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ฤดูร้อนปีนี้ร้อนอย่างชนิดที่เรียกว่าดุเดือด ทุกคนล้วนอยากเสาะแสวงหา
สถานท่ีพักผ่อนหลบร้อน ฉบับน้ีเราจึงนำาเร่ืองราวของทะเลมาฝากกัน มีท้ัง
เรื่องราวของอันดามันเหนือ รวมไปถึงสถานที่พักแห่งใหม่ท่ีบางเสร่ซึ่ง 
อยูไ่มไ่กลจากกรงุเทพฯ ในสว่นของยานยนตเ์รามทีัง้ New Camry, BMW X4, 
Audi R8 ไมเ่วน้แมแ้ตเ่รือ่งราวของรถขนาดใหญอ่ยา่ง Army Truck จาก MAN 

ตน้ปนีีป้ระเทศเลก็ๆ อยา่งเนปาลทีพ่ืน้ทีข่องประเทศเกอืบท้ังหมดเปน็ภเูขาสูง 
ถกูพลงัของโลกทีป่ลดปลอ่ยออกมาในรปูของแผน่ดนิไหวตดิตอ่กนัถงึสองครัง้  
มีขนาด 7 กว่าริกเตอร์ทั้งสองคร้ัง โดยทิ้งช่วงห่างกันเพียงแค่สองอาทิตย์
เท่านั้น นับเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
ชาวเนปาลได้ตามช่องทางที่หลากหลายจากหน่วยงานต่างๆ 

ธรรมชาตเิปลีย่นแปลงอยา่งทีเ่ราคาดไมถ่งึ ภยัจากธรรมชาตนิบัวนัจะรนุแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องดำาเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ขอให้ 
ทุกท่านเพลิดเพลินกับเรื่องราวที่เรานำามาฝากในฉบับนี้

พิภพ กุนาศล
กรรมการผู้จัดการ

เจ้าของ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
252/6 ชั้น 29
อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร.0 2290 7575, 0 2693 2288

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ทิพย์สุดา คืนคง
เมธี คุ้มเผ่า
ณัฐติกาญจน์ ธรรมธรสิริ
บรรณาธิการ
ทรงยศ กมลทวิกุล

ควบคุมการผลิต
นฤมล ลือประเสริฐ
พิสูจน์อักษร
พรพรหม บุญถนอม

ออกแบบดำาเนินการผลิต
ทรงยศ กมลทวิกุล
โทร.08 1855 1146
E-mail : k.songyot@gmail.com 
ข้อเขียน บทความ เป็นความคิดเห็น
ส่วนตัวของผู้เขียนโดยตรง ห้ามนำา
รูปภาพ หรือข้อเขียนไปเผยแพร่ 
หรือพิมพ์ซำ้าโดยมิได้รับอนุญาต

8  New Model
14  Feature
20  Destination
26  Art & Culture
30  World Of Motor
34  Super Car
38  World
42  Dine
44  Wine
46  People

In
si

de



4    PL

โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 12,591 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 562 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

4.67 จากปีก่อน อีกท้ังบริษัทมีกำาไรข้ันต้นจากสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวน 668 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 อย่างไรก็ดี กำาไรจากการขายสินทรัพย์ 

ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงานได้ลดลง จำานวน 75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 156 เม่ือเปรียบเทียบ

กับงวดเดียวกันของปี 2556 จึงมีกำาไรอยู่ท่ี 140.12 ล้านบาท และได้อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.17 บาท 

ทั้งนี้บริษัทได้อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ  

1 หุ้นสามัญใหม่ที่ราคา 3 บาท พร้อมผู้จองซื้อ RO ได้รับสิทธิวอร์แรนท์โดยไม่คิดมูลค่า 

โดยมีนายโพธิพงษ์ ล�่าซ�า ประธานกรรมการ และนายสาระ ล�่าซ�า 
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนายพิภพ กุนาศล 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ เข้าแถลงผลการด�าเนนิงานแก่ผูถ้อืหุน้

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง 
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 

ประจ�าปี 2557

News
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โฟล์คสวาเกนเผยโฉมรถตู้เชิงพาณิชย์ โฟล์คสวาเกน 
ท6ี (Volkswagen T6) อยา่งเปน็ทางการ มาพรอ้ม
กับดีไซน์ทันสมัยและเทคโนโลยีที่จำาเป็นครบ

แม้จะมีมิติตัวถังใหญ่โตตามรูปแบบของรถแนวนี้  
แต่รูปโฉมภายนอกโดดเด่นด้วยการใช้กรอบไฟ 
ทรงเหลี่ยมเข้ากับกระจังทรงเรียวบาง ช่องดัก
อากาศถูกขยายให้ใหญ่ข้ึน บ้ันท้ายดูเรียบง่าย  
เส้นสายตรงไปตรงมาและมีสปอยเลอร์ขนาดเล็ก
ในตัว อีกทั้งยังจัดคู่สีย้อนยุครำาลึกความหลัง

เครื่ องยนต์ เป็นบล็อกดี เซล TDI  2.0 ลิตร
เจนเนอเรชั่นใหม่ซึ่งพัฒนาให้มีความทนทานและ
ใช้งานได้ยาวนาน พละกำาลังมีให้เลือกใช้ตั้งแต่  
84 แรงม้าไปจนถึง 204 แรงม้า ลูกค้ายังสามารถ
เลือกเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร พละกำาลัง 150 
แรงม้า และ 204 แรงม้าได้อีกด้วย

โฟล์คสวาเกน ที6 พร้อมเปิดให้ลูกค้าในเยอรมนี
จับจองเป็นประเทศแรก สนนค่าตัวเริ่มต้นที่  
23,035 ยูโร

ปีนี้รองเท้ารุ่นสุดไอคอนิคตลอดการของ Nike 
อยา่ง Nike Air Force 1 ไดถ้กูแปลงโฉมใหม้คีวาม
เป็นพรีเมี่ยมยิ่งข้ึนไปอีก ด้วยการใช้สี All-Red 
ทั้งรองเท้า พิสูจน์ให้เห็นกันไปเลยว่าเทรนด์ 
สนกีเกอรส์แีดงยงัไมห่ายไปไหนงา่ยๆ และรองเทา้
รุน่นีก้ด็พูเิศษมากจรงิๆ ดว้ยวสัดทุีใ่ชเ้ปน็หนงักลบั
ทัง้หมดสำาหรับตวั Upper รวมถงึทกุสว่นตา่งๆ ของ
รองเท้าที่เป็นสีแดงทั้งหมด คงจะไม่เกินไปนัก ถ้า
เราจะบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้ดูดีมีระดับ มีราคา และ
โฉบเฉีย่วสดุๆ ใสไ่ปไหนรบัรองวา่ตอ้งมแีตค่นมอง 
รองเท้ารุ่นน้ีมีวางจำาหน่ายที่ Sneaker Politics  
ในราคา $100 USD หรือ 3,260 บาท

Red Is Hot

Volkswagen T6

คุณรู้หรือไม่ ทางหลวงที่ดีที่สุดของโลกที่มีชื่อว่า AUTOBAHN  

ที่ไม่กำาจัดความเร็ว ปัจจุบันมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 12,917 กิโลเมตร

Apple Watch
นี่คือนาฬิกาที่อยู่ในความสนใจของผู้คนเกือบ
ทั้งโลก มีผู้ตั้งคำาถามว่านาฬิกาจาก Apple  
จะมีอายุอยู่ในตลาดได้นานแค่ไหน ยังไม่มีใคร
ตอบได้ รู้แต่ว่าคนรุ่นใหม่จำานวนมากสนใจ
เพียงแค่เมื่อไหร่พวกเขาจะได้ครอบรองมัน

งานนาฬิกา Baselword ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็น
สดุยอดงานนาฬกิาระดบัโลก ครัง้ลา่สดุทีผ่า่นมาคงไมม่ใีคร 
เถยีงวา่ การเปดิตวันาฬกิาทีเ่ปน็ทีพ่ดูถงึทีส่ดุคอื Rolex รุน่ 
Yacht-Master 2015 ตวัใหมล่า่สดุ ใชเ้ชือ่รุน่วา่ “Everose”

“Everose” มาพร้อมกับตัวเรือนสีดำาเข้ม ประกอบกับหน้าปัด 
สีดำาล้วน ตรงส่วนแหวน Bezel รอบหน้าปัด เป็นแบบ 
ใหมล่า่สดุสดีำาเชน่กนัเรยีกวา่ Black Ceramic Bezel สลบั
กับสี Bronze ที่อยู่บนตัวเรือน มองปราดเดียวรู้ได้เลยว่า 
นีค่อืนาฬกิาขอ้มอืทีเ่ท ่ดเูขา้กนักบัชวีติลยุๆ ของผูห้ลงใหล
ชีวิตกลางแจ้ง แต่ก็สามารถใส่ในชีวิตประจำาได้อย่าง
สบายๆ

สายคล้องทำาจากยางคณุภาพด ีใน Yacht-Master รุน่ใหม่นี้
ทำาออกมาทั้งหมด 2 ขนาดด้วยกัน หน้ากว้าง 40mm และ 
37mm เคสของนาฬิกาใช้ระบบ Yacht-Master Oyster 
Case ท่ีการันตีความทนทาน สามารถกันนำ้าได้ลึกกว่า 
100 เมตร ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น ดูจากสีสันที่ใช้ทำา 
โครงสร้างการดีไซน์และวัสดุอุปกรณ์แล้ว Yacht-Master 
ตัวนี้ต้องทำาให้นักเล่น Rolex ไม่อาจละสายตาจากมันได้
โดยง่าย

ROLEX เปิดตัวนาฬิกาข้อมือรุน่ Yacht-Master ตัวใหม่ล่าสุด 
Update
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NewToyota Camry

โตโยต้า คัมรี ่2015 
Minor Change

ปรบัเปลี่ยน เพ่ิมเติม
โตโยต้าเริ่มต้นปี 2015 ด้วยการส่งคัมรี่ใหม่ 
Minor Change ลงสู่ตลาด คัมรี่ถือได้ว่าเป็น
รถตลาดระดบัแถวหนา้รุน่หนึง่ของเมอืงไทย  
การปรับเปล่ียนคร้ังน้ีทำาให้หน้าตาของคัมร่ี 
โฉบเฉี่ยวขึ้น แม้ว่าหากสังเกตกันจริงๆ  
สิง่ทีเ่ปลีย่นมากทีส่ดุคอืสว่นดา้นหนา้ในสว่น
ของไฟหน้า กระจังหน้า ซึ่งปรับเปลี่ยนใหม่ 
ดูลงตัวและทันสมัยขึ้น โดยเฉพาะในรุ่น
ไฮบริดที่เรานำามาทดสอบ ลักษณะด้านข้าง
ยังคงเดิม บั้นท้ายเติมรายละเอียดเล็กน้อย

เครือ่งยนต์มีให้เลือกหลากหลาย
เครื่องยนต์ของคัมรี่ Minor Change มีให้
เลือกหลายรุ่น แต่เครื่องตัวใหม่ล่าสุดคือใน
รุน่ 2.0 ซึง่มาพร้อมเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ระบบ
หัวฉีดนำ้ามันแบบ D-4S Direct Injection 
สำาหรับตัวไฮบริดยังคงเป ็นเครื่อง 2.5  
ที่ทำางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า

คันที่ เรามีโอกาสได้ทดลองขับเป็นตัวท็อปสุดที่จัดเต็มด้วย
เทคโนโลยีมากมาย อาทิ ระบบเตือนสายตามุมอับ (Blind Spot 
Monitor) เซนเซอร์ตรวจจับที่แสดงผลบริเวณกระจกมองข้างทั้ง
สองด้าน ระบบควบคุมไฟสูง AUTO ระบบเตือนให้รักษาตำาแหน่ง
รถเมื่อเบี่ยงออกนอกเลน ที่ชาร์จแบตอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สาย

ภายในห้องโดยสารของรุ่นไฮบริด ตกแต่งด้วยโทนสีดำาดูเข้มขลัง 
เหมาะกับรถในระดับน้ี สำาหรับใครท่ีเป็นแฟนของโตโยต้าก็คงไม่ต้อง
คิดมาก ในตลาดคู่แข่งขันในระดับเดียวกันคือ ฮอนด้าแอคคอร์ด 
และนิสสันเทียน่า ซึ่งแต่ละรุ่นก็มีกลุ่มของตนเอง มีคุณสมบัติที่ 
โดดเด่นแตกต่างกันไป แน่นอนวา่ในห้วงยามนี้คัมรี่ยอ่มต้องได้ชัย
ในเรือ่งของความสดใหมไ่ป ทา่มกลางภาวะตลาดทีค่อ่นขา้งซบเซา

จากการได้ทดลองขบัคมัรี ่ไฮบรดิใหม่ เราประทบัใจกบัความนุม่นวล 
และการทรงตัวที่ดีของช่วงล่างที่ปรับแต่งมาได้ลงตัว อัตราเร่งของ 
เครื่อง 2.5 กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำางานประสานกันได้อย่างราบรื่น  
น่าเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสทดสอบเครื่องยนต์ตัวใหม่อย่างรุ่น 2.0 
ที่มีมาพร้อมระบบหัวฉีดนำ้ามันแบบ D-4S Direct Injection 

การปรับโฉมแบบจัดเต็มของคัมรี่คราวนี้จะได้รับการตอบรับดี 
แค่ไหนคงต้องติดตามกันต่อไป แต่ใครที่กำาลังคิดจะเปลี่ยนรถ
และมองหาซีดานระดับบนอยู่ คัมรี่ Minor Change เป็นตัวเลือก
ที่น่าสนใจ

New Model

สนใจ New Camry
สอบถามรายละเอียดได้ที่

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด

โทร. 0 2290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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BMW X4 เปิดตัวตลาดในเมอืงไทยมาได้สกัพกัใหญ่แล้ว เราเช่ือว่า
หลายคนคงได้มีโอกาสยลโฉมและรับรู้ข่าวคราวของ BMW X4 
กันมาบ้างแล้ว รุ่นนี้เป็นรุ่นนำาเข้าเครื่องยนต์ 2.0d Turbo 190 
แรงม้า เกียร์ 8 สปีด สามารถทำาความเร็ว 0-100 Km. ได้ในเวลา 
0.8 วินาที สำาหรับนำ้าหนักตัวและขนาดของ X4 นับว่าไม่ธรรมดา
เลยทีเดียว

