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ปััจจุุบันั ต้้องยอมรัับความจริิงว่่า ประเทศไทย
ต้้ อ งประสบกัั บ ปัั ญ หามากมาย อาทิิ เรื่่� อ ง
ของเศรษฐกิิจ สัังคม การเมืือง ศาสนาฯลฯ
ทุุกครั้้ง� ที่่เ� ปิิดดููข่า่ ว ส่่วนหนึ่่ง� จะพบเรื่อ�่ งในแง่่ลบ
มากกว่่าข่่าวดีีที่่จ� รรโลงใจ นี่่จึึ� งเป็็นอีีกเหตุุผลหนึ่่ง�
ที่่ค� นรุ่่�นใหม่่บางคนอยากย้้ายตััวเอง ออกไปหา
โอกาสในต่่างประเทศ เพราะคิิดว่่ามองไม่่เห็็น
แสงสว่่างที่่�ทำำ�ให้้ชีีวิิตดีีขึ้้�น ทั้้�ง ๆ ที่่�ยัังมีีสิ่่�งดีี ๆ
อีีกมากมายที่่กลั
� บั มองไม่่เห็็นและถููกนำำ�เสนอ
ถ้้าไม่่อคติิจนเกิินไป ทุุกประเทศก็็มีีปััญหา
เหมืือนกัันหมด จะมากหรืือน้้อยก็็แล้้วแต่่
สถานการณ์์ของประเทศนั้้�น ประเทศไทย
เป็็นประเทศที่่�มอบความสำำ�เร็็จสำำ�หรัับคนที่่�
มองเห็็นโอกาสและขยัันอยู่่�เสมอ ซึ่่�งเห็็นได้้
จากในอดีีตมีีคนจีีนโพ้้นทะเลสามารถสร้้างตััว

เป็็นเศรษฐีีจำำ�นวนมาก หรืือแม้้กระทั่่�งตอนนี้้�
ก็็ยัังสามารถประกอบกิิจการได้้โดยง่่ายกว่่า
บางประเทศที่่� เจริิ ญ แล้้ ว มีีชาวต่่ า งชาติิ
เข้้ามาลงทุุนในประเทศ มีียอดการส่่งออก
สิินค้้าในเกณฑ์์ดีี แม้้กระทั่่�งโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ที่่�กำำ�ลัังพััฒนาอยู่่�ทุุกปีี อาจไม่่ดีีที่่�สุุดก็็ไม่่ได้้
แย่่จนเกิินไป
โดยสิ่่�งที่่�เรามีีดีีไม่่แพ้้ต่่างประเทศ ก็็คืือ
ความเป็็นไทยนั่่น� เอง แม้้จะมีีการถกเถีียงกัันว่่า
ไทยแท้้จริิงแล้้วคืืออะไรแน่่ แต่่สรุุปโดยรวม
มัันคืือสิ่่�งที่่�บรรพบุุรุุษได้้สร้้างมรดกรากเหง้้า
ทางวััฒนธรรม ขนบธรรมเนีียมประเพณีี วิิถีีชีีวิติ
สืืบสานกัันมารุ่่�นต่่อรุ่่�น ซึ่่ง� มีีมากมายหลายแขนง
เรีียกว่่าเรีียนรู้้�แทบไม่่จบ ในขณะที่่บ� างชนชาติิ
อาจไม่่ได้้มีีมรดกทางวััฒนธรรมของตััวเอง
ชโลทร ศิวารัตน์
บรรณาธิการบริหาร

จำำ�ต้้องไปหยิิบยืืมบ้้านใกล้้เรืือนเคีียงมาปรัับใช้้
เมื่่อ� ต้้นปีีที่ผ่่� า่ นมา นิิตยสาร CEOWORLD
ซึ่่�งเป็็นนิิตยสารด้้านธุุรกิิจระดัับโลก ได้้จััดให้้
ประเทศไทยเป็็นประเทศยอดเยี่่ย� มของโลกที่่�
มีีอิิทธิิพลด้้านมรดกทางวััฒนธรรมอัันดัับที่่�
5 โดยอัันดัับ 1 ได้้แก่่ ประเทศอิิตาลีี กรีีซ
สเปน และอิินเดีีย ตรงนี้้�เองแสดงให้้เห็็นว่่า
ความเป็็นไทยในสายตาคนต่่างชาติินั้้�นมีี
ความสำำ�คััญมาก เราจึึงควรหัันมาใส่่ใจใน
คุุณค่่าที่่บรร
� พบุุรุุษเรามอบไว้้
ในฐานะที่่� เ กิิ ด มาเป็็ น คนไทย เติิ บ โต
บนผืืนแผ่่นดิินไทย จงภููมิิใจในความเป็็นไทย
ดีีกว่่าจะมาดููถูกู เหยีียบย่ำำ��กัันเองเถิิดทุุกท่า่ น

BMW 320LI LUXURY 2022

บีีเอ็็มดัับเบิิลยูู ประเทศไทย เสริิมทััพ
รถยนต์์สปอร์์ตซีีดานตระกููล ซีีรีีส์์ 3 เผยโฉม
บีีเอ็็มดัับเบิิลยูู 320Li Luxury ใหม่่
รุ่่�นฐานล้้อยาว เป็็นอีีกหนึ่่ง� ทางเลืือกมอบ
ประสบการณ์์ที่เ�่ หนืือระดัับอย่่างรอบด้้าน
บีีเอ็็มดัับเบิิลยูู 320Li Luxury ใหม่่
ราคาจำำ�หน่่าย 2,469,000 บาท (พร้้อม
โปรแกรมบำำ�รุุงรัักษา BSI Standard)
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับรถยนต์์
บีีเอ็็มดัับเบิิลยูู 320Li Luxury ใหม่่
ลูู กค้้ า สามารถสอบถามเพิ่่� ม เติิ ม ได้้ ที่่�
ผู้้�จำำ�หน่่ายอย่่างเป็็นทางการของบีีเอ็็ม
ดัับเบิิลยูู หรืือติิดต่่อศููนย์์ BMW Contact
Center ได้้ที่่�เบอร์์ 1397

NISSAN

VOLVO CARS THAILAND

นิิสสััน อััลเมร่่า แนะวิิธีีเตรีียมรถพร้้อมเดิินทาง หลัังจอดนานช่่วง
ล็็อกดาวน์์ จึึงขอแนะนำำ�การดููแลรถ หลัังจอดทิ้้�งไว้้ที่่�บ้้านเป็็นเวลานาน
เพื่่�อเตรีียมตััว เตรีียมรถให้้พร้้อมออกเดิินทาง ปลอดภััยตลอดทริิป
นอกจากการเช็็กสภาพรถเบื้้�องต้้นด้้วยตััวเองแล้้ว อย่่าลืืมนำำ�รถมา
ตรวจเช็็กสภาพรถยนต์์จากผู้้�เชี่่�ยวชาญโดยตรงหรืือการบำำ�รุุงรัักษา
ตามระยะทางเมื่่�อครบกำำ�หนดเวลา สำำ�หรัับลููกค้้านิิสสััน สามารถนำำ�รถ
เข้้าตรวจเช็็กที่ศู�่ นู ย์์บริกิ ารนิิสสััน ทั่่ว� ประเทศ ซึ่่ง� ทางนิิสสัันได้้มีีการผ่่อนผััน
นโยบายการรัับประกัันรถยนต์์ และการบำำ�รุงุ รัักษาตามระยะในช่่วงที่่มีี�
สถานการณ์์โควิิด-19 เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกค้้าที่่�ต้้องลดการเดิินทางและ
การใช้้รถยนต์์อีีกด้้วย เมื่่�อวัันที่่� 27 กัันยายน 2564 ที่่ผ่� ่านมา
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คุุณคริิส เวลส์์ กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท วอลโว่่ คาร์์ (ประเทศไทย)
จำำ�กััดเดิินหน้้าโปรแกรมการพััฒนาบุุคลากรช่่างเทคนิิคระดัับสูงู เต็็มรููปแบบ
“VOLVO Apprentice Program” ผ่่านการทำำ�ข้้อตกลงความร่่วมมืือ
กัับวิิทยาลััยอาชีีวะ 3 แห่่ง ได้้แก่่ วิิทยาลััยเทคโนโลยีีสยาม วิิทยาลััย
เทคโนโลยีีช่่างฝีีมืือปััญจวิิทยา และวิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาเทคนิิควิิทยา
เพื่่�อสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาจนจบหลัักสููตรให้้แก่่นัักศึึกษาอาชีีวะระดัับ
ปวช. และ ปวส. รวม 18 ทุุน รวมถึึงโอกาสการฝึึกงานและการว่่าจ้้าง
เป็็นช่่างเทคนิิคของศููนย์์บริิการรถยนต์์วอลโว่่ในอนาคต เมื่่�อวัันที่่� 24
กัันยายน 2564 ที่่ผ่� ่านมา
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BMW MOTORRAD THAILAND

บีีเอ็็มดัับเบิิลยูู มอเตอร์์ราด ประเทศไทย
เปิิดตััวโปรเจกต์์ BMW R18 Custom จัับมืือ
สำำ�นักั แต่่งรถวิินเทจ ลุุยจุุดประกายให้้วงการ
นัักแต่่งมอเตอร์์ไซค์์สไตล์์คลาสสิิก บีีเอ็็ม
ดัับเบิิลยูู R18 เป็็นมอเตอร์์ไซค์์ครููซเซอร์์
ดีีไซน์์คลาสสิิกที่นำ�่ �ำ เอาดีีเอ็็นเอจากรถต้้นแบบ
อย่่าง บีีเอ็็มดัับเบิิลยูู Concept R5 ซึ่่�งได้้
รัับแรงบัันดาลใจมาจากบีีเอ็็มดัับเบิิลยูู R5
รุ่่�นเดิิมจากเมื่่�อกว่่า 80 ปีีที่่�แล้้ว กลัับมา
ชุุบชีีวิิตใหม่่อีีกครั้้�งได้้อย่่างลงตััว เมื่่�อวัันที่่�
27 กัันยายน 2564 ที่่ผ่� ่านมา

OR BRIC SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2021

TOYO TIRES RACING CAR THAILAND

ศึึกซููเปอร์์ไบค์์สุุดยิ่่�งใหญ่่ของไทย “โออาร์์ บีีอาร์์ไอซีี ซููเปอร์์ไบค์์
แชมเปี้้�ยนชิิพ” เปิิดฉากสนามแรกภายใต้้มาตรการป้้องกััน “โควิิด-19”
อย่่างเข้้มข้้น เกมทุุกรุ่่�นดวลสุุดมัันส์์ “ติ๊๊�งโน๊๊ต” ฐิิติิพงศ์์ วโรกร จาก
คาวาซากิิ ไทยแลนด์์ เรซซิ่่�ง ทีีม คว้้าชััยรุ่่�นใหญ่่ ซููเปอร์์ไบค์์ 1,000 ซีีซีี
เจ้้าของโพลต้้องการทวงความยิ่่ง� ใหญ่่ให้้กับตั
ั วั เองอีีกครั้้ง� หลัังเสีียแชมป์์
ให้้กัับ “แสตมป์์” อภิิวััฒน์์ วงศ์์ธนานนท์์ คู่่�แข่่งคนสำำ�คััญจาก ยามาฮ่่า
ไทยแลนด์์ เรซซิ่่�ง ทีีม “ฟอง” คณาทััต ใจมั่่�น จาก ยามาฮ่่า ไฮสปีีดผงาด
ซููเปอร์์สปอร์์ต 600 ซีีซีี ขณะ “เจมส์์” ชานนท์์ ชุ่่�มใจ จาก ยามาฮ่่า พีีทีีทีี
บริิดจสโตน อาร์์ซีีทีี เข้้าวิิน ซููเปอร์์สต็็อก 1,000 ซีีซีี เมื่่�อวัันที่่� 19
กัันยายน 2564 ที่่�ผ่่านมา ณ สนามช้้าง อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เซอร์์กิิต
จ.บุุรีีรััมย์์
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การแข่่งขัันรถยนต์์ทางเรีียบ Toyo Tires Racing Car Thailand
ได้้กลับั มาระเบิิดศึึกอีีกครั้้ง� หลัังจากศููนย์์บริหิ ารสถานการณ์์แพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา ไฟเขีียว ประกาศปลดล็็อคให้้นักั แข่่งตบเท้้า
ร่่วมทำำ�การแข่่งขัันชิิงแชมป์์ประจำำ�ปีี 2564 โดยสำำ�หรัับในสนามที่่� 2 นี้้�
เบนซ์์ ปพน จรรยาศัักดิ์์� โชว์์ฟอร์์ดเด็็ดควบ Honda Civic EG พร้้อมด้้วย
ยาง TOYO R888R โชว์์สมรรถนะเต็็มประสิิทธิิภาพทุุกโค้้ง คว้้าที่่� 1 รุ่่�น
F3S ตลอดทั้้�ง 2 RACE และ รางวััลอื่่�น ๆ รวม 6 รางวััล ณ สนามพีีระ
พััทยาเซอร์์กิิตเมื่่�อวัันที่่� 29 กัันยายน 2564 ที่่ผ่� ่านมา

13

OCTOBER 2021

CARSOME

คุุ ณปภัั ส ริิ น ทร์์ สิิ ริิ บรรลืื อยศ
Country Head ของ Carsome
ประเทศไทย เดิิ น หน้้ า ขัั บ เคลื่่� อ น
แผนการขยายธุุ รกิิ จ ในประเทศไทย
ด้้ ว ยการเปิิ ด ศูู น ย์์ บริิ ก ารรัั ช โยธิิ น
เพื่่� อ ตอกย้ำำ��ศัั ก ยภาพตลาดรถยนต์์
มืือสองในประเทศไทยที่่� กำำ�ลัั ง เติิ บ โต
ด้้วยบริิการที่่�โปร่่งใสและไว้้ใจได้้ ศููนย์์
บริิการแห่่งใหม่่นี้้�จะช่่วยรองรัับและให้้
บริิการลููกค้้าได้้มากขึ้้�น ตอบสนองทุุก
ความต้้องการไม่่ว่่าจะเป็็นการซื้้�อหรืือ
ขายรถ งานนี้้�จััดเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน
2564 ที่่ผ่� ่านมา

PTT STATION

SHELL THAILAND

บริิษัทั เชลล์์แห่่งประเทศไทย จำำ�กััด นำำ�โดย คุุณปนันั ท์์ ประจวบเหมาะ
ประธานกรรมการ ดร.ศรีีรััชต์์ ธนะรััชต์์ กรรมการบริิหารฝ่่ายรััฐกิิจ และ
องค์์กรสััมพัันธ์์มอบเงิินจำำ�นวน 1,000,000 บาท แก่่ครััวหอการค้้าไทย
โดยมีี คุุณสนั่่�น อัังอุุบลกุุล ประธานกรรมการหอการค้้าไทย และ
สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย เป็็นผู้้�รัับมอบเพื่่�อสนัับสนุุนโครงการ
“ครััวหอการค้้าไทย และหน่่วยความร่่วมมืือบริิการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19
กรุุงเทพมหานคร – หอการค้้าไทย” ซึ่่ง� มีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์ในการจััดส่่งอาหาร
ปรุุงสุุกจากครััวชุุมชนให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่� และ
อาสาสมััคร ประจำำ�หน่่วยความร่่วมมืือบริิการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 เมื่่อ� วัันที่่�
28 กัันยายน 2564 ที่่ผ่� ่านมา

พีีทีีทีี สเตชั่่�น เพิ่่ม� พื้้น� ที่่สำ� �ำ หรัับรถใหญ่่ รถบรรทุุก กัับสถานีีบริิการน้ำำ�มั
� นั
รููปแบบใหม่่ “พีีทีีทีี สเตชั่่�นทรััคส์์ พาร์์ค เติิมเต็็มให้้รถใหญ่่ สบายใจ
ทุุกการเดิินทาง” ที่่�ออกแบบมาเพื่่�อความอำำ�นวยความสะดวกเป็็น
จุุ ด แวะพัั กสำำ� หรัั บช าวรถใหญ่่ โ ดยเฉพาะ กัั บบริิ ก ารน้ำำ��มัั น ดีีเซล
คุุณภาพเยี่่�ยม ด้้วยหััวจ่่ายน้ำำ��มัันแบบ Hi-Flow เติิมเต็็มถัังไวภายใน
2 นาทีีสะดวกมากขึ้้�นด้้วยพื้้�นที่่กว้
� า้ งขวางกว่่า กัับช่อ่ งจอดรถขนาดใหญ่่
ให้้รถบรรทุกตีี
ุ วงเข้้าเติิมน้ำำ�มั
� นั ได้้ง่า่ ย พร้้อมนำำ�เสนอสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก
ครบครัันสำำ�หรัับคนขัับรถใหญ่่ รถบรรทุุก พร้้อมเคีียงข้้างคุุณทุกก
ุ ารเดิินทาง
ใกล้้ไกลแค่่ไหน แวะพัักอย่่างสบายใจที่่� พีีทีีทีี สเตชั่่�นTruck Park
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FOREMOST THAILAND

คุุณราชเทพ นฤหล้้า ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายการตลาด บริิษัทั ฟรีีสแลนด์์คัมั พิิน่า่
(ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) เผย
ความสำำ�เร็็จของโครงการ “โฟร์์โมสต์์
ส่่งต่่อรอยยิ้้�มให้้เด็็กไทยสู้้�ภััยโควิิด-19”
โดยความร่่วมมืือกัับ “มููลนิิธิกร
ิ ะจกเงา”
ซึ่่ง� ได้้ส่ง่ มอบนมโคคุุณภาพดีี จำำ�นวนกว่่า
1,030,000 กล่่อง จากการสนัับสนุุน
ของคนไทยและพนัักงานบริิษัทั ฯ ไปถึึงมืือ
ครอบครัั ว เด็็ ก ไทยในชุุ ม ชนต่่ า งๆ
ทั่่� ว ประเทศที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจาก
โควิิด-19 เมื่่�อวัันที่่� 29 กัันยายน 2564
ที่่�ผ่่านมา

CHEVRON

NINJAVAN THAILAND

คุุณพรสุุรีีย์์ กอนัันทา ผู้้�จััดการฝ่่ายกิิจการองค์์กร บริิษััท เชฟรอน
ประเทศไทยสำำ�รวจและผลิิต จำำ�กััด เป็็นตััวแทนบริิษััทฯ มอบเครื่่�องวััด
ออกซิิเจนปลายนิ้้�ว รุ่่�น LK87 และรุ่่�น LK88 รวม 900 เครื่่อ� ง แบ่่งเป็็นการ
บริิจาคของพนัักงาน 400 เครื่่�อง และส่่วนที่่�บริิษััทฯ สมทบ 500 เครื่่�อง
รวมมููลค่่าทั้้�งสิ้้�นประมาณ 200,000 บาท แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาของ
มููลนิิธิสิ ถาบัันเพื่่อ� การวิิจัยั และนวััตกรรมด้้านเอชไอวีี เพื่่อ� สนัับสนุุนอุุปกรณ์์
ที่่� จำำ� เป็็ น การดูู แลผู้้�ป่่ วยโควิิ ด-19 ที่่� เข้้ าระบบดูู แ ลที่่� บ้้ านในโครงการ
Com COVID-19 ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือระหว่่าง IHRI ราชวิิทยาลััยแพทย์์
เวชศาสตร์์ครอบครััว และบุุคลากรด่่านหน้้าจิิตอาสา ให้้เพีียงพอต่่อ
ความต้้องการ เมื่่�อวัันที่่� 24 กัันยายน 2564 ที่่ผ่� ่านมา
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นิินจาแวน ประเทศไทย ให้้ความสำำ�คัญั คืือ การหาผู้้�เชี่่ย� วชาญที่่มีีทั
� กั ษะสููง
มาร่่วมงานระดัับเฟิิร์์สคลาส สิ่่�งนี้้�ใช้้ได้้กัับพนัักงานทุุกคนในธุุรกิิจของเรา
ตั้้ง� แต่่ทีีมผู้้�บริิหารระดัับสูงู ที่่กำ� �ำ หนดกลยุุทธ์์และตััดสิินใจด้้านการดำำ�เนิินงาน
ไปจนถึึงทีีมในคลัังสิินค้้าที่่รั� บร
ั องว่่าพััสดุุจะถููกต้้องจะถููกส่ง่ ไปยัังผู้้�รับั อย่่าง
ถููกต้้อง และที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือพนัักงานไรเดอร์์ของเรา ซึ่่�งเปรีียบเสมืือน
หน้้าตาของนิินจาแวน ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�จััดส่่งสิินค้้าให้้กัับลููกค้้าหลายล้้านราย
ทั่่�วประเทศไทยเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 ที่่ผ่� ่านมา

15

SEPTEMBER 2021

CENTRAL PATTANA

บริิษัทั เซ็็นทรััลพััฒนา จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัับพันั ธมิิตรธุรกิ
ุ จิ บริิษัทั
ไทยเทพรส จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท แดรี่่� พลััส จำำ�กััด ผู้้�ผลิิต และ
จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์นมถั่่ว� เหลืืองดีีน่่าจััดแคมเปญ “Thailand J Food
Festival 2021” อิ่่�มบุุญ สุุขใจ ได้้สุุขภาพ ที่่�ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล 33
สาขาทั่่�วประเทศ ตอกย้ำำ��การเป็็นผู้้�นำำ�เดสติิเนชั่่�นของเทศกาลกิินเจ
อย่่างแท้้จริิง จััดเต็็มอาหารเจกว่่า 5,000 เมนููมาร่่วมอิ่่ม� บุุญ สุุขใจ ได้้สุขุ ภาพ
ตลอดเทศกาลกิินเจ ที่่�งาน Thailand J Food Festival 2021 ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 5 – 14 ตุุลาคม 2564 นี้้�

EMMA by AXA

การกีีฬาแห่่งประเทศไทย

การกีีฬาแห่่งประเทศไทย ฝ่่ายกีีฬาภููมิภิ าค นำำ�โดย ดร.ก้้องศัักด ยอดมณีี
ผู้้�ว่่าการการกีีฬาแห่่งประเทศไทยและรองประธานคณะอนุุกรรมการด้้าน
การพััฒนาลานกีีฬาในพื้้�นที่่ส� าธารณะและสุุขภาพ จััดงานเปิิดตััวโครงการ
สร้้างกระแสความตื่่�นตััวในการเล่่นกีีฬาในส่่วนภููมิิภาค เชิิญชวนคนไทย
หัันมาใส่่ใจสุุขภาพ สร้้างภููมิิต้้านทานในรููปแบบ Live Streaming โดย
มุ่่�งหวัังให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�มีีสุุขภาพที่่�ดีี แข็็งแรงและปลอดภััยจากการ
แพร่่ระบาด ทั้้�งยัังสนัับสนุุนให้้เยาวชนที่่มีี� ใจรัักในการเล่่นกีีฬา งานนี้้�จัดั ขึ้้น�
ณ อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีีฬาแห่่งประเทศไทย
เมื่่�อวัันที่่� 26 กัันยายน 2564 ที่่ผ่� ่านมา

นางแซลลี่่� โอฮาร่่า ประธานเจ้้าหน้้าที่่� บริิหารบริิษััท กรุุงไทย-แอกซ่่า
ประกัันชีีวิิต จํํากััด (มหาชน) เป็็นผู้้�นำำ�เปิิดตััวแอปพลิิเคชััน “EMMA by
AXA” แอปพลิิเคชัันที่่เ� พิ่่�มความสะดวก รวดเร็็ว และบริิการที่่ห� ลากหลาย
ทั้้�งด้้านสุุขภาพ ข้้อมููลกรมธรรม์์ แบบครบวงจรในแอปพลิิเคชัันเดีียวแก่่
ลููกค้้าคนสํําคััญ โดยเป็็นการยกระดัับการเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพ และ
การบริิการกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิต ซึ่่�งจะนํําคุุณก้้าวสู่่�โลกของการมีีผู้้�ช่่วย
ส่่วนตััวดิิจิิทััล ที่่�ห่่วงใยคุุณกว่่าที่่� เคย เพีียงปลายนิ้้�วสััมผััส
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OPPO THAILAND

ออปโป้้ ไทยแลนด์์ เปิิดตััวสมาร์์ทโฟน
เอาใจสายพอร์์ ต เทรตด้้ ว ย OPPO
Reno6 5G รุ่่�นล่่าสุุด ที่่ม� าพร้้อมสโลแกน
“อารมณ์์ไหน ก็็พอร์์ตเทรต” โดดเด่่นด้้วย
งานออกแบบที่่� กำำ�ลัั ง เป็็ น ที่่� นิิ ย มแบบ
Ultra-slim Retro Design ให้้ความ
บางเบาและพรีีเมี่่�ยม และยัังชาร์์จเร็็ว
ขั้้�นสุุดกัับเทคโนโลยีีอัันเป็็นเอกลัักษณ์์
จากออปโป้้ด้ว้ ย 65W SuperVOOC2.0
และรองรัับ 5G ให้้เติิมเต็็มทุุกไลฟ์์สไตล์์
พร้้อมนำำ�เทรนด์์การถ่่ายวิิดีีโอพอร์์ตเทรต
และถ่่ายภาพพอร์์ตเทรตให้้กระหึ่่�มบน
โซเชีียลมีีเดีียอีีกครั้้�ง ในงาน “OPPO
Reno6 5G Video Portrait Awards
Night”วางจำำ�หน่่ายในราคา 17,990 บาท
เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน 2564 ที่่ผ่� ่านมา

RED SUN

UNIQLO THAILAND

เรดซัันเปิิดทางสู่่�เส้้นทางเป็็นผู้้�นำำ�ร้้านอาหารเกาหลีีในประเทศไทย
ด้้วยรสชาติิเมนููอาหารเกาหลีีต้้นตำำ�รัับระดัับแชมป์์เปี้้�ยน และบรรยากาศ
ร้้านที่่จ� ะเปิิดประสบการณ์์ การรัับประทานอาหารเกาหลีี ด้้วยโปรโมชั่่น�
สุุดคุ้้�ม “RED SUN BUFFET FAN MEET” มีีมาให้้เลืือก 3 แบบ 3 สไตล์์
เอาใจ สายเกา ภายใต้้คอนเซ็็ปต์์ “แฟน มีีท” เพื่่�อเปิิดพื้้�นที่่�ให้้ชาวด้้อม
มาแฟนชานท์์ ปั่่�นวิิว กัันได้้เต็็มที่่� พร้้อมฟิินไปกัับอาหารรสชาติิแบบ
เกาหลีีแท้้ๆ และฟัังเพลงฮิิตติิดเมลอนชาร์์ต เหมืือนไปดููคอนเสิิร์์ตทิิพย์์
ที่่�เกาหลีี ช่่วงโปรโมชั่่�นตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 กัันยายน – 31 ตุุลาคม 2564
ณร้้านเรดซััน ทุุกสาขา

มร.โยชิิทาเกะ วากากุุวะ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ยููนิิโคล่่
(ประเทศไทย) จำำ�กััดแบรนด์์เครื่่�องแต่่งกายระดัับโลกจากญี่่�ปุ่่�นฉลอง
ครบรอบ 10 ปีี ในประเทศไทย เพื่่อ� ขอบคุุณคนไทยทุุกคนที่่ใ� ห้้การต้้อนรัับ
และสนัับสนุุนยููนิิโคล่่อย่่างดีีมาโดยตลอด โดยแต่่งตั้้�ง ญาญ่่า - อุุรััสยา
เสปอร์์บัันด์์ เป็็นแบรนด์์พรีีเซนเตอร์์คนแรกของเมืืองไทย เมื่่�อวัันที่่� 29
กัันยายน 2564 ที่่ผ่� ่านมา
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The
TURNING
POINT
IN LIFE
ความสุุขที่่�ตามหา

อมตา จิิตตะเสนีีย์์
“เมื่่�อก่่อนแพรเหนื่่�อยทุุกอย่่าง มัันเหมืือนคนทำำ�งานแล้้วก็็เครีียด ๆ งก ๆ
เงิินก็็อยากได้้ Project ก็็อยากทำำ� จนรู้้�สึึกว่่าสิ่่�งที่่�เรากำำ�ลัังพรีีเซนต์์อยู่่�มัันคืือ
ความสวย แต่่ ไม่่ ได้้รู้้�สึึกสวยจากข้้างใน มัันเป็็นความสวยจากข้้างนอก และ
พอมีีโอกาสได้้กลัับไปดููวิิดีีโอที่่�ตััวเองทำำ� เห็็นได้้ว่่าไม่่ได้้มีีความสุุขทั้้�ง ๆ ที่่�เรายิ้้�ม
ไม่่รู้้�ว่่าสิ่่�งที่่�เราต้้องการมัันอยู่่�ตรงไหน”
เรารู้้�จััก แพร อมิิตา จิิตตะเสนีีย์์ หรืือ “แพรี่่�พาย” ในฐานะ Make up Artist บิิวตี้้�กููรููชื่่�อดััง
รวมถึึงการเป็็นแฟชั่่น� ไอคอนที่่มีี� คนติิดตามใน Instagram มากกว่่า 1.4 ล้้านคน ในช่่วงเวลาหนึ่่ง�
เธออาจมีีความฝัันหลายอย่่าง เช่่นการสร้้างแบรนด์์เครื่่�องสำำ�อางของตััวเอง หรืือแม้้แต่่การ
เปิิดโรงเรีียนสอนแต่่งหน้้า แต่่เมื่่�อเวลาผ่่านไปเธอได้้เรีียนรู้้�สิ่่�งต่่าง ๆ มากมาย เข้้าใจถึึงชีีวิิต
ความสุุขในปััจจุุบัันที่่�เธอกำำ�ลัังทำำ� นั่่�นคืือการอยู่่�กัับธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงรากเหง้้า
ทางวััฒนธรรมของไทย
ย้้อนกลัับไปในอดีีต แพร อมิิตา เติิบโตในครอบครััวจิิตตะเสนีีย์์ โดยมีีคุุณแม่่ภัสั รา จิิตตะเสนีีย์์
นัักธุุรกิิจผู้้�มีีชื่่�อเสีียงคอยให้้คำำ�ปรึึกษาในหลายเรื่่�อง ด้้วยความที่่�แพรเป็็นคนที่่�ชอบเรื่่�องศิิลปะ
มาตั้้�งแต่่เด็็ก หลัังจากเรีียนจบ มััธยมที่่�โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย ก็็บิินลััดฟ้้าไปเรีียนต่่อ
ประเทศอัังกฤษ ที่่� St. Mary’s School Cambridge ด้้วยความที่่�ชอบศิิลปะจึึงได้้เข้้าศึึกษา
ต่่อระดัับปริิญญาตรีีที่่�มหาวิิทยาลััยสอนศิิลปะ University of Arts, London, Central Saint
Martins ก่่อนจะเรีียนต่่อจนจบระดัับปริิญญาโทสาขา Global Management ที่่� Regent’s
Business School

Interview

โดยการแต่่งหน้้านั้้�นเธอชอบมาตั้้ง� แต่่วัยั รุ่่�น ศึึกษา
การแต่่งหน้้าจนเชี่่�ยวชาญ แบ่่งปัันไอเดีียต่่าง ๆ ผ่่าน
ช่่องทางออนไลน์์ กลายเป็็นเมกอััพกููรูชืู่ อ�่ ดััง เป็็นไอดอล
ด้้านศิิลปะความงามท่่านหนึ่่ง� ที่่มีีผู้้�ติ
� ดิ ตามจำำ�นวนมาก
ของประเทศไทย หลัังจากนั้้�นเธอก็็ทำำ�งานอยู่่�กับั เรื่่�อง
งานแฟชั่่�นความงาม การแต่่งหน้้า รวมถึึงเรื่่�องของ
ศิิลปะในแบบฉบัับของคนเมืือง ที่่ดู� เู ก่่งสวยรวยทัันสมััย
แต่่วัันหนึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงในชีีวิิตก็็เกิิดขึ้้�นเมื่่�อเธอ
ได้้ค้้นพบอะไรบาง

จุุดเปลี่่�ยนของชีีวิิต
“สมัั ย ก่่ อ นแพรทำำ� งานเยอะแล้้ ว เหนื่่� อ ยมาก
จนมาตั้้�งคำำ�ถามกัับตััวเองว่่า เราจะต้้องเป็็นแบบนี้้�
ไปตลอดหรืือเปล่่า หรืือเป้้าหมายของชีีวิิตคืืออะไร
เห็็นคุุณค่่าของตััวเองอยู่่�ตรงไหน แล้้วมัันมีีจุุดหนึ่่�งที่่�
เรารู้้�สึึกว่่าเราบิินไปไกล แต่่ไม่่รู้้�ว่า่ ไปทางไหน เราเหมืือน
คนหลงทาง ไม่่ รู้้� เลยว่่ า ต้้ อ งเดิิ น ไปข้้ า งหน้้ า หรืือ
เดิินถอยหลััง มัันมีีความรู้้�สึึกว่่ามัันไม่่ใช่่
“ข้้างในใจอยากจะพัักสิ่่�งที่่�เราทำำ�อยู่่�ตรงนี้้� โดยที่่�
ไม่่รู้้�หรอกว่่าเราจะไปทางไหนต่่อ จนกระทั่่�งคืืนหนึ่่�ง

เรารวบรวมความกล้้าและพููดกัับตััวเองว่่า ขอพัักสิ่่�งที่่�
ทำำ�อยู่่�ตอนนี้้� พอเรามีีโอกาสได้้เคลีียร์์กับตั
ั วั เอง ยอมรัับ
กัับตััวเองเราไม่่อยากได้้ตรงนี้้�แล้้วนะ แต่่ก็็ยัังไม่่รู้้�ว่่า
จะไปยัังไงต่่อ
“อาจจะเป็็นด้้วยโชคหรืือเปล่่าไม่่แน่่ใจ ที่่�ได้้มีี
โอกาสเข้้ามาเรีียนรู้้�เรื่อ�่ งของผ้้าไหมไทย มีีอาจารย์์เขาให้้
ผ้้ามาเซตหนึ่่�ง แต่่ตอนนั้้�นก็็ไม่่ได้้สนใจว่่าผ้้าไหมไทย
คืืออะไร แล้้วได้้มีีโอกาสลงไปที่่�ตััวชุุมชนเองที่่�หมู่่�บ้้าน
แห่่งหนึ่่�ง มัันเป็็นวัันที่่�มีีความสุุขมาก แพรมีีความ
รู้้�สึึกว่่ามัันสััมผััสได้้ถึึงความรัักจากคุุณแม่่ หรืือคนใน
หมู่่�บ้้าน ตอนนั้้�นเขาให้้โอกาสเราได้้เรีียนรู้้� พาเราไป
สอนว่่าบ้้านนี้้�เลี้้�ยงไหม บ้้านนี้้�ปลููกใบหม่่อน บ้้านนี้้�
สาวไหม บ้้านนี้้�เก่่งทำำ�สีีธรรมชาติิ มัันเป็็นการรวม
ตััวกัันของคนที่่�รู้้�สึึกว่่าเขามีีเมตตาและน่่ารัักมากเลย
“นอกจากคนที่่ปร
� ะทัับใจแล้้วยัังได้้เห็็นความยิ่่ง� ใหญ่่
ของผ้้าไหม 1 ผืืน มัันมีีเรื่่อ� งราว เหมืือนมัันเป็็นอะไรที่่เ� รา
Missing Piece ที่่แ� พรรู้้�สึึกว่่ามัันหายไป มัันถููกกลับั มา
ต่่อโดยอััตโนมััติิ วัันนั้้�นรู้้�สึึกว่่าแพรมีีความสุุขมาก
ยิ้้�มจากใจอีีกครั้้�ง เหมืือนกัับเรานอนหลัับไปแล้้วอิ่่�ม
รู้้�สึึกประทัับใจและดีีใจมาก ที่่�เรากลัับไปสััมผััสกัับ
สิ่่�งที่่�มัันโคตรจะธรรมดา ชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ก็็ธรรมดา
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ไม่่ต้อ้ งพยายามแต่่งตััวแต่่งหน้้า หรืือจะต้้องมาพยายาม
แข่่งขัันกััน เหมืือนในสัังคมเมืืองใหญ่่ของโลก
“ด้้วยสัังคม ณ ปััจจุุบััน บางส่่วนมีีการหลอกลวง
มีีความน่่ากลััวค่่อนข้้างเยอะ ทำำ�ไมเธอไม่่แต่่งหน้้า
ถ้้ า ฉัั น ไม่่ แ ต่่ ง หน้้ า ฉัั น ไม่่ กล้้ า ออกจากบ้้ า นหรอก
แต่่ ฉัั น ก็็ ต้้ อ งดูู ดีีต ลอดเวลาใน Social Media
หรืืออะไรแบบนี้้� มัั น กลายเป็็ น ลัั ท ธิิ ห รืือระบบ
ความคิิดที่่�เราถููกครอบงำ��ไปแล้้ว แล้้วแพรก็็กลัับมา
คิิ ด ใหม่่ ไ ด้้ เ ห็็ น การย้้ อ มสีีธรรมชาติิ แล้้ ว คำำ�ว่่ า สีี
ธรรมชาติิ มัันก็็เหมืือน Backup ที่่�แพรแบบชอบใน
เรื่่� อ งของสีีสัั น แต่่ อัั น นี้้� มัั น เป็็ น เซตใหม่่ เช็็ ตสีี ใหม่่
ที่่�มัันมาจากธรรมชาติิ มัันเป็็นอะไรที่่�ตื่่�นเต้้นแล้้วเป็็น
อะไรที่่อ� ยากค้้นหา เหมืือนเป็็นประกายเล็็ก ๆ ช่่วยต่่อ
ลมหายใจให้้ตััวเอง
“หลัั ง จากนั้้� น ก็็ เ ลยเดิิ น ทางไปจัั ง หวัั ด ต่่ า งๆ
มากขึ้้� น โดยเฉพาะภาคอีีสานคืือตื่่� น เต้้ น มากว่่ า
ประเทศเรามีีถึึงขนาดนี้้� เรื่่�องราวรากเหง้้าที่่�ไม่่เคย
ได้้สัมั ผััสทั้้�งเรื่่อ� งราวของอาหารพื้้�นถิ่่น� อาหารพื้้�นบ้้าน
การแต่่ ง ตัั ว ที่่� มัั น เหมาะสมกัั บ ภูู มิิ ปร ะเทศที่่� เขาอยู่่�
วััฒนธรรมตรงไหนมัันมีีอะไรบ้้าง อย่่างเรื่่�องสมุุนไพร
เรื่่�องของต้้นไม้้ท้้องถิ่่�นอีีกมากมาไม่่รู้้�จบ”
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สััมผััสสิ่่�งแวดล้้อม
“4 ปีีที่่�ผ่่านมาแพรเพลา ๆ ลงในเรื่่�องของการ
แต่่งหน้้า แล้้วมีีโอกาสได้้ไปเดิินป่่ามากขึ้้�น ได้้รู้้�จััก
ชุุมชนที่่เ� ขาทำำ�การอนุุรักษ์
ั สิ่่์ ง� แวดล้้อม ได้้รู้้�จักกลุ่่�
ั มคนที่่�
เขาทำำ�งานจริิง ๆ ในเรื่่�องความยั่่�งยืืนทางด้้านอาหาร
ในเรื่่�องของเกษตรอิินทรีีย์์ เรื่่�องการกิินอาหารเป็็นยา
มัันเป็็นการต่่อยอดขึ้้�นมาเรื่่�อย ๆ ด้้านในเรื่่�องของ
กลุ่่�มคน แม่่ ๆ ที่่เ� ขาสอนสีีย้้อมผ้้าที่่จั� งั หวััดสุุรินิ ทร์์ พอเรา
เข้้าไปแล้้วก็็เข้้าใจวิิถีีชีีวิิตอยู่่�คู่่�ธรรมชาติิ วิิถีีชีีวิิตที่่�อยู่่�
คู่่�ป่่า เรื่่อ� งไร่่หมุุนเวีียน ไฟป่่า ในเรื่่อ� งของระบบทุุนนิิยม
ในเรื่่�องของอะไรหลาย ๆ อย่่างที่่�มัันก็็ตามมาเรื่่�อย ๆ
เหมืือนกัับเราได้้เข้้าไปมีีโอกาสเรีียนรู้้�ในตรงนี้้�มากขึ้้�น
“จากนั้้�นได้้มีีโอกาสไปอยู่่�เชีียงดาว ไปอยู่่�ในที่่�ที่่�
เป็็ นเกษตรกร ได้้ เรีียนดำำ� นา ปลูู กข้้ า ว เกี่่� ย วข้้ า ว
เก็็บลำำ�ไย ขึ้้�นมอเตอร์์ไซค์์เอาไปขายในที่่�ล้้ง มัันเป็็น
อะไรที่่� Amazing เราได้้กลัับไปอยู่่�ที่่�รากเหง้้า แล้้วได้้
กลัับมาเชื่่�อมโยงกัับตััวเองและได้้กลัับมาเป็็นคนอีีก
ครั้้�งหนึ่่�ง คืือเหมืือนเราจะได้้ใช้้ชีีวิิตแบบธรรมชาติิ
มัันมีีเรื่่�องราวที่่�มีีแต่่รอยยิ้้�ม พอเรามีีโอกาสได้้เริ่่�ม
เดิินเข้้าไปในป่่า ก็็มีีสมาธิิมากเหมืือนชีีวิิตมัันกลมขึ้้�น
เข้้าใจในเรื่่�องของเกิิดแก่่เจ็็บตายเข้้าใจชีีวิิตมากขึ้้�น
“นอกจากนี้้�ยังั ได้้เรีียนรู้้�ระบบร่่างกายกัับธรรมชาติิ
ที่่� ผ่่ า นมาการกิิ น อยู่่�เราอาจถูู ก ควบคุุ ม ด้้ ว ยตลาด
ทุุนนิิยม ในวิิธีีการต่่าง ๆ ความจริิงสิ่่�งที่่�ควรจะทำำ�คืือ
Research รื้้�อขึ้้�นมาใหม่่ตั้้�งแต่่การกิินอาหารเป็็นยา
เช่่นอย่่างเรากิินน้ำำ��เย็็นเกิินไป ทำำ�ให้้เกิิดความไม่่สมดุุล
ของร่่างกาย กิินสิ่่ง� ไม่่ดีีอาจเกิิดแก๊๊สในท้้อง คืือมัันเป็็น
อะไรที่่�ควรเรีียนรู้้� แพรคิิดว่่าถ้้าตััวเองยัังดำำ�เนิินชีีวิิต
แบบคนเมืืองแบบนี้้�ไปเรื่่�อย ๆ คิิดดููว่่า อีีก 20 ปีี 30 ปีี
เราก็็ต้อ้ งกลัับไปอยู่่�ในโรงพยาบาล ใช้้ยาที่่บริ
� ษัิ ทั เดีียวกััน
กัับที่่�อาจทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อมก็็ได้้ มัันเป็็นวงจรที่่�แย่่
แพรไม่่อยากจบตรงนั้้�น อยากที่่�จะยอมรัับความจริิง
ตรงนี้้� เราคิิดว่่าสิ่่�งตรงนี้้�ที่่�เราทำำ�อยู่่�มัันดีีต่่อตััวเอง
แล้้วแชร์์ตรงนั้้�นเผื่่�อมัันจะเป็็นประโยชน์์ให้้กัับคนอื่่�น
ไปด้้วยดีีกว่่า

