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สวัสดีปีกระต่ายทองค่ะ ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองได้ผ่านพ้นไปแล้ว

ด้วยบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยความสุข หลายคนได้ใช้ช่วงวันหยุดปีใหม่ไป

กับการตระเวนหาสถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆ เพื่อเป็นการต้อนรับสิ่งดีๆ ที่

ก�าลังจะตามมาในปีใหม่นี้เป็นแน่ แต่อาจเนื่องจากภาวะโลกร้อนจึงท�าให้

บรรยากาศกลับผันผวน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว บางคราวฝนตกบ้างก็มี

ผสมปนเปกันไป ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ เด๋ียวจะไม่ได้ไปเที่ยว

เพราะเรามีที่เที่ยวมาน�าเสนอเพียบเลยค่ะ 

t-Globe Thailand Magazine ฉบับปฐมฤกษ์นี้ร่วมฉลองเทศกาล

ปีใหม่ด้วยเนื้อหาที่แสดงถึงความเป็นไทยกันด้วย “ตลาดสามชุก ตลาด

ร้อยปี” ท่ีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตท่ีจะท�าให้คุณได้เห็นวิถีชีวิต

พื้นบ้าน ภาพความเก่าแก่ท่ีไร้สารปรุงแต่งของสถานท่ีแห่งนี้ในคอลัมน์ 

“จุดหมายปลายทาง” พร้อมผลิตภัณฑ์เด่นของเมืองสุพรรณบุรีที่หลาย

คนอาจไม่ทราบว่ามี “ผ้าซิ่นตีนจกลายโบราณ” มาแนะน�าให้ได้รู้จักใน

คอลัมน์เสน่ห์ไทย 

ต้อนรับปีใหม่ด้วย “ปฏิทินตั้งโต๊ะ” ดีไซน์เก๋มาสร้างสีสันให้กับโต๊ะ

ท�างานตัวเดิมของคุณในคอลัมน์ iDea-D แต่ส�าหรับคนที่ไม่ได้ไปเที่ยว

ในช่วงวันหยุดท่ีผ่านมาแต่ก�าลังมองหาสถานท่ีดีๆ เพ่ือคนรักในเดือน

หน้าก็ไม่ควรพลาด “เที่ยวหน้า-น่าเที่ยว” เผื่อว่าจะมีเซอร์ไพรส์ส�าหรับ

วันวาเลนไทน์ปีนี้ และยังมีอีกหลายคอลัมน์ซึ่งล้วนท�าให้คุณอยากเก็บ

กระเป๋าแล้วออกเดินทางทันที...ของแบบนี้ต้องลองค่ะ!

       จามรี  ปรีชาสุนทร
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EDITOR’s N
OTE

เกาะตดิเร่ืองราวข่าวสารของการท่องเท่ียวทุกท่ีท่ัวไทย

ท่องเทีย่วแบบไม่ไร้สาระไปกบัพพิธิภณัฑ์ท่ีมีชวีติ 

“ตลาดสามชุก” ทีอ่าจท�าให้คณุอยากเดินทางทันทีท่ีอ่านจบ

แนะน�าสถานทีท่่องเท่ียว “สีภ่าค” ในช่วงเดือนมกราคม 

ใกล้ทีไ่หน สะดวกภาคใด ไปได้ทุกท่ี ไม่มีปัญหา

อีกหนึง่ความภาคภูมิใจท่ีอยากน�าเสนอเอกลกัษณ์จาก 

“เจ้าถิน่” 

มาร่วมท�าความรู้จกักับ Rolf Pott นกัเขยีนอสิระผูท่ี้ได้รบั

การขนานนามว่าเป็น “ตัวพ่อแห่งวงการท่องเท่ียว”  

แบ่งปันภาพถ่ายแทนความทรงจ�าดีๆ ให้แก่กนั

ฉกีกฎจากปฏิทนิรูปแบบเดิมเพือ่ต้อนรบัศักราชใหม่ปีกระต่ายทอง

News 

จุดหมายปลายทาง 

ทั่วไทย

เสน่ห์ไทย 

Special Features 

พูดด้วยภาพ

iDea-D 

เที่ยวหน้า น่าเที่ยว
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t-Globe News

ศิลปะการแสดงริมถนนระดับโลกกลางเมืองภูเก็ต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานภูเก็ต ร่วม

กับเทศบาลนครภูเก็ต มูลนิธิเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต และ

ชมรม Old Phuket Town จัดงาน “Phuket Street 

Show Festival 2010” เทศกาลศิลปะการแสดงริม

ถนนระดับโลกครั้งแรกกลางเมืองภูเก็ต บนถนนสาย

วัฒนธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเม่ือวันที่ 17-19 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

พื้นที่และสร้างรอยยิ้ม ความสุขให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน 

และเป็นการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์

แก่ท้องถ่ินและเกะความร่วมมือร่วมใจในการต้อนรับนัก

ท่องเที่ยวอีกด้วย 

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทน

ของจังหวัด ร่วมกับอ�าเภอประโคนชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

บุรีรัมย์ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ใน อ.ประโคน

ชัย จัดงาน “เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย” 

ขึ้น ณ บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลต�าบลประโคนชัย เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ที่มีวันหยุดยาวติดต่อ

กันหลายวัน และประชาชนส่วนใหญ่มักนิยมเดินทางท่องเที่ยวและกลับมา

เยี่ยมบ้านเกิดในช่วงปีใหม่ และคาดว่าจะมีเงินสะพัดหลาย 10 ล้านบาท!   

Phuket Street Show Festival 2010

เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย
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บูมเมอแรง วิลเลจ ÃÕÊÍÃ�µ·Õ่ä´ŒÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÃÐ´Ñº “ÂÍ´àÂÕ่ÂÁ” ¨Ò¡àÇ็ºä«µ� Tripadvisor ¢Í§ÍÑ§¡ÄÉã¹»‚ 2010 µÑ้§ÍÂÙ‹ã¡ÅŒËÒ´¡ÐµÐ

à Ố¹·Ò§¨Ò¡Ê¹ÒÁºÔ¹ÀÙà¡็µà¾ÕÂ§ 45 ¹Ò·Õ à§ÕÂºÊ§º à»š¹¸ÃÃÁªÒµÔ ÁÕ¡Ô̈ ¡ÃÃÁÊÓËÃÑº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕÂ่Ç ·Õ¾่Ñ¡ÊäµÅ�ËÃÙ ¾ÃŒÍÁ Œ́ÇÂÊÔ§่ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¤Ãº¤ÃÑ¹

àÂÕèÂÁªÁàÇçºä«µ�·Õè

 www.phuket-boomerang.com E-mail : info@phuket-boomerang.com 

9/11-13 «ÍÂ 10 ¶.»®Ñ¡ ¡ÐµÐ ÀÙà¡çµ 83100 â·Ã. +66 (0) 7628 4480, +66 (0) 7633 3102 Á×Í¶×Í +66 (0)8 4360 2733  
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กลุ่มกุลาบเชียงใหม่ (กลุ่มผู้ปลูกกุหลาบเชียงใหม่) จัด 

“งานกุหลาบเหมันต์ เชียงใหม่ ประจ�าปี 2553” ระว่างวัน

ที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่อาคารจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ศิลปาชีพ ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ (เยื้องสวนสัตว์เชียงใหม่) ซึ่ง

เป็นการจัดงานแสดงกุลาบเล็กๆ ที่มุ่งให้ผู้มาชมงานได้รับความ

รู้ความงดงามของกุหลาบในแง่มุมหลากหลาย รวมทั้งความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกุหลาบ ความพยายามที่จะรักษางานนี้ให้

เป็นงานดอกไม้โดยแท้ๆ ปลอดจากกิจกรรมทางธุรกิจ ท�าให้

งานกุหลาบเหมันต์เชียงใหม่เป็นงานที่มีบรรยากาศสวยงาม 

สงบ และผ่อนคลาย ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน

จังหวัดจันทบุรีได้จัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร�าลึกและ

กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจ�าปี 2554 ไปเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

- 5 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมชมการแสดงแสง สี 

เสียง เทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีร่วม

เป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์ และกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย

  

 เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 2 มกราคม พ.ศ. 

