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ปััจจุบััน MiX Magazine ดำำ�เนนิก�รม�ถึึง 
ปีัท่ี่� 15 ตลอดำระยะเวล�ท่ี่�ผ่่�นม� วงก�ร 
ส่ื่�อสิื่�งพิิมพ์ิต้องพิบักับัปััญห�และอุปัสื่รรค 
ม่ก�รเปัล่�ยนแปัลงอย่่ตลอดำเวล� นิตยสื่�รของ 
เร�ก็ไม่ม่ข้อยกเว้น ในเล่มท่ี่� 177 ท่ี่�ท่ี่�นกำ�ลัง 
อ่�นอย่่ในขณะน่�ก็เช่่นกัน ม่ก�รปัรับัให้เหม�ะสื่ม 
แม้จะด่ำแปัลกต�ไปับั�้ง แต่เร�จะพิย�ย�มที่ำ�
ทุี่กอย่�งให้ด่ำท่ี่�สุื่ดำให้แก่ผ้่่อ่�นเสื่มอ 

หนึ�งในคอลัมน์ท่ี่�เร�ให้คว�มสื่ำ�คัญอย่�งยิ�ง 
ใน MiX Magazine ก็ค่อ The Artist เร�ได้ำ 
สัื่มภ�ษณ์ศิิลปิันแห่งช่�ติรวมถึึงศิิลปัินช่่�อดัำง 
ม�กกว่�ร้อยท่ี่�น หนึ�งในนั�นค่ออ�จ�รย์ ช่่ศัิกดิำ� 
วิษณุคำ�รณ ศิิลปิันใหญ่ม�กฝีีม่อ ผ้่่ม่คว�ม 
เมตต�ให้กับัเร�เป็ันอย่�งม�ก อ่กทัี่�งเป็ันบุัคคล 

ท่ี่�เปีั�ยมไปัดำ้วยคว�มศิรัที่ธ� ต่อสื่ถึ�บัันช่�ติ
ศิ�สื่น� และพิระมห�กษัตริย์เป็ันอย่�งยิ�ง
ด้ำวยคว�มท่ี่�ท่ี่�นเป็ันคนอ�รมณ์ด่ำม่เมตต� 
และเป็ันผ้่่ให้ จึงเป็ันท่ี่�รักของเพ่ิ�อน ๆ จนถึึง 
ผ้่่ท่ี่�ม่โอก�สื่ได้ำสัื่มผั่สื่และร้่จักกับัท่ี่�น 

ถึึงแม้วันน่�ก�ยหย�บัของท่ี่�น ได้ำมล�ยส่ื่ญ 
ไปัแล้วก็ต�ม แต่จิตวิญญ�ณและผ่ลง�น 
อันที่รงคุณค่�ของท่ี่�นก็ยังคงอย่่เป็ันท่ี่�ปัระจักษ์ 
มิได้ำมล�ยส่ื่ญไปัต�มก�ลเวล�แตอ่ย�่งใดำ ด้ำวย
คว�มรักและอ�ลัยต่อท่ี่�น เร�จึงขอเชิ่ดำช่่
ปัระวัติและผ่ลง�นไว้ ณ ท่ี่�น่� 

เหม่อนดัำ�งคำ�ท่ี่�ว่� “Ars longa, Vita 
brevis ศิิลปัะยน่ย�ว ช่่วิตสัื่�น” เป็ันปัระโยค 
ท่ี่�เร�ไดำ้ยินคุ้นห่จ�ก อ�จ�รย์ศิิลป์ั พ่ิระศิร่ 

ท่ี่�นำ�คำ�พ่ิดำของฮิิปัโปัเครต่สื่ แพิที่ย์ช่�วกร่ก 
ม�ใช้่สื่อนล่กศิิษย์ ในภ�ยหลังคำ�น่�ถ่ึกนำ� 
ไปัใช้่เป็ันหนึ�งในคำ�ขวัญปัระจำ�มห�วิที่ย�ลัย
ศิิลปั�กร ท่ี่�ศิิลปันิหล�ยท่ี่�นนำ�ไปัปัฏิิบััติต�ม
เพิร�ะศิิลปัะนั�นอย่่ค่่กับัมนุษย์ม�โดำยตลอดำ
เหม่อนกระจกท่ี่�สื่ะท้ี่อนช่่วิตมนุษย์ในแต่ละ 
ช่่วงเวล� ที่ำ�หน้�ท่ี่�บัอกเล่�เร่�องร�วคว�มร้่สึื่กด่ำ 
เลว สุื่ข ทุี่กข์ หร่อแม้แต่ก�รเปัล่�ยนแปัลง
ที่�งสัื่งคม เป็ันวงจรท่ี่�หมุนไปัเร่�อย ๆ อย่�ง
ไม่ม่ท่ี่�สิื่�นสุื่ดำ 

ช่่วิตคนเร� ม่คว�มเส่ื่�อมในล�ภยศิสื่รรเสื่ริญ 
ไปัต�มวัฏิจักร โดำยสัื่จธรรมสัื่กเพ่ิยงใดำ แต่ศิิลปัะ 
ยังคงย่นย�วเป็ันนิรันดำร์อย่่เสื่มอ  
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LAMBORGHINI

NISSAN MAN VOLVO

AUTO
P.56

BMW VIRTUAL XPO 2021

แลมโบักิน่�ฉลองครบัรอบั 50 ปีั 
Countach เผ่ยโฉมโมเดำลใหม่ LPI 800-4 
เป็ันครั�งแรกของโลกแม้ว่�จะล่วงเลย
ม�กว่� 50 ปีัแล้วก็ต�ม นับัตั�งแต่ก�ร
ปัร�กฏิตัวครั�งแรกของ Lamborghini  
Countachในง�น Geneva International 
Motor Show แต่ด่ำเหม่อนว่�ตำ�น�นท่ี่� 
ไม่เคยหลับัใหลคันน่� ยังคงเป็ันแรง
บัันดำ�ลใจหลักในก�รออกแบับัรถึยนต์
รุ่นใหม่ ๆ  ม�พิร้อมเที่คโนโลยล่่�สุื่ดำด้ำวย
เคร่�องยนต์  V12 ที่ำ�ง�นร่วมกับัระบับั 
ไฮิบัริดำมอเตอร์ไฟฟ้� 48V ณ ง�น 
The Quail: A Motorsports Gathering

นิสื่สัื่น ปัระเที่ศิไที่ยโดำยมร.อิซ�โอะเซคิกุจิ ปัระธ�น นิสื่สัื่น
ปัระเที่ศิไที่ย เปิัดำตัว เที่อร์ร่� ใหม่ รถึยนต์เอสื่ย่ว่สื่ำ�หรับัทุี่กคนใน
ครอบัครัว ท่ี่�ม่จุดำเด่ำนในด้ำ�นคว�มปัลอดำภัย คว�มบัันเทิี่ง และคว�ม
เอนกปัระสื่งค์ท่ี่�ตอบัสื่นองทุี่กก�รใช้่ง�น และพิร้อมท่ี่�จะให้ผ้่่ท่ี่�สื่นใจ 
สื่�ม�รถึที่ดำลองขบััรถึยนต์อเนกปัระสื่งคส์ื่ำ�หรับัครอบัครัว ม่ร�ค�เริ�มต้น 
เพ่ิยง 1,199,000 บั�ที่ เม่�อวันท่ี่� 19 สิื่งห�คมท่ี่�ผ่่�นม�

TOYOTA HILUX REVO GR SPORT

มร.โนริอ�กิ ย�ม�ช่ิตะ กรรมก�รผ้่่จัดำก�รใหญ่ และน�ยสุื่รศัิกดิำ� 
สุื่ที่องวนั รองกรรมก�รผ้่่จดัำก�รใหญบ่ัริษัที่ โตโยต้�มอเตอร ์ปัระเที่ศิไที่ย
จำ�กัดำ เปิัดำตัวโตโยต้�ไฮิลักซ์ร่โว่ GR Sport รถึกระบัะยอดำนยิมสื่�ยพัินธ์ุ
สื่ปัอร์ต ฝีีม่อคนไที่ยกับัก�รเปิัดำตัวครั�งแรกของเอเช่่ยท่ี่�ปัระเที่ศิไที่ย 
ร�ค�เปิัดำตัวอย่่ท่ี่� 889,000 บั�ที่ เท่ี่�นั�น สื่�ม�รถึที่ดำลองขับัได้ำท่ี่� Toyota 
Driving Experience Park บั�งน� (กม.3) เม่�อวันท่ี่� 25 สิื่งห�คม 2564 
ท่ี่�ผ่่�นม�

บ่ัเอ็มดัำบัเบิัลย ่ปัระเที่ศิไที่ย พิร้อม
มอบัเซอร์ไพิรส์ื่ในมหกรรมปัระจำ�ปีั 
BMW Virtual Xpo 2021 ในกิจกรรม 
4Days Flash Offers เริ�มแล้ววันน่�ถึึงวัน
ท่ี่� 29 สิื่งห�คม 2564 กับัก�รไลฟ์ตลอดำส่ื่�
วันซึ�งล่กค้�ท่ี่�จองรถึผ่่�นช่่องที่�ง BMW 
Online Shop และรับัมอบัรถึภ�ยในวัน
ท่ี่� 30 กันย�ยน 2564น่� จะได้ำรับัของ
ขวัญม�กม�ย รวมทัี่�งบััตรกำ�นัลเพ่ิ�อก�ร
เช็่คอินสื่เตเคชั่�นในโรงแรมสุื่ดำหร่ระดัำบั
โลกใจกล�งกรุงเที่พิฯ พิร้อมแพ็ิคเกจท่ี่�
คัดำสื่รรม�ในช่่วงข้อเสื่นอพิิเศิษน่�เท่ี่�นั�น
 ไม่ว่�

จะเป็ัน ดิำ แอที่ธิน่ โฮิเต็ล กรุงเที่พิฯ 
โรงแรมคอนร�ดำ แบังค็อก ล่กค้�ท่ี่�สื่นใจ
 สื่�ม�รถึติดำต่อสื่อบัถึ�มไดำ้ท่ี่� BMW 
Contact Center เบัอร์ 1397

เอ็ม เอ เอ็น ที่รัคแอนด์ำ บััสื่ ปัระเที่ศิไที่ย โดำยคณุจักรพิงษ์ ศิ�นติรตัน์ 
ผ้่่อำ�นวยก�ร เอ็ม เอ เอ็น ที่รัคแอนด์ำ บััสื่ ปัระเที่ศิไที่ยผ้่่นำ�นวัตกรรม
ด้ำ�นย�นยนต์เพ่ิ�อก�รพิ�ณิช่ย์ชั่�นนำ�จ�กปัระเที่ศิเยอรมน่ จัดำโปัรแกรม 
MAN PROFIDRIVE บัริก�รฝึีกอบัรมคนขับัรถึ เพ่ิ�อส่ื่งเสื่ริมทัี่กษะก�ร
ขับัข่�และแนะนำ�เที่คนิคในก�รขับัรถึบัรรทุี่กเอ็ม เอ เอ็นท่ี่�จะช่่วยให้คน
ขับัรถึบัรรทีุ่กสื่�ม�รถึเดำินที่�งขนสื่่งสิื่นค้�ไดำ้อย่�งตรงเวล� ปัลอดำภัย
และคุ้มค่� รวมถึึงเปัน็มิตรต่อสิื่�งแวดำลอ้ม เพิ่�อปัระโยช่น์ส่ื่งสุื่ดำของวงก�ร
ผ้่่ปัระกอบัก�รขนส่ื่งช่่วยปัระหยัดำ และลดำต้นทุี่นให้ผ้่่ปัระกอบัก�รได้ำ
ส่ื่งสุื่ดำ เม่�อวันท่ี่� 24 สิื่งห�คมท่ี่�ผ่่�นม� 

วอลโว่ ค�ร์ ปัระเที่ศิไที่ย โดำยมร.คริสื่ เวลส์ื่ กรรมก�รผ้่่จัดำก�ร บัริษัที่
วอลโว่ ค�ร์ (ปัระเที่ศิไที่ย)นำ�เสื่นอโช่ว์ร่มและศ่ินยบ์ัริก�รรถึยนต์วอลโว่
แบับัครบัวงจรบัน2 ที่ำ�เลใหม่ ได้ำแก่ บัริษัที่ จ่ท่ี่ ออโต้ จำ�กัดำ สื่�ข�พัิที่ย� 
จังหวัดำช่ลบุัร่ และ บัริษัที่ พิระนคร สื่ว่ดิำช่ค�ร์ จำ�กัดำ สื่�ข�ถึนนวิภ�วด่ำ-
รังสิื่ต เพ่ิ�อให้ล่กค้�วอลโว่สื่�ม�รถึเข้�ถึึงศ่ินยบ์ัริก�รบันม�ตรฐ�น Volvo 
Retail Experience (VRE) ได้ำอย่�งสื่ะดำวกสื่บั�ยยิ�งขึ�นโดำยโช่ว์ร่มวอลโว่
ทัี่�งสื่องแห่งใหม่ได้ำรับัก�รออกแบับัตกแตง่ภ�ยใต้แนวคิดำ Volvo Retail 
Experience (VRE) อันเป็ันด่ำไซน์ระดัำบัซิกเนเจอร์ของศ่ินยบ์ัริก�รวอลโว่ 
ทัี่�วโลก เม่�อ 18 สิื่งห�คมท่ี่�ผ่่�นม� 
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LAWSON 108

Robowealth &Schroders โรงแรมปทุมวัน ปริ�นเซส 

SHELL THAILAND COCA COLA

การท่องเที�ยวแห่่งประเทศไทย

คุณคิมิฮิิโกะ ชิ่น�ก�ว่� (ท่ี่� 3 จ�กขว�) กรรมก�รผ้่่จัดำก�ร 
และคุณที่�ค�ฮิิโระ นิชิ่ว�กิ (ท่ี่� 2 จ�กขว�) ผ้่่จัดำก�รทัี่�วไปั 
ฝ่ี�ยปัฏิิบััติก�รบัริษัที่ สื่ห ลอว์สัื่น จำ�กัดำ ร่วมพิิธ่เปิัดำสื่�ข�ใหม่ 
ในสื่ถึ�น่บัริก�รนำ��มัน “สื่�ข�ปัั�มนำ��มันบั�งจ�กวังน้อย กม.71” 
ในพ่ิ�นท่ี่�จังหวัดำพิระนครศิร่อยุธย� ด้ำวยพ่ิ�นท่ี่�ให้บัริก�รขน�ดำ 
116 ต�ร�งเมตรจำ�หน่�ยสิื่นค้�ออริจินัล อ�ทิี่ โอเด้ำง ของที่อดำ 
เบันโตะ เบัเกอร่� และสิื่นค้�อ่�นๆ ม�กม�ย โดำยรองรับัผ้่่ใช้่
บัริก�รเติมนำ��มัน และผ้่่เดิำนที่�งเข้�กรุงเที่พิฯ

คุณปันันท์ี่ ปัระจวบัเหม�ะ ปัระธ�นกรรมก�รบัริษัที่ เช่ลล์แห่ง
ปัระเที่ศิไที่ย จำ�กัดำ เดิำนหน้�ส่ื่งเสื่ริมพิลังของคนรุ่นใหม่ในก�รเป็ัน
ผ้่่นำ�ออกแบับัเม่องแห่งอน�คตและเปัล่�ยนผ่่�นส่่ื่พิลังง�นสื่ะอ�ดำโดำย
ส่ื่งท่ี่ม Global Minds ซึ�งปัระกอบัด้ำวยเย�วช่นไที่ยจ�กหล�กหล�ย
มห�วิที่ย�ลัยเป็ันตัวแที่นเข้�แข่งขัน Imagine the Future Scenarios 
Competition 2020/2021 ซึ�งเป็ันโครงก�รท่ี่�ให้คนรุ่นใหม่จ�กที่ว่ปั 
เอช่่ยแปัซิฟิกและตะวันออกกล�ง นำ�เสื่นอสื่ถึ�นก�รณ์จำ�ลองใน
อน�คต ทัี่�งก�รดำำ�รงช่่วิตและก�รที่ำ�ง�น ในปีัน่�ม่เย�วช่นร่วมแข่งขัน
โดำยท่ี่ม Global Minds ไดำ้สื่ร้�งช่่�อเส่ื่ยงให้ปัระเที่ศิไที่ย คว้�ร�งวัล 
ช่นะเลิศิพิร้อมเงินร�งวัล 4,000 ดำอลล�ร์สิื่งคโปัร์ ด้ำวยแนวคิดำ “Modern 
Dragon vs Blind Falcon” เม่�อวันท่ี่� 26 สิื่งห�คม 2564 ท่ี่�ผ่่�นม�

คุณอิษฎ� เสื่�วรสื่ ผ้่่อำ�นวยก�ร ก�รท่ี่องเท่ี่�ยวแห่งปัระเที่ศิไที่ย (ที่ที่ที่.) 
สื่ำ�นักง�นตร�ดำ ได้ำเล็งเห็นแลนด์ำม�ร์คหนึ�งของจังหวัดำ จึงเกิดำเป็ันไอเด่ำย
และคว�มร่วมม่อกันในครั�งน่�ระหว่�ง ที่ที่ที่. และข�ยหัวเร�ะ เพ่ิ�อฟ้�นฟ่ก�ร
ท่ี่องเท่ี่�ยวต�มกระแสื่ Next Normal และส่ื่งเสื่ริมก�รท่ี่องเท่ี่�ยวในปัระเที่ศิ
โดำยเฉพิ�ะอย่�งยิ�งเม่�อสื่ถึ�นก�รณ์โรคโควิดำ 19 คล่�คล�ย จะช่่วยส่ื่งเสื่ริม
เศิรษฐกิจของปัระเที่ศิได้ำเป็ันอย่�งม�ก ณ เก�ะข�ยหัวเร�ะ จ.ตร�ดำ เม่�อ
วันท่ี่� 25 สิื่งห�คม 2564 ท่ี่�ผ่่�นม�

Robowealth Group จับัม่อ Schroders นำ�เสื่นอปัระสื่บัก�รณ์ก�ร
ลงทุี่นผ่่�นพิอร์ตลงทุี่นระดัำบัโลก ให้นักลงทุี่นไที่ยสื่�ม�รถึเข้�ถึึงพิอร์ต
ก�รลงทุี่นใหม่ นำ�โดำยคุณ ช่ลเดำช่ เขมะรัตน� ปัระธ�นเจ้�หน้�ท่ี่�บัริห�ร
กลุ่มบัริษัที่ โรโบัเวลธ์ คุณอ�ทิี่ตย์ ที่องเจริญ Head of Intermediary 
Business Thailand, Schroders และ Ms. Lily Choh, Singapore 
Country Head, Schroders เพ่ิ�อช่่วยให้นักลงทุี่นสื่�ม�รถึลงทุี่นได้ำอย่�ง
ม่ปัระสิื่ที่ธิภ�พิ และตรงต�มเป้ั�หม�ยก�รลงทุี่นในระยะย�ว โดำยจะพิร้อม
เปิัดำตัวอย่�งเป็ันที่�งก�รภ�ยในไตรม�สื่ 4 ของปีั 2564 น่�

โรงแรมปัทุี่มวัน ปัริ�นเซสื่ ได้ำส่ื่งมอบัอ�ห�รกล่องจำ�นวน 160 กล่อง ให้
ท่ี่มแพิที่ย์ พิย�บั�ล และบุัคล�กรที่�งก�รแพิที่ย์ โรงพิย�บั�ลจุฬ�ลงกรณ์ 
สื่ภ�ก�ช่�ดำไที่ยท่ี่�ปัฏิิบััติง�น ณ ศ่ินย์ก�รค้� เอ็ม บ่ั เค เซ็นเตอร์ โดำยม่คุณ
สื่มพิล ตร่ภพิน�รถึ, กรรมก�รผ้่่จัดำก�รธุรกิจศ่ินยก์�รค้�, บัริษัที่ เอ็ม บ่ั เค 
จำ�กัดำ (มห�ช่น) และคุณอ�ที่ร วน�สัื่นตกุล, กรรมก�รผ้่่จัดำก�ร, บัริษัที่
เอ็ม บ่ั เค โฮิเต็ล แอนด์ำ ทัี่วร์ริซึ�ม จำ�กัดำ เป็ันผ้่่ส่ื่งมอบัอ�ห�รกล่องให้แก่
รองศิ�ตร�จ�รย์ ดำร.วิศิณุ ที่รัพิย์สื่มพิล, รองอธิก�รบัด่ำ ด้ำ�นก�รจัดำก�ร
ที่รัพิย์สิื่นและก�ยภ�พิ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิที่ย�ลัย ในวันเสื่�ร์ท่ี่� 28 และ
วันอ�ทิี่ตย์ท่ี่� 29 สิื่งห�คม ท่ี่�ผ่่�นม�

คุณนันทิี่วัต ธรรมหทัี่ย ผ้่่อำ�นวยก�รองค์กรสัื่มพัินธ์ก�รส่ื่�อสื่�ร และ
คว�มยั�งย่บัริษัที่ โคค�-โคล่� (ปัระเที่ศิไที่ย) จำ�กัดำ ปัระก�ศิปัรับัด่ำไซน์
บัรรจุภัณฑ์์ใหม่ภ�ยใต้แนวคิดำ “Recycle Me” ซึ�งเป็ันก�รใช้่ข้อคว�ม
“โปัรดำร่ไซเคิล” บันบัรรจุภัณฑ์์เพ่ิ�อกระตุ้นเต่อนให้ผ้่่บัริโภคร่วมด้ำวย 
ช่่วยกันในก�รแยกบัรรจุภัณฑ์์ออกจ�กขยะอ่�นๆ และนำ�กลับัม�ร่ไซเคิล
ให้ได้ำม�กท่ี่�สุื่ดำในแคมเปัญ “โค้กช่วนแยก แลกลุ้นโช่คกับั Trash Lucky” 
รณรงค์สื่ร้�งพิฤติกรรมแยกขยะ พิร้อมร่วมม่อกับัอินโดำร�ม� เวนเจอร์สื่ 
มอบัชุ่ดำ PPE ท่ี่�ผ่ลิตจ�กเส้ื่นด้ำ�ย PET ร่ไซเคิลจ�กขวดำ PET ท่ี่�รวบัรวม
ได้ำจ�กแคมเปัญ จำ�นวน 1,500 ชุ่ดำ ให้แก่บุัคล�กรด่ำ�นหน้� เม่�อวันท่ี่� 27 
สิื่งห�คม 2564 ท่ี่�ผ่่�นม�
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BASE ADIDAS

แจค ธอมัสื่ ปัระธ�นบัริห�รของเบัสื่ ฟิตเนสื่ ฉลองครบัรอบั 5 ปีั ท่ี่�
เปิัดำให้บัริก�รในปัระเที่ศิไที่ย ที่�งฟิตเนสื่ไดำ้กว�ดำร�งวัลชั่�นนำ�จ�กทัี่�ง
ในปัระเที่ศิไที่ยและสื่�กล รวมไปัถึึงก�รเปิัดำตัวเที่คโนโลย่ฟิตเนสื่อย่�ง
เบัสื่ไลน์ จ�กก�รเปิัดำสื่�ข�แรกในปีั 2016 เบัสื่ได้ำขย�ยสื่�ข�ท่ี่�สื่องไปัท่ี่�
ใจกล�งสื่�ที่ร เบัสื่ยังได้ำรับัร�งวัล ‘ยมิท่ี่�ด่ำท่ี่�สุื่ดำในเอเช่่ย’ ซึ�งเป็ันก้�วสื่ำ�คัญ
ท่ี่�นำ�ช่่�อเส่ื่ยงของแวดำวงฟิตเนสื่ไที่ยไปัยังเวท่ี่น�น�ช่�ติ สื่ำ�หรับัเบัสื่เร�ยัง
เช่่�อมั�นในอน�คต และคว�มสื่ำ�คัญของภ�พิรวมธรุกิจฟิตเนสื่ พิวกเร�ค�ดำ
ก�รณ์ว่�เร่�องสุื่ขภ�พิจะยังคงได้ำรับัคว�มสื่นใจจ�กล่กค้�เป็ันจำ�นวนม�ก
 เบัสื่ยังคงเช่่�อมั�นในก�รบัริก�รต�มม�ตรก�รสื่�ธ�รณสืุ่ข เม่�อวันท่ี่� 25 
สิื่งห�คม 2564 ท่ี่�ผ่่�นม�

อ�ดำิดำ�สื่เปัิดำตัวรองเที่้�วิ�งตระก่ล ADIZERO ท่ี่�สื่ร้�งขึ�นม�
เพ่ิ�อก�รวิ�งด้ำวยคว�มเร็วส่ื่ง และก�รที่ำ�ล�ยสื่ถิึติในสื่น�มแข่งขัน
ปัระกอบัด้ำวยรองเท้ี่�วิ�ง  ADIZERO ADIOS PRO 2 ,ADIZERO 
BOSTON 10 และ ADIZERO PRIME X ท่ี่�ถ่ึกออกแบับัดำว้ยส่ื่นำ��เงิน
 เพ่ิ�อตอกยำ��วิวัฒน�ก�รของรองเที่้�วิ�งในตระก่ล ADIZERO ท่ี่�ม่
ก�รพัิฒน�ต่อยอดำจ�กเฉดำส่ื่เดิำมเพ่ิ�อแสื่ดำงถึึงพิลังแห่งก�รวิ�ง โดำย
ได้ำแรงบัันดำ�ลใจม�จ�กรองเที่้�วิ�งในรุ่นก่อน ๆ ปัระเดำิมสื่น�ม
แข่งขันพิร้อมกับับัรรดำ�นักวิ�งท่ี่�เร็วท่ี่�สุื่ดำในโลก ตั�งแต่นักวิ�งในระยะ 
5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร ฮิ�ล์ฟม�ร�ธอน และม�ร�ธอนในฤด่ำก�ล
ท่ี่�จะถึึงน่� เม่�อวันท่ี่� 26 สิื่งห�คม 2564 ท่ี่�ผ่่�นม�

JOOX

คุณกฤตธ่ มโนล่หกุล กรรมก�รผ้่่จัดำก�ร บัริษัที่ เที่นเซ็นต์ (ปัระเที่ศิไที่ย) 
จำ�กัดำ และผ้่่บัริห�ร JOOX ปัระเที่ศิไที่ย เดิำนหน้�ร่วมสื่นับัสื่นุนกลุ่มคน
ดำนตร่อย่�งต่อเน่�องผ่่�นก�รผ่นึกคว�มร่วมม่อกับัหล�กหล�ยหน่วยง�น 
จัดำกิจกรรมสื่นับัสื่นุนคนดำนตร่ในทุี่กระดัำบัผ่่�นแคมเปัญหล�กหล�ย ไม่ว่� 
จะเป็ัน JOOX ฟัง From Home, JOOX #SAVEคนดำนตร่ให้ดำนตร่ ช่่วยคน
ดำนตร่, ก�รเปิัดำเวท่ี่ปัระกวดำร้องเพิลงI Love Your Voice และเปิัดำผั่บัทิี่พิย์
ทุี่กค่นวันศุิกร์เพ่ิ�อสื่นับัสื่นนุให้กลุ่มคนดำนตร่ม่ร�ยได้ำ และไดำไ้ลฟ์คอนเสื่ร์ิต 
กับัแฟน ๆ  ให้ห�ยคิดำถึึงรวมถึึงเพ่ิ�อช่่วยเติมคว�มสุื่ข คล�ยเคร่ยดำ คล�ยเหง� 
ให้คนไที่ยทุี่กคน เม่�อวันท่ี่� 27 สิื่งห�คม 2564 ท่ี่�ผ่่�นม�

OPPO RENO6 PRO 5G NIKEASICS

OPPO แบัรนด์ำสื่ม�ร์ที่โฟนชั่�นนำ�ในไที่ย เปิัดำตัว OPPO Reno6 Pro 
5G อย�่งเปัน็ที่�งก�รผ่่�น OPPO Reno6 Pro 5G UNBOX LIVESTREAMING 
มอบัปัระสื่บัก�รณ์คว�มเร็วแรงในระดัำบัแฟล็กชิ่พิ พิร้อมให้คุณสัื่มผั่สื่ 
ทุี่กช่่วงอ�รมณ์คว�มร้่สึื่กด้ำวยภ�พิและวิด่ำโอพิอร์ตเที่รตท่ี่�สื่วยง�มกว่�ใคร 
โดำยจะว�งจำ�หน่�ยบันช่่องที่�งออนไลน์ พิร้อมว�งจำ�หน่�ยอย่�งเป็ัน
ที่�งก�รวันท่ี่� 26 สิื่งห�คมน่� ในร�ค� 22,990 บั�ที่ พิร้อมส่ื่วนลดำส่ื่งสุื่ดำถึึง
 9,000 บั�ที่ และรับัของสื่มน�คุณม่ลค่� 8,000 บั�ที่ ท่ี่�ช่่องที่�งจำ�หน่�ย 
OPPO Official Store บันช่่องที่�ง E-Commerce

คุณปักป้ัอง ตวงที่อง ผ้่่จัดำก�รฝี�่ยก�รตล�ดำ บัริษัที่ ไนก่� (ปัระเที่ศิไที่ย) 
เผ่ยโฉมชุ่ดำแข่งเหย้� สื่โมสื่รฉล�มช่ล ฤด่ำก�ลล่�สุื่ดำ 2021 ม�พิร้อม
นวัตกรรมลวดำล�ย “UV Hologram” ในคอนเซ็ปัต์ “คล่�นเข่�ยวฉล�ม” 
ในสื่่วนของเที่คโนโลย่และนวัตกรรมลำ��หน้�ในชุ่ดำแข่งขันใหม่ปัระจำ�
ฤด่ำก�ลน่�ของท่ี่มฉล�มช่ล อัดำแน่นไปัด้ำวยสุื่ดำยอดำนวัตกรรมใหม่ ๆ  ท่ี่�ลำ��หน้� 
และเปีั�ยมด้ำวยคุณภ�พิ ว�งจำ�หน่�ยอย่�งเป็ันที่�งก�รในร�ค� 1,200 บั�ที่ 
ตั�งแต่วันท่ี่� 27 สิื่งห�คม 2564 เป็ันต้นไปัท่ี่� Chonburi FC Online Store

ASICS (เอสิื่คซ์) ร่วมม่อกับัแบัรนด์ำสื่ตร่ที่แฟชั่�นช่่�อดัำงจ�กปัระเที่ศิ
ญ่�ปุ่ัน “BAPE” เผ่ยโฉมสื่น่กเกอร์ SportStyle ในโมเดำล GEL-1090™ 
นับัว่�เป็ันก�รผ่สื่มผ่สื่�นกันระหว่�งด่ำไซน์ของรองเท้ี่�วิ�ง ASICS ในช่่วง
ยุค 2000s อันแสื่นคล�สื่สื่ิกเข้�กับัแพิที่เที่ิร์นกร�ฟิกสุื่ดำไอคอนิกต�ม
แบับัฉบัับัของ BAPE® ให้กล�ยม�เป็ันสื่น่กเกอร์ไลฟ์สื่ไตล์นอกจ�กน่�
ยงัม่ลวดำล�ยกรงเล็บัเส่ื่อท่ี่�บัริเวณด้ำ�นหน้�และด้ำ�นหลังของว�งจำ�หน่�ย
ในวันท่ี่� 29 สิื่งห�คม น่� ในร�ค� 4,900 บั�ที่ ที่�งออนไลน์ท่ี่� ASICS.
com และ BAPE Thailand



Interview : Passaponge Prerajirarat

MY LIFE

AN ARTIST
ศิลปินผู้้�ยิ่งให่ญ่่

หลายปีก่อน MiX Magazine ได�สััมภาษณ์อาจารย์ ชู้ศักดิ� วิษณุคำารณ
หลังจากมีการพ้ดคุยเพียงไม่นาน เราก็สััมผััสัได�ถึงหัวใจของศิลปินใหญ่ท่านนี� 
ท่ีมีความศรัทธาในสัถาบันชูาติิ ศาสันา และพระมหากษัติริย์ ไทยด�วยใจ 
อันบริสัุทธิ� ท่านสัร�างสัร�างสัรรค์ผัลงานมากมายจนเรียกได�ว่าเป็นจิติกรที ่
วาดภาพพระมหากษัติริย์มากที่สัุด ท่านหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี�ยัง
ถ่ายทอดงานด�านศาสันาในแบบร้�ลึกร้�จริง 

As

อ�จ�รยช่์่ศัิกดิำ� เป็ันศิิลปิันคนแรก ๆ  ท่ี่�เริ�มต้นนำ�ง�นศิิลปัะม�จัดำแสื่ดำงท่ี่�ห้�งสื่รรพิสิื่นค้� เพ่ิ�อให้
เข้�ถึึงผ้่่คนได้ำง่�ยจ�กเดิำมท่ี่�ศิิลปัะมักอย่่แต่ในแกลเลอร่�หร่อพิิพิิธภัณฑ์์ ท่ี่�นเป็ันนักคิดำ นักโฆษณ� 
เป็ันผ้่่ท่ี่�ช่่วยส่ื่งเสื่ริมวงก�รศิิลปัะของปัระเที่ศิไที่ย ฯลฯ หล�ยครั�งท่ี่�เร�ได้ำที่ำ�ง�นร่วมกับัอ�จ�รย์
ช่่ศัิกดิำ�ท่ี่�นม่เป้ั�หม�ยในก�รที่ำ�ง�นด้ำวยคว�มแน่วแน่มั�นคง และยังเป็ันคนอ�รมณ์ด่ำ สื่ร้�ง 
เส่ื่ยงหัวเร�ะให้กับัทุี่กคนท่ี่�อย่่ใกล้เสื่มอ

เป็ันท่ี่�น่�เส่ื่ยดำ�ยเม่�อโรคโควิดำ-19 ระบั�ดำเข้�ส่่ื่ปัระเที่ศิไที่ย ศิิลปัินอย่�งอ�จ�รย์ช่่ศัิกดิำ� 
ได้ำรับัเช่่�อ ไม่สื่�ม�รถึต้�นที่�นคว�มร้�ยแรงของโรคน่�ได้ำ ในวันจันที่ร์ท่ี่� 2 สิื่งห�คม 2564  
เร�จึงศ่ินย์เส่ื่ยบุัคคลท่ี่�ม่คุณ่ปัก�รต่อวงก�รศิิลปัะไที่ยอย่�งไม่ม่วันกลับั MiX Magazine จึงนำ�
บัที่สัื่มภ�ษณ์ท่ี่�ม่เร่�องร�วน่�สื่นใจของอ�จ�รย์ช่่ศัิกดิำ�ม�ให้ช่มกัน
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Interview
ตัวตนของคนเป็นศิลปิน

“ผ่มเริ�มที่ำ�ง�นบัริษัที่โฆษณ� ก็ขยับัไปัเร่�อย ๆ
หล�ยสิื่บัปีัจนท้ี่�ยสุื่ดำเป็ันถึึงกรรมก�รบัริษัที่โฆษณ�
เพิร�ะฝีีม่อล้วน ๆ ไม่ใช่่โช่คช่่วย ไม่ม่สื่ถึ�บัันไหนม� 
รองรับัผ่มเลย ผ่มเริ�มเข้�ส่่ื่วงก�รในกลุ่มของบัริษัที่ 
โอสื่ถึสื่ภ� ต่อม�ผ่มตั�งบัริษัที่ใหม่ท่ี่� คุณสัื่นติ ภิรมย์ภักด่ำ 
เป็ันคนออกเงินทุี่นให้ ก�รที่ำ�ง�นของผ่มยกตัวอย่�งเช่่น 
ก่อนท่ี่�จะออกสื่ินค้�เอ�เบ่ัยร์ม�ใสื่่กระปั๋องไดำ้ ผ่มจะ 
เป็ันคนออกแบับัแพิคเกจจิ�ง ที่ำ�แนวที่�งโฆษณ� แล้วก็
ออกม�เปิัดำบัริษัที่ใหม่อ่ก ที่ำ�อย่่จนกระทัี่�งเป็ันกรรมก�ร
บัริษัที่ในยุคนั�นผ่มเป็ันท่ี่�ต้องก�รของบัริษัที่อ่�น ๆ ม่คน
อย�กได้ำตัวผ่มไปัที่ำ�ง�นโดำยก�รซ่�อตัว เพิร�ะสื่มัยก่อน
เข�จะม่ก�รซ่�อพิวก Creative Director ผ่มก็อย่่ใน
กลุ่มหนึ�งท่ี่�เข�ต้องก�รตัวม�ก

“ผ่มที่ำ�ง�นจนกระทัี่�งเบ่ั�อหน่�ย เพิร�ะมันไม่ได้ำจบั
ท่ี่�เร�คนเด่ำยว ในขณะเด่ำยวกันผ่มเข่ยนร่ปัด้ำวย เพิร�ะ
ผ่มสื่�ม�รถึที่ำ�คนเด่ำยวได้ำหมดำ ไม่ต้องม่ใครม�ยุ่งเลย 
แล้วมันก็ถึึงเวล�แล้วท่ี่�ผ่มจะม�ที่ำ�ง�นอ�ร์ตอย�่งเด่ำยว
เพิร�ะบัริษัที่โฆษณ�น่�เองที่ำ�ให้ผ่มหลงไปัช่่วงหนึ�ง  
มันที่ำ�ให้ผ่มกล�ยเป็ันนักธุรกิจม�กเกินไปั”

ด้ำวยตัวตนท่ี่�แท้ี่จริงเร่ยกร้องให้อย�กเป็ันศิิลปิัน
ม�กกว่�นักธุรกิจ ที่ำ�ให้อ�จ�รยช่์่ศิกัดิำ�ตัดำสิื่นใจล�ออก 
ม�จ�กวงก�รโฆษณ� และตั�งใจอย่�งแน่วแน่ว่�จะที่ำ�ง�น 
ศิิลปัะเพ่ิยงอย่�งเด่ำยวเท่ี่�นั�น โดำยง�นแรกท่ี่�เข�ไดำ้ 
จัดำแสื่ดำงหลังจ�กล�ออกก็ค่อ “เข่ยนอ่สื่�นตำ�น�น 
แผ่่นดิำน” แสื่ดำงท่ี่�อ�ค�รสื่นิธร ตล�ดำหลกัที่รัพิยฯ์ และ
ท่ี่�ซ่คอนสื่แควร์

ง�นท่ี่�เป็ันจุดำเด่ำนของอ�จ�รย์ช่่ศัิกดิำ�ไม่ใช่่เร่�อง 
ของศิิลปัะเชิ่ดำช่่พิระมห�กษัตริย์เพ่ิยงอย่�งเด่ำยว 

