
ผืนน�้ำสีเข้มและน�้ำแข็งสีขำวโพลนของแอนตำร์กติกำ



Love at First Ice

แอนตาร์กติกาเป็นทวีปค่อนข้างลึกลับและน่าค้นหา 

มากที่สุดทวีปหนึ่ง อาจเพราะเป็นดินแดนที่ไม่มี 

ประชากรอาศัยอยู ่อย่างถาวร ผู ้คนที่เคยไปเยือน 

ดนิแดนน�า้แขง็โลกใต้แห่งนีก้ม็น้ีอย เนือ่งจากเดนิทาง 

ไปยาก อากาศก็โหดอ�ามหิตขนาดฆ่าคนได้ง่ายดาย 

หากไม่ได้เตรียมใจเตรียมกายไปให้ดีพอ 

รัก (จะไป) แอนตาร์กติกาต้องอดทน 
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เชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์ที่ทรหดมากๆ สามารถ 

มีชีวิตอยู ่ได้ในสภาพอากาศที่อุณหภูมิ -20 องศา 

เซลเซียส ซึ่งถือว่าอึดสุดๆ หรือถ้ามีเครื่องแต่งกาย 

แบบสุดยอดอภิมหากันหนาว สัก -40 องศาเซลเซียส 

กอ็าจยงัพอถูๆ  ไถๆ ไปได้ แต่ถ้าเป็น -20 องศาเซลเซยีส 

พร้อมความเร็วลมที่ 60 นอตหรือราว 400 กิโลเมตร 

ต่อชั่วโมงแล้วละก็ มนุษย์คนน้ันจะตายอย่างรวดเร็ว  

ซึ่งแอนตาร์กติกา ทวีปอันอุดมด้วยหิมะและน�้าแข็ง 

หนาวเยน็ยิง่กว่านัน้เสยีอีก ข้ัวโลกใต้ทีบ่รรดานักเดนิทาง 

ต้องการไปพิชิตก็อยู่ในทวีปแอนตาร์กติกานี่เอง  

บางคนอาจคดิว่าขัว้โลกเหนอืหนาวกว่าขัว้โลก 

ใต้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ขั้วโลกใต้หนาวกว่า 

ขัว้โลกเหนอืมาก คอืข้ัวโลกเหนอือณุหภมูเิฉลีย่จะอยูท่ี่ 

ประมาณ -18 องศาเซลเซียส แต่ข้ัวโลกใต้อุณหภูมิ 

เฉลี่ยอยู่ที่ราว -50 องศาเซลเซียส! เพราะหากลอง 

พลิกลูกโลกจ�าลองดู จะพบว่าข้ัวโลกเหนือนั้นเป็น  

แอนตำร์กติกำเป็นทวีปที่ล้อมรอบด้วยมหำสมุทร
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“มหาสมุทร” ที่ล้อมรอบด้วย “ทวีป” ต่างๆ  

แต่ขั้วโลกใต้เป็น “ทวีป” ที่ถูกล้อมรอบด้วย  

“มหาสมุทร”  

เร่ืองความหนาวเยน็นี ้เคยมบีนัทกึไว้ว่า  

วันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ที่สถานีวิจัย 

วอสตอก (Vostok) ของรสัเซยี (ทีแ่อนตาร์กตกิา 

มสีถานีวจิยัจากหลายประเทศส่งนกัวทิยาศาสตร์ 

มาส�ารวจและวิจัยเพ่ือการศึกษาและการ 

พัฒนาเทคโนโลยี) ในวันนั้นวัดอุณหภูมิได้ถึง  

-89 องศาเซลเซียส ซึ่งนับว่าหนาวมากเป็น 

ประวัติการณ์ แต่ล่าสุดเมื่อปลายปี 2013 ได้ 

มกีารบนัทกึสถิตใิหม่อกีครัง้ทีฝ่ั่งตะวนัออกของ 

ขั้วโลกใต้ตั้งอยู ่ในทวีป 

แอนตำร์กติกำ
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ทวีปแอนตาร์กตกิา ซึง่มอีณุหภมูติดิลบลงไปถงึ -93.2 องศาเซลเซยีส และ 

