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Editor’sPage

ปััจจุบัันต้้องยอมรัับัความจริังว่า ปัรัะเทศไทย 
ต้้องปัรัะสบักัับัปััญหามากัมาย อาทิเร่ั�อง
ของเศรัษฐกิัจ สังคม กัารัเม่อง ศาสนาฯลฯ  
ทุกัครัั�งท่�เปิัดดูข่าว ส่วนหน่�งจะพบัเร่ั�องในแง่ลบั 
มากักัว่าข่าวด่ท่�จรัรัโลงใจ น่�จ่งเป็ันอ่กัเหตุ้ผลหน่�ง 
ท่�คนรุ่ันใหม่บัางคนอยากัย้ายตั้วเอง ออกัไปัหา 
โอกัาสในต่้างปัรัะเทศ เพรัาะคิดว่ามองไม่เห็น
แสงสว่างท่�ทำาให้ช่ีวิต้ด่ข่�น ทั�ง ๆ  ท่�ยังม่สิ�งด่ ๆ  
อ่กัมากัมายท่�กัลับัมองไม่เห็นและถููกันำาเสนอ

ถู้าไม่อคติ้จนเกิันไปั ทุกัปัรัะเทศก็ัม่ปััญหา
เหม่อนกัันหมด จะมากัหร่ัอน้อยก็ัแล้วแต่้
สถูานกัารัณ์์ของปัรัะเทศนั�น ปัรัะเทศไทย
เป็ันปัรัะเทศท่�มอบัความสำาเร็ัจสำาหรัับัคนท่�
มองเห็นโอกัาสและขยันอยู่เสมอ ซ่ึ่�งเห็นได้
จากัในอด่ต้ม่คนจ่นโพ้นทะเลสามารัถูสร้ัางตั้ว

เป็ันเศรัษฐ่จำานวนมากั หร่ัอแม้กัรัะทั�งต้อนน่� 
ก็ัยังสามารัถูปัรัะกัอบักิัจกัารัได้โดยง่ายกัว่า
บัางปัรัะเทศท่� เจริัญแล้ว ม่ชีาวต้่างชีาต้ิ 
เข้ามาลงทุนในปัรัะเทศ ม่ยอดกัารัส่งออกั
สินค้าในเกัณ์ฑ์์ด่ แม้กัรัะทั�งโครังสรัา้งพ่�นฐาน 
ท่�กัำาลังพัฒนาอยู่ทุกัปีั อาจไม่ด่ท่�สุดก็ัไม่ได้
แย่จนเกิันไปั

โดยสิ�งท่�เรัาม่ด่ไม่แพ้ต่้างปัรัะเทศ ก็ัค่อ 
ความเป็ันไทยนั�นเอง แม้จะม่กัารัถูกัเถู่ยงกัันว่า 
ไทยแท้จริังแล้วค่ออะไรัแน่ แต่้สรุัปัโดยรัวม 
มันค่อสิ�งท่�บัรัรัพบุัรุัษได้สร้ัางมรัดกัรัากัเหง้า 
ทางวัฒนธรัรัม ขนบัธรัรัมเน่ยมปัรัะเพณ่์ วิถู่ช่ีวิต้ 
ส่บัสานกัันมารุ่ันต่้อรุ่ัน ซ่ึ่�งม่มากัมายหลายแขนง 
เร่ัยกัว่าเร่ัยนรู้ัแทบัไม่จบั ในขณ์ะท่�บัางชีนชีาติ้ 
อาจไม่ได้ม่มรัดกัทางวัฒนธรัรัมของตั้วเอง 

จำาต้้องไปัหยิบัย่มบ้ัานใกัล้เร่ัอนเค่ยงมาปัรัับัใช้ี
เม่�อต้้นปีัท่�ผ่านมา นิต้ยสารั CEOWORLD 

ซ่ึ่�งเป็ันนิต้ยสารัด้านธุรักิัจรัะดับัโลกั ได้จัดให้
ปัรัะเทศไทยเป็ันปัรัะเทศยอดเย่�ยมของโลกัท่�
ม่อิทธิพลด้านมรัดกัทางวัฒนธรัรัมอันดับัท่� 
5 โดยอันดับั 1 ได้แก่ั ปัรัะเทศอิต้าล่ กัร่ัซึ่
สเปัน และอินเด่ย ต้รังน่�เองแสดงให้เห็นว่า
 ความเป็ันไทยในสายต้าคนต่้างชีาติ้นั�นม่ 
ความสำาคัญมากั เรัาจ่งควรัหันมาใส่ใจใน
คุณ์ค่าท่�บัรัรัพบุัรุัษเรัามอบัไว้

ในฐานะท่� เกิัดมาเป็ันคนไทย เติ้บัโต้ 
บันผ่นแผ่นดินไทย จงภููมิใจในความเป็ันไทย 
ด่กัว่าจะมาดูถููกัเหยย่บัยำ�ากัันเองเถิูดทุกัท่าน  
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BMW 320LI LUXURY 2022

NISSAN VOLVO CARS THAILAND

บ่ัเอ็มดับัเบิัลย ูปัรัะเทศไทย เสริัมทัพ 
รัถูยนต์้สปัอร์ัต้ซ่ึ่ดานต้รัะกูัล ซ่ึ่ร่ัส์ 3 เผยโฉม 
บ่ัเอ็มดับัเบิัลยู 320Li Luxury ใหม่  
รุ่ันฐานล้อยาว เป็ันอ่กัหน่�งทางเล่อกัมอบั 
ปัรัะสบักัารัณ์์ท่�เหน่อรัะดับัอย่างรัอบัด้าน 
บ่ัเอ็มดับัเบิัลยู 320Li Luxury ใหม่ 
รัาคาจำาหน่าย 2,469,000 บัาท (พร้ัอม
โปัรัแกัรัมบัำารุังรัักัษา BSI Standard) 
สำาหรัับัข้อมูลเพิ�มเติ้มเก่ั�ยวกัับัรัถูยนต้์ 
บ่ัเอ็มดับัเบิัลยู 320Li Luxury ใหม่ 
ลูกัค้าสามารัถูสอบัถูามเพิ�มเติ้มได้ท่� 
ผู้จำาหน่ายอย่างเป็ันทางกัารัของบ่ัเอ็ม 
ดับัเบิัลยู หร่ัอติ้ดต่้อศูนย์ BMW Contact 
Center ได้ท่�เบัอร์ั 1397

นิสสัน อัลเมร่ัา แนะวิธ่เต้ร่ัยมรัถูพร้ัอมเดินทาง หลังจอดนานช่ีวง
ล็อกัดาวน์ จ่งขอแนะนำากัารัดูแลรัถู หลังจอดทิ�งไว้ท่�บ้ัานเป็ันเวลานาน
เพ่�อเต้ร่ัยมตั้ว เต้ร่ัยมรัถูให้พร้ัอมออกัเดินทาง ปัลอดภูัยต้ลอดทรัิปั 
นอกัจากักัารัเช็ีกัสภูาพรัถูเบ่ั�องต้้นด้วยตั้วเองแล้ว อย่าล่มนำารัถูมา
ต้รัวจเช็ีกัสภูาพรัถูยนต์้จากัผู้เช่ี�ยวชีาญโดยต้รังหร่ัอกัารับัำารุังรัักัษา 
ต้ามรัะยะทางเม่�อครับักัำาหนดเวลา สำาหรัับัลูกัค้านิสสัน สามารัถูนำารัถู 
เข้าต้รัวจเช็ีกัท่�ศูนย์บัริักัารันิสสัน ทั�วปัรัะเทศ ซ่ึ่�งทางนิสสันได้ม่กัารัผ่อนผัน 
นโยบัายกัารัรัับัปัรัะกัันรัถูยนต์้ และกัารับัำารุังรัักัษาต้ามรัะยะในช่ีวงท่�ม่ 
สถูานกัารัณ์์โควิด-19 เพ่�อช่ีวยเหล่อลูกัค้าท่�ต้้องลดกัารัเดินทางและ 
กัารัใช้ีรัถูยนต์้อ่กัด้วย เม่�อวันท่� 27 กัันยายน 2564 ท่�ผ่านมา

คุณ์คริัส เวลส์ กัรัรัมกัารัผู้จัดกัารั บัริัษัท วอลโว่ คาร์ั (ปัรัะเทศไทย) 
จำากััดเดินหน้าโปัรัแกัรัมกัารัพัฒนาบุัคลากัรัช่ีางเทคนิครัะดับัสูงเต็้มรูัปัแบับั 
“VOLVO Apprentice Program” ผ่านกัารัทำาข้อต้กัลงความร่ัวมม่อ
กัับัวิทยาลัยอาช่ีวะ 3 แห่ง ได้แก่ั วิทยาลัยเทคโนโลยส่ยาม วิทยาลัย
เทคโนโลย่ช่ีางฝีีม่อปััญจวิทยา และวิทยาลัยอาช่ีวศ่กัษาเทคนิควิทยา 
เพ่�อสนับัสนุนทุนกัารัศ่กัษาจนจบัหลักัสูต้รัให้แก่ันักัศ่กัษาอาช่ีวะรัะดับั
ปัวชี. และ ปัวส. รัวม 18 ทุน รัวมถู่งโอกัาสกัารัฝึีกังานและกัารัว่าจ้าง
เป็ันช่ีางเทคนิคของศูนย์บัริักัารัรัถูยนต์้วอลโว่ในอนาคต้ เม่�อวันท่� 24 
กัันยายน 2564 ท่�ผ่านมา
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OR BRIC SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2021 TOYO TIRES RACING CAR THAILAND

BMW MOTORRAD THAILAND

บ่ัเอ็มดับัเบิัลย ูมอเต้อร์ัรัาด ปัรัะเทศไทย
เปิัดตั้วโปัรัเจกัต์้ BMW R18 Custom จับัม่อ 
สำานักัแต่้งรัถูวินเทจ ลุยจุดปัรัะกัายให้วงกัารั 
นักัแต้่งมอเต้อรั์ไซึ่ค์สไต้ล์คลาสสิกั บ่ัเอ็ม 
ดับัเบิัลยู R18 เป็ันมอเต้อรั์ไซึ่ค์ครูัซึ่เซึ่อร์ั 
ด่ไซึ่น์คลาสสิกัท่�นำาเอาด่เอ็นเอจากัรัถูต้้นแบับั 
อย่าง บ่ัเอ็มดับัเบิัลยู Concept R5 ซ่ึ่�งได้
รัับัแรังบัันดาลใจมาจากับ่ัเอ็มดับัเบิัลยู R5 
รุ่ันเดิมจากัเม่�อกัว่า 80 ปีัท่�แล้ว กัลับัมา 
ชุีบัช่ีวิต้ใหม่อ่กัครัั�งได้อย่างลงตั้ว เม่�อวันท่� 
27 กัันยายน 2564 ท่�ผ่านมา

ศ่กัซูึ่เปัอร์ัไบัค์สุดยิ�งใหญ่ของไทย “โออาร์ั บ่ัอาร์ัไอซ่ึ่ ซูึ่เปัอร์ัไบัค์ 
แชีมเปีั�ยนชิีพ” เปิัดฉากัสนามแรักัภูายใต้้มาต้รักัารัปัอ้งกััน “โควดิ-19” 
อย่างเข้มข้น เกัมทุกัรุ่ันดวลสุดมันส์ “ติ้�งโน๊ต้” ฐิติ้พงศ์ วโรักัรั จากั  
คาวาซึ่ากิั ไทยแลนด์ เรัซึ่ซิึ่�ง ท่ม คว้าชัียรุ่ันใหญ่ ซูึ่เปัอร์ัไบัค์ 1,000 ซ่ึ่ซ่ึ่ 
เจ้าของโพลต้้องกัารัทวงความยิ�งใหญ่ให้กัับัตั้วเองอ่กัครัั�ง หลังเส่ยแชีมป์ั
ให้กัับั “แสต้มป์ั” อภิูวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ คู่แข่งคนสำาคัญจากั ยามาฮ่่า 
ไทยแลนด ์เรัซึ่ซิึ่�ง ท่ม “ฟอง” คณ์าทตั้ ใจมั�น จากั ยามาฮ่่า ไฮ่สปัดีผงาด 
ซูึ่เปัอร์ัสปัอร์ัต้ 600 ซ่ึ่ซ่ึ่ ขณ์ะ “เจมส์” ชีานนท์ ชุ่ีมใจ จากั ยามาฮ่่า พ่ท่ท่ 
บัริัดจสโต้น อาร์ัซ่ึ่ท่ เข้าวิน ซูึ่เปัอร์ัสต็้อกั 1,000 ซ่ึ่ซ่ึ่ เม่�อวันท่� 19 
กัันยายน 2564 ท่�ผ่านมา ณ์ สนามช้ีาง อินเต้อร์ัเนชัี�นแนล เซึ่อร์ักิัต้ 
จ.บุัร่ัรััมย์

กัารัแข่งขันรัถูยนต์้ทางเร่ัยบั Toyo Tires Racing Car Thailand 
ได้กัลับัมารัะเบิัดศ่กัอ่กัครัั�งหลังจากัศูนย์บัริัหารัสถูานกัารัณ์์แพร่ัรัะบัาด
ของโรัคติ้ดเช่ี�อไวรััสโคโรันา ไฟเข่ยว ปัรัะกัาศปัลดล็อคให้นักัแข่งต้บัเท้า
ร่ัวมทำากัารัแข่งขันชิีงแชีมป์ัปัรัะจำาปีั 2564 โดยสำาหรัับัในสนามท่� 2 น่� 
เบันซ์ึ่ ปัพน จรัรัยาศกััดิ� โชีว์ฟอร์ัดเด็ดควบั Honda Civic EG พรัอ้มด้วย 
ยาง TOYO R888R โชีว์สมรัรัถูนะเต็้มปัรัะสิทธิภูาพทุกัโค้ง คว้าท่� 1 รุ่ัน 
F3S ต้ลอดทั�ง 2 RACE และ รัางวัลอ่�น ๆ รัวม 6 รัางวัล ณ์ สนามพ่รัะ 
พัทยาเซึ่อร์ักิัต้เม่�อวันท่� 29 กัันยายน 2564 ท่�ผ่านมา
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CARSOME

คุณ์ปัภูั ส ริันท ร์ั  สิ ริับัรัรั ล่อยศ  
Country Head ของ Carsome 
ปัรัะเทศไทย เดินหน้า ขับัเคล่� อน
แผนกัารัขยายธุรักิัจในปัรัะเทศไทย
ด้วยกัารั เ ปิัด ศูน ย์บั ริักัารั รััชี โย ธิน  
เพ่�อต้อกัยำ�า ศักัยภูาพต้ลาดรัถูยนต์้ 
ม่อสองในปัรัะเทศไทยท่�กัำาลังเติ้บัโต้
ด้วยบัริักัารัท่�โปัร่ังใสและไว้ใจได้ ศูนย์
บัริักัารัแห่งใหม่น่�จะช่ีวยรัองรัับัและให้
บัริักัารัลูกัค้าได้มากัข่�น ต้อบัสนองทุกั
ความต้้องกัารัไม่ว่าจะเป็ันกัารัซ่ึ่�อหร่ัอ
ขายรัถู งานน่�จัดเม่�อวันท่� 30 กัันยายน 
2564 ท่�ผ่านมา

PTT STATION SHELL THAILAND

พ่ท่ท่ สเต้ชัี�น เพิ�มพ่�นท่�สำาหรัับัรัถูใหญ่ รัถูบัรัรัทุกั กัับัสถูาน่บัริักัารันำ�ามัน 
รูัปัแบับัใหม่ “พ่ท่ท่ สเต้ชัี�นทรััคส์ พาร์ัค เติ้มเต็้มให้รัถูใหญ่ สบัายใจ 
ทุกักัารัเดินทาง” ท่�ออกัแบับัมาเพ่�อความอำานวยความสะดวกัเป็ัน 
จุดแวะพักัสำาหรัับัชีาวรัถูใหญ่โดยเฉพาะ กัับับัรัิกัารันำ�ามันด่เซึ่ล 
คุณ์ภูาพเย่�ยม ด้วยหัวจ่ายนำ�ามันแบับั Hi-Flow เติ้มเต็้มถัูงไวภูายใน 
2 นาท่สะดวกัมากัข่�นด้วยพ่�นท่�กัว้างขวางกัว่า กัับัช่ีองจอดรัถูขนาดใหญ่ 
ให้รัถูบัรัรัทุกัต่้วงเข้าเติ้มนำ�ามันได้ง่าย พร้ัอมนำาเสนอสิ�งอำานวยความสะดวกั 
ครับัครัันสำาหรัับัคนขับัรัถูใหญ่ รัถูบัรัรัทุกั พร้ัอมเค่ยงข้างคุณ์ทุกักัารัเดินทาง 
ใกัล้ไกัลแค่ไหน แวะพักัอย่างสบัายใจท่� พ่ท่ท่ สเต้ชัี�นTruck Park

บัริัษทั เชีลล์แห่งปัรัะเทศไทย จำากััด นำาโดย คุณ์ปันันท์ ปัรัะจวบัเหมาะ 
ปัรัะธานกัรัรัมกัารั ดรั.ศร่ัรััชีต์้ ธนะรััชีต์้ กัรัรัมกัารับัริัหารัฝ่ีายรััฐกิัจ และ
องค์กัรัสัมพันธ์มอบัเงินจำานวน 1,000,000 บัาท แก่ัครััวหอกัารัค้าไทย
โดยม่ คุณ์สนั�น อังอุบัลกุัล ปัรัะธานกัรัรัมกัารัหอกัารัค้าไทย และ 
สภูาหอกัารัค้าแห่งปัรัะเทศไทย เป็ันผู้รัับัมอบัเพ่�อสนับัสนุนโครังกัารั
“ครััวหอกัารัค้าไทย และหน่วยความร่ัวมม่อบัริักัารัฉ่ดวัคซ่ึ่นโควิด-19  
กัรุังเทพมหานครั – หอกัารัค้าไทย” ซ่ึ่�งม่วัต้ถุูปัรัะสงค์ในกัารัจัดส่งอาหารั
ปัรุังสุกัจากัครััวชีุมชีนให้กัับับุัคลากัรัทางกัารัแพทย์ เจ้าหน้าท่� และ 
อาสาสมคัรั ปัรัะจำาหนว่ยความรัว่มม่อบัรักิัารัฉ่ดวัคซ่ึ่นโควิด-19 เม่�อวันท่� 
28 กัันยายน 2564 ท่�ผ่านมา
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CHEVRON NINJAVAN THAILAND

FOREMOST THAILAND

คุณ์พรัสุร่ัย์ กัอนันทา ผู้จัดกัารัฝ่ีายกัิจกัารัองค์กัรั บัริัษัท เชีฟรัอน
ปัรัะเทศไทยสำารัวจและผลิต้ จำากััด เป็ันตั้วแทนบัริัษัทฯ มอบัเคร่ั�องวัด 
ออกัซิึ่เจนปัลายนิ�ว รุ่ัน LK87 และรุ่ัน LK88  รัวม 900 เคร่ั�อง แบ่ังเป็ันกัารั
บัริัจาคของพนักังาน 400 เคร่ั�อง และส่วนท่�บัริัษัทฯ สมทบั 500 เคร่ั�อง 
รัวมมูลค่าทั�งสิ�นปัรัะมาณ์ 200,000 บัาท แก่ัเจ้าหน้าท่�ให้คำาปัร่ักัษาของ
มูลนิธิสถูาบัันเพ่�อกัารัวิจัยและนวัต้กัรัรัมด้านเอชีไอว่ เพ่�อสนับัสนุนอุปักัรัณ์์
ท่�จำาเปั็นกัารัดูแลผู้ป่ัวยโควิด-19 ท่�เข้ารัะบับัดูแลท่�บ้ัานในโครังกัารั 
Com COVID-19 ซ่ึ่�งเป็ันความร่ัวมม่อรัะหว่าง IHRI รัาชีวิทยาลัยแพทย์
เวชีศาสต้ร์ัครัอบัครััว และบุัคลากัรัด่านหน้าจิต้อาสา ให้เพ่ยงพอต่้อ 
ความต้้องกัารั เม่�อวันท่� 24 กัันยายน 2564 ท่�ผ่านมา

นินจาแวน ปัรัะเทศไทย ให้ความสำาคัญค่อ กัารัหาผู้เช่ี�ยวชีาญท่�ม่ทักัษะสูง 
มาร่ัวมงานรัะดับัเฟิร์ัสคลาส สิ�งน่�ใช้ีได้กัับัพนักังานทุกัคนในธุรักิัจของเรัา 
ตั้�งแต่้ท่มผู้บัริัหารัรัะดับัสูงท่�กัำาหนดกัลยุทธ์และตั้ดสินใจด้านกัารัดำาเนินงาน 
ไปัจนถู่งท่มในคลงัสินค้าท่�รัับัรัองวา่พัสดุจะถููกัต้้องจะถููกัส่งไปัยงัผู้รัับัอยา่ง
ถููกัต้้อง และท่�สำาคัญท่�สุดค่อพนักังานไรัเดอร์ัของเรัา ซ่ึ่�งเปัร่ัยบัเสม่อน
หน้าต้าของนินจาแวน ท่�ทำาหน้าท่�จัดส่งสินค้าให้กัับัลูกัค้าหลายล้านรัาย
ทั�วปัรัะเทศไทยเม่�อวันท่� 30 กัันยายน 2564 ท่�ผ่านมา

คุณ์รัาชีเทพ นฤหล้า ผู้อำานวยกัารั
ฝ่ีายกัารัต้ลาด บัริัษัท ฟร่ัสแลนด์คัมพิน่า 
(ปัรัะเทศไทย) จำากััด (มหาชีน) เผย 
ความสำาเร็ัจของโครังกัารั “โฟรั์โมสต้์ 
ส่งต่้อรัอยยิ�มให้เด็กัไทยสู้ภัูยโควิด-19” 
โดยความร่ัวมม่อกัับั “มูลนิธิกัรัะจกัเงา” 
ซ่ึ่�งได้ส่งมอบันมโคคุณ์ภูาพด่ จำานวนกัว่า 
1,030,000 กัล่อง จากักัารัสนับัสนุน 
ของคนไทยและพนักังานบัริัษัทฯ ไปัถู่งม่อ 
ครัอบัครััว เ ด็กัไทยในชุีมชีนต่้างๆ  
ทั� วปัรัะเทศท่� ไ ด้ รัับัผลกัรัะทบัจากั 
โควิด-19  เม่�อวันท่� 29 กัันยายน 2564 
ท่�ผ่านมา
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บัริัษัท เซ็ึ่นทรััลพัฒนา จำากััด (มหาชีน) ร่ัวมกัับัพันธมิต้รัธุรักิัจ บัริัษัท
 ไทยเทพรัส จำากััด (มหาชีน) และบัริัษัท แดร่ั� พลัส จำากััด ผู้ผลิต้ และ 
จัดจำาหน่ายผลิต้ภัูณ์ฑ์์นมถัู�วเหล่องด่น่าจัดแคมเปัญ “Thailand J Food 
Festival 2021” อิ�มบุัญ สุขใจ ได้สุขภูาพ ท่�ศูนย์กัารัค้าเซ็ึ่นทรััล 33 
สาขาทั�วปัรัะเทศ ต้อกัยำ�ากัารัเป็ันผู้นำาเดสติ้เนชัี�นของเทศกัาลกิันเจ 
อยา่งแท้จริัง จัดเต็้มอาหารัเจกัวา่ 5,000 เมนูมาร่ัวมอิ�มบุัญ สุขใจ ได้สุขภูาพ 
ต้ลอดเทศกัาลกิันเจ ท่�งาน Thailand J Food Festival 2021 ตั้�งแต่้ 
วันท่� 5 – 14 ตุ้ลาคม 2564 น่�

EMMA by AXA

นางแซึ่ลล่� โอฮ่าร่ัา ปัรัะธานเจ้าหน้าท่� บัริัหารับัริัษัท กัรุังไทย-แอกัซ่ึ่า
ปัรัะกัันช่ีวิต้ จำากััด (มหาชีน) เป็ันผู้นำาเปิัดตั้วแอปัพลิเคชัีน “EMMA by 
AXA” แอปัพลิเคชัีนท่�เพิ�มความสะดวกั รัวดเร็ัว และบัริักัารัท่�หลากัหลาย
ทั�งด้านสุขภูาพ ข้อมูลกัรัมธรัรัม์ แบับัครับัวงจรัในแอปัพลิเคชัีนเด่ยวแก่ั 
ลูกัค้าคนสำาคัญ โดยเป็ันกัารัยกัรัะดับักัารัเข้าถู่งบัริักัารัด้านสุขภูาพ และ
กัารับัรัิกัารักัรัมธรัรัม์ปัรัะกัันช่ีวิต้ ซ่ึ่�งจะนำาคุณ์ก้ัาวสู่โลกัของกัารัม่ผู้ชี่วย
ส่วนตั้วดิจิทัล ท่�ห่วงใยคุณ์กัว่าท่� เคย เพ่ยงปัลายนิ�วสัมผัส

การกีฬาแห่่งประเทศไทย

กัารัก่ัฬาแหง่ปัรัะเทศไทย ฝ่ีายก่ัฬาภููมิภูาค นำาโดย ดรั.กัอ้งศักัด ยอดมณ่์ 
ผู้ว่ากัารักัารัก่ัฬาแห่งปัรัะเทศไทยและรัองปัรัะธานคณ์ะอนุกัรัรัมกัารัด้าน
กัารัพฒันาลานก่ัฬาในพ่�นท่�สาธารัณ์ะและสขุภูาพ จัดงานเปัดิตั้วโครังกัารั
สร้ัางกัรัะแสความต้่�นตั้วในกัารัเล่นก่ัฬาในส่วนภููมิภูาค เชิีญชีวนคนไทย
หันมาใส่ใจสุขภูาพ สร้ัางภููมิต้้านทานในรูัปัแบับั Live Streaming โดย 
มุ่งหวังให้ปัรัะชีาชีนในพ่�นท่�ม่สุขภูาพท่�ด่ แข็งแรังและปัลอดภัูยจากักัารั 
แพร่ัรัะบัาด ทั�งยังสนับัสนุนให้เยาวชีนท่�ม่ใจรัักัในกัารัเลน่ก่ัฬา งานน่�จัดข่�น 
ณ์ อาคารัเฉลมิพรัะเก่ัยรัติ้ 7 รัอบัพรัะชีนมพรัรัษา กัารัก่ัฬาแห่งปัรัะเทศไทย 
เม่�อวันท่� 26 กัันยายน 2564 ท่�ผ่านมา
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UNIQLO THAILANDRED SUN

มรั.โยชิีทาเกัะ วากัากุัวะ ปัรัะธานเจ้าหน้าท่�บัริัหารั บัริัษัท ยูนิโคล่ 
(ปัรัะเทศไทย) จำากััดแบัรันด์เคร่ั�องแต่้งกัายรัะดับัโลกัจากัญ่�ปุ่ันฉลอง 
ครับัรัอบั 10 ปีั ในปัรัะเทศไทย เพ่�อขอบัคุณ์คนไทยทุกัคนท่�ให้กัารัต้้อนรัับั
และสนับัสนุนยูนิโคล่อย่างด่มาโดยต้ลอด โดยแต้่งตั้�ง ญาญ่า - อุรััสยา
เสปัอร์ับัันด์ เป็ันแบัรันด์พร่ัเซึ่นเต้อร์ัคนแรักัของเม่องไทย เม่�อวันท่� 29 
กัันยายน 2564 ท่�ผ่านมา

เรัดซัึ่นเปิัดทางสู่เส้นทางเป็ันผู้นำาร้ัานอาหารัเกัาหล่ในปัรัะเทศไทย 
ด้วยรัสชีาติ้เมนูอาหารัเกัาหล่ต้้นต้ำารัับัรัะดับัแชีมป์ัเปีั�ยน และบัรัรัยากัาศ
ร้ัานท่�จะเปิัดปัรัะสบักัารัณ์์ กัารัรัับัปัรัะทานอาหารัเกัาหล่ ด้วยโปัรัโมชัี�น
สุดคุ้ม “RED SUN BUFFET FAN MEET” ม่มาให้เล่อกั 3 แบับั 3 สไต้ล์
เอาใจ สายเกัา ภูายใต้้คอนเซ็ึ่ปัต์้ “แฟน ม่ท” เพ่�อเปิัดพ่�นท่�ให้ชีาวด้อม
มาแฟนชีานท์ ปัั�นวิว กัันได้เต็้มท่� พร้ัอมฟินไปักัับัอาหารัรัสชีาติ้แบับั
เกัาหล่แท้ๆ และฟังเพลงฮิ่ต้ติ้ดเมลอนชีาร์ัต้ เหม่อนไปัดูคอนเสิร์ัต้ทิพย์
ท่�เกัาหล่ ช่ีวงโปัรัโมชัี�นตั้�งแต่้วันท่� 27 กัันยายน – 31 ตุ้ลาคม 2564  
ณ์ร้ัานเรัดซัึ่น ทุกัสาขา

ออปัโป้ั ไทยแลนด์ เปิัดตั้วสมาร์ัทโฟน 
เอาใจสายพอร์ัต้เทรัต้ด้วย OPPO 
Reno6 5G รุ่ันล่าสุด ท่�มาพร้ัอมสโลแกัน 
“อารัมณ์์ไหน ก็ัพอร์ัต้เทรัต้” โดดเด่นด้วย
งานออกัแบับัท่�กัำาลังเป็ันท่�นิยมแบับั 
Ultra-slim Retro Design ให้ความ
บัางเบัาและพร่ัเม่�ยม และยังชีาร์ัจเร็ัว
ขั�นสุดกัับัเทคโนโลย่อันเป็ันเอกัลักัษณ์์
จากัออปัโป้ัด้วย 65W SuperVOOC2.0 
และรัองรัับั 5G ให้เติ้มเต็้มทุกัไลฟ์สไต้ล์ 
พร้ัอมนำาเทรันด์กัารัถู่ายวิด่โอพอร์ัต้เทรัต้ 
และถู่ายภูาพพอร์ัต้เทรัต้ให้กัรัะห่�มบัน
โซึ่เช่ียลม่เด่ยอ่กัครัั�ง ในงาน “OPPO 
Reno6 5G Video Portrait Awards  
Night”วางจำาหน่ายในรัาคา 17,990 บัาท 
เม่�อวันท่� 16 กัันยายน 2564 ท่�ผ่านมา 



Interview : Passaponge Prerajirarat



ความสุขที�ตามห่า

“เม่่อก่อนแพรเหน่่อยทุกอย่าง มันเหม่อนคนทำางานแล�วก็เครียด ๆ งก ๆ
เงินก็อยากได� Project ก็อยากทำา จนร้�สัึกว่าสิั�งที่เรากำาลังพรีเซนต์ิอย่้มันค่อ
ความสัวย แติ่ไม่ได�ร้�สัึกสัวยจากข�างใน มันเป็็นความสัวยจากข�างนอก และ 
พอมีโอกาสัได�กลับไป็ด้วิดีโอที่ติัวเองทำา เห็นได�ว่าไม่ได�มีความสัุขทั�ง ๆ  ที่เรายิ�ม 
ไม่ร้�ว่าสัิ�งที่เราติ�องการมันอย้่ติรงไหน”

เรัารู้ัจักั แพรั อมิต้า จิต้ต้ะเสน่ย์ หร่ัอ “แพร่ั�พาย” ในฐานะ Make up Artist บิัวต่้�กูัรูัช่ี�อดัง
รัวมถู่งกัารัเปัน็แฟชัี�นไอคอนท่�ม่คนต้ดิต้ามใน Instagram มากักัวา่ 1.4 ล้านคน ในชีว่งเวลาหน่�ง 
เธออาจม่ความฝัีนหลายอย่าง เช่ีนกัารัสร้ัางแบัรันด์เคร่ั�องสำาอางของตั้วเอง หร่ัอแม้แต่้กัารั 
เปิัดโรังเร่ัยนสอนแต่้งหน้า แต่้เม่�อเวลาผ่านไปัเธอได้เร่ัยนรู้ัสิ�งต่้าง ๆ มากัมาย เข้าใจถู่งช่ีวิต้
ความสุขในปััจจุบัันท่�เธอกัำาลังทำา นั�นค่อกัารัอยู่กัับัธรัรัมชีาติ้ สิ�งแวดล้อม รัวมถู่งรัากัเหง้า 
ทางวัฒนธรัรัมของไทย

ยอ้นกัลับัไปัในอด่ต้ แพรั อมิต้า เติ้บัโต้ในครัอบัครััวจิต้ต้ะเสน่ย ์โดยม่คณุ์แม่ภัูสรัา จิต้ต้ะเสน่ย์ 
นักัธุรักิัจผู้ม่ช่ี�อเส่ยงคอยให้คำาปัร่ักัษาในหลายเร่ั�อง ด้วยความท่�แพรัเป็ันคนท่�ชีอบัเร่ั�องศิลปัะ 
มาตั้�งแต่้เด็กั หลังจากัเร่ัยนจบั มัธยมท่�โรังเร่ัยนมาแต้รั์เดอ่วิทยาลัย ก็ับิันลัดฟ้าไปัเร่ัยนต่้อ 
ปัรัะเทศอังกัฤษ ท่� St. Mary’s School Cambridge ด้วยความท่�ชีอบัศิลปัะจ่งได้เข้าศ่กัษา
ต่้อรัะดับัปัริัญญาต้ร่ัท่�มหาวิทยาลัยสอนศิลปัะ University of Arts, London, Central Saint 
Martins ก่ัอนจะเร่ัยนต่้อจนจบัรัะดับัปัรัิญญาโทสาขา Global Management ท่� Regent’s 
Business School

อมตา จิิตตะเสนีย์

TURNING

I N  L I F E

The 

POINT
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โดยกัารัแต่้งหน้านั�นเธอชีอบัมาตั้�งแต่้วัยรุ่ัน ศ่กัษา
กัารัแต่้งหน้าจนเช่ี�ยวชีาญ แบ่ังปัันไอเด่ยต่้าง ๆ ผ่าน 
ช่ีองทางออนไลน์ กัลายเป็ันเมกัอัพกูัรูัช่ี�อดัง เป็ันไอดอล 
ด้านศิลปัะความงามท่านหน่�ง ท่�ม่ผู้ติ้ดต้ามจำานวนมากั 
ของปัรัะเทศไทย หลังจากันั�นเธอก็ัทำางานอยูกั่ับัเร่ั�อง
งานแฟชัี�นความงาม กัารัแต่้งหน้า รัวมถู่งเร่ั�องของ 
ศิลปัะในแบับัฉบัับัของคนเม่อง ท่�ดูเก่ังสวยรัวยทันสมัย 
แต่้วันหน่�งกัารัเปัล่�ยนแปัลงในช่ีวิต้ก็ัเกิัดข่�นเม่�อเธอ 
ได้ค้นพบัอะไรับัาง

จุุดเปลี�ยนของชีวิต

“สมัยก่ัอนแพรัทำางานเยอะแล้วเหน่�อยมากั 
จนมาตั้�งคำาถูามกัับัตั้วเองว่า เรัาจะต้้องเป็ันแบับัน่� 
ไปัต้ลอดหร่ัอเปัล่า หร่ัอเปั้าหมายของชี่วิต้ค่ออะไรั 
เห็นคุณ์ค่าของต้ัวเองอยู่ต้รังไหน แล้วมันม่จุดหน่�งท่� 
เรัารู้ัส่กัว่าเรัาบิันไปัไกัล แต่้ไม่รู้ัว่าไปัทางไหน เรัาเหม่อน 
คนหลงทาง ไม่รู้ัเลยว่าต้้องเดินไปัข้างหน้าหร่ัอ 
เดินถูอยหลัง มันม่ความรู้ัส่กัว่ามันไม่ใช่ี 

“ข้างในใจอยากัจะพักัสิ�งท่�เรัาทำาอยู่ต้รังน่� โดยท่�
ไม่รู้ัหรัอกัว่าเรัาจะไปัทางไหนต้่อ จนกัรัะทั�งค่นหน่�ง

เรัารัวบัรัวมความกัล้าและพูดกัับัตั้วเองว่า ขอพักัสิ�งท่�
ทำาอยูต่้อนน่� พอเรัาม่โอกัาสได้เคล่ยร์ักัับัตั้วเอง ยอมรัับั
กัับัตั้วเองเรัาไม่อยากัได้ต้รังน่�แล้วนะ แต่้ก็ัยังไม่รู้ัว่า 
จะไปัยังไงต่้อ 

“อาจจะเปั็นด้วยโชีคหร่ัอเปัล่าไม่แน่ใจ ท่�ได้ม่ 
โอกัาสเข้ามาเร่ัยนรู้ัเร่ั�องของผ้าไหมไทย ม่อาจารัย์เขาให้ 
ผ้ามาเซึ่ต้หน่�ง แต้่ต้อนนั�นก็ัไม่ได้สนใจว่าผ้าไหมไทย 
ค่ออะไรั แล้วได้ม่โอกัาสลงไปัท่�ตั้วชุีมชีนเองท่�หมู่บ้ัาน
แห่งหน่�ง มันเป็ันวันท่�ม่ความสุขมากั แพรัม่ความ
รู้ัส่กัว่ามันสัมผัสได้ถู่งความรัักัจากัคุณ์แม่ หร่ัอคนใน
หมู่บ้ัาน ต้อนนั�นเขาให้โอกัาสเรัาได้เร่ัยนรู้ั พาเรัาไปั
สอนว่าบ้ัานน่�เล่�ยงไหม บ้ัานน่�ปัลูกัใบัหม่อน บ้ัานน่�
สาวไหม บ้ัานน่�เก่ังทำาส่ธรัรัมชีาติ้ มันเป็ันกัารัรัวม 
ตั้วกัันของคนท่�รู้ัส่กัว่าเขาม่เมต้ต้าและน่ารัักัมากัเลย 

“นอกัจากัคนท่�ปัรัะทับัใจแล้วยังได้เห็นความยิ�งใหญ่ 
ของผ้าไหม 1 ผ่น มันม่เร่ั�องรัาว เหม่อนมันเป็ันอะไรัท่�เรัา 
Missing Piece ท่�แพรัรู้ัส่กัว่ามันหายไปั มันถููกักัลับัมา 
ต่้อโดยอัต้โนมัติ้ วันนั�นรู้ัส่กัว่าแพรัม่ความสุขมากั 
ยิ�มจากัใจอ่กัครัั�ง เหม่อนกัับัเรัานอนหลับัไปัแล้วอิ�ม
รู้ัส่กัปัรัะทับัใจและด่ใจมากั ท่�เรัากัลับัไปัสัมผัสกัับั 
สิ�งท่�มันโคต้รัจะธรัรัมดา ชี่วิต้ความเป็ันอยู่ก็ัธรัรัมดา 

ไม่ต้้องพยายามแต่้งตั้วแต่้งหน้า หร่ัอจะต้้องมาพยายาม 
แข่งขันกััน เหม่อนในสังคมเม่องใหญ่ของโลกั 

“ด้วยสังคม ณ์ ปััจจุบััน บัางส่วนม่กัารัหลอกัลวง
ม่ความน่ากัลัวค่อนข้างเยอะ ทำาไมเธอไม่แต่้งหน้า 
ถู้าฉันไม่แต่้งหน้าฉันไม่กัล้าออกัจากับั้านหรัอกั 
แต่้ฉันก็ัต้้องดูด่ต้ลอดเวลาใน Social Media 
หร่ัออะไรัแบับัน่�  มันกัลายเป็ันลัทธิหร่ัอรัะบับั 
ความคิดท่�เรัาถููกัครัอบังำาไปัแล้ว แล้วแพรักั็กัลับัมา 
คิดใหม่ได้เห็นกัารัย้อมส่ธรัรัมชีาติ้ แล้วคำาว่าส่
ธรัรัมชีาต้ิ มันก็ัเหม่อน Backup ท่�แพรัแบับัชีอบัใน
เร่ั�องของส่สัน แต่้อันน่�มันเป็ันเซึ่ต้ใหม่ เช็ีต้ส่ใหม่ 
ท่�มันมาจากัธรัรัมชีาต้ิ มันเป็ันอะไรัท่�ต่้�นเต้้นแล้วเป็ัน
อะไรัท่�อยากัค้นหา เหม่อนเป็ันปัรัะกัายเล็กั ๆ  ช่ีวยต่้อ 
ลมหายใจให้ตั้วเอง 

