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 ผ่านพ้นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลอง
ในช่วงต้นปีมาแล้ว ทุกคนกลับเข้าสู่โหมดของ
การทำางาน ก่อนจะไปพบกับวันหยุดยาวอีกคร้ังใน
ช่วงปีใหม่ไทย ในอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้าน้ี
 ในฉบับแรกของปีไก่ทอง เรายังคง
นำาเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคย 
รถใหม่มีทั้งซาลูนหรูหรา New E-Class จาก 
Mercedes-Benz และรถเล็กอเนกประสงค์
ที่เหมาะกับชีวิตเมืองอย่าง Sienta แวะไปดู
โรงแรมชุมชนที่โคเปนเฮเกน รวมไปถึงยำ่าเยือน
ซอีานในฤดหูนาว และอืน่ๆ ทีน่่าตดิตามอกีมาก 
รอคอยทุกท่านอยู่ด้านในแล้ว
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ตลาดรถมอเตอร์ไซค์ก�าลังเติบโต ไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทย ด้วย

เหตุนี้ในวงการออกแบบจึงมีการน�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์

ที่น่าสนใจมากมาย เช่นงานออกแบบ Concept Bike ส�าหรับ BMW 

ของนักออกแบบชาวตุรกี Mehmet Doruk ที่น�าเสนออย่างสุดล�้า ด้วย

รูปลักษณ์ที่ดูเหมือนงานเพียงชิ้นเดียวต่อเนื่องไปทั้งคัน ราวกับถูกหุ้ม

ไว้ด้วยเกราะ แนวแฮนด์หรือคันบังคับอยู่ในระดับต�่า เพื่อการวางตัว

ของผู้ขับข่ีที่จะลู่ไปกับตัวรถตามหลักอากาศพลศาสตร์

แม้ว่าจะยังไม่มีแนวความคิดที่จะสร้างจาก BMW แต่มันก็ท�าให้เรา

สามารถจินตนาการถึงรูปแบบของมอเตอร์ไซค์ในอนาคตที่ก�าลัง

จะมาถึงได้บ้าง

BMW Bike Concept 

Idea



6

Super Luxury yacht 

นี่คือสุดยอดของความอลังการ Super Luxury Yacht 

ของมหาเศรษฐีชาวรัสเซีย ออกแบบโดยนักออกแบบ

ชื่อดังระดับโลกอย่าง Philppe Starck เรือล�านี้มีชื่อ

ว่า “Sailing Yacht A” สร้างในเยอรมนีโดยบริษัท 

Nobiskrug 

เรอืล�าน้ีใช้เงนิในการสร้าง 360 ล้านปอนด์ มคีวามยาว 

468 Feet มีหน้าตาท่ีไม่มีใครเหมือน มีลานจอด

เฮลิคอปเตอร์ ความหรูหรา ความทันสมัยภายใน 

เทคโนโลยีท้ังเครื่องยนต์และงานวิศวกรรม มีความ

ล�้าหน้า ภายใต้งานผลิตมาตรฐานเยอรมัน 

“Sailing Yacht A”

Update
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NEW E-CLASS 220d ซาลูนหรูขนาดกลางจาก Mercedes-Benz ด้วยแนวทางการออกแบบ Contemporary Luxury ทำาให้ 
New E-Class มีความลงตัวงดงาม ภายนอกให้ความรู้สึกของความปราดเปรียว ภายในหรูหรา จัดวางองค์ประกอบต่างๆ อย่าง
พิถีพิถันลงตัว ไม่ว่ามองจากมุมไหน 

New E-Class ยังมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย ทั้งระบบเครื่องยนต์ ระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุมตั้งแต่การ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิอบัุติเหตุ ไปจนถงึการลดความสญูเสยีหากเกดิอบัุติเหตุขึน้ ช่วงลา่งมคีวามสมดลุรูสึ้กสบายตลอดทกุชว่งความเรว็
ในการขับขี่ ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่เราอยากแนะนำาให้คุณได้ทดลองขับดู

สนใจ Mercedes-Benz New E-Class 220d 
สอบถามรายละเอียดได้ที่

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด

โทร.02 290 7575 ต่อ 423, 456

NEW E-CLASS 22Od 

หน้าจออินโฟเทนเมนต์ สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ 
3 แบบ ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของผู้ขับขี่

New Model
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สนใจ Toyota Sienta
สอบถามรายละเอียดได้ที่

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
ฝ่ายการตลาด

โทร.02 290 7575 ต่อ 423, 456

หอ้งโดยสารกวา้ง ประตเูลือ่นอัตโนมตัสิองขา้งท�าใหก้ารขึน้ลงสะดวกสบาย

จอสั่งการระบบความบันเทิงในรถแบบสัมผัสใช้งานง่าย ขนาด 7 นิ้ว

แอร์ตอนหลังและจอทีวี เพลิดเพลินตลอดการเดินทาง

รายละเอียดงานออกแบบ ทันสมัย เอาใจคนรุ่นใหม่

Toyota Sienta เข้าสู่ตลาดด้วยการนำาเสนอ
ความรูส้กึของยานยนตท์ีส่นกุสนาน คล่องตวั 
โฉบเฉี่ยว ตอบสนองทุกการใช้งาน สำาหรับ
คนหนุ่มสาวในเมืองใหญ่ หรือครอบครัว
รุ่นใหม่

มองจากภายนอก Sienta ดูน่าสนใจ ภายใน
ออกแบบให้มีฟังก์ช่ันในการใช้งานท่ีหลากหลาย 
คอนโซลด้านหน้าเรียบง่ายลงตัว  ประตูเข้า
ออกตอนหลังเปิดปิดแบบเลื่อนอัตโนมัติ
ทำาให้การเข้าออกสะดวกสบาย ด้านหลังมี
พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวาง

เครื่องยนต์ตัวใหม่ 1.5 V  ขับสนุก ประหยัด
นำ้ามันไม่ว่าจะในเมืองหรือนอกเมือง 
 

กวา้ง x ยาว x สงู = 1,695 x 4,235 x 1,695 มม.

Toyota Sienta

New Model
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หากมเีมอืงหรือประเทศใดประเทศหนึง่ท่ี
ควรไปเยอืนใหไ้ด้ในขณะของการใชช้วีติ
โดยส่วนตัวแล้วเดนมาร์กเป็นหนึ่งในนั้น
อย่างแน่นอน

Copenhagen  

เรือ่ง / พนัชนะ
ภาพ / แชมป์

เที่ยว 

พักโรงแรมของคนในชุมชน 
เพื่อชุมชน

Feature
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ไม่ใช่เพราะความศวิไิลซ์ หรหูรา ใหญ่โต หรอืก้าวลำา้นำาหน้า
ด้วยเทคโนโลยีจนเกินไป แต่ในทางกลับกัน เดนมาร์กเป็น
ประเทศที่ให้ความสำาคัญกับคุณภาพการใช้ชีวิตของมนุษย์
อย่างมากจนไม่น่าเชื่อ (ตามมาตรฐานการใช้ชีวิตของชาว
สแกนดิเนเวียน) จนกลายเป็น DNA ของใครก็ตามท่ีจะมา
เป็นผู้นำาของประเทศที่ต้องทำาความเข้าใจตรรกะการใช้ชีวิต
ทีม่คีวาม “พอด”ี แบบชาวเดนชิทีเ่รยีกว่า “ Hygge” อ่านว่า 
“ ฮู-ก้า” (The Danish art of living well) 

การมีโอกาสไปเยือนเดนมาร์กแม้ในช่วงเวลาสั้นๆ สร้าง
ความประทับใจในวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนที่ขี่จักรยาน
จนกลายเป็นอวัยวะลำาดับที่ 39 อากาศปลายฤดูร้อนของ
เมืองโคเปนเฮเกนช่วยให้การเดินเล่นช่ืนชมการใช้ชีวิตของ
คนเมอืงเปน็เรือ่งนา่ตืน่ตาตืน่ใจ พอๆ กบัการแหงนหนา้มอง
สถาปัตยกรรมทีม่เีอกลกัษณด์ว้ยการเลอืกใชว้สัด ุดไีซน์เรยีบ
ง่ายแต่แฝงไว้ด้วยปรัชญาการใช้ชีวิตที่มองเห็นคุณค่าของ 
“ที่ว่าง” (Space) ไม่บรรจงใส่ทุกอย่างลงไปจนล้น

การเดินทางไปแต่ละเมือง แต่ละครา เรื่องราวที่น่าสนใจจึง
อยูท่ีผู่ค้น ไมว่า่จะดว้ยความตัง้ใจหรอืความบงัเอญิลว้นเปน็
ความดีงามและมักให้แง่คิดแก่การดำาเนินชีวิตเสมอๆ คราว

นีก้เ็ชน่กนั เราเลอืกพกัโรงแรมแหง่หนึง่ในเมอืงโคเปนเฮเกน 
ซึ่งต้ังอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใจกลางเมืองมากนัก ด้วย
คำาเชิญชวนจากคุณยศอนันต์ มากสมบูรณ์ เพื่อนรุ่นน้องที่
ตั้งรกรากในเมืองนี้มากว่าสองทศวรรษ มีชีวิตที่แสนชิลจน
น่าอิจฉา 

คุณ Jennie Petersan หญิงสาววัยห้าสิบกว่าๆ ผ่านการ
ใช้ชีวิตข้างถนนมาทุกรูปแบบอย่างโชกโชนตั้งแต่ติดยา
เสพตดิ (สามขีองเธอกต็ดิยาเสพตดิเชน่กนั) จนกลายมาเปน็
โสเภณี คนไร้บ้าน ฯลฯ เธอเล่าให้เราฟังว่าเธอเผชิญชีวิตมา
แทบทุกรูปแบบในเมืองโคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก ประเทศที่
ได้รับการยอมรับจากการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่คนมี 
“ความสุข” มากที่สุดในโลก มานับครั้งไม่ถ้วน 

เราสนทนากับเธอในเช้าวันแรกหลังจากที่เราได้เข้าไป
พักในโรงแรม “Hotellet Vesterbro ” บนเลขท่ี 17 ถนน 
Oehlenschlaegersgade

คำาบรรยายแรกตอนส่งรปูห้องพกัและบรรยากาศภายในโรง
แรมเล็กๆ มาให้ดู “ พี่ครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมของคนใน
ชมุชนทีเ่ขาเขยีนโปรเจก็ต์มาเพือ่ขอให้คอมมนู (community) 

ช่วยลงทุนให้เพื่อคนที่ได้รับการบำาบัดจากยาเสพติด,คนไร้
บ้าน เพราะคุณยานนี (ผู้ก่อตั้ง) แกเคยเป็นคนติดยาและมี
ปัญหาชีวติมาก่อน ตอนแกเข้าบำาบดัเลยป๊ิงไอเดยีโปรเจ็กต์นี้
ขึน้มา โรงแรมเป็นห้องนำ้ารวมนะครับ และอาหารเช้าเสิร์ฟ
ด้วยอาหาร ผลิตภัณฑ์ “ออร์แกนิค” เท่านั้น” 

นี่คือคำาเชิญชวนให้เราตัดสินใจมาพักที่นี่โดยไม่ลังเล ชีวิต
ในเมืองหลวงของเดนมาร์กไม่มีอะไรไกลเกินไปกว่าการใช้
จักรยานขี่ไปตามเลนที่จัดทำาพิเศษ มีแทบทุกถนน คนที่นี่
จึงใช้ชีวิต “อิสระ” ไปไหนมาไหนบนจักรยาน จนทำาให้เรา
ผู้เดินทางมาไกลเกิดแรงกระตุ้นอยากขี่จักรยานกับเขาบ้าง 

ราคาห้องพักเตียงคู่ 1,300 โครน (1 โครน อัตราแลกเปลี่ยน
ประมาณ 5.5 บาท) ต่อสองคืนราคารวมอาหารเช้า นับว่า
เป็นมิตรต่องบประมาณมากที่สุดในเมืองที่ค่าแรงขั้นตำ่า
ต่อชั่วโมงสูงกว่ามหานครลอนดอนเกือบเท่าตัว 
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เดนมาร์ก ประเทศ
ที่ได้รับการยอมรับ
จากการจัดอันดับ

ว่าเป็นประเทศที่คนมี 
“ความสุข” มากที่สุด

ในโลก มานับครั้ง
ไม่ถ้วน

ภายใน Cafe ของโรงแรมมีภาพวาดผลงานจากผูเ้ขา้รบัการ
บำาบัดเอง สังเกตจากลายเส้น การใช้สี ทีแปรง บางภาพ
ดแูลว้หมน่เศรา้ ชวนหดหู ่และซบัซอ้นยิง่นกั แตโ่ดยรวมเมือ่
ติดต้ังบนผนังสีขาวก็ช่วยทำาให้บรรยากาศในห้องดูน่ารักดี 
เพราะลักษณะงานออกไปคนละทิศละทาง 

โรงแรมแห่งนี้ทำางานโดยใช้ระบบ “อาสาสมัคร” ทั้งจาก
ผู้ที่เคยได้รับการบำาบัด อบรม ภายในอาคารจัดแบ่งพื้นที่
ออกเป็นห้องทำางานพนักงานที่สลับสับเปลี่ยนกันมาทำางาน 
ตั้งแต่เชฟ พนักงานดูแลอาหารเช้า ฯลฯ สวนนอกอาคาร 
หอ้งซกัรดี หอ้งเกบ็อปุกรณ ์รวมถงึหอ้งพกัดา้นบนทีม่อียู ่10 
หอ้ง (2 ช้ัน ช้ันละ 5 หอ้ง) ใหผู้ท้ีไ่มม่ทีีอ่ยูเ่ขา้มาพกัพงิไดเ้ป็น
ครัง้คราว เมือ่พกัใจจนแขง็แรงแลว้กอ็อกไปใชช้วีติตามปกติ
ต่อได้ (มีลักษณะคล้าย shelter ) 

คุณยานนีเล่าให้เราฟังด้วยดวงตาเป็นประกายความหวังว่า 
เธอดีใจท่ีโรงแรมน้ีเป็น “ต้นแบบ” ในการสร้าง “แรงบันดาลใจ” 
ให้กับคนที่มาใช้บริการ หรือแม้แต่ชุมชนอื่นๆ นำาไปดำาเนิน
ธุรกิจเพื่อ (คน) ในชุมชน ในเดนมาร์กเองก็มีแบบนี้และที่
นอร์เวย์ นอกจากนี้เธอยังทำาหน้าที่เป็น “วิทยากร” จัดอบรม 
ให้กับผู้ที่มีปัญหาชีวิตที่เลือกทางเดินผิดทางแล้วอยากกลับ
มาเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตปกติในสังคมได้ด้วย 