X4 เป็นส่วนผสมระหว่าง X3 และ X5 รวมทั้งยังนำาเอา 
บางอยา่งจาก X6 มาประกอบรวม เครือ่งยนต ์X Drive ของ BMW 
ขับสนุกและมีคุณภาพสมตามมาตรฐานของ BMW รวมไปถึง
ระบบชว่งลา่งทีส่ดุยอดอยูแ่ลว้สำาหรบั BMW ระบบควบคมุรถเปน็
แบบสี่ล้ออิสระ ทำาให้การควบคุมรถในช่วงความเร็วต่างๆ ทำาได้
อย่างดีบนทุกสภาพพื้นผิวถนน 

X4 นำาเข้ามาขายเพียงสีเดียวคือสีแดงสดใส โดดเด่น
สะดุดสายตา ด้วยรูปทรงที่เป็น SUV คูเป้ แม้ว่าจะมีขนาดตัว 
ที่ใหญ่แต่ความลาดเอียงตอนท้ายของตัวถังทำาให้ได้ความรู้สึก 
ที่เพรียวและไม่ดูเทอะทะ

เนื่องด้วยเราไม่ใช่นักทดสอบรถมืออาชีพ เราเพียงทำา
หน้าท่ีเสมือนเป็นผู้ใช้รถท่ัวไป ความรู้สึกหลังพวงมาลัยบอกได้เลย
วา่สบาย ตอบสนองการขบัขีแ่ละควบคุมรถได้อยา่งง่ายดาย ไมว่า่ 
จะเป็นแฟน BMW หรือไม่ใช่ เมื่อได้เห็นเจ้า X4 สีแดงสดใสคันนี้
ก็ยากที่จะไม่เหลียวมองมัน

  

BMW X4

New Model

สนใจ BMW X4
สอบถามรายละเอียดได้ที่

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด

โทร. 0 2290 7575 ต่อ 102, 423, 456

ขอขอบคุณ
BMW ประเทศไทย
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ยาโคว์บา  ฟิลีน 
ยาโคว์บา ฟิลีน เป็นมอเตอร์ ไซค์ดีไซน์ ท่ี

ออกแบบโดยนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า 

ยาโคว์บา กัลล์ นักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับ

โลก เขาเป็นผู้หนึ่งที่ออกแบบรถที่มีชื่อเสียงไว้

ในแวดวงมอเตอร์ไซค์มากมาย ผลงานล่าสุด

เขาได้แสดงฝีมือในการออกแบบรถให้กับ ฟิลีน 

มอเตอร์ไซค์เคิล ในชื่อของ ยาโคว์บา ฟิลีน โดย

รถรุ่นนี้จะผลิตขึ้นเพียง 50 คันเท่านั้น 

เป็นที่แน่นอนว่าคุณต้องมีเงินเหลือ และ

คลั่งไคล้มอเตอร์ไซค์ดีไซน์เอามากๆ เพราะ

สนนราคาของเจ้ายาโคว์บา ฟิลีน ตั้งไว้ท่ีคันละ 

2.8 แสนเหรยีญสหรฐั ตกเปน็เงนิไทยกร็าว 9.2 

ล้านบาท

ยาโคว์บา ฟิลีน ใช้เครื่องยนต์ 3 สูบ 

800 ซีซี 170 แรงม้า เฟรมรถทำาจากไทเทเนียม 

อะลูมิเนียม และคาร์บอนไฟเบอร์ ราคาขนาดนี้

สำาหรบัรถมอเตอร์ไซค์หนึง่คนั คงต้องมเีงนิเหลอื

จริงๆ และต้องเหลือเยอะมากเสียด้วย

FELINE
Bike



กระเบนราหู /ภาพ : วันเฉลิม รักษ์ศรีสุข
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อนดามัน
The

Andaman Sea
 จากทะเลไทยสู่มรดกโลก

เรือ่ง/ภาพ บารมี เต็มบุญเกียรติ

Feature
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 ทอ้งทะเลของเมอืงไทยนอกจากจะสวยงามแลว้ ยงัสมบรูณ์
ไปดว้ยสรรพชวีติตา่งๆ มากมาย มากพอทีเ่ราจะนำาเสนอพืน้ทีน่ีใ้หก้บั
องค์กรยเูนสโก เพือ่ขอบรรจุทะเลอนัดามนัของไทยใหเ้ป็นทะเลทีเ่ป็น
สมบัติของคนทั้งโลก เพื่อช่วยกันคุ้มครองและปกป้องให้ทะเลยังคง
งดงามสืบต่อไป
 ยูเนสโก้จัดหมวดหมู่มรดกโลกแบ่งไว้ด้วยกัน 2 ประเภทคือ
ทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ในบ้านเรามีด้วยกันท้ังส้ิน 5 แหง่ คอื 
1.แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 2.นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
และเมืองบริวาร 3.เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร 4.ผืน
ปา่ดงพญาเยน็-เขาใหญ่ 5.เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ทุง่ใหญ่-หว้ยขาแขง้ 
โดยที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ยังไม่มีมรดกโลกทางธรรมชาติ 
ที่เป็นมรดกโลกทางทะเลเลย
 พืน้ที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวดั
ชายฝั่งอันดามันได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ไปจนถึงสตูล 
ประกอบด้วยอทุยานแห่งชาต ิ17 แห่งและเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า 1 แห่ง 
ได้ถกูหลอมรวมเป็นแนวต่อเนือ่งกนั เป็นหนึง่เดยีวเพือ่เสนอเป็นมรดกโลก  
หากมองตามแนวทิศเหนือ-ใต้ พื้นที่เริ่มต้นตั้งแต่แนวปากแม่นำ้า
กระบุรี  ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายูยาวลงไปตาม 
แนวชายฝั่งจนจรดพรมแดนไทย-มาเลเซีย คิดเป็นระยะทางราว 937 
กิโลเมตร
 ทั้งหมดนี้ถูกเรียกว่าพื้นที่ชีวภาคอันดามันแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 นิเวศภูมิภาค อย่างนิเวศภูมิภาคป่าชายเลนและ
กลุม่เกาะชายฝัง่ตอนบน นเิวศภมูภิาคหมูเ่กาะทะเลลกึตอนบน นเิวศ
ภมูภิาคชายหาด และปา่สนัทรายชายฝัง่ตอนกลาง นเิวศภมูภิาคอา่ว
พังงา นิเวศภูมิภาคป่าชายฝั่งและกลุ่มเกาะรังนกตอนล่าง และนิเวศ
ภมูภิาคหมูเ่กาะทะเลลกึตอนลา่ง ซ่ึงแตล่ะนเิวศกม็คีวามโดดเดน่และ
มีความหลากหลายสูง
 ความสำาคัญของแต่ละนิเวศมีมาก อาทิ นิเวศภูมิภาค 
หมูเ่กาะทะเลลกึตอนบนนัน้ ประกอบด้วยหมูเ่กาะสมิลินัและหมูเ่กาะ 
สุรินทร์ ที่ไม่ได้โดดเด่นเพียงแค่ความสวย มันถูกรวมเอาความ 
หลากหลายของชนิดพันธุ์ที่พบเจอเข้าไปด้วย เส้นทางนี้นักท่องเที่ยว 
ที่ชอบดำานำ้า เรียกกันว่าเส้นทางอันดามันเหนือ 
  เมือ่ไม่นานมานีม้โีครงการ Andaman Sea World Heritage 
Project ขึ้น เป็นโครงการที่รวบรวมอาสาสมัคร ช่างภาพใต้นำ้าอาชีพ 
และนักดำานำ้าที่มีทักษะด้านการถ่ายภาพเพื่อเดินทางไปเก็บภาพมา
ประกอบข้อมูลทางวิชาการ เพื่อเตรียมจัดส่งข้อมูลให้กับองค์การ 
ยเูนสโก เส้นทางแรกทีเ่ราเลอืกคอือนัดามนัเหนอื โดยตระเวนไปตาม
จุดเด่นๆ ของหมู่เกาะสิมิลัน อีกทั้งยังได้ทำาเรื่องขออนุญาตพิเศษเพื่อ
เข้าดำานำ้าในจุดดำานำ้าแฟนตาซีรีฟ ซึ่งปิดมานานนับสิบปี ที่นั่นแม้จะ
ปิดมานานและดูมีสิ่งมีชีวิตเกาะติดที่สวยงาม      
  ทว่าหากอยากจะเปิดจุดดำานำ้านี้อีกครั้งจะต้องจัดการ
แผนการดำานำา้ให้ได้ตามมาตรการคือ มกีารแจ้งล่วงหน้า ระบุจำานวน

คนและต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่มากพอเพ่ือไม่ให้
จุดเปราะบางเหล่านี้จากไปก่อนเวลาอันควร แต่หากยังไม่
สามารถควบคุมจำานวนได้ตามที่ควร ทางออกที่ดีที่สุดก็คือ
การปิดแบบไม่มีกำาหนด บริเวณนี้มากมายไปด้วยกัลปังหา 
และปะการังอ่อนหลากหลาย มีกองหินตั้งตระหง่านกลาง
นำ้าและตกแต่งด้วยสีสันของเหล่าปะการังอ่อนสีสดๆ สลับ
กบัปะการงัถ้วยสเีขยีว นำา้ใสจนมองไปได้สดุสายตา ปลาทีน่ี้ 
มทีัง้ปลาสวยงามทีส่สีดๆ อยูใ่นแนวปะการงัตดิพืน้ทราย กบั
ปลากลางนำา้ทีม่กัเป็นปลาล่าเหยือ่ เวลาทีฝ่งูนกัล่าเข้าโจมตี
ฝงูลกูปลาเลก็ๆ เกดิเป็นภาพแวววบัสะท้อนจากปลาตวัเลก็ๆ 
ทีห่นตีาย แหวกไปมาเป็นทางมนัเป็นฉากชวีติทีเ่ราสามารถ
เหน็ได้เป็นปกตใินแทบทกุไดฟ์ของการดำานำา้ ส่วนปลาสสีวย 
ทีไ่ม่ค่อยคุน้คนกม็กัจะว่ายหลบไปตามซอกหลบืของปะการงั
และกิ่งก้านของกัลปังหา แต่บางชนิดก็ไม่ได้สนใจพวกเรา 
ที่แฟนตาซีรีฟมันเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงสิบปี
ที่แล้ว เพราะความหลากหลายแบบที่เห็นนี้ลดน้อยถอยลง
ไปทุกๆ วันในจุดดำานำ้าอื่นๆ
 อีกจุดที่ต ้องทำาเรื่องขออนุญาตดำานำ้าคือเกาะ
หนึ่ง ทรายบนเกาะเม็ดละเอียดมาก แนวทรายขาวยาว ป่า
ชายหาดที่สมบูรณ์มองไปเห็นต้นรักทะเลใบสีเขียวสดใส 
เสน่ห์ของสิมิลันคือหินที่โดนสายนำ้ากัดเซาะและผ่านแดด
ผ่านพายุ จนเกิดเป็นหินรูปทรงแปลกตา ส่วนใต้นำ้านั้นใน
แนวปะการงัเตม็แน่นไปด้วยฝงูปลากะรงัจ๋ิว หรอืทีน่กัดำานำา้
ชอบเรียกว่าปลาทอง จริงๆ ในจุดที่เปิดให้ดำานำ้าเราพบเห็น
มันได้ไม่มากเหมือนเมื่อสิบปีท่ีแล้ว แต่ที่เกาะหนึ่งเราว่าย
ไปเพยีงไม่กีเ่มตรกม็ฝีงูปลาเหล่านีน้บัหมืน่ๆ ตวั สสีนัส้มสด
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ของพวกมันทำาให้โลกใต้นำ้าดูมีชีวิตชีวา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ยามทีต่วัผูเ้จ้าของฮาเรม็ไล่ทำาหน้าทีส่บืทอดเผ่าพนัธุ ์มนัจะว่ายไป 
กลางนำ้าและพุ่งเข้าหากันอย่างรวดเร็ว ไม่นานนักก็จะตามไปท่ี 
ตัวเมยีตวัอืน่ๆ หนึง่ฝงูใหญ่ๆ ทีไ่ด้เหน็นีห้ลายร้อยตวั แต่อกีส่วนหนึง่
ที่ดูน่ากลัวคือสาหร่ายใบมะกรูด ซึ่งในบางจุดนั้นขึ้นคลุมปะการัง
และพอมนัยดึพืน้ทีไ่ด้สำาเรจ็ปะการงักจ็ะไม่สามารถสงัเคราะห์แสง
ได้และค่อยๆ ตายไป 
 จุดดำานำ้าขึ้นชื่อของเส้นทางนี้ได้แก่ เกาะบอน เป็นเกาะ
ที่พบเจอปลากระเบนราหูได้บ่อยๆ เกาะบอนฝั่งที่นิยมดำานำ้า ม ี
สองอ่าวคัน่กลางด้วยสนัหนิทีท่อดยาวลงห้วงลกึ  วนันัน้ผมไต่ระดบั
ลงไปรอทีก่ลางสนั ตรงความลกึราวยีส่บิเมตร เป็นจดุทีม่กีลัปังหาใหญ่
ขึน้อยูส่องสามต้น เรามกัจะไปรออยูบ่รเิวณนี ้สภาพแวดล้อมรวมๆ 
ตรงแถวนี ้ปะการงัอ่อนเป็นแบบสตีุน่ๆ ออกเทานำา้ตาล และส่วนใหญ่
จะเป็นผนังหิน ข้อดีคือเวลามีกระแสนำ้าเราสามารถดำาอีกฝั่งได ้
แต่เรามกัหยดุรออยูแ่ถวๆ ความลกึยีส่บิเมตร ซ่ึงทีค่วามลกึเท่านีเ้รา
จะอยู่ใต้นำ้าได้นานราวๆ หนึ่งชั่วโมง
 ในมวลนำ้าสีคราม ร่างขนาดใหญ่ของกระเบนราหูเคลื่อน
ผ่านมา แม้จะมีขนาดใหญ่มาก แต่ในนำ้าบางครั้งตัวมันก็กลมกลืน 
ไปกับความเวิ้งว้าง หากมันอยู่ลึกกว่าเราสีเข้มๆ บนหลังนั้น ส่วน 
สขีาวท่ีท้องช่วยมนัพรางกายจากผูล่้า ในยามทีม่นัอยูใ่กล้ผวินำา้ วนันัน้
ผมได้เจอกระเบนราหถูงึ 4 ตวั ม ี 2 ตวัทีว่่ายไล่ตามกนัและม้วนไป
มาหากันคล้ายการแปรขบวน มันอาจเป็นการเกี้ยวกันและพื้นที่นี้
อาจเป็นแหล่งรวมฝูง เรายังได้ไปดำานำ้าในที่ต่างๆ มากมาย และ
กลับมาดำาปิดทริปที่นี่อีกครั้งในวันกลับ และในไดฟ์สุดท้ายเราได้
เจอฉลามวาฬยกัษ์ใหญ่ใจดปีลาขนาดใหญ่สดุแห่งท้องทะเล ครัง้นี ้
เราเจอที่ความลึกเพียงไม่ก่ีเมตร นักดำานำ้าทั้งที่ดำานำ้าลึกและท่ีดำา
สน็อกเกิลต่างว่ายตามดูร่างใหญ่ยักษ์นั้น แม้จะเป็นฉลามวาฬท่ี
ตวัยาวแค่ 4 เมตรแต่ขนาดทีใ่หญ่กว่าเรามากกท็ำาให้เป็นกำาไรชวีติ
ของคนที่พบเจอ 
  เกาะบอนจึงเป็นจุดที่พบปลาใหญ่ทั้งสองชนิดได้บ่อยๆ 
เพราะจากรายงานจากอดตีเป็นหนึง่จุดดำานำา้ของทะเลไทยทีพ่บเจอ
พวกเขาได้และอกีแห่งคอืกองหนิตาชยั ซึง่ทัง้บอนและตาชยัจัดเป็น
อกีหนึง่ความหลากหลายของนเิวศภมูภิาคหมูเ่กาะทะเลลกึตอนบน
 ไมไ่กลกนัมากนกัทางเกาะสรุนิทรแ์มจ้ะโดนภยัจากภาวะ
โลกร้อนทำาให้ปะการังแข็งที่เคยสมบูรณ์ตายไปอย่างมากมาย แต่
ในปัจจุบันเริ่มมีตัวอ่อนของปะการังลงเกาะ เวลาและการควบคุม
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่พอเหมาะอาจเป็นความหวังที่จะทำาให้เกาะ
แห่งนี้กลับมาสวยงามอีกครั้ง แต่ถึงแม้ปะการังจะตายไปมาก 
แต่ทว่าที่แห่งนี้ยังมีปลาที่หลากหลาย และเป็นปลาที่แตกต่าง
จากทางฝั่งอันดามันใต้ 

