึ่งเปรียบได้กับลานคนเมืองตรงใจกลางนคร
ลอนดอน เราสามารถเดินเตร่เที่ยวชมผลงานศิลปะมาสเตอร์พีซของศิลปินระดับโลกได้ที่หอศิลป์
แห่งชาติ จากนั้นก็เดินไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวลอนดอนได้ที่วงเวียนพิคคาดิลลี่ เซอร์คัส หรือจะไป 
ดูการผลัดเวรทหารราชองครักษ์หน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม, มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์แอบบีย์ 
ศาสนสถานสำาคัญที่เคยใช้เป็นที่เสกสมรสของเหล่าราชวงศ์อังกฤษมาช้านาน, ตึกรัฐสภา และ
หอนาฬิกาบ๊ิกเบน ก่อนจะเดินข้ามสะพานไปขึ้นชิงช้ายักษ์ London Eyes เพื่อชมวิวมุมสูง
กรุงลอนดอนริมฝั่งแม่นำ้า แต่ละจุดที่ว่ามานี้เกาะกลุ่มอยู่ใกล้กัน สามารถเดินเที่ยวชมแบบสบายๆ 
ได้ทั่วทุกแห่งในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่พลาดไม่ได้ แต่อยู่ห่างย่านใจกลางเมืองออกไปเป็นระยะทาง
เกิน 1 กม. ก็ได้แก่ บริติช มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แหล่งรวมโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยม
อันประมาณค่ามิได้ ซ่ึงอังกฤษสะสมมาจากทั่วโลกนับต้ังแต่ยุคล่าอาณานิคม, ย่านโซโห แหล่ง
พำานักของชาวจีนที่มีแต่ของกนิอร่อยๆ รสชาติถกูปากชาวเอเชีย, มหาวหิารเซนต์พอล เพชรนำ้าเอก
แห่งวงการสถาปัตยกรรมของลอนดอน มีอายุเก่าแก่ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 นักท่องเที่ยวสามารถ
ขึ้นข้างบนยอดโดมเพื่อชมทัศนียภาพมุมสูงของกรุงลอนดอนได้, หอคอยแห่งลอนดอนอายุกว่า 
900 ปี และทาวเวอร์บริดจ์ สะพานแขวนข้ามแม่นำ้าเทมส์ที่มีอายุเก่าเกินศตวรรษ 

ลอนดอนเปน็เมอืงทีค่ณุสามารถเดนิเทีย่วตามใจชอบไดโ้ดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งพกแผนทีส่ว่นตวั
ใหยุ้ง่ยากเลย เพราะแทบทกุจุดยา่นใจกลางเมอืงจะมแีผนทีใ่หคุ้ณเขา้ไปเดินเช็คเสน้ทางอยูแ่ทบจะ
ทกุรอ้ยเมตรเลยกว็า่ได ้แผนทีท่ีว่า่นีจ้ะอยูต่รงจดุบรกิารรถจกัรยานใหเ้ชา่แบบหยอดเหรยีญทกุแหง่  
ดูแล้วเข้าใจง่ายมาก เพราะจะบอกตำาแหน่งของคุณกับจุดที่คุณกำาลังจะมุ่งหน้าไปในระยะไกล
พอจะเดินถึงได้ ขอเพียงแค่จำาให้ได้ว่าที่พักของคุณชื่ออะไร อยู่ตรงถนนไหนเท่านั้นพอแล้ว เพราะ
อย่างน้อยถ้าหลงทางขึ้นมา ยังพอถามใครๆ ให้ช่วยชี้ทางกลับได้ 

แตจ่ะวา่ไปแลว้ นัน่กไ็มใ่ชเ่รือ่งนา่กงัวลอะไรนกั เพราะในเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่คีวามปลอดภยั
เป็นพิเศษอย่างลอนดอนนั้น การเดินหลงทางอาจมีความหมายเช่นเดียวกับการได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ 
อันน่าตื่นตาก็เป็นไปได้
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ข้อมูลท่องเที่ยว
 นักท่องเที่ยวชาวไทยต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร และต้องกรอก
เอกสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว โดยจะต้องชำาระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจำานวน
ประมาณ 5,000 บาท เพือ่ขอพมิพเ์อกสารใช้ทำาเรือ่งขอวซีา่นกัทอ่งเทีย่ว โดยใชเ้วลาพจิารณาคำารอ้ง 
ประมาณ 3 อาทิตย์ และเนื่องจากเป็นการชำาระเงินล่วงหน้าทางออนไลน์ บางครั้งอาจมีความ 
ผิดพลาดของระบบจนทำาให้ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเพื่อนำาไปยื่นเรื่องขอวีซ่าได้ 
ในกรณนีีท้า่นควรรบียกเลกิการชำาระเงนิภายในเวลาไมเ่กนิ 12 ชม. กอ่นทีเ่งนิจะถกูโอนเขา้ธนาคาร
อังกฤษ แล้วทำาการกรอกเอกสารใหม่อีกครั้ง มิเช่นนั้นท่านอาจจะต้องเสียเวลาในการเรียกคืนเงิน
ที่จ่ายไปแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-
uk-visa-in-thailand

ที่พัก :
Strand Palace Hotel : 372 Strand, London WC2R 0JJ โทรศัพท์ : +44 20 7379 4737 

(www.strandpalacehotel.co.uk)
The Stafford London : 16-18 St James’s Pl, London SW1A 1NJ  โทรศัพท์ : +44 20 

7493 0111 (www.kempinski.com/en/london/the-stafford-london)
Grand Plaza Serviced Apartments : 42 Princes Square, London โทรศัพท์ : +44 (0) 

207-985-8000 (www.grand-plaza.co.uk)

ร้านอร่อย 
 Kam Thong (ร้านแก้มทอง): 59-63 Queensway, London W2 4QH โทรศัพท์ : 020 

72296065 (www.kamtong.org.uk)
    Wagamama สาขา TOTTENHAM COURT ROAD : 4 Streatham Street, London 
WC1A 1JB โทรศัพท์ : 020 73239223 (www.wagamama.com/restaurants/tottenham-court-
road-british-museum)
 Four Seasons Chinese Restaurant : 84 Queensway, Bayswater, London W2 3RL 
โทรศัพท์ : 020 7229 4320 (www.fs-restaurants.co.uk)
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มาที่นี่ต้องได้รับความสุขกลับไป ส่วนจะ
ประสบความสำาเรจ็หรอืไมก่เ็ปน็เรือ่งของ
เขาในอนาคต เรามคีวามสขุไดเ้หน็งานเดก็ 
นอกจากน้ันในบางคร้ังก็เป็นไอเดียในการ
ทำางานของเราด้วย

People

ชลิต นาคพะวัน

Chalit A
rt 

Project

เรื่อง /ภาพ : ทรงยศ
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ศิลปะ ทำาให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ที่จะมี
ความสุขอย่างง่ายๆ และทำาให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยม

เมื่อเราพูดถึงศิลปะ แต่ละคนคงตีความกันไปตามแต่

พืน้ฐานความเขา้ใจ วนันีเ้ราแวะมาพดูคยุกบัศลิปนิอารมณดี์ 

ที่เคยใช้ชีวิตโลดแล่นอยู่ในแวดวงบันเทิงมาช่วงหนึ่ง ก่อน

หันเหมาทำางานศิลปะที่รักอย่างจริงจัง ชลิต นาคพะวัน 

บัณฑิตสาขาจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จาก

รั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร คือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะใน

เชิงนามธรรม (Abstract) บนพื้นผิว (Texture) กลายเป็น

รูปแบบเฉพาะตัวที่มีเอกลักษณ์ รวมทั้งยังเป็นเจ้าของห้อง

แสดงศิลปะที่ชื่อว่า Chalit Art Project & Gallery และ

โรงเรยีนศลิปะบา้นครชูลติ ทีเ่ปดิสอนศลิปะใหก้บัเดก็ทีม่อีายุ

ระหว่าง 5-12 ปี และหลักสูตรศิลปะสำาหรับผู้ใหญ่ด้วย

“ศิลปะ ทำาให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ที่จะมี

ความสุขอย่างง่ายๆ และทำาให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยม” 

ชลิต นาคพะวัน บอกกับเราเมื่อนั่งลงคุยกันภายใต้ร่มเงา

ของต้นไม้ใหญ่ในบริเวณบ้านส่วนตัวที่กว้างขวาง เปิดเป็น

โรงเรียนสอนศิลปะให้กับเด็กๆ คนที่มีอายุช่วงสามสิบถึง

สี่สิบปีในวันนี้ี คงจะ

ต้องรู้จักและเคยไดย้นิ

ชื่อชลิต กลิ่นสี ดารา

แสดงในภาพยนตร์

เรื่องกลิ่นสีและกาวแป้ง รวมไปถึงภาพยนต์แนวตลกอีก

หลายเรื่อง ทุกวันนี้ชลิต นาคพะวัน หันหลังให้กับวงการ

บันเทิง นอกจากทำางานศิลปะอยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังรับ 

หน้าที่ เ ป็นอาจารย์พิ เศษสอนวิชาศิลปะตามสถาบัน

การศึกษาต่างๆ และเปิดโรงเรียนศิลปะของตนเองขึ้นชื่อว่า 

บ้านครูชลิต สอนศิลปะให้กับเด็กๆ ทั้งเด็กเล็กและเด็กโต

พี่ชลิตที่เรารู้จัก หรือครูชลิตของเด็กๆ เล่าให้ฟังว่า “สมัยเป็น

วัยรุ่นตอนทำางานศิลปะส่งอาจารย์ บ้านของเราที่ฝั่งธนฯ

รายรอบด้วยสวนผลไม้ มีพื้นที่กว้าง เวลาทำางานจะมีเด็กๆ 

แถวบ้านมานั่งดูมาเล่นอยู่รอบๆ เสมอ เราก็สอนให้เขาได้

เรียนรู้กับศิลปะแบบง่ายๆ อีกทั้งงานของเราเองก็เป็นงานที่

สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจมาจากเด็กๆ ความคิดท่ี

บริสุทธิ์ของเด็ก”

เข้าสู่แวดวงการสอนศิลปะ “งานสอนเราเริ่มสอนจริงๆ คือ

เพื่อนของเราคนหน่ึงสอนอยู่ท่ีสมาคมฝรั่งเศสต้องไปเมือง

นอก ขอให้เราไปสอนแทน ครั้งนั้นเป็นการเริ่มต้นการสอน

อย่างจริงจัง แต่ก็ไม่ได้สอนศิลปะเด็ก” พี่ชลิต เล่าถึงท่ีมา 

ที่ไปของงานทางด้านการสอนที่ทำาอยู่ทุกวันนี้ให้ฟัง ย้อน

กลับไป เมื่อ 18 ปีก่อน การย้ายมาอยู่ท่ีบ้านซึ่งอาศัยอยู่

ปัจจุบันท่ีมีบริเวณกว้างขวางจึงทำาให้ตัดสินใจเปิดเป็น

โรงเรยีนขึน้ แรกเริม่ไม่ได้คดิจะทำาจรงิจงั แต่พอเริม่ทำากม็เีดก็

มาเรียนอยู่ตลอดไม่เคยขาด โรงเรียนจึงดำาเนินเรื่อยมาจน

ปัจจุบัน 18 ปีแล้ว มิเพียงเท่านั้น ครูชลิตยังทำางานจิตอาสา

ร่วมกบัสมาคมท่ีเกีย่วข้องกบัเด็กพกิาร เด็กพเิศษ โดยไปสอน

ศิลปะให้กับบรรดาเด็กๆ ร่วมกับสมาคมต่างๆ อยู่สมำ่าเสมอ 

อีกทั้งที่โรงเรียนศิลปะบ้านครูชลิตยังเปิดโอกาสให้เด็กพิการ 

เด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษได้มาเรียนศิลปะฟรีอีกด้วย

บ่ายวันท่ีเราน่ังพูดคุยกับพี่ชลิต หรือครูชลิตของเด็กๆ เป็น

บา่ยวนัอาทติย ์เดก็ๆ หอ้มลอ้มอยูร่อบๆ ตวัคร ูสง่เสยีงเรยีกคร ู

บางขณะเข้ามาโอบกอดหัวเราะสนุกสนาน ไม่ว่าครูชลิตจะ

ให้ทำากิจกรรม

อ ะ ไ ร  ก็ ใ ห้

ความร่วมมือ

และแสดงออก

อย่างเบิกบาน แต่ละกิจกรรมครูชลิตท้าทายให้เด็กๆ ได้

แสดงออกความคดิอา่นของตวัเอง “เราคดิวา่เปน็สิง่สำาคญัที่

เด็กๆ ควรจะได้เรียนรู้และใกล้ชิดกับศิลปะ ดนตรี และกีฬา” 