เธอบอกเราว่า “ฉันเข้าใจชีวิตของคนข้างถนนพวกนี้ดีว่าถูก
สายตาของคนอืน่มองดว้ยความรงัเกยีจเพยีงใด ฉนัจงึอยาก
ให้โอกาสเหล่านี้ด้วย ชุมชน (Commune) เข้มงวดกับการ
ซ้ือของที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมากๆ มีการตรวจสอบ
อยูต่ลอดเวลา ผลติภณัฑพ์วกนีร้าคาแพงดว้ยนะ” เราคยุกบั
เธอเพยีงสัน้ๆ ไมถ่งึ 20 นาทแีลว้เธอขอตวักลบัไปทำางานตอ่

เราเดินออกมาจาก Cafe ของโรงแรมหลังจากทานอาหารเช้า
ท่ีเรียบง่ายเสร็จ แม้อาหาร ผลไม้ เคร่ืองด่ืมจะดูไม่หลากหลาย 
แต่หากเมื่อเรารับรู้เรื่องราวของการดำาเนินธุรกิจด้วยหัวใจ
ของคุณยานนีแล้ว เรากลับรู้สึกอ่ิมเอม อยากกลับไปบ้านเรา 
เริ่มต้นโปรเจ็กต์ที่พักที่คล้ายคลึงกัน แต่อาจปรับรูปแบบ 
Model โดยนำาผู้สูงอายุมาทำางานต้อนรับ ดูแลที่พัก ฯลฯ 

ความฝนัของใครกต็า่งตอ้งลงมอืทำาและดแูลใหค้วามฝนันัน้
เติบโต กลายมาเป็นความจริง

www.hotelletvesterbro.kk.dk/en
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 พิพิธภัณฑ์ดนตรียอดนิยมแห่งชาติ
อังกฤษ British Music Experience เตรียม
เปิดทำาการอีกคร้ังในวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 
2017 นี้ หลังย้ายจากที่ทำาการเดิมในเมือง
ลอนดอนมายังเมืองลิเวอร์พูล (Liverpool) 
สำาเรจ็เป็นทีเ่รยีบร้อย นบัเป็นการตอกยำา้ความ
เป็นเมอืงแห่งดนตรขีองลเิวอร์พลู เมอืงสำาคญั
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ
 อันที่จริง ลิ เวอร ์พูลมีสิ่งน ่าอวด
อยู ่ มาก เป ็นบ ้านของสองทีมฟุตบอล
พรเีมยีร์ลกีองักฤษทีค่นไทยรูจ้กักนัดอีย่างสโมสร
ลิเวอร์พูลและเอฟเวอร์ตัน วอเตอร์ฟรอนต์ที่
เผยความเป็นเมอืงท่าสำาคญัทีม่ปีระวตัศิาสตร์
ยาวนานจนได้รบัการบนัทกึเป็นแหล่งมรดกโลก 
และการเป็นบ้านเกิดของวงดนตรีที่ประสบ
ความสำาเรจ็ทีส่ดุของสหราชอาณาจกัรอย่างวง 
The Beatles แต่ British Music Experience 
บอกให้สาธารณชนรู้ว่าดนตรีที่หล่อหลอม
ในลิเวอร์พูลนั้นหาได้มีแค่เดอะบีทเทิลส์ 
หากคือคลังมรดกดนตรีของเกาะอังกฤษ
ที่สะกดผู ้เย่ียมชมด้วยสรรพสิ่งลำ้าค่า หาดู
ยากมากกว่า 600 ชิ้น ตั้งแต่ต้นฉบับลายมือ
เนื้อเพลง Blue Monday ของวง New Order 
เครื่องแต่งกายฉูดฉาดเริงร่าจากยุค Ziggy 
Stardust ของตำานานผู้จากไป David Bowie 

โดยแบ่งส่วนนิทรรศการออกเป็น 8 โซน ฉายภาพดนตรท่ีี
ได้รบัความนยิมในเกาะองักฤษไว้อย่างครอบคลมุทัง้รอ็ค 
ป๊อป แดนซ์ และแนวดนตรีหลากหลายท่ีก่อร่างและส่ง
อทิธพิลลกึเข้าไปในวฒันธรรมบรติชินบัแต่ปี ค.ศ. 1945 
จนถงึปัจจบุนัร่วม 70 กว่าปี นยัว่าเป็นพพิธิภณัฑ์ยคุนีแ้ล้ว
จึงต้องมาเต็มด้วยประสบการณ์สัมผัสและมีส่วนร่วม 
จดัให้ผูช้มเหมอืนได้ดกัฟังการสมัภาษณ์ซเูปอร์สตาร์ ได้
บันทึกเสียง เรียนเล่นเครื่องดนตรี ขยับแข้งขาบนฟลอร์
เต้นรำา ขณะทีอ่อดโิอไกด์ไม่พอเสยีแล้ว ต้องเป็นอนิเตอร์
แอ็คทีฟไกด์ที่เสียงบรรยายคลอไปกับดนตรีมิกซ์
 British Music Experience ตั้งอยู่ที่ Cunard 
Building, Liverpool, Merseyside, L3 1DS, United 
Kingdom เวบ็ไซต์ www.britishmusicexperience.com 
เปิดทำาการทุกวัน เวลา 9.00-19.00 น. วันพฤหัสบดีเปิด
ถงึ 21.00 น. ค่าเข้าชม 16 ปอนด์ เดก็ (ตำา่กว่า 15 ปี) 11 
ปอนด์ Cunard Building คืออาคารกลางของสามอาคาร
ท่ีเรียกว่า The Three Graces ณ วอเตอร์ฟรอนต์ เข้า
ทางประตู Pierhead น่ังรถไฟจากสถานี Liverpool Lime 
Street Station ไปลงสถานี James Street หรือเดินจาก
สถานีไลม์สตรีทไปราว 15 นาที
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 นับแต่ Rijksmuseum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ณ เมือง
อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน
วันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2013 หลังปิดปรับปรุงนานสิบปี ก็ได้รับความ
สนใจอย่างมากจนมีผู้เยี่ยมชมปีหนึ่งๆ มากกว่าสองล้านคน ขณะ
เดียวกัน ผู้รักการรับประทานอาหารรสชาติและหน้าตาดีงามก็ปักธง 
RIJKS® ร้านอาหารหลักของพิพิธภัณฑ์ฯ ให้พากันมาชิมสักครั้ง
 ลา่สดุ RIJKS® ทีเ่ปดิใหบ้รกิารตัง้แตป่ ีค.ศ. 2014 ณ Philips 
Wing ของพิพิธภัณฑ์ไรก์ นำาทีมสร้างสรรค์อาหารโดยเชฟ Joris 
Bijdendijk, Wim de Beer และ Jos Timmer ได้รับดาวมิชลิน พา 
RIJKS® เขา้ทำาเนยีบรา้นอาหารดเีดน่ในคูม่อื Michelin 2017 ฉบบัดตัช ์
ด้วยการนำาความเป็นเนเธอร์แลนด์ข้ึนโต๊ะอาหาร ใส่ความเรียบง่าย
แบบดตัชด์ว้ยผลผลติทอ้งถิน่ สรรหาเครือ่งปรงุทัง้ของดตัชเ์องและเสรมิ
รสชาตดิว้ยเครือ่งปรงุนานาชาตทิีซ่มึซาบอยูใ่นครวัดตัชม์าเปน็รอ้ยๆ ป ี
เรียกว่าทีมเชฟของ RIJKS® สะท้อนเอกลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์และ
ความเป็นพิพิธภัณฑ์ไรก์ไปด้วยพร้อมกัน คือมีทั้งความเป็นของแท้ 
คุณภาพ ลักษณะเฉพาะตัว นวัตกรรม ความเรียบง่าย ที่ถ่ายเทไปสู่
อาหาร บริการ คนทำางาน และบรรยากาศทั้งมวลของร้าน
 ดาวมิชลินดวงนี้เป็นดวงที่สองของเชฟ Joris Bijdendijk ซึ่ง
ได้ดาวมิชลินมาจากห้องอาหาร Bridges โรงแรม Sofitel Legend 
The Grand Amsterdam (ทางเราเคยไปรับประทานในช่วงที่เชฟหนุ่ม
ทำางานอยู่ที่ Bridges รสชาติเลอค่ามาก) อย่างไรก็ดี เขายังเชื้อเชิญ
เชฟจากห้องอาหารดีๆ ทั่วโลกมาปรุงอาหารมื้อพิเศษ ไม่ต่างจากการ
เป็นภณัฑารกัษ์รบัเชญิของพพิธิภณัฑ์เลยทเีดยีว โดยเชฟรบัเชิญทีเ่คย
มารังสรรค์อาหารที่ RIJKS® อาทิ Margot Janse (ห้องอาหาร The 
Tasting Room / Le Quartier Français ใน Franschhoek, South 
Africa), Tim Raue (ห้องอาหาร Tim Raue ในเบอร์ลิน), André 
Chiang (ห้องอาหาร André ในสงิคโปร์ และ RAW ทีไ่ต้หวัน), Virgilio 
Martínez (ห้องอาหาร Central ใน Lima, Peru) และที่กำาลังจะมา
ในวันที่ 21, 22, 23 เมษายน ศกนี้คือ Eelke Plasmeijer และ Ray 
Adriansyah จากห้องอาหาร Locavore ที่บาหลี ซึ่งเสิร์ฟอาหารตาม
ความหมายของชื่อร้านคืออาหารท้องถิ่น เช่น หอยเป๋าฮื้อ (Balinese 
abalone) และหอยนางรม (Sumbawa Island oyster) สนใจมือ้กลาง
วนัและมือ้คำา่สดุพเิศษในอเีว้นต์ RIJKS® x LOCAVORE รบีสำารองโต๊ะ
ด่วนๆ ทางเว็บไซต์ www.rijksrestaurant.nl
 RIJKS® ต้ังอยูท่ี ่Museumstraat 2, 1070 XX Amsterdam, 
The Netherlands เปิดให้บรกิารมือ้กลางวนัและม้ือคำา่ วนัจนัทร์ถงึเสาร์ 
เวลา 11.30-15.00 น. และ 17.00-22.00 น. วนัอาทติย์ 11.30-21.00 น. 
Rijksmuseum เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น. ค่าเข้าชม 
17.50 ยโูร อายตุำา่กว่า 18 ปีเข้าชมฟร ีRijksmuseum Gardens, Rijks 
Shop และ Café เข้าได้ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. โดยไม่ต้องมีบัตร
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไรก์

เครดิตภาพ

RIJKS® 1 Photo: © Rinze Vegelien

RIJKS® 2 Jos Timmer, Joris Bijdendijk, Wim de Beer Photo: © Erik Smits

RIJKS® 3 Photo: © Rinze Vegelien

เรื่อง: Piyalak Nakayodhin
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เครดิตภาพ

BME 1-2 Photo: © Visit Britain

BME 3 Cunard Building, Liverpool Photo: © Visit Britain / Pawel Libera

BME 4 MUSIC Yellow Submarine Photo: © Visit Britain / Martin Brent

What’s Happen
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แต่เดิมเมืองซีอานมีชื่อ
เรียกว่าฉางอาน หาก
เป็นนักอ่านนิยายจีน
ต่อสู้อิงประวัติศาสตร์ 
ย่อมจะต้องคุ้นเคย
กับเมืองนี้เป็นอย่างดี 
หลายต่อหลายเรื่องมี
ฉางอานหรือซีอานเป็น
ฉากหลังในการด�าเนิน
เร่ือง ด้วยเพราะเมืองน้ี
เป็นที่ตั้งของราชวงศ์
ถึง 13 ราชวงศ์

Xi’an
ซีอาน

Destination
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เมืองซีอานจึงนับเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำาคัญเมืองหนึ่งของประเทศ
จีน มอีายุถงึสามพันกวา่ปี ชื่อเดิมของซีอานคอืฉางอาน มีความหมายวา่ 
“ความสงบสุขชั่วนิรันดร์” ซีอานยังเป็นเมืองปลายทางของการค้าขายใน
เส้นทางสายไหม ในอดีตเปรียบเสมือนเป็นเมืองนานาชาติอย่างแท้จริง 
เพราะเป็นที่รวมของพ่อค้าที่มาจากหลากหลายแห่ง

ชือ่ซอีานนีเ้ปลีย่นในสมยัราชวงศ์หมงิ และถกูใช้ต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั 
แต่สิ่งที่ผู้คนยุคปัจจุบันจดจำาได้ดีที่สุดสำาหรับซีอานคือ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
ซ่ึงถูกค้นพบในปี 1974 โดยในปัจจุบันเรียกหลุมขุดค้นที่ถูกเปิดขึ้นเพื่อ
ทำาการศึกษาและให้ผู้คนทั่วไปเข้าชมว่า The Terracotta Army ภายใน
หลุมขุดค้นที่หนึ่ง (หรือ Pite1) ซึ่งใหญ่ที่สุดนั้น ค้นพบกองทัพหุ่นทหาร
ทีม่ขีนาดเท่าคนจรงิถงึพนักว่าตวั โดยหุน่แต่ละตวัมใีบหน้าทีไ่ม่ซำา้กนัเลย

The Terracotta Army ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เดินทางมาเยือนซีอาน 
ในช่วงโลซีซั่นค่าเข้าชม The Terracotta Army จะถูกกว่าในช่วงไฮซีซั่น 
ราคาบัตรในช่วงโลว์จะอยู่ที่ประมาณ 150 หยวน หากเป็นช่วงไฮซีซ่ัน
ค่าบัตรเข้าชมจะอยู่ที่ 200 หยวน ภายในมีหลุมขุดค้นที่เปิดให้เข้าชม
สามหลุม มีขนาดที่แตกต่างกัน

หากเดินทางไปเที่ยวซีอานด้วยตนเองโดยไม่ได้ไปกับทัวร์ จากตัวเมือง
ซีอานสามารถไป The Terracotta Army ได้ง่าย ด้วยรถบัสโดยสาร
ประจำาทางสาธารณะ โดยมีจุดจอดต้นทางอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟ
ในเมืองซีอาน โดยนั่งจากต้นทางไปลงที่ป้ายสุดท้ายปลายทางคือ The 
Terracotta Army ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมง

หน้าตรงข้าม
บรรยากาศเมืองซีอาน

พ่อค้าที่ย่านการค้ามุสลิม

หน้านี้
ชาวเมืองซีอานออกมานั่งอาบแดดอุ่นในยามเช้า
เจดีย์ห่านป่า สิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์ของซีอาน
เกี๊ยว อาหารขึ้นชื่อของซีอาน
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ในตัวเมืองซีอานเองก็มีสถานท่ีน่าสนใจมากมายให้ไป
เที่ยวชม อาทิ กำาแพงเมืองโบราณของซีอาน ตลาด
มุสลิม เจดีย์ห่านป่า ซึ่งนับเป็นจุดที่ไม่ควรพลาดการ
ไปเทีย่วชมเพราะถอืเปน็สถานทีป่ระวตัศิาสตรข์องเมือง
ซีอานท่ียังคงหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน สถานท่ีอีกแห่ง
ในตัวเมืองท่ีไม่ควรพลาดการไปเท่ียวชมคือ พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ซ่านซี SHAANXI HISTORY MUSEUM 
พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมฟรี โดยกำาหนดจำานวนผู้เข้าชม
ในแต่ละวันไว้ท่ีส่ีพันคน แบ่งเป็นรอบเช้าสองพันห้าร้อยคน 
รอบบา่ยพนัหา้รอ้ยคน โดยบตัรช่วงเช้าจะเปดิใหร้บับตัร
ตั้งแต่ 8:30 น. นักท่องเที่ยวต้องนำาพาสปอร์ตไปยื่นขอ
บตัร รอบบา่ยจะเปดิแจกบตัรตอน 13:30 น (ควรไปรอ
ตั้งแต่เช้า เพราะคนมารอรับบัตรเข้าชมเยอะมาก โดย
เฉพาะชาวจีนเอง ตัวพิพิธภัณฑ์อยู่ไม่ห่างจากเจดีย์ห่านป่า 
สามารถเดินถึง)

ยามบ่ายแก่ๆ ไปจนถึงยำ่าคำ่าหากเป็นในช่วงฤดูหนาว
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่เราแวะไปเยือนซีอาน (ธันวาคม) 
เป็นช่วงเวลาที่เดินย่านตลาดมุสลิมได้สนุก (Muslim 
Quarter) ที่นั่นมีของขายสารพัดโดยเฉพาะของกิน

สถานทีอ่กีแหง่ในตวัเมอืงทีต่อ้งแวะไปเยอืนคอื กำาแพง
เมืองซีอาน ซึ่งเป็นกำาแพงโบราณ ผ่านการบูรณะ
ก่อสร้างเพิ่มเติมมาหลายยุคสมัย โอบล้อมตัวเมือง
ซีอานไว้ มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร สูงถึง 
12 เมตร เริ่มต้นสร้างต้ังแต่ปี 1370 การเที่ยวชม
ใหร้อบตวักำาแพง ทำาไดด้ว้ยการเชา่จกัรยานปัน่ไปตาม
ทางเดินกว้างบนตัวกำาแพงเมือง

แน่นอนว่าเมื่อมาถึงซีอานควรต้องได้ลิ้มลองอาหาร
ขึน้ชือ่ของซอีาน นัน่คอื Dumpling (เกีย๊ว) ซึง่มใีหเ้ลอืก
หลากหลาย

กรุงเทพฯ ไปซีอานใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 
การเดินทางในซีอานก็สะดวกสบาย จากสนามบิน
มีรถบัสให้บริการเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองซีอาน เมื่อ
เที่ยวซีอานจนทั่วแล้ว หากอยากไปยังเมืองอื่นๆ จาก
ซอีานสามารถเดนิทางไดส้ะดวกสบายดว้ยบรกิารรถไฟ
ความเร็วสูง เพียงแค่หาข้อมูลวางแผนก่อนเดินทาง
ก็สามารถท่องเที่ยวเมืองจีนได้อย่างสนุกด้วยตนเองได้ 

ใบหน้าหุ่นทหารที่ปั้นได้อย่างสมจริง

ยามคำ่าคืนบริเวณประตูเมืองจัดแต่งแสงสีสวยงาม

บนกำาแพงเมืองซีอานยามยำ่าคำ่า

บรรยากาศภายในหลุมขุดค้นที่หนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ภาพพระถังซัมจั๋ง ผู้ซึ่งออกเดินทางจากเมืองฉางอานไปอันเชิญพระไตรปิฎก 

ท่านนับได้ว่าเป็นนักเดินทางแบกเป้ยุคแรกๆ ของโลกเลยก็ว่าได้

สิ่งของที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ซ่านซี
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 สำาหรับแฟนๆ ของ Lamborghini ที่เฝ้ารอความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ Top of the line ที่มีขายอยู่ใน
โชว์รูมอย่างรุ่น Aventador งานนี้คุณได้สมใจอยากแล้ว เมื่อ
แบรนด์ดังแห่ง Sant’Agata เมืองโบโลญญ่า ประเทศอิตาลี 
จัดการเผยโฉมใหม่ของ Aventador ที่มีความสดใหม่ในทุก
รายละเอียด และแถมด้วยสมรรถนะที่จัดจ้านขึ้นจากรุ่นเดิม 
โดยจะวางขายภายใต้ชื่อ Aventador S
 งานน้ีเรียกว่าเป็นบ๊ิกไมเนอร์เชนจ์ของ Aventador 
นับจากที่รถสปอร์ตรุ่นนี้ เปิดตัวออกสู่ตลาดเมื่อปี 2012 
โดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์ภายนอกและ
ภายในเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ในเชิงวิศวกรรม
ของตัวรถ ทั้งในแง่ของสมรรถนะจากขุมพลังวี12 แบบ NA 
ไม่ต้องพึ่งระบบอัดอากาศ และ Mode การขับแบบใหม่ที่มี
การเพิม่ฟงักช์ัน่ EGO Mode เขา้ไปจากเดมิทีม่อียู ่3 แบบ คอื 
STRADA ที่เน้นความนุ่มสบาย แบบ SPORT เน้นสมรรถนะ
ที่จัดจ้านขึ้น และ CORSA ปรับเซ็ตระบบต่างๆ ของตัวรถให้
สามารถใช้งานในสนามได้อย่างเต็มที่
 มาดูที่หน้าตาของ Aventador S กันก่อน ต้องบอก
ว่ามีการปรับแต่งกันหลายจุด โดยมีเป้าหมายที่ไม่เพียงแต่
จะมีความสดใหม่ของรูปลักษณ์เท่านั้น แต่ยังคำานึงถึงการ
ใช้งานด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของ Aerodynamic รูปลักษณ์
ด้านหน้ามีความดุดันมากขึ้น และมีการติดตั้งแผ่นรีดอากาศ
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซ่ึงจะช่วยในเรื่องการควบคุมทิศทางการ
ไหลของลมขณะทีร่ถกำาลงัแล่น เพือ่ประสทิธภิาพในด้านหลกั
อากาศพลศาสตร์ที่ดีขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในด้าน
การระบายความร้อนของเครื่องยนต์และหม้อนำ้า
 ด้านท้ายโดดเด่นด้วยชุดรีดอากาศ Diffuser ท่ีมี
สีดำาขนาดใหญ่ และผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์  พร้อม
รูปทรงที่มีเอกลักษณ์ ซ่ึงประกอบไปด้วยครีบที่วางตัวในแนว
ตั้งหลายแบบ ซ่ึงทั้งหมดจะส่งผลต่อทิศทางการไหลของลม 
ส่วนสปอยเลอร์ด้านหลังสามารถปรับได้ 3 ระดับขึ้นอยู่กับ
ความเร็วที่ใช้และโหมดการขับขี่ที่ถูกเลือก ซึ่งระดับการยกตัว
ของสปอยเลอร์หลังจะมีผลต่อความสมดุลโดยรวมของตัวรถ

Lamborghini Aventador S
กระทิงอัพเกรดขยับความสดเพิ่มความจัดฝีเท้า

Story : Eddy

Super Car
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การปรับปรุงครั้ งนี้ทำาให้ เกิดแรงกดบนตัวถัง
ด้านหน้าเพิ่มขึ้นถึง 130% เม่ือเปรียบเทียบกับ 
Aventador ตัวถังคูเป้รุ่นที่แล้ว และเม่ือแพน
อากาศด้านหลังอยู่ในตำาแหน่งที่มีประโยชน์สูงสุด
ในด้านหลักอากาศพลศาสตร์ จะสามารถสร้างแรงกด
บนตัวถังที่ดีขึ้นจากเดิมถึง 50% และลดแรงฉุดที่
เกิดขึ้นบนตัวถังได้มากกว่า 40% เมื่อเปรียบเทียบ
กับรุ่นเดิม
 ในแง ่ของมิติตัวถังมากับความยาว 
4,797 มลิลเิมตร กว้าง 2,030 มลิลเิมตร สงู 1,136 
มลิลเิมตร และระยะฐานล้อ 2,700 มลิลเิมตร โดยที่
ตัวรถมีนำ้าหนักเปล่าเพียง 1,575 กิโลกรัม ซึ่งเป็น
ผลมาจากการใช้โครงสร้างตัวถังและช้ินส่วนตัวถัง
บางจุดที่ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ เช่นเดียวกับ
การใช้อะลูมิเนียมในการผลิตเฟรมตัวถังด้านหน้า
และด้านท้าย
 อกีจดุของการปรบัปรงุคอืเครือ่งยนตว์1ี2 
ที่มีความจุ 6,500 ซีซี ได้รับการปรับแต่งเพื่อรีด
กำาลงัมากขึน้ แตโ่ดยสว่นใหญเ่นน้ไปทีก่ารปรบัปรงุ
ในเรื่องของระบบวาล์วแปรผัน การเปลี่ยนชุดท่อ
ไอเสยี และการปรบัสมองกล ECU ซึง่เทา่นีก้ท็ำาให้

มีกำาลังขยับขึ้นจากเดิมอีก 40 แรงม้าเป็น 740 แรงม้า ที่ 8,400 รอบ/นาที 
(ขณะทีร่อบสงูสดุของเครือ่งยนตอ์ยูท่ี ่8,500 รอบ/นาท)ี และแรงบดิสงูสดุ 
690 นิวตันเมตร ที่ 5,500 รอบ/นาที
 นอกจากน้ันยังมีการติดต้ังระบบ Stop-and-Start ซึ่งจะดับ
เครื่องยนต์และสตาร์ทขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เช่นเดียวกับระบบ Cylinder 
Deactivation ท่ีจะหยุดการจ่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงเข้ากระบอกสูบจำานวน
ครึง่หนึง่ของจำานวนกระบอกสบูทีม่อียูใ่นเครือ่งยนต์เพือ่ช่วยให้เครือ่งยนต์
ตอบสนองในด้านการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพในด้านความประหยัด
นำ้ามันและลดมลพิษ
 ชุดท่อไอเสียใหม่ท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากการทำางาน
อนัโดดเด่นของศูนย์วจิยัและพฒันา ชดุท่อมนีำา้หนักเบากว่าท่ีติดต้ังในรุน่เดมิ
ถึง 20% โดยผ่านการทดสอบหลากหลายขั้นตอน และให้ผลลัพธ์ที่
น่าประทับใจในด้านการตอบสนองของเสียงคำารามอันเป็นเอกลักษณ์ของ 
Lamborghini ที่มาจากเครื่องยนต์วี12
 ระบบส่งกำาลังเป็นแบบ ISR- Independent Shifting Rod แบบ 
7 จังหวะ ซึ่งชุดเกียร์มีนำ้าหนักเบา และมีการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติที่ฉับไว
เพยีง 0.05 วนิาทเีท่านัน้ และทำางานร่วมกบัระบบขบัเคลือ่น 4 ล้อตลอดเวลา 
ใช้เวลาเพียง 2.9 วินาทีสำาหรับการทำาอัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
และ 8.8 และ 24.2 วนิาทีสำาหรบัย่านความเรว็ 200 และ 300 กโิลเมตร/ชัว่โมง 
โดยที่ตัวรถทำาความเร็วสูงสุดได้ 350 กิโลเมตร/ชั่วโมง

 อกีสิง่ทีเ่หนอืจากรุน่เดมิคอื มกีารปรบัปรงุในเรือ่ง Mode การขบัทีเ่พิม่ EGO 
Mode เข้ามา ซึ่ง Mode เป็นการต่อยอดด้วยการนำาเอาการปรับเซ็ตในแต่ละรูปแบบ
ของ STRADA, SPORT และ CORSA มายำารวมกัน เรียกว่าผู้ขับขี่สามารถเลือกกด
ใช้รูปแบบการปรับเซ็ตการทำางานของพวงมาลัย หรือการตอบสนองของโช้คอัพจาก 
Mode หนึ่งมาผสมกับการทำางานของ ESC และคันเร่งของอีก MODE หนึ่งได้ เพื่อ
สร้างรูปแบบการทำางานของตัวรถในแบบเฉพาะสำาหรับคุณขึ้นมา
 ในส่วนของยางถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดา เพราะ Pirelli ได้พัฒนายางรุ่น 
P Zero ขึน้มาเพือ่รถสปอรต์รุน่นีโ้ดยเฉพาะ เนน้ประโยชนใ์นดา้นการบงัคบัเลีย้ว การ
ยึดเกาะ การเปลี่ยนเลนกะทันหัน และการเบรกที่มีประสิทธิภาพ โดยยางล้อหน้าอยู่
ที ่255/30ZR20 และ 355/25ZR21 สำาหรบัดา้นหลงัและในรุน่นีม้กีารตดิตัง้ดสิกเ์บรก
แบบคารบ์อนเซรามกิเปน็อปุกรณม์าตรฐาน โดยดสิกเ์บรกทีผ่ลติจากคารบ์อนเซรามกิ
พร้อมกับรูระบายความร้อน (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400X38 มิลลิเมตรที่ด้านหน้า 
และ 380X38 มิลลิเมตรที่ด้านหลัง) จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการหยุดรถจาก
ความเรว็ 100 กโิลเมตร/ชัว่โมงจนหยดุสนทิโดยทีม่รีะยะเบรกเพยีงแค ่31 เมตรเทา่นัน้ 
เปดิตวัคนัจรงิใหเ้หน็แลว้กจ็รงิ แตล่อ็ตแรกจะสง่มอบใหล้กูคา้ในเดอืนมีนาคมนี ้โดย
ในสหรัฐอเมริกาตั้งราคาเอาไว้ที่ 421,350 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 14.7 ล้านบาท

เครดิตภาพ Hi-Res : http://media.lamborghini.com/EN/PRODUCT/CURRENT-RANGE/
AVENTADOR/the-lamborghini-aventador-s---elevating-the-benchmark-for-super-sports-
cars/s/3305cb09-6e6a-4f6e-ae69-e616281751a6