2554 ที่ผ่านมา จ.สุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมชมการสาธิตการท�า

อาหารโบราณ และงานประเพณี “ยกส�ารับ” ซึ่งประกอบไปด้วย

กับข้าว ของคาว และของหวาน น�าไปให้กับผู้ที่อยู่บ้านใกล้เรือน

เคียง โดยผู้ให้ใช้ค�าพูดว่า “เอาเงินเอาทองมาให้” ส่วนผู้รับจะล้าง

ถ้วยล้างชามคืนให้พร้อมกับพูดว่า “ขอให้เงินทองเต็มชาม” ช่วง

เย็นของในวันเดียวกันมีบุฟเฟต์อาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ภายใต้ช่ืองาน “อร่อยดี...ที่สามชุก ครั้งที่ 10” ซึ่งเปิดให้นักท่อง

เที่ยวได้ร่วมกิจกรรมกินฟรีในตลาด “4 ซอย 2 ถนน” โดยมี

เงื่อนไขง่ายๆ แค่อุดหนุนซื้อถ้วยชามและแก้วน�้าเป็นของตัวเอง

เท่านั้น

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร�าลึก กาชาดจันทบุรี

ยกส�ารับ...อร่อยดีที่สามชุก

งานกุหลาบเหมันต์ เชียงใหม่

06 t-Globe Thailand Magazine
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หลากหลายกิจกรรมความสุข...สนุกทุกดวงใจ 
เช้าจรดค่ำที่เกาะนางยวน คุณและครอบครัวจะค้นพบเสน่ห์แห่งความสุขในวันพักผ่อนได้อย่างไม่รู้เบื่อด้วยกิจกรรมที่มีให้คุณเลือกสรรมากมาย 

NANGYUAN ISLAND DIVE RESORT
46 ËÁÙ‹·Õè 1 µ.à¡ÒÐàµ‹Ò Í.à¡ÒÐ¾Ð§Ñ¹ ¨.ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ »ÃÐà·Èä·Â 84280

àºÍÃ�â·ÃÈÑ¾·� +66 (0) 7745 6088-93, +66 (0) 7745 6794-96 àºÍÃ�Á×Í¶×Í +66 (0)8 1958 1766, +66 (0)8 9971 5562 á¿¡«�. +66 (0) 7745 6088

àµÔÁ¤ÇÒÁÊØ¢·Ø¡ª‹Ç§àÇÅÒ¢Í§¡ÒÃ¾Ñ¡¼‹Í¹ Nangyuan Island Dive Resort à¾ÕÂº¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ à¤àºÔÅ·ÕÇÕ ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çµ áÅÐä¿¿‡Ò 24 ªÑèÇâÁ§
ºŒÒ¹¾Ñ¡ÊäµÅ�¸ÃÃÁªÒµÔº¹à¢Ò·Ñé§áººËŒÍ§¾Ñ´ÅÁâ«¹ F ËŒÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈâ«¹ A áÅÐ K ËŒÍ§â«¹ L ÊÒÁÒÃ¶ªÁÇÔÇ·ÐàÅä´Œ¨Ò¡ÃÐàºÕÂ§ºŒÒ¹ áÅÐËŒÍ§â«¹ D µÔ´ªÒÂËÒ´

ในยามค่ำคืนคุณจะสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการพักผ่อนอันเงียบสงบเป็นส่วนตัวในอ้อมกอดของธรรมชาติแห่งท้องทะเลอย่างแท้จริง
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จุดหมายปลายทาง

เร่ือง : Kaki   ภาพ : t-globe Thailand Team

ท่องตลาดสามชุก
สะพายกล้อง

08 t-Globe Thailand Magazine
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สะพายกล้อง

กระแสนิยมที่โหยหาอดีตและความงามของวันวานยังมีอยู่

อย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดจากการผุดขึ้นของตลาดน�้าและตลาด

บกโบราณทีต่่างกพ็ะยีห้่อตลาดร้อยปีกนัอย่างถ้วนหน้า ไม่ว่าจะ

เป็น “ตลาดเก้าห้อง” อ.บางปลาม้า  “ตลาดร้อยปีศรปีระจนัต์” 

ขยับมาใกล้กรงุเทพฯ อย่าง จ.ปทมุธาน ีกม็ ี“ตลาดรมิน�า้ร้อยปี

ระแหง” ใน อ.ลาดหลุมแก้ว และแม้แต่ในกรุงเทพฯ เองก็มี 

“ตลาดนางเลิง้” ตลาดบกร้อยปี  หรอืถ้าข้ามไปที ่จ.ฉะเชงิเทรา 

ที่เพิ่งเริ่มกลับมาฮิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวเม่ือไม่นานมานี้ก็มี 

“ตลาดคลองสวน” และ “ตลาดบ้านใหม่”
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แต่หากพูดถึงต้นแบบตลาดร้อยปีที่รู้จักและเนื้อหอมที่สุดในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คงต้อง

ยกต�าแหน่งให้ “ตลาดสามชุก” จ.สุพรรณบุรี ที่ยังคงสภาพความงามและกลิ่นอายของอดีตได้แบบครบรส

สมดั่งท่ีองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประจ�าประเทศไทย ได้

มอบรางวัล “อนุรักษ์ดี (Award of Merit)” จากการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจ�าปี 2552 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552
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“ตลาดสามชุก”  ถือก�าเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2439 มีลักษณะเป็นตลาดห้องแถวไม้ 2 ชั้นขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น�้า

สุพรรณบุรี (ท่าจีน) รายล้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าและรวบรวมเรื่องราวของผู้คนในอดีตไว้ได้อย่างดี

โดยไม่มีการดัดแปลงเสริมแต่ง ย้อนกลับไปในอดีตตลาดแห่งนี้เฟื่องฟูถึงขีดสุดในฐานะเป็นชุมชนการค้าเก่าแก่ในการ

ติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ส�าคัญของชาวจีนในไทยและชาวไทยเช้ือสายจีน แห่งเมืองสุพรรณบุรี ในสมัยรัชกาล

ที่ 5 และยังคงสภาพเช่นนั้นมายาวนานถึงปัจจุบัน จนได้รับการขนานนามให้เป็น “ตลาด 100 ปี พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต”

ปัจจุบัน แม้จะผ่านต้นก�าเนิดมามากกว่าร้อยปีแล้ว แต่ชาวชุมชนสามชุกยังคงสภาพตลาดเก่าแก่และบ้านเรือนที่มี

กลิ่นอายของอดีตที่ยังมีลมหายใจไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งไม่สามารถหาได้จากที่อื่น หากมีโอกาสมายลอดีตที่สัมผัสได้ใน

ตลาดร้อยปี ขอแนะน�าว่าไม่ควรพลาดแวะเยี่ยมเยียนร้านรวงที่จะพาคุณไปรู้จักในวันนี้ 
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เพียงเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยของตลาดเก่าไล่ตั้งแต่ซอย 1 จะได้พบกับ 

ร้านกาแฟท่าเรือส่ง “ศิวะนันต์พานิช” (ซอย 1) 
ร้านกาแฟสูตรโบราณที่ยังคงใช้เครื่องคั่วกาแฟแบบดั้งเดิมบริเวณริมน�้า กาแฟที่ใช้ก็มีหลากหลาย 

เช่น อาราบิก้า โรบัสต้า จากกรุงเทพฯ ร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ขายตั้งแต่ราคา 3 สตางค์ 

5 สตางค์ ตอนนี้ราคา 7-10 บาท ร้านเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น วันหนึ่งๆ เปลี่ยนคนชง 

3 กะผลัดกันดูแลร้าน และด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานและรสชาติที่ยังคงเอกลักษณ์มาช้านาน 

ท�าให้ร้านกาแฟโบราณแห่งนี้กลายเป็นสภากาแฟ สถานที่พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยของชาวตลาด และ

ยืนหยัดคงอยู่คู่ตลาดสามชุกมาจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ�านง จีนารักษ์ (ซอย 2) 
เป็นอาคารไม้โบราณขนาด 3 ชั้น ภายในอัดแน่นด้วยเรื่องราวของขุนจ�านง จีนารักษ์ นายอากร

คนแรกแห่งสามชุก ผู้เป็นเจ้าของเรือน รวมถึงภาพถ่ายวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อน และเป็นสถานท่ีเก็บ

รวบรวมของโบราณล�้าค่าทั้งเตียง โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เย็น ถ้วยชามลายครามไว้ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมเพื่อ

ศึกษาหาความรู้

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเก่าตรงข้ามวัดสามชุก (เหล่าปึงเถ่ากง) (ซอย 2)
ต้ังอยู่บริเวณท่าเรือทางขึ้นตลาดซอย 2 สร้างขึ้นเม่ือประมาณ พ.ศ. 2370 มีภาษาจีนเรียกว่า 

“เจ๊ียปึงเถ่ากง” ส�าหรับให้ผู้เดินทางผ่านไป-มาได้มากราบไหว้ขอพรให้เจริญรุ่งเรือง เดินทางโดย

ปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุข ซื้อง่ายขายคล่องเป็นที่สักการบูชามาจนทุกวันนี้

โรงแรมอุดมโชค (ซอย 2) โรงแรมเก่าแก่แห่งตลาดสามชุก
ลักษณะเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น  กั้นห้องออกเป็น 12 ห้อง เปิดใช้อยู่ 6 ห้อง เนื่องจากบางห้อง

ไม่มีห้องน�้าในตัว ปัจจุบันโรงแรมแห่งนี้ไม่ได้เปิดให้บริการแล้ว แต่เปลี่ยนเป็นร้านกาแฟ และเครื่อง

ดื่มท่ีพลาดไม่ได้คือ “มะนาวโซดา” ที่ให้รสซาบซ่าดื่มแล้วต้องบอกว่าช่ืนใจจริงๆ ยิ่งหากดื่มไปพร้อม

กับชมงานศิลปะและภาพวาดของศิลปินที่ตั้งอยู่รายล้อมก็ยิ่งเพลิดเพลินไม่รู้เบื่อ

ร้านถ่ายรูปโบราณ “ศิลป์ธรรมชาติ” (ซอย 3) 
ร้านนี้ยังคงใช้กล้องถ่ายภาพเก่าแก่อายุราวร้อยกว่าปีตัวเดียวกับที่ใช้เมื่อสมัยเปิดร้านครั้งแรกในการ

ให้บริการถ่ายภาพที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว โดยมีฉากและเครื่องแต่งกายในอดีตมากมายให้เลือกสรรด้วย 

ร้านขายยาจีนฮกอันโอสถ  (ซอย 3)
ร้านขายยาจีนเก่าแก่ ภายในร้านอบอวลด้วยยาสมุนไพรนับพันๆ ชนิด มีดหั่นยาสมุนไพรอายุกว่า 