  เกาะห้าใหญ่ หินม่วงหินแดง ซึ่งเป็นหน่ึงในนิเวศ
ภูมิภาคหมู่เกาะทะเลลึกตอนล่างก็มีพื้นท่ีท่ีคล้ายคลึงกัน คือ
เป็นกองหินลึกและเกาะห่างไกลฝั่ง มีธาตุอาหารสมบูรณ์ ใน
ช่วงปีหลงัๆ มานีม่กีารพบเจอกระเบนราหรูวมฝงูกนันบัสบิตวั
และในบางเวลานกัดำานำา้ได้พบประสบการณ์สดุแสนประทบัใจ
เมือ่ฉลามวาฬปลาใหญ่สดุแห่งท้องทะเลมาพบเจอกบักระเบน
ราหู กระเบนใหญ่สุด โดยมีการสะพรั่งของแพลงก์ตอนที่เป็น
อาหารอันโอชะของพวกมันเป็นเสมือนแม่เหล็กท่ีดึงดูดให ้
พวกมันมา
 ทางชายฝ่ังยงัเป็นนเิวศภมูภิาคอ่าวพงังาซึง่เป็นพืน้ที่
วางไข่ท่ีสำาคัญของเต่ามะเฟือง เต่ากระและเต่าตนุ หาดทราย
ยาวสุดลูกหูลูกตาทางทิศตะวนัตกของเกาะพระทองในปัจจบุนั 
แทบไม่มีรอยเหยียบยำ่าของมนุษย์บนหาดทราย บนเกาะ 
ยังมีทุ่งหญ้าสะวันนาและพื้นที่ชุ่มนำ้าซึ่งเป็นแหล่งหากินของ
นกตะกรุม นกนำ้าขนาดใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ 
 จากประสบการณ์ดำานำ้าที่ยาวนาน ความหวังใน
การนำาเสนอพื้นที่ทางฝั่งอันดามันเป็นมรดกโลกนั้น ความ
สำาคัญ ความหลากหลาย ความโดดเด่น และพื้นฐานของ
ทรัพยากรของเรามีมากพอและเข้าหลักเกณฑ์ ส่วนยูเนสโก
จะประกาศพื้นที่ให้เป็นมรดกโลกนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการการ
ท่องเท่ียว การควบคุมจำานวนนักท่องเท่ียวเพื่อรักษาสมดุล
ระหว่างการเรียนรู้ การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การใช้ประโยชน์
จากธรรมชาติ หากเราทำาเรื่องท่ีว่าน้ีไม่ได้ การจะก้าวไปสู่
มรดกโลกก็เป็นเรื่องยาก และการรักษาทะเลสวยๆ ไว้ให้รุ่น
ลูกรุน่หลานกค็งเป็นส่ิงท่ีทำาได้ยากเช่นกนั หน้าท่ีเหล่าน้ีจงึเป็น 
ของคนไทยทุกคนที่จะต้องเรียนรู ้ ศึกษา วางแผนในการ
ท่องเที่ยวเพื่อที่เราจะได้เที่ยวอย่างถูกวิธีและมีทะเลสวยๆ 
ไปอีกยาวนาน
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หมู่บ้านรมิทะเล ฟังเสียงคล่ืนลมเห่กล่อม
U Hotel Pattaya

Destination
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เอ่ยถึงหัวเมืองท่องเที่ยวภาคตะวันออกหลายคนคง
นึกถึงพัทยาเป็นอันดับแรก แต่สำาหรับคนที่ไม่ชอบ
ความคกึครืน้อาจจะไมช่อบพทัยานกั แตพ่ทัยานบัเปน็
สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ 
อีกทั้งการเดินทางด้วยทางรถยนต์นั้นสะดวกสบาย ใน
ความเป็นจริงย่านพัทยามีแหล่งท่องเที่ยวที่สงบเงียบ
ซ่อนตัวอยู่ สำาหรับคนที่ชอบความเงียบสงบเราแนะนำา
ให้ขับรถเลยพัทยาไปอีกเพียงสิบกว่ากิโลเมตรเท่านั้น 
ชายหาดบางเสร่รอคอยผู้ที่ไม่ชื่นชอบความอึกทึก 
ครึกโครม 

เรยีบงา่ย กลมกลนืไปกบัธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมรายรอบ
ชายหาดที่บางเสร่นอกจากยังคงความเป็นธรรมชาติ
และสงบเงยีบ ทีน่ีย่งัมทีีพ่กัแหง่ใหมท่ีเ่พิง่เปดิตวัไปเมือ่
ต้นปีที่ผ่านมานี่เอง U Hotel Pattaya 

ใครที่เคยเข้าพักกับโรงแรมภายใต้แบรนด์ U Hotel  
มาก่อนคงจะรู้ดีว่า U Hotel นั้น มีความเรียบเก๋เป็นตัว
ของตัวเอง U Hotel Pattaya แสดงออกถึงบุคลิกภาพ
ในแนวทางเช่นนั้น ตัวอาคารสี Earth Tone ซึ่งเป็น
ห้องพักสามชั้น และกลุ่ม Villa จำานวนสิบกว่าหลังที่
คลุมหลังคาด้วยวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ วางตัวอยู่ 
ท่ามกลางต้นไม้หลากชนิดท้ังท่ีปลูกเพ่ิมจัดแต่งให้ดู 
เสมือนผืนป่าเล็กๆ ริมชายหาด และต้นไม้ดั้งเดิม
ขนาดใหญ่ท่ีแผ่ก่ิงก้านอยู่ใกล้กับชายหาดท่ียังคงถูกเก็บไว้  
ทางเดินไม้ยกพื้นสูงให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่บน
ทางสัญจรของหมู่บ้านประมงริมอ่าว ภาพรวมทั้งหมด
แสดงออกอย่างชัดเจนว่าที่นี่มุ่งเน้นจะกลมกลืนไปกับ
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยรอบ เพือ่สง่มอบชว่งเวลา
อันสงบสุขให้กับแขกผู้มาเข้าพัก

ตัวอาคารด้านหน้าทำาหน้าที่ซ่อนกลุ่มวิลล่าเอาไว้มิให้
มองเหน็จากดา้นหนา้ หอ้งพักบนตวัอาคารมีแตเ่ฉพาะ
หอ้งทีห่นัหนา้ออกสูท่ะเลเทา่นัน้ ซ่ึงมีหอ้งพักแบบ Sea 
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Papillion ของที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติความอร่อย 
มเีมนใูห้เลอืกหลากหลายโดยเฉพาะเมนอูาหารฝรัง่เศส 
โดยมีเชฟพิเชฐเป็นผู้ควบคุมคุณภาพ ประสบการณ์ใน 
ต่างแดนยาวนานโดยเฉพาะในฝรั่งเศสที่เชฟเคยไป
ทำางานและใช้ชีวิตอยู่ ทำาให้เมนูอาหารฝรั่งเศสของท่ีน่ี
โดดเด่น Duck Confit เป็นหน่ึงในเมนูท่ีเราได้ล้ิมลอง
ซึ่งไม่ผิดหวังในรสชาติที่ได้รับเลย 

ถามว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะกับใคร แน่นอนว่าย่อม
เหมาะท้ังกบัคนหนุ่มสาวและครอบครวั ท่ีชืน่ชอบความ
สงบเงยีบเป็นส่วนตวั แต่หากอยากจะออกจากโรงแรม
ไปท่องเทีย่วโดยรอบกส็ามารถทำาได้โดยง่าย เพราะจาก
โรงแรมสามารถเลยไปเท่ียวตลาดยามเย็นท่ีตัวชุมชน
เมอืงบางเสร่ได้ หรอืท่ีใกล้กนักม็สีวนนำา้ท่ีเพิง่เปิดตัวไป 
ไม่นานอย่าง Cartoon Network หรอืแวะไปชมพรรณไม้ 
ที่สวนนงนุชสามารถทำาได้โดยสะดวก หากคิดถึงความ
ครกึครืน้ จากโรงแรมขบัรถประมาณเกอืบยีส่บิกโิลเมตร
ก็จะถึงเมืองพัทยาท่ีมีทุกอย่างพร้อม สำาหรับเราขอใช้ 
เวลาว่างทัง้หมดทีม่กีบัห้องพกัทีส่ะดวกสบาย สระว่ายนำา้ 
ทีห่น้าหาด เดนิเล่นรมิหาดทีส่งบเงยีบชมพระอาทติย์ตก 
ก่อนจะกลับไปหาความอึกทึกครึกโครมของกรุงเทพฯ

View และ Garden View ส่วน Villa นั้นก็มีทั้งแบบ 
Pool Villa, Graden Villa และ Beach Front Pool Villa 
ที่อยู่ติดกับชายหาด

ตัวตึกสามชั้นไม่ได้ติดตั้งลิฟท์ ผู้ออกแบบเลือกที่จะจัด
วางบนัไดวนเชือ่มปกีอาคารทัง้สองดา้นเขา้หากนั และ
ใช้เป็นทางขึ้นลง บันไดวนออกแบบได้อย่างสวยงาม
และจดัวางไดอ้ยา่งลงตวั ทำาใหผู้เ้ขา้พกัทีช่ัน้สามไมรู่ส้กึ 
ติดขัดที่จะใช้บันไดขึ้นลงห้องพัก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ความน่าสนใจให้กับส่วนบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดี

ไม้, ไม้ไผ่ , หลังคาฟาง, ปูนฉาบไม่เรียบ งานที่
ให้อารมณ์ดิบๆ มองผิวเผินเหมือนอะไรที่ยังไม่เสร็จ
เรียบร้อยดีนัก แต่นี่คือความตั้งใจของผู้สร้างสรรค์ ทุก
รายละเอยีดคอ่ยๆ เผยตวัออกมา จากสว่นลอ็บบี ้บนัได
วนที่งดงามนำาไปสู่ห้องพักบนตัวตึก ทางเดินไม้ยกพื้น
นำาไปหาตัว Villa ที่วางอยู่สองฟาก ทางเดินซอยแยก
ไปหาแต่ละห้อง ริมทางใช้อุปกรณ์จับปลามาตกแต่ง
ใส่ปลาไม้ที่แสดงเลขเบอร์ห้องเป็นลูกเล่นเล็กๆ ที่สอด
แทรกอยู่ในงานออกแบบ

นอกจากรูปลักษณะของตัวโรงแรมที่ดูน่าสนใจ งาน
บริการของ U Hotel Pattaya เป็นอกีหนึง่ความประทบัใจ 
ที่เราได้รับจากการแวะมาเยือนสถานที่แห่งนี้ ยำ่าคำ่า 
จากจุดที่ตั้งของโรงแรมสามารถมองย้อนกลับไปเห็น
ความสว่างไสวของเมืองท่องเที่ยวนานาชาติอย่าง
พัทยาได้อย่างชัดเจน ยิ่งหากขึ้นไปนั่งจิบเครื่องดื่มที่ 
La Vela ซึ่งเป็นดาดฟ้าของห้องอาหาร Papillion เป็น
จุดชมพระอาทิตย์ตกท่ีงดงาม แน่นอนว่าห้องอาหาร 

