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MESSAGE
From Executive

สวสัดปีีมะแม

หลังจากพ้นผ่านช่วงรอยต่อของปีมา หลายๆ คนคงได้
สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการร่วมเทศกาล
ความสุขกับครอบครัว บริษัทต่างๆ จัดกิจกรรมปีใหม่
ให้กับพนักงานได้ร่วมสังสรรค์เฮฮา ต่อจากนั้นทุกคน 
ต่างกลับเข้าสู่วิถีปกตินั่นคือมุ่งมั่นทำางานในหน้าที่
รับผิดชอบของตนเองต่อไป

นิตยสารภัทรลิสซ่ิงฉบับแรกของปีน้ีมีหลายเรื่อง
ที่น่าสนใจมาฝาก สำาหรับยานยนต์เรานำาเสนอรถใหม่ 
สามคันจากสามค่ายแต่จัดอยู่ในรถประเภทเดียวกัน 
นั่ น คื อ  C o m p a c t  S U V  ส่ ว น เ รื่ อ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ฉบับนี้เราพาไปสัมผัสกับฤดูหนาวที่ฮอกไกโดประเทศ
ญี่ปุ่น และอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ

สำาหรับปีใหม่ปีน้ีขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านมีความสุข 
สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านครับ

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
พจนา กลีบอุบล
บรรณาธิการ
ทรงยศ กมลทวิกุล

ควบคุมการผลิต
นฤมล ลือประเสริฐ
พิสูจน์อักษร
พรพรหม บุญถนอม

ออกแบบด�าเนินการผลิต
ทรงยศ กมลทวิกุล
โทร.08 1855 1146
E-mail : k.songyot@gmail.com 
ข้อเขียน บทความ เป็นความคิดเห็น
ส่วนตัวของผู้เขียนโดยตรง ห้ามน�า
รูปภาพ หรือข้อเขียนไปเผยแพร่ 
หรือพิมพ์ซ�้าโดยมิได้รับอนุญาต
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PL.News

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง เดินทางไปที่โรงเรียนวัดดอนมะปราง อ.ชะอวด 

จ.นครศรีธรรมราช เพื่อส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ทางโรงเรียน 

จ�านวน 5 เคร่ือง พร้อมกับอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ โดยม ี

ครูสมพรเป็นตัวแทนรับมอบแทนน้องๆ ส�าหรับใช้งานและศึกษา

หาข้อมูลต่อไป

เ นื่ อ ง จ าก โ ร ง เ รี ยน วั ดดอนม ะปร า ง  อ . ช ะ อวด 

จ.นครศรีธรรมราช มีจ�านวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 45 คน 

ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ซึ่งทางโรงเรียน 

วัดดอนมะปรางไม่สามารถของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์

การเรียนการสอนต่างๆ และนักเรียนจ�าเป็นต้องศึกษาหาข้อมูล 

ที่นอกเหนือจากในต�าราเรียน อีกทั้งเทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอ 

ต่อการใช้งาน ทางภัทรลิสซิ่งได้มีความห่วงใยในเรื่องนี้ และมี

ความคิดที่จะสนับสนุนในส่วนนี้อย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยหวัง

จะได้สร้างโอกาสให้เยาวชนในต่างจังหวัด เข้าถึงแหล่งความรู้ได้

เท่าเทียมกัน

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง 
ส่งมอบคอมพิวเตอร์
แก่โรงเรียนวัดดอนมะปราง 
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ภัทรลิสซิ่งหวังจะได้สร้าง

โอกาสให้เยาวชน 

ในต่างจังหวัด 

เข้าถึงแหล่งความรู้ 

ได้เท่าเทียมกัน

AD
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Watch

ยักษ์ ใหญ่แห่งวงการ Sportswear จาก

ประเทศเยอรมัน Adidas เปิดตัวเทคโนโลยี

ล่าสุด มชีือ่ว่า “Ultra BOOST” พฒันาต่อมา

จากไลน์ผลติ Boost ทีถ่อืว่าเป็นสดุยอดของ

รองเท้าวิ่งมาพักใหญ่แล้ว จนมาถึงผลงาน

ล่าสุดในรหัส BOOST คือ Ultra BOOST 

รองเท้าที ่ Adidas กล้าพดูว่าคอืรองเท้าวิง่

ที่ออกแบบได้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่มีอยู ่

ตอนนี้!

หากจะให้อธิบายความพิเศษของ Ultra 

BOOST เราคงต้องไล่พูดกันไปทีละส่วน

ประกอบ เพราะคราวนี้ Adidas ได้พัฒนา

ขีดจ�ากัดของรองเท้าวิ่งแบบจัดเต็มจริงๆ 

อาทิ ส่วนบนของตัวรองเท้าใช้กรรมวิธีการ 

ถักทั้งหมด เรียกว่า “Primeknit” ช่วยให้

ผู ้ใส่รองเท้าเข้าทรงกับเท้าพอดิบพอดี มี

ความยืดหยุ่นและระบายอากาศเวลาเดินได ้

อย่างด ี ในขณะทีส่่วนของพืน้รองเท้าท�ามาจาก

เนื้อโฟมยืดหยุ่นอัดแน่นประกอบกันเรียกว่า 

“BOOST” ช่วยรองรบัการกดสมัผสัเวลาวิง่ 

ท�าให้ไม่เจ็บเท้า และใช้พลังงานในการวิ่งที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย สิ่งที่ท�าให้พวก

เขากล้าพูดว่ารองเท้ารุ่นนี้แตกต่างจากใครๆ 

คือ รองเท้าขึ้นรูปโดยใช้เทคโนโลยี ARAMIS 

3D ซึง่เป็นกรรมวธิเีดยีวกนักบัทีอ่งค์กรอืน่ๆ 

เช่น NASA, boeing, AUDI ใช้เป็นส่วนหนึ่ง

การผลิตที่ช่วยเรื่องการเคล่ือนไหวมากขึ้น 

พูดมาถึงขนาดนี้คงต้องเชื่อแล้วล่ะว่า คู่น้ี 

Adidas เขาตั้งใจท�าสุดฝีมือจริงๆ

ชื่อของ Kenzo Takada คือชื่อ

เดียวกับผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าญี่ปุ ่น

ชื่อดัง Kenzo แต่โปรเจ็กต์แว่นกันแดด

ที่น�ามาให้ชมนี้ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ใดๆ กับแบรนด์ Kenzo เพราะนี่คือ

การจับมือร่วมกันแบบสุดพิเศษระหว่าง 

Takada และแบรนด์แว่นตาญี่ปุ่นเก่าแก่ 

“Masunaga” ออกคอลเล็คชั่นแว่น

กนัแดดทีร่วมทัง้หมดมมีากถงึ 6 โมเดล

ด้วยกนั ซึง่แต่ละรุน่นัน้ท�าจากไทเทเนยีม 

และพลาสติก Acetate อย่างดี รวมทั้ง 

มีการดีไซน์ที่ผสมผสานความทันสมัย

เข้าไว้ด้วยกันกับความเป็นวินเทจ ได้

อย ่างสวยงาม ส�าหรับใครท่ีสนใจ 

สามารถชมภาพ เซ็ ตทั้ งหมดของ 

แว ่นตาคอลเล็คชั่นนี้สามารถเข ้าไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ 

www.dandeutschopticaloutlook.

com/masunaga-x-kenzo-sun-

glasses/ 

เมอร์เซเดส-เบนซ์เปิดตัว ซี 350 อี 
(Mercedes-Benz C 350 e) ยนตรกรรม
ปล๊ักอินไฮบริดสุดประหยัดที่มาพร้อม
โฉมตัวถังแบบซีดานและเอสเตท
ซี 350 อี โดดเด่นด้วยอัตราส้ินเปลือง
เชื้อเพลิงระดับ 47.5 กม./ลิตร โดย
สามารถขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ล้วนๆ ได้ไกล 31 กม. มาพร้อมช่วงล่าง
แบบถุงลมและระบบปรับอากาศที่เปิด
ล่วงหน้าได้เป็นอปุกรณ์มาตรฐาน ซึง่ให้
ทั้งความสะดวกสบายในการขับขี่และ
การโดยสารทุกเส้นทาง
ระบบปลั๊กอินไฮบริดของซี 350 อี ผสม
ผสานเครื่องยนต์สันดาปภายในบล็อก 
4 สูบ 2.0 ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า 
ทำาให้พละกำาลังรวมอยู่ที่ 279 แรงม้า 
แรงบิดมหาศาลถึง 600 นิวตันเมตร 
ส่งกำาลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ 7G-
TRONIC PLUS แบบ 7 สปีด
แบตเตอรี่ของซี 350 อี เป็นเทคโนโลยี
ลิ เธียม-ไอออนพลังสูงขนาด 6.38 
กโิลวตัต์ชัว่โมง ซึง่สามารถชาร์จไฟกลบั
เข้าไปได้โดยใช้เวลาราว 1 ชั่วโมงครึ่ง

Adidas Kenzo Takada

Ralph Lauren Sporting Automotive โดดเดน่ดว้ยการน�าเอาไมม้าประดษิฐ์ 
เป็นพื้นหน้าปัด ให้อารมณ์ของลวดลายบนแดชบอร์ดของ Bugatti Type 
57SC Atlantic Coupe ยานยนต์คลาสสิคปี 1938 แสดงเวลาแบบ
สองเข็มคร่ึง ด้วยระบบกลไกอัตโนมัติ Cal.RL98295 บรรจุอยู่ในตัวเรือน
สเตนเลสสตีลขนาด 45 มลิลเิมตร ตกแตง่รอบตวัเรอืนดว้ยสกร ู6 ตวั ราคา 
457,200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม www.ralphlaurenwatches.com

Update
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ช่วงปลายปี 57 ทีผ่่านมา Compact SUV จาก Lexus 
สามารถสร้างความคึกคักให้กบัตลาดรถยนต์ระดับหรู
ได้เป็นอย่างดี Lexus NX เปิดตวัพร้อมรปูโฉมทีง่ดงาม
เย้ายวนใจ สามารถต่อกรกบัคูต่่อสูท้ีอ่ยูใ่นตลาดระดบั
เดียวกันจากฝั่งยุโรปได้ 
รูปร่างหน้าตางานออกแบบ NX ได้รับอิทธิพลมา
จากรถต้นแบบ LF-NE เมื่อมองดูรอบคัน Lexus NX 
มีเส้นสายที่เฉียบคมและลงตัว ด้านหน้าโดดเด่นด้วย
กระจังหน้าแบบ Spindle Grille
เราทดลองขับเจ้า Lexus NX รุ่น Hybrid ออกไป
นอกกรุงเทพฯ โดยเลือกเส้นทางวิ่งเป็นวงกลมจาก
กรุงเทพฯ ปากช่อง เขาใหญ่ นครนายก กรุงเทพฯ 
ความหลากหลายของเส้นทางกบัเวลาหนึง่วนั แน่นอน
ว่า Compact SUV Lexus NX ไม่ทำาให้เราผดิหวงัเลย
ภายในตกแต่งอย่างเรียบหรูดูทันสมัยใช้วัสดุอย่างดี 
จอแสดงผลเป็นแบบไวด์สกรีนให้มุมมองกว้าง 
อารมณ์สนุกสนานกระฉับกระเฉงคือสิ่ งที่ งาน
ออกแบบห้องโดยสารส่งมอบสู่เราเม่ือก้าวเข้าไปนั่ง
หลังพวงมาลัย
โหมดการขับขี่  3  แบบให ้ลักษณะการขับขี่ที่
แตกต่างกันไป ECO, NORMAL, SPORT แน่นอน
ในแบบ SPORT นั้นขับขี่ได้เร้าใจ การผสมผสาน
กำาลงัส่งทัง้จากไฟฟ้าและนำา้มนัทำางานควบคูก่นัอย่าง
ราบรืน่ แม้ว่าจะเป็นตลาดทีไ่ม่ใหญ่มาก แต่กม็คีูแ่ข่ง
พอสมควร ทั้ง X3 จาก BMW, GLA จาก Mercedes 
Benz และ AUDI Q5 ซึ่งล ้วนแต่มีศักยภาพที่
ไม่ธรรมดาทั้งสิ้น
สำาหรับใครที่เคยได้มีโอกาสสัมผัสกับเทคโนโลยีของ 
Lexus มาแล้ว ย่อมที่จะทราบว่าเทคโนโลยีและ
งานสร้างของ Lexus นัน้มคีวามประณตีและเตม็เป่ียม
ด้วยคุณภาพ 
ขนาดของ Lexus NX เหมาะกับชีวิตในเมือง แต่เมื่อ
ถงึคราวทีต้่องออกไปใช้ชวีตินอกเมอืง Lexus NX กม็ี
ศักยภาพพอที่จะทำาให้การเดินทางมีสีสัน
ไม่ต ้องสงสัยว ่าสำาหรับแฟนของ Lexus ที่ เคย
ประทับใจกับซีรีส์ RX ของ Lexus จะหันมามอง
น้องใหม่อย่าง NX และคงจะมีหน้าใหม่อีกไม่น้อย
ที่จะปันใจให้กับ Lexus NX

 

Lexus NX

New Model

Lexus NX เปิดตัวพร้อมรูปโฉมที่งดงาม
เย้ายวนใจ สามารถต่อกรกับคู่ต่อสู้ที่อยู่
ในตลาดระดับเดียวกันจากฝั่งยุโรปได้

สนใจ Lexus NX
สอบถามรายละเอียดได้ที่
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด
โทร. 0 2290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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NISSAN X-TRAIL
นิสสัน X-TRAIL ใหม่มีรูปโฉมที่ดูน่าตื่นตา
ต่ืนใจกว่ารุน่เดิมมาก ในยคุปัจจุบันรถประเภท 
Cross Over เกือบทุกขนาดกำาลังได้รับความ
สนใจและตอบรบัจากตลาดเป็นอย่างด ีทำาให้
บรรดาค่ายรถต่างหันมาให้ความสำาคัญและ
พัฒนารถประเภทนี้

การมาถึงของโฉมใหม่ ทำาให้ยอดขายของ X-
TRAIL เปลีย่นไปอย่างเหน็ได้ชดั เพยีงแค่ช่วง
เปิดตัวก็สามารถทำายอดขายได้ถึงพันกว่าคัน 
และถึงแม้จะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ แต่สื่อมวลชน
สายยานยนต์จำานวนไม่น้อยมองว่า “ดไีซน์ของ 
นสิสนั X-TRAIL เหมอืนกบัการนำาเอาอลัเมร่า
มายกสูงและยืดสัดส่วนตัวถังให้ยาวออกไป 
เพื่อความอเนกประสงค์ของการใช้งาน” 
สุดแท้แต่สายตาของผู้มองและความชื่นชอบ
ของแต่ละบุคคล

คู ่แข ่ ง เบอร ์หนึ่ งที่นิสสันต ้องต ่อสู ้ด ้ วย
คือ HONDA CR-V การปรับโฉมใหม ่ 
จึ ง จั ด เ ต็ ม  ใ น ส ่ ว น ข อ ง ร ะ บ บ ก ล ไ ก 
เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ เพื่อให้สามารถ
นำาหน้าคู ่แข่ง ห้องโดยสารของ X-TRAIL  
ปรับเปลี่ยนได้หลากรูปแบบ แต่กระนั้นก็ตาม 
ในความคิดเห็นของเรา ภายในของ X-TRAIL 
ไม่ค่อยหวือหวา (เหมือนจะเอาใจเจ้าของรถ
ที่เป็นผู้ใหญ่สักหน่อย) ระบบขับเคลื่อนของ 
X-TRAIL มีให้เลือก 2 รุ่น คือ รุ่นเครื่องยนต์

เบนซินขนาด 2,000 ซีซี กำาลัง 141 แรงม้า แรงบิด 200 นิวตัน
เมตร และรุน่เครือ่งยนต์เบนซนิขนาด 2,500 ซีซี กำาลัง 171 แรงม้า 
แรงบิด 233 นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่สามารถ
ใช้งานแบบ Manual ได้ 7 สปีด ส่วนการขับเคลื่อน รุ่นเครื่องยนต์ 
2,000 ซีซี จะมีทั้งขับเคลื่อนสองล้อและสี่ล้อ ส่วนรุ่น 2,500 ซีซี  
จะมีเพียงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น

ทีน่่าประทบัใจสำาหรบัเจ้า X-TRAIL คอืระบบช่วงล่างทีห่นบึ นุม่นวล 
เครื่องยนต์ก็ให้พละกำาลังการตอบสนองที่ดี ทำาให้การขับขี่ทำาได้
อย่างคล่องตัว เจ้า X-TRAIL ยังประกอบในไทยด้วย X-TRAIL มี
เบาะที่นั่งสามแถว 7 ที่นั่ง แถวที่สามหากไม่ใช้งานสามารถพับ
เก็บเรียบเป็นพื้นที่เก็บของ X-TRAIL ตัวใหม่จัดเต็มมาทุกอย่าง
ทั้งดีไซน์ภายนอกและรับเทคโนโลยีต่างๆ ในราคาล้านต้นๆ ทำาให้
การตัดสินใจของผู้ที่รักชอบรถประเภทนี้และกำาลังมองหาอยู่เป็น
เรื่องที่ไม่ยากเลย

New Model

สนใจ NISSAN X-TRAIL
สอบถามรายละเอียดได้ที่

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด

โทร. 0 2290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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HR-VHONDA

