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“เปิดหน้าแรก”
สู่เส้นทางนักเขียน
6 ปีแล้วที่สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ได้บ่มเพาะเยาวชนในโครงการ
TK Young Writer โดยเปิดโอกาสให้นกั อยากเขียน หรือคนทีม่ แี ววนักเขียนเข้ามาเสริมทักษะ
และเติมประสบการณ์จากวิทยากรที่เป็นนักเขียนมืออาชีพ เช่น พี่ก้อง-ทรงกลด บางยี่ขัน
บรรณาธิการนิตยสาร A Day พี่วิภว์-วิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการนิตยสาร Happenning
พีม่ อ่ น-อุทศิ เหมะมูล นักเขียนซีไรต์ ปี พ.ศ.2552 พีแ่ บงค์-ณัฐชนน มหาอิทธิพล บรรณาธิการ
บริหารสำ�นักพิมพ์แซลมอน พีต่ ะ๊ -จักรพันธุ์ ขวัญมงคล นักเขียนเจ้าของนามปากกา “เผ่าจ้าว
กำ�ลังใจดี” เพื่อแจ้งเกิดและเติบโตในวงการนักเขียนต่อไป
วิภว์ บูรพาเดชะ ในฐานะผู้ดูแลหลักสูตร TK Young Writer 2014 เล่าว่า แม้แนวคิด
การทำ�งานแต่ละปีของโครงการนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเยาวชน
แต่จุดประสงค์หลักยังคงยึดมั่นและสานต่อเจตนารมณ์เดิม นั่นคือการ “เปิดพื้นที่” ให้เยาวชน
ที่ มี ใจรั ก ในงานเขี ย นได้ มี เวที แ สดงออก รวมถึ ง ก้ า วเดิ น ไปสู่ อ าชี พ ได้ โดยในปี นี้ ใช้ ชื่ อ ว่ า
“เปิดหน้าแรก” เพราะไม่ว่าหนังสือหนึ่งเล่มจะเต็มไปด้วยความคิดที่คมคาย หรือความสวยงาม
ทางวรรณศิลป์เพียงใด สิ่งที่นักเขียนทุกคนต้องผ่านมันไปให้ได้ก็คือ “หน้าแรก”
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สำ�หรับกระบวนการอบรม วิทยากรจะแบ่งให้ความรูเ้ รือ่ งการเขียนทีละส่วน ประกอบด้วย
นิตยสาร การคิดธีมและตัง้ ชือ่ เรือ่ ง วรรณกรรม พ็อคเก็ตบุค การสัมภาษณ์ เพือ่ ให้ผรู้ ว่ มอบรม
ได้เรียนรูท้ กุ ขัน้ ตอน ทัง้ วิธคี ดิ วิธเี ขียนแต่ละประเภท ตลอดจนเทคนิคและแนวทางแก้ปญ
ั หา
ที่อาจเกิดขึ้นในการทำ�งานจริงจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรแต่ละคน
ขัน้ ตอนสุดท้ายเป็นการจำ�ลองสถานการณ์จริง ให้แบ่งกลุม่ ฝึกทำ�นิตยสารออนไลน์ ซึง่ ตอบ
ทุกโจทย์ของการเขียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้น บทกวี บทความ หรือวรรณกรรม ใครชอบหรือถนัด
เขียนประเภทไหนก็นำ�มาประกอบเป็นนิตยสารได้ ภายใต้ธีมที่แต่ละกลุ่มกำ�หนดและตีโจทย์ไว้
ซึ่งในโครงการ TK Young Writer 2014 ได้ผลิต 3 ฉบับ คือ “Marshal” ธีมเรื่องเกี่ยวกับ
อิทธิพลของการแชร์ในสังคม Social Network กับ “อ่อนหัตถ์” เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมือ
และ O! ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า OTOP ด้วย
“สิ่งที่ได้นอกเหนือจากความรู้ ประสบการณ์ คือมิตรภาพที่งอกงาม แม้จะจบโครงการแล้ว
แต่ยังเห็นน้องๆ พูดคุยกันผ่าน Facebook และหลายคนก็มุ่งมั่นทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
อย่างจริงจัง บางคนขอฝึกงานกับนิตยสาร Happening หรือสำ�นักพิมพ์แซลมอน ถือเป็นการเปิด
โลกทัศน์ เปิดโอกาส พร้อมทัง้ เชือ่ มความสัมพันธ์ทที่ �ำ ให้กา้ วเดินไปสูห่ น้าทีก่ ารงานในอนาคตได้”
วิภว์กล่าวย้ำ�
ที่สำ�คัญและน่ายินดีย่ิงคือ ในวันนี้เยาวชนที่เป็นผลิตผลจากโครงการ TK Young Writer
ถูกยอมรับจากวงการหนังสืออย่างกว้างขวางมากขึ้น
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เมื่อครูดนตรี...
ฝันอยากทำ�นิตยสาร
นิสัยรักการอ่านที่ปลูกฝังกันมาหลายชั่วคน ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ที่มี
ห้องสมุดเล็กๆ เป็นของตัวเอง ทำ�ให้คุณพ่อกลายเป็นนักอ่าน
ตัวยง พอถึงรุ่นหลานคือ เพชร-กันตพัฒน์ พาวงษ์ จึงซึมซับ
การอ่านเข้ามาโดยไม่รู้ตัว
“เวลาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า เด็กคนอื่นอาจตื่นเต้นกับของเล่น แต่สำ�หรับผมการได้เข้าไป
ยืนอ่านหนังสือในร้านหนังสือคือความสุข เริม่ จากนิทานการ์ตนู แล้วพัฒนาขึน้ ตามวัยเป็นการ์ตนู
ญีป่ นุ่ ชุดนวนิยายแฟนตาซีอย่างแฮรีพ่ อตเตอร์ รวมไปถึงหนังสือประเภทสารคดี และช่วงทีเ่ รียน
รัฐศาสตร์ ก็เป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ �ำ ให้ผมได้อา่ นงานเขียนเกีย่ วกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึง่ มีทง้ั แบบ
ที่หาอ่านเองเป็นความรู้รอบตัว และอาจารย์บังคับให้อ่านในวิชาที่เรียน” เพชรเล่าด้วยน้ำ�เสียง
กลั้วหัวเราะ
ส่วนการเขียนนั้น ตอนเด็กๆ เขาบอกว่าชอบเขียนเรียงความส่งประกวด จำ�ได้ว่าตอนอยู่
ชั้น ป.2-ป.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศเรียงความวันแม่ติดกัน 2 ปีซ้อน พอขึ้นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นช่วงที่เว็บไซต์ Dek-D ได้รับความนิยมมาก และมีโซนนิยายให้นักหัดเขียนด้วย จึงเข้าไปแต่ง
นิยายแนวแฟนตาซี 2 เรื่องในระยะเวลา 1 ปี แต่ไม่จบสักเรื่อง เพราะกติกาของเว็บเด็กดีคือต้อง
เปิดให้คนอ่านเข้ามาแนะนำ�คาแรกเตอร์ตัวละคร คาแรกเตอร์ที่ได้ส่วนใหญ่จึงไม่ตรงใจนักเขียน
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ในฐานะที่เขาอาวุโสกว่าคนอื่น เมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้น น้องๆ จึงมักหันหน้ามาปรึกษา
ประสบการณ์ทำ�งานในชมรมดนตรีของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงถูกงัดออกมา
ปรับใช้เพื่อให้เกิดความประนีประนอมในการ
ทำ�งานกลุ่มที่สมาชิกมาจากต่างที่ ต่างวัย
ซ้ำ�แต่ละคนยังมีประสบการณ์ไม่เท่ากัน

ประกอบกับไม่มีกำ�หนดเวลางานที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความ
ขยันของคนเขียนเป็นหลัก งานเขียนชิ้นนี้ของเขาจึงไม่สำ�เร็จ
หลั ง จากนั้ น ในช่ ว งที่ เรี ย นปี 2 ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เขาพยายามต่อยอดมุมมองของตัวเอง จนได้รจู้ กั โครงการของ
นิตยสาร A day คือ A Team Junior ตอนอยูป่ ี 2 ก็สมัครเข้าไป
และผ่านเข้าถึงรอบเวิร์คช็อป 30 คน แต่มาตกรอบที่คัดเหลือ
9 คน หลังจากนั้นจึงมุมานะฝึกฝนงานเขียนหนังสือต่อ เพื่อ
แก้ตัวใหม่ในอีก 1 ปีข้างหน้า หากผลก็ยังเป็นเช่นเดิมคือ
เข้าถึงแค่รอบ 30 คนเท่านั้น
การสมัครเข้ามาอบรมในโครงการ TK Young Writer
2014 จึงเต็มไปด้วยความคาดหวังว่าจะได้ความรู้ที่ทำ�ให้
เขียนเก่งขึน้ รูจ้ กั คนทำ�หนังสือ รวมถึงรูจ้ กั หนังสือมากขึน้
และหากโชคดีอาจได้เชือ่ มโยงไปถึงการทำ�งานในด้านนีด้ ว้ ย

ยกระดับความแข็งแกร่งของร่างกาย จะได้มีเรี่ยวแรงสำ�หรับ
เขียนนิยายสืบไป
“สาเหตุทต่ี วั ละครในนิยายของมูราคามิคอ่ นข้างประหลาด
เพราะเขาเองก็เป็นคนประหลาด เคยวิ่งมาราธอนด้วยระยะ
ทางปกติ 42 กิโลเมตร แต่วันหนึ่งอยากวิ่งอัลตรามาราธอน
ระยะทาง 100 กิโลเมตร ก็ไปสมัครเลย และก็ท�ำ ได้ เริม่ ออกวิง่
ตั้ ง แต่ รุ่ ง สางไปจนถึ ง ตอนค่ำ � ซึ่ ง คนปกติ จ ะไม่ ทำ � เด็ ด ขาด
ถ้าไม่ได้เตรียมตัว ฝึกซ้อมล่วงหน้า หากสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนให้
เห็นถึงความซื่อสัตย์อย่างแรงกล้าต่อสิ่งที่ตนเองชื่นชอบของ
มูราคามิ และกระตุน้ ให้ผมอยากฝึกฝนเขียนหนังสือต่อไปด้วย
ความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ผมชอบด้วยเหมือนกัน” เพชรอธิบายถึง
หนังสือประทับใจที่ได้หยิบขึ้นมาอ่านแล้ววางไม่ลง
สำ�หรับกระบวนการอบรมเขาชอบพีอ่ ทุ ศิ เหมะมูลมาก
เคยรู้จักจากสื่อและหนังสือ พอมาเจอตัวจริง รู้สึกพี่อุทิศ
เท่มากทีก่ ล้าเขียนหนังสือทีน่ �ำ เสนอเรือ่ งราวของตัวเองลง
แรงบันดาลใจจาก “เกร็ดความคิดบน
ในงาน เป็นการ “เปลือยตัวเอง” แบบไม่ธรรมดา ให้เห็นทัง้
ก้าววิ่ง”
ด้านมืด ด้านสว่าง นับเป็นคนทีม่ นี สิ ยั เปิดเผย ทัง้ ยังมีฝมี อื
เพชรเล่ า ว่ า ถึ ง จะอ่ า นหนั ง สื อ มาค่ อ นข้ า งมากและ การเขียนแบบเก่งกาจหาตัวจับยากจริงๆ
ประทับใจหลายเล่ม แต่ความเรียงเชิงบันทึกกิจกรรมการวิ่ง
เรือ่ ง “เกร็ดความคิดบนก้าววิง่ ” ของฮารูกิ มูราคามิ นักเขียน
ใช้ประสบการณ์นักกิจกรรม นั่งแท่น
ชือ่ ดังชาวญีป่ นุ่ กลับเป็นหนังสือทีท่ �ำ ให้เขารูส้ กึ ถึงอิทธิพลของ
ตัวอักษร และสร้างแรงบันดาลใจในหลายๆ ด้านให้กับเขา บก.อ่อนหัตถ์
เมื่อถึงช่วงแบ่งกลุ่มผลิตนิตยสาร เพชรถูกเลือกให้เป็น
ที่สำ�คัญคือหนังสือเล่มนี้ทำ�ให้เขาอยากลุกขึ้นมาวิ่งบ้าง ทั้งที่
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้แนะนำ�ให้วิ่ง แต่เป็นการนำ�ประสบการณ์ บรรณาธิการ “อ่อนหัตถ์” ร่วมกับน้องๆ ในทีมอีก 2 คน แต่
ั หาเกิดขึน้ น้องๆ จึง
บนเส้นทางวิ่งของตัวนักเขียนซึ่งคลั่งไคล้การวิ่งมาราธอนมา ในฐานะทีเ่ ขาอาวุโสกว่าคนอืน่ เมือ่ มีปญ
บันทึกอย่างละเอียด ทั้งเรื่องภาวะอารมณ์ในขณะวิ่งจนแทบ มักหันหน้ามาปรึกษาตลอด ประสบการณ์ทำ�งานในชมรม
หมดแรง ภูมิประเทศ รวมถึงสุขภาพร่างกาย ที่แฝงไปด้วย ดนตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงถูกงัดออกมาปรับใช้
ข้อคิด ปรัชญามากมาย โดยผู้เขียนออกตัวว่าเป้าหมายหลัก เพื่อให้เกิดความประนีประนอมในการทำ�งานกลุ่มที่สมาชิก
ในการวิ่งของเขาคือการออกกำ�ลังกาย เพื่อบำ�รุงรักษาและ มาจากต่างที่ ต่างวัย ซ้ำ�แต่ละคนยังมีประสบการณ์ไม่เท่ากัน
บางคนเขียนเก่งแล้ว บางคนยังต้องฝึกอยู่
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นอกจากนีป้ ระสบการณ์ในการเล่นดนตรีท�ำ ให้เขามีวธิ คี ดิ การนำ�เสนอทีไ่ ม่ราบเรียบ
เหมือนกันทุกคอลัมน์ทั้งฉบับ ถ้าเปรียบเทียบนิตยสารอ่อนหัตถ์กับดนตรีหนึ่งเพลง ก็คือ
ดนตรีมีการ Crescendo ไล่ระดับเสียงจากเบาไปดัง นิตยสารก็เช่นกัน ต้องมีไฮไลท์
หนักบางช่วง บางช่วงเบาลง โดยใช้พารากราฟแบ่งระดับ ทำ�ให้มี Dynamic ไม่ใช่เนื้อหา
ราบเรียบเป็นแนวเดียวกันทั้งฉบับ
“เนื่องจากเป็นนิตยสารฝึกหัด ที่คนทำ�ส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์ตรงในด้านนี้
จึงต้องช่วยกันทำ�งาน คอลัมน์หนึ่งอาจทำ� 3-4 คน พี่เลี้ยงของกลุ่มคือ พี่ต๊ะ-จักรพันธ์
ขวัญมงคล ก็ชว่ ยค่อนข้างมาก ทัง้ ให้ค�ำ แนะนำ� ปรึกษา และคอยดูภาพรวมของกลุม่
กระตุ้นให้งานเดินหน้าอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันความรู้ที่พี่ต๊ะให้เกี่ยวกับการ
สัมภาษณ์กใ็ ช้ได้จริง เทคนิคการนำ�เรือ่ งกลับเข้ามาในกรอบเมือ่ แหล่งข่าวพูดออกนอกเรือ่ ง
กลายเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีไ่ ด้ผล เมือ่ พวกเราไปสัมภาษณ์โรงละครหุน่ โจหลุยส์”
เพชรกล่าว
“แม้โครงการจะผ่านไปแล้ว แต่ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับยังอยู่กับตัวเรา รวมถึง
เพื่อนใหม่และวิทยากรก็แวะเวียนเข้ามาทักทายกันเสมอใน Facebook แถมยังได้แหล่ง
เรียนรู้ใหม่ คือห้องสมุด TK park ซึ่งเมื่อก่อนไม่รู้จักเลย แต่พอเข้าโครงการ TK Young
Writer ก็ได้เป็นสมาชิกห้องสมุด ถ้ามาแถวเซ็นทรัลเวิลด์ สถานทีโ่ ปรดปรานทีส่ ดุ คือเข้าไป
ขลุกในห้องสมุด TK นั่นเอง” เพชรบอกด้วยน้ำ�เสียงจริงจัง
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นกำ�ไรชีวิต แม้ว่าเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งใจไว้คือ การได้ทำ�งาน
ด้านหนังสือหรือนิตยสารจะยังไม่บรรลุผล หากเชื่อว่าถ้าไม่ท้อแท้ หมั่นเติมทักษะ
ประสบการณ์ วันหนึ่งโอกาสนั้นย่อมมาถึง

นายกันตพัฒน์ พาวงษ์
ครูสอนดนตรี
ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค
Email: kantapetch@gmail.com
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“บรรณาธิการ”
จุดหมายปลายทางของ “แก้ว”
เจ้าหญิง เจ้าชาย และแม่มด คือจินตนาการที่ถูกกลั่นออกมา
เป็นตัวหนังสือในวัยเยาว์ของ แก้ว-ณิชา เวชพานิช ในรูปแบบ
นิทาน เรื่องสั้น เมื่อโตขึ้นชอบอ่านนิยายแนวแฟนตาซี
จึงมีความคิดอยากแต่งเองบ้าง ตั้งแต่สมัยอยู่ ม.1 แต่ผ่านมา
ร่วม 6 ปีก็ยังไม่สำ�เร็จ เพราะแค่คิด ยังไม่กล้าลงมือทำ�
กระทัง่ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ.2557 แก้วพยายามตัง้ สมาธิกบั งานเขียน จนสามารถ
เริ่มต้นได้ 3 หน้ากระดาษภายในชั่วโมงเดียว แม้จะยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องก็ตาม...
“พอเริม่ ต้นเขียนนิยายได้ กำ�ลังใจกลับมาฮึกเหิมอีกครัง้ เหมือนเราทำ�ในสิง่ ทีค่ ดิ ได้แล้ว เวลา
ทีน่ ง่ั เขียนชัว่ โมงหนึง่ จึงผ่านไปเร็วมาก และเมือ่ เริม่ ได้แล้ว ก็จะพยายามไม่ให้สะดุด เขียนต่อไป
เรื่อยๆ อย่างน้อยที่สุดก็วันละ 5-10 นาที เพื่อให้เกิดความเคยชินในการเขียน และไม่กดดัน
ตัวเองจนเกินไป อีกระยะหนึง่ ถ้าเขียนได้มากพอ อาจโพสต์ลงในเว็บไซด์ Dek-D หรือใน Facebook
เพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นได้อ่านและติชมกัน” แก้วอธิบาย
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สิ่งที่แก้วได้รับจากโครงการ TK Young Writer
จึงไม่ใช่แค่ความรู้ ทักษะ ในการผลิตนิตยสาร และ
เขียนหนังสือเท่านั้น หากยังรวมถึงประสบการณ์
ทำ�งานจริงที่จำ�กัดด้วยกรอบเวลา และเรียนรู้การ
ทำ�งานเป็นทีมกับคนที่เพิ่งรู้จักกัน ที่ต้องมีการ
ปรับตัวเข้าหากัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เพื่อให้งานสำ�เร็จ

แก้วบอกว่า สาเหตุที่เธอสมัครร่วมโครงการ TK Young
Writer ครั้งนี้เพราะอยากฝึกเขียน และเติมประสบการณ์จาก
วิทยากรทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ซึง่ ก็ไม่ผดิ หวัง เธอได้รบั
ความรู้แปลกใหม่แบบจุใจ ทั้งด้านการทำ�นิตยสาร การคิดธีม
การสัมภาษณ์ พ็อกเก็ตบุ๊ค รวมถึงงานเขียนซีไรต์ แต่ที่นำ�มา
ใช้จริงในภาคปฏิบัติคือเรื่องของการสัมภาษณ์กับทำ�นิตยสาร
ที่สำ�คัญคือกระบวนการวางแผน ขั้นตอนการทำ�งาน ซึ่งจะนำ�
ไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตประจำ�วัน

