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Message From Executive

ไมล์แท้ 100 %
ซ่อมโดยอะไหล่ศูนย์แท้ทุกคัน
รถใช้งานในองค์กร
ไม่เคยชนหนัก
ตรวจสอบประวัติได้

PL Used car

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
0 2290 7575 ต่อ 322, 340

08 6670 9131, 08 6599 5456

2014 เรายังคงต้องก้าวไปข้างหน้าต่อไป

ชือ่ของกรงุเทพมหานครกลบัมาปรากฏอยูใ่นสือ่ตา่งประเทศ
อย่างหนาหูอีกครั้ง อันเน่ืองมาจากเรื่องของการเมือง วิกฤตของ
ประเทศไทยที่ยังคงแก้กันไม่ตก และยากจะคาดเดาว่าเมื่อไหร่ถึง
จะหาทางลงกันได้ แน่นอนว่าสำาหรับคนไทยทุกคนย่อมอยากเห็น
ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้า มิใช่มาติดหล่มอยู่เช่นนี้ แต่ปัญหา
การเมืองที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยซับซ้อนเกินกว่าจะใช้เวลาเพียง
ชั่วข้ามคืน หวังว่าปัญหาท่ีประเทศชาติเผชิญหน้าอยู่นี้จะลุล่วง
ผ่านไปได้โดยไม่ต้องแลกมาด้วยความรุนแรงและความสูญเสีย
ชวีติของประชาชน สำาหรบัเรือ่งเศรษฐกิจคงไมต้่องพูดถงึ การเมอืง
ย่อมส่งผลข้างเคียงอย่างแน่นอน แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญหน้ากับความวุ่นวายทางการเมือง เชื่อว่าผู้ประกอบการ
ทางธุรกิจต่างมีประสบการณ์และคงได้วางแผนเตรียมตัวสำาหรับ
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้แล้ว  

วางจากเร่ืองการเมืองไปหาเรื่องอื่นๆ กันบ้าง ต้นปีนี้
ภูมิอากาศโลกยังคงแปรปรวน เชื่อว่าทุกคนคงได้เห็นข่าวคลื่น
ความหนาวเย็นโจมตีบางส่วนของอเมริกา รวมทั้งอีกซีกโลกหนึ่ง
ออสเตรเลียเผชิญหน้ากับคลื่นความร้อนครั้งรุนแรงเช่นเดียวกัน 
สำาหรับคนกรุงเทพฯ ปีนี้นับว่าโชคดีอากาศเย็นสบายยาวนานกว่า
ทุกปี เริ่มมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่จนถึงปลายเดือนมกราคม

ฉบับนี้เรามีเรื่องราวที่หลากหลายมาฝากทุกท่าน ธรรมชาติ
ที่ South Africa สุดยอดความเร็วอย่าง Ferrari รวมทั้งรถสองคัน
ใหม่ถอดด้ามในตลาดอย่าง Teana และ Juke จาก Nissan ยังมี
เรือ่งของการมาพบกนัของหนึง่ในผูน้ำากองคาราวานทางดา้นดนตรี
ลกูทุง่ และนกัธรุกจิผูป้ระสบความสำาเรจ็อยา่งวกิรม กรมดษิฐ ์ผูน้ำา
กองคาราวานตระเวนเดนิทางไกลจากเมอืงไทยไปจนถงึไซบเีรยี ทัง้
คูม่าเกีย่วขอ้งกนัไดอ้ยา่งไร เนือ้หานา่อา่นเหลา่นีร้อคอยทกุทา่นอยู่
ด้านในแล้วครับ

สุดท้ายน้ีขอให้ทุกท่านเร่ิมต้นปีใหม่ปีนี้อย่างมีพลัง ไม่มี
ปญัหาใดคงอยูต่ลอดไป เชน่เดยีวกนั ไมม่คีวามสำาเรจ็ใดถาวร ด้วย
เหตนุีเ้ราจงึตอ้งมสีต ิมแีผนการ เตรยีมการในการดำาเนินธรุกจิและ
ดำาเนินชีวิต เพื่อที่จะสามารถรับมือได้กับทุกความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น สวัสดีปีใหม่ครับ 

พิภพ กุนาศล
กรรมการผู้จัดการ

รถยนต์ของภัทรลิสซิ่งทุกคัน
เป็นรถที่ผ่านการดูแลอย่างดีตลอดอายุการใช้งาน 
ด้วยมาตรฐานการซ่อมบำารุงจากศูนย์บริการเท่านั้น
ลูกค้าจึงมั่นใจในคุณภาพรถมือสองที่ผ่านมือ PL Used Car
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MERCEDES-BENZ 
E-CLASS E250 CGi 1.8 AT ปี 2011

MERCEDES-BENZ C-CLASS C200 
Kompressor W204 1.8 AT ปี 2011

TOYOTA VENTURY MAJESTY 2.7 AT ปี 2010

NISSAN MARCH K12 1.2 AT ปี 2010

เจ้าของ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

252 / 6 ชั้น 29

อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1

ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพ ฯ 10230

โทร. 02 290 7575, 02 693 2288

บรรณาธิการที่ปรึกษา

ทิพย์สุดา คืนคง

เมธี คุ้มเผ่า

พจนา กลีบอุบล

บรรณาธิการ

ทรงยศ กมลทวิกุล

ควบคุมการผลิต

นฤมล ลือประเสริฐ

พิสูจน์อักษร

พรพรหม บุญถนอม

ออกแบบดำาเนินการผลิต

ทรงยศ กมลทวิกุล

โทร.08 1855 1146

email : k.songyot@gmail.com

ข้อเขียน บทความ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน

โดยตรง ห้ามนำารูปภาพ หรือข้อเขียนไปเผยแพร่ หรือ

พิมพ์ซำ้าโดยมิได้รับอนุญาต

>> ภาพปกโดย บารมี เต็มบุญเกียรติ
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บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) ได้จัดหลักสูตรอบรม
การขับขี่ปลอดภัยด้านการใช้รถยนต์ CNG โดยผู้
เชี่ยวชาญจากบริษัท เค.มอเตอร์ ผู้แทนจำาหน่ายรถยนต์
โตโยต้า โดยครูฝึกช่างเทคนิค ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2556 โดยมผีูเ้ขา้รบัการอบรมประมาณ 30 ทา่น สว่นใหญ่
ผู้ใช้รถไม่ทราบถึงระบบก๊าซ CNG โดยเฉพาะรุ่น ALTIS จึง
จดัการอบรมขึน้เพือ่ใหผู้้ใชร้ถเกดิความรูเ้ขา้ใจและไวว้างใจ
สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจปลอดภัย

เนื่องจากการประกอบธุรกิจในภาวะปัจจุบันมี
ความท้าทายมากขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่หยุดนิ่งและเกิดข้ึนต่อเนื่องตลอดเวลา นักธุรกิจ
จึงมิอาจจะนิ่งเฉยได้แม้ชั่วขณะ องค์กรต่างๆ จึงต้อง
กำาหนดกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน 
เพื่อก่อให้เกิดผลการดำาเนินงานตามความคาดหมาย 
ทางบมจ.ภัทรลิสซิ่งจึงจัดการอบรมหลักสูตร “การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”   ณ โรง
แรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เพื่อให้พนักงานเข้าใจ
หลักการ แนวคิดและเทคนิคในการใช้กลยุทธ์ที่เหนือ
ชั้น เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง การกำาหนดแนวทางใน
การวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกให้กับพนักงานในระดับ

ผู้บริหารทีม

การอบรม
หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย

จัดฝึกอบรมหลักสูตร 
Strategic Business Planning

AD



Update 6 7
บมจ.ภัทรลิส ซ่ิง  ร่วมสนับสนุนนิทรรศการ
ภาพถ่าย “ภูเขาเลากา” จัดโดยสำานักพิมพ์ On Art 
ผลงานโดยทรงยศ กมลทวิกุล นำาเสนอภาพถ่าย
ชุดที่ว่าด้วยเรื่องราวของชีวิต ศรัทธาของผู้คน และ
ธรรมชาติแถบเทือกเขาหิมาลัย จัดแสดงที่ อุทยาน
ศิลปะวัฒนธรรมไร่แม่ฟ้าหลวง อำาเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 
11 มีนาคม 2557 นี้

ภูเขาเลากา

BMW R NINE T
BMW สร้างมอเตอร์ไซค์สุดเท่เพื่อฉลองครบรอบ 90 ปี 

BMW Motorrad บริษัทรถยนต์ผู้ซึ่งเคยสร้างแรงสั่นสะเทือนวงการ
มอเตอรไ์ซคไ์ปทัว่โลก ด้วยการสรา้งสรรคร์ถมอเตอรไ์ซคส์ดุคลาสสคิ 
รุ่น R32 ที่ผลิตขึ้นในปี 1923

BMW R Nine T คันนี้มีความสุดยอดอยู่ที่การออกแบบให้
ตวัรถสามารถถอดประกอบชิน้สว่นเป็นสไตลต์า่งๆ ไดด้ว้ยตวัคณุเอง 
ทั้งในแบบเทคเกอร์ลุยๆ หรือในสไตล์คลาสสิคอย่างคาเฟ่เรเซอร์

ขุมกำาลังคือเครื่ องยนต์สุดแรง Boxer  1170 cc มี
ฝากระบอกสูบยื่นออกมาด้านข้างตัวรถอันเป็นเอกลัษณ์ของ
เคร่ืองยนต์แนวน้ี ให้กำาลังขับเคลื่อน 110 แรงม้า หรือ 7,750 รอบ
ต่อนาที และมีแรงบิดสูงสุด 88 ปอนด์-ฟุต หรือ 6,000 รอบต่อนาที

“Leica X2 Gagosian Edition” กล้องรุ่น Limited ของ
แบรนด์ระดับตำานานอย่าง “Leica” จับมือกับ “Gagosian 
Gallery” แกลอรี่ชื่อดังเก่าแก่ท่ีศิลปินระดับโลกหลายคน
จัดแสดงมาแล้ว!

สำาหรับแฟนๆ กล้อง Leica มีเรื่องให้ต้องร้อนกระเป๋า
กันอีกแล้ว แบรนด์กล้องถ่ายรูปสัญชาติเยอรมันระดับตำานาน 
Leica ยังคงทำากล้องรุ่น Limited สวยๆ ร่วมกับแบรนด์ดังๆ 
ออกมาเรื่อยๆ คราวน้ีต้องถือเป็นมวยถูกคู่จริงๆ ฝ่ังหน่ึงเป็น
แบรนด์เก่าแก่อย่าง Leica ร่วมงานกับอีกฝ่ังท่ีเป็นถึงแกลอรี่
ศิลปะชื่อดังของอเมริกา “Gagosian Gallery” แกลอรี่ศิลปะ
ชื่อต้นๆ ของโลกที่ตอนนี้มีสาขาเต็มไปหมดตามหัวเมืองที่มี
ความเจริญและเคลื่อนไหวทางศิลปะอยู่บ่อยๆ 

สำาหรับ “Leica X2 Gagosian Edition” รุ่นน้ี Spec 
พื้นฐานเหมือนกับรุ่น X2 ทุกอย่าง (กล้อง Compact คุณภาพ
สูงของ Leica ท่ีสามารถเทียบเท่ากับ DSLR เพียงแต่เปลี่ยน
เลนส์ไม่ได้้) สามารถปรับชัตเตอร์สปีดได้สูงสุดที่ 1/2000 ปรับ
ค่ารูรับแสงได้ f2.8-f16 (เลนส์ที่ติดมาคือเลนส์ Elmarit 24mm 
f/2.8 ASPH) เซนเซอร์ APS-C (เซนเซอร์ขนาดใหญ่ปกติใช้
ใน DSLR รุ่นที่ไม่ได้ Full-Frame) ความละเอียด 16.5 ล้าน
พิกเซล รับภาพระบบ CMOS ความพิเศษของรุ่น Limited ตัว
น้ีคือ ดีไซน์การออกแบบเท่ๆ ท่ีนำาเอา X2 สีดำาล้วน เพิ่มวัสดุ
หนงัสขีาวเขา้มาตรงหนงัสขีาวทีว่า่จะมจีดุสดีำาเหมอืนสหียดใส ่
เรยีกวา่เจา้กลอ้งตวันีน้อกจากจะมรีปูลกัษณเ์ปน็เหมอืนงาน Art 
ชิน้เลก็ๆ แลว้ มนัยงัสามารถใชก้ารไดจ้รงิอกีดว้ย ถอืเปน็กลอ้งที่
นักสะสมไมค่วรพลาดเลยจรงิๆ สามารถส่ังซือ้ได้ท่ี http://www.
gagosian.com/shop/leica—x2-camera–ab976leica02-2 
ราคา $2,999 (ประมาณ 96,000 บาทกับอีกเศษนิดๆ) รุ่น 
Limited สุดพิเศษนี้ทำาออกมาเพียง 100 ตัวเท่านั้น

Leica X2 Gagosian Edition

อิ่มอร่อยไปกับเมนูใหม่จากเชฟพาริเด โนวีโล เชฟผู้อยู่เบื้อง
หลงัหอ้งอาหารอติาเลีย่นรางวัลชนะเลศิ ‘รอสซนิสี’์ โรงแรมเชอราตนั 
แกรนด ์สขุมุวทิ, เอ ลกัซช์รูี ่คอลเลคชัน่ โฮเทล็ ไดต้ัง้แตว่นันีเ้ปน็ตน้ไป 
เชฟพาริเด โนวีโล พื้นเพเป็นชาวอิตาเลียนแท้ มาจากทางตอนเหนือ
ของอิตาลี เมืองทริเอสเต้ เชฟผู้มากความสามารถและประสบการณ์
จะทำาใหค้ณุอิม่อรอ่ยและประทบัใจกบัอาหาร อติาเลยีนแนวใหม่แต่
รสชาติดั้งเดิมแบบต้นตำารับแท้ๆ พร้อมทั้งสร้างสรรเมนูอีกมากมาย
ให้เข้ากับไวน์ชั้นเลิศท่ีคัดสรรค์มาอย่างดีภายใต้คอนเซ็ปต์ “Primo 
Vino by Rossini’s”

จานเด็ดท่ีปรุงจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม อาทิ ฟัวกราส์เสิร์ฟ
พร้อมครีมฟักทองโรยหน้าด้วยคุกกี้บด, ซุปอาร์ติโชกสไตล์ทัสกัน
ต้นตำารับอิตาเลียนผสมเข้าคู่กับชีสพามิซาน 

ห้องอาหารรอสซินีส์ สำาหรับมื้อกลางวัน เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12:00 – 14:30 น. และมื้อค่ำาให้บริการ
ทกุวัน ตัง้แตเ่วลา 18:30 - 22:30 น. สำารองทีน่ัง่ลว่งหนา้หรอืสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2649 8364
www.sheratongrandesukhumvit.com  

อิ่มอร่อยกับเมนูใหม่ที่ห้องอาหารรอสซินีส์
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NEW TEANA
ในที่สุดแฟนๆ ของนิสสันเทียน่าก็ได้ยลโฉม
เทียน่าใหม่ก่อนข้ามเข้าสู่ปี 2014 นิสสัน 
เทียน่าโฉมใหม่ ได้รับการออกแบบอย่าง
พิถีพิถัน เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่
มากขึ้น พร้อมระบบต่างๆ มากมาย อาทิ 
ระบบความบันเทิงภายในรถ ติดตั้งเครื่อง
เสียง BOSE พร้อมแอมป์ดิจิตอล ระบบ 
Digital Signal Processing (DSP) หน้าจอ
สัมผัสครบครันทุกฟังก์ช่ันขนาด 7 นิ้ว เล่น
ได้ทั้ง CD และ MP3  ระบบปรับอากาศที่
ปรบัอณุหภมูแิยกอสิระ ซ้าย–ขวา ตามความ
ต้องการของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า 

ระบบเครือ่งยนต์ นสิสนัเทยีน่าใหม่ ใช้
เครื่องยนต์ MR20DE 4 สูบ 16 วาล์ว 1,997 
ซีซี 136 แรงม้า ที่ 5,600 รอบต่อนาที และ
แรงบดิสงูสดุ 190 นวิตนั-เมตร ที ่4,400 รอบ 

ต่อนาท ีให้พลงัตอบสนองดเียีย่ม ทำางานพร้อม
ระบบวาล์วแปรผัน C-VTC ให้แรงบิดสูงที่รอบ
ตำ่า ทั้งยังพัฒนาเครื่องยนต์ให้ประหยัดนำ้ามัน
ได้มากขึ้น เสริมด้วยระบบ MR20DE 2 ระบบ
เกยีร์แปรผนัอจัฉรยิะ XTRONIC CVT เอกสทิธิ์
แห่งเทคโนโลยีของนิสสัน