เปลี่่�ยนตึึกให้้มีีต้้นไม้้
“ตั้้�งแต่่มีีโควิิด-19 ทำำ�ให้้แพรต้้องหยุุดทำำ�ค่่ายการ
เรีียนรู้้� ก็็กลัับมาอยู่่�ในกรุุงเทพฯ ทุุกอย่่างมัันเร่่งรีีบ
ทุุกอย่่างมัันสะดวกสบายเราสามารถเดิินเข้้าห้้างซื้้�อ
ของกิินได้้เลย กิินเสร็็จก็็ทิ้้ง� ถุุงอะไรแบบนี้้� ก็็มานอนคิิด
กัั บตัั ว เองว่่ า ปัั จ จุุ บัั น ที่่� เ คยอยู่่�เราแทบจะไม่่ รู้้�จัั ก
Informal วััตถุุดิิบที่่�เราใช้้ ทุุกอย่่างหน้้าตามัันมาจาก
ที่่�ไหน หรืือว่่าเราชิินสิ่่�งที่่�มัันมีีอยู่่�แล้้ว
“การล็็อกดาวน์์ที่ผ่�่ า่ นมาจึึงได้้อยู่่�กับพ่
ั อ่ แม่่ ตอนแรก
แพรมีีความคิิดว่่าไม่่อยากอยู่่�กรุุงเทพฯ รู้้�สึึกว่่ามััน
ดููดพลััง คืือพอได้้เสพเรื่่�องราวเรื่่�องของสิ่่�งแวดล้้อม
ทำำ� ให้้ หัั ว สมองเปิิ ด บางทีีเรามีีความหงุุ ด หงิิ ด จน
ไม่่อยากอยู่่�ในกรุุงเทพฯ พอดีีครอบครััวของแพรย้้าย
ที่่�อยู่่�ขึ้้�นมาบนตึึก ทั้้�งที่่�ใจจริิงไม่่อยากย้้าย คืือเวลา
แพรไปเดิินป่่า ต้้องถอดรองเท้้าเดิิน มัันมีีความรู้้�สึึก
ดีีมาก ๆ เวลาเดิินไปสััมผััสธรรมชาติิตรงนั้้�น แต่่พอย้้าย
ออกมาที่่�ตึึกนี้้� โอ้้ว ...แบบ My God มาอยู่่�กัับป่่า
คอนกรีีต ก็็ มีี ความขัั ด แย้้ ง กัั บตัั ว เอง ทีีนี่่� ก็็ คุุ ย กัั บ
ที่่�บ้้าน แม่่ก็็บอกว่่าแพรก็็ขึ้้�นไปทำำ�สวนบนดาดฟ้้าสิิ
ก็็มีีงอนแม่่นิิดหน่่อยว่่าทำำ�ไมให้้เราขึ้้�นมา
“แต่่เหมืือนเป็็นโอกาส เพราะช่่วง 4 เดืือนที่่�
ผ่่านมา เราเปลี่่�ยนจากพื้้�นที่่�ที่่�มัันร้้อนและแห้้งแล้้ง
ดููแล้้วมีีแต่่ความท้้อแท้้ ให้้มัันกลายเป็็นป่่าที่่�เราอยาก
ไปให้้มาอยู่่�ที่่�บ้้านเราแทน ซึ่่�งมัันเป็็น 4 เดืือนที่่�เรา
ทำำ� งานค่่ อ นข้้ า งหนัั ก อารมณ์์ ต อนนี้้� คืื อถ้้ า ได้้ เ ห็็ น
ตัั ว จริิ ง ของแพร มัั น เป็็ น อะไรที่่� ผิิ ว กระดำำ�กร ะด่่ า ง
กระด้้าง ที่่ทำ� ำ�งานอยู่่�ตลอดเวลา เช้้าถึึงเย็็น และกลางคืืน
แต่่มัันก็็สอนเราอีีกมุุมหนึ่่�งว่่าเฮ้้ย! เราได้้พููดในเรื่่�อง
ของความยั่่�งยืืนในอนาคต มัันถึึงเวลาที่่�ทุุกคนต้้อง
ควรหัันมาใส่่ใจ
“ในเรื่่�องของการปลููกพืืชบนดาดฟ้้า ตอนแรก
ว่่าจะปลููกแค่่ต้้นไม้้ธรรมดา ให้้มีีความร่่มรื่่�นก็็เลย
เปลี่่� ย นเป็็ น ปลูู กพืืช อาหาร แล้้ ว ก็็ จ ะเปลี่่� ย นพื้้� น ที่่�

ตรงนี้้�ให้้มัันกลายเป็็น Theme Community ที่่�เรา
จะปลููกฝัังให้้ลููกบ้้านของเราได้้เรีียนรู้้�อยู่่�ใกล้้ตััวอยู่่�
กัับสิ่่�งแวดล้้อม เช่่นถ้้ามีีเด็็ก ๆ มาก็็สอนให้้เขาหััด
คััดแยกขยะ บางอย่่างสามารถนำำ�มาทำำ�เป็็นปุ๋๋�ยได้้
ขยะทุุกอย่่างมัันมีีค่่าหมด มัันไม่่ใช่่ว่่าเราใช้้แล้้วเรา
ทิ้้�งมัันอย่่างเดีียว
“ทีีนี้้� ใ นส่่ ว นของตัั ว ดาดฟ้้ า มัั น ก็็ มีี มากกว่่ า ผัั ก
ก็็เริ่่ม� มีีดอกไม้้หอมโบราณ ที่่อ� ยากปลููกเอามาทำำ�น้ำำ��อบ
น้ำำ��ปรุุง พอเราใส่่ใจในเรื่่�องของรากเหง้้า เราก็็เลยอิิน
ในภูู มิิ ปัั ญ ญาของคนสมัั ย ก่่ อ นด้้ ว ย เช่่ น เรื่่� อ งการ
ทำำ�ความสะอาดจากมะกรููด น้ำำ��ยาล้้างจานที่่ทำ� ำ�มาจาก
มะนาวเข้้ามา หรืืออะไรหลาย ๆ มีีดอกไม้้โบราณมีี
เรื่่�องของพืืชให้้สีี ที่่�สามารถนำำ�มาสกััดเป็็นสีีวาดรููปได้้
หรืือครามเอามาย้้อมผ้้าได้้สีีน้ำำ��เงิิน ดาวเรืืองย้้อมผ้้า
ด้้วยสีีฟ้้า คืือปลููกให้้พอใช้้
“ตอนนี้้� เราเห็็ น แล้้ ว ว่่ า สถานการณ์์ โ ควิิ ด -19
ที่่�มัันเกิิดขึ้้�น แล้้วถ้้าเรากลัับมามองในตััวของพวก
เราจริิ ง ๆ อาจเพราะคนเราเยอะเกิิ น ไป เราใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างไม่่รู้้�ตััว แล้้วก็็ระบบนายทุุน
และระบบนู่่�นนี่่�นั่่�นความเห็็นแก่่ตััวของความเป็็นคน
มัันค่่อนข้้างเยอะ ความมั่่�นคงทางอาหารในอนาคต
แพรคิิดว่่าถ้้าเราจะยิ่่�งพึ่่�งอะไรที่่�มัันอยู่่�ในระบบของ
นายทุุนมัันก็็จะยิ่่�งแย่่ลง”

การเปลี่่�ยนแปลงของคนเดิิม
“คนที่่�ติิดตามแพรมีีหลายกลุ่่�ม อย่่างแฟนคลัับ
ที่่�เขาโตมากัับทุุกช่่วงเวลาของแพรก็็มีี เช่่นแพรไป
ช่่วยดัับไฟป่่า ก็็จะมีีกลุ่่�มคนที่่�เขาดููทุุกสตอรี่่� ทุุกไลค์์
ทุุกโพสต์์ เขาเห็็นการเปลี่่�ยนแปลง เช่่นหนููติิดตามพี่่�
มาตั้้�งแต่่ ป. 5 ตอนนี้้�หนููแต่่งงานแล้้วค่่ะ น้้องคนนี้้�
จะเป็็นคนที่่รู้้�� เรื่่อ� งราวแทบทุุกอย่่าง บางคนติิดตามแค่่

ช่่วงที่่�สอนแต่่งหน้้า หรืือดููเฉพาะการพาดหััวข่่าวเช่่น
ฉัันอิินกัับผ้า้ ไทย ช่่วงที่่แ� พรปลููกผักั สมุุนไพร หรืืออาจจะ
มีีคนที่่�ติิดตามช่่วงแรกและมาพบช่่วงหลัังจากขาว
มาเป็็นดำำ� ก็็มีีหลายคน
“4 ปีีที่่�ผ่่านมา ก็็ใช้้เวลาค่่อนข้้างนาน บางทีีเรา
ไม่่ ไ ด้้ อ อกสื่่� อ เยอะ ไม่่ ไ ด้้ ทำำ�วิิ ดีี โอมาว่่ า ฉัั น เข้้ า ป่่ า
มาทำำ�แบบนี้้� หลายสถานที่่�แพรให้้เกีียรติิ บางครั้้�ง
ไปสถานที่่ที่� ่�เราไม่่ได้้ไปถ่่ายวิิดีีโอหรืือ Social Media
เพื่่�อเอามาโชว์์ความดีีว่่าเราไปทำำ�อะไรมาบ้้าง อย่่าง
4 ปีีที่่�มัันไม่่ค่่อยมีีอะไรออกมาขนาดนั้้�นก็็คืือ มัันจะ
ต้้องตกผลึึกอย่่างแท้้จริิง ก่่อนที่่�เราจะมาพููดถึึงมััน
แล้้วเรื่่�องของความยั่่�งยืืน มัันเป็็นอะไรที่่�ระยะยาว
นิิดหนึ่่ง� ก็็เลยต้้องใช้้เวลาที่่เ� ราเข้้าใจแน่่ ๆ จริิง ๆ ทำำ�ได้้
ก่่อนที่่�เราจะมาพููด
“ส่่วนการทำำ�สวนลอยฟ้้าก็็ยังั งูู ๆ ปลา ๆ อยู่่� ลองผิิด
ลองถููก มัันก็็ยัังไม่่ได้้กล้้าออกมา บอกว่่าฉัันอะไร
อย่่างนี้้�ขนาดนั้้�นด้้วย แล้้วอัันนี้้�มันั เป็็นสิ่่ง� ใหม่่ของแพร
อย่่างแรกที่่แ� พรเล่่าให้้ฟังั ในเรื่อ�่ งการค้้นหาตััวเองในเรื่อ�่ ง
สนุุกสนานกัับ Passion แต่่เรื่่�องนี้้�มัันเป็็นเรื่่�องของ
คุุณค่่าในชีีวิิต ที่่�เรามอบให้้กัับตััวเอง แล้้วทีีนี้้�แพร
อยากจะเป็็นคนเล็็ก ๆ ที่่�มีีประโยชน์์ ให้้กับั คนอื่่�นด้้วย
“ตอนนี้้�มันั ไม่่ได้้ซ่า่ เหมืือนเมื่่อ� ก่่อน เป็็นแบบ Chill
Chill เฟรนลี่่�มากขึ้้�นเปลี่่�ยนไปอีีกแนวหนึ่่�งแต่่สุุดท้้าย
เแพรรู้้�สึึกว่่า เดี๋๋�ยวนี้้�เวลายิ้้�มมัันเป็็นการยิ้้�มมาจากใจ
จริิง ๆ เรา Cut Off Activity ที่่�มัันอยู่่�รอบข้้างเรา
ไปหมด ไม่่อยากทำำ�งานกัับใครก็็ไม่่ต้้องไปทำำ�มัันไม่่ได้้
เหมืือนเมื่่�อก่่อนที่่�เรากลััวว่่าเราจะพลาดโอกาส ถ้้าเรา
ไม่่ได้้ทำำ�งานกัับคนนี้้� เราต้้องต่่อยอดโอกาสของเรา
ข้้างหน้้านี้้� ตอนนี้้เ� ราสงบนิ่่�งอยู่่�กับั ชีีวิตที่
ิ มั�่ นั ไม่่ต้อ้ งเยอะ
และเรีียบง่่ายมากขึ้้�น มีีความปล่่อยวาง มีีความโตขึ้้�น
และต้้องขอบคุุณหลาย ๆ เรื่่อ� ง ที่่ทำ� ำ�ให้้เราได้้ไปสััมผััสมา
และมัันทำำ�ให้้เราเปลี่่�ยนเป็็นแบบนี้้�

Interview

สานต่่อทอสิ่่�งฝััน
“ปััจจุุบัันแพรยัังอยู่่�ยัังหมุุนเวีียนอยู่่�กัับเรื่่�องราว
ธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม แพรไม่่ อ ยากมองไกล
เพราะว่่ายัังไม่่รู้้�อะไรมาก อนาคตเรื่่�องค่่ายธรรมชาติิ
ก็็อยากให้้มัันทำำ�มัันเป็็นหลัักสููตร คืืออยากให้้ทุุกคน
กลัับมามีีโอกาส มาสััมผััสตรงนี้้� แล้้วมัันตอบคำำ�ถาม
ที่่� อยากรู้้� พอได้้ มาสัั มผัั สมัั นได้้ เชื่่� อมโยงตัั วเองกัั บ
ธรรมชาติิจริิง ๆ ย้้อนกลัับมาใส่่ใจตััวเอง ในเรื่่�อง
ความมั่่น� คงของอาหารอย่่างที่่ส� วนลอยฟ้้าของแพรทำำ�
มัั น เหมืือนที่่� นิิ ว ยอร์์ ก หรืือฮ่่ อ งกง ที่่� เขาสามารถ
เลี้้ย� งผึ้้ง� และก็็มีีการทำำ�เกษตรบนพื้้น� สููงได้้ หวัังว่่าวัันหนึ่่ง�
กรุุงเทพจะกลายเป็็น Green City ได้้เหมืือนกััน
“ถ้้าในอนาคต เราสามารถพึ่่�งพาตััวเองได้้ อาจ
จะเป็็นเรื่่�องของโมเดล Green Community ที่่�เรา
รู้้�สึึกว่่าสามารถทำำ�ได้้กับพื้้
ั น� ที่่จำ� ำ�กััดตรงนี้้� Place Design
สามารถออกแบบให้้มัันทำำ�ได้้ นี่่�ก็็คืือสิ่่�งหนึ่่�งที่่�มอง
และได้้ คุุ ย กัั บ เกษตรกร เขาก็็ บ อกว่่ า เฮ้้ ย ! จริิ ง ๆ

ในกรุุงเทพฯ สิ่่�งที่่�แพรทำำ�อาจจะเป็็นที่่�แรก ๆ ก็็ได้้
ที่่� มีี เมล็็ ด พัั น ธุ์์�พืืชพื้้� น บ้้ า นมารวมอยู่่� แล้้ ว สามารถ
ไปแจกจ่่ายให้้กัับในครอบครััวอื่่�น คืือแพรไม่่ได้้มอง
ในภาพยาว ว่่ า ฉัั น ต้้ อ งเป็็ น เกษตรกรอะไรอย่่ า งนี้้�
แต่่อาจจะเป็็นโมเดลที่่�คนอื่่�นทำำ�ตามได้้ในอนาคต
“ในส่่วนของรากเหง้้าทางวััฒนธรรม ถ้้าให้้พููด
จริิ ง ๆ แพรรู้้�สึึกว่่ า มัั น ก็็ ต้้ อ งขึ้้� น อยู่่�กัั บ คนรุ่่�นใหม่่
แล้้วล่่ะ ที่่�เขาจะหัันมาสนใจหรืือเปล่่า แต่่ส่่วนตััว
แพรให้้ความสนใจกัับสิ่่�งที่่�มัันกำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�น และ
สิ่่ง� ที่่มั� นั เคยเกิิดขึ้้น� แล้้ว แต่่ก็ต้็ อ้ งดููว่า่ แต่่ละคนหยิิบจับั
ตรงไหนมาใช้้ได้้บ้า้ ง บางคนหยิิบจับั ในเรื่่อ� งของเสื้้อ� ผ้้า
บางคนหยิิ บจัั บ ในเรื่่� อ งของยารัั ก ษาโรค บางคน
หยิิบจัับในเรื่่�องของอาหารการกิิน บางคนหยิิบจัับ
ในเรื่่�องของที่่�อยู่่�อาศััย แต่่อย่่างน้้อยให้้มัันอยู่่�ในเรื่่�อง
ของปััจจััย 4 และต่่อยอดไปให้้ได้้ อารมณ์์มันั จะเหมืือน
ประเทศญี่่�ปุ่่�น ที่่�มีีความปััจจุุบัันและโมเดิิร์์น มัันมีี
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รากเหง้้าที่่�เหมืือนโคตรจะชััดเจน มัันมีีความภููมิิใจ
ในสิ่่�งที่่�เราเป็็นนั่่�นเอง
“แพรคิิดว่่าความเป็็นไทยนี้้�คืือมัันเท่่ไม่่แพ้้ที่่�ไหน
เลยนะคะ อยากให้้ ทุุ ก คนได้้ มีี โอกาสลงมาสัั ม ผัั ส
เหมืือนลองมาเที่่�ยวชุุมชน เที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์ เชิิงเรีียนรู้้�
มัันมีีอะไรหลาย ๆ อย่่างที่่เ� ราสามารถหยิิบจากตรงนั้้�น
เอามาผสมผสานกัับความเป็็นตััวเอง แล้้วมัันก็็สามารถ
แตกไอเดีียจิินตนาการ เรื่่อ� งของจิิตวิญ
ิ ญาณ จะได้้เห็็น
ในสิ่่�งที่่�บรรพบุุรุุษของเราสร้้าง มีีองค์์ความรู้้�ในเรื่่�อง
ของภููมิิปััญญาเก่่า ๆ ของคนสมััยก่่อน สุุดท้้ายแล้้วมััน
เป็็นอะไรที่่� อยากให้้ทุกุ ๆ คนลองเปิิดใจแล้้ว ถ้้ามัันยััง
เดิินทางไม่่ได้้ ลองถามตััวเองว่่าเราสนใจอะไร อยาก
รู้้�เรื่่�องอะไรก็็ตาม มัันเป็็นอะไรที่่�แพรคิิดว่่ามัันเป็็น
The Best จริิง ๆ ค่่ะ
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ภูมิ ใจในความเป็นไทย
ประเทศไทยเหมืือนเป็็นประเทศที่่�พิิเศษ คืือสามารถหลอมรวมเอาแทบทุุกอย่่างมา
จากทุุกสารทิิศ แม้้แรกเริ่่ม� ไม่่ใช่่ความเป็็นไทย แต่่เมื่่อ� ผสานกัับปััจจััยหลายประการผ่่านกาล
เวลา สัังคมก็็ก่่อกำำ�เนิิดความเป็็นปััจเจกเอกลัักษณ์์ของตััวเองขึ้้�น กลายเป็็นวััฒนธรรม
ประเพณีีและสิ่่�งล้ำำ��ค่่าของไทย ที่่�ควรค่่าแก่่การสืืบสานและรัักษาต่่อไป
MIX MAGAZINE ฉบัับนี้้�จึึงขอเสนอเรื่่�องราวความเป็็นไทย ตั้้�งแต่่จุุดเริ่่�มต้้นของ
ความเป็็นไทย ที่่�มีีทั้้�งเรื่่�องของวััฒนธรรมประเพณีีมากมาย รวมถึึงวิิถีีชีีวิิตประจำำ�วัันด้้วย
ความเป็็นไทย ที่่�ทำำ�ให้้ชาวต่่างชาติินั้้�นชื่่�นชอบจนถึึงทุุกวัันนี้้�

อััตลัักษณ์์วััฒนธรรมไทย
วััฒนธรรม หมายถึึงความเจริิญ ความมีีศีลี ธรรมอัันดีีงาม ที่่�เกิิดจากการสร้้างของมนุุษย์์
ทั้้�งที่่�เป็็นรููปธรรมและนามธรรม ได้้รัับสืืบทอดต่่อกัันมาเป็็นรุ่่�น ๆ โดยที่่�สัังคมนั้้�นยอมรัับ
แสดงออกถึึงความดีีงาม เจริิญรุ่่�งเรืืองนำำ�มาปฏิิบััติิต่่อกัันในสัังคม
วััฒนธรรมของไทยได้้สืืบต่่อกัันมาตามยุุคสมััย จนก่่อกำำ�เนิิด
รััฐชาติิกลายเป็็นประเทศ โดยวััฒนธรรมไทยก่่อกำำ�เนิิดมาอย่่างหลาย
ปััจจััยได้้รัับอิิทธิิพลมาจากชาติิต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่ วััฒนธรรมฮิินดููของ
อิินเดีียวััฒนธรรมขอม หรืือแม้้แต่่จีีนเองก็็ตาม ยิ่่�งในปััจจุุบัันโลก
ออนไลน์์วััฒนธรรมจึึงมีีการแลกเปลี่่�ยนอย่่างไร้้ขอบเขต
เหตุุผลที่่�สองคืือเรื่่�องของที่่�ตั้้�งและสภาพแวดล้้อม ด้้วยความที่่�
ประเทศไทยตั้้�งอยู่่�บริิเวณจุุดกลางของอาเซีียน มีีแม่่น้ำำ��หลายสาย
เป็็ น ที่่� ร าบลุ่่�ม ซึ่่� ง คนมัั ก อพยพเข้้ า มาทำำ�ก ารค้้ า และที่่� สำำ�คัั ญ
สายน้ำำ��ทำำ�ให้้เกิิดวิิถีีการเกษตร รวมถึึงประเพณีีทางน้ำำ��มากมาย
อย่่างลอยกระทงหรืือสงกรานต์์
ศาสนาพุุทธมีีส่่วนสำำ�คัญ
ั แน่่นอนว่่าศาสนาพุุทธนั้้�นอยู่่�ในวิิถีีชีีวิิต
ของคนไทยมาอย่่างช้้านาน ครอบคลุุมถึึงเรื่่อ� งของหลัักธรรมคำำ�สอน
ประเพณีีมากมายอีีกด้้วย นอกจากนี้้�ยัังมีีค่่านิิยมความรัักชาติิ ที่่�ถูกู
ปลููกฝัังหลายอย่่างในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ถููกสร้้างเอาไว้้ เพื่่�อให้้ดำำ�รง
OCTOBER 2021

26

ความเป็็นไทย จนบางทีีเราอาจไม่่ทัันสัังเกต ตั้้�งแต่่เรื่่�องของการ
เคารพธงชาติิ ไปจนถึึงการปลููกฝัังให้้รักั แผ่่นดิินเกิิดเป็็นต้้น
เมื่่�อประเทศไทยรัับเอาหลายสิ่่�งหลายอย่่างมารวมกััน เกิิดการ
ผสานกลายเป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ เ ฉพาะชนชาติิ ที่่� ย ากจะเลีียนแบบ
เมื่่� อ ถึึงเวลาหนึ่่� ง วัั ฒ นธรรมไทยจึึงแสดงออกให้้ ค นทั้้� ง โลกได้้
ชื่่�นชม ถึึงขนาดที่่�ว่่านิิตยสาร CEOWORLD นิิตยสารด้้านธุุรกิิจ
ที่่�มีีชื่่�อเสีียงระดัับนานาชาติิ จััดอัันดัับประเทศยอดเยี่่�ยมในโลก
ที่่�มีีอิิทธิิพลด้้านมรดกทางวััฒนธรรมอัันดัับที่่� 5 จาก 165 ประเทศ
ทั่่�วโลก
ในส่่วนตััวหลายคนคงได้้สัมั ผััสเรื่่อ� งของวััฒนธรรมไทยกัันมามาย
แต่่อาจจะเฉย ๆ เพราะเห็็นกัันอยู่่�ทุุกวััน แต่่มุุมมองของต่่างชาติิ
หรืือคนไทยที่่�รู้้�ถึึงคุุณค่่าบอกได้้คำำ�เดีียวว่่า นี่่�คืือสมบััติิชิ้้�นสำำ�คััญของ
ชาติิไทยและของโลก ที่่มีีคุ
� ณค่
ุ า่ และเรื่่อ� งราวมากมายให้้เราได้้เรีียนรู้้�
อยู่่�ตลอดเวลา
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Did You Know

มรดกของชาติิที่่�ควรรัักษา
ความเป็็นไทยได้้ถููกหลอมรวมออกมาเป็็นเรื่่�องราวในศาสตร์์หลายแขนง บางอย่่างอาจดููโบราณยาก
เข้้าถึึง แต่่บางอย่่างก็็ปรัับเข้้ากัับสภาพแวดล้้อมในปััจจุุบััน จนสามารถสร้้างชื่่�อเสีียงในระดัับโลก
ได้้เช่่นกััน เรามาดููกัันว่่ามีีอะไรบ้้าง

ภาษาไทย
นัับได้้ว่่าเป็็นมรดกล้ำำ��ค่่าของคนไทยทุุกคน
ภาษาไทยเป็็นภาษาที่่�มีเี อกลัักษณ์์มีลัี กั ษณะเฉพาะตััว
แตกต่่างจากภาษาอื่่�น มีีตััวอัักษรเป็็นของตนเอง
ตััวสะกดตามมาตราเป็็นภาษาดนตรีีที่่�มีีจัังหวะ
ความคล้้องจอง มีีการเปลี่่�ยนระดัับเสีียงของ
คำำ�ด้้วยวรรณยุุกต์์ ฯลฯ โดยวัันที่่� 29 กรกฎาคม
ของทุุกปีี เป็็นวัันภาษาไทยแห่่งชาติินั่่�นเอง

วิิจิิตรศิิลป์์

ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นไทย

เรื่่� อ งของวิิ จิิ ตรศิิ ล ป์์ มีีหลายแขนง เริ่่� ม จาก
จิิตรกรรมไทย ที่่ม� าจากศิิลปิินในยุุคโบราณ งานศิิลปะ
ส่่วนใหญ่่เป็็นไปในเชิิงศาสนา อาทิิ ภาพเขีียนผนััง
ในวััด นอกจากนี้้�ยัังมีีกลุ่่�มประติิมากรรม งานปั้้�นใน
รููปแบบต่่าง ๆ ซึ่่�งมัักพบรููปปั้้�นเกี่่�ยวศาสนาเช่่นกััน
ส่่วนเรื่่�องของสถาปััตยกรรม เรีียกว่่าเป็็นเอกลัักษณ์์
โดดเด่่น อาทิิ บ้้านเรืือนไทย วััด พระราชวััง
ในเรื่อ�่ งของวรรณกรรม ตั้้ง� แต่่อดีีตประเทศไทยเรามีี
นัักคิิด นัักเขีียนที่่�มีีความสามารถมากมายสร้้างสรรค์์
สิ่่ง� บัันเทิิงให้้ผู้้�คนได้้เสพอาทิิ รามเกีียรติ์์� เรื่่อ� งเล่่านิิทาน
พื้้�นบ้้าน รวมถึึงดนตรีีและนาฏศิิลป์์ ที่่�เป็็นเรื่่�องของ
ศิิลปะทางด้้านเพลงและการแสดงเวทีี ร้้อง เล่่น เต้้น รำำ�
การแสดงโขน เรื่่�องรามเกีียรติ์์� ลิิเก ลำำ�ตััด ฯลฯ

พจนานุุกรมของราชบััณฑิติ ยสถาน ให้้ความหมาย
ไว้้ว่่า “พื้้�นความรู้้�ความสามารถ” ภููมิิปััญญาหมายถึึง
ทรััพยากรบุุคคล ทรััพยากรความรู้้�ที่่�มีีอยู่่�ในท้้องถิ่่�น
แต่่ ล ะแห่่ ง ซึ่่� ง เป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ เ ฉพาะคน หรืือเป็็ น
ลัักษณะสากล ที่่�หลายถิ่่�นมีีคล้้ายกัันก็็ได้้ ภููมิิปััญญา
ชาวบ้้ า นในแต่่ ล ะถิ่่� น เกิิ ด จากการแสวงหาความรู้้�
เพื่่อ� เอาชนะอุุปสรรคทางธรรมชาติิ ทางสัังคม ที่่จำ� ำ�เป็็น
ในการดำำ�รงชีีวิิต ภููมิิปััญญานี้้�จึึงเป็็นส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการผลิิตและชาวบ้้าน เช่่น การประกอบพิิธีีกรรม
ของชุุมชน หรืือประเพณีี
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นไทยยัังสามารถแบ่่งได้้ 10 สาขา
คืือ1.เกษตรกรรม 2.อุุ ตสาหกรรมและหัั ตถกรรม
3.การแพทย์์ไทย 4.การจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม 5.กองทุุนและธุุรกิิจชุุมชน 6.สวััสดิิการ
7.ศิิลปกรรม 8.สาขาจััดการ (ความสามารถในการ
บริิ ห ารการจัั ด การดำำ� เนิิ น งานด้้ า นต่่ า ง ๆ ทั้้� ง ของ
องค์์กรชุุมชน) 9.ภาษาและวรรณกรรม 10.ศาสนา
และประเพณีี
เราจะเห็็นได้้ว่า่ ภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� นั้้�นมีีหลากหลาย
ได้้ สืืบต่่ อ กัั น มาอย่่ า งช้้ า นาน เป็็ น รากฐานสำำ�คัั ญ
สร้้างชื่่�อเสีียงให้้กัับชุุมชน และประเทศไทย แต่่ยััง
ไม่่หมดแค่่นี้้�เราได้้คััดเลืือกวััฒนธรรม รวมถึึงความ
เป็็นไทยซึ่่�งเป็็นที่่�โลกรู้้�จัักซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับ
สากลในบทถััดไป

ขนบธรรมเนีียมประเพณีี
ประเพณีีเป็็ น การแสดงออกทางด้้ า นความเชื่่� อ
ความคิิด ของกลุ่่�มคนที่่�สืืบทอดต่่อกัันมา จนกลาย
เป็็นแบบแผน หรืือจารีีต ซึ่่�งแน่่นอนว่่ามีีมากมาย
ครอบคลุุมชีีวิิตประจำำ�วัันตั้้�งแต่่การเกิิด บวช แต่่งงาน
และเสีียชีีวิิต มีีประเพณีีของท้้องถิ่่�นในแต่่ละภาค เช่่น
วิ่่�งควายชลบุุรีี ผีีตาโขนจัังหวััดเลย เป็็นต้้น นอกจากนี้้�
ยัั ง มีีพระราชพิิ ธีี และรัั ฐ พิิ ธีีที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ สถาบัั น
พระมหากษััตริิย์์อีีกด้้วย
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ผ้้าไหมไทย
หนึ่่�งในมรดกทางวััฒนธรรม อุุตสาหกรรมการ
ปลููกหม่่อนเลี้้�ยงไหม จนกลายเป็็นผ้้าไหมที่่�มีีแสง
แวววาวเป็็นมัันเลื่่อ� ม เรีียบ อ่่อนนุ่่�ม
มีีน้ำ��ำ หนััก กลายเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว ในภายหลััง
รััฐบาลมีีการสนัับสนุุนการทำำ�ผ้้าไหมส่่งออก
ต่่างประเทศ รวมแล้้วมีีมููลค่่าไม่่ต่ำำ��กว่่า
6 พัันล้้านบาทต่่อปีี

มวยไทย
เป็็นอีีกหนึ่่�งผลงานของบรรพบุุรุุษไทย โดย
กระทรวงวััฒนธรรม และกรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม
ได้้ประกาศขึ้้�นทะเบีียนมวยไทยให้้เป็็น มรดก
ภููมิิปััญญาทางวััฒนธรรมของชาติิ สาขากีีฬา
ภููมิิปััญญาไทย แต่่ความนิิยมของมวยไทยตอนนี้้�
ไปในระดัับสากลมีีการจััดแข่่งมวยไทยในต่่าง
ประเทศ รวมถึึงมีีค่่ายมวยกระจายอยู่่�ทั่่�วโลก

ท่่องเที่่�ยวไทยได้้ ใจต่่างชาติิ
จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวในปีี พ.ศ.2562 มีีนัักเดิินทางต่่างชาติิเข้้าประเทศจำำ�นวนกว่่า 39.8 ล้้านคน สร้้างรายได้้ราว 2 ล้้านล้้านบาท
แต่่หลัังจากเกิิดโรคโควิิด-19 ในปีี พ.ศ.2563 มีีนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิเดิินทางเข้้าสู่่�ประเทศไทยเพีียง 6.7 ล้้านคนเท่่านั้้�น
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ย� วของประเทศไทยจึึงได้้รับั
ผลกระทบไปเต็็ม ๆ จากที่่�เคยเป็็นเครื่่�องยนต์์แห่่ง
ความหวัังต่่อระบบเศรษฐกิิจของประเทศก็็จบลง มีีคน
ในภาคการท่่องเที่่�ยวตกงานจำำ�นวนมาก เรีียกได้้ว่่า
กว่่าจะฟื้้�นตััวคงต้้องใช้้ระยะเวลาอีีกนาน
ประเทศไทยได้้รัับการจััดอัันดัับ มีีนัักท่่องเที่่�ยว
มาเยี่่�ยมเยีียนโดยตลอดติิดต่่อกัันหลายปีีที่่�ผ่่านมา
จนเพื่่�อนบ้้านสงสััยว่่าทั้้�งที่่�อยู่่�ภููมิิภาคเดีียวกััน และ
ประชากรที่่� แ ทบจะเหมืือน แต่่ ปร ะเทศไทยกลัั บ
โดดเด่่นกว่่าเพื่่�อนบ้้าน โดยมีีเหตุุผลดัังต่่อไปนี้้�
1.การท่่องเที่่�ยวของไทยเตรีียมพร้้อมมานานแล้้ว
ครั้้ง� แรก ๆ ที่่มีีก
� ารโปรโมทประเทศไทยคืือ พ.ศ. 2467
โดยพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอกรมพระกำำ�แพงเพชรอััครโยธิิน
ครั้้� ง ที่่� ยัั ง ทรงดำำ�ร งตำำ� แหน่่ ง ผู้้�บัั ญ ชาการรถไฟได้้
มีีการส่่ ง เรื่่� อ งราวเกี่่� ย วกัั บ เมืืองไทยไปเผยแพร่่
ในสหรััฐอเมริิกา จนพ.ศ. 2479 กระทรวงเศรษฐการ
เสนอโครงการบำำ�รุงุ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่ย� วในประเทศ
สยามต่่อคณะรััฐมนตรีี ต่่อมาพ.ศ. 2502 จอมพล