อยากให้รู้จักกันมากกว่านี้
แก้วเล่าว่า กลุ่มของเธอได้ทำ�นิตยสาร “อ่อนหัตถ์”
ตอนนัง่ ล้อมวงเพือ่ วางแผนงานกัน พีต่ ะ๊ -จักรพันธ์ ขวัญมงคล
พี่เลี้ยงของกลุ่มจะคอย “กระตุ้น” ให้ทุกคนช่วยกันคิดอยู่
ตลอดว่าทำ�ไมต้องทำ� หรือไม่สมควรทำ�เรื่องนี้ มีข้อดีข้อเสีย
อย่างไร ทุกคนมีสทิ ธิแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ ไม่ใช้ระบบ
อาวุโส และไม่มยี ตุ กิ ลางคัน เพราะเกรงเรือ่ งจะบานปลายจาก
การถกเถียงกัน พี่ต๊ะย้ำ�เสมอว่า อย่าคิดว่าตัวเองเด็กที่สุด
หรือมีอายุมากทีส่ ดุ ในกลุม่ การเลือกต้องขึน้ อยูก่ บั เหตุผล
เพื่อให้นิตยสารออกมาดีที่สุด
หากช่วงทีท่ �ำ งานจริงแก้วยอมรับว่า ด้วยความแปลกหน้า
ที่แต่ละคนมาจากต่างที่และต่างวัยกัน ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
จึงเกิดความรู้สึกเกรงใจ โดยเฉพาะเมื่อแบ่งงานแล้ว เธอและ
พี่ๆ อีก 3-4 คน ต้องสัมภาษณ์ร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนนที่ใช้มือ
ในการสื่อภาษาค่อนข้างเยอะ ปรากฏว่าไม่มีผู้นำ� ทำ�ให้การ
ทำ�งานคืบหน้าช้ามาก หาข้อสรุปไม่ได้ อาศัยบรรณาธิการ และ

พี่ต๊ะช่วยแนะนำ� ประสานงาน จึงได้พูดคุยกัน ทำ�ให้งานลุล่วง
ไปได้ ขณะเดียวกันเธอยังรับเขียนบทความเกี่ยวกับมือใน
ประวัตศิ าสตร์จนี ซึง่ การชีม้ อื ของผูห้ ญิงแสดงให้เห็นถึงนัยแห่ง
อำ�นาจ
“ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการทำ�งานเป็นทีมที่ต้อง
ปรับปรุงคือ เรื่องการตรงต่อเวลา หลายครั้งที่รู้สึกว่า
ทุกคนไม่ตรงต่อเวลา ทำ�ให้งานชะงักงัน เพราะต้องรอกัน
รวมถึงการส่งงานทีล่ า่ ช้ากว่ากำ�หนด” แก้วอธิบายถึงอุปสรรค
การทำ�งานที่ได้เจอ

“แบ่งเวลา” เพื่อทำ�กิจกรรมกับ
การเรียน
สิ่งที่แก้วได้รับจากโครงการ TK Young Writer จึงไม่ใช่
แค่ความรู้ ทักษะ ในการผลิตนิตยสาร และเขียนหนังสือเท่านัน้
หากยังรวมถึงประสบการณ์ทำ�งานจริงที่จำ�กัดด้วยกรอบเวลา
และเรียนรู้การทำ�งานเป็นทีมกับคนที่เพิ่งรู้จักกัน ที่ต้องมีการ
ปรับตัวเข้าหากัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพือ่ ให้งานสำ�เร็จ
สิง่ เหล่านีท้ �ำ ให้เธอต้องปรับมุมมองของตัวเองในการแบ่งเวลา
ในชีวิตประจำ�วัน จากเดิมที่ไม่เคยแบ่งชัดเจน และรู้สึกว่าการ
ทำ�กิจกรรมมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อการเรียน ถึงวันนี้
กลับเห็นว่าหากรู้จักแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม จัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญของสิง่ ทีต่ อ้ งทำ�ก็จะสามารถทำ�กิจกรรมร่วมกับ
การเรียนได้ เป็นการเปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน ไม่จ�ำ เป็น
ต้องหาความรูโ้ ดยตัง้ หน้าตัง้ ตาเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว
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และเหลืออีกไม่กเี่ ดือน แก้วก็จะเรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เป้าหมายต่อไป
ของเธอจึงอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยอยากเรียนภาษาสเปนต่อยอดจากระดับมัธยม และจะเข้าร่วมชมรมวรรณศิลป์ เพื่อ
ฝึกปรือฝีมือในการเขียนนิยาย เรื่องสั้น หรือกลอนให้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
“อนาคตการทำ�งาน มองไปถึงการเป็นบรรณาธิการหนังสือหรือนิตยสารสักฉบับหนึง่
ซึ่งงาน บก.ไม่ใช่งานเขียนอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการรับผิดชอบภาพรวมของหนังสือ
หรือนิตยสารทั้งเล่ม และอาชีพ บก.ก็ไม่จำ�เป็นต้องเรียนเอกบรรณาธิการ นิเทศศาสตร์
หรือสื่อสารมวลชนโดยตรง ส่วนใหญ่จบจากสาขาอื่น เช่น สถาปัตย์ รัฐศาสตร์ ก็สามารถ
เข้ามาทำ�งานสายนี้ได้ ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจมากกว่า ซึ่งระหว่างที่ยังเรียนอยู่นี้ก็จะ
พยายามหาประสบการณ์ดา้ นงานเขียนไปเรือ่ ยๆ เพือ่ ให้ไปถึงเป้าหมายทีว่ างไว้” แก้วกล่าว
ถึงแผนอนาคตที่วางไว้
แม้จุดหมายที่วางไว้จะยังห่างไกลอีกหลายก้าว แต่เธอโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่
คอยเป็นกำ�ลังใจ สนับสนุนให้ทำ�ในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเต็มที่

นางสาวณิชา เวชพานิช
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
Email: kaew_m_and_m@hotmail.com
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จากตัวโน้ตสู่บทภาพยนตร์...

ก้าวต่อไปของ “เบิร์ด”
เมื่อเอ่ยถึงงานเขียนหรือนักเขียน คงไม่ใช่เรื่องแปลกหาก
เด็กนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ หรือแม้กระทั่ง
เด็กสายศิลป์จะให้ความสนใจ แต่สำ�หรับ เบิร์ด-ธันย์ชนก รื่นถวิล
บัณฑิตสาวลูกแม่โดม ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่หมาดๆ จาก
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พุ่งเป้าความสนใจ
มาที่งานเขียน แม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอจะไม่เคยเขียนอะไร
มากไปกว่าการจดโน๊ตจากหนังสือที่อ่าน เพื่อนำ�กลับมาทบทวน
กันลืม...
“ชอบอ่านมากกว่าเขียน ตอนเด็กก็อ่านวรรณกรรม ต่อมาเป็นวรรณกรรมเยาวชน สารคดี
ตามลำ�ดับ ส่วนนวนิยายก็อา่ นบ้าง แต่เทียบสัดส่วนกับวรรณกรรมแล้วถือว่าน้อยมาก พออ่านอะไร
ผ่านตา แล้วรู้สึกดีหรือชอบก็จะจดโน๊ตไว้เตือนใจ เมื่อเห็นประกาศรับสมัคร TK Young Writer
2014 “เปิดหน้าแรก” ทาง Facebook ที่เพื่อนแชร์เพจของ TK park ไว้ เลยสนใจ อยากรู้วิธีการ
ทำ�หนังสือ หลักการเขียน รวมถึงกระบวนการทำ�นิตยสาร ว่าต้องทำ�อย่างไรบ้าง” เบิร์ดเล่าด้วย
น้ำ�เสียงกระตือรือร้น
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ได้ความรู้ว่าต้องหัดสังเกตคนที่สัมภาษณ์
ไปด้วย ชวนคุยเรื่อยๆ อย่าคุยตามสคริปต์
เพราะหากเจอคนให้สัมภาษณ์ที่ตอบคำ�ถาม
ไม่เก่งหรือไม่ชอบพูดเหมือนกัน จะยิ่งทำ�ให้
บทสัมภาษณ์เป็นไปอย่างห้วนๆ สั้นๆ แต่ถ้า
ชวนคุยไปเรื่อยๆ แม้จะออกนอกเรื่องไปบ้าง
ก็อาจได้แง่มุมที่น่าสนใจอื่นๆ เพิ่มเติม
สามารถซักถามต่อและนำ�มาเขียนได้

นั่ น คื อ แรงกระตุ้ น ที่ ทำ � ให้ เ ธอเขี ย นความเรี ย งเรื่ อ ง
นักเขียน โดยเปรียบเทียบกับพ่อครัวหรือคนปรุงอาหารว่าต้อง
มีหลากเมนู หลายรสชาติ มีเทคนิควิธีการ และขั้นตอนที่
แตกต่างกันออกไป โดยตั้งใจว่าจะใช้เวลาว่างหลังเรียนจบ
1 ปี ค้นหาในสิ่งที่ตัวเองชอบ ทำ�แล้วรู้สึกมีความสุข

“เทคนิคการสัมภาษณ์จากพี่ต๊ะ-จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
ก็เป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ทีส่ นใจมาก เพราะปกติเบิรด์ เป็นคนไม่คอ่ ย
พูด จึงอยากรู้วิธีการสัมภาษณ์แล้วเขียนให้ได้หลายๆ หน้าว่า
ต้องชวนคุยอย่างไร หรือมีวธิ กี ารใดทีจ่ ะช่วยได้ ก็ได้ความรูว้ า่
ต้องหัดสังเกตคนทีส่ มั ภาษณ์ไปด้วย ชวนคุยเรือ่ ยๆ อย่าคุย
ตามสคริปต์ เพราะหากเจอคนให้สมั ภาษณ์ทต่ี อบคำ�ถาม
ไม่เก่งหรือไม่ชอบพูดเหมือนกัน จะยิ่งทำ�ให้บทสัมภาษณ์
มองต่างมุมและสังเกตรอบด้าน
เป็นไปอย่างห้วนๆ สัน้ ๆ แต่ถา้ ชวนคุยไปเรือ่ ยๆ แม้จะออก
“Gone Girl” หรือ “เล่นซ่อนหาย” เป็นเรื่องแปลที่
นอกเรื่องไปบ้าง ก็อาจได้แง่มุมที่น่าสนใจอื่นๆ เพิ่มเติม
เบิร์ดกำ�ลังอ่านในช่วงนี้ เธอจึงเก็บมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังถึง
สามารถซักถามต่อและนำ�มาเขียนได้” เบิร์ดอธิบาย
ความประทับใจว่า เป็นเรือ่ งราวการหายตัวไปของภรรยาในวัน
ครบรอบ 5 ปีของการแต่งงาน โดยทิง้ ร่องรอยปริศนาต่างๆ ไว้
ทำ � ให้ ส ามี ต กเป็ น ผู้ ต้ อ งสงสั ย ซึ่ ง ผู้ แ ต่ ง มี วิ ธี เ ล่ า เรื่ อ งอย่ า ง “อ่อนหัตถ์” บทพิสูจน์แรกของนักเขียน
น่าสนใจ ค่อยๆ เปิดเผยเรื่องราวความจริงทีละขั้น อ่านแล้ว ฝึกหัด
ต้องลุ้นไปด้วย สนุกจนวางไม่ลง
เมื่ อ ตั ก ตวงภาคทฤษฎี จ ากประสบการณ์ ต รงของ
เบิรด์ บอกว่าสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากโครงการ ไม่ใช่แค่ความรู้ วิทยากรแล้ว ในภาคปฏิบัติจึงแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการออกเป็น
แต่ยงั รวมถึงมิตรภาพ ทักษะ และประสบการณ์ทห่ี าซือ้ ไม่ได้ 2 กลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มผลิตนิตยสารขึ้น 1 เล่ม ซึ่งเบิร์ดกับ
โดยในช่วงของการอบรมเติมความรูภ้ าคทฤษฏี เธอประทับใจ เพื่อนๆ เลือกทำ�นิตยสารชื่อ “อ่อนหัตถ์” โดยเธอทำ�หน้าที่
พี่ม่อน-อุทิศ เหมะมูล นักเขียนวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่ง เขียนวิจารณ์หนัง และเขียนความเรียงเกีย่ วกับความรูส้ กึ หรือ
อาเซียน (ซีไรต์) ปี พ.ศ.2552 จากนวนิยายเรื่อง “ลับแล, เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองลงในคอลัมน์ “มือคิดมือทำ�”
แก่งคอย” ที่งัดประสบการณ์เขียนจริงขึ้นมาสอน ทำ�ให้เห็นว่า
เบิรด์ เล่าว่า งานเขียนวิจารณ์หนังง่ายกว่าความเรียงมาก
เรือ่ งราวของชีวติ และครอบครัวซึง่ ใกล้ตวั มาก ก็สามารถนำ�มา เพราะเป็นคนชอบดูหนัง และเคยเข้าอบรมด้านการเขียนบท
ถ่ายทอดเป็นนวนิยายได้อย่างน่าทึง่ ทัง้ ทีป่ กติแล้วคนส่วนใหญ่ มาบ้างแล้ว ก็เลยเล่าได้แบบสบายๆ แต่ความเรียงต้องใช้
มักจะมองว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติหรือวิถีชีวิตของคน แรงบันดาลใจค่อนข้างมาก อาศัยประโยคถูกใจจากหนังสือ
เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย
ต่างๆ ทีเ่ คยจดโน้ตไว้ ลองนำ�มาเรียบเรียงเข้าด้วยกัน อันไหน
ที่ไปกันได้ก็ดึงมาประกอบในความเรียงชิ้นนี้

16

ทุกคนทำ�งานด้วยความสมัครใจว่าอยากทำ�คอลัมน์ไหน ทำ�หน้าที่อะไร บางคน
ไม่เขียนแต่ก็ช่วยสัมภาษณ์ บางคนเรียบเรียง บางคนก็พิสูจน์อักษร ไม่ได้บังคับว่า
ใครต้องทำ�อะไร หากเมื่อเสนอตัวว่าจะทำ�หน้าที่นั้นๆ แล้ว ก็ต้องรับผิดชอบ เพื่อให้
งานในภาพรวมสำ�เร็จภายใต้ระยะเวลาที่กระชั้นชิดแค่ 2 สัปดาห์ ต้องออกมาเป็น
รูปเล่ม
เบิร์ดบอกว่าสาขาวิชาที่จบคือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และโทด้านจิตวิทยา ช่วยให้
เธอเข้ากับเพื่อนๆ และน้องๆ ในโครงการได้เป็นอย่างดี เพราะทั้ง 2 สาขาวิชาสอนให้
เข้าใจมนุษย์ และมองคนได้หลากหลายมิติ เมือ่ เจอคนทีแ่ ตกต่างกัน จึงทำ�ความเข้าใจและ
ปรับตัวเข้าหาได้ไม่ยากนัก ทุกวันนี้แม้จะจบโครงการไปแล้ว แต่หลายคนยังติดต่อกัน
สำ�หรับการพัฒนาต่อยอดความรู้นั้น เบิร์ดสมัครใจทำ� “Read me” ซึ่งเป็น
“Egazine” กับทาง TK park ต่อ เพื่อเพิ่มทักษะการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น และการ
สัมภาษณ์ เนื่องจากเห็นว่าช่วงที่ฝึกทำ� “อ่อนหัตถ์” มีเวลาน้อยเกินไป หากมีเวลา
มากขึ้นน่าจะผลิตงานที่มีคุณภาพกว่าเดิมได้
ช่วงเวลา 1 ปีที่ให้กับตัวเอง เบิร์ดบอกว่า เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามาก ทำ�ให้
เธอค้นหาในสิ่งที่ใฝ่ฝัน หรือเติมเต็มทักษะเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการเขียนหนังสือ
เพราะแผนการในปีหน้าคือเธอกำ�ลังจะเดินทางไปศึกษาต่อด้านการเขียนบทภาพยนตร์
ที่ประเทศอังกฤษ และการที่จะไปถึงจุดหมายนักเขียนบทที่ดีได้ก็ต้องอาศัยทักษะ
ทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่ก็ไม่ยาก
เกินฝันหากมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่

นางสาวธันย์ชนก รื่นถวิล
บัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email : b.birdriot@hotmail.com
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“นลิน”
สาวอักษรผู้เดินเข้าหาความฝัน
เวลาตกหลุมรัก
หัวใจฉันเต้นแรง
พอๆ กับเวลาได้อ่านหนังสือดีๆ สักเล่ม
เพราะฉะนั้น...
เอาเวลาไปอ่านหนังสือดีๆ หลายๆ เล่มดีกว่ามั้ย
อย่างน้อยหนังสือก็ไม่มีวันลุกขึ้นมาพูดว่า
“ฉันไม่รักเธอแล้ว”
#ถ้าลุกขึ้นมาพูดก็วิ่งสิคะ

แง่มมุ การเปรียบเทียบทีม่ องเผินๆ อาจดูตลกแบบเชยๆ หากกลับทำ�ให้มองเห็นภาพชัดเจน
ทัง้ ยังใช้ภาษาทีเ่ รียบง่าย สละลลวย ตามลีลาถนัดของ “นลิน สินธุประมา” เฟรชชีส่ าวอักษรศาสตร์
นลินบอกว่า เธอเริ่มเขียนนิทาน หรือบทกลอนสั้นๆ มาตั้งแต่เด็ก และเขียนเป็นเรื่องสั้น
เก็บไว้ตอนอยู่ ป.5-6 แต่เริม่ เขียนอย่างจริงจังอีกครัง้ ช่วง ม.ปลาย โดยส่งเรือ่ งสัน้ “โรงเรียนทีไ่ ม่มี
เสาธง” ลงทีม่ ติชน และได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัล Matichon Award ปี 2 ประเภทเรือ่ งสัน้ ทัว่ ไป
นอกจากนีย้ งั เข้าโครงการ “ปิง๊ ส์ เด็กเฮ้ว” นักผลิตสือ่ สร้างเสริมสุขภาวะสร้างแรงบันดาลใจของ สสส.
ทำ�ให้เธอรู้ตัวมาตลอดว่าเป็นคนชอบอ่านและเขียนหนังสือ และมีความสุขเมื่อได้ทำ�กิจกรรม
เหล่านี้ทุกครั้ง
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การได้ทำ�ในสิ่งที่ชอบคือความสุข เพราะไม่ใช่แค่
การเสริมทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ให้ตัวเอง
แต่ยังหมายถึงการได้เพื่อนใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคนที่มีความชอบคล้ายๆ กัน
ทำ�ให้คุยกันถูกคอ แต่แม้จะชอบเหมือนกัน
หากแง่คิด มุมมอง ของแต่ละคนก็อาจแตกต่าง
ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน ประสบการณ์ที่พบเจอ
และสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคนนั้นๆ เราจึงต้อง
เปิดใจกว้างเพื่อรับแง่มุมใหม่ๆ เข้ามาอยู่เสมอ

“การได้ทำ�ในสิ่งที่ชอบคือความสุข เพราะไม่ใช่แค่
การเสริมทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ให้ตัวเอง แต่ยัง
หมายถึงการได้เพือ่ นใหม่ๆ ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
คนที่มีความชอบคล้ายๆ กัน ทำ�ให้คุยกันถูกคอ แต่แม้จะ
ชอบเหมือนกัน หากแง่คดิ มุมมอง ของแต่ละคนก็อาจแตก
ต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน ประสบการณ์ที่พบเจอ และ
สิง่ แวดล้อมรอบตัวของคนนัน้ ๆ เราจึงต้องเปิดใจกว้างเพือ่
รับแง่มุมใหม่ๆ เข้ามาอยู่เสมอ” นลินอธิบาย

