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บมจ.ภัทรลิสซิ่งจัดกิจกรรมปลูกต้นไผ่และต้นสัก ให้กับศูนย์
สุขภาพพระภิกษสุงฆ์ในสมเดจ็พระสงัฆราช องคท์ี ่19 กาญจนบรุ ี

ทั้งนี้เป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความ
สามัคคี ด้วยการสร้างภูมิทัศน์ให้กับศูนย์บำาบัดสุขภาพสำาหรับภิกษุสงฆ์ ต่อด้วย
ทำาบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ และกิจกรรมบวชป่า เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
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ใครทีช่อบฟงัเพลง ชอบงานดไีซน ์อาจจะชอบเจ้าลำาโพงไมท้ีส่วยงามตัวนี ้Clapton ลำาโพงไมส้ัก เป็นงานแฮนด์
เมดประกอบมือชิ้นต่อชิ้นถูกพัฒนาโดย Indian studio ที่มีชื่อว่า ‘Ekparichay’ ด้วยวัสดุท่ีเลือกมาอย่างดีมี
คุณภาพสูงดีไซน์สุดมินิมอล นอกจากจะให้คุณภาพเสียงที่ดีแล้วยังสามารถใช้ตกแต่งบ้านได้อย่างสุดเท่ แม้ว่า 
‘Ekparichay’ ไม่ได้มีระบบเสียงที่อลังการแบบลำาโพงไฮเทคทั่วไป แต่ถ้าดูเรื่องของดีไซน์แล้วดูเหมือนว่ามันจะ
นำาหน้าอยู่

สุดยอดเรือ Yacht ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อพูดถึงเรือยอร์จท่ีหรูหรา แน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมเพราะมันใข้เครื่องยนต์ท่ีทรงพลังฟุ่มเฟือยไปด้วย
สารพดัสรรพสิง่ทีถ่กูนำามาประกอบ ในอนาคตอาจจะไมเ่ปน็เชน่นัน้ไป
ทัง้หมด เมือ่นกัออกแบบชาวฝรัง่เศสไดเ้สนอแนวความคดิในการออก
แบบเรือยอร์จที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
Rene’ Grabrielli นำาเสนองานออกแบบเรือยอร์จที่มีทั้งความหรูหรา
สวยงามและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ด้วยเทคโนโลยสีมยัใหม่ เรอืยอร์จ
สามารถแล่นไปบนผินนำ้าได้ด้วยแรงลม และขับเคล่ือนด้วยพลังงาน
จากแบตเตอร์รีลิ่เธยีมท่ีเชือ่มต่อกบัแผงโซล่าร์เซล แน่นอนว่ามนัยงัไม่
ได้ถกูสร้างข้ึนแต่เชือ่ว่าในอกีไม่นานโลกของความหรหูราจะเดนิเคยีงคู่
ไปกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่ต้องสงสัย

Concept 
Luxury eco-yacht

Clapton 
Ekparichay

Update
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รูปภาพ หรือข้อเขียนไปเผยแพร่ 
หรือพิมพ์ซำ้าโดยมิได้รับอนุญาต
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สนใจ BMW 1
สอบถามรายละเอียดได้ที่
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด
โทร.02 290 7575 ต่อ 102, 423, 456

 BMW ซีรีส ์ 7 โฉมใหม่ล่าสุดคือ
เจเนอเรชั่นที่  6 เป็นครั้งแรกที่คอนเซ็ปต์ 
Carbon Core ถูกน�ามาใช่ในซีรีส์ 7 โฉมใหม่ 
ท�าให้โฉมใหม่ทรงพลังสูงสุดกับน�้าหนักตัวที่
เบาที่สุด แน่นอนว่ายังคงเป็นรถซีดานหรูที่
เต็มเปี่ยมไปด้วยพละก�าลังอันมหาศาลและ
เพียบพร้อมด้วยประสิทธิภาพ
 ส�าหรับรถในระดับนี้ย่อมต้องให้
ความส�าคัญกับที่นั่งตอนหลัง ซ่ึงซีรีส์ 7 โฉม
ใหม่เนรมิตให้ที่นั่ งตอนหลังเฉกเช่นที่นั่ ง
ระดับเฟิร์สคลาส เพดานห้องโดยสารดีไซน์
แบบจัดเต็ม Panorama Sky Lounge ปรับ
โทนสีได้หลากหลายด้วยแสงไฟ 15,000 ดวง 
เพิ่มบรรยากาศในห้องโดยสารให้เหนือระดับ 
โดยที่ผู้โดยสารสารมารควบคุมการสั่งการได้
จาก Tablet ขนาด 7 นิ้ว 
 แม้ว่าจะมีขนาดตัวที่ใหญ่แต่การ
ออกแบบทีล่งตวัท�าใหร้ปูโฉมดเูพรยีวโฉบเฉีย่ว 
ทีส่�าคญัไมต่อ้งหว่งวา่จะอุย้อา้ยเพราะมขีนาด
ใหญ่ พลัง 326 แรงม้าจากเครื่องยนต์เบนซิน
แถวเรียง 6 สูบทวินเทอร์โบ เทคโนโลยี BMW 
TwinPower Turbo ผลักดันให้รถทะยานไปที่
ความเร็วสองร้อยกว่าได้อย่างสบายๆ
 ซีรีส์ 7 ใหม่มาพร้อมทั้งนวตกรรมใน
การออกแบบและเทคโนโลยทีางดา้นวศิวกรรม 
ส่งมอบทั้งความนุ่มนวลในการเดินทาง ความ
รวดเร็ว ปลอดภัย โฉบเฉี่ยวท้าทายทุกสายตา
อย่างไม่ต้องสงสัย7
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ดีไซน์เนอร์ชาวสแกนดิเนเวียนจะตั้งโจทย์การออกแบบทุกครั้ง
ว่า “เราจะท�าให้ชีวิตของผู้ใช้ดีขึ้น ง่ายขึ้น และสะดวกสบายขึ้น
ได้อย่างไร” Volvo ใช้ปรัชญานี้เสมอในการออกแบบรถยนต์ของ
พวกเขา
Volvo New XC90 
รูปโฉมด้านหน้าอาจเป็นส่วนเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ในความ
คิดเห็นของเรา มันดูทันสมัยล�้ายุคแต่ในขณะเดียวกันมันยังให้
อารมณ์ของความร่วมสมัยด้วย เมื่อเปิดเข้าไปด้านในดีเอ็นเอ
แบบสแกนดิเนเวียนโดดเด่นอย่างชัดเจน
 ที่ดึงดูดสายตาอยู่กลางคอนโซลคือจอแสดงผลแบบ
ทัชสกรีนแนวตั้ง โดยออกแบบให้มีการตัดแสงสะท้อน ค�าสั่ง
ต่างๆ อยู่ในระบบ Sensus ท�าให้ลดปุ่มในการสั่งการและสวิทซ์
ต่างๆ ออกไป จอแสดงผลขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนสบายตา โหมดต่างๆ เข้าถึงได้โดยง่ายดาย นอกไปจาก
การแสดงผลค่าความเร็วบนหน้าปัดเรือนไมล์แบบดิจิทัลแล้ว 
ยังมีระบบแสดงผลบนกระบังลมหน้า เพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องละ
สายตาจากถนน สีสันของเรือนไมล์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยน
โหมดในการขับขี่
 ส�าหรับอุปกรณ์รวมทั้งระบบเพื่อความปลอดภัยนั้น
เรียกว่าหายห่วง วิสัยทัศน์ของ Volvo คือ ออกแบบรถที่ไม่เกิด
การชน XC90 น�าเสนอระบบ City Safety ซึ่งใช้งานได้ดีทั้ง
กลางวันและกลางคืน อาทิ หลีกเลี่ยงการชนกับรถคันอื่น คน
เดินถนน ผู้ใช้จักรยาน ระบบยังเพิ่มขีดความสามารถในการ
เบรกที่ทางแยก ระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติ ไฟหน้าหักเห
ตามพวงมาลัยและปรับระดับสูงอัตโนมัติ
 XC90 มาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบ 4 สูบ 2.0 ลิตร 
มีแรงเสียดทานภายในเครื่องต่�า น้�าหนักเบา ท�างานคู่กับเกียร์
ทรอนิก 8 สปีด อัตโนมัติ พละก�าลังที่ได้จากเครื่องยนต์ตัวนี้น่า
ประทับใจ XC90 เป็นระบบปลั๊กอิน ไฮบริด
 เมื่อพละก�าลังจากเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร บวกเข้ากับ
ซุปเปอร์ชาร์จเทอร์โบ และมอเตอร์ไฟฟ้า แรงม้าอันน่าทึ่งจะ
ปรากฎตัวออกมา แรงบิดอันมหาศาลที่ท�าให้เราต้องร้องว้าว ใน
ขณะเดียวกันมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ประหยัด
 หลังจากจบประสบการณ์ทดลองขับ XC90 เราบอกได้
ค�าเดียวว่าต้องลอง แล้วคุณจะประทับใจ

XC90 เมื่อชาร์จไฟเต็มที่แล้ว จะสามารถวิ่งได้อย่างเงียบกริบ สะอาด 
ไร้การปล่อยมลพิษ ด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวรถสามารถวิ่งได้ไกลถึง 40 
กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมและน้�าหนักบรรทุกด้วย)

The New 
Volvo XC90

New Model
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ไมล์สโตน

หัสชัย บุญเนือง เรื่อง/ภาพ

ถนนสายนั้นตัดผ ่านภู เขา ทุ ่งหญ้า และ

ผืนน�้าแข็ง ทอดตัวห่างเมืองออกไปอย่างช้าๆ 

หน้าตาของผูค้นเปลีย่นไปตามจ�านวนหลกักโิล

ที่เพิ่มขึ้น การแต่งตัวก็แผกออกไปจากในเมือง

ทีจ่ากมา นีย่งัไม่ได้พดูถงึอณุหภมูทิีล่ดลงจาก

เดิมมากเช่นกัน ความงดงามและรอยยิ้มมิตร

ของผู้คนที่ผ่านทาง ท�าให้ความงามของการ

เดินทางประทับแน่นอยู่ในใจไม่รู้คลาย กับห้วง

เวลาที่ภาษาพูดอาจจะเป็นเพียงสิ่งที่สื่อสาร

เพื่อรู้จักกัน ทว่าในบางเวลาภาษากายท�าให้เรา

เข้าใจได้มากกว่าการพดูจากนั...บนถนนสายนัน้

คาราโครัม...

แห่งคาราโครัม
บน แผ่นดินจีน
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จุดเริ่มต้นถนนบนภูเขา...คาราโครัม
 บนถนนสายอากาศทีพ่าดผ่านยาวไกลมาจนถงึดนิแดน
ทะเลทราย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
บนแผ่นดนิทีโ่อบล้อมไปด้วยทะเลทราย เทอืกเขาสงูชนั และผูค้น
ทีส่่วนใหญ่เป็นมสุลมิ ซึง่เคยได้ยนิใครหลายคนบอกว่าหากปักกิง่
มีเป็ดย่างที่เลื่องลือ เมืองชายแดนแสนไกลแห่งนี้ก็เป็นที่สุดของ
เนือ้แพะย่างเช่นกนั ทีน่ีย่งัเป็นจดุเริม่ต้นของถนนระหว่างประเทศ
ทีบ่างส่วนอยูส่งูจากระดบัน�า้ทะเลสงูสดุในโลกอกีด้วย เราจะตาม
ไปบนรอยทางแห่งนั้น เพื่อพบเห็นและซึมซับเรื่องราวรายทาง
เหล่านั้น
 มองจากหน้าต่างบานเลก็ๆ เหน็ทะเลทรายและภเูขาหนิ
สเีทาทีบ่นยอดมนี�า้แขง็ปกคลมุ เครือ่งบนิโดยสารร่อนลงพร้อมกบั
สายลมทีพ่ดัเอาฝุน่ทรายเข้าห่มเมอืง สนามบนิเลก็ๆ ในเมอืงไกล
เช่นนี ้ไม่มอีะไรหรหูรา มแีต่สิง่ทีจ่�าเป็นเท่านัน้ เมือ่ได้กระเป๋าครบ
ถ้วนแล้ว เราจึงหารถเหมาไปยังที่พักเล็กๆ ส�าหรับซุกหัวนอนใน
แบบหารเฉลีย่ทีเ่รยีกว่า Hostel ซึง่ทีพ่กัแบบนีเ้ป็นทีน่ยิมอย่างยิง่
ในหมู่แบคแพ็คเกอร์ และกระจายอยู่ทุกแห่งบนโลกใบนี้ 
 รถแท็กซี่ค่อนข้างเก่ารับพวกเราแบบเหมาไปยังจุด
หมายที่เราได้จองไว้ล่วงหน้า คัชการ์ในเวลาค�่าคืนแบบนี้เงียบ
สงบแต่ยงัพราวไปด้วยแสงไฟ เมือ่เข้าสูย่่านใจกลางเมอืง ไม่นาน
นักเราก็มาถึงที่พักเล็กๆ ตามสไตล์ที่เราคาดไว้ นักเดินทางจาก
หลายชาตนิัง่พกัผ่อนเล่นอนิเตอร์เนต็กนับรเิวณระเบยีงบ้าน ภาพ
ของความแตกต่างของผูค้นไม่ได้ท�าให้เกดิความขดัแย้งในดวงตา
เลย ข้อมลูต่างๆ ถกูแชร์และถ่ายทอดเพือ่ให้คนทีต้่องการไปยงัจดุ
หมายนั้นได้พบกับความอิ่มสุข เมื่อเก็บกระเป๋าเข้าห้องเรียบร้อย 
ทกัทายกบันกัเดนิทางร่วมทีพ่กักนันดิหน่อย เรากย้็ายตวัเองมายงั