ไม่แน่ว่าในอีกปีหรือสองปีข้างหน้า อุณหภูมิอาจลดต�่าลงกว่านี้ก็เป็นได้

ที่ส�าคัญพื้นที่ 98 เปอร์เซ็นต์ของแอนตาร์กติกาเป็นน�้าแข็ง 

และที่นี่ยังเป็นทวีปที่เป็น “Dark Winter” หมายความว่าในฤดูหนาว 

แอนตาร์กตกิาจะมดืมดิไปทัว่ทัง้ทวปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเดอืนมถินุายน  

จะเป็นเดือนที่แอนตาร์กติกามืดตลอด 24 ชั่วโมง การเดินทางไป 

แอนตาร์กติกาจึงท�าได ้เฉพาะช่วงฤดูสปริงและซัมเมอร์ (เดือน 

พฤศจิกายน-มีนาคม) เท่าน้ัน (จริงๆ ก็อยากแปล Spring ว่า 

ฤดูใบไม้ผลิ แต่เนื่องจากท่ีน่ันเป็นน�้าแข็งเสียส่วนใหญ่ หาใบไม้ได้ยาก 

เหลอืเกนิ ส่วน Summer ของทีน่ัน่กห็นาวมากมาย มอีณุหภมูเิฉลีย่ตัง้แต่  

-1 ไปจนถึง -20 องศาเซลเซียส จึงขอใช้ทับศัพท์ว่าสปริงกับซัมเมอร์ 

ก็แล้วกัน เพราะฟังดูทะแม่งน้อยกว่า) 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอนตำร์กติกำ 

ต้องมีชั้นไขมันที่หนำเพื่อต้ำนทำนสภำพอำกำศหนำวเย็นได้
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นอกจากเดินทางได้เฉพาะช่วงสปริงและซัมเมอร์แล้ว ยังไม ่

สามารถเดินทางไปได้ตามใจฉัน จะข้ามไปเกาะโน้นขึ้นเกาะนี้เอง 

ไม่ได้ การเดินทางไปท่ีน่ันต้องไปกับเรือหรือบริษัทท่ีมีใบอนุญาตถูกต้อง 

ตามสัญญาไออาโต (IAATO ย่อมาจาก International Association  

of Antarctica Tour Operators) เท่าน้ัน และวิธีการที่ไปได้ก็มีเพียง 

หนทางเดียวคือ “ทางเรือ” อาจมีบางโปรแกรมที่ใช้เครื่องบินเล็ก แต่ถึง 

จุดหนึ่งก็ต้องต่อเรือเช่นกัน ฉะนั้นเรือจึงเป็นพาหนะหลักที่จะน�าไปสู ่

แอนตาร์กติกา 

ในสมัยก่อนทวีปแอนตาร์กติกาถือเป็นดินแดนลี้ลับ มีเพียงบันทึก 

ของนกัภมูศิาสตร์กรกีโบราณชือ่ คลอดอุิส ปโตเลม ี(Claudius Ptolemy)  

เดาไว้คร่าวๆ ว่าน่าจะมดีนิแดนตรงข้ามกบัขัว้โลกเหนอื เพราะในขณะนัน้ 

เชื่อกันว่าโลกมีความสมดุล หากมีบวก ก็ต้องมีลบ มีข้ัวโลกเหนือก็ต้อง 

มีขั้วโลกใต้ที่อยู ่ตรงข้ามกัน แต่ไม่มีใครกล้าเดินทางไปดูจริงๆ ว่า 

แอนตาร์กติกาหน้าตาเป็นอย่างไรและมีอะไรที่นั่น 

เป็นทีท่ราบกนัว่าหากพดูถึงข้ัวโลกเหนือ (North Pole) และบริเวณ 

ขั้วโลกเหนือเราจะเรียกว่า อาร์กติก (Arctic) แต่เมื่อพูดถึงขั้วโลกใต้  

(South Pole) และบริเวณข้ัวโลกใต้นับจากเส้นละติจูดที่ 60 องศาใต ้

ลงไป จะเรียกว่า แอนตาร์กติกา (Antarctica)