ระบบความปลอดภัยเทียน่าจัดมา
เต็มท่ี อาทิ ชุดสัญญาณเตือนด้านหน้า 2 จุด 
ชดุสัญญาณเตือนถอยหลัง 4 จดุ ระบบ INTEL-
LIGENT 3D DISPLAY FOR CONVENIENT 
DRIVING หน้าจอแบบ 3 มิติ หน้าจออัจฉริยะ
เพื่อการขับข่ีท่ีสะดวก ระบบช่วยควบคุมการ 
หักเล้ียว/การทรงตัวขณะเข้าโค้ง (ACTIVE 
TRACE CONTROL : ATC) ระบบช่วยการ
ออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HILL START 
ASSIST : HSA) ระบบควบคุมเสถียรภาพ

การทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VEHICLE DYNAMICS 
CONTROL : VDC) ถุงลม SRS คู่หน้า ด้านข้าง 
และม่านถุงลมด้านข้าง 6 จุด (DUAL SRS AIR-
BAGS, SIDE AIRBAGS & CURTAIN AIRBAGS) 
ระบบปอ้งกนัลอ้หมนุฟร ี(TRACTION CONTROL 
SYSTEM : TCS) ระบบกระจายแรงเบรก (ELEC-
TRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION : 
EBD) เรียกได้ว่าคุ้มค่าเงินอย่างแท้จริง สำาหรับ
ใครที่ชอบรถยนต์ที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัยต่างๆ ที่ช่วยอำานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัยในการขับขี่

สำาหรบัตลาดนสิสนัเทยีน่าในประเทศไทย มี
ลูกค้าที่หลงรักเทียน่าอยู่มาก ถือได้ว่าเป็นรถธง
คันหนึ่งของนิสสัน หลังจากที่โตโยต้าและฮอนด้า
คู่แข่งเปิดตัวรถในระดับเดียวกันไปก่อนหน้านี้
ทั้งคัมรี่และแอคคอร์ด ปี 2014 ก็เป็นรอบของ

นิสสัน จะว่าไปแล้วแต่ละแบรนด์สำาหรับรถระดับ
เดียวกันมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป สุดท้ายแล้วขึ้น
อยูก่บัลกูค้าว่าจะช่ืนชอบแบบไหน สำาหรบัเราแล้ว
โตโยต้ายังคงความอนุรักษ์นิยมในแนวทางของ
ตนเอง ส่วนฮอนด้าโดดเด่นด้วยความลำา้สมัยและ
รูปโฉมที่ลงตัว เทียน่าโฉมนี้ใครบางคนกล่าวว่า
เหมือนกับ Slyphy ภาคขยายตัว แต่กระนั้นก็ตาม
ภาพรวมมีความลงตัวและดูดีกว่ารุ ่นที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะภายในห้องโดยสารเทียน่าใหม่ทำาได้
ลงตัวงดงาม สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับความชื่นชอบ
ของแต่ละคน

NISSAN TEANA
คุ้มราคาอย่างแท้จริง

สำาหรับใครที่ชอบรถยนต์
ที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

สนใจ New Nissan Teana
ติดต่อฝ่ายการตลาด
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
โทร. 0 2290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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“นสิสนั จูค๊” ในงานมอเตอร์ เอก็ซ์โป ครัง้ที ่30 สามารถ
ทำายอดจองได้สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยจำานวน 
1,969 คัน รูปโฉมของจู ๊คมาโฉบเฉี่ยวไม่ซำ้าใคร 
บางคนอาจจะไม่ชอบ แต่ถ้าชอบแล้วเป็นอะไรทีถ่กูใจ
ในความเป็นตัวของตัวเองในแบบจู๊คอย่างไม่ต้อง
สงสัย จู๊คสีแดงมาถึงเราในเช้าวันที่อากาศดี เราเลือก
นำามันไปวิ่งทางไกล เครื่องยนต์ 1,600 ซีซี กับขนาด
ตวัของจูค๊ถอืว่าไม่เลก็ไม่ใหญ่ หากเลอืกใช้ฟังก์ชัน่ขบั
แบบ Eco อตัราเร่งไม่หวอืหวา แต่ในเมอืงทีก่ารจราจร
หนาแน่นถือว่ารับได้ แต่พอออกต่างจังหวัดมีทางตรง
ยาวๆ กับโหมด Spor t  อัตราเร ่ งและความ
กระฉับกระเฉงก็ปรากฏกายขึ้น แม้จะไม่มากอย่างที่
หลายคนอยากได้แต่กับเคร่ืองยนต์1,600 ซีซี เราก็
สามารถสนุกสนานกับการขับจู๊คได้เป็นอย่างดี

ก่อนหน้านี้บริษัทนำาเข้ารถยนต์อิสระเคยนำา
จู๊คเข้ามาทำาตลาด ราคาขายนับว่าสูงไม่เบา นิสสัน
ประเทศไทยเปิดราคาจู๊คที่แปดแสนต้นๆ ถือว่าได้ใจ
คนรุ่นใหม่ จู๊คจัดได้ว่าเป็นรถขนาดเล็กไม่เหมาะกับ
ครอบครัวใหญ่ ที่นั่งตอนหลังค่อนข้างแคบ เบาะหลัง
พบัเกบ็ไดเ้พือ่ขยายพืน้ทีเ่กบ็สมัภาระ สำาหรบัหนุม่สาว
ทีย่งัไมม่คีรอบครวั หรอืใครทีก่ำาลงัมองหารถคนัทีส่อง
ของบ้านดูจะเหมาะกับจู๊ค

คันที่เรานำามาทดสอบเป็นสีแดง ภายใน
ห้องโดยสารสปอร์ตตกแต่งด้วยโทนสีดำา-
แดง   แผงหน้าปัดทรงกลมพร้อมมาตรวัด
ขนาดใหญ่ แผงคอนโซลกลางและแผงข้างประตู
โทนสีแดง เบาะนั่งทรงสปอร์ตดีไซน์พิเศษบุหนัง
สีดำาเดินด้ายแดงเร้าอารมณ์สปอร์ต

ฟังก์ชั่นการขับขี่ (Drive Mode) ที่เลือกได้ 
3 รูปแบบ ซึ่งผสานการทำางานโดยอัตโนมัติของ
ระบบปรบัอากาศ และการปรบัลิน้ปีกผเีสือ้ทีเ่ปิด
ใหอ้ากาศเขา้สูเ่ครือ่งยนต ์ควบคูก่บัการปรบัรอบ
การทำางานของระบบเกียร์ CVT ให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการขับขี่ที่เลือก

โหมดการขับขี่แบบปกติ (Normal Mode) 
สำาหรับการขับขี่ในชีวิตประจำาวัน ซึ่งเน้นให้
สอดคล้องกับการจราจรในเมือง

โหมดการขับขี่แบบสปอร์ต (Sport Mode) 
เน้นขับสนุกเต็มสปีด เร่งแซงได้รวดเร็วทันใจ
ลิ้นปีกผีเสื้อจะเปิดให้อากาศเข้าสู่เครื่องยนต์
เพิ่มขึ้น พร้อมดึงรอบการทำางานของระบบเกียร์ 

CVT ให้สูงขึ้น ทั้งคันเร่งและเกียร์จึงให้การตอบสนองที่รวดเร็ว
มากขึ้น

โหมดการขบัขีแ่บบประหยดั (Eco Mode) ช่วยลดอตัราการใช้
เชื้อเพลิง เมื่อเทียบกับโหมดการขับขี่แบบปกติ โดยลิ้นปีกผีเสื้อจะ
เปิดให้อากาศเข้าสูเ่ครือ่งยนต์น้อยลง และรกัษารอบการทำางานของ
ระบบเกียร์ CVT ให้อยู่ในระดับปกติ พร้อมกับลดภาระการทำางาน
ของระบบปรับอากาศ A/C โดยรักษาอุณหภูมิให้อยู ่ในระดับ
พอเหมาะและเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของอากาศ เพื่อประหยัด
พลังงาน เมื่อเลือกใช้โหมดนี้จะรู้สึกอึดอัดกับอัตราเร่งที่หายไป แต่
ก็ชดเชยกับอัตราสิ้นเปลืองนำ้ามันที่ลดน้อยลง

นิสสัน จู๊ค (Nissan Juke) ใช้เครื่องยนต์ HR16 ขนาด 
1,600 ซีซี 4 สูบ 16 วาล์ว มาพร้อมระบบหัวฉีดคู่ (Dual Injector 
System) ผสานกับระบบวาล์วแปรผันคู่ Twin C-VTC สมรรถนะ
เครือ่งยนตใ์หแ้รงบดิสงูสดุที ่154 นวิตนั-เมตร ที ่4,000 รอบตอ่นาท ี
กำาลังสูงสุด 116 แรงม้า ที่ 5,600 รอบต่อนาที

หนึ่งวันที่เราครอบครองจู๊ค นับได้ว่าเป็นรถที่ขับสนุกใช้ได้ 
แต่ไมถ่งึกบัจ๊ีดจ๊าด สำาหรบัคนรุน่ใหม ่เรือ่งนีค้งไมใ่ชส่ิง่ทีต่อ้งกงัวล
หากอยากขบัจูค๊ เพราะเชือ่ไดว้า่ไมน่านเกนิรออปุกรณแ์ตง่ทัง้เสรมิ
หน้าตาและเสริมกำาลังเครื่องยนต์คงจะจัดทัพเข้าสู่ตลาดให้ได้
อัพเกรดอย่างแน่นอน

สนใจ Nissan Juke
ติดต่อฝ่ายการตลาด
บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
โทร. 0 2290 7575 ต่อ 102, 423, 456
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ไม่ว่าพลังงานนำ้ามันเชื้อเพลิงหยดสุดท้ายจะหมด
จากโลกไปเมื่อใด จะช้าหรือเร็ว สำาหรับบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์แล้ว สิง่นีเ้ป็นเพยีงองค์ประกอบหนึง่ของการเร่ง
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่ต้องใช้นำ้ามันให้น้อยที่สุด 
หรือไม่ใช้เลย เพราะการที่จะให้มีรถยนต์ท่ีใช้พลังงานท่ี
น้อยทีส่ดุถือเป็นเป้าหมายหลกัของการพฒันายานยนต์
ในอนาคต

ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30 ที่ผ่านไปเมื่อสิ้นปี 2556 
ใครที่แวะเวียนไปชมบูธรถยนต์ฮุนได คงเห็นรถต้นแบบสีขาวที่
แสดงอยู ่กลางบูธ นั่นคือผลิตผลของการพัฒนายานยนต์ที่ใช้
พลังงานอื่นๆ ที่ไม่ต้องพึ่งพานำ้ามันเชื้อเพลิง

มันคือ Hyundai HND-6 หรือ บลูสแควร์ เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่
ใช้พลงังานจาก “ไฮโดรเจน” ขบัเคลือ่นด้วยพลงัไฟฟา้ “ฟวิเอลเซล” 
(fuel cell)  ให้แรงม้าสูงสุดถึง 90kw  แต่เปรียบความสิ้นเปลือง 
เชื้อเพลิงเทียบเท่ากับระดับ 34.9 กม/ลิตร ภายนอกได้รับการ
ออกแบบใหม้คีวามเป็นสปอรต์ ผสมผสานความเปน็อนาคต ภายใต้
แนวคดิ Fluidic Sculpture Design อนัมชีือ่เสยีงและเปน็เอกลกัษณ์
เฉพาะจากฮุนได 

Hyundai HND-6   จัดว่าเป็นรถมีความงดงามที่แฝงไว้
ด้วยประโยชน์ใช้สอยในการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นทัศนวิสัยใน
การขับขี่ หรือขนาดความสบายของห้องโดยสาร รวมถึงอุปกรณ์
ที่ทันสมัย อาทิ จอ  LED  หน้า-หลังแสดงข้อความและกราฟฟิก, 
แผงหน้าปัดทันสมัย  TOLED  แสดงผลแบบเรืองแสง และกระจก
มองข้างแบบเดิมๆ ที่ถูกทดแทนด้วยกล้องจับภาพรอบด้าน และ
กล้องบนหลังคาเพื่อให้ทัศนวิสัยการขับขี่ที่เหนือชั้นสมกับความ
เป็นรถยนต์แห่งอนาคต

ฮนุไดนบัเปน็แบรนดผ์ูน้ำาของโลกทีผ่ลติรถยนตท์ีใ่ชไ้ฮโดรเจน
เป็นเช้ือเพลิงในระดับอุตสาหกรรม โดยเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีนี้มา
ตั้งแต่ปี 1998  ในปัจจุบันฮุนไดได้นำาเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน
มาใช้จริงแล้วในรุ่น ix35 Fuel Cell    จำานวน  15  คันแรกในเมือง 
โคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และมีเป้าหมายผลิตรถล็อตแรก
เพื่อยืนยันศักยภาพของเทคโนโลยีจำานวน 1,000 คัน เพื่อส่งให้กับ
หน่วยงานรัฐและเอกชนใช้ในประเทศเกาหลีภายในปี 2015

เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ไม่เพยีงแค่นัน้ ในเรือ่งต้นทนุเมือ่สนิค้าได้รบัความนยิมกท็ำาให้มกีาร
ผลติทีม่ากขึน้เพือ่ตอบสนองความต้องการ ส่งผลต่อต้นทนุการผลิต
ที่ตำ่าลง นั่นหมายถึงราคาที่ถูกลงหรือไม่ก็ได้เทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
ราคาเท่าเดิม ตัวอย่างรถไฮบริด เมื่อก่อนพรีอุสราคาขายกันคันละ 
2-3 ล้านบาท ตอนนี้เหลือเพียงหลักล้านเศษๆ หรือแม้แต่รถไฮบริด
ของฮอนด้า แจ๊ซ ราคาตำ่ากว่าล้าน ทำาให้ผู้บริโภคสามารถเอื้อมถึง
เทคโลโยลีลำ้าสมัยได้ง่ายขึ้น

เพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้ เราคงมีโอกาสได้ใช้รถยนต์
เทคโนโลยพีลงังานทางเลอืกอืน่ๆ อยา่งไฮโดรเจนกเ็ป็นไปได้ เพราะ
ทุกวันนี้โลกเราหมุนเร็วขึ้นมาก

พลังงานจากไฮโดรเจน
บลูสแควร์

เรื่อง:Eddy



Feature 14 15

ฝงูปลาตัวเลก็ๆ ทีห่นกัรวมกนัหลายตันนีจ้ะอพยพตามกระแสนำา้เยน็ทีไ่หลขึน้เหนอื เคลือ่นที่
ผ่านแนวชายฝั่งของเมือง East London ไปจนถึงเมือง Port St.johns หากเรามองผ่านมุมมองจาก
ทางอากาศ จะเห็นสายชีวิตของพวกมันอพยพกันมาเป็นสีดำายาวต่อเนื่องนับสิบกิโลเมตร เกิดเป็น
ภาพที่น่าอัศจรรย์

เราเริ่มต้นจาก East London เพื่อขึ้นเรือซึ่งเป็นเรือให้บริการแบบ Live on board ที่สามารถ
นอนบนเรือได้เลย แตกต่างจากในสมัยก่อนที่ต้องออกเรือยางลำาเล็กๆ วิ่งฝ่าคลื่นที่รุนแรงออกไป 
คลื่นที่ว่านี่รุนแรงและไม่เคยขาดระลอกคลื่น  แต่ละลูกสูงเป็นเมตรแต่เป็นความสูงปกติของคลื่น
ที่นี่ เรือเป็นดีไซน์แบบ Catamaran คือมีท้องเรือซ้ายขวา ตรงกลางจะลอยพ้นผิวนำ้า ที่นอนอยู่ทาง
ซ้ายขวา ส่วนโถงตรงกลางที่ลอยนำ้านั้นเป็นห้องส่วนกลางใช้นั่งเล่นอินเตอร์เน็ตและทานอาหาร

อากาศที่ South Africa ค่อนข้างหนาวและแปรปรวน บางครั้งหนาวจัดและมักมีพายุ
ผ่านมาทาง แหลม Good hope แต่เดิมมีชื่อว่า cape of storm สำาหรับ South Africa ว่ากันว่ามี
การพยากรณ์อากาศที่ชัดเจนมาก เมื่อไหร่ที่แจ้งว่าพายุมาเรือทุกลำาจะเบนหัวกลับเข้าฝั่งทันที เรือ
ที่จอดอยู่ที่ท่าก็จะไม่มีทางออกมาเด็ดขาด

รอบของพายุมาทีหนึ่งก็จะกินเวลาวันสองวันก่อนผ่านพ้นไป มองในแง่ดีเราจะได้มีโอกาส
ขึ้นไปดูบ้านดูเมืองและวิถีชีวิตของคนที่นี่บ้างในเวลาที่พายุผ่านมา