ที่นอน เพราะการเดินทางยาวนานท�าให้เพลียไม่น้อยเลยทีเดียว...
 ตื่นขึ้นแต่เช้าตามประสานักเดินทางที่ดี ทว่าฟ้าของเมืองไกล
แห่งนี้ยังไม่สางเลย เรียกว่าสว่างช้า แต่ก็ค�่าช้าเช่นกัน คณะเราสามคนเลย
เปล่ียนใจเป็นดื่มกาแฟกันก่อน ไว้สักพักใหญ่ๆ ค่อยๆ ออกไปสัมผัสเมือง
แห่งนี ้จะว่าไปส่วนหนึง่คงเป็นเพราะอากาศทีห่นาวเยน็กเ็ป็นได้ ท�าให้เช้าๆ 
ชาวเมืองไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรท�ามากนัก ราวเก้าโมงพวกเราจึงออกไปยัง
เขตเมืองเก่าของคัชการ์ ซึ่งเป็นบ้านดินเก่าแก่ที่น�าอิฐมาก่อแล้วฉาบด้วย
โคลน มองไกลๆ คล้ายกบัเนนิเขาทีไ่ม่มต้ีนไม้ธรรมดา ทว่าหากตัง้ใจมองจะ
เหน็รอยของทางเดนิและหลงัคาชดัเจน ซึง่นบัเป็นภมูปัิญญาของชาวท้องถิน่
ในการสร้างที่อยู่อาศัยเลยทีเดียว 
 จากขอ้มลูเมอืงคชัการม์บีา้นลกัษณะนีเ้ยอะมาก แตร่ฐับาลจนีได้
ไถทิ้งออกไปกว่าร้อยล่ะ 85 เพราะเหตุผลด้านความปลอดภัยจากแผ่นดิน
ไหว ซึง่นกัวเิคราะหห์ลายคนกลา่ววา่นัน่เปน็เพยีงขอ้อา้งทีจ่ะกลนืวฒันธรรม 
โดยน�าผูค้นจากทอ้งถิน่อืน่ทีไ่มใ่ชช่นพืน้เมอืงเขา้มาอาศยั เพือ่ใหช้าวฮัน่เขา้
มามีบทบาทในแผ่นดินอันห่างไกลนี้เพิ่มขึ้น เพราะแต่เดิมในคัชการ์ ผู้คน
รอ้ยละ่ 90 เปน็ชนเชือ้สายอยูกรู ์ซึง่เปน็ชาวมสุลมิ ยากตอ่การปกครอง และ
ปัจจุบันก็ยังมีเรื่องราวของความขัดแย้งอยู่เสมอๆ ท�าให้ทางรัฐบาลจีนต้อง
ใช้วิธีควบรวมทีล่ะน้อย เช่นเดียวที่ท�ากับธิเบตในปัจจุบัน
 ที่ส�าคัญดินแดนแห่งนี้อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงของจีนอย่าง
มากมายในทุกยุคสมัย ทว่ากลับกลายเป็นด่านหน้าของการเดินทางแลก
เปล่ียนวัฒนธรรม ทั้งจากแผ่นดินแห่งยุโรปตะวันออก อินเดีย ซึ่งนั่นท�าให้
ที่นี่เป็นเสมือนรอยต่อของวัฒนธรรมที่ถ่ายเทกันมาตลอด ทั้งเส้นทางสาย
แพรไหม (Silk Road) หรือเส้นทางถนนลอยฟ้าคาราโครัม (Karakoram 
Highway - KKH) และในคราวนี้เราจะล่องไปตามถนนเส้นนี้ ที่เริ่มต้นหลัก
กิโลเมตรแรกจากเมืองคัชการ์แห่งนี้…

บนก้าวย่างสู่ที่ราบสูงพาร์มี
 เช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นอย่างสบายๆ หลังจากที่เม่ือวานท่อง
ไปทั่วเมืองคัชการ์แล้ว รวมถึงได้ไปสัมผัสตลาดนัดค้าสัตว์ที่ใหญ่สุด
ในซนิเจยีงมาดว้ย ไดเ้หน็ภาพอะไรมากมาย และเหน็วา่ทีน่ีส่ว่นใหญ่
นยิมเลีย้งแพะเพือ่น�ามาประกอบอาหาร ท�าใหท้ัง้เมอืงสว่นใหญม่เีมนู
แพะไว้ด้วยเสมอ
 นบัจากหลกักโิลเมตรแรกจากเมอืงคชัการณถ์นนเสน้เลก็ๆ 
ทอดยอดไปบนเสน้ทางแหง่ภเูขาเหนอืดนิแดนทีร่าบสงูพารม์ ี(Pamir 
Plateau) ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นทุรกันดารที่เป็นเสมือนก�าแพงธรรมชาติ 
คอยกัน้ขวางนกัเดนิทางมาอยา่งยาวนาน แตก่ม็หีลายทา่นทีผ่า่นทาง
เส้นนี้ไปจนถึงดินแดนชมพูทวีปอันเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนามา
แล้ว ที่รู้จักกันดีคือ พระถังซ�าจั๋ง รวมถึงนักผจญภัยมากมายที่ผ่าน
เข้ามาในดินแดนของคัชการ์ ซึ่งรวมไปถึงมาโคโปโล นักเดินทางที่ยิ่ง
ใหญข่องชาวตะวนัตก กล็ว้นเคยฝา่ความล�าบากบนทีร่าบสงูแหง่นีม้า
แลว้ทัง้สิน้ ยงัไมน่บัรวมถงึนกัส�ารวจรุน่ตอ่มาทีฝ่า่ความล�าบากไปบน
ที่ราบสูงของหลังคาโลกแห่งนี้ 
 ส�าหรับท่ีราบสูงพาร์มี น้ันนับได้ว่าเป็นท่ีราบสูงซึ่งอยู่บน
พื้นที่สูงสุดของโลก โดยถูกขนาบไว้ด้วย 3 เทือกเขาใหญ่แห่งเอเชีย
กลาง คือ ฮินดูกูซ คุนลุ้น และคาราโรรัม มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วน
ของ 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ปากีสถาน ทาจากิจสถาน อัฟกานิสถาน
และอินเดีย ซึ่งอุณภูมิโดยท่ัวไปจะหนาวเย็น มีลักษณะเป็นกึ่ง

อาร์กติก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้า แอ่งน�้า และภูเขาหินที่ถูกปกคลุม
ด้วยหมิะปีละหลายเดอืน ท�าให้บางบรเิวณซึง่เป็นชมุชนคนพ้ืนเมอืงอาชพี
หลักจึงเป็นการเลี้ยงปศุสัตว์ ซึ่งมีแพะ จามรี อูฐ เป็นหลัก
 เส้นทางช่วงแรกของคาราโครมัในแผ่นดินจนีเส้นทางลาดยาง
อย่างด ีเลยีบเลาะแม่น�า้เก่จวอืเหอช่วงแรกมาจอดยงัเมอืงเล็กๆ เพ่ือจะได้
ชมตลาดเช้าของวนัจนัทร์ เราเดนิชมกนัพักใหญ่กม็าชมิแตงคัชการ์ ท่ีได้
รับการยืนยันว่าอร่อยที่สุดในแผ่นดินจีน เพียงชิ้นเล็กๆ ที่ลองชิมผมก็ไม่
ลังเลที่จะซื้อมาหนึ่งลูกไว้เป็นเสบียงระหว่างทาง ในที่สุดโชว์เฟอร์ก็จอด
อีกครั้งเพื่อให้เราแสดงพาสปอร์ตส�าหรับผ่านแดนไปยังพื้นที่ห่างไกลให้
กับทหารจีน ตรงจุดนี้ทุกคนที่ผ่านต้องแสดงตัว รวมทั้งชาวจีนเองด้วย 
ผมลองถามจากคนขับรถก็ได้ความรู้เล็กน้อยเท่าที่ฟังได้ว่าจุดนี้เรียกว่า
หมูบ้่านเกอะจวอื สามารถมองเหน็ยอดภเูขาอนัยิง่ใหญ่ของคุนลุ้นได้เป็น
อย่างดีและชัดเจนสุด
ตามรอยทางแห่งภูเขาน�้าแข็ง
 ถนนเริ่มไต่ขึ้นสู่เนินชันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของถนนคาราโครัม 
และบนยอดเขาตา่งๆ กเ็ริม่มหีมิะปกคลุมสรา้งความต่ืนใจตระการตาให้
พวกเราไดเ้ปน็อยา่งด ีและหลายครัง้ทีเ่ราบอกใหค้นขบัหาจดุจอดรถเพือ่
ถา่ยภาพ ทวิทศันท์ีแ่ปลกตาของทวิเขาหนิกระดา้ง ซึง่ยอดเขามหีมิะขาว
โพลนปกคลมุอยู ่ทีร่าบใกลท้ะเลสาบหลายแหง่มชีมุชนเลก็ๆ ตัง้อยูอ่ยา่ง
เรียบง่าย ฝูงสัตว์เดินหากินกันอย่างเสรี บางช่วงได้เจอกับคนเลี้ยงอูฐ ก็
ท�าใหเ้ราต้องแวะขอถา่ยภาพพาหนะตวัเกง่ของทะเลทรายและถิน่ธรุกนั
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ดารเสยีหนอ่ย เพราะสมยักอ่นตอนขา้มเทอืกเขาแหง่นี ้นอกจากจะ
ใช้ม้าเพื่อขี่แล้ว คงมีอูฐที่เป็นเสมือนรถบรรทุกให้กองคาราวาน
 จากคัชการ์ เราเดินทางอย่างไม่เร่งร้อนบนถนนสายนี้ 
ราวๆ 3-4 ช่ัวโมง ในที่สุดเราก็มาถึงทะเลสาบคาราคูลิ (karakuli 
lake) ในเวลาอาหารกลางวันพอดี เราจัดการกับแซนวิชไข่กับผัก
นดิหนอ่ยบรเิวณรมิทะเลสาบ ซึง่ตอนนีม้ลีมแรงและอากาศปดิ จงึ
ตกลงกันว่าไว้ขากลับค่อยถ่ายภาพ จุดหมายของวันนี้จึงเป็นเมือง
สดุทา้ยรมิชายแดนจนีและปากสีถานแทน และหากวา่อากาศเปดิ 
หมิะไมป่ดิทาง เรากจ็ะไปไปยงัจดุหมายทีบ่นเทอืกเขาสงูบนรอยตอ่
ของสองประเทศเลยทีเดียว
 จากทะเลสาบคาราคลู ิไปบนเสน้ทางลาดยาง ทีต่ดัผา่น
ภูเขาสูงชันทุ่งร้าง ว่างเปล่า และบางคราวก็ผ่านหย่อมบ้านเล็กๆ 
ไมก่ีห่ลงั ทีเ่ลีย้งปศสุตัวไ์วเ้พือ่ใชป้ระโยชนก์บัชวีติประจ�าวนั ความ
หนาวเย็นของอากาศแบบกึ่งอาร์กติก ของที่ราบสูงพาร์มีท�าให้เรา
ต้องใช้อุปกรณ์กันหนาวกันพอสมควร แม้อยู่ในรถที่แง้มกระจกไว้
เพียงนิดหน่อยก็ตาม และนานๆ จะผ่านหมู่บ้านสักครั้ง ก็จะเห็น
แปลงผกั นาขา้ว และเกษตรกรรมอยูบ่า้ง จนใกลเ้มอืงใหญส่ดุทา้ย
ชายแดนเราจึงเห็นเขตเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น
 ไกด์และคนขับรถบอกว่าต้องไปท�าบัตรผ่านแดนและ
จ่ายค่าธรรมเนียมส�าหรับการไปยังชายแดนที่ค่ายทหารก่อน ซึ่ง
ใชเ้วลาเพยีงไมน่านเรากอ็อกเดนิทางกนัตอ่ จากทางเรยีบๆ ไปบน
ความแหง้แลง้ของบรรยากาศท�าใหผ้มยงัมองไมเ่หน็ความสวยงาม
มากนัก มีเพียงบ้านเรือนหน้าตาแปลกๆ กับฝูงปศุสัตว์ที่เล็มหญ้า
อยู่เป็นระยะๆ อากาศเริ่มหนาวขึ้นเป็นล�าดับเมื่อความสูงเพ่ิมขึ้น 
บนยอดเขาและเร่ือยต่�าลงมาเกือบถึงตีนเขาเริ่มมีหิมะปกคลุม
บ้างแล้ว เราก�าลังไต่ความชันขึ้นสู่จุดสูงสุดของชายแดนจีนและ
ปากสีถาน บนความสงูจากระดบัน้�าทะเลกวา่ 4,693 เมตร บนเทอืก
เขาคาราโครมั อนัเปน็สว่นหนึง่ของเสน้ทางสดุคลายสกิ คาราโครมั 
ไฮเวย์ (Karakoram Highway)
คุณจีราป…รอยต่อแห่งสองแผ่นดิน
 ในที่สุดผมก็ได้มายืนอยู่ตรงจุดที่เรียกกันว่าคุณจีราป 
(Khunjerab Pass) ซึ่งเป็นจุดที่สองประเทศมาบรรจบกัน และถือ
เป็นการเดินทางครบถ้วนกับระยะทาง 400 กิโลเมตร ที่ถนนสาย
นี้ลากผ่านจากเมืองคัชการ์ (Kashgar) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเรา
เดินทางมาจากแดนไกล ส�าหรับถนนสายนี้มีการกล่าวไว้สั้นๆ ว่า
เป็นถนนท่ีอยู่สูงท่ีสุดในโลก และในแต่ละปีก็สามารถเดินทางมา
ได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น เพราะทางจะโดนทับด้วยหิมะแน่นหนา 
ขณะทีก่�าลงัถ่ายภาพกนัอย่างสบายๆ อยูน่ัน้ หมิะกเ็ริม่โปรยลงมา
อย่างต่อเนือ่ง ความหนาวแบบชนดิเข้ากระดกูท�าให้พวกเราต้องรบี
ร�่าลาทหารปากีสถานที่มาคอยอ�านวยความสะดวก ซึ่งก่อนจะลา
กันเค้าบอกกับเราว่า “จากตรงนี้ไปถนนคาราโครัม จะผ่านธารน�้า
แขง็บาทรูา ก่อนจะผ่านเมอืงเลก็ๆ อกีหลายแห่ง จากนัน้กถ็งึเมอืง
ฮนุซา แล้วทอดยาวไปยงัเมอืงกลิลติ เมอืงชรีาซ และไปสิน้สดุทาง
ทีก่รุงอิสลามาบัด ระยะทางราว 900 กโิลเมตร แต่ทางทีไ่ปนัน้คงจะ
ผ่านได้ยาก เพราะถนนเสียหายหนักและยังไม่ได้ซ่อมแซม”
 ก่อนท่ีจะหนาวเกินกว่าร่างกายจะรับไหวเราก็ต้องย้าย
ตวัเองกลบัลงมาด้านล่าง เพือ่ไปยงัเมอืงทชัเคอร์กนั (Tashkurgan) 