ปลายป ี2557  ที่ผ ่านมา กระแสรถประเภท 
Compact SUV มาแรงอย่างยิ่ง หลายค่ายเปิดตัว
รถแนวนี้สู่ตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน แต่ทว่า
กับ HONDA HR-V นับได้ว่าเป็นรถที่มาแรงอย่าง 
แท้จรงิ กระแสดต่ีอเนือ่งตัง้แต่ปลายปีทีแ่ล้วข้ามมา
จนถึงต้นปีนี้ ในงาน Motor Expo ที่เพิ่งผ่านพ้นไป
ก่อนสิ้นปี HONDA มียอดจองรถรุ่นน้ีอยู่ในระดับ
ที่ดี
เรารับรถมาเพื่อค้นหาดูว่าอะไรท่ีทำาให้ผู้คนหันมา
จับตามองเจ้า HONDA HR-V นักออกแบบของ 
HONDA สร้างสรรค์หน้าตาของเจ้า HR-V ออกมา
ได้อย่างน่าสนใจ ดกูระฉบักระเฉง เปรยีบได้กบัคน
รุ่นหนุ่มสาวยุคใหม่ มันดูไม่เล็กไม่ใหญ่ เส้นสาย
รอบตัวให้ความรู้สึกปราดเปรียวพร้อมตะลุยไปได้
ทุกเส้นทาง
เราเลือกขับมันออกไปนอกเมือง ลองวิ่งกันระยะ 
ทาง ไกลๆ ดูหน่อย ตัวที่เรานำามาทดสอบขับเป็น 
ตัวท็อป รุ่น EL หลังคาเป็นกระจกซันรูฟยาวตั้งแต่
ที่นั่งตอนหน้าไปจนถึงที่นั่งตอนหลัง แต่เอาเข้า
จรงิๆ กบัประเทศไทย แสงแดดรนุแรงอากาศทีร้่อน
เกือบตลอดปีแทบจะไม่ค่อยได้เปิดใช้ 
HR-V มีแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มรถเล็ก 
ของ Honda เจ้า HR-V ใช้โครงสร้างที่มีความ

แขง็แรง ช่วงล่างหน้าแบบแมคเฟอร์สนั สตรทั และ
ทอร์ชั่นบีมที่ด้านหลัง เครื่องยนต์ 1.8 ลิตร แคม
เดี่ยว 1,799 ซีซี 16 วาล์ว 141 แรงม้ากับแรงบิด 
17.5 กโิลกรมัเมตร เครือ่งยนต์ถกูยกเอามาทัง้ยวง 
จาก Civic รุ่น 1.8 ลิตร ส่วนอุปกรณ์ภายในที่มี
รูปแบบแปลกแยกออกไปจาก CR-V
ระบบความปลอดภัย 
HONDA HR-V โครงสร้างตัวถงันิรภยัแบบ G-CON 
(G-Force Control) ใน HR-V เป็นรุ่นใหม่ที่ได้รับ
การพฒันาให้มปีระสทิธภิาพดขีึน้ โดยนำาเหล็กทีม่ี
ความทนทานมาใช้เป็นวัสดุในการผลิตโครงสร้าง 
ตวัถงั ช่วยดดูซบัและกระจายแรงกระแทกทีเ่กดิขึน้
จากการชน โครงสร้างของตัวถังจะอาศัยโครงข่าย
ที่เชื่อมต่อกันตามจุดต่างๆ ในการกระจายแรง
กระแทกท่ีเกิดข้ึนจากด้านหน้าให้กระจายไปทั่ว
ทั้งโครงสร้างตัวถัง เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในส่วนโครงห้องโดยสารที่มีผู้ขับและผู้โดยสารนั่ง
อยู ่นอกจากนัน้ยงัจดัเตม็อกีหลายระบบเพือ่ความ
ปลอดภัยของผู้ใช้รถ อาทิ ระบบเบรกมือไฟฟ้า 
(Electric Parking Brake) ถุงลมด้านคนขับ 
(i-SRS) ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (i-Side Airbags) 
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) 
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด แบบดึงกลับอัตโนมัติ (Emer-
gency Locking Retractor - ELR) ระบบป้องกัน
ล้อล็อก (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก
ควบคมุด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ (EBD) และระบบเสรมิ
แรงเบรก
HONDA HR-V มใีห้เลอืก 3 รุน่ ได้แก่ รุน่ S, รุน่ E, 

รุ่น EL ซึ่งสนนราคาแตกต่างกันไป ออพชั่นที่ได้มา 

ก็แตกต่างกันไปตามราคาด้วย

New Model

สนใจ HONDA HR-V
สอบถามรายละเอียดได้ที่
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด
โทร. 0 2290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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หลังจากผ่านทริปท่องเที่ยวฮอกไกโดฤดูหนาวมาได้ 
ความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้าไปถึงกระดูก ซาบซ่านไปกับ
ความสนุกสนานและน่าต่ืนตาของทัศนียภาพ อาหารการกิน 
และกิจกรรมต่างๆ ทำาให้ยามลมหนาวพัดผ่านมาทีไรเป็นต้อง
นึกถึงฮอกไกโด

ถึงไม่ใช่ความหนาวเหน็บสุดๆ เพราะยังเป็นช่วงต้น
ฤดูหนาว แต่หิมะปกคลุมภูมิภาคที่เป็นทั้งเกาะและจังหวัดที่
อยู่เหนือสุดของประเทศญ่ีปุ่น ก็ทำาให้เรานึกภาพฮอกไกโด
ในฤดูกาลอื่นไม่ออก นี่คงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ชักชวนให้คน
มาเยือนในทุกฤดูกาล เพราะฤดูกาลทั้งสี่ของฮอกไกโดคือ
ทัศนียภาพและบรรยากาศแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง แน่นอนว่า
คนเมืองร้อนเช่นเราได้แต่เบิกตากว้างต่ืนเต้นไปกับหิมะขาว
โพลนที่ตกมาทับถมจนต้องใช้พล่ัวกวาดหิมะให้เป็นแนวทาง
เดิน ถนนหนทางก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่และเครื่องมือมากวาดถาง
ให้สัญจรได้ คนเมืองหนาวคงไม่เห็นเป็นเรื่องสนุกแน่ อย่างไร
กด็ ีการต้องเผชญิกบัความเหนบ็หนาวกว่าส่ีเดือนกแ็ทนทีด้่วย
กิจกรรมและเทศกาลสนุกหน้าหนาว ซึ่งเทศกาลหิมะที่ซัปโป
โร (Sapporo Snow Festival หรือ Sapporo Yukimatsuri) 
เมืองเอกของจังหวัดฮอกไกโด เป็นเทศกาลยอดนิยมต้อนรับ
ผู้คนเรือนล้านที่พากันมาชมประติมากรรมแกะสลักนำ้าแข็ง 
คอนเสร์ิต การละเล่น อาหารการกนิ เครือ่งดืม่ ซ่ึงเม่ือเราได้ไป
เดินที่สวนสาธารณะโอโดริ (Sapporo Odori Koen) และย่าน
ซูซูกิโนะ (Susukino) สถานที่จัดเทศกาลหิมะซัปโปโร (จัดขึ้น
สามแห่ง อีกแห่งคือที่ Tsu-Dome) ในช่วงเดือนธันวาคม ที่มี
การประดับประดาไฟตกแต่งตุ๊กตาและต้นคริสต์มาสสำาหรับ
เทศกาลคริสต์มาสและฉลองปีใหม่ไว้อย่างสวยงาม ก็ชวน
ให้คาดโทษว่าสกัวนัจะมาเผชญิความหนาวทีเ่ทศกาลหมิะซปัโปโร
กับเขาสักหน แต่ต้องเตรียมเครื่องกันหนาวมาแบบจัดเต็ม 
เพราะช่วงกุมภาพันธ์ (เทศกาลหิมะซัปโปโรจัดช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี ปี 2015 นี้จัดเป็นครั้งที่ 66 ตรงกับวันท ี
5-11 กมุภาพนัธ์) เป็นเดอืนสดุท้ายของฤดกูาล อากาศหนาวเยน็
เป็นที่สุด

ผูม้าเยอืนฮอกไกโดมกัมาขับรถเทีย่ว ซ่ึงเป็นวิธกีารเดิน
ทางท่องเทีย่วทีดี่ทีส่ดุ นยัว่าถนนหนทางกว้างขวาง ได้ซอกซอน
ไปในทีท่ีร่ถบสัเข้าไม่ถงึ เช่ารถสะดวก มจีพีเีอส (ภาษาองักฤษ) 
บอกทาง แถมญ่ีปุ่นขับรถชิดซ้ายเช่นเดียวกับบ้านเรา แต่

Hokkaido In White

ผู้มาเยือนฮอกไกโดมักมาขับรถเที่ยว 

ซึ่งเป็นวิธีการเดินทางท่องเที่ยวที่ดี

ที่สุด นัยว่าถนนหนทางกว้างขวาง ได้

ซอกซอนไปในที่ที่รถบัสเข้าไม่ถึง

Travel

เรื่อง / รูป / ปิยะลักษณ์ นาคะโยธิน
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หมิะทีน่ีเ่นือ้นุม่ละเอยีดมากอย่างทีเ่รยีก

กันว่า หิมะปุยนุ่น (Powder Snow) 

ทั้งนี้เพราะได้รับอิทธิพลจากกระแส

ลมเย็นแห่งไซบีเรียที่พัดลอยเหนือ

ทะเลญีปุ่น่มาปะทะเทอืกเขานเิซโกะ เกดิ

เป็นเมฆหมิะทีพ่อทิง้ความชืน้จนแห้งจงึ

กลายเป็นหิมะเนื้อละเอียด

การขับรถในฤดูหนาวต้องใช้ความ
ระมัดระวังอย่างมาก ยางรถยนต์ก็
ต้องใช้ยางสำาหรบัฤดหูนาวทีม่ดีอกยาง
เหมอืนโซ่เพือ่ให้เกาะถนน ขณะทีถ่นน
เองกล็ืน่ ควรขบัตามเส้นทางเดมิทีห่มิะ
ละลายแล้ว อย่าขับออกนอกเส้นทาง
หรือสร้างเส้นทางใหม่ และต้องเว้น
ระยะห่างระหว่างคันหน้าและคันหลัง
ให้มาก เผื่อเบรกหรือลื่นไถล เรียกว่า
ต้องใช้ความคุ้นเคย ความสามารถ 
และสมาธอิย่างมาก เราจงึอาศยัเพือ่น
ชาวฮอกไกโดผู้ชำานาญเส้นทางและ
ขับขี่ในเมืองหนาวมาตลอดชีวิตช่วย
เป็นสารถีให้ เก็บความสามารถ (อัน
น้อยนิด) ทางการขับขี่ไว้ใช้ในฤดูกาล
อื่น ดีเสียอีก เพราะได้เพลินไปกับ
ทิวทัศน์ที่มองไปทางใดก็ขาวโพลน 
ระหว่างที่นั่งรถเข้าเมืองซัปโปโรก็มี
หิมะโปรยปรายลงมา จึงได้ฝ่าหิมะไป
ยงัหอนาฬิกา Sapporo City Clock ใน
อาคารไม้หลังคาแดงกำาแพงขาวซ่ึงได้
รับอิทธิพลจากตะวันตก และได้ชื่นชม
หมิะเกลือ่นกล่นสวนสาธารณะภายใน 
“ตึกแดง” อาคารสไตล์นีโอ-บารอกที่
เป็นที่ทำาการฮอกไกโดหลังเดิม สถาน
ที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ผู ้มา
เยือนไม่พลาดชม

อ า ก า ศ เ ย็ น ย ะ เ ยื อ ก จึ ง
ต้องหาอะไรร้อนๆ เข้าไปบ่มร่างกาย 
ชอ็กโกแลตร้อนในร้านสะดวกซือ้ Law-
son อร่อยจนลืมกาแฟไปได้ชั่วคราว 
(ภายหลังกลับมาฮอกไกโดหน้าร้อน
พบว่าไม่มีขายช็อกโกแลตร้อน ชาว
ญีปุ่น่กนิดืม่กนัตามฤดกูาลจรงิๆ) หม้อ
ไฟที่ต้มนำ้าซุปใส่ซีฟู้ด ผัก เต้าหู้ ให้ซด
กันร้อนๆ และอาหารคุ้นปากอย่างรา
เมน ที่นำ้าซุปต้นตำารับของซัปโปโรคือ
นำ้าซุปมิโซะ เส้นราเมนที่หยิกงอเล็ก
น้อย โรยหน้าด้วยผักกับถั่วงอก อร่อย
จนต้องยกชามขึน้ซดนำา้ให้เกลีย้ง และ

ในหน้าหนาวกเ็ป็นช่วงท่ีอาหารทะเลมี
รสชาตหิวานกว่าฤดูกาลอืน่ โดยเฉพาะ
ปลาคินคิและปู เราดิ่งไปสาขาดั้งเดิม
ที่เอกิมาเอะ หน้าสถานีซัปโปโรของ
ร้านซัปโปโร คานิฮงเกะ (Sapporo 
Kanihonke) ร้านปโูด่งดงัมสีาขาหลาย
เมืองในญี่ปุ่น เล่ืองชื่อด้วยปูยักษ์ (ปู
ทะระบะ), ซูวาอิ และปูขน (เขะคานิ) 
ที่เอามาปรุงเป็นเมนูสารพัดปู ที่เรา
ชอบมากคือปูทะระบะน่ึง กับคานิสุกี้ 
ที่อร่อยด้วยนำ้าซุปสูตรเฉพาะของร้าน  
มาฮอกไกโดไม่มีขาดรสชาติโอชา
เลยจริงๆ

ออกไปทำากิจกรรมหน้าหนาว
ดีกว่า หนุ่มญี่ปุ ่นขับรถพาออกนอก 
เมืองซัปโปโร ให้เราได้ยลภูเขาไฟฟูจ ี
แห่งฮอกไกโดนั่นคือ ภูเขาโยเตอิ 
(Mount Yotei หรือ Ezo Fuji) ซึ่งมีรูป
ทรงคล้ายภูเขาไฟฟูจี ระหว่างทางไป
ถึงแหล่งสกียอดนิยมบริเวณเทือกเขา
นเิซโกะ (Niseko Mountains) ทีข่นาน 
นามว่า ‘Winter Wonderland’ หมิะทีน่ี่
เนื้อนุ ่มละเอียดมากอย่างที่เรียกกัน
ว่า หิมะปุยนุ่น (Powder Snow) ทั้งนี้
เพราะได้รบัอทิธพิลจากกระแสลมเยน็
แห่งไซบเีรยีทีพ่ดัลอยเหนอืทะเลญีปุ่น่
มาปะทะเทอืกเขานเิซโกะ เกดิเป็นเมฆ
หิมะที่พอทิ้งความชื้นจนแห้งจึงกลาย
เป็นหิมะเน้ือละเอียด แรกทีเดียวคน
เมืองร้อนอย่างเราฟังแล้วก็ไม่เข้าใจ 
จนได้สัมผัสหิมะของนิเซโกะท่ีตกลง
มาขณะกำาลงันัง่สกลีฟิต์ขึน้ไปบนลาน
สกี Niseko Grand Hirafu เป็นหิมะที่ 
นุม่ ละเอียดเหมอืนฝุน่แป้งโรยตวั เช่นนี้
แล้ว จะไม่ให้นักสกี นักสโนว์บอร์ดทั้ง
มือโปรมือสมัครเล่นและมือกระเตาะ
กระแตะอย่างเราสนุกปลาบปล้ืมได้
กระไร ในเมื่อนักผจญกีฬาหน้าหนาว
ต่างบอกกันว่าเนื้อหิมะที่นิ่มทำาให้เล่น 
ได้สนุก ไหลล่ืน เล้ียวซิกแซกไปมา

ได้ง่าย ควบคุมทิศทางง่าย เบรกก็ง่าย 
แต่ไฉนเราเล่นแล้วล้มง่ายก็ไม่รู้ได้

สกีรีสอร์ตในเทือกเขานิเซโกะ 
ม ี4 แห่งหลกัๆ คอื Annupuri มลีานสกี 
อยู่ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติอันใหญ่โต 
ต้ังอยู ่ในพื้นท่ีสูง ทำาให้หน้าหนาวมี
หิมะเยอะเล่นกันได้ดี หน้าร้อนก็เป็น
ที่เดินป่าและกิจกรรมกลางแจ้งที่ดี
ท่ีสุดแห่งหน่ึง, Grand Hirafu เป็น
หมูบ้่านใหญ่ทีส่ดุในนเิซโกะ จงึมทีีพ่กั
หลากหลาย ร้านค้า ร้านอาหาร และ
ส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ ให้เลือก
มากมาย, Niseko Village ตั้งอยู่ตรง
กลางระหว่าง Annupuri กับ Grand 
Hirafu มีดีท่ีตัวเลือกหลายแบบใน
การเล่นสกี โดยเฉพาะเนินลาดชัน
บนภูเขาที่ท้าทายนักสกียิ่งยวด และ 
Hanazono ซึ่ ง เป ็นส ่วนหน่ึงของ
แกรนด์ฮิระฟุ มีลานสกีท่ีหิมะหนาแต่
เน้ือละเอียดเป็นปุยนุ่น ท่ีนิเซโกะยัง
ข้ึนชื่อเรื่องเล่นสกียามคำ่า และเปิด
โอกาสให้นักสกีได้เผชิญหิมะใหม่ๆ ที่
ยังไม่ผ่านการยำ่าไถลของนักเล่นสกี
มากนัก ขณะเดียวกัน นักสกีท่ีต่ืนเช้า
ก็ฉวยโอกาสไปเล่นสกีท่ีหิมะเพิ่งฟื้น
ตัวจากคำ่าคืนมาเป็นลานหิมะเรียบ
ใหม่ให้เล่นไม่ซำ้ารอยใคร แต่บางครั้ง
หมิะทีต่กหนกัมาตลอดคนืกอ็าจทำาให้
สกีลิฟต์และกระเช้าที่พาขึ้นไปเล่นสกี
บนเนินเขาเปิดบริการไม่ได้เหมือนกัน 
จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพอากาศ
และความปลอดภัยให้แน่ใจทุกครั้ง
ก่อนไปเล่น