วันแรกที่ East London ท้องฟ้าสดใสแทบจะไม่มีเมฆ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี เราทยอยขนของ
ลงเรือ ซึ่งนับจากนี้เราต้องกินนอนบนเรือไปอีกร่วมอาทิตย์ เราออกจาก East London เพื่อขึ้นไป
ทาง Port St.Johns ตามเส้นทางอพยพของปลาซาดีน ระหว่างทางเราได้พบนก Gannet หนึ่งใน
สัตว์ที่ติดตามฝูง Sardine run แต่ก็ยังพบเพียงไม่กี่ตัว ช่วงก่อนหมดแสงของวันแรกเราได้เจอวาฬ
หลังค่อมหลายตัว ในแต่ละครั้งที่เรือแล่นขนานไปกับทิศการเดินทางของพวกมัน สิ่งที่เราแต่ละคน
จดจ่อคอื ละอองนำา้ทีว่าฬพ่นขึน้มาเมือ่หายใจ และแต่ละครัง้ทีม่นัพ่นนำา้ออกมากเ็รยีกเสียงชัตเตอร์
จากกล้องได้ทุกครั้งไป

ดนิแดนแหง่สรรพสัตว์
South Africa

ตะลุย
South Africa เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติน่าสนใจ ทั้งบนบก

และใต้นำ้า เรียกได้ว่าครบรสตั้งแต่ซาฟารีสบายๆ จนถึงดำานำ้า
พบประสบการณ์แปลกใหม่ ผมได้มีโอกาสร่วมทีมกับทีมงานโลกโสภา เพื่อไป

ตามไล่ล่าบันทึกภาพปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีชื่อว่า Sardine Run 
ที่จะเกิดขึ้นที่บริเวณชายฝั่ง Eastern Cape 

บารมี เต็มบุญเกียรติ เรื่อง/ภาพ
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วาฬมีทั้งที่เข้ามาใกล้ๆ และมีที่เห็นอยู่ลิบๆ ลมหายใจที่
ถูกพ่นออกมาต้องแสงยามเย็นโดยมีฉากหลังเป็นแนว
หน้าผาของ Port St.Johns สวยงาม คือภาพประทับใจ
ในวันแรก วันต่อมาเราได้เห็นฝูงนกมากขึ้น ภาพ action 
ของนก Gannet จะเป็นตัวบ่งบอกว่าใต้ผืนนำ้านั้นมี
ปริมาณปลาหนาแน่นได้อย่างดี ภาพของพวกมันท่ี
พร้อมใจกนัปักหวัพุง่ลงไปจบัปลาด้วยความเรว็กว่า 100 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง เราเห็นภาพนี้หลายครั้งหลายครา 
ทว่าเราก็ไม่อาจโดดลงนำ้าไปได้ ด้วยเหตุผลของความ
ปลอดภัย ทัศนวิสัยใต้นำ้าขุ ่นจนอาจทำาให้เราได้รับ
อันตรายทั้งจากนกที่พุ่งมาจากผิวนำ้าหรือฉลามที่เข้างับ 
Bait ball เพราะทั้งสองกรณีก็เคยมีคนประสบเคราะห์ 
มาแล้ว พวกมันสามารถพุ่งลงไปได้ลึกถึง 10 เมตร และ
ยงัคงว่ายต่อไปได้อกีจนถงึระดบัที ่20 เมตร และในข้อมลู
บางแหล่งกบ็อกว่าลงไปได้ลกึถงึ 30 เมตรเลยทเีดยีว โชค
ในการได้ภาพ Sardine run นอกจากการจะเจอ Bait ball 
ทีใ่หญ่พอ โชคและดวงทีจ่ะได้ภาพดีๆ  จงึอยูท่ีส่ภาพของ
นำ้าเบื้องล่างด้วยว่าจะพอทำางานได้ด้วยความปลอดภัย
หรือเปล่า เราเลยได้แต่นั่งมองฝูงนกทยอยปักหัวลง
ล่าปลาตัวแล้วตัวเล่า 

ทุกอย่างต้องมีการซ้อม เม่ือไปถึงจุดที่นำ้าใส
ลดีเดอร์ให้เราแต่งตวัเพือ่ลงไปซ้อมในนำา้ เพราะว่านำา้เยน็
มาก บางคนใส่ดรายสูท บางคนใส่เวทสูทหลายๆ ชั้น
ทำาให้เคลื่อนตัวไม่สะดวก อีกทั้งให้ลงไปชินกับความ
หนาวเย็นของนำ้าและชินกับอุปกรณ์ เราลงไปลอยคอไม่
นานนกักม็โีลมาขีเ้ล่นแวะเข้ามาเหมอืนทกัทาย นำา้ตรงนี้
จะว่าใสก็ไม่เชิงเพราะเห็นแค่ไม่กี่เมตรและเย็นมากๆ 
กลับขึ้นมาเราต้องหาผ้าแห้งและรีบเปลี่ยนเสื้อเพื่อ
ควบคมุความร้อนในร่างกาย ช่วงเยน็โลมาฝงูใหญ่เคลือ่น
ขบวนมานับสิบพวกมันช่วยกันว่ายต้อนเพื่อให้ปลารวม
กันเป็นกลุ่มจะได้ง่ายต่อการล่า ใต้นำ้าขุ่นมัวที่เรามองไม่
เห็น ปลาฝูงใหญ่ค่อยๆ ลดจำานวนลง ยังดีที่วันนี้ฝูงโลมา
มากระโดดเล่นข้างๆ เรอื และว่ายเล่นไล่ประลองความเรว็
กับเรือไปจนพระอาทิตย์หมดแสง ไม่ว่าจะอยู่ในอากาศ
หรอืในนำา้พวกมนัน่ารกัเสมอ ผ่านมาไม่กีว่นักม็พียากรณ์
อากาศว่าพายุจะเข้า เราเลยต้องหันหัวเรือกลับขึ้นไป
เที่ยวบนฝั่งแทน 

หนึ่งวันท่ีเรือเทียบท่า เราออกตระเวนไปตาม
บ้านเมืองซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเขา ถนนลัดเลาะ
กลับลงไปตามชายหาดต่างๆ ทำาให้เราได้เห็นคลื่น
ลูกใหญ่ๆ เต็มตา คลื่นแต่ละระลอกมีขนาดเมตรกว่าๆ 
บางครั้งม้วนตัวเป็นวงกลม ดูสวยงามและน่ากลัว
ไปพรอ้มๆ กนั หลายๆ ชายหาดทีน่ีจึ่งเตม็ไปดว้ยนกัเซริฟ์
บอร์ดและนักเล่นเรือใบ ที่ถูกดึงดูดให้มาที่นี่ด้วยลมแรง
และคลื่นม้วน

พอพายุผ่านพ้นถึงได้กลับมาลงเรืออีกครั้ง คราวนี้แม้ว่า
จะยังลงดำาไม่ได้เพราะนำ้าขุ่นมาก มองเห็นแค่เมตรสอง
เมตร  โชคเป็นของพวกเรา เพราะเยน็วนัหนึง่วาฬกระโดด
ข้ึนมาท้ังตัวใกล้ๆ กับหัวเรือ เม็ดนำ้าท่ีกระเด็นในอากาศ
ต้องแสงแดดเกิดเป็นแสงสะท้อนพร้อมเสียงของวาฬ
หลังค่อมตัวมหึมาท่ีตกลงสู่ผืนนำ้า วันถัดมาบนผืนนำ้า
เวิง้ว้างเรอืเราต้องคอยตามหาฝงูนกเพือ่ตามหาฝงูซาดนี 
รันแต่วันน้ีเราเจอวาฬหลังค่อมตัวหน่ึงท่ีกระโดดไม่หยุด 
โดดให้เราดูอย่างจุใจ เรือเราตามไปอย่างห่างๆ และอยู่
ในทิศตามหลัง วาฬกระโดดขึ้นแต่ละครั้งเสียงชัตเตอร์
กล้องทีม่อียูน่บัสบิประสานเสยีงกนัระงม ไกด์ทีพ่าเราไป
ยงัแปลกใจ เพราะปกตเิขาไม่เคยเหน็มนัโดดบ่อยเหมอืน
กบัครัง้นี ้แม้โชคใต้นำา้อาจไม่ดนีกั แต่ธรรมชาตกิท็ดแทน
บางอย่างมาให้

อีกวันเราออกเรือไปได้ไม่ไกลก็มีฝูงโลมาเข้ามา
ต้อนซาดีน ลีดเดอร์ตัดสินใจให้เราลองลงไปสน็อกเกิ้ลดู 
ทุกคนรีบแต่งตัวโดดลงนำ้าไปตามๆ กัน พอลงไปได้
ไม่นาน หลายๆ คนก็เริ่มเวียนหัวเพราะคลื่นยังคงสูงราว
เมตรถึงสองเมตรแต่ก็โชคดีที่โลมานับสิบว่ายผ่าน
กลางวงกลุ่มเรา พวกมันไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่ พยายาม
แต่จะไล่จับปลาซาดีน แต่ฝูงซาดีนอยู่ลึกเกินกว่าจะดำา
ตามลงไปถ่าย ในนำ้าผมได้ยินเสียงโลมาร้องชัดเจน เรา
เห็นพวกมันค่อยๆ ต้อนปลาที่ไหลเป็นสายอยู่เบื้องล่าง 
ตัวไหนที่แตกแถวหนีออกมาก็มักจะโดนพวกมันพุ่งเข้า
จับกินด้วยความรวดเร็ว ที่นี่เรายังเห็นฉลามสองตัวที่
วนเวียนขึ้นมาจนถึงนำ้าตื้น แม้นำ้าจะเย็นถึง 14 องศา แต่
วินาทีนั้น ภาพที่เห็นตรงหน้ามันทำาให้ลืมทุกอย่าง จน
โลมาเริ่มกลับลงลึก เราถึงตัดสินใจกลับขึ้นเรือ 

วนัต่อมาเราต้องกลับฝ่ังอกีครัง้เพราะมพีายเุข้าอกี 
วันน้ีเราเลยตัดสินใจไปน่ังรถเพื่อตะลุยทุ่งซาฟารีกว้าง 
เราไปดูสัตวก์นัท่ี Inkwenkwezi Private Game Reserve  
ที่นั่นเราได้ตื่นตากับช้างป่าตัวใหญ่ นกหลากชนิดและ
แอนทโีลปทัง้หลาย ไฮไลทท์ีน่ีค่อืสงิโตเผอืก ซึง่มอียูเ่พยีง
ไมก่ีต่วั และเราโชคดไีปทนัรอบอาหารเลยไดไ้ปนัง่จอดรถ
ดูใกล้ๆ ระยะห่างแค่ราวๆ ไม่เกินยี่สิบก้าวเดิน  เสียงกัด
กระดูกดังได้ยินชัดจนรู้สึกเสียวๆ อยู่เหมือนกัน

ต่อจากน้ีเราต้องแบ่งออกเป็นสองทีม หน่ึงทีมลงไป
ตามล่าภาพฉลามขาวกระโดด ฉลามเจ็ดเหงือก เกาะ
แมวนำ้า ที่เมือง Simon’s town ที่อยู่ใกล้ๆ Cape Town 
ส่วนอีกทีมยังคงปักหลักตามล่าภาพซาดีนรันใต้นำ้าต่อ
บนเรือลำาเดิม

Simon’s town เป็นเมืองท่องเที่ยวน่ารักๆ มีร้าน
อาหารและร้านเบเกอรี่น่านั่งหลายแห่ง เมืองไม่ใหญ่นัก  
เราเริ่มด้วยการดำานำ้ากับแมวนำ้าในไดฟ์แรก น่ังเรือออก
ไปไม่นาน แมวนำ้าอยู่กันบนเกาะหินเปล่าๆ มองไปเห็น
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แมวนำ้านับร้อยอยู่บนนั้น พอลงนำ้าได้ไม่นานพวกมันก็
ว่ายมาดูเราอย่างใกล้ชิด แม้จะน่ารัก แต่พอเจ้า
ตัวใหญ่เข้ามาใกล้ๆ นี่ก็มีเสียวเหมือนกัน ไดฟ์ที่สอง
เราตามถ่ายฉลาม Cow Shark ฉลามดึกดำาบรรพ์
ที่ยังมีชีวิตอยู่ Cow Shark เป็นอีกหนึ่ง
ฉลามทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุซึง่ยงัมชีวีติอยูบ่น
โลกใบนี้ นักวิทยาศาสตร์บอกว่า
มันมีกระดูกคล้ายคลึงกับฉลาม
พวกที่สูญพันธุ ์ไปนานแล้ว มี
เพียงบางส่วนที่ดูเป็นฉลามรุ่น
ปัจจบุนั ระบบขบัถ่ายและระบบ
ย่อยอาหารยังไม่มีวิวัฒนาการ 
ภายนอกลักษณะเด่นคือ ไม่มี
ครีบด้านบนเหมือนฉลามอื่นๆ มี
ลักษณะเด่นที่สำาคัญแตกต่างจาก
ฉลามอื่นคือ เหงือกทั้ง 7 เรียงกัน ในขณะที่
ชนิดอื่นๆ มีเพียง 5 อัน ฉลาม Cow Shark กับป่า
เคลป์ เป็นไดฟ์ไซส์เดียวในโลกและใน Simon’s town 
ที่พบพวกมันได้ทั้งปี เป็นฉลามที่ยังมีข ้อมูลทาง
ชีววิทยาน้อยมาก หน้าตามันไม่โหดและนิสัยไม่ดุ 
สามารถดำานำ้าเจอได้แบบใกล้ๆ แต่นำ้าขุ่นและหนาว
เย็นมากๆ เวลาที่เราแหวกว่ายไปตามดงสาหร่ายผืน
ยักษ์ได้อารมณ์ตื่นเต้นและลึกลับ 

ปิดท้ายเราดำา Cage Diving คือดำาในกรงเพื่อดู
นักล่าแห่งห้วงนำ้าสีคราม กรงก็ดีไซน์ไว้สำาหรับฝรั่งที่
แขนขายาว เจอเราไซส์เอเชียเข้าไปลำาบากลำาบน
เพราะขาไม่ถงึพืน้ต้องใช้วธิยีนัขาแบบนกัปีนผา เอาขา
ถีบช่องกรงไว้ แล้วเอาเอวดันกรงด้านหลัง เสียวๆ 
ตรงขาที่แพลมออกไปนอกกรง นำ้าก็โยนไปโยนมา 
คลื่นราวๆ ครึ่ งถึ งหนึ่ ง เมตรสลับกันถาโถมมา
ไม่ขาดสาย พอฉลามใกล้เข้ามาทางสตาฟจะเคาะกรง
และตะโกนบอกว่ามาจากทางไหน ดำาลงไปทีก็สำาลัก
นำ้าที่ทั้งเค็มทั้งคาว เพราะคลื่นม้วนนำ้าเข้าสน็อกเกิ้ล 
อย่างต่อเนื่อง ที่สำาคัญเป็นนำ้าคาวปลาที่เหม็นโคตรๆ 
เลย บางจังหวะมีฉลามรุ่นตัวเล็กๆ พุ่งมากระแทกกรง
ตรงขาผม เล็กๆ นี่ก็ราวๆ 2 เมตร แต่มีตัวใหญ่เข้ามา
วนเวยีน ทีเ่หน็ใหญ่สดุใหญ่ราว 4.5 เมตร ร่างใหญ่ยกัษ์
สะกดทุกสายตาให้มองตาม เรียกว่าดำาลงไปแต่ละที
ไม่อยากจะโผล่ขึ้นมาเลย สง่างามและน่าเกรงขา
มมากๆ นำ้านั้นขุ่นทั้งโดยธรรมชาติและจากเศษปลา
และเลือดปลาที่ใช้ล่อฉลามทำาให้ภาพตรงหน้าพร่า
เลือน แต่มันยิ่งทำาให้ได้ลุ้นว่าฉลามขาวจะโผล่มาจาก
ทางไหน สนุกไปอีกแบบ

ที่ Simon’s town สภาพอากาศเหมือนกับทาง 
East London ที่นี่มีพายุแวะเวียนผ่านมาเรื่อยๆ หลัง
จากนัน้เราได้ลงดำานำา้ซำา้ทีน่ีอ่กีหลายครัง้ บางวนันำา้ใส

เห็นฉลามเจ็ดเหงือกแต่ไกล แต่กับบางวันนำ้าขุ่นจน
มองแทบไม่เห็น พอเจอฉลามอีกทีแทบจะชนกัน ดีที่
มันไม่ดุ ไม่งั้นคงกลายเป็นอาหารฉลามไปแล้ว พายุที่