นิตยสาร...งานศิลปะกึ่งพาณิชย์
“โลกประหลาดในประวัติศาสตร์ความเศร้า” ของ
ศิริวร แก้วกาญจน์ คือนวนิยายเล่มโปรดที่นลินเลือกหยิบไป
แนะนำ�ตัวในชั่วโมงแรกของการอบรม เธอบอกว่า นิยาย
เรือ่ งนีส้ ะท้อนภาพปัญหาชายแดนได้ดมี าก ถ่ายทอดเรือ่ งราว
ของตัวละครกลุ่มหนึ่งที่รอนแรมอพยพเข้ามาในผืนป่าเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผู้เขียนมีเทคนิคการเล่าเรื่องสลับไปมา
ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน ทำ�ให้คนอ่านรู้สึกว่าได้เข้าไปอยู่ใน
ปัญหาจริงๆ ไม่ใช่มองจากสายตาของคนภายนอก
ส่ ว นวิ ท ยากรนั้ น ปกติ น ลิ น ติ ด ตามอ่ า นผลงานของ
พี่ต๊ะ-จักรพันธุ์ ขวัญมงคล อยู่แล้ว เมื่อได้เจอตัวจริงจึงอดที่
จะรู้สึกดีใจไม่ได้ และยังประทับใจอุปนิสัยที่ค่อนข้างเหมือน
ตัวหนังสือในงานเขียน พี่ต๊ะเป็นคนกวนๆ ขำ�ๆ แต่จริงจังกับ
การทำ�งาน ทำ�ให้งานสำ�เร็จแล้วออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
“ปลื้มมากที่ได้ร่วมงานกับพี่ต๊ะ แม้จะเป็นเพียงการ
ฝึกหัดทำ� Egazine “อ่อนหัตถ์” และยังได้นำ�ความรู้ที่วิทยากร
แนะนำ�มาใช้ ตั้งแต่การคิดธีมและตั้งชื่อเรื่อง การจัดอาร์ต
วางรูปเล่ม รวมถึงการสัมภาษณ์เพือ่ หาข้อมูลมาใช้ในการผลิต

โดยรับหน้าที่ทำ�บทสัมภาษณ์ในอ่อนหัตถ์ คิดคำ�ถามในการ
สัมภาษณ์ครูนกั ปัน้ ภรต อุรสั ยะนันทน์ แล้วนำ�มาเขียนเรียบเรียง
นอกจากนีย้ งั ช่วยสัมภาษณ์และถอดเทปผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ
ที่ใช้ชื่อเรื่องว่าเสียงคุยริมถนนของคนพูดภาษามือ” นลิน
แจกแจงให้ฟังถึงงานที่เธอรับผิดชอบ
เธอบอกว่า อุปสรรคในการทำ�งานเกิดขึน้ โดยไม่คาดคิด
เสมอ เช่น ตอนสัมภาษณ์ผู้พิการทางการได้ยิน ก่อนทำ�งาน
คิดว่าจะได้คุยกับคนพิการ แต่พอถึงเวลาจริงหาล่ามไม่ทัน
เพราะแต่ละคนไม่เคยทำ�งานด้านนีม้ าก่อน จึงนึกภาพไม่ออก
ว่าเวลาทำ�งานจริงจะเจอกับปัญหาอะไรบ้าง และไม่ได้วางแผน
รับมือไว้ล่วงหน้า ประสบการณ์ครั้งนี้ถือว่าแปลกใหม่ และ
มีกรอบเวลาจำ�กัด ต่างจากการเขียนเรือ่ งสัน้ ทีไ่ ม่เคยวางกรอบ
เวลาไว้ เปรียบเสมือนงานศิลปะที่ทำ�ไปเรื่อยๆ ตามความ
พึงพอใจ แต่การผลิตนิตยสารหรือ Egazine ไม่ใช่งานศิลปะ
เพียวๆ เป็นเสมือนศิลปะกึ่งพาณิชย์มากกว่า ต้องนึกถึง
กลุ่มเป้าหมายหรือคนอ่านด้วย

“หนังสือ” ไม่ได้มีดีแค่เนื้อหา
มีคำ�กล่าวว่าครั้งแรกย่อมตื่นเต้นเสมอ ซึ่งคงไม่ผิดไป
จากความเป็นจริงมากนัก เมื่อนลินและเพื่อนในกลุ่ม ได้เห็น
รูปเล่ม “อ่อนหัตถ์” ที่ทุกคนมีส่วนร่วมผลิตและเป็นเจ้าของ
จึงรูส้ กึ ตืน่ เต้นค่อนข้างมาก “พอใจมากกับนิตยสารเล่มแรก
ที่ได้ลงมือทำ� แต่ในส่วนของสัมภาษณ์คิดว่าน่าจะพัฒนา
ได้อกี เพราะไม่เคยสัมภาษณ์มาก่อน บางคำ�ถามจึงไม่ตรง
ประเด็น และไม่รู้จะถามต่อไปอย่างไรให้ต่อเนื่อง แม้จะ
เตรียมคำ�ถามหลักไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตาม” นลินกล่าวพร้อม
ทั้งย้ำ�ว่า
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สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากโครงการ TK Young Writer สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้
ทัง้ ทักษะการเขียน การวางแผนการทำ�งาน เทคนิคการทำ�งานกลุม่ ร่วมกับคนอืน่ ซึง่ แม้จะ
ต่างคนต่างมา บางคนทำ�งานแล้ว บางคนยังเรียนมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยแถมยัง
หลากหลายสาขาวิชา ทว่ามนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรีของพีๆ
่ หลายคนในทีม รวมถึง
พี่สิ จาก TK park ที่คอยสร้างบรรยากาศทำ�ให้ทุกคนคุ้นเคยกันอย่างรวดเร็ว ส่งผลถึงการ
ทำ�งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่สำ�คัญคือทำ�ให้มุมมองที่มีต่อหนังสือหรือนิตยสารของเธอเปลี่ยนไป ปกติ
ถ้ายืนมองแผงหนังสือเพื่อเลือกซื้อสักเล่มหนึ่งเธอจะเปิดดูเนื้อหาข้างในเป็นหลัก
ถ้าเป็นเรื่องน่าสนใจก็จะตัดสินใจซื้อทันที แต่ตอนนี้มองละเอียดขึ้น ตั้งแต่ปก
อาร์ตเวิรค์ เนือ้ หา คอลัมน์ ถือเป็นความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ โดยอัตโนมัตหิ ลังจาก
ผ่านการอบรมในโครงการ
สุดท้ายเมื่อพูดถึงแผนชีวิตในอนาคต นลินเล่าว่า ด้วยความรักชอบการอ่านและ
เขียนจึงอยากทำ�งานในสายที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นการผลิตหนังสือหรือพ็อคเก็ตบุ๊ค และ
ช่ ว งเวลาอี ก 3 ปี เ ศษที่ ยั ง เหลื อ อยู่ ใ นรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย เธอจะคอยเก็ บ เกี่ ย วความรู้
ประสบการณ์ดา้ นการเขียนหนังสือให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ก้าวไปให้ถงึ ฝันทีว่ าดไว้ในวันข้างหน้า

นางสาวนลิน สินธุประมา
นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email: lilinjang@gmail.com
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คอลัมนิสต์...
ความในใจของ “บุ๊ค”
คำ�กล่าวที่ว่า “ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นนักข่าวได้” ไม่ใช่คำ�กล่าว
เกินจริงอีกต่อไป ในยุคปัจจุบันที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตง่ายดาย
ทำ�ให้อัตราการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพิ่มสูงขึ้น
เกิดการนำ�เสนอข่าวที่รวดเร็วและหลายหลายมุมมองมากขึ้น
ดังจะเห็นได้จากการเกิดปรากฏการณ์ “นักข่าวพลเมือง”
ปรากฏการณ์ “นักข่าวพลเมือง” ที่ผุดขึ้นอย่างง่ายดายในสังคมไทย ทำ�ให้ บุ๊ค-พรชนก
บัวสุข มองเห็นแง่มมุ ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ จนตัดสินใจหยิบยกประเด็นนีข้ นึ้ มาเขียนบทความ
เรือ่ ง “นักข่าวพลเมือง อำ�นาจการสือ่ สารในมือคุณ(?)” ลงในนิตยสาร “Mashal” ซึง่ เป็นหนึง่ ใน
Read Me Egazine ฉบับพิเศษของ TK park
บุค๊ บอกว่า เธอภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของกองบรรณาธิการ Mashal เพราะใฝ่ฝนั อยากมีชอื่
ติดในนิตยสารสักฉบับมานานแล้ว อย่างน้อยที่สุดแค่พิสูจน์อักษรก็ดีใจแล้ว แต่สิ่งที่ได้คือมีชื่อ
อยู่ในกองบรรณาธิการ ถือว่าเกินความคาดหวังด้วยซ้ำ�ไป

เติมแรงใจไฟฝัน...สู่งานเขียน
“ปกติเป็นคนชอบอ่าน ทั้งสารคดี เรื่องสั้น นิยายเชิงสืบสวนสอบสวน นิยายแปล แต่เขียน
ไม่เป็นชิน้ เป็นอันมากนัก มักจะเป็นการเขียนเล่นๆ หรือเขียนบันทึกไดอารีม่ ากกว่า ซ้�ำ อีกทัง้ ระยะ
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การอ่านทวนงานของตัวเองเป็นสิ่ง
สำ�คัญมาก บางครั้งการแก้ไขคำ�เพียง
เล็กน้อย ก็ทำ�ให้งานสมบูรณ์มากขึ้น
ดังนั้นไม่เพียงแค่อ่านงานของตัวเอง
เธอยังอาสาร่วมกับเพื่อนๆ อีก 4-5 คน
ช่วยกันปรู๊ฟงาน แบ่งกันอ่านและตรวจแก้
เบื้องต้นก่อนส่งให้พี่แบงค์-ณัฐชนน
มหาอิทธิดล บก.ใหญ่ ดูเป็นรอบสุดท้าย

หลังรู้สึกเบื่อๆ จึงทิ้งช่วงการเขียนไปนานพอสมควร แม้แต่
ตอนเรียนวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ก็เลือกเอกโฆษณา เพราะเป็น Copy Writer ที่ใช้
ภาษาสั้น กระชับมากกว่าเขียนงานแบบยาวๆ” บุ๊คกล่าว
หากการทีจ่ ะกลัน่ คำ�ให้กระชับ สวยงาม ตรงใจได้นนั้
จำ�เป็นต้องมีคลังภาษา ซึ่งการอ่านอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ในรอบปีทผ่ี า่ นมาเธอจึงพยายามเรียนรูง้ านเขียนอย่างจริงจัง
เช่น เข้าค่ายของนิตยสารสารคดีถึง 4 เดือน และมีโอกาส
ได้จบั คูก่ บั เพือ่ นช่างภาพ ผลิตงานเขียนออกมา 3 ชิน้ และ
เมือ่ ทราบข่าวการเปิดรับสมัคร TK Young Writer ก็ไม่รรี อ
ที่จะเข้ามาหาประสบการณ์
บุค๊ เล่าว่า เธอชอบวิธกี ารสอนของวิทยากรทุกคน ถึงจะ
เน้นการบรรยาย แต่เรือ่ งทีน่ �ำ มาเล่าให้ฟงั คือประสบการณ์จริง
ในการทำ�งาน โดยเฉพาะ พี่อุทิศ เหมะมูล กวีซีไรต์ที่กว่า
จะมาเป็นนักเขียนต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะ
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในครอบครัว จนนำ�ไปสู่งานเขียนที่
น่าสนใจ เพราะตัวละครไม่ใช่ชนชั้นสูง แต่เป็นสามัญชนที่
พบเห็นได้ทั่วไปในสังคม เรื่องราวจึงวนเวียนอยู่ในครอบครัว
ที่มีพ่อเป็นคนเชื้อสายจีนผู้ใช้แรงงานในภาคเกษตร แล้วขยับ
มาสูก่ ารเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม ขณะทีแ่ ม่เป็นหญิงชาว
อีสานทีอ่ า่ นหนังสือไม่ออกและบ้าหวย ทิง้ บ้านเข้ามาแสวงหา
ชีวิตที่ดีกว่าในจังหวัดสระบุรี ...แค่ฟังพี่อุทิศเล่าถึงที่มาและ
ประสบการณ์ในการเขียนหนังสือ “ลับแล, แก่งคอย” แถมยัง
มีรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ.2552 ประกันคุณค่าของงาน ก็กระตุ้นให้
อยากหานวนิยายเรื่องนี้มาอ่านทันที

ขณะเดียวกันก็มีโอกาสอ่านหนังสือ “นักอยากเขียน”
ของศุ บุญเลี้ยง ที่แนะนำ�คนอยากเป็นนักเขียนว่า ต้องเป็น
นักอยากหัดเขียนก่อน และต้องช่างคิด ช่างสังเกต ในมุมมอง
ทีแ่ ตกต่างจากคนอืน่ เมือ่ ลงมือเขียนแล้ว ก็ไม่ตอ้ งกลัวเขียนผิด
หรือเชย...จึงนำ�มาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังในช่วงหนังสือประทับใจ
เพราะอ่านแล้วเกิดแรงบันดาลใจ กระตุน้ ให้อยากเขียนอีกครัง้
อยากไปยืนในจุดที่เรียกว่า “นักเขียน” หลังจากที่เคยหยุด
เขียนไประยะหนึ่ง

ทุ่มเทเต็มที่กับ Mashal Egazine
หลังอบรมเสร็จก็มาถึงการแบ่งกลุม่ ทำ�นิตยสารออนไลน์
บุ๊คบอกว่า สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเสนอชื่อหลายชื่อมาก เช่น
Will Share, Sharity แต่สุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ก็โหวตเลือก
Marshal เพราะความหมายดี คือเป็นเหมือนการรวมพลัง
รวมกลุ่ม ขณะเดียวกันก็พ้องเสียงกับ “มาแชร์” ในภาษา
ไทยด้วย
“รับหน้าทีเ่ ขียนงาน 2 ชิน้ คือบทสัมภาษณ์พเี่ อ๋-นิว้ กลม
หรือสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ แต่ในการทำ�งานจริงก็ต้องช่วยกันกับ
เพื่อน 3-4 คน ตั้งแต่ตั้งคำ�ถาม สัมภาษณ์ แล้วจึงนำ�มาเขียน
อีกชิน้ หนึง่ เป็นคอลัมน์บทความ ทีเ่ ขียนเกีย่ วกับนักข่าวพลเมือง
พอเขียนเสร็จแต่ละชิน้ ก็พยายามทบทวน ตรวจทานด้วยตัวเอง
พบว่ามีคำ�ผิดหลายแห่ง ซ้ำ�บางช่วงยังเขียนไม่ถูกใจ ต้องกลับ
มาแก้ไข ก่อนจะส่งต้นฉบับให้บรรณาธิการ” บุ๊คอธิบายถึง
วิธีการทำ�งาน
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บุ๊คเล่าต่อว่า เพื่อนบางคนคิดว่ามีฝ่ายพิสูจน์อักษรคอยตรวจแก้คำ�ผิดรอบสุดท้าย
อยู่แล้ว จึงไม่อ่านทบทวนในสิ่งที่ตัวเองเขียน ซึ่งความจริงการอ่านทวนงานของตัวเอง
เป็นสิ่งสำ�คัญมาก บางครั้งการแก้ไขคำ�เพียงเล็กน้อย ก็ทำ�ให้งานสมบูรณ์มากขึ้น
ดังนัน้ ไม่เพียงแค่อา่ นงานของตัวเอง เธอยังอาสาร่วมกับเพือ่ นๆ อีก 4-5 คน ช่วยกัน
ปรู๊ฟงาน แบ่งกันอ่านและตรวจแก้เบื้องต้นก่อนส่งให้พี่แบงค์-ณัฐชนน มหาอิทธิดล
บก.ใหญ่ ดูเป็นรอบสุดท้าย

“คอลัมนิสต์” ความในใจที่วาดฝัน
นอกจากงานเขียนในนิตยสารออนไลน์ Marshal แล้ว เธอยังมีสว่ นร่วมกับเล่มพิเศษ
ในการอบรม TK Young Writer 2014 ชื่อ “O!” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ
โอทอป ซึง่ เป็นสินค้าใกล้ตวั ทีถ่ กู มองข้าม เพราะคนส่วนใหญ่คดิ ว่าเป็นสินค้าท้องถิน่ เชยๆ
ทั้งที่ผลิตภัณฑ์โอทอปเก๋ๆ ดีๆ ราคาไม่แพงก็มีมาก จึงต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงมุมมอง
ที่มีต่อสินค้าโอทอป ด้วยการทำ�ให้ลูกค้าตระหนักว่าพลังของทุกคนในประเทศจะมีส่วน
ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์โอทอปก้าวไปข้างหน้าได้
ไม่แน่ว่า...ผลจากความหมั่นเติมเต็มประสบการณ์ด้านงานเขียน วันหนึ่งอาจ
พลิกความฝันทีย่ งั คงงอกงามอยูภ่ ายในใจของบุค๊ ให้กลายเป็นความจริง ด้วยการเป็น
“คอลัมนิสต์” เขียนงานให้กับนิตยสารสักฉบับอย่างที่ใจปรารถนา

นางสาวพรชนก บัวสุข
กองเซ็นเซอร์โฆษณา
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7
Email: a.book_owenz@hotmail.com
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เมื่อวิทยาศาสตร์กับงานเขียน...

ต้องเดินไปด้วยกัน
การ “บ่มเพาะ” นิสัยให้รักการอ่านตั้งแต่เด็ก เริ่มจากประวัติศาสตร์
เพื่อเรียนรู้รากเหง้าของชนชาติ พอโตขึ้นต้องคร่ำ�เคร่งกับ
การเรียนมากๆ ก็หันมาอ่านนิยายเบาสมองเพื่อความเพลิดเพลิน
และผ่อนคลายในเว็บไซต์ Dek-D
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เมื่อติดตามอ่านถึงระยะหนึ่ง คุกกี้-พัชนิดา มณีโชติ จะรู้สึกขัดใจกับ
พล็อตเรือ่ งทีซ่ �ำ้ ๆ กัน จนเดาทางของนักเขียนในเว็บได้ และกลายเป็น “จุดเปลีย่ น” พลิกผันตัวเอง
จากนักอ่านขึ้นมาเป็นนักเขียนนิยาย ทั้งแนวโรมานซ์ และแฟนตาซี

เปิด “มุมมอง” จากหนังสือแนวใหม่
“แทบไม่นา่ เชือ่ ว่าการได้ฟงั ประสบการณ์จากคนทำ�หนังสือ ได้เห็นมุมมองของวิทยากร
ที่เป็นทั้งนักอ่าน นักเขียน บรรณาธิการ รวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคการทำ�นิตยสาร การเขียน
บทความ นิยาย พ็อกเก็ตบุค๊ จะทำ�ให้ความคิดของเราเปิดกว้างขึน้ จากเดิมทีเ่ คยอ่านหนังสือ
ซ้ำ�ๆ เพียงไม่กี่แนว ก็ได้รับคำ�แนะนำ�จากพี่วิภว์ บูรพาเดชะ จึงหันมาอ่านแนวใหม่ๆ เช่น สารคดี
นิยายกำ�ลังภายใน นิยายแนวสืบสวนสอบสวน บทความ ยิ่งอ่านมาก มุมมองก็เปลี่ยนไป
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คิดว่าความรู้ที่อบรมในโครงการ TK Young
Writer นำ�มาใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบัน และ
ขยายผลไปถึงอนาคต ซึ่งตอนนี้หากจะ
เริ่มเขียนอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นนิยาย
เรื่องสั้น หรือบทความ ก็ต้องวางเค้าโครงเรื่อง
และ Timeline ให้ชัดเจน จะได้ผลงานที่มีคุณภาพ
และเสร็จตามเวลา