พี่ชลิต ย้อนความให้ฟังว่า เป็นคนชอบเด็กอยู่แล้ว งานทีซิส

ท่ีทำาตอนเรียนจบน้ัน ทำาเรื่องเก่ียวกับความผูกพันในวัยเด็ก 

ทำาให้ต้องไปค้นคว้าศึกษาจิตวิทยาเด็ก เรื่องเกี่ยวกับเด็ก

มากมาย “เราทำาเรือ่งเกีย่วกบัเรือ่งเดก็มานาน เราชอบคยุกบั

เด็ก เล่นกับเด็ก เราทำาในสิ่งที่เราชอบ ตอนแรกก็ไม่คิดจะทำา

เปน็เรือ่งเปน็ราวแตก่ม็เีดก็มาอยูต่ลอด กเ็ลยทำาเปน็เรือ่งเปน็

ราว 18 ปมีาแลว้นะ จากไมเ่ปน็เรือ่งเปน็ราวจนเปน็โรงเรยีน”

ที่โรงเรียนศิลปะบ้านครูชลิต มุ่งเน้นในเรื่องของอะไร 

“เราเน้นเรือ่งความสุข เรยีนแล้วสนุก สนุกแล้วจงึอยากทำา เรา

เป็นครูทำาหน้าที่เพียงแนะนำาเรื่องเทคนิคต่างๆ ที่นี่มีเทคนิค

ต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ครบทุกเทคนิค เราแนะนำาเทคนิค

บ้านครูชลิต

ตามวัย มาที่นี่ต้องได้รับความสุขกลับไป ส่วนจะประสบ

ความสำาเรจ็หรอืไมก่เ็ปน็เรือ่งของเขาในอนาคต เรามคีวาม

สุขได้เห็นงานเด็ก นอกจากนั้นในบางครั้งก็เป็นไอเดียใน

การทำางานของเราด้วย”

ไม่มุ่งเน้นผลกำาไร แต่ทำาเพราะความชอบและรัก 

“โรงเรียนสอนศิลปะเด็กแบบเรามันมีน้อยมาก มาอยู่ได้

ทั้งวัน อยากจะทำาอะไรก็ให้ทำา มีให้ทุกเทคนิคแบบนี้มัน

ไม่ค่อยมี ในเมืองไทยโรงเรียนที่สอนศิลปะทั่วไปทำาอย่าง

ที่เราทำาไม่ได้ มันเป็นเรื่องของธุรกิจ มีเรื่องกำาไรขาดทุน 

ของเราเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาสเรียนฟรี มา 10 โมงเช้า

อยู่ยาวถึง 4 โมงเย็นไม่มีเป็นรอบ เราไม่ได้หารายได้จาก

ที่นี่ เราอยากทำางานจิตอาสา ปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องชัดเจน

เกีย่วกบัศลิปะให ้สรา้งคนใหเ้ขา้ใจศลิปะอยา่งยัง่ยนื แมว้า่

เขาโตไปจะไม่ได้เรียนศิลปะ ไม่ได้อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับ

ศิลปะ เขาจะได้เข้าใจ เพราะการเรียนศิลปะจะก่อให้เกิด

ความคิดสรา้งสรรค์ในการทำางาน มคีวามรืน่รมยใ์นการใช้

ชีวิต คิดนอกกรอบ คิดไปให้ไกล คิดสร้างสรรค์ หน้าที่เรา

คือยั่วยุให้เขาคิด หาโจทย์ เทคนิค กระตุ้นให้เขาเกิดความ

คิดสร้างสรรค์ แม้ว่าโตไปเขาไปเรียนอย่างอื่นก็ยังรักใน

ศิลปะ เราคิดว่าเราได้สร้างพลเมืองกลุ่มหนึ่งที่มีความคิด

สร้างสรรค์ ไม่ว่าอนาคตเขาจะไปมีอาชีพอะไร”

พีช่ลติบอกวา่ศลิปะควรเริม่เรยีนรูต้ัง้แตเ่ดก็ รวมไปถงึดนตรี

และกฬีา เหมอืนเปน็กจิกรรมเสรมิ สามสิง่นีผู้ป้กครองควร

ใส่ใจที่จะส่งเสริมเป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนหลัก

ให้กับเด็กๆ “ศิลปะทำาให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์ 

เมื่อมีความคิดสร้างสรรค์แล้ว จะทำาอะไรมันก็งดงาม เมื่อ

เขาโตขึ้นไม่ว่าจะมีอาชีพอะไร เป็นชาวสวน หมอ วิศวกร 

ถ้ามีความคิดสร้างสรรค์ในการทำางานมันจะมีมูลค่าเพิ่ม 

มีประโยชน์กับผู้คน ความคิดสร้างสรรค์คือศิลปะ” 

โรงเรียนศิลปะบ้านครูชลิตเปิดกว้างสำาหรับทุกคน ใครก็

สามารถมาเรียนศิลปะที่นี่ได้ มาตัวเปล่าก็เรียนได้ เด็กๆ 

ที่มาเป็นสมาชิกใหม่ของที่นี่ส่วนใหญ่มาจากปากต่อปาก 

ของผู้ที่ผ่านมาก่อน โปรแกรมการเรียนนั้นคอร์สละ 

10 วัน พุธ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ พี่ชลิตบอกว่า “เด็กที่มาเรียน

มาด้วยความอยากเรียน ศิลปะบ้านครูชลิตคือความสุข 

สนุก เขาไม่ได้มาเรียนหนังสือ เด็กๆ เวลาพ่อแม่มารับ

ไม่ค่อยอยากกลับ ได้เล่น เรียน แสดงออก เรายังสอนเรื่อง

จริยธรรมกับเขาด้วย ความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น 

อยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ในสงัคม มคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเอง พดูจา

ไพเราะน่าฟัง สิ่งเหล่านี้เราเน้นควบคู่ไปกับการสอนศิลปะ 

เราสอนให้รู้จักศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรื่นรมย์”

แลว้ทกุวนันีศ้ลิปนิอยา่งชลติ นาคพะวนั ยงัสรา้งสรรค์

งานของตวัเองหรอืไม่ “เวลาเดก็ทำางาน เรากท็ำางานของ

เราด้วย ที่นี่มีผู้ช่วยหลายคน งานเรามีหลายแบบ ทั้งสอน 

ทั้ง workshop หลายที่”

ความสุขอย่างเรียบง่ายก่อเกิดจากศิลปะ “ความสุข

ของเราคือการทำางานศิลปะ เราโชคดีที่เกิดมาได้ทำางาน

ศิลปะ ไม่มีขีดจำากัด ไม่มีขอบเขต พูดแบบภาษาสมัยใหม่ 

มันฟินอยู่เรื่อยๆ เวลางานเราสำาเร็จมีคนมาเห็นมาชื่นชม

มันก็มีความสุข ความสุขในงานศิลปะมีทุกขั้นตอน ได้เห็น

เด็กที่มาเรียนมาเล่นที่บ้านมีความสุขเราก็มีความสุข เรา

ไม่ต้องไปวุ่นวายเหมือนอาชีพอื่นๆ” ก่อนจบการสนทนา 

เราถามวา่แลว้หากสนใจจะสง่เดก็ๆ มาเรยีนรูศ้ลิปะทีบ้่าน

ครชูลติ ต้องเตรยีมตัวอะไรบา้ง “ไมต่อ้งเตรยีมตวัอะไรเลย

มาตัวเปล่าๆ เลย ใครไม่มีทุนก็มาเรียนได้ มาที่นี่มีแต่ได้ 

ศิลปะเป็นเพื่อนกับทุกคน”
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เรื่อง : แมวลายเสือ
ภาพ : ทรงยศ

Amari 
Buriram 
United

เมื่อก่อนหากเอ่ยถึงจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้คนคงได้แต่นึกถึงปราสาทหินพนมรุ้ง 
สิ่งก่อสร้างขอมโบราณที่งดงาม แต่พอถามถึงสิ่งอื่นๆ ก็คงจะหยุดคิดเป็นนาน
สองนาน หากแต่วันนี้สิ่งที่ทำาให้ชื่อเสียงของบุรีรัมย์โดดเด่น ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือ
การสร้างทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ขึ้นมา รวมทั้งการสร้างฟุตบอลสเตเดียมที่สมบูรณ์
แบบ i-mobile Stadium ซ่ึงเป็นฟตุบอลสเตเดียมแหง่เดียวในประเทศไทย และ
ในอาเซียน ที่ได้รับการยอมรับจากฟีฟ่า รวมทั้งถือได้ว่าเป็นฟุตบอลสเตเดียมที่
ใหญท่ีส่ดุในเอเชยีจากการยอมรบัโดยฟฟีา่ ดว้ยเหตนุีจ้งึมใิชเ่ปน็ความภมูใิจแต่
เพียงชาวบุรีรัมย์ หากแต่เป็นความภูมิใจของคนไทยด้วย

การไม่ได้เห็นฟุตบอลสเตเดียมที่สมบูรณ์ด้วยตาตัวเองเป็นเรื่องน่าเสียดาย
ไม่น้อยสำาหรับคนรักชอบกีฬาฟุตบอล โดยเฉพาะกับแฟนบอลของทีมบุรีรัมย์ 
เมื่อ Amari Buriram United โรงแรมชั้นนำาเปิดตัวขึ้นเคียงข้างสนามเหย้าของ
บุรีรัมย์ ในรูปแบบของ Sport Hotel ที่พักแห่งนี้ก็ดึงดูดใจให้เราต้องแวะมา
ชมความสมบูรณ์แบบของฟุตบอลสเตเดียม และที่พักในแนว Sport Hotel 
แห่งแรกของเมืองไทย 

เมือ่เมอืงบรุรีมัยก์ลายมาเปน็บา้นของสโมสรฟตุบอลอนัดบัหนึง่ของประเทศไทย 
การเดนิทางมายงัเมอืงบรุรีมัยจ์งึไมเ่หมอืนเดมิอกีตอ่ไป ดว้ยเทีย่วบนิตอ่อาทติย์
ที่เพิ่มมากขึ้น หากเดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลาราว 5 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ ตาม
รายทางจากกรุงเทพฯ ถึงบุรีรัมย์มีสถานที่หลายแห่งให้แวะท่องเที่ยว

Football ปราสาทหิน Sport Hotel 
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Amari Buriram United โรมแรมชั้นนำาเปิดตัวขึ้น

เคียงข้างสนามเหย้าของบุรีรัมย์ ในรูปแบบของ 

Sport Hotel ที่พักแห่งนี้ดึงดูดใจให้เราต้องแวะมา

ชมความสมบูรณ์แบบของฟุตบอลสเตเดียม และ

ที่พักในแนว Sport Hotel แห่งแรกของเมืองไทย

ฟุตบอล สเตเดียมแห่งเดียวในประเทศไทย และใน
อาเซียน ที่ได้รับการยอมรับจากฟีฟ่า รวมทั้งเป็น
ฟุตบอลสเตเดียมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากการ

ยอมรับโดยฟีฟ่า 
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สนามสีนำ้าเงินเข้มโดดเด่นสะดุดตาในขณะที่เราเลี้ยวรถเข้าสู่อาณาเขตของ
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มุ่งตรงไปยังด้านข้างของสนามกีฬา ผ่านสนามเด็กเล่นท่ีจัด
สร้างเป็นพืน้ทีส่าธารณะให้กบัชมุชนโดยรอบ สนามซ้อมมผีนืหญ้าสเีขยีวได้รบั
การดูแลอย่างดีมองดูสดชื่นสบายตา และในที่สุดเราก็เห็นตัวอาคารสองชั้นที่
ใช้สีเดียวกันกับสนามฟุตบอล กลมกลืนไปกับโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ของ 
i-mobile Stadium บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