เราจอดรถถ่ายภาพกนัไม่มากนกัเพราะอากาศปิด ทว่าความประทบัใจของผม
ในวนันีอ้ยูท่ีค่นพืน้เมอืงก�าลงัหาบน�า้ไปใช้ในบ้าน เค้าหยดุพกัเหนือ่ยและเรา
กห็ยดุรถลงไปทกัทาย พร้อมกบัขอถ่ายภาพด้วยภาษากาย จากการแตง่กาย
เราบอกได้ทันทีว่าเธอเป็นชนพื้นเมืองทาจิก (Tajik) ที่มีเหลือเพียงกลุ่มเล็กๆ 
ราวๆ 20,000 คน หมวกและผ้าคลมุศรษีะท�าให้เรามองเหน็เพยีงดวงตาสดใส 
และรอยยิม้จากหน้าต่างบานนัน้ ความมนี�า้ใจ เอยีงอาย อ่อนหวาน ท�าให้เรา
อยูค่ยุกบัเธออยูพ่กัใหญ่ จนเธอขอตวัเดนิต่อเพือ่ไปท�าอาหารเยน็ให้ทนัก่อนค�า่ 
เราจึงได้ร�่าลากัน ก่อนที่ท้องฟ้าจะหมดแสง เราก็มาถึงเมืองตะวันตกสุดของ
ประเทศจีน ซึ่งคืนนี้เราจะค้างกันที่นี่…ทัชเคอร์กัน…
 ค่�าๆ เราออกมาหาข้าวกินกันโดยเลือกร้านอาหารพื้นเมืองที่มีเส้น
หมี่สดราดด้วยหอมใหญ่ พริกหวาน มะเขือเทศ ผัดกับเนื้อแพะหรือแกะนิด
หน่อย แล้วก็ไม่พลาดที่จะสั่งแพะย่างเสียบไม้ ระหว่างรออาหารพร้อมจิบชา
ร้อนรสแปลกล้ินไปด้วย เราจึงได้โอกาสนั่งอ่านข้อมูลต่างๆ ของเมืองนี้ได้ใจ
ความว่าเมืองไกลสุดติดชายแดนแห่งนี้ เป็นเขตปกครองตนเองของชนเผ่า
ทาจิก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานควบคู่กับเส้นทางสายไหมที่มีเรื่องเล่ามาไม่
น้อยกว่า 2,000 ปี ทั้งยังเป็น 1 ใน 36 แคว้นชายแดนตะวันตกสมัยราชวงศ์
ฮั่น มีชื่อเรียกว่าอาณาจักรผูหลี มีหลักฐานเป็นหอศิลาแห่งทัชเคอร์กัน พรุ่งนี้
เราจะไปให้เห็นด้วยตากันว่าเมืองนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง
 เช้าวนัใหม่แห่งทชัเคอร์กนั อากาศค่อนข้างหนาวมากเพราะอยูบ่น
ความสงูถงึ 3,600 เมตรจากระดบัน�า้ทะเลปานกลาง เราออกมาถ่ายภาพตอน
เช้าของคนพืน้เมอืง ซึง่คนขบัรถพาวนไปหาซาลาเปาไส้ผกัผสมเนือ้แพะ และ
ยงัมข้ีาวต้มแบบน�า้เยอะข้าวน้อย อร่อยดเีชยีวครบั ทว่ากก็นิกนัได้ไม่มากเท่า
ไหร่ เพราะไม่ค่อยคุ้นเคยมากนักกับอาหารแนวๆ นี้ พวกเราจึงเอากาแฟซอง
ที่พกมาจากเมืองไทยละลายในถ้วยกระดาษแล้วยืนดื่มหน้าร้านให้ลมหนาว
หุ้มร่างกาย ดีกว่านั่งในร้านรมควันบุหรี่และเสียงที่โหวกเหวกตามสไตล์คน
พื้นเมือง
ทะเลสาบแห่งความฝัน...คาราคูลิ
 เราออกมาจากเมืองทัชเคอร์กัน หลังจากอาหารเท่ียงผ่านไป
เรียบร้อย ปลายทางของวันนี้อยู่ที่ทะเลสาบคาลาคูลิ (Kalakuli lake) ซึ่งเรา
ก็ใช้ทางเดิมกลับมานั่นเอง ใช้เวลาราวๆ สี่ชั่วโมงก็มาถึงปลายทาง และคืนนี้
เราจะนอนกันในกระโจมแบบที่ชนพื้นเมืองเผ่าคีร์กีซ (Kyrgyz) ซึ่งในอดีตได้
น�าหนังของปศุสัตว์มาท�าเป็นหลังคาและฝากระโจม ด้านในบุด้วยพรมอย่าง
ด ีมเีตาไฟไว้ท�าอาหารเลก็ๆ น้อยๆ และช่วยให้ร่างกายอบอุน่สนนราคาตกคนื
ล่ะ 50 หยวนรวมอาหารด้วย ซึ่งก็มีพวกแป้งนาน เส้นหมี่สไตล์ซินเจียง แล้ว
ก็น�้าชาทุกมื้อ ส่วนเราก็ได้บะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปแบบต้มย�าไปประชันกับเค้ามี
เรือ่งให้สนกุสนานกนัไป เยน็ๆ เราไปถ่ายพระอาทติย์ตกกนัรมิทะเลสาบ กไ็ด้
บรรยากาศของคาราโครมั ไฮเวย์ไม่น้อยเลยทเีดยีว ก่อนจะรบีวิง่กลบัมาอย่าง
เร่งด่วนเมื่อฝนเม็ดเล็กๆ ตกลงมาพร้อมเกล็ดน�้าแข็งบางเบา ท�าเอาเราหนาว
เอาการเลย
 คืนนีเ้รานัง่ดื่มน�้าชาและสนทนากนัพอสนกุสนานจึงขอตวัเขา้นอน 
ผมมีผ้าห่มหนาๆ สองผืนและผ้าพันคอบางๆ อีกหนึ่งผืนเอาไว้กันหนาว กลิ่น
อบัและกลิน่นมจามร ีหรอือาจจะรวมเป็นภาพกว้างของกลิน่ไม่คุน้จมกูท�าเอา
เรานอนหลับยากไม่น้อยเลย แต่ใช้เวลาปรับสภาพความรู้สึกไม่นานผมก็
หลับไปพร้อมกับความหนักของผ้าห่มที่ก�าลังทับอยู่ ในตอนดึกผมตื่นขึ้นมา
ด้วยความหนาวเหน็บจนปวดกระดูก ก่อนจะคว้าผ้าห่มมาทับเพิ่มอีกชั้นและ
พยายามข่มตาเพื่อบางขณะจะได้ลืมความทรมานนั้นเสียบ้าง…
 แสงแรกของวันคงผ่านไปสักพักใหญ่แล้ว ผมลุกขึ้นออกมาจาก
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 แม้ว่าการเดินทางของเราจะเป็นความง่าย สะดวก และ
เพยีง 400 กโิลเมตร บนถนนสายต�านานทีย่งัเหลอือกียาวไกลในดนิ
แดนปากีสถาน ทว่านับได้ถึงความประทับใจมากมาย ทั้งวิถีชีวิต
ของผู้คน รอยยิ้ม ทิวทัศน์อันตระการตา รวมถึงสิ่งต่างๆ มากมาย 
ทีแ่มจ้ะไมไ่ดเ้หน็ในระนาบเดยีวกบันกัส�ารวจทีอ่ยูใ่นบทบนัทกึของ
มนุษยชาติ แต่เราก็อิ่มเอมไม่น้อยเลย พร้อมกับหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าโอกาสต่อไป ทางเส้นนี้จะดลบันดาลให้เราได้กลับมายืนบนผืน
ดนิทีร่าบสงูพารม์ ีพรอ้มกลบัมายนืตรงนีอ้กีครัง้ แตเ่ปลีย่นจากจดุ
เริม่ตน้ทีค่ชัการ ์เปน็จดุเริม่ตน้ทีอ่สิลามาบดัแทน และผมเชือ่อยา่ง
ยิง่วา่ชว่งเวลาของการสิน้สดุการเดนิทางของทีห่นึง่ จะท�าใหเ้ราได้
เริ่มเดินทางใหม่ไปยังอีกที่หนึ่งเช่นกัน…

การเดินทาง
จากกรงุเทพฯ ตอ้งขอวซีา่ทีส่ถานทตูจนี แนะน�าวา่ใหใ้ชบ้รกิารจาก
บรษิทัทวัรจ์ะดกีวา่และเรว็กวา่ครบั เพราะเคา้คดิคา่บรกิารไมแ่พง
เทา่ไหร ่จากนัน้ใชบ้รกิารของสายการบนิเซาทเ์ทริน์ ไชนา่ แอรไ์ลน ์
จากสวุรรณภมู ิบนิไปลงกวา่งโจว แลว้ไปตอ่ทีอ่รูมุฉ ีเมอืงหลวงของ
ซินเจียง จากนั้นบินไปต่อที่คัชการ์ ใช้เวลาเดินทางนานพอสมควร 
จากคัชการ์ ให้หาเช่ารถได้จากบริษัททัวร์หลายแห่งให้เลือกใช้

ผ้าห่มก่อนกระชับเสื้อกันหนาวแล้วเดินออกไปนอกกระโจม ภาพแรก
ของวันอากาศสดใสฉายขึ้นมาอย่างดงาม กระโจมเล็กๆ ริมทะเลสาบมี
ควนัลอยออกมาทางปล่องไฟ ทีไ่กลตาอกีด้านของทะเลสาบริว้เมฆก�าลงั
คลอเคลียภูเขาน�้าแข็ง ความงดงามเหล่านี้อาจจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ในความเป็นจริง ทว่าในความรู้สึกสิ่งเหล่านี้กลับอยู่ได้นานกว่าที่เราจะ
ค�านึงถึง ยิ่งมีภาพถ่ายประกอบไว้ด้วยยามที่ได้เห็นเราอาจจะมีอารมณ์
แห่งความงามเหล่านั้นย้อนกลับมาได้เสมอ
 ภาพเบื้องหน้าของผมตอนนี้มีภูเขาน�้าแข็งที่สูงกว่า 7,546 
เมตร ตระหง่านง�้าเป็นฉากหลัง มีผืนน�้าสีเขียวเข็มอยู่ตรงหน้า มีจามรี
ก�าลังเดินข้ามน�้าไปหากินหญ้าบริเวณเกาะกลางน�้า คนพ้ืนเมืองเรียก
เทือกภูสูงลูกนี้ว่ามุซทากาทา (Muztagh Ata) หรือบิดาแห่งภูเขาน�้าแข็ง
ตามความหมายของชาวคีร์กีซ และทะเลสาบคาลาคูลิ ก็มีความหมาย
ว่าทะเลสาบสีด�า ตามค�าจ�ากัดความของทะเลสาบแห่งนี้ที่จะมีสีทึบทึม
ในยามฟ้าหม่นหมอง…
 เชา้นีเ้ราถา่ยภาพกนัอยา่งสนกุสนานและเตม็อิม่ในหวัใจ ภาพ
มากมายไดร้บัการบนัทกึไวใ้นกลอ้งและความทรงจ�า การเดนิทางไกลบน
ความล�าบากและหนาวเหน็บก็จะงดงามขึ้นได้ก็เพราะได้เจอธรรมชาติที่
สมบูรณ์ พบผู้คนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ รวมทั้งผู้ร่วมเดินทางที่รู้ใจ 
เข้าใจ ช่วยเหลือกันในทุกเวลา สุขใดจะมีมากเท่านี้ 

บริการ ควรเลือกรถใหม่ๆ ราคาอยู่ที่ประมาณ 4 วัน 3 คืน 3,000 หยวน รวม
คนขับและน้�ามัน ส่วนค่าอาหาร โรงแรม และค่าธรรมเนียมต่างๆ เราจ่ายเอง

คาราโครัม (Karakoram Highway - KKH) ถนนสายส�าคัญที่เชื่อมระหว่างประเทศ
จีนกับปากีสถาน มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1,300 กิโลเมตร ได้รับการขนานนาม

ว่าเป็น “ถนนบนเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลก” อยู่ในเขตประเทศจีน 400 
กิโลเมตร มีหลักกิโลเมตรแรกอยู่เมืองคัชการ์ จากนั้นถนนเส้นนี้จะ
ไต่ไปตามที่ราบสูงพามีร์ อันเป็นที่ราบสูงหลังคาโลก มีแนวเทือกเขา
สามเทือกของเอเชียมาต่อเนื่องกัน คือคุนลุ้น อินดูกูช และคาราโค
รัม ครอบคลุมดินแดนบางส่วนของห้าประเทส คือ จีน ทาจิกิสถาน 
ปากีสถาน อัฟกานีสถาน และอินเดีย
เสน้ทางคาราโครมัในประเทศจนี ไปสิน้สดุทีด่า่นชอ่งเขากนุจรีปั (Kun-
jerab Pass) หรอืหงฉลีาฝูโ่ขว่อัน้ ซึง่เปน็รอยตอ่กบัประเทศปากสีถาน 
ที่พิกัดความสูง 4,693 เมตรจากระดับน้�าทะเลปานกลาง
หลังจากท่ีถนนคาราโครัมผ่านช่องเขากุนจีรัป ทางหลวงเหนือปุยเมฆ
เส้นนี้ก็เข้าสู่เขตประเทศปากีสถาน ผ่านธารน้�าแข็งบาทูรา (Batura 
Glacier) หมู่บ้านและเมืองเล็กๆ ของชนเผ่าต่าง ๆ แล้วค่อย ๆ ลด
ระดับลงสู่หุบเขาแห่งเมืองฮุนซา (Hunza) ที่ระดับความสูงราว 2,438 
เมตร ซึง่ขึน้ชือ่วา่เปน็ถิน่ของคนสขุภาพด ีอายยุนืยาวกวา่รอ้ยป ีเพราะ
มสีภาพแวดลอ้มทีป่ลอดจากมลภาวะทัง้มวล จากนัน้ถนนจะทอดผา่น
เมืองกิลกิต (Gilgit) เมืองซีราซ (Chiraz) กระทั่งไปสิ้นสุดเส้นทางที่
กรุงอิสลามาบัด (IsIamabud) รวมเป็นระยะทางในปากีสถานทั้งสิ้น 
900 กิโลเมตร 
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	 แถบย่านเขาพระตำาหนักส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ธรรมชาติและบ้านพักอาศัยรวมทั้ง
คอนโดมีเนียม	บริเวณนี้จึงค่อนข้างมีความสงบเงียบ	Centara	Grand	พระตำาหนัก	เลือกย่าน
นี้เป็นที่ตั้ง	มองจากด้านนอกตัวอาคารดูเรียบง่ายและมีความสูงเพียงเก้าชั้นเท่านั้น	แต่เสน่ห์
ที่แท้จริงของที่นี่อยู่ที่ด้านใน

Deep 
Bule Sea
Into The

Centara Grand Phratamnak Pattaya

บางทีส่ิงท่ีเราไม่เห็นอาจจะไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่ พัทยามี

เสน่ห์อยู่ที่ใด เราอาจจะหยุดคิดแล้วคิดอีกก็ยังคงนึกไม่ออก คนท่ี

ทำางานอยูท่ีพ่ทัยามานานบอกวา่ทีน่ี่เป็นเมอืงทีไ่มม่คีวามจรงิอยูเ่ลย 

ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดผู้คน สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาน้ันบาง

สิง่กส็มบรูณแ์บบ บางสิง่กบ็ดิเบีย้วแตท่ัง้หมดนัน้ตา่งกม็เีสนห่ใ์นแบบ

ของตวัเอง พทัยาเปน็เมอืงนานาชาต ิมแีหลง่ทอ่งเทีย่วสถานบนัเทงิ

ใหแ้วะไปเยอืนมากมาย มรีา้นอาหารทีน่า่สนใจหลายรา้น อากาศด ีมี

ที่พักให้เลือกหลากหลายครบครัน การเดินทางจากกรุงเทพสะดวก

สบาย สถานที่หลายแห่งในพัทยาเป็นเสมือนขุมทรัพย์ท่ีถูกซ่อนเร้น

จากสายตา
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แรงบันดาลใจจากท้องทะเล 

ก้าวที่หนึ่ง เดินเข้าไปสู่โลกใต้มหาสมุทร

ตู้ปลาขนาดใหญ่สองตู้แบ่งกันยึดครองพื้นที่คนละด้านของชั้นหน่ึงซึ่งเป็นพื้นท่ี
ของล็อบบี้	ทั้งสองตู้มีรูปแบบแตกต่างกันมีเสน่ห์คนละแบบ	ตู้ขนาดยาวตู้หนึ่ง
เป็นโลกของปลาขนาดเล็กแนวความคิดอาจเป็นโลกของประการังนำ้าต้ืน	มัน
ช่วยสร้างบรรยากาศตรงพื้นที่เช็คอินให้ดูน่าสนใจ	 ในขณะท่ีอีกตู้หน่ึงน้ันถือ
เป็นศูนย์กลางของแรงดึงดูดทั้งหมด	 เป็นตู้ขนาดใหญ่สูงร่วมสองเมตรยาวถึง
สิบเมตร	ราวกับอควอเลียมชั้นดี	ที่โดดเด่นในตู้นอกจากเป็นบรรยากาศจำาลอง
คือฉลามสามสี่ตัวที่ว่ายฉวัดเฉวียงไปมาอยู่ในตู้	 ทุกคนที่เดินเข้ามาในโรงแรม
ไม่มีสักคนหนึ่งที่จะไม่ถูกพลังของโลกใต้ผืนนำ้าหลังกระจกบานใหญ่นี้ดึงดูดไว้
	 พื้นที่กลางของโรงแรมเป็นพื้นที่ว่างเปิดโล่งสูงขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุด
ของตวัตกึ	โอบลอ้มดว้ยทางเดนิหนา้หอ้งพกั	โรงแรมมหีอ้งพกัเพยีงรอ้ยกวา่หอ้ง
เทา่นัน้	ทำาใหบ้รรยากาศโดยรวมไมพ่ลกุพลา่นจนเกนิไปใหบ้รรยากาศความเปน็
ส่วนตัวได้เป็นอย่างดี	
	 พื้นที่ว่างบนอากาศเหนือล็อบบี้ถูกประดับตกแต่งด้วยโคมไฟท่ีมีรูป
ลักษณะเหมือนแมงกระพรุน	ยามคำ่าคืนเมื่อแหงนหน้าขึ้นมองเหมือนเรายืนอยู่
บนพื้นของมหาสมุทรกำาลังมองดูเหล่าแมงกระพรุนแหวกว่ายอยู่เหนือตัวเรา
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ลิฟท์เสมือนแคปซูลที่พาเราไต่ระดับขึ้นไปสู่ผิวนำ้า