70 ปี เครื่องชั่งยา ลิ้นชักใส่ยา ลูกคิด และครกต�ายา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือที่ตกทอดมาตั้งแต่

สมัยคุณพ่อ
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นอกจากร้านเด็ดที่ไม่ควรพลาดเหล่านี้แล้วยังมีอีกหลายร้านน่าสนใจที่ชวนให้หวนระลึกถึงวัยเด็ก เช่น ของเล่นสังกะสี

จากประเทศจีนที่วันนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง หรือของเล่นไขลาน โมเดลเครื่องบิน ตุ๊กตาไม้ไผ่รูปทรงต่างๆ 

หรือใครที่อิ่มใจกับอดีตที่สัมผัสได้อย่างจุใจแล้ว ยังจะได้อิ่มท้องกับอาหารและขนมพื้นเมืองนานาชนิดที่ตั้งเรียง

รายอยู่ตลอดสองฟากฝั่งของตลาดด้วย เริ่มจากของคาวหน้าตาน่าทานทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นบะหม่ีร้อยปี ข้าวห่อใบบัว 

เป็ดย่างจ่าเฉิด ส่วนขนมต้องไม่พลาดชิมทองม้วนโบราณร้อยปีหรือขนมเบื้องโบราณรสเลิศ ความพิเศษอยู่ท่ีตัวแป้ง

กรอบ หอม เข้ากันได้ดีกับไส้ที่เป็นส่วนผสมของงาด�าคั่วกับมะพร้าว จึงให้รสที่มีทั้งหวาน มัน เค็ม ราคาขายอยู่ที่ 3 

ถุง 100 บาท ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์จะขายดีมากจนท�าแทบไม่ทันกันทีเดียว  และลูกลานลอยแก้ว (รสชาติคล้ายกับลูก

ตาล แต่นุ่มและร่วนกว่า) ขนมหวานที่นานๆ จะหาทานได้ เพราะ 40-50 ปีต้นลาน (ต้นไม้ที่น�ามาใช้ท�าพัดใบลาน) 

ถึงจะออกลูกลานให้เห็น และหลังจากนั้นต้นก็ตาย

หลังจากตระเวนชอปฯ ชิม แชะ มาทั้งวันแล้ว ขอแนะน�าให้ลองนั่งเรือล่องไปตามล�าน�้าท่าจีนเพื่อชมภูมิทัศน์ทาง

เหนือและบ้านเรือนริมน�้าที่ยังหลงเหลือภาพของท่าข้ึน-ลงสินค้า ท่าถ่าน ท่าข้าว โรงส ีเรื่อยไปจนถึงเข่ือนชลมาร์ดพิจารณ์ 

ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 20 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาท�าพิธีเปิดเมื่อ 

20 กันยายน พ.ศ. 2498

จากนั้นเรือจะย้อนลงใต้ไปถึงวัดสามชุก ซึ่งเป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในมีโบราณวัตถุมากมายสะสม

เป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ในวัดเป็นผู้ดูแลรักษา ส�าหรับผู้สนใจล่องเรือมีให้เลือก 3 ทาง คือ เรือวัดสามชุก 

ให้บริการฟรี นักท่องเที่ยวสามารถบริจาคเงินได้ตามอัธยาศัย เรือคุณมนูญ ขาววิเศษ ค่าบริการ 59 บาท และเรือ

นายเชง-คุณเข็ม เรือนสาคร ค่าบริการ 59 บาท หรือเหมาจ่าย ตามแต่ตกลงกัน แต่ละเที่ยวใช้ระยะเวลาล่องประมาณ 

30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง

จากเรื่องราวบันทึกมีชีวิตทั้งหมดของชุมชนริมแม่น�้าท่าจีนคงเป็นค�าตอบได้ดีถึงเหตุผลที่ตลาดสามชุก ซึ่งมีต้นก�าเนิด

อันยาวนานมากกว่าร้อยปียังคงมนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย

ของอร่อยประจ�าถิ่น :
บะหม่ีร้อยปี ข้าวห่อใบบัว ทองม้วนโบราณร้อยปี 

ลูกลาน กาแฟสูตรโบราณ มะนาวโซดา 

ขนมไข่ปลาสลิด 

วัน เวลา ส�าหรับการเที่ยวชม : 
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย : 
“ตลาดสามชุก” เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวัน ในวัน

ธรรมดาจะสามารถถ่ายภาพที่ระลึก เดินชม ชอปฯ ชิม ได้อย่าง

เต็มที่ไม่ต้องเบียดเสียดกับคลื่นมหาชน แต่บรรดาร้านรวงต่างๆ 

และรถเข็นขายของกินตามสองฟากฝั่งของตลาดอาจบางตากว่า

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์



15t-Globe Thailand Magazine

ที่พัก : 
สามชุก รีสอร์ท 

ท่ีตั้ง : 131 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชยันาท ต�าบลสามชุก 
อ�าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี 72130
โทรศพัท ์: 0 3550 4210, 0 3554 4235
โทรสาร : 0 3550 4752

บ้านสวนรีสอร์ท 
ท่ีตั้ง : 193 หมู่ 9 ต�าบลยา่นยาว อ�าเภอสามชุก จงัหวดั
สุพรรณบุรี 72310
โทรศพัท ์: 0 3554 4143
มือถือ : 08 1012 1253

เกสต์เฮาส์ทัศนีย์ 
ท่ีตั้ง : 799 หมู่ 2 ต�าบลสามชุก (จากส่ีแยกอ�าเภอสามชุก
ไปทางท่ีว่าการอ�าเภอสามชุกประมาณ 500 เมตร)
โทรศพัท ์: 0 3557 1139

เรือนไทยสาคร โฮมสเตย์ 
ท่ีตั้ง : 13 หมู่ 1 ต�าบลสามชุก อ�าเภอสามชุก จงัหวดั
สุพรรณบุรี 72130
โทร : 08 1303 3674, 08 6751 2686

สุพรรณภูมิรีสอร์ท 
ท่ีตั้ง : ปากทางเขา้สามชุกตลาดร้อยปี
โทร : 0 3550 4789, 0 3557 1139

ท่าจีนเกสต์เฮาส์ 
ท่ีตั้ง : อยูใ่กลร้าชมงคลสุวรรณภูมิ ตึกเซนตเ์ตอร์พอยส์
โทร : 08 1705 2644

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : 

 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์ 

โทร. 0 3550 4498, 08 1640 3327

เส้นทางการเดินทาง : 
การเดินทางด้วยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ผ่าน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไปจนถึงตัวเมืองสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร 

จากน้ันไปตามหลวงหมายเลข 340 ผ่าน อ.ศรีประจันต์ (ห่างจากอ�าเภอเมือง สุพรรณบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร) 

ไปจนถึงแยกเข้าตลาดสามชุก ซึ่งบริเวณแยกเข้าตลาดจะมีห้างเทสโกโลตัส ตัวตลาดอยู่บริเวณริมแม่น�้าสุพรรณ 

ติดกับที่ว่าการอ�าเภอสามชุก 

การเดินทางด้วยรถตู้จากกรุงเทพฯ
ท่ารถตู้อยู่ตรงแยกคอกวัวฝั่งตรงข้ามกับกองสลาก ซอยที่ 2 เลยป้ายรถเมล์มา (ใกล้โรงแรมรัตนโกสินทร์) ซึ่ง

ที่ท่ารถตู้จะมีป้ายไปสามชุกตลาดร้อยปี เมื่อมาถึงสามชุกแล้วจากท่ารถตู้เดินมาไม่ไกลก็สามารถเดินเข้าเย่ียมชม

ตลาดร้อยปีได้ 

การเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�าทาง (รถทัวร์) จากกรุงเทพฯ
รถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศ สามารถขึ้นได้ทั้งที่สถานีปรับอากาศสายใต้ และที่หมอชิต โดยต้องขึ้นรถที่

เขียนว่ากรุงเทพฯ-ท่าช้าง ทั้ง 2 สถานี
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Tour-Thai

เร่ือง : Pangjii

ฤดูหนาวคงเป็นช่วงเวลาที่หลายคนต่างเฝ้าคอยกันอย่างใจจดใจจ่อ และมักมีค�าถามตามมาว่า “จะไปเที่ยวไหน

กันดี” หรือ “มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้าง” และอีกหลายค�าถามมากมายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาว (อันแสนสั้น) 

วันนี้ “Tour-Thai” ขออาสาแนะน�าสถานที่น่าเที่ยวในช่วงเวลานี้ของทั้ง “4 ภาค” มาเสนอคุณถึงที่ค่ะ 

อ�าเภอภูเ รือมีที่ตั้ งเป ็นลักษณะที่ราบเชิงเขาและภูเขา ท�าให ้มีอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งป ี อุดมไปด้วย

ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดจนได้ชื่อว่า “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู” และมีการจัดงาน

เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 3 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ณ สนามที่ว่าการอ�าเภอ

ภูเรือ จังหวัดเลย ผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมงานก็สามารถไปสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นในเมืองแห่งทะเลภูเขาได้ แต่อาจจะ

ต้องรีบตัดสินใจสักหน่อย เพราะภูเรือจะเปิดให้สัมผัสบรรยากาศจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะ  