สนใจ Lamborghini Aventador S
สอบถามรายละเอียดได้ที่ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

ฝ่ายการตลาด โทร.02 290 7575 ต่อ 423, 456
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 ในช่วงไม่ ก่ีปี ท่ี ผ่านมามีปรากฏการณ์น่าสนใจ
ในวงการเพลงแบบเหนือความคาดหมาย เมื่อแผ่นเสียง
กลับมาได้รับความนิยมจากนักฟังเพลงอีกครั้ง แถมยังเป็น
เทรนด์ที่มาแรงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยยอดขายเพิ่มขึ้น
ทั้งยุโรปและอเมริกา ในช่วงปลายปีที่แล้ว The Entertainment 
Retailers Association (ERA) แห่งสหราชอาณาจักรเผย
ข้อมูลที่น่าสนใจว่า เป็นครั้งแรกที่ยอดขายของแผ่นเสียงไวนิล
ในสัปดาห์ที่ 48 (28 พฤศจิกายน–3 ธันวาคม) ปี 2559 อยู่ที่ 
2.4 ลา้นปอนด ์สงูกวา่ดจิทลัดาวนโ์หลด ซึง่มยีอดขายอยูท่ี ่2.1 
ล้านปอนด์ 
 น่าสนใจว่า...ทำาไมการฟังเพลงรูปแบบเก่าอย่าง
แผ่นเสียงถึงได้ย้อนกลับมาในยุคดิจทัล...
 เร่ืองน้ีน่าจะเป็นเพราะยังมีคนท่ีช่ืนชอบคุณภาพเสียง
แบบอะนาล็อกอีกมากมาย ด้วยเหตุผลว่าให้เสียงที่มีมิติ
ลุ่มลึกกว่าเสียงจากการปรุงแต่งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หาก
ฟังจากเครื่องเล่นชั้นดีจะยิ่งให้เสียงออกมายอดเยี่ยมตาม
ไปด้วย ขณะเดียวกันมีนักฟังเพลงจำานวนไม่น้อยหลงใหล
แพคเกจของแผ่นเสียง ไม่ว่าจะเป็นภาพปกหรือรายละเอียด
ขอ้มลูตา่งๆ ของแผน่เสยีงทีซ่ดีหีรอืยิง่ไฟลเ์พลงเอม็พ ี3 ทดแทน
ให้ไมไ่ด้ ส่ิงสำาคัญอีกอย่างหน่ึงคือความคงทนของแผ่นเสียงท่ีบันทึก
แบบอะนาลอ็กสามารถนำากลบัมาฟงักบัเครือ่งเลน่ไดเ้สมอ ไมว่า่
เวลาจะผ่านไปนานเพียงใด หากเก็บรักษาไว้อย่างดี
 ในบ้ าน เรากระแสการก ลับมาของแผ่น เสี ยง
ไม่น้อยหน้าต่างประเทศ นักฟังเพลงชาวไทยหันกลับมาเล่น
แผ่นเสียงอย่างแพร่หลาย มีร้านขายแผ่นเสียงเปิดใหม่อย่าง

คึกคักเพื่อรองรับความต้องการ ก่อนหน้านี้ย้อนไปราว 10 ปี
ท่ีแล้วแผ่นเสียงกลายเป็นรูปแบบการฟังเพลงท่ีพ้นสมัย พอถึง
วันนี้เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจแผ่นเสียงกันมาก การเดินถือ
หรือหิ้วแผ่นเสียงกลายเป็นเทรนด์ร่วมสมัย ค่ายเพลงและ
ศิลปินนำาผลงานเก่าที่เคยออกเป็นซีดีกลับมาป้ัมเป็นแผ่นเสียง
ขายอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันตลาดแผ่นเสียงเพลงสากล
ก็ขยายตัวอย่างมาก ท้ังแผ่นใหม่ แผ่นรีอิชชู โดยเฉพาะแผ่นเสียง
มอืสองทีถ่อืเป็นบันไดขัน้แรกของคนฟงัแผน่เสยีง กม็ผีูส้ัง่เขา้มา
จำาหน่ายเพื่อรองรับความนิยมอย่างกว้างขวาง
 ตอนนี้แผ่นเสียงไม่ใช่การฟังเพลงที่ตกยุคอีกแล้ว มัน
ยอ้นกลบัมาเปน็ทีน่ยิมอกีครัง้ แนน่อน! ยอ่มมผีูส้นใจแผน่เสยีง
เพิ่มขึ้น...Vinyl Junkie ขอแนะนำาให้คนที่อยากฟังหรือที่เรียก
กันว่าเล่นแผ่นเสียง ได้รู้จักเจ้าแผ่นกลมๆ นี้ไว้ก่อน
 แผ่นเสียงที่เราคุ้นเคยเป็นแผ่นวงกลมขนาดใหญ่
สีดำา เรียกในภาษาอังกฤษว่า ไวนิล (Vinyl) มาจากวัสดุที่ใช้ทำา
แผน่เสยีง แต่ไหนแต่ไร แผน่เสยีงมสีดีำาเป็นเอกลกัษณ์ ภายหลงั
จึงใช้วสัดอุืน่ผสมและปัม้ออกมาเปน็แผน่เสยีงสดใส รวมทัง้แผน่
เสยีงอกีประเภทพมิพภ์าพสวยงามไวบ้นแผน่ไวนลิ เรยีกวา่ แผน่
เสียงภาพ (Picture Disc)
 แผ่นเสียงมาตรฐานจะมีขนาด 12 นิ้วตามความยาว
ของเส้นผ่าศูนย์กลาง เรียกว่าแผ่นลองเพลย์ (Long Play ซึ่ง
มักเรียกสั้นๆ ว่า LP) ถือเป็นแผ่นเสียงมาตรฐานของอัลบั้ม
ชุดนึง แบ่งเป็น 2 ด้านละประมาณ 20 นาที เมื่อจบด้านหนึ่ง 
ก็ต้องพลิกกลับเพื่อเปิดฟังอีกด้าน ถ้าหากศิลปินทำาอัลบั้มที่ใช้
ความยาวมาก กจ็ะทำาออกมาเปน็แผน่คูห่รอื Double LP แทนที่

จะใสเ่พลงทัง้หมดลงไปในแผน่เดยีว เพราะจะทำาใหร้อ่งแผ่นเสียง 
(Groove) บบีตวัแคบลง มผีลใหไ้ดค้ณุภาพเสยีงไมด่เีทา่รอ่งกวา้ง
ตามความยาวปกติ ดังนั้นถ้าต้องการให้อัลบั้มที่มีเพลงมากให้
คุณภาพเสียงที่ดีด้วย จึงมักทำาออกมาเป็นอัลบั้มคู่
 จากแผน่ใหญก่ม็าถงึแผ่นขนาดเล็กทีเ่รยีกกนัว่า ซิงเกิล้ 
(Single) ท่ีมีขนาดกว้างเพียง 7 น้ิว ทำาให้บรรจุเพลงไว้ได้น้อยกว่า LP 
จึงใช้สำาหรับเลือกเพลงเด่นในชุดนั้นหรือเพลงที่ต้องการโปรโมท
มาใสไ่ว ้แตซ่งิเกิล้ใหสุ้ม่เสยีงทีฟ่งัคมชัดกว่า LP เพราะใช้สปีด 45 
(ความเรว็ในการหมนุ 45 รอบตอ่นาท)ี ขณะที ่LP เปน็สปดี 33 จงึ
เป็นที่นิยมของผู้ชอบสะสมซิงเกิ้ล 
 ตอ่มาแผน่เสยีงขนาด 12 นิว้ กไ็ม่จำาเปน็ตอ้งมีเพลงยาว
ขนาด LP เสมอไป บางแผ่นศิลปินอยากออกชุดพิเศษที่มีเพลง
ไมม่าก กจ็ะเรยีกวา่ EP ซึง่ยงัใชส้ปดี 33 เปน็หลกั กบัซงิเกิล้พเิศษ
ในยุคหลังขนาดเท่ากับแผ่น LP แต่ยังใช้สปีด 45 เราเรียกซิงเกิ้ล 
12 นิ้ว พร้อมกับร่องแผ่นเสียงที่กว้างมากขึ้น จึงให้คุณภาพเสียง
ที่ดีกว่าตามไปด้วย
 แผ่นเสียงที่ขายกันอยู่ตามตลาดหลักก็มีแบบนี้ ถ้าเป็น
รุ่นเก่าก่อนกว่านั้นก็มีแผ่นครั่งหรือแผ่นเสียงขนาด 10 นิ้ว ถึงแม้
ยังมีขายกันอยู่เป็นของหายาก แต่ไม่ได้ใช้ฟังกันทั่วไป...ถือเป็น
ของเก่าสะสมมากกว่า
 นา่เสยีดาย...เนือ้ทีห่มดแลว้ – ตดิตาม Vinyl Junkie กบั
เรื่องราวของแผ่นเสียงต่อได้ในฉบับหน้า 

รื่นรมย์ร่องเสียง

Story : Vinyl Junkie

น่าสนใจว่า...ท�าไมการฟังเพลง
รูปแบบเก่าอย่างแผ่นเสียงถึงได้

ย้อนกลับมาในยุคดิจิทัล...

Vinyl

ต้อนรับการกลับมาของแผ่นเสียง
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การยืนอยู่ในแถวหน้าเป็นเวลายาวนานของร้านอาหาร
ร้านหน่ึง ย่อมหมายถึงคุณภาพและมาตรฐานที่ได้ถูก
รักษาไว้อย่างดี เรากำาลังพูดถึงร้านอาหารจีนที่มีชื่อว่า 
“หลินฟ้า” ของโรงแรม The Sukosol

หลินฟ้าเสิร์ฟอาหารจีนในสไตล์จีนกวางตุ้ง กล่าวกันว่า
อาหารจีนในแบบกวางตุ้งนั้นมีความหลากหลายในการ
ใชเ้ครือ่งปรงุ รวมทัง้ใชว้ตัถดุบิทีม่คีวามสดใหมใ่นการปรงุ
อาหาร โดยในเกือบทุกๆ เมนูจะมีผักเป็นส่วนประกอบ 
เมนูอาหารที่โดดเด่นขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักทั่วไปคือ ติ่มซำา

แน่นอนว่าต่ิมซำาของห้องอาหารหลินฟ้าขึ้นชื่อเป็นที่รู้จัก
ในหมู่นักชิม มีให้เลือกถึง 30 รายการ (ทุกเมนูปรุงสด
เมื่อได้รับออเดอร์โดยไม่มีการใส่รถเข็นให้เลือก เพื่อคง
คุณภาพและรสชาติของอาหาร) หลินฟ้าเลือกต่ิมซำาท่ีโดดเด่น
สว่นหนึง่ใหเ้ราไดล้ิม้ลอง รว่มกบัเมนอูาหารจานเดียวซ่ึงมี
ความอร่อยและยอดเยี่ยมไม่แพ้ติ่มซำา

เกี๊ยวเห็ดชิมิจิ ราดนำ้ามันทรัฟเฟิล หนึ่งในติ่มซำาที่เราได้
ลิ้มลอง เมื้อส่งเกี๊ยวชิ้นโตเข้าปาก รสชาติที่กลมกล่อม
วัตถุดิบท่ีเป็นเน้ือเต็มคำา ความหอมของซอส ผสมผสาน
ได้อย่างลงตัว

ต่ิมซำามีท้ังแบบน่ึงและทอด ในแบบทอดทางร้านแนะนำา
เปาะเปี๊ยะฟองเต้าหู้ทอด ได้สัมผัสกับความบางของ
แป้งที่ทอดมาได้อย่างพอดี ที่ถูกใจเราอีกอย่างที่อยาก
จะแนะนำาให้ได้ล้ิมชิมรสชาติหากแวะไปหลินฟ้าคือ 
ซุปกระเพาะปลาหม้อดิน โรยหน้าด้วยเนื้อปู

สำาหรับจานหลักเป็นกุ้งกระจกราดซอส XO มาพร้อมกับ
นำ้าจิ้มรสเด็ดที่ช่วยเพิ่มความซับซ้อนให้กับรสชาติของ
กุ้งได้อย่างโดดเด่น ปิดท้ายด้วยของหวานอย่างขนม

พุทราจีนทอด (วอแป๋) เสิร์ฟพร้อมวานิลลาไอศครีม ทุกเมนู
ที่เราได้ลิ้มลองบอกได้เลยว่าโดดเด่น อร่อย และมีความเป็น
เอกลักษณ์ไม่ซำ้ากันเลย 

ห้องอาหารจีน “หลินฟ้า” มีโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ติ่มซำา all-you-
can-eat เปิดให้บริการมื้อกลางวันทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ใน
ราคา 695 บาท++ ต่อท่าน (ไม่รวมเครื่องดื่ม) มื้อเย็นวันศุกร์

และเสาร์สำาหรับบุฟเฟ่ต์ติ่มซำา-เป็ดปักกิ่ง ราคา 1,288 บาท++ ต่อท่าน 
(ไม่รวมเครื่องดื่ม) ใครที่สนใจโปรแกรมนี้แนะนำาว่าต้องโทรจองล่วงหน้า
สองถึงสามวัน (เพราะเต็มทุกอาทิตย์)

ห้องอาหารจีนหลินฟ้ามีห้องรับรอง ห้องประชุม และห้องส่วนตัวให้บริการ
เปิดให้บริการทุกวัน มื้อกลางวันตั้งแต่เวลา 11.30 - 14.30 น. และมื้อคำ่า 
ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.30 น.

