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ภัทร ฟรีท ลิสซิ่ง แมกกาซีน / มกราคม - มีนาคม 2012



สวัสดี ครับ  ฉบับ แรก ของ ปี นี้ มา พร้อม กับ เรื่อง ราว ที่ น่า สนใจ หลาก หลาย   

นอกจาก เรา จะ นำ เสนอ สุด ยอด ยน ตกร รม จาก เยอรมัน อย่าง   BMW   X6   แล้ว   

ยาน ยนต์ อย่าง รถ กระบะ New   Isuzu   ที่ กำลัง อยู่ ใน ความ สนใจ ความ ต้องการ 

ของ ตลาด  เพราะ ความ ไม่ แน่นอน ของ ธรรมชาติ และ การ จัดการ ที่ ไม่มี 

ประสิทธิภาพ ของ มนุษย์ เรา ก็ นำ มาบ อก เล่า สู่ กัน ฟัง  เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญใน

การเลือกใช้รถของท่าน ต่าง แดน เรา พา ไป เยือน   Sydney   ใน ช่วง เวลา ต้น ปี ที่ 

เป็น ฤดู ร้อน   ใน ขณะ ที่ หลายๆ   ส่วน ของ โลก กำลัง อยู่ ใน ช่วง อากาศ หนาว เย็น   

และ ยัง มี อีก หลาย เรื่อง ที่ น่า สนใจ   รอ คอย ท่าน ผู้ อ่าน อยู่ ด้าน ใน 

 

 ใน ปี   2012   ที่ เรียก ขาน ว่า ปี มังกร ทอง นี้   ยาก ที่ จะ คาด เดา ว่า อะไร จะ เกิด ขึ้น 

บ้าง   แต่ เชื่อ ว่าน อก จาก เรื่อง เศรษฐกิจ ที่ ต้อง จับตา มอง กัน อย่าง ใกล้ ชิด แล้ว   

เรื่อง ภัย ธรรมชาติ และ สิ่ง แวดล้อม ก็ เป็น เรื่อง ที่ ต้อง ให้ ความ สำคัญ เตรียม ตัว 

เฝ้า ระวัง กัน   เพราะ ภูมิ อากาศ โลก ทุก วัน นี้ กำลัง ท้าทาย มนุษย์ อย่าง ยิ่ง มี ความ 

สำคัญ เป็น อัน ดับ ต้นๆ   ไม่ แพ้ เรื่อ งอื่นๆ   เลย 

 

 สำหรับ ปี ใหม่ ปี นี้ ขอ ให้ ทุกๆ   ท่าน   มี สุขภาพ แข็ง แรง   จิตใจ แจ่มใส เบิก บาน   

ตลอด ปี มังกร ทอง และ ตลอด ไป ครับ
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 ข้อ เขียน   บทความ   เป็น ความ คิด เห็น ส่วน 

ตัว ของ ผู้ เขียน โดยตรง   ห้าม นำ รูปภาพ   

หรือ ข้อ เขียน ไป เผย แพร่   หรือ พิมพ์ ซ้ำ โดย 
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บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ลงพื้นที่พบเครือข่ายศูนย์บริการภาคใต้

 บมจ . ภัทร ลิส ซิ่ง เล็ง เห็น ถึง ความ สำคัญ ของ เครือ ข่าย 

ศูนย์ บริการ ทั้งหมด ที่ มี ทั่ว ประเทศ มากกว่า   650   ศูนย์   

โดย เฉพาะ ใน ส่วน ของ การ ซ่อม บำรุง ที่ทาง บริษัท ได้ ให้ 

ความ สำคัญ ตลอด มา     ทั้งนี้ ทาง ผู้ อำนวย การ ฝ่าย ซ่อม 

บำรุง และ ประกัน ภัย   ได้ ลง ตรวจ เยี่ยม ศูนย์ บริการ เครือ 

ข่าย ทาง ภาค ใต้ เป็น เวลา หลาย วัน     เพื่อ ปรับปรุง  และ 

สร้าง ความ เข้าใจ ใน การ ทำงาน ที่ ตรง กัน ซึ่งจะ นำ มา สู่ 

การ บริการ ที่ สะดวก รวดเร็ว มาก ยิ่ง ขึ้น

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)   ให้ ความ สำคัญ กับ ความ ต้องการ 

และ ความ คาด หวัง ของ ลูกค้า   ด้วย ความ มุ่ง มั่น พัฒนา ระบบ บริหาร คุณภาพ ของ งาน 

บริการ อย่าง ต่อ เนื่อง   เพื่อ เพิ่ม ความ เชื่อ มั่น  และ ความ พึง พอใจ ของ ลูกค้า 

 เราจึง ได้ พัฒนา ระบบ บริหาร คุณภาพ ศูนย์ บริการ ลูกค้า ทาง โทรศัพท์ และ การ จัดการ 

ข้อ ร้อง เรียน จาก ลูกค้า  ( Call   Center   and   Customer   Complaint   Management) 

โดย การ จัด วาง ระบบ บริหาร งาน   เพื่อ ประกัน คุณภาพ ซึ่ง เป็น ระบบ ที่ ทำให้ เชื่อ มั่น 

ได้ ว่า กระบวนการ ต่าง ๆ    ได้ รับ การ ควบคุม และ สามารถ ตรวจ สอบ ได้ โดย ผ่าน เอกสาร 

ที่ ระบุ ขั้น ตอน และ วิธี การ ทำงาน   เพื่่อ ให้ มั่นใจ ได้ ว่า บุคลากร รู้ หน้าที่ ความ รับ ผิด 

ชอบ และ ขั้น ตอน ต่าง ๆ    ใน การ ปฏิบัติ งาน   โดย ต้อง มี การ ฝึก อบรม ให้ ความ รู้ และ 

ทักษะ ใน การ ปฏิบัติ งาน มี การ จด บันทึก ข้อมูล   รวม ทั้ง การ ตรวจ สอบ การ ปฏิบัติ งาน 

ว่า เป็น ไป ตาม ที่ ระบุ ไว้ ใน เอกสาร หรือ ไม่    มี การ แก้ไข ข้อ ผิด พลาด   รวม ทั้ง มี แนวทาง 

ใน การ ป้องกัน ข้อ ผิด พลาด เดิม   ทำให้ประสบ ความ สำเร็จ ด้วย การ ผ่าน การ ตรวจ สอบ 

ระบบ บริหาร คุณภาพ ศูนย์ บริการ ลูกค้า ทาง โทรศัพท์   การ จัดการ ข้อ ร้อง เรียน จาก 

ลูกค้า  ( Call   Center   and   Customer   Complaint   Management )   จาก   SGS   เพื่อ 

การ รับรอง ระบบ คุณภาพ   ISO   9001 : 2008 ,   โดย สถาบัน การ รับรอง แห่ง สห ราช-

อาณาจักร   ( United   Kingdom   Accreditation   Service   :   UKAS )  มี ผล การ รับรอง 

ตั้งแต่ วัน ที่   7   ธันวาคม   2554   ถึง   วัน ที่   7   ธันวาคม   2557 

 

ความสำเร็จนี้เป็นผลโดยตรงมาจากการทำงานร่วมกันของทีมงานบริการที่

เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ

การรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อ

ความสำเร็จของทั้งลูกค้าและบริษัทรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

  

บมจ.ภัทรลิสซิ่งได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน 

ISO 9001:2008
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สำหรับทั้งSportGirlและSportManทั้งหลายBell&Rossรุ่นBR0292Prodialนาฬิกา

สำหรับนักดำน้ำ สร้างสรรค์โดย Bell & Ross มาในบุคลิกที่เรียบง่ายในแบบฉบับของ

Bell & Ross แต่ทว่ามีความโดดเด่นจนยากที่จะละสายตาได้ ตัวเรือนเป็นโลหะแข็งแกร่ง

กรอบเรือนเป็นแบบกงล้อ ดัชนีบอกเวลาที่ชัดเจน สามารถมองเห็นเวลาอยู่ใต้

ผิวน้ำชัดเจนสำหรับผู้หลงใหลนาฬิกาและโลกใต้ผิวน้ำนี่อาจเป็นสิ่งที่เย้ายวนใจ

ไม่น้อยเลย

 

 รายละเแียดเพิ่มเติมwww.bellross.com

OlympusLS-20M
 เจ้า เครื่อง อัด เสียง ตัว นี้ มา พร้อม ด้วย กล้อง   VDO   คุณภาพ เยี่ยม ระดับ   

Full   HD   1920   x   1080   ทำให้ คุณ สามารถ เลือก เก็บ เสียง อย่าง เดียว   

หรือ ทำ ทั้ง สอง อย่าง ใน เวลา เดียวกัน   สามารถ ใช้   Card   แบบ   SD / SDHC   

นอก ไป จาก นั้น เจ้า นี่ ยัง สามารถ ใช้ งาน เป็น กล้อง   web   cam   เพื่อ เชื่อม 

ต่อ คุณ กับ โลก แห่ง การ สื่อสาร ได้ อีก ด้วย   นับ เป็น   Stuf f  ที่ ยอด เยี่ยม ชิ้น 

หนึ่ง จริงๆ   สำ ห รับ คน ที่ ชอบ เทคโนโลยี

 แม้ว่า ภาพยนตร์ เรื่อง   The   Great   Escape   จะ ลาโรง มา 

ร่วม สามสิบ ปี แล้ว   ทว่า ฉาก แห่ง ความ ประทับ ใจ สิงห์ นักบิด  

ที่   Steve   ขี่ มอเตอร์ไซค์ ซึ่งถ่า ย ทำได้ อย่าง สวยงาม   ยังคง 

ตรา ตรึง อยู่ ใน ความ ทรง จำ ของ คน หนุ่ม รุ่น นั้น  ( ที่ตอน 

นี้ อาจ จะ ไม่ หนุ่ม )   รวม ทั้ง แฟน ภาพยนตร์ทั้ง หลาย และ 

แฟ นมอเตอร์ไซค์   Triumph   ตอน นี้   Triumph   ได้ มอบ 

ชีวิต ใหม่ ให้ กับ มอเตอร์ไซค์   Triumph   รุ่น ที่   Steve   ใช้ใน 

ภาพยนตร์เรื่อง นั้น อีก ครั้ง   ให้ กลับ มา โลด แล่น บน ท้อง ถนน   

รวม ทั้ง ยัง ถูก ประดับ ไว้ ด้วย ลาย เซ็ นข อง   Steve   บน ตัวถัง  

เรียก ว่า แฟนๆ   ของ   Steve   และ   Triumph   เห็น แล้ว ต้องตา 

ลุก วาว เลย ที เดียว 

  ราย ละเอียด เพิ่ม เติม 

 www . triumphmotocycle . co . uk

TriumphSteve   McqueenEdition(LiterallyaMordernClassic)
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ในบรรดาพี่น้องร่วมสายพันธุ์Xของบีเอ็มดับเบิลยูX6

เป็นพี่เบิ้มที่เพียบพร้อมด้วยกำลังเครื่องยนต์และรูปโฉมที่

ดูล้ำสมัยอาจจะมีคนที่ไม่ค่อยชอบดีไซน์ภายนอกของมัน

และอาจมีบ้างที่ติติงเรื่องการออกแบบที่นั่งตอนหลังเป็น

แบบที่นั่งเดี่ยวทำให้X6เป็นเอสยูวีระดับหรูสี่ที่นั่งแต่เชื่อ

ว่ามีคนหลงใหลมันจำนวนมากมายกว่าคนที่ไม่ชอบมัน

  เรา ใช้ มัน ฝ่า การ จราจร หนา แน่น ของ เมือง หลวง   วิ่ง ออก ไป สู่ ถนน 

ซุปเปอร์ ไฮเวย์ เพื่อ ทดสอบ กำลัง ของ มัน   ขุม พลัง จาก เครื่องยนต์ 

ดีเซล ที่ ซ่อน ตัว อยู่ ใต้ ฝาก ระ โปรง   ไม่ สร้าง ความ ผิด หวัง ให้ กับ เรา 

เลย   แม้ว่า ช่วง ล่าง จะ เป็น ลักษณะ เฉพาะ ของ บี เอ็ มดับเบิลยู  ที่ 

ความ นุ่ม นวล ไม่ มาก เท่า ที่ ใคร หลาย คน เรียก ร้อง   แต่ สิ่ง ที่มา พร้อม 

กับ ลักษณะ ช่วง ล่าง ใน แบบ ฉบับ ของ บี เอ็ มดับเบิลยู คือ การ ขับขี่ ที่ 

สนุกสนาน   โดย เฉพาะ การ เข้า ออก โค้ง 

 

 ภายใน ห้อง โดยสาร นัก ออกแบบ ขอ งบี เอ็ มดับเบิลยู มุ่ง เน้น ไป ที่ 

ความ เรียบ ง่าย สบาย ตา   และ คำนึง ถึง การ ใช้ งาน เป็น หลัก   แน่นอน 

ว่า เมื่อ   X   6   อยู่ บน ท้อง ถนน มัน โดด เด่น ดึงดูด สายตา   รูป ทรง เพรียว 

ลม ทำให้ มอง ดู ไม่ เทอะทะ   แม้แต่ การ ซอกซอน ไป ตาม ช่อง สัญจร 

เล็กๆ   ใน ชุมชน ปากน้ำ ประ แสร์   ชุมชน ริม ทะเล เก่า แก่ของ ระยอง   X   6   

ก็ ไม่ สร้าง ความ ลำบาก ใจ ให้ กับ เรา ใน การ บังคับ ควบคุม มัน 

 

 วัน นี้ ชุมชน เก่า แก่ แห่ง ปากน้ำ ประ แสร์ อาจ เงียบเหงา ไป บ้าง   แต่ ก็ นับ 

เป็น สถาน ที่ ซึ่ง เปี่ยม เสน่ห์ เรียบ ง่าย   น่า แวะ มา เที่ยว ชม   ครั้ง หนึ่ง ย่าน 

ถิ่น นี้ เคย มี วัน เวลา แสน จะ คึกคัก   วัน เวลา ที่ ถนน หนทาง ยัง ไม่ สะดวก 

สบาย   ทั้ง สินค้า ที่ ผ่าน เข้า ออก   ทั้ง ผู้คน ที่มา ลง เรือ เมล์ ไป ยัง เมือง ระยอง   

หรือ แม้แต่ ไป ไกล จนถึง พระนคร   ท่ามกลาง ห้อง แถว ไม้ และ บ้าน ไม้ เก่า 

ริม แม่น้ำ ประ แสร์   บี เอ็ มดับเบ ิลยู  X   6   ยนต กร รม สาย พันธุ์ เยอรมัน ที่ 

งาม พร้อม เคลื่อน ตัว ไป อย่าง ช้าๆ   ผิว กาย สี ดำ สะท้อน แดด ยาม บ่าย   มัน 

กลาย เป็น สิ่ง แปลก ปลอม ที่ หลุด เข้า มายัง ชุมชน เก่า แก่ ใน บ่าย วัน หนึ่ง ที่ 

แสงแดด สดใส   

 