อีสานบ้านเฮา

ภาพจาก www.loeitravel.com

ไม้ดอกเมืองหนาว...ภูเรือ
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 “ดอยอินทนนท์” คือช่ืออันดับต้นๆ ที่หลายคนคงนึกถึงทุกครั้งเมื่อสายลม

หนาวเริ่มปะทะผิวเนื้อ อาจเป็นเพราะยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยซ่ึงสูงถึง 

2,599 เมตรก็เป็นได้จึงท�าให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี อีกทั้งยังมีสถานที่

น่าสนใจภายในอุทยาน อาทิ น�้าตกแม่ยะ ถ�้าบริจินดา โครงการหลวงอินทนนท์ 

และเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายจุดให้ได้เที่ยวชมอีกเพียบ ท�าให้มีนักท่องเที่ยว

เดินทางมากันอย่างไม่ขาดสาย ว่าแล้วก็... “หนาวนี้...ลองข้ึนดอยสักทีคงดีไม่หยอก”   

ภาพจาก http://www.ec-mall.com

แอ่วเหนือกันโตย
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ขึ้นดอยสอยหนาว 
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หากใครที่ก�าลังคิดอยู่ว่าจะใช้ปีใหม่น้ีเป็นจุดเร่ิมต้นของเร่ืองต่างๆ ในชีวิต 

Pangjii เห็นด้วย (อย่างที่สุด) ค่ะ แต่เพื่อเพิ่มความขลังขึ้นอีกนิดจึงขอน�าเสนอ

สถานที่นมัสการเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาตังกวน 

สูงจากระดับน�้าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต โดยรัชกาลที่ 4 ได้พระราชทาน

เงินหลวงให้เป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุ

ในองค์พระเจดีย์...เพราะโอกาสที่ดีอย่างปีใหม่นี้ Pangjii เช่ือว่าการเริ่มต้นด้วย

สิ่งดีๆ แล้วจะได้รับสิ่งดีๆ กลับมาค่ะ...

 

(ห)ล่องใต้
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ขอพร
ที่พระเจดีย์
บนยอดเขา
ตังกวน
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หาดเจ้าหลาว หาดทรายละเอียดสีแดงซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของหาดทรายเมืองจันท์ เม่ือน�้าลงแนวสันทรายจะ

โผล่พ้นน�้าทอดเป็นแนวยาวไปจรดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ส่วนชายหาดด้านตะวันออกเป็นแหลมหิน บริเวณ

สันเขาของหาดเป็นจุดชมทะเลที่สวยงาม จะเดินเล่นตามเนินเขาหรือจะนั่งตกปลาเก๋าก็ได้ จากหาดนี้ไปไม่ไกล 

สามารถออกไปด�าน�้าชมปะการังน�้าตื้นได้ อีกทั้งยังมีที่พักและร้านอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสดใหม่ไว้บริการ

นักท่องเที่ยวอีกด้วย 

 

ที่มา : 

http://www.muangthai.com 

http://www.Weluwetland.net

http://www.songkhlatourism.org/index.php
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เลาะริมหาดเจ้าหลาว

ภาพจาก http://www.oknation.net

ชายฝั่งอ่าวไทย
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จุดหมายปลายทางเสน่ห์ไทย

โดย : เจ้าถิ่น

ผ้าตนีจก
เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมี

ประวัติความเป็นมายาวนาน มีประชาชนอาศัยอยู่

เป็นจ�านวนมาก รวมถึงประชาชนเชื้อสายลาว ผู้ซึ่ง

ได้รับการกล่าวขานในด้านการทอ “ผ้าซิ่นตีนจก” 

จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักจวบจนปัจจุบัน 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

ผ้าเครื่องแต่งกาย

ช่ือผู้ผลิต  

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ 

ต�าบล ป่าสะแก 

อ�าเภอ เดิมบางนางบวช 

จังหวัด สุพรรณบุรี

ปริมาณการผลิต 

ผ้าตีนจก 100-200 ผืน/เดือน 

ผ้าทอมัดหม่ี 300-400 ผืน/เดือน 

ผ้าขาวม้า 400-500 ผืน/เดือน 

ราคา 150-7,000 บาท 

ลายโบราณ 

ภาพจาก http://www.panoramio.com
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ประวัติความเป็นมา 
“บ้านทุ่งก้านเหลือง” หมู่ที่ 5 มีประชาชนที่มีเช้ือสาย

ของลาวซี ลาวคร่ัง มาอาศัยอยู่จ�านวนมาก ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม และเมื่อว่างเว้นจากงานด้านการเกษตรจึงได้

มาทอผ้าเพ่ือน�าไว้ใช้ และเนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจ�านวนมาก

จึงได้ท�าการจัดต้ังกลุ่มทอผ้าขึ้น ซึ่งผ้าที่ทอออกมานั้นมีลาย

เฉพาะ หรือเป็นลายเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมลาวซี ลาวครั่ง 

สืบทอดมาถึงปัจจุบัน 

กระบวนการและขั้นตอนในการผลิตน้ันเป ็นการน�า

เส้นด้ายและเส้นไหมมาย้อมสีธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ 

คราม แล้วน�าไหมที่ได้มาทอด้วย “กี่” แบบโบราณให้เป็น

ลวดลายต่างๆ ตามจินตนาการของผู้ทอแต่ละคนในกลุ่มทอ

ผ้าพื้นเมืองลายโบราณ จ�านวน 43 คนด้วยกัน ซึ่งได้พัฒนา

ลวดลายและขนาดของผ้าเรื่อยมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ

ผ้าทอลายท่ีเป็นลายเฉพาะของวัฒนธรรมลาวซี ลาวครั่งโดย

เฉพาะเท่าน้ัน  

สถานที่จ�าหน่าย

25/1 หมู่ที่ 5 ต.ป่าสะแก 

อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 

โทร. 08 9926 2864

ส�านักงานพัฒนา

ชุมชนอ�าเภอเดิมบางนางบวช

*สนใจส่ังซ้ือหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสมจิตร ภาเรือง 

(ประธานกลุม่ทอผ้าพืน้เมอืงลายโบราณ)   

ที่อยู่ 25/1 หมู่ที่ 5 ต.ป่าสะแก 

อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 

โทร. 08 9926 2864 

E-mail : Dermbang91@hotmail.com

ภาพจาก www.bloggang.com (Abird’s Gallery)
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En Route
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แปลโดย : วรมน ศิรินพกุล

Rolf Potts
ภาพจาก http://www.oknation.net
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Rolf Potts

ทว่าสิ่งที่ท�าให้รอล์ฟเป็นที่รู้จักมากที่สุดน่าจะเป็นการโปรโมตจริยธรรมของการท่องเที่ยวอิสระ 

หนังสือชื่อ “Vagabonding: An Uncommon Guide to the Art of Long-Term World 

Travel”  ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ถึง 12 ครั้ง และน�าไปแปลอีกหลายภาษา ส่วนหนังสือเล่มล่าสุด

ของเขา “Marco Polo Didn’t Go There: Stories and Revelations From One Decade 

as a Postmodern Travel Writer” ได้รับรางวัล Lowell Thomas ประจ�ำปี 2009 โดยสมาคม

นักเขียนอิสระด้านการท่องเที่ยวแห่งสหรัฐอเมริกา และเป็นหนังสือสัญชาติอเมริกันเล่มแรกที่ได้

รับรางวัล Chatwin Priz จากอิตาลี

งานเขียนของเขาได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารมากกว่า 20 หัว มีบทความอีกประมาณ 16 เรื่อง 

ถูกจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อบทความท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกา และยังได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอิสระทั้งจากเนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก (National Geographic 

Adventure) ไทมส์ฉบับเอเชีย ตลอดจนสิ่งพิมพ์ของอิตาลี ออสเตรเลีย และรัสเซียอีกด้วย

แม้ว่ารอล์ฟจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้ไม่กี่สัปดาห์หรืออย่างมากก็ไม่กี่เดือน เขากลับรู้สึกเหมือนอยู่ 

“บ้าน” ในบางประเทศ เช่น กรุงเทพฯ  ไคโร ปูซาน นิวออร์ลีนส์ และแคนซัสตอนเหนือซึ่ง

เขามีฟาร์มเล็กๆ เป็นของตัวเองอยู่ใกล้กับครอบครัว

รู้จัก 

รอล์ฟ พอตส์รอล ์ฟ พอตส ์ คื อนั ก เ ขี ยนอิ ส ร ะที่ เ ดิ นท าง

ท่องเที่ยวมาแล้วมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และผลงาน

ของเขาได้รับความนิยมมาแล้วทั้งในนิตยสารเนชั่นแนล 

จีโอกราฟฟิก (National Geographic Traveler) นิตยสาร

นิวยอร์ก ไทมส์ (the New York Times Magazine) เดอะ 

การ์เดียน (The Guardian U.K.) และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ นักเขียนมากประสบการณ์ผู ้นี้ยังเคย

ผจญภัยข้ามทวีปกว่า 6 ทวีป นั่งเรือหาปลาระยะทาง 900 

ไมล์ผ่านแม่น�้าโขงของลาว โบกรถข้ามทวีปยุโรป เที่ยว

อสิราเอลด้วยการเดนิ ป่ันจกัรยานข้ามประเทศพม่า และขบัรถ

จีฟ๊แลนโรเวอร์จากแคลฟิอร์เนยีไปอาร์เจนตนิามาแล้วอกีด้วย
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ผลงาน
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หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ “กล้า” ที่สุด “สนุก” ที่สุด และ “เปิดเผย” ชีวิตการ