ไม่ว่าจะไปสกรีสีอร์ตทีใ่ด หาก
ไม่มีชุดไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่เป็นปัญหา มี
เสื้อผ้า รองเท้า ไม้สกี สโนว์บอร์ด ให้
เลือกเช่ายืมได้ตามสะดวก ใครที่เพิ่ง
หัดเล่น หรือเด็กเล็กๆ ท่ีกำาลังเริ่มเล่น
สกี นิเซโกะแกรนด์ฮิระฟุมีลานสกี
ฝึกหัด มีคุณครูสอน ขอคอร์สภาษา

ในหน้าหนาวก็เป็นช่วงที่อาหารทะเลมรีสชาตหิวานกว่าฤดกูาล

อืน่ โดยเฉพาะปลาคินคิและปู
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อังกฤษได้ด้วย เพราะที่นี่มิได้ต้อนรับ 
แต่นักสกีชาวญี่ปุ ่นเท่านั้น มีนักสกี
ต ่างชาติอย่างออสเตรเลีย แม้แต่
ประเทศใกล้ๆ อย่างเกาหลี มาสัมผัส
หิมะปุยนุ่นกันเยอะเหมือนกัน ส่วน
ใครยังไม่กล้าหรือไม่อยากเล่นสกี ก็
มีกิจกรรมอื่นให้เพลิดเพลินกับหิมะ
นุ่มๆ ได้ เช่น Snowshoe Tour ใส่
รองเท้าเดินหิมะไปเดินป่า เล่นเลื่อน 
หมิะ สไลเดอร์หมิะ แต่ถ้าหากคดิจะป้ันหมิะ
ล่ะก ็ต้องบอกผ่าน เพราะหมิะละเอยีด
ของนิเซโกะไม่มีนำ้าอยู่ข้างใน หิมะจึง
ไม่จับตัวเป็นก้อน

แต่ที่แนะนำา ขออย่าได้พลาด
ด้วยประการทัง้ปวงคอืการไป “ออนเซน็” 
หรือการแช่นำ้าแร่ร้อน ซ่ึงที่นิเซโกะมี
แหล่งนำ้าพุร้อนที่ผู ้คนไปออนเซ็นกัน
ได้ถงึ 15 แห่ง โดยเฉพาะออนเซน็อายุ
กว่าหนึง่ร้อยปีที ่Kombu Onsen ตาม
โรงแรมทีพ่กัมกัมบ่ีอนำา้ร้อนรวม (แยก
ชาย-หญิง) ให้แช่นำ้าแร่คลายความ
เมื่อยล้าได้สบายๆ โดยที่ Yumoto 
Niseko Prince Hotel Hirafutei เป็น
โรงแรมไม่กี่แห่งของนิเซโกะที่มีบ่อ
อาบนำ้าส่วนตัวในห้องพักแบบญ่ีปุ่น
นอกเหนือจากบ่ออาบนำ้ารวม แต่ข้อดี
ของบ่ออาบนำ้ารวมคือมีบ่อนำ้าร ้อน
กลางแจ้ง ที่ให้นอนแช่ตัวร้อนๆ รุมๆ 
แต่อากาศข้างนอกสุดแสนจะเย็น ให้
ความรู้สึกผ่อนคลายสดช่ืนอย่างมาก 
ดีกว่าตอนแช่ออนเซ็นในฤดูกาลอื่น
ตั้งเยอะ

มุ่งหน้าเพื่อไปหาหิมะกันต่อ 
จนถงึเมอืงฟรุะโนะ (Furano) ทีช่าวไทย
คุ ้นชื่ อด ้วยทุ ่ งดอกไม ้อย ่างดอก
ลาเวนเดอร์ พิงก์มอส และแนวทุ ่ง
ดอกไม้หลากหลายสีสัน ฤดูหนาวของ
ฟุระโนะมีสีเดียวคือสีขาวของหิมะที่
มองๆ ไปแล้วก็ดูเป็นสีเงินๆ แวววาว 
สวยไปอกีแบบ ภมูปิระเทศของฟรุะโนะ

เอื้ออำานวยให้ผลผลิตทางการเกษตร
มีคุณภาพ มีดินมีหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ 
ข้าว ข้าวโพด มันฝรั่ง แครอตจึงเป็น
ผลิตผลที่สร้างรายได้ให้มาก รวมถึง
นำ้านมวัว และองุ่น ที่ให้รสชาติดีกว่า
แหล่งอื่น องุ ่นที่นี่จึงปลูกมาทำาไวน์
แดงและไวน์ขาวได้ด้วย เราแวะเยี่ยม
ดูไร่องุ่นที่เหลือแต่ต้นโกร๋นหิมะเกาะ 
แล้วเข้าไปร้านอาหาร Furano Wine 
House ของโรงบ่มไวน์ฟุระโนะ เมนู
สำาหรับหน้าหนาวคือชีสฟองดู เสิร์ฟ
มาในชามขนมปัง ไม่เหมอืนชีสฟองดูที่
อืน่ๆ ซึง่ใส่มาในหม้อฟองด ูเอาขนมปัง 
ผักต้ม จิ้มลงในชามขนมปังฟองดูให้
ชีสยืดๆ ก่อนตักเข้าปาก อร่อยนักแล 
ยังแทะๆ ชามขนมปังชุ่มชีสมากินได้
อีกด้วย ติดใจขนาดหนักซื้อชีสฟองดู
แบบบรรจุห่อฟอยล์กลับมาตั้งวงกิน
ชีสกันได้อีก

หลังจากแช่นำ้าร้อนชมวิวขาว
โพลนของหิมะที่บ่อนำ้าร้อนในห้องพัก
ของ New Furano Prince Hotel เรา
ออกไปสำารวจลานสกฟีรุะโนะ (Furano 
Ski Area) กนัชนดิฝ่าหมิะทีต่กอย่างไม่
ลืมหูลืมตา (อ้าปากพูดก็หิมะเข้าปาก
ให้ได้ชิมแบบไม่ต้ังใจ) อันที่จริง หิมะ
ตกมาตลอดคืนแล้ว เล่นเอานำ้าแข็ง
เกาะสายสลิงจนเปิดใช้งานกระเช้า 
ขึ้นภูเขาไม่ได ้ บรรดานักสกีนั่งรอ
เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ เรารอกันไปได้
สักพัก ยำ่าหิมะกันจนเข่าทรุดเพราะ
หิมะสูงเกือบถึงเข่า ใส่เสื้อกันหนาว 
กนัประหนึง่ตุก๊ตายางมชิลนิ แผ่นร้อน 
ทีแ่ปะไว้กบักางเกงยงัพอช่วยได้ (แผ่น
หรือถุงร ้อนไคโระ ที่บรรจุสารหรือ
ทรายในซองใยกระดาษ เวลาใช้ให้
ขยำาๆ จนเกิดความร้อน นำาไปแปะติด
กับเสื้อหรือกางเกงตามจุดต่างๆ ของ
ร่างกาย เช่น ต้นขา แผ่นหลัง โดยต้อง
ไม่นำาไปติดกับร่างกายโดยตรง หรือ

พกใส่ในกระเป๋าเส้ือกางเกงแล้วใช้มือ
กำาๆ เพื่อเพ่ิมความอบอุ่นให้ร่างกาย 
มีขายตามร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ 
และร้านร้อยเยน) จึงเดินไปหมู่บ้าน 
Ningle Terrace ทีอ่ยูต่ดิกนั หมูบ้่านนี้ 
น ่ารักมากๆ เป็นกระท่อมไม้ปลูก 
ลดหลั่นเป็นขั้นบันได แต่ละกระท่อม
เป็นร้านขายงานฝีมือจำาพวกเครื่อง
หนัง เครื่องประดับ งานปั้น แกะสลัก 
ตัวศิลปินเจ้าของผลงานก็นั่งทำาอยู่ใน
กระท่อมประเภททำาเองขายเอง มีบาร์ 
คาเฟ่ และคอฟฟี่เฮ้าส์อยู่ด้วย เห็นว่า
ยังเป็นช่วงสาย จึงเข้าไปนั่งกินขนม 
จิบเครื่องดื่ม แล้วก็ให้ติดใจยาคิ มิรุ 
(Yaki Milk) นมร้อนย่างให้ด้านบนไหม้ 
(เหมอืนขนม Creme Brulee คสัตาร์ด
โรยนำ้าตาลไหม้) ได้ความเข้มข้นของ
นมติดกลิ่นคาราเมลไหม้นิดๆ รับ
ประทานกับพายแอปเปิ้ลและครีมพัฟ 
อร่อยสดุๆ ครัน้ถงึเวลาอาหารกลางวนั 
จึงออกไปหาซูชิกินในเมืองฟุระโนะที่
ร้าน Ikedaya ซชูนิัน้จะให้อร่อยต้องอยู่
ที่วัตถุดิบ ซึ่งร้านนี้ไม่ทำาให้ผิดหวัง เรา
ยังกินข้าวหน้าปลาไหล (อูนาจุ) และ
ขอชิมข้าวหน้าเทมปุระจากจานของ
เพื่อนร่วมทางอีกด้วย ก็บอกแล้วว่า 
มาฮอกไกโดนัน้สำาราญการกนิ สุนทรยีะ 
ในทศันยีภาพ สนกุกบักจิกรรมหน้าหนาว
ชนิดที่ “หนาวมหาหนาว” จนยากจะ
ลืมเลยทีเดียว

*ทั้งนี้ หากสนใจขับรถท่องเที่ยวใน
ฮอกไกโด สามารถดาวน์โหลดคู่มือ
จำาเป็นเพื่อการขับรถยนต์ในฮอกไกโด
ได้ทางเวบ็ไซต์ขององค์การส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ www.
yokosojapan.org/th

ขออย่าได้พลาดด้วยประการ
ทั้งปวง คือการไป “ออนเซ็น” 
หรือการแช่น�า้แร่ร้อน ซึง่ทีน่เิซโกะ 
มแีหล่งน�า้พรุ้อนทีผู่ค้นไปออนเซน็
กันได้ถึง 15 แห่ง โดยเฉพาะ
ออนเซ็นอายุกว่าหนึ่งร้อยปีที่ 
Kombu onsen
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ต้องมนต์เสน่ห์ล้านนา
สิบแสน ลักชัวรี รีสอร์ท

Destination

เรื่อง / รูป ทรงยศ



22 23

การจะเลือกที่พักสักแห่งในเชียงใหม่อาจไม่ใช่เรื่องง่าย 
เหตุผลเพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองซึ่งมีโรงแรมที่ดีและ 
สวยงามอยูม่าก บางครัง้ทำาให้เกดิอารมณ์รกัพีเ่สยีดายน้อง 
แต่ถึงกระนั้นความหลากหลายของรูปแบบโรงแรมใน 
เชียงใหม่นั้น โรงแรมที่ออกแบบในลักษณะล้านนา
ร่วมสมัยที่ยังคงใช้รูปแบบลักษณะของสถาปัตยกรรม
ดั้งเดิมผสมผสาน ใส่ใจทั้งเรื่องงานออกแบบและวัสดุ
ทีน่ำามาใช้สร้างงานให้ได้กลิน่อายแบบล้านนาอย่างแท้จรงิ
ตัวเลือกก็จะลดน้อยลงมาทันที เพราะการสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรมในแบบล้านนาโบราณนั้น ต้องใช้เงินทุนสูง
รวมทั้งต้องได้นักออกแบบ สถาปนิก และช่างก่อสร้างที่มี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ฉบับนี้เราแวะมาเยือนสถานที่พักที่ออกแบบและ
สร้างขึ้นในรูปแบบของล้านนาร่วมสมัย ผสมผสานงาน
ออกแบบตกแต่งภายในแบบตะวันตก แต่ก็ยังคงสามารถ
รกัษาอารมณ์ความเป็นล้านนาไว้ได้เป็นอย่างด ีสถานทีพ่กั
ที่ว่านี้มีนามว่า สิบแสน ลักชัวรี รีสอร์ท

ต้นฤดูหนาวเป็นห้วงยามที่เราแวะมาเยือนสิบแสน 
ท้องฟ้าเหนอืเชียงใหม่สะอาดตา อากาศในช่วงเช้าเริม่หนาว 
ส่วนช่วงหัวคำ่ากำาลังเย็นสบาย เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับวัน
พักผ่อนสบายๆ ช่วงสิ้นปีต่อเนื่องต้นปีจึงนับเป็นช่วงที่มี
ชาวต่างถิ่นแวะมาเยือนเชียงใหม่กันมาก

ความงดงามและเสน่ห์ของสิบแสน มิได้มีเพียงแต่
สิง่ก่อสร้าง แต่ยงัรวมถงึรปูแบบการวางผงัภมูสิถาปัตย์การ
จัดวางตัวอาคารที่สถาปนิกและผู้ออกแบบให้ความสำาคัญ
เราเดินลอดซุ้มประตูเข้าสู่ด้านใน กำาแพงสีขาวคลุมไว้ด้วย
หลังคากระเบื้องดินเผา ตัวกำาแพงนอกจากทำาหน้าที่เป็น 
แนวกั้นอาณาเขตแล้ว ยังทำาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของ

ทางเดนิด้วย ตวักำาแพงเจาะช่องให้แสงและลมลอดผ่านได้ 
ถัดจากทางเดินคือสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ ตรง
กลางวางตวัอาคารทีเ่ป็นส่วนของล็อบบ้ีซ่ึงเป็นพ้ืนทีเ่ปิดโล่ง
ทกุด้านออกรบัลม ด้านในเตม็ไปด้วยเสาไม้ทีร่องรบัหลงัคา 
กระเบ้ืองที่ซ้อนลดหลั่นกันสวยงาม เพียงแค่เรือนกลาง
หลังนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี  
การจัดวางตัวเรือนนี้ให้เป็นเรือนเอกย่อมต้องการนำา 
ผู้มาเยือนให้เข้าสู่โลกที่นักออกแบบจัดสร้างไว้

ภูมิปัญญารูปแบบสถาปัตยกรรมในโลกตะวันออกมี
มนต์เสน่ห์ ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรือนของแต่ละ 
พื้นถิ่นมีความงดงาม และยังมากด้วยประโยชน์ใช้สอย 
อีกทั้งยังสอดรับกับสภาพภูมิอากาศที่ตั้ง

ตัวอาคารที่เป็นที่พักมีทั้งหมดห้าอาคาร อยู่ถัดจาก
ล็อบบ้ีเข้ามาด้านในลดหลั่นทอดตัวไปยังริมแม่นำ้าปิง โดย
วางตวัโอบล้อมสวนทีร่่มรืน่และสระว่ายนำา้สีฟ้าไว้ตรงกลาง 
ริมแม่นำ้าปล่อยพื้นที่ว ่างเป็นสนามหญ้าไว้ตรงกลาง 
ด้านข้างทั้งสองด้านเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสวยงาม 
โดยเฉพาะต้นง้ิวที่มีอายุเก่าแก่โดดเด่นสะดุดตา อีกด้าน
หนึ่งของแม่นำ้ามองเห็นดอยสุเทพโดดเด่น

เมือ่เดินผ่านไปตามทางเดนิจะเหน็การวางเสาไม้แบบ
โบราณ โดยตวัเสานัน้วางอยูบ่นก้อนหนิโดยทีไ่ม่ฝังลงในดนิ 
พืน้ผวิของเสาไม้ยงัคงทิง้ร่องรอยการถากเสาด้วยเครือ่งมอื
แบบโบราณ รายละเอียดเชิงช่างที่ปรากฏอยู่ตามมุมต่างๆ   
ของสิบแสน ทำาให้สถานที่พักแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราว

ตัวอาคารช้ันเดียวที่อยู่ติดกับสระว่ายนำ้าทั้งสองด้าน
เป็นส่วนของห้องสวีทที่ตกแต่งอย่างประณีต เรียบง่าย 
แต่งดงามและอบอุน่ ให้ความรูส้กึเหมอืนพกัผ่อนอยูก่บับ้าน 
เพียงแค่ตื่นเช้าเดินสำารวจรอบๆ โรงแรม ท่ามกลางอากาศ

เสน่ห์ล้านนาร่วมสมัยรมิน�า้ปิง
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หนาวเย็นของฤดูหนาวก็รู ้สึกเป็นสุข
และสดชื่นยิ่งนัก สำาหรับคนที่มาจาก
กรุงเทพฯ ที่อากาศร้อนและเต็มไปด้วย 
มลพิษ สิ่ งก ่อสร ้างในแบบล้านนา
ร่วมสมัยของสิบแสน มีรายละเอียด
ของความใส่ใจในงานออกแบบและ
งานสร้างมากมายให้ได้ซึมซับ

แน ่นอนว ่ าความงดงามของ
รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมดึงดูด
ใจเราให้แวะมาเยือนและสัมผัสกับ
สบิแสน แต่เมือ่เราเข้าพกัทีน่ี ่งานบรกิาร
ของที่นี่ก็สร้างความประทับใจให้กับ
เราได้ไม่น้อยไปกว่างานออกแบบเลย 
พนักงานเกือบทั้งหมดคือคนท้องถ่ินที่
อาศัยอยู่โดยรอบโรงแรม แม้ว่าทุกวันนี้
กระแสความเจริญและความหลงใหล
ในวัตถุนิยมจะถาโถมเข้าหาเชียงใหม่
มิได้หยุดหย่อน แม้ว่าเสน่ห์ความงาม 
ในแบบดัง้เดมิหลายอย่างจะถกูกวาดหาย
ไปบ้างแล้ว