ขอขอบคุณ 
U Hotel Pattaya
Tel. 033 046 100
www.uhotelsresorts.com/upattaya/
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เพิง่จะเปิดงานกนัไปเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม ทีผ่่านมา ภายใต้ธมีงาน ‘Feeding 
the Planet, Energy for Life’ Milano Expo 2015 มาพร้อมความวุ่นวายจาก
การประท้วงของกลุ่มผู้ต่อต้านการจัดงานและรัฐบาล หลักๆ มาจากการที่
รัฐบาลอิตาลีทุ่มเม็ดเงินจำานวนมหาศาลไปกับงานนี้ทั้งๆ ที่ประเทศเองก็กำาลัง
อยู่ในภาวะเศรษฐกิจยำ่าแย่ ด้วยจำานวนเงินว่า 1.3 พันล้านยูโรที่ถูกใช้ไปกับ
การจัดงาน ก็ถือว่ามีเหตุมีผลพอดูว่าทำาไมคนในประเทศถึงออกมาต่อต้าน
ไม่นับรวมค่าก่อสร้างกว่าอีก 3 ล้านยูโรที่หมดไปกับการสร้างโครงสร้างบังตา
ขนาดใหญ่เพื่อปิดงานก่อสร้างภายในพื้นที่จัดงานที่ยังไม่เสร็จสิ้นดี รวมไปถึง
ข้อกล่าวหากรณีคอรัปชั่นอื้อฉาวที่ทำาเอา Commissioner ของ Italy Pavilion 
ถูกจับและลาออกจากตำาแหน่งไปในที่สุด

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พักประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและความขัดแย้งต่างๆ ไป 
Milano Expo 2015 กย็งัถอืว่าเป็นงานระดบัโลกทีท่กุคนรอคอย ด้วยตัว๋ทีข่าย
ไปแล้วกว่า 9 ล้านใบ ผูจ้ดัคาดว่าระยะเวลาจดังานกว่าหกเดอืน (1 พฤษภาคม 
ถึง 31 ตุลาคม 2015) นั้น จะมีผู้ชมหลั่งไหลเข้ามาชมงานกว่า 20 ล้านคน 

แน่นอนว่าไฮไลท์ของงานย่อมหนีไม่พ้นบรรดา Pavilion จากนานา
ประเทศและองค์กรทีไ่ปคว้าตวัสถาปนกิไปจนถงึศลิปินช่ือดงัมาช่วยออกแบบ 
เพราะนอกเหนอืไปจากเนือ้งานแล้ว สิง่ทีไ่ด้เป็นผลพวงตามมากค็อืความสนใจ
จากสื่อและประชาชน เพราะทุกคนก็ตั้งตารอดูว่าใครจะเนรมิตอะไรออกมา
หน้าตาแบบไหน 

หากย้อนกลบัไปดูทีม่าของการจัดงาน แนวคิดเบือ้งหลัง World’s Expo 
นั้นแตกต่างกันไปและถูกแบ่งออกเป็นสามยุคสมัยคร่าวๆ Industrialization 
(1851–1938) มุ่งเน้นการแสดงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการค้า

Cultural Exchange คือยคุทีก่นิช่วงเวลาต้ังแต่ 1939-1987 ทีเ่น้นการ
จัดงานภายใต้แนวคิดเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
วฒันธรรม พร้อมกบัการถอืกำาเนดิของธมีต่างๆ อย่าง Building the World for 
Tomorrow (1939) หรอื Peace Through Understanding (1967) นบัต้ังแต่ปี 
1988 มาจนถงึปัจจบุนั ประเทศทีเ่ข้าร่วมเริม่ใช้งาน Expo เป็นเวทใีนการสร้าง
ภาพลักษณ์ของชาติ หรือ National Branding 

Pavilion ต่างๆ ถูกใช้เป็นเหมือนแคมเปญโฆษณา เม็ดเงินที่รัฐบาล
แต่ละประเทศใช้ไปกบัการออกแบบและก่อสร้างกส็งูเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ตามลำาดบั
ในขณะที่โปรแกรมนิทรรศการก็เน้นไปที่การตีความและนำาเสนออัตลักษณ์ 
วิสัยทัศน์ของชาติไปตามธีมงานในแต่ละปี
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Feeding the Planet, Energy for Life’

งานสถาปัตยกรรมชั่วคราวทั้งหลายเหล่านี้
กลายเป็นปัจจัยหลักท่ีดึงดูดและเป็นสิ่งที่ผู้ชม
ตั้งหน้าตั้งตารอเกี่ยวกับงาน Expo

Art & Culture

Stoty : Tanakanya
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งานสถาปัตยกรรมช่ัวคราวทั้งหลายเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยหลักที่ดึงดูดและ
เป็นสิ่งที่ผู้ชมต้ังหน้าต้ังตารอเกี่ยวกับงาน Expo มากที่สุด Pavilion ต่างๆ ไม่ได้ทำา
หน้าที่เป็นเพียงโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้เพื่อจัดงานนิทรรศการเท่านั้น หากแต่ยังเป็น
ตัวแทนของความเป็นชาติที่ถูกนักออกแบบ ศิลปิน สถาปนิก ทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับโลกตีความออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรม ด้วยธีม
งาน ของปี 2015 ทีว่่าด้วยเรือ่งของ “อาหาร” และ “พลงังาน” เพือ่โลกในอนาคต เราได้
เหน็แนวทางการออกแบบทีใ่ห้ความสำาคญักบัประเดน็เรือ่งชุมชน ธรรมชาตแิละความ
ยั่งยืน ผ่านการใช้วัสดุอย่างไม้ (Pavilion ของ ญี่ปุ่น จีน และฝรั่งเศส) หรือคอนกรีต 
ที่ถูกเลือกมาใช้เป็นวัสดุหลักของ United Arab Emirates Pavilion โดย Foster & 
Partners ที่เมื่อหลังจากงานจบ ส่วนประกอบของโครงสร้างจะถูกรื้อถอนและนำาไป
ประกอบขึ้นใหม่ที่อาบูดาบี อันเป็นเมืองที่ Foster เริ่มทำาโปรเจ็กต์เมืองไร้คาร์บอน
ไร้ขยะ Masdar City มาตั้งแต่ปี 2007

อเมริกาเองออกแบบฟาร์มแนวตั้งเป็น Façade ของ Pavilion ดึงความสนใจ
ของผู้เข้าชมและวาดภาพความเป็นไปได้ของแนวทางการทำาเกษตรกรรมในอนาคต 
ภายใต้แนวคดิ  American Food 2.0 องักฤษเลอืกศลิปิน Wolfgang Buttress มาเป็น
ผูอ้อกแบบ The Hive โครงสร้างเหลก็ทีไ่ด้รบัแรงบันดาลใจมาจากรงัผึง้ ทีเ่ม่ือหลงังาน
จบจะถกูรือ้ถอนและนำาไปประกอบขึน้ใหม่ในอกีสถานทีห่นึง่ ไทยหยบิเอารปูทรงของ
งอบมาใช้เป็นโครงสร้างของ Pavilion สะท้อนวฒันธรรมเกษตรกรรมและอาหารทีมี่มา
ช้านาน โดยมีชาวนาและเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลัง ในขณะที่ Austria Pavilion ที่
มชีือ่ว่า Breathe ยกป่ามาไว้เพือ่แสดงถงึความสำาคญัของออกซเิจนด้วยจำานวนต้นไม้ 
มีมากพอที่จะเป็นแหล่งออกซิเจนให้คนกว่า 1,800 คน ภายในมีหมอกล่องลอยและ 
ตัวอักษรที่สะกดได้ว่า “BREATHE”, ‘EAT’ ส่องสว่างและเลือนหายไปเม่ือผู้ชมเดิน
เข้าไปใกล้ สะท้อนความสำาคัญของ อากาศ ในฐานะแหล่งกำาเนิดของความอุดม
สมบูรณ์

มีดราม่าเล็กๆ จาก Jaques Herzog สถาปนิกชั้นครูจาก Herzog & Meuron 
ทีต่อนแรกถกูเชญิมาเป็นผูด้แูลแผนแม่บทของงาน ก่อนจะถอนตวัไปด้วยเหตผุลทีว่่า  
ความคิดของเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าภาพเนื่องเพราะเขาต้ังใจจะถอนราก
ถอนโคนแนวคิดความเชื่อของงานแบบเดิมที่ทุ่มเทงบประมาณมหาศาลไปกับการ
ออกแบบและโครงสร้าง Pavilion จนละเลยความสำาคัญของเนื้อหานิทรรศการและ
ประเดน็ปัญหาสำาคญัอย่างเรือ่งของอาหารและพลงังานทีถ่กูยกขึน้มาเป็นธมีงาน และ
เป็นเรื่อง “น่าอาย” ที่จะพูดถึงเรื่องที่สำาคัญมากขนาดนี้ และในขณะเดียวกันทุกคนก็
สร้าง Pavilion ขนาดยกัษ์ทีเ่ตม็ไปด้วยรายละเอยีดและการสิน้เปลอืงทรพัยากรสารพนั

สบิปากว่าไม่เท่าตาเหน็ ประสบการณ์ สาระและความคาดหวงัทีผู่ช้มแต่ละคน 
ได้จากงานย่อมแตกต่าง และไม่มีใครสามารถตัดสินได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี แต่ไม่ว่า
แรงขบัเคลือ่นหรอืแรงบนัดาลใจเบือ้งหลงัการจดังานจะเป็นอย่างไร Pavilion หน้าตา
รปูร่างมหศัจรรย์เหล่านีก้ไ็ม่ควรลมืทีจ่ะส่งสารอนัสำาคญัทีส่ดุไปยงัผูช้ม เพราไม่เช่นนัน้ 
World’s Expo กจ็ะยงัคงเดนิหน้าไปในทศิทางทีค่วามฉาบฉวยของรปูทรงถกูให้ค่าจน
แก่นสารที่แท้จริงค่อยๆ ถูกบิดเบือนและบดบังไปในที่สุด
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เราขอแนะนำาสุดยอดยานพาหนะทางทหาร Rheinmetall MAN Military 
ปัจจุบันพาหนะเหล่านี้มิได้ทำาหน้าที่เพียงแต่เฉพาะภารกิจทางทหารเท่านั้น 
มนัยงัมบีทบาทสำาคญัในการเป็นส่วนหนึง่ของภารกจิช่วยเหลือตามวกิฤตต่างๆ 
ทั่วโลก อาทิ ภัยธรรมชาติ นำ้าท่วม แผ่นดินไหว 

Rheinmetall Group ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในฐานะผูจ้ดัจำาหน่ายอะไหล่ยานยนต์ คอืชือ่
ของ Rheinmetall Defence ทีม่ชีือ่เสยีงกว้างขวางอยูใ่นอตุสาหกรรมการทหาร
และรักษาความปลอดภัยระดับนานาชาติ ในฐานะของหนึ่งในผู้จัดจำาหน่าย
เทคโนโลยทีางการทหารชัน้นำาของยโุรป สิง่ที ่Rheinmetall Defence หยบิยืน่
ให้ลกูค้าคอืฮาร์ดแวร์ทางการทหารหลากหลายทีช่่วยเสรมิสร้างความสามารถ
ในการขนย้ายและลาดตระเวน ความแข็งแกร่งและการเอาชีวิตรอดของกอง
กำาลังทหารที่ประกอบภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายท่ี
ครอบคลุมระบบทั้งในระดับประเทศและสากล Rheinmetall ใช้เวลาหลายปี
ไปกับการมุ่งมั่นบุกเบิกเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการปกป้องกองกำาลังมิตรภาพ
ต่างๆ โดยพวกเขากำาลังทำาการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมออกไป
อย่างเป็นระบบ RMMV ประกอบไปด้วยรถบรรทุกทางการทหารหลากหลาย
โมเดล อย่างไรกด็ ีสิ่งที่อยากกล่าวถึงคือ “Extreme Mobility Truck System” 
ซึง่เป็นรถบรรทกุทางการทหารทีร่ปูลกัษณ์อนัทรงพลงัของมนัดงึดดูความสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโครงสร้างตัวถังรูปทรงกล่องที่มีลักษณะโดดเด่นอยู่ที่
ความแขง็ตงึของแรงบดิอนัสดุยอดของมนั โครงสร้างท่ีมคีวามสามารถในการ
ต้านทานแรงดงึมหาศาลนีน้ัน้มเีฟรมกลวงแนวต้ังและคานขวางแบบท่อเชือ่ม 
เป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้ SX มีระดับในแบบของมันเอง ดีไซน์อันโดดเด่น 
ของมันช่วยให้แรงกระแทกถูกดูดซับได้อย่างเต็มที่ แม้เวลาขับเคลื่อนผ่าน 
พื้นผิวที่ไม่สมำ่าเสมอ SX ยังช่วยให้ประสบการณ์ในการขับขี่ท่ีมีเสถียรภาพ 
แม้ระหว่างการขับในพื้นที่ Off-Road ด้วยความเร็วสูง

Army Truck

World Of Motor
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ความลับที่อยู่เบื้องหลังสมรรถนะและความสามารถใน
การปรับตัวและเคล่ือนย้ายช้ันยอดของ SX คือ ระบบ
สปริงขดกันกระเทือนลำ้าสมัยที่มีระยะการขดของสปริง
ที่ยาวเป็นพิเศษ องค์ประกอบที่น่าสนใจอ่ืนๆ ยังรวม
ไปถงึเพลาท้ายระบบ Hydropneumatic ทีม่าพร้อมกบั
สมรรถนะในการดูดซับแรงกระแทกอันเกิดจากนำ้าหนัก 
ช่วยให้การขับขี่คงเสถียรภาพแม้ในพื้นที่และเส้นทาง
สมบุกสมบัน

เครื่องยนต์ ระบบทำาความเย็น และเคร่ืองฟอกไอเสีย
ถูกรวมให้อยู่ใน Power Pack ขนาดกะทัดรัดที่ติดตั้ง
อยู่ด้านหลังและด้านใต้ช่องว่างด้านหลังคนขับ ด้วย
สมรรถนะ Off-Road อันโดดเด่นและความแข็งแกร่ง
ในการรับมือแรงบิด SX ได้สร้างนิยามใหม่ให้กับความ
สามารถในการขนยา้ยของรถ Off-Road ทีข่บัเคลือ่นได้
แม้ในพื้นที่ที่ต้องใช้เพียงรถสายพานในการเข้าถึง ผู้นำา
ในกลุ่มอย่าง SX 3 และ 4 เพลาจัดว่าเป็นยานพาหนะ
ในอุดมคติสำาหรับการขนย้ายระบบทางการทหารมูลค่าสูง
ที่มีความซับซ้อนและอ่อนไหว เช่น ระบบยุทธวิธีและ
อาวุธต่างๆ ความแข็งแกร่งบึกบึนของรูปลักษณ์ของ 
SX สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์หลายทศวรรษของ 
Rheinmetall ในฐานะผู้นำาทางวิศวกรรมรถบรรทุก
ทางการทหาร