 

x666

สนใจBMWX6

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

ฝ่ายการตลาด
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ในขณะที่รถกระบะกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด เราไม่รอ

ช้าที่จะนำเจ้าอีซูซุโฉมใหม่ ออกไปวิ่งรับลม ทดสอบดูความ

คล่องตัวของมันหลังน้ำลดลงความหวาดกลัวอาจจะยังติด

อยู่ในใจของใครหลายคน ช่วงที่น้ำท่วมบรรดารถกระบะเป็น

พระเอกอย่างแท้จริง มันทำหน้าท่ีรับใช้ผู้เป็นเจ้าของได้สารพัด

ประโยชน์ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนจำนวนมากที่กำลัง

จะซื้อรถพากันหันมามองรถกระบะ แทนที่จะมุ่งไปที่รถยนต์นั่ง

อย่างเดียว
 

 เมื่อ ก้าว ขึ้น ไป นั่ง ภายใน ห้อง โดยสาร ของ อี ซูซุ โฉม ใหม่ ซึ่ง ออกแบบ ราวกับ อยู่ ใน ห้อง 

โดยสาร ของ รถยนต์ นั่ง   การ จัด วาง คอนโซล ทำได้ ลงตัว   โฉบ เฉี่ยว   เมื่อ บิด กุญแจเสียง 

เครื่องยนต์ ตัว ใหม่ ให้ เสียง ที่ น่า ฟัง   อัตรา เร่ง เมื่อ เรา อยู่ บน ถนน สาย เอเซีย   ทำได้ อย่าง 

น่า ประทับ ใจ   อัตรา การ ประหยัด เชื้อ เพลิง นั้น อี ซู ซุ มีชื่อ เสียง อยู่ แล้ว อย่าง ไม่ ต้อง สงสัย   

สำหรับ คน ที่ เปลี่ยน จาก รถยนต์ นั่ง มา ใช้ กระบะ   แรก เริ่ม อาจ จะ ไม่ คุ้น เคย กับ ช่วง ล่าง ที่ 

ถูก เซ ทอัพ มา สำหรับ บรรทุก   ซึ่ง จะ ไม่ นุ่ม นวล เท่า รถ เก๋ง   

 

 เครื่องยนต์   อี ซูซุ   ดี ดี ไอ   ซู เปอร์ คอม มอน เรล   ( ISUZU   Ddi   SUPER   COMMONRAIL)   

เจน เนอ เรชั่น   3.5   ทรง พลัง   ได้ รับ การ ออกแบบ มา เป็น อย่าง ดี   ด้วย การ ปรับ เปลี่ยน   

ระบบ หัว ฉีด จ่าย น้ำมัน เชื้อ เพลิง   แรง ดัน สูง   180   MPa .   และ หัว ฉีด น้ำมัน เชื้อ เพลิง ใหม่   

แบบ   8   รู   ซึ่ง มี ขนาด รู เล็ก ลง ถึง   10 %   เทอร์โบ แปรผัน ใหม่   ALL -  NEW   VGS   TURBO   

ถูก เรียก มา ใช้ งาน   ให้การ ตอบ สนอง ได้ แรง และ เร็ว กว่า ใน ทุกร อบ ความเร็ว เครื่องยนต์   

พร้อม อิน เต อร์ คูล เลอ ร์ ใหม่ ขนาด ใหญ่ ขึ้น  โดย ใน ส่วน ของ ตัว เครื่องยนต์ เอง มี การ 

ปรับปรุง ห้อง เผา ไหม้   เป็น   แบบ   Hi - Swirl   ให้ ส่วน ผสม ดี ยิ่ง ขึ้น 

 เครื่องยนต์ มี ให้ เลือก   3   ทาง เลือก   ตั้งแต่   Ddi   2.5   VGS   TURBO   ขนาด   2,500   

ซี ซี     136   แรงม้า   ที่   3,600   รอบ / นาที   และ แรง บิด สูง แบบ ต่อ เนื่อง   ( High   Flat 

- Torque )   สูง ถึง   320   นิว ตัน - เมตร   ที่   1,800   -   2,800   รอบ / นาที   และ   ISUZU   

Ddi   2.5   TURBOขนาด   2,500   ซี ซี   ให้ พลัง   116   แรงม้า   ที่   3,600   รอบ / นาที   

และ แรง บิด สูง แบบ ต่อ เนื่อง   ( Flat - Torque )   สูง ถึง   280   นิว ตัน - เมตร   ที่   1,800   

-   2,200   รอบ / นาที   แต่ ถ้า คุณ ไม่ พอใจ เครื่องยนต์ รุ่น เล็ก ISUZU  ก็ ยัง มี รุ่น ใหญ่   

ISUZU   Ddi   3.0   VGS   TURBO   ขนาด   3,000   ซี ซี   ผสาน เทคโนโลยี เทอร์โบ 

แปรผัน   ให้ พลัง สูง ถึง   177   แรงม้า   ที่   3,600   รอบ / นาที   และ แรง บิด สูง แบบ ต่อ 

เนื่อง   ( High   Flat - Torque )   สูง ถึง   380   นิว ตัน - เมตร   ที่   1,800   -   2,800   รอบ / 

นาที   ให้ เลือก   โดย ทั้งหมด   มา พร้อม ระบบ   ส่ง กำลัง   5   ส ปีด   ทั้ง เกียร์  ธรรมดา   

และ เกียร์   อัตโนมัติ ซึ่ง ให้การ ขับขี่ สนุก ยิ่ง ขึ้น   ด้วย   Sport   -   Shift   ให้การ เข้า 

เกียร์ ง่าย และ เร็ว ยิ่ง ขึ้น สำหรับ เกียร์ ธรรมดา   ส่วน เกียร์ อัตโนมัติ ขับ สนุก ยิ่ง ขึ้น 

กับ ระบบ   REV  TRONIC   ให้ เข้า เกียร์ ได้ แบบ เดียว กับ เกียร์ ธรรมดา

NEW ISUZU
ช่วงที่น้ำท่วมบรรดารถกระบะเป็นพระเอก

อย่างแท้จริงมันทำหน้าที่รับใช้ผู้เป็นเจ้าของ

ได้สารพัดประโยชน์

สนใจNEWISUZU
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มีคนกล่าวไว้ว่าเดินทางท่องเที่ยวต่างถิ่น

ต้องลองหลงทางดูบ้าง เราอาจได้เจอ

อะไรที่ทำให้แปลกใจ เราไม่ได้หลง เพียงแต่

เลือกที่จะไม่ใช้แผนที่นำทาง เพียงเดินไป

ตามเส้นทางที่เราสนใจ ในที่สุดมันก็นำเรา

มาพบกับมุมเล็กของเมืองที่นำมาซึ่งความ

ประทับใจผสมผสานกับอีกหลากหลายมุม

ของ Sydney มหานครที่นักเดินทางทั่ว

โลกใฝ่ฝันมุ่งหมายมาเที่ยวชม

Sydney  in   Summer  Time
เรื่องรูป:ทรงยศ



Sydney   in   Summer   Time 

 

 ใน รอบ   51   ปี   ปี นี้ เป็น ปี ที่ ฤดู ร้อน ของ   Sydney   มี ทั้ง 

อากาศ หนาว   เย็น สบาย   และ ฝน ตก ชุก   ชาว   Sydney   เอ่ย 

ให้ ฟัง   ด้วย เหตุ นี้ ใน วัน ที่ ไม่มี ฝน   แม้ แสงแดด จะ รุนแรง มาก   

แต่ เมื่อ ผสม เข้า กับ สายลม เย็น เยียบ ที่ พัด เข้า มา จาก อ่าว   

Sydney   แล้ว   ทำให้ เมื่อ เดิน อยู่ ใน ร่ม รู้สึก เย็น สบาย   แต่ ก็ มี 

บ้าง กับ บาง คน จะ รู้สึก หนาว   ทั้งๆ   ที่ เป็น ฤดู ร้อน 

 

 ย่าน กลาง เมือง   Sydney   ผสม ผสาน ด้วย ตึก ราม ทัน สมัย 

และ อาคาร เก่า แก่ ใน ยุค เริ่ม ต้น   มี กลิ่น อาย สถาปัตยกรรม 

แบบ ยุโรป   ย่ำ เท้า ใน แถบ ย่าน การ ค้า   ไม่ ว่า จะ เป็น   Town   

Hall ,   New   Town       หรือ   Market   Place   นอกจาก ร้าน 

ค้าขาย สินค้า ต่างๆ   แล้ว   ที่ จะ พบเห็น ได้ ทั่วไป เกือบ ทุก หัว 

มุม ถนน   คือ   ร้าน กาแฟ   ว่า กัน ว่า ผู้คน ที่ นี่ ชอบ ดื่ม กาแฟ   

Sydney   จึง มี ร้าน กาแฟ แบรนด์ ท้อง ถิ่น มากมาย และ มัก จะ 

ขาย อาหาร แบบ ง่ายๆ   ควบคู่ ไป ด้วย ทั้ง มื้อ เช้า และ กลาง วัน   

ราคา กาแฟ นอกจาก จะ แบ่ง ตาม ขนาด แก้ว แล้ว   ยัง มี ความ 

ต่าง เมื่อ เลือก ที่ จะ นั่ง ใน ร้าน หรือ นำ กลับ   ใน   Sydney   มี 

ชาวอิ ตา เลี่ยน อพยพ มา ตั้ง รกราก อยู่ ไม่ น้อย   พวก เขา 

นำพา วัฒนธรรม หลาย อย่าง มา ด้วย   หนึ่ง ใน นั้น คือ เรื่อง ของ 

อาหาร การ กิน   ใน   Sydney   มี ร้าน อา หา รอิ ตา เลี่ยน อยู่ ไม่ 

น้อย   กาแฟ เข้ม ข้น   พิซซ่า รส ดี   หา ได้ ไม่ ยาก นัก ที่   Sydney   

 

 ใน ตัว เมือง นั้น เหมาะ ที่ จะ เดิน เท้า ท่อง เที่ยว   บาท วิถี กว้าง 

ขวาง   สำหรับ นัก ช็อป   มี ห้าง ร้าน   ให้ แวะ มากมาย   ทั้ง ห้าง 

เก่า แก่ ขึ้น ชื่อ   QVB   ( Queen   Victoria   Building )   รวม ทั้ง 

ห้าง ร้าน ทัน สมัย อีก มากมาย กระจาย ตัว อยู่ ตาม ถนน สาย 

ต่างๆ     แต่ หาก ให้ เปรียบ เทียบ แล้ว แฟชั่น ของ ที่ นี่ ยัง ตาม 

หลัง กรุงเทพฯ   อยู่ มาก   หรือ อาจ จะ เป็น คนละ รสนิยม   แต่ 

ที่ แน่แท้ คือ เมื่อ นัก ช็อป คำนวณ ค่า เงิน จาก สกุล ออสเตรเลีย 

กลับ ไป เป็น เงิน ไทย แล้ว   สินค้า หลาย อย่าง ที่ เมือง ไทย ถูก 

กว่า มาก   บรรดา เสื้อผ้า ของใช้ หลาย อย่าง ใน ออสเตรเลีย   

เกือบ ทั้งหมด เป็น   Made   in   China   หาก อยาก ได้ ของ 

ฝาก ราคา ไม่ แพง ติดมือ กลับ บ้าน   นัก ท่อง เที่ยว จะ มุ่ง ไป ที่   

Paddy   Market   ย่าน ไช น่า ทาวน์   มี สินค้า ประเภท ของ ที่ 

ระลึก ของ ฝาก มากมาย ให้ เลือก ซื้อ หา ใน ราคา ย่อมเยา 

 

 ที่   Sydney   เรา สัญจร ไป ไหน มา ไหน ด้วย การ เดิน เท้า สลับ 

กับ การ นั่ง รถไฟ   รถ บัส   ใน การ ตระเวน ชม มุม ต่างๆ   ของ   

Sydney   เรา ซื้อ ตั๋ว แบบ   weekly   pass   ขึ้น ได้ ครบ ทั้ง รถไฟ   

รถ บัส   เรือ   ภายใน หนึ่ง อาทิตย์ กี่ เที่ยว ก็ได้   ( ราคา สามสิบ กว่า เหรียญ )   สิ่ง หนึ่ง ที่ ชื่น 

ชอบ สำหรับ   Sydney   คือ ระบบ ขนส่ง สะดวก สบาย   ป้าย สัญลักษณ์ ต่างๆ   ชัดเจน   

ทางเท้า บาท วิถี ราบ เรียบ   สะอาด น่า เดิน   แม้ว่า จะ มี อุปสรรค บ้าง ต่อ กำลัง ขา   ก็ ตรง ที่ 

สภาพ พื้นที่ เป็น เนิน สูง ต่ำ   หาก แต่ ก็ ทำให้ เมือง ดู งดงาม   น้อง คน ไทย ผู้ ซึ่ง อาศัย ใช้ ชีวิต 

อยู่   Sydney   ปั่น จักรยาน ไป ทำงาน ทุก เช้า   บอก ว่า   “ ผม ชอบ ทางเท้า ของ ที่ นี่ ครับ   ปั่น 

จักรยาน สบาย ผิด กัน กับ กรุงเทพฯ ”   ด้วย ภูมิประเทศ ของ   Sydney   นั้น เป็น เนิน เขา 

ตั้ง อยู่ ติด ริม อ่าว   ทัศนียภาพ ริม อ่าว ของ   Sydney   จึง สวยงาม   แน่นอน ว่า ผู้ มา เยือน   

Sydney   เกือบ ทุก คน จะ ต้อง มุ่ง ไป ที่   Sydney   Harbor   เพื่อ ชื่นชม กับ   Sydney   

Opera   House   และ   Sydney   Harbor   Bridge   สัญลักษณ์ แห่ง มหานคร   Sydney   

ที่ ผู้คน ทั่ว โลก รู้จัก กัน เป็น อย่าง ดี   สำหรับ นัก ท่อง เที่ยว ที่ ชอบ ความ แปลก ใหม่ และ 

ความ ท้าทาย ก็ อาจ จะ เลือก ใช้ บริการ เดิน ขึ้น ไป ชม วิว บน โครง เหล็ก ของ   Sydney   

Harbor   Bridge   บรรดา สิ่ง ก่อสร้าง ใน เมือง หาก ไม่ นับ บรรดา บ้าน พัก อาศัย ริม อ่าว   

ล้วน เป็น ตึก สี่เหลี่ยม ทรง กล่อง แทง ยอด สูง ขึ้น ไป ใน อากาศ   ด้วย เหตุ นี้   Sydney   

Opera House   จึง นับ เป็น อาคาร เพียง หลัง เดียว ที่ โดด เด่น ด้วย เส้น สาย โค้ง รับ กับ เส้น 

โค้ง ของ สะพาน เหนือ อ่าว     

 

 ใน แต่ละ วัน   อาคาร ที่ ได้ รับ แรง บันดาล ใจ มา จาก เปลือก หอย   เปล่ง ประกาย ความ 

โดด เด่น ใน ตัว แตก ต่าง ไป ตาม ห้วง เวลา ที่ เปลี่ยน ไป   ติด กัน กับ   Sydney   Habor   คือ 