ในเร่�องของศิ�สื่น�นั�น ท่ี่�นก็ที่ำ�ไดำอ้ย�่งลกึซึ�ง จ�กก�ร
ค้นห�จุดำเริ�มต้นของตำ�น�นและคว�มเช่่�อ จนในท่ี่�สุื่ดำก็
สื่ร้�งง�นด้ำ�นศิ�สื่น�ออกม�ได้ำอย่�งงดำง�ม 

“ผ่มถ่ึกเชิ่ญให้ไปัเข่ยนภ�พิฝี�ผ่นังท่ี่�วัดำดำ�วดำึง 
ษ�ร�ม บั�งย่�ขัน เพิร�ะคุณหญิงสื่ลวย ปั�ณิกบุัตร ได้ำเห็น 
ผ่ลง�นของผ่ม ก็เลยอย�กให้ผ่มไปัเข่ยนจิตรกรรมฝี�ผ่นัง 
ท่ี่�วัดำ แต่ตอนแรกยอมรับัว่�ยงัไม่เข้�ใจในเร่�องร�วของ
ศิ�สื่น�อย่�งแท้ี่จริง ก็เลยอย�กจะคิดำเอง ศึิกษ�เอง 
ผ่มอ่�นเร่�องร�วของศิ�สื่น� ยิ�งอ่�นยิ�งไม่เช่่�อ ยิ�งข�ดำ
คว�มมั�นใจในพุิที่ธศิ�สื่น� เพิร�ะเร่�องร�วมันล้วนแต่
ไม่น�่เป็ันไปัได้ำ อย�่งมห�ช่นกว่�ยนำ�� 7 วันแล้วไม่ต�ย
 เป็ันไปัไม่ได้ำ หร่อพิระเวสื่สัื่นดำรก็ใจด่ำม�กเกนิไปั ท่ี่�คิดำ
แบับัน่�เพิร�ะช่่วงนั�นเร�เอ�ปััญญ�ในเวล�นั�นม�วัดำ

“พิอได้ำคุยกับัรุ่นพ่ิ�คนหนึ�งเข�บัอกว่� คนหลงที่�ง
ต้องไปัเริ�มต้นท่ี่�ต้นที่�ง ค่อ พิระไตรปัิฎก พิอผ่มไดำ้
อ่�นแลว้มันเหม่อนจิ�กซอว ์ท่ี่�อ่�นตรงน่�จะโยงตรงน่�ได้ำ 
จนหมดำ เลยเกิดำหลงใหลในคัมภ่ร์ อ่�นเสื่ร็จผ่มพิร้อมท่ี่�
จะนั�งเข่ยนภ�พิเลย แลว้มั�นใจว�่เร่�องของพิระพิทุี่ธเจ้�
ทัี่�ง 10 ช่�ตินั�นเป็ันเร่�องจริง ผ่มสื่ร้�งปััญญ�ด้ำวย 
พิระไตรปิัฎก เร�ล่มไปัว่�ตอนแรกเร�เอ�ตัวเองเป็ัน 
ท่ี่�ตั�ง กับัพิระโพิธิสัื่ตว์ ซึ�งม่ภพิช่�ติไม่เหม่อนกัน บั�รม่
สัื่�งสื่มไม่เหม่อนกัน สิื่�งท่ี่�เกิดำขึ�นย่อมไม่เหม่อนกัน

“อย่�งพิระพุิที่ธเจ้�เกิดำม�แล้วเดิำนได้ำเจ็ดำก้�ว แหกต� 
เร�ตั�งแต่แรกเลยหร่อน่� เพิร�ะเร�เอ�ปััญญ�ช่่วงนั�น 
ไปัวัดำ คว�มจริงแล้วพิระพุิที่ธเจ้�ไม่เหม่อนเร� เพิร�ะเร� 
เกิดำเป็ันอะไรม�หล�ยช่�ติกว่�จะเป็ันมนุษย์ได้ำ จึงไม่
สื่�ม�รถึเอ�ปััญญ�ไปัตัดำสิื่นพิระโพิธิสัื่ตว์ได้ำ หลังจ�ก
ผ่มที่ำ�ง�นถึว�ยวัดำเสื่ร็จผ่มเดิำนที่�งไปัอินเด่ำยเลย”

ชีวิตต�องส้�

แที่บัไม่น่�เช่่�อเลยว่�ผ้่่ท่ี่�ม่ฝีีม่อที่�งศิิลปัะอย่�ง
อ�จ�รย์ช่่ศัิกดิำ�นั�น ห�กย้อนกลับัไปัด่ำจุดำเริ�มต้นของ 
ช่่วิตก�รเปัน็ศิิลปิันแล้ว ท่ี่�นไมไ่ด้ำเร่ยนจบัสื่ถึ�บัันหลกั 
ที่�งศิิลปัะของปัระเที่ศิไที่ยเลย แต่ฝีีม่อท่ี่�เกิดำขึ�นนั�น
ม�จ�กก�รเร่ยนร้่ขวนขว�ยด้ำวยตัวเองทัี่�งสิื่�น ช่่วิตจึง 
เหม่อนกับัเร่�องร�วในละคร ท่ี่�ออกจ�กบ้ั�นม�อย่่วัดำ 
ผ่่�นคว�มย�กลำ�บั�กต่�ง ๆ น�น� และสื่ร้�งตัวจน
ปัระสื่บัคว�มสื่ำ�เร็จในช่่วิตด้ำวยคว�มสื่�ม�รถึของตัวเอง 

“ผ่มเป็ันคนหนึ�งท่ี่�ไม่ได้ำเร่ยนจบัศิิลปัะจ�กสื่ถึ�บััน
ใดำเลย ด้ำวยคว�มท่ี่�เร�เป็ันคนบ้ั�นนอก ไม่ม่โอก�สื่  
แม้จะสื่อบัท่ี่�เพิ�ะช่่�งได้ำ แต่มอบัตัวไม่ได้ำเพิร�ะไม่ม่
เงินก็เลยต้องม�เร่ยนด้ำวยตัวเอง ผ่มรักศิิลปัะม�ตั�งแต่ 
จำ�คว�มได้ำ ผ่มร้่ว่�ตัวเองอย�กเข่ยนร่ปัตั�งแต่เด็ำก
ผ่มจบั ปั.4 ตั�งแต่ พิ.ศิ. 2499 ตอนปัระถึมก็เข่ยนร่ปั
และง�นศิิลปัะด้ำ�นอ่�น 

ทุี่กวันน่�ผ่มยังจำ�ได้ำว่�ในภ�คอ่สื่�นสื่มัยนั�นม่ 
หนังตะลุงไปัฉ�ยต�มง�นบัญุ ผ่มไดำไ้ปัด่ำแล้วปัระทัี่บัใจ 
ในคว�มง�ม ก็จำ�ไปัเล่น โดำยเอ�มุ้งท่ี่�ข�ดำของแม่ผ่ม 
ม�ขึงเป็ันผ้่�ข�ว แล้วก็ห�กระดำ�ษท่ี่�แข็ง ๆ หน่อย
เอ�ม�ที่ำ�หนัง แล้วเข่ยนร่ปัพิระลักษณ์พิระร�มเพิ่�อ 
ท่ี่�จะเอ�ไม้หน่บั ผ่มที่ำ�เล่นได้ำจนอ�ยุ 12 ปีั พิอม� 
เล่นง�นวัดำก็ม่คนเอ�เงินให้หนึ�งบั�ที่ เป็ันช่่วงเด่ำยว 
กับัท่ี่�ผ่มช่อบัเข่ยนร่ปัด้ำวย

“จ�กนั�นผ่มหน่ท่ี่�บ้ั�นม�กับัพิระเข้�กรุงเที่พิ พ่ิอแม่
ก็ไม่ร้่ว่�ม�เป็ันเด็ำกวัดำ อย่่ท่ี่�วัดำมักกะสัื่น ผ่มพิย�ย�ม
ห�ท่ี่�เร่ยนหนังส่ื่อซึ�งก็ไม่ได้ำ เพิร�ะไม่ได้ำเอ�ใบัจบัก�ร
ศึิกษ�ติดำตัวม�ด้ำวย ก็เลยม�เร่ยนเอกช่นท่ี่�อ�ช่่วศิิลป์ั 
ม�เร่ยนแบับัไม่ม่ใครส่ื่งเงินช่่วย จึงต้องที่ำ�ง�นส่ื่งตัวเอง 
ม่อย่่ครั�งหนึ�งผ่มต้องจ่�ยค่�เที่อมท่ี่�อ�ช่่วศิิลป์ั 150 
บั�ที่ โรงเร่ยนบัอกว่�ไม่ม่เงินก็เร่ยนไม่ได้ำ ผ่มก็เลย 
ไปัขอคว�มช่่วยเหล่อจ�กเจ้�อ�ว�สื่ ม�นั�งรอท่ี่�น 
ตอนดึำก ๆ  ผ่มก็มุสื่�ว่� พ่ิอส่ื่งเงินม�ไม่ทัี่น โรงเร่ยนจะ 
เอ�ค่�เที่อม แต่คว�มจริงพ่ิอไม่เคยให้เงิน ท่ี่�นเจ้�อ�ว�สื่ 
ก็ให้เงินม�ก็เลยได้ำเร่ยนต่อ

“พิอม่เวล�ว่�งผ่มก็ไปัเป็ันกรรมกร อย่�งอ�ค�ร
โรงพิย�บั�ลจุฬ�ลงกรณ์ ผ่มเป็ันคนแบักหินแบักป่ัน
ได้ำค่�จ้�งวันละ 12 บั�ที่ เพ่ิ�อแลกเอ�เงินม�เร่ยน  
ที่ำ�อย่่ทุี่กเสื่�ร์-อ�ทิี่ตย์ ซึ�งวันอ�ทิี่ตย์ท่ี่�ไม่ได้ำแบักป่ัน  
ผ่มก็ไปัท่ี่�วัดำโพิธิ�เพ่ิ�อเข่ยนภ�พิข�ย สื่องสื่�มร่ปั 30 
บั�ที่ ก็เยอะแล้ว ไม่ใช่่ว่�ได้ำทุี่กอ�ทิี่ตย์นะ แต่ผ่มม่ 
คว�มร้่สึื่กว่�ไม่ได้ำลำ�บั�กอะไร เพิร�ะใจผ่มไม่ได้ำทุี่กข์
ว่�ที่ำ�ไมช่่วิตต้องเป็ันแบับัน่�

“ผ่มออกจ�กบั้�นม�น�นไม่ได้ำส่ื่งข่�วคร�ว จนท่ี่� 
บ้ั�นนึกว่�ต�ยแล้ว เพิร�ะพ่ิอเป็ันคร่แล้วม่ภรรย�
หล�ยคน ซึ�งผ่มเป็ันล่กของภรรย�คนท่ี่� 3 ของพ่ิอ  
พ่ิอจึงม่ภ�ระด่ำแลล่กคนอ่�นหล�ยคน ที่ำ�ให้เร�เหม่อน

ถ่ึกที่อดำทิี่�ง แต่ผ่มคิดำว่�มันเป็ันโช่คช่ะต�ม�กกว่� 
ผ่มไม่เคยคิดำน้อยใจว่�ที่ำ�ไมเร�ต้องเกิดำม�อย่�งน่� 
เพิร�ะผ่มม่คว�มสุื่ขในก�รเข่ยนร่ปัอย่่แล้ว”

เม่�ออ�จ�รย์ช่่ศัิกดิำ�อ�ศัิยอย่่ท่ี่�วัดำม�ช่่วงเวล�หนึ�ง 
ก็ถึึงคร�วต้องเปัล่�ยนแปัลง เดำ็กวัดำแต่ละคนเม่�อ 
โตขึ�นก็ต้องออกไปัต�มวิถ่ึที่�งของตนเอง แต่ตรง 
กันข้�มอ�จ�รย์ช่่ศัิกดิำ�ในสื่มัยเม่�ออ�ยุปีั 17 กล�ย
เป็ันคนเด่ำยวในรุ่นท่ี่�อ�ศัิยอย่่ในวัดำ แต่ยังโช่คด่ำ 
ท่ี่�ได้ำเจอเพิ่�อนเก่�ซึ�งออกจ�กวัดำไปัที่ำ�ง�นก่อนหน้�
และกลับัม�กรุงเที่พิฯ จึงได้ำชั่กช่วนอ�จ�รย์ช่่ศัิกดิำ� 
ออกจ�กวัดำเพ่ิ�อไปัที่ำ�ง�น

“ผ่มไปัที่ำ�ง�นอย่่สุื่พิรรณบุัร่ได้ำสัื่กพัิก ก็กลับัม�
กรุงเที่พิฯ เพิ่�อสื่มัครง�นบัริษัที่โฆษณ� ซึ�งคนท่ี่� 
ม�สื่มัครเข�จบัศิิลปั�กร จบัเพิ�ะช่่�ง แต่ผ่มไม่ได้ำ 
จบัอะไร ก็เอ�ผ่ลง�นไปัให้เข�ด่ำหมดำ จำ�ได้ำว่�ม่ 
เร่�องโจ๊กท่ี่�เป็ันเร่�องจริงก็ค่อ ในใบัสื่มัครเข�จะให้ 
เข่ยนถึึงคว�มสื่�ม�รถึพิิเศิษ เพิ่�อนผ่มเข่ยนไปัว่� 
ข่�จักรย�นปัล่อยสื่องม่อได้ำ แต่ผ่มตอบัไปัว่�สื่�ม�รถึ
เข่ยนร่ปัไดำ้ทุี่กร่ปัแบับั แต่เช่่�อไหมว่�เข�รับัเพ่ิ�อน 
ผ่มด้ำวย เร�ก็ด่ำใจว่�เพ่ิ�อนและเร�ได้ำที่ำ�ง�น ภ�ยหลัง
ผ่มถึ�มว่�ง�นท่ี่�ที่ำ�เป็ันยังไงบ้ั�ง เพ่ิ�อนผ่มตอบัว่�  
เข�ให้ขับัรถึไปัส่ื่งจดำหม�ย (หัวเร�ะ)”
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ท่องดินแดนพุทธประวัติ

“ผ่มเดิำนที่�งไปัอินเด่ำย เพิร�ะอย�กร้่ว่�ม่จริงหร่อ ในเร่�องร�วท่ี่�
กล่�วไว้ในพุิที่ธปัระวัติ ว่�ด้ำวยเร่�องของเม่องต่�ง ๆ อย่�งพิ�ร�ณส่ื่
 แม่นำ��คงค� มฤคที่�ยวัน ท่ี่�ปัระส่ื่ติ ท่ี่�ตรัสื่ร้่ ท่ี่�แสื่ดำงธรรม ปัรินิพิ�น
 อย่่ตรงไหนของอินเด่ำย มันท้ี่�ที่�ยผ่มม�ก ยอมรับัว่�สิื่�งท่ี่�เร�คิดำผิ่ดำ
อ่กว่�เป็ันเที่พิเจ้� ว่�พิระพุิที่ธเจ้�ม่หล�ยร่�งม่ทัี่�งมนุษย์ม่ทัี่�งเที่วดำ�
 พิอไปัเห็นแล้ว เจ้�ช่�ยสิื่ที่ธัตถึะค่อมนุษย์ เป็ันศิ�สื่น�เด่ำยวในโลก
น่�ท่ี่�มนุษย์สื่อนมนุษย์ ไม่ใช่่พิระเจ้�ม�สื่อนมนุษย์ แล้วสื่ถึ�นท่ี่�เหล่�
นั�นก็ม่อย่่จริงจนถึึงทุี่กวันน่� ท่ี่�ปัระส่ื่ติ ตรัสื่ร้่ ปัรินิพิพิ�น วันน่�ไปัด่ำยัง
เหล่อซ�กให้เห็นพิิส่ื่จน์ได้ำ นักโบัร�ณคด่ำยน่ยนัแล้วว่�พิระพิทุี่ธเจ้�ค่อ
บุัรุษในปัระวัติศิ�สื่ตร์โลก ไม่ใช่่พิระเจ้�อย่่ในสื่วรรค์

“ผ่มไปัเข่ยนง�นเก่�ยวกับัศิ�สื่น�ท่ี่�ปัระเที่ศิอนิเด่ำยทัี่�งหมดำ เปัน็คน
เด่ำยวท่ี่�ไปันั�งที่ำ�ปัระวติัศิ�สื่ตรท์ี่�งศิ�สื่น� ไมใ่ช่่ไปันั�งปัฏิิบััติธรรม ผ่ม
เดิำนที่�งไปัอินเด่ำยถึึง 5 ครั�งเพ่ิ�อเอ�ม�ย่นยันให้ช่�วพุิที่ธท่ี่�ม่ภ�พิอัน
เล่อนพิร่� ให้ม่คว�มเข้�ใจว่�พิระพุิที่ธเจ้�เป็ันบุัคคลในปัระวัติศิ�สื่ตร์
โลก ไม่ใช่่ตำ�น�นเหม่อนพิระเจ้�องค์อ่�นๆ

“ศิ�สื่น�กบััศิิลปัะเปัน็ของค่กั่น ศิิลปัะค่อก�รบัันที่กึบัอกเล�่เร่�อง
ร�วเท่ี่�นั�นเอง แต่ศิ�สื่น�ค่อจิตวิญญ�ณของผ้่่คน มันเป็ันเร่�องคว�ม
คิดำ คว�มเช่่�อ คว�มเล่�อมใสื่ศิรัที่ธ� ศิิลปัะเหม่อนเป็ันหลักฐ�นอัน
หนึ�งให้ได้ำถ่ึ�ยที่อดำ แต่ถ้ึ�เร�บัันทึี่กต�มฝี�ผ่นังทัี่�วไปั มันก็เป็ันแค่
ก�รเล่�เร่�องร�วของพิระไตรปิัฎกเท่ี่�นั�น

“ผ่มเล่�เร่�องปัระวัติศิ�สื่ตร์ มันก็ค่อก�รบัันที่ึกเร่�องร�วเหม่อน
กัน แต่ไม่ได้ำบัันทึี่กจ�กพิระไตรปิัฎกท่ี่�มันไกลผ้่่คน แต่บัันทึี่กของผ่ม
เป็ันบัันทึี่กท่ี่�เป็ันปัระวัติศิ�สื่ตร์ ไม่ใช่่ตำ�ร� บั�งท่ี่ผ่มไปัเห็นสื่ถึ�นท่ี่�ท่ี่�
มันเก่�ครำ��ครึ ก็คิดำว่�แล้วจะเข่ยนอย่�งไรให้ม่คนเข�ได้ำด่ำ อันน่�เป็ัน
คว�มท้ี่�ที่�ยอย่�งหนึ�ง ม่ศิิลปิันหล�ยคนนะครับั ม่คนไปัอินเด่ำย แต่
กลับัไปัเข่ยนวัฒนธรรมของอินเด่ำย เร่�องร�วผ้่่คน แต่ไม่ได้ำเข่ยนเร่�อง
ท่ี่�ผ่มเข่ยนน่� จนทุี่กวันน่�ก็เริ�มม่คนเข่ยนต�มผ่มแล้ว”

ด�วยความจงรักภักดี

ถ้ึ�ใครได้ำพิิจ�รณ�ง�นศิิลปัะของอ�จ�รย์ช่่ศิักดิำ�อย่�งถ่ึองแท้ี่จะพิบัว่� 
นอกจ�กจะได้ำเห็นฝีีม่ออันสื่วยสื่ดำงดำง�มแล้ว เร่�องร�วท่ี่�เล่�ออกม�นั�นก็นับั
ว่�เก�ะกมุหัวใจของคนท่ี่�ศิรัที่ธ� ไมว่่�จะเปัน็เร่�องท่ี่�เก่�ยวกับัศิ�สื่น�หร่อพิระ
มห�กษัตริย ์อ�จ�รย์ช่่ศัิกดิำ�พ่ิดำถึึงก�รที่ำ�ง�นของตนเองว่�แท้ี่จริงแล้วทุี่กอย�่ง
ยอ่มม่ต้นแบับัเสื่มอ เพิร�ะฉะนั�นให้เดิำนที่�งต�มต้นแบับัไปัก่อน เม่�อถึึงเวล�
ในจุดำหนึ�งท่ี่�บ่ัมเพิ�ะวิช่�ของตัวเองจนได้ำท่ี่�แล้ว ก็ฉ่กหน่คว�มเป็ันต้นแบับัออก
ม� จนกล�ยเป็ันสื่ไตล์ของตัวเองในท่ี่�สุื่ดำ

“จงที่ำ�ในสิื่�งท่ี่�ปัร�รถึน�เถิึดำ เพิร�ะศิิลปัะมันกว้�งไกล อย่�งเช่่นผ่มเข่ยน
 Portrait องค์พิระเจ้�อย่่หัวรัช่ก�ลท่ี่� 9 ม่คนบัอกว่�กล้�ห�ญอย่�งไรถึึง
เอ�เที่วดำ�ม�ใส่ื่ด้ำวย เพิร�ะง�น Portrait ต้องด่ำจริงจัง เหม่อนฝีรั�งเข่ยนให้
เร�ด่ำ แต่อ�จเร่ยกแบับัน่�ว่�เป็ันอัตลักษณ์ของผ่มก็ได้ำ ผ่มอย�กเข่ยนแบับัน่�
 เพิร�ะแรงปัร�รถึน�ม�จ�กคว�มท่ี่�ว่�ม่เที่วดำ�คุ้มครองพิระเจ้�อย่่หัวตลอดำ
เวล� ผ่มร้่สึื่กได้ำแบับัน่� ก็เลยเข่ยนออกม�ให้เห็น แล้วเที่วดำ�ผ่มก็เข่ยนอย่่แค่
สื่องอย่�งค่อ ศิ�สื่น�กับัพิระมห�กษัตริย์เท่ี่�นั�น คนธรรมดำ�ผ่มเข่ยนร่ปั ผ่ม
ก็ไม่เอ�ม�ใส่ื่
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“ผ่มก็เหม่อนคนไที่ยทัี่�งหล�ยท่ี่�ม่คว�มจงรักภักด่ำ 
ก็คงจะม่คว�มศิรทัี่ธ�เล่�อมใสื่เค�รพิไมแ่ตกต่�งกนั ถ้ึ�
ห�กใครได้ำติดำต�ม ผ่มขอใช้่คำ�ว่� ผ่ลง�นของพิระองค์
 ท่ี่�ที่ำ�ไว้ให้กับัแผ่่นดิำนน่�จะต้องยิ�งกว่�คำ�ว่�จงรักภักด่ำ
หร่อซ�บัซึ�ง มันบัรรย�ยไม่ได้ำ แต่ร้่สึื่กได้ำ สัื่งเกตว่�วัน
ท่ี่�ท่ี่�นออกส่ื่หบััญช่ร ท่ี่�ม่คนร้องไห้ม�กม�ยก็เพิร�ะ
คว�มปีัติ

“ทุี่กวันน่� น่�สื่งสื่�รล่กไที่ยหล�ยไที่ยท่ี่� ไ ม่ ร้่
ปัระวัติศิ�สื่ตร์ของตัวเอง ผ่มให้คำ�นิย�มว่�เหม่อนล่ก
กำ�พิร้�ท่ี่�ไม่ร้่จักท่ี่�ม�ของตระก่ล น่�สื่งสื่�รม�ก มันจึง
เป็ันอย่อ่ย�่งที่กุวันน่� ถ้ึ�ร้่ปัระวติัศิ�สื่ตรข์องเร�แลว้จะ

พิบัว่�น่�ปัระทัี่บัใจม�ก ขอยม่คำ�ของศิิลปิันหล�ยคนท่ี่�
ที่ำ�ง�นศิิลปัะ ศิิลปัะค่ออ�ห�รของจิต และพุิที่ธิปััญญ�
ของมนุษย์ ศิิลปัะไม่ได้ำสื่่งกลิ�นหอมเย้�ยวนเหม่อน
นำ��หอมร�ค�แพิง แต่ศิิลปัะมันให้คุณค่�แก่จิตใจของ
มนุษย์เหม่อนปัระหนึ�งลมห�ยใจท่ี่�บัริสุื่ที่ธิ�

“ผ่มที่ำ�ง�นศิิลปัะเก่�ยวกับัพิระเจ้�แผ่่นดิำนตั�งแต่
 50 ปีัครองร�ช่ย์ของพิระองค์ท่ี่�น ผ่มถ่ึอว่�ช่่วิตของ
ผ่มก่อนท่ี่�จะจ�กโลกน่�ไปั อย�กที่ำ�อย่่สื่องเร่�องค่อหนึ�ง
 เร่�องของศิ�สื่น� สื่องพิระมห�กษัตริย์ ศิ�สื่น�ได้ำที่ำ�
แล้วและจะที่ำ�ต่อไปั พิระมห�กษัตริย์ได้ำที่ำ�แล้วและ
จะที่ำ�อย่�งต่อเน่�องตลอดำไปั”

Did You 
Know

มีงานแสดงภาพของตัวเองอาทิ

อาจารย์ช้ศักดิ�

• นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ ชุด 
“พระเจ�าแผู้น่ดิน”ศลิปะเพ่�อปวงชนชาวไทย 
เม่�อวันที� 1-11 ธันวาคม พ.ศ.2554

• นิทรรศการ “เส�นทางชีวิตจากบ้�านนอก  
ส้บ่้างกอกแห่่งความห่ลัง” เม่�อที� 27 เมษายน
 – 25 พฤษภาคม 2560

• ร่วมกับ้ 100 ศิลปิน รวมดวงใจแสดงความ
จงรักภักดี จัดงาน มห่กรรมศิลปะ “พระทศ 
ธรรมราชา” เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเจ�า 
อย้่ หั่วมห่าวชิราลงกรณ บ้ดินทรเทพย 
วรางก้ร เน่�องในโอกาสมห่ามงคลพระราช
พิธีบ้รมราชาภิเษกในห่ลวงรัชกาลที� 10 
รวบ้รวมผู้ลงานเทดิพระเกยีรตแิละพระบ้รม
สาทิสลักษณ์ กว่า 150 ผู้ลงาน เม่�อวันที� 26 
เมษายน- 26พฤษภาคม พ.ศ. 2562

• อาจารย์ช้ศักดิ�ยังร่วมกับ้บ้ริษัท มิตรมายา 
จำากัด ถ่่ายทอดความจงรักภักดีต่อพระบ้าท 
สมเด็จพระเจ�าอย้่ หั่วรัชกาลที�  9 จัดทำา
ห่นังส่อ “ความภักดีแห่่งศรัทธา” ห่นังส่อที� 
ร�อยเรียงความจงรักภักดีของประชาชน
ชาวไทยที�มีต่อพ่อห่ลวงของแผู้่นดิน โดยมี
ผู้ลงานของอาจารย์ช้ศักดิ� วิษณุคำารณ 99 
ภาพและบ้ทสมัภาษณข์องประชาชนชาวไทย 
99 ท่าน

ติั�งแติ่มีมนุษย์คนแรกเกิดขึ�นบนโลก เร่่องของศิลปะก็เข�ามาเป็นของค่้กัน ตัิ�งแติ่
ดึกดำาบรรพ์ หลายสิั�งหลายอย่างที่มนุษย์ได�สัร�างขึ�นในสัังคม ไม่ว่าจะผ่ัานมาก่ียุคสัมัย
ทั�งความเจริญและความเส่่ัอมของทุกสัรรพสิั�ง หร่อแม�แติ่เร่่องของภายในจิติใจ ล�วนถ้ก
ถ่ายทอดออกมาทางศิลปะในร้ปแบบติ่าง ๆ ทั�งสัิ�น

MiX MAGAZINE ฉบับนี�จึงรวบรวมเอาเร่่องความเป็นมาของศิลปะในแติ่ละยุค
สัมัยทั�งด�านติะวันติกและฝั่ั�งติะวันออกโดยเฉพาะประเทศไทย ที่ผั่านกาลเวลามาจนถึงยุค
ปัจจุบันให�ทุกท่านได�ชูมกัน

จิตวิญญาณงานศิลปะ

The
Art

Spirit



เร่�องร�วของศิิลปัะม่ม�อย่�งย�วน�น ในแต่ละยุค
สื่มัยก็ม่เอกลักษณ์ของตัวเอง เร�จึงคัดำเล่อกศิิลปัะในยุค
สื่ำ�คัญ ๆ  ม�เล่�ให้ฟังเริ�มตั�งแต่ ยุคหิน (ปัระม�ณ 3 หม่�น
ถึึง 1 หม่�นปีั) มนุษย์ม่ก�รว�ดำภ�พิเข่ยนไว้บันผ่นังถึำ�� 
หร่อแม้แต่ ก�รปัั�นร่ปัด้ำวยดิำนเหน่ยว หร่อแกะสื่ลักบัน
กระด่ำกสัื่ตว์ก็นับัเป็ันง�นศิิลปัะเช่่นกัน

ในยุคอ่ยิปัต์ (3,000 ปีั ก่อนคริสื่ต์ศัิกร�ช่ถึึงคริสื่ต์
ศัิกร�ช่ท่ี่� 1,000) ส่ื่วนใหญ่เป็ันง�นภ�พิท่ี่�เข่ยนไว้บันฝี�
ผ่นังสุื่สื่�นและวิห�ร รวมถึึงสื่ถึ�ปััตยกรรมก�รก่อสื่ร้�ง
พ่ิระมิดำ ต�มม�ด้ำวยยุควัฒนธรรมเล่�องช่่�ออย่�งเมโสื่ 
โปัเตเม่ย อ�ณ�จักรน่�ตั�งอย่่ระหว่�งแม่นำ��ไที่กริสื่และ 
ย่เฟรติสื่ หร่อปัระเที่ศิอิรักในปััจจุบััน 

ศิิลปัะกร่ก (750 ปีัก่อน ค.ศิ. - 300 ปีัก่อนค.ศิ.) 
ช่�วกร่กเริ�มม่คว�มเช่่�อเร่�องเที่พิเจ้� แต่ไม่ม่เร่�องคว�ม
เช่่�อหลังคว�มต�ย ง�นท่ี่�แสื่ดำงออกม�จึงเป็ันเที่พิเจ้�

HISTORY OF ART
ศิลปะอยู่คู่กับมนุษย์ทุกยุคสมัย

ความหมายของศิลปะติามพจนานุกรมฉบับราชูบัณฑิิติยสัถานบัญญัติิเอาไว�ว่าศิลปะ 
ค่อ “ฝั่ีม่อ ฝั่ีม่อทางการชู่าง การแสัดงซึ่งอารมณ์ สัะเท่อนใจ ให�ประจักษ์เห็น” โดยศิลปิน 
แต่ิละท่านก็ให�นิยามที่ติ่างกันออกไป แติ่โดยรวมแล�วศิลปะค่อสิั�งท่ีมนุษย์สัร�างขึ�น เพ่่อ
แสัดงออกซึ่งอารมณ์ ความร้�สัึก ปัญญา ความคิดและหร่อ ความงาม 3 ประการ ค่อ  
1. มีความงาม 2. มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน 3. มีความคิดสัร�างสัรรค์

ท่ี่�เหม่อนกับัมนุษย์ปักติ ศิิลปัะโรมัน (202 ปีัก่อน ค.ศิ. 
- 327 ปีัก่อนค.ศิ.) ในยุคน่�ม่คว�มเช่่�อในเร่�องศิ�สื่น�
คริสื่ต์เข้�ม� ดัำงนั�นง�นศิิลปัะส่ื่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นรับัใช้่
ศิ�สื่น�เป็ันหลัก

ยุคเรอเนซองส์ื่ (Renaissance Art) (ศิตวรรษท่ี่�14
-17) หร่อสื่มัยฟ้�นฟ่ศิิลปัวิที่ย� เป็ันยุคหลังสื่งคร�ม 
คร่เสื่ที่ท่ี่�ม่ม�กว่� 300 ปีั เป็ันจุดำเริ�มต้นของวัฒนธรรมยุค
ใหม่ ตั�งแต่เร่�องวิที่ย�ศิ�สื่ตร์ ก�รเม่อง วรรณกรรมศิิลปัะ
ฯลฯ ศิิลปิันช่่�อดัำงท่ี่�อย่่ในยุคน่�อ�ทิี่ เลโอน�ร์โดำ ดำ� วินช่่ 
ผ้่่ว�ดำร่ปัโมน�ลิซ� ไม่เคิลเองเจลโรผ้่่ปัั�นร่ปัปัั�นเดำวิดำ

ศิิลปัะแมนเนอริสื่ม์ (Mannerism) (ค.ศิ. 1520 -  
ค.ศิ.1600) ซึ�งอย่่ในช่่วงเด่ำยวกับัก�รเส่ื่ยช่่วิตของ 
ล�ฟ�เอลง�นศิิลปัะในยุคน่�ค่อนข้�งเป็ันอิสื่ระร่ปัคน 
จะบิัดำผั่นเกินธรรมช่�ติ นำ��หนักของภ�พิท่ี่�เกิดำจ�กแสื่ง
และเง�จะตัดำกันรุนแรง ใช้่ส่ื่สื่ดำใสื่ รุนแรง บัรรย�ก�ศิให้ด่ำ

สื่ดำใสื่สื่ร้�งง�นให้เหม่อนตกอย่่ในฝัีนร้�ย โดำยแสื่ดำงออก
อย่�งกล้�แข็ง รุนแรง เร้�อ�รมณ์ หร่อระบั�ยส่ื่ 
ให้ใสื่คล้�ยแก้วเจ่ยรนัย

ศิิลปัะโรโคโค (Rococo art) (1700-1790) ศิิลปัะ 
ในยุคน่�ได้ำรับัอิที่ธิพิลม�จ�กช่นชั่�นส่ื่งของฝีรั�งเศิสื่สื่ะท้ี่อน
คว�มหร่หร� โอ่อ่� ตกแต่งด้ำวยคว�มวิจิตรงดำง�ม
 ตั�งแต่เร่�องของเที่พินิย�ย คว�มรัก ก�ม�รมณ์เป็ัน
ปัระติม�กรรม ภ�พิเข่ยนหร่อกระจกพิรมแขวนผ่นัง
 ฯลฯ โดำยศิิลปิันในยุคนั�นอ�ทิี่ อังตวน วัตโต (Antoine 
Watteau) บ่ัเช่ร์ (Francoise Boucher) ช่�ร์แดำง (Jean 
Babtiste Simeon Chardin) 

ศิิลปัะบั�โรก (Baroque Art) อย่่ในช่่วงต้นศิิลปัะ
ยุคเฟ้�อฟ่บั�โรกม�จ�กภ�ษ�โปัรตุเกสื่ท่ี่�แปัลว่� ร่ปัร่�ง
ของไข่มุกท่ี่�ม่สัื่ณฐ�นเบ่ั�ยว เป็ันคำ�ท่ี่�ใช้่เร่ยกลักษณะง�น
สื่ถึ�ปััตยกรรม และจิตรกรรมท่ี่�ม่ก�รตกแต่งปัระดัำบั
ปัระดำ� และให้คว�มร้่สึื่กอ่อนไหว ส่ื่วนหนึ�งเน้นเร่�อง
ร�วธรรมช่�ติ ม่ลวดำล�ย คว�มซับัซ้อน ที่ำ�ให้ด่ำฟุ้งเกิน
คว�มพิอด่ำเพ่ิ�อเร่ยกร้องคว�มสื่นใจ ในยุคน่�ม่ศิิลปิันช่่�อ
ดัำงอย่�ง ร่เบันส์ื่ (Peter Paul Rubens) เรมบัร�นด์ำที่
(Rembrandt Van Rijn) เป็ันต้น

ศิิลปัะอิมเพิรสื่ชั่นนิซึม (Impressionism) 1860-1920 
หร่อเร่ยกอ่กอย่�งว่� ลัที่ธิปัระทัี่บัใจ ค่อง�นท่ี่�ผ้่่ถ่ึ�ยที่อดำ
เล่อกเอ�คว�มร้่สึื่กปัระทัี่บัใจในช่่วงเวล�หนึ�งเอ�ม�
ถ่ึ�ยที่อดำเป็ันผ่ลง�น เพิร�ะผ้่่คนคนเริ�มสัื่มผั่สื่ได้ำถึึง 
คว�มง�มในสิื่�งท่ี่�เร่ยบัง่�ย ไม่ต้องเลิศิหร่ม�ก หร่อต้อง 
สื่มบ่ัรณ์แบับันัก อ�จแค่คว�มปัระทัี่บัใจในวิน�ท่ี่ใดำ
วิน�ท่ี่หนึ�งก็ม่คุณค่�ได้ำเหม่อนกัน โดำยม่ศิิลปิันช่่�อดัำงอย่�ง 
วินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent van Gogh) ปัอล โกแก็ง 

(Paul Gauguin) ก�ม่ย์ ปีัซ�โร (Camille Pissarro) 
ศิิลปัะสื่มัยใหม่ (Modern art) ช่่วงงเวล�ระหว่�ง

ปัล�ยคริสื่ต์ศิตวรรษท่ี่� 19 จนถึึงปัระม�ณคริสื่ต์ที่ศิวรรษ 
1970 เป็ันช่่วงท่ี่�โลกกลับัม�สื่งบัหลังจ�กสื่งคร�มโลก
จบัลง ม่ลักษณะสื่ำ�คัญค่อก�รแสื่ดำงทัี่ศินคติท่ี่�ด่ำต่อ 
ทัี่�งอด่ำตและอน�คตม่อิสื่ระที่�งคว�มคิดำ ศิิลปิันยุค
ใหม่ต่�งพิ�กันปัล่กตัวออกจ�กก�รยึดำหลักวิช่�ก�ร
คว�มร้่สึื่กนึกคิดำและคว�มคิดำสื่ร้�งสื่รรค์ อย่�งเต็ม
ปัระสิื่ที่ธิภ�พิ ในยุคน่�ม่ช่่�อดัำงอย่�งปั�โบัล ปีักัสื่โซ 
(Pablo Picasso) ซัลบั�โดำ ดำ�ล่ (Salvador Dalí) 
แจ็กสัื่น พิอลล็อก (Paul Jackson Pollock)

ศิิลปัะร่วมสื่มัย (Contemporary art) หร่อศิิลปัะ
ในยุคปััจจุบััน เป็ันง�นท่ี่�เป็ัน “ปััจจุบััน” เก่�ยวข้องกับั
ระยะเวล�ในก�รสื่ร้�งสื่รรค์ และได้ำแรงบัันดำ�ลใจ 
ม�จ�กคว�มเป็ันโลก�ภิวัตน์ คว�มหล�กหล�ยที่�ง
วัฒนธรรม เที่คโนโลย่ อ�จเป็ันศิิลปัะท่ี่�ไม่จำ�กัดำ 
ร่ปัแบับั ก�ลเวล� แนวที่�ง ก�รยึดำติดำ ฯลฯ ซึ�งสื่�ม�รถึ
ที่ำ�อะไรออกม�ก็ได้ำ อย่่ท่ี่�ว่�สัื่งคมจะยอมรับัศิิลปัะ 
ชิ่�นนั�นม�กน้อยเพ่ิยงใดำในยุคน่�ม่ศิิลปิันช่่�อดัำงม�กม�ย
อ�ทิี่ BANKSY ที่�ก�ชิ่ ม่ร�ก�มิ ฌอง-มิเช่ล บั�สื่เค่ยล

แน่นอนว่�เม่�อเร�ท่ี่�เป็ันคนปักติ เกิดำม�พิร้อมกับั 
ก�ลเวล�ท่ี่�เดิำนหน้�ไปัเร่�อย ๆ ก�รเปัล่�ยนแปัลง
ของโลกได้ำขับัเคล่�อนไปัข้�งหน้�ไม่ว่�จะเป็ันเร่�อง 
ของเที่คโนโลย่ เศิรษฐกิจ สัื่งคม ก�รเม่อง แฟชั่�นรวม
ถึึงเร่�องของศิิลปัะท่ี่�ม่ก�รเปัล่�ยนแปัลงอย่่ตลอดำเวล�
ซึ�งในอน�คตเร�อ�จเห็นศิิลปัะแนวใหม่ท่ี่�เร�ไม่เคย 
พิบัม�ก่อนก็ได้ำ 

• ยุคหิน

• ยุคอียิปต์

• ยุคกรีก

5 ภาพเขียนที�มีราคาแพง
ที�สุดในโลก

อันดับ 5
Number 17A โดย Jackson Pollock

200 ล�านเหรียญสัหรัฐ (6,600 ล�านบาท)

อันดับ 4
Nafea Faa Ipoipo (When Will You Marry?) 