เข้ามาแม้ผ่านไปแต่ยังคงทิ้งนำ้าที่ขุ ่นไว้ 
และคลื่นใหญ่อีกราวสองสามวัน 

เวลาเรือออกไม่ได้ จากที่พักเดิน
ไปไม่ไกลราวๆ ครึง่ชัว่โมงเป็น  

Bounder Beach ที่อยู่ของ 
African Penguin มาอยูท่ีน่ี่
ราวๆ อาทิตย์ เวลาเรือออก
ไม่ได้ผมแวะมาดูพวกมัน
ถึงสามสี่ครั้ง มันน่ารักเสีย

ขนาดนี ้บางทไีม่ได้ถ่ายรปู ก็
สนุกกับการนั่งดูพวกมัน ถ้า

ใครมีโอกาสไปดูเพนกวิน ผม
แนะนำาให้ไปช่วงสักบ่ายสามอยู่ยาว

ให้ถึงห้าโมง คุณจะได้เห็นพาเหรดเพนกวิน
เดินขึ้นจากนำ้าเป็นแถวๆ 

หนึ่งในสิ่งที่ตั้งใจมาคือ ภาพฉลามขาวกระโดด  
เราต้องตืน่ตห้ีา รบีออกเรอืตอนหกโมงกว่าๆ เพือ่ให้ทนั
ไปเกาะแมวนำ้าในช่วงเวลาที่ฉลามขาวเข้ามาไล่ล่า 
คลื่นและลมยังแรงเหมือนเดิม ไปถึงไม่นาน ระหว่าง
เรือสาวทุ่นมาผูกมีเสียงตะโกนโวยวาย มองไปเห็น
ฉลามกำาลังตกลงสู่ผืนนำ้า นำ้ากระจาย อย่าว่าแต่จะคิด
ถ่ายเลย แค่มองยังไม่ทัน เรือยังจอดไม่เสร็จดี แสงยัง
น้อย ระหว่างที่ทุกคนสนใจที่หัวเรือ ทางด้านท้ายผม
มองไปเห็นกระโดงหลังกรีดนำ้าข้ึนมา ผมตะโกนบอก
ทุกคน ยังไม่ทันไรฉลามก็กระโจนขึ้นมาชูทแมวนำ้า 
กล้องในมอืทำางานอย่างแม่นยำาลัน่ชตัเตอร์ไปชดุใหญ่ 
แสงยงัเช้าอยู ่ผนืนำา้เป็นสชีมพมู่วง เวลาจากวนิาทนีัน้
ผ่านพ้นไปอีกสี่ชั่วโมง ฉลามไม่โดดอีกเลย งาน
ถ่ายภาพธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้ คาดเดายาก เพราะ
ฉะนั้นยิ่งกลับไปมากก็ยิ่งมีโอกาสมาก 

ที่ Simon’s town เวลาพายุเข้าบนบกมีอะไร
ให้เที่ยวมากกว่าทางด้าน East London เราเลือกไป
ดูภูเขา Signal Hill  ยอดเขาขึ้นชื่อของ Cape Town 
จอดรถได้ไม่นาน เจ้านก Guinea fowl ที่พบเห็นได้
ทั่วไปตามสวนสาธารณะ ตัวใหญ่และเช่ือง ก็เดิน
ผ่านหน้าไป ผู้คนนิยมขับรถขึ้นมาที่นี่เพ่ือดูอาทิตย์
อัสดง เป็นวิวมุมกว้างที่เห็นท้องทะเล เมือง และ
ขุนเขา ผ่านไปร่วมสองอาทิตย์ในดินแดนไม่คุ้นชิน แต่
หลากหลายด้วยความงามทั้งจากธรรมชาติและจาก
ผูค้น โลกธรรมชาตทิีน่ีน่า่พศิวงและเชือ่มตอ่กบัวถิเีมอืง
ไดอ้ยา่งลงตวั นกัทอ่งเทีย่วจากทกุมมุโลกตา่งเดนิทาง
มาดว้ยจดุประสงคท์ีต่า่งกนัออกไป แตแ่นน่อนเมือ่เขา
กลบัไปสิง่ทีไ่ดจ้ากประเทศนีค้อืความประทบัใจไมรู่ล้มื
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คาราวานดนตรี 
คาราวานชีวิต 

ต้ังแต่เช้าขบวนรถหกล้อทยอยขบัเข้ามาจอดในลาน
กว้าง แต่ละคันต่างรู้ว่าตนเองจะต้องจอดตรงจุด
ไหน นี่นับเป็นระบบการเดินทางแบบวงดนตรีมือ
อาชพีขนานแท้ ไฮไลท์อยูท่ีร่ถหกล้อสองคนัทีจ่อด
ขนานอยู่ในแนวเดียวกัน ด้านท้ายของรถค่อยๆ 
ถูกยกขึ้นด้วยระบบไฮโดรลิก จากนั้นค่อยๆ 
กางปีกออกกลายสภาพเป็นเวทียกสูง เม่ือท้ัง
สองคันกางปีกออกเสร็จ แรงงานคนจะเข้าไป
ประกอบส่วนต่างๆ ของเวทีอีกเล็กน้อย ใช้เวลาไม่
นานเวทกีารแสดงกเ็สรจ็เรยีบร้อย การจดัการด้าน
อื่นๆ จึงค่อยๆ ทยอยเกิดขึ้น ไปจนบ่ายแก่ๆ ทุก
อย่างจงึเสรจ็สิน้ ทีเ่หลอืคงเป็นเพยีงแค่การอาบนำา้
แต่งตัวของบรรดานักเต้น นักแสดง นักร้อง และ
เตรียมพร้อมขึ้นเวทีตามคิวการแสดง นี่คือวง
ดนตรีเสียงอิสาน

(อ่านต่อที่หน้า 24)

เรื่อง / ภาพ :ทรงยศ
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หน้าซ้าย
ภาพชีวิตภายใวงดนตรีเสียงอิสาน ช่วงก่อน
และระหว่างการแสดง มีท้ังบรรยากาศการเตรียมตัว ความวุ่นวาย
และความสงบนิ่งวนเวียนอยู่รอบๆ เวทีการแสดง
หน้านี้
วิกรม กรมดิษฐ์ บนเวทีลูกทุ่งเสียงอิสาน

มนุษย์มีวิธีเรียนรู้โลก
หลากหลายแบบ อาทิ เรียนรู้ผ่านการลงมือทำา 

คอื ออกเดินทางแสวงหาประสบการณด์ว้ยตนเอง 
เรียนรู้จากการฟังผู้อื่นซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้เดินทาง 
แน่นอนว่าวิธีที่ง่ายลงทุนน้อยสุดวิธีหนึ่งคือ 

การเรียนรู้ผ่านการอ่าน  
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ขอบขอบคุณ

คุณวิกรม กรมดิษฐ์

มูลนิธิอมตะ

วงดนตรีเสียงอิสาน

คุณพันชนะ วัฒนเสถียร

คุณชื่นกมล ศรีสมโภชน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

On Art

ย้อนหลังไปหลายเดือนก่อน วิกรม กรมดิษฐ์ นักธุรกิจผู้ประสบความสำาเร็จในการสร้างนิคม
อุตสาหกรรมอมตะให้เป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ออกเดินทางด้วยคาราวานรถ 
Truck และ Bus ที่ดัดแปลงเป็นรถบ้านตระเวนไปในไซบีเรีย รัสเซีย คาซัคสถาน จีน พม่า ใช้เวลากว่า 
7 เดือน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ มากมาย เมื่อกลับถึงเมืองไทย วิกรม กรมดิษฐ์ได้ออกหนังสือชื่อ 
ชีวิตใหม่(2) บันทึกเล่าเรื่องการเดินทางของตนเอง อะไรจะเหมาะไปกว่าการมาร่วมการแสดงบนเวที
ของวงดนตรีนักเดินทางวงเสียงอิสาน เพื่อแนะนำาหนังสือชีวิตใหม่สู่นักอ่านระดับชาวบ้านให้ได้รับรู้
ข้อมูลใหม่ๆ ในห้วงเวลาที่โลกกำาลังจับตามองเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เราสามารถเรียกวงดนตรีเสียงอิสานว่ากองคาราวานได้อย่างไม่ขัดเขิน นักแสดงนับร้อยชีวิต ยัง
ไม่รวมทีมงานด้านเวที เสื้อผ้า คนขับรถ ช่างไฟ มีรถทั้งหมด 26 คัน รถบรรทุกยี่สิบคัน รถบัส 6 คัน ยัง
ไมน่บัรวมรถตูอ้กี ตระเวนไปทัว่ทกุหวัระแหงทีม่กีารจา้งงาน หนึง่ปวีงดนตรตีระเวนวิง่แสดงงานเจด็เดอืน
พักห้าเดือนในช่วงฤดูฝน เจ็ดเดือนเร่ิมต้นตั้งแต่รวมตัวกันซ้อมก่อนออกแสดง เมื่อพร้อมก็ออกเดินทาง
ตระเวนไปทั่ว บรรดาสมาชิกในวงต่างใช้เวลาเกือบเจ็ดเดือนกินอยู่หลับนอนใช้รถต่างบ้าน

ทั้งคาราวานของวิกรม กรมดิษฐ์ และคาราวานของ วงเสียงอิสาน โดยแม่นกน้อย อุไรวรรณ ต่าง
ใช้เวลาร่วมเจ็ดเดือนในการเดินทาง คนหนึ่งวนเวียนอยู่ในประเทศ คนหนึ่งตระเวนไปเกือบทั่วเอเชีย

หนุ่มสาวที่เดินหน้ามาสมัครเป็นสมาชิกวงดนตรีต่างหวงัอนาคตในวงการบันเทิง บางคนอาจชอบ
การไดโ้ลดแลน่อยูห่นา้แสงส ีมอืถอืไมคไ์ฟสอ่งหนา้ หรอืแมแ้ตก่ารสนกุสนานกบัการไดเ้ตน้ไดแ้สดงออก 
แน่นอนว่าแม่เหล็กเรียกแขกคือนักร้องรุ่นใหญ่ที่ชื่อ นกน้อย อุไรวรรณ ผู้ซึ่งโลดแล่นอยู่บนเวทีการแสดง
มาอย่างยาวนาน ทุกชีวิตในวงเสียงอิสานได้เปิดหูเปิดตา ได้เรียนรู้ชีวิตผ่านการเดินทางตระเวนแสดง

เมื่อวินาทีแรกที่โชว์เริ่มขึ้น ทุกชีวิตต่างเคลื่อนไหวสวมใส่เสื้อผ้าวิ่งออกไปหน้าเวทีโชว์สิ่งที่ฝึกซ้อม
มา จบเพลงวิ่งกลับลงมาเปลี่ยนเสื้อผ้าทดแทนด้วยเพื่อนออกไปหน้าเวที สลับกันวิ่งเข้าวิ่งออกเช่นนี้ไป
จนกว่าการแสดงของวันจะจบลง ฝ่ายจัดเก็บเข้ามาแทนที่เก็บข้าวของ นักแสดงล้างหน้าล้างตาเปลี่ยน
เสื้อผ้า จากนั้นก้าวขึ้นรถบัสออกเดินทางไปยังจุดหมายถัดไปเมื่อท้องฟ้าเริ่มสว่าง หลับใหลบนรถ ก่อน
ถึงจุดหมายปลายทางและวงจรชีวิตแบบเดิมก็เร่ิมต้นข้ึนอีกครั้ง ทุกคนทำามันด้วยความสนุก มีบ้างทำา
เพราะเป็นหน้าที่ บ้างทำาด้วยความรัก และสำาหรับบางคนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

ส่วนการเดินทางของวิกรม กรมดิษฐ์ แม้จะดูคล้ายเป็นการเดินทางส่วนตัว แต่ในอีกด้านหน่ึงคือ
การไปในฐานะตัวแทนของคนไทยประเทศไทย สมาชิกที่ร่วมเดินทางไปในการเดินทางอันยาวนานล้วน
เปน็คนไทย ไมว่า่จะเปน็คนขบัรถ ทมีประสานงาน ทมีงานโทรทศันท์ีต่ดิตามนำาเรือ่งราวของการเดนิทาง
สาระความรูท้ีไ่ดจ้ากการเดนิทางไปตามสถานทีต่า่งๆ การพบปะกบับคุคลสำาคญัหลากหลายสาขาอาชพี
ของแต่ละประเทศมาออกในรายการ “มองโลกแบบวิกรม” ทางช่องสาม

เมื่อการเดินทางไกลจบลง สิ่งที่บันทึกระหว่างการเดินทาง 7 เดือนได้ถูกรวบรวมเป็น Pocketbook 
ทีม่ชีือ่วา่ชวีติใหม(่2) มเีนือ้หาทีน่า่สนใจหลายบทหลายตอน ทำาใหเ้ราไดเ้หน็วิถิชีวีติในหลายประเทศของ
เอเชีย อาทิ ไซบีเรีย รัสเซีย คาซัคสถาน เวทีการแสดงของวงเสียงอิสานได้ถูกใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
แนะนำาหนงัสอืสูผู่อ้า่นตลาดใหม่ๆ  เพราะการอา่นเปน็สิง่สำาคญั ผูช้มทีม่าดกูารแสดงในคนืนัน้ซือ้หนงัสอื
ชีวิตใหม่(2) ในราคา 25 บาทเพื่อใช้เป็นบัตรเข้าชม หลังจากการแสดงจบลงทุกคนถือหนังสือกลับบ้าน
จะตอ้งมใีครสกัคนหนึง่หยบิมนัข้ึนมาเปดิอา่น นีเ่ปน็การเปดิตวัหนงัสอืทีแ่ปลกออกไปจากขนบเดมิๆ เพือ่
สง่ตอ่ประสบการณค์วามรูสู้ผู่ค้น  มนษุยม์วีธิเีรยีนรูโ้ลกหลากหลายแบบ อาทิ เรยีนรูผ่้านการลงมอืทำาคือ
ออกเดินทาง เรียนรู้จากการฟังผู้อ่ืนซ่ึงเป็นผู้รู้ ผู้ออกเดินทาง แน่นอนว่าวิธีท่ีง่ายท่ีลงทุนน้อยสุดวิธีหน่ึง
คือ การเรียนรู้ผ่านการอ่าน  

วงดนตรีเสียงอิสานนอกจากตระเวนเปิดการแสดงด้วยตนเอง ขายบัตรเข้าชมเหมือนคณะดนตรีเร่แล้ว ยังรับว่าจ้างไปเปิด
การแสดงตามที่ต่างๆ ด้วย / หนังสือชีวิตใหม่ (2) มีจำาหน่ายที่ 7 Eleven ทุกสาขา ราคา 25 บาท
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อันดับรถยนต์ท็อปคลาส
ที่ขับโดยเหล่านักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกชื่อดัง
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1. RANGE ROVER SPORT
ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ขับยานยนต์จาก
ทั่วสารทิศ สำาหรับ RANGE ROVER SPORT บิดาแห่ง
รถตระกูล SUV ทั้งความเร็ว ลูกเล่นมากมาย และรูป
ลกัษณ์สดุเท ่แถมยงัผลติใน Blighty ประเทศองักฤษนีเ่อง 
ถอืวา่เปน็อนัดบัหนึง่ทีคู่ค่วรจรงิๆ นกัเตะทีข่บัรถรุน่นี ้เชน่ 
Darren Bent (Aston Villa); Jon Obi Mikel, John Terry 
(both Chelsea); Scott Parker (Fulham); Luis Suarez 
(Liverpool); Ryan Giggs, Javier Hernandez, Wayne 
Rooney (all Man United); Jonjo Shelvey (Swansea 
City); Danny Rose (Tottenham Hotspur) 
Price: อาจสูงถึง 102,900 ปอนด์ Top speed: 140mph 
Power: 385bhp 
0-60mph: 7.2 secs
2. PORSCHE CAYENNE 
ขึ้นมาประจำาการอยู่ที่อันดับ 2 เป็นเวลา 2 ปีติดแล้ว
สำาหรับรถ SUV หน้าตาขึงขังที่ขนาดใหญ่ยักษ์ของมัน
กินที่ทั้งถนนและกินใจนักขับกระเป๋าหนักทั่วโลก อาจจะ
เป็นด้วยพลังขับเคลื่อนของเครื่องแบบ Turbo ของมันที่
เหล่าดาราพรีเมียร์ลีกปลื้มนักปลื้มหนา แต่ไม่ว่าจะด้วย