Amari Buriram United หยบิยมืบรรยากาศแคมป์ทีพ่กัของนกัฟตุบอลทมีบรุรีมัย์
มานำาเสนอ เมื่อผ่านส่วนเช็คอิน ห้องอาหาร จะพบกับตัวอาคารท่ีพักสองชั้น
รปูตวัย ูซ่อนตวัอยูด้่านหลงั โอบล้อมสนามหญ้าสเีขยีวและสระว่ายนำา้สฟ้ีาอ่อน
เสมือนโอเอซิสที่สงบเงียบ

ภายในห้องพักตกแต่งด้วยโลโก้ทีมบุรีรัมย์ รูปภาพของนักฟุตบอล รวมทั้งภาพ
ของทีมกองเชียร์ทีมบุรีรัมย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง GU 12 บรรยากาศสะอาดตา ทั้ง
ภายนอกและภายในคุมโทนสีนำ้าเงินเป็นหลัก

เมื่อเข้าสู่อาณาเขตของ Amari Buriram United เสมือนหนึ่งเดินเข้าสู่แคมป์
เก็บตัวของนักฟุตบอลมืออาชีพ จะแตกต่างกันคงเป็นเพียงที่ Amari Buriram 
United มีแต่ความผ่อนคลาย ความสะดวกสบาย ไม่มีตารางฝึกซ้อม โปรแกรม
ออกกำาลงั ผูม้าเยอืนสามารถนัง่ดืม่ทีห้่องอาหารมองดสูนามหญ้าสเีขยีว ผกัผ่อน
ในสระว่ายนำา้สฟ้ีา โรงแรมยงัมบีรกิารนำาชมสนาม i-mobile Stadium ในแต่ละ
วนัด้วย Amari Buriram United ไม่เพยีงเป็นผูบ้กุเบกิทีพ่กัระดบัมาตรฐานสากล
แห่งแรกในบรุรีมัย์ แต่ยงัเป็นผูบ้กุเบกิทีพ่กัแนว Sport Resort เป็นแห่งแรกของ
เมืองไทยด้วย  

ในช่วงปลายปีนี้ บริเวณกว้างใหญ่โดยรอบสนาม i-mobile Stadium นอกจาก
โรงแรม Amari Buriram United สนามแข่งรถมาตรฐานระดับโลกจะเปิดขึ้น
อีกแห่ง รวมทั้งบริเวณใกล้กันกับตัวโรงแรมยังสร้างปราสาทหินพนมรุ้งจำาลอง
ขึ้น โดยมีขนาดเท่ากับของจริง และที่สำาคัญยังออกแบบให้สามารถมองเห็น
แสงดวงอาทิตย์ขึ้นลอดผ่านทั้งสิบห้าช่องประตู เฉกเช่นเดียวกันกับปราสาท
หินพนมรุ้งของจริงด้วย 

ชว่งนีภ้าคอสีานกลบัมาเขียวชอุม่อกีครัง้ ทุง่นาไดร้บัการปกัดำา เปน็ชว่งเวลาทีน่า่
ไปเยือนอีกช่วงหนึ่ง เช็คตารางเตะของทีมบุรีรัมย์ วางแผนเก็บกระเป๋าไปเที่ยว
บุรีรัมย์ พักผ่อนที่ Amari Buriram United เชียร์ฟุตบอลใน i-mobile Stadium 
เปลี่ยนรูปแบบของวันพักผ่อนที่คุ้นเคย เป็น Sport weekend ดูบ้าง

ที่ Amari Buriram United มีแพ็กเกจห้องพักพร้อมตั๋วชมฟุตบอล 
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
Amari Buriram United 
Tel. +66 (0) 4411 1444   Fax. +66 (0) 4411 1468

บุรีรัมย์ 
จุดหมายปลายทางสำาคัญในอนาคต 
ของอีสานใต้
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KU DE
 
TA

,Dine

โดยปกติร้านอาหารชื่อดังของกรุงเทพฯ มักจะ
ตัง้อยูใ่นโรงแรมหา้ดาว หรอืไมก่ใ็นยา่นดงัแถบสขุมุวทิ แต่
ไม่ใช่กับ KU DE’ TA แบรนด์ดังจากสิงคโปร์ KU DE’ TA 
Bangkok บนชั้น 39 – 40 ของตึก Sathorn Square อาคาร
สำานักงานบนถนนสาทร เป็นการรวมเอาความบันเทิง
ทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งภัตตาคารช้ันเยี่ยมและสุดยอด
คลับ เพียงแวะมาที่เดียวก็จะได้ครบทุกอย่าง KU DE’ TA 
Bangkok ประกอบด้วยร้าน Signature, Izakaya, Cella, 
Bar เราแวะไป KU DE’ TA เพื่อลิ้มชิมรสอาหารในแนว
เอเชี่ยนสมัยใหม่ที่ Signature Restaurant

เวลาไปทานอาหารใน Restaurant ชัน้นำา เรามกัจะ
ถามหา Signature Dish หรืออาหารจานที่เป็นเอกลักษณ์
ของทางรา้นและเลอืกทีจ่ะสัง่เมนนูัน้ ครัง้นีก้เ็ชน่กนั คำาถาม
นั้นเป็นการเปิดบทสนทนาระหว่างเราและเชฟจอห์น 
ผู้ซึ่งเป็นคนกำาหนดแนวทางอาหารของ Signature

เชฟจอห์น อธิบายนิยามความเป็น Signature ของ 
Signature Restaurant สัน้ๆ กบัเราว่า “คณุภาพของวตัถดุบิ
ในการปรุงอาหาร และวิธีการเก็บรักษาให้อาหารคงความ
สดใหม่อยู ่เสมอ เป็นสิ่งสำาคัญที่สุดในการทำาอาหาร” 
แน่นอนเชฟไม่ได้บอกว่าอะไรเป็นจานเด่นของเขา เพราะ
มั่นใจว่าทุกจานนั้นดีเท่ากันหมด ไม่ว่าจะเลือกสั่งอะไร 
เพราะพถิพีถินัในทกุจานเท่าๆ กนั สดุท้ายอาหารจานโปรด
เป็นเรื่องความชอบของแต่ละคน ก่อนที่เราจะได้ชิมอาหาร
จาก Signature เราได้รับเกียรติจากเชฟจอห์น พาสำารวจ
ภายในครัวของ Signature ซึ่งเป็นอาณาจักรของเชฟ เรา
รูส้กึชืน่ชอบกบัการให้ความสำาคญักบัการเกบ็รกัษาอาหาร 
โดยใช้ Deep Freezer ตู ้เย็นที่สามารถแช่อาหารไว้ที่
จุดเยือกแข็งที่อุณหภูมิตำ่าถึง -81 องศา ซึ่งเชฟใช้เก็บ
เนือ้ปลาสดทีน่ำาเข้ามาจากต่างประเทศหลายชนดิ ปกตแิล้ว
ตูเ้ยน็แบบนีจ้ะใช้ในทางการแพทย์ ต่างจากมาตรฐานตูแ้ช่
ทั่วไป แสดงให้เห็นว่าเชฟให้ความสำาคัญกับการดูแล
วัตถุดิบของเขามาก ในความเป็นจริงแล้ว การเก็บรักษา
คุณภาพวัตถุดิบอาหารให้สดเสมอเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน 
มหีลายขัน้ตอนทีต้่องปฏบิตั ิอณุหภมู ิ2-3 องศาทีเ่ปลีย่นไป 
สามารถเปลีย่นรสชาตขิองอาหารให้กลายเป็นอาหารพืน้ ๆ  
ได้โดยง่าย 

Dinner on served … Signature 
อาหารสไตล์โมเดิร์นเอเชียนของ Signature ใช้

พื้นฐานอาหารญี่ปุ่นเป็นหลัก ปรุงรสชาติผสมผสานความ
หลากหลายด ้วยการคัดสรรวัตถุ ดิบที่ โดดเด ่นของ
เอเชี่ยนสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่ มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัวหาทานจากท่ีอื่นไม่ได้ เชฟให้เราได้ชิมหลากหลายเมนู
ซึง่มคีวามโดดเด่นแตกต่างกนัไป เรยีกได้ว่าทกุจานทีเ่ราได้
ลิ้มลองสร้างความตื่นเต้นและประทับใจอย่างยิ่ง เราเลือก
ให้ Madai Ceviche (Japanese Sea Bream, Young 
Coconut, Pomegranate Amazu) เป็นเมนูปลา Sea 

Bream หรือ “Tai” ปลาไท้ที่คนไทยพอจะคุ้นหูอยู่บ้าง เป็น
จานเด่นสำาหรับเรา จัดว่าเป็น King of Fish ของญี่ปุ่นเลย
กว่็าได้ ตามธรรมเนยีมดัง้เดมิของชาวญีปุ่น่ จะทานปลาไท้
ย่างเกลอืในช่วงโอกาสพเิศษ อาท ิปีใหม่ งานแต่งงาน และ 
เทศกาลแห่งความสุข ปลาไท้มื้อนี้ถูกปรับเปล่ียนโฉมให้
เข้ากับยุคสมัย เสิร์ฟเป็นปลาดิบหั่นเป็นส่ีเหล่ียมลูกเต๋า 
คลุกเคล้ากับเนื้อมะพร้าวอ่อน ปรุงรสชาติหอม หวาน มัน 
ด้วยเนือ้มะพร้าว ตดัรสชาตด้ิวยซอสทบัทมิสแีดงสด หวาน
อมเปรี้ยว เสิร์ฟมาบนนำ้าแข็ง เพื่อรักษาความเย็นของปลา
ไว้ไม่ให้เสียรสชาติ สามารถสัมผัสได้ถึงความสด หวาน
ของเนื้อปลาได้อย่างเต็มที่

สำาหรับของหวาน รับประกันความอร่อยโดยเชฟ
เจสัน ผู้ชนะเลิศเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยปี 2014 กับ
โจทย์เมนูของหวานรวมผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ประสบการณ์
อย่างโชกโชนในแวดวงขนมหวานเกือบยี่สิบปี จากโรงแรม
ระดับห้าดาวถึงร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ เชฟเจสัน 
ลิคเกอร์ ผู้รักการทำาของหวาน ได้สร้างสรรค์เมนูไว้หลาก
หลาย อาทิ Aki พัฟสอดไส้แอปเปิ้ล เสิร์ฟมากับไอศกรีม 
อัลมอนด์ ราดด้วยซอสมิโซะ บัตเตอร์สก็อต หรือ Thai 
S’mores ไอศกรีมชาไทย สอดไส้อยู่ในโดมมาร์ชเมลโล่ 
หรือเมนู Raspberry Picaso หนึ่งในเมนูที่เชฟไปชนะใจ
กรรมการกับเนื้อมูสราสเบอร์รี่เบาๆ เปรี้ยวอมหวานเสิร์ฟ
มากับดาร์คช็อกโกแลตและอัลมอนด์์คาราเมลกรุบกรอบ 
เมื่อได้ลิ้มลองไม่แปลกใจในชัยชนะของเชฟเจสัน ส่วนเมนู
ของหวานสดุโปรดตอ้งยกนิว้ใหก้บั Sang Som Cappucino 
(Sang Som Foam, Milk Icecream, Chocolate Coffee 
Crumble, Passion Fruit Cream) เชฟเจสันแนะว่าควร
ทานทุกส่วนพร้อม ๆ กัน เพื่อให้รสชาติทั้งความหวานของ
ไอศกรีม ความกรอบของครับเบิ้ล กล่ินหอมอ่อนๆ ของ
เหล้าแสงโสม และความเปรี้ยวอมหวานของเสาวรส คลุก
เคล้าอยู่บนปลายล้ินพร้อมๆ กัน นับเป็นสวรรค์สำาหรับ
คนรักของหวานอย่างหมดหัวใจ อยากแนะนำาให้ทุกท่าน
ไปค้นหา Signature Dish ใหม่ๆ ที่โดดเด่นทั้งรสชาติและ 
หน้าตาได้ที่ Signature of KU DE’ TA รับประทานอาหาร
สุดแสนอร่อยพร้อมด้วยวิวอันตระการตาของกรุงเทพฯ 
จากชั้นสูงสุดของตึก Sathorn Square รับรองว่าไม่ผิดหวัง
อย่างแน่นอน
Special Thanks   
Jonathan Maza Executive Chef
Jason Licker Executive Pastry Chef
Thiraphong Maneewatanaperk
All Signature Staffs
Signature 
KU DE’ TA 39-40 Fl., Sathorn Square Building.,
For Booking: 0 2108 2005
Open: 18.00 - 02.00
www.kudeta.com 