โดย Paul Gauguin 210 ล�านเหรียญสัหรัฐ 
(ประมาณ 6,900 ล�านบาท)

อับดับ 3
The Card Players โดย Paul Cazanne 
250 ล�านเหรียญสัหรัฐ (8,252 ล�านบาท)

อันดับ 2
Interchange โดย Willem de Kooning 
300 ล�านเหรียญสัหรัฐ (9,900 ล�านบาท)

อันดับ 1 
Salvator Mundi โดย Leonardo 
da Vinci 450 ล�านเหรียญสัหรัฐ 

(ประมาณ 14,000 ล�านบาท)

Did You Know

MONA LISA 

วาดโดย ลิโอนาโด ดาวนิช่ีู ปจัจบุนัถก้จัด
แสัดงขึ�นที่พิพิธภัณฑิ์ล้ฟั ในกรุงปารีสั
ประเทศฝั่รั�งเศสั ซึ่งมีราคาที่ประเมิน 
ไม่ได� แติม่ผีั้�ประเมนิไว�ส้ังสัดุถงึ 50,000 
ล�านย้โร (1.74 ล�านล�านบาท)

• ยุคสมัยใหม่
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เร�ขอเริ�มต้นจ�กอ�ณ�จกัรที่ว�รด่ำ (พุิที่ธศิตวรรษท่ี่� 11-16) ยคุน่� 
ได้ำรับัอิที่ธิพิลม�จ�กศิ�สื่น�พุิที่ธ เห็นได้ำจ�กพิระพุิที่ธร่ปัปั�งแสื่ดำง
ธรรมท่ี่�พิระปัฐมเจด่ำย์ สื่ถึ�ปััตยกรรมสื่มัยที่ว�รวด่ำมักก่อด้ำวยอิฐล้วน
ม่พิระพุิที่ธร่ปัดิำนเผ่�และป่ันปัั�น ท่ี่�สื่ำ�คัญค่อเร�จะเห็นสัื่ญลักษณ์
ธรรมจักรม�จ�กยุคน่�

ศิิลปัะศิร่วิชั่ย (พุิที่ธศิตวรรษท่ี่� 13-14) ศ่ินยก์ล�งของอ�ณ�จักรน่�
อย่ท่่ี่�จังหวัดำนครศิร่ธรรมร�ช่ลงไปัถึึงแหลมล�ย ่ซึ�งเป็ันเม่องท่ี่�ค้�ข�ย
จึงได้ำรับัอิที่ธิม�จ�กอนิเด่ำยและจ่น ง�นปัระตมิ�กรรมท่ี่�พิบัมกัเก่�ยวกับั
พุิที่ธศิ�สื่น�ลัที่ธิมห�ย�นนอกจ�กน่�ยงัม่ เที่วร่ปั จ�กศิ�สื่น� พิร�หมณ์
เช่่น พิระวิษณุ และยังม่พิระโพิธิสัื่ตว์ปััที่มปั�ณิ (พิระโพิธิสัื่ตว์อวโล 
กิเตศิวร)อ่กด้ำวย

ศิิลปัะล้�นน�หร่อศิิลปัะเช่่ยงแสื่น (พิุที่ธศิตวรรษท่ี่� 18-23) อย่่
ที่�งแถึบัภ�คเหน่อของไที่ย บั�งสื่ว่นเริ�มม่ก�รนบััถ่ึอพุิที่ธศิ�สื่น�ลทัี่ธิ 
ลังก�วงศ์ิง�นศิิลปัะจึงเก่�ยวข้องกับัศิ�สื่น�อย่�งอุโบัสื่ถึ ก�รสื่ร้�ง 
อ�ค�รม่หลังค�ซ้อนกันหล�ยชั่�นที่อดำลงตำ��แบับัล้�นน� เจด่ำย์ที่�งเหน่อ 

THE ART STORY OF THAI
ก่อกำาเนิดศิลปะไทย

ความจริงแล�วศลิปะของไทยนั�นมีมาอย่างยาวนานไม่แพ�ติะวันติก โดยมเีอกลกัษณ์
เป็นของติัวเอง มีการค�นพบหลักฐานทางประวัติิศาสัติร์มากมาย ในยุคหินมีการ
วาดภาพในผันังถำ�า หร่อแม�แติ่ในยุคอาณาจักรติ่าง ๆ ก็มีงานศิลปะให�เห็นเชู่นกัน 

ความจริงแล�วคนไทยหลายคนมีความสัามารถ สัร�างชู่่อเสัียงให�กับประเทศไทยในระดับโลกหลายท่าน 
ซึ่งถ�านับรวมความเป็นศิลปะยุคใหม่ก็มีอาทิ ดีไซน์เนอร์ ผั้�กำากับ นักร�อง นักแสัดง นักโฆษณา ฯลฯ 
แติ่ถ�าเราพ้ดถึงอาชูีพศิลปินในแนวทางของจิติรกรรม ทำางานประติิมากรรม แสัดงงานขายภาพเพ่่อ
หาเลี�ยงชูีพแล�วนั�น ยังคงติ�องทำางานหนักกันอีกพอสัมควร

จะเร่ยกว่� “ธ�ตุ” สื่ร้�งเพ่ิ�อบัรรจุอัฐิ แบ่ังได้ำ 2 ร่ปัแบับั 
ค่อแบับัที่รงระฆัง และ แบับัปัร�สื่�ที่ ล้�นน�

ในยคุสุื่โขทัี่ย (พุิที่ธศิตวรรษท่ี่� 18-20) นับัว่�รุ่งเร่�อง 
ไม่น้อยเงิน ม่ก�รนับัถ่ึอพุิที่ธศิ�สื่น�ลัที่ธิลังก�วงศ์ิ 
และนับัถ่ึอผ่่บ้ั�นผ่่เม่อง ผ่่บัรรพิบุัรุษ ม่ก�รสื่ร้�งเจด่ำย์
ที่รงกลมแบับัลังก� เจด่ำย์ที่รงระฆังกลม เจด่ำย์ที่รงพุ่ิม
ข้�วบิัณฑ์์ หร่อแม้แต่พิระพุิที่ธร่ปัปั�งล่ล�ศิิลปัะสื่มัย
สุื่โขทัี่ย จัดำว่�เป็ันศิิลปัะท่ี่�งดำง�มท่ี่�สุื่ดำแห่งหนึ�งของไที่ย

ศิิลปัะอยุธย� (พุิที่ธศิตวรรษท่ี่�19-25) ในยุคน่�
ศิ�สื่น�คริสื่ต์เข้�ม�เผ่ยแพิร่อ�รยะธรรม แต่อิที่ธิพิล
วัฒนธรรมเขมรยังม่ม�กกว่� อยุธย�ถ่ึอเป็ันเม่องท่ี่�
รุ่งเร่องม่สิื่�งก่อสื่ร้�งม�กม�ยอ�ที่ิ เจด่ำย์ศิร่สุื่ริโยทัี่ย 
หลวงพ่ิอโต วัดำพินัญเชิ่ง นอกจ�กน่�ในช่่วงตอนปัล�ย
ยังนิยมสื่ร้�งพิระพิุที่ธร่ปัที่รงเคร่�องแบับั ร�ช่�ธิร�ช่
อยุธย� อ่กด้ำวย

ศิิลปัะรัตนโกสิื่นที่ร์ตอนต้น (พุิที่ธศิตวรรษท่ี่�25-
ปััจจุบััน) เปั็นช่่วงเริ�มต้นท่ี่�สื่ร้�งเม่องม่ก�รค้�ข�ยกับั 
ต่�งปัระเที่ศิหล�ยเช่่�อช่�ติ ศิิลปัะในยุคต้นเน้นก�รบ่ัรณะ 
วัดำว�อ�ร�มขึ�นม�ใหม ่อย�่งวัดำพิระศิร่รตันศิ�สื่ดำ�ร�ม, 

วัดำอรุณร�ช่วร�ร�ม ภ�ยหลังม่วัฒนธรรมจ่นเข้�ม� 
อย่�งก�รสื่ร้�งวัดำร�ช่โอรสื่เป็ันต้น สื่ถึ�ปััตยกรรม
รัตนโกสื่นิที่ร์ตอนกล�ง รัช่ก�ลท่ี่� 5 ที่รงสื่ร�้งสิื่�งสื่ำ�คัญ 
พิระท่ี่�นั�งอนันตสื่ม�คม พิระท่ี่�นั�งสื่ำ�คัญในพิระร�ช่วังดุำสิื่ต 
เป็ันต้น ในยุคน่�ม่ศิิลปิันท่ี่�ม่ช่่�อเส่ื่ยงค่อสื่มเดำ็จเจ้�ฟ้�
กรมพิระย�นริศิร�นุวัตติวงศ์ิ ผ้่่ออกแบับัพิระท่ี่�นั�งจักร่
มห�ปัร�สื่�ที่ นอกจ�กน่�ยงัม่ “ขรัวอินโข่ง” ศิิลปันิไที่ย
คนแรกท่ี่�ใช้่เที่คนิคก�รเข่ยนภ�พิฝี�ผ่นังแบับัตะวันตก
 ง�นของท่ี่�นเล่�เร่�องร�วใกล้ตัว เก่�ยวกับัพุิที่ธศิ�สื่น�
วิถ่ึช่่วิต บ้ั�นเร่อน ท่ี่�อย่่อ�ศัิย ซึ�งถ่ึอว่�เป็ันบุัคคลท่ี่�ม่
ฝีีม่อ และเป็ันต้นแบับัในง�นศิิลปัะยุคใหม่ของไที่ย

ศิิลปิันและบัรมคร่ของนักศึิกษ�ศิิลปัะช่�ติไที่ยใน
ยุคแรกค่อ ค่อ คอร์ร�โดำ เฟโรจ่ หร่อ“ศิ�สื่ตร�จ�รย์
ศิิลป์ั พ่ิระศิร่” ท่ี่�นสื่ร้�งคุณ่ปัก�รในที่�งศิิลปัะ
ม�กม�ย ได้ำจัดำสื่ร้�งพิระบัรมร�ช่�นุสื่�วร่ย์พิระมห�
กษัตริย์ไที่ยท่ี่�สื่ำ�คัญ ๆ ไว้หล�ยแห่ง ยังเป็ันผ้่่ก่อตั�ง 
มห�วิที่ย�ลัยศิิลปั�กร และยังได้ำรับัก�รยกย่องให้เป็ัน
ผ้่่เปัล่�ยนแปัลงวงก�รศิิลปัะไที่ย ช่่วยว�งร�กฐ�นให้กับั
ระบับัก�รศึิกษ�ศิิลปัะสื่มัยใหม่อ่กด้ำวย

A WORLD-CLASS
THAI ARTISTS
ศิลปินไทยในเวทีโลก

ต้องยอมรับัว่�ศิิลปิันท่ี่�ที่ำ�ง�นศิิลปัะเพ่ิ�อเล่�ยงช่่พิ
เพ่ิยงอย่�งเด่ำยว ในปัระเที่ศิไที่ยนั�นห�ได้ำน้อยม�ก ส่ื่วน
คนท่ี่�ม่ช่่�อเส่ื่ยงอย่่ระดัำบัเป็ันเศิรษฐ่ยิ�งม่จำ�นวนน้อยลง
ไปัอ่ก สิื่�งเหล่�น่�ม�จ�กหล�ยปััจจัยตั�งแต่โครงสื่ร้�ง
ที่�งสัื่งคมท่ี่�ไม่ได้ำเน้นเร่�องของศิิลปัะม�กนัก เพิร�ะ
อ�ช่่พิศิิลปิันสื่ำ�หรับัคนในยุคก่อนมองว่�ไม่มั�นคง
 จึงเน้นไปัท่ี่�ก�รรับัร�ช่ก�ร หร่อค้�ข�ย คนท่ี่�ที่ำ�ง�น
ศิิลปัะสื่่วนใหญ่จึงต้องม่อ�ช่่พิท่ี่� 2 เช่่นเปั็นอ�จ�รย์
สื่อนควบัค่่กับัที่ำ�ง�นศิิลปัะไปัด้ำวย

เหตุผ่ลต่อม�ค่อเร่�องของอุปัสื่งค์กับัอุปั�ที่�นท่ี่�ไม่
สื่อดำคล้องกัน ปัระเที่ศิไที่ยม่ก�รผ่ลิตนักศึิกษ�ศิิลปัะ
จำ�นวนม�ก แต่กลุ่มล่กค้�ท่ี่�ซ่�อง�นศิิลปัะนั�นจำ�นวน
น้อยเกินไปั อย่่เฉพิ�ะกลุ่มเศิรษฐ่ท่ี่�สื่นใจเท่ี่�นั�น ไม่
สื่�ม�รถึขย�ยออกนอกปัระเที่ศิไที่ยไดำ้ อ�จดำ้วยเร่�อง
ของภ�ษ� หร่อแม้แต่ก�รตล�ดำท่ี่�ไม่ด่ำพิอในระดำับั
สื่�กลด้ำวย

ปัระเที่ศิไที่ยเป็ันปัระเที่ศิท่ี่�ม่พิิพิิธภัณฑ์์ศิิลปัะ
น้อยเกินไปั หร่ออย่่ในท่ี่�ห่�งไกล ผ้่่คนไม่สื่นใจและ
ข�ดำก�รสื่นับัสื่นุนจ�กที่�งภ�ครัฐและเอกช่น และอ่ก
เหตุผ่ลหนึ�งค่อเร่�องของพ่ิ�นฐ�นที่�งด้ำ�นเศิรษฐกิจม่
คว�มเหล่�อมลำ��ม�กเกนิไปั ก�รกระจ�ยคว�มเจรญิตำ��
 ที่ำ�ให้คนส่ื่วนใหญ่ของปัระเที่ศิต้องดิำ�นรนที่ำ�ม�ห�กิน 
ม�กกว่�ก�รเสื่พิง�นศิิลป์ัเพ่ิ�อจรรโลงใจ

แม้จะม่ปััญห�ม�กม�ยอย่�งไรก็แล้วแต่ ศิิลปิัน
ไที่ยบั�งส่ื่วนก็ดิำ�นรนออกไปัที่ำ�ง�นจนม่ช่่�อเส่ื่ยงในต่�ง
ปัระเที่ศิบ้ั�งแล้ว เห็นได้ำจ�กก�รแสื่ดำงง�นหร่อรับัเชิ่ญ
ไปัในง�นสื่ำ�คัญของต่�งปัระเที่ศิ ปััจจุบัันม่เร่�องของ
เที่คโนโลย่ที่�งด้ำ�นออนไลน์ขึ�นม� ศิิลปิันยุคเก่�จึง
ต้องปัรับัตัวกับัก�รแข่งขันของคนรุ่นใหม่ท่ี่�ม่ม�กม�ย
กว่�เดิำม เพิร�ะใคร ๆ  ก็สื่�ม�รถึนำ�ง�นของตัวเองโพิสื่
ส่่ื่สื่�ธ�รณะช่นได้ำเลย แต่เร�หวังว่�วันหนึ�งจะม่ศิิลปิัน
ไที่ยเป็ันท่ี่�ร้่จักสื่ำ�หรับัทุี่กคนบันโลกบ้ั�ง

ชาติชาย ปุยเปีย

 ศิลปินในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์สัังคม
โดยสัอดแทรกประเด็นติ่างๆ ในเชูิงการติั�งคำาถาม
 การประชูดประชูัน เขาโด่งดังจากงานพอร์ทเทรท

ติัวเองในอิริยาบถติ่างๆ ซึ่งงานของเขาได�รับ
ความนิยมจากชูาวติ่างชูาติิเป็นสั่วนใหญ่

ตัวอย่างศิลปินไทย
ที�มีผู้ลระดับ้สากล

Did You Know

มณเฑีียร บุ้ญ่มา

นับได�ว่าเขาเป็นผั้�บุกเบิกศิลปะจัดวาง 
โดยใชู�วัสัดุท�องถิ�น เปิดมิติิใหม่ให�ศิลปะร่วมสัมัย 

ในยุคนั�นจนเป็นศิลปินไทยคนแรก ๆ ที่ได�รับ 
การยอมรับในระดับนานาชูาติิ แติ่น่าเสัียดาย 

เขาเสัียชูีวิติไปเม่่อปีพ.ศ. 2543

นที อุตฤทธิ�

จิติรกรไทยร่วมสัมัยที่มีชู่่อเสัียงระดับโลก
ที่มีผัลงานแสัดงในพิพิธภัณฑิ์หลายแห่ง

ทั�งที่สัิงคโปร์ ลอนดอน เบอร์ลิน โซล ฯลฯ
เป็นบุคคลที่น่าจับติามองคนหนึ่ง
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ศิิลปัะไม่ได้ำอย่่เพ่ิยงแต่ในภ�พิเข่ยนบันผ้่�ใบัหร่อ
ง�นปัระติม�กรรมเที่่�นั�น ง�นอ�ร์ตส่ื่วนใหญ่บันโลก
น่�เข้�ไปัอย่่ในออนไลน์ ม่เว็บัไซด์ำจำ�นวนม�ก ท่ี่�เปิัดำ
โอก�สื่ให้ศิิลปิันหน้�ใหม่เข้�ม�แสื่ดำงฝีีม่อ ม่ก�รข�ย
ไฟล์ดิำจิตอล เปัล่�ยนเป็ันเงินได้ำทัี่นท่ี่ ไม่ต้องแสื่ดำงง�น 
ไม่ต้องรอเปิัดำปัระม่ลภ�พิอ่กต่อไปั 

ในเร่�องน่�เองนอกจ�กศิิลปัะท่ี่�ปัรับัเปัล่�ยนร่ปัแบับั
แล้วศิิลปิันเองก็ต้องปัรับัตัวด้ำวยเช่่นกัน สื่มัยก่อนใคร
อย�กจะเป็ันศิิลปิันต้องใช้่เวล�ฝึีกฝีนจนช่ำ�น�ญหล�ย
ปีั เม่�อเข่ยนง�นแล้วไม่ม่คนเห็นก็ต้องห�สื่ถึ�นท่ี่�จัดำ
แสื่ดำงง�น อ�จตอ้งใช้่เงินทุี่นของตวัเองหร่อขอเงนิจ�ก
ผ้่่สื่นับัสื่นุนในก�รจัดำง�น ถ้ึ�ข�ยภ�พิได้ำก็ถ่ึอว่�โช่คด่ำ 
แต่ถ้ึ�ไม่ได้ำ ก็กล�ยเป็ันศิิลปิันไส้ื่แห้ง ห�กไร้ช่่�อเส่ื่ยง 
ท่ี่�จะดำำ�รงช่่วิตอย่่ในเส้ื่นที่�งศิิลปิันเพ่ิยงอย่�งเด่ำยว

แต่ในปััจจุบัันทุี่กคนม่เวท่ี่เป็ันของตัวเอง สื่�ม�รถึ
แสื่ดำงผ่ลง�นไดำ้ทัี่นท่ี่ในโลกออนไลน์ จ�กศิิลปัะก�ร
ว�ดำภ�พิ ก�รที่ำ�ภ�พิ 3D ภ�พิถ่ึ�ย วรรณกรรม ฯลฯ 
ที่ำ�ได้ำอย�่งง่�ยและรวดำเร็ว แต่เวท่ี่น่�ม่คนลงเล่นจำ�นวน
ม�กม่ก�รแข่งขันส่ื่ง ผ่ลง�นใครท่ี่�โดำดำเด่ำนท่ี่�สุื่ดำจึงช่นะ 
แต่สื่�ม�รถึสื่ร้�งช่่�อเส่ื่ยงและร�ยได้ำท่ี่�ส่ื่งเช่่นกัน

ง�นศิิลปัะในช่่วงเวล�น่�จึงไร้ร่ปัแบับั เป็ันอิสื่ระ
หล�กหล�ย เน่�องจ�กต�มปัระวัติศิ�สื่ตร์แล้ว ศิิลปิันม่
ก�รเร่ยนก�รสื่อนศิิลปัะในยุคต่�ง ๆ  เป็ันต้นแบับัและ
แนวที่�ง จนม�ถึึงตอนน่�แนวที่�งของศิิลปัะปััจจุบััน
จึงม่ก�รผ่สื่มผ่สื่�นเร่�องของดิำจิตอลเข้�ไปัด้ำวยอ่ก 
ที่�งหนึ�ง ทุี่กวันน่�เร�จึงเห็นง�นศิิลปัะม�กม�ยหล�กหล�ย 
ท่ี่�ไม่ได้ำจำ�กัดำว่�เป็ันภ�พิว�ดำในสื่ต่ดิำโอเช่่น ก�รพ่ินส่ื่ 
ในกำ�แพิง ก�รเพ้ินท์ี่ร่�งก�ย ก�รใช้่ไอเด่ำยในก�รสื่ร้�งสื่รรค์ 
ท่ี่�ไม่ม่ขอบัเขตคว�มถ่ึกผิ่ดำ

บั�งท่ี่ในอน�คตเร�ไม่อ�จค�ดำเดำ�ได้ำเลยว่�วงก�ร
จะก้�วไปัดำ้วยแนวที่�งใดำ แต่เท่ี่�ท่ี่�ร้่ค่อศิิลปัะไม่เคย
หยดุำนิ�งอย่่กับัท่ี่�มันพิร้อมจะเปัล่�ยนแปัลงต�มก�ลเวล�
และบัริบัที่ของสัื่งคม ซึ�งเร�ต้องเฝ้ี�ด่ำกันต่อไปั

ART IS LONG
ศิลปะไม่มีวันตาย 

บางครั�งก็เหม่อนว่าโลกหมุนเร็วเกินไป หลับติาติ่่นขึ�นมาไม่กี่ปีเทคโนโลยีก็พัฒนา
ไปไกลเกนิกวา่คนยคุเกา่จะติามทนั ไมเ่ว�นแติ่ในเร่อ่งของศลิปะ ในโลกของดจิติิอล
ได�ทำาลายอาชีูพดั�งเดิมไปมากมาย อาทิกลุ่มของศิลปนิเพลง ซึง่สัมัยก่อนอาจขาย
ทางเทป ซีดี ติอนนี�เปล่ียนมาเป็นไฟัล์ออนไลน์แทน หร่อแม�แติ่วรรณกรรมที่เป็น
หนังส่ัอติอนนี�ถ้กแทนท่ีด�วยอีบุ�คหร่อเว็บไซด์ที่รวบรวมนิยายออนไลน์เอาไว� ไม่
เว�นแม�แติ่การ์ติ้นที่คนซ่�อหนังส่ัออ่านน�อยลง แติ่มันก็ไม่ได�หายไปไหน เพียงแติ่
เปลี่ยนร้ปแบบการนำาเสันอเท่านั�น ผั้�ที่ปรับติัวจึงอย้่รอด

BANKSY
ค่อศิิลปิันลึกลับัช่�วอังกฤษ ม่ผ่ลง�นโดำดำเด่ำน
จำ�นวนม�ก โดำยเฉพิ�ะผ่ลง�น กร�ฟฟิต่� เม่�อวัน
ท่ี่� 6 ต.ค. 2018 เข�ได้ำสื่ร้�งผ่ลง�นท่ี่�กล�ยเป็ัน 
กระแสื่ไปัทัี่�วโลกอ่กครั�งหนึ�งค่อ หลังจ�กภ�พิ-
Girl with Balloon ถ่ึกปัระม่ลออกไปัด้ำวย 
ม่ลค่�ร�ว 1.1 ล้�นปัอนด์ำ (45 ล้�นบั�ที่) เข�ก็ 
กดำปุ่ัมที่ำ�ล�ยมันทัี่นท่ี่ ซึ�งบัังเอิญเคร่�องขัดำข้อง
ที่ำ�ให้ภ�พิเหล่ออย่่ครึ�งหนึ�ง

เม่องแห่่งศิลปะของโลกในยุดปัจจุบ้ัน

ศิลปะในสัมัยก่อนมักได�รับการสันับสันุนเก่�อก้ลจากศาสันาและสัถาบัน
แติ่ปัจจุบันศิลปะอย้่กับเม่องที่มั�งคั�งและรับใชู�ผั้�คนที่เห็นคุณค่า ซึ่งมีเม่องสัำาคัญกับศิลปะอาทิ

1.
กรุงปั�ร่สื่

ปัระเที่ศิฝีรั�งเศิสื่
ม่พิิพิิธภัณฑ์์ช่่�อดัำงอย่�ง

ล่ฟวร์ ม่ภ�พิว�ดำ“ 
Mona Lisa”

ของ Leonardo da Vinci 
 นอกจ�กน่�ยังม่ 

หอศิิลป์ักว่� 1,000 แห่ง 
กระจ�ยอย่่ทัี่�วเม่อง 

อ่กด้ำวย

2.
นิวยอร์ก

ปัระเที่ศิสื่หรัฐอเมริก�
 เพ่ิยงแค่เม่องเด่ำยวก็ม่
พิิพิิธภัณฑ์์ม่เส่ื่ยงระดัำบั 

โลกอย่�ง Metropolitan 
Museum of Art, 
MoMA และ Frank 
Lloyd Wright ยังม่
ย่�น Brookwood’s 
Bushwick ท่ี่�ใครม่
ไอเด่ำยอะไรก็เอ�ม�
แสื่ดำงบันถึนนได้ำเลย

3.
ฟลอเรนซ์

ปัระเที่ศิอิต�ล่
ก�รม�ท่ี่�น่�จะได้ำสัื่มผั่สื่

ศิิลปัะโบัร�ณในยุคฟ้�นฟ่
ศิิลปัวิที่ย� โดำยผ้่่คน

มักม�ซึมซับับัรรย�ก�ศิ
ของสุื่ดำยอดำศิิลปิันอย่�ง 

Michelangelo
รวมทัี่�งช่มง�น
ปัระติม�กรรม

เดำวิดำ ด้ำวยนั�นเอง

5.
โตเก่ยว

ปัระเที่ศิญ่�ปุ่ัน นับัได้ำว่�
เป็ันเม่องท่ี่�รวบัรวมเอ�

ศิิลปัะหล�ยแขนง
เอ�ไว้ โตเก่ยวม่

พิิพิิธภัณฑ์์กระจ�ย
อย่่ต�มท่ี่�ต่�ง ๆ แต่

พิิพิิธภัณฑ์์ท่ี่�ม่ช่่�อเส่ื่ยง
ได้ำแก่โมริซึ�งตั�งอย่่บัน

ชั่�น 53 ของตึกโมริที่�วเวอร์ 
ในย่�นรปัปังหงิ ฮิิลส์ื่

4.
ลอนดำอน

ปัระเที่ศิอังกฤษ
 เป็ันเม่องแห่งศิิลปัะ
ท่ี่�ม่พิิพิิธภัณฑ์์สื่ำ�คัญ
ม�กม�ยโดำยเฉพิ�ะ 

National Gallery ได้ำเก็บั 
รวบัรวมผ่ลง�นชิ่�นสื่ำ�คัญ
ไว้กว่� 2,300 ภ�พิ เช่่น
ภ�พิพิระแม่ม�ร่แห่งภ่ผ่�
 (Virgin of the Rocks) 
ท่ี่�เข่ยนโดำยเลโอน�ร์โดำ

 ดำ� วินช่่

ศิลปะเห่น่อความคาดห่มาย

Did You Know

การสร�างความแปลกให่ม่อาจไม่ ใช่ศิลปะที�ดีที�สุด

ก�รสื่ร้�งสื่รรค์ศิิลปัะแนวใหม่ ๆ  อ�จด่ำน่�สื่นใจ แต่ไม่ใช่่ว่�ศิิลปิันเหล่�นั�นที่ำ�ศิิลปัะด้ำวยคว�ม
แปัลกแล้วจะปัระสื่บัคว�มสื่ำ�เร็จทุี่กคน อ�ทิี่ ก�รใช้่อวัยวะอย่�งนม จ่� หร่อเล่อดำของตัวเอง
ว�ดำภ�พิ ก�รว�ดำภ�พิใต้นำ�� ใช้่ช้่�งว�ดำภ�พิ ฯลฯ เพิร�ะศิิลปัะนั�นนอกจ�กเร่�องของคว�มคิดำ
สื่ร้�งสื่รรค์ท่ี่�แปัลกใหม่ แล้วยังต้องม่หล�ยองค์ปัระกอบัตั�งแต่ช่่�อเส่ื่ยงของศิิลปิันรวมถึึงคุณค่�
และก�รยอมรับัของสัื่งคมด้ำวย

MAURIZIO CATTELAN
เป็ันศิิลปิันช่�วอิต�เล่�ยน ท่ี่�สื่ร้�งผ่ลง�นโลกตะลึงในเที่ศิก�ลศิิลปัะ Art 
Basel หอศิิลป์ัร่วมสื่มัย Perrotin ปีั 2019 เข�สื่ร้�งผ่ลง�นศิิลปัะช่่�อ 
"คอมเมเด่ำยน (Comedian)" ด้ำวยก�รเอ�กล้วยไปัแปัะท่ี่�ผ่นัง แถึมม่ผ้่่
ปัระม่ลไปัด้ำวยเงิน 120,000 เหร่ยญสื่หรัฐ (3,600,000 บั�ที่) 

ฤกษ์ฤทธิ� ตีระวนิช 
ศิิลปิันระดัำบัโลกช่�วไที่ย ในปีั 1990 เข�จัดำแสื่ดำงง�นในหอศิิลป์ั Paula 
Allen นิวยอร์ก แต่แที่นท่ี่�เข�จะนำ�ร่ปัม�แขวนแสื่ดำง แต่กลับัที่ำ�อ�ห�ร
อย่�งผั่ดำไที่ยแจกให้คนท่ี่�เข้�ม�ด่ำง�นกินกันฟร่ ๆ โดำยห�ร้่ไม่ว่�สิื่�งท่ี่�
กินเข้�ไปันั�นค่อง�นศิิลปัะ ภ�ยหลังเข�ตั�งช่่�อผ่ลง�นน่�ว่� Untitled 
(Free) (1992/1995/2007/2011) ซึ�งเป็ันเร่�องท่ี่�แปัลกใหม่ในสื่มัย
นั�นอย่�งม�ก
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นอกเหน่อจ�กก�รที่รงง�นแล้ว ก�รใช้่ช่่วิตด้ำ�นศิิลปิันพิระองค์ท่ี่�น
ก็ที่ำ�ได้ำอย่�งด่ำเย่�ยม สื่ร้�งสื่รรค์ศิิลปัะหล�ยแขนงจนได้ำรับัก�รยกย่องว่�
เป็ันอัครศิิลปิัน

ภาพถ่่ายฝีีพระหัตถ่์

ทุี่กพ่ิ�นท่ี่�ในปัระเที่ศิไที่ย แที่บัไม่ม่ท่ี่�ไหนท่ี่�ในหลวงรัช่ก�ลท่ี่� 9 ไม่เคย
เสื่ด็ำจเย่�ยมเย่ยน สิื่�งหนึ�งท่ี่�พิระองค์ท่ี่�นนำ�ติดำตัวไปัด้ำวยเสื่มอค่อกล้อง
ถ่ึ�ยภ�พิ ในเร่�องก�รถ่ึ�ยภ�พินั�น พิระองค์ที่รงสื่นพิระร�ช่หฤทัี่ยในก�ร
ถ่ึ�ยภ�พิตั�งแต่พิระช่นมพิรรษ� 8 พิรรษ� และที่รงเริ�มถ่ึ�ยภ�พิครั�งแรก
 ๆ จ�กก�รต�มเสื่ด็ำจพิระบั�ที่สื่มเด็ำจพิระปัรเมนที่รมห�อ�นันที่มหิดำล 
พิระอัฐมร�ม�ธิบัดิำนที่ร ไปัที่รงเย่�ยมร�ษฎร ณ สื่ถึ�นท่ี่�ต่�งๆ 

ในหลวง ร.9
อัครศิลปินของไทย

เป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสัมเด็จพระบรมชูนกาธิเบศร มหาภ้มิพลอดุลยเดชูมหาราชู บรมนาถบพิติร หร่อในหลวงรัชูกาลที่ 9
ทรงงานอย่างติ่อเน่่องเพ่่อพสักนิกรชูาวไทยมาติลอดระยะเวลากว่า 70 ปี พระองค์ท่านพัฒนาประเทศในด�านติ่าง ๆ มากมาย 
จาก 4 พันว่าโครงการอันเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะศาสัติร์ของพระราชูา ได�สั่งติ่อแนวคิดให�นำาไปปรับใชู�ในชูีวิติประจำาวันได�จริง 

 หลังจ�กนั�นพิระองค์ท่ี่�นก็สื่นใจในดำ้�นก�รถึ่�ยภ�พิด้ำวยคว�ม
ลึกซึ�ง และให้คว�มสื่ำ�คัญเสื่ม่อนเป็ันอ�ช่่พิ โดำยโปัรดำถ่ึ�ยภ�พิแที่บัทุี่ก
อย�่งท่ี่�อย่ร่อบัตัว ตั�งแต่ภ�พิบุัคคล ภ�พิพิระบัรมวงศ์ิ สื่ถึ�นท่ี่� พิสื่กนิกร
ท่ี่�พิระองค์เสื่ด็ำจเย่�ยม โครงก�รท่ี่�พิระองค์ที่รงดำำ�ริ ฯลฯ อ�จเร่ยกได้ำว่�
แที่บัจะทุี่กช่่วงเวล�ในเหตุก�รณ์สื่ำ�คัญ ๆ 

ด้านดนตรี

ภ�พิท่ี่�เร�เห็นได้ำค่อพิระองค์ที่รงดำนตร่ได้ำแที่บัทุี่กช่นิดำ โดำยเฉพิ�ะ
เคร่�องดำนตร่แนวแจ๊สื่ อ�ทิี่ที่รัมเป็ัต แซกโซโฟน คล�ริเน็ต ก่ต้�ร์ เปีัยโน 
ฯลฯ ในภ�ยหลังม่วงดำนตร่ส่ื่วนพิระองค์ขึ�นม�ค่ออ.สื่. วันศุิกร์ เล่นออก
อ�ก�ศิที่�งสื่ถึ�น่วิที่ยุ อ.สื่. อัมพิรสื่ถึ�น ในทุี่กเย็นวันศุิกร์ ณ พิระท่ี่�นั�ง

อัมพิรสื่ถึ�น พิระร�ช่วังดุำสิื่ต นอกจ�กน่�พิระองค์ยัง
ที่รงพิระร�ช่นพิินธ์คำ�ร้องและที่ำ�นองของบัที่เพิลงม�ก
ถึึง 48 บัที่เพิลง อ�ทิี่ ม�ร์ช่ร�ช่วัลลภ,ใกล้รุ่ง, ย�มเยน็, 
แสื่งเท่ี่ยน, ยิ�มส้่ื่ แสื่ดำงให้เห็นถึึงพิระอัจฉริยภ�พิส่ื่ง
ม�กที่�งด้ำ�นดำนตร่

ด้านจิตรกรรมและประติมากรรม 

ด้ำวยคว�มสื่นพิระร�ช่หฤทัี่ยในเร่�องของศิิลปัะ
ตั�งแต่ครั�งยังที่รงพิระเย�ว์ ในหลวง ร.9 ได้ำฝึีกฝีนก�ร
เข่ยนภ�พิด้ำวยพิระองค์เอง จ�กตำ�ร� ม่เร่�องเล่�ว่�
ห�กพิระท่ี่�นที่รงสื่นพิระร�ช่หฤทัี่ยง�นศิิลปัะของ 
ศิิลปิันท่ี่�นใดำ พิระองค์จะเสื่ด็ำจพิระร�ช่ดำำ�เนินไปัเย่�ยม
ศิิลปิันท่ี่�นนั�น เพ่ิ�อศึิกษ�เที่คนิคและวิธ่ก�รที่ำ�ง�น

โดำยง�นจิตรกรรมของในหลวง ร.9 พิระองค์ท่ี่�น
ที่รงง�นในแนวภ�พิแบับัเหม่อนจริง (Realistic), 
คตินิยมแบับัลัที่ธิเอ็กซ์เพิรสื่ชั่�นนิสื่ต์ (Expressionism) 
และศิิลปัะแบับัน�มธรรม (Abstractionism) โดำยง�น
ท่ี่�พิระองค์ท่ี่�นโปัรดำม�กท่ี่�สุื่ดำค่อก�รว�ดำภ�พิด้ำวยส่ื่
นำ��มันบันผ่่นผ้่�

