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LAMBORGHINI

BMW VIRTUAL XPO 2021

แลมโบกิิ นี่่� ฉ ลองครบรอบ 50 ปีี
Countach เผยโฉมโมเดลใหม่่ LPI 800-4
เป็็นครั้้�งแรกของโลกแม้้ว่่าจะล่่วงเลย
มากว่่า 50 ปีีแล้้วก็็ตาม นัับตั้้�งแต่่การ
ปรากฏตััวครั้้�งแรกของ Lamborghini
Countachในงาน Geneva International
Motor Show แต่่ดููเหมืือนว่่าตำำ�นานที่่�
ไม่่ เ คยหลัั บ ใหลคัั น นี้้� ยัั ง คงเป็็ น แรง
บัันดาลใจหลัักในการออกแบบรถยนต์์
รุ่่�นใหม่่ ๆ มาพร้้อมเทคโนโลยีีล่่าสุุดด้ว้ ย
เครื่่�องยนต์์ V12 ทำำ�งานร่่วมกัับระบบ
ไฮบริิ ด มอเตอร์์ ไ ฟฟ้้ า 48V ณ งาน
The Quail: A Motorsports Gathering

NISSAN

TOYOTA HILUX REVO GR SPORT

บีีเอ็็มดัับเบิิลยูู ประเทศไทย พร้้อม
มอบเซอร์์ ไ พรส์์ ใ นมหกรรมประจำำ� ปีี
BMW Virtual Xpo 2021 ในกิิจกรรม
4Days Flash Offers เริ่่ม� แล้้ววัันนี้้�ถึงึ วััน
ที่่� 29 สิิงหาคม 2564 กัับการไลฟ์์ตลอดสี่่�
วัันซึ่่�งลููกค้้าที่่�จองรถผ่่านช่่องทาง BMW
Online Shop และรัับมอบรถภายในวััน
ที่่� 30 กัันยายน 2564นี้้� จะได้้รัับของ
ขวััญมากมาย รวมทั้้�งบััตรกำำ�นััลเพื่่อ� การ
เช็็คอิินสเตเคชั่่�นในโรงแรมสุุดหรููระดัับ
โลกใจกลางกรุุงเทพฯ พร้้อมแพ็็คเกจที่่�
คััดสรรมาในช่่วงข้้อเสนอพิิเศษนี้้�เท่่านั้้น�
ไม่่ว่่า
จะเป็็น ดิิ แอทธิินีี โฮเต็็ล กรุุงเทพฯ
โรงแรมคอนราด แบงค็็อก ลููกค้้าที่่�สนใจ
สามารถติิ ดต่่ อ สอบถามได้้ ที่่� BMW
Contact Center เบอร์์ 1397

MAN

VOLVO

AUTO
P.56

มร.โนริิอากิิ ยามาชิิตะ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และนายสุุรศัักดิ์์�
สุุทองวััน รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่บริษัิ ทั โตโยต้้ามอเตอร์์ ประเทศไทย
จำำ�กััด เปิิดตัวั โตโยต้้าไฮลัักซ์์รีีโว่่ GR Sport รถกระบะยอดนิิยมสายพัันธุ์์�
สปอร์์ต ฝีีมืือคนไทยกัับการเปิิดตััวครั้้�งแรกของเอเชีียที่่�ประเทศไทย
ราคาเปิิดตัวั อยู่่ที่� ่� 889,000 บาท เท่่านั้้น� สามารถทดลองขัับได้้ที่่� Toyota
Driving Experience Park บางนา (กม.3) เมื่่�อวัันที่่� 25 สิิงหาคม 2564
ที่่�ผ่่านมา

นิิ สสัั น ประเทศไทยโดยมร.อิิ ซ าโอะเซคิิ กุุ จิิ ประธาน นิิ สสัั น
ประเทศไทย เปิิดตััว เทอร์์ร่่า ใหม่่ รถยนต์์เอสยููวีีสำำ�หรัับทุุกคนใน
ครอบครััว ที่่�มีีจุุดเด่่นในด้้านความปลอดภััย ความบัันเทิิง และความ
เอนกประสงค์์ที่่�ตอบสนองทุุกการใช้้งาน และพร้้อมที่่�จะให้้ผู้้�ที่่�สนใจ
สามารถทดลองขัับรถยนต์์อเนกประสงค์์สำำ�หรัับครอบครััว มีีราคาเริ่่ม� ต้้น
เพีียง 1,199,000 บาท เมื่่�อวัันที่่� 19 สิิงหาคมที่่�ผ่า่ นมา
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เอ็็ม เอ เอ็็น ทรััคแอนด์์ บััส ประเทศไทย โดยคุุณจัักรพงษ์์ ศานติิรัตั น์์
ผู้้�อำำ�นวยการ เอ็็ม เอ เอ็็น ทรััคแอนด์์ บััส ประเทศไทยผู้้�นำำ�นวััตกรรม
ด้้านยานยนต์์เพื่่�อการพาณิิชย์์ชั้้�นนำำ�จากประเทศเยอรมนีี จััดโปรแกรม
MAN PROFIDRIVE บริิการฝึึกอบรมคนขัับรถ เพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะการ
ขัับขี่่�และแนะนำำ�เทคนิิคในการขัับรถบรรทุุกเอ็็ม เอ เอ็็นที่่�จะช่่วยให้้คน
ขัับรถบรรทุุกสามารถเดิินทางขนส่่งสิินค้้าได้้อย่่างตรงเวลา ปลอดภััย
และคุ้้�มค่่า รวมถึึงเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่อ� ประโยชน์์สููงสุุดของวงการ
ผู้้�ประกอบการขนส่่งช่่วยประหยััด และลดต้้นทุุนให้้ผู้้�ประกอบการได้้
สููงสุุด เมื่่�อวัันที่่� 24 สิิงหาคมที่่�ผ่่านมา
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วอลโว่่ คาร์์ ประเทศไทย โดยมร.คริิส เวลส์์ กรรมการผู้้�จััดการ บริิษัทั
วอลโว่่ คาร์์ (ประเทศไทย)นำำ�เสนอโชว์์รููมและศููนย์์บริกิ ารรถยนต์์วอลโว่่
แบบครบวงจรบน2 ทำำ�เลใหม่่ ได้้แก่่ บริิษัทั จีีทีี ออโต้้ จำำ�กััด สาขาพััทยา
จัังหวััดชลบุุรีี และ บริิษััท พระนคร สวีีดิิชคาร์์ จำำ�กััด สาขาถนนวิิภาวดีีรัังสิิต เพื่่อ� ให้้ลููกค้้าวอลโว่่สามารถเข้้าถึึงศููนย์์บริกิ ารบนมาตรฐาน Volvo
Retail Experience (VRE) ได้้อย่่างสะดวกสบายยิ่่ง� ขึ้้น� โดยโชว์์รููมวอลโว่่
ทั้้�งสองแห่่งใหม่่ได้้รับั การออกแบบตกแต่่งภายใต้้แนวคิิด Volvo Retail
Experience (VRE) อัันเป็็นดีีไซน์์ระดัับซิกิ เนเจอร์์ของศููนย์์บริกิ ารวอลโว่่
ทั่่�วโลก เมื่่�อ 18 สิิงหาคมที่่�ผ่่านมา
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SHELL THAILAND

COCA COLA

LAWSON 108
คุุณปนัันท์์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการบริิษััท เชลล์์แห่่ง
ประเทศไทย จำำ�กััด เดิินหน้้าส่่งเสริิมพลัังของคนรุ่่�นใหม่่ในการเป็็น
ผู้้�นำำ�ออกแบบเมืืองแห่่งอนาคตและเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�พลัังงานสะอาดโดย
ส่่งทีีม Global Minds ซึ่่�งประกอบด้้วยเยาวชนไทยจากหลากหลาย
มหาวิิทยาลััยเป็็นตััวแทนเข้้าแข่่งขััน Imagine the Future Scenarios
Competition 2020/2021 ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�ให้้คนรุ่่�นใหม่่จากทวีีป
เอชีียแปซิิฟิิกและตะวัันออกกลาง นำำ�เสนอสถานการณ์์จำำ�ลองใน
อนาคต ทั้้�งการดำำ�รงชีีวิิตและการทำำ�งาน ในปีีนี้้�มีีเยาวชนร่่วมแข่่งขััน
โดยทีีม Global Minds ได้้สร้้างชื่่�อเสีียงให้้ประเทศไทย คว้้ารางวััล
ชนะเลิิศพร้อ้ มเงิินรางวััล 4,000 ดอลลาร์์สิงิ คโปร์์ ด้้วยแนวคิิด “Modern
Dragon vs Blind Falcon” เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย

คุุณคิิมิฮิิ โิ กะ ชิินากาว่่า (ที่่� 3 จากขวา) กรรมการผู้้�จััดการ
และคุุณทาคาฮิิโระ นิิชิิวากิิ (ที่่� 2 จากขวา) ผู้้�จััดการทั่่�วไป
ฝ่่ายปฏิิบัติั กิ ารบริิษัทั สห ลอว์์สันั จำำ�กััด ร่่วมพิิธีีเปิิดสาขาใหม่่
ในสถานีีบริิการน้ำำ��มััน “สาขาปั๊๊�มน้ำำ��มัันบางจากวัังน้้อย กม.71”
ในพื้้น� ที่่จั� งั หวััดพระนครศรีีอยุุธยา ด้้วยพื้้�นที่่�ให้้บริิการขนาด
116 ตารางเมตรจำำ�หน่่ายสิินค้้าออริิจินัิ ลั อาทิิ โอเด้้ง ของทอด
เบนโตะ เบเกอรี่่� และสิินค้้าอื่่�นๆ มากมาย โดยรองรัับผู้้�ใช้้
บริิการเติิมน้ำำ��มััน และผู้้�เดิินทางเข้้ากรุุงเทพฯ
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คุุณอิิษฎา เสาวรส ผู้้�อำำ�นวยการ การท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.)
สำำ�นัักงานตราด ได้้เล็็งเห็็นแลนด์์มาร์์คหนึ่่�งของจัังหวััด จึึงเกิิดเป็็นไอเดีีย
และความร่่วมมืือกัันในครั้้ง� นี้้�ระหว่่าง ททท. และขายหััวเราะ เพื่่อ� ฟื้้น� ฟููการ
ท่่องเที่่ย� วตามกระแส Next Normal และส่่งเสริิมการท่่องเที่่ย� วในประเทศ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อสถานการณ์์โรคโควิิด 19 คลี่่�คลาย จะช่่วยส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจของประเทศได้้เป็็นอย่่างมาก ณ เกาะขายหััวเราะ จ.ตราด เมื่่�อ
วัันที่่� 25 สิิงหาคม 2564 ที่่�ผ่า่ นมา
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คุุณนัันทิิวััต ธรรมหทััย ผู้้�อำำ�นวยการองค์์กรสััมพัันธ์์การสื่่�อสาร และ
ความยั่่�งยืืบริิษััท โคคา-โคล่่า (ประเทศไทย) จำำ�กััด ประกาศปรัับดีีไซน์์
บรรจุุภััณฑ์์ใหม่่ภายใต้้แนวคิิด “Recycle Me” ซึ่่�งเป็็นการใช้้ข้้อความ
“โปรดรีีไซเคิิล” บนบรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อกระตุ้้�นเตืือนให้้ผู้้�บริิโภคร่่วมด้้วย
ช่่วยกัันในการแยกบรรจุุภััณฑ์์ออกจากขยะอื่่�นๆ และนำำ�กลัับมารีีไซเคิิล
ให้้ได้้มากที่่สุ� ดุ ในแคมเปญ “โค้้กชวนแยก แลกลุ้้�นโชคกัับ Trash Lucky”
รณรงค์์สร้า้ งพฤติิกรรมแยกขยะ พร้้อมร่่วมมืือกัับอิินโดรามา เวนเจอร์์ส
มอบชุุด PPE ที่่ผลิ
� ิตจากเส้้นด้้าย PET รีีไซเคิิลจากขวด PET ที่่�รวบรวม
ได้้จากแคมเปญ จำำ�นวน 1,500 ชุุด ให้้แก่่บุุคลากรด่่านหน้้า เมื่่�อวัันที่่� 27
สิิงหาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

Robowealth &Schroders

โรงแรมปทุุมวััน ปริ๊๊�นเซส

โรงแรมปทุุมวััน ปริ๊๊�นเซส ได้้ส่ง่ มอบอาหารกล่่องจำำ�นวน 160 กล่่อง ให้้
ทีีมแพทย์์ พยาบาล และบุุคลากรทางการแพทย์์ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
สภากาชาดไทยที่่�ปฏิิบััติิงาน ณ ศููนย์์การค้้า เอ็็ม บีี เค เซ็็นเตอร์์ โดยมีีคุุณ
สมพล ตรีีภพนารถ, กรรมการผู้้�จััดการธุุรกิิจศููนย์์การค้้า, บริิษััท เอ็็ม บีี เค
จำำ�กััด (มหาชน) และคุุณอาทร วนาสัันตกุุล, กรรมการผู้้�จััดการ, บริิษััท
เอ็็ม บีี เค โฮเต็็ล แอนด์์ ทััวร์์ริิซึ่่�ม จำำ�กััด เป็็นผู้้�ส่่งมอบอาหารกล่่องให้้แก่่
รองศาตราจารย์์ ดร.วิิศณุุ ทรััพย์์สมพล, รองอธิิการบดีี ด้้านการจััดการ
ทรััพย์์สิินและกายภาพ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในวัันเสาร์์ที่่� 28 และ
วัันอาทิิตย์์ที่่� 29 สิิงหาคม ที่่�ผ่่านมา

Robowealth Group จัับมืือ Schroders นำำ�เสนอประสบการณ์์การ
ลงทุุนผ่่านพอร์์ตลงทุุนระดัับโลก ให้้นัักลงทุุนไทยสามารถเข้้าถึึงพอร์์ต
การลงทุุนใหม่่ นำำ�โดยคุุณ ชลเดช เขมะรััตนา ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กลุ่่�มบริิษััท โรโบเวลธ์์ คุุณอาทิิตย์์ ทองเจริิญ Head of Intermediary
Business Thailand, Schroders และ Ms. Lily Choh, Singapore
Country Head, Schroders เพื่่�อช่่วยให้้นัักลงทุุนสามารถลงทุุนได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิภิ าพ และตรงตามเป้้าหมายการลงทุุนในระยะยาว โดยจะพร้้อม
เปิิดตััวอย่่างเป็็นทางการภายในไตรมาส 4 ของปีี 2564 นี้้�

WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH

15

SEPTEMBER 2021

BASE

ADIDAS

แจค ธอมััส ประธานบริิหารของเบส ฟิิตเนส ฉลองครบรอบ 5 ปีี ที่่�
เปิิดให้้บริิการในประเทศไทย ทางฟิิตเนสได้้กวาดรางวััลชั้้�นนำำ�จากทั้้�ง
ในประเทศไทยและสากล รวมไปถึึงการเปิิดตััวเทคโนโลยีีฟิิตเนสอย่่าง
เบสไลน์์ จากการเปิิดสาขาแรกในปีี 2016 เบสได้้ขยายสาขาที่่�สองไปที่่�
ใจกลางสาทร เบสยัังได้้รับั รางวััล ‘ยิิมที่่ดีี� ที่่สุ� ดุ ในเอเชีีย’ ซึ่่ง� เป็็นก้้าวสำำ�คััญ
ที่่นำ� ำ�ชื่่อ� เสีียงของแวดวงฟิิตเนสไทยไปยัังเวทีีนานาชาติิ สำำ�หรัับเบสเรายััง
เชื่่อ� มั่่�นในอนาคต และความสำำ�คััญของภาพรวมธุุรกิิจฟิิตเนส พวกเราคาด
การณ์์ว่า่ เรื่่อ� งสุุขภาพจะยัังคงได้้รับั ความสนใจจากลููกค้้าเป็็นจำำ�นวนมาก
เบสยัังคงเชื่่�อมั่่�นในการบริิการตามมาตรการสาธารณสุุข เมื่่�อวัันที่่� 25
สิิงหาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

JOOX

อาดิิดาสเปิิดตััวรองเท้้าวิ่่�งตระกููล ADIZERO ที่่�สร้้างขึ้้�นมา
เพื่่�อการวิ่่�งด้้วยความเร็็วสููง และการทำำ�ลายสถิิติิในสนามแข่่งขััน
ประกอบด้้วยรองเท้้าวิ่่�ง ADIZERO ADIOS PRO 2 ,ADIZERO
BOSTON 10 และ ADIZERO PRIME X ที่่ถูู� กออกแบบด้้วยสีีน้ำำ��เงิิน
เพื่่�อตอกย้ำำ��วิิวััฒนาการของรองเท้้าวิ่่�งในตระกููล ADIZERO ที่่�มีี
การพััฒนาต่่อยอดจากเฉดสีีเดิิมเพื่่�อแสดงถึึงพลัังแห่่งการวิ่่�ง โดย
ได้้แรงบัันดาลใจมาจากรองเท้้าวิ่่�งในรุ่่�นก่่อน ๆ ประเดิิมสนาม
แข่่งขัันพร้้อมกัับบรรดานัักวิ่่ง� ที่่เ� ร็็วที่่สุ� ดุ ในโลก ตั้้ง� แต่่นักั วิ่่ง� ในระยะ
5 กิิโลเมตร 10 กิิโลเมตร ฮาล์์ฟมาราธอน และมาราธอนในฤดููกาล
ที่่�จะถึึงนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา

OPPO RENO6 PRO 5G

ASICS

NIKE

ASICS (เอสิิคซ์์) ร่่วมมืือกัับแบรนด์์สตรีีทแฟชั่่�นชื่่�อดัังจากประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น “BAPE” เผยโฉมสนีีกเกอร์์ SportStyle ในโมเดล GEL-1090™
นัับว่่าเป็็นการผสมผสานกัันระหว่่างดีีไซน์์ของรองเท้้าวิ่่�ง ASICS ในช่่วง
ยุุค 2000s อัันแสนคลาสสิิกเข้้ากัับแพทเทิิร์์นกราฟิิกสุุดไอคอนิิกตาม
แบบฉบัับของ BAPE® ให้้กลายมาเป็็นสนีีกเกอร์์ไลฟ์์สไตล์์นอกจากนี้้�
ยัังมีีลวดลายกรงเล็็บเสืือที่่บริ
� เิ วณด้้านหน้้าและด้้านหลัังของวางจำำ�หน่่าย
ในวัันที่่� 29 สิิงหาคม นี้้� ในราคา 4,900 บาท ทางออนไลน์์ที่่� ASICS.
com และ BAPE Thailand
คุุณกฤตธีี มโนลีีหกุุล กรรมการผู้้�จััดการ บริิษัทั เทนเซ็็นต์์ (ประเทศไทย)
จำำ�กััด และผู้้�บริิหาร JOOX ประเทศไทย เดิินหน้้าร่่วมสนัับสนุุนกลุ่่�มคน
ดนตรีีอย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านการผนึึกความร่่วมมืือกัับหลากหลายหน่่วยงาน
จััดกิจิ กรรมสนัับสนุนุ คนดนตรีีในทุุกระดัับผ่่านแคมเปญหลากหลาย ไม่่ว่า่
จะเป็็น JOOX ฟััง From Home, JOOX #SAVEคนดนตรีีให้้ดนตรีี ช่่วยคน
ดนตรีี, การเปิิดเวทีีประกวดร้้องเพลงI Love Your Voice และเปิิดผับทิ
ั พย์
ิ ์
ทุุกคืืนวัันศุุกร์์เพื่่อ� สนัับสนุนุ ให้้กลุ่่�มคนดนตรีีมีีรายได้้ และได้้ไลฟ์์คอนเสิิร์ต์
กัับแฟน ๆ ให้้หายคิิดถึึงรวมถึึงเพื่่อ� ช่่วยเติิมความสุุข คลายเครีียด คลายเหงา
ให้้คนไทยทุุกคน เมื่่�อวัันที่่� 27 สิิงหาคม 2564 ที่่�ผ่า่ นมา
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OPPO แบรนด์์สมาร์์ทโฟนชั้้�นนำำ�ในไทย เปิิดตััว OPPO Reno6 Pro
5G อย่่างเป็็นทางการผ่่าน OPPO Reno6 Pro 5G UNBOX LIVESTREAMING
มอบประสบการณ์์ความเร็็วแรงในระดัับแฟล็็กชิิพ พร้้อมให้้คุุณสััมผััส
ทุุกช่่วงอารมณ์์ความรู้้�สึกึ ด้้วยภาพและวิิดีีโอพอร์์ตเทรตที่่ส� วยงามกว่่าใคร
โดยจะวางจำำ�หน่่ายบนช่่องทางออนไลน์์ พร้้อมวางจำำ�หน่่ายอย่่างเป็็น
ทางการวัันที่่� 26 สิิงหาคมนี้้� ในราคา 22,990 บาท พร้้อมส่่วนลดสููงสุุดถึึง
9,000 บาท และรัับของสมนาคุุณมููลค่่า 8,000 บาท ที่่�ช่่องทางจำำ�หน่่าย
OPPO Official Store บนช่่องทาง E-Commerce
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คุุณปกป้้อง ตวงทอง ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาด บริิษัทั ไนกี้้� (ประเทศไทย)
เผยโฉมชุุดแข่่งเหย้้า สโมสรฉลามชล ฤดููกาลล่่าสุุด 2021 มาพร้้อม
นวััตกรรมลวดลาย “UV Hologram” ในคอนเซ็็ปต์์ “คลื่่�นเขี้้�ยวฉลาม”
ในส่่วนของเทคโนโลยีีและนวััตกรรมล้ำำ��หน้้าในชุุดแข่่งขัันใหม่่ประจำำ�
ฤดููกาลนี้้�ของทีีมฉลามชล อััดแน่่นไปด้้วยสุุดยอดนวััตกรรมใหม่่ ๆ ที่่ล้ำ� ำ��หน้้า
และเปี่่�ยมด้้วยคุุณภาพ วางจำำ�หน่่ายอย่่างเป็็นทางการในราคา 1,200 บาท
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 สิิงหาคม 2564 เป็็นต้้นไปที่่� Chonburi FC Online Store
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MY LIFE
As
AN ARTIST
ศิิลปิินผู้้�ยิ่่�งใหญ่่

หลายปีีก่่อน MiX Magazine ได้้สััมภาษณ์์อาจารย์์ ชููศัักดิ์์� วิิษณุุคำำ�รณ
หลัังจากมีีการพููดคุุยเพีียงไม่่นาน เราก็็สััมผััสได้้ถึึงหััวใจของศิิลปิินใหญ่่ท่่านนี้้�
ที่่�มีี ค วามศรัั ท ธาในสถาบัั น ชาติิ ศาสนา และพระมหากษัั ตริิ ย์์ ไ ทยด้้วยใจ
อัันบริิสุุทธิ์์� ท่่านสร้้างสร้้างสรรค์์ผลงานมากมายจนเรีียกได้้ว่่าเป็็นจิิตกรที่่�
วาดภาพพระมหากษััตริิย์์มากที่่�สุุด ท่่านหนึ่่�งของประเทศไทย นอกจากนี้้�ยััง
ถ่่ายทอดงานด้้านศาสนาในแบบรู้้�ลึึกรู้้�จริิง
อาจารย์์ชููศักั ดิ์์� เป็็นศิิลปิินคนแรก ๆ ที่่เ� ริ่่ม� ต้้นนำำ�งานศิิลปะมาจััดแสดงที่่ห้� า้ งสรรพสิินค้้า เพื่่อ� ให้้
เข้้าถึึงผู้้�คนได้้ง่า่ ยจากเดิิมที่่ศิ� ลิ ปะมัักอยู่่แ� ต่่ในแกลเลอรี่่ห� รืือพิิพิธิ ภััณฑ์์ ท่่านเป็็นนัักคิิด นัักโฆษณา
เป็็นผู้้�ที่่�ช่่วยส่่งเสริิมวงการศิิลปะของประเทศไทย ฯลฯ หลายครั้้�งที่่�เราได้้ทำำ�งานร่่วมกัับอาจารย์์
ชููศัักดิ์์�ท่่านมีีเป้้าหมายในการทำำ�งานด้้วยความแน่่วแน่่มั่่�นคง และยัังเป็็นคนอารมณ์์ดีี สร้้าง
เสีียงหััวเราะให้้กัับทุุกคนที่่�อยู่่�ใกล้้เสมอ
เป็็นที่่�น่่าเสีียดายเมื่่�อโรคโควิิด-19 ระบาดเข้้าสู่่�ประเทศไทย ศิิลปิินอย่่างอาจารย์์ชููศัักดิ์์�
ได้้รัับเชื้้�อ ไม่่สามารถต้้านทานความร้้ายแรงของโรคนี้้�ได้้ ในวัันจัันทร์์ที่่� 2 สิิงหาคม 2564
เราจึึงศููนย์์เสีียบุุคคลที่่มีีคุ
� ุณููปการต่่อวงการศิิลปะไทยอย่่างไม่่มีีวัันกลัับ MiX Magazine จึึงนำำ�
บทสััมภาษณ์์ที่่�มีีเรื่่�องราวน่่าสนใจของอาจารย์์ชููศัักดิ์์�มาให้้ชมกััน

Interview
ตััวตนของคนเป็็นศิิลปิิน
“ผมเริ่่�มทำำ�งานบริิษััทโฆษณา ก็็ขยัับไปเรื่่�อย ๆ
หลายสิิบปีีจนท้้ายสุุดเป็็นถึึงกรรมการบริิษััทโฆษณา
เพราะฝีีมืือล้้วน ๆ ไม่่ใช่่โชคช่่วย ไม่่มีีสถาบัันไหนมา
รองรัับผมเลย ผมเริ่่�มเข้้าสู่่�วงการในกลุ่่�มของบริิษััท
โอสถสภา ต่่อมาผมตั้้ง� บริิษัทั ใหม่่ที่่� คุุณสัันติิ ภิิรมย์์ภักั ดีี
เป็็นคนออกเงิินทุุนให้้ การทำำ�งานของผมยกตััวอย่่างเช่่น
ก่่อนที่่�จะออกสิินค้้าเอาเบีียร์์มาใส่่กระป๋๋องได้้ ผมจะ
เป็็นคนออกแบบแพคเกจจิ้้ง� ทำำ�แนวทางโฆษณา แล้้วก็็
ออกมาเปิิดบริษัิ ทั ใหม่่อีีก ทำำ�อยู่่จ� นกระทั่่ง� เป็็นกรรมการ
บริิษัทั ในยุุคนั้้น� ผมเป็็นที่่ต้� อ้ งการของบริิษัทอื่
ั น�่ ๆ มีีคน
อยากได้้ตัวั ผมไปทำำ�งานโดยการซื้้อ� ตััว เพราะสมััยก่่อน
เขาจะมีีการซื้้�อพวก Creative Director ผมก็็อยู่่�ใน
กลุ่่�มหนึ่่�งที่่�เขาต้้องการตััวมาก
“ผมทำำ�งานจนกระทั่่�งเบื่่อ� หน่่าย เพราะมัันไม่่ได้้จบ
ที่่�เราคนเดีียว ในขณะเดีียวกัันผมเขีียนรููปด้้วย เพราะ
ผมสามารถทำำ�คนเดีียวได้้หมด ไม่่ต้้องมีีใครมายุ่่�งเลย
แล้้วมัันก็็ถึงึ เวลาแล้้วที่่ผ� มจะมาทำำ�งานอาร์์ตอย่่างเดีียว
เพราะบริิษััทโฆษณานี่่�เองทำำ�ให้้ผมหลงไปช่่วงหนึ่่�ง
มัันทำำ�ให้้ผมกลายเป็็นนัักธุุรกิิจมากเกิินไป”
ด้้วยตััวตนที่่�แท้้จริิงเรีียกร้้องให้้อยากเป็็นศิิลปิิน
มากกว่่านักั ธุุรกิิจ ทำำ�ให้้อาจารย์์ชููศักั ดิ์์ตั� ดสิ
ั นิ ใจลาออก
มาจากวงการโฆษณา และตั้้ง� ใจอย่่างแน่่วแน่่ว่า่ จะทำำ�งาน
ศิิลปะเพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น โดยงานแรกที่่�เขาได้้
จััดแสดงหลัังจากลาออกก็็คืือ “เขีียนอีีสานตำำ�นาน
แผ่่นดิิน” แสดงที่่อ� าคารสิินธร ตลาดหลัักทรััพย์ฯ์ และ
ที่่�ซีีคอนสแควร์์
งานที่่� เ ป็็ น จุุ ด เด่่ น ของอาจารย์์ ชููศัั ก ดิ์์� ไ ม่่ ใช่่ เรื่่� อ ง
ของศิิ ล ปะเชิิ ดชููพ ระมหากษัั ต ริิ ย์์ เ พีียงอย่่ า งเดีียว

ชีีวิิตต้้องสู้้�
แทบไม่่ น่่าเชื่่� อเลยว่่ าผู้้� ที่่� มีี ฝีี มืื อทางศิิ ลปะอย่่ าง
อาจารย์์ชููศัักดิ์์�นั้้�น หากย้้อนกลัับไปดููจุุดเริ่่�มต้้นของ
ชีีวิิตการเป็็นศิิลปิินแล้้ว ท่่านไม่่ได้้เรีียนจบสถาบัันหลััก
ทางศิิลปะของประเทศไทยเลย แต่่ฝีีมืือที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�น
มาจากการเรีียนรู้้�ขวนขวายด้้วยตััวเองทั้้�งสิ้้�น ชีีวิิตจึึง
เหมืือนกัับเรื่่�องราวในละคร ที่่�ออกจากบ้้านมาอยู่่�วััด
ผ่่านความยากลำำ�บากต่่าง ๆ นานา และสร้้างตััวจน
ประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิิตด้้วยความสามารถของตััวเอง
“ผมเป็็นคนหนึ่่�งที่่ไ� ม่่ได้้เรีียนจบศิิลปะจากสถาบััน
ใดเลย ด้้วยความที่่�เราเป็็นคนบ้้านนอก ไม่่มีีโอกาส
แม้้จะสอบที่่�เพาะช่่างได้้ แต่่มอบตััวไม่่ได้้เพราะไม่่มีี
เงิินก็็เลยต้้องมาเรีียนด้้วยตััวเอง ผมรัักศิิลปะมาตั้้�งแต่่
จำำ�ความได้้ ผมรู้้�ว่่าตััวเองอยากเขีียนรููปตั้้�งแต่่เด็็ก
ผมจบ ป.4 ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2499 ตอนประถมก็็เขีียนรููป
และงานศิิลปะด้้านอื่่�น
ทุุ ก วัั น นี้้� ผ มยัั ง จำำ� ได้้ ว่่ า ในภาคอีีสานสมัั ย นั้้� น มีี
หนัังตะลุุงไปฉายตามงานบุุญ ผมได้้ไปดููแล้้วประทัับใจ
ในความงาม ก็็จำำ�ไปเล่่น โดยเอามุ้้�งที่่�ขาดของแม่่ผม
มาขึึงเป็็นผ้้าขาว แล้้วก็็หากระดาษที่่�แข็็ง ๆ หน่่อย
เอามาทำำ�หนััง แล้้วเขีียนรููปพระลัักษณ์์พระรามเพื่่�อ
ที่่�จะเอาไม้้หนีีบ ผมทำำ�เล่่นได้้จนอายุุ 12 ปีี พอมา
เล่่นงานวััดก็็มีีคนเอาเงิินให้้หนึ่่�งบาท เป็็นช่่วงเดีียว
กัับที่่�ผมชอบเขีียนรููปด้้วย