เดินทางในช่วง 10 ปีแรกในฐานะนักเขียนอิสระของรอล์ฟมากที่สุด เนื้อหาครอบคลุม

ตั้งแต่การถ่ายหนังของลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ จนถึงการศึกษาเรื่องตันตระทางเพศใน

อาศรมอินเดีย แต่ละบทจะมีเชิงอรรถความคิดเห็นอยู่ในตอนจบ ซึ่งเปิดเผยเบื้องหลัง

โหด มัน ฮา ของประสบการณ์และที่มาของเรื่องราว และจากความแปลกใหม่และ

ล้วงลึก จึงได้รับเลือกให้เป็นต�าราส�าหรับนักศึกษาวิชาการเขียนเชิงท่องเที่ยวตลอดจน

หนังสืออ่านเล่นส�าหรับนอนอ่านเพลินๆ  

Marco Polo Didn’t Go There
Stories and Revelations from One Decade as a Postmodern Travel Writer

(Travelers’ Tales)

สนใจทดลองอ่ำนและสั่งซื้อได้ที่ 

http://www.rolfpotts.com/books.html

Vagabonding
An Uncommon Guide to the Art of Long-Term World Travel

(Villard/Random House)

Vagabonding หรือแปลเป็นไทยได้ง่ายๆ ว่า “คนเร่ร่อน” เป็นเรื่องราว

ของการพักผ่อนจากชีวิตประจ�าวันปกติของเราเป็นเวลาหกสัปดาห์จนถึงสี่เดือน...

และต่อไปเร่ือยอีกสองปี! เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่และค้นหานิยามของโลกใน

แบบของตัวเอง รอล์ฟแสดงให้เห็นว่าคนเราสามารถเดินทางข้ามน�้าข้ามทะเลไป

ตามความฝันได้อย่างไรโดยใช้แค่เพียงจิตวิญญาณอิสระ (Independent spirit) 

เท่านั้น หนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องโดยทิม คาฮิลล์ จากนิตยสารเอาท์ไซด์ว่า

เป็น “หนังสือการเดินทางที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์และให้ค�าแนะน�าเรื่องท่องเที่ยว

ที่ดีที่สุด”
สนใจทดลองอ่ำนและสั่งซื้อได้ที่ 

Vagabonding.net. 
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ณ     gสนามกีฬาที่อยู่ไม่ไกลจากรีสอร์ตในตัวเมืองหัวหิน (หรือประมาณ 120 ไมล์จากกรุงเทพฯ) การแข่งขันโปโลช้างรอบรองชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานก�าลังด�าเนินต่อไป 

ช้างขนาดประมาณสองตันทั้ง 2 เชือกก�าลังเดินอุ้ยอ้ายไปรอบสนามโดยมีผู ้เล่นใส่หมวก

กันน็อกอยู่บนหลังคอยตีลูกโปโลลูกเล็กๆ ด้วยไม้ตีที่มีความยาว 8 ฟุต ผู้ชมบนอัฒจันทร์ทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ บ้างหันหน้าคุยกันเอง และมีหยุดปรบมือด้วยความสุภาพบ้างเมื่อ

ลูกบอลกลิ้งผ่านเข้าประตู

ผมนั่งอยู่ที่อัฒจันทร์ของสื่อมวลชน มีสมุดบันทึกอยู่ในมือแต่ไม่รู้จะเขียนบรรยายถึงอาการ

ที่ช้างเล่นโปโลว่าอย่างไรดี เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลย ทั้งๆ ที่กฎกติกาการแข่งขันนั้นง่ายมาก 

เร่ือง : Rolf  Potts
แปล : วรมน ศิรินพกุล

เหตุผลแห่งความรื่นเริงของงาน “โปโลช้าง”
Jolly Good Excuse for a Party

จินตนาการว่าเราไปดูการแข่งรถกรังด์ปรีซ์ที่

แข่งด้วยความเร็วแบบรถโรงเรียน โดยนักแข่งที่

ดูเมาๆ เพราะไปซ้อมวิ่งกันในผับ นี่คือโปโลช้าง 

รอล์ฟ ได้เข ้าร ่วมชมการแข่งขันโปโลช้างใน

ประเทศไทย และสงสัยเหลือเกินว่ากีฬาที่เล่น

โดยสัตว์ใหญ่แสนเชื่องช้าอย่างช้างนี้จะสามารถ

ท�าเงินได้สักแค่ไหนกัน…

ภาพจาก www.sutprattana.com
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การแข่งขนัแบ่งออกเป็น 2 ทมี โดยแต่ละทมีจะมีช้าง 3 เชือก 

ร่วมท�าการแข่งขันอยู่ในสนามขนาดประมาณสนามฟุตบอล ใน

หนึ่งเกมจะใช้เวลา 20 นาที และจะได้คะแนนก็ต่อเม่ือลูกกลิ้ง

เข้าประตู 

ถึงแม้ว่าถ้วยพระราชทานจะท�าให้การแข่งขันครั้งนี้ดูมีสีสัน

มากที่สุดในบรรดาการแข่งขันทั้ง 3 รายการ (อีก 2 รายการจัด

แข่งขันเป็นทัวร์นาเมนต์ประจ�าปีที่ประเทศเนปาลและศรีลังกา) 

แต่ก็เป็นการแข่งขันที่ท�าให้ตื่นเต้นได้ยากเพราะแข่งกันด้วยอัตรา

ความเร็วแบบเชื่องช้า เพราะโดยทั่วไปแล้วกีฬาชนิดนี้เหมาะ

ส�าหรับพวกท่ีชอบความตื่นเต้น มักจะเข้มข้นชวนลุ้นกว่า แต่

จะให้ความเพลิดเพลินได้น้อยกว่าพวกกีฬายิงเป้า นอกจากนี้

ดูจากการที่ผู ้เล่นโปโลช้างก็ยังไม่รู ้วิธีการควบคุมช้างที่ตัวเอง

นั่ง (เนื่องจากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของควาญช้าง) การอธิบาย

ทักษะผู้เล่นและแผนการเล่นจึงยิ่งยากเพิ่มขึ้นไปอีก พูดให้เห็น

ภาพกว้างๆ ของ “ความท้าทาย” ในกีฬาโปโลช้างก็คือ เหมือน

การดูแข่งรถกรังด์ปรีซ์ด้วยอัตราความเร็วแบบรถโรงเรียน โดย

ผู้เข้าแข่งขันคอยใช้ปากสั่งให้พลขับชาวบังคลาเทศควบคุมรถ

อะไรท�านองน้ัน

เสียงระฆังตีบอกเวลาพักครึ่ง 10 นาที ผู้เล่นลงจากหลังช้าง

เข้าไปพักในเต็นท์รับรองพิเศษเพื่อจิบบลัดดี้แมรี่และกินแซนด์วิช

แตงกวา บรรดาควาญช้างหลบไปสูบบุหรี่ข้างสนาม ช้างเดินออก

จากสนามไปอาบน�้า ส่วนผมเดินถือสมุดบันทึกตามช้างออกไป…

จุดมุ ่ งหมายของการแข ่งขันชิงถ ้วยพระราชทานน้ันก็

เพื่อหาเงินบริจาคเข้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาล

แห่งชาติ และในวันนี้ถือว ่าช ้างทั้งหลายสมควรได ้รับค ่า

ตอบแทนจากน�้าพักน�้าแรงอย่างดีทีเดียว เพราะนอกจากจะ

ต้องถูกขี่ในกีฬาโปโลแล้ว ช้างในสังกัดศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยยัง

มีงานสันทนาการอื่นๆ อีก เช่น การวาดรูปด้วยงวง การเล่น

แซ็กโซโฟนยักษ์ ซ่ึงนับเป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่ว่ากิจกรรมช้างๆ 

เหล่านี้สามารถก่อให้เกิดคลื่นในวงการศิลปะนานาชาติข้ึนมาได้ 
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ภาพที่ช้างวาดนั้นสามารถประมูลด้วยสนนราคาหลายพันดอลลาร์ใน

การประมูลของสถาบันคริสตีส์ที่ลอนดอน ซีดีออเครสต้าที่เล่นโดยช้าง

ติดอันดับ the Odscure list ปลายปี 2001 ของนิตยสารนิวยอร์ก 

ไทมส์ และอัลบัมใหม่ที่เพิ่มเพลงรีมิกซ์และมิวสิกวิดีโอที่ก�าหนดวาง

แผงในปี 2005

พักเรื่องป๊อบอาร์ตไว้ก่อน ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่ง

ชาติ ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2532 เนื่องจากช้างเหล่านี้ไม่มีที่อยู่อาศัย

ในท้องถิ่นมากพอ ท�าให้ต้องไปเดินเร่ร่อนหาอาหารกับควาญช้างใน

เมืองอย่างกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ศูนย์แห่งนี้จึงมุ่งหวังจะสร้างงาน

รองรับช้างและควาญช้างในประเทศจ�านวนหลายร้อยชีวิต ซึ่งริชาร์ด 

แลร์ ชาวซานฟรานซิสโกที่ท�างานในศูนย์ฯ มากว่าสิบปีบอกกับผมว่า

สถาบันแห่งนี้พยายามเปิดโอกาสให้ช้างได้ “ท�างานเลี้ยงตัวเอง” จาก

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น รายได้จากการขายภาพวาด หรือ