SIGNATURE RESTAURANT 
MODERN ASIAN CUISINE

เรื่อง /เชฟแหม่ม
ภาพ / ทรงยศ

Jonathan Maza 
Executive Chef

Jason Licker 
Executive Pastry Chef
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แม้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเราจะ
ค่อนข้างซบเซา แต่เราก็ยังคงต้องทำางานหา
เลี้ยงปากท้องกันต่อไป ต้องหมั่นยำ้าตัวเอ
งบ่อยๆ ว่า งานคอืเงนิ เงนิคอืงาน บนัดาลสขุ 
รับรองชาตินี้ไม่มีอดตาย ยิ่งได้ทำางานใน
บริษัทดีๆ เงินเดือนสูงๆ จนสามารถไขว่คว้า
ครอบครองสิง่ทีป่รารถนา หรอืสามารถสร้าง
ฐานะเป็นปึกแผ่นได้ จะเหนด็เหนือ่ยแค่ไหน 
ก็รับรองเลยว่าชีวิตนี้จะต้องมีความสุขที่สุด 
แม้ว่าจะเป็นความสุขในด้านวัตถุก็ตาม

บริษัทที่มีความมั่นคงมีสวัสดิการดี 
มีอนาคต และให้ผลตอบแทนงดงามที่สุด
ในยุคน้ีเห็นจะไม่มีใครเกินบริษัท Google 
ผู้ทรงอิทธิพลในโลกอินเทอร์เน็ต ซ่ึงทุก
วันนี้หล่อเลี้ยงพนักงานจำานวนมหาศาลถึง 
25,507 ตำาแหน่งทั่วทุกมุมโลก

ส่วนอาชีพที่ได้เงินเดือนสูงๆ และ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกมาก
ภายในโลกยุคนี้ได้แก่ นักพัฒนาซอฟท์แวร์, 
นักวิจัยทางการตลาด, นักวิเคราะห์ทางการ
เงิน, นักกายภาพบำาบัด, นักพัฒนาเว็บไซต์, 
นักโลจิสติกส์, ผู้ควบคุมดูแลฐานข้อมูล, 
ผู้เช่ียวชาญการจัดงานอีเวนท์, วิศวกรด้าน
ปิโตรเลียม และนักวิเคราะห์ความปลอดภัย
ด้านข้อมูล

แต่ละอาชีพที่ ว่ ามาล้วนอาศัย

ความรู้สูงๆ ทั้งส้ิน ใครที่มีลูกหลานอยู่ใน
วัยเรียน ถ้าได้เลือกเรียนหลักสูตรเกี่ยวข้อง
กับหลากหลายอาชีพที่ว่ามา ก็รับรองได้
เลยว่าไม่มีตกงาน ยิ่งถ้าได้เรียนภาษา
ต่างประเทศเสริมเข้าไปด้วย โอกาสได้
งานดีๆ เงินเดือนสูงๆ ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
แน่นอน

แต่ถ้ามีลูกหลานที่ ไม่ชอบเรียน
หนังสือ ทว่าอยากมีรายได้สูงๆ ในยุคนี้
คงต้องไล่ให้ไปเล่นกีฬาอะไรสักอย่าง แล้ว
ฝึกให้เก่งจนกลายเป็นนักกีฬาอาชีพ รับรอง
ว่ารายได้อู้ฟู่แน่นอน ส่วนจะมากมหาศาล
ขนาดไหน ลองดูตัวเลขรายรับต่อปีที่สูงจน
น่าตกตะลึงของเหล่าบรรดาสุดยอดอภิมหา
เศรษฐใีนวงการกฬีาโลกประจำาปนีี ้ซึง่รบัรอง
เลยว่าเมื่อได้รับรู้แล้ว คงต้องฝันอยากเป็น
อย่างพวกเขาแน่นอน

Floyd Mayweather นักมวยชาว 
อเมริกันรายนี้ หลังโค่นออสการ์ เดอ ลา 
โฮย่า ได้ในปี 2007 เขาก็ฟันรายรับจำานวน
หลายล้านเหรียญสหรัฐฯ ทุกครั้งที่คว้า
ชัยชนะบนสังเวียนติดต่อกันมาตลอด
จวบจนปจัจบุนั และครองตำาแหนง่นกักฬีาที ่
รายได้ดีที่สุดประจำาปีนี้  เพราะยอดรวม
รายได้ของ เขาในรอบปีที่ ผ่ านมา ซึ่ ง
คำานวณจากเงินเดือนทั้งปีบวกกับเวลาต่อสู้

บนสังเวียน 2 ครั้ง คิดเวลารวมๆ กันได้ 72 
นาที (จากการขึ้นชกกับคาเนโล อัลวาเรซ 
และมารค์อส ไมดานา่) ฟลอยด ์เมยเ์วทเธอร ์
ในวยั 37 ป ีสามารถหาเงนิภายในแคป่เีดยีว
ได้มหาศาลถึง $105,000,000 คิดเป็นเงิน
ไทยก็ราวๆ 3,255 ล้านบาท เรียกได้ว่าเป็น
นักกีฬาอีกรายที่สร้างสถิติทำารายได้สูงจน
โลกตะลึงถัดจากที่ไทเกอร์ วู้ด เคยทำาไว้

Cristiano Ronaldo ซูเปอร์สตาร์
ลูกหนังชาวโปรตุเกสรายนี้  เมื่อปีท่ีแล้ว 
เขาได้ชื่อว่าเป็นนักกีฬาที่ค่าตัวสูงท่ีสุด
ในโลก หลงัจากสโมสร เรอลั มาดรดิ ยอมเซน็
สัญญาว่าจ้างให้เขาอย่างยาวนานถึง 5 ปี 
คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 200 ล้านเหรียญฯ 
ในวัย 29 ปี โรนัลโดนอกจากจะสร้างสถิติ
ให้ตัวเองในฐานะดาวซัลโวที่ทำาประตูได้
สูงสุดตลอดกาลของทีมชาติบ้านเกิดแล้ว 
เขายังรั้งอันดับหนึ่งดาวซัลโว ลาลีกา สเปน 
ประจำาฤดกูาล 2013-2014 อกีตา่งหาก สว่น
ยอดรวมรายได้ของเขาก็ยังคงมีตัวเลขสวย
หรเูพราะไดม้าทัง้จากความเกง่บวกกบัความ
หลอ่ (นายแบบโฆษณา) อพัเดทตวัเลขลา่สดุ
เมือ่ชว่งกลางปนีี ้อยูท่ี ่$80,000,000 หรอืราว 
2,480 ล้านบาท 

LeBron James ความเก่งกาจใน
การเล้ียงลูกบาสฯ และสามารถคว้ารางวัล 

MVP awards มาครองได้ถึงสี่สมัย ส่งผล
ให้เลอบรอน เจมส์ กลายเป็นราชาแห่ง 
NBA และกลายเป็นคนดังท่ีใครๆ ก็รู้จัก
ผ่านทางโฆษณาหลายๆ ชิ้น ไม่ว่าจะเป็น 
Nike, McDonald’s, Coca-Cola และอื่นๆ 
อีกมากมาย ซึ่งทำารายได้เป็นกอบเป็นกำา
ใหเ้ขา แคย่อดขายรองเทา้กฬีาไนกีรุ้น่พเิศษ
ที่ใช้ชื่อเสียงเขาเป็นจุดขาย ก็ทำายอดขายได้
มากถึง 300 ล้านเหรียญฯ ในปีท่ีแล้ว ผล
ประโยชน์ต่างๆ ท่ีเขาได้รับรวมกับรายได้
หลักจากการชู้ทลูกบาสเก็ตบอล ทำาให้เขา
มตีวัเลขยอดรวมรายไดใ้นปลีา่สดุอยูท่ี ่72.3 
ล้านเหรียญฯ หรือราว 2,242 ล้านบาท

Lionel Messi จากอดีตเจ้าหนู
มหัศจรรย์วัย 5 ขวบผู้มากด้วยพรสวรรค์ใน
การเล่นฟตุบอล มาวนันีล้โิอเนล เมสซี ่กลาย
เป็นดาวซลัโวในทมีชาตอิาร์เจนตน่ิามค่ีาตวั
สูงลิ่ว รายรับของเขามีทั้งผลประโยชน์จาก
การลงสนามฟาดแข้ง และเงนิสนบัสนนุจาก
สปอนเซอร์รายใหญ่อย่าง Adidas หรือ 
Turkish Airlines ล่าสุดเม่ือพฤษภาคม
ท่ีผ่านมา เขาได้ต่อสัญญาฉบับท่ี 7 กับ
สโมสรบาร์เซโลน่า ซึ่งจะทำาให้เขามีรายได้
ประจำาขั้นตำ่าปีละ 50 ล้านเหรียญฯ ไปจนถึง
ปี 2019 เลยทีเดียว ส่วนรายได้โดยรวม
คร่าวๆ ของเขาในปีนี ้คาดว่าจะอูฟู้ไ่ม่ตำา่กว่า 
64.7 ล้านเหรียญฯ หรือราว 2,006 ล้านบาท

Kobe Bryant เป็นนักชู้ทลูกบาสฯ 
NBA วัย 35 ปีท่ีกินเงินเดือนสูงลิบลิ่วถึง 
30.5 ล้านเหรียญฯ เหนือกว่านักบาสฯ คน
ไหนๆ ในยุคนี้ เมื่อรวมกับผลประโยชน์ที่เขา
ได้จากสปอนเซอร์หลักๆ อย่าง Turkish Air,  
Lenovo, Hublot, Nike และ Panini 
บวกกับส่วนแบ่งทางธุรกิจส่วนตัวจาก 
BodyArmour เครื่องดื่มเติมเกลือแร่แบรนด์
ใหม่ ซึ่งโกเบ ไบรอัน ลงทุนหลายล้าน

เหรียญฯ เข้าหุ้นเอาไว้ 10% ก็เลยทำาให้เขา
มียอดรวมรายได้ในปีล่าสุดอยู่ที่ 61.5 ล้าน
เหรียญฯ หรือราว 1,907 ล้านบาท

Tiger Woods นักหวดก้านเหล็ก
หมายเลขหน่ึงของโลกในวัย 38 ปี แม้ว่า
จะมีปัญหาสุขภาพเก่ียวกับแผ่นหลังจน
พลาดรายการแข่งขันสำาคัญในปีน้ีไป แต่
ผลประโยชนข์องเขากย็งังดงามจนตดิอนัดบั 
1 ใน 10 อภิมหาเศรษฐีนักกีฬาระดับโลก  
ส่วนหน่ึงมาจากวิดีโอเกมส์หวดวงสวิง
สุดฮิตจากค่าย Electronic Arts ที่ทำาไปมาก
ถึง 16 เวอร์ชั่น ทำายอดขายไปมากกว่า 800 
ลา้นเหรยีญฯ ซึง่แมว้า่จะประกาศเลกิพฒันา
ไปเม่ือปีท่ีแล้ว แต่วู้ดยังโชคดีท่ีสปอนเซอร์
ใหญ่อย่าง Nike ยังคงให้การสนับสนุน และ
เม่ือรวมรายได้จากธุรกิจรับจ้างออกแบบ
สนามกอลฟ์ทัว่โลก กเ็ลยทำาใหเ้ขายงัคงเปน็
นักกีฬาท่ีมีค่าตัวสูงลิบลิ่ว แม้ว่าตอนน้ีจะ
สุขภาพไม่อำานวย แต่ยอดรายได้โดยรวมก็
ยังงดงามอยู่ที่ราว 61.2 ล้านเหรียญฯ หรือ
ราว 1,898 ล้านบาท

Roger Federer ยังคงเป็นนักหวด
ลูกสักหลาดชาวสวิสท่ีฟอร์มดีไม่มีตกนับ
ต้ังแต่เข้าสู่วงการอาชีพมานานถึง 16 ปี 
Federer เคยเป็นเจ้าของตำาแหน่งแชมป์ 
Grand Slam ประเภทชายเด่ียวมากถึง 
17 คร้ัง และคว้าเงินรางวัลไปได้มากถึง 
81 ล้านเหรียญฯ ด้วยเหตุน้ีเขาจึงเป็น
นักกีฬาโคตรรวยอีกคนของโลก ส่วนตัวเลข
อัพเดทรายได้โดยรวมของเขาในปีน้ีอยู่ท่ี 
56.2 ล้านเหรียญฯ หรือราว 1,742 ล้านบาท 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสนับสนุนจากสินค้า
แบรนดด์งั ไมว่า่จะเปน็ Nike, Rolex, Credit 
Suisse รวมไปถึง Moet & Chandon เหล้า
แชมเปญท่ีดีลกับเขาเป็นเวลานานถึง 5 ปี 
โดยเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2012 เป็นต้นมา