ย่าน   The   Rock   ที่ มี ตึก เก่า แก่ และ ร้าน อาหาร เก๋ ไก๋   รวม ทั้ง ร้าน ช็อป ปิ้ง ให้ ได้ ใช้ เงิน ใน 

กระเป๋า 

 

 ย่าน   Central   ของ   Sydney   สามารถ เดิน เท้า เที่ยว ได้ อย่าง สบายๆ   มี หลาย อย่าง ให้ 

ดู   โดย เฉพาะ ภาพ ชีวิต ผู้คน   แต่ สำหรับ อาณาเขต ที่แท้ จริง ของ เมือง   Sydney   ทั้งหมด 

นั้น กว้าง ใหญ่ มาก   กิน พื้นที่ หลาย อ่าว และ ยัง ลึก เข้าไป ใน แผ่น ดิน ใหญ่   มี พื้นที่ มาก ถึง 

ราว   1,200   ตาราง กิโลเมตร   เมือง นี้ มี ประชากร อาศัย อยู่ ราว สี่ ล้าน กว่า คน   Sydney   

มี หลาย อ่าว ให้ ไป เที่ยว ชม   แน่นอน ว่าที่ ขึ้น ชื่อ และ มี ผู้คน แวะ มา เยือน มาก ย่อม ต้อง 

เป็น   Sydney   Harbor   แต่   Darling   Harbor   ก็ มี ทัศนียภาพ สวยงาม   เป็น ที่ ตั้ง ของ   

Sydney   Aquarium   รวม ทั้ง ยัง มี ร้าน กิน ดื่ม หลาย ร้าน ตั้ง อยู่ ริม อ่าว ให้ ได้ แวะ นั่ง ดื่ม 

กิน   หรือ หาก เดิน เท้า จาก   Sydney   Harbor   ผ่าน โบ ทา นิค การ์ เด้น   สามารถ แวะ ไป 

เยือน   Woolloomooloo   มี ท่า เรือ เล็กๆ   เป็น ที่ ตั้ง ของ โรงแรม ดีไซน์ มีชื่อ เสียง แห่ง 

หนึ่ง ชื่อ ว่า   Blue   Hotel   รวม ทั้ง ยัง เป็น ที่ ตั้ง ของ ร้าน พาย สไตล์ อิ ตา เลี่ยน ชื่อ ดัง ที่ คู่มือ 

นำ เที่ยว แนะนำ ไว้ 

 

 บาท วิถี ของ   ย่าน การ ค้า ใน   Sydney   ยาม ย่ำ ค่ำ ของ ฤดู ร้อน ที่ แสง ตะวัน ยัง อ้อยอิ่ง 

ไม่ ยอม จาก ลา ไป ง่ายๆ   เรา มัก จะ ได้ พบเห็น บรรดา นัก ดนตรี เปิด หมวก   โชว์ ความ 

สามารถ ให้ กับ ผู้ ที่ ย่ำ เท้า ผ่าน ไป มา   บ้าง หยุด แวะ ยืน ฟัง   บ้าง เดิน ผ่าน เลย ไป   เสียง 

ดนตรี มิได้ ดัง แข่ง กับ เสียง ของ เมือง   เมื่อ ยืน ฟัง พบ ว่า มัน แยก ออก มา   กล่อม ผู้ ผ่าน ทาง   

ส่วน แต่ละ คน จะ รู้สึก หรือ จับ ต้อง อารมณ์ ใด ได้ นั้น   ล้วน ขึ้น อยู่ กับ เรื่อง ราว ใน ใจ และ 

ตัว ตน ของ แต่ละ คน   แต่ เรา มัก รู้สึก ดี เสมอ ใน ยาม เดิน ทาง เมื่อ พบ กับ ศิลปิน บน บาท-

วิถี เหล่า นี้   มัน ช่วย ลด ทอน ความ กระด้าง ของ หมู่ ตึก คอนกรีต ให้ นุ่ม นวล ลง 

 

บรรยากาศหลากหลายช่วงเวลาตามมุมต่างๆในSydney
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 หาก เบื่อ ตึก ราม และ ความ ทัน สมัย   คน หนุ่ม สาว อาจ จับ รถไฟ 

ไป ที่   Boondi   Beach   ชายหาด กว้าง ของ   Boondi   เต็ม ไป ด้วย 

หนุ่ม สาว นัก โต้ คลื่น   ทั้ง ที่มา เรียน รู้   มา มอง หา คลื่น ลูก สวยๆ   

เพื่อ ถลา ไป บน เกลียว คลื่น   กีฬา โต้ คลื่น ถือ เป็น กีฬา ชนิด หนึ่ง ที่ 

หนุ่ม สาว ชาว ออสซี่ โปรดปราน  

 ออสเตรเลีย มี ชายหาด อยู่ มากมาย   กิจกรรม กลาง แจ้ง นับ เป็น 

ของ คู่ กัน กับ ผู้คน ที่ นี่   เมื่อ ยืน อยู่ บน เนิน สูง ของ ย่าน   Boondi   

คุณ จะ มอง เห็น ชายหาด เบื้อง ล่าง คลา คล่ำ ไป ด้วย ผู้คน   บ้าง 

นอน อาบแดด   บ้าง วิ่ง ออก กำลัง กาย   สนุกสนาน กับ การ ว่าย 

น้ำ อยู่ ใน ทะเล   และ ขาด ไม่ ได้ คือ คุณ จะ เห็น บรรดา นัก โต้ คลื่น 

กำลัง ว่าย น้ำ โดย นอน อยู่ บน แผ่น กระดาน ของ ตัว เอง   ออก ไป 

ไกล จาก ชายหาด   รอ คอย คลื่น ลูก สวยๆ   ที่ กำลัง เคลื่อน ตัว มา 

หา ชายฝั่ง   จับ มัน ให้ ได้ เพื่อ ถลา ร่อน ไป พร้อมๆ   กับ คลื่น ลูก นั้น 

กลับ ไป สู่ ชายหาด อีก ครั้ง   ก่อน ว่าย กลับ ออก มา อีก หนอ ย่าง ไม่รู้ 

เบื่อ หน่าย 

 

 Sydney   นับ เป็น มหานคร แห่ง ความ หลาก หลาย   อย่า แปลก ใจ 

ที่ เมื่อ คุณ เดิน อยู่ ใน เมือง จะ พบ กับ ชาว เอเซีย จำนวน มาก ทั้ง   จีน   

ญี่ปุ่น   เกาหลี   แม้แต่ กระทั่ง ไทย   คุณ จะ ได้ยิน ภาษา อื่น ที่ ไม่ใช่ 

ภาษา อังกฤษ บ่อย ครั้ง   เมื่อ เดิน สวน กับ ผู้คน   ชาว   Sydney   ตัว 

จริง มัก อาศัย อยู่ รอบ นอก ของ เมือง ที่ สงบ เงียบ กว่า   โดย เฉพาะ 

ทาง ด้าน เหนือ ของ   Sydney   ที่ มี ภูมิ ทัศน์ สวยงาม 

 

 ที่ ท่าเรือ   Circular   Quay   ซึ่ง ถือ เป็น ศูนย์กลาง ของ เส้น ทาง 

เรือ เมล์ ของ   Sydney   จาก ที่ นี่ ผู้ มา เยือน สามารถ นั่ง เรือ ไป ยัง 

หลาย จุด ที่ น่า สนใจ ของ   Sydney   ได้   เรา มา ที่ นี่ เพื่อ จับ เรือ   

Ferry   ตรง ไป ยัง ย่าน   Manly   แหล่ง พัก ผ่อน อีก แห่ง ซึ่ง เป็น ที่ 

โปรดปราน ของ ผู้คน   เรือ ออก จาก ท่า มอง เห็น วิว อัน งดงาม ของ 

ริม อ่าว   ทั้ง สะพาน   โอ เปร่า เฮ้าส์   นัก ท่อง เที่ยว ยืน ริม กาบ เรือ 

ถ่าย ภาพ โอ เปร่า ยาม ต้อง แสงแดด ใน ตอน เช้า ของ วัน   เรือ ใช้ 

เวลา วิ่ง ราว ครึ่ง ชั่วโมง ก็ มา ถึง   Manly   ย่าน ริม หาด ของ   Manly   

มี ร้าน ค้า มากมาย   ยัง รวม ไป ถึง ร้าน อาหาร ที่ น่า สนใจ หลาย ร้าน   

หลัง จาก รอง ท้อง ด้วย อาหาร เช้า แบ บอิ ตา เลี่ยน   เรา ก็ มุ่ง ตรง ไป 

ยัง ชายหาด ของ   Manly   ที่ ทอดตัว ยาว สุด สายตา   คลา คล่ำ ไป 

ด้วย ผู้คน   ว่า กัน ว่า คน หนุ่ม สาว ชอบ ไป   Bondi   Beach   แต่ หาก 

เป็น ครอบครัว   ส่วน ใหญ่ มัก จะ จับ   Ferry   มุ่ง มายัง   Manly   ที่ นี่ 

มาก มี ด้วย ผู้คน ทั้ง นอน อาบแดด   วิ่ง เล่น ตาม ชายหาด   ว่าย น้ำ   

และ นัก โต้ คลื่น   หาก เบื่อ ชายหาด   Manly   มี เส้น ทาง เดิน เท้า 

เลาะ ริม ชายฝั่ง ขึ้น ไป บน ผา สูง   ชม วิว ของ ท้อง ทะเล   Manly   มี 

ที่พัก สำหรับ นัก ท่อง เที่ยว อยู่ พอ สมควร   รวม ทั้ง มี คาเฟ่ สำหรับ กิน ดื่ม ที่ น่า สนใจ หลาย 

ร้าน       

 

 วัน หนึ่ง ใน   Sydney   เรา เลือก เดิน เท้า มุ่ง ตรง ไป ยัง สวน สาธารณะ กลาง เมือง   Hyde   

Park   แดด จัด   เคล้า ลม เย็น   กำลัง อุ่น สบาย   ชาว   Sydney   คลั่ง ไคล้ แสงแดด   นอน เล่น 

อย่าง สบาย อารมณ์ บน ผืน หญ้า สี เขียว   ความ คลั่ง ไคล้ แสงแดด นี่เอง ทำให้ ผู้คน ที่ นี่ มี สถิติ 

การ เป็น โรค มะเร็ง ผิวหนัง สูง   สวน สี เขียว นี้ เชื่อม ต่อ ติด กับ อีก สวน ที่ ทอด ยาว ไป จนถึง   

Gallaly   Musuem   เหมาะ ต่อ การ เดิน เล่น ไป ชม วิว ของ เมือง   Sydney   บน เนิน หญ้า 

ใกล้ กัน กับ ตัว   Musuem   สวน สาธารณะ ของ ที่ นี่ ไม่มี รั้ว   มอง แล้ว สบาย ตา   เดิน แล้ว 

สบายใจ   ใน ความ ร่มรื่น   ความ โล่ง   และ การ เชื่อม ต่อ อย่าง มี จังหวะ 

 

 หาก ถาม ว่า อะไร คือ ความ น่า หลงใหล ของ   Sydney   แต่ละ คน คง มี คำ ตอบ ใน ใจแตก ต่าง 

กัน ออก ไป   สำหรับ เรา สิ่ง ที่ ทำให้   Sydney   น่า อยู่ คือ เรา ใช้ เวลา เพียง ไม่ นาน ก็ สามารถ 

ใกล้ ชิด กับ ธรรมชาติ ได้ อย่าง ง่ายดาย   ไม่ น่า แปลก ใจ ที่ จะ เห็น หนุ่ม สาว ชาว ออสซี่ แบก 

เป้ สะพาย กระดานโต้คลื่น จับ รถ บัส ไป   Bondi   Beach   หรือ นั่ง รถไฟ   ต่อ เรือ ข้าม ไป   

Manly   แม้แต่ การ สวม รองเท้า วิ่ง ออก กำลัง กาย สวม หู ฟัง วิ่ง ไป รอบๆ   เมือง   กิจกรรม 

ทาง ด้าน ศิลปะ และ ดนตรี ที่ มี สลับ สับ เปลี่ยน ทุก เดือน เกือบ ตลอด ทั้ง ปี   แค่ นี้ ก็ เพียง พอที่ 

จะ ทำให้ ผู้คน จำนวน ไม่ น้อยห ลงรัก   Sydney   ไม่ นับ รวม การ มี แสงแดด เกือบ ตลอด สาม 

ร้อย หก สิบ ห้า วัน   

 

 เป็น ธรรมดา ของ เมือง ใหญ่   มาก มี สถาน ที่   ซอก มุม   ให้ ผู้ มา เยือน ได้ ค้นหา   มี หลาย สถาน 

ที่ ไม่ ปรากฏ อยู่ ใน ไกด์ บุ๊ค ของ นัก เดิน ทาง   บาง ครั้ง เรา บังเอิญ พบ เข้า   เช่น สาย วัน หนึ่ง 

เดิน ผ่าน ตึก ราม ผู้คน จน มา ถึง ซอก ตึก แห่ง หนึ่ง   แรก เริ่ม เดิมที สนใจ เพียง แค่ หญิง สาว 

ผู้ หนึ่ง กำลัง เงย หน้า มอง ขึ้น ไป ด้าน บน   รู้สึก ว่า ท่าทาง ของ เธอ ใน เงา ดำ ที่ ถูก ขนาบ ข้าง 

ไว้ ด้วย กำแพง คอนกรีต สูง ลิบ ดู น่า สนใจ ที่ จะบัน ทึก ภาพ เก็บ ไว้   แต่ สุดท้าย กลับ สงสัย 

ใคร่ รู้ ว่า เธอ กำลัง แหงน คอตั้ง บ่า ถ่าย สิ่ง ใด กัน หนอ   จึง ตัดสิน ใจ ก้าว เท้า เข้าไป ใน ตรอก 

แคบๆ   ตรง จุด ที่ เธอ ยืน อยู่   ระหว่าง ตึก สอง หลัง   แขวน ไว้ ด้วย กรง นก หลาก รูป แบบ นับ 

สิบๆ   กรง   เมื่อ เดิน ไป หยุด อยู่ ใต้ กรง นก เหล่า นั้น   เรา จะ ได้ยิน เสียง ร้อง ของ มัน   บน พื้น 

มี ข้อความ สลัก ไว้ อยู่ บน แผ่น เหล็ก สอง แผ่น   แผ่น หนึ่ง เขียน ด้วย ตัว หนังสือ ตัว โต ว่า   

Forgotten   Song   ส่วน อีก แผ่น อธิบาย ความ หมาย ของ งาน ที่ จัด แสดง ถาวร อยู่ ระหว่าง 

ซอก ตึก แคบๆ   นี้   ความ ว่า   บริเวณ   Sydney   นี้ ใน อดีต เคย มี เสียง นก เหล่า นี้ ร้อง เซ็ง แซ่ 

อยู่   ก่อน ที่ ชาว ยุโรป จะ เดิน ทาง มา ถึง   หลัง จาก การ ตั้ง รกราก สร้าง บ้าน แปง เมือง   นก 