เงินที่ได้จากสปอนเซอร์ในการแข่งขันโปโลช้าง

“ผมไม่รู ้หรอกว่าช้างจะรู้เรื่องหรือไม่ว่าตัวเองก�าลังแข่งกีฬาอยู่” 

แลร์กล่าวในขณะที่เราก�าลังเดินเล่นอยู่แถวอัฒจันทร์ข้างสนามแข่ง 

“ผมว่าช้างที่อายุน้อยคงสนุกสนานที่ได้วิ่งเล่นไปมา แต่ส่วนใหญ่แล้ว

ก็คงเห็นว่าเป็นเพียงงานอีกงานหนึ่งเท่านั้นเอง”

งานนิทรรศการทั้งหมดที่แลร์จัดข้ึนนี้ บูธที่สะดุดตาผมมากท่ีสุด

คือบูธที่อธิบายการท�ากระดาษจาก “มูลช้าง” (ซึ่งมักจะอยู่กลางสนาม 

คอยให้คนงานชาวไทยมาเก็บระหว่างการแข่งอยู่เรื่อยๆ) แต่ปรากฏว่า

พอผมเปรยถึงความงามเชิงสุนทรียศาสตร์ของกระดาษที่ผลิตจากล�าไส้

สัตว์ผิวหนาหนักสองตันด้วยความสนเท่ห์ แลร์กลับเฉยสนิท

“กระดาษจากมูลช้างเป็นที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยว” เขายืนยัน 

“แม้ว่าการทดลองผลิตภัณฑ์จากมูลช้างของเราจะไม่ค่อยประสบ

ความส�าเร็จเท่าไร” ท�าให้ผมต้องถามกลับไปว่าการเอามูลช้างมาบด

เป็นกระดาษนี้มันยากเกินไปหรือ และค�าตอบที่ได้จากแลร์ก็ท�าให้ผม

เกิดความกระจ่าง “ไม่หรอก หมวกจากมูลช้างก็ออกมาสวยดี” แลร์

มองผมแบบติดตลก “แค่ละลายใส่หัวเวลาเปียกฝนเท่านั้นแหละ” 

...เสียงกลองบอกเวลาเริ่มการแข่งขันครึ่งหลังดังข้ึน…
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เย็นวันเดียวกันนั้น ผมแต่งตัวหรูออกไปงานกาลากีฬาโปโลช้าง “เส้นทางสายไหม” ที่จัด

ขึ้นอย่างอลังการบริเวณริมทะเลสาบหัวหินในอนันตรารีสอร์ท ที่นี่ อ่าวถูกแปรสภาพกลายเป็น

เซ็นทรัลเอเชี่ยนบาซาร์ มีกายกรรมจากจีน เต็นท์อาหารเปอร์เซียนและตุรกีสีสันสดใส และสิ่ง

ที่ชวนให้รู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งคือหนุ่มนักร้องเจ้าเนื้อชาวไทยที่ร้องเพลงของหลุยส์ อาร์มสตรอง 

ได้อย่างไพเราะมาก ด้วยธีมของงานคือเส้นทางสายไหม นักกีฬาโปโลเลยแต่งตัวเป็นพ่อค้า

เวนิสและผู้น�าทหารคาซัคมาด้วย

แม้ว่าผมจะคลุกคลีกับผู้เล่นเหล่านี้มากว่าครึ่งสัปดาห์แล้วก็ตาม แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดี

ว่าพวกเขาท�างานอะไรกันแน่ บางคนบอกว่าเป็นทนายความหรือนายหน้าค้าที่ แต่อาชีพหลัก

เพื่อเลี้ยงตัวเองก็ยังคงคลุมเครืออยู่ จากข้อมูลที่แจกส�าหรับสื่อมวลชนบอกเอาไว้ว่าสมาชิกชาว

สกอตแลนด์คนหนึ่งใช้เวลาไปกับการ “ตามหาขุมทรัพย์แห่งอินคา” สมาชิกชาวอเมริกันคน

หน่ึงในทีมไทยผ่านการขับเครื่องบินเซสนาทัวร์รอบแอฟริกาและเอเชียเป็นเวลา 12 ปี และ

กัปตันชาวอังกฤษของทีมศรีลังกาเคยออกทะเลด้วยแพไม้ไผ่เพื่อพิสูจน์ว่าชาวจีนไปถึงอเมริกา

ก่อนโคลัมบัส

บริเวณริมห้องโถงของงานฯ ผมได้พบกับสุภาพบุรุษในชุดผ้าไหมชาวอังกฤษชื่อ

จิม เอ็ดวาร์ดส ผู้สานฝันโปโลช้างร่วมกับเจมส์ แมนคลาร์ ชาวสกอตแลนด์ มาจากวงเหล้า

รัมของชมรมเลื่อนหิมะเซนต์มอริสในปี ค.ศ.1982 และ 20 ปีหลงัจากนัน้ สมาคมโปโลช้างโลกก็

รวมงานทัวร์นาเมนต์ประจ�าปี 3 งาน เว็บไซต์ขายอุปกรณ์กีฬา และได้รับการยอมรับจาก

สมาคมโอลิมปิกประจ�าประเทศเนปาลอย่างเป็นทางการ (ซึ่งท�าให้กีฬาโปโลช้างโดดเด่น แถม

ยังเป็นกีฬาประเภทแรกที่ท�าให้กระดาษที่ระลึกจากมูลช้างในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกลาย

เป็นท่ีนิยมไปได้)

“โดยทางเทคนิคแล้วเราไม่ได้คิดค้นโปโลช้างเองหรอกครับ” เอ็ดเวิร์ดกล่าว “เกมประเภท

น้ีเล่นกันมาก่อนนานแล้วในฮาเร็มของจักรพรรดิโมกุลของอินเดีย สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 

เพียงแต่เราแค่น�ากลับมาเพิ่มกฎสมัยใหม่เข้าไป ส�าหรับพวกเราคนรักกีฬาประเภทนี้แล้ว 

โปโลช้างไม่ใช่กีฬาซะทีเดียว แต่เป็นเหมือนวิถีชีวิตมากกว่า...ก็เป็นแค่ข้อแก้ตัวที่ดีและการ

หาความสนุกส�าหรับคนที่อยากจัดปาร์ตี้เท่านั้นเอง
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ไม่นานโชว์กายกรรมก็เปิดทางให้กับการประมูลการกุศลเพื่อน�าเงินบริจาคเข้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ขณะที่

กระดกค็อกเทลและงานเริ่มคึกคัก ผมแซวสาวประชาสัมพันธ์ของรีสอร์ตว่าสักวันโปโลช้างคงเข้ามาแทนที่กอล์ฟให้

พวกเสี่ยๆ ในบริษัทใหญ่ๆ เล่นกัน...อีก 5 นาทีต่อมา เธอกลับมาพร้อมโบรชัวร์โปรแกรมส�าหรับฝึกเป็นนักกีฬา

โปโลช้างของอนันตรารีสอร์ท อันประกอบด้วยแพ็กเกจสปา การลงแข่งขันโปโลช้างจ�านวน  3 ครั้ง วิดีโอที่ระลึก

จากการแข่ง และถ้วยรางวัลส�าหรับผู้ชนะเลิศ ระหว่างที่ผมพลิกดูโบรชัวร์ หนุ่มชาวสวีเดนจากทีมเนปาลกระโดด

ขึ้นเวที ถอดถุงเท้าและตะโกนให้ราคาประมูลหนึ่งพันดอลลาร์!

...สรุปยอดในค�่าคืนงานเลี้ยง ช้างไทยรวยข้ึนสุทธิ 

2,500 ดอลลาร์ โดยที่ผู้เล่นจ�านวนไม่น้อยเดินไป

รอบๆ แบบเท้าเปล่า...

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นในวันต่อมา ทีม

เนปาล (ที่ก�าลังต่อสู้กับฤทธิ์ชีวาส รีกัล) พบกับ

ทีมเยอรมันน้องใหม่ (สปอนเซอร์โดยเมอร์ซีเดส) 

เนื่องจากที่นั่งส�าหรับสื่อมวลชนเต็มหมดแล้วผมจึงมา

นั่งกับชาวออสเตรเลียนและแคนาเดียนผู้ร่าเริงที่เป็น

ผู้เล่นภายใต้ธงสิงคโปร์แทน ทว่าทีมที่โลว์โซที่สุดใน

บรรดาผู้เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานอย่าง

ทีมน้ีเองเป็นทีมที่ได้รับการยอมรับจากผู้เล่นอื่นๆ ท้ัง

ในเรื่องของความเสียงดังเอะอะอันเป็นเสน่ห์ประจ�า

ทีม เต็มเปี่ยมไปด้วยน�้าใจนักกีฬา และแนวโน้มที่

จะแข่งแพ้ในทุกนัดที่ลงเล่น

ภาพจาก www.sutprattana.com
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ผมพูดสนุกๆ ในขณะที่เกมด�าเนินต่อไปกับผู้เล่นทีมสิงคโปร์ว่าจะท�าอะไรให้งานที่อุ้ยอ้ายเชื่อง

ช้าโดยธรรมชาติอย่างนี้ตื่นเต้นและมีสีสันข้ึนได้บ้าง อาจจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ช้าง? สเตียรอยด์? 

ยกพวกตีกัน? เส้นสามคะแนน? หรือเอาดารามาเก็บมูลช้าง?

