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ฉบับน้ีนิตยสาร ภัทร ฟลีท ลิสซ่ิง ของเราก้าวเข้าสู่ปีท่ี 10 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา
เราได้คัดสรรนำาเสนอเรื่องราวหลากหลายสู่ทุกท่าน ในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 
เราพาท่านไปรู้จักกับจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทยที่มีชื่อว่า บึงกาฬ รถยนต์เรา
มีทัง้รถเลก็อยา่ง BMW 1 และรถครอบครวัอยา่ง ODYSSEY มาแนะนำา รวมทัง้
การแวะไปสนทนากบัผูห้ญงิไทยคนแรกทีจ่ะเดนิทางไปในอวกาศ ประเทศไทยมี
สิ่งดีๆ มากมาย คนไทยมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก 

ขอขอบคณุทกุทา่นทีต่ดิตามนติยสารภทัรฯ มาโดยตลอด แนน่อนวา่เปน็
หน้าที่ของเราที่จะสรรหาคัดสรรเรื่องราวที่น่าอ่านและน่าสนใจมาสู่ทุกๆ ท่าน
ต่อไป มีความสุขทุกๆ ท่านครับ เรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่ด้านในแล้วครับ
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บมจ.ภัทรลิสซิ่ง เดินทางไปท่ีโรงเรียนบ้านเล้าข้าว จ.ร้อยเอ็ด เพื่อส่งมอบ
คอมพวิเตอรใ์หแ้กท่างโรงเรยีนจำานวน 5 เครือ่งโดยม ีผอ.พานนิ เป็นตวัแทน
รับเครื่องแทนเด็กๆ สำาหรับใช้งานและศึกษาหาข้อมูลต่อไป เนื่องจาก
โรงเรียนบ้านเล้าข้าว จ.ร้อยเอ็ด มีจำานวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 53 คน 
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านเล้าข้าว
ไมส่ามารถของบประมาณในการจดัซือ้อปุกรณ์การเรยีนการสอนตา่งๆ และ 
นักเรียนจำาเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลที่นอกเหนือจากในตำาราเรียน เพราะ
ห้องสมุดของโรงเรียนมีหนังสือจำานวนน้อย จึงทำาให้หนังสือและตำาราเรียน
ไม่เพียงพอกับจำานวนนักเรียน    อีกทั้งเทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอต่อการ 
ใช้งาน ทำาให้ทางภัทรลิสซิ่งได้มีความห่วงใยในเรื่องนี้ และมีความคิด
ที่จะสนับสนุนในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้สร้างโอกาสให้เยาวชน
ในต่างจังหวัดเข้าถึงแหล่งความรู้ได้เท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา กิจกรรมการแข่งขัน
ฟุตบอลเมืองไทย-ภัทรได้ จัดขึ้น  ซ่ึ งหนน้ี จัดติดต่อกันมา
เป็นครั้งที่ 10 ที่สนาม happy football   โดยมีทีมทั้งหมด 4 
ทีม ประกอบด้วย บริษัทภัทรลิสซ่ิง จำากัด(มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย์ภัทร จำากัด(มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จำากัด (มหาชน) และ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำากัด(มหาชน) 
ระดับความเข้มข้นของเกมการแข่งขันนั้นคงยังตื่นเต้นสนุกสนาน
เร้าใจ ลุ้นกันจนนัดสุดท้าย แบบที่ว่าแต่ละทีมไม่มีใครยอมใคร
กันเลยทีเดียว แม้ผลสรุปจะไม่เป็นไปตามที่เราหวังไว้ แต่มิตรภาพ
ต่างๆ ระหว่างพนักงานของเราเอง และพนักงานแต่ละบริษัทนั้น
ยังคงเหมือนเดิม เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง มอบคอมพิวเตอร์

ฟุตบอล
เมืองไทย-ภัทร

นานแล้วที่เราไม่ได้ทำาบุญร่วมกัน ทางภัทรลิสซิ่งจึงจัดกิจกรรมเลี้ยง
อาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของที่จำาเป็นในการดำารงชีวิต อาทิเช่น 
นำ้ายาฆ่าเชื้อโรค ยาฉีดยุงกระป๋อง แป้งเย็น แก้วและเหยือกนำ้า
สแตนเลส ให้แก่เดก็พกิารและทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์เดก็พกิาร
ทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 
เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่เด็กผู ้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำาเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุขและเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในสังคม    

เลี้ยงอาหาร ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง
และปัญญา จังหวัดราชบุรี
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ผ่านพ้นปีใหม่ 2557 กันมาเรียบร้อยแล้ว บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ โดยพนักงานร่วมรับประทาน
อาหารคำ่า  บรรยากาศสบายๆ  และวิวสวยๆ ให้ถ่ายรูป 
ภายในงานมีการจับสลากรางวัลใหญ่ ร่วมเล่นเกมส์และ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อชิงเงินรางวัลและสร้างความสามัคคีให้
กับพนักงาน โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์  
2557  ที่ร้านอาหาร Chocolate Ville  ภายใต้คอนเซ็ปต์   
COWBOY & COWGIRL 

PL PARTY
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BMW 1 Series
116 i M Sport

สนใจ BMW 1
สอบถามรายละเอียดได้ที่
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด
โทร.02 290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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ระยะทางพสิจูนม์า้ เปน็คำาพดูทีใ่ชไ้ดจ้รงิ เพือ่จะดวูา่เจา้ BMW 1 Series จะมี
สมรรถนะยอดเยีย่มดงัทีบ่รรดาบทความใน Internet กลา่วอา้งไวจ้รงิหรอืเปลา่ 
เราก็ต้องทดลองใช้งานบนเส้นทางที่รถสามารถแสดงศักยภาพของมันออกมา

ต้นทางกรุงเทพมหานคร ปลายทางสังขละบุรี กดปุ่มติดเครื่องยนต์ 
จากนั้นเจ้า BMW 1 M Sport สีฟ้าสดใสก็พาเราพุ่งทะยานออกไป สำาหรับ
บนท้องถนนท่ีวุ่นวายของกรุงเทพฯ BMW 1 สามารถซอกซอนได้อย่าง
คล่องแคล่ว เราไม่ใช่นักทดสอบรถมือฉมัง อีกทั้งมิได้มีความเชี่ยวชาญเรื่อง
ยานยนต์ระดับมืออาชีพ เราทำาหน้าท่ีเหมือนผู้ใช้รถท่ัวไป สัมผัสกับส่ิงที่รถ
จะตอบสนองกลับมา 

เมือ่หลดุพ้นจากความคบัคัง่ของเมอืงหลวงออกมาได้ เราปรบัโหมดการ
ขับขีจ่าก ECO ทีม่อีตัราการสิน้เปลอืงตำา่ไปสูโ่หมด Comfort อนัเป็นโหมดปกติ
ของรถ ที่สัมผัสได้ชัดเจนคืออัตราเร่งที่เพิ่มขึ้น โดยธรรมชาติ BMW ถือเป็นรถ
ที่ขับสนุกอยู่แล้ว ก่อนทดลองขับเราคิดว่าช่วงล่างของเจ้า BMW 1 คงจะหนึบ
และค่อนข้างกระด้าง แต่ผิดคาดมันหนึบแต่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลใช้ได้ทีเดียว 
การขับทางไกลจึงเป็นไปอย่างสบายและคล่องตัว เมื่อถนนข้างหน้าเป็น
ทางตรงยาวๆ เราลองทดสอบโหมด SPORT ดู และเราก็ไม่ผิดหวังกับเจ้า 
BMW 1 มันพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างลิงโลดราวกับม้าป่า

ระยะทางสามร้อยกว่ากิโลเมตรจากกรุงเทพฯ ถึงสังขละบุรีในฐานะ
ผู้ขับขี่เราไม่รู้สึกเบื่อเพราะรถตอบสนองได้ดังใจ เบาะน่ังให้ความรู้สึกสบาย 
แต่แน่นอนว่าสำาหรับที่นั่งในตอนหลังนั้นคงไม่เหมาะนักสำาหรับการเดินทาง
ไกลหากผู้โดยสารเป็นคนตัวใหญ่

รูปโฉมของ BMW 1 ไม่ถึงกับหวือหวา แต่เมื่อมองภาพรวมแล้วนับได้
ว่าเป็นความลงตัวให้ความรู้สึกสมดุลตลอดทั้งคัน

ใครที่มองหารถแฮชแบ็กห้าประตูจากฝั่งยุโรป BMW 1 เป็นตัวเลือก
ที่น่าสนใจ ใครท่ีเป็นแฟน BMW ราคาแตะสองล้านสำาหรับรถเล็กเป็นความ
เย้ายวนใจไม่น้อย 

อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง / การผลิตก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
ค่าจากการทดสอบ บีเอ็มดับเบิลยู 116i
อัตราสิ้นเปลือง
เฉลี่ย 17.9 กม./ลิตร
ในเมือง 13.9 กม./ลิตร
นอกเมือง 21.7 กม./ลิตร
อัตราการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ 129
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นบัตัง้แตฮ่อนดา้นำาเสนอ Odyssey สูต่ลาด โฉมลา่สดุนี ้
(2014-2015) นบัไดว้า่โดดเดน่และมคีวามลงตวัสวยงาม
ที่สุด งานดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในมีความน่าสนใจ 
ประตูหลังเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบบานเลื่อนโดยใช้ระบบ
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ในรุ่นนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะ หรือ 
Honda Smart Parking Assist System มาให้ด้วย ซึ่ง
ทำางานรว่มกบัระบบ Multi-view Camera System กลอ้ง
ที่ติดตั้ง 4 จุดรอบคัน ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง แสดงภาพ
แต่ละด้านหรือแสดงภาพจำาลองจากมุมสูงเพื่อให้เห็น
ทุกทิศทางรอบคัน

Odyssey ใหม่มิได้มุ่งเน้นความสะดวกสบายเฉพาะใน
ส่วนของที่นั่งตอนหลังเท่านั้น ยังให้ความสำาคัญกับที่น่ัง
ทางด้านหน้าด้วยเช่นกัน สำาหรับรุ่นที่เรานำามาทดสอบ
ถ่ายภาพกันเป็นรุ่น 7 ที่นั่ง เม่ือเบาะแถวสามไม่ได้
ใช้สามารถพับเก็บราบเป็นแนวเดียวกับพื้น ที่นั่งแถว 
สองมีสองท่ีน่ังแยกอิสระสามารถใช้พ้ืนท่ีได้อย่างเต็มท่ี 
เบาะนั่งสามารถปรับได้ถึงสิบทิศทางให้ความสะดวก
สบายอย่างยิ่ง เราเชื่อว่าใครก็ตามที่เปิดประตูหลังของ 
Odyssey ออกและได้เห็นเบาะนั่งแถวสอง จะได้รับ
แรงดึงดูดสนใจที่อยากจะขึ้นไปนั่งสัมผัส

HONDA ODYSSEY 
2.4EL

สนใจ ODYSSEY
สอบถามรายละเอียดได้ที่
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด
โทร.02 290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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แต่เดิมที่มีหลังคาตำ่า มาคราวนี้หลังคาของ Odyssey มีความสูงมากกว่า
รุ่นเดิม ด้านหน้าดูโฉบเฉี่ยว ช่องดักลมลงตัวเข้ากับไฟหน้า ในทัศนะ
ของเรา Odyssey ใหม่ ให้ความรู ้สึกผสมผสานระหว่างความเป็น
รถครอบครวั รถสำาหรบัผู้บรหิาร แต่ในขณะเดียวกนักย็งัคงมคีวามน่ามอง
ดูเป็นรถสำาหรับครอบครัวรุ่นใหม่

Odyssey ใหม่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 2,400 ซีซี มาพร้อมเทคโนโลยี 
Earth Dreams ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและประหยัดเชื้อเพลิง ฝาสูบ
แบบวาล์ว DOHC 16 วาล์ว i-VTEC กำาลังสูงสุด 175 แรงม้า ที่ 6,200 
รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 23 กก.-ม. ท่ี 4,000 รอบต่อนาที ขับเคลื่อน
ล้อหน้าด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT มีโหมด S และ Paddle Shift ที่หลัง
พวงมาลัย กำาลังท่ีเครื่องยนต์ให้ไม่ถึงกับพุ่งปรู๊ดปร๊าด แต่ก็ไม่ถึงกับอืด 
ซึ่งเหมาะกับบุคลิกของรถอยู่แล้ว การเปล่ียนเกียร์ทำาได้นุ่มนวล ระบบ
กันสะเทือนหน้าอิสระแม็กเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง ด้านหลัง
ทอร์ชั่นบีม ให้ความรู้สึกค่อนไปทางหนึบ พวงมาลัยแร็กแอนด์พิเนียน
พร้อมเพาเวอร์ไฟฟ้า EPS 

เรานำามันวิ่งไป-กลับกรุงเทพฯ-ระยอง ให้ความรู้สึกที่ดี การขับขี่รถ
ตอบสนองได้ดี ใครท่ีมองหารถสำาหรับเดินทางไกล หรือใช้เป็นรถสำาหรับ
ผู้บริหารก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีทีเดียว Honda เปิดราคามาท่ีสองล้าน
ปลายๆ 
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บึงกาฬ 
ปลายทางของความสุข