แต่ละแนวมีวิธีเขียน และสำ�นวนที่แตกต่างกันแทบสิ้นเชิง”
คุกกี้อธิบายถึงสิ่งที่ได้จากโครงการ TK Young Writer 2014
นอกจากนีย้ งั ได้ลงมือผลิตนิตยสารจริง โดยเธอเลือกเข้า
กลุม่ เพือ่ เรียนรูก้ บั พีแ่ บงค์-ณัฐชนน มหาอิทธิดล บรรณาธิการ
บริหารของสำ�นักพิมพ์แซลมอนบุค๊ ส์ ทำ�นิตยสารชือ่ “Marshal”
ที่เกิดจากการสุมหัวกันในกลุ่ม แล้วให้เสนอชื่อที่น่าสนใจและ
มีความหมาย ก่อนโหวตเลือก Marshal เพราะสมาชิกส่วนใหญ่
ชอบความหมาย และกำ�หนดธีมของเนือ้ หาในเล่ม เน้นนำ�เสนอ
เกี่ยวกับอิทธิพลของการแชร์ใน Social Network
คุกกี้เล่าว่า เธอค่อนข้างตื่นเต้นที่ได้เขียนเรื่องสั้นลงใน
นิตยสารฉบับนี้ เป็นเรื่องของตัวละคร 3 ตัวมาเจอกันในร้าน
กาแฟแห่งหนึง่ ทัง้ 3 คน เคยทำ�สิง่ ผิดพลาดมาก่อน และความ
ผิดพลาดดังกล่าวก็เกี่ยวข้องกับการแชร์ เรื่องนี้จึงตั้งชื่อว่า
“ร้านนัง่ แชร์” นำ�เสนออิทธิพล ผลกระทบของการแชร์ในสังคม
Social รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
“เป็ น การเขี ย นเรื่ อ งสั้ น ที่ มี ก รอบ ทั้ ง เค้ า โครงที่ ต้ อ ง
เกี่ยวเนื่องกับการแชร์ และเวลาที่กำ�หนดเป็น Timeline ทำ�ให้
เรามองเห็นแนวทางการดำ�เนินเรื่องชัดเจน ส่งงานรอบแรก
แล้วมีเวลาปรับแก้ตามคำ�แนะนำ�ของบรรณาธิการ ที่เห็นว่า
ภาษาไม่เป็นทางการ บางประโยคไม่เหมาะสมกับการเล่าเรือ่ ง
ทั้งยังใช้คำ�ฟุ่มเฟือย หรือให้รายละเอียดในบางจุดมากเกินไป
การทำ�งานครัง้ นีจ้ งึ ไม่เหมือนกับประสบการณ์เขียนทีผ่ า่ นมา
ทีไ่ ม่เคยวางแผนล่วงหน้า แต่งไปเรือ่ ยๆ งานจึงมักออกมา
บิดเบี้ยวจากความตั้งใจครั้งแรก เช่น เรื่องสั้น Once upon
a dream ทีเ่ ขียนลงในจุลสารชมรมวรรณศิลป์ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ตอนแรกตั้งใจจะให้เป็นเรื่องยาว แต่สุดท้ายก็
หดจนกลายเป็นเรื่องสั้น” คุกกี้เล่าด้วยน้ำ�เสียงปนหัวเราะ
คุกกีบ้ อกว่า ปัญหาหลักของการทำ�งานกลุม่ ในนิตยสาร
Marshal คือช่วงที่แบ่งงานกันแล้ว แต่ละคนต้องรับผิดชอบ
หน้าทีข่ องตัวเองโดยไม่ได้เจอกัน เวลาเขียนจึงไม่รวู้ า่ เพือ่ นจะ
คิดถึงอิทธิพลของการแชร์เหมือนเราหรือไม่ กระทั่งเสร็จเป็น
รูปเล่มก็ได้รับคำ�วิจารณ์จากกลุ่มวิทยากรว่าเนื้อหามีความ
ใกล้เคียงกันทั้งกลุ่ม สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการแชร์
มากเกิ น ไป จนมองไม่ เ ห็ น ความแตกต่ า ง และขาดความ
หลากหลาย
แต่ด้วยความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้ในการทำ�นิตยสาร
และรู้สึกสนุกกับงานเขียน คุกกี้จึงสมัครทำ�นิตยสารออนไลน์
ฉบับพิเศษของ TK park O! ต่อเนื่องอีก 1 ฉบับ หลังจบ
โครงการ TK Young Writer โดยได้เขียนแนะนำ�สินค้าโอทอป
ของต่างประเทศ ซึ่งแม้จะใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป ทว่า
ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากท้องถิน่ ทีท่ นั สมัย และมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง

มุ่งผลิตสื่อวิทยาศาสตร์-เขียนนิยาย
เป็นงานอดิเรก
คุกกี้บอกว่า ตอนนี้เธอเรียนอยู่ภาควิชาชีวเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสร้างความฉงนให้
กับหลายคนว่า ชอบการเขียนหนังสือ แต่งนิยาย แต่ทำ�ไม
เลือกเรียนสายวิทย์?
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คุกกีอ้ ธิบายว่า เกิดจากพืน้ ฐานในระดับมัธยมศึกษาทีเ่ ธอเรียนจบสายวิทยาศาสตร์
คุณพ่อคุณแม่จึงอยากให้เรียนแพทย์หรือพยาบาล แต่รู้ตัวว่าชอบวิทยาศาสตร์มากกว่า
จึงเลือกเรียนสายนี้ และเห็นว่างานเขียนที่ชอบก็ยังเป็นงานอดิเรกต่อไปได้ ประกอบกับที่
จุฬาฯ มีชมรมวรรณศิลป์ที่ออกจุลสารทุกเทอม สามารถเข้าไปสมัคร เพื่อเขียนเรื่องสั้น
หรือสาระต่างๆ ลงตีพิมพ์ได้
สำ�หรับอนาคตคุกกี้บอกว่า อยากสานฝันด้านการผลิตสื่อและวิทยาศาสตร์ไป
พร้อมๆ กัน ดังนั้นถ้าเรียนจบในระดับปริญญาตรีแล้ว ก็อยากศึกษาต่อด้านสื่อการสอน
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์สารสนเทศ เพราะคนทัว่ ไปมักเชือ่ ว่าวิทยาศาสตร์เป็น
วิชาที่ยาก ทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องยาก แค่เราต้องหมั่นทำ�ความเข้าใจ และสังเกต
“คิดว่าความรูท้ อี่ บรมในโครงการ TK Young Writer นำ�มาใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบนั
และขยายผลไปถึงอนาคต ซึง่ ตอนนีห้ ากจะเริม่ เขียนอะไรสักอย่าง ไม่วา่ จะเป็นนิยาย เรือ่ ง
สัน้ หรือบทความ ก็ตอ้ งวางเค้าโครงเรือ่ งและ Timeline ให้ชดั เจน จะได้ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และเสร็จตามเวลา โดยอาจใช้เวลาเขียนนิยายแนวดิสโทเปียอิงวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับโลก
อนาคตสักเรือ่ ง แล้วพิมพ์ออกมาเป็นเล่ม จะได้มผี ลงานเป็นของตัวเองอย่างเต็มภาคภูม”ิ
ขณะเดียวกันถ้าได้เรียนด้านวิทยาศาสตร์สารสนเทศตามที่มุ่งหวัง ก็จะนำ�
ความรูม้ าช่วยในการผลิตสื่อรณรงค์ต่างๆ หรือเขียนบทความวิชาการ เพื่อให้การ
ดูแลสุขภาพของคนไทยเป็นไปในลักษณะเชิงรุกมากขึ้น

นางสาวพัชนิดา มณีโชติ
นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email: ck15patcha@gmail.com
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เมื่อทหารอากาศ...

อยากเป็นนักเขียน
การมองโลกในแง่ดี แฝงด้วยอารมณ์ขัน ทำ�ให้แง่มุมในบันทึก
หรือรีวิวเรื่องราวต่างๆ ของ ไข่-ภครัฐ ทาริยะวงศ์
บน Facebook มีเสน่ห์ในตัวเอง ซึ่งนั่นอาจเกิดจากความชอบ
อ่านหนังสือเกือบทุกแนว จากนักเขียนหลายคน
เช่น พีอ่ อ๋ ง–วุฒชิ ยั กฤษณะประกรกิจ ทีม่ กั จะนำ�เสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งของโลกไซเบอร์
วินทร์ เลียววาริณ กวีซีไรต์ 2 สมัย และศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ แม้กระทั่งผลงานของ
พีเ่ อ๋ นิว้ กลม ยกเว้นประเภทนิยายโรมานซ์ หรือแฟนตาซีทไี่ ม่คอ่ ยชอบนัก ประกอบกับกำ�ลังเรียน
ภาคค่ำ�ในสาขาจิตวิทยา ทำ�ให้ไข่รู้จักสังเกต ทำ�ความข้าใจ และเก็บรายละเอียดได้ดี จนสามารถ
เลือกหยิบมาใส่ในบันทึกได้อย่างไม่ขัดเขิน
“ผมรับราชการเป็นทหารอากาศ แต่เวลาว่างชอบถ่ายรูปแล้วเขียนบรรยายประกอบ
บางครั้งก็เก็บเรื่องราวใกล้ตัวที่พบเห็นมาเขียนบันทึกสั้นๆ ในไดอารี่ หรือโพสลงใน Facebook
และหากมีจงั หวะพบเจอโครงการดีๆ ทีส่ ง่ เสริมเกีย่ วกับการถ่ายภาพหรือเขียนหนังสือ ก็มกั จะเข้า
ร่วมเสมอ เช่น เข้าค่ายสารคดี ฝึกงานอะทีมจูเนียร์ ยิง่ ได้ทดลองทำ�นิตยสารก็ยง่ิ ชอบ มีความสุขกับ
การถ่ายภาพลงนิตยสาร ซ้ำ�ยังได้เจอผู้คนใหม่ๆ เจอเพื่อน เจอพี่ ที่พูดคุยเรื่องเดียวกันรู้เรื่อง”
ลูกทัพฟ้าหนุ่มกล่าว
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บทเรียนบางอย่างไม่มีในตำ�รา เพราะมาจาก
ประสบการณ์ตรงของวิทยากร และการที่พี่ๆ
นำ�มาเล่าให้ฟังก็ช่วยย่นระยะเวลาการเรียนรู้
ได้มาก เราไม่จำ�เป็นต้องไปผ่านประสบการณ์
เลวร้ายเหมือนกับที่วิทยากรเคยเจอ
แค่ได้พูดคุยเรียนรู้กับเขาก็นำ�ไปใช้ได้เลย
เมื่อพบสถานการณ์จริง

สำ�หรับโครงการ TK Young Writer ไข่บอกว่า ทราบข่าว
มา 2-3 ปีแล้ว แต่หาเวลาว่างให้ตรงกับช่วงอบรมไม่ได้ ในปีนี้
เมือ่ เห็นเพือ่ นใน Facebook แชร์เข้ามา จึงตัดสินใจสมัครทันที
ก่อนที่อายุจะมากกว่าที่กำ�หนด โดยหวังว่าจะได้เปิดโลกทัศน์
ให้กว้างขึ้น รู้จักคนที่มีความสนใจด้านเดียวกัน เพราะในชีวิต
ประจำ�วันไม่อาจพบเจอคนกลุ่มนี้ได้ทั่วไป

“สัมภาษณ์” ที่ไม่ใช่แค่ถามตอบ
กิจกรรมอบรมที่จัดอย่างต่อเนื่อง 3 วัน จึงมีประโยชน์
ไม่น้อยไปกว่าการลงมือปฏิบัติในช่วง 2 สัปดาห์หลังจากนั้น
ความสามารถของวิทยากรที่ถนัดเฉพาะด้านต่างกันไป ทำ�ให้
ไข่ได้ประสบการณ์และมุมมองแปลกใหม่
“บทเรี ย นบางอย่ า งไม่ มี ใ นตำ � รา เพราะมาจาก
ประสบการณ์ตรงของวิทยากร และการทีพ
่ ๆ
ี่ นำ�มาเล่าให้
ฟังก็ช่วยย่นระยะเวลาการเรียนรู้ได้มาก เราไม่จำ�เป็นต้อง
ไปผ่านประสบการณ์เลวร้ายเหมือนกับที่วิทยากรเคยเจอ
แค่ได้พดู คุยเรียนรูก้ บั เขา ก็น�ำ ไปประยุกต์ใช้ได้เลยเมือ่ พบ
สถานการณ์จริง เช่น การแก้ไขปัญหาที่เจอในการทำ�งาน
บางอย่างจุกจิกจนเราคิดไม่ถึง หากก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและ
ทำ�ให้การทำ�งานไม่ราบรื่น” ไข่อธิบาย
นอกจากนีย้ งั ได้เรียนรูข้ น้ั ตอนการผลิตนิตยสาร การทำ�
พ็อกเก็ตบุค๊ ซึง่ จะเป็นพืน้ ฐานให้เราเข้าใจระบบ วิธกี ารทำ�งาน
ด้านนี้ ในอนาคตถ้ามีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสอีกก็จะสามารถ
ต่อยอดเพื่อทำ�งานได้ ที่สำ�คัญคือวิธีการสัมภาษณ์ที่ดีจาก

พีต่ ะ๊ -จักรพันธุ์ ขวัญมงคล ทัง้ แนวทางการตัง้ คำ�ถาม การคิด
ประเด็น และวิธีการที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการ
สัมภาษณ์คือประสบการณ์ดีๆ ที่ไข่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้
ไข่บอกว่า ในงานกลุม่ เขาผลิตนิตยสารชือ่ “Marshal” ซึง่
มีธมี เกีย่ วกับการแชร์หรือแบ่งปัน ก็สามารถนำ�ความรูเ้ กีย่ วกับ
การสัมภาษณ์มาใช้ได้อย่างเต็มที่ ตัง้ แต่การเตรียมตัวไปจนถึง
หลังสัมภาษณ์ เพราะรับหน้าทีส่ มั ภาษณ์ “พีเ่ อ๋ นิว้ กลม” หรือ
สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นักคิดนักเขียนที่มีบทบาทเกี่ยวกับการแชร์
ในโลกโชเชียลค่อนข้างมาก จึงช่วยกันกับเพื่อนๆ อีก 2-3 คน
ตั้งคำ�ถาม พอถึงตอนสัมภาษณ์ก็ช่วยกันถามเสริม ดังนั้น
กว่าจะมาเป็นบทสัมภาษณ์ในเล่มแบบ Q-A จึงมีกระบวนการ
ทำ�งานที่ท้าทายพอสมควร
“การเรียนด้านจิตวิทยาและการเป็นทหาร ก็มีส่วนช่วย
ให้การทำ�งานสำ�เร็จตามกรอบเวลาทีว่ างไว้ เนือ่ งจากทหารต้อง
มีระเบียบวินยั เมือ่ รับปากกับเพือ่ นร่วมทีมว่าจะรับผิดชอบใน
ส่วนของสัมภาษณ์ ก็ตอ้ งทำ�ให้ดที สี่ ดุ ส่งงานตามกำ�หนดเวลา
ที่วางไว้ ขณะเดียวกันในการสัมภาษณ์ก็ต้องใช้หลักจิตวิทยา
ควบคู่ไปด้วย ทั้งการสังเกตบุคลิกท่าทาง น้ำ�เสียง ช่วยเพิ่ม
สีสันและรายละเอียดของงานได้”
อย่างไรก็ตามแม้เนื้อหาในภาพรวมของหนังสือจะเน้น
หนักไปทีผ่ ลกระทบจากการแชร์ใน Social Media เป็นส่วนใหญ่
ทำ�ให้ขาดความหลากหลาย แต่ก็เกิดความรู้สึกดีๆ และภูมิใจ
ที่ได้ทำ� มองเห็นความตั้งใจของทุกคนที่ช่วยกันทำ�งานอย่าง
เต็ ม ที่ ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากพี่ ๆ ในสำ � นั ก พิ ม พ์
แซลมอนช่วยจัดวางอาร์ตเวิร์คให้ รูปเล่มจึงออกมาสวยงาม
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ขอเติบโตอย่างมีคุณค่า
ปัจจุบนั แม้ TK Young Writer 2014 จะจบโครงการไปแล้ว หากหนุม่ ลูกทัพฟ้ารายนี้
ยังคงคลุกคลีกับ TK park อย่างใกล้ชิด โดยร่วมเป็นกองบรรณาธิการ จัดทำ� “Read Me”
ฉบับพิเศษ เพื่อฝึกฝนทักษะ สร้างผลงานให้กับตัวเอง ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยมิตรภาพ
จากเพื่อนใหม่ ยังคงทักทายกันใน Facebook และนัดเจอกันบ้างตามวาระโอกาส
“ทุกวันนี้ก็พยายามฝึกเขียนอยู่ และเตรียมผลงานไว้ประกวดเรื่องสั้นของมติชน
อวอร์ด ครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นในปีหน้า จะได้เก็บต้นฉบับสะสมผลงาน...ไม่แน่ว่าวันหนึ่งผม
อาจลาออกจากราชการ ถ้าสำ�นักพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ ที่สมัครไว้เปิดประตูต้อนรับ
เพราะเป็นงานที่ใจรัก ส่วนการเป็นทหารนั้น ยอมรับว่าเป็น Comfort Zone ที่ทำ�ให้เรา
คุน้ ชินและยึดติดกับความสบายมากเกินไป ซึง่ ขัดกับความรูส้ กึ ลึกๆ ทีไ่ ม่อยากหยุดตัวเอง
ไว้กับที่” ไข่กล่าวด้วยน้ำ�เสียงจริงจัง
ด้วยความตัง้ ใจ “แสวงหา” ดังกล่าว เมือ่ ผนวกกับฝีมอื การถ่ายภาพทีไ่ ม่ธรรมดา
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากวันหนึ่งจะมีชื่อของ “ภครัฐ ทาริยะวงศ์” ปรากฏในกอง
บรรณาธิการของนิตยสารชัน้ นำ� หรืออาจกลายเป็นนักเขียนดาวรุง่ ทีต่ อ้ งจับตามอง
กันต่อไป

นายภคณัฐ ทาริยะวงศ์
รับราชการทหารอากาศ กรุงเทพฯ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Email: pakanut51@gmail.com
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ค้นหา...
สิ่งที่ชอบ
“ท่ามกลางแดดสีอุ่นยามเย็น ส่องกระทบกับแม่น้ำ�เจ้าพระยา
จนเกิดเป็นประกายล้อกัน เสียงลมเอื่อยๆ พัดมาจากแม่น้ำ�
ประสานกับเสียงจอแจของเรือโดยสารที่ขวักไขว่....
ตรงชั้นบนของตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์นั้น ยังมีฉัน
อาจารย์ ใครต่อใคร นั่งคุยกันบนพื้นระเบียงทางเดิน....บทสนทนาและบรรยากาศมันทำ�ให้เรา
รู้สึกว่าโชคดีจงั ทีไ่ ด้อยูใ่ นทีๆ
่ มีอสิ ระเสรี ทีๆ
่ ไม่จ�ำ เป็นต้องยึดหลักระบบอาวุโส การได้แสดงความ
คิดเห็นโดยปราศจากกำ�แพงของอายุ การเกิดก่อน-หลัง มันช่วยทำ�ให้มุมมองของเราทุกคน
เปิดกว้างขึ้นได้อีกมิติจริงๆ นะ...”
คือเรือ่ งราวธรรมดาๆ ทีพ่ บเห็นได้ในชีวติ ประจำ�วันทัว่ ไป แต่ถกู หยิบยกขึน้ มาเขียนบรรยาย
ลงใน Facebook ได้อย่างละเมียดละไม ด้วยมุมมองที่ลึกซึ้ง กว้างไกลเกินว่าสายตามองเห็นของ
จ๋อมแจ๋ม-วิปัสสนา ชัยกิจการ สาวน้อยช่างฝันจากโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นคนชอบสังเกต และชอบคิด ชอบเขียน
ได้อย่างดียิ่ง
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มีโอกาสได้เขียนบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์
ใน สปป.ลาว ร่วมกับเพื่อนกลุ่ม “ฟิล์มกาวาน”
(Film Kawan) ทำ�กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์อุษาคเนย์... จึงต้องเขียนบทความ
เรื่องย่อ รีวิว เกี่ยวกับภาพยนตร์ของประเทศ
เพื่อนบ้านเป็นประจำ�...ปรากฏว่าบทความชิ้นนี้
ถูกใจอาจารย์ จึงนำ�ไปพิมพ์ในสูจิบัตรงาน
สุพรรณหงษ์ หรือรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ
ปี พ.ศ.2555