เราได้ค�าตอบกันในครึ่งหลัง เมื่อจู่ๆ มือมืดคือพายุฝนค�ารามเปรี้ยงปร้างเข้าสู่กลางสนามท�าให้

เกมเร่งความเร็วขึ้นได้อย่างลึกลับ ผมมองผ่านม่านฝนหนักแล้วก็บอกไม่ถูกว่าพลังฮึดขึ้นมาใหม่นี้

มาจากไหน เพราะควาญช้างก็ดูเหมือนจะหลงทิศ ผู้เล่นก็ทั้งเปียกปอนทั้งเซ็ง และลูกบอลก็กลิ้ง

หายไปในหลุมโคลนตลอดเวลา

แต่หลังจากนั้นไม่นาน ผมก็สังเกตเห็นความรื่นเริงแฝงอยู่ในการย่างก้าวของช้าง สัตว์ที่ต้อง

แบกรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ (บ้าบอ) นี้ไว้บนหลัง

แน่นอน หลังจากต้องท�างานหนักมาถึง 4 วันเต็ม ดูเหมือนว่าในที่สุดเพื่อนช้างของเราก็ได้

พบส่ิงท่ีท�าให้มันบันเทิงใจจริงๆ สักที

ตีพิมพ์ครั้งแรก : มกราคม 2547 ในนิตยสาร Conde Nast Traveler articles

5 lovely Holiday Homes

ºéÒ¹¾Ñ¡ËÅÑ§àÅç¡à»Õ èÂÁàÊ¹èËìáÅÐà»ç¹ÊèÇ¹µÑÇº¹ªÒÂËÒ´à¢ÒËÅÑ¡ 

¾ÃéÍÁà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìáÅÐÍØ»¡Ã³ìÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¤Ãº¤ÃÑ¹

ºÃÔ¡ÒÃÍºÍØ è¹à»ç¹¡Ñ¹àÍ§ ·ÓãËé¤Ø³ÍÂÒ¡¡ÅÑºÁÒ¾º¡ÑºàÃÒÍÕ¡¤ÃÑ é§ã¹»ÕË¹éÒ

Ê¹ã¨¨Í§ËŒÍ§¾Ñ¡ËÃ×ÍÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾Ô่ÁàµÔÁ µÔ´µ‹Í sitagarden08@khaolak.de
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Ro l f เ ริ่ ม เดินทางออกจาก

นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ผ่านประเทศ

อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน โมรอกโก 

อียิปต์ แอฟริกาใต้ เรื่อยมาจนถึง

ไทย (แน่นอน เขาได้มาเหยียบ

ตรอกข้าวสารบ้านเราด้วย) มาเลเซีย 

สิงคโปร์ แล้วไปที่ นิวซีแลนด์กับ

ออสเตรเลีย ก่อนจะจบการเดินทาง

ที่จุดเร่ิมต้นคือเมืองนิวยอร์กอีกครั้ง 

ทั้งหมดท�าได้โดยไม่ต้องใช้กระเป๋า

เดินทางเลยแม้แต่ใบเดียว แถมกา

รันตีความสะอาดเพราะ Rolf ยืนยัน

ว่าเขามีชั้นในส�ารองพกในกระเป๋า

กางเกงและซักเส้ือเกือบทุกคืน ซึ่ง

ประสบการณ์ที่ได้ก็มีตั้งแต่การโกน

หนวดแบบละเอียด 21 ขั้นตอน

โดยช่างตัดผมชาวอียิปต์ เล่นกีฬา

ผาดโผนในหบุเขาของนวิซแีลนด์ ลอง

ชิมแมลง “รถด่วน” ของไทย ฯลฯ

โปรเจกต์การเดินทางของรอล์ฟครั้งนี้ ทาง t-Globe ของเราได้มีโอกาส

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ให้การต้อนรับการมาเยือนของเขาด้วย โดยการพา

เที่ยวกรุงเทพฯ และร่วมเดินทางไปพร้อมๆ กับเขาทั้งที่ตรอกข้าวสาร เยาวราช 

และย่านสุขุมวิทยามค�่าคืน (ก็ทีมของเรานี่แหละที่รอล์ฟตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้าน 

“การกินอาหารข้างทาง” โดยเฉพาะตอนที่เขาอยากลองกินแมลงทอดที่ตรอก

ข้าวสาร!) ซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีพร้อมความประทับใจของทีมงานทั้งหมดที่ร่วม

เดินทางในครั้งนี้ด้วย

จุดมุ่งหมายในการเดินทางครั้งนี้ของ Rolf ไม่ใช่แค่การหาความ “แปลก

ใหม่” ในการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เขายังพยายามบอกว่ายิ่งน�าของไปมากก็ยิ่ง

เพิ่มความกังวลมากข้ึน และท�าให้การเดินทางยิ่งช้าลงอีกด้วย เพราะการเดิน

ทางท่องเที่ยวที่แท้จริงนั้นสิ่งส�าคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าการที่เราน�าอะไรเดินทางไปด้วย 

แต่อยู่ที่ว่าเราจะได้อะไรกลับมาบ้างต่างหาก อย่างที่เขาได้เขียนบอกเอาไว้ใน

บันทึกการเดินทางว่า “ผมไม่ได้เก็บของอะไรไปมากเลยตอนที่เดินทาง แต่ผม

กลับเก็บประสบการณ์ได้มากมาย มากจนผมรู้สึกเหมือนได้เดินทางเป็นเวลา

นานมากกว่า 1 เดือนครึ่งเสียอีก”

สนใจไปดูบันทึกการเดินทางของรอล์ฟได้ที่ www.rtwblog.com หรือ

อยากรู้ว่า “เมืองไทย” ในมุมมองของรอล์ฟเป็นอย่างไร สามารถติดตามได้ที่ 

www.facebook.com/tglobethailand จ้า

...น่ีคือโปรเจกต์ที่ Rolf Potts ท�าได้ส�าเร็จอย่างงดงามมาแล้วในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา...

ท้ังหมดท�าได้โดยไม่ต้องใช้กระเป๋าเดินทางสักใบ! 

เที่ยวรอบโลก...แบบไม่พกกระเป๋า 
No Baggage Challenge -- Around the World with no luggage

นั่งเครื่องบิน 12 เที่ยวบิน

42 วัน บนถนน
เดินทางเป็นระยะทาง 55,104 กิโลเมตร

เยือน 12 ประเทศ 
ผ่าน 3 คาบสมุทร

นั่งรถไฟอีก 4 ขบวน
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...ไออุ่นแห่งรุ่งอรุณ...

พูดด้วยภาพเที่ยวรอบโลก...แบบไม่พกกระเป๋า 
No Baggage Challenge -- Around the World with no luggage

เยือน 12 ประเทศ 

”¹š»àÓ¨‹Áäç¡ ´Ù¾Ó¤ §éÑÃ¤§Òº“
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เร่ือง : idea-D

หลังจำกผ่ำนพ้นช่วงเวลำของกำรต้อนรับปีใหม่กันไป

เรียบร้อย มนุษย์เงินเดือนและไม่เงินเดือนทั้งหลายต่างก็

ต้องกลับมาสู่วิถีชีวิตกิจวัตรประจ�าวันกันเช่นเคย แต่จะให้

พบเจอกับอะไรท่ีซ�้าซากจ�าเจเช่นเดิมก็อาจจะท�าให้รู้สึกหมด

สนุกกับงานได้ อย่างปฏิทินตั้งโต๊ะที่เราเห็นกันจนชินตาบน

โต๊ะท�างานก็มักมีรูปแบบเดิมๆ เสมอๆ แต่วันนี้ idea-D 

มีผลิตภัณฑ์ล�้าๆ มาน�าเสนอให้ชมกันค่ะ อาจมีช้ินใจโดน

ใจคุณบ้างก็ได้...ใครจะรู ้

ลูกบอลแม่เหล็กสู่ปฏิทินตั้งโต๊ะ
เม่ือพูดถึงปฏิทินตั้งโต๊ะแบบเปลี่ยนวันที่เอง หลาย

คนอาจนึกถึงลูกเต๋าไม้ที่ไม่ได้มีแต้มตามเต๋า 

แต่เป็นเลข 0-9 น�ามาเรียงต่อกันเป็นวันที่กับเดือน 

(แถมที่เสียบปากกาให้ 1 ด้าม) หรือไม่ก็เป็นแบบมี

ตัวครอบวงกลม ครอบลงไปบนตัวเลขวันที่และเดือน

ที่นูนๆ อยู่บนแผ่นกระดาน แต่ด้วยวิวัฒนาการสุด

ล�้าของ Gideon Dagan ท�าให้ได้ปฏิทินที่ผลิตจาก

พลาสติก และแม่เหล็ก เปลี่ยนวันที่และเดือนโดย

การเคลื่อนลูกบอลแม่เหล็กไปที่วันและเดือนที่ต้องการ 

สามารถวางบนโต๊ะหรือติดผนังก็ได้ แม้ว่าจะออกแบบ

มา 10 ปีแล้ว!!! ก็ยังดูดีมีคลาสอยู่เลยนะเนี่ย

ที่มา: http://www.toxel.com/tech/2009/01/27/the-worlds-first-camera-lens-calendar/