หลินฟ้า
The Sukosol

Bangkok

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 247 0123

Dine
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แสดงออกตอ่นโยบายหาเสยีงของทรมัปท์ีเ่สนอ
การสรา้งกำาแพงกัน้เมก็ซโิกกบัอเมรกิาเพ่ือชว่ย
แกไ้ขปญัหาผูอ้พยพอนัเปน็หนึง่ในประเดน็ทีน่ำา
มาสู่การโต้แย้งถกเถียงอย่างกว้างขวางตลอด
การเลือกตั้ง ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง 

Sagmeister & Walsh ออกแบบผลิตภัณฑ์
ภายใต้แบรนด์ pins won’t save the world 
เพือ่ชว่ยระดมทนุหาเสียงใหก้บัฮิลลารี ่คลินตนั 
นับตั้งแต่หมุดสีสันสดใส สติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ 
ป้ายอาร์ม เสื้อยืด ไปจนถึงสติ๊กเกอร์รอยสัก 
ที่เริ่มต้นด้วยการล้อเลียนทรัมป์ ในกราฟิก
การ์ตูนหน้าตาน่ารัก รวมไปถึงการนำาเอาคำาพูด 
และวลีต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างและหลังการ
เลือกตั้ง อย่าง ‘don’t make America Stupid 
Again’ ที่ล้อเลียนสโลแกนหาเสียงของทรัมป์
อย่าง ‘Make Ametica Great Again’ ไปจนถึง 
‘Not my president’ มาออกแบบเพื่อให้ผู้ที่
ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการบริหารประเทศของ
ประธานาธบิดีคนใหมไ่ดแ้สดงออกการตอ่ตา้น
อย่างสร้างสรรค์ 

Shepard Fairley คือศิลปินผู้อยู่เบื้องหลัง
โปสเตอร์ ‘HOPE’ อันโด่งดังที่ทำาให้แคมเปญ
หาเสียงปี 2008 ของ บารัค โอบามา ประสบ
ความสำาเร็จและส่งผลต่อความนิยมที่นำาไปสู่
ชัยชนะและเวลาแปดปีของการดำารงตำาแหน่ง
ของอดีตวฒิุสมาชกิรฐัอลิลินอยส์คนนี ้ภายหลัง
ชยัชนะของทรมัปท์ีไ่ดน้ำามาซึง่ความกงัวลใจตอ่
ปญัหาการแบง่แยกทางเชือ้ชาตแิละสงัคมทีจ่ะ
ตามมาหากนโยบายหาเสียงของเขาถูกนำามา
ใช้จริง Fairly ทำางานร่วมกับ Ernesto Yerena 
และ Jessica Sabogal ในการออกแบบภาพ 
ประกอบที่สะท้อนภาพและส่งเสริมความ
หลากหลายทางเชื้ อชาติและวัฒนธรรม
ของมนุษย์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
ท่ามกลางความแตกแยกของสังคมอเมริกัน 
ภายใต้แคมเปญ ‘We the People’ ทีเ่ปดิตวัใน 
kickstarter ภายใตช้ือ่ We the People: public 
art for the inauguration and beyond และได้
รับเงินบริจาคไปแล้วกว่า $1,365,105

นับตั้งแต่ โดนัลด์ ทรัมป์ เริ่มต้นแคมเปญ
หาเสียงเพื่อเป็นตัวแทนพรรครีพับบลิกัน และ
ลงชิงตำาแหน่งประธานาธิบดี ในการเลือกต้ัง
ที่ ได้ชื่อว่าบ้าคลั่ งที่สุดของประวัติศาสตร์
การเมืองอเมริกา จนกระทั่งวันที่เขาช็อคคน
ทั้งโลกด้วยชัยชนะที่ไม่มีใครคาดคิดของเขา
เหนือผู้ท้าชิงตัวเต็งอย่าง ฮิลลารี่ คลินตัน มา
จนถึงวันเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่ 20 มกราคม
ที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือความสนใจ
และตื่นตัวของสื่อทั้งกระแสหลักและรอง ใน
แทบจะทุกย่างก้าวของเขา โดยส่วนหน่ึงมาจาก
คำาพูดและนโยบายสุดโต่งท่ีหลายฝ่ายมองว่าจะ
นำามาซึ่งความแตกแยก นำาไปสู่การแสดงออก
เชิงสร้างสรรค์ของศิลปิน นักออกแบบ นักแสดง
จำานวนมากที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มี
ทีท่าจะว่าจะสร่างซาลง หากตัดเรื่องวาระ
ทางการเมืองออกไป ความหลากหลายและน่า
สนใจของผลงานที่ถูกสร้างขึ้นและกำาลังจะถูก
สร้างขึ้นตลอด 4 ปีของการดำารงตำาแหน่งของ
ประธานาธิบดีคนใหม่แห่งสหรัฐอเมริกานี้ เป็น
สิ่งที่น่าติดตามยิ่ง โปรเจ็กต์ที่เราหยิบยกมานำา
เสนอให้อ่านในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงาน
จำานวนมากที่ถูกขับเคลื่อนจากความขัดแย้ง 
และความมุ่งมั่นที่จะแสดงออกด้วยความหวัง
ทีจ่ะสรา้งความเปลีย่นแปลงผา่นพลงัของศลิปะ
และการสร้างสรรค์

Sagmeister & Walsh บริษัทออกแบบแนวหน้า
จากนิวยอร์ค มี Stefan Sagmeister และ 
Jessica Walsh เป็นหัวเรือใหญ่ โดย Walsh 
นั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแคมเปญอย่าง Building 
Kindness not Wal ls ที่ชักชวนให้ผู้คน

The art 
of 

resistance

Art
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ที่อินดี้และอาร์ตจ๋ามากขึ้นเรื่อยๆ ริเริ่มโครงการศิลปะ He will 
not divide us โดยติดกล้องวีดีโอไว้กับกำาแพงของ New York 
City’s Museum of the Moving Image และเชื้อเชิญประชาชน
ให้เข้าร่วมพูดประโยค ‘He will not divide us’ โดยจะพูดกี่ครั้ง
ก็ได้และจะอยู่หน้ากล้้องยาวนานแค่ไหนก็ตามแต่ความต้องการ 
โดยกล้องจะทำาการ livestream ถ่ายทอดสดตลอด 24 ชั่วโมง 7 
วนัตอ่สปัดาหเ์ปน็ระยะเวลาตอ่เนือ่งยาวนาน 4 ป ีหรอืตลอดการ
ดำารงตำาแหน่งของทรัมป์น่ันเอง (เข้าไปดูการถ่ายทอดสดกันได้ที่ 
www.hewillnotdivide.us ) ต้องรอดูว่าสี่ปีนับจากนี้ บทสรุปของ
ผลงานจะออกมาเปน็อยา่งไร รวมไปถงึสถานการณท์างสงัคมและ
การเมืองของอเมริกาและของโลกท่ีเราทุกคนต้องร่วมจับตาดูและไม่ว่าเรา
จะอยู่ฝ่ังไหนของความเช่ือหรืออุดมการณ์ทางการเมือง ส่ิงท่ีเราทกุคน
ต้องตระหนักคืออำานาจของเราท่ีจะเลือกเป็นส่วนหน่ึงของพลังที่
จะขับเคลื่อนให้โลกนี้ดีขึ้นกว่าเดิม

www.designboom.com
www.hewillnotdivide.us

อีกหนึ่งโปรเจ็กต์เป็นผลงานจากศิลปินเชื้อสาย Catalan 
Víctor Enrich ที่จินตนาการถึงอาคารทำาเนียบขาว
หลังจากทรัมป์เข้ารับตำาแหน่ง ที่กลายร่างเป็นตึกระฟ้า
ที่ล้อเลียนอสังหาริมทรัพย์สไตล์ทรัมป์พร้อมป้าย
ตัวอักษร TRUMP ขนาดยักษ์ที่ยอดตึก รวมไปถึง 
ผลงานโดยสตูดิโอสถาปนิก Estudio 314 ที่นำาเสนอ
ผลงานเชิง Conceptual ออกแบบกำาแพงก้ันชายแดน
อเมริกา-เม็กซิโก โดยใช้สิ่งที่ทรัมป์พูดในการหาเสียง
มาเป็นบรีฟ ก่อนจะจินตนาการมันออกมาเป็นโครงสร้าง
กำาแพงสีชมพูขนาดมหึมาที่มีรายละเอียดของโปรแกรม
เสียดสีแคมเปญสร้างกำาแพง ไม่ว่าจะเป็นช้อปป้ิงมอลล์ 
ระเบียงชมวิวสำาหรับผู้อพยพไว้มองวิวของดินแดนแห่ง
เสรีภาพที่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาติให้แตะต้อง ไปจนถึง
พื้นที่คุกที่เอาไว้จัดการผู้อพยพทีี่่ไม่มีเอกสารจำานวน 11 
ล้านคนที่จะถูกเนรเทศตามแผนผู้อพยพของรัฐบาลใหม่ 

และล่าสุดหลังพิธีรับตำาแหน่งที่ดึงเอาทั้งผู้ประท้วงและ
ผู้สนับสนุนหลั่งไหลออกมาเต็มท้องถนน Shia LaBeouf 
อดีตเด็กปั้นของสตีเฟน สปีลด์เบิร์ก ที่หันมาจับโปรเจ็กต์

ผลงานจากแคมเปญ WE THE PEOPLE โดย Shepard Fairley, Ernesto Yerena และ Jessica Saboga

Catalan Vactor Enrich ที่จินตนาการถึงอาคารท�าเนียบขาวหลังจากทรัมป์เข้ารับต�าแหน่ง

ผลงานโดยสตูดิโอสถาปนิก Estudio 314 ที่น�าเสนอผลงานเชิง Conceptual ออกแบบก�าแพงกั้นชายแดนอเมริกา-เม็กซิโก

ผลงานการออกแบบโปสเตอร์ ‘HOPE’ อันโด่งดังที่ท�าให้แคมเปญหาเสียงปี 2008 ของบารัค โอบามาโดย Shepard Fairley

www.pinswontsavetheworld.com
www.dezeen.com
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Facebook 
สื่อหลักของคนรุ่นใหม่

Facebook สื่อหลักของคนรุ่นใหม่
คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Facebook คือ
ตัวฆ่าเวลาที่คนไทยและชาวโลกจำานวน
ไม่น้อยต่างติดกันงอมแงมกันมากที่สุด
ในขณะนี้  ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของใหม่
และมีให้ใช้มานานกว่าสิบปีแล้ว แต่นั่น
นอกจากจะไมท่ำาใหค้นเบ่ือเลน่เฟสฯ ไป
ง่ายๆ เหมือนอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ยัง
มียอดสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ยอม
หยุดอีกต่างหาก

จากการประเมนิโดย Zocial Inc. (http://
thothzocial.com) เมื่อเดือนสิงหาคมปี
ที่แล้ว เผยว่ามีคนไทยเล่นและใช้เฟสฯ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์หมายเลขหนึ่ง
ของโลกอยู่มากถึง 37 ล้านคนในแต่ละ
เดือน จากจำานวนประชากรทั้งประเทศ
ราว 65 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นคน
กรุงเทพฯ รองลงไปก็ได้แก่ เชียงใหม่, 
ชลบุรี และนครราชสีมา ตามลำาดับ ผล
การวิเคราะห์เช่นนี้เกินจริงไปหรือไม่ ก็
ลองเช็คดูคร่าวๆ จากคนรอบกายได้เลย 

หากจะประ เมินจำ านวนประชากร
เฟสบุ๊คทั่วทั้งโลกแล้ว ก็คาดว่าน่าจะมี
พวกที่เล่นแบบติดหนึบอยู่ราวๆ 1.34  
พันล้านคนต่อวันกันเลยทีเดียว โดย
จำานวน 1 ใน 3 หรือราว 540 ล้านคน
เป็นผู้ใช้ในทวีปเอเชีย ซึ่งจะว่าไปแล้ว
ก็ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจนัก เพราะ
ว่าประชากรจำานวน 2 ใน 3 ของทั้งโลก
นั้นอยู่ในเขตเอเชียนั่นเอง แถมยังมี
พฤติกรรมติดมือถืออีกต่างหาก 

คงต้องยอมรับกันว่า เรากำาลังใช้ชีวิตอยู่
ในยคุเฟสบุค๊ครองโลกอย่างแท้จรงิ และ
ยังไม่มีทีท่าว่ามันจะถึงจุดเสื่อมความ
นิยมกันเมื่อไหร่ เพราะเมื่อดูตัวเลขจาก
ผลประกอบการแล้ว Facebook Inc ยัง
คงสร้างผลกำาไรอย่างงดงามจากยอด
โฆษณาออนไลน์ทีม่อียูไ่ม่ตำา่กว่า 3 ล้าน
ชิ้นในแต่ละเดือน จนกลายเป็นบริษัท
มหาชนอันมั่งคั่งสุดๆ ติดอันดับ 1 ใน 6 
ของโลก ด้วยมูลค่าสูงถึง 325 พันล้าน
เหรยีญฯ และยงัคงอตัราการเจรญิเตบิโต
อย่างต่อเนื่อง สร้างผลกำาไรเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าถึง 52% เลยทีเดียว

อาณาจักรท่ีสร้างข้ึนจากฐานข้อมูล
ผู้ใช้
ความมั่งคั่งของเฟสบุ๊คได้มาจากการ
สร้างบริการที่สามารถโดนใจผู้คนใน
วงกว้าง จากน้ันก็นำาความสนใจส่วนตัว
ของพวกเขาไปขายเอเจนซ่ีโฆษณา
อกีทอด จรงิๆ แลว้กค็ลา้ยกบักเูกิล้นัน่ละ่ 
เพียงแต่มีวิธีการหาเงินกับผู้ใช้กันคนละ

แนวทาง กูเกิ้ลตระเตรียมฐานข้อมูล
โลกทั้งใบเอาไว้ ขณะที่เฟสบุ๊คเลือกใช้
วิธีสะสมฐานข้อมูลเกี่ยวตัวผู้ใช้ รวมไป
ถึงเครือข่ายเพื่อนฝูงในสังคมออนไลน์ 
เพราะเป็นแอพพลิเคชั่นที่มีคุณสมบัติ
ในการสะสมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวผูใ้ช้ได้อยา่งมากมาย ไม่วา่จะเปน็การ
จำาแนกเพศ วยั รปูแบบการใชช้วีติ ระดบั
การศึกษา พื้นถิ่นอาศัย อุปกรณ์ที่ใช้ 
สังคมเพื่อนฝูง สถานะทางสังคม และ
อื่นๆ อีกจิปาถะ

ว่ากันว่า เฟสบุ๊คมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ใช้สะสมไว้มหาศาลอย่างชนิดที่เรียก
ว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์กันเลยที
เดียว ฐานข้อมูลบุคคลมหึมาเหล่านี้
คือตัวสร้างผลกำาไรให้อย่างมหาศาล 
เมื่อผ่านระบบการประมวลข้อมูล และ
คัดกรองกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็สามารถ
ป้อนโฆษณาจำานวนหลายล้านชิ้นใน
แต่ละวันให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่าง
แม่นยำา อย่างเช่น ถ้าใครใช้ไอโฟน
รุ่นล่าสุดเล่นเฟสฯ คนนั้นก็น่าจะจัด
อยู่ในกลุ่มคนมีฐานะมากกว่าคนใช้
มือถือจีน หรือถ้าใครเป็นนักกีฬาดัง 
เฟสบุค๊กจ็ะเปิดช่องใหโ้ฆษณาเครือ่งดืม่
บำารุงกำาลังไปปรากฏบนหน้าเฟสฯ ของ
ครอบครัว มิตรสหาย และเครือข่ายผู้เข้ามา
กดไลค์ได้เลย เป็นต้น

จึงไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่า ในทุกขณะที่
เกิดการแชร์ หรืออัพเดท new feed มัน
ก็คือตัวเลขรายได้ของเฟสบุ๊คทั้งนั้น ยิ่ง
ถ้าสามารถเพิ่มยอดผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้น
เทา่ไหร ่กม็โีอกาสทำารายไดจ้ากโฆษณา
ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยตอนนี้ยังไม่มี
สญัญาณใดๆ บง่บอกวา่มยีอดผูใ้ชจ้ะลด
ลงเลย ทีเ่ปน็เชน่นีก้เ็พราะวา่ Facebook 
เปน็แอพพลเิคชัน่ทีถ่กูสรา้งขึน้อยา่งชาญ
ฉลาด มคีรบทกุรสชาติ ไม่สามารถทำาให้
คนเบือ่แลว้เลกิเลน่กนัไปโดยงา่ย เหมอืน
สื่อสังคมออนไลน์ดังๆ ในรุ่นบุกเบิก 
อย่าง มัลติพลาย หรือ ไฮไฟว์ 

เรื่อง : สุทัศน์ รุ่งศิริศิลป์

world
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ณ วันนี้ มาร์ค ซัคเคอร์เบิก เจ้าของกิจการ
เฟสบุค๊กเ็ลยรำา่รวยแบบตดิจรวดทบทวขีึน้ไป
เรื่อยๆ โดยได้อานิสงส์จากจำานวนประชากร
โลกท่ีเพิ่มข้ึนและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ยัง
มีการขยายสัญญาณเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค
อย่างต่อเนื่อง เป็นที่คาดกันว่า ยอดรายได้
จากโฆษณาของเฟสบุค๊ในปีน้ีจะมไีม่ตำา่กว่า 
30 พนัล้านเหรยีญฯ หรอืราว 1 ล้านล้านบาท
กันเลยทีเดียว

เฟสบุ๊คสื่อฟองสบู่ผู้ทรงอิทธิพลที่สุด
แห่งยุค
เวลาเกิดเหตุการณ์สำาคัญๆ ข้ึนในบ้านเมือง
ยุคนี้ เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า การสื่อสาร
กันแบบเห็นทั้ งภาพและเสียงผ่านทาง
เฟสบุค๊นัน้ เปน็ชอ่งทางทีร่วดเรว็และสะดวก
ที่สุด ไวเสียจนสื่อสารมวลชนอย่างทีวีและ
เว็บรายงานข่าวตามไม่ทัน ในสถานการณ์
วิกฤติหรือภัยธรรมชาติ เฟสบุ๊คเป็นสื่อกลาง
สำาคัญท่ีสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ เพ่ือเปิดทาง
ใหห้นว่ยกูภ้ยัเขา้ไปชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัได้
สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก

อย่างไรก็ตาม หากมองในอีกด้านแล้ว 
ปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่า เฟสบุ๊คนั้นทำาให้
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไป
มากมาย โดยเฉพาะในแง่ของการรับรู้
ข่าวสาร คนส่วนมากท่ีกำาลังปัดน้ิวไปมา
บนหน้าจอมือถือเวลานี้ น้อยคนเหลือเกินที่
จะยอมสละเวลาอ่านหน้าฟีดท่ีมีตัวหนังสือ
เยอะ เหมือนอย่างท่ีพูดกันติดปากว่า ยาวไป
ไม่อ่าน ขณะเดียวกันก็มีพฤติกรรมชอบอวด 
ชอบแชร์ข่าวสารบางอย่างที่คิดว่าฮิตหรือ
น่าเชื่อไปให้เครือข่ายอย่างรวดเร็วที่สุด 
โดยปราศจากการฉุกคิดไตร่ตรองถึงความ
ถูกต้องเป็นจริงเลยแม้สักแวบเดียว 

เท่านั้นยังไม่พอ ระบบจัดการข่าวสารของ
เฟสบุ๊คเอง โดยเฉพาะในหน้านิวส์ฟีด
นั้น ก็ใช้ระบบจัดสรรการนำาเสนอคล้ายๆ 
หน้าปกหนังสือ โดยจะป้อนหรือแสดงแต่
เ น้ือหาท่ีคาดว่าคนเห็นแล้วจะเข้ามามี
ส่วนร่วมเยอะๆ โดยการประมวลเอาจาก

พฤติกรรมของผู้ใช้งาน เช่น ถ้าใครสนใจหรือ
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ชอบไปกดถูกใจหรือ
ไปออกความเห็นกับเนื้อหาแนวไหนบ่อยๆ 
ก็จะเห็นเรื่องราวแบบนั้นบนหน้านิวฟีดส์
ของตัวเอง ขณะเดียวกันหน้าเพจแนวไหน
ที่เราให้ความสนใจน้อย ก็จะถูกลดทอน
ความสนใจลงไปอยูท่า้ยๆ  จะวา่ไปแลว้กท็ำา
หนา้ทีไ่มต่า่งอะไรกบับรรณาธกิารขา่วระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คอยคัดกรองเฉพาะ
ข้อมูลท่ีคิดว่าผู้ใช้งานอยากรู้ อยากเห็นเทา่นัน้

ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามานั้น ได้นำาไปสู่ภาวะ
ฟองสบู่ในการรับรู้ข่าวสารของคนรุ่นใหม่ในทีส่ดุ 
นอกจากนี้ยังทำาให้เกิดการแพร่ระบาดของ
ข่าวเท็จและข่าวลืออย่างมากมายไม่เว้น
แต่ละวันอีกด้วย เพราะเฟสบุ๊คเป็นสื่อที่คน
นับกว่าพันล้านทั่วโลกเชื่อมถึงกันได้ตลอด
เวลาอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เป็นเวที
ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถนำาเสนอ
เรื่องราว หรือบอกข่าวสารต่างๆ ได้อย่าง
เทา่เทยีมกนั โดยไมเ่กีย่งวา่จะเปน็ประชาชน
ธรรมดา พวกมือสมัครเล่น หรือมืออาชีพ 

สกัวนัหนึง่ประสบการณ์ตา่งๆ ทีเ่กดิจากการ
ใช้เฟสบุ๊คคงทำาให้มนุษย์เรามีวิจารณญาณ
ในการรบัรูข้า่วสารทีด่ขีึน้ไดใ้นทีส่ดุ โดยอาจ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับรู้จากการอ่าน
และดูภาพนิ่ง ไปเป็นการบอกเล่าผ่านภาพ
เคลื่อนไหวแบบ 360 องศาก็ได้

ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร พึงระลึกไว้เสมอว่า 
ทุกสิ่งล้วนมี 2 ด้าน ถ้ารู้ จักใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมีสติ มีวิจารณญาณ รู้จัก
แบ่งเวลา ไม่ตกเป็นทาสเทคโนโลยี เราก็
ยอ่มเกบ็เกีย่วผลประโยชนแ์ละสือ่สารถงึกนั
ดว้ยความรูส้กึดีๆ  ผา่นเฟสบุค๊กนัไดเ้สมอละ่
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อนัวา่ตามบนัทกึทีไ่ดส้บืคน้กนัมา ไวนโ์รมาเน ่กองต ิถอืกำาเนดิเกดิขึน้มาตัง้แต่
ในศตวรรษที่ 12 โดยพระในหมู่บ้าน Siant–Vivant เป็นเจ้าของ และใช้ต้นตอ
องุ่นพันธ์ุปิโน นัวร์ จากองุ่นป่าท่ีมีอายุยาวนานนับร้อยปีมาปลูกทำาไวน์ ซ่ึง
แตเ่ดมิกไ็มไ่ดท้ีเ่ปน็ทีรู่จ้กัโดง่ดงัแตอ่ยา่งใด นยิมกนัเฉพาะชาวบา้นในหมูบ้่าน 
ละแวกใกล้เคียงกันเท่านั้น เนื่องจากปริมาณมีน้อยและที่ไหนๆ ในแคว้น
เบอร์กันดีก็ล้วนแล้วแต่ผลิตไวน์ประเภทนี้ทั้งสิ้น 

จวบจนพระเจ้าหลุยส์ท่ี 15 ได้มีโอกาสทรงเสวยเมรัยสีเลือดนกตัวนี้เข้า ทรง
โปรดเป็นอันมาก และได้กลายเป็นเมรัยพระจำาองค์ไปในท่ีสุด เรียกได้ว่าคล่ังไคล้
หลงใหล ว่างเป็นไม่ได้ ต้องเรียกหามาด่ืมกันตลอดเลยทีเดียว ความช่ืนชอบน้ียงั
แพร่กระจายไปสู่หมู่คนใกล้ชิด และผู้ที่มีบทบาทในเรื่องนี้จนได้รับการบันทึก
ไวใ้นประวตัศิาสตรข์องไวนโ์รมาเน ่กองต ิคอืการแยง่ชงิความเปน็เจา้ของไวน์
ระหว่างเจ้าชายกองติ (Conti) พระราชโอรส และมาดามปอม ปาดัวร์ พระสนมลับ
ของพระเจา้หลยุสท์ี ่15 หลากหลายเชงิยทุธแ์ละวธิกีารตา่งๆ นานาเพือ่ชยัชนะ 
แตส่ดุทา้ยกเ็ปน็ฝา่ยเจ้าชายกองตทิีค่วา้ชัย และเปลีย่นชือ่ไวนม์าเปน็โรมาเน ่
กองติ จนมาถึงทุกวันนี้ 

ต่อมาในปี 1789 เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ของฝรั่งเศส (French Revolution) 
ทรัพย์สินใดๆ ของตระกูลขุนนางต่างถูกยึดโดยคณะปฏิวัติกันถ้วนหน้า ไม่
เว้นแม้แต่ไร่โรมาเน่ กองติ หลังจากรัฐบาลยึดทรัพย์และขายทิ้งให้กับเอกชน 
พร้อมกับกฎหมายที่ว่า ถ้าเจ้าของไร่เสียชีวิตจะต้องแบ่งมรดกที่ดินให้ลูกๆ 
ทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นไร่ไวน์ในเบอร์กันดีจึงมีไร่เล็กไร่น้อย มากบ้างน้อย

บ้างตามวาสนา แต่ราคาไวน์ก็แพงพอๆ 
กัน เรียกว่าอยู่ได้แบบสบายๆ ซ่ึงไร่แห่งนี้
กม็กีารเปลีย่นมอืมาจนถงึยคุของนายอองรี 
เดอ วิลแลง นายธนาคารผู้รำ่ารวยและได้
ชวนเพือ่นรกัทีช่ือ่นายอองร ี เลอรวั มาร่วมกนั
ถือหุ้นและก่อตั้งบริษัท Domaine de la 
Romanee Conti (DRC) ขึน้จวบจนทกุวนันี้ 
และความแพงระดับโลกต้องจารึกก็เป็น
ฝีมือของสองตระกูลนี้ 

จนมาถึงนายโอแบร์ เดอ วิลแลง เจ้าของ
อาณาจักรไวน์แพงแห่งนี้ ที่ได้ครอบครอง
พืน้ทีไ่ร่องุน่ประมาณ 4 เอเคอร์หรอืเกอืบๆ 
10 ไร่ ผลิตไวน์แดงโรมาเน่ กองติได้ปีละ
แค่ห้าหกพันขวดเท่านั้น แต่ว่ากันว่าพื้นที่
แห่งนี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุเฉพาะตัว แม้แต่
พื้นที่ติดกันไม่อาจเทียบเคียงได้ องุ่นที่ใช้
ทำาไวน์ต้องมาจากต้นองุ่นที่มีอายุไม่ตำ่า
กว่า 30 ปี มีรากยาวเฟื้อยไปจนดูดธาตุ
อาหารอันโอชะใต้พื้นพิภพหรือที่เรียกกัน
ว่า “แตรรวัร์” (Terrior) มาหล่อเลีย้งลำาต้น
และผลองุ่นให้มีความลำ้าเลิศเหนือใคร ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านก็
ว่าได้ เพราะพวกเขาต้องเรยีนรูถ้งึลกัษณะ
เฉพาะของดนิตัง้แต่ชัน้ทีล่กึทีส่ดุทีจ่ะทำาได้ 
การไหลซึมของนำ้าว่าเร็วหรือช้า ดูทิศทาง
การรับแสงแดด เรียนรู ้ทิศทางลมและ
ความเหมาะสมของต้นพันธุ์องุ่นกับที่ดิน
ของตนเอง 

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภูมิปัญญาที่ควรศึกษา
และนำาไปปรับใช้กับระบบการเกษตรของ
บ้านเรา ความพิเศษสุดของที่ดินผืนนี้ ว่า
กนัว่าเคยมมีหาเศรษฐีชาวญ่ีปุ่นแฟนพนัธุ์
แท้ของไวน์โรมาเน่ กองติ นึกอยากครอบ
ครองเป็นเจ้าของ ก็เลยติดต่อขอซื้อไร่องุ่น
แห่งนี้ โดยเสนอราคาเป็นทองคำาปูเต็ม
พื้นที่ แถมทองที่ปูนี่ก็ไม่ใช่โรยหน้าบางๆ
อย่างทีค่ดิ แต่มคีวามหนาถงึหนึง่นิว้ แต่ถงึ
กระนั้นเจ้าของเดิมก็ไม่ได้สนใจ ก็เขารวย
อยูแ่ล้วเงนิทองไม่ใช่เรือ่งใหญ่ ชือ่เสยีงต่างหาก
ที่ต้องการว่า ข้าคือผู้ครอบครองไวน์แดงที่
แพงที่สุดในดาวนพเคราะห์สีนำ้าเงินแห่งนี้ 

กลยุทธ์การค้าขายแบบนี้เขาเรียกว่า 
ขายพ่วงหางหมา แบบเดียวกับตอนที่
เบียร์ช้างออกสู่ตลาดใหม่ ก็ขายพ่วง
เหล้าขายและเหล้าสี เรียกว่าซื้อเหล้า
ต้องซื้อเบียร์พ่วงไปด้วย ไม่งั้นไม่ขายให้
จนเกิดปรากฏการณ์เทเบียร์ทิ้งหน้าร้าน
จนเป็นข่าวโด่งดังมาแล้ว เรียกว่าสมัย
นั้นมีเงิน 100 เดียวซื้อเบียร์มากินได้
ถึง 5 ขวด ถูกอกถูกใจคนรากหญ้า
หาเช้ากินคำ่ายิ่งนัก สำาหรับราคาของไวน์
โรมาเน่ กองตินั้น ผมขอยกตัวอย่างจาก
ราคาในงานประมูลไวน์ของ Sotheby’s 
มาพอสังเขป ดังนี้ วินเทจ 1985 ราคา 
1,100,000 บาท วินเทจ 1995 ราคา  
200,000 บาท วินเทจ 2000 ราคา 
300,000 บาท อายุเฉลี่ยของไวน์อยู ่
ที่ 40-50 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
ในการเก็บด ้วยนะครับ ฤดู เหมันต ์
มาเยือนแล้ว รักษาสุขภาพกันด้วยนะ
ครับทุกท่าน สวัสดีครับ.