ยำา่คำา่เรานัง่จบิเครือ่งดืม่ท่ามกลาง 
อากาศเย็น ที่ลานไม้หน้าห้องอาหาร
โอบล้อมด้วยรูปทรงทางสถาปัตยกรรม
แบบล้านนาโบราณ ให้ความรูส้กึราวกบั
อยู่ในอดีตอันห่างไกลจากความทันสมัย
และความวุน่วายของเมอืงภายนอก ไม่ว่า 
จะอย่างไรเชียงใหม่ก็ยังมีมนต์เสน่ห์
ซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆ ให้ผู้มาเยือนได้
ค้นหา เช่นเสน่ห์ของงานสถาปัตยกรรม
ทีส่บิแสน ลกัชวัร ีรสีอร์ท เชียงใหม่แห่งนี้

 

SIB - SAN

ภาพทั้งสองหน้า : บรรยากาศส่วนต่างๆ ของโรงแรม
ที่ออกแบบและก่อสร้างขึ้นอย่างตั้งใจ
ภาพบุคคล : พนักงานของสิบแสนล้วนเป็นชาวเชียงใหม่ ให้
บริการแขกผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรีในแบบล้านนา
ที่อ่อนหวาน

ขอขอบคุณ SIB-SAN LUXURY HOTEL RIMPING 
โทร.053 110 555, 053 110 833-34 
www.sibsanhotel.com
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รถ
โรงหนัง

“รถโรงหนัง” เพื่อเด็กและเยาวชน
สร้างการเรียนรู้สูชุ่มชนทัว่ประเทศ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์เปิดตัว
โครงการรถโรงหนัง เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมการดูหนัง 
และสร้างการเรียนรู ้แก่เยาวชนและชาวบ้านในชุมชน
ห่างไกลโรงภาพยนตร์ หวงัสร้างแรงดลใจให้ชมุชนท้องถิน่
โดยจัดกจิกรรมใช้สือ่ภาพยนตร์สร้างปัญญา พร้อมเตรยีม
นำาร่องเคลื่อนที่ไปเปิดโลกจินตนาการและการเรียนรู้ใน 
4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิด
ตัวรถโรงหนัง หรือ Cinemobile ที่จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์
ศรีศาลายา ภายในหอภาพยนตร์ ภายในงานยังมีการ
เสวนาหัวข้อ “รถโรงหนัง…ที่มาและทางไป” โดยวิทยากร
ผูท้รงคณุวฒุ ิประกอบด้วย สมบรูณ์สขุ นยิมศริ ิหรอื เป๊ียก 
โปสเตอร์ ผู้กำากับมือทองและศิลปินวาดภาพป้ายโฆษณา
ภาพยนตร์ชือ่ดงั จริะนนัท์ พติรปรชีา คณะกรรมการบรหิาร
หอภาพยนตร์ และนกัแปลบทภาพยนตร์ และ โดม สขุวงศ์ 
ผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์ ร่วมถ่ายทอดมมุมอง ทีม่า และ
ความสำาคัญของรถโรงหนัง 

โดม สุขวงศ์ ผู ้อำานวยการหอภาพยนตร์ กล่าวถึงที่มา
และความสำาคัญของโครงการฯ ว่า “โครงการนี้ได้รับ 
แรงบันดาลใจจากรถโรงหนังของหอภาพยนตร ์ใน
ประเทศสก็อตแลนด์ ที่ทำาหน้าที่เป็นโรงหนังเคลื่อนที่ไป
ทัว่ประเทศเพือ่ฉายหนงัให้กบัชาวบา้นด ูจึงเกดิแนวคิดว่า 
หากประเทศไทยมีรถโรงหนังจะช่วยแก้ปัญหาสำาหรับ
ชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ห่างไกลโรงหนัง และยังเป็นเหมือน
กับหน่วยบริการเคลื่อนที่ของหอภาพยนตร์ในการให้
บริการแก่ประชาชนและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสชม
ภาพยนตร์ทีฉ่ายในระบบเหมอืนกบัโรงหนงัจรงิๆ เนือ่งจาก
ทกุวนันีโ้รงหนงัชุมชนทยอยปิดตัว ส่วนหนงักลางแปลงใน
ปัจจุบันนี้แทบไม่มีใครดูแล้ว ในขณะที่โรงหนังส่วนใหญ่ก็
อยูใ่นเมอืงและมค่ีาชมแพง ทำาให้ชาวบ้านไม่มโีอกาสได้ดู 
จึงเป็นทีม่าของโครงการรถโรงหนงัของหอภาพยนตร์ ซ่ึงจะ
ช่วยให้คนในชมุชนทกุหนแห่งและเยาวชนไทยได้รบัโอกาส
ในการเรยีนรูผ่้านสือ่ภาพยนตร์อย่างเท่าเทยีมกนั และเกดิ
แรงดลใจ ในการรบัผดิชอบชุมชนและจัดหาสถานทีใ่นการ
ฉายภาพยนตร์ให้กับคนในชุมชนได้รับชมร่วมกัน”

โดม สุขวงศ์ เล่ารายละเอียดของโครงการรถโรงหนังเพิ่ม 

เตมิว่า “ภารกจิของรถโรงหนงัคอืการไปในทีท่ีไ่มม่ีโรงหนงั 
ซ่ึงบางครั้งอาจจะไม่ใช่ท้องถิ่นที่ทุรกันดาร แต่ไม่มีโรง
หนังในชุมชนในละแวกนั้น โดยรถโรงหนังจะทำาหน้าที่
เป็นโรงภาพยนตร์ สำาหรับกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนในรอบ
เช้าและบ่าย พอตกคำ่าก็จะเป็นโรงหนังให้แก่คนในชุมชน
ต่างๆ ได้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำาหรับเส้นทางของรถ 
โรงหนงั เบือ้งต้นทางเจ้าหน้าทีข่องหอภาพยนตร์ ได้ออกไป
สำารวจและกำาหนดพื้นที่เป้าหมายไว้เป็นกลุ่มจังหวัดต่างๆ 
กระจายไปในสี่ภูมิภาคทั่วประเทศ ซ่ึงปีแรกอาจจะยังไม่
ครบทั้ง 77 จังหวัด แต่เราจะพยายามขยายเส้นทางให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ไม่มีโรงหนังต่อไปในอนาคต” 

ผูอ้ำานวยการหอภาพยนตร์กล่าวยำา้ถงึความสำาคัญของการ
ชมภาพยนตร์ในโรงหนงัทีแ่ตกต่างจากสือ่ประเภทอืน่ๆ ใน
ปัจจบุนัว่า “สมยัก่อนการดหูนงัในโรงภาพยนตร์เป็นความ
จำาเป็น เพราะนอกจากความบันเทิงแล้ว ผู้ชมยังจะได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหนังสารคดี ซึ่งหาจากที่อื่นไม่ได้ 
ทำาให้โรงหนงักลายเป็นส่วนหนึง่ในวถิชีวีติ แต่ในตอนหลงั 
วฒันธรรมการดูหนงัในโรงภาพยนตร์เปลีย่นไป คนส่วนใหญ่
นยิมดหูนงัในบ้านผ่านโทรทศัน์และอนิเทอร์เนต็ ทำาให้ผูค้น
ห่างเหินจากการดูหนังในโรงภาพยนตร์ เราจึงต้องการส่ง
เสริมให้คนมีโอกาสชมภาพยนตร์ในโรงหนัง เพ่ือให้ได้รับ
ประสบการณ์ของการดูหนังที่แตกต่างจากการดูหนังใน
บ้าน ซึง่มอีรรถรสและศกัยภาพทางศลิปะทีถ่กูออกแบบมา
เพือ่เหมาะแก่การรบัชมในโรงหนงัโดยเฉพาะ ขณะเดยีวกนั
ก็มีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในการชมภาพยนตร์ ซึ่งเป็น 
กิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ และเด็กๆ ควรได้รับการ
ปลูกฝังให้รู ้จักประสบการณ์การดูภาพยนตร์ในโรงหนัง
ตั้งแต่เด็ก เพื่อสร้างการเรียนรู้และเกิดจินตนาการ”

จิระนันท์ พิตรปรีชา แสดงทัศนะถึงประโยชน์ของการชม
ภาพยนตร์ที่มีต่อเด็กและเยาวชนว่า “จากประสบการณ์
ที่ได้มีโอกาสรับชมภาพยนตร์ในโรงหนังต้ังแต่ช่วงวัยเด็ก 
ทำาให้เห็นว่าภาพยนตร์เป็นสื่อที่ช่วยสร้างจินตนาการได้
เป็นอย่างดี และยังก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำางาน
ต่อมาในอนาคต ทั้งการทำางานเขียนบทกวี และงานแปล
คำาบรรยายบทภาพยนตร์ ซึ่งหากเด็กและเยาวชนในยุคนี้  
ได้มีโอกาสและมีประสบการณ์ดูหนังในโรงหนังจริงๆ ที่
ไม่ใช่การดูจากแผ่นดีวีดี น่าจะทำาให้เกิดจินตนาการและ
แรงบนัดาลใจซึง่เป็นสิง่สำาคญัมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นการ
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ทำางานในด้านวทิยาศาสตร์หรอืศลิปะ ต่างกต้็องสร้างสรรค์
ผลงานจากแรงบันดาลใจและความมุ่งม่ัน ซ่ึงในบรรดา
ศิลปะร่วมสมัยทั้งหมด ภาพยนตร์นับเป็นสื่อศิลปะที่เป็น 
ทีน่ยิม สามารถเข้าถงึเยาวชนได้ง่ายและสร้างแรงบนัดาลใจ 
ได้กว้างขวางที่สุด”

เปี ๊ยก โปสเตอร์ ผู ้กำากับภาพยนตร์ชื่อดังและศิลปินผู ้
บุกเบิกการวาดใบปิดภาพยนตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นผู้
ออกแบบลวดลายของรถโรงหนัง กล่าวว่า “ผมมีความ
ผูกพันกับหอภาพยนตร์ตั้งแต่เร่ิมต้นอยู่แล้ว จึงรู้สึกยินดี
และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทีมงานของเปี ๊ยก โปสเตอร์
ได้มีโอกาสกลับมาสร้างสรรค์ผลงานการเขียนใบปิด
ภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนับ
สิบปี เนื่องจากทุกวันนี้โปสเตอร์ภาพยนตร์ถูกออกแบบ 
ด้วยคอมพวิเตอร์และเป็นระบบดจิทิลัไปหมดแล้ว สำาหรบั 
แนวคดิในการออกแบบลวดลายบนรถโรงหนงั คอื คอนเซป็ต์
ภาพยนตร์ยงัให้เกดิปัญญา โดยเรารวบรวมมาจากผลงาน
หนังไทย ทั้งหมดกว่า 50 เรื่อง ซึ่งในจำานวนนั้นก็มีผลงาน
ที่ผมเองเคยกำากับรวมอยู่ด้วย และใช้เวลาการทำางานอยู่ 
1 เดือนจนสำาเร็จ”

คณุเป๊ียกกล่าวทิง้ท้ายด้วยความภาคภมูใิจในฐานะศลิปิน
ผู้วาดลวดลายบนรถโรงหนังคันแรกของประเทศไทยว่า 
“นับจากวันที่ผมรู้ตัวว่าอยากเป็นช่างเขียนคร้ังแรกเมื่อ
อายุ 7 ขวบ จนกระทั่งบัดนี้ผมอายุ 83 ปีแล้ว การที่หอ
ภาพยนตร์นำาผลงานของผมบนรถโรงหนัง ตระเวนไปท่ัว
ประเทศ นบัเป็นเกยีรตแิละเกนิความคาดหวงั ซึง่ลวดลาย 
บนรถโรงหนังจะเป็นอนุสรณ์ของชีวิตสำาหรับตัวผมและ
ลกูศษิย์ทกุคน ถงึแม้ว่าวนัหนึง่พวกเราจะไม่อยูแ่ล้วกต็าม 
แต่ผลงานนี้จะเป็นอนุสรณ์ว่า เราเคยเป็นช่างเขียนใบปิด
หนังในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย” 

รถโรงหนังจะเริ่มขับเคลื่อนไปมอบความบันเทิงและสร้าง
การเรียนรู้ให้กับเยาวชนและผู้คนในชุมชนในพื้นที่ต่างๆ 
ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป 
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและเส้นทางของรถ
โรงหนังได้ทางเว็บไซต์ www.fapot.org/cinemobile และ 
www.facebook.com/thaicinemobile หรือโทร 
0 2482 2013-14 ต่อ 111

“สมั ยก ่ อนการดู หนั ง ใ น โ รง
ภาพยนตร์เป็นความจ�าเป็น เพราะ
นอกจากความบันเทิงแล้ว ผู้ชม
ยังจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
จากหนังสารคดี ซึ่งหาจากที่อื่น
ไม่ได้ ท�าให้โรงหนังกลายเป็นส่วน
หนึ่งในวิถีชีวิต แต่ในตอนหลัง 
วัฒนธรรมการดูหนั ง ใน โรง
ภาพยนตร์เปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่
นิยมดูหนังในบ้านผ่านโทรทัศน์และ
อินเทอร์เน็ต ท�าให้ผู้คนห่างเหิน
จากการดหูนงัในโรงภาพยนตร์...”

ภารกจิของรถโรงหนังคือการไปในท่ีท่ีไม่มีโรงหนัง ซึง่บางครัง้ 
อาจจะไม่ใช่ท้องถิ่นท่ีทุรกันดาร แต่ไม่มีโรงหนังในชุมชนใน
ละแวกนั้น โดยรถโรงหนังจะท�าหน้าที่เป็นโรงภาพยนตร์ 
ส�าหรบักจิกรรมโรงหนงัโรงเรยีนในรอบเช้าและบ่าย พอตกค�า่  
ก็จะเป็นโรงหนังให้แก่คนในชุมชนต่างๆ ได้เข้าชมโดยไม่ม ี
ค่าใช้จ่าย

ขอขอบคุณ : หอภาพยนต์แห่งชาติ
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ย้อนกลับไปเมื่อสัก 15-20 ปีที่แล้ว ก่อนการ
ตืน่ตวัเรือ่งสภาวะโลกร้อน สภาพแวดล้อม หรอื
แนวคดิเรือ่งความยัง่ยนืจะได้รบัการใส่ใจอย่าง
ทุกวันนี้ ลองจินตนาการถึงโลกอนาคตอย่างที่
เราเห็นในภาพยนตร์ Sci-Fi ที่คนใช้ยานยนต์
บินได้แทนรถ ท้องฟ้ากลายเป็นถนนแห่งใหม่ 
ในขณะที่วิถีชีวิตของมนุษย์ถูกรอบล้อมและ
สั่งการด้วยคอมพิวเตอร์สมองกล ยังไม่นับถึง 
ความเป็นไปได้ของการพัฒนาเทคโนโลยี
หุ่นยนต์เพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์ 

หลายสิ่งในจินตนาการนั้นกลายเป็นความจริง
แล้วในปัจจุบัน แต่การพัฒนาของเมืองในยุค
ปัจจุบันกำาลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่อาจจะ
ต่างไปจากที่เราเคยคิดกันไว้ พร้อมความฝัน
และมุ่งมั่นต่ออนาคตที่ “เขียว” กว่าเดิม

แนวคิดเรื่อง เมืองสีเขียว หรือ Green City นั้น 
กำาลังกลายเป็นจุดหมายที่หลายเมืองชั้นนำา
ทั่วโลกเดินหน้าไปสู่นิยามของเมืองที่น่าอยู่ 
และเมืองสีเขียวมีหลายอย่างเกี่ยวข้องกันอยู่ 

ดัชนทีีช่ีว้ดัความเขยีวของเมอืงสะท้อนคณุภาพ
และวถิชีวีติของประชากรผ่านระบบขนส่งมวลชน 
ระบบสาธารณูปโภค คุณภาพที่อยู ่อาศัย 
อาหารที่ทาน ไปจนถึงอากาศที่หายใจ 

หากไม่นับเมืองอนุรักษ์อย่าง Zermett ใน 
Switzerland และ Freiburg ของ Germany 
ที่รักษาความเป็นเมืองเก่าและธรรมชาติไว้ได้
อย่างน่าทึ่งท่ามกลางบริบทโลกสมัยใหม่ 

เมืองที่ติดอันดับเมืองที่ เขียวที่สุดในโลก
อย่าง Reykjavík ใน Iceland เมืองอย่าง 
Copenhagen Portland San Francisco Oslo 
Austen (Texas) Amsterdam Melbourne 

เหล่านีค้อืเมอืงสมยัใหม่ทีม่โีครงสร้างพืน้ฐานที่
ถูกออกแบบมาเพื่อให้มันพัฒนาตัวเองไปเป็น
เมืองที่เป็นอิสระจากการพึ่งพาการใช้พลังงาน
ปิโตรเลียม ผลิตขยะเป็นศูนย์ รวมไปถึงการ
เป็นเมือง Carbon Neutral (การซื้อคาร์บอน
เครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ หรือ
บุคคลเพื่อทำาให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากองค์กร หรอืผลติภณัฑ์ หรอืเหตกุารณ์ หรอื
บุคคลเท่ากับศูนย์)

การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพท่ีได้มา
จากอัตราการรีไซเคิลท่ีอยู่ในระดับสูง การใช้
ยานพาหนะพลังงานสะอาด พื้นท่ีสีเขียวอัน
เหลอืเฟือ ครอบคลมุไปถงึกฎหมายการก่อสร้าง 
ที่กำาหนดการสร ้างอาคารตามมาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อมที่เคร่งครัด และเหนือสิ่งอื่นใดคือ 
ประชากรทีต่ระหนกัถงึความสำาคญัของวถิชีวีติ
ที่จะนำามาซึ่งความสุขทางกายภาพและจิตใจ
ของพวกเขาเองและลูกหลานในอนาคต