เหตุผลอะไรก็ตาม CAYENNE ก็ยังคงเป็น  PORSCHE รุ่น
ทีไ่ดร้บัความนยิมมากทีส่ดุในปจัจบุนั นกัเตะทีข่บัรถรุน่นนีมี้
ทั้ง Scott Parker (Fulham); Steven Gerrard, Kolo Toure 
(both Liverpool); Yaya Toure (Man City); Tom Cleverley, 
Patrice Evra, Robin van Persie, Chris Smalling (all Man 
United); Younes Kaboul (Tottenham Hotspur); Carlos 
Cuellar (Sunderland) 
Price:  อาจสูงถึง £90,790 
Top speed: 173 mph 
Power: 550 bhp 
0-60mph: 4.8 secs 
3. AUDI Q7 
รถสปอร์ตอย่าง R8 อาจเป็นหนึง่ใน Top Ten แต่เอาเข้าจรงิๆ 
แล้ว พ่อหนุ ่มหล่อลำ่าจากเยอรมันคนนี้ต่างหากที่เหล่า
ซปูเปอร์สตาร์พรเีมยีร์ลกีอยากเป็นเจ้าของ เราไม่เถยีงถ้าเป็น
เรื่องสมรรถนะและการใช้งานแล้ว Cayenne อาจจะคุ้มค่า
กว่า แต่บางคนกเ็ถยีงกลบัมาว่า ถ้าเรือ่งความหล่อแล้วล่ะก็
ยังไง Q7 ก็นำาหน้ากว่า พิสูจน์ได้จากรายชื่อนักเตะที่ขับ Q7 
ทั้งหลายเช่น Kieran Gibbs, Bacary Sagna (both 
Arsenal); Fernando Torres (Chelsea); Luis Nani, Rio 
Ferdinand (both Man United); Steven Nzonzi (Stoke 
City); Phil Bardsley (Sunderland); Mousa Dembele, 
Emmanuel Adebayor (both Tottenham Hotspur) Chris 
Brunt (West Brom)
Price: อาจสูงถึง £95,260 
Top speed: 155 mph 
Power: 500 bhp 
0-60mph: 5.5 secs
4. ASTON MARTIN DB9 
นับตั้งแต่ถูกปล่อยออกสู่ตลาดในปี 2004 สัตว์ประหลาด
สัญชาติอังกฤษตนนี้ก็กลายเป็นรถสุดโปรดของเหล่านัก
เตะช่ือดังไปโดยปริยาย ด้วยรูปลักษณ์เท่สุดๆ ที่มาพร้อม
กับความเร็วท็อปคลาส DB9 จึงครบเครื่องทั้งหน้าตาและ
สมรรถนะ นักเตะที่ขับ DB9 ก็เช่น Darren Bent (Aston 
Villa); Frank Lampard, Juan Mata, Fernando Torres 
(all Chelsea); Gareth Barry (Everton); Glen Johnson 
(Liverpool); James Milner (Man City); Peter Crouch, 
Matthew Etherington (both Stoke City); Jake Livermore 
(Tottenham Hotspur) 
Price: อาจสูงถึง £128,653 
Top speed: 190 mph 
Power: 470 bhp 
0-60mph: 4.6 secs

นัก เตะซูป เปอร์สตาร์กับยาน
ยนต์สุดหรูของพวกเขา Porsche, 
Ferrari, Lamborghini และอื่นๆ อีก
มากมาย ยนตรกรรมราคาแพงหูฉี่
มาพร้อมกับสถานะความเป็นนักเตะ
พรีเมียร์ลีกชื่อก้องโลก สถานภาพ 
รายได้ และ หน้าต่างติดฟิล์มดำามืด 
ทกุอยา่งทีว่่ามาลว้นเป็นสว่นหน่ึงของ
แพก็เกจความเปน็ดาราแขง้ทองทัง้สิน้

ถ้าอย่างนั้นแล้ว รถยนต์ยี่ห้อใด
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในมวลหมู่
นกัเตะแถวหนา้ทัง้หลาย ถา้วา่กนัดว้ย
เรื่องรถแล้ว Wayne Rooney, Luis 
Suarez หรือ Mesut Ozil ใครลอก
ใครกันแน่? แล้วมีใครบ้างที่ถูกเห็นขับ
รถหรูร่อนอยู่ในเขตชานเมือง Man-
chester แห่ง Wilmslow เราไปดูกัน!

เรียบเรียง : Tanakanya Changchaitum

ที่มา 
ถอดความจาก section sport www.dailymail.co.uk
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่
www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2438591/
which-car popular-premier-league-footballers.html
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5. BENTLEY CONTINENTAL 
ถา้มกีารจดัอนัดบัยานยนตย์ีห่อ้โปรดของดารานกัเตะพรเีมยีรล์กี
แล้ว ไม่ปรากฏว่ามี GT ติดอันดับล่ะก็ อันดับที่ว่าคงไม่สมบูรณ์
เปน็แนแ่ท ้จดัวา่เปน็ประชากรรถไฮโซของทีจ่อดรถสนามซอ้มทัว่
สหราชอาณาจักร นักเตะที่ขับ Continental มีทั้ง Samuel Eto’o, 
(Chelsea); Glen Johnson, Victor Moses, Martin Skrtel (all 
Liverpool); Gael Clichy, David Silva (both Man City); Wayne 
Rooney, Ashley Young (both Man United); Wes Brown 
(Sunderland); Jermain Defoe (Tottenham Hotspur) 
Price: อาจสูงถึง £ 132,150 
Top speed: 195 mph 
Power: 200 bhp 
0-60mph: 4.8 secs 
6. PORSCHE PANAMERA 
มาพร้อมกับความโฉบเฉ่ียวตามท่ีรถสปอร์ตสุดซิ่งควรจะมี แต่
พเิศษตรงทีม่ปีระตหูลงัแถมมาดว้ยสองบาน มปีระโยชนม์ากเวลา
ออกไปซ่าตามผับบาร์เวลากลางคืนโดยไม่ต้องยืนรอคิวให้เสีย
เวลา หรอืเอาไวข้บัไปซือ้ไกย่า่ง Nando หลงัซอ้มเสรจ็กย็งัเกเ๋ทไ่ด้
อยู ่นกัเตะทีข่บั Panamera มตีัง้แต ่Thomas Vermaelen (Arse-
nal); Romelu Lukaku (Chelsea); Steven Pienaar (Everton); 
Daniel Sturridge (Liverpool); Edin Dzeko, Vincent Kompany, 
Samir Nasri (both Man City); Guly Do Prado (Southampton) 
ไปจนถึง Robert Huth (Stoke City) 
Price: อาจสูงถึง £ 122,623 
Top speed: 188 mph 
Power: 430 bhp 
0-60mph: 6.8 secs 

7. FERRARI 458 
ถือว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียวสำาหรับหนุ่ม
แบดบอยอิตาเลียนรายนี้ เพราะเป็นหน้าใหม่ของ Top Ten 
ปี 2013 ที่มาแรงไม่น้อย เหล่าเซียนแห่ง Ferrari จัดการ
เฉือนท้ายงามๆ ออกเพื่อลดแรงต้านอากาศและทำาให้ 458 
Speciale ลูล่มกวา่เดมิและเปน็ Ferrari ทีว่ิง่ไดเ้รว็ทีส่ดุเทา่ที่
เคยมีมา  นักเตะผู้เป็นเจ้าของ 458 ก็เช่น Mathieu Flamini, 
Mesut Ozil, Theo Walcott, Jack Wilshere (all Arsenal); 
Frank Lampard, John Terry (both Chelsea); Micah 
Richards (Man City); Nani (Man United) 
Price: £169,545 
Top speed: 202 mph 
Bhp: 562 bhp 
0-60mph: 3.4 secs
8. LAMBORGHINI GALLARDO 
ปีนี้ม้าหนุ่มอิตาเลียนไต่อันดับขึ้นมาได้ดีกว่าเดิมสองอันดับ 
ไดใ้จเหลา่นกัเตะชัน้นำาไปเก๋ๆ  เท่ๆ  ทัง้ Gabriel Agbonlahor 
(Aston Villa); Ashley Cole (Chelsea); Patrice Evra, Rio 
Ferdinand, David de Gea, Luis Nani, Wayne Rooney 
(all Man United) รวมไปถึง Stephen Ireland (Stoke City) 
Price: อาจสูงถึง £149,990 
Top speed: 196mph 
Power: 520bhp 
0-60mph: 3.7 secs
9. AUDI R8 
ตกจากอันดับ 5 เมื่อปีที่แล้วลงมานิดหน่อย แต่ก็ยังรักษา
ตำาแหน่งใน Top Ten ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยรูปลักษณ์

โฉบเฉี่ยวและสุดยอดระบบเกียร์ที่ปรับความเร็วได้ถึง 6 ระดับ
อย่าง super six-speed gearbox ที่ยังสร้างความกระหึ่มให้กับ
เหล่านักเตะมาโชว์บนท้องถนนได้อย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็น 
Petr Cech (Chelsea); Tom Cleverley (Man United); Jose 
Fonte (Southampton); Aaron Ramsey, Theo Walcott (both 
Arsenal); Micah Richards, David Silva (both Man City) หรือ 
Kyle Walker (Tottenham Hotspur) 
Price: อาจสูงถึง £113,645 
Top speed: 186 mph 
Power: 500 bhp 
0-60mph: 4.0 secs 
10. CHEVROLET CAMARO 
ขอจบการจดัอนัดบัสดุยอดยนตรกรรมขวญัใจนกัเตะพรเีมยีรล์กี
แหง่ป ี2013 ดว้ยหนา้ใหม ่สตัวป์ระหลาดแยงกีจ้ากคา่ย General 
Motors นีใ้หอ้ารมณค์วามเปน็อเมรกินัอยา่งลงตวักบัเหลา่นกัเตะ
พรเีมยีรล์กี เหน็แลว้พาลนกึไปถงึนกัเล่นจาก NFL อยา่งชว่ยไม่ได้
เลยทีเดียว นักเตะที่ขับ CAMARO  มีทั้ง Joe Allen (Liverpool); 
Alex Buttner, Nani (both Man United); Petr Cech (Chelsea); 
Tom Huddlestone (Hull City); Cheick Tiote (Newcastle)  
Price: อาจสูงถึง £40,025 
Top speed: 157 mph 
Power: 312 bhp 
0-60mph: 5.4 secs 
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สิง่ทีท่ำาใหง้าน Environmental Art แตกตา่งไปจากงานศลิปะโดย
ทัว่ไป นอกไปจากสเกลของช้ินงานทีม่กัมคีวามใหญโ่ต รวมไปถงึ
สถานภาพของความเป็นงานศิลปะกึ่งโครงสร้างสถาปัตยกรรม 
ก็น่าจะเป็นที่การมีอยู่ของมันได้ควบรวมเอาสภาพแวดล้อม ทั้ง
บริบทสิ่งทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงวิถีชีวิต
ของผู้คนเขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของตวังาน ผลงานเหลา่นีด้งึดดูและ
เรยีกรอ้งการมสีว่นรว่มของผูช้ม ทัง้ทีเ่ปน็คนทอ้งถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัใน
ชมุชนหรอือาณาบรเิวณทีง่านศลิปะเหลา่นีต้ัง้อยู ่และผูช้มทีเ่ดนิ
ทางมาเพือ่ชมงานศลิปะเหลา่นีโ้ดยเฉพาะ ในหลายๆ ครัง้ การถอื
กำาเนดิข้ึนของผลงานศลิปะเหลา่นี ้โดยเฉพาะงานทีม่ขีนาดใหญ่
และมโีปรแกรมการใชง้านหรอืการปฏสิมัพนัธก์บัพืน้ที่ๆ  นา่สนใจ
และมีความเป็น dynamic สูงนั้น ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวกลาย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายๆ ดึงดูดนักเดินทางที่มีใจรักงานศิลปะ 
ความคึกคักที่ชิ้นงานได้นำามายังพื้นที่นั้นๆ สร้างแรงขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย

แนวคิดและการก่อร่างสร้างตัวของความเคลื่อนไหวทางศิลปะ
แบบ Environmental Art ถือกำาเนิดและเติบโตขึ้นอย่างเป็นลำ่า
เป็นสันในช่วงปลายยุคทศวรรษที่ 60 คาบเกี่ยวไปจนถึงช่วง
ทศวรรษที ่70 จดุกำาเนดิของ Environmental Art มคีวามเกีย่วข้อง
และพฒันามาจากงานประตมิากรรม รวมไปถงึงานประเภท Site-
specific art (ศลิปะเฉพาะที)่ และ Land Art (ภมูศิลิป์) ความแตก
ต่างระหว่างทั้งสองอยู่ท่ีแนวทางการเลือกใช้วัสดุ โดยเฉพาะ 
Land Art ทีค่วามสมัพนัธ์ระหว่างภมูทิศัน์และตวังานเกีย่วพนักนั
อย่างใกล้ชิด จนแทบจะเรียกได้ว่างานศิลปะถือกำาเนิดข้ึนจาก
สภาพแวดล้อม มิใช่เป็นเพียงแค่แรงบันดาลใจ ในขณะที่วัสดุที่
ถูกนำามาใช้ในการสร้างงาน มักจะเป็นวัสดุที่พบตามธรรมชาติ
รอบๆ ตัวงาน เช่น หิน แร่ธาติ ดิน กิ่งไม้ ใบไม้ ท่อนไม้ 

อาจจะกล่าวได้ว่าความเคลื่อนไหวของศิลปะแนวนี้นั้น เป็นการ
ต่อต้านความเป็นพาณิชย์ศิลป์ที่ชิ้นงานที่สร้างขึ้นถูกจัดแสดง 
และวางขายอยู่ตามแกลอรี่ต่างๆ อันเป็นความความเคลื่อนไหว
ของงานศิลปะเชิงการค้าที่ค่อนข้างหนักหน่วงอย่างมากในช่วง
ปลายทศววรษที่ 60 เพราะเนื่องจากผลงานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้น

และจุดมุ่งหมายอยู่ที่สุนทรียภาพทางศิลปะเท่านั้น งาน
ของ Casagrande ควบรวมเอาบริบททางสังคมและ
วฒันธรรมของพืน้ทีร่วมถงึวถิชีวีติของผูค้นเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งของการสร้างสรรค์ทางศิลปะของเขาเสมอ

แม้จะแตกต่างด้วยแรงบันดาลใจ กระบวนการคิด และ
การสร้างงาน แต่สิ่งที่ผลงานศิลปะเหล่านี้มีร่วมกันคือ
ความสามารถในการสร้างผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ให้
กับพื้นที่ และชุมชนที่ล้อมรอบมันอยู่ มันได้สร้างความ
หมายใหม่ๆ  ใหก้บัพืน้ที ่รวมไปถงึกจิกรรมทีน่ำามาซึง่ความ
เคลือ่นไหวทางเศรษฐกจิ และวฒันธรรมทีก่อ่ใหเ้กดิคณุคา่
และความหมายใหม่ๆ ให้กับพ้ืนที่สาธารณะได้อย่างน่า
สนใจและน่าจดจำา  

บรรยายภาพ
1 : ผลงาน Sandworm (2012) โดย Marco Casagrande 
ที่ตั้งอยู่บริเวณหาด Wenduine ในเบลเยี่ยม ด้วยความ
กว้างกว่า 10 เมตร และยาวกว่า 45 เมตร โครงสร้าง
ของ Sandworm ถูกถักทอข้ึนจากกิ่งต้นวิลโล่วอันเป็น
พืชท้องถิ่นโดยช่างฝีมือในพื้นที่ผู้ชำานาญการ ส่งผลให้ตัว
โครงสร้างไม่ใช้ข้อต่อเหล็กหรือตะปูแม้แต่ตัวเดียว
 2 : ผลงาน The Gates (2005) โดย Christo and Jeanne-
Claude ที่จัดแสดงขึ้นที่ Central Park, New York 
3 : ศิลปิน Christo กำาลังกำากับการติดตั้งผลงาน Packed 
Coast (1969) ที่ Little Bay, New South Wales ประเทศ
ออสเตรเลีย  
 4 : ผลงาน Oystermen (2013) โดย Marco Casagrande 
ตัง้อยูท่ีเ่กาะ Kinmen ประเทศไต้หวนั โครงสร้างทัง้สีเ่ลยีน
แบบเงาของชาวประมงบนเกาะที่มีอาชีพเก็บหอยนางรม 
เมื่อนำ้าขึ้นเต็มที่ โครงสร้างดังกล่าวจะดูเหมือนกับว่าชาว
ประมงยักษ์ทั้งสี่กำาลังยืนในนำ้า  ในตอนกลางคืนหลอดไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งไว้กับตัวงานจะส่องแสง
สว่างไสว 

ภายในพื้นท่ีๆ อยู่นอกเหนือขอบเขตทางกายภาพของแกลอรี่ 
และตัวงานเองก็ไม่สามารถนำามาขายหรือประมูลได้ด้วยขนาด
และการมีอยู่ของมันที่ไม่อาจเคลื่อนย้าย หรือหากเคลื่อนย้าย
หรอืรือ้ถอน ความหมายและคณุคา่มกัถกูลดทอนและไมส่มบรูณ์
อีกต่อไป หากพูดในแง่ของการ “เก็บสะสม” แล้ว งานพวกนี้ถูก
บันทึกเก็บไว้ได้ก็เพียงแต่ในรูปแบบภาพถ่าย หรือภาพร่าง มิใช่
ตัวชิ้นงานจริงๆ