สฤษดิ์์� ธนะรัั ชต์์ จัั ด ตั้้� ง องค์์ ก ารอิิ ส ระ เรีียกว่่ า
“องค์์การส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย”
มีีชื่่�อย่่อว่่า “อ.ส.ท.”
เห็็นได้้ว่า่ ประเทศไทยเตรีียมพร้้อมรัับนักท่
ั อ่ งเที่่ย� ว
มาเกืือบจะ 100 ปีีแล้้ว ยิ่่�งช่่วงที่่จั� ัดแคมเปญอะเมซิ่่�ง
ไทยแลนด์์ ในปีี พ.ศ.2541 ได้้จุดุ กระแสการท่่องเที่่ย� ว
ของไทยอย่่างร้้อนแรง จนติิดลมบนมาถึึงปััจจุุบััน
2.สถาปััตยกรรมที่่�สวยงาม ชาวต่่างชาติิที่่�เดิินทาง
มาท่่องเที่่ย� วในประเทศไทยคงไม่่ได้้อยากเข้้าไปที่่โ� บสถ์์
คริิสต์์ที่่�ตััวเองพบมาทั้้�งชีีวิิต พวกเขาอยากสััมผััสสิ่่�งที่่�
แปลกตาอย่่างวััด หรืือสถาปััตยกรรมไทยมากกว่่า
3.นิิสััยของคนไทย สิ่่�งที่่�เลีียนแบบกัันไม่่ได้้เลยคืือ
นิิสัยั ใจคอของผู้้�คนในประเทศนั้้�น ๆ ประเทศไทยถืือว่่า
แทบทุุกคนจะเป็็นมิิตรกัับคนต่่างชาติิพร้้อมที่่�จะช่่วย
เหลืือเสมอ จนต่่างชาติิบางท่่านบอกว่่าคนไทยเหมืือน
ถููกเทรนมาเพื่่�อต้้อนรัับคนต่่างชาติิโดยเฉพาะ
4.ธรรมชาติิที่ส�่ วยงาม ความสวยงามของธรรมชาติินั้้น�
มีีอยู่่�ด้้วยกัันแทบทั้้�งโลก แต่่ประเทศไทยได้้เปรีียบตรง
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ที่่�ธรรมชาติินั้้�นหลากหลายมีีทั้้�งทะเล ป่่าเขามากมาย
ที่่�ยัังอุุดมสมบููรณ์์นั่่�นเอง
5.ประเพณีีและวััฒนธรรมไทย ตรงนี้้�คืือจุุดเด่่น
เพราะเรามีีรากเหง้้าทางวััฒนธรรม และประเพณีี
ที่่�ดีีงามมาอย่่างยาวนาน ชาวต่่างชาติิบางท่่านเฝ้้ารอ
ประเพณีีสงกรานต์์ ซึ่่�งถืือว่่าสร้้างความสนุุกสนาน
กัับครอบครััวได้้อย่่างดีี
6.เหมาะสำำ�หรัับสายปาร์์ตี้้� ต้้องยอมรัับความ
จริิงว่่า จุุดขายของประเทศไทยสำำ�หรัับชาวต่่างชาติิ
บางกลุ่่�มคืือสายปาร์์ตี้้� อย่่างเช่่นเลดี้้�บอยโชว์์ที่่�พััทยา
Walking Street พััทยา พััฒพงษ์์ ซอยคาวบอย หรืือ
แม้้แต่่เกาะพงัันที่่�รวมเอาเหล่่าเสรีีชนเข้้ามาเที่่�ยวด้้วย
กัันทั้้�งนั้้�น
7.ค่่าใช้้จ่า่ ยถููก หากชาวต่่างชาติิไปเที่่ย� วญี่่ปุ่่�� น หรืือ
ฝรั่่�งเศสด้้วยจำำ�นวนเงิินที่่�เท่่ากัับมาเที่่�ยวประเทศไทย
ความคุ้้�มค่่ า เงิิ น ที่่� จ่่ า ยไปประเทศไทยดีีกว่่ า มาก
ทั้้�งเรื่่อ� งของที่่พั� กั การบริิการ อาหาร การเดิินทางเรีียก
ได้้ว่่าคุ้้�มค่่าสุุด ๆ
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Did You Know
รางวััลอาหารไทย
เว็็บไซต์์ edition.cnn.com หรืือ Cnn Travel
ได้้จััดอัันดัับ 50 อาหารที่่�ดีีที่่�สุุดในโลก ในปีี 2564
โดย"แกงมััสมั่่�น" ของประเทศไทย ได้้รัับการจััด
อัันดัับให้้อยู่่�ในอัันดัับ 1ส่่วน "ต้้มยำำ�กุ้้�ง"
อยู่่�ในอัันดัับ 8

อาหารไทยที่่�ต่่างชาติิชื่่�นชอบ
• ผััดไทย
• แกงเขีียวหวานไก่่
• ต้้มยำำ�กุ้้�ง
• ข้้าวผััดสััปปะรด
• ไก่่ผััดเม็็ดมะม่่วงหิินมพานต์์

ทููตด้้านอาหาร
วััฒนธรรมที่่�โด่่งดััง
ความรู้้�สึึกของคนไทยเมื่่�อได้้กิินอาหารไทยทุุกวััน บางทีีอาจไม่่รู้้�ว่่ามีีสิ่่�งพิิเศษซ่่อนอยู่่�
ทั้้�งเรื่่�องของรสชาติิความกลมกล่่อม รวมถึึงประโยชน์์จากเครื่่�องเทศ
แต่่เมื่่�อชาวต่่างชาติิ ได้้ลองแล้้วก็็ติิดใจ จนยอมรัับว่่านี่่�คืือหนึ่่�งในอาหารที่่�ดีีที่่�สุุดของโลก
อาหารไทยมีีจุุดกำำ�เนิิดมาเรื่่อ� ย ๆ จากยุุคสมััยอดีีตตั้้�งแต่่สุโุ ขทััย อยุุธยา รััตนโกสิินทร์์ หลอมรวมผ่่านกาลเวลา
มีีความหลากหลายตั้้�งแต่่ ต้้ม ผััด แกง ทอด โดยมีีเครื่่�องครััวติิดไว้้อย่่าง พริิกแห้้ง กุ้้�งแห้้ง น้ำำ��ปลา กะปิิ
ส้้มมะขาม กระเทีียม หััวหอม โดยแต่่ละภาคก็็มีีอาหารประจำำ�ถิ่่�น ซึ่่�งมีีจุุดเด่่นตรงที่่�ใช้้วััตถุุดิิบจากพื้้�นที่่�ของ
ตััวเอง ในปััจจุุบัันสามารถหากิินได้้ไม่่ว่่าจะอยู่่�ภาคไหนก็็ตาม
จุุดเด่่นของอาหารที่่�แตกต่่างจากชาติิอื่่�นคืือ มีีรสชาติิที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ คืือรสเผ็็ด เค็็ม หวาน เปรี้้�ยว มััน
ซึ่่� ง บางเมนูู ข องอาหารมีีรสชาติิ ทั้้� ง หมดมารวมกัั น นอกจากนี้้� อ าหารส่่ ว นใหญ่่ ข องไทยนั้้� น ดีีต่่ อ สุุ ข ภาพ
เพราะส่่วนใหญ่่มีีสมุุนไพรเป็็นส่่วนประกอบ
ตรงจุุดนี้้�เมื่่อ� ถึึงยุุคที่่ค� นไทยเดิินทางไปต่่างประเทศ ลงหลัักปัักฐานในการใช้้ชีีวิิตยังั ต่่างแดนก็็นำำ�อาหารไทย
ออกไปเผยแพร่่ และเริ่่�มมีีการเปิิดร้้านอาหารไทยขึ้้�น จนปััจจุุบัันจำำ�นวนร้้านอาหารไทยกระจายไปอยู่่�แทบ
ทุุกมุมุ โลกกว่่า 15,000 ร้้าน โดยเฉพาะประเทศสหรััฐอเมริิกา ซึ่่ง� มีีคนไทยอยู่่�ราว 3 แสนคน แต่่มีีร้า้ นอาหารไทย
ที่่�ขึ้้�นบััญชีีไว้้ถึึง 5,350 ร้้าน แสดงให้้เห็็นว่่ามีีคนจำำ�นวนมากที่่ชื่� ่�นชอบอาหารไทย
แต่่ข้อ้ เสีียของร้้านอาหารไทยที่่เ� ยอะเกิินไปคืือ เมื่่อ� มีีร้้านที่่เ� ปิิดจำำ�นวนมาก คุุณภาพของอาหารและรสชาติิ
มัักไม่่มีีมาตรฐานที่่�ดีีพอ ส่่วนหนึ่่�งมาจากชาวเอเชีียที่่�ไม่่ใช่่คนไทยฉวยโอกาสเปิิดร้้านอาหารไทย ทั้้�งที่่�รสชาติิ
อาจไม่่เหมืือนที่่�คนไทยกิิน ทำำ�ให้้เสีียหายต่่อแบรนด์์อาหารไทยก็็เป็็นได้้
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บัันเทิิงไทย
ส่่งออกวััฒนธรรมข้้ามทวีีป
ใครจะคิิดว่่าวัันหนึ่่�งอุุตสาหกรรมบัันเทิิงไทย จะมีีคนติิดตามไม่่แพ้้ประเทศใหญ่่ ๆ
โดยเฉพาะวงการบัันเทิิงฮอลลีีวููดนั้้�น พวกเขามีีเม็็ดเงิินจำำ�นวนมหาศาล
สร้้างภาพยนตร์์เพื่่�อให้้คนทั้้�งโลกได้้ชม ส่่วนเอเชีียอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์เกาหลีี
ยัังมาแรงมาก ไม่่รวมของจีีนและญี่่�ปุ่่�นที่่�มีีกระแสเรื่่�อย ๆ ส่่วนทางฝั่่�งอิินเดีีย
ก็็มีีบอลลีีวููดที่่�มีีจำำ�นวนคนดููมากมายมหาศาลเช่่นกััน
ส่่วนอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทย ซึ่่�งเป็็นประเทศเล็็ก ๆ สร้้างหนัังมาเพื่่�อให้้คนในประเทศได้้ชม แต่่โลก
เปลี่่�ยนไปเมื่่�ออิินเตอร์์เข้้ามา ทำำ�ให้้พรมแดนเรื่่�องของวััฒนธรรมไม่่มีีอะไรมากั้้�น สื่่�อบัันเทิิงของประเทศไทย
จึึงถููกส่่งออกไปยัังประเทศต่่าง ๆ ตรงนี้้�เองทำำ�ให้้เป็็นความหวัังเล็็ก ๆ ของสื่่�อบัันเทิิงบ้้านเรา
ในยุุคแรก ๆ ที่่ดั� งั สุุดขีีดคืือ จา พนม ยีีรััมย์์ (ทััชชกร ยีีรััมย์์) จากหนัังการต่่อสู้้�แฝงไปด้้วยวััฒนธรรมมวยไทย
ช่่วงเวลานั้้�นก็็เกิิดกระแสต่่างชาติิหัันมาซ้้อมมวยไทยจำำ�นวนมาก ต่่อมามีีหนัังไทยสร้้างชื่่�อเสีียงอีีกหลายเรื่่�อง
อาทิิ “สิ่่�งเล็็ก ๆ ที่่�เรีียกว่่ารััก” “พี่่�มาก..พระโขนง” “ฉลาดเกมโกง” ฯลฯ ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นกระแสให้้ได้้
พููดถึึง นอกจากนี้้�ยัังมีีละคร ซีีรีีส์์ไทยอีีกหลายเรื่่�อง ที่่�ได้้รับั ความนิิยม โดยเฉพาะประเทศจีีน
ปััจจุุบัันโลกเปลี่่�ยนไป ประเทศไทยมีีการเปิิดกว้้างเรื่่�องเสรีีทางเพศ ในขณะที่่�บางประเทศทางแถบเอเชีีย
ยัังหลบ ๆ ซ่่อน ๆ จึึงเป็็นโอกาสให้้วงการบัันเทิิงไทยทำำ�หนัังและซีีรีีส์์เกี่่�ยวกัับเพศที่่� 3 ออกมา เรีียกได้้ว่่า
ติิดลมบนจนสร้้างชื่่อ� เสีียงให้้กับปร
ั ะเทศไทยเป็็นอย่่างมาก อีีกด้้านหนึ่่ง� ทำำ�ให้้นักั แสดงก็็พลอยมีีชื่่อ� เสีียงไปด้้วย
หลายคนมีีงานอีีเว้้นต์์จากต่่างประเทศ มีีแฟนคลัับติิดตามในช่่องทางออนไลน์์จำำ�นวนมาก
ล่่าสุุดวงการบัันเทิิงไทยไปเติิบโตข้้ามทวีีปขายดีีที่่�ประเทศเม็็กซิิโก ซึ่่�งถืือเป็็นประเทศสำำ�คััญของอเมริิกา
กลางและอเมริิกาใต้้ โดยหลัังจากเกิิดเหตุุการณ์์โควิิด-19 ผู้้�คนอยู่่�บ้้านเป็็นส่่วนใหญ่่ จึึงเป็็นโอกาสดีีที่่�บัันเทิิง
ไทย ได้้เข้้าไปเปิิดตลาด ไม่่ว่่าเป็็น เพลง ภาพยนตร์์ หรืือซีีรีีส์์ จนกระทั่่�งติิดลมบน ถึึงขนาดที่่�ว่่ามีีบริิษััท
มาติิดต่่อสถานทููตไทยเพื่่�อขอให้้นำำ�เข้้าสื่่�อบัันเทิิงไทยเพิ่่�ม
โดยซีีรีีส์์ที่่�เข้้าไปสร้้างกระแสในเม็็กซิิโกคืือ Boy’s Love : ‘New Normal’ มีีนัักแสดงดัังนำำ�อย่่าง “มิิว”
ศุุภศิษิ ฏ์์ จงชีีวีีวััฒน์์ “เพราะเราคู่่�กันั 2gether The Series” มีีนัักแสดงแม่่เหล็็ก อย่่าง วชิิรวิชญ์
ิ ์ ชีวี อารีี (ไบร์์ท)
และ เมธวิิน โอภาสเอี่่ย� มขจร (วิิน) เหตุุผลหนึ่่ง� ที่่ทำ� ำ�ให้้ชาวอเมริิกาใต้้ชื่น่� ชอบสื่่อ� บัันเทิิงไทย เพราะประเทศไทย
เป็็นประเทศพหุุสัังคมมีีความหลากหลายด้้านเชื้้�อชาติิ ทำำ�ให้้หน้้าตานัักแสดงไม่่ได้้เป็็นบล็็อกเดีียวกัันทั้้�งหมด
วงการบัันเทิิงไทยอาจไม่่ได้้มีีเงิินทุุนมากมายเหมืือนฮอลลีีวููดอเมริิกาหรืือเกาหลีีใต้้ แต่่เรามีีไอเดีีย
ความคิิดสร้้างสรรค์์รวมถึึง ไม่่มีีกรอบทางวััฒนธรรมเหมืือนบางประเทศ หากได้้รัับการสนัับสนุุนจากรััฐอย่่าง
จริิงจัังบวกกัับโลกออนไลน์์ที่ทุ่� กุ คนทั่่�วโลกสามารถเปิิดดููหนัังได้้จากที่่บ้� า้ น เชื่่อ� ได้้ว่า่ ความเป็็นไทย จากสื่่อ� บัันเทิิง
จะกลายเป็็นช่่องทางที่่�ส่่งออกวััฒนธรรมของไทยเหมืือนกัับที่่�เกาหลีีทำำ�สำ�ำ เร็็จมาแล้้ว

5 นัักแสดงที่่�มีีชื่่�อเสีียง
ในประเทศจีีน

อัันดัับ 1
ไมค์์
พิิรััชต์์ นิิธิิ ไพศาลกุุล

อัันดัับ 2
ใบเฟิิร์์น
พิิมพ์์ชนก ลืือวิิเศษไพบููลย์์

อัันดัับ 3
พิิช
วิิชญ์์วิิสิิฐ หิิรััญวงษ์์กุุล

อัันดัับ 4
ออม
สุุชาร์์ มานะยิ่่�ง

ลิิซ่่า
ลลิิสา มโนบาล
เป็็นนัักร้้องชาวไทยที่่�ถููกปลุุกปั่่�นโดย
ค่่าย YG Entertainment ประเทศ
เกาหลีี ใต้้ นัับได้้ว่่าเป็็นคนไทยคนแรก
ที่่�มีี ผู้้� ติิ ด ตามทางไอจีี ม ากที่่�สุุ ด โลก
62.4ล้้าน และเป็็นคนไทยในเวทีี โลก
ที่่�มีีชื่่�อเสีียงมากที่่�สุุดในขณะนี้้�

อัันดัับ 5
มาริิโอ้้ เมาเร่่อ
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Did You Know
5 โฆษณาเป็็นที่่�มีีวลีี
เป็็นที่่�จดจำำ�ของไทย

โฆษณาไดเกีียว
“ต้้นรถเป็็นอะไร”

โฆษณาไทยใคร ๆ ก็็ชอบ

โฆษณาจาก สสส.
“จน เครีียด กิินเหล้้า”

มีีคนเคยกล่่าวไว้้ว่่าถ้้ามีีการแข่่งขัันโอลิิมปิิกเกี่่�ยวกัับโฆษณา
ไทยจะเป็็นหนึ่่�งในมหาอำำ�นาจที่่�คว้้าเหรีียญทองอย่่างเป็็นกอบเป็็นกำำ�
ใครจะเชื่่�อว่่าวัันหนึ่่�งโฆษณาของไทยที่่�เราดููกัันอยู่่�ทุุกวัันนี้้� ที่่�มีีทั้้�งมุุกตลกและความดราม่่า จะกลายเป็็น
ขวััญใจชาวต่่างชาติิเป็็นจำำ�นวนมาก ถึึงขนาดที่่ว่� า่ มีีการรวบรวมเอาโฆษณาของไทย แปลเป็็นภาษาอัังกฤษจััดไว้้
เป็็นช่่องทางเพื่่อ� ให้้รับช
ั มทางออนไลน์์ หรืือแม้้แต่่ในบางมหาวิิทยาลััยของต่่างประเทศ ที่่เ� ปิิดสอนเรื่่อ� งโฆษณา
ก็็ใช้้โฆษณาของไทยเป็็นเคสตััวอย่่างในการสอนอีีกด้้วย
เราอาจแพ้้ต่่างประเทศในการการสร้้างสื่่�อบัันเทิิงจากจำำ�นวนเงิินลงทุุน แต่่สิ่่�งที่่�เราชนะพวกเขาคืือ
เรื่่�องของไอเดีียและความคิิดสร้้างสรรค์์ ที่่�ไม่่ต้้องใช้้งบประมาณในการสร้้างหนัังโฆษณาอลัังการ แต่่ใช้้สมอง
ในการถ่่ายทอดตััวสิินค้้าให้้ออกมาโดนใจผู้้�ชมให้้มากที่่�สุุด โฆษณาไทยขายดีีมากถึึงขนาดเอเจนซี่่�เมืืองนอก
ต้้องเข้้ามาจ้้างโปรดัักส์์ชั่่�นทีีมงานคนไทยเพื่่�อไปผลิิตงานให้้กับต่
ั ่างประเทศ
คนไทยเป็็นคนอารมณ์์ขัันและจริิงจััง ในบทดราม่่าก็็ทำำ�เอาน้ำำ��ตาแตก ตรงนี้้�เองทำำ�ให้้นัักทำำ�หนัังโฆษณา
นำำ�ไอเดีียไปต่่อยอดจนกวาดรางวััลเป็็นจำำ�นวนมาก และล่่าสุุดจากงาน Cannes Lions Live 2021
(เปรีียบเสมืือนรางวััลออสการ์์ของภาพยนตร์์) ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของวงการโฆษณาและเอเจนซีี
ไทยสามารถคว้้าสิิงโตมาได้้ทั้้�งหมด 7 ตััว ประกอบไปด้้วย 1 Silver และอีีก 6 Bronze โดย Silver มาจาก
ผลงาน BOK CHOY ในหมวด Film: Culture & Context, Local Brand ผลงานของ Leo Burnett Thailand
ถ้้าบางคนมองว่่าโฆษณานั้้�นรัับใช้้นายทุุน เจ้้าของสิินค้้าที่่�จ้้างทีีมงานเข้้ามาผลิิตโปรดัักส์์ชั่่�น ข้้อนี้้�ก็็
ไม่่ผิดิ อะไร แต่่อีีกด้า้ นหนึ่่ง� งานโฆษณาดีี ๆ แทบทุุกชิ้้น� มัักสะท้้อนสัังคมและความเป็็นคนไทย ตั้้ง� แต่่การใช้้ชีีวิิต
กิินอยู่่�หลัับนอน ทััศนคติิ วััฒนธรรมประเพณีี สิ่่ง� เหล่่านี้้�ได้้ถูกถ่
ู า่ ยทอดสู่่�สายตาชาวต่่างชาติิ ให้้โลกได้้เห็็นความ
เป็็นไทยไปแล้้วเช่่นกััน
เหตุุผลที่่�โฆษณาไทยนั้้�นได้้รัับความนิิยมและติิดอัันดัับโลก มาจากสัังคมวััฒนธรรมความเป็็นไทยที่่�
หลอมรวมเอาหลายสิ่่ง� หลายอย่่างเข้้าไว้้ด้ว้ ยกััน ซึ่่ง� สัังคมไทยไม่่ได้้ปิดิ กั้้น� ทางความคิิด จึึงสามารถใส่่ไอเดีียมากมาย
เข้้าไปได้้อย่่างอิิสระ ต่่างจากบางประเทศที่่มีีข้
� ้อจำำ�กััดเรื่่�องของศาสนา หรืือเรื่่�องของเพศที่่� 3 อยู่่�ค่่อนข้้างเยอะ
เหตุุผลสำำ�คััญที่่�โฆษณาไทยไปได้้ไกล มาจากบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพ อย่่างธนญชััย ศรศรีีวิิชััย, บรรจง
ปิิสััญธนะกููล, นวพล ธำำ�รงรััตนฤทธิ์์� ฯลฯ พวกเขามีีความคิิดสร้้างสรรค์์ที่่�หลายคนคาดไม่่ถึึง
แม้้ว่่าเราอาจไม่่ได้้มีีเงิินทุุนมากมายเมื่่�อเทีียบกัับต่่างประเทศ แต่่คนไทยแสดงให้้เห็็นแล้้วว่่าใช้้สิ่่�งที่่�ตััวเอง
มีีก็็สามารถผลัักดัันไปสู่่�ระดัับโลกได้้เช่่นกััน
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โฆษณาสีี TOA
“สีีทนได้้”

โฆษณาฮอลล์์
“ครอบครััวมีีปััญหาครัับ” “ส่่งฮอลล์์คููลไป”

โฆษณายาบรรเทาริิดสีีดวงทวารตราปลามัังกร
“กรุุณานั่่�งลงก่่อน... ทำำ�ไมคุุณถึึงไม่่นั่่�ง”
“ก็็ลมมัันเย็็นอะ”

สิินค้้าไทยดัังไกลในต่่างประเทศ
ความเป็็นไทย ยัังสามารถแสดงออกได้้ทางสิินค้้า
เมื่่�อมัันถููกส่่งออกไปยัังต่่างประเทศก็็นัับได้้ว่่าสร้้างชื่่�อเสีียงให้้กัับไทยได้้เหมืือนกััน
ตั้้ง� แต่่สมััยโบราณสิินค้้าไทยซึ่่ง� ยัังไม่่ได้้เป็็นแบรนด์์สำำ�เร็็จรููป ส่่วนใหญ่่เป็็นวััตถุดิุ บที่
ิ ส่่� ง่ ออกต่่างประเทศ อาทิิ
ไม้้แปรรููป เครื่่�องเทศ เครื่่�องปั้้�นดิินเผา หรืือแร่่บางชนิิด ตั้้�งแต่่สมััยสุุโขทััย อยุุธยา รััตนโกสิินทร์์ จนถึึง
มาถึึงในยุุคปััจจุุบันั สิินค้้าไทยมากมาย ก็็ยังั ส่่งออกไปต่่างประเทศสร้้างรายได้้มหาศาลกลัับเข้้ามายัังต่่างประเทศ
สิินค้้าไทยมีีชื่่�อเสีียงมากในย่่านอาเซีียน ตั้้�งแต่่ลาว เขมร เวีียดนาม พม่่า ล้้วนแล้้วชื่่�นชอบ ด้้วยเหตุุผล
เรื่่�องคุุณภาพและราคาที่่�เหมาะสม เมื่่�อเปรีียบเทีียบสิินค้้าจากประเทศสหรััฐอเมริิกาหรืือญี่่�ปุ่่�น ที่่�มีีคุุณภาพ
ดีีมากแต่่มีีราคาสููงกัับประเทศจีีนที่่ร� าคาถููกแต่่สิินค้้าไม่่มีีคุุณภาพ ใช้้ไม่่กี่่�ครั้้�งต้้องซื้้�อใหม่่ สิินค้้าไทยจะอยู่่�ตรง
กลางระหว่่างคุุณภาพและราคาพอดีี ทำำ�ให้้ชาวอาเซีียนส่่วนใหญ่่นิิยมสิินค้้าไทยนั่่�นเอง
ส่่วนหนึ่่�งที่่�สิินค้้าไทยได้้รัับความนิิยมมาจากอาหารไทยที่่�ติิดตลาดโลก ไม่่ว่่าจะเดิินทางไปที่่�ยุุโรปหรืือ
อเมริิกาต้้องมีีร้้านอาหารไทยอยู่่�ที่่ใ� ดสัักแห่่ง สิินค้้าโดยเฉพาะวััตถุดิุ บิ ในการทำำ�อาหาร จึึงถููกนำำ�เข้้าข้้ามประเทศ
มายัังร้้านอาหารไทย นอกจากนี้้�ยัังมีีคนไทยที่่�อาศััยอยู่่�ต่่างประเทศจำำ�นวนมาก ที่่�นำำ�พาสิินค้้าของประเทศ
ตััวเองเข้้ามา กลายเป็็นชุุมชนเมืืองย่่อม ๆ เป็็นแหล่่งขายสิินค้้าไทย
ปััจจุุบันั สิินค้้าไทยเติิบโตขึ้้�นทุุกปีมีีก
ี ารส่่งออกอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ยัังได้้รับั ความนิิยม ไม่่ว่า่ จะประเภทใดก็็ตาม

Did You Know
5อัันดัับสิินค้้าไทยส่่งออก
ต่่างประเทศ ปีี 63
สิินค้้าไทยที่่�ไม่่ได้้เป็็นแบรนด์์
แต่่เป็็นสิินค้้าประเภทวััตถุุดิิบที่่�สร้้างรายได้้ให้้
กัับประเทศด้้วยมููลค่่ามหาศาลดัังนี้้�

1.รถยนต์์ อุุปกรณ์์และส่่วนประกอบ
มููลค่่า 21,266.84 ล้้านดอลลาร์์

2.เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ อุุปกรณ์์ และส่่วนประกอบ
มููลค่่าการส่่งออก 18,668.85 ล้้านดอลลาร์์

3.อััญมณีี และเครื่่�องประดัับ มููลค่่าการส่่งออก
18,207.33 ล้้านดอลลาร์์

เครื่่�องดื่่�มชููกำำ�ลััง
Red Bull เป็็นสิินค้้าที่่�กำำ�เนิิดมาจาก
กระทิิงแดงของไทย โดยมีีการร่่วมทุุน
เปิิดบริิษััท เรดบููล จีีเอ็็มบีีเอช (Red Bull
GmbH) โดยให้้นายเฉลีียวกัับครอบครััวถืือ
หุ้้�น 51% และนายดีีทริิช 49%
วางจำำ�หน่่ายสิินค้้ากว่่า 70 ประเทศทั่่�วโลก
โดยคาราบาวแดง เป็็นสิินค้้าของกลุ่่�มทุุน
จากประเทศไทยที่่�กำำ�ลัังเดิินตาม Red Bull
พยายามขยายฐานออกต่่างประเทศ ซึ่่�งได้้
รัับผลรัับดีีมากโดยเฉพาะประชาคมอาเซีียน

แบรนด์์แฟชั่่�นของไทย
นัับได้้ว่่าเป็็นสิินค้้าส่่งออกที่่�สำำ�คััญ
โดยมีีแบรนด์์ ไทยที่่�จััดได้้ว่่าอยู่่�ระดัับ
แนวหน้้าของโลกอาทิิ VATANIKA ,
BOYY, DISAYA, SRETSIS,
Angelys Balek

4.ผลิิตภััณฑ์์ยาง มููลค่่าการส่่งออก
12,113.82 ล้้านดอลลาร์์

5.พลาสติิกมููลค่่าการส่่งออก
7,971.54 ล้้านดอลลาร์์
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ป๊๊อปคััลเจอร์์ (Pop culture) ตััวตนของคนไทย
การดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยความปกติิของสัังคมไทย สืืบทอดมากตั้้�งแต่่โบราณผ่่านยุุคสมััย
มีีการปรัับเปลี่่�ยนไปตามเวลารวมถึึงอิิทธิิพลจากต่่างประเทศ ก็็เข้้ามาผสมกลมกลืืนกลายเป็็นไลฟ์์สไตล์์
ที่่�สื่่�อออกมาในแบบไทย ๆ เราอาจนิิยามมัันว่่า ป๊๊อปคััลเจอร์์ (POP CULTURE)
ในสิ่่�งตััวเองจะเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมซึ่่�งบางทีีคนไทยเองอาจไม่่ได้้รู้้�สึึกว่่ามัันป๊๊อบเลยด้้วยซ้ำำ��

แต่่สิ่่ง� เหล่่านี้้กลั
� บดู
ั ตืู่ น�่ ตาตื่่น� ใจชาวต่่างชาติิ บางชิ้้น�
มีีคนรุ่่�นใหม่่นำำ�สิ่่ง� ที่่สั� งั คมเคยชิิน ปััดฝุ่่�นใส่่ไอเดีีย
สร้้างสีีสัันให้้เกิิดมููลค่่าทางการตลาด เรีียกว่่า
ทุุกอย่่างที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทย ตั้้�งแต่่ศาสนา
ความเชื่่�อ ทััศนคติิ สิ่่�งของ ฯลฯ หรืืออะไรก็็ตาม
แต่่ในสายตาคนอื่่�นที่่�มองเข้้ามาแล้้วรู้้�สึึกชอบ
เราจึึงขอยกตััวอย่่างสิ่่�งที่่�ได้้รับก
ั ารพููดถึึงดัังนี้้�

ศาลพระภููมิิ
ไม่่ว่่าจะเดิินทางไปที่่�ไหนของประเทศไทย โดย
เฉพาะบ้้านที่่มีีพื้้
� น� ที่่ม� ากพอ จะมีีศาลพระภููมิเิ จ้้า
ที่่แ� ทบทุุกบ้า้ น เพื่่อ� กราบไหว้้ให้้ช่ว่ ยคุ้้�มครองปก
ปัักรัักษา ให้้เจ้้าของบ้้านเจริิญรุ่่�งเรืืองในชีีวิิต แต่่
ในมุุมมองของชาวต่่างชาติิบางคนคิิดว่่าเป็็นบ้้าน
นก หรืือมีีการจััดสวนเล็็ก ๆ ภายในบ้้านกลาย
เป็็นสิ่่�งที่่�สวยงามสำำ�หรัับคนที่่�ไม่่เข้้าใจซะอย่่าง
นั้้�น

ถุุงแกง
เวลาที่่�เราเดิินตลาดจะเห็็นแม่่ค้้ามััดถุุงแกงเพื่่�อ
เตรีียมเอาไว้้ขาย แต่่กลายเป็็นว่่าคััลเจอร์์ตรง
ส่่วนนี้้� เป็็นสิ่่�งที่่�คนชาวต่่างชาติิโดยเฉพาะคน
ญี่่�ปุ่่�น ทึ่่�งในความสามารถในการมััดถึึงแบบโป่่ง
ตึึง จนเอามาออกสื่่� อออนไลน์์ กัั นเลยทีีเดีียว
เหตุุผลที่่ปร
� ะเทศพวกเขาไม่่มีีเพราะใช้้ถุงุ ซิิปล็อ็ ก
ในการบรรจุุอาหารนั่่�นเอง

เบีียร์์ ใส่่น้ำำ��แข็็ง
ชาวตะวัันตกจะไม่่ดื่่�มเบีียร์์ใส่่น้ำำ��แข็็งเพราะจะ
ทำำ�ให้้เสีียรสชาติิ แต่่เมื่่�อมาถึึงประเทศไทยพวก
เขาต้้องอึ้้�งเพราะประเทศไทยเป็็นเมืืองร้้อน แม้้
จะกิินเบีียร์์ตอนกลางคืืนก็็ต้้องใส่่น้ำำ��แข็็ง ทำำ�ให้้
ความเย็็นอยู่่�ในระดัับที่่�กิินเบีียร์์แล้้วอร่่อย แม้้
จะจืืดไปบ้้าง ดีีกว่่าการเปิิดเบีียร์์แล้้วกิินตอนที่่�
มัันไม่่เย็็น

หยุุดเคารพธงชาติิ

คนไทยจะหยุุดเคารพธงชาติิเวลา 8 โมงเช้้ากัับ 6
โมงเย็็นทุุกวััน ไม่่ว่่าจะทำำ�อะไรอยู่่� ถ้้าไม่่มีีความ
สายชำำ�ระ
จำำ�เป็็นจริิง ๆ คนไทยจะหยุุดนิ่่�ง เมื่่อ� เพลงชาติิจบ
ก็็กลัับมาใช้้ชีีวิิตในสภาพปกติิ เรื่่�องนี้้�ทำำ�เอาต่่าง
ประเทศไทยเวลาที่่�เข้้าห้้องน้ำำ��ที่่�ไหน ส่่วนมาก ชาติิที่่�เข้้ามาเที่่�ยวในช่่วงแรก ๆ ตกใจกัันทุุกคน
แล้้วต้้องมีีสายฉีีดก้้นประจำำ�อยู่่� เมื่่�อฝรั่่�งเดิินทาง
มาเที่่�ยวประเทศไทยจะงงว่่าเอาไว้้ใช้้ทำำ�อะไร
มาสคอตแมคโดนััลด์์
เพราะพวกเขาใช้้กระดาษชำำ�ระเป็็นประจำำ� แต่่
ด้้วยวััฒนธรรมของไทยตรงนี้้�เป็็นการทำำ�ความ
โรนััลด์์ แมคโดนััลด์์ เป็็นตััวตลกซึ่่ง� ถููกใช้้เป็็นมาส
สะอาดที่่�หมดจด จนฝรั่่�งบางคนนำำ�ไอเดีียสาย
คอตหลัักของแมคโดนััลด์์ โดยที่่�มีีการออกแบบ
ชำำ�ระนี้้�ไปติิดตั้้�งที่่�บ้้านกัันบ้้างแล้้ว
มัันไหว้้ต้้อนรัับลููกค้้า จุุดนี้้�เองทำำ�ให้้ต่่างชาติิที่่�
เข้้ามาใช้้บริิการประทัับใจจนต้้องถ่่ายรููปไปเก็็บ
ชื่่�อเล่่นของคนไทย
ไว้้เป็็นที่่ร� ะลึึก
คนไทยมีีชื่่�อจริิงและชื่่�อเล่่น โดยชื่่�อเล่่นนี้้�เองจะ
ตั้้�งเป็็นอะไรก็็ได้้ ต่่างจากชาวต่่างประเทศที่่�มััก
มีีชื่่�อเล่่นมาจากชื่่�อจริิงของตััวเอง คนไทยเองไม่่
ได้้รู้้�สึึกแปลกแต่่ประการใด แต่่ถ้้าลองคิิดดููดีี ๆ
ในมุุมของชาวต่่างชาติิก็็คงแปลก หากได้้ยิินคน
ที่่�ชื่่�อ โต๊๊ะ ห่่าน เป็็ด ถั่่�วงอก ฯลฯ
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เห็็นได้้ว่่าหลายสิ่่�งหลายอย่่างที่่�คนไทยใช้้ชีีวิิต
ตามวิิถีี กลัับกลายเป็็นวััฒนธรรมแบบป๊๊อป ๆ ที่่�
เอามาล้้อเล่่นสนุุกสนานเป็็นเรื่่�องน่่าตื่่�นตาตื่่�นใจ
บางเรื่่อ� งชวนให้้สงใส บางเรื่่อ� งก็็งงกัันไป อย่่างไร
ก็็ตามนี่่�คืือความเป็็นอยู่่�แบบไทย ๆ ที่่�เราใช้้ชีีวิิต
กัันอยู่่�ทุุกวััน

Special p
Scoo

: Panida Pupanrai
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BELIEVE IN POWER NATURAL,

BELIEVE IN
MERIGIN

เชื่่�อมั่่�นในพลัังธรรมชาติิ เชื่่�อมั่่�นในเมอริิจิ้้�น
ธรรมชาติิรังั สรรค์์สิ่่ง� สวยงามไว้้มากมาย ทั้้�งยัังมอบสิ่่�งล้ำำ��ค่า่ ที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่มนุุษย์์ทุกุ ยุุคทุุกสมััย ด้้วยวิิสัยั ทััศน์์ของ
แบรนด์์เมอริิจิ้้น� ที่่�เล็็งเห็็นศัักยภาพในพลัังธรรมชาติิอันั ยิ่่�งใหญ่่นี้้� จึึงนำำ�ไปสู่่�การคิิดค้้นนวััตกรรมแห่่งความงาม คััดสรร
วััตถุดิุ บิ จากแหล่่งกำำ�เนิิดเพื่่อ� ให้้ได้้มาซึ่่�งสารสกััดอัันเข้้มข้้น ทำำ�การค้้นคว้้าวิิจัยั อย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ผลลััพธ์์ที่่�เปี่่�ยมไปด้้วย
ประสิิทธิิภาพ จากจุุดเริ่่�มต้้นดัังกล่่าวพร้้อมด้้วยการตอบรัับที่่�ดีี แบรนด์์เมอริิจิ้้�นจึึงตั้้�งใจอย่่างแน่่วแน่่ที่่�จะไม่่หยุุดนิ่่�ง
เพื่่อ� พััฒนาทุุกผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ภายใต้้แนวคิิดสารสกััดที่่�ผสานพลัังธรรมชาติิ ฟื้้น� ฟููพร้้อมการบำำ�รุงุ บางเบาทุุกการสััมผััส
และมีีกลิ่่�นหอมจากสมุุนไพร