“จากนั้้�นผมหนีีที่่บ้� า้ นมากัับพระเข้้ากรุุงเทพ พ่่อแม่่
ก็็ไม่่รู้้�ว่่ามาเป็็นเด็็กวััด อยู่่�ที่่�วััดมัักกะสััน ผมพยายาม
หาที่่�เรีียนหนัังสืือซึ่่�งก็็ไม่่ได้้ เพราะไม่่ได้้เอาใบจบการ
ศึึกษาติิดตััวมาด้้วย ก็็เลยมาเรีียนเอกชนที่่�อาชีีวศิิลป์์
มาเรีียนแบบไม่่มีีใครส่่งเงิินช่่วย จึึงต้้องทำำ�งานส่่งตััวเอง
มีีอยู่่�ครั้้�งหนึ่่�งผมต้้องจ่่ายค่่าเทอมที่่�อาชีีวศิิลป์์ 150
บาท โรงเรีียนบอกว่่าไม่่มีีเงิินก็็เรีียนไม่่ได้้ ผมก็็เลย
ไปขอความช่่วยเหลืือจากเจ้้าอาวาส มานั่่�งรอท่่าน
ตอนดึึก ๆ ผมก็็มุุสาว่่า พ่่อส่่งเงิินมาไม่่ทััน โรงเรีียนจะ
เอาค่่าเทอม แต่่ความจริิงพ่่อไม่่เคยให้้เงิิน ท่่านเจ้้าอาวาส
ก็็ให้้เงิินมาก็็เลยได้้เรีียนต่่อ
“พอมีีเวลาว่่างผมก็็ไปเป็็นกรรมกร อย่่างอาคาร
โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ ผมเป็็นคนแบกหิินแบกปููน
ได้้ค่่าจ้้างวัันละ 12 บาท เพื่่�อแลกเอาเงิินมาเรีียน
ทำำ�อยู่่�ทุุกเสาร์์-อาทิิตย์์ ซึ่่�งวัันอาทิิตย์์ที่่�ไม่่ได้้แบกปููน
ผมก็็ไปที่่�วััดโพธิ์์�เพื่่�อเขีียนภาพขาย สองสามรููป 30
บาท ก็็เยอะแล้้ว ไม่่ใช่่ว่่าได้้ทุุกอาทิิตย์์นะ แต่่ผมมีี
ความรู้้�สึึกว่่าไม่่ได้้ลำำ�บากอะไร เพราะใจผมไม่่ได้้ทุุกข์์
ว่่าทำำ�ไมชีีวิิตต้้องเป็็นแบบนี้้�
“ผมออกจากบ้้านมานานไม่่ได้้ส่่งข่่าวคราว จนที่่�
บ้้านนึึกว่่าตายแล้้ว เพราะพ่่อเป็็นครููแล้้วมีีภรรยา
หลายคน ซึ่่�งผมเป็็นลููกของภรรยาคนที่่� 3 ของพ่่อ
พ่่อจึึงมีีภาระดููแลลููกคนอื่่�นหลายคน ทำำ�ให้้เราเหมืือน
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ถููกทอดทิ้้� ง แต่่ ผ มคิิ ดว่่ามััน เป็็ น โชคชะตามากกว่่ า
ผมไม่่ เ คยคิิ ดน้้ อ ยใจว่่ าทำำ� ไมเราต้้ อ งเกิิ ด มาอย่่ า งนี้้�
เพราะผมมีีความสุุขในการเขีียนรููปอยู่่�แล้้ว”
เมื่่�ออาจารย์์ชููศัักดิ์์�อาศััยอยู่่�ที่่�วััดมาช่่วงเวลาหนึ่่�ง
ก็็ ถึึ ง คราวต้้ อ งเปลี่่� ย นแปลง เด็็ ก วัั ด แต่่ ล ะคนเมื่่� อ
โตขึ้้� นก็็ ต้้องออกไปตามวิิ ถีีทางของตนเอง แต่่ ตรง
กัันข้้ามอาจารย์์ชููศัักดิ์์�ในสมััยเมื่่�ออายุุปีี 17 กลาย
เป็็ น คนเดีียวในรุ่่�นที่่� อ าศัั ย อยู่่� ใ นวัั ด แต่่ ยัั ง โชคดีี
ที่่�ได้้เจอเพื่่�อนเก่่าซึ่่�งออกจากวััดไปทำำ�งานก่่อนหน้้า
และกลัับมากรุุงเทพฯ จึึงได้้ชัักชวนอาจารย์์ชููศัักดิ์์�
ออกจากวััดเพื่่�อไปทำำ�งาน
“ผมไปทำำ�งานอยู่่�สุุพรรณบุุรีีได้้สัักพััก ก็็กลัับมา
กรุุ ง เทพฯ เพื่่� อ สมัั ค รงานบริิ ษัั ท โฆษณา ซึ่่� ง คนที่่�
มาสมััครเขาจบศิิลปากร จบเพาะช่่าง แต่่ผมไม่่ได้้
จบอะไร ก็็ เ อาผลงานไปให้้ เขาดููหมด จำำ� ได้้ ว่่ ามีี
เรื่่� องโจ๊๊ กที่่� เป็็ นเรื่่� องจริิ งก็็คืื อ ในใบสมัั ครเขาจะให้้
เขีียนถึึ ง ความสามารถพิิ เ ศษ เพื่่� อ นผมเขีียนไปว่่ า
ขี่่�จัักรยานปล่่อยสองมืือได้้ แต่่ผมตอบไปว่่าสามารถ
เขีียนรููปได้้ ทุุ ก รููปแบบ แต่่ เชื่่� อ ไหมว่่ า เขารัั บ เพื่่� อ น
ผมด้้วย เราก็็ดีีใจว่่าเพื่่�อนและเราได้้ทำำ�งาน ภายหลััง
ผมถามว่่ า งานที่่� ทำำ� เป็็ น ยัั ง ไงบ้้ า ง เพื่่� อ นผมตอบว่่ า
เขาให้้ขัับรถไปส่่งจดหมาย (หััวเราะ)”
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ในเรื่่อ� งของศาสนานั้้�น ท่่านก็็ทำำ�ได้้อย่่างลึึกซึ้้ง� จากการ
ค้้นหาจุุดเริ่่ม� ต้้นของตำำ�นานและความเชื่่อ� จนในที่่สุ� ดก็
ุ ็
สร้้างงานด้้านศาสนาออกมาได้้อย่่างงดงาม
“ผมถููกเชิิ ญให้้ ไปเขีียนภาพฝาผนัั งที่่� วัั ดดา วดึึ ง
ษาราม บางยี่่ขั� นั เพราะคุุณหญิิงสลวย ปาณิิกบุุตร ได้้เห็็น
ผลงานของผม ก็็เลยอยากให้้ผมไปเขีียนจิิตรกรรมฝาผนััง
ที่่วั� ดั แต่่ตอนแรกยอมรัับว่ายั
่ งั ไม่่เข้้าใจในเรื่่อ� งราวของ
ศาสนาอย่่างแท้้จริิง ก็็เลยอยากจะคิิดเอง ศึึกษาเอง
ผมอ่่านเรื่่�องราวของศาสนา ยิ่่�งอ่่านยิ่่�งไม่่เชื่่�อ ยิ่่�งขาด
ความมั่่�นใจในพุุทธศาสนา เพราะเรื่่�องราวมัันล้้วนแต่่
ไม่่น่า่ เป็็นไปได้้ อย่่างมหาชนกว่่ายน้ำำ�� 7 วัันแล้้วไม่่ตาย
เป็็นไปไม่่ได้้ หรืือพระเวสสัันดรก็็ใจดีีมากเกิินไป ที่่คิ� ดิ
แบบนี้้�เพราะช่่วงนั้้�นเราเอาปััญญาในเวลานั้้�นมาวััด
“พอได้้คุุยกัับรุ่่�นพี่่�คนหนึ่่�งเขาบอกว่่า คนหลงทาง
ต้้องไปเริ่่�มต้้นที่่�ต้้นทาง คืือ พระไตรปิิฎก พอผมได้้
อ่่านแล้้วมัันเหมืือนจิ๊๊ก� ซอว์์ ที่่อ่� า่ นตรงนี้้�จะโยงตรงนี้้�ได้้
จนหมด เลยเกิิดหลงใหลในคััมภีีร์์ อ่่านเสร็็จผมพร้้อมที่่�
จะนั่่�งเขีียนภาพเลย แล้้วมั่่�นใจว่่าเรื่่อ� งของพระพุุทธเจ้้า
ทั้้�ง 10 ชาติินั้้�นเป็็นเรื่่�องจริิง ผมสร้้างปััญญาด้้วย
พระไตรปิิฎก เราลืืมไปว่่าตอนแรกเราเอาตััวเองเป็็น
ที่่�ตั้้�ง กัับพระโพธิิสััตว์์ ซึ่่�งมีีภพชาติิไม่่เหมืือนกััน บารมีี
สั่่�งสมไม่่เหมืือนกััน สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นย่่อมไม่่เหมืือนกััน
“อย่่างพระพุุทธเจ้้าเกิิดมาแล้้วเดิินได้้เจ็็ดก้า้ ว แหกตา
เราตั้้�งแต่่แรกเลยหรืือนี่่� เพราะเราเอาปััญญาช่่วงนั้้�น
ไปวััด ความจริิงแล้้วพระพุุทธเจ้้าไม่่เหมืือนเรา เพราะเรา
เกิิดเป็็นอะไรมาหลายชาติิกว่่าจะเป็็นมนุุษย์์ได้้ จึึงไม่่
สามารถเอาปััญญาไปตััดสิินพระโพธิิสััตว์์ได้้ หลัังจาก
ผมทำำ�งานถวายวััดเสร็็จผมเดิินทางไปอิินเดีียเลย”

Interview
ด้้วยความจงรัักภัักดีี
ถ้้าใครได้้พิิจารณางานศิิลปะของอาจารย์์ชููศัักดิ์์�อย่่างถ่่องแท้้จะพบว่่า
นอกจากจะได้้เห็็นฝีีมืืออัันสวยสดงดงามแล้้ว เรื่่�องราวที่่�เล่่าออกมานั้้�นก็็นัับ
ว่่าเกาะกุุมหััวใจของคนที่่�ศรัทั ธา ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ย� วกัับศาสนาหรืือพระ
มหากษััตริิย์์ อาจารย์์ชููศักั ดิ์์พููด
� ถึึงการทำำ�งานของตนเองว่่าแท้้จริิงแล้้วทุุกอย่่าง
ย่่อมมีีต้้นแบบเสมอ เพราะฉะนั้้�นให้้เดิินทางตามต้้นแบบไปก่่อน เมื่่อ� ถึึงเวลา
ในจุุดหนึ่่�งที่่บ่� ม่ เพาะวิิชาของตััวเองจนได้้ที่แ่� ล้้ว ก็็ฉีีกหนีีความเป็็นต้้นแบบออก
มา จนกลายเป็็นสไตล์์ของตััวเองในที่่�สุดุ
“จงทำำ�ในสิ่่ง� ที่่ป� รารถนาเถิิด เพราะศิิลปะมัันกว้้างไกล อย่่างเช่่นผมเขีียน
Portrait องค์์พระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9 มีีคนบอกว่่ากล้้าหาญอย่่างไรถึึง
เอาเทวดามาใส่่ด้้วย เพราะงาน Portrait ต้้องดููจริิงจััง เหมืือนฝรั่่�งเขีียนให้้
เราดูู แต่่อาจเรีียกแบบนี้้�ว่่าเป็็นอััตลัักษณ์์ของผมก็็ได้้ ผมอยากเขีียนแบบนี้้�
เพราะแรงปรารถนามาจากความที่่�ว่่ามีีเทวดาคุ้้�มครองพระเจ้้าอยู่่�หััวตลอด
เวลา ผมรู้้�สึึกได้้แบบนี้้� ก็็เลยเขีียนออกมาให้้เห็็น แล้้วเทวดาผมก็็เขีียนอยู่่�แค่่
สองอย่่างคืือ ศาสนากัับพระมหากษััตริิย์์เท่่านั้้�น คนธรรมดาผมเขีียนรููป ผม
ก็็ไม่่เอามาใส่่

ท่่องดิินแดนพุุทธประวััติิ
“ผมเดิินทางไปอิินเดีีย เพราะอยากรู้้�ว่่ามีีจริิงหรืือ ในเรื่่�องราวที่่�
กล่่าวไว้้ในพุุทธประวััติิ ว่่าด้้วยเรื่่�องของเมืืองต่่าง ๆ อย่่างพาราณสีี
แม่่น้ำำ��คงคา มฤคทายวััน ที่่�ประสููติิ ที่่�ตรััสรู้้� ที่่�แสดงธรรม ปริินิิพาน
อยู่่�ตรงไหนของอิินเดีีย มัันท้้าทายผมมาก ยอมรัับว่่าสิ่่�งที่่�เราคิิดผิิด
อีีกว่่าเป็็นเทพเจ้้า ว่่าพระพุุทธเจ้้ามีีหลายร่่างมีีทั้้�งมนุุษย์์มีีทั้้�งเทวดา
พอไปเห็็นแล้้ว เจ้้าชายสิิทธััตถะคืือมนุุษย์์ เป็็นศาสนาเดีียวในโลก
นี้้�ที่่�มนุุษย์์สอนมนุุษย์์ ไม่่ใช่่พระเจ้้ามาสอนมนุุษย์์ แล้้วสถานที่่�เหล่่า
นั้้�นก็็มีีอยู่่�จริิงจนถึึงทุุกวัันนี้้� ที่่ป� ระสููติิ ตรััสรู้้� ปริินิิพพาน วัันนี้้�ไปดููยััง
เหลืือซากให้้เห็็นพิิสููจน์์ได้้ นัักโบราณคดีียืืนยัันแล้้วว่่าพระพุุทธเจ้้าคืือ
บุุรุุษในประวััติิศาสตร์์โลก ไม่่ใช่่พระเจ้้าอยู่่�ในสวรรค์์
“ผมไปเขีียนงานเกี่่ย� วกัับศาสนาที่่ป� ระเทศอิินเดีียทั้้�งหมด เป็็นคน
เดีียวที่่ไ� ปนั่่�งทำำ�ประวััติศาส
ิ ตร์์ทางศาสนา ไม่่ใช่่ไปนั่่�งปฏิิบัติั ธิ รรม ผม
เดิินทางไปอิินเดีียถึึง 5 ครั้้�งเพื่่�อเอามายืืนยัันให้้ชาวพุุทธที่่�มีีภาพอััน
เลืือนพร่่า ให้้มีีความเข้้าใจว่่าพระพุุทธเจ้้าเป็็นบุุคคลในประวััติศาส
ิ ตร์์
โลก ไม่่ใช่่ตำำ�นานเหมืือนพระเจ้้าองค์์อื่่�นๆ
“ศาสนากัับศิิลปะเป็็นของคู่่�กันั ศิิลปะคืือการบัันทึึกบอกเล่่าเรื่่อ� ง
ราวเท่่านั้้น� เอง แต่่ศาสนาคืือจิิตวิิญญาณของผู้้�คน มัันเป็็นเรื่่อ� งความ
คิิด ความเชื่่�อ ความเลื่่�อมใสศรััทธา ศิิลปะเหมืือนเป็็นหลัักฐานอััน
หนึ่่�งให้้ได้้ถ่่ายทอด แต่่ถ้้าเราบัันทึึกตามฝาผนัังทั่่�วไป มัันก็็เป็็นแค่่
การเล่่าเรื่่�องราวของพระไตรปิิฎกเท่่านั้้�น
“ผมเล่่าเรื่่�องประวััติิศาสตร์์ มัันก็็คืือการบัันทึึกเรื่่�องราวเหมืือน
กััน แต่่ไม่่ได้้บัันทึึกจากพระไตรปิิฎกที่่�มัันไกลผู้้�คน แต่่บัันทึึกของผม
เป็็นบัันทึึกที่่เ� ป็็นประวััติศาส
ิ ตร์์ ไม่่ใช่่ตำำ�รา บางทีีผมไปเห็็นสถานที่่ที่� ่�
มัันเก่่าคร่ำำ��ครึึ ก็็คิิดว่่าแล้้วจะเขีียนอย่่างไรให้้มีีคนเขาได้้ดูู อัันนี้้�เป็็น
ความท้้าทายอย่่างหนึ่่�ง มีีศิิลปิินหลายคนนะครัับ มีีคนไปอิินเดีีย แต่่
กลัับไปเขีียนวััฒนธรรมของอิินเดีีย เรื่่�องราวผู้้�คน แต่่ไม่่ได้้เขีียนเรื่่�อง
ที่่�ผมเขีียนนี้้� จนทุุกวัันนี้้�ก็็เริ่่�มมีีคนเขีียนตามผมแล้้ว”
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Interview

The
Art
Spirit

Did You
Know
อาจารย์์ชููศัักดิ์์�
มีีงานแสดงภาพของตััวเองอาทิิ
•	นิิทรรศการจิิตรกรรมเฉลิิมพระเกีียรติิ ชุุด
“พระเจ้้าแผ่่นดิิน”ศิิลปะเพื่่อ� ปวงชนชาวไทย
เมื่่�อวัันที่่� 1-11 ธัันวาคม พ.ศ.2554
•	นิิ ท รรศการ “เส้้นทางชีี วิิ ต จากบ้้ า นนอก
สู่่�บางกอกแห่่งความหลััง” เมื่่อ� ที่่� 27 เมษายน
– 25 พฤษภาคม 2560
•	ร่่วมกัับ 100 ศิิลปิิน รวมดวงใจแสดงความ
จงรัักภัักดีี จััดงาน มหกรรมศิิลปะ “พระทศ
ธรรมราชา” เฉลิิมพระเกีียรติิ สมเด็็จพระเจ้้า
อยู่่�หัั ว มหาวชิิ ร าลงกรณ บดิิ น ทรเทพย
วรางกููร เนื่่�องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิิ ธีี บ รมราชาภิิ เ ษกในหลวงรัั ช กาลที่่� 10
รวบรวมผลงานเทิิดพระเกีียรติิและพระบรม
สาทิิสลัักษณ์์ กว่่า 150 ผลงาน เมื่่�อวัันที่่� 26
เมษายน- 26พฤษภาคม พ.ศ. 2562
• อาจารย์์ชููศัักดิ์์�ยัังร่่วมกัับบริิษััท มิิตรมายา
จำำ�กััด ถ่่ายทอดความจงรัักภัักดีีต่่อพระบาท
สมเด็็ จ พระเจ้้าอยู่่�หัั ว รัั ช กาลที่่� 9 จัั ด ทำำ�
หนัังสืือ “ความภัักดีีแห่่งศรััทธา” หนัังสืือที่่�
ร้้อยเรีี ย งความจงรัั ก ภัั ก ดีี ข องประชาชน
ชาวไทยที่่�มีีต่่อพ่่อหลวงของแผ่่นดิิน โดยมีี
ผลงานของอาจารย์์ชููศัักดิ์์� วิิษณุุคำำ�รณ 99
ภาพและบทสััมภาษณ์์ของประชาชนชาวไทย
99 ท่่าน

“ผมก็็เหมืือนคนไทยทั้้�งหลายที่่�มีีความจงรัักภัักดีี
ก็็คงจะมีีความศรััทธาเลื่่อ� มใสเคารพไม่่แตกต่่างกััน ถ้้า
หากใครได้้ติิดตาม ผมขอใช้้คำำ�ว่่า ผลงานของพระองค์์
ที่่�ทำำ�ไว้้ให้้กัับแผ่่นดิินนี้้�จะต้้องยิ่่�งกว่่าคำำ�ว่่าจงรัักภัักดีี
หรืือซาบซึ้้�ง มัันบรรยายไม่่ได้้ แต่่รู้้�สึึกได้้ สัังเกตว่่าวััน
ที่่�ท่่านออกสีีหบััญชร ที่่�มีีคนร้้องไห้้มากมายก็็เพราะ
ความปีีติิ
“ทุุ ก วัั น นี้้� น่่ าส งสารลููกไทยหลายไทยที่่� ไ ม่่ รู้้�
ประวััติิศาสตร์์ของตััวเอง ผมให้้คำำ�นิิยามว่่าเหมืือนลููก
กำำ�พร้้าที่่�ไม่่รู้้�จัักที่่�มาของตระกููล น่่าสงสารมาก มัันจึึง
เป็็นอยู่่อ� ย่่างทุุกวัันนี้้� ถ้้ารู้้�ประวััติศาส
ิ ตร์์ของเราแล้้วจะ
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พบว่่าน่าป
่ ระทัับใจมาก ขอยืืมคำำ�ของศิิลปิินหลายคนที่่�
ทำำ�งานศิิลปะ ศิิลปะคืืออาหารของจิิต และพุุทธิปัิ ญ
ั ญา
ของมนุุษย์์ ศิิลปะไม่่ได้้ส่่งกลิ่่�นหอมเย้้ายวนเหมืือน
น้ำำ��หอมราคาแพง แต่่ศิิลปะมัันให้้คุุณค่่าแก่่จิิตใจของ
มนุุษย์์เหมืือนประหนึ่่�งลมหายใจที่่บริ
� สุิ ุทธิ์์�
“ผมทำำ�งานศิิลปะเกี่่�ยวกัับพระเจ้้าแผ่่นดิินตั้้�งแต่่
50 ปีีครองราชย์์ของพระองค์์ท่่าน ผมถืือว่่าชีีวิิตของ
ผมก่่อนที่่จ� ะจากโลกนี้้�ไป อยากทำำ�อยู่่�สองเรื่่อ� งคืือหนึ่่�ง
เรื่่�องของศาสนา สองพระมหากษััตริิย์์ ศาสนาได้้ทำำ�
แล้้วและจะทำำ�ต่่อไป พระมหากษััตริิย์์ได้้ทำำ�แล้้วและ
จะทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดไป”
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จิตวิญญาณงานศิลปะ
ตั้้�งแต่่มีีมนุุษย์์คนแรกเกิิดขึ้้�นบนโลก เรื่่�องของศิิลปะก็็เข้้ามาเป็็นของคู่่�กััน ตั้้�งแต่่
ดึึกดำำ�บรรพ์์ หลายสิ่่�งหลายอย่่างที่่�มนุุษย์์ ได้้สร้้างขึ้้�นในสัังคม ไม่่ว่่าจะผ่่านมากี่่�ยุุคสมััย
ทั้้�งความเจริิญและความเสื่่�อมของทุุกสรรพสิ่่�ง หรืือแม้้แต่่เรื่่�องของภายในจิิตใจ ล้้วนถููก
ถ่่ายทอดออกมาทางศิิลปะในรููปแบบต่่าง ๆ ทั้้�งสิ้้�น
MiX MAGAZINE ฉบัับนี้้�จึึงรวบรวมเอาเรื่่�องความเป็็นมาของศิิลปะในแต่่ละยุุค
สมััยทั้้�งด้้านตะวัันตกและฝั่่�งตะวัันออกโดยเฉพาะประเทศไทย ที่่�ผ่่านกาลเวลามาจนถึึงยุุค
ปััจจุุบัันให้้ทุุกท่่านได้้ชมกััน

Did You Know

• ยุุคสมััยใหม่่

5 ภาพเขีียนที่่�มีีราคาแพง
ที่่�สุุดในโลก

• ยุุคหิิน

HISTORY OF ART
ศิิลปะอยู่่�คู่่�กัับมนุุษย์์ทุุกยุุคสมััย
ความหมายของศิิลปะตามพจนานุุกรมฉบัับราชบััณฑิิตยสถานบััญญััติิเอาไว้้ว่่าศิิลปะ
คืือ “ฝีีมืือ ฝีีมืือทางการช่่าง การแสดงซึ่่�งอารมณ์์ สะเทืือนใจ ให้้ประจัักษ์์เห็็น” โดยศิิลปิิน
แต่่ละท่่านก็็ ให้้นิิยามที่่�ต่่างกัันออกไป แต่่โดยรวมแล้้วศิิลปะคืือสิ่่�งที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�น เพื่่�อ
แสดงออกซึ่่�งอารมณ์์ ความรู้้�สึึก ปััญญา ความคิิดและหรืือ ความงาม 3 ประการ คืือ
1. มีีความงาม 2. มีีจุุดมุ่่�งหมายที่่�แน่่นอน 3. มีีความคิิดสร้้างสรรค์์
• ยุุคอีียิิปต์์

• ยุุคกรีีก

เรื่อ�่ งราวของศิิลปะมีีมาอย่่างยาวนาน ในแต่่ละยุุค
สมััยก็็มีีเอกลัักษณ์์ของตััวเอง เราจึึงคััดเลืือกศิิลปะในยุุค
สำำ�คััญ ๆ มาเล่่าให้้ฟังั เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่ ยุุคหิิน (ประมาณ 3 หมื่่น�
ถึึง 1 หมื่่น� ปีี) มนุุษย์์มีีการวาดภาพเขีียนไว้้บนผนัังถ้ำำ��
หรืือแม้้แต่่ การปั้้น� รููปด้้วยดิินเหนีียว หรืือแกะสลัักบน
กระดููกสััตว์์ก็นั็ บั เป็็นงานศิิลปะเช่่นกััน
ในยุุคอีียิิปต์์ (3,000 ปีี ก่่อนคริิสต์ศั์ กั ราชถึึงคริิสต์์
ศัักราชที่่� 1,000) ส่่วนใหญ่่เป็็นงานภาพที่่เ� ขีียนไว้้บนฝา
ผนัังสุุสานและวิิหาร รวมถึึงสถาปััตยกรรมการก่่อสร้้าง
พีีระมิิด ตามมาด้้วยยุุควััฒนธรรมเลื่่�องชื่่�ออย่่างเมโส
โปเตเมีีย อาณาจัักรนี้้�ตั้้�งอยู่่�ระหว่่างแม่่น้ำ��ำ ไทกริิสและ
ยููเฟรติิส หรืือประเทศอิิรักั ในปััจจุุบันั
ศิิลปะกรีีก (750 ปีีก่อ่ น ค.ศ. - 300 ปีีก่อ่ นค.ศ.)
ชาวกรีีกเริ่่ม� มีีความเชื่่อ� เรื่อ�่ งเทพเจ้้า แต่่ไม่่มีีเรื่อ�่ งความ
เชื่่�อหลัังความตาย งานที่่�แสดงออกมาจึึงเป็็นเทพเจ้้า
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ที่่เ� หมืือนกัับมนุุษย์์ปกติิ ศิิลปะโรมััน (202 ปีีก่อ่ น ค.ศ.
- 327 ปีีก่่อนค.ศ.) ในยุุคนี้้�มีีความเชื่่�อในเรื่�อ่ งศาสนา
คริิสต์์เข้้ามา ดัังนั้้�นงานศิิลปะส่่วนใหญ่่จึึงมุ่่�งเน้้นรัับใช้้
ศาสนาเป็็นหลััก
ยุุคเรอเนซองส์์ (Renaissance Art) (ศตวรรษที่่1� 4
-17) หรืือสมััยฟื้้�นฟููศิิลปวิิทยา เป็็นยุุคหลัังสงคราม
ครููเสทที่่มีี� มากว่่า 300 ปีี เป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นของวััฒนธรรมยุุค
ใหม่่ ตั้้ง� แต่่เรื่อ�่ งวิิทยาศาสตร์์ การเมืือง วรรณกรรมศิิลปะ
ฯลฯ ศิิลปิินชื่่อ� ดัังที่่อ� ยู่่ใ� นยุุคนี้้อ� าทิิ เลโอนาร์์โด ดา วิินชีี
ผู้้�วาดรููปโมนาลิิซา ไม่่เคิิลเองเจลโรผู้้�ปั้้น� รููปปั้้�นเดวิิด
ศิิลปะแมนเนอริิสม์์ (Mannerism) (ค.ศ. 1520 ค.ศ.1600) ซึ่่�ง อยู่่�ใ นช่่ ว งเดีียวกัั บ การเสีียชีีวิิ ต ของ
ลาฟาเอลงานศิิลปะในยุุคนี้้�ค่่อนข้้างเป็็นอิิสระรููปคน
จะบิิดผันั เกิินธรรมชาติิ น้ำำ�� หนัักของภาพที่่เ� กิิดจากแสง
และเงาจะตััดกันั รุุนแรง ใช้้สีีสดใส รุุนแรง บรรยากาศให้้ดูู
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สดใสสร้้างงานให้้เหมืือนตกอยู่่ใ� นฝัันร้้าย โดยแสดงออก
อย่่ า งกล้้ า แข็็ ง รุุ น แรง เร้้ า อารมณ์์ หรืือระบายสีี
ให้้ใสคล้้ายแก้้วเจีียรนััย
ศิิลปะโรโคโค (Rococo art) (1700-1790) ศิิลปะ
ในยุุคนี้้ไ� ด้้รับอิ
ั ทธิ
ิ พิ ลมาจากชนชั้้น� สููงของฝรั่่�งเศสสะท้้อน
ความหรููหรา โอ่่อ่่า ตกแต่่งด้้วยความวิิจิิตรงดงาม
ตั้้�งแต่่เรื่�่องของเทพนิิยาย ความรััก กามารมณ์์เป็็น
ประติิมากรรม ภาพเขีียนหรืือกระจกพรมแขวนผนััง
ฯลฯ โดยศิิลปิินในยุุคนั้้น� อาทิิ อัังตวน วััตโต (Antoine
Watteau) บููเชร์์ (Francoise Boucher) ชาร์์แดง (Jean
Babtiste Simeon Chardin)
ศิิลปะบาโรก (Baroque Art) อยู่่ใ� นช่่วงต้้นศิิลปะ
ยุุคเฟื้้อ� ฟููบาโรกมาจากภาษาโปรตุุเกสที่่แ� ปลว่่า รููปร่่าง
ของไข่่มุกุ ที่่มีีสั
� ณ
ั ฐานเบี้้ย� ว เป็็นคำำ�ที่่ใ� ช้้เรีียกลัักษณะงาน
สถาปััตยกรรม และจิิตรกรรมที่่�มีีการตกแต่่งประดัับ
ประดา และให้้ความรู้้�สึึกอ่่อนไหว ส่่วนหนึ่่�งเน้้นเรื่�อ่ ง
ราวธรรมชาติิ มีีลวดลาย ความซัับซ้อ้ น ทำำ�ให้้ดููฟุ้้�งเกิิน
ความพอดีีเพื่่อ� เรีียกร้้องความสนใจ ในยุุคนี้้มีี� ศิิลปิินชื่่อ�
ดัังอย่่าง รููเบนส์์ (Peter Paul Rubens) เรมบรานด์์ท
(Rembrandt Van Rijn) เป็็นต้้น
ศิิลปะอิิมเพรสชัันนิิซึมึ (Impressionism) 1860-1920
หรืือเรีียกอีีกอย่่างว่่า ลััทธิปิ ระทัับใจ คืืองานที่่ผู้้�ถ่
� า่ ยทอด
เลืือกเอาความรู้้�สึึกประทัับใจในช่่วงเวลาหนึ่่�งเอามา
ถ่่ายทอดเป็็นผลงาน เพราะผู้้�คนคนเริ่่�มสััมผััสได้้ถึึง
ความงามในสิ่่ง� ที่่เ� รีียบง่่าย ไม่่ต้อ้ งเลิิศหรููมาก หรืือต้้อง
สมบููรณ์์แบบนััก อาจแค่่ความประทัับใจในวิินาทีีใด
วิินาทีีหนึ่่ง� ก็็มีีคุณ
ุ ค่่าได้้เหมืือนกััน โดยมีีศิิลปิินชื่่อ� ดัังอย่่าง
วิินเซนต์์ แวนโก๊๊ะ (Vincent van Gogh) ปอล โกแก็็ง

(Paul Gauguin) กามีีย์์ ปีีซาโร (Camille Pissarro)
ศิิลปะสมััยใหม่่ (Modern art) ช่่วงงเวลาระหว่่าง
ปลายคริิสต์ศ์ ตวรรษที่่� 19 จนถึึงประมาณคริิสต์ทศ
์ วรรษ
1970 เป็็นช่่วงที่่โ� ลกกลัับมาสงบหลัังจากสงครามโลก
จบลง มีีลัักษณะสำำ�คััญคืือการแสดงทััศนคติิที่�่ดีีต่่อ
ทั้้�งอดีีตและอนาคตมีีอิิสระทางความคิิด ศิิลปิินยุุค
ใหม่่ต่่างพากัันปลีีกตััวออกจากการยึึดหลัักวิิชาการ
ความรู้้�สึึกนึึกคิิดและความคิิดสร้้างสรรค์์ อย่่างเต็็ม
ประสิิทธิิภาพ ในยุุคนี้้�มีีชื่�่อดัังอย่่างปาโบล ปีีกััสโซ
(Pablo Picasso) ซััลบาโด ดาลีี (Salvador Dalí)
แจ็็กสััน พอลล็็อก (Paul Jackson Pollock)
ศิิลปะร่่วมสมััย (Contemporary art) หรืือศิิลปะ
ในยุุคปััจจุุบันั เป็็นงานที่่เ� ป็็น “ปััจจุุบันั ” เกี่่ย� วข้้องกัับ
ระยะเวลาในการสร้้างสรรค์์ และได้้แรงบัันดาลใจ
มาจากความเป็็นโลกาภิิวััตน์์ ความหลากหลายทาง
วัั ฒ นธรรม เทคโนโลยีี อาจเป็็ น ศิิ ล ปะที่่� ไ ม่่ จำ�ำ กัั ด
รููปแบบ กาลเวลา แนวทาง การยึึดติดิ ฯลฯ ซึ่่ง� สามารถ
ทำำ�อะไรออกมาก็็ได้้ อยู่่�ที่�่ว่่าสัังคมจะยอมรัับศิิลปะ
ชิ้้�นนั้้�นมากน้้อยเพีียงใดในยุุคนี้้�มีีศิิลปิินชื่่�อดัังมากมาย
อาทิิ BANKSY ทากาชิิ มููรากามิิ ฌอง-มิิเชล บาสเคีียล
แน่่นอนว่่าเมื่่�อเราที่่�เป็็นคนปกติิ เกิิดมาพร้้อมกัับ
กาลเวลาที่่�เ ดิิ น หน้้ า ไปเรื่�่อ ย ๆ การเปลี่่�ย นแปลง
ของโลกได้้ ขัับ เคลื่่�อ นไปข้้ า งหน้้ า ไม่่ ว่่า จะเป็็ น เรื่�่อ ง
ของเทคโนโลยีี เศรษฐกิิจ สัังคม การเมืือง แฟชั่่น� รวม
ถึึงเรื่�่องของศิิลปะที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา
ซึ่่�งในอนาคตเราอาจเห็็นศิิลปะแนวใหม่่ที่�่เราไม่่เคย
พบมาก่่อนก็็ได้้

อัันดัับ 5
Number 17A โดย Jackson Pollock
200 ล้้านเหรีียญสหรััฐ (6,600 ล้้านบาท)

อัันดัับ 4
Nafea Faa Ipoipo (When Will You Marry?)
โดย Paul Gauguin 210 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
(ประมาณ 6,900 ล้้านบาท)

อัับดัับ 3
The Card Players โดย Paul Cazanne
250 ล้้านเหรีียญสหรััฐ (8,252 ล้้านบาท)

อัันดัับ 2
Interchange โดย Willem de Kooning
300 ล้้านเหรีียญสหรััฐ (9,900 ล้้านบาท)

MONA LISA
วาดโดย ลิิโอนาโด ดาวิินชี่่� ปััจจุุบันั ถููกจััด
แสดงขึ้้�นที่่�พิิพิิธภััณฑ์์ลููฟ ในกรุุงปารีีส
ประเทศฝรั่่�งเศส ซึ่่�งมีีราคาที่่�ประเมิิน
ไม่่ได้้ แต่่มีผู้ี ป้� ระเมิินไว้้สููงสุุดถึึง 50,000
ล้้านยููโร (1.74 ล้้านล้้านบาท)

อัันดัับ 1
Salvator Mundi โดย Leonardo
da Vinci 450 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
(ประมาณ 14,000 ล้้านบาท)
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Did You Know
จะเรีียกว่่า “ธาตุุ” สร้้างเพื่่อ� บรรจุุอัฐิั ิ แบ่่งได้้ 2 รููปแบบ
คืือแบบทรงระฆััง และ แบบปราสาท ล้้านนา
ในยุุคสุุโขทััย (พุุทธศตวรรษที่่� 18-20) นัับว่ารุ่่�
่ งเรื่่อ� ง
ไม่่น้้อยเงิิน มีีการนัับถืือพุุทธศาสนาลััทธิิลัังกาวงศ์์
และนัับถืือผีีบ้้านผีีเมืือง ผีีบรรพบุุรุุษ มีีการสร้้างเจดีีย์์
ทรงกลมแบบลัังกา เจดีีย์์ทรงระฆัังกลม เจดีีย์์ทรงพุ่่�ม
ข้้าวบิิณฑ์์ หรืือแม้้แต่่พระพุุทธรููปปางลีีลาศิิลปะสมััย
สุุโขทััย จััดว่า่ เป็็นศิิลปะที่่ง� ดงามที่่สุ� ดุ แห่่งหนึ่่�งของไทย
ศิิลปะอยุุธยา (พุุทธศตวรรษที่่�19-25) ในยุุคนี้้�
ศาสนาคริิสต์์เข้้ามาเผยแพร่่อารยะธรรม แต่่อิิทธิิพล
วััฒนธรรมเขมรยัังมีีมากกว่่า อยุุธยาถืือเป็็นเมืืองที่่�
รุ่่�งเรืืองมีีสิ่่�งก่่อสร้้างมากมายอาทิิ เจดีีย์์ศรีีสุุริิโยทััย
หลวงพ่่อโต วััดพนััญเชิิง นอกจากนี้้�ในช่่วงตอนปลาย
ยัังนิิยมสร้้างพระพุุทธรููปทรงเครื่่�องแบบ ราชาธิิราช
อยุุธยา อีีกด้้วย
ศิิลปะรััตนโกสิินทร์์ตอนต้้น (พุุทธศตวรรษที่่�25ปััจจุุบััน) เป็็นช่่วงเริ่่�มต้้นที่่�สร้้างเมืืองมีีการค้้าขายกัับ
ต่่างประเทศหลายเชื้้อ� ชาติิ ศิิลปะในยุุคต้้นเน้้นการบููรณะ
วััดวาอารามขึ้้น� มาใหม่่ อย่่างวััดพระศรีีรััตนศาสดาราม,