“หลังจากันั�นก็ัเลยเดินทางไปัจังหวัดต่้างๆ 
มากัข่�นโดยเฉพาะภูาคอ่สานค่อต่้�นเต้้นมากัว่า 
ปัรัะเทศเรัาม่ถู่งขนาดน่� เร่ั�องรัาวรัากัเหง้าท่�ไม่เคย 
ได้สัมผัสทั�งเร่ั�องรัาวของอาหารัพ่�นถิู�น อาหารัพ่�นบ้ัาน 
กัารัแต่้งตั้วท่�มันเหมาะสมกัับัภููมิปัรัะเทศท่�เขาอยู ่
วัฒนธรัรัมต้รังไหนมันม่อะไรับ้ัาง อย่างเร่ั�องสมุนไพรั 
เร่ั�องของต้้นไม้ท้องถิู�นอ่กัมากัมาไม่รู้ัจบั”
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Interview

สัมผััสสิ่งแวดล้อม

“4 ปีัท่�ผ่านมาแพรัเพลา ๆ ลงในเร่ั�องของกัารั 
แต่้งหน้า แล้วม่โอกัาสได้ไปัเดินป่ัามากัข่�น ได้รู้ัจักั 
ชุีมชีนท่�เขาทำากัารัอนุรัักัษ์สิ�งแวดล้อม ได้รู้ัจักักัลุ่มคนท่� 
เขาทำางานจริัง ๆ ในเร่ั�องความยั�งย่นทางด้านอาหารั
ในเร่ั�องของเกัษต้รัอินทร่ัย์ เร่ั�องกัารักิันอาหารัเป็ันยา
 มันเป็ันกัารัต่้อยอดข่�นมาเร่ั�อย ๆ ด้านในเร่ั�องของ 
กัลุ่มคน แม่ ๆ  ท่�เขาสอนส่ยอ้มผ้าท่�จังหวัดสุริันทร์ั พอเรัา 
เข้าไปัแล้วก็ัเข้าใจวิถู่ช่ีวิต้อยู่คู่ธรัรัมชีาติ้ วิถู่ช่ีวิต้ท่�อยู ่
คู่ป่ัา เร่ั�องไร่ัหมุนเว่ยน ไฟป่ัา ในเร่ั�องของรัะบับัทุนนิยม
ในเร่ั�องของอะไรัหลาย ๆ อย่างท่�มันก็ัต้ามมาเร่ั�อย ๆ 
เหม่อนกัับัเรัาได้เข้าไปัม่โอกัาสเร่ัยนรู้ัในต้รังน่�มากัข่�น 

“จากันั�นได้ม่โอกัาสไปัอยู่เช่ียงดาว ไปัอยู่ในท่�ท่� 
เป็ันเกัษต้รักัรั ได้เร่ัยนดำานา ปัลูกัข้าว เก่ั�ยวข้าว  
เก็ับัลำาไย ข่�นมอเต้อร์ัไซึ่ค์เอาไปัขายในท่�ล้ง มันเป็ัน
อะไรัท่� Amazing เรัาได้กัลับัไปัอยู่ท่�รัากัเหง้า แล้วได้
กัลับัมาเช่ี�อมโยงกัับัตั้วเองและได้กัลับัมาเป็ันคนอ่กั
ครัั�งหน่�ง ค่อเหม่อนเรัาจะได้ใช้ีช่ีวิต้แบับัธรัรัมชีาติ้ 
มันม่เร่ั�องรัาวท่�ม่แต่้รัอยยิ�ม พอเรัาม่โอกัาสได้เริั�ม 
เดินเข้าไปัในป่ัา ก็ัม่สมาธิมากัเหม่อนช่ีวิต้มันกัลมข่�น
เข้าใจในเร่ั�องของเกิัดแก่ัเจ็บัต้ายเข้าใจช่ีวิต้มากัข่�น

“นอกัจากัน่�ยงัได้เร่ัยนรู้ัรัะบับัร่ัางกัายกัับัธรัรัมชีาติ้
ท่�ผ่านมากัารักัินอยู่ เรัาอาจถููกัควบัคุมด้วยต้ลาด
ทุนนิยม ในวิธ่กัารัต่้าง ๆ ความจริังสิ�งท่�ควรัจะทำาค่อ 
Research ร่ั�อข่�นมาใหม่ตั้�งแต่้กัารักิันอาหารัเป็ันยา 
เช่ีนอย่างเรัากิันนำ�าเยน็เกิันไปั ทำาให้เกิัดความไม่สมดุล
ของร่ัางกัาย กิันสิ�งไม่ด่อาจเกิัดแก๊ัสในท้อง ค่อมันเป็ัน
อะไรัท่�ควรัเร่ัยนรู้ั แพรัคิดว่าถู้าตั้วเองยังดำาเนินช่ีวิต้
แบับัคนเม่องแบับัน่�ไปัเร่ั�อย ๆ  คิดดูว่า อ่กั 20 ปีั 30 ปีั 
เรัาก็ัต้้องกัลับัไปัอยู่ในโรังพยาบัาล ใช้ียาท่�บัริัษัทเด่ยวกััน 
กัับัท่�อาจทำาลายสิ�งแวดล้อมก็ัได้ มันเป็ันวงจรัท่�แย่
แพรัไม่อยากัจบัต้รังนั�น อยากัท่�จะยอมรัับัความจริัง
ต้รังน่� เรัาคิดว่าสิ�งต้รังน่�ท่�เรัาทำาอยู่มันด่ต่้อตั้วเอง 
แล้วแชีร์ัต้รังนั�นเผ่�อมันจะเป็ันปัรัะโยชีน์ให้กัับัคนอ่�น
ไปัด้วยด่กัว่า



เปลี�ยนตึกให่้มีต้นไม้

“ตั้�งแต่้ม่โควิด-19 ทำาให้แพรัต้้องหยุดทำาค่ายกัารั
เร่ัยนรู้ั ก็ักัลับัมาอยู่ในกัรัุงเทพฯ ทุกัอย่างมันเร่ังร่ับั
ทุกัอย่างมันสะดวกัสบัายเรัาสามารัถูเดินเข้าห้างซ่ึ่�อ
ของกันิได้เลย กิันเสรัจ็ก็ัทิ�งถุูงอะไรัแบับัน่� ก็ัมานอนคดิ 
กัับัตั้วเองว่าปััจจุบัันท่� เคยอยู่ เรัาแทบัจะไม่รู้ัจักั 
Informal วัต้ถุูดิบัท่�เรัาใช้ี ทุกัอย่างหน้าต้ามันมาจากั
ท่�ไหน หร่ัอว่าเรัาชิีนสิ�งท่�มันม่อยู่แล้ว

“กัารัล็อกัดาวน์ท่�ผ่านมาจ่งได้อยู่กัับัพ่อแม่ ต้อนแรักั 
แพรัม่ความคิดว่าไม่อยากัอยู่กัรุังเทพฯ รู้ัส่กัว่ามัน 
ดูดพลัง ค่อพอได้เสพเร่ั�องรัาวเร่ั�องของสิ�งแวดล้อม
ทำาให้หัวสมองเปิัด บัางท่เรัาม่ความหงุดหงิดจน 
ไม่อยากัอยู่ในกัรัุงเทพฯ พอด่ครัอบัครััวของแพรัย้าย 
ท่�อยู่ข่�นมาบันต่้กั ทั�งท่�ใจจริังไม่อยากัย้าย ค่อเวลา 
แพรัไปัเดินป่ัา ต้้องถูอดรัองเท้าเดิน มันม่ความรู้ัส่กั 
ด่มากั ๆ  เวลาเดินไปัสัมผัสธรัรัมชีาติ้ต้รังนั�น แต่้พอย้าย 
ออกัมาท่�ต่้กัน่� โอ้ว ...แบับั  My God มาอยู่กัับัป่ัา
คอนกัร่ัต้ ก็ัม่ความขัดแย้งกัับัตั้วเอง ท่น่�ก็ัคุยกัับั 
ท่�บ้ัาน แม่ก็ับัอกัว่าแพรัก็ัข่�นไปัทำาสวนบันดาดฟ้าสิ 
ก็ัม่งอนแม่นิดหน่อยว่าทำาไมให้เรัาข่�นมา 

“แต่้เหม่อนเป็ันโอกัาส เพรัาะช่ีวง 4 เด่อนท่� 
ผ่านมา เรัาเปัล่�ยนจากัพ่�นท่�ท่�มันร้ัอนและแห้งแล้ง 
ดูแล้วม่แต่้ความท้อแท้ ให้มันกัลายเป็ันป่ัาท่�เรัาอยากั
ไปัให้มาอยู่ท่�บ้ัานเรัาแทน ซ่ึ่�งมันเป็ัน 4 เด่อนท่�เรัา
ทำางานค่อนข้างหนักั อารัมณ์์ต้อนน่�ค่อถู้าได้เห็น 
ตั้วจริังของแพรั มันเป็ันอะไรัท่�ผิวกัรัะดำากัรัะด่าง 
กัรัะด้าง ท่�ทำางานอยูต่้ลอดเวลา เช้ีาถู่งเย็น และกัลางค่น 
แต่้มันก็ัสอนเรัาอ่กัมุมหน่�งว่าเฮ้่ย! เรัาได้พูดในเร่ั�อง
ของความยั�งย่นในอนาคต้ มันถู่งเวลาท่�ทุกัคนต้้อง
ควรัหันมาใส่ใจ 

“ในเร่ั�องของกัารัปัลูกัพ่ชีบันดาดฟ้า ต้อนแรักั 
ว่าจะปัลูกัแค่ต้้นไม้ธรัรัมดา ให้ม่ความรั่มร่ั�นก็ัเลย
เปัล่�ยนเป็ันปัลูกัพ่ชีอาหารั แล้วก็ัจะเปัล่�ยนพ่�นท่� 

ต้รังน่�ให้มันกัลายเป็ัน Theme Community ท่�เรัา 
จะปัลูกัฝัีงให้ลูกับ้ัานของเรัาได้เร่ัยนรู้ัอยู่ใกัล้ตั้วอยู่
กัับัสิ�งแวดล้อม เช่ีนถู้าม่เด็กั ๆ มาก็ัสอนให้เขาหัด 
คัดแยกัขยะ บัางอย่างสามารัถูนำามาทำาเป็ันปุั�ยได้ 
ขยะทุกัอย่างมันม่ค่าหมด มันไม่ใช่ีว่าเรัาใช้ีแล้วเรัา 
ทิ�งมันอย่างเด่ยว 

“ท่น่�ในส่วนของตั้วดาดฟ้า มันก็ัม่มากักัว่าผักั 
ก็ัเริั�มม่ดอกัไม้หอมโบัรัาณ์ ท่�อยากัปัลูกัเอามาทำานำ�าอบั
นำ�าปัรุัง พอเรัาใส่ใจในเร่ั�องของรัากัเหง้า เรัาก็ัเลยอิน 
ในภููมิปััญญาของคนสมัยก่ัอนด้วย เช่ีนเร่ั�องกัารั
ทำาความสะอาดจากัมะกัรัดู นำ�ายาล้างจานท่�ทำามาจากั
มะนาวเข้ามา หร่ัออะไรัหลาย ๆ ม่ดอกัไม้โบัรัาณ์ม่ 
เร่ั�องของพ่ชีให้ส่ ท่�สามารัถูนำามาสกััดเป็ันส่วาดรูัปัได้
หร่ัอครัามเอามาย้อมผ้าได้ส่นำ�าเงิน ดาวเร่ัองย้อมผ้า
ด้วยส่ฟ้า ค่อปัลูกัให้พอใช้ี

“ต้อนน่�เรัาเห็นแล้วว่าสถูานกัารัณ์์โควิด-19 
ท่�มันเกิัดข่�น แล้วถู้าเรัากัลับัมามองในต้ัวของพวกั
เรัาจริัง ๆ อาจเพรัาะคนเรัาเยอะเกิันไปั เรัาใช้ี
ทรััพยากัรัธรัรัมชีาติ้อย่างไม่รู้ัตั้ว แล้วก็ัรัะบับันายทุน
และรัะบับันู่นน่�นั�นความเห็นแก่ัตั้วของความเป็ันคน
มันค่อนข้างเยอะ ความมั�นคงทางอาหารัในอนาคต้
แพรัคิดว่าถู้าเรัาจะยิ�งพ่�งอะไรัท่�มันอยู่ในรัะบับัของ
นายทุนมันก็ัจะยิ�งแย่ลง”

การเปลี�ยนแปลงของคนเดิม

“คนท่�ติ้ดต้ามแพรัม่หลายกัลุ่ม อย่างแฟนคลับั 
ท่�เขาโต้มากัับัทุกัช่ีวงเวลาของแพรัก็ัม่ เช่ีนแพรัไปั
ช่ีวยดับัไฟป่ัา ก็ัจะม่กัลุ่มคนท่�เขาดูทุกัสต้อร่ั� ทุกัไลค์
ทุกัโพสต้์ เขาเห็นกัารัเปัล่�ยนแปัลง เช่ีนหนูติ้ดต้ามพ่�
มาตั้�งแต่้ ปั. 5 ต้อนน่�หนูแต่้งงานแล้วค่ะ น้องคนน่� 
จะเป็ันคนท่�รู้ัเร่ั�องรัาวแทบัทุกัอยา่ง บัางคนติ้ดต้ามแค่

ช่ีวงท่�สอนแต่้งหน้า หร่ัอดูเฉพาะกัารัพาดหัวข่าวเช่ีน 
ฉันอินกัับัผ้าไทย ช่ีวงท่�แพรัปัลูกัผักัสมุนไพรั หร่ัออาจจะ 
ม่คนท่�ติ้ดต้ามช่ีวงแรักัและมาพบัช่ีวงหลังจากัขาว 
มาเป็ันดำา ก็ัม่หลายคน

“4 ปีัท่�ผ่านมา ก็ัใช้ีเวลาค่อนข้างนาน บัางท่เรัา
ไม่ได้ออกัส่�อเยอะ ไม่ได้ทำาวิด่โอมาว่าฉันเข้าป่ัา 
มาทำาแบับัน่� หลายสถูานท่�แพรัให้เก่ัยรัติ้ บัางครัั�ง 
ไปัสถูานท่�ท่�เรัาไม่ได้ไปัถู่ายวิด่โอหร่ัอ Social Media 
เพ่�อเอามาโชีว์ความด่ว่าเรัาไปัทำาอะไรัมาบ้ัาง อย่าง 
4 ปีัท่�มันไม่ค่อยม่อะไรัออกัมาขนาดนั�นก็ัค่อ มันจะ
ต้้องต้กัผล่กัอย่างแท้จริัง ก่ัอนท่�เรัาจะมาพูดถู่งมัน
 แล้วเร่ั�องของความยั�งย่น มันเป็ันอะไรัท่�รัะยะยาว 
นิดหน่�ง ก็ัเลยต้้องใช้ีเวลาท่�เรัาเข้าใจแน่ ๆ  จริัง ๆ  ทำาได้
ก่ัอนท่�เรัาจะมาพูด 

“ส่วนกัารัทำาสวนลอยฟ้าก็ัยงังู ๆ  ปัลา ๆ  อยู ่ลองผิด 
ลองถููกั มันก็ัยังไม่ได้กัล้าออกัมา บัอกัว่าฉันอะไรั 
อยา่งน่�ขนาดนั�นด้วย แล้วอันน่�มันเป็ันสิ�งใหม่ของแพรั 
อย่างแรักัท่�แพรัเล่าให้ฟังในเร่ั�องกัารัค้นหาตั้วเองในเร่ั�อง 
สนุกัสนานกัับั Passion แต่้เร่ั�องน่�มันเป็ันเร่ั�องของ 
คุณ์ค่าในช่ีวิต้ ท่�เรัามอบัให้กัับัตั้วเอง แล้วท่น่�แพรั 
อยากัจะเป็ันคนเล็กั ๆ  ท่�ม่ปัรัะโยชีน์ ให้กัับัคนอ่�นด้วย 

“ต้อนน่�มันไม่ได้ซ่ึ่าเหม่อนเม่�อก่ัอน เป็ันแบับั Chill 
Chill เฟรันล่�มากัข่�นเปัล่�ยนไปัอ่กัแนวหน่�งแต่้สุดท้าย 
เแพรัรู้ัส่กัว่า เด่�ยวน่�เวลายิ�มมันเป็ันกัารัยิ�มมาจากัใจ 
จริัง ๆ เรัา Cut Off Activity ท่�มันอยู่รัอบัข้างเรัา 
ไปัหมด ไม่อยากัทำางานกัับัใครัก็ัไม่ต้้องไปัทำามันไม่ได้ 
เหม่อนเม่�อก่ัอนท่�เรัากัลัวว่าเรัาจะพลาดโอกัาส ถู้าเรัา
ไม่ได้ทำางานกัับัคนน่� เรัาต้้องต่้อยอดโอกัาสของเรัา 
ข้างหน้าน่� ต้อนน่�เรัาสงบันิ�งอยู่กัับัช่ีวิต้ท่�มันไม่ต้้องเยอะ 
และเร่ัยบัง่ายมากัข่�น ม่ความปัล่อยวาง ม่ความโต้ข่�น 
และต้้องขอบัคุณ์หลาย ๆ  เร่ั�อง ท่�ทำาให้เรัาได้ไปัสัมผัสมา 
และมันทำาให้เรัาเปัล่�ยนเป็ันแบับัน่�
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Interview

สานต่อทอสิ่งฝััน

“ปััจจุบัันแพรัยังอยู่ยังหมุนเว่ยนอยู่กัับัเร่ั�องรัาว
ธรัรัมชีาติ้และสิ�งแวดล้อม แพรัไม่อยากัมองไกัล 
เพรัาะว่ายังไม่รู้ัอะไรัมากั อนาคต้เร่ั�องค่ายธรัรัมชีาติ้ 
ก็ัอยากัให้มันทำามันเป็ันหลักัสูต้รั ค่ออยากัให้ทุกัคน
กัลับัมาม่โอกัาส มาสัมผัสต้รังน่� แล้วมันต้อบัคำาถูาม
ท่�อยากัรู้ั พอได้มาสัมผัสมันได้เช่ี�อมโยงตั้วเองกัับั
ธรัรัมชีาติ้จริัง ๆ ย้อนกัลับัมาใส่ใจตั้วเอง ในเร่ั�อง 
ความมั�นคงของอาหารัอย่างท่�สวนลอยฟ้าของแพรัทำา 
มันเหม่อนท่�นิวยอร์ักั หร่ัอฮ่่องกัง ท่�เขาสามารัถู 
เล่�ยงผ่�งและก็ัม่กัารัทำาเกัษต้รับันพ่�นสูงได้ หวังว่าวันหน่�ง 
กัรุังเทพจะกัลายเป็ัน Green City ได้เหม่อนกััน

“ถู้าในอนาคต้ เรัาสามารัถูพ่�งพาตั้วเองได้ อาจ
จะเป็ันเร่ั�องของโมเดล Green Community ท่�เรัา 
รู้ัส่กัว่าสามารัถูทำาได้กัับัพ่�นท่�จำากััดต้รังน่� Place Design 
สามารัถูออกัแบับัให้มันทำาได้ น่�ก็ัค่อสิ�งหน่�งท่�มอง
และได้คุยกัับัเกัษต้รักัรั เขาก็ับัอกัว่าเฮ้่ย! จริัง ๆ  

ในกัรุังเทพฯ สิ�งท่�แพรัทำาอาจจะเป็ันท่�แรักั ๆ ก็ัได้ 
ท่�ม่เมล็ดพันธ์ุพ่ชีพ่�นบ้ัานมารัวมอยู่ แล้วสามารัถู 
ไปัแจกัจ่ายให้กัับัในครัอบัครััวอ่�น ค่อแพรัไม่ได้มอง 
ในภูาพยาว ว่าฉันต้้องเป็ันเกัษต้รักัรัอะไรัอย่างน่� 
แต่้อาจจะเป็ันโมเดลท่�คนอ่�นทำาต้ามได้ในอนาคต้

“ในส่วนของรัากัเหง้าทางวัฒนธรัรัม ถู้าให้พูด 
จริัง ๆ แพรัรู้ัส่กัว่ามันก็ัต้้องข่�นอยู่กัับัคนรุ่ันใหม่ 
แล้วล่ะ ท่�เขาจะหันมาสนใจหร่ัอเปัล่า แต่้ส่วนตั้ว 
แพรัให้ความสนใจกัับัสิ�งท่�มันกัำาลังจะเกิัดข่�น และ 
สิ�งท่�มันเคยเกิัดข่�นแล้ว แต่้ก็ัต้้องดูว่าแต่้ละคนหยบิัจับั
ต้รังไหนมาใช้ีได้บ้ัาง บัางคนหยบิัจับัในเร่ั�องของเส่�อผ้า 
บัางคนหยิบัจับัในเร่ั�องของยารัักัษาโรัค บัางคน 
หยิบัจับัในเร่ั�องของอาหารักัารักิัน บัางคนหยิบัจับั 
ในเร่ั�องของท่�อยู่อาศัย แต่้อย่างน้อยให้มันอยู่ในเร่ั�อง
ของปััจจัย 4 และต่้อยอดไปัให้ได้ อารัมณ์์มันจะเหม่อน
ปัรัะเทศญ่�ปุ่ัน ท่�ม่ความปััจจุบัันและโมเดิร์ัน มันม่ 

รัากัเหง้าท่�เหม่อนโคต้รัจะชัีดเจน มันม่ความภููมิใจ 
ในสิ�งท่�เรัาเป็ันนั�นเอง

“แพรัคิดว่าความเป็ันไทยน่�ค่อมันเท่ไม่แพ้ท่�ไหน
เลยนะคะ อยากัให้ทุกัคนได้ม่โอกัาสลงมาสัมผัส 
เหม่อนลองมาเท่�ยวชุีมชีน เท่�ยวเชิีงอนุรัักัษ์ เชิีงเร่ัยนรู้ั 
มันม่อะไรัหลาย ๆ  อย่างท่�เรัาสามารัถูหยิบัจากัต้รังนั�น 
เอามาผสมผสานกัับัความเป็ันตั้วเอง แล้วมันก็ัสามารัถู
แต้กัไอเด่ยจนิต้นากัารั เร่ั�องของจิต้วิญญาณ์ จะได้เห็น
ในสิ�งท่�บัรัรัพบุัรุัษของเรัาสร้ัาง ม่องค์ความรู้ัในเร่ั�อง
ของภููมิปััญญาเก่ัา ๆ  ของคนสมัยก่ัอน สุดท้ายแล้วมัน
เป็ันอะไรัท่� อยากัให้ทุกั ๆ  คนลองเปิัดใจแล้ว ถู้ามันยงั
เดินทางไม่ได้ ลองถูามตั้วเองว่าเรัาสนใจอะไรั อยากั
รู้ัเร่ั�องอะไรัก็ัต้าม มันเป็ันอะไรัท่�แพรัคิดว่ามันเป็ัน 
The Best จริัง ๆ ค่ะ 



ป็ระเทศไทยเหม่อนเป็็นป็ระเทศที่พิเศษ ค่อสัามารถหลอมรวมเอาแทบทุกอย่างมา
จากทกุสัารทิศ แม�แรกเริ�มไม่ใชื่ค่วามเป็็นไทย แติเ่ม่่อผสัานกับปั็จจยัหลายป็ระการผ่านกาล
เวลา สัังคมก็ก่อกำาเนิดความเป็็นปั็จเจกเอกลักษณ์ของติัวเองขึ�น กลายเป็็นวัฒนธรรม
ป็ระเพณีและสัิ�งลำ�าค่าของไทย ที่ควรค่าแก่การสั่บสัานและรักษาติ่อไป็

MIX MAGAZINE ฉบับนี�จึงขอเสันอเร่่องราวความเป็็นไทย ติั�งแติ่จุดเริ�มติ�นของ
ความเป็็นไทย ที่มีทั�งเร่่องของวัฒนธรรมป็ระเพณีมากมาย รวมถึงวิถีชื่ีวิติป็ระจำาวันด�วย
ความเป็็นไทย ที่ทำาให�ชื่าวติ่างชื่าติินั�นชื่่่นชื่อบจนถึงทุกวันนี�

ภูมิ ใจในความเป็นไทย
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วัฒนธรัรัมของไทยได้ส่บัต่้อกัันมาต้ามยุคสมัย จนก่ัอกัำาเนิด 
รััฐชีาติ้กัลายเป็ันปัรัะเทศ โดยวัฒนธรัรัมไทยก่ัอกัำาเนิดมาอยา่งหลาย
ปััจจัยได้รัับัอิทธิพลมาจากัชีาติ้ต่้าง ๆ ตั้�งแต่้ วัฒนธรัรัมฮิ่นดูของ 
อินเด่ยวัฒนธรัรัมขอม หร่ัอแม้แต่้จ่นเองกั็ต้าม ยิ�งในปััจจุบัันโลกั
ออนไลน์วัฒนธรัรัมจ่งม่กัารัแลกัเปัล่�ยนอย่างไร้ัขอบัเขต้ 

เหตุ้ผลท่�สองค่อเร่ั�องของท่�ตั้�งและสภูาพแวดล้อม ด้วยความท่�
ปัรัะเทศไทยตั้�งอยู่บัริัเวณ์จุดกัลางของอาเซ่ึ่ยน ม่แม่นำ�าหลายสาย 
เป็ันท่�รัาบัลุ่ม ซ่ึ่�งคนมักัอพยพเข้ามาทำากัารัค้า และท่�สำาคัญ 
สายนำ�าทำาให้เกิัดวิถู่กัารัเกัษต้รั รัวมถู่งปัรัะเพณ่์ทางนำ�ามากัมาย 
อย่างลอยกัรัะทงหร่ัอสงกัรัานต์้

ศาสนาพุทธม่ส่วนสำาคัญ แน่นอนว่าศาสนาพุทธนั�นอยูใ่นวิถู่ช่ีวิต้
ของคนไทยมาอย่างช้ีานาน ครัอบัคลุมถู่งเร่ั�องของหลักัธรัรัมคำาสอน
ปัรัะเพณ่์มากัมายอ่กัด้วย นอกัจากัน่�ยังม่ค่านิยมความรัักัชีาติ้ ท่�ถููกั 
ปัลูกัฝัีงหลายอย่างในช่ีวิต้ปัรัะจำาวันได้ถููกัสร้ัางเอาไว้ เพ่�อให้ดำารัง 

ความเป็ันไทย จนบัางท่เรัาอาจไม่ทันสังเกัต้ ตั้�งแต่้เร่ั�องของกัารั
เคารัพธงชีาติ้ ไปัจนถู่งกัารัปัลูกัฝัีงให้รัักัแผ่นดินเกิัดเป็ันต้้น

เม่�อปัรัะเทศไทยรัับัเอาหลายสิ�งหลายอย่างมารัวมกััน เกิัดกัารั 
ผสานกัลายเป็ันเอกัลักัษณ์์เฉพาะชีนชีาติ้ ท่�ยากัจะเล่ยนแบับั 
เม่�อถู่งเวลาหน่�งวัฒนธรัรัมไทยจ่งแสดงออกัให้คนทั�งโลกัได้ 
ช่ี�นชีม ถู่งขนาดท่�ว่านิต้ยสารั CEOWORLD นิต้ยสารัด้านธุรักิัจ 
ท่�ม่ช่ี�อเส่ยงรัะดับันานาชีาติ้ จัดอันดับัปัรัะเทศยอดเย่�ยมในโลกั 
ท่�ม่อิทธิพลด้านมรัดกัทางวัฒนธรัรัมอันดับัท่� 5 จากั 165 ปัรัะเทศ
ทั�วโลกั

ในส่วนตั้วหลายคนคงได้สัมผัสเร่ั�องของวัฒนธรัรัมไทยกัันมามาย
แต่้อาจจะเฉย ๆ เพรัาะเห็นกัันอยู่ทุกัวัน แต่้มุมมองของต่้างชีาติ้ 
หร่ัอคนไทยท่�รู้ัถู่งคุณ์ค่าบัอกัได้คำาเด่ยวว่า น่�ค่อสมบััติ้ชิี�นสำาคัญของ
ชีาติ้ไทยและของโลกั ท่�ม่คุณ์ค่าและเร่ั�องรัาวมากัมายให้เรัาได้เร่ัยนรู้ั
อยู่ต้ลอดเวลา

อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย

วฒันธรรม หมายถึงความเจริญ ความมีศลีธรรมอนัดงีาม ทีเ่กดิจากการสัร�างของมนุษย์
ทั�งที่เป็็นร้ป็ธรรมและนามธรรม ได�รับสั่บทอดติ่อกันมาเป็็นรุ่น ๆ โดยที่สัังคมนั�นยอมรับ 
แสัดงออกถึงความดีงาม เจริญรุ่งเร่องนำามาป็ฏิิบัติิติ่อกันในสัังคม
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Did You Know

ภาษาไทย

นับได�ว่าเป็็นมรดกลำ�าค่าของคนไทยทุกคน 
ภาษาไทยเป็็นภาษาท่ีมีเอกลักษณ์มีลักษณะเฉพาะตัิว 
แติกติ่างจากภาษาอ่่น มีติัวอักษรเป็็นของตินเอง
 ติัวสัะกดติามมาติราเป็็นภาษาดนติรีที่มีจังหวะ
ความคล�องจอง มีการเป็ลี่ยนระดับเสัียงของ 

คำาด�วยวรรณยุกติ์ ฯลฯ โดยวันที่ 29 กรกฎาคม
ของทุกป็ี เป็็นวันภาษาไทยแห่งชื่าติินั�นเอง

ผั้าไห่มไทย

หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรม อุติสัาหกรรมการ
ป็ล้กหม่อนเลี�ยงไหม จนกลายเป็็นผ�าไหมที่มีแสัง 

แวววาวเป็็นมันเล่่อม เรียบ อ่อนนุ่ม 
มีนำ�าหนัก กลายเป็็นเอกลักษณ์เฉพาะตัิว ในภายหลัง 

รัฐบาลมีการสันับสันุนการทำาผ�าไหมสั่งออก 
ติ่างป็ระเทศ รวมแล�วมีม้ลค่าไม่ติำ่ากว่า 

6 พันล�านบาทติ่อป็ี

มวยไทย

เป็็นอีกหนึ่งผลงานของบรรพบุรุษไทย โดย
กระทรวงวัฒนธรรม และกรมสั่งเสัริมวัฒนธรรม

 ได�ป็ระกาศขึ�นทะเบียนมวยไทยให�เป็็น มรดก
ภ้มิป็ัญญาทางวัฒนธรรมของชื่าติิ สัาขากีฬา

ภ้มิป็ัญญาไทย แติ่ความนิยมของมวยไทยติอนนี� 
ไป็ในระดับสัากลมีการจัดแข่งมวยไทยในติ่าง
ป็ระเทศ รวมถึงมีค่ายมวยกระจายอย้่ทั�วโลก

วิจิตรศิลป์

เร่ั�องของวิจิต้รัศิลป์ั ม่หลายแขนง เริั�มจากั
จิต้รักัรัรัมไทย ท่�มาจากัศิลปิันในยคุโบัรัาณ์ งานศลิปัะ
ส่วนใหญ่เป็ันไปัในเชิีงศาสนา อาทิ ภูาพเข่ยนผนัง 
ในวัด นอกัจากัน่�ยังม่กัลุ่มปัรัะติ้มากัรัรัม งานปัั�นใน 
รูัปัแบับัต้่าง ๆ ซ่ึ่�งมักัพบัรูัปัปัั�นเก่ั�ยวศาสนาเช่ีนกััน 
ส่วนเร่ั�องของสถูาปััต้ยกัรัรัม เร่ัยกัว่าเป็ันเอกัลักัษณ์์
โดดเด่น อาทิ บ้ัานเร่ัอนไทย วัด พรัะรัาชีวัง

ในเร่ั�องของวรัรัณ์กัรัรัม ตั้�งแต่้อด่ต้ปัรัะเทศไทยเรัาม่ 
นักัคิด นักัเข่ยนท่�ม่ความสามารัถูมากัมายสรั้างสรัรัค์ 
สิ�งบัันเทิงให้ผู้คนได้เสพอาทิ รัามเก่ัยรัติ้� เร่ั�องเล่านิทาน
พ่�นบ้ัาน รัวมถู่งดนต้ร่ัและนาฏศิลป์ั ท่�เป็ันเร่ั�องของ 
ศิลปัะทางด้านเพลงและกัารัแสดงเวท่ ร้ัอง เล่น เต้้น รัำา 
กัารัแสดงโขน เร่ั�องรัามเก่ัยรัติ้� ลิเกั ลำาตั้ด ฯลฯ

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ปัรัะเพณ่์เป็ันกัารัแสดงออกัทางด้านความเช่ี�อ
ความคิด ของกัลุ่มคนท่�ส่บัทอดต่้อกัันมา จนกัลาย
เป็ันแบับัแผน หร่ัอจาร่ัต้ ซ่ึ่�งแน่นอนว่าม่มากัมาย
ครัอบัคลุมช่ีวิต้ปัรัะจำาวันตั้�งแต่้กัารัเกิัด บัวชี แต่้งงาน 
และเส่ยช่ีวิต้ ม่ปัรัะเพณ่์ของท้องถิู�นในแต่้ละภูาค เช่ีน 
วิ�งควายชีลบุัร่ั ผ่ต้าโขนจังหวัดเลย เป็ันต้้น นอกัจากัน่� 
ยังม่พรัะรัาชีพิธ่และรััฐพิธ่ท่�เก่ั�ยวข้องกัับัสถูาบััน 
พรัะมหากัษัต้ริัย์อ่กัด้วย

มรดกของชาติที่ควรรักษา

ความเป็็นไทยได�ถ้กหลอมรวมออกมาเป็็นเร่่องราวในศาสัติร์หลายแขนง บางอย่างอาจด้โบราณยาก
เข�าถึง แติ่บางอย่างก็ป็รับเข�ากับสัภาพแวดล�อมในป็ัจจุบัน จนสัามารถสัร�างช่ื่่อเสัียงในระดับโลก 
ได�เชื่่นกัน เรามาด้กันว่ามีอะไรบ�าง

ภูมิปัญญาท้องถิ่ิ่นไทย

พจนานกุัรัมของรัาชีบััณ์ฑิ์ต้ยสถูาน ใหค้วามหมาย 
ไว้ว่า “พ่�นความรู้ัความสามารัถู” ภููมิปััญญาหมายถู่ง
ทรััพยากัรับุัคคล ทรััพยากัรัความรู้ัท่�ม่อยู่ในท้องถิู�น 
แต่้ละแห่ง ซ่ึ่�งเป็ันเอกัลักัษณ์์เฉพาะคน หร่ัอเป็ัน
ลักัษณ์ะสากัล ท่�หลายถิู�นม่คล้ายกัันก็ัได้ ภููมิปััญญา 
ชีาวบั้านในแต่้ละถิู�นเกิัดจากักัารัแสวงหาความรู้ั 
เพ่�อเอาชีนะอุปัสรัรัคทางธรัรัมชีาติ้ ทางสังคม ท่�จำาเป็ัน
ในกัารัดำารังช่ีวิต้ ภููมิปััญญาน่�จ่งเป็ันส่วนท่�เก่ั�ยวข้อง 
กัับักัารัผลิต้และชีาวบ้ัาน เช่ีน กัารัปัรัะกัอบัพิธ่กัรัรัม
ของชุีมชีน หร่ัอปัรัะเพณ่์

ภููมิปััญญาท้องถิู�นไทยยังสามารัถูแบ่ังได้ 10 สาขา
ค่อ1.เกัษต้รักัรัรัม 2.อุต้สาหกัรัรัมและหัต้ถูกัรัรัม 
3.กัารัแพทยไ์ทย 4.กัารัจัดกัารัทรััพยากัรัธรัรัมชีาติ้และ
สิ�งแวดล้อม 5.กัองทุนและธุรักิัจชุีมชีน 6.สวัสดิกัารั 
7.ศิลปักัรัรัม 8.สาขาจัดกัารั (ความสามารัถูในกัารั
บัริัหารักัารัจัดกัารัดำาเนินงานด้านต่้าง ๆ ทั�งของ
องค์กัรัชุีมชีน) 9.ภูาษาและวรัรัณ์กัรัรัม 10.ศาสนา
และปัรัะเพณ่์ 

เรัาจะเห็นได้ว่าภููมิปััญญาท้องถิู�นนั�นม่หลากัหลาย
ได้ส่บัต่้อกัันมาอย่างช้ีานาน เป็ันรัากัฐานสำาคัญ 
สร้ัางช่ี�อเส่ยงให้กัับัชุีมชีน และปัรัะเทศไทย แต้่ยัง 
ไม่หมดแค่น่�เรัาได้คัดเล่อกัวัฒนธรัรัม รัวมถู่งความ 
เป็ันไทยซ่ึ่�งเป็ันท่�โลกัรู้ัจักัซ่ึ่�งเป็ันท่�ยอมรัับัในรัะดับั
สากัลในบัทถัูดไปั 



28OCTOBER 2021 WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH 

อุต้สาหกัรัรัมกัารัท่องเท่�ยวของปัรัะเทศไทยจ่งได้รัับั 
ผลกัรัะทบัไปัเต้็ม ๆ  จากัท่�เคยเป็ันเคร่ั�องยนต์้แห่ง
ความหวงัต่้อรัะบับัเศรัษฐกิัจของปัรัะเทศก็ัจบัลง ม่คน 
ในภูาคกัารัท่องเท่�ยวต้กังานจำานวนมากั เร่ัยกัได้ว่า 
กัว่าจะฟ้�นตั้วคงต้้องใช้ีรัะยะเวลาอ่กันาน 

ปัรัะเทศไทยได้รัับักัารัจัดอันดับั ม่นักัท่องเท่�ยว
มาเย่�ยมเย่ยนโดยต้ลอดติ้ดต่้อกัันหลายปีัท่�ผ่านมา
จนเพ่�อนบ้ัานสงสัยว่าทั�งท่�อยู่ภููมิภูาคเด่ยวกััน และ
ปัรัะชีากัรัท่�แทบัจะเหม่อน แต่้ปัรัะเทศไทยกัลับั 
โดดเด่นกัว่าเพ่�อนบ้ัาน โดยม่เหตุ้ผลดังต่้อไปัน่�

1.กัารัท่องเท่�ยวของไทยเต้ร่ัยมพร้ัอมมานานแล้ว
ครัั�งแรักั ๆ  ท่�ม่กัารัโปัรัโมทปัรัะเทศไทยค่อ พ.ศ. 2467 
โดยพรัะเจ้าบัรัมวงศ์เธอกัรัมพรัะกัำาแพงเพชีรัอัครัโยธิน 
ครัั�งท่�ยังทรังดำารังต้ำาแหน่งผู้บััญชีากัารัรัถูไฟได้
ม่กัารัส่งเร่ั�องรัาวเก่ั�ยวกัับัเม่องไทยไปัเผยแพร่ั 
ในสหรััฐอเมริักัา จนพ.ศ. 2479 กัรัะทรัวงเศรัษฐกัารั
เสนอโครังกัารับัำารุังอุต้สาหกัรัรัมทอ่งเท่�ยวในปัรัะเทศ
สยามต่้อคณ์ะรััฐมนต้ร่ั ต่้อมาพ.ศ. 2502 จอมพล 

ท่องเที่ยวไทยได้ใจต่างชาติ

จำานวนนักท่องเที่ยวในป็ี พ.ศ.2562 มีนักเดินทางติ่างชื่าติิเข�าป็ระเทศจำานวนกว่า 39.8 ล�านคน สัร�างรายได�ราว 2 ล�านล�านบาท
แติ่หลังจากเกิดโรคโควิด-19 ในป็ี พ.ศ.2563 มีนักท่องเที่ยวติ่างชื่าติิเดินทางเข�าสั้่ป็ระเทศไทยเพียง 6.7 ล�านคนเท่านั�น

สฤษดิ�  ธนะรััชีต์้ จัดตั้�งองค์กัารัอิสรัะ เร่ัยกัว่า 
“องค์กัารัส่งเสริัมกัารัท่องเท่�ยวแห่งปัรัะเทศไทย” 
ม่ช่ี�อย่อว่า “อ.ส.ท.”