และ เสียง ของ มัน ก็ เลือน หาย ไป จาก เมือง   

 

 มี คน กล่าว ไว้ ว่า เดิน ทาง ท่อง เที่ยว ต่าง ถิ่น ต้อง ลอง หลง ทาง ดู บ้าง   เรา อาจ ได้ เจอ อะไร ที่ 

ทำให้ แปลก ใจ   เรา ไม่ ได้ หลง เพียง แต่ เลือก จะ ไม่ ใช้ แผนที่ นำทาง   เพียง เดิน ไป ตาม เส้น 

ทาง ที่ เรา สนใจ   ใน ที่สุด มัน ก็ นำ เรา มา พบ กับ มุม เล็ก ของ เมือง   นำ มา ซึ่ง ความ ประทับ ใจ 

ผสม ผสาน กับ อีก หลาก หลาย มุม ของ   Sydney   มหานคร ที่ นัก เดิน ทาง ทั่ว โลก ใฝ่ฝัน มุ่ง 

หมาย มา เที่ยว ชม   ประเทศ ที่ กว้าง ใหญ่ ไพศาล   นาม ว่า ออสเตรเลีย 

มุมมองจากบนเรือมองเห็นSydneyHarborBridge

วันแดดสดใสที่ManlyBeachแหล่งพักผ่อนขึ้นชื่อของSydney
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เย็นย่ำอากาศกำลังสบายควรหาเวลาเดินเล่นไปตามทางเท้าในย่านCentralของSydneyคุณจะ

ได้พบเห็นศิลปินอิสระมากมายที่ใช้บาทวิถีเป็นเวทีการแสดงของพวกเขาบ้างมาเดี่ยวบ้างมาเป็น

คู่เป็นวงก็มีแต่ละคนล้วนมีฝีมือเพลงที่พวกเขาเล่นมีสไตล์แตกต่างตามความชื่นชอบและอารมณ์

สร้างสรรค์ของแต่ละคนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจเป็นความทรงจำไม่รู้ลืมในการเดินทาง

Sydney Around & About

ชาวSydneyชื่นชอบการดื่มกาแฟร้านกาแฟในSydneyแบรนด์ท้องถิ่น

มีหลากหลายมากเรียกว่ากาแฟอเมริกาแบรนด์ดังไม่ประสบความสำเร็จที่นี่

ร้านกาแฟที่Sydeyหลายร้านเป็นร้านเล็กๆมีที่นั่งไม่กี่ที่ไม่น่าแปลกใจที่เราจะ

เห็นคนถือกาแฟยืนดื่มหน้าร้านโดยไม่เข้าไปนั่งด้วยที่นั่งที่มีจำนวนจำกัดร้าน

กาแฟหลายร้านจึงมีสองราคาสำหรับกาแฟนั่นคือถ้านั่งในร้านราคาจะแพง

กว่าเพราะคิดค่าที่นั่งแต่ถ้าถือไปดื่มนอกร้านจะราคาถูกกว่าไปถึงSydney

ควรหาโอกาสลองลิ้มชิมรสชาติกาแฟที่นั่นดู
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บริสเบนในยามร้อนชีวิตดำเนินไปอย่างง่ายงามเมืองถูก

ออกแบบมาให้รับกับรูปแบบชีวิตผู้คนที่นี่ชอบออกกำลัง

กายใช้ชีวิตกลางแจ้งจะว่าไปแล้วบริสเบนไม่ใช่เมืองที่มีอายุ

เก่าแก่มากนักหากเทียบกับเมืองอีกจำนวนมากทั่วโลกด้วย

เหตุนี้ในย่านตัวเมืองจึงมีแต่ตึกที่ทันสมัยโครงข่ายต่างๆเป็น

ระเบียบเรียบร้อยที่น่าชื่นชมสำหรับเมืองบริสเบนประการ

หนึ่งคือผู้ดูแลเมืองสนใจและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้คนสูง

เห็นได้จากการทำเส้นทางเดินเท้าทางจักรยานทั่วเมืองรวม

ทั้งบริเวณริมแม่น้ำไว้ให้ผู้คนมาออกกำลังพักผ่อนหย่อนใจ

 

 ที่ บริสเบน นี่เอง ผม ได้ พบ กับ ดร . สุร ชาติ   คน ไทย ที่ ทำงาน อยู่ ใน   Rug-

by   Farm  ใน ชุมชนเล็กๆ   ชื่อ ว่า   Gatton   อยู่ ไม่ ไกล จาก บริสเบน มาก 

นัก   ย่าน แถบ   Gatton   เป็น ย่าน ทำ ฟาร์ม ขนาด ใหญ่   แต่ หาก จะ ว่า 

ไป แล้ว   ต้อง บอก ว่า   ใน เขต ควีน สแลนด์ ถือ เป็น ย่าน ทำ ฟาร์ม เกษตร 

อย่าง แท้จริง   หลัง จาก หนึ่ง คืน สอง วัน ที่   ดร . สุร ชาติ พา ผม ตระเวน ไป 

หลาย เมือง ใน ย่าน นี้   ที่ มี ไร่ เกษตรกรรม ที่ ดร . สุร ชาติ ต้อง ดูแล อยู่ 

 

Life in QueenslandAustralia
ดร.สุรชาติวุฒาพาณิชย์

 ดร . สุร ชาติ   ใช้ ชีวิต อยู่ ที่ นี่ มา เกือบ สิบ ปี แล้ว   ได้ รับ สัญชาติ เป็น คน ออสซี่   

แรก เริ่ม นั้น ดร . สุร ชาติ   เดิน ทาง มายัง บริสเบน เพื่อ ศึกษา ต่อ ใน สาขา วิชา 

ที่ เกี่ยว กับ การเกษตร   หลัง จาก ที่ จบ การ ศึกษา จาก สถาบัน เกษตรศาสตร์ 

แม่ โจ้   จังหวัด เชียงใหม่   และ ได้ รับ ทุน จาก รัฐบาล ออสเตรเลีย ให้ ศึกษา 

ใน ระดับ ปริญญา เอก เกี่ยว กับ สาขา การ เก็บ เกี่ยว ผลผลิต   ซึ่ง รัฐบาล 

ออสเตรเลีย มี ข้อแม้ ว่า เมื่อ ศึกษา จบ แล้ว ต้อง อยู่ ใช้ ทุน ที่ ออสเตรเลีย   ช่วง 

หนึ่ง ดร . สุร ชาติ   จึง สอน หนังสือ อยู่ ที่ มหาวิทยาลัย   Queensland   ใน สาขา 

การเกษตร   ที่ ตั้ง อยู่ ที่   Gatton   ก่อน จะ ออก มา ทำงาน ใน อุตสาหกรรม 

การเกษตร ทาง ด้าน ฟาร์ม   ดูแล ใน ด้าน การ เก็บ เกี่ยว ให้ ฟาร์ม ขนาด ใหญ่ 

ใน   Gatton 

 

 ชีวิต ผู้คน จะ ว่า ไป บางที สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น   เรา ก็ ไม่ คาด คิด มา ก่อน   เพียง นก 

กระพือ ปีก   ลม หนาว วูบ ผ่าน สาย ฝน กระหน่ำ   ถึง วัน นี้ สิบ ปี ผ่าน แล้ว 

สำหรับ ชีวิต ใน ออสเตรเลีย   ทุก วัน นี้ ดร . สุร ชาติ   สมรส แล้ว กับ ภรรยา ชาว 

มาเลเซีย   มี ลูก ที่ น่า รัก สาม คน   มี บ้าน หลัง เล็กๆ   ที่ อบอุ่น 

 

 แม้ กระนั้น ก็ตาม ที   ตอน หนึ่ง ของ การ สนทนา   ดร . สุร ชาติ   ก็ ยัง ฝัน ว่า วัน 

หนึ่ง อยาก จะ กลับ ไป ทำ อะไร ที่ มี ประโยชน์ ให้กับประเทศไทย  ใน ด้าน 

ที่ ตน ชำนาญ   วัน นี้ ดร . สุร ชาติ   กำลัง ผลัก ดัน โครงการ สำคัญ กับ บริษัท ที่ 

ดร.สุร ชาติ ทำงาน อยู่   เป็น โครงการ ที่ จะ ให้ ทุน นักเรียน ไทย ที่ เรียน รู้ ทาง 

ด้าน เกษตรกรรม มา ฝึกงาน ที่   Gatton   ดร . สุร ชาติ บอก ว่า ตอน นี้ โครงการ 

คืบ หน้า ไป มาก แล้ว   

 

 สอง คืน สอง วัน ที่ อยู่ กับ   ดร . สุร ชาติ   ผม ตระเวน ติดตาม   ดร . ไป ดู ฟาร์ม ผัก 

ผล ไม้ หลาย ชนิด ที่ กระจาย ตัว อยู่ ตาม เมือง ต่างๆ   ใน รัฐ ควีน สแลนด์ ไม่ ไกล 

จาก บริสเบน   ไล่ ไป ตั้งแต่   Gatton,   Toowoomba,   Warwick   เรื่อย ไป 

จนถึง   Standhope 

 

 ออสเตรเลีย ทำ ฟาร์ม เกษตร ขนาด ใหญ่   ใช้ เครื่องจักร และ องค์ ความ รู้   บวก 

เข้า กับ การ จัดการ ที่ ดี   ทำให้ ใช้ คน ไม่ มาก   แต่ สามารถ ผลิตผล ผลิต จำนวน 

มาก ได้ 

 

 น่า ดีใจ ที่ ได้ มา เห็น ว่า ความ สำเร็จ ของ ธุรกิจ การเกษตร มูลค่า มหาศาล ของ 

ออสเตรเลีย   มี คน ไทย เป็น ส่วน หนึ่ง ของ ฟัน เฟือง ที่ สำคัญ 

 

 ดร . สุร ชาติ เล่า ให้ ฟัง ว่า   ทุก ปัญหา ที่ เกิด ขึ้น ใน กระบวนการ ผลิต นั้น   ต้อง 

สามารถ ตอบ ได้ ว่า เกิด จาก อะไร   และ จะ แก้ไข อย่างไร เมื่อ เกิด ปัญหา ขึ้น   

เพื่อ ทำให้ ความ เสีย หาย นั้น เกิด น้อย ที่สุด   หน้าที่ ของ ดร . จึง นับ ว่า มี ความ 

สำคัญ มาก ที่ ต้อง ดูแล พืช ผัก ของ ฟาร์ม ให้ เติบโต ไป จนถึง กระบวนการ เก็บ 

เกี่ยว   เพื่อ ส่ง มอบ สู่ ตลาด   ป้องกัน ปัญหา ที่ จะ เกิด ขึ้น   รวม ทั้ง ยับ ยั้ง การ 

แพร่ กระจาย ของ ปัญหา 

 

 ชีวิต นอก เมือง ใหญ่ ออก มา ชาว ออสซี่   อยู่ กัน อย่าง สงบ เงียบ   รัก สันโดษ   

สอง ข้าง ทาง ถนน ที่ รถ วิ่ง ผ่าน ไป นั้น บ้าน เรือน วางตัว ห่าง กัน   ธรรมชาติ ใน 

ควีน สแลนด์ ที่ ลึก เข้า มา จาก ชายฝั่ง เต็ม ไป ด้วย เนิน เขา และ ทุ่ง หญ้า   บ่าย 

วัน นั้น ขณะ มุ่ง ไป สู่ เมือง   Standhope   ดร . สุร ชาติ   หัน มาบ อก ว่า  คุณ 

ควร จะ ได้ เห็น จิงโจ้ ป่า นะ   มา ออสเตรเลีย ทั้งที   ว่า แล้ว เรา จึง เบี่ยง เส้น 

ทาง   ไป ใช้ เส้น ที่ ตัด ผ่าน อุทยาน แห่ง ชาติ   รถ วิ่ง ด้วย ความเร็ว สม่ำเสมอ   

เพราะ กฎ จราจร ใน ออสเตรเลีย เข้ม งวด มาก  บังคับ ใช้ จริงจัง ไม่ เหมือน 

ใน ประเทศไทย   ไม่ นาน นัก เรา ก็ เห็น จิงโจ้ ตัว เล็กๆ   ตัว หนึ่ง ที่ ข้าง ทาง   ดู 

ท่า ว่า มัน จะ ไม่ กลัว รถ เลย   ใน ที่สุด การ เดิน ทาง ครั้ง นี้ ก็ได้ เห็น สัตว์ ที่ เป็น 

สัญลักษณ์ ของ ประเทศ นี้   แต่ ก็ คง ไม่ สำคัญ เท่ากับ การ ได้ มา พบ คนไทย 

ใน ต่าง แดน เช่น ดร . สุร ชาติ   ได้ รับ ฟัง เรื่อง ราว ดีๆ   มา เห็น การ ใช้ ชิ วิต ใน 

ท่ามกลาง ความ แตก ต่าง ทาง ธรรมชาติ   ภาษา   วัฒนธรรม และความเชื่อ  ใน   

ควีนสแลนด์  ออสเตรเลีย

เรื่องรูป:S

ดร.สุรชาติ วุฒาพาณิชย์
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 หาก คุณ เป็น ชาว ต่าง ชาติ   เมื่อ เครื่อง บิน โดยสาร 

ของ คุณ ร่อน ลง จอด บน ลาน บิน สนาม บิน 

สุวรรณภูมิ   รถไฟฟ้า   Airport   link   นำ คุณ มุ่ง เข้า 

สู่ กลาง เมือง   คุณ คง รู้สึก แปลก ตา   ตื่น เต้น   ที่ จะ ได้ 

สัมผัส กับ มหานคร แห่ง หนึ่ง ของ โลก ที่ มี คน กล่าว 

ถึง แห่ง นี้ ไม่ น้อย   ปี ที่ ผ่าน มา ก่อน น้ำ ท่วม ใหญ่   

กรุงเทพฯ   ยัง ถูก โหวต ให้ เป็น เมือง ที่ น่า เที่ยว เมือง 

หนึ่ง ของ โลก 

 

 หลาย คน อาจ มี คำถาม กรุงเทพฯ   มี อะไร ดี  หาก 

เทียบ กับ เมือง ใหญ่ ทั่ว โลก อีก มากมาย   ไม่ ว่า จะ เป็น   

ซิดนีย์   โตเกียว   กัวลาลัมเปอร์   ปารีส   ลอนดอน   

แน่นอน ว่า แต่ ละ เมือง ย่อม  จะ มี เสน่ห์ แตก ต่าง กัน 

ไป   ตาม ภูมิ หลังค วาม เป็น มา รวม ทั้ง สถานะ ปัจจุบัน 

ของ แต่ละ เมือง 

 