Reykjavík เมืองหลวงแห่ง Iceland เป็นเมือง
ทีใ่ช้พลงังานหมนุเวียนแทบจะ 100% ด้วยการใช้
พลังงานสะอาดทีไ่ด้มาจากพลังงานความร้อน 
ใต้ดิน ปัจจุบัน Reykjavík เป็นเมืองที่ใช้
พลังงานจากปิโตรเลียมเพียง 0.1% สำาหรับ
การสร้างพลงังานไฟฟ้าเท่านัน้ และ 2050 คอืปี
ที ่Reykjavík หมายม่ันปั้นมือว่าจะปลดแอก
ตนเองจากการใช้ Fossil Fuels (เชื้อเพลิง  
ซากดึกดำาบรรพ์ สารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งโดย
หลกัคอืถ่านหนิและปิโตรเลียม) โดยส้ินเชิง ใน
ปัจจุบัน Reykjavík และเกือบทั่วทั้ง Iceland 
ใช้พลังงานนำ้าและแหล่งพลังงานความร้อน
ใต้ดินที่เป็นพลังงานหมุนเวียนและปราศจาก
ก๊าซกรีนเฮ้าส์ในการสร้างไฟฟ้าและนำ้าร้อน 

หนึ่งในเมืองตัวอย่างแห่งการจัดการขยะ
คือ San Francisco นอกเหนือไปจากระบบ
ขนส่งมวลชนและสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมแล้ว การบังคับใช้ Recycling 
Program ในปี 2009 ส่งผลให้เมืองท่าชื่อดัง
แห่งนี้ลดปริมาณขยะที่ถูกทิ้งสู ่พ้ืนที่สำาหรับ
ฝังกลบได้มากถึง 77% มันยังเป็นเมืองแรก
ในสหรัฐอเมริกาที่แบนการใช้ถุงพลาสติก ลด
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้กว่าหนึ่งร้อย
ล้านใบต่อปี

นอกเหนือไปจากการเป็นเมืองหลวงฮิปสเตอร์
ของโลก วฒันธรรมจกัรยานทีเ่ข้มข้นสดุๆ และ
วถิชีวีติแนวอนรุกัษ์ทีช่าว Portland เมืองหลวง
แห่งรัฐ Oregon สหรัฐอเมริกาให้ความสำาคัญ
กบัอาหารกนิ อาหารออร์แกนคิ การปลกูต้นไม้ 
และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

สิ่งที่ทำาให้เมืองแห่งนี้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งใน
เมืองสีเขียวตัวอย่างคือ ระบบการจัดการ
ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและการส่งเสริมและ
กำาหนดแนวทางการพัฒนาทีใ่ห้ความสำาคญัทัง้

Future City 
เราทุกคนล้วนจินตนาการถึงอนาคต เราจะมีชีวิต
อย่างไร ลกูหลานของเราจะมชีวีติอย่างไร ถนนเส้น
ใหม่ทีก่�าลงัจะตดัผ่านหน้าบ้าน รถไฟฟ้าสายใหม่ทีจ่ะ
มาถงึในอกีห้าปีจะท�าให้ชวีติสะดวกสบายขึน้อย่างไร

reen CityG
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บางทีมันอาจเป็นเรื่องยากที่เราจะคิดถึงภาพ
รวมด้วยภาระหน้าทีท่ีเ่ราต้องทำาเพ่ือมีชีวิตรอด 
แต่ Think Global, Act Local ยังเป็นคำาพูดที่
ให้ภาพของแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เริ่มที่
ตัวเราเอง 

เชื่อมั่นในพลังและสิทธ์ิของมุนษย์ ของชุมชน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งชีวิตที่ดีกว่าเดิม เพราะปัจจุบัน
คือสิ่งที่นิยามอนาคต และหากเมืองแห่ง
อนาคตที่เราจะใช้ชีวิตอยู่จะเต็มไปด้วยทาง
จักรยานและระบบขนส่งมวลชนจากพลังงาน
รีไซเคิล 

การได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่มาจากผู้ผลิต
ท้องถิน่ การได้หายใจเตม็ปอด และมคีวามสขุ 
แทนรถยนต์บินได้ มันก็ไม่เลวนักนะ...

ภาพรวมและรายละเอียดในการใช้ชีวิต ที่ล้วน
เป็นผลมาจากความตื่นตัวของประชากรทั้งสิ้น

หนึ่งในเมืองที่ก้าวขึ้นมาเป็นเมืองสีเขียวระดับ
โลกอย่างน่าจับตามองคือ Bogota เมืองหลวง
แห่ง Columbia มันได้รับการจัดอันดับจาก 
SIEMENS ว่าเป็นเมอืงทีเ่ขยีวทีส่ดุในทวปีลาตนิ 
อเมริกา พร้อมสถิติทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่เหนือ
ค่าเฉลี่ยอย่างน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
การขนส่งและเชือ่มต่อมวลชนสาธาธารณะทีม่ี
ประสทิธภิาพ เส้นทางจกัรยานทีย่าวเป็นร้อยๆ 
ไมล์ และพืน้ทีส่เีขยีวกว่า 1,200 แห่งทีถ่กูสร้าง
ขึน้ในเมอืง โบโกต้าได้พฒันาคณุภาพอากาศ นำา้ 
และต้นไม้ได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการแก้
ปัญหาการค้าสตัว์ป่าได้อย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาด

รั้งอันดับหนึ่งในฐานะเมืองที่ เขียวที่สุดใน 
โลกแห่ง 2014 Vancouver คอืเมอืงทีเ่ป็นผูน้ำา
ด ้านการใช้กระแสไฟฟ้าพลังนำ้าที่คิดเป็น
แหล่งพลังงาน 90% ของเมือง ยังไม่นับรวม
ถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆ ระบบ
ขนส่งมวลชน ทางจักรยานยาวกว่า 248 ไมล์ 
โครงการแชร์รถ เส้นทางสีเขียว การบังคับใช้
กฎหมายอาคารสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและ
เคร่งครัด ทำาให้หน่ึงในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
แคนาดาแห่งนี้มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ต่อประชากรตำ่าที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ

เราทุกคนล้วนจินตนาการถึงอนาคต เราจะมี
ชีวิตอย่างไร ลูกหลานของเราจะมีชีวิตอย่างไร 
ถนนเส้นใหม่ที่กำาลังจะตัดผ่านหน้าบ้าน 
รถไฟฟ้าสายใหม่ที่จะมาถึงในอีกห้าปีจะทำา
ให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นอย่างไร 

หลายสิ่งในจินตนาการน้ันกลายเป็นความ
จรงิแล้วในปัจจบัุน แต่การพฒันาของเมือง
ในยคุปัจจบุนัก�าลงัขบัเคลือ่นไปในทศิทางที่
อาจจะต่างไปจากที่เราเคยคิดกันไว้
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Acura NSX : 
ตกเป็นข่าวอยู่นานในที่สุดเราก็ได้เห็นคันจริงของ NSX กันแล้ว 

และทางฮอนด้าก็จะจำาหน่ายซูเปอร์คาร์รุ ่นนี้ผ่านทางแบรนด์หรูอย่าง
อาคูราเฉพาะเวอร์ช่ันที่ขายอยู่ในตลาดอเมริกาเหนือ ส่วนการแปะโลโก้
ฮอนด้าเพื่อขายในตลาดกลุ่มอื่นเหมือนกับรุ่นที่แล้วจะมีขึ้นหรือไม่นั้น ทาง
ฮอนด้าเองก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาในตอนนี้

จะว่าไปแล้ว NSX ใหม่กลายเป็นผลผลิตที่ถอดแบบมาจากรุ่น
ต้นแบบภาค 2 ที่ทางฮอนด้านำาเสนอออกมาในงานดีทรอยต์ มอเตอร์โชว์ 
เดือนมกราคมปี 2012 และเวอร์ชั่นปรับปรุงที่ถูกทยอยเปิดตัวออกมาใน
แต่ละปี ก่อนที่จะกลายเป็นคันขายจริงในปี 2015

โดยตัวรถได้รับการผลิตภายใต้แนวคิดของความสปอร์ตที่เหนือ
ระดบัโดยทีม่คีวามลำา้สมยัทางด้านเทคโนโลย ีโดยเฉพาะการเป็นรถสปอร์ต
แบบไฮบริดที่สามารถให้ทั้งความแรง ความประหยัดนำ้ามัน และความ
ห่วงใยต่อสภาพแวดล้อมของโลก และแน่นอนว่าในด้านเลย์เอาท์การ
วางเคร่ืองยนต์ ก็มีการปรับปรุงให้แตกต่างจากรุ่นเดิม แม้ว่าจะเป็นแบบ
เครื่องยนต์วางกลางลำาเหมือนเดิมก็ตาม

ในแง่ของรูปลักษณ์ภายนอก อย่างที่บอกข้างต้น ตัวรถได้รับ
อิทธิพลของเส้นสายและสไตล์การสร้างสรรค์ตัวรถจากคันต้นแบบ ชนิดที ่
แทบจะถอดแบบกนัมา โดยอาจจะมคีวามต่างกนักต็รงรายละเอยีดปลกีย่อย 
ที่ในรุ่นต้นแบบไม่สามารถนำามาใช้ได้ในชีวิตจริง อาจจะเพราะข้อจำากัด
ทางด้านข้อบังคับทางภาครัฐ หรือว่าต้นทุนในการผลิตที่อาจจะสูงเกินไป 
โดยมาในสไตล์สปอร์ตคูเป้ 2 ที่นั่ง ซึ่งมีความยาว 4,470 มิลลิเมตร กว้าง 
1,940 มลิลเิมตร สงู 1,215 มลิลเิมตร และมรีะยะฐานล้อ 2,630 มลิลเิมตร 
ขณะที่โครงสร้างตัวถังผลิตจากอลูมิเนียมเหมือนกับรุ่นที่แล้ว

Supercar

ฮอนด้า NSX รุ่นดั้งเดิมที่เปิดตัวในปี 1990

Acura NSX

Story : EDDY
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สำาหรับห้องโดยสารมาพร้อมกบัความสวยและลำา้สมยั โดยทีย่งัมกีารให้ความสนใจในแง่ของ 
ความสะดวกสบายในการขับภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า Human Support Cockpit เรียกว่าไม่ได้มา
ในแบบดิบๆ ขับลำาบากเหมือนกับซูเปอร์คาร์รุ่นเก่าๆ ซ่ึงทางทีมออกแบบของฮอนด้าต้องการให้ 
NSX เป็นรถสปอร์ตที่สามารถขับไปไหนมาไหนได้ ไม่ใช่พวก Weekend Super Car ที่ขับได้เฉพาะ
วันหยุดเท่านั้น

นอกจากนั้น แม้ว่า NSX ใหม่จะยึดคอนเซ็ปต์ในการเป็นสปอร์ตเครื่องยนต์วางกลาง หรือ 
Mid Engine เหมอืนกบัรุน่ทีแ่ล้ว แต่กม็รีายละเอยีดทีแ่ปลกและแตกต่างออกไป โดยเฉพาะในแง่ของ
การวางเครื่องยนต์ ซึ่งในรุ่นใหม่มาในแบบวางตามยาวและเกียร์วางต่อท้ายเหมือนกับพวก Super 
Car เครื่องยนต์วางกลางทั้งหลาย ไม่ใช่เป็นแบบวางขวางเหมือนกับรุ่นที่แล้ว

ขุมพลังที่ถูกใช้ในการขับเคลื่อนถูกเปลี่ยนจากซูเปอร์คาร์เครื่องยนต์สันดาปภายในมาเป็น
แบบไฮบริดเพื่อสอดคล้องกับยุคสมัย โดยทางฮอนด้าเองยังไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของ Sport 
Hybrid Power Unit ระบแุค่ว่าเป็นส่วนประกอบของเครือ่งยนต์เบนซนิแบบว ี6 ทวนิแคม ทีม่คีวามจ ุ
3,700 ซีซี พร้อมเทอร์โบคู่ ใช้ระบบ Dry Sump เหมือนกับรถแข่งในการส่งนำ้ามันหล่อล่ืนเข้าสู่
เครื่องยนต์ 

เครือ่งยนต์เบนซนิจะทำางานร่วมกบัมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Ultras Thin ทีแ่ทรกกลางอยูร่ะหว่าง
ฟลายวลีของเครือ่งยนต์กบัชดุเกยีร์แบบคลตัช์คู ่หรอื DCT ทีม่จีงัหวะเดนิหน้ามากถงึ 9 จงัหวะ โดย
มอเตอร์ไฟฟ้าชุดนี้จะรับหน้าที่ทั้งชาร์จกระแสไฟ ขับเคลื่อนเพลาท้าย

ส่วนด้านหน้าจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก 2 ตัวรับหน้าที่แยกอย่างอิสระในการช่วยขับเคล่ือน
ล้อซ้ายและขวาของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ Hybrid SH-AWD ทำาให้ตัวระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
สามารถควบคุมการส่งแรงบิดไปยังล้อฝั่งซ้ายและขวาได้ตามสภาพการขับขี่และความต้องการ
ในด้านการยึดเกาะถนน

นอกจากน้ัน อีกด้านของการยึดเกาะถนนและเพิ่มความหล่อ มาจากล้อแม็ก 8.5X19 นิ้ว
กับยาง 245/35ZR19 และ 11X20 นิ้ว กับยาง 295/30ZR19

จากการเปิดเผยของฮอนด้า การผลติของ NSX ใหม่ในสหรฐัอเมรกิาจะอยูท่ีโ่รงงานในมลรฐั 
Ohio ประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่กย็งัไม่ระบอุกีว่าจะมใีนญีปุ่น่ด้วยหรอืไม่ ส่วนการทำาตลาดจะเริม่ขึน้
ปลายปีนี้ ซึ่งเมื่อถึงช่วงเวลานั้นเราคงจะได้ทราบรายละเอียดทางเทคนิคของตัวรถมากกว่านี้

ถ้าคุณติดตามความเคลื่อนไหวของโปรเจ็กต์ NSX มาโดยตลอด จะทราบดีว่าการกลับมาของสปอร์ตรุ่นนี้ต้องใช้เวลานานร่วม 8 ปี 

และไม่ได้เดินอยู่พรมแดงหรือหนทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ

NSX รุ่นเดิมถือก�าเนิดในปี 1990 และขายอยู่ในตลาดนานร่วม 12 ปี จากนั้นจึงยุติบทบาทในการขาย แต่ฮอนด้ายังมีการผลิตและพัฒนา

เพื่อส่งให้กับทีมโรงงานและทีมแข่งรถ JGTC (ในยุคนั้น หรือ Super GT ในยุคนี้) เพื่อใช้ในการแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม เพียงแค่ 5 ปีเท่านั้นก็มีข่าวว่าฮอนด้าจะส่ง NSX ใหม่ลงสู่ตลาดในช่วงปี 2008-2009 พร้อมกับมีภาพคันต้นแบบขณะแล่น 

ทดสอบในสนาม Nurburgring ฝั่งเหนือที่ประเทศเยอรมนี บวกกับทางฝั่งฮอนด้าเองก็น�ารถสปอร์ตต้นแบบท่ีชื่อว่า Advance Sport Car 

ออกเปิดตัวในงานโชว์ที่ดีทรอยต์เมื่อปี 2007 พร้อมกับมีข่าวยืนยันว่า NSX ใหม่จะมีหน้าตาไม่หนีจากนี้

แต่สุดท้ายแล้ว จากวกิฤตการณ์น�า้มนัหรอื Oil Shock ในปี 2007-2008 บวกกบัการทีเ่ศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิาซึง่ได้กลายเป็นตลาด

ใหญ่ของ NSX ท�าให้ฮอนด้าตัดสินใจพับโครงการเช่นเดียวกับที่โตโยต้าจ�าเป็นต้องเก็บโปรเจ็กต์พัฒนา Supra ใหม่ของตัวเองเช่นกัน เพื่อรอเวลา

ในการกลบัมาอกีครัง้ เพราะคงไม่ดแีน่ทีจ่ะฝืนกระแสพฒันา NSX ใหม่ ซึง่ในตอนนัน้มข่ีาวว่าจะใช้เครือ่งยนต์ว ี10 หรือไม่กว็ ี8 และมคีวามจรุะดบั 5,000 ซซีี 

ออกมาขาย โดยที่ราคาน�้ามันพุ่งสูง แถมกลุ่มเป้าหมายยังเจอวิกฤตทางด้านการเงินด้วย นั่นก็เลยท�าให้ฮอนด้าน�าพื้นฐานของต้นแบบรุ่นดั้งเดิม 

ส่งลงแข่งรายการ Super GT ด้วยชื่อ HSV-010GT แทน

หลงัพายพัุดผ่านไปในเดอืนเมษายน 2011 ทาคาโนบ ุอโีต้ CEO ของฮอนด้า มอเตอร์ในตอนนัน้ ได้กล่าวยนืยนัถงึความพร้อมของฮอนด้า

ในการคนืชพีให้กบั NSX และนัน่เป็นทีม่าของต้นแบบรุน่ใหม่ทีเ่ปิดตวัในปี 2012 ทีด่ทีรอยต์ พร้อมกบัใช้ชือ่ว่า NSX Concept และนัน่จึงเป็นท่ีมาของ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ NSX ใหม่ จนกลายเป็นคันจริงในที่สุด

NSX รุ่นปรับโฉมทีเ่ปิดตวัในปลายปี 1997

HSV010-GT โปรเจก็ต์รถแข่งทีถ่กูส่งออกมาคัน่กลาง และลงแข่งในปี 2010

หลังจากประกาศในปี 2011 ปีต่อมาฮอนด้า
ก็มีต้นแบบของ NSX ใหม่ออกมาทันที

กว่าจะเป็น NSX ใหม่

Acura NSX
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ช่วงเวลานี้ของทุกๆ ปีถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอย่าง
แท้จริง นอกจากจะเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นหลายสิ่งหลายอย่าง 
เป็นวาระแห่งการฉลองวันขึ้นปีใหม่ทั้งไทยและจีนแล้ว ยังเป็น
วาระแห่งการแสดงความรักต่อกันอีกด้วย และมีไม่น้อยเลยที่
ตัดสินใจเข้าประตูวิวาห์กันในช่วงนี้ เราคงปฏิเสธกันไม่ได้ว่า พิธี
แต่งงานในบ้านเราเวลานี้ ไม่ว่าจะการจัดงานพิธีรดนำ้าสังข์แบบ
ไทยๆ หรือตัง้โต๊ะกลมเลีย้งฉลองกนัแบบจนี ล้วนมขีนบธรรมเนยีม
สากลแทรกอยูไ่ม่น้อย ซึง่ว่าไปแล้วกค็อืวฒันธรรมแบบฝรัง่นัน่เอง 
และต่อไปนีค้อืเกร็ดน่ารูเ้กีย่วกบัทีม่าของหลายสิง่หลายอย่างทีเ่รา
พบเห็นจนคุ้นตาในทุกงานวิวาห์ 
ท�าไมชุดวิวาห์ต้องเป็นสีขาว?