ค�าว่า อาร์กติก มาจากภาษากรีกว่า อาร์ติกอส (Artikos) แปลว่า  

“หมี” ซึ่งในสมัยน้ันคนรู้จักแต่ขั้วโลกเหนือ พอจะเรียกดินแดนแถบ 



26   แอนตาร์กติกา แรกรัก...น�้าต้มผักยังแข็ง

เพนกวินเป็นสัตว์เฉพำะถิ่นแอนตำร์กติกำ  

ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและท�ำอะไรเหมือนกัน
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ขัว้โลกใต้ กเ็ลยเอาค�าว่า Anti (ทีเ่ป็น prefix) มาใส่ข้างหน้าค�าว่า Artikos  

เพื่อให้เป็นขั้วตรงข้าม ผสมไปผสมมากลายเป็นค�าว่า แอนตาร์ติกอส  

(Antartikos) ทีแ่ปลว่า ตรงกันข้ามกับเหนอื ภายหลงัจงึกลายมาเป็นค�าว่า  

แอนตาร์กติกา (Antarctica) 

คราวน้ีบางคนอาจยังสงสัยว่าท�าไมค�าว่าขั้วโลกเหนือในภาษา 

กรีกถึงได้แปลว่า “หมี” ล่ะ หรือว่านักเดินเรือชาวกรีกจะไปพบ 

หมีขาวหรือหมีขั้วโลกที่นั่น ก็เลยตั้งชื่อว่าดินแดนหมีซะเลย จริงๆ  

แล้วไม่ใช่ ทีขั่ว้โลกเหนอืได้ชือ่น้ีมากเ็พราะบนฟากฟ้าบรเิวณขัว้โลกเหนอื 

เป็นที่อยู่ของกลุ่มดาวหมีใหญ่และกลุ่มดาวหมีเล็กนั่นเอง 

ตามต�านานกรีกเล่าว่า มหาเทพซุส (Zeus) ได้ไปกิ๊กกั๊กกับนาง 

คัลลิสโต (Callisto) จนมีลูกชายด้วยกันช่ือว่าอาร์คัส (Arcas)  

พอเทพเีฮรา (Hera) มหาเทวขีองซสุทราบเรือ่งเข้ากพ็โิรธมาก ถงึกับสาป 

นางคัลลิสโตให้กลายเป็นหมีใหญ่อยู่ในป่าโดยที่อาร์คัสไม่รู้

พออาร์คสัโตขึน้ วนัหนึง่เกดิอยากไปล่าสตัว์ในป่า ดนัไปเจอหมใีหญ่ 

เข้าอย่างจัง ก็เงื้อมีดจะฆ่าหมีตัวนั้นเพราะไม่รู้ว่าคือนางคัลลิสโตแม่ของ 

ตัวเอง ซุสจึงรีบสาปให้อาร์คัสกลายเป็นหมีตัวเล็กแล้วโยนขึ้นไปบน 

ท้องฟ้า หลังจากนั้นก็โยนหมีใหญ่ผู้เป็นแม่ขึ้นไปอยู่ใกล้ๆ กัน กลายเป็น 

กลุ่มดาวหมีเล็ก (Ursa Minor) กับหมีใหญ่ (Ursa Major) ประดับ 

ประดาฟากฟ้าใกล้กับดาวเหนือ (Polaris) เราจึงสามารถหาดาวเหนือ 

ได้ง่ายๆ จากการสังเกตกลุ่มดาวหมีใหญ่บนท้องฟ้า 
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แม้แอนตาร์กติกาจะมีช่ือ แต่ในสมัยนั้นยังไม่ม ี