 เอา เข้า จริงๆ   แล้ว   เมื่อ ลอง ถาม คน ที่ เป็น ชาว 

กรุงเทพฯ  ดู  คำ ตอบ ส่วน ใหญ่ ที่ ได้ รับ อาจ 

คล้ายคลึง กัน คือ   พวก เขา ไม่ ได้ ชอบ กรุงเทพ ฯ นัก   

มัน เต็ม ไป ด้วย ปัญหา   แต่ พวก เขา ต้อง อยู่   เพราะ 

ต้อง ดิ้นรน ทำงาน อยู่ ใน กรุงเทพฯ   แต่ สำหรับ ผู้ มา 

เยือน เพียง ชั่ว เวลา หนึ่ง   มหานคร ที่ ซับ ซ้อน ผสม 

ผสาน กัน วุ่นวาย ไป หมด นี้ กลับ มี ความ น่า สนใจ   มี 

เสน่ห์ ดึงดูด ใจ หลาย ประการ 

 

 ไม่ ว่า คุณ จะ ชอบ ความ สมบูรณ์ แบบ   กรุงเทพ ฯ มี 

สถาน ที่ หรูหรา   เพียบ พร้อม ที่ จะ ส่ง มอบ บริการ อัน 

น่า ประทับ ใจ ไม่รู้ ลืม ให้ กับ คุณ   หาก ชอบ ช็อปปิ้ง 

กรุงเทพฯ  มี มอลล์ ขนาด ใหญ่ ที่ ทัน สมัย   เต็ม ไป ด้วย 

สินค้า ชั้น นำ จาก ทั่ว โลก ใน ราคา ที่ ไม่ แพง สำหรับ ผู้ 

มา เยือน   หาก คุณ ได้ ลอง ออก เดิน ทาง ไป ตาม เมือง 

ใหญ่ ของ โลก เมือ งอื่นๆ   ดู   คำ พูด ที่ เคย ครึก โครม 

อย่าง ยิ่ง สำหรับ กรุงเทพ ใน ยุค หนึ่ง คือ   กรุงเทพฯ 

เมือง แฟชั่น   กรุงเทพฯ  เป็น เช่น นั้น จริงๆ   แฟชั่น 

ของ ที่ นี่ ไล่ ตาม เท รนด์ ระดับ โลก ชนิด ที่ ว่า หายใจ ลด 

ต้นคอ   มิ หนำซ้ำ   กรุงเทพ ฯ ยัง มี ร้าน ขาย เสื้อผ้า แบรนด์ ท้อง ถิ่น ที่ นำ เสนอ ได้ อย่าง 

น่า สนใจ   อีก ทั้ง ยัง มี ห้าง ขาย ปลีก และ ส่ง เสื้อผ้า ขนาด ใหญ่ ติด แอร์ เย็น ฉ่ำ   มี เสื้อผ้า ให้ 

เลือก หลาก หลาย  ชนิด ที่ นัก ท่อง เที่ยว ยาก จะ ไม่ ประทับ ใจ ใน ราคา และ คุณภาพ 

 

 ใน แง่ ตัว สถาน ที่   กรุงเทพ ฯ มี ย่าน ถิ่น เก่า แก่ มี ชีวิต ชีวา ให้ ไป เยือน มากมาย   เรา ต้อง 

ใช้ คำ ว่า มี ชีวิต ชีวา   เพราะ แม้ บาง ส่วน มุม ของ ย่าน ถิ่น เหล่า นั้น จะ ได้ รับ การ ปรับปรุง 

ภูมิ ทัศน์ ไป บ้าง แล้ว   แต่ บาง ส่วน มุม ผู้ มา เยือน จะ ได้ เห็น ความ เป็น มา   เห็น อดีต  กาล- 

เวลา   เห็น ลม หายใจ ของ ย่าน ถิ่น และ ผู้คน   อาทิ   เยาวราช   หรือ ชุมชน เก่า แก่ หลาย 

ชุมชน ใน เขต เกาะ รัตนโกสินทร์ ที่ มาก มี ไป ด้วย วัดวา อาราม ต่างๆ   ให้ ย่ำ เท้า ไป เยี่ยม 

เยือน   ยัง ไม่ รวม ร้าน ดื่ม กิน มากมาย   ทั้ง ที่ อยู่ ริม แม่น้ำ สาย สำคัญ ของ ประเทศ   และ 

มหานครแห่งความไม่รู้จบ
BANGKOK 

รูป:สุทัศน์รุ่งศิริศิลป์
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ตาม ริม ถนน   ตรอก ซอก ซอย   ยัง ไม่ พูด ถึง อาหาร ริม ทาง ที่ ชาว ตะวัน ตก เรียก ขนา ว่า   Street   

Food   ที่ ล้วน หลาก หลาย ละลาน ตา 

 

 ตลอด สอง ข้าง ทาง รถไฟฟ้า   ระบบ ขนส่ง มวลชน ที่ สะดวก สบาย และ ทัน สมัย ของ กรุงเทพฯ  

มี ทั้ง ห้าง สรรพ สินค้า  ทัน สมัย   โรงแรม ห้า ดาว   สวน สาธารณะ   พิพิธ ภัณฑ์   ตลาด กลาง แจ้ง 

ที่ โด่ง ดัง อย่าง ตลาด นัด วัน หยุด เสาร์ อาทิตย์ จตุจักร   ที่ มี ของ ให้ เลือก มากมาย   มี สีสัน ของ 

ผู้คน  ให้ เที่ยว ชม  มี ย่าน ถิ่น อัน หลาก หลาย   อาทิ   แถบ สถาน ีอโศก   คุณ สามารถ แสวงหา ร้าน 

อาหาร เกาหลี แสน อร่อย รับประทาน ได้   เดิน ย้อน ขึ้น ไป หน่อย มี อาหาร ตะวันออกกลาง ให้ 

ได้ ลิ้ม ลอง   หรือ จะ ก้าว เท้า เข้าไป ใน โรงแรม ห้า ดาว ก็ ยัง ทำได้   ก่อน ออก มา เดิน ดู สีสัน ริม บาท 

วิถี ยาม ค่ำคืน ใน ย่าน นั้น       

 

 แค่ นี้ ก็ ทำให้ กรุงเทพ ดู น่า สนใจ ใน สายตา ของ ผู้ มา เยือน จาก ต่าง ถิ่น   ถึง ใคร หลาย คนใน 

กรุงเทพ ฯ จะ ถาม หาความ เป็น ระเบียบ   บ่น ว่า กรุงเทพฯ  ร้อน เกิน ไป   แต่ กรุงเทพ ฯ ก็ มี ครบ 

ทุก อย่าง   ชนิด ที่ ว่า หลาย สิ่ง อย่าง ที่ เป็น กรุงเทพ ฯ นั้น เป็น ไป โดย ธรรมชาติ ไม่ ได้ จัดสรร ปรุง 

แต่ง แต่ อย่าง ใด เลย 

 

 กรุงเทพฯ  มี หลาย แง่ มุม   ที่ อาจ ไม่ สามารถ สืบ เสาะ ได้ ครบ ถ้วน หาก ไม่ใช่ คน กรุงเทพฯ  

อย่าง แท้จริง   เมือง แห่ง นี้ มี มุม มอง ใหม่ๆ   เกิด ขึ้น เสมอ   ใคร บาง คน อาจ บอก ว่า กรุงเทพ ฯ มี   

จุด ขาย ที่ หลาก หลาย   นัก ท่อง เที่ยว ชาว ต่าง ชาติ บาง อาจ คน บอก ว่า เรา ไม่รู้ เลย ว่า จะ ได้ เจอ 

อะไร บ้าง 

 

 แม่น้ำ เจ้าพระยา ไหล เนิบ ช้า   แนะนำ ว่า หาก มี เวลา ว่าง ช่วง ราว หก โมง ถึง หนึ่ง ทุ่ม   คุณ ควร 

หา โอกาส แวะ ไป ที่ นี่   มัน ไม่ใช่ สถาน ที่ ใหม่ แต่ มัน มี เสน่ห์ พอตัว ที่ จะ ทำให้ เรา หลง ใหล ได้   บาร์ 

เล็กๆ   ที่ มีชื่อ ว่า   The     Deck   ชั้น บน สุด ของ ที่พัก ที่ มีชื่อ ว่า   อรุณ เรส ซิ เด้นส์  ถัด จาก ส่วน 

ร้าน อาหาร ขึ้น ไป   ที่ นั่น เป็น สถาน ที่ เฝ้า มอง ดวง อาทิตย์ ลับ ขอบ ฟ้า สวย ที่สุด แห่ง หนึ่ง ของ 

กรุงเทพฯ   โดย มี พระ ปรางค์ วัด อรุณ และ แม่น้ำ เจ้าพระยา เป็น องค์ ประกอบ   แนะนำ ว่า คุณ 

ควร จะ ไป เยือน สัก ครั้ง หนึ่ง 

 

 ใน กรุงเทพ ฯ มี สถาน ที่ กิน ดื่ม ยาม ค่ำคืน มากมาย   เกิด ขึ้น ใหม่ ตลอด เวลา   โดย เฉพาะ ร้าน อาหาร ที่ ตั้ง อยู่ บน ยอด ตึก ของ 

กรุงเทพฯ  มี หลาย แห่ง   แต่ละ แห่ง ล้วน ตกแต่ง ได้ อย่าง น่า ตื่น ตา ตื่น ใจ   แล้ว คุณ จะ พบ ว่า ขอบ ฟ้า ของ กรุงเทพ ฯ ยาม 

พลบ ค่ำ นั้น งดงาม ใช่ เล่น ที เดียว 

 

 24   ชั่วโมง ใน หนึ่ง วัน   กรุงเทพ ฯ  แทบ จะ ตื่น อยู่ ตลอด เวลา   ย่าน สำคัญๆ   ใน กรุงเทพ ฯ ที่ อยู่ ใน ลิสต์ ที่ ต้อง แวะ ไป เยือน 

คือ   เกาะ รัตนโกสินทร์   มี สถาน ที่ อัน ดับ ต้นๆ   อย่าง พระบรม มหาราช วัง   วัด โพธิ์   เป็น หมาย หลัก แต่ แท้จริง แล้ว ใน ย่าน นี้ 

มี สถาน ที่ น่า สนใจ อีก มาก   ไม่ ว่า จะ เป็น วัด สำคัญ   หรือ ย่าน ค้าขาย เก่า แก่   อาทิ   ย่าน หลัง กระทรวง กลาโหม   แพร่ งภูธร   ที่ 

หาก ได้ ลอง แวะ ไป เดิน เที่ยว สัก ครั้ง จะ รู้ ว่า   ภาพ ชีวิต ของ ย่าน ถิ่น โบราณ ใน กรุงเทพฯ  นั้น น่า สนใจ แค่ ไหน   ยัง มี แถว เสา- 

ชิงช้า ซึ่ง มี ทั้ง ร้าน ของคาว ของ หวาน ให้ เลือก ชิม   

 

 ย่าน ดาวน์ ทาวน์ ของ กรุง เทพฯ   คงจะ ต้อง เหมา รวม เอา สีลม   สยาม   และ ราช ประสงค์ เข้า ไว้ ด้วย กัน   ย่าน แถบ นั้น เต็ม ไป 

ด้วย ห้าง สรรพ สินค้า ชั้น นำ   ตั้ง แต่ ซ ุปเปอร์ ดี พาร์ ท เม้น ท์ สโตร์ อย่าง สยาม พา รา กอน   เซ ็นทรัลเวิลด์   โรงแรม ห้า ดาว   ร้าน 

อาหาร   ที่ น่า สนใจ   ยัง รวม ไป ถึง สวน สาธารณะ กลาง เมือง ไว้ ให้ หย่อน ใจ ด้วย 

 

 สอง ถึง สาม วัน สำหรับ การ สำรวจ กรุงเทพ ฯ จะ ว่า ไป แล้ว อาจ จะ ดู น้อย ไป   แต่ สำหรับ ชาว กรุงเทพฯ  เช่น เราๆ   ท่านๆ   

การ เกิด ขึ้น ของ ย่าน กิน ดื่ม ใหม่ๆ   ความ นิยม ใน เรื่อง แฟชั่น ที่ ปรับ เปลี่ยน ไม่ หยุด นิ่ง อาจ ทำให้ หลาย คน ตาม กระแส ความ 

เปลี่ยนแปลง นั้น ไม่ทัน   สอง สาม ปี ที่ ผ่าน มา กรุงเทพฯ  มี แหล่ง ความ รู้ ประเภท พิพิธภัณฑ์ ขนาด กลาง   ที่ เฉพาะ เจาะจง 

เรื่อง ราว นำ เสนอ เกี่ยว กับ กรุงเทพฯ   และ สยาม ประเทศ มากมาย เกิด ขึ้น   ซึ่ง ล้วน แล้ว แต่ ทำได้ น่า สน ใจ   กลาย เป็น แหล่ง 

ท่อง เที่ยว เชิง ครอบครัว ที่ เป็น ทาง เลือก ให้ กับ ครอบครัว แทนที่ การ มุ่ง ไป ห้าง สรรพ สินค้า เพียง อย่าง เดียว ใน วัน หยุด พัก 

ผ่อน 

 

 กรุงเทพฯ  สามารถ เรียก ได้ ว่า เป็น มหานคร แห่ง ความ ไม่รู้ จบ ได้ อย่าง แท้จริง   ที่ นี่ มี สิ่ง ใหม่ๆ   เกิด ขึ้น ตลอด เวลา   ใน ทุกๆ   

มิติ   แม้ สอง สาม ปี ที่ ผ่าน มา กรุงเทพฯ  จะ บอบช้ำ ทั้ง จาก ภัย การเมือง และ ภัย ธรรมชาติ   แต่ กรุงเทพ ฯ ก็ พร้อม จะ เกิด 

ใหม่   เพราะ มหานคร แห่ง นี้ เป็น เมือง แห่ง ความ ไม่ รู้ จบนั่น เอง   วัน นี้ คน เที่ยว กรุงเทพ ฯ ทั่ว แล้ว หรือ ยัง 
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Hotel Muse
เมื่อคุณแวะไปเยือน Hotel Muse คุณจะรู้สึกว่า

ทุกอย่างกำลังพอดี ไม่มากจนเกินไป ไม่น้อยจน

เกินไปนี่กระมังที่เรียกความสมดุลBANGKOK 

รูป:ทรงยศ
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เวลานักออกแบบสร้างสรรค์โรงแรม อะไรคือสิ่งที่พวกเขานึกถึง

เป็นอันดับแรกๆ ไม่ว่าคำตอบในใจของนักออกแบบคืออะไร ความ

งดงามอันโดดเด่นมีรูปแบบเฉพาะตัวของโรงแรมแห่งใหม่บนถนน

สารสินที่มีชื่อว่า Hotel Muse ก็สามารถดึงดูดใจผู้มาเยือนได้

อย่างไม่ยาก

 

 เส้น โค้ง   เหล็ก ดัด   แสง ไฟ สลัวๆ   บรรยากาศ คล้าย อยู่ ใน 

ปราสาท   งาน ตกแต่ง ภายใน ของ ที่ นี่ ใส่ใจ ใน ราย ละ เอียด 

เล็กๆ   น้อยๆ   เพื่อ สร้าง ความ ประทับ ใจ ให้ กับ ผู้ มา เยือน 

 

