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Lifestyle

THE
BYGONE
DAYS
ดีไซน์แบบเฟรนช์โรงแรม
โคโลเนียลของ The
Luang Say Residence
ทีห่ ลวงพระบาง ชวนให้
หวนระลึกไปกับบรรยากาศ
เก่าๆ สมัยทีฝ่ รัง่ เศสยังมี
อิทธิพลต่อประเทศลาว
ในยุคล่าอาณานิคม

ดื่มด่ำ�กับบรรยากาศย้อนยุคแบบหรูหรา
สไตล์เฟรนช์ โคโลเนียล ณ โรงแรม
THE LUANG SAY RESIDENCE

ริปหลวงพระบางครัง้ ล่าสุด
ของฉั น นี้ ใ ห้ อ ารมณ์ แ ตก
ต่างจากทริปครั้งแรกเมื่อ
3 ปีก่อนอยู่พอสมควร ใน
ขณะที่การเดินทางด้วยรถ
โดยสารประจำ�ทางเอือ้ ต่อการเอ็นจอยกับทิวทัศน์
ข้างทางได้อย่างเกินอิม่ การเดินทางด้วยเครือ่ งบิน
ของบางกอก แอร์เวย์สจากกรุงเทพฯ กลับเปิด
โอกาสให้เราได้ดื่มด่ำ�กับวิวของหลวงพระบาง
จากมุมสูง ที่ซึ่งเราจะได้เห็นแม่น้ำ�โขงสีกาแฟ
ทอดตัวเลือ้ ยเป็นทางยาวมาบรรจบกับแม่น�ำ้ คาน
สีใสยังดินแดนอันเงียบสงบกลางหุบเขาแห่งนี้
แต่เดิมนั้น หลวงพระบางคือจุดหมาย
สำ � หรั บ นั ก เดิ น ทางที่ ไ ม่ เ ร่ ง ร้ อ น รถโดยสาร
ประจำ�ทางจากเวียงจันทน์ใช้เวลากว่าสิบชั่วโมง
กว่ า จะพ้ น โค้ ง กว่ า หลายพั น โค้ ง กว่ า จะมาถึ ง
รถยนต์ส่วนตัวอาจจะใช้เวลาเพียง 7 ชั่วโมง ใน
ขณะที่การนั่งเรือจากเชียงของหรือน่านนั้นใช้
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TRAVEL TIPS
• สายการบิน Bangkok Airways
มีเที่ยวบินตรงไป-กลับ กรุงเทพฯหลวงพระบางทุกวัน สำ�รองที่นั่งได้ที่
โทร. 0-2270-6699
• หากอยากลิ้มลองอาหารลาว
อร่อยๆ บาซาร์แนะนำ�ร้านอาหาร
Coconut Garden ร้านอาหาร
บรรยากาศดีบนถนนศรีสว่างวงศ์ที่มี
ทั้งอาหารลาวแบบดั้งเดิมและอาหาร
ฟิวชั่น แต่ถ้าอาหารฝรั่งเศสแท้ต้อง
ที่ L’Elephant Restaurant ที่ขึ้นชื่อ
ทั้งอาหารคาวและของหวาน ส่วน
มื้อเย็นแบบโรแมนติกนั้น เราแนะนำ�
Sala Cafe ร้านอาหาร ร้านเล็กๆ
ริมแม่น้ำ�ที่มีทั้งอาหารลาว เวียดนาม
และฝรั่งเศส