ไดอารีเ่ ป็นหลัก ไม่มปี ระสบการณ์เขียนอย่างจริงจังมาก่อน ยัง
ไม่รวู้ า่ ตัวเองชอบงานเขียนแนวไหน ขณะทีเ่ พือ่ นร่วมโครงการ
จ๋อมแจ๋มเล่าว่า ตั้งแต่จำ�ความได้ แม่ของเธอชอบอ่าน หลายคนที่พบเจอวันแรกล้วนมีประสบการณ์ก้าวหน้ากว่า
นิยาย ข้างกายแม่มกั มีหนังสือนิยายวางไว้ใกล้ตวั ตลอด บางเล่ม หลายขั้น
ปกบาง บางเล่มหนาเตอะ ยามว่างก็หยิบขึน้ มาอ่านอย่างจดจ่อ
พออ่านหนังสือออกเธอจึงเริ่มอ่านตามแม่ แต่เป็นประเภท ชอบมหาลัย’เหมืองแร่...แต่ลืมเปิด
การ์ ตู น นิ ท านเด็ ก ก่ อ นที่ จ ะพั ฒ นาขึ้ น ตามวั ย เป็ น นิ ย าย หน้าแรก
วรรณกรรมแปล วรรณกรรมคลาสสิก ประวัตศิ าสตร์ การเมือง
“วันแรกของการอบรมมีกจิ กรรมให้แนะนำ�ตัวด้วยหนังสือ
อ่านได้ทุกประเภทที่ผ่านเข้ามาในสายตา และเขียนบันทึก
ไดอารี่ ค รั้ ง แรกตอนอยู่ ป.6 เพราะรู้ สึ ก กดดั น ที่ ท างบ้ า น เล่มโปรด ตามความตัง้ ใจอยากแนะนำ�เรือ่ งมหาลัย’เหมืองแร่
บังคับให้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ ทั้งที่ เรื่องสั้นในชุดเหมืองแร่ ของอาจินต์ ปัญจพรรค์ ที่เล่าถึง
โดยส่วนตัวอยากเรียนศิลป์ภาษามากกว่า จึงเขียนบันทึกเพื่อ ประสบการณ์ ชี วิ ต ของอาจิ น ต์ เ อง หลั ง ถู ก รี ไ ทร์ อ อกจาก
มหาวิทยาลัยช่วงปี 2 ด้วยวัยเพียง 22 ปี เขาต้องต่อสูช้ วี ติ ด้วย
ระบายความรู้สึกของตัวเองเรื่อยมา
จนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัย จึงหันเหเข้าเรียนในสาย การเดินทางลงใต้ อาศัยรถขนหมูจากภูเก็ต มุ่งหน้าไปทำ�งาน
ศิลปศาสตร์ทต่ี วั เองชอบ และมีโอกาสได้เขียนบทความเกีย่ วกับ ในเหมืองแร่ที่จังหวัดพังงา...อ่านเรื่องนี้แล้วโดนใจมาก ทำ�ให้
ภาพยนตร์ใน สปป.ลาว ร่วมกับเพื่อนกลุ่ม “ฟิล์มกาวาน” หวนมองตัวเอง เพราะในปีที่ผ่านมาเธอต้องพักการเรียน 1 ปี
(Film Kawan) ทำ�กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์อุษาคเนย์ เพื่อผ่าตัดเยื่อแก้วหู และหลังพักรักษาตัว มีเวลาว่างเหลืออยู่
เช่น ทำ�หนังสือ จัดเทศกาลภาพยนตร์ และเวทีเสวนาความรู้ จึงทดลองทำ�งานเป็นพนักงานต้อนรับ (รีเซฟชัน่ -เกสต์เซอร์วสิ )
ต่างๆ จึงต้องเขียนบทความ เรื่องย่อ รีวิว เกี่ยวกับภาพยนตร์ ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง...หากในความเป็นจริง ไม่ได้หยิบหนังสือ
ของประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำ�...ปรากฏว่าบทความชิ้นนี้ ติดมือไป เมื่อไปถึง TK park จึงต้องยืมหนังสือเล่มอื่นจาก
ถูกใจอาจารย์ จึงนำ�ไปพิมพ์ในสูจิบัตรงานสุพรรณหงษ์ หรือ คนรู้จัก และอ่านแบบผ่านตา ให้ทันเวลา คือดูเฉพาะคำ�นำ�
สารบัญ เกริน่ นำ�ในเล่ม เลยเล่าถึงความรูส้ กึ มุมมอง และแนะนำ�
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2555
ประสบการณ์ดๆ
ี เช่นนี้ คือกำ�ลังใจทีผ่ ลักดันให้เธออยาก หนังสือจริงๆ ไม่ได้” จ๋อมแจ๋มเล่าย้อนถึงความผิดพลาดที่
เรียนรู้ และเติมเต็มด้านการเขียนให้มากขึ้น เมื่อรุ่นพี่คนหนึ่ง เกิดขึ้นกับเธอ
สำ�หรับวิทยากรนั้น เธอบอกว่าประหลาดใจมากที่เจอ
ทีส่ นใจในงานเขียนเหมือนกันชวนสมัครเข้าโครงการ TK Young
Writer 2014 จึงไม่อิดออด หากสุดท้ายรุ่นพี่คนดังกล่าวกลับ ตั ว จริ ง เสี ย งจริ ง อย่ า งพี่ อุ ทิ ศ เหมะมู ล นั ก เขี ย นซี ไรต์ ปี
ติดกิจกรรมอื่นไม่สามารถมาร่วมได้ เธอจึงตัดสินใจฉายเดี่ยว พ.ศ.2552 ซ้ำ�ยังอยู่นอกเหนือจินตนาการ เพราะเคยคิดว่า
ท่ามกลางความหวาดหวั่นเล็กๆ ว่าเคยเขียนแค่บันทึกใน นักเขียนที่ได้รับรางวัลซีไรต์ต้องมาดเซอร์ มีอายุค่อนข้างมาก

จากหนอนหนังสือสู่นักหัดเขียน
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มีอารมณ์ศิลปินสูง แต่พี่อุทิศมีบุคลิกตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิดไว้ทั้งหมด พูดจาสนุกสนาน
งานเขียนก็มีเสน่ห์ ทำ�ให้วัยรุ่นจำ�นวนมากหันมาอ่านงานซีไรต์ได้
ส่วนพี่ต๊ะ-จักรพันธุ์ ขวัญมงคล ก็ไม่ใช่นักเขียนมาดขรึม หากเป็นกันเองกับน้องๆ
มาก ยิ่งได้คลุกคลีช่วงทำ�นิตยสาร “อ่อนหัตถ์” ยิ่งเห็นได้ชัดว่าพี่เขามีวิธีการแก้ปัญหา
ที่นิ่มนวลมาก ใช้วิธีแนะนำ�ให้เห็นถึงทางออกแทนการตักเตือนหรือต่อว่าอย่างจริงจัง
ช่วยให้บรรยากาศในการทำ�งานไม่เครียดเกินไป

ยังต้อง “ค้นหา” ตัวเองต่อไป
จ๋อมแจ๋มอธิบายถึงหน้าที่ในกองบรรณาธิการอ่อนหัตถ์ว่า เธอช่วยเพื่อนรวบรวม
เกร็ดความรู้ และเขียนรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Barfuss หรือ Barefoot เพราะเป็นคน
ชอบดูหนังอยู่แล้ว แต่เมื่อนำ�มาเขียนรีวิว กลับติดขัดไปหมด ไม่รู้จะแนะนำ�หรือ
วิพากษ์วจิ ารณ์อย่างไร ต้องแก้ไขด้วยตนเองหลายรอบ ทัง้ พีเ่ พชร-กันตพัฒน์ พาวงษ์
บรรณาธิการของเล่ม กับพีต่ ะ๊ ซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งและเสมือนบรรณาธิการบริหาร ต้อง
คอยแนะนำ�เรื่องการใช้ภาษาเกี่ยวกับหนัง สุดท้ายจึงมีผลงานส่งทันตามกำ�หนด หากก็ยงั
ไม่พอใจมากนัก ความรูส้ กึ ลึกๆ ย้�ำ กับตัวเองว่าอ่านแล้วไม่เหมือนบทรีววิ หากคิดจะเขียน
งานลักษณะนีต้ อ้ งฝึกหัดอีกมาก อย่างไรก็ตามถ้ามองเนือ้ หาโดยรวมของนิตยสารอ่อนหัตถ์
จัดอยู่ในขั้นน่าพอใจ
“ตอนนี้โครงการ TK Young Writer จบลงแล้ว แต่ก็ยังพูดคุยกับพี่ๆ น้องๆ ที่เคย
ร่วมกิจกรรมกันใน Facebook เวลาว่างๆ ก็มักจะเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุด TK park
ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่ตอบสนองหนอนหนังสือได้อย่างจุใจ” จ๋อมแจ๋มกล่าวถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นต่อเนื่องจากโครงการ พร้อมกับบอกว่า
เธอยังต้องใช้เวลาค้นหาตัวเองต่อไป เพราะมีสิ่งที่ชื่นชอบหลายอย่าง ทั้งการ
อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ดูหนัง และเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน
บางประเทศเคยไปกับอาจารย์และเพือ่ นทีเ่ รียนด้วยกันมาแล้วประทับใจ ก็หาโอกาส
แบกเป้เดินทางไปอีกครั้งด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาสาสมัครที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ จึงสนใจงานพัฒนาสังคมในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถ้าเป็นไปได้
หลังเรียนจบอาจทำ�งานกับองค์กรในด้านนี้ ส่วนการเขียนคืองานอดิเรก ที่ทำ�แล้วมี
ความสุข

นางสาววิปัสสนา ชัยกิจการ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email: wipatsana.j@gmail.com
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เดินตาม “ฝัน”
ก่อนหน้านี้สัก 3 ปี หากใครชวน เวีย-วีรวิญญ์ สุขสันตินันท์
เข้าค่ายทำ�นิตยสารหรือเขียนหนังสือ คงได้รับคำ�ปฏิเสธ
อย่างหนักแน่น เพราะเธอไม่คิดว่าตัวเองจะเขียนหนังสือ
ที่เป็นภาษาไทยได้ ด้วยคุ้นชินกับภาษาอังกฤษมากกว่า
เวลาต้องเขียนบทความหรือเรียงความภาษาไทยจะเห็นชัดเจน
ว่าภาษาเขียนของเธอประหลาดมาก การเรียงรูปประโยคก็ดู
แปลกๆ ใช้ภาษาที่เป็นทางการผสมกับภาษาพูด คนที่จะเขียน
ภาษาไทยได้ดี จึงจำ�เป็นต้องมีทักษะสูง
“กระทัง่ ช่วงเรียนปี 3 ทีค่ ณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโอกาสเรียนการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) ซึ่งมีการสอนเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ เธอจึงเขียนส่งอาจารย์
และเริ่มรู้ตัวว่าชอบเขียน ต่อมามีโอกาสเข้าไปร่วมกิจกรรมกับหอศิลป์ จึงนำ�เรื่องสั้นที่เคยเขียนไว้
มาแปลเป็นภาษาไทย โดยใช้เวลาค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับเพื่อนคนอื่นๆ กว่าจะแปลและเขียน
รูปประโยคให้เหมาะสมได้” เวียอธิบาย
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในวัยเด็กเธอไม่ใช่คนชอบอ่านหนังสือ ไม่เคยหยิบนิตยสารหรือนิยาย
ขึน้ มาอ่านเหมือนเพือ่ นวัยเดียวกัน เพิง่ จะเริม่ ต้นอ่านอย่างจริงจังทัง้ เรือ่ งสัน้ นวนิยาย วรรณกรรม
คลาสสิก ก็เมื่อเข้ามาเป็นลูกพระเกี้ยวแล้ว
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หลายครั้งที่งานกลุ่มเกิดปัญหา ก็ต้อง
ให้คำ�แนะนำ� และใช้หลักประนีประนอม
ซึ่งความรู้จากมหาวิทยาลัยถูกดึงมาใช้
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะวิชาโทที่เลือก
เรียนด้านปรัชญา ที่นำ�มาใช้ตั้งคำ�ถาม
ในการสัมภาษณ์ และวิธีคิดที่ต้องมีที่มา
มีการอ้างอิงได้ ไม่ใช่คิดหรือเขียนขึ้นมา
แบบลอยๆ

หลังจากเห็นประกาศรับสมัครของ TK Young Writer
2014 ทาง Facebook ที่เพื่อนแชร์ไว้ เป็นจังหวะที่เวียกำ�ลัง
ต้องการฝึกการเขียนอย่างจริงจัง และอยากทดลองทำ�งานด้าน
นิตยสารบ้าง แต่รู้ว่าต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ค่อน
ข้างสูง ไม่ใช่ใครก็ท�ำ งานเขียนหรือผลิตนิตยสารได้ จึงคาดหวัง
ว่าอย่างน้อยจะได้รู้จักคนในแวดวงนี้ให้มากขึ้น รวมถึงอาจมี
ผลงานที่ส่งผลต่อการสมัครงานในภายภาคหน้า

เมื่อฝันเป็นจริง...
เวียเล่าว่า เธอประทับใจ พี่ต๊ะ-จักรพันธ์ ขวัญมงคล
ค่อนข้างมากกับนิสัยเป็นกันเองแบบกวนๆ เล็กน้อย และ
ยังมีเทคนิค ประสบการณ์เกีย่ วกับการสัมภาษณ์มาบอกเล่า
ซึง่ เธอสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้จริง แต่เมือ่ ถึงเวลาเลือก
กลุม่ เธอเลือกเรียนรูง้ านกับพีแ่ บงค์-ณัฐชนน มหาอิทธิดล
เพราะมองไปถึงการได้ทำ�ความรู้จักสำ�นักพิมพ์แซลมอน
อย่างละเอียดมากขึ้น
บทบาทในทีมคือบรรณาธิการ ต้องระดมความคิดจาก
สมาชิก เพือ่ หาคอนเซ็ปและธีมของนิตยสาร จนในทีส่ ดุ ก็โหวต
ได้ชื่อ “Marshal” เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอิทธิพล
การแชร์ที่มีผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งยังสามารถทำ�ได้ง่าย
ในยุคสังคมไอที เมือ่ ได้หวั หนังสือและธีมแล้ว ก็แบ่งงานให้กบั
เพื่อนๆ และน้องๆ ตามความสามารถของแต่ละคนที่อาสา
เข้ามารับผิดชอบในส่วนงานที่ตนถนัด
“หลายครัง้ ทีง่ านกลุม่ เกิดปัญหา ก็ตอ้ งให้ค�ำ แนะนำ�
และใช้หลักประนีประนอม ซึ่งความรู้จากมหาวิทยาลัยถูก
ดึงมาใช้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะวิชาโทที่เลือกเรียนด้าน

ปรัชญา ที่นำ�มาใช้ในการตั้งคำ�ถามในการสัมภาษณ์ และ
วิธีคิดที่ต้องมีที่มา มีการอ้างอิงได้ ไม่ใช่คิดหรือเขียนขึ้น
มาแบบลอยๆ”
เวียบอกว่า การจำ�ลองสถานการณ์ท�ำ งานจริงเช่นนี้ ทำ�ให้
เธอได้เรียนรูก้ ารทำ�งานเป็นทีม ทีบ่ างครัง้ อาจเกิดอุปสรรคโดย
ไม่คาดฝัน หรือปัญหาจากความไม่คุ้นเคยกันมาก่อน ก็ต้อง
ปรับตัว เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มาก
เมือ่ การทำ�งานเสร็จสิน้ ลง ผลงาน “Marshal” ทีอ่ อกมา
ถือว่าอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจของสมาชิกทัง้ กลุม่ และสิง่ ทีเ่ หนือ
ความคาดหมายก็เกิดขึน้ เมือ่ เวียได้รบั การทาบทามจากพีแ่ บงค์
ให้เข้าทำ�งานในกอง บก.ของสำ�นักพิมพ์แซลมอน ทว่าเมื่อ
ประตูแห่งโชคเปิด สิ่งดีๆ ก็มักจะพรั่งพรูเข้ามาพร้อมๆ กัน
เช่นเดียวกับตำ�แหน่ง Copy Writer ของบริษันเอเจนซี่โฆษณา
แห่งหนึ่งที่เธอเคยสมัครไว้ก็เรียกตัวเข้าทำ�งาน เธอจึงต้อง
ตัดสินใจละทิ้งงานนิตยสาร
“สาเหตุทเี่ วียเลือกทำ� Copy Writer เพราะไตร่ตรอง
ดูแล้วเห็นว่าน่าจะได้ใช้ความคิดของตัวเองมากกว่า และ
เป็นงานสร้างสรรค์ทที่ า้ ทาย ต้องหาวิธที �ำ ให้คนรูจ้ กั สินค้า
ใหม่ๆ อยู่เสมอ” เวียอธิบาย

ไม่หยุดเดิน...ตามฝัน
เมือ่ เอ่ยถึงความรัก เรามักจะเชือ่ มโยงมันกับภาพแสนสุข
ของคนสองคนโดยอัตโนมัติ เพราะแต่ไหนแต่ไรมา เราถูก
ปลูกฝังให้เชื่อว่าการ “รัก” คือสิ่งที่ดีเสมอ
เมือ่ เห็นหน้าปกหนังสือรวมเรือ่ งสัน้ ของเรย์มอนด์ คาร์เวอร์
(Raymond Carver) เล่มนี้ก็เช่นกัน สีขาวอ่อนละมุนบริสุทธิ์
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ของพื้นหลัง กับประโยคที่สรุปแก่นของเรื่องราวในหนังสือชื่อน่ารักว่าด้วยความรัก What
We Talk About When We Talk About Love อาจทำ�ให้เราหลงเชื่อไปว่าเนื้อหาข้างใน
นั้นคงไม่ต่างอะไรไปจากนิยายรักหวานซึ้งอย่างของ Nicholas Sparks แต่การด่วนสรุป
ตัดสินหนังสือจากปก (และชื่อ) คงใช้ไม่ได้กับหนังสือเล่มนี้…
ส่วนหนึ่งของบทวิจารณ์หนังสือ “What We Talk About When We Talk About
Love” โดย Via Suksantinunt ทีล่ งในเว็บ PAPERCUTS.CO ซึง่ เธอสร้างขึน้ แสดงให้เห็น
ถึงความพยายามเปิดพืน้ ทีส่ อื่ เพือ่ เสนอวิธคี ดิ ของเธอให้คนอืน่ รับรู้ ซึง่ ไม่เพียงแค่งานเขียน
บทวิจารณ์หนังสือที่ชอบหรือแปลบทความดีๆ จากต่างประเทศเท่านั้น หากยังนำ�เสนอ
ข่าวสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับโลกวรรณกรรม โดยเน้นการใช้ภาษาสั้นๆ กระชับ อ่านง่าย
ได้ใจความ
“Copy Writer เป็นงานที่ดี แต่งานเขียนบทความ เรื่องสั้นก็ทำ�ให้ได้ความรู้ พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ เขียนแล้วมีความสุข แถมยังส่งเสริมให้ช่างสังเกตมากขึ้น ส่งผลถึง
มุมมองต่อการเลือกซือ้ เลือกอ่านหนังสือ รวมถึงนิตยสารทีเ่ คยมองแค่ปกกับชือ่ แต่จริงๆ
แล้วต้องสัมพันธ์กันทุกส่วน ทั้งความสวยงาม ความดึงดูดใจ รูปเล่ม เนื้อหา รายละเอียด
ในเล่ม”
ดังนั้นถึงจะทำ�งานหลักอยู่ หากยามใดมีเวลาว่าง ไม่ว่าจะนั่งรถเดินทาง หรือ
ก่อนนอน เธอจึงไม่รีรอที่จะแบ่งเวลามาอ่านหนังสือ และเขียนบทความ บทวิจารณ์
ลงในเว็บของตัวเองเป็นงานอดิเรก เพื่อพัฒนามุมมอง วิสัยทัศน์ รวมทั้งฝึกเขียนให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