โดยมากแล้ว SX ถูกนำามาใช้เป็นยานพาหนะสำาหรับบรรทุก
ระบบยทุธวธิแีละอาวธุทีม่คีวามออ่นไหวสงู เนือ่งจากโครงสรา้ง
ตัวถังแบบกล่องของมันสามารถต้านทานแรงบิดได้อย่าง
สมบรูณแ์บบ แมก้ำาลงัขบัเคลือ่นอยูบ่นพ้ืนทีท่ีมี่ความทา้ทายทาง
กายภาพในความเร็วสูงสุด การบรรทุกอาวุธที่มีความซับซ้อน
และอ่อนไหวสูงอาจเป็นภาระหน้าที่ที่ท้าทายสำาหรับรถบรรทุก 
จึงเป็นเหตุผลว่าทำาไม SX จึงต้องผ่านการทดสอบมากมาย

คำาเรียก Military Truck หรือ รถบรรทุกทางทหาร นั้นอาจฟังดู 
แล้วนำาพาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ ผมค้นพบว่า 
รถบรรทกุเหลา่นีไ้มไ่ดถ้กูนำามาใชง้านในชว่งสงครามเทา่นัน้ หาก
แตม่นัยงัถกูนำามาใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มรบัมือและป้องกนั
ภยัพบิตั ิรวมไปถงึภารกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการความขัดแยง้
และเจรจาสันติภาพมากมายที่มาพร้อมกับความท้าทายด้าน
ความปลอดภัยต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น มันยังถูกใช้ในโอกาสอื่นๆ 
เช่น การเดินขบวนพาเหรด รวมไปถึงกิจกรรมในวันชาติ หรือ 
Independence Day อีกด้วย

ความสามารถในการเคลือ่นย้ายและความยดืหยุ่นคอืสิง่สำาคญั
ที่ช่วยการันตีความรวดเร็วในการทำางานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย สิ่งที่
สำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ ระบบการสนับสนุนเชิงยุทธวิธี
และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน รถบรรทุก
ทางทหารของ Rheinmetall MAN นั้นได้รับการออกแบบ
และสร้างขึน้เพือ่ใช้ในภารกจิ Off-Road ในทกุพืน้ทีท่ัว่โลก มนั
ควบรวมเอาสุดยอดความสามารถในการเคลื่อนย้ายและความ 
น่าเชือ่ถอืเอาไว้ด้วยประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด จากทะเล 
ทรายสูถ่นนหนิอนัแสนขรขุระ ไปจนถงึโคลน หมิะ นำา้แข็ง ไต่ข้ึน 
ทางชัน ลุยผ่านทางนำ้า Rheinmetall MAN ก้าวผ่านทุกความ
ท้าทายทางกายภาพได้อย่างไร้ความกงัวล รถบรรทกุเหล่านีห้ยบิยืน่
คณุภาพและศกัยภาพแห่งยานพาหนะ Off-Road ขัน้สดุ นำาพา
เหล่าทหารหาญเดินหน้าสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัย เม่ือได้ 
พจิารณาถงึคณุสมบตัทิางเทคนคิทัง้หมดนีแ้ล้ว จงึรูก้ระจ่างแจ้ง 
ในที่สุดว่ารถบรรทุกทุกคันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียม 
ด้วยเพราะพวกมันถูกออกแบบเพื่อภารกิจและสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกันไป หากเป็นการขนส่งระยะไกล ความสะดวกสบาย
ของห้องผู้โดยสารอาจเป็นเรื่องจำาเป็น ในขณะเดียวกันความ
สามารถในการอารักขาป้องกันคือความสำาคัญสูงสุดของหน้าที่
ของรถบรรทุกทางทหาร
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Audi R8
เบาขึ้น เรา้ใจข้ึน

STORY : EDDY

หลังจากวนเวียนอยู่ในตลาดมานานร่วม 8 ปี ในตอนนี้ ซูเปอร์คาร์รุ่นดังของ Audi อย่างรุ่น R8 ก็ถึงเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงแล้ว เมื่อแบรนด์ดังของเยอรมนีจัดการเผยโฉมเจนเนอเรชั่นที่ 2 ออกมา พร้อมกับ 2 ทางเลือกของ
ความเร้าใจจากเครื่องยนต์บล็อกแรงในแบบวี10 โดยจะเริ่มทำาตลาดในยุโรป ตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไป
 R8 ถือเป็นซูเปอร์คาร์เครื่องยนต์วางกลางรุ่นแรกของ Audi โดยเปิดตัวในฐานะรถยนต์ต้นแบบที่ชื่อ  
Le Mans Concept มาตั้งแต่ปี 2003 และใช้เวลานานถึง 4 ปีในการปรับเปลี่ยนจากต้นแบบมาเป็นรถคันจริง ซึ่ง
วางขายในปี 2007 และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ทาง Audi ที่ถือสิทธิ์ในการทำาตลาดของ Lamborghini ต้องการยิงปืน
นัดเดียวได้นก 2 ตัว คือ ใช้พื้นฐานของการเป็นรถสปอร์ตเครื่องยนต์วางกลาง ในการผลิตผลผลิตออกมา 2 รุ่น 
คือ Lamborghini Galladrdo และ R8 
 แน่นอนว่า R8 ถูกเปิดตัวออกมาในราคาที่ถูกกว่าเพราะระดับของแบรนด์ที่แตกต่างจาก Lamborghini 
และนั่นทำาให้รถสปอร์ตรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยตลอด 8 ปีที่อยู่ในตลาดสามารถกวาดยอดขายไปได้ 
65,000 คนั ซึง่แม้ว่าตวัเลขจะไม่สงูมากนกัสำาหรบัรถยนต์ทัว่ไป แต่ถ้ามองในแง่ของรถสปอร์ต โดยเฉพาะในระดับ 
ซูเปอร์คาร์ที่มีราคาแพงแล้ว นี่ถือว่าเป็นความสำาเร็จอย่างมากในด้านยอดขายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
 สำาหรับรุ่นใหม่ถูกเปิดตัวออกมาในงานเจนีวา มอเตอร์โชว์ 2015 เม่ือต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่ 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และแน่นอนว่าเมื่อมองผ่านๆ หลายคนอาจจะตั้งคำาถามว่า นี่คือของใหม่ทั้งคัน หรือ 
เจนเนอเรชั่นที่ 2 จริงหรือ? เพราะเค้าโครงและเส้นสายของตัวรถบางจุดดูคล้ายกับ R8 รุ่นเดิมมาก
 แน่นอนว่าเมื่อดูตามจุดต่างๆ ของตัวรถแล้วจะพบว่ามีส่วนคล้ายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแนวของเสา
หลังคาหน้า โครงประตู แนวเส้นหลังคา และเสาหลัง เรียกว่า R8 ใหม่ถอดโครงสร้างตัวถังแบบ ASF หรือ Audi 
Space Frame มาจากรุน่เดิม และเปลีย่นช้ินส่วนทีเ่ป็นตัวถงัเปลอืกนอกใหม่เพือ่ให้เกดิความแปลกใหม่ ไม่ว่าจะ
เป็นไฟหน้า กันชนหน้า แก้มตัวถังด้านข้าง บานประตู และชิ้นส่วนตัวถังด้านท้าย

Super Car
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Audi R8

 ถามต่อว่า ตรงนี้แปลกไหม…
 ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องใหม่สำาหรับผู้ผลิตซูเปอร์
คาร์ ซ่ึงเมื่อก่อนจะมีการเปลี่ยนรุ่นช้ามาก และบางครั้ง การ
เปลี่ยนรุ่นเป็นแค่การเปลี่ยนช้ินส่วนบางอย่างเท่านั้นเอง เช่น
ตอนที่ Ferrari เปลี่ยนจาก Tessarossa มาเป็น 512M หรือ
จาก 348 มาเป็น 355 เช่นเดยีวกบัรุน่ใหม่ล่าสดุคอื 458 มาเป็น 
488GTB เช่นเดียวกับ Porsche 911 ที่เปลี่ยนจาก 996  
มาเป็น 997 ก็ใช้วิธีนี้เช่นเดียวกัน และนับรุ่นต่อเนื่องไปเลย
 อาจจะไม่ถึงกับเป็นโมเดลเชนจ์ทั้งคัน แต่ก็เป็นบิ๊ก
ไมเนอร์เชนจ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายจุด
 สิง่หนึง่ทีถ่อืว่ายนืยนัว่า Gen 1 และ Gen 2 ของ R8 
แชร์พื้นฐานร่วมกันคือ รายละเอียดภายในห้องโดยสาร ซึ่งถ้า 
ให้เจ้าของ R8 สักคนถูกปิดตาแล้วเข้าไปนั่ง อาจจะยังคิด
ว่านั่งอยู่ใน R8 รุ่นแรก เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ แต่ก็มี
การใช้โครงของแผงหน้าปัดหลักร่วมกัน โดยมีการปรับราย
ละเอียดตรงส่วนของช่องแอร์กลาง เช่นเดียวกับแผงคอนโซล
กลาง แผงเกียร์ และแผงมาตรวัดที่ได้รับการออกแบบให้ดู
สวยและลำ้าสมัย
 อีกจุดที่เป็นความต่างระหว่างรุ ่นใหม่และรุ ่นเก่า
ที่อาจจะสัมผัสไม่ได้ด้วยตาเปล่านอกจากตัวเลขตรงตาราง
เทคนิค คือ นำ้าหนักของตัวรถ แม้ว่าจะแชร์พื้นฐานเดียวกัน 
แต่ทว่า Audi กจ็ดัการลดนำา้หนกัลงอกี 50 กโิลกรมั ทำาให้ R8 
ใหม่ มีนำ้าหนักอยู่ที่ 1,454 กิโลกรัม  
 R8 ใหม่จะมาพร้อมกบั 2 ทางเลอืกแห่งการขบัเคลือ่น 
ซึ่งรุ่นธรรมดา จะใช้เครื่องยนต์วี10 ทวนิแคม 40 วาล์ว 5,200 
ซีซี พร้อมระบบ FSI ใช้ระบบจ่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้อง
โดยสารตรง แต่คราวนี้ไม่ได้มาแบบเดี่ยว แต่มีกำาลังสูงสุดให้
เลอืก 2 ระดบั คอื 540 แรงม้า แรงบิดสงูสดุ 54.9 กก.-ม.ในรุน่
ธรรมดา และรุน่ Plus ใช้เครือ่งยนต์เดยีวกนั แต่มกีำาลงัขยบัขึน้
มาเป็น 610 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 57.1 กก.-ม. 
 ฝีเท้าในการขบัเคลือ่นยงัรวดเรว็และเร้าใจทัง้ตีนต้น 
และตีนปลาย มีอัตราเร ่ง 0-100 กิโลเมตร/ช่ัวโมงใน  
3.5 วินาทีสำาหรับรุ่นธรรมดา และ 3.2 วินาทีสำาหรับรุ่น Plus 
ส่วนความเรว็ปลายอยูท่ี ่323 และ 330 กโิลเมตร/ช่ัวโมง ตาม
ลำาดับ
 สิ่งที่พิเศษสำาหรับขุมพลังวี10 รุ่นนี้คือมีการติดตั้ง
เทคโนโลยี COD หรือ Cylinder On Demand ซึ่งจะสั่งหยุด
การจ่ายนำ้ามันของกระบอกสูบลงครึ่งหนึ่งในกรณีที่ไม่มีภาระ
เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ เช่น ในกรณีของการขับด้วยความเร็ว
คงที่ หรือ Cruising จึงช่วยเพิ่มความประหยัดนำ้ามันได้ดีกว่า
รุ่นเดิม

 สำาหรับใครที่อยากขับความเร้าใจแบบประหยัด
พลังงานก็ต้องอดใจรอกันอีกสักหน่อย เพราะจริงอยู ่ที่รุ ่น  
e-tron หรอืรุน่ไฮบรดิ จะเผยโฉมออกมาให้เหน็หน้าตาแล้ว แต่
ทาง Audi ก็ยังไม่ส่งมอบให้กับลูกค้าในตอนนี้ ต้องรอจนถึง
ปลายปีนี้ โดย e-tron จะมีการปรับปรุงในส่วนของขุมพลัง
ให้สามารถตอบสนองทั้งในแง่สมรรถนะ และความประหยัด
ได้ดีขึ้น 
  ตัวรถได้รับการติดตั้งแบตเตอรี่ แบบลิเธียม-ไอออน
ที่มีรูปทรงแบบ T-Shape วางไว้กลางลำา พร้อมกับเพ่ิมกำาลัง
จาก 49 kWh มาเป็น 92 kWh และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
สันดาปภายในและมอเตอร์ไฟฟ้า ที่คราวนี้มีการขยับแรงบิด
ขึ้นมาเป็น 46.8 กก.-ม. พร้อมกำาลังขับเคลื่อน 170 กิโลวัตต์  
โดยการเปลี่ยนแปลงของแบตเตอรี่นั้นมีผลโดยตรงต่อ 
ระยะทางการขับ เพราะ R8 e-tron สามารถขยับระยะทาง
จากเดมิอยูท่ี ่215 กโิลเมตรในรุน่แรกมาเป็น 450 กโิลเมตรในรุน่นี้  
ส่วนสมรรถนะในด้านอัตราเร่ง ใช้เวลา 3.9 วินาทีสำาหรับ 
0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง และมีความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/
ชั่วโมง ซึ่งถูกล็อกเอาไว้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบขบัเคลือ่นยงัเป็นแบบ 4 ล้อ Quattro ส่งกำาลงั
ด้วยเกยีร์ S-Tronic 7 จังหวะ ซึง่ผูข้บัสามารถเปลีย่นเกยีร์ได้เอง
ผ่านทาง Paddle Shift และน่าเสียดายที่ในตอนนี้ยังไม่มี
การเปิดเผยออกมาว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาออกมาขายเป็น
อีกทางเลือกหรือไม่ ส่วนระบบกันสะเทือนหน้าและหลังเป็น
แบบปีกนก 2 ชั้น ซึ่งชิ้นส่วนในระบบกันสะเทือนผลิตจาก
อะลูมิเนียม พร้อมระบบช่วงล่างแบบปรับระดับความหนืดได้
แบบ Audi Magnetic Ride Shock Absorber