เห็นได้ว่าปัรัะเทศไทยเต้ร่ัยมพร้ัอมรัับันักัท่องเท่�ยว
มาเก่ัอบัจะ 100 ปีัแล้ว ยิ�งช่ีวงท่�จัดแคมเปัญอะเมซิึ่�ง 
ไทยแลนด์ ในปีั พ.ศ.2541 ได้จุดกัรัะแสกัารัท่องเท่�ยว
ของไทยอย่างร้ัอนแรัง จนติ้ดลมบันมาถู่งปััจจุบััน

2.สถูาปััต้ยกัรัรัมท่�สวยงาม ชีาวต่้างชีาติ้ท่�เดินทาง
มาท่องเท่�ยวในปัรัะเทศไทยคงไมไ่ด้อยากัเข้าไปัท่�โบัสถ์ู
คริัสต์้ท่�ตั้วเองพบัมาทั�งช่ีวิต้ พวกัเขาอยากัสัมผัสสิ�งท่� 
แปัลกัต้าอย่างวัด หร่ัอสถูาปััต้ยกัรัรัมไทยมากักัว่า

3.นิสัยของคนไทย สิ�งท่�เล่ยนแบับักัันไม่ได้เลยค่อ 
นิสัยใจคอของผู้คนในปัรัะเทศนั�น ๆ  ปัรัะเทศไทยถู่อว่า 
แทบัทุกัคนจะเป็ันมิต้รักัับัคนต่้างชีาติ้พร้ัอมท่�จะช่ีวย
เหล่อเสมอ จนต่้างชีาติ้บัางท่านบัอกัว่าคนไทยเหม่อน
ถููกัเทรันมาเพ่�อต้้อนรัับัคนต่้างชีาติ้โดยเฉพาะ

4.ธรัรัมชีาติ้ท่�สวยงาม ความสวยงามของธรัรัมชีาติ้นั�น 
ม่อยูด้่วยกัันแทบัทั�งโลกั แต่้ปัรัะเทศไทยได้เปัร่ัยบัต้รัง

ท่�ธรัรัมชีาติ้นั�นหลากัหลายม่ทั�งทะเล ป่ัาเขามากัมาย 
ท่�ยังอุดมสมบูัรัณ์์นั�นเอง

5.ปัรัะเพณ่์และวัฒนธรัรัมไทย ต้รังน่�ค่อจุดเด่น
เพรัาะเรัาม่รัากัเหง้าทางวัฒนธรัรัม และปัรัะเพณ่์ 
ท่�ด่งามมาอย่างยาวนาน ชีาวต่้างชีาติ้บัางท่านเฝ้ีารัอ
ปัรัะเพณ่์สงกัรัานต์้ ซ่ึ่�งถู่อว่าสร้ัางความสนุกัสนาน 
กัับัครัอบัครััวได้อย่างด่

 6.เหมาะสำาหรัับัสายปัาร์ัต่้� ต้้องยอมรัับัความ
จริังว่า จุดขายของปัรัะเทศไทยสำาหรัับัชีาวต่้างชีาติ้
บัางกัลุ่มค่อสายปัาร์ัต่้� อย่างเช่ีนเลด่�บัอยโชีว์ท่�พัทยา 
Walking Street พัทยา พัฒพงษ์ ซึ่อยคาวบัอย หร่ัอ
แม้แต่้เกัาะพงันท่�รัวมเอาเหล่าเสร่ัชีนเข้ามาเท่�ยวด้วย
กัันทั�งนั�น

7.ค่าใช้ีจ่ายถููกั หากัชีาวต้า่งชีาต้ไิปัเท่�ยวญ่�ปุ่ัน หร่ัอ
ฝีรัั�งเศสด้วยจำานวนเงินท่�เท่ากัับัมาเท่�ยวปัรัะเทศไทย
ความคุ้มค่าเงินท่� จ่ายไปัปัรัะเทศไทยด่กัว่ามากั 
ทั�งเร่ั�องของท่�พักั กัารับัริักัารั อาหารั กัารัเดินทางเร่ัยกั
ได้ว่าคุ้มค่าสุด ๆ 



29 OCTOBER 2021WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH 

อาหารัไทยม่จดุกัำาเนิดมาเร่ั�อย ๆ  จากัยุคสมัยอด่ต้ตั้�งแต่้สุโขทัย อยธุยา รััต้นโกัสินทร์ั หลอมรัวมผ่านกัาลเวลา 
ม่ความหลากัหลายตั้�งแต่้ ต้้ม ผัด แกัง ทอด โดยม่เคร่ั�องครััวติ้ดไว้อย่าง พริักัแห้ง กุ้ังแห้ง นำ�าปัลา กัะปิั 
ส้มมะขาม กัรัะเท่ยม หัวหอม โดยแต่้ละภูาคก็ัม่อาหารัปัรัะจำาถิู�น ซ่ึ่�งม่จุดเด่นต้รังท่�ใช้ีวัต้ถุูดิบัจากัพ่�นท่�ของ 
ตั้วเอง ในปััจจุบัันสามารัถูหากิันได้ไม่ว่าจะอยู่ภูาคไหนก็ัต้าม 

จุดเด่นของอาหารัท่�แต้กัต่้างจากัชีาติ้อ่�นค่อ ม่รัสชีาติ้ท่�เป็ันเอกัลักัษณ์์ ค่อรัสเผ็ด เค็ม หวาน เปัร่ั�ยว มัน 
ซ่ึ่�งบัางเมนูของอาหารัม่รัสชีาติ้ทั�งหมดมารัวมกััน นอกัจากัน่�อาหารัส่วนใหญ่ของไทยนั�นด่ต่้อสุขภูาพ 
เพรัาะส่วนใหญ่ม่สมุนไพรัเป็ันส่วนปัรัะกัอบั 

ต้รังจุดน่�เม่�อถู่งยคุท่�คนไทยเดินทางไปัต่้างปัรัะเทศ ลงหลักัปัักัฐานในกัารัใช้ีช่ีวิต้ยงัต่้างแดนก็ันำาอาหารัไทย
ออกัไปัเผยแพรั่ และเริั�มม่กัารัเปัิดร้ัานอาหารัไทยข่�น จนปััจจุบัันจำานวนรั้านอาหารัไทยกัรัะจายไปัอยู่แทบั 
ทุกัมุมโลกักัวา่ 15,000 ร้ัาน โดยเฉพาะปัรัะเทศสหรััฐอเมรักิัา ซ่ึ่�งม่คนไทยอยูร่ัาว 3 แสนคน แต้ม่่ร้ัานอาหารัไทย 
ท่�ข่�นบััญช่ีไว้ถู่ง 5,350 ร้ัาน แสดงให้เห็นว่าม่คนจำานวนมากัท่�ช่ี�นชีอบัอาหารัไทย

แต่้ข้อเส่ยของร้ัานอาหารัไทยท่�เยอะเกิันไปัค่อ เม่�อม่ร้ัานท่�เปิัดจำานวนมากั คุณ์ภูาพของอาหารัและรัสชีาติ้
มักัไม่ม่มาต้รัฐานท่�ด่พอ ส่วนหน่�งมาจากัชีาวเอเชี่ยท่�ไม่ใช่ีคนไทยฉวยโอกัาสเปัิดร้ัานอาหารัไทย ทั�งท่�รัสชีาต้ิ
อาจไม่เหม่อนท่�คนไทยกิัน ทำาให้เส่ยหายต่้อแบัรันด์อาหารัไทยก็ัเป็ันได้

ทูตด้านอาหาร
วัฒนธรรมที่ โด่งดัง

ความร้�สัึกของคนไทยเม่่อได�กินอาหารไทยทุกวัน บางทีอาจไม่ร้�ว่ามีสัิ�งพิเศษซ่อนอย้่
ทั�งเร่่องของรสัชื่าติิความกลมกล่อม รวมถึงป็ระโยชื่น์จากเคร่่องเทศ

แติ่เม่่อชื่าวติ่างชื่าติิได�ลองแล�วก็ติิดใจ จนยอมรับว่านี่ค่อหนึ่งในอาหารที่ดีที่สัุดของโลก

รางวัลอาห่ารไทย

Did You Know

เว็บไซติ์ edition.cnn.com หร่อ Cnn Travel 
ได�จัดอันดับ 50 อาหารที่ดีที่สัุดในโลก ในป็ี 2564 
โดย"แกงมัสัมั�น" ของป็ระเทศไทย ได�รับการจัด

อันดับให�อย้่ในอันดับ 1สั่วน  "ติ�มยำากุ�ง" 
อย้่ในอันดับ 8

อาห่ารไทยที�ต่างชาติช่�นชอบ

• ผัดไทย
• แกงเขียวหวานไก่

• ติ�มยำากุ�ง
• ข�าวผัดสััป็ป็ะรด

• ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมพานติ์



ลิซ่่า
ลลิสา มโนบาล 

เป็็นนักร�องชื่าวไทยที่ถ้กป็ลุกปั็�นโดย
ค่าย  YG Entertainment ป็ระเทศ
เกาหลี ใติ� นับได�ว่าเป็็นคนไทยคนแรก
ที่ มี ผ้�ติิดติามทางไอจีมากที่ สุัดโลก 
62.4ล�าน และเป็็นคนไทยในเวทีโลก 
ที่มีชื่่่อเสัียงมากที่สัุดในขณะนี�

ส่วนอุต้สาหกัรัรัมภูาพยนต้รั์ไทย ซ่ึ่�งเป็ันปัรัะเทศเล็กั ๆ สร้ัางหนังมาเพ่�อให้คนในปัรัะเทศได้ชีม แต่้โลกั 
เปัล่�ยนไปัเม่�ออินเต้อร์ัเข้ามา ทำาให้พรัมแดนเร่ั�องของวัฒนธรัรัมไม่ม่อะไรัมากัั�น ส่�อบัันเทิงของปัรัะเทศไทย 
จ่งถููกัส่งออกัไปัยังปัรัะเทศต่้าง ๆ ต้รังน่�เองทำาให้เป็ันความหวังเล็กั ๆ ของส่�อบัันเทิงบ้ัานเรัา

ในยุคแรักั ๆ  ท่�ดงัสุดข่ดค่อ จา พนม ยรั่ัมย ์(ทัชีชีกัรั ยรั่ัมย)์ จากัหนังกัารัต่้อสู้แฝีงไปัด้วยวัฒนธรัรัมมวยไทย
ช่ีวงเวลานั�นก็ัเกิัดกัรัะแสต่้างชีาติ้หันมาซ้ึ่อมมวยไทยจำานวนมากั ต่้อมาม่หนังไทยสร้ัางช่ี�อเส่ยงอ่กัหลายเร่ั�อง
อาทิ “สิ�งเล็กั ๆ ท่�เร่ัยกัว่ารัักั” “พ่�มากั..พรัะโขนง” “ฉลาดเกัมโกัง”  ฯลฯ ล้วนแล้วแต่้เป็ันกัรัะแสให้ได้ 
พูดถู่ง นอกัจากัน่�ยังม่ละครั ซ่ึ่ร่ัส์ไทยอ่กัหลายเร่ั�อง ท่�ได้รัับัความนิยม โดยเฉพาะปัรัะเทศจ่น  

ปััจจุบัันโลกัเปัล่�ยนไปั ปัรัะเทศไทยม่กัารัเปิัดกัว้างเร่ั�องเสร่ัทางเพศ ในขณ์ะท่�บัางปัรัะเทศทางแถูบัเอเชี่ย 
ยังหลบั ๆ ซ่ึ่อน ๆ จ่งเปั็นโอกัาสให้วงกัารับัันเทิงไทยทำาหนังและซ่ึ่ร่ัส์เก่ั�ยวกัับัเพศท่� 3 ออกัมา เร่ัยกัได้ว่า 
ติ้ดลมบันจนสร้ัางช่ี�อเส่ยงให้กัับัปัรัะเทศไทยเป็ันอย่างมากั อ่กัด้านหน่�งทำาให้นักัแสดงก็ัพลอยม่ช่ี�อเส่ยงไปัด้วย 
หลายคนม่งานอ่เว้นต์้จากัต่้างปัรัะเทศ ม่แฟนคลับัติ้ดต้ามในช่ีองทางออนไลน์จำานวนมากั

ล่าสุดวงกัารับัันเทิงไทยไปัเติ้บัโต้ข้ามทว่ปัขายด่ท่�ปัรัะเทศเม็กัซิึ่โกั ซ่ึ่�งถู่อเป็ันปัรัะเทศสำาคัญของอเมริักัา 
กัลางและอเมริักัาใต้้ โดยหลังจากัเกิัดเหตุ้กัารัณ์์โควิด-19 ผู้คนอยู่บ้ัานเป็ันส่วนใหญ่ จ่งเป็ันโอกัาสด่ท่�บัันเทิง
ไทย ได้เข้าไปัเปิัดต้ลาด ไม่ว่าเป็ัน เพลง ภูาพยนต้ร์ั หร่ัอซ่ึ่ร่ัส์ จนกัรัะทั�งติ้ดลมบัน ถู่งขนาดท่�ว่าม่บัริัษัท 
มาติ้ดต่้อสถูานทูต้ไทยเพ่�อขอให้นำาเข้าส่�อบัันเทิงไทยเพิ�ม

โดยซ่ึ่ร่ัส์ท่�เข้าไปัสร้ัางกัรัะแสในเม็กัซิึ่โกัค่อ Boy’s Love : ‘New Normal’ ม่นักัแสดงดังนำาอย่าง “มิว” 
ศุภูศิษฏ์ จงช่ีว่วฒัน์ “เพรัาะเรัาคู่กััน 2gether The Series” ม่นักัแสดงแม่เหล็กั อยา่ง วชิีรัวิชีญ์ ช่ีวอาร่ั (ไบัร์ัท) 
และ เมธวิน โอภูาสเอ่�ยมขจรั (วิน) เหตุ้ผลหน่�งท่�ทำาให้ชีาวอเมรักิัาใต้้ช่ี�นชีอบัส่�อบัันเทิงไทย เพรัาะปัรัะเทศไทย
เป็ันปัรัะเทศพหุสังคมม่ความหลากัหลายด้านเช่ี�อชีาติ้ ทำาให้หน้าต้านักัแสดงไม่ได้เป็ันบัล็อกัเด่ยวกัันทั�งหมด

วงกัารับัันเทิงไทยอาจไม่ได้ม่เงินทุนมากัมายเหม่อนฮ่อลล่วูดอเมริักัาหร่ัอเกัาหล่ใต้้ แต่้เรัาม่ไอเด่ย 
ความคิดสร้ัางสรัรัค์รัวมถู่ง ไม่ม่กัรัอบัทางวัฒนธรัรัมเหม่อนบัางปัรัะเทศ หากัได้รัับักัารัสนับัสนุนจากัรััฐอย่าง
จริังจังบัวกักัับัโลกัออนไลน์ท่�ทุกัคนทั�วโลกัสามารัถูเปิัดดูหนังได้จากัท่�บ้ัาน เช่ี�อได้ว่าความเป็ันไทย จากัส่�อบัันเทิง
จะกัลายเป็ันช่ีองทางท่�ส่งออกัวัฒนธรัรัมของไทยเหม่อนกัับัท่�เกัาหล่ทำาสำาเร็ัจมาแล้ว

บันเทิงไทย
ส่งออกวัฒนธรรมข้ามทวีป

ใครจะคิดว่าวันหนึ่งอุติสัาหกรรมบันเทิงไทย จะมีคนติิดติามไม่แพ�ป็ระเทศใหญ่ ๆ
โดยเฉพาะวงการบันเทิงฮอลลีว้ดนั�น พวกเขามีเม็ดเงินจำานวนมหาศาล

สัร�างภาพยนติร์เพ่่อให�คนทั�งโลกได�ชื่ม สั่วนเอเชื่ียอุติสัาหกรรมภาพยนติร์เกาหลี
ยังมาแรงมาก ไม่รวมของจีนและญี่ป็ุ�นที่มีกระแสัเร่่อย ๆ สั่วนทางฝั่ั�งอินเดีย

ก็มีบอลลีว้ดที่มีจำานวนคนด้มากมายมหาศาลเชื่่นกัน

5 นักแสดงที�มีช่�อเสียง
ในประเทศจุีน

อันดับ 1
ไมค์

พิรัชื่ติ์ นิธิไพศาลกุล 

อันดับ 2
ใบเฟัิร์น

พิมพ์ชื่นก ล่อวิเศษไพบ้ลย์ 

อันดับ 3
พิชื่

วิชื่ญ์วิสัิฐ หิรัญวงษ์กุล 

อันดับ 4
ออม

สัุชื่าร์ มานะยิ�ง 

อันดับ 5
มาริโอ� เมาเร่อ 

Did You Know
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ใครัจะเช่ี�อว่าวันหน่�งโฆษณ์าของไทยท่�เรัาดูกัันอยู่ทุกัวันน่� ท่�ม่ทั�งมุกัต้ลกัและความดรัาม่า จะกัลายเป็ัน
ขวัญใจชีาวต่้างชีาติ้เป็ันจำานวนมากั ถู่งขนาดท่�ว่าม่กัารัรัวบัรัวมเอาโฆษณ์าของไทย แปัลเปัน็ภูาษาอังกัฤษจัดไว้
เป็ันช่ีองทางเพ่�อให้รัับัชีมทางออนไลน์ หร่ัอแม้แต่้ในบัางมหาวิทยาลัยของต่้างปัรัะเทศ ท่�เปิัดสอนเร่ั�องโฆษณ์า
ก็ัใช้ีโฆษณ์าของไทยเป็ันเคสตั้วอย่างในกัารัสอนอ่กัด้วย

เรัาอาจแพ้ต่้างปัรัะเทศในกัารักัารัสรั้างส่�อบัันเทิงจากัจำานวนเงินลงทุน แต่้สิ�งท่�เรัาชีนะพวกัเขาค่อ 
เร่ั�องของไอเด่ยและความคิดสร้ัางสรัรัค์ ท่�ไม่ต้้องใช้ีงบัปัรัะมาณ์ในกัารัสร้ัางหนังโฆษณ์าอลังกัารั แต่้ใช้ีสมอง 
ในกัารัถู่ายทอดตั้วสินค้าให้ออกัมาโดนใจผู้ชีมให้มากัท่�สุด โฆษณ์าไทยขายด่มากัถู่งขนาดเอเจนซ่ึ่�เม่องนอกั 
ต้้องเข้ามาจ้างโปัรัดักัส์ชัี�นท่มงานคนไทยเพ่�อไปัผลิต้งานให้กัับัต่้างปัรัะเทศ

คนไทยเป็ันคนอารัมณ์์ขันและจริังจัง ในบัทดรัาม่าก็ัทำาเอานำ�าต้าแต้กั ต้รังน่�เองทำาให้นักัทำาหนังโฆษณ์า
นำาไอเด่ยไปัต่้อยอดจนกัวาดรัางวัลเป็ันจำานวนมากั และล่าสุดจากังาน Cannes Lions Live 2021 
(เปัร่ัยบัเสม่อนรัางวัลออสกัาร์ัของภูาพยนต้ร์ั) ซ่ึ่�งเป็ันรัายกัารัท่�ใหญ่ท่�สุดของวงกัารัโฆษณ์าและเอเจนซ่ึ่ 
ไทยสามารัถูคว้าสิงโต้มาได้ทั�งหมด 7 ตั้ว ปัรัะกัอบัไปัด้วย 1 Silver และอ่กั 6 Bronze โดย Silver มาจากั
ผลงาน BOK CHOY ในหมวด Film: Culture & Context, Local Brand ผลงานของ Leo Burnett Thailand

ถู้าบัางคนมองว่าโฆษณ์านั�นรัับัใช้ีนายทุน เจ้าของสินค้าท่�จ้างท่มงานเข้ามาผลิต้โปัรัดักัส์ชัี�น ข้อน่�ก็ั 
ไม่ผิดอะไรั แต่้อ่กัด้านหน่�งงานโฆษณ์าด่ ๆ  แทบัทุกัชิี�นมักัสะท้อนสังคมและความเป็ันคนไทย ตั้�งแต่้กัารัใช้ีช่ีวิต้
กิันอยูห่ลับันอน ทัศนคติ้ วัฒนธรัรัมปัรัะเพณ่์ สิ�งเหล่าน่�ได้ถููกัถู่ายทอดสู่สายต้าชีาวต้า่งชีาติ้ ให้โลกัได้เห็นความ
เป็ันไทยไปัแล้วเช่ีนกััน

เหตุ้ผลท่�โฆษณ์าไทยนั�นได้รัับัความนิยมและติ้ดอันดับัโลกั มาจากัสังคมวัฒนธรัรัมความเป็ันไทยท่� 
หลอมรัวมเอาหลายสิ�งหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกััน ซ่ึ่�งสังคมไทยไม่ได้ปิัดกัั�นทางความคิด จ่งสามารัถูใส่ไอเด่ยมากัมาย 
เข้าไปัได้อย่างอิสรัะ ต่้างจากับัางปัรัะเทศท่�ม่ข้อจำากััดเร่ั�องของศาสนา หร่ัอเร่ั�องของเพศท่� 3 อยู่ค่อนข้างเยอะ

เหตุ้ผลสำาคัญท่�โฆษณ์าไทยไปัได้ไกัล มาจากับัุคลากัรัท่�ม่คุณ์ภูาพ อย่างธนญชัีย ศรัศร่ัวิชัีย, บัรัรัจง 
ปิัสัญธนะกูัล, นวพล ธำารังรััต้นฤทธิ� ฯลฯ พวกัเขาม่ความคิดสร้ัางสรัรัค์ท่�หลายคนคาดไม่ถู่ง 

แม้ว่าเรัาอาจไม่ได้ม่เงินทุนมากัมายเม่�อเท่ยบักัับัต่้างปัรัะเทศ แต่้คนไทยแสดงให้เห็นแล้วว่าใช้ีสิ�งท่�ตั้วเอง 
ม่ก็ัสามารัถูผลักัดันไปัสู่รัะดับัโลกัได้เช่ีนกััน

โฆษณาไทยใคร ๆ ก็ชอบ

มีคนเคยกล่าวไว�ว่าถ�ามีการแข่งขันโอลิมป็ิกเกี่ยวกับโฆษณา
ไทยจะเป็็นหนึ่งในมหาอำานาจที่คว�าเหรียญทองอย่างเป็็นกอบเป็็นกำา

5 โฆษณาเป็นที�มีวลี
เป็นที�จุดจุำาของไทย

โฆษณาไดเกียว
“ติ�นรถเป็็นอะไร”

โฆษณาจาก สัสัสั.
“จน เครียด กินเหล�า”

โฆษณาสัี TOA
“สัีทนได�”

โฆษณาฮอลล์
“ครอบครัวมีป็ัญหาครับ” “สั่งฮอลล์ค้ลไป็”

โฆษณายาบรรเทาริดสัีดวงทวารติราป็ลามังกร
“กรุณานั�งลงก่อน... ทำาไมคุณถึงไม่นั�ง”

“ก็ลมมันเย็นอะ”

Did You Know
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5อันดับสินค้าไทยส่งออก
ต่างประเทศ ปี 63

1.รถยนติ์ อุป็กรณ์และสั่วนป็ระกอบ
ม้ลค่า 21,266.84 ล�านดอลลาร์ 

2.เคร่่องคอมพิวเติอร์ อุป็กรณ์ และสั่วนป็ระกอบ 
ม้ลค่าการสั่งออก 18,668.85 ล�านดอลลาร์ 

3.อัญมณี และเคร่่องป็ระดับ ม้ลค่าการสั่งออก 
18,207.33 ล�านดอลลาร์ 

4.ผลิติภัณฑ์์ยาง ม้ลค่าการสั่งออก
12,113.82 ล�านดอลลาร์

5.พลาสัติิกม้ลค่าการสั่งออก
7,971.54 ล�านดอลลาร์ 

Did You Know

ตั้�งแต่้สมัยโบัรัาณ์สินค้าไทยซ่ึ่�งยงัไม่ได้เป็ันแบัรันด์สำาเร็ัจรูัปั ส่วนใหญ่เป็ันวัต้ถุูดิบัท่�ส่งออกัต่้างปัรัะเทศ อาทิ 
ไม้แปัรัรูัปั เคร่ั�องเทศ เคร่ั�องปัั�นดินเผา หร่ัอแร่ับัางชีนิด ตั้�งแต่้สมัยสุโขทัย อยุธยา รััต้นโกัสินทร์ั จนถู่ง 
มาถู่งในยคุปััจจุบัันสินค้าไทยมากัมาย ก็ัยงัส่งออกัไปัต่้างปัรัะเทศสรัา้งรัายได้มหาศาลกัลบััเข้ามายงัต่้างปัรัะเทศ 

สินค้าไทยม่ชี่�อเส่ยงมากัในย่านอาเซ่ึ่ยน ตั้�งแต่้ลาว เขมรั เว่ยดนาม พม่า ล้วนแล้วช่ี�นชีอบั ด้วยเหตุ้ผล 
เร่ั�องคุณ์ภูาพและรัาคาท่�เหมาะสม เม่�อเปัร่ัยบัเท่ยบัสินค้าจากัปัรัะเทศสหรััฐอเมริักัาหร่ัอญ่�ปุ่ัน ท่�ม่คุณ์ภูาพ 
ด่มากัแต่้ม่รัาคาสูงกัับัปัรัะเทศจ่นท่�รัาคาถููกัแต่้สินค้าไม่ม่คุณ์ภูาพ ใช้ีไม่ก่ั�ครัั�งต้้องซ่ึ่�อใหม่ สินค้าไทยจะอยู่ต้รัง
กัลางรัะหว่างคุณ์ภูาพและรัาคาพอด่ ทำาให้ชีาวอาเซ่ึ่ยนส่วนใหญ่นิยมสินค้าไทยนั�นเอง

ส่วนหน่�งท่�สินค้าไทยได้รัับัความนิยมมาจากัอาหารัไทยท่�ติ้ดต้ลาดโลกั ไม่ว่าจะเดินทางไปัท่�ยุโรัปัหร่ัอ
อเมรักิัาต้้องม่รัา้นอาหารัไทยอยูท่่�ใดสักัแหง่ สินค้าโดยเฉพาะวตั้ถุูดิบัในกัารัทำาอาหารั จ่งถููกันำาเข้าข้ามปัรัะเทศ 
มายังร้ัานอาหารัไทย นอกัจากัน่�ยังม่คนไทยท่�อาศัยอยู่ต่้างปัรัะเทศจำานวนมากั ท่�นำาพาสินค้าของปัรัะเทศ 
ตั้วเองเข้ามา กัลายเป็ันชุีมชีนเม่องย่อม ๆ เป็ันแหล่งขายสินค้าไทย 

ปััจจุบัันสินค้าไทยเติ้บัโต้ข่�นทุกัปีัม่กัารัส่งออกัอยา่งต่้อเน่�อง ยงัได้รัับัความนิยม ไม่วา่จะปัรัะเภูทใดก็ัต้าม 

สินค้าไทยดังไกลในต่างประเทศ

ความเป็็นไทย ยังสัามารถแสัดงออกได�ทางสัินค�า
เม่่อมันถ้กสั่งออกไป็ยังติ่างป็ระเทศก็นับได�ว่าสัร�างชื่่่อเสัียงให�กับไทยได�เหม่อนกัน
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สัินค�าไทยที่ไม่ได�เป็็นแบรนด์
แติ่เป็็นสัินค�าป็ระเภทวัติถุดิบที่สัร�างรายได�ให�

กับป็ระเทศด�วยม้ลค่ามหาศาลดังนี�

แบรนด์แฟชั่นของไทย 

นับได�ว่าเป็็นสัินค�าสั่งออกที่สัำาคัญ
 โดยมีแบรนด์ไทยที่จัดได�ว่าอย้่ระดับ
แนวหน�าของโลกอาทิ VATANIKA , 

BOYY, DISAYA, SRETSIS, 
Angelys Balek

เคร่�องด่�มชูกำาลัง 

Red Bull เป็็นสัินค�าที่กำาเนิดมาจาก
กระทิงแดงของไทย โดยมีการร่วมทุน

เป็ิดบริษัท เรดบ้ล จีเอ็มบีเอชื่ (Red Bull 
GmbH) โดยให�นายเฉลียวกับครอบครัวถ่อ

หุ�น 51% และนายดีทริชื่ 49% 
วางจำาหน่ายสัินค�ากว่า 70 ป็ระเทศทั�วโลก
 โดยคาราบาวแดง เป็็นสัินค�าของกลุ่มทุน
จากป็ระเทศไทยที่กำาลังเดินติาม Red Bull 
พยายามขยายฐานออกติ่างป็ระเทศ ซึ่งได�
รับผลรับดีมากโดยเฉพาะป็ระชื่าคมอาเซียน



33 OCTOBER 2021WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH 

แต่้สิ�งเหล่าน่�กัลับัดูต่้�นต้าต่้�นใจชีาวต่้างชีาติ้ บัางชิี�น 
ม่คนรุ่ันใหม่นำาสิ�งท่�สังคมเคยชิีน ปััดฝุ่ีนใส่ไอเด่ย
สร้ัางส่สันให้เกิัดมูลค่าทางกัารัต้ลาด เร่ัยกัว่า 
ทุกัอย่างท่�เกิัดข่�นในปัรัะเทศไทย ตั้�งแต่้ศาสนา
ความเช่ี�อ ทัศนคติ้ สิ�งของ ฯลฯ หร่ัออะไรัก็ัต้าม
แต่้ในสายต้าคนอ่�นท่�มองเข้ามาแล้วรู้ัส่กัชีอบั 
เรัาจ่งขอยกัตั้วอย่างสิ�งท่�ได้รัับักัารัพูดถู่งดังน่�

ศาลพระภูมิ 

ไม่ว่าจะเดินทางไปัท่�ไหนของปัรัะเทศไทย โดย
เฉพาะบ้ัานท่�ม่พ่�นท่�มากัพอ จะม่ศาลพรัะภููมิเจ้า
ท่�แทบัทุกับ้ัาน เพ่�อกัรัาบัไหว้ให้ช่ีวยคุ้มครัองปักั
ปัักัรัักัษา ให้เจ้าของบ้ัานเจริัญรุ่ังเร่ัองในช่ีวิต้ แต่้
ในมุมมองของชีาวต่้างชีาติ้บัางคนคดิว่าเป็ันบ้ัาน
นกั หร่ัอม่กัารัจัดสวนเล็กั ๆ ภูายในบ้ัานกัลาย
เป็ันสิ�งท่�สวยงามสำาหรัับัคนท่�ไม่เข้าใจซึ่ะอย่าง
นั�น 

ถุุงแกง

เวลาท่�เรัาเดินต้ลาดจะเห็นแม่ค้ามัดถุูงแกังเพ่�อ
เต้ร่ัยมเอาไว้ขาย แต่้กัลายเปั็นว่าคัลเจอรั์ต้รัง
ส่วนน่� เป็ันสิ�งท่�คนชีาวต่้างชีาติ้โดยเฉพาะคน
ญ่�ปุ่ัน ท่�งในความสามารัถูในกัารัมัดถู่งแบับัโป่ัง
ต่้ง จนเอามาออกัส่�อออนไลน์กัันเลยท่เด่ยว 
เหตุ้ผลท่�ปัรัะเทศพวกัเขาไม่ม่เพรัาะใช้ีถุูงซิึ่ปัล็อกั
ในกัารับัรัรัจุอาหารันั�นเอง

ป๊อปคัลเจุอร ์(Pop culture) ตัวตนของคนไทย

การดำาเนินชื่ีวิติด�วยความป็กติิของสัังคมไทย สั่บทอดมากติั�งแติ่โบราณผ่านยุคสัมัย
มีการป็รับเป็ลี่ยนไป็ติามเวลารวมถึงอิทธิพลจากติ่างป็ระเทศ ก็เข�ามาผสัมกลมกล่นกลายเป็็นไลฟั์สัไติล์

ที่สั่่อออกมาในแบบไทย ๆ เราอาจนิยามมันว่า ป็๊อป็คัลเจอร์ (POP CULTURE)
ในสัิ�งติัวเองจะเข�าไป็มีสั่วนร่วมซึ่งบางทีคนไทยเองอาจไม่ได�ร้�สัึกว่ามันป็๊อบเลยด�วยซำ�า 

เบียร์ ใส่นำ�าแข็ง

ชีาวต้ะวันต้กัจะไม่ด่�มเบ่ัยรั์ใส่นำ�าแข็งเพรัาะจะ
ทำาให้เส่ยรัสชีาต้ิ แต่้เม่�อมาถู่งปัรัะเทศไทยพวกั
เขาต้้องอ่�งเพรัาะปัรัะเทศไทยเปั็นเม่องรั้อน แม้
จะกิันเบ่ัยร์ัต้อนกัลางค่นก็ัต้้องใส่นำ�าแข็ง ทำาให้
ความเย็นอยู่ในรัะดับัท่�กิันเบ่ัยร์ัแล้วอร่ัอย แม้
จะจ่ดไปับ้ัาง ด่กัว่ากัารัเปิัดเบ่ัยร์ัแล้วกิันต้อนท่�
มันไม่เย็น

สายชำาระ

ปัรัะเทศไทยเวลาท่�เข้าห้องนำ�าท่�ไหน ส่วนมากั
แล้วต้้องม่สายฉ่ดก้ันปัรัะจำาอยู ่เม่�อฝีรัั�งเดินทาง
มาเท่�ยวปัรัะเทศไทยจะงงว่าเอาไว้ใช้ีทำาอะไรั
 เพรัาะพวกัเขาใช้ีกัรัะดาษชีำารัะเป็ันปัรัะจำา แต่้
ด้วยวัฒนธรัรัมของไทยต้รังน่�เป็ันกัารัทำาความ
สะอาดท่�หมดจด จนฝีรัั�งบัางคนนำาไอเด่ยสาย
ชีำารัะน่�ไปัติ้ดตั้�งท่�บ้ัานกัันบ้ัางแล้ว

ช่�อเล่นของคนไทย

คนไทยม่ช่ี�อจริังและช่ี�อเล่น โดยช่ี�อเล่นน่�เองจะ
ตั้�งเป็ันอะไรัก็ัได้ ต่้างจากัชีาวต้่างปัรัะเทศท่�มักั
ม่ช่ี�อเล่นมาจากัช่ี�อจริังของตั้วเอง คนไทยเองไม่
ได้รู้ัส่กัแปัลกัแต่้ปัรัะกัารัใด แต่้ถู้าลองคิดดูด่ ๆ  
ในมุมของชีาวต้่างชีาต้ิก็ัคงแปัลกั หากัได้ยินคน
ท่�ช่ี�อ โต๊้ะ ห่าน เป็ัด ถัู�วงอกั ฯลฯ 

ห่ยุดเคารพธงชาติ

คนไทยจะหยุดเคารัพธงชีาติ้เวลา 8 โมงเช้ีากัับั 6 
โมงเย็นทุกัวัน ไม่ว่าจะทำาอะไรัอยู่ ถู้าไม่ม่ความ
จำาเป็ันจริัง ๆ  คนไทยจะหยดุนิ�ง เม่�อเพลงชีาต้จิบั
ก็ักัลับัมาใช้ีช่ีวิต้ในสภูาพปักัติ้ เร่ั�องน่�ทำาเอาต่้าง
ชีาติ้ท่�เข้ามาเท่�ยวในช่ีวงแรักั ๆ ต้กัใจกัันทุกัคน

มาสคอตแมคโดนัลด์

โรันัลด์ แมคโดนัลด์ เป็ันตั้วต้ลกัซ่ึ่�งถููกัใช้ีเป็ันมาส
คอต้หลักัของแมคโดนัลด์ โดยท่�ม่กัารัออกัแบับั
มันไหว้ต้้อนรัับัลูกัค้า จุดน่�เองทำาให้ต่้างชีาติ้ท่�
เข้ามาใช้ีบัริักัารัปัรัะทับัใจจนต้้องถู่ายรูัปัไปัเก็ับั
ไว้เป็ันท่�รัะล่กั

เห็นได้ว่าหลายสิ�งหลายอย่างท่�คนไทยใช้ีช่ีวิต้
ต้ามวิถู่ กัลับักัลายเป็ันวัฒนธรัรัมแบับัป๊ัอปั ๆ  ท่�
เอามาล้อเล่นสนุกัสนานเป็ันเร่ั�องน่าต่้�นต้าต่้�นใจ 
บัางเร่ั�องชีวนใหส้งใส บัางเร่ั�องก็ังงกัันไปั อยา่งไรั
ก็ัต้ามน่�ค่อความเป็ันอยูแ่บับัไทย ๆ ท่�เรัาใช้ีช่ีวิต้
กัันอยู่ทุกัวัน
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 : Panida Pupanrai

Special
Scoop
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จากัพลังธรัรัมชีาติ้ก่ัอกัำาเนิดเป็ันผลิต้ภัูณ์ฑ์์ลำ�าค่า อ่อนโยนและ 
ปัลอดภูัย ไม่ก่ัอให้เกิัดกัารัรัะคายเค่อง ส่วนผสมหลักัของทุกั
ผลิต้ภัูณ์ฑ์์ล้วนม่สารัสกััดจากัธรัรัมชีาติ้เป็ันหลักัอย่างสมุนไพรัไทย 
ผสานด้วยนวัต้กัรัรัมเพ่�อให้ทุกัสารัสกััดทำางานร่ัวมกัันอย่างลงตั้ว อาทิ 

สารัสกััดจากังาม้อน พลูคาว และต้้นอ่อนถัู�วลันเต้า ส่วนผสม
หลักัของ Merigin Hair Tonic (เมอริัจิ�น แฮ่ร์ั โทนิค) ท่�ผลิต้ภัูณ์ฑ์์
ช่ีวยในเร่ั�องลดอากัารัหลุดร่ัวงของเส้นผม พร้ัอมต้้านกัารัเกิัดอนุมูล
อิสรัะในกัารัเร่ังอายุเซึ่ลล์เส้นผมให้เส่�อมสภูาพ ลดปััญหากัารัแพ้ 
และอักัเสบัของหนังศ่รัษะ

สารัสกััดจากัสมุนไพรัไพล ฟ้าทะลายโจรั และว่านหางจรัะเข้ 
ส่วนผสมหลักัของ Merigin Velvety Soap (เมอริัจิ�น เวลวิท่ โซึ่ปั) 
และ Merigin Cleansing Soap Hand and Body (เมอรัจิิ�น คล่นซิึ่�ง 
โซึ่ปั แฮ่นด์ แอนด์ บัอด่�) ผลิต้ภัูณ์ฑ์์ทำาความสะอาดผิวอย่างลำ�าล่กั
ช่ีวยปักัป้ัองผิวอนามัยให้ปัรัาศจากัเช่ี�อโรัคด้วยฟองท่�นุ่มละมุน 
ลดปััญหากัารัอักัเสบัของสิว ผด ผ่�น อากัารัคัน พร้ัอมผสานกัารั
ทำางานร่ัวมกัับัวิต้ามินอ่และและสารัไฮ่ยาลูโรันิค เพ่�อผิวเร่ัยบัเน่ยน
ลุ่มล่�นดุจแพรัไหม