ขนาดของโรงแรมมใิชโ่รงแรมใหญแ่ละไมม่พีืน้ทีส่ว่นกลางมากนัก	ท่ีน่ีแกป้ญัหาด้วยงานออกแบบท่ีมเีอกลักษณ์
และให้ความสำาคัญกับวัสดุอุปกรณ์ที่นำามาใช้ตกแต่งซึ่งเราสามารถสัมผัสได้เมื่อก้าวเข้าสู่พื้นท่ีของ	Centara	
Grand	พระตำาหนกั	จากช้ันหนึง่ลฟิทแ์กว้นำาเราไปสูห่อ้งพกั	เมือ่เปดิประตกูา้วเขา้สูห่อ้งพกั	ผนงัและพืน้ปดูว้ย
หนิออ่น	อปุกรณไ์ฟฟา้ในหอ้งควบคมุดว้ยระบสมัผสับนหนา้จอขนาดเล็กท่ีหัวเตียง	เครือ่งเล่นดีวดีีแบบบลูเลย	์
เครื่องทำากาแฟเนสเปรสโซ่	การให้ความสำาคัญกับการจัดโทนแสงสว่างและสีสันในห้อง	ทำาให้บรรยากาศของ
ห้องพักชวนให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริง

ทะยานสู่ผิวนำ้า

ภายในตัวอาคารจัดแสงโทนโลคีย์แต่ในขณะเดียวกันได้ออกแบบช่องแสงให้แสงธรรมชาติสามารถผ่านเข้า
มาได้ในหลายช่องทาง	ในช่วงเช้าเมื่อยืนอยู่บริเวณทางเดินหน้าห้องซึ่งโอบล้อมอยู่เหนือล็อบบี้มองดูแสงแดด
ที่ส่องผ่านลงมาจากช่องแสงด้านบนกระทบตามจุดต่างๆ	สร้างมิติที่ชวนมอง
	 ในส่วนพักผ่อนของโรงแรมที่เป็นสระว่ายนำ้าและบาร์ถูกจัดวางไว้บนชั้นสูงสุดที่เป็นดาดฟ้า	 ซึ่ง
ออกแบบจดัวางได้อย่างน่าสนใจ	ให้ความรูส้กึทนัสมยั	เป็นตวัของตัวเอง	การเดินทางจากชัน้หน่ึงท่ีเป็นธมีของ
โลกใต้ท้องทะเลมาจนถงึสระว่ายนำา้ชัน้บนสดุจงึเป็นเสมอืนการข้ึนจากใต้นำา้มาสู่ผิวนำา้	น่ีเป็นส่ิงท่ีนักออกแบบ
และสถาปนิกน่าจะกำาหนดทิศทางของโรงแรมไว้เช่นนั้น
	 สระว่ายนำ้าวางตัวอยู่ด้านหน้าสุดเป็นแนวยาวจากด้านหนึ่งไปสุดอีกด้านหนึ่ง	ช่วงเช้าตรู่และเย็นยำ่า
เป็นช่วงเวลาที่น่าจะยอดเยี่ยมที่สุดสำาหรับการขึ้นมาชมบรรยากาศ	แต่สำาหรับคนที่ชอบลมทะเลบรรยากาศที่

เปิดโล่ง	และพกัผ่อนด้วยการแช่นำา้ในสระคณุสามารถใช้เวลาผ่อนคลาย
อยู่บนโลกเหนือผิวนำ้าของที่นี่ได้อย่างสบายตลอดทั้งวัน
	 ชั้นบนสุดยังเป็นที่ตั้งของร้าน	Ruffino	Resturant	&	Louge	ซึ่ง
ได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบัน	ทั้งในส่วนของอาหารและไวน์	 รวม
ทัง้การตกแตง่รา้น	บรรยากาศของหอ้งอาหารออกแบบอยา่งมเีอกลกัษณ	์
หนิออ่นสดีำา	ตูป้ลาทรงกลมสามตูข้องหอ้งอาหารยงัคงรกัษาธมีของภาพ
รวมทั้งหมดของโรงแรมไว้	 ห้องอาหารมีขนาดไม่ใหญ่มาก	 ให้ความรู้สึก
เป็นส่วนตัวและเป็นกันเอง	แน่นอนว่ามันทั้งทันสมัยโรแมนติกและร่วม
สมัย
	 เชฟของ	Ruffino	 ได้แนะนำาเมนูของร้านให้เราได้ล้ิมลอง	จาน
เริ่มต้นอย่าง	Capresse	ต่อด้วย	 Pizza	 Parma	Ham	ที่อบมาอย่างดี
ขนาดของแป้งที่พอเหมาะ	Rip	Eye	Steak	คุณภาพของเนื้อการปรุงมา
ในระดับที่พอดีเคียงคู่กับซอสที่เข้ากับเนื้ออย่างดีเยี่ยม	 ปิดท้ายด้วยของ
หวานสไตลอ์ติาเลีย่นอยา่งทรีามสิซ	ุแนะนำาวา่แมไ้มไ่ดม้าพกัทีน่ีห่ากแวะ
มาที่พัทยาก็น่าจะแวะมาลิ้มลองได้	
	 การได้มาสัมผัสกับงานออกแบบของ	Centara	Grand	พระ
ตำาหนัก	 เหนือกว่าความคาดหวังของเรามาก	 สำาหรับคนที่ชอบงาน
ออกแบบทีม่ธีมีนา่จะชอบทีน่ี	่ทีส่ำาคัญ	Centara	Grand	พระตำาหนกัใส่ใจ
กบัทกุรายละเอยีดเพือ่จะสง่มอบประสบการณข์องวนัพักผอ่นของคณุให้
เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและสะดวกสบายอย่างแท้จริง
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ไก่ชนไทยพ่อพันธ์ุตัวเก่งซื้อขายกันในราคาตัวละยี่สิบกว่าล้านบาท ฟังดูอาจ
เหมือนเรื่องลวงที่ลือผ่าน Social Media แต่ผู้ที่อยู่ในแวดวงไก่ชนไทยรู้ดีว่า
ถ้าไก่มันเก่งจริงเป็นแชมป์จริงทำาไมจะเป็นไปไม่ได้
 ไก่ชนโลดแล่นอยู่ในวิถีชีวิตชาวไทยมานับตั้งแต่ครั้งอดีต สมเด็จ
พระนเรศวรเคยใช้ ไก่ชนไทยท้าตีไก่พม่าเพื่อชิงบ้านชิงเมืองมาแล้ว
 ไก่ชนไทยมิเพียงนิยมถูกเลี้ยงเป็นไก่ตี (ไก่ที่ลงสนามไก่ชน ตี
เพื่อกินเงินรางวัล) ยังมีสายไก่สวยงามที่เลี้ยงเพื่อส่งประกวด เพื่ออนุรักษ์
สายพันธ์ุดั้งเดิมของไก่ชนไทย ที่สำาคัญมิได้นิยมเลี้ยงอยู่ในประเทศไทย
เท่านั้น ในอินโดนีเซียมีความนิยมสั่งซื้อสายพันธ์ุไก่ชนไทย รวมทั้งประเทศใน
ตะวันออกกลางที่มาเสาะหาไก่ชนไทยนำาไปเลี้ยงเพื่อความสวยงาม ประดับ
บารมี รวมทั้งยังมีการจัดการแข่งขันประกวดไก่ชนไทยด้วย
 ไก่ชนไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยโดย
กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปะวัฒนธรรมไทยนั้นมีคุณค่าและมีมูลค่าเป็นอย่างยิ่ง 

Culture Gallery

ไก่เหลืองหางขาว แห่งฟาร์มไก่บ้าน
นเรศวรจังหวัดพิษณุโลก กวาดรางวัล
มาทั่วประเทศ รวมทั้งรางวัลใหญ่ด้วย
การชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพฯ

Culture
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GOLD
The Last

	 ทองคำ�บริสุทธิ์หนักเป็นตันน้ัน	ฟังดูเหมือนมันเยอะ
เหลือเกิน	ทว่�คว�มเป็นจริงแล้ว	 	มันมีขน�ดเท่�กับลูกบ�ศก์
กว�้ง	37.27	ซม.	หรอืแคร่�ว	1	ฟตุกบัอกี	3	นิว้เท�่นัน้เอง	(ทอง
บรสิทุธิห์นกั	1	ทรอยออนซ	์มนี้ำ�หนกัเท�่กบั	31.1035	กรมั)	ดงั
นั้นทองคำ�แท่งหนักขน�ดแสนกว่�ตันอย่�งที่ว่�ม�นั้น	 อ�จมี
คว�มย�วเพยีงแค	่20.7	เมตรเท�่นัน้เอง	ถ�้หลอมเปน็ของเหลว
ก็จะจุลงในสระว่�ยน้ำ�กีฬ�โอลิมปิกได้เลย	 แต่เชื่อหรือไม่ว่�	
ทองคำ�บรสิทุธิก์อ้นเลก็ๆ	แค	่1	ทรอยออนซน์ัน้	ส�ม�รถนำ�ม�ตี
เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสบ�งๆ	ได้กว้�งถึง	9	เมตรเลยทีเดียว
	 ว่�กันว่�ทองคำ�บริสุทธิ์ที่ข�ยกันในตล�ดทั่วโลกวันนี้	
สัดส่วนร�ว	15%	เป็นทองคำ�เก่�ที่นำ�กลับม�หลอมใหม่อีกครั้ง	
อย�่งไรกต็�ม	เปน็ทีเ่ชือ่กนัว�่ยงัมทีองคำ�บรสิทุธิท์ีย่งัไมผ่�่นก�ร
รไีซเคลิอกีจำ�นวนไมน้่อยท่ีห�ยส�บสูญไปต�มก�ลเวล�	จมน้ำ�
ห�ยระหว�่งก�รขนย�้ยข�้มทะเล	หรอืแมแ้ตท่ีถ่กูฝงัซกุซอ่นเอ�
ไวย้งัทีเ่รน้ลบั	ซึง่มจีำ�นวนม�กม�ยหล�ยรอ้ยหล�ยพนัตันเลยที
เดียว
	 ด้วยเหตุที่ทองคำ�เป็นโลหะท่ีมี คุณสมบัติไม่ทำ�
ปฏิกิริย�กับน้ำ�และอ็อกซิเจน	 ถ้�มันจะตกห�ยหรือถูกซุกซ่อน
ไว้น�นซักกี่ร้อยกี่พันปีสนิมก็ไม่เกิด	และถ้�วันหนึ่งเกิดใครไป
เจอะเข้�	จึงไม่ต่�งอะไรกับก�รค้นพบขุมสมบัติล้ำ�ค่�	

เข้�ไปบุกยึดรัสเซียปีระหว่�งปี	คศ.1941	ห้องที่ว่�นี้ตกแต่ง
ด้วยแผ่นอำ�พัน	 ทองคำ�	 และกระจก	ดูสวยง�มล้ำ�ค่�ม�ก	
ปัจจุบันหลงเหลือให้ดูแค่ภ�พถ่�ยเก่�แก่สมัยปี	 1931	แค่
นั้น	เชื่อว่�ถูกลูกสมุนฮิตเลอร์ขนเอ�ไปซ่อนไวท้ี่ไหนสักแห่ง
ในช่วงเดือนสุดท้�ยของสงคร�มโลกครั้งที่	2
	 ในบ้�นเร�ก็เคยมีข่�วทำ�นองนี้	 เช่นตอนที่แตก
ต่ืนขมุทองญ่ีปุ่นกล�งป่�เมอืงก�ญจนบรุใีนป	ีพศ.2538	ซึง่
ตกเป็นข่�วครึกโครมอยู่น�นจนกระทั่งถึงปีพศ.	 2544	 เลย
ทีเดียว	จำ�ได้ว่�	มีผู้บริห�รประเทศไทยบ�งคนขณะนั้น	ฝัน
ลิ่วไปไกลถึงขั้นว่�	 จะเอ�ทองคำ�แท่งที่ค�ดว่�จะพบม�ก
มห�ศ�ลถึง	2,500	ตันในถ้ำ�ลิเจีย	 ไปช่วยกลบหนี้	 IMF	ให้
คนทั้งประเทศ	แต่ท้�ยที่สุดแล้ว	ทั้งหมดมันก็เป็นแค่คว�ม
ฝนัอนัห�่งไกล	และทำ�ใหค้ว�มพย�ย�มคน้ห�ขมุทองโกโบ
ริครั้งนั้น	กลับถูกจดจำ�กันในฐ�นะขุมทองโกโบรินเหลวเป๋ว	
ต�มชื่อของ	ร.ต.ท.เช�วรินธร์	ลัทธศักดิ์ศิริ	ผู้เป็นตัวตั้งตัวตี
ในก�รจุดกระแสตื่นทองไปทั่วประเทศ			
	 จะว่�ไปแล้วคว�มเชื่อเรื่องสมบัติทห�รญี่ปุ่นนั้น	
เป็นตำ�น�นที่แพร่หล�ยม�นมน�น	 โดยเฉพ�ะในหมู่ช�ติ
เอเชียที่เคยถูกกองทัพญ่ีปุ่นรุกร�น	และถึงแม้ว่�ที่ผ่�นม�
จะมีผู้ล้มเหลวกับคว�มพย�ย�มค้นห�ครั้งแล้วครั้งเล่�	 แต่
วันนี้ก็ยังมีนักล่�สมบัติจำ�นวนไม่น้อยยังเช่ือกันว่�	 ทองที่
ว่�นั้นมันมีอยู่จริงแน่นอน	 เพียงแต่ว่�	 มันยังห�กันไม่เจอ
เท่�นั้นเอง	
	 และทำ�เลที่พวกเข�คิดว่�ทองญี่ปุ่นจำ�นวน
มห�ศ�ลถกูซุกซ่อนไวน้ัน้	ว�่กนัต�มมมุมองของช�วโลกสว่น
ใหญ่แลว้	คว�มเป็นไปไดข้องเรือ่งนีน้�่จะอยูบ่นเก�ะลซูอน
ในฟิลิปปินส์ม�กกว่�จะอยู่ต�มโพรงถ้ำ�ในเมืองไทย	 เพร�ะ
ต�มข้อมูลท�งประวัติศ�สตร์บันทึกไว้ว่�	ฐ�นที่มั่นสุดท้�ย
ของกองทัพญี่ปุ่นก่อนปร�ชัยในสมัยสงคร�มโลกครั้งที่สอง
นั้น	ปักหลักกันอยู่ที่กรุงมะนิล�	 โดยมีน�ยพล	 Tomoyuki	
Yamashita	เจ้�ของสมญ�	The	Tiger	of	Malaya	เป็นผู้นำ�
ทัพ	 อันเป็นที่ม�แห่งก�รต้ังข้อสันนิษฐ�นกันว่�	 ทรัพย์สิน
จำ�นวนมห�ศ�ลทีพ่วกญีปุ่น่เคยปลน้จ�กช�ตติ�่งๆ	ในแถบ
อ�เซียน	อ�จถูกขนขึ้นเรือผ่�นไปท�งเมืองท่�สิงคโปร์	แล้ว
นำ�ไปพกัรวมกนัไวท้ีก่รงุมะนลิ�	เพ่ือเตรยีมส่งตอ่ไปยงัเก�ะ
ญี่ปุ่นในที่สุด
	 แต่ทว่�เมื่อกองทัพฝ่�ยสัมพันธมิตรใช้ทั้งฝูงบิน
และกองเรอืดำ�น้ำ�จมขบวนเรอืญีปุ่่นอย�่งหนกัในช่วงปล�ย
สงคร�ม	น�ยพลย�ม�ชิตะซึ่งคุมกองกำ�ลังนักรบซ�มูไรชุด