Phil Mickelson นักหวดวงสวิงชาว
อเมริกันวัย 40 ปี เจ้าของฉายา Lefty เพราะ
เป็นคนถนดัซ้ายรายน้ี กลายเป็นมหาเศรษฐี
ตดิอนัดบัทอ็ปเทน็นกักฬีาสดุรวยทีส่ดุในโลก
หลงัจากคว้าแชมป์ในรายการ British Open 
ประจำาปี 2013 มาครองเป็นครั้งแรกในชีวิต 
และนัน่ทำาให้รบัเงนิสนบัสนนุปีละไม่ตำา่กว่า 
40 ล้านเหรียญฯ จากสปอนเซอร์ อย่าง 
Callaway, Barclay’s, KPMG, Exxon 
Mobil, Rolex และ Amgen/Pfizer เมื่อรวม
กับยอดรายรับส่วนอื่นๆ ที่เขาได้รับจาก
ความเป็นนกัตีกอล์ฟมอือาชพีแล้ว มเิคลซนั
น่าจะมีเงินเข้าบัญชีในปีนี้อย่างตำ่า ราวๆ 
53.2 ล้านเหรียญฯ หรือราว 1,650 ล้านบาท

Rafael Nadal เป็นนักหวดลูก
สกัหลาดวยั 28 ปจีากแดนกระทงิด ุซึง่ในปทีี่
แล้วสามารถกวาดรางวัลจากหลายๆ สนาม
ไม่ว่าจะเป็น French Open, U.S. Open 
จนได้ตำาแหน่งมือวางอันดับหนึ่งในวงการ
เทนนิสประจำาปี 2013 มาครอง ในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา นาดาลสะสมเงินรางวัลจากสนาม
ต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า 14.5 ล้านเหรียญฯ 
แต่รายได้ส่วนใหญ่นั้นมาจากสปอนเซอร์ผู้
สนบัสนนุ ซึง่กม็ท้ัีง Nike, Babolat, Mapfre, 
Banc Sabadell Atlantico, Richard Mille, 
Kia Motors, Mueller และ Poker Stars ซึ่ง
ทำาให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับที่ 9 
ของนักกีฬาที่รวยที่สุดในโลกประจำาปี 2014 
ด้วยยอดรายได้ 44.5 ล้านเหรียญฯ หรือราว 
1,380 ล้านบาท 

Dream Jobs 
2014

เรื่อง : Kang 
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เสียงตอบรับเป็นไปอย่างอื้ออึงเลยทีเดียว เมื่อผลงานการออกแบบ The New 
Tokyo National Stadium ของ Zaha Hadid ชนะการประกวดแบบจากผู้เข้า
รอบสุดท้ายทั้งหมด 10 บริษัทออกแบบ อันรวมไปถึงสตูดิโอที่เชี่ยวชาญเรื่อง
การออกแบบสนามกีฬาอย่าง Populous และสถาปนิกเจ้าถิ่นชื่อก้องโลกอย่าง 
Toyo Ito และ SANAA โดยสนามกีฬาแห่งใหม่มีแผนจะถูกสร้างขึ้นในโตเกียว
เพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของญี่ปุ่นในปี 2020 Hadid ซึ่งแสดงฝีมือ
ออกแบบ London Aquatic Center เมือ่โอลมิปิกครัง้ลา่สดุ ตกตะกอนความคดิ
สถาปัตยกรรมของเธอออกมาเป็นโครงสร้างขนาดยักษ์ที่ต้ังตระหง่านอยู่กลาง
เมืองโตเกียว แต่ดูท่าว่าผลงานชิ้นนี้ของเธอจะได้รับก้อนหินห่าใหญ่แทนที่จะ
เป็นดอกไม้เสียแล้ว

ด้วยโครงสร้างหน้าตาลำา้ๆ ตามสไตล์ Hadid สนามกฬีาแห่งใหม่นีม้คีวามจอุยูท่ี่ 
80,000 ที่นั่ง และจะถูกสร้างขึ้นมาแทน Kasumigaoka National Stadium เก่า 
ด้วยหมายกำาหนดการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2018 

The New Tokyo National Stadium ได้รับการหมายมั่นปั้นมือให้เป็น
สถานที่จัดงาน 2019 Rugby World Cup และเป็นสนามหลักของกีฬาโอลิมปิก
ทีโ่ตเกยีวจะเป็นเจ้าภาพในปี 2020 รวมไปถงึเป็นหนึง่ในสนามทีจ่ะใชเ้สนอ FIFA 
ในการขอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกของญี่ปุ่นอีกด้วย

 ภาพจำาลอง The New Tokyo National Stadium ออกแบบโดย Zaha Hadid Architects

Zaha Hadid’s New Mothership
The New Tokyo National Stadium

เรื่อง / ธนว์กัญญา แจ้งใจธรรม



34 35

ท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวจะคลี่คลายไปในทางไหนอย่างไร ก็เป็นเรื่องที่เรา
ต้องรอดูต่อไป แต่กรณีดังกล่าวก็เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของความเข้ม
แขง็ของภาคประชาชนในการตรวจสอบผลกระทบของโครงการขนาดใหญ่
ยักษ์ที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต และการร่วมกนัเป็นส่วนหนึง่ของการตดัสนิใจสร้างสิง่ก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรมที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงสร้างทางกายภาพ หากแต่ยังจะ
กลายเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลัง มันทำาให้เราคิด
ทบทวนถงึบทบาทของสถาปัตยกรรมและความสมัพนัธ์ทีม่นัควรมกีบับรบิท
ของเมอืงทีม่นัตัง้อยู ่และการชัง่นำา้หนกัระหว่างแง่มุมของการอนรุกัษ์ และ
ความเป็นโลกาภิวัตน์ในสังคมทุนนิยมที่งานสถาปัตยกรรมถูกคาดหวังให้
มีบทบาทเป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์คของ
เมือง แต่ท้ายที่สุดแล้ว นักท่องเที่ยวมาแล้วก็กลับไป คนที่จะต้องอยู่กับ
อาคารเหล่านี้ไปยันช่ัวลูกช่ัวหลานก็คือคนในเมืองหรือประเทศนั้นๆ และ
ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว เราจะหาจุดสมดุลของความเป็นสากลและความเป็น
ท้องถิ่นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความนิยมในการจ้างสถาปนิก
ซูเปอร์สตาร์มาออกแบบโครงการขนาดใหญ่เพื่อดึงความสนใจของสื่อ
ยังคงเป็นสิ่งที่นิยมปฏิบัติและขายได้เสมอ ภาษาทางสถาปัตยกรรมที่
สวยหรูของสถาปนิกมือรางวัลกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น กระแส
ความเปลีย่นแปลงของโลกกบัการรกัษาไว้ซึง่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
งานสถาปัตยกรรมที่ดีควรวางตัวเองอยู่ตรงไหนกัน?

สนาม Kasumigaoka National Stadium ทีจ่ะถกูรือ้ถอนเพือ่สรา้ง The New Tokyo National Stadium

ในขณะที่เหตุผลที่ Japan Sports Council และสถาปนิก Tadao Ando ที่เป็น
หนึง่ในคณะกรรมการ เลอืกงานของ Hadid เพราะมนัตอบโจทยค์วามตอ้งการที ่
Ando เคยกลา่วไวว้า่ “อยากจะเหน็สเตเดยีมทีถ่กูออกแบบโดยใครสกัคนทีร่ว่ม
แบง่ปนัโลกนีด้ว้ยสตปิญัญาและเทคโนโลยทีีม่องไกลสูอ่นาคตของโลกของเรา” 
โครงสร้างแบบ Futuristic อันเป็นลายเซ็นทางสถาปัตยกรรมของ Hadid กลับ
ถูกคัดค้านทั้งในด้านของงบประมาณที่คาดการณ์ว่าจะสูงถึง 3 พันล้านเหรียญ 
และรปูทรงทีไ่มป่ระนปีระนอมกบัสภาพแวดลอ้มทีด่รูาวกบัยานอวกาศยกัษม์า 
จอดอยู่ในเมืองโตเกียวก็ไม่ปาน รวมไปถึงการที่โครงสร้างดังกล่าวจะส่ง
ผลกระทบเชิงส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมกับเมืองและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการ
ที่มันจะบดบังขอบฟ้าเมืองโตเกียวที่มีศาลเจ้าเมจิ และแนวต้นกิงโกะอันเป็น 
Greenbelt ที่อยู่คู่กับเมืองโตเกียวมาช้านาน หรือประเด็นเรื่องการดูแลรักษา
และการใช้งานภายหลังจากโอลิมปิกจบลง รวมไปถึงเรื่องของขนาดท่ีมีความ
สูงเทียบเท่ากับตึก 20 ชั้นที่ถูกวิพากษ์ว่าใหญ่เกินไปสำาหรับพื้นที่ 11 เฮคเตอร์ 
อันย่อมส่งผลไปถึงเรื่องความปลอดภัยอีกด้วย

Japantimes เรยีกสิง่กอ่สรา้งช้ินนีข้อง Hadid วา่เปน็ Hadid’s Curse เปน็ปศีาจ
ตัวใหญ่ยักษ์ ในขณะที่สถาปนิกญี่ปุ่นอย่าง Tadao Ando, Fuhimiko Maki 
กอ็อกมาเคลือ่นไหวโดยการทำาหนงัสอืรอ้งเรยีน Online Petition ตอ่ตา้นโครงการ
ดังกล่าว โดยชูประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม งบประมาณ และวัฒนธรรม รวมไปถึง
ยื่นเสนอทางเลือกในการบูรณะซ่อมแซม Kasumigaoka National Stadium 
แทนการรื้อถอนและสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ขึ้นมาแทน ท่ีไม่เพียงแต่จะถูก 
กวา่ หากแตย่งัจะสามารถรกัษาเรือ่งราวทางประวตัศิาสตรข์องสนามกฬีาแหง่นี้
ใหอ้ยูคู่ก่บัโตเกยีวตอ่ไปในฐานะของสิง่ทีค่นญีปุ่น่จะรูส้กึภาคภมูใิจไปกบัมนัได ้
อันเป็นสิ่งที่พวกเขามองว่างานออกแบบของ Hadid ไม่สามารถตอบโจทย์ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากคำานึงถึงมาตรฐานของ IOC หรือคณะกรรมการโอลิมปิก
สากลเองในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบ ความยั่งยืน และคุณสมบัติของความ
เปน็มรดกตกทอดอนันา่ภาคภมูใิจของสิง่กอ่สรา้ง Online Petition ฉบบัทีส่องทีม่ ี
Edward Suzuki  เปน็ตวัตัง้ตวัตกีเ็พิง่ถกูปลอ่ยออกมาเมือ่ปลายเดอืนพฤษภาคม 
สนับสนุนการคัดค้านโครงการของ Petition ฉบับแรก และสร้างแรงกดดันเพิ่ม
ให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นและภายนอกเกี่ยวกับข้อขัดแย้งครั้งนี้

กระแสคดัคา้นในสือ่กป็รากฏใหเ้หน็อยา่งคกึคกัหนาตา ไมว่า่จะเปน็รายการทีวี
ทีท่ำาสกูป๊วพิากษว์จิารณโ์ครงการดงักลา่ว บทบรรณาธกิารของสองหนงัสอืพมิพ์
ยักษ์ใหญ่อย่าง Asahi และ Nikkei ที่ประณามการก่อสร้างสเตเดียมแห่งใหม่ 
หรอืโพลทีท่ำาโดยหนงัสอืพมิพ ์Nikkei ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึตวัเลขผูค้ดัคา้นโครงการ
ที่สูงกว่า 60%
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McLaren 650S
ต่อยอดความเร้าใจจาก 12C
 