นอกจากพื้นที่ที่มีคุณลักษณะพิเศษแล้ว 
การทำาไวน์กพ็ถิพีถินัแบบสดุๆ ตัง้แต่การ
ไถพรวนดินก็ไม่ใช้เครื่องจักร ใช้แรงงาน
คนและม้าเทยีมแอกเท่านัน้ เพือ่ให้ดินไม่
แน่นและระบายอากาศได้ดี 

องุ่นจะถูกเก็บในช่วงเช้าตรู่จนไปถึงใกล้
เทีย่งเป็นอนัวา่เสรจ็พธิ ีควบคุมการผลติ
อยา่งเขม้งวดและสตูรลบัการปรงุไวนด์จุ
มีเวทมนตร์โดยพ่อมดที่ชื่อนายนีโกล่า 
โนเบล ไวน์เมคเกอร์ของโรมาเน่ กองติ 
เพราะแม้ว่าบางปีสภาพอากาศ ฝนฟ้า
ไม่เป็นใจ แต่รสชาติของไวน์โรมาเน่ 
กองติ หาได้ลดรสชาติอันโอชะลงไม่ แต่
กลับคงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์อัน
อ่อนโยน ละเมียดละไมดุจแพรไหม มี
การหมักบ่มในถังไม้โอ๊คจากป่าทรอง
เซ่ส์ที่สลักชื่อของโรมาเน่ กองติไว้ที่ถัง
แบบเอ็กซ์คลูซีฟ หมักไว้นาน 18 เดือน
ก่อนบรรจุขวด และอีกหนึ่งสาเหตุของ
ความแพงบันลือโลกของไวน์ตัวนี้ ก็คือ
การตลาดแบบแยบยลและสร้างความ
เกรียวกราวในหมู่มวลชนคนรักไวน์ และ
ทำาให้ไวน์โรมาเน่ กองติ กลายเป็นสินค้า
หายากอีกหลายเท่าตัว น่ันก็คือการขาย
ไวน์โรมาเน่ กองติตัวท็อปพ่วงไปกับ
ไวน์ในเครือ กล่าวคือในไวน์หนึ่งลังจะ
บรรจุไปด้วยไวน์แดงจำานวน 12 ขวด 
ประกอบด้วยพระเอกไวน์โรมาเน่ กอง
ติ (Romanee Conti) 1 ขวด ที่เหลืออีก 
11 ขวด (สมมตินะครับ) จะประกอบไป
ดว้ย ลาตาช (La Tache) 2 ขวด, รชิบรูก์ 
(Richebourg) 2 ขวด, กรอง เอเซโซ 
(Grande Echezeaux) 2 ขวด, โรมาเน่ แซงต ์
วีวอง(Grand St-Vivant) 2 ขวด, เอเอโซ 
(Echezeaux) 2 ขวดและไวน์มองราเช่ 
(Montracchet) 1 ขวด เบ็ดเสร็จ 1 ลัง
พอดี ส่วนราคาน้ันหายห่วงครับ มีเท่าไหร่
ก็ไม่พอขาย พอพ่อค้าซ้ือมาก็มาแยก
ราคาขายเพิ่มอีก 4-5 เท่าตัว ก็เกือบๆ
หลักแสนต่อขวด ถึงกระนั้น ก็ยังมีคน
รอต่อคิวซื้อ 

Romanee–Conti
สุดยอดไวน์แพง

แห่งพื้นพิภพ (2) 

นายโอแบร์ เดอ วิลแลง เจ้าของอาณาจักรไวน์โรมาเน่ กองติ

เสาหินของโดเมนโรมาเน่ กองติ 
จุดถ่ายรูปเพื่อเกียรติประวัติสักครั้งหนึ่งในชีวิตของคนรักไวน์ทั่วโลก

ไวน์ในตระกูลของ Domaine de la Romanee Conti (DRC)

นายโอแบร ์เดอ วลิแลง เจา้ของ และนายนโีกล่า โนเบล ไวนเ์มคเกอร์
ของโรมาเน่ กองติ

เรื่อง : อานนท์ วงษ์เชียง

Wine
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 กษัตริย์แห่งสยามประเทศสองพระองค์คือ พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล รชักาลที ่8 และพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เริ่มต้นพระอัจฉริยภาพทางดนตรีที่ประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ทรงมคีวามสนพระราชหฤทยัดนตรมีาตัง้แตย่งัทรงพระเยาว ์ 
ดังที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครนิทร ์ทรงพระนพินธไ์วใ้นบทพระนพินธ ์“เจา้นายเลก็ๆ ยวุกษตัรยิ”์ 
ความตอนหนึ่งว่า
 “สิ่งที่ทรงเล่นมาด้วยกันเป็นเวลานานคือดนตรี รัชกาลที่ 8 ทรง
เริ่มด้วยเปียโนเพราะเห็นข้าพเจ้าเรียนอยู่ รัชกาลที่ 9 ขอเล่นหีบเพลง 
(Accordion) เรียนอยู่ไม่ก่ีครั้งก็ทรงเลิก “เพราะไม่เข้ากับเปียโน” แล้ว
รัชกาลที่ 8 ก็ทรงเลิกเรียนเปียโนไป เมื่ออยู่อาโรซ่า เวลาหน้าหนาว ได้
ทอดพระเนตรวงดนตรีวงใหญ่ที่เล่นอยู่ที่โรงแรม รู้สึกอยากเล่น ทรงหา
แซกโซโฟน ที่เป็นของใช้แล้ว (Second hand) มาได้ ราคา 300 แฟรงค์ 
แม่ออกให้ครึ่งหนึ่งและสโมสรปาตาปุมออกให้อีกครึ่งหนึ่ง เมื่อครูมาสอน
ที่บ้าน รัชกาลที่ 8 ทรงดันพระอนุชาเข้าไปในห้องเรียน รัชกาลที่ 9 จึงเป็น
ผู้เร่ิม เมื่อเรียนไปแล้ว 2-3 ครั้ง รัชกาลที่ 8 ทรงซื้อแคลริเน็ต (Clarinet) 
ส่วนพระองค์ วันเรียน ครูสอนองค์ละ 30 นาที แล้วครูก็เอาแซกโซโฟน 
(Saxophone) ของเขาออกมาและเลน่ดว้ยกนัทัง้สามเปน็ Trio เลน่อยูเ่ชน่
นี้ 6 เดือน แล้วพระอนุชาก็เข้าไปอยู่โรงเรียนประจำาแต่ก็ยังเรียนอยู่ โดย
ขี่จักรยานลงมาที่ร้านที่ครูสอนอยู่ ระหว่างปีที่ 2 นี้ ได้ทรงซื้อแคลริเน็ตใน
ราคา 200 แฟรงค์ และต่อมารัชกาลที่ 8 ก็ทรงซื้อแซกโซโฟนเก่าๆ แล้ว
เพื่อนรัชกาลที่ 8 ได้มาสอนเปียโนให้ เครื่องดนตรีก็เคยทำาเล่น เช่น กลอง
ทีท่ำาดว้ยไมแ้ละกระดาษแขง็ เบส (Bass) ทีท่ำาดว้ยลงัไมแ้ละเชอืกธรรมดา”
 บทพระราชนิพนธ์ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษา
ดนตรี” ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเลา่ความ
สนพระราชหฤทยัในการทรงศกึษาเครือ่งดนตรชีนดิอืน่ๆ ไดแ้ก ่แตร เปยีโน 
กีตาร์ และขลุ่ย ดังนี้
 “...สำาหรับแตรนั้นสนพระราชหฤทัยจึงไปเช่ามาเป็นแตร
คอร์เน็ต อีกหลายปีจึงทรงซื้อเอง ดูเหมือนว่าแตรทรัมเป็ตเคร่ืองแรกที่
ทรงซื้อ จะเป็นแตรยี่ห้อเซลเมอร์ สั่งซ้ือจากอังกฤษ แต่เป็นของฝรั่งเศส 
(เคร่ืองน้ีพระราชทานวงสุนทราภรณ์ไป) จึงซ้ือใหม่ย่ีห้อเซลเมอร์เหมือนกัน 

ครูเวย์เบรชท์บอกว่าแตรดีที่สุดคือยี่ห้อกูร์ตัว แต่ไม่ได้ทรงซื้อ...”
 “… สำาหรับเครื่องดนตรีต่างๆ ที่ทรงเล่น มีเปียโน ไม่เคยทรง
เรียนจริงจังจากใคร เล่นเอาเอง ดูโน้ต เรียนวิธีประสานเสียง กีตาร์ ทรง
เล่นเมื่อพระชนม์ราว 16 พรรษา เพื่อนที่โรงเรียนเป็นรุ่นพี่อายุมากกว่า
ใหย้มืเลน่ ภายหลงัเอาไปคนื เขาเหน็วา่สนใจจงึใหเ้ลย ขลุย่ ทรงเลน่เมือ่
พระชนมป์ระมาณ 16-17 พรรษา เหน็วา่ราคาไมแ่พงนกั เลน่ไมย่าก นิว้
คลา้ยๆ แซกโซโฟน...ตอนหลงัเคยเหน็ทรงเลน่ไวโอลนิดว้ย คดิวา่ทรงเลน่
เอาเองไม่มีครูสอนดนตรี …”
 ในส่วนที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนั้น ทรงเริ่มอย่างจริงจังเมื่อ
มพีระชนมาย ุ18 พรรษา ขณะยงัทรงดำารงพระยศเปน็ สมเดจ็พระอนชุา 
ตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัต
พระนคร เมื่อปีพุทธศักราช 2488 ดังที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
จักรพันธ์เพ็ญศิริ บันทึกความไว้
 “5 ธันวาคม 2488 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 8 เสด็จนิวัตสู่ประเทศไทยพร้อมสมเด็จพระอนุชา และสมเด็จ
พระราชชนนี ประทับ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง 
ได้โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าในฐานะนักแต่งเพลงสมัครเล่น ได้นำาโน้ต
ที่ได้แต่งไว้แล้วถวายทอดพระเนตร พระราชทานข้อแนะนำาเกี่ยวกับ
การแต่งเพลงประเภทบลูส์ โดยทรงเปียโนสาธิตให้ฟัง และสมเด็จพระ
อนชุามาใสค่ำารอ้ง เพลงแสงเทยีน ยามเยน็ สายฝน ตามลำาดบั แตเ่พลง
ยามเยน็และเพลงสายฝนไดน้ำาออกสูป่ระชาชนกอ่นเพลงแสงเทยีน โดย
พระราชทานให้ออกบรรเลงในงานลีลาศที่สวนอัมพรโดยวงดนตรีของ
กรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์) ควบคุมวงโดย เอื้อ สุนทรสนาน 
และออกอากาศทางวิทยุกรมโฆษณาการเป็นประจำา เป็นที่ซาบซึ้ง และ
ประทับใจพสกนิกรอย่างมาก...”
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีกระแสพระราช
ดำารสัถงึเพลงพระราชนพินธ ์สายฝน พระราชทานแกค่ณะกรรมการของ
สมาคมดนตรแีหง่ประเทศไทย ทีเ่ขา้เฝา้ทลูละอองธลุพีระบาท ณ ศาลา
ดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2524 ด้วยพระอารมณ์ขัน
ว่า
 “เมื่อแต่งมาเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน หม่อมเจ้าจักรพันธ์ฯ 