	 ทำ�เลทีน่�่เช่ือว�่	มทีองคำ�บรสิทุธิจ์มห�ยเป็นจำ�นวน
ม�กและย�กที่ใครจะห�เจอ	คงต้องเป็นใต้ผืนน้ำ�นั่นล่ะครับ	
เพร�ะมนษุยส์มยักอ่นใช้เรอืขน�ดใหญ่เป็นพ�หนะข�้มน้ำ�ข�้ม
ทะเลไปม�ห�สู่กัน	 โอก�สจะเกิดอุบัติเหตุจนทรัพย์สินจมห�ย
ใต้ทะเลลึกก็มีม�ก	ไม่ว่�จะเป็นเรือสินค้�หรือเรือโจรสลัด
	 ส่วนบนแผ่นดินนั้น	 ก็น่�จะมีทองคำ�จมห�ยไปเป็น
จำ�นวนมห�ศ�ล	ซึ่งแท้ที่จริงๆ	แล้ว	ต้องบอกว่�	มันเป็นคว�ม
ตัง้ใจใหห้�ยส�บสญูไปโดยน้ำ�มอืมนษุยใ์นยคุสมยัใดสมยัหนึง่
เสียม�กกว่�	
	 จุดลี้ลับที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่�มีสมบัติเก่�ฝังไว้เป็น
จำ�นวนมห�ศ�ล	นอกเหนือจ�กต�มสุส�นกษัตริย์โบร�ณที่ยัง
ไม่มีใครเคยค้นพบแล้ว	ก็คงจะเป็นทองคำ�แท่งน้ำ�หนักหล�ย
ตันที่สูญห�ยอย่�งเร้นลับไประหว่�งสมัยปล�ยสงคร�มโลก
ครั้งที่สอง	
	 ทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ที่เยอรมนี	 และญี่ปุ่น	 สองช�ติ
มห�อำ�น�จ	 ฝ่�ยอักษะ	 ขณะนั้น	 สะสมได้จ�กช�ติต่�งๆ	 ที่
เข�้ไปรกุร�น	ไมว่�่จะเปน็ทวปียโุรปหรอืเอเชยี	อนัเปน็ทีม่�แหง่
ตำ�น�นคำ�ร่ำ�ลือถึงขุมทรัพย์น�ซีและขุมทองจ�กกองทัพญ่ีปุ่น	
ที่เหล่�บรรด�นักล่�สมบัติทั่วโลกเพียรพย�ย�มเส�ะห�กันม�
ย�วน�นนับกว่�ครึ่งศตวรรษ	
	 ที่เมืองเบียร์นั้นมักมีข่�วทำ�นองนี้เป็นพักๆ	 เกี่ยวกับ
ก�รค้นพบแหล่งที่ซ่อนสมบัติน�ซี	 โดยเฉพ�ะตำ�น�นเกี่ยวกับ	
ห้องอำ�พัน	 (Amber	Room)	 อันประม�ณค่�มิได้	 ซ่ึงห�ยไป
จ�กพระร�ชวัง	St.	 Petersburg	 ระหว่�งที่กองทัพน�ซียกทัพ

 ตามตัวเลขประมาณการโดย
คร่าวๆ เชื่อมนุษย์เราเคยผลิตทองค�า
จากเหมืองทั่วโลกไปแล้วไม่ต�่ากว่า 
171,3000 ตัน 65% ในจ�านวนนี้ 
เป็นส่วนที่เริ่มผลิตกันตั้งแต่ปี 1950 
เป็นต้นมา

World
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สดุท�้ยในขณะนัน้	จำ�ตอ้งปรบัแผนดว้ยก�รสัง่ใหล้กูนอ้งขนสมบตัิ
ล้ำ�ค่�จำ�นวนม�กขึ้นรถบรรทุกหล�ยคัน	แยกย้�ยกันนำ�ไปซุกซ่อน
ไว้ต�มอุโมงค์	 ถ้ำ�	 หรือขุดหลุมฝังไว้ต�มจุดต่�งๆ	 ในระหว่�งที่ล่�
ถอยเข้�สู่เขตขุนเข�	 โดยว�งแผนไว้ว่�หลังสงคร�มยุติแล้วค่อย
ย้อนกลับม�ขุดสมบัติคืน
	 และนี่ก็เป็นที่ม�ของขุมทองย�ม�ชิตะที่ทุกวันนี้ยังไม่มี
ใครเคยค้นพบว่�	 ทองคำ�และทรัพย์สินล้ำ�ค่�จำ�นวนม�กท่ีญี่ปุ่น
ตั้งใจใช้เป็นแหล่งทุนทำ�สงคร�มครั้งนั้น	ถูกซุกซ่อนอยู่	ณ	แห่งหน
ไหน	เพร�ะผูท้ีรู่เ้หน็ต�่งถกูฆ�่ปดิป�กจนหมดสิน้	ไมเ่วน้แมก้ระทัง่
ตวัผูส้ัง่ก�รทีน่�่จะรูด้ทีีส่ดุอย�่งน�ยพลย�ม�ชติะ	ซึง่ถกูศ�ลทห�ร
สั่งประห�รชีวิตในฐ�นะอ�ชญ�กรสงคร�ม	ณ	ค่�ยกักกัน	 Los	
Banos	กรุงมนิล�	หลังญี่ปุ่นประก�ศยอมรับคว�มปร�ชัยในเดือน
กันย�ยนปี	1945	
	 ถ้�จะว่�กันถึงกระแสตื่นทองคร้ังญี่ ปุ่นในฟิลิปปินส์	
ครั้งที่เคยเป็นข่�วดังไปทั่วโลกนั้น	 เคยเกิดขึ้นในระหว่�งสมัยท่ี
ประธ�น�ธิบดีเฟอร์ดิน�น	ม�ร์กอส	 ยังเรืองอำ�น�จสุดขีด	 และมี
สถ�นะไม่ต่�งกับจอมเผด็จก�ร	มีทรัพย์ศฤงค�รอยู่มห�ศ�ลร�ว	
10,000	ล้�นเหรียญสหรัฐฯ	 (กว่�ส�มแสนล้�นบ�ท)	 เมื่อวันท่ี	 5	
พฤษภ�คม	คศ.1971	มชี�ยผูห้นึง่น�มว�่	Roger	Roxas	ไดอ้อกม�
ท�้ท�ยอำ�น�จม�รก์อส	โดยฟอ้งรอ้งว�่ถกูทห�รของเข�ยกพวกม�
ปล้นเอ�พระพุทธรูปทองคำ�มูลค่�หล�ยล้�นเหรียญฯ	ของตนไป

	 โดยน�ยโรเจอร์ให้ข้อมูลต่อส่ือว่�	พระพุทธรูปทองคำ�องค์
นี้	 เข�ได้ม�จ�กก�รล่�สมบัติญี่ปุ่นกับเพื่อนซี้คนหนึ่งเมื่อร�วหนึ่งปี
ก่อนหน้�	 ซึ่งได้ล�ยแทงม�จ�กพ่อของเข�ซึ่งเคยทำ�ง�นให้กับทห�ร
ญี่ปุ่นในระหว่�งสงคร�มโลก	 ข้อมูลในล�ยแทงได้พ�เข�ไปยังสถ�น
ที่ลับแห่งหนึ่ง	 เมื่อลองคุ้ยเขี่ยหน้�ดินดูก็พบร่องรอยสะเก็ดระเบิด
กระจัดกระจ�ยอยู่ในเน้ือดิน	 	 หลังจ�กใช้คว�มพย�ย�มช่วยกันขุด
ดินลึกลงไปอยู่น�นนับอ�ทิตย์	 พวกเข�ก็พบกับอุโมงค์ลับที่มีร�งรถ
นำ�ไปสู่ยังจุดปล�ยท�งท่ีมีลักษณะเหมือนถูกปิดต�ย	และหลังจ�ก
ช่วยกันทะล�ยเข้�ไป	ก็ได้พบกับโครงกระดูกทห�รญี่ปุ่นจำ�นวนกว่�
สิบร�่งกระจดักระจ�ยอยูภ่�ยในอโุมงค์ลับ	เพยีงแค่อดึใจหลงัจ�กนัน้
พวกเข�กต้็องตกตะลึงกบัขมุทรพัยญ์ีปุ่น่ท่ีถกูซอ่นไว	้มท้ัีงพระพทุธรปู
ทองคำ�	ทองแท่ง	และหีบสมบัติอีกจำ�นวนม�ก	
	 โรเจอรแ์ละเพือ่นชว่ยกนัล�กแคอ่งคพ์ระพทุธรปูทองคำ�หนกั	
900	กว�่กโิลกรมัออกม�กอ่น	แลว้ว�งระเบดิปดิป�กอโุมงคเ์อ�ไวก้อ่น	
กะว่�จะนำ�พระพุทธรูปไปข�ยเพื่อห�ทุนซื้อรถบรรทุกพร้อมเครื่องมือ
จำ�เป็น	แล้วย้อนกลับม�ขนสมบัติที่เหลือทั้งหมด	
	 ระหว่�งที่ยกพระพุทธรูปม�เก็บไว้ที่บ้�นเพื่อรอปล่อยข�ย
อยู่นั้น	มีผู้สนใจร�ยหนึ่งเข้�ม�ดูของ	พร้อมกับช่วยยืนยันว่�พระองค์
นี้หล่อด้วยทองคำ�แท้ๆ	 อย่�งไรก็ต�ม	 เข�และพี่ช�ยก็สังเกตเห็นว่�
ระหว่�งตรวจดูของกันน้ัน	 ลูกค้�ร�ยน้ีใส่ใจกับร่องรอยที่คอพระพุทธ
รูปม�กเป็นพิเศษ	และเมื่อลูกค้�ร�ยน้ีขอตัวกลับไปคิดดูก่อนโดยยัง

ไม่ได้ตัดสินใจซื้อ	 สองพี่น้องก็ตัดสินใจห�ท่อนไม้ม�ฟ�ดแรงๆ	
ตรงคอพระพุทธรูปหล�ยครั้งเพื่อให้คล�ยสงสัย	จนกระทั่งเศียร
หลุดออกม�	แล้วก็ได้ค้นพบว่�ข้�งในองค์พระนั้นจุไว้ด้วยเพชร
จำ�นวนม�ก	มีทั้งเพชรก้อนและเพชรที่เจียรในแล้ว	 	 โรเจอร์เอ�
เพชรทัง้หมดแยกไปซอ่นไวต้�มตู	้แลว้ถ�่ยรปูหวงัเกบ็ไวเ้ปน็หลกั
ฐ�น	แตข่�่วก�รคน้พบสมบตัญ่ีิปุน่ครัง้นีไ้ดแ้พรก่ระจ�ยไปจนถงึ
วังของท่�นประธ�นธิบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
	 สองเดือนหลังจ�กนั้น	 บ้�นเข�ก็ถูกบุกโดยกองทห�ร
ที่มีป้�ยชื่อระบุว่�เป็นกองกำ�ลังจ�กวังท่�นประธ�น�ธิบดีม�ร์
กอส	 ซ่ึงม�พร้อมๆ	กับลูกค้�ที่เคยเข้�นัดม�ดูของร�ยนั้นนั่นเอง	
หลังจ�กนั้นสมบัติในบ้�นเข�ทุกช้ินก็ถูกยึดไปจนหมดสิ้น	 มีทั้ง
พระพุทธรูปทองคำ�	 เพชร	ทรัพย์สินส่วนตัว	 ไม่เว้นแม้กระทั่งหมู
ออมสินของลูกส�ว	 เมื่อเข�พย�ย�มจะขัดขืน	 ก็โดนขู่ว่�จะฆ่�
ปิดป�ก
	 ในวนัรุง่ขึน้	เมือ่เข�พย�ย�มไปแจ้งคว�มทีโ่รงพกั	และ
ขอคว�มช่วยเหลอืจ�กทน�ย	กต้็องเจอกบัอปุสรรคม�กม�ยจ�ก
บรรด�ลูกสมุนของจอมเผด็จก�ร	 ในที่สุดเรื่องนี้ก็กล�ยเป็นข่�ว
ปังไปทั่วฟิลิปปินส์จนประธ�นธิบดีม�ร์กอสต้องเชิญสื่อมวลชน
เข�้ไปถ�่ยภ�พพระพทุธรปูเพือ่ไขคว�มกระจ�่งภ�ยในวงั	ซึง่ฝ�่ย
ค้�นรัฐบ�ลในขณะนั้น	บอกว่�ม�ร์กอสเอ�ของปลอมม�โชว์		
	 ส่วนน�ยโรเจอร์หลังจ�กนั้น	ก็ถูกท�งก�รควบคุมตัวไว้	
และถูกทำ�ทรม�นเพื่อให้บอกที่ซ่อนขุมทรัพย์หล�ยครั้ง	แต่เข�ก็
ไมย่อมปรปิ�ก	อยูม่�วนัหนึง่ในระหว�่งทีต่อ้งไปใหป้�กคำ�ในศ�ล	
เข�กเ็กดิลม้หมดสตแิละเสยีชวีติดว้ยอ�ก�รหวัใจว�ยไปอย�่งไม่
ค�ดฝัน
	 หลังจ�กประธ�น�ธิบดีม�ร์กอส	 เสียชีวิตไปในปีคศ.
1989	วันนี้ก็ยังมีคนฟิลิปปินส์จำ�นวนไม่น้อยเชื่อว่�	พระพุทธรูป
ทองคำ�ยังอยู่ในครอบครองของคนในตระกูลม�ร์กอส	ส่วนญ�ติ
พีน่อ้งของน�ยโรเจอรก์ม็คีว�มพย�ย�มจะฟอ้งรอ้งครอบครวัม�ร์
กอส	แต่เรื่องกลับถูกดองไว้ในศ�ลม�น�นหล�ยสิบปีแล้ว.
	 ขมุทองญีปุ่น่จะมจีรงิหรอืไม	่ดตู�มขอ้มลูทีว่�่ม�แลว้	ก็
ตอ้งยอมรบัว�่มคีว�มเปน็ไปไดม้�กทเีดยีว	แตก่เ็ปน็เรือ่งแปลกที่
ทองจำ�นวนมห�ศ�ลขน�ดนัน้	กลบัถกูซกุซอ่นไดอ้ย�่งมดิชดิโดย
ปร�ศจ�กผู้ค้นพบม�น�นนับกว่�ครึ่งศตวรรษกันได้อย่�งไร	
	 จะอย่�งไรก็ต�ม	 ในทุกแห่งหนที่สงสัยว่�จะมีทองคำ�
ล้ำ�ค่�ฝังเอ�ไว้	 ยังคงมีนักล่�สมบัติทั้งจ�กส�รพัดช�ติในคร�บ
นักท่องเที่ยวต�มเส�ะห�กันอยู่เรื่อยๆ	 และถ้�สมมติว่�กองทัพ
ญ่ีปุ่นเคยซ่อนทองไว้ในฟิลิปปินส์จริงๆ	แต่ในเมื่อยังไม่มีใครห�
เจอซักทีในระยะเวล�ย�วน�นขน�ดนี้	 เป็นไปได้หรือไม่ว่�	 ช่วง
กอ่นทีน่�ยพลย�ม�ชติะผูก้มุคว�มลบัคนสำ�คญัจะถกูประห�รไป
นัน้		แนใ่จนะว�่	ไมม่ใีครค�ยคว�มลบัทัง้หมดใหก้บัหนว่ยสบืสวน
ของสหรัฐฯ	ไปแล้ว!