 ถือว่าเป็นบริษัทรถสปอร์ตน้องใหม่แต่มีอะไรๆ 
ออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง เพราะคล้อยหลังจากการ
ประกาศรุกตลาดรถสปอร์ตอย่างเต็มตัวเม่ือกลางปี 2010 
แม็คลาเรนมีรถสปอร์ตออกมาทำาตลาดแล้ว 3 รุ่น แถมหนึ่งใน
นัน้ยงัเปน็ซเูปอรค์ารแ์บบผลติจำากดัอกี แตใ่นตอนนี ้ทางเลือก
บนโชว์รูมของพวกเขามีเพิ่มขึ้นอีก หลังจากที่เปิดตัวสายพันธุ์ 
650S ออกมา พร้อมกับ 2 ทางเลือกของตัวถังในการสัมผัส
ความเร้าใจ
 650S คือชื่อรุ่น โดยแม็คลาเรนเปิดตัวชิมลางตลาด
ด้วยการเผยโฉมตัวถังคูเป้ออกมาให้สัมผัสกันก่อน ในงาน
เจนีวา มอเตอร์โชว์ 2014 เม่ือเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลัง
จากนั้นไม่นานตัวถังเปิดประทุนในชื่อ Spider ก็ตามออกมา
 สำาหรับคนที่ดูผ่านอาจจะคิดว่านี่คือ รถสปอร์ต
รุ่นใหม่ และพาลคิดต่อเนื่องว่าทีมงานของแม็คลาเรนขยัน
จริงๆ แต่ความจริงแล้วถ้าดูกันให้ดีจะพบกับความเหมือนที่
ซอ่นอยู ่และแนน่อนวา่โครงสรา้งพืน้ฐานของรถสปอรต์รุน่แรก 
คือ MP-12C ยังเป็นแม่แบบในการต่อยอดเพื่อเพิ่มทางเลือก 
ใหม่ๆ  ออกสูต่ลาดแบบไมต่อ้งลงทนุและลงแรงมากเหมอืนกบั 
ที่แอสตันมาร์ตินมีพื้นตัวถังที่เรียกว่า VH หรือ Vertical 
Horizontal แต่สามารถผลิตรถยนต์ออกมาได้หลากหลายรุ่น 
หลายตัวถังและต่างขนาดระดับตลาดด้วย
 พืน้ฐานของ MC-12C ถกูนำามาใช้กอ่นหนา้นีแ้ลว้กบั
การพัฒนาเป็นตัวแรงในระดับซูเปอร์คาร์ ที่มีการผลิตจำากัด
อยา่ง P1 และคราวนีถ้กูโยกมาใช้ในการผลติเปน็รุน่ 650S ซึง่ก็
มทีัง้แบบคเูปแ้ละเปดิประทนุ 2 ทีน่ัง่ โดยระดบัในการทำาตลาด 
ณ ตอนนี้ของผู้มาใหม่ คือการแทรกกลางอยู่ระหว่าง 12C กับ 
P1 แม้ว่าจะเป็นรถคันเดียวกับ 12C ก็ตาม
 ทีบ่อกเชน่นีก้เ็พราะทางแมค็ลาเรนแถลงไขวา่ 650S 
คือ 12C นั่นแหละแต่มีการเปลี่ยนช้ินส่วนใหม่อีก 25% ซึ่ง
ชิน้สว่นทีว่า่กน็า่จะเนน้ไปทีเ่รือ่งของตวัถงั เพราะวา่หนา้ตาของ 
650S ถอดแบบมาจาก P1 เกือบจะทุกรายละเอียด เรียกว่า
อารมณเ์ดยีวกบัตอนทีป่อรเ์ชเ่ปดิตวัรุน่ Turbo Look มาเกบ็เงนิ
ลกูคา้เบีย้นอ้ยหอยนอ้ยทีม่งีบไมพ่อทีจ่ะครอบครองรุน่ Turbo 
แท้ๆ  โดยใหอ้ารมณด์ว้ยหนา้ตาทีค่ลา้ยกนั แตเ่ครือ่งยนตย์งัใช้
ของ 911 คาร์เรราธรรมดา 
 งานด้านการออกแบบอยู่ในความรับผิดชอบของ
แฟรงค์ สเต็ปเฟอร์สัน เหมือนเดิม ซ่ึงเขาฝากฝีมือมาแล้วกับ  
12C และ P1 ซึ่ งสเต็ปเฟอร ์สันสามารถสร ้างสรรค ์ 

650S ออกมาได้อย่างลงตัว และดูสวยสปอร์ตขึ้น โดยที่ยังคง
ความยอดเยี่ยมของการใช้เทคโนโลยีในด้านวัสดุศาสตร์ของ
แมค็ลาเรน อย่าง Carbonfiber Monocell ซึง่มาพร้อมกบัความ
แข็งแกร่งและนำ้าหนักที่เบา
 แต่สำาหรับแม็คลาเรนไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้น เพราะ
แม้ว่าหน้าตาของ 650S จะคล้ายกับ P1 แต่ทว่าเครื่องยนต์ 
 วี 8 ทวินเทอร์โบ 3,800 ซีซีบล็อกเดียวกับ 12C ก็ได้รับการ
รีดกำาลังเพิ่มขึ้น และตัวเลขของชื่อรุ่นคือตัวเลขแรงม้าที่ทำาได้ 
โดยขุมพลังบล็อกน้ีเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างแม็คลาเรน 
กับซัพพลายเออร์ท่ีพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์ชื่อดังใน
ยุโรปอย่าง Ricardo โดยอ้างอิงจากเครื่องยนต์แข่งของทีม 
TWR หรือ Tom Walkinshaw Racing ที่พัฒนามาเพื่อใช้ใน 
การแข่งอินด้ีคาร์รายการ IRL แต่ทว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้
ไม่เคยได้ลงแข่ง
 ขุมพลังบล็อกน้ีถูกวางอยู่บนตัวถังในรูปแบบ
เลย์เอาท์เครื่องยนต์วางกลางลำา และขับเคลื่อนล้อหลัง ส่วน
แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 69.3 กก.-ม. ขยับเพิ่มขึ้นจากรุ่น 12C เยอะ
เอาเรื่องเหมือนกัน คือ 50 แรงม้า และ 8.2 กก.-ม. สำาหรับ
แรงบิด
 ตรงน้ีส่งผลชัดเจนในแง่ของอัตราเร่ง เพราะเมื่อ
เปรียบเทียบกับ 12C แล้ว 650S มีฝีเท้าที่จัดจ้านขึ้นเยอะ ทั้ง
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมงใน 3 วินาที และ 8.4 วินาที
สำาหรบั 200 กโิลเมตร/ชัว่โมง เรว็กวา่ 12C ที ่0.1 และ 0.6 วนิาที
ตามลำาดับ ส่วนสมรรถนะอื่นๆ ของตัวรถก็เยี่ยมไม่แพ้กัน เช่น 
ใช้เวลา 10.5 วินาทีสำาหรับการแล่นควอเตอร์ไมล์ 0-400 เมตร 
และมีความเร็วสูงสุด 333 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 ขณะที่ในแง่ของความประหยัดนำ้ามัน มีตัวเลข
จากการทดสอบแบบผสมผสานอยู่ที่ 9.3 กิโลเมตร/ลิตร และ
มีการคายคาร์บอนไดออกไซด์ 275 กรัม/กิโลเมตร
 ในส่วนของระบบช่วงล่างก็มีการเพิ่มความพิเศษ
เข้าไปด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า PCC หรือ ProActive Chassis 
Control โดยสามารถเลือกปรับความหนืดของโช้คอัพได้ 
3 ระดับ คือ Normal, Sport และ Track ซึ่งเมื่อปรับแล้ว หน่วย
ควบคุมกลางจะสั่งการปรับระดับระบบที่สอดคล้องกับการ
ทำางานโดยรวม เช่น ระบบพวงมาลัย, เกียร์ และเครื่องยนต์
ให้มีความสัมพันธ์กัน
 แน่นอนว่า 650S ไม่ใช่ตัวแทนของ 12C อย่างที่มี
ข่าวออกมาก่อนหน้าน้ี แต่คืออีกทางเลือกท่ีแม็คลาเรนส่งเข้า
มาทำาตลาดเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสความเร้าใจท่ีเหนือระดับขึ้น 
พร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดุดันไม่ต่างจาก P1
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 ในขณะทีผ่มกำาลงัจะเริม่เขยีนต้นฉบบันีโ้ดยทีย่งัไม่รูว่้าจะเริม่ต้นเขยีนเรือ่งอะไรด ีเหม่อมอง
ออกไปด้านนอกอาคารที่ผมนั่งทำางานอยู่ ณ สถานที่นี้ อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี ก็พบกับเปลวแดดระยิบ
ระยับจนแสบตา อากาศที่นี่ร้อนได้ใจจริงๆ ครับ ก็นึกไปถึงเครื่องดื่มประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่เป็นที่
รูจ้กักนัสกัเท่าไหร่สำาหรบับคุคลทัว่ๆ ไป นัน่กค็อื เครือ่งดืม่คอ็กเทลทีท่ำามาจากไวน์ หรอืทีน่ยิมเรยีกว่า 
Wine Cocktail นั่นเอง สาเหตุที่อาจจะไม่เป็นที่นิยมหรือแพร่หลายกันสักเท่าไหร่ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค็อกเทลที่เป็นที่นิยมอย่างเช่น ไมไทหรือไหมไท, มาการิต้า, สิงคโปร์ สลิง หรือ คิวบา ลิเบอ เพราะว่า
ค็อกเทลประเภทนี้หาดื่มได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร บาร์เบียร์ หรือในโรงแรมทุกระดับ โดยเฉพาะ
โรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีทำาเลติดหาดทราย สายลมและแสงแดด จะขายเครื่องดื่มค็อกเทลประเภทนี้ได้
ดเีป็นพเิศษ ทัง้บรเิวณสระว่ายนำา้และชายหาด เพราะดืม่ง่าย อร่อยด้วยรสชาตขิองนำา้ผลไม้และเหล้า
ผสม สสีนัทีส่วยงาม สดชืน่และคลายร้อนได้ด ี ต้นทนุมหีลายระดบัตัง้แต่ราคาปานกลางถงึราคาแพง 
ขึน้อยูก่บัตวัเหล้าผสมว่าจะใช้แบบถกูหรอืเกรดพรเีมีย่ม ทัง้นีก้ต้็องขึน้อยูก่บัว่าลกูค้าว่ามกีำาลงัในการ
จ่ายสักเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่เป็นค็อกเทลที่ทำามาจากไวน์ ต้นทุนจะค่อนข้างสูง เพราะว่าไวน์
ที่ควรจะนำามาทำา Wine Cocktail ก็ควรจะมีราคาตั้งแต่ขวดละ 600 บาทขึ้นไปสำาหรับไวน์แดง ส่วน
ไวน์ฟองก็มีตั้งแต่ราคาหลักร้อยปลายๆ ไปจนถึงหลักพัน แต่ถ้าใช้แชมเปญก็จะแพงกว่านี้ 
 ในส่วนของไวน์กล่องหรือไวน์ขวดลิตรนั้น ผมไม่ค่อยแนะนำาครับ เพราะไวน์พวกนี้คุณภาพ
จะตำ่าและมีกรดหรือแอซิดมากเกินไป จะทำาให้รสชาติของเครื่องด่ืมเปล่ียนไปได้ ควรเลือกดูวัตถุดิบ 
ที่มีคุณภาพจะดีกว่า เพื่อสร้างความประทับใจให้กับแขกในงานหรือลูกค้าของเรา สำาหรับเครื่องดื่ม
คอ็กเทลนัน้จะประกอบไปด้วย 4 รสชาตพิืน้ฐานเช่นเดยีวกบัอาหาร คอื รสหวาน  รสขม รสเปรีย้ว และ
รสเค็ม แต่หลักๆ แล้วจะมีอยู่เพียงสองรสชาติคือ รสเปรี้ยวและรสหวาน สำาหรับรสเปรี้ยวและรสขม
นิยมดื่มก่อนทานอาหาร เพื่อช่วยเรียกนำ้าย่อยในกระเพาะอาหาร ทำาให้เจริญอาหาร ส่วนรสหวานจะ
นิยมด่ืมหลังอาหารเพื่อช่วยกระเพาะอาหารย่อยสลายอาหารได้ดียิ่งขึ้น สำาหรับเครื่องดื่ม Wine 
Cocktail ในฉบับนี้ ผมมีมาแนะนำาจำานวน 3 สูตร ให้สมาชิกของภัทรลิสซิ่งได้นำาไปทดลองทำาสำาหรับ
ดื่มในงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูง หรือจะทำาด่ืมกันท่ีบ้านคลายร้อนกันในครอบครัวกับคนรู้ใจ 
เพื่อกระชับความสัมพันธ์กันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
 

Wine  Cocktail for Summer Time.