จากพลัังธรรมชาติิก่่อกำำ�เนิิดเป็็นผลิิตภััณฑ์์ล้ำำ��ค่่า อ่่อนโยนและ
ปลอดภัั ย ไม่่ ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การระคายเคืือง ส่่ ว นผสมหลัั ก ของทุุ ก
ผลิิตภััณฑ์์ล้้วนมีีสารสกััดจากธรรมชาติิเป็็นหลัักอย่่างสมุุนไพรไทย
ผสานด้้วยนวััตกรรมเพื่่อ� ให้้ทุกุ สารสกััดทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างลงตััว อาทิิ
สารสกััดจากงาม้้อน พลููคาว และต้้นอ่่อนถั่่�วลัันเตา ส่่วนผสม
หลัักของ Merigin Hair Tonic (เมอริิจิ้้�น แฮร์์ โทนิิค) ที่่�ผลิิตภััณฑ์์
ช่่วยในเรื่่�องลดอาการหลุุดร่่วงของเส้้นผม พร้้อมต้้านการเกิิดอนุุมููล
อิิสระในการเร่่งอายุุเซลล์์เส้้นผมให้้เสื่่�อมสภาพ ลดปััญหาการแพ้้
และอัักเสบของหนัังศีีรษะ
สารสกััดจากสมุุนไพรไพล ฟ้้าทะลายโจร และว่่านหางจระเข้้
ส่่วนผสมหลัักของ Merigin Velvety Soap (เมอริิจิ้้�น เวลวิิทีี โซป)
และ Merigin Cleansing Soap Hand and Body (เมอริิจิ้้น� คลีีนซิ่่ง�
โซป แฮนด์์ แอนด์์ บอดี้้�) ผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาดผิิวอย่่างล้ำำ��ลึึก
ช่่ วยปกป้้ องผิิ วอนามัั ย ให้้ ปร าศจากเชื่่� อโรคด้้ ว ยฟองที่่� นุ่่� มละมุุ น
ลดปััญหาการอัักเสบของสิิว ผด ผื่่�น อาการคััน พร้้อมผสานการ
ทำำ�งานร่่วมกัับวิิตามิินอีีและและสารไฮยาลููโรนิิค เพื่่�อผิิวเรีียบเนีียน
ลุ่่�มลื่่�นดุุจแพรไหม
สารสกััดจากมหาสมุุทรอาร์์คติิค วิิ ชฮาเซล ข้้าวโอ้้ต ชาดำำ�
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ว่่านหางจระเข้้ ต้้นทาร่่าและสาหร่่ายทะเล ซึ่่�งเป็็น 1 ใน 9 สารสกััด
เข้้มข้้นจากแหล่่งกำำ�เนิิด ส่่วนผสมหลัักของ Merigin Essence Fresh
Serum (เมอริิจิ้้�น เอสเซ็็นส์์ เฟรช เซรั่่�ม) เซรั่่�มจากพลัังธรรมชาติิ
ที่่�เปี่่�ยมด้้วยประสิิทธิิภาพการดููแลพร้้อมปกป้้องผิิวจากการเกิิด
ริ้้�วรอยแห่่งวััย ฟื้้�นฟููแลปรัับสมดุุลเพื่่�อผิิวที่่�แข็็งแรง พร้้อมเปิิดสวิิตช์์
ความอ่่อนเยาว์์ให้้กลัับมาอีีกครั้้�ง
และล่่าสุุดกัับ Merigin Finger Root Extract Plus Threeplala
(เมอริิจิ้้�น ฟิิงเกอร์์ รููท เอ็็กซ์์แทรกซ์์ พลััส ตรีีผลา) หรืือสารสกััด
กระชายขาว พลััส ตรีีผลา ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารตราเมอริิจิ้้�น
นวััตกรรมใหม่่ที่่�ผสานสารการทำำ�งานระหว่่าง ตรีีผลา กระชายขาว
พลูู ค าว ขิิ ง มรดกทางภูู มิิ ปัั ญ หาที่่� เ ปี่่� ย มด้้ ว ยสรรพคุุ ณ ทางยา
ช่่ ว ยสร้้ า งภูู มิิ คุ้้� มกัั น ที่่� แข็็ ง แรง ปรัั บดุุ ล บำำ�รุุ ง ธาตุุ ทั้้� ง 4 ควบคุุ ม
และกำำ�จััดสารพิิษในร่่างกาย เป็็นต้้น
ธรรมชาติิคืือสิ่่�งล้ำำ��ค่่า คืือมิิตรแท้้ต่่อมนุุษย์์ แบรนด์์เมอริิจิ้้�น
เชื่่� อ มั่่� น ว่่ า ทุุ กสิ่่� ง ย่่ อ มเป็็ น ไปได้้ ด้้ ว ยพลัั ง แห่่ ง ธรรมชาติิ ดัั ง นั้้� น
เราจึึงใส่่ใจในทุุกขั้้�นตอนเพื่่�อให้้นำำ�มาซึ่่�งสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดในทุุกผลิิตภััณฑ์์
มอบเป็็ น ของขวัั ญ สุุ ด พรีีเมี่่� ย มแทนคำำ�พูู ด และความรู้้�สึึกเพื่่� อ
คนสำำ�คััญเช่่นคุุณ
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Solar Powered

Campers
หลายครั้้�งที่่�ผมได้้นำำ�งาน Campers Design หรืือรถบ้้านมาถ่่ายทอด
ลงในบทความเพื่่�อให้้เห็็นถึึงงานออกแบบที่่�เป็็น Multi-Function
การออกแบบที่่�ใช้้พื้้�นที่่�น้้อยแต่่สามารถจััดเก็็บ หรืือยืืดต่่อขยายเพื่่�อ
ให้้เกิิดพื้้�นที่่�ใช้้งานใหม่่ๆ แต่่รถบ้้านที่่�ผมได้้นำำ�มาเสนอก่่อนหน้้านี้้�ยังั ไม่่มีี
งานไหนเลยที่่�เป็็นงานออกแบบเชิิงอนุุรัักษ์์ (Sustainable Design)
แต่่ด้้วยความที่่�ตนเองเป็็นคนที่่�ชอบการออกกิิจกรรม Outdoor และ
ชื่่น� ชอบในตััวรถบ้้านอย่่างมาก (ถึึงแม้้ยัังไม่่มีเี งิินซื้้อ� ก็็ติดิ ตามมาตลอด)
จึึงได้้มาพบงานออกแบบรถบ้้านหนึ่่�งที่่�ใช้้ชื่่�อว่่า Solar Powered
Campers โดยกลุ่่�มผู้้�ออกแบบที่่�ใช้้ชื่่�อว่่า TU Eindhoven จาก
ประเทศเนเธอร์์แลนด์์ ซึ่่�งเป็็นงานออกแบบเชิิงอนุุรักั ษ์์ 100 % น่่าสนใจ
เป็็นอย่่างมากครัับ
OCTOBER 2021
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บททดสอบครั้้ง� สุุดท้้ายกัับการวิ่่�งทััวร์์ทั่่ว� ยุุโรประยะทาง 3,000
กิิโลเมตร เป็็นบททดสอบสุุดท้้ายในเรื่่อ� งของสมรรถนะ เริ่่ม� จาก
เมืืองไอน์์โฮเฟน ประเทศเนอเธอร์์แลนด์์ ทััวร์์รอบยุุโรปไปจบ
ลงที่่�ปลายทางประเทศสเปน
ซึ่่�งเชื่่�อได้้ว่่าหากผลการทดลองขัับ มีีประสิิทธิิภาพในการ
ขัับเคลื่่�อนเป็็นไปได้้ด้้วยดีี และปััญหาระหว่่างทางมีีอััตราที่่ต่ำ� ำ��
แบบรถ Solar Powered Campers คัันนี้้� จะเข้้าสู่่�ไลน์์
อุุตสาหกรรมการผลิิต และเข้้าสู่่�ท้้องตลาดในระยะเวลาสั้้�น ๆ
แน่่นอน ซึ่่ง� เชื่่อ� ได้้อย่่างสนิิทใจว่่า บรรดา Nomad หรืือเหล่่านััก
Camping ผจญภััยนั้้�นต้้องถููกใจกัับรถ Campers คัันนี้้�อย่่าง
แน่่นอน

Resource : TU Eindhoven

รถบ้้าน Campers ที่่ผ� มมานำำ�เสนอคัันนี้้� ไม่่ใช่่รถลากจููงครัับ
แต่่เป็็นรถบ้้านที่่ส� ามารถขัับเคลื่่อ� นได้้ในตััว การออกแบบภายใน
ทั้้ง� ในส่่วนของห้้องคนขัับ และส่่วนการใช้้งานห้้องนั่่ง� เล่่น ห้้องนอน
หรืือส่่วนที่่ทำ� �กิ
ำ จิ กรรมนั้้น� ก็็สามารถออกแบบได้้ดีีเหมืือนทั่่ว� ๆไป
ส่่วนที่่เ� ป็็นไฮไลท์์หน่่อย คืือระบบไฮดรอลิิคตรงหลัังคา ที่่ส� ามารถ
ขยายกางปีีกให้้หลัังคายกสููง เพิ่่�มพื้้�นที่่�ในการใช้้งานได้้ ถึึง 18
ตารางเมตร แต่่ส่่วนที่่�เป็็นพระเอกของเจ้้ารถคัันนี้้�ก็็ตามชื่่�อ
เลยครัับ เพราะมัันคืือ Solar Powered Campers
บริิเวณส่่วนหลัังคาทั้้�งหมดนั้้�นเป็็นส่่วนประกอบของแผง
โซล่่าเซลล์์ ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�จััดเก็็บพลัังงานไฟฟ้้าจากแสงอาทิิตย์์
และด้้วยแผงโซล่่าเซลล์์ความยาว 8.8 เมตร ที่่�สามารถกางปีีก
แผงรัับพลัังงานได้้อีีกนี้้� สามารถผลิิตกำำ�ลังั ไฟได้้ถึึง 60 กิิโลวััตต์์
ต่่อชั่่�วโมงในโหมดจอดรถ ซึ่่�งมัันหมายความว่่ารถบ้้านคัันนี้้�
เป็็นรถพลัังงานสะอาด 100 % ไม่่มีีความจำำ�เป็็นต้้องยืืมพลัังงาน
จากภายนอกอย่่างน้ำำ��มัันมาช่่วยในการขัับเคลื่่�อนใด ๆ เลย
รวมไปถึึงยัังมีีพลัังงานเหลืือ ๆ ในการใช้้สำำ�หรัับระบบไฟฟ้้า
ไฟส่่องสว่่าง รวมถึึงเครื่่�องปรัับอากาศในรถอีีกด้้วย
หากเทีียบให้้เห็็นอย่่างชััดเจน ในการชาร์์ตพลัังงานแสง
อาทิิตย์์เต็็ม 1 ครั้้�ง รถคัันนี้้�สามารถวิ่่�งได้้เป็็นระยะทาง 750
กิิโลเมตร ในหนึ่่�งวััน และหากในช่่วงที่่�รถวิ่่�งและมีีแสงแดดจ้้า
ตลอดทั้้ง� วััน รถคัันนี้้ยั� งั สามารถสะสมพลัังงานระหว่่างขัับเคลื่่อ� น
ให้้รถสามารถวิ่่�งได้้อีีก 595 กิิโลเมตรในตอนกลางคืืนอีีกด้้วย
เรีียกได้้ว่่าสมรรถนะการวิ่่�งไม่่ต่่างจากรถเครื่่�องยนต์์ดีีเซล
คอมมอนเรลที่่�เติิมน้ำำ��มัันเต็็มถัังเลย ซึ่่�งรถคัันนี้้� กำำ�ลัังเข้้าสู่่�
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The Rise of

Taliban
เป็็นข่่าวใหญ่่ที่่ค่� อ่ นข้้างสะเทืือนโลกเลยทีีเดีียว จากเหตุุเมื่่อ� วัันที่่� 15 สิิงหาคม
2564 ที่่ผ่� า่ นมา โดยกลุ่่�มที่่� ได้้ชื่อ�่ ว่่าเป็็นกลุ่่�ม “ผู้้�ก่่อการร้้าย” นามว่่า “Taliban”
(ตาลีีบััน) ได้้ ใช้้เวลาเพีียง 10 วัันเปิิดฉากโจมตีีครั้้�งสุุดท้้ายบุุกยึึดกรุุงคาบููล
เมืืองหลวงของประเทศอััฟกานิิสถานได้้สำ�ำ เร็็จ อัันเป็็นการยึึดประเทศโดยเบ็็ดเสร็็จ
จากผู้้�ก่่อการร้้าย ยัังผลให้้ผู้้�นำ�ำ ประเทศหลบหนีีออกนอกประเทศ ประชาชนหนีี
ตายกัันจ้้าละหวั่่�นโดยเฉพาะประชาชนเพศหญิิงที่่�จะได้้รับั ผลกระทบมากที่่�สุดุ
จากการปกครองโดยกลุ่่�มของ ตาลีีบััน
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โดยแรกเริ่่ม� เดิิมทีีนั้้�นผมเองยอมรัับว่า่ มีีความรู้้�น้้อย ไม่่ใคร่่
ได้้สนใจในเรื่่�องของประเทศอััฟกานิิสถานมากสัักเท่่าใดนััก
เพราะเห็็นว่่าเหตุุความขััดแย้้งดัังกล่่าวเป็็นเรื่่อ� งไกลตััวเรื่่อ� งที่่�
สนใจในประเทศอััฟกานิิสถานที่่�เคยติิดตามก็็มีีเรื่่�องราวของ
Mes Aynak พุุทธสถานศิิลปะคัันธารราฐโบราณ สถานที่่�
มรดกทางประวััติิศาสตร์์ทางพระพุุทธศาสนาที่่�มีีอายุุกว่่า
2,500 ปีี ที่่มีีข่
� า่ วเรื่่อ� งการจะถููกทำำ�ลาย เมื่่อ� 4-5 ปีีก่อ่ นให้้เป็็น
เหมืืองทองแดง และล่่าสุุดเรื่่อ� งของ Youtuber หญิิงท่่านหนึ่่ง�
ซึ่่ง� เดิินทางไปประเทศอััฟกานิิสถานเพีียงคนเดีียวในช่่วงเวลา
ก่่อนหน้้าตาลีีบัันบุุกยึึดเมืืองเพีียงไม่่นาน ทำำ�ให้้เกิิดกระแส
ดราม่่าขึ้้น� ในสัังคมโลกโซเชี่่ย� ล ถึึงความเสี่่ย� งอัันตรายจากการ
เดิินทางดัังกล่่าว
ด้้วยเหตุุการณ์์ทั้้�งหมด ในช่่วงเวลาต่่อเนื่่�องที่่�เกิิดไม่่นาน
มานี้้�ทำำ�ให้้อััฟกานิิสถานและกลุ่่�มตาลีีบััน ได้้กลัับมาอยู่่�ใน
หน้้าสื่่�อและสัังคมโลกอีีกครั้้�ง ในคอลััมน์์ Legend ฉบัับนี้้�จึึง
ขอทำำ�การเขีียนเรื่่�องราวบอกเล่่าความสััมพัันธ์์เป็็นมาของ
กลุ่่�มตีีลีีบัันและประเทศอััฟกานิิสถานอย่่างเข้้าใจง่่ายให้้ท่่าน
ผู้้�อ่่านรัับชมครัับ อาจจะตกหล่่นในรายละเอีียดชื่่�อคนไปบ้้าง
แต่่ไม่่เสีียเรื่่�องราวองค์์รวมทั้้�งหมดอย่่างแน่่นอน
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ตาลีีบัันคืือใคร..??

"ตาลีีบััน" แปลว่่า "นัักเรีียน" ในภาษาพััชโต (Pashto)
หรืือปาทานเริ่่�มปรากฏตััวในช่่วงต้้นทศวรรษ 1990
ทางตอนเหนืือของปากีีสถานหลัังจากกองทััพโซเวีียต
ถอนตััวออกไปจากอััฟกานิิสถานซึ่่�งเหตุุก่่อนหน้้านี้้�
ประเทศอััฟกานิิสถานได้้ถูกู สหภาพโซเวีียต (ในขณะนั้้�น)
ใช้้กำำ�ลัังทหารบุุกยึึดครองเป็็นฐานที่่�มั่่�นหนึ่่�งในช่่วง
สงครามเย็็น (ประมาณปีี 1970-1980) อย่่างไรก็็ตาม
ในช่่วงปีี 1979 ประชาชนของอััฟกานิิสถานส่่วนหนึ่่�ง
ไม่่ต้้องการอยู่่�ภายใต้้สหภาพโซเวีียต จึึงได้้จััดตั้้�งกอง
กำำ�ลังั ทหารขึ้้�นมาโดยตั้้ง� ชื่่อ� ว่่ากลุ่่�ม “มููจาฮีีดิิน” (Mujahhideen) ทำำ�การรบแบบจรยุุทธ หรืือกองโจรคอยโจมตีี
กองกำำ�ลัังทหารของสหภาพโซเวีียตในอััฟกานิิสถาน
มาโดยตลอด ประกอบกัับได้้ความช่่วยเหลืือสนัับสนุุน
ทางกองทุุนและสรรพอาวุุธจากประเทศอเมริิกาซึ่่ง� ถืือ
เป็็นขั้้�วตรงข้้ามของสหภาพโซเวีียตในสงครามเย็็น
ทำำ�ให้้ในที่่สุ� ดุ ปีี 1989 กองกำำ�ลังั มููจาฮีีดิิน ก็็สามารถขัับไล่่
กองกำำ�ลัังทหารของสหภาพโซเวีียตออกจากประเทศ
อััฟกานิิสถานโดยเสร็็จสิ้้�น
มาถึึงตรงนี้้�ต้้องขอขยายก่่อนว่่า กลุ่่�มมููจาฮีีดิินนั้้�น
ประกอบไปด้้วยกลุ่่�มหลายกลุ่่�มที่่มีี� ความเชื่่อ� และแนวคิิด
ที่่�แตกต่่างกัันออกไป บ้้างก็็มีีความเชื่่�อในหลัักศาสนา
อิิสลามอย่่างลึึกซึ้้�ง และอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งซึ่่�งมีีความคิิดเชิิง
สมััยใหม่่ ซึ่่ง� เมื่่อ� ศััตรูรู่ ว่ มตััวเบ้้ง ๆ อย่่างสหภาพโซเวีียต
ได้้จากไป กลุ่่�มก็็แตกออกไปตามแนวทางความเชื่่อ� ของ
ตนเอง จนในที่่�สุุดในปีี 1994 กลุ่่�ม “ตาลีีบััน” ก็็ได้้ถืือ
กำำ�เนิิดขึ้้�น โดยโมฮััมเห็็ด อุุมัรั (Mohammed Omar)
เป็็นผู้้�นำำ�ทางการทหารและทางจิิตวิญ
ิ ญาณ ซึ่่ง� ในอดีีต
อุุมััร คืือหนึ่่�งในนัักรบของกลุ่่�ม มููจาฮีีดิิน นั่่�นเอง มาถึึง
ตรงนี้้�ได้้เคยมีีคำำ�กล่่าวที่่�เรามัักจะได้้ยิินกัันอยู่่�บ่่อย ๆ
ว่่า ตาลีีบััน นั้้�นจริิง ๆ แล้้วสหรััฐเป็็นผู้้�ก่่อตั้้�งและให้้
การสนัับสนุุน ความจริิงถููกเพีียงเสี้้�ยวหนึ่่�งเท่่านั้้�น
เองครัับ สหรััฐอเมริิกา ไม่่ได้้เป็็นผู้้�ร่ว่ มก่่อตั้้ง� ไม่่ได้้เป็็น
ผู้้�สนัับสนุุนกลุ่่�มตาลีีบััน แต่่สนัับสนุุนกลุ่่�ม มููจาฮีีดิิน
ต้้นกำำ�เนิิดของ ตาลีีบััน ในการขัับไล่่สหภาพเวีียตช่่วง
สงครามเย็็ น เท่่ า นั้้� น ภายหลัั ง จากสหภาพโซเวีียต
ถอนทหารออกสหรััฐก็็ไม่่ได้้ให้้การสนัับสนุุนทางกลุ่่�ม
ตาลีีบัันแต่่อย่่างใด

อะไรคืือจุุดมุ่่�งหมายของตาลีีบัน
ั ..??

จุุดมุ่่�งหมายของกลุ่่�มตาลีีบัันตั้้�งแต่่ดั้้�งเดิิมนั้้�น คืือ
ต้้องการนำำ�มาซึ่่�งสัันติิภาพและความมั่่�นคงกลัับคืืนมา
ในพื้้�นที่่ที่� มีี่� คนเชื้้อ� สายปาทาน ซึ่่ง� ครอบคลุุมพื้้�นที่่ทั้้� ง� ใน
ประเทศปากีีสถานและอััฟกานิิสถาน โดยมีีเป้้าหมาย
คืือใช้้กฎหมายอิิสลาม หรืือกฎหมายชารีีอะห์์ เมื่่อ� พวก
เขาขึ้้น� สู่่�อำ�ำ นาจ โดยในช่่วงเวลาหลัังจากขัับไล่่กองกำำ�ลังั
ทหารของสหภาพโซเวีียต ประเทศอััฟกานิิสถานนั้้�น
เข้้าสู่่�เรื่่�องราวตวามขััดแย้้งโดยสมบููรณ์์ กลุ่่�มมููจาฮีีดิิน

ได้้แตกออกเป็็นหลายฝ่่ายตามความเชื่่�อ ทะเลาะและ
มีีเรื่่� อ งอัั น เป็็ น การภายในที่่� บ านปลายกระทบต่่ อ
ประชาชนทั่่�วไปมาโดยตลอด จนกระทั่่�งวัันหนึ่่�งในปีี
กลุ่่�มตาลีีบัันได้้ปรากฏตััวขึ้้�น และได้้เริ่่�มทำำ�การบุุกยึึด
ในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ของประเทศ
ในช่่วงแรกกลุ่่�มตาลีีบัันได้้รัับความนิิยมเพราะว่่า
ช่่วยกำำ�จััดการทุุจริิต ควบคุุมสิ่่�งผิิดกฎหมาย รวมถึึง
ทำำ�ให้้ถนนและพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ปลอดภััยสำำ�หรัับการค้้า
ขายทำำ�ธุุรกิิจ แต่่ภายหลััง กลุ่่�มตาลีีบัันเริ่่�มบัังคัับใช้้
กฎหมายชารีีอะห์์ โ ดยได้้ ตีี ความการลงโทษด้้ ว ย
กฎหมายอิิสลามนี้้�อย่่างเคร่่งครััด ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
ประหารผู้้�มีีความผิิดฐานฆ่่าผู้้�อื่น่� และผู้้�ที่น่� อกใจคู่่�ครอง
และตััดแขนขาผู้้�มีีความผิิดฐานลัักขโมย นอกจากนี้้�
ยัังมีีการบัังคัับให้้ผู้้�ชายไว้้หนวด และผู้้�หญิิงต้้องใส่่
ชุุดแบบปกปิิดทั้้�งตััวแบบอิิสลาม หรืือ บููร์์กา (Burka)
เห็็นเพีียงแค่่ดวงตา รวมไปถึึงการห้้ามไม่่ให้้มีีการดููทีีวีี
ฟัังเพลง หรืือดููหนััง และต่่อต้้านการให้้เด็็กผู้้�หญิิงที่่อ� ายุุ
10 ขวบ และมากกว่่านั้้�นไปโรงเรีียน ซึ่่�งแน่่นอนครัับ
ด้้วยข้้อห้้ามที่่�มีีมากและหลายหลายอัันไปละเมิิดสิิทธิิ
ของคนส่่วนใหญ่่หลายๆคน ได้้ทำำ�ให้้เกิิดเสีียงวิิพากษ์์
วิิจารณ์์และการประณามในเวทีีโลกเรื่อ�่ งสิิทธิิมนุุษย์์ชน
มาแล้้ว

อะไรคืือเหตุุเชื่่�อมโยงระหว่่าง
ตาลีีบััน และ สหรััฐอเมริิกา

เรื่่�องราวนี้้�เกิิดขึ้้�นจากเหตุุวิินาศกรรม 9/11 ในปีี
2001 ที่่�มหานครนิิวยอร์์ค เครื่่�องบิินพุ่่�งเข้้าชนตึึก
World Trade Center และผู้้�ที่อ่� อกมาเคลมผลงานใน
เวลานั้้�นคืือ โอซาม่่า บิิน ลาเดน ผู้้�นำำ�กลุ่่�มอััลกออิิดะห์์
(Al-Qaeda) ซึ่่�งเป็็นเหตุุให้้รััฐบาลสหรััฐซึ่่�งนำำ�โดย
George W. Bush ได้้สั่่�งการล่่าตััว โอซาม่่า บิินลาเดน
อย่่างหนัักหน่่วง ซึ่่�งหลัังจากการก่่อเหตุุวิินาศกรรม
โอซามา บิิน ลาเดน ก็็ได้้หนีีมาหลบซ่่อนตััวอยู่่�ใน
ประเทศอััฟกานิิสถาน ยัังผลให้้สหรััฐซึ่่�งสืืบทราบข่่าว
การหลบหนีี ได้้ทำำ�การสั่่�งให้้ตาลีีบัันส่่งมอบตััว โอซามา
บิิน ลาเดน แก่่ทางสหรััฐในทัันทีี ซึ่่�งก็็แน่่นอนครัับ
ว่่าตาลีีบัันได้้ปฎิเิ สธในการให้้ความร่่วมมืือการส่่งมอบตััว
และสหรััฐเองก็็ได้้ประกาศอย่่างชััดเจนครัับว่า่ “ตาลีีบััน
ต้้องชดใช้้ให้้กัับเรื่่�องนี้้�”
โดยในวัันที่่� 7 ตุุลาคม 2001 สหรััฐได้้ร่่วมกัับ
สหราชอาณาจัักร บุุกโจมตีีตาลีีบัันอย่่างหนัักหน่่วงมีี
การใช้้เครื่่�องบิินทิ้้�งระเบิิด ทำำ�ลายที่่�มั่่�นของตาลีีบััน
ทั่่� ว ประเทศและในเวลาเพีียงแค่่ 1 เดืือนเท่่ า นั้้� น
กองทััพรััฐบาลตาลีีบัันก็็แตกพ่่าย ส่่วน บิิน ลาเดน
ก็็หนีีออกจากอััฟกานิิสถานไปกบดานที่่�ปากีีสถาน
ในเวลาต่่อมา และภายหลัังการปููพรมถล่่มและการ
แตกพ่่ า ยของกองทัั พ ตาลีีบัั น สหรัั ฐ ได้้ เข้้ า มาช่่ ว ย
ประคองประเทศอััฟกานิิสถาน ทั้้�งในเรื่่�องบููรณะเมืือง
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และความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจ โดยช่่วยในการจััดตั้้�ง
คณะบริิหารประเทศใหม่่ที่เ่� ป็็นประชาธิิปไตย ซึ่่ง� มีีหลััก
เป็็นการร่่างรััฐธรรมนููญฉบัับปีี 2004 ที่่�นำำ�มาซึ่่�งการ
เลืือกตั้้�งประธานาธิิบดีีของประเทศอััฟกานิิสถาน ซึ่่�ง
แนวโน้้มในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการบริิหารประเทศ
ภายใต้้การพยุุงของสหรััฐก็็ดีีขึ้้�นเรื่่�อยๆ โดยเฉพาะ
ในเรื่่�องของสิิทธิิเสรีีภาพของประชาชนในประเทศ
อััฟกานิิสถาน แต่่ในขณะเดีียวกััน กลุ่่�มตาลีีบัันที่่�พ่่าย
แพ้้จากการโจมตีี ก็็ไม่่ได้้หายไปจากอััฟกานิิสถานเลย
สัักทีีเดีียว ก็็ได้้มีีการรวมกลุ่่�มฟื้้น� ฟููกำำ�ลังั และได้้ทำำ�การ
ลอบโจมตีีฐานทััพสหรััฐและรััฐบาลของอััฟกานิิสถาน
อยู่่�เรื่่�อย ๆ โดยใช้้วิิธึึแบบกองโจรมาตลอด

การกลัับสู่่�ของตาลีีบััน
เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างไร

นัับตั้้�งแต่่เกิิดเหตุุการณ์์ 9/11 จนถึึงปััจจุุบััน ทั้้�ง
การไล่่ล่า่ บิิน ลาเดน ต่่อสู้้�กับต
ั าลีีบััน ปกป้้องประชาชน
ชาวอััฟกานิิสถาน รวมถึึงใช้้เงิินในการบููรณะสิ่่�งปลููก
สร้้างที่่�ถููกทำำ�ลายจากการสู้้�รบ ซึ่่�งเงิินเหล่่านั้้�นเป็็นมีี
มููลค่่าเกืือบ 1 ล้้านล้้านดอลลาร์์ และทั้้�งหมดเป็็นเงิิน
ภาษีีจากประชาชนชาวสหรััฐ ซึ่่�งทั้้�งหมดมองว่่ามััน
ไม่่มีีความจำำ�เป็็นอะไรที่่จ� ะต้้องไปสนัับสนุุนหรืือค้ำำ��จุนุ
ประเทศอััฟกานิิสถาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งภารกิิจ
ล่่าตััว บิิน ลาเดน ก็็สำำ�เร็็จลุุล่่วงแล้้ว ไม่่มีีความจำำ�เป็็น
จะต้้องไปเสีียอะไรอีีก ในอีีกทางหนึ่่�งรััฐบาลสหรััฐ
ไม่่เคยได้้อะไรตอบแทนกลัับมาเลย
ประธานาธิิบดีี โจ ไบเดน ซึ่่�งมีีนโยบายอยู่่�แล้้วใน
เรื่่�องของการถอนทหารเพื่่�อจบสงคราม ได้้สั่่�งทยอย
ถอนทหารออกจากประเทศอััฟกานิิสถาน โดยเริ่่�ม
ตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม โดยหวัังให้้ถอนทหารหมดสิ้้�น
ในช่่วงต้้นเดืือนกัันยายน ซึ่่�งตาลีีบัันเองฉวยโอกาสนี้้�
ขนกองทััพ บุุกยึึดเมืืองต่่าง ๆ อย่่างรวดเร็็ว นัับตั้้�งแต่่
วัันแรก ๆ ที่่ส� หรััฐทยอยถอนทหารด้้วยซ้ำำ�� และเหตุุการณ์์
ก็็เป็็นอย่่างที่่เ� ราทราบครัับ ตาลีีบัันบุุกยึึดสำำ�เร็็จใช้้เวลา
เพีียงไม่่กี่สิ่� บวั
ิ นั เท่่านั้้�น สิ่่ง� ที่่น่� า่ ผิิดหวัังที่่สุ� ดุ ก็็คืือรััฐบาล
อััฟกานิิสถานที่่ม� าจากการเลืือกตั้้�งของประชาชนกลัับ
เลืือกที่่�จะหนีีในทัันทีี ไม่่คิิดที่่�จะสู้้�กัับกลุ่่�มตาลีีบัันเลย
สัักนิิด ซึ่่�งยิ่่�งเป็็นการเปิิดทางให้้ตาลีีบัันบุุกยึึดทวง
อำำ�นาจได้้อย่่างง่่ายดายและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�นนั่่�นเอง
เราถืือได้้ว่่าเป็็นผู้้�สัังเกตการณ์์และเป็็นพยานใน
เหตุุการณ์์ของโลกที่่�จะบัันทึึกในหน้้าประวััติิศาสตร์์
ต่่อจากนี้้� ความหวาดกลััว และความกัังวลมากมาย
ของรััฐบาลตาลีีบััน ที่่�กล่่าวกัันว่่าจำำ�กััดสิิทธิิเสรีีภาพ
ของประชาชนโดยเฉพาะผู้้�หญิิง จะดำำ�เนิินการไปเป็็น
เช่่นไร เรื่่�องที่่�สะเทืือนใจสะเทืือนความรู้้�สึึกจะเกิิดขึ้้�น
อีีกมากน้้อยขนาดไหน นัับจากนี้้�เราเองจะได้้รัับรู้้�รัับ
ทราบและร่่วมบัันทึึกประวััติศิ าสตร์์ดังั กล่่าวไปด้้วยกััน
ครัับ สำำ�หรัับ Legend ในฉบัับนี้้� สวััสดีีครัับ