เรื่อง/ภาพ : เพน

จังหวัดที่ 77
“จังหวัดบึงกาฬ” แยกตัวออกมาจากจังหวัดหนองคาย ซ่ึงหนองคายในตอนน้ัน
มีขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพฯ เกือบ 5 เท่า โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ต้ังข้ึนเป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2554 นับเป็นจังหวัดท่ี 
77 ของประเทศไทย
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ผลส�ารวจความพึงพอใจและความสุขในชีวิตของชาวไทย 
ประจ�าปี 2555 ที่ผ่านมา จังหวัดที่คนมีความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด
คือ บึงกาฬ และจังหวัดที่คนมีความสุขมากที่สุดในเมืองไทยก็คือ บึงกาฬ
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แต่เดิมดินแดนแถบนี้เป็นเพียงตำาบลเล็กๆ ในเขตปกครอง
ของอำาเภอไชยบรุ ีจงัหวดันครพนม ซึง่มทีีว่่าการอำาเภอต้ังอยู่
บริเวณปากแม่นำ้าสงคราม ต่อมาได้มีการย้ายตัวอำาเภอมา
ตั้งอยู ่ริมหนองนำ้าใหญ่แห่งหนึ่ง ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า 
“บึงกาญจน์” ซ่ึงอยู่ตรงข้ามเมืองปากซันของประเทศลาว 
และโอนให้ไปขึน้ตรงกบัจงัหวดัหนองคายแทน โดยได้เปลีย่น
ชื่อตามหนองนำ้าแห่งนั้นว่า “อำาเภอบึงกาญจน์”

ในปี พ.ศ. 2477 ทางฝ่ายปกครองเห็นว่า การเขียน
ชือ่อำาเภอบงึกาญจน์นัน้ดยูากลำาบาก และมคีวามคล้ายคลงึ
ใกล้เคียงกับสถานที่หลายแห่ง อีกทั้งชื่อยังไม่สอดคล้องกับ
สจีรงิของนำา้ทีอ่อกคลำา้ (กาญจน์ แปลว่า ทอง) เพราะข้างใต้
เป็นดินสีดำาหรือดินดำา อันเหมาะกับการทำาการเกษตร เพาะ
ปลูกอะไรก็ขึ้น ดังวลีที่ว่า “ดินดำานำ้าชุ่ม” จึงได้มีการเปลี่ยน
ชื่อใหม่อีกครั้งเป็น “บึงกาฬ”

บึงกาฬในตำานาน

มีตำานานเกี่ยวกับกำาเนิดเมืองบึงกาฬเร่ืองหนึ่งเล่าว่า เมื่อ 
พ.ศ. 2137 ได้เกิดศึกชาวฮ่อเข้าขับไล่กลุ่มคนไทยออกจาก
ลุ ่มแม่นำ้าโขง จนทำาให้ต ้องถอยร่นลงมาอยู ่กันอย่าง
กระจัดกระจายตามลุ่มแม่นำ้าโขงตอนล่าง

พ่อตู้พรม ซึ่งเป็นคนไทยที่ประสบชะตากรรมใน
ครั้งนั้น ต้องสูญเสียเมียรักด้วยโรคอหิวาต์ในระหว่างทาง 
คงเหลือแต่ลูกสาวสองคน คือ สมสี กับ บัวลี ที่อพยพมา
ด้วยกัน จึงเดินทางต่อไปถึงริมฝั่งโขงด้านตรงข้ามกับเมือง
ปากซัน (อำาเภอเมืองบึงกาฬในปัจจุบัน)

พ่อตู้พรมเห็นเป็นทำาเลที่ดี จึงให้ลูกสาวปักหลัก
อยู่ตรงนั้น ส่วนตัวเองที่มีวิชาอาคมเก่งกล้า มุ่งหน้าไป
หกัลา้งถางพงอยูต่รงดอนหอทุง่ ซึง่อยูไ่มไ่กลกนันกั แลว้กไ็ด้
เสียชีวิตในเวลาต่อมา

สมสีและบัวลีที่ยึดมั่นในการครองตัวเป็นโสดตลอด
ชีวิต ได้ทำาการฝังศพพ่อไว้ที่ดอนหอทุ่ง ต่อมาทั้งสองสาวที่
กลายเป็นลกูกำาพร้า ได้ลม้ป่วยลงด้วยความทกุข์ระทม และ
เสียชีวิตในที่สุด หลังจากนั้นได้มีผู ้สร้างสุสานให้แก่นาง
ทัง้สอง ครัน้ถงึปี 2498 ได้ย้ายสสุานมาสร้างเป็นศาลขึน้ทีใ่น
เมือง บริเวณกลางถนนหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬท่ีพุ่งตรงไป
ยงัแม่นำา้โขง แล้วเรยีกขานกนัต่อมาว่า “ศาลเจ้าแม่สองนาง”
ศาลเจ้าแม่สองนางเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วจิตใจของชาวบงึกาฬ
มาเนิ่นนานดังปรากฏอยู ่ในคำาขวัญประจำาจังหวัดที่ว ่า 
“ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าลำ้ายางพารา งามตาแก่งอาฮง 
บงึโขงหลงเพลนิใจ นำา้ตกใสเจด็ส ีประเพณแีข่งเรอื เหนอืสดุ
แดนอสีาน นมสัการหลวงพ่อใหญ่ ศนูย์รวมใจศาลสองนาง”

ในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน เช่น หนองคาย 
มุกดาหาร เลย ขอนแก่น ล้วนมีศาลเจ้าแม่สองนางเหมือน
กัน แต่ตำานานที่เล่าแตกต่างกันออกไป ชาวบึงกาฬเชื่อว่า 
การสักการะกราบไหว้เจ้าแม่สองนางจะช่วยปกป้องคน
เดินทางหรือคนที่ประกอบอาชีพทางนำ้า ให้แคล้วคลาด
ปลอดภัยและพบกับความเจริญรุ่งเรือง

ตามรอยพุทธธรรม

บึงกาฬประกอบไปด้วย 8 อำาเภอ อยู่ทางเหนือสุดของภาค
อีสาน หากเดินทางมาบึงกาฬโดยผ่านจังหวัดหนองคาย 
ประมาณ 21 กิโลเมตรก่อนถึงตัวเมือง ทางด้านซ้ายมือเป็น
ที่ตั้ งของ “วัดอาฮงศิลาวาส” ที่ ได ้ชื่อว ่าเป ็นวัดที่มี
ภูมิทัศน์สวยงามแห่งหนึ่งของบึงกาฬ เพราะตั้งอยู ่ริม
แมน่ำา้โขงบรเิวณ “แก่งอาฮง” ซึ่งเชื่อว่าเปน็จุดทีล่กึทีสุ่ดของ
แม่นำา้โขง หรอืเรยีกกนัว่า “สะดือแม่นำา้โขง” เคยมกีารวดัโดย
ใช้เชือกผูกกับก้อนหินหย่อนลงไปได้ถึง 98 วา (196 เมตร) 

ในฤดนูำา้หลาก กระแสนำา้ตรงสะดอืโขงจะไหลวนเป็น
รปูกรวยขนาดใหญ่ เมือ่รปูกรวยแตกจะมเีสียงเหมอืนกระแส
นำ้าไหลเซาะโขดหินแล้วค่อยๆ หายไป เมื่อกระแสนำ้าเชี่ยว
ไหลมาอีก ก็จะก่อตัวขึ้นใหม่เกิดสลับกันอย่างนี้ตลอดทั้งวัน 
ส่วนหน้าแล้งในเดือนมีนาคม–พฤษภาคม ระดับนำ้าจะ
ลดลงจนมองเห็นแก่งอย่างชัดเจน

ตามตำานานบอกว่า บรเิวณสะดอืแม่นำา้โขงมถีำา้ใหญ่
อยู่ใต้นำ้า ซึ่งเหล่าพญานาคใช้เป็นท่ีชุมนุมในวันออกพรรษา 
เพือ่จดุ “บัง้ไฟพญานาค” ถวายเป็นพทุธบชูา ทำาให้ในวนัขึน้ 
15 คำา่ เดือน 11 ของทุกปี รมินำา้วดัอาฮงศิลาวาสจะคลาคลำา่
ไปด้วยฝูงชนที่เข้ามาปูเสื่อจับจองพื้นที่ เพื่อดูปรากฏการณ์
บั้งไฟพญานาคกันอย่างล้นหลาม

วัดสำาคัญอีกวัดหน่ึงคือ วัดโพธาราม ท่ีประดิษฐาน 
“หลวงพ่อพระใหญ่” หรือหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปคู่บ้าน
คู่เมืองท่ีมีมาแต่โบราณ อยู่ห่างจากตัวเมืองบึงกาฬออกไป
ประมาณ 5 กิโลเมตร

หลวงพ่อพระใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
ศิลปะล้านช้าง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษ
ท่ี 19 – 21 เมื่อครั้งท่ีดินแดนแถบน้ียังเป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรล้านช้าง เน้ือองค์พระน่าจะเป็นโลหะ แต่มีการ
โบกปูนทับ เพื่ออำาพรางข้าศึกในยุคที่เกิดสงคราม

ตามประวัติไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าหลวงพ่อมาจาก
ไหน บ้างว่าถกูขดุพบในป่าทบึบรเิวณนี ้บ้างกว่็าท่านลอยนำา้
มา หลวงพ่อพระใหญ่ขึ้นชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ชาว
บงึกาฬและชาวลาวให้การนบัถอืมาก ชาวบ้านทีม่าบนบาน
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บึงกาฬ
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แล้วสมหวงั มกัแก้บนด้วยการจดุบัง้ไฟน้อย (บัง้ไฟลูกเล็กๆ) 
ข้างวัด ทำาให้ได้ยินเสียงดังเฟี ้ยวฟ้าวเกือบตลอดทั้งวัน 
ศาสนสถานอีกแห่งที่กลายมาเป็นแหล่งท่องเทีย่วขึ้นชื่อของ
อสีาน ได้แก่ วดัเจตยิาครีวีหิาร หรอื “วดัภทูอก” ทีก่่อตัง้โดย 
พระอาจารย์จวน กลุเชฎโฐ พระเกจช่ืิอดงัสายวดัป่า ลกูศษิย์
ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

คำาว่า ภูทอก ในภาษาอีสาน หมายถึงภูเขาท่ีต้ังอยู่
โดดเดี่ยว ชาวบ้านเรียกช่ือตามลักษณะของภูเขาหินสีแดง
ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูก่ลางทุง่โลง่ในอำาเภอศรวีไิล โดยมวีดัภทูอก
ตั้งอยู่เชิงเขาด้านล่าง

ในปี 2512 พระอาจารย์จวนและเหล่าสานุศิษย์
ได้ช่วยกันสร้างทางเดินไม้ไต่ เลาะไปตามหน้าผาสูง
ขึ้นสู่ยอดภู โดยใช้เวลาสร้างถึง 5 ปี สะพานไม้ที่มีความสูง
ราวตึก 60 ชั้นจึงเสร็จสมบูรณ์ 

พระอาจารยจ์วนตัง้ช่ือสะพานไมท้ีน่า่หวาดเสยีวนีว้า่ 
“สะพานนรกสวรรค์” เพื่อแฝงความนัยให้ผู้เดินได้ประคอง
สต ิและมสีมาธกิบัการดำาเนนิชวีติทกุยา่งกา้ว เพราะระหวา่ง
นรก-สวรรค์ ความดี-ความเลว บางทีก็มีระยะห่างกันแค่คืบ
เท่านั้น

สายนำ้าแห่งชีวิต

แม้บึงกาฬจะตั้งอยู่บนภูมิภาคที่ได้ชื่อว่าแห้งแล้งท่ีสุดของ
เมืองไทย แต่เกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดถูกโอบล้อมด้วย
แม่นำา้โขง ทำาให้เป็นจุดค้าขายตามแนวชายแดนกบัฝ่ังลาวที่
คึกคักมาตั้งแต่อดีต อย่างเช่น “ตลาดลาว” ตลาดนัดริมโขง
ในตัวเมือง ที่มีนัดเฉพาะวันอังคารกับวันศุกร์ สาเหตุท่ี
เรียกว่าตลาดลาวเพราะมีแม่ค้าจากฝั่งลาวข้ามฟากนำาของ
มาขายเป็นจำานวนมาก ทัง้พชืผกั อาหารแห้ง และอาหารสด 

นอกจากนี้ในจังหวัดบึงกาฬยังมีบึงนำ้าขนาดใหญ่ท่ี
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีความสำาคัญระดับ
นานาชาติ  (Ramsar Site) ตามอนุสัญญาแรมซาร์ ถึงอีก 
2 แห่ง

หนึ่งคือ “กุดทิง” หนองนำ้าขนาด 22,000 ไร่ท่ีอยู่ใน
อำาเภอเมือง กุดทิงมีทางเช่ือมต่อกับแม่นำ้าโขง ซึ่งแม้จะถูก
ฝายกั้น แต่ยามนำ้าหลาก นำ้าจากแม่นำ้าโขงก็จะดันผ่าน
ลำาห้วยให้ไปมาหาสู่กันได้ ระบบนิเวศของกุดทิงจึงมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง

กดุทงิมสีตัว์นำา้กว่า 250 สายพนัธุ ์ในจำานวนน้ีมปีลา
ที่ได้รับการยืนยันว่าไม่เคยพบที่ไหนในโลก 20 ชนิด อย่าง
ปลาบู่กุดทิง ปลาซิวเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และปลาซิวแคระ ซึ่ง
เป็นปลานำ้าจืดที่เล็กที่สุดอันดับ 3 ของโลก

นอกจากนี้ยังมีพืชนำ้าอีกกว่า 200 ชนิด ซึ่งชาวบ้าน
สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ตำ่ากว่า 22 ชนิด บางชนิด 
เช่น ต้นเล็บม้า และสาหร่ายข้าวเหนียวดอกสีม่วง ก็หาดู
ไม่ได้แล้วในที่อื่น และเป็นที่ประกอบอาชีพของชาวบ้าน
บริเวณรอบๆ กว่า 2,000 ครอบครัว