 

แซงเกรีย (Sangria) มีต้นกำาเนิดในประเทศสเปน รากศัพท์แปลว่า เลือด

ส่วนผสม ไวน์แดง 1 ขวด (Cabernet Sauvignon, Merlot, Rioja, Zinfandel, Shiraz) มะนาวเหลืองหั่นเป็นแว่น 1 ลูก ส้มซันคิสหั่น
เป็นแว่น 1 ลูก มะนาวเขียวหั่นเป็นแว่น 1 ลูก สับปะรดหั่นเต๋า 1 ถ้วยตวง นำ้าตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ นำ้าส้มสด 1 ถ้วย ตวงเหล้า Gin หรือ 
Tripelsec 2 ออนซ์ ราสเบอร์รี่หรือสตรอว์เบอร์รี่ 1 ถ้วย นำ้าขิง (Ginger Ale) 4 ถ้วยตวง 
วิธีท�ำ เทไวน์แดงลงในเหยือกแก้ว ตามด้วยมะนาวเหลือง, ส้มซันคิส, มะนาวเขียวและสับปะรดหั่นเต๋า (เอาเมล็ดออกให้หมด) ใส่เหล้า 
นำา้ส้มสด นำา้ตาลทราย คนผสมให้เข้ากนั และนำาไปแช่เยน็ 24 ชัว่โมงก่อนเสร์ิฟ และผสมกบันำา้ขงิและลูกราสเบอร์รีก่่อนเสิร์ฟ แต่ถ้าหาก
ต้องการเสิร์ฟในทันทีที่ผสมเสร็จ ให้ใส่นำ้าแข็งเกล็ดเต็มแก้ว  จะทำาให้ได้รับรสชาติของแซงเกรียอย่างครบถ้วน 

รอสซินี (Rossini) มาจากชื่อของ โจอากิโน่ รอสซินี ผู้แต่งอุปรากรชื่อดังเรื่อง ช่างตัดผมแห่งเซวิลล์ (The Barber of Seville) 

ของอิตาลีในปี ค.ศ. 1816

ส่วนผสม ผลสตรอว์เบอร์รี่สด  2 ถ้วยตวง นำ้าตาลทราย  4  ช้อนโต๊ะ ไวน์ฟองแช่เย็น  1 ขวด แก้วไวน์ทรงฟลู๊ทสำาหรับเสิร์ฟ
วธิที�ำ หัน่ผลสตรอว์เบอร์รีผ่่าครึง่ โรยนำา้ตาลทรายให้ทัว่แล้วนำาไปแช่เยน็ 1 ชัว่โมง หลงัจากนัน้นำาผลสตรอว์เบอร์รีแ่ช่เยน็ไปป่ันจนละเอยีด 
ตักใส่แก้วไวน์ประมาณ ¼ ส่วน แล้วรินไวน์ฟองหรือ Prosecco ที่แช่เย็นลงไป เครื่องดื่มจะมีสีชมพูและเนื้อของสตรอว์เบอร์รี่ปนอยู่ใน
แก้ว 

แบล็ค เวลเว็ท (Black Velvet) คิดค้นขึ้นในปีค.ศ. 1861 โดยบาร์เทนเดอร์ Brook’s Club ในกรุงลอนดอน เพื่อระลึกถึงการ

จากไปของเจ้าชายอัลเบิร์ตแห่งแซ็กส์ พระสวามีของพระราชินีควีนวิคตอเรียแห่งอังกฤษ โดยใช้โทนสีดำาเป็นสัญลักษณ์แห่งการ

ไว้ทุกข์

ส่วนผสม แชมเปญหรือไวน์ฟองแช่เย็น 1 ขวด เบียร์ดำาหรือ Guinness 1  ขวด แก้วไวน์ทรงฟลู๊ทสำาหรับเสิร์ฟ
วิธีท�ำ เทส่วนผสมได้แก่ ไวน์ฟองหรือแชมเปญลงไปในแก้วปริมาณ ½ ของแก้ว และรินเบียร์ดำาลงไปจนเต็มแก้ว

เรื่อง / อานนท์ วงษ์เชียง
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สายตาในขณะขบัขีไ่ด้ไมเ่ต็มประสทิธภิาพ จนหลายครัง้ทำาใหเ้กดิอบุตัเิหตหุรอื
เกือบ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายคร้ังเรามักจะได้ยินผู้ขับขี่พูดว่ามองไม่เห็น อัน
นีข้อยกเวน้ผูข้บัขีท่ีม่ปีญัหาดา้นสายตาครบั ภายใตส้มมตฐิานนีเ้ราถอืวา่ผูข้บัขี่
ทกุคนไมม่ปีญัหาดา้นการมองเหน็ การใชส้ายตามองขณะขบัรถหลายทา่นอาจ
คิดว่าเป็นเรื่องง่ายเพราะทุกคนก็มองกันอยู่แล้ว และมันก็เป็นทักษะพ้ืนฐาน
ของนักขับขี่ อันนี้ผมเห็นด้วยเพราะนักขับขี่ทุกคนต้องมอง เพราะถ้าไม่มองรถ  
ก็คงชนกันระนาวไปแล้ว แต่การมองให้เกิดประสิทธิภาพนั้นมันไม่ได้เกิดกับ
ผูข้บัขีท่กุคนครบั กระบวนการนีม้นัเป็นมากกวา่การมองแบบธรรมดาทัว่ไป แต่
มองหาโดยมีวัตถุประสงค์ มองหาสิ่งที่จะเป็นอันตรายที่จะเข้ามาในช่องทาง
เดินรถเรา (Hazard) มองเพื่อให้เห็นและเข้าใจในสิ่งนั้นๆ แต่ขอเตือนว่าอย่า
มองนานและอย่าเพ่งมองครับ การมองเพื่อให้เกิดการรับรู้ (Perception) บน
ทอ้งถนนอยา่ใช้เวลานานเพราะรถเราวิง่ดว้ยความเรว็ ฉะนัน้เวลาแคเ่สีย้ววนิาที
ก็ทำาให้เกิดอะไรขึ้นได้ 

ยกตัวอย่างการมองของผู้ขับขี่จากประสบการณ์ของผมตอนสอน
นักเรียนโดยให้มองวัตถุสิ่งเดียวกัน แต่ได้คำาตอบไม่เหมือนกัน เช่น นักเรียน ก. 
มองเห็นรถจอดอยู่ซ้ายมือ นักเรียน ข. ก็มองเห็นรถที่อยู่ซ้ายมือเช่นกันแต่เขา
เห็นสัญญาณไฟถอยของรถคันนั้นด้วย แค่นี้ก็เห็นความแตกต่างแล้วว่าทักษะ
การมองของนักเรียนทั้งสองคนนี้ต่างกันอย่างไร จากตัวอย่างนักเรียน ข. จะได้
ขอ้มลูจากการมองทีม่ากกวา่ ฉะนัน้ขอ้มลูทีไ่ดก้จ็ะถกูนำาไปสูข่ัน้ตอนถดัไปซึง่จะ
ทำาให้นักเรียน ข. คาดการณ์และตัดสินใจได้ดีกว่า อันจะนำาไปสู่การควบคุมรถ
ไดป้ลอดภยักวา่ นกัขบัขีท่ีม่ทีกัษะการมองทีด่ยีอ่มไดข้อ้มลูทีค่รบถว้นเพ่ือนำาไป
ประกอบกบัขัน้ตอนอืน่ๆ ทีเ่หลอืลำาดับถดัไป แลว้ทกัษะการมองทีว่า่นัน้มนัเปน็
อย่างไร แลว้ต้องทำาอย่างไร หลายทา่นคงสงสัย ถา้ผมบอกวา่นกัขบัขี่ที่มีทักษะ
การมองที่ดีนั้นเขาสามารถมองเห็นรอบตัว 360 องศา ซึ่งหลายท่านอาจไม่เชื่อ
แล้วเขาทำากันอย่างไรให้เห็น 360 องศา ลำาพังแค่มองข้างหน้าแค่ 180 องศา 
ก็เหนื่อยแล้ว มันทำาได้จริงหรือ ผมขอยืนยันว่าทำาได้ครับและมันก็เป็น
สิ่งที่นักขับขี่จะต้องทำาและฝึกฝน 

ท่านผู้อ่านที่เคยได้อ่านบทความของผมฉบับก่อนหน้านี้ เรื่องที่ผมเขียนเรื่อง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงในการขับขี่ Risk Management in Driving คงยังจะพอ
จำากระบวนการ SIPDE ได้บ้างนะครับ ที่จริงผมตั้งใจจะเขียนบทความฉบับนี้ไว้นาน
แล้วแต่ก็หาเวลาไม่ได้สักที เพราะการเขียนต้องใช้เวลา สมาธิ และมันก็เป็นทักษะ
ขั้นสูงที่ผมเองยังมีประสบการณ์น้อยอยู่ ผมดีใจท่ีมีผู้อ่านหลายท่านต้องการให้ผม
เขยีนบทความตอ่เพือ่เผยแพรเ่รือ่งการขบัขีป่ลอดภยัเพราะเหน็วา่เปน็ประโยชน ์และ
ผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเขียน ตราบใดที่ยังมีผู้อ่านและเป็นประโยชน์แก่สังคมบ้าง

ผมขอเท้าความกระบวนการ SIPDE สักนิดนะครับเพื่อทำาความเข้าใจกันเสีย
ก่อน เพราะบางท่านอาจจะลมื ในบทความฉบบัทีแ่ล้วผมได้กล่าวถงึความเสีย่งในการ
ขับรถอยู่ 2 ประเด็นคือ ความเร็ว (Speed) และเหตุที่ไม่คาดคิด (Surprise) โดย
กระบวนการ SIPDE นั้นเป็นกระบวนการที่ผมแนะนำาให้ผู้ขับขี่นำาไปใช้เพื่อควบคุม
ปัจจัย “เหตุที่ไม่คาดคิด (Surprise)” เพื่อให้ความเสี่ยงในการขับขี่นั้นลดลง 
กระบวนการ SIPDE ประกอบด้วย  1) S = Search หรือการมอง (ค้นหา)  2) I = 
Identify หรือการวิเคราะห์ 3) P = Predict หรือการคาดการณ์ 4) D = Decide หรือ 
การตัดสินใจ 5) E = Execute หรือการลงมือปฏิบัติ โดยเป็นกระบวนการที่
คณะวทิยากรของ เซฟ ไดรฟเวอร์ฯ ได้สอนและฝึกอบรมให้กบันกัเรยีนทีเ่ป็นผูข้บัขีท่ัง้
มือใหม่และระดับมืออาชีพ เป็นกระบวนการที่เรียบเรียงอย่างเป็นขั้นตอน เป็นลำาดับ 
เข้าใจง่าย และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับผู้ขับขี่ทุกระดับนักขับขี่ท่ีมีทักษะ
ขั้นสูง Advanced Driver จะสามารถใช้กระบวนการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่นและเป็นนิสัย ที่สำาคัญความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุของ
นักขับขี่เหล่านี้จะตำ่าหรือ Low Risk Driving ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้
กระบวนการ SIPDE เนื่องจากเนื้อหาสาระของกระบวนการนี้ค่อนข้างยาว 

ในบทความฉบับนี้ผมจะขออธิบายเฉพาะกระบวนการ S = Search หรือการ
มอง (คน้หา) เทา่นัน้ สว่นอืน่ๆ ทีเ่หลอืผมจะทยอยเขยีนและเผยแพรก่บัทา่นในโอกาส
ต่อไป กระบวนการ S = Search หรือการมองโดยกวาดสายตาเพื่อค้นหาสิ่งที่จะเป็น
อนัตราย (Hazard) คอืการใชป้ระสาททางดา้นสายตาหรอืการมองใหเ้กดิประสทิธภิาพ
เพราะเราใชป้ระสาทการมองในการขบัรถถงึ 90% ความจรงิกคื็อผู้ขบัขีบ่างคนอาจใช้