 แรง บันดาล ใจ ของ ความ งดงาม นี้ มา จาก การ ผสม ผสาน 

ศิลปะ ของ ยุโรป กับ สยาม   ที่ รุ่งเรือง อย่าง มาก ใน ช่วง 

สมัย รัชกาล ที่   5 

 

 เรา สำรวจ ไป ยัง ส่วน ต่างๆ   ของ โรงแรม   เริ่ม ตั้งแต่ ล็อบบี้   

ห้อง พัก   ซึ่ง ให้ บรรยากาศ หรูหรา ผ่อน คลาย   ห้อง อาหาร 

ที่ มี ให้ ผู้ เข้า พัก ได้ เลือก ใช้ บริการ หลาก หลาย   แต่ละ ห้อง 

นั้น มี รูป แบบ เฉพาะ ที่ เป็น ตัว ของ ตัว เอง   

 

 ส่วน ของ สระ ว่าย น้ำ ขนาด ย่อม ที่ วางตัว อยู่ ด้าน บน 

นั้น   ให้ บรรยากาศ ที่ ผ่อน คลาย   หลัง จาก ที่ เดิน ช็อป ปิ้ง 

เหนื่อย มา ทั้ง วัน   หรือ ออก ไป ตาม แหล่ง ท่อง เที่ยว รอบๆ   

กรุงเทพฯ   มา     ที่ นี่ จะ ช่วย บรรเทา ความ เหนื่อย ล้า ของ 

วัน ได้ เป็น อย่าง ดี 

 

 เมื่อ คุณ แวะ ไป เยือน   Hotel   Muse   คุณ จะ รู้สึก ว่า ทุก 

อย่าง กำลัง พอดี   ไม่ มาก หรือ น้อย จน เกิน ไป   นี่ กระมัง ที่ 

เรียก ว่า ความ สมดุล    

HOTELMUSE

LaungsuanRoad

Lumpini

Bangkok

Tek:026304000

www.hotelmusebangkok.com
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ลำพงัแค่การเดนิเขา้ไปชมพพิธิภณัฑ์แหง่ชาติของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนที่สร้างขึ้นใหม่อย่างยิ่ง

ใหญ่ขา้งลานเทยีนอนัเหมินของกรงุปกักิง่ก็อด

ทำให้ผู้เขา้ชมตืน่ตะลงึกบัความโอโ่ถงของอาคาร

และละลานตาไปกับศิลปวัตถุอันล้ำค่าแห่งชาติ ที่

มากมายเกินกว่าจะเดินดูให้หมดสิ้นในเวลาหนึ่ง

วัน
   

การเดินทางของหลุยส์วิตตอง  
ในปักกิ่ง

 เรื่อง / รูป : สุด แดน   วิ สุทธิ ลักษณ์

Louis   Vuitton   Voyage

in Beijing



 และ สำหรับ ผู้ เข้า ชม   ที่ เพิ่ง ได้ รับ ประสบการณ์ จาก ห้อง แสดง 

ประวัติศาสตร์ การเมือง อัน น่า ระทึก ใจ ของ การ ปฏิวัติ ประชาชน จีน   นัก 

ทอ่ง เทีย่ว ตา่ง ชาต ิและ ชาว จนี จำนวน ไม ่นอ้ย ก ็อด ประหลาด ใจ ไม ่ได ้เมือ่ 

มา พบ กับ   นิทรรศการ   Louis   Vuitton   Voyage   ที่ ตั้ง เชื้อ เชิญ ให้ เข้า ชม 

อยู่ เบื้อง หน้า 

   

 เป็น ที่ รู้ กัน ดี อยู่ ว่า   ชาว เอเชีย ชื่น ชอบ ผลิตภัณฑ์ ของ หลุยส์   วิตตอง   จน 

อาจ เรียก ได้ ว่า เข้า ขั้น หลงใหล   ใน ห้าง ใหญ่ ย่าน ถนน ชอง ป์   เซลีเซ่ ของ 

เมอืง ปารสี   คลา คลำ่ ไป ดว้ย ลกูคา้ ชาว เอเชยี   จงึ ไมใ่ช ่เรือ่ง บงัเอญิ ที ่จะ ได ้

เห็น นิทรรศการ   Louis   Vuitton   Voyage   กลาง กรุง ปักกิ่ง 

   

 เนื้อหา ของ นิทรรศการ แบ่ง ออก เป็น   4   ห้อง   แสดง ให้ เห็น ถึง ความ เป็น 

มา อัน ยาวนาน ของ   “ ตำ นาน หลุยส์   วิต ตอง ”   ที่ มิใช่ เป็น แค่ ผู้ ผลิต สินค้า   

“ กระเปา๋ แบ รนดเ์นม ”   ราคา แพง และ หร ูเฟ ่อยา่ง ที ่มกั จะ รูจ้กั และ เขา้ใจ 

กนั อยา่ง ผวิ เผนิ   หาก ตำนาน ของ หลยุส ์  วติ ตอง ผกูพนั อยู ่กบั การ เดนิ ทาง 

. . . การ เดนิ ทาง ที ่ตอ้ง ใช ้ทัง้ จติ วญิญาณ ของ การ ผจญ ภยั   แต ่ขณะ เดยีวกนั 

ก ็เปน็การ เดนิ ทาง ที ่ตอ้ง อาศยั ทัง้ ความ รู ้และ ความ ชำน ิชำนาญ ใน ศลิปะ 

ของ การ ใช้ ชีวิต 

 

 ห้อง แรก ติด ตั้ง   Video   Installation   ผล งาน ของ ศิลปิน ชาว จีน   Zhan   

Wang   ที ่ให ้ชือ่ วา่   “ การ เริม่ ตน้ ”   ( The   Beginning )   โดย ถอื เอาการ ระเบดิ 

เสมอ เหมือน เป็นการ เดิน ทาง ครั้ง เริ่ม แรก ของ จักรวาล   

 

 ห้อง ที่ สอง และ สาม     เสนอ ภาพ บอลลูน   ที่ แสดง ถึง การ เดิน ทาง ทาง 

อากาศ ใน ยุค เริ่ม แรก ของ มนุษย์   และ แรง บันดาล ใจ ของ ผู้ ก่อ ตั้ง ที่ เริ่ม ต้น 

งาน ของ เขา มา ตัง้แต ่ป ี  ค . ศ . 1854   ที ่พยายาม สรา้งสรรค ์ขา้ว ของ เครือ่ง ใช ้

เพื่อ ตอบ รับ กับ จิต วิญญาณ ของ การ ผจญ ภัย และ การ สำรวจ ของ นัก เดิน 

ทาง ชาติ ตะวัน ตกใน ช่วง ศตวรรษ ที่   19 

หากตำนานของหลุยส์วิตตองผูกพันอยู่กับการเดินทาง...การเดินทางที่ต้องใช้ทั้งจิตวิญญาณ

ของการผจญภัยแต่ขณะเดียวกันก็เป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยทั้งความรู้และความชำนิชำนาญ

ในศิลปะของการใช้ชีวิต
ความ ชำนิ ชำนาญ ใน การ ออกแบบ หีบห่อ   ตู้   เตียง อย่าง ประณีต 

ของ บริษัท ที่ ผลิต   “ สินค้า ที่ เกี่ยว กับ การ เดิน ทาง”   เช่น หลุยส์   วิต 

ตอง   ปรากฏ ให้ ผู้ ชม ได้ สำรวจ ตรวจ ตรา อย่าง ใกล้ ชิด ผ่าน ตู้ กระจก 

โปรง่ใส   ภาพถา่ย การ เดนิ ทาง ยคุ เกา่ และ รถ สำรวจ ที ่บรรทกุ เครือ่ง 

มือ เครื่อง ใช้ ที่ อำนวย ความ สะดวก ให้ กับ นัก เดิน ทาง รุ่น บุกเบิก   

สะท้อน ให้ เห็น ตำนาน อัน เก่า แก่ ของ บริษัท ที่ ผสาน ทั้ง ความ รู้ และ 

ศิลปะ เข้า ไว้ ด้วย กัน อย่าง กลมกลืน โดย ไม่ จำเป็น ต้อง ละทิ้ง ความ 

โก้ หรู   ส่วน ห้อง สุดท้าย   เชื้อ เชิญ ให้ ผู้ ชม ได้ เข้าไป ใน ดิน แดน แห่ง 

การ เดิน ทางใน รูป แบบ ต่างๆ   แม้ ใน จินตนาการ ผ่าน จอภาพ ที่ ขึง 

อยู่ เต็ม ผนัง ห้อง 

 เมื่อ ชม นิทรรศการ   “ การ เดิน ทาง ของ หลุยส์   วิต ตอง ”   เสร็จ สิ้น ลง   

คง ต้อง มา นั่ง ทบทวน ว่า   กว่า ที่ สินค้า อย่าง หนึ่ง อย่าง ใด จะ ประสบ 

ผล สำเร็จ สูง ยิ่ง นั้น   มี รากฐาน และ การ เดิน ทาง ที่ หนัก แน่น และ 

ยาวนาน มาก เพียง ใด   
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พื้นที่สงบต้นไม้งอกงามใจคนเบิกบาน

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมไร่แม่ฟ้าหลวง
 

 กว่า ที่ ต้นไม้ ต้น หนึ่ง จะ หยั่ง ราก เติบโต นั้น   ต้อง ใช้ เวลา ยาวนาน   หาก 

เป็น ไม้ ป่า สัก ต้น หนึ่ง ที่ เจริญ งอกเงย ใน ป่า ใหญ่   เรา อาจม อง ไม่ เห็น 

ความ เปลี่ยนแปลง ของ มัน   แต่ หาก เป็นต้น ไม้ ที่ ปลูก ด้วย สอง มือ ของ เรา   

วัน เวลา ที่ ต้นไม้ ต้น หนึ่ง ใช้ เพื่อ หยั่ง ราก งอกเงย   เติบ ใหญ่ นั้น   ใช้ เวลา 

ไม่ใช่ น้อย 

 

 เมื่อ ก้าว ล่วง เข้า สู่ อุทยาน ศิลป ะวัฒนธรรม   ไร่ แม่ ฟ้า หลวง จังหวัด 

เชียงราย   สิ่ง ที่ สัมผัส ได้ คือ ความ ร่ม ครึ้ม ของ พรรณ ไม้ หลาก หลาย 

สาย พันธุ์   ที่ ดำรง อยู่ อย่าง สอดคล้อง กลมกลืน   ผสม ผสาน กับ งาน 

สถาปัตยกรรม แบบ ล้าน นาท รง คุณค่า   สถาน ที่ แห่ง นี้ นับ ได้ ว่า เป็น 

สถาน ที่ ซึ่ง สถาปัตยกรรม   ศิลป วัฒนธรรม   ตั้ง สงบ อยู่ ใน โอบ กอด ของ 

ธรรมชาติ อัน บริสุทธิ์ 

 

 กว่า สถาน ที่ แห่ง นี้ จะ สมบูรณ์   ต้อง ใช้ ทั้ง เวลา แรง ใจ แรง กาย ของ ผู้คน   

วิสัย ทัศน์     ความ ทุ่มเท   ความ เอาใจ ใส่   ศิลปกรรม และ สถาปัตยกรรม 

ที่ โดด เด่น ของ ไร่ แม่ ฟ้า หลวง คือ หอคำ   ซึ่ง ภายใน บรรจุ งาน พุทธ ศิลป์ 

ของ ล้าน นา เอา ไว้ หลาย อย่าง   รวม ทั้ง พระพุทธ รูป ไม้ องค์ สำคัญ ที่ มี นาม 

ว่า พระ พร้า โต้   เป็น สถาน ที่ ซึ่ง ควร ค่า แก่ การ แวะ ไป สัมผัส   เพราะ ไม่ใช่ 

เรื่อง ง่าย ที่ จะ ตาม เก็บ และ รวบรวม งาน ศิลปะ อัน ทรง คุณค่า ของ ล้าน 

นา จาก สถาน ที่ ต่างๆ   ซึ่ง แต่ละ ชิ้น มีอายุ เก่า แก่   ผ่าน การ สร้างสรรค์ ของ 

ศิลปิน และ สล่า พื้น บ้าน   ล้วน แต่ ทรง คุณค่า ทั้ง สิ้น 

 

 เดิน เท้า ลัด เลาะ ไป ตาม ทาง ที่ ทอด ผ่าน สวน ที่ เย็น สบาย   ต้นไม้ นานา 

พันธุ์ โอบ ล้อม ผู้ มา เยือน   ส่ง มอบ ความ รู้สึก ผ่อน คลาย     ไร่ แห่ง นี้ อยู่ ห่าง 

จาก ตัว เมือง ไม่ ไกล   แต่ ทว่า เต็ม ไป ด้วย ความ สงบ รื่นรมย์   บึง น้ำ   ต้นไม้ 

ใหญ่   ล้วน ชักชวน ให้ ผู้ มา ถึง ได้ ซึมซับ กับ ธรรมชาติ รอบ ตัว   

 

 ความ โดด เด่น ของ ไร่ แม้ ฟ้า หลวง คือ ความ สมดุล และ กลมกลืน   ทั้ง 

ธรรมชาติ   ศิลป วัฒนธรรม   สถาปัตยกรรม แห่ง ล้าน นา   เมื่อ ก้าว เข้า สู่ 

อาณาเขต ของ ไร่ แม่ ฟ้า หลวง   สิ่ง สำคัญ คือ ผู้ มา เยือน ต้อง ปล่อย วาง เรื่อง 

ราว ที่ แบก มา ไว้ นอก ขอบ รั้ว   เพียง ทำใจ ให้ ว่าง อยู่ กับ ปัจจุบัน   เชื่อ ว่า 

ท่าน จะ รู้สึก เหมือน ที่ เรา รู้สึก และ สัมผัส ได้   นั่น คือ ความ สงบ   อัน เป็น สิ่ง 

ที่ หา ได้ ยาก เย็น นัก ใน ชีวิต เมือง ของ เรา ทุก วัน นี้ 

 

ไร่แม่ฟ้าหลวง

 313   หมู่   7   บ้าน ป่า งิ้ว   ต . รอบ เวียง   อ . เมือง   จ . เชียงราย  

 โทร .   053 - 711 968   โทรสาร .   053 - 712 429   

 เปิด ทุก วัน   เวลา   10.00   –   18.00   น .   ( ยกเว้น วัน จันทร์ ) 

 

 ไร่ แม่ ฟ้า หลวง เปิด ให้ บุคคล ภายนอก ใช้ สถาน ที่ จัด งาน ได้   โดย มี ทาง 

มูลนิธิ ไร่ แม้ ฟ้า หลวง เป็น ผู้ ดำเนิน การ ให้
เรื่องรูป:ทรงยศ

ทั้ง3ภาพ/บรรยากาศมุมต่างๆในไร่แม่ฟ้าหลวง
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Porsche   Boxster 
ใหม่ทั้งคันลดน้ำหนักเพิ่มความเร้าใจ

 

หลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับปอร์เช่ด้วยการเป็นสปอร์ต

เปิดประทุนเครื่องยนต์วางกลางที่เปิดศักราชใหม่ในการขับขี่ให้กับ

บรรดาแฟนๆของปอร์เช่ในตอนนี้สายพันธุ์บ็อกสเตอร์(Boxster)