Life et
Po
โดดเดี่่�ยวแต่่ไม่่เดีียวดาย
ตอนที่่� ๓๑

: สันติ เศวตวิมล
: ภู่ประดิษฐ์

คำำ�ตอบที่่�ไม่่ต้้องถาม

การเรีียนในมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ของฉัันแตกต่่างจากการเรีียนของนัักศึึกษา
ทั่่�วไป ฉัันเรีียนในการศึึกษาที่่�เรีียกว่่านัักศึึกษาภาคค่ำำ�� ซึ่่�งคณะสัังคมศาสตร์์เปิิดสอน
เพื่่�อเตรีียมที่่�จะตั้้�งคณะวารสารศาสตร์์ ในตอนนั้้�นจึึงเรีียกว่่าแผนกอิิสระหนัังสืือพิิมพ์์
การเปิิดสอนภาคค่ำำ�� ก็็เพื่่�อเปิิดให้้กัับผู้้�ที่่�ทำำ�งานในตอนกลางวัันได้้มีีโอกาสมาเรีียน
ในตอนเย็็น
การทำำ�งานเป็็นนัักข่่าวของฉััน จะทำำ�งานในตอนเช้้า และจะเสร็็จในตอนบ่่าย
ถ้้าไม่่อยู่่�เวรในตอนกลางคืืนฉัันจึึงมีีเวลาที่่จ� ะมาเรีียนได้้ โดยจะต้้องรีีบขัับรถให้้มาถึึง
มหาวิิทยาลััยก่่อนห้้าโมงเย็็น เพื่่�อจะเรีียนจนเลิิกในตอนสองทุ่่�ม
พอเลิิกเรีียนแล้้วก็็จะขัับรถกลับั ไปบ้้านแม่่ที่ส่� นามบิินน้ำำ�� รีีบเข้้านอนจะต้้องตื่่น� ตั้้ง� แต่่
เช้้าเพื่่�อให้้ไปถึึงกรมประชาสััมพัันธ์์ก่่อนเจ็็ดโมงเช้้า ปรึึกษานัักข่่าวรุ่่�นพี่่�ว่่าวัันนี้้�จะไปทำำ�
ข่่าวที่่�ไหน
แล้้วฉัันก็็จะห้้อเจ้้าม้้าแก่่รถฟอร์์ด แองเกรีีย ปุุเลง ปุุเลงไปทำำ�ข่า่ วแล้้วรีีบเข้้าโรงพิิมพ์์
ก่่อนเที่่ย� ง เพื่่อ� จะปิิดข่่าวเสร็็จแล้้วก็็รีีบไปเรีียนที่่ธ� รรมศาสตร์์ชีีวิิตประจำำ�วันั จึึงมีีวกเวีียน
เพีียงเท่่านี้้�
โชคดีีที่่�มหาวิิทยาลััยไม่่สอนวัันเสาร์์อาทิิตย์์ แต่่หนัังสืือพิิมพ์์ของฉัันไม่่มีีวัันหยุุด
สรุุปว่่าฉัันต้้องทำำ�งานทั้้�งเจ็็ดวััน หรืือถ้้าสััปดาห์์หนึ่่�งมีีแปดวััน ฉัันก็็คงจะต้้อง
ทำำ�งานในวัันที่่�แปดด้้วยแน่่
ในช่่วงเวลานั้้�น ฉัันเป็็นนัักข่่าวหน้้าใหม่่ แต่่มีีชื่่�อเสีียงจาการที่่�ไปทำำ�ข่่าวสงคราม
เวีียดนาม ผู้้�อ่่านหนัังสืือพิิมพ์์รู้้�จักฉั
ั นั ก็็เพราะผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการยอมให้้มีีชื่อ่� ฉัันลงในข่่าว
ที่่�ตีีพิิมพ์์หน้้าหนึ่่�งของ “นสพ.พิิมพ์์ไทย” ที่่�เรีียกว่่า “บายลายด์์”
(By Line) เป็็นการให้้เกีียรติินักข่
ั า่ ว ช่่างภาพที่่มีี� ความภาคภููมิใิ จว่่าเป็็นผู้้�ที่มีี�่ ความสามารถ
เมื่่อ� กลัับมาจากทำำ�ข่า่ วสงคราม บรรดาสถาบัันการศึึกษามหาวิิทยาลััยรวมทั้้�งสโมสร
ที่่ทำ� �ำ งานให้้กับสั
ั งั คมเช่่น สโมสรโรตารี่�่ , สโมสรไลออนส์์ เชิิญฉัันไปบรรยายเพราะอยากจะรู้้�สภาพ
ของสงครามเวีียดนาม ซึ่่�งเป็็นสงครามใกล้้บ้้านย่่อมจะมีีอัันตรายต่่อประชาชนคนไทย
มีีภาพฉัันไปบรรยายสถานที่่�ต่่าง ๆ ตีีพิิมพ์์ในข่่าวสัังคมของหนัังสืือพิิมพ์์รายวััน
นิิตยสารรายเดืือนรายสััปดาห์์ ทำำ�ให้้มีีคนรู้้�จัักหน้้าตาชื่่�อนามสกุุลฉัันมากอย่่างเช่่นบ่่าย
วัันหนึ่่�งมีีโทรศััพท์์มาที่่�โรงพิิมพ์์ “พิิมพ์์ไทย”
“ดิิฉัันชื่่�อนิิดา” เธอแนะนำำ�ตััวเอง ฉัันตั้้�งใจฟัังเธอพููด
“เรีียกดิิฉัันว่่านิิดก็็ได้้ค่่ะ”
“คุุณนิิดมีีธุุระอะไรกัับผม”
“พรุ่่�งนี้้�นิิดจะต้้องเดิินทางไปเรีียนต่่อที่่�อัังกฤษ คืืนนี้้�เพื่่�อนจะเลี้้�ยงส่่งให้้นิิดที่่�ร้้าน
อาหารศรแดง นิิดอยากจะเชิิญคุุณสัันติิไปงานของเรา ไปให้้ได้้นะคะนิิดจะรอ”
คุุณนิิดาหรืือคุุณนิิดพููดแล้้วก็็วางสายโทรศััพท์์ จนทำำ�ให้้ฉัันงงว่่านี้้�เป็็นเกมสนุุกอะไร
ของผู้้�หญิิงคนนี้้�จะเล่่นกัับฉััน
“ศรแดง” เป็็นร้้านอาหารที่่มีีชื่
� อ่� เสีียงมากในยุุคนั้้�น อยู่่�ใกล้้กับั อนุุสาวรีีย์์ประชาธิิปไตย
ถนนราชดำำ�เนิินกลาง เป็็นร้้านอาหารที่่�จััดได้้ว่่าหรููหราราคาแพง ฉัันเคยไปไม่่กี่่�ครั้้�ง
งานเลี้้�ยงของสาว ๆ กลุ่่�มใหญ่่อยู่่�ระเบีียงข้้างถนน มีีผู้้�หญิิงตััวเล็็ก ๆ หน้้าตาสะอาด
สะอ้้านบ่่งบอกว่่า มาจากครอบครััวที่่ดีี� เดิินมาทัักฉััน
“นิิดเองค่่ะ” เธอทัักและบอกกัับเพื่่�อนผู้้�หญิิงที่่�มองฉัันด้้วยสีีหน้้าแปลก ๆ
“คุุณสัันติิ นัักข่่าวสงครามที่่�นิิดเคยเล่่าให้้พวกเราฟัังไง” เพีียงบอกเช่่นนั้้�น ฉัันก็็เลย
ไม่่เป็็นคนแปลกหน้้าให้้กัับพวกเธอ
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คืืนนั้้�นเราจึึงสนุุกกัันเต็็มที่่� เพื่่�อนของ “คุุณนิิด” สนใจและสงสััยว่่าฉัันไปทำำ�ข่่าว
สงครามได้้อย่่างไร เลยลืืมไปว่่าพรุ่่�งนี้้� “คุุณนิิด” เพื่่�อนของเธอจะเดิินทางไปเรีียนต่่อที่่�
อัังกฤษ ซึ่่�งในยุุคนั้้�นการไปศึึกษาต่่อต่่างประเทศเป็็นเรื่่�องที่่�ทำำ�ได้้ยาก เพราะถ้้าไม่่สอบ
ชิิงทุุนก็็ต้้องใช้้ทุุนตััวเอง ซึ่่�งมีีค่่าใช้้จ่่ายสููง นัักเรีียนนอกในสมััยนั้้�นจึึงมีีน้้อย
งานเลี้้�ยงส่่ง “คุุณนิิด” เลิิกจนดึึก เพื่่�อนที่่�แยกกลัับไปก่่อนหลายคน แต่่มีีอยู่่�สองคน
ที่่�รอกลัับพร้้อมกัับ “คุุณนิิด”
“คุุณสันั ติิช่ว่ ยขัับรถไปส่่งพวกเราด้้วยนะคะ เราไม่่มีีรถ” คุุณนิดิ บอกเช่่นนั้้�น ฉัันเองก็็
อยากจะบริิการให้้เพื่่�อตอบแทนมิิตรไมตรีีที่่�เธอมีีให้้
คืืนนั้้�นฉัันจึึงขัับรถไปส่่งเพื่่�อนคนหนึ่่�งถึึงสำำ�โรง เกืือบจะถึึงสมุุทรปราการและ
อีีกคนหนึ่่ง� อยู่่�ฝั่่ง� ธนบุุรีี ในสวนอนัันต์์ตรงข้้ามวััดชิิโนรส ที่่เ� ป็็นบ้้านพัักของทหารเรืือ และ
คนสุุดท้้ายที่่�จะไปส่่งคืือบ้้านของ “คุุณนิิด” ที่่�อยู่่�ปากซอยลาดพร้้าว
การเดิินทางในสมััยนั้้�น แม้้ว่่าจะไกลแต่่รถที่่�วิ่่�งบนถนนมีีน้้อย การจราจรไม่่ติิดขััด
จึึงใช้้เวลาเดิินทางไม่่มากนััก แต่่ถึึงอย่่างนั้้�นก็็ต้้องใช้้เวลาเป็็นชั่่�วโมงเช่่นกััน
ก่่อนที่่�จะถึึงลาดพร้้าว รถขัับผ่่านโรงแรมม่่านรููดเล็็ก ๆ ในซอยร่่วมฤดีี ที่่�ฉัันเช่่าห้้อง
อยู่่�กับบ้
ั า้ นคุุณป้า้ อารีีย์์ ฉัันมัักจะขัับรถเข้้าไปในซอยนี้้�ด้ว้ ยความคิิดถึึงเสมอ คืืนนั้้�นฉัันจึึง
ขัับรถพา “คุุณนิดิ ” เข้้าไปในซอย และคิิดเกิินเลยมากกว่่าความสััมพัันธ์์ที่ค่� วรจะดีีต่่อกััน
“ถ้้าคุุณสัันติิต้้องการมากกว่่าการเป็็นเพื่่�อนที่่�ดีีต่่อกััน นิิดก็็ไม่่ว่่าอะไรแต่่คุุณสัันติิ
ต้้องไม่่ลืืมนะคะว่่า คืืนพรุ่่�งนี้้�นิิดจะเดิินทางไปเยนต่่อที่่อั� ังกฤษแล้้วนะคะ”
เมื่่�อฉัันพา “คุุณนิิด” เข้้าไปในห้้องของโรงแรมม่่านรููด “คุุณนิิด” พููดกัับฉัันด้้วย
น้ำำ��เสีียงเรีียบ ๆ สุุภาพและอ่่อนโยน
คำำ�พููดของเธอทำำ�ให้้ฉัันมีีสติิสััมปชััญญะก็็ตามมาบอกว่่า ฉัันควรจะต้้องทำำ�อย่่างไร
สติิทำำ�ให้้ฉัันรู้้�ว่่า ฉัันไม่่ควรทำำ�ร้้ายเพีียงเพื่่�อต้้องการมีีเพศสััมพัันธ์์หาความสุุขกัับ
ตััวเธอ เหมืือนที่่�ฉัันเคยทำำ�กัับผู้้�หญิิงหลายคนมาก่่อน
สััมปชััญญะจึึงบอกให้้ฉัันรู้้�ว่่า ควรทำำ�อย่่างไรต่่อ
“ขอโทษครัับคุณนิ
ุ ดิ เรากลัับบ้า้ นกัันเถิิดครัับ” ฉัันบอกกัับเธอด้้วยความรู้้�สึึกละอาย
ใจต่่อการกระทำำ�ของตััวเอง
คืืนนั้้�นเราอยู่่�ในโรงแรมม่่านรููดเพีียงไม่่กี่่�นาทีี แล้้วฉัันก็็ขัับรถไปส่่งเธอที่่�หน้้าบ้้าน
ในซอยลาดพร้้าว ท่่าทาง “คุุณนิิด” เดิินเข้้าบ้้านไม้้โบราณอย่่างอาการอาลััยอาวรณ์์
“คืืนพรุ่่�งนี้้� คุุณสันั ติิจะต้้องไปส่่งนิิดที่่ส� นามบิินนะคะ” เธอพููดด้้วยน้ำำ��เสีียงเศร้้าสร้้อย
พร้้อมกัับส่่งมืือมาจัับมืือฉััน เธอบีีบเบา ๆ และฉัันก็็บีีบตอบแทนเบา ๆ คงจะแทนความ
รู้้�สึึกของเราทั้้�งสองที่่�ไม่่อยากจะจากกััน
คืืนนั้้�นฉัันกลัับบ้า้ นด้้วยความรู้้�สึึกอ้้างว้้าง เหมืือนอยู่่�คนเดีียว ความรู้้�สึึกเช่่นนั้้�นทำำ�ให้้
ฉัันลืืมตอบเธอว่่า...ฉัันจะไปส่่งเธอหรืือไม่่?
สนามบิินดอนเมืือง ในปีีที่่�ยัังไม่่มีีถนนวิิภาวดีีรัังสิิต การเดิินทางจะต้้องไปตามถนน
พหลโยธิินที่่�เล็็กและแคบ สองฟากถนนจะมีีต้้นก้้ามปููขนาดใหญ่่ปกคลุุมดููน่่ากลััวโดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งในเวลากลางคืืน
เที่่ย� วบิินจะเดิินทางไปยุุโรปทุุกสายการบิิน มัักจะใช้้เวลาดึึกเพื่่อ� ผู้้�โดยสารจะได้้หลัับ
บนเครื่่�องและไปตื่่�นนอนตอนเช้้าเมื่่�อบิินเข้้ายุุโรป
“คุุณนิิด” กัับรอบครััวและเพื่่�อน ๆ อยู่่�ที่่�สนามบิินแล้้ว ฉัันแอบมองเห็็นเธอมองหา
เพราะการมาล่่าช้้าของฉััน
“ขอบคุุณนะคะ ที่่�คุุณสัันติิมาส่่งนิิด” เธอทัักด้้วยน้ำำ��เสีียงแสดงความยิินดีี ฉัันบอก
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เธอว่่า ฉัันจะต้้องมาส่่งเธออย่่างแน่่นอน เพราะไม่่รู้้�ว่่าการจากครั้้�งนี้้�อีีกนานเท่่าไหร่่
ที่่�เราจะได้้กลัับมาพบมาเจอหรืือมารัักกัันอีีก
ฉัันไม่่ถามอะไร ได้้ยิินเสีียงของเธอพููดเบาๆ ว่่า
“ถึึงจะนานสัักพัันปีี นิิดก็็จะมาหาคุุณสัันติิ”
นั้้�นคืือคำำ�ตอบของเธอที่่�บอกกัับฉััน ก่่อนที่่�เราจะจากกััน เป็็นคำำ�ถามที่่�ฉัันไม่่ได้้ถาม
เธอเสีียด้้วยซ้ำำ��ไป
...แล้้วเราก็็จากกัันกลิ่่�นดอกมะลิิกุหุ ลาบจากพวงมาลััยที่่�เธอคล้้องคอ และมอบให้้
กัับฉัันยัังหอมครุ่่�นอยู่่�บนที่่�นอนของฉัันหลายวััน จนดอกไม้้แห้้งฉัันยัังเก็็บรัักษาไว้้ใน
ซอกหนัังสืือพิิมพ์ฉบั
์ ับที่่�ภาพการเดิินทางของเธอ...
การเรีียนในมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ของฉัันเป็็นไปด้้วยดีี แม้้บางครั้้ง� จะมีีปััญหาบ้้าง
กัับอาจารย์์ ตามแบบฉบัับของธรรมศาสตร์์ที่่�ให้้เสรีีภาพในการคิิดและการแสดงออก
อาจารย์์ท่่านหนึ่่�งที่่�ฉัันขอออกชื่่�อด้้วยความเคารพและระลึึกนึึกถึึงชื่่�อ “ดร.เกษม
ศิิริิสััมพัันธ์์” ที่่�สอนวิิชาการหาข่่าว ฉัันจะมีีความขััดแย้้งกัับท่่านเสมอ
ความรู้้�สึึกที่่�มีีอััตตาในตััวเอง จึึงมั่่�นใจว่่ามีีความสามารถเพราะทำำ�อาชีีพเป็็นนัักข่่าว
อยู่่�แล้้ว ส่่วนท่่านเป็็นเพีียงผู้้�ที่่�รู้้�ทฤษฎีี แต่่ไม่่รู้้�ถึึงการปฏิิบัติั ิ
เมื่่�อเวลาผ่่านไป ฉัันจึึงได้้รู้้�ว่่า ฉัันก็็คืือคนโง่่เป็็นเหมืือนนกที่่�มีีปีีกบิินเพีียงข้้างเดีียว
อย่่าว่่าจะไม่่สามารถบิินขึ้้�นไม่่ได้้เลย แม้้แต่่ประคองตััวไว้้ก็็ไม่่ได้้ คงหนีีไม่่พ้้นเป็็นเหยื่่�อ
ให้้กัับคนสััตว์์ที่่�ปองร้้าย
ปีีนั้้�นฟุุตบอลประเพณีี ระหว่่าง “มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์” และ “จุุฬาลกรณ์์
มหาวิิทยาลััย” ซึ่่�งกระทำำ�เป็็นประเพณีีติิดต่่อกัันมาเป็็นเวลานาน มีีมหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์เป็็นเจ้้าภาพ
ในตอนเช้้าบรรดานิิสิิตและนัักศึึกษาจะทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับประชาชน เช่่นนั่่�งรถเปิิด
ประทุุนส่่วนใหญ่่จะเป็็นรถจิ๊๊�บสมััยสงครามโลก ขัับตระเวนไปทั่่�วกรุุงเทพและธนบุุรีี พวก
เราจะร้้องเพลงเชีียร์์ดัังไปทั่่�วย่่านที่่�รถผ่่านไป
พวกจุุฬาก็็จะใส่่เสื้้�อสีีชมพููร้้องเพลง “บููม บาราก้้า” ส่่วนธรรมศาสตร์์จะใส่่เสื้้�อยืืน
สีีเหลืืองแดงร้้องเพลง “วี๊๊�ด บููม” ประชาชนคนที่่�เห็็นก็็จะโบกมืือร่่วมเชีียร์์ให้้เป็็นภาพ
ปััจจุุบัันสมััยนี้้�ไม่่ได้้เห็็นกัันแล้้ว
ฉัันตื่่น� นอนแต่่เช้้า เพื่่อ� จะไปนั่่�งรถของเพื่่อ� นที่่จ� ะขัับตระเวนพาเราไปทั่่�วกรุุงเทพก่่อน
ที่่�จะเข้้าสู่่�สนามศุุภชลาศััยในตอนบ่่าย ระหว่่างที่่�รถผ่่านสะพานสููงบางซื่่�อ มีีตลาดเล็็ก ๆ
อยู่่�ริิมคลองเปรมประชากร ฉัันสัังเกตเห็็นเด็็กสาววััยรุ่่�นหน้้าตาคลัับคล้้ายคัับคลาว่่าฉััน
เคยพบเคยเห็็นที่่�ไหนสัักแห่่ง ยืืนอยู่่�ริิมถนน เธอมองพวกเราและโบกมืือให้้
“เชีียร์์ใคร” ตะโกนถาม
“เชีียรธรรมศาสตร์์” เธอตะโกนตอบ
“งั้้น� ขึ้้น� รถธรรมศาสตร์์มาได้้เลย” เมื่่อ� ฉัันเชื้้อ� เชิิญเธอก็็ปีนี ขึ้้น� รถจิ๊๊�บทันั ทีีอย่่างไม่่รีีรอ
การแข่่งขัันฟุุตบอลประเพณีี จะมีีธรรมเนีียมปฏิิบัติั ิกัันว่่า ถ้้าปีีไหนมหาวิิทยาลััยใด
เป็็นเจ้้าภาพ บรรดานิิสิิตนัักศึึกษาจะต้้องเดิินจากสนามกีีฬาแห่่งชาติิไปยัังมหาวิิทยาลััย
ของเจ้้าภาพ
ปีีนั้้น� เราจึึงต้้องเดิินจากสนามศุุภฯกลัับไปยัังธรรมศาสตร์์ ท่่าพระจัันทร์์ ซึ่่ง� เป็็นระยะ
ทางไกลกว่่าการเดิินไปจุุฬาลงกรณ์์ สายย่่าน
เธอเด็็กสาวคนนั้้�นเดิินไปกัับฉัันร่่วมกัับบรรดานิิสิิตนัักศึึกษาจำำ�นวนเป็็นพััน ที่่�เดิิน
ข้้ามสะพานกษััตริิย์์ศึึก ยศเส เข้้าถนนบำำ�รุุงเมืือง ออกไปทางสี่่�กั๊๊�กเสาชิิงช้้า ตััดเข้้าสนาม
หลวงและมาจบที่่�ท่่าพระจัันทร์์ประมาณสองทุ่่�ม
เธอชื่่�อ “เล็็ก” ความจริิงฉัันเคยเห็็นเธอมาก่่อน ตั้้�งแต่่เธอยัังเป็็นเด็็ก นัักเรีียนผููกโบ
คอซองของ “โรงเรีียนสตรีีวรนาถ” เทเวศร์์ ฉัันจึึงกล้้าทัักเธอเมื่่�อเธอยืืนอยู่่�หน้้าตลาด
สะพานสููง และเธอก็็กล้้าขึ้้�นรถของเราเพราะเธอบอกว่่าเธอเชีียร์์ธรรมศาสตร์์
งานเลี้้ย� งในมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ริิมฝั่่ง� แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาคืืนนั้้�นเลิิกราเกืือบเที่่ย� ง
คืืน มีีนิิสิตนั
ิ กศึึก
ั ษาบางคนนอนค้้างในมหาวิิทยาลััย บางคนก็็กลับบ้
ั า้ น ส่่วนฉัันก็็กลับบ้
ั า้ น
ด้้วยรถส่่วนตััว ที่่�เป็็นรถผ่่อนส่่งกระท่่อนกระแท่่นส่่งบ้้างไม่่ส่่งบ้้าง ตามสภาพความเป็็น
นัักข่่าวที่่�เงิินเดืือนออกบ้้างไม่่ออกบ้้างเช่่นฉััน
“กลัับบ้้านนะครัับ ผมจะขัับรถไปส่่ง” เธอพยัักหน้้าแทนคำำ�ตอบ
จากท่่าพระจัันทร์์รถจะผ่่านบางลำำ�พูู และมาถึึงสี่่�แยกบางขุุนพรหม ตอนนั้้�นผมลอง
เอื้้�อมมืือไปจัับมืือเธอบีีบอย่่างเบา ๆ “เล็็ก” บีีบมืือผมตอบเหมืือนจะบอกผมว่่าเธอมีี
มิิตรไมตรีีที่่�จะรัับข้้อเสนอของผม
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เพีียงเท่่านั้้�นผมก็็รู้้�แล้้วว่่า ผมจะต้้องทำำ�อย่่างไรต่่อ ผมเลี้้ย� วรถเข้้าไปในโรงแรมเล็็ก ๆ
ที่่�สมััยนั้้�นยัังเรีียกว่่าเป็็นบัังกะโล
“เล็็ก” ไม่่ได้้แสดงอาการขััดขืืนแต่่อย่่างไร เดิินตามผมเข้้าไปถึึงในห้้อง
เธอไม่่ใช่่ “คุุณนิิด” ที่่�จะพููดร้้องขอผมอย่่างอ่่อนหวานและสุุภาพ แต่่ “เล็็ก” พร้้อม
ที่่�จะทำำ�ตามความต้้องการของผม สิ่่�งนี้้�ล่่ะที่่�ผมเรีียกว่่า
...มัันคืือคำำ�ตอบ ที่่�ไม่่ต้้องมีีคำำ�ถามนั้้�นเอง...
ตอนเช้้าเราตื่่น� ขึ้้น� มา ผมมีีความรู้้�สึึกอยากว่่าจะทำำ�บุญุ ตัักบาตรพระในตอนเช้้า ที่่ริ� มิ คลอง
ผดุุงกรุุงเกษม หน้้าตลาดวััดเทวกุุญชร จะมีีพ่่อค้้าแม่่ขายตั้้ง� แผงให้้พุทุ ธศาสนิิกชนซื้้อ� ข้้าวปลา
อาหารดอกไม้้ธููปเทีียนถวายให้้กับั พระที่่�ออกมาบิิณฑบาต
ผมกัับ “เล็็ก” ทำำ�บุุญร่่วมชาติิตัักบาตรร่่วมขัันกัันอย่่างมีีความสุุขสงบ เราจบของ
ถวายพระอธิิษฐานในสิ่่�งดีี ๆ ให้้กััน แล้้วผมก็็ขัับรถไปส่่งเธอที่่�ซอยเล็็ก ๆ หลัังตลาด
สะพานสููง มีีชื่่�อว่่า “ตรอกมะนาวหวาน” เธอเดิินเข้้าไปในตรอก ยกมืือไหว้้อำำ�ลา แล้้ว
เดิินหายเข้้าไปโดยที่่ผ� มไม่่รู้้�เลยว่่าบ้้านของเธอเป็็นบ้้านหลัังไหนซึ่่ง� มีีอยู่่�มากมายจนเกืือบ
เรีียกได้้ว่่าชุุมชน
ระหว่่างที่่�ฉัันเรีียนอยู่่�ในมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ฉัันได้้รู้้�จัักนัักข่่าวรุ่่�นพี่่�ที่่�มีีความ
รัักความเมตตาฉััน พี่่�ชื่่�อ “พอใจ ชััยเวฬุุ” ท่่านเคยเรีียนคณะแพทย์์ของจุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััยแต่่ถููกรีีไทต์์ จึึงต้้องมาทำำ�งานเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายหนัังสืือพิิมพ์์ หรืือเรีียกว่่า
“PRESS” ให้้กัับสถานทููตเยอรมัันประจำำ�ประเทศไทย
พี่่�พอใจกัับฉัันพููดคุุยอย่่างถููกรสนิิยมตรงกััน
“ทำำ�ไมพี่่�จึึงไม่่กลัับไปเรีียนแพทย์์ต่่อ” เมื่่�อฉัันถามเช่่นนั้้�นพี่่�พอใจก็็ตอบอย่่างพอใจ
สมชื่่�อของท่่านว่่า
“ทุุกวัันนี้้� พี่่�ก็็ยัังเรีียนมหาวิิทยาลััยอยู่่�นะ”
“มหาวิิทยาลััยอะไร”
“มหาวิิทยาลััยชีีวิิตไง เรีียนเท่่าไหร่่ไม่่จบได้้เสีียทีี” พี่่ต� อบและหััวเราะอย่่างอารมณ์์ดีี
เมื่่�อฉัันถามพี่่�เพราะสงสััยว่่า มหาวิิทยาลััยชีีวิิตนั้้�นมัันเป็็นมหาวิิทยาลััยอะไรกััน
“ก็็โลกเรานี้้�ไงเป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดกว่่ามหาวิิทยาลััยไหน ๆ ทั้้�งนั้้�นเราก็็ต้้อง
เรีียนมัันทุุก ๆ วัันโดยไม่่มีีวัันจะจบ ตายเมื่่�อไหร่่เมื่่�อนั้้�นล่่ะ เราจึึงจะได้้รับปริ
ั ิญญา”
“ปริิญญาอะไรกััน”
“ก็็ปริิญญาชีีวิิต ที่่�มัันจะบอกเราว่่าถ้้าเราตายแล้้วคนแช่่งด่่านั้้�นหมายถึึงว่่าเราสอบ
ตกไม่่ได้้รัับปริิญญา ต่่อเมื่่�อเราตายคนเขาชมความดีีงามของเรานั้้�นละ เราถึึงจะได้้รัับ
ปริิญญา...ปริิญญาชีีวิิตไงล่่ะน้้อย”
คำำ�พููดของพี่่�พอใจ ทำำ�ให้้ฉัันเก็็บมาคิิด เพราะฉัันเป็็นผู้้�ที่่�ไขว่่คว้้าที่่�จะมีีโอกาสเข้้า
มาศึึกษามหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ที่่�แสนจะลำำ�บากยากเย็็น แล้้วฉัันสมควรจะได้้รัับ
ปริิญญาอะไร?
ปริิญญาคณะสัังคมศาสตร์์ วิิชาหนัังสืือพิิมพ์ข์ องมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์หรืือว่่า
มหาวิิทยาลััยชีีวิิตที่่�ฉัันจะต้้องต่่อสู้้�อยู่่�ทุกวั
ุ ัน
แล้้วนั้้�นเองที่่�ทำำ�ให้้ฉัันตััดสิินใจ เมื่่�อพี่่�พอใจบอกกัับฉัันว่่า
“ที่่�เยอรมัันเขามีีทุุนให้้นัักหนัังสืือพิิมพ์์ไปเรีียนและฝึึกงาน”
คำำ�บอกของพี่่�พอใจจุุดประกายไฟแห่่งความฝัันของฉัันให้้ลุุกโชติิฃ่่วงชััชวาล
“พี่่�ครัับ แล้้วผมจะทำำ�อย่่างไรถึึงจะได้้ทุุน”
“มัันก็็ต้้องสอบชิิงทุุนนะซิิน้้อง”
สอบชิิงทุุน คำำ�นี้้ฟั� งั ดููดีีมีีคุณค่
ุ า่ ศัักดิ์์ศ� รีีแต่่สำ�ำ หรัับคนเรีียนหนัังสืือไม่่เก่่ง สอบตก ๆ หล่่น ๆ
จากโรงเรีียนสวนกุุหลาบวิิทยาลััย ฉัันไม่่อยากจะคาดหวัังว่่าจะสอบชิิงทุุนกัับเขาได้้
แต่่ถึึงอย่่างไรก็็เหมืือนพี่่�พอใจบอกผมว่่า มหาวิิทยาลััยชีีวิิตเป็็นมหาวิิทยาลััยสำำ�คััญ
ที่่�สุุดกว่่ามหาวิิทยาลััยใด ทำำ�ไมฉัันไม่่กล้้าที่่�จะลอง โลกยัังรอคอยคนกล้้าที่่�จะก้้าวออก
ไปเผชิิญ
...พี่่�พอใจไม่่ได้้ถามอะไร แต่่ฉัันตอบกัับตััวเองแล้้วว่่า ฉัันจะต้้องไปสอบชิิงทุุนเพื่่�อไป
เรีียนวิิชาการหนัังสืือพิิมพ์์ที่่�เยอรมัันให้้ได้้...
และนั้้�นล่่ะคืือคำำ�ตอบของฉััน โดยไม่่ต้้องให้้ใครทั้้�งนั้้�นจะต้้องมาถาม
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FOLK DRAMA
สืืบสานตำำ�นานลำำ�เกไทย
• วิิ โรจน์์ วีีระวััฒนานนท์์ •

ช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมาลิิเกมีีการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสภาพยุุคสมััยมาโดยตลอด เพื่่�อให้้ศิิลปะแขนงนี้้�ดำำ�รงอยู่่� มีีครููบาอาจารย์์และ
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องมากมาย พยายามให้้ช่่วยเหลืือผลัักดัันให้้ลิิเกเป็็นมรดกทางวััฒนธรรมสืืบต่่อสู่่�ลููกหลานไทย และบรมครููลิิเก
ท่่านหนึ่่�งที่่�ขาดไปไม่่ ได้้คืืออาจารย์์ วิิ โรจน์์ วีีระวััฒนานนท์์ ผู้้�เป็็นหลานแท้้ ๆ ของปรมาจารย์์ลิิเกไทย อย่่างท่่านอาจารย์์
หอมหวน นาคศิิริิ ซึ่่�งได้้ถ่่ายทอดวิิชาความรู้้�ด้้านลิิเกมาสู่่�อาจารย์์วิิ โรจน์์ โดยตรง
อาจารย์์วิโิ รจน์์ได้้รับก
ั ารบ่่มเพาะพื้้�นฐานการแสดงลิิเกที่่ถู� กู ต้้องเป็็น
ผู้้�ใฝ่่รู้้�สืืบทอดวิิชาการแสดงลิิเกตามแบบแผน มีีผลงานการแสดงเป็็นที่่�
ประจัักษ์์มากมาย ปััจจุุบัันท่่านยัังส่่งต่่อองค์์ความรู้้�ให้้กัับลิิเกรุ่่�นใหม่่
จนได้้รัับยกย่่องให้้เป็็นศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาศิิลปะการแสดง (ลิิเก)
ในปีี พ.ศ.2561 ที่่�ผ่่านมา
“ในฐานะที่่�ผมเป็็นลิิเกและมีีความรัักความผููกพัันกัับลิิเกมาอย่่าง
ยาวนาน มีีความภาคภููมิิใจมากที่่�เป็็นศิิลปิินแห่่งชาติิ การที่่�เราได้้เป็็น
ศิิลปิินก็็ถืือว่่าว่่าสุุดยอดแล้้ว แต่่การได้้เป็็นแต่่การเป็็นศิิลปิินแห่่งชาติิ
พอพููดแล้้วมัันตื้้�นตััน เพราะ ที่่�ผ่่านมานอกจากการแสดงหน้้าเวทีีแล้้ว
ผมยัังสอนการแสดงให้้กับลู
ั กศิ
ู ษิ ย์์หลายคน ไม่่ได้้เงิินก็็สอนขอให้้เขาได้้
ความรู้้�ก็็พอ ในอีีกด้้านหนึ่่�งผมต้้องขอบคุุณครููบาอาจารย์์ ที่่�ประสิิทธิ์์�
ประสาทวิิชาจนทำำ�ให้้ผมประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิิต ซึ่่�งผมจะเผยแพร่่
ความรู้้�ในศาสตร์์นี้้�จนสิ้้�นลมหายใจหรืือจนกว่่าหมดกำำ�ลัังที่่�จะทำำ�ได้้”
อาจารย์์ วิิโรจน์์ เกิิดในครอบครััวลิิเก มีีพี่่�น้้อง 7 คน โดยมีีพื้้�นเพ
เป็็นคนบางปะหััน อยุุธยา มีีคุุณตาชื่่อ� หอมหวล นาคศิิริิ ซึ่่ง� เป็็นหััวหน้้า
คณะลิิเกหอมหวลชื่่�อดัังในยุุคนั้้�น ทำำ�ให้้มีีโอกาสสััมผััสการแสดงลิิเก
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ตั้้ง� แต่่เด็็กซึ่่ง� การหััดลิิเกนั้้�น ต้้องเริ่่ม� จากใจรััก ตามมาด้้วยการฝึึกพื้้น� ฐาน
ซึ่่�งคุุณตาหอมหวนได้้สอนการร้้องราชนิิเกลิิง โดยมีีแม่่ครููน้้อม ละคร
ในวัังเก่่าหััดท่่ารํํารวมทั้้�งครููอีีหลายท่่านในการฝึึกหััด
“ผมเริ่่ม� หััดเล่่นลิิเกตอนอายุุประมาณ 12-13 ปีี ในตอนเช้้าอาจารย์์
หอมหวนจะฝึึกเด็็ก ๆ มาอบรมอย่่างเข้้มงวด เริ่่�มทำำ�การซ้้อมรำำ�เพลง
แม่่บทซึ่่ง� เป็็นบทเริ่่ม� ต้้นของนาฏศิิลป์์ และการแสดงต่่าง ๆ รำำ�เดิินเชิิดไป
จนกระทั่่ง� เกิิดความชำำ�นาญเรื่อ�่ งการรำำ�ไปถึึงการให้้เรื่อ�่ งท่่องกลอนรัับบท
เป็็นตััวละคร
“การจะเป็็นลิิเกได้้ต้้องใฝ่่หาความรู้้�มาโดยตลอด การฝึึกลิิเกตอน
เด็็กจะว่่ายากมัันก็็ยาก ถ้้าหากว่่ามีีใจรัักผมว่่าเรีียนไปแล้้วก็็เพลิิน
แต่่การแสดงลิิเกถ้้าเราไม่่มีีประสบการณ์์ ความชำำ�นาญหรืือว่่าเคยเห็็น
มาบ้้างจะเป็็นเรื่่�องยาก อย่่างผม อยู่่�โรงลิิเกมาตั้้�งแต่่เด็็กพอเห็็นผู้้�ใหญ่่
เล่่นเราก็็ดููได้้สััมผััสตลอดเวลา มัันเริ่่�มฝัังจิิตใจเกิิดความรััก พอรัักก็็
อยากทำำ�ให้้เกิิดความสำำ�เร็็จ เพราะเราทำำ�ในสิ่่�งที่่�เรารัักเราก็็ต้้องทำำ�
ให้้ ไ ด้้ คืือซ้้ อ มจนกระทั่่� ง ได้้ อ อกวิิ ก ตอนนั้้� น จึึงไม่่ ค่่ อ ยได้้ มีี เวลา
ไปเที่่�ยวเตร่่ที่่�ไหน”
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การแสดงของอาจารย์์วิโิ รจน์์คณะหอมหวล รุ่่�นพิิเศษ
เริ่่ม� มีีชื่่อ� เสีียงในฐานะพระเอก ในระหว่่างนี้้ท่� า่ นได้้สะสม
ประสบการณ์์การแสดงหลายปีี จนกระทั่่�งมั่่�นใจว่่ามีี
ความสามารถมากพอ ภายหลัังจากอุุปสมบท พ.ศ.2508
คุุณตาหอมหวลอนุุญาตให้้เป็็นหััวหน้้าคณะลิิเกเองโดย
ใช้้ชื่อ่� คณะว่่า “วิิโรจน์์ หอมหวล” มีีการเดิินสายเปิิดวิิก
การแสดง เป็็นที่่นิ� ยิ มในสมััยนั้้�นทำำ�ให้้ชื่อ่� เสีียงของท่่าน
เป็็นที่่�รู้้�จักขึ้้
ั �นมา
“งานแสดงของลิิเกส่่วนใหญ่่ พวกเราจะพัักผ่อ่ นใน
ช่่วงเข้้าพรรษาหน้้าฝน ระหว่่างนี้้�ก็็มีีการคิิดเรื่่�องราว
ใหม่่ ๆ เตรีียมอุุปกรณ์์การแสดงอย่่าง หอก ดาบให้้พร้้อม
ส่่วนนัักแสดงก็็รักั กัันมากเพราะงานมัันเยอะจึึงไม่่ค่อ่ ย
ได้้ไปไหนกัันหรอก แต่่บางคณะอยากออกแสดงก็็ได้้
แต่่ต้้องยอมรัับความเสี่่�ยงกัับสภาพอากาศ หลัังจาก
ออกพรรษาจะมีีงานเข้้ามาตั้้ง� แต่่งานกฐิิน ลอยกระทง
ปีีใหม่่ สงกรานต์์ ในช่่วงที่่�คณะผมมีีชื่่�อเสีียงเรีียก
ได้้ว่า่ ออกงานแทบทุุกวันั เลย ขนาดที่่ว่� า่ หากเจ้้าภาพมา
ติิดต่่อแล้้วตรงคิิวของผม เจ้้าภาพจะเลื่่�อนงานเพื่่�อ
คณะของเรา
OCTOBER 2021
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“สมััยก่่อนจำำ�นวนคนในคณะลิิเกมีีไม่่มากเท่่าไหร่่
อย่่างมากผู้้�ชายก็็ 8-9 คน ผู้้�หญิิง 5-6 คน คืือการแสดง
จะทำำ�การล็็อกเอาไว้้ด้ว้ ยเนื้้�อเรื่่อ� ง การแสดงจึึงกระชัับ
ด้้วยจำำ�นวนคนประมาณ 10 คน จึึงทำำ�ให้้ดูวู่ า่ มีีจำำ�นวน
คนมาก แล้้วเวทีีไม่่ได้้ใหญ่่นัักแค่่ 6-7 เมตรจึึงใกล้้ชิิด
ถึึงคนดูู
“จำำ�นวนคนดููสมััยก่่อนมีีเยอะกว่่าสมััยนี้้�มาก แล้้ว
คนแสดงจะโชว์์ฝีมืืี ออย่่างเต็็มที่่� ลิิเกสมััยก่่อน ไปที่่ไ� หน
ดููกัันล้้นหลาม ไม่่ว่่าจะเป็็นคณะของใครก็็ตามที่่�มีี
ชื่่อ� เสีียง แต่่สมััยนี้้ถ้� า้ ไม่่มีีชื่อ�่ เสีียงจริิง ๆ จะอยู่่�ยาก คนน้้อย
แต่่บางทีีบางคณะก็็มีีแฟนคลัับพอสมควร เด็็กสมััยนี้้�
เก่่งเขาพััฒนาไปอีีกขั้้�นหนึ่่�ง ต่่างคนต่่างมีีความคิิด
สร้้างสรรค์์ปรัับเปลี่่�ยนกัันไป
“ส่่วนเรื่่อ� งของแม่่ยกนั้้�นมีีมาตั้้ง� แต่่ดึึกดำำ�บรรพ์์ คืือ
ลิิเกเข้้ากัับคนง่่าย เวลาเราไปทำำ�การแสดงก็็ต้อ้ งหาที่่พึ่� ง�่
ไว้้ก่อ่ นอย่่างเจอใครก็็ไหว้้คุณพี่
ุ คุ�่ ณ
ุ แม่่คุณลุ
ุ งุ ครัับ เกิิดจาก
ความอ่่อนน้้อมถ่่อมตนซึ่่ง� ครููบาอาจารย์์ทุกุ คนท่่านจะ
สอนไว้้ว่า่ ต้้องอ่่อนน้้อมถ่่อมตน พอคนเขามาดููลิเิ กเขา
จะนำำ�ปััจจััยมาให้้ซึ่ง่� สมััยก่่อนไม่่ได้้มีีอะไรมากมายนััก
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“สาเหตุุที่่�เขาเรีียกว่่าแม่่ยกความจริิงคืือลิิเกพอ
เวลาไปไหนมาไหน ไปเล่่นตามวิิกต่า่ งจัังหวััดมัันลำำ�บาก
เราก็็ต้้องรู้้�จัักคนนั้้�นคนนี้้� คืือให้้ความสนิิทชิิดเชื้้�อ
ไปเล่่นที่่�ไหนก็็ต้้องอ่่อนน้้อมถ่่อมตน มัันถึึงจะอยู่่�รอด
ถ้้าเป็็นลิิเกมีีชื่่อ� เสีียงชาวบ้้านเขาก็็สนัับสนุุน แต่่สมััยนี้้�
เขาไม่่เรีียกพ่่อยกแม่่ยก เขาเรีียกว่่าแฟนคลัับมีีเป็็น
กลุ่่�ม ๆ กัันไป
“แต่่สิ่่ง� ที่่ห� ลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้คืือความใกล้้ชิดิ อย่่างที่่เ� ขา
บอกว่่า รถไฟ เรืือเมล์์ ลิิเก ตำำ�รวจ คืือรถไฟเรืือเมล์์
ใกล้้ ชิิ ด แม่่ ค้้ า ทุุ กวัั น หรืือตำำ�ร วจก็็ ใ กล้้ ชิิ ด คนที่่� ไ ป
ติิดต่่อราชการ ส่่วนลิิเกพอไปทำำ�การแสดงก็็ใกล้้ชิิด
กัับผู้้�ชม ซึ่่�งตรงนี้้�ต้้องแล้้วแต่่กรณีีแล้้วแต่่คน ว่่าเรา
ต้้องแยกแยะให้้ออกไม่่เกิินเลยต่่อศีีลธรรมเราก็็ต้้อง
ระมััดระวัังตััว แต่่ผมคิิดว่่าสิ่่�งดีีงามมัันยัังคงอยู่่�”
การแสดงลิิเกของอาจารย์์วิิโรจน์์ มีีชื่่�อเสีียงโด่่งดััง
มากในสมัั ย นั้้� น เปิิ ดวิิ กที่่�ไหนคนก็็ แน่่ นขนัั ด และ
ดัังจนขนาดได้้รัับเชิิญให้้ไปแสดงลิิเกทางทีีวีี ซึ่่�งเป็็น
เรื่่�องแปลกใหม่่ในสมััยนั้้�น ทำำ�ให้้ต้้องมีีการฝึึกแสดง
เนื้้� อ ร้้ อ งจากหนัั ง สืือวรรณคดีีและบทราชนิิ พ นธ์์
มาแต่่งบทร้้อง ซึ่่ง� อาจารย์์วิโิ รจน์์ก็ทำ็ ำ�ได้้ดีีจนเป็็นที่่รู้้�จั
� กั
ในวงกว้้างมากขึ้้�น