ชุดมงคลสมรสของเจ้าสาวแทบทุกงานในวันนี้ล้วนเป็น
สีขาวบริสุทธิ์ แต่ในอดีตนานมาแล้ว ชุดเจ้าสาวมักจะเป็นชุด
ส่วนตวัสอีะไรกไ็ด้ทีเ่ธอโปรดปรานทีส่ดุ ซึง่อาจเป็นสดีำากไ็ด้ ส่วน
คุณภาพเนื้อผ้าขึ้นอยู่กับฐานะครอบครัวของทั้งตัวเจ้าสาวและ
เจ้าบ่าว 

ในสงัคมตะวนัตก ชดุแต่งงานโทนเทาเคยเป็นทีน่ยิมมาก
ในหมู่คนชั้นล่าง ระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เหตุผลก็เพราะ
ไม่ว่าจะเช่าหรือหมุนเวียนเปลี่ยนกันใช้สักกี่งานแต่ง ก็ไม่ต้อง
กังวลว่าเนื้อผ้าจะหม่นหมอง 

ในสังคมชนชั้นสูงโดยเฉพาะเช้ือพระวงศ์ในอดีต ชุดใน
พระราชพิธีเษกสมรส มักจะเป็นชุดที่ถักทอด้วยเส้นโลหะเงิน
เลอค่า แต่ในงานอภเิษกสมรสระหว่างสมเดจ็พระราชนิวีคิตอเรยี
แห่งเครอืจกัรภพองักฤษกบัเจ้าชายอลัเบร์ิท เมือ่ปีค.ศ.1840 ฝ่าย
เจ้าสาวเลือกท่ีจะฉลองชุดผ้าซาตินสีขาวบริสุทธิ์ขลิบด้วยลาย
ลูกไม้สลับลายดอกส้ม 

เมื่อภาพงานพิธีอันยิ่งใหญ่ปรากฏบนหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ ได้
นำาไปสู่กระแสการลอกเลียนแบบชุดเจ้าสาวกันอย่างกว้างขวาง 
และนี่คือจุดเริ่มของชุดเจ้าสาวที่เราพบเห็นจนชินตาในวันนี้
ที่มาแห่งธรรมเนียมการมอบแหวนเพชรในงานหมั้น

ธรรมเนียมการสวมแหวนหมัน้ให้กนันัน้มมีานมนานตัง้แต่
ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 20 แล้ว และแทบจะไม่มีใครมอบแหวน
เพชรให้กับเจ้าสาวเลยก็ว่าได้ สันนิษฐานกันว่าธรรมเนียมการ
หมายหมัน้กนัด้วยแหวนเพชรเลอค่านัน้น่าจะเริม่ต้นขึน้หลงัจากปี 
ค.ศ.1939 เมื่อบริษัทค้าเพชร De Beers ซึ่งเข้าไปทำาเหมืองเพชร
ในแอฟริกาใต้ในช่วงปี 1870s เกิดประสบปัญหาในการระบาย
เพชรค้างสต็อกจำานวนมาก ก็เลยต้องว่าจ้างเอเจนซี่โฆษณา 
N.W. Ayer & Son ให้มาช่วยหาทางออกด้วยการคิดค้นสโลแกน 
A Diamond is Forever ในแคมเปญโฆษณาทีก่ระตุน้ให้ผูบ้รโิภค 
ได้ตระหนักว่า เพชรคือสิ่งเลอค่าอมตะที่ควรค่าแก่การมอบแด่
คนรัก ซึ่งเมื่อใครได้รับไปแล้วก็จะถนอมรักษาเอาไว้ตลอดกาล 

และนีเ่ป็นจดุเริม่ต้นทีท่ำาให้แหวนเพชรเริม่แพร่เข้าตามงานพธิแีต่งอย่าง
เงยีบๆ เมือ่ปรากฏตามหน้านติยสารแฟชัน่ชัน้นำาบ่อยๆ มนักก็ลายเป็น
สิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกงานสมรส นับตั้งแต่ปีค.ศ.1948 เป็นต้นมา

เพชรอาจเป็นสดุยอดปรารถนาของฝ่ายหญงิ แต่เชือ่มัย้ว่า กลุม่
เป้าหมายทีแ่ท้จรงิของแคมเปญโฆษณาทีช่่วยกระตุน้ยอดขาย จนช่วย
ให้ เดอ เบียร์ส รอดพ้นจากวิกฤติในขณะนั้น กระทั่งกลายเป็นผู้ทรง
อิทธิพลในตลาดค้าเพชรโลกวันนี้ ก็คือเหล่าบรรดาพ่อเจ้าบุญทุ่ม ผู้
พร้อมจะมอบสิ่งลำ้าค่าแด่เจ้าสาวแบบไม่รู้สึกเสียดายเงินนั่นเอง 
การผกูกระป๋องท้ายรถป่าวประกาศว่า “เพิง่แต่งงาน” มทีีม่าจากไหน?

การเล่นขำาๆ ด้วยการผูกพวงกระป๋องท้ายรถคู่บ่าวสาวท่ีเคย
เหน็กนับ่อยๆ ในหนงัฮอลลวีดูนัน้ เหน็ได้ชดัว่าไม่ใช่วฒันธรรมของไทย
เราแน่ๆ แต่ก็เชื่อว่าวันนี้คงมีคู่วิวาห์จำานวนไม่น้อยต้องลองทำาอะไร
สนกุๆ แบบนีบ้้าง อย่างน้อยๆ กต็อนแอค็ชัน่ถ่ายภาพโดยเวด็ดิง้สตดูโิอ 

ว่ากันว่าต้นตอธรรมเนียมนี้มีที่มาจากพิธีรับคู่บ่าวสาวสุดพิลึก
ของคนอังกฤษ ในระหว่างสมัยราชวงศ์ทิวดอร์ (Tudor period ค.ศ.
1485-1603) คู่บ่าวสาวไม่ว่าคู่ไหนในยุคนั้น เมื่อก้าวลงจากรถม้าตอน
เข้างาน เหล่าบรรดาญาติผู้ใหญ่หรือแขกสำาคัญ เขาจะต้อนรับกันด้วย 
การถอดเกือกแล้วโยนใส่ ถ้าของใครปลิวไปถูกตัวคู ่บ่าวสาวหรือ
ยานพาหนะ เขาถอืกนัว่าเป็นสริมิงคล เพราะคนยคุนัน้เชือ่กนัว่ารองเท้า
คือตัวแทนแห่งพลังและอำานาจ 

แต่เม่ือเข้าถึงยุคท่ีผู ้คนศิวิไลซ์ขึ้น การถอดเกือก
ปาใส่กันกลับเป็นกิริยาอันหยาบคายและอาจผิดกฎหมาย 
ธรรมเนียมแบบนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนไปเป็นการเอารองเท้าผูก 
กับรถม้าแทน และเม่ือรถยนต์กลายเป็นพาหนะหลักแทน 
รถม้า และไม่มแีขกเหรือ่คนไหนสนกุกบัการเดนิเขย่งขาสวม
รองเท้าข้างเดียวกลับจากงานแต่งอีกต่อไป ธรรมเนียมการ 
ผูกรองเท้าท้ายรถม้า ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนเป็นการผูกพวง
กระป๋องอลูมิเนียมท้ายรถแทน ซึ่งริเริ่มขึ้นโดยชาวอเมริกัน
ท�าไมต้องสวมแหวนหมั้นกันที่นิ้วนางข้างซ้าย?

เป็นธรรมเนียมสากลว่า “น้ิวนาง” ข้างซ้ายคือ
ตำาแหน่งสำาหรับสวมแหวนหมั้นหรือแหวนแต่งงาน แต่นั่นก็
ใช่ว่าจะเหมือนกันหมดทั้งโลก เพราะในบางพื้นที่ในประเทศ
อินเดียที่ยังคงยึดถือขนบเก่าแก่นั้น กลับสวมแหวนวิวาห์กัน
ที่นิ้วหัวแม่มือ 

ครั้งหนึ่งชาวกรีกโบราณเคยมีธรรมเนียมสวมแหวน
หม้ันกันท่ีน้ิวชี้ แต่พอเข้าสู่ยุคท่ีมีการแผ่อิทธิพลเข้าไปยัง
ดนิแดนอยีปิต์ ชาวกรกีกเ็ลยไปซมึซบัเอาความเชือ่เรือ่ง Vena 
amoris หรือเส้นกระแสโลหิตท่ีโยงระหว่างหัวใจกับน้ิวท่ี 4 
มือข้างซ้ายของชาวไอยคุปต์กลับมาด้วย ชาวกรีกยุคต่อมา
จงึเปลีย่นความเชือ่หนัไปใช้ “นิว้นาง” ข้างซ้ายแทน และนีค่อื
รากที่มาแห่งธรรมเนียมปฏิบัติ ที่ยังคงยึดถือมาจวบจนวันนี้
การโยนช่อดอกไม้เสี่ยงทายว่าใครเป็นเจ้าสาวรายต่อไปนั้น

มีที่มาอย่างไร?

ในงานแต่งสมยัใหม่ ช่วงทีแ่ขกเหรือ่สาวโสดทัง้หลาย
ต่างรอลุ้นกันมากที่สุด คงจะเป็นเวลาที่เจ้าสาวหันหลังโยน
ช่อดอกไม้ลงกลางฟลอร์ เพื่อเป็นการเสี่ยงทายว่าใครจะได้
เป็นเจ้าสาวรายต่อไป

ตามธรรมเนยีมแรกเริม่ เจ้าสาวมกัเดนิเข้างานพร้อม
ช่อดอกไม้และสวมผ้าคล้องขา (Bridal Garter) ไว้ใต้ชุด 
แต่งงาน และเมือ่ผ่านพธิกีารต่างๆ เสรจ็สิน้ลงแล้ว แขกเหรือ่
ฝ่ายชายมกัจะทำาทะลึง่ด้วยการพยายามเข้าไปถอดผ้าคล้องขา
เจ้าสาว (ด้วยความเชือ่ว่า เจ้าสาวคอืผูโ้ชคดทีีส่ดุในวนันัน้ มี
บางประเพณอีาจเล่นแรงถงึขัน้รมุฉกีชดุเจ้าสาวขาดเป็นชิน้ๆ 
เพื่อนำาไปเป็นสิ่งนำาโชค) 

ภายใต้วงล้อมแขกหนุ่มๆ เจ้าสาวจะต้องปกป้องชุด
ตัวเองเอาไว้ ด้วยการชิงถอดผ้าคล้องขาตัวเองออกมา แล้ว
โยนใส่กลุม่แขกเหรือ่ไปพร้อมกบัช่อดอกไม้ เพือ่นคนไหนคว้า
ได้ กจ็ะประสบแต่ความโชคดแีละแคล้วคลาด คต ิความเชือ่
แต่แรกเริม่กม็เีท่านี ้แต่พอกาลเวลาผ่านไป ดนัเพีย้นเป็นการ
เสี่ยงทายว่าใครจะเป็นเจ้าสาวรายต่อไปได้ยังไงก็ไม่รู้?

เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องร่วมกันตัดขนมเค้กเพราะ...

คนสมยัก่อนเมือ่ตดัสนิใจแต่งงานกนัแล้ว กห็วงัจะได้ทายาท
สืบสกุล ด้วยเหตุนี้ในทุกงานแต่งจึงมักจะมีพิธีกรรมความเชื่ออะไร
บางอย่างที่ช่วยให้ทุกคู่ได้สมหวังในเรื่องนี้ 

ในสังคมชาวโรมันโบราณ เขาจะมีธรรมเนียมการเอาเค้กที่
ทำาจากข้าวสาลีหรือข้าวบาร์เลย์โปะเข้าที่ศีรษะเจ้าสาว ซึ่งถ้าแผ่น
ขนมแตกกระจายออกเป็นชิ้นๆ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดม
สมบูรณ์ (ลูกดก) บางครั้งก็อาจจะเอานำาขนมเค้กหลายๆ ชิ้นมาเทิน
ซ้อนกนับนศรีษะของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว จากน้ันกใ็ห้ท้ังสองสลับกนั
จมุพติบนยอดเค้กของแต่ละฝ่าย ถ้าผ่านพ้นไปด้วยดีโดยไม่มล่ีม กถ็อื
เป็นการตอกยำ้าความโชคดีกันยิ่งขึ้น 

เค้กท่ีแตกเป็นเสี่ยงๆ จะแจกจ่ายให้กับบรรดาแขกในงาน 
ซึ่งไม่นิยมทานกัน แต่จะเอากลับบ้านไปซุกไว้ใต้หมอนเพื่อความ 
เป็นสิริมงคล หรือเป็นการเสี่ยงทายช่วยให้นอนหลับฝันเห็นหน้า
คู่ครองในอนาคต

ทว่านับตั้งแต่ยุค King Charles II แห่งอังกฤษ ขนมเค้กที่
ได้รับความนิยมมักจะมีเกล็ดนำ้าตาลและเนื้อครีมหนามาพอกหน้า 
ธรรมเนียมน้ีได้ลดทอนเหลือเพียงแค่การตัดเค้กแจกจ่ายแขกเหรื่อ
ในงานได้ลิ้มรสความอร่อยเท่าน้ัน การจะเอามาโปะหน้าเจ้าสาว
แบบเดิมคงไม่เหมาะแล้ว จะเอากลับบ้านไปซุกใต้หมอนก็ไม่ได้อีก 
เพราะคงจะเหนียวเลอะเทอะ และคันยิบๆ อันเนื่องจากนำ้าตาล
ที่เย้ายวนจมูกมดเป็นที่สุด   
แต่งงานแล้วท�าไมต้องไปฮันนีมูนกันต่อ?

หลงัพธิส่ีงตวัเข้าหอแล้ว สิง่ท่ีต้องเตรยีมการต่อคือเกบ็เส้ือผ้า
ยัดใส่กระเป๋าเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปหาที่ดื่มนำ้าผึ้งพระจันทร์
กันต่ออีก แนวคิดดั้งเดิมในเรื่องนี้นั้นมีที่มาหลากหลาย กระแสหนึ่ง
ระบุว่า ต้นตอคำาว่าฮันนีมูนในภาษาอังกฤษนั้นมีรากมาจากคำาว่า 
hjunottsmanathr ตามภาษาของชาวสแกนดเินเวยีน ซึง่มคีวามหมาย
เดมิว่า in hiding โดยมทีีม่าตามตำานานพ้ืนถิน่เกีย่วกบัเจ้าบ่าวท่ีแอบ
ลกัพาตวัเจ้าสาวในหมูบ้่านอืน่ ไปอยูก่นิยงัเซฟเฮ้าส์แห่งหนึง่อยูน่าน 
ระยะหน่ึง จนกระท่ังทางครอบครัวของนางหยุดค้นหาหรือทาง
ฝ่ายหญงิท้องโต จงึค่อยพาตวัมาจดังานเลีย้งฉลองในหมูบ้่านของตน

ว่ากันว่า ไอเดียการดื่มนำ้าผึ้งพระจันทร์ในยุคใหม่เริ่มต้นขึ้น
ในระหว่างยุควิคตอเรีย และมีเน้ือหาเป็นคนละเรื่องกับในตำานาน 
แต่ไมว่่าจะมีรายละเอียดทีม่าเป็นอย่างไร คงปฏเิสธไมไ่ด้ว่าแก่นแท้
ของฮนันมีนูคอืการให้เวลาคูบ่่าวสาวได้พักผ่อนและคลายเครยีดจาก
พิธีการงานแต่งที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนั่นเอง 

Wedding Traditions & Their Origins

World

ในสังคมตะวันตก ชุดแต่งงานโทนเทาเคยเป็นที่นิยม

มากในหมู่คนชั้นล่าง ระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 

เหตผุลกเ็พราะไม่ว่าจะเช่าหรอืหมนุเวยีนเปลีย่นกนัใช้สกั

กี่งานแต่ง ก็ไม่ต้องกังวลว่าเนื้อผ้าจะหม่นหมอง

Story : Kang



40 41

กรงุเทพมหานครมชีือ่เสยีงเรือ่งอาหารการกนิมาเนิน่นาน ตัง้แต่
อาหารรมิทางไปจนถงึภตัตาคารระดบัหร ูเมือ่เอ่ยถงึย่านเยาวราช
นอกจากจะเป็นทีรู่จ้กักนัเป็นอย่างดใีนแง่เป็นแหล่งจบัจ่ายซือ้หา
สินค้า เยาวราชยงัเป็นย่านของกนิทีข่ึน้ชือ่แห่งหนึง่ของกรงุเทพฯ