หนึ่งในศิลปินผู้บุกเบิกการทำางานภายใต้แนวคิดนี้คือ Robert 
Smithson ศลิปินชาวอเมรกินัทีม่ผีลงานเป็นทีรู่จ้กักว้างขวางจาก
ผลงานอย่าง Spiral Jetty อันเป็น Earthwork Sculpture ที่ถูก
สร้างขึ้นปี 1970 จากผลึกเกลือ หินบะซอลต์ และโคลน โดย 
Smithson ได้ทำาการบันทึกและถ่ายภาพขั้นตอนการก่อสร้าง
ชิ้นงาน ที่มีขนาดถึง 460 เมตร x 4.6 เมตร ลักษณะขดวงของ
ชิ้นงานจะแปรเปล่ียนไปตามระดับนำ้าข้ึนนำ้าลงท่ีแตกต่างกันไป
ในแต่สภาพอากาศและฤดูกาล

ในบรรดาศิลปินที่ทำางาน Environmental Art สองสามีภรรยา 
Christo and Jeanne-Claude: จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในศิลปิน
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด กับผลงานท่ีใครหลายคนอาจจะคุ้นตา ทั้ง 
The Gates ที่เป็นการติดตั้งโครงสร้างประตูไวนิลสีส้มสดใส
กวา่ 7,503 ชิน้ ตามแนวทางเดนิภายใน Central Park ทีย่าวกวา่ 
37 กิโลเมตร หรือ Packed Coast ที่ศิลปินเอาผ้าขนาดใหญ่
ยักษ์ (92,00 ตารางฟุต) และเชือกยาวกว่า 56.3 กิโลเมตร ห่อ
หุ้มผาหินชายฝั่ง เมือง Little Bay, New South Wales Australia

อีกหนึ่งคนที่สร้างงานออกมาอย่างค่อนข้างจะต่อเนื่องก็คือ 
Marco Casagrande ศิลปินสัญชาติฟินแลนด์ท่ีมีผลงานอย่าง 
Chen House  Sandworm และอันล่าสุดคือ Oystermen ที่
โครงสร้างขนาดยักษ์ทั้งสี่อันได้รับแรงบันดาลใจมาจากเงาและ
วิถีชีวิตของชาวประมงหอยนางรม ที่อาศัยและทำามาหาเลี้ยงชีพ
อยู่บนเกาะ Kinmen ไต้หวัน ในขณะท่ี Christo ยำ้าเสมอว่า
งานของพวกเขาไม่ได้มีนัยทางส่ิงแวดล้อม การเมือง หรือ
วัฒนธรรมใดๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาสร้างขึ้นมีแรงบันดาลใจ

Environmental 
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ทะเลดอกบัวแดง
ล่องไปใน

บรรยากาศงดงาม
ยามเช้าของ
ทะเลบัวแดง
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Red Lotus อุดรธานี
เสยีงเครื่อิงยนต์เรอืดงัขึน้ จากนัน้เรอืไฟเบอร์ค่อยๆ เคลือ่น

ตวัออกจากท่าทีเ่ริม่มผีูค้นหนาตาขึน้ เรามาถงึบงึนำา้กว้างแห่งนี้
ตัง้แต่ยงัไม่เจด็โมงเช้าด ีทีน่ีค่อืบงึหนองหาน แหล่งท่องเทีย่วแห่ง
ใหม่ของจังหวัดอุดรธานี แต่ชาวอุดรตั้งช่ือให้กับบึงนำ้ากว้างที่
อุดมไปด้วยดอกบัวแดงแห่งนี้ว่าทะเลบัวแดง ใครอยากมาชม
ดอกบัวแดงที่บานสะพร่ังงดงามละลานตาไปทั่วบึงนำ้า ต้องมา
ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นกุมภาพันธ์เท่านั้น ในช่วงเวลา
ดังกล่าวนี้ถือได้ว่าประจวบเหมาะทุกอย่าง เพราะเป็นช่วงเวลา
ที่อากาศหนาวเย็น

ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าจนถึงในราว 11 โมง คนท้องถิ่น
แนะนำาให้ลงเรือตั้งแต่เช้าตรู่ นอกจากอากาศดีแล้วยังไม่ร้อน
มาก อีกทั้งยังได้สภาพแสงที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายภาพ 
เมื่ออยากได้ภาพถ่ายที่ดีและไม่ชอบผจญกับแสงแดดที่รุนแรง
เราจึงตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ ระยะทางจากตัวเมืองอุดรธานีไปยัง
บึงหนองหาน อ.กุมภวาปี ประมาณ 40 กิโลเมตร บนทางหลวง
อย่างดีใช้เวลาไม่นานว่ิงตามป้ายบอกทางที่ชัดเจนไปตลอด
เส้นทาง การเปิดจุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด 
ทำาให้คนท้องถิ่นที่นี่มี รายได้ เพิ่มขึ้นจากการมาถึงของ
นักท่องเที่ยว แม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่สามารถชมดอกบัวแดงได้
สั้นๆ แต่ก็นับเป็นช่วงเวลาเหมาะเจาะ เพราะดอกบัวแดงบาน
ในชว่งฤดแูลง้ซึง่เปน็ชว่งทีก่จิกรรมการเกษตรยงัไมไ่ดเ้ริม่ต้นข้ึน
อีกทั้งยังเป็นช่วงรอยต่อของปี ถือเป็นช่วงท่องเที่ยวเดินทางของ
ผู้คน ทำาให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น

ดอกบัวสายพนัธุ์ทีเ่กดิข้ึนตามธรรมชาตใินบงึนำา้กว้างใหญ่
แห่งนี้เป็นชนิดดอกเล็กมีสีชมพูแดงสวยงาม สีเดียวทั่วทั้งบึงนำ้า
บริเวณจุดที่ดอกบัวขึ้นอยู่หนาแน่นนั้นต้องนั่งเรือลึกเข้าไป ใช้
เวลาประมาณเกือบสิบนาทีด้วยเรือที่ติดเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 
ความทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ซึง่กำาลงัได้รบัความนยิม ทีน่ี่
จึงมีผู้คนแวะมาเที่ยวชมมาก ขบวนเรือวิ่งตามกันเป็นแถวลึก
เข้าไปในบึงนำ้าที่กว้างใหญ่

อากาศช่วงก่อนวันสิ้นปีหนาวเย็นทำาให้แดดยามเช้าอุ่น
สบาย แต่พอมีลมพัดผ่านมาหรือในยามที่เรือว่ิงก็ทำาเอาผู้มา
เยือนสะท้านได้ เมื่อเรือแล่นไปถึงจุดที่ดอกบัวขึ้นหนาแน่น รอบ
ตัวเราราวกับใครเอาผืนผ้าสีชมพูสดใสมาห่มคลุมบึง เป็นความ
งดงามทีธ่รรมชาติบรรจงสร้างขึน้ บรรดาผู้คนตามลำาเรือต่างยก
กล้องขึ้นบันทึกภาพความงดงามเบ้ืองหน้า รวมทั้งเราก็ไม่เว้น 
ดอกบัวเป็นพืชพันธ์ุที่ชาวตะวันออกคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ชาว
ไทยใช้ดอกบัวในการบูชาพระ ดอกบัวเกี่ยวร้อยอยู่กับวิถีชีวิต
ชาวพุทธอย่างแนบแน่น

กิจกรรมในการชมดอกบัวแดง ผู้มาเยือนต้องซื้อตั๋วเรือ
เพื่อออกไปชมดอกบัว มีท้ังแบบประเภทเป็นรายบุคคลและ
แบบเหมาลำา ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ทุกวันนี้เมื่อ
ฤดูหนาวมาเยอืน บงึดอกบวัแดงหรอืบงึหนองหานแห่งน้ีไดก้ลาย
เป็นจุดหมายสำาคัญของอุดรธานีไปเสียแล้ว

ในตัวเมืองอุดรธานีมีที่พักมากมาย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 

สำาหรบัมือ้คำา่อยากแนะนำาร้านครวัคณุนดิ อาหารพ้ืนถิน่อร่อยๆ หลาย

เมนู ไม่ควรพลาดเมนูปลาส้มทอด หากนิยมดื่มกาแฟและชอบทานเค้ก 

อร่อย แนะนำาร้านที่ชื่อว่า Good everything ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ดอกบัวแดง เป็นพรรณไม้นำ้าชนิดพืชล้มลุก แท้ที่จริงชื่อเรียก

ของบัวชนิดนี้ที่ถูกต้องคือ บัวสาย หรือ Pink Water lily อยู่ในวงศ์ 

NYMPHAEACEAE โดยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nympha lotus ว่ากันว่า

บงึหนองหานเป็นบงึนำา้ทีม่บีวัสายหรอืบวัแดงเจรญิเตบิโตอยูม่ากท่ีสดุ

ในประเทศไทย

เรือบริการขนาดเล็ก นั่งได้ 2-3 คน คิดค่าบริการคนละ 100 บาท

ต่อเที่ยว

เรือบริการขนาดใหญ่ นั่งได้ 10-12 คน คิดค่าบริการคนละ 100 บาท 

ต่อเที่ยว 

หากเป็นหมู่คณะลดราคาพิเศษแต่ไม่ตำ่ากว่าลำาละ 500 บาท ต่อเที่ยว

ใช้เวลาล่องเรือไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที

ช่วงเวลาที่ดอกบัวแดงจะบาน คือ เวลา 06.00-11.00 น. แต่

นักท่องเที่ยวสามารถชมธรรมชาติหนองหานและนกนานาพันธุ์ได้

ตลอดวัน

สามภาพบน บรรยากาศบึงหนองหานยามเช้าตรู่  / ล่าง ขนมน่าทานและบรรยากาศร้าน Good everything 



458
Supercar 36 37

458 Italia แต่เป็นเหมอืนการผลติและพฒันาให้กบัรถรุน่ใหม่ 
ให้คุม้ค่ากบัเฟอร์รารีรุ่น่ล่าสดุทีน่ำาช่ือ “Speciale” มาต่อท้าย 
ซึ่งบทสรุปของการพัฒนา เฟอร์รารี่รุ่นนี้คือ ความใหม่ที่ไม่มี
ใครเหมือน รูปทรงการออกแบบที่ดุดันเพรียวลมสมความ
เป็นสปอร์ตคาร์ของเฟอร์รารี่ โดยวิศวกรเฟอร์รารี่ได้นำา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ลำ้าสมัยมาใช้เป็นครั้งแรกกับ 458 
Speciale 

รวมถึงความลำ้าหน้าของการทำางานทางด้านระบบ
พลศาสตร์ ซึ่งจะเป็นต้นแบบนำามาผลิตให้เป็นอุปกรณ์ 
มาตรฐานของเฟอร์รารีรุ่น่ต่อไปในอนาคต ถอืได้ว่าเป็นความ
สำาเร็จอีกครั้งสำาหรับเฟอร์รารี่ เมื่อ 458 Italia และ 458 
Spider ผ่านการรบัรางวลัมากมายมาแล้วหลากหลายสาขา 
ด้วยเครื่องยนต์วางกลาง ขนาด V8 ที่ถูกออกแบบใหม่ ให้
สามารถรีดขุมกำาลังจากเครื่องยนต์ และสร้างอารมณ์ความ

สนุกในการขับได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมรับประกันความ
ต่อเนื่องในการขับขี่ที่สามารถควบคุมได้ในทุกสถานการณ์
ล่าสุดเฟอร์รารี่พัฒนาศักยภาพของเครื่องยนต์ V8 (605 
แรงม้า) ให้สามารถสร้างพลังงานได้ออกมาได้มากถึง 135 
CV/L สูงที่สุดเท่าที่เครื่องยนต์สำาหรับรถยนต์บนท้องถนน
สามารถทำาได้

จากผลลัพธ์ของอัตราส่วนของนำ้าหนักต่อแรงม้า ที่ 
2.13 kg/cv ทำาให้ 458 Speciale สามารถออกตวั จาก 0-100 
กโิลเมตรต่อช่ัวโมง เพยีงแค่ 3 วนิาทเีท่านัน้ (0-200 กโิลเมตร
ต่อชั่วโมง เพียงแค่ 9.1 วินาที) และสามารถทำาเวลาที่สนาม 
Fiorano ได้เพียงแค่ภายใน 1 นาที 23.5 วินาทีเท่านั้น

ระบบพลศาสตรแ์บบใหม่ถกูออกแบบภายใตโ้ครงการ
การดูแลระหว่าง Ferrari Styling Centre กับ Pininfarina ที่
ตอ้งการมุง่เนน้ในการสรา้งใหร้ถเฟอรร์ารี ่สามารถใช้งานได้
อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการออกแบบตัวถัง ด้าน
หนา้ และดา้นหลงั ของ 458 Speciale ใหมห่มด ซึง่เนน้ทีก่าร
ปรบัระบบพลศาสตร ์สรา้งแรงกดทีด่ ีและตดัแรงตา้นอากาศ

Speciale
Ferrari Limited Production

โลกของซูเปอร์คาร์ เฟอร์รารี่ น่าจะยังเป็นแบรนด์
ลำาดับแรกๆ ที่คนต้องพูดถึง และเราก็พูดถึงแบรนด์นี้กัน 
ค่อนข้างบ่อย อาจเพราะมันเป็นรถที่มีความเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา ทั้งในสนามแข่งหรือบนท้องถนน

ก่อนสิ้นปี 2013 เมืองไทยมีโอกาสต้อนรับรถยนต์
เฟอร์รารี่รุ่นใหม่ ซึ่งถูกนำาเข้ามาและจำาหน่ายโดย บริษัท 
คาวาลลิโน มอเตอร์  ผู้นำาเข้าและจำาหน่ายรถยนต์
เฟอร์รารี่อย่างเป็นทางการ คือ เฟอร์ราร่ี 458 Speciale 
ซูเปอร์คาร์รุ่นพิเศษที่ได้ทำาการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ไปแล้วที่งาน แฟรงค์เฟิร์ต มอเตอร์โชว์ เม่ือเดือนกันยายน
ปี 2556 ที่ผ่านมา เนื่องจากเฟอร์รารี่ทุกรุ่นของตระกูล 458 
ไม่ว่าจะเป็น 458 Italia หรือ 458 Spider นั้นต่างได้รับคำาชม 
และความนิยมสูงจากลูกค้าเป็นอย่างดีทั้งสิ้น

สำาหรับตลาดรถยนต์ในเอเชียนั้น 458 Speciale ถือ
เป็นสปอร์ตระดับซูเปอร์คาร์รุ่น Limited Production ที่จะ
ผลิตและเปิดรับจองสำาหรับลูกค้าในระหว่างปี 2014-2015 
เท่านั้น 

รถยนต์ เฟอร์รารี่ 458 Speciale น้ันถือได้ว่าเป็น
ซูเปอร์คาร์พลังสูงท่ีถูกผลิตและพัฒนาข้ึนมาใหม่ ให้มี
ความแตกตา่งจากเฟอรร์ารีส่ายการผลติเดยีวกนัอยา่งเดยีว
อย่างรุ่น 458 Italia และ 458 Spider ซึ่งรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่น
พิเศษของ 458 ท่ีผลิตขึ้นมาอย่างเหนือชั้นด้านเทคโนโลยี 
และสมรรถนะของรถ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถ
สปอร์ตที่ต้องการความสามารถในการตอบสนองอารมณ์
การขับขี่ท่ีมีความเป็นสปอร์ตอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นบน
ถนนหรือในสนามแข่งก็ตาม

458 Speciale ถือว่าเป็นเฟอร์รารี่อย่างสมบูรณ์แบบ 
พร้อมผ่านการวจิยัและพฒันาเพือ่ผสมผสานความอจัฉรยิะ
ทางด้านเทคโนโลยีให้กับระบบส่งกำาลัง ระบบอากาศ
พลศาสตร์และระบบการไหลหมนุเวยีนของอากาศบนตวัรถ
ทีด่เียีย่ม โดย 458 Speciale ไม่ใช่รถทีพ่ฒันาต่อยอดมาจาก 

Story by :Eddy



4 5 8

39

ออก ทำาใหเ้ฟอรร์ารีรุ่น่ 458 Speciale มรีะบบพลศาสตรด์สีดุ
ในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยผลิตมาในรุ่นเดียวกัน