ใครรู้ว่าจริงๆ แอนตาร์กติกาหน้าตาเป็นอย่างไร พอ 

ล่องเรือไปใกล้ๆ ก็พบว่ามีแต่ทะเล มีแต่มหาสมุทร ยิ่ง 

เรือสมัยก่อนไม่ทันสมัยเหมือนตอนนี้ ออกจากแผ่นดิน 

ไปไกลมากๆ ก็เจอพายุและคลื่นทะเลอันเกรี้ยวกราด  

ผสานกับความหนาวเย็นที่ โหดเหี้ยม บางครั้งกลับ 

ไม่ทัน เรืออับปาง อาหารหมด หนาวตายไปก็เยอะ 

นักเดินทางในอดีตที่พอเร่ิมจะเข้าเขตนี้ก็รีบส่ง 

ข่าวกลับไปว่า “ไม่มีอะไรเลย มีแต่ความหนาวเย็น ม ี

แต่หมอก มีแต่น�้าแข็ง และมืดทึบมาก” จนกระทั่งชาว 

ประมงท่ีจับสัตว์น�้า เช่น ปลาวาฬ แมวน�้า ฯลฯ เพื่อ 

การพาณิชย์ ได้แอบล่องเรือลึกเข้าไปเรื่อยๆ ก็เริ่มรู้ว่า 

เส้นทางไหนเป็นทางลัด น่านน�้าตรงไหนปลาวาฬเยอะ  

จะพบปลาวาฬมากช่วงไหน พวกเขาก็จดบนัทกึไว้ แต่กย็งั 

เก็บเป็นความลับ ไม่บอกให้ชาวโลกรู้ เพื่ออ�านาจต่อรอง 

ทางการค้า 

แผนที่แอนตำร์กติกำและมหำสมุทรทำงใต้ 
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ต่อมาเมื่อการค้าและวิทยาศาสตร์เจริญ 

ก้าวหน้ามากขึ้น ผู้ที่ค้นพบดินแดนใหม่ได้มีส่วนแบ่ง 

ในดินแดนนั้นๆ รวมถึงได้ชื่อเสียง เกียรติยศ เงินทอง 

นักผจญภัยในแถบอังกฤษและนอร์เวย์จึงเร่ิมจัดทริป 

เพือ่ศึกษาค้นคว้าทางภมิูศาสตร์ วทิยาศาสตร์ รวมไปถงึ 

การพาณชิย์ต่างๆ อย่างเป็นทางการ จนต่างคนต่างต้อง 

แข่งขันกันเพื่อเป็นคนแรกในการค้นพบดินแดนใหม่  

แม้ว่าในอดีตจะมีนักเดินเรือเข้าๆ ออกๆ ในทวีป 

แปลกประหลาดนี้หลายครั้ง แต่กว่าแอนตาร์กติกา 

จะได้รับการพิชิตและจดบันทึกอย่างเป็นทางการ 

ก็ปาเข้าไปราว ค.ศ. 1911 เลยทีเดียว
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พืดน�้ำแข็ง (Ice sheet)



บัวโนสไอเรส นครหลวงของอำร์เจนตินำ



แอนตาร์กติกาเป็นทวีปท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5  

คือใหญ่กว่าทวีปออสเตรเลียเพียงทวีปเดียว แต่ถ้า 

เปรียบเป็นประเทศแล้ว จะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 

2 ของโลกรองจากรัสเซีย เพราะมีพื้นที่มากถึง 

เกือบๆ 14 ล้านตารางกิโลเมตร 

อาร์เจนตินา…ฟ้าสุดท้าย

Argentina
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อำคำรสไตล์โคโลเนียล
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การเดินทางไปแอนตาร์กติกาไปได้หลายเส้นทางแล้วแต่บริษัท 