ในสื่ว่นของง�นปัระตมิ�กรรม พิระองคท์ี่รงที่ำ�ง�น
ในหล�ยร่ปัแบับัทัี่�งก�รปัั�นก�รหล่อและก�รที่ำ�แม่
พิิมพ์ิเอง โดำยง�นท่ี่�นำ�ออกม�แสื่ดำงม่สื่องชิ่�นค่อร่ปัปัั�น
ดิำนนำ��มัน 9 นิ�ว เป็ันผ้่่หญิงเปัล่อยคุกเข่�ลงพ่ิ�นข้�งซ�้ย
 กับัร่ปัปัั�นครึ�งตัวของสื่มเด็ำจพิระน�งเจ้�ฯ พิระบัรม
ร�ช่ิน่น�ถึ ส่ื่ง 12 นิ�ว ทัี่�งหมดำน่�เก็บัรักษ�ไว้ท่ี่� ต้่ 
พิระตำ�หนักจิตรลดำ�รโหฐ�น พิระร�ช่วังดุำสิื่ต

ด้านวรรณศิลป์

แม้จะม่พิระร�ช่กรณ่ยกิจท่ี่�ม�กม�ย แต่เร่�อง
ของคว�มละเอ่ยดำอ่อนด้ำ�นภ�ษ�ในง�นวรรณศิิลป์ั
พิระองค์ท่ี่�นที่รงที่ำ�ได้ำในขั�นส่ื่ง ตั�งแต่ก�รใช้่ภ�ษ�ใน
ง�นวรรณกรรมออกม�เปั็นตัวอักษรอย่�งสื่ละสื่ลวย
 โดำยพิระร�ช่นิพินธ์เล่มแรกค่อพิระร�ช่�นุกิจรัช่ก�ล
ท่ี่� 8 และ เม่�อข้�พิเจ้�จ�กสื่ย�มส่่ื่สื่วิสื่เซอร์แลนด์ำ ใน
ด้ำ�นง�นแปัลเร่�องผ้่่ปิัดำที่องหลังพิระ และ ติโต ส่ื่วน
พิระร�ช่นิพินธ์ท่ี่�ม่ช่่�อเส่ื่ยงก็ค่อพิระมห�ช่นก และเร่�อง
ที่องแดำง เป็ันสื่�รคด่ำเล่�เร่�องที่องแดำงสืุ่นัขที่รงเล่�ยง
 ที่รงพิระร�ช่นิพินธ์เป็ันภ�ษ�ไที่ยและภ�ษ�อังกฤษ
ควบัค่่กันไปัด้ำวย 

32SEPTEMBER 2021 WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH 33 SEPTEMBER 2021WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH 



34SEPTEMBER 2021 WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH 

De

Gawthorne's
ประเทศไทยนั�นมีพ่�นฐานทางเศรษฐกิจมาจากภาคเกษติรกรรม 
เรามีรายได�จากการส่ังออกสิันค�าทางการเกษติร เป็นรายได�หลกั 
ของประเทศ รองลงมาคอ่ภาคการท่องเทีย่วและภาคอุติสัาหกรรม
และแม�ในประเทศอ่่นๆที่พัฒนาแล�วจะมีภาคอุติสัาหกรรมและ
ธุรกิจเป็นหลัก แติ่ก็ยังมีภาคเกษติรกรรมแซมอย้่ด�วยเชู่นกัน H u t

 : Ajiravedh Subarnbhesaj

ภ�คก�รเกษตรถ่ึอเป็ันภ�คส่ื่วนท่ี่�สื่ำ�คัญ แต่สิื่�งท่ี่�เป็ันปััญห�ปัระหล�ดำท่ี่�
ภ�คเกษตรกรรมของในแต่ละปัระเที่ศิพิบัเจอก็ค่อปััญห�ร�ยไดำ้  แม้ว่�คน
เร�จะยังต้องกินต้องบัริโภคสิื่นค้�หร่ออ�ห�รจ�กที่�งภ�คก�รเกษตร แต่
กลไกที่�งก�รตล�ดำนั�นไม่เอ่�อให้ภ�คก�รเกษตรม่ร�ยได้ำท่ี่�เป็ันกอบัเป็ันกำ�เท่ี่�
ท่ี่�ควรจะเป็ันเลย ไม่เว้นแม้แต่ในปัระเที่ศิท่ี่�พัิฒน�แล้วก็ต�ม 

สิื่�งหนึ�งท่ี่�ภ�คเกษตรกรรมหล�ย ๆ ท่ี่�ต้องที่ำ�ค่อก�รปัรับัตัว ซึ�งในตอนน่�
ก�รท่ี่องเท่ี่�ยวเชิ่งอนุรักษ์นั�นได้ำรับัคว�มนิยมม�ก เจ้�ของสื่วนหล�ย ๆ ท่ี่�นั�น 
ปัรับัเปัล่�ยนเร่อกสื่วนไร่น�ให้กล�ยม�เป็ันท่ี่�พัิกแบับัโฮิมสื่เตย์ ให้เข่ยดำผ้่่ม่แกก
ทัี่�งหล�ย ได้ำรับัช่มธรรมช่�ติ ช่มก�รเพิ�ะปัล่กก�รเกษตร พิร้อมทัี่�งโปัรโมชั่�น
ในก�รรับัปัระที่�นผ่ลไม้หร่อผ่ลผ่ลิตในสื่วนนั�น ๆ  อย�่งไม่อั�น (ถ้ึ�สื่วนทุี่เร่ยน
ไหนที่ำ�โฮิมสื่เตย์กินทุี่เร่ยนไม่อั�น แจ้งผ่มม�หน่อยนะครับั)

ในต่�งปัระเที่ศิก็เช่่นกันครับัหล�ยๆภ�คง�นเกษตรกรรม 
ผั่นตัวเองม�ที่ำ�บ้ั�นพัิกแบับัโฮิมสื่เตย์เพ่ิ�อตอบัรับักับัก�รผ่ลักดัำน 
ธุรกิจของตนท่ี่�ม่อย่่เดิำมเข้�ส่่ื่อุตสื่�หกรรมก�รท่ี่องเท่ี่�ยว ซึ�งม่ 
อย่่ท่ี่�หนึ�งครับัท่ี่�ผ่มอย�กให้ท่ี่�นผ้่่อ่�นได้ำรับัช่มเพิร�ะมันน่�สื่นใจ 
ม�กท่ี่เด่ำยว ผ่มคิดำว่�ห�กปัระเที่ศิไที่ยม่อย่�งน่�ได้ำ จะเพิิ�ม 
ม่ลค่�และคว�มน่�สื่นใจในก�รท่ี่องเท่ี่�ยวได้ำม�กท่ี่เด่ำยวโดำยท่ี่�
แห่งน่�ม่ช่่�อว่� Gawthorne’s Hut อย่่ในพ่ิ�นท่ี่�เกษตรกรรม 
Wilgowrah Farmland ในรฐันิวเซ�ธ์เวลส์ื่ปัระเที่ศิออสื่เตรเล่ย 
เป็ันผ่ลง�นออกแบับัของ Wilgowrah, Cameron Anderson 
และ Callander Constructions

สิื่�งท่ี่�เจ�งของง�นออกแบับัน่� ม่อย่่ 2 อย่�งครับั อย่�งแรก 
ค่อผ่ลง�นก�รออกแบับั ถึึงแม้ว่�จะเป็ันผ่ลง�นก�รออกแบับั
แรกเริ�มท่ี่�ม่อย่่แค่หลังเด่ำยวก็ต�ม แต่นักออกแบับัก็สื่�ม�รถึ
จัดำก�รพ่ิ�นท่ี่�จำ�นวนเพ่ิยงแค่ 40 ตร.ม.ให้เต็มไปัด้ำวยสิื่�งอำ�นวย
คว�มสื่ะดำวกครบัครัน พิร้อมทัี่�งร่ปัลักษณ์ท่ี่�แปัลกต� อันเป็ัน
เสื่น่ห์อย่�งหนึ�งท่ี่�เช่่�อเชิ่ญให้นักท่ี่องเท่ี่�ยวทัี่�งหล�ยเข้�ม�พัิก 
ด้ำวยตัวก�รออกแบับัเอง โดำยไม่จำ�เป็ันต้องโฆษณ�ใดำ ๆ  เพิิ�มเติม

อย่�งท่ี่� 2 ครับั ผ่ลง�นออกแบับัชิ่�นน่�หร่อบ้ั�นพิักหลังน่�
 แที่บัจะเร่ยกได้ำว่�เป็ัน Sustainable Design 100 % ซึ�งขอ
อธิบั�ยต่อเน่�องจ�กร่ปัลักษณ์ของก�รออกแบับันะครับัเร�จะ
เห็นได้ำว่� ในส่ื่วนของหลังค�ของบ้ั�นพัิกหร่อกระท่ี่อมแห่ง
น่�นั�น ที่ำ�มุมเฉ่ยง 30 องศิ�และหันหน้�ไปัที่�งทิี่ศิเหน่อ ซึ�ง
นักออกแบับัได้ำคำ�นวณทิี่ศิที่�งของแสื่งแดำดำต�มท่ี่�ตั�งของสิื่�ง
ก่อสื่ร้�งในภ่มิภ�คนั�นๆ และเล็งเห็นว่� มุมองศิ�ท่ี่�ปัร�กฏิน่�เป็ัน

มุมองศิ�ท่ี่�เหม�ะในก�รท่ี่�จะรับัแสื่งแดำดำเข้�ส่่ื่แผ่งโซล่�ร์เซลล์ท่ี่�
ติดำอย่่บันหลังค�ม�กท่ี่�สุื่ดำ เพ่ิ�อท่ี่�เร�จะสื่�ม�รถึจัดำเก็บัพิลังง�น
ไฟฟ้�ได้ำม�กสื่ำ�หรับัก�รใช้่ง�นได้ำตลอดำทัี่�งวัน 

ทัี่�งน่�ยังม่แผ่งควบัคุมและ Electric Bank ท่ี่�ม�จ�กก�รรับั
พิลังง�นจ�กแสื่งแดำดำม�เป็ันพิลังง�นสื่ำ�รองอ่กด้ำวย นอกเหน่อ
จ�กน่�เร�จะสื่ังเกตไดำ้ว่� วัสื่ดุำก่อสื่ร้�งท่ี่�ใช้่ในก�รสื่ร้�งบ้ั�นพิัก
น่�ม�จ�กหล�ย ๆ สิื่�งปัระกอบักัน ซึ�งก็แน่นอนครับั มันม�จ�ก
แผ่่นสัื่งกะส่ื่ และเศิษไม้เหล่อใช้่แล้วของฟ�ร์มทัี่�งสิื่�น ม่เพ่ิยง
ส่ื่วนอุปักรณ์ไฟฟ้�และเคร่�องครัวเคร่�องสุื่ขภัณฑ์์เที่่�นั�นท่ี่�ม�
จ�กก�รจัดำห�ซ่�อต่�ง ๆ เท่ี่�นั�นยังไม่พิอ ท่ี่�กระท่ี่อม Gaw-
thorne’s Hut แห่งน่�ยังม่ระบับักักเก็บันำ��จ�กนำ��ฝีน ซึ�งม่นำ��
ท่ี่�ได้ำจ�กก�รกับัเก็บัไหว้สื่ำ�หรับัใช้่สื่อยจำ�นวนม�กถึึง 40,000 
ลิตร และนำ��ฝีนท่ี่�กักเก็บัไว้ในกรณ่ฉุกเฉินดัำบัเพิลิงอ่กม�กถึึง 
20,000 ลิตร  ซึ�งก็แน่นอนครับั ม�กจนม�กเกินพิอเลยท่ี่เด่ำยว
 ม่สิื่�งอำ�นวยคว�มสื่ะดำวกครบัครัน เป็ันสื่ถึ�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�
เป็ันมิตรกับัสิื่�งแวดำล้อมพิร้อมทิี่วทัี่ศิน์สื่วนฟ�ร์มของปัระเที่ศิ
ออสื่เตรเล่ย เร่ยกได้ำว่�ท่ี่�แห่งน่�จะที่ำ�ให้คุณติดำใจจนไม่อย�ก
จ�กท่ี่�แห่งน่�ไปัเลย 

อย่�งท่ี่�ผ่มบัอกก่อนหน้�น่�ครับั ปัระเที่ศิไที่ยนั�นเร�ม่
ที่รัพิย�กรไมแ่พ้ิปัระเที่ศิใดำ ๆ  ห�กม่ก�รผ่ลักดัำนในเร่�องนโยบั�ย
พิลังง�นที่ดำแที่น พิลังง�นสื่ะอ�ดำหร่อพิลังง�นธรรมช่�ติม�ก 
ยิ�งขึ�น รวมกับัก�รออกแบับัซึ�งสื่ถึ�ปันิกปัระเที่ศิไที่ยเก่งๆ เยอะ
เช่่�อได้ำว่�จะเป็ันก�รยกระดัำบัร�ยได้ำให้กับัผ้่่ปัระกอบัอ�ช่่พิ
เกษตรกรรมได้ำอย่�งม�กท่ี่เด่ำยว 
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 : Ajiravedh Subarnbhesaj

TheLegend

ตำานาน
เหล็กไหล

สิื่�งท่ี่�ต้องที่ำ�ต่อม�ก็ค่อ ก�รจัดำเก็บัข้อม่ลทัี่�งหมดำ 
ว่�มวลสื่�รม�จ�กท่ี่�ไหน เกจิช่่�ออะไร วัดำอะไร ส่ื่งมวลสื่�ร 
ช่นิดำใดำม� ซึ�งในแต่ละท่ี่�นั�นก็จะส่ื่งม�ตั�งแต่เน่�อโลหะ
ที่อง ช่นวนท่ี่�ม�จ�กก�รหลอ่พิระ บั�ตรเก�่ ผ่งพิทุี่ธคุณ
ปัลุกเสื่ก แต่ม่อย่่ท่ี่�หนึ�งจ�ก จว.ตร�ดำ ส่ื่งเป็ันโลหะ 
ช่นิดำหนึ�งม� บัรรจุอย่่ในกล่องพิล�สื่ติกที่รงกลม แถึมม่ 
นำ��ส่ื่นำ��ต�ลอย่่ข้�งในด้ำวย

ในคร�วแรกนั�นผ่มไม่ที่ร�บัหรอกครับัว่� โลหะท่ี่� 
ผ่มเห็นนั�นเป็ันโลหะอะไร คิดำเพ่ิยงแค่ว่�เป็ันโลหะเหล็ก
ธรรมดำ� จนม่ท่ี่มง�นคนหนึ�งพ่ิดำขึ�นม�ว่� “เหล็กไหล” 
เอ�ล่ะสิื่ เกิดำม�เคยแต่ได้ำยินคนเข�พ่ิดำกัน เคยแต่เห็น
แม่เหล็กท่ี่�เข�เอ�ม�ที่ำ�เป็ันเง� ๆ ที่รงล่กหนำ�เล่�ยบั 
ข�ยก้อนละ 10 บั�ที่ แถึวท่ี่�พิระจันที่ร์แล้วบัอกว่�
เป็ันเหล็กไหล แต่ทัี่�งช่่วิตไม่เคยได้ำพิบัเห็นของจริงเลย
สัื่กครั�ง แล้วท่ี่�เห็นน่�เป็ันของจริงหร่อไม่ผ่มไม่อ�จที่ร�บั
ได้ำเลย แต่อย่�งน้อยเหล็กไหลท่ี่�ได้ำม�จะเป็ันของจริง
หร่อไม่ก็ต�ม เร�ก็ได้ำรัม�ด้ำวยคว�มตั�งใจท่ี่�ด่ำ และจำ�นำ�
ไปัหล่อเป็ันพิระพุิที่ธร่ปัท่ี่�สื่ำ�คัญต่อ ๆ ไปั 

 ม่คำ�ถึ�มเกิดำขึ�นม�ในหัวทัี่นท่ี่หลังจ�กกลับัม�
พัิกผ่่อนท่ี่�บ้ั�น โลหะธ�ตทุ่ี่�ม่ช่่�อว่� “เหล็กไหล” ท่ี่�คนเข� 
เล่�ข�นกันนั�นม่อย่่จริงหร่อไม่ ต�มตำ�น�นแต่เดิำมนั�น
กล่�วไว้ว่� เป็ันธ�ตุศัิกดิำ�สิื่ที่ธิ�ช่นิดำหนึ�งต�มคว�มเช่่�อ
ในฝัี�ง South East Asia อุษ�คเนย์ ไม่ใช่่เฉพิ�ะแต่ใน
ไที่ยเท่ี่�นั�น ในปัระเที่ศิข�้งเค่ยงม่ก�รกล่�วถึึงธ�ตุศัิกดิำ�
ศิิที่ธิ�ตัวน่�เอ�ไว้ด้ำวย ซึ�งในปัระเที่ศิม�เลเซ่ยม่ช่่�อเร่ยกว่�
“บ่ัอซ่ร่เละ” ม่หล�กหล�ยส่ื่ และม่ฤที่ธิ�ท่ี่�แตกต่�งกัน
ออกไปั ซึ�งกล่�วกันว่�เหล็กไหลม่ม่ฤที่ธิ�ม�กท่ี่�สุื่ดำนั�น 
ค่อ เหล็กไหลส่ื่ปีักแมลงทัี่บัหร่อเหล็กไหลโกฎิปีั 
ไล่ลงม�เป็ันส่ื่ช่่ปัะข�ว เพิช่รดำำ� ส่ื่ล�ยท้ี่องปัล�ไหล 
และส่ื่ดำำ�ด้ำ�น ท่ี่�เปัร�ะแตกได้ำและไม่ม่ฤที่ธิ�ใดำ ๆ เลย
เอ�จริง ๆ แล้วผ่มเองไม่เคยเห็นองค์จริงเลยสัื่กครั�ง 

เหล็กไหลนั�นม่ตำ�น�นในเร่�องอิที่ธิฤที่ธิ�อย่ม่�กม�ย 
กล่�วกันว่�ใครม่ติดำตัวไว้ จะไม่ม่อะไรที่ำ�อันตร�ยไดำ้ 
จะยิงฟันแที่งยังไงก็ไม่เข้� กระสุื่นลั�นไม่ออก หล�ย ๆ 
เร่�องร�วตำ�น�นกล่�วไปัในทิี่ศิที่�งเด่ำยวกัน แต่สิื่�งหนึ�งท่ี่� 
พ่ิดำตรงกันและได้ำยนิจ�กปั�กพิระสื่งฆ์ชั่�นผ้่่ใหญ่สื่มัยท่ี่� 
ผ่มเองนั�นได้ำบัวช่อย่่ก็ค่อ เหล็กไหลนั�นม่ฤที่ธิ�ในก�รเก็บั 
คว�มร้อนไว้กับัตัว ม่จุดำเด่ำอดำตำ�� ที่ำ�ใหเ้ป็ันเหล็กท่ี่�ไหล
เคล่�อนท่ี่�ได้ำ แต่พ่ิ�นผิ่วของเหล็กไหลเม่�อสัื่มผั่สื่จะให้
คว�มร้่สึื่กเย็น ซึ�งพ้ิองคล้�ยกับัตอนหนึ�งในนวนิย�ย 
“เพิช่รพิระอุม�” ของพินมเท่ี่ยน ท่ี่�เข่ยนถึึงเหล็กไหล
ตอนหนึ�ง ซึ�งกล่�วถึึง รพิินที่ร์ ไพิรวัลย์ ตัวเอกของเร่�อง 
ได้ำพิบัพิระสื่งฆ์ศ่ิลส่ื่งเพ่ิ�อขอด่ำเหล็กไหล และสื่อบัถึ�มว่� 
ม่อ�นภุ�พิเช่่นใดำล�้ง พิระสื่งฆไ์ด้ำใช้่ให้รพิินที่รไ์ปัต้มนำ�� 
ให้เด่ำอดำจัดำ ๆเที่ใส่ื่ถ้ึวยแล้วม�ว�งไว้ตรงหน้� จ�กนั�น 
จึงหยิบัก้อนเหล็กไหลเม็ดำเท่ี่�ปัล�ยนิ�วม่อใส่ื่ลงไปั
ฉับัพิลันนำ��ท่ี่�เด่ำอดำกล�ยเป็ันนำ��เย็นปั�นนำ��ตกต�ม 
บึังธรรมช่�ติในทัี่นท่ี่ 

ตำ�น�นในเร่�องของอิที่ธิฤที่ธิ�นั�นม่ม�กครับั แต่
ตำ�น�นในเร่�องของก�รไดำ้ม�นั�นยิ�งเยอะม�กยิ�งกว่� 
กล่�วกันว่�ก�รได้ำม�หร่อก�รเดิำนที่�งไปันำ�ตัดำเหล็กไหล 

เร่�องราวเริ่มต�นของการเขียนนี้ เกิดขึ้นจากการที�ผู้มเองได�มีส่วน
ในการจัดสร�างพระ ให่�กับ้ห่น่วยงานองค์กรห่นึ�งของรัฐ ทั้งนี้ ในการ
จัดสร�างพระนั้นทางผู้ม และทีมงานจะต�องมีห่น�าที� ในการรวบ้รวม
มวลสารจากทั่วทุกสารทิศของเม่องไทย โดยการส่งตัวแทนไปดำาเนินการ 
ห่ร่อแจ�งห่น่วยงานในพ่้นที�ที� ใกล�เคียงทำาการไปขอมวลสารจากพระเกจิ 
ที�ทรงศีลทรงสมณศักดิ� รวบ้รวมส่งมายังส่วนกลางที�จัดทำา ซึ�งทุกที�นั้น
ก็รวบ้รวมส่งกันมาร่วมในการจัดสร�างอย่างเรียบ้ร�อยดี ออกม�นั�น คนธรรมดำ�ไม่สื่�ม�รถึที่ำ�ได้ำ เน่�องจ�ก 

เหล็กไหลทัี่�งหมดำนั�นจะอย่่ต�มที่�งถึำ��โบัร�ณท่ี่�ม่
ลักษณะเป็ันโพิรงม่หินงอกหินย้อย อ่กทัี่�งม่เที่พิเจ้�
เที่วดำ� เจ้�ป่ั�เจ้�เข� พิญ�น�ค หร่อยักษ์คอยปักปัักษ์ 
รักษ�อย่่ และพิร้อมจะเข้�ที่ำ�ร้�ยผ้่่ท่ี่�เข้�ไปัสัื่มผั่สื่ 
เหล็กไหลทัี่นท่ี่ ห�กคนผ้่่นั�นมิใช่่ผ้่่ท่ี่�อย่่ในศ่ิลในธรรมม่ 
บุัญญ�ธิก�ร หร่อม่วิช่�อ�คมแกรง่กล้� ดัำงนั�นเร่�องร�ว 
ของเหล็กไหลจึงมักจะม่ช่่�อค่่กับัพิระอรหันต์ เกจิ 
อ�จ�รย์ ท่ี่�ม่ช่่�อและศ่ิลส่ื่งม�โดำยตลอดำ เร่�องร�วท่ี่�ม่ 
ก�รพ่ิดำถึึงกันม�กท่ี่�สุื่ดำคงไม่พ้ินเร่�องของ หลวงป่่ัมั�น
หลวงป่่ัเสื่�ว์ และหลวงปั่่ข�วท่ี่�ร่วมธุดำงค์ไปัปัร�บั
เหล็กไหล ท่ี่�ที่ำ�ร้�ยช่�วบ้ั�นจ�กก�รเผ่ลอไปัสัื่มผั่สื่
หร่อเข้�ไปัในถิึ�นท่ี่�อย่่ของเหล็กไหล ในภ่เข�คว�ย
เว่ยงจันที่ร์ ปัระเที่ศิล�ว ซึ�งจ�กเร่�องร�วดำังกล่�วไดำ้
อธิบั�ยเก่�ยวกับักรรมพิิธ่ในก�รจับัเหล็กไหลไว้อย่�ง
ชั่ดำเจนครับั 

เริ�มแรกต้องม่ก�รขออนุญ�ตจ�กเที่พิผ้่่ด่ำแลรักษ�
เส่ื่ยก่อน เม่�อได้ำรับัอนุญ�ตแล้วจึงค่อยที่ำ�พิิธ่ตัดำเอ�
มิฉะนั�นห�กเร�ฝ่ี�ฝ้ีนด้ำวยกำ�ลังหม�ยแย่งชิ่งเอ�โดำย 
พิละก�ร ม่คว�มถ่ึอด่ำในพิระเวที่ย ์ก็อ�จที่ำ�ให้ม่เพิที่ภัย 
ถึึงแก่ช่่วิต หร่อเกิดำคว�มขัดำแย้งในหม่่คณะถึึงขั�นท่ี่�ว่� 
วิบััติได้ำด้ำวยฤที่ธิ�ของเที่พิผ้่่รักษ�เหล็กไหลนั�นเอง จ�กนั�น 
ให้นำ�เอ�นำ��ผึ่�งไปัช่โลมฉ�บับัริเวณท่ี่�ม่ต�ของเหล็กไหล 
โผ่ล่ออกม� แล้วใช้่เท่ี่ยนไฟลนเหล็กไหลถึึงจะย่ดำออกม� 
กินนำ��ผึ่�งไปัพิร้อมกับัเล่นไฟด้ำวย แล้วก็ลนไฟไปัเร่�อย ๆ  
จนกระทัี่�งทัี่�งเหล็กไหลย่ดำออกม�จนกระทัี่�งบั�งเที่่� 
เส้ื่นด้ำ�ยถึึงจะตัดำข�ดำ ก�รตัดำนั�นบ้ั�งก็ว่�ใช้่ด้ำ�ยสื่�ยสิื่ญจน์ 
หร่อ ใบัไผ่่บ้ั�ง ก็แล้วแต่ตำ�น�นฝัี�งไหน หร่อ แนวพิิธ่
ของใคร 

ด้ำวยคว�มท่ี่�ม่เร่�องเล่�ออกม�เป็ันจำ�นวนม�ก อ่กทัี่�ง 
เป็ันเร่�องล่�ลับัท่ี่�มักม่เร่�องของบุัคคลท่ี่�คนส่ื่วนใหญ่
นับัถ่ึอเข้�ไปัเก่�ยวข้อง ที่ำ�ให้เหล็กไหลนั�นกล�ยเป็ัน 
ท่ี่�ต้องก�รอย่�งม�ก ซึ�งไม่ใช่่คว�มต้องก�รจะครอบัครอง 
เส่ื่ยท่ี่เด่ำยว แต่เป็ันคว�มอย�กร้่อย�กเห็นถึึงโลหะธ�ตุท่ี่�
ม่ช่่วิตดัำงกล่�วว่�ม่อย่จ่ริงหร่อไม่ จนหล�ย ๆ  คนตกเป็ัน 
เหย่�อของมิจฉ�ช่่พิ โดำนหลอกให้เช่่�บ่ัช่� เส่ื่ยเงินเส่ื่ยที่อง 
ม�ตลอดำ ตั�งแต่อด่ำตจนถึึงปััจจุบััน 

ม่หล�ยคลิปัว่ด่ำโอท่ี่�ปัร�กฎก�รตัดำเหล็กไหลให้เห็น 
เผ่ยแพิร่ออกม�ม�กม�ยครับั แต่เร่�องร�วก�รตัดำเหล็กไหล 
นั�นห�กที่ำ�ได้ำง่�ย ๆ อย่�งในคลิปัดัำงกล่�ว ทุี่กคนคงม่
เหล็กไหลครอบัครอง และเหล็กไหลคงไม่ใช่่ตำ�น�นอ่ก
ต่อไปัแล้ว ซึ�งจ�กคลิปัว่ด่ำโอท่ี่�ปัร�กฎสื่�ม�รถึพิิส่ื่จน์ได้ำ
ด้ำวยวิที่ย�ศิ�สื่ตร์ได้ำง่�ย ๆ  ครับั มิจฉ�ช่่พิส่ื่วนใหญ่นั�น

จะใช้่สิื่�งท่ี่�เร่ยกว่� Magnetic Putty หร่อดิำนนำ��มัน 
แม่เหล็กย้อมส่ื่เป็ันส่ื่เที่�หร่อส่ื่ดำำ� นำ�ไปัปัั�นและแปัะ 
ต�มโพิรงหินงอกหินย้อยต่�ง ๆ  ท่ี่�กล่�วอ้�งว่�ม่เหล็กไหล 
ปัร�กฎ ซึ�งเป็ันก�รเตร่ยมก�รเอ�ไว้ก่อนล่วงหน้� 
จ�กนั�นหลอกคนให้ไปัที่ำ�พิิธ่ ที่ำ�ท่ี่เป็ันที่�นำ��ผึ่�งจุดำไฟ 

แต่แท้ี่จริงแล้วใช้่แม่เหล็กเป็ันตัวนำ� ให้ดิำนนำ��มัน
แม่เหล็กย่ดำออกขึ�นลงซ้�ยขว�ต�มท่ี่�ทิี่ศิที่�งท่ี่�กำ�หนดำ
เหม่อนเป็ันสิื่�งม่ช่่วิต ซึ�งเม่�อย่ดำถึึงขั�นบั�งเป็ันเส้ื่นก็ 
ร่บัตัดำ จ�กนั�นก็เอ�ก้อนดิำนนำ��มันแม่เหล็กนั�น สื่ลับัเปัล่�ยน 
เป็ันก้อนโลหะก้อนอ่�นท่ี่�เตร่ยมม�แล้วหลอกข�ยใน
ท่ี่�สุื่ดำ ซึ�งจ�กตรงน่�ไม่เช่่�อผ่มไม่เป็ันไร แต่ให้นึกไว้เสื่มอ
ดัำงเช่่นตำ�น�นท่ี่�กล่�วครับัว่� “คนธรรมดำ�ไม่สื่�ม�รถึ
ที่ำ�ได้ำผ้่่ท่ี่�อย่่ในศ่ิลในธรรม ม่บุัญญ�ธิก�ร หร่อม่วิช่�
อ�คมแกร่งกล้�” เท่ี่�นั�น ห�กเกินกว่�น่�และคนท่ี่�
ชั่กช่วนท่ี่�นไม่ตรงกับัท่ี่�ผ่มกล่�วไว้ พึิงระลึกไว้เสื่มอ
ครับัว่�ไม่ใช่่เร่�องจริงอย่�งแน่นอน เพ่ิ�อป้ัองกันก�ร
ถ่ึกหลอกครับั 

ผ่มขอยำ��อ่กครั�งครับัว่�ตัวผ่มเองนั�น ไม่เคยม่โอก�สื่
ได้ำเห็นเหล็กไหลตัวจริงเลยสัื่กครั�ง แม้ว่�ตัวเองคลุกคล่ 
อย่่ในแวดำวงพิระเคร่�องพิระบ่ัช่�ไที่ย เคร่�องร�งของขลัง 
ม่อ�ยุอ�น�มไม่ใช่่น้อย ๆ  ก็ยังไม่เคยพิบัเคยเห็น ม่ครั�งหนึ�ง 
เคยได้ำยินเส่ื่ยงล่อเส่ื่ยงเล่�อ้�งว่� สื่มเดำ็จพุิฒ�จ�รย์
เก่�ยว วัดำสื่ระเกศิ ได้ำม่ไว้ในครอบัครองอย่่ อย�กจะม่ 
โอก�สื่ไปักร�บัที่่�นสัื่กครั�งและขอช่มให้เป็ันบุัญต� 
แต่ก็ไม่ม่โอก�สื่ได้ำเข้�ถึึงสื่มเด็ำจท่ี่�นเส่ื่ยท่ี่ ด้ำวยทัี่�งที่�ง
สื่มเดำ็จท่ี่�นนั�นติดำกิจที่�งสื่งฆ์และกิจนิมนต์บ่ัอยครั�ง 
ที่�งเร�เองก็ม่ง�นรัดำตัวแน่นม�โดำยตลอดำ จนสื่มเดำ็จ
ท่ี่�นไดำอ้�พิ�ธและไดำม้รณภ�พิไปัดำว้ยโรคปััจจุบััน และ
ไม่ม่ใครกล่�วถึึงเหล็กไหลท่ี่�ท่ี่�นครอบัครองอ่ก โอก�สื่
ดัำงกล่�วของผ่มจึงได้ำหมดำไปั เหล่อไว้เป็ันเร่�องท่ี่�ค�ใจ
เอ�ไม่ออกจ�กอกม�จนถึึงทุี่กวันน่� 

สิื่�งท่ี่�ได้ำนำ�ม�เข่ยนให้ท่ี่�นผ้่่อ่�นได้ำรับัช่มนั�น ไม่เพ่ิยง 
แต่เพ่ิ�อท่ี่�จะนำ�เสื่นอเร่�องร�วของเหล็กไหลให้ท่ี่�น 
ที่ร�บั แต่อย�กให้เข้�ถึึงหนที่�งของมิจฉ�ช่่พิท่ี่� 
ใช้่หลอกลวงผ้่่ท่ี่�ม่คว�มไคร่ร้่อ่กด้ำวย หวังไว้ว�่จะช่่วยไม่
ได้ำม�กก็น้อย มิให้ตกเป็ันเหย่�ออ่กต่อไปั และหวังเป็ัน
อย�่งยิ�งว่�สื่ำ�หรบััผ้่่ท่ี่�อย�กจะพิบัเหน็หร่อครอบัครอง
นั�นจะหันหน้�ม�อย่่ในศ่ิลในธรรม ห�กคนหม่่ม�ก
ในสื่ังคมนั�นหันเข้�ส่่ื่ก�รรักษ�ศ่ิลธรรม เปั็นคนด่ำของ
สัื่งคม พิลังของคนหม่่ม�กอ�จจะช่่วยให้เร่�องร�วท่ี่� 
เป็ันตำ�น�นทัี่�งหล�ยปัร�กฎให้เห็นก็ได้ำ จริงไหมครับั
สื่ำ�หรับั Legend ในฉบัับัน่�ขอล�ไปัก่อน สื่วัสื่ด่ำครับั 



โดดเด่�ยวแต่ไม่เด่ยวดาย
ตอนที่ ๓๐

ทรยศต่อความตาย
ฉััน...เริ�มเตร่ยมตัวสื่อบัเข้�มห�วทิี่ย�ลัยธรรมศิ�สื่ตรวิ์ช่�ก�รหนงัส่ื่อพิิมพ์ิของคณะ

สัื่งคมศิ�สื่ตร์ ในตอนนั�นยังไม่เปิัดำขย�ยเป็ันคณะว�รสื่�รศิ�สื่ตร์เช่่นทุี่กวันน่�
“คณะสัังคมศาสัตร์์” เริ�มเปิัดำสื่อนในตอนคำ�� เพ่ิ�อเปิัดำโอก�สื่ให้ผ้่่ท่ี่�ที่ำ�ง�นกล�งวัน 

ได้ำม�ศึิกษ� ซึ�งเป็ันปัระโยช่น์ต่อฉัน เพิร�ะกล�งวันฉันยังได้ำที่ำ�ง�นเปั็นนักข่�ว  
พิอตอนเย็นก็เข้�ม�เร่ยนเป็ันนักหนังส่ื่อพิิมพ์ิ

เม่�อได้ำสื่มัครสื่อบัเร่ยบัร้อยแล้ว เวล�ท่ี่�จะเตร่ยมเข้�สื่อบัโดำยตรงกับัมห�วิที่ย�ลัย 
โดำยไม่ต้องสื่อบัผ่่�นสื่ภ�ก�รศึิกษ�ท่ี่�รัฐบั�ลยุคเผ่ด็ำจก�รตั�งขึ�น

เหมืือนจะเป็็นการกีดกันให้คนเข้้าเรียนมืหาวิิทยาลััยยาก เพราะถ้้าคนเรียนมืากก็จะ
ฉลัาดแลัะคนฉลัาดก็ยากต่่อการป็กครอง

ฉันม่คว�มศิรัที่ธ�มห�วิที่ย�ลัยน่�ม�ตั�งแต่สื่มัยยังเด็ำก เคยม�ด่ำก�รจัดำร�ยก�รวิที่ยุ
ของมห�วิที่ย�ลัยแห่งน่� จำ�ได้ำว่�สื่มัยนั�นที่ห�รเคยม�ตั�ง “สัถานีวิิทยุุรั์กษาดิินแดิง” อย่่
ในมห�วิที่ย�ลัยธรรมศิ�สื่ตร์

เม่�อม�มห�วิที่ย�ลัยบ่ัอย ๆ ได้ำร้่จักคร่บั�อ�จ�รย์หล�ยท่ี่�น ขอออกน�มด้ำวยคว�ม
เค�รพิค่อ “มล.แดำง สุื่ปัระดิำษฐ์” ท่ี่�นสื่อนคณะบััญช่่ ได้ำหยบิัยม่หนังส่ื่อของมห�วิที่ย�ลัย
ม�อ�่น จนคุ้นเคยช่่�อ “นายุปรี์ดีิ พนมยุงค์” ผ้่่ก่อตั�งมห�วทิี่ย�ลัยธรรมศิ�สื่ตรซึ์�งในตอน
นั�นจะต้องเร่ยกช่่�อให้เต็มว่� “ธร์ร์มศาสัตร์์การ์เมือง”

ต่่อมืารัฐบาลัที�มืาจากการป็ฏิิวัิติ่ซ่ึ่�งเป็็นทหารก็สัั่�งให้ตั่ดคำาว่ิาการเมืืองออก แลัะให้
ทหารระดับจอมืพลัมืาเป็็นอธิิการบดีแทน

แต่ถึึงเช่่นนั�น ฉันก็เคยได้ำยินคำ�กล่�วท่ี่�ช่�วเหล่องแดำงมักพ่ิดำให้ได้ำยินได้ำฟังจนจำ�ได้ำ  
ปัระโยคที่องท่ี่�ม่พิลังกล่�วกับัช่�วโดำม ริมนำ��เจ้�พิระย�ว่�

“ในธรรมศิ�สื่ตร์ ม่เสื่ร่ภ�พิทุี่กต�ร�งนิ�ว”
นอกจ�กที่ำ�ง�นเวล�กล�งวัน ฉันก็จะใช้่เวล�กล�งค่นอ่�นหนังส่ื่ออย่�งม�ก 
เพราะครั�งหน่�งฉันเคยพลัาดการสั่อบเอนทรานซ์ึ่มืาแล้ัวิ การสั่อบครั�งที�สั่องนี�มีืควิามื

สั่ำาคัญต่่อชีีวิิต่แลัะอนาคต่ข้องฉันอย่างมืาก
ฉันจะไม่ยอมให้พิล�ดำอ่กแล้ว
แต่ถึึงฉันจะที่ำ�ง�นนักข่�วตอนกล�งวันท่ี่�ม่ภ�ระหน้�ท่ี่�ม�กม�ย ฉันก็ยังม่โอก�สื่

ไปัที่ำ�ข่�วต่�งจังหวัดำ เพิร�ะก�รออกไปัจ�กกรุงเที่พิที่ำ�ให้ฉันได้ำสัื่มผั่สื่กับัผ้่่คน 
ท่ี่�แตกต่�งจ�กคนในเม่องหลวง