สำาหรับเทคโนโลยีที่นำามาใช้กับระบบพลศาสตร์แบบ
ใหม่นี้ จะส่งผลให้ผู้ขับมั่นใจในการควบคุมรถด้วยความเร็ว
สูง ควบคุมการลื่นไถลของล้อหลังแบบโอเวอร์สเตียร์ และ
ตอบสนองได้อย่างแม่นยำาต่อทกุคำาสัง่ ตอกยำา้ความเป็นผูน้ำา
ของเฟอร์รารี ่หนึง่ในสดุยอดนวตักรรมใหม่ทีติ่ดต้ังให้กบั 458 
Speciale คอืระบบ Side Slip angle Control system (SSC) 
ทีช่่วยให้ง่ายขึน้ในการควบคมุรถสร้างอารมณ์การขบัขีอ่ย่าง
สมบูรณ์แบบ สำาหรับการพัฒนาระบบให้ SSC ทำางานได้
สมบูรณ์แบบนั้น เกิดจากการหาจุดสมดุลระหว่างแรงบิดที่
เกิดขึ้น (ทำางานร่วมกันกับระบบ F1-Trac traction control) 
และกระจายนำ้าหนักไปยังล้อทั้งสองข้าง (ทำางานร่วมกับ
ระบบ E -Diff electronic) ชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมดของรถถูก
พฒันาใหม่หมด รวมถงึล้อทีเ่จาะจงใช้ Michelin Pilot Sport 
Cup 2 โดยเฉพาะ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่นำามาใช้ในการ
พัฒนา อาทิ จำานวนรอบที่ใช้ในการทดสอบในสนามแข่ง 

สถานการณ์จำาลองต่างๆ ซึ่งเราต้องการให้ 458 Speciale 
สามารถแสดงประสทิธภิาพได้อย่างเตม็ทีใ่นทกุรอบสนามที่
มีพื้นผิวปกติ และสามารถสร้างการยึดเกาะถนนที่ดีในทุก 
รอบสนามที่มีพื้นผิวเปียกหรือลื่นไถล 

ข้อมูลการพัฒนา 458 Speciale เชิงเทคนิค
เบื้องต้นที่กล่าวมาถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
พิสูจน์ได้แบบรอบต่อรอบจากการจับเวลาในการทดสอบ
บนสนามแข่ง ผลการทดสอบบนสนามแข่งพิสูจน์แล้วว่า 
458 Speciale เป็นรถที่เร็วที่สุดของเฟอร์รารี่เครื่องยนต์ V8 
ในตอนนี้แน่นอนว่าการออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพ
ของรถเฟอร์รารี่ ไม่ใช่แค่นำามาใช้บนสนามแข่งเท่านั้น แต่
ยังสามารถขับขี่บนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
อีกด้วย 

สำาหรบัรถรุน่นี ้ขอยำา้ครบัว่า เป็น Limited Production 
ที่ให้จองเฉพาะช่วงปี  2014-2015 เท่านั้น ส่วนสนนราคา
ย่อมเยาสำาหรบัเศรษฐกีระเป๋าหนกัแค่  673,000 แต่มีหน่วย
เป็นสกุลยูโร ใครสนใจต้องรีบหน่อย

458 Speciale สามารถออกตัว 
จาก 0 -100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
เพียงแค่ 3 วินาทีเท่านั้น
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เมือ่ยีส่บิกวา่ปกีอ่น  มโีอกาสไดไ้ปทานอาหาร รา้นสมบรูณล์าภ ตัง้แต่
สมัยยังเป็นนักเรียน เดิมทีคุณพ่อไปสังสรรค์โต๊ะแชร์ในหมู่เพื่อนๆ   
พอถึงงานเลี้ยงสำาคัญในครอบครัว พวกเรารุ่นเด็กๆ มักจะยกขบวน
กันไปทานที่นี่บ้างตามแบบอย่าง

คุณเคี้ยงเจ้าของร้านคนปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่นลูก เล่าให้ฟังว่าในสมัยรุ่น
คุณพ่อเป็นร้านดังย่านวังบูรพา เยาวราช และสำาเพ็ง เดิมน้ันขาย
ข้าวมันไก่ สุกี้แต้จิ๋ว ใช้ช่ือว่า “ร้านสมบูรณ์ลาภ” สมัยนั้นคนจีนยัง
ออกเสียงภาษาไทยไม่ค่อยได้ คุณหมอประสงค์ ตู้จินดา จึงแนะนำา
ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส.บ.ล.” และใช้มาจนถึงปัจจุบัน สมัยก่อนลูกค้า
คนสำาคัญคนหนึ่งของร้านคือน้าชาติ หรือ คุณชาติชาย ชุณหะวัณ 
อดีตนายกรัฐมนตรีแวะเวียนมาใช้บริการอยู่เสมอ

สำาหรบัอาหารของส.บ.ล.ร้านอาหารจนีแต้จิว๋ ในปัจจบุนัปรบัรสชาติ
ให้ถูกปากคนไทยและเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น เช่น เมนูกุ้งแปะก๊วย 
โดยการใช้สมุนไพรไทยอย่าง รากผักชี, กระเทียม, พริกไทย ผสม
ผสานกับพืชสมุนไพรจีน แปะก๊วย ปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสของ
ฮ่องกง  ราดลงบนกุ้งแม่นำ้าทอด ถือว่าเป็นเมนูจานเด่นของทางร้าน
นอกเหนอืไปกว่านัน้ คณุเคีย้งเจ้าของร้านเป็นคนสร้างสรรค์เมนนูีข้ึน้
มา โดยให้พ่อครัวปรุงจนได้รสชาติที่ถูกใจ แล้วจึงนำามาเสิร์ฟให้กับ
ลูกค้า

จานถัดมา ปลาหิมะทอดพริกเกลือ  ปลาหิมะจัดเป็นปลาทะเล
เนื้อขาว เนื้อนิ่ม รสชาติกลมกล่อม เนื้อมีลักษณะคล้ายเนื้อ

ปลากะพงขาว ปลาหิมะอาศัยอยู ่ในบริเวณ
มหาสมทุรแปซฟิิกเหนือจนถงึทะเลญีปุ่่น เนือ้ปลา
หมิะมไีขมนัผสมอยูม่าก เวลานำามาทอดเนือ้จงึนิม่
และไม่แห้ง ปลาหิมะน้ีทางร้านต้องส่ังตรงมาจาก
ฮ่องกง ส่วนขั้นตอนการทำาคล้ายๆ กับอาหารฝรั่ง
คือการนำาเน้ือปลาชุบไข่และแป้งก่อนนำาไปทอด 
เพ่ื่อให้ได้เน้ือปลาสีเหลืองทองน่าทานมากยิ่งขึ้น 
เสิร์ฟคู่กบักระเทียมพรกิ ค่ัวไฟอ่อนพอเหลอืง เมนู
สุดท้ายที่อยากจะแนะนำา ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อ
ของอาหารแต้จิ๋วก็ว่าได้ “หมูหัน” ลูกหมูท่ี่นำามา
ย่างต้องอายุประมาณสองถึงสามเดือน ย่างไฟ
อ่อนๆ จนหนังกรอบท่ัวตัว ทานคู่กับซีอิ๊วดำาสูตร
พเิศษของทางร้าน อร่อยจนไม่อยากหยดุ ตบท้าย
ด้วยของหวานเบาๆ บัวลอยแห้ง ชื่ออาจจะฟังดู
ไม่คุ้นหูนัก เพราะโดยท่ัวไปแล้วบัวลอยจะถูก
เสิร์ฟมาในนำ้าขิงร้อนๆ แต่ท่ีน่ีนำาบัวลอยใส่งาดำา
ทอดเล็กน้อย คลุกเคล้ากับนำ้าตาล งา และถั่ว ซึ่ง
ยืมวิธีการมาจากการทำาขนมกะลอจี๊นั่นเอง การ 
กลับมาเยือนส.บ.ล.ครั้งน้ีบรรยากาศของร้านถูก
ปรับเปล่ียนให้ทันสมัย สะอาดตามากขึ้น แต่
คุณภาพรสชาติความอร่อยยังคงเหมือนเดิม  ไม่
แปลกใจเลยว่าทำาไมร้านนี้ถึงสามารถเปิดให้
บริการมาเกือบ 60 ปีแล้ว

หอเจีย๊ะ ทีส่.บ.ล.

จากบนซ้าย ลงล่าง

ปลาหิมะทอดพริกเกลือ

บรรยากาศร้านตกแต่งแบบจีนร่วมสมัย

คุณเคี้ยง เจ้าของรา้น ส.บ.ล

กุ้งแปะก๊วย

หมูหัน

by chef Mam

บรรยากาศภายในร้าน

ขอขอบคุณ
คุณวรัตถ์ ปิยะนุวัฒน์ชัย ผู้จัดการร้าน ส.บ.ล
โทรศัพท์ : 0 2225 9079, 0 2221 4749, 0 2221 2462-3 
www.sblrestaurant.com
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ที่กระจายตัวอยู่รอบๆ กระเปาะแก้ว ก่อนที่จะไหลลงสู่ก้น
แก้วอย่างช้าๆ ส่วนที่สามคือก้านแก้ว (Stem) เป็นส่วนที่เรา
จะใช้มอืจบัเวลาดืม่ไวน์ เป็นจดุรบันำา้หนกักระเปาะแก้ว ควร
มีระยะห่างหรือความยาวที่เพียงพอในการจับแก้วขณะดื่ม
อย่างเหมาะสม ไม่มีขนาดยาวจนเกินไปจนอาจเกิดความ
เสี่ยงในการแตกหักได้ ส่วนสุดท้ายคือฐาน (Base) ของแก้ว
ทีอ่อกแบบมาเพือ่รบันำา้หนกัทัง้หมดของแก้ว และเป็นฐานที่
วางแก้วกับพื้นผิวสัมผัส เช่น เคาน์เตอร์บาร์หรือรับประทาน
อาหาร มีขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป

จากภาพประกอบท่านผูอ่้านจะเหน็ความแตกต่างของ
รูปทรงแก้วแต่ละชนิดซึ่งถูกแบ่งตามประเภทของไวน์ ไล่มา
ตั้งแต่ แก้วไวน์พอร์ทและไวน์เชอร์รี่ ซึ่งผลิตมาจากไวน์แดง
ผสมบรั่นดีและนำ้าเชื่อม แต่มีชื่อเรียกต่างกันตามแหล่งผลิต
เสิร์ฟไม่เกินครึ่งแก้วและนิยมดื่มหลังทานอาหารเย็น ส่วน
แก้วไวน์แดง ไวน์ขาว และแก้วทรงฟลทุแชมเปญสำาหรบัไวน์
ฟอง (Sparkling Wine) ก็นิยมใช้กับไวน์โดยทั่วไป ไม่ได้ระบุ
เฉพาะเจาะจงเหมอืนกบัแก้วสองใบสดุท้าย คอื แก้วไวน์แดง
จากแคว้นเบอร์กันดี (Red Burgundy) และแก้วไวน์แดง
จากบอร์โดซ ์(Red Bordeaux) ซึ่งแก้วสองประเภทหลงันีล่้ะ
ครบั ทีใ่ช้สำาหรบัไวน์เฉพาะเขตพืน้ทีเ่ฉพาะ และต้องเป็นไวน์
ในระดับกรองกรู (grand Crus) ของแต่ละเขต ซ่ึงถ้าร้าน
อาหารหรือโรงแรมใดก็ตามที่มีไวน์ประเภทนี้ไว้บริการ 
จำาเป็นจะต้องใช้แก้วประเภทนีน้ะครบั ไม่อย่างนัน้ลกูค้าอาจ
ตำาหนิเอาได้ แต่ในความเป็นจริง แม้แต่โรงแรมห้าดาว
หลายๆ แห่ง ก็ไม่ได้มีแก้วประเภทนี้ไว้บริการครบทุกตัว ผม
ยกตัวอย่างแก้วในรุ่น Sommelier ของค่าย Riedel  ซึ่งถือว่า

ได้รบัความนยิมมากทีส่ดุ มแีก้วในรุน่นีถ้งึ 27 ใบ  และแต่ละ
ใบก็ใช้งานต่างกัน เช่น แก้วสำาหรับพันธุ์องุ่นชนิดต่างๆ แก้ว
วสิกี ้แก้วนำา้ และอกีสารพดัแก้ว มลูค่าเฉลีย่ตกใบละสองถงึ
สามพันบาท แล้วท่านลองคิดดูว่าจะต้องใช้แก้วไวน์แต่ละ
ชนิดกี่ใบ จึงจะเพียงพอต่อการใช้งาน แก้วไวน์ประเภทนี้จึง
มีใช้เฉพาะห้องอาหารที่หรูหรา ราคาแพงๆ แบบชนิดที่ว่า
หากแก้วแตกหรอืเสยีหายจากลกูค้าเอง ลกูค้ากย็นิดจ่ีายแต่
โดยดี แต่ถ้าเป็นห้องอาหารหรือโรงแรมระดับกลางๆ กจ็ะใช้
แก้วที่มีราคาย่อมเยาลงมา เช่น ค่ายของ Ocean  Glass, 
Schott–Wiesel และ Lucaris Crystal โดยเฉพาะรายหลังนี้ 
เริ่มทำาการตลาดในวงการไวน์อย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา มีการออกแบบแก้วในซีรี่ส์ Shanghai Soul, Hong 
Kong Hip, Tokyo Temptation และ Bangkok Bliss  ซึ่งผม
กไ็ม่พลาดตกขบวนด้วยการขวนขวายหามาไว้ในครอบครอง 
เป็นกระเป๋าใส่แก้วได้สองใบและไวน์อีกหนึ่งขวด ฉบับหน้า
ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแก้วแต่ละรุ่นของ Lucaris ซึ่งผม
ถือว่าเป็นแก้วที่คุ้มค่าคุ้มราคามาก และแถมด้วยการดูแล
รกัษาแก้วให้อยูก่บัเราไปนานๆ แล้วพบกนัในฉบบัหน้าครบั.
 
 

บทความที่ผ่านมาบ่อยคร้ัง ผมได้แนะนำาไวน์หลาก
หลายชนิด จนอาจหลงลืมสิ่งสำาคัญไปอย่างหนึ่ง ใช่แล้ว
ครบัผมกำาลงัเขยีนถงึภาชนะทีร่องรบัไวนท์ีห่ลายคนชืน่ชอบ 
เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงมีคำาถามในใจเกี่ยวกับแก้วไวน์ ว่า
ทำาไมถงึมรีปูแบบมากมายหลากหลาย แถมราคาแกว้แต่ละ
ใบกไ็มใ่ชถ่กู มตีัง้แตห่ลกัรอ้ยหลายรอ้ยจนถงึหลายพนับาท 
แต่ก็มีคอไวน์จำานวนไม่น้อยที่ไม่ได้สนใจกับแก้วไวน์เท่า
ไหร่ ขอแค่มีรูปทรงมาตรฐานเป็นใช้ได้ เอาล่ะครับ วันนี้ผม
จะพาทุกท่านไปสู่โลกของแก้วไวน์ หลังจากอ่านคอลัมน์
ฉบับนี้จนจบ ท่านก็จะพบว่าทำาไมซอมเมลิเย่ทั้งหลายถึง
ต้องศึกษาเรื่องแก้วอย่างมุ่งม่ันและจริงจังไม่แพ้เรื่องของ
ไวน์เลยล่ะครับ 

ภาพแก้วไวน์หลากหลาย ทกุท่านทีไ่ม่ใช่เซียนไวน์หรอื
ซอมเมลิเย่คงจะมึน ดูละลานตาไปหมดจนเลือกไม่ถูกว่าจะ
ใช้แก้วไหนและเรียกว่าอะไร ที่เห็นในภาพ (หน้าขวา) 
เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแก้วตระกูลรีเดล (Riedel) เท่านั้นเอง
ครับ ยังมีอีกมากใน www.riedel.com แต่ถ้าเป็นซอมเมลิเย่
จะต้องรู้ว่าแก้วใบไหนใช้กับไวน์อะไร ไม่ใช่แค่นั้นนะครับ 
ต้องรู้ลึกไปจนถึงพันธุ์องุ่นด้วยว่าทำามาจากพันธุ์อะไร เป็น
แบบองุ่นพันธุ์เดียว (Single Grape) หรือหลายพันธุ์ผสมกัน 
(Blend Wine) การเลือกแก้วไวน์สำาคัญที่ตรงนี้ครับ เพราะมี
กฎอยูว่่าการเลอืกแก้วไวน์สามารถทำาให้ไวน์ขวดนัน้ๆ แสดง
ตัวตนออกมาได้อย่างครบถ้วนกระบวนความ ลองนึกภาพดู
นะครบัว่า ถ้าท่านสัง่ไวน์มาหนึง่ขวดราคาหลกัหลายพนับาท 
แล้วทางร้านก็นำาแก้วไวน์ราคาหลักร้อยบาทแบบธรรมดา
พื้นๆ ทั่วๆ ไป กลิ่นและรสชาติของไวน์ในขวดก็จะด้อยค่าลง