A WORLD-CLASS
THAI ARTISTS
ศิิลปิินไทยในเวทีี โลก

THE ART STORY OF THAI
ก่่อกำำ�เนิิดศิิลปะไทย

ต้้องยอมรัับว่่าศิิลปิินที่่�ทำำ�งานศิิลปะเพื่่�อเลี้้�ยงชีีพ
เพีียงอย่่างเดีียว ในประเทศไทยนั้้�นหาได้้น้อ้ ยมาก ส่่วน
คนที่่�มีีชื่อ่� เสีียงอยู่่�ระดัับเป็็นเศรษฐีียิ่่�งมีีจำำ�นวนน้้อยลง
ไปอีีก สิ่่�งเหล่่านี้้�มาจากหลายปััจจััยตั้้�งแต่่โครงสร้้าง
ทางสัังคมที่่�ไม่่ได้้เน้้นเรื่่�องของศิิลปะมากนััก เพราะ
อาชีีพศิิ ล ปิิ น สำำ� หรัั บ คนในยุุ ค ก่่ อ นมองว่่ า ไม่่ มั่่� น คง
จึึงเน้้นไปที่่�การรัับราชการ หรืือค้้าขาย คนที่่ทำ� ำ�งาน
ศิิลปะส่่วนใหญ่่จึึงต้้องมีีอาชีีพที่่� 2 เช่่นเป็็นอาจารย์์
สอนควบคู่่�กัับทำำ�งานศิิลปะไปด้้วย
เหตุุผลต่่อมาคืือเรื่่�องของอุุปสงค์์กัับอุุปาทานที่่�ไม่่
สอดคล้้องกััน ประเทศไทยมีีการผลิิตนัักศึึกษาศิิลปะ
จำำ�นวนมาก แต่่กลุ่่�มลููกค้้าที่่�ซื้้�องานศิิลปะนั้้�นจำำ�นวน
น้้อยเกิินไป อยู่่�เฉพาะกลุ่่�มเศรษฐีีที่่�สนใจเท่่านั้้�น ไม่่
สามารถขยายออกนอกประเทศไทยได้้ อาจด้้วยเรื่่�อง
ของภาษา หรืือแม้้แต่่การตลาดที่่�ไม่่ดีีพอในระดัับ
สากลด้้วย

เราขอเริ่่ม� ต้้นจากอาณาจัักรทวารดีี (พุุทธศตวรรษที่่� 11-16) ยุุคนี้้�
ได้้รัับอิิทธิิพลมาจากศาสนาพุุทธ เห็็นได้้จากพระพุุทธรููปปางแสดง
ธรรมที่่�พระปฐมเจดีีย์์ สถาปััตยกรรมสมััยทวารวดีีมัักก่่อด้้วยอิิฐล้้วน
มีีพระพุุทธรููปดิินเผาและปููนปั้้�น ที่่�สำำ�คััญคืือเราจะเห็็นสััญลัักษณ์์
ธรรมจัักรมาจากยุุคนี้้�
ศิิลปะศรีีวิิชัยั (พุุทธศตวรรษที่่� 13-14) ศููนย์์กลางของอาณาจัักรนี้้�
อยู่่ที่� จั่� งั หวััดนครศรีีธรรมราชลงไปถึึงแหลมลายูู ซึ่่ง� เป็็นเมืืองท่่าค้า้ ขาย
จึึงได้้รับอิ
ั ทธิ
ิ มิ าจากอิินเดีียและจีีน งานประติิมากรรมที่่พบมั
� กั เกี่่ย� วกัับ
พุุทธศาสนาลััทธิมิ หายานนอกจากนี้้�ยังั มีี เทวรููป จากศาสนา พราหมณ์์
เช่่น พระวิิษณุุ และยัังมีีพระโพธิิสััตว์์ปััทมปาณิิ (พระโพธิิสััตว์์อวโล
กิิเตศวร)อีีกด้้วย
ศิิลปะล้้านนาหรืือศิิลปะเชีียงแสน (พุุทธศตวรรษที่่� 18-23) อยู่่�
ทางแถบภาคเหนืือของไทย บางส่่วนเริ่่ม� มีีการนัับถืือพุุทธศาสนาลััทธิิ
ลัังกาวงศ์์งานศิิลปะจึึงเกี่่�ยวข้้องกัับศาสนาอย่่างอุุโบสถ การสร้้าง
อาคารมีีหลัังคาซ้้อนกัันหลายชั้้น� ทอดลงต่ำำ�� แบบล้้านนา เจดีีย์์ทางเหนืือ
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ประเทศไทยเป็็ น ประเทศที่่� มีี พิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ ศิิ ล ปะ
น้้อยเกิินไป หรืืออยู่่�ในที่่�ห่่างไกล ผู้้�คนไม่่สนใจและ
ขาดการสนัับสนุุนจากทางภาครััฐและเอกชน และอีีก
เหตุุผลหนึ่่�งคืือเรื่่�องของพื้้�นฐานทางด้้านเศรษฐกิิจมีี
ความเหลื่่อ� มล้ำำ��มากเกิินไป การกระจายความเจริิญต่ำำ��
ทำำ�ให้้คนส่่วนใหญ่่ของประเทศต้้องดิ้้น� รนทำำ�มาหากิิน
มากกว่่าการเสพงานศิิลป์์เพื่่�อจรรโลงใจ
แม้้จะมีีปััญหามากมายอย่่างไรก็็แล้้วแต่่ ศิิลปิิน
ไทยบางส่่วนก็็ดิ้้น� รนออกไปทำำ�งานจนมีีชื่่อ� เสีียงในต่่าง
ประเทศบ้้างแล้้ว เห็็นได้้จากการแสดงงานหรืือรัับเชิิญ
ไปในงานสำำ�คััญของต่่างประเทศ ปััจจุุบัันมีีเรื่่�องของ
เทคโนโลยีีทางด้้านออนไลน์์ขึ้้�นมา ศิิลปิินยุุคเก่่าจึึง
ต้้องปรัับตััวกัับการแข่่งขัันของคนรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีมากมาย
กว่่าเดิิม เพราะใคร ๆ ก็็สามารถนำำ�งานของตััวเองโพส
สู่่�สาธารณะชนได้้เลย แต่่เราหวัังว่่าวัันหนึ่่�งจะมีีศิิลปิิน
ไทยเป็็นที่่�รู้้�จัักสำำ�หรัับทุุกคนบนโลกบ้้าง

WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH

มณเฑีียร บุุญมา
นัับได้้ว่่าเขาเป็็นผู้้�บุุกเบิิกศิิลปะจััดวาง
โดยใช้้วััสดุุท้้องถิ่่�น เปิิดมิิติิ ใหม่่ ให้้ศิิลปะร่่วมสมััย
ในยุุคนั้้�นจนเป็็นศิิลปิินไทยคนแรก ๆ ที่่�ได้้รัับ
การยอมรัับในระดัับนานาชาติิ แต่่น่่าเสีียดาย
เขาเสีียชีีวิิตไปเมื่่�อปีีพ.ศ. 2543

นทีี อุุตฤทธิ์์�

ความจริิงแล้้วคนไทยหลายคนมีีความสามารถ สร้้างชื่่�อเสีียงให้้กัับประเทศไทยในระดัับโลกหลายท่่าน
ซึ่่�งถ้้านัับรวมความเป็็นศิิลปะยุุคใหม่่ก็็มีีอาทิิ ดีี ไซน์์เนอร์์ ผู้้�กำำ�กัับ นัักร้้อง นัักแสดง นัักโฆษณา ฯลฯ
แต่่ถ้้าเราพููดถึึงอาชีีพศิิลปิินในแนวทางของจิิตรกรรม ทำำ�งานประติิมากรรม แสดงงานขายภาพเพื่่�อ
หาเลี้้�ยงชีีพแล้้วนั้้�น ยัังคงต้้องทำำ�งานหนัักกัันอีีกพอสมควร

ความจริิงแล้้วศิิลปะของไทยนั้้�นมีีมาอย่่างยาวนานไม่่แพ้้ตะวัันตก โดยมีีเอกลัักษณ์์
เป็็นของตััวเอง มีีการค้้นพบหลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์มากมาย ในยุุคหิินมีีการ
วาดภาพในผนัังถ้ำำ�� หรืือแม้้แต่่ ในยุุคอาณาจัักรต่่าง ๆ ก็็มีีงานศิิลปะให้้เห็็นเช่่นกััน
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วััดอรุุณราชวราราม ภายหลัังมีีวััฒนธรรมจีีนเข้้ามา
อย่่างการสร้้างวััดราชโอรสเป็็นต้้น สถาปััตยกรรม
รััตนโกสิินทร์์ตอนกลาง รััชกาลที่่� 5 ทรงสร้้างสิ่่ง� สำำ�คััญ
พระที่่นั่่� ง� อนัันตสมาคม พระที่่นั่่� ง� สำำ�คััญในพระราชวัังดุุสิติ
เป็็นต้้น ในยุุคนี้้�มีีศิิลปิินที่่�มีีชื่่�อเสีียงคืือสมเด็็จเจ้้าฟ้้า
กรมพระยานริิศรานุุวัตั ติิวงศ์์ ผู้้�ออกแบบพระที่่นั่่� ง� จัักรีี
มหาปราสาท นอกจากนี้้�ยังั มีี “ขรััวอิินโข่่ง” ศิิลปิินไทย
คนแรกที่่ใ� ช้้เทคนิิคการเขีียนภาพฝาผนัังแบบตะวัันตก
งานของท่่านเล่่าเรื่่อ� งราวใกล้้ตัวั เกี่่ย� วกัับพุทุ ธศาสนา
วิิถีีชีีวิิต บ้้านเรืือน ที่่�อยู่่�อาศััย ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นบุุคคลที่่�มีี
ฝีีมืือ และเป็็นต้้นแบบในงานศิิลปะยุุคใหม่่ของไทย
ศิิลปิินและบรมครููของนัักศึึกษาศิิลปะชาติิไทยใน
ยุุคแรกคืือ คืือ คอร์์ราโด เฟโรจีี หรืือ“ศาสตราจารย์์
ศิิ ล ป์์ พีีระศรีี” ท่่ า นสร้้ า งคุุ ณููป การในทางศิิ ล ปะ
มากมาย ได้้จััดสร้้างพระบรมราชานุุสาวรีีย์์พระมหา
กษััตริิย์์ไทยที่่�สำำ�คััญ ๆ ไว้้หลายแห่่ง ยัังเป็็นผู้้�ก่่อตั้้�ง
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร และยัังได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็น
ผู้้�เปลี่่ย� นแปลงวงการศิิลปะไทย ช่่วยวางรากฐานให้้กับั
ระบบการศึึกษาศิิลปะสมััยใหม่่อีีกด้้วย

ตััวอย่่างศิิลปิินไทย
ที่่�มีีผลระดัับสากล
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จิิตรกรไทยร่่วมสมััยที่่�มีีชื่่�อเสีียงระดัับโลก
ที่่�มีีผลงานแสดงในพิิพิิธภััณฑ์์หลายแห่่ง
ทั้้�งที่่�สิิงคโปร์์ ลอนดอน เบอร์์ลิิน โซล ฯลฯ
เป็็นบุุคคลที่่�น่่าจัับตามองคนหนึ่่�ง

ชาติิชาย ปุุยเปีีย
ศิิลปิินในลัักษณะวิิพากษ์์วิิจารณ์์สัังคม
โดยสอดแทรกประเด็็นต่่างๆ ในเชิิงการตั้้�งคำำ�ถาม
การประชดประชััน เขาโด่่งดัังจากงานพอร์์ทเทรท
ตััวเองในอิิริิยาบถต่่างๆ ซึ่่�งงานของเขาได้้รัับ
ความนิิยมจากชาวต่่างชาติิเป็็นส่่วนใหญ่่

Did You Know

MAURIZIO CATTELAN

เป็็นศิิลปิินชาวอิิตาเลี่่�ยน ที่่�สร้า้ งผลงานโลกตะลึึงในเทศกาลศิิลปะ Art
Basel หอศิิลป์์ร่่วมสมััย Perrotin ปีี 2019 เขาสร้้างผลงานศิิลปะชื่่�อ
"คอมเมเดีียน (Comedian)" ด้้วยการเอากล้้วยไปแปะที่่�ผนััง แถมมีีผู้้�
ประมููลไปด้้วยเงิิน 120,000 เหรีียญสหรััฐ (3,600,000 บาท)

ศิิลปะเหนืือความคาดหมาย

ฤกษ์์ฤทธิ์์� ตีีระวนิิช

ศิิลปิินระดัับโลกชาวไทย ในปีี 1990 เขาจััดแสดงงานในหอศิิลป์์ Paula
Allen นิิวยอร์์ก แต่่แทนที่่เ� ขาจะนำำ�รููปมาแขวนแสดง แต่่กลัับทำำ�อาหาร
อย่่างผััดไทยแจกให้้คนที่่�เข้้ามาดููงานกิินกัันฟรีี ๆ โดยหารู้้�ไม่่ว่่าสิ่่�งที่่�
กิินเข้้าไปนั่่�นคืืองานศิิลปะ ภายหลัังเขาตั้้�งชื่่�อผลงานนี้้�ว่่า Untitled
(Free) (1992/1995/2007/2011) ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�แปลกใหม่่ในสมััย
นั้้�นอย่่างมาก

BANKSY

ART IS LONG
ศิิลปะไม่่มีีวัันตาย
บางครั้้�งก็็เหมืือนว่่าโลกหมุุนเร็็วเกิินไป หลัับตาตื่่�นขึ้้�นมาไม่่กี่่�ปีีเทคโนโลยีีก็็พััฒนา
ไปไกลเกิินกว่่าคนยุุคเก่่าจะตามทััน ไม่่เว้้นแต่่ ในเรื่่อ� งของศิิลปะ ในโลกของดิิจิติ อล
ได้้ทำำ�ลายอาชีีพดั้้�งเดิิมไปมากมาย อาทิิกลุ่่�มของศิิลปิินเพลง ซึ่่�งสมััยก่่อนอาจขาย
ทางเทป ซีีดีี ตอนนี้้�เปลี่่�ยนมาเป็็นไฟล์์ออนไลน์์แทน หรืือแม้้แต่่วรรณกรรมที่่�เป็็น
หนัังสืือตอนนี้้�ถููกแทนที่่�ด้้วยอีีบุ๊๊�คหรืือเว็็บไซด์์ที่่�รวบรวมนิิยายออนไลน์์เอาไว้้ ไม่่
เว้้นแม้้แต่่การ์์ตููนที่่�คนซื้้�อหนัังสืืออ่่านน้้อยลง แต่่มัันก็็ ไม่่ ได้้หายไปไหน เพีียงแต่่
เปลี่่�ยนรููปแบบการนำำ�เสนอเท่่านั้้�น ผู้้�ที่่�ปรัับตััวจึึงอยู่่�รอด
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ศิิลปะไม่่ได้้อยู่่�เพีียงแต่่ในภาพเขีียนบนผ้้าใบหรืือ
งานประติิมากรรมเท่่านั้้�น งานอาร์์ตส่่วนใหญ่่บนโลก
นี้้�เข้้าไปอยู่่�ในออนไลน์์ มีีเว็็บไซด์์จำำ�นวนมาก ที่่�เปิิด
โอกาสให้้ศิิลปิินหน้้าใหม่่เข้้ามาแสดงฝีีมืือ มีีการขาย
ไฟล์์ดิิจิิตอล เปลี่่�ยนเป็็นเงิินได้้ทัันทีี ไม่่ต้้องแสดงงาน
ไม่่ต้้องรอเปิิดประมููลภาพอีีกต่่อไป
ในเรื่่�องนี้้�เองนอกจากศิิลปะที่่�ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
แล้้วศิิลปิินเองก็็ต้้องปรัับตััวด้้วยเช่่นกััน สมััยก่่อนใคร
อยากจะเป็็นศิิลปิินต้้องใช้้เวลาฝึึกฝนจนชำำ�นาญหลาย
ปีี เมื่่�อเขีียนงานแล้้วไม่่มีีคนเห็็นก็็ต้้องหาสถานที่่�จััด
แสดงงาน อาจต้้องใช้้เงิินทุุนของตััวเองหรืือขอเงิินจาก
ผู้้�สนัับสนุุนในการจััดงาน ถ้้าขายภาพได้้ก็็ถืือว่่าโชคดีี
แต่่ถ้้าไม่่ได้้ ก็็กลายเป็็นศิิลปิินไส้้แห้้ง หากไร้้ชื่่�อเสีียง
ที่่�จะดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ในเส้้นทางศิิลปิินเพีียงอย่่างเดีียว
แต่่ในปััจจุุบัันทุุกคนมีีเวทีีเป็็นของตััวเอง สามารถ
แสดงผลงานได้้ทัันทีีในโลกออนไลน์์ จากศิิลปะการ
วาดภาพ การทำำ�ภาพ 3D ภาพถ่่าย วรรณกรรม ฯลฯ
ทำำ�ได้้อย่่างง่่ายและรวดเร็็ว แต่่เวทีีนี้้�มีีคนลงเล่่นจำำ�นวน
มากมีีการแข่่งขัันสููง ผลงานใครที่่�โดดเด่่นที่่�สุดจึ
ุ ึงชนะ
แต่่สามารถสร้้างชื่่�อเสีียงและรายได้้ที่สูู่� งเช่่นกััน
งานศิิลปะในช่่วงเวลานี้้�จึึงไร้้รููปแบบ เป็็นอิิสระ
หลากหลาย เนื่่อ� งจากตามประวััติศาส
ิ ตร์์แล้้ว ศิิลปิินมีี
การเรีียนการสอนศิิลปะในยุุคต่่าง ๆ เป็็นต้้นแบบและ
แนวทาง จนมาถึึงตอนนี้้�แนวทางของศิิลปะปััจจุุบััน
จึึ ง มีีการผสมผสานเรื่่� อ งของดิิ จิิ ต อลเข้้ า ไปด้้ ว ยอีีก
ทางหนึ่่ง� ทุุกวัันนี้้เ� ราจึึงเห็็นงานศิิลปะมากมายหลากหลาย
ที่่�ไม่่ได้้จำำ�กััดว่่าเป็็นภาพวาดในสตููดิิโอเช่่น การพ่่นสีี
ในกำำ�แพง การเพ้้นท์์ร่า่ งกาย การใช้้ไอเดีียในการสร้้างสรรค์์
ที่่�ไม่่มีีขอบเขตความถููกผิิด
บางทีีในอนาคตเราไม่่อาจคาดเดาได้้เลยว่่าวงการ
จะก้้าวไปด้้วยแนวทางใด แต่่เท่่าที่่�รู้้�คืือศิิลปะไม่่เคย
หยุุดนิ่่ง� อยู่่�กับั ที่่มั� นั พร้้อมจะเปลี่่ย� นแปลงตามกาลเวลา
และบริิบทของสัังคม ซึ่่�งเราต้้องเฝ้้าดููกัันต่่อไป
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คืือศิิลปิินลึึกลัับชาวอัังกฤษ มีีผลงานโดดเด่่น
จำำ�นวนมาก โดยเฉพาะผลงาน กราฟฟิิตี้้� เมื่่�อวััน
ที่่� 6 ต.ค. 2018 เขาได้้สร้้างผลงานที่่�กลายเป็็น
กระแสไปทั่่�วโลกอีีกครั้้�งหนึ่่�งคืือ หลัังจากภาพGGirl with Balloon ถููกประมููลออกไปด้้ ว ย
มููลค่่าราว 1.1 ล้้านปอนด์์ (45 ล้้านบาท) เขาก็็
กดปุ่่�มทำำ�ลายมัันทัันทีี ซึ่่�งบัังเอิิญเครื่่�องขััดข้้อง
ทำำ�ให้้ภาพเหลืืออยู่่�ครึ่่�งหนึ่่�ง

การสร้้างความแปลกใหม่่อาจไม่่ ใช่่ศิิลปะที่่�ดีีที่่�สุุด
การสร้้างสรรค์์ศิลิ ปะแนวใหม่่ ๆ อาจดููน่่าสนใจ แต่่ไม่่ใช่่ว่า่ ศิิลปิินเหล่่านั้้น� ทำำ�ศิิลปะด้้วยความ
แปลกแล้้วจะประสบความสำำ�เร็็จทุุกคน อาทิิ การใช้้อวััยวะอย่่างนม จู๋๋� หรืือเลืือดของตััวเอง
วาดภาพ การวาดภาพใต้้น้ำำ�� ใช้้ช้้างวาดภาพ ฯลฯ เพราะศิิลปะนั้้�นนอกจากเรื่่อ� งของความคิิด
สร้้างสรรค์์ที่แ่� ปลกใหม่่ แล้้วยัังต้้องมีีหลายองค์์ประกอบตั้้�งแต่่ชื่อ่� เสีียงของศิิลปิินรวมถึึงคุุณค่่า
และการยอมรัับของสัังคมด้้วย

เมืืองแห่่งศิิลปะของโลกในยุุดปััจจุุบััน
ศิิลปะในสมััยก่่อนมัักได้้รัับการสนัับสนุุนเกื้้�อกููลจากศาสนาและสถาบััน
แต่่ปััจจุุบัันศิิลปะอยู่่�กัับเมืืองที่่�มั่่�งคั่่�งและรัับใช้้ผู้้�คนที่่�เห็็นคุุณค่่า ซึ่่�งมีีเมืืองสำำ�คััญกัับศิิลปะอาทิิ

2.

1.

กรุุงปารีีส
ประเทศฝรั่่�งเศส
มีีพิิพิิธภััณฑ์์ชื่่�อดัังอย่่าง
ลููฟวร์์ มีีภาพวาด“
Mona Lisa”
ของ Leonardo da Vinci
นอกจากนี้้�ยัังมีี
หอศิิลป์์กว่่า 1,000 แห่่ง
กระจายอยู่่�ทั่่�วเมืือง
อีีกด้้วย

นิิวยอร์์ก
ประเทศสหรััฐอเมริิกา
เพีียงแค่่เมืืองเดีียวก็็มีี
พิิพิิธภััณฑ์์มีีเสีียงระดัับ
โลกอย่่าง Metropolitan
Museum of Art,
MoMA และ Frank
Lloyd Wright ยัังมีี
ย่่าน Brookwood’s
Bushwick ที่่�ใครมีี
ไอเดีียอะไรก็็เอามา
แสดงบนถนนได้้เลย

3.

4.

ฟลอเรนซ์์
ประเทศอิิตาลีี
การมาที่่นี่� ่�จะได้้สััมผััส
ศิิลปะโบราณในยุุคฟื้้�นฟูู
ศิิลปวิิทยา โดยผู้้�คน
มัักมาซึึมซัับบรรยากาศ
ของสุุดยอดศิิลปิินอย่่าง
Michelangelo
รวมทั้้�งชมงาน
ประติิมากรรม
เดวิิด ด้้วยนั่่�นเอง
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ลอนดอน
ประเทศอัังกฤษ
เป็็นเมืืองแห่่งศิิลปะ
ที่่�มีีพิิพิิธภััณฑ์์สำำ�คััญ
มากมายโดยเฉพาะ
National Gallery ได้้เก็็บ
รวบรวมผลงานชิ้้�นสำำ�คััญ
ไว้้กว่่า 2,300 ภาพ เช่่น
ภาพพระแม่่มารีีแห่่งภููผา
(Virgin of the Rocks)
ที่่�เขีียนโดยเลโอนาร์์โด
ดา วิินชีี

SEPTEMBER 2021

5.

โตเกีียว
ประเทศญี่่ปุ่่�� น นัับได้้ว่่า
เป็็นเมืืองที่่�รวบรวมเอา
ศิิลปะหลายแขนง
เอาไว้้ โตเกีียวมีี
พิิพิิธภััณฑ์์กระจาย
อยู่่�ตามที่่�ต่่าง ๆ แต่่
พิิพิิธภััณฑ์์ที่มีีชื่
่� ่�อเสีียง
ได้้แก่่โมริิซึ่่�งตั้้�งอยู่่�บน
ชั้้น� 53 ของตึึกโมริิทาวเวอร์์
ในย่่านรปปงหงิิ ฮิิลส์์

ในหลวง ร.9
อััครศิิลปิินของไทย
เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่าพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร หรืือในหลวงรััชกาลที่่� 9
ทรงงานอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อพสกนิิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลากว่่า 70 ปีี พระองค์์ท่่านพััฒนาประเทศในด้้านต่่าง ๆ มากมาย
จาก 4 พัันว่่าโครงการอัันเป็็นที่่�ประจัักษ์์ โดยเฉพาะศาสตร์์ของพระราชา ได้้ส่่งต่่อแนวคิิดให้้นำำ�ไปปรัับใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้จริิง
นอกเหนืือจากการทรงงานแล้้ว การใช้้ชีีวิิตด้้านศิิลปิินพระองค์์ท่่าน
หลัังจากนั้้�นพระองค์์ท่่านก็็สนใจในด้้านการถ่่ายภาพด้้วยความ
ก็็ทำำ�ได้้อย่่างดีีเยี่่�ยม สร้้างสรรค์์ศิิลปะหลายแขนงจนได้้รัับการยกย่่องว่่า ลึึกซึ้้�ง และให้้ความสำำ�คััญเสมืือนเป็็นอาชีีพ โดยโปรดถ่่ายภาพแทบทุุก
เป็็นอััครศิิลปิิน
อย่่างที่่อ� ยู่่ร� อบตััว ตั้้ง� แต่่ภาพบุุคคล ภาพพระบรมวงศ์์ สถานที่่� พสกนิิกร
ที่่�พระองค์์เสด็็จเยี่่�ยม โครงการที่่�พระองค์์ทรงดำำ�ริิ ฯลฯ อาจเรีียกได้้ว่่า
ภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์
แทบจะทุุกช่่วงเวลาในเหตุุการณ์์สำำ�คััญ ๆ
ทุุกพื้้�นที่่�ในประเทศไทย แทบไม่่มีีที่่�ไหนที่่�ในหลวงรััชกาลที่่� 9 ไม่่เคย ด้้านดนตรีี
เสด็็จเยี่่�ยมเยีียน สิ่่�งหนึ่่�งที่่�พระองค์์ท่่านนำำ�ติิดตััวไปด้้วยเสมอคืือกล้้อง
ถ่่ายภาพ ในเรื่่�องการถ่่ายภาพนั้้�น พระองค์์ทรงสนพระราชหฤทััยในการ
ภาพที่่�เราเห็็นได้้คืือพระองค์์ทรงดนตรีีได้้แทบทุุกชนิิด โดยเฉพาะ
ถ่่ายภาพตั้้�งแต่่พระชนมพรรษา 8 พรรษา และทรงเริ่่�มถ่่ายภาพครั้้�งแรก เครื่่�องดนตรีีแนวแจ๊๊ส อาทิิทรััมเป็็ต แซกโซโฟน คลาริิเน็็ต กีีต้้าร์์ เปีียโน
ๆ จากการตามเสด็็จพระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรมหาอานัันทมหิิดล ฯลฯ ในภายหลัังมีีวงดนตรีีส่่วนพระองค์์ขึ้้�นมาคืืออ.ส. วัันศุุกร์์ เล่่นออก
พระอััฐมรามาธิิบดิินทร ไปทรงเยี่่�ยมราษฎร ณ สถานที่่ต่� ่างๆ
อากาศทางสถานีีวิิทยุุ อ.ส. อััมพรสถาน ในทุุกเย็็นวัันศุุกร์์ ณ พระที่่นั่่� �ง
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อััมพรสถาน พระราชวัังดุุสิิต นอกจากนี้้�พระองค์์ยััง
ทรงพระราชนิิพนธ์์คำำ�ร้้องและทำำ�นองของบทเพลงมาก
ถึึง 48 บทเพลง อาทิิ มาร์์ชราชวััลลภ,ใกล้้รุ่่�ง, ยามเย็็น,
แสงเทีียน, ยิ้้�มสู้้� แสดงให้้เห็็นถึึงพระอััจฉริิยภาพสููง
มากทางด้้านดนตรีี

ด้้านจิิตรกรรมและประติิมากรรม
ด้้ วยความสนพระราชหฤทัั ย ในเรื่่� องของศิิ ลปะ
ตั้้�งแต่่ครั้้�งยัังทรงพระเยาว์์ ในหลวง ร.9 ได้้ฝึึกฝนการ
เขีียนภาพด้้วยพระองค์์เอง จากตำำ�รา มีีเรื่่�องเล่่าว่่า
หากพระท่่านทรงสนพระราชหฤทััยงานศิิลปะของ
ศิิลปิินท่่านใด พระองค์์จะเสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปเยี่่ย� ม
ศิิลปิินท่่านนั้้�น เพื่่�อศึึกษาเทคนิิคและวิิธีีการทำำ�งาน

โดยงานจิิตรกรรมของในหลวง ร.9 พระองค์์ท่่าน ด้้านวรรณศิิลป์์
ทรงงานในแนวภาพแบบเหมืือนจริิง (Realistic),
คติินิยิ มแบบลััทธิเิ อ็็กซ์์เพรสชั่่�นนิิสต์์ (Expressionism)
แม้้ จ ะมีีพระราชกรณีียกิิ จ ที่่� ม ากมาย แต่่ เรื่่� อ ง
และศิิลปะแบบนามธรรม (Abstractionism) โดยงาน ของความละเอีียดอ่่อนด้้านภาษาในงานวรรณศิิลป์์
ที่่�พระองค์์ท่่านโปรดมากที่่�สุุดคืือการวาดภาพด้้วยสีี พระองค์์ท่่านทรงทำำ�ได้้ในขั้้�นสููง ตั้้�งแต่่การใช้้ภาษาใน
น้ำำ��มัันบนผืืนผ้้า
งานวรรณกรรมออกมาเป็็นตััวอัักษรอย่่างสละสลวย
โดยพระราชนิิพนธ์์เล่่มแรกคืือพระราชานุุกิิจรััชกาล
ในส่่วนของงานประติิมากรรม พระองค์์ทรงทำำ�งาน ที่่� 8 และ เมื่่�อข้้าพเจ้้าจากสยามสู่่�สวิิสเซอร์์แลนด์์ ใน
ในหลายรููปแบบทั้้�งการปั้้�นการหล่่อและการทำำ�แม่่ ด้้านงานแปลเรื่่�องผู้้�ปิิดทองหลัังพระ และ ติิโต ส่่วน
พิิมพ์์เอง โดยงานที่่�นำำ�ออกมาแสดงมีีสองชิ้้น� คืือรููปปั้้�น พระราชนิิพนธ์์ที่มีีชื่
่� อ่� เสีียงก็็คืือพระมหาชนก และเรื่่อ� ง
ดิินน้ำำ��มััน 9 นิ้้�ว เป็็นผู้้�หญิิงเปลืือยคุุกเข่่าลงพื้้�นข้้างซ้้าย ทองแดง เป็็นสารคดีีเล่่าเรื่่�องทองแดงสุุนััขทรงเลี้้�ยง
กัับรููปปั้้�นครึ่่�งตััวของสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรม ทรงพระราชนิิพนธ์์เป็็นภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
ราชิิ นีี นาถ สููง 12 นิ้้� ว ทั้้� ง หมดนี้้� เ ก็็ บรัั ก ษาไว้้ ที่่� ตู้้� ควบคู่่�กัันไปด้้วย
พระตำำ�หนัักจิิตรลดารโหฐาน พระราชวัังดุุสิิต
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ในต่่างประเทศก็็เช่่นกัันครัับหลายๆภาคงานเกษตรกรรม
ผัันตััวเองมาทำำ�บ้้านพัักแบบโฮมสเตย์์เพื่่อ� ตอบรัับกับั การผลัักดััน
ธุุรกิิจของตนที่่�มีีอยู่่�เดิิมเข้้าสู่่�อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งมีี
อยู่่ที่� ห�่ นึ่่ง� ครัับที่่ผ� มอยากให้้ท่า่ นผู้้�อ่า่ นได้้รับช
ั มเพราะมัันน่่าสนใจ
มากทีีเดีียว ผมคิิดว่่าหากประเทศไทยมีีอย่่างนี้้�ได้้ จะเพิ่่�ม
มููลค่่าและความน่่าสนใจในการท่่องเที่่�ยวได้้มากทีีเดีียวโดยที่่�
แห่่งนี้้�มีีชื่่�อว่่า Gawthorne’s Hut อยู่่�ในพื้้�นที่่�เกษตรกรรม
Wilgowrah Farmland ในรััฐนิิวเซาธ์์เวลส์์ประเทศออสเตรเลีีย
เป็็นผลงานออกแบบของ Wilgowrah, Cameron Anderson
และ Callander Constructions
สิ่่�งที่่�เจ๋๋งของงานออกแบบนี้้� มีีอยู่่� 2 อย่่างครัับ อย่่างแรก
คืือผลงานการออกแบบ ถึึงแม้้ว่่าจะเป็็นผลงานการออกแบบ
แรกเริ่่�มที่่�มีีอยู่่�แค่่หลัังเดีียวก็็ตาม แต่่นัักออกแบบก็็สามารถ
จััดการพื้้�นที่่�จำำ�นวนเพีียงแค่่ 40 ตร.ม.ให้้เต็็มไปด้้วยสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกครบครััน พร้้อมทั้้�งรููปลัักษณ์์ที่่�แปลกตา อัันเป็็น
เสน่่ห์์อย่่างหนึ่่�งที่่�เชื้้�อเชิิญให้้นัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งหลายเข้้ามาพััก
ด้้วยตััวการออกแบบเอง โดยไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องโฆษณาใด ๆ เพิ่่ม� เติิม
อย่่างที่่� 2 ครัับ ผลงานออกแบบชิ้้�นนี้้�หรืือบ้้านพัักหลัังนี้้�
แทบจะเรีียกได้้ว่่าเป็็น Sustainable Design 100 % ซึ่่�งขอ
อธิิบายต่่อเนื่่�องจากรููปลัักษณ์์ของการออกแบบนะครัับเราจะ
เห็็นได้้ว่่า ในส่่วนของหลัังคาของบ้้านพัักหรืือกระท่่อมแห่่ง
นี้้�นั้้�น ทำำ�มุุมเฉีียง 30 องศาและหัันหน้้าไปทางทิิศเหนืือ ซึ่่�ง
นัักออกแบบได้้คำำ�นวณทิิศทางของแสงแดดตามที่่�ตั้้�งของสิ่่�ง
ก่่อสร้้างในภููมิิภาคนั้้�นๆ และเล็็งเห็็นว่่า มุุมองศาที่่ป� รากฏนี้้�เป็็น