“สมััยก่่อนกว่่าที่่จ� ะไปออกทีีวีีแต่่ละครั้้ง� มัันยากเย็็น
แสนเข็็ญมาก ไม่่ใช่่คิิดอยากจะไปออกตอนไหนก็็ได้้
ผมทำำ�การแสดงในต่่างจัังหวััดหลายที่่�จนมีีชื่่�อเสีียง
พอสมควรจากนั้้�นเข้้ามาดัังในสื่่�อวิิทยุุก่่อน จึึงมีีการ
ติิดต่่อให้้เข้้ามาแสดงทางทีีวีี ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นโชคดีีของ
ผมที่่เ� ข้้าไปแสดงลิิเกพัันทางทำำ�ให้้เรามีีคนรู้้�จักั มากขึ้้�น
จากนั้้�นจึึงมีีงานเข้้ามาให้้ไปแสดงมากมาย
“ผมทำำ�การแสดงลิิเกผ่่านยุุคสมััยมาเยอะได้้ทำำ�
อะไรหลายอย่่ าง เช่่ นเรื่่� องของการแต่่ งเพลงผมมีี
โอกาสแต่่งเพลง “ชาละวัันสััญจร” ให้้กับั เสรีี รุ่่�งสว่่าง
ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นเพลงที่่ดั� ังเพลงหนึ่่�ง การแต่่งเพลงนี้้�เริ่่�ม
มาจาก ผมคุุยกัับคุุณบรรหาร ศิิษย์์หอมหวล ซึ่่�งเป็็น
ลิิเกรุ่่�นน้้องแล้้ว เสรีี รุ่่�งสว่่าง ก็็เข้้ามาร่่วมพููดคุุยพอดีี
เขาบอกว่่ า ให้้ ผ มลองเขีียนเพลงมาให้้ เขาร้้ อ งสัั ก
หนึ่่�งเพลง ผมก็็มานั่่�งคิิดว่่าตอนนั้้�นน้ำำ��ท่่วมกรุุงเทพ
พอดีี แล้้วมีีจระเข้้หลุุดออกมาจากบ่่ออาละวาด ผมก็็
แต่่งโดยอิิงเนื้้อ� หาเรื่อ�่ งการเมืืองเข้้าไปนิิดหน่่อย พอแต่่ง
เสร็็จทำำ�ออกมาเป็็นเพลง เสรีีเขาชอบมากเอาไปร้้อง
ก็็เพลงนี้้�ก็็ดัังมากในยุุคนั้้�น
“ความฝัันของผมก็็คิดิ ว่่านอกจากการเป็็นลิิเกแล้้ว
เราจะทำำ�อย่่างอื่่น� ได้้ไหม อย่่างการเป็็นนัักแสดงเหมืือน
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คุุณเสน่่ห์์ โกมาลาชุุน หรืือเป็็นอย่่างคุุณพรภิิรมย์์
ที่่�เป็็นลิิเกและครููเพลง ซึ่่�งผมก็็ไม่่ได้้จำำ�กััดว่่าจะต้้อง
เป็็นอะไรมีีงานอะไรที่่ผ� ม ทำำ�ได้้ก็ทำ็ ำ�มาเรื่่อ� ย ๆ ผมเป็็น
ครููสอนลููกศิิษย์์หััดลิิเก หรืือเป็็นอาจารย์์สอนเรื่่�อง
นาฏศิิลป์์ไทยให้้กัับองค์์กรต่่าง ๆ ช่่วยเหลืือนัักศึึกษา
ในมหาวิิทยาลััย ทำำ�วิิทยานิิพนธ์์ เรื่่�องเกี่่�ยวกัับลิิเก
ทั้้�งระดัับปริิญญาตรีี หรืือปริิญญาโท เราก็็ให้้ความรู้้�
พวกเขาไป
“ปััจจุุบันั ศิิลปะการแสดงลิิเก ถ้้าเรามองจริิง ๆ มัันคืือ
ศิิลปะที่่�อยู่่�คู่่�กัับชาวบ้้าน มาอย่่างยาวนาน บุุคคล
ทุุกระดัับสามารถรัับชมได้้ด้้วยความรู้้�สึึก ผมคิิดว่่า
มัันคืือ ศิิลปะที่่�ล้ำำ��ค่่า ผู้้�แสดงจึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีความรู้้�
อย่่างถ่่องแท้้จึึงประสบความสำำ�เร็็จเพราะต้้องเอาใจ
ใส่่ผู้้�ชมทุุกระดัับ การแสดงลิิเกจึึงต้้องปรัับตััวให้้กัับ
สภาพสัังคม ถ้้าเป็็นลิิเกทรงเครื่อ�่ งโบราณเขาจะไม่่ค่อ่ ย
มีีสอดแทรกเหตุุการณ์์บ้า้ นเมืือง เท่่าไหร่่เขาจะเล่่นไป
ตามเนื้้�อเรื่่อ� งที่่กำ� ำ�หนด ส่่วนลิิเกยุุคหลัังมีีการประยุุกต์์
เรื่่อ� งของเหตุุการณ์์บ้า้ นเมืืองเข้้าไปด้้วย เพื่่อ� ความสนุุก
ของผู้้�ชม เป็็นการจารึึกประวััติิศาสตร์์ด้้วยว่่า ยุุคหนึ่่�ง
สมััยหนึ่่ง� ลิิเกก็็มีีประวััติศิ าสตร์์ที่ว่่� า่ นำำ�เหตุุการณ์์บ้า้ น
เมืืองมาแสดงกััน

The Artist

Know
him

อาจารย์์ประสพสุุข รััตน์์ ใหม่่
• ครููที่่�ช่่วยฝึึกฝนอาจารย์์วิิ โรจน์์นั้้�นมีีมากมายอาทิิ อาจารย์์
หอมหวล, แม่่ครููน้้อม รััตประจิิต หััดท่่าแม่่บท แม่่ครููชื่่�น
หัั ด ท่่ า รำำ� ออกภาษา, แม่่ ค รูู แ นบ หัั ด บทสมิิ ง พระราม,
แม่่ครููละออง หััดบทสมิิงนครอิินทร์์ ในเรื่่�อง ราชาธิิราช,
แม่่ครููเกษร หััดบทพระอภััยมณีี, แม่่ครููลำำ�แพน หััดบท
พระสุุธน, ครููสุุดจิิตต์์ ครููสุุรางค์์ ดุุริิยะพัันธุ์์� ผู้้�ฝึึกสอน
เพลงไทย, ครููบุุญยััง เกษคงค์์ฯลฯ
•	ผลงานหนึ่่� ง ที่่� อ าจารย์์ วิิ โรจน์์ ภ าคภูู มิิ ใจคืือได้้ รัั บ โล่่
พระราชทาน จากพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
พระราชทานในงานลิิเกการกุุศลสร้้างตึึก “สยามมิินทร์์”
• ท่่านเคยเป็็นอาจารย์์ผู้้�ฝึึกสอนในละครเรื่่�อง “เขยลิิเก”,
สาธิิตการแสดง ณ ศููนย์์สังั คีีตศิิลป์์ ของธนาคารกรุุงเทพ
หลายครั้้ง� , แต่่งบทเรื่อ�่ ง “จัันทโครพ”, ช่่วยข้้าราชการฝึึกซ้้อม
และแต่่งบทเรื่่�อง “สงครามพิิศวาส” ฝึึกซ้้อมและแต่่งบท
ร่่วมแสดงรายการลิิเก “ภาษา” เรื่่อ� งขุุนพลใจเพชร, แต่่งบท
เรื่่� อ ง “สุุ ส านนัั ก รบ”, แต่่ ง บทและร่่ ว มแสดง เรื่่� อ ง
ราชาธิิราช ตอน ศึึกมัังมหานรทา ถึึงตััดหััวฉางกาย, ให้้คณะ
“พรสวรรค์์” ฝึึกซ้้อมและร่่วมแสดงเรื่่�อง “อิิเหนา”
• นอกจากนี้้�ท่่านยัังได้้รัับรางวััลเป็็นผู้้�ใช้้ภาษาไทยดีีเด่่น
พ.ศ. 2551 อีีกด้้วย

“ส่่วนตััวผมถ้้าแสดงเอง ผมเองจะสอดแทรกประเด็็นเรื่่�องของ
ความเป็็นภััยต่่อสัังคม ตัักเตืือนเยาวชนของชาติิ ยาเสพติิด สร้้าง
ความรัักความสามััคคีี แล้้วเราจะเทิิดทููนสถาบัันเป็็นอัันดัับสููงที่่�สุุด
อาจสอดแทรกสาระและความสนุุกเข้้าไปโดยที่่เ� ยาวชนไม่่รู้้�ตัวั ถ้้าเรา
ไปทำำ�การแสดงที่่�ใดต้้องดููว่่าสถานที่่�แห่่งนั้้�น ควรจะสอดแทรกสิ่่�งใด
เข้้าไปได้้บ้้าง เหตุุการณ์์บ้้านเมืืองในปััจจุุบัันเป็็นอย่่างไร สมมุุติิว่่า
คนเราตอนนี้้ไ� ม่่ค่อ่ ยมีีความสามััคคีีเราก็็สอดแทรกเรื่อ�่ งนี้้เ� ข้้าไป ซึ่่ง� เรา
ต้้องเอาสถาบัันมาเป็็นที่่�ยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจ รวมถึึงความกตััญญููต่่อ
พ่่อแม่่ ครููบาอาจารย์์ก็็สำำ�คััญ
“สิ่่�งสำำ�คััญคืือเยาวชนที่่�มาดููว่่าเราทำำ�การแสดงนั้้�น ถ้้าเราทำำ�การ
แสดงที่่�เก่่าคร่ำำ��ครึึเกิินไปเขาจะไม่่มาดูู แต่่ถ้้ามัันสมััยใหม่่เกิินไป
ศิิลปะของเราจะดููไร้้ค่่า ต้้องให้้มัันเข้้ากัันได้้ระหว่่างของเก่่ากัับ
ของใหม่่ ให้้เข้้ากัับเยาวชนให้้เขารู้้�จัักรัักษากฎกติิกาของกฎหมาย
ระเบีียบอย่่างถููกต้้อง
“ผมอยากฝากบอกลููกศิิษย์์ทุุกคนเราควรมองว่่า ลิิเกเป็็นศิิลปะ
ที่่�มีีคุุณค่่าแล้้วภููมิิใจในอาชีีพของเราเสมอ ภููมิิปััญญาพื้้�นบ้้านคืือ
ลิิเก ได้้ถููกบรรจุุลงไปในภููมิิปััญญาการแสดงของศิิลปวััฒนธรรม
เขายกย่่องแล้้วเราจึึงควรกระตืือรืือร้้นในสิ่่ง� ที่่เ� ขามอบให้้เรา ผมอยาก
บอกว่่าลิิเกที่่�เกิิดมาตอนนี้้�ไม่่ได้้เกิิดมาคนเดีียว มีีครููบาอาจารย์์คอย
ช่่วยเหลืือเสมอ จึึงอย่่าทิ้้�งพื้้�นฐานของบรรพบุุรุุษ การเป็็นลิิเกต้้อง
เปลี่่�ยนแปลงให้้เข้้ายุุคสมััยด้้วยวิิธีีที่่�หลากหลาย แต่่ต้้องยึึดพื้้�นฐาน
ของการแสดงลิิเก จึึงอยากให้้ช่ว่ ยกัันรัักษาอนุุรักษ์
ั สืืบ
์ ทอดต่่อไป”
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LIFE IS
JUST DO IT
ชีีวิิตก็็แค่่ลงมืือทำำ�

“เฟรนส์์ฟราย” ริินทร์์ณฐา อััจฉริิยวััฒนกุุล
“พอใช้้ชีีวิิตมาช่่วงหนึ่่�ง เวลาเกิิดอะไรขึ้้�นหรืือต้้องตััดสิินใจทำำ�อะไรบางอย่่าง ประสบการณ์์จะสอนให้้เราถามตััวเอง และฟัังตััวเอง
ความมั่่�นใจในตััวเองก็็จะเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งถ้้าข้้างในบอกให้้เราลุุยก็็ ไม่่รู้้�จะต้้องรออะไร”
นี่่� คืื อส่่ ว นหนึ่่� ง ของบทสนทนาในคอลัั ม น์์ ใ หม่่
แกะกล่่ อ ง “MIND-SELF” คอลัั ม น์์ ที่่� ส ะท้้ อ นทั้้� ง
ตััวตน และจิิตใจภายในระหว่่าง MiX Magazine กัับ
เฟรนส์์ฟราย ริินทร์์ณฐา อััจฉริิยวััฒนกุุล ผู้้�ประกาศข่่าว
รุ่่�นใหม่่แห่่งช่่อง MONO 29 และอดีีตMiss Thailand
World ปีี 2015

อย่่างเช่่นช่่วงอยู่่�มััธยมปลายตอนนั้้�น ก็็ขัับรถเป็็นได้้
ใบขัั บขี่่� แ ล้้ ว ก็็ ขัั บ ไปโรงเรีียนสาย พอจอดรถหน้้ า
โรงเรีียนปุ๊๊�ปก็็กระโดดข้้ามรั้้�วเลยและก็็มุุด ๆ จนพอ
เหล่่าซืือ (คุุณครูู) เรีียกชื่่�อ ก็็มุุดขึ้้�นมาขานชื่่�อแบบ
เนีียน ๆ แต่่ ต้้ อ งบอกว่่ า ความห้้ า วถืือเป็็ น หนึ่่� ง ใน
แรงผลัักดัันให้้เรามาถึึงจุุดนี้้�ด้้วย

นิิยามสั้้�นๆ ของตััวตนเฟรนส์์ฟรายคืืออะไร

คิิดว่่าการที่่�เรามุ่่�งมั่่�นและมีี ใจรััก
ในด้้านภาษาจีีนพาเรามาถึึงวัันนี้้� ใช่่มั๊๊�ย

เรีียบง่่ายไม่่ซับซ้
ั ้อนค่่ะ

Journey หรืือการเดิินทางของ
เด็็กผู้้�หญิิงที่่�ชื่่�อเฟรนส์์ฟรายในวัันนั้้�นจนมาสู่่�
วัันนี้้�เป็็นยัังไงบ้้าง
จริิง ๆ เป็็นคนชััดเจนตั้้ง� แต่่เด็็ก รู้้�ว่า่ ตััวเองชอบหรืือ
ไม่่ชอบอะไร ถ้้าชอบก็็จะลงมืือทำำ�เลย รู้้�ตััวว่่าชอบงาน
ในวงการบัันเทิิงตั้้�งแต่่เด็็กอัันนี้้�ชััดเจนมาก โดยเฉพาะ
การเป็็นพิิธีีกร เพราะตอนเด็็กจะอยู่่�กัับย่่า และย่่า
จะมีีเพื่่อ� นเยอะมาก เหมืือนได้้ซึึมซัับความช่่างพููดแบบ
ผู้้�ใหญ่่มาโดยไม่่รู้้�ตััว และการได้้มาเรีียนภาษาจีีนช่่วง
มััธยมปลาย ซึ่่�งถืือว่่าเปิิดโลกใหม่่ของเฟรนส์์ฟราย
ทำำ�ให้้รัักในภาษาและพััฒนามาเป็็นอาชีีพจนทุุกวัันนี้้�
อีีกการเดิินทางคืือประสบการณ์์การเป็็นนางงาม ซึ่่�ง
มีีค่่ามาก ๆ และล่่าสุุดกัับการมาเป็็นผู้้�ประกาศข่่าวค่่ะ

เราทราบมาว่่าอีีกมุุมหนึ่่�ง
ของเฟรนส์์ฟรายเป็็นผู้้�หญิิงสายห้้าว?

ใช่่ ค่่ ะ ส่่ ว นหนึ่่� ง คืือทำำ� ให้้ เราโดดเด่่ น จากคนอื่่� น
เฟรนส์์ ฟ รายอาจจะโชคดีีที่่� ไ ด้้ เจอสิ่่� ง ที่่� ตัั ว เองรัั ก
แต่่ระหว่่างทางก็็ต้้องพยายามนะคะ ฝึึกฝนฝึึกพููดไป
เมืืองจีีนทุุกปีีเพื่่�อเรีียนภาษา ให้้เราได้้ใช้้จะได้้ไม่่ลืืม
ภาษาจีีน ให้้โอกาสมากมายกัับเฟรนส์์ฟราย ทั้้�งการ
เป็็นนางงามอาชีีพล่่ามอาชีีพพิิธีีกรอีีกหนึ่่�ง โอกาสคืือ
ได้้สััมภาษณ์์ฟ่่านปิิงปิิงซููเปอร์์สตาร์์ชาวจีีน ทำำ�ให้้เรา
เป็็นที่่�รู้้�จัักมากยิ่่�งขึ้้�น

คุุณดููเป็็นผู้้�หญิิงเก่่งสมาร์์ท
มีีมุุมอะไร ๆ ที่่�คนอื่่�นหรืือจะมีีแค่่
เพื่่�อนสนิิทได้้เห็็นบ้้างมั๊๊�ย
มีีมุุมง้้องแง้้งเยอะมาก (ยิ้้ม� ) เป็็นผู้้�หญิิงปกติิเลยค่่ะ
เมาท์์มอยมุุมน่่ารัักก็็มีี ไม่่ได้้สตรองอย่่างเดีียวนะคะ

คติิประจำำ�ตััวหรืือสิ่่�งที่่�ยึึดเป็็นหลัักใน
การใช้้ชีีวิิตคืืออะไร

ใช่่ค่่ะก็็จะมีีความห้้าว ๆ แสบ ๆ จะไม่่ใช่่มาด
ทำำ�ทัั น ทีีค่่ ะ เฟรนส์์ ฟ รายเป็็ น คนคิิ ด เยอะมาก
นางงามเลยด้้ ว ย ความที่่� เ ป็็ น ลูู กผู้้� หญิิ ง คนเดีียว นี่่�คืือข้้อเสีียประสบการณ์์มัันจะบอกเราว่่าให้้ทำำ�เลย
ในบรรดาพี่่� น้้ อ งสามคน เรีียกได้้ ว่่ า โดนตีีเยอะสุุ ด อย่่ า งช่่ ว งก่่ อ นประกวดนางงามก็็ มีีบ างคนบอกว่่ า
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จะได้้ตำำ�แหน่่งเหรอ เพราะบุุคลิิกเราไม่่เหมาะกัับ
นางงาม แต่่เราก็็ทำำ�เลยไปประกวดเลยเพราะเราถาม
ตััวเองแล้้วว่่าลึึก ๆ เราอยากได้้ประสบการณ์์

ด้้านความรัักมีีคนรู้้�ใจรึึยััง
มีีค่่ะคุุย ๆ อยู่่�เขิินเลยคำำ�ถามนี้้�

เป้้าหมายในชีีวิิตที่่�สููงสุุดคืืออะไร
ทำำ�ทุุ ก อย่่ า งให้้ มีี ความสุุ ข ค่่ ะ ถ้้ า เป็็ น เรื่่� อ งงาน
ก็็อยากให้้ออกมาดีีที่่�สุุด Enjoy กัับมัันอีีกอย่่างคืือ
อยากไปเมืืองจีีนให้้ ค รบทุุ ก เมืืองไปกิิ น อาหารไป
ดููบ้้านเมืือง

สุุดท้้ายมีีเคล็็ดลัับอะไรให้้กัับน้้อง ๆ
หรืือคนที่่�กำำ�ลัังค้้นหาตััวเองบ้้าง
เชื่่อ� มั่่�นในตััวเอง เรารู้้�ว่า่ เราอยากทำำ�อะไรชอบอะไร
ทำำ�อะไรแล้้วไม่่ได้้เบีียดเบีียนคนอื่่�น ก็็ทำำ�เลยแต่่ถ้้ามีี
คนหวัังดีีให้้คำำ�แนะนำำ� แล้้วเราเกิิดคำำ�ถามก็็หาข้้อมููล
ถามคนที่่�มีีประสบการณ์์กว่่า พอศึึกษาดีีแล้้วก็็ทำำ�เลย
เฟรนส์์ฟรายเข้้าใจน้้อง ๆ วััยนี้้�เลยนะคะต้้องบอกว่่า
เริ่่�มต้้นมัันไม่่ได้้สวยหรููแน่่นอน อย่่างเฟรนส์์ฟรายเอง
ก็็ผิิดหวัังมาก่่อนตอนที่่�เลืือกเรีียนภาษาญี่่ปุ่่�� น แล้้วเรา
ไม่่ได้้อะไรเลย แต่่ก็็เอาใหม่่ลองใหม่่ พอได้้มาเรีียน
ภาษาจีีนก็็เอ้้ย มัันเวิิร์ค์ อย่่ารอเวลาอย่่ารอความพร้้อม
ตอนนี้้�เวลาเดิินเร็็วมากแป๊๊บ ๆจะปลายปีีแล้้ว ไม่่งั้้�น
เราจะเสีียดายถ้้ า คิิ ด แล้้ ว ลงมืือทำำ� เลย แล้้ ว ก็็ ใ ห้้ มีี
ความสุุขกัับทุุกวััน ฟัังดููมัันอาจจะสวยหรููแต่่ถ้้าทำำ�ได้้
รัับรองชีีวิิตจะดีีมากค่่ะ

Music ire
Insp

: Roekdee
: Nadao Music

DON'T STOP CAN'T STOP
คู่่�หููดููโอ้้แห่่งยุุค
กัับศัักยภาพที่่�ไม่่เคยหยุุดนิ่่�ง
จากวัันแรกที่่�สองหนุ่่�มสายการแสดง “เจเจ กฤษณภููมิิ พิิบููลสงคราม” และ “ไอซ์์ พาริิส
อิินทรโกมาลย์์สุตุ ” มีีโอกาสได้้ร่ว่ มงานกัันในฐานะศิิลปิินดููโอ้้ ดร็็อปซิิงเกิิลแรก “ดี๊๊ดี� ี (UNEXPECTED)”
ที่่�สร้้างกระแสฮอตฮิิตติิดหููใครหลายคน ปััจจุุบัันนี้้�นัับเป็็นระยะเวลาเกืือบหนึ่่�งปีีเต็็มที่่�พวกเขา
เปิิดตััวอย่่างเป็็นทางการในฐานะยููนิิต JAYLERR x Ice Paris ภายใต้้สัังกััด Nadao Music ด้้วย
บทบาทการเป็็นศิิลปิินกัับทัักษะความสามารถที่่� ไม่่หยุดุ นิ่่�ง พร้้อมเผยเสน่่ห์ที่่์ � ไม่่ซ้ำำ��เดิิมผ่่านผลงาน
เพลงอย่่างในซิิงเกิิลล่่าสุุด “เมื่่�อวานก็็นานไป (FEELS LIKE A YEAR)” ที่่�ทั้้�งคู่่�มีี โอกาสได้้ โชว์์
เนื้้�อเสีียงกัันอย่่างเต็็มที่่� ถืือเป็็นคู่่�หููดููโอ้้แห่่งยุุคที่่�น่่าจัับตามองเป็็นอย่่างยิ่่�ง

MusicInspire

3RD SINGLE : เมื่่�อวานก็็นานไป
(FEELS LIKE A YEAR)
JAYLERR : ผมว่่ า ความน่่ า สนใจของเพลงนี้้�
ในฐานะยููนิิตเจไอซ์์คืือเพลงมัันค่่อนข้้างช้้ากว่่าเพลง
อื่่น� ๆ ครัับ เป็็นเพลงที่่ฟั� งั ง่่ายมากขึ้้�น แล้้วก็็เหมืือนกัับว่า่ ...
Ice Paris : เน้้นการร้้องมากขึ้้�นใช่่ไหม?
JAYLERR : ใช่่ เราโชว์์เนื้้�อเสีียงมากขึ้้�น รวมถึึง
แม้้กระทั่่�งเนื้้�อร้้อง การสื่่�อสารในเพลง เราต้้องการ
สื่่�อสารกัับแฟน ๆ มากขึ้้�น สื่่�อสารชััดเจนมากขึ้้�น
Ice Paris : คืือสองเพลงก่่อนหน้้านี้้�เป็็นเพลงที่่�
ค่่อนข้้างเร็็ว พวกเราจะมาทางการเพอร์์ฟอร์์มซะเยอะ
เน้้นไปทางสามารถเต้้นได้้ สนุุกได้้ พอมาเพลงใหม่่เรา
ก็็อยากสร้้างความรู้้�สึึกใหม่่ ๆ ให้้คนฟัังบ้้าง เรารู้้�สึึกว่่า
ถ้้าเป็็นอะไรที่่�ใหม่่สำำ�หรัับเจไอซ์์ก็็แบบไม่่เต้้นเลยไหม

JAYLERR x Ice Paris
เมื่่�อวานก็็นานไป
(FEELS LIKE A YEAR) [Official MV]

ย้้อนกลัับไปก่่อนหน้้านี้้� เจเจ กัับ ไอซ์์ เป็็นหนึ่่ง� ในนััก
แสดงจากสัังกััด Nadao Bangkok ที่่�เข้้าร่่วมออดิิชั่่�น
และได้้ รัั บ เลืือกให้้ เ ป็็ น หนึ่่� ง ในสมาชิิ กศิิ ล ปิิ น กลุ่่�ม
ในชื่่�อ 9×9 (ไนน์์บายนาย) โปรเจ็็กต์์พิิเศษของทาง
4NOLOGUE ที่่� มีี เป้้ า หมายในการสร้้ า งศิิ ล ปิิ น ที่่�
โดดเด่่ น ในเรื่่� อ งของการร้้ อ ง เต้้ น และการแสดง
เพื่่�อปลุุกกระแส T-Pop อัันแสนเงีียบเหงาของไทย
ให้้กลับั มาอีีกครั้้�ง
“จาก 9x9 ผมเติิบโตขึ้้�นมากครัับ เพราะตอนนั้้�น
ผมร้้องเพลงไม่่เป็็น เต้้นไม่่เป็็น ถ้้าเกิิดทุุกคนได้้ดูู
Documentary ของทาง 4NOLOGUE ตอนที่่�เราทั้้�ง
9 คนเข้้ามาออดิิชั่่�นก็็จะเห็็นถึึงสกิิลการเล่่นกีีต้้าร์์แต่่
ร้้องเพลงไม่่ได้้เลยของผม แบบไม่่ได้้เลย ซึ่่ง� มัันเพี้้ย� นมาก
แย่่มาก ผมก็็งงตััวเองเหมืือนกัันว่่าคิิดอะไรอยู่่�ตอนนั้้�น
นั่่�นแหละครัับ รู้้�สึึกดีีเหมืือนกัันที่่�ได้้มองย้้อนกลัับไป
แล้้วเห็็นว่่าเราพััฒนาขึ้้�นมากขนาดไหน”Ice Paris
“ผมก็็น่่าจะเหมืือนกัันครัับ เพราะว่่าตอนนั้้�นแบบ
เหมืือนเพิ่่� ง เริ่่� ม ต้้ น แล้้ ว ก็็ ทำำ� อะไรไม่่ เ ป็็ น สัั ก อย่่ า ง
แย่่มากครัับ” JAYLERR
ภายหลัังที่่โ� ปรเจ็็กต์์ 9×9 สิ้้น� สุุดลง เจเจ กัับ ไอซ์์ ได้้
ต่่อยอดบทบาทบทเส้้นทางการเป็็นศิิลปิินของพวกเขา
ภายใต้้สัังกััด Nadao Music ปล่่อยซิิงเกิิลแรกในช่่วง
ต้้นปีี 2020 มีีผลงานโซโล่่เดี่่�ยวและอื่่�น ๆ และปลาย
ปีีเดีียวกัันนั้้�น ทางต้้นสัังกััดได้้เปิิดตััวพวกเขาอย่่าง
เป็็นทางการในฐานะยููนิิตถาวร JAYLERR x Ice Paris
พร้้อมซิิงเกิิลสุุดฟัังก์์ “NUDE (ใจมัันรู้้�สึึก NUDE)”
ที่่�สองหนุ่่�มโชว์์สเต็็ปการแดนซ์์จนเวทีีลุุกเป็็นไฟ
“กระแสตอบรัับมัันก็็ดีีนะครัับ คืือตั้้�งแต่่ประกาศ
ว่่าเราจะเป็็นยููนิตคู่่�
ิ แล้้วก็็มีีทั้้ง� ‘ดี๊๊ดีี� ’ ทั้้�ง ‘NUDE’ออกมา
แฟน ๆ ให้้ การตอบรัับไปทางค่่อนข้้างดีีมากครัับ
แล้้วก็็เริ่่�มมีีกลุ่่�มคนฟัังที่่�หลากหลายมากขึ้้�นจากข้้อมููล
หลัังบ้้านที่่�ได้้รัับมา” JAYLERR
“ผมรู้้�สึึกว่่าที่่ฟี� ดี แบคสองเพลงนี้้มั� นั สนุุกเพราะเรามีี
แดนซ์์ชาเลนจ์์ด้้วย หลายคนก็็เข้้ามาเล่่นกัันครัับผม
ผมรู้้�สึึกสนุุกมากกัับฟีีดแบคที่่�ได้้รัับกลัับมา เพราะได้้
เห็็นคนแอคทีีฟกัับเพลงของเราจริิง ๆ ครัับ” Ice Paris

ลองแบบทำำ�เพลงช้้าเป็็นการร้้องเพลงโชว์์เนื้้�อเสีียงดูู
บ้้างไหม นี่่�เลยเป็็นความพิิเศษของเพลงนี้้�ที่่�แตกต่่าง
จากเพลงอื่่�น ๆ ครัับ
JAYLERR : เพลง เมื่่�อวานก็็นานไปมีีกิิมมิิคอย่่าง
ซาวด์์ดนตรีีก็็เน้้นเสีียงเครื่อ�่ งดนตรีีที่่มั� นั เล่่นสดมากขึ้้�น
ส่่ ว นการร้้ อ งก็็ มีี คอรัั ส เพิ่่� ม เติิ ม สไตล์์ ก อสเปลซึ่่� ง
เป็็นการร้้องประสานเสีียงในโบสถ์์ แล้้วในเพลงนี้้�เรา
ก็็ได้้ร่ว่ มงานกัับพี่เ่� มฆ Machina (เมฆ สุุขุมุ อิ่่ม� เอิิบสินิ )
กัับพี่่� 3rd Tilly Birds (เติิร์์ด อนุุโรจน์์ เกตุุเลขา)
ด้้วยครัับผม
Ice Paris : เป็็นการร่่วมงานกัันครั้้�งแรก และ
ทำำ�ให้้เราได้้เรีียนรู้้�ว่่าจริิง ๆ แล้้วทุุกขั้้�นตอนการในการ
ทำำ�งานเราสามารถสนุุกกัับมันั ได้้โดยไม่่ต้อ้ งเครีียดมาก
ครัับหมายถึึงว่่าพี่่� ๆ สองคนเขาเก่่งมากและทำำ�สิ่่�งนี้้�
กัันมานาน เขามีีความชำำ�นาญ ทำำ�อะไรค่่อนข้้างรวดเร็็ว
ตรงเวลา แล้้วงานที่่อ� อกมามัันก็็ดีีด้ว้ ยโดยที่่ทั้้� ง� สองคน
ก็็ไม่่ได้้ดููเครีียดอะไรขนาดนั้้�น เขาดููเฮฮาตลอดเวลา
ดููเอนจอยและมีีความสุุขกัับสิ่่�งที่่�ทำ�ำ ครัับ
JAYLERR : การทำำ�งานในเพลงนี้้�ผมรู้้�สึึกว่่าเราได้้
เรีียนรู้้�กัันค่่อนข้้างเยอะเลย แน่่นอนว่่าการทำำ�งานกัับ
พี่่เ� มฆ Machina กัับพี่่� 3rd Tilly Birds ทำำ�ให้้เราสััมผััส
ได้้ถึึงความเป็็นมืืออาชีีพของเขาในการสร้้างสรรค์์
ผลงานให้้กัับเราจริิง แต่่สิ่่�งที่่�ได้้มากกว่่านั้้�นคืือความ
ครีีเอทีีฟของเขาครัับ ไม่่ว่่าจะเป็็นพี่่�เมฆที่่�ดููในเรื่่�อง
การโปรดิิวซ์์ดนตรีี หรืือพี่่� 3rd ที่่�ดููในเรื่่�องการเขีียน
เนื้้� อ ร้้ อ ง ซึ่่� ง ผมคิิ ด ว่่ า ตรงนั้้� น เป็็ น ประสบการณ์์ ที่่�
ยอดเยี่่�ยมมาก ๆ ครัับผม
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Ice Paris : เพลงนี้้�ด้้วยความที่่�มัันมีีไลน์์คอรััส
แบบกอสเปล ซึ่่ง� มัันต้้องมีีการร้้องหลายชั้้น� มากเพื่่อ� ให้้
รู้้�สึึกถึึงความยิ่่�งใหญ่่ แต่่จริิง ๆ เรามีีคนร้้องคอรััสแค่่
3 คน (3rd Tilly Birds, มาง ปิิยธิิดา เล็็กกลาง
จากวง bamm และ พััตเตอร์์ ประดิิพััทธิ์์� ก้้องกุุลเดช
จากเวทีี The Voice 2019) มัันเลยต้้องร้้องต้้อง
อััดแทร็็กซ้ำำ�� ๆ ย้ำำ�� ๆ ผมเพิ่่�งรู้้�เหมืือนกัันว่่าสุุดท้้ายแล้้ว
เพลงมัันจบที่่� 170 แทร็็ก พี่่�เมฆถืือว่่าเก่่งมากครัับ
ที่่� Mix & Mastering ออกมาเร็็วมาก
JAYLERR : ถืือว่่าเร็็วมาก
Ice Paris : โหดมาก

ความครีี เ อทีี ฟ ของศิิ ล ปิิ น ในการ
ทำำ�งานภายใต้้สถานการณ์์ปัจ
ั จุุบัน
ั
JAYLERR : จริิง ๆ มัันก็็ไม่่ถึึงขั้้�นที่่�ต้้องอยู่่�กัับ
ความคลีีเอทีีฟตลอดเวลา เพราะเราปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่า
สถานการณ์์ตอนนี้้�มันั หนัักจริิง ๆ แต่่เหมืือนกัับว่า่ ถ้้านี่่�
คืือเวลางาน เราต้้องโฟกััสกัับสิ่่�งที่่�รัับผิิดชอบเป็็นหลััก
Ice Paris : เหมืือนกัับว่่าเราทำำ�เต็็มที่่�ที่่�สุุดกัับ
สิ่่�งที่่�เรามีี พยายามไม่่จมกัับมัันจนเกิินไป คงความ
พอสซิิทีีฟในตััวเองให้้เราสามารถใช้้ชีีวิิตและทำำ�งาน
ต่่อไปได้้ แล้้วก็็พยายามแก้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นอยู่่�ในทุุก ๆ
วัันไปพร้้อม ๆ กััน
JAYLERR : ขณะเดีียวกัันเราก็็ไม่่ได้้อิิกนอร์์กัับ
สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น ณ ตอนนี้้�ไปเลย ยัังคงสนใจและ
ติิดตามอยู่่�ตลอดเวลา
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ความแตกต่่างระหว่่าง
นัักแสดงกัับศิิลปิิน
Ice Paris : การทำำ�งานระหว่่างนัักแสดงกัับศิลิ ปิิน
ผมว่่ามัันแตกต่่างกัันในเชิิงของวิิธีีการเข้้าถึึงนะ สำำ�หรัับ
ผมการเป็็ น นัั ก แสดงมัั น เหมืือนกัั บว่่ า พยายามเอา
คนอื่่�นมาใส่่ในตััวเราให้้ได้้มากที่่สุ� ุด แต่่การเป็็นศิิลปิิน
เหมืือนเราพยายามเป็็นตััวเอง สื่่อ� สารความเป็็นตััวเอง
ออกไปให้้ได้้มากที่่สุ� ุด
JAYLERR : สำำ� หรัั บ ผมเหมืือนกัั บว่่ า การเป็็ น
นัักแสดงคืือการสื่่�อสารอารมณ์์ผ่่านตััวละคร แต่่การ
เป็็นศิิลปิินคืือการสื่่อ� สารอารมณ์์ของตััวเองจริิง ๆ โดย
ไม่่ผ่่านอะไรเลย ผมคิิดว่่ามัันเป็็นคนละกระบวนการ
คนละวิิธีี คืือการแสดงมัันทำำ�ให้้เราเชื่่�อได้้ แต่่ถ้้าเป็็น
ศิิลปิินสมมุุติิว่่าเราไม่่เชื่่�อปุ๊๊�ปมัันก็็จะไม่่เชื่่�อเลยครัับ

อัันนี้้�ก็็เป็็นหนึ่่�งในความท้้าทายสำำ�หรัับผมครัับ

ตััวตนและแรงบัันดาลใจ

Ice Paris : สำำ�หรัับผมต้้องย้้อนกลัับไปนานเลย
ครัับ ช่่วงมััธยมตอนนั้้�นผมอิินกัับ Bodyslam มาก ๆ
ดููคอนเสิิร์์ต ซื้้�อแผ่่นมาฟััง คืือเริ่่�มชอบเริ่่�มอิินเรื่่�องของ
ดนตรีีเพราะว่่าเราไปดูู Bodyslam เล่่นที่่เ� วทีีใหญ่่ของ
Big Mountain Music Festival น่่าจะประมาณปีี
ที่่� 3 เรารู้้�สึึกว่่าอยากไปอยู่่�บนนั้้�นบ้้าง หลัังจากนั้้�นก็็เลย
กลายเป็็นแรงบัันดาลใจให้้เรามาตลอด
JAYLERR : ผมก็็น่่าจะคล้้าย ๆ กัันครัับ เพราะ
ผมกัับไอซ์์อายุุมัันใกล้้กััน ช่่วงนั้้�นมีีจะเป็็นยุุคแบบ
ชาวร็็อก Bodyslam,Potato, Big Ass, Paradox
ความท้้าทายในฐานะศิิลปิิน
ที่่เ� ราชอบมาก ๆ คืือแบบสุุดยอด แต่่ถ้า้ พููดถึึงแนวเพลง
แบบไหนที่่บ่� ง่ บอกความเป็็น JAYLERR ได้้ดีีที่สุ่� ดุ ผมน่่า
Ice Paris : สำำ�หรัับผมก็็น่า่ จะเป็็นการแต่่งเนื้้�อร้้อง จะเป็็นฮิิปฮอปกัับอาร์์แอนด์์บีีครัับ
และเมโลดี้้� ผมรู้้�สึึกว่่ามัันยากเหมืือนกัันนะถ้้าเกิิด
Ice Paris : ผมก็็น่า่ จะเป็็นป๊๊อปกัับอาร์์แอนด์์บีีครัับผม
เทีียบกัับการแสดงมัันเหมืือนเป็็นการสร้้างคาแรกเตอร์์
ขึ้้�นมา เมโลดี้้�เปรีียบเหมืือนกัับลุุคภายนอกที่่�คนเห็็น สเต็็ปถััดไปของ
พอฟัั ง เนื้้� อ หาก็็ เ หมืือนเราทำำ� ความรู้้�จัั ก คนคนนี้้� JAYLERR X ICE PARIS
มากขึ้้�น คืือเราต้้องสร้้างให้้เขากลมมากจริิง ๆ การที่่�
Ice Paris : เอาจริิง ๆ เพลงต่่อไปของเราตอนนี้้�
เรายัังไม่่ชำ�ำ นาญมากขนาดนั้้�นมัันเป็็นอะไรที่่�ท้้าทาย
กำำ�ลัังทำำ�กัันอยู่่�ครัับ ถ้้าเกิิดเป็็นแนวเพลงที่่�ยููนิิตเจไอซ์์
เหมืือนกัันครัับ
JAYLERR : ของผมน่่าจะเป็็นเรื่่อ� งโปรดัักชั่่น� ดนตรีี อยากทำำ�เราลองพููดถึึงเพลงต่่อไปเลยแล้้วกัันนะครัับ
ที่่�รู้้�สึึกว่่ามัันซัับซ้้อนแล้้วก็็ยากมากในการคิิดคอร์์ด เพราะว่่าเพลงต่่อไปเราทำำ�มันั ไปแล้้ว พููดแบบเร็็ว ๆ คิิด
แบบเล่่น ๆ ขึ้้น� มา ผมรู้้�สึึกว่่าถ้้าเราจะเปลี่่ย� นไปเลยคง
คิิดเมโลดี้้�
Ice Paris : โชคดีีที่่เ� ราทำำ�ด้ว้ ยกัันครัับ ซััพพอร์์ตกััน เป็็นการแร็็ปปะทะกััน แบทเทิิลกัันซึ่่�งดููแปลกใหม่่ดีี
JAYLERR : ถ้้าเป็็นเจไอซ์์ผมอยากลองทำำ�ดนตรีี
JAYLERR : นอกจากนี้้�มันั มีีเรื่่อ� งของประสบการณ์์
กัับความสามารถด้้วยครัับ หมายถึึงว่่าเราไม่่ได้้เริ่่�มต้้น หนัั ก ๆ ดูู ค รัั บ เป็็ น ดนตรีีแบบชาวด์์ ร็็ อ กหนัั ก ๆ
ด้้วยการเป็็นศิิลปิินมาตั้้ง� แต่่แรก เพราะฉะนั้้�นแล้้วเรื่่อ� ง แล้้วก็็เท่่ ๆ อะไรอย่่างนี้้�
Ice Paris : มััน ๆ ไปเลยใช่่ไหม แบบชาวร็็อก
ของประสบการณ์์และความสามารถเราต้้องเร่่งพััฒนา
ตััวเอง เราเปิิดตััวเป็็นศิิลปิินแล้้วเราต้้องทำำ�ให้้มัันดีี (ชููมืือชาวร็็อก) เราจะดึึงร็็อกกลัับมาสู่่�ชาวไทย
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JAYLERR : ครัับ