แลัะเพราะควิามืชีอบข้องฉัน งานข่้าวิต่่างจังหวัิดที�บรรดานักข่้าวิร่่นพี� มัืกจะ 
ไม่ืยอมืไป็ทำากัน เพราะมัืนเสีั่�ยงอันต่รายแลัะเสีั่ยเวิลัา ฉันจ่งเหมืาท่กข่้าวิหมืด

ครั�งหนึ�งในก�รเดิำนที่�งไปัที่ำ�ข่�วต่�งจังหวัดำท่ี่�นครน�ยก สื่มัยน่�ขับัรถึไปัที่�ง 
คลองรังสิื่ต ชั่�วโมงกว่�ก็ถึึงแล้ว

แต่เม่�อหกสิื่บัปีัก่อน ก�รเดิำนที่�งจะต้องใช้่เวล�ครึ�งค่อนวัน
เร�จะต้องใช้่เส้ื่นที่�งถึนนพิหลโยธินแล้วจึงแยกเข้�อำ�เภอหินกอง ต่อไปัถึนนสุื่วรรณศิร 

ท่ี่�จะไปัถึึงปัร�จ่น บ้ั�นน� ท่ี่�เป็ันท้ี่องไร่ท้ี่องน�สื่มช่่�อ ถึนนแคบัร�ดำย�งมะตอย 
แบับัถึนนช่นบัที่ จะขับัผ่่�นไปัได้ำในตอนกล�งวันเท่ี่�นั�น แต่ตอนกล�งค่นไม่ม่ใคร 
กล้�ขับัผ่่�น เพิร�ะมักจะม่โจรปัล้นรถึด้ำวยก�รเอ�ท่ี่อนไม้ม�ขว�งกล�งถึนน

พิอถึึงตัวเม่องนครน�ยกก็เป็ันเม่องเล็ก ๆ ม่เร่อนแถึวห้องไม้ ตึกสัื่กสื่องชั่�นแที่บั
จะไม่เห็นกัน ยิ�งออกจ�กตัวเม่องไปัไม่เท่ี่�ไหร่ก็จะเป็ันดำงไม้ ต้นไม้ใหญ่ริมแม่นำ�� 
ออกไปัอ่กคร�วน่�ก็จะเป็ันป่ั� เป็ันภ่เข�

ท่ี่�นครน�ยกสื่มัยนั�น ใครไปัก็จะต้องขอเห็นนำ��ตกสื่วยสื่องแห่ง “นำ�าตกนางร์อง” 
ม่กระแสื่ไหลแรงไม่สื่�ม�รถึจะเล่นนำ��ได้ำ หร่อเล่นได้ำก็อันตร�ย

แต่ไม่เท่ี่�กับั “นำ�าตกสัาลิิกา” เพิร�ะทัี่�งสื่วยง�มทัี่�งน่�กลัว
คว�มง�มของและน่�กลัวท่ี่� ว่�น่� จึงม่คนไปัตั�งศิ�ลไว้ก่อนขึ�นนำ��ตกเร่ยกว่� 

“ศาลิเจ้้าแม่สัาลิิกา” ด้ำวยท่ี่�ว่�คนท่ี่�ไปัช่่�นช่มคว�มง�มต้องม�ต�ยกับันำ��ตกแห่งน่�
“เล่ันนำ�าได้เฉพาะนำ�าต่กชัี�นล่ัางเท่านั�นน่ะ” ช่�วบ้ั�นบัอก
“ไป็เล่ันชัี�นบนไม่ืได้หรือ” ฉันถึ�มเข�
“ไม่ได้ิ ไปเล่ินชัั้�นบนเป็นการ์ลิบหล่่ิเจ้้าแม่ ถึงตายุนะ” ช่�วบ้ั�นย่นยัน
ฉันเริ�มเล่นนำ��ตกชั่�นล่�ง เม่�อช่�วบ้ั�นไม่สื่นใจก็เริ�มค่อย ๆ ปีันป่ั�ยขึ�นนำ��ตกชั่�นบัน  

ซึ�งม่คว�มส่ื่งขึ�นจ�กชั่�นนำ��ตกท่ี่�แตกต่�งกัน
แล้วฉันก็ปีันม�ถึึงชั่�นบันสุื่ดำของนำ��ตก มองจ�กข้�งบันเห็นคนเล่นนำ��ชั่�นล่�งตัวเล็ก ๆ 
ท่ี่�มกล�งกระแสื่นำ��ตกแรง ฉันมองเห็นพิวกเข�แหงนขึ�นม�มองฉัน ตะโกนเส่ื่ยง

โหวกเหวก บั�งท่ี่พิวกเข�คงคิดำว่�ฉันกำ�ลังจะฆ่�ตัวต�ยหร่อกลัวว่�จะตกลงม�ต�ย
คว�มร้่สึื่กของฉันในตอนนั�นก็ค่ออย�กจะท้ี่�ที่�ยต่อ “เจ้�แม่สื่�ลิก�” ท่ี่�ช่�วบ้ั�นเข�

เช่่�อและศิรัที่ธ�
ฉันอย�กจะพิิส่ื่จน์ว่� ถ้ึ�จะกระโดำดำจ�กหน้�ผ่�นำ��ตกลงม�ฉันจะต�ยหร่อไม่ แล้วฉัน

ก็อธิษฐ�นบัอกกับัเจ้�แม่ว่�
...เจ้้าปร์ะค่ณถ้าล่ิกสัอบเข้้ามหาวิิทยุาลัิยุได้ิ ก็ข้อให้ล่ิกร์อดิตายุจ้ากการ์ 

กร์ะโดิดินำ�าตกนี� แต่
ถ้าล่ิกสัอบเข้้ามหาวิิทยุาลัิยุไม่ได้ิ ก็ข้อให้ล่ิกตายุไปเลิยุ เพี�ยุง…
เม่�อฉันตัดำสิื่นใจกระโดำดำลงม�นั�น คว�มร้่สึื่กมันว�บัหวิว เย็นว่บัว�บัไปัทัี่�งตัว คล้�ย

กับัตัวเองเป็ันก้อนหินขน�ดำใหญ่ท่ี่�ตกลงม�จ�กหน้�ผ่�ส่ื่งจ�กนั�นก็ได้ำยินเส่ื่ยงดัำงต่ม...
แล้ัวิตั่วิก็ต่กลังไป็ในนำ�า จมืดิ�งลังไป็เหมืือนจะไม่ืโผล่ัข่้�นมืาได้ 
แต่ด้ำวยม่อและเท้ี่�ท่ี่�คว้�สื่ะเปัะสื่ะปัะต�มสัื่ญช่�ติญ�ณ ฉันก็จับัได้ำกับัท่ี่อนไม้ 

ท่ี่�ขว�งกระแสื่นำ��อย่่ระหว่�งกล�งของก้อนหินสื่องข้�งนำ��ตกได้ำ
สัื่กคร่่หนึ�งท่ี่�ฉันยังเก�ะท่ี่อนไม้ ก็ม่บัรรดำ�ช่�วบ้ั�นปีันป่ั�ยขึ�นม� ได้ำยินเส่ื่ยงเข�

ตะโกนบัอกกันว่�
“เฮ้้ย !! มัืนไม่ืต่าย มัืนไม่ืต่ายว่ิะ”
แล้วเข�ก็ช่่วยกันคนละไม้คนละม่อดึำงฉันขึ�นม�จ�กกระแสื่นำ��ตกท่ี่�ไหลแรง
ฉันบัอกกับัพิวกเข�ว่� ฉันพิลัดำจ�กหน้�ผ่�ลงม�เพิร�ะไม่ระมัดำระวังตัว ฉันบัอกกับั

เช่่นนั�น แต่ฉันบัอกกับัตัวเองว่�
“ฉัันสัอบเข้้ามหาวิิทยุาลัิยุได้ิอยุ่างแน่นอนแล้ิวิ เพร์าะเจ้้าแม่สัาลิิกาบอกฉััน 

จ้ากการ์อธิษฐานเสีั�ยุงตายุข้องฉัันคร์าวินี�...
ใช่่ !! ก�รอธิษฐ�นเส่ื่�ยงคว�มต�ยของฉันไม่ได้ำม่ครั�งเด่ำยวท่ี่�นำ��ตกสื่�ลิก� แต่ฉัน 

ยังม่อ่กเป็ันคำ�รบัสื่อง เม่�อฉันไปัจังหวัดำช่ลบุัร่ ท่ี่�ฉันอย่่ม�ตั�งแต่เด็ำก และได้ำยิน 
เร่�องเล่�ข�นเป็ันตำ�น�นของคนเม่องบั�งปัล�สื่ร้อยถึึง คว�มศัิกดิำ� สิื่ที่ธิ�ของ  
“เจ้้าแม่ทับทิม” เข�สื่�มมุข

คนเร่อท่ี่�รอดำต�ยจ�กพิ�ยุร้�ยกล�งที่ะเล เพ่ิ�อระลึกถึึง “เจ้้าแม่ทับทิม” ก็ปัลอดำภัย
ฉันเองครั�งหน่�งก็รอดต่ายจากการขั้บรถ้ข่้�นไป็กราบไหว้ิเจ้าแม่ื
ตอนนั�นรถึแล่นลงจ�กที่�งล�ดำส่ื่งท่ี่�ตัดำเล�ะไปัต�มหน้�ผ่�ติดำที่ะเล เม่�อฉันเหย่ยบั

Life
Poet : สันติ เศวตวิมล

 : ภู่ประดิษฐ์
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เบัรกรถึปัร�กฏิว�่ ผ้่�เบัรกจมห�ยรถึเบัรกไมไ่ด้ำ มันแล่นพุ่ิงไปัข�้งหน�้ และที่ำ�ท่ี่�ว่�
จะตกจ�กหน้�ผ่�แล้วก็ตกลงส่่ื่ที่ะเลอ่�วไที่ย

ตอนนั�นฉันนึกถึึงเจ้�แม่ รถึยังไม่หยุดำและเบัรกไม่ได้ำ แต่อัศิจรรย์ใจเม่�อฉันหัก 
พิวงม�ลัย รถึก็แล่นเล่�ยวไม่ตกถึนนแต่ไปัหยุดำได้ำกับัหน้�ผ่�ข้�ง ๆ ศิ�ลเจ้�แม่พิอด่ำ

ขับัรถึไปัคร�วนั�นไม่ใช่่ม่ฉันลำ�พัิง แต่ยังม่เพ่ิ�อน ๆ นักข่�วอ่กหล�ยคนและถึ้� 
รถึตกหน้�ผ่�วันพิรุ่งน่�ขึ�นหนังส่ื่อพิิมพ์ิทุี่กฉบัับัคงลงข่�วใหญ่หน้�หนึ�งว่�

...นักข่�วขับัรถึตกหน้�ผ่�ต�ยหม่่...
ก�รอธิษฐ�นเสื่่�ยงที่�ยต่อคว�มต�ยครั�งท่ี่�สื่องน่� เกิดำท่ี่�จังหวัดำช่ลบัุร่ เม่�อฉันขึ�นไปั

กร�บัไหว้ “เจ้้าแม่ทับทิม” 
ฉันบัอกกับัสิื่�งศัิกดิำ�สิื่ที่ธ์ของจังหวัดำน่�อ่กว่�
...เจ้�ปัระค่ณ ถ้ึ�ล่กสื่อบัเข้�มห�วิที่ย�ลัยได้ำ ขอให้ล่กรอดำต�ยจ�กก�รเส่ื่�ยงครั�งใหม่น่�
แต่ถ้ึ�ล่กสื่อบัเข้�ไม่ได้ำก็ขอให้ล่กต�ยไปัเลย เพ่ิ�ยง...
แล้วฉันก็เริ�มต้นเส่ื่�ยงที่�ยท้ี่�ท้ี่�ยคว�มต�ยอ่กครั�ง
ฉันบัอกกับัเจ้�แม่ว่� ฉันจะขับัรถึเก่� ๆ ม่อสื่อง “ยีุ�ห้อฟอร์์ดิแองเกร์ียุ” ฉันยัง 

ผ่่อนส่ื่งอย่่ ขับัจ�กจังหวัดำช่ลบุัร่เข้�กรุงเที่พิ โดำยจะต้องใช้่เวล�ไม่เกินสื่องชั่�วโมง
หากเป็็นสั่มืัยนี�อย่าแค่สั่องชัี�วิโมืงเลัย ชัี�วิโมืงเดียวิก็ถ่้งแล้ัวิเพราะเรามืีถ้นน

มือเต่อร์เวิย์
แต่ในสื่มัยนั�น ก�รเดิำนที่�งไปัจังหวัดำช่ลบุัร่และจังหวัดำริมที่ะเลอ่�วไที่ย จะม่ถึนน

เพ่ิยงสื่�ยเด่ำยวค่อ “ถนนสุัขุ้มวิิท”
ถึนนเล็ก ๆ ท่ี่�ร�ดำย�งผิ่วถึนนขรุขระอย่�งท่ี่�เร่ยกว่� “ถนนหลัิงเต่า” รถึไม่สื่�ม�รถึ

ที่ำ�คว�มเร็วได้ำ แต่ฉันบัอกกับัเจ้�แม่ว่� ฉันจะต้องที่ำ�เวล�เดิำนที่�งให้ไม่เกินสื่องชั่�วโมง 
แล้วฉันก็เริ�มเดิำนที่�งตั�งแต่เก้�โมงเช้่� เพ่ิ�อให้ถึึงกรุงเที่พิปัระม�ณห้�โมงเช้่�

รถึฟอร์ดำเก่�อ�ยุร�ว 30-40 ปีั ก็บุัเลง…บุัเลงออกจ�กเข�สื่�มมุข อ่�งศิิล�
เม่�อเริ�มเดิำนที่�งที่้องฟ้�ก็แจ่มใสื่ แต่พิอม�ถึึงคลองดำ่�นบั�งปัระกง ฟ้�ก็ม่ดำคร่�น  

ขับัออกม�ไกลฝีนก็ตกลงม�ห่�ใหญ่ รุนแรงจนกล�ยเปั็นพิ�ยุฝีน ฉันไม่สื่�ม�รถึ 
ที่ำ�คว�มเร็วได้ำเพิร�ะถึนนล่�น

พิอเลยบั�งป่ั รถึก็ถึึงบั�งปิั�งซึ�งบัริเวณเป็ันถึนนโค้งน่�กลัว ข้�งที่�งจะม่ศิ�ลเพ่ิยงต� 
ตั�งไว้ เป็ันก�รบัวงสื่รวงสัื่กก�ระผ้่่ท่ี่�เคยม�แล้วรถึควำ��ต�ยปีัหนึ�งหล�ยศิพิ จนช่�วปั�กนำ��
เร่ยกโค้งน่�ว่� “โค้งผ่่สิื่งบั�งปิั�ง” คว�มร้่สึื่กตอนนั�นกลัว ๆ  กล้� ๆ  อย�กจะจอดำรถึข้�งที่�ง  
เพิร�ะอ�จะปัระสื่บัอุบััติเหตุเหม่อนคนเคร�ะห์ร้�ยท่ี่�ต�ยกันม�แล้ว 

แต่่อีกควิามืร้้ส่ั่กก็บอกว่ิาต้่องกล้ัาเสีั่�ยง เพื�อจะวัิดกันให้ร้้ว่ิาฉันจะสั่อบเข้้า
มืหาวิิทยาลััยได้หรือไม่ื ต่ายหรือไม่ืต่ายก็ให้มัืนร้้กันไป็เลัย

ฉันขับัรถึฝ่ี�พิ�ยุฝีนกับัลมแรงท่ี่�พัิดำกระหนำ�� จนรถึบุัโรทัี่งของฉันเหม่อนว่�จะปัลิว
ไปัต�มกระแสื่ลมแรง ไม่ม่รถึคันไหนต�มฉันม� ไม่ม่ใครขับัรถึแซงฉันขึ�นไปั ไม่ม่แม้แต่
รถึจะแล่นสื่วน บันถึนนม่รถึฉันเพ่ิยงคันเด่ำยว

รถึขับัผ่่�น “โค้งผีีสิังบางป้�ง” ยังไม่ม่เหตุก�รณ์ร้�น จนม�ถึึงบั�งน�ในสื่มัยท่ี่�ยัง
ไม่ม่ถึนนตัดำเป็ันส่ื่�แยกเหม่อนปััจจุบััน แล้วก็เลยม�ถึึงพิระโขนงจนม�ถึึงสื่ำ�นักพิิมพ์ิ 
“พิิมพ์ิไที่ย” ถึนนดิำนแดำง เม่�อเวล�เพ่ิยงห้�โมงเช้่� เป็ันไปัต�มคำ�เส่ื่�ยงที่�ยด้ำวยช่่วิตของฉัน

“เอ็งมัืนบ้าที�ขั้บรถ้เสีั่�ยงควิามืต่ายมืาอย่างนี�” พ่ิ�นักข่�วบัอกกับัฉันเม่�อร้่ว่�ฉันเล่�ว่�
ขับัรถึฝ่ี�พิ�ยุฝีนจ�กเม่องช่ลบุัร่ม�ถึึงกรุงเที่พิด้ำวยก�รใช้่เวล�เพ่ิยงสื่องชั่�วโมง

ไม่ม่คว�มจำ�เป็ันท่ี่�ฉันจะบัอกเล่�ว่� ที่ำ�ไมฉันจึงกล้�ที่ำ�ในสิื่�งท่ี่�เข�เห็นว่�บ้ั�บัอ 
เช่่นนั�นเพิร�ะในใจคิดำว่�

...ฉัันต้องสัอบเข้้ามหาวิิทยุาลิัยุธร์ร์มศาสัตร์์ได้ิ เจ้้าแม่ทับทิมเข้าสัามมุข้ได้ิให้
สััญญาณบอกฉัันเช่ั้นนั�นแล้ิวิ...

ก�รปัระก�ศิผ่ลสื่อบัเข้�มห�วิที่ย�ลัยในสื่มัยนั�น ยังใช้่วิธ่ติดำบัอร์ดำปัระก�ศิหน้�
ตึกโดำม ซึ�งอย่่ตรงข้�มกับัแม่นำ��เจ้�พิระย�

ฉันตื่�นไป็ตั่�งแต่่เช้ีา แต่่ก็ยังมีืบางคนไป็ถ่้งตั่�งแต่่ด่กใช้ีไฟฉายส่ั่องด้ว่ิาจะมีืรายชืี�อ 
หรือไม่ื เพราะถ้้าไป็สั่ายผ้้คนจะแน่นว่่ินวิาย อาจจะมีืโอกาสั่ผิดพลัาดได้

จ�กบ้ั�นสื่น�มบิันนำ�� ม่ขบัวนรถึขนศิพิขับัตัดำหน้�รถึฉันกระชั่�นชิ่ดำ ปัร�กฏิก�รณ์ 
เช่่นน่� น�นท่ี่จงึจะได้ำเห็นกัน ในตอนแรกฉันร้่สื่กึหงุดำหงิดำ เพิร�ะที่ำ�ให้ก�รเดิำนที่�งของฉัน 
ต้องล่�ช้่�ไปักว่�ท่ี่�ตั�งใจไว้ว่� แต่เม่�อฉุกคิดำขึ�นม�ได้ำก็ร่บัม่อขึ�นไหว้อุทิี่ศิบุัญกุศิลให้กับั 
ผ้่่ท่ี่�จ�กไปั โดำยไม่คิดำว่�จะเป็ันล�งบัอกเหตุร้�ยต่อก�รสื่อบัเข้�มห�วิที่ย�ลัยแต่อย่�งไร?

ท่ี่�หน้�ตึกโดำม ม่กระดำ�นติดำกระดำ�ษร�ยช่่�อของผ้่่สื่อบัผ่่�นบัริเวณท่ี่�ว่�คล�คลำ��ไปัด้ำวย
ผ้่่คนม�กม�ย ท่ี่�ที่�งกระวนกระว�ยพิย�ย�มเบ่ัยดำเส่ื่ยดำแย่งกันค้นห�ร�ยช่่�อ

ฉันก็เช่ีนกันพยายามืแหวิกผ้้คนเหลั่านั�น ด้วิยควิามืร้้ส่ั่กตื่�นเต้่นแลัะหวิาดกลััวิ 
ว่ิาจะไม่ืมีืรายชืี�อตั่วิเองติ่ด

กระดำ�ษท่ี่�เห็นม่ 2 ใบั แตกต่�งกันท่ี่�ใบัหนึ�งจะเป็ันผ้่่สื่อบัได้ำอันดัำบัต้น ๆ ส่ื่วนใบัสื่อง
เป็ันร�ยช่่�อของผ้่่สื่อบัได้ำในท้ี่�ย ๆ 

ฉันบัอกตัวเองว่� เร�ไม่ใช่่คนเร่ยนหนังส่ื่อเก่ง ทัี่�งเคยสื่อบัเอนที่ร�นซ์ตกม�แล้ว 
ครั�งหนึ�ง ก็ขอด่ำร�ยช่่�อผ้่่สื่อบัได้ำอันดัำบัท้ี่�ยด่ำกว่�

ส่ัวินอันดัิบต้นอยุ่าไปหวัิงเลิยุสัอบได้ิเข้้าไปเรี์ยุนได้ิก็ดีิแล้ิวิสัำาหรั์บตัวิเอง
ร�ยช่่�ออันดัำบัท้ี่�ยสุื่ดำไมม่่ช่่�อฉัน คว�มหวงัก็ยงัม่ท่ี่�จะไล่ด่ำในอนัดัำบัขึ�นต่อไปัจนกระทัี่�ง 

หมดำกระดำ�ษหน้�สื่อง ร�ยช่่�อทัี่�งหมดำไม่ม่ช่่�อฉัน
ฉันสื่อบัตกอ่กแล้ว สื่อบัเข้�เร่ยนมห�วิที่ย�ลัยไม่ได้ำ เหม่อนอย่�งท่ี่�ฉันหวั�นใจม�ตลอดำ
เจ้�แม่สื่�ลิก� เจ้�แม่ทัี่บัทิี่มเข�สื่�มมุข ที่ำ�ไมไม่เหม่อนกับัคำ�อธิษฐ�นเส่ื่�ยงที่�ย 

ท่ี่�บันบั�นศิ�ลกล่�วเอ�ไว้ 
แต่น่�ฉันจะที่ำ�อย่�งไร
เพิร�ะฉะนั�น ฉันควรต้องต�ย ต�ยเหม่อนอย่�งท่ี่�สื่บัถึเอ�ไว้ เม่�อสิื่�งศัิกดิำ�สิื่ที่ธิ� 

ไม่ได้ำรักษ�ฉัน ม่แต่คว�มต�ยเท่ี่�นั�นท่ี่�ซ่�อตรงคุ้มครอง
เพิร�ะฉะนั�นฉันสื่มควรท่ี่�จะต้องต�ยอย่�งท่ี่�ฉันเคยให้คำ�มั�นสัื่ญญ�
ฉันแหวกผ้่่คนท่ี่�ห้อมล้อมเป็ันจำ�นวนม�ก เห็นบั�งคนหัวเร�ะร้องตะโกนลั�น บั�งท่ี่

เข�คงโช่คด่ำท่ี่�สื่อบัผ่่�น แต่บั�งคนฉันเห็นต่หน้�เศิร้� บั�งคนร้องไห้ เธอเข�คงเหม่อน
ฉันท่ี่�สื่อบัไม่ผ่่�นเช่่นกัน

ตรงข้�มกับัตึกโดำมในตอนนั�น ยังไม่ม่สิื่�งก่อสื่ร้�งอย่�งท่ี่�ตั�งร่ปัปัั�น “น�ยปัร่ด่ำ พินมยงค์”  
ไม่ม่สื่น�มเที่นนิสื่ ไม่ม่ท่ี่�นั�งเล่นด่ำแม่นำ�� ท่ี่�เห็นเร่ยร�ยเป็ันต้นจำ�ปีัม�กม�ยหล�ยต้น ตอน
นั�นฉันร้่สึื่กตัวเริ�มร้องไห้ แต่มันไม่ม่นำ��ต� มันสื่ะอึกสื่ะอ่�นอย่่ภ�ยในหัวอกลึก ๆ 

เม่�อนึกบัอกกับัตัวเองว่�... “ฉัันกำาลัิงจ้ะฆ่่าตัวิตายุ” 
แต่ในปััจจุบัันทัี่นด่ำวนท่ี่�อ�จจะเร่ยกได้ำว่�เปั็นน�ท่ี่ช่่วิต ฉันเกิดำคว�มร้่สื่ึกท่ี่�ฉุดำคิดำ 

ขึ�นม�แลว้บัอกกบััตัวเองว�่ ที่ำ�ไมไมไ่ปัตรวจด่ำร�ยช่่�อใหม่อ่กท่ี่ แล้วค่อยๆ ตรวจช่�้ ๆ  ไปั
ตั�งแต่ใบัต้นไปัจนใบัท้ี่�ย เห็นให้แน่ใจแล้วจึงจะตัดำสิื่นใจ

ฉันวิ�งกลับัไปัท่ี่�กระดำ�นติดำกระดำ�ษร�ยช่่�อผ้่่ท่ี่�สื่อบัผ่่�นเข้�เร่ยนมห�วิที่ย�ลัยได้ำ  
และเริ�มต้นด่ำใหม่ตั�งแต่ใบัแรก เริ�มตั�งแต่หม�ยเลข 1 หม�ยเลข 2 หม�ยเลข 3 หม�ยเลข 4  
ไปัจนถึึง 5...6...7...8 และ 9 ยังคงไม่ม่ร�ยช่่�อฉัน

คว�มต�ยกำ�ลังค่บัคล�นเข้�ม�อ่กนิดำ กระชั่�นชิ่ดำเข้�ม�อ่กหน่อยเม่�อเลข 10 ตัว 
ก็ไม่ม่ช่่�อฉันอ่กนั�นแหละ พิอกันท่ี่สื่ำ�หรับัคว�มอดำที่นฉันหันหลังให้กับักระดำ�น หันหน้�
เข้�ห�แม่นำ�� คว�มต�ยกำ�ลังต้อนรับัฉัน ถ้ึ�มันส่ื่งเส่ื่ยงได้ำมันคงจะตะโกนบัอกฉันว่�

... “มาเถิดิ ถึงเวิลิาที�เจ้้าจ้ะมาอยุ่่กับข้้าตามสััญญาแล้ิวิ”...
แต่เอ�เถิึดำ ไหน...ไหนก็จะต้องต�ย ขอให้ฉันด่ำร�ยช่่�อผ้่่โช่คด่ำทัี่�งหล�ย ขอให้ฉัน 

ได้ำอ่�นร�ยช่่�อท่ี่�นผ้่่ม่ว�สื่น�เข้�เร่ยนมห�วิที่ย�ลัยอย่�งเต็มต�
เลขท่ี่� 1 จนถึึง 10 อ่�นไปัแล้ว เลขสื่องตัวต�มม�ม�กม�ยไม่ม่ช่่�อฉัน เห็นแต่ช่่�อคน

ท่ี่�ไม่ร้่จักเส่ื่ยทัี่�งนั�น ไล่ร�ยช่่�อไปัจนเก่อบัจะหมดำกระดำ�ษ แล้วก็เห็นหม�ยเลขท่ี่� 39 ช่่วย
ด้ำวย...ช่่วยด้ำวย พิอถึึงหม�ยเลขน่�ก็ได้ำเห็นกับัต�ท่ี่�ม่ช่่�อ “สัันติ เศวิตวิิมลิ” ติดำหร�อย่บ่ัน
แผ่่นกระดำ�ษ

แล้วฉันก็ร้องไห้โฮิออกม�ลั�น นำ��ห่นำ��ต�ไม่ร้่มนัม�จ�กไหน มันม�ชุ่มนุมกันเต็มใบัหน้�
จนกระทัี่�งคนท่ี่�ย่นอย่่ใกล้ๆ เข�ก็คงจะค้นห�ร�ยช่่�อของเข�เช่่นกัน ถึ�มฉันว่�

“ไม่ืมีืรายชืี�อหรือ”
ฉันมองเข�แล้วพิยักหน้�บัอกกับัเข�ว่�
“รายชืี�อผมืนะมีื แต่่ที�ร้องไห้ก็เพราะว่ิาผมืไม่ืต้่องต่ายแล้ัวิ”
“ทำาไมืสั่อบได้แล้ัวิ จะไม่ืต้่องต่าย” เข้าถ้ามือีก
... “ก็เพิร�ะผ่มที่รยศิกับัคว�มต�ยสื่ำ�เร็จแล้วน่�ครับั”
เข�คงจะไม่เข้�ใจคำ�ตอบั ม่แต่ผ่มกับัเจ้�แม่สื่�ลิก� เจ้�แม่ทัี่บัทิี่มเท่ี่�นั�นท่ี่�เข้�ใจ... 

“สัื่นติ เศิวตวิมล”
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ย�อนกลับ้ไปในช่วงปี พ.ศ. 2560 มีการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถ่วายพระเพลิงพระบ้รมศพ พระบ้าทสมเด็จ 
พระปรมินทรมห่าภ้มิพลอดุลยเดช บ้รมนาถ่บ้พิตร โดยห่นึ�งในเบ้่้องห่ลังคณะทำางานเราได�พบ้กับ้ อาจารย์ประสพสุข  
รัตน์ ให่ม่ ผู้้�อำานวยการกลุ่มประติมากรรม สำานักช่างสิบ้ห่ม่้ ผู้้�ถ่วายงานด้แลจัดสร�างประติมากรรมประดับ้พระเมรุมาศ 
งานพระราชพิธีถ่วายพระเพลิงพระบ้รมศพพระบ้าทสมเด็จพระปรมินทรมห่าภ้มิพลอดุลยเดช บ้รมนาถ่บ้พิตร  
ได�รวบ้รวมเอาช่างประติมากรรมม่ออาชีพ และจิตอาสาสมัครชั้นดีของประเทศมารวมตัวกันเพ่�อสร�างงาน

ซึ�งผ่ลง�นม่ม�กม�ยอ�ทิี่ ง�นปัั�นปัระติม�กรรมสัื่ตว์หิมพิ�นต์ ช้่�ง 10 
ตระก่ล พิระพิิฆเนศิ ครุฑ์ยน่องค์ พิระพิรหม พิระอินที่ร์ พิระศิิวะ และพิระ
น�ร�ยณ์ ฯลฯ ซึ�งนับัได้ำว่�เป็ันง�นท่ี่�ยิ�งใหญ่และท้ี่�ที่�ยด้ำวยเวล�จำ�กัดำ 
กับัคว�มค�ดำหวังของผ่ลง�น ซึ�งท้ี่�ยท่ี่�สุื่ดำแล้วก็สื่ำ�เร็จสื่วยง�มสื่มพิระเก่ยรติ

แม้บุัคลิกภ�ยนอกของอ�จ�รย์ปัระสื่พิสุื่ข รัตน์ใหม่ จะด่ำเง่ยบัขรึม
พ่ิดำน้อย แต่ด้ำวยฝีีไม้ล�ยม่อง�นปัระติม�กรรมร่ปัแบับัเหม่อนจริงของ
ท่ี่�นถ่ึอว่�ไม่ธรรมดำ�โดำยเฉพิ�ะผ่ลง�นปัระติม�กรรมอนุสื่�วร่ย์และ
บุัคคลสื่ำ�คัญ ท่ี่�ฝี�กไว้ต�มจุดำสื่ำ�คัญของเม่องม�กม�ย ผ่ลง�นของท่ี่�น
จึงม่ให้เห็นม�กกว่�ช่่�อของคนสื่ร้�ง อ�จเพิร�ะด้ำวยคว�มท่ี่�ช่อบัที่ำ�ง�น
อย่�งสื่งบัไม่เปิัดำเผ่ยออกส่ื่�อม�กนัก ครั�งน่�จึงเป็ันโอก�สื่ด่ำท่ี่�เร�จะได้ำ
ร้่จักตัวตนของปัรม�จ�รย์ง�นปัั�นเสื่ม่อนจริงท่ี่�นหนึ�งของปัระเที่ศิไที่ย 

อ�จ�รยป์ัระสื่พิสื่ขุ รัตน์ใหม่ เกิดำท่ี่�จังหวัดำนครร�ช่ส่ื่ม�ม่พ่ิ�น้อง 5 คน 
ท่ี่�นเปั็นล่กคนท่ี่� 4 ม�รดำ�ม่อ�ช่่พิที่ำ�น�และที่ำ�ขนมไที่ยข�ย บิัดำ�ม่
อ�ช่่พิเป็ันพินักง�นรถึไฟแต่กลับัม่คว�มสื่�ม�รถึในด้ำ�นง�นศิิลปักรรม
ในก�รเข่ยนอักษรให้กับัหน่วยง�นต่�ง ๆ นอกจ�กน่�ยังซ่อมแซมง�น 
ท่ี่�สึื่กหรอภ�ยในโบัสื่ถ์ึอย่่เป็ันปัระจำ� ตรงจุดำน่�เองอ�จ�รย์ปัระสื่พิสุื่ข 
ในวัยเด็ำกจึงได้ำซึมซับัเร่�องร�วของศิิลปัะม�จ�กคุณพ่ิอนั�นเอง

“นอกจ�กผ่มจะอย่่กับัคุณพ่ิอคุณแม่แล้ว ผ่มยังม่โอก�สื่ได้ำไปัอย่่ 
กับัคุณป่่ัคุณย่� คว�มต่�งก็ค่อท่ี่�นั�นตอนเย็นจะเคร่งศิ�สื่น�ม�ก โดำยให้
พิระม�สื่วดำม�เที่ศิน์นอกจ�กน่�ยังม่ก�รถ่ึอศ่ิลนั�งสื่ม�ธิ สื่มัยเป็ันเด็ำก 
ผ่มก็จะนั�งสื่ม�ธิหลับัไปัเลย ซึ�งผ่มได้ำบัรรย�ก�ศิอันเง่ยบัสื่งบัแบับันั�นม� 
มันก็ม่ส่ื่วนให้นิสัื่ยผ่มใจเย็นจนถึึงปััจจุบัันเหม่อนกัน



The Artist

“พิอเข้�เร่ยนในระดำับัปัระถึมศิึกษ� ผ่มเริ�มช่อบั
ก�รเข่ยนภ�พิก็เข่ยนทุี่กอย่�ง แต่ท่ี่�ช่อบัท่ี่�สุื่ดำค่อก�ร
ว�ดำภ�พิดำ�ร� ในสื่มัยนั�นท่ี่�ดัำงท่ี่�สุื่ดำก็ค่อ คุณสื่มบััติ  
เมที่ะน่ ผ่มไมไ่ด้ำม่ใครม�สื่อนใหก็้ฝึีกฝีนเข่ยนภ�พิต�ม
ปัระสื่� เปัน็ก�ร Drawing ในสื่มดุำแบับัเดำก็ ๆ  ยิ�งเข่ยน
ภ�พิไปัเท่ี่�ไหร่ก็มองว่�มันด่ำแล้วสื่วยง�มม่คว�มสุื่ข 
ด่ำแล้วก็ไม่เบ่ั�อ ซึ�งผ่มก็เก็บัภ�พินั�นเอ�ไว้สัื่กระยะหนึ�ง

“เม่�อเร่ยนจบั มศิ.3 ด้ำวยคว�มท่ี่�ผ่มร้่ตัวเองแล้วว่�
ช่อบัง�นศิิลปัะม�ก ผ่มก็บัอกท่ี่�บ้ั�นว่�จะเล่อกเร่ยน
ศิิลปัะ เพิร�ะตั�งเป้ั�ไว้เลยตั�งแต่แรก แต่ด้ำวยในยุคนั�น
คนเร่ยนศิิลปัะไม่ค่อยได้ำรับัก�รยอมรับั ก็ม่เส่ื่ยงจ�ก
ญ�ติท่ี่�เข�หวังด่ำต่ออน�คตของเร�ว่� เร่ยนจบัม�แล้ว
จะไปัที่ำ�อะไรกินค่ออย�กให้ไปัเร่ยนอย่�งอ่�น เพิร�ะ
ศิิลปัะเร่ยนจบัม�อย่�งม�กก็ไปัเข่ยนภ�พิอย่่ต�ม 
โรงหนัง พิวกเข�คงเห็นว่�อน�คตคงไม่มั�นคงแต่ 
นั�นค่อคว�มคิดำของเข�

“ผ่มตัดำสิื่นใจเข้�เร่ยนระดัำบั ปัวช่. ท่ี่�วิที่ย�ลัย
เที่คนิคภ�คตะวันออกเฉ่ยงเหน่อ นครร�ช่ส่ื่ม� 

ก�รเร่ยนท่ี่�น่�ไม่ได้ำแบ่ังแยกปัระเภที่ของศิิลปัะ ค่อเร่ยน 
พ่ิ�นฐ�นทีุ่กอย่�งเก่�ยวกับัง�นศิิลปัะ ทัี่�งจิตรกรรม
ปัระติม�กรรม ภ�พิพิิมพ์ิ ฯลฯ พิอได้ำเร่ยนร้่ด้ำ�นพ่ิ�นฐ�น 
และเที่คนิคท่ี่�ม่ก�รสื่อนผ่มก็ที่ำ�ง�นด้ำ�นศิิลปักรรม 
ในระดัำบัพิอใช้่ได้ำ โดำยเก็บัเก่�ยวปัระสื่บัก�รณ์จ�ก
ท่ี่�นอ�จ�รย์ท่ี่�สื่อนเน้นในเร่�องของร�ยละเอ่ยดำท่ี่� 
ลึกซึ�ง เป็ันก�รเร่ยนทัี่กษะต�มท่ี่�ท่ี่�นอ�จ�รย์ได้ำสื่อน
ม�โดำยตลอดำ