ถ้ามาเท่ียวกุดทิง ควรถึงท่าเรือบ้านโนนสมบูรณ์
ต้ังแต่เช้าตรู่ จะได้เห็นวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านท่ีมีเรือมา
ชุมนุมพร้อมกันคับคั่ง หลายลำาเป็นเรือขุดจากไม้ทั้งต้น มี
เครื่องมือหาปลาน่าท่ึงให้ดูมากมาย ในตลาดโนนสมบูรณ์
ยั งมีพืชผักพื้นบ ้านและผลิตผลจากกุดทิ งจำาหน ่าย
หลายอย่าง บึงนำ้าอีกแห่งหน่ึงคือ “บึงโขงหลง” ทะเลสาบ
นำ้าจืดขนาดกว้าง 2 กิโลเมตร ยาว 13 กิโลเมตร ที่อยู่ในเขต
อำาเภอบึงโขงหลงและอำาเภอเซกา มีต้นนำ้าเกิดจากลำาห้วย
บนภูวัวและภูลังกาไหลมารวมกัน 

บึงโขงหลงอาจมีพื้นที่ไม่ถึงครึ่งของกุดทิง แต่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ ่มนำ้าที่มีความสำาคัญระดับ
นานาชาตก่ิอนกดุทงิหลายปี ทีน่ีพ่บนกนำา้กว่า 100 ชนดิ ใน
ช่วงฤดูหนาวเป็นที่พักอาศัยของนกอพยพกว่า 30 ชนิด ใน
หน้าแล้งจะเกิดหาดทรายทอดยาว มีร้านอาหารตั้งเรียงราย
ริมหาด เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ 
และหาซื้อปลาสดๆ ติดไม้ติดมือกลับบ้าน

คะแนนของความสุข

เมื่อปีท่ีแล้ว สำานักงานสถิติแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผย 
“ผลสำารวจความพึงพอใจและความสุขในชีวิตของชาวไทย 
ประจำาปี 2555” ที่ผ่านมา (ขณะที่เขียนต้นฉบับอยู่นี้ ผล
สำารวจประจำาป ี2556 ยงัไมอ่อกมา) นา่ประหลาดใจไมน่อ้ย
ทีข่อ้มลูบอกวา่ จงัหวดัทีค่นมคีวามพงึพอใจในชวีติมากทีส่ดุ
คอื บงึกาฬ และจงัหวดัทีค่นมคีวามสขุมากทีส่ดุในเมอืงไทย
ก็คือ บึงกาฬ

บึงกาฬเป็นจังหวัดเดียวท่ีได้คะแนนเกิน 9 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 10 จังหวัดท่ีได้คะแนนรองลงมาคือ พังงา
และระนองตามลำาดับ ส่วนกรุงเทพฯ ได้คะแนนความพึง
พอใจในชีวิตอยู่ในอันดับที่ 69 และคะแนนความสุขในชีวิต
อยู่ในอันดับที่ 68

จังหวัดเล็กๆ ท่ีอยู่ห่างไกลกรุงเทพฯ 751 กิโลเมตร 
ตั้งคำาถามง่ายๆ กับเราว่า ความสุขคืออะไรกันแน่ และ
คำาตอบนั้นมีอยู่แล้วอย่างครบครันที่ บึงกาฬ  
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อวกาศไม่มีอากาศ 
แต่ทว่าไม่ได้ว่างเปล่า

No Air In A Space
But have Chance

พิรดา เตชะวิจิตร์
ผู้หญิงไทยคนแรกที่เดินทางสู่ห้วงอวกาศ

แมวอวกาศ : เรื่อง
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อวกาศไม่มีอากาศ แต่ทว่าไม่ได้ว่างเปล่า ข้อมูลในวิกิพีเดียระบุว่า
ในอวกาศประกอบด้วยสุญญากาศแข็งที่ประกอบด้วยอนุภาค
ความหนาแน่นต�า่ ซึง่มพีลาสมาของไฮโดรเจนและฮเีลยีมเป็นหลกั 
เช่นเดียวกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและนิวตริโน

อวกาศ คือบริเวณที่อยู่นอกชั้นบรรยากาศของโลก ที่ซึ่ง
ปราศจากแรงโน้มถ่วง ห้วงอวกาศเป็นความใฝ่ฝันมนุษย์เสมอมา 
ทั้งท้าทาย ลี้ลับ และยากหยั่งถึง

หากมิได้เป็นผู้ติดตามรายการแฟนพันธ์ุแท้บางทีอาจพลาดการรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ 
AEX ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการให้รางวัลท่ีมีค่าอย่างยิ่งกับผู้ท่ีสามารถ
เอาชนะในการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ Apollo รางวัลที่ว่านี้คือการคว้าสิทธิ์
เป็น 1 ใน 3 คนไทยที่จะได้เข้าร่วมโครงการ AEX Global Space Camp 
ณ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจากประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 107 คน 
ในจำานวนน้ีมีผู้หญิงเพียง 4 คนเท่าน้ัน จากน้ันจะคัดให้เหลือเพียงแค่ 23 คน 
ซ่ึง 23 คนนี้จะได้สิทธิ์ เดินทางสู่ห้วงอวกาศโดยยานอวกาศลิงซ์ มาร์คทู 
(LYNK MARK II) นางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์ เป็นผู้คว้าสิทธิ์นั้น และที่
สำาคัญไปกว่านั้นนอกจากการเป็นผู้ชนะแฟนพันธ์แท้ตอน Apollo แล้ว 
เธอยังผ่านการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 23 คนที่จะได้เดินทางสู่ห้วงอวกาศ 
โดยมีผู้หญิงเพียงสองคนที่ผ่านการคัดเลือก คือหญิงสาวจากประเทศไทย 
และนอร์เวย์ 

คงไม่ต้องถามว่าเธอหลงใหลเรื่องราวของอวกาศแค่ไหน ปัจจุบันเธอ
ทำางานอยู่ที่สถาบัน GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบโครงการพัฒนา
ดาวเทียมสำารวจทรัพยากรดวงแรกของไทยที่มีชื่อว่า ไทยโชต 

ผมอยากรู้ว่าเธอโปรดปรานหนังเกี่ยวกับอวกาศเรื่องใด คำาตอบจากเธอ
ไมใ่ชห่นงัทีเ่ปน็ตำานานหลายเรือ่ง หากแตเ่ปน็ภาพยนตรเ์รือ่งใหมท่ีเ่พิง่ควา้รางวลั
ออสก้ามานั่นคือ Gravity

ในชว่งตน้ป ี2558 เปน็กำาหนดทีพ่ริดาจะไดเ้ดนิทางขึน้สูห่ว้งอวกาศ พริดา 
บอกว่าทั้ง 23 คนท่ีได้สิทธิ์จะทยอยกันขึ้นไป เพราะแต่ละเท่ียวบินน้ันสามารถ 
เดินทางได้แค่สามคนเท่าน้ันโดยมีผู้โดยสารหน่ึงคนและนักบินสองคน เฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยแตล่ะเทีย่วบนิอยูท่ีส่ามลา้นบาทตอ่คน ไมร่วมคา่เตรยีมตวัเตรยีมสภาพ
รา่งกายความพรอ้มกอ่นบนิ ในการเดนิทางสูห่ว้งอวกาศจะใชเ้วลาราวหนึง่ชัว่โมง
นับตั้งแต่ Take off ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าหนีแรงดึงดูดของโลก ลอยล่องในอวกาศ 
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ผมถามพิรดา เมื่ออยู่
ในห้วงอวกาศเธออยาก
ทำาอะไร พิรดาตอบว่า 

เธออยากเห็นโลกจากบนนั้น
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หว้งอวกาศเปน็ความใฝฝ่นัมนษุยเ์สมอมา ทัง้ทา้ทาย ลีล้บั และยากหยัง่ถงึ

และกลับลงสู่พืน้โลก เวลาท่ีอยูใ่นห้วงอวกาศประมาณ 3 นาที 30 วนิาท ี
คือช่วงเวลาไร้แรงดึงดูดบนความสูงเหนือพื้นโลก 103 กิโลเมตร

ผมถามพิรดา เมื่ออยู่ในห้วงอวกาศเธออยากทำาอะไร พิรดา 
ตอบว่า เธออยากเห็นโลกจากบนนั้น

นีล อาร์มสตรอง มนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์บอกว่า
ความประทบัใจทีไ่ม่อาจลมืเลอืนได้เลยเมือ่อยูบ่นดวงจนัทร์ คอืการมอง
ย้อนกลับมายังโลก และได้เห็นว่าโลกเป็นดาวเคราะห์สีนำ้าเงินที่ดู
แสนจะบอบบาง

พิรดาบอกว่าเมื่อเห็นโครงการ AEX Apollo เธอไม่รีรอเลยที่จะ
กระโจนใส่ และถือว่าโชคดีที่หน่วยงานที่เธอทำางานอยู่ให้การสนับสนุน 
โดยเฉพาะเพื่อนๆ ในแผนกท่ีทำางาน ซึ่งให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
ทำาใหเ้ธอมีเวลามุง่มั่นหาขอ้มูลและควา้ชัยชนะไดส้ทิธิเ์ขา้ร่วมโครงการ 
AEX Global Space Camp และยังคว้าสิทธิ์ได้ตั๋วไปสู่ห้วงอวกาศอีก

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำานวยการ สทอภ. บอกว่า 
GISTDA จะใช้พิรดาเป็นตัวแทนในการรณรงค์เรื่องราวเก่ียวกับวิทยา
ศาตรแ์ละอวกาศใหก้บัเยาวชนไทยทัว่ประเทศหลงัจากทีเ่ธอกลบัมาจาก
ทรปิเดินทางสู่อวกาศ เพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจให้กบัเยาวชน ดร.อานนท ์
ยงับอกวา่ ประเทศเพือ่นบา้นเรามคีวามตืน่ตวัเรือ่งนีส้งูกวา่เรามาก เชน่
เวยีดนาม มาเลเซยี แมแ้ตฟ่ลิบิปนิส ์ผมเหน็ดว้ยวา่เยาวชนไทยไมม่แีรง
บันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือเรื่องราวของ
เทคโนโลยีเลย ประเทศเราขาดแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง

มีหลายเรื่องท่ีผมถามไถ่จากพิรดา ในช่วงเวลาส้ันๆ ท่ีฉกฉวย
ได้จากงานเล้ียงแสดงความยินดีให้กับเธอท่ีจัดข้ึนโดย GISTDA ผม
คิดถึงนวนิยายวิทยาศาตร์หลายเรื่องที่ผมชอบ ผมคิดถึงนักเขียนนิยาย
วิทยาศาสตร์ที่ผมโปรดปราน ไอแซก อาซิมอฟ ยุคหนึ่งรัสเซียและ
อเมริกาแข่งขันกันอย่างดุเดือดในโครงการเกี่ยวกับอวกาศ ก่อนจะ
เปลี่ยนมาเป็นความร่วมมือกัน ในปัจจุบันอวกาศมีผู้มาเยือนคนใหม่ที่
กำาลังใหค้วามสนใจและทุ่มเทอยา่งจริงจัง นั่นคือ จนี ซึ่งเมื่อปีทีผ่่านมา
เพิง่ส่งนักบนิอวกาศหญงิคนแรกข้ึนสู่ห้วงอวกาศอนัเวิง้วา้ง ประเทศไทย
กำาลงัจะมหีญงิไทยคนแรกทีไ่ดเ้ดนิทางสูห่ว้งอวกาศอนัเวิง้วา้ง เธอกำาลงั
จะได้ทำาความฝันให้เป็นจริง มองโลกจากห้วงอวกาศ พิรดา เตชะวิจิตร์ 
วิศวกรสาวจาก GISTDA  
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ธรรมดาในธรรมชาติ 
สงบ งา่ยงาม 
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DESTINATION
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เรื่อง / ภาพ : ทรงยศ
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ธรรมชาติ สงบ งดงาม

ผู้คนชาวพระนครมักจะชอบเดินทางไปพักผ่อนท่ี
หัวหินกันเป็นจำานวนมากในช่วงวันหยุด โดยเฉพาะ
หากเปน็วนัหยดุยาวเราจะไดเ้หน็ชาวพระนครกนัเต็ม
หัวหิน ที่นั่นทุกวันนี้เต็มไปด้วยโรงแรมที่พักมากมาย
ไม่เว้นแม้แต่คอนโดมิเนียมที่เกิดข้ึนเพื่อรองรับผู้มา
เยือน  หัวหินในวันหยุดนั้นคึกคักยิ่งนัก

มิตรสหายแนะนำาว่า หากอยากหนีคนกรุง
ที่มุ่งไปหัวหิน ให้ขับรถเลยหัวหินไปอีกสักราวหนึ่ง
ชั่วโมง ผ่านอำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปจนกระท่ัง
ถึงอำาเภอทับสะแก มีสถานที่พักค้างแรมแห่งหน่ึงท่ี
มชีือ่วา่ ณชิาวลิล ์มคีวามงดงามและสงบเงยีบเหมาะ
ต่อการมาพักผ่อนยิ่งนัก