รสนิิยมและการสร้้างงาน
JAYLERR : ในฐานะศิิลปิินผมว่่ารสนิิยมมีีผลนะ
Ice Paris : ใช่่ ผมว่่ามีีผลมากเลย
JAYLERR : รสนิิยมมัันเป็็นเรื่่�องของความชอบ
แล้้วก็็ประสบการณ์์ส่่วนบุุคคลด้้วย เพราะฉะนั้้�นการ
ทำำ�เพลงออกมามัันก็็ขึ้้น� อยู่่�กับสิ่่
ั ง� เหล่่านี้้�แหละ รสนิิยม
ประสบการณ์์ ความชอบของตััวเอง ซึ่่�งผมมองว่่ามััน
ตรงตััวกัันร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์
Ice Paris : เพลงมัันเป็็นงานอาร์์ทครัับ อาร์์ท
มัันมีีความแบบไม่่มีีผิิดไม่่มีีถููก มัันเลยเป็็นเหมืือน
อะไรก็็ได้้ ขึ้้�นอยู่่�กัับรสนิิยมส่่วนบุุคคลว่่าเราชอบแบบ
ไหนครัับ

OUTRO :
ฝากข้้อความถึึงผู้้�อ่่าน MiX
JAYLERR : ฝากแฟน ๆ MiXMagazine รวมถึึงคน
ที่่�ผ่่านมาเห็็น หรืือว่่าแฟน ๆ ของพวกเรา ตอนนี้้�เพลง
“เมื่่�อวานก็็นานไป (FEELS LIKE A YEAR)” ปล่่อย
ในทุุกแพลตฟอร์์มสตรีีมมิ่่�งแล้้ว เข้้าไปฟัังกัันเยอะ ๆ
นะครัับ ส่่วนเอ็็มวีีดููได้้ทาง Youtube Channel ของ
Nadao Music ฝากด้้วยนะครัับ แล้้วก็็มีี “เมื่่�อวานก็็
นานไป (FEELS LIKE A YEAR)[JICE MADE Ver.]”
หวัังว่่าทุุกคนจะชอบครัับ
Ice Paris : ครัับผม ขอฝากแฟน ๆ MiXMagazine
แล้้วก็็ทุกุ คนที่่ไ� ด้้อ่า่ นกััน เพลงใหม่่ของเราสองคนมาใน
สไตล์์เพลงช้้า นี่่เ� ป็็นอีีกเพลงที่่เ� ราภาคภููมิใิ จกัับมันั มาก
ก็็อยากจะให้้ทุุกคนได้้ฟัังกัันครัับ
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SHIVERS
Ed Sheeran คืือหนึ่่�งในศิิลปิินที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
เป็็นอย่่างมากในยุุคสมััยนี้้� การัันตีีด้้วยจำำ�นวนผลงานของ
เขาที่่มั� กั จะได้้รับร
ั างวััลจากเวทีีต่่าง ๆ อยู่่�เสมอ สร้้างสถิิติิ
บนชาร์์ตเพลงต่่าง ๆ ทั่่�วโลก โดยเฉพาะ Billboard Hot
100 ที่่�สามารถไต่่ระดัับความนิิยมไปถึึง Top 10 พร้้อม
กัันถึึง 2 เพลงเลยทีีเดีียวและทุุกครั้้�งที่่�เขาปล่่อยผลงาน
ใหม่่ออกมาก็็มัักจะทุุบสถิิติิจำำ�นวนผู้้�ฟัังบนแพลตฟอร์์ม
สตรีีมมิ่่�งอย่่าง Spotify อยู่่�เสมอ ซึ่่�งเมื่่�อไม่่นานมานี้้�
Ed Sheeran ก็็เพิ่่�งปล่่อยซิิงเกิิลใหม่่ “Shivers” ออกมา
เป็็ น ที่่� เรีียบร้้ อ ย ถืือเป็็ น การอุ่่�นเครื่่� อ งแฟนเพลงให้้
ร้้อนระอุุอย่่างต่่อเนื่่�องจาก “Bad habits” เพื่่�อต้้อนรัับ
การมาถึึงของ “=” (Equals) อัั ล บั้้� ม ใหม่่ ข องเขาที่่�
กำำ�ลัังจะปล่่อยให้้ฟัังอย่่างเป็็นทางการพร้้อมกัันทั่่�วโลก
ในวัันที่่� 29 ตุุลาคมที่่กำ� ำ�ลัังจะถึึงนี้้�
หลััง Ed Sheeran เพิ่่�มเติิมสีีสัันทางดนตรีีที่่�จััดจ้้าน
มากขึ้้�นให้้กัับ Bad habitsด้้วยซาวด์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ป๊๊อป
ไปแล้้ว คราวนี้้� Shivers มาพร้้อมกัับกลิ่่�นอายทางดนตรีี
ที่่แ� ฟน ๆ ต่่างคุ้้�นเคย เพิ่่�มเติิมด้้วยสีีสัันสไตล์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
ป๊๊อปเอาไว้้ได้้อย่่างลงตััว ส่่งผลให้้ซิิงเกิิลนี้้�เป็็นอีีกหนึ่่�ง
เพลงป๊๊อปที่่�ง่่าย จัังหวะสนุุก ติิดหููเป็็นอย่่างมาก
ด้้านเนื้้�อร้้องของเพลงนี้้�ก็็ดููท่่าจะจััดจ้้านไม่่แพ้้ซาวด์์
ดนตรีีเลยทีีเดีียว กัับเนื้้�อหาคนคนคลั่่�งรัักในระดัับที่่�รัับ
ได้้ อารมณ์์เหมืือนโดนศรรัักปัักใจเข้้าอย่่างจััง ทุุกสััมผััส
ที่่�ได้้รัับจากเธอนั้้�นช่่างแตกต่่างไม่่เหมืือนใครจนอยาก
กอดเก็็บมัันไว้้แค่่เพีียงคนเดีียวซึ่่�งทำำ�เอาฉัันออกอาการ
เขิินจนตััวสั่่�นทุุกครั้้�งที่่�เราอยู่่�ใกล้้กัันเลยทีีเดีียว
ขณะเดีียวกััน ด้้านมิิวสิิกวิิดีีโอของ Shivers เองก็็
ไม่่ธรรมดา ด้้วยฝีีมืือการกำำ�กัับของ Dave Meyers
ชายผู้้�เคยเปลี่่�ยน Ed Sheeran ให้้เป็็นแวมไพร์์สุุดเท่่
ใน Bad habits มาแล้้ว ซึ่่�งคราวนี้้�ไม่่ว่่าจะเป็็นภาพ
ของการถูู ก ศรรัั ก ปัั ก ใจหรืือช่่ ว งเวลาแห่่ ง การคลั่่� ง รัั ก
ทั้้� ง หมดที่่� กล่่ า วมาได้้ รัั บก ารตีีความและนำำ� เสนอเป็็ น
ภาพเคลื่่อ� นไหวออกมาได้้อย่่างน่่าสนใจส่่งผลให้้ภาพรวม
ทั้้�งหมดของเพลงดำำ�เนิินไปในทิิศทางเดีียวกัันได้้สมบููรณ์์
แบบอย่่างแท้้จริิง
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JACKSON WANG,
INTERNET MONEY
DRIVE YOU HOME
“Drive You Home” ผลงานล่่าสุุดของ Jackson Wang ศิิลปิิน แร็็ปเปอร์์ และหนึ่่�ง
ในสมาชิิกของ GOT7 วงบอยแบรนด์์จากเกาหลีีใต้้ โดยแทร็็กนี้้�เป็็นการร่่วมงานระหว่่าง
Jackson กัับ Nick Mira จาก Internet Money กลุ่่�มศิิลปิินรุ่่�นใหม่่มากด้้วยฝีีมืือ การัันตีี
ด้้วยผลงานเพลงฮิิตสร้้างชื่่�อให้้กัับศิิลปิินมากมาย มารัับหน้้าที่่�โปรดิิวซ์์เพลงนี้้�ร่่วมกัับ
David Stewart อีีกหนึ่่�งโปรดิิวเซอร์์ผู้้�อยู่่�เบื้้�องหลัังซิิงเกิิล Dynamite ของวง BTS นั่่�นเอง
Drive You Home นัับเป็็นผลงานเพลงที่่ส� องถััดจาก LMLY ที่่� Jackson ปล่่อยออกมา
เพื่่�อการอุ่่�นเครื่่�องให้้แฟนเพลงได้้เตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับอััลบั้้�มใหม่่ของเขาที่่�จะมีีแพลน
จะปล่่อยออกมาในช่่วงปลายปีี 2021
โดย Drive You Home เป็็นผลงานที่่�ได้้รับั แรงบัันดาลใจมาจากบทเพลงยุุค 80 ซึ่่�ง
เป็็นการนำำ�กลิ่่�นอายเหล่่านั้้�นมาเรีียบเรีียงให้้เข้้ากัับท่่วงทำำ�นองของกีีตาร์์ที่่�ฟัังแล้้วบาดลึึก
ขัับเคลื่่�อนอารมณ์์ความรู้้�สึึกคนฟัังและเพิ่่�มเติิมด้้วยจัังหวะสไตล์์ฮิิปฮอป ส่่งผลให้้ซาวด์์
ดนตรีีของแทร็็กนี้้�มีีความเท่่อยู่่�ไม่่ใช่่น้้อย
	สำำ�หรัับเนื้้�อหาของเพลงเองแม้้จะได้้รัับการพููดถึึงในฐานะเพลงรััก แต่่ว่่าเนื้้�อหา
ของมัันก็็ชวนให้้รู้้�สึึกเจ็็บปวดอยู่่�เหมืือนกััน เริ่่ม� ต้้นด้้วยเวิิร์ส์ แรกที่่เ� ราทั้้�งสองตกหลุุมรัักกััน
บนถนน Geary Boulevard มีีแสงอาทิิตย์์ที่่�กำำ�ลัังลาลัับขอบฟ้้าอยู่่�ที่่�หน้้ารถของฉััน ทุุก
อย่่างมัันช่่างเหมืือนกัับหนัังในยุุค 80 เลย ซึ่่ง� ดููโรแมนติิกพอสมควร ก่่อนตััดเข้้าสู่่�หัักมุมุ คน
ฟัังนัับตั้้�งแต่่พรีีฮุุคไปจนถึึงฮุุคอย่่าง “'Cause who's gonna drive you home. When
you've had a crazy day?”
เป็็นอีีกครั้้�งที่่� Jackson แสดงให้้เห็็นถึึงศัักยภาพในการเป็็นศิิลปิินด้้วยเครดิิตเป็็นหนึ่่�ง
ในคนเขีียนเพลงและขัับร้้องน้ำำ��เสีียงที่่�เต็็มไปด้้วยอิินเนอร์์ในการเล่่าเรื่่�องราว โดยเฉพาะ
น้ำำ��เสีียงในท่่อนฮุุคที่่�เต็็มไปด้้วยมิิติิทางอารมณ์์พร้้อมฮุุคคนฟัังได้้อย่่างอยู่่�หมััด เรีียกได้้ว่่า
ณ วิินาทีีนี้้�คงไม่่มีีอะไรฉุุดรั้้�งพััฒนาการของศิิลปิินคนนี้้�ได้้อีีกแล้้ว
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LAZYLOXY
LAST NIGHT SEX
หากพููดถึึงชื่่�อของศิิลปิินสายฮิิปฮอปรุ่่�นใหม่่ที่่�โดดเด่่นใน
สาย Mainstream ณ ช่่วงเวลานี้้� แน่่นอนว่่า LAZYLOXY
ศิิลปิิน-แร็็ปเปอร์์ภายใต้้สังั กััด YUPP! และเป็็นหนึ่่ง� ในผู้้�ก่่อตั้้ง�
Warmlight Team คืือชื่่�อที่่�นัักฟัังเพลงหลายคนมัักจะนึึกถึึง
เป็็นอัันดัับแรก ๆ เสมอ ด้้วยทัักษะทางด้้านดนตรีี เนื้้�อเสีียง
อัันเป็็นเอกลัักษณ์์ และตััวผลงานที่่ค่� อ่ นข้้างมีีความเป็็นส่่วนตััว
แต่่ไม่่ปิดิ กั้้น� การเข้้าถึึงของคนฟััง ถึึงแม้้ว่า่ ในระยะหลัังผลงาน
ของศิิลปิินสายง่่วงคนนี้้�มัักจะมาในรููปแบบงานทดลองก็็ตาม
แต่่กระแสตอบรัับที่่�ได้้มัักจะออกมาในทิิศทางที่่�ดีีอยู่่�เสมอ
ซึ่่�งเมื่่�อไม่่นานมานี้้� LAZYLOXY เพิ่่�งได้้ทำำ�การดร็็อปผลงาน
เพลงสุุดร้้อนแรงที่่�มีีชื่่�อว่่า “LAST NIGHT SEX” ให้้แฟน
เพลงได้้ฟัังกัันเป็็นที่่�เรีียบร้้อย
สำำ� หรัั บซิิ ง เกิิ ล ล่่ า สุุ ด นี้้� ถืื อเป็็ น ผลงานเพลงเดี่่� ย วของ
LAZYLOXY ที่่�เว้้นระยะห่่างจากเพลงก่่อนหน้้าอย่่าง FMS
(for myself) ถึึง 9 เดืือนด้้วยกัันเมื่่�อเรานัับเฉพาะผลงาน
ที่่�ดร็็อปภายใต้้สัังกััด YUPP! โดย LAST NIGHT SEX เป็็น
ผลงานการโปรดิิวซ์์โดย 1rock สมาชิิกจาก WarmlightTeam
และนัั บ เป็็ น อีีกหนึ่่� ง งานทดลองของ LAZY ที่่� เ ปี่่� ย มด้้ ว ย
ความมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างสรรค์์สิ่่�งแปลกใหม่่ให้้กัับผลงานของ
ตััวเขาเองในฐานะศิิลปิิน
โดย LAST NIGHT SEX มาพร้้อมกัับคอนเซ็็ปต์์ว่่าด้้วย
เรื่่�องราวของค่ำำ��คืืนสุุดท้้ายของความสััมพัันธ์์ที่่�เป็็นไปไม่่ได้้
แต่่เปี่่�ยมด้้วยความร้้อนแรงระหว่่างคนทั้้�งสอง ซึ่่ง� พาร์์ทดนตรีี
ของเพลงนี้้เ� ป็็นการนำำ�สไตล์์เมโลดิิกแร็็ปของ LAZY ที่่เ� ราคุ้้�นเคย
เพิ่่� ม เติิ ม ด้้ ว ยไรม์์ ที่่� มีีสัั ด ส่่ ว นของโฟลว์์ ต่่ า งไปจากเดิิ ม มา
ผสานให้้เข้้ากัับกลิ่่�นอายดนตรีีป๊๊อป อาร์์แอนด์์บีี และฟัังก์์
ส่่งผลให้้ซาวด์์ดีีไซน์์ของเพลงนี้้�มีีเสน่่ห์์ที่่�ดููลึึกลับั เย้้ายวนโดย
เฉพาะไลน์์โซโล่่ของเครื่่�องเป่่าช่่วงท้้ายของเพลงนั้้�นช่่างดูู
เร่่าร้้อนและเซ็็กซี่่�เป็็นอย่่างยิ่่�ง
และเมื่่�อเราพิิจารณาถึึงองค์์ประกอบทั้้�งหมดทั้้�งมวลของ
เพลงนี้้�แล้้ว LAST NIGHT SEX ถืือเป็็นผลงานเพลงแนว
ทดลองที่่�เต็็มไปด้้วยเสน่่ห์์ทางดนตรีีที่่�น่่าสนใจ นอกจากนี้้�
ยัังแสดงให้้เห็็นถึึงพััฒนาการในฐานะศิิลปิินของ LAZYLOXY
ได้้เป็็นอย่่างดีีอีีกด้้วย
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บ้้ายอ (NARCISSIST)

หลัังหมดสััญญากัับทางต้้นสัังกััดเดิิม Wayfer Records เมื่่อ� ช่่วงปีีที่่� 2020 ผ่่านมา
วงแร็็ปเมทััลแห่่งยุุค BOMB AT TRACK พร้้อมกลัับมาวาดลวยลายให้้สมฐานะระเบิิด
แห่่งวงการเพลงไทยอีีกครั้้�งด้้วยการปล่่อยผลงานใหม่่อย่่าง “บ้้ายอ (Narcissist)”
ซิิงเกิิลแรกจากอััลบั้้�มใหม่่ภายใต้้สัังกััด genie records ในเครืือ GMM Grammy
ซึ่่�งสร้้างความฮืือฮาให้้กัับเหล่่าสาวก BAT IS A REBEL ได้้เป็็นอย่่างดีี
นัับจากวัันแรกที่่� “อำำ�นาจเจริิญ (Powerful)” ถููกปล่อ่ ยออกมา นัับเป็็นระยะเวลา
กว่่า 5 ปีีแล้้วที่่� BAT (BOMB AT TRACK) โลดแล่่นอยู่่�ในวงการเพลง ด้้วยคาแรกเตอร์์
ซาวด์์ดนตรีี และเนื้้�อหาเชิิงเสีียดสีีที่่�ชััดเจนมาตั้้�งแต่่ต้้น ส่่งผลให้้พวกเขากลายเป็็น
หนึ่่�งในกลุ่่�มศิิลปิินที่่�น่่าจัับตาอยู่่�เสมอ และมัักจะถููกยกย่่องให้้เป็็น Rage Against
the Machine ของเมืืองไทยอีีกด้้วย แต่่ในขณะเดีียวกัันทุุกย่า่ งก้้าวของการเติิบโต
BAT ก็็มักั จะพยายามทดลองสิ่่ง� ใหม่่ คอยเติิมแต่่งสีีสัันที่่แ� ตกต่่างลงไปในผลงานของ
พวกเขาอยู่่�เสมอเพื่่อ� ทลายข้้อจำำ�กััดแบบเดิิม ๆ โดยมีี “บ้้ายอ (Narcissist)” ผลงาน
แทร็็กล่่าสุุดที่่�แสดงให้้เห็็นพััฒนาการที่่�ไม่่เคยหยุุดนิ่่�งของวง
แม้้ว่า่ การตบเท้้าก้้าวเข้้าสู่่� Genie Records ของ BATอาจจะทำำ�ให้้เหล่่า BAT IS
A REBEL พากัันตั้้�งข้้อสงสััยว่่าผลงานหลัังจากนี้้�จะซอฟท์์ลงหรืือไม่่ แต่่เมื่่�อบ้้ายอ
(Narcissist) ถููกปล่อ่ ยออกมาอย่่างเป็็นทางการ เหล่่าสาวกก็็ต่า่ งส่่งเสีียงฮืือฮายิ่่ง� กว่่าเดิิม
เพราะนอกจากซาวด์์ดนตรีีของ BAT จะจััดจ้้านกว่่าที่่�เคยแล้้ว เนื้้�อหาของวง
ยัังคงเสีียดสีีสัังคมได้้อย่่างเจ็็บแสบเช่่นเคย
สำำ�หรัับ บ้้ายอ (Narcissist) ซิิงเกิิลนี้้�ถืือเป็็นผลงานเพลงที่่แ� ตกต่่างไปจากเดิิมที่่เ� รา
คุ้้�นเคยของ BAT แม้้ว่า่ ซาวด์์ดนตรีีของเพลงยัังคงจััดเต็็มด้้านความหนัักแน่่น จััดจ้้าน
และติิดหููเช่่นเดิิม แต่่ก็็เพิ่่�มเติิมมาด้้วยลููกเล่่นและลีีลาที่่�หลากหลายจากกีีตาร์์ เบส
รวมถึึงกลอง เสริิมด้้วยซาวด์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์และจัังหวะเพลงสไตล์์แทรพ ส่่งผลให้้
ซาวด์์ของวงดููสดใหม่่ขึ้้�นไปอีีกขั้้�น
ด้้านเนื้้�อหาจากไรม์์และสไตล์์ของแร็็ปของเต้้ วงศกร เตมา ยัังผู้้�เป็็น Front Man
ของวงนั้้�นก็็ได้้รับก
ั ารอััพเกรดเช่่นกััน จากเดิิมที่่โ� ฟลว์์การแร็็ปจะมุ่่�งแน่่นไปที่่ถ้� อ้ ยคำำ�
เจ็็บแสบเหมืือนหมััดฮุุคทั้้�งหนัักแน่่น และฉะฉานทางอารมณ์์ แต่่ในเพลงนี้้�โฟลว์์ของ
เต้้เพิ่่�มเติิมความหนัักเบาเข้้าไป มีีลููกล่่อลููกชน และการรั่่�วคำำ�ได้้อย่่างน่่าสนใจ และ
ยัังคงไม่่ทิ้้�งพัันช์์ไลน์์เจ็็บ ๆ เดืือด ๆ รวมถึึงความหนัักแน่่นฉะฉานเหล่่านั้้�นเอาไว้้
ครบถ้้วน เรีียกได้้ว่่าเมื่่�อองค์์ประกอบพร้้อม โฟลว์์และซาวด์์ดนตรีีถููกบรรเลง
ประสานกัันปุ๊๊�ป ทุุกอย่่างมัันช่่างลงตััวและสมบููรณ์์แบบเป็็นอย่่างยิ่่�งครัับ
เมื่่อ� เราพิิจารณ์์องค์์ประกอบทั้้�งหมดทั้้�งมวลของ บ้้ายอ (Narcissist) แล้้ว ผลงาน
ชิ้้น� นี้้ข� อง BOMB AT TRACKเปรีียบเสมืือนลููกระเบิิดที่่ไ� ด้้รับก
ั ารอััพเกรดมาเป็็นอย่่างดีี
ที่่พิ� ถีีพิ
ิ ถัิ นั ในทุุกขั้้น� ตอน พร้้อมออกอาละวาดเพื่่อ� แสดงจุุดยืืนเหมืือนเดิิมที่่เ� คยเป็็น
มา นอกจากนี้้�ยัังเป็็นการส่่งสััญญาณถึึงเหล่่าBAT IS A REBEL ของพวกเขาว่่าไม่่
ต้้องกัังวลไป หลัังจากนี้้�เตรีียมพร้้อมรัับการปะทะที่่เ� ดืือดมากขึ้้�นกว่่าเดิิมแน่่นอน
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วัันนี้้�ผมจะพามาชมรถยนตร์์อีีโค คาร์์ กัับนิิสสััน
อััลเมร่่า สปอร์์ตเทค ใหม่่ เป็็นรุ่่�นตกแต่่งพิิเศษ
เริ่่� ม ตั้้� ง แต่่ ชุุ ด แต่่ ง ด้้านหน้้ากัั บ ชุุ ด แต่่ ง สปอร์์ ต
เทคกัันเลยครัับ กระจัังหน้้าสีีดำำ�เงา ไฟเดทาม
รััดนิ่่�ง กัันชงด้้านหน้้าสีีเงา มีีไฟตััดหมอกเป็็น LED
และมีีเตืือนกัันชนด้้านหน้้ามาให้้ พร้้อมระบบเบรก
ฉุุกเฉิิน

AUTO
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โดยรวมแล้้ ว นิิ ส สัั น อัั ล เมร่่ า ดูู ส ปอร์์ ต และ
น่่าใช้้มากขึ้้�น ลายล้้อแม็็กอััลลอยปััดเงาสีีดำำ� ใส่่ยาง
Dunlop195/65R15 เหมืือนเดิิ ม กัั บรุ่่� นเก่่ า ของ
อััลเมร่่า มาพร้้อมกัับกระจกมองข้้างสีีเงิิน ไฟเลี้้�ยว
โดยใส่่ บ ายสปอร์์ ต มาให้้ อีีกด้้ ว ย มืือจัั บ เปิิ ด ประตูู
เป็็นสีีเดีียวกัับรถพร้้อมกัับปุ่่�มคีีย์์เลส
มาต่่อทางด้้านหลัังกัันครัับ มีีโลโก้้ SportechVL
TURGO และกัั น ชนด้้ า นหลัั ง สีีเงิิ น โดยรวมการ
ออกแบบด้้ า นท้้ า ยยัั ง เหมืือนเดิิ ม ที่่� เ ก็็ บสัั ม ภาระ
ดููกว้้างขึ้้�น พร้้อมกัับชุุดปะยาง การเก็็บงานโดยรวม
แล้้วถืือว่่าดีีขึ้้�นนะครัับ
เรามาดููห้้องผู้้�โดยสารด้้านหลัังกัันต่่อ โดยรวม
แล้้วค่่อนข้้างใหญ่่โตเลยทีีเดีียวครัับ เบาะนั่่�งยัังเป็็น
เบาะผ้้ า พื้้� น ที่่� เ ฮดรูู ม เหลืือ ๆ ไม่่ มีี แอร์์ ห ลัั ง มาให้้
แต่่ยังั มีีช่่องเสีียบ USB มาให้้ 1 ช่่อง เดิินทางระยะไกล
สบายครัับ มาดููส่ว่ นตำำ�แหน่่งคนขัับกัันบ้้าง การตกแต่่ง
ภายในโดยรวมแล้้ ว ยัั ง เหมืือนเดิิ ม ยัั ง ไม่่ ต่่ า งจาก
รุ่่�นเก่่ามากนััก
เปลี่่� ย นคอนโซนด้้ า นหน้้ า จากสีีเงิิ น เป็็ น สีีดำำ�
ดููสปอร์์ตมากขึ้้�น พวงมาลััยเป็็นมััลติิฟัังชั่่�น มาพร้้อม
กัับกล้้องมองรอบคัันถึึงจะไม่่ได้้ใส่่เทคโนโลยีีมาให้้
WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH

มากมาย แต่่ในราคาเท่่านี้้ถืื� อว่่าคุ้้�มค่่ากัับราค 659,000 บาท
เบาะยัังเป็็นผ้้านะครัับ นั่่�งสบายนุ่่�มโอบรัับแผ่่นหลััง
ได้้ดีีเดิินทางไกลไม่่เมื่่�อย
หน้้าจอสััมผััส 8 นิ้้�วสามารถเชี่่�ยมต่่อกัับ Apple
CarPlay ได้้ ระบบแอร์์เป็็นแอร์์ออโต้้ แต่่ไม่่ได้้แยก
ระบบซ้้าย-ขวามีีช่่องเสีีบ USB ด้้านหน้้า 1 ช่่อง
ช่่องเสีียบ AUS 1 ช่่อง อีีก 1 ช่่องอยู่่�ที่่�เก็็บของ
พวงมาลััยสามารถปรัับได้้ 4 ทิิศทาง พรมวางเท้้าสีีดำำ�
เดิินด้้ายด้้วยสีีแดง มีีโลโก้้Sportech มาให้้อีีด้้วย
โดยรวมถืือว่่าสวย
เครื่่�องยนต์์ นิิสสััน อััลเมร่่า สปอร์์ตเทค ใหม่่
นั้้�นใส่่เครื่่�องยนต์์ HRAO 1.0 ลิิตร TURBO ใหม่่
ด้้ ว ยระบบเทอร์์ โ บพร้้ อ มมอเตอร์์ ไ ฟฟ้้ า อัั จ ฉริิ ย ะ
พร้้อมแรงบิิดสููงสุุด 152 นิิวตัันเมตร ที่่� 2,400 รอบ
ต่่อนาทีี สามารถออกตััวได้้มั่่�นใจในการเร่่งแซง
สรุุปโดยรวมนิิสสััน อััลเมร่่า สปอร์์ตเทค ใหม่่
ดูู ส วยขึ้้� น กัั บชุุ ด แต่่ ง สปอร์์ ต เทคเครื่่� อ งยนต์์ มีีก าร
ตอบสนองได้้ดีี ขัับขี่่�สนุุกช่่วงล่่างเซ็็ตมาดีี โดยรวม
แล้้วน่่าใช้้มากขึ้้�นกัับราคาที่่�โดนใจใครหลายคนอยู่่�ที่่�
ราคา 659,000 บาท
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สนามหลัังบ้้าน

(Back Yard)
สนามกอล์์ฟที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของเอกบุุรุษุ และสตรีีแต่่ละคน ต่่างไปจากสนามกอล์์ฟ ในฝััน
ว่่ามีีโอกาสเมื่่อ� ไหร่่จะต้้องตะเกีียกตะกายไปเล่่นให้้ได้้ บางแห่่งต้้องจองข้้ามเดืือนข้้ามปีีอย่่าง
St. Andrew Old Course, Pebble Beach เป็็นต้้น
ถ้้าเป็็นในไทยแลนด์์แดนประท้้วง บรรดานัักกอล์์ฟเบี้้�ยน้้อย หอยใหญ่่ ก็็ฝัันแค่่ได้้เล่่นในสนามไฮโซ
ที่่�เป็็นสนามปิิดเฉพาะสมาชิิกจะไปเล่่นแต่่ละครั้้�งก็็แสนยาก ต้้องรอให้้สมาชิิกที่่�เป็็นเพื่่�อนฝููงมีีเมตตา
กรุุณาเชิิญชวนไปเล่่นพอได้้เข้้าไปเท่่านั้้�น นัักกอล์์ฟบางท่่านรีีบโพสต์์ภาพเสีียง ข้้อความ ขาดไม่่ได้้คืือตู้้�
ใน Locker Room ที่่ท� างสนามบริิการแขก VIP ของสมาชิิกด้ว้ ยการพิิมพ์์ชื่อ่� เป็็นภาษาอัังกฤษสอดเข้้าไป
ในช่่องหน้้าตู้้�แสดงให้้รู้้�ว่่า นัักกอล์์ฟท่่านนี้้�มาเล่่นจริิง ตีีจริิง กิิน ดื่่�มในสโมสรของสนามจริิง
สัังคมในแวดวงของนัักกอล์์ฟเหล่่านั้้�นก็็จะไปเมาส์์กััน โทรถามวุ่่�นวาย
“เป็็นไง สนามเลิิศ(เริิด)มั้้�ย”
“กรีีนเรีียบ เร็็ว เหมืือนที่่�ฉัันรู้้�มาป่่ะ”
อะไรทำำ�นองนี้้�
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บางสนามที่่�ปิิดเฉพาะสมาชิิก เข้้มงวดมาก
แพงมาก ดีีมาก อยู่่�ในระดัับ 5-6 ดาว การต้้อนรัับ
สถานที่่� อาหาร เครื่่อ� งดื่่ม� รวมตลอดถึึงตััวสนาม
แทบจะหาที่่�ติิไม่่ได้้เลย
ราคากรีีนฟีีพร้้อมรถและแคดดี้้� 4 คน ต้้องเก็็บ
20,000 บาท
ออกรอบไปแล้้ว เสมืือนว่่าตััวเองเป็็นเจ้้าของ
สนาม เพราะทั้้�งวัันมีีประมาณ 6-7 ก๊๊วน วัันหยุุดก็็
ไม่่เกิิน 20-25 ก๊๊วน

สนามแบบนี้้�ตีีไปแล้้วต้้องเพ่่งมองบรรยากาศเก็็บ
เอาไว้้ ภาวนาไปด้้วยว่่าขอได้้กลัับมาเล่่นอีีก
ถ้้ า เจ้้ า ของสนามจัั ด น้ำำ��พุุ ใ ห้้ นัั กก อล์์ ฟ ที่่� ตั้้� ง แรง
ปรารถนาประสงค์์จะกลัับมาเล่่น ได้้หันั หลัังโยนเหรีียญ
อธิิษฐานดั่่ง� น้ำำ��พุกุ ลางกรุุงโรมประเทศอิิตาลีี รัับรองว่่า
จะมีีเหรีียญเป็็นกอบเป็็นกำำ�ไว้้ทำำ�บุุญ
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ว่่าแพงสุุด ๆ ในบ้้านเรา แต่่เมื่่�อไป
เปรีียบเทีียบกัับสนามอมตะ St.Andrew Old Course
แล้้วยัังถููกกว่า่ เท่่าตััว แต่่การบริิการและสภาพสนามดีี
กว่่าสิิบเท่่า

ลองหลัับตานึึกภาพต้้องลากรถเอง เล่่นเอง กลบ
ทรายเอง เพราะไม่่มีีแคดดี้้� ทุุกอย่่างทำำ�เองหมด เพีียง
ได้้ชื่่�อว่่าเคยมาเหยีียบแล้้วเอาไว้้คุุย นัักกอล์์ฟที่่�ยััง
ไม่่เคยไปและฝัันว่่าจะไป ต้้องตััดสิินใจใหม่่ว่า่ คุ้้�มไหม?
ออกอ่่าว เพ้้อเจ้้อไปจนเกืือบจะลืืมเรื่อ�่ งสนามกอล์์ฟ
เอกลัักษณ์์ของเอกบุุรุุษ ฯลฯ ไปเลย
สนามกอล์์ฟที่่ว่� า่ คืือ สนามที่่บรร
� ดามิิตรรัักนักก
ั อล์์ฟ
เล่่นอยู่่�ประจำำ� จนรู้้�ทุุกแง่่มุมุ Lay Out อุุปสรรคต่่าง ๆ
ตลอดจนสภาพของแต่่ละกรีีน
เรีียกว่่าขึ้้น� เตีียง On Green แล้้วหลัับตาพััทโดยไม่่
ต้้องถามแคดดี้้ใ� ห้้เสีียเวลาว่่าไลน์์ตรงหน้้าซ้้ายหรืือขวา
สนามกอล์์ฟเจ้้าประจำำ�ของเรานี้้เ� รีียกกัันตามศััพท์์ว่า่
“สนามหลัังบ้้าน (Back Yard)” เลี้้ย� วรถไม่่ทันั จอด จะมีี
เสีียงตะโกนโหวกเหวก “ทุุเรีียนคุุณแม่่มาแล้้วโว้้ย”
หรืือ “สมคิิด คุุณพ่่อมาแล้้ว”
เวลาเล่่นแทบไม่่ต้้องบอกว่่าระยะนี้้�จะใช้้เหล็็ก
เบอร์์อะไร ลููกแก้้ไขสภาพที่่เ� ห็็นควรจะ Run หรืือ Flop
เข้้าหากรีีนแคดดี้้�ตััดสิินใจเลืือกไม้้ให้้เสร็็จ
ตีีแล้้ว ตกน้ำำ�� เข้้ารกเข้้าพง ก็็จะให้้กำำ�ลัังใจ ขณะ
เดีียวกัันก็็แอบกระซิิบสาปแช่่งให้้คู่่�พนัันอีีกฝ่่ายหนึ่่�ง
ตกน้ำำ��ตกท่่าตามไปด้้วย
เล่่นไป เฮฮาไป ดีีบ้้าง เสีียบ้้าง ได้้ยิินเสีียงนกเขา
ก็็ป้้องปากตอบเสีียงทัักทาย นก หนูู งููเงี้้�ยว รู้้�จักั หมด
ไม่่เว้้นแม้้แต่่เวลาผ่่านต้้นไม้้ที่่�มีีแม่่ย่่านางถููกบููชา
ด้้วยผ้้าสีีและชุุดนางรำำ� พร้้อมขวดน้ำำ��แดง ก็็จะรีีบร้้อง
บอกแคดดี้้ใ� ห้้หยิิบขวดน้ำำ��สีีเหลืืองในถุุงระดัับ 40 ดีีกรีี
รัับแล้้วยกมืือวัันทา บนบานศาลกล่่าว
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“วัันนี้้�ขอให้้ได้้กิินกอล์์ฟไอ้้เพื่่�อนรัักฝีีมืือดีีต่่างถิ่่�น
ถ้้าสมหวัังมาคราวหน้้าแม่่ย่่าจะได้้เหล้้าฝรั่่�งอย่่างดีี”
แล้้วก็็แปลกแต่่จริิง เพื่่อ� นรัักนักก
ั อล์์ฟต่่างถิ่่น� เมื่่อ� มา
ประหมัั ด ในสนามหลัั ง บ้้ า นก็็ ใ ห้้ มีีอัั น เป็็ น ไป แพ้้
ราบคาบ ไอ้้ที่่�เคยแม่่นกรีีน มีีแต่่ขาด ๆ เกิิน ๆ พััทสั้้�น
บ้้างยาวบ้้างเหมืือนกัับว่่าเทพยาดาอารัักษ์์ไม่่มัักคน
แปลกหน้้า
สนามหลัังบ้้านจึึงเป็็นเอกลัักษณ์์ของเอกบุุรุษุ และ
สตรีีดั่่�งนี้้�แล
วัั น ที่่� 1 กัั น ยายน 2564 ต้้ อ งบัั น ทึึกไว้้ เ ป็็ น
ประวััติศิ าสตร์์ ด้้วยสถานการณ์์โควิิด-19 สนามกอล์์ฟ
ที่่�จะต้้องปิิดไปร่่วมสองเดืือน ก็็เปิิดให้้บริกิ ารอีีก ก่่อน
แคดดี้้� คนงาน และครอบครััวจะอดตายไปเป็็นแถว
พอมีีคำำ�สั่่�งเท่่านั้้�น ทุุกสนามพร้้อมใจกััน Dump
ราคาลงมาหั่่�นแหลก เพื่่�อชัักชวนบรรดานัักกอล์์ฟไป
เยี่่�ยมเยืือน
สนามกอล์์ฟ Pattaya Country Club เป็็นสนาม
ที่่ค� วรจะไปวาดวงสวิิงอย่่างยิ่่ง� เพราะเป็็นสนามกอล์์ฟ
ระดัับห้้าดาว แต่่ค่่า Fee ทุุกชนิิดระดัับ 3 ดาว
ใครได้้ไปลองเล่่นจะทราบได้้ทัันทีีว่่า 5 ดาว หลาย
สนามทำำ�อะไรไม่่ได้้ ทุุกอย่่างพร้้อมหมด ทั้้�ง Club
House อาหาร การบริิการ
โดยเฉพาะสภาพสนาม Fairway Green ท้้าทาย
มากครัับ
ใครไปถึึงแล้้วบอกว่่าอ่่านเรื่่�องสนามหลัังบ้้านมา
รัับรองได้้ลดราคาพิิเศษครัับ
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: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

บทเรีียนสำำ�คััญของผู้้�นำำ� :
กรณีีความพ่่ายแพ้้ของอเมริิกาต่่อกลุ่่�มตาลีีบััน

ในอััฟกานิิสถาน

หลัังเหตุุการณ์์ 9/11 สหรััฐอเมริิกาแสดงการตอบโต้้ทัันทีี โดยสามารถบุุกยึึดกรุุงคาบููลได้้ในเวลาเพีียง 1 เดืือน ก่่อนจะ
ใช้้เวลากว่่า 10 ปีี ในการสัังหารนายโอซามะ บิิน ลาดิิน ผู้้นำ� ำ�คนสำำ�คัญ
ั ของตาลีีบันั ผู้้ว� างแผนเบื้้�องหลัังเหตุุการณ์์ 9/11