น�าเที่ยวที่เลือกใช้ บางบริษัทอาจไปทางนอร์เวย์ ชิลี อาร์เจนตินา หรือ 

นิวซีแลนด์ แม้แต่จากประเทศเดียวกันอย่างอาร์เจนตินาเอง ยังเลือก 

ไปได้หลายเส้นทาง แล้วแต่ว่าจะเลือกไปตรงไหนบ้าง บางคนอาจไป 

ขึ้นเรือที่เมืองอูชูอาเอีย (Ushuaia) ล่องเป็นวงมาสิ้นสุดที่บัวโนสไอเรส  

(Buenos Aires) หรือบางทีอาจข้ึนเรือท่ีบัวโนสไอเรส แล้วไปสิ้นสุด 

อูชูอาเอียก็ได้ บางคนอาจเร่ิมจากอูชูอาเอียแล้ววนไปจบที่ชิลีก็มี หรือ 

เริ่มจากอูชูอาเอียแล่นเรือไปชมเพนกวิน แมวน�้า แบบทริปสั้นๆ  

วันเดียวแล้วกลับมาที่เดิมก็ได้เช่นกัน 

ทำงลงสู่สถำนีรถไฟใต้ดิน
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ร้ำนผลไม้ในบัวโนสไอเรส



38   แอนตาร์กติกา แรกรัก...น�้าต้มผักยังแข็ง

บรรยำกำศแบบแทงโกมีให้เห็นทุกมุมถนน
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แต่ส�าหรับทริปนี้เป็นการเดินทางจากบัวโนสไอเรส แล่นเรือ 

ผ่านเกาะต่างๆ ไปสิ้นสุดที่อูชูอาเอีย โดยบินไปถึงบัวโนสไอเรสก่อนเวลา 

เดินทางไปแอนตาร์กติกาประมาณหน่ึงสัปดาห์ เพื่อปรับเวลาและ 

พักผ่อนร่างกายอย่างเต็มท่ี ซ่ึงรวมถึงการเท่ียวชมกรุงบัวโนสไอเรส  

เมอืงหลวงของอาร์เจนตนิา ประเทศฟ้าสดุท้ายก่อนถงึแอนตาร์กตกิาด้วย 

บัวโนสไอเรส นอกจากจะเป็นเมืองหลวงของอาร์เจนตินาแล้ว 

ยังเป็นเมืองท่ีเปี่ยมด้วยความสนุกตื่นเต้น เมืองนี้มีฉายาอีกอย่างหนึ่ง 

ว่า “ปารีสแห่งอเมริกาใต้” เพราะเป็นประเทศในทวีปอเมริกาใต้ที่ได้รับ 

การผสมผสานศลิปวฒันธรรมของยุโรปไว้ค่อนข้างมาก ท้ังตกึรามบ้านช่อง 

ก็มีสไตล์โคโลเนียลให้เห็นอยู่เป็นระยะ 

เมื่อมาเยือนบัวโนสไอเรส สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการไปชมการเต้น 

แทงโก (Tango) เพราะท่ีน่ีคือต้นก�าเนิดของการเต้นชนิดนี้ และชาว 

อาร์เจนตินาก็ภูมิใจน�าเสนอการเต้นร�าอันเป็นเอกลักษณ์ของเขามาก  

ของที่ระลึกจ�านวนมากจึงเกี่ยวข้องกับการเต้นแทงโก มีโรงเรียนสอน 

เต้นแทงโก ร้านอาหารท่ีมีโชว์เต้นแทงโกหลายแห่ง ทั้งยังมีโรงละคร 

ขนาดใหญ่และขนาดย่อม ท่ีจัดการแสดงของนักเต้นแทงโกมืออาชีพ 

ให้ชมอย่างจุใจ

การเต้นแทงโกแบบคนอาร์เจนตินา หรือที่เรียกกันว่า “อาร์เจน- 

ตีนแทงโก” (Argentine Tango) น้ันมีลีลาท่ีทรงเสน่ห์ไม่เหมือนการ 

เต้นจังหวะอื่น มีความเป็นดรามา อ่อนช้อยแต่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็ง 

และสุขุมลุ่มลึก ซ่ึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนี้ท�าให้อาร์เจนตีนแทงโกของ 