นางสาววีรวิญญ์ สุขสันตินันท์
พนักงานบริษัทเอเจนซี่โฆษณา
ตำ�แหน่ง Copy Writer
Email : viasuksantinunt@gmail.com
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หนุ่มเกษตร...
ผู้หลงใหลในบทกวี
แม้จะเลือกเรียนเกษตร แต่ฝีมือเชิงกวีของ ม่อน-อมรศักดิ์
ศรีสุขกลาง ก็ไม่เป็นรองใคร หลายครั้งที่เขามีโอกาสแต่งบทกวี
อ่านสดบนเวที เช่น การสืบทอดเผ่าพันธุ์ของดอกไม้ ที่อ่านในงาน
มอบรางวัลปีติศิลป์สันติภาพ ประจำ�ปี พ.ศ.2556 แก่ศรีดาวเรือง
ในฐานะนักศิลปวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวรรณกรรม
ใดผลิบานงอกงามใหม่
เติบจากใจสู่สังคม
ค่อยปลูกและค่อยบ่ม
ให้ได้เป็นดอกไม้งาม
จากสิบสี่ตุลาคม
มาถึงหกตุลา ยามแห่งการปลูกดอกไม้สยาม
ให้เป็นประชาธิปไตย
(ส่วนหนึ่งของบทกวี “การสืบทอดเผ่าพันธุ์ของดอกไม้”)
“ผมอ่านหนังสือทุกประเภท ทั้งนวนิยาย กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น วรรณกรรม รวมไปถึงงานที่ส่ง
เข้าชิงรางวัลซีไรต์ และหัดเขียนกลอนตั้งแต่อยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะชอบเสียงสัมผัสใน
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เพราะอยากเรียนรู้งานเขียนของคนอื่น
และกระบวนการทำ�นิตยสารอย่างละเอียด
เขาจึงอาสาช่วยพิสูจน์อักษร นอกเหนือจาก
การเขียนบทกลอนดังกล่าว ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง
เพราะทำ�ให้เขาได้เห็นขั้นตอนการวางแผน
การวาง Timeline สไตล์การเขียนของแต่ละคน
รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำ�งาน

ภาษาไทย แต่ท่หี ันเหมาเรียนด้านเกษตร เพราะครอบครัวมี
นาแปลงเล็กๆ อยู่ และเคยประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาก่อน
ประกอบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับตรงให้นิสิตเข้า
เรียนคณะเกษตรจึงสมัครเข้ามา แล้วเลือกเรียนมาถึงทุกวันนี”้
ม่อนอธิบายถึงความเป็นมา พร้อมทั้งบอกอีกว่า
ปกติเป็นคนชอบทำ�กิจกรรมมักจะเข้าค่ายหรืออบรม
หาความรู้เพิ่มทักษะในด้านต่างๆ ให้กับตัวเองอยู่เสมอ เช่น
ช่วงปี 1 สมัครเข้าค่าย “อ่านเขียนเรียนคิด” ของมูลนิธเิ อสซีจี
พอครั้งนี้เพื่อนชวนมาสมัครโครงการ TK Young Writer
2014 จึงเข้าไปศึกษารายละเอียดจาก Page ของ TK park
ใน Facebook เห็นรายชื่อวิทยากรแต่ละคนที่รู้สึกชื่นชอบ
อยู่แล้วก็อยากเข้ามาฟังเพื่อเพิ่มประสบการณ์ รวมถึง
สนใจกระบวนการผลิตนิตยสารด้วย หากสุดท้ายเพื่อนที่
ชวนมาก็สละสิทธิ์ เนื่องจากระยะเวลาโครงการตรงกับอีก
โครงการหนึ่งที่เพื่อนสมัครไว้ เขาจึงเข้ามาตามลำ�พัง

ฉันมี “บทกวี” มาแบ่งปัน
ฉันมีดอกไม้มากมาย
มอบให้เธอหนึ่งดอก
เราแบ่งปันกัน
ระหว่างเดินทาง
มีเรื่องเล่ามากมาย
มอบให้เธอเรื่องหนึ่ง
เราแบ่งปันกัน....

“ฉันมีบทกวีมาแบ่งปัน” คือกลอนเปล่าที่หนุ่มเกษตร
ตั้งใจเขียนลงในนิตยสารออนไลน์ ที่ชื่อ “Marshal” หลังจาก
เลือกกลุ่มปฏิบัติงานได้แล้ว ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านเวทีใหญ่
มาหลายครั้ง งานนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากสำ�หรับม่อน
ม่อนเล่าว่า เพราะอยากเรียนรู้งานเขียนของคนอื่น
และกระบวนการทำ�นิตยสารอย่างละเอียด เขาจึงอาสา
ช่วยพิสูจน์อักษร นอกเหนือจากการเขียนบทกลอนดังกล่าว
ซึ่ ง ก็ ไ ม่ ผิ ด หวั ง เพราะทำ � ให้ เขาได้ เ ห็ น ขั้ น ตอนการวางแผน
การวาง Timeline สไตล์การเขียนของแต่ละคน รวมถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการทำ�งาน เพราะเพื่อนในทีมแต่ละคนอยู่ต่างที่
โชคดีทไี่ ด้พแี่ บงค์-ณัฐชนน มหาอิทธิดล บรรณาธิการ
บริหารของสำ�นักพิมพ์แซลมอนบุค๊ ส์ มาเป็นทีป่ รึกษา นอกจาก
ให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับเนือ้ หาแล้ว ยังให้ทมี งานจากสำ�นักพิมพ์
แซลมอนบุค๊ ส์ชว่ ยจัดหน้า ทำ�อาร์ตเวิรค์ ให้ดว้ ย จึงได้รปู เล่มที่
สวยงาม และเห็นวิธีการทำ�งานของมืออาชีพ ที่ไม่ได้เน้นแค่
ความสวยงามของหน้าปก แต่ต้องสอดคล้องกับธีมเรื่อง และ
มีความหมายในตัวเองด้วย

เรื่องราวดีๆ ที่ต้องเก็บบันทึกไว้ในใจ
ม่อนบอกว่า ในความเข้าใจของเขา คนเขียนหนังสือต้อง
เป็นคนที่รู้จักสังเกต และต้องมีสมุดบันทึกไว้คอยจดเรื่องราว
หรือมุมมองต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ แต่เมือ่ ได้เข้ามาเรียนรูใ้ นโครงการ
TK Young Writer ทำ�ให้รวู้ า่ นักเขียนหลายคนไม่ได้จดบันทึก
แต่อาศัยวิธกี ารจดจำ� โดยเฉพาะพีอ่ ทุ ศิ เหมะมูล นักเขียน
ซีไรต์ปี พ.ศ.2552 ทีน่ �ำ ประสบการณ์มาเล่าอย่างเป็นกันเอง
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ทำ�ให้รวู้ า่ เวลาเดินทางหรือไปเทีย่ ว อาจจะไม่มสี มุดบันทึกติดตัว ต้องรวบรวมข้อมูล
และเรื่องราวต่างๆ ไว้ในใจ พอกลับมานั่งเขียนภายหลังก็จะค่อยๆ คิดออก
“ต้องยอมรับว่าผมเพิง่ เข้าใจประเภทของนิตยสาร วารสาร จากการอบรม ทีผ่ า่ นมา
ไม่เคยแยกแยะมาก่อน นอกจากนีว้ ธิ กี ารวางแผนงาน เทคนิคการเขียนต้นฉบับ การรวบรวม
ยังนำ�ไปใช้ต่อได้ ในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการฝ่ายธรรมนูญนิสิต สภาผู้แทนนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ละเทอมต้องผลิตวารสาร 1 เล่ม”
สำ�หรับอนาคตนั้นม่อนวางแผนไว้ว่าอยากทำ�ธุรกิจของตัวเอง ร่วมกับการทำ�
เกษตรแบบผสมผสาน และใช้เวลาส่วนหนึ่งเขียนหนังสือ ออกพ็อกเก็ตบุ๊คของ
ตัวเอง หรือเขียนบทกวี รวมเล่มปีละ 1-2 เล่ม ซึ่งไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ไกลเกินฝัน
เนื่องจากชอบเขียนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และทุกวันนี้ก็พยายามพัฒนาทักษะ ต่อยอด
ความรู้ เพื่อให้งานเขียนมีแง่มุม สละสลวย เฉียบคมขึ้นเรื่อยๆ
		

นายอมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง
นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email: amonsak5@ymail.com
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TK Band
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ปฏิบัติการสร้างสรรค์คนดนตรี

TK Band ปี 5

การกลับมารับหน้าที่หัวเรือใหญ่โครงการ TK Band อีกครั้งของพี่จุ้ย-ศุ บุญเลี้ยง ท�ำให้บรรยากาศ
การเรียนรู้เพื่อเติมเต็มทักษะด้านดนตรีของกลุ่มเยาวชนผู้รักเสียงเพลงเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน
เพราะมีวิทยากรมากประสบการณ์ ทั้งศิลปิน นักแต่งเพลง คนท�ำงานเบื้องหลัง นักดนตรีมืออาชีพ อาทิ
โกไข่-จุมพล ทองตัน พี่ป�๋ำ-วัชราวลี พี่พยัต ภูวิชัย พี่ป๋วย P2WarShip พี่แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
พี่ฮะซัน-มาโนช พุฒตาล และพี่ต้อง บัวไร ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ทักษะ และเทคนิคให้กับน้องๆ อย่าง
เต็มที่
“พื้นฐานความรู้ความสามารถของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนเล่นดนตรีเก่ง บางคนร้องเพลงเพราะ
แต่บางคนจับเครื่องดนตรีไม่เป็นเลย หากทุกคนต้องการพื้นที่ อยากมีที่ยืน อยากมีตัวตนในสายตาของคนอื่น
การ “เปิดโอกาส” ให้เขาได้แสดงตัวตนผ่านดนตรี และการแต่งเพลง แม้แค่เพลงเดียวก็อาจสร้างความภูมิใจให้เขา
ตลอดชีวติ ...ปฏิบตั กิ ารคนดนตรี TK Band จึงเป็นการยกระดับคุณค่าของเยาวชน ให้มพี นื้ ทีแ่ สดงออกอย่างสร้างสรรค์”
พี่จุ้ยบอกเล่าแนวคิดของโครงการให้ฟัง
“หัวใจ” ของโครงการ TK Band ไม่ได้ตอ้ งการให้เด็กเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์ หรือเป็นเลิศทางด้านดนตรี
เพราะมีสถาบันที่ทำ�งานด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้ว แต่มีจุดมุ่งหมายคืออยากให้เขาได้เรียนรู้ทักษะด้านดนตรี
แต่งเพลงได้ รู้จักเพื่อน และมีเครือข่ายด้านดนตรี กระบวนการอบรมจึงถูก “ออกแบบ” ให้เรียนรู้แบบ
อาทิตย์์ละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน เพื่อให้เวลาเด็กคิด และทำ�การบ้าน แทนที่จะรวบครั้งเดียวจบ
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เช่นเดียวกับค่ายกิจกรรมที่แม้จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
มาแต่งเพลง หากไม่เน้นให้แข่งขันกันมาก แต่เป็นลักษณะหนุนเสริมกันมากกว่า บางคนรู้มาก
บางคนรูน้ อ้ ย แต่รใู้ นสิง่ ทีเ่ พือ่ นไม่รู้ ก็สามารถนำ�มาเสริมกันให้พอดี ทุกคนต้องมีสว่ นร่วม บางคน
อาจเป็นผูน้ �ำ บางคนตาม บ้างก็แต่งเพลงได้แต่รอ้ งไม่ได้ ในการนำ�เสนอหน้าเวที ทุกคนจึงไม่จ�ำ เป็น
ต้องขึ้นเวทีทั้งหมด บางทีมอาจขึ้นไปแค่นักร้องด้วยซ้ำ� ที่เหลือก็แบ่งงานกัน ช่วยจัดแสง จัดไฟ
ดูแลระบบเสียง หรือเป็นหน้าม้าหน้าเวที ทำ�ให้เพื่อนบนเวทีโดดเด่นมากขึ้น ...เป็นการทำ�งาน
เป็นทีมที่ประสบความสำ�เร็จ และฝึกให้เรียนรู้การรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาไปในตัว ถ้าขาด
ข้อใดข้อหนึ่ง ก็จะทำ�ให้ทั้งกลุ่มได้รับผลกระทบไปด้วย
“เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมค่าย จะถูกคัดกรองเบื้องต้นในด้านความรับผิดชอบและความสนใจ
ว่ามาร่วมอบรมสม่�ำ เสมอแค่ไหน ทำ�การบ้านตลอดหรือไม่ โดยจะไม่ปดิ กัน้ โอกาสคนทีไ่ ม่เก่งด้าน
ดนตรี ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมคนเก่งไปพร้อมๆ กัน ทำ�ให้เกิดความหลากหลายของผู้ร่วมอบรม
เด็กจะเกิดการเรียนรูผ้ า่ นกันเอง และเราก็ผนั บทบาทตัวเองจากครูเป็นโค้ชแทน เพราะต้องยอมรับ
ว่าเด็กบางคนใช้เทคโนโลยีได้เก่งกว่าเรา บางคนรู้เรื่องจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสถานที่เข้าค่ายดีกว่า
เราจึงต้องส่งเสริมเขาให้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช่นำ�มาหลอมละลายพฤติกรรม” พี่จุ้ยบอกเล่าวิธี
การทำ�งาน
การเติมเต็มทักษะจากค่าย TK Band จึงเป็นการปูพ้ืนฐานด้านดนตรีอย่างครบ
กระบวนการ ทัง้ การทำ�เพลง การแสดง และความคิดสร้างสรรค์ หากความงามทีจ่ ะแตกแขนง
ออกไปสู่สาขาอาชีพนั้น ย่อมต้องอาศัยการเคี่ยวกรำ� และฝึกฝนด้วยใจมุ่งมั่นต่อไป
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“เพื่อนและงาน”
ความจริงที่สัมผัสได้ของ “กิฟท์”
เพราะความชอบที่หลากหลาย ทั้งการเขียนหนังสือ
การแต่งเพลง แต่ก็ยังก้าวไปไม่ถึงจุดหมาย ด้วยคิดว่า
ทุกอย่างต้องเกิดจากพรสวรรค์ ถ้าคิดจะเอาดีด้านแต่งเพลง
ต้องรู้จักเสียงดนตรี รู้ทฤษฎี ถึงจะทำ�ได้...
ขณะที่เธอเองก็ยังไม่รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ทำ�ให้กิฟท์-ชิดชนก บุญมุสิก เกิด
แรงผลักดันอยากค้นหาตัวเอง ลองทำ�กิจกรรมทีส่ นใจ สุดท้ายจึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์คนดนตรี TK Band ปี 5
กิฟท์เล่าว่า เธอเริ่มเล่นกีตาร์ตอนเรียนคณะรัฐศาสตร์ปี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพราะเห็นว่าเป็นเครือ่ งดนตรีทมี่ ที งั้ ความดุดนั และอ่อนหวานอยูใ่ นตัวเอง ซ้�ำ พกพาง่าย ไปทีไ่ หน
ก็สามารถพกกีตาร์ไปเล่นได้ พอถึงช่วงพักเที่ยงก็จับคอร์ดฝึกเล่นเป็นเพลงตาม Youtube และยัง
เคยแต่งเพลงเล่นๆ ร่วมกับเพื่อนหลายคน แต่ไม่ได้จริงจังอะไรมาก พอเห็น Page ของ TK park
เปิดรับสมัครจึงอยากเรียนรู้เทคนิควิธีการแต่งเพลงแบบมืออาชีพ จะได้แต่งเพลงเป็นและถูกต้อง
ตามหลักวิธี

อาชีพ “นักแต่งเพลง” เป็นได้...ถ้ามีเป้าหมายและความมุ่งมั่น
กิฟท์เล่าต่อว่า เมื่อเธอเข้ามาสัมผัสกับกิจกรรมทั้งการอบรมและการเข้าค่าย ทำ�ให้เธอรู้ว่า
การแต่งเพลงไม่ได้ยากเกินกว่าที่คิด แต่ก็ไม่ง่าย ต้องอาศัยเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่เธอไม่คาดคิด
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มาก่อน เช่น การดูวรรณยุกต์เทียบเสียงกับโน้ตดนตรีทจี่ ะทำ�ให้
เพลงมีความไพเราะลงตัวมากขึ้น ไม่ใช่อาศัยภาษาสละสลวย
เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันเวลาเขียนเพลงอาจรูส้ กึ ดี แต่พอ
นำ�ไปร้องจริงๆ กลับไม่เข้าปาก ก็ต้องปรับแก้ ให้เหมาะสม
วิทยากรแต่ละคนมีวธิ กี ารสอนแตกต่างกันออกไป แต่ที่
น่าประทับใจมากและทำ�ให้เกิดการจดจำ�ได้ง่ายดายคือ พี่จุ้ยศุ บุญเลี้ยง ให้พวกเราแบ่งกลุ่มเล่นเกมวาดรูปแล้วให้กลุ่มอื่น
ทาย ซึง่ “แก่นแท้” ของเกมนีพ้ จี่ ยุ้ อยากให้พวกเรามองว่าการ
แต่งเพลงต้องไม่แต่งให้ดงู า่ ยจนคนอืน่ อ่านทะลุหมด หาก
ก็ไม่ยากเกินไปจนคนอื่นเดาไม่ได้ เป็นการสอนให้เราเห็น
ภาพได้อย่างชัดเจน นอกจากนีพ้ จี่ ยุ้ ยังให้ขอ้ คิดดีๆ อีกว่าการ
แต่งเพลงขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและเป้าหมาย ถ้าใครมี
ความมุ่งมั่นก็จะทำ�ได้ ส่วนเป้าหมายก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ
วางไว้จุดไหน แค่แต่งได้หรือแต่งเป็นอาชีพ ซึ่งทุกคน
สามารถก้าวไปให้ถึงจุดที่วางไว้ได้
ส่วนพี่แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ก็ให้ข้อคิดใน
การทำ�งานว่าการแต่งเพลงให้ลกู ค้ามีอะไรยากกว่าทีเ่ ราคิด
บางเพลงเราชอบ เข้าใจ เข้าถึงอารมณ์ แต่ลกู ค้าอาจไม่ชอบ
ก็ต้องพยายามสื่อสารและหาทางออกที่ดีที่สุด
นอกจากนีย้ งั ได้รชู้ น้ั เชิงการเขียนเพลงของพีพ
่ ยัต ภูวชิ ยั
ว่า การแต่งเพลงทีด่ นี น้ั ต้องสร้างบรรยายให้เป็น เนือ่ งจากคนฟัง
ไม่ได้มีจินตนาการหรือประสบการณ์ร่วมกับเรา ถ้าบรรยาย
ไม่ดี คนฟังอาจมองไม่เห็นภาพ หรือจินตนาการไปคนละทาง
กับเนื้อหาที่เราต้องการสื่อสาร

สร้างสรรค์เสียงเพลงจากน้ำ�หยด
Drip Coffee
กิฟท์บอกว่า ในช่วงการแบ่งกลุ่มแต่งเพลง เธอและ
เพื่อนๆ ได้โจทย์ร้านกาแฟคนรักษ์สวน มีโอกาสได้พูดคุยกับ
พีป่ อเจ้าของร้าน ชมการสาธิตชงกาแฟแบบดริป (Drip Coffee)
ที่อาศัยหลักการไหลของน้ำ�ร้อนผ่านผงกาแฟ และแยกน้ำ�

การแต่งเพลงขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและ
เป้าหมาย ถ้าใครมีความมุ่งมั่นก็จะทำ�ได้
ส่วนเป้าหมายก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางไว้
จุดไหน แค่แต่งได้หรือแต่งเป็นอาชีพ
ซึ่งทุกคนสามารถก้าวไปให้ถึงจุดที่วางไว้ได้