“ก�รเร่ยนท่ี่�น่�ที่ำ�ให้ผ่มโตขึ�นและเปัิดำโลกของ
ง�นศิิลปัะม�กกว่�เดิำมหล�ยเท่ี่� เพิร�ะหลังจ�กผ่ม
เร่ยนจบัวิที่ย�ลัยเที่คนิคภ�คตะวันออกเฉ่ยงเหน่อ
ก็ม่โอก�สื่กลับัไปับ้ั�นคุณป่่ัคุณย่� แล้วได้ำไปัค้นเจอ
ง�นศิิลปัะเก่� ๆ สื่มัยชั่�นปัระถึมของตัวเองค่อภ�พิ
ท่ี่�ผ่มเคยว�ดำภ�พิคุณสื่มบััติ เมที่ะน่ เช่่�อไหมตอนท่ี่� 
ผ่มเจอม�นั�งนึกตั�งน�นว่�น่�ค่อร่ปัของใครเพิร�ะมัน 
ด่ำไม่เหม่อนคุณสื่มบััติเลย ค่อหลังจ�กเร�เร่ยนศิิลปัะ
เร�มองง�นศิิลปัะออก แต่ช่่วงท่ี่�เร�ไม่เคยเร่ยนคว�ม
ร้่สึื่กมันเหม่อนม�ก ค่อมุมมองมันต่�งกันจริง ๆ
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“จ�กนั�นผ่มก็เข้�ม�เร่ยนกรุงเที่พิฯ ท่ี่�วิที่ย�ลัย
เพิ�ะช่่�ง ในระดัำบั ปัวสื่. ซึ�งก่อนหน้�น่�ผ่มพิอเข่ยนง�น 
จิตรกรรมได้ำก็คิดำว่�จะเร่ยนแนวน่�แหละ แต่พิอม� 
เร่ยนท่ี่�น่�ผ่มก็ตัดำสิื่นใจเล่อกเร่ยนปัระติม�กรรมแที่น 
เหตุผ่ลของผ่มค่อเน่�องจ�กท่ี่�บ้ั�นไม่ค่อยม่ทุี่นที่รัพิย ์
ม�กนักที่ำ�ให้ม่ค่�ใช้่จ่�ยในก�รส่ื่งผ่มเร่ยนค่อนข้�งเยอะ 
ค่อถ้ึ�เร่ยนจิตรกรรมต้องซ่�อของเช่่น ส่ื่ พ่่ิกัน กระดำ�ษ
สิื่�งเหล่�น่�ค่อค่�ใช้่จ่�ยตลอดำระยะเวล�ในก�รเร่ยน  
ผ่มเลยขอเปัล่�ยนเป็ันเร่ยนง�นปัระติม�กรรมแที่น ซึ�งท่ี่� 
เพิ�ะช่่�งจะม่ดำินเตร่ยมไว้สื่ำ�หรับัง�นปัั�นอย่่แล้ว 
ไม่ต้องซ่�อ เร�ก็สื่�ม�รถึเอ�ดำินขึ�นม�ที่ำ�ง�นไดำ้เลย 
โดำยแที่บัไม่เส่ื่ยค่�ใช้่จ่�ย ก็เหล่อแต่แรงและพิลัง 
ในก�รที่ำ�ง�นของเร�เท่ี่�นั�น

“หลังเร่ยนจบัผ่มไปัห�ปัระสื่บัก�รณ์ 1 ปีั แล้วม� 
เร่ยนต่อปัริญญ�ตร่เที่คโนโลย่ร�ช่มงคลพิระนคร
วิที่ย�เขตเที่เวศิร์ จนจบัจ�กนั�นก็ม�สื่อบัเข้�สื่ำ�นักช่่�ง
สิื่บัหม่่กรมศิิลปั�กรจนถึึงปััจจุบััน”

ถ้ึ�พ่ิดำถึึงง�นปัั�นนั�น ม่หล�ยปัระเภที่ตั� งแต่ 
ปัระติม�กรรมน่นตำ��ปัระติม�กรรมน่นส่ื่ง ปัระติม�กรรม 
ลอยตัว ง�นสื่มัยใหม่ ปัริม�ตร แสื่ง เง� แต่ง�นของ
อ�จ�รย์ปัระสื่พิสุื่ขเป็ันแนวอนุสื่�วร่ย์ปัระติม�กรรม
ร่ปัเหม่อนบุัคคลสื่ำ�คัญ ท่ี่�ถ่ึอว่�ต้องเก็บัร�ยละเอ่ยดำ 
ทุี่กอย่�งให้เหม่อนตัวแบับัม�กท่ี่�สุื่ดำ จะพิล�ดำในส่ื่วนใดำ 
ส่ื่วนหนึ�งไม่ได้ำเลย

The Artist

“ปััจจัยหลักท่ี่�ที่ำ�ให้ง�นร่ปัเหม่อนบัุคคลสื่ำ�คัญ
ออกม�ได้ำ ค่อต้องม�จ�กพ่ิ�นฐ�นก�รว�ดำเส้ื่น Drawing 
ก�ยวิภ�ค ท่ี่�ต้องเก็บัคว�มละเม่ยดำละไมพิย�ย�มจะ
ที่ำ�ให้เหม่อนจริงม�กท่ี่�สุื่ดำ ซึ�งเร่�องน่�ทัี่�งง�นจิตรกรรม
และปัระติม�กรรมต้องใช้่หลักก�รเด่ำยวกัน แต่ในง�น
ปัระติม�กรรมท่ี่�ผ่มที่ำ�เป็ันง�น 3 มิติ ค่อที่ำ�ง�นรอบัตัว 
ให้เห็นทัี่�งหมดำ 360 องศิ� คว�มย�กค่อต้องที่ำ� 
ทุี่กองศิ�ของง�นให้สื่มบ่ัรณ์แบับั เวล�ที่ำ�ง�นนักปัั�น
จึงไม่ค่อยได้ำนั�ง แต่จะม่ระยะในก�รถึอยเข้�ออก 
ตลอดำเวล� สื่มมุติถ้ึ�ม่ง�นใหญ่เร�ต้องถึอยเพิ่�อ
เล็งให้สื่เกลมันพิอด่ำ ซึ�งมันม่ปััจจัยหล�ยอย่�งใน
ก�รปัั�นตั�งแต่อ�ก�ศิ แสื่ง และพ่ิ�นท่ี่�ท่ี่�จะที่ำ�ให้ง�น
ปัระติม�กรรมออกม�งดำง�ม

“เม่�อเร�ที่ำ�ง�นปัั�นสื่�ม�รถึขึ�นร่ปัก�ยวิภ�ค 
(Anatomy) ได้ำเสื่ร็จแล้ว ส่ื่วนสื่ำ�คัญอย�่งหนึ�งค่อ เร่�อง
ของก�รแต่งก�ย นักปัั�นจำ�เป็ันต้องห�คว�มร้่ม�แล้ว
 เช่่นก�รปัั�นกษัตริย์เร่�องของฉลองพิระองค์ต้องมอง 
ให้ออกว่�เปั็นแบับัใดำ ช่นิดำไหน เร�จะไปัห�ผ่้�ม�
ศึิกษ�เพิร�ะผ้่�แต่ละช่นิดำม่คว�มหน�บั�งไม่เท่ี่�กัน
เพิร�ะเส้ื่นมันเกิดำบันโครงสื่ร้�งภ�ยในมันจะเป็ัน 
บ่ัอเกิดำของเส้ื่นภ�ยนอกท่ี่�ออกม�

“ถ้ึ�ผ้่�บั�งจะแนบัเน่�อผ้่�หน�จะโปัรง่เส้ื่นใหญขึ่�น
ซึ�งมันเป็ันลักษณะของผ้่� แต่เวล�ปัั�นจริงเร�ก็ไม่ได้ำ 
ใส่ื่รอยยับัรอยย่นทัี่�งหมดำ แต่จะรักษ�โครงใหญ่ ๆ 

ของจุดำปัระธ�นสื่ำ�คัญเอ�ไว้ บั�งครั�งเร�อ�จตัดำที่อน
เอ�สื่่วนท่ี่�สื่ำ�คัญแต่ให้พิอม่อ�รมณ์ในส่ื่วนของผ้่� 
อย่ ่ซึ�งเวล�เร�เข้�ม�ที่ำ�ง�นใหม่ ๆ  จะม่คร่บั�อ�จ�รย์
รุ่นพ่ิ�ให้คำ�แนะนำ�อ่กหล�ยด้ำ�นอย่�งทัี่�งเร่�องของ
เหร่ยญ ตร�ปัระดัำบัยศิ เร�ก็ไปัห�ของจริงม�ศึิกษ�
เม่�อก่อนอ�จไม่ต้องละเอ่ยดำนักแต่ปััจจุบัันเน้น 
คว�มถ่ึกต้องผิ่ดำพิล�ดำไม่ได้ำ

“คนท่ี่�ที่ำ�ง�นปัั�นนั�นต้องใช้่พิลังในก�รที่ำ�ง�น 
ค่อนข้�งส่ื่งกว่�ง�นศิิลปัะช่นิดำอ่�น ค่อมันต้องขุดำดิำน
ออกม�จ�กอ่�งใช้่ม่อนวดำดิำนให้เข้�ท่ี่�จนกว่�จะเหม�ะ
กับัง�นปัั�นแล้วท่ี่�สื่ำ�คัญต้องย่นน�นม�ก ถ้ึ�คนท่ี่� 
เริ�มที่ำ�ง�นใหม ่ๆ  จะเริ�มปัวดำข� เพิร�ะง�นปัั�นใช้่เวล�
น�นม�กกว่�จะเสื่ร็จจึงต้องม่คว�มอดำที่นค่อนข้�ง
ส่ื่งนอกจ�กน่�ยังต้องใช้่คว�มเพ่ิยรและทัี่กษะฝีีม่อ 
ก�รที่ำ�ง�นท่ี่�เช่่�ยวช่�ญง�นถึึงออกม�สื่ำ�เร็จได้ำ    

“อุปัสื่รรคในก�รที่ำ�ง�นของผ่มม่เพ่ิยงปััญห� 
เล็กน้อยท่ี่�สื่�ม�รถึแก้ได้ำ แต่ส่ื่วนใหญ่มันม�จ�ก 
ก�รที่ำ�ง�นในจุดำเริ�มต้นอย่�งเร่�องของโครงสื่ร้�ง
ม�กกว่�ค่อเวล�ขึ�นดิำนอ�จให้คว�มสื่ำ�คัญน้อย 
เกินไปัไม่ได้ำควบัคุมตรงส่ื่วนน่�พิอขึ�นดิำนไปัแล้วก็ที่ำ� 
ได้ำไม่สื่มบ่ัรณ์เพิร�ะเร�ล่มเร่�องของโครงสื่ร้�ง หลัง
จ�กนั�นต้องเอ�ม�ปัรับัเม่�อเป็ันร่ปัร่�งแล้ว ซึ�งคนอ่�น
ท่ี่�ที่ำ�ง�นปัั�นผ่มก็เห็นว่�ม่ปััญห�อย่่เหม่อนกันแต่ก็
สื่�ม�รถึแก้ไขกันได้ำ ส่ื่วนเร่�องของอ�ก�ศิคว�มร้อน 
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The Artist

• อาจารย์ประสพสุขจบ้การศึกษาระดับ้ประถ่มที� โรงเรียน
สมบ้้รณ์ วิทยานุก้ล จังห่วัดนครราชสีมา

• ระดับ้มัธยมศรีวิทยากร จังห่วัดนครราชสีมา

• ระดับ้ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกฉียงเห่น่อ 
จังห่วัดนครราชสีมา

• ปวส. วิทยาลัยเพาะช่าง (วิทยาเขตเพาะช่าง) กรุงเทพฯ

• ปริญ่ญ่าตรีเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
เทเวศร์

• งานของอาจารย์ประสพสุข นอกเห่น่อจากงานปั�นใน 
พระราชพิธีของสมเด็จพระปรมินทรมห่าภ้มิอดุลยเดช 
แล�ว ยังมีผู้ลงานที�สามารถ่เห็่นได�ทั่วไปมากมาย  อาทิ  
งานปั�นร้ปเห่ม่อนรัชกาลที� 5 โรงพยาบ้าลเลิดสิน, งานปั�น
สมเด็จย่า อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน 
ทราบ้รมราชชนนี, งานปั�นสมเด็จย่าที�พระบ้รมธาตุศรีนคริน 
ทราสถ่ิตมห่าสันติคีรี จังห่วัดเชียงราย, งานปั�นสมเด็จย่า
ที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังห่วัดฉะเชิงเทรา, งานปั�น
สมเด็จย่าที� โรงเรียนสวนกุห่ลาบ้นนทบุ้รี ฯลฯ

ก็เป็ันอย่่ตลอดำ อย่�งดิำนแห้งแตกร้�ว บั�งครั�งก็หล่นลงม�ก็ม่ แต่ตอนน่� 
ผ่มอย�กคิดำให้มันเกิดำขึ�นค่อเร่�องของนั�งร้�นท่ี่�เป็ันระบับัไฮิดำรอลิก 
ให้ปัรับัขึ�นลงไดำโ้ดำยไมต้่องปีันซึ�งม่คว�มปัลอดำภยัมั�นคงม�กกว�่เดำมิ

“คร่บั�อ�จ�รย์เข�จะสื่อนให้เร�ที่ำ�ง�นด้ำวยอ�รมณ์ท่ี่�ม่จิต
วิญญ�ณม่คว�มร้่สึื่ก ง�นทุี่กชิ่�นท่ี่�ผ่มไดำท้ี่ำ�มันก็ม่จุดำท่ี่�เร�อย�กใหมั้น 
ม่ช่่วิตม่ลมห�ยใจอย่่ในนั�น ซึ�งผ่มได้ำพิย�ย�มถ่ึ�ยที่อดำมันออกม� 
ให้ม�กท่ี่�สุื่ดำจ�กทัี่กษะคว�มช่ำ�น�ญท่ี่�ผ่มได้ำเร่ยนร้่และปัฏิิบััติง�น 
ม�หล�ยปีั จ�กคว�มช่อบัในง�นพิอถึึงว�ระท่ี่�ต้องม�อย่่ตรงน่�หน่วยง�น 
รัฐม่ง�นมอบัหม�ยอะไรม�ผ่มก็ไม่ปัฏิิเสื่ธแต่จะขอหน้�ท่ี่�ให้ด่ำท่ี่�สุื่ดำ 
เพิร�ะมันใช่่ง�นของผ่มคนเด่ำยวแต่มันเป็ันง�นและสื่มบััติของช่�ติ

“หน้�ท่ี่�หลักของผ่มค่อที่ำ�ง�นปัระติม�กรรมอนุสื่�วร่ย์ ง�นจะ
เป็ันแนว Realism สื่ร้�งง�นท่ี่�เหม่อนจริง หร่อกึ�ง Realism ซึ�งมัน
อ�จจะเปัล่�ยนแปัลงไปัในอน�คตก็ได้ำแต่เร�จะพัิฒน�ไปัอย่�งไร 
น่�ค่อเร่�องท้ี่�ที่�ยในอน�คต ศิิลปิันบั�งคนเข�อิ�มตัวจ�กแนวน่� 
แล้วก็มักจะฉ่กไปัที่ำ�ง�นแนวอ่�น แต่ผ่มจะยังที่ำ�ง�นร่ปัปัั�นท่ี่�เค�รพิ
ร่ปัปัั�นเทิี่ดำพิระเก่ยรติในคว�มสื่มจริงอย่่ ก็พิย�ย�มพัิฒน�ผ่ลง�น
ของตัวเองตลอดำเวล�”

แม้อ�จ�รย์ปัระสื่พิสุื่ขจะผ่่�นก�รที่ำ�ง�นปัระติม�กรรมม� 
อย�่งโช่กโช่นแต่ง�นท่ี่�ถ่ึอว่� ต้องทุ่ี่มเที่สุื่ดำช่่วิตเป็ันผ่ลง�นชิ่�นสื่ำ�คัญค่อ
ง�นด่ำแลจัดำสื่ร้�งปัระตมิ�กรรมปัระดัำบัพิระเมรมุ�ศิ ง�นพิระร�ช่พิิธ่ 
ถึว�ยพิระเพิลิงพิระบัรมศิพิพิระบั�ที่สื่มเด็ำจพิระปัรมินที่รมห�ภ่มิพิล 
อดุำลยเดำช่ บัรมน�ถึบัพิิตร โดำยเฉพิ�ะง�นปัั�นพิระน�ร�ยณ์เสื่ม่อน
พิระพัิกตร์พิระบั�ที่สื่มเด็ำจพิระปัรมินที่รมห�ภ่มิพิลอดุำลยเดำช่  
บัรมน�ถึบัพิิตร ซึ�งเป็ันคว�มงดำง�มท่ี่�ถ่ึ�ยที่อดำให้ทุี่กสื่�ยต�ได้ำช่่�นช่ม

โดำยง�นชิ่�นน่�ม�จ�กแนวคิดำและคว�มเช่่�อดัำ�งเดิำมท่ี่�ว่�พิระมห�
กษัตริย์ค่อร่�งอวต�รของพิระน�ร�ยณ์ท่ี่�ลงม�ยังโลกมนุษย์เพ่ิ�อ
ปักครองคนในช่�ติให้เกิดำคว�มสื่งบัสุื่ขร่มเย็น อ�จ�รย์ปัระสื่พิสุื่ข
จึงเล่อกปัั�นพิระพัิกตร์ของพิระบั�ที่สื่มเด็ำจพิระปัรมินที่รมห�ภ่มิพิล
อดุำลยเดำช่ บัรมน�ถึบัพิิตร ในวัยหนุ่มขึ�นม� นับัไดำ้ว่�ม่เป็ันคว�ม
งดำง�มในก�รผ่สื่มผ่สื่�นร่ปัแบับัก�รปัั�นอย่�งแท้ี่จริง

“ช่่วงเวล�ท่ี่�ผ่่�นม�ผ่มนั�งคิดำว่�ถ้ึ�เร�ปัั�นร่ปัพิระน�ร�ยณ์ออกม�
จะที่ำ�อย�่งไรให้ท่ี่�นเป็ันสื่มมุติเที่พิ ถ้ึ�ไปัปัั�นหน้�อ่�นก็คิดำว่�คงไม่ใช่่ 
ก็เลยนำ�เอ�พิระพัิกตร์ของพิระบั�ที่สื่มเด็ำจพิระปัรมินที่รมห�ภ่มิพิล
อดุำลยเดำช่ บัรมน�ถึบัพิิตร เข้�ม� ค่อผ่มพิย�ย�มถ่ึ�ยที่อดำให้ทุี่กคน
เห็นว่�พิระองค์ท่ี่�นยงัคงอย่กั่บัเร� จึงได้ำจับัลักษณะเด่ำนของพิระองค์
อ�ทิี่พิระน�สิื่ก พิระโอษฐ์ พิระกรรณ ฯลฯ เข้�ม�ไว้ในร่ปัองค์ของ
พิระน�ร�ยณ์ เพิร�ะพิระองค์ท่ี่�นก็เปัร่ยบัเสื่ม่อนองค์อวต�รม�จุติ 
แลด่ำใจด่ำม่จิตเมตต�ต่อทุี่กคนอ่กทัี่�งยังส่ื่�อถึึงพิระมห�กรุณ�ธิคุณ 
ต่อพิสื่กนิกรอันห�ท่ี่�สุื่ดำมิได้ำอ่กด้ำวย” 
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Did You 
Know

อาจารย์ประสพสุข รัตน์ ให่ม่



Music
 : Roekdee  

 : High Cloud Entertainment Inspire

IF YOU TRY HARD, 
YOUR DREAMS

WILL COME TRUE

จากเด็กมัธยมที�มีความสนใจในเร่�องของดนตรีและมีความคิดริเริ่ม
อยากทำาเพลงสนุก ๆ กับ้กลุ่มเพ่�อน ส้่การลงม่อสร�างสรรค์ผู้ลงาน
อย่างม่ออาชีพในฐานะศิลปินอย่างเต็มตัว เพียงระยะเวลาแค่ ไม่กี�ปี
 “ปัน สรณวรรธ พิชัยรณรงค์สงคราม” เกี�ยวกับ้ประสบ้การณ์การ
ทำาเพลงร่วมกับ้กลุ่มศิลปิน YARBCREW เติบ้โตแบ้บ้ก�าวกระโดดใน
ช่�อ PUNYARB และด�วยศักยภาพที�เป็นไปได�จากผู้ลงานที�ผู้่านมา 
สง่ผู้ลให่� F.HERO (กอล์ฟ ณฐัวุฒิ ิศรหี่มอก) ศลิปินรุน่ให่ญ่แ่ห่่งวงการ
ฮิิปฮิอปห่ยิบ้ย่�นโอกาสครั้งสำาคัญ่ให่�เขาเข�าร่วมเป็นส่วนห่นึ�งของไซด์
โปรเจก็ตท์ี�มชี่�อวา่THB ห่รอ่ Try Hard Beingเปน็ศลิปนิภายใต�สงักดั 
High Cloud Entertainmentในช่�อ PUN

เติบโตโดยไร้กรอบกั�น 
ด้วยศักยภาพที่เป็นไปได้



“เร่�องของก�รที่ำ�เพิลงมันเริ�มม�
ตั�งแต่ช่่วงมัธยมต้นเลย ค่อผ่มม่วงร่วม
กับัเพ่ิ�อน ๆ แล้วก็ร้่สึื่กว่�วงดำนตร่ใน 
โรงเร่ยนมันเริ�มเยอะเกินไปัแล้ว เร�อย�ก 
ท่ี่�จะก้�วขึ�นม�เป็ันศิิลปิันม่เพิลงเปั็น 
ของตัวเอง ซึ�งคนในรุ่นเด่ำยวกันเข�ยัง
ไม่ม่ เร�ก็เริ�มที่ำ�เพิลง อัดำลงไปัใน Garage 
Band กับัเพ่ิ�อนสื่นุก ๆ  ก่อนท่ี่�จะได้ำก้�วขึ�น 
ไปัอัดำกันในสื่ต่ดิำโอของพ่ิ� ๆ ในกลุ่ม
ฮิิปัฮิอปัYARBCREW เริ�มม่คอนเนคชั่�น 
ที่ำ�เพิลง ก็อย่่ในแวดำวงน่�ม�เร่�อย ๆ  จนได้ำ 
ม�เจอกับัพ่ิ�กอล์ฟ F.HERO ครับั

“แรงบัันดำ�ลใจ จริง ๆ แล้วผ่ม 
ค่อนข้�งตอบัไม่ค่อยได้ำ ค่อผ่มไม่ได้ำปิัดำกั�น 
ตัวเองนะ เพิร�ะผ่มฟังเพิลงเยอะม�ก
ฟังทุี่กแขนงจ�กศิิลปิันหล�ยท่ี่�น ไม่ว่� 
จะเปั็นดำนตร่ไที่ย ป๊ัอปั อ�ร์แอนดำ์บ่ั 
ฮิิปัฮิอปั อัลเที่อรเ์นท่ี่ฟ อินด่ำ� คันที่ร่ แล้วก็ 
เก็บัไอเด่ำยของหล�ย ๆ คนม�เป็ันแรง
บัันดำ�ลใจรวบัรวมม�ไว้ท่ี่�เร� จนสุื่ดำท้ี่�ย
ก็ม�ตกผ่ลกึม�เปัน็สิื่�งท่ี่�เป็ันตัวผ่มครบัั”

• STEP I : GIVES
Gives ค่อ A.K.A แรกของปััน ซึ�งม่ 

ท่ี่�ม�จ�กช่่�อเต็มของเข� “แบ่ังปััน” นั�นเอง 

 โดำยเข�ปัล่อยผ่ลง�นเพิลงแรกท่ี่�ม่ช่่�อว่� 
“ที่ำ�ไงด่ำ (How?) ft. Gabin” ซึ�งที่ำ�ร่วมกับั 
เพ่ิ�อน ๆ และปัล่อยออกม�ในเด่ำอน
สิื่งห�คม ปีั 2018 ก่อนท่ี่�เข�จะปัล่อย 
ผ่ลง�นภ�ยใต้ช่่�อ Gives ต�มม�ถึึง 8 เพิลง 
ด้ำวยกัน

“พิอพ่ิดำถึึงเพิลง ‘ที่ำ�ไงด่ำ (How?) 
ผ่มค่อนข้�งตกใจนะเพิลงน่�เป็ันเพิลงแรก 
เลยท่ี่�ผ่มที่ำ�กับัเพ่ิ�อนท่ี่�โรงเร่ยน ตอนนั�น 
เร�ก็อัดำกันง่�ย ๆ ใน GarageBand ซึ�ง 
แรงบัันดำ�ลใจของเพิลงน่�ม�จ�กพ่ิ� ๆ 
SOYBAD เอ�จริงเพิลงน่�ผ่มม่คว�มคิดำว่� 
อย�กจะปิัดำก�รมองเห็นไปัแล้ว แต่ก็ 
คิดำอ่กท่ี่ว่�เก็บัเอ�ไว้ด่ำกว่� ให้คนฟัง 
ได้ำเข้�ม�เห็นพัิฒน�ก�รว่�กว่�ท่ี่�จะม�ถึึง 
วันน่�ผ่มเริ�มม�จ�กศ่ินย์เหม่อนกัน ไม่ได้ำ 
เริ�มต้นด้ำวยก�รอัดำด่ำ ๆ  ซ�วด์ำด่ำ ๆ  ทุี่กอย�่ง 
มันเป็ันไปัท่ี่ละขั�นกว่�ท่ี่�จะม่โอก�สื่ 
ได้ำร่วมง�นพ่ิ� ๆ ท่ี่�เข�เป็ันม่ออ�ช่่พิ”

• STEP II : PUNYARB
“เร่�องมันเริ�มต้นจ�กก�รท่ี่�เร�เปั็น 

ล่กค้�ของYARBCREWค่อผ่มช่อบัสื่ไตล์ 
ก�รมิกซ์ของพ่ิ� TRILOG ซึ�งเป็ันโปัรดิำวเซอร์ 
ของ YARBCREW เข้�ไปัติดำต�มเข�ด่ำว่� 

ม่ช่่องที่�งไหนบ้ั�งท่ี่�เร�จะม่โอก�สื่ได้ำ
ร่วมง�นกับัเข� จนร้่ว่�เร�ต้องไปัอัดำท่ี่� 
บั�งแคนะ โอเคเร�ก็จ่�ยเงินเข้�ไปัอัดำ 
อัดำกับัเข�บ่ัอย ๆ  ไปัใหเ้ข�เห็นหน้�ตลอดำ 
จนเข�เห็นศัิกยภ�พิแล้วก็ช่่�นช่อบั
เร�พ่ิ�  ๆ เข�ก็เลยชั่กช่วนเข้�กลุ่ม 
YARBCREW และเปัล่�ยนม�ใช้่ช่่�อ  
PUNYARB ครับั”

• STEP III : PUN 
“ผ่มเข้�ม�เปั็นส่ื่วนหนึ�งของ High 

Cloud Entertainment ได้ำยงัไง ฟังแล้ว 
อ�จเหม่อนด่ำง่�ยม�กเลยครับั ค่อผ่ม
ได้ำรับัโที่รศิัพิท์ี่ก�รติดำต่อม�จ�กเลข�
พ่ิ�กอล์ฟ เข�ติดำต่อม�ว่�พ่ิ�กอล์ฟกำ�ลัง 
จะที่ำ�ค่�ยเพิลงนะ แล้วเข�เล็งเห็น
ศัิกยภ�พิของผ่มม�ตั�งแต่ตอนที่ำ�เพิลง
ร่วมกับั YARBCREW เลยชั่กช่วนผ่ม 
ว่�สื่นใจม�ร่วมง�นกันไหม เร�ม� 
ที่ำ� เพิลงกันแล้วเ ปิัดำตัวเ ป็ันศิิลปิัน 
ในค่�ย ซึ�งผ่มก็ตอบัตกลงครับั

“สื่ำ�หรับัโปัรเจ็กต์ THB หร่อ Try 
Hard Being เร�จะม่กันส่ื่�คน ม่ผ่ม 
PUNYARB, NewBlood กับั RAMASUON  
จ�ก The Rapper และ SUM DONG 

แช่มปั์ KNOCK ‘EM HOUSE โดำย 
โปัรเจ็กต์น่� เ ป็ันก�รสื่ร้�งศิิลปิันใน 
ร่ปัแบับัอิสื่ระ ม่แนวดำนตร่ท่ี่�หล�กหล�ย
อ�จเปั็นได้ำทัี่�งศิิลปิันเด่ำ�ยว ศิิลปิันด่ำโอ้
หร่อศิิลปิันกลุ่ม ซึ�งมันอิสื่ระม�กครับั

• KRYPTONITE
และการร่วมงานกับ
สองพระกาฬ NINO & 
THITIWAT RONGTHONG

“KRYPTONITE เป็ันเพิลงแนว 
อัลเที่อร์เนท่ี่ฟ อินด่ำ� ป็ัอปั โปัรดิำวซ์โดำย 
พ่ิ� NINO (น่โน่ เกริก ช่�ญกว้�ง) กับั 
พ่ิ�แม็ก The Darkest Romance (แม็ก  
ธิติวัฒน์ รองที่อง) ซึ�งพิ�ร์ที่ดำนตร่เร� 
ใช้่ซ�วด์ำจ�กเคร่�องดำนตร่ของจริงเป็ันหลัก 
ทัี่�งกลอง ก่ต้�ร์ เบัสื่ ส่ื่วนเน่�อร้องและ
ที่ำ�นองผ่มเป็ันคนเข่ยนเองทัี่�งหมดำ 

“น่� เป็ันครั�งแรกท่ี่�ผ่มม่โอก�สื่ได้ำ 
ร่วมง�นกบััพ่ิ� NINO และพิ่�แม็ก พิอเร�ไดำ้ 
ร่วมง�นกันปุ๊ัปั ผ่มก็เข้�ใจเลยว่�กว่�ท่ี่� 
พ่ิ�เข�จะม�อย่่ในจุดำน่�มันไม่ม่อะไรท่ี่�ง่�ย 
ขั�นตอนก�รที่ำ�ง�นเร�ไม่ได้ำม่เร่�องท่ี่�
ปิัดำบัังกันเลย พ่ิดำกันตรง ๆ  เลยว่�ฟิลลิ�งน่� 
ยังไม่โอเคนะ อย�กได้ำแบับันั�นแบับัน่� 

อย�กปัรับัอะไรก็สื่�ม�รถึบัอกไดำ้ พ่ิ� ๆ เข�เฟรนล่�
พิร้อมปัรับัให้เร� พิ�ร์ที่ดำนตร่ผ่มอธิบั�ยไปัว่�อย�กได้ำ 
แบับัไหนไปั ผ่ลลัพิธ์ท่ี่�ออกม�มันก็เป็ันไปัต�มท่ี่�อย�ก
ได้ำจริง ๆ  ผ่มขอยอมรับัเลยครับัว่�พ่ิ�เข�เก่งม�กจริง ๆ

“เร่�องคว�มค�ดำหวัง จริง ๆ สื่ำ�หรับัเพิลงน่� 
ผ่มค�ดำหวังแค่ช่่วงเด่ำยวก็ค่อตอนท่ี่�เร�ถ่ึ�ยเอ็ม ค่อ 
ตอนนั�นค�ดำหวังแค่ว่�อย�กจะที่ำ�ให้ผ่ลง�นชิ่�นน่�มัน
ออกม�ด่ำท่ี่�สุื่ดำในแบับัของเร� พิอถ่ึ�ยเสื่ร็จพ่ิ�เข�ก็ 
ส่ื่งดำร�ฟท์ี่แรกม�ให้ด่ำ ผ่มร้่สึื่กว่�โอเคนะ มันคุ้มค่�ท่ี่�เร� 
ได้ำทุ่ี่มเที่ที่ำ�ง�นชิ่�นน่� หลังจ�กนั�นผ่มก็ไม่ได้ำค�ดำหวัง
อะไรแล้ว เร�ไม่ได้ำม่อะไรม�กดำดัำนตัวเองว่�เพิลงน่� 
จะดัำงหร่อไม่ดัำง เพิร�ะว่�ผ่มได้ำที่ำ�ต�มท่ี่�ใจเร่ยกร้องไปั
แล้ว ค่อก�รส่ื่�อสื่�รเร่�องร�วผ่่�นเมสื่เสื่จของเพิลงน่� 
ส่ื่�อสื่�รคว�มร้่สึื่กของผ่มไปัถึึงคนฟัง ซึ�งมันคอมพิล่ที่
แล้วสื่ำ�หรับัผ่ม จ�กน่�ก็ปัล่อยให้เพิลงมันที่ำ�ง�นต่อไปั

“เพิลงน่�จริง ๆ พ่ิ� ๆ ในYARBCREWเข�ได้ำฟังกัน
ตั�งแต่เดำโม่แรกแล้วขอบัอกเลยว่�ผ่มอัดำเส่ื่ยงเพิลงน่� 
ท่ี่�สื่ต่ดิำโอของ YARBCREW ก่อนท่ี่�จะส่ื่งไปัให้ค่�ยฟังอ่ก 
ค่อตอนน่�ผ่มก็ยังไม่ได้ำคุยกับัพ่ิ� ๆ ในเร่�องของเพิลง  
แต่ตั�งแต่วนัท่ี่�เข้�ไปัอัดำเข�ก็บัอกว่�เพิลงน่�มนัด่ำม�กนะ
อะไรอย่�งน่� เข�ก็ช่่�นช่มครับั”

• GROWN UP :
การเติบโตในฐานะศิลปิน

“ผ่มคิดำว่�เติบัโตขึ�นม�กครับั ค่อทุี่กก้�วมันเกิดำก�ร 
เร่ยนร้่ เกิดำก�รพัิฒน� แล้วก็เติบัโตขึ�นม�เร่�อย ๆ  ตั�งแต่เป็ัน 
Gives ท่ี่�ที่ำ�เพิลงเล่น ๆ  ไม่ได้ำร้่สึื่กว่�ตัวเองอย�กจะเป็ัน 
ศิิลปิันจริงจัง ค่อที่ำ�ไปัเร่�อย ๆ เพิร�ะว่�อย�กม่เพิลง
ในโรงเร่ยนกับัเพ่ิ�อนที่ำ�เอ�มันม�กกว่�ไม่ได้ำสื่นใจ 
เร่�องร�ยได้ำ ขอแค่ม่คนม�ฟังเร�ตอนนั�นแค่พัินวิว 
ผ่มก็ด่ำใจม�ก ๆ  แล้ว แต่พิอม�เป็ัน PUNYARB มันเริ�มเห็น 
ชั่ดำม�กขึ�นว่�เร�เป็ันได้ำแค่สิื่�งเด่ำยวในช่่วิตค่อก�รที่ำ�เพิลง 
เร�ม่ซ�วดำ์ท่ี่�พัิฒน�และด่ำขึ�น เริ�มม่คอนเนคชั่�นท่ี่� 
ม�กขึ�นและเร�ก็หลงรักในสิื่�งน่�ม�ก ๆ  มองไม่เห็นภ�พิ 
เลยว่�เร�จะไปัที่ำ�อ�ช่่พิอะไรได้ำถ้ึ�เร�ไม่ที่ำ�เพิลง  
พิอม�เปัน็ PUN ตอนน่�มันแน่นอนแล้วว่�ก�รที่ำ�เพิลง
ค่อนข้�งซ่เร่ยสื่ม�กขึ�นเพิร�ะม่เร่�องของธุรกิจเข้�ม�
มันค่อก�รที่ำ�ง�นแบับัม่ออ�ช่่พิ เหม่อนกับัว่�ตอนน่� 
เร�เข้�ม�ที่ำ�อ�ช่่พิศิิลปิันอย่�งเต็มตัวเริ�มม่พิ�ร์ที่ 
ก�รที่ำ�ง�นกับัค่�ยท่ี่�ผ่มไม่เคยผ่มเจอเหม่อนกันม่
สัื่มภ�ษณ์ส่ื่�อ ม่อะไรท่ี่�ที่ำ�ให้เร�ค่อย ๆ เติบัโตเพ่ิ�อ 
เป็ันศิิลปิันท่ี่�ด่ำในอน�คตครับั”

• ความท้าทายระหว่าง
สนามของ UNDERGROUND
กับ MAINSTREAM

“ระหว่�ง Underground กับั Mainstream 
มันแตกต่�งกันม�กครับั ตอนผ่มที่ำ� Underground 
เร่�องเน่�อห�ผ่มไม่เคยต้องม�นั�งคิดำคำ�นึงถึึงอะไร  
อย�กที่ำ�อะไรผ่มก็ที่ำ�เลย ไม่สื่นใจว่�เน่�อห�มันจะ 
ด่ำร้�ยแค่ไหน ผ่มแค่ที่ำ�สื่นุก ๆ  ไปักับัเพ่ิ�อน ได้ำปัลดำปัล่อย 
เพิร�ะคนฟังเข�เข้�ใจเร�อย่่แล้วว่�มันอย่่ใต้ดิำน แต่พิอ 
เร�ม�บันดิำนม�เป็ันMainstreamแล้ว เร�ต้องด่ำ

อะไรหล�ย ๆ อย่�ง ต้องปัรับัเข้�กับัส่ื่�อเข้�กับัสัื่งคม 
เข้�กับัวัฒนธรรม ต้องม่คว�มรับัผิ่ดำช่อบัม�กขึ�น
ปัระม�ณน่�ครับั”

• ศิลปินที่ช่่อว่า PUN
“ถ้ึ�ผ่มมองตัวเอง ผ่มมองว่� PUN ค่อศิิลปิันท่ี่�ม่

คว�มอิสื่ระในเร่�องของแนวดำนตร่ ค่ออย�กจะที่ำ�เพิลง
แบับัไหนก็ได้ำไม่ปิัดำกั�นตัวเอง ที่ำ�มันต�มคว�มร้่สื่ึก  
ต�มอ�รมณ์ของตัวเองครับัและสื่ำ�หรับัคนฟัง ศิิลปิัน
ท่ี่�ม่ช่่�อว่� PUN คงเป็ันศิิลปิันท่ี่�สื่ร้�งง�นศิิลปัะต่�ง ๆ 
ไม่ว่�จะเปั็นผ่ลง�นดำ้�นดำนตร่ หร่อในอน�คตผ่ม 
อ�จไปัว�ดำร่ปั แสื่ดำงภ�พิยนตร์ ละคร ซ่ร่ส์ื่ หร่ออะไร
ใหม่ ๆ ก็ต�มท่ี่�เป็ันง�นศิิลป์ั เพิร�ะว่�ผ่มเป็ันศิิลปิัน 
อย�กให้ทุี่กคนคอยติดำต�มกันอย่่เสื่มอนะครับั”

• รสนิยมและการสร้างงาน
“สื่ำ�หรับัผ่มในฐ�นะศิิลปิัน ผ่มคิดำว่�รสื่นิยมม่ผ่ลต่อ 

ก�รสื่ร้�งง�นครับั ค่ออย�่งท่ี่�บัอกว่�ผ่มฟังเพิลงเยอะ 
แล้วก�รท่ี่�ผ่มแตง่เพิลงหนึ�งได้ำมันม่หล�ยองคป์ัระกอบั
ไม่ว่�จะเป็ันเพิลงท่ี่�เร�เคยฟังสื่มัยก่อน เน่�อห�และ
ที่ำ�นอง หล�ยอย่�งท่ี่�เร�คุ้นชิ่นท่ี่�เร�ช่อบั แล้วก็
ปัระสื่บัก�รณ์ต่�ง ๆ  เร่�องร�วในช่่วิตของเร� สิื่�งเหล่�น่� 