คนอเมริิ กัั น มองว่่ า การจัั ด การนาย
โอซามะ บิิน ลาดิิน เป็็นชััยชนะที่่�สวยงาม
และได้้เวลายุุติิสงครามที่่�ยืืดเยื้้�อมาเกืือบ
10 ปีี แต่่คงมีีน้้อยคนที่่�จะเชื่่�อว่่าต้้องใช้้
เวลาอีีกกว่่า 10 ปีีให้้หลััง หรืือรวมใช้้เวลา
ทำำ�สงครามทั้้�งหมดเกืือบ 20 ปีี อเมริิกา
จึึงจะสามารถถอนกองกำำ�ลัั ง ออกจาก
อััฟกานิิสถานได้้ และคงมีีคนจำำ�นวนน้้อย
ลงไปอีีกที่่� เชื่่� อ ว่่ า อเมริิ ก าจะจบภารกิิ จ
ที่่� อัั ฟ กานิิ ส ถาน ด้้ ว ยการปล่่ อ ยให้้ กลุ่่� ม
ก่่อการร้้ายที่่ต� นปราบลงอย่่างง่่ายดายเมื่่อ�

เกืือบ 20 ปีีก่อ่ น อย่่างกลุ่่�มตาลีีบัันประกาศ
จััดตั้้�งรััฐบาลชั่่�วคราวขึ้้�นมาได้้สำำ�เร็็จ หลััง
จากเท้้าทหารคนสุุดท้้ายของตนพ้้นจาก
แผ่่นดิินอััฟกัันเพีียงแค่่ 1 สััปดาห์์
นัับตั้้ง� แต่่ประธานาธิิปดีีจอร์์จ ดัับเบิ้้�ลยูู
บุุช ประกาศบุุกอััฟกานิิสถานเพื่่�อตามล่่า
นายโอซามะ บิินลาดิินจนถึึงปััจจุุบััน มีีผล
การศึึกษารายงานว่่าอเมริิกาใช้้งบประมาณ
ไปกัับสงครามครั้้�งนี้้�มากกว่่า 2 ล้้านล้้าน
เหรีียญสหรัั ฐ สูู ญ เสีียกำำ�ลัั ง พลไปกว่่ า
2,300 นาย แต่่กลัับไม่่สามารถสร้้างความ
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สงบในแผ่่นดิินอััฟกัันได้้สำำ�เร็็จ สวนทาง
กัับกลุ่่�มตาลีีบัันที่่ถู� กู อเมริิกาตีีพ่่ายไปตั้้�งแต่่
ช่่วงต้้นสงคราม กลัับค่อ่ ย ๆ รวบรวมกำำ�ลังั
จนสามารถปั่่�นป่่วนอเมริิกาอยู่่�เป็็นระยะ
กระทั่่�งยึึดกรุุงคาบููลคืืนได้้สำำ�เร็็จเมื่่�อกลาง
เดืือนสิิงหาคม 2564
เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นประเด็็นสำำ�คััญ
ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�นำำ�อเมริิกาคนปััจจุุบัันอย่่างนาย
โจ ไบเดน ต้้องออกมายืืนยัันว่่าแผนการ
ตััดสิินใจถอนกำำ�ลังั ทหารของตนเองนั้้�นเป็็น
ยุุทธศาสตร์์ที่่�ถููกต้้องแล้้ว ซึ่่�งสวนทางกัับ
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ขณะที่่�ด้้านสหรััฐ เมื่่�อมีีคำำ�สั่่�งถอนกองกำำ�ลัังอย่่าง
ฉัับพลััน ปล่่อยให้้กลุ่่�มตาลีีบัันยึึดแผ่่นดิินอััฟกัันได้้
โดยง่่าย ก็็ได้้เกิิดคำำ�ถามสำำ�คััญว่่าตลอด 20 ปีีที่่�ผ่่าน
มาอเมริิกาสามารถสร้้างอุุดมการณ์์ประชาธิิปไตย
ให้้กัับชาวอััฟกัันได้้สัักกี่่�คน เพราะหากชาวอััฟกััน
รัักประชาธิิปไตยมากพอ รััฐบาลอััฟกัันคงไม่่แพ้้ง่า่ ย ๆ
แต่่อย่่างไรก็็ตามสิ่่�งที่่�สำำ�คััญมากกว่่าความล้้มเหลวใน
การสร้้างอุุดมการณ์์ประชาธิิปไตยบนแผ่่นดิินอััฟกััน
คืือการล้้มเลิิกอุุดมการณ์์ที่่�พาอเมริิกาเข้้าแทรกแซง
ยึึดอััฟกานิิสถาน แต่่ยกเลิิกอุุดมการณ์์ดั้้�งเดิิม และ
ปล่่อยให้้ชาวอััฟกัันต้้องเผชิิญกัับการปกครองของ
ฝ่่ายตรงข้้ามอย่่างง่่ายดาย

ที่่�มา :
https://www.youtube.com/watch?v=3_MPMgantSA

2. ตัั ด สิิ น ใจบนผลประโยชน์์ เ ฉพาะหน้้ า
อาจสร้้างความเสีียหายระยะยาว

มุุมมองของผมในวัันที่่ปร
� ะกาศถอนกำำ�ลังั และแน่่นอน
ในที่่สุ� ดุ ในมุุมมองของสื่่อ� และนัักวิเิ คราะห์์จำำ�นวนหนึ่่ง�
ในโลกในช่่วงเวลาต่่อมา
ในวัันที่่� 14 – 16 สิิงหาคม 2564 ผมได้้บรรยาย
วิิเคราะห์์การถอนกำำ�ลัังทหารสไตล์์ไบเดน ผมคิิดว่่า
ผลแพ้้ชนะที่่�อััฟกานิิสถานได้้ให้้บทเรีียนสำำ�คััญแก่่
คนที่่เ� ป็็นผู้้�นำำ�หลายประการ จึึงอยากขอนำำ�ข้อ้ คิิดของ
ผมมาเสนอที่่�บทความนี้้�เป็็นตััวอย่่างเช่่น

1. ชนะโดยใช้้กำำ�ลัังไม่่ยั่่�งยืืน ถ้้าไม่่ชนะทาง
อุุดมการณ์์

หลัั ง ตาลีีบัั น ปฏิิ เ สธส่่ ง ตัั ว บิิ น ลาเดนให้้ ส หรัั ฐ
ประธานาธิิบดีีจอร์์จ ดัับเบิ้้�ลยูู บุุช ประกาศชััดเจนว่่า
“ตาลีีบัันต้้องชดใช้้กัับเรื่่อ� งนี้้�” ด้้วยความแค้้นบวกกัับ
มั่่น� ใจในกำำ�ลังั ของตนเอง อเมริิกาตััดสิินใจ “ใช้้กำำ�ลังั ”
บุุกอััฟกานิิสถานแทบจะทัันทีี อย่่างไรก็็ตามแม้้กลุ่่�ม
ตาลีีบัันจะถููกอเมริิกาตีีพ่่ายในเวลาเพีียง 1 เดืือน แต่่ด้ว้ ย
“อุุดมการณ์์” คืือ การบัังคัับใช้้กฎหมายชารีีอะห์์ของ
อิิสลามที่่�เคร่่งครััดให้้ได้้ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องเข้้าไปมีีอำำ�นาจ
จััดตั้้�งรััฐบาล เพื่่�อสร้้างรััฐอิิสลามตามอุุดมคติิความ
เชื่่�อของตนเอง (Islamic State) ให้้ได้้ ทำำ�ให้้ใน
ปีี 2003 หรืือเพีียง 2 ปีีหลัังจากพ่่ายแพ้้ที่ค่� าบููล ตาลีีบััน
ก็็ ส ามารถรวมกลุ่่�มได้้ อีีก ครั้้� ง หรืือแม้้ กร ะทั่่� ง หลัั ง
เหตุุการณ์์ผู้้�นำำ�กลุ่่�มถููกสัังหารในปีี 2007 คนที่่�เป็็น
มืือรองก็็สามารถสานต่่ออุุดมการณ์์ จนกระทั่่ง� ในปััจจุุบันั
กลุ่่�มตาลีีบันั สามารถประกาศตั้้ง� รััฐบาลชั่่ว� คราว กลายเป็็น
ประเทศเป็็นเอมิิเรตอิิสลามอััฟกานิิสถาน (Islamic
Emirate of Afghanistan) ได้้ในที่่สุ� ุด
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ประธานาธิิบดีีโจ ไบเดนถููกแรงกดดัันจากหลายฝ่่าย
ให้้ ถ อนกองกำำ�ลัั ง ออกจากอัั ฟ กานิิ ส ถาน เพราะ
ได้้คำำ�นวณแล้้วว่่าอเมริิกาสููญเงิินที่่�ได้้มาจากทั้้�งการ
กู้้�ยืืมและภาษีีประชาชนเพื่่�อทำำ�สงครามสููงถึึงวัันละ
กว่่า 300 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ ประกอบกัับประธานาธิิบดีี
คนก่่ อ นก็็ ไ ด้้ ทำำ�ข้้ อ ตกลงถอนกำำ�ลัั ง ทหารกัั บกลุ่่� ม
ตาลีีบัันไว้้แล้้ว
อย่่างไรก็็ตามการไม่่คำ�นึึ
ำ งว่่าการก่่อการร้้ายในโลก
ในอนาคตจะได้้เปรีียบยิ่่�งขึ้้น� แน่่นอน หากอเมริิกาเสีีย
อััฟกานิิสถานไป ซึ่่ง� ก็็มีีรายงานแล้้วว่่ามีีกลุ่่�มผู้้�ก่อ่ การร้้าย
มากกว่่า 20 กลุ่่�ม ประกอบไปด้้วยนัักรบต่า่ งชาติิหลาย
พัันคนที่่�เข้้ามาร่่วมกัับกลุ่่�มตาลีีบัันด้้วยความฮึึกเหิิม
และในอนาคตย่่ อ มสามารถกระจายตัั ว ไปทำำ�ก าร
ในพื้้น� ที่่จุ� ดุ ต่่าง ๆ ทั่่ว� โลกได้้ในอนาคต แม้้อเมริิกาอาจจะ
อ้้างว่่าได้้ช่่วยรััฐบาลอััฟกานิิสถานมาแล้้วหลายเรื่่�อง
ก็็ตาม แต่่เรื่่�องที่่�ควรให้้การช่่วยเหลืือจริิง ๆ กล่่าวคืือ
การวางรากฐานอุุดมการณ์์ประชาธิิปไตยก็็ยัังทำำ�
ไม่่สำำ�เร็็จแม้้แต่่น้้อย

3. รัักษาความสำำ�เร็็จไม่่ ได้้ ถ้้าไม่่สร้้างผู้้�ตาม
ให้้เข้้มแข็็ง

สิ่่ง� ที่่ส� ะท้้อนว่่าอเมริิกันั ยัังทำำ�ภารกิิจในอััฟกานิิสถาน
ไม่่สำ�ำ เร็็จ อย่่างชััดเจนประการสำำ�คัญ
ั อีีกประการหนึ่่ง� คืือ
อเมริิกาไม่่สามารถสร้้างกองกำำ�ลัังของรััฐบาลอััฟกััน
ให้้มีีศัักยภาพเพีียงพอได้้สำำ�เร็็จเพื่่�อสามารถจะรัักษา
อุุดมการณ์์ และอาณาเขตประเทศจากการยึึดครอง
ของกลุ่่�มตาลีีบััน
ตั้้ง� แต่่ปีี 2015 เป็็นต้้นมา อเมริิกาให้้ภารกิิจสู้้�รบเป็็น
บทบาทของทหารอััฟกัันโดยสมบููรณ์์ บทบาทของอเมริิกา
คืือ “ฝึึกฝนกองกำำ�ลัังอััฟกััน และสนัับสนุุนการปฏิิบััติิ
การต่่อต้้านก่่อการร้้ายอััลกออิิดะห์์” เท่่านั้้�น แต่่ทั้้ง� ที่่ไ� ด้้
รัับการสนัับสนุุนจากมหาอำำ�นาจอย่่างอเมริิกาทุุกอย่่าง
ทั้้ง� งบประมาณ ยุุทโธปกรณ์์ ความรู้้� ฯลฯ แต่่ทหารอััฟกััน
กลัับขาดขวััญกำำ�ลังั ใจในการสู้้�รบ สวนทางกัับกองกำำ�ลังั
ฝ่่ายตาลิิบัันที่่�พยายามพึ่่�งพาตนเอง รวมทั้้�งหารายได้้
สนัับสนุุนอุุดมการณ์์ของตน โดยมีีรายงานว่่ากลุ่่�มตาลีีบันั
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น่่าจะสร้้างรายได้้มากถึึง 300 – 1,600 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ
ต่่อปีี ทั้้�งจากการทำำ�อุุตสาหกรรมเหมืืองแร่่ การค้้ายา
เสพติิด การส่่งออก และเงิินบริิจาค จนติิดอัันดัับ 1 ใน
5 กลุ่่�มก่่อการร้้ายที่่�รวยที่่�สุุดในโลก ที่่�ได้้รัับการจััด
อัันดัับโดยนิิตยสาร Forbes
ผลสุุ ด ท้้ า ย คนทั้้� ง โลกจึึงได้้ เ ป็็ น สัั กขีี พยานใน
สงครามที่่� ท หาร (ฝ่่ า ยอัั ฟ กัั น ) ซึ่่� ง มีีจำำ� นวนกว่่ า
300,000 นาย พร้้อมด้้วยอาวุุธที่่�ทัันสมััย ไม่่คิิดสู้้�กอง
กำำ�ลังั (ฝ่่ายตาลีีบััน) ที่่มีีจำ
� ำ�นวนเพีียงราว 70,000 นาย
และปล่่อยให้้ฝ่า่ ยที่่มีี� ทหารจำำ�นวนน้้อยกว่่าถึึง 3 -4 เท่่า
ยึึดพื้้�นที่่สำ� ำ�คัญ
ั ทั้้�งประเทศ และเมืืองหลวง (กรุุงคาบููล)
ได้้อย่่างง่่ายดาย และที่่สำ� ำ�คัญ
ั ที่่สุ� ดุ คืือ มีีการรายงานว่่า
อเมริิการัับรู้้�เรื่่อ� งที่่ก� องทััพอััฟกัันไม่่มีีใจรบมานานแล้้ว
แต่่ก็็ยัังไม่่พยายามแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นให้้เสร็็จสิ้้�น
ก่่อนการทำำ�การถอนกองกำำ�ลัังทหารของตนเองออก

4. แม้้ ไม่่ชนะ ก็็ ไม่่ควรทอดทิ้้�งทีีมงานและ
พัันธมิิตรไว้้เบื้้�องหลััง

ผู้้�นำำ� และทหารตาลีีบัันแสดงให้้เห็็นถึึงหััวใจที่่�
พร้้อมยอมตายได้้เพื่่�ออุุดมการณ์์ ทำำ�ให้้จำำ�นวนคนที่่มีี�
จำำ�นวนน้้อยกว่่าราว 4 เท่่า สามารถบรรลุุภารกิิจเหนืือ
กองทััพอััฟกัันที่่�มีีกำำ�ลัังมากกว่่ามากได้้ ซ้ำำ��ร้้ายผู้้�นำำ�
อััฟกัันกลัับกลายเป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มคนที่่�หนีีออกนอก
ประเทศไปก่่อนหน้้าประชาชนเสีียอีีก! เนื่่อ� งจาก กลััวถููก
ประหารชีีวิิต โดยทิ้้�งชะตากรรมของประชาชนไว้้
ในมืือของกลุ่่�มคนที่่�ตนเองกล่่าวว่่าเป็็นผู้้�ก่่อการร้้าย
ทั้้�งที่่�เคยประกาศไว้้ก่่อนหน้้าที่่�จะหนีีเพีียงไม่่กี่่�วัันว่่า
“จะอยู่่�ร่่ ว มและต่่ อ สู้้�เพื่่� อ ปกป้้ อ งคุุ ณค่่ า ที่่� เขาและ
ประชาชนอััฟกานิิสถานยึึดมั่่น� ” ขณะที่่ท� หารอเมริิกา
ส่่วนใหญ่่ก็็หนีีอย่่างเร่่งรีีบ ไร้้ความสง่่างามออกจาก
แผ่่นดิินอััฟกานิิสถานก่่อนถึึงเส้้นตาย คืือ วัันที่่� 31
สิิงหาคมด้้วยซ้ำำ��ไป !!!
นอกจากนี้้� ใ นฐานะที่่� อ เมริิ ก าเป็็ น ผู้้�นำำ� โลกเสรีี
ย่่อมต้้องถููกคาดหวัังสููงจากชาติิพัันธมิิตรทั้้�งหลาย
ซึ่่� ง พัั น ธมิิ ตรสำำ�คัั ญ ในสงครามครั้้� ง นี้้� ปร ะกอบด้้ ว ย
ประเทศอัังกฤษ และเยอรมัันที่่�ได้้ระดมทรััพยากร
เข้้าร่่วมสงครามครั้้�งนี้้�มากที่่�สุุดรองจากอเมริิกา โดย
อัังกฤษใช้้เงิินไปประมาณ 3 หมื่่�นล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ส่่วนเยอรมัันใช้้เงิินไป 1.9 หมื่่�นล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
แต่่ก็เ็ ผชิิญกัับชะตากรรมคล้้ายคลึึงกัับประชาชนอััฟกััน
คืือถููกทอดทิ้้ง� กลางคัันโดยไม่่ได้้รับก
ั ารหารืือเช่่นกัันและ
โดยที่่�ภารกิิจยัังไม่่สำ�ำ เร็็จตามอุุดมการณ์์ร่่วมอีีกด้้วย
ผมยัังเชื่่�อว่่าปััจจุุบัันอเมริิกายัังเป็็นมหาอำำ�นาจ
อัันดัับ 1 ของโลก และได้้เปรีียบจีีนอยู่่�มาก แต่่หากผู้้�นำำ�
อเมริิกาไม่่เข้้าใจการเป็็นผู้้�นำ�ที่
ำ ดีี�่ เวลาที่่จ� ะเป็็นมหาอำำ�นาจ
อัันดัับ 1 ย่่อมเหลืือน้้อยลงเรื่่�อย ๆ และอาจไม่่ต้้องใช้้
เวลายาวนานนััก อีีกเพีียง 10 - 20 ปีีก็็น่่าจะพอจะ
คาดการณ์์อนาคตได้้ว่่า สถานะมหาอำำ�นาจ อัันดัับ 1
ของตนจะเป็็นเช่่นไรในโลกและมหาอำำ�นาจ อัันดัับ 2
คืือจีีนนั้้�นอาจจะก้้าวขึ้้�นมาเป็็นมหาอำำ�นาจ อัันดัับ 1
ได้้ในเวลาที่่�เร็็วกว่่าที่่�จะเป็็นตามสภาวะปกติิ

: Praykasib

The Perspective of
C
E
A
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จีีน อเมริิกา

และอาเซีียน
หลัังจากสหรััฐถอนกำำ�ลัังออกจากประเทศอััฟกานิิสถาน ปิิดฉาก
การเข้้ายึึดครองประเทศกว่่า 20 ปีี สููญเสีียบุุคลากรและงบประมาณไป
กว่่า 2 ล้้านล้้านดอลลาร์์สหรััฐ แต่่ภารกิิจยัังไม่่จบยัังมีีงานที่่�อื่่น� ต่่อให้้ทำำ�
และสถานที่่�นั้้�นเริ่่�มเข้้ามาใกล้้บ้้านเราไปทุุกทีีนั่่�นก็็คืือทะเลจีีนใต้้นั่่�นเอง
กลายเป็็นปััญหาคาราคาซัังมาหลายปีี เมื่่อ� ประเทศจีีนอ้้างว่่าตััวเองมีีอาณาเขต
ทางทะเลที่่�กว้้างใหญ่่ จึึงลากยาวมายัังใกล้้น่่านน้ำำ��ลงมาทางทะเลจีีนใต้้ จีีนได้้
อ้้างสิิทธิ์์�ในหมู่่�เกาะสแปรตลีีย์์ ทำำ�ให้้มีีปััญหาข้้อพิิพาทกัับประเทศในอาเซีียน
อย่่างเวีียดนาม ฟิิลิิปปิินส์์ มาเลเซีีย อิินโด บรููไน โดยมีีการสร้้างเกาะเทีียมและ
ฐานทััพขึ้้�นที่่�นั่่�น
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อัังกฤษ หมู่่�เกาะฟอล์์กแลนด์์

ประเทศสหรััฐอเมริิกา อเมริิกัันซามััว

ผู้้�ผดุุงความยุุติิธรรมอย่่างสหรััฐอเมริิกาจึึงอยู่่�เฉย
ไม่่ได้้ ประกาศจัับมืือกัับเหล่่าพัันธมิิตรอย่่าง ออสเตรเลีีย
อัังกฤษ ในนามกลุ่่�ม ออคััส (AUKUS) โดยสหรััฐและ
อัังกฤษตกลงที่่จ� ะช่่วยเหลืือออสเตรเลีียในการพััฒนา
และใช้้งานเรืือดำำ�น้ำำ��พลัังนิิวเคลีียร์์ เพื่่อ� ต่่อต้้านอิิทธิิพล
ของประเทศจีีนในภููมิภิ าคอิินโด-แปซิิฟิกิ
เป็็นการประกาศศัักดิ์์ด� ากลาย ๆ ว่่าอย่่ามาทำำ�อะไร
ที่่ไ� ม่่ดีีในน่่านน้ำำ��สากลแห่่งนี้้� ไม่่อย่่างนั้้�นจะโดนสั่่ง� สอน
โดยไม่่รู้้�ตััว การเข้้ามาของอเมริิกาทำำ�ให้้ เหล่่าบรรดา
ประเทศทั้้ง� หลายรวมถึึงประเทศไทยไม่่สบายใจ เพราะ
หลายประเทศมีีการสั่่�งสมอาวุุธ เตรีียมความพร้้อม
หากมีีสิ่่�งที่่�ไม่่คาดฝัันเกิิดขึ้้�น
การที่่�จีีนทำำ�การยึึดหมู่่�เกาะสแปรตลีีย์์เป็็นของ
ตััวเองนั้้�นประกอบด้้วยเหตุุผลประการแรกคืือ บริิเวณ
เกาะเหล่่านี้้�มีีทรััพยากรธรรมชาติิมหาศาลทั้้�งน้ำำ��มััน
และก๊๊าซธรรมชาติิ อย่่างที่่ส� องคืือเป็็นเส้้นทางเดิินเรืือ
ที่่�สำำ�คััญ หากโดนปิิดช่่องทางนี้้�การขนส่่งสิินค้้าย่่อม
ทำำ�ได้้ลำำ�บาก และไม่่คุ้้�มทุุนหากต้้องเลี่่�ยงเดิินเรืือไป
เส้้นทางอื่่น� หากวัันใดวัันหนึ่่ง� อเมริิกาเข้้ามาตั้้ง� ฐานทััพ
บริิเวณหมู่่�เกาะแห่่งนี้้� จะทำำ�ให้้จีีนโดนปิิดประตููการค้้า
ทางใต้้ ทำำ�ให้้ต้้องเข้้ามายึึดครองเสีียเอง
ความจริิ ง แล้้ วการยึึดครองเกาะ ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ อยู่่�ใน
แผ่่นดิินแม่่ของประเทศตััวเองมีีให้้เห็็นมากมาย เพีียงแต่่
ไม่่มีีใครสนใจและอยากพููดถึึง ซึ่่�งแน่่นอนว่่าประเทศ
มหาอำำ�นาจทั้้�งนั้้�นที่่�ทำำ� และยัังหลงเหลืือเป็็นสมบััติิ
อยู่่�ในปััจจุุบััน เรื่่�องนี้้�ต้้องเริ่่�มจากยุุคล่่าอาณานิิคม

ไม่่ว่่าจะเป็็น สเปน โปรตุุเกส อัังกฤษ หรืือแม้้กระทั่่�ง
อเมริิกาก็็มีีการยึึดครองเกาะแบบหน้้าตาเฉย
เรามาดููตัวั อย่่างกัันเริ่่ม� จากอัังกฤษ นัักล่า่ อาณานิิคม
ตััวยง ปััจจุุบัันเรามีีหมู่่�เกาะมากมายภายใต้้อิิทธิิพล
แต่่ ที่่� มีีชื่่�อเสีียงก็็ ห มู่่�เกาะฟอล์์ กแลนด์์ (Falkland
Islands) ซึ่่�งดููจากแผนที่่น่� ่าจะอยู่่�ภายใต้้การปกครอง
ของอาเจนติิน่่า ซึ่่�งมีีห่่างจากเกาะอัังกฤษหลายพััน
กิิโลเมตร แต่่กลายเป็็นว่่าเป็็นดิินแดนโพ้้นทะเลของ
อัังกฤษอย่่างน่่าตาเฉย
ประเทศฝรั่่�งเศสในอดีีตก็็มีีประเทศในการควบคุุม
ของตััวเองมากมาย ปััจจุุบันั ยัังมีีอยู่่�อย่่าง แซ็็ง-บาร์์เตเลมีี
(Saint-Barthélemy) เป็็นเขตชุุมชนโพ้้นทะเลของ
ประเทศฝรั่่� งเศส ตั้้� งอยู่่�ในหมู่่�เกาะลีีเวิิ ร์์ ดในทะเล
แคริิบเบีียน
ประเทศสเปน เมืืองลััสปััลมััส (Unión Deportiva
Las Palmas) เป็็นหนึ่่�งในสองเมืืองหลัักของหมู่่�เกาะ
คะแนรีีซึ่่�งมีีฐานะเป็็นแคว้้นปกครองตนเองแห่่งหนึ่่�ง
ของประเทศสเปน ซึ่่ง� ตั้้ง� อยู่่�ใกล้้กับั โมรอกโก แต่่กลาย
เป็็นว่่าสเปนเข้้าไปปกครองได้้มาอย่่างยาวนาน
ประเทศอิินเดีีย หมู่่�เกาะอัันดามัันและนิิโคบาร์์
(Andaman and Nicobar Islands) เป็็นดิินแดนของ
ประเทศอิิ น เดีีย ความจริิ ง เกาะนี้้� อ ยู่่�ใกล้้ กัั บ พม่่ า
อิินโดนีีเซีีย และไทยมากกว่่าอิินเดีียด้้วยซ้ำำ�� แต่่กลาย
เป็็นว่่าตกเป็็นของอิินเดีียไปแบบงง ๆ
ประเทศสหรััฐอเมริิกา มีีประเทศอาณานิิคมใน
การปกครองจำำ�นวนมากโดยเฉพาะทางทะเลแปซิิฟิิก
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อย่่าง อเมริิกันั ซามััว กวม หมู่่�เกาะนอร์์เทิิร์น์ มาเรีียนา
ที่่ห่� ่างจากผืืนแผ่่นดิินใหญ่่ของอเมริิกากว่่าครึ่่�งโลก
ใครสามารถตอบได้้บ้้างว่่าทำำ�ไมประเทศเหล่่านี้้�
สามารถเข้้ า มาปกครองประเทศอื่่� น ได้้ ทั้้� ง ที่่� ไ ม่่ มีี
อาณาเขตติิดกัับแผ่่นดิินใหญ่่ของประเทศตััวเองเลย
ก็็มาการจากใช้้กำำ�ลัังในการยึึดครองของผู้้�ที่่�แข็็งแกร่่ง
กว่่า หรืือเจ้้าอาณานิิคมเดิิมมอบให้้ แล้้วทำำ�ไมจีีน
ทำำ�บ้้างแล้้วถึึงถููกต่่อต้้านจากประเทศต่่าง ๆ นั่่�นก็็
เพราะโลกปัั จ จุุ บัั น รัั บ ไม่่ ไ ด้้ กัั บก ารยึึดครองแบบ
หน้้าด้้าน ๆ แบบที่่ปร
� ะเทศตะวัันตกทำำ�มาก่่อนหน้้านี้้�
อีีกเหตุุ ผ ลหนึ่่� ง คืือเรื่่� อ งของอำำ� นาจจีีน ที่่� กำำ�ลัั ง
แผ่่ออกมาซึ่่�งตอนนี้้�ยัังไม่่แข็็งแรงพอ จึึงถููกประเทศ
ที่่�คิิดว่่ากำำ�ลัังสููญเสีียอำำ�นาจในการควบคุุมโลกรวม
กลุ่่�มเข้้ามาคััดคานเอาไว้้ แบบที่่�ชาวตะวัันตกเคย
ละเมิิดสิิทธิ์์�กัับชาวเกาะต่่าง ๆก็็คงจะให้้ลืืม ๆ กัันไป
ซึ่่�งขอบอกไว้้เลยว่่าจีีนทำำ�ไม่่ถููกต้้องในการยึึดครอง
แบบนี้้� แล้้วชาติิตะวัันตกนั้้�นทำำ�ถููกต้้องหรืือไม่่
การยึึดครองหมู่่�เกาะหรืือประเทศใด ๆ ในความจริิง
คืือเรื่อ�่ งของอำำ�นาจ ความแข็็งแกร่่ง รวมถึึงผลประโยชน์์
มหาศาล ไม่่ มีี เรื่่� อ งของสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน หรืือความ
เสมอภาคในสงคราม
การที่่� ประเทศมหาอำำ�นาจข้้ ามน้ำำ��ข้้ามทะเลมา
แบบนี้้� คงไม่่กล้า้ เปิิดหน้้าแลกแบบตััวต่่อตััว แต่่อาจหา
สนามรบกลางเข้้ามาปะทะกัันแทน หรืืออย่่างน้้อย
ที่่� สุุ ด ก็็ ส ร้้ า งความตึึงเครีียดในแถบอาเซีียนต่่ อ ไป
อีีกยาว

สััมผััสประวััติิศาสตร์์ภาพะนอกอาเซีียน

: ชุติมา เสวิกุล

ในแล

ความหวััง

และบรรยากาศที่่�รอคอย
ผ่่านมาหลายเดืือน ถึึงเวลาที่่�ได้้ผ่่อนคลายกััน (จริิงจััง) บ้้างเสีียทีี แต่่การผ่่อนคลายที่่�ว่่า อาจจะทำำ�ให้้เรา
เผลอปล่่อยใจไขว่่คว้้าหาความสุุขที่่�เคยตกหายไปหมดไม่่ได้้เต็็มที่่� อย่่างที่่�ต้้องการ เพราะอย่่างที่่�ทราบกัันดีีว่่า
เชื้้�อไวรััสโคโรน่่า หรืือ โควิิด-19 ยัังดิ้้�นไม่่ยอมหยุุด กลายพัันธุ์์�ไปเรื่่�อย ๆ และบางสายพัันธุ์์�ที่่�กลายพัันธุ์์�
ออกไปนั้้�นรุุนแรงกว่่าที่่�เคยเป็็นมา

สััมผััสประวััติศิ าสตร์์ภาพชุุดนี้้� จึึงขอนำำ�ภาพ
ที่่�สื่่�อถึึงการมุ่่�งหน้้าออกไปผจญภััยในท้้องทะเล
ไปสู่่�โลกกว้้าง ตามหาความเป็็นอิิสระ ผู้้�เขีียนเก็็บ
ภาพชุุดนี้้�ไว้้ตั้้�งแต่่ปีี 2559 อยากบอกว่่า บริิเวณ
นี้้� เ ต็็ ม ไปด้้ ว ยบรรยากาศที่่� มีี ชีีวิิ ต ชีี ว า มีีสีีสัั น
มีีความสวย มีีเสน่่ห์์ซ่่อนอย่่างมากมาย ไม่่ว่่าจะ
ยืืนมองนิ่่�ง ๆ หรืือเดิินถ่่ายรููป รััวชััตเตอร์์อย่่าง
ไม่่ยั้้ง� แค่่นี้้ก็� มีี็ ความสุุขเหลืือล้้นแล้้ว ไม่่อย่่างนั้้�น
ยามที่่�นั่่�งมองเรืือประมงที่่�จอดอยู่่� หรืือแล่่นเข้้า
แล่่นออก สููดกลิ่่�นทะเล กลิ่่�นคาวปลา สั่่ง� อาหาร
อร่่อย ๆ จากเมนููยาวเหยีียด มารัับประทาน ก็็เชื่่อ�
ว่่าจะช่่วยเรีียกความสุุขที่่�ห่่างหายไปหลาย ๆ
สิิ บ เดืือนก่่ อ นหน้้ า นี้้� ให้้ คืื นกลัั บ มาเติิ ม เต็็ ม
ปิ่่�มล้้นในหััวใจได้้ไม่่ยาก
และเพราะความที่่� อ ยู่่�ไม่่ ใ กล้้ ไ ม่่ ไ กลจาก
กรุุงเทพฯเท่่าไรนััก แค่่แถว ๆ ชะอำำ�นั่่�นเองค่่ะ
เป็็นแหล่่งขึ้้น� ชื่่อ� ในการเป็็นตลาดขายส่่งปููม้า้ สด
จึึงไม่่ต้้องแปลกใจ ที่่�จะเห็็นว่่ามีีป้้ายร้้านอาหาร
กระจายอยู่่�ทั่่�วไป มีีร้้านอาหารหลายร้้านติิด
ชายทะเล นั่่�งมองบรรยากาศที่่�มีีชีีวิิตชีีวาเหล่่า
นั้้�นได้้เป็็นอย่่างดีี แม้้ว่่าจะเคยเจอปััญหาต้้อง
ปิิดตลาดเพื่่อ� ป้้องกัันการติิดเชื้้อ� กัันมาแล้้วก็็ตาม
แต่่ ห ลัั ง การผ่่ อ นคลายให้้ เ ปิิ ด ตลาดได้้
อีีกครั้้�ง ก็็คาดว่่าน่่าจะปลอดภััยเพีียงพอที่่�จะให้้
ผู้้�คนได้้กลัับไปเยืือน กลัับไปนั่่�งสั่่�งอาหารทะเล
สด ๆ โดยเฉพาะปููม้้าที่่ขึ้้� �นชื่่�อมารัับประทานกััน

อย่่างมีีความสุุขบ้้าง เลยเก็็บภาพอาหารจานอร่่อย
ที่่�เคยสั่่�งทานกัันในครั้้�งนั้้�นมาให้้ท่่านที่่�อาจจะมีี
จัังหวะได้้ผ่่านไปและแวะทานปููม้้าและอาหาร
ทะเลกััน เราเครีียด เราเหนื่่อ� ย เราเบื่่อ� หน่่าย เราอึึดอััด
กัันมาเป็็นระยะเวลานานกัันพอสมควรแล้้ว
ถ้้าโอกาสเปิิด ก็็ลองหาเวลาแวะไปผ่่อนคลาย
กัันนะคะ แต่่ก็็อย่่าปล่่อยหรืือผ่่อนคลายตััวเอง
ให้้มากเกิินไป ถ้้าเป็็นไปได้้ควรจะใส่่แมสป้้องกััน
ตััวเอาไว้้บ้า้ งนะคะ ช่่วงที่่เ� ราไปเป็็นเดืือนพฤษภาคม
เกิินความสามารถในการคาดเดาหรืือมองอนาคตว่่า
หลัังจากนี้้�อีีกไม่่กี่่�ปีี วิิถีีชีีวิิตที่่�อยู่่�กัันอย่่างแสน
สบาย ๆ ของเราก่่อนที่่ไ� วรััสจะแพร่่เข้้ามานั้้�นจะ
สร้้างผลกระทบให้้กัับพวกเราและชาวโลกได้้
มากมายมหาศาลอย่่างนี้้�
ช่่วงที่่ม� าตรการป้้องกัันการติิดเชื้้อ� ออกมาอย่่าง
เข้้มงวดนั้้�น ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบไปในวงกว้้าง
ทั่่�วโลก
ในอาเซีียนของเรา ก็็ไม่่อาจพููดได้้ว่่าการ
ป้้องกัันได้้ผล เพราะยัังคงมีีข่่าวออกมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องถึึงเรื่่�องการฉีีดวััคซีีน เรื่่�อยไปถึึงการให้้
ข้้อมููลเมื่่�อมีีการกลายพัันธุ์์�เกิิดขึ้้�น จากที่่�ดููว่่า
ป้้องกัันได้้แล้้ว กลายเป็็นต้้องกลัับไปเฝ้้าระวััง
กัันใหม่่ ทั้้�งมาเลเซีีย อิินโดนีีเซีียที่่�มีีประชากร
มากมหาศาล และสิ่่�งที่่�ตามออกมาก็็ทำำ�ให้้มอง
เห็็นชััดเจนยิ่่�งขึ้้�นก็็คืือการแพร่่ระบาดครั้้�งนี้้�น่่า
จะเกิิดจากน้ำำ��มืือมนุุษย์์เราด้้วยกัันเอง

WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH

71

OCTOBER 2021

ในทางหนึ่่� ง เกิิ ด ปรากฏการณ์์ ว่่า สมุุ น ไพร
ไทยหลายอย่่างสามารถช่่วยยัับยั้้ง� ได้้ ทำำ�ให้้ส่ว่ น
ใหญ่่ที่่�เริ่่�มตั้้�งตััวตั้้�งสติิได้้ ไม่่ต้้องเฝ้้ารอแต่่การ
ฉีีดวััคซีีนที่่�แม้้จะมีีออกมาหลายชนิิด แต่่เมื่่�อมีี
การกลายพัันธุ์์�เกิิดขึ้้น� ก็็ยังั ไม่่สามารถที่่จ� ะหยุุดยั้้ง�
ได้้อย่่างแน่่นอนได้้ และเชื่่อ� ว่่าต่่อไปจะกลายเป็็น
โรคประจำำ�ท้อ้ งถิ่่น� เหมืือนอย่่างพวกไข้้หวััดใหญ่่
ที่่�เกิิดขึ้้�นมาแล้้ว
ย่่างเข้้ามาช่่วงปลายปีีแล้้ว การคาดคะเนว่่า
การระบาดน่่าจะบรรเทาเบาบางลงแล้้ว แต่่กระนั้้น�
การใช้้ชีีวิิตของผู้้�คนทั่่�วโลกก็็มีีการคาดการณ์์
กัันไว้้แล้้วว่่า จะไม่่เหมืือนเดิิมอีีกต่่อไป เป็็น
New Normal ที่่�พวกเราได้้บทเรีียนกัันมาแล้้ว
การได้้ใช้้ชีีวิิตอยู่่�กัับตััวเอง อยู่่�กัับบ้้าน ซึ่่�งไม่่เคย
เกิิดขึ้้�นมาก่่อนกัับการใช้้วิิถีีชีีวิิตของชาวโลก
ก่่อนหน้้านี้้� ที่่�ทุุกคนล้้วนแต่่พากัันออกจากบ้้าน
เด็็ก ๆ ออกไปโรงเรีียน ผู้้�ใหญ่่ พ่่อแม่่ออกไป
ทำำ�งาน ภาวะนี้้�ก็ถู็ กยั
ู บยั้้
ั ง� โดยโควิิด-19 จะเอาแต่่
โกรธความเป็็นไปในประเทศไทย ประเทศเดีียว
คงไม่่ได้้ เพราะเจอกัันหมดทุุกประเทศทั่่�วโลก
อีีกไม่่ กี่่� เ ดืือนเราก็็ จ ะได้้ ก้้ า วข้้ า มเข้้ า สู่่�
ศตวรรษใหม่่ กัั น แล้้ ว ก็็ ไ ด้้ แ ต่่ ห วัั ง ว่่ า น่่ า จะมีี
ข่่าวดีีมาพร้้อมกัันไปด้้วย แต่่ตราบใดที่่�ยัังไม่่มีี
วััคซีีนหรืือยาวิิเศษที่่�จะรัักษาหรืือยัับยั้้�งโควิิด
ให้้หายขาด ราบคาบหมดไปได้้ ก็็ขออวยพรให้้
ทุุกท่า่ นปลอดภััยจากโควิิด-19 ตลอดไปนะคะ