สารัสกััดจากัมหาสมุทรัอาร์ัคติ้ค วิชีฮ่าเซึ่ล ข้าวโอ้ต้ ชีาดำา 

BELIEVE IN POWER NATURAL,

M E R I G I N
เชื่่่อมั�นในพลังธรรมชื่าติิ เชื่่่อมั�นในเมอริจิ�น

ธรรมชื่าติิรงัสัรรคสิ์ั�งสัวยงามไว�มากมาย ทั�งยงัมอบสิั�งลำ�าคา่ทีเ่ป็็นป็ระโยชื่นแ์กม่นษุยท์กุยคุทกุสัมยั ด�วยวสัิัยทศันข์อง 
แบรนด์เมอริจิ�นทีเ่ล็งเห็นศักยภาพในพลังธรรมชื่าติอัินยิ�งใหญน่ี� จงึนำาไป็ส่้ัการคิดค�นนวัติกรรมแหง่ความงาม คดัสัรร 
วตัิถุดบิจากแหลง่กำาเนดิเพ่อ่ให�ได�มาซึง่สัารสักดัอนัเข�มข�น ทำาการค�นคว�าวจิยัอยา่งติอ่เน่อ่งเพ่อ่ผลลพัธท่ี์เปี็�ยมไป็ด�วย
ป็ระสิัทธิภาพ จากจุดเริ�มติ�นดังกล่าวพร�อมด�วยการติอบรับท่ีดี แบรนด์เมอริจิ�นจึงติั�งใจอย่างแน่วแน่ที่จะไม่หยุดนิ�ง 
เพ่อ่พฒันาทกุผลติิภณัฑ์์ ภายใติ�แนวคดิสัารสักดัท่ีผสัานพลงัธรรมชื่าติ ิฟั้�นฟัพ้ร�อมการบำารงุ บางเบาทกุการสััมผสัั
และมีกลิ�นหอมจากสัมุนไพร 

ว่านหางจรัะเข้ ต้้นทาร่ัาและสาหร่ัายทะเล ซ่ึ่�งเป็ัน 1 ใน 9 สารัสกััด
เข้มข้นจากัแหล่งกัำาเนิด ส่วนผสมหลักัของ Merigin Essence Fresh 
Serum (เมอรัิจิ�น เอสเซ็ึ่นส์ เฟรัชี เซึ่รัั�ม) เซึ่รัั�มจากัพลังธรัรัมชีาต้ิ 
ท่�เปีั�ยมด้วยปัรัะสิทธิภูาพกัารัดูแลพร้ัอมปักัป้ัองผิวจากักัารัเกิัด 
ริั�วรัอยแห่งวัย ฟ้�นฟูแลปัรัับัสมดุลเพ่�อผิวท่�แข็งแรัง พร้ัอมเปิัดสวิต้ช์ี
ความอ่อนเยาว์ให้กัลับัมาอ่กัครัั�ง

และลา่สุดกัับั Merigin Finger Root Extract Plus Threeplala 
(เมอรัิจิ�น ฟิงเกัอรั์ รูัท เอ็กัซ์ึ่แทรักัซึ่์ พลัส ต้ร่ัผลา) หร่ัอสารัสกััด
กัรัะชีายขาว พลัส ต้ร่ัผลา ผลิต้ภัูณ์ฑ์์เสริัมอาหารัต้รัาเมอริัจิ�น
นวัต้กัรัรัมใหม่ท่�ผสานสารักัารัทำางานรัะหว่าง ต้ร่ัผลา กัรัะชีายขาว 
พลูคาว ขิง มรัดกัทางภููมิปััญหาท่�เปีั�ยมด้วยสรัรัพคุณ์ทางยา 
ช่ีวยสร้ัางภููมิคุ้มกัันท่�แข็งแรัง ปัรัับัดุลบัำารุังธาตุ้ทั�ง 4 ควบัคุม 
และกัำาจัดสารัพิษในร่ัางกัาย เป็ันต้้น

ธรัรัมชีาติ้ค่อสิ�งลำ�าค่า ค่อมิต้รัแท้ต้่อมนุษย์ แบัรันด์เมอริัจิ�น 
เช่ี�อมั�นว่าทุกัสิ�งย่อมเป็ันไปัได้ด้วยพลังแห่งธรัรัมชีาติ้ ดังนั�น 
เรัาจ่งใส่ใจในทุกัขั�นต้อนเพ่�อให้นำามาซ่ึ่�งสิ�งท่�ด่ท่�สุดในทุกัผลิต้ภัูณ์ฑ์์
มอบัเป็ันของขวัญสุดพร่ัเม่�ยมแทนคำาพูดและความรู้ัส่กัเพ่�อ 
คนสำาคัญเช่ีนคุณ์ 

BELIEVE IN 



36OCTOBER 2021 WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH 

De

Solar Powered

 : Ajiravedh Subarnbhesaj

C a m p e r s 
หลายครั�งที่ผมได�นำางาน Campers Design หร่อรถบ�านมาถ่ายทอด
ลงในบทความเพ่่อให�เห็นถึงงานออกแบบที่เป็็น Multi-Function 
การออกแบบที่ใชื่�พ่�นที่น�อยแติ่สัามารถจัดเก็บ หร่อย่ดติ่อขยายเพ่่อ 
ให�เกดิพ่�นที่ใชื่�งานใหม่ๆ  แติร่ถบ�านทีผ่มได�นำามาเสันอกอ่นหน�านี�ยงัไมม่ี
งานไหนเลยที่เป็็นงานออกแบบเชื่ิงอนุรักษ์ (Sustainable Design) 
แติ่ด�วยความที่ตินเองเป็็นคนที่ชื่อบการออกกิจกรรม Outdoor และ 
ช่ื่น่ชื่อบในติวัรถบ�านอยา่งมาก (ถงึแม�ยงัไมม่เีงนิซ่�อ กต็ิดิติามมาติลอด) 
จึงได�มาพบงานออกแบบรถบ�านหนึ่งท่ีใชื่�ช่่ื่อว่า Solar Powered 
Campers โดยกลุ่มผ้�ออกแบบที่ ใชื่�ช่่ื่อว่า TU Eindhoven จาก 
ป็ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่เป็็นงานออกแบบเชื่งิอนรุกัษ ์100 % นา่สันใจ 
เป็็นอย่างมากครับ
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รัถูบัา้น Campers ท่�ผมมานำาเสนอคนัน่� ไม่ใช่ีรัถูลากัจงูครัับั 
แต่้เป็ันรัถูบ้ัานท่�สามารัถูขับัเคล่�อนได้ในตั้ว กัารัออกัแบับัภูายใน 
ทั�งในส่วนของห้องคนขับั และส่วนกัารัใช้ีงานห้องนั�งเล่น ห้องนอน 
หร่ัอส่วนท่�ทำากิัจกัรัรัมนั�น ก็ัสามารัถูออกัแบับัได้ด่เหม่อนทั�วๆไปั 
ส่วนท่�เป็ันไฮ่ไลท์หน่อย ค่อรัะบับัไฮ่ดรัอลิคต้รังหลังคา ท่�สามารัถู 
ขยายกัางปีักัให้หลังคายกัสูง เพิ�มพ่�นท่�ในกัารัใช้ีงานได้ ถู่ง 18 
ต้ารัางเมต้รั แต่้ส่วนท่�เป็ันพรัะเอกัของเจ้ารัถูคันน่�ก็ัต้ามช่ี�อ 
เลยครัับั เพรัาะมันค่อ Solar Powered Campers 

บัริัเวณ์ส่วนหลังคาทั�งหมดนั�นเป็ันส่วนปัรัะกัอบัของแผง 
โซึ่ล่าเซึ่ลล์ ท่�ทำาหน้าท่�จัดเก็ับัพลังงานไฟฟ้าจากัแสงอาทิต้ย์ 
และด้วยแผงโซึ่ล่าเซึ่ลล์ความยาว 8.8 เมต้รั ท่�สามารัถูกัางปีักั
แผงรัับัพลังงานได้อ่กัน่�  สามารัถูผลติ้กัำาลังไฟได้ถู่ง 60 กิัโลวัต้ต์้
ต่้อชัี�วโมงในโหมดจอดรัถู ซ่ึ่�งมันหมายความว่ารัถูบ้ัานคันน่� 
เป็ันรัถูพลังงานสะอาด 100 % ไม่ม่ความจำาเป็ันต้้องยม่พลังงาน 
จากัภูายนอกัอย่างนำ�ามันมาช่ีวยในกัารัขับัเคล่�อนใด ๆ เลย 
รัวมไปัถู่งยังม่พลังงานเหล่อ ๆ ในกัารัใช้ีสำาหรัับัรัะบับัไฟฟ้า 
ไฟส่องสว่าง รัวมถู่งเคร่ั�องปัรัับัอากัาศในรัถูอ่กัด้วย 

หากัเท่ยบัให้เห็นอย่างชัีดเจน ในกัารัชีารั์ต้พลังงานแสง
อาทิต้ย์เต็้ม 1 ครัั�ง รัถูคันน่�สามารัถูวิ�งได้เป็ันรัะยะทาง 750 
กิัโลเมต้รั ในหน่�งวัน และหากัในช่ีวงท่�รัถูวิ�งและม่แสงแดดจ้า 
ต้ลอดทั�งวัน รัถูคันน่�ยังสามารัถูสะสมพลังงานรัะหว่างขับัเคล่�อน 
ให้รัถูสามารัถูวิ�งได้อ่กั 595 กิัโลเมต้รัในต้อนกัลางค่นอ่กัด้วย 
เร่ัยกัได้ว่าสมรัรัถูนะกัารัวิ�งไม่ต่้างจากัรัถูเคร่ั�องยนต์้ด่เซึ่ล 
คอมมอนเรัลท่�เติ้มนำ�ามันเต็้มถัูงเลย ซ่ึ่�งรัถูคันน่�กัำาลังเข้าสู่ 

บัททดสอบัครัั�งสุดท้ายกัับักัารัวิ�งทัวร์ัทั�วยโุรัปัรัะยะทาง 3,000 
กิัโลเมต้รั เป็ันบัททดสอบัสุดท้ายในเร่ั�องของสมรัรัถูนะ เริั�มจากั
เม่องไอน์โฮ่เฟน ปัรัะเทศเนอเธอร์ัแลนด์ ทัวร์ัรัอบัยุโรัปัไปัจบั
ลงท่�ปัลายทางปัรัะเทศสเปัน 

ซ่ึ่�งเช่ี�อได้ว่าหากัผลกัารัทดลองขับั ม่ปัรัะสิทธิภูาพในกัารั
ขับัเคล่�อนเป็ันไปัได้ด้วยด่ และปััญหารัะหว่างทางม่อัต้รัาท่�ต้ำ�า 
แบับัรัถู  Solar Powered Campers คันน่� จะเข้าสู่ไลน์
อุต้สาหกัรัรัมกัารัผลิต้ และเข้าสู่ท้องต้ลาดในรัะยะเวลาสั�น ๆ
แน่นอน ซ่ึ่�งเช่ี�อได้อย่างสนิทใจว่า บัรัรัดา Nomad หร่ัอเหล่านักั 
Camping ผจญภัูยนั�นต้้องถููกัใจกัับัรัถู Campers คันน่�อย่าง
แน่นอน 
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TheLegend

เปน็ข่าวให่ญ่ท่ี�ค่อนข้างสะเทอ่นโลกเลยทีเดยีว จุากเห่ตุเม่�อวันที� 15 สงิห่าคม 
2564 ที�ผ่ัานมา โดยกลุ่มที� ได้ช่�อว่าเป็นกลุ่ม  “ผู้ัก่อการร้าย” นามว่า “Taliban” 
(ตาลีบัน) ได้ ใช้เวลาเพียง 10 วันเปิดฉากโจุมตีครั�งสุดท้ายบุกยึดกรุงคาบูล 
เม่องห่ลวงของประเทศอัฟกานิสถุานได้สำาเร็จุ อันเป็นการยึดประเทศโดยเบ็ดเสร็จุ
จุากผู้ัก่อการร้าย ยังผัลให้่ผู้ันำาประเทศห่ลบห่นีออกนอกประเทศ ประชาชนห่นี
ตายกนัจุ้าละห่ว่ันโดยเฉพาะประชาชนเพศห่ญิ่งที�จุะไดร้บัผัลกระทบมากที�สดุ
จุากการปกครองโดยกลุ่มของ ตาลีบัน

The Rise of

Ta l i b a n 
โดยแรักัเริั�มเดิมท่นั�นผมเองยอมรัับัว่าม่ความรู้ัน้อย ไม่ใคร่ั 

ได้สนใจในเร่ั�องของปัรัะเทศอัฟกัานิสถูานมากัสักัเท่าใดนักั
เพรัาะเห็นว่าเหตุ้ความขัดแยง้ดังกัล่าวเป็ันเร่ั�องไกัลตั้วเร่ั�องท่� 
สนใจในปัรัะเทศอัฟกัานิสถูานท่�เคยติ้ดต้ามก็ัม่เร่ั�องรัาวของ 
Mes Aynak พุทธสถูานศิลปัะคันธารัรัาฐโบัรัาณ์ สถูานท่�
มรัดกัทางปัรัะวัติ้ศาสต้ร์ัทางพรัะพุทธศาสนาท่�ม่อายุกัว่า 
2,500 ปีั ท่�ม่ข่าวเร่ั�องกัารัจะถููกัทำาลาย เม่�อ 4-5 ปีัก่ัอนให้เป็ัน 
เหม่องทองแดง และล่าสุดเร่ั�องของ Youtuber หญิงท่านหน่�ง 
ซ่ึ่�งเดินทางไปัปัรัะเทศอัฟกัานิสถูานเพ่ยงคนเด่ยวในช่ีวงเวลา
ก่ัอนหน้าต้าล่บัันบุักัย่ดเม่องเพ่ยงไม่นาน ทำาให้เกิัดกัรัะแส
ดรัาม่าข่�นในสังคมโลกัโซึ่เช่ี�ยล ถู่งความเส่�ยงอันต้รัายจากักัารั
เดินทางดังกัล่าว

ด้วยเหตุ้กัารัณ์์ทั�งหมด ในช่ีวงเวลาต่้อเน่�องท่�เกิัดไม่นาน
มาน่�ทำาให้อัฟกัานิสถูานและกัลุ่มต้าล่บััน ได้กัลับัมาอยู่ใน 
หน้าส่�อและสังคมโลกัอ่กัครัั�ง ในคอลัมน์ Legend ฉบัับัน่�จ่ง
ขอทำากัารัเข่ยนเร่ั�องรัาวบัอกัเล่าความสัมพันธ์เป็ันมาของ 
กัลุ่มต่้ล่บัันและปัรัะเทศอัฟกัานิสถูานอย่างเข้าใจง่ายให้ท่าน 
ผู้อ่านรัับัชีมครัับั อาจจะต้กัหล่นในรัายละเอ่ยดช่ี�อคนไปับ้ัาง  
แต่้ไม่เส่ยเร่ั�องรัาวองค์รัวมทั�งหมดอย่างแน่นอน 
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ตาลีบันคือใคร..?? 
"ต้าล่บััน" แปัลว่า "นักัเร่ัยน" ในภูาษาพัชีโต้ (Pashto) 

หร่ัอปัาทานเริั�มปัรัากัฏตั้วในช่ีวงต้้นทศวรัรัษ 1990 
ทางต้อนเหน่อของปัาก่ัสถูานหลังจากักัองทัพโซึ่เว่ยต้
ถูอนตั้วออกัไปัจากัอัฟกัานิสถูานซ่ึ่�งเหตุ้ก่ัอนหน้าน่� 
ปัรัะเทศอัฟกัานิสถูานได้ถููกัสหภูาพโซึ่เว่ยต้ (ในขณ์ะนั�น) 
ใช้ีกัำาลังทหารับุักัย่ดครัองเป็ันฐานท่�มั�นหน่�งในช่ีวง
สงครัามเย็น (ปัรัะมาณ์ปีั 1970-1980) อย่างไรัก็ัต้าม
ในช่ีวงปีั 1979 ปัรัะชีาชีนของอัฟกัานิสถูานส่วนหน่�ง
ไม่ต้้องกัารัอยู่ภูายใต้้สหภูาพโซึ่เว่ยต้ จ่งได้จัดตั้�งกัอง
กัำาลังทหารัข่�นมาโดยตั้�งช่ี�อว่ากัลุ่ม “มูจาฮ่่ดิน” (Muja-
hideen) ทำากัารัรับัแบับัจรัยทุธ หร่ัอกัองโจรัคอยโจมต่้
กัองกัำาลังทหารัของสหภูาพโซึ่เว่ยต้ในอัฟกัานิสถูาน 
มาโดยต้ลอด ปัรัะกัอบักัับัได้ความช่ีวยเหล่อสนับัสนุน
ทางกัองทุนและสรัรัพอาวุธจากัปัรัะเทศอเมริักัาซ่ึ่�งถู่อ 
เป็ันขั�วต้รังข้ามของสหภูาพโซึ่เว่ยต้ในสงครัามเย็น 
ทำาให้ในท่�สุดปีั 1989 กัองกัำาลังมูจาฮ่่ดิน ก็ัสามารัถูขับัไล่ 
กัองกัำาลังทหารัของสหภูาพโซึ่เว่ยต้ออกัจากัปัรัะเทศ
อัฟกัานิสถูานโดยเสร็ัจสิ�น 

มาถู่งต้รังน่�ต้้องขอขยายก่ัอนว่า กัลุ่มมูจาฮ่่ดินนั�น 
ปัรัะกัอบัไปัด้วยกัลุ่มหลายกัลุ่มท่�ม่ความเช่ี�อและแนวคิด 
ท่�แต้กัต่้างกัันออกัไปั บ้ัางก็ัม่ความเช่ี�อในหลักัศาสนา
อิสลามอย่างล่กัซ่ึ่�ง และอ่กักัลุ่มหน่�งซ่ึ่�งม่ความคิดเชิีง
สมัยใหม่ ซ่ึ่�งเม่�อศัต้รูัร่ัวมตั้วเบ้ัง ๆ  อยา่งสหภูาพโซึ่เว่ยต้
ได้จากัไปั กัลุ่มก็ัแต้กัออกัไปัต้ามแนวทางความเช่ี�อของ
ต้นเอง จนในท่�สุดในปีั 1994 กัลุ่ม “ต้าล่บััน” ก็ัได้ถู่อ
กัำาเนิดข่�น โดยโมฮั่มเห็ด อุมัรั (Mohammed Omar) 
เป็ันผู้นำาทางกัารัทหารัและทางจิต้วิญญาณ์ ซ่ึ่�งในอด่ต้
อุมัรั ค่อหน่�งในนักัรับัของกัลุ่ม มูจาฮ่่ดิน นั�นเอง มาถู่ง 
ต้รังน่�ได้เคยม่คำากัล่าวท่�เรัามักัจะได้ยินกัันอยู่บั่อย ๆ 
ว่า ต้าล่บััน นั�นจริัง ๆ แล้วสหรััฐเป็ันผู้ก่ัอตั้�งและให้ 
กัารัสนับัสนุน ความจริังถููกัเพ่ยงเส่�ยวหน่�งเท่านั�น 
เองครัับั สหรััฐอเมริักัา ไม่ได้เป็ันผู้ร่ัวมก่ัอตั้�ง ไม่ได้เป็ัน
ผู้สนับัสนุนกัลุ่มต้าล่บััน แต่้สนับัสนุนกัลุ่ม มูจาฮ่่ดิน 
ต้้นกัำาเนิดของ ต้าล่บััน ในกัารัขับัไล่สหภูาพเว่ยต้ช่ีวง
สงครัามเย็นเท่านั�น ภูายหลังจากัสหภูาพโซึ่เว่ยต้ 
ถูอนทหารัออกัสหรััฐก็ัไม่ได้ให้กัารัสนับัสนุนทางกัลุ่ม
ต้าล่บัันแต่้อย่างใด 

อะไรคือจุดมุ่งหมายของตาลีบัน..??
จุดมุ่งหมายของกัลุ่มต้าล่บัันตั้�งแต่้ดั�งเดิมนั�น ค่อ

ต้้องกัารันำามาซ่ึ่�งสันติ้ภูาพและความมั�นคงกัลับัค่นมา
ในพ่�นท่�ท่�ม่คนเช่ี�อสายปัาทาน ซ่ึ่�งครัอบัคลมุพ่�นท่�ทั�งใน
ปัรัะเทศปัาก่ัสถูานและอัฟกัานิสถูาน โดยม่เป้ัาหมาย 
ค่อใช้ีกัฎหมายอิสลาม หร่ัอกัฎหมายชีาร่ัอะห์ เม่�อพวกั 
เขาข่�นสู่อำานาจ โดยในช่ีวงเวลาหลังจากัขับัไล่กัองกัำาลัง 
ทหารัของสหภูาพโซึ่เว่ยต้ ปัรัะเทศอัฟกัานิสถูานนั�น
เข้าสู่เร่ั�องรัาวต้วามขัดแย้งโดยสมบูัรัณ์์ กัลุ่มมูจาฮ่่ดิน 

ได้แต้กัออกัเป็ันหลายฝ่ีายต้ามความเช่ี�อ ทะเลาะและ 
ม่เร่ั�องอันเป็ันกัารัภูายในท่�บัานปัลายกัรัะทบัต้่อ
ปัรัะชีาชีนทั�วไปัมาโดยต้ลอด จนกัรัะทั�งวันหน่�งในปีั 
กัลุ่มต้าล่บัันได้ปัรัากัฏตั้วข่�น และได้เริั�มทำากัารับุักัย่ด
ในพ่�นท่�ต่้าง ๆ ของปัรัะเทศ

ในช่ีวงแรักักัลุ่มต้าล่บัันได้รัับัความนิยมเพรัาะว่า 
ช่ีวยกัำาจัดกัารัทุจริัต้ ควบัคุมสิ�งผิดกัฎหมาย รัวมถู่ง 
ทำาให้ถูนนและพ่�นท่�ต้่าง ๆ ปัลอดภัูยสำาหรัับักัารัค้า 
ขายทำาธุรักิัจ แต่้ภูายหลัง กัลุ่มต้าล่บัันเริั�มบัังคับัใช้ี 
กัฎหมายชีาร่ัอะห์โดยได้ต่้ความกัารัลงโทษด้วย
กัฎหมายอิสลามน่�อย่างเคร่ังครััด ไม่ว่าจะเป็ันกัารั
ปัรัะหารัผู้ม่ความผิดฐานฆ่าผู้อ่�นและผู้ท่�นอกัใจคู่ครัอง
และตั้ดแขนขาผู้ม่ความผิดฐานลักัขโมย นอกัจากัน่� 
ยังม่กัารับัังคับัให้ผู้ชีายไว้หนวด และผู้หญิงต้้องใส่ 
ชุีดแบับัปักัปิัดทั�งตั้วแบับัอิสลาม หร่ัอ บูัร์ักัา (Burka) 
เห็นเพ่ยงแค่ดวงต้า รัวมไปัถู่งกัารัห้ามไม่ให้ม่กัารัดูท่ว่
ฟังเพลง หร่ัอดูหนัง และต่้อต้้านกัารัให้เด็กัผู้หญิงท่�อายุ 
10 ขวบั และมากักัว่านั�นไปัโรังเร่ัยน ซ่ึ่�งแน่นอนครัับั
ด้วยข้อห้ามท่�ม่มากัและหลายหลายอันไปัละเมิดสิทธิ 
ของคนส่วนใหญ่หลายๆคน ได้ทำาให้เกิัดเส่ยงวิพากัษ์ 
วิจารัณ์์และกัารัปัรัะณ์ามในเวท่โลกัเร่ั�องสิทธิมนุษย์ชีน 
มาแล้ว 

อะไรคือเหตุเชื่อมโยงระหว่าง
ตาลีบัน และ สหรัฐอเมริกา 

เร่ั�องรัาวน่�เกิัดข่�นจากัเหตุ้วินาศกัรัรัม 9/11 ในปัี 
2001 ท่�มหานครันิวยอร์ัค เคร่ั�องบิันพุ่งเข้าชีนต่้กั 
World Trade Center และผู้ท่�ออกัมาเคลมผลงานใน 
เวลานั�นค่อ โอซึ่าม่า บิัน ลาเดน ผู้นำากัลุ่มอัลกัออิดะห์ 
(Al-Qaeda) ซ่ึ่�งเปั็นเหตุ้ให้รััฐบัาลสหรััฐซ่ึ่�งนำาโดย 
George W. Bush ได้สั�งกัารัล่าตั้ว โอซึ่าม่า บิันลาเดน
อย่างหนักัหน่วง ซ่ึ่�งหลังจากักัารัก่ัอเหตุ้วินาศกัรัรัม 
โอซึ่ามา บิัน ลาเดน ก็ัได้หน่มาหลบัซึ่่อนตั้วอยู่ใน
ปัรัะเทศอัฟกัานิสถูาน ยังผลให้สหรััฐซ่ึ่�งส่บัทรัาบัข่าว
กัารัหลบัหน่ ได้ทำากัารัสั�งให้ต้าล่บัันส่งมอบัตั้ว โอซึ่ามา 
บิัน ลาเดน แก่ัทางสหรััฐในทันท่ ซ่ึ่�งก็ัแน่นอนครัับั 
ว่าต้าล่บัันได้ปัฎิเสธในกัารัให้ความร่ัวมม่อกัารัส่งมอบัตั้ว 
และสหรััฐเองก็ัได้ปัรัะกัาศอย่างชัีดเจนครัับัว่า “ต้าล่บััน 
ต้้องชีดใช้ีให้กัับัเร่ั�องน่�” 

โดยในวันท่� 7 ตุ้ลาคม 2001 สหรััฐได้ร่ัวมกัับั 
สหรัาชีอาณ์าจักัรั บุักัโจมต่้ต้าล่บัันอย่างหนักัหน่วงม่
กัารัใช้ีเคร่ั�องบิันทิ�งรัะเบิัด ทำาลายท่�มั�นของต้าล่บััน 
ทั�วปัรัะเทศและในเวลาเพ่ยงแค่ 1 เด่อนเท่านั�น
กัองทัพรััฐบัาลต้าล่บัันก็ัแต้กัพ่าย ส่วน บิัน ลาเดน 
ก็ัหน่ออกัจากัอัฟกัานิสถูานไปักับัดานท่�ปัาก่ัสถูาน 
ในเวลาต่้อมา และภูายหลังกัารัปูัพรัมถูล่มและกัารั
แต้กัพ่ายของกัองทัพต้าล่บัันสหรััฐได้เข้ามาช่ีวย
ปัรัะคองปัรัะเทศอัฟกัานิสถูาน ทั�งในเร่ั�องบูัรัณ์ะเม่อง

และความมั�นคงทางเศรัษฐกิัจ โดยช่ีวยในกัารัจัดตั้�ง
คณ์ะบัริัหารัปัรัะเทศใหม่ท่�เป็ันปัรัะชีาธิปัไต้ย ซ่ึ่�งม่หลักั
เป็ันกัารัร่ัางรััฐธรัรัมนูญฉบัับัปีั 2004 ท่�นำามาซ่ึ่�งกัารั
เล่อกัตั้�งปัรัะธานาธิบัด่ของปัรัะเทศอัฟกัานิสถูาน ซ่ึ่�ง
แนวโน้มในกัารัดำาเนินธุรักิัจและกัารับัริัหารัปัรัะเทศ
ภูายใต้้กัารัพยุงของสหรััฐก็ัด่ข่�นเร่ั�อยๆ โดยเฉพาะ
ในเร่ั�องของสิทธิเสร่ัภูาพของปัรัะชีาชีนในปัรัะเทศ
อัฟกัานิสถูาน แต่้ในขณ์ะเด่ยวกััน กัลุ่มต้าล่บัันท่�พ่าย
แพ้จากักัารัโจมต่้ ก็ัไม่ได้หายไปัจากัอัฟกัานิสถูานเลย
สักัท่เด่ยว ก็ัได้ม่กัารัรัวมกัลุ่มฟ้�นฟูกัำาลัง และได้ทำากัารั
ลอบัโจมต่้ฐานทัพสหรััฐและรััฐบัาลของอัฟกัานิสถูาน
อยู่เร่ั�อย ๆ โดยใช้ีวิธ่แบับักัองโจรัมาต้ลอด 

การกลับสู่ของตาลีบัน
เกิดข้�นได้อย่างไร 

นับัตั้�งแต่้เกิัดเหตุ้กัารัณ์์ 9/11 จนถู่งปััจจุบััน ทั�ง
กัารัไลล่่าบิัน ลาเดน ต่้อสู้กัับัต้าล่บััน ปักัปัอ้งปัรัะชีาชีน
ชีาวอัฟกัานิสถูาน รัวมถู่งใช้ีเงินในกัารับูัรัณ์ะสิ�งปัลูกั
สร้ัางท่�ถููกัทำาลายจากักัารัสู้รับั ซ่ึ่�งเงินเหล่านั�นเป็ันม่
มูลค่าเก่ัอบั 1 ล้านล้านดอลลาร์ั และทั�งหมดเป็ันเงิน
ภูาษ่จากัปัรัะชีาชีนชีาวสหรััฐ ซ่ึ่�งทั�งหมดมองว่ามัน
ไม่ม่ความจำาเป็ันอะไรัท่�จะต้้องไปัสนบััสนุนหร่ัอคำ�าจุน
ปัรัะเทศอัฟกัานิสถูาน โดยเฉพาะอย่างยิ�งภูารักิัจ 
ล่าตั้ว บิัน ลาเดน ก็ัสำาเร็ัจลุล่วงแล้ว ไม่ม่ความจำาเป็ัน
จะต้้องไปัเส่ยอะไรัอ่กั ในอ่กัทางหน่�งรััฐบัาลสหรััฐ 
ไม่เคยได้อะไรัต้อบัแทนกัลับัมาเลย 

ปัรัะธานาธิบัด่ โจ ไบัเดน ซ่ึ่�งม่นโยบัายอยู่แล้วใน
เร่ั�องของกัารัถูอนทหารัเพ่�อจบัสงครัาม ได้สั�งทยอย
ถูอนทหารัออกัจากัปัรัะเทศอัฟกัานิสถูาน โดยเริั�ม
ตั้�งแต่้เด่อนกัรักัฎาคม โดยหวังให้ถูอนทหารัหมดสิ�น
ในช่ีวงต้้นเด่อนกัันยายน ซ่ึ่�งต้าล่บัันเองฉวยโอกัาสน่� 
ขนกัองทัพ บุักัย่ดเม่องต่้าง ๆ  อย่างรัวดเร็ัว  นับัตั้�งแต่้ 
วันแรักั ๆ  ท่�สหรััฐทยอยถูอนทหารัด้วยซึ่ำ�า และเหตุ้กัารัณ์์ 
ก็ัเป็ันอยา่งท่�เรัาทรัาบัครัับั ต้าล่บัันบุักัยด่สำาเร็ัจใช้ีเวลา
เพ่ยงไม่ก่ั�สิบัวันเท่านั�น สิ�งท่�น่าผิดหวังท่�สุดก็ัค่อรััฐบัาล
อัฟกัานสิถูานท่�มาจากักัารัเล่อกัตั้�งของปัรัะชีาชีนกัลบัั
เล่อกัท่�จะหน่ในทันท่ ไม่คิดท่�จะสู้กัับักัลุ่มต้าล่บัันเลย
สักันิด ซ่ึ่�งยิ�งเป็ันกัารัเปัิดทางให้ต้าล่บัันบุักัย่ดทวง
อำานาจได้อย่างง่ายดายและรัวดเร็ัวยิ�งข่�นนั�นเอง 

เรัาถู่อได้ว่าเป็ันผู้สังเกัต้กัารัณ์์และเปั็นพยานใน
เหตุ้กัารัณ์์ของโลกัท่�จะบัันท่กัในหน้าปัรัะวัต้ิศาสต้ร์ั
ต่้อจากัน่� ความหวาดกัลัว และความกัังวลมากัมาย
ของรััฐบัาลต้าล่บััน ท่�กัล่าวกัันว่าจำากััดสิทธิเสร่ัภูาพ
ของปัรัะชีาชีนโดยเฉพาะผู้หญิง จะดำาเนินกัารัไปัเป็ัน
เช่ีนไรั เร่ั�องท่�สะเท่อนใจสะเท่อนความรู้ัส่กัจะเกิัดข่�น
อ่กัมากัน้อยขนาดไหน นับัจากัน่�เรัาเองจะได้รัับัรู้ัรัับั
ทรัาบัและร่ัวมบัันท่กัปัรัะวัติ้ศาสต้ร์ัดังกัล่าวไปัด้วยกััน
ครัับั สำาหรัับั Legend ในฉบัับัน่� สวัสด่ครัับั 



โดดเด่�ยวแต่ไม่เด่ยวดาย
ตอนที่ ๓๑

คำาตอบที่ไม่ต้องถิ่าม
กัารัเร่ัยนในมหาวิทยาลัยธรัรัมศาสต้รั์ของฉันแต้กัต้่างจากักัารัเร่ัยนของนักัศ่กัษา

ทั�วไปั ฉันเร่ัยนในกัารัศ่กัษาท่�เร่ัยกัว่านักัศ่กัษาภูาคคำ�า ซ่ึ่�งคณ์ะสังคมศาสต้ร์ัเปิัดสอน
เพ่�อเต้ร่ัยมท่�จะตั้�งคณ์ะวารัสารัศาสต้ร์ั ในต้อนนั�นจ่งเร่ัยกัว่าแผนกัอิสรัะหนังส่อพิมพ์

กัารัเปิัดสอนภูาคคำ�า ก็ัเพ่�อเปิัดให้กัับัผู้ท่�ทำางานในต้อนกัลางวันได้ม่โอกัาสมาเร่ัยน
ในต้อนเย็น

กัารัทำางานเป็ันนักัข่าวของฉัน จะทำางานในต้อนเช้ีา และจะเสร็ัจในต้อนบ่ัาย
ถู้าไม่อยูเ่วรัในต้อนกัลางค่นฉันจ่งม่เวลาท่�จะมาเร่ัยนได้ โดยจะต้้องร่ับัขบััรัถูใหม้าถู่ง

มหาวิทยาลัยก่ัอนห้าโมงเย็น เพ่�อจะเร่ัยนจนเลิกัในต้อนสองทุ่ม
พอเลิกัเร่ัยนแล้วก็ัจะขับัรัถูกัลับัไปับ้ัานแม่ท่�สนามบิันนำ�า ร่ับัเข้านอนจะต้้องต่้�นตั้�งแต่้

เช้ีาเพ่�อให้ไปัถู่งกัรัมปัรัะชีาสัมพันธ์ก่ัอนเจ็ดโมงเช้ีา ปัร่ักัษานักัข่าวรุ่ันพ่�ว่าวันน่�จะไปัทำา
ข่าวท่�ไหน

แล้วฉันก็ัจะห้อเจ้าม้าแก่ัรัถูฟอร์ัด แองเกัร่ัย ปุัเลง ปุัเลงไปัทำาข่าวแล้วร่ับัเข้าโรังพิมพ์ 
ก่ัอนเท่�ยง เพ่�อจะปิัดข่าวเสร็ัจแล้วก็ัร่ับัไปัเร่ัยนท่�ธรัรัมศาสต้ร์ัช่ีวิต้ปัรัะจำาวัน จ่งม่วกัเว่ยน 
เพ่ยงเท่าน่�

โชีคด่ท่�มหาวิทยาลัยไม่สอนวันเสาร์ัอาทิต้ย์ แต่้หนังส่อพิมพ์ของฉันไม่ม่วันหยุด 
สรุุปว่่าฉัันต้้องทำำางานทัำ�งเจ็็ดวั่น หรืุอถ้้าสัปดาห์หน่�งมีีแปดวั่น ฉัันก็็คงจ็ะต้้อง

ทำำางานในวั่นทีำ�แปดด้ว่ยแน่
ในชี่วงเวลานั�น ฉันเป็ันนักัข่าวหน้าใหม่ แต่้ม่ช่ี�อเส่ยงจากัารัท่�ไปัทำาข่าวสงครัาม

เว่ยดนาม ผู้อ่านหนังส่อพิมพ์รู้ัจักัฉันก็ัเพรัาะผู้ช่ีวยบัรัรัณ์าธิกัารัยอมให้ม่ช่ี�อฉันลงในข่าว
ท่�ต่้พิมพ์หน้าหน่�งของ “นสพ.พิมีพ์ไทำย” ท่�เร่ัยกัว่า “บัายลายด์”

(By Line) เป็ันกัารัให้เก่ัยรัติ้นักัข่าว ช่ีางภูาพท่�ม่ความภูาคภููมิใจว่าเป็ันผู้ท่�ม่ความสามารัถู
เม่�อกัลับัมาจากัทำาข่าวสงครัาม บัรัรัดาสถูาบัันกัารัศ่กัษามหาวทิยาลัยรัวมทั�งสโมสรั 

ท่�ทำางานให้กัับัสังคมเช่ีน สโมสรัโรัต้าร่ั� , สโมสรัไลออนส์  เชิีญฉันไปับัรัรัยายเพรัาะอยากัจะรู้ัสภูาพ 
ของสงครัามเว่ยดนาม ซ่ึ่�งเป็ันสงครัามใกัล้บ้ัานย่อมจะม่อันต้รัายต่้อปัรัะชีาชีนคนไทย

ม่ภูาพฉันไปับัรัรัยายสถูานท่�ต่้าง ๆ ต่้พิมพ์ในข่าวสังคมของหนังส่อพิมพ์รัายวัน 
นิต้ยสารัรัายเด่อนรัายสัปัดาห์ ทำาให้ม่คนรู้ัจักัหน้าต้าช่ี�อนามสกุัลฉันมากัอย่างเช่ีนบ่ัาย
วันหน่�งม่โทรัศัพท์มาท่�โรังพิมพ์ “พิมีพ์ไทำย”

“ดิฉัันชืื่�อนิดา” เธอแนะนำาตั้วเอง ฉันตั้�งใจฟังเธอพูด
“เร่ัยกัดิฉันว่านิดก็ัได้ค่ะ”
“คุณ์นิดม่ธุรัะอะไรักัับัผม”
“พรุ่ังน่�นิดจะต้้องเดินทางไปัเร่ัยนต่้อท่�อังกัฤษ ค่นน่�เพ่�อนจะเล่�ยงส่งให้นิดท่�ร้ัาน

อาหารัศรัแดง นิดอยากัจะเชิีญคุณ์สันติ้ไปังานของเรัา ไปัให้ได้นะคะนิดจะรัอ”
คุณ์นิดาหร่ัอคุณ์นิดพูดแล้วก็ัวางสายโทรัศัพท์ จนทำาให้ฉันงงว่าน่�เป็ันเกัมสนุกัอะไรั

ของผู้หญิงคนน่�จะเล่นกัับัฉัน
“ศรัแดง” เปัน็ร้ัานอาหารัท่�ม่ช่ี�อเส่ยงมากัในยคุนั�น อยูใ่กัลกั้ับัอนสุาวร่ัยป์ัรัะชีาธปิัไต้ย 

ถูนนรัาชีดำาเนินกัลาง เป็ันร้ัานอาหารัท่�จัดได้ว่าหรูัหรัารัาคาแพง ฉันเคยไปัไม่ก่ั�ครัั�ง
งานเล่�ยงของสาว ๆ กัลุ่มใหญ่อยู่รัะเบ่ัยงข้างถูนน ม่ผู้หญิงตั้วเล็กั ๆ หน้าต้าสะอาด