ที่เมืองเบียร์นั้นมักมีข่าวเป็นพักๆ เกี่ยวกับการค้นพบแหล่ง
ที่ซ่อนสมบัตินาซี โดยเฉพาะตำานานเกี่ยวกับ ห้องอำาพัน 
(Amber Room) อันประมาณค่ามิได้ ซึ่งหายไปจาก
พระราชวัง St. Petersburg ระหว่างที่กองทัพนาซียกทัพ
เข้าไปบุกยึดรัสเซียปีระหว่างปี คศ.1941

Amber Room
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	 นอกจากตลาดรถถสปอรต์พนัธุแ์ทแ้บบ	2	หรอื	2+2	ทีน่ัง่แลว้	Ferrari	
ยงัตอบสนองต่อความต้องการทีม่ากกวา่นัน้	และนีคื่ออกีผลผลติทีแ่สดงใหเ้หน็
ถงึความเปลีย่นแปลงและการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัยคุสมยัของแบรนดด์งัแหง่อติาลี
	 จริงๆ	แล้วจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงในด้านนี้ของ	 Ferrari	 ไม่
ไดเ้พิง่เกดิขึน้บนเวทขีองงานเจนวีา	มอเตอรโ์ชว	์2016	ทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด์
เมือ่ตน้เดอืนมนีาคมทีผ่า่นมา	แตท่วา่มมีานานแลว้ตัง้แตป่	ี2012	เมือ่พวกเขาได้
แนะนำารถสปอร์ตทางเลือกใหม่ที่เรียกว่ารุ่น	FF	ออกสู่ตลาด
	 แนน่อนวา่เสยีงตอบรบัทีม่ตีอ่	FF	นัน้แตกตา่งออกไป	เพราะดว้ยความ
ที่เป็นตัวถังแบบ	Shooting	Brake	ก็เลยทำาให้บรรดา	Ferrari	Mania	หลายคน
อาจจะลังเลที่จะยอมรับว่ามันคือหนึ่งในอนุกรมของสายพันธุ์ม้าป่าลำาพอง	แต่
สุดท้ายแล้วการเปิดตัวผลผลิตที่เป็นทายาทลำาดับที่	 2	 อย่าง	GTC4Lusso	 ใน
อีก	4	ปีต่อมา	คือ	คำายืนยันที่ดีในการแสดงให้เห็นว่า	นิยามของความเป็น	Fer-
rari	นั้นแท้จริงแล้วไม่ได้ถูกจำากัด	หรือตีกรอบเอาไว้แค่การเป็นรถสปอร์ตแบบ
เดิมๆ	 เท่านั้น	 แต่เรายังสามารถเติมความสปอร์ตลงบนตัวถังที่มีความยืดหยุ่น
ในการใช้งานได้อีกด้วย

Ferrari GTC4Lusso 
มากกว่าความแรง
และความหรู

Super Car
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	 GTC4Lusso	คอื	ผลผลติทีแ่สดงใหเ้หน็วา่	Ferrari	
ใสใ่จตอ่รปูแบบใหมข่องการใชง้าน	และทีส่ำาคญั	รถสปอรต์
รุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นมาบนแนวคิดของการแสวงหาลูกค้ากลุ่ม
ใหม	่เพราะทางทมีการตลาดของ	Ferrari	มองเหน็ถงึโอกาส
ในการเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการทีพ่เิศษออกไป	คอื	
พวกเขาชื่นชอบแบรนด์	 Ferrari	 โดยที่ไม่ยึดติดกับตัวถังที่
จะต้องเป็นสปอร์ตแบบเครื่องยนต์วางกลาง	หรือแบบ	GT	
2+2	ทีน่ัง่เทา่นัน้	แตจ่ะตอ้งเปน็รถสปอรต์ทีส่ามารถขบังา่ย	
และสามารถใช้งานในชีวิตประจำาวันได้	 โดยที่ไม่สูญเสีย
เอกลักษณ์ของความสนุกสนานในการขับขี่
	 ดังนั้น	 กลุ่มลูกค้าที่เป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปของ	 GT-
C4Lusso	คือ	คนรุ่นใหม่ที่มีอายุเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มลูกค้า
เดมิของ	Ferrari	ถงึ	10	ป	ีเปน็คนทีช่อบเดนิทางดว้ยรถ	และ
มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างออกไป	 ซ่ึงนั่นทำาให้	 GTC4Lusso	
สามารถตอบสนองตรงนี้ได้อย่างเต็มที่
	 GTC4Lusso	 มากับตัวถังแบบ	 2	 	 ประตูแบบ
ท้ายโค้งเหมือนกับรถยนต์แฮทช์แบ็ก	 แต่ความจริงแล้ว
มันคือตัวถังแบบ	 Shooting	 Brake	 ซึ่งเคยได้รับความ
นิยมอย่างมากในช่วงทศวรรษที่	 1970-1980	 โดยเป็นการ
ผสมผสานระหว่างความสปอร์ตของ	Coupe	 เข้ากับความ
อเนกประสงคข์องตวัถงัแวกอน	ดงันัน้	GTC4Lusso	จงึเปน็
ส่วนผสมที่ลงตัวของทั้ง	2	จุดนี้

	 แน่นอนว่างานน้ีเป็นการพัฒนาท่ีต่อยอดมาจาก	
FF	 โดยอ้างอิงรายละเอียดและพื้นฐานทางวิศวกรรมบาง
ส่วนมาจากรถสปอร์ตรุ่นน้ี	แต่ชิ้นส่วนตัวถังภายนอกได้รับ
การออกแบบใหม่หมด	 เพื่อให้เกิดสัมผัสท่ีแตกต่างในแง่
ของความเป็นสปอร์ตท่ีสดใหม่	 โดยตัวรถมากับความยาว
ในระดบั	4,922	มลิลเิมตร	กวา้ง	1,980	มลิลเิมตร	สงู	1,790	
มิลลิเมตร	และมีน้ำาหนักตัวถังอยู่ที	1,790	มิลลิเมตร
	 ภายในหอ้งโดยสารคอื	สิง่ทีเ่หนอืระดบัดว้ยความ
สปอร์ตของการออกแบบที่เรียกว่า	Dual	Cockpit	ด้วยการ
สร้างสมดุลระหว่างตำาแหน่งที่นั่งด้านหน้าทั้งผู้ขับขี่และผู้
โดยสาร	 ด้วยชุดมาตรวัดท่ีเป็นแบบสมมาตรไม่เกิดความ
แตกต่างเมื่อนั่งอยู่ในตำาแหน่งไหน	 อีกทั้งยังลดจำานวน
ปุ่มควบคุมของระบบต่างๆ	 ลง	 และใช้วิธีสั่งการจากหน้า
จอ	 Touch	 Screen	 ขนาด	 10	 กว่าน้ิวท่ีติดต้ังอยู่บนแผง
คอนโซลกลาง	อีกทั้งยังให้สัมผัสของความปลอดโปร่งด้วย
หลังคากระจกแบบ	Panoramic	Glassroof	ที่มีพื้นที่ขนาด
ใหญ่กินพื้นที่ตั้งแต่เบาะหน้าจนถึงเบาะด้านหลัง
	 ส่ิงท่ีทำาให้	 GTC4Lusso	 น่าสนใจคือ	 ความ
อเนกประสงค์ของห้องโดยสารท่ีไม่มีรถสปอร์ตรุ่นไหนของ	
Ferrari	 สามารถมอบให้ได้	 เริ่มตั้งแต่การเป็นสปอร์ตแบบ	
4	 ท่ีน่ัง	 ซึ่งผู้โดยสารท่ีน่ังอยู่ด้านหลังสามารถได้รับความ
สะดวกสบายในแง่ของพื้นท่ีใช้สอย	 ไม่ต้องทนน่ังอุดอู้

เหมือนกับพวก	2+2	ที่นั่ง	 นอกจากนั้น	 ด้านท้ายยังมีห้อง
เก็บสัมภาระที่มีความจุระดับพื้นฐานอยู่ที่	 450	ลิตร	และ
จะสามารถเพิ่มเป็น	 800	 ลิตรได้เมื่อมีการพับเบาะ	แถว
ตรงกลางของพนักพิงหลังของเบาะหลังสามารถพับลงมา
และเป็นช่องขนาดใหญ่พอสมควรเพื่อให้สามารถบรรทุก
สัมภาระที่มีความยาวเป็นพิเศษได้
	 ความเรา้ใจทีไ่ดร้บัจาก	GTC4Lusso	ยงัเป็นอะไร
ที่เหมือนเดิมกับ	 FF	ด้วยเลย์เอาท์ของเครื่องยนต์วางด้าน
หน้าแบบ	Midship	Engine	ทำาให้ตัวรถสามารถตอลสนอง
ในแง่ของสมดุลในการขับขี่และการควบคุมที่ได้ดั่งใจ	ส่วน
ขมุพลงัว1ี2	แบบทวนิแคม	48	วาลว์	มากบัความจุกระบอก
สบูในระดบั	6,262	ซซี	ีและมกีารปรบัในสว่นของอตัราสว่น
การอดัใหมเ่ป็น	13.5	:1	อกีทัง้ยงัเพิม่ความหยดืหยุน่ในการ
ใช้งานด้วยการใช้น้ำามันที่มีออกเทน	91	ขึ้นไปได้
	 กำาลงัขบัเคลือ่นมากบัตวัเลข	690	แรงมา้	ที	่8,000	
รอบ/นาที	 โดยมีตัวเลขแรงม้ามากกว่า	 FF	 อยู่ที่	 30	 	 ตัว	
ส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่	 71	กก.-ม.	ที่	 5.750	รอบ/นาที	แต่
ทว่า80%	 ของแรงบิดถูกถ่ายทอดออกมาที่รอบต่ำาเพียง	
1,750	 รอบ/นาที	 ทำาให้สามารถใช้งานในเมืองท่ามกลาง
การจราจรที่ติดขัดได้อย่างดีเยี่ยม
	 กำาลงัทัง้หมดถกูสง่ออกมาในการขบัเคลือ่น	4	ลอ้
ผ่านเกียร์	DCT	แบบคลัตช์คู่	7	จังหวะ	ส่วนสมรรถนะอยู่ที่	

3.4	วินาทีสำาหรับการทำาอัตราเร่ง		0-100	กิโลเมตร/ชั่วโมง	
โดยที่มีความเร็วในระดับ	335	กิโลเมตร/ชั่วโมง
	 แม้ว่าจะเปิดตัวออกมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่าน
มา	แต่ทว่าทาง	Ferrari	มีคิวในการส่งมอบให้กับลูกค้าใน
ช่วงปลายปีนี	้สว่นบ้านเราจะเริม่ตน้ในชว่งไตรมาสแรกของ
ป	ี2017	กบัราคาทีอ่ยูใ่นระดบั	32.2	ลา้นบาท	ใครทีส่นใจก็
ลองติดต่อที่ตัวแทนจำาหน่ายได้เลย
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เรื่องราวของ Herbert และ Dorothy Vogel สร้างความ
ประทับใจให้กับใครหลายๆคน ด้วยเหตุผลต่างๆกัน
หน่ึงในประเด็นอันเป็นที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดคือ
ความจริงที่ว่า สองนักสะสมสามีภรรยาชาวนิวยอร์คนี้เป็น
เจ้าของงานศิลปะกว่า 5,000 ช้ินที่มีมูลค่ามหาศาลที่พวก
เขาค่อยๆเก็บด้วยเงินรายได้จากการทำางานเป็นเจ้าหน้า
ไปรษณีย์ของHerb และ บรรณารักษ์ของ Dotothy

ทัง้คูพ่บกนัในนวิยอรค์ซติีใ้นป ี1960 ในงานเตน้รำางานหนึง่ 
Herb บอกว่าเขาชอบเธอในทันทีเพราะเธอดูเป็นผู้หญิง
ฉลาดเฉลียว ทั้งคู่คบกันอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีก่อนจะแต่งงาน 
Herb พาภรรยาของเขาไปฮันนีมูนที่ Washington D.C. 
และสถานที่แรกที่พวกเขาเดินทางไปก็คือ The National 
Gallery of Art

ก่อนหน้าที่เธอจะรู้จักกับHern Dorothy ไม่มีความรู้เกี่ยว
กบัศลิปะมากมายนกั และกเ็ปน็ Herb ทีน่ำาพาเธอเขา้สูโ่ลก
ศลิปะทีเ่ขาหลงใหล ในขณะที ่Herb ทำางานทีไ่ปรษณยี ์เขา
มักจะใช้เวลาหลังเลิกงานที่ Cedar Tavern บาร์ที่ต้อนรับ
ศิลปินร่วมสมัยในนิวยอร์คมาหน้าหลายตา  Herb ไปที่นั่น
เพื่อทำาความรู้จักและฟังบทสนทนาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่าง
ศิลปิน 

Meet The Vogels
The art world is their habitat.