ที่มา: Small Perpetual Calendar Gideon Dagan, 2008 

Column คอลัมน์idea-D

C
A
LE
N
D
ER

เลนส์กล้องบอกวันที่
ปฏิทินตั้งโต๊ะชิ้นนี้ออกแบบมาเพื่อเอาใจคนรัก 

(เล่น) กล้องทั้งหลาย เพราะดูยังไงก็เหมือนเลนส์

กล้องจริงๆ ผลิตจากอะลูมิเนียม ส่วนวิธีปรับวัน/

เดือน/ปี ก็แค่หมุนวงแหวนตรงบริเวณที่ปรับโฟกัส 

สปีดชัตเตอร์ และช่องรับแสง เท่านี้เจ้ากล้องตัวนี้

ก็ท�าหน้าที่ปฏิทินตั้งโต๊ะโดยสมบูรณ์แบบแล้ว
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Calendar Vase 

ไอเดยีปฏทินิ Calendar Vase นีเ้ป็น

ผลงานการออกแบบของ Koo Jin-Woog 

จาก Nothing Design Group ประเทศ

เกาหลีใต้ โดยใช้วิธีการออกแบบตัว

ปฏิทินให้คล้ายกับแจกันที่สามารถเสียบ

ดอกไม้สวยๆ ได้ ซึ่งท�าให้ตัวปฏิทิน

ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น เหมาะที่จะเป็นของ

ขวัญชิ้นพิเศษให้แก่คนพิเศษในปีใหม่นี้

มากๆ แต่หากคุณยังไม่รู ้ว่าจะมอบให้

ใครส่งมาให้ idea-D ก็ได้นะคะ...ได้ไม่

เสียน�้าใจค่ะ 

ปฏิทินกับไม้ขีดไฟ
ด้วยแนวความคิดที่สร้างสรรค์อัน

ก๊ิบเก๋ของผู้ผลิตที่ต้องการสร้างปฏิทินท่ี

สามารถจุดไฟได้เหมือนไม้ขีด! (คิดได้ไง

เนี่ย?) เพราะเจ้าปฏิทินที่เห็นนี้ในแต่ละ

เดอืนจะมวีนัทีเ่ป็นแผ่นเลก็ๆ สามารถฉกี

ออกมาได้ และมีหัวไม้ขีดไฟติดอยู่ด้าน 

ล ่างของแผ ่นกระดาษ ซึ่ งหากใคร

ต้องการไฟ เพียงแค่ฉีกวันที่แผ่นนั้นของ

ปฏิทินนั้นออกมาก็ใช้แทนไม้ขีดไฟหรือ

ไฟแช็กได้เลย เท่านี้เราก็จะมีไฟติดมือ

อยู่ทุกวัน 

ดีจัง... ต่อไปจะได้ไม่มีใครมาว่าวัน

นี้เราหมดไฟ เพราะเราจะมีไฟทุกวัน

เลย แต่ถ้าหากเผาผิดวันขึ้นมาจะท�า

ยังไหนอ?

ที่มา: Calendar made of matches

ที่มา:  http://www.xn--l3c2a5a7a3cwa.com/archives/3022#more-3022C
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ประเพณีกินเข่าค�่าและของดีเมืองสูงเนิน 11-13 มีนาคม 2554
จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับ ททท. และส�านักงานนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานประเพณีกิน

เข่าค�่า ของดีเมืองสูงเนิน ประจ�าปี 2554 ณ ปราสาทเมืองแขก ต�าบลโคราช อ�าเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา พบกับสุดยอดการแสดงแสง เสียง สุดอลังการและยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่าน

มา การรับประทานอาหารแบบขันโตก (1 โตก 5 ท่าน ราคา 1,500 บาท) และกิจกรรมที่

น่าสนใจอีกมากมาย

เที่ยวหน้า-น่าเที่ยว

เทศกาลดนตรีสวนผึ้ง 12 มีนาคม 2554 
คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากศิลปินคุณภาพ ณ เดอะ บันยัน ลีฟ รีสอร์ท สวนผึ้ง ที่พร้อมจะ

มอบให้คุณมากกว่าความประทับใจด้วยกิจกรรมมากมายภายในงานที่จะช่วยแต่งแต้มอารมณ์

โรแมนติกให้กับคุณและคนพิเศษ ที่มา : www.SuanPhungMusicFestival.com

เทศกาลโคมไฟ สีสันเมืองใต้ และมหัศจรรย์โลกน�้าแข็ง @Hat Yai Ice Dome 
วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 17.00-23.00 น.
พบกับความย่ิงใหญ่ของโคมไฟนานารูปแบบและมหัศจรรย์โลกน�้าแข็ง @Hat Yai Ice Dome 

ได้ภายในงาน ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในแหล่ง

ท่องเที่ยวพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างในประเทศให้กลับมาคึกคัก  

ล่องเรือดูเหยี่ยว เที่ยวชมหิ่งห้อย วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2554
บ้านท่าสอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น ล่องเรือชมนกเหยี่ยวแดง

นับร้อย ชมธรรมชาติป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และสัตว์น�้านานาชนิด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวเลขนานแท้ และการด�ารงชีวิตโดยพึ่งพิงธรรมชาติที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน 

ที่มา : http://www.Weluwetland.net

รักกันจัง@แก่งกระจาน วันนี้ – เดือนมีนาคมศกนี้
พบกับกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อเติมเต็มความรักของคู่รักด้วย 10 เส้นทางแนะน�า อาทิ อิงไหล่

ชมพระอาทิตย์ตกดินบนสันเขื่อนยามเย็น ชมทะเลหมอกพะเนินทุ่ง นอนเต็นท์ ห่มดิน ดูดาว 

และฮันนีมูนในรีสอร์ตริมแม่น�้าเพชรที่จัดโปรโมชั่นพิเศษส�าหรับคู่รักโดยเฉพาะ 

โทร. 0 3247 1005-6, www.tourismthailand.org 

ขอขอบคุณข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ส�านักงานใหญ่)  โทร. 0 2 50 5500
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แห่ง
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สำรองที่นั่งได้ร้านอาหารและห้องพักโรงแรมได้ที่เบอร์ +66 (0) 7628 4450 (โทรศัพท์ / โทรสาร)

98/84-85 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง ภูเก็ต 83100 หรือที่ www.capannina-phuket.com/en/home

¤ÇÒÁÍÃ‹ÍÂÊäµÅ�ÍÔµÒàÅÕÂ¹·Õè¢ÒÂ´Õä´Œ

à¾ÃÒÐÅÙ¡¤ŒÒºÍ¡»Ò¡µ‹Í»Ò¡

¾º¡Ñº¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨·Ñé§àÃ×èÍ§ÃÊªÒµÔ

¨Ò¡½‚Á×Íà¨ŒÒ¢Í§ÃŒÒ¹àÍ§¾ÃŒÍÁäÇ¹�¤Ø³ÀÒ¾

áÅÐºÃÔ¡ÒÃ·Õèà»š¹¡Ñ¹àÍ§
à¾ÕÂ§äÁ‹¡Õè¡ŒÒÇ¨Ò¡ËÒ´¡ÐµÐ 

µÃ§·Ò§à¢ŒÒâÃ§áÃÁ¡ÐµÐÃÕÊÍÃ�· 

½˜›§µÃ§¢ŒÒÁ¡ÑºÊÓ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅµÓºÅ¡ÐÃ¹

ร้านอาหารอิตาเลียน ลา วิลลา
ลา วิลลา ร้านอาหารอิตาเลียนที่เปิดมากว่า 20 ปี 

บริการอาหารคุณภาพจากวัตถุดิบชั้นเลิศส่งตรงจากประเทศอิตาลี 
ในซอยโรงแรมซิตี้บีช หัวหิน

Lasagna, Tortellini,  Tagliatelle, Ravioli,

Seafood salad with Italian dressing,

Mussels and Clam in marinade sauce,

Shrimps cocktail, Rigatoni, 

Home-made Tagliatelle with Truffle

2/2 ถนนพูลสุข อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์  (032) 513-435หรือ (032) 513-435

เปิดทุกวัน (*หยุดสองอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน) 11.30-14.30 น. และ 18.00-22.30 น

Chiangmai Garden Trekking Tour by Pissamorn 
 ���/�� Ratchadumnern Road, Prasingh District, Chiangmai, ����� Thailand

Mobile Number : +�� (�) ���� ���� Phone Number : +�� (�) ���� ���

17/18 ËÁÙ‹1 à¡ÒÐàµ‹Ò ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ 84280

Tel. +66 (0) 7745 6415  Fax +66 (0) 7745 6772

E-mail: info@bigbluediving.com

Big Blue Diving Thailand Ê¶ÒºÑ¹ÊÍ¹´Ó¹้ÓËÅÑ¡ÊÙµÃ PADI, SSI 

áÅÐ¾Ò´Ó¹้Óà·Õ่ÂÇºÃÔàÇ³à¡ÒÐàµ‹Ò ·Õ่à»�´ÁÒµÑ้§áµ‹¾.È. 2534 
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àÇÅÒ·Ó¡ÒÃ
• ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�-ÈØ¡Ã� àÇÅÒ 08.30-17.00 ¹.

• ÇÑ¹àÊÒÃ�-ÍÒ·ÔµÂ� áÅÐÇÑ¹ËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡É� àÇÅÒ 08.30-18.00 ¹.

• ÊÓËÃÑºÍÒ¤ÒÃ»ÅÒ·ÐàÅ àÇÅÒ 09.00-17.00 ¹. ·Ø¡ÇÑ¹

â·ÃÈÑ¾·� +66 (0) 3543 9206, +66 (0) 3543 9210 

â·ÃÊÒÃ +66 (0) 3543 9210  

E-mail : chawak_8@hotmail.com