วนันีเ้ราแวะไปย่านหวัลำาโพงซึง่อยูต่ดิชิดกบัเยาวราช เดนิ
จากหวัลำาโพงไปหน่อยเดยีวผ่านวดัไตรมติรกจ็ะพบกบัซุม้ประตู
จีนขนาดใหญ่อันเป็นจุดที่ตั้งของหัวถนนเยาวราช ก่อนถึงวัด
ไตรมติรเป็นทีต่ัง้ของโรงแรม Centra Central Station Bangkok 
ในเครือของ Central วางตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับสถานีรถไฟ
หวัลำาโพง ขึน้ลฟิท์ไปชัน้ 12 เมือ่ประตลูฟิท์เปิดออกราวกบัหลดุ
เข้ายงัอกีมติหินึง่ แตกต่างกบัความวุน่วายทีด้่านล่างอย่างสิน้เชงิ  
เรามาทีน่ีเ่พือ่มาชมิอาหารจนีของ CHYNA ห้องอาหารของโรงแรม
เมือ่เดนิผ่าน Lobby ไปสูห้่องอาหาร เราสมัผสัได้ถงึการตกแต่ง

แบบจนีร่วมสมยั ด้านหน้าของห้องอาหารเป็นลานเปิดโล่ง
มสีระนำา้ยาวอยูต่รงกลางมองดคูล้ายกบั Court Yard กลาง
บ้านของชาวจนี เมือ่เปิดประตกู้าวเท้าเข้าสูห้่องอาหารมอง
เหน็ทวิทศัน์ของวดัไตรมติรและชมุชนเยาวราช น่าเสยีดาย
ที่เรามาในช่วงบ่าย เพราะอีกด้านหนึ่งของห้องอาหารนั้น
เป็นระเบียงกว้างให้นั่งชมทิวทัศน์ของกรุงเทพฯ มองเห็น
เยาวราชและวิหารหลังใหม่ของวัดไตรมิตรที่งดงาม

บรรยากาศของห้องอาหารโดดเด่น แน่นอนว่าเร่ือง
อาหารย่อมต้องมดี ีCHYNA เสร์ิฟอาหารจนีกวางตุง้สไตล์ 
ฮ่องกง เชฟเริ่มต้นทักทายเราด้วยกุ้งวาซาบิ กุ้งตัวใหญ่ 
ชบุไข่ขาวทอดให้กรอบ ราดด้วยซอสมายองเนสกบัวาซาบ ิ
สดที่คลุกเคล้าจนเข้ากัน ได้รสความหวานของมายองเนส 
รสเผด็อ่อนๆ ขึน้จมกูเลก็น้อยของวาซาบ ิเพิม่รสชาตคิวาม
อร่อยด้วยความหวานกรอบของแตงโมและความหวานอม
เปรี้ยวของมะม่วงนำ้าดอกไม้ ทำาให้ออเดิร์ฟจานนี้โดดเด่น
เป็นอย่างยิ่ง

ตามติดมาด้วยปลาหิมะพรกิเกลือ ปลาหิมะเป็นปลา
ท่ีมไีขมนัสูง นำามาปรงุเป็นอาหารรปูแบบไหนกอ็ร่อย จานนี้
เสิร์ฟมาพร้อมกับพริกกระเทียมคั่วหอมๆ ปรุงรสด้วยเกลือ 
เป็นการชรูสชาตขิองเนือ้ปลาให้อร่อยยิง่ขึน้ สิง่ทีข่าดไม่ได้
คือนำ้าจิ้มรสเด็ด เมนูนี้ต้องทานคู่กับซอสเปรี้ยวและพริก 
เกลือท่ีคลุกเคล้าพรกิไทยป่น เกลือป่น ผงพะโล้เข้าด้วยกนั 
เน้ือปลาจิม้กบันำา้ซอสทำาให้รสชาติความอร่อยของจานนีม้ี
ความซับซ้อนมากขึ้น จานเด่นอีกจานเชฟนำาเสนอไก่ทอด
ฮ่องกง เคล็ดลับความอร่อยของจานนี้เชฟบอกว่าต้องใช้
ไก่อ่อนที่ีนำ้าหนักตัว 600-700 กรัม เพื่อให้ได้เนื้อนุ่มหนัง
บาง เมือ่นำาไปหมกักบัซอสและทอดในนำา้มนัจะทำาให้หนงั
มีความกรอบยิ่งขึ้น สามารถทานคู่กับซอสเปรี้ยวและพริก 
เกลอืทีเ่ป็นซอสของเมนปูลาหมิะได้เป็นอย่างด ีทีก่ล่าวมานี ้
เมื่อได้ชิมเราออกปากชมเชฟตลอดเวลาว่าอร่อยมาก

ห้องอาหาร CHYNA โรงแรม Centra Central Station 
Bangkok มไิด้โดดเด่นเพยีงแค่รสชาตอิาหารเท่านัน้ ยงัมวีวิ
ทวิทศัน์ทีง่ดงามของเยาวราชและวดัไตรมติรให้ได้ชืน่ชมอกี
ด้วย อิม่มือ้คำา่แล้วลงไปเดนิย่อยชมบรรยากาศของเยาวราช
ต่อได้แบบสะดวกสบาย

CHYNA Restaurant
บรรยากาศเยี่ยม
อาหารรสเลิศ

Dine

CHYNA Restaurant
Centra Central Station Hotel Bangkok
TEL : 0 2344 1699
www.centarahotelsresorts.com/chyna/

By : Chef Mam

ชาญชัย นงนวล
Sous Chef

ไก่ทอดฮ่องกงกุ้งวาซาบิ

หิมะพริกเกลือ
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เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาของปี 2014 
คอไวน์ทัง้หลายในไทย โดยเฉพาะในส่วนของกรงุเทพฯ และ
ปรมิณฑล ต่างกต็ืน่เต้นและรอคอยไปกบังานชมิไวน์อติาลทีี่
ถอืว่าใหญ่ทีส่ดุเท่าทีเ่คยจดัมาในบ้านเรา เนือ่งจากทีผ่่านมา
งานไวน์เทสติง้ทีจ่ดักนับ่อยๆ นัน้ จะเป็นการเข้าร่วมงานของ
ผู้นำาเข้าไวน์จากบรษิทัต่างๆ ทีน่ำาเข้าไวน์มาจากหลากหลาย
ประเทศ ซึง่ต่างกน็ำาไวน์ของตนเองทีค่าดว่าน่าจะขายได้และ
ตรงกับความต้องการของลูกค้ามานำาเสนอให้ทดลองชิมกัน 
แต่ในงานนีจ้ะว่ากนัเฉพาะไวน์จากประเทศอติาลล้ีวนๆ ไม่มี
ไวน์ประเทศอืน่มาเจอืปน และทีพ่เิศษไปกว่านัน้กค็อื ไวน์ใน
งานนีเ้กอืบทัง้หมดเป็นไวน์ทีไ่ด้รบัการชิมและการให้คะแนน
คณุภาพของไวน์ของนกัวจิารณ์ไวน์ชือ่ดงัระดบัโลก คอื นาย
เจมส์ ซคัคลงิส์ (Mr.James Suckling) เซยีนไวน์จากอเมรกิา 
ที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิจารณ์ด้านไวน์
และซิการ์ โดยเฉพาะไวน์อิตาลี 

ในอดีตนายเจมส์ ซัคคลิงส์เคยเป็นถึงบรรณาธิการ
นติยสาร Wine Spectator และมาทำางานประจำาให้กบักลุ่ม
นิตยสาร Asia Tatler รวมไปถึงทำาเว็บไซต์ของตนเอง 
(Jamessuckling.com) และแก้วไวน์ Lilique ในปัจจุบัน 
และในงานนี้คุณจะได้สัมผัสกับนายเจมส์ ซัคคลิงส์แบบ
ตัวเป็นๆ เหน็กนัจะๆ โดยมอีอพช่ันให้เลอืกสองแบบ แบบแรก
คือการได้ถ่ายรูปและพูดคุยแบบใกล้ชิด และได้ดื่มไวน์ท่ี
มีคะแนนมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน) พร้อมกับเสิร์ฟอาหารจำานวน 11 คอร์ส สนนราคา
ค่าดินเนอร์ท่านละ 15,000 บาท ในวันที่ 2 ธันวาคม ส่วน
คืนวันที่ 3 ธันวาคม จะเป็นงานแกรนด์ไวน์เทสติ้ง โดยมี 
ไวน์อิตาลีจำานวน 120 ฉลากจากผู้ผลิตนับสิบรายมาริน
ให้ชมิแบบไม่อัน้ พร้อมทัง้ไวน์ราคาพเิศษภายในงาน ค่าบตัร 
ปกติเข้างานท่านละ 1,490 บาท แต่ถ้าท่านจองก่อนใน
ช่วงเวลาพิเศษราคาเพียง 990 บาทเท่านั้น งานเริ่มในเวลา 
18.00 – 21.00 น. และผมกไ็ม่พลาดสำาหรบังานนีด้้วยเช่น
กัน และตั้งใจจะนำาประสบการณ์ที่พิเศษสุดนี้มาถ่ายทอด
ให้แฟนๆ ของนิตยสารเมืองไทยภัทรทุกท่านได้รับความรู้
เกีย่วกบัไวน์เด่นๆ ในงาน เพือ่เป็นข้อมลูให้คอไวน์ทีช่ืน่ชอบ
ไปเสาะแสวงหามาดื่มเฉลิมฉลองกัน 

งานไวน์เทสติ้งจัดขึ้นที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม
แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งคลาคลำ่าไปด้วย

คอไวน์หลายร้อยชีวิต ที่มีอาวุธเป็นแก้วไวน์คนละใบในมือ 
ต่างกเ็ดินเลือกหาด่ืมไวน์ท่ีชอบ ชอบตัวไหนกไ็ปขอชมิตัวน้ัน 
ซึ่งในงานก็จะมีแผนผังหรือที่ผมเรียกว่าลายแทงเรียงตาม
ลำาดับหมายเลขตั้งแต่ไวน์ฟองหรือสปูมานติ (Spumante)
ไวน์ฟองของอิตาลี ไวน์ขาว ไวน์แดงนานาชนิดให้เลือกชิม 
สลับกับทานอาหารสไตล์ค็อกเทลท่ีทางโรงแรมจัดไว้ให้ 
โดยเฉพาะข้าวเกรียบกับถั่วทอดจะขายดีเป็นพิเศษ 

ผมเข้ามาในงานเวลา 18.00 น. ก็พบว่าในงาน
คลาคลำ่าไปด้วยผู้คนมากมายหลายร้อยคนแล้ว ก็ให้นึก
สงสัยว่างานเริ่มในเวลา 18.00 น. ตามบัตรท่ีระบุไว้ แต่
ทำาไมผมจึงรู้สึกว่ามาสายไปเสียนี่ สอบถามจากพรรคพวก
เพื่อนฝูงก็ได้ความว่า ที่เห็นเดินกันไปมาให้ขวักไขว่นั้น มา
กนัตัง้แต่ตอนบ่ายรอบแขกรบัเชญิ (Guest Invitation) แล้ว 
แต่ยงัตดิลมอยู ่ยงัไม่อยากกลบัหรอืยงัชมิไม่ครบกไ็ม่ทราบได้  
ก็เลยเป็นดังภาพท่ีเห็นครับ อย่ากระน้ันเด๋ียวจะเสียเวลา 
ผมก็เริ่มชิม ลองชิมไวน์ไปตามความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับไวน์อิตาลีเท่าที่มี แต่ก่อนอื่นเรามาปูพื้นความรู้กัน
เกีย่วกบัไวน์อติาลกีนัสกัเลก็น้อยก่อนนะครบั ประเทศอติาลี
แบ่งพื้นที่ตามภูมิศาสตร์ออกได้เป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ทวีป 
(Continent) คาบสมุทร (Peninsula) และเกาะน้อยใหญ่ใน 
ทะเล (Island) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 แคว้น (Region) 
แต่ละแคว้นจะมีเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวง และมีเมืองเล็กๆ 
เป็นเมืองบริวาร มีกรุงโรม (Rome) เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศ มีการปลูกองุ่นแทบทุกพื้นท่ี มีเกษตกรปลูกองุ่น
มากมายนับแสนรายและมีผู้ผลิตไวน์นับพันราย ซึ่งทุกๆ 
แคว้นมคีวามสามารถในการผลติไวน์ได้มากน้อย ตามสภาพ
พืน้ทีแ่ละสภาพแวดล้อม เคยมกีารประมาณการว่ามากกว่า
ร้อยละ 90 ใช้องุ่นพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์เนบบิโอโล (Nebbiolo) 
และพนัธุซ์านโจเวเซ่ (Sangiovese) เป็นหวัขบวน ตามมาด้วย 
องุน่พนัธุเ์ด่นอกีหลายพนัธุ ์เช่น พนัธุบ์าร์ เบร่า (Barbera) พนัธุ์
คอร์วน่ิา (Corvina) พนัธุด์อลเซตโต้ (Dolcetto) พนัธุป์รมิติโิว่ 
(Primitivo) ยิ่งเมื่อใช้วิธีการผลิตไวน์ (Vinification) แบบ
ด้ังเดิมท่ีมีการเก็บบ่มในถังไม้โอ๊คขนาดใหญ่ และไม่มีการ
หมักแบบมาโลแลคติค (Malolactic Fermentation) ไวน์
อิตาลีในอดีตจึงไม่คุ้นลิ้นคนไทยและมีความแตกต่างจาก
ไวน์ฝรั่งเศส เกรดไวน์ของอิตาลีจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้

Great Wines of Italy in Bangkok 
2014

เกรดดีโอซจี.ี (DOCG - Denominazione di Origine Controllata E Garantita) 

เป็นไวน์เกรดดีโอซี.(DOC) ที่มีคุณภาพการผลิตสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง จะมีฉลาก

พนัรอบคอขวดทีห่น่วยงานของรฐัเป็นผูก้�าหนดและจดัท�าขึน้มา 3 แบบ ฉลากสชีมพูอ่อน 

ใช้ส�าหรับไวน์ขาวมีฟอง (Sparkling White Wine) ฉลากสีเขียวอ่อนใช้ส�าหรับ

ไวน์ขาว (White Wine) และฉลากสีม่วงแดงใช้ส�าหรับไวน์แดง (Red Wine)

เกรดดีโอซี. (DOC - Denominazione di Origine Controllata) ก�าหนดพื้นที่

เฉพาะไว้ โดยใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆ การผลิตไวน์ท�าอย่างเคร่งครัด

และมีแบบแผน เช่น การใช้พันธุ์องุ่นในสัดส่วนที่ทางการก�าหนด จ�านวนองุ่นต่อ

พื้นที่ปลูก จ�านวนไวน์ที่ได้ต่อจ�านวนองุ่นสด วิธีการและระยะเวลาในการเก็บบ่มไวน์ 

ระดบัแอลกอฮอล์ในไวน์ รวมถงึไวน์ทีผ่ลติออกมาจะถกูสุม่ตรวจด้วยกรรมวธิทีาง

วิทยาศาสตร์

เกรดไอจีที. (IGT - Indicazione Geografica Tipica) ก�าหนดโดยสภาพทาง

ภมูศิาสตร์ เป็นพืน้ท่ีการผลติท่ีกว้างใหญ่มาก  การผลติไวน์ท�าอย่างเคร่งครดัและ

มีแบบแผน แต่ไม่มากเท่ากับไวน์เกรดดีโอซี.(DOC)

เกรดวีดีที. (VdT – Vino da Tavola) เป็นไวน์คุณภาพต�่าสุด การผลิตไวน์

จะไม่มกีฏเกณฑ์ของรัฐมาบังคับ แต่ก็มีไวน์คุณภาพดีจากหลายแคว้นเป็นไวน์เกรด

วีดีที.(VdT)

Table Wine

Denominazione di Origine Controllata 

E Garantita

Denominazione di Origine 

Controllata

Indicazione Geografica 

Tipica

Wine

เรื่อง / อานนท์ วงษเชียง
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Drive Safe

เรียกว่าลากยาวข้ามปีกันเลยทีเดียว
นะครับสำาหรับกระบวนการขับรถให้
ปลอดภัย SIPDE ผู้เขียนต้องขออภัย 
ในความล่าช้าเป็นอย่างสูงครับ ฉบับนี้
เป็นตอนจบโดยผมจะขอกล่าวถึง 2 
กระบวนการสุดท้ายคือ กระบวนการ
ตัดสินใจ (Decide) และกระบวนการ
ปฏิบัติ (Execute) ลองมาดูกันครับ
ว่า 2 กระบวนการสุดท้ายนี้จะสำาคัญ
อย่างไร และผูข้บัขีค่วรถอืปฏบิตัอิย่างไร 
ให ้กระบวนการดำาเนินต ่อเนื่องไป
อย่างสมบูรณ์และผู้ขับขี่ปลอดภัยเป็น
เป้าหมายสูงสุด

หลงัจากทีผู่ข้บัขีไ่ด้ทำาการคาดการณ์
ในขั้นตอน P (Predict) กันแล้วข้อมูล
น้ันจะถกูส่งต่อมาในขัน้ตอนการตดัสนิใจ 
(Decide) ซึง่เป็นกระบวนการทีใ่ช้ทกัษะ 
ด้านความคิด (Mental Skill) เพื่อให ้
ผู ้ขับขี่ตัดสินใจเพื่อทำาการควบคุมรถ
ให้ปลอดภัย กระบวนการตัดสินใจ 
(Decide) เป็นกระบวนการทีส่ำาคญัไม่น้อย
ไปกว่ากระบวนการอื่นๆ เพราะถือว่า 
มันคือกระบวนการชี้เป็นชี้ตายเลยก็
ว่าได้ เพราะหากตัดสินใจผิดสิ่งที่จะ
ตามมาก็คือการปฏิบัติที่ผิดซึ่งอาจ
นำาไปสู ่อุบัติเหตุในที่สุด ฉะนั้นการ 
ตัดสนิใจในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการตดัสนิใจ
ที่ดีไม่ดีหรือถูกไม่ถูก มันมีผลมาตั้งแต ่
กระบวนการแรกเลยทเีดยีว และทีส่ำาคญั