มุุมองศาที่่เ� หมาะในการที่่จ� ะรัับแสงแดดเข้้าสู่แ่� ผงโซล่่าร์เ์ ซลล์์ที่่�
ติิดอยู่่�บนหลัังคามากที่่สุ� ดุ เพื่่อ� ที่่เ� ราจะสามารถจััดเก็็บพลังั งาน
ไฟฟ้้าได้้มากสำำ�หรัับการใช้้งานได้้ตลอดทั้้�งวััน
ทั้้�งนี้้�ยัังมีีแผงควบคุุมและ Electric Bank ที่่�มาจากการรัับ
พลัังงานจากแสงแดดมาเป็็นพลัังงานสำำ�รองอีีกด้้วย นอกเหนืือ
จากนี้้�เราจะสัังเกตได้้ว่่า วััสดุุก่่อสร้้างที่่�ใช้้ในการสร้้างบ้้านพััก
นี้้�มาจากหลาย ๆ สิ่่�งประกอบกััน ซึ่่�งก็็แน่่นอนครัับ มัันมาจาก
แผ่่นสัังกะสีี และเศษไม้้เหลืือใช้้แล้้วของฟาร์์มทั้้�งสิ้้�น มีีเพีียง
ส่่วนอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าและเครื่่�องครััวเครื่่�องสุุขภััณฑ์์เท่่านั้้�นที่่�มา
จากการจััดหาซื้้�อต่่าง ๆ เท่่านั้้�นยัังไม่่พอ ที่่�กระท่่อม Gawtthorne’s Hut แห่่งนี้้�ยัังมีีระบบกัักเก็็บน้ำำ��จากน้ำำ��ฝน ซึ่่�งมีีน้ำำ��
ที่่�ได้้จากการกัับเก็็บไหว้้สำำ�หรัับใช้้สอยจำำ�นวนมากถึึง 40,000
ลิิตร และน้ำำ��ฝนที่่�กัักเก็็บไว้้ในกรณีีฉุุกเฉิินดัับเพลิิงอีีกมากถึึง
20,000 ลิิตร ซึ่่�งก็็แน่่นอนครัับ มากจนมากเกิินพอเลยทีีเดีียว
มีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกครบครััน เป็็นสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�
เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมพร้้อมทิิวทััศน์์สวนฟาร์์มของประเทศ
ออสเตรเลีีย เรีียกได้้ว่่าที่่�แห่่งนี้้�จะทำำ�ให้้คุุณติิดใจจนไม่่อยาก
จากที่่�แห่่งนี้้�ไปเลย
อย่่ า งที่่� ผ มบอกก่่ อ นหน้้ านี้้� ค รัั บ ประเทศไทยนั้้� น เรามีี
ทรััพยากรไม่่แพ้้ประเทศใด ๆ หากมีีการผลัักดัันในเรื่่อ� งนโยบาย
พลัังงานทดแทน พลัังงานสะอาดหรืือพลัังงานธรรมชาติิมาก
ยิ่่ง� ขึ้้น� รวมกัับการออกแบบซึ่่�งสถาปนิิกประเทศไทยเก่่งๆ เยอะ
เชื่่�อได้้ว่่าจะเป็็นการยกระดัับรายได้้ให้้กัับผู้้�ประกอบอาชีีพ
เกษตรกรรมได้้อย่่างมากทีีเดีียว

Gawthorne's
ภาคการเกษตรถืือเป็็นภาคส่่วนที่่�สำำ�คััญ แต่่สิ่่�งที่่�เป็็นปััญหาประหลาดที่่�
ภาคเกษตรกรรมของในแต่่ละประเทศพบเจอก็็คืือปััญหารายได้้ แม้้ว่่าคน
เราจะยัังต้้องกิินต้้องบริิโภคสิินค้้าหรืืออาหารจากทางภาคการเกษตร แต่่
กลไกทางการตลาดนั้้�นไม่่เอื้้อ� ให้้ภาคการเกษตรมีีรายได้้ที่เ่� ป็็นกอบเป็็นกำำ�เท่่า
ที่่�ควรจะเป็็นเลย ไม่่เว้้นแม้้แต่่ในประเทศที่่�พััฒนาแล้้วก็็ตาม
สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ภาคเกษตรกรรมหลาย ๆ ที่่�ต้้องทำำ�คืือการปรัับตััว ซึ่่�งในตอนนี้้�
การท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์นั้้�นได้้รัับความนิิยมมาก เจ้้าของสวนหลาย ๆ ที่่นั้้� �น
ปรัับเปลี่่ย� นเรืือกสวนไร่่นาให้้กลายมาเป็็นที่่พั� กั แบบโฮมสเตย์์ ให้้เขีียดผู้้�มีีแกก
ทั้้�งหลาย ได้้รัับชมธรรมชาติิ ชมการเพาะปลููกการเกษตร พร้้อมทั้้�งโปรโมชั่่น�
ในการรัับประทานผลไม้้หรืือผลผลิิตในสวนนั้้�น ๆ อย่่างไม่่อั้้น� (ถ้้าสวนทุุเรีียน
ไหนทำำ�โฮมสเตย์์กิินทุุเรีียนไม่่อั้้�น แจ้้งผมมาหน่่อยนะครัับ)
SEPTEMBER 2021
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Resource : Wilgowrah, Cameron
Anderson, Callander Constructions

Hut

ประเทศไทยนั้้�นมีีพื้้�นฐานทางเศรษฐกิิจมาจากภาคเกษตรกรรม
เรามีีรายได้้จากการส่่งออกสิินค้้าทางการเกษตร เป็็นรายได้้หลััก
ของประเทศ รองลงมาคืือภาคการท่่องเที่่�ยวและภาคอุุตสาหกรรม
และแม้้ในประเทศอื่่�นๆที่่�พััฒนาแล้้วจะมีีภาคอุุตสาหกรรมและ
ธุุรกิิจเป็็นหลััก แต่่ก็็ยัังมีีภาคเกษตรกรรมแซมอยู่่�ด้้วยเช่่นกััน
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The gend
Le

: Ajiravedh Subarnbhesaj

ตำำ�นาน

เหล็็กไหล

SEPTEMBER 2021

เรื่องราวเริ่มต้นของการเขียนนี้ เกิดขึ้นจากการที่ผมเองได้มีส่วน
ในการจัดสร้างพระ ให้กับหน่วยงานองค์กรหนึ่งของรัฐ ทั้งนี้ ในการ
จัดสร้างพระนั้นทางผม และทีมงานจะต้องมีหน้าที่ ในการรวบรวม
มวลสารจากทั่วทุกสารทิศของเมืองไทย โดยการส่งตัวแทนไปดำ�เนินการ
หรือแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ที่ ใกล้เคียงทำ�การไปขอมวลสารจากพระเกจิ
ที่ทรงศีลทรงสมณศักดิ์ รวบรวมส่งมายังส่วนกลางที่จัดทำ� ซึ่งทุกที่นั้น
ก็รวบรวมส่งกันมาร่วมในการจัดสร้างอย่างเรียบร้อยดี
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สิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�ต่่อมาก็็คืือ การจััดเก็็บข้้อมููลทั้้�งหมด
ว่่ามวลสารมาจากที่่ไ� หน เกจิิชื่อ�่ อะไร วััดอะไร ส่่งมวลสาร
ชนิิดใดมา ซึ่่�งในแต่่ละที่่�นั้้�นก็็จะส่่งมาตั้้�งแต่่เนื้้�อโลหะ
ทอง ชนวนที่่ม� าจากการหล่่อพระ บาตรเก่่า ผงพุุทธคุุณ
ปลุุกเสก แต่่มีีอยู่่�ที่่�หนึ่่�งจาก จว.ตราด ส่่งเป็็นโลหะ
ชนิิดหนึ่่�งมา บรรจุุอยู่่ใ� นกล่่องพลาสติิกทรงกลม แถมมีี
น้ำำ��สีีน้ำำ��ตาลอยู่่�ข้้างในด้้วย
ในคราวแรกนั้้�นผมไม่่ทราบหรอกครัับว่่า โลหะที่่�
ผมเห็็นนั้้�นเป็็นโลหะอะไร คิิดเพีียงแค่่ว่า่ เป็็นโลหะเหล็็ก
ธรรมดา จนมีีทีีมงานคนหนึ่่�งพููดขึ้้�นมาว่่า “เหล็็กไหล”
เอาล่่ะสิิ เกิิดมาเคยแต่่ได้้ยิินคนเขาพููดกััน เคยแต่่เห็็น
แม่่เหล็็กที่่�เขาเอามาทำำ�เป็็นเงา ๆ ทรงลููกหนำำ�เลี้้�ยบ
ขายก้้อนละ 10 บาท แถวท่่าพระจัันทร์์แล้้วบอกว่่า
เป็็นเหล็็กไหล แต่่ทั้้�งชีีวิิตไม่่เคยได้้พบเห็็นของจริิงเลย
สัักครั้้ง� แล้้วที่่เ� ห็็นนี้้�เป็็นของจริิงหรืือไม่่ผมไม่่อาจทราบ
ได้้เลย แต่่อย่่างน้้อยเหล็็กไหลที่่�ได้้มาจะเป็็นของจริิง
หรืือไม่่ก็ต็ าม เราก็็ได้้รัมั าด้้วยความตั้้ง� ใจที่่ดีี� และจำำ�นำำ�
ไปหล่่อเป็็นพระพุุทธรููปที่่�สำำ�คััญต่่อ ๆ ไป
	มีีคำำ�ถามเกิิดขึ้้�นมาในหััวทัันทีีหลัังจากกลัับมา
พัักผ่่อนที่่บ้� า้ น โลหะธาตุุที่มีีชื่
่� อ่� ว่่า “เหล็็กไหล” ที่่ค� นเขา
เล่่าขานกัันนั้้�นมีีอยู่่�จริิงหรืือไม่่ ตามตำำ�นานแต่่เดิิมนั้้�น
กล่่าวไว้้ว่่า เป็็นธาตุุศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ชนิิดหนึ่่�งตามความเชื่่�อ
ในฝั่่�ง South East Asia อุุษาคเนย์์ ไม่่ใช่่เฉพาะแต่่ใน
ไทยเท่่านั้้น� ในประเทศข้้างเคีียงมีีการกล่่าวถึึงธาตุุศักั ดิ์์�
ศิิทธิ์์ตั� วั นี้้�เอาไว้้ด้ว้ ย ซึ่่ง� ในประเทศมาเลเซีียมีีชื่่อ� เรีียกว่่า
“บีีอซีีรีีเละ” มีีหลากหลายสีี และมีีฤทธิ์์�ที่่�แตกต่่างกััน
ออกไป ซึ่่�งกล่่าวกัันว่่าเหล็็กไหลมีีมีีฤทธิ์์�มากที่่�สุุดนั้้�น
คืือ เหล็็ ก ไหลสีีปีี ก แมลงทัั บ หรืือเหล็็ ก ไหลโกฎิิ ปีี
ไล่่ลงมาเป็็นสีีชีีปะขาว เพชรดำำ� สีีลายท้้องปลาไหล
และสีีดำำ�ด้้าน ที่่�เปราะแตกได้้และไม่่มีีฤทธิ์์�ใด ๆ เลย
เอาจริิง ๆ แล้้วผมเองไม่่เคยเห็็นองค์์จริิงเลยสัักครั้้�ง
เหล็็กไหลนั้้�นมีีตำำ�นานในเรื่่อ� งอิิทธิฤิ ทธิ์์�อยู่่ม� ากมาย
กล่่าวกัันว่่าใครมีีติิดตััวไว้้ จะไม่่มีีอะไรทำำ�อัันตรายได้้
จะยิิงฟัันแทงยัังไงก็็ไม่่เข้้า กระสุุนลั่่�นไม่่ออก หลาย ๆ
เรื่อ�่ งราวตำำ�นานกล่่าวไปในทิิศทางเดีียวกััน แต่่สิ่่ง� หนึ่่ง� ที่่�
พููดตรงกัันและได้้ยินิ จากปากพระสงฆ์์ชั้้น� ผู้้�ใหญ่่สมัยั ที่่�
ผมเองนั้้น� ได้้บวชอยู่่�ก็คืื็ อ เหล็็กไหลนั้้น� มีีฤทธิ์์�ในการเก็็บ
ความร้้อนไว้้กับตั
ั วั มีีจุุดเดืือดต่ำำ�� ทำำ�ให้้เป็็นเหล็็กที่่ไ� หล
เคลื่่�อนที่่�ได้้ แต่่พื้้�นผิิวของเหล็็กไหลเมื่่�อสััมผััสจะให้้
ความรู้้�สึึกเย็็น ซึ่่�งพ้้องคล้้ายกัับตอนหนึ่่�งในนวนิิยาย
“เพชรพระอุุมา” ของพนมเทีียน ที่่�เขีียนถึึงเหล็็กไหล
ตอนหนึ่่�ง ซึ่่ง� กล่่าวถึึง รพิินทร์์ ไพรวััลย์์ ตััวเอกของเรื่่อ� ง
ได้้พบพระสงฆ์์ศีีลสููงเพื่่อ� ขอดููเหล็็กไหล และสอบถามว่่า
มีีอานุุภาพเช่่นใดล้้าง พระสงฆ์์ได้้ใช้้ให้้รพิินทร์์ไปต้้มน้ำำ��
ให้้เดืือดจััด ๆเทใส่่ถ้้วยแล้้วมาวางไว้้ตรงหน้้า จากนั้้�น
จึึงหยิิบก้้อนเหล็็กไหลเม็็ดเท่่าปลายนิ้้�วมืือใส่่ลงไป
ฉัับพลัันน้ำำ��ที่่�เดืือดกลายเป็็นน้ำำ��เย็็นปานน้ำำ��ตกตาม
บึึงธรรมชาติิในทัันทีี
ตำำ�นานในเรื่่�องของอิิทธิิฤทธิ์์�นั้้�นมีีมากครัับ แต่่
ตำำ�นานในเรื่่�องของการได้้มานั้้�นยิ่่�งเยอะมากยิ่่�งกว่่า
กล่่าวกัันว่่าการได้้มาหรืือการเดิินทางไปนำำ�ตััดเหล็็กไหล

ออกมานั้้�น คนธรรมดาไม่่สามารถทำำ�ได้้ เนื่่�องจาก
เหล็็ ก ไหลทั้้� ง หมดนั้้� น จะอยู่่� ต ามทางถ้ำำ�� โบราณที่่� มีี
ลัักษณะเป็็นโพรงมีีหิินงอกหิินย้้อย อีีกทั้้�งมีีเทพเจ้้า
เทวดา เจ้้าป่่าเจ้้าเขา พญานาค หรืือยัักษ์์คอยปกปัักษ์์
รัั กษาอยู่่� และพร้้ อมจะเข้้ าทำำ�ร้้ายผู้้�ที่่� เข้้ าไปสัั มผััส
เหล็็กไหลทัันทีี หากคนผู้้�นั้้น� มิิใช่่ผู้้�ที่อ่� ยู่่ใ� นศีีลในธรรมมีี
บุุญญาธิิการ หรืือมีีวิิชาอาคมแกร่่งกล้้า ดัังนั้้�นเรื่่อ� งราว
ของเหล็็ ก ไหลจึึ ง มัั ก จะมีีชื่่� อ คู่่�กัั บพ ระอรหัั น ต์์ เกจิิ
อาจารย์์ ที่่�มีีชื่่�อและศีีลสููงมาโดยตลอด เรื่่�องราวที่่�มีี
การพููดถึึงกัันมากที่่�สุุดคงไม่่พ้้นเรื่่�องของ หลวงปู่่�มั่่�น
หลวงปู่่�เสาว์์ และหลวงปู่่�ขาวที่่�ร่่วมธุุดงค์์ไปปราบ
เหล็็กไหล ที่่�ทำำ�ร้้ายชาวบ้้านจากการเผลอไปสััมผััส
หรืือเข้้าไปในถิ่่�นที่่�อยู่่�ของเหล็็กไหล ในภููเขาควาย
เวีียงจัันทร์์ ประเทศลาว ซึ่่�งจากเรื่่�องราวดัังกล่่าวได้้
อธิิบายเกี่่�ยวกัับกรรมพิิธีีในการจัับเหล็็กไหลไว้้อย่่าง
ชััดเจนครัับ
เริ่่�มแรกต้้องมีีการขออนุุญาตจากเทพผู้้�ดููแลรัักษา
เสีียก่่อน เมื่่�อได้้รัับอนุุญาตแล้้วจึึงค่่อยทำำ�พิิธีีตััดเอา
มิิฉะนั้้�นหากเราฝ่่าฝืืนด้้วยกำำ�ลัังหมายแย่่งชิิงเอาโดย
พละการ มีีความถืือดีีในพระเวทย์์ ก็็อาจทำำ�ให้้มีีเพทภััย
ถึึงแก่่ชีีวิิต หรืือเกิิดความขััดแย้้งในหมู่่�คณะถึึงขั้้�นที่่�ว่่า
วิิบัติั ไิ ด้้ด้ว้ ยฤทธิ์์�ของเทพผู้้�รัักษาเหล็็กไหลนั่่น� เอง จากนั้้น�
ให้้นำ�ำ เอาน้ำำ�� ผึ้้ง� ไปชโลมฉาบบริิเวณที่่มีี� ตาของเหล็็กไหล
โผล่่ออกมา แล้้วใช้้เทีียนไฟลนเหล็็กไหลถึึงจะยืืดออกมา
กิินน้ำำ��ผึ้้ง� ไปพร้้อมกัับเล่่นไฟด้้วย แล้้วก็็ลนไฟไปเรื่่อ� ย ๆ
จนกระทั่่�งทั้้�งเหล็็กไหลยืืดออกมาจนกระทั่่�งบางเท่่า
เส้้นด้้ายถึึงจะตััดขาด การตััดนั้้น� บ้้างก็็ว่า่ ใช้้ด้า้ ยสายสิิญจน์์
หรืือ ใบไผ่่บ้้าง ก็็แล้้วแต่่ตำำ�นานฝั่่�งไหน หรืือ แนวพิิธีี
ของใคร
ด้้วยความที่่มีี� เรื่อ�่ งเล่่าออกมาเป็็นจำำ�นวนมาก อีีกทั้้ง�
เป็็ น เรื่่� อ งลี้้� ลัับ ที่่� มััก มีีเรื่่� อ งของบุุ ค คลที่่� ค นส่่ วนใหญ่่
นัับถืือเข้้าไปเกี่่�ยวข้้อง ทำำ�ให้้เหล็็กไหลนั้้�นกลายเป็็น
ที่่ต้� อ้ งการอย่่างมาก ซึ่่ง� ไม่่ใช่่ความต้้องการจะครอบครอง
เสีียทีีเดีียว แต่่เป็็นความอยากรู้้�อยากเห็็นถึึงโลหะธาตุุที่่�
มีีชีีวิิตดัังกล่่าวว่่ามีีอยู่่จ� ริิงหรืือไม่่ จนหลาย ๆ คนตกเป็็น
เหยื่่อ� ของมิิจฉาชีีพ โดนหลอกให้้เช่่าบููชา เสีียเงิินเสีียทอง
มาตลอด ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน
มีีหลายคลิิปวีีดีีโอที่่ป� รากฎการตััดเหล็็กไหลให้้เห็็น
เผยแพร่่ออกมามากมายครัับ แต่่เรื่อ�่ งราวการตััดเหล็็กไหล
นั้้�นหากทำำ�ได้้ง่่าย ๆ อย่่างในคลิิปดัังกล่่าว ทุุกคนคงมีี
เหล็็กไหลครอบครอง และเหล็็กไหลคงไม่่ใช่่ตำำ�นานอีีก
ต่่อไปแล้้ว ซึ่่ง� จากคลิิปวีีดีีโอที่่ป� รากฎสามารถพิิสููจน์์ได้้
ด้้วยวิิทยาศาสตร์์ได้้ง่่าย ๆ ครัับ มิิจฉาชีีพส่่วนใหญ่่นั้้�น
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จะใช้้สิ่่�งที่่�เรีียกว่่า Magnetic Putty หรืือดิินน้ำำ��มััน
แม่่เหล็็กย้้อมสีีเป็็นสีีเทาหรืือสีีดำำ� นำำ�ไปปั้้�นและแปะ
ตามโพรงหิินงอกหิินย้้อยต่่าง ๆ ที่่ก� ล่่าวอ้้างว่่ามีีเหล็็กไหล
ปรากฎ ซึ่่�งเป็็นการเตรีียมการเอาไว้้ก่่อนล่่วงหน้้า
จากนั้้�นหลอกคนให้้ไปทำำ�พิิธีี ทำำ�ทีีเป็็นทาน้ำำ��ผึ้้�งจุุดไฟ
แต่่แท้้จริิงแล้้วใช้้แม่่เหล็็กเป็็นตััวนำำ� ให้้ดิินน้ำำ��มััน
แม่่เหล็็กยืืดออกขึ้้�นลงซ้้ายขวาตามที่่�ทิิศทางที่่�กำำ�หนด
เหมืือนเป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิต ซึ่่�งเมื่่�อยืืดถึึงขั้้�นบางเป็็นเส้้นก็็
รีีบตััด จากนั้้น� ก็็เอาก้้อนดิินน้ำำ�� มัันแม่่เหล็็กนั้้น� สลัับเปลี่่ย� น
เป็็นก้้อนโลหะก้้อนอื่่�นที่่�เตรีียมมาแล้้วหลอกขายใน
ที่่�สุุด ซึ่่�งจากตรงนี้้�ไม่่เชื่่�อผมไม่่เป็็นไร แต่่ให้้นึึกไว้้เสมอ
ดัังเช่่นตำำ�นานที่่�กล่่าวครัับว่่า “คนธรรมดาไม่่สามารถ
ทำำ�ได้้ผู้้�ที่่�อยู่่�ในศีีลในธรรม มีีบุุญญาธิิการ หรืือมีีวิิชา
อาคมแกร่่งกล้้า” เท่่านั้้�น หากเกิินกว่่านี้้�และคนที่่�
ชัักชวนท่่านไม่่ตรงกัับที่่�ผมกล่่าวไว้้ พึึงระลึึกไว้้เสมอ
ครัับว่่าไม่่ใช่่เรื่่�องจริิงอย่่างแน่่นอน เพื่่�อป้้องกัันการ
ถููกหลอกครัับ
ผมขอย้ำำ��อีีกครั้้ง� ครัับว่าตั
่ วั ผมเองนั้้�น ไม่่เคยมีีโอกาส
ได้้เห็็นเหล็็กไหลตััวจริิงเลยสัักครั้้ง� แม้้ว่าตั
่ วั เองคลุุกคลีี
อยู่่ใ� นแวดวงพระเครื่อ�่ งพระบููชาไทย เครื่อ�่ งรางของขลััง
มีีอายุุอานามไม่่ใช่่น้อ้ ย ๆ ก็็ยังั ไม่่เคยพบเคยเห็็น มีีครั้้ง� หนึ่่ง�
เคยได้้ยิินเสีียงลืือเสีียงเล่่าอ้้างว่่า สมเด็็จพุุฒาจารย์์
เกี่่�ยว วััดสระเกศ ได้้มีีไว้้ในครอบครองอยู่่� อยากจะมีี
โอกาสไปกราบท่่านสัักครั้้�งและขอชมให้้เป็็นบุุญตา
แต่่ก็็ไม่่มีีโอกาสได้้เข้้าถึึงสมเด็็จท่่านเสีียทีี ด้้วยทั้้�งทาง
สมเด็็จท่่านนั้้�นติิดกิิจทางสงฆ์์และกิิจนิิมนต์์บ่่อยครั้้�ง
ทางเราเองก็็มีีงานรััดตััวแน่่นมาโดยตลอด จนสมเด็็จ
ท่่านได้้อาพาธและได้้มรณภาพไปด้้วยโรคปััจจุุบันั และ
ไม่่มีีใครกล่่าวถึึงเหล็็กไหลที่่ท่� า่ นครอบครองอีีก โอกาส
ดัังกล่่าวของผมจึึงได้้หมดไป เหลืือไว้้เป็็นเรื่่�องที่่�คาใจ
เอาไม่่ออกจากอกมาจนถึึงทุุกวัันนี้้�
สิ่่ง� ที่่ไ� ด้้นำ�ำ มาเขีียนให้้ท่า่ นผู้้�อ่า่ นได้้รับช
ั มนั้้น� ไม่่เพีียง
แต่่เพื่่�อที่่�จะนำำ�เสนอเรื่่�องราวของเหล็็กไหลให้้ท่่าน
ทราบ แต่่ อ ยากให้้ เข้้ า ถึึ ง หนทางของมิิ จ ฉาชีีพที่่�
ใช้้หลอกลวงผู้้�ที่มีี่� ความไคร่่รู้้�อีีกด้้วย หวัังไว้้ว่า่ จะช่่วยไม่่
ได้้มากก็็น้้อย มิิให้้ตกเป็็นเหยื่่�ออีีกต่่อไป และหวัังเป็็น
อย่่างยิ่่ง� ว่่าสำำ�หรัับผู้้�ที่่อ� ยากจะพบเห็็นหรืือครอบครอง
นั้้�นจะหัันหน้้ามาอยู่่�ในศีีลในธรรม หากคนหมู่่�มาก
ในสัังคมนั้้�นหัันเข้้าสู่่�การรัักษาศีีลธรรม เป็็นคนดีีของ
สัังคม พลัังของคนหมู่่�มากอาจจะช่่วยให้้เรื่่�องราวที่่�
เป็็นตำำ�นานทั้้�งหลายปรากฎให้้เห็็นก็็ได้้ จริิงไหมครัับ
สำำ�หรัับ Legend ในฉบัับนี้้ข� อลาไปก่่อน สวััสดีีครัับ
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ทรยศต่่อความตาย

ฉััน...เริ่่ม� เตรีียมตััวสอบเข้้ามหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์วิชา
ิ การหนัังสืือพิิมพ์์ของคณะ

สัังคมศาสตร์์ ในตอนนั้้�นยัังไม่่เปิิดขยายเป็็นคณะวารสารศาสตร์์เช่่นทุุกวัันนี้้�
“คณะสัังคมศาสตร์์” เริ่่�มเปิิดสอนในตอนค่ำำ�� เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ที่่�ทำำ�งานกลางวััน
ได้้ ม าศึึ ก ษา ซึ่่� ง เป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ ฉัั น เพราะกลางวัั น ฉัั น ยัั ง ได้้ ทำำ� งานเป็็ น นัั ก ข่่ า ว
พอตอนเย็็นก็็เข้้ามาเรีียนเป็็นนัักหนัังสืือพิิมพ์์
เมื่่�อได้้สมััครสอบเรีียบร้้อยแล้้ว เวลาที่่�จะเตรีียมเข้้าสอบโดยตรงกัับมหาวิิทยาลััย
โดยไม่่ต้้องสอบผ่่านสภาการศึึกษาที่่�รััฐบาลยุุคเผด็็จการตั้้�งขึ้้�น
เหมืือนจะเป็็นการกีีดกัันให้้คนเข้้าเรีียนมหาวิิทยาลััยยาก เพราะถ้้าคนเรีียนมากก็็จะ
ฉลาดและคนฉลาดก็็ยากต่่อการปกครอง
ฉัันมีีความศรััทธามหาวิิทยาลััยนี้้�มาตั้้�งแต่่สมััยยัังเด็็ก เคยมาดููการจััดรายการวิิทยุุ
ของมหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้� จำำ�ได้้ว่าสมั
่ ยั นั้้�นทหารเคยมาตั้้�ง “สถานีีวิทิ ยุุรักั ษาดิินแดง” อยู่่�
ในมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
เมื่่�อมามหาวิิทยาลััยบ่่อย ๆ ได้้รู้้�จัักครููบาอาจารย์์หลายท่่าน ขอออกนามด้้วยความ
เคารพคืือ “มล.แดง สุุประดิิษฐ์์” ท่่านสอนคณะบััญชีี ได้้หยิิบยืืมหนัังสืือของมหาวิิทยาลััย
มาอ่่าน จนคุ้้�นเคยชื่่อ� “นายปรีีดีี พนมยงค์์” ผู้้�ก่่อตั้้ง� มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ซึ่่ง� ในตอน
นั้้�นจะต้้องเรีียกชื่่�อให้้เต็็มว่่า “ธรรมศาสตร์์การเมืือง”
ต่่อมารััฐบาลที่่�มาจากการปฏิิวััติิซึ่่�งเป็็นทหารก็็สั่่�งให้้ตััดคำำ�ว่่าการเมืืองออก และให้้
ทหารระดัับจอมพลมาเป็็นอธิิการบดีีแทน
แต่่ถึึงเช่่นนั้้�น ฉัันก็็เคยได้้ยิินคำำ�กล่่าวที่่�ชาวเหลืืองแดงมัักพููดให้้ได้้ยิินได้้ฟัังจนจำำ�ได้้
ประโยคทองที่่�มีีพลัังกล่่าวกัับชาวโดม ริิมน้ำำ��เจ้้าพระยาว่่า
“ในธรรมศาสตร์์ มีีเสรีีภาพทุุกตารางนิ้้�ว”
นอกจากทำำ�งานเวลากลางวััน ฉัันก็็จะใช้้เวลากลางคืืนอ่่านหนัังสืืออย่่างมาก
เพราะครั้้ง� หนึ่่ง� ฉัันเคยพลาดการสอบเอนทรานซ์์มาแล้้ว การสอบครั้้ง� ที่่�สองนี้้�มีคี วาม
สำำ�คััญต่่อชีีวิิตและอนาคตของฉัันอย่่างมาก
ฉัันจะไม่่ยอมให้้พลาดอีีกแล้้ว
แต่่ถึึงฉัันจะทำำ�งานนัักข่่าวตอนกลางวัันที่่�มีีภาระหน้้าที่่�มากมาย ฉัันก็็ยัังมีีโอกาส
ไปทำำ� ข่่ า วต่่ า งจัั ง หวัั ด เพราะการออกไปจากกรุุ ง เทพทำำ� ให้้ ฉัั น ได้้ สัั ม ผัั สกัั บผู้้� คน
ที่่�แตกต่่างจากคนในเมืืองหลวง
และเพราะความชอบของฉััน งานข่่าวต่่างจัังหวััดที่่�บรรดานัักข่่าวรุ่่�นพี่่� มัักจะ
ไม่่ยอมไปทำำ�กััน เพราะมัันเสี่่�ยงอัันตรายและเสีียเวลา ฉัันจึึงเหมาทุุกข่่าวหมด
ครั้้� งหนึ่่� งในการเดิิ นทางไปทำำ�ข่่าวต่่างจัั งหวััดที่่� นครนายก สมัั ยนี้้� ขัับรถไปทาง
คลองรัังสิิต ชั่่�วโมงกว่่าก็็ถึึงแล้้ว
แต่่เมื่่�อหกสิิบปีก่ี ่อน การเดิินทางจะต้้องใช้้เวลาครึ่่�งค่่อนวััน
เราจะต้้องใช้้เส้้นทางถนนพหลโยธิินแล้้วจึึงแยกเข้้าอำ�ำ เภอหิินกอง ต่่อไปถนนสุุวรรณศร
ที่่� จ ะไปถึึ ง ปราจีีน บ้้ า นนา ที่่� เ ป็็ น ท้้ อ งไร่่ ท้้ อ งนาสมชื่่� อ ถนนแคบราดยางมะตอย
แบบถนนชนบท จะขัับผ่่านไปได้้ในตอนกลางวัันเท่่านั้้�น แต่่ตอนกลางคืืนไม่่มีีใคร
กล้้าขับั ผ่่าน เพราะมัักจะมีีโจรปล้้นรถด้้วยการเอาท่่อนไม้้มาขวางกลางถนน
พอถึึงตััวเมืืองนครนายกก็็เป็็นเมืืองเล็็ก ๆ มีีเรืือนแถวห้้องไม้้ ตึึกสัักสองชั้้�นแทบ
จะไม่่เห็็นกััน ยิ่่�งออกจากตััวเมืืองไปไม่่เท่่าไหร่่ก็็จะเป็็นดงไม้้ ต้้นไม้้ใหญ่่ริิมแม่่น้ำำ��
ออกไปอีีกคราวนี้้�ก็็จะเป็็นป่่า เป็็นภููเขา
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ที่่�นครนายกสมััยนั้้�น ใครไปก็็จะต้้องขอเห็็นน้ำำ��ตกสวยสองแห่่ง “น้ำำ��ตกนางรอง”
มีีกระแสไหลแรงไม่่สามารถจะเล่่นน้ำำ��ได้้ หรืือเล่่นได้้ก็อั็ ันตราย
แต่่ไม่่เท่่ากัับ “น้ำำ��ตกสาลิิกา” เพราะทั้้�งสวยงามทั้้�งน่่ากลััว
ความงามของและน่่ า กลัั ว ที่่� ว่่ านี้้� จึึ ง มีีคนไปตั้้� ง ศาลไว้้ ก่่ อ นขึ้้� น น้ำำ�� ตกเรีียกว่่ า
“ศาลเจ้้าแม่่สาลิิกา” ด้้วยที่่�ว่่าคนที่่�ไปชื่่�นชมความงามต้้องมาตายกัับน้ำำ��ตกแห่่งนี้้�
“เล่่นน้ำำ��ได้้เฉพาะน้ำำ��ตกชั้้�นล่่างเท่่านั้้�นน่่ะ” ชาวบ้้านบอก
“ไปเล่่นชั้้�นบนไม่่ได้้หรืือ” ฉัันถามเขา
“ไม่่ได้้ ไปเล่่นชั้�น้ บนเป็็นการลบหลู่่�เจ้้าแม่่ ถึึงตายนะ” ชาวบ้้านยืืนยััน
ฉัันเริ่่�มเล่่นน้ำำ��ตกชั้้�นล่่าง เมื่่�อชาวบ้้านไม่่สนใจก็็เริ่่�มค่่อย ๆ ปีีนป่่ายขึ้้�นน้ำำ��ตกชั้้�นบน
ซึ่่�งมีีความสููงขึ้้�นจากชั้้�นน้ำำ��ตกที่่�แตกต่่างกััน
แล้้วฉัันก็็ปีนี มาถึึงชั้้น� บนสุุดของน้ำำ�� ตก มองจากข้้างบนเห็็นคนเล่่นน้ำำ�� ชั้้น� ล่่างตััวเล็็ก ๆ
ท่่ามกลางกระแสน้ำำ��ตกแรง ฉัันมองเห็็นพวกเขาแหงนขึ้้�นมามองฉััน ตะโกนเสีียง
โหวกเหวก บางทีีพวกเขาคงคิิดว่่าฉัันกำำ�ลัังจะฆ่่าตััวตายหรืือกลััวว่่าจะตกลงมาตาย
ความรู้้�สึกึ ของฉัันในตอนนั้้�นก็็คืืออยากจะท้้าทายต่่อ “เจ้้าแม่่สาลิกิ า” ที่่ชา
� วบ้้านเขา
เชื่่�อและศรััทธา
ฉัันอยากจะพิิสููจน์์ว่า่ ถ้้าจะกระโดดจากหน้้าผาน้ำำ��ตกลงมาฉัันจะตายหรืือไม่่ แล้้วฉััน
ก็็อธิิษฐานบอกกัับเจ้้าแม่่ว่่า
...เจ้้ า ประคููณถ้้ า ลููกสอบเข้้ า มหาวิิ ท ยาลัั ย ได้้ ก็็ ข อให้้ ลูู กรอดตายจากการ
กระโดดน้ำำ�� ตกนี้้� แต่่
ถ้้าลููกสอบเข้้ามหาวิิทยาลััยไม่่ได้้ ก็็ขอให้้ลููกตายไปเลย เพี้้�ยง…
เมื่่�อฉัันตััดสิินใจกระโดดลงมานั้้�น ความรู้้�สึึกมัันวาบหวิิว เย็็นวููบวาบไปทั้้�งตััว คล้้าย
กัับตััวเองเป็็นก้้อนหิินขนาดใหญ่่ที่่�ตกลงมาจากหน้้าผาสููงจากนั้้�นก็็ได้้ยิินเสีียงดัังตููม...
แล้้วตััวก็็ตกลงไปในน้ำำ�� จมดิ่่�งลงไปเหมืือนจะไม่่โผล่่ขึ้้�นมาได้้
แต่่ด้้วยมืือและเท้้าที่่�คว้้าสะเปะสะปะตามสััญชาติิญาณ ฉัันก็็จัับได้้กัับท่่อนไม้้
ที่่�ขวางกระแสน้ำำ��อยู่่�ระหว่่างกลางของก้้อนหิินสองข้้างน้ำำ��ตกได้้
สัักครู่่�หนึ่่�งที่่�ฉัันยัังเกาะท่่อนไม้้ ก็็มีีบรรดาชาวบ้้านปีีนป่่ายขึ้้�นมา ได้้ยิินเสีียงเขา
ตะโกนบอกกัันว่่า
“เฮ้้ย !! มัันไม่่ตาย มัันไม่่ตายว่่ะ”
แล้้วเขาก็็ช่่วยกัันคนละไม้้คนละมืือดึึงฉัันขึ้้�นมาจากกระแสน้ำำ��ตกที่่�ไหลแรง
ฉัันบอกกัับพวกเขาว่่า ฉัันพลััดจากหน้้าผาลงมาเพราะไม่่ระมััดระวัังตััว ฉัันบอกกัับ
เช่่นนั้้�น แต่่ฉัันบอกกัับตััวเองว่่า
“ฉัันสอบเข้้ามหาวิิทยาลััยได้้อย่่างแน่่นอนแล้้ว เพราะเจ้้าแม่่สาลิิกาบอกฉััน
จากการอธิิษฐานเสี่่�ยงตายของฉัันคราวนี้้�...
ใช่่ !! การอธิิษฐานเสี่่�ยงความตายของฉัันไม่่ได้้มีีครั้้�งเดีียวที่่�น้ำำ��ตกสาลิิกา แต่่ฉััน
ยัั ง มีีอีีกเป็็ น คำำ� รบสอง เมื่่� อ ฉัั น ไปจัั ง หวัั ดช ลบุุ รีี ที่่� ฉัั น อยู่่� ม าตั้้� ง แต่่ เ ด็็ ก และได้้ ยิิ น
เรื่่� อ งเล่่ า ขานเป็็ น ตำำ� นานของคนเมืืองบางปลาสร้้ อ ยถึึ ง ความศัั ก ดิ์์� สิิ ทธิ์์� ข อง
“เจ้้าแม่่ทัับทิิม” เขาสามมุุข
คนเรืือที่่ร� อดตายจากพายุุร้า้ ยกลางทะเล เพื่่อ� ระลึึกถึึง “เจ้้าแม่่ทับั ทิิม” ก็็ปลอดภััย
ฉัันเองครั้้�งหนึ่่�งก็็รอดตายจากการขัับรถขึ้้�นไปกราบไหว้้เจ้้าแม่่
ตอนนั้้�นรถแล่่นลงจากทางลาดสููงที่่�ตััดเลาะไปตามหน้้าผาติดท
ิ ะเล เมื่่�อฉัันเหยีียบ