สำาหรับล้อแม็กและยางติดรถจากโรงงานเป็นไซส์ 
19 นิ้วด้านหน้ามีขนาด 245/35R19 และด้านหลังแบบ 
295/35R19 แต่ถ้ายังไม่พอใจก็จ่ายเงินเพิ่มได้ เพราะมีล้อ
ขนาด 20 นิ้วเตรียมเอาไว้อยู่แล้ว โดยจะจับคู่กับยางขนาด 
245/30R20 ที่ด้านหน้า และ 305/30R20 ที่ด้านหลัง อีกทั้ง 
ในรุ่น Plus ยังมีดิสก์เบรกแบบคาร์บอนเซรามิกเอาไว้เป็น
ออพชั่นที่ขายพ่วงกับล้อ 20 นิ้วด้วย

R8 ใหม่ถูกตั้งราคาเอาไว้ที่ 165,000 ยูโร หรือ 5.94 
ล้านบาทสำาหรบัรุน่ธรรมดา และ 187,400 ยโูร หรอื 6.74 ล้าน
บาทสำาหรับรุ่น Plus ใครที่กำาลังมองหาซูเปอร์คาร์ดีๆ เทียบ
เท่ากบั Gallardo แต่มรีาคาถกูกว่าเยอะ กเ็ตรยีมตวักนัได้เลย 
เพราะในยโุรปรบัจองแล้ว และจะเริม่ส่งมอบรถให้ในกลางปีนี้
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 ตำารบัตำาราคอืแหล่งความรูช่้วยเสรมิสร้างสตปัิญญาให้คนเราฉลาดลำา้ แต่ใครจะไปคาดคดิว่า 
ในโลกทีข้่อมลูข่าวสารสามารถเข้าถงึได้ในทุกท่ีท่ัวทุกมมุโลก กลับไม่ได้ทำาให้ชาวโลกเฉลียวฉลาดขึน้
อย่างทีค่วรจะเป็น เพราะในท่ามกลางข่าวสารท่ีน่าเชือ่ถอืน้ันกลับแฝงไปด้วยข่าวลวง ข่าวเท็จ หรอืแม้ 
กระทั่งข่าวที่เจตนากุขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสโปรโมทสินค้า ขายข่าวเอาหน้ารอด หรือแม้กระทั่งแค ่
เรียกร้องความสนใจส่วนตัว 
 กลายเป็นว่าเราต้องกรองแล้วกรองอีกก่อนเสพข่าวใดๆ เพื่อให้ได้สาระที่แท้จริง หรือว่านี่คือ
ผลพลอยได้ในยุคข้อมูลล้นทะลักที่ช่วยให้คนเราฉลาดขึ้น อาจไม่ถึงขั้นปราดเปรื่องเลิศเลอ แต่ก็น่า
จะช่วยให้มีความรู้ทันข่าวสาร ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อใครง่ายๆ 
 เรื่องการโกหกหลอกลวงคนให้หลงเชื่ออะไรกันเป็นหมู่มากน้ัน ดูเหมือนจะเป็นอะไรท่ีอยู่คู่
มนุษย์มาต้ังแต่ยุคต้นกำาเนิดหอกระจายข่าวเลยก็ว่าได้ เหมือนกับเรื่องโกหกคำาโตที่นำามาฝากกัน 
ต่อไปนี้ 

The Big Lies
1950 : เบื้องหลังภาพถ่ายสุดโรแมนติก 

น่ี คือหน่ึงในภาพถ่ายขาว-ดำาสุดแสน
โรแมนตกิกลางนครปารสีอนัโด่งดงัทีส่ดุภาพ 
หนึง่ในโลก ผลงานกดชตัเตอร์ของ Robert 
Doisneau ช่างภาพแดนนำา้หอม ผูเ้ลือ่งชือ่
ในการบนัทกึภาพวถิชีวีติ ตามท้องถนนได้
อย่างมีศิลปะ 

ภาพน้ีปรากฏผ่านสื่อครั้งแรกบน
หน้านิตยสาร LIFE ฉบับ June ปี 1950 
แต่กลับมาฮิตระเบิดเม่ือมีผู้นำาไปพิมพ์
ภาพโปสเตอร์ขายในราวยุค 80’s 

คุณค่าของงานภาพถ่ายในยุคท่ี
โฟโตชอ็ปยงัไมม่ใีครรูจ้กันัน้ อยูต่รงเนือ้หา
ภาพท่ีต้องบันทึกมาจากเหตุการณ์จริง
โดยปราศจากการตกแต่งภาพ เช่นเดียว
กับภาพน้ี นอกเหนือจากมุมมองงดงาม
ทางศิลปะภาพถ่ายแล้ว คำายืนยันเป็น
ม่ันเหมาะจากปากช่างภาพว่า คว้ากล้อง
บันทึกภาพมาได้แบบโชคช่วย โดยไม่ได้
เซ็ตจัดฉากแต่อย่างใดทั้งสิ้น น่าจะทำาให้
ภาพนี้คงทรงคุณค่าไปตลอดกาล... 

ถ้ามันไม่เกิดคดีฟ้องร้องเรียกค่า
เสียหายกันขึ้นในปี 1993 โดยนาย Jean-
Louis และนาง Denise Lavergne ผู้
ซึ่งออกมาอ้างว่าเป็นคู่รักท่ีถูกแอบถ่าย
ในภาพถ่ายสุดโรแมนติกน้ี และเม่ือ
คดีความถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกัน 
ช่างภาพเจ้าของผลงานไม่อยากเสียค่าโง่
ให้กับพวกแอบอ้าง ก็เลยจำาเป็นต้องเปิด
ปากเผยความจริงที่ไม่อาจเก็บงำาไว้ได้อีก
ต่อไป นายด็อยสโนให้การว่า ภาพบันลือ
โลกภาพน้ี เขาจัดถ่ายขึ้นโดยได้ว่าจ้าง
นายแบบนางแบบมืออาชพีมาเขา้ฉาก ซึง่
ไม่ใช่ 2 คนที่มาแอบอ้าง แต่เป็นชื่อนาย 
Jacques Carteaud และนาง Francoise 
Bornet ยังผลให้ผู้แอบอ้างท้ังสองหน้า
แตกกลับไป 

แต่ทว่าเ ร่ืองน้ีก็ยังไม่จบง่ายๆ 
เม่ือนางแบบตัวจริงทราบข่าวน้ี ก็สบ
ช่องปรากฏตัวขึ้นฟ้องร้อง หวังขอแบ่ง
เปอร์เซ็นต์เพิ่มบ้าง แต่ก็ต้องแพ้คดีเพราะ
ศาลเห็นว่า การมาฟ้องร้องกันหลังปล่อย
ให้เวลาผ่านพ้นไปกว่า 40 ปี มันนานเกิน
อายุความไปแล้ว ขณะท่ีอีกฝ่าย ซึ่งก็ได้
แก่ตวันายแบบตัวจริงนัน้ กลับไม่ได้ติดใจ
จะเรียกร้องอะไรเพิ่ม เพราะค่าตัว 500 

ฟรังค์ท่ีได้รับในเวลาน้ัน ก็เพียงพอกับค่า
เหนื่อยแล้ว

สรุปแล้วการฟ้องร้องคร้ังน้ันแม้
ไม่มีใครได้ใครเสีย แต่กับบรรดาแฟนๆ ผู้
เคยปลื้มผลงานนายด็อยสโนแล้ว หลังได้
รบัรูข้า่วนีแ้ลว้ กแ็นน่อนวา่ตอ้งเสยีศรทัธา
และมองผลงานภาพถา่ยของเขาดว้ยความ
รู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป    

1976 : เมื่อแรงโน้มถ่วงโลกลดวูบ

สื่อวิทยุนั้นช่างทรงอิทธิพลเหลือเกิน ย้อน
กลับไปเม่ือกว่าสามสิบปีก่อน ยุคท่ีดาว
พลูโตยังไม่ถูกปลดออกจากการเป็นดาว
เคราะห์ในระบบสุริยะ มีนักดาราศาสตร์
ชาวอังกฤษชื่อว่านาย Patrick Moore ได้
ป่าวประกาศผ่านทางคลื่นวิทยุ BBC 2  
แต่เช้าตรู่ว่า ในเวลา 9 โมงเช้า 47 นาทีของ
วันท่ี 1 เมษายนปีน้ัน จะเกิดปรากฏการณ์
ประหลาดขึ้นกับโลก เมื่อดาวพลูโต 
จะโคจรเคลื่อนตำาแหน่งไปด้านหลัง 
ดาวพฤหัส และจะส่งผลให้แรงโน้มถ่วง 
ของโลกเราลดลงชั่วขณะ ซึ่งถ้าใครลอง 
ลุกข้ึนกระโดดตรงกับช่วงเวลาดังกล่าวเป๊ะ
จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ตัว เบา 
ลอยขึ้นไปในอากาศอย่างเหลือเชื่อ

ปรากฏวา่เมือ่ถงึตามกำาหนดเวลา 
มีบรรดาผู้ฟังทางบ้านโทร.กลับเข้ามายัง
รายการกันร่วมร้อยสาย ต่างบอกเล่าถึง
ประสบการณ์ตัวเบาหวิวท่ีเพิ่งสัมผัสกัน
อย่างเป็นตุเป็นตะ สตรีนางหน่ึงเล่าผ่าน
รายการดว้ยความตืน่เตน้วา่ เธอและเพือ่น
อีก 11 คน ร่างเบาหวิวขึ้นเหนือเก้าอี้ แล้ว
กล็อยละลอ่งไปรอบๆ หอ้ง สว่นอกีรายเลา่
ว่า ร่างของเธอลอยขึ้นเร็วมากจนหัวแทบ
โขกเพดานเลย

เฮ่อ…เชื่อกันไปได้ ก็น่ารู้อยู่ว่า 
วันนั้นมันตรงกับ April Fool’s Day  หรือ
คิดในมุมกลับ บางทีคนที่ตกเป็นเหยื่อใน
วันเมษาหน้าโง่ครั้งนั้น อาจไม่ใช่ผู้ฟังทาง
บ้านหรอก แต่เป็นตัวนายมัวร์ที่หลงคิดว่า 
หลอกคนอื่นได้สำาเร็จนั่นแหล่ะ 

1995 : ชำาแหละมนุษย์ต่างดาว

มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่? ยังคงเป็น
ประเด็นท่ีเร้าความสนใจคนเราได้เสมอ 

ดูจากภาพถ่ายจำานวนนับไม่ถ้วนที่อ้างว่า 
เปน็จานบนิเรน้ลับบนท้องฟ้าแล้ว คุณภาพ
รูปจะถ่ายเบลอไหวขนาดไหน ก็ยังมีสื่อ
จำานวนมากพร้อมให้พื้นที่ข่าวสร้างความ
ฮือฮากันได้เสมอ แม้ว่าท้ายที่สุดแล้ว
จะไม่เคยค้นหาหลักฐานแบบชัดแจ๋วได้
สักครั้งเลยก็ตาม

หลักฐานแสดงถึงการมีอยู่ของ 
ผู้มาเยือนจากดาวไกลที่สร้างความ 
ต่ืนเต้นไปท่ัวโลกคร้ังหน่ึงน้ัน คงหนีไม่พ้น 
ภาพยนตร์ชันสูตรซากมนุษย์ต่างดาว
ความยาว 17 นาที ซึ่งถูกนำามาเปิดเผย 
คร้ังแรกโดยนาย Ray Santilli ช่างภาพ 
วีดีโอชาวอังกฤษ ผู้อ้างว่าได้ค้นพบฟิล์ม
ลับท่ีถูกบันทึกไว้  หลังจากเหตุการณ์
จานผีตกที่ฐานทัพอากาศรอสเวลล์ ในรัฐ
นิวเม็กซิโกเมื่อปี 1947   

แม้จะเป็นแค่หนังขาวดำาสั้นๆ ที่
มุมกล้องแกว่งไปมาน่าเวียนหัว แต่มันก็
เร้าความสนใจชาวโลกมาก จนได้รับการ
เผยแพรผ่า่นทวีชีอ่งตา่งๆ กวา่ 32 ประเทศ
ทั่วโลก 

แต่หลังจากปล่อยให้ผู้ชมทั่วโลก
ได้กังขากับสิ่งที่เห็นอยู่นานกว่าสิบปี ใน
ท่ีสุดนายแซนทิลลีก็ออกมายอมรับในปี 
2006 ว่า บางส่วน (จริงๆ แล้วคือเกือบ
ท้ังหมด) ของหนังเรื่องนี้เขาถ่ายขึ้นด้วย
วิธีการนำาไปตัดต่อเข้ากับฟิล์มต้นหนังเก่า 
ส่วนเอ็ฟเฟ็กต์ไส้พุงของหุ่นมนุษย์ต่างดาว 
ทำาดว้ยดว้ยสมองแกะ แยมราสเบอรร์ี ่และ
เครื่องในไก่ 

2009 : ก้อนหินจากดวงจันทร์

วันน้ีมีคนช่างสงสัยจำานวนไม่น้อยที่คิด
ว่าการขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรก
ของมวลมนุษยชาตินั้น บางทีอาจไม่เคย
เกิดขึ้นจริงก็ได้ แม้จะยังหาข้อพิสูจน์ชัดๆ 
ไม่ได้ แต่เท่าท่ีผ่านมากม็ผู้ีพบช่องโหว่ชวน
กังขาให้ขบคิดกันอยู่หลายจุดทีเดียว เมื่อ
ไม่นานมานี้ก็เกิดข่าวเล็กๆ ที่เหมือนจะ
ช่วยตอกยำ้าความคิดของฝ่ายจับผิดให้มี
นำ้าหนักขึ้นอีกนิด

เมื่อมีการค้นพบว่า วัตถุลำ้าค่าชิ้น
หนึง่ในพพิิธภณัฑ์สถานแห่งชาติกลางกรงุ
อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ ที่เคยเชื่อมา

World



40    PL 41    PL

นานหลายสิบปีว่าเป็นก้อนหินเก็บมาจาก
ดวงจันทร์ และมีการตั้งวงเงินประกันภัย
ไว้สูงถึง 500,000 เหรียญฯ (ราว 16 ล้าน
บาท) แท้ท่ีจริงแล้วเป็นเพียงแค่ชิ้นไม้ท่ี
กลายสภาพเป็นหิน 