ได้ส่งจดหมายถึง บอกว่า มีความปลาบปลื้มอย่างยิ่ง เพราะว่าผ่าน
ไปเชียงใหม่ เดินไปตามถนนได้ยินคนผิวปากเพลงสายฝน ก็เดินตาม
เสยีงไป เขา้ไปในตรอกซอกแหง่หนึง่กเ็หน็คนกำาลงัซกัผา้แลว้กม็คีวาม
ร่าเริงใจผิวปากเพลงสายฝนและซักผ้าไปด้วย ก็นับว่าเป็นสิ่งที่แสดง
ว่าเพลงสายฝนน้ีมีประสิทธิภาพสูง ซักผ้าได้สะอาด คือมีคุณภาพ
ต่างๆ ...”
 และมพีระราชดำารสัเลา่ถงึเบือ้งหลงัการพระราชนพินธเ์พลง
สายฝนว่า
 “...คืนวันนั้นที่แต่งเพลงเพราะว่าเข้านอนแล้วกฟ็ังวิทย ุมัน
เกิดครึ้มใจ ฟังวิทยุ เพลงของเขาเพราะดี แต่ของเราอยู่ในหัวมันมีดี
กวา่ กป็ดิวทิยแุลว้เอาเศษกระดาษมาขดีๆ แลว้กจ็ดไว ้1 3 2 4 ความ
จริงจด 1 2 3 4 แล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปเคาะที่เปียโน ซึ่งมีเปียโนหลังหนึ่งที่
โปเก เสยีงมนัแกง๊ๆ ไมไ่ดเ้รือ่ง แตก่เ็คาะไป แลว้กเ็รยีบเรยีง เขา้ไปสกั 
2 ชัว่โมง กส็ง่ไปใหห้มอ่มเจา้จกัรพนัธฯ์ บอกวา่ไดเ้พลงแลว้ ทีอ่วดวา่
ไดเ้พลงแลว้กเ็พราะวา่เวลานัน้ทา่นจกัรพนัธฯ์ ไดม้าชวนใหแ้ตง่เพลง
บ้าง ก็ได้แต่งเพลงแสงเทียน แล้วต่อไปก็เพลงยามเย็น มาถึงเพลง
สายฝนนี่เป็นเพลงที่ 3...”
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระราชนิพนธ์เพลงต่อเน่ืองนับตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2489 จนถึงปลาย
ปีพ.ศ. 2538 มีเพลงพระราชนิพนธ์รวมทั้งสิ้น 48 เพลง แบ่งตามช่วง
เวลาที่ทรงพระราชนิพนธ์เป็น 4 ช่วง คือช่วงแรก พ.ศ. 2489-2502 
ทรงพระราชนิพนธ์เพลง 35 เพลง เช่น แสงเทียน ใกล้รุ่ง พรปีใหม่ 
ยิ้มสู้ ชะตาชีวิต สายฝน ซ่ึงล้วนเป็นเพลงท่ีพสกนิกรไทยนิยมกันมาก 
ช่วงท่ี 2 พ.ศ. 2506-2509 ทรงพระราชนิพนธ์ 7 เพลง เช่น ในดวงใจ
นิรันดร์ เกาะในฝัน แว่ว ฯลฯ ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2514-2519 ซึ่งเป็นช่วง
เวลาแห่งความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมือง พระองค์ทรงพระราช
นพินธ ์3 เพลง คอื ความฝนัอนัสงูสดุ เราสู ้และ เรา-เหลา่ราบ 21 เปน็
เพลงปลุกจิตสำานึกรักชาติรักสถาบัน และเป็นเพลงที่มีการประพันธ์
คำาร้องขึ้นก่อน แล้วจึงทรงพระราชนิพนธ์ทำานอง นอกจากน้ี ในปี 
2516 ได้นำาทำานองเพลงพระราชนิพนธ์เดิมมาใส่เนื้อร้องที่เสริมสร้าง
ความรักชาติ คือ เพลง เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย ซึ่งใช้ทำานองเพลง 
ไกลกังวล และเพลง แผ่นดินของเรา ซึ่งใช้ทำานองเพลง Alexandra 
จึงต้องทรงพระราชนิพนธ์ท่อนแยกขึ้นเพื่อให้สมบูรณ์ และช่วงท่ี 4 
พ.ศ. 2522-2538 ทรงพระราชนิพนธ์ 3 เพลงในช่วงระยะเวลาห่าง
กันมาก คือ เพลง Blues for Uthit (2522) จากนั้นอีก 18 ปี ทรงพระ
ราชนิพนธ์เพลง รัก (2537) และเพลง เมนูไข่ (2538) สองเพลงหลังนี้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทำานองเพลงสำาหรับ
คำาประพันธ์ร้อยกรองที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อยังทรงพระเยาว์ พระองค์โปรดเกล้าฯ 
ใหบ้รรเลงเพลงเมนไูข ่ในงานวนัคลา้ยวนัประสตูสิมเดจ็พระพีน่างเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลาดุสิดาลัย 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
 เม่ือกล่าวถึงเพลงพระราชนิพนธ์ ส่วนใหญ่แล้วหมายถึง
ทำานองเพลง เพราะเพลงส่วนใหญ่ทรงพระราชนิพนธ์ทำานองขึ้นก่อน 
แล้วพระราชทานทำานองเพลงให้มีผู้ใส่เน้ือร้อง ดังท่ีพลเรือตรี หม่อมหลวง
อัศนี ปราโมช กล่าวว่า “เพลงพระราชนิพนธ์นี่คือทำานอง ทำานองมา
ก่อน เป็น character ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้จริง
เลย” แต่บางคร้ังทรงพระราชนิพนธ์ทำานองเพลงเพื่อใช้กับคำาร้องท่ี

แต่งเป็นบทกลอนไว้แล้ว เช่น เพลงความฝันอันสูงสุด แต่ไม่ว่าจะ
ทรงพระราชนิพนธ์เพลงโดย “ทำานองมาก่อนคำาร้อง” หรือ “คำาร้องมา
ก่อนทำานอง” เพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสองแบบก็ทรงคุณค่าและแสดง
ความเป็น “อัครศิลปิน” ของพระองค์เป็นอย่างยิ่งด้วยเนื้อหาของ
คำารอ้งภาษาไทยและภาษาองักฤษจากทำานองเพลงพระราชนิพนธม์กั
แตกตา่งกนัเปน็คนละอารมณ ์หากล้วนแต่สอดคล้องและลงตัวอยา่ง
งดงามกบัทำานองเพลง แสดงให้เห็นพระอจัฉรยิภาพของพระองค์ท่ีทรง
พระราชนพินธท์ำานองเพลงทีส่ามารถสรา้งจนิตนาการแกผู้่ฟังได้ต่างๆ 
กันไป เช่น เพลง H.M. Blues พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
ทรงนิพนธ์คำาร้องเป็นภาษาอังกฤษและทรงบรรเลงในงานเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ครบ 20 พรรษา ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้าราชการ 
นักเรียน และคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลอง
ติดต่อกันหลายวัน ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2490 มาตั้งวงเล่น
ดนตรีท่ีพระตำาหนักวิลลาวัฒนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชทรงดนตรีด้วย ในงานมีการขายลอตเตอรี่สำาหรับ
ช่วยคนจน และให้มีการทายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ใหม่ H.M.Blues 
วา่ H.M. แปลวา่อะไร ผูท้ีจ่ะทายต้องซือ้กระดาษสำาหรบัเขยีนคำาทาย
ใบละครึง่แฟรงค ์วงดนตรบีรรเลงเพลงใหผู้ร้ว่มงานเตน้รำาโดยไมห่ยดุ
พกั ระหวา่งเลีย้งอาหารวา่งตอนดกึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
เพลง H.M.Blues เนื้อเพลงมีใจความว่า “คนอื่นๆ ที่ไม่ได้เล่นดนตรี
ต่างก็อิ่มหนำาสำาราญกัน แต่พวกเราที่กำาลังเล่นดนตรี ต่างก็หิวโหย 
และไม่มีแรงจะเล่นต่อไปอีกแล้ว” ในงานไม่มีผู้ใดทายชื่อถูกเลย
สักคนเดียว ซึ่งเนื้อหาของเพลงนับว่าแสดงอารมณ์ขันและแฝงความ
สนกุสนานตา่งกบัทว่งทำานองของเพลงบลสู ์ตอ่มาทรงพระกรณุาโปรด
เกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำาร้องภาษา
ไทย อาจารยป์ระเสรฐิประพนัธเ์นือ้รอ้งตามอารมณเ์พลงโดยไมท่ราบ
เนื้อร้องภาษาอังกฤษ คำาร้องภาษาไทยในชื่อ ชะตาชีวิต จึงพรรณนา
ความทุกข์หม่นหมองของชีวิตที่แสนเศร้าและเดียวดาย นอกจากนี้ 
พระอัจฉริยภาพสูงยิ่งด้านพระราชนิพนธ์เพลงคือทรงพระราชนิพนธ์
เพลงไดโ้ดยฉบัพลนัเมือ่มแีรงบันดาลพระทัย เชน่ เพลงพรปใีหม ่ทรง
พระราชนิพนธ์ทำานองและโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำาร้อง ทั้งทำานองและคำาร้องเสร็จ
ภายในครึง่ชัว่โมง และเพลง Alexandra พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว
ทรงพระราชนิพนธ์ทำานองเพลงก่อนหน้าเจ้าหญิง Alexandra เสด็จฯ 
มาถึงงานพระราชทานเลี้ยงเพียงครู่เดียว แล้วพระราชทานให้หม่อม
ราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช แต่งคำาร้องทันที เมื่อเสวยเสร็จก็ทรงบรรเลง
เพลงนี้
 บทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้ง 48 เพลงแสดงให้เห็นถึงความ
แม่นยำาในด้านทฤษฎีดนตรี ทรงกล้าพลิกแพลงผสมผสานให้เกิด
ลีลาอารมณ์เพลงอย่างใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงใช้ไมเนอร์
ครึง่เสยีงและบนัไดเสยีงโครมาติค (Chromatic Scale คือบนัไดเสียง
ประกอบด้วยโน้ตทั้ง 12 ตัว ไล่ระดับห่างกันทีละครึ่งเสียง) ซึ่งยังไม่มี
ผู้ใดใช้ในดนตรีสากลมาก่อน ทำาให้เพลงพระราชนิพนธ์แสดงอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของพระองค์อย่างเด่นชัด เพลงพระราชนิพนธ์
ทกุเพลงมสีสีนั มคีวามลกึ มคีวามไพเราะทัง้ทำานองและเสยีงประสาน 

บทเพลงพระราชนิพนธ์
ในอัครศิลปิน
เรื่อง ปิยะลักษณ์ นาคะโยธิน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร ์น ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีเปียโนไม้สีน�้าตาลท่ีใต้ฝาครอบเปียโน
มีข้อความภาษาฝรั่งเศส แปลเป็นไทยได้ว่า “เปียโน
หลังนี้อยู ่ในถิ่นพ�านักของกษัตริย์แห่งสยามประเทศ 
ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 1934 ถึงเดือนกรกฎาคม 
ค.ศ. 1935”

ในหลวงรัชกาลที่ 9
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พระองค์ทรงเข้าพระทัยในธรรมชาติของเพลงอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งทรงพระราชนิพนธ์ในหลาก
หลายท่วงทำานอง ทั้งในจังหวะวอลซ์ สโลว์ ควิกสเต็ป มาร์ช ไลต์มิวสิก แนวบลูส์ แจ๊ส อย่าง
เพลง ใกล้รุ่ง ซึ่งเป็นเพลงแจ๊สฟังสบายๆ ทรงใช้เพนตาโทนิก (Pentatonic Scale บันไดเสียง 
5 หา้เสยีง) ซึง่สามารถเทยีบไดก้บั “เพลงไทยสำาเนยีงลาว” จงึแสดงพระอจัฉรยิภาพในการนำา
ลกัษณะไทยผสมผสานกบัแนวทางตะวนัตกไดช้ดัเจนและลงตวั เปน็เพลงแจส๊แบบไทยๆ ซึง่
ร้องคลอไปกับเพลงได้อย่างชินหู และร้องตามได้ไม่ยาก 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้ดนตรีเป็นส่ือเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานออกมา
เผยแพร่ในวาระต่างๆ เช่น เพลงพรปีใหม่ พระราชทานแก่พสกนิกรเนื่องในวันปีใหม่, เพลง
ยามเย็น พระราชทานแก่สมาคมปราบวัณโรค เพื่อนำาออกแสดงเก็บเงินบำารุงการกุศล, เพลง
ยิ้มสู้ พระราชทานแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด, Kinari Suite พระราชทานเพื่อใช้ประกอบการ
แสดงบลัเลต่ช์ดุมโนราห ์และมเีพลงประจำาสถาบนัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน 
ได้แก่ เพลงมาร์ชธงไชยเฉลิมพล, มาร์ชราชวัลลภ, มาร์ชราชนาวิกโยธิน, เรา-เหล่าราบ 21, 
เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ เพลงยูงทอง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และเพลงเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงดนตรีในงาน “วันทรงดนตรี” ตาม
มหาวิทยาลยัตา่งๆ ทรงทกัทายกบันสิตินกัศกึษาซึง่เปน็คนรุน่ใหมอ่ยา่งใกลช้ดิและเปน็กนัเอง
 ยิ่งได้ศึกษา ได้ฟัง ได้เล่นและร้อง ยิ่งพบความทรงคุณค่าของบทเพลงพระราช
นิพนธ์ ที่ฟังเผินๆ แล้วไพเราะ จับใจ ติดหูโดยง่าย แต่เมื่อวิเคราะห์กลับมีความซับซ้อนและ
รายละเอยีดดา้นคอรด์ เมโลดี ้และทำานอง ซึง่นบัเปน็ความทา้ทายและยกระดบัความสามารถ
ของผู้เล่นและร้องได้เป็นอย่างดี เนื่องเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลง
โดยใสท่ำานอง คำารอ้ง และคอรด์ ทีส่ำาหรบันกัดนตรนีกัรอ้งแลว้ถอืเปน็บทเรยีนทีน่ำาไปพฒันา
ตนเองได้ โดยยึดทำานอง คำาร้อง และคอร์ดให้ถูกต้อง แต่ดัดแปลงสไตล์เล่นและร้อง จนใน
หมู่นักดนตรีนักร้องกล่าวกันว่า หากร้องเพลงพระราชนิพนธ์ได้ถูกต้องตามโน้ต เล่นคอร์ดได้
ถูกต้องแม่นยำา ก็สามารถบรรเลงและร้องเพลงอะไรก็ได้ นัยว่าผ่านบททดสอบยากมาแล้ว 
อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้ฝึกร้องและเล่นตามแบบฉบับที่ถูกต้องด้วย ซึ่งในการนี้ 
สำานกัราชเลขาธกิารจึงจัดทำาโครงการบนัทกึเสยีงเพลงพระราชนพินธฉ์บบัถกูตอ้งสมบรูณท์ีส่ดุ
ทั้งเนื้อร้อง ทำานอง คอร์ด เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและอ้างอิงในการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ 
ซึ่งผู้ที่จะขออนุญาตใช้หนังสือ “บทเพลงพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช (พิมพ์ครั้งที่ 3- 2559)” สามารถติดต่อขอสำาเนาได้ที่ห้องสมุดเฉพาะของ
สำานกัราชเลขาธกิาร ทัง้นี ้เพือ่การบนัทกึเสยีงเผยแพรใ่นวงกวา้งเปน็ไปอยา่งถกูตอ้งตามพระ
ราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

* เรยีบเรยีงขอ้มลูจาก “หออคัรศลิปนิ” ถนนเลยีบคลองหา้ ตำาบลคลองหา้ อำาเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 เปิดทำาการวันอังคารถึงอาทิตย์ เวลา 9.30-16.00 น. และ “หอสมุด
ดนตรพีระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่๙” ศนูยร์วบรวมเพลงพระราชนพินธท์กุรปูแบบ 
ทัง้ในลกัษณะของสือ่โทรทศัน ์หนงัสอื เอกสาร และโนต้เพลง เพือ่เผยแพรเ่พลงพระราชนพินธ์
ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนได้เข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 
และเป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการดนตรีสำาหรับการใช้ศึกษาและวิจัยต่อไปในอนาคต ตั้งอยู่ที่
หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เปิด
บริการวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 8.00-16.30 น. และเพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการที่
ใช้อินเตอร์เนต สามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองที่บ้านผ่านทางเว็บไซต์ของหอสมุดฯ คือ 
www.kingramamusic.org/th

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้

ดนตรีเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างพระองค์กับประชาชน

สบายคาร์ รวบรวมรถยนต์มือสองคุณภาพดี จากภัทรลิสซิ่ง

ประสบการณ์มากกว่า 28 ปีในวงการธุรกิจเช่ารถยนต์

ผ่านการใช้งานจากบริษัทชั้นน�า

เช็คประวัติได้ ไมล์แท้ และดูแลตามมาตรฐานผู้ผลิต
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รถจากสบายคาร์ดีอย่างไร?

โทร. 092 5078 744-5

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทก�าหนด *รูปเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น

https://sa-buycar.pl.com