38

WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH

เบรกรถปรากฏว่่า ผ้้าเบรกจมหายรถเบรกไม่่ได้้ มัันแล่่นพุ่่�งไปข้้างหน้้า และทำำ�ท่่าว่า่
ที่่ห� น้้าตึกึ โดม มีีกระดานติิดกระดาษรายชื่่อ� ของผู้้�สอบผ่่านบริิเวณที่่ว่� า่ คลาคล่ำำ��ไปด้้วย
จะตกจากหน้้าผาแล้้วก็็ตกลงสู่่�ทะเลอ่่าวไทย
ผู้้�คนมากมาย ท่่าทางกระวนกระวายพยายามเบีียดเสีียดแย่่งกัันค้้นหารายชื่่�อ
ตอนนั้้�นฉัันนึึกถึึงเจ้้าแม่่ รถยัังไม่่หยุุดและเบรกไม่่ได้้ แต่่อััศจรรย์์ใจเมื่่�อฉัันหััก
ฉัันก็็เช่่นกัันพยายามแหวกผู้้�คนเหล่่านั้้�น ด้้วยความรู้้�สึึกตื่่�นเต้้นและหวาดกลััว
พวงมาลััย รถก็็แล่่นเลี้้�ยวไม่่ตกถนนแต่่ไปหยุุดได้้กัับหน้้าผาข้า้ ง ๆ ศาลเจ้้าแม่่พอดีี
ว่่าจะไม่่มีีรายชื่่�อตััวเองติิด
ขัับรถไปคราวนั้้�นไม่่ใช่่มีีฉัันลำำ�พััง แต่่ยัังมีีเพื่่�อน ๆ นัักข่่าวอีีกหลายคนและถ้้า
กระดาษที่่�เห็็นมีี 2 ใบ แตกต่่างกัันที่่�ใบหนึ่่�งจะเป็็นผู้้�สอบได้้อัันดัับต้้น ๆ ส่่วนใบสอง
รถตกหน้้าผาวัันพรุ่่�งนี้้�ขึ้้�นหนัังสืือพิิมพ์์ทุุกฉบัับคงลงข่่าวใหญ่่หน้้าหนึ่่�งว่่า
เป็็นรายชื่่อ� ของผู้้�สอบได้้ในท้้าย ๆ
...นัักข่่าวขัับรถตกหน้้าผาตายหมู่่�...
ฉัันบอกตััวเองว่่า เราไม่่ใช่่คนเรีียนหนัังสืือเก่่ง ทั้้�งเคยสอบเอนทรานซ์์ตกมาแล้้ว
การอธิิษฐานเสี่่�ยงทายต่่อความตายครั้้�งที่่�สองนี้้� เกิิดที่่�จัังหวััดชลบุุรีี เมื่่�อฉัันขึ้้�นไป ครั้้�งหนึ่่�ง ก็็ขอดููรายชื่่�อผู้้�สอบได้้อัันดัับท้้ายดีีกว่่า
กราบไหว้้ “เจ้้าแม่่ทัับทิิม”
ส่่วนอัันดัับต้้นอย่่าไปหวัังเลยสอบได้้เข้้าไปเรีียนได้้ก็็ดีีแล้้วสำำ�หรัับตััวเอง
ฉัันบอกกัับสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธ์์ของจัังหวััดนี้้�อีีกว่่า
รายชื่่อ� อัันดัับท้า้ ยสุุดไม่่มีีชื่อ่� ฉััน ความหวัังก็็ยังั มีีที่่จ� ะไล่่ดููในอัันดัับขึ้้น� ต่่อไปจนกระทั้้�ง
...เจ้้าประคููณ ถ้้าลููกสอบเข้้ามหาวิิทยาลััยได้้ ขอให้้ลููกรอดตายจากการเสี่่ย� งครั้้ง� ใหม่่นี้้� หมดกระดาษหน้้าสอง รายชื่่�อทั้้�งหมดไม่่มีีชื่่�อฉััน
แต่่ถ้้าลููกสอบเข้้าไม่่ได้้ก็็ขอให้้ลููกตายไปเลย เพี้้�ยง...
ฉัันสอบตกอีีกแล้้ว สอบเข้้าเรีียนมหาวิิทยาลััยไม่่ได้้ เหมืือนอย่่างที่่ฉั� นั หวั่่น� ใจมาตลอด
แล้้วฉัันก็็เริ่่�มต้้นเสี่่�ยงทายท้้าท้้ายความตายอีีกครั้้�ง
เจ้้าแม่่สาลิิกา เจ้้าแม่่ทัับทิิมเขาสามมุุข ทำำ�ไมไม่่เหมืือนกัับคำำ�อธิิษฐานเสี่่�ยงทาย
ฉัันบอกกัับเจ้้าแม่่ว่่า ฉัันจะขัับรถเก่่า ๆ มืือสอง “ยี่่�ห้้อฟอร์์ดแองเกรีีย” ฉัันยััง ที่่�บนบานศาลกล่่าวเอาไว้้
ผ่่อนส่่งอยู่่� ขัับจากจัังหวััดชลบุุรีีเข้้ากรุุงเทพ โดยจะต้้องใช้้เวลาไม่่เกิินสองชั่่�วโมง
แต่่นี่่�ฉัันจะทำำ�อย่่างไร
หากเป็็ น สมัั ย นี้้� อ ย่่ า แค่่ ส องชั่่� ว โมงเลย ชั่่� ว โมงเดีี ย วก็็ ถึึ งแล้้ ว เพราะเรามีี ถ นน
เพราะฉะนั้้�น ฉัันควรต้้องตาย ตายเหมืือนอย่่างที่่�สบถเอาไว้้ เมื่่�อสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�
มอเตอร์์เวย์์
ไม่่ได้้รัักษาฉััน มีีแต่่ความตายเท่่านั้้�นที่่�ซื่่�อตรงคุ้้�มครอง
แต่่ในสมััยนั้้�น การเดิินทางไปจัังหวััดชลบุุรีีและจัังหวััดริิมทะเลอ่่าวไทย จะมีีถนน
เพราะฉะนั้้�นฉัันสมควรที่่�จะต้้องตายอย่่างที่่�ฉัันเคยให้้คำำ�มั่่�นสััญญา
เพีียงสายเดีียวคืือ “ถนนสุุขุุมวิิท”
ฉัันแหวกผู้้�คนที่่�ห้้อมล้้อมเป็็นจำำ�นวนมาก เห็็นบางคนหััวเราะร้้องตะโกนลั่่�น บางทีี
ถนนเล็็ก ๆ ที่่�ราดยางผิิวถนนขรุุขระอย่่างที่่�เรีียกว่่า “ถนนหลัังเต่่า” รถไม่่สามารถ เขาคงโชคดีีที่่�สอบผ่่าน แต่่บางคนฉัันเห็็นตีีหน้้าเศร้้า บางคนร้้องไห้้ เธอเขาคงเหมืือน
ทำำ�ความเร็็วได้้ แต่่ฉัันบอกกัับเจ้้าแม่่ว่่า ฉัันจะต้้องทำำ�เวลาเดิินทางให้้ไม่่เกิินสองชั่่�วโมง ฉัันที่่�สอบไม่่ผ่่านเช่่นกััน
แล้้วฉัันก็็เริ่่�มเดิินทางตั้้�งแต่่เก้้าโมงเช้้า เพื่่�อให้้ถึึงกรุุงเทพประมาณห้้าโมงเช้้า
ตรงข้้ามกัับตึกึ โดมในตอนนั้้น� ยัังไม่่มีีสิ่่ง� ก่่อสร้้างอย่่างที่่ตั้้� ง� รููปปั้้�น “นายปรีีดีี พนมยงค์์”
รถฟอร์์ดเก่่าอายุุราว 30-40 ปีี ก็็บุุเลง…บุุเลงออกจากเขาสามมุุข อ่่างศิิลา
ไม่่มีีสนามเทนนิิส ไม่่มีีที่่�นั่่ง� เล่่นดููแม่่น้ำำ�� ที่่เ� ห็็นเรีียรายเป็็นต้้นจำำ�ปีีมากมายหลายต้้น ตอน
เมื่่�อเริ่่�มเดิินทางท้้องฟ้้าก็็แจ่่มใส แต่่พอมาถึึงคลองด่่านบางประกง ฟ้้าก็็มืืดครื้้�น นั้้�นฉัันรู้้�สึึกตััวเริ่่�มร้้องไห้้ แต่่มัันไม่่มีีน้ำำ��ตา มัันสะอึึกสะอื้้�นอยู่่�ภายในหััวอกลึึก ๆ
ขัั บ ออกมาไกลฝนก็็ ต กลงมาห่่ า ใหญ่่ รุุ น แรงจนกลายเป็็ น พายุุ ฝ น ฉัั น ไม่่ สา มารถ
เมื่่�อนึึกบอกกัับตััวเองว่่า... “ฉัันกำำ�ลัังจะฆ่่าตััวตาย”
ทำำ�ความเร็็วได้้เพราะถนนลื่่�น
แต่่ในปััจจุุบัันทัันด่่วนที่่�อาจจะเรีียกได้้ว่่าเป็็นนาทีีชีีวิิต ฉัันเกิิดความรู้้�สึึกที่่�ฉุุดคิิด
พอเลยบางปูู รถก็็ถึึงบางปิ้้�งซึ่่�งบริิเวณเป็็นถนนโค้้งน่่ากลััว ข้้างทางจะมีีศาลเพีียงตา ขึ้้น� มาแล้้วบอกกัับตัวั เองว่่า ทำำ�ไมไม่่ไปตรวจดููรายชื่่อ� ใหม่่อีีกทีี แล้้วค่่อยๆ ตรวจช้้า ๆ ไป
ตั้้ง� ไว้้ เป็็นการบวงสรวงสัักการะผู้้�ที่เ่� คยมาแล้้วรถคว่ำำ��ตายปีีหนึ่่�งหลายศพ จนชาวปากน้ำำ�� ตั้้�งแต่่ใบต้้นไปจนใบท้้าย เห็็นให้้แน่่ใจแล้้วจึึงจะตััดสิินใจ
เรีียกโค้้งนี้้�ว่า่ “โค้้งผีีสิิงบางปิ้้�ง” ความรู้้�สึกึ ตอนนั้้�นกลััว ๆ กล้้า ๆ อยากจะจอดรถข้้างทาง
ฉัันวิ่่�งกลัับไปที่่�กระดานติิดกระดาษรายชื่่�อผู้้�ที่่�สอบผ่่านเข้้าเรีียนมหาวิิทยาลััยได้้
เพราะอาจะประสบอุุบััติิเหตุุเหมืือนคนเคราะห์์ร้้ายที่่�ตายกัันมาแล้้ว
และเริ่่ม� ต้้นดููใหม่่ตั้้ง� แต่่ใบแรก เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่หมายเลข 1 หมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 4
แต่่ อีี ก ความรู้้�สึึ กก็็ บ อกว่่ า ต้้ อ งกล้้ า เสี่่� ย ง เพื่่� อ จะวัั ด กัั น ให้้ รู้้�ว่่ า ฉัั น จะสอบเข้้ า ไปจนถึึง 5...6...7...8 และ 9 ยัังคงไม่่มีีรายชื่่�อฉััน
มหาวิิทยาลััยได้้หรืือไม่่ ตายหรืือไม่่ตายก็็ให้้มัันรู้้�กัันไปเลย
ความตายกำำ�ลัังคืืบคลานเข้้ามาอีีกนิิด กระชั้้�นชิิดเข้้ามาอีีกหน่่อยเมื่่�อเลข 10 ตััว
ฉัันขัับรถฝ่่าพายุุฝนกัับลมแรงที่่�พััดกระหน่ำำ�� จนรถบุุโรทัังของฉัันเหมืือนว่่าจะปลิิว ก็็ไม่่มีีชื่่�อฉัันอีีกนั้้�นแหละ พอกัันทีีสำำ�หรัับความอดทนฉัันหัันหลัังให้้กัับกระดาน หัันหน้้า
ไปตามกระแสลมแรง ไม่่มีีรถคัันไหนตามฉัันมา ไม่่มีีใครขัับรถแซงฉัันขึ้้�นไป ไม่่มีีแม้้แต่่ เข้้าหาแม่่น้ำำ�� ความตายกำำ�ลัังต้้อนรัับฉััน ถ้้ามัันส่่งเสีียงได้้มัันคงจะตะโกนบอกฉัันว่่า
รถจะแล่่นสวน บนถนนมีีรถฉัันเพีียงคัันเดีียว
... “มาเถิิด ถึึงเวลาที่่�เจ้้าจะมาอยู่่�กัับข้้าตามสััญญาแล้้ว”...
รถขัับผ่่าน “โค้้งผีีสิิงบางปิ้้�ง” ยัังไม่่มีีเหตุุการณ์์ร้้าน จนมาถึึงบางนาในสมััยที่่�ยััง
แต่่เอาเถิิด ไหน...ไหนก็็จะต้้องตาย ขอให้้ฉัันดููรายชื่่�อผู้้�โชคดีีทั้้�งหลาย ขอให้้ฉััน
ไม่่มีีถนนตััดเป็็นสี่่�แยกเหมืือนปััจจุุบััน แล้้วก็็เลยมาถึึงพระโขนงจนมาถึึงสำำ�นัักพิิมพ์์ ได้้อ่่านรายชื่่�อท่่านผู้้�มีีวาสนาเข้้าเรีียนมหาวิิทยาลััยอย่่างเต็็มตา
“พิิมพ์์ไทย” ถนนดิินแดง เมื่่อ� เวลาเพีียงห้้าโมงเช้้า เป็็นไปตามคำำ�เสี่่ย� งทายด้้วยชีีวิิตของฉััน
เลขที่่� 1 จนถึึง 10 อ่่านไปแล้้ว เลขสองตััวตามมามากมายไม่่มีีชื่่�อฉััน เห็็นแต่่ชื่่�อคน
“เอ็็งมัันบ้้าที่่�ขัับรถเสี่่�ยงความตายมาอย่่างนี้้�” พี่่�นัักข่่าวบอกกัับฉัันเมื่่�อรู้้�ว่าฉั
่ ันเล่่าว่่า ที่่�ไม่่รู้้�จัักเสีียทั้้�งนั้้�น ไล่่รายชื่่�อไปจนเกืือบจะหมดกระดาษ แล้้วก็็เห็็นหมายเลขที่่� 39 ช่่วย
ขัับรถฝ่่าพายุุฝนจากเมืืองชลบุุรีีมาถึึงกรุุงเทพด้้วยการใช้้เวลาเพีียงสองชั่่�วโมง
ด้้วย...ช่่วยด้้วย พอถึึงหมายเลขนี้้�ก็ไ็ ด้้เห็็นกัับตาที่่มีีชื่
� อ่� “สัันติิ เศวตวิิมล” ติิดหราอยู่่�บน
ไม่่มีีความจำำ�เป็็นที่่�ฉัันจะบอกเล่่าว่่า ทำำ�ไมฉัันจึึงกล้้าทำำ�ในสิ่่�งที่่�เขาเห็็นว่่าบ้้าบอ แผ่่นกระดาษ
เช่่นนั้้�นเพราะในใจคิิดว่่า
แล้้วฉัันก็็ร้อ้ งไห้้โฮออกมาลั่่�น น้ำำ��หููน้ำำ��ตาไม่่รู้้�มันั มาจากไหน มัันมาชุุมนุุมกัันเต็็มใบหน้้า
...ฉัันต้้องสอบเข้้ามหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ได้้ เจ้้าแม่่ทัับทิิมเขาสามมุุขได้้ให้้ จนกระทั้้�งคนที่่�ยืืนอยู่่�ใกล้้ๆ เขาก็็คงจะค้้นหารายชื่่�อของเขาเช่่นกััน ถามฉัันว่่า
สััญญาณบอกฉัันเช่่นนั้้�นแล้้ว...
“ไม่่มีีรายชื่่�อหรืือ”
การประกาศผลสอบเข้้ามหาวิิทยาลััยในสมััยนั้้�น ยัังใช้้วิิธีีติิดบอร์์ดประกาศหน้้า
ฉัันมองเขาแล้้วพยัักหน้้าบอกกัับเขาว่่า
ตึึกโดม ซึ่่�งอยู่่�ตรงข้้ามกัับแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา
“รายชื่่�อผมนะมีี แต่่ที่่�ร้้องไห้้ก็็เพราะว่่าผมไม่่ต้้องตายแล้้ว”
ฉัันตื่่�นไปตั้้�งแต่่เช้้า แต่่ก็็ยัังมีีบางคนไปถึึงตั้้�งแต่่ดึึกใช้้ไฟฉายส่่องดููว่่าจะมีีรายชื่่�อ
“ทำำ�ไมสอบได้้แล้้ว จะไม่่ต้้องตาย” เขาถามอีีก
หรืือไม่่ เพราะถ้้าไปสายผู้้�คนจะแน่่นวุ่่�นวาย อาจจะมีีโอกาสผิิดพลาดได้้
... “ก็็เพราะผมทรยศกัับความตายสำำ�เร็็จแล้้วนี่่�ครัับ”
จากบ้้านสนามบิินน้ำำ�� มีีขบวนรถขนศพขัับตััดหน้้ารถฉัันกระชั้้�นชิิด ปรากฏการณ์์
เขาคงจะไม่่เข้้าใจคำำ�ตอบ มีีแต่่ผมกัับเจ้้าแม่่สาลิกิ า เจ้้าแม่่ทับทิ
ั มิ เท่่านั้้น� ที่่เ� ข้้าใจ...
เช่่นนี้้� นานทีีจึึงจะได้้เห็็นกััน ในตอนแรกฉัันรู้้�สึกึ หงุุดหงิิด เพราะทำำ�ให้้การเดิินทางของฉััน
ต้้องล่่าช้้าไปกว่่าที่่�ตั้้�งใจไว้้ว่่า แต่่เมื่่�อฉุุกคิิดขึ้้�นมาได้้ก็็รีีบมืือขึ้้�นไหว้้อุุทิิศบุุญกุุศลให้้กัับ
“สัันติิ เศวตวิิมล”
ผู้้�ที่่�จากไป โดยไม่่คิิดว่่าจะเป็็นลางบอกเหตุุร้้ายต่่อการสอบเข้้ามหาวิิทยาลััยแต่่อย่่างไร?
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SCULPTURE
จิิตวิิญญาณงานประติิมากรรม
ย้้อนกลัั บ ไปในช่่ ว งปีี พ.ศ. 2560 มีี ก ารจัั ด เตรีี ย มงานพระราชพิิ ธีี ถ วายพระเพลิิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็็ จ
พระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดช บรมนาถบพิิตร โดยหนึ่่�งในเบื้้�องหลัังคณะทำำ�งานเราได้้พบกัับ อาจารย์์ประสพสุุข
รััตน์์ ใหม่่ ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มประติิมากรรม สำำ�นัักช่่างสิิบหมู่่� ผู้้�ถวายงานดููแลจััดสร้้างประติิมากรรมประดัับพระเมรุุมาศ
งานพระราชพิิ ธีี ถ วายพระเพลิิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็็ จ พระปรมิิ น ทรมหาภููมิิ พ ลอดุุ ล ยเดช บรมนาถบพิิ ต ร
ได้้รวบรวมเอาช่่างประติิมากรรมมืืออาชีีพ และจิิตอาสาสมััครชั้้�นดีีของประเทศมารวมตััวกัันเพื่่�อสร้้างงาน
ซึ่่ง� ผลงานมีีมากมายอาทิิ งานปั้้�นประติิมากรรมสััตว์์หิมิ พานต์์ ช้้าง 10
ตระกููล พระพิิฆเนศ ครุุฑยืืนองค์์ พระพรหม พระอิินทร์์ พระศิิวะ และพระ
นารายณ์์ ฯลฯ ซึ่่�งนัับได้้ว่่าเป็็นงานที่่ยิ่่� �งใหญ่่และท้้าทายด้้วยเวลาจำำ�กััด
กัับความคาดหวัังของผลงาน ซึ่่ง� ท้้ายที่่สุ� ดุ แล้้วก็็สำ�ำ เร็็จสวยงามสมพระเกีียรติิ
แม้้บุุคลิิกภายนอกของอาจารย์์ประสพสุุข รััตน์์ใหม่่ จะดููเงีียบขรึึม
พููดน้้อย แต่่ด้้วยฝีีไม้้ลายมืืองานประติิมากรรมรููปแบบเหมืือนจริิงของ
ท่่านถืือว่่าไม่่ธรรมดาโดยเฉพาะผลงานประติิมากรรมอนุุสาวรีีย์์และ
บุุคคลสำำ�คััญ ที่่�ฝากไว้้ตามจุุดสำำ�คััญของเมืืองมากมาย ผลงานของท่่าน
จึึงมีีให้้เห็็นมากกว่่าชื่่�อของคนสร้้าง อาจเพราะด้้วยความที่่�ชอบทำำ�งาน
อย่่างสงบไม่่เปิิดเผยออกสื่่�อมากนััก ครั้้�งนี้้�จึึงเป็็นโอกาสดีีที่่�เราจะได้้
รู้้�จักั ตััวตนของปรมาจารย์์งานปั้้�นเสมืือนจริิงท่่านหนึ่่�งของประเทศไทย

อาจารย์์ประสพสุุข รััตน์์ใหม่่ เกิิดที่่จั� งั หวััดนครราชสีีมามีีพี่่น้� อ้ ง 5 คน
ท่่านเป็็นลููกคนที่่� 4 มารดามีีอาชีีพทำำ�นาและทำำ�ขนมไทยขาย บิิดามีี
อาชีีพเป็็นพนัักงานรถไฟแต่่กลัับมีีความสามารถในด้้านงานศิิลปกรรม
ในการเขีียนอัักษรให้้กัับหน่่วยงานต่่าง ๆ นอกจากนี้้�ยัังซ่่อมแซมงาน
ที่่�สึึกหรอภายในโบสถ์์อยู่่�เป็็นประจำำ� ตรงจุุดนี้้�เองอาจารย์์ประสพสุุข
ในวััยเด็็กจึึงได้้ซึึมซัับเรื่่�องราวของศิิลปะมาจากคุุณพ่่อนั่่�นเอง
“นอกจากผมจะอยู่่�กัับคุุณพ่่อคุุณแม่่แล้้ว ผมยัังมีีโอกาสได้้ไปอยู่่�
กัับคุณ
ุ ปู่่�คุณ
ุ ย่่า ความต่่างก็็คืือที่่นั่่� น� ตอนเย็็นจะเคร่่งศาสนามาก โดยให้้
พระมาสวดมาเทศน์์นอกจากนี้้�ยัังมีีการถืือศีีลนั่่�งสมาธิิ สมััยเป็็นเด็็ก
ผมก็็จะนั่่�งสมาธิิหลัับไปเลย ซึ่่ง� ผมได้้บรรยากาศอัันเงีียบสงบแบบนั้้�นมา
มัันก็็มีีส่่วนให้้นิิสััยผมใจเย็็นจนถึึงปััจจุุบัันเหมืือนกััน

The Artist

“พอเข้้าเรีียนในระดัับประถมศึึกษา ผมเริ่่�มชอบ
การเขีียนภาพก็็เขีียนทุุกอย่่าง แต่่ที่่�ชอบที่่�สุุดคืือการ
วาดภาพดารา ในสมััยนั้้�นที่่�ดัังที่่�สุุดก็็คืือ คุุณสมบััติิ
เมทะนีี ผมไม่่ได้้มีีใครมาสอนให้้ก็ฝึ็ กึ ฝนเขีียนภาพตาม
ประสา เป็็นการ Drawing ในสมุุดแบบเด็็ก ๆ ยิ่่ง� เขีียน
ภาพไปเท่่าไหร่่ก็็มองว่่ามัันดููแล้้วสวยงามมีีความสุุข
ดููแล้้วก็็ไม่่เบื่่�อ ซึ่่�งผมก็็เก็็บภาพนั้้�นเอาไว้้สัักระยะหนึ่่�ง
“เมื่่อ� เรีียนจบ มศ.3 ด้้วยความที่่ผ� มรู้้�ตัวั เองแล้้วว่่า
ชอบงานศิิลปะมาก ผมก็็บอกที่่�บ้้านว่่าจะเลืือกเรีียน
ศิิลปะ เพราะตั้้�งเป้้าไว้้เลยตั้้�งแต่่แรก แต่่ด้้วยในยุุคนั้้�น
คนเรีียนศิิลปะไม่่ค่่อยได้้รัับการยอมรัับ ก็็มีีเสีียงจาก
ญาติิที่่�เขาหวัังดีีต่่ออนาคตของเราว่่า เรีียนจบมาแล้้ว
จะไปทำำ�อะไรกิินคืืออยากให้้ไปเรีียนอย่่างอื่่�น เพราะ
ศิิ ล ปะเรีียนจบมาอย่่ า งมากก็็ ไ ปเขีียนภาพอยู่่� ต าม
โรงหนัั ง พวกเขาคงเห็็ น ว่่ า อนาคตคงไม่่ มั่่� น คงแต่่
นั่่�นคืือความคิิดของเขา
“ผมตััดสิินใจเข้้าเรีียนระดัับ ปวช. ที่่�วิิทยาลััย
เทคนิิ ค ภาคตะวัั น ออกเฉีียงเหนืือ นครราชสีีมา
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การเรีียนที่่นี่� ไ่� ม่่ได้้แบ่่งแยกประเภทของศิิลปะ คืือเรีียน
พื้้�นฐานทุุกอย่่างเกี่่�ยวกัับงานศิิลปะ ทั้้�งจิิตรกรรม
ประติิมากรรม ภาพพิิมพ์์ ฯลฯ พอได้้เรีียนรู้้�ด้า้ นพื้้�นฐาน
และเทคนิิคที่่�มีีการสอนผมก็็ทำำ�งานด้้านศิิลปกรรม
ในระดัับพอใช้้ได้้ โดยเก็็บเกี่่�ยวประสบการณ์์จาก
ท่่านอาจารย์์ที่่�สอนเน้้นในเรื่่�องของรายละเอีียดที่่�
ลึึกซึ้้�ง เป็็นการเรีียนทัักษะตามที่่�ท่่านอาจารย์์ได้้สอน
มาโดยตลอด
“การเรีียนที่่� นี่่� ทำำ� ให้้ ผ มโตขึ้้� น และเปิิ ด โลกของ
งานศิิลปะมากกว่่าเดิิมหลายเท่่า เพราะหลัังจากผม
เรีียนจบวิิทยาลััยเทคนิิคภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ก็็มีีโอกาสกลัับไปบ้้านคุุณปู่่�คุุณย่่า แล้้วได้้ไปค้้นเจอ
งานศิิลปะเก่่า ๆ สมััยชั้้�นประถมของตััวเองคืือภาพ
ที่่�ผมเคยวาดภาพคุุณสมบััติิ เมทะนีี เชื่่�อไหมตอนที่่�
ผมเจอมานั่่�งนึึกตั้้�งนานว่่านี่่�คืือรููปของใครเพราะมััน
ดููไม่่เหมืือนคุุณสมบััติิเลย คืือหลัังจากเราเรีียนศิิลปะ
เรามองงานศิิลปะออก แต่่ช่่วงที่่�เราไม่่เคยเรีียนความ
รู้้�สึึกมัันเหมืือนมาก คืือมุุมมองมัันต่่างกัันจริิง ๆ
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“จากนั้้�นผมก็็เข้้ามาเรีียนกรุุงเทพฯ ที่่�วิิทยาลััย
เพาะช่่าง ในระดัับ ปวส. ซึ่่ง� ก่่อนหน้้านี้้ผ� มพอเขีียนงาน
จิิตรกรรมได้้ก็็คิิดว่่าจะเรีียนแนวนี้้�แหละ แต่่พอมา
เรีียนที่่�นี่่�ผมก็็ตััดสิินใจเลืือกเรีียนประติิมากรรมแทน
เหตุุผลของผมคืือเนื่่�องจากที่่�บ้้านไม่่ค่่อยมีีทุุนทรััพย์์
มากนัักทำำ�ให้้มีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการส่่งผมเรีียนค่่อนข้้างเยอะ
คืือถ้้าเรีียนจิิตรกรรมต้้องซื้้อ� ของเช่่น สีี พู่่�กันั กระดาษ
สิ่่�งเหล่่านี้้�คืือค่่าใช้้จ่่ายตลอดระยะเวลาในการเรีียน
ผมเลยขอเปลี่่ย� นเป็็นเรีียนงานประติิมากรรมแทน ซึ่่ง� ที่่�
เพาะช่่ า งจะมีีดิิ น เตรีียมไว้้ สำำ� หรัั บ งานปั้้� น อยู่่� แ ล้้ ว
ไม่่ต้้องซื้้�อ เราก็็สามารถเอาดิินขึ้้�นมาทำำ�งานได้้เลย
โดยแทบไม่่ เ สีียค่่ า ใช้้ จ่่ า ย ก็็ เ หลืือแต่่ แรงและพลัั ง
ในการทำำ�งานของเราเท่่านั้้�น
“หลัังเรีียนจบผมไปหาประสบการณ์์ 1 ปีี แล้้วมา
เรีียนต่่ อ ปริิ ญ ญาตรีีเทคโนโลยีีราชมงคลพระนคร
วิิทยาเขตเทเวศร์์ จนจบจากนั้้�นก็็มาสอบเข้้าสำำ�นัักช่่าง
สิิบหมู่่�กรมศิิลปากรจนถึึงปััจจุุบััน”
ถ้้ าพููด ถึึ ง งานปั้้� น นั้้� น มีีหลายประเภทตั้้� ง แต่่
ประติิมากรรมนููนต่ำำ�� ประติิมากรรมนููนสููง ประติิมากรรม
ลอยตััว งานสมััยใหม่่ ปริิมาตร แสง เงา แต่่งานของ
อาจารย์์ประสพสุุขเป็็นแนวอนุุสาวรีีย์์ประติิมากรรม
รููปเหมืือนบุุคคลสำำ�คััญ ที่่�ถืือว่่าต้้องเก็็บรายละเอีียด
ทุุกอย่่างให้้เหมืือนตััวแบบมากที่่สุ� ดุ จะพลาดในส่่วนใด
ส่่วนหนึ่่�งไม่่ได้้เลย