ทันที เน่ืองจากไวน์ต้องการพื้นท่ีในการสัมผัสกับอากาศทุก
ตวั แต่ความต้องการของไวน์แต่ละตวัไม่เท่ากนั บางประเภท
เปิดดืม่ได้เลย แต่หลายประเภทต้องใช้เวลาในการสมัผสักบั
อากาศตัง้แต่การเปิดขวด การรนิไวน์ใส่แก้ว จนถงึการแกว่ง
แก้วเพือ่ให้นำา้ไวน์สมัผสักบัอากาศภายนอก ทกุขัน้ตอนมผีล
กับนำ้าไวน์ท้ังส้ิน แต่ถ้าไวน์ราคาหลักร้อยหรือหลักพันกว่า
บาท ต่อให้ใช้แก้วเทพยังไงก็ไม่สามารถช่วยให้รสชาติของ
ไวน์ดีขึ้นมาได้ แต่สิ่งที่จะได้รับคือความรู้สึกที่ได้ถือแก้ว
แพงๆ เก๋จนอาจทำาให้รู้สึกไปว่าไวน์มีรสชาติดีขึ้นและรู้สึก 
Enjoy กับการดื่มไวน์นั่นเอง 

แก้วไวน์น้ันเราสามารถแบ่งโครงสร้างออกได้เป็น 4  
ส่วนครับ ส่วนที่หนึ่งก็คือ ริมขอบปากแก้ว (Lip or Rim) ซึ่ง
เป็นส่วนท่ีทำาให้กล่ินและรสชาติของไวน์ท่ีฟุ้งกระจายใน
กระเปาะแก้ว ค่อยๆ ลอยสู่ด้านบนอย่างถูกบังคับด้วยมุม
และทิศทางของแก้วรูปทรงน้ัน ท้ังน้ีก็เพื่อให้คอไวน์ได้รับรู้
กล่ินของไวน์ผ่านระบบประสาทในโพรงจมกูและรสชาตขิอง
นำ้าไวน์ผ่านปุ ่มรับรสของลิ้นนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างกับ
เครือ่งด่ืมชนิดอืน่ท่ีทิศทางในการรบัรูร้สชาติเครือ่งดืม่ของลิน้
จะมีปริมาณมากกว่าและกว้างกว่า 

ส่วนทีส่องคอืกระเปาะแก้ว (Bowl) ส่วนนีน้บัว่าสำาคญั
ยิง่นกั เพราะการออกแบบปรมิาณความจขุองแก้วไวน์แต่ละ
ใบ โดยทัว่ไปจะขึน้อยูก่บัชนดิของไวน์เป็นหลกั เช่น ไวน์ขาว 
ไวน์แดง ไวน์ฟอง ไวน์หวาน เป็นต้น โดยการออกแบบจะ
คำานึงถึงการท่ีนำ้าไวน์สัมผัสกับอากาศโดยการแกว่ง (Swirl)
แก้ว เพื่อให้กลิ่น Aroma และ Bouquet ของไวน์ได้เปิดเผย
ตัวตนอย่างเต็มที่ รวมไปถึงการที่เราจะได้เห็นขาไวน์ (Leg)

แก้ว ไวน์
นั้น สำ�คัญไฉน!

เรื่อง : อานนท์ วงษ์เชียง
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วัยรุ่นอเมริกันอย่างมาก ส่งผลให้ชีรีส์ Hannah Montana ประสบความ
สำาเร็จอย่างสูง เช่นเดียวกับซาวด์แทร็คที่ไมลี่ย์ร้องเพลงส่วนใหญ่ก็ได้รับ
ความนิยมอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะเพลงฮิตเพลงแรก The Best of Both 
Worlds และความนิยมของ Hannah Montana ยังต่อเนื่องอีกหลายซีซั่น 
พรอ้มกบัซาวดแ์ทรค็คูก่นั จนกระทัง่ถกูสรา้งเปน็ภาพยนตรใ์นป ีค.ศ. 2009 
ก่อนหน้านั้นในปี ค.ศ. 2007 ไมลี่ย์มีอัลบั้มชุดแรก Meet Miley Syrus ที่
สามารถขึน้ถงึอนัดบัหนึง่ไดเ้ปน็ชดุแรก ตามดว้ยอนัดบัเดยีวกนัในปตีอ่มา
กับอัลบั้ม Break Out ยิ่งเมื่อ Hannah Montana : The Movie ออกฉายใน
ปี ค.ศ. 2009 พร้อมกับมีเพลง The Climb ฮิตถล่มทลาย ความสำาเร็จดูจะ
กลายเป็นสิ่งที่คู่กับชื่อไมลี่ย์ ไซรัสไปแล้ว  ถึงตอนนี้ไมลี่ย์กลายเป็นศิลปิน
หญิงที่ประสบความสำาเร็จมากที่สุดในอเมริกาด้วยวัยแค่ทีนเอจ และเส้น
ทางแห่งความรุ่งโรจน์ของเธอยังทอดยาวต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

หลังซีรีส์ Hannah Montana สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 2010 พร้อมกับ
มีอัลบั้มชุดที่ 3 Can’t Be Tamed ในปีเดียวกัน ไมลี่ย์เลือกตัดสินใจ
หยุดพักการแสดงและงานเพลงไว้ช่วงหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเพราะเธอตั้งใจ
เตรียมตัวเพื่อปรับลุคจากวัยที่เพิ่มขึ้น...จนกระทั่งต้นปีนี้ ไมล่ีย์ก็กลับมา
ด้วยซิงเกิล 2 เพลงคือ We Can’t Stop และ Wrecking Ball ที่สามารถส่ง
ให้เธอโด่งดังอีกครั้งอย่างง่ายดาย แถมเอ็มวีเพลงหลัง ไมล่ีย์ยังฉีกภาพ
สาวน้อยฮานน่า มอนทาน่าจนกระจุย เมื่อเธอกล้าเปลือยกายกอดโซ่อยู่
บนลูกตุ้มอันใหญ่ ซึ่งก็คุ้มกับการลงทุนเมื่อสามารถสร้างสถิติยอดผู้ชมใน
ยูทูปสูงสุดภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง

จนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Bangerz อัลบั้มล่าสุดของ
ไมลี่ย์  ไซรัส  ก็ออกวางจำาหน่าย ด้วยความสนุกสนานของอิเลคโทรแดนซ์ 
ป๊อปอันเร้าใจภายใต้ลุคใหม่และซิงเกลิทีปู่ทางมาก่อน ผลงานชุดที่ 4 ของ
ไมลี่ย์จึงทะยานติดชาร์ตอันดับหนึ่งได้อย่างไม่เกินคาดหมายในสัปดาห์
แรกที่ออกวางจำาหน่าย

ตอกยำ้าให้เห็นชัดเจนว่า ไมลี่ย์ ไซรัสคือนักร้องสาวที่โด่งดังที่สุด
ในยุคนี้อย่างแท้จริง!!!

Miley Cyrus

จากทนีเอจวยัใส...
สู่ซุปเปอร์สตาร์
สุดเซ็กซี่

จากเดก็กะโปโลทีก่า้วเขา้มาเปน็ทนีไอดอลเมือ่วนัวาน 
ผ่านมาเพียงไม่กี่ปี ไมลี่ย์ ไซรัสก็ก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งศิลปิน
หญิงลำาดับต้นๆ ของวงการเพลงป๊อปด้วยวัยเพียง 20 ปี 
เมื่อสาวสวยคนนี้สามารถพาอัลบั้มล่าสุดขึ้นถึงอันดับหน่ึง
ในชาร์ตเพลงยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย

ไม่ใช่เพียงแค่ความสำาเร็จที่หลั่งไหลมาสู่สาวรุ่น
เนื้อหอม ไมลี่ย์ยังเปลี่ยนจากเด็กสาววัยใสกลายมาเป็น
สาวเซ็กซี่ที่กล้าเปิดเผยเนื้อหนังอวดสายตาแฟนเพลง 
ถึงขั้นกึ่งเปลือยกายให้ฮือฮาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ 
และนั่นถือเป็นใบเบิกทางให้เธอสลัดภาพสู่ซูเปอร์สตาร์
อย่างแท้จริง จุดเริ่มสำาหรับความสำาเร็จในวงการบันเทิง
ของไมล์ลี่ย์ ย้อนกลับไปในปี ค.ศ.2006 เมื่อเธอผ่านการ
คัดเลือกให้แสดงนำาในซีรีส์เร่ืองใหม่ของดิสนีย์ แชแนล 
ด้วยบทบาทของสาวน้อยนักร้องเจ้าของชื่อเรื่อง Hannah 
Montana ซึ่งนับว่าเหมาะสมทั้งวัยและภูมิหลังของไมลี่ย์
อย่างมาก จนเธอสามารถแจ้งเกิดได้สำาเร็จกับบทบาทนี้

ที่บอกว่าเหมาะกับภูมิหลังของเธอนั้น เพราะไมล่ีย์
เป็นลูกสาวของนักร้องคันทรี่ชื่อดัง บิลลี่ เรย์ ไซรัส คงยังจำา
เพลงคันทรี่ยอดฮิต Achy Breaky Heart ที่ก้าวข้ามมาติด
อันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงป๊อปด้วยจังหวะสนุกสนานและ
กลายเป็นเพลงฮิตไปทั่วโลก รวมทั้งในบ้านเรา และไมล่ีย์
ก็เกิดในปีเดียวกับที่เพลง Achy Breaky Heart กำาลังดัง
นี่เอง ซึ่งก่อนหน้านั้นบิลลี่พ่อของเธอยังเป็นนักร้องลูกทุ่ง
โนเนม และเพลง Achy Breaky Heart กเ็ปน็เพลงจากอลับัม้
แรกที่นำาความสำาเร็จมาให้เขาอย่างมโหฬาร แต่ก็เป็นเพียง
ครั้งเดียวในชาร์ตเพลงป๊อปจนเข้าข่าย One Hit Wonder 
แต่นั่นก็เพียงพอให้ไมลี่ย์เป็นที่จดจำาในฐานะลูกสาวของ
นักร้องชื่อดัง

ก่อนหน้าที่จะได้แสดงใน Hannah Montana ไมล่ีย์
เคยร่วมแสดงเป็นตัวประกอบกับพ่อของเธอในทีวีมาบ้าง 
พร้อมกับฝึกฝนการร้องเพลงด้วยทักษะที่ถ่ายทอดจากพ่อ
ของเธออย่างเต็มเป่ียม จนกระทั่งถึงเวลาที่ช่ือเสียงเริ่มมา
เยือนเมื่อได้รับบทนำาในซีรีส์ที่เหมือนกับเขียนข้ึนมาเพื่อ
ไมลี่ย์โดยเฉพาะ กับบทสาวน้อยวัยรุ่นที่มีพ่อเป็นนักแต่ง
เพลง (ซึ่งก็รับบทโดยบิลลี่นั่นเอง) และใช้ชีวิตช่วงกลางวัน
ไปโรงเรียนเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไป พอตกกลางคืนก็จะสวม
หมวกแต่งตัวแปลงโฉมเป็นดารานักร้อง โดยไม่มีใครรู้ว่า
ตัวจริงเป็นใคร ยกเว้นพ่อที่คอยให้คำาแนะนำาการแสดงของ
ไมลี่ย์ในบทที่เหมือนกับจำาลองมาจากชีวิตจริงเป็นที่ถูกใจ
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งานแสดงรถยนต์ช่วงปลายปีท่ีผ่านมา แม้ว่า

จะมีสถานการณ์ด้านการเมืองที่ไม่น่าไว้วางใจ

นัก แต่ยอดจองรถยนต์ที่สรุปเมื่องานเสร็จสิ้น

นับว่าวิฤกตทางด้านการเมืองมีผลน้อยมาก 

เพราะหลายค่ายสามารถทำายอดขายได้เกินกว่า

ที่ตั้งเป้าไว้ ทั้งค่ายรถจากญี่ปุ่นและยุโรป

ฉบับนี้ เราแวะมาเยี่ยมศูนย์บริการย่าน
ชานเมืองที่เขตสายไหม บางคนกล่าวว่านี่เป็นย่าน
ของทหารอากาศ โชว์รูมและศูนย์บริการโตโยต้า 
มหานคร เปิดให้บริการชุมชนย่านนี้มาได้เกือบสี่ปี
แล้ว บนพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 21 ไร่ โตโยต้า มหานคร
สาขานี้จึงนับเป็นศูนย์บริการที่ใหญ่และครบวงจร
อย่างแท้จริง

คุณกิจฐสมาน วรรณศิลป์ ผู้จัดการศูนย์
บริการ และศูนย์ซ่อมตัวถังและสี ฝ่ายบริการ
หลังการจำาหน่าย นั่งสนทนากับเรา คุณกิจฐสมาน 
บอกว่าเป็นผู้เลือกด้วยตนเองที่จะมาดูแลงาน
หลังการจำาหน่ายที่นี่ ด้วยเห็นว่าเป็นความท้าทาย
อย่างหนึ่ง เพราะศูนย์บริการที่อยู่ออกมารอบนอก
มักไม่ค่อยมีใครอยากมา อีกทั้งสายไหมฟังดูแล้ว
เหมือนอยู่ไกล แรกเริ่มเดิมทียอดงานเข้ารับบริการ
ของสาขานี้ไม่ค่อยดีนัก แต่หลังจากการเข้ามาจัด 
ระบบต่างๆ จนลงตัว คุณกิจฐสมาน บอกว่า ทุก
วันนี้ถือว่าดีขึ้นมาก 

จะว่าไปแล้วคุณกิจฐสมานไม่ใช่มือใหม่
ทางด้านการบริหารงานทางด้านศูนย์บริการและ
งานบริการหลังการจำาหน่าย 20 ปีที่ร่วมงานกับ
โตโยต้า มหานครมา นับได้ว่าเป็นมืออาชีพที่อยู่
กับงานด้านนี้มาจนเข้าใจงานอย่างทะลุปรุโปร่ง 
นอกจากนัน้ยงัรว่มงานกบัภทัรลสิซิง่มายาวนาน จงึ
เข้าใจระบบการทำางานร่วมกันเป็นอย่างดี 

ระบบการทำางานระหว่างภัทรลิสซิ่งกับ
โตโยตา้ มหานครถกูวางไวอ้ยา่งเปน็ระบบ “แนน่อน
ว่าระหว่างภัทรลิสซ่ิง กับ โตโยต้า มหานคร เรา
ต่างมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
ภัทรลิสซิ่ง เป็นลูกค้าสำาคัญรายหนึ่งของเรา ไม่
แปลกที่เราจะให้ความสำาคัญในการให้บริการ”

คุณกิจฐสมานกล่าวว่า ที่โตโยต้า มหานคร 
ไม่มีปัญหาขาดแคลนเรื่องบุคลากรทางด้าน
ช่างฝีมือ เพราะที่นี่ดูแลทีมงานอย่างดี  ช่าง

ของโตโยต้า มหานครทุกคนผ่านการอบรม
จาก TOYOTA MOTOR วันนี้โตโยต้า มหานคร 
สาขาสายไหม มีรถเข้ารับบริการต่อวันประมาณ 
30-40 คัน ทีมช่าง 19 คนช่วยกันตรวจสอบให้
บริการแก้ไขปัญหาดูแลรถของลูกค้าทุกคันอย่าง
มีคุณภาพ เป็นที่ประทับใจของลูกค้า

คุณกิจฐสมานกล่าวว่า หลักในการบริหาร
งาน ของตนเองคือ 1.ทุกคนต้องทำางานร่วมกัน
เป็นทีม 2.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำางาน
ทัง้ตนเองและทมีงาน ใหโ้อกาสทกุคนไดแ้สดงออก

เสนอความคิดเห็น 3.เน้นเรื่องความซื่อสัตย์ 4.ให้
ความสำาคัญกับประสิทธิภาพในการทำางาน 5 
บริหารงานดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนดูแล
ครอบครัว ให้ทุกคนรู้สึกว่าศูนย์แห่งนี้เหมือนบ้าน

คุณกิจฐสมานกล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมบอกกับ
ทีมงานว่า เราต้องไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ และ
ต้องไปถึงร่วมกัน มิใช่เพียงคนใดคนหนึ่ง ความ
สำาเร็จนั้นต้องร่วมใจร่วมมือกันในการก้าวไปถึง”

TOYOTA 
MAHANAKORN

“แน่นอนว่าระหว่างภัทรลิสซิ่ง 
กับ โตโยต้า มหานคร เราต่างมุง่
หวังให ้ลูกค้าได ้รับความพึง
พอใจสูงสุด ภัทรลิสซิ่งเป ็น
ลูกค้าสำาคัญรายหนึ่งของเรา 
ไม่แปลกที่เราจะให้ความสำาคัญ
ในการให้บริการ”

กิจฐสมาน วรรณศิลป์ 
ผู้จัดการศูนย์บริการ และ ศูนย์ซ่อมตัวถัง&สี 
ฝ่ายบริการหลังการจำาหน่าย
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