อาร์เจนตินาได้รับการข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี 2009  
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แทงโก จังหวะชีวิตของคนอำร์เจนตินำ
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นักเต้นแทงโกแสดงลีลำอย่ำงอ่อนช้อยแต่ทรงพลัง
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ให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม 

ที่  ไม่อาจจับต้องได้ เช่นเดียวกับการเต้นระบ�า 

หน้ากากของชาวภฏูาน การเล่นเครือ่งดนตรกีูฉิ่น 

หรือพิณ 7 สายของจีน

ค่าเข้าชมการแสดงส่วนใหญ่จะรวม 

อาหารและไวน์แบบไม่อ้ัน สนนราคาก็ขึ้นอยู่กับ 

ขนาดและความมีช่ือเสียงของโรงละคร รวมถึง 

ต�าแหน่งของท่ีน่ัง ได้ไปอยู่ท่ีนั่น 5 วันต้อง 

ยอมรบัว่าเข้าไปชมแทงโกเกอืบทกุวนัในโรงละคร 

ทีต่่างกนั บางที่ ใหญ ่โตหรูหรานั่งสบาย แต่บางที่ 

ก็เล็กมากต้องคอยเงยหน้าจนเม่ือยคอ ลีลาของ 

นักเต้นล้วนแล้วแต่มืออาชีพทั้งน้ัน อาหาร 

และเครื่องดื่มไม่ต่างกันเท่าไร หากต้องการชม 

อย่างดื่มด�่าและส�าราญใจอย่างเต็มท่ีแล้วละก็  

ขอแนะน�าว่าให้เลือกไปท่ีโรงละครขนาดกลาง 

หรือขนาดใหญ่เท่านั้น
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นอกจากการชมแทงโกแล้ว สถานที่ส�าคัญที่ต้องไปเยือนให้ได ้

เมือ่มาถงึบวัโนสไอเรส คือ สุสานลาเรโคเลตา (La Recoleta) สสุานแห่งนี้ 

ถือเป็นสุสานไฮโซ เพราะท่ีดิน (ส�าหรับคนตาย) ตรงน้ีราคาสูงลิบลิ่ว  

ใครกต็ามทีไ่ด้มาฝังร่างทีล่าเรโคเลตาถือว่าไม่ธรรมดา ถ้าไม่ใช่ผูน้�าประเทศ 

ก็ต้องเป็นมหาเศรษฐี บุคคลส�าคัญของอาร์เจนตินาคนหนึ่งที่ได้รับการ 

ฝังร่างไว้ที่นี่ก็คือ เอวิตา เปรอง (Evita Peron) อดีตสตรีหมายเลขหนึ่ง 

ของอาร์เจนตินา หรอืทีช่าวอาร์เจนตนิาเรยีกว่า เอบา เปรอน ( Eva Peron)  

ผูท้ีช่วีติของเธอเคยถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์เรือ่ง เอวติา (Evita)  ในปี 1996  

ถ้าใครเคยชมภาพยนตร์เรือ่งนีม้าก่อน คงไม่ลมืฉากทีม่าดอนนาร้องเพลง  

“ดอนท์ครายฟอร์มอีาร์เจนตนิา” (Don’t Cry for Me Argentina) ไว้อย่าง 

ได้อารมณ์ 

ป้ำยหน้ำสุสำนของ เอบำ เปรอน
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แม้จะได้ชื่อว่าเป็นสุสานแต่ท่ีน่ีก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะมี 

นักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมชมกันไม่ขาดสาย ท่ีส�าคัญหลุมศพส่วนใหญ่นั้น 