“ปััจจััยหลัักที่่�ทำำ�ให้้งานรููปเหมืือนบุุคคลสำำ�คััญ
ออกมาได้้ คืือต้้องมาจากพื้้�นฐานการวาดเส้้น Drawing
กายวิิภาค ที่่�ต้้องเก็็บความละเมีียดละไมพยายามจะ
ทำำ�ให้้เหมืือนจริิงมากที่่�สุุด ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�ทั้้�งงานจิิตรกรรม
และประติิมากรรมต้้องใช้้หลัักการเดีียวกััน แต่่ในงาน
ประติิมากรรมที่่ผ� มทำำ�เป็็นงาน 3 มิิติิ คืือทำำ�งานรอบตััว
ให้้ เ ห็็ น ทั้้� ง หมด 360 องศา ความยากคืือต้้ อ งทำำ�
ทุุกองศาของงานให้้สมบููรณ์์แบบ เวลาทำำ�งานนัักปั้้�น
จึึ ง ไม่่ ค่่ อ ยได้้ นั่่� ง แต่่ จ ะมีีระยะในการถอยเข้้ า ออก
ตลอดเวลา สมมุุ ติิ ถ้้ ามีี งานใหญ่่ เราต้้ อ งถอยเพื่่� อ
เล็็ ง ให้้ ส เกลมัั น พอดีี ซึ่่� ง มัั น มีีปัั จ จัั ย หลายอย่่ า งใน
การปั้้�นตั้้�งแต่่อากาศ แสง และพื้้�นที่่�ที่่�จะทำำ�ให้้งาน
ประติิมากรรมออกมางดงาม
“เมื่่� อ เราทำำ� งานปั้้� น สามารถขึ้้� น รููปกายวิิ ภ าค
(Anatomy) ได้้เสร็็จแล้้ว ส่่วนสำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งคืือ เรื่่อ� ง
ของการแต่่งกาย นัักปั้้�นจำำ�เป็็นต้้องหาความรู้้�มาแล้้ว
เช่่นการปั้้�นกษััตริิย์์เรื่่�องของฉลองพระองค์์ต้้องมอง
ให้้ออกว่่าเป็็นแบบใด ชนิิดไหน เราจะไปหาผ้้ามา
ศึึกษาเพราะผ้้าแต่่ละชนิิดมีีความหนาบางไม่่เท่่ากััน
เพราะเส้้ น มัั น เกิิ ดบ นโครงสร้้ า งภายในมัั น จะเป็็ น
บ่่อเกิิดของเส้้นภายนอกที่่�ออกมา
“ถ้้าผ้าบา
้ งจะแนบเนื้้�อผ้้าหนาจะโปร่่งเส้้นใหญ่่ขึ้้น�
ซึ่่�งมัันเป็็นลัักษณะของผ้้า แต่่เวลาปั้้�นจริิงเราก็็ไม่่ได้้
ใส่่รอยยัับรอยย่่นทั้้�งหมด แต่่จะรัักษาโครงใหญ่่ ๆ
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ของจุุดประธานสำำ�คััญเอาไว้้ บางครั้้�งเราอาจตััดทอน
เอาส่่ ว นที่่� สำำ� คัั ญ แต่่ ใ ห้้ พ อมีีอารมณ์์ ใ นส่่ ว นของผ้้ า
อยู่่� ซึ่่ง� เวลาเราเข้้ามาทำำ�งานใหม่่ ๆ จะมีีครููบาอาจารย์์
รุ่่�นพี่่� ใ ห้้ คำำ� แนะนำำ� อีีกหลายด้้ า นอย่่ า งทั้้� ง เรื่่� อ งของ
เหรีียญ ตราประดัับยศ เราก็็ไปหาของจริิงมาศึึกษา
เมื่่� อ ก่่ อ นอาจไม่่ ต้้ อ งละเอีียดนัั ก แต่่ ปัั จ จุุ บัั น เน้้ น
ความถููกต้้องผิิดพลาดไม่่ได้้
“คนที่่� ทำำ� งานปั้้� น นั้้� น ต้้ อ งใช้้ พลัั ง ในการทำำ� งาน
ค่่อนข้้างสููงกว่่างานศิิลปะชนิิดอื่่�น คืือมัันต้้องขุุดดิิน
ออกมาจากอ่่างใช้้มืือนวดดิินให้้เข้้าที่่จ� นกว่่าจะเหมาะ
กัั บ งานปั้้� น แล้้ ว ที่่� สำำ� คัั ญ ต้้ อ งยืืนนานมาก ถ้้ า คนที่่�
เริ่่ม� ทำำ�งานใหม่่ ๆ จะเริ่่ม� ปวดขา เพราะงานปั้้�นใช้้เวลา
นานมากกว่่าจะเสร็็จจึึงต้้องมีีความอดทนค่่อนข้้าง
สููงนอกจากนี้้� ยัั งต้้ องใช้้ ความเพีียรและทัั กษะฝีีมืื อ
การทำำ�งานที่่�เชี่่�ยวชาญงานถึึงออกมาสำำ�เร็็จได้้
“อุุ ปส รรคในการทำำ� งานของผมมีีเพีียงปัั ญ หา
เล็็ ก น้้ อ ยที่่� สา มารถแก้้ ไ ด้้ แต่่ ส่่ ว นใหญ่่ มัั น มาจาก
การทำำ� งานในจุุ ด เริ่่� ม ต้้ น อย่่ า งเรื่่� อ งของโครงสร้้ า ง
มากกว่่ าคืื อเวลาขึ้้� น ดิิ น อาจให้้ ค วามสำำ� คัั ญ น้้ อ ย
เกิินไปไม่่ได้้ควบคุุมตรงส่่วนนี้้�พอขึ้้�นดิินไปแล้้วก็็ทำำ�
ได้้ไม่่สมบููรณ์์เพราะเราลืืมเรื่่�องของโครงสร้้าง หลััง
จากนั้้�นต้้องเอามาปรัับเมื่่�อเป็็นรููปร่่างแล้้ว ซึ่่�งคนอื่่�น
ที่่�ทำำ�งานปั้้�นผมก็็เห็็นว่่ามีีปััญหาอยู่่�เหมืือนกัันแต่่ก็็
สามารถแก้้ไขกัันได้้ ส่่วนเรื่่�องของอากาศความร้้อน

The Artist

Did You
Know

อาจารย์์ประสพสุุข รััตน์์ ใหม่่
• อาจารย์์ประสพสุุขจบการศึึกษาระดัับประถมที่่� โรงเรีียน
สมบููรณ์์ วิิทยานุุกููล จัังหวััดนครราชสีีมา
• ระดัับมััธยมศรีีวิิทยากร จัังหวััดนครราชสีีมา
• ระดัับ ปวช. วิิทยาลััยเทคนิิคภาคตะวัันออกฉีียงเหนืือ
จัังหวััดนครราชสีีมา
• ปวส. วิิทยาลััยเพาะช่่าง (วิิทยาเขตเพาะช่่าง) กรุุงเทพฯ
• ปริิ ญญ าตรีี เ ทคโนโลยีี ร าชมงคลพระนคร วิิ ท ยาเขต
เทเวศร์์
• งานของอาจารย์์ ป ระสพสุุ ข นอกเหนืือจากงานปั้้� น ใน
พระราชพิิธีีของสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิอดุุลยเดช
แล้้ว ยัังมีีผลงานที่่�สามารถเห็็นได้้ทั่่�วไปมากมาย อาทิิ
งานปั้้�นรููปเหมืือนรััชกาลที่่� 5 โรงพยาบาลเลิิดสิิน, งานปั้้�น
สมเด็็จย่่า อุุทยานเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระศรีีนคริิน
ทราบรมราชชนนีี, งานปั้้น� สมเด็็จย่่าที่่พ
� ระบรมธาตุุศรีีนคริิน
ทราสถิิตมหาสัันติิคีีรีี จัังหวััดเชีียงราย, งานปั้้�นสมเด็็จย่่า
ที่่�สวนสมเด็็จพระศรีีนคริินทร์์ จัังหวััดฉะเชิิงเทรา, งานปั้้�น
สมเด็็จย่่าที่่� โรงเรีียนสวนกุุหลาบนนทบุุรีี ฯลฯ

ก็็เป็็นอยู่่ต� ลอด อย่่างดิินแห้้งแตกร้้าว บางครั้้ง� ก็็หล่่นลงมาก็็มีี แต่่ตอนนี้้�
ผมอยากคิิดให้้มัันเกิิดขึ้้�นคืือเรื่่�องของนั่่�งร้้านที่่�เป็็นระบบไฮดรอลิิก
ให้้ปรับขึ้้
ั น� ลงได้้โดยไม่่ต้อ้ งปีีนซึ่่ง� มีีความปลอดภััยมั่่น� คงมากกว่่าเดิิม
“ครููบาอาจารย์์ เขาจะสอนให้้ เราทำำ� งานด้้ ว ยอารมณ์์ ที่่� มีีจิิ ต
วิิญญาณมีีความรู้้�สึกึ งานทุุกชิ้้น� ที่่ผ� มได้้ทำำ�มัันก็็มีีจุดุ ที่่เ� ราอยากให้้มันั
มีีชีีวิิตมีีลมหายใจอยู่่�ในนั้้�น ซึ่่�งผมได้้พยายามถ่่ายทอดมัันออกมา
ให้้มากที่่�สุุดจากทัักษะความชำำ�นาญที่่�ผมได้้เรีียนรู้้�และปฏิิบััติิงาน
มาหลายปีี จากความชอบในงานพอถึึงวาระที่่ต้� อ้ งมาอยู่่ต� รงนี้้ห� น่่วยงาน
รััฐมีีงานมอบหมายอะไรมาผมก็็ไม่่ปฏิิเสธแต่่จะขอหน้้าที่่�ให้้ดีีที่่�สุุด
เพราะมัันใช่่งานของผมคนเดีียวแต่่มัันเป็็นงานและสมบััติิของชาติิ
“หน้้าที่่�หลัักของผมคืือทำำ�งานประติิมากรรมอนุุสาวรีีย์์ งานจะ
เป็็นแนว Realism สร้้างงานที่่�เหมืือนจริิง หรืือกึ่่�ง Realism ซึ่่�งมััน
อาจจะเปลี่่�ยนแปลงไปในอนาคตก็็ได้้แต่่เราจะพััฒนาไปอย่่างไร
นี่่� คืื อเรื่่� อ งท้้ าทา ยในอนาคต ศิิ ล ปิิ น บางคนเขาอิ่่� ม ตัั ว จากแนวนี้้�
แล้้วก็็มัักจะฉีีกไปทำำ�งานแนวอื่่�น แต่่ผมจะยัังทำำ�งานรููปปั้้�นที่่�เคารพ
รููปปั้้�นเทิิดพระเกีียรติิในความสมจริิงอยู่่� ก็็พยายามพััฒนาผลงาน
ของตััวเองตลอดเวลา”
แม้้ อ าจารย์์ ป ระสพสุุ ข จะผ่่ า นการทำำ� งานประติิ ม ากรรมมา
อย่่างโชกโชนแต่่งานที่่ถืื� อว่่า ต้้องทุ่่�มเทสุุดชีีวิติ เป็็นผลงานชิ้้น� สำำ�คััญคืือ
งานดููแลจััดสร้า้ งประติิมากรรมประดัับพระเมรุุมาศ งานพระราชพิิธีี
ถวายพระเพลิิงพระบรมศพพระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพล
อดุุลยเดช บรมนาถบพิิตร โดยเฉพาะงานปั้้�นพระนารายณ์์เสมืือน
พระพัั ก ตร์์ พ ระบาทสมเด็็ จ พระปรมิิ น ทรมหาภููมิิ พ ลอดุุ ล ยเดช
บรมนาถบพิิตร ซึ่่ง� เป็็นความงดงามที่่ถ่� า่ ยทอดให้้ทุกุ สายตาได้้ชื่น่� ชม
โดยงานชิ้้�นนี้้�มาจากแนวคิิดและความเชื่่�อดั้้�งเดิิมที่่�ว่่าพระมหา
กษััตริิย์์คืือร่่างอวตารของพระนารายณ์์ที่่�ลงมายัังโลกมนุุษย์์เพื่่�อ
ปกครองคนในชาติิให้้เกิิดความสงบสุุขร่่มเย็็น อาจารย์์ประสพสุุข
จึึงเลืือกปั้้�นพระพัักตร์์ของพระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพล
อดุุลยเดช บรมนาถบพิิตร ในวััยหนุ่่�มขึ้้�นมา นัับได้้ว่่ามีีเป็็นความ
งดงามในการผสมผสานรููปแบบการปั้้�นอย่่างแท้้จริิง
“ช่่วงเวลาที่่ผ่� า่ นมาผมนั่่�งคิิดว่าถ้
่ า้ เราปั้้�นรููปพระนารายณ์์ออกมา
จะทำำ�อย่่างไรให้้ท่า่ นเป็็นสมมุุติเิ ทพ ถ้้าไปปั้้�นหน้้าอื่น่� ก็็คิดว่
ิ า่ คงไม่่ใช่่
ก็็เลยนำำ�เอาพระพัักตร์์ของพระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพล
อดุุลยเดช บรมนาถบพิิตร เข้้ามา คืือผมพยายามถ่่ายทอดให้้ทุุกคน
เห็็นว่่าพระองค์์ท่า่ นยัังคงอยู่่�กับั เรา จึึงได้้จับลั
ั กั ษณะเด่่นของพระองค์์
อาทิิพระนาสิิก พระโอษฐ์์ พระกรรณ ฯลฯ เข้้ามาไว้้ในรููปองค์์ของ
พระนารายณ์์ เพราะพระองค์์ท่่านก็็เปรีียบเสมืือนองค์์อวตารมาจุุติิ
แลดููใจดีีมีีจิิตเมตตาต่่อทุุกคนอีีกทั้้�งยัังสื่่�อถึึงพระมหากรุุณาธิิคุุณ
ต่่อพสกนิิกรอัันหาที่่�สุุดมิิได้้อีีกด้้วย”
SEPTEMBER 2021
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Music ire
Insp

: Roekdee
: High Cloud Entertainment

เติิบโตโดยไร้้กรอบกั้้�น
ด้้วยศัักยภาพที่่�เป็็นไปได้้
จากเด็็กมััธยมที่่�มีีความสนใจในเรื่่�องของดนตรีีและมีีความคิิดริิเริ่่�ม
อยากทำำ�เพลงสนุุก ๆ กัับกลุ่่�มเพื่่�อน สู่่�การลงมืือสร้้างสรรค์์ผลงาน
อย่่างมืืออาชีีพในฐานะศิิลปิินอย่่างเต็็มตััว เพีียงระยะเวลาแค่่ ไม่่กี่่�ปีี
“ปััน สรณวรรธ พิิชััยรณรงค์์สงคราม” เกี่่�ยวกัับประสบการณ์์การ
ทำำ�เพลงร่่วมกัับกลุ่่�มศิิลปิิน YARBCREW เติิบโตแบบก้้าวกระโดดใน
ชื่่�อ PUNYARB และด้้วยศัักยภาพที่่�เป็็นไปได้้จากผลงานที่่�ผ่่านมา
ส่่งผลให้้ F.HERO (กอล์์ฟ ณััฐวุุฒิิ ศรีีหมอก) ศิิลปิินรุ่่�นใหญ่่แห่่งวงการ
ฮิิปฮอปหยิิบยื่่�นโอกาสครั้้�งสำำ�คััญให้้เขาเข้้าร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของไซด์์
โปรเจ็็กต์์ที่่มี� ชื่ี อ่� ว่่าTHB หรืือ Try Hard Beingเป็็นศิิลปิินภายใต้้สัังกััด
High Cloud Entertainmentในชื่่�อ PUN

IF YOU TRY HARD,
YOUR DREAMS
WILL COME TRUE

PUN - KRYPTONITE
(Prod. By NINO & Thitiwat
Rongthong) [Official MV]

อยากปรัับอะไรก็็สามารถบอกได้้ พี่่� ๆ เขาเฟรนลี่่�
พร้้อมปรัับให้้เรา พาร์์ทดนตรีีผมอธิิบายไปว่่าอยากได้้
แบบไหนไป ผลลััพธ์์ที่่�ออกมามัันก็็เป็็นไปตามที่่�อยาก
ได้้จริิง ๆ ผมขอยอมรัับเลยครัับว่่าพี่่�เขาเก่่งมากจริิง ๆ
“เรื่่� อ งความคาดหวัั ง จริิ ง ๆ สำำ� หรัั บ เพลงนี้้�
ผมคาดหวัังแค่่ช่่วงเดีียวก็็คืือตอนที่่�เราถ่่ายเอ็็ม คืือ
ตอนนั้้�นคาดหวัังแค่่ว่่าอยากจะทำำ�ให้้ผลงานชิ้้�นนี้้�มััน
ออกมาดีีที่่� สุุดในแบบของเรา พอถ่่ายเสร็็จพี่่�เขาก็็
ส่่งดราฟท์์แรกมาให้้ดูู ผมรู้้�สึกึ ว่่าโอเคนะ มัันคุ้้�มค่่าที่่เ� รา
ได้้ทุ่่�มเททำำ�งานชิ้้�นนี้้� หลัังจากนั้้�นผมก็็ไม่่ได้้คาดหวััง
อะไรแล้้ว เราไม่่ได้้มีีอะไรมากดดัันตััวเองว่่าเพลงนี้้�
จะดัังหรืือไม่่ดังั เพราะว่่าผมได้้ทำำ�ตามที่่ใ� จเรีียกร้้องไป
แล้้ว คืือการสื่่�อสารเรื่่�องราวผ่่านเมสเสจของเพลงนี้้�
สื่่�อสารความรู้้�สึึกของผมไปถึึงคนฟััง ซึ่่�งมัันคอมพลีีท
แล้้วสำำ�หรัับผม จากนี้้�ก็็ปล่่อยให้้เพลงมัันทำำ�งานต่่อไป
“เพลงนี้้�จริิง ๆ พี่่� ๆ ในYARBCREWเขาได้้ฟัังกััน
ตั้้�งแต่่เดโม่่แรกแล้้วขอบอกเลยว่่าผมอััดเสีียงเพลงนี้้�
ที่่สตููดิ
� โิ อของ YARBCREW ก่่อนที่่จ� ะส่่งไปให้้ค่า่ ยฟัังอีีก
คืือตอนนี้้�ผมก็็ยัังไม่่ได้้คุุยกัับพี่่� ๆ ในเรื่่�องของเพลง
แต่่ตั้้ง� แต่่วันั ที่่เ� ข้้าไปอััดเขาก็็บอกว่่าเพลงนี้้�มันั ดีีมากนะ
อะไรอย่่างนี้้� เขาก็็ชื่่�นชมครัับ”

• GROWN UP :

การเติิบโตในฐานะศิิลปิิน

“เรื่่� อ งของการทำำ� เพลงมัั น เริ่่� ม มา
ตั้้�งแต่่ช่่วงมััธยมต้้นเลย คืือผมมีีวงร่่วม
กัับเพื่่�อน ๆ แล้้วก็็รู้้�สึึกว่่าวงดนตรีีใน
โรงเรีียนมัันเริ่่ม� เยอะเกิินไปแล้้ว เราอยาก
ที่่� จ ะก้้ า วขึ้้� น มาเป็็ น ศิิ ล ปิิ น มีีเพลงเป็็ น
ของตััวเอง ซึ่่�งคนในรุ่่�นเดีียวกัันเขายััง
ไม่่มีี เราก็็เริ่่ม� ทำำ�เพลง อััดลงไปใน Garage
Band กัับเพื่่อ� นสนุุก ๆ ก่่อนที่่จ� ะได้้ก้า้ วขึ้้น�
ไปอัั ดกัั น ในสตููดิิ โ อของพี่่� ๆ ในกลุ่่�ม
ฮิิปฮอปYARBCREW เริ่่�มมีีคอนเนคชั่่�น
ทำำ�เพลง ก็็อยู่่ใ� นแวดวงนี้้�มาเรื่่อ� ย ๆ จนได้้
มาเจอกัับพี่่�กอล์์ฟ F.HERO ครัับ
“แรงบัั น ดาลใจ จริิ ง ๆ แล้้ ว ผม
ค่่อนข้้างตอบไม่่ค่อ่ ยได้้ คืือผมไม่่ได้้ปิดกั้้
ิ น�
ตััวเองนะ เพราะผมฟัังเพลงเยอะมาก
ฟัังทุุกแขนงจากศิิลปิินหลายท่่าน ไม่่ว่่า
จะเป็็นดนตรีีไทย ป๊๊อป อาร์์แอนด์์บีี
ฮิิปฮอป อััลเทอร์์เนทีีฟ อิินดี้้� คัันทรีี แล้้วก็็
เก็็บไอเดีียของหลาย ๆ คนมาเป็็นแรง
บัันดาลใจรวบรวมมาไว้้ที่เ�่ รา จนสุุดท้า้ ย
ก็็มาตกผลึึกมาเป็็นสิ่่ง� ที่่เ� ป็็นตััวผมครัับ”

โดยเขาปล่่อยผลงานเพลงแรกที่่มีีชื่
� อ่� ว่่า
“ทำำ�ไงดีี (How?) ft. Gabin” ซึ่่ง� ทำำ�ร่่วมกัับ
เพื่่� อ น ๆ และปล่่ อ ยออกมาในเดืือน
สิิงหาคม ปีี 2018 ก่่อนที่่�เขาจะปล่่อย
ผลงานภายใต้้ชื่อ�่ Gives ตามมาถึึง 8 เพลง
ด้้วยกััน
“พอพููดถึึงเพลง ‘ทำำ�ไงดีี (How?)
ผมค่่อนข้้างตกใจนะเพลงนี้้เ� ป็็นเพลงแรก
เลยที่่�ผมทำำ�กัับเพื่่อ� นที่่โ� รงเรีียน ตอนนั้้�น
เราก็็อััดกัันง่่าย ๆ ใน GarageBand ซึ่่�ง
แรงบัันดาลใจของเพลงนี้้�มาจากพี่่� ๆ
SOYBAD เอาจริิงเพลงนี้้ผ� มมีีความคิิดว่า่
อยากจะปิิดการมองเห็็นไปแล้้ว แต่่ก็็
คิิ ดอีี กทีีว่่ า เก็็ บ เอาไว้้ ดีี กว่่ า ให้้ ค นฟัั ง
ได้้เข้้ามาเห็็นพััฒนาการว่่ากว่่าที่่จ� ะมาถึึง
วัันนี้้�ผมเริ่่�มมาจากศููนย์์เหมืือนกััน ไม่่ได้้
เริ่่ม� ต้้นด้้วยการอััดดีี ๆ ซาวด์์ดีี ๆ ทุุกอย่่าง
มัั น เป็็ น ไปทีีละขั้้� น กว่่ า ที่่� จ ะมีีโอกาส
ได้้ร่่วมงานพี่่� ๆ ที่่�เขาเป็็นมืืออาชีีพ”

• STEP II : PUNYARB

“เรื่่�องมัันเริ่่�มต้้นจากการที่่�เราเป็็น
STEP I : GIVES
ลููกค้้าของYARBCREWคืือผมชอบสไตล์์
Gives คืือ A.K.A แรกของปััน ซึ่่�งมีี การมิิกซ์์ของพี่่� TRILOG ซึ่่ง� เป็็นโปรดิิวเซอร์์
ที่่ม� าจากชื่่อ� เต็็มของเขา “แบ่่งปััน” นั่่น� เอง ของ YARBCREW เข้้าไปติิดตามเขาดููว่่า

•
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มีีช่่องทางไหนบ้้างที่่�เราจะมีีโอกาสได้้
ร่่วมงานกัับเขา จนรู้้�ว่่าเราต้้องไปอััดที่่�
บางแคนะ โอเคเราก็็จ่่ายเงิินเข้้าไปอััด
อััดกับั เขาบ่่อย ๆ ไปให้้เขาเห็็นหน้้าตลอด
จนเขาเห็็ น ศัั ก ยภาพแล้้ ว ก็็ ชื่่� น ชอบ
เราพี่่� ๆ เขาก็็ เ ลยชัั ก ชวนเข้้ า กลุ่่�ม
YARBCREW และเปลี่่� ย นมาใช้้ ชื่่� อ
PUNYARB ครัับ”

• STEP III : PUN

“ผมเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ High
Cloud Entertainment ได้้ยังั ไง ฟัังแล้้ว
อาจเหมืือนดููง่่ายมากเลยครัับ คืือผม
ได้้รัับโทรศััพท์์การติิดต่่อมาจากเลขา
พี่่�กอล์์ฟ เขาติิดต่่อมาว่่าพี่่�กอล์์ฟกำำ�ลััง
จะทำำ� ค่่ า ยเพลงนะ แล้้ ว เขาเล็็ ง เห็็ น
ศัักยภาพของผมมาตั้้�งแต่่ตอนทำำ�เพลง
ร่่วมกัับ YARBCREW เลยชัักชวนผม
ว่่ าส นใจมาร่่ ว มงานกัั น ไหม เรามา
ทำำ� เพลงกัั น แล้้ ว เปิิ ดตัั ว เป็็ น ศิิ ล ปิิ น
ในค่่าย ซึ่่�งผมก็็ตอบตกลงครัับ
“สำำ�หรัับโปรเจ็็กต์์ THB หรืือ Try
Hard Being เราจะมีีกัั น สี่่� ค น มีีผม
PUNYARB, NewBlood กัับ RAMASUON
จาก The Rapper และ SUM DONG
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แชมป์์ KNOCK ‘EM HOUSE โดย
โปรเจ็็ ก ต์์ นี้้� เ ป็็ น การสร้้ า งศิิ ล ปิิ น ใน
รููปแบบอิิสระ มีีแนวดนตรีีที่่ห� ลากหลาย
อาจเป็็นได้้ทั้้�งศิิลปิินเดี่่�ยว ศิิลปิินดููโอ้้
หรืือศิิลปิินกลุ่่�ม ซึ่่�งมัันอิิสระมากครัับ

• KRYPTONITE

และการร่่วมงานกัับ
สองพระกาฬ NINO &
THITIWAT RONGTHONG

“KRYPTONITE เป็็ น เพลงแนว
อััลเทอร์์เนทีีฟ อิินดี้้� ป็็อป โปรดิิวซ์์โดย
พี่่� NINO (นีีโน่่ เกริิก ชาญกว้้าง) กัับ
พี่่�แม็็ก The Darkest Romance (แม็็ก
ธิิติิวััฒน์์ รองทอง) ซึ่่�งพาร์์ทดนตรีีเรา
ใช้้ซาวด์์จากเครื่อ�่ งดนตรีีของจริิงเป็็นหลััก
ทั้้�งกลอง กีีต้้าร์์ เบส ส่่วนเนื้้�อร้้องและ
ทำำ�นองผมเป็็นคนเขีียนเองทั้้�งหมด
“นี่่� เ ป็็ น ครั้้� ง แรกที่่� ผ มมีีโอกาสได้้
ร่่วมงานกัับพี่่� NINO และพี่่แ� ม็็ก พอเราได้้
ร่่วมงานกัันปุ๊๊�ป ผมก็็เข้้าใจเลยว่่ากว่่าที่่�
พี่่�เขาจะมาอยู่่�ในจุุดนี้้�มัันไม่่มีีอะไรที่่�ง่่าย
ขั้้� น ตอนการทำำ� งานเราไม่่ ไ ด้้ มีี เรื่่� อ งที่่�
ปิิดบัังกัันเลย พููดกัันตรง ๆ เลยว่่าฟิลิ ลิ่่ง� นี้้�
ยัังไม่่โอเคนะ อยากได้้แบบนั้้�นแบบนี้้�

“ผมคิิดว่า่ เติิบโตขึ้้น� มากครัับ คืือทุุกก้้าวมัันเกิิดการ
เรีียนรู้้� เกิิดการพััฒนา แล้้วก็็เติิบโตขึ้้น� มาเรื่อ�่ ย ๆ ตั้้ง� แต่่เป็็น
Gives ที่่ทำ� ำ�เพลงเล่่น ๆ ไม่่ได้้รู้้�สึกึ ว่่าตัวั เองอยากจะเป็็น
ศิิลปิินจริิงจััง คืือทำำ�ไปเรื่่�อย ๆ เพราะว่่าอยากมีีเพลง
ในโรงเรีียนกัั บ เพื่่� อ นทำำ� เอามัั น มากกว่่ า ไม่่ ไ ด้้ ส นใจ
เรื่่�องรายได้้ ขอแค่่มีีคนมาฟัังเราตอนนั้้�นแค่่พัันวิิว
ผมก็็ดีีใจมาก ๆ แล้้ว แต่่พอมาเป็็น PUNYARB มัันเริ่่ม� เห็็น
ชััดมากขึ้้น� ว่่าเราเป็็นได้้แค่่สิ่่ง� เดีียวในชีีวิิตคืือการทำำ�เพลง
เรามีีซาวด์์ ที่่� พัั ฒ นาและดีีขึ้้� น เริ่่� ม มีีคอนเนคชั่่� น ที่่�
มากขึ้้น� และเราก็็หลงรัักในสิ่่ง� นี้้�มาก ๆ มองไม่่เห็็นภาพ
เลยว่่ า เราจะไปทำำ� อาชีีพอะไรได้้ ถ้้ า เราไม่่ ทำำ� เพลง
พอมาเป็็น PUN ตอนนี้้�มันั แน่่นอนแล้้วว่่าการทำำ�เพลง
ค่่อนข้้างซีีเรีียสมากขึ้้�นเพราะมีีเรื่่�องของธุุรกิิจเข้้ามา
มัันคืือการทำำ�งานแบบมืืออาชีีพ เหมืือนกัับว่่าตอนนี้้�
เราเข้้ า มาทำำ� อาชีีพศิิ ล ปิิ น อย่่ า งเต็็ ม ตัั ว เริ่่� ม มีีพาร์์ ท
การทำำ� งานกัั บค่่ า ยที่่� ผ มไม่่ เ คยผมเจอเหมืือนกัั น มีี
สััมภาษณ์์สื่่�อ มีีอะไรที่่�ทำำ�ให้้เราค่่อย ๆ เติิบโตเพื่่�อ
เป็็นศิิลปิินที่่�ดีีในอนาคตครัับ”

• ความท้้าทายระหว่่าง

สนามของ UNDERGROUND
กัับ MAINSTREAM

“ระหว่่าง Underground กัับ Mainstream
มัันแตกต่่างกัันมากครัับ ตอนผมทำำ� Underground
เรื่่� อ งเนื้้� อ หาผมไม่่ เ คยต้้ อ งมานั่่� ง คิิ ดคำำ� นึึ ง ถึึ ง อะไร
อยากทำำ�อะไรผมก็็ทำำ�เลย ไม่่สนใจว่่าเนื้้�อหามัันจะ
ดีีร้้ายแค่่ไหน ผมแค่่ทำำ�สนุุก ๆ ไปกัับเพื่่อ� น ได้้ปลดปล่่อย
เพราะคนฟัังเขาเข้้าใจเราอยู่่แ� ล้้วว่่ามันั อยู่่ใ� ต้้ดินิ แต่่พอ
เรามาบนดิิ น มาเป็็ น Mainstreamแล้้ ว เราต้้ อ งดูู

Punyarb

punisalwayshappy

อะไรหลาย ๆ อย่่าง ต้้องปรัับเข้้ากัับสื่่�อเข้้ากัับสัังคม มัันคืือวััตถุุดิิบที่่�เราหยิิบออกมาสร้้างสรรค์์เป็็นผลงาน
เข้้ ากัั บวัั ฒ นธรรม ต้้ อ งมีีความรัั บผิิ ดช อบมากขึ้้� น ของตััวเราเอง”
ประมาณนี้้�ครัับ”

• ศิิลปิินที่่�ชื่่�อว่่า PUN

“ถ้้าผมมองตััวเอง ผมมองว่่า PUN คืือศิิลปิินที่่�มีี
ความอิิสระในเรื่่อ� งของแนวดนตรีี คืืออยากจะทำำ�เพลง
แบบไหนก็็ได้้ไม่่ปิิดกั้้�นตััวเอง ทำำ�มัันตามความรู้้�สึึก
ตามอารมณ์์ของตััวเองครัับและสำำ�หรัับคนฟััง ศิิลปิิน
ที่่�มีีชื่่�อว่่า PUN คงเป็็นศิิลปิินที่่สร้
� า้ งงานศิิลปะต่่าง ๆ
ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ผลงานด้้ า นดนตรีี หรืือในอนาคตผม
อาจไปวาดรููป แสดงภาพยนตร์์ ละคร ซีีรีีส์์ หรืืออะไร
ใหม่่ ๆ ก็็ตามที่่�เป็็นงานศิิลป์์ เพราะว่่าผมเป็็นศิิลปิิน
อยากให้้ทุุกคนคอยติิดตามกัันอยู่่�เสมอนะครัับ”

• รสนิิยมและการสร้้างงาน

“สำำ�หรัับผมในฐานะศิิลปิิน ผมคิิดว่า่ รสนิิยมมีีผลต่่อ
การสร้้างงานครัับ คืืออย่่างที่่�บอกว่่าผมฟัังเพลงเยอะ
แล้้วการที่่ผ� มแต่่งเพลงหนึ่่�งได้้มันั มีีหลายองค์์ประกอบ
ไม่่ว่่าจะเป็็นเพลงที่่�เราเคยฟัังสมััยก่่อน เนื้้�อหาและ
ทำำ� นอง หลายอย่่ า งที่่� เราคุ้้�นชิิ น ที่่� เราชอบ แล้้ ว ก็็
ประสบการณ์์ต่า่ ง ๆ เรื่่อ� งราวในชีีวิิตของเรา สิ่่ง� เหล่่านี้้�
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• OUTRO :