สะอ้านบ่ังบัอกัว่า มาจากัครัอบัครััวท่�ด่เดินมาทักัฉัน
“นิดเองค่ะ” เธอทักัและบัอกักัับัเพ่�อนผู้หญิงท่�มองฉันด้วยส่หน้าแปัลกั ๆ 
“คุณ์สันติ้ นักัข่าวสงครัามท่�นิดเคยเล่าให้พวกัเรัาฟังไง” เพ่ยงบัอกัเช่ีนนั�น ฉันก็ัเลย

ไม่เป็ันคนแปัลกัหน้าให้กัับัพวกัเธอ

ค่นนั�นเรัาจ่งสนุกักัันเต็้มท่� เพ่�อนของ “คุณ์นิด” สนใจและสงสัยว่าฉันไปัทำาข่าว
สงครัามได้อย่างไรั เลยล่มไปัว่าพรุ่ังน่� “คุณนิด” เพ่�อนของเธอจะเดินทางไปัเร่ัยนต่้อท่�
อังกัฤษ ซ่ึ่�งในยุคนั�นกัารัไปัศ่กัษาต้่อต่้างปัรัะเทศเปั็นเร่ั�องท่�ทำาได้ยากั เพรัาะถู้าไม่สอบั 
ชิีงทุนก็ัต้้องใช้ีทุนตั้วเอง ซ่ึ่�งม่ค่าใช้ีจ่ายสูง นักัเร่ัยนนอกัในสมัยนั�นจ่งม่น้อย

งานเล่�ยงส่ง “คุณ์นิด” เลิกัจนด่กั เพ่�อนท่�แยกักัลับัไปัก่ัอนหลายคน แต่้ม่อยู่สองคน
ท่�รัอกัลับัพร้ัอมกัับั “คุณ์นิด”

“คุณ์สันติ้ช่ีวยขับัรัถูไปัส่งพวกัเรัาด้วยนะคะ เรัาไม่ม่รัถู” คุณ์นิดบัอกัเช่ีนนั�น ฉันเองก็ั 
อยากัจะบัริักัารัให้เพ่�อต้อบัแทนมิต้รัไมต้ร่ัท่�เธอม่ให้

ค่นนั�นฉันจ่งขับัรัถูไปัส่งเพ่�อนคนหน่�งถู่งสำาโรัง เก่ัอบัจะถู่งสมุทรัปัรัากัารัและ 
อ่กัคนหน่�งอยูฝั่ี�งธนบุัร่ั ในสวนอนันต์้ต้รังข้ามวัดชิีโนรัส ท่�เป็ันบ้ัานพักัของทหารัเร่ัอ และ
คนสุดท้ายท่�จะไปัส่งค่อบ้ัานของ “คุณนิด” ท่�อยู่ปัากัซึ่อยลาดพร้ัาว

กัารัเดินทางในสมัยนั�น แม้ว่าจะไกัลแต่้รัถูท่�วิ�งบันถูนนม่น้อย กัารัจรัาจรัไม่ติ้ดขัด 
จ่งใช้ีเวลาเดินทางไม่มากันักั แต่้ถู่งอย่างนั�นก็ัต้้องใช้ีเวลาเป็ันชัี�วโมงเช่ีนกััน

ก่ัอนท่�จะถู่งลาดพร้ัาว รัถูขับัผ่านโรังแรัมม่านรูัดเล็กั ๆ ในซึ่อยร่ัวมฤด่ ท่�ฉันเช่ีาห้อง
อยูกั่ับับ้ัานคุณ์ป้ัาอาร่ัย์ ฉันมักัจะขับัรัถูเข้าไปัในซึ่อยน่�ด้วยความคิดถู่งเสมอ ค่นนั�นฉันจ่ง
ขับัรัถูพา “คุณ์นิด” เข้าไปัในซึ่อย และคิดเกิันเลยมากักัว่าความสัมพันธ์ท่�ควรัจะด่ต่้อกััน

“ถู้าคุณ์สันติ้ต้้องกัารัมากักัว่ากัารัเปั็นเพ่�อนท่�ด่ต่้อกััน นิดก็ัไม่ว่าอะไรัแต่้คุณ์สันติ้ 
ต้้องไม่ล่มนะคะว่า ค่นพรุ่ังน่�นิดจะเดินทางไปัเยนต่้อท่�อังกัฤษแล้วนะคะ”

เม่�อฉันพา “คุณ์นิด” เข้าไปัในห้องของโรังแรัมม่านรูัด “คุณ์นิด” พูดกัับัฉันด้วย 
นำ�าเส่ยงเร่ัยบั ๆ สุภูาพและอ่อนโยน

คำาพูดของเธอทำาให้ฉันม่สติ้สัมปัชัีญญะก็ัต้ามมาบัอกัว่า ฉันควรัจะต้้องทำาอย่างไรั
สติ้ทำาให้ฉันรู้ัว่า ฉันไม่ควรัทำาร้ัายเพ่ยงเพ่�อต้้องกัารัม่เพศสัมพันธ์หาความสุขกัับั 

ตั้วเธอ เหม่อนท่�ฉันเคยทำากัับัผู้หญิงหลายคนมาก่ัอน
สัมปัชัีญญะจ่งบัอกัให้ฉันรู้ัว่า ควรัทำาอย่างไรัต่้อ
“ขอโทษครัับัคุณ์นิด เรัากัลับับ้ัานกัันเถิูดครัับั” ฉันบัอกักัับัเธอด้วยความรู้ัส่กัละอาย

ใจต่้อกัารักัรัะทำาของตั้วเอง
ค่นนั�นเรัาอยู่ในโรังแรัมม่านรูัดเพ่ยงไม่ก่ั�นาท่ แล้วฉันก็ัขับัรัถูไปัส่งเธอท่�หน้าบ้ัาน

ในซึ่อยลาดพร้ัาว ท่าทาง “คุณนิด” เดินเข้าบ้ัานไม้โบัรัาณ์อย่างอากัารัอาลัยอาวรัณ์์
“ค่นพรุ่ังน่� คุณ์สันติ้จะต้้องไปัสง่นิดท่�สนามบันินะคะ” เธอพดูด้วยนำ�าเส่ยงเศร้ัาสร้ัอย

พร้ัอมกัับัส่งม่อมาจับัม่อฉัน เธอบ่ับัเบัา ๆ  และฉันก็ับ่ับัต้อบัแทนเบัา ๆ  คงจะแทนความ
รู้ัส่กัของเรัาทั�งสองท่�ไม่อยากัจะจากักััน

ค่นนั�นฉันกัลับับ้ัานด้วยความรู้ัส่กัอ้างว้าง เหม่อนอยูค่นเด่ยว ความรู้ัส่กัเช่ีนนั�นทำาให้
ฉันล่มต้อบัเธอว่า...ฉัันจ็ะไปส่งเธอหรืุอไม่ี?

สนามบิันดอนเม่อง ในปีัท่�ยังไม่ม่ถูนนวิภูาวด่รัังสิต้ กัารัเดินทางจะต้้องไปัต้ามถูนน
พหลโยธินท่�เล็กัและแคบั สองฟากัถูนนจะม่ต้้นก้ัามปูัขนาดใหญ่ปักัคลุมดูน่ากัลัวโดย
เฉพาะอย่างยิ�งในเวลากัลางค่น

เท่�ยวบิันจะเดินทางไปัยโุรัปัทุกัสายกัารับันิ มักัจะใช้ีเวลาด่กัเพ่�อผู้โดยสารัจะไดห้ลับั
บันเคร่ั�องและไปัต่้�นนอนต้อนเช้ีาเม่�อบิันเข้ายุโรัปั

“คุณนิด” กัับัรัอบัครััวและเพ่�อน ๆ อยู่ท่�สนามบิันแล้ว ฉันแอบัมองเห็นเธอมองหา
เพรัาะกัารัมาล่าช้ีาของฉัน

“ขอบัคุณ์นะคะ ท่�คุณ์สันติ้มาส่งนิด” เธอทักัด้วยนำ�าเส่ยงแสดงความยินด่ ฉันบัอกั

Life
Poet : สันติ เศวตวิมล

 : ภู่ประดิษฐ์

40OCTOBER 2021 WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH 





เธอว่า ฉันจะต้้องมาส่งเธออย่างแน่นอน เพรัาะไม่รู้ัว่ากัารัจากัครัั�งน่�อ่กันานเท่าไหร่ั
ท่�เรัาจะได้กัลับัมาพบัมาเจอหร่ัอมารัักักัันอ่กั

ฉันไม่ถูามอะไรั ได้ยินเส่ยงของเธอพูดเบัาๆ ว่า
“ถู่งจะนานสักัพันปีั นิดก็ัจะมาหาคุณ์สันติ้”
นั�นค่อคำาต้อบัของเธอท่�บัอกักัับัฉัน ก่ัอนท่�เรัาจะจากักััน เปั็นคำาถูามท่�ฉันไม่ได้ถูาม

เธอเส่ยด้วยซึ่ำ�าไปั
...แล้้ว่เรุาก็็จ็าก็ก็นัก็ลิ้�นดอก็มีะล้กุิ็หล้าบจ็าก็พว่งมีาล้ยัทีำ�เธอคล้้องคอ แล้ะมีอบให้

กั็บฉัันยังหอมีครุุ่นอย่่บนทีำ�นอนของฉัันหล้ายวั่น จ็นดอก็ไม้ีแห้งฉัันยังเก็็บรัุก็ษาไว้่ใน
ซอก็หนังสือพิมีพ์ฉับับทีำ�ภาพก็ารุเดินทำางของเธอ...

กัารัเร่ัยนในมหาวิทยาลัยธรัรัมศาสต้ร์ัของฉันเป็ันไปัด้วยด่ แม้บัางครัั�งจะม่ปััญหาบ้ัาง
กัับัอาจารัย์ ต้ามแบับัฉบัับัของธรัรัมศาสต้ร์ัท่�ให้เสร่ัภูาพในกัารัคิดและกัารัแสดงออกั

อาจารัย์ท่านหน่�งท่�ฉันขอออกัช่ี�อด้วยความเคารัพและรัะล่กัน่กัถู่งช่ี�อ “ดรุ.เก็ษมี 
ศิิริุสัมีพันธ์” ท่�สอนวิชีากัารัหาข่าว ฉันจะม่ความขัดแย้งกัับัท่านเสมอ

ความรู้ัส่กัท่�ม่อัต้ต้าในตั้วเอง จ่งมั�นใจว่าม่ความสามารัถูเพรัาะทำาอาช่ีพเป็ันนักัข่าว
อยู่แล้ว ส่วนท่านเป็ันเพ่ยงผู้ท่�รู้ัทฤษฎ่ แต่้ไม่รู้ัถู่งกัารัปัฏิบััติ้

เม่�อเวลาผ่านไปั ฉันจ่งได้รู้ัว่า ฉันก็ัค่อคนโง่เป็ันเหม่อนนกัท่�ม่ปีักับิันเพ่ยงข้างเด่ยว 
อย่าว่าจะไม่สามารัถูบัินข่�นไม่ได้เลย แม้แต่้ปัรัะคองต้ัวไว้ก็ัไม่ได้ คงหน่ไม่พ้นเป็ันเหย่�อ
ให้กัับัคนสัต้ว์ท่�ปัองร้ัาย

ปีันั�นฟุต้บัอลปัรัะเพณ่์ รัะหว่าง “มีหาวิ่ทำยาลั้ยธรุรุมีศิาสต้ร์ุ” และ “จุ็ฬาล้ก็รุณ์
มีหาวิ่ทำยาลั้ย” ซ่ึ่�งกัรัะทำาเป็ันปัรัะเพณ่์ติ้ดต่้อกัันมาเป็ันเวลานาน ม่มหาวิทยาลัย
ธรัรัมศาสต้ร์ัเป็ันเจ้าภูาพ

ในต้อนเช้ีาบัรัรัดานิสิต้และนักัศ่กัษาจะทำากิัจกัรัรัมร่ัวมกัับัปัรัะชีาชีน เช่ีนนั�งรัถูเปิัด
ปัรัะทุนส่วนใหญ่จะเป็ันรัถูจิ�บัสมัยสงครัามโลกั ขับัต้รัะเวนไปัทั�วกัรุังเทพและธนบุัร่ั พวกั
เรัาจะร้ัองเพลงเช่ียร์ัดังไปัทั�วย่านท่�รัถูผ่านไปั

พวกัจุฬาก็ัจะใส่เส่�อส่ชีมพูร้ัองเพลง “บูัม บัารัาก้ัา” ส่วนธรัรัมศาสต้ร์ัจะใส่เส่�อย่น
ส่เหล่องแดงรั้องเพลง “ว่�ด บูัม” ปัรัะชีาชีนคนท่�เห็นก็ัจะโบักัม่อร่ัวมเช่ียร์ัให้เป็ันภูาพ
ปััจจุบัันสมัยน่�ไม่ได้เห็นกัันแล้ว

ฉันต่้�นนอนแต่้เช้ีา เพ่�อจะไปันั�งรัถูของเพ่�อนท่�จะขับัต้รัะเวนพาเรัาไปัทั�วกัรุังเทพก่ัอน
ท่�จะเข้าสู่สนามศุภูชีลาศัยในต้อนบ่ัาย รัะหว่างท่�รัถูผ่านสะพานสูงบัางซ่ึ่�อ ม่ต้ลาดเล็กั ๆ
 อยู่ริัมคลองเปัรัมปัรัะชีากัรั ฉันสังเกัต้เห็นเด็กัสาววัยรุ่ันหน้าต้าคลับัคล้ายคับัคลาว่าฉัน
เคยพบัเคยเห็นท่�ไหนสักัแห่ง ยน่อยู่ริัมถูนน เธอมองพวกัเรัาและโบักัม่อให้

“เช่ียร์ัใครั” ต้ะโกันถูาม
“เช่ียรัธรัรัมศาสต้ร์ั” เธอต้ะโกันต้อบั
“งั�นข่�นรัถูธรัรัมศาสต้ร์ัมาได้เลย” เม่�อฉันเช่ี�อเชิีญเธอก็ัปีันข่�นรัถูจิ�บัทันท่อยา่งไม่ร่ัรัอ
กัารัแข่งขันฟุต้บัอลปัรัะเพณ่์ จะม่ธรัรัมเน่ยมปัฏิบััติ้กัันว่า ถู้าปีัไหนมหาวิทยาลัยใด

เป็ันเจ้าภูาพ บัรัรัดานิสิต้นักัศ่กัษาจะต้้องเดินจากัสนามก่ัฬาแห่งชีาติ้ไปัยังมหาวิทยาลัย
ของเจ้าภูาพ

ปีันั�นเรัาจ่งต้้องเดินจากัสนามศภุูฯกัลับัไปัยงัธรัรัมศาสต้รั ์ท่าพรัะจันทร์ั ซ่ึ่�งเป็ันรัะยะ
ทางไกัลกัว่ากัารัเดินไปัจุฬาลงกัรัณ์์ สายย่าน 

เธอเด็กัสาวคนนั�นเดินไปักัับัฉันร่ัวมกัับับัรัรัดานิสิต้นักัศ่กัษาจำานวนเป็ันพัน ท่�เดิน
ข้ามสะพานกัษัต้ริัย์ศ่กั ยศเส เข้าถูนนบัำารุังเม่อง ออกัไปัทางส่�กัั�กัเสาชิีงช้ีา ตั้ดเข้าสนาม
หลวงและมาจบัท่�ท่าพรัะจันทร์ัปัรัะมาณ์สองทุ่ม

เธอช่ี�อ “เล็้ก็” ความจริังฉันเคยเห็นเธอมาก่ัอน ตั้�งแต่้เธอยังเป็ันเด็กั นักัเร่ัยนผูกัโบั
คอซึ่องของ “โรังเร่ัยนสต้ร่ัวรันาถู” เทเวศร์ั ฉันจ่งกัล้าทักัเธอเม่�อเธอย่นอยู่หน้าต้ลาด
สะพานสูง และเธอก็ักัล้าข่�นรัถูของเรัาเพรัาะเธอบัอกัว่าเธอเช่ียร์ัธรัรัมศาสต้ร์ั

งานเล่�ยงในมหาวทิยาลัยธรัรัมศาสต้รั ์ริัมฝัี�งแม่นำ�าเจ้าพรัะยาค่นนั�นเลิกัรัาเก่ัอบัเท่�ยง
ค่น ม่นิสิต้นักัศ่กัษาบัางคนนอนคา้งในมหาวทิยาลัย บัางคนกัก็ัลับับ้ัาน ส่วนฉันก็ักัลับับ้ัาน
ด้วยรัถูส่วนตั้ว ท่�เป็ันรัถูผ่อนส่งกัรัะท่อนกัรัะแท่นส่งบ้ัางไม่ส่งบ้ัาง ต้ามสภูาพความเป็ัน
นักัข่าวท่�เงินเด่อนออกับ้ัางไม่ออกับ้ัางเช่ีนฉัน

“กัลับับ้ัานนะครัับั ผมจะขับัรัถูไปัส่ง” เธอพยักัหน้าแทนคำาต้อบั
จากัท่าพรัะจันทร์ัรัถูจะผ่านบัางลำาพู และมาถู่งส่�แยกับัางขุนพรัหม ต้อนนั�นผมลอง

เอ่�อมม่อไปัจับัม่อเธอบ่ับัอย่างเบัา ๆ “เล็้ก็” บ่ับัม่อผมต้อบัเหม่อนจะบัอกัผมว่าเธอม่
มิต้รัไมต้ร่ัท่�จะรัับัข้อเสนอของผม

เพ่ยงเท่านั�นผมก็ัรู้ัแล้วว่า ผมจะต้้องทำาอย่างไรัต่้อ ผมเล่�ยวรัถูเข้าไปัในโรังแรัมเล็กั ๆ
 ท่�สมัยนั�นยังเร่ัยกัว่าเป็ันบัังกัะโล

“เล็้ก็” ไม่ได้แสดงอากัารัขัดข่นแต่้อย่างไรั เดินต้ามผมเข้าไปัถู่งในห้อง
เธอไม่ใช่ี “คุณนิด” ท่�จะพูดร้ัองขอผมอย่างอ่อนหวานและสุภูาพ แต่้ “เล็้ก็” พร้ัอม

ท่�จะทำาต้ามความต้้องกัารัของผม สิ�งน่�ล่ะท่�ผมเร่ัยกัว่า
...มัีนคือคำาต้อบ ทีำ�ไม่ีต้้องมีีคำาถ้ามีนั�นเอง...
ต้อนเช้ีาเรัาต่้�นข่�นมา ผมม่ความรู้ัส่กัอยากัว่าจะทำาบุัญตั้กับัาต้รัพรัะในต้อนเช้ีา ท่�ริัมคลอง 

ผดุงกัรุังเกัษม หน้าต้ลาดวัดเทวกุัญชีรั จะม่พ่อค้าแม่ขายตั้�งแผงให้พุทธศาสนิกัชีนซ่ึ่�อข้าวปัลา 
อาหารัดอกัไม้ธูปัเท่ยนถูวายให้กัับัพรัะท่�ออกัมาบิัณ์ฑ์บัาต้

ผมกัับั “เล็้ก็” ทำาบุัญร่ัวมชีาติ้ตั้กับัาต้รัร่ัวมขันกัันอย่างม่ความสุขสงบั เรัาจบัของ
ถูวายพรัะอธิษฐานในสิ�งด่ ๆ ให้กััน แล้วผมก็ัขับัรัถูไปัส่งเธอท่�ซึ่อยเล็กั ๆ หลังต้ลาด
สะพานสูง ม่ช่ี�อว่า “ต้รุอก็มีะนาว่หว่าน” เธอเดินเข้าไปัในต้รัอกั ยกัม่อไหว้อำาลา แล้ว
เดินหายเข้าไปัโดยท่�ผมไม่รู้ัเลยว่าบ้ัานของเธอเป็ันบ้ัานหลังไหนซ่ึ่�งม่อยูม่ากัมายจนเก่ัอบั
เร่ัยกัได้ว่าชุีมชีน

รัะหว่างท่�ฉันเร่ัยนอยู่ในมหาวิทยาลัยธรัรัมศาสต้ร์ั ฉันได้รู้ัจักันักัข่าวรุ่ันพ่�ท่�ม่ความ
รัักัความเมต้ต้าฉัน พ่�ช่ี�อ “พอใจ ชัียเวฬุ” ท่านเคยเร่ัยนคณ์ะแพทย์ของจุฬาลงกัรัณ์์
มหาวิทยาลัยแต่้ถููกัร่ัไทต์้ จ่งต้้องมาทำางานเป็ันเจ้าหน้าท่�ฝ่ีายหนังส่อพิมพ์ หร่ัอเร่ัยกัว่า 
“PRESS” ให้กัับัสถูานทูต้เยอรัมันปัรัะจำาปัรัะเทศไทย

พ่�พอใจกัับัฉันพูดคุยอย่างถููกัรัสนิยมต้รังกััน
“ทำาไมพ่�จ่งไม่กัลับัไปัเร่ัยนแพทย์ต่้อ” เม่�อฉันถูามเช่ีนนั�นพ่�พอใจก็ัต้อบัอย่างพอใจ

สมช่ี�อของท่านว่า
“ทุกัวันน่� พ่�ก็ัยังเร่ัยนมหาวิทยาลัยอยู่นะ”
“มหาวิทยาลัยอะไรั”
“มหาวิทยาลัยช่ีวิต้ไง เร่ัยนเท่าไหร่ัไม่จบัได้เส่ยท่” พ่�ต้อบัและหัวเรัาะอย่างอารัมณ์์ด่
เม่�อฉันถูามพ่�เพรัาะสงสัยว่า มหาวิทยาลัยช่ีวิต้นั�นมันเป็ันมหาวิทยาลัยอะไรักััน
“ก็ัโลกัเรัาน่�ไงเป็ันมหาวิทยาลัยท่�ใหญ่ท่�สุดกัว่ามหาวิทยาลัยไหน ๆ ทั�งนั�นเรัาก็ัต้้อง

เร่ัยนมันทุกั ๆ วันโดยไม่ม่วันจะจบั ต้ายเม่�อไหร่ัเม่�อนั�นล่ะ เรัาจ่งจะได้รัับัปัริัญญา”
“ปัริัญญาอะไรักััน”
“ก็ัปัริัญญาช่ีวิต้ ท่�มันจะบัอกัเรัาว่าถู้าเรัาต้ายแล้วคนแช่ีงด่านั�นหมายถู่งว่าเรัาสอบั

ต้กัไม่ได้รัับัปัริัญญา ต่้อเม่�อเรัาต้ายคนเขาชีมความด่งามของเรัานั�นละ เรัาถู่งจะได้รัับั
ปัริัญญา...ปัริัญญาช่ีวิต้ไงล่ะน้อย”

คำาพูดของพ่�พอใจ ทำาให้ฉันเก็ับัมาคิด เพรัาะฉันเป็ันผู้ท่�ไขว่คว้าท่�จะม่โอกัาสเข้า
มาศ่กัษามหาวิทยาลัยธรัรัมศาสต้ร์ั ท่�แสนจะลำาบัากัยากัเย็น แล้วฉันสมควรัจะได้รัับั
ปัริัญญาอะไรั?

ปริุญญาคณะสงัคมีศิาสต้รุ ์วิ่ชื่าหนงัสือพิมีพ์ของมีหาว่ทิำยาล้ยัธรุรุมีศิาสต้รุห์รืุอว่่า 
มีหาวิ่ทำยาลั้ยชีื่วิ่ต้ทีำ�ฉัันจ็ะต้้องต่้อส้่อย่่ทุำก็วั่น

แล้วนั�นเองท่�ทำาให้ฉันตั้ดสินใจ เม่�อพ่�พอใจบัอกักัับัฉันว่า
“ท่�เยอรัมันเขาม่ทุนให้นักัหนังส่อพิมพ์ไปัเร่ัยนและฝึีกังาน”
คำาบัอกัของพ่�พอใจจุดปัรัะกัายไฟแห่งความฝัีนของฉันให้ลุกัโชีติ้ฃ่่วงชัีชีวาล
“พ่�ครัับั แล้วผมจะทำาอย่างไรัถู่งจะได้ทุน”
“มันก็ัต้้องสอบัชิีงทุนนะซิึ่น้อง”
สอบัชิีงทุน คำาน่�ฟังดูด่ม่คุณ์ค่าศักัดิ�ศร่ัแต่้สำาหรัับัคนเร่ัยนหนังส่อไม่เก่ัง สอบัต้กั ๆ  หล่น ๆ  

จากัโรังเร่ัยนสวนกุัหลาบัวิทยาลัย ฉันไม่อยากัจะคาดหวังว่าจะสอบัชิีงทุนกัับัเขาได้
แต่้ถู่งอย่างไรัก็ัเหม่อนพ่�พอใจบัอกัผมว่า มหาวิทยาลัยช่ีวิต้เป็ันมหาวิทยาลัยสำาคัญ

ท่�สุดกัว่ามหาวิทยาลัยใด ทำาไมฉันไม่กัล้าท่�จะลอง โลกัยังรัอคอยคนกัล้าท่�จะก้ัาวออกั
ไปัเผชิีญ

...พ่�พอใจไม่ได้ถูามอะไรั แต่้ฉันต้อบักัับัตั้วเองแล้วว่า ฉันจะต้้องไปัสอบัชิีงทุนเพ่�อไปั
เร่ัยนวิชีากัารัหนังส่อพิมพ์ท่�เยอรัมันให้ได้...

แล้ะนั�นล่้ะคือคำาต้อบของฉััน โดยไม่ีต้้องให้ใครุทัำ�งนั�นจ็ะต้้องมีาถ้ามี 

           “สันติ้   เศวต้วิมล”
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สั่บสัานติำานานลำาเกไทย

FOLK DRAMA

THE

MUSICAL

ช่วงเวลาที�ผั่านมาลิเกมีการปรับตัวให่้เข้ากับสภาพยุคสมัยมาโดยตลอด เพ่�อให่้ศิลปะแขนงนี�ดำารงอยู่ มีครูบาอาจุารย์และ 
ผู้ัที�เกี�ยวข้องมากมาย พยายามให่้ช่วยเห่ล่อผัลักดันให่้ลิเกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมส่บต่อสู่ลูกห่ลานไทย และบรมครูลิเก
ท่านห่นึ�งที�ขาดไปไม่ ได้ค่ออาจุารย์ วิโรจุน์ วีระวัฒนานนท์ ผู้ัเป็นห่ลานแท้ ๆ ของปรมาจุารย์ลิเกไทย อย่างท่านอาจุารย์
ห่อมห่วน นาคศิริ ซ่ึ�งได้ถุ่ายทอดวิชาความรู้ด้านลิเกมาสู่อาจุารย์วิโรจุน์โดยตรง

อาจารัยวิ์โรัจน์ได้รัับักัารับ่ัมเพาะพ่�นฐานกัารัแสดงลิเกัท่�ถููกัต้้องเป็ัน
ผู้ใฝ่ีรู้ัส่บัทอดวิชีากัารัแสดงลิเกัต้ามแบับัแผน ม่ผลงานกัารัแสดงเป็ันท่�
ปัรัะจักัษ์มากัมาย ปััจจุบัันท่านยังส่งต่้อองค์ความรู้ัให้กัับัลิเกัรุ่ันใหม่ 
จนได้รัับัยกัย่องให้เป็ันศิลปิันแห่งชีาติ้ สาขาศิลปัะกัารัแสดง (ลิเกั) 
ในปีั พ.ศ.2561 ท่�ผ่านมา 

“ในฐานะท่�ผมเป็ันลิเกัและม่ความรัักัความผูกัพันกัับัลิเกัมาอย่าง
ยาวนาน ม่ความภูาคภููมิใจมากัท่�เป็ันศิลปิันแห่งชีาติ้ กัารัท่�เรัาได้เป็ัน
ศิลปิันก็ัถู่อว่าว่าสุดยอดแล้ว แต่้กัารัได้เป็ันแต่้กัารัเป็ันศิลปิันแห่งชีาติ้ 
พอพูดแล้วมันต่้�นตั้น เพรัาะ ท่�ผ่านมานอกัจากักัารัแสดงหน้าเวท่แล้ว
ผมยังสอนกัารัแสดงให้กัับัลูกัศิษย์หลายคน ไม่ได้เงินก็ัสอนขอให้เขาได้ 
ความรู้ัก็ัพอ ในอ่กัด้านหน่�งผมต้้องขอบัคุณ์ครูับัาอาจารัย์ ท่�ปัรัะสิทธิ�
ปัรัะสาทวิชีาจนทำาให้ผมปัรัะสบัความสำาเร็ัจในช่ีวิต้ ซ่ึ่�งผมจะเผยแพร่ั
ความรู้ัในศาสต้ร์ัน่�จนสิ�นลมหายใจหร่ัอจนกัว่าหมดกัำาลังท่�จะทำาได้” 

อาจารัย์ วิโรัจน์ เกิัดในครัอบัครััวลิเกั ม่พ่�น้อง 7 คน โดยม่พ่�นเพ 
เป็ันคนบัางปัะหนั อยธุยา ม่คุณ์ต้าชี่�อ หอมหวล  นาคศริิั ซ่ึ่�งเป็ันหัวหน้า
คณ์ะลิเกัหอมหวลช่ี�อดังในยุคนั�น ทำาให้ม่โอกัาสสัมผัสกัารัแสดงลิเกั

ตั้�งแต่้เด็กัซ่ึ่�งกัารัหัดลิเกันั�น ต้้องเริั�มจากัใจรัักั ต้ามมาดว้ยกัารัฝีกึัพ่�นฐาน
ซ่ึ่�งคุณ์ต้าหอมหวนได้สอนกัารัร้ัองรัาชีนิเกัลิง โดยม่แม่ครูัน้อม ละครั 
ในวังเก่ัาหัดท่ารัำารัวมทั�งครูัอ่หลายท่านในกัารัฝึีกัหัด

“ผมเริั�มหัดเล่นลิเกัต้อนอายปุัรัะมาณ์ 12-13 ปีั ในต้อนเช้ีาอาจารัย์
หอมหวนจะฝึีกัเด็กั ๆ มาอบัรัมอย่างเข้มงวด เริั�มทำากัารัซ้ึ่อมรัำาเพลง
แม่บัทซ่ึ่�งเป็ันบัทเริั�มต้้นของนาฏศลิป์ั และกัารัแสดงต้า่ง ๆ  รัำาเดินเชิีดไปั 
จนกัรัะทั�งเกิัดความชีำานาญเร่ั�องกัารัรัำาไปัถู่งกัารัให้เร่ั�องท่องกัลอนรัับับัท 
เป็ันตั้วละครั  

“กัารัจะเป็ันลิเกัได้ต้้องใฝ่ีหาความรู้ัมาโดยต้ลอด กัารัฝึีกัลิเกัต้อน
เด็กัจะว่ายากัมันก็ัยากั ถู้าหากัว่าม่ใจรัักัผมว่าเร่ัยนไปัแล้วก็ัเพลิน 
แต่้กัารัแสดงลิเกัถู้าเรัาไม่ม่ปัรัะสบักัารัณ์์ ความชีำานาญหร่ัอว่าเคยเห็น
มาบ้ัางจะเป็ันเร่ั�องยากั อย่างผม อยูโ่รังลิเกัมาตั้�งแต่้เด็กัพอเห็นผู้ใหญ่
เล่นเรัาก็ัดูได้สัมผัสต้ลอดเวลา มันเริั�มฝัีงจิต้ใจเกิัดความรัักั พอรัักัก็ั 
อยากัทำาให้เกิัดความสำาเร็ัจ เพรัาะเรัาทำาในสิ�งท่�เรัารัักัเรัากั็ต้้องทำา 
ให้ได้ ค่อซ้ึ่อมจนกัรัะทั�งได้ออกัวิกั ต้อนนั�นจ่งไม่ค่อยได้ม่เวลา 
ไปัเท่�ยวเต้ร่ัท่�ไหน”

44OCTOBER 2021 WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH 

• วิโรจุน์ วีระวัฒนานนท์ •





46OCTOBER 2021 WWW.MiX MAGAZINE.IN.TH 

The Artist

กัารัแสดงของอาจารัย์วิโรัจน์คณ์ะหอมหวล รุ่ันพิเศษ 
เริั�มม่ช่ี�อเส่ยงในฐานะพรัะเอกั ในรัะหว่างน่�ท่านได้สะสม 
ปัรัะสบักัารัณ์์กัารัแสดงหลายปีั จนกัรัะทั�งมั�นใจว่าม่ 
ความสามารัถูมากัพอ ภูายหลังจากัอุปัสมบัท พ.ศ.2508 
คุณ์ต้าหอมหวลอนุญาต้ให้เป็ันหัวหน้าคณ์ะลิเกัเองโดย 
ใช้ีช่ี�อคณ์ะว่า “วิโรัจน์ หอมหวล” ม่กัารัเดินสายเปิัดวิกั 
กัารัแสดง เปัน็ท่�นิยมในสมัยนั�นทำาให้ช่ี�อเส่ยงของท่าน
เป็ันท่�รู้ัจักัข่�นมา 

“งานแสดงของลิเกัส่วนใหญ่ พวกัเรัาจะพักัผ่อนใน
ช่ีวงเข้าพรัรัษาหน้าฝีน รัะหว่างน่�ก็ัม่กัารัคิดเร่ั�องรัาว 
ใหม่ ๆ  เต้ร่ัยมอุปักัรัณ์์กัารัแสดงอย่าง หอกั ดาบัให้พร้ัอม 
ส่วนนักัแสดงก็ัรัักักัันมากัเพรัาะงานมันเยอะจ่งไม่ค่อย 
ได้ไปัไหนกัันหรัอกั แต่้บัางคณ์ะอยากัออกัแสดงก็ัได้
แต่้ต้้องยอมรัับัความเส่�ยงกัับัสภูาพอากัาศ หลังจากั
ออกัพรัรัษาจะม่งานเข้ามาตั้�งแต่้งานกัฐิน ลอยกัรัะทง
ปีัใหม่ สงกัรัานต์้ ในช่ีวงท่�คณ์ะผมม่ช่ี�อเส่ยงเร่ัยกั 
ได้ว่าออกังานแทบัทุกัวันเลย ขนาดท่�ว่าหากัเจ้าภูาพมา 
ติ้ดต่้อแล้วต้รังคิวของผม เจ้าภูาพจะเล่�อนงานเพ่�อ
คณ์ะของเรัา 

“สมัยก่ัอนจำานวนคนในคณ์ะลิเกัม่ไม่มากัเท่าไหร่ั
อยา่งมากัผู้ชีายก็ั 8-9 คน ผู้หญิง 5-6 คน ค่อกัารัแสดง 
จะทำากัารัล็อกัเอาไว้ด้วยเน่�อเร่ั�อง กัารัแสดงจ่งกัรัะชัีบั
ด้วยจำานวนคนปัรัะมาณ์ 10 คน จ่งทำาให้ดูว่าม่จำานวน
คนมากั แล้วเวท่ไม่ได้ใหญ่นักัแค่ 6-7 เมต้รัจ่งใกัล้ชิีด
ถู่งคนดู 

“จำานวนคนดูสมัยก่ัอนม่เยอะกัว่าสมัยน่�มากั แล้ว
คนแสดงจะโชีว์ฝีีม่ออยา่งเต็้มท่� ลิเกัสมัยก่ัอน ไปัท่�ไหน
ดูกัันล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็ันคณ์ะของใครัก็ัต้ามท่�ม่ 
ช่ี�อเส่ยง แต่้สมัยน่�ถู้าไม่ม่ช่ี�อเส่ยงจริัง ๆ  จะอยู่ยากั คนน้อย 
แต่้บัางท่บัางคณ์ะก็ัม่แฟนคลับัพอสมควรั เด็กัสมัยน่� 
เก่ังเขาพัฒนาไปัอ่กัขั�นหน่�ง ต่้างคนต่้างม่ความคิด
สร้ัางสรัรัค์ปัรัับัเปัล่�ยนกัันไปั 

“ส่วนเร่ั�องของแม่ยกันั�นม่มาตั้�งแต่้ด่กัดำาบัรัรัพ์ ค่อ 
ลิเกัเข้ากัับัคนง่าย เวลาเรัาไปัทำากัารัแสดงก็ัต้้องหาท่�พ่�ง 
ไว้ก่ัอนอย่างเจอใครัก็ัไหว้คุณ์พ่�คุณ์แม่คุณ์ลุงครัับั เกิัดจากั 
ความอ่อนน้อมถู่อมต้นซ่ึ่�งครูับัาอาจารัยท์กุัคนท่านจะ
สอนไว้ว่าต้้องอ่อนน้อมถู่อมต้น พอคนเขามาดูลิเกัเขา
จะนำาปััจจัยมาให้ซ่ึ่�งสมัยก่ัอนไม่ได้ม่อะไรัมากัมายนักั
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“สาเหตุ้ท่�เขาเร่ัยกัว่าแม่ยกัความจรัิงค่อลิเกัพอ 
เวลาไปัไหนมาไหน ไปัเล่นต้ามวิกัต่้างจังหวัดมันลำาบัากั 
เรัาก็ัต้้องรู้ัจักัคนนั�นคนน่� ค่อให้ความสนิทชิีดเช่ี�อ 
ไปัเล่นท่�ไหนก็ัต้้องอ่อนน้อมถู่อมต้น มันถู่งจะอยู่รัอด
ถู้าเป็ันลิเกัม่ช่ี�อเส่ยงชีาวบ้ัานเขาก็ัสนับัสนุน แต่้สมัยน่� 
เขาไม่เร่ัยกัพ่อยกัแม่ยกั เขาเร่ัยกัว่าแฟนคลับัม่เป็ัน 
กัลุ่ม ๆ กัันไปั 

“แต่้สิ�งท่�หล่กัเล่�ยงไม่ได้ค่อความใกัล้ชิีด อย่างท่�เขา
บัอกัว่า รัถูไฟ เร่ัอเมล์ ลิเกั ต้ำารัวจ ค่อรัถูไฟเร่ัอเมล์ 
ใกัล้ชิีดแม่ค้าทุกัวัน หร่ัอต้ำารัวจก็ัใกัล้ชิีดคนท่�ไปั
ติ้ดต่้อรัาชีกัารั ส่วนลิเกัพอไปัทำากัารัแสดงกั็ใกัล้ชิีด
กัับัผู้ชีม ซ่ึ่�งต้รังน่�ต้้องแล้วแต่้กัรัณ่์แล้วแต่้คน ว่าเรัา
ต้้องแยกัแยะให้ออกัไม่เกิันเลยต่้อศ่ลธรัรัมเรัาก็ัต้้อง
รัะมัดรัะวังตั้ว แต่้ผมคิดว่าสิ�งด่งามมันยังคงอยู”่

กัารัแสดงลิเกัของอาจารัย์วิโรัจน์ ม่ช่ี�อเส่ยงโด่งดัง 
มากัในสมัยนั�น เปัิดวิกัท่�ไหนคนกั็แน่นขนัด และ 
ดังจนขนาดได้รัับัเชิีญให้ไปัแสดงลิเกัทางท่ว่ ซ่ึ่�งเป็ัน
เร่ั�องแปัลกัใหม่ในสมัยนั�น ทำาให้ต้้องม่กัารัฝึีกัแสดง
เน่�อร้ัองจากัหนังส่อวรัรัณ์คด่และบัทรัาชีนิพนธ์ 
มาแต่้งบัทร้ัอง ซ่ึ่�งอาจารัย์วิโรัจน์ก็ัทำาได้ด่จนเป็ันท่�รู้ัจักั
ในวงกัว้างมากัข่�น 