ทำาตามคำาบอกกลา่วนัน้ แมจ้ะรูส้กึวา่เปน็การ
ขบัรถทีไ่กลเนือ่งจากไมคุ่น้ชิน แตเ่มือ่ลว่งเขา้สูบ่รเิวณ
ทีต่ัง้ของ ณชิาวลิล ์กน็บัไดว้า่คุม้คา่ ชุมชนโดยรอบยงั
สงบเงยีบและเปน็ธรรมชาต ิทราบมาวา่บรเิวณนีเ้ปน็
จุดหมายของบรรดานักเดินทางชาวสแกนดิเนเวียน
ที่ชอบความสงบเงียบและอากาศของประเทศไทย 
แถบนี้มีหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งที่สร้างขายให้กับ
บรรดาชาวสแกนดิเนเวียนที่หนีหนาวมาใช้ชีวิตท่ีน่ี
เป็นแรมเดือนเลยทีเดียว 

ณิชาวิลล์ มีห้องพักให้เลือกหลายแบบ ท้ังท่ี
เป็นตวัตกึทีท่กุห้องหนัหน้าเข้าหาทะเล ในแบบวลิล่า
ทีเ่ป็นบ้านชัน้เดยีวออกแบบคล้ายบ้านตากอากาศใน
สมัยเก่าแก่ของหัวหินสไตล์โคโลเนียล มีระเบียง
พักผ่อนกว้างขวางอยู่หน้าบ้าน มีทางเดินปูด้วยอิฐ
สีแดงทอดตัวผ่านหน้าบ้านไปหาชายหาดด้านหน้า 
ที่สงบเงียบและเป็นส่วนตัว น่าแปลกใจที่ห่างจาก
หวัหนิราวร้อยกโิลเมตร แต่ชายหาดและนำา้ทะเลของ
ที่นี่สวยงามกว่าหัวหินมาก นอกจากนั้นบริเวณนี้ยัง
ติดกับอุทยานแห่งชาติหาดวนกร จึงทำาให้สงบเงียบ
เหมาะแก่การพักผ่อน แต่หากเป็นคนที่ชอบความ
ครกึครืน้ประเภททีช่อบออกจากทีพ่กัไปดโูน่นนี ่หวัหนิ
ดูจะเหมาะกว่าที่จะขับรถเลยมาจนถึงที่นี่
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สถานที่แห่งนี้สร้างอยู่บน
สวนมะพร้าวเก่า นักออกแบบยังคงเก็บ
ต้นมะพร้าวบางส่วนไว้ประดับร่วมกับ
พืชเมืองร้อนหลายชนิดให้ความรู้สึก

สดชื่น
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บ้านหลังกะทัดรัด

ตัววิลล่าของณิชาวิลล์ออกแบบได้ลงตัว ไม่ได้
มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่หวือหวา แต่มุ่งเน้นท่ี
ความเรียบง่ายและลักษณะการใช้งาน ภายในแบ่ง
พื้นที่ใช้สอยไว้ได้อย่างลงตัว สองห้องนอน ส่วนนั่ง
เล่น ที่รับประทานอาหาร และส่วนครัว หากมาสอง
คนทาง ณิชาวิลล์จะล็อคในส่วนของห้องนอนเล็กไว้ 
บ้านหนึง่หลงัสามารถเขา้พกัไดส้ีค่น มองจากดา้นนอก 
หลังคาของบ้านใช้หลังคาไม้ให้ความรู้สึกอบอุ่น สถานท่ี
แห่งนี้สร้างอยู่บนสวนมะพร้าวเก่า นักออกแบบยังคง
เกบ็ตน้มะพรา้วบางสว่นไวป้ระดบัรว่มกบัพชืเมอืงรอ้น
หลายชนดิใหค้วามรูส้กึสดชืน่ไมว่า่จะมองจากตัวบา้น
ออกไปหรือมองอยู่ด้านนอก

ชายหาดด้านหน้าทอดตัวยาวสุดสายตา 
ด้านหนึ่งเป็นชุมชนพื้นถิ่น อีกด้านหนึ่ง
คือแนวป่าสนธรรมชาติที่สวยสงบของ
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร บริเวณ

ชายหาดด้านหน้าโรงแรมจึงสงบเงียบ
และเป็นธรรมชาติมาก
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วัตถุประสงค์ของงานออกแบบคือการแสดงความ
รู้สึกให้เสมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของผู้มาเยือน 
บรรดาข้าวของเครื่องประดับจึงเลือกใช้วัสดุที่ทำาจาก
ธรรมชาติและไม่ตกแต่งมากเกินไป มุ่งเน้นท่ีความ
เรียบง่ายสะอาด
ชายหาดธรรมชาติ

ชายหาดด้านหน้าน้ันทอดตัวยาวสุดสายตา ด้าน
หน่ึงเป็นชุมชนพื้นถ่ิน อีกด้านหน่ึงคือแนวป่าสน
ธรรมชาติที่สวยสงบของอุทยานแห่งชาติหาดวนกร 
บรเิวณชายหาดดา้นหนา้โรงแรมจงึสงบเงยีบและเปน็
ธรรมชาติมาก หากต่ืนแต่เชา้เดินตามชายหาดไปทาง
อุทยานแห่งชาติหาดวนกรจะได้ชื่นชมกับแนวป่าสน
และได้ยนิเสียงนกนานาชนิดรอ้งอยูใ่นปา่สนท่ีรม่ครึม้
แยกส่วน จัดวางอย่างลงตัว

เนื่องด้วยมีพื้นที่กว้างใหญ่ ตรงกลางยังปล่อยพื้นที่ไว้
เช่นท่ีเคยเป็นมาน่ันคือสวนมะพร้าว ท่ีซึ่งต้นมะพร้าว
เรียงเป็นแนว ฝั่งหนึ่งเป็นส่วนของวิลล่า อีกฝั่งด้าน
หนึ่งเป็นส่วนของพูลวิลล่าและอาคารเรสสิเดนซ์ ส่วน
สระว่ายนำ้าของวิลล่าตั้งอยู่ติดกับชายหาดสามารถ
ชื่นชมกับท้องทะเลและชายหาดด้านหน้าได้อย่าง
ใกล้ชิด
อาหารเลิศรส ใต้เงาสวนมะพร้าว

ส่วนของห้องอาหารวางตวัอยูร่มิสวนมะพร้าวเดมิทีย่งั
คงถูกเก็บไว ้ อาคารชั้นเดียวเปิดโล ่งรับอากาศ
ธรรมชาติ ตัวอาคารหลังเล็กติดกับชายหาดให้บริการ
อาหารเช้า ส่วนถดัมาให้บรกิารมือ้กลางวนัและคำา่ เรา
ฝากท้องกับที่นี่และไม่ผิดหวังกับอาหารที่เชฟปรุง
อย่างพิถีพิถัน ทั้งอาหารไทยและอาหารตะวันตก 
ห่างไกล สงบเงียบ เหมาะส�าหรับการพัักผ่อน

แม้จุดหมายปลายทางอย่างณิชาวิลล์จะดูเหมือนว่า
ต้องขับรถไกลแต่หากวางแผนการเดินทางโดยเลือก
จดุแวะท่องเทีย่ว หยดุพกัเป็นระยะกจ็ะช่วยทำาให้การ
เดนิทางและการนัง่รถไม่ยาวเกนิไป ออกจากกรงุเทพฯ 
ช่วงเช้าแวะกนิมือ้กลางวนัทีเ่พชรบรุ ีแวะหาขนมและ
กาแฟแถบหัวหินก่อนขับไปอีกราวหนึ่งชั่วโมงก็จะถึง
ณิชาวิลล์ ขากลับออกจากณิชาวิลล์ แวะไปเท่ียว
อุทยานแห่งชาติสามร ้อยยอดก่อนมุ ่งตรงกลับ
กรงุเทพฯ เช่นนีก้ไ็ม่ทำาให้การขบัรถทางไกลเป็นเรือ่งที่
น่าเบื่อ
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Ferrari California T 

หวนคืนสู่ยุคเทอร์โบ

Story By EDDY
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 ดูเหมือนจะยาวนานมาก แต่รถสปอร์ตคันสุดท้าย
ของ Ferrari ที่อยู่ในตลาด คือ รุ่นอะไร? หลายคนอาจจะ
หาคำาตอบไม่ได้ ถ้าไม่ใช่แฟนตัวยง แต่สำาหรับคนที่เล่นรถ
มานาน อาจตอบได้อย่างไม่ลังเลเลยว่า ‘ก็ F40 ไง’
 นบัจากเข้าสูย่คุทศวรรษที ่1980  ถอืเป็นยคุมดืของ
เครื่องยนต์เทอร์โบในตลาดรถสปอร์ตระดับหรู  อาจจะเนื่อง
ด้วยเหตุผลของความทนทาน การกินนำ้ามัน และการปล่อย
ระดับไอเสียที่มีมากเกินไป 
 แต่ในยุคใหม่ เม่ือ F1 หันกลับมาใช้เคร่ืองยนต์
เทอร์โบในรถแข่งอีกคร้ัง และเทอร์โบได้กลายเป็นความ
มหัศจรรย์แห่งทางออกสำาหรับผู้ผลิตรถยนต์ในการ
เบ่งกล้ามให้กับเครื่องยนต์ โดยที่ลดความจุกระบอกสูบลง 
ตามแนวคิด Downsizing ซ่ึงจะช่วยทำาให้เคร่ืองยนต์มีซีซี
น้อยลง แต่ผลิตแรงม้าได้มากขึ้น และนั่นทำาให้ยุคเทอร์โบ
ในตลาดรถยนต์กลับมาอีกครั้ง และ Ferrari ก็เดินตามรอย
นี้เช่นกัน
 การเริม่ตน้แนวคดินีข้อง Ferrari มข้ึีนกบัรถสปอรต์
รุ่นใหม่อย่าง California T ซ่ึงจะว่าไปแล้ว ก็ไม่ถึงกับใหม่
แกะกล่อง เพราะเป็นการปรับโฉมหรือไมเนอร์เชนจ์จากรุ่น
ดั้งเดิมที่เปิดตัวในปี 2008 โดย California T มาพร้อมกับ
ความเร้าใจของขุมพลังเทอร์โบ ซ่ึงตัว T ย่อมาจาก Turbo 
นั่นเอง และหลังคาแข็งแบบพับเก็บได้

 Ferrari เปดิเผยว่า การกลับมาสู่ยคุเทอรโ์บอกีครั้ง 
ถือเป็นการหวนคืนสู่ความรุ่งเรืองในอดีต ซึ่ง Ferrari เคยมี
รถสปอร์ตที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบหลายรุ่น และที่โด่งดัง เช่น 
GTO ท่ีเปิดตัวในปี 1984 และ F40 ท่ีเปิดตัวในปี 1987 และ
ท่ีสำาคัญเป็นเหตุการณ์ท่ีสอดคล้องกบับรบิทโดยรวมท่ีเกดิขึน้ 
ทัง้ในส่วนของตลาดรถยนต์ทีร่ถสปอร์ตจำาเป็นจะต้องมคีวาม
ประหยดันำา้มนัเพิม่ขึน้มลพษิลดลง แต่คงเรีย่วแรงเหมอืนเดมิ 
และการแข่งขัน F1 ในปีน้ีกม็กีารเปล่ียนกฎการแข่งขันให้มา 
ใช้เครือ่งยนต์เทอร์โบ หลงัจากทีเ่ลกิใช้มาตัง้แต่ ต้นทศวรรษที่ 
1990
 มาดูที่หน้าตาของตัวรถกันก่อน แม้ว่าจะเป็นการ
ปรับปรุงจากรุ่นด้ังเดิมท่ีเปิดตัวเมื่อ 6 ปีท่ีแล้ว แต่ทว่าก็มี
การปรับปรุงในหลายส่วนด้วยกัน และทำาให้ California T 
มีความโดดเด่นขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าใหม่ กันชนหน้า 
ล้อแม็กขนาด 19 นิ้วลายใหม่ หรือกันชนท้ายที่ได้รับการ
ออกแบบให้ดูสวยและสปอร์ตขึ้น
 ในส่วนของความสะดวกสบายก็ยังคงเดิม ด้วย
หลังคาแบบพับเก็บได้ของสปอร์ตรุ่นน้ีจะใช้เวลาเพียง 14 
วนิาท ีในการกางออกหรอืพบัเกบ็ โดยเป็นหลงัคาแบบ 3 ชิน้ 
หรอืท่ีเรยีกว่า RHT-Retractable Hard Top โดยมโีครงสร้าง
ผลิตจากอะลูมิเนียม มีนำ้าหนักเบา และเมื่อพับเก็บลงไป
ทางด้านหลังแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีใช้สอยของห้องเกบ็
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สัมภาระด้านท้ายมากนัก เครื่องยนต์ที่วางอยู่ทางด้านหน้า
ของตัวรถถูกลดขนาดลงทั้งในเร่ืองของความจุกระบอกสูบ 
และจำานวนลกูสบู แล้วใช้เทอร์โบขยบัเรีย่วแรงใกล้เคียงหรอื
มากกว ่าเครื่องยนต์ที่มีจำานวนสูบเยอะ หรือความจุ 
กระบอกสูบมาก แต่ไม ่ใช ้ระบบอัดอากาศ หรือพวก
เครื่องยนต์ NA-Normally Aspirated 
 สำาหรับเคร่ืองยนต์ที่นำามาใช้นั้น เป็นขุมพลังใหม่
แบบวี 8 3,900 ซีซี เทอร์โบคู่แบบ Twin-Scroll  จ่ายนำ้ามัน
เข้าสู่ห้องเผาไหม้โดยตรง สามารถผลิตกำาลังขับเคลื่อนออก
มาได้ 560 แรงม้า ที่ 7,500 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุดถึง 
76.9 กก.-ม. ที่ 4,750 รอบ/นาที ซึ่งแต่เดิม รุ่น California ที่
เปิดตวัในปี 2008 จะใช้เครือ่งยนต์ว ี8 4,300 ซซี ีไม่มเีทอร์โบ 
แต่ผลิตกำาลังออกมาได้เพียง 460 แรงม้าเท่านั้น
 และเพื่อให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทอร์โบอย่าง
ครบถ้วน ตรงกลางแผงมาตรวัดจะมีการติดตั้งชุดมาตรวัด
พิเศษ ที่เรียกว่ามาตรวัดดิจิตอล TPE หรือ Turbo Perfor-
mance Engineer แสดงผลการทำางานของเทอร์โบ โดย
จะมีฝั่ง TR หรือ Turbo Response และ TE หรือ Turbo 
Efficiency 