ฝากข้้อความถึึงผู้้�อ่่าน MIX

“ขอฝากเพลง KRYPTONITE ของปัันไว้้ด้้วย
นะครัับ ดููเอ็็มวีีกัันได้้ที่่� Youtube Channel ของ
High Cloud Entertainment ส่่วนสตรีีมมิ่่�งสามารถ
ฟัั ง ได้้ ที่่� JOOX ที่่� เ ดีียวเท่่ านั้้� น ส่่ ว นช่่ อ งทางการ
ติิดตามของผมมีี Youtube Channel เสิิร์์ชได้้เลย
ว่่า PUNYARB หรืือจะเป็็นแก๊๊งของผม YARBCREW
ซึ่่� ง ในนี้้� ก็็ จ ะเป็็ น ผลงานเพลงที่่� ต อบสนองความ
ต้้องการของผม ส่่วนInstagram คืือ punisalwaysshappy ครัับ
“สุุ ดท้้ า ยนี้้� อ ยากจะขอบอกกัั บทุุก คนว่่ าทุุก
อย่่างที่่�เราตั้้�งใจทำำ� มัันจะต้้องมีีวัันหนึ่่�งที่่�เราสามารถ
ทำำ�มัันได้้สำำ�เร็็จอย่่างแน่่นอน อะไรที่่�ตั้้�งใจไว้้ก็็ลุุยมััน
ไปให้้สุุด พยายามกัับมัันให้้เต็็มที่่� ผมเชื่่�อว่่าความ
พยายามไม่่เคยทำำ�ให้้สิ่่�งที่่�เราทำำ�อย่่ามัันเสีียประโยชน์์
มัันมีีแต่่จะสร้้างประโยชน์์ให้้กัับเราในอนาคตแน่่นอน
ขอเป็็นกำำ�ลัังใจให้้กับทุ
ั กุ คนนะครัับ ทั้้�งคนที่่ทำ� ำ�เพลงอยู่่�
หรืือทำำ�งานอื่่�น ๆ สู้้� ๆ นะครัับผม”

: Roekdee
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LIL NAS X,
JACK HARLOW

PUNYARB
คำำ�ถาม

INDUSTRY BABY
Lil Nas X ศิิลปิิน-แร็็ปเปอร์์ เจ้้าของเพลงฮิิตสร้้าง
ประวััติิศาสตร์์บนบิิลบอร์์ดชาร์์ตอย่่าง “Old Town
Road” ที่่�การปรากฏตััวของเขาทุุกครั้้�งนั้้�นมัักจะตามมา
ด้้วยสิ่่�งที่่�แฟนเพลงมัักคาดไม่่ถึึงเสมอ แท็็กทีีมกัับ Jack
Harlow ศิิลปิิน-แร็็ปเปอร์์อีีกคนที่่�กำำ�ลัังมาแรงไม่่แพ้้
กััน สร้้างสรรค์์ผลงานด้้วยไรม์์สุุดเท่่ในเพลงที่่�มีีชื่่�อว่่า
“INDUSTRY BABY” ซิิงเกิิลลำำ�ดัับที่่� 3 จากอััลบั้้�มล่่าสุุด
ของเขา ผลงานการโปรดิิวซ์์โดย Kanye West
“INDUSTRY BABY” คืือผลงานที่่�เปี่่�ยมด้้วยความ
มั่่น� ใจของ Lil Nas X และเป็็นการตอกหน้้ากลุ่่�มคนที่่ค� อย
สบประมาทเขาอยู่่เ� สมอผ่่านไรม์์ของเขา ด้้วยเนื้้�อหาที่่พููด
�
ไปก็็ดููเหมืือนอวด แต่่เงิินทองเอย เพลงฮิิตเอย รางวััล
แกรมมี่่เ� อย นี่่มั� นั สำำ�หรัับผู้้�ชนะเท่่านั้้น� ใครบอกว่่าข้าคิ
้ ดิ หนีี
ไปเรีียกพรรคพวกมาเลย ข้้ากลัับมาแล้้วพร้้อมกัับเพลง
ฮิิตเพลงใหม่่ เพราะข้้าคืือลููกรัักแห่่งวงการเพลง ในขณะ
เดีียวกัันฝั่่�ง Jack Harlowก็็วาดลวดลายผ่่านไรม์์ โชว์์
ความเป็็นลููกรัักอีีกคนได้้ไม่่แพ้้ Lil Nas X เลยทีีเดีียว
นอกจากตััวเพลงแล้้ว ด้้านมิิวสิิกวิิดีีโอของเพลงนี้้�ก็็
น่่าสนใจไม่่แพ้้กันั ด้้วยหยิิบยกองค์์ประกอบสำำ�คััญที่่ไ� ด้้รับั
แรงบัันดาลใจมาจากภาพยนตร์์ขึ้้น� หิ้้ง� อย่่างThe Shawshank
Redemption (1994) เปิิ ดด้้ ว ยฉากคำำ� ตัั ดสิิ น ของ
ศาลว่่าให้้ Montero หรืือตััว Lil Nas X มีีความผิิดจริิง
และได้้รัับโทษจำำ�คุุกอย่่างไม่่เป็็นธรรม ซึ่่�งในเวลาต่่อมา
เขาเองได้้แหกคุุกออกมาพร้้อมประกาศอิิสรภาพด้้วย
แดนซ์์ซีีนสุุดเท่่ ซึ่่�งถืือเป็็นการตอกหน้้ากลุ่่�มคนที่่�คอย
สบประสาทเขาที่่ไ� ม่่ใช่่แค่่ไรม์์เท่่ ๆ ในเพลง แต่่นี่ยั่� งั มีีท่่าเต้้น
ที่่ม� าพร้้อมกัับอินิ เนอร์์สุดุ เฟีียสในมิิวสิิกวิิดีีโอด้้วยนะเออ
นอกจากนี้้� มิิวสิิกวิิดีีโอ INDUSTRY BABY ยัังมีีอีีก
หนึ่่�งแดนซ์์ซีีนที่่�เฟีียสปรอทแตก ซึ่่�งซีีนนี้้�ปรากฏในช่่วง
กลางของเพลง กัับการที่่� Lil Nas X และเหล่่าแดนซ์์
เซอร์์ โชว์์สเต็็ปแดนซ์์เปี่่�ยมอิินเนอร์์ขั้้�นสุุดด้้วยร่่างกาย
อัันเปลืือยเปล่่า โดยมีีม่่านหมอกคุุณธรรมช่่วยปกปิิดจุุด
สำำ�คััญเอาไว้้ เพื่่�อลดดีีกรีีความร้้อนแรงไม่่ให้้ฮอตทะลุุ
เพดาน เรีียกได้้ว่่านอกจากเป็็นการจะกลัับมาพร้้อมกัับ
เพลงฮิิตติิดหููแล้้ว ศิิลปิิน-แร็็ปเปอร์์คนนี้้�ยัังคงเรีียกเสีียง
ฮืือฮาจากเหล่่าแฟนเพลงได้้สมกัับประโยคที่่ว่� า่ “I'm the
industry baby”
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WAYV-TEN
&YANGYANG
LOW LOW
“Low Low” คืือผลงานจาก WayV-TEN&YANGYANG ยููนิิตย่่อยที่่ส� องของ WayV วงบอยแบรนด์์
ที่่�เผยแพร่่ผลงานในประเทศจีีนสำำ�หรัับยููนิิตนี้้�เป็็นการร่่วมงานกัันระหว่่างสองหนุ่่�มTEN (เตนล์์
ชิิตพล ลี้้�ชััยพรกุุล) และ YANGYANG (หลิิว หยางหยาง) ซึ่่�งปล่่อยผลงานเพลงต่่อจากยููนิิต
WayV-KUN&XIAOJUN ที่่ปล่
� ่อยซิิงเกิิล Back To You ออกมาช่่วงก่่อนหน้้านี้้�นั่่�นเอง
เกริ่่�นเบื้้�องต้้น สาเหตุุที่บ่� อกว่่า WayV เป็็นวงบอยแบรนด์์ที่่�เผยแพร่่ผลงานในจีีน เพราะว่่า
แท้้จริิงแล้้ว WayV คืือส่่วนหนึ่่�งของ NCT วงบอยแบรนด์์จากแดนเกาหลีีใต้้ที่่�ถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นมา
ภายใต้้วิิสััยทััศน์์อัันยิ่่�งใหญ่่ของ Lee Soo Man ผู้้�บริิหารค่่าย SM Entertainment ในการสร้้าง
ศิิลปิินกลุ่่�มที่่�ไม่่จำำ�กััดจำำ�นวนและเชื้้�อชาติิของสมาชิิกภายในวง เพื่่�อเผยแพร่่ผลงานของวงไปใน
ประเทศต่่าง ๆ โดยปััจจุุบััน NCT มีีสมาชิิกจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 23 คน ยููนิิตหลัักประกอบด้้วย NCT
127, NCT DREAM และ WayV ยููนิิตย่่อยประกอบด้้วย NCT U และอาจรวมถึึง WayV-KUN&XIIAOJUN กัับ WayV-TEN&YANGYANG เข้้าร่่วมด้้วย เป็็นต้้น
โดย Low Low เป็็นผลงานแนวฮิิปฮอปแดนซ์์ที่ม่� าพร้้อมกัับจังั หวะสนุุกสนาน และเปี่่�ยมไปด้้วย
เอนเนอจี้้�ที่่�สดใสขั้้�นสุุด มีีไวบ์์ที่่�ชวนให้้นึึกถึึงภาพของลููกกวาดหลากสีี มีีเมโลดี้้�เพลงที่่�ติิดหููเป็็น
อย่่างมาก ฟัังง่่ายฟัังเพลิินด้้วยเสีียงร้้องอัันไพเราะและเนื้้�อหาของเพลงว่่าด้้วยความรัักที่่�เอ่่อล้้น
จนไม่่อาจปกปิิดไว้้ได้้อีีกต่่อไป จะเขวี่่�ยงฉัันไปไหนมาไหนเหมืือนโยโย่่ก็็ได้้ที่่�รััก แต่่ได้้โปรดอย่่าง
ให้้ฉัันต้้องเก็็บซ่่อนความรัักนี้้�เอาไว้้อีีกเลย
ด้้านมิิวสิิกวิิดีีโอของเพลงนี้้� เตนล์์และหยางหยางมาพร้้อมกัับภาพลัักษณ์์ที่สด
่� ใสขั้้�นสุุดไม่่แพ้้
ไวบ์์ของเพลง ซึ่่ง� ต่่างไปจากลุุคที่่� WayZenNi (ชื่่อ� แฟนด้้อมของ WayV) เคยเห็็นจากผลงานก่่อน
หน้้านี้้� ทั้้�งเสื้้�อผ้้าหน้้าผม ท่่าเต้้น รวมถึึงเอนเนอจี้้�ที่่�สองหนุ่่�มสื่่�อสารออกมาผ่่านภาษากายอย่่าง
สีีหน้้าและแววตา เรีียกได้้ว่าทุ
่ กุ องค์์ประกอบของเพลงนี้้�มีีวิชิ วลที่่ส� อดคล้้องไปในทิิศทางเดีียวกััน
และนำำ�เสนอออกมาได้้อย่่างสมบููรณ์์แบบเลยทีีเดีียว
ที่่�สำำ�คััญ สำำ�หรัับท่่อนฮุุคของเพลงที่่ร้� ้องว่่า “Don't keep my love on the low low”
มีีพลัังทำำ�ลายล้้างที่่สูู� งมากพอสมควรเลยครัับ อยู่่ใ� นระดัับที่่เ� ปิิดฟังั แค่่ไม่่กี่ค่� รั้้ง� แต่่ก็เ็ ผลอฮััม “Low
Low” ตามเพลงได้้ไม่่ยาก ซึ่่ง� ตััวผมเองขอจััดให้้เพลงนี้้�ของเตนล์์กับั หยางหยางอยู่่ใ� นกลุ่่�มเดีียวกัับ
Ring Ding Dong ของ SHINee และNext Level ของ aespa สองเพลงที่่ขึ้้� น� ชื่่อ� เรื่่อ� งความหลอนหูู
ได้้อย่่างไม่่ขััดเขิินเลยครัับ

ปััน สรณวรรธ พิิชััยรณรงค์์สงคราม หรืือ PUNYARB
อีีกชื่่�อที่่�ชาวฮิิปฮอปรู้้�จัักกัันดีี เขาคนนี้้�คืือหนึ่่�งในสมาชิิกแก๊๊ง
YARBCREW กลุ่่�มศิิลปิินรุ่่�นใหม่่ไฟแรงที่่�สร้้างสรรค์์ผลงาน
อย่่างอิิสระบนสนามของ Undergroundโดยเมื่่อ� ไม่่นานมานี้้�
PUNYARB ได้้รัับโอกาสท้้าทายศัักยภาพตััวเขาด้้วยการลง
สนาม Mainstream ในชื่่�อ PUN ปล่่อยผลงานเพลงใหม่่
“KRYPTONITE” ภายใต้้สัังกััด High Cloud Entertainme
ntของศิิลปิิน-แร็็ปเปอร์์รุ่่�นพี่่�ในวงการอย่่าง F.HERO ซึ่่�งผล
งานของปัันนอกจากซิิงเกิิลใหม่่ที่เ่� พิ่่�งปล่่อยร่่วมกัับค่า่ ยไปแล้้ว
นั้้�น ยัังมีีผลงานอื่่�น ๆ ของเขาอย่่างซิิงเกิิลล่่าสุดุ “คำำ�ถาม” ที่่�
ปล่่อยภายใต้้ชื่่�อ PUNYARBเองก็็มีีความน่่าสนใจไม่่แพ้้กััน
คำำ�ถาม เป็็นผลงานเพลงฮิิปฮอป อาร์์แอนด์์ที่่�ยัังคงเสน่่ห์์
ความเป็็น PUNYARB ได้้เป็็นอย่่างดีี ด้้วยเสีียงร้้องอัันเป็็น
เอกลัักษณ์์กัับสไตล์์การแร็็ปเมโลดี้้�ผสมการเอื้้�อนของอาร์์
แอนด์์บีี ซึ่่ง� คราวนี้้�เขาจากเพลงรัักหวานซึ้้ง� ปัันเลืือกมาในเวย์์
ของเพลงอกหัักช้ำำ��รัักกัันบ้้าง กัับการตั้้ง� คำำ�ถามที่่ไ� ร้้ซึงึ คำำ�ตอบ
ว่่า “เมื่่�อไหร่่กัันนะที่่ฉั� ันทำำ�ใจของเธอหล่่นหาย”
สำำ�หรัับเนื้้�อเพลงแน่่นอนอยู่่แ� ล้้วว่่าเป็็นฝีีมืือการเขีียนของ
ปัันเองเหมืือนเช่่นทุุกเพลงที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งถ้้อยคำำ�ที่่�ใช้้ทั้้�งในเนื้้�อ
ร้้องและไรม์์นั้้น� ลื่่น� ไหลเป็็นอย่่างมาก โชว์์สกิลิ การ Flip-Flow
ได้้อย่่างน่่าสนใจผ่่านการเลืือกใช้้คำำ�ที่่�ดููเข้้าใจง่่ายแต่่มีีชั้้�นเชิิง
ในการถ่่ายทอดขณะที่่พาร์
� ท์ ของดนตรีีเองก็็น่าส
่ นใจไม่่แพ้้กันั
ภายใต้้การโปรดิิวซ์์ของ TRILOGY โปรดิิวเซอร์์ประจำำ�YARBCCREW ด้้วยการผสานกรู๊๊�ฟแบบฮิิปฮอปให้้เข้้ากัับอาร์์แอนด์์
ได้้อย่่างลงตััว ส่่งผลให้้ภาพรวมของเพลงมีีไวบ์์ชวนเหงาชวน
เศร้้านะแต่่ก็ไ็ ม่่ได้้ฟููมฟายมากขนาดนั้้�น เป็็นความเหงาเศร้้าที่่�
มีีมาดมีีสีีสัันน่่าสนใจ อารมณ์์ประมาณว่่า “ถึึงฉัันจะโดนเทแต่่
ยัังเท่่อยู่่�” ทำำ�นองนั้้�น
เมื่่�อเราลองมองย้้อนกลัับไปถึึงผลงานก่่อนหน้้านี้้�ของปััน
ตั้้�งแต่่พาร์ท์ ของ Gives, PUNYARB จนมาถึึง PUN ภายใน
ระยะเวลาเพีียงแค่่ 2 ปีีกว่่าเท่่านั้้น� แต่่ว่าทั
่ กั ษะความสามารถ
ของเขาก็็พัฒ
ั นาขึ้้�นในทุุก ๆ ครั้้ง� ที่่ปล่
� อ่ ยผลงานใหม่่“คำำ�ถาม”
หรืือ “KRYPTONITE” ซึ่่�งตััวเพลงก็็ได้้สะท้้อนให้้เห็็นถึึง
ทัักษะความสามารถที่่�ไม่่เคยหยุุดนิ่่�งอยู่่�กัับที่่� และด้้วยเหตุุนี้้�
จึึงไม่่ใช่่เรื่่อ� งแปลกเลยที่่ศิ� ลิ ปิินรุ่่�นพี่่อ� ย่่าง F.HERO จะเล็็งเห็็น
ถึึ ง ในศัั ก ยภาพความเป็็ น ไปได้้ ข องปัั น ในฐานะศิิ ล ปิิ น ที่่�
น่่าจัับตามองนั่่�นเอง

THE
TOYS

เมะ (KISS BY KISS)
หลัังเงีียบหายไปแรมปีีก่อ่ นมาปรากฏตััวแบบไม่่มีีปี่่มีี� ขลุ่่�ย พร้้อม
เซอร์์ไพรส์์ด้ว้ ยผลงานเพลง “ไวน์์ลดา (blurblur)” ให้้แฟนเพลงได้้
หายคิิดถึึงกััน และล่่าสุุด THE TOYS หรืือ ทอยธัันวา บุุญสููงเนิิน
ก็็ได้้ทำำ�การเซอร์์ไพรส์์แฟนเพลงแบบไม่่ทัันตั้้�งตััวอีีกครั้้�งด้้วยการ
ปล่่อยซิิงเกิิลใหม่่ของเขา“เมะ (kiss by kiss)” ให้้ได้้เปิิดฟังั แก้้คิดิ ถึึง
อีีกรอบเมื่่�อช่่วงปลายเดืือนสิิงหาคมที่่�ผ่า่ นมา
เมะ (kiss by kiss) ยัังคงเป็็นผลงานเพลงในแบบของ THE
TOYS ที่่�ทุุกคนคุ้้�นเคยกัันเป็็นอย่่างดีี โดยซิิงเกิิลนี้้�มาในแนวทาง
ของเพลงป๊๊อปที่่ผสา
� นฮิิปฮอปและอาร์์แอนด์์บีีได้้อย่่างลงตััว พาร์์ท
ดนตรีีฟัังง่่ายฟัังเพลิินและมีีเมโลดี้้�ที่่�ติิดหูู ด้้านดีีไซน์์การร้้องและ
ถ้้อยคำำ�ต่่าง ๆ ที่่ป� รากฏในเพลงเองก็็ยังั คงเอกลัักษณ์์ความเป็็นทอย
ไว้้ได้้ครบถ้้วน ซึ่่�งไม่่ใช่่เรื่่�องแปลกเลยเพราะเจ้้าตััวรัับหน้้าที่่�เขีียน
เนื้้�อร้้อง ทำำ�นอง และดนตรีีเหมืือนเช่่นทุุกครั้้�งที่่�ผ่่านมา
สำำ�หรัับเนื้้�อหาของเพลงบอกเล่่าเรื่่�องราวของคนที่่�ตกอยู่่�ใน
สถานะแอบรัักที่่�ถึึงแม้้ว่่าเธอจะมีีใครอยู่่�ข้้างกาย แต่่หากวัันใดที่่�
เลิิกกัับเขาแล้้วก็็อย่่าลืืมมองมาที่่ฉั� นั คนนี้้�บ้า้ งนะ เพราะฉัันเนี่่ย� เป็็น
คนดีีไม่่มีีพิิษภััยไม่่ทำำ�ให้้เธอเสีียใจแน่่นอน และถึึงแม้้ว่า่ ระหว่่างเธอ
กัับฉันั มัันอาจจะดููเป็็นไปไม่่ได้้เลยก็็ตาม แต่่ถ้า้ เธอว่่าง ๆ อยากชวน
มานั่่�งดููอนิิเมะด้้วยกัันนะอะไรทำำ�นองนี้้� ซึ่่�งถืือเป็็นการจีีบสาวแบบ
เนีียน ๆ ในแบบฉบัับของ THE TOYS นั่่�นเอง

WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH

55

SEPTEMBER 2021

Au
to

: Jin
: Nissan Thailand

NEW
NISSAN
TERRA
SEPTEMBER 2021

56

WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH

เรีียกว่่าได้้เปิิด ตััวไม่่กลััวกระแสเศรษฐกิิจซบเซาในช่่วง
โควิิด-19 นิิสสััน เทอร์์ร่า่ ใหม่่ เปิิดตััวอย่่างเป็็นทางการแล้้วใน
ประเทศไทย! กัับรถยนต์์สมบููรณ์์แบบสำำ�หรัับครอบครััว ซึ่่�ง
ได้้เใส่่เทคโนโยนีีความปลอดภััย และความบัันเทิิงให้้ครบครััน
กัับผู้้� โดยสารแถวหลััง มาพร้้อมกัับความสะดวกสบาย
ระหว่่างเดิินทาง การออกแบบดีี ไซน์์ภายนอกใหม่่ทั้้�งหมด
ให้้ความโดดเด่่นกว่่าเดิิมและดุุดัันสะกดสายตาในท้้องถนน
นิิสสัันได้้พััฒนาสมรรถนะการขัับขี่่�ให้้ปลอดภััยมากยิ่่�งขึ้้�น
และเหมาะกัับการใช้้งานในการขัับขี่่�ได้้ทั้้�งในเมืือง และต่่าง
จัังหวััดได้้อย่่างปลอดภััย
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นิิสสััน เทอร์์ร่่า ใหม่่ ผลิิตออกมาจำำ�หน่่ายแบ่่งออกได้้ 3 รุ่่�นย่่อย
คืือ 1. รุ่่�น 2.3 E 2WD ,2. รุ่่�น 2.3 VL 2WD ,3. รุ่่�น 2.3 VL 4WD
มีีทั้้�งขัับเคลื่่�อน 2 ล้้อ และขัับเคลื่่�อน 4 ล้้อ กัับเกีียร์์อััตโนมััติิ 7 สปีีด
ทั้้�ง 3 รุ่่�นย่่อย มาพร้้อมเครื่่�องยนต์์ดีีเซล YS23DDTT ขนาด 2.3 ลิิตร
ทวิินเทอร์์โบ มีีกำำ�ลัังสููงสุุด 190 แรงม้้า แรงบิิดสููงสุุด 450 นิิวตััน-เมตร
ยัังรองรัับน้ำำ��มัันดีีเซลได้้ทุกุ ชนิิดทั้้ง� B7, B10 และB20 และยัังเปลี่่ย� น
ถ่่ายน้ำำ��มัันเครื่่�องทุุก 20,000 กิิโล อีีกด้้วย
รููปลัักษณ์์การออกแบบภายนอกของนิิสสััน เทอร์์ร่่า ใหม่่ บอก
ได้้คำำ�เดีียวว่่าล้ำำ��สมััยแบบสุุด ๆ ออกแบบด้้านหน้้าใหม่่ทั้้�งหมด จาก
กระจัังหน้้ารถยนต์์ออกแบบเส้้นสายดููหรููหรา และดููแกร่่งทนทาน
และทัันสมััยมากขึ้้�น พร้้อมลุุยทุุกการเดิินทาง มาพร้้อมไฟหน้้า
Quad LED 4 ดวง เพิ่่�มความสว่่างได้้มากขึ้้น� กระจกมองข้้างมาพร้้อม
ไฟเลี้้�ยว พร้้อมราวบัันไดจัับขึ้้�นลง ด้้านท้้ายนิิสสััน เทอร์์ร่่า ใหม่่
ก็็ถููกออกแบบใหม่่หมดเช่่นกััน เริ่่�มจากสปอยเลอร์์หลัังคาใหม่่มีีมา
ให้้พร้้อม 3 รุ่่�นย่่อย เสาอากาศครีีมฉลาม พร้้อมไฟเบรกท้้าย LED
โดดเด่่นกัับตััวอัักษร TERRA เสริิมภาพลัักษณ์์รถยนต์์เอสยููวีีระดัับ
พรีีเมีียมอย่่างลงตััว

AUTO

ยัังไม่่พอ นิิสสััน เทอร์์ร่่า ใหม่่มาพร้้อมกัับกล้้อง
นิิสสันั 360° เซฟตี้้� ชิิลด์์ กล้้องมองภาพรอบทิิศทาและ
เซนเซอร์์ตรวจจัับวััตถุุด้้านหน้้า 4 จุุด พร้้อมช่่วยเบรก
ฉุุกเฉิินเพื่่�อลดการเกิิดอุุบััติิเหตุุระหว่่างขัับขี่่� นิิสสััน
ยัังใส่่เทคโนโลยีีเสีียงเตืือนเมื่่อ� รถออกนอกเลน เตืือนแค่่
เสีียงยัังไม่่ถึึงขั้้�นช่่วยดึึงพวงมาลััยกัับเข้้าเลน ยัังมีี
เทคโนโลยีีด้้านท้้ายรถยนต์์มาพร้้อมกัับเซนเซอร์์ 4 จุุด
เหมืือนเคยกัับบายสปอต ตรวจจัับวัตั ถุุระหว่่างถอยรถ
ช่่วยเตืือนมุุมอัับสายตาระหว่่างถอยรถ ยัังมาพร้้อมกัับ
เทคโนโลยีีคิิกเซนเซอร์์ ที่่�ตอบสนองได้้อย่่างแม่่นยำำ�
ส่่วนช่่วงล่่างของสเปคยางรถยนต์์ นิิสสัันมาพร้้อม
ล้้ อ แม็็ ก ขอบ 18 ยางบริิ ส โตนแอนท์์ เ ลอร์์ ส EPV
255/60 R18 เหมืือนกัันทั้้�ง 3 รุ่่�นย่่อย และดิิสเบรก
ทั้้�ง 4 ล้้อ
ขยัับมาดููด้้านภายาในกัันบ้้าง นิิสสัันออกแบบ
มาด้้วยความหรููหรา มาพร้้อมกัับเบาะไฟฟ้้าปรัับ 6
ทิิศทาง หน้้าจอสััมผััสขนาด 9 นิ้้�ว สามารถเชื่่�อมต่่อ
Apple CarPlay แบบไร้้สาย และลำำ�โพง 8 ตำำ�แหน่่ง
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เครื่่�องเสีียงคุุณภาพจาก Bose พร้้อมแอร์์ปรัับอากาศ
อิิสระซ้้าย – ขวา และช่่องเสีียบ USB ทั้้�งA-C อย่่างละ
1 ช่่อง นิิสสัันยัังจััดเต็็มสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกกัับ
แท่่นไวเลสชาร์์จกัับไฟขนาด 15 วััตต์์ พวงมาลััยทรงดีี
เชฟปรัับได้้ 2 ทิิศทาง
ผู้้�โดยสารแถว 2 มาพร้้อมกัับแอร์์ปรับั อากาศ 2 ช่่อง
และจอมอนิิเตอร์์ขนาดใหญ่่ 11 นิ้้�ว และยัังมีีจุุดชาร์์จ
อุุปกรณ์์ได้้หลายเครื่่อ� งในเวลาเดีียวกััน ผ่่านช่่องชาร์์จ
USB ทั้้�ง A–C ถึึง 5 จุุด เพื่่�อความบัันเทิิงระหว่่าง
การเดิินทาง
นิิสสันั เทอร์์ร่า่ ใหม่่ มาพร้้อมสีีให้้เลืือกทั้้�งหมด 4 สีี
ได้้แก่่ สีีขาว ไวท์์ เพิิร์ล์ , สีีเงิินบริิลเลีียนท์์ ซิิลเวอร์์, สีีดำำ�
แบล็็ค สตาร์์ และสีีเทา ทไวไลท์์ เกรย์์ ขณะที่่�รุ่่�น VL
(VL 2WD และVL 4WD) มีีสีีพิิเศษเพิ่่�ม ได้้แก่่ สีีแดง คููลีีส์์
และสีีทองแดง ฟอร์์จ คอปเปอร์์ พร้้อมทางเลืือกของ
การตกแต่่งภายในห้้องโดยสารแบบทููโทน ทั้้�งโทน
สีีดำำ�-แดงเบอร์์กัันดีี หรืือ โทนสีีดำำ�-เบจ ใครที่่�อยากได้้
รถครอบครััวสวยงามสุุดคุ้้�มต้้องไม่่พลาดครัับ
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ราคาเปิิดตััว
นิิสสััน เทอร์์ร่่า ใหม่่ ทั้้�ง 3 รุ่่�น
• รุ่่�น 2.3 E 2WD
1,199,000 บาท
• รุ่่�น 2.3 VL 2WD
1,449,000 บาท
• รุ่่�น 2.3 VL 4WD
1,499,000 บาท

On een
Gr

: พลตำ�รวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

OF PUTTING
Jack Nicklaus ตำำ�นานนัักกอล์์ฟอมตะ เจ้้าของแชมป์์ Major
18 ถ้้วย กล่่าวไว้้ในหลายโอกาสที่่�พููดถึึงเรื่่อ� ง Golf ว่่า ลููกพััท
คืือ Score ครึ่่�งหนึ่่�งของ Score รวมทั้้�งหมด
นัักกอล์์ฟรายใด สามารถลดจำำ�นวน Stroke การพััทลููกบนกรีีน
ได้้ต่ำำ��สุุด นัักกอล์์ฟคนนั้้�นมีีโอกาสชนะการแข่่งขัันได้้มากที่่�สุุด
สถิิติิการพััทลููกของนัักกอล์์ฟแต่่ละคนจึึงมีีผลต่่อเงิินรางวััลรายได้้
ของนัักกอล์์ฟ
Jack ยัังให้้ความเห็็นต่่อไปอีีกว่่า ในทำำ�นองเดีียวกััน ถ้้าลููกพััทบนกรีีน
ไม่่ยอมวิ่่ง� เข้้าหาหลุุมมีีแต่่เฉีียดไปเฉีียดมา ลููกควรจะเป็็นเบอร์์ดี้้� กลัับได้้
แค่่พาร์์ หรืือเลวร้้ายกว่่านั้้�นออกเป็็นโบกี้้�ให้้ช้ำำ��ใจ
ลููกพััทที่่�ไม่่ได้้ดัังใจจะส่่งผลลามไปถึึง Shot อื่่�นไปด้้วย ไม่่ว่่าจะเป็็น
Shot แก้้ไขที่่�เรีียกกัันว่่า Short Game หรืือ Scramble
จนในที่่�สุุดจากลููก Approach ก็็จะบานไปลููก Tee Off ถึึงขนาด
Drive เข้้ารกเข้้าพงกู่่�ไม่่กลัับ ดัังที่่นั� ักข่่าวกีีฬาฝรั่่�งใช้้คำำ�ว่่า Out Of Bay
ส่่วนคนไทยก็็ว่่าไม่่เอาอ่่าวออกทะเลหาฝั่่�งไม่่เจอ
Jack Nicklaus จึึงย้ำำ��นัักย้ำำ��หนาให้้ซ้้อมพััทให้้มากพอ ๆ กัับซ้้อม
หััวไม้้และเหล็็กรวมกััน
บทพิิสููจน์์เรื่่�องนี้้�เห็็นกัันหมาด ๆ จะจะต่่อหน้้าแฟนคลัับนัักกอล์์ฟ
ชาวไทยที่่นั่่� �งเฝ้้าจอทีีวีีชมการแข่่งขัันรายการกอล์์ฟกอล์์ฟหญิิง LPGA
ISPS Handa World Invitational presented by Modest! Golf
Management
รายการนั้้�น Co-Sanction ของ LPGA และ LET. (Lady European
Tour) มีีเงิินรางวััลมากพอสมควร
ผลการแข่่งขัันปรากฏว่่า โปรเหมีียว ปาจรีีย์์ อนัันต์์นฤการ โปรกอล์์ฟ
สาวไทยคว้้าตำำ�แหน่่งชนะเลิิศ โดยชนะ Play Off Emma Talley จาก
สหรััฐ ซึ่่ง� นำำ�โด่่งมาตลอดจนถึึงวัันสุุดท้า้ ยคู่่�กับั Jennifer Kupcho และมีี
สาวน้้อยมหััศจรรย์์โปรจีีนอาฒยา ฐิิติิกุุล รั้้�งอัันดัับ 4
กองเชีียร์์ชาวไทยแทบจะหมดหวัังเมื่่อ� ถึึงหลุุม 6 โปรเหมีียวเสีีย 3 โบกี้้�
หลุุมพาร์์ 4 ตีีออก 7 ทีี แต่่สาวน้้อยชาวไทยก็็ตั้้�งสติิคุุมการเล่่นตาม
ผู้้�นำำ�ไปอย่่างช้้า ๆ โดยเล่่นทุุก Shot ด้้วยความประณีีต โดยเฉพาะ
ลููกพััทบนกรีีน
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โปรเหมีียวพััทลููกระยะ 15 ฟุุตลงมาใน 5 หลุุมสุุดท้้ายแทบจะ
ไม่่พลาดเลย ดููเหมืือนว่่ามีีหลุุม 16 ที่่�พััทระยะดัังกล่่าวเพื่่�อให้้ได้้
เบอร์์ดี้้�แต่่ทำำ�ไม่่สำำ�เร็็จ ถึึงหลุุมสุุดท้้ายพาร์์ 5 ทั้้�ง Emma และ โปร
เหมีียวตีีShot 3 ขึ้้�นมาออนไกลหลุุมทั้้�งคู่่� Emma ไกลกว่่าพััทก่่อน
Stroke ลููกพััทได้้น้ำำ��หนัักดีีมาก ลููกไหลจากหััวกรีีนด้้านบนมาหยุุด
ห่่างหลุุมไม่่ถึึง 3 ฟุุต
โปรเหมีียวซึ่่�งใกล้้กว่่า พััทลููกลงเนิินคะเนว่่าให้้ไหลถึึงหลุุม
ปรากฏว่่าลููกไปหยุุดห่่างหลุุม 12 ฟุุตโดยประมาณ
วิินาทีีนั้้�นกองเชีียร์์ชาวไทยขวััญเสีียไปตาม ๆ กััน แต่่เมื่่อ� โปรเหมีียว
เก็็บพาร์พั์ ทลูู
ั กลงหลุุมได้้นิ่่ม� นวล ทุุกคนบอกกัับตัวั เองว่่าโปรเหมีียว
น่่าจะชนะ
เมื่่�อต้้องออกมา Play Off เหตุุการณ์์กลัับตาละปััด โปรเหมีียว
ต้้องไปพััทลููกจากตำำ�แหน่่งเดิิมของ Emma แต่่ยากกว่่า เพราะต้้องพััท
ผ่่าน Flint เข้้าหาหลุุม ลููกไปหยุุดห่่างหลุุมประมาณ 10 ฟุุต โชคดีีที่่�
Emma เสีียโบกี้้� ถ้้าโปรเหมีียวพััทเก็็บพาร์์ไม่่ได้้ต้้องไป Play Off
ต่่ออีีกหนึ่่�งหลุุม
ปรากฏว่่าพััตเตอร์์ของโปรเหมีียวติิดเรดาร์์ Stroke ลููกได้้เนีียน
วิ่่�งเรีียบลงกลางหลุุมคว้้าแชมป์์ LPGA แรกในชีีวิิตไปได้้พร้้อม
เงิินรางวััล 245,000 เหรีียญ
ลููกกลิ้้�งลงหลุุมแล้้วผู้้�ชมทั้้�งโลกเห็็นโปรเหมีียวยกพััตเตอร์์ขึ้้�นมา
บรรจงจููบอย่่างทะนุุทนอม ดั่่�งจุุมพิิตชายหนุ่่�มคนรัักเลยครัับ
ที่่�นำำ�เรื่่�องนี้้�มาเขีียนให้้มิิตรรัักนัักกอล์์ฟได้้อ่่าน ก็็เพื่่�อต้้องการ
กระตุ้้�นให้้นักั กอล์์ฟอย่่างเราเรา ท่่านท่่าน ได้้ตระหนัักถึึงการยืืนซ้้อม
พััททุุกครั้้�งที่่�นึึกถึึงกอล์์ฟก็็ควรจะหยิิบพััตเตอร์์มาจรดลููกซ้้อมพััท
เครื่อ�่ งไม้้เครื่อ�่ งมืือ อุุปกรณ์์ช่ว่ ยฝึึกการพััทในปััจจุุบันั มีีหลากหลาย
ทั้้�งพรมซ้้อมที่่�เหมืือนสนามหญ้้าจริิง ๆ จะเอาความเร็็วขนาดไหน
มีีให้้เลืือก
ไม้้บรรทััดวิเิ ศษที่่ถูู� กออกแบบมาให้้ซ้อ้ ม Stroke ควบคุุมการเล็็ง
ให้้แม่่นยำำ�รวมทั้้�งจััดท่่า Address ให้้ระดัับสายตาอยู่่�ในตำำ�แหน่่ง
ถููกต้้องก่่อนพััท
อุุปกรณ์์เหล่่านี้้ซื้้� อ� หาได้้ตามที่่โ� ฆษณาผ่่านจอช่่อง Golf Channel
อย่่าไปประหยััดในเรื่่�องการลงทุุนซ้้อมพััทเลยครัับ ลองไปหามา
ฝึึกซ้้อมดููแล้้วจะพิิสููจน์์ให้้เห็็นเลยว่่า
Drive For Show
Putt For Doe
นั้้น� เป็็นเรื่อ�่ งจริิง ทุุนรอนที่่ล� งไปเมื่่อ� ต้้องออกไปวาดวงสวิิง พัักเดีียว
คืืนทุุนได้้ครัับ จากนั้้�นก็็คืือ กำำ�ไร
ไม่่ลองไม่่รู้้�...!?
ซ้้อมพััทแล้้วต้้องไปหาสนามเล่่นหมดโควิิดเมื่่อ� ไหร่่ รััฐบาลยกเลิิก
ควบคุุมสนามกอล์์ฟ สนามกีีฬา รีีบชวนพรรคพวกเพื่่�อนฝููงไปเลย
ครัับ สนามที่่จ� ะแนะนำำ�คราวนี้้�อยู่่ไ� ม่่ใกล้้มาไกล สนนราคาเป็็นกัันเอง
สภาพสนามสวยงาม ร่่มรื่่�น เขีียวชอุ่่�ม อยู่่�แค่่นครนายก
Royal Hill Golf &Country Club คอยอยู่่�ครัับ
ที่่�หลัับที่่�นอนก็็พร้้อม มีี Promotion ให้้เลืือกหลายแบบ
ไปบอกว่่าผมแนะนำำ�มาให้้เล่่นอาจจะได้้ราคาพิิเศษสุุดครัับ
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ตััวอย่่างนิิเวศวิิทยายั่่�งยืืน