ในขณะที่โลกนี้มีนักสะสมศิลปะ
มากมาย และจำานวนไม่น้อยที่
ความหลงใหลในศิลปะนำาไปสู่การ
สนับสนุนการทำางานของศิลปิน 
รวมไปถึงการเก็บสะสมงานและ
การบริจาคสิ่งที่พวกเขาสะสมเพื่อ
สาธารณะชน

ชิ้นงานจริงของ The Valley Curtain ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ส่วนหนึ่งของ

เทือกเขา Rocky ในรัฐ Colorado สหรัฐอเมริกา

Dorothy และ Herbert Vogel

Art
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ทัง้สองคนตกลงกนัว่า Herb จะใช้เงนิเดอืนของเขา (23,000 
เหรยีญต่อปี ยงัไม่หกัภาษี) ไปกบัการซือ้งานศลิปะ ในขณะ
ทีเ่งนิเดอืนของ Dorothy ถกูใช้ไปกบัค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้าน 
โดยงานศิลปะที่พวกเขาซื้อนั้นจะต้องอยู่ในราคาที่จ่ายได้
และมันจะต้องเป็นงานที่พวกเขาสามารถเก็บไว้ในอพาร์ท
เมนท์ขนาดหนึ่งห้องนอนในย่าน Upper East Side ที่อยู่
ภายใต้กฏหมายควบคมุค่าเช่า ในขณะทีร่ปูแบบ ขนาดหรอื
ผู้สร้างงานไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้อจำากัด “เราซื้อสิ่งที่เราชอบ 
หลังเลิกงานพวกเราจะไปงานเปิดแกลอรี่ สตูดิโอศิลปิน 
พพิธิภณัฑ์ทกุแห่ง” Dorothy กล่าว งานหลายๆชิน้พวกเขา
ซื้อโดยผ่อนเงินกับศิลปินในระยะยาว 

หนึ่งในเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเสมอคือการได้มาซ่ึงภาพคอล
ลาจของงาน The Valley Curtain โดยศิลปิน Environmen-
tal art ระดับตำานาน Christo and Jeanne-Claude ที ่Herb 
และ Dorothy ช่วยดูแลแมวเป็นค่าตอบแทน

Herb เสยีชวีติลงในป ี2012 ดว้ยวยั 89 ป ีในป ี1992  พวก
เขาบริจาคผลงานกว่า 5,000 ชิ้นที่พวกเขาสะสมมากว่า
ห้าทรรศวรรษให้กับ National Gallery of Art เพ่ือให้
สาธารณชนไดเ้ขา้ชม เหตผุลทีท่ัง้สองเลือกทีน่ีเ่พรามันเป็น
สถาบันทางศลิปะไมค่ดิคา่เขา้ชมและไม่มีนโยบายขายงาน
ศิลปะทีไ่ด้ด้รบับรจิาคมา และนบัวา่เปน็หนึง่ในการบรจิาค
งานศิลปะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา ใน
ปี 2008 The Dorothy and Herbert Vogel Collection: 
Fifty Works for Fifty States ถูกจัดตั้งขึ้นร่วมกับ National 
Gallery of Art, National Endowment for the Arts และ  
Institute of Museum and Library Service เพื่อบริจาค
งานจากคอลเลคช่ันของพวกเขาให้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะใน 
50 รฐัทัว่ประเทศ โดย Dorothy ประกาศปดิคอลเลคชัน่หลัง
จากคู่ชีวิตของเธอจากไป 

“ผมไม่ได ้เป ็นที่รู ้จักอะไร เป ็นแค่เสมียนที่ทำางานที่
ไปรษณีย์” Herb บอก “แต่ผมเคารพพวกเขา และผมว่า
พวกเขาก็เคารพผมนะ พวกเขาจะคุยกันยันตีสามตี่สี่ แล้ว
ผมก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ได้แต่ฟังสิ่งที่พวกเขาพวกพูด ผม
ยงัจำามนัได้ชัดเจน ผมไม่เคยเอ่ยปากถามอะไรเลยด้วยซำา้”

Herb มกัจะตอ้งกลบับา้นกอ่นเพราะเขาตอ้งไปทำางานตอน
เช้าในขณะที่ศิลปินอย่าง Jackson Pollock และ Barnett 
Newman เดนิทางมาถงึตอนดกึๆและนัง่พดูคยุถกเถยีงกนั
ยันรุ่งเช้า

Dorothy และ Herb ลงเรียนวิชา drawing และ painting 
หลังจากพวกเขาแต่งงานกันได้ไม่นาน อันเป็นช่วงเวลาที่ 
Dorothy กล่าวว่าพวกเขาเป็นคนที่อยากเป็นศิลปิน (wan-
nabe artist) มากกว่านักสะสมงานศิลปะ หลังจากที่พวก
เขาเริ่มสะสมผลงานของศิลปินคนอื่นและเห็นถึงความสา
รถทางศิลปะที่พวกเขาไม่มีวันทำาได้ ทั้งสองคนจึงล้มเลิก
ความคิดที่จะเป็นศิลปินและค่อยๆเบนเข็มเข้าสู่เส้นทาง
ของนักสะสม

พวกเขาเริ่มซื้องานของศิลปินร่วมสมัยที่อายุรุ่นราวคราว
เดียวกัน และเนื่องจากกระแสความนิยมใน Pop Art เริ่ม
เบง่บานในนวิยอรค์ซติีใ้นชว่งป ี1960s Dorothy เลา่วา่ ผล
งานจากความเคลื่อนไหวทางศิลปะกลุ่มนี้ รวมไปถึงงาน
แนว abstract และ expressionism มีราคาสูงลิบลิ่ว อัน
สง่ผลใหพ้วกเขาหนัมาใหค้วามสนใจงานแนว Conceptual  
และ Minimal Art ทีเ่ป็นนามธรรมสดุโต่ง และยงัเป็นงานที่
มีราคาไม่สูงเกินความสามารถที่พวกเขาจะซื้อได้

“ผมรูว้า่มนัมอีะไรบางอยา่งทีใ่หม ่ผมไมรู่ว้า่มนัจะดหีรอืไม่
ดีนะ แต่ผมชอบความคิดที่ว่านี่เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทำา
มาก่อน” Herb กล่าว

Dorothy และ Herbert Vogel ยืนมองดูชื่อของพวกเขาที่ถูก

จารึกลงบนกำาแพงของ National Gallery of Art ในฐานะหนึ่งใน

ผู้บริจาคงานศิลปะคนสำาคัญ

ภาพ collage The Valley Curtain โดยศิลปิน Environmental art ระดับ

ตำานาน Christo and Jeanne-Claude ที่ Herb และ Dorothy ช่วยดูแลแมว

เป็นค่าตอบแทน
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ยิ่งสูงยิ่งสวย อาจกล่าวเช่นนั้นได้ เรา
กลับมาเยือน Red Sky อีกครั้งตาม
คำาเชญิชวน ดว้ยเพราะ Red Sky เพิง่
เปลี่ยนเชฟใหม่ ซึ่งเป็นชาวญ่ีปุ่นเชื้อ
สายอเมริกันมีช่ือว่าเชฟ อลัน หลัง
จากเกบ็เกีย่วประสบการณใ์นอเมรกิา 
และออกตระเวนไปหลายประเทศ ใน
ที่สุดเชฟอลันก็เลือกที่จะมาสัมผัส
ประสบการณท์ีเ่มอืงไทยทีเ่ชฟบอกวา่
นีเ่ปน็การมาเมอืงไทยครัง้แรกของเขา 
 สำาหรบับรยากาศของ Red 
Sky คงไม่ต้องบอกกล่าวกันมาก 
ความโดดเด่นย่อยอยู่ที่ City View 

ของกรุงเทพ ที่มองจากมุมสูง แม้แต่กระนั้นก็ตามทีการตกแต่งต่างๆ ก็
ปรบัเปลีย่นอยูเ่สมอมา นอกจากเพิม่เตมิในสว่นของบารท์ีอ่ยูส่งูขึน้ไปจาก
บริเวณเดิมอีกหนึ่งชั้น ล่าสุดมีข่าวว่ากำาลังจะมีโครงการขยับสูงขึ้นไปอีก
หนึ่งชั้น
 เชฟยังคงเลือกเมนูเด่นท่ีเป็นจานยอดนิยมของ Red Sky 
ออกมาแนะนำา Wagyu Beef Tenderloin “Rossini” with foiegras, 
truffle, wide mushrooms and Medeira sauce ความโดดเด่นของจาน
น้ีนอกจากการเลือกใช้เน้ืออย่างดีแล้วอยู่ท่ีการเค่ียวนำ้าซอสด้วยเวลา
ยาวนานเพื่อให้ได้เน้ือสัมผัสและรสชาติท่ีเข้มข้น ใครชอบทานเน้ือย่อม
ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เราคุยกับเชฟถึงแนวความคิดในการทำาอาหาร 
แน่นอนเชฟอลันบอกว่าการได้มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ย่อมช่วยเรื่อง
ความตืน่ตวั ความแตกต่างทางด้านวฒันธรรมย่อมมส่ีวนช่วยให้เรือ่งแรง
บนัดาลใจสร้างสรรค์เมนใูหม่ๆ ให้กบัห้องอาหารทีด่แูล ในอนาคตเมือ่ทกุ
อย่างเข้าที่เข้าทางเราเชื่อว่าเชฟจะต้องมีเมนูใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้กับ Red 
Sky
 ท่ีโดดเด่นไม่แพ้เร่ืองของอาหารยอมเป็นท่ีตั้งของร้านอาหาร 
Red Sky จัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของ Roof Top Resturant ในกรุงเทพฯ ที่
มีบรรยากาศยอดเยี่ยม เราแวะไปเยือนในช่วงต้นฤดูฝน บรรยากาศของ
กรุงเทพฯ ก่อนฝนจะเทสายลงมาเม่ือขึ้นไปมองจากส่วนของ Out Door 

บารบ์นชัน้สงูสดุเหนอื Red Sky ขึน้ไปอกีหนึง่ชัน้นัน้กรงุเทพฯ ราวกบัฉาก
ในภาพยนต์ที่ชวนให้จินตนาการโลดแล่น
 ที่นี่เปิดบริการตั้งแต่ 18:00 - 01:00 หากอยากชมบรรยากาศ
ช่วงท่ีกรุงเทพฯ กำาลังเปลี่ยนอาภรณ์ต้องมาตั้งแต่ 18:00 น. เริ่มต้นสั่ง
เครือ่งดืม่เบาๆ มาดืม่พดูคยุชมบรรยากาศรอยต่อของวนั พอฟ้ามดืไฟของ
เมืองสว่างไสวค่อยเริ่มดินเนอร์ รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

Red Sky
โทร. 662 100 6255 

Red 
Sky

Dine
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	 ถา้หากจะมคีำาถามสกัหนึง่คำาถาม	ไปถามคนทีช่อบดืม่ไวน์
วา่	หากเลอืกไดอ้ยากดืม่ไวนต์วัไหนมากทีส่ดุ	คำาตอบทีไ่ดก้ข็ึน้อยูก่บั
รสนยิมและความชอบ	ประกอบกบัประสบการณส์ว่นตวั	ทีเ่คยชิมลิม้
ลองกันมาบ้าง	หรือแม้ไม่เคยดื่มมาก่อนเลย	แต่เคยได้ยินเซียนไวน์
หรือเหล่าเซเลบคนดัง	 เขาคุยกันว่ามันเยี่ยมอย่างโน้น	 มันดีอย่างนี้	
Must	drink	before	you	die	อะไรประมาณนี้	ก็อยากจะชิมกับเขา
มาบ้าง	ก็มีความหลากหลายในคำาตอบครับ	
	 แต่ถ้าถามว่า	 ไวน์ตัวใหนแพงท่ีสุดในโลก	 ทุกเสียงจะ
สอดประสานกันขึ้นโดยพร้อมเพรียงว่า	 ไวน์นั้นก็คือ	 โรมาเน่	 กอง
ติ(Romanee	–	Conti)นั่นนะซิ	แล้วทำาไมถึงแพง	แล้วที่เรียกว่าแพง
น่ะ	ราคาเท่าไหร่กันเชียว	ก็ไม่มากมายอะไรเท่าไหร่	ยกตัวอย่าง	โร
มาเน	่กองตปิ	ี1990	ทีจ่ดัประมลูโดยสถาบนั	Sotheby’s	ทีล่อนดอน
ในปี	1996	มีผู้ประมูลไปในราคา	6,747,000	บาทต่อไวน์จำานวน	8	
ขวด	หรอืคิดครา่วๆ	กต็กขวดละ	843,375	บาท	แต่ถา้เปน็ปวีนิเทจระ
ดับยอดเยีย่มปทีองอยา่งเชน่	1985	ราคาน่าจะทะลุหลักล้านตอ่ขวด	
แตค่งไมส่ามารถหาไดแ้ลว้ละ่ครบั	เพราะถา้ใครมกีค็งเปดิดืม่ไปเปน็
ที่เรียบร้อย	
	 วินเทจล่าสุดในปี	 2013	 ราคาต่อขวดจะวิ่งอยู่ที่ราวๆ	
350,000	บาท	ถึง	 400,000	บาท	ถ้าซื้อมาแล้วจะเปิดด่ืมทันทีเลย
ไมไ่ดน้ะครบั	ตอ้งรอไปดืม่ในป	ี2024	และเกบ็ตอ่ไปไดอ้กีถงึป	ี2050		
เรียกว่าถ้าได้มาจริงๆ	 ก็ต้องเก็บแบบปกปิดมิดชิดประหนึ่งเครื่อง
เพชรชั้นดี	เพราะสามารถนำาไปขายทำากำาไรได้ในอนาคตได้อีก	
	 ไวน์แดงโรมาเน่	กองติ	มีถิ่นกำาเนิดในแคว้นเบอร์กันดีของ
ฝรัง่เศส	อยูท่างภาคกลางเยือ้งไปทางตะวนัออกของประเทศฝรัง่เศส	
หา่งจากกรงุปารสีประมาณ	100	กโิลเมตร	แควน้เบอรก์นัดผีลติไวน์
มานมนานกวา่	2,000	ป	ีโดยพอ่คา้ชาวกรกีทีน่ำามาเผยแพรใ่หช้าวไร่
ได้รูจ้กักบัไวน์และปลูกองุน่กนัเรือ่ยมา	แควน้น้ีมพีืน้ท่ีเปน็เนินสงูสลบั
ซับซ้อน	มีดินผสมหินปูนตั้งแต่ในยุคจูราสสิคที่มีไดโนเสาร์วิ่งเล่นไล่
จบักนัอยูใ่นทุง่	มพีืน้ทีใ่นการปลกูองุน่ประมาณ	60,000	เอเคอร	์องุน่
พนัธุห์ลักท่ีนิยมปลูก	ได้แก	่พนัธุป์โินต์	นัวร(์Pinot	Noir)ท่ีทำาไวนอ์อก
มาท้ังแบบฟูลบอด้ีในเขต	Pommard,Corton	แบบมิเดียม	บอดี้ใน
เขต	Beaune	และองุ่นพันธ์ุกาเม(Gamay)ท่ีถูกเปรียบเปรยว่าเป็น
ลูกเมยีน้อย	แต่เปน็ไวน์ท่ีสรา้งชือ่เสียงให้กบัแควน้เบอรก์นัดีจากการ