 การตอบสนองดีขึ้นอย่างชัดเจน ใช้เวลาเพียง 3.6 
วินาที (รุ่นเดิม 3.9 วินาที) ในการทำาอัตราเร่งจาก 0-100 
กิโลเมตร/ชั่วโมง และ 11.2 วินาทีสำาหรับ 0-200 กิโลเมตร/
ชัว่โมง สว่นความเรว็ปลายแตะตวัเลข 316 กโิลเมตร/ช่ัวโมง 
จากเดิมอยู่ที่ 310 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 การขับขี่ถือว ่าตอบสนองได ้ ท่ีอัตราส ่วนการ 
กระจายนำ้าหนักระหว่างด้านหน้าและหลังอยู ่ในระดับ 
47:53% ส่วนระบบช่วงล่างมาในแบบปรับระดับความหนืด
อัตโนมัติตามสภาพการขับโดยอาศัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ที่
พัฒนาโดยทาง Delphi ช่วยเพิ่มอรรถรสในการขับ และเพื่อ
ประสทิธภิาพในการเบรกทีด่ขีึน้ สำาหรบัรุน่นีจ้ะมเีบรกทีผ่ลติ
จากคาร์บอนเซรามิกเป็นอีกทางเลือก 
 Ferrari เผยโฉมคันจริงออกมาแล้วในงานเจนีวา 
มอเตอร์โชว์ 2014 เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะ
เริ่มวางขายอย่างเป็นทางการปลายปีนี้ กับราคาประมาณ 
200,000 เหรียญสหรัฐฯ  
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่เพียงนำาพามาซึ่งการถือกำาเนิด
ของอาชีพทีไ่มเ่คยมมีากอ่นบนโลกนีเ้ทา่นัน้ หากแตม่นัยงัทา้ทาย
ให้เราสร้างคำานิยามใหม่ๆ ให้กับพื้นที่การทำางานของมนุษย์ 
ที่เกี่ยวพันไปถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและระบบเศรษฐกิจ

Coworking space

Story by : Tanakanya Changchaitum
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Coworking space พูดง่ายๆ เลยก็คือพื้นท่ีการทำางาน
ทีค่นทำางานอสิระจากสาขาอาชพีต่างๆ หรอืกลุ่มหุ้นส่วนท่ีเพิง่
กอ่ตัง้บรษิทัเลก็ๆ ทีม่สีมาชกิกนัอยูไ่มก่ีค่น มาเชา่พืน้ทีร่ว่มกนั 
แล้วนั่งทำางานกันไปพร้อมคอมพิวเตอร์ laptop กันคนละ
เครือ่งสองเครือ่ง ตดิต่องานทางอเีมล ประชมุ video call ผ่าน
เครอืข่ายอนิเทอรเ์นต็ โดยแตล่ะพืน้ทีจ่ะม ีfacility เชน่ wifi ฟร ี
หอ้งครวัเลก็ๆ ทีก่นิอาหารกลางวนั ทีน่อนพกัผอ่น อา่นหนงัสอื 
ห้องประชุมเล็กๆ แตกต่างกันไปตามแต่สนนราคาค่าเช่า 

การเจรญิเตบิโตของกลุม่คนทำางานอสิระและพืน้ทีก่ารทำางาน
แบบ coworking space คือผลพวงจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ท่ีหยิบย่ืนอิสระทางเวลาและพื้นท่ีให้
กับบุคคลที่ใช้ความรู้ความสามารถผ่านการติดต่อสื่อสารกับ
นายจ้างหรือลูกค้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการพบปะ หรือ
การมีอยู่ทางกายภาพของพื้นที่สำานักงานอีกต่อไป

หากย้อนเวลาไปในประวัติศาสตร์ C-base ท่ีก่อต้ังข้ึนใน
เบอร์ลินในช่วงปี 1995 จัดได้ว่าเป็นหนึ่งใน Hackerspace 
ที่แรกของโลก ที่เป็นการก่อร่างสร้างตัวของชุมชนคนทำางาน
ด้านคอมพิวเตอร์มาร่วมแชร์พื้นที่ ความรู้ เทคนิค ซอฟท์แวร์
เร่ือยไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ความเคล่ือนไหวของการ
รวมตัวผู้คนจากสายงานอาชีพใกล้เคียงกันท่ีไม่ได้ทำางานให้
องค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ นำามาซึ่งการถือขยายตัวของ
พืน้ที ่coworking space ท่ีได้รบัความนิยมมากขึน้ไปพรอ้มๆ
กับสัดส่วนการเติบโตของคนทำางานอิสระและผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็น 42 West 24 ในนิวยอร์กท่ีมีพื้นท่ี
ทำางานราคาถูกให้เช่า ต้ังแต่โต๊ะไปจนถึงห้องท่ีเป็นสัดเป็น
ส่วนกว่าในขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปสำาหรับกลุ่มคนทำางานที่
อาจจะมสีมาชกิในทีมเยอะหน่อย  ในป ี2005 พืน้ท่ีท่ีใชค้ำาวา่ 
coworking space เรยีกตัวเองอยา่งเปน็ทางการถอืกำาเนิดข้ึน
ในซานฟรานซิสโกโดยมีโปรแกรมเมอร์ Brad Neuberg เป็น
ผูก้อ่ตัง้ พืน้ทีด่งักลา่วเปน็การสรา้งทางเลอืกใหก้บัคนทำางานที่
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ตอ้งการหนจีากบรรยากาศการทำางานในบรษิทัใหญท่ีไ่มเ่ปน็มติร 
และการทำางานทีบ่า้นทีบ่างทอีาจนา่เบือ่และทำาใหง้านไมเ่ดนิเทา่
ทีค่วร พืน้ทีด่งักลา่วตอ่มาเปลีย่นชือ่เปน็ Hat Factory ทีป่จัจบุนัมี
ผูเ้ชา่พืน้ทีเ่ปน็นกัพฒันาเวบ็ไชต ์7-8 ชีวติ ทำางานแบบ Working 
on their own, side by side ภายใตบ้รรยากาศการทำางานท่ีเปน็
กันเองเหมือนทำางานที่บ้าน แต่ไม่เงียบเหงาเท่า

ในเมืองไทยเองก็มีพื้นที่แบบ Coworking space อย่าง 
Hubba เอกมัย ที่มีพื้นที่แบ่งเป็นห้องๆ ให้เช่า พร้อมกับบริการ
อนิเทอรเ์นต็ฟร ีเครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่งปริน๊ทท์ีผู่ใ้ชจ้า่ยเงนิตาม
การใช้งาน โดยพื้นที่แบ่งให้เช่าแบบรายวัน 5-10 วัน รายเดือน 
ไปจนถึงรายปี และเช่นเดียวกับพื้นที่ coworking space อื่นๆ 
Hubba เสนอทางเลือกให้กับชาวฟรีแลนซ์ และกลุ่มคนท่ีเพิ่ง
ก่อตั้งบริษัทขนาดเล็กที่เบ่ือจะนั่งทำางานหรือนัดประชุมกันตาม
รา้นกาแฟทีบ่างทกีพ็ลกุพลา่น และแถมถา้นัง่นานกจ็ะดเูปน็การ
เอาเปรียบเจ้าของร้านเกินไปหน่อย ไม่นับว่าบางคนตั้งโต๊ะ
ประชุมลากเก้าอี้กันอย่างกับร้านเป็นออฟฟิศส่วนตัวยังไงยังงั้น 

ด้วยการเข้าถึง การส่งต่อข้อมูล การติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน
ที่เอื้อให้คนทำางานมีความเป็นอิสระมากขึ้น พวกเขาสามารถ
ทำาเว็บไชต์ ตั้ง page ในเฟซบุ๊ค แสดงผลงานของตนผ่านโลก
ออนไลน์ ในขณะที่ลูกค้าก็สามารถติดต่อกับผู้ทำางานอิสระได้
ง่ายดายขึ้นด้วยทางเลือกที่หลากหลายข้ึนกว่าเม่ือก่อน พื้นที่ 
coworking space จึงตอบโจทย์ในเรื่องความยืดหยุ่นและ
คล่องตัวของผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่อยากแบกรับภาระ
การเช่าพื้นที่สำานักงานราคาแพงในระยะยาว หรือคนทำางาน
อสิระทีแ่มต้อ้งการความเปน็อสิระมากแคไ่หน การตดิตอ่สือ่สาร
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนก็ยังเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ ไม่เพียง
แต่ในแง่มุมของการเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์เท่าน้ัน หากแต่
ยังเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่าย ชุมชนที่จะช่วยต่อยอดการ
ทำางานออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการพึ่งพากันภายใต้ความ
เป็นอิสระ สร้างความสมดุลไม่ให้ความเป็นอิสระกลายเป็น
ความโดดเดี่ยว และหยิบยื่นโอกาสในการเติบโตของชีวิตการ
ทำางานไปพร้อมๆ กัน

coworking space คือ
ผลพวงจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
ที่หยิบยื่นอิสระทางเวลา
แ ล ะ พื้ น ที่ ใ ห้ กั บ บุ ค ค ล
ที่ใช้ความรู้ความสามารถ
ผ่ านการติดต่อสื่ อสาร
กับนายจ้างหรือลูกค้าได้
โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน
การพบปะ หรือการมีอยู่
ท างกายภาพของ พ้ืนที่
สำานักงานอีกต่อไป
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ผู มา เยือน สา ธารณ รัฐ เช็ก   ( Czech   Republic )   ยอม มุง 

หมาย สํารวจ เมือง หลวง ของ ประเทศ อยาง ปราก   ( Prague )   อัน 

ได ชือ่ วา เปน หนึง่ ใน เมอืง ที ่สวย ทีส่ดุ ใน ยโุรป   แต ด ูเหมอืน วา ความ 

สวยงาม   โร แมน ติก ของ ปราก คง ไม เพียง พอที่ จะ ทําความ รู จัก 

เช็ก ได ลึก ซึ้ง หาก ใคร บาง คน ผาน เลย เมือง เล็กๆ   นา รักๆ   อยาง 

เช สกี้   ครุ มลอฟ   ( Cesky   Krumlov )   ไป 

 เร�่อง และ ภาพ :   ปยะ ลักษณ   นา คะ โยธ�น

เขต เมือง เกา ที่ อัด แนน ไป ดวย บาน เร�อน สไตล เรอ แนส ซอง ส และ บา รอคIn
Feature
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 เรื่อง / ภาพ   บารมี   เต็ม บุญ เกียรติ

มาดากัสการ
   

ดิน แดน วานร โบราณ และ พันธุ ไม แหง เทพนิยาย

Madacascar

PL  Feature
ลีเมอรหางแหวน นกเคาคิ้วขาว

จิ้งจกมาดากัสการ แบล็คแอนดไวทลีเมอร
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สาน ฝน ตนแบบ  สู ความ แรง บน ถนน จร�ง 

 นอกจาก การ บุก ตลาด รถยนต หรู ดวย เปา หมาย ใน 

การ ชิง สวน แบง ตลาด รถยนต ระดับ หรู ของ เม อร เซ เดส -เบนซ        

บีเอ็ มดับเบิล ยู   และ ออ ดี้ แลว   ทาง ดาน เล็ก ซัส   ยัง ขยับ แนว รุก 

สู ตลาด ซู เปอร คาร   ระ ดับ ไฮ เอน ด เชน กัน   ดวย ผลผลิต ใหม ที่ 

ตอง ใช เวลา นาน ถึง   4   ป นับ จา กการเป ดตวั ตนแบบ ใน ป   2005   

กวา ท่ี จะ กลาย มา เปน คนั จริง   พรอม ขาย ใน ตลาด   โดย แบรนด 

หร ูของ โต โย ตา จดัการ เผย โฉม ของ   LFA   ซ ูเปอร คาร หวัใจ ว1ี0   

ออก มา แลว   และ จะ มี การ ผลิต ออก มา เพียง   500   คัน เทานั้น 

สําหรับ ลูกคา ที่ มอง เห็น คุณคา ทั้ง ความ แรง   สมรรถนะ   และ 

ความ สวยงาม ของ รูป ลักษณ   ทั้ง ภายนอก และ ภายใน 

 ตอง บอก วา กวา จะ กลาย มา เปน คัน จริง สําหรับ ขาย   

โปร เจ็กต ซู เปอร คาร ของ เล็ก ซัส คัน นี้ ตอง ฝาฟน มรสุม หลาย 

ลกู เหมือน กนั   เพราะ นับ จาก เปด ตวั ตนแบบ โดย ใช ชือ่ เดยีวกนั 

นี้   เปด ตัว ใน ดี ทรอ ยต   มอเตอร โชว   2005   ทาง เล็ก ซัส ก็ เปด 

ไฟ เขยีว ใน การ พัฒนา ทันที   และ ตลอด ชวง ป   2006 - 2007   จะ 

เห็น ภาพ พราง ของ   สปอรต รุน นี้   ออก แลน บน สนาม ทดสอบ 

สาธารณะ ยอด นิยม ของ รถ สปอรต อยาง นูร บูร กริง   North   

Course   ที่ ประเทศ เยอรมนี   อยู เปน ระ ยะๆ 

LFA
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ที่สุด แหง งาน สราง ยน ตกร รม จาก   จากั วร   เต็ม เปยม ไป ดวย ความ ประณีต ใน 