กาแฟออกจากกากกาแฟด้วยตัวกรอง ระหว่างนั้นจะได้ยิน
เสียงน้ำ�กาแฟหยดลงติ๋งๆ เสียงกังวานจับใจมาก เมื่อนำ�มา
แต่งเพลงจึงขอให้เพื่อนๆ ใช้ดนตรีเลียนแบบเสียงน้ำ�กาแฟ
หยดลงถ้วยเป็นเสียงเปิด ซึง่ ทุกคนก็เห็นด้วย แต่ทรี่ สู้ กึ ดีใจและ
ภูมใิ จมากคือการทีเ่ ธอได้รอ้ งนำ�ร่วมกับสบาย-พรชา จุลนิ ทร์
และนิ-นิภาพร กอบกุลกังสดาล แม้จะเป็นเพียงการนำ�เสนอ
ผลงานหน้าห้อง ไม่ใช่บนเวทีดนตรีที่มีผู้ชมคับคั่งก็ตาม
สำ�หรับโจทย์ทพ่ี ว่ี ทิ ยากรให้คอื อยากได้เพลงทีม่ คี วามลึก
ไม่ใช่แค่ไพเราะ แต่เนือ้ หาฉาบฉวย ต้องเป็นเพลงทีฟ่ งั แล้วเกิด
ความซาบซึ้งกินใจ ฉะนั้นการแต่งจึงต้องเน้นความหนักแน่น
ในบางช่วง ทุกคนจึงต้องช่วยกันทำ�ทุกอย่าง ไม่มกี ารแบ่งหน้าที่
ชัดเจน เพราะพีๆ
่ อยากให้เราเรียนรูร้ อบด้าน เมือ่ ใครมีไอเดีย
ดีๆ ก็จะนำ�เสนอ โดยมีไดรฟ์เล่นกีตาร์ประกอบ ที่เหลือก็จะ
ฮัมเมโลดี้ไป ถ้าเนื้อหาของใครเข้ากับทำ�นองก็จะเลือกเข้ามา
แล้วช่วยกันขัดเกลา ปรับเปลี่ยนบางคำ�ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จนได้ท่อนฮุกโดนใจ
จิบกาแฟของฉันให้อนุ่ ใจ แทนความห่วงใยทีฉ่ นั มีให้เธอ
บ้านหลังนี้ ตอบรับเธอเสมอ เพื่อเธอ....ด้วยหัวใจ
เมล็ดพันธุ์คัดสรรมากับมือ ทุกแก้วที่ถือมีความหมาย
อยู่ในนั้น
รวมความรัก ความฝัน ความผูกพัน แบ่งปันมา...ให้เธอ
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ได้เพื่อนสนิท-ได้งานทำ�...
ความจริงที่ยิ่งกว่าฝัน
“ในภาพรวมรู้สึกพอใจกับการอบรมในโครงการนี้มาก เพราะได้เรียนรู้ทฤษฎีทุก
วันอาทิตย์ ทำ�ให้ได้กลับไปทบทวนทำ�ความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ ก่อนรับเรื่องราวใหม่ๆ
ในอาทิตย์ถัดไป แล้วเข้าค่ายฝึกปฏิบัติจริงอีก 3 วัน 2 คืนนับรวมเวลาเดินทาง ช่วยให้
ทุกคนได้รู้จักกัน ช่วยเหลือกันระหว่างทำ�งาน จนก่อเกิดมิตรภาพที่แน่นแฟ้น จนทุกวันนี้
ยังติดต่อกับเวย์-พิชญา เพ็งจันทร์ อยู่เสมอ ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน พอได้พูดคุยกัน
ในค่าย เหมือนเรารูจ้ กั กันมานาน คุยกันได้ทกุ เรือ่ ง มีนสิ ยั และมุมมองทีค่ ล้ายๆ กัน” กิฟท์
บอกเล่าถึงสิ่งที่ได้รับจากโครงการด้วยน้ำ�เสียงร่าเริง
แต่สิ่งที่อยากให้พิจารณาคือเวลาในการทำ�เดโม่ (Demo) น้อยเกินไป จนทุกกลุ่ม
ไม่สามารถทำ�เดโม่ได้หมด น่าจะเปิดโอกาสให้ท�ำ หลังกลับจากค่ายด้วย เพือ่ ให้งานสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
ประกอบกับหลังจบจากค่าย โครงการเปิดโอกาสให้พวกเราจับกลุ่มทำ�อัลบั้มตาม
ความสมัครใจ เธอจึงเสนอเพลงที่แต่งเองเข้าไป ชื่อเพลง “ปล่อย” ที่เนื้อหาเป็นแนวให้
กำ�ลังใจ เพราะทุกคนย่อมมีชว่ งเวลาทีท่ อ้ แท้ เหน็ดเหนือ่ ยจากความพยายามทีไ่ ม่บรรลุผล
เพลงนี้จะปลุกให้คนฟังเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เพื่อสักวันหนึ่งจะเป็นวันของเรา
กิฟท์เล่าว่า แม้เพลงนีจ้ ะไม่ได้รบั เลือกให้ออกอัลบัม้ เพราะไม่เข้าคอนเซ็ปต์ทโ่ี ครงการ
วางไว้คือ ต้องนำ�เสนอเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน (โอทอป) แต่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่
เธอสามารถแต่งเพลงของตัวเองได้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่คาดไม่ถึงคือ หลังจบโครงการเธอ
ได้ทำ�งานที่บริษัท กะทิกะลา จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทของพี่จุ้ย เนื่องจากช่วงอบรม เคยคุยกับ
พีจ่ า๋ -พวงมณี บุญเลีย้ ง ซึง่ เป็นผูจ้ ดั การโครงการปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์คนดนตรี TK Band ว่า
อยากลองทำ�งานเขียนดูบ้าง ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาทำ�งานจริงๆ
กิฟท์บอกว่า เธอจะทำ�งานหาประสบการณ์สกั ระยะหนึง่ ถึงหน้าทีใ่ นบริษทั กะทิกะลา
จะไม่ใช่การเขียนหนังสือ แต่เป็นการจัดการทัว่ ไป ดูแลด้านบัญชี รวมถึงการทำ�ค่าย ถือเป็น
ประสบการณ์ที่มีคุณค่า และถ้าทุกอย่างลงตัวก็อยากเรียนต่อด้านมานุษยวิทยาเป็นการ
ต่อยอดจากคณะรัฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี
ส่วนอนาคตนั้นเธอยังอยากทำ�งานเขียนหนังสือ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคน
และมองว่าปัญหาสังคมทีเ่ กิดขึน้ ทุกวันนีล้ ว้ นมีสาเหตุมาจากคนทัง้ สิน้ ขณะเดียวกัน
ก็ยังไม่ทิ้งการแต่งเพลง จะลองแต่งไปเรื่อยๆ และอาจทำ�เดโม่เสนอคนที่สนใจ
ซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถ ในเมื่อใจมุ่งมั่นและมีจุดหมายปลายทาง
ที่วางไว้แล้ว

นางสาวชิดชนก บุญมุสิก
พนักงานแผนกจัดการทั่วไป บริษัท กะทิกะลา จำ�กัด
Email : giftchidchanokmail@gmail.com
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เมื่อ “ไฟดนตรี”

คืนกลับ
“ผมเป็นสมาชิกของ TK park จึงมักจะแวะเวียนไปนั่งเล่น
ที่นี่บ่อยๆ เมื่อเห็นประกาศรับสมัครอบรมโครงการปฏิบัติการ
สร้างสรรค์คนดนตรี TK Band ปี 5 จึงตัดสินใจสมัครทันที”
หลังผ่านการคัดเลือก ได้เห็นเพือ่ นๆ ทีเ่ ข้าอบรม รูส้ กึ ว่าตัวเองเป็นเฒ่าทารกทีม่ อี ายุมากทีส่ ดุ
จึงต้องปรับตัวเพื่อร่วมกิจกรรมกับคนอื่น ผู้เข้าอบรมมีทั้งน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย รวมถึงปริญญาตรี ขณะทีเ่ ขาทำ�งานมาแล้วระยะหนึง่ แต่ทกุ อย่างก็ลลุ ว่ งด้วยดี เพราะ
ทุกคนที่สมัครเข้ามาล้วนมีความชอบดนตรีด้วยกันทิ้งสิ้น โด-ดนัทธ์ ประวีณเมธ บอกเล่าความ
รู้สึกของการร่วมกิจกรรมด้วยน้ำ�เสียงกลั้วหัวเราะ
โดเล่าต่อว่า ที่ผ่านมาเขาเคยเล่นดนตรีร่วมกับเพื่อนหลายครั้ง เช่น ไปปฏิบัติธรรมแล้วได้
เล่นดนตรีธรรมะ แต่พบว่าหลายอย่างยังไม่ตอบโจทย์ความรูส้ กึ ลึกๆ เขาเลยหยุดเล่น ประกอบกับ
ในครอบครัวพี่ชาย 2 คนคลั่งไคล้ดนตรีมาก แถมคุณพ่อและคุณแม่ยังมีท่าทีครึ่งๆ กลางๆ ทั้ง
สนับสนุนด้วยการบังคับให้เรียนดนตรีในช่วงแรก และวางเฉยเมื่อโดหยุดเล่น เพราะไม่อยากให้
คลัง่ ไคล้ดนตรีแบบพีๆ
่ แม้จะมีความสามารถหลายด้านทัง้ ร้องเพลง แสดงสด เล่นกีตาร์โปร่ง กีตาร์
ไฟฟ้า เปียโน เป่าขลุ่ย ตีระนาด รวมถึงรู้ทฤษฎีดนตรีบ้าง หากโดกลับออกตัวว่าไม่ได้เล่นดนตรี
อย่างต่อเนื่อง เล่นๆ หยุดๆ ทำ�ให้หลายอย่างยังต้องใช้เวลารื้อฟื้น และเมื่อลองเล่นกีตาร์ใน
กิจกรรมกลุ่มก็รู้ตัวว่าฝีมือยังห่างไกลจากพี่เลี้ยงหรือเพื่อนร่วมรุ่นบางคน ทั้งที่มีอุปกรณ์ที่มียี่ห้อ
และคุณภาพดีกว่าเพื่อน แต่ยังต้องพัฒนาอีกมาก
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โดย้�ำ ว่า การเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ ทำ�ให้ “ไฟดนตรี”
ของเขากลับคืนมาอีกครัง้ ความรูเ้ รือ่ งดนตรีและทฤษฎีตา่ งๆ
ไหลย้ อ นสู่ หั ว คิ ด อยากแต่ ง เพลงโดยไม่ รี ร ออี ก ต่ อ ไป
เพราะใฝ่ฝันมานานที่จะแต่งเพลงร้องเอง แต่ไม่กล้า กลัว
แต่งผิดคีย์ ความหมายไม่ลงตัว หรือแต่งได้ไม่น่าสนใจ...
ทว่าวันนี้ปฏิบัติการสร้างสรรค์คนดนตรี TK Band ได้
“กระตุ้น” ความตั้งใจให้แรงกล้าขึ้น เหลือแค่การลงมือทำ�
อย่างจริงจังเท่านั้น

เฉพาะตัวในการโซโล่กีตาร์ที่รวดเร็ว จนได้รับความนิยมจาก
แฟนเพลงเมทัลทั่วโลก
“ยิ่งได้ฟังและได้ซักถามพี่ซัน ก็ยิ่งรู้สึกทึ่งมากกับวิธีการ
ให้ความรูค้ นเรือ่ งการฟังเพลง ซึง่ ช่วยส่งเสริมให้ดนตรีมคี ณ
ุ ค่า
มากขึ้น ไม่ใช่วนเวียนอยู่แค่เรื่องอกหัก รักคุด โง่ จน เจ็บ
โกง ฯลฯ น่าเสียดายทีพ่ ซ่ี นั มีเวลาจำ�กัด แต่หลังกลับจากค่ายนี้
ผมตั้งใจสืบค้นประวัติ วิธีคิด วิธีทำ�งานของพี่ซัน เพื่อเพิ่ม
ความรู้ด้านดนตรีของตัวเอง โชคดีที่ค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้
และยังสามารถฟังรายการวิทยุคลืน่ ความคิด 96.5 เมกะเฮิรต์ ซ์
“พี่ซัน” สุดยอดไอดอล รู้ลึก-รู้จริงเรื่อง ช่วง “คนกรุงเก่าเล่าเรือ่ ง” ทีพ่ ซ่ี นั เป็นคนจัดได้ยอ้ นหลังทางยูทปู
ส่วนอีกรายการหนึ่งชื่อไอ้จู๊ด (I Jude) ที่จัดทางเอฟเอ็ม 105
ดนตรี
เมกะเฮิร์ตซ์ คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว แต่ยัง
เมือ่ ถามถึงความประทับใจทัง้ ในตัวกิจกรรมและวิทยากร หาโหลดฟังโดยตรงไม่ได้ ดังนั้นหากมีโอกาส ผมอยากจะ
โดตอบอย่ า งไม่ ลั ง เลว่ า ชอบพี่ พ ยั ต ภู วิ ชั ย นั ก แต่ ง เพลง ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพี่ซัน” โดกล่าวอย่างมุ่งมั่น
มืออาชีพที่มีชั้นเชิงในการเขียนเพลงลูกทุ่งให้มีความหมาย
ไพเราะน่าฟัง จนเขาเปลีย่ นทัศนคติทมี่ ตี อ่ เพลงลูกทุง่ จากคน
ไชโป๊ว : บทพิสูจน์พลังสร้างสรรค์กลุ่ม
ที่ไม่ชอบฟัง ก็หันมาฟัง และเรียนรู้วิธีการคิดเพลงไปด้วย
“หวาน สักหน่อย อร่อย นุ่มลิ้น
อีกคนหนึ่งคือพี่ซัน-มาโนช พุฒตาล ที่รู้ลึกรู้จริงเรื่อง
เปรี้ยว กรุบกริบ ลองสักนิด จะติดใจ”
ดนตรี เพราะฟังเพลงมามากจึงพูดในสิ่งที่เราไม่รู้ ไม่เข้าใจได้
ท่อนฮุกโดนใจของเนื้อเพลงที่กลุ่มได้รับมอบหมายให้
อย่างแจ่มแจ้งถึงแก่น เช่น วงแกรนด์เอ็กซ์ทรี่ บั อิทธิพลมาจาก
จิมมิ เฮนดริกซ์ สุดยอดมือกีตาร์ในตำ�นานประวัติศาสตร์ของ แต่งเกี่ยวกับเรื่องไชวโป๊วผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี
เพลงร็อคช่วงทศวรรษ 1960 นอกจากนี้ยังสามารถอธิบาย ทำ�ให้ได้รับเสียงปรบมือเกรียวกราวจากเพื่อนๆ และเจ้าของ
ดนตรีเมทัลไว้อย่างละเอียดว่าเป็นการเล่นดนตรีร็อคให้หนัก กิจการต่างๆ ทีเ่ ดินทางมาร่วมฟัง หลังจากปล่อยให้แต่ละกลุม่
แน่นยิ่งขึ้น และถูกพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษที่ 60 จนถึง เข้าไปเก็บข้อมูล พูดคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั มอบหมาย
ต้นทศวรรษ 70 โดยเน้นกีตาร์และกลอง รวมถึงมีลักษณะ ในช่วงครึ่งวันบ่าย แล้วกลับมาช่วยกันแต่งเพลง เพื่อนำ�เสนอ
ในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น
โดบอกว่าเขายอมรับฝีมือของบูมพี่เลี้ยงในกลุ่ม และ
เพื่อนรุ่นน้องชื่อต้นที่ฟังเพลงมามาก ที่มีพื้นฐานด้านดนตรี
ค่อนข้างแน่น สามารถแต่งเพลงได้อย่างลงตัวทั้งเนื้อร้อง
ทำ�นอง ขณะที่ตัวเขาเองช่วยเป็นคอรัส และปรับแก้บางคำ�

รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เหมือนเรา
เป็นเด็กโข่ง ที่ต้องคอยช่วยเหลือดูแลน้องๆ
ขณะเดียวกันก็ต้องคอยฟังเสียงคนอื่นด้วย
ไม่ดึงดันเอาความคิดเห็นของเราเป็นหลัก
ทำ�ให้ใจเย็นลงได้ระดับหนึ่ง
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เท่านั้น ทั้งที่ความจริงน่าจะช่วยกลุ่มได้มากกว่านั้น เพราะมีประสบการณ์ในการฟังเพลง
มามากเหมือนกัน แถมยังจบด้านการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ความกดดันภายใต้ระยะเวลาทีจ่ �ำ กัดทำ�ให้เขาไม่สามารถ
ดึงความรู้มาใช้วิเคราะห์โจทย์ได้เท่าที่ควร บูมในฐานะพี่เลี้ยงทีมจึงต้องช่วยทุกคน
ตีโจทย์ว่าคุณค่าของไชโป๊วคืออะไร ความโดดเด่นของไชโป๊วเจ้านี้แตกต่างจาก
เจ้าอื่นอย่างไร เป็นต้น
“ผมดีใจที่ได้ทำ�งานกับทุกคนเป็นทีมเวิร์ค ได้เพื่อนหลายคนที่มีความสนใจ
คล้ายคลึงกัน เนือ่ งจากนิสยั ส่วนตัวเป็นคนใจร้อน เอาแต่ใจ จึงไม่คอ่ ยมีเพือ่ น และ
ก็โทษตัวเองมาตลอดว่าเป็นคนนิสยั ไม่ดี แต่พอมาร่วมกิจกรรมครัง้ นีร้ สู้ กึ ว่าตัวเองโต
ขึน้ อย่างรวดเร็ว เหมือนเราเป็นเด็กโข่ง ทีต่ อ้ งคอยช่วยเหลือดูแลน้องๆ ขณะเดียวกัน
ก็ตอ้ งคอยฟังเสียงคนอืน่ ด้วย ไม่ดงึ ดันความคิดเห็นของเราเป็นหลัก ทำ�ให้ใจเย็นลง
ได้ระดับหนึ่ง”
อย่างไรก็ตามโดให้ค�ำ แนะนำ�ว่า หากโครงการนีย้ งั ดำ�เนินการต่อก็อยากให้มกี าร
ปรับพื้นฐานด้านดนตรีที่แต่ละคนมีไม่เท่ากัน รวมทั้งจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีหลายเพศ หลายวัย และมาจากต่างที่ได้รู้จักกันมากขึ้น ก่อนที่
จะร่วมเรียนรู้และทำ�กิจกรรมอื่นๆ ด้วยกัน นอกจากนี้ยังอยากให้พี่จุ้ยช่วยเฉลยการบ้าน
ที่ให้แต่งเพลงทำ�นอง Happy Birthday ตอนสมัครว่าแต่ละคนแต่งผิดตรงไหน อย่างไร
จะได้นำ�ไปปรับใช้ในอนาคตเมื่อคิดจะแต่งเพลงจริงๆ และสำ�คัญที่สุดคือการแบ่งกลุ่ม
ทำ�งาน น่าจะจัดให้สมดุลกว่านี้ ด้วยการกระจายคนเก่งให้ไปอยู่ในทุกกลุ่ม ไม่กระจุกตัว
อยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

มุ่งหน้าเดินตามฝัน...สวมผ้าถุงขึ้นคอนเสิร์ต
สำ�หรับความมุ่งมั่นบนเส้นทางสายดนตรีนั้น โดบอกว่าเขากำ�ลังจะลาออกจาก
การเป็นครู แล้วหันมาใช้ชวี ติ ให้เป็นประโยชน์มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้มเี วลาฝึกซ้อมดนตรีมากขึน้
พร้อมทั้งตั้งความหวังว่าใน 1-2 ปีข้างหน้านี้เขาจะสามารถตั้งวงดนตรีได้ และเมื่อถึง
วันนัน้ เขาจะเดินตามรอยเคิรต์ โคเบน นักดนตรีชาวอเมริกนั ทีเ่ ป็นทัง้ นักร้องนำ� นักแต่งเพลง
แนวอัลเทอร์เนทีฟร็อคให้วงเนอร์วานา และกีตาร์ฮีโร่ ในช่วงปี 1987-1994 ซึ่งอาจหาญ
แต่งหญิงไปออกรายการ Head banger’s Ball ของ MTV และโดก็ใฝ่ฝันอยากสวมผ้าถุง
คลุมด้วยชุดกาวน์ และหน้ากากหมอฟัน เพราะคุณแม่เป็นทันตแพทย์ ขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
ของตัวเอง เพื่อบอกว่า “รักแม่มากที่สุดในโลก”
วันนี.้ ..แม้ความตัง้ ใจของโดจะเต็มร้อย แถมยังมีทนุ ทรัพย์พร้อม รวมถึงหนทาง
ข้างหน้าก็ยงั ถูกวางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน แต่โดบอกว่า เขายังต้องอาศัยเวลาฝึกปรือ
ฝีมอื อีกระยะหนึง่ และหากไม่ยอ่ ท้อกับอุปสรรค ละทิง้ ความฝันระหว่างทาง อีกไม่นาน
เกินรอเราคงได้เห็นนักดนตรีคุณภาพที่ก้าวขึ้นมายืนบนแถวหน้าอีกคนหนึ่ง