เวลาตัง้ แต่ 5 ชัว่ โมงเรือ่ ยไปจนถึง 2 วัน เทีย่ วบิน
ของบางกอก แอร์เวย์สที่ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง
เท่านั้นจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะที่สุดสำ�หรับคน
ที่มีเวลาไม่มากนัก แต่อยากดื่มด่�ำ กับความชิลล์
ของหลวงพระบางได้เต็มที่ และคราวนี้ หลวง
พระบางต้อนรับเราด้วยสนามบินนานาชาติใหม่
ถอดด้ามทีเ่ พิง่ เปิดให้บริการมาไม่กเี่ ดือนเท่านัน้
หลังจากผ่านพิธีกรรมตรวจคนเข้าเมืองอันแสน
กระชับออกมาสู่บริเวณด้านนอก พนักงานของ
The Luang Say Residence ซึ่งเป็นจุดหมาย
ในคราวนี้ก็มารอรับเราอยู่แล้ว
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราเคยได้ยิน
ชื่อของ The Luang Say Residence ในฐานะ
กิจการหนึง่ ของเครือ Mekong Cruises ทีด่ ำ�เนิน
กิจการด้านเรือสำ�ราญที่ล่องไปตามแม่น้ำ�โขง
และเช่นเดียวกับกิจการอื่นๆ The Luang Say
Residence ก็ยังคงเน้นไปที่คอนเซ็ปต์ย้อนยุค
ด้วยเรื่องราวของเหล่านักสำ�รวจชาวฝรั่งเศสที่
เดินทางมาเยือนประเทศลาว อาคารบริวารของ
ที่นี่เป็นที่ตั้งของ Pioneer Suites ขนาด 43
ตารางเมตรจำ�นวน 20 ห้องจึงมีชื่อเรียกตามนัก
บุกเบิกที่เป็นตัวชูโรงในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสลาวอย่างหลุยส์ เดอลาปอร์ต (Louis Delaporte),
อ็องรี มูโอต์ (Henri Mouhot), ดูดารด์ เดอ ลาเกร
(Doudard De Lagrée) และฟรองซิส การ์นิเยร์
(Francis Garnier)
ในปี พ .ศ. 2538 หลวงพระบางได้ ถู ก
ยูเนสโก้แต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกในฐานะ
เมืองตัวอย่างที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมดั้งเดิม
เข้ากับสิง่ ปลูกสร้างของชาวยุโรปสมัยอาณานิคม
ได้อย่างลงตัว และดีไซน์ของ The Laung Say
Residence ก็ยังเคารพในคุณค่าดังกล่าว โดย
บริษทั สถาปนิกชือ่ ดัง Atelier de la Peninsule ได้
ออกแบบตัวอาคารทั้งหมดให้เป็นสไตล์เฟรนช์
โคโลเนียล ทีด่ อู ย่างไรก็กลมกลืนไปกับบรรยากาศ

ของเมือง The Residence Pavilion ซึ่งเป็น
อาคารหลักเป็นที่ตั้งของห้องอาหาร La Belle
Epoque เสิร์ฟทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหาร
นานาชาติ (เมนูขึ้นชื่อของอาหารเช้าคือขนมปัง
สดใหม่ จ ากเบเกอรี่ ฝ รั่ ง เศสจากในเมื อ งและ
Egg Benedict) ในขณะที่ 1861 Bar & Library
นำ�เสนอเครือ่ งดืม่ ท่ามกลางบรรยากาศแบบห้อง
สมุดสไตล์เรโทรดูอบอุ่นที่ประดับประดาด้วยสิ่ง
ละอันพันละน้อยที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์อัน
โชกโชนของอดีตเมืองหลวงแห่งนี้ ส่วนด้านบน
นั้นเป็นส่วนของ Explorateur Suites ขนาด 73
ตารางเมตรทัง้ 4 ห้อง แต่ไม่วา่ จะเดินไปทางไหน
ก็สามารถสัมผัสถึงกลิ่นอายของหลวงพระบาง
ในยุคสมัยเก่าได้ทุกมุม
นอกจากบรรยากาศและบริการแล้ว จุด
เด่นทีท่ �ำ ให้ใครทีม่ า The Luang Say Residence
อดติดใจไม่ได้คอื โลเกชัน่ ทีห่ า่ งจากถนนสายหลัก
ของเมืองแบบพอมีระยะส่วนตัว วันไหนอยาก
อยูเ่ งียบๆ ก็ใช้เวลาอยูท่ โี่ รงแรมทัง้ วันก็ได้ แต่ถา้
อยากออกไปจิบกาแฟลาวทีร่ า้ น Dao Coffee หรือ
Joma อันโด่งดัง หรืออยากไปเดินตลาดมืด
(ถนนคนเดิน) หรือตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า
สถานที่เหล่านี้ก็อยู่ห่างออกไปเพียง 5 นาที
เรียกว่าปั่นจักรยานไปยังไม่ทันเหนื่อยก็ถึงแล้ว
นอกจากวัฒนธรรมท้องถิ่น พระพุทธศาสนาและวัดวาอารามแล้ว จุดขายของหลวง
พระบางก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์แบบโคโลเนียลนี่เอง
คงมีไม่กี่ที่หรอกที่เราจะยังได้พักในตึกสวยๆ
ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล
แบบดัง้ เดิม ท่ามกลางบรรยากาศทีไ่ ม่เร่งรีบแบบ
ยุคสมัยที่ผ่านพ้น ไหนจะร้านอาหารฝรั่งเศส
ร้านเบเกอรี่และร้านไวน์ดีๆที่มีให้เลือกเต็มไป
หมดอีกเล่า? สำ�หรับในอดีต ไลฟ์สไตล์แบบนี้
คงเป็นเรื่องธรรมดา แต่ส�ำ หรับยุคสมัยนี้แล้ว...
เรียกได้วา่ อุดมคติดๆี นีเ่ อง ■ ชิดสุภางค์ ฉายวิโรจน์