หินสีแดงก้อนน้ีทางเจ้าหน้าท่ี
สถานทูตสหรัฐฯ เป็นผู้มอบให้กับนาย 
Willem Drees อดีตนายกรัฐมนตรีดัทช์ 
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ตอนที่ 3 นักบิน
อวกาศจากยานอพอลโล 11 มาเยี่ยม
เยือนในช่วงหลังเสร็จสิ้นภารกิจ เหยียบ
ดวงจันทร์ครั้งแรกเม่ือปี 1969 (องค์การ
นาซ่าได้มอบก้อนหินท่ีได้จากการสำารวจ 
ดวงจันทร์ให้เป็นท่ีระลึกแด่นานาชาติ 
ทัว่โลกไมน่อ้ยกวา่ 100 ประเทศ ทวา่สว่น
ท่ีได้จากการสำารวจโดยยาน Apollo 11 
กลับมีเพียงน้อยนิด)

คร้ันนายดรีส์สิ้นชีวิตไปแล้ว หิน
ก้อนนี้ก็ได้ถูกมอบให้กับพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ (Rijksmuseum) และถูกนำาไป
จัดแสดงพร้อมป้ายบรรยายท่ีทำาให้คน
เช่ือว่าเป็นหินจากดวงจันทร์อยู่หลายสิบปี 
กอ่นถกูคน้พบวา่ แทท้ีจ่รงิมนัเปน็กอ้นหนิ
บนโลกเราเอง

อย่างไรก็ตาม แม้จะได้ค้นพบ
ความจริงอันน่าขัน แต่ เจ้าหน้าที่ ใน
พิพิธภัณฑ์ก็ยืนยันจะเก็บรักษามันเอาไว้ 
ตอ่ไป เพือ่ใชเ้ปน็ปมปรศินาคน้หาคำาตอบ
กันต่อว่า มันมีท่ีมาอย่างไรและก็ยังหา
คำาตอบไม่ได้จวบจนถึงทุกวันนี้

2009 : ระวังไข่ปลอมระบาด

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มหาอำานาจผู้ปราด
เปร่ืองในการผลิตของกินปลอมจนชาว
โลกหวาดผวากนัสดุๆ กค็อืจนี ทีเ่คยสรา้ง
ชื่อเสียกันไว้พอจำากันได้ก็มี ซีอิ๊วหมัก
สารโปรตีนท่ีสกัดจากเศษเส้นผมตาม
บารเ์บอร ์ซาลาเปาไสห้มสูบัผสมกระดาษ 
กล่อง นมผงผสมสารเมลามีน ปลาหมึก
เต่าเทียมท่ีเน้ือทำามาจากเปลือกไม้ หรือ
อย่างล่าสุดท่ีเป็นข่าวกันก็สาหร่ายเทียม
ทำาจากแผ่นฟิล์มสีดำา 

ส่ือมวลชนหลายสำานักบ้านเรา
ต่างเล่นข่าวไข่ปลอมจากจีนกันอย่าง
ครึกโครมในช่วงน้ัน มีการนำาเสนอภาพ 

ขัน้ตอนการทำาอยา่งละเอยีดดสูมจรงิมาก 
ขนาด รมต.กระทรวงสาธาณะสุขตอนน้ัน  
ยั งต้องออกมารับลูก  สั่ งจับตาตาม
ชายแดนป้องกันไข่ปลอมลักลอบเข้าไทย
กันอย่างแข็งขัน

ผู้คนส่วนใหญ่ต่างต่ืนเต้นกับข่าวน้ี
โดยไม่เฉลียวใจเลยว่า ราคาไข่แต่ละฟอง
น้ันแค่ไม่ก่ีบาทเอง งานน้ีถ้าไม่ใช่ข่าวกุ  
คนท่ีคิดทำาขายจริงก็คงสมองไม่ปรกติ 
แค่ขั้นตอนเตรียมผลิตเปลือกไข่ก็ขาดทุน
ตั้งแต่เริ่มแล้ว

2010 : ชัตเตอรก์ดติดวิญญาณ

ท้ังท่ียังไม่มีใครเคยจับตัวจริงมาออก
รายการข่าวทีวีเลยซักคร้ังเดียว แต่ทุกวันน้ี 
ก็ยังมีผู้ชอบอวดอ้างว่าสามารถบันทึก
ภาพสิ่งลี้ลับที่เรียกว่าผี กันได้แทบทุกวัน 
ชา่งนา่คดิวา่ ในยคุดจิติอลทีก่ลอ้งถา่ยรปู
ไดร้บัการพฒันาใหถ้า่ยภาพไดค้มชดัทัง้ที่
สวา่งและทีม่ดืสลวั ความถกูตอ้งในเนือ้หา
กลบัลดนอ้ยลง จนแทบเชือ่อะไรตามสิง่ที่
ตาเห็นไม่ได้แล้ว ด้วยเหตุนี้เอง ภาพถ่าย
สิ่งลี้ลับท่ียากแก่การพิสูจน์อย่างแท้จริง
นัน้ ถา้เปน็ภาพทีถ่า่ยดว้ยฟลิม์ขาว-ดำาจะ
ดูน่าสนใจกว่า เพราะตัดต่อแต่งเติมไม่ได้
ง่ายเหมือนภาพดิจิตอล

ภาพถ่ายผีระดับตำานานท่ียังคง
สร้างความกังขาได้เป็นอันดับต้นๆ ของ
โลกนัน้ ไดแ้กภ่าพเงารา่งผเีหนอืราวบนัได 
ที่ชื่อว่า The Brown Lady of Raynham 
Hall ที่ถูกเผยแพร่ในปี 1936 

ส่วนภาพถ่ายผีสุดคลาสสิกท่ี
กำาลังจะขยายความต่อไปน้ี เคยสร้าง
ความเร้นลับจนติดอันดับท้อปเท็นใน
แวดวงนักค้นคว้าส่ิงเร้นลับท่ัวโลกมา
แล้ว มันเป็นภาพที่มีชื่อว่า Wem Ghost 
หรือภาพผีเด็กในเปลวเพลิงท่ีกำาลังลุก
ท่วมศาลาว่าการเมืองเว็ม ในแคว้นชร็อป
เชียร์ (Shropshire) ของอังกฤษ เม่ือวันท่ี 
19 พฤศจิกายน 1995 ซึ่งเป็นฝีมือการ
กดชัตเตอร์ของช่างภาพมือสมัครเล่นชื่อ 
Tony O’Rahilly 

โทน่ีเคยเล่าไว้เม่ือตอนนำาภาพน้ี
ออกเปิดเผยว่า ตอนท่ีถ่ายก็ไม่เห็นอะไร
ผิดปรกติเลย แต่หลังจากผ่านขั้นตอน

ล้างฟิล์มแล้วถึงได้พบว่า ไปถ่ายติดอะไร
ท่ีชวนขนลุกซู่มาก็ไม่รู้ เป็นเด็กหญิงแต่ง
ชุดเชยๆ ยืนอยู่ในเปลวเพลิง ที่ดูยังไงก็ 
ไม่น่าจะใช่คนไปได้ 

เมื่อมีการตรวจสอบฟิล์มต้นฉบับ
จากสมาคมถ่ายภาพเมืองผู้ดีในเวลา
น้ัน เพื่อเป็นการการันตีว่า ไม่มีร่องรอย
การตกแต่งใดๆ บนฟิล์มต้นฉบับ ในที่สุด
ภาพนี้ก็ได้รับการขึ้นทำาเนียบเป็นสุดยอด
ภาพถ่ายสิ่งลี้ลับที่ยากแก่การพิสูจน์ใน 
10 อันดับต้นๆ ของโลก ส่งผลให้เมืองเว็ม 
กลายเป็นหนึ่งใน Ghost Town ที่รู้จักกัน
ดีในแวดวงนักนิยมผีทั่วโลก 

ตลอดเวลาที่ผ่านมามีนักค้นคว้า
เร่ืองเร้นลับ พยายามถอดรหัสหาตัวตน
เด็กหญิงที่เห็นหน้าตาชัดเจนในภาพว่า
เป็นใคร มาจากไหน ข้อสรุปเบื้องต้นที่ได้
จากการฟื้นฝอยเอาตามปูมประวัติของ
เมือง ก็สันนิษฐานว่า เธอน่าจะเป็น Jane 
Churn เด็กหญิงวัย 14 ขวบ ที่เคยถูก
กลา่วหาว่าลอบวางเพลิงศาลากลางต้ังแต่
สมัยเมื่อปี 1677 โน่น

ทว่าหลังกาลเวลาล่วงเลยเข้าถึง
กลางป ี2010 มคีณุลงุวยั 77 ปคีนหนึง่ได้
ออกมาให้เบาะแสสำาคัญเกีย่วกบัเด็กหญิง
ในภาพ ซ่ึงยงัผลให้ความล้ีลับท่ีมมีาอยา่ง
ยาวนานถึง 15 ปี ต้องยุติลงโดยสิ้นเชิง

มันเป็นภาพโปสการ์ดเก่าสมัยปี 
1922 ซึ่งปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ท้อง
ถิ่นฉบับหนึ่ง จุดสนใจอยู่ที่เด็กหญิงแต่ง
ตัวเชยๆ คนหนึ่งตรงมุมล่างด้านซ้ายของ
ภาพ ท่ีมีใบหน้าท่าทางเหมือนกับเด็กผี
ท่ีปรากฏบนภาพ  Wem Ghost ราวกับ
ซีร็อกซ์

ช่างน่าเสียดายว่า ผู้ที่จะมาช่วย
ไขความความจริงเรื่องนี้ให้มันสมบูรณ์ 
อย่างนายโทนี่เจ้าของผลงานชัตเตอร์กด
ติดวิญญาน ที่เคยยืนยันเสียงแข็งว่า ไม่
เคยทำาอะไรกบัฟลิม์ตน้ฉบบัเลยนัน้ ตอนนี้
โอกาสตามตัวเจอน้ันไมม่เีลยเพราะแกได้
ลาโลกย้ายไปอยู่เมืองผีนานหลายปีแล้ว
  

The Big Lies
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Dine

บนชั้น 22 ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของ 22 Kitchen and Bar ที่
ตกแต่งอย่างมีรสนิยมโก้หรูและดูเรียบง่ายในท่าที พร้อมด้วยวิวอันตระการตาของ 
เมืองพระนคร โดยเฉพาะด้านที่หันหน้าหาพื้นที่สีเขียวสวนลุมพินี

อาหารของท่ีน่ีเป็นแนวอาหารทะเลแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ผสมผสาน 
ความเป็นเอเชยีเข้าไว้ด้วยกนัในแบบฟิวชัน่ฟูด้ อาหารเรยีกนำา้ย่อยจานแรกเชฟเลอืก
เมนูหอยเชลล์ฮอกไกโดย่างหน้าไข่กุ้ง เสิร์ฟพร้อมกับซอสปอนซี มีกลิ่นความหอม 
เบาๆ ของนำ้ามันงา ความเค็มเล็กๆ ของซอสปอนซี ผสมกลมกลืนกับความหวาน  
นุ่มลิ้นของเน้ือหอยเชลล์ ย่างมาได้กำาลังดี ราวกับว่าน่ังทานอาหารจานนี้อยู่ที่
ฮอกไกโดเลยก็ว่าได้ อาหารเรียกนำ้าย่อยจานแรกเบาๆ ในแบบญี่ปุ่น กระตุ้นต่อม
ความอยากทานอาหารให้ทำางานมากยิ่งขึ้น

จานต่อมาเฟตชูนิยีอดมะพร้าวอ่อนผดัเนย เป็นเมนท่ีูสร้างสรรค์และพิถพิีถนั
เป็นอย่างมาก ด้วยการสไลซ์ยอดมะพร้าวให้มีความบาง ขนาดเทียบเท่ากับเส้น 
เฟตูชินี นำาไปลวกให้นิ่ม แล้วนำามาผัดกับบราวน์บัตเตอร์ซอส เพื่อเพิ่มรสชาติและ
กลิน่หอมของอาหารจานนีใ้ห้มากยิง่ขึน้ ทานคูก่บั Butternut squash หรอืฟักทองบด
สีส้มน่าทาน รสชาติหวาน ทานพร้อมกันจะได้ท้ังความหอมของเนย ความหวาน 
ของฝักทอง ความกรุบของยอดมะพร้าว จัดว่าเป็นการทานอาหารอิตาลีในแบบ  
22 Kitchen and Bar อย่างลงตัวทั้งรสชาติและความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น 

เมนูสุดท้ายที่น่าลิ้มลอง เบาบันทาโก้ หรือ ซาลาเปาทาโก้เสิร์ฟพร้อมกับ 
หมูนุ่มและอะโวคาโดซัลซ่า ปรกติทาโก้เป็นอาหารแมกซิกันแป้งข้าวโพดแผ่นกลม
บาง หน้าตาคล้ายๆ กับขนมเบื้องญวนแต่มีขนาดเล็กกว่า

ความท่ีเชฟนิโคลัสผู้ควบคุมสร้างสรรค์และกำาหนดทิศทางอาหารของ  
22 Kitchen and Bar เกดิและโตทีฮ่าวาย เลยได้รบัอทิธพิลความหลากหลายเชือ้ชาติ
จากถิ่นท่ีอยู่ นำามาผสมผสานปรุงแต่งลงบนจานอาหารได้อย่างเป็นเอกลักษณ ์
เฉพาะตัว หาทานจากที่อื่นไม่ได้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราอยากให้ทุกท่านหาโอกาสไป
ลิม้ลองด ูอิม่เอมกบัอาหารรสเลศิและววิอนังดงามของกรงุเทพฯ ที ่22 Kitchen and 
Bar โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

22 Kitchen and Bar
Open : 16.00-24.00
Dinner : 18.00-22.00
Contact : Dusit Thani Bangkok
Tel : 02 209 9000 ext 2345
email : dtbkdining@dusit.com
www.dusit.com/dtbk, 
www.facebook.com/dusitthani

22Kitchen and Bar
 Dusit Thani Bangkok

เรื่อง : เชฟแหม่ม / ภาพ : ทรงยศ
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ในฉบับที่แล้วผมได้เกร่ินนำา
เร่ืองของไวน์อิตาลีไปแล้ว มาในฉบับน้ี 
ผมจะคัดเลือกไวน์มา 5 ตัว ที่ผมชิม
แล้วชอบมากถึงมากท่ีสุด มาให้ทุกท่าน 
ไดเ้พลนิเพลนิไปกบัเรือ่งของไวนอ์ติาล ี
กันครับ สำาหรับไวน์ทั้ ง  5 นั้น มี  
รายชื่อดังนี้