Risk
Management in Driving

เรื่อง / วิเชียร ศรีวงษา
Safe Driver Education
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ตามหลักการของเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยขั้นสูงเขาบอกว่า ผู้ขับขี่ต้องมองภาพโดย
รอบด้านให้ได้ 360 องศา โดยเราจะแบ่งโซนการมองรอบรถไว้ 6 โซน ดังภาพหน้าตรงข้าม 
ภาพ : พืน้ทีร่อบรถ 6 โซน โซน A สามารถมองเหน็จากสายตาเวลาเรามองตรงไปข้างหน้าแบบ
ปกติซึ่งมองได้ไม่ยากแต่ภาพที่คุณเห็นนั้นจะไม่ชัดเจนเพราะถือว่าอยู่นอกบริเวณ 10 องศา
ของระยะทีส่ายตาเราจะมองเหน็ชดัเจนทีส่ดุ (Central Vision) อนันีผ้มขอให้ท่านลองไปศึกษา
ต่อนะครับ ฉะนั้นแล้วโซน A จะเห็นได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อคุณเหลือบตาไปมองและมันเป็นโซนที่
เราต้องให้ความสำาคญัมากๆ เลยทเีดยีวเพราะอาจมคีนหรอืสตัว์โผล่เข้ามาในโซนน้ีหรอืแม้แต่
รถคันที่วิ่งอยู่โซนนี้อาจเปลี่ยนเลนเข้ามาเบียดหรือตัดหน้าเราได้ และอาจเป็นโซนที่เราอาจ
ต้องเลือกใช้เมื่อโซน B ถูกปิดหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงในโซน B เช่นเดียวกับโซน C 
ทีเ่ราจะต้องเหลอืบตามองและระมดัระวงัเช่นกนั ภาพ: ระยะการมองโซน B เป็นโซนทีเ่รามอง
เห็นได้ชัดเจนที่สุดและให้ความสำาคัญที่สุดเพราะเป็นโซนที่เราจะต้องใช้มันมากที่สุด แต่สิ่งที่
ผู้ขับขี่จะต้องทำาความเข้าใจสำาหรับการมองในโซน B นี้คือ ระยะในการมองที่ผู้ขับข่ีจะต้อง
ปรับระดับสายตาในการมองให้ได้ ระยะการมองของโซน B จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะไกลหรอืระยะทีห่่างจากรถเราประมาณ 20-30 วนิาทข้ีางหน้า หรอืเราอาจเรยีก
ระยะนี้ว่า Target Area Range ทำาไมเราต้องมองไกลขนาด 20-30 วินาทีข้างหน้า คำาตอบก็
คือเพื่อให้ได้ข้อมูลแต่เนิ่นๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับช่องทางเดินรถเรา สิ่งที่เราอาจมองเห็นใน
ระยะนีก้เ็ช่น ทางโค้ง เนนิ งานก่อสร้างทาง เป็นต้น เพือ่ให้เราได้เตรยีมตวัแต่เนิน่ๆ เพือ่วางแผน
เลือกใช้ช่องทางเดินรถหรืออื่นๆ ที่จำาเป็น 2. ระยะกลางหรือระยะที่ห่างจากรถเราประมาณ 
12-15 วินาทีข้างหน้า ซึ่งระยะนี้เป็นระยะที่ใกล้เข้ามาเพื่อให้เราได้เตรียมพร้อมกับเหตุการณ์
โดยจะต้องมองหาพื้นที่เปิดหรือบริเวณโซน A และ C หากโซน B ปิด (Closed Zone) หรือ
สถานการณ์เปลี่ยนไป 3. ระยะใกล้หรือระยะที่ห่างจากรถเราประมาณ 4-6 วินาที เป็นระยะที่
เราจะต้องทำาการควบคุมรถตามข้อมูลที่เราได้จากการมองระยะไกลและระยะกลาง เช่น 
เปลี่ยนช่องทาง ชะลอความเร็ว หรือเบรก เป็นต้น ส่วนโซน D E และ F นั้น ผู้ขับขี่ก็ต้องมอง
เช่นกันเพื่อให้ได้รอบตัว 360 องศา โดยการมองผ่านกระจกมองหลัง กระจกมองข้างทั้งซ้าย
และขวา และที่สำาคัญต้องมองข้ามไหล่เพื่อที่จะสามารถมองเห็นจุดบอดด้านข้างได้ การมอง
กระจกนั้นควรมองทุกๆ 8-10 วินาทีเพื่อให้ได้ข้อมูลปัจจุบันที่สุด และต้องไม่จดจ้องมองสิ่งใด
สิ่งหนึ่งนานเกิน 2 วินาที มิเช่นนั้นแล้วท่านจะพลาดได้ง่ายๆ เพราะสถานการณ์บนท้องถนน 
นั้นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หลายครั้งที่เราขับรถไปเผลอไม่มองกระจก และทันใดนั้นก็มีรถ
วิ่งแซงเราไปอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นบนท้องถนนไม่มีอะไรที่แน่นอน การมองกระจกอย่าง
สมำ่าเสมอนั้นจึงเป็นทักษะที่ผู้ขับขี่ต้องฝึกฝนให้เป็นนิสัยเพราะกระจกทุกบานเปรียบเสมือน
สายตาเรานั่นเอง

ผมขอสรุปกระบวนการ S = Search หรือการมอง (ค้นหา) ที่ผู้ขับขี่ควรฝึกเพื่อให้เกิด
ทักษะและประสิทธิภาพ ผู้ขับขี่ควรฝึกมองให้เป็นลำาดับขั้นดังนี้

1. ให้มองระยะไกลก่อน 2. มองระยะกลางโดยมองให้กว้างให้ครอบคลุมโซน A และ 
C มองกระจกทั้งสองข้างพร้อมประเมินและวิเคราะห์เพื่อเลือกช่องทางเดินรถที่ปลอดภัย 3. 
มองกระจกหลังเพื่อประเมินโซน E ซึ่งผู้ขับขี่มองกันน้อยมาก และก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดนชน 
ท้าย 4. มองระยะใกล้และประเมินสถานการณ์ก่อนขับรถผ่านเข้าไปในระยะนี้ 5. ทำาตาม
ขั้นตอน 1-4 ซำ้าๆ ตลอดการเดินทาง จนกระทั่งคุณจอดรถอย่างปลอดภัย ถ้าท่านได้อ่านแล้ว 
ลองนำาเทคนิคเหล่านี้ไปลองฝึกดูนะครับ ได้ผลประการใดสามารถมาแบ่งปันกันได้ครับ 
โปรดติดตามฉบับหน้าสำาหรับขั้นตอน I = Identify หรือวิเคราะห์และอื่นๆ
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โตโยต้าระยอง
TOYOTA

ด้
วยระบบทางหลวง Motor Way ที่
สะดวกสบาย การเดินทางมายัง
ภาคตะวันออกของไทยซ่ึงเป็นเขต

อุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความสะดวก เรามุ่ง
ตรงมายังตัวเมืองระยองเพื่อแวะพูดคุยกับ 
คุณบุญรอด เจนจิรวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายบริการ 
โตโยต้าระยอง

โตโยต้าระยองมีทั้ งหมดสามสาขา 
สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มาบตาพุด คุณบุญรอด 
กล่าวถึงภาพรวมของงานบริการในช่วงนี้ว่าเป็น
ไปตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่
เพิ่งพ้นผ่านภาวะความไม่สงบมา แต่สำาหรับ
งานบริการแล้ว ลูกค้าก็ยังคงนำารถเข้ามาใช้
บริการตามระยะ ยอดลูกค้าที่สำานักงานใหญ่
มาบตาพุดนั้น สูงสุดมียอดเข้ารับบริการอยู่ที่
ประมาณห้าสิบกว่าคันต่อวัน ส่วนสาขาอำาเภอ
เมืองตกอยู่ที่สี่สิบกว่าคัน ซ่ึงเป็นเพราะความ
คับแคบของตัวสถานที่  แต่ในอีกไม่ก่ีเดือน
ข้างหน้า สาขาอำาเภอเมืองจะมีการปรับปรุง
ครัง้ใหญ ่โดยจะมกีารรือ้อาคารเกา่ออก สรา้งตวั
อาคารใหม่ที่จะมีความพร้อมและความสะดวก
สบายในการให้บริการลูกค้าของโตโยต้าระยอง
คณุบญุรอดกล่าวว่า เราอยูใ่นพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม 
มีบริษัทจำานวนมากอยู่ในเขตระยอง ด้วยเหตุนี้
โตโยต ้าระยอง จึงมีลูกค ้ากลุ ่มเครดิตอยู ่
จำานวนมาก ตอนนี้เราดูแลอยู่ถึง 80 กว่าบริษัท 
เมื่อถามถึงความต้องการของลูกค้าที่เข้ามา
รับบริการ คุณบุญรอด กล่าวว่า ลูกค้ายุคนี้มี
ทางเลือกมากมาย และมีข้อมูลอยู่ในมือเยอะ 
งานซ่อม งานตรวจสอบปัญหาต่างๆ จริงๆ แล้ว
แต่ละศูนย์มีขีดความสามารถเท่าเทียมกัน 
เพราะฉะนั้นที่สำาคัญคืองานบริการ เราต้องเน้น
งานบริการเป็นสำาคัญ ทำาอย่างไรจึงจะให้ลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจ ประทับใจ ทำาให้ลูกค้ากลับ
มาใช้ซำ้าและอยู่กับเรา

กบัทมีงานทีอ่ยูใ่นความดแูล คณุบญุรอด
เล่าให้ฟังว่า มีการประชุมร่วมกันทุกเดือน ทุกๆ 
เช้า เวลาเข้าแถวช่างคุณบุญรอดจะมาพบกับ
ทีมงานไม่เคยขาด รับฟังปัญหาพูดคุยและ

ยำ้าเตือนถึงการทำางานร่วมกันเป็น Team Work 
เมื่อถามถึงหลักการทำางานที่คุณบุญรอดใช้บริหารทีมงานให้ทำางานอยู่

ภายใต้แนวความคดิและจดุมุง่หมายเดยีวกนั คณุบญุรอดบอกว่า “ผมเน้นสำาคัญ
คอื งานบรกิารสำาคญั การสร้างความพงึพอใจให้ลกูค้า ซ่อมให้ถกูต้องตามปัญหา 
ดูแลใส่ใจลูกค้าอย่างเต็มท่ี เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราโดยท่ีไม่เปล่ียนใจไปที่อื่น 
นี่คือสิ่งที่เราบอกกับทีมงานเสมอ”

แม้ว่าฝีมือช่างจะมีความสำาคัญในงานบริการ แต่ทักษะของพนักงาน
รับรถก็มีความสำาคัญไม่ต่างกันเลยทีเดียวสำาหรับงานบริการ คุณบุญรอดบอก
กับเราเช่นนั้น

โตโยตา้ ระยอง ถอืเปน็เจา้แรกของจงัหวดัระยองทีเ่ปดิใหบ้รกิารกบัลกูคา้ 
เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2520 คุณบุญรอดเข้ามาร่วมงานกับโตโยต้า ระยอง ตั้งแต่ปี 
2528 ไต่เต้ามาจากพนักงานรับรถมาจนถึงผู้จัดการฝ่ายบริการ ดูแลสามศูนย์
บริการให้การทำางานดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้
กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่โตโยต้า ระยอง

สำาหรบัการรว่มงานกนัระหวา่ง โตโยตา้ระยอง กบัภทัรลสิซิง่ คณุบญุรอด 
กล่าวว่า มีแต่ความราบรื่นไม่มีปัญหา เพราะมีความเข้าใจต่อกันเป็นอย่างดี
ในการดำาเนินการ รวมท้ังเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีทางโตโยต้าระยอง ให้ความสำาคัญ
ในการดูแลอยู่แล้วด้วย 

รางวัลด้านงานบริการที่โตโยต้าระยอง ได้รับจากบริษัทโตโยต้า 
แห่งประเทศไทย เป็นเครื่องการันตีถึงขีดความสามารถในการทำางานให้บริการ
ลูกค้า ของโตโยต้าระยอง ได้เป็นอย่างดี

เรื่อง / กองบรรณาธิการ

ขอขอบคุณ บ.โตโยต้าระยอง ผู้จำาหน่ายโตโยต้า จำากัด
โทร : 0 3868 8222

คุณบุญรอด เจนจิรวัฒนา 
ผู้จัดการฝ่ายบริการ โตโยต้าระยอง