กลับมาอีกครั้งกับโมเดลเชนจ์รุ่นใหม่หมดทั้งคันเพื่อตอบสนอง

ความเร้าใจในการขับขี่ด้วย2ทางเลือกของเครื่องยนต์ทั้งแบบ

2,700และ3,400ซีซี

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของปอร์เช่ที่ทำการเปลี่ยน

โฉมปอร์เช่บ็อกสเตอร์ใหม่หมดเพื่อเข้าสู่เจเนเรชั่นใหม่ซึ่งสปอร์ต

เปิดประทุน2ที่นั่งรุ่นนี้ได้รับการปรับเปลี่ยนตัวถังใหม่ให้เบาขึ้น

เพื่อความสมบูรณ์แบบด้วยน้ำหนักที่เบาลงฐานล้อที่ยาวขึ้นตัว

รถที่กว้างขึ้นและมีล้อที่ใหญ่ขึ้นอีกทั้งยังติดตั้งระบบพวงมาลัย

พาวเวอร์ไฟฟ้า(Electro-MechanicalPowerSteering)ที่ได้รับ

การปรับแต่งให้มีความแม่นยำและเฉียบคมในการเข้าโค้ง

เรื่อง:Eddy



 สำหรับ ชื่อ ขอ งบ็ อก ส เตอร์ เป็น ที่ รู้จัก ครั้ง แรก ใน ปี   1996   โดย ทาง ปอร์เช่ เปิด ตัว ออก มา เพื่อ 

เป็น คู่ ปรับ ของ บรรดา รถ สปอร์ต เปิด ประทุน ของ แบรนด์ ดัง ใน เยอรมนี อย่า งบี เอ็ มดับเบิลยู   

แซด 3 ,   ออ ดี้   ที ที   และ เม อร์ เซ เดส - เบนซ์   SLK   จาก นั้น ใน อีก เกือบ   10   ปี ต่อ มา ก็ มี เปิด ตัว 

รุ่น ใหม่   แต่ ก็ ยัง ไม่ใช่ ของ ใหม่ ทั้งหมด เพราะ เป็นการ ปรับ แต่ง ครั้ง ใหญ่ บน พื้น ฐาน เดิม 

 ใน รุ่น ใหม่ นี้ ถือ เป็นการ เปลี่ยน โฉม ใหม่ หมด   โดย รูป ลักษณ์ ภายนอก แตก ต่าง จาก เดิม ไม่ 

ว่า จะ เป็น ระยะ ยื่น จาก ล้อ หน้า ถึง ปลาย กันชน   หรือ   Overhang   ที่ สั้น ลง   ตัว รถ ที่ราบ แบน 

ยิ่ง ขึ้น   กระจก หน้าที่ มี มุม ตั้ง ไป ทาง ด้าน หน้า มาก ยิ่ง ขึ้น   เป็นต้น   สิ่ง เหล่า นี้ เอง ที่ ทำให้ รถ มี 

ความ สง่า งาม และ สปอร์ต มาก ยิ่ง ขึ้น   

 ภายใน ห้อง โดยสาร ได้ รับ การ ออกแบบ ใหม่ หมด ด้วย เช่น กัน   รวม ไป ถึง หลังคา ที่ ควบคุม 

ด้วย ระบบ ไฟฟ้า ทั้งหมด และ มี น้ำ หนัก เบา   แนวคิด ภายใน ห้อง โดยสาร ที่ ได้ รับ การ ปรับ 

เปลี่ยน ใหม่ นี้ ส่ง ผล ให้ ผู้ โดยสาร มี พื้นที่ มาก ขึ้น   อีก ทั้ง ยัง เสริม คอนโซล กลาง รูป แบบ ใหม่ 

ของ ปอร์เช่ ที่ ได้ แนวคิด มา จาก รุ่น คาร์เร ร่า   จี ที   ( Carrera   GT )   เข้าไป เพื่อ พัฒนา ให้ ภายใน 

ห้อง โดยสาร ของ รถ นั้น ถูก ต้อง ตาม หลัก กลศาสตร์ มาก ยิ่ง ขึ้น   

 ใน รุ่น ใหม่ มี ทำ ตลาด   2   ทาง เลือก   คือ   บ็ อก ส เตอร์   หรือ บ็ อก ส เตอร์   เอส   โดย ทั้ง สอง รุ่น มา 

พร้อม กับ เครื่องยนต์   6   สูบ   เรียง นอน   พร้อม ด้วย ระบบ ฉีด น้ำมัน เชื้อ เพลิง โดยตรง   ( Direct   

Petrol   Injection )   โดย รุ่น ธรรมดา มี ความ จุ   2,700   ซี ซี   265   แรงม้า   ซึ่ง มี กำลัง มากกว่า รุ่น 

เดิม ถึง   10   แรงม้า   ทั้ง ที่ ความ จุ ของ กระบอก สูบ น้อย กว่า   ขณะ ที่ รุ่น เอ สมี ความ จุก ระ บอก 

สูบ   3,400   ซี ซี   315   แรงม้า 

 ทั้ง   2   รุ่น ส่ง กำลัง ด้วย เกียร์ ธรรมดา   6   จังหวะ   หรือ อัตโนมัติ   7   จังหวะ แบบ   Dual   

Clutch   อย่าง   Porsche   Doppelkupplungsgetriebe   ( PDK )   ส่วน อัตรา เร่ง จาก   

0 - 100   กม . / ชม .   ทำได้ ใน ระยะ เวลา เพียง แค่   5.7   วินาที เท่านั้น สำหรับ รุ่น บ็ อก ส เตอร์   

ธรรมดา     และ   5.0   วินาที สำหรับ รุ่น บ็ อก ส เตอร์   เอส   

 

นอกจาก นั้น ยัง มี การ ติด ตั้ง ระบบ การ ดึง พลังงาน กลับ คืน หรือ นำ พลังงาน ใน การ เบรก 

กลับ มา ใช้ ใหม่   ( Electrical   System   Recuperation )   ระบบ การ จัดการ ความ ร้อน   

(Thermal   Management   System )   และ ระบบ ดับ เครื่องยนต์ อัตโนมัติ เมื่อ จอด ติด 

อยู่ กับ ที่   ( Auto   Start   Stop   Function )   อีก ด้วย   ส่วน อัตรา การ ประหยัด น้ำมัน เชื้อ 

เพลิง ต่ำ ลง ถึง   15   เปอร์เซ็นต์ หรือ มี อัตรา การ บริโภค น้ำมัน เชื้อ เพลิง ต่ำ กว่า   8   ลิตร ต่อ   

100   กิโลเมตร เท่านั้น   ( ขึ้น อยู่ กับ รุ่น ด้วย เช่น กัน )   

 

ส่วน ลูกค้า ที่ ชอบ ความ เร้าใจ   ทาง ปอร์เช่ ก็ มี ทาง เลือก พิเศษ ให้ สัมผัส กับ แพ็คเกจ   

Sport   Chrono   Package   สามารถ เลือก ติด ตั้ง เป็น อุปกรณ์ เสริม ได้   เพื่อ เพิ่ม ความ 

คล่อง ตัว ใน การ ขับขี่ ให้ มาก ยิ่ง ขึ้น     และ สามารถ เลือก ติด ตั้ง ระบบ ควบคุม การก ระ จาย 

แรง บิด ไป ยัง แต่ละ ล้อ เพื่อ สมรรถนะ ใน การ เกาะ ถนน   ( Porsche   Torque   Vectoring   

( PTV ) )   ที่มา พร้อม กับ ระบบ เฟือง ท้าย ทาง เพลา หลัง ได้ อีก ด้วย เช่น กัน     ใคร ที่ สนใจ ก็ 

รอ กัน ไป ก่อน เพราะ ว่า ต้อง รอ กัน อีก นาน กว่า ที่ ตัว รถ จะ เข้า มา ขาย   โดย รุ่น พวง มาลัย 

ซ้าย จะ ขาย ใน เยอรมนี วัน ที่   14   เมษายน นี้   ส่วน พวง มาลัย ขวา จะ เข้า อังกฤษ อีก   4   

เดือน ถัด มา   โดย ราคา จะ อยู่ ที่   48,291   ยูโร   หรือ     2.02   ล้าน บาท สำหรับ รุ่น ธรรมดา   

และ     2.48   ล้าน บาท สำหรับ รุ่น บ็ อก ส เตอร์   เอส 
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แสงแดดยามบ่ายเหนือชายหาดจอมเทียนพัทยา รุนแรง

ยิ่งนักแต่ก็มิได้ทำให้บรรดาผู้ชมที่ทยอยกันเข้ามาจับจอง

ที่นั่งบนอัฒจันทร์ซึ่งหันหน้ารับแดดลดน้อยลงไปแต่

อย่างใด เพราะเบื้องหน้าคือการแข่งขันเจ็ทสกีระดับโลก

ที่เลือกให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสนามแข่งเก็บคะแนน

 

ทีมแข่งขันมาจากหลากหลายประเทศ เดินทางมาพร้อม

ด้วยเจ็ทสกีที่ปรับแต่งกันมาอย่างเต็มที่เพื่อลงชิงชัย

บริเวณเต็นท์ของทีมจากญี่ปุ่นดูเหมือนจะคึกคักเป็น

พิเศษเจ็ทสกีจอดเรียงรายอยู่หลายลำช่างเครื่องกำลัง

ตรวจสอบเครื่องยนต์เพื่อให้พร้อมสำหรับการลงแข่ง
 

W o r l d  T o u r  j e t s k i

P a t t a y a

 พัทยา เมือง ท่อง เที่ยว สำคัญ ของ ชายฝั่ง ตะวัน ออก   มี กีฬา 

ระดับ โลก มา ใช้ พัทยา เป็น สนาม ตัดสิน บ่อย ครั้ง   โดย เฉพาะ 

กอล์ฟ   เสียง เครื่องยนต์ กระหึ่ม   บริเวณ จุด ปล่อย ตัว   เจ็ท- 

สกี จอด เรียง แถว หน้า กระดาน   รอ สัญญาณ ปล่อย ตัว   ที่ ตอน 

ท้าย ของ แต่ละ ลำ จะ มี ผู้ ช่วย สอง คน ช่วย กัน ยก ปลาย ท่อ แรง 

ดัน ให้ ลอย พ้น น้ำ   เพื่อ ที่ นัก แข่ง สามารถ เร่ง เครื่อง เต็ม กำลัง 

เพื่อ รอ คอย การ พุ่ง ไป ข้าง หน้า เมื่อ สัญญาณ ปล่อย ตัว แสดง 

ให้ เห็น 

 

 น้ำ แตก กระจาย   เจ็ท สกี ที่ มี กำลัง เครื่องยนต์ มหาศาล   

กระแทก กระโจน ไป บน ผืน ทะเล   เสียง ผู้ บรรยาย ที่ นั่ง 

สังเกตการณ์ อยู่ ด้าน บน บรรยาย อย่าง ตื่น เต้น ออกรส   ผู้ ชม 

จับ จ้อง อยู่ ที่ ผืน น้ำ ซึ่ง เป็น สนาม แข่ง   แดด ยาม บ่าย เต้น ระยิบ 

อยู่ บน ผิว ทะเล   เสียง เครื่องยนต์ กระหึ่ม ก้อง ไป ทั่ว บริเวณ   

สร้าง อารมณ์ ร่วม ให้ กับ ผู้ ชม ที่ จับตา มอง จาก อัฒจันทร์ ด้าน 

บน ได้ เป็น อย่าง ดี 

 

 การ แข่งขัน ประเภท ความเร็ว   มี ความ ตื่น เต้น แบบ หนึ่ง   วัด 

กัน ที่ ความ สมบูรณ์ ของ เครื่องยนต์   ประสบการณ์ ของ นัก 

แข่ง และ แน่นอน ว่า ต้อง รวม เอา เรื่อง ของ จังหวะ และ โชค 

เข้าไป เป็น ส่วน ประกอบ ด้วย   สำหรับ ผู้ ที่ จะ คว้า ชัยชนะ มา 

ได้       แต่ การ แข่งขัน อีก ประเภท หนึ่ง ที่ ดู สนุก คือ การ แข่งขัน 

การ แสดง ท่า ผาดโผน โดย เจ็ท สกี   โชว์ ท่า ยาก กัน ที ละ คน   มี 

โอกาส เท่า กัน   ด้วย เวลา ที่ มี ให้ เท่า กัน   แต่ละ คน ต้อง ใช้ ความ 

สามารถ อย่าง เต็ม ที่   การ ฝึก อย่าง หนัก เท่านั้น จึง จะ ลด 

ทอน ความ ผิด พลาด ลง ได้   นักกีฬา กำลัง แข่ง กับ ตัว เอง อย่าง 

แท้จริง มิได้ แข่ง กับ คู่ ต่อสู้ เลย   เจ็ท สกี หนัก กว่า ร้อย กิโล ลอย 

ล่อง ม้วน ตัว อยู่ ใน อากาศ อย่าง สวยงาม และ น่า ทึ่ง   ผม ว่า นี่ 

เป็นการ แสดง ที่ น่า ตื่น ตา ตื่น ใจ   สนุก กว่า ดู การ แข่งขัน ที่วัด 

กัน ด้วย ความเร็ว เสีย อีก ให้ ตาย เถอะ
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จำ ได้ ว่า ก่อน ที่ จะ มี โอกาส มา ที่ ร้าน ทับ ช้าง แห่ง นี้   ได้ อ่าน 

เรื่อง ที่ นัก เขียน   นัก ชิม ท่าน หนึ่ง เขียน แนะนำ ไว้   ความ 

ตอน หนึ่ง นั้น กล่าว ว่า   อาหาร ไทย ของ ที่ นี่ นั้น อร่อย ที่สุด   

อ่าน ดู เมนู ที่ ท่าน ได้ ชิม   ก็ บรรยาย ไว้ ชนิด ที่ ชวน ให้ ท้อง หิว 

ขึ้น มา ทันที 

 

 แต ่กวา่ ที ่จะ สบ โอกาส ได ้มาท ดล อง ดว้ย ประสาท สมัผสั ของ 

ตนเอง ก ็ผา่น ไป นาน ท ีเดยีว   เมือ่ ม ีโอกาส แวะ มายงั ทบั ชา้ง   ก ็

ไม ่ผดิ หวงั ทัง้ บรรยากาศ รา้น ที ่รม่รืน่   สวยงาม   อาหาร อรอ่ย   

ผา่น กระบวนการ ปรงุ อยา่ง ตัง้ใจ   จดั แตง่ อยา่ง สวยงาม กอ่น 

ที่ จะ นำ มา ขึ้น โต๊ะ เสิร์ฟ 

 