ผลติไวนใ์นสไตลโ์บโฌเลย่	์นโูว(Beaujolais	
Nouveau)สว่นไวนข์าวนยิมผลติแบบดราย
ไวน์และบ่มในถังไม้โอ๊ค	 ทำาจากองุ่นชาร์
ดอนเน่ย์(Chardonnay)	 ไวน์ประเภทนี้จึง
เปน็ไวนข์าวชนดิเดยีวทีน่ยิมเกบ็บม่ในขวด
เหมือนไวน์แดง	 ต่างจากไวน์ขาวทั่วไปที่
มักจะเปิดดื่มได้ทันที	 โดยไม่ต้องเก็บบ่มไว้	
และมรีาคาแพงทีส่ดุในบรรดาไวนข์าวดว้ย
เช่นกัน	
	 อากาศของแคว้นเบอร์กนัดใีนฤดู
หนาวก็จะหนาวจัด	 ฤดูร้อนก็ร้อนแบบจัด
เตม็	มหีมอกตลอดเวลา	มคีวามผนัผวนของ
อากาศมากกว่าแคว้นบอร์โดซ์	 เนื่องจาก
ลมทะเล	ลมภูเขา	ป่าสนและอุณหภูมิของ
แม่นำ้า	 เรียกว่าถ้าเทียบขนาดกับบอร์โดซ์
แล้ว	 เขตการทำาไวน์ของที่นี่เล็กกว่าหลาย
เท่าครับ	 แต่มีการทำาไวน์เกรด	 AOC	 ถึง	
113	เขต	เกรดไวน์ของแคว้นเบอร์กนัดแีบ่ง
ออกเป็น	 4	 ช้ัน	 (Classification)	 คุณภาพ
สูงสุดคือกรองครู	(Grand	Cru	AOC)	ผลิต
ออกมาน้อยมาก	เรยีกว่าไม่ถงึ	2%	ของไวน์
ที่ผลิตในแคว้นเบอร์กันดี	 รองลงมาคือ	พรี
เมอ	ครู(Premier	Cru	AOC)	ผลิตออกมา
ได้ประมาณ	12%	ของไวน์ทัง้หมดในแคว้น
นี้	 อันดับที่สามคือวิลเลจ(Village	AOC)	
ผลิตออกมาได้ประมาณ	38%	ส่วนลำาดับ
สุดท้ายคือเกรด	 รีจัลนัล(Regional	AOC)
ซึ่งผลิตออกมาได้มากที่สุด	 และจัดว่าเป็น
ไวน์	 Everyday	Wine	 ที่ราคาถูกที่สุดใน
กลุ่ม	
	 ในการค้าขายไวน์จากแคว้น
เบอร์กันดีนั้นจะมีอยู่	3	รูปแบบ	หลักๆ	คือ	
ระบบนายหน้า	 (Broker)	จะมีแค่ตำาแหน่ง
ผูจ้ดัการและเลขาเทา่นัน้	มคีวามเชีย่วชาญ
ของไวน์ในแต่ละเขตเป็นพิเศษ	 รู้ความ
ต้องการของตลาดและความเคลื่อนไหว
ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเป็นอย่างดี	 นายหน้า
จะเป็นคนจับคู่	 (Matching)	 ระหว่างผู้
ซื้อและผู้ขายให้มาพบปะพูดคุยตกลงซื้อ
ขาย	 ส่วนนายหน้าก็จะได้คอมมิชชั่นทั้ง
สองทาง	 รูปแบบที่สองเรียกว่า	ตัวแทนจัด
จำาหน่าย(Distribution	Channel)จัดตั้งขึ้น
เพื่อจำาหน่ายไวน์ให้กับผู้ผลิตเจ้าต่างๆ	 จัด

กิจกรรมส่งเสริมการขาย	 แผนการตลาด	
การขนสง่	การชมิไวน	์ซึง่จะมกีารบวกกำาไร
เพิ่มไปจากค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับตามปกติ	
	 ส่วนรูปแบบสุดท้าย	 จะเป็นรูป
แบบที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี	 กับระบบ
ของพ่อค้าคนกลาง(Negociant)	 พ่อค้า
เหล่านี้ก็จะเดินท่อมๆไปในไร่ไวน์ต่างๆ	
ก้มๆ	 เงยๆ	 ตามแปลงต้นองุ่น	 พูดคุยกับ
ชาวไร่จนรู้จักมักคุ้นกันดี	 และขอซื้อองุ่น
จากเกษตรกรเหล่านั้น	 รายละเล็กและ
น้อย	สามแถว	ห้าแถว	สิบแถวบ้าง	ซึ่งคอ
ไวน์ต่างล้วนทราบดีว่าการทำาไวน์ในแคว้น
เบอร์กันดีจะแตกต่างกับแคว้นบอร์โดซ์
ตรงที่	 ไร่องุ่นในบอร์โดซ์นั้นมีพื้นที่กว้าง
ขวาง	 เรียกว่าผู้ผลิตแต่ละรายมีพื้นที่นับ
สิบไร่ขึ้นไป	ปลูกองุ่นกันสุดลูกหูลูกตาและ
มปีราสาท	(Chateau)	เปน็สญัลกัษณท์ีพ่กั
และแสดงถึงเกียรติยศความเป็นชนชั้น
ขุนนางที่มีมรดกตกทอดมายาวนาน	 แต่
กับผู้ผลิตไวน์ในแคว้นเบอร์กันดีนั้น	 ล้วน
แล้วแต่เป็นเกษตรกรตัวจริง	 อยู่แบบสงบ
สุขแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 และมีที่ดินทำา
กินเพียงเล็กน้อย	 ผลิตองุ่นออกมาได้เท่า
ไหรก่ข็ายได้หมด	เป็นผลพวงของการปฏวิติั
ครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสที่ประชาชนลุกฮือขับ
ไล่ขุนนางออกไป	และนำาที่ดินเหล่านั้นมา
แบ่งสรรปันส่วนกัน	 เรียกว่าพื้นที่ไม่มาก
นัก	 แต่ผู้ผลิตไวน์นับสิบไปกระจุกตัวอยู่
ในนั้น	ยกตัวอย่างเช่น	Clos	de	Vougeot	
มีเนื้อที่ประมาณ	 120	 กว่าเอเคอร์	 แต่มี
เจ้าของไวน์ร่วมๆ	 80	 คน	 มีการผลิตไวน์
ออกมากว่า	 50	 ฉลาก	 ซึ่งทุกคนก็ทราบดี
ว่าการศึกษาเรื่องของไวน์เบอร์กันดีเป็นอีก
ขั้นหนึ่งที่สูงเหนือกว่าไวน์ของ	บอร์โดซ์	 ก็
เนื่องด้วยเหตุผลนี้	 และคอไวน์ชาวเอเชีย
ที่หลงใหลคลั่งไคล้ไวน์เบอร์กันดีมากเป็น
พเิศษอยา่งคนญีปุ่น่นัน้	ถงึกบัมาใชช้วีติอยู่
ในแควน้นีก้นัเปน็เดอืนๆ	เลยทเีดยีว	เพราะ
เขาถือว่าถ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวน์เบอร์กัน
ดีอย่างทะลุปรุโปร่งแล้วไซร้	 จึงจะถือว่าได้
รับการยอมรับว่าเป็นเซียนไวน์ตัวจริงกัน
เลยทีเดียว	ซึ่งพ่อค้าหลายรายที่ซื้อไวน์มา
ผลติขายจนมชีือ่เสยีง	และผนัตวัเองมาเปน็

เกษตรและพอ่คา้ไปเลยกม็	ีในขณะทีช่าวไร่
บางกลุ่มก็เลือกที่จะรวมกลุ่มกันผลิตไวน์
และบรรจุขวดออกขายเอง	
	 ไวน์จากเบอร์กันดีต้องใช้เทคนิค
เฉพาะตัวมากมาย	 เนื่องจากองุ่นพันธุ์ปิโน	
นัวต์นั้น	 ได้ชื่อว่าเป็นลูกคุณหนู	 บอบบาง	
ไร้เดียงสา	ต้องประคบประหงมดูแลอย่าง
ดี	ปลูกยากที่สุด	แต่ตายง่าย	ประกอบกับ
สภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนสูง	ทั้ง
อากาศหนาวจัด	 ร้อนจัด	 หมอกเยอะ	 นำ้า
แข็งเกาะ	 เรียกว่ามีโอกาสถูกหวยได้ตลอด	
ดังนั้น	 ผู้ผลิตไวน์ของที่นี่จึงมีเทคนิคสูตร
ลับเฉพาะที่ส่ังสมภูมิปัญญานับร้อยปีใน
การปรุงไวน์ให้มีคุณภาพระดับสุดยอด
ของไวน์ในโลกนี้	 เกรินนำากันมาพอสมควร	
แต่ยังไปไม่ถึงที่ตั้งของตำาบลวอนส์	 โรมา
เน่(Vosne	 –	 Romanee)ในเขตโก้ต	 เดอ	
นุยส์(Cote	 de	 Nuits)	 ซึ่งเป็นถินกำาเนิด
ของไวน์โรมาเน่	 กองติกันเลย	หมดโควตา
หน้ากระดาษเสียก่อน	ฉบับหน้าผมจะพา
ทุกท่านไปล้วงความลึกถึงความแพงระดับ
บ้านแตกสาแหรกขาดของไวน์ตัวนี้กันนะ
ครับ	ขอบคุณครับ.

Romanee–Conti สุดยอดไวน์แพงแห่งพื้นพิภพ

รุปพรรณสัณฐานขององุ่นปิโน นัวต์จากไร่ไวน์ของโรมาเน่ กองติ

สภาพภูมิประเทศแบบเนินสูงของไร่องุ่นของไวน์โรมาเน่ กองติ

การซื้อขายไวน์เบอร์กันดีของพ่อค้าคนกลาง(Negociant) 

แผนที่เขตการผลิตไวน์ในแคว้นเบอร์กันดี

Wine
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ราชบรุอียูใ่กล้กรงุเทพฯ ราชบรุมีแีหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย 
“มเีวลาแค่หนึง่วนัเทีย่วราชบรุไีม่ทัว่หรอก” ใครบางคนบอก แต่หนึง่
วนักส็ามารถไปชมดไูด้หลากหลาย แล้วจะรออะไรอยูล่ะ ว่าแล้วก็
จัดแจงชักชวนเพื่อนฝูงลงขันเช่ารถสักหนึ่งคันแชร์ค่ารถค่าน�้ามัน
ค่าอาหารไปท่องเที่ยวราชบุรีกันดีกว่า
 หมายการเดนิทางครัง้นีป้กัหมดุไวว้า่ชมศลิปะวฒันธรรม
วิถชีวีติ คน้ขอ้มลูทอ่งเทีย่วราชบรุ ีมมีากมายจนเลอืกไมถ่กูเลย แต่
ในทีส่ดุเหน็วา่หนงัใหญว่ดัขนอนเปน็สิง่มคีณุคา่ทีไ่มค่วรพลาดการ
ไปเยี่ยมชม จุดหมายแรกจึงขับตรงดิ่งไปที่วัดขนอน อ�าโพธาราม 
เป็นอันดับแรก เมื่อมาถึงไม่ผิดหวัง ที่วัดจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หนัง
ใหญ่ จดัแสดงตวัหนงัใหญแ่ละขอ้มลูประวตัคิวามเปน็มาไวส้�าหรบั
ผู้เยี่ยมชมอย่างดี 
 หนังใหญ่วัดขนอน สร้างข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 ผูท้ีร่เิริม่แกะสลกัตวัหนงัคอื ท่าน
พระครูศรัทธาสุนทร หรือหลวงปู่กล่อม สมบัติและความรู้เชิงช่าง
ตกทอสบืตอ่กนัมาจนปจัจบุนั มตีวัหนงั 313 ตวัเปน็สมบตัอินัมคีา่
ของวดั อกีทัง้วดัขนอนยงัเปน็เพยีงวดัเดยีวทีม่มีหรสพเปน็ของวดั มี
ตวัหนงัและคณะหนงัใหญท่ีส่มบรูณอ์ยูใ่นความอปุถมัภข์องวดัสบื
ต่อกันมา ตัวพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมฟรี
 ออกจากวัดขนอนขับไปอีกไม่ไกลจะถึงตัวอ�าเภอ
โพธาราม เป็นเมืองที่น่าแวะเดินเท้าชมบรรยากาศเก่าๆ แถวหน้า
สถานีรถไฟ มีย่านการค้าเล็กๆ ที่สามารถใช้เวลาสั้นๆ เดินเท้าชม
วิถีชีวิตตึกแถวเก่าๆ 
 ออกจากโพธารามเรามุ่งตรงเข้าตัวเมืองราชบุรี ไปหา
อะไรรองท้องส�าหรับมื้อกลางวัน ราชบุรีมีร้านก๋วยเตี๋ยวมากมาย 
คนที่ชอบกินเส้นรับรองว่าไม่ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่เจ้า
ดั้งเดิมที่แยกเพชรเกษม ก๋วยเตี๋ยวปลาแม่กลอง  ก๋วยเต๋ียวไข
ต้มย�าสูตรคุณยาย เลือกเอาตามใจชอบทุกร้าน Search หาท่ีต้ัง
ใน Goolgel map ได้
 อิม่ทอ้งแลว้ไปเดนิยอ่ยทีพ่พิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตริาชบรุ ี
ถ่ายภาพกับเจ้าลายจุดหมาปั้นเซรามิกขนาดใหญ่ จากนั้นน่ังพัก
จิบเครื่องดื่มที่ร้าน ดี คุ้น (D kunst ) หอศิลป์ร่วมสมัยของราชบุรี 
ซึง่ตวัอาคารของ ด ีคุน้ เปน็บา้นไทยทรงมะนลิา สมยัปลายรชักาล
ที่ 5 ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงอย่างดี ภายในเป็นร้านกาแฟและ
แกลอลี่ จิบกาแฟวางแผนการเดินทางต่อ 
 เห็นว่าสนามฟุตบอลที่สวยงามแห่งใหม่ของทีมราชบุรีที่ี
ชื่อว่า มิตรผลสเตเดียมเพิ่งเปิดใช้งานได้ไม่นานอยู่ไม่ไกลจากตัว
เมอืง อดไมไ่ดท้ีจ่ะแวะไปยลโฉมเสยีหนอ่ย สญัลกัษณม์งักรถกูน�า
เสนอปรากฏอยูด่า้นบนงดงามโดดเดน่ดว้ยการเลอืกใชส้สีม้ เชือ่วา่
ต่อไปในอนาคตใครมาราชบุรีก็คงจะโฉบมาถ่ายภาพกับมิตรผล
สเตเดียมเหมือนกับที่ไปบุรีรัมย์แวะไปเยือนไอโมบายสเตเดียม

Drive Out
With PL

หนึ่งวันเพลินใจ
ในราชบุรี
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มิตรผลสเตเดียม

หนังใหญ่วันดขนอน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

 สดุทา้ยกอ่นจบทรปิเราออกนอกเมอืงเพือ่ไปชมโบสถค์รสิตเ์กา่
ที่มีอายุถึงร้อยปีที่วัดเพลง หรือโบสถ์วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง ตั้งอยู่
ที่ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง เป็นอาคารที่มีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
แน่เสียดายเรามาถึงเย็นย่�าไปหน่อยจึงได้ชมแต่เพียงด้านนอกเท่าน้ัน 
แต่เพียงแค่นั้นก็นับว่าคุ้มค่ากับการขับรถมา
 ที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมใจของคริสตชนชาวต.วัดเพลง หากมา
ในวันธรรมดาและอยากเข้าชมด้านในให้ติิดต่อกับผุ้ดูแลสถานท่ีซึ่งมี
ส�านกังานอยูท่ีอ่าคารดา้นขเางโบสถ ์หากมาตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทติย์
จะมีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันเสาร์เวลา 19:30 น. วันอาทิตย์ รอบ
เช้าเวลา 6:30 น. รอบสาย 9:00 น. สามารถชมความงดงามด้านในของ
โบสถ์ได้
 เราอยู่รอบันทึกภาพโบสถ์เก่าแก่ถูกแสงอันอ่อนนุ่มของยาม
เยน็อาบไล้ ก่อนขบักลบัเข้ากรงุเทพฯ วางแผนว่าจะไปหามือ้ค�า่แถวพทุธ
มณฑล ก่อนกลับบ้านอย่างมีความสุขเต็มอิ่มกับหนึ่งวันในการตระเวน
เที่ยวราชบุรี

โบสถ์วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง
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