ภาวะอนัตราย (Hazard) ต่าง  ๆออกจากกนั 
แล้วปฏิบัติหรือตอบโต้กับสถานการณ์
นั้นๆ ทีละอย่าง เช่น เรากำาลังจะแซง
รถมอเตอร์ไซค์ที่อยู ่ข้างหน้าบนถนน 
วิ่งสวนทางที่มีรถอีกคันกำาลังวิ่งสวน 
มา ผูข้บัขีต้่องแยกอนัตรายทัง้ 2 อย่างนี้
ออกจากกันระหว่างรถมอเตอร์ไซค์กับ
รถยนต์คนัทีว่ิง่สวนมา ผูข้บัขีต้่องปฏบัิติ
ต่อรถมอเตอร์ไซค์ก่อน โดยลดความเรว็
ลง ไม่แซงรถมอเตอร์ไซค์เพื่อไปหลบ
กับรถคันที่วิ่งสวนทางมา หลายครั้ง
ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้เขียนเองได้เห็น
รถหลายคันจะแซงแล้วหลบกับรถคัน
หน้า ซ่ึงโอกาสที่จะเบียดหรือเฉี่ยวกับ
รถมอเตอร์ไซค์นั้นสูง 

กระบวนการปฏิบัติ (Execute) 
เป็นกระบวนการต่อเนื่องโดยการนำา
เอาการตัดสินใจไปปฏิบัติ หรือเรียก 
ง่ายๆ ว่ากระบวนการในการควบคุมรถ
ซึ่ งจะเกี่ยวข ้องกับทักษะทางด ้าน
กายภาพ (Physical Skill) ทกัษะในการ
ควบคุมรถนั้นที่จริงเป็นทักษะพื้นฐาน
ที่ผู้ขับขี่ได้มีแล้ว และในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมของเซฟ ไดรฟเวอร์ เอดูเคช่ัน 
ก็ได ้สอนเทคนิควิธีการควบคุมรถที่
ถกูต้องไว้ละเอยีดพอสมควร โดยเฉพาะ
นักขับขี่มืออาชีพที่มีประสบการณ์แล้ว
คงไม่ใช่เรื่องยาก

การปฏบัิติหรอืควบคุมรถในขัน้ตอนนี้ 

อีกประการหนึ่ง ประสบการณ์และ
บทเรียนจากการขับขี่ก็จะมีผลอย่างยิ่ง
ต่อกระบวนการนี้ ฉะนั้นผู้ขับขี่จำาเป็น
ต้องใช้ประสบการณ์เข้าช่วยด้วย 

การตัดสินใจหลักๆ ท่ีผู้เขียนจะ
พอสามารถอธิบายให้เห็นตัวอย่าง
ชัดเจนพอจะมีดังนี้

การปรับความเร็ ว  (Speed 
Change) โดยผูข้บัขีต้่องทำาการอย่างใด
อย ่างหนึ่ ง กับความเร็วเมื่อ เห็นว ่า
สถานการณ์ที่เราคาดการณ์ไว้อาจจะ
เลวร้ายหรือมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะ
เกิดการเฉี่ยวชนขึ้น ฉะนั้นผู้ขับขี่จะมอง
ออกว่าจุดที่อาจเกิดการปะทะกันกับ
รถคนัอืน่อยูท่ีไ่หน และจะต้องหลกีเลีย่ง
หรือปฏิบัติอย่างไร การเปล่ียนแปลง
ความเร็วไม่จำาเป็นต้องลดความเร็ว
เสมอไปเพราะขึ้นอยู ่กับสถานการณ์ 
การเปลีย่นแปลงความเรว็สามารถทำาได้
โดย 1. ลดความเร็วเพื่อเพิ่มพื้นที่ความ
ปลอดภัย (Cushion Space) โดยการ
ถอนคนัเร่งหรอืเบรก  2. รกัษาความเรว็
เท่าเดมิ (Maintain Speed)  โดยเฉพาะ
กับสถานการณ์ที่ผู้ขับขี่เห็นว่าจำาเป็นที่
จะต้องใช้ความเร็วน้ันต่อไปเพื่อไม่ให้
เกิดความสับสนแก่ผู้ขับข่ีคันอื่น เพราะ
หากเราลดความเรว็เขาอาจเข้าใจว่าเรา
ให้ทางแก่เขาซ่ึงอาจนำาไปสู่การส่ือสาร
ที่ผิด 3. เบรกและหยุดรถเพื่อหลีกเลี่ยง
การชน ซึง่เป็นวธิกีารทัว่ไปทีผู่ข้บัขีใ่ช้กนั
เม่ือเห็นว่าสถานการณ์น้ันมีความเส่ียง 
สงู 4. เร่งความเรว็ การเร่งความเรว็บางครัง้ 
ไม่ได้ทำาให้สถานการณ์แย่เสมอไป
เพราะบางคร้ังเราเร่งความเร็วเพื่อหนี
ออกจากจุดที่มีอันตรายมากกว่า เช่น 
เร่งแซงรถบรรทุกให้พ้นไปโดยเร็ว หรือ

นั้นฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายแต่ก็ยัง
มีจุดบอดอยู่คือ ผู้ขับขี่บางคนไม่ยอม
ปฏิบัติตามการตัดสินใจของตนเองซ่ึง
นำาไปสู่อุบัติเหตุในที่สุด เช่น ผู้ขับขี่ได ้
ตัดสินใจว่าจะเบรกรถแต่ก็ไม่เบรก 
ผู ้ขับขี่ตัดสินใจว่าจะลดความเร็วแต่
ไม่ลด เป็นต้น เพราะคิดว่าสถานการณ์
นั้นอาจควบคุมได้ ผู้ขับขี่ควรระลึกไว้
เสมอว่า หากเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้ว 
ผ่านกระบวนการ SIPDE ก็ควรปฏิบัติ
ตามที่ตัดสินใจของตนโดยไม่ลังเล 

กระบวนการควบคุมรถก็เช่น ลด
หรือชะลอความเร็ว เบรก ให้สัญญาณ/
สื่อสาร การเปลี่ยนช่องทางหรือปรับ
ตำาแหน่งรถ หรือทำาหลายๆ อย่างพร้อม
กัน แต่ผู ้เขียนอยากฝากเตือนไว้โดย
เฉพาะการสื่อสาร ตามหลักแห่งความ
ปลอดภัยแล้วต้องทำาแต่เนิ่นๆ เพื่อให้
คนอื่นได้เข้าใจเรา เช่น ให้สัญญาณ
ไฟเลี้ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วินาที ถึง 
แม้ว่ากฎหมายบ้านเราจะบอกไว้ว่า
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร และหลายครั้ง
หลายหนผูข้บัขีไ่ม่สือ่สารเลยหรอืสือ่สาร
ในระยะกระชั้นชิด ลองคิดดู สมมติว่า 
ผู ้ขับขี่ให ้สัญญาณไฟเลี้ยวในระยะ 
30 เมตรก่อนเลีย้ว แต่หากมรีถทีว่ิง่ตามมา
ด้วยความเร็วสัก 60 กม/ชม. โอกาสที่
รถคันดังกล่าวจะชนท้ายก็มีสูงเพราะ
ที่ความเร็ว 60 กม./ชม. รถคันดังกล่าว
ต้องใช้ระยะหยุดถึง 36 เมตร ซึ่งไกล
กว่าระยะ 30 เมตรเป็นแน่นอน หรือ

เร่งหนีจากกลุ่มหรือฝูงรถท่ีอาจลำ้าเข้า
มาในรัศมีความปลอดภัยเราเพื่อท่ีจะ
จัดการกับระยะความปลอดภัยของเรา
ใหม่ ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงใน
ความเร็วไม่มีสูตรสำาเร็จเพราะขึ้นอยู่
กับการตัดสินใจของผู้ขับขี่เป็นสำาคัญ
ประกอบกับประสบการณ์

เปล่ียนตำาแหน่งรถ (Change 
Direction) ผูข้บัขีจ่ำาเป็นต้องตดัสนิใจใน
การเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือตำาแหน่ง
รถหากเห็นว่าสถานการณ์นั้นๆ มีความ
เสี่ยงสูงและอาจจะเกิดการเฉี่ยวชนกัน
ได้ ฉะน้ันการเปล่ียนช่องทางเดินรถให้
ปลอดภัยน้ันผู้ขับขี่จำาเป็นต้องมองให้
ไกลในขณะขับขี่เพื่อให้เห็นเหตุการณ์
ต่างๆ แต่เนิ่นๆ อย่างน้อย 15 วินาที
ล่วงหน้า 

การส่ือสาร (Communication) 
การสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่ด้วยกันเป็น
ส่ิงสำาคัญมากในการลดความเส่ียงบน
ท้องถนน การส่ือสารท่ีผู้ขับข่ีสามารถ
นำามาใช้กเ็ช่น การให้สญัญาณไฟต่างๆ 
สัญญาณเสียง ตำาแหน่งของรถ การ
ใช้สายตา การให้สัญญาณมือ เป็นต้น 
ฉะนั้นหากการสื่อสารเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ผูข้บัขีจ่ะสามารถเข้าใจกนั
และกนั ซึง่จะนำาไปสูก่ารเปลีย่นช่องทาง
เดนิรถหรอืการปรบัความเรว็ทีป่ลอดภยั
มากขึ้น 

ผู้ขับข่ีพงึระลึกไว้เสมอว่าอนัตราย
หรือ Hazard บนท้องถนนน้ันบางครั้ง
เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งผู ้ขับขี่ไม่ควรที่
จะปฏิบัติตอบโต้กับเหตุการณ์เสี่ยงทั้ง
หลายน้ันพร้อมๆ กัน ผู้ขับข่ีต้องแยก

หากคดิเป็นวนิาทกีป็ระมาณ 3 วนิาทถ้ีา
เบรกแบบฉกุเฉนิ (Emergency Brake) 
ฉะนั้นถ้าผู้ขับข่ีให้สัญญาณอย่างน้อย 
4 วินาทีล่วงหน้าผู้ขับขี่รถคันหลังยังพอ
จะควบคุมรถได้ 

สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
กระบวนการ SIPDE ทั้ง 3 ตอนที่ผม
ได้เขียนและแบ่งปันไว้นี้จะให้ข้อคิด
และมุมมองในการขับรถให้ปลอดภัย
แก่ท่านผู้อ่านบ้างและผมเชื่อว่าหาก
ท่านนำากระบวนการนี้ไปปฏิบัติ ความ
เสี่ยงของท่านย่อมลดลงอย่างแน่นอน 
กระบวนการดังกล่าวสำาหรับผู ้ขับขี่
มอืใหม่อาจต้องใช้เวลาฝึกฝนบ้างเพราะ
ยังขาดประสบการณ์ และอีกทั้งทักษะ 
ขัน้พืน้ฐานหรอืการควบคมุรถกย็งัไม่เก่ง 
แต่อย่างน้อยก็ให้ลองนำาไปฝึกฝนและ
พยายาม สำาหรับนักขับขี่มืออาชีพที่มี
ประสบการณ์แล้ว ผมกย็งัเช่ือว่าจะเป็น
ประโยชน์อยู่พอสมควรเพราะทุกวันนี้ 
ผมกใ็ช้กระบวนการนีใ้นการขบัรถทกุวนั 
หากมีอะไรอยากแบ่งปันหรือเสนอแนะ 
ผมขอน ้อมรับด ้วยความยินดีและ
ปรารถนาให้ท่านใช้รถใช้ถนนด้วยความ
ปลอดภัยกันทุกคนครับ

* เอกสารอ้างอิง
Driving Right 11th Edition, Pearson

กระบวนการ
ขบัรถให้ปลอดภยั 
SIPDE
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ทีมงานของเราเคยแวะมาเยี่ยมเยียนศูนย์บริการ 
Isuzu นครสวรรค์ครั้งหนึ่ง นี่เป็นอีกครั้งที่เราแวะ
มายงัประตสููภ่าคเหนอื เพือ่มาสนทนากบัศนูย์บรกิาร 
ของโตโยต้านครสวรรค์ ผูแ้ทนจำาหน่ายโตโยต้ารายใหญ่ 
ของนครสวรรค์ที่อยู ่ เคียงคู ่กับชาวนครสวรรค์
มายาวนานสามสิบกว่าปีแล้ว 

แม้ว่าในช่วงเวลานี้เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ
จะชะลอตัว อันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่กำาลัง
ประสบปัญหา ทำาให้ยอดการขายรถใหม่ไม่คึกคัก
แต่ถึงกระนั้นก็ตามที ในส่วนของงานบริการซ่ึงถือ
เป็นส่วนสำาคัญที่ดูแลลูกค้าก็ยังคงมีงานที่ต้องให้
บรกิารลกูค้าอยูอ่ย่างแขง็ขนั เช่นเดียวกบัยอดลกูค้า
ทีเ่ข้ามารบับรกิารกย็งัคงคกึคกั ผูท้ีเ่ราแวะมาสนทนา
ด้วยคือคุณฉัตรมงคล มีอ่อน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก
ศูนย์บริการ ขณะเดียวกันก็มีทีมงานจากโตโยต้า 
นครสวรรค์เข้ามาร่วมให้ข้อมูลด้วยทั้งในส่วนงาน
บริการและส่วนของลูกค้าสัมพันธ์

23 ช่องให้บริการสำาหรับสาขาในเมืองของโตโยต้า 
นครสวรรค์มีช่างให้บริการดูแลรถโตโยต้าของลูกค้า
ถึง 40 คน คุณฉัตรมงคลกล่าวว่า ทั้ง 23 ช่องซ่อม

และทมีช่างทีม่อียูน่ีส้ามารถรองรบัรถของลกูค้าได้สงูสดุอยูท่ีว่นัละ 
100 คัน แน่นอนว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่การตรวจสอบและการ
แก้ปัญหาของเครื่องยนต์กลไกไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่การทำาความ 
เข้าใจกับเจ้าของรถให้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงนั้นกลับเป็นเรื่องที่
ยุง่ยากกว่า ด้วยเหตุนีโ้ตโยต้านครสวรรค์จงึมีเจ้าหน้าทีแ่ผนกลูกค้า
สัมพันธ์เข้ามาช่วยในส่วนงานบริการด้วย เพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่โตโยต้านครสวรรค์ เพราะ
การสือ่สารเป็นสิง่สำาคญั ในบางปัญหามใิช่เรือ่งของการแก้ปัญหา 
ไม่ได้แต่เป็นเรื่องของการสื่อสาร เราเห็นด้วยอย่างยิ่งสำาหรับ
แนวทางที่โตโยต้านครสวรรค์มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์เข ้ามา
ช่วยดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการด้วย

เพือ่ให้การทำางานเป็นไปอย่างลลุ่วงและเดนิไปสูเ่ป้าหมายร่วมกนั
นั่นคือส่งมอบบริการที่เป็นเลิศสู่ลูกค้าทุกๆ เช้า ทีมช่างของแผนก
บริการจะมี Morning Talk ทุกเช้าเพื่อติดตามและย้อนตรวจสอบ
การทำางาน ปัญหาในการทำางานของแต่ละวัน ซึ่งกิจกรรมนี้ทำาให้
ประสิทธิภาพในการทำางานมีมากขึ้นและปัญหาต่างๆ สามารถ
แก้ไขได้ตรงจุด ไม่เกิดการตกค้างของปัญหา

ทีมช่าง 40 คนจะมีหัวหน้าหน่วยที่คอยควบคุมให้การทำางาน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ลูกค้าที่เข้ามารับบริการจึงสามารถ
สบายใจได้ เมื่อถามคุณฉัตรมงคลถึงแนวทางในการบริหารงาน
ดูแลทีมช่าง คุณฉัตรมงคลกล่าวว่า “เราทำางานใกล้ชิดกับเขา ใช้
ทั้งพระเดช พระคุณ มีปัญหาอะไรเขาสามารถเข้าถึงตัวเราได้” 
ที่แผนกบริการของโตโยต้านครสวรรค์ มีชื่อเสียงเรื่องมาตรฐาน
ของทีมช่างเป็นอย่างมาก ทีมงานของโตโยต้านครสวรรค์บอกกับ
เราว่า “ที่นี่ลูกค้าติดช่าง ลูกค้าหลายรายเอารถเข้ามารับบริการนี่ 
ระบุเลยนะว่าต้องการช่างคนไหน”

สำาหรับการร่วมงานกันระหว่างภัทรลิสซิ่งและโตโยต้านครสวรรค์
นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น การทำางานร่วมกันยาวนานถึง 10 ปีทำาให้
มีความเข้าใจต่อกัน ร่วมกันทำางานเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่
เป็นเลิศ รวมทั้งเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่องานบริการ

ทัง้ 4 สาขาของโตโยต้านครสวรรค์ทีก่ระจายตวัอยูใ่นจดุสำาคญัของ
จงัหวดันครสวรรค์ให้บรกิารลกูค้าได้อย่างทัว่ถงึ และในอนาคตคง
มเีพิม่เตมิขึน้เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขันและขีดความสามารถ
ในการดูแลลูกค้าของโตโยต้านครสวรรค์ให้ได้รับงานบริการที่เป็น
เลิศ
 

โตโยต้านครสวรรค์

ส�าหรับการร่วมงานกันระหว่างภัทรลิสซิ่งและ 

โตโยต้านครสวรรค์นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น 

การท�างานร่วมกันยาวนานถึง 10 ปีท�าให้

มีความเข้าใจต่อกัน ร่วมกันท�างานเพื่อให้

ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศรวมทั้งเกิดความ

พึงพอใจสูงสุดต่องานบริการ
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ทีมงานส�าคัญผู้อยู่เบื้องหลังงานบริการดูแลลูกค้า