การ ออกแบบ งาน สราง   ใสใจ ใน ทุก ราย ละเอียด อยาง แทจริง   จากั วร กลาว 

วา   “คุณ ตอง ไม เคย พบเห็น ยาน ยนต คัน ใด เฉก เชน นี้ มา กอน ”   มัน คือ จากั วร   

นิว   เอก ซ เจ   เครื่องยนต   5.0   วี   8   สามารถ พุง ทะยาน จาก   0   -   100   ภายใน   4.9   

วินาที   ถา คุณ ใจเด็ด พอ อัตรา เรง ของ เอ็กซ เจ คัน นี้ จะ ทําให คุณ ประทับ ใจ   ไม 

เชน นั้น คุณ อาจ จะ หวาดหวั่น เมื่อ กด คัน เรง ลง ไป 

 

 โครงสราง ตวั ถงั เปน อล ูม ิเนยีม โม โน ค ็อก   ใช เทคโนโลย ีชัน้ สงู ใน การ ผลติ ม ีสวน 

ผสม ของ แมกนีเซียม   และ อัลลอย ด ใน บาง จุด   มี ความ เบา และ แข็งแกรง 

 

 เสน สาย ของ เอ็กซ เจ ใหม  มี ลักษณะ พิเศษ บง บอก ถึง วิวัฒนาการ งาน 

ออกแบบยุค ใหม ของ จากั วร   โดย กระจก ดาน ขาง ที่ คลาย หยด นํา   เปน จุด 

เริ่ม ตน ความ เพรียว ของ ตัว รถ   สวน ดาน หนา นั้น มี ชวง ลอ กวาง   กระจัง หนาที่ 

แข็งแกรง   ลงตัว รับ กับ โคม ไฟ หนา แบบ ซีนอน   รถ คัน นี้ ออกแบบ ตาม หลัก 

อากาศ พลศาสตร ได ดี ที่สุด เทา ที่ จากั วร เคย มี มา 

 

 ขุม พลัง ของ เอ็กซ เจ คือ   เครื่องยนต เบนซิน   5.0   ลิตร   วี   8   ขนาด   385   แรงมา   

พรอม ระบบ ได เร็ คอิน เจ คชัน 

 

 8   ชั่ว โมง เต็มๆ   ที่ เรา มี โอกาส ได ครอบ ครอง เอก ซ เจ     มัน ไม สราง ความ ผิด หวัง 

ให แมแต นอย เลย   แม จะ ม ีชวง ตวั ถัง ท่ี ยาว   แต งาน ออกแบบ สามารถ ทําให เรา 

รูสึก วา มัน ไม ได เปน รถ ที่ คัน ใหญ จน เกิน ไป   กลับ กัน เรา กลับ รูสึก ได ถึง ความ 

ปราด เปรียว   เปน ซี ดาน ขนาด ใหญ ท่ี ให ความ รู สึก ของ ส ปอตร คาร   เมื่อ กาว 

เขาไป ใน หอง โดยสาร คณุ จะ สมัผสั ได ถงึ ความ ใสใจ ของ ผู ผลติ   คนั ที ่เรา ได มา นี ้

ภายใน ใช คารบอน ไฟเบอร รวม กับ หนัง แท ตดั เย็บ อยาง ด ี    การ ตกแตง ภายใน 

นี้ ลูกคา สามารถ เลือก วัสดุ ได   โดย มี ตัว เลือก ที่ หลาก หลาย ให   ระบบ ดิจิทัล ถูก 

นาํ มา ใช อยาง เตม็ ท่ี   นอก เหนือ ไป จาก การ สัง่ การ ระบบ ตางๆ   กับ หนา ปด แบบ   

Virtual   Instrument     จอ   Touch   Screen   แบบ   Dual   View   ผู ขบัขี ่และ ผู โดยสาร 

สามารถ มอง เห็น หนา จอ ได คนละ มมุ มอง ใน เวลา เดยีวกัน   ระบบ เอน็ เต อร เทน 

เมน ท ใช เครื่อง เสียง   Bowers   &   Wilkins   ขนาด   1200   วัตต     ให คุณภาพ เสียง 

ที่ ยอด เยี่ยม   หนา ปด เรือน ไมล ของ เอ็กซ เจ   เปน จอ กราฟฟค   บรรดา เรือน ไมล 

ทัง้ เขม็ วดั รอบ   ความเร็ว   อณุหภูม ิเปน กราฟฟค ท้ังหมด   ซึง่ จากั วร ออกแบบ ได 

อยาง สวยงาม หมดจด   อะ นา ลอ็ก หน่ึง เดยีว บน แดช บอร   คอื นากิา ท่ี ชอง ปรับ 

อากาศ   หลังคา เปนก ระ จก แบบ   Panoramic   Glass   Roof   

 

 จากั วร   นิว   เอ็กซ เจ   คัน น้ี สะดวก สบาย เมื่อ น่ัง ให คน อ่ืน ขับ ให   และ สุด สนุก 

เมื่อ อยู หลัง พวง มาลัย เอง   จากัวร   มา อยาง แตก ตาง   โดด เดน   และ เหนือ ชั้น 

อยาง แทจริง 

 

 สน ใจ จากั วร   นิว   เอ็กซ เจ   

 สอบถาม ราย ละเอียด ที่   บมจ .   ภัทร ลิส ซ�่ง   

 ฝาย การ ตลาด   โทร .   02   290   7575   ตอ   102 ,   423 ,   456 

 

 ขอบ ขอบคุณ 

 บ . จากั วร   คาร   ประเทศไทย 

 บ .   เอ เอ เอส   ออ โต   เซอรว�ส   จํากัด   ( ประเทศไทย ) 
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สถานการณว์ุน่วายในบา้นเมอืงชว่งทีผ่า่นมาพลอย
ให้เราอดดูคอนเสิร์ตนอกไปหลายรายการ รวมทั้ง
ศิลปินระดับตำานานอย่างอิริค แคลปตัน ไม่รู้ว่า
ยกเลิกไปเพราะกลัวอันตรายหรือหาสปอร์นเซอร์
ไม่ได้ แต่ใช่ว่าศิลปินทุกคนจะปฏิเสธเมืองไทยไป
ทัง้หมด อยา่งนอ้ยกม็บีรโูน ่มารส์ เดนิทางมาแสดง
ใหแ้ฟนเพลงชาวไทยไดป้ลาบปลืม้และสนกุสนาน
อย่างคุ้มค่าสมการรอคอย แถมยังมีข่าวทวีตรูป
ซื้อซีดีเถื่อนของตัวเองโชว์แฟนคลับทั่วโลกด้วย

บรูโน มาร์ส คนนี้ไม่ใช่ศิลปินระดับสามัญ
ธรรมดา ถือว่าอยู่แถวหน้าในฐานะนักร้องดังแห่ง
ยุคคนหนึ่ง อย่างน้อยรางวัลแกรมม่ีคร้ังล่าสุดใน
ตำาแหน่งนักร้องเพลงป็อปยอดเย่ียมจากอัลบ้ัม 
Unorthodox Jukebox ก็ช่วยการันตีช่ือเสียงของ 
เขาได้ชัดเจน เม่ืออัลบ้ัมชุดน้ีสามารถข้ึนถึงอันดับ 1 
บนชาร์ตเพลงยอดนิยมบิลล์บอร์ดในปีที่ผ่านมา 
เชน่เดยีวกบั Locked Out of Heaven และ When 
I Was Your Man สองเพลงฮิตที่ขึ้นถึงอันดับ 1 
ด้วยเช่นกัน

จากความสำา เ ร็จสู งสุดที่ ได้ รับ  ทั้ งที่  
Unorthodox Jukebox เพิ่งเป็นอัลบั้มชุดที่ 2 ของ
เขา ทำาใหบ้รโูน ่มารส์ กลายเปน็ศลิปนิช่ือดงัทีก่า้ว
ข้ามดาราป็อปพราวแสงทั้งหลาย ขึ้นมาประสบ
ความสำาเร็จด้วยภาพลักษณ์เรียบง่าย ใช้ดนตรีกับ
การแสดงสดที่สนุกสนานเร้าใจและเป็นกันเองกับ
ผู้ชมช่วยเสริมชื่อเสียง

ทั้งนี้เมื่อเทียบเสียงดนตรีป็อปร่วมสมัยทั่วไป คง
ยากจะกำาหนดแนวดนตรขีองบรโูน ่มารส์ไดช้ดัเจน 
เมื่อเสียงเพลงของเขาผสมผสานทั้งป็อป ร็อก โซล 
และอาร์แอนด์บีไว้ด้วยกันอย่างลงตัว จากกล่ินอาย
ของดนตรีย้อนยุคนำามาปรุงแต่งให้กลมกล่อม
ด้วยซาวด์สดใหม่ อาศัยจุดเด่นจากท่วงทำานอง
เร้กเก้ช่วยเติมความสดใสและมีชีวิตชีวา จนกลาย
เปน็ลายเซน็ของบรโูน ่มารส์ ตอ้งยอมรบัวา่มาจาก
ความสามารถของเขาอยา่งแทจ้รงิ ทัง้เสยีงรอ้งและ
เล่นเครื่องดนตรีได้หลายอย่าง ทั้งยังสามารถแต่ง
เพลงเองด้วย

ความสามารถและแนวเพลงอันหลาก
หลายของหนุ่มฮาวายวัย 28 ปีคนนี้เป็นผลมาจาก
อิทธิพลดนตรีของครอบครัว  เขามีพ ่อ เป ็น
มือเพอร์คัสชั่นชาวเปอร์โตริโก แม่เป็นนักร้องและ
นักเต้นรำาชาวฟิลิปปินส์ ชื่อบรูโน่ก็เป็นชื่อเล่นที่พ่อ
ตั้งให ้ตามนักมวยปลำ้าชื่อดังที่ชื่นชอบ บรูโน ่ 
ซานมาร์ตโิน่ ขณะทีช่ือ่จรงิคอื ปีเตอร์ จนี เฮอร์นาน
เดซ

ไม่เพียงโตมาในครอบครัวหลายเชื้อชาติ 
อิทธิพลทางดนตรีท่ีได้รับยังหลากหลายตามไป
ด้วย ผสมผสานระหว่างดนตรีของสองผิวสี โดย
เฉพาะจังหวะเต้นรำาสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นร็อก 
โซล หรอืเรก้เก ้ซึง่ส่งผลต่อแนวทางดนตรขีองบรโูน่ 
มาร์ส อย่างชัดเจน ผ่านการร่วมแสดงดนตรีกับ
ครอบครัวเรื่อยมา
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หลังจากสั่งสมประสบการณ์ดนตรีจน
เกินวัย ในปี 2003 หนุ่มน้อยบรูโน่ มาร์ส ก็มุ่ง
หน้าสู่แอลเอเพื่อสานฝันอาชีพนักดนตรี โดย
เริ่มต้นถากถางเส้นทางด้วยการเข้าร่วมทีม 
The Smeezingtons กับอารี เลวีน และฟิลิป 
ลอร์เรนซ์ รับจ้างแต่งเพลงและควบคุมการ
ผลติผลงานใหก้บัศลิปนิอืน่ๆ พรอ้มกบัมสีว่นใน
การรว่มรอ้งเพลงดว้ย จนชือ่ของบรโูน่ มารส์ เริม่
เป็นที่รู้จักในแวดวงดนตรี

จนถึงปี 2010 บรูโน่ มาร์ส มีโอกาส
ออกอัลบั้มแรก Doo-Wops & Hooligans ด้วย
แนวดนตรีที่ผสมผสานซาวด์หลากหลายตาม
อิทธิพลที่ได้รับมา โดยเฉพาะอาร์แอนด์บีแบบ
โอลด์สคูลกับจังหวะสนุกๆ ของเร้กเก้ เน้นซาวด์
ให้ติดหูง่าย ที่สำาคัญบรูโน่ มาร์ส ยังโชว์ฝีมือ
แต่งเพลงทั้งหมดร่วมกับเพื่อนจากทีม The 
Smeezingtons

เพียงแค่อัลบั้มแรกฝีมือของบรูโน่ มาร์ส 
ก็สามารถส่งให้ Doo-Wops & Hooligans ข้ึน
ถึงอันดับ 3 ในอเมริกา ด้วยยอดขายมากกว่า 
6 ล้านชุด พร้อมทั้งมีเพลงฮิตอันดับ 1 ถึง 2  
เพลง คือ Just the Way You Are และ 
Grenade ขณะที่ อีกฟากของแอตแลนติก
สามารถขึ้นถึงอันดับ 1 ในอังกฤษ รวมท้ังอีก
หลายประเทศในยโุรป นอกจากนีเ้พลง Just The 
Way You Are ยงัทำาใหบ้รโูน ่มารส์ สามารถควา้
รางวัลแกรมมี่นักร้องป็อปชายยอดเยี่ยมได้เป็น
ครั้งแรกด้วย

ตามกระแสความสำาเร็จของอัลบั้ม
แรก บรูโน่ มาร์ส ตระเวนเปิดคอนเสิร์ตอย่าง
ต่อเนื่องรอบโลกภายใต้ชื่อ The Doo-Wops 
& Hooligans Tour และได้รับการต้อนรับ

จากแฟนเพลงอย่างล้นหลามทุกเวที ไม่เพียง
เพลงฮิตท่ีทุกคนชื่นชม การแสดงของเขายัง
ได้รับเสียงชมเชยว่าสนุกสนานและเปี่ยม
สีสันอย่างเป็นกันเอง ด้วยความสามารถด้าน
เอ็นเตอร์เทนผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยม

หลงัเกบ็เกีย่วความสำาเรจ็จากอลับัม้แรก
และสร้างชื่อจากการทัวร์จนกลายเป็นขวัญใจ
ของแฟนเพลงทั่วโลก บรูโน่ มาร์ส กลับมาออก
อัลบั้มชุดท่ี 2 อีกครั้งในช่วงปลายปี 2012 แม้
จะมแีรงกดดนัจากอลับัม้แรกและความคาดหวงั
จากแฟนเพลง เขาก็ยังทำาอัลบั้ม Unorthodox 
Jukebox ออกมาไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม แถมยงัเปน็
ความสำาเร็จสูงกว่าเก่าเมื่ออัลบั้มชุดนี้ก้าวขึ้นถึง
อันดับ 1 พร้อมด้วยเพลงฮิตมากมาย ด้วยเสียง
เพลงที่มีสีสันร่วมสมัยมากขึ้น เต็มไปด้วยความ
สนุกสนานและท่วงทำานองติดหูง่ายเช่นเดิม

แน่นอน...ส่ิงท่ีตามมาหลังความสำาเร็จ
ของ Unorthodox Jukebox คือทัวร์รอบ
โลกครั้งใหญ่ในชื่อ The Moonlight Jungle 
Tour ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามจาก
แฟนเพลงเช่นเคย จนติดอันดับทัวร์ที่ทำาเงิน
สูงสุดในรอบปีท่ีผ่านมา และยังเปิดการแสดง
อย่างต่อเนื่องในทุกมุมโลกข้ามมาถึงปี 2014 
รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

ถึ ง ต อ น นี้ ไ ม ่ น ่ า แ ป ล ก ใ จ สำ า ห รั บ
ประสบการณ์อันชำ่าชอง แม้ด้วยวัยไม่ถึง 30 ปี 
กับความสำาเร็จท่ีได้รับ บรูโน่ มาร์ส ก็เสมือน
อัจฉริยะทางดนตรีที่มีเซ้นส์จับความนิยมของ
แฟนเพลงทั่วโลกได้อย่างแม่นยำา จนกลายเป็น
ศลิปินขวญัใจแฟนเพลงชาวไทยและผูช้มทัว่โลก
อย่างแท้จริง
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เรื่อง : รุ่งโรจน์ จุกมงคล
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บอง นับ เปอร์ ติ “ขอให้เจริญอาหาร” คำากล่าวอวยพร
ของชนชาติฝรั่งเศสก่อนทานอาหาร โดยส่วนตัวแล้ว
ไม่ค่อยชื่นชอบอาหารฝร่ังเศสเท่าไหร่นัก ด้วยรสชาติที่
เน้นหนักไปทางครีมที่ข้นมากๆ พร้อมกับพิธีรีตองของ
ธรรมเนียมของฝร่ังเศสค่อนข้างสูงราวกับว่าต้องแต่ง
ชุดราตรียาวเพ่ือไปทานอาหารสักม้ือหนึ่ง แต่ไม่ใช่ใน
ครั้งนี้ ณ เดอะยูจีเนียโฮเทลแอนด์สปา บรรยากาศ
แบบบ้านยุคโคโลเนียล ตกแต่งด้วยความคลาสสิค
ของยุคปลายศตวรรษที่ 19 ไว้อย่างลงตัว ด้วยของเก่า
สะสมของเจา้ของบา้น ซึง่ถกูตกแตง่ไวร้าวกบัรอตอ้นรบั
แขกผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น 

ห้องอาหารของที่ นี่ จัดแบ่ ง เป็นสองส่ วน  เดอะ 
ดี บี  แบรดลีย์ ไดน์นิ่ งรูม  ที่มาที่ ไปของ ช่ือห้องมี
แรงบันดาลใจมาจากชื่อของ มิชชันนารี แดน บีช 
แบรดลีย์ หรือคุณหมอบรัดเลย์ที่คนไทยคุ้นเคย เป็น
ห้องขนาดกะทัดรัด ตกแต่งให้สามารถปรับฟังก์ชั่นการ
ใช้ง่าย เป็นปาร์ตี้ขนาดเล็ก สัก 20 คนก็ได้ ส่วนเดอะ
เจงเฮอเลาจน์ (The Zheng He Lounge) ห้องอาหาร
ส่วนที่สอง มาจากช่ือของนักเดินเรือผู้ย่ิงใหญ่ชาวจีน 
“เจงเฮอ” สามารถมานั่งดื่มเคร่ืองดื่มแก้วโปรด หรือส่ัง
อาหารจานหลกั หรอืของหวานตามชอบในแบบสบาย ๆ 

ส่วนเมนอูาหารนัน้ขอเลอืกแนะนำาซฟีูด้ อาหารจานปลา
ด้วยรสชาตคิวามอร่อย แคลอรีต่ำา่ อดุมไปด้วยโอเมก้า 3 
จานแรกเป็นปลาหิมะเสิิร์ฟมากับซอสแชมเปญ (Pan 

Seared Marinated North Atlantic Snow Fish Fillet 
with fragranced pearl vegetable and champagne 
cream sauce) ปลาหิมะ หรือ Sable fish หรือ Black 
cod เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลนำ้าลึก อากาศเย็น เนื้อ
ปลาจึงอุดมไปด้วยไขมัน สามารถนำาไปทำาอาหารได้
หลากหลาย รสชาติอร่อย เป็นที่นิยมเป็นอย่างสูง ส่วน
จานที่สองนั้น หอยเชลล์เสิร์ฟมากับซอสดอกกะหลำ่า
เนือ้มสูผสมกบักลิม่หอมจางๆ ของวาซาบ ิ(Pan Seared 
Alaskan Deep Sea Scallop served with lightly 
cauliflower wasabi mousseline) ผนวกกับความ
เข้มข้นของเนื้อซอสแบบหนักๆ ตัดกับรสชาติเบาๆ ของ
เนื้ อหอยเชลล ์ ได ้ เป ็นอย ่ างดี  เติม เต็มรสชาติ
ให้อาหารจานนั้นครบรสพอดี 

ข้อดีของอาหารฝรั่งเศสสมัยใหม่อีกอย่างหนึ่งคือ ให้
ความสำาคัญกับเวลาในการปรุงอาหารให้ส้ันท่ีสุด เพื่อ
คงรสชาติให้มากที่สุดด้วย Pan Seared หรือการจี่ การ
แนบอาหารในกระทะด้วยความร้อนสูง ทำาให้พื้นผิว
อาหารชั้นนอกสุกอย่างรวดเร็ว เพื่อเก็บรสชาติดั้งเดิม
ไวใ้ภายใน พรอ้มกบัเพิม่ความกรอบผิวอาหารด้านนอก 
เพิ่มสีสัน เวลาทานก็สามารถสัมผัสได้ถึงความนุ่มของ
เนื้อหอยเชลล์ด้านใน 

เดอะเจงเฮอเลาจน์ แห่งเดอะยูจีเนีย รอคอยผู้มาเยือน
เพื่อค้นพบเสน่ห์ของรสชาติอาหารและบรรยากาศ
ย้อนยุคที่มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริง

Bon appetite

ยูจีเนียThe

เจงเฮอ เลาจน์

Eugenia
by chef mam
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ขอบคุณ
คุณธิติมา พุฒตาล
เชฟประจักษ์ โชติช่วง
เจ้าหน้าที่โรงแรม The Eugenia

เวลาเปิดบริการ
7.00-10.00, 12.00-24.00
โทรศัพท์ 02 259 9011-18
www.theeugenia.com
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เทศกาลเก็บองุ่น
GranMonte

Pick of the Season

ขอขอบคุณ
FYI
Granmonte Vineyard & Wines
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อากาศปลายฤดูหนาวต้นเดือนกุมภาพันธ์บนภูเขาแถบ
ย่านอำาเภอปากช่องกำาลังเย็นสบาย โดยเฉพาะที่ไร่องุ่น
กราน-มอนเต้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหุบเขาอโศก ตัวไร่มีความ
สูงจากระดับนำ้าทะเลประมาณ 350 เมตร อุณหภูมิยาม
เยน็เหมาะอย่างยิง่ทีจ่ะทำากจิกรรมกลางแจ้ง ในช่วงเวลา
นีข้องทกุปีไร่องุน่แห่งนีจ้ะจัดงาน Pick of the Season ขึน้ 
ในปีนี้กำาหนดธีมในการจัดงานไว้ว่า อีสานคลาสสิค

รู้จักกับ กราน-มอนเต้
ไร่องุน่กราน-มอนเต้ มพีืน้ทีป่ลกูองุน่ประมาณ 90 ไร่ เพาะ
ปลูกองุ่นสายพันธุ์ต่างๆ มีทั้งสำาหรับทำาไวน์แดง ไวน์ขาว 
และกินสด องุ่นที่ใช้ในการผลิตไวน์และจำาหน่ายในไร่
ทั้งหมดปลูกเองภายในไร่ทั้งหมด ภายในไร่ยังมีส่วนของ 
ร้านจำาหน่ายไวน์ ทีพ่กัรวมทัง้ห้องอาหารด้วย กราน-มอนเต้ 
วินยาร์ด แอนด์ ไวน์เนอรี่ ดำาเนินการโดยครอบครัว
โลหิตนาวี โดยมีคุณวิสุทธิ์ โลหิตนาวี เป็นหัวเรือใหญ่ ไร่
องุ่นเริ่มเปิดทำาการมาตั้งแต่ปี 2541 ปี 2544 ไวน์ตัวแรก
ของกราน-มอนเต้ถือกำาเนิดขึ้น
ไวน์ ของกราน-มอนเต้
ปัจจุบันทั้งไวน์แดงและไวน์ขาวของกราน-มอนเต้ 
เดินทางไปกวาดรางวัลระดับนานาชาติมาแล้วหลายตัว 
คุณนิกกี้หรือวิสุตา โลหิตนาวี ไวน์เมกเกอร์หญิงคนแรก
และคนเดียวของประเทศไทย ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง 
Oenologist Vineyard & Winery Operation Director 
ของกราน-มอนเต้ เป็นหนึ่งในผู้สร้างสรรค์ไวน์คุณภาพดี
ของกราน-มอนเต้
เก็บองุ่น
ในช่วงเดือนนี้ของทุกปีถือเป็นช่วงเก็บเกี่ยวองุ่นของไร่ 
เย็นยำ่าที่ลานกว้างด้านหน้าทางเข้าของห้องอาหารจัดตั้ง
เวทีมีการแสดงจากเยาวชนที่ทางไร่สนับทุนเรื่องทุน
การศึกษามาเปิดการแสดงเล็กๆ ให้กับแขกที่มาร่วมงาน
ได้ชม ผสมผสานกับพิธีการอีกเล็กน้อย ซึ่งทางไร่ได้
มอบเงินสนับสนุนเพื่อการกุศลกับหน่วยงานสำาคัญที่
ดำาเนินการเร่ืองสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่

ในช่วงคำ่าคืนเป็นการแนะนำาสปาร์กลิงไวน์ ท่ีมี 
ชื่อว่า กราน-มอนเต้ เครมองต์ ให้ได้ชิมรส พร้อมด้วย 

2013 Sakuna Syrah Rose’ ไวน์โรเซ เจ้าของรางวลั Blue 
Gold จาก Sydney International Wine Competition 
2014 มาเปิดให้กบัแขกทีม่าร่วมงานได้ชมิรสชาต ิบอกได้
คำาเดยีวว่ายอดเยีย่ม นอกไปจากนัน้ยงัมวีงดนตรรีุน่ใหญ่ 
บลูแซฟไฟร์ส ซึ่งเป็นการรวมกันเฉพาะกิจของนักดนตรี
มอือาชพีและนกัดนตรมีอืสมคัรเล่นทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในแวดวง
ธุรกิจซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าของไร่ บรรยากาศเป็นไป
อย่างสนุกสนานก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้ายไปพักผ่อน
เพื่อตื่นมาแข่งขันเก็บองุ่นกันในช่วงเช้าตรู่

เราตืน่แต่เช้ากลบัมายงับรเิวณไร่องุน่อกีครัง้ องุน่
ปลูกเรียงเป็นแนวยาว เรียงแถวอย่างเป็นระเบียบ แดด
ยามเช้าปลายฤดูหนาวอบอุ่น มองไปสุดสายตาเห็นเขา
ช้างหมอบ เจ้าของไร่ประกาศกฎกติกาให้กับผู้แข่งขันได้
ทราบ ก่อนจะให้ผู้เข้าแข่งขันประจำาตามแถวองุ่นของ
แต่ละทีม มองดูส่วนใหญ่มากันเป็นแบบครอบครัว 
กิจกรรมดำาเนินไปอย่างสนุกสนาน ในวันหยุดสุดสัปดาห์
ท่ามกลางธรรมชาตทิีส่วยงามของไร่องุน่ หลงัจากเกบ็องุ่น
เสร็จก่อนตรวจนับเพื่อประกาศผู้ชนะ แต่ละทีมต้อง
ส่งตัวแทนเล่นเกมส์ รวมทั้งแข่งขันดื่มไวน์จากโพร่อน 
เหยือกขนาดเล็กท่ีมีปากแหลมยาวคล้ายกานำ้า โดยให้
คะแนนจากลักษณะของสายไวน์ท่ีเทออกมา เวลาที่ใช้ 
โดยจะหกัคะแนนหากหกหรอืกระเซน็ออกจากปาก เป็นที่
สนุกสนานของกองเชียร์ ก่อนจะปิดงานลงด้วยการ
รับประทานมื้อเที่ยงและประกาศรางวัลผู้ชนะ

ไวน์ ไม่ใช่ของใหม่ แต่กว่าจะเข้าใจเรื่องไวน์ได้
ถ่องแท้ ก็อาจจะเมาพับ หรือกระเป๋าแฟบเสียก่อน

เครื่องด่ืมไวน์เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย
นานแล้ว เกือบสิบปีที่ผ่านมานี้ ไวน์ เป็นเครื่อง ด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีได้รับความนิยมจากนักด่ืมชาวไทยและ
ขยายวงกว้างขึ้นตลอดมา แต่ท่ามกลางความนิยม
ของนักด่ืมไวน์น้ันโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไวน์นำาเข้า
จากต่างประเทศ ในเมืองไทยมีไวน์เนอรี่ฝีมือคนไทย
ทีท่ัง้ปลกูองุน่และผลติไวน ์โดยสามารถสรา้งสรรคร์สชาติ
ไวน์เป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ เช่น ไวน์ที่ถือกำาเนิด
จากกรานมอน-เต้ วินยาร์ดแอนด์ไวน์เนอรี่ เขาใหญ่ 
นครราชสีมา ประเทศไทย

ไวน์เป็นเครื่องดื่มที่มีความซับซ้อน ถือได้ว่า
เป็นเมรัยที่เก่าแก่ของโลก
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ต้องขอกล่าวออกตัวกันก่อนนะครับว่า เนื้อหาในฉบับนี้ผมมี
เจตนาที่จะให้ความรู้กับทุกท่านเกี่ยวกับแก้วไวน์สัญชาติไทยว่า
มคีณุภาพไมไ่ดด้อ้ยไปกวา่แกว้ไวน์ของนอกและไมม่ส่ีวนได้ส่วน
เสียกับแก้วไวน์ Lucaris แต่อย่างใด ตอนซื้อแก้วเขาก็จ่ายเต็ม
ครบั แตต่อ้งการใหท้กุทา่นทีช่อบดืม่ไวนไ์ดม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบั
เร่ืองแก้วมากข้ึน และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากท่านไปเดิน
เจอในงานทีเ่กีย่วกบัไวน ์และแกว้ไวนย์ีห่อ้นีม้าเปดิบธูใหท้ดลอง
ชิมเพือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพของแกว้ ทา่นกจ็ะไดส้มัผสักบัตวัทา่น
เองว่าชอบหรือไม่ชอบ 

แต่ถ้าหากท่านทำาธุรกิจร้านอาหารหรือร้านไวน์บาร์ ผม
แนะนำาว่าแก้วไวน์ของ Lucaris ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีทีเดียว 
เพราะลงทุนไม่สูง แต่ใช้งานได้คุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียว แต่ใน
วงการโลกของแก้วไวน์ พีใ่หญ่สดุกต้็องยกให้แก่แก้ว Riedel จาก
ประเทศออสเตรียเป็นพี่ใหญ่ ถือกำาเนิดในปี 1673 โดย 
นาย Johann Christophe Riedel และส่งต่อมรดกให้ 
ลูกหลานจนล่วงเลยมาถึง 11 รุ่นจนถึงปัจจุบัน การเน้นการผลิต
ด้วยมือในยุคแรกๆ และมีการออกแบบแก้วไวน์สำาหรับพันธุ์องุ่น
โดยเฉพาะทัง้พนัธุอ์งุน่ไวน์แดงและไวน์ขาว แชมเปญ ไวน์พอร์ท 
ไวน์เชอร์ร่ี รวมไปถึงแก้วสำาหรับเหล้าลิเคียวร์จนถึงแก้วนำ้า 
แก้วรีเดลในยุคแรกๆ แพงมาก จนมีคำากล่าวที่ว่า เซียนไวน์
ทั้งหลายจะล้างแก้วรีเดลด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่ยอมให้คนอื่นล้าง
โดยเฉพาะภรรยา เพราะถ้าหากเธอทำาแก้วแตกโดยมิได้ตั้งใจ 
ท่านอาจจะเผลอไปพลั้งปากตำาหนิด้วยความโมโห ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุให้ท่านเจ็บตัวได้โดยไม่รู ้ตัว แต่ในปัจจุบันมีรุ ่นที่ราคา
ไม่แพงมากออกมาทำาตลาดด้วย เนื่องจากเป็นตลาดกลุ่มที่ใหญ่
และกำาลงัขยายตวั สาเหตทุีร่าคาถกูลงเนือ่งจากใช้เครือ่งจกัรผลติ

แก้วไวน์ Lucaris เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท Ocean 
Glass ของไทยกับบริษัท  Toyo-Sasaki  Glass และ

แก้วไวน์นั้น สำ�คัญไฉน (2) เรื่อง : อานนท์ วงษ์เชียง
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ดีไซเนอร์ชาวเยอรมัน นาย Martin Ballendent การผลิตใช้เทคโนโลยีของ
เยอรมัน โดยเน้นในด้านความใสของเน้ือแก้ว ความทนทานในการใช้งานใน
ระดับหนึ่ง และที่สำาคัญที่สุดคือ การสะท้อนกลิ่นและรสของไวน์ผ่านทาง
ประสาทสัมผัสทางกลิ่น และประสาทรับรสทางลิ้น สองจุดนี้นี่แหละครับที่เป็น
จุดตายสำาคัญที่คอไวน์จะเลือกซื้อแก้วไวน์ไว้ใช้ส่วนตัวหรือให้บริการแก่ลูกค้า 
นอกเหนือไปจากราคาที่เป็นตัวตัดสินใจในลำาดับแรก สำาหรับแก้วไวน์ Lucaris 
มกีารออกแบบมา 3 รุน่ คอื Bangkok Bliss ความหมายคอื สวรรค์ของกรงุเทพฯ 
ทีม่คีวามหลากหลายทัง้ความคลาสสคิและสง่างามของเมอืง แก้วรุน่นีม้ทีัง้หมด 
7 ประเภท แบ่งเป็น Bordeaux, Burgundy, Cabernet, Chardonnay, Ries-
ling, Champagne, Aqua ส่วนรุ่นต่อมาคือ Tokyo Temptation ความหมาย
โดยรวมคอื เสน่ห์อนัยัว่ยวนของโตเกยีว เมอืงทีม่คีวามหลากหลายและทนัสมยั
สำาหรับคนวัยหนุ่มสาวและเมืองท่ีมีชีวิตชีวาในยามคำ่าคืน สัญลักษณ์ของเมือง
ของนักธุรกิจและผู้คนท่ีมีรสนิยม มีแก้วด้วยกัน 6 ประเภท ได้แก่ Bordeaux, 
Burgundy, Cabernet, Chardonnay, Riesling และ Champagne รุน่สดุท้าย
ได้แก่ Shanghai Soul เมืองที่ผมอยากไปเที่ยวชมมากที่สุดในขณะนี้ เมืองที่มี
ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเร็วที่สุดในขณะนี้ ได้รับแรงบันดาลใจใน
การออกแบบจากความหรูหราอย่างเหลือเชื่อของเมืองน้ี ซึ่งเน้นสำาหรับไวน์
ในระดบัพรเีมยีมโดยเฉพาะ และยงัมแีก้วสำาหรบัเครือ่งดืม่ประเภทอืน่ๆ ด้วย  มี
แก้วทั้งหมด 11 ประเภท ได้แก่ Bordeaux, Burgundy, Cabernet, Chardon-
nay, Riesling, Champagne, Beer, Grappa, Martini, Cognac, Liquer  จาก
ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นก็พอจะเป็นข้อมูลให้ท่านที่สนใจจะเลือกซื้อแก้วไวน์ ไว้
เป็นข้อมูลในเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจ และหากมีโอกาสก็อย่าลืมลองขอ
ชิมทดสอบตามบูธที่เขาเปิดให้ชิมก็ได้ครับ สุดท้ายน้ีผมก็มีเคล็ดลับในการล้าง
แก้วไวน์มาฝากทุกท่านด้วยครับ แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

1.ก่อนล้างแก้ว อย่าลืมล้างมือก่อนนะครับ 2.ล้างแก้วด้วยนำ้าอุ่น ไม่ต้องใช้นำ้ายาใดๆ 

ทั้งสิ้น ใช้ฟองนำ้าเช็ดบริเวณปากแก้วให้สะอาด 3.ควำ่าแก้วบนผ้าลินินให้แห้ง 4.ถือแก้วใน

ลกัษณะควำา่แก้วลง ถอืบนหม้อต้มนำา้เพ่ือให้ไอนำา้เข้าสู่ตวัแก้วจนเตม็พ้ืนผวิด้านใน 5.ใช้

ผ้าไมโครไฟเปอร์ 2 ผนืหรอืผ้าลนินิทีไ่ม่เป็นขนกใ็ช้ได้ครบั 6.ใช้มอืซ้ายจบัทีฐ่านแก้ว โดย

มีผ้าหุ้มอยู่ในลักษณะนี้นะครับ 7.ใช้ผ้าเช็ดกระเปาะแก้วด้านในให้ลึกถึงก้นแก้ว และให้

ทั่วถึง 8.ในขณะที่เช็ดแก้วอย่าหมุนหรือบิดแก้วไปด้วย เพราะแก้วจะแตกได้เพราะ

แรงบดิ 9.ดมกลิน่ภายในแก้ว ว่าไม่มกีลิน่แปลกปลอมหรอืกลิน่อบัชืน้จากผ้า

เช็ดแก้ว 10.ดื่มไวน์อย่างมีความสุขกับแก้วที่สะอาดด้วยมือคุณเอง
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           นาโนโฟลว์เซลล์ เอจี และบอช เอ็นจิเนียริ่ง จีเอ็มบีเอช ประกาศจัดตั้งความ
ร่วมมือ โดยเป็นการดำาเนินโครงการร่วมกันครั้งแรกระหว่างบริษัทลูกของโรเบิร์ต บอช 
จีเอ็มบีเอช กับ นาโนโฟลว์เซลล์ เอจี เพื่อเดินหน้าพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์สำาหรับ
รถยนต์สปอร์ต ควอนท์ อี-สปอร์ตลีมูซีน (QUANT e-Sportlimousine)  ระบบขับเคลื่อน 
nanoFLOWCEL(R) ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกของโลกท่ีงานเจนีวา มอเตอร์ โชว์ เมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา
 ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2003 นาโนโฟลว์เซลล์ เอจี  ได้เปิดตัวรถยนต์สปอร์ตรุ่น 
La Vecchia ซึ่งมาพร้อมกับหลาย ๆ โปรโตไทป์ของรถยนต์  แต่กลับไม่ได้รับการตอบรับ
เทา่ทีค่วร ในป ี2014 นี ้ นาโนโฟลวเ์ซลล ์เอจ ีและบอช เอน็จเินยีริง่ จเีอม็บเีอช จงึวางแผน
ร่วมกันสำาหรับพัฒนา ควอนท์ อี-สปอร์ตลีมูซีน ด้วยการเอาลูกผสมเดิมกลับมาเล่นและ
ออกแบบให้มันลงตัวกับสมัยนิยมมากขึ้น 

ภายในมาพร้อมกับการออกแบบที่เหนือชั้นกว่าเพื่อตอบสนองต่อความสะดวก
สบายมากยิง่ขึน้ คอนโซลกลางถกูปรบัระยะใหสู้งขึน้เลก็นอ้ย มาพรอ้มกบัระบบ infotain-
ment ทีต่อบสนองทกุความบนัเทงิภายในรถยนต์ รองรบัทุกซอฟแวรไ์มว่า่จะเปน็ Android 
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หรือ iOS ซึ่งสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมรถในขณะที่รถอยู่ห่างออกไป หรือ
ตั้งค่าการควบคุมสภาพภูมิอากาศภายในรถยนต์ก็ได้เช่นเดียวกัน

ทีส่ำาคญัคอืรถสปอร์ตตัวน้ีจะผลิตมาพร้อมกบัเทคโนโลย ีnanoFLOWCEL   นุน
ซิโอ ลา เวคเคีย ผู้ก่อต้ังและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาของนาโนโฟลว์เซลล์ เอจี เน้นยำ้าถึง
ความสำาคัญของความเป็นพันธมิตรครั้งนี้ โดยกล่าวว่า “ในอีกไม่กี่เดือนและไม่กี่ปีข้าง
หน้า เราจะร่วมงานกับหุ้นส่วนพัฒนาระบบ ซึ่งก็คือ บอช เอ็นจิเนียริ่ง จีเอ็มบีเอช เพื่อ
เดนิหน้าการพฒันาและการทดสอบ QUANT e-Sportlimousine ให้ผ่านการยอมรบัใน
ระดับสากล การเปลี่ยนแปลงรถต้นแบบที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อน nanoFLOWCEL(R) 
สู่ยานยนต์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานท่ัวโลก นับเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ เรามั่นใจว่า
จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้โดยร่วมมือกับพันธมิตรท่ีแข็งแกร่งและมี
ประสบการณ์อย่างบอช เอ็นจิเนียริ่ง”

สำาหรับเคร่ืองยนต์น้ันจะสามารถให้แรงม้าลงล้อท่ีราว ๆ 912 แรงม้ากับ
เคร่ืองยนต์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าน่ันเอง โครงการท่ีว่าน้ีจะสำาเร็จมากน้อยแค่ไหน คง
ต้องติดตามดูกัน แต่ถ้ามันถูกผลิตออกมาจำาหน่ายจริงเมื่อไร คงเพิ่มสีสันให้กับวงการ 
ซูเปอร์คาร์ไม่น้อย
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