: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

1. Model นิิเวศวิิทยายั่่�งยืืน zero waste (1Z)

โมเดลนิิเวศวิิทยายั่่�งยืืนสมบููรณ์์

คืือ การเอาทุุกส่่วนมาใช้้หมดไม่่เหลืือของเสีีย โดยต้้องเริ่่�มตั้้�งแต่่การผลิิต เช่่น
ประเมิินความต้้องการทั้้�งด้้านอาหาร น้ำำ�� และพลัังงาน และออกแบบความยั่่�งยืืน
ในการผลิิตโดยเน้้นที่่�การบููรณาการ เช่่น ทำำ�สวนผัักหลัังบ้้าน สวนผัักชุุมชน ใช้้
โซล่่าเซลล์์ กัังหัันลม และการไม่่ปล่อ่ ยน้ำำ��ทิ้้�งอย่่างสููญเปล่่า (zero liquid discharge
every drop counts) น้ำำ��เสีียส่่งเข้้าระบบบำำ�บััด น้ำำ��ดีีกัักเก็็บไว้้ใช้้ไม่่ว่า่ จะเป็็นน้ำำ��ฝน
น้ำำ��บาดาล น้ำำ��จากแม่่น้ำำ�� ลำำ�คลอง โดยการทำำ�ฝาย แก้้มลิิง หรืือแม้้กระทั่่�งปล่่อยให้้
ไหลลงพื้้�นดิินเข้้าสู่ร่� ะบบน้ำำ��บาดาลเพื่่อ� นำำ�กลัับมาใช้้ในอนาคต ดัังนั้้�นในกรณีีนี้้�ต้อ้ ง
ออกแบบชุุมชนให้้น้ำำ��สามารถซึึมลงสู่่�ผิิวดิินได้้

2. Model นิิเวศวิิทยายั่่�งยืืนแท้้ zero waste of zero waste (2Z)

ULTIMATE

การนำำ�ผลผลิิต หรืือของเสีียจากกิิจกรรมหนึ่่�งไปเป็็นปััจจััยการผลิิตของอีีก
กิิจกรรมหนึ่่�ง ซึ่่�งสามารถทำำ�ได้้ตั้้�งแต่่การนำำ�เศษอาหารมาทำำ�ปุ๋๋�ย การแยกขยะมา
ใช้้ซ้ำำ�� การใช้้กระดาษที่่ใ� ช้้ซ้ำำ��แล้้วมาทำำ� “กระดาษหน้้าที่่� 3” หรืือเป็็นหนัังสืืออัักษร
เบลให้้ผู้้�พิิการทางสายตา และนำำ�น้ำำ��จากเขื่่�อน ฝาย แท็็งค์์น้ำำ��มาผัันเป็็นพลัังงาน
ไฟฟ้้า เป็็นต้้น

นอกจากชุุมชนพึ่่�งตนเอง ในต่่างประเทศจะมีีการนำำ�แนวคิิดการ
จััดการขยะไปใช้้อย่่างเป็็นรููปธรรมดัังที่่ย� กตััวอย่่างข้้างต้้นแล้้ว ในไทย
ก็็มีีการริิเริ่่�มสร้้างระบบนิิเวศยั่่�งยืืนทั้้�งในระดัับครอบครััว ชุุมชน
องค์์กร หลายแห่่ง เช่่น บ้้านต้้นคิิดทิิพย์์ธรรมของ อ.ต้้น เดชรััตน์์
สุุขกำำ�เนิิด Res Q Farm ของคุุณโบ้้ วีีระ ศรแสดง หรืือชุุมชนพัันพรรณ
ของคุุณโจน จัันได เป็็นต้้น
แม้้ ปััจจุุ บัันปัั ญหาเรื่่� องการจัั ดการขยะจะวุ่่� นวายจนลุุ กลาม
กลายเป็็นประเด็็นขััดแย้้งระหว่่างประเทศ แต่่ยังั มีีประเทศที่่สา
� มารถ
จััดการกัับปััญหาขยะได้้ดีีเช่่นกััน ฉะนั้้�นการสร้้างระบบนิิเวศให้้ยั่่ง� ยืืน
สมบููรณ์์อย่่างที่่�ผมนำำ�เสนอไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�เป็็นไปไม่่ได้้ แต่่เป็็นความ
ท้้าทายของสัังคมไทยทุุกระดัับที่่�ต้้องให้้เวลา ความพยายาม และ
ลงทุุนด้้วยเม็็ดเงิิน โดยตระหนัักว่่าแท้้จริิงแล้้วสัังคม 3Z เป็็นเรื่่�อง
ของการสร้้างบริิบทที่่�ห้้อมล้้อมด้้วยความร่่วมมืือระหว่่าง ผู้้�บริิโภค
แต่่ละคน (individual consumer side solution) มากกว่่าจะ
หวัังให้้ผู้้�อื่่�นเป็็นฝ่่ายกำำ�หนดอนาคตที่่�เราเองเป็็นฝ่่ายอยากเห็็นครัับ

3. Model นิิเวศวิิทยายั่่�งยืืนสมบููรณ์์
zero waste of zero waste of zero waste (3Z)

WASTE
ข้้อมููลจากกรมควบคุุมมลพิิษชี้้�ว่่าปััจจุุบัันประเทศไทยมีีขยะมููลฝอย 27.35 ล้้านตัันต่่อปีี
ถููกคััดแยก ณ ต้้นทาง และนำำ�กลัับไปใช้้ประโยชน์์เพีียง 11.93 ล้้านตััน
ซึ่่�งผมมองว่่าหากเราต้้องการสร้้างชาติิ ให้้คนไทยมีีความเป็็นอยู่่�ดีีขึ้้�นอย่่างแท้้จริิง
ระบบการจััดการขยะเป็็นประเด็็นที่่�มองข้้ามไม่่ได้้

เหตุุที่่�ผมกล่่าวเช่่นนี้้� เพราะนอกจากจะพบว่่าใน
ประเทศชั้้� น นำำ� ทั่่� ว โลกล้้ ว นแต่่ มีี การวางระบบการ
จััดการขยะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพแล้้ว และประเทศ
พััฒนาแล้้วในปััจจุุบัันก็็มีีระบบการจััดการขยะที่่�มีี
ประสิิทธิภิ าพเช่่นเดีียวกััน โดยปััจจุุบันั แนวทางจััดการ
ขยะที่่� มีีป ระสิิ ทธิิ ภ าพที่่� สุุ ดคืื อ การจัั ด การขยะ
แบบองค์์รวมโดยมุ่่�งไปสู่่�ความยั่่�งยืืน เน้้นไปที่่�การ
เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม การผลิิต และการบริิโภค
ให้้สามารถนำำ�ทรััพยากรกลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ 100%
ดัั ง นั้้� น แนวคิิ ด ของเสีียเหลืือศููนย์์ หรืือ Zero
Waste จึึงถููกนำำ�มาเป็็นกลไกในการลดปริิมาณขยะให้้
เหลืือน้้อยที่่�สุุดก่่อนถููกนำำ�ไปกำำ�จััดด้้วยเทคโนโลยีีที่่�
เหมาะสม บนหลัักการ3Rs คืือลดการใช้้ (Reduce)
การใช้้ ซ้ำำ�� (Reuse) และการนำำ� กลัั บ มาใช้้ ใ หม่่
(Recycle) หรืือเป็็นกลไกการใช้้ทรัพั ยากรอย่่างคุ้้�มค่่า
เกิิดประโยชน์์ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สุุดนั้้�นเอง
แนวคิิด Zero Waste ถููกนำำ�มาใช้้ครั้้�งแรกใน
ภาคอุุตสาหกรรมซึ่่ง� เป็็นระบบปิิด (close loop system)

แต่่เมื่่อ� นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในระบบเปิิดในระดัับประเทศ
แต่่ละชาติิก็็ได้้มีีการปรัับกลยุุทธ์์ให้้เหมาะกัับบริิบท
ประเทศของตน โดยในประเทศไทยได้้ใช้้แนวทางการ
จััดการขยะให้้เหลืือศููนย์์ผ่า่ นนโยบายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
และรณรงค์์ สร้้ า งความตระหนัั ก ให้้ ป ระชาชนลด
การผลิิตขยะด้้วยกิิจกรรมคััดแยกขยะ ธนาคารขยะ
รีีไซเคิิล ปุ๋๋�ยหมััก และก๊๊าซชีีวภาพจากเศษอาหาร
ซึ่่�งหากต้้องการไปถึึงวิิสััยทััศน์์คืือ การทำำ�ให้้คนไทย
มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างแท้้จริิง ผมมองว่่าถึึงเวลา
ที่่�ไทยจะมีีหลัักปฏิิบััติิในการลดขยะที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพ
ยิ่่� งขึ้้� น ผมจึึ งเสนอแนวคิิ ดระบบนิิ เวศวิิ ทยายั่่� งยืืน
สมบููรณ์์” (Ultimate Zero Waste) เพื่่�อเป็็นหลััก
ปฏิิบััติิในสร้้างสัังคม Zero Waste ตั้้�งแต่่ระดัับชุุมชน
ไปจนถึึงระดัับประเทศให้้เป็็นรููปธรรมยิ่่�งขึ้้�น
โมเดลนิิ เวศวิิ ทยายั่่� งยืืนสมบููรณ์์ ” (Ultimate
Zero Waste) นอกจากจะเป็็นหลัักปฏิิบััติิในการ
ลดขยะ โดยใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรให้้คุ้้�มค่่าสููงสุุด
แล้้ว ยัังเป็็นหลัักปฏิิบััติิในการสร้้างชุุมชนยั่่�งยืืนด้้วย
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Reuse, Recycling, Up-cycling นำำ�ของเสีียกลัับมาใช้้ใหม่่อีีกรอบ ซึ่่�งต้้อง
อาศััยการวาง food system, water system และ fuel system เช่่น เอาขี้้�เถ้้า
ไปปรัับสภาพดิิน นำำ�ขยะที่่�ไม่่สามารถย่่อยสลายได้้อีีกไปทำำ� Eco bricks การกััก
เก็็บพลัังงานจากโซล่่าเซลล์์ หรืือกัังหัันไว้้ในแบตเตอรี่่�ไว้้ใช้้ยามขาดแคลน รวมถึึง
การทำำ�เงิินสกุุลท้้องถิ่่น� ไว้้ใช้้แลกเปลี่่ย� นสิินค้้าและบริิการภายในท้้องถิ่่น� ซึ่่ง� สามารถ
ช่่วยแลกสิ่่�งที่่�เหมืือนเป็็นขยะในมืือผู้้�อื่่�น มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด เป็็นต้้น

ตนเอง (Self – Sustained Community: SSC)
ที่่�ผมผลัักดัันมากกว่่า 20 ปีี เพื่่�อให้้ชุุมชนสามารถ
พึ่่�งพาตััวเองในปััจจััยจำำ�เป็็น คืือ อาหาร น้ำำ�� และ
พลัังงานได้้ในยามวิิกฤต ซึ่่ง� มีีแนวโน้้มเกิิดถี่ขึ้้่� น� ทั้้�งจาก
Global Warming, Pandemic New Normal หรืือ
แม้้กระทั่่�ง Economic crisis จึึงไม่่แปลกที่่�ปััจจุุบััน
เราจะพบการสร้้ า งชุุ ม ชนพึ่่� ง ตนเองทั่่� ว โลกในชื่่� อ
และแนวทางต่่าง ๆ กััน เช่่น Ecovillage, Off-grid
community, Sustainable community
การสร้้างระบบนิิเวศวิิทยายั่่�งยืืนสมบููรณ์์ เริ่่�มต้้น
จากการออกแบบ Ecosystem เชื่่�อมวงจรกิิจกรรม
ต่่าง ๆ เป็็น close loop system เพื่่�อควบคุุมระบบ
นิิเวศอย่่างสมบููรณ์์ ตั้้ง� แต่่การผลิิต ไปจนถึึงการบริิโภค
ที่่� ต้้ อ งคำำ� นึึ ง ถึึ ง ประสิิ ทธิิ ภ าพจนสามารถนำำ� ขยะ
วนกลัับไปใช้้ซ้ำำ��ในกระบวนการผลิิตได้้ ซึ่่�งเป็็นการ
เลีียนแบบระบบนิิเวศวิิทยาโลก โดยแบ่่งแนวปฏิิบััติิ
ออกเป็็น 3 ระดัับ
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ตััวอย่่างการปรัับใช้้แนวคิิด zero liquid discharge every drop counts
ในสวนสาธารณะ (อุุทยาน 100 ปีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย)

ตััวอย่่างการทำำ�
Eco Bricks

ตััวอย่่างระบบการจััดการน้ำำ��ยั่่�งยืืนในที่่�พัักอาศััย
Residential Grey Water System
WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH
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ตาลีีบันั สามารถเข้้ามาปกครองประเทศอััฟกานิิสถานแทนที่่�รััฐบาลกลางได้้
อีีกครั้้ง� ด้้วยการรบในพื้้�นที่่�ถนััดของตััวเองมาหลายสิิบปีี ใช้้วิิธีกี ารสารพััดเพื่่อ�
เรีียกร้้องความสนใจและข่่มขวััญ ด้้วยกลยุุทธ์์แบบกองโจร ตั้้�งแต่่การจัับตััว
เรีียกค่่าไถ่่ อุ้้ม� ฆ่่า ระเบิิดฆ่่าตััวตาย ฯลฯ ในท้้ายที่่�สุดุ แล้้วอเมริิกาเห็็นว่่าการตั้้ง� ฐานทััพ
ต่่อไปเรื่่�อย ๆ ได้้ไม่่คุ้้�มเสีีย จึึงถอนตััวออกจากสงครามในที่่�สุุด
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แต่่มัันไม่่ได้้จบแค่่นั้้�นเพราะการปกครองของตาลีีบัันที่่�ใช้้เรื่่�องของศาสนาแบบเข้้มงวด
อาทิิอาจไม่่ให้้ผู้้�หญิิงออกไปทำำ�งาน ออกจากบ้้านคนเดีียวไม่่ได้้ หรืือแม้้แต่่เรื่่�องของฟัังเพลง
การควบคุุมสื่่อ� การละเมิิดสิทธิ
ิ ิ จำำ�กััดอิสิ รภาพ รวมถึึงความปลอดภััย ประชาชนจึึงพยายามหนีี
ออกจากประเทศตามที่่�เราเห็็นในสื่่�อมากมาย
ก่่ อ นอื่่� น เรามารู้้�จัั ก ตาลีีบัั น กัั น ก่่ อ น ดั้้� งเดิิ ม อัั ฟ กานิิ สถา นปกครองด้้ วยระบบกษัั ต ริิ ย์์
แต่่เมื่่�อโลกแบ่่งเป็็น 2 ฝ่่ายคืือค่่ายเสรีีที่่�นำำ�โดยอเมริิกาและระบบคอมมิิวนิิสที่่�นำำ�โดยสหภาพ
โซเวีียต ในเวลานั้้�นอััฟกานิิสถานมีีความวุ่่�นวายทางการเมืืองหลัังจากได้้โค่่นล้้มระบอบ
กษััตริิย์์ลง สหภาพโซเวีียตจึึงเข้้ามาช่่วยจััดการภายในประเทศอััฟกานิิสถาน
แต่่มีีหลายกลุ่่�มไม่่พอใจโดยเฉพาะกลุ่่�มมุุจาฮีีดีีนจึึงมีีการสู้้�รบกััน ต่่อมาสหภาพโซเวีียต
เองอ่่อนแอลงจึึงถอนกองกำำ�ลัังออกจากอััฟกานิิสถาน ทำำ�ให้้คนหลายกลุ่่�มจัับอาวุุธเพื่่�อ
แย่่งชิิงอำำ�นาจกัันเอง ในช่่วง 1994 ก็็เกิิดกลุ่่�มตาลีีบัันขึ้้�นมา โดยมีีแนวคิิดใช้้ศาสนาอิิสลาม
เข้้ามาปกครอง ไม่่นานนัักพวกเขาก็็ยึึดประเทศสำำ�เร็็จ
ในปีี 2001 ประเทศสหรััฐอเมริิกาเกิิดเหตุุการณ์์ 911 ถููกโจมตีีโดยกลุ่่�มก่่อการร้้าย
ซึ่่�งประเทศอััฟกานิิสถานเป็็นประเทศที่่�ให้้พัักพิิงแก่่ผู้้�ก่่อการร้้าย อเมริิกาจึึงส่่งทหารเข้้าล้้ม
รััฐบาลตาลีีบัันและยึึดเมืืองเอาไว้้ถึึงกว่่า 20 ปีี ซึ่่�งในช่่วงเวลานี้้�เองมีีการโจมตีีปะทะกัันมา
โดยตลอด มีีผู้้�เสีียชีีวิิตกว่่า 1 แสนคน ในท้้ายที่่�สุุดสหรััฐไม่่อยากรัับผิิดชอบอััฟกานิิสถาน
อีีกต่่อไปจึึงถอนทหารออกมาในที่่สุ� ุด
ชััยชนะของตาลีีบัันทำำ�ไมอาเซีียนถึึงต้้องเตรีียมรัับมืือ ข้้อแรกคืือในกลุ่่�มประเทศอาเซีียน
ล้้วนแล้้วแต่่มีีคนที่่�นัับถืือศาสนาอิิสลาม และในคนกลุ่่�มนี้้�เองมีีอิิสลามหััวรุุนแรงรวมอยู่่�ด้้วย
มีีคนอย่่างแยกดิินแดน หรืืออยากปกครองตััวเองอยู่่� เช่่นทางตอนใต้้ของฟิิลิิปปิินส์์ บนเกาะ
มิินดาเนา จัังหวััดอาเจะฮ์์ ประเทศอิินโด โรฮิินยา ในรััฐยะไข่่ ของพม่่า หรืือแม้้แต่่กลุ่่�ม
BRN 3 จัังหวััดภาคใต้้ของประเทศไทย
กลุ่่�มคนจากอาเซีียนบางส่่วนมีีความหลงใหลในแนวคิิดสุุดโต่่ง บางส่่วนถึึงขนาดเข้้าไป
ฝึึกกองกำำ�ลัังกัับกลุ่่�มต่่าง ๆ ในตะวัันออกกลาง เพื่่อ� กลัับมาทำำ�สงครามตามความเชื่่อ� โดยเฉพาะ
อิินโดนีีเซีียสามารถจัับกุุมผู้้�ก่่อการร้้ายหลายคน ที่่�เข้้ามาฝึึกวิิชาในอััฟกานิิสถาน ถึึงแม้้ว่่า
กลุ่่�มตาลีีบัันจะประกาศออกมาแล้้วว่่าไม่่เป็็นฐานให้้กลุ่่�มก่่อความไม่่สงบ แต่่ใครจะเชื่่�อได้้บ้้าง
ว่่าสิ่่�งที่่�เขาพููดนั้้�นเป็็นความจริิง
เพราะสิ่่�งที่่�เราเห็็นอยู่่�ทุุกวัันนี้้�ยัังมีีการสนัับสนุุนความไม่่สงบแบบกองโจร มีีการสนัับสนุุน
อาวุุธและเงิินทุุนมาโดยตลอด ให้้มาทำำ�ร้้ายประชาชนคนธรรมดา ก่่อความไม่่สงบในพื้้�นที่่�
รััฐบาลของแต่่ละประเทศในอาเซีียนจึึงไม่่ควรประมาท เพราะพวกเขาเห็็นตััวอย่่างอย่่างชััยชนะ
ของตาลีีบัันมาแล้้วว่่า นัักรบรองเท้้าแตะก็็สามารถชนะผู้้�ที่่�มีีเงิินและอาวุุธที่่�ทัันสมััยได้้นั่่�นเอง
กลุ่่�มก่่อความไม่่สงบอาจดููเงีียบลงไปบ้้างไม่่ใช่่เพราะอุุดมการณ์์ที่่�ลดลง แต่่เนื่่�องจาก
สถานการณ์์โควิิด-19 นี่่�เองทำำ�ให้้การใช้้ชีีวิิตไม่่ปกติิ มีีการปิิดแนวชายแดนของแต่่ละประเทศ
หรืือการบิินไปต่่างประเทศก็็มีีขั้้�นตอนและการตรวจสอบมากมาย หากเรื่่�องของโควิิด-19
เงีียบลง ไม่่แน่่เราอาจได้้ยินิ เสีียงระเบิิดที่่ดั� งั ขึ้้น� ตรงไหนสัักที่่ข� องประเทศในอาเซีียนก็็เป็็นได้้
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สััมผััสประวััติิศาสตร์์ภาพะนอกอาเซีียน

: ชุติมา เสวิกุล

ในแล

บรููไนกัับความทรงจำำ�ที่่�ผัันผ่่าน
จนถึึงขณะนี้้�เข็็มนาฬิิกาของโลกยัังคงเดิินไปข้้างหน้้าไปอย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง และไม่่รู้้�ร้้อนรู้้�หนาว
ต่่อกระแสความรุุนแรงของโควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศต่่าง ๆ บนโลกใบนี้้�ที่่�ยัังมีีตััวเลข
อยู่่�ที่่� 193 ประเทศ มากบ้้างน้้อยบ้้างแตกต่่างกัันไป จนทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�สึึกไม่่อยากรัับรู้้�
อะไรแล้้ว เมื่่�อเรามองย้้อนกลัับไปยัังภาพที่่�ถ่่ายเอาไว้้ เราก็็จะมีีประวััติิศาสตร์์ของภาพนั้้�น ๆ
มาเล่่าสู่่�กัันฟัังอยู่่�เสมอ

ส่่วนประเทศสมาชิิกประชาคมอาเซีียนของเราที่่ต� อนนี้้�ก็ยั็ งั คงมีีกัันอยู่่แ� ค่่ 10 ประเทศ เหมืือนเดิิม ประเทศ
ที่่�ดููจะควบคุุมโควิิด-19 ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด และสามารถยืืนหยััดทำำ�สถิิติิปลอดคนติิดเชื้้�อ
โควิิด-19 ได้้ยาวนานมาตั้้�งแต่่พฤษภาคมปีี 63 จน ผ่่านพ้้นพฤษภาคม 64 ถืือว่่าครบปีีที่โ่� ควิิดไม่่สามารถย่่างกราย
เข้้าไปทำำ�อัันตรายผู้้�คนในประเทศของตััวได้้ แต่่แล้้วเมื่่อ� ช่่วงกลางเดืือนสิิงหาคมที่่ผ่� า่ นมา เริ่่ม� มีีคนติิดโควิิด-19
แล้้ว ประเทศนี้้�ก็็คืือ บรููไน ดารุุสซาลาม นั่่�นเอง
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แม้้จะเป็็นประเทศเล็็กที่่มีีพื้้
� น� ที่่เ� พีียง 5,770 ตรม.
กัับประชากรสี่่�แสนกว่่าคน แต่่บรููไนก็็ร่ำำ��รวย ด้้วย
ทรััพยากรทางธรรมชาติิที่่�โด่่งดัังคืือ น้ำำ��มัันและก๊๊าซ
ธรรมชาติิ ดัังนั้้�น คนทางนี้้�จึึงอยู่่�กัันอย่่างมีีความสุุข
ไม่่ต้้องเดืือดเนื้้�อร้้อนใจ เพราะได้้รัับการดููแลอย่่าง
ทั่่�วถึึง ที่่�สำำ�คััญคืือด้้านการศึึกษา คนรุ่่�นใหม่่มีีความ
ก้้าวหน้้ามั่่น� คงและมีีงานการที่่ดีีทำ
� ำ� โดยเฉพาะแวดวง
การทููต
ในช่่วง 3-4 เดืือนที่่ไ� ด้้กลัับไปอยู่่ที่� อั่� งั การ่่าอีีกครั้้ง�
หนึ่่� ง นั้้� น นัั ก การทููตของกลุ่่�มประเทศอาเซีียนมีี
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อกัันมาก ซึ่่�งนัักการทููตของบรููไน
เป็็นหนึ่่�งในนั้้�นด้้วย เวลามีีงานการต่่าง ๆ ของกลุ่่�ม
ประชาคมอาเซีียน ไม่่ว่่าจะเป็็นที่่�ไหนก็็จะได้้เห็็นถึึง
ความร่่วมมืือ ช่่วยเหลืือซึ่่ง� กัันและกััน และในยามว่่าง
จากภารกิิจของงาน ก็็จะรวมตััวช่่วยกัันจััดกิิจกรรม
จัั ดกีีฬา เสริิมความสามััคคีีระหว่่ างคณะทููตและ
ครอบครััวด้้วยกััน สิ่่�งต่่าง ๆ เหล่่านี้้�เป็็นภาพที่่�เรา
ผู้้�เคยผ่่านมาก่่อนรู้้�สึึกอบอุ่่�นและชื่่�นใจไปด้้วย
ในตอนที่่� เราได้้ ไ ปเยืือนบรููไนเพื่่� อ เก็็ บข้้ อ มููล
และศึึกษาชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของผู้้�คน นอกจากจะได้้
ชมความเป็็นอยู่่�ของผู้้�คนในเมืืองหลวง คืือที่่�เมืือง
บัันดาร์์เสรีีเบกาวััน แล้้วท่่านทููตพิิทัักษ์์ พรหมบุุปผา
ซึ่่�งเป็็นทููตอยู่่�ตอนนั้้�นยัังได้้จััดให้้เราได้้ออกไปชม

นอกเมืือง โดยเฉพาะแหล่่งน้ำำ��มัันที่่�เมืือง Seria ด้้วย
ทั้้�งนี้้�เพราะประวััติิความเป็็นมาของบรููไน ก็็มีีเรื่่�อง
ราวน่่าสนใจให้้ศึึกษาเรีียนรู้้�หลายด้้านที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
กัับประเทศทางแถบยุุโรปในยุุคล่่าอาณานิิคม
บรููไน ดารุุสซาลามเอง ก็็ต้้องตกอยู่่�ภายใต้้การ
อารัักขาของอัังกฤษเป็็นเวลาถึึง 95 ปีี ก่่อนจะได้้รับั
เอกราชในวัันที่่� 1 มกราคม ปีี 1984 และเปลี่่�ยนชื่่�อ
เมืืองหลวงจาก บรููไน ซิิตี้้� เป็็นบัันดาร์์เสรีีเบกาวััน
พื้้�นที่่�ของบรููไนส่่วนใหญ่่อยู่่�บนเกาะบอร์์เนีียว และ
บางส่่วนของเกาะซููลูู ซึ่่�งพื้้�นที่่�เหล่่านี้้� เป็็นแหล่่ง
ปลููกเครื่่อ� งเทศที่่ค� นยุุโรปติิดใจ จนต้้องหาเหตุุเข้้ามา
รุุกราน และตัักตวงผลประโยชน์์จากสมุุนไพรเหล่่านี้้�
เช่่น กระวาน กานพลูู การบููร พริิกไทย นอกจาก
เครื่่อ� งเทศจริิง ๆ แล้้ว ทองคำำ� และทองดำำ� ล้้วนเป็็นที่่�
หมายปองของพวกสเปน และ ฮอลัันดา ดัังนั้้�นเพื่่�อ
ความปลอดภััยของประเทศชาติิ บรููไนจึึงขอเข้้าอยู่่�
ในอารัักขาของอัังกฤษ และได้้มีีการลงนามในสนธิิ
สััญญายิินยอมอยู่่เ� ป็็นรััฐในอารัักขาของอัังกฤษอย่่าง
เป็็นเรื่่�องเป็็นราวในปีี 1906 เป็็นต้้นมา
ทางด้้ า นน้ำำ�� มัั น ก็็ ไ ม่่ ใ ช่่ เ รื่่� อ งที่่� จ ะทำำ� กัั น ได้้
ง่่าย ๆ เมื่่อ� ทำำ�การสำำ�รวจและพบว่่ามีีแหล่่งน้ำำ��มััน และ
ก๊๊าซธรรมชาติิ จริิง ๆ การสำำ�รวจเริ่่ม� มาตั้้�งแต่่ปีี 1899
แล้้วแต่่กว่่าจะชััดเจนก็็ในปีี 1929 โดยมีีการขุุดบ่่อ
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น้ำำ��มัันบ่่อแรก ที่่� Kampong Ayer ซึ่่�งอยู่่�ใกล้้หมู่่�บ้้าน
น้ำำ��ที่่�มีีชื่่�อเสีียงนั่่�นเอง
การค้้นพบทรััพยากรธรรมชาติิครั้้�งนี้้�ทำำ�ให้้บรููไน
พลิิกฟื้้�นขึ้้�นมาเป็็นประเทศที่่�มั่่�งคั่่�งร่ำำ��รวย ทัันตา
เห็็นว่่ากัันว่่า ในการสำำ�รวจนี้้�มีีบริิษััทต่่างชาติิที่่�เข้้า
มาร่่วมสำำ�รวจด้้วยถึึง 6 บริิษัทั แต่่บริษัิ ทั ที่่ดำ� ำ�เนิินการ
แข่่งขัันและมีีบทบาทอย่่างมาก คืือบริิษัทั เชลล์์ ในขณะ
ที่่�บริิษััทอื่่�น ๆ บางบริิษััท เมื่่�อเห็็นปริิมาณน้ำำ��มัันที่่�
สำำ�รวจพบบางแห่่งมีีจำำ�นวนไม่่มาก ไม่่คุ้้�มกัับการลงทุุน
ก็็ขอถอนตััวออกไป บางบริิษัทก็
ั หั็ นั มาร่่วมมืือกัับเชลล์์
สำำ�รวจต่่อ เรื่่�องน้ำำ��มัันจึึงเป็็นอีีกเรื่่�องราวหนึ่่�งที่่�เป็็น
ประวััติิศาสตร์์คู่�กั่ ันมากัับบรููไน ดารุุสซาลาม
ในครั้้�งนั้้�น เราได้้ออกไปเยืือนแหล่่งขุุดน้ำำ��มัันที่่�
Sera ซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�งของบริิษััท Shell ด้้วย นอกจาก
นั้้�นยัังมีีสถานที่่�ที่่�สร้้างเป็็นอนุุสรณ์์ว่่าในช่่วงปีี 1991
ยอดการผลิิตน้ำำ�� มัันได้้พุ่่�งสููงขึ้้น� ไปแตะที่่� 1,000,000,000
บาร์์เรล ดัังนั้้�นในเดืือนกรกฎาคม 1991 จึึงได้้มีีการ
สร้้าง The Billionth Barrel Monument ให้้ผู้้�คนที่่�
ไปเยืือนได้้เดิินดููประวััติิความเป็็นมาที่่�น่่าทึ่่�งเหล่่านี้้�
ค่่ะ...ฉบัับนี้้เ� ลยขอนำำ�ประวััติศาส
ิ ตร์์จากภาพเมื่่อ�
ครั้้�งที่่�เราเดิินทางไปเยืือนบรููไนและแหล่่งผลิิตน้ำำ��มััน
มาฝากกัันค่่ะ