Great  Wines 
of Italy in Bangkok 2014(2)

Tenuta Luce Della Vite Toscana Luce 2010 (98 points)
Tenuta Luce Della Vite Toscana Lucente 2011 (93 points)
Ornellaia Bolgheri  Superiore 2009 (96 points) 
Romano Dal Forno Amarone della Valpolicella 2008 (97 points) 
Valdicava Brunello Di Montalcino Madonna Del Piano Riserva 2006 (100 points) 

สำาหรับผมแล้วในงานนี้ไม่ได้
คาดหวังมากนักเกี่ยวกับไวน์อิตาลี ว่า
จะต้องมไีวน์เด่นๆ ดงัๆ จากแคว้นโน้น 
แคว้นนี้มาให้เลือกดื่มอย่างละลานตา 
จนปุ่มรับรสของลิ้นทำางานไม่ทัน แต่
ระดับชื่อชั้นของนายเจมส์ ซัคคลิงส์ 
ย่อมเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของ
งานนี้ว่า เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ ทำา และทำา
ออกมาได้ดีเสียด้วย จากเสียงชื่นชม
ของผู้เข้าร่วมงานท้ังหลาย และที่ได้
ดื่มดำ่าไปกับไวน์ชั้นยอดที่ไม่เคยเห็น 
ไม่เคยรู้ ไม่เคยลองชิมมาก่อน แต่พอ
ชิมแล้วต้องถามหาราคากันยกใหญ่  
ว่าราคาเท่าไหร่ (ไหวมัย้ อนันีค้ดิในใจ) 
บอกอีกครั้งดังๆ ว่าคุ ้มค่าคุ ้มราคา
มากครบัสำาหรบังานนี ้ ในปีนีห้ากมอีกี
อย่าพลาดไปร่วมงานกันให้ได้นะครับ 
ของเขาดีจริงๆ สำาหรับผมนั้นพอไป
เจอไวน์ตราลูกพระอาทิตย์ (อันนี้ 

ผมเรยีกเอง) เนือ่งจากขวดไวน์เป็นสดีำา
และฉลากเป็นรปูพระอาทติย์ทีร้่อนแรง  
คำาว่า Luce (ลูเซ่) แปลว่า แสงสว่าง 
ทำาให้ผู ้ผลิตไวน์นี้คือ ลูเซ ่ เดลล่า  
วิเต้ (Luce Della Vite) ได้ใช้ฉลาก 
เป็นรูปพระอาทิตย์ซะเลย และฉลากนี้ 
ก็โดนใจวัยโจ๋มาก แบบว่าเป็นไวน์ที่
โดดเด่นชวนมอง ตัง้แต่ในทวี ีนติยสาร  
ร้านขายไวน์ หรือแม้แต่โต๊ะข้างๆ ที่
กำาลังด่ืมไวน์ตัวนี้อยู่ เรียกว่าเห็นปุ๊ป 
สะดุดตาปั ๊ป และเต็มไปด้วยความ
กระหายใคร่รูว่้ารสชาตขิองไวน์ในขวด 
จะยอดเยี่ยมดังงานศิลปะที่ออกแบบ
ฉลากข้างขวดหรือเปล่า เป็นไวน์ที่
ผมอยากเสาะหามาดื่มตอนไปทัวร์
อิตาลี แต่ปรากฏว่าไปแต่ละที่ก็หา
ร้านไวน์ไม่เจอ เพราะตามโปรแกรม
ทัวร ์ไม่มีให้เดินชมเมืองเลย ก็เลย
อดซื้อไวน์ตัวนี้กลับมาเมืองไทยด้วย  
ไวน์ลูเซ่ (Luce) จัดว่าเป็นไวน์ระดับ 
ซูปเปอร์ทัสกัน (SuperTuscans) จาก 
ตำาบลมอนตาลชิโน่ (Montalchino)
เมืองซิเอน่า (Siena) แคว้นทัสคานี่  
(Tuscany) ประเทศอิตาลี ไวน์ตัวนี้
เ ป ็ น ก า ร ผ ส ม ผ ส า น ร ะ ห ว ่ า ง จิ ต
วิ ญ ญ า ณ ข อ ง ช า ว ทั ส กั น แ ล ะ
ค า แ ร ค เ ต อ ร ์ ที่ ทั น ส มั ย ข อ ง ช า ว

แคลิฟอเนียร์ เนื่องจากไวน์ตัวนี้เกิด 
จากการร่วมทนุระหว่างโรเบร์ิต มอนดาวี่  
( R o b e r t  M o n d a v i )  บิ ด า ข อ ง
แคลฟิอร์เนยีไวน์กบัตระกลูเฟรสโคบาลดิ 
(Frescobaldi) ตระกูลขุนนางเก่าแก่
ของเมืองฟลอเรนซ์และเป็นยักษ์ใหญ่
แห่งวงการไวน์อิตาลี

ไวน์ลูเซ่ได้ผลิตขึ้นครั้งแรกในปี 
1995 โดยใช้องุ่นพันธุ์แมร์โล (Merlot) 
และพันธุ์ซานโจเวเซ่ (Sangiovese)
อย่างละ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็น 
การปรากฏครั้งแรกของที่นี่ ที่นำาองุ่น
สองสายพนัธุน์ีม้าผสมกนั ส่วนวนิเทจที่
นำามาให้ชิมกนัในงานนีค้อืวนิเทจ 2010 
ใช้สัดส่วนขององุ่นพันธุ์ Sangiovese  
45%, Merlot 55% ซึ่งนำ้าไวน์จะมี
คาแรคเตอร์ของแบล็คเคอร์เร้นท์ กลิ่น
ดอกไม้ กลิ่นเครื่องเทศผสมผสานกับ
กลิ่นช็อกโกแลตและวานิลลาแบบเต็ม
ปากเต็มคำา (Full Body) หากเปิดในปี 
2016 แทนนินจะนุ่มลงกว่านี้ จะทำาให้
ได้รับรสชาติของไวน์มากยิ่งขึ้น ส่วน 
ไวน์ตวัลเูซนเต้ (Lucente) กผ็ลติครัง้แรก 
ในวนิเทจ 1995 เช่นกนั แต่ออกสูต่ลาด
ช้ากว่า เนื่องด้วยเหตุผลทางการค้า 
ไวน์ลูเซนเต้ใช้สัดส่วนพันธุ์องุ่นซานโจ 
เวเซ่ 80 เปอร์เซ็นต์และองุ่นพนัธุแ์มร์โล 
20 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปีแรกๆ แต่ใน
วินเทจนี้ใช้สัดส่วนขององุ่นพันธุ์ San-
giovese 25%, Merlot 75% นำ้าไวน์
มีกลิ่นของ Dark Fruit จำาพวกตระกูล
เบอร์รี ่กลิน่เหด็และเครือ่งเทศ แทนนนิ 
ยงัแน่นแบบฟลูบอดี ้ ไวน์ตวันีเ้ซียนไวน์

ถือว่าเป็นไวน์ฉลากสอง (Second 
Wine) ของไวน์ลูเซ่ แนะนำาว่าไวน์ทั้ง
สองตัวนี้ควรเปิดให้หายใจก่อนดื่ม
อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงจะ
เป็นการดีครับ เพราะไวน์ตัวพี่มีดีกรี
อยู ่ที่  15.5% ส่วนตัวน้องลดลงมา 
นิดหน่อยที่ 14.5% ไวน์ทั้งสองตัวนี้
นำาเข้าโดยบริษัท บางกอกเบียร์แอนด์
เบเวเรจ จำากัด สนนราคาค่าตัวของ
ไวน์ลูเซ ่จะอยู ่ที่หกพันบาทปลายๆ 
ส่วนตัวน้องไวน์ลูเซนเต้จะอยูท่ีส่องพัน
บาทปลายๆ หากสนใจกล็องสอบถาม
กันดูนะครับ เท่าที่ทราบยังไม่มีวาง
ขายตามร้านไวน์หรือซูเปอร์สโตร์
ต่างๆ ส่วนไวน์ตัวที่สามจะไม่พูดถึง 
ไม่ได้เลย แม้จะไม่มีให้ชิมในงานนี้ 
ก็คือ ไวน์ลูเซ่ บรูเนลโล่ ดิ มอนตาชิโน่ 
(Luce Brunello di Montalcino) ไวน์
ทีถื่อว่าเป็นหวัใจสำาคญัของชาวทสักนั 
นัน่เอง เริม่ทำาการผลติครัง้แรกในวนิเทจ 
2003 แต่ออกสู ่ตลาดในปี 2008 
เนื่องจากมีข้อกำาหนดว่าไวน์บรูเนลโล่ 
ดิ มอนตาชิโน่ชนิดธรรมดา (Normal)
สามารถออกสู่ตลาดได้หลังการเก็บ
เกี่ยวอย่างน้อย 5 ปี ซึ่งเป็นไวน์ที่ผลิต
จากองุ ่น Sangiovese 100% เจอ
ที่ไหนก็อย่าลืมลองซื้อหามาดื่มกันด ู
ครับ ไวน์ตัวนี้น่าสนใจเลยทีเดียว ทิ้ง
ท้ายกับงานชิมไวน์ดีๆ ที่ไม่อยากให้
คอไวน์ทุกท่านได้พลาดไป กับงาน 
Bangkok Wine Expo 2015 @ Dusit 
Thani Hall ในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ 
บตัรร่วมงานใบละ 1,400 บาท รวมค่า
อาหารและไวน์ในงานแล้ว หากท่านใด
สนใจตดิต่อซือ้บตัรได้ทีร้่าน นภาพรรณ 
ไวน์ เซลล่าร์ ทีช่ัน้หนึง่ตกึเมอืงไทยภทัร 
รัชดาได้เลยครับ สำาหรับในฉบับหน้า
ผมจะมาต่อสำาหรับไวน์อีกสามตัว
ที่เหลือ ขอบคุณครับ

Wine

เรื่อง : อานนท์ วงษ์เชียง
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เมื่อโลกขยับเขยื้อน มนุษย์ตัวเล็กๆ จะทำาอย่างไรได้ 
เนปาลเผชิญกับแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ในรอบ 80 ปี และ
ยังเกิดขึ้นสองครั้งในช่วงเวลาติดๆ กัน โดยเว้นห่างจาก
กันเพียงแค่สองอาทิตย์เท่านั้น ยังไม่นับรวม Aftershock 
อีกจำานวนมาก

เนปาลขึน้เชือ่ในเรือ่งของแหลง่ทอ่งเทีย่วบนเทอืก
หิมาลัยที่งดงาม อุทยานแห่งชาติที่มีผู้นิยมไปท่องเที่ยว 
Trekking มากที่สุดแห่งหนึ่งคือ Sagaramatha ซึ่ง 
มีความหมายว่า “มารดาแห่งจักรวาล” 

องค์ประกอบอย่างหนึง่ทีท่ำาให้การเดนิเท้าบนเส้นทาง 
ในอุทยานแห่งชาติบนภูเขาสูงของเนปาล มีเสน่ห์ดึงดูด 
นักเดินภูเขาจากทั่วโลก (ทั้งแบบ Trekking และ Expedi-
tion) เห็นจะได้แก่วิวเทือกเขาอันตระการตา วิถีชีวิตผู้คน 
แม้จะต้องแลกมาด้วยความเหนือ่ยล้าในแต่ละวนั การต้อง
ระมัดระวังเรื่องการเผชิญหน้ากับอาการแพ้ความสูงท่ียาก
จะบอกได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นกับแต่ละคน ถึงกระนั้น 
ในแต่ละปีก็มีผู้คนจำานวนมากจากทั่วโลกหลั่งไหลมายัง
เทือกเขาอันสูงชันเหล่านี้

เหตุการณ์แผ่นดินไหวโจมตีพื้นที่หลายแห่งใน
หุบเขากาฐมาณฑุ โบราณสถานหลายแห่งพังพินาศ  
รวมถงึพืน้ทีส่งูบนภเูขาทำาใหเ้กดิดนิถลม่กอ่ความเสยีหาย
กับหลายหมู่บ้านอาทิ ชุมชนบนภูเขาสูงแถบ Langtang

ภมูปิระเทศเปลีย่นแปลงไป อาจสงูขึน้ ตำา่ลง เส้น
ทางอาจเบี่ยงเบน แต่นั่นคงไม่เท่าความสูญเสียชีวิต
ที่ไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้ เมื่อความโกลาหลสงบลง 
ความช่วยเหลือสามารถเดินทางเข้าไปหาผู้คนตามจุด
ต่างๆ ชีวิตกลับมาสู่วิถีทาง เส้นทางบนภูเขาคงเปิดรับผู้

มาเยือนได้อีกครั้ง เพราะนี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการดำารงอยู่ 
เลี้ยงชีพสำาหรับผู้คนบนภูเขาสูง แม้สายตาคนภายนอกจะมองดู
งดงามเพราะมาเยอืนเพยีงห้วงเวลาหนึง่ แต่การใช้ชวีติอยูย่าวนาน 
มันไม่ใช่สถานที่ซึ่งจะดำารงอยู่ได้อย่างง่ายดาย

สำาหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคเงินช่วยเหลือสามารถกระทำาได้
หลายช่องทาง 

โปรดตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องก่อนบริจาคเงิน  
ชอ่งทางหนึง่คอืสามารถบรจิาคผา่นสภากาชาดไทยทีบ่ญัชธีนาคาร
กสิกรไทย สาขาสำานักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อ 
ภัยพิบัติ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-34567-0

Before The Quake
โลกเขยื้อน แผ่นดินขยับ ที่เนปาล

Nepal

รัฐบาลเนปาลกล่าวเชิญชวนนักเดินทางหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวสงบลงว่า

“Please Do not Cancel your trip to Nepal” 

เราเช่ือว่าแม้จะเป็นภัยพิบัติที่ทำาลายหลายอย่างไป แต่จิต
วญิญาณแหง่หมิาลยัยงัคงสถติอยู ่และผูห้ลงใหลหมิาลยั
จะยังคงเดินทางกลับไปเนปาลอย่างไม่ต้องสงสัย
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