“สมัยก่ัอนกัว่าท่�จะไปัออกัท่ว่แต่้ละครัั�งมันยากัเย็น 
แสนเข็ญมากั ไม่ใช่ีคิดอยากัจะไปัออกัต้อนไหนก็ัได้
ผมทำากัารัแสดงในต่้างจังหวัดหลายท่�จนม่ช่ี�อเส่ยง
พอสมควรัจากันั�นเข้ามาดังในส่�อวิทยุก่ัอน จ่งม่กัารั
ติ้ดต่้อให้เข้ามาแสดงทางท่ว่ ซ่ึ่�งถู่อว่าเป็ันโชีคด่ของ
ผมท่�เข้าไปัแสดงลิเกัพันทางทำาให้เรัาม่คนรู้ัจักัมากัข่�น 
จากันั�นจ่งม่งานเข้ามาให้ไปัแสดงมากัมาย 

“ผมทำากัารัแสดงลิเกัผ่านยุคสมัยมาเยอะได้ทำา
อะไรัหลายอย่าง เช่ีนเร่ั�องของกัารัแต่้งเพลงผมม่
โอกัาสแต่้งเพลง “ชีาละวันสัญจรั” ให้กัับั เสร่ั รุ่ังสว่าง
 ซ่ึ่�งถู่อว่าเป็ันเพลงท่�ดังเพลงหน่�ง กัารัแต่้งเพลงน่�เริั�ม 
มาจากั ผมคุยกัับัคุณ์บัรัรัหารั ศิษย์หอมหวล ซ่ึ่�งเป็ัน
ลิเกัรุ่ันน้องแล้ว เสร่ั รุ่ังสว่าง ก็ัเข้ามาร่ัวมพูดคุยพอด่
เขาบัอกัว่าให้ผมลองเข่ยนเพลงมาให้เขาร้ัองสักั 
หน่�งเพลง ผมก็ัมานั�งคิดว่าต้อนนั�นนำ�าท่วมกัรุังเทพ
พอด่ แล้วม่จรัะเข้หลุดออกัมาจากับ่ัออาละวาด ผมก็ั 
แต่้งโดยอิงเน่�อหาเร่ั�องกัารัเม่องเข้าไปันิดหน่อย พอแต่้ง 
เสร็ัจทำาออกัมาเป็ันเพลง  เสร่ัเขาชีอบัมากัเอาไปัร้ัอง
ก็ัเพลงน่�ก็ัดังมากัในยุคนั�น 

“ความฝัีนของผมก็ัคิดว่านอกัจากักัารัเป็ันลิเกัแล้ว
เรัาจะทำาอยา่งอ่�นได้ไหม อย่างกัารัเป็ันนักัแสดงเหม่อน

คุณ์เสน่ห์ โกัมาลาชุีน หร่ัอเป็ันอย่างคุณ์พรัภิูรัมย์ 
ท่�เป็ันลิเกัและครูัเพลง ซ่ึ่�งผมก็ัไม่ได้จำากััดว่าจะต้้อง
เป็ันอะไรัม่งานอะไรัท่�ผม ทำาได้ก็ัทำามาเร่ั�อย ๆ  ผมเปัน็ 
ครูัสอนลูกัศิษย์หัดลิเกั หร่ัอเป็ันอาจารัย์สอนเร่ั�อง
นาฏศิลป์ัไทยให้กัับัองค์กัรัต่้าง ๆ ช่ีวยเหล่อนักัศ่กัษา
ในมหาวิทยาลัย ทำาวิทยานิพนธ์ เร่ั�องเก่ั�ยวกัับัลิเกั
ทั�งรัะดับัปัริัญญาต้ร่ั หร่ัอปัริัญญาโท เรัาก็ัให้ความรู้ั
พวกัเขาไปั 

“ปััจจุบัันศิลปัะกัารัแสดงลิเกั ถู้าเรัามองจริัง ๆ  มันค่อ 
ศิลปัะท่�อยู่คู่กัับัชีาวบั้าน มาอย่างยาวนาน บุัคคล 
ทุกัรัะดับัสามารัถูรัับัชีมได้ด้วยความรู้ัส่กั ผมคิดว่า 
มันค่อ ศิลปัะท่�ลำ�าค่า ผู้แสดงจ่งจำาเป็ันต้้องม่ความรู้ั
อย่างถู่องแท้จ่งปัรัะสบัความสำาเร็ัจเพรัาะต้้องเอาใจ
ใส่ผู้ชีมทุกัรัะดับั กัารัแสดงลิเกัจ่งต้้องปัรัับัตั้วให้กัับั 
สภูาพสังคม ถู้าเป็ันลิเกัทรังเคร่ั�องโบัรัาณ์เขาจะไม่ค่อย 
ม่สอดแทรักัเหต้กุัารัณ์์บ้ัานเม่อง เทา่ไหรัเ่ขาจะเลน่ไปั
ต้ามเน่�อเร่ั�องท่�กัำาหนด ส่วนลิเกัยคุหลังม่กัารัปัรัะยกุัต์้
เร่ั�องของเหตุ้กัารัณ์์บ้ัานเม่องเข้าไปัด้วย เพ่�อความสนุกั
ของผู้ชีม เป็ันกัารัจาร่ักัปัรัะวัติ้ศาสต้ร์ัด้วยว่า ยุคหน่�ง
สมัยหน่�ง ลิเกัก็ัม่ปัรัะวัติ้ศาสต้ร์ัท่�ว่านำาเหตุ้กัารัณ์์บ้ัาน
เม่องมาแสดงกััน



• ครูที�ช่วยฝัึกฝันอาจุารย์วิโรจุน์นั�นมีมากมายอาทิ อาจุารย์ 
ห่อมห่วล, แม่ครูน้อม รัตประจิุต ห่ัดท่าแม่บท แม่ครูช่�น 
ห่ัดท่ารำาออกภาษา, แม่ครูแนบ ห่ัดบทสมิงพระราม, 
แม่ครูละออง ห่ัดบทสมิงนครอินทร์ ในเร่�อง ราชาธิราช, 
แม่ครูเกษร ห่ัดบทพระอภัยมณี, แม่ครูลำาแพน ห่ัดบท 
พระสุธน, ครูสุดจุิตต์ ครูสุรางค์ ดุริยะพันธุ์ ผู้ัฝึักสอน 
เพลงไทย, ครูบุญ่ยัง เกษคงค์ฯลฯ 

• ผัลงานห่นึ�งที�อาจุารย์วิ โรจุน์ภาคภูมิ ใจุค่อได้รับโล่ 
พระราชทาน จุากพระบาทสมเด็จุพระเจุ้าอยู่ห่ัว 
พระราชทานในงานลิเกการกุศลสร้างตึก “สยามมินทร์” 

• ท่านเคยเป็นอาจุารย์ผู้ัฝัึกสอนในละครเร่�อง “เขยลิเก”, 
สาธติการแสดง ณ ศนูยส์งัคตีศลิป ์ของธนาคารกรงุเทพ 
ห่ลายครั�ง, แต่งบทเร่�อง “จัุนทโครพ”, ช่วยข้าราชการฝึักซ้่อม 
และแต่งบทเร่�อง “สงครามพิศวาส” ฝัึกซ่้อมและแต่งบท 
ร่วมแสดงรายการลิเก “ภาษา” เร่�องขุนพลใจุเพชร, แต่งบท 
เร่�อง “สุสานนักรบ”, แต่งบทและร่วมแสดง เร่�อง 
ราชาธริาช ตอน ศกึมงัมห่านรทา ถุงึตดัห่วัฉางกาย, ให่ค้ณะ 
“พรสวรรค์” ฝัึกซ่้อมและร่วมแสดงเร่�อง “อิเห่นา” 

• นอกจุากนี�ท่านยังได้รับรางวัลเป็นผู้ั ใช้ภาษาไทยดีเด่น 
พ.ศ. 2551 อีกด้วย
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him

อาจุารย์ประสพสุข รัตน์ ให่ม่

“ส่วนตั้วผมถู้าแสดงเอง ผมเองจะสอดแทรักัปัรัะเด็นเร่ั�องของ
ความเป็ันภัูยต่้อสังคม ตั้กัเต่้อนเยาวชีนของชีาติ้ ยาเสพติ้ด สร้ัาง
ความรัักัความสามัคค่ แล้วเรัาจะเทิดทูนสถูาบัันเป็ันอันดับัสูงท่�สุด
อาจสอดแทรักัสารัะและความสนุกัเข้าไปัโดยท่�เยาวชีนไม่รู้ัตั้วถู้าเรัา
ไปัทำากัารัแสดงท่�ใดต้้องดูว่าสถูานท่�แห่งนั�น ควรัจะสอดแทรักัสิ�งใด
เข้าไปัได้บ้ัาง เหตุ้กัารัณ์์บ้ัานเม่องในปััจจุบัันเป็ันอย่างไรั สมมุติ้ว่า 
คนเรัาต้อนน่�ไม่ค่อยม่ความสามัคค่เรัาก็ัสอดแทรักัเร่ั�องน่�เข้าไปั ซ่ึ่�งเรัา 
ต้้องเอาสถูาบัันมาเป็ันท่�ย่ดเหน่�ยวจิต้ใจ รัวมถู่งความกัตั้ญญููต่้อ 
พ่อแม่ ครูับัาอาจารัย์ก็ัสำาคัญ

“สิ�งสำาคัญค่อเยาวชีนท่�มาดูว่าเรัาทำากัารัแสดงนั�น ถู้าเรัาทำากัารั
แสดงท่�เก่ัาครัำ�าคร่ัเกิันไปัเขาจะไม่มาดู แต่้ถู้ามันสมัยใหม่เกิันไปั
ศิลปัะของเรัาจะดูไร้ัค่า ต้้องให้มันเข้ากัันได้รัะหว่างของเกั่ากัับั
ของใหม่ ให้เข้ากัับัเยาวชีนให้เขารู้ัจักัรัักัษากัฎกัต้ิกัาของกัฎหมาย
รัะเบ่ัยบัอย่างถููกัต้้อง 

“ผมอยากัฝีากับัอกัลูกัศิษย์ทุกัคนเรัาควรัมองว่า ลิเกัเป็ันศิลปัะ
ท่�ม่คุณ์ค่าแล้วภููมิใจในอาช่ีพของเรัาเสมอ ภููมิปััญญาพ่�นบ้ัานค่อ
ลิเกั ได้ถููกับัรัรัจุลงไปัในภููมิปััญญากัารัแสดงของศิลปัวัฒนธรัรัม  
เขายกัยอ่งแล้วเรัาจ่งควรักัรัะต่้อร่ัอร้ันในสิ�งท่�เขามอบัให้เรัา ผมอยากั
บัอกัว่าลิเกัท่�เกิัดมาต้อนน่�ไม่ได้เกิัดมาคนเด่ยว ม่ครูับัาอาจารัย์คอย
ช่ีวยเหล่อเสมอ จ่งอย่าทิ�งพ่�นฐานของบัรัรัพบุัรุัษ กัารัเป็ันลิเกัต้้อง
เปัล่�ยนแปัลงให้เข้ายุคสมัยด้วยวิธ่ท่�หลากัหลาย แต่้ต้้องย่ดพ่�นฐาน
ของกัารัแสดงลิเกั จ่งอยากัให้ช่ีวยกัันรัักัษาอนุรัักัษ์ส่บัทอดต่้อไปั” 

The Artist





Mindself : ปิยวรรณ กาญจนา
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น่� ค่อส่วนหน่�งของบัทสนทนาในคอลัมน์ใหม่ 
แกัะกัล่อง “MIND-SELF” คอลัมน์ท่�สะท้อนทั�ง 
ตั้วต้น และจิต้ใจภูายในรัะหว่าง MiX Magazine กัับั 
เฟรันส์ฟรัาย ริันทร์ัณ์ฐา อัจฉริัยวัฒนกุัล ผู้ปัรัะกัาศข่าว 
รุ่ันใหม่แห่งช่ีอง MONO 29 และอด่ต้  Miss Thailand 
World ปีั 2015

นิยามสั�นๆ ของตัวตนเฟรนส์ฟรายค่ออะไร

เร่ัยบัง่ายไม่ซัึ่บัซ้ึ่อนค่ะ

Journey ห่ร่อการเดินทางของ
เด็กผู้ัห่ญ่ิงที�ช่�อเฟรนส์ฟรายในวันนั�นจุนมาสู่
วันนี�เป็นยังไงบ้าง

จริัง ๆ  เป็ันคนชัีดเจนตั้�งแต่้เด็กั รู้ัว่าตั้วเองชีอบัหร่ัอ
ไม่ชีอบัอะไรั ถู้าชีอบัก็ัจะลงม่อทำาเลย รู้ัตั้วว่าชีอบังาน
ในวงกัารับัันเทิงตั้�งแต่้เด็กัอันน่�ชัีดเจนมากั โดยเฉพาะ
กัารัเป็ันพิธ่กัรั เพรัาะต้อนเด็กัจะอยู่กัับัย่า และย่า 
จะม่เพ่�อนเยอะมากั เหม่อนได้ซ่ึ่มซัึ่บัความช่ีางพูดแบับั
ผู้ใหญ่มาโดยไม่รู้ัตั้ว และกัารัได้มาเร่ัยนภูาษาจ่นช่ีวง
มัธยมปัลาย ซ่ึ่�งถู่อว่าเปิัดโลกัใหม่ของเฟรันส์ฟรัาย 
ทำาให้รัักัในภูาษาและพัฒนามาเปั็นอาช่ีพจนทุกัวันน่�
อ่กักัารัเดินทางค่อปัรัะสบักัารัณ์์กัารัเปั็นนางงาม ซ่ึ่�ง 
ม่ค่ามากั ๆ  และล่าสุดกัับักัารัมาเป็ันผู้ปัรัะกัาศข่าวค่ะ

เราทราบมาว่าอีกมุมห่นึ�ง
ของเฟรนส์ฟรายเป็นผัู้ห่ญ่ิงสายห่้าว?

ใช่ีค่ะก็ัจะม่ความห้าว ๆ แสบั ๆ จะไม่ใช่ีมาด
นางงามเลยด้วย ความท่�เป็ันลูกัผู้หญิงคนเด่ยว 
ในบัรัรัดาพ่�น้องสามคน เร่ัยกัได้ว่าโดนต่้เยอะสุด 

อย่างเช่ีนช่ีวงอยู่มัธยมปัลายต้อนนั�น ก็ัขับัรัถูเป็ันได้ 
ใบัขับัข่�แล้วก็ัขับัไปัโรังเร่ัยนสาย พอจอดรัถูหน้า
โรังเร่ัยนปุ๊ัปักั็กัรัะโดดข้ามรัั�วเลยและกั็มุด ๆ จนพอ 
เหล่าซ่ึ่อ (คุณ์ครูั) เร่ัยกัช่ี�อ ก็ัมุดข่�นมาขานช่ี�อแบับั 
เน่ยน ๆ แต่้ต้้องบัอกัว่าความห้าวถู่อเป็ันหน่�งใน 
แรังผลักัดันให้เรัามาถู่งจุดน่�ด้วย

คิดว่าการที�เรามุ่งมั่นและมี ใจุรัก
ในด้านภาษาจุีนพาเรามาถุึงวันนี� ใช่มั�ย

ใช่ีค่ะส่วนหน่�งค่อทำาให้เรัาโดดเด่นจากัคนอ่�น
เฟรันส์ฟรัายอาจจะโชีคด่ท่�ได้เจอสิ�งท่� ตั้วเองรัักั 
แต่้รัะหว่างทางก็ัต้้องพยายามนะคะ ฝึีกัฝีนฝึีกัพูดไปั
เม่องจ่นทุกัปีัเพ่�อเร่ัยนภูาษา ให้เรัาได้ใช้ีจะได้ไม่ล่ม
ภูาษาจ่น ให้โอกัาสมากัมายกัับัเฟรันส์ฟรัาย ทั�งกัารั
เป็ันนางงามอาช่ีพล่ามอาช่ีพพิธ่กัรัอ่กัหน่�ง โอกัาสค่อ
ได้สัมภูาษณ์์ฟ่านปิังปิังซูึ่เปัอร์ัสต้าร์ัชีาวจ่น ทำาให้เรัา
เป็ันท่�รู้ัจักัมากัยิ�งข่�น

คุณดูเป็นผัู้ห่ญ่ิงเก่งสมาร์ท
มีมุมอะไร ๆ ที�คนอ่�นห่ร่อจุะมีแค่
เพ่�อนสนิทได้เห่็นบ้างมั�ย

ม่มุมง้องแง้งเยอะมากั (ยิ�ม) เปัน็ผู้หญิงปักัติ้เลยค่ะ
 เมาท์มอยมุมน่ารัักัก็ัม่ ไม่ได้สต้รัองอย่างเด่ยวนะคะ

คติประจุำาตัวห่ร่อสิ่งที�ยึดเป็นห่ลักใน
การใช้ชีวิตค่ออะไร

ทำาทันท่ค่ะ เฟรันส์ฟรัายเป็ันคนคิดเยอะมากั 
น่�ค่อข้อเส่ยปัรัะสบักัารัณ์์มันจะบัอกัเรัาว่าให้ทำาเลย 
อย่างช่ีวงก่ัอนปัรัะกัวดนางงามกั็ม่บัางคนบัอกัว่า 

จะได้ต้ำาแหน่งเหรัอ เพรัาะบุัคลิกัเรัาไม่เหมาะกัับั
นางงาม แต่้เรัาก็ัทำาเลยไปัปัรัะกัวดเลยเพรัาะเรัาถูาม
ตั้วเองแล้วว่าล่กั ๆ เรัาอยากัได้ปัรัะสบักัารัณ์์

ด้านความรักมีคนรู้ ใจุรึยัง

ม่ค่ะคุย ๆ อยูเ่ขินเลยคำาถูามน่�

เป้าห่มายในชีวิตที�สูงสุดค่ออะไร

ทำาทุกัอย่างให้ม่ความสุขค่ะ ถู้าเป็ันเร่ั�องงาน 
ก็ัอยากัให้ออกัมาด่ท่�สุด Enjoy กัับัมันอ่กัอย่างค่อ
อยากัไปัเม่องจ่นให้ครับัทุกัเม่องไปักิันอาหารัไปั 
ดูบ้ัานเม่อง

สุดท้ายมีเคล็ดลับอะไรให่้กับน้อง ๆ 
ห่ร่อคนที�กำาลังค้นห่าตัวเองบ้าง

เช่ี�อมั�นในตั้วเอง เรัารู้ัว่าเรัาอยากัทำาอะไรัชีอบัอะไรั
 ทำาอะไรัแล้วไม่ได้เบ่ัยดเบ่ัยนคนอ่�น ก็ัทำาเลยแต่้ถู้าม่
คนหวังด่ให้คำาแนะนำา แล้วเรัาเกัิดคำาถูามก็ัหาข้อมูล
ถูามคนท่�ม่ปัรัะสบักัารัณ์์กัว่า พอศ่กัษาด่แล้วก็ัทำาเลย 
เฟรันส์ฟรัายเข้าใจน้อง ๆ วัยน่�เลยนะคะต้้องบัอกัว่า
เริั�มต้้นมันไม่ได้สวยหรูัแน่นอน อย่างเฟรันส์ฟรัายเอง 
ก็ัผิดหวังมาก่ัอนต้อนท่�เล่อกัเร่ัยนภูาษาญ่�ปุ่ัน แล้วเรัา
ไม่ได้อะไรัเลย แต่้ก็ัเอาใหม่ลองใหม่ พอได้มาเร่ัยน
ภูาษาจ่นก็ัเอ้ย มันเวิร์ัคอยา่รัอเวลาอย่ารัอความพร้ัอม
ต้อนน่�เวลาเดินเร็ัวมากัแป๊ับั ๆจะปัลายปีัแล้ว ไม่งั�น 
เรัาจะเส่ยดายถู้าคิดแล้วลงม่อทำาเลย แล้วก็ัให้ม่ 
ความสุขกัับัทุกัวัน ฟังดูมันอาจจะสวยหรัูแต่้ถู้าทำาได้
รัับัรัองช่ีวิต้จะด่มากัค่ะ 

ชีวิตก็แค่ลงม่อทำา

“เฟรนส์ฟราย” รินทร์ณฐา อัจิฉริยวัฒนกุล

 “พอใชื่�ชีื่วิติมาช่ื่วงหนึ่ง เวลาเกิดอะไรขึ�นหร่อติ�องตัิดสัินใจทำาอะไรบางอย่าง ป็ระสับการณ์จะสัอนให�เราถามติัวเอง และฟัังตัิวเอง 
ความมั�นใจในติัวเองก็จะเกิดขึ�น ซึ่งถ�าข�างในบอกให�เราลุยก็ไม่ร้�จะติ�องรออะไร” 

JUST DO IT
ISLIFE 



DON'T STOP CAN'T STOP

Music
 : Roekdee  

 : Nadao Music Inspire

จุากวันแรกที�สองห่นุ่มสายการแสดง “เจุเจุ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม” และ “ไอซ่์ พาริส  
อินทรโกมาลย์สุต” มีโอกาสได้ร่วมงานกันในฐานะศิลปินดูโอ้ ดร็อปซิ่งเกิลแรก “ดี�ดี (UNEXPECTED)” 
ที�สร้างกระแสฮอตฮิตติดหู่ใครห่ลายคน ปัจุจุุบันนี�นับเป็นระยะเวลาเก่อบห่นึ�งปีเต็มที�พวกเขา
เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะยูนิต JAYLERR x Ice Paris ภายใต้สังกัด Nadao Music ด้วย
บทบาทการเป็นศลิปินกบัทกัษะความสามารถุที� ไมห่่ยุดนิง่ พรอ้มเผัยเสน่ห์่ที� ไมซ่่ำ�าเดมิผัา่นผัลงาน
เพลงอย่างในซ่ิงเกิลล่าสุด “เม่�อวานก็นานไป (FEELS LIKE A YEAR)” ที�ทั�งคู่มีโอกาสได้โชว์
เน่�อเสียงกันอย่างเต็มที� ถุ่อเป็นคู่หู่ดูโอ้แห่่งยุคที�น่าจุับตามองเป็นอย่างยิ่ง

คู่หูดูโอ้แห่งยุค
กับศักยภาพที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
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ยอ้นกัลับัไปัก่ัอนหน้าน่� เจเจ กัับั ไอซ์ึ่ เป็ันหน่�งในนักั
แสดงจากัสังกััด Nadao Bangkok ท่�เข้าร่ัวมออดิชัี�น 
และได้รัับัเล่อกัให้เป็ันหน่�งในสมาชิีกัศิลปิันกัลุ่ม 
ในช่ี�อ 9×9 (ไนน์บัายนาย) โปัรัเจ็กัต์้พิเศษของทาง 
4NOLOGUE ท่�ม่เป้ัาหมายในกัารัสร้ัางศิลปิันท่� 
โดดเด่นในเร่ั�องของกัารัร้ัอง เต้้น และกัารัแสดง 
เพ่�อปัลุกักัรัะแส T-Pop อันแสนเง่ยบัเหงาของไทย 
ให้กัลับัมาอ่กัครัั�ง 

“จากั 9x9 ผมเติ้บัโต้ข่�นมากัครัับั เพรัาะต้อนนั�น 
ผมร้ัองเพลงไม่เป็ัน เต้้นไม่เป็ัน ถู้าเกิัดทุกัคนได้ดู
 Documentary ของทาง 4NOLOGUE ต้อนท่�เรัาทั�ง
 9 คนเข้ามาออดิชัี�นก็ัจะเห็นถู่งสกิัลกัารัเล่นก่ัต้้าร์ัแต่้ 
ร้ัองเพลงไม่ได้เลยของผม แบับัไม่ได้เลย ซ่ึ่�งมันเพ่�ยนมากั 
แยม่ากั ผมก็ังงตั้วเองเหม่อนกัันว่าคิดอะไรัอยูต่้อนนั�น 
นั�นแหละครัับั รู้ัส่กัด่เหม่อนกัันท่�ได้มองย้อนกัลับัไปั
แล้วเห็นว่าเรัาพัฒนาข่�นมากัขนาดไหน”Ice Paris

“ผมก็ัน่าจะเหม่อนกัันครัับั เพรัาะว่าต้อนนั�นแบับั 
เหม่อนเพิ�งเริั�มต้้น แล้วก็ัทำาอะไรัไม่เป็ันสักัอย่าง 
แย่มากัครัับั” JAYLERR

ภูายหลังท่�โปัรัเจ็กัต์้ 9×9 สิ�นสุดลง เจเจ กัับั ไอซ์ึ่ ได้
ต่้อยอดบัทบัาทบัทเส้นทางกัารัเป็ันศิลปิันของพวกัเขา
ภูายใต้้สังกััด Nadao Music ปัล่อยซิึ่งเกิัลแรักัในช่ีวง
ต้้นปีั 2020 ม่ผลงานโซึ่โล่เด่�ยวและอ่�น ๆ และปัลาย
ปีัเด่ยวกัันนั�น ทางต้้นสังกััดได้เปิัดตั้วพวกัเขาอย่าง
เป็ันทางกัารัในฐานะยูนิต้ถูาวรั JAYLERR x Ice Paris 
พร้ัอมซิึ่งเกิัลสุดฟังก์ั “NUDE (ใจมันรู้ัส่กั NUDE)”  
ท่�สองหนุ่มโชีว์สเต็้ปักัารัแดนซ์ึ่จนเวท่ลุกัเป็ันไฟ

“กัรัะแสต้อบัรัับัมันก็ัด่นะครัับั ค่อตั้�งแต่้ปัรัะกัาศ 
ว่าเรัาจะเปัน็ยนิูต้คู่ แล้วก็ัม่ทั�ง ‘ด่�ด่’ ทั�ง ‘NUDE’ออกัมา 
แฟน ๆ ให้กัารัต้อบัรัับัไปัทางค่อนข้างด่มากัครัับั 
แล้วก็ัเริั�มม่กัลุ่มคนฟังท่�หลากัหลายมากัข่�นจากัข้อมูล
หลังบ้ัานท่�ได้รัับัมา” JAYLERR

“ผมรู้ัส่กัว่าท่�ฟีดแบัคสองเพลงน่�มันสนุกัเพรัาะเรัาม่ 
แดนซ์ึ่ชีาเลนจ์ด้วย หลายคนก็ัเข้ามาเล่นกัันครัับัผม 
ผมรู้ัส่กัสนุกัมากักัับัฟีดแบัคท่�ได้รัับักัลับัมา เพรัาะได้
เห็นคนแอคท่ฟกัับัเพลงของเรัาจริัง ๆ  ครัับั” Ice Paris

3RD SINGLE : เมื่อวานก็นานไป 
(FEELS LIKE A YEAR)

JAYLERR : ผมว่าความน่าสนใจของเพลงน่� 
ในฐานะยูนิต้เจไอซ์ึ่ค่อเพลงมันค่อนข้างช้ีากัว่าเพลง 
อ่�น ๆ  ครัับั เป็ันเพลงท่�ฟังง่ายมากัข่�น แล้วก็ัเหม่อนกัับัว่า...

Ice Paris : เน้นกัารัร้ัองมากัข่�นใช่ีไหม?
JAYLERR : ใช่ี เรัาโชีว์เน่�อเส่ยงมากัข่�น รัวมถู่ง 

แม้กัรัะทั�งเน่�อร้ัอง กัารัส่�อสารัในเพลง เรัาต้้องกัารั
ส่�อสารักัับัแฟน ๆ มากัข่�น ส่�อสารัชัีดเจนมากัข่�น 

Ice Paris : ค่อสองเพลงก่ัอนหน้าน่�เป็ันเพลงท่�
ค่อนข้างเร็ัว พวกัเรัาจะมาทางกัารัเพอรัฟ์อร์ัมซึ่ะเยอะ 
เน้นไปัทางสามารัถูเต้้นได้ สนุกัได้ พอมาเพลงใหม่เรัา
ก็ัอยากัสร้ัางความรู้ัส่กัใหม่ ๆ  ให้คนฟังบ้ัาง เรัารู้ัส่กัว่า
ถู้าเป็ันอะไรัท่�ใหม่สำาหรัับัเจไอซ์ึ่ก็ัแบับัไม่เต้้นเลยไหม

ลองแบับัทำาเพลงช้ีาเป็ันกัารัร้ัองเพลงโชีว์เน่�อเส่ยงดู
บ้ัางไหม น่�เลยเป็ันความพิเศษของเพลงน่�ท่�แต้กัต่้าง
จากัเพลงอ่�น ๆ ครัับั

JAYLERR : เพลง เม่�อวานก็ันานไปัม่กิัมมิคอย่าง 
ซึ่าวด์ดนต้ร่ัก็ัเน้นเส่ยงเคร่ั�องดนต้ร่ัท่�มันเล่นสดมากัข่�น 
ส่วนกัารัร้ัองก็ัม่คอรััสเพิ�มเติ้ม สไต้ล์กัอสเปัลซ่ึ่�ง
เป็ันกัารัร้ัองปัรัะสานเส่ยงในโบัสถ์ู แล้วในเพลงน่�เรัา 
ก็ัได้ร่ัวมงานกัับัพ่�เมฆ Machina (เมฆ สุขุม อิ�มเอิบัสิน) 
กัับัพ่� 3rd Tilly Birds (เต้ิร์ัด อนุโรัจน์ เกัตุ้เลขา) 
ด้วยครัับัผม

Ice Paris : เป็ันกัารัร่ัวมงานกัันครัั�งแรักั และ
ทำาให้เรัาได้เร่ัยนรู้ัว่าจริัง ๆ  แล้วทุกัขั�นต้อนกัารัในกัารั
ทำางานเรัาสามารัถูสนกุักัับัมันได้โดยไมต้่้องเคร่ัยดมากั
ครัับัหมายถู่งว่าพ่� ๆ สองคนเขาเก่ังมากัและทำาสิ�งน่� 
กัันมานาน เขาม่ความชีำานาญ ทำาอะไรัค่อนข้างรัวดเร็ัว 
ต้รังเวลา แล้วงานท่�ออกัมามันก็ัด่ด้วยโดยท่�ทั�งสองคน
ก็ัไม่ได้ดูเคร่ัยดอะไรัขนาดนั�น เขาดูเฮ่ฮ่าต้ลอดเวลา 
ดูเอนจอยและม่ความสุขกัับัสิ�งท่�ทำาครัับั 

JAYLERR : กัารัทำางานในเพลงน่�ผมรู้ัส่กัว่าเรัาได้
เร่ัยนรู้ักัันค่อนข้างเยอะเลย แน่นอนว่ากัารัทำางานกัับั
พ่�เมฆ Machina กัับัพ่� 3rd Tilly Birds ทำาให้เรัาสัมผัส
ได้ถู่งความเป็ันม่ออาช่ีพของเขาในกัารัสร้ัางสรัรัค์
ผลงานให้กัับัเรัาจริัง แต่้สิ�งท่�ได้มากักัว่านั�นค่อความ
คร่ัเอท่ฟของเขาครัับั ไม่ว่าจะเป็ันพ่�เมฆท่�ดูในเร่ั�อง
กัารัโปัรัดิวซ์ึ่ดนต้ร่ั หร่ัอพ่� 3rd ท่�ดูในเร่ั�องกัารัเข่ยน
เน่�อร้ัอง ซ่ึ่�งผมคิดว่าต้รังนั�นเป็ันปัรัะสบักัารัณ์์ท่� 
ยอดเย่�ยมมากั ๆ ครัับัผม

Ice Paris : เพลงน่�ด้วยความท่�มันม่ไลน์คอรััส 
แบับักัอสเปัล ซ่ึ่�งมันต้้องม่กัารัร้ัองหลายชัี�นมากัเพ่�อให้
รู้ัส่กัถู่งความยิ�งใหญ่ แต่้จริัง ๆ เรัาม่คนร้ัองคอรััสแค่ 
3 คน (3rd Tilly Birds, มาง ปิัยธิดา เล็กักัลาง 
จากัวง bamm และ พัต้เต้อร์ั ปัรัะดิพัทธิ� ก้ัองกุัลเดชี 
จากัเวท่ The Voice 2019) มันเลยต้้องร้ัองต้้อง 
อัดแทร็ักัซึ่ำ�า ๆ  ยำ�า ๆ  ผมเพิ�งรู้ัเหม่อนกัันว่าสุดท้ายแล้ว
เพลงมันจบัท่� 170 แทร็ักั พ่�เมฆถู่อว่าเก่ังมากัครัับั 
ท่� Mix & Mastering ออกัมาเร็ัวมากั

JAYLERR : ถู่อว่าเร็ัวมากั
Ice Paris : โหดมากั

ความครีเอทีฟของศิลปินในการ
ทำางานภายใตส้ถิ่านการณป์จัจบุนั
 

JAYLERR : จริัง ๆ มันก็ัไม่ถู่งขั�นท่�ต้้องอยู่กัับั
ความคล่เอท่ฟต้ลอดเวลา เพรัาะเรัาปัฏิเสธไม่ได้ว่า
สถูานกัารัณ์์ต้อนน่�มันหนักัจริัง ๆ  แต่้เหม่อนกัับัว่าถู้าน่�
ค่อเวลางาน เรัาต้้องโฟกััสกัับัสิ�งท่�รัับัผิดชีอบัเป็ันหลักั

Ice Paris : เหม่อนกัับัว่าเรัาทำาเต็้มท่�ท่�สุดกัับั 
สิ�งท่�เรัาม่ พยายามไม่จมกัับัมันจนเกิันไปั คงความ 
พอสซิึ่ท่ฟในตั้วเองให้เรัาสามารัถูใช้ีช่ีวิต้และทำางาน 
ต่้อไปัได้ แล้วก็ัพยายามแก้ัปััญหาท่�เกิัดข่�นอยู่ในทุกั ๆ
 วันไปัพร้ัอม ๆ กััน 

JAYLERR : ขณ์ะเด่ยวกัันเรัากั็ไม่ได้อิกันอร์ักัับั
สถูานกัารัณ์์ท่�เกิัดข่�น ณ์ ต้อนน่�ไปัเลย ยังคงสนใจและ
ติ้ดต้ามอยู่ต้ลอดเวลา
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ความแตกต่างระหว่าง
นักแสดงกับศิลปิน

Ice Paris : กัารัทำางานรัะหวา่งนักัแสดงกัับัศิลปิัน 
ผมว่ามันแต้กัต่้างกัันในเชิีงของวิธ่กัารัเข้าถู่งนะ สำาหรัับั
ผมกัารัเปั็นนักัแสดงมันเหม่อนกัับัว่าพยายามเอา 
คนอ่�นมาใส่ในตั้วเรัาให้ได้มากัท่�สุด แต่้กัารัเป็ันศิลปิัน
เหม่อนเรัาพยายามเป็ันตั้วเอง ส่�อสารัความเป็ันตั้วเอง
ออกัไปัให้ได้มากัท่�สุด 

JAYLERR : สำาหรัับัผมเหม่อนกัับัว่ากัารัเป็ัน 
นักัแสดงค่อกัารัส่�อสารัอารัมณ์์ผ่านตั้วละครั แต่้กัารั
เป็ันศิลปิันค่อกัารัส่�อสารัอารัมณ์์ของตั้วเองจริัง ๆ  โดย
ไม่ผ่านอะไรัเลย ผมคิดว่ามันเป็ันคนละกัรัะบัวนกัารั
คนละวิธ่ ค่อกัารัแสดงมันทำาให้เรัาเช่ี�อได้ แต่้ถู้าเป็ัน
ศิลปิันสมมุติ้ว่าเรัาไม่เช่ี�อปุ๊ัปัมันก็ัจะไม่เช่ี�อเลยครัับั

ความท้าทายในฐานะศิลปิน

Ice Paris : สำาหรัับัผมกัน่็าจะเป็ันกัารัแต่้งเน่�อร้ัอง 
และเมโลด่� ผมรู้ัส่กัว่ามันยากัเหม่อนกัันนะถู้าเกิัด 
เท่ยบักัับักัารัแสดงมันเหม่อนเป็ันกัารัสร้ัางคาแรักัเต้อร์ั 
ข่�นมา เมโลด่�เปัร่ัยบัเหม่อนกัับัลุคภูายนอกัท่�คนเห็น 
พอฟังเน่�อหาก็ัเหม่อนเรัาทำาความรู้ัจักัคนคนน่�
มากัข่�น ค่อเรัาต้้องสร้ัางให้เขากัลมมากัจริัง ๆ กัารัท่� 
เรัายังไม่ชีำานาญมากัขนาดนั�นมันเป็ันอะไรัท่�ท้าทาย
เหม่อนกัันครัับั

JAYLERR : ของผมน่าจะเป็ันเร่ั�องโปัรัดักัชัี�นดนต้ร่ั
ท่�รู้ัส่กัว่ามันซัึ่บัซ้ึ่อนแล้วก็ัยากัมากัในกัารัคิดคอร์ัด 
คิดเมโลด่�

Ice Paris : โชีคด่ท่�เรัาทำาด้วยกัันครัับั ซัึ่พพอร์ัต้กััน
JAYLERR : นอกัจากัน่�มนัม่เร่ั�องของปัรัะสบักัารัณ์์

กัับัความสามารัถูด้วยครัับั หมายถู่งว่าเรัาไม่ได้เริั�มต้้น
ด้วยกัารัเป็ันศิลปิันมาตั้�งแต่้แรักั เพรัาะฉะนั�นแล้วเร่ั�อง
ของปัรัะสบักัารัณ์์และความสามารัถูเรัาต้้องเร่ังพัฒนา
ตั้วเอง เรัาเปิัดตั้วเป็ันศิลปิันแล้วเรัาต้้องทำาให้มันด่ 

อันน่�ก็ัเป็ันหน่�งในความท้าทายสำาหรัับัผมครัับั

ตัวตนและแรงบันดาลใจ

Ice Paris : สำาหรัับัผมต้้องย้อนกัลับัไปันานเลย
ครัับั ช่ีวงมัธยมต้อนนั�นผมอินกัับั Bodyslam มากั ๆ 
ดูคอนเสิร์ัต้ ซ่ึ่�อแผ่นมาฟัง ค่อเริั�มชีอบัเริั�มอินเร่ั�องของ
ดนต้ร่ัเพรัาะวา่เรัาไปัด ูBodyslam เลน่ท่�เวท่ใหญ่ของ 
Big Mountain Music Festival น่าจะปัรัะมาณ์ปีั 
ท่� 3 เรัารู้ัส่กัว่าอยากัไปัอยูบ่ันนั�นบ้ัาง หลังจากันั�นก็ัเลย
กัลายเป็ันแรังบัันดาลใจให้เรัามาต้ลอด

JAYLERR : ผมก็ัน่าจะคล้าย ๆ กัันครัับั เพรัาะ 
ผมกัับัไอซ์ึ่อายุมันใกัล้กััน ช่ีวงนั�นม่จะเป็ันยุคแบับั
ชีาวร็ัอกั Bodyslam,Potato, Big Ass, Paradox 
ท่�เรัาชีอบัมากั ๆ  ค่อแบับัสุดยอด แต่้ถู้าพูดถู่งแนวเพลง
แบับัไหนท่�บ่ังบัอกัความเปัน็ JAYLERR ไดด่้ท่�สุดผมน่า
จะเป็ันฮิ่ปัฮ่อปักัับัอาร์ัแอนด์บ่ัครัับั

Ice Paris : ผมก็ัน่าจะเป็ันป๊ัอปักัับัอาร์ัแอนด์บ่ัครัับัผม

สเต็ปถิ่ัดไปของ
JAYLERR X ICE PARIS

Ice Paris : เอาจริัง ๆ เพลงต่้อไปัของเรัาต้อนน่�
กัำาลังทำากัันอยู่ครัับั ถู้าเกิัดเป็ันแนวเพลงท่�ยูนิต้เจไอซ์ึ่
อยากัทำาเรัาลองพูดถู่งเพลงต่้อไปัเลยแล้วกัันนะครัับั
เพรัาะวา่เพลงต้อ่ไปัเรัาทำามันไปัแลว้ พูดแบับัเร็ัว ๆ  คิด
แบับัเลน่ ๆ  ข่�นมา ผมรู้ัส่กัวา่ถู้าเรัาจะเปัล่�ยนไปัเลยคง
เป็ันกัารัแร็ัปัปัะทะกััน แบัทเทิลกัันซ่ึ่�งดูแปัลกัใหม่ด่