มันค่อวัตถุึดิำบัท่ี่�เร�หยิบัออกม�สื่ร้�งสื่รรค์เป็ันผ่ลง�น
ของตัวเร�เอง”

• OUTRO :
ฝีากข้อความถ่ึงผัู้อ่าน MIX

 “ขอฝี�กเพิลง KRYPTONITE ของปัันไว้ด้ำวย
นะครับั ด่ำเอ็มว่กันได้ำท่ี่� Youtube Channel ของ 
High Cloud Entertainment ส่ื่วนสื่ตร่มมิ�งสื่�ม�รถึ 
ฟังได้ำท่ี่� JOOX ท่ี่�เด่ำยวเท่ี่�นั�น ส่ื่วนช่่องที่�งก�ร
ติดำต�มของผ่มม่ Youtube Channel เสิื่ร์ช่ได้ำเลย 
ว่� PUNYARB หร่อจะเป็ันแก๊งของผ่ม YARBCREW  
ซึ�งในน่� ก็จะเป็ันผ่ลง�นเพิลงท่ี่�ตอบัสื่นองคว�ม 
ต้องก�รของผ่ม ส่ื่วนInstagram ค่อ punisalway-
shappy ครับั

 “สุื่ดำท้ี่�ยน่�อย�กจะขอบัอกกับัทุี่กคนว่�ทุี่ก
อย่�งท่ี่�เร�ตั�งใจที่ำ� มันจะต้องม่วันหนึ�งท่ี่�เร�สื่�ม�รถึ
ที่ำ�มันได้ำสื่ำ�เร็จอย่�งแน่นอน อะไรท่ี่�ตั�งใจไว้ก็ลุยมัน 
ไปัให้สุื่ดำ พิย�ย�มกับัมันให้เต็มท่ี่� ผ่มเช่่�อว่�คว�ม
พิย�ย�มไม่เคยที่ำ�ให้สิื่�งท่ี่�เร�ที่ำ�อย่�มันเส่ื่ยปัระโยช่น์ 
มันม่แต่จะสื่ร้�งปัระโยช่น์ให้กับัเร�ในอน�คตแน่นอน
ขอเป็ันกำ�ลังใจให้กับัทุี่กคนนะครบัั ทัี่�งคนท่ี่�ที่ำ�เพิลงอย่่ 
หร่อที่ำ�ง�นอ่�น ๆ ส้่ื่ ๆ นะครับัผ่ม” 

Punyarb punisalwayshappy 
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WAYV-TEN
&YANGYANG
LOW LOW

ปััน สื่รณวรรธ พิิชั่ยรณรงค์สื่งคร�ม หร่อ PUNYARB 
อ่กช่่�อท่ี่�ช่�วฮิิปัฮิอปัร้่จักกันด่ำ เข�คนน่�ค่อหนึ�งในสื่ม�ชิ่กแก๊ง
 YARBCREW กลุ่มศิิลปิันรุ่นใหม่ไฟแรงท่ี่�สื่ร้�งสื่รรค์ผ่ลง�น
อย�่งอิสื่ระบันสื่น�มของ Undergroundโดำยเม่�อไม่น�นม�น่� 
PUNYARB ได้ำรับัโอก�สื่ท้ี่�ที่�ยศัิกยภ�พิตัวเข�ด้ำวยก�รลง
สื่น�ม Mainstream ในช่่�อ PUN ปัล่อยผ่ลง�นเพิลงใหม่
“KRYPTONITE” ภ�ยใต้สัื่งกัดำ High Cloud Entertainme
ntของศิิลปิัน-แร็ปัเปัอร์รุ่นพ่ิ�ในวงก�รอย่�ง F.HERO ซึ�งผ่ล
ง�นของปัันนอกจ�กซิงเกิลใหม่ท่ี่�เพิิ�งปัล่อยร่วมกับัค่�ยไปัแล้ว
นั�น ยังม่ผ่ลง�นอ่�น ๆ ของเข�อย่�งซิงเกิลล่�สุื่ดำ “คำ�ถึ�ม” ท่ี่�
ปัล่อยภ�ยใต้ช่่�อ PUNYARBเองก็ม่คว�มน่�สื่นใจไม่แพ้ิกัน

คำ�ถึ�ม เป็ันผ่ลง�นเพิลงฮิิปัฮิอปั อ�ร์แอนด์ำท่ี่�ยังคงเสื่น่ห์
คว�มเป็ัน PUNYARB ได้ำเป็ันอย่�งด่ำ ด้ำวยเส่ื่ยงร้องอันเป็ัน
เอกลักษณ์กับัสื่ไตล์ก�รแร็ปัเมโลด่ำ�ผ่สื่มก�รเอ่�อนของอ�ร์
แอนดำบ่์ั ซึ�งคร�วน่�เข�จ�กเพิลงรกัหว�นซึ�ง ปัันเล่อกม�ในเวย์
ของเพิลงอกหกัช่ำ��รักกันบ้ั�ง กับัก�รตั�งคำ�ถึ�มท่ี่�ไร้ซึงคำ�ตอบั
ว่� “เม่�อไหร่กันนะท่ี่�ฉันที่ำ�ใจของเธอหล่นห�ย”

สื่ำ�หรับัเน่�อเพิลงแน่นอนอย่แ่ล้วว่�เป็ันฝีีม่อก�รเข่ยนของ
ปัันเองเหม่อนเช่่นทุี่กเพิลงท่ี่�ผ่่�นม� ซึ�งถ้ึอยคำ�ท่ี่�ใช้่ทัี่�งในเน่�อ
ร้องและไรมนั์�นล่�นไหลเปัน็อย�่งม�ก โช่ว์สื่กิลก�ร Flip-Flow 
ได้ำอย่�งน่�สื่นใจผ่่�นก�รเล่อกใช้่คำ�ท่ี่�ด่ำเข้�ใจง่�ยแต่ม่ชั่�นเชิ่ง
ในก�รถ่ึ�ยที่อดำขณะท่ี่�พิ�ร์ที่ของดำนตร่เองก็น่�สื่นใจไม่แพ้ิกัน
ภ�ยใต้ก�รโปัรดิำวซ์ของ TRILOGY โปัรดิำวเซอร์ปัระจำ�YARB-
CREW ด้ำวยก�รผ่สื่�นกร๊่ฟแบับัฮิิปัฮิอปัให้เข้�กับัอ�ร์แอนด์ำ
ได้ำอย่�งลงตัว ส่ื่งผ่ลให้ภ�พิรวมของเพิลงม่ไวบ์ัช่วนเหง�ช่วน
เศิร�้นะแตก็่ไม่ได้ำฟ่มฟ�ยม�กขน�ดำนั�น เปัน็คว�มเหง�เศิร�้ท่ี่�
ม่ม�ดำม่ส่ื่สัื่นน่�สื่นใจ อ�รมณป์ัระม�ณว่� “ถึึงฉันจะโดำนเที่แต่
ยังเท่ี่อย่่” ที่ำ�นองนั�น

เม่�อเร�ลองมองย้อนกลับัไปัถึึงผ่ลง�นก่อนหน้�น่�ของปััน
 ตั�งแต่พิ�ร์ที่ของ Gives, PUNYARB จนม�ถึึง PUN ภ�ยใน
ระยะเวล�เพ่ิยงแค่ 2 ปีักว่�เท่ี่�นั�น แต่ว่�ทัี่กษะคว�มสื่�ม�รถึ
ของเข�กพั็ิฒน�ขึ�นในทุี่ก ๆ  ครั�งท่ี่�ปัล่อยผ่ลง�นใหม“่คำ�ถึ�ม” 
หร่อ “KRYPTONITE” ซึ�งตัวเพิลงก็ได้ำสื่ะท้ี่อนให้เห็นถึึง 
ทัี่กษะคว�มสื่�ม�รถึท่ี่�ไม่เคยหยุดำนิ�งอย่่กับัท่ี่� และด้ำวยเหตุน่� 
จึงไม่ใช่่เร่�องแปัลกเลยท่ี่�ศิิลปันิรุ่นพ่ิ�อย�่ง F.HERO จะเลง็เห็น 
ถึึงในศัิกยภ�พิคว�มเป็ันไปัได้ำของปัันในฐ�นะศิิลปิันท่ี่� 
น่�จับัต�มองนั�นเอง 

PUNYARB
คำำ�ถ�ม
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หลังเง่ยบัห�ยไปัแรมปัก่ีอนม�ปัร�กฏิตวัแบับัไมม่่ปีั�ม่ขลุ่ย พิร้อม
เซอร์ไพิรส์ื่ด้ำวยผ่ลง�นเพิลง “ไวน์ลดำ� (blurblur)” ให้แฟนเพิลงได้ำ
ห�ยคิดำถึึงกัน และล่�สุื่ดำ THE TOYS หร่อ ที่อยธันว� บุัญส่ื่งเนิน
 ก็ได้ำที่ำ�ก�รเซอร์ไพิรส์ื่แฟนเพิลงแบับัไม่ทัี่นตั�งตัวอ่กครั�งด้ำวยก�ร
ปัล่อยซิงเกิลใหม่ของเข�“เมะ (kiss by kiss)” ใหไ้ด้ำเปิัดำฟังแก้คิดำถึึง
อ่กรอบัเม่�อช่่วงปัล�ยเด่ำอนสิื่งห�คมท่ี่�ผ่่�นม�

เมะ (kiss by kiss) ยังคงเป็ันผ่ลง�นเพิลงในแบับัของ THE 
TOYS ท่ี่�ทุี่กคนคุ้นเคยกันเป็ันอย่�งด่ำ โดำยซิงเกิลน่�ม�ในแนวที่�ง
ของเพิลงป๊ัอปัท่ี่�ผ่สื่�นฮิิปัฮิอปัและอ�ร์แอนด์ำบ่ัได้ำอย�่งลงตัว พิ�ร์ที่ 
ดำนตร่ฟังง่�ยฟังเพิลินและม่เมโลด่ำ�ท่ี่�ติดำห่ ด้ำ�นด่ำไซน์ก�รร้องและ
ถ้ึอยคำ�ต่�ง ๆ  ท่ี่�ปัร�กฏิในเพิลงเองก็ยงัคงเอกลักษณ์คว�มเป็ันที่อย
ไว้ได้ำครบัถึ้วน ซึ�งไม่ใช่่เร่�องแปัลกเลยเพิร�ะเจ้�ตัวรับัหน้�ท่ี่�เข่ยน
เน่�อร้อง ที่ำ�นอง และดำนตร่เหม่อนเช่่นทุี่กครั�งท่ี่�ผ่่�นม�

สื่ำ�หรับัเน่�อห�ของเพิลงบัอกเล่�เร่�องร�วของคนท่ี่�ตกอย่่ใน
สื่ถึ�นะแอบัรักท่ี่�ถึึงแม้ว่�เธอจะม่ใครอย่่ข้�งก�ย แต่ห�กวันใดำท่ี่�
เลิกกับัเข�แล้วก็อย่�ล่มมองม�ท่ี่�ฉันคนน่�บ้ั�งนะ เพิร�ะฉันเน่�ยเป็ัน
คนด่ำไม่ม่พิิษภัยไม่ที่ำ�ให้เธอเส่ื่ยใจแน่นอน และถึึงแม้ว่�ระหว่�งเธอ
กับัฉันมันอ�จจะด่ำเป็ันไปัไม่ได้ำเลยก็ต�ม แต่ถ้ึ�เธอว่�ง ๆ  อย�กช่วน
ม�นั�งด่ำอนิเมะด้ำวยกันนะอะไรที่ำ�นองน่� ซึ�งถ่ึอเป็ันก�รจ่บัสื่�วแบับั
เน่ยน ๆ ในแบับัฉบัับัของ THE TOYS นั�นเอง 

เมะ (KISS BY KISS)

T H E
T O Y S

“Low Low” ค่อผ่ลง�นจ�ก WayV-TEN&YANGYANG ย่นิตย่อยท่ี่�สื่องของ WayV วงบัอยแบัรนด์ำ 
ท่ี่�เผ่ยแพิร่ผ่ลง�นในปัระเที่ศิจ่นสื่ำ�หรับัย่นิตน่�เป็ันก�รร่วมง�นกันระหว่�งสื่องหนุ่มTEN (เตนล์ 
ชิ่ตพิล ล่�ชั่ยพิรกุล) และ YANGYANG (หลิว หย�งหย�ง) ซึ�งปัล่อยผ่ลง�นเพิลงต่อจ�กย่นิต 
WayV-KUN&XIAOJUN ท่ี่�ปัล่อยซิงเกิล Back To You ออกม�ช่่วงก่อนหน้�น่�นั�นเอง

เกริ�นเบ่ั�องต้น สื่�เหตุท่ี่�บัอกว่� WayV เป็ันวงบัอยแบัรนด์ำท่ี่�เผ่ยแพิร่ผ่ลง�นในจ่น เพิร�ะว่�
แท้ี่จริงแล้ว WayV ค่อส่ื่วนหนึ�งของ NCT วงบัอยแบัรนด์ำจ�กแดำนเก�หล่ใต้ท่ี่�ถ่ึอกำ�เนิดำขึ�นม� 
ภ�ยใต้วิสัื่ยทัี่ศิน์อันยิ�งใหญ่ของ Lee Soo Man ผ้่่บัริห�รค่�ย SM Entertainment ในก�รสื่ร้�ง
ศิิลปิันกลุ่มท่ี่�ไม่จำ�กัดำจำ�นวนและเช่่�อช่�ติของสื่ม�ชิ่กภ�ยในวง เพ่ิ�อเผ่ยแพิร่ผ่ลง�นของวงไปัใน
ปัระเที่ศิต่�ง ๆ โดำยปััจจุบััน NCT ม่สื่ม�ชิ่กจำ�นวนทัี่�งสิื่�น 23 คน ย่นิตหลักปัระกอบัด้ำวย NCT 
127, NCT DREAM และ WayV ยนิ่ตยอ่ยปัระกอบัด้ำวย NCT U และอ�จรวมถึึง WayV-KUN&X-
IAOJUN กับั WayV-TEN&YANGYANG เข้�ร่วมด้ำวย เป็ันต้น

โดำย Low Low เป็ันผ่ลง�นแนวฮิิปัฮิอปัแดำนซ์ท่ี่�ม�พิร้อมกับัจังหวะสื่นุกสื่น�น และเปีั�ยมไปัด้ำวย 
เอนเนอจ่�ท่ี่�สื่ดำใสื่ขั�นสุื่ดำ ม่ไวบ์ัท่ี่�ช่วนให้นึกถึึงภ�พิของล่กกว�ดำหล�กส่ื่ ม่เมโลด่ำ�เพิลงท่ี่�ติดำห่เป็ัน
อย่�งม�ก ฟังง่�ยฟังเพิลินด้ำวยเส่ื่ยงร้องอันไพิเร�ะและเน่�อห�ของเพิลงว่�ด้ำวยคว�มรักท่ี่�เอ่อล้น
จนไม่อ�จปักปิัดำไว้ได้ำอ่กต่อไปั จะเขว่�ยงฉันไปัไหนม�ไหนเหม่อนโยโย่ก็ได้ำท่ี่�รัก แต่ได้ำโปัรดำอย่�ง
ให้ฉันต้องเก็บัซ่อนคว�มรักน่�เอ�ไว้อ่กเลย

ด้ำ�นมวิสิื่กวิด่ำโอของเพิลงน่� เตนลแ์ละหย�งหย�งม�พิรอ้มกับัภ�พิลกัษณ์ท่ี่�สื่ดำใสื่ขั�นสุื่ดำไมแ่พ้ิ
ไวบ์ัของเพิลง ซึ�งต่�งไปัจ�กลุคท่ี่� WayZenNi (ช่่�อแฟนด้ำอมของ WayV) เคยเห็นจ�กผ่ลง�นก่อน
หน้�น่� ทัี่�งเส่ื่�อผ้่�หน้�ผ่ม ท่ี่�เต้น รวมถึึงเอนเนอจ่�ท่ี่�สื่องหนุ่มส่ื่�อสื่�รออกม�ผ่่�นภ�ษ�ก�ยอย่�ง
ส่ื่หน้�และแววต� เร่ยกได้ำว่�ทุี่กองค์ปัระกอบัของเพิลงน่�ม่วิช่วลท่ี่�สื่อดำคล้องไปัในทิี่ศิที่�งเด่ำยวกัน
และนำ�เสื่นอออกม�ได้ำอย่�งสื่มบ่ัรณ์แบับัเลยท่ี่เด่ำยว

ท่ี่�สื่ำ�คัญ สื่ำ�หรับัท่ี่อนฮุิคของเพิลงท่ี่�ร้องว่� “Don't keep my love on the low low” 
ม่พิลังที่ำ�ล�ยล้�งท่ี่�ส่ื่งม�กพิอสื่มควรเลยครบัั อย่ใ่นระดำบััท่ี่�เปิัดำฟังแค่ไม่ก่�ครั�งแต่ก็เผ่ลอฮิมั “Low 
Low” ต�มเพิลงไดำไ้ม่ย�ก ซึ�งตัวผ่มเองขอจดัำให้เพิลงน่�ของเตนลกั์บัหย�งหย�งอย่ใ่นกลุ่มเด่ำยวกับั 
Ring Ding Dong ของ SHINee และNext Level ของ aespa สื่องเพิลงท่ี่�ขึ�นช่่�อเร่�องคว�มหลอนห่ 
ได้ำอย่�งไม่ขัดำเขินเลยครับั 

Music
Spotlight

 : Roekdee

JACK HARLOW
INDUSTRY BABY

Lil Nas X ศิิลปิัน-แร็ปัเปัอร์ เจ้�ของเพิลงฮิิตสื่ร้�ง
ปัระวัติศิ�สื่ตร์บันบิัลบัอร์ดำช่�ร์ตอย่�ง “Old Town 
Road” ท่ี่�ก�รปัร�กฏิตัวของเข�ทุี่กครั�งนั�นมักจะต�มม�
ด้ำวยสิื่�งท่ี่�แฟนเพิลงมักค�ดำไม่ถึึงเสื่มอ แท็ี่กท่ี่มกับั Jack 
Harlow ศิิลปิัน-แร็ปัเปัอร์อ่กคนท่ี่�กำ�ลังม�แรงไม่แพ้ิ
กัน สื่ร้�งสื่รรค์ผ่ลง�นดำ้วยไรม์สุื่ดำเที่่ในเพิลงท่ี่�ม่ช่่�อว่� 
“INDUSTRY BABY” ซิงเกิลลำ�ดัำบัท่ี่� 3 จ�กอัลบัั�มล่�สุื่ดำ
ของเข� ผ่ลง�นก�รโปัรดิำวซ์โดำย Kanye West

“INDUSTRY BABY” ค่อผ่ลง�นท่ี่�เปีั�ยมด้ำวยคว�ม
มั�นใจของ Lil Nas X และเป็ันก�รตอกหน้�กลุ่มคนท่ี่�คอย
สื่บัปัระม�ที่เข�อย่เ่สื่มอผ่่�นไรม์ของเข� ด้ำวยเน่�อห�ท่ี่�พ่ิดำ
ไปัก็ด่ำเหม่อนอวดำ แต่เงินที่องเอย เพิลงฮิิตเอย ร�งวัล 
แกรมม่�เอย น่�มันสื่ำ�หรับัผ้่่ช่นะเท่ี่�นั�น ใครบัอกว่�ข้�คิดำหน่ 
ไปัเร่ยกพิรรคพิวกม�เลย ข้�กลับัม�แล้วพิร้อมกับัเพิลง
ฮิิตเพิลงใหม่ เพิร�ะข้�ค่อล่กรักแห่งวงก�รเพิลง ในขณะ
เด่ำยวกันฝัี�ง Jack Harlowก็ว�ดำลวดำล�ยผ่่�นไรม์ โช่ว์
คว�มเป็ันล่กรักอ่กคนได้ำไม่แพ้ิ Lil Nas X เลยท่ี่เด่ำยว

นอกจ�กตัวเพิลงแล้ว ด้ำ�นมิวสิื่กวิด่ำโอของเพิลงน่�ก็ 
น่�สื่นใจไม่แพ้ิกัน ด้ำวยหยบิัยกองค์ปัระกอบัสื่ำ�คัญท่ี่�ได้ำรับั 
แรงบัันดำ�ลใจม�จ�กภ�พิยนตร์ขึ�นหิ�งอย่�งThe Shawshank 
Redemption (1994) เปิัดำด้ำวยฉ�กคำ�ตัดำสิื่นของ 
ศิ�ลว่�ให้ Montero หร่อตัว Lil Nas X ม่คว�มผิ่ดำจริง 
และไดำ้รับัโที่ษจำ�คุกอย่�งไม่เป็ันธรรม ซึ�งในเวล�ต่อม�
เข�เองได้ำแหกคุกออกม�พิร้อมปัระก�ศิอิสื่รภ�พิด้ำวย
แดำนซ์ซ่นสุื่ดำเที่่ ซึ�งถ่ึอเปั็นก�รตอกหน้�กลุ่มคนท่ี่�คอย 
สื่บัปัระสื่�ที่เข�ท่ี่�ไมใ่ช่่แค่ไรม์เท่ี่ ๆ  ในเพิลง แตน่่�ยงัม่ท่ี่�เต้น 
ท่ี่�ม�พิร้อมกับัอินเนอร์สุื่ดำเฟียสื่ในมิวสิื่กวิด่ำโอด้ำวยนะเออ 

นอกจ�กน่� มิวสิื่กวิด่ำโอ INDUSTRY BABY ยังม่อ่ก
หนึ�งแดำนซ์ซ่นท่ี่�เฟียสื่ปัรอที่แตก ซึ�งซ่นน่�ปัร�กฏิในช่่วง
กล�งของเพิลง กับัก�รท่ี่� Lil Nas X และเหล่�แดำนซ์
เซอร์ โช่ว์สื่เต็ปัแดำนซ์เปีั�ยมอินเนอร์ขั�นสุื่ดำด้ำวยร่�งก�ย
อันเปัล่อยเปัล่� โดำยม่ม่�นหมอกคุณธรรมช่่วยปักปิัดำจุดำ
สื่ำ�คัญเอ�ไว้ เพ่ิ�อลดำด่ำกร่คว�มร้อนแรงไม่ให้ฮิอตที่ะลุ
เพิดำ�น เร่ยกได้ำว่�นอกจ�กเป็ันก�รจะกลับัม�พิร้อมกับั
เพิลงฮิิตติดำห่แล้ว ศิิลปิัน-แร็ปัเปัอร์คนน่�ยังคงเร่ยกเส่ื่ยง
ฮ่ิอฮิ�จ�กเหล่�แฟนเพิลงได้ำสื่มกับัปัระโยคท่ี่�ว่� “I'm the 
industry baby” 

LIL NAS X, 
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เรียกว่าได�เปิดติัวไม่กลัวกระแสัเศรษฐกิจซบเซาในชู่วง 
โควดิ-19 นสิัสััน เทอรร์า่ ใหม ่เปดิติวัอยา่งเปน็ทางการแล�วใน
ประเทศไทย! กบัรถยนติส์ัมบร้ณแ์บบสัำาหรับครอบครวั ซึง่ 
ได�เใสัเ่ทคโนโยนคีวามปลอดภยั และความบนัเทงิให�ครบครนั 
กับผั้� โดยสัารแถวหลัง มาพร�อมกับความสัะดวกสับาย
ระหว่างเดินทาง การออกแบบดีไซน์ภายนอกใหม่ทั�งหมด 
ให�ความโดดเด่นกว่าเดิมและดุดันสัะกดสัายติาในท�องถนน 
นิสัสัันได�พัฒนาสัมรรถนะการขับขี่ให�ปลอดภัยมากยิ�งขึ�น
และเหมาะกับการใชู�งานในการขับขี่ ได�ทั�งในเม่อง และต่ิาง
จังหวัดได�อย่างปลอดภัย

นิสื่สัื่น เที่อร์ร่� ใหม่ ผ่ลิตออกม�จำ�หน่�ยแบ่ังออกได้ำ 3 รุ่นย่อย
ค่อ 1. รุ่น 2.3 E 2WD ,2. รุ่น 2.3 VL 2WD ,3. รุ่น 2.3 VL 4WD  
ม่ทัี่�งขับัเคล่�อน 2 ล้อ และขับัเคล่�อน 4 ล้อ กับัเก่ยร์อัตโนมัติ 7 สื่ปีัดำ 
ทัี่�ง 3 รุ่นย่อย ม�พิร้อมเคร่�องยนต์ด่ำเซล YS23DDTT ขน�ดำ 2.3 ลิตร 
ที่วินเที่อร์โบั ม่กำ�ลังส่ื่งสุื่ดำ 190 แรงม้� แรงบิัดำส่ื่งสุื่ดำ 450 นิวตัน-เมตร 
ยงัรองรับันำ��มันด่ำเซลได้ำทุี่กช่นิดำทัี่�ง B7, B10 และB20 และยังเปัล่�ยน
ถ่ึ�ยนำ��มันเคร่�องทุี่ก 20,000 กิโล อ่กด้ำวย

ร่ปัลักษณ์ก�รออกแบับัภ�ยนอกของนิสื่สัื่น เที่อร์ร่� ใหม่ บัอก
ได้ำคำ�เด่ำยวว่�ลำ��สื่มัยแบับัสุื่ดำ ๆ ออกแบับัด้ำ�นหน้�ใหม่ทัี่�งหมดำ จ�ก
กระจังหน้�รถึยนต์ออกแบับัเส้ื่นสื่�ยด่ำหร่หร� และด่ำแกร่งที่นที่�น
และทัี่นสื่มัยม�กขึ�น พิร้อมลุยทีุ่กก�รเดิำนที่�ง ม�พิร้อมไฟหน้� 
Quad LED 4 ดำวง เพิิ�มคว�มสื่ว่�งได้ำม�กขึ�น กระจกมองข้�งม�พิร้อม
ไฟเล่�ยว พิร้อมร�วบัันไดำจับัขึ�นลง ด้ำ�นท้ี่�ยนิสื่สัื่น เที่อร์ร่� ใหม่ 
ก็ถ่ึกออกแบับัใหม่หมดำเช่่นกัน เริ�มจ�กสื่ปัอยเลอร์หลังค�ใหม่ม่ม�
ให้พิร้อม 3 รุ่นย่อย เสื่�อ�ก�ศิคร่มฉล�ม พิร้อมไฟเบัรกท้ี่�ย LED 
โดำดำเด่ำนกับัตัวอักษร TERRA เสื่ริมภ�พิลักษณ์รถึยนต์เอสื่ย่ว่ระดัำบั
พิร่เม่ยมอย่�งลงตัว
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• รุ่น 2.3 E 2WD

1,199,000 บ้าท

• รุ่น 2.3 VL 2WD 
1,449,000 บ้าท

• รุ่น 2.3 VL 4WD 
1,499,000 บ้าท

ยังไม่พิอ นิสื่สัื่น เที่อร์ร่� ใหม่ม�พิร้อมกับักล้อง 
นิสื่สัื่น 360° เซฟต่� ชิ่ลด์ำ กล้องมองภ�พิรอบัทิี่ศิที่�และ
เซนเซอร์ตรวจจับัวัตถุึด้ำ�นหน้� 4 จุดำ พิร้อมช่่วยเบัรก
ฉุกเฉินเพ่ิ�อลดำก�รเกิดำอุบััติเหตุระหว่�งขับัข่� นิสื่สัื่น 
ยังใส่ื่เที่คโนโลย่เส่ื่ยงเต่อนเม่�อรถึออกนอกเลน เต่อนแค่ 
เส่ื่ยงยังไม่ถึึงขั�นช่่วยดึำงพิวงม�ลัยกับัเข้�เลน ยังม่
เที่คโนโลยด่ำ�้นที่�้ยรถึยนตม์�พิร้อมกับัเซนเซอร ์4 จุดำ 
เหม่อนเคยกับับั�ยสื่ปัอต ตรวจจับัวัตถุึระหว่�งถึอยรถึ 
ช่่วยเต่อนมุมอับัสื่�ยต�ระหว่�งถึอยรถึ ยงัม�พิร้อมกับั
เที่คโนโลย่คิกเซนเซอร์ ท่ี่�ตอบัสื่นองได้ำอย่�งแม่นยำ�

ส่ื่วนช่่วงล่�งของสื่เปัคย�งรถึยนต์ นิสื่สัื่นม�พิร้อม
ล้อแม็กขอบั 18 ย�งบัริสื่โตนแอนที่์เลอร์สื่ EPV 
255/60 R18 เหม่อนกันทัี่�ง 3 รุ่นย่อย และดิำสื่เบัรก
ทัี่�ง 4 ล้อ

ขยับัม�ด่ำด้ำ�นภ�ย�ในกันบ้ั�ง นิสื่สัื่นออกแบับั
ม�ด้ำวยคว�มหร่หร� ม�พิร้อมกับัเบั�ะไฟฟ้�ปัรับั 6 
ทิี่ศิที่�ง หน้�จอสัื่มผั่สื่ขน�ดำ 9 นิ�ว สื่�ม�รถึเช่่�อมต่อ 
Apple CarPlay แบับัไร้สื่�ย และลำ�โพิง 8 ตำ�แหน่ง 

AUTO

เคร่�องเส่ื่ยงคุณภ�พิจ�ก Bose พิร้อมแอร์ปัรับัอ�ก�ศิ
อิสื่ระซ้�ย – ขว� และช่่องเส่ื่ยบั USB ทัี่�งA-C อย่�งละ 
1 ช่่อง นิสื่สัื่นยังจัดำเต็มสิื่�งอำ�นวยคว�มสื่ะดำวกกับั 
แท่ี่นไวเลสื่ช่�ร์จกับัไฟขน�ดำ 15 วัตต์ พิวงม�ลัยที่รงด่ำ 
เช่ฟปัรับัได้ำ 2 ทิี่ศิที่�ง 

ผ้่่โดำยสื่�รแถึว 2 ม�พิรอ้มกับัแอรป์ัรับัอ�ก�ศิ 2 ช่่อง 
และจอมอนิเตอร์ขน�ดำใหญ่ 11 นิ�ว และยังม่จุดำช่�ร์จ
อุปักรณ์ได้ำหล�ยเคร่�องในเวล�เด่ำยวกัน ผ่่�นช่่องช่�ร์จ 
USB ทัี่�ง A–C ถึึง 5 จุดำ เพ่ิ�อคว�มบัันเที่ิงระหว่�ง 
ก�รเดิำนที่�ง

นิสื่สัื่น เที่อร์ร่� ใหม่ ม�พิร้อมส่ื่ให้เล่อกทัี่�งหมดำ 4 ส่ื่
ได้ำแก่ ส่ื่ข�ว ไวที่ ์เพิิร์ล, ส่ื่เงินบัริลเล่ยนท์ี่ ซิลเวอร,์ ส่ื่ดำำ� 
แบัล็ค สื่ต�ร์ และส่ื่เที่� ที่ไวไลท์ี่ เกรย์ ขณะท่ี่�รุ่น VL 
(VL 2WD และVL 4WD) ม่ส่ื่พิิเศิษเพิิ�ม ได้ำแก่ ส่ื่แดำง ค่ล่ส์ื่ 
และส่ื่ที่องแดำง ฟอร์จ คอปัเปัอร์ พิร้อมที่�งเล่อกของ
ก�รตกแต่งภ�ยในห้องโดำยสื่�รแบับัท่ี่โที่น ทัี่�งโที่น 
ส่ื่ดำำ�-แดำงเบัอร์กันด่ำ หร่อ โที่นส่ื่ดำำ�-เบัจ ใครท่ี่�อย�กได้ำ 
รถึครอบัครัวสื่วยง�มสุื่ดำคุ้มต้องไม่พิล�ดำครับั 

ราคาเปิดตัว
นิสสัน เทอร์ร่า ให่ม่ ทั้ง 3 รุ่น
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OF PUTTING
Jack Nicklaus ติำานานนกักอลฟ์ัอมติะ เจ�าของแชูมป์ Major 

18 ถ�วย กลา่วไว�ในหลายโอกาสัท่ีพด้ถงึเร่อ่ง Golf วา่ ล้กพทั 
ค่อ Score ครึ่งหนึ่งของ Score รวมทั�งหมด

OnGreen
 : พลตำ�รวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
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โปัรเหม่ยวพัิที่ล่กระยะ 15 ฟุตลงม�ใน 5 หลุมสุื่ดำท้ี่�ยแที่บัจะ
ไม่พิล�ดำเลย ด่ำเหม่อนว่�ม่หลุม 16 ท่ี่�พัิที่ระยะดัำงกล่�วเพ่ิ�อให้ได้ำ
เบัอร์ด่ำ�แต่ที่ำ�ไม่สื่ำ�เร็จ ถึึงหลุมสุื่ดำท้ี่�ยพิ�ร์ 5 ทัี่�ง Emma และ โปัร
เหม่ยวต่Shot 3 ขึ�นม�ออนไกลหลุมทัี่�งค่่ Emma ไกลกว่�พัิที่ก่อน 
Stroke ล่กพัิที่ได้ำนำ��หนักด่ำม�ก ล่กไหลจ�กหัวกร่นด้ำ�นบันม�หยุดำ
ห่�งหลุมไม่ถึึง 3 ฟุต

โปัรเหม่ยวซึ�งใกล้กว่� พัิที่ล่กลงเนินคะเนว่�ให้ไหลถึึงหลุม 
ปัร�กฏิว่�ล่กไปัหยุดำห่�งหลุม 12 ฟุตโดำยปัระม�ณ

วิน�ท่ี่นั�นกองเช่่ยร์ช่�วไที่ยขวัญเส่ื่ยไปัต�ม ๆ  กัน แต่เม่�อโปัรเหม่ยว 
เก็บัพิ�ร์พัิที่ล่กลงหลุมได้ำนิ�มนวล ทุี่กคนบัอกกับัตัวเองว่�โปัรเหม่ยว
น่�จะช่นะ

เม่�อต้องออกม� Play Off เหตุก�รณ์กลับัต�ละปััดำ โปัรเหม่ยว 
ต้องไปัพัิที่ล่กจ�กตำ�แหน่งเดิำมของ Emma แต่ย�กกว่� เพิร�ะต้องพัิที่ 
ผ่่�น Flint เข้�ห�หลุม ล่กไปัหยุดำห่�งหลุมปัระม�ณ 10 ฟุต โช่คด่ำท่ี่� 
Emma เส่ื่ยโบัก่� ถ้ึ�โปัรเหม่ยวพัิที่เก็บัพิ�ร์ไม่ได้ำต้องไปั Play Off 
ต่ออ่กหนึ�งหลุม

ปัร�กฏิว่�พัิตเตอร์ของโปัรเหม่ยวติดำเรดำ�ร์ Stroke ล่กได้ำเน่ยน
วิ�งเร่ยบัลงกล�งหลุมคว้�แช่มป์ั LPGA แรกในช่่วิตไปัได้ำพิร้อม 
เงินร�งวัล 245,000 เหร่ยญ

ล่กกลิ�งลงหลุมแล้วผ้่่ช่มทัี่�งโลกเห็นโปัรเหม่ยวยกพัิตเตอร์ขึ�นม�
บัรรจงจ่บัอย่�งที่ะนุที่นอม ดัำ�งจุมพิิตช่�ยหนุ่มคนรักเลยครับั

ท่ี่�นำ�เร่�องน่�ม�เข่ยนให้มิตรรักนักกอล์ฟได้ำอ่�น ก็เพ่ิ�อต้องก�ร
กระตุ้นให้นักกอล์ฟอย�่งเร�เร� ท่ี่�นท่ี่�น ได้ำตระหนักถึึงก�รยน่ซ้อม
พัิที่ทุี่กครั�งท่ี่�นึกถึึงกอล์ฟก็ควรจะหยิบัพัิตเตอร์ม�จรดำล่กซ้อมพัิที่

เคร่�องไม้เคร่�องม่อ อุปักรณ์ช่่วยฝึีกก�รพัิที่ในปััจจุบัันม่หล�กหล�ย 
ทัี่�งพิรมซ้อมท่ี่�เหม่อนสื่น�มหญ้�จริง ๆ จะเอ�คว�มเร็วขน�ดำไหน
ม่ให้เล่อก

ไม้บัรรทัี่ดำวิเศิษท่ี่�ถ่ึกออกแบับัม�ให้ซ้อม Stroke ควบัคุมก�รเล็ง
ให้แม่นยำ�รวมทัี่�งจัดำท่ี่� Address ให้ระดัำบัสื่�ยต�อย่่ในตำ�แหน่ง 
ถ่ึกต้องก่อนพัิที่

อุปักรณ์เหล่�น่�ซ่�อห�ได้ำต�มท่ี่�โฆษณ�ผ่่�นจอช่่อง Golf Channel 
อย่�ไปัปัระหยัดำในเร่�องก�รลงทุี่นซ้อมพัิที่เลยครับั ลองไปัห�ม� 
ฝึีกซ้อมด่ำแล้วจะพิิส่ื่จน์ให้เห็นเลยว่�

Drive For Show
Putt For Doe
นั�นเป็ันเร่�องจริง ทุี่นรอนท่ี่�ลงไปัเม่�อต้องออกไปัว�ดำวงสื่วิง พัิกเด่ำยว 

ค่นทุี่นได้ำครับั จ�กนั�นก็ค่อ กำ�ไร
ไม่ลองไม่ร้่...!?
ซ้อมพัิที่แลว้ต้องไปัห�สื่น�มเลน่หมดำโควดิำเม่�อไหร่ รัฐบั�ลยกเลกิ

ควบัคุมสื่น�มกอล์ฟ สื่น�มก่ฬ� ร่บัช่วนพิรรคพิวกเพ่ิ�อนฝ่ีงไปัเลย
ครับั สื่น�มท่ี่�จะแนะนำ�คร�วน่�อย่่ไม่ใกล้ม�ไกล สื่นนร�ค�เป็ันกันเอง 
สื่ภ�พิสื่น�มสื่วยง�ม ร่มร่�น เข่ยวช่อุ่ม อย่่แค่นครน�ยก

Royal Hill Golf &Country Club คอยอย่่ครับั
ท่ี่�หลับัท่ี่�นอนก็พิร้อม ม่ Promotion ให้เล่อกหล�ยแบับั
ไปับัอกว่�ผ่มแนะนำ�ม�ให้เล่นอ�จจะได้ำร�ค�พิิเศิษสุื่ดำครับั 