ก่อสร้างไว้ใหญ่โตมโหฬารและหรหูราอลงัการมาก บางแห่งท�าเป็นรปูป้ัน 

เทวดาขนาดใหญ่ถึง 3-4 องค์ ก�าลังร�่าไห้ต่อการจากไปของผู้ล่วงลับ  

บางแห่งสร้างเป็นเสาโรมันต้นโตสลักเสลาไปด้วยลวดลายที่งดงาม 

ตอนเดินผ่านท่ีเก็บศพของคนโน้นคนน้ี ก็คิดว่าสถานที่เก็บศพ 

ของเอวิตาคงต้องใหญ่ที่สุดหรืองดงามที่สุด แต่ไม่ใช่เลย สถานที่เก็บศพ 

ของเธอธรรมดามาก มีเพียงประตูเหล็กกั้นไว้อย่างง่ายๆ กับรอยจารึก 

บนแผ่นหนิอ่อนสดี�าเขยีนไว้ว่า Familia Duarte หมายความว่าคนในสกลุ 

ดวร์ตเต (Duarte) แม้จะดูเรียบๆ แต่ที่แห่งนี้ไม่เคยเงียบเหงา เพราะ 

มีผู้คนจากทั่วโลกน�าดอกไม้มาค�านับตลอดเวลา 

สุสำนของตระกูลดวร์ตเต
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เอวิตาเป็นคนที่ชาวอาร์เจนตินารักมากๆ เดิมมาจากครอบครัว 

ยากจน มีพี่น้องหลายคน พ่อเสียชีวิตต้ังแต่เธออายุ 7 ขวบ แต่นั่น 

หยดุเอวติาจากความฝันในวงการบนัเทงิไม่ได้ เธอมมุานะท�างานสารพดัอย่าง  

ไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบ แสดงละครเวที จัดรายการวิทยุจนประสบความ 

ส�าเร็จอย่างมาก มีแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมือง 

กระทัง่วนัหนึง่เมือ่เธอพบรกักบั พนัโท ฆวน เปรอง (Juan Peron)  

จึงได้มีส่วนช่วยงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมของอาร์เจนตินาให้ 

ประสบความส�าเร็จอย่างมาก จน ฆวน เปรอง ได้รับการวางตัวให้เป็น 

รองประธานาธิบดี ท่ามกลางความไม่พอใจของคนในรัฐบาลกลุ่มหนึ่ง  

ในที่สุดเขาก็ถูกจับกุมและกักขังไว้ เอวิตาและประชาชนเป็นจ�านวนมาก 

จึงออกมารวมตัวเคลื่อนไหว กระท่ัง ฆวน เปรอง ได้รับการปล่อยตัว 

ออกมา 

จากเหตุการณ์คร้ังน้ีท�าให้เอวิตาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง  

เพราะเป็นผู้หญิงที่สวยและเก่ง เช่ือหรือไม่ว่าในตอนน้ันเธออายุเพียง 

ยี่สิบกว่าๆ เท่านั้น เมื่อ ฆวน เปรอง ลงสมัครรับเลือกตั้งในปีนั้น จึงได้ 

รับคะแนนอย่างล้นหลาม คว้าต�าแหน่งประธานาธิบดีมาได้ในที่สุด  

เอวติา เปรอง กลายเป็นสตรหีมายเลขหนึง่และยงัครองแชมป์สภุาพสตรี 

ในดวงใจทีช่าวอาร์เจนตนิาไม่มวีนัลมืได้ ด้วยนโยบายด้านความเท่าเทยีม  

ทั้งสิทธิสตรี และการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน รวมถึงผู้ยากไร้ ตลอดเวลา 

ที่ท�างานเคียงข้างประธานาธิบดี

บ้ำนเรือนหลำกสีสันบนถนนคำมินิโต
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นอกจากสสุานลาเรโคเลตาแล้ว ยงัม ี

อีกสถานท่ีหน่ึงเรียกกันว่า ถนนคามินิโต  

(Caminito) แห่งย่านลาโบกา (La Boca) ซ่ึง 

นกัท่องเทีย่วไม่ควรพลาด ถนนเส้นนีม้สีีสนั 

และความสนกุสนานตลอดเวลา มชีือ่เสยีง 

มากพอๆ กบัถนนข้าวสารบ้านเรา ในอดตี 

เคยเป็นย่านของผู้ใช้แรงงาน สร้างท่ีพัก 

กันแบบง่ายๆ เป็นแผ่นไม้บ้าง สังกะสีบ้าง  

น�ามาปะตดิปะต่อตามมตีามเกดิ จนสดุท้าย 

มีศิลปินคนหนึ่งมองดูแล้วรู้สึกว่า ท�างาน 

บ้ำนหลำกสีสันบนถนนคำมินิโต

หุ่นรูป เอวิตำ เปรอง
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ก็เหน่ือยแล้ว ชีวิตควรมีสีสันบ้างอะไรบ้าง  