JAYLERR : ถู้าเป็ันเจไอซ์ึ่ผมอยากัลองทำาดนต้ร่ั
หนักั ๆ ดูครัับั เป็ันดนต้ร่ัแบับัชีาวด์ร็ัอกัหนักั ๆ 
แล้วก็ัเท่ ๆ อะไรัอย่างน่�

Ice Paris : มัน ๆ ไปัเลยใช่ีไหม แบับัชีาวร็ัอกั 
(ชูีม่อชีาวร็ัอกั) เรัาจะด่งร็ัอกักัลับัมาสู่ชีาวไทย

JAYLERR : ครัับั

รสนิยมและการสร้างงาน

JAYLERR : ในฐานะศิลปิันผมว่ารัสนิยมม่ผลนะ
Ice Paris : ใช่ี ผมว่าม่ผลมากัเลย
JAYLERR : รัสนิยมมันเป็ันเร่ั�องของความชีอบั

แล้วก็ัปัรัะสบักัารัณ์์ส่วนบุัคคลด้วย เพรัาะฉะนั�นกัารั
ทำาเพลงออกัมามันก็ัข่�นอยูกั่ับัสิ�งเหล่าน่�แหละ รัสนิยม
ปัรัะสบักัารัณ์์ ความชีอบัของตั้วเอง ซ่ึ่�งผมมองว่ามัน
ต้รังตั้วกัันร้ัอยเปัอร์ัเซ็ึ่นต์้

Ice Paris : เพลงมันเป็ันงานอาร์ัทครัับั อาร์ัท 
มันม่ความแบับัไม่ม่ผิดไม่ม่ถููกั มันเลยเป็ันเหม่อน
อะไรัก็ัได้ ข่�นอยู่กัับัรัสนิยมส่วนบุัคคลว่าเรัาชีอบัแบับั
ไหนครัับั

OUTRO :
ฝากข้อความถิ่้งผัู้อ่าน MiX

JAYLERR : ฝีากัแฟน ๆ  MiXMagazine รัวมถู่งคน
ท่�ผ่านมาเห็น หร่ัอว่าแฟน ๆ  ของพวกัเรัา ต้อนน่�เพลง
 “เม่�อวานก็ันานไปั (FEELS LIKE A YEAR)” ปัล่อย
ในทุกัแพลต้ฟอร์ัมสต้ร่ัมมิ�งแล้ว เข้าไปัฟังกัันเยอะ ๆ 
นะครัับั ส่วนเอ็มว่ดูได้ทาง Youtube Channel ของ
 Nadao Music ฝีากัด้วยนะครัับั แล้วก็ัม่ “เม่�อวานก็ั
นานไปั (FEELS LIKE A YEAR)[JICE MADE Ver.]” 
หวังว่าทุกัคนจะชีอบัครัับั

Ice Paris : ครัับัผม ขอฝีากัแฟน ๆ  MiXMagazine 
แล้วก็ัทุกัคนท่�ได้อ่านกััน เพลงใหม่ของเรัาสองคนมาใน
สไต้ล์เพลงช้ีา น่�เป็ันอ่กัเพลงท่�เรัาภูาคภููมิใจกัับัมันมากั 
ก็ัอยากัจะให้ทุกัคนได้ฟังกัันครัับั 

icepariss

jaylerr
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JACKSON WANG,
INTERNET MONEY

“Drive You Home” ผลงานล่าสุดของ Jackson Wang ศิลปิัน แร็ัปัเปัอร์ั และหน่�ง
ในสมาชิีกัของ GOT7 วงบัอยแบัรันด์จากัเกัาหล่ใต้้ โดยแทร็ักัน่�เป็ันกัารัร่ัวมงานรัะหว่าง 
Jackson กัับั Nick Mira จากั Internet Money กัลุ่มศิลปิันรุ่ันใหม่มากัด้วยฝีีม่อ กัารัันต่้ 
ด้วยผลงานเพลงฮ่ิต้สรั้างช่ี�อให้กัับัศิลปิันมากัมาย มารัับัหน้าท่�โปัรัดิวซ์ึ่เพลงน่�ร่ัวมกัับั 
David Stewart อ่กัหน่�งโปัรัดิวเซึ่อร์ัผู้อยู่เบ่ั�องหลังซิึ่งเกิัล Dynamite ของวง BTS นั�นเอง

Drive You Home นับัเป็ันผลงานเพลงท่�สองถัูดจากั LMLY ท่� Jackson ปัล่อยออกัมา 
เพ่�อกัารัอุ่นเคร่ั�องให้แฟนเพลงได้เต้ร่ัยมพร้ัอมสำาหรัับัอัลบัั�มใหม่ของเขาท่�จะม่แพลน 
จะปัล่อยออกัมาในช่ีวงปัลายปีั 2021 

โดย Drive You Home เป็ันผลงานท่�ได้รัับัแรังบัันดาลใจมาจากับัทเพลงยุค 80 ซ่ึ่�ง
เป็ันกัารันำากัลิ�นอายเหล่านั�นมาเร่ัยบัเร่ัยงให้เข้ากัับัท่วงทำานองของก่ัต้ารั์ท่�ฟังแล้วบัาดล่กั
ขับัเคล่�อนอารัมณ์์ความรู้ัส่กัคนฟังและเพิ�มเติ้มด้วยจังหวะสไต้ล์ฮิ่ปัฮ่อปั ส่งผลให้ซึ่าวด์
ดนต้ร่ัของแทร็ักัน่�ม่ความเท่อยูไ่ม่ใช่ีน้อย

 สำาหรัับัเน่�อหาของเพลงเองแม้จะได้รัับักัารัพูดถู่งในฐานะเพลงรัักั แต่้ว่าเน่�อหา
ของมันก็ัชีวนให้รู้ัส่กัเจ็บัปัวดอยูเ่หม่อนกััน เริั�มต้้นด้วยเวิร์ัสแรักัท่�เรัาทั�งสองต้กัหลุมรัักักััน
บันถูนน Geary Boulevard ม่แสงอาทิต้ย์ท่�กัำาลังลาลับัขอบัฟ้าอยู่ท่�หน้ารัถูของฉัน ทุกั
อยา่งมันช่ีางเหม่อนกัับัหนังในยุค 80 เลย ซ่ึ่�งดูโรัแมนติ้กัพอสมควรั ก่ัอนตั้ดเข้าสู่หักัมุมคน
ฟังนับัตั้�งแต่้พร่ัฮุ่คไปัจนถู่งฮุ่คอย่าง “'Cause who's gonna drive you home. When 
you've had a crazy day?”

เป็ันอ่กัครัั�งท่� Jackson แสดงให้เห็นถู่งศักัยภูาพในกัารัเป็ันศิลปิันด้วยเครัดิต้เป็ันหน่�ง
ในคนเข่ยนเพลงและขับัร้ัองนำ�าเส่ยงท่�เต็้มไปัด้วยอินเนอร์ัในกัารัเล่าเร่ั�องรัาว โดยเฉพาะ
นำ�าเส่ยงในท่อนฮุ่คท่�เต็้มไปัด้วยมิติ้ทางอารัมณ์์พรั้อมฮุ่คคนฟังได้อย่างอยู่หมัด เร่ัยกัได้ว่า 
ณ์ วินาท่น่�คงไม่ม่อะไรัฉุดรัั�งพัฒนากัารัของศิลปิันคนน่�ได้อ่กัแล้ว 

DRIVE YOU HOME

Music
Spotlight : Roekdee

SHIVERS

Ed Sheeran ค่อหน่�งในศิลปิันท่�ปัรัะสบัความสำาเร็ัจ
เป็ันอย่างมากัในยุคสมัยน่� กัารัันต่้ด้วยจำานวนผลงานของ
เขาท่�มักัจะได้รัับัรัางวัลจากัเวท่ต่้าง ๆ  อยูเ่สมอ สร้ัางสถิูติ้
บันชีาร์ัต้เพลงต่้าง ๆ  ทั�วโลกั โดยเฉพาะ Billboard Hot 
100 ท่�สามารัถูไต่้รัะดับัความนิยมไปัถู่ง Top 10 พร้ัอม
กัันถู่ง 2 เพลงเลยท่เด่ยวและทุกัครัั�งท่�เขาปัล่อยผลงาน
ใหม่ออกัมาก็ัมักัจะทุบัสถิูติ้จำานวนผู้ฟังบันแพลต้ฟอร์ัม
สต้ร่ัมมิ�งอย่าง Spotify อยู่เสมอ ซ่ึ่�งเม่�อไม่นานมาน่� 
Ed Sheeran ก็ัเพิ�งปัล่อยซิึ่งเกิัลใหม่ “Shivers” ออกัมา 
เป็ันท่�เร่ัยบัร้ัอย ถู่อเปั็นกัารัอุ่นเครั่�องแฟนเพลงให้ 
ร้ัอนรัะอุอย่างต่้อเน่�องจากั “Bad habits” เพ่�อต้้อนรัับั
กัารัมาถู่งของ “=” (Equals) อัลบัั�มใหม่ของเขาท่� 
กัำาลังจะปัล่อยให้ฟังอย่างเป็ันทางกัารัพร้ัอมกัันทั�วโลกั 
ในวันท่� 29 ตุ้ลาคมท่�กัำาลังจะถู่งน่�

หลัง Ed Sheeran เพิ�มเติ้มส่สันทางดนต้ร่ัท่�จัดจ้าน
มากัข่�นให้กัับั Bad habitsด้วยซึ่าวด์อิเล็กัทรัอนิกัส์ป๊ัอปั 
ไปัแล้ว ครัาวน่� Shivers มาพร้ัอมกัับักัลิ�นอายทางดนต้ร่ั 
ท่�แฟน ๆ  ต่้างคุ้นเคย เพิ�มเติ้มด้วยส่สันสไต้ล์อิเล็กัทรัอนิกัส์
ป๊ัอปัเอาไว้ได้อย่างลงต้ัว ส่งผลให้ซิึ่งเกิัลน่�เป็ันอ่กัหน่�ง 
เพลงป๊ัอปัท่�ง่าย จังหวะสนุกั ติ้ดหูเป็ันอย่างมากั

ด้านเน่�อร้ัองของเพลงน่�ก็ัดูท่าจะจัดจ้านไม่แพ้ซึ่าวด์
ดนต้ร่ัเลยท่เด่ยว กัับัเน่�อหาคนคนคลั�งรัักัในรัะดับัท่�รัับั
ได้ อารัมณ์์เหม่อนโดนศรัรัักัปัักัใจเข้าอย่างจัง ทุกัสัมผัส 
ท่�ได้รัับัจากัเธอนั�นช่ีางแต้กัต้่างไม่เหม่อนใครัจนอยากั
กัอดเก็ับัมันไว้แค่เพ่ยงคนเด่ยวซ่ึ่�งทำาเอาฉันออกัอากัารั
เขินจนตั้วสั�นทุกัครัั�งท่�เรัาอยู่ใกัล้กัันเลยท่เด่ยว

ขณ์ะเด่ยวกััน ด้านมิวสิกัวิด่โอของ Shivers เองก็ั 
ไม่ธรัรัมดา ด้วยฝีีม่อกัารักัำากัับัของ Dave Meyers  
ชีายผู้เคยเปัล่�ยน Ed Sheeran ให้เป็ันแวมไพร์ัสุดเท่
ใน Bad habits มาแล้ว ซ่ึ่�งครัาวน่�ไม่ว่าจะเป็ันภูาพ
ของกัารัถููกัศรัรัักัปัักัใจหร่ัอช่ีวงเวลาแห่งกัารัคลั�งรัักั
ทั�งหมดท่�กัล่าวมาได้รัับักัารัต่้ความและนำาเสนอเป็ัน
ภูาพเคล่�อนไหวออกัมาได้อย่างน่าสนใจส่งผลให้ภูาพรัวม
ทั�งหมดของเพลงดำาเนินไปัในทิศทางเด่ยวกัันได้สมบูัรัณ์์
แบับัอย่างแท้จริัง 
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หากัพูดถู่งช่ี�อของศิลปิันสายฮิ่ปัฮ่อปัรุ่ันใหม่ท่�โดดเด่นใน
สาย Mainstream ณ์ ช่ีวงเวลาน่� แน่นอนว่า LAZYLOXY 
ศิลปิัน-แร็ัปัเปัอร์ัภูายใต้้สังกััด YUPP! และเป็ันหน่�งในผู้ก่ัอตั้�ง 
Warmlight Team ค่อช่ี�อท่�นักัฟังเพลงหลายคนมักัจะน่กัถู่ง
เป็ันอันดับัแรักั ๆ เสมอ ด้วยทักัษะทางด้านดนต้ร่ั เน่�อเส่ยง 
อันเป็ันเอกัลักัษณ์์ และตั้วผลงานท่�ค่อนข้างม่ความเป็ันส่วนตั้ว 
แต่้ไม่ปิัดกัั�นกัารัเข้าถู่งของคนฟงั ถู่งแมว่้าในรัะยะหลงัผลงาน
ของศิลปิันสายง่วงคนน่�มักัจะมาในรูัปัแบับังานทดลองก็ัต้าม
 แต่้กัรัะแสต้อบัรัับัท่�ได้มักัจะออกัมาในทิศทางท่�ด่อยู่เสมอ 
ซ่ึ่�งเม่�อไม่นานมาน่� LAZYLOXY เพิ�งได้ทำากัารัดร็ัอปัผลงาน
เพลงสุดร้ัอนแรังท่�ม่ช่ี�อว่า “LAST NIGHT SEX” ให้แฟน 
เพลงได้ฟังกัันเป็ันท่�เร่ัยบัร้ัอย

สำาหรัับัซิึ่งเกิัลล่าสุดน่�ถู่อเป็ันผลงานเพลงเด่�ยวของ 
LAZYLOXY ท่�เว้นรัะยะห่างจากัเพลงก่ัอนหน้าอย่าง FMS 
(for myself) ถู่ง 9 เด่อนด้วยกัันเม่�อเรัานับัเฉพาะผลงาน 
ท่�ดร็ัอปัภูายใต้้สังกััด YUPP! โดย LAST NIGHT SEX เป็ัน 
ผลงานกัารัโปัรัดวิซ์ึ่โดย 1rock สมาชีกิัจากั WarmlightTeam 
และนับัเปั็นอ่กัหน่�งงานทดลองของ LAZY ท่�เปีั�ยมด้วย 
ความมุ่งมั�นในกัารัสร้ัางสรัรัค์สิ�งแปัลกัใหม่ให้กัับัผลงานของ
ตั้วเขาเองในฐานะศิลปิัน 

โดย LAST NIGHT SEX มาพรั้อมกัับัคอนเซ็ึ่ปัต์้ว่าด้วย
เร่ั�องรัาวของคำ�าค่นสุดท้ายของความสัมพันธ์ท่�เป็ันไปัไม่ได้ 
แต่้เปีั�ยมด้วยความร้ัอนแรังรัะหว่างคนทั�งสอง ซ่ึ่�งพาร์ัทดนต้ร่ั 
ของเพลงน่�เป็ันกัารันำาสไต้ล์เมโลดิกัแร็ัปัของ LAZY ท่�เรัาคุ้นเคย 
เพิ�มเติ้มด้วยไรัม์ท่�ม่สัดส่วนของโฟลว์ต่้างไปัจากัเดิมมา
ผสานให้เข้ากัับักัลิ�นอายดนต้ร่ัป๊ัอปั อาร์ัแอนด์บ่ั และฟังก์ั 
ส่งผลให้ซึ่าวด์ด่ไซึ่น์ของเพลงน่�ม่เสน่ห์ท่�ดูล่กัลับั เย้ายวนโดย
เฉพาะไลน์โซึ่โล่ของเคร่ั�องเป่ัาช่ีวงท้ายของเพลงนั�นช่ีางดู
เร่ัาร้ัอนและเซ็ึ่กัซ่ึ่�เป็ันอย่างยิ�ง

และเม่�อเรัาพิจารัณ์าถู่งองค์ปัรัะกัอบัทั�งหมดทั�งมวลของ
เพลงน่�แล้ว LAST NIGHT SEX ถู่อเป็ันผลงานเพลงแนว
ทดลองท่�เต็้มไปัด้วยเสน่ห์ทางดนต้ร่ัท่�น่าสนใจ นอกัจากัน่� 
ยงัแสดงใหเ้ห็นถู่งพัฒนากัารัในฐานะศลิปิันของ LAZYLOXY 
ได้เป็ันอย่างด่อ่กัด้วย 
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หลังหมดสัญญากัับัทางต้้นสังกััดเดิม Wayfer Records เม่�อช่ีวงปีัท่� 2020 ผ่านมา 
วงแร็ัปัเมทัลแห่งยุค BOMB AT TRACK พร้ัอมกัลับัมาวาดลวยลายให้สมฐานะรัะเบิัด 
แห่งวงกัารัเพลงไทยอ่กัครัั�งด้วยกัารัปัล่อยผลงานใหม่อย่าง “บ้ัายอ (Narcissist)” 
ซิึ่งเกิัลแรักัจากัอัลบัั�มใหม่ภูายใต้้สังกััด genie records ในเคร่ัอ GMM Grammy 
ซ่ึ่�งสร้ัางความฮ่่อฮ่าให้กัับัเหล่าสาวกั BAT IS A REBEL ได้เป็ันอย่างด่

นับัจากัวันแรักัท่� “อำานาจเจริัญ (Powerful)” ถููกัปัล่อยออกัมา นับัเป็ันรัะยะเวลา 
กัว่า 5 ปีัแล้วท่� BAT (BOMB AT TRACK) โลดแล่นอยูใ่นวงกัารัเพลง ด้วยคาแรักัเต้อร์ั 
ซึ่าวด์ดนต้ร่ั และเน่�อหาเชิีงเส่ยดส่ท่�ชัีดเจนมาตั้�งแต่้ต้้น ส่งผลให้พวกัเขากัลายเป็ัน
หน่�งในกัลุ่มศิลปิันท่�น่าจับัต้าอยูเ่สมอ และมักัจะถููกัยกัย่องให้เป็ัน Rage Against 
the Machine ของเม่องไทยอ่กัด้วย แต่้ในขณ์ะเด่ยวกัันทุกัยา่งก้ัาวของกัารัเต้บิัโต้  
BAT ก็ัมักัจะพยายามทดลองสิ�งใหม่ คอยเติ้มแต่้งส่สันท่�แต้กัต่้างลงไปัในผลงานของ 
พวกัเขาอยูเ่สมอเพ่�อทลายข้อจำากััดแบับัเดิม ๆ  โดยม่ “บ้ัายอ (Narcissist)” ผลงาน 
แทร็ักัล่าสุดท่�แสดงให้เห็นพัฒนากัารัท่�ไม่เคยหยุดนิ�งของวง

แม้ว่ากัารัต้บัเท้าก้ัาวเข้าสู่ Genie Records ของ BATอาจจะทำาให้เหล่า BAT IS 
A REBEL พากัันตั้�งข้อสงสัยว่าผลงานหลังจากัน่�จะซึ่อฟท์ลงหร่ัอไม่ แต่้เม่�อบ้ัายอ 
(Narcissist) ถููกัปัล่อยออกัมาอย่างเป็ันทางกัารั เหล่าสาวกัก็ัต่้างส่งเส่ยงฮ่่อฮ่ายิ�งกัว่าเดิม 
เพรัาะนอกัจากัซึ่าวด์ดนต้ร่ัของ BAT จะจัดจ้านกัว่าท่�เคยแล้ว เน่�อหาของวง 
ยังคงเส่ยดส่สังคมได้อย่างเจ็บัแสบัเช่ีนเคย

สำาหรัับั บ้ัายอ (Narcissist) ซิึ่งเกิัลน่�ถู่อเป็ันผลงานเพลงท่�แต้กัต่้างไปัจากัเดิมท่�เรัา
คุ้นเคยของ BAT แมว่้าซึ่าวด์ดนต้ร่ัของเพลงยงัคงจัดเต็้มด้านความหนักัแน่น จัดจ้าน 
และติ้ดหูเช่ีนเดิม แต่้ก็ัเพิ�มเติ้มมาด้วยลูกัเล่นและล่ลาท่�หลากัหลายจากัก่ัต้าร์ั เบัส
รัวมถู่งกัลอง เสริัมด้วยซึ่าวด์อิเล็กัทรัอนิกัส์และจังหวะเพลงสไต้ล์แทรัพ ส่งผลให้
ซึ่าวด์ของวงดูสดใหม่ข่�นไปัอ่กัขั�น

ด้านเน่�อหาจากัไรัม์และสไต้ล์ของแร็ัปัของเต้้ วงศกัรั เต้มา ยงัผู้เป็ัน Front Man 
ของวงนั�นก็ัได้รัับักัารัอัพเกัรัดเช่ีนกััน จากัเดิมท่�โฟลว์กัารัแร็ัปัจะมุ่งแน่นไปัท่�ถู้อยคำา
เจ็บัแสบัเหม่อนหมัดฮุ่คทั�งหนักัแน่น และฉะฉานทางอารัมณ์์ แต่้ในเพลงน่�โฟลว์ของ
เต้้เพิ�มเติ้มความหนักัเบัาเข้าไปั ม่ลูกัล่อลูกัชีน และกัารัรัั�วคำาได้อย่างน่าสนใจ และ
ยังคงไม่ทิ�งพันช์ีไลน์เจ็บั ๆ เด่อด ๆ รัวมถู่งความหนักัแน่นฉะฉานเหล่านั�นเอาไว้ 
ครับัถู้วน เร่ัยกัได้ว่าเม่�อองค์ปัรัะกัอบัพร้ัอม โฟลว์และซึ่าวด์ดนต้ร่ัถููกับัรัรัเลง
ปัรัะสานกัันปุ๊ัปั ทุกัอย่างมันช่ีางลงตั้วและสมบูัรัณ์์แบับัเป็ันอย่างยิ�งครัับั

เม่�อเรัาพจิารัณ์์องคป์ัรัะกัอบัทั�งหมดทั�งมวลของ บ้ัายอ (Narcissist) แลว้ ผลงาน 
ชิี�นน่�ของ BOMB AT TRACKเปัร่ัยบัเสม่อนลูกัรัะเบิัดท่�ได้รัับักัารัอัพเกัรัดมาเป็ันอย่างด่ 
ท่�พิถู่พิถัูนในทุกัขั�นต้อน พร้ัอมออกัอาละวาดเพ่�อแสดงจุดยน่เหม่อนเดิมท่�เคยเป็ัน
มา นอกัจากัน่�ยังเป็ันกัารัส่งสัญญาณ์ถู่งเหล่าBAT IS A REBEL ของพวกัเขาว่าไม่
ต้้องกัังวลไปั หลงัจากัน่�เต้ร่ัยมพร้ัอมรัับักัารัปัะทะท่�เด่อดมากัข่�นกัว่าเดิมแน่นอน 

LAZYLOXY
LAST NIGHT SEX บ้้ายอ (NARCISSIST)

B O M B  A T 
T R A C K

B O M B  A T 
T R A C K
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วันนี�ผมจะพามาชื่มรถยนติร์อีโค คาร์ กับนิสัสััน
อัลเมร่า สัป็อร์ติเทค ใหม่ เป็็นรุ่นติกแติ่งพิเศษ
เริ�มติั�งแติ่ชุื่ดแติ่งด�านหน�ากับชุื่ดแติ่งสัป็อร์ติ 
เทคกันเลยครับ กระจังหน�าสัีดำาเงา ไฟัเดทาม 
รดันิ�ง กนัชื่งด�านหน�าสีัเงา มีไฟัติดัหมอกเป็็น LED 
และมีเต่ิอนกันชื่นด�านหน�ามาให� พร�อมระบบเบรก
ฉุกเฉิน
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 โดยรัวมแล้วนิสสัน อัลเมร่ัาดูสปัอร์ัต้ และ 
น่าใช้ีมากัข่�น ลายล้อแม็กัอัลลอยปััดเงาส่ดำา ใส่ยาง 
Dunlop195/65R15 เหม่อนเดิมกัับัรุ่ันเก่ัาของ 
อัลเมร่ัา มาพร้ัอมกัับักัรัะจกัมองข้างส่เงิน ไฟเล่�ยว
โดยใส่บัายสปัอร์ัต้มาให้อ่กัด้วย ม่อจับัเปิัดปัรัะตู้ 
เป็ันส่เด่ยวกัับัรัถูพร้ัอมกัับัปุ่ัมค่ย์เลส 

มาต่้อทางด้านหลังกัันครัับั ม่โลโก้ั SportechVL 
TURGO และกัันชีนด้านหลังส่เงิน โดยรัวมกัารั
ออกัแบับัด้านท้ายยังเหม่อนเดิม ท่�เก็ับัสัมภูารัะ 
ดูกัว้างข่�น พร้ัอมกัับัชุีดปัะยาง กัารัเก็ับังานโดยรัวม
แล้วถู่อว่าด่ข่�นนะครัับั

เรัามาดูห้องผู้โดยสารัด้านหลังกัันต้่อ โดยรัวม
แล้วค่อนข้างใหญ่โต้เลยท่เด่ยวครัับั เบัาะนั�งยังเป็ัน 
เบัาะผ้าพ่�นท่�เฮ่ดรูัมเหล่อ ๆ ไม่ม่แอร์ัหลังมาให้ 
แต่้ยงัม่ช่ีองเส่ยบั USB มาให้ 1 ช่ีอง เดินทางรัะยะไกัล 
สบัายครัับั มาดูส่วนต้ำาแหนง่คนขับักัันบ้ัาง กัารัต้กัแต้ง่
ภูายในโดยรัวมแล้วยังเหม่อนเดิม ยังไม่ต่้างจากั 
รุ่ันเก่ัามากันักั 

เปัล่�ยนคอนโซึ่นด้านหน้าจากัส่เ งินเป็ันส่ดำา 
ดูสปัอร์ัต้มากัข่�น พวงมาลัยเป็ันมัลติ้ฟังชัี�น มาพร้ัอม 
กัับักัล้องมองรัอบัคันถู่งจะไม่ได้ใส่เทคโนโลย่มาให้ 

มากัมาย แต่้ในรัาคาเท่าน่�ถู่อว่าคุ้มค่ากัับัรัาค 659,000 บัาท 
เบัาะยังเป็ันผ้านะครัับั นั�งสบัายนุ่มโอบัรัับัแผ่นหลัง 
ได้ด่เดินทางไกัลไม่เม่�อย

หน้าจอสัมผัส 8 นิ�วสามารัถูเช่ี�ยมต่้อกัับั Apple 
CarPlay ได้ รัะบับัแอร์ัเป็ันแอร์ัออโต้้ แต่้ไม่ได้แยกั
รัะบับัซ้ึ่าย-ขวาม่ช่ีองเส่บั USB ด้านหน้า 1 ช่ีอง  
ช่ีองเส่ยบั AUS 1 ช่ีอง อ่กั 1 ช่ีองอยู่ท่�เก็ับัของ 
พวงมาลัยสามารัถูปัรัับัได้ 4 ทิศทาง พรัมวางเท้าส่ดำา 
เดินด้ายด้วยส่แดง ม่โลโกั้Sportech มาให้อ่ด้วย 
โดยรัวมถู่อว่าสวย 

เคร่ั�องยนต้์ นิสสัน อัลเมรั่า สปัอรั์ต้เทค ใหม่
นั�นใส่เคร่ั�องยนต์้ HRAO 1.0 ลิต้รั TURBO ใหม่ 
ด้วยรัะบับัเทอร์ัโบัพร้ัอมมอเต้อร์ัไฟฟ้าอัจฉริัยะ 
พร้ัอมแรังบิัดสูงสุด 152 นิวตั้นเมต้รั ท่� 2,400 รัอบั 
ต่้อนาท่ สามารัถูออกัตั้วได้มั�นใจในกัารัเร่ังแซึ่ง

สรุัปัโดยรัวมนิสสัน อัลเมร่ัา สปัอร์ัต้เทค ใหม่ 
ดูสวยข่�นกัับัชุีดแต่้งสปัอร์ัต้เทคเคร่ั�องยนต์้ม่กัารั 
ต้อบัสนองได้ด่ ขับัข่�สนุกัช่ีวงล่างเซ็ึ่ต้มาด่ โดยรัวม
แล้วน่าใช้ีมากัข่�นกัับัรัาคาท่�โดนใจใครัหลายคนอยู่ท่� 
รัาคา 659,000 บัาท 



(Back Yard)
สนามหลังบ้าน

สันามกอล์ฟัท่ีเป็็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษและสัติรีแต่ิละคน ต่ิางไป็จากสันามกอล์ฟัในฝัั่น 
วา่มีโอกาสัเม่อ่ไหรจ่ะติ�องติะเกยีกติะกายไป็เลน่ให�ได� บางแหง่ติ�องจองข�ามเด่อนข�ามป็อียา่ง 
St. Andrew Old Course, Pebble Beach เป็็นติ�น

ถู้าเป็ันในไทยแลนด์แดนปัรัะท้วง บัรัรัดานักักัอล์ฟเบ่ั�ยน้อย หอยใหญ่ ก็ัฝัีนแค่ได้เล่นในสนามไฮ่โซึ่ 
ท่�เป็ันสนามปัิดเฉพาะสมาชีิกัจะไปัเล่นแต่้ละครัั�งก็ัแสนยากั ต้้องรัอให้สมาชีิกัท่�เป็ันเพ่�อนฝูีงม่เมต้ต้า
กัรุัณ์าเชิีญชีวนไปัเล่นพอได้เข้าไปัเท่านั�น นักักัอล์ฟบัางท่านร่ับัโพสต์้ภูาพเส่ยง ข้อความ ขาดไม่ได้ค่อตู้้
ใน Locker Room ท่�ทางสนามบัริักัารัแขกั VIP ของสมาชิีกัด้วยกัารัพิมพ์ชี่�อเป็ันภูาษาอังกัฤษสอดเข้าไปั
ในช่ีองหน้าตู้้แสดงให้รู้ัว่า นักักัอล์ฟท่านน่�มาเล่นจริัง ต่้จริัง กิัน ด่�มในสโมสรัของสนามจริัง

สังคมในแวดวงของนักักัอล์ฟเหล่านั�นก็ัจะไปัเมาส์กััน โทรัถูามวุ่นวาย
“เป็ันไง สนามเลิศ(เริัด)มั�ย”
“กัร่ันเร่ัยบั เร็ัว เหม่อนท่�ฉันรู้ัมาป่ัะ”
อะไรัทำานองน่�

บัางสนามท่�ปิัดเฉพาะสมาชิีกั เข้มงวดมากั 
แพงมากั ด่มากั อยูใ่นรัะดบัั 5-6 ดาว กัารัต้้อนรัับั 
สถูานท่� อาหารั เครั่�องด่�ม รัวมต้ลอดถู่งตั้วสนาม 
แทบัจะหาท่�ติ้ไม่ได้เลย

รัาคากัร่ันฟีพร้ัอมรัถูและแคดด่� 4 คน ต้้องเก็ับั 
20,000 บัาท

ออกัรัอบัไปัแล้ว เสม่อนว่าตั้วเองเป็ันเจ้าของ
สนาม เพรัาะทั�งวันม่ปัรัะมาณ์ 6-7 ก๊ัวน วันหยดุก็ั 
ไม่เกิัน 20-25 ก๊ัวน

OnGreen
 : พลตำารวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
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สนามแบับัน่�ต่้ไปัแล้วต้้องเพ่งมองบัรัรัยากัาศเกั็บั
เอาไว้ ภูาวนาไปัด้วยว่าขอได้กัลับัมาเล่นอ่กั

ถู้าเจ้าของสนามจัดนำ�าพุให้นักักัอล์ฟท่�ตั้�งแรัง 
ปัรัารัถูนาปัรัะสงค์จะกัลับัมาเล่น ได้หันหลังโยนเหร่ัยญ 
อธิษฐานดั�งนำ�าพุกัลางกัรุังโรัมปัรัะเทศอิต้าล่ รัับัรัองว่า
จะม่เหร่ัยญเป็ันกัอบัเป็ันกัำาไว้ทำาบุัญ

ค่าใช้ีจ่ายท่�ว่าแพงสุด ๆ ในบั้านเรัา แต่้เม่�อไปั
เปัร่ัยบัเท่ยบักัับัสนามอมต้ะ St.Andrew Old Course 
แล้วยังถููกักัว่าเท่าตั้ว แต่้กัารับัริักัารัและสภูาพสนามด่
กัว่าสิบัเท่า

ลองหลับัต้าน่กัภูาพต้้องลากัรัถูเอง เล่นเอง กัลบั
ทรัายเอง เพรัาะไม่ม่แคดด่� ทุกัอย่างทำาเองหมด เพ่ยง
ได้ช่ี�อว่าเคยมาเหย่ยบัแล้วเอาไว้คุย นักักัอล์ฟท่�ยัง 
ไม่เคยไปัและฝัีนว่าจะไปั ต้้องตั้ดสินใจใหม่ว่าคุ้มไหม?

ออกัอ่าว เพ้อเจ้อไปัจนเก่ัอบัจะล่มเร่ั�องสนามกัอล์ฟ 
เอกัลักัษณ์์ของเอกับุัรุัษ ฯลฯ ไปัเลย

สนามกัอล์ฟท่�ว่า ค่อ สนามท่�บัรัรัดามิต้รัรัักันักักัอล์ฟ 
เล่นอยูป่ัรัะจำา จนรู้ัทกุัแงมุ่ม Lay Out อุปัสรัรัคต้า่ง ๆ  
ต้ลอดจนสภูาพของแต่้ละกัร่ัน

เร่ัยกัว่าข่�นเต่้ยง On Green แลว้หลับัต้าพทัโดยไม่ 
ต้้องถูามแคดด่�ให้เส่ยเวลาว่าไลน์ต้รังหน้าซ้ึ่ายหร่ัอขวา

สนามกัอล์ฟเจ้าปัรัะจำาของเรัาน่�เร่ัยกักัันต้ามศัพท์ว่า 
“สนามหลังบ้ัาน (Back Yard)” เล่�ยวรัถูไม่ทันจอด จะม่ 
เส่ยงต้ะโกันโหวกัเหวกั “ทุเร่ัยนคุณ์แม่มาแล้วโว้ย” 
หร่ัอ “สมคิด คุณ์พ่อมาแล้ว”

เวลาเล่นแทบัไม่ต้้องบัอกัว่ารัะยะน่�จะใช้ีเหล็กั
เบัอร์ัอะไรั ลูกัแก้ัไขสภูาพท่�เห็นควรัจะ Run หร่ัอ Flop 
เข้าหากัร่ันแคดด่�ตั้ดสินใจเล่อกัไม้ให้เสร็ัจ

ต่้แล้ว ต้กันำ�า เข้ารักัเข้าพง ก็ัจะให้กัำาลังใจ ขณ์ะ
เด่ยวกัันก็ัแอบักัรัะซิึ่บัสาปัแช่ีงให้คู่พนันอ่กัฝ่ีายหน่�ง 
ต้กันำ�าต้กัท่าต้ามไปัด้วย

เล่นไปั เฮ่ฮ่าไปั ด่บ้ัาง เส่ยบ้ัาง ได้ยินเส่ยงนกัเขา 
ก็ัป้ัองปัากัต้อบัเส่ยงทักัทาย นกั หนู งูเง่�ยว รู้ัจักัหมด

ไม่เว้นแม้แต่้เวลาผ่านต้้นไม้ท่�ม่แม่ย่านางถููกับูัชีา
ด้วยผ้าส่และชุีดนางรัำา พร้ัอมขวดนำ�าแดง ก็ัจะร่ับัร้ัอง
บัอกัแคดด่�ให้หยิบัขวดนำ�าส่เหล่องในถูงุรัะดับั 40 ด่กัร่ั 
รัับัแล้วยกัม่อวันทา บันบัานศาลกัล่าว

“วันน่�ขอให้ได้กิันกัอล์ฟไอ้เพ่�อนรัักัฝีีม่อด่ต่้างถิู�น
 ถู้าสมหวังมาครัาวหน้าแม่ย่าจะได้เหล้าฝีรัั�งอย่างด่”

แล้วก็ัแปัลกัแต่้จริัง เพ่�อนรัักันักักัอล์ฟต่้างถิู�น เม่�อมา 
ปัรัะหมัดในสนามหลังบ้ัานก็ัให้ม่อันเป็ันไปั แพ้
รัาบัคาบั ไอ้ท่�เคยแม่นกัร่ัน ม่แต่้ขาด ๆ เกิัน ๆ พัทสั�น 
บ้ัางยาวบ้ัางเหม่อนกัับัว่าเทพยาดาอารัักัษ์ไม่มักัคน
แปัลกัหน้า

สนามหลังบ้ัานจ่งเป็ันเอกัลักัษณ์์ของเอกับุัรุัษและ
สต้ร่ัดั�งน่�แล

วันท่�  1 กัันยายน 2564 ต้้องบัันท่กัไว้เป็ัน
ปัรัะวัติ้ศาสต้ร์ั ด้วยสถูานกัารัณ์์โควิด-19 สนามกัอล์ฟ
ท่�จะต้้องปิัดไปัร่ัวมสองเด่อน ก็ัเปิัดให้บัริักัารัอ่กั ก่ัอน
แคดด่� คนงาน และครัอบัครััวจะอดต้ายไปัเป็ันแถูว

พอม่คำาสั�งเท่านั�น ทุกัสนามพร้ัอมใจกััน Dump 
รัาคาลงมาหั�นแหลกั เพ่�อชัีกัชีวนบัรัรัดานักักัอล์ฟไปั
เย่�ยมเย่อน

สนามกัอล์ฟ Pattaya Country Club เป็ันสนาม
ท่�ควรัจะไปัวาดวงสวงิอยา่งยิ�ง เพรัาะเปัน็สนามกัอลฟ์
รัะดับัห้าดาว แต่้ค่า Fee ทุกัชีนิดรัะดับั 3 ดาว

ใครัได้ไปัลองเล่นจะทรัาบัได้ทันท่ว่า 5 ดาว หลาย
สนามทำาอะไรัไม่ได้ ทุกัอย่างพร้ัอมหมด ทั�ง Club 
House อาหารั กัารับัริักัารั

โดยเฉพาะสภูาพสนาม Fairway Green ท้าทาย
มากัครัับั

ใครัไปัถู่งแล้วบัอกัว่าอ่านเร่ั�องสนามหลังบ้ัานมา 
รัับัรัองได้ลดรัาคาพิเศษครัับั 
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หลงัเหติกุารณ ์9/11 สัหรฐัอเมรกิาแสัดงการติอบโติ�ทนัท ีโดยสัามารถบกุยดึกรงุคาบล้ได�ในเวลาเพยีง 1 เด่อน กอ่นจะ
ใชื่�เวลากวา่ 10 ป็ ีในการสัังหารนายโอซามะ บนิ ลาดนิ ผ้�นำาคนสัำาคญัของติาลบีนั ผ้�วางแผนเบ่�องหลงัเหติกุารณ ์9/11 

คนอเมริักัันมองว่ากัารัจัดกัารันาย 
โอซึ่ามะ บิัน ลาดิน เป็ันชัียชีนะท่�สวยงาม
และได้เวลายุติ้สงครัามท่�ย่ดเย่�อมาเก่ัอบั 
10 ปีั แต่้คงม่น้อยคนท่�จะเช่ี�อว่าต้้องใช้ี
เวลาอ่กักัว่า 10 ปีัให้หลัง หร่ัอรัวมใช้ีเวลา
ทำาสงครัามทั�งหมดเก่ัอบั 20 ปีั อเมริักัา
จ่งจะสามารัถูถูอนกัองกัำาลังออกัจากั
อัฟกัานิสถูานได้ และคงม่คนจำานวนน้อย
ลงไปัอ่กัท่�เช่ี�อว่าอเมริักัาจะจบัภูารักิัจ 
ท่�อัฟกัานิสถูาน ด้วยกัารัปัล่อยให้กัลุ่ม
ก่ัอกัารัร้ัายท่�ต้นปัรัาบัลงอยา่งง่ายดายเม่�อ

เก่ัอบั 20 ปีัก่ัอน อย่างกัลุ่มต้าล่บัันปัรัะกัาศ
จัดตั้�งรััฐบัาลชัี�วครัาวข่�นมาได้สำาเร็ัจ หลัง
จากัเท้าทหารัคนสุดท้ายของต้นพ้นจากั
แผ่นดินอัฟกัันเพ่ยงแค่ 1 สัปัดาห์

นับัตั้�งแต่้ปัรัะธานาธปิัด่จอรัจ์ ดับัเบิั�ลยู 
บุัชี ปัรัะกัาศบุักัอัฟกัานิสถูานเพ่�อต้ามล่า 
นายโอซึ่ามะ บิันลาดินจนถู่งปััจจุบััน ม่ผล
กัารัศ่กัษารัายงานว่าอเมริักัาใช้ีงบัปัรัะมาณ์
ไปักัับัสงครัามครัั�งน่�มากักัว่า 2 ล้านล้าน
เหร่ัยญสหรััฐ สูญเส่ยกัำาลังพลไปักัว่า 
2,300 นาย แต่้กัลับัไม่สามารัถูสร้ัางความ

สงบัในแผ่นดินอัฟกัันได้สำาเร็ัจ สวนทาง
กัับักัลุ่มต้าล่บัันท่�ถููกัอเมริักัาต่้พ่ายไปัตั้�งแต่้
ช่ีวงต้้นสงครัาม กัลับัค่อย ๆ  รัวบัรัวมกัำาลัง
จนสามารัถูปัั�นป่ัวนอเมริักัาอยู่เป็ันรัะยะ 
กัรัะทั�งย่ดกัรุังคาบูัลค่นได้สำาเร็ัจเม่�อกัลาง
เด่อนสิงหาคม 2564

เหตุ้กัารัณ์์ท่�เกิัดข่�นเป็ันปัรัะเด็นสำาคัญ
ท่�ทำาให้ผู้นำาอเมริักัาคนปััจจุบัันอย่างนาย
โจ ไบัเดน ต้้องออกัมาย่นยันว่าแผนกัารั
ตั้ดสินใจถูอนกัำาลังทหารัของต้นเองนั�นเป็ัน
ยุทธศาสต้รั์ท่�ถููกัต้้องแล้ว ซ่ึ่�งสวนทางกัับั 

Economic
Vision

 : ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

กรณีความพ่ายแพ้ของอเมริกาต่อกลุ่มตาลีบัน

ในอัฟกานิสถุาน

บทเรียนสำาคัญของผัู้นำา :
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มุมมองของผมในวันท่�ปัรัะกัาศถูอนกัำาลัง และแน่นอน
ในท่�สุดในมุมมองของส่�อและนักัวิเครัาะห์จำานวนหน่�ง
ในโลกัในช่ีวงเวลาต่้อมา 

ในวันท่� 14 – 16 สิงหาคม 2564 ผมได้บัรัรัยาย
วิเครัาะห์กัารัถูอนกัำาลังทหารัสไต้ล์ไบัเดน ผมคิดว่า
ผลแพ้ชีนะท่�อัฟกัานิสถูานได้ให้บัทเร่ัยนสำาคัญแก่ั 
คนท่�เป็ันผู้นำาหลายปัรัะกัารั จ่งอยากัขอนำาข้อคิดของ
ผมมาเสนอท่�บัทความน่�เป็ันตั้วอย่างเช่ีน

1. ชนะโดยใช้กำาลังไม่ยั่งย่น ถุ้าไม่ชนะทาง
อุดมการณ์

หลังต้าล่บัันปัฏิเสธส่งตั้วบิัน ลาเดนให้สหรััฐ 
ปัรัะธานาธิบัด่จอร์ัจ ดับัเบิั�ลยู บุัชี ปัรัะกัาศชัีดเจนว่า 
“ต้าล่บัันต้้องชีดใช้ีกัับัเร่ั�องน่�” ด้วยความแค้นบัวกักัับั
มั�นใจในกัำาลังของต้นเอง อเมรักิัาต้ดัสินใจ “ใช้ีกัำาลัง” 
บุักัอัฟกัานิสถูานแทบัจะทันท่ อย่างไรัก็ัต้ามแม้กัลุ่ม 
ต้าล่บัันจะถููกัอเมริักัาต่้พ่ายในเวลาเพ่ยง 1 เด่อน แต่้ด้วย 
“อุดมกัารัณ์์” ค่อ กัารับัังคับัใช้ีกัฎหมายชีาร่ัอะห์ของ
อิสลามท่�เคร่ังครััดให้ได้ซ่ึ่�งจำาเป็ันต้้องเข้าไปัม่อำานาจ
จัดตั้�งรััฐบัาล เพ่�อสร้ัางรััฐอิสลามต้ามอุดมคติ้ความ
เช่ี�อของต้นเอง  (Islamic State) ให้ได้ ทำาให้ใน 
ปีั 2003 หร่ัอเพ่ยง 2 ปีัหลังจากัพ่ายแพ้ท่�คาบูัล ต้าล่บััน 
ก็ัสามารัถูรัวมกัลุ่มได้อ่กัครัั�ง หร่ัอแม้กัรัะทั�งหลัง 
เหตุ้กัารัณ์์ผู้นำากัลุ่มถููกัสังหารัในปีั 2007 คนท่�เป็ัน 
ม่อรัองก็ัสามารัถูสานต่้ออุดมกัารัณ์์ จนกัรัะทั�งในปััจจุบััน 
กัลุ่มต้าล่บัันสามารัถูปัรัะกัาศตั้�งรััฐบัาลชัี�วครัาว กัลายเป็ัน 
ปัรัะเทศเป็ันเอมิเรัต้อิสลามอัฟกัานิสถูาน (Islamic 
Emirate of Afghanistan) ได้ในท่�สุด 

ขณ์ะท่�ด้านสหรััฐ เม่�อม่คำาสั�งถูอนกัองกัำาลังอย่าง
ฉับัพลัน ปัล่อยให้กัลุ่มต้าล่บัันย่ดแผ่นดินอัฟกัันได้
โดยง่าย ก็ัได้เกิัดคำาถูามสำาคัญว่าต้ลอด 20 ปีัท่�ผ่าน
มาอเมรัิกัาสามารัถูสรั้างอุดมกัารัณ์์ปัรัะชีาธิปัไต้ย
ให้กัับัชีาวอัฟกัันได้สักัก่ั�คน เพรัาะหากัชีาวอัฟกััน 
รัักัปัรัะชีาธิปัไต้ยมากัพอ รััฐบัาลอัฟกัันคงไม่แพ้ง่าย ๆ
แต่้อย่างไรัก็ัต้ามสิ�งท่�สำาคัญมากักัว่าความล้มเหลวใน
กัารัสร้ัางอุดมกัารัณ์์ปัรัะชีาธิปัไต้ยบันแผ่นดินอัฟกััน 
ค่อกัารัล้มเลิกัอุดมกัารัณ์์ท่�พาอเมริักัาเข้าแทรักัแซึ่ง 
ย่ดอัฟกัานิสถูาน แต่้ยกัเลิกัอุดมกัารัณ์์ดั�งเดิม และ
ปัล่อยให้ชีาวอัฟกัันต้้องเผชิีญกัับักัารัปักัครัองของ 
ฝ่ีายต้รังข้ามอย่างง่ายดาย 

2. ตัดสินใจุบนผัลประโยชน์เฉพาะห่น้า  
อาจุสร้างความเสียห่ายระยะยาว

ปัรัะธานาธิบัด่โจ ไบัเดนถููกัแรังกัดดันจากัหลายฝ่ีาย 
ให้ถูอนกัองกัำาลังออกัจากัอัฟกัานิสถูาน เพรัาะ 
ได้คำานวณ์แล้วว่าอเมรัิกัาสูญเงินท่�ได้มาจากัทั�งกัารั 
กู้ัย่มและภูาษ่ปัรัะชีาชีนเพ่�อทำาสงครัามสูงถู่งวันละ 
กัว่า 300 ล้านเหร่ัยญสหรััฐฯ ปัรัะกัอบักัับัปัรัะธานาธิบัด่ 
คนก่ัอนก็ัได้ทำาข้อต้กัลงถูอนกัำาลังทหารักัับักัลุ่ม 
ต้าล่บัันไว้แล้ว  

อย่างไรัก็ัต้ามกัารัไม่คำาน่งว่ากัารัก่ัอกัารัร้ัายในโลกั 
ในอนาคต้จะไดเ้ปัร่ัยบัยิ�งข่�นแน่นอน หากัอเมรักิัาเส่ย 
อัฟกัานิสถูานไปั ซ่ึ่�งก็ัม่รัายงานแล้วว่าม่กัลุ่มผู้ก่ัอกัารัร้ัาย 
มากักัว่า 20 กัลุ่ม ปัรัะกัอบัไปัดว้ยนักัรับัต่้างชีาติ้หลาย
พันคนท่�เข้ามาร่ัวมกัับักัลุ่มต้าล่บัันด้วยความฮ่่กัเหิม
และในอนาคต้ย่อมสามารัถูกัรัะจายตั้วไปัทำากัารั 
ในพ่�นท่�จุดต่้าง ๆ  ทั�วโลกัได้ในอนาคต้ แม้อเมริักัาอาจจะ 
อ้างว่าได้ช่ีวยรััฐบัาลอัฟกัานิสถูานมาแล้วหลายเร่ั�อง
ก็ัต้าม แต่้เร่ั�องท่�ควรัให้กัารัช่ีวยเหล่อจริัง ๆ กัล่าวค่อ
 กัารัวางรัากัฐานอุดมกัารัณ์์ปัรัะชีาธิปัไต้ยก็ัยังทำา 
ไม่สำาเร็ัจแม้แต่้น้อย 

3. รกัษาความสำาเรจ็ุไม่ ได ้ถุา้ไม่สรา้งผู้ัตาม
ให่้เข้มแข็ง

สิ�งท่�สะท้อนว่าอเมริักัันยังทำาภูารักิัจในอัฟกัานิสถูาน 
ไม่สำาเร็ัจ อย่างชัีดเจนปัรัะกัารัสำาคัญอ่กัปัรัะกัารัหน่�งค่อ 
อเมริักัาไม่สามารัถูสร้ัางกัองกัำาลังของรััฐบัาลอัฟกััน 
ให้ม่ศักัยภูาพเพ่ยงพอได้สำาเร็ัจเพ่�อสามารัถูจะรัักัษา
อุดมกัารัณ์์ และอาณ์าเขต้ปัรัะเทศจากักัารัย่ดครัอง
ของกัลุ่มต้าล่บััน 

ตั้�งแต่้ปีั 2015 เปัน็ต้้นมา อเมรักิัาใหภู้ารักิัจสู้รับัเปัน็ 
บัทบัาทของทหารัอัฟกัันโดยสมบูัรัณ์์ บัทบัาทของอเมริักัา 
ค่อ “ฝึีกัฝีนกัองกัำาลังอัฟกััน และสนับัสนุนกัารัปัฏิบััติ้
กัารัต่้อต้้านก่ัอกัารัร้ัายอัลกัออิดะห์” เท่านั�น แต่้ทั�งท่�ได้ 
รัับักัารัสนับัสนุนจากัมหาอำานาจอย่างอเมริักัาทุกัอย่าง 
ทั�งงบัปัรัะมาณ์ ยุทโธปักัรัณ์์ ความรู้ั ฯลฯ แต่้ทหารัอัฟกััน 
กัลับัขาดขวัญกัำาลังใจในกัารัสู้รับั สวนทางกัับักัองกัำาลัง 
ฝ่ีายต้าลิบัันท่�พยายามพ่�งพาต้นเอง รัวมทั�งหารัายได้ 
สนับัสนุนอุดมกัารัณ์์ของต้น โดยม่รัายงานว่ากัลุ่มต้าล่บััน 

น่าจะสร้ัางรัายได้มากัถู่ง 300 – 1,600 ล้านเหร่ัยญสหรััฐฯ 
ต่้อปีั ทั�งจากักัารัทำาอุต้สาหกัรัรัมเหม่องแร่ั กัารัค้ายา
เสพติ้ด กัารัส่งออกั และเงินบัริัจาค จนติ้ดอันดับั 1 ใน 
5 กัลุ่มก่ัอกัารัร้ัายท่�รัวยท่�สุดในโลกั ท่�ได้รัับักัารัจัด
อันดับัโดยนิต้ยสารั Forbes  

ผลสุดท้าย คนทั�งโลกัจ่งได้เป็ันสักัข่พยานใน
สงครัามท่�ทหารั (ฝี่ายอัฟกััน) ซ่ึ่�งม่จำานวนกัว่า 
300,000 นาย พร้ัอมด้วยอาวุธท่�ทันสมัย ไม่คิดสู้กัอง
กัำาลัง (ฝีา่ยต้าล่บััน) ท่�ม่จำานวนเพ่ยงรัาว 70,000 นาย 
และปัล่อยให้ฝ่ีายท่�ม่ทหารัจำานวนน้อยกัว่าถู่ง 3 -4 เท่า 
ยด่พ่�นท่�สำาคัญทั�งปัรัะเทศ และเม่องหลวง (กัรุังคาบูัล) 
ได้อย่างง่ายดาย และท่�สำาคัญท่�สุด ค่อ ม่กัารัรัายงานวา่ 
อเมริักัารัับัรู้ัเร่ั�องท่�กัองทัพอัฟกัันไม่ม่ใจรับัมานานแล้ว
แต่้ก็ัยังไม่พยายามแก้ัไขปััญหาท่�เกิัดข่�นให้เสร็ัจสิ�น
ก่ัอนกัารัทำากัารัถูอนกัองกัำาลังทหารัของต้นเองออกั

4. แม้ ไม่ชนะ ก็ ไม่ควรทอดทิ�งทีมงานและ
พันธมิตรไว้เบ่�องห่ลัง

ผู้นำา และทหารัต้าล่บัันแสดงให้เห็นถู่งหัวใจท่�
พร้ัอมยอมต้ายได้เพ่�ออุดมกัารัณ์์ ทำาให้จำานวนคนท่�ม่ 
จำานวนน้อยกัว่ารัาว 4 เทา่ สามารัถูบัรัรัลภุูารักิัจเหน่อ 
กัองทัพอัฟกัันท่�ม่กัำาลังมากักัว่ามากัได้ ซึ่ำ�าร้ัายผู้นำา
อัฟกัันกัลับักัลายเป็ันหน่�งในกัลุ่มคนท่�หน่ออกันอกั 
ปัรัะเทศไปัก่ัอนหน้าปัรัะชีาชีนเส่ยอ่กั! เน่�องจากั กัลัวถููกั 
ปัรัะหารัช่ีวิต้ โดยทิ�งชีะต้ากัรัรัมของปัรัะชีาชีนไว้ 
ในม่อของกัลุ่มคนท่�ต้นเองกัล่าวว่าเป็ันผู้ก่ัอกัารัร้ัาย 
ทั�งท่�เคยปัรัะกัาศไว้ก่ัอนหน้าท่�จะหน่เพ่ยงไม่ก่ั�วันว่า 
“จะอยู่ร่ัวมและต้่อสู้เพ่�อปักัป้ัองคุณ์ค่าท่�เขาและ
ปัรัะชีาชีนอัฟกัานิสถูานยด่มั�น”  ขณ์ะท่�ทหารัอเมริักัา
ส่วนใหญ่ก็ัหน่อย่างเร่ังร่ับั ไร้ัความสง่างามออกัจากั
แผ่นดินอัฟกัานิสถูานก่ัอนถู่งเส้นต้าย ค่อ วันท่� 31 
สิงหาคมด้วยซึ่ำ�าไปั !!!

นอกัจากัน่�ในฐานะท่�อเมริักัาเป็ันผู้นำาโลกัเสร่ั
 ย่อมต้้องถููกัคาดหวังสูงจากัชีาต้ิพันธมิต้รัทั�งหลาย 
ซ่ึ่�งพันธมิต้รัสำาคัญในสงครัามครัั�งน่�ปัรัะกัอบัด้วย
ปัรัะเทศอังกัฤษ และเยอรัมันท่�ได้รัะดมทรััพยากัรั
เข้าร่ัวมสงครัามครัั�งน่�มากัท่�สุดรัองจากัอเมรัิกัา โดย
อังกัฤษใช้ีเงินไปัปัรัะมาณ์ 3 หม่�นล้านดอลลาร์ัสหรััฐ
ส่วนเยอรัมันใช้ีเงินไปั 1.9 หม่�นล้านดอลลาร์ัสหรััฐ  
แต่้ก็ัเผชิีญกัับัชีะต้ากัรัรัมคล้ายคล่งกัับัปัรัะชีาชีนอัฟกััน 
ค่อถููกัทอดทิ�งกัลางคันโดยไม่ได้รัับักัารัหาร่ัอเช่ีนกัันและ 
โดยท่�ภูารักิัจยังไม่สำาเร็ัจต้ามอุดมกัารัณ์์ร่ัวมอ่กัด้วย 

ผมยังเช่ี�อว่าปััจจุบัันอเมริักัายังเป็ันมหาอำานาจ
อันดับั 1 ของโลกั และได้เปัร่ัยบัจ่นอยูม่ากั แต่้หากัผู้นำา 
อเมริักัาไม่เข้าใจกัารัเป็ันผู้นำาท่�ด่ เวลาท่�จะเป็ันมหาอำานาจ 
อันดับั 1 ย่อมเหล่อน้อยลงเร่ั�อย ๆ และอาจไม่ต้้องใช้ี
เวลายาวนานนักั อ่กัเพ่ยง 10 - 20 ปีัก็ัน่าจะพอจะ 
คาดกัารัณ์์อนาคต้ได้ว่า สถูานะมหาอำานาจ อันดับั 1 
ของต้นจะเป็ันเช่ีนไรัในโลกัและมหาอำานาจ อันดับั 2 
ค่อจ่นนั�นอาจจะก้ัาวข่�นมาเป็ันมหาอำานาจ อันดับั 1 
ได้ในเวลาท่�เร็ัวกัว่าท่�จะเป็ันต้ามสภูาวะปักัติ้ 
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ทีำ�มีา :
https://www.youtube.com/watch?v=3_MPMgantSA
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The Perspective of
AEC

 : Praykasib

หลังจากสัหรัฐถอนกำาลังออกจากป็ระเทศอัฟักานิสัถาน ป็ิดฉาก
การเข�ายึดครองป็ระเทศกว่า 20 ป็ ีส้ัญเสีัยบคุลากรและงบป็ระมาณไป็
กวา่ 2 ล�านล�านดอลลาร์สัหรฐั แติภ่ารกิจยงัไม่จบยังมีงานท่ีอ่น่ติอ่ให�ทำา 
และสัถานที่นั�นเริ�มเข�ามาใกล�บ�านเราไป็ทุกทีนั�นก็ค่อทะเลจีนใติ�นั�นเอง

จีน อเมริกา

กัลายเป็ันปััญหาคารัาคาซัึ่งมาหลายปีั เม่�อปัรัะเทศจ่นอ้างว่าตั้วเองม่อาณ์าเขต้
ทางทะเลท่�กัว้างใหญ่ จ่งลากัยาวมายังใกัล้น่านนำ�าลงมาทางทะเลจ่นใต้้ จ่นได้ 
อ้างสิทธิ�ในหมู่เกัาะสแปัรัต้ล่ย์ ทำาให้ม่ปััญหาข้อพิพาทกัับัปัรัะเทศในอาเซ่ึ่ยน 
อย่างเว่ยดนาม ฟิลิปัปิันส์ มาเลเซ่ึ่ย อินโด บัรูัไน โดยม่กัารัสร้ัางเกัาะเท่ยมและ
ฐานทัพข่�นท่�นั�น

ทีำ�มีา : jingdaily.com

ทีำ�มีา : -peacepalacelibrary.nl

และอาเซีียน
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ผู้ผดุงความยุติ้ธรัรัมอย่างสหรััฐอเมรัิกัาจ่งอยู่เฉย 
ไม่ได้ ปัรัะกัาศจับัม่อกัับัเหล่าพันธมิต้รัอย่าง ออสเต้รัเล่ย 
อังกัฤษ ในนามกัลุ่ม ออคัส (AUKUS) โดยสหรััฐและ
อังกัฤษต้กัลงท่�จะช่ีวยเหล่อออสเต้รัเล่ยในกัารัพัฒนา
และใช้ีงานเร่ัอดำานำ�าพลังนิวเคล่ยร์ั เพ่�อต่้อต้้านอิทธิพล
ของปัรัะเทศจ่นในภููมิภูาคอินโด-แปัซิึ่ฟิกั

เป็ันกัารัปัรัะกัาศศักัดิ�ดากัลาย ๆ  ว่าอยา่มาทำาอะไรั 
ท่�ไม่ด่ในน่านนำ�าสากัลแห่งน่�  ไม่อย่างนั�นจะโดนสั�งสอน 
โดยไม่รู้ัตั้ว กัารัเข้ามาของอเมริักัาทำาให้ เหล่าบัรัรัดา 
ปัรัะเทศทั�งหลายรัวมถู่งปัรัะเทศไทยไม่สบัายใจ เพรัาะ 
หลายปัรัะเทศม่กัารัสั�งสมอาวุธ เต้ร่ัยมความพรั้อม
หากัม่สิ�งท่�ไม่คาดฝัีนเกิัดข่�น

กัารัท่�จ่นทำากัารัย่ดหมู่เกัาะสแปัรัต้ล่ย์เป็ันของ 
ตั้วเองนั�นปัรัะกัอบัด้วยเหตุ้ผลปัรัะกัารัแรักัค่อ บัริัเวณ์
เกัาะเหล่าน่�ม่ทรััพยากัรัธรัรัมชีาต้ิมหาศาลทั�งนำ�ามัน
และก๊ัาซึ่ธรัรัมชีาติ้ อย่างท่�สองค่อเป็ันเส้นทางเดินเร่ัอ
ท่�สำาคัญ หากัโดนปิัดช่ีองทางน่�กัารัขนส่งสินค้าย่อม
ทำาได้ลำาบัากั และไม่คุ้มทุนหากัต้้องเล่�ยงเดินเร่ัอไปั
เส้นทางอ่�น หากัวันใดวันหน่�งอเมริักัาเข้ามาตั้�งฐานทัพ
บัริัเวณ์หมู่เกัาะแห่งน่� จะทำาให้จ่นโดนปิัดปัรัะตู้กัารัค้า
ทางใต้้ ทำาให้ต้้องเข้ามายด่ครัองเส่ยเอง

ความจริังแล้วกัารัย่ดครัองเกัาะ ท่�ไม่ได้อยู่ใน 
แผ่นดินแม่ของปัรัะเทศตั้วเองม่ให้เห็นมากัมาย เพ่ยงแต่้ 
ไม่ม่ใครัสนใจและอยากัพูดถู่ง ซ่ึ่�งแน่นอนว่าปัรัะเทศ
มหาอำานาจทั�งนั�นท่�ทำา และยังหลงเหล่อเป็ันสมบััติ้ 
อยู่ในปััจจุบััน เร่ั�องน่�ต้้องเริั�มจากัยุคล่าอาณ์านิคม  

ไม่ว่าจะเป็ัน สเปัน โปัรัตุ้เกัส อังกัฤษ หร่ัอแม้กัรัะทั�ง
อเมริักัาก็ัม่กัารัย่ดครัองเกัาะแบับัหน้าต้าเฉย

เรัามาดูตั้วอย่างกัันเริั�มจากัอังกัฤษ นักัล่าอาณ์านิคม 
ตั้วยง ปััจจุบัันเรัาม่หมู่เกัาะมากัมายภูายใต้้อิทธิพล 
แต่้ท่�ม่ช่ี�อเส่ยงก็ัหมู่เกัาะฟอล์กัแลนด์ (Falkland  
Islands) ซ่ึ่�งดูจากัแผนท่�น่าจะอยู่ภูายใต้้กัารัปักัครัอง
ของอาเจนติ้น่า ซ่ึ่�งม่ห่างจากัเกัาะอังกัฤษหลายพัน
กิัโลเมต้รั แต่้กัลายเป็ันว่าเป็ันดินแดนโพ้นทะเลของ
อังกัฤษอย่างน่าต้าเฉย

ปัรัะเทศฝีรัั�งเศสในอด่ต้ก็ัม่ปัรัะเทศในกัารัควบัคุม 
ของตั้วเองมากัมาย ปััจจุบัันยังม่อยู่อย่าง แซ็ึ่ง-บัาร์ัเต้เลม่ 
(Saint-Barthélemy) เปั็นเขต้ชุีมชีนโพ้นทะเลของ
ปัรัะเทศฝีรัั�งเศส ตั้�งอยู่ในหมู่เกัาะล่เวิร์ัดในทะเล
แคริับัเบ่ัยน

ปัรัะเทศสเปัน เม่องลัสปััลมัส (Unión Deportiva 
Las Palmas) เป็ันหน่�งในสองเม่องหลักัของหมู่เกัาะ
คะแนร่ัซ่ึ่�งม่ฐานะเป็ันแคว้นปักัครัองต้นเองแห่งหน่�ง
ของปัรัะเทศสเปัน ซ่ึ่�งตั้�งอยูใ่กัล้กัับัโมรัอกัโกั แต่้กัลาย
เป็ันว่าสเปันเข้าไปัปักัครัองได้มาอย่างยาวนาน

ปัรัะเทศอินเด่ย หมู่เกัาะอันดามันและนิโคบัาร์ั
(Andaman and Nicobar Islands) เป็ันดินแดนของ 
ปัรัะเทศอินเด่ย ความจริังเกัาะน่�อยู่ใกัล้กัับัพม่า 
อินโดน่เซ่ึ่ย และไทยมากักัว่าอินเด่ยด้วยซึ่ำ�า แต่้กัลาย
เป็ันว่าต้กัเป็ันของอินเด่ยไปัแบับังง ๆ

ปัรัะเทศสหรััฐอเมริักัา ม่ปัรัะเทศอาณ์านิคมใน
กัารัปักัครัองจำานวนมากัโดยเฉพาะทางทะเลแปัซึ่ิฟิกั

อยา่ง อเมริักัันซึ่ามัว กัวม หมู่เกัาะนอร์ัเทิร์ันมาเร่ัยนา 
ท่�ห่างจากัผ่นแผ่นดินใหญ่ของอเมริักัากัว่าคร่ั�งโลกั

ใครัสามารัถูต้อบัได้บ้ัางว่าทำาไมปัรัะเทศเหล่าน่� 
สามารัถูเข้ามาปักัครัองปัรัะเทศอ่�นได้ ทั�งท่�ไม่ม่
อาณ์าเขต้ติ้ดกัับัแผ่นดินใหญ่ของปัรัะเทศตั้วเองเลย 
ก็ัมากัารัจากัใช้ีกัำาลังในกัารัย่ดครัองของผู้ท่�แข็งแกัร่ัง
กัว่า หร่ัอเจ้าอาณ์านิคมเดิมมอบัให้ แล้วทำาไมจ่น 
ทำาบ้ัางแล้วถู่งถููกัต้่อต้้านจากัปัรัะเทศต่้าง ๆ นั�นก็ั
เพรัาะโลกัปััจจุบัันรัับัไม่ได้กัับักัารัย่ดครัองแบับั 
หน้าด้าน ๆ  แบับัท่�ปัรัะเทศต้ะวันต้กัทำามาก่ัอนหน้าน่� 

อ่กัเหตุ้ผลหน่�งค่อเร่ั�องของอำานาจจ่น ท่�กัำาลัง 
แผ่ออกัมาซ่ึ่�งต้อนน่�ยังไม่แข็งแรังพอ จ่งถููกัปัรัะเทศ 
ท่�คิดว่ากัำาลังสูญเส่ยอำานาจในกัารัควบัคุมโลกัรัวม 
กัลุ่มเข้ามาคัดคานเอาไว้ แบับัท่�ชีาวต้ะวันต้กัเคย
ละเมิดสิทธิ�กัับัชีาวเกัาะต่้าง ๆก็ัคงจะให้ล่ม ๆ กัันไปั 
ซ่ึ่�งขอบัอกัไว้เลยว่าจ่นทำาไม่ถููกัต้้องในกัารัย่ดครัอง
แบับัน่� แล้วชีาติ้ต้ะวันต้กันั�นทำาถููกัต้้องหร่ัอไม่

กัารัย่ดครัองหมู่เกัาะหร่ัอปัรัะเทศใด ๆ  ในความจริัง 
ค่อเร่ั�องของอำานาจ ความแข็งแกัร่ัง รัวมถู่งผลปัรัะโยชีน์ 
มหาศาล ไม่ม่เร่ั�องของสิทธิมนุษยชีน หร่ัอความ 
เสมอภูาคในสงครัาม 

กัารัท่�ปัรัะเทศมหาอำานาจข้ามนำ�าข้ามทะเลมา 
แบับัน่� คงไม่กัล้าเปิัดหน้าแลกัแบับัตั้วต่้อตั้ว แต่้อาจหา 
สนามรับักัลางเข้ามาปัะทะกัันแทน หร่ัออย่างน้อย
ท่�สุดก็ัสร้ัางความต่้งเคร่ัยดในแถูบัอาเซ่ึ่ยนต่้อไปั 
อ่กัยาว 

ปรุะเทำศิสหรัุฐอเมีริุก็า อเมีริุกั็นซามัีว่ 

อังก็ฤษ หม่่ีเก็าะฟอล์้ก็แล้นด์ 
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และบรรยากาศที่รอคอย
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 : ชุติมา  เสวิกุล

ผ่านมาหลายเด่อน ถึงเวลาที่ ได�ผ่อนคลายกัน (จริงจัง) บ�างเสัียที  แติ่การผ่อนคลายที่ว่า อาจจะทำาให�เรา
เผลอป็ล่อยใจไขว่คว�าหาความสัุขท่ีเคยติกหายไป็หมดไม่ได�เต็ิมท่ี อย่างท่ีติ�องการ เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า 
เช่ื่�อไวรัสัโคโรน่า หร่อ โควิด-19 ยังดิ�นไม่ยอมหยุด กลายพันธ์ุไป็เร่่อย ๆ และบางสัายพันธุ์ท่ีกลายพันธุ์ 
ออกไป็นั�นรุนแรงกว่าที่เคยเป็็นมา

ความหวัง
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สัมผัสปัรัะวัติ้ศาสต้ร์ัภูาพชุีดน่� จ่งขอนำาภูาพ
ท่�ส่�อถู่งกัารัมุ่งหน้าออกัไปัผจญภัูยในท้องทะเล
ไปัสู่โลกักัวา้ง ต้ามหาความเปัน็อิสรัะ ผู้เข่ยนเก็ับั
ภูาพชุีดน่�ไว้ตั้�งแต่้ปีั 2559 อยากับัอกัว่า บัริัเวณ์
น่�เต็้มไปัด้วยบัรัรัยากัาศท่�ม่ช่ีวิต้ช่ีวา ม่ส่สัน  
ม่ความสวย ม่เสน่ห์ซ่ึ่อนอย่างมากัมาย ไม่ว่าจะ
ย่นมองนิ�ง ๆ หร่ัอเดินถู่ายรูัปั รััวชัีต้เต้อร์ัอย่าง
ไม่ยั�ง แค่น่�ก็ัม่ความสุขเหล่อล้นแล้ว ไม่อยา่งนั�น
ยามท่�นั�งมองเร่ัอปัรัะมงท่�จอดอยู่ หร่ัอแล่นเข้า
แล่นออกั สูดกัลิ�นทะเล กัลิ�นคาวปัลา สั�งอาหารั
อร่ัอย ๆ  จากัเมนูยาวเหยย่ด มารัับัปัรัะทาน ก็ัเช่ี�อ
ว่าจะช่ีวยเร่ัยกัความสุขท่�ห่างหายไปัหลาย ๆ 
สิบัเด่อนก่ัอนหน้าน่� ให้ค่นกัลับัมาเติ้มเต็้ม  
ปิั�มล้นในหัวใจได้ไม่ยากั

และเพรัาะความท่�อยู่ไม่ใกัล้ไม่ไกัลจากั
กัรุังเทพฯเท่าไรันักั แค่แถูว ๆ ชีะอำานั�นเองค่ะ 
เป็ันแหล่งข่�นช่ี�อในกัารัเปัน็ต้ลาดขายส่งปูัม้าสด 
จ่งไม่ต้้องแปัลกัใจ ท่�จะเห็นว่าม่ป้ัายร้ัานอาหารั
กัรัะจายอยู่ทั�วไปั ม่ร้ัานอาหารัหลายร้ัานติ้ด
ชีายทะเล นั�งมองบัรัรัยากัาศท่�ม่ช่ีวิต้ช่ีวาเหล่า
นั�นได้เป็ันอย่างด่  แม้ว่าจะเคยเจอปััญหาต้้อง
ปิัดต้ลาดเพ่�อป้ัองกัันกัารัติ้ดเช่ี�อกัันมาแล้วก็ัต้าม 

แต่้หลังกัารัผ่อนคลายให้เปิัดต้ลาดได้ 
อ่กัครัั�ง ก็ัคาดว่าน่าจะปัลอดภัูยเพ่ยงพอท่�จะให้
ผู้คนได้กัลับัไปัเย่อน กัลับัไปันั�งสั�งอาหารัทะเล
สด ๆ  โดยเฉพาะปูัม้าท่�ข่�นช่ี�อมารัับัปัรัะทานกััน 

อย่างม่ความสุขบ้ัาง เลยเก็ับัภูาพอาหารัจานอร่ัอย 
ท่�เคยสั�งทานกัันในครัั�งนั�นมาให้ท่านท่�อาจจะม่ 
จังหวะได้ผ่านไปัและแวะทานปัูม้าและอาหารั 
ทะเลกััน เรัาเคร่ัยด เรัาเหน่�อย เรัาเบ่ั�อหน่าย เรัาอ่ดอัด 
กัันมาเป็ันรัะยะเวลานานกัันพอสมควรัแล้ว 

ถู้าโอกัาสเปิัด ก็ัลองหาเวลาแวะไปัผ่อนคลาย 
กัันนะคะ แต่้ก็ัอย่าปัล่อยหร่ัอผ่อนคลายตั้วเอง 
ให้มากัเกิันไปั  ถู้าเป็ันไปัได้ควรัจะใส่แมสป้ัองกััน 
ตั้วเอาไว้บ้ัางนะคะ  ช่ีวงท่�เรัาไปัเป็ันเด่อนพฤษภูาคม
เกิันความสามารัถูในกัารัคาดเดาหร่ัอมองอนาคต้ว่า
หลังจากัน่�อ่กัไม่ก่ั�ปีั วิถู่ช่ีวิต้ท่�อยู่กัันอย่างแสน
สบัาย ๆ  ของเรัาก่ัอนท่�ไวรััสจะแพรัเ่ข้ามานั�นจะ 
สร้ัางผลกัรัะทบัให้กัับัพวกัเรัาและชีาวโลกัได้
มากัมายมหาศาลอย่างน่� 

ช่ีวงท่�มาต้รักัารัป้ัองกัันกัารัติ้ดเช่ี�อออกัมาอย่าง
เข้มงวดนั�น ทำาให้เกิัดผลกัรัะทบัไปัในวงกัว้าง
ทั�วโลกั 

ในอาเซ่ึ่ยนของเรัา ก็ัไม่อาจพูดได้ว่ากัารั
ป้ัองกัันได้ผล เพรัาะยังคงม่ข่าวออกัมาอย่าง
ต่้อเน่�องถู่งเร่ั�องกัารัฉ่ดวัคซ่ึ่น เร่ั�อยไปัถู่งกัารัให้
ข้อมูลเม่�อม่กัารักัลายพันธ์ุเกิัดข่�น จากัท่�ดูว่า
ป้ัองกัันได้แล้ว  กัลายเป็ันต้้องกัลับัไปัเฝ้ีารัะวัง
กัันใหม่ ทั�งมาเลเซ่ึ่ย อินโดน่เซ่ึ่ยท่�ม่ปัรัะชีากัรั
มากัมหาศาล และสิ�งท่�ต้ามออกัมาก็ัทำาให้มอง
เห็นชัีดเจนยิ�งข่�นก็ัค่อกัารัแพร่ัรัะบัาดครัั�งน่�น่า
จะเกิัดจากันำ�าม่อมนุษย์เรัาด้วยกัันเอง

ในทางหน่�งเกิัดปัรัากัฏกัารัณ์์ว่าสมุนไพรั
ไทยหลายอยา่งสามารัถูชีว่ยยบััยั�งได้ ทำาใหส่้วน
ใหญ่ท่�เริั�มตั้�งตั้วตั้�งสติ้ได้ ไม่ต้้องเฝ้ีารัอแต่้กัารั 
ฉ่ดวัคซ่ึ่นท่�แม้จะม่ออกัมาหลายชีนิด แต่้เม่�อม่ 
กัารักัลายพันธ์ุเกิัดข่�น ก็ัยังไม่สามารัถูท่�จะหยุดยั�ง 
ได้อยา่งแน่นอนได้ และเช่ี�อว่าต่้อไปัจะกัลายเป็ัน
โรัคปัรัะจำาท้องถิู�นเหม่อนอยา่งพวกัไข้หวัดใหญ่
ท่�เกิัดข่�นมาแล้ว

ย่างเข้ามาช่ีวงปัลายปีัแล้ว กัารัคาดคะเนว่า 
กัารัรัะบัาดน่าจะบัรัรัเทาเบัาบัางลงแล้ว แต่้กัรัะนั�น 
กัารัใช้ีช่ีวิต้ของผู้คนทั�วโลกัก็ัม่กัารัคาดกัารัณ์์ 
กัันไว้แล้วว่า จะไม่เหม่อนเดิมอ่กัต่้อไปั เป็ัน 
New Normal ท่�พวกัเรัาได้บัทเร่ัยนกัันมาแล้ว
กัารัได้ใช้ีช่ีวิต้อยู่กัับัตั้วเอง อยู่กัับับ้ัาน ซ่ึ่�งไม่เคย
เกิัดข่�นมาก่ัอนกัับักัารัใช้ีวิถู่ชี่วิต้ของชีาวโลกั 
ก่ัอนหน้าน่� ท่�ทุกัคนล้วนแต่้พากัันออกัจากับ้ัาน
เด็กั ๆ ออกัไปัโรังเร่ัยน ผู้ใหญ่ พ่อแม่ออกัไปั
ทำางาน ภูาวะน่�ก็ัถููกัยบััยั�งโดยโควิด-19 จะเอาแต้่
โกัรัธความเป็ันไปัในปัรัะเทศไทย ปัรัะเทศเด่ยว
คงไม่ได้ เพรัาะเจอกัันหมดทุกัปัรัะเทศทั�วโลกั 

อ่กัไม่ ก่ั� เ ด่อนเรัาก็ัจะได้ ก้ัาวข้ามเข้า สู่
ศต้วรัรัษใหม่กัันแล้ว ก็ัได้แต่้หวังว่าน่าจะม่
ข่าวด่มาพร้ัอมกัันไปัด้วย แต่้ต้รัาบัใดท่�ยังไม่ม่
วัคซ่ึ่นหร่ัอยาวิเศษท่�จะรัักัษาหร่ัอยับัยั�งโควิด
ให้หายขาด รัาบัคาบัหมดไปัได้  ก็ัขออวยพรัให้
ทุกัท่านปัลอดภูยัจากัโควดิ-19 ต้ลอดไปันะคะ 