นักกอล์ฟร�ยใดำ สื่�ม�รถึลดำจำ�นวน Stroke ก�รพิัที่ล่กบันกร่น 
ได้ำตำ��สุื่ดำ นักกอล์ฟคนนั�นม่โอก�สื่ช่นะก�รแข่งขันได้ำม�กท่ี่�สุื่ดำ

สื่ถิึติก�รพัิที่ล่กของนักกอล์ฟแต่ละคนจึงม่ผ่ลต่อเงินร�งวัลร�ยได้ำ
ของนักกอล์ฟ

Jack ยงัให้คว�มเห็นต่อไปัอ่กว่� ในที่ำ�นองเด่ำยวกัน ถ้ึ�ล่กพัิที่บันกร่น 
ไม่ยอมวิ�งเข้�ห�หลมุม่แต่เฉ่ยดำไปัเฉ่ยดำม� ล่กควรจะเป็ันเบัอร์ด่ำ� กลับัได้ำ 
แค่พิ�ร์ หร่อเลวร้�ยกว่�นั�นออกเป็ันโบัก่�ให้ช่ำ��ใจ

ล่กพัิที่ท่ี่�ไม่ได้ำดัำงใจจะส่ื่งผ่ลล�มไปัถึึง Shot อ่�นไปัด้ำวย ไม่ว่�จะเป็ัน 
Shot แก้ไขท่ี่�เร่ยกกันว่� Short Game หร่อ Scramble

จนในท่ี่�สุื่ดำจ�กล่ก Approach ก็จะบั�นไปัล่ก Tee Off ถึึงขน�ดำ 
Drive เข้�รกเข้�พิงก่่ไม่กลับั ดัำงท่ี่�นักข่�วก่ฬ�ฝีรั�งใช้่คำ�ว่� Out Of Bay 
ส่ื่วนคนไที่ยก็ว่�ไม่เอ�อ่�วออกที่ะเลห�ฝัี�งไม่เจอ

Jack Nicklaus จึงยำ��นักยำ��หน�ให้ซ้อมพัิที่ให้ม�กพิอ ๆ กับัซ้อม
หัวไม้และเหล็กรวมกัน

บัที่พิิส่ื่จน์เร่�องน่�เห็นกันหม�ดำ ๆ จะจะต่อหน้�แฟนคลับันักกอล์ฟ
ช่�วไที่ยท่ี่�นั�งเฝ้ี�จอท่ี่ว่ช่มก�รแข่งขันร�ยก�รกอล์ฟกอล์ฟหญิง LPGA 
ISPS Handa World Invitational presented by Modest! Golf 
Management

ร�ยก�รนั�น Co-Sanction ของ LPGA และ LET. (Lady European 
Tour) ม่เงินร�งวัลม�กพิอสื่มควร

ผ่ลก�รแข่งขันปัร�กฏิว่� โปัรเหม่ยว ปั�จร่ย ์อนันต์นฤก�ร โปัรกอล์ฟ 
สื่�วไที่ยคว้�ตำ�แหน่งช่นะเลิศิ โดำยช่นะ Play Off Emma Talley จ�ก
สื่หรฐั ซึ�งนำ�โดำง่ม�ตลอดำจนถึึงวนัสุื่ดำท้ี่�ยค่่กับั Jennifer Kupcho และม่ 
สื่�วน้อยมหัศิจรรย์โปัรจ่นอ�ฒย� ฐิติกุล รั�งอันดัำบั 4

กองเช่่ยร์ช่�วไที่ยแที่บัจะหมดำหวงัเม่�อถึึงหลุม 6 โปัรเหม่ยวเส่ื่ย 3 โบัก่� 
หลุมพิ�ร์ 4 ต่ออก 7 ท่ี่ แต่สื่�วน้อยช่�วไที่ยก็ตั�งสื่ติคุมก�รเล่นต�ม
ผ้่่นำ�ไปัอย่�งช้่� ๆ โดำยเล่นทุี่ก Shot ด้ำวยคว�มปัระณ่ต โดำยเฉพิ�ะ 
ล่กพัิที่บันกร่น
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ข�อม้ลจากกรมควบคุมมลพิษชูี�ว่าปัจจุบันประเทศไทยมีขยะม้ลฝั่อย 27.35 ล�านติันติ่อปี
ถ้กคัดแยก ณ ติ�นทาง และนำากลับไปใชู�ประโยชูน์เพียง 11.93 ล�านติัน

ซึ่งผัมมองว่าหากเราติ�องการสัร�างชูาติิให�คนไทยมีความเป็นอย้่ดีขึ�นอย่างแท�จริง
ระบบการจัดการขยะเป็นประเด็นที่มองข�ามไม่ได�

Economic
Vision

 : ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

โมเดลนิเวศวิทยายั่งย่นสมบ้้รณ์

ULTIMATE

WASTE

1. Model นิเวศวิทยายั่งย่น zero waste (1Z)

ค่อ ก�รเอ�ทุี่กส่ื่วนม�ใช้่หมดำไม่เหล่อของเส่ื่ย โดำยต้องเริ�มตั�งแต่ก�รผ่ลิต เช่่น 
ปัระเมินคว�มต้องก�รทัี่�งด้ำ�นอ�ห�ร นำ�� และพิลังง�น และออกแบับัคว�มยั�งย่น
ในก�รผ่ลิตโดำยเน้นท่ี่�ก�รบ่ัรณ�ก�ร เช่่น ที่ำ�สื่วนผ่ักหลังบ้ั�น สื่วนผั่กชุ่มช่น ใช้่ 
โซล่�เซลล์ กังหันลม และก�รไม่ปัล่อยนำ��ทิี่�งอย�่งส่ื่ญเปัล่� (zero liquid discharge 
every drop counts) นำ��เส่ื่ยส่ื่งเข้�ระบับับัำ�บััดำ นำ��ด่ำกักเก็บัไว้ใช้่ไม่ว่�จะเป็ันนำ��ฝีน 
นำ��บั�ดำ�ล นำ��จ�กแม่นำ�� ลำ�คลอง โดำยก�รที่ำ�ฝี�ย แก้มลิง หร่อแม้กระทัี่�งปัล่อยให้
ไหลลงพ่ิ�นดิำนเข้�ส่่ื่ระบับันำ��บั�ดำ�ลเพ่ิ�อนำ�กลับัม�ใช้่ในอน�คต ดัำงนั�นในกรณ่น่�ต้อง
ออกแบับัชุ่มช่นให้นำ��สื่�ม�รถึซึมลงส่่ื่ผิ่วดิำนได้ำ

2. Model นเิวศวิทยายัง่ยน่แท� zero waste of zero waste (2Z) 

ก�รนำ�ผ่ลผ่ลิต หร่อของเส่ื่ยจ�กกิจกรรมหนึ�งไปัเป็ันปััจจัยก�รผ่ลิตของอ่ก
กิจกรรมหนึ�ง ซึ�งสื่�ม�รถึที่ำ�ได้ำตั�งแต่ก�รนำ�เศิษอ�ห�รม�ที่ำ�ปุ๋ัย ก�รแยกขยะม�
ใช้่ซำ�� ก�รใช้่กระดำ�ษท่ี่�ใช้่ซำ��แล้วม�ที่ำ� “กระดำ�ษหน้�ท่ี่� 3” หร่อเป็ันหนังส่ื่ออักษร
เบัลให้ผ้่่พิิก�รที่�งสื่�ยต� และนำ�นำ��จ�กเข่�อน ฝี�ย แท็ี่งค์นำ��ม�ผั่นเป็ันพิลังง�น
ไฟฟ้� เป็ันต้น

3. Model นิเวศวิทยายั่งย่นสมบ้้รณ์
zero waste of zero waste of zero waste (3Z) 

Reuse, Recycling, Up-cycling นำ�ของเส่ื่ยกลับัม�ใช้่ใหม่อ่กรอบั ซึ�งต้อง
อ�ศัิยก�รว�ง food system, water system และ fuel system เช่่น เอ�ข่�เถ้ึ�
ไปัปัรับัสื่ภ�พิดิำน นำ�ขยะท่ี่�ไม่สื่�ม�รถึย่อยสื่ล�ยได้ำอ่กไปัที่ำ� Eco bricks ก�รกัก
เก็บัพิลังง�นจ�กโซล่�เซลล์ หร่อกังหันไว้ในแบัตเตอร่�ไว้ใช้่ย�มข�ดำแคลน รวมถึึง
ก�รที่ำ�เงินสื่กุลท้ี่องถิึ�นไว้ใช้่แลกเปัล่�ยนสิื่นค้�และบัรกิ�รภ�ยในที่อ้งถิึ�นซึ�งสื่�ม�รถึ
ช่่วยแลกสิื่�งท่ี่�เหม่อนเป็ันขยะในม่อผ้่่อ่�น ม�ใช้่ให้เกิดำปัระโยช่น์ส่ื่งสุื่ดำ เป็ันต้น 

เหตุท่ี่�ผ่มกล่�วเช่่นน่� เพิร�ะนอกจ�กจะพิบัว่�ใน 
ปัระเที่ศิชั่�นนำ�ทัี่�วโลกล้วนแต่ม่ก�รว�งระบับัก�ร
จัดำก�รขยะอย่�งม่ปัระสิื่ที่ธิภ�พิแล้ว และปัระเที่ศิ
พัิฒน�แล้วในปััจจุบัันก็ม่ระบับัก�รจัดำก�รขยะท่ี่�ม่ 
ปัระสิื่ที่ธิภ�พิเช่่นเด่ำยวกัน โดำยปััจจุบัันแนวที่�งจัดำก�ร 
ขยะท่ี่� ม่ปัระสิื่ที่ธิภ�พิท่ี่� สุื่ดำค่อ ก�รจัดำก�รขยะ 
แบับัองค์รวมโดำยมุ่งไปัส่่ื่คว�มยั�งย่น เน้นไปัท่ี่�ก�ร
เปัล่�ยนแปัลงพิฤติกรรม ก�รผ่ลิต และก�รบัริโภค 
ให้สื่�ม�รถึนำ�ที่รัพิย�กรกลับัม�ใช้่ใหม่ได้ำ 100% 

ดัำงนั�นแนวคิดำของเส่ื่ยเหล่อศ่ินย์ หร่อ Zero 
Waste จึงถ่ึกนำ�ม�เป็ันกลไกในก�รลดำปัริม�ณขยะให้ 
เหล่อน้อยท่ี่�สุื่ดำก่อนถ่ึกนำ�ไปักำ�จัดำด้ำวยเที่คโนโลย่ท่ี่�
เหม�ะสื่ม บันหลักก�ร3Rs ค่อลดำก�รใช้่ (Reduce) 
ก�รใช้่ซำ�� (Reuse) และก�รนำ� กลับัม�ใช้่ใหม่  
(Recycle) หร่อเป็ันกลไกก�รใช้่ที่รัพิย�กรอย�่งคุ้มค่� 
เกิดำปัระโยช่น์ต่อสัื่งคมและสิื่�งแวดำล้อมท่ี่�สุื่ดำนั�นเอง 

แนวคิดำ Zero Waste ถ่ึกนำ�ม�ใช้่ครั�งแรกใน 
ภ�คอุตสื่�หกรรมซึ�งเป็ันระบับัปิัดำ (close loop system) 

 แต่เม่�อนำ�ม�ปัระยกุต์ใช้่ในระบับัเปิัดำในระดัำบัปัระเที่ศิ
แต่ละช่�ติก็ได้ำม่ก�รปัรับักลยุที่ธ์ให้เหม�ะกับับัริบัที่
ปัระเที่ศิของตน โดำยในปัระเที่ศิไที่ยได้ำใช้่แนวที่�งก�ร
จัดำก�รขยะให้เหล่อศ่ินยผ่์่�นนโยบั�ยด้ำ�นสิื่�งแวดำล้อม
และรณรงค์สื่ร้�งคว�มตระหนักให้ปัระช่�ช่นลดำ 
ก�รผ่ลิตขยะด้ำวยกิจกรรมคัดำแยกขยะ ธน�ค�รขยะ
ร่ไซเคิล ปุ๋ัยหมัก และก๊�ซช่่วภ�พิจ�กเศิษอ�ห�ร 
ซึ�งห�กต้องก�รไปัถึึงวิสัื่ยทัี่ศิน์ค่อ ก�รที่ำ�ให้คนไที่ย
ม่คว�มเป็ันอย่่ท่ี่�ด่ำขึ�นอย่�งแท้ี่จริง ผ่มมองว่�ถึึงเวล� 
ท่ี่�ไที่ยจะม่หลักปัฏิิบััติในก�รลดำขยะท่ี่�ม่ปัระสิื่ที่ธิภ�พิ
ยิ�งขึ�น ผ่มจึงเสื่นอแนวคิดำระบับันิเวศิวิที่ย�ยั�งย่น
สื่มบ่ัรณ์” (Ultimate Zero Waste) เพิ่�อเป็ันหลัก
ปัฏิิบััติในสื่ร้�งสัื่งคม Zero Waste ตั�งแต่ระดัำบัชุ่มช่น
ไปัจนถึึงระดัำบัปัระเที่ศิให้เป็ันร่ปัธรรมยิ�งขึ�น 

โมเดำลนิเวศิวิที่ย�ยั�งย่นสื่มบ่ัรณ์” (Ultimate 
Zero Waste) นอกจ�กจะเป็ันหลักปัฏิิบััติในก�ร 
ลดำขยะ โดำยใช้่ปัระโยช่น์จ�กที่รัพิย�กรใหคุ้้มค่�ส่ื่งสุื่ดำ
แล้ว ยังเป็ันหลักปัฏิิบััติในก�รสื่ร้�งชุ่มช่นยั�งย่นด้ำวย

ตนเอง (Self – Sustained Community: SSC) 
ท่ี่�ผ่มผ่ลักดัำนม�กกว่� 20 ปีั เพ่ิ�อให้ชุ่มช่นสื่�ม�รถึ
พึิ�งพิ�ตัวเองในปััจจัยจำ�เป็ัน ค่อ อ�ห�ร นำ�� และ
พิลังง�นไดำใ้นย�มวกิฤต ซึ�งม่แนวโน้มเกิดำถ่ึ�ขึ�น ทัี่�งจ�ก 
Global Warming, Pandemic New Normal หร่อ
แม้กระทัี่�ง Economic crisis จึงไม่แปัลกท่ี่�ปััจจุบััน
เร�จะพิบัก�รสื่ร้�งชุ่มช่นพึิ�งตนเองทัี่�วโลกในช่่�อ 
และแนวที่�งต่�ง ๆ กัน เช่่น Ecovillage, Off-grid 
community, Sustainable community 

ก�รสื่ร้�งระบับันิเวศิวิที่ย�ยั�งย่นสื่มบ่ัรณ์ เริ�มต้น
จ�กก�รออกแบับั Ecosystem เช่่�อมวงจรกิจกรรม
ต่�ง ๆ เป็ัน close loop system เพ่ิ�อควบัคุมระบับั
นิเวศิอย�่งสื่มบ่ัรณ์ ตั�งแต่ก�รผ่ลิต ไปัจนถึึงก�รบัรโิภค
ท่ี่� ต้องคำ�นึงถึึงปัระสิื่ที่ธิภ�พิจนสื่�ม�รถึนำ�ขยะ 
วนกลับัไปัใช้่ซำ��ในกระบัวนก�รผ่ลิตได้ำ ซึ�งเป็ันก�ร
เล่ยนแบับัระบับันิเวศิวิที่ย�โลก โดำยแบ่ังแนวปัฏิิบััติ
ออกเป็ัน 3 ระดัำบั 
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นอกจ�กชุ่มช่นพึิ�งตนเอง ในต่�งปัระเที่ศิจะม่ก�รนำ�แนวคิดำก�ร 
จัดำก�รขยะไปัใช้่อย่�งเป็ันร่ปัธรรมดัำงท่ี่�ยกตัวอย่�งข้�งต้นแล้ว ในไที่ย 
ก็ม่ก�รริเริ�มสื่ร้�งระบับันิเวศิยั�งย่นทัี่�งในระดัำบัครอบัครัว ชุ่มช่น
องค์กร หล�ยแห่ง เช่่น บ้ั�นต้นคิดำทิี่พิย์ธรรมของ อ.ต้น เดำช่รัตน์ 
สุื่ขกำ�เนิดำ Res Q Farm ของคุณโบ้ั ว่ระ ศิรแสื่ดำง หร่อชุ่มช่นพัินพิรรณ 
ของคุณโจน จันไดำ เป็ันต้น 

แม้ปััจจุบัันปััญห�เร่�องก�รจัดำก�รขยะจะวุ่นว�ยจนลุกล�ม 
กล�ยเป็ันปัระเด็ำนขัดำแยง้ระหว่�งปัระเที่ศิ แต่ยงัม่ปัระเที่ศิท่ี่�สื่�ม�รถึ
จัดำก�รกับัปััญห�ขยะได้ำด่ำเช่่นกัน ฉะนั�นก�รสื่ร้�งระบับันิเวศิให้ยั�งยน่
สื่มบ่ัรณ์อย่�งท่ี่�ผ่มนำ�เสื่นอไม่ใช่่เร่�องท่ี่�เป็ันไปัไม่ได้ำ แต่เป็ันคว�ม
ท้ี่�ที่�ยของสื่ังคมไที่ยทุี่กระดัำบัท่ี่�ต้องให้เวล� คว�มพิย�ย�ม และ
ลงทุี่นด้ำวยเม็ดำเงิน  โดำยตระหนักว่�แท้ี่จริงแล้วสัื่งคม 3Z เป็ันเร่�อง
ของก�รสื่ร้�งบัริบัที่ท่ี่�ห้อมล้อมด้ำวยคว�มร่วมม่อระหว่�ง ผ้่่บัริโภค
แต่ละคน (individual consumer side solution) ม�กกว่�จะ
หวังให้ผ้่่อ่�นเป็ันฝ่ี�ยกำ�หนดำอน�คตท่ี่�เร�เองเป็ันฝ่ี�ยอย�กเห็นครับั

ตัวิอยุา่งการ์ปร์บัใช้ั้แนวิคดิิ zero liquid discharge every drop counts
ในสัวินสัาธาร์ณะ (อุทยุาน 100 ปี จุ้ฬาลิงกร์ณ์มหาวิิทยุาลัิยุ)

ตัวิอยุ่างการ์ทำา
Eco Bricks 

ตัวิอยุ่างร์ะบบการ์จั้ดิการ์นำ�ายัุ�งยืุนในที�พักอาศัยุ
Residential Grey Water System

ตัวอย่างนิเวศวิทยายั่งย่น
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The Perspective of
AEC

 : Praykasib

ติาลีบนัสัามารถเข�ามาปกครองประเทศอัฟักานิสัถานแทนทีรั่ฐบาลกลางได�
อกีครั�ง ด�วยการรบในพ่�นท่ีถนดัของตัิวเองมาหลายสับิป ีใชู�วิธีการสัารพัดเพ่อ่
เรียกร�องความสันใจและข่มขวัญ ด�วยกลยุทธ์แบบกองโจร ติั�งแติ่การจับติัว 
เรียกค่าไถ่ อุ�มฆ่า ระเบิดฆ่าตัิวติาย ฯลฯ ในท�ายท่ีสุัดแล�วอเมริกาเห็นว่าการตัิ�งฐานทัพ 
ติ่อไปเร่่อย ๆ ได�ไม่คุ�มเสัีย จึงถอนติัวออกจากสังครามในที่สัุด
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แต่มันไม่ได้ำจบัแค่นั�นเพิร�ะก�รปักครองของต�ล่บัันท่ี่�ใช้่เร่�องของศิ�สื่น�แบับัเข้มงวดำ 
อ�ทิี่อ�จไม่ให้ผ้่่หญิงออกไปัที่ำ�ง�น ออกจ�กบั้�นคนเด่ำยวไม่ได้ำ หร่อแม้แต่เร่�องของฟังเพิลง 
ก�รควบัคุมส่ื่�อ ก�รละเมิดำสิื่ที่ธิ จำ�กัดำอิสื่รภ�พิ รวมถึึงคว�มปัลอดำภัย ปัระช่�ช่นจึงพิย�ย�มหน่ 
ออกจ�กปัระเที่ศิต�มท่ี่�เร�เห็นในส่ื่�อม�กม�ย

ก่อนอ่�นเร�ม�ร้่จักต�ล่บัันกันก่อน ดัำ�งเดิำมอัฟก�นิสื่ถึ�นปักครองดำ้วยระบับักษัตริย์  
แต่เม่�อโลกแบ่ังเป็ัน 2 ฝ่ี�ยค่อค่�ยเสื่ร่ท่ี่�นำ�โดำยอเมริก�และระบับัคอมมิวนิสื่ท่ี่�นำ�โดำยสื่หภ�พิ
โซเว่ยต ในเวล�นั�นอัฟก�นิสื่ถึ�นม่คว�มวุ่นว�ยที่�งก�รเม่องหลังจ�กได้ำโค่นล้มระบัอบั 
กษัตริย์ลง สื่หภ�พิโซเว่ยตจึงเข้�ม�ช่่วยจัดำก�รภ�ยในปัระเที่ศิอัฟก�นิสื่ถึ�น

แต่ม่หล�ยกลุ่มไม่พิอใจโดำยเฉพิ�ะกลุ่มมุจ�ฮ่ิด่ำนจึงม่ก�รส้่ื่รบักัน ต่อม�สื่หภ�พิโซเว่ยต 
เองอ่อนแอลงจึงถึอนกองกำ�ลังออกจ�กอัฟก�นิสื่ถึ�น ที่ำ�ให้คนหล�ยกลุ่มจับัอ�วุธเพ่ิ�อ 
แย่งชิ่งอำ�น�จกันเอง ในช่่วง 1994 ก็เกิดำกลุ่มต�ล่บัันขึ�นม� โดำยม่แนวคิดำใช้่ศิ�สื่น�อิสื่ล�ม 
เข้�ม�ปักครอง ไม่น�นนักพิวกเข�ก็ยึดำปัระเที่ศิสื่ำ�เร็จ

ในปีั 2001 ปัระเที่ศิสื่หรัฐอเมริก�เกิดำเหตุก�รณ์ 911 ถ่ึกโจมต่โดำยกลุ่มก่อก�รร้�ย 
ซึ�งปัระเที่ศิอัฟก�นิสื่ถึ�นเป็ันปัระเที่ศิท่ี่�ให้พัิกพิิงแก่ผ้่่ก่อก�รร้�ย อเมริก�จึงส่ื่งที่ห�รเข้�ล้ม
รัฐบั�ลต�ล่บัันและยึดำเม่องเอ�ไว้ถึึงกว่� 20 ปีั ซึ�งในช่่วงเวล�น่�เองม่ก�รโจมต่ปัะที่ะกันม� 
โดำยตลอดำ ม่ผ้่่เส่ื่ยช่่วิตกว่� 1 แสื่นคน ในท้ี่�ยท่ี่�สุื่ดำสื่หรัฐไม่อย�กรับัผิ่ดำช่อบัอัฟก�นิสื่ถึ�น 
อ่กต่อไปัจึงถึอนที่ห�รออกม�ในท่ี่�สุื่ดำ

ชั่ยช่นะของต�ล่บัันที่ำ�ไมอ�เซ่ยนถึึงต้องเตร่ยมรับัม่อ ข้อแรกค่อในกลุ่มปัระเที่ศิอ�เซ่ยน
ล้วนแล้วแต่ม่คนท่ี่�นับัถ่ึอศิ�สื่น�อิสื่ล�ม และในคนกลุ่มน่�เองม่อิสื่ล�มหัวรุนแรงรวมอย่่ด้ำวย
ม่คนอย�่งแยกดิำนแดำน หร่ออย�กปักครองตัวเองอย่่ เช่่นที่�งตอนใต้ของฟิลิปัปิันส์ื่ บันเก�ะ
มินดำ�เน� จังหวัดำอ�เจะฮ์ิ ปัระเที่ศิอินโดำ โรฮิินย� ในรัฐยะไข่ ของพิม่� หร่อแม้แต่กลุ่ม 
BRN 3 จังหวัดำภ�คใต้ของปัระเที่ศิไที่ย

กลุ่มคนจ�กอ�เซ่ยนบั�งส่ื่วนม่คว�มหลงใหลในแนวคิดำสุื่ดำโต่ง บั�งส่ื่วนถึึงขน�ดำเข้�ไปั 
ฝึีกกองกำ�ลังกับักลุ่มต่�ง ๆ  ในตะวันออกกล�ง เพ่ิ�อกลับัม�ที่ำ�สื่งคร�มต�มคว�มเช่่�อ โดำยเฉพิ�ะ
อินโดำน่เซ่ยสื่�ม�รถึจับักุมผ้่่ก่อก�รร้�ยหล�ยคน ท่ี่�เข้�ม�ฝึีกวิช่�ในอัฟก�นิสื่ถึ�น ถึึงแม้ว่� 
กลุ่มต�ล่บัันจะปัระก�ศิออกม�แล้วว่�ไม่เป็ันฐ�นให้กลุ่มก่อคว�มไม่สื่งบั แต่ใครจะเช่่�อได้ำบ้ั�ง
ว่�สิื่�งท่ี่�เข�พ่ิดำนั�นเป็ันคว�มจริง

เพิร�ะสิื่�งท่ี่�เร�เห็นอย่่ทุี่กวันน่�ยังม่ก�รสื่นับัสื่นุนคว�มไม่สื่งบัแบับักองโจร ม่ก�รสื่นับัสื่นุน
อ�วุธและเงินทุี่นม�โดำยตลอดำ ให้ม�ที่ำ�ร้�ยปัระช่�ช่นคนธรรมดำ� ก่อคว�มไม่สื่งบัในพ่ิ�นท่ี่� 
รัฐบั�ลของแต่ละปัระเที่ศิในอ�เซ่ยนจงึไม่ควรปัระม�ที่ เพิร�ะพิวกเข�เห็นตัวอย�่งอย�่งชั่ยช่นะ
ของต�ล่บัันม�แล้วว่� นักรบัรองเท้ี่�แตะก็สื่�ม�รถึช่นะผ้่่ท่ี่�ม่เงินและอ�วุธท่ี่�ทัี่นสื่มัยได้ำนั�นเอง 

กลุ่มก่อคว�มไม่สื่งบัอ�จด่ำเง่ยบัลงไปับ้ั�งไม่ใช่่เพิร�ะอุดำมก�รณ์ท่ี่�ลดำลง แต่เน่�องจ�ก
สื่ถึ�นก�รณ์โควิดำ-19 น่�เองที่ำ�ให้ก�รใช้่ช่่วิตไม่ปักติ ม่ก�รปิัดำแนวช่�ยแดำนของแต่ละปัระเที่ศิ
หร่อก�รบิันไปัต่�งปัระเที่ศิก็ม่ขั�นตอนและก�รตรวจสื่อบัม�กม�ย ห�กเร่�องของโควิดำ-19 
เง่ยบัลง ไม่แน่เร�อ�จได้ำยนิเส่ื่ยงระเบิัดำท่ี่�ดัำงขึ�นตรงไหนสัื่กท่ี่�ของปัระเที่ศิในอ�เซ่ยนก็เป็ันได้ำ 
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ส่ื่วนปัระเที่ศิสื่ม�ชิ่กปัระช่�คมอ�เซ่ยนของเร�ท่ี่�ตอนน่�ก็ยงัคงม่กันอย่่แค่ 10 ปัระเที่ศิ เหม่อนเดิำม ปัระเที่ศิ
ท่ี่�ด่ำจะควบัคุมโควิดำ-19 ได้ำอย่�งม่ปัระสิื่ที่ธิภ�พิม�กท่ี่�สุื่ดำ และสื่�ม�รถึย่นหยัดำที่ำ�สื่ถิึติปัลอดำคนติดำเช่่�อ 
โควิดำ-19 ได้ำย�วน�นม�ตั�งแต่พิฤษภ�คมปีั 63 จน ผ่่�นพ้ินพิฤษภ�คม 64 ถ่ึอว่�ครบัปีัท่ี่�โควิดำไม่สื่�ม�รถึย่�งกร�ย
เข้�ไปัที่ำ�อันตร�ยผ้่่คนในปัระเที่ศิของตัวได้ำ แต่แล้วเม่�อช่่วงกล�งเด่ำอนสิื่งห�คมท่ี่�ผ่่�นม� เริ�มม่คนติดำโควิดำ-19 
แล้ว ปัระเที่ศิน่�ก็ค่อ บัร่ไน ดำ�รุสื่ซ�ล�ม นั�นเอง

บรูไนกับความทรงจำาที่ผัันผั่าน
จนถึงขณะนี�เข็มนาฬิิกาของโลกยังคงเดินไปข�างหน�าไปอย่างไม่หยุดยั�ง และไม่ร้�ร�อนร้�หนาว
ติ่อกระแสัความรุนแรงของโควิด-19 ที่เกิดขึ�นในประเทศต่ิาง ๆ บนโลกใบนี�ที่ยังมีติัวเลข 
อย่้ที่ 193 ประเทศ มากบ�างน�อยบ�างแติกติ่างกันไป จนทำาให�เกิดความร้�สึักไม่อยากรับร้� 
อะไรแล�ว เม่่อเรามองย�อนกลับไปยังภาพที่ถ่ายเอาไว� เราก็จะมีประวัติิศาสัติร์ของภาพนั�น ๆ
มาเล่าสั้่กันฟัังอย้่เสัมอ 

แม้จะเป็ันปัระเที่ศิเลก็ท่ี่�ม่พ่ิ�นท่ี่�เพ่ิยง 5,770 ตรม. 
กับัปัระช่�กรส่ื่�แสื่นกว่�คน แต่บัร่ไนก็รำ��รวย ด้ำวย 
ที่รัพิย�กรที่�งธรรมช่�ติท่ี่�โด่ำงดัำงค่อ นำ��มันและก๊�ซ
ธรรมช่�ติ ดัำงนั�น คนที่�งน่�จึงอย่่กันอย่�งม่คว�มสุื่ข 
ไม่ต้องเด่ำอดำเน่�อร้อนใจ เพิร�ะได้ำรับัก�รด่ำแลอย่�ง
ทัี่�วถึึง ท่ี่�สื่ำ�คัญค่อด้ำ�นก�รศิึกษ� คนรุ่นใหม่ม่คว�ม
ก้�วหน้�มั�นคงและม่ง�นก�รท่ี่�ด่ำที่ำ� โดำยเฉพิ�ะแวดำวง
ก�รท่ี่ต 

ในช่่วง 3-4 เด่ำอนท่ี่�ได้ำกลับัไปัอย่ท่่ี่�อังก�ร่�อ่กครั�ง 
หนึ�งนั�น นักก�รท่ี่ตของกลุ่มปัระเที่ศิอ�เซ่ยนม่
คว�มสัื่มพัินธ์ท่ี่�ด่ำต่อกันม�ก ซึ�งนักก�รท่ี่ตของบัร่ไน
เป็ันหนึ�งในนั�นด้ำวย เวล�ม่ง�นก�รต่�ง ๆ ของกลุ่ม
ปัระช่�คมอ�เซ่ยน ไม่ว่�จะเป็ันท่ี่�ไหนก็จะได้ำเห็นถึึง
คว�มร่วมม่อ ช่่วยเหล่อซึ�งกันและกัน และในย�มว่�ง
จ�กภ�รกิจของง�น ก็จะรวมตัวช่่วยกันจัดำกิจกรรม
จัดำก่ฬ� เสื่ริมคว�มสื่�มัคค่ระหว่�งคณะท่ี่ตและ
ครอบัครัวด้ำวยกัน สิื่�งต่�ง ๆ เหล่�น่�เป็ันภ�พิท่ี่�เร� 
ผ้่่เคยผ่่�นม�ก่อนร้่สึื่กอบัอุ่นและช่่�นใจไปัด้ำวย 

ในตอนท่ี่�เร�ได้ำไปัเย่อนบัร่ไนเพ่ิ�อเก็บัข้อม่ล 
และศึิกษ�ช่่วิตคว�มเป็ันอย่่ของผ้่่คน นอกจ�กจะได้ำ 
ช่มคว�มเป็ันอย่่ของผ้่่คนในเม่องหลวง ค่อท่ี่�เม่อง 
บัันดำ�ร์เสื่ร่เบัก�วัน แล้วท่ี่�นท่ี่ตพิิทัี่กษ์ พิรหมบุัปัผ่�
 ซึ�งเป็ันท่ี่ตอย่่ตอนนั�นยังได้ำจัดำให้เร�ได้ำออกไปัช่ม 

นอกเม่อง โดำยเฉพิ�ะแหล่งนำ��มันท่ี่�เม่อง Seria ด้ำวย
ทัี่�งน่�เพิร�ะปัระวัติคว�มเป็ันม�ของบัร่ไน ก็ม่เร่�อง
ร�วน่�สื่นใจให้ศึิกษ�เร่ยนร้่หล�ยด้ำ�นท่ี่�เก่�ยวเน่�อง 
กับัปัระเที่ศิที่�งแถึบัยุโรปัในยุคล่�อ�ณ�นิคม  

บัร่ไน ดำ�รุสื่ซ�ล�มเอง ก็ต้องตกอย่่ภ�ยใต้ก�ร
อ�รักข�ของอังกฤษเป็ันเวล�ถึึง 95 ปีั ก่อนจะได้ำรับั
เอกร�ช่ในวันท่ี่� 1 มกร�คม ปีั 1984 และเปัล่�ยนช่่�อ
เม่องหลวงจ�ก บัร่ไน ซิต่� เป็ันบัันดำ�ร์เสื่ร่เบัก�วัน  
พ่ิ�นท่ี่�ของบัร่ไนส่ื่วนใหญ่อย่่บันเก�ะบัอร์เน่ยว และ
บั�งส่ื่วนของเก�ะซ่ล่  ซึ�งพ่ิ�นท่ี่�เหล่�น่� เป็ันแหล่ง
ปัล่กเคร่�องเที่ศิท่ี่�คนยโุรปัติดำใจ จนตอ้งห�เหตเุข้�ม�
รุกร�น และตักตวงผ่ลปัระโยช่น์จ�กสื่มุนไพิรเหล่�น่� 
เช่่น กระว�น ก�นพิล่ ก�รบ่ัร พิริกไที่ย นอกจ�ก
เคร่�องเที่ศิจริง ๆ  แล้ว ที่องคำ� และที่องดำำ� ล้วนเป็ันท่ี่� 
หม�ยปัองของพิวกสื่เปัน และ ฮิอลันดำ�  ดัำงนั�นเพ่ิ�อ
คว�มปัลอดำภัยของปัระเที่ศิช่�ติ บัร่ไนจึงขอเข้�อย่่
ในอ�รักข�ของอังกฤษ  และได้ำม่ก�รลงน�มในสื่นธิ
สัื่ญญ�ยินยอมอย่่เป็ันรัฐในอ�รักข�ของอังกฤษอย่�ง
เป็ันเร่�องเป็ันร�วในปีั 1906 เป็ันต้นม�  

ที่�งดำ้ �นนำ�� มัน ก็ ไ ม่ ใช่่ เ ร่� อ ง ท่ี่� จะที่ำ� กัน ไ ด้ำ 
ง่�ย ๆ  เม่�อที่ำ�ก�รสื่ำ�รวจและพิบัว่�ม่แหล่งนำ��มัน และ 
ก๊�ซธรรมช่�ติ จริง ๆ  ก�รสื่ำ�รวจเริ�มม�ตั�งแต่ปีั 1899 
แล้วแต่กว่�จะชั่ดำเจนก็ในปีั 1929 โดำยม่ก�รขุดำบ่ัอ 

นำ��มันบ่ัอแรก ท่ี่� Kampong Ayer ซึ�งอย่่ใกล้หม่่บ้ั�น
นำ��ท่ี่�ม่ช่่�อเส่ื่ยงนั�นเอง   

ก�รค้นพิบัที่รัพิย�กรธรรมช่�ติครั�งน่�ที่ำ�ให้บัร่ไน
 พิลิกฟ้�นขึ�นม�เป็ันปัระเที่ศิท่ี่�มั�งคั�งรำ��รวย ทัี่นต� 
เห็นว่�กันว่� ในก�รสื่ำ�รวจน่�ม่บัริษัที่ต่�งช่�ติท่ี่�เข้�  
ม�ร่วมสื่ำ�รวจด้ำวยถึึง 6 บัริษัที่ แต่บัริษัที่ท่ี่�ดำำ�เนินก�ร 
แข่งขันและม่บัที่บั�ที่อย่�งม�ก ค่อบัริษัที่เช่ลล์ ในขณะ 
ท่ี่�บัริษัที่อ่�น ๆ บั�งบัริษัที่ เม่�อเห็นปัริม�ณนำ��มันท่ี่� 
สื่ำ�รวจพิบับั�งแห่งม่จำ�นวนไม่ม�ก ไม่คุ้มกับัก�รลงทุี่น 
ก็ขอถึอนตัวออกไปั บั�งบัริษัที่ก็หันม�ร่วมม่อกับัเช่ลล์ 
สื่ำ�รวจต่อ เร่�องนำ��มันจึงเป็ันอ่กเร่�องร�วหนึ�งท่ี่�เป็ัน
ปัระวัติศิ�สื่ตร์ค่่กันม�กับับัร่ไน ดำ�รุสื่ซ�ล�ม 

 ในครั�งนั�น เร�ได้ำออกไปัเย่อนแหล่งขุดำนำ��มันท่ี่�
 Sera ซึ�งเป็ันท่ี่�ตั�งของบัริษัที่ Shell ด้ำวย นอกจ�ก
นั�นยังม่สื่ถึ�นท่ี่�ท่ี่�สื่ร้�งเป็ันอนุสื่รณ์ว่�ในช่่วงปีั 1991 
ยอดำก�รผ่ลิตนำ��มันได้ำพุ่ิงส่ื่งขึ�นไปัแตะท่ี่� 1,000,000,000 
บั�ร์เรล ดัำงนั�นในเด่ำอนกรกฎ�คม 1991 จึงได้ำม่ก�ร
สื่ร้�ง The Billionth Barrel Monument ให้ผ้่่คนท่ี่� 
ไปัเยอ่นได้ำเดิำนด่ำปัระวัติคว�มเป็ันม�ท่ี่�น่�ทึี่�งเหล่�น่�

ค่ะ...ฉบัับัน่�เลยขอนำ�ปัระวัติศิ�สื่ตร์จ�กภ�พิเม่�อ
ครั�งท่ี่�เร�เดิำนที่�งไปัเย่อนบัร่ไนและแหล่งผ่ลิตนำ��มัน
ม�ฝี�กกันค่ะ 

สััมผััสัประวััติิศ�สัติร์ภ�พ
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