จึงชักชวนคนแถวนั้นให้ลุกขึ้นมาทาสีบ้าน 

กันอย่างฉูดฉาด เพื่อปกปิดรอยต่อปุปะจาก

วัสดุต่างๆ

พอทาเข ้มมากก็แทบมองไม ่ เห็น 

รอยต่อเลย แถมยังสวยงามสบายตาแบบ 

สีสันบ�าบัด บ้านข้างๆ เห็นว่าสวยเข้าท่าดี 

ก็เลยทาบ้าง (ด้วยสีสันท่ีฉูดฉาดกว่า) ท�าไป 

ท�ามาจึงกลายเป็นย่านท่ีมีสีสันสวยแปลกตา  

นับเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่าง 

ดีเยี่ยม ต่อมาจึงเริ่มมีศิลปินมาแสดงงาน 

ร้ำนอำหำรเกือบทุกแห่ง 

มีโชว์แทงโกทุก 10-15 นำที
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ร้ำนขำยภำพวำด ของฝำกจำกอำร์เจนตินำ

แม่เหล็กคำมินิโตจ�ำลอง 

ของที่ระลึกส�ำหรับนักท่องเที่ยว

ศิลปะ มาวาดรูป สุดท้ายจึง 

กลายเป ็นย ่านท่ีมีชีวิตชีวา 

มากๆ เราจะได้ยินเสียงเพลง 

อาร์เจนตีนแทงโกตลอดเวลา 

จนแทบจะเรียกได้ว่า มันซึม 

เข้าไปในทุกอณูอากาศ ทุก 

ลมหายใจของคนท่ีน่ี และ 

ร้านอาหารเกือบทุกร้านต้องม ี

การโชว์การเต้นแทงโกทุกๆ  

10-15 นาที 
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งำนศิลปะในย่ำนลำโบกำ
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นอกจากย่านนีแ้ล้ว บรเิวณใจกลางเมอืงกม็สีิง่ 

น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงละครโบราณทีส่วยงาม  

หรือจะไปตรงพลาซาเดอลารีพับลิกา (Plaza de la  

Republica) แปลเป็นไทยว่าจัตุรัสสาธารณรัฐ ก็มี 

หลายอย่างน่าดูน่าชม

ส�าหรบันกัท่องเทีย่ว ผูท้ีม่าลงบัวโนสไอเรสเพือ่ 

เตรียมตัวไปแอนตาร์กติกา เวลาขาดเหลืออะไร เช่น 

เตรียมเสื้อผ้ามาไม่พร้อม ก็สามารถไปชอปปิงได้ที ่

ถนนฟลอริดา (Florida) ซ่ึงเป็นถนนเล่ืองช่ือส�าหรับ 

ขาชอปปิง แต่ทีน่ัน่บางร้านอาจปิดพกัเซยีสตา (Siesta)  

หรอืจะเรยีกว่าพักงีบตอนกลางวนัก็ได้ อันเป็นธรรมเนยีม 

ของทีน่ี ่ร้านค้าหลายๆ ร้านจะปิดพกัตอนบ่ายโมง แล้วจะ 

เปิดอีกทีตอนบ่ายสามไปถึง 2-3 ทุ่ม 

วนัสุดท้ายก่อนขึน้เรอืไปแอนตาร์กตกิา ทกุคน 

จะต้องไปพักอยู่ที่โรงแรมเดียวกันหมด เพื่อพบกับ 

เจ้าหน้าที่และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง


