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คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนดี

ที ่ไม่พูดปด  ไม่สอพลอ  

ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง 

และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ

แต่พยายามทำาหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศีลธรรม
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GMOS TEAM
 

  สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้พบกับผู้อ่านอีกครั้งนะคะ ใน 

GMOS ฉบับที่ 2 ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 นี้ 

ก่อนอื่นคงต้องขอบอกว่า ขอบคุณมากๆ ค่ะ สำาหรับการ

ตอบรับอย่างอบอุ่นกับการเปิดตัวของนิตยสารออนไลน์ของ

ชาวสตรีวิทยา  

  ถึงแม้ว่านิตยสารของพวกเราจะยังไม่เป็นที่รู้จักมาก

นักในวงกว้าง แต่ไม่ว่าใคร ก่อนที่เขาจะประสบความสำาเร็จ

ได้ ก็ย่อมต้องผ่านจุดเริ่มต้นกันมาแล้วทั้งนั้นใช่ไหมล่ะคะ 

สำาหรับพวกเราการข้ามผ่านจุดเริ่มต้นครั้งนี้ ก็เหมือนได้

ประสบความสำาเร็จไปแล้วก้าวหนึ่ง 

  สำาหรับคนที่มีฝัน หรือมีสิ่งที่อยากทำา แต่ยังไม่เคย

ได้ลงมือดูเลยสักครั้ง พวกเราก็ขอเป็นกำาลังใจให้นะคะ อย่า

ละทิ้งความฝัน อย่าทำาให้ตัวเองต้องมานั่งเสียใจภายหลัง 

และขอให้มีความสุขกับการได้ลงมือทำาในสิ่งที่ฝันค่ะ :) 

  และสำาหรับเนื้อหาใน GMOS ฉบับที่ 2 นี้นะคะ ก็

เข้ากับเดือนกุมภาพันธ์ทีเดียว มีทั้งตรุษจีน วาเลนไทน์  

สาวๆ โมเดลทั้ง 5 สี  วงดนตรีของโรงเรียน It’s me และ

คอลัมน์ต่างๆ มากมาย รับรองว่าจุใจค่ะ <3 

     กองบรรณาธิการ
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ณ ที่แห่งนี้
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เรื่อง	:	โซไซตี้

Photograper	:	โกเมน		ปาปะโถ

	 สวัสดีค่ะ	พบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับคอลัมน์	ณ	ที่แห่งนี้	

วันนี้จะพาเพื่อนๆ	ไปทำาความรู้จักกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกัน

ค่ะ	เป็นสถานที่ที่เราจะบอกที่ตั้งของโรงเรียนสตรีวิทยา	ถ้าไม่รู้

จะบอกอย่างไร	พวกเราก็จะตอบอย่างพร้อมเพรียงกันว่า	“ก็อยู่

ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไงล่ะ”		มาดูที่ตั้งกันก่อน	อนุสาวรีย์

ตั้งอยู่กลางวงเวียนสี่แยกถนนราชดำาเนินกลางตัดกับถนนดินสอ	

เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	หรือถ้าบอกไม่ถูกก็บอกไปเลยว่า	

ตรงที่เขามาประท้วงกันไง	(อันนี้เคยตอบแล้วเค้าเข้าใจทันที)	
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ส่วนประวัติศาสตร์การก่อสร้างก็เริ่มตั้งแต่	24	มิถุนายน	

2475	เมื่อคณะราษฎร	เข้ายึดอำานาจจากพระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์เป็นประมุข	7	ปีหลังจากนั้น	จอมพลแปลก	พิบูรณ์สงคราม	

นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นมีดำาริให้สร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขึ้น	

ถือฤกษ์ก่อสร้างในวันที่	24	มิถุนายน	2482	ซึ่งเป็นวันชาติไทย	ใช้

เวลาก่อสร้างเกือบ	1	ปี	จึงแล้วเสร็จ	

มีพิธีเปิดในวันที่	24	มีนาคม	2483	โดยจอมพล	ป.	พิบูล

สงคราม	กล่าวในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ว่า	

	 “อนุสาวรีย์นี้จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญก้าวหน้า

ทั้งมวล	เป็นต้นว่า	ถนนสายต่างๆ	ที่จะออกจากกรุงเทพฯ	ไปยัง

หัวเมืองก็จะนับต้นทางจากอนุสาวรีย์	ถนนราชดำาเนินซึ่งเป็น

แนวของอนุสาวรีย์ก็กำาลังสร้างอาคารให้สง่างามเป็นที่เชิดชู

เกียรติของประเทศ	และเป็นการสนองพระราชดำาริของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระปิยมหาราช	ที่ทรงตั้งพระ

ราชหฤทัย	จะทำาให้ถนนนี้เป็นพื้นที่เชิดชูยิ่ง”
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 สถาปัตยกรรมเป็นผลงานการออกแบบ

ของ	หม่อมหลวงปุ่ม	มาลากุล	ควบคุมการก่อสร้าง

โดยศาสตราจารย์ศิลป์		พีระศรี	และมีสิทธิเดช	แสง

หิรัญเป็นผู้ช่วยปั้น	แต่ละส่วนของอนุสาวรีย์ล้วน

มีความหมายทั้งสิ้น	มาดูกันว่าแต่ละส่วนมีความ

หมายว่าอย่างไรกันค่ะ

	 พานรัฐธรรมนูญสูง	3	เมตร	หมายถึงเดือน

ที่	3	คือเดือนมิถุนายน		พิมพ์ไม่ผิดค่ะเดือนที่	3	คือ

เดือนมิถุนายน	เพื่อนๆ	คงสงสัยล่ะสิ	ที่เป็นเดือน

มิถุนายน	เพราะในสมัยนั้นยังนับเดือนเมษายนเป็น

เดือนแรกของปีค่ะ	และความสูง	3	เมตร	ยังหมาย

ถึงอำานาจอธิปไตยทั้ง	3	ได้แก่	นิติบัญญัติ	บริหาร	

และตุลาการ

	 ฐานปีกทั้งสี่ด้านมีรูปปั้นนูนสูงแสดง

ประวัติความเป็นมาของคณะราษฎร	

รอบป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์ที่ประตูแต่ละ

บานจะมีพระขรรค์ติดอยู่รวมทั้งหมด	6	เล่ม	

หมายถึง	หลัก	6	ประการในการบริหารประเทศ

ของคณะราษฎร
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 ปีกทั้งสี่ด้าน	หมายถึงบุคคล	4	เหล่าในคณะราษฎร	

ได้แก่	ทหาร	ตำารวจ	พ่อค้า	และประชาชน	แต่ละปีกจะมีความ

สูง	24	เมตร	หมายถึงวันที่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง	 
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	 ขณะที่อ่างน้ำาที่รับน้ำาจากงูใหญ่	หมายถึง	ปีมะโรงคือปีที่

มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตย
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รั้วรอบอนุสาวรีย์ทำาจากการนำาปืนใหญ่จำานวน	75	กระบอกมาฝัง

ลงดิน	(หันปากกระบอกปืนฝังลงดิน)	โดยมีโซ่ร้อยไว้	หมายถึง	ปีที่ทำาการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง	(เลข	75	เป็นเลขท้ายสองหลักของปี	พ.ศ.	2475)	

ส่วนโซ่ที่ร้อยไว้ด้วยกัน	หมายความสามัคคีพร้อมเพรียงของคณะราษฎร

ถึงแม้อนุสาวรย์แห่งนี้จะบ่งบอกว่าประเทศไทยเป็น

ประเทศประชาธิปไตย	แต่ตลอดระยะเวลา	80	ปีที่ผ่านมา	

มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้ง	เช่น	เหตุการณ์	

14	ตุลาคม	2516	และพฤษภาทมิฬ	พ.ศ.	2535	และล่าสุด

ก็เป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย	และกลุ่ม	นปช.	เมื่อปี	พ.ศ.	2553	ซึ่งแต่ละ

เหตุการณ์มีผู้หลั่งเลือดเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย

แต่อย่าลืมว่าจริงๆ	แล้วประชาธิปไตยคืออะไร	ถ้าเรา

ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้	และไม่นำาเอากฏหมายมาบังคับใช้

อย่างจริงจัง	เหตุการณ์นองเลือดอาจจะเกิดขึ้นอีกก็เป็นได้ค่ะ	

(หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะ)
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วันนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมักจะมีผู้คนแวะเวียนมาท่อง

เที่ยว	และยังเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มประชาชนที่ต้องการแสดงออก

ทางการเมืองมาใช้สถานที่แห่งนี้บ่อยครั้ง	ทีนี้เพื่อนๆ	ก็รู้จักประวัติ

ของอนุสาวรีย์แห่งนี้กันแล้วนะคะ	แต่ยังมีอีกอย่างค่ะ	ที่อนุสาวรีย์

ประชาธิปไตยแห่งนี้ยังถูกกำาหนดเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของ

ทางหลวง	3	สายด้วยกัน		ได้แก่	ถนนพหลโยธิน	ถนนสุขุมวิท					

และถนนเพชรเกษม	

เห็นรึยังคะว่ามีสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์	และเป็นศูนย์รวม

ประชาธิปไตยของไทยอยู่ใกล้โรงเรียนเราแค่นี้เอง	หลังจากที่เพื่อนๆ	

ได้อ่านบทความนี้แล้วคงเห็นคุณค่า	และความสำาคัญของอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตยนะคะ	เพื่อให้	ณ	ที่แห่งนี้	เป็นสัญลักษณ์เตือนให้คนไทย

รักกัน	และร่วมมือกันสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงคะ
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ตรุษจีน

ภาพ	:	www.thirdage.com

 สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ สู่เทศกาลตรุษจีนค่ะ หลายคน

อาจเคยได้ยินเทศกาลนี้มาแล้ว แต่คงยังไม่รู้ที่มาของเทศกาลนี้ใช่

ไหมคะ ถ้าอย่างนั้น  เรามาทำาความรู้จักกับเทศกาลนี้กันดีกว่าค่ะ   
	 	‘การเฉลิมฉลองที่คึกคัก				เสียงประทัดที่กึกก้อง			ผู้คนต่าง

ปันรอยยิ้มให้กัน’	สิ่งเหล่านี้นับเป็นภาพที่คุ้นตาที่เราเห็นในการเฉลิม

ฉลองในฤดูใบไม้ผลิ	หรือ	ชุนเจี๋ย	(春节)	หรือที่คนไทยรู้จักกันดี

ในชื่อของ	ตรุษจีน		โดยที่การกำาหนด	วันตรุษจีน	นั้น	ตามประเพณี

เทศกาลตรุษจีนจะเริ่มตั้งแต่วันที่	23	เดือน	12	ตามปฏิทินจันทรคติ

ของจีน	ไปจนถึงวันขึ้น	15	คำ่าเดือนอ้ายตามปฏิทินจันทรคติของ

จีน	และถือว่าคืนวันที่	30	เดือน	12	เป็นวันส่งท้ายปีเก่า	ส่วนวันที่	1	

เดือน	1	คือวันชิวอิก	หมายถึงวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ

เรื่อง : สุทิตา วัณนาวิบูล sw 106
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ภาพ	:	http://album.taklong.com

 เทศกาลตรุษจีนมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน    ซึ่งตำานาน

จีนโบราณได้กล่าวถึงสัตว์ร้ายตนหนึ่งชื่อว่า เหนียน (年) ซึ่งแปล

ว่าปีในภาษาไทย ในเวลาปีหนึ่งๆสัตว์ร้ายตนนี้จะนำาเรื่องที่ไม่ดี

มาคร่าชีวิตคนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัย ความอดอยาก 

จนถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ จึงทำาให้ครอบครัวมาพบปะรวมตัวกัน  

เพื่อทราบข่าวของสมาชิกในครอบครัว พร้อมทั้งเพื่อขอพรให้มี

แต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในปีใหม่ที่กำาลังจะมาถึง นอกจากการขอพรแล้ว 

คนจีนยังมีความเชื่อที่จะใช้สีแดง เสียงดัง และแสงสว่างเพื่อไล่

เหนียนให้ตกใจแล้วหนีไป ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้นับได้ว่าเป็นจุดเริ่ม

ต้นของประเพณีการจุดประทัดในวันตรุษจีน ซึ่งประเพณีเหล่านี้

ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันจนมาถึงปัจจุบัน

ส่วนสิ่งที่นิยมทำาในเทศกาลตรุษจีนมีอะไรมั่ง ไปดูกันค่ะ  

 1. การกินเกี๊ยว (饺子) คนจีนจะนิยมกินเกี๊ยวร่วมกัน

ภายในครอบครัว เพราะ เกี๊ยวมีความหมายว่า มั่งมีเงินทอง  
 2.	ไหว้เจ้าที่  ไหว้บรรพบุรุษ  รวมทั้งไหว้ผีไม่มีญาติ  เมื่อ

ไหว้เสร็จก็จะจุดประทัด จากนั้นก็โปรยข้าวสารผสมเกลือ เพื่อขับ

ไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไป 
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ภาพ	:	www.thirdage.com

 3. ทำาพิธีรับไฉ่ซิงเอี้ย	(เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)

 4.	ขอพรจากผู้ใหญ่ โดยปกติแล้วจะนิยมนำาส้ม         

(大 桔) ไปเป็นจำานวนเลขคู่  และจะมีการแลกส้มกัน คือ

เมื่อเจ้าของบ้านหยิบของผู้ให้ไปกี่ลูก ตัวเองก็ต้องใส่คืนตาม

จำานวนที่หยิบมา

 5. ใส่เสื้อผ้าใหม่ สีสันสดใส

 6. รับอั่งเปา (红包) หรือ แต๊ะเอีย (ภาษาแต้จิ๋ว)	 

หมายถึง ซองสีแดง คำาว่า อั่ง แปลว่า แดง ส่วนเปา แปลว่า 

ซอง หรือ กระเป๋า ซึ่งสีแดงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความ

เป็นมงคล ความสดชื่นมีชีวิตชีวา และความโชคดีของชาว

จีน ดังนั้น ชาวจีนจึงมักจะใส่เงินลงในไปซองแดง เพื่อนำามา

มอบให้คนรู้จัก หรือทำาการแลกเปลี่ยนกันเองในหมู่ญาติพี่

น้องก็ได้ 

 7. ติด “ตุ๊ยเลี้ยง” หรือคำาอวยพรปีใหม ่  โดยใช้

หมึกดำาหรือสีทองเขียนคำาอวยพรลงบนกระดาษสีแดง คำา

อวยพรที่เขียนจะประกอบด้วยตัวอักษร 7 ตัว เขียนเป็น

คำากลอน โดยมากจะอวยพรให้ทำามาค้าขึ้นกิจการเจริญ

รุ่งเรือง  ให้มั่งมีเงินทอง ติดตามสองข้างประตูบ้าน และมีอีก

แผ่นสำาหรับติดทางขวางตรงกลางทางเข้า-ออก เขียนคำาว่า                 

“出入平安” แปลว่า เข้า-ออกโดยปลอดภัย 

 8. ห้ามกวาดบ้าน  โดยมีความเชื่อว่าเมื่อถึงวันปี

ใหม่จะไม่กวาดบ้านเพราะถือว่าเป็นวันแรกของการเริ่มต้น

การกวาดบ้านหมายถึงการกวาดเอาสิ่งที่เป็นมงคลทิ้งไป แต่

จะกวาดจริงๆ ก็จะกวาดเข้าคือ กวาดจากหน้าบ้านเข้าไปใน

บ้าน

 เพื่อนๆ ก็ได้รู้ที่มาของตรุษจีนกันแล้วใช่ไหมคะ เนื่อง

ในเทศกาลตรุษจีน ก็ขออวยพรให้เพื่อนๆมีความสุข เฉลิม

ฉลองกันอย่างสนุกสนานนะคะ

ภาพ	:	www.ebooks.in.th
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新正如意 新年发财   
 (ซินเจิ้งหรูอี้	ซินเหนียนฟาไฉ)	  

			คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้	

มีแต่ความสุขมั่งคั่ง	โชคดีรำ่ารวยตลอดปี	

(ถ้าเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วจะออกเสียงว่า	ซินเจียยู่อี่	ซินนี้ฮวดไช้)

恭喜发财 
(กงซีฟาไฉ) 	

ขอให้รำ่ารวย								

                     

                

                                                    

祝你长寿 
(จู้หนี่ฉางโส่ว)

	ขอให้คุณอายุยืนยาว

万事如意 
(ว่านซื่อหรูอี้) 	

ทุกเรื่องสมปรารถนา
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SW GIRLS

WE ARE MODELS
Photographer :	กัญญณัช				สุวรรณธนกฤต
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บงกชกร	ธงไชยฤทธิ์	(เบลล์)	

ทำาไมถึงมาสมัครเป็นโมเดล	แล้วคิดว่าตัวเองจะได้ไหม
เบลล์:	ตอน	ม.5	อยากลงหลีด	แต่ลงไม่ได้เพราว่าผิดระเบียบเยอะไรงี้	ตอน	

ม.6	ก็เลยมาลงโมเดล

ในวันกีฬาสีรู้สึกอย่างไรบ้าง
เบลล์:	ตื่นเต้นมาก	เพราะคนเยอะ	แล้วอยู่แดงขาวใช่ไหม	ชุดที่ได้เป็นสีแดง	

แล้วแบบแดง	แดงมากๆเลย	ก็เลยอายนิดนึง	ตอนแรกไม่ค่อยเซลฟ์	แต่

เมื่อยมากใส่รองเท้าสูงมาก

คิดว่าโมเดลมีความสำาคัญต่อกีฬาสีอย่างไร
เบลล์:	คงมีความสำาคัญแหละ	เพราะสีนึงก็มีแค่คนเดียว

ตั้งแต่อยู่สตรีวิทย์มาประทับใจกีฬาสีครั้งไหนมากที่สุด
เบลล์:	จริงๆก็ประทับใจทุกปีนะ	เพราะว่าทุกปีก็ได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน

พอได้มาทำากีฬาสีเองแล้ว	มีมุมมองต่อกีฬาสีเปลี่ยนไปบ้างไหม
เบลล์:	ไม่เลย	เพราะกีฬาสีก็ได้ทำางานร่วมกันอยู่แล้ว	มันก็คือความสามัคคี

ความสามารถพิเศษ
เบลล์:	ร้องเพลงได้	แต่วันนี้คงร้องให้ฟังไม่ได้เพราะว่าเสียงแหบ	(หัวเราะ)

มีของรักของหวงที่ขาดไม่ได้	ถ้าหายแล้วร้องไห้เลยบ้างไหม
เบลล์:	ผ้าห่มที่บ้าน	มันนานมากแล้ว	ขาดแล้ว	ยุ่ยมากเลย	แต่ว่าขาดไม่ได้

เลย	นอนไม่ได้

ม.6.14	สีแดง-ขาว
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ทำาไมถึงมาสมัครเป็นโมเดล	แล้วคิดว่าตัวเองจะได้ไหม
ข้าวโพด:	ก็ต้องให้ห้องละคน	แล้วไม่มีใครลง	ก็เลยเป็นตัวแทน	โดนผลักดัน	

ไม่คิดว่าจะได้เป็น

ในวันกีฬาสีรู้สึกอย่างไรบ้าง
ข้าวโพด:	ก็ตื่นเต้นนะ	แต่คนอื่นสวยกว่าก็เลยเฉยๆ

คิดว่าโมเดลมีความสำาคัญต่อกีฬาสีอย่างไร
ข้าวโพด:	ก็ไม่มีโมเดล	กังหันก็หมุนไม่ได้

ตั้งแต่อยู่สตรีวิทย์มาประทับใจกีฬาสีครั้งไหนมากที่สุด

ข้าวโพด:	ครั้งนี้	เพราะว่าทำาเอง	ตัดโฟม	ทำาคัดเอ้าท์	ทำาเองหมด

พอได้มาทำากีฬาสีเองแล้ว	มีมุมมองต่อกีฬาสีเปลี่ยนไปบ้างไหม
ข้าวโพด:	เปลี่ยนแค่คนทำานะ	ที่เหลือก็เฉยๆ

ความสามารถพิเศษ
ข้าวโพด:	เรียนสายฝรั่งเศส	ก็รู้ภาษาฝรั่งเศส

มีของรักของหวงที่ขาดไม่ได้	ถ้าหายแล้วร้องไห้เลยบ้างไหม

ข้าวโพด:	ไม่มี

ม.5.14	สีเขียว

GREEN

ธนัชชา	กิจสนาโยธิน	(ข้าวโพด)	
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ทำาไมถึงมาสมัครเป็นโมเดล	แล้วคิดว่าตัวเองจะได้ไหม
มิ้วส์:	เพื่อนให้สมัคร	ไม่คิดว่าจะได้

ในวันกีฬาสีรู้สึกอย่างไรบ้าง
มิ้วส์:	เมื่อย	เขิน	ไม่กล้าเดิน

คิดว่าโมเดลมีความสำาคัญต่อกีฬาสีอย่างไร
มิ้วส์:	เป็นตัวแทนสีในการถือคอนเซปต์ของสี

ตั้งแต่อยู่สตรีวิทย์มาประทับใจกีฬาสีครั้งไหนมากที่สุด
มิ้วส์:	ครั้งนี้	เพราะว่าเป็นคนทำา	ช่วยเพื่อน	แล้วเพื่อนก็เป็นประธานสีด้วย

พอได้มาทำากีฬาสีเองแล้ว	มีมุมมองต่อกีฬาสีเปลี่ยนไปบ้างไหม
มิ้วส์:	เปลี่ยนนะ	ก็ชอบ	มันเป็นกิจกรรมที่ทำาร่วมกับโรงเรียน	เป็นความทรง

จำาอย่างหนึ่ง

ความสามารถพิเศษ
มิ้วส์:	ฮื่อ	ไม่มีอะ

มีของรักของหวงที่ขาดไม่ได้	ถ้าหายแล้วร้องไห้เลยบ้างไหม
มิ้วส์:	ไม่มี

	ม.5.11	สีชมพู

PINK

ณิชนันทน์	นพมาศ	(มิ้วส์)
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ทำาไมถึงมาสมัครเป็นโมเดล	แล้วคิดว่าตัวเองจะได้ไหม
แพท:	เพื่อนเลือกมาค่ะ	ก็ไม่คิดว่าจะได้

ในวันกีฬาสีรู้สึกอย่างไรบ้าง
แพท:	ตื่นเต้นมาก	ขาสั่น	ปวดขา	รองเท้าสูงมาก

คิดว่าโมเดลมีความสำาคัญต่อกีฬาสีอย่างไร
แพท:	ก็เป็นตัวแทนสี	มาถือสัญลักษณ์สี	มารวมกัน	ให้เกิดความสามัคคี

ตั้งแต่อยู่สตรีวิทย์มาประทับใจกีฬาสีครั้งไหนมากที่สุด
แพท:	ตอนม.1	กับ	ม.5	นี่แหละ	ก็สนุกดีเหมือนเราได้มีส่วนร่วมมากกว่าปี

อื่นๆ	ไรงี้

พอได้มาทำากีฬาสีเองแล้ว	มีมุมมองต่อกีฬาสีเปลี่ยนไปบ้างไหม
แพท:	ไม่เปลี่ยนนะ	มันก็ยังเป็นกีฬาสีอยู่	ทุกคนก็ช่วยๆ	กันทำางาน	ก็สนุกดี

ความสามารถพิเศษ
แพท:	ก็หัวเราะ	แล้วก็เล่นเปียโน	

มีของรักของหวงที่ขาดไม่ได้	ถ้าหายแล้วร้องไห้เลยบ้างไหม
แพท:	โทรศัพท์

ม.5.8	สีฟ้า	

BLUE

พิมพ์นิภา	ชัยมงคลโรจน์	(แพท)
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ทำาไมถึงมาสมัครเป็นโมเดล	แล้วคิดว่าตัวเองจะได้ไหม
นิ้ง:	แบบว่าอยากทำาอะไรซักอย่าง	แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้

ในวันกีฬาสีรู้สึกอย่างไรบ้าง
นิ้ง:	ตื่นเต้น	แล้วก็เมื่อยมาก	ส้นสูง	สูงมาก

คิดว่าโมเดลมีความสำาคัญต่อกีฬาสีอย่างไร
นิ้ง:	ก็เป็นคนถือโมเดล..

ตั้งแต่อยู่สตรีวิทย์มาประทับใจกีฬาสีครั้งไหนมากที่สุด
นิ้ง:	ครั้งตอน	ม.1	เพราะว่าได้ขึ้นแสตนด์	ได้ซ้อมเพลงเชียร์	ตอนแรกก็ไม่

ชอบแต่พอวันกีฬาสีก็สนุกมาก

พอได้มาทำากีฬาสีเองแล้ว	มีมุมมองต่อกีฬาสีเปลี่ยนไปบ้างไหม
นิ้ง:	เปลี่ยนไปนิดนึง	คือเหนื่อยกว่าตอน	ม.1	เพราะต้องเป็นคนทำาเอง

ความสามารถพิเศษ
นิ้ง:	ไม่มีอะ

มีของรักของหวงที่ขาดไม่ได้	ถ้าหายแล้วร้องไห้เลยบ้างไหม
นิ้ง:	ไม่มีนะ

ม.5.3	สีเหลือง

YELLOW

นภัสสร	ปึงพิพัฒน์ตระกูล	(นิ้ง)
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ดอกไม้ และช็อกโกแลต เมื่อนึกถึงสิ่งเหล่านี้ก็

คงจะนึกถึงวันแห่งความรักในเดือนกุมภาพันธ์ วันที่

เราจะมอบของเหล่านี้แก่คนที่เรารัก  วันที่เราทุกคนจะ

แสดงความรักต่อกัน แต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าเบื้องหลัง

วันแห่งความรักที่พวกเราตั้งตารอคอยมาเกือบทั้งปี มี

ประวัติความเป็นมาอย่างไร และใครเป็นผู้ที่ให้กำาเนิด

วันวาเลนไทน์

เทศกาลวาเลนไทน์เริ่มมีขึ้นในสมัยโรมัน ในสมัย

ของ จักรพรรดิคลอดิอัสที่ 2 ทรงมีความดุร้าย ชอบการ

ทำาสงคราม เมื่อจะทำาสงครามก็ต้องมีการเกณฑ์ชาย

หนุ่มให้มาเป็นทหาร แต่ชายหนุ่มส่วนมากรักและไม่

อยากจากคนรักของตนไปไหน แม้กระทั่งไปเสี่ยงชีวิต

ในสงคราม ทำาให้จักรพรรดิคลอดิอัสที่ 2 มีพระบรม

ราชโองการห้ามไม่ให้มีการจัดพิธีหมั้นและแต่งงานกัน

ในโรมโดยเด็ดขาด ทำาให้ประชาชนมีความทุกข์ใจ 

Valentines

ภาพ	:	valentines_day_special-wide
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ขณะนั้นมีนักบุญ ชื่อว่า เซนต์วาเลนไทน์ได้จัด

พิธีแต่งงานให้คู่รักชาวโรมหลายคู่ด้วยความปรารถนา

ดี ทำาให้เซนต์วาเลนไทน์ถูกจับตัวไปอยู่ในคุก และ

ระหว่างที่เขาอยู่ในคุก เขาก็ได้พบกับจูเลียซึ่งเป็น

ลูกสาวของผู้คุมคุก เธอเป็นคนสวยแต่น่าเสียดาย

ที่เธอตาบอดตั้งแต่กำาเนิด วาเลนตินุสได้เล่าเรื่อง

ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ สอนเลข และเล่าเรื่องพระเจ้าให้

เธอฟัง จูเลีย สามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ได้ โดยคำา

บอกเล่าของ วาเลนตินุส เธอเชื่อใจเขาและเธอมีความ

สุขมากเมื่ออยู่กับเขา วันหนึ่งจูเลียถามวาเลนตินุส

ว่า ถ้าเราอธิษฐาน พระผู้เป็นเจ้าจะได้ยินเราไหม เขา

ตอบว่า พระองค์เจ้า จะได้ยินเราแน่นอน ท่านได้ยินเรา

ทุกคน จูเลียกล่าว ท่านทราบหรือไม่ว่า ข้าอธิษฐานขอ

อะไรทุก ๆ เช้า ทุก ๆ เย็น....ข้าหวังว่า ข้าจะได้มองเห็น

โลก เห็นทุก ๆ อย่างที่ท่านเล่าให้ข้าฟัง วาเลนตินุสจึง

บอก พระเจ้ามอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ทุกคน เพียงแค่

เรามีความเชื่อมั่นในพระองค์ท่านเท่านั้นเอง จูเลียเฝ้า

อธิษฐานแล้วสุดท้ายเธอก็มองเห็น ในคืนก่อนที่เซนต์

วาเลนไทน์จะถูกประหารชีวิต เขาได้ส่งจดหมายฉบับ 

สุดท้ายถึงจูเลีย โดยลงท้ายว่า “From Your Valentine” 
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ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ศพของเขาได้ถูก

เก็บไว้ที่โบสถ์พราซีเดส  ณ กรุงโรม จูเลียได้

ปลูกต้นอัลมอลต์สีชมพู ไว้ใกล้หลุมศพของวา

เลนตินัส แด่ผู้เป็น ที่รักของเธอ ทำาให้ทุกวัน

นี้ ต้นอัลมอลต์สีชมพูได้เป็นตัวแทน แห่งรัก

นิรันดรและมิตรภาพ อันสวยงาม ต่อมาพระ

ในนิกายโรมันคาทอลิกจึงเลือกให้ วันที่ 14 

กุมภาพันธ์ เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลแห่ง

ความรักและดูเหมือนว่ายังคงเป็นธรรมเนียม

ที่ชายหนุ่มจะเลือกหญิงสาวที่ตนเองพึงใจใน

วันวาเลนไทน์ สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้

GMOS  l  53 52  l  GMOS



ภาพ	:	wallpapersus.com

วันวาเลนไทน์เป็นวันที่เราระลึกถึงเซนต์วาเลนไทน์ โดยการ

แสดงความรักต่อกัน  ไม่เพียงแต่สอนให้เรารู้จักมอบความรักให้

แก่ผู้อื่นเพียงอย่างเดียว แต่ยังสอนให้เรารู้จักเสียสละบางอย่างให้

ผู้อื่น เพื่อให้ความรักได้เกิดขึ้นบนโลกอีกด้วย…
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Model : 		ธนารัตน	วุฒินรงค์ตระกูล
Photographer :	โกเมน			ปาปะโถ

ASST. STYLIST :  ดวงพร	สีสุข
Makeup :  ปุษฎี			ฐิติวัฒนากร
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	 อิตาลีในสมัยที่กาลิเลโอเกิด	กำาลังอยู่ในยุค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์	เรา
เรียกยุคแห่งการฟื้นฟูทางศิลปวิทยาการ	ความหมาย
ของ ศัพท์คำานี้คือ	“การกำาเนิดขึ้นใหม่”	เราใช้ศัพท์คำา
นี้เป็นนามของสมัยเนื่องจากในระยะนี้มีการตื่นตัว
ขึ้น	สนใจศิลปะตลอดจนวิทยาการอื่นๆ	ซึ่งถูกทอดทิ้ง
ไม่มีใครเหลียวแลมานับเป็นศตวรรษๆ
	 อารยธรรมย่ิงใหญ่ของชาวโรมันสิ้นสุด
ลงเมื่อประมาณ	 ค.ศ.500	 ตอนที่จักรวรรดิโรมันถูก
ทำาลายโดยการรุกรานของพวกอานารยชน	 นับเป็น
ร้อยๆ	 ปีหลังจากนั้นยุโรปแทบจะไม่มีอารยธรรม							
ในรูปใดๆ	 เลยความเป็นอยู่และการดำารงชีวิตอยู่ใน
สภาพยากแค้น	 ประชาชนยากจนและโง่เขลาไม่มี
เวลาและความสนใจในการศึกษาและวิทยาการต่างๆ	
สถานท่ีท่ียังมีคนศึกษาหาความรู้ก็มีแต่เพียงวัดใน
คริสต์ศาสนาและก็ศึกษากันเฉพาะคำาสั่งสอนและ	
ปรัชญาของศาสนาคริสต์กับวิทยาการที่นักปราชญ์  
ชาวกรีกโบราณได้สอนไว้  การที่ประชาชนธรรมดา				
จะมาศึกษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์จะมีผลร้ายต่อผู้
ค้นคว้าอย่างยิ่ง	 ผู้คนจะเพ่งเล็งว่าผู้ค้นคว้าเป็นพ่อ
มดและจะถูกจับเผาทั้งเป็น	 สภาพดังกล่าวยืนยาวนับ
ได้เกือบพันปีจนกระทั่งเริ่มศตวรรษที่สิบหก	 (ตั้งแต่
ปี	 ค.ศ.1500	 ถึง	 1599)	 คนบางคนจึงเริ่มรำ่ารวยและ
ได้รับการศึกษาเพียงพอท่ีจะรู้จักคิดคำานึงถึงความรู้	
และการเรียนในศิลปวิทยาการต่างๆ	
	 เหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ก็คือกรุง
คอนสแตนติโนเปิล	 ซึ่งมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
เป็นจำานวนมากถูกพวกเติร์กยึดครองและตกเป็นของ
ชนชาตินี้นับตั้งแต่นั้นมา	 แม้จะเป็นเรื่องน่าเศร้าของ
ชาวยุโรปแต่ก็ก่อให้เกิดผลดีขึ้นประการหน่ึงสำาหรับ
ยุโรป	 นั่นก็คือบรรดาครูและศาสตราจารย์จากกรุง
คอนสแตนติโนเปิลพากันหลบหนีมายังอิตาลี	 และ
เริ่มสั่งสอน	 และเผยแพร่ความรู้  ซึ่งไม่เคยเรียนกันมา
ก่อนในยุโรปตะวันตกนับเป็นศตวรรษ

	 ก า ลิ เ ล โ อ เ กิ ด ต อ นป ล า ย ส มั ย ฟ้ื น ฟู
ศิลปวิทยาการ	 เขาเป็นบุคคลตัวอย่างในสมัยของ
เขาในหลายด้าน	 แต่ในด้านอื่นๆ	 เขาก้าวหน้าเกิน
กว่าคนในสมัยเดียวกัน	 คนส่วนมากในสมัยฟื้นฟู
ศิลปวิทยาการสนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ลืมกันไปแล้ว	
แต่กาลิเลโอยังสนใจที่จะค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ	 เขาแตก
ต่างกับประชาชนทั้งหลายซึ่งสนใจศึกษาแต่สิ่งท่ีนัก
ปราชญ์กรีก	เช่น	อาริสโตเติลได้สอนไว้เท่านั้น	
	 มีเรื่องๆ	 หนึ่งเล่าว่าบาทหลวงเยซูอิตรูป
หนึ่งถูกขอร้องโดยเยซูอิตอีกผู้หน่ึงให้ส่องกล้องดูจุด
ดำาในดวงอาทิตย์ซึ่งเพิ่งถูกค้นพบ	 บาทหลวงรูปนั้น
กล่าวว่า	 “ลูกเอ๋ย  ไม่มีประโยชน์ดอก	 ฉันอ่านเรื่อง
ของอาริสโตเติลมาสองจบแล้ว	 และยังไม่พบตอนใด
ตอนหนึ่งที่กล่าวถึงจุดดำาในดวงอาทิตย์	 ไม่มีจุดดำา
ในดวงอาทิตย์”	 ตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่แสดงวิธีคิดของ
ประชาชนโดยเฉพาะพวกพระมีปรากฎในเรื่องการ

Galileo Galilei

กาลิเลโอ กาลิเลอี
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ทดลองของกาลิเลโอ	 ซึ่งใครๆ	 ก็ทราบ	 คือตอนที่เขา
ทิ้งวัตถุที่มีนำ้าหนัก	 2	 อันลงจากบนหอเอนแห่งเมือง
ปิซา	 แม้แต่ผู้คนที่ได้ประจักษ์ผลของการทดลองด้วย
ตนเองว่า	 วัตถุหนักกว่าตกถึงพื้นพร้อมกับวัตถุที่เบา
กว่า	 ก็หาได้เชื่อว่ามันเป็นความจริงไม่	 อาริสโตเติล
เคยสอนไว้ว่าวัตถุหนักกว่าย่อมตกในอัตราเร็วกว่า	
	 ทุกส่ิงท่ีอาริสโตเติลพูดไว้คนสมัยนั้นเชื่อ
หมด	ความไม่พอใจของพระและทางศาสนาคาทอลิค
เป็นปัญหายิ่งใหญ่ของกาลิเลโอ เมื่อเขาพยายามที่จะ
สอนแนวการศึกษาวิทยาศาสตร์ในแนวใหม่	 จอห์น	
วอลตัน(ผู้เขียนบันทึก)	ไม่ได้ให้ความกระจ่างว่าทำาไม
ทางศาสนาจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อเขา	 มีเหตุผลใหญ่ๆ	 อยู่
สามประการ	 ประการแรกก็คือ  นับเป็นร้อยปีมาแล้ว
ท่ีทางศาสนาเป็นสถาบันเดียวท่ีให้การศึกษาและสั่ง
สอนผู้คนทำาให้ทางวัดเข้าใจว่าความรู้ทั้งหมดเป็น
กรรมสิทธ์ิของวัดทำาให้ทางวัดเกิดอิจฉาคนอย่าง						
กาลิเลโอซึ่งสอนสิ่งซึ่งแตกแยกออกไป	 ประการที่สอง
ทางวัดเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกและปวงมนุษย์
ในโลก	 ถ้ากล่าวตามกาลิเลโอโลกนี้เป็นเพียงดาวพระ
เคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งหมุนรอบดวงอาทิตย์	 ซึ่งเป็นคำา
สอนที่ขัดแย้งต่อความเชื่อของทางวัด	 ประการที่สาม	
ในขณะนั้นไม่มีขันติธรรมทางศาสนา	 ถ้าผู้ใดกล่าวว่า
เขาไม่นับถือพระผู้เป็นเจ้าหรือคำาสอนในลัทธิคาธอ-
ลิค	ผู้นั้นอาจจะถูกลงโทษเผาทั้งเป็น	
	 ก่อนสมัยของกาลิ เลโอ เ พียง เล็ก น้อย	
ประเทศหลายประเทศหันไปนับถือคริสต์ศาสนาอีก
แบบหนึ่งซึ่งเรียกว่า	 นิกายโปรเตสแตนท์	 ทางนิกาย
คาธอลิคพยายามชักจูงให้ประชาชนหันกลับมาเป็น
คาธอลิคอีกครั้งหนึ่ง	 พวกพระมักจะกล่าวว่าถ้าคน
อย่างกาลิเลโอคิดอะไรเอาเองแทนที่จะเชื่อตามคำา
กล่าวในหนังสือโบราณ	 คนอย่างนั้นก็จะกลายเป็น
พวกโปรเตสแตนท์
	 อย่างไรก็ตามแม้แต่ในนิกายคาธอลิค	 ก็
มีคนที่กำาลังแสดงความสนใจสิ่งใหม่ที่ได้จากการ
ค้นคว้าและกาลิเลโออาจจะปลอดภัยไปได้	 ถ้าเขาไม่
ทำาตนเป็นผู้ชอบการโต้แย้งแบบไม่ลดราวาศอก	 เขา
เป็นนักต่อสู้โดยกำาเนิดและชอบทำาให้ผู้คนมีโทสะ	 สิ่ง
โง่อันหนึ่งที่เขาทำาก็คือ	การดูหมิ่นสันตปาปาโดยเขียน
หนังสือเล่มหนึ่ง	 ที่พูดถึงสันตปาปาว่าเป็นคนที่โฉด
เขลา
 

	 กาลิเลโอทำาอะไรผิดๆ	 บ่อยๆ	 แนวคิดของ
เขานั้นในปัจจุบันก็ไม่ถือว่าสลักสำาคัญอะไรนัก	 บท
เรียนสำาคัญที่เขาสอนไว้ก็คือ	 “การที่จะหาความรู้มี
อยู่ทางเดียวคือจากการทดลองอย่าเชื่ออะไรนอกจาก
จะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง”	 เราพูดได้ว่ากาลิเลโอสร้าง
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์สำาหรับใช้ในการค้นคว้า

	 ชี วิตกาลิ เลโอเป็นบทเรียนสำาหรับสอน
เราในสมัยปัจจุบันนี้	 ยังมีอีกหลายประเทศที่นัก
วิทยาศาสตร์ไม่มีอิสระที่จะคิดอะไรๆ	 ได้เองทั้งหมด	
และต้องเชื่อสิ่งที่คนอื่นๆ	 บอกให้เชื่อ	 บางครั้งก็มีการ
ขัดแย้งกันระหว่างการดำาเนินตามความปรารถนาของ
รัฐบาลกับการกระทำาตามสิ่งท่ีความรู้สึกผิดชอบของ
เขากระตุ้นเตือนให้เขาทำา

ภาพ	:	zothiqueelultimocontinente.wordpress.com

บทความจากหนังสือ	“นักฟิสิกส์เจ็ดคน”

GMOS  l  89 88  l  GMOS



The Most Famous

Photographer :	กัญญณัช				สุวรรณธนกฤต
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 ใน The Most Famous ฉบับนี้ GMOS ของเรา

คึกคักเป็นพิเศษค่ะ เพราะ 7 สาวแห่งวง It’s Me วงดนตรี

โรงเรียนที่ชาวสตรีวิทย์คุ้นหน้า คุ้นตา คุ้นหูกันดีี จากงานแสดง

ในโรงเรียนที่พวกเธอมาให้ความบันเทิงกับเราๆ เสมอ คราวนี้ 

It’s Me ได้มาเยี่ยมเยือนและให้สัมภาษณ์กับพวกเราค่ะ

It’s Me คืออะไร

บีม: It’s me คือวงดนตรีของโรงเรียนสตรีวิทยา…

บีม: ภายใต้การควบคุมของ...

It’s Me: อ.พงศ์วิทย์ เสาวรส!! 

เม: ต้องขอเท้าความก่อน วงเรามี 7 คน จากตอนแรกที่เริ่มมา

มีมือกลองอีกคนชื่อ แพนด้า คือตอนนี้เขาออกไปแล้ว แล้วเรา

ก็มีมือกลองคนใหม่ขึ้นมา เป็นน้องนำ้าฝน แต่ถึงแม้จะเปลี่ยน

หน้ากันไป แต่พวกเราก็ยังเกาะกลุ่มกันเหมือนเดิมนะ

แต่ละคนแนะนำ�ตัวกันหน่อย

จริงจัง: ชื่อ จริงจัง ค่ะ เล่น Guitar Rhythm ของวง อยู่ห้อง 

ม.4.13

นำ้�ฝน: ชื่อ นำ้าฝน ค่ะ เล่นกลอง อยู่ห้องม.1.6

เกรซ: เป็นน้องเล็กเลย

น้ำ�ฝน: ค่ะ เป็นน้องเล็กสุดของวงค่ะ

เกรซ: ชื่อ เกรซ อยู่ ม.2.7 เล่น Guitar Solo ฮะ

ทร�ย: ชื่อ ทราย ค่ะ เล่นเบส ม.5.6

ชมตอง: ชื่อ ชมตอง ค่ะ เล่นคีย์บอร์ด อยู่ ม.4.8 ค่ะ

บีม: สวัสดีค่ะ ชื่อ บีม ค่ะ เป็นนักร้องนำาของวงค่ะ อยู่        

ม.4.3ค่ะ

เม: สวัสดีค่ะ พี่ชื่อ เม ค่ะ อยู่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ คณะ

ดุริยางคศาสตร์ค่ะ พี่อยู่ปี 1 ค่ะ พี่เล่นกลองแล้วก็ร้องเพลง

ค่ะ

ทร�ย: แก่แล้วค่ะ

เม: พี่แก่ที่สุดในวงค่ะ

It’s Me: (หัวเราะ)

ทำ�ไมถึงชื่อ It’s Me

บีม: คือตอนนั้นที่จะตั้งชื่อวงเนี่ย ก็คิดไว้หลายชื่อมาก แต่

อยู่ดี ๆ ก็ปิ๊งชื่อ It’s Me ขึ้นมา ก็เลย เออ... ชอบ It’s Me 

มันจำาง่ายดีก็เลยเอาชื่อนี้

ทร�ย: ก็ It’s Me มันก็คือพวกเรา ตัวตนของพวกเรา…

จุดเริ่มต้นของ It’s Me

บีม: คือเหมือนกับตอนแรกก็แต่ละคนก็มีความสามารถ

ของแต่ละคน คือเล่นได้เฉพาะเครื่องของคนคนนั้นอยู่

แล้ว อย่างน้องเกรซก็เล่นกีต้าร์โซโล่อยู่แล้ว แล้วก็ตอน

นั้นอาจารย์เขาก็เลยเห็นว่าเราเคยมีวงวงนึงที่นานมาแล้ว

รุ่นก่อนๆ อาจารย์ก็เลยเห็นว่ามีแววนะว่าอาจจะมีวงใหม่ 

รุ่นใหม่ของปีการศึกษานี้ รุ่นนี้ ก็เลยเปิดรับสมัครคนที่มี

ความสามารถแล้วก็มาคัดกันค่ะ ก็ได้มา 7 คน 

แต่ละคนเริ่มเล่นดนตรีกันได้ยังไง แล้วเล่นกันม�

กี่ปีแล้ว

จริงจัง: จังเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่ตอนอยู่ ม.2 ก็คือมีแรง

บันดาลใจ แบบว่าอยากเล่นกีต้าร์ อยากร้องเพลง ก็

เลยเริ่มเล่น แล้วก็ฝึก แล้วก็เพิ่งมาจริงๆ จังๆ ก็ตอน

เข้าวง พอเข้าวงปุ๊บทุกอย่างมันก็เริ่มจริงจังมากขึ้น 

ทร�ย: จริงจังเล่นจริงจังมากขึ้น (หัวเราะ)

น้ำ�ฝน: ส่วนหนูก็เริ่มเล่นตั้งแต่ตอน ป.6 แต่ว่าไม่ได้จริงจัง

อะไรมาก แค่เล่นแค่เดือนเดียวอะไรงี้ แล้วพอมาที่นี่

อาจารย์เขาก็บอกว่า ตอนนี้ยังขาดมือกลองอยู่ ถ้ามีฝีมือก็

จะให้เข้าวง แต่ว่าหนูก็ยังเล่นได้นิดเดียว แล้วอาจารย์เขาก็

ช่วยฝึกสอนให้

เกรซ: เกรซเริ่มเล่นกีต้าร์มาตั้งแต่ ป.1 ตอนนี้ก็กี่ปีนะ 8.. 8 

ปีแล้ว

บีม: แก่แล้ว (หัวเราะ)

เกรซ: จริงๆ ก็มีคนเคยถามนะว่าทำาไมเล่น มันดูไม่เหมาะ

ว่าเล่นตั้งแต่ ป.1 เนี่ย ก็บางคนก็ไม่เชื่อนะ แต่เกรซเล่นตั้ง

แต่ป.1 จริงๆ (หัวเราะ)

ทร�ย: ของเราถ้าพูดถึงเริ่มเล่นดนตรี เริ่มเล่นตั้งแต่อนุบาล

แล้ว แต่ว่าหายๆ ไป ตอนแรกเล่นเปียโน ทีนี้ อ.พงศ์วิทย์

เขาหามือเบสให้กับวง It’s me ก็เข้ามาแบบงงๆ เหมือนกัน

GMOS  l  93 92  l  GMOS



ว่ามาเป็นมือเบสได้ยังไง คืออาจารย์เขาก็ชวนเข้ามา แล้วก็

เริ่มนับตั้งแต่หนึ่งใหม่เลย ในขณะที่ทุกคนมีพื้นฐานมาแล้ว 

ต๊อแต๊มาก (หัวเราะ) แล้วตอนนี้ก็เล่นมาได้ปีนึงแล้วเท่ากับ

อายุของวงเลย

ชมตอง: ก็เริ่มเล่นเปียโนตั้งแต่อนุบาลเหมือนกัน เหมือน

ที่บ้านเขาอยากให้เรียนดนตรีอยู่แล้ว ก็เรียนตามพี่ เพราะ

พี่ก็เรียนเปียโนตั้งแต่อนุบาลเหมือนกันค่ะ แล้วก็เล่นมา

เรื่อยๆ จนอ.พงศ์วิทย์ก็ชวนเข้าวงตอน ม.3 ค่ะ แล้วพอเข้า

วงก็เหมือนได้เปลี่ยนแนวการเล่น ก็ได้เล่นอีกสไตล์นึงก็เป็น

ประสบการณ์ที่ดีค่ะ

บีม: จริงๆ ตอนแรกไม่ได้ร้องเพลงแนวไทยสากลนะ ร้องลูก

ทุ่งกับไทยเดิมมาก่อน เริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ก็เท่า

เกรซเลย 8 ปีอะค่ะ ตอนแรกไม่ได้ร้องเพลงสตริงเลย แต่ว่า

อยากมีวงกับเขาบ้าง ก็เลยลองฝึกดู ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีสำาเนียง

ลูกทุ่งอยู่นะ (หัวเราะ)

เม: จริงๆ แล้วพี่ก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่ ม.1 ก็ 6 ปีแล้ว พี่อยู่

ปีหนึ่ง แต่คือพี่ก็ไม่ได้เล่นตลอดอะ เล่น ม.1 แป๊บนึงแล้วก็

หยุดเล่นไป แล้วก็กลับมาเล่น ม.3 แล้วก็หยุดเล่นไป แล้วพี่

ก็กลับมาเล่นอีกทีตอน ม.6 พี่ก็เลยยังได้แค่นี้แหละ 

Idol ของแต่ละคนในก�รเล่นดนตรี

เกรซ: ของเกรซเป็น... ชื่อไรนะ (หัวเราะ) พี่ยอด Bodyslam

ทร�ย: ตอนแรกอย่างที่บอกว่า เพราะแม่ให้เรียนตั้งแต่อนุบาล

ก็ไม่รู้เองอะไร ทีนี้พอเราเล่นดนตรี เราเริ่มเข้ามาอยู่ตรงนี้ เรา

เริ่มรักมัน ก็เปิดดู Youtube เกือบทุกวัน หาว่ามี Cover อะไร

ใหม่ๆ มาบ้าง แล้วก็เจออยู่หลายคน คนแรกนี่ Jason Yang ก็

คือเขาเป็นนักไวโอลิน หน้าตาไม่ดี แต่ว่าเท่มาก (หัวเราะ) แล้ว

ก็มี Sungha Jung

จริงจัง: แรงบันดาลใจของจังก็มาจากตอนดูซีรีย์เรื่อง Dream 

High อะ ของเกาหลี แล้วก็ชอบ IU ชอบเวลาเขาร้องเพลงเล่น

กีต้าร์ไปด้วย ก็อยากเป็นแบบเขา เป็นไอดอลทำาให้ไปเรียน

กีต้าร์

ชมตอง: ก็ไม่ได้มีไอดอลเป็นตัวเป็นตนนะ แต่ว่าแบบก็ ตอน

แรกก็เรียนดนตรีเพราะแม่ให้เรียน แต่เรียนไปแล้วก็สนุกดี ก็

เรียนมาเรื่อยๆ โดยไม่ได้คิดอะไร จนพอเริ่มเข้าวง ก็อย่างที่

บอกว่าเริ่มเปลี่ยนสไตล์การเล่น เราก็เริ่มหาดูวง cover จาก 

Youtube 

ชมตอง: ชอบพี่โต๋ แล้วก็ Yiruma ที่เล่นเปียโน แล้วก็อย่างเห็น

วง Bodyslam Potato เล่น ก็เห็นเล่นเก่งกันก็เลยอยากเล่นเก่ง

ให้ได้อย่างเขาค่ะ

เม: พี่ไม่มีไอดอลนะ ถ้ามีไอดอลก็คงเป็นพี่อุ๋ย วง Pure นั่น

แหละ เพราะว่าเขาถือว่าในยุคที่เขาดังอะนะ มันไม่ค่อยมีผู้

หญิงเล่นดนตรี เขาเป็นคนแรกขึ้นมาเลยอะ 

บีม: No More Tear ผู้หญิงที่เป็นนักร้องนำา เขาเสียงเพราะ

มาก คือฟังครั้งแรกก็หลงรักเลย ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากร้องเพลง

ให้คนอื่นฟังเสียงเราแล้วก็ชอบเหมือนที่เราฟังเขาบ้างค่ะ

น้ำ�ฝน: ตอนแรกที่เล่นกลองก็ไม่มีไอดอลหรอกค่ะ คือที่เล่นไป

ก็เพราะว่ามันสนุก แล้วทีนี้พอหนูเข้าสตรีวิทย์ แล้วหนูก็เห็น

อาจารย์เขา เพิ่งรู้จักอ.พงศ์วิทย์ อาจารย์ก็เป็นไอดอลของหนู 

อาจารย์เขาเล่นได้หลายอย่างเปียโนก็ได้ กีต้าร์ก็ได้ หรือกลอง

ก็ได้

ปกติ It’s me เล่นเพลงแนวไหนกัน

บีม: หลากหลายอะค่ะ

เม: วงเราเล่นอะไร เล่นเพลงอะไรก็ไม่รู้ทั่วไปหมดเลย แต่เล่น

เพลงที่ชาวบ้านเขาเล่นกันอะ เพลงที่ชาวบ้านไม่เล่น เราก็จะไม่

เล่น

ทร�ย: อ๋อ พูดง่าย ๆ เพลงตลาดนั่นเอง! (หัวเราะ)

เป้�หม�ยสูงสุดของวงคืออะไร 

บีม: อยากเป็นศิลปิน.. หรอ?

ทร�ย: แต่ก่อนมันมี Hotwave ปะ แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้ว 

เกรซ: ความจริงที่คุยๆ กัน เป้าหมายสูงสุดของวงก็คือ ออก

ไปประกวดข้างนอก เป็นที่รู้จักบ้าง 

บีม: จริงๆ อยากเล่นเพลงของวงเราเอง 

เกรซ: อยากมีเพลงเป็นของวง เป็นอัลบั้มเลยอ่ะ 

It’s Me: ฮึ้ยยยย เพ้อเจ้ออ่ะ 

ทร�ย: รอเราเค้นความสามารถออกมาก่อนนะ 

บีม: อาจจะมี It’s Me ตั้งอยู่บนแผงอะไรแบบนี ้

จริงจัง: นั่นแหละ ใช่เลย~ 

บีม: แล้วคนก็จะเดินมา.. อ๊ายย พี่เกรซ อะไรเงี้ย 

It’s Me: โหยยย~ 

ทร�ย: ต้องบอกว่า พบกันได้เร็วๆ นี้ ที่ร้านแมงป่อง 

It’s Me: (หัวเราะ)

ใน Social Network มีคนม�ติดต�มเยอะม�ก รู้สึกยังไง

กันบ้�ง 

เกรซ: เยอะหรอ? 

เม: เยอะไหม มันก็เยอะนะ 

บีม: ก็รู้สึกดีใจนะ ที่มีคนให้กำาลังใจ คือถ้าไม่มีกำาลังใจ  

ชมตอง: ก็ รู้สึกดีที่มีคนชอบพวกเรา ชอบวงเรา เราก็เล่น

ดนตรีเพราะอยากให้คนมีความสุขกัน 

บีม: ที่ชอบวงเรา ส่วนมากจะชอบเกรซมากกว่า (หัวเราะ) 

เกรซ: ไม่จริง 

เม: จริงๆ มันก็เหมือนแบบ เรารู้ว่าจะเล่นดนตรีไปทำาไม เล่น

แล้วมันมีคนดูอ่ะ 

It’s Me: อืม.. 

ทร�ย: คือ ต้องบอกว่า รู้สึกดีทุกครั้ง ที่เห็นยอดไลค์ในเพจ

เพิ่มขึ้น ที่เห็นยอดวิวใน YouTube เพิ่มขึ้น นั่งดูแทบทุกวัน

เหมือนเป็นคนบ้า 

บีม: อั๊ยย่ะ

โชว์ไหนของวงที่ประทับใจที่สุด 

It’s Me: โชว์ครั้งแรกค่ะ
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ทำ�ไมล่ะ? 

เกรซ: มันเพอร์เฟคที่สุดแล้ว ถ้าเปรียบเทียบกับที่ผ่านมา 

จริงจัง: ทุกอย่างมันเพอร์เฟคมาก 

ชมตอง: มันเหมือนมีแรงฮึดเนอะ 

ทร�ย: คือต้องบอกเลยว่า ตอนแรกที่วงเราเปิดตัวออกมา 

ทุกคนยังกลัว และตื่นเต้นกันว่า มันจะออกมาดีมั้ย แต่พอ

เปิดม่านออกมา แล้วเห็นคนเยอะขนาดนี้ เราก็มีความรู้สึก

ว่า นี่แหละ มันเป็นกำาลังใจมากๆ 

ชมตอง: แล้วเขาแบบ ร้องตามเราทุกเพลง ร้องจนแบบ 

เสียงกลบนักร้องอะไรแบบนี้เลย 

บีม: ใน YouTube มีแต่คอมเม้นท์ว่า ไม่ได้ยินเสียงนักร้อง

เลยว่ะ (หัวเราะ)

 

โชว์ครั้งแรกนี่ในหอประชุมใช่ไหม 

It’s Me: ใช่ค่ะ  

เม: งานอะไรนะ 

บีม: ถนนคนแดงขาว 

เม: วันที่ 24 มกรา 

ชมตอง: แล้วก็แบบ เหมือนครั้งแรกพวกเราก็ไม่ได้คาดหวัง

อะไรมากไง ส่วนมากจะตื่นเต้นกัน พอได้รับการตอบรับดี 

เลยรู้สึกว่าประทับใจมาก 

เม: ประมาณว่า มันเป็นฉากแรก ที่ทุกคนเห็นภาพร่วมกัน 

พอเปิดม่านมาปุ๊บ แล้วคนก็เฮกันขึ้นมา มันก็เลยเป็นฉาก

แรกที่เห็นและประทับใจมาก

ส�ม�รถติดต�มวง It’s Me ได้ท�งไหนบ้�ง 

ทร�ย: แฟนเพจเลยเนอะ 

ชมตอง: แฟนเพจใน Facebook ค่ะ 

เม: www.facebook.com/Itsmeswband 

บีม: ฝากติดตามด้วยนะค้า

ฝ�กผลง�นหน่อยค่ะ 

ทร�ย: ตอนนี้เรามี 2 คลิปใน Youtube และยังไม่เพิ่มสักที 

(หัวเราะ)

 

ในอน�คตจะมี Channel เป็นของตัวเองกันไหม 

It’s Me: ต้องมีค่ะ ต้องมี 

เม: ตอนนี้กำาลังติดต่อคนอยู่ เพราะว่าเราขาดบุคลากร

รุนแรงมาก เวลาเราเล่นบนเวที เราไม่มีความสามารถที่จะ

ถ่ายเองได้ 

 

ขอส�มคำ�ให้แฟนคลับ หรือคนที่ต�มฟังผลง�นอยู่ 

บีม: ให้น้องเล็กสุดก่อนเลย 

น้ำ�ฝน: (ส่ายหน้า) คิดไม่ออก... 

บีม: อ่ะ พี่ใหญ่ๆ พี่ใหญ่สุด 

เม: “ดู กู นะ” 

It’s Me: เฮ้ย ไม่เอา เซ็นเซอร์ๆ ทำาไมต้องกูด้วยอ่ะ ต้องแบบ 

“ดู เรา น้า” 

เม: โอ้ย อะไรอ่ะ นึกไม่ออกอ่ะ 

บีม: “ดู เรา นะ” ก็ได้ ไม่ต้อง”ดู กู นะ” (หัวเราะ) 

เม: มันไม่ร็อค เข้าใจมั้ย! 

ชมตอง: “ดู ข้า นะ” 

เกรซ: แล้วบอกมัน ไม่ร็อคไง แหนะ.. ของเกรซก็.. “ขอบ 

คุณ นะ” :)

เม: คนนี้เอาใจแฟนคลับตลอดเวลา 

จริงจัง: “เรา จริง จัง” 

เกรซ: เราจริงใจไปอีกคน  

ทร�ย: “เรา จริง ใจ” 

It’s me: (หัวเราะ) 

ทร�ย: ได้และ ครบแล้ว เราจริงจัง เราจริงใจ 

ชมตอง: “ไร้ เทียม ทาน” 

ทร�ย: คืออยากจะบอกว่า ชมตองมาแนวคาราวานตล๊อด  

นี่ไง ปิดท้ายด้วย “คา รา วาน” 

ชมตอง: “คา รา วาน” ..ไม่เอาอ่ะ (หัวเราะ) 

เม: อ่า.. “อย่าลืมมาดูข้านะ” 

ชมตอง: ยาวไป! 

เม: “ดู ข้า นะ” 

ชมตอง: “ฝาก ตัว ด้วย” 

บีม: “อย่า ทิ้ง เรา” 

น้ำ�ฝน: “ฝากตัวด้วยค่ะ” เอ้ย.. “ฝาก ตัว ด้วย” 

ชมตอง: ลอกเค้าหรอ 

น้ำ�ฝน: งั้น... “ฝาก ตัว ค่ะ”
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ไว้ประมาณ	20	นาที	จะช่วยลดการระคายเคืองผิว	โดย

มะนาวเป็นผลไม้ที่มีความเป็นกรดสูง	อาจทำาให้เกิด

อาการแสบผิวบ้าง	แต่มะนาวมีประโยชน์ในการช่วยขจัด

เซลล์ผิวเก่าและช่วยเผยผิวใหม่ที่ขาวใสกว่าเดิม	

Tip	:	สูตรผลไม้กระชับรูขุมขน

	 ใช้กล้วยหอม	แตงกวา	หรือมะเขือเทศมาปอก

เปลือก	เอาเมล็ดออกให้หมดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ	เสร็จ

แล้วเติมนำ้าผึ้งหรือนมเปรี้ยว	นำาไปปั่นให้ละเอียดจน

เป็นครีมข้น	นำามาพอกให้ทั่วใบหน้าและลำาคอ	ทิ้งไว้

ประมาณ	15	นาที	แล้วล้างออกด้วยนำ้าอุ่น	จะช่วย

ทำาความสะอาดใบหน้า	กระชับรูขุมขน	และบำารุงผิวให้

ชุ่มชื่นสดใส

	 สำาหรับฉบับนี้	เรามีเคล็ดลับง่ายๆที่ทำาได้เองที่

บ้านมาฝากคุณสาวๆ	โดยเคล็ดลับนี้เราจะนำาของที่มีอยู่

ในครัวมาช่วยคืนความสวยใสต้อนรับวันตรุษจีนให้กับ

สาวๆ	พร้อมรับสิ่งดีๆ	ที่กำาลังเข้ามาในชีวิต	และยังช่วย

เพิ่มความมั่นใจให้กับสาวๆ	อย่างเรา	พร้อมที่จะออกไป

พบปะผู้คนภายนอก	ฉะนั้นสาวๆ	อย่ารอช้ามาดูเคล็ด

ลับความสวยต้อนรับตรุษจีนกันเลยดีกว่า		เริ่ม

ด้วยเคล็ดลับแรก....

Tip	:	วิธีแก้อาการตาบวมในตอนเช้า

	 ใช้นิ้วนางกดที่หางตา

และนวดคลึงเบาๆ	หรือ	ใช้ผ้า

ห่อนำ้าแข็ง	ใช้พวกกากกาแฟ	

พวกถุงชาที่คุณแม่เอามาชง

ตอนเช้า	มาวางประคบไว้ที่

ดวงตา	จะช่วยให้อาการตา

บวมลดลงได้	แล้วยังทำาให้

รู้สึกสดชื่นอีกด้วย

Tip	:	คืนความสดใสให้กับคน

ผิวมัน	

	 เริ่มด้วยการนำานมเปรี้ยวแช่เย็น

ที่มีติดตู้เย็นแทบทุกบ้าน	มาพอกหน้าและนวด

คลึงไปจนทั่วใบหน้าเบาๆ	ทิ้งไว้ประมาณ	20	นาที	แล้ว

จึงใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆ	ค่อย	ๆ	เช็ดออกเบาๆ	จะช่วยให้

ใบหน้าที่ดูซีดเซียวและหมองคลำ้ากลับมาดูสดชื่นและ

สดใสขึ้นได้นะจ๊ะ	

Tip	:	สูตรลดความมันบนใบหน้าด้วยสับปะรด

	 เริ่มจากนำาสับปะรดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ	นำาไป

ปั่นจนละเอียดเป็นครีมข้น		ล้างหน้าให้สะอาดแล้วซับ

หน้าให้แห้งพอหมาดๆ	จึงนำาครีมสับปะรดมาพอกทิ้งไว้

ประมาณ	20-30	นาที	จึงล้างออก	ทำาสัปดาห์ละครั้งเป็น

ประจำา	เป็นเวลา	2	เดือนจะยิ่งเห็นผลชัดเจน	

Tip	:	สูตรโยเกิร์ตผสมมะนาว	เพิ่มความขาวใส

	 นำามะนาวมาผสมกับโยเกิร์ตแล้วนำาไปทาผิว	ทิ้ง

น่ารู้... คู่สุขภาพ Tip	:	สูตรสครับปากเนียนนุ่ม

	 เริ่มด้วยนำาส่วนผสมอย่างนำ้าผึ้ง	นำ้าตาล	และ

ปิโตรเลียมเจล(วาสลีน)	มาผสมรวมกันในสัดส่วนพอ

ประมาณ	แล้วใช้นิ้วสะอาดป้ายครีมสครับไปแต้มลงบน

เรียวปาก	ขัดและคลึงเบาๆ	ให้นำ้าตาลละลาย	เพื่อที่ครีม

สครับจะได้ซึมซาบเข้าไปในเซลล์ผิวก็เป็นอันเสร็จ		แต่

ถ้าหากครีมสครับยังหลงเหลือ	ให้รู้สึกเหนียวเหนอะมัน

เยิ้มบริเวณปาก	ก็สามารถซับออกด้วยผ้าหรือสำาลีชุบ	นำ้า

หมาดๆ	ได้	โดยควรทำาเป็นประจำาสัปดาห์ละครั้ง	จะช่วย

ให้ริมฝีปากเนียนนุ่มชุ่มชื่น

 Tip	:	ปราบสิวสาว	เผยผิวเนียนใสในชั่วข้ามคืน	

											เริ่มด้วยการจัดการกับสิวที่ผุดขึ้นมา

กะทันหันอย่างเร่งด่วน	ด้วยการนำานำ้า

แข็งมาห่อด้วยผ้า	แล้วนำาไป

ประคบบนหัวสิวนานประมาณ	20-30	วินาที	

ทำาแบบนี้ซำ้าๆ	วันละ	2-3	ครั้ง	เพื่อลดการบวม

ของสิว	โดยนำ้าแข็งจะทำาให้รูขุมขนเย็นตัวและ

ขับนำ้ามันกับสิ่งสกปรกออกมาง่ายขึ้น	ให้หัวสิว

ลดการอักเสบลง	และยังช่วยให้สิวหายได้เร็วขึ้น

ด้วย

										 ต่อด้วยการกำาจัดสิวบนหน้าผากหรือ

จมูกที่แสนน่าหนักใจของสาวๆ	โดยการใช้นำ้า

มะนาวคั้นสดป้ายลงไปบนสิวก่อนเข้านอน	แล้ว

ปล่อยให้แห้งไปเอง	พอถึงตอนเช้าสิวของเราก็จะ

เริ่มยุบลงถนัดตาเลย

										 และสุดท้ายก็จบด้วยการจัดการสิวให้อยู่

หมัด	ด้วยนำ้าผึ้งผสมกับผงอบเชยคนจนเป็นเนื้อครีมเห

นียวๆ	ข้นๆ	แล้วทาให้ทั่วใบหน้าก่อนเข้านอน	และจึง

ล้างมาส์กออกในตอนเช้า	เป็นอันเสร็จค่ะ

 

	 สาวๆ	ก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะ	อาจปรับเปลี่ยน

ส่วนผสมตามของที่มีอยู่ในครัวก็ได้นะคะ	แต่ที่สำาคัญ

ที่สุดคือส่วนผสมที่ใช้	จะต้องสด	สะอาด	คำานึงถึง

คุณสมบัติของส่วนผสมแต่ละชนิด	และคำานึงถึงผิวหน้า

ของเราเป็นสำาคัญด้วยนะคะ	แล้วอย่าลืมมาพบกับเรา

ใหม่ในฉบับหน้านะคะ	J	

by	CieLRoe_Agneau
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Upside Down: ความรักที่แรงโน้มถ่วงก็มิอาจกั้น

Upside Down เป็นหนังที่หมายมั่นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

ว่าจะไปดู ด้วยความแหวกของเรื่องราว “โลกคู่ตรงข้าม” เป็น

อะไรที่น่าสนใจมาก ๆ แต่หนังกลับโดนเลื่อนฉายมาเรื่อย ๆ 

จน มกราคม 2013 นี้จึงได้เข้าไปดูเต็ม ๆ ตาเสียที

เรื่องราวของ ‘อดัม’ ชายหนุ่มจากโลกข้างล่างที่

ตกหลุมรักกับ ‘อีเด็น’ สาวจากโลกข้างบน แต่ด้วยกฎของ

แรงโน้มถ่วงทำาให้ผู้คนจากสองโลกไม่สามารถอยู่ด้วยกัน

ได้ ด้วยความรักของทั้งสอง ทำาให้ไม่ว่าจะต้องฝืนกฎแห่ง

จักรวาลนี้เท่าไร พวกเขาก็ยอม!

ว่ากันตามประเภทหนังต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นทั้ง

หนัง Sci-Fi และหนังรักโรแมนติกในเรื่องเดียวกัน และนั่นก็

เป็นสาเหตุที่ Upside Down กลายเป็นหนังที่ ‘ไปไม่สุดสัก

ทาง’ คือคนดูก็ไม่ได้อินไปกับความรักของพระนาง และใน

ขณะเดียวกันบางจุดหนังก็ดูไม่มีเหตุผล เหมือนละทิ้งกฎของ

แรงโน้มถ่วง 2 ข้างไปเลย การดำาเนินเรื่องมัวไปใส่ใจกับราย

ละเอียดแปลก ๆ ทั้งที่จริง ๆ ไม่ต้องใส่มาก็ได้ ส่วนบางช่วงที่

ควรจะโฟกัสกลับตัดฉึบ ฉึบ ฉึบ! จนร้องอ้าว  เมื่อกี้เกิดอะไร

ขึ้นเนี่ย

ความรักของพระนางนั้นดูจะตื้นเขินไปหน่อย เพราะ

หนังไม่ได้เล่าว่าทั้งสองคนรักกันได้อย่างไร รักกันมากขนาด

ไหน แต่พอเจอหน้ากันก็เอาแต่จูบ (ฉากจูบเรื่องนี้เยอะเกิน

ไปจนเอียน) แถมตอนจบก็ดูจะง่ายไปเสียหน่อย กลายเป็น

ว่าด้วยความรักของสองคนทุกอย่างลงเอยด้วยดี นายทุนผู้

ชั่วร้ายอยู่ ๆ ก็หายไป แถมยังปฏิวัติโลกทั้งสองได้ด้วยนะ 

เย้! :D 

THE THEATER

GMOS  l  101 



..เหยย.. นี่มันไม่ใช่.. คือเราคาดหวังจะเห็นว่าความรักครั้งนี้มันยิ่ง

ใหญ่ขนาดปฏิวัติโลกทั้งสองนี้ได้อย่างไร ซึ่ง.. หนังก็ไม่ได้แสดงให้เราเห็น

อีกนั่นแหละ.. เรียกได้ว่าผู้กำากับพลาดแล้ววววว

แต่ถึงจะพลาดอย่างไร Upside Down มีจุดแข็งอย่างหนึ่งคือ

ภาพสวยมาก ผู้สร้างสามารถเนรมิตภูมิประเทศต่าง ๆ ของโลกทั้งสอง

ได้เหมือนฝัน แสงสีต่าง ๆ ที่ใช้ในเรื่องนั้นเหมาะเจาะ เพลินตามากเลยที

เดียว 

หนังเรื่องนี้ทำาเราเสียดายเรื่องโลกคู่ตรงข้ามมาก เพราะว่าไอเดียนี้

มันสุดจะเก๋ แต่พล็อตหนังกลับอ่อนปวกเปียก บางทีถ้าหนังมีรายละเอียด

มากกว่านี้ Upside Down อาจจะเป็นหนังรักไซไฟที่ยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่ง

เลยก็เป็นได้

ผู้กำากับ: ฮวน ดิเอโก โซลานาส

นักแสดง: จิม เตอร์เจส, คริสเทน ดันสท์
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Les	Misérables

«สู้	หวัง	ฝัน	รัก»

จากวรรณกรรมเลื่องชื่อของ	Victor	Hugo	ที่ถูกหยิบมาสร้างเป็นมิวสิคัลและ

บรอดเวย์ในหลายประเทศ	ในที่สุดก็ถูกผู้กำากับมือดีจาก	The	King	Speech	อย่าง	

Tom	Hooper	นำามาเรียบเรียงและสร้างใหม่ในรูปแบบของภาพยนตร์เพลงที่เรียกได้

ว่าเป็นมิวสิคัลบนแผ่นฟิล์มอย่างสมบูรณ์แบบ	เพราะนอกจากจะใช้การเดินเรื่องด้วย

การร้องเพลงโต้ตอบกันและแสดงอารมณ์ทั้งหมดแล้วนั้นหนังเรื่องนี้ยังเลือกใช้เทคนิค

การร้องเพลงสดเหมือนกับการแสดงบนเวทีอีกด้วยซึ่งต่างจากภาพยนตร์เพลงหลายๆ	

เรื่องที่ใช้วิธีการลิปซิงค์	(lip	sync)	สำาหรับบางคนที่ไม่คุ้นชินกับภาพยนตร์หรือการ

แสดงแนวมิวสิคัลก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นหนังที่เข้าใจยาก	เข้าถึงยาก	น่าเบื่อและอาจจะ

พาลไม่ชอบเอาได้ง่ายๆ	แต่ถ้าหากว่าชอบภาพยนตร์แนวนี้อยู่แล้วล่ะก็จะยิ่งรู้สึกรัก

และประทับใจในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างมากทีเดียวเพราะด้วยเทคนิคการนำาเสนอและ

การร้องต่างๆ	ที่เลือกใช้นั้นส่งเสริมให้อารมณ์ของเพลงและนักแสดงขึ้นไปถึงขีดสุด

เรียกว่าฟังแค่เพลงก็อาจจะฟินได้เลยล่ะ	

ด้านฉากและเครื่องแต่งกายนั้นก็สามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างสวยงาม	

ปราณีตและสมจริงอย่างไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในโรงถ่ายทำาภาพยนตร์ทั้ง

สิ้น	อุปกรณ์ประกอบฉาก	เอฟเฟ็คและการแต่งหน้าก็เข้ากับบรรยากาศโดยรอบ	มี

ความสมจริงในทุกๆ	รายละเอียด(ชนิดที่ต้องระบายสีฟันหรือใส่แผ่นเคลือบฟัน)	แม้ว่า

ตัวละครนั้นจะเป็นเพียงรายละเอียดเล็กๆ	อย่างเช่นโสเภณี	คนเร่ร่อน	หรือนักโทษ						
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ดูจะไม่มีข้อด้อยเลยแต่ถ้าหากสังเกตดีๆ	ทุกคนจะพบเหมือนกันหมดเลย	นั่น	การ

ตัดต่อที่ยังดูเป็นอย่างละครบนเวที	ภาพในแต่ละฉากที่มีการใช้มุมกล้องที่ค่อน

ข้างแปลกและการเคลื่อนของกล้องที่อาจจะทำาให้ดูขัดอารมณ์หรืออึดอัดไปสัก

หน่อย	และในบางฉากก็มีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกที่ไม่เนียนจนบางทีอดจะ

แอบจับผิดไม่ได้	และหากจะมองเข้าไปถึงพล็อตของหนังก็พบว่ามีความเก่าและ

มีความน้ำาเน่าแบบเก่าๆ	อยู่ไม่น้อยทีเดียว		(บทประพันธ์แรกพิมพ์ในปี	1862)	แต่

ตัวหนังก็มีความน่าสนใจจนเราลืมๆ	ข้อเสียพวกนี้ไปได้	การสื่อสารเรื่องราวนั้น

ทำาออกมาได้อย่างสวยงามทั้งประเด็นความรัก	ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับ

ตัวละครอื่นๆ	เรื่องของครอบครัว	เพื่อน	ประเทศชาติ	พระเจ้า	ศาสนา	อุดมการณ์

และหน้าที่	จนความรักเหล่านี้อาจทำาให้เราเต็มใจเสียน้ำาตาให้กับหนังได้เลย	

(เราเองสะอึกสะอื้นมาแล้ว..)	ประเด็นสังคม	ชนชั้น	ข้อขัดแย้งและการปฏิวัตินั้น

ก็สื่อได้เป็นอย่างดี	เห็นภาพที่ชัดเจน	และสร้างอารมณ์ร่วมได้อย่างไม่ยากเย็น	

ประเด็นสำาคัญอีกอย่างของหนังเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นศาสนาและความศรัทธาค่ะ	ซึ่ง

อาจกล่าวได้ว่าเป็นกุญแจสำาคัญของการเกิดหลายๆ	เหตุการณ์ขึ้นเลยล่ะค่ะ	

สรุปแล้ว	Les	Misérables		เป็นภาพยนตร์เพลงที่อาจนับได้ว่าเป็นหนึ่ง

ในที่สุดของช่วงทศวรรษนี้เลยก็ได้ค่ะทั้งในแง่ของการสื่อสาร	การแสดง	บทเพลง	

และกระบวนการผลิต	ซึ่งอาจการันตีด้วยรางวัลจากสำานักต่างๆ	ทำาให้เป็นหนังที่

ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ	

FYI	:	การปฏิวัติในเรื่องคือ	June	Rebellion	นะคะ	ไม่ใช่	French	Revolution	

อย่างที่อาจจะเข้าใจผิดกัน

FYI	2	:	บทบรรยายไทยอาจจะดูแปลกๆ	ไปบ้างนั่นก็เพราะมันสามารถร้องตาม

ดนตรีในเรื่องได้ค่ะ	ใครมีโอกาสได้ดูลองเข้าไปร้องตามเนื้อเพลงไทยกันนะคะ	

ผู้กำากับ	:	ทอม	ฮูเปอร์

นักแสดง	:	ฮิวจ์	แจ็คแมน,	แอน	แฮททาเวย์,	รัสเซล	โครว์
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Coming soon...
Jack the Giant Slayer: แจ็คผู้สยบยักษ์

 จากนิทานพื้นบ้านปรัมปราที่ทุกคน

รู้จักกันดี “แจ็คผู้ฆ่ายักษ์” ถูกนำามาเล่าใหม่

ด้วยฝีมือของผู้กำากับ ไบรอัน ซิงเกอร์ เป็นเรื่อง

ราวของ แจ็ค (นิโคลัส ฮอลท์) เด็กหนุ่มชาวนา

ที่ได้รับถั่ววิเศษ ดันเกิดอุบัติเหตุที่ทำาให้ถั่ว

เปียก และทำาให้บ้านที่มีเจ้าหญิงอิสซาเบลลา 

(เอลิ นอร์ ทอมลินสัน) ติดอยู่บนต้นถั่วที่สูง

ขึ้นไปยังดินแดนของยักษ์ และเป็นหน้าที่ของ

แจ็คที่ต้องไปช่วยเจ้าหญิงกลับมาให้ได้

ผู้กำากับ: ไบรอัน ซิงเกอร์

นักแสดง: นิโคลัส ฮอลท์,เอลินอร์ ทอมลินสัน, 

ยวน แมคเกรเกอร์

Warm Bodies:  

ซอมบี้พันธุ์ใหม่ หัวใจโดนเธอ

แม้แต่ซอมบี้ก็ตกหลุมรักได้ เรื่องราว

ของซอมบี้หนุ่ม R (นิโคลัส ฮอลท์)ที่ตกหลุมรัก

หญิงสาวชาวมนุษย ์จูลี่(เทเรซา พาล์มเมอร์) 

ทำาให้หัวใจที่หยุดเต้นไปแล้วของเขารู้สึกอบอุ่น 

และมีเหตุผลที่อยากกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 

Warm Bodies สร้างจากนิยายพล็อตแหวก  

ขายดีเรื่องราวความรักของซอมบี้และมนุษย์ 

โดยในเวอร์ชันภาพยนตร์นี้กำากับโดย โจนาธาน 

เลวีน ผู้กำากับ 50/50 ที่ได้เข้าชิงรางวัล Golden 

Globe และนำาแสดงโดยสองนักแสดงวัยรุ่น

มาแรง นิโคลัส ฮอลท์ และ เทเรซา พาล์มเมอร์ 

สุดท้ายความรักของซอมบี้กับมนุษย์จะเป็นไป

ได้ไหม สงสัยต้องไปลองดูเสียแล้ว

 

ผู้กำากับ: โจนาธาน เลวีน

นักแสดง: นิโคลัส ฮอลท์, เทเรซา พาล์มเมอร์, 

จอห์น มัลโควิช, ร็อบ ค็อดดรี
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สำาหรับเพลงประกอบภาพยนตร์	‘คุณนายโฮ’	ที่แสดง

นำาโดย	ชมพู่	อารยา	เพลงนี้	‘ง้อแง้	งอแง’	ไม่เพียงแต่

เนื้อเพลงจะน่าหยิกเบาๆ	แล้ว	ยังได้เสียงแบ๊วๆ	ของ

นักร้องนำา	ออน	กรกมล	ของวง	ละอองฟอง	มาทำาให้

เพลงนี้น่ารักน่าหยิกขึ้นไปอีก	ตอนที่ได้ยินเพลงนี้

ผ่านๆ	ครั้งแรก	ก็รู้สึกว่าติดหูแล้วค่ะ	เลยอดไม่ได้ที่จะ

หยิบเพลงนี้มาแนะนำาให้ได้ฟังกัน	;D

ขอกรี๊ด~	เป็นการส่วนตัวให้กับพี่ตู่	ภพธร	ค่ะ	เป็น

ศิลปินชายอีกคนหนึ่งที่มีเสียงเพราะ	เทคนิคในการ

ร้องดี	และมากด้วยความสามารถค่ะ	สำาหรับเพลง

นี้	‘พูดทำาไม’	ก็เป็นอีกเพลงที่พี่ตู่ได้แต่งเอง	เขียนเอง	

ร้องเอง	ทำานองเพลงนี้ให้ความรู้สึกที่สนุกๆ	แต่กลับ

มีเนื้อหาเพลงที่ตัดพ้อกับคนรักที่ทิ้งเราไปซะอย่าง

นั้น	สุดท้ายเลยออกมาเป็นเพลงอกหักแบบกวนๆ	ค่ะ	

(ฮา)

ง้อแง้ งอแง พูดท�าไม

	 สวัสดีค่ะ	พบกับ	‘Musics	Corner’	อีกครั้ง	ในเดือนกุมภาพันธ์!	สำาหรับเดือนแห่งความรักนี้นะคะ	เรา

ก็ไม่ได้เลือกมาแต่เพลงรักๆ	หวานๆ	เป็นพิเศษตามเทศกาลค่ะ	ยังคงคอนเซ็ปเหมือนเดิม	คือ..	เพลงไหนที่เรา

ฟังแล้วชอบ	อยากแนะนำาให้คุณได้ฟังต่อ	เราก็จะนำามาเล่าให้ฟังกันค่ะ	ส่วนจะมีเพลงอะไรบ้างนั้น..	ไปเริ่มกัน

เลยดีกว่าเนอะ~

สำาหรับเพลงนี้	คิดว่าส่วนใหญ่คงรู้จักกันแล้วล่ะค่ะ		

เทรนด์ซะขนาดนี้	ใครยังไม่เคยฟัง	ต้องรีบหาฟังเลย

นะคะ	‘โอมจงเงย’	จาก	แสตมป์	อภิวัชร์	ที่พลาดไม่ได้

อีกอย่างคือ	Music	Video	ของเพลงนี้เลยค่ะ	จัดว่า

ฮาอยู่อะไรอยู่	และสำาหรับคอนเสิร์ต	Stamp	เกรียน	

Day	ที่จะจัดขึ้นวันที่	16	มีนาคมนี้	ใครที่อยากไปจะ

ชมและยังไม่มีบัตร	ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ	

เพราะบัตรขายหมดแล้วจ้า~

Ayo	GG!	เริ่มต้นปีด้วยการ	Comeback	ของเก้าสาว	

Girls’	Generation	พร้อมของขวัญปีใหม่สุดพิเศษ

สำาหรับแฟนๆ	กับอัลบั้มที่	4	-	I	Got	a	Boy	ที่มีเพลงไต

เติ้ลแปลกแหวกแนวมากๆ	งานนี้โซวอนกระซิบบอกมา

ว่า	ฟินไปตามๆ	กัน	แต่แหม..	อยู่ในช่วงเดือนแห่งความ

รักแบบนี้	เราเลยขอหยิบเพลงหวานๆ	ฟังสบายๆ	ใน

อัลบั้มใหม่นี้มาแนะนำากันค่ะกับ		Romantic	St.

บังเอิญได้รู้จักกับเพลงนี้	เวลาดีดี	–	Sixty	Miles	เป็น

เพลงที่ความหมายดีมากๆ	เลยค่ะ	ทำานองเพลงก็ฟัง

สนุกๆ	สดใสดี	เพลงนี้ก็ปล่อยออกมาได้เกินปีแล้วค่ะ	

เชื่อว่าหลายคนคงยังไม่เคยฟังกัน	ส่วนตัวคิดว่าเนื้อ

เพลงนี้ต้องโดนใจใครหลายๆ	คนเลยล่ะค่ะ	ลองหาฟัง

กันดูนะคะ	‘..ให้โอกาสฉันได้มีเวลาดีๆ	เมื่ออยู่ใกล้ให้

ฉันเผลอรักเธอเต็มหัวใจ...	‘

โอมจงเงย

เวลาดีดี

 Romantic St

Mu s i c s
orner
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Honey	Honey	Baby	ของ	Yozoh	เพลง	K-indie	ที่

ชอบมากๆ	เพลงหนึ่งค่ะ	คือจะเป็นสไตล์ที่ฟังสบายๆ	

มากกกกก	(จริงๆ)	เหมาะกับการฮัมเพลงในวันชิลๆ	

เลยค่ะ	‘..Honey	Honey	Baby		Honey	Honey	

Baby~’	ความหมายเพลงนี้ก็จะเป็นแบบน่ารักๆ	ค่ะ	

หลายคนอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้โดยไม่รู้ตัวมาก่อน

ก็ได้	อยากให้ลองฟังกันดูค่ะ	:	)

ใครที่ชอบเพลงของ	Geeks	ที่เคยแนะนำาไปในเล่มที่

แล้ว	คิดว่าต้องชอบเพลงนี้ค่ะ	Special	Girl	ของสอง

หนุ่มโฮย่าและดงอูจากวง	Infinite	ในชื่อซับยูนิตว่า	

Infinite	H	โดยเพลงนี้นะคะ	จะเป็นอารมณ์ประมาณ

ว่า	ผู้ชายขี้อายค่ะ	เวลาต้องเจอกับผู้หญิงที่ตัวเอง

ชอบแล้วก็เกิดอาการเขิน	เกร็งตัวแข็ง	ไม่กล้าทำาอะไร

ขึ้นมา	..น่ารักสุดๆ	เลยใช่มั้ยคะ	>///<

อีกหนึ่งวงที่กำาลังดังสุดๆ	ในตอนนี้	CNBLUE	ค่ะ	ซึ่ง

เพิ่งจะกลับมาพร้อม	4th	Mini	Album	‘Re:	BLUE’	

ในมินิอัลบั้มนี้นะคะ	ต้องขอบอกเลยว่า	เพราะหลาย

เพลงมากจริงๆ	เลยขอเลือกเพลงไตเติ้ลมาแนะนำา

ค่ะ	สำาหรับ	I’m	Sorry	หลังจากได้นั่งดู	Live	เพลงนี้ไป

แล้ว	ประทับใจมากๆ	ค่ะ	เสียงอังกอร์ของแฟนคลับ	

ทำาให้ฟังเพลงนี้แล้วขนลุกจริงๆ	ชอบยิ่งกว่า	Official	

Audio	อีกค่ะ

 Honey Honey Baby

 Special Girl

 I’m Sorry

Don’t	You	Worry	Child	เป็นเพลงแดนซ์ที่เพราะและ

ความหมายดีเพลงหนึ่งค่ะ	โดย	Swedish	House	

Mafia	feat.	John	Martin	ซึ่งวงนี้ค่ะ	มีสมาชิกทั้งหมด	

3	คนด้วยกัน	Axwell,	Steve	Angello	และ	Sebas-

tian	Ingrosso	พวกเขาเป็นดีเจชาวสวีเดนที่มีชื่อเสียง

ในประเทศมากๆ	จะสังเกตได้ว่าในคลิปบน	YouTube	

ของพวกเขานี่	ฝรั่งแดนซ์ตามกันเยอะมากกกกกค่ะ

ชื่อเพลง	Thrift	Shop	ในที่นี้หมายถึง	ร้านขายของ

มือสองค่ะ	หลายคนเข้าใจกันผิดไปว่าเป็น	ร้านขาย

ของโจร	(ฮา)		..Thrift	(ประหยัด)	คำานี้ไม่ได้มีที่มาจาก	

Thief	(โจร)	นะคะ~	เพลงนี้เป็นผลงานของ	Mack-

lemore	&	Ryan	Lewis	feat.	Wanz	ค่ะ	จะเป็นแนว

แร็ป	เกือบทั้งเพลงเป็นท่อนแร็ปเลยล่ะ	เนื้อเพลงก็จะ

ออกกวนๆ	หน่อย	แต่ฟังแล้วก็เพลินอยู่	แนวอยู่ค่ะ	

เพลงประกอบภาพยนตร์	Les	Misérables													

(เล	มิเซราบล์)	ที่เพิ่งเข้าฉาย	เมื่อปลายเดือนมกราคม	

จริงๆ	แล้วเรื่องนี้เป็นละครเพลงมาก่อนค่ะ	ซึ่งมีการ

แสดงต่อเนื่องกว่า	25	ปีเลยทีเดียว	และเพลงที่หยิบ

มาแนะนำาคราวนี้	คือ	One	Day	More	เป็นเพลงที่มี

หลากหลายอารมณ์มากค่ะ	ทั้งความหวัง	ความรัก	

หน้าที่	และการปฏิวัติ	โดยจะสื่อออกมาในรูปแบบ

ของ	Musical	ค่ะ

Don’t You Worry Child

 Thrift Shop

 One Day More
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 “กรี๊ดดดดดดดดดด“ เสียงกรีดร้องดังขึ้นท่ามกลาง

ความมืดมิดยามราตรี กระชากร่างของฉันออกจากห้วงของ

ความฝัน ฉันหันไปมองเจ้าของเสียงจากทางหน้าต่างที่เปิด

ค้างไว้ ร่างบอบบางของหญิงสาวสั่นสะท้าน ใบหน้าของ

เธอที่ขาวซีดไร้สีของเลือดซบลงกับฝ่ามือ แว่วเสียงสะอื้น

เป็นระยะ

 ฉันมองภาพนั้นอย่างเศร้าหมอง ฉันรู้ดีถึงสาเหตุ

ที่ทำาให้เธอต้องฝันร้ายแล้วผวาตื่นขึ้นมากลางดึก และยัง

รู้ว่ายังมีหลายคนที่ต้องฝันร้ายเช่นเดียวกับเธอคนนี้ ภาพ

เหตุการณ์ในวันนั้นไหลย้อนเข้ามาในห้วงความคิดทำาให้ฉัน

อดตัวสั่นไม่ได้

 ควันดำาจากยางรถยนต์ที่ถูกเผาไหม้ลอยบดบัง

ทัศนวิสัยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมองเห็นภาพคน 2 กลุ่มถือ

อาวุธเข้าประหัตประหารกันอย่างดุเดือด สาเหตุของการเข้า

ห้ำาหั่นในครั้งนี้มาจากเหตุผลเพียงข้อเดียวก็คือ ความคิด

ต่างกัน เพียงเท่านั้นเอง 

 กลิ่นคาวเลือดลอยคละคลุ้งในอากาศน่า

สะอิดสะเอียน เสียงอาวุธและเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่ว 

ไม่! มันไม่ใช่เสียงร้องแบบเด็กสาวที่คลั่งไคล้ดารา แต่เป็น

เสียงกรีดร้องจากความหวาดกลัวและเสียขวัญ ผู้คนจำานวน

มากพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอด แม้บางคนจะมีท่าทีเป็นห่วง

คนที่อยู่ข้างหลัง แต่ไม่กล้าหยุด สิ่งที่รอพวกเขาอยู่นั้นก็คือ 

“ความตาย”

ฉันปรือตาขึ้นมาอย่างเจ็บปวด ไม่เข้าใจเลยทั้งๆที่

มีเลือดสีเดียวกัน มีพระมหากษัตริย์ที่เป็นมิ่งขวัญพระองค์

เดียวกัน อยู่ในประเทศเดียวกัน เป็นคนไทยเหมือนๆกัน 

แล้วทำาไมถึงไม่สามัคคีกัน ทำาไมต้องมาทำาร้ายกันด้วย

ฉันเงยหน้ามองท้องฟ้า คืนนี้ท้องฟ้ามืดสนิทไม่มี

กระทั่งแสงเล็กๆ ของดวงดาวด้วยซ้ำา มันดูว่างเปล่าจนน่า

ใจหาย เหมือนกันเหตุการณ์ที่เปรียบเสมือนฝันร้ายที่เพิ่ง

ผ่านไป มันไม่มีอะไรเลย นอกจากความเจ็บปวดและสูญ

เสีย และนี่คงเป็นแผลลึกในหัวใจคนไทยไปอีกนาน

แสงอาทิตย์เริ่มส่องแสงไปทั่วบริเวณตามปกติแต่

วันนี้ก้อนเมฆที่เคยขาวราวกับปุยนุ่นกลับดูเป็นสีออกเทาๆ 

เน้นบรรยากาศที่น่าอึดอัดนี้ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ผู้คนจำานวน

มากเดินผ่านฉันไปอย่างอิดโรย เดาได้ไม่ยากว่าเมื่อคืนพวก

เขาคงจะฝันร้ายเช่นเดียวกับผู้หญิงคนนั้น

เหตุการณ์ในวันนั้นได้ทำาลายรอยยิ้มของคนไทย 

ยิ้มที่งดงามจนได้รับสมญานามว่า ”ยิ้มสยาม” ทำาลาย

ภาพลักษณ์ของประเทศที่อบอุ่นให้กลายเป็นประเทศแห่ง

สงคราม เศรษฐกิจก็ตกต่ำา ปัญหามากมายเกิดขึ้นไม่เว้น

แต่ละวัน

เคยมีใครซักคนบอกฉันว่า “ปัญหาทุกอย่างมี

ทางออก” แล้วปัญหาในครั้งนี้ล่ะ ทางออกมันอยู่ไหนกัน?

เสียงหัวเราะของเด็กเล็กๆดังขึ้น ความคิดที่เศร้า

หมองถูกสลัดทิ้งไปอย่างรวดเร็ว หลายคนหันมามอง

เจ้าของเสียงหัวเราะแสนสดใสนี่ รอยยิ้มที่หลายๆคนคิด

ว่าหายไปแล้วกลับมาประดับบนใบหน้าของทุกคน ความ

อบอุ่นก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ

เมื่อฉันหันกลับไปมองรอบๆตัวอีกครั้งก็พบว่า

บรรยากาศได้เปลี่ยนไปแล้ว แม้จะเพียงเล็กน้อย แต่มัน

ก็ทั้งอบอุ่นและอ่อนโยนขึ้น ในขณะที่ทุกคนพากันดื่มด่ำา

บรรยากาศนี่อยู่

...ฟุดฟิด...ฟุดฟิด...

ฉันเบิกตากว้างอย่างตกใจ กะ...กลิ่นนี่มัน...กลิ่น

ไหม้นี่น่า ! ฉันรีบวิ่งไปทางที่ได้กลิ่นทันที ตอนแรกทุกคนดู

จะแปลกใจกับการกระทำาของฉัน แต่เมื่อมีคนเหลือบไปเห็น

ควันสีดำาที่โพยพุ่งขึ้นมาก็รีบวิ่งตามฉันมาติดๆ พลางร้อง

ตะโกนขอความช่วยเหลือ

เปลวเพลิงสีแดงฉานลุกท่วมบ้านเรือนอย่างน่ากลัว 

ผู้คนในละแวกนั้นขนข้าวของหนีตายกันอลหม่าน เสียง

ร้องขอความช่วยเหลือถูกเสียงปะทุของเปลวไฟที่กำาลังลุก

โหมอย่างหนักกับเสียงแก๊สที่ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงดังกลบ

จนหมดสิ้น แม้ว่าผู้คนจำานวนไม่น้อยร่วมมือกันพยายาม

ดับไฟอย่างเต็มที่ คนหนึ่งสาดอีกคนก็นำาภาชนะที่บรรจุ

น้ำาจนเต็มส่งให้ใหม่ทำาเช่นนี้ไม่แม้จะหยุดพัก หากแต่เปลว

เพลิงยังคงโหมกระหน่ำา

โครม!

เสาต้นหนึ่งถูกไฟเผาจนล้มลงมากระแทกพื้น 

ประกายไฟร้อนระอุกระเด็นไปรอบทิศทาง ผู้คนที่พยายาม

ช่วยกันดับไฟอยู่นั้นหวีดร้องเสียงหลง พลางถอยหนีกัน

จ้าละหวั่น

“ไม่! ช่วยด้วย ใครก็ได้ ลูกฉัน ลูกฉันยังติดอยู่ใน

นั้น” เสียงกรีดร้องของหญิงสาวที่ถูกชาวบ้านแถวนั้นจับ

ตัวไว้ดังขึ้นอย่างปวดร้าวพร้อมน้ำาตาที่หลั่งไหล ไม่ต้องคิด

อะไรมาก ฉันกระโจนเข้าไปสู่เปลวเพลิงอย่างรวดเร็วเกิน

กว่าใครจะห้ามเอาไว้ได้ทัน

ฉันเข้ามาภายในบ้านในขณะที่ไฟลุกแดงฉานเต็มไป

หมด ควันทำาให้ฉันแสบตาและสำาลักไม่หยุด ฉันค่อยๆก้ม

ตัวลงต่ำาเพื่อหนีควันไฟเหล่านั้น สายตาฉันเพ่งหาเด็กน้อย

ผู้โชคร้ายอย่างร้อนรน

นั่น! อยู่นั่นไงล่ะ!!!

ฉันวิ่งเข้าไปหาเด็กคนนั้นแล้วนำาตัวออกมาอย่าง

รวดเร็ว ฉันวิ่ง วิ่ง และก็วิ่งอย่างเร็วที่สุดที่เท่าที่จะเร็วได้

ทันทีที่ฉันพ้นประตูบ้าน เสียงโห่ร้องอย่างยินดีก็ดัง

ขึ้น ผู้คนรอบตัวฉันพากันเข้ามารุมล้อมฉัน หลายคนเข้าไป

โอบกอดซึ่งกันและกันอย่างยินดี แม่ของเด็กน้อยคนนั้น

โอบกอดลูกของตัวเองเอาไว้สายตาที่มองมานั้นเต็มไปด้วย

ความรักและความห่วงใย ...บางที ทางออกของปัญหานั้น

อาจอยู่ใกล้กว่าที่เราคิด...

(สรุปเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนที่

เกิดขึ้นนั้น รายละเอียดได้คืบหน้าไปมากแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่

ตำารวจได้ทำาการตรวจหลักฐานแล้วพบว่าต้นเหตุเป็นการ

ลอบวางเพลิงอย่างที่สันนิษฐานเอาไว้ตอนแรก คาดว่า

เป็นการกระทำาเพื่อก่อเหตุความวุ่นวาย....) เสียงนักข่าว

สาวหน้าใสจากในจอสี่เหลี่ยมดังเจื้อยแจ้ว มาจากร้านขาย

อาหารตามสั่งที่ตั้งอยู่ข้างๆ

 ในจอโทรทัศน์พลันมีรูปบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้จน

แทบไม่เหลือสภาพเดิม ชาวบ้านจำานวนมากยืนมองซากที่

เมื่อวานนี้เป็นที่อยู่ที่อาศัยอย่างเศร้าสร้อย แต่หลังจากนั้นก็

มีภาพการส่งข้าวของอาหารแห้งให้กับชาวบ้านผู้สูญเสียใน

เหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นการเรียกรอยยิ้มกลับมาได้เป็นอย่างดี

เคยมีคนกล่าวไว้ว่า “ฟ้าหลังฝนจะงดงามเสมอ” 

แม้ว่าวันนี้ท้องฟ้ายังไม่สดใส ท้องฟ้ายังไม่มีสายรุ้งพาดผ่าน 

แต่ว่าสักวันก็คงจะเป็นเช่นนั้นได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เรื่อง

นี้ดูจะเป็นเรื่องใหญ่เกินกำาลังของสุนัขตัวเล็กๆ อย่างฉัน 

คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกมนุษย์คิดกันเอาเอง ฉัน

ยิ้มพลางเดินจากไปอย่างช้าๆ

ณัฏฐิยา เดชนที 

วิรินทรา วัชรานนท์

สรัญญา อัทธยานุพงศ์

เรื่องสั้น

เสียงเรียกจากกองเพลิง
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ART
FOR YOU

ภาพ		 :		 บุณยอร	สวยสม	

	 	 SW	105

เทคนิค	:	 ดินสอสีไม้	ลงบนกระดาษขาว
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ภาพ		 :		 บุณยอร	สวยสม	

	 	 SW	105

เทคนิค	:	 เทคนิคดินสอEE	ลงบนกระดาษขาว
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ภาพ		:		ชนินาถ	เชื้อหอม
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ภาพ : ปภัสรา ฤกษ์สมบูรณ์

เทคนิค : Photoshop

www.facebook.com/mallowgirls.4
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ภาพ : กวิสรา อุดมผล

เทคนิค : Photoshop

www.facebook.com/mallowgirls.4
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มาดูงานชั้นครูกันบ้างค่ะ ฉบับนี้เรามาดูผลงานของดาวินชีกัน

Da Vinci: Mona Lisa Da Vinci: Leonardo Da Vinci Angel from Virgin in the Rocks
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Da Vinci: The last Supper 
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พระพุทธชินสีห์ (วัดบวรนิเวศวิหาร)

    ผู้ทำาใจเป็นกลางได้   ผู้นั้นจะพ้นทุกข์ทั้งปวง
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www.youtube.com/swchannelschool

http://www.youtube.com/swchannelschool
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