 สตูร อาหาร ไทย ทกุ เมน ูของ ที ่นี ่เปน็ สตูร โบราณ ดัง้เดมิ   เมน ู

ของ รา้น เมือ่ เรา เปดิ ออก อา่น เรา จะ ได ้รู ้เรือ่ง ราว ของ อาหาร 

แต่ละ จาน ที่ เขียน กำกับ ไว้   เมนู โปรด ที่ เรา ชอบ อย่าง หนึ่ง 

คือ หมู ครองแครง   หวาน อร่อย   จะ รับ ประทาน เล่น หรือ รับ ประทาน เป็น กับ 

ก็ได้   เมนู น้ำ พริก ของ ทับ ช้าง นั้น อร่อย ทุก จาน   หาก ใคร ที่ ชอบ รับประทาน น้ำ 

พริก คู่ กับ ผัก สด ต้อง ชอบ อย่าง ไม่ ต้อง สงสัย   หาก สั่ง น้ำ พริก แล้ว แนะนำ ว่า ให้ 

สัง่ ไข ่เจยีว กาก หม ูมา รบัประทาน คู ่กนั   ยงั ม ีอกี หลาย เมน ูที ่เรา ชอบ   อาท ิ  มสัมัน่   

ปลา ทู ต้ม มะดัน   

 

 ท่ามกลาง บรรยากาศ ร่มรื่น   โอบ ล้อม ด้วย ต้นไม้ หลาย ชนิด   ทำให้ บรรยากาศ 

ภายใน ทับ ช้าง นั้น อบอุ่น ชวน ให้ รู้สึก ผ่อน คลาย   จะ เดิน ทาง มา ที่ นี่ หาก มา จาก 

ถนน ลาดพร้าว เลี้ยว เข้า มา ทาง ซอย ลาดพร้าว   71   วิ่ง ตรง มา จน ชน สาม แยก 

เลี้ยว ซ้าย   จาก นั้น ขับ ตรง ไป อีก เล็ก น้อย จะ เจอ อีก สาม แยก   ให้ เลี้ยว ขวา   ต่อ 

จาก นี้ ก็ ขับ ตรง อย่าง เดียว เลย   ผ่าน สำนักงาน เขต ลาดพร้าว ทาง ขวา มือ   ผ่าน 

สาม แยก   ผ่าน ตลาด นัด ทาง ซ้าย มือ   ไป อีก ไม่ ไกล ร้าน จะ อยู่ ทาง ด้าน ซ้าย   เลี้ยว 

ซ้าย เข้า ซอย ไป เล็ก น้อย จะ มี ที่ จอด รถ เล็กๆ   อยู่   อยาก ให้ ลอง แวะ ไป ชิม อาหาร 

ไทย แสน อร่อย ที่ ทับ ช้าง ดู 

 

 หาก ไป ไม่ ถูก   โทร ไป สอบถาม ได้ที่   โทร . 02   530   7002 

 ร้าน เปิด ตั้งแต่   17.00   -   23.00   น .

หลงเสน่ห์อาหารไทย
ที่ทับช้าง

รูป:ทรงยศ
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เมืองขยายตัวออกไปตลอดเวลา  ทำให้ ความ ต้องการ สรรพ สิ่ง เพื่อ ตอบ 

สนอง การ ใช้ ชีวิต ของ ผู้คน ต้อง กระจาย ตัว ตาม ชุมชน ที่ เติบโต ขึ้น   เรา มา พบ 

กับ คุณ ศิริ ศักดิ์   คง เพ็ ชร ขาว   ผู้ จัดการ แผนก บริการ ของ โต โย ต้า   เค . มอ เต อร์ส   

( ศรีนครินทร์ เทพารักษ์ )   โชว์รูม แห่ง นี้ จะ ว่า ไป แล้ว นับ เป็น โชว์รูม น้อง ใหม่ ใน 

เครือ ของ เค . มอ เต อร์ส   ที่ เปิด ขึ้น มา ได้ เพียง ปี เศษๆ   เท่านั้น   เรา นั่ง คุย กัน อยู่ ใน 

โชว์รูม ที่ โอ่โถง   รถยนต์ โต โย ต้า หลาย รุ่น จอด โชว์ อยู่ 

 “ ตอน นี้   ต่อ วัน   เรา รับ รถ อยู่ ที่ ประมาณ   20   -   30   คัน ”   คุณ ศิริ ศักดิ์   บอก กับ 

เรา   “ สำหรับ รถ ของ ภัทร ลิส ซิ่ง ที่ อยู่ ใน ความ ดูแล ของ เรา ตอน นี้ นั้น   เป็น บริษัท 

ที่ ตั้ง อยู่ย่านนี้   ซึ่ง ทาง โต โย ต้า   เค . มอ เต อร์ส   มี บริการ ไป รับ รถ มา เข้า ตรวจ เช็ค   

ซ่อมแซม ให้ ด้วย ”   ซึ่ง เป็น หนึ่ง ใน บริการ ดูแล ลูกค้า ของ ภัทร ลิส ซิ่ง   ที่ โตโยต้า   

เค . มอ เต อร์ส   ร่วม กับ ภัทร ลิส ซิ่ง ดูแล ลูกค้า 

 เมื่อ เรา สอบถาม ถึง แนวทาง ใน การ ทำงาน ของ คุณ ศิริ ศักดิ์   ใน ส่วน ของ งาน 

บริการ   คุณ ศิริ ศักดิ์ เล่า ให้ ฟัง ว่า   สิ่ง ที่ เน้น เป็น พิเศษ คือ   ความ มี วินัย ใน การ 

ทำงาน   ซึ่ง เป็น สิ่ง ที่ สำคัญ ยิ่ง   ที่ โต โย ต้า   เค . มอ เต อร์ส   สาขา นี้ มี ช่อง ตรวจ เช็ค 

พิเศษ หรือ ช่อง เช็ค ระยะ ฉับไว   ที่ เรียก ย่อๆ   ว่า   EM   อยู่ ถึง สี่ ช่อง   แต่ละ ช่อง จะ 

มี ช่าง ประจำ การ อยู่ ถึง สาม คน   ทำให้ สามารถ กำหนด ระยะ เวลา ใน การ ซ่อม 

ตรวจ เช็ค และ ให้ บริการ ได้    โดย สูงสุด คือ ไม่ เกิน หนึ่ง ชั่วโมง 

 ใน ส่วน การ ดำเนิน การ กับ ปัญหา การ ซ่อมแซม ที่ มี ความ ซับ ซ้อน นั้น   โต โย ต้า มี 

ผู้ ดูแล พิเศษ ที่ เรียก ว่า   TA   ทำการ ตรวจ สอบ ปัญหา ร่วม กับ ลูกค้า   ตรวจ เช็ค เมื่อ 

ซ่อมแซม เสร็จ แล้ว   เพื่อ ป้องกัน การ ตี กลับ อัน เกิด จาก การ แก้ ปัญหา ไม่ ตรงจุด    

ทุก วัน นี้ ศูนย์ บริการ สามารถ เข้า ถึง ข้อมูล ของ รถยนต์ แต่ละ คัน ที่ บริษัท แม่   

โตโย ต้า   ประเทศไทย ได้   ทำให้ สามารถ วิเคราะห์ ปัญหา ต่างๆ   ของ รถ ได ้

ละเอียด ขึ้น    ลด อัตรา การ แก้ ปัญหา ที่ ไม่ ตรง จุด ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ 

 ใน การ ทำงาน ร่วม กัน ระหว่าง   โต โย ต้า   เค . มอ เต อร์ส   กับ ภัทร ลิส ซิ่ง นั้น เป็น 

ไป อย่าง ราบ รื่น   เพราะ มี การ ติดต่อ สื่อสาร พูด คุย กัน สม่ำเสมอ ใน การ ทำงาน 

ร่วม กัน   ทำให้ ระบบ งาน มี ความ ลงตัว   เพราะ ทั้ง ภัทร ลิส ซิ่ง   และ โต โย ต้า   

เค.มอเตอร์ส   ต่าง มี ความ ตั้งใจ ที่ จะ ส่ง มอบ งาน บริการ ที่ มี คุณภาพ สู่ ลูกค้า 

 ก่อน จาก กัน คุณ ศิริ ศักดิ์   ยัง ได้ แนะนำ บริการ ใหม่ ของ โต โย ต้า   เค . มอ เต อร์ส   

นั่น คือ   REFRESH   POINT   ศูนย์ คาร์ แคร์ ครบ วงจร   โดย เค . มอ เต อร์ส   ที่ ให้ 

บริการ ใน เรื่อง ของ การ ดูแล รถยนต์   ล้าง ทำความ สะอาด ภายนอก   ทำความ 

สะอาด ระบบ แอร์   ทำความ สะอาด ปรับ สภาพ ภายใน ห้อง โดยสาร   เพื่อ ดูแล 

รถยนต์ ของ ลูกค้า   ซึ่ง จะ ทำให้ งาน บริการ ของ โต โย ต้า   เค . มอ เต อร์ส   ครบ วงจร 

ใน ทุกๆ   มิติ ที่ เกี่ยว กับ งาน บริการ ให้ กับ ลูกค้า

ในการทำงานร่วมกันระหว่าง โตโยต้า

เค.มอเตอร์ส กับ ภัทรลิสซิ่งน้ันเป็น

ไปอย่างราบรื่น เพราะมีการติดต่อ

สื่อสารพูดคุยกันสม่ำเสมอในการ

ทำงานร่วมกัน ทำให้ระบบงานมีความ

ลงตัว เพราะทั้งภัทรลิสซิ่งและโตโยต้า

เค.มอเตอร์ส ต่างมีความตั้งใจที่จะส่ง

มอบงานบริการที่มีคุณภาพสู่ลูกค้า

คุณศิริศักดิ์คงเพ็ชรขาว

ผู้จัดการแผนกบริการ

โตโยต้าเคมอเตอร์สศรีนครินทร์เทพารักษ์

โตโยต้าเค.มอเตอร์ส
ศรีนครินทร์เทพารักษ์
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 เอ่ย ชื่อ วง   Coldplay   นัก ฟัง เพลง ทั้ง หลาย ย่อม ต้อง คุ้น หู   และ รู้จัก เป็น 

ส่วน ใหญ่   แม้ว่า   Coldplay   จะ มี อัลบั้ม ออก มา ไม่ มาก นัก   หาก แต่ ว่า ทุก 

อัลบั้ม ที่ ออก สู่ สาธารณชน นั้น   ล้วน เป็น งาน คุณภาพ ทั้ง สิ้น   ตั้งแต่ ชุด แรก   

Parachutes   ใน ปี   2000   ที่ เมื่อ วาง ขาย ก็ เป็น ที่ ยอมรับ และ สร้าง ชื่อ ให้ กับ 

พวก เขา ใน ทันที   วัน นี้   Coldplay   กลับ มา อีก ครั้ง กับ อัลบั้ม ชุด ใหม่ ที่ มีชื่อ 

ว่า   Mylo   Xyloto   ซึ่ง ออก วาง จำหน่าย เมื่อ ช่วง ปลาย ปี ที่ ผ่าน มา   นับ เป็น 

อัลบั้ม ชุด ที่ ห้า ของ วง 

 

 อัลบั้ม นี้ ถือ ได้ ว่า เป็นการ ทำ เพลง แบบ คอน เซ็ปต์ อัลบั้ม   มี เพลง วาง เรียง ต่อ 

กัน   11   บทเพลง   กับ   3   อิน เท อร์ลูด   ซึ่ง แนะนำ ว่า เพลง ทั้งหมด นั้น ควร ฟัง 

แบบ เชื่อม ต่อ ตั้ง แต่ แทรค แรก จน จบ   ด้วย เพราะ การนำ เสนอ เป็น แนวทาง 

หลัก ของ อัลบั้ม   รวม ทั้ง บาง เพลง นั้น มี เนื้อหา เชื่อม ต่อ กัน   ซึ่ง มี หลาย เพลง 

ที่ น่า สนใจ   อัลบั้ม นี้ แสดง ให้ เห็น ถึง ชั้น เชิง ทาง ด้าน ดนตรี ของ   Coldplay   

อย่าง ชัดเจน   

 

 แม้ว่า ใน อัลบั้ม ชุด นี้   คริสต์   ผู้ มี บทบาท สำคัญ ใน วง   จะ ไม่ ได้ ให้ ความ ชัดเจน 

วา่ ทศิทาง ใหม ่ของ วง คอื อะไร   แต ่ทกุ เพลง ใน อลับัม้ ก ็ลว้น แสดงออก ให ้เหน็ 

ถงึ ความ คดิ อา่น ของ พวก เขา   Coldplay   ได ้หน ีจาก ความ เปน็ รอ็ คมา สู ่สรรพ 

เสยีง ใหม่ๆ    ที ่ม ีการ ผสม ผสาน ความ เปน็ ป ็อบ   แดน ซ ์  และ อ ค ูสต ิก เขา้ ไว ้ดว้ย 

กัน   รวม ทั้ง ยัง มี รูป แบบ ของ โพร เกส ซี ฟ อยู่ ด้วย   ใน ขณะ เดียวกัน ก็ เน้น และ 

ให้ ความ สำคัญ   ใน การ ใส่ใจ กับ ราย ละเอียด ต่างๆ   ถือ เป็น ชิ้น งาน ที่ ประณีต 

ชิ้น หนึ่ง ของ พวก เขา   ที่ ไม่ ได้ ฟัง ยาก เลย
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RedSaxMidnightCafe(Jazz,SaxandLove)
               

 สำหรับ ผู้ ที่ ชอบ ฟัง เพลง บรรเลง   โดย เฉพาะ ประเภท เครื่อง เป่า   อัลบั้ม บรรเลง 

แซ็ก โซ โฟน ใน สังกัด   Hitman   Jazz   ชุด นี้ น่า สนใจ   เพราะ เป็น การ โซโล แซ็ก โซ-

โฟน ร่วม กับ วง บิ๊ก แบน ด์ ที่ จัด เต็ม มา ด้วย ทีม เครื่อง เป่า   ( และ เครื่อง สาย ใน บาง 

เพลง ) 

 

 งาน เพลง ชุด นี้ มี ทั้งหมด   15   เพลง   เป็นการ นำ บทเพลง ยุค   American   Song-

book   อย่าง   “ The   Shadow   Of   Your   Smile ”   “ Amazing   Grace ”   และ 

บทเพลง บราซิล เลี่ยน แจ๊ส ของ   Antonio   Carlos   Jobim   เช่น   “ Corcovado ” 

“ Dindi ”   มา นำ เสนอ ใน สไตล์ ดนตรี ที่ หลาก หลาย   ทั้ง สวิง   บอส ซา โน ว่า   บราซิล 

เลี่ยน   สแตนดาร์ด แจ๊ส   ด้วย ระบบ บันทึก เสียง ที่ คม ชัด   โทน โดย รวม เป็น งาน 

แนว   Easy   Listening   ฟัง สบาย แต่ ไม่ น่า เบื่อ 

 

 วัน หยุด พัก ผ่อน ไม่ ว่า จะ เป็น ที่ บ้าน   หรือ ว่า หนี จาก เมือง ไป หลบ อยู่ ตาม สถาน 

ที่พัก ผ่อน   อัลบั้ม ชุด นี้ เหมาะ ที่ จะ หยิบ มา เปิด ฟัง   เพื่อ การ ผ่อน คลาย อย่าง ยิ่ง  

 ่