นายดนัทธ์ ประวีณเมธ
ครูสอน English Programe วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
Email : danat.p@live.com
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ดนตรี
คือความสุข
“ผมชอบกลองมาก แต่เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เล่นกลับเป็น
กีตาร์โปร่ง เพราะเห็นว่าชมรมดนตรีของโรงเรียนสอนตีกลอง
ตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงไปสมัครเข้าชมรม หวังว่าจะ
ได้เรียนตีกลองตามที่เขาเคยสอนกันมาในปีก่อนๆ ปรากฏว่า
เขาเปลี่ยนมาสอนกีตาร์แทน ก็เลยได้เล่นกีตาร์ และรู้สึกชอบ
มากขึ้นเรื่อยๆ จนตัดสินใจซื้อกีตาร์เล่นเป็นเพื่อนคู่ใจ
นับแต่นั้นมา” ภูมิ-ธนวัต พ่วงทรัพย์สิน เล่าด้วยน้ำ�เสียง
กลั้วหัวเราะ
ด้วยความชอบฟังเพลงหลายแนว ทั้งป๊อบ อะคูสติก โฟล์คซอง ร็อค บลูส์ หรือแม้กระทั่ง
โซล (Soul Music) ซึ่งเป็นแนวเพลงจังหวะสนุกสนานที่รวมกันระหว่างอาร์แอนด์บีและกอสเพลที่
เกิดขึ้นโดยคนผิวดำ�ในอเมริกา จึงอยากหัดร้องและเล่นกีตาร์ประกอบ จากนั้นก็เข้าร่วมวงดนตรี
กับเพือ่ นๆ มาตลอด เช่น โฟล์คซอง วง Born This Way (BTW) ซึง่ เป็นการเล่นเพือ่ ความเพลิดเพลิน
ในโรงเรียนกับศูนย์การเรียนรูเ้ มืองฉะเชิงเทรา (Knowledge Center of Chachoengsao: KCC) และ
วง Black & White ที่รวมตัวกันในกลุ่มเด็กที่ชอบเล่นและแสดงดนตรี จากอำ�เภอแปดริ้ว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในช่วงปี พ.ศ.2552 กระทั่งสมาชิกวง Demand บางคนออกไป เท็น-นัทธพงศ์ โพธิกุล
จึงชักชวนให้มาเล่นกับวง Demand ตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
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การแต่งเพลงที่ดีต้องเน้นความเป็นธรรมชาติ
และจุดยืนของตัวเราเอง เพลงจะได้มีเอกลักษณ์
ที่ไม่ซ้ำ�แบบใคร แต่ถ้าเราพยายามแต่งให้มี
เอกลักษณ์โดยเลียนแบบคนอื่น ก็จะได้เพลงที่
ไม่ใช่เอกลักษณ์ของตนเอง

ประสบการณ์จากการตระเวนเล่นดนตรีทั้งประกวด
และโชว์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง
อย่างระยอง ชลบุรี และกรุงเทพฯ ไม่เพียงแต่จะได้ความ
สนุกสนานเท่านั้น แต่ยังทำ�ให้ภูมิกล้าแสดงออก มีความ
เป็นตัวของตัวเอง และกล้าตัดสินใจ โดยได้ก�ำ ลังใจสำ�คัญ
จากคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นว่าเขาเอาจริงเอาจังกับการเล่น
ดนตรีจึงสนับสนุนเต็มที่ ไปออกงานที่ไหนก็ไปรับไปส่ง
บางครัง้ ก็ไปนัง่ เชียร์ ไม่เคยบ่นหรือขัดขวางโอกาสของเขา
เลย
ภูมบิ อกว่า เมือ่ เล่นกีตาร์เป็นก็อยากแต่งเพลงด้วย เขาจึง
ค้นหาความรู้จนสามารถแต่งเพลงได้หลายเพลง แต่เนื้อหา
ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยถูกใจนัก ถ้ามีเวลาคงต้องขัดเกลาอีกครั้ง
มีเพียงบางเพลงที่รู้สึกลงตัวจึงอัดเสียงเผยแพร่ใน Youtube
เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2555 ในชื่อเพลง “ต่อจากนี้จะรัก
เพียงเธอ”
“ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีคนดูเยอะแยะ เพราะ
สำ�หรับผมแล้วดนตรีคือความสุข แต่ก็รู้สึกดีใจมากที่มีคน
สนใจเข้ามาเยีย่ มชม ถึงขณะนีม้ ยี อดดูมากกว่า 1,400 ครัง้ ”

เกิดขึน้ ไม่ยอ้ นกลับไปกลับมาให้คนฟังสับสน ขณะเดียวกัน
ก็ตอ้ งมีเหตุผลและมีเรือ่ งราวทีจ่ ะทำ�ให้คนสนใจติดตามฟัง
เพลงได้ตลอด ทีส่ �ำ คัญยังสามารถใช้ค�ำ อืน่ ทีม่ คี วามหมาย
อย่างเดียวกันมาทดแทนเพื่อไม่ให้คำ�ซ้ำ�มากเกินไป อาทิ
จันทร์เพ็ญ แขไข เดือน ถือเป็นเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่
ไม่ควรมองข้าม
นอกจากนี้พี่จุ้ยยังตรวจเพลงที่แต่ละคนแต่งในทำ�นอง
แฮปปี้เบิร์ดเดย์ส่งเข้ามาตอนสมัครและพบว่าเพลงที่ภูมิแต่ง
ผิดมากกว่าถูก โดยเฉพาะวรรณยุกต์ที่ไม่มีการเทียบเสียงมา
ตั้งแต่ต้น เพราะคิดว่าแต่งได้ลงตัวกับเมโลดี้และคอร์ดของ
เพลงแล้ว จึงเป็นเทคนิคอีกจุดหนึ่งที่นักแต่งเพลงพึงระวัง
เช่นเดียวกับแง่คดิ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าจากพีป่ �ำ๋ วัชราวลี-มนต์ชยั
สัตยเทพ ที่ตอกย้ำ�ว่า การแต่งเพลงที่ดีต้องเน้นความเป็น
ค้นหาเทคนิคแต่งเพลง...ต่อยอดความรู้ ธรรมชาติและจุดยืนของตัวเราเอง เพลงจะได้มเี อกลักษณ์
ทีไ่ ม่ซ�ำ้ แบบใคร แต่ถา้ เราพยายามแต่งให้มเี อกลักษณ์โดย
เมือ่ ทราบจากพีๆ
่ ในศูนย์การเรียนรูเ้ มืองฉะเชิงเทราว่า
เลียนแบบคนอืน่ ก็จะได้เพลงทีไ่ ม่ใช่เอกลักษณ์ของตนเอง
TK park เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการ
สร้างสรรค์คนดนตรี TK Band ปี 5 ภูมิไม่ละทิ้งโอกาส เขารีบ
ยื่นใบสมัครทันที เพราะอยากเรียนรู้แนวทาง และเทคนิคการ อยากให้รู้จักกันมากกว่านี้
แต่งเพลงจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง
ภูมเิ ล่าว่า เขาเสียดายโอกาสมากทีไ่ ม่ได้เข้าค่ายทีจ่ งั หวัด
และก็ไม่ผิดหวัง เวทีแห่งนี้มีวิธีสอนแบบให้สังเกต ราชบุรี ทำ�ให้รู้จักเพื่อนน้อย แต่ช่วงที่เข้าอบรมวันอาทิตย์ 3
สิ่งใกล้ตัว ยิ่งช่วงที่ได้เปรียบเทียบกับการแต่งเพลงของ สัปดาห์ติดต่อกันก็ได้ความรู้ภาคทฤษฎีค่อนข้างมาก แต่ไม่ได้
พีจ่ ยุ้ -ศุ บุญเลีย้ งด้วยแล้ว ยิง่ ทำ�ให้เขาเข้าใจแนวทางได้งา่ ย ลงมือปฏิบตั แิ ละคลุกคลีเพือ่ ร่วมกันทำ�งานอย่างจริงจังเหมือน
ยิ่งขึ้น เช่น ตอนเช้าสตาร์ทรถออกจากบ้าน ระหว่างทาง กลุ่มที่ไปค่าย จึงอยากให้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักกัน
รถติดไฟแดง พอถึงที่หมายก็ต้องจอดรถ ดับเครื่องยนต์ ตัง้ แต่ตน้ ด้วย ซึง่ ไม่แน่วา่ บางทีอาจมีการติดต่อพูดคุยกันเรือ่ ง
เป็นการสอนให้เรียงลำ�ดับตามขั้นตอนหรือเหตุการณ์ที่ ดนตรีหรือรวมตัวกันเล่นดนตรีหลังจบกิจกรรมก็ได้
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“เท็นคือเพือ่ นสนิททีส่ ดุ ในโครงการทีม่ าจากโรงเรียนเดียวกันและยังเล่นดนตรีดว้ ยกัน
โดยล่าสุดพวกเขาช่วยกันแต่งเพลงไว้ 2 เพลง เพลงแรกเป็นแนวอะคูสติกแต่งเพื่อร้องให้
เพื่อนๆ ฟัง ตอนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ตอนนี้ยังแต่งไม่เสร็จ อีกเพลงหนึ่งมีรุ่นพี่มา
ช่วยแต่งด้วยออกแนวป๊อบเป็นเรือ่ งราวของผูห้ ญิงคนหนึง่ งอนกับแฟน ผูช้ ายจึงอยากถาม
เหตุผลว่างอนด้วยเรื่องอะไร”
การได้ร่วมกิจกรรม TK Band น่าจะทำ�ให้การแต่งเพลงที่ค้างไว้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
มัน่ ใจว่าจะนำ�เทคนิคและวิธกี ารต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้คอ่ นข้างมาก ทัง้ การเรียนใน
สายศิลป์คำ�นวณก็เชื่อมโยงกับดนตรีได้ เพราะการแต่งเพลงหรือเล่นดนตรีถือเป็น
ศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องมีอารมณ์ร่วม จึงจะทำ�ให้ผลงานออกมาดี

ฝันเป็นนักแต่งเพลงมีอัลบั้ม
ภูมิเล่าต่อว่า ตอนนี้เขากำ�ลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเร่งอ่าน
หนังสือเตรียมสอบ จึงไม่ค่อยมีเวลาเล่นดนตรีมากนัก แต่เวลาเครียดหรือมีเวลาว่างเขาก็
ยังซ้อมดนตรีเสมอ ซึ่งช่วยให้เขารู้สึกผ่อนคลายได้มาก เสียงดนตรีเป็นเหมือนเพื่อน เป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต ส่วนกีตาร์ที่กลายเป็นเครื่องดนตรีประจำ�ตัวก็นำ�ติดตัวไปได้ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็มักหยิบติดมือไปด้วยเสมอ
“นิเทศศาสตร์” น่าจะเป็นสาขาทีต่ รงกับอุปนิสยั และความชอบของเขามากทีส่ ดุ
ส่วนการทำ�งานถ้าเลือกได้ก็อยากเป็นศิลปิน แต่งเพลงเอง ออกอัลบั้มของตัวเอง
ซึง่ ตอนนีย้ ังเป็นเพียงความฝัน หากเขาจะไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ เพราะการเดินให้ถึง
จุดทีว่ าดฝันไว้คงไม่ใช่พรสวรรค์ แต่ตอ้ งไขว่คว้าและฝึกฝนอย่างต่อเนือ่ ง ทีส่ �ำ คัญคือ
ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแบบเต็มร้อย!!!

นายธนวัต พ่วงทรัพย์สิน
นักเรียนชั้น ม.6 สายศิลป์คำ�นวณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Email: slotphoom1435@gmail.com
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บทเรียนนอกห้อง

ของ “ต้นหลิว”
“เป็นครั้งแรกที่ได้ทำ�กิจกรรมนอกห้องเรียน ปกติคุณพ่อคุณแม่
เป็นห่วงมาก ไม่ยอมให้ทำ�กิจกรรมนอกห้องเรียนเลย แม้แต่การไป
ทัศนศึกษา แต่เมื่อทราบว่าสำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์
คนดนตรี TK Band ปี 5 จากหน้า Page ใน Facebook
กลับสนับสนุนให้เราเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ เพราะเห็นว่า
เป็นสิ่งที่เราสนใจและชอบอย่างแท้จริง”
คือบทเริม่ ต้นการพูดคุยของต้นหลิว-ธรพชรพรรณ พูลศรี ทีบ่ อกเล่าด้วยน้�ำ เสียงแจ่มใส
หลังเสร็จสิ้นภารกิจเล่นเปียโนแบ่งปันความสุขกับลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าใหญ่
ใจกลางเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ต้นหลิวเล่าว่า เธอฝึกเล่นเปียโนมาตัง้ แต่อายุ 7 ขวบ จึงเล่นได้หลายแนว ทัง้ เพลงป๊อบ เพลง
ละคร-ภาพยนตร์ หรือเพลงย้อนยุค และปัจจุบันทุกวันเสาร์เธอจะไปเดี่ยวเปียโนที่ศูนย์การค้า
หัวหินมาเก็ตวิลเลจ ส่วนวันอาทิตย์เล่นที่โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน แต่ยังไม่มีประสบการณ์การเล่น
เป็นวงร่วมกับคนอืน่ เมือ่ เห็นประกาศของ TK park จึงอยากร่วมกิจกรรมเพราะหวังแต่งเพลงเป็น
เนื่องจากไม่เคยรู้เทคนิคและวิธีการแต่งเพลงมาก่อน
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เธอได้เรียนรู้การทำ�งานเป็นทีมอย่างจริงจัง
ทุกคนต้องปรับตัวเข้าหากัน กล้าที่จะเข้าไป
ทำ�ความรู้จักกับคนอื่น เสนอความคิดเห็น
ของตัวเอง และรับฟังความคิดเห็น
ของคนอื่น

“ทีมเวิร์ค” ประสบการณ์ใหม่ที่งดงาม
“ตอนแรกคิดว่ากิจกรรมของ TK Band คงให้แต่ละคน
ได้คดิ เพลง แต่งเพลงด้วยตนเอง โดยใช้อปุ กรณ์หรือเครือ่ งดนตรี
ทีแ่ ต่ละคนถนัด ไม่คดิ ว่าต้องจับกลุม่ ทำ�งานหรือร่วมเล่นดนตรี
กับคนอื่นๆ พอได้เข้ามาร่วมเรียนรู้จริงๆ ถึงรู้ว่าต้องแบ่ง
กลุม่ ทำ�กิจกรรมและผลงานเพลงร่วมกับเพือ่ นๆ ความรูส้ กึ
ตอนนัน้ ค่อนข้างเกร็ง เนือ่ งจากไม่เคยเล่นดนตรีกบั คนอืน่
ซ้ำ�แต่ละคนเป็นรุ่นพี่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ มี ใ ครในที ม อยู่ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้นเลย แต่ทุกคนกลับเปิดใจยอมรับ ร่วมทำ�กิจกรรม
ร่วมเรียนรู้ รวมทั้งเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนาน ถือเป็น
ประสบการณ์ทนี่ า่ ประทับใจมาก เหมือนทุกอย่างเพิง่ เกิดขึน้
เมือ่ วานนี้ และจะคงอยูใ่ นความทรงจำ�ของเราไปอีกนานทีเดียว”
ต้ น หลิ ว อธิ บ ายถึ ง ความแตกต่ า งของการเล่ น ดนตรี
ตามลำ�พังกับการเล่นเป็นทีมว่า ปกติเธอจะเล่นตามโน้ตเพลง
ที่คนอื่นแต่งไว้ แล้วปล่อยอารมณ์ของตนเองให้คล้อยไปตาม
ความหมายของเพลง แต่ครั้งนี้ได้เล่นเพลงที่เธอคิดร่วมกับ
เพื่อนๆ โดยออกไปเก็บข้อมูล พูดคุยกับเจ้าของร้านกาแฟ
คนรักษ์สวน ก่อนแต่งออกมาทัง้ เนือ้ ร้องและทำ�นอง เมือ่ มาเล่น
เป็นวงก็ต้องฟังเสียงและดูอารมณ์ของคนรอบข้างด้วย จะได้
ประสานเสียง ประสานทำ�นองจากเครื่องดนตรีหลายๆ ชิ้น
และนักร้องหลายๆ คน ให้มีความไพเราะ โดนใจคนฟัง

กิจกรรมครัง้ นีม้ คี ณ
ุ ค่าและความหมายต่อต้นหลิวมาก
เพราะทำ�ให้เธอได้เรียนรู้การทำ�งานเป็นทีมอย่างจริงจัง
ทุกคนต้องปรับตัวเข้าหากัน กล้าที่จะเข้าไปทำ�ความรู้จัก
กับคนอื่น เสนอความคิดเห็นของตัวเอง และรับฟังความ
คิดเห็นของคนอืน่ ซึง่ ในช่วงการเรียนรูภ้ าคทฤษฎี ยังไม่ได้
ทำ�ความรู้จักกันอย่างกว้างขวาง ต่างคนมาจากต่างที่ ต่าง
สถาบัน ต่างเพศ ต่างวัย กระทั่งได้ขึ้นรถไฟไปเข้าค่าย
ด้วยกัน จึงมีโอกาสทำ�ความรู้จักและสนิทสนมกันยิ่งขึ้น
จากกิจกรรมทีไ่ ด้ท�ำ ร่วมกันทำ�ให้รวู้ า่ ในสังคมนีม้ คี นทีช่ อบ
อะไรคล้ายกันอยู่มากมาย เช่น ชอบแต่งเพลง ฟังเพลง
อ่านหนังสือ ดูหนัง...ทำ�ให้เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป

เป็นตัวของตัวเอง...
สร้างความแตกต่างในงานเพลง
ต้นหลิวยังได้เล่าถึงความประทับใจในทุกๆ ช่วงให้ฟัง
อีกว่า บทเรียนจากพีจ่ ยุ้ -ศุ บุญเลีย้ งในคาบแรก ทำ�ให้เธอเกิด
ความเข้าใจเกีย่ วกับเพลงมากขึน้ รูถ้ งึ ความสำ�คัญของเพลงว่า
ไม่ได้อยู่ที่เนื้อเพลงหรือทำ�นองเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับ
เราคิดอะไรได้กอ่ น และต้องรูจ้ กั สังเกต มีมมุ มองทีแ่ ตกต่างจาก
คนอื่น ซึ่งกิจกรรมต่อเนื่องหลังเรียนภาคทฤษฎีกับมืออาชีพ
แต่ละด้านก็คอื การเข้าค่ายทีม่ กี ารทดสอบให้เดินผ่านตลาดไป
ร้านดีคุ้น เพื่อให้แต่ละคนได้สังเกตระหว่างทาง หรือมองใน
มุมแปลกๆ อันเป็นอุปนิสัยสำ�คัญอย่างหนึ่งของนักแต่งเพลง
เพื่อใช้เป็นข้อมูล และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
นอกจากนี้ยังชอบพี่ป๋ำ� วัชราวลี-มนต์ชัย สัตยเทพ
นักแต่งเพลงโฆษณาทีช่ ว่ ยให้เธอเห็นวิธกี ารคิดเพลงว่าต้องใส่
ความเป็นตัวของตัวเองลงไปทั้งหมด เพื่อให้โดนใจผู้ฟัง และ
ยังจะทำ�ให้ผลงานนั้นๆ แตกต่างจากคนอื่น เพราะถ้าเรา
พยายามทำ�ให้แตกต่าง จะไม่เกิดความแตกต่าง ตรงกันข้าม
หากเป็นสไตล์และตัวตนของเราเอง ย่อมแตกต่างจากคนอื่น
อย่างแน่นอน
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อีกหนึ่งความรู้สึกดีๆ ที่ต้นหลิวได้รับจากกิจกรรมของ TK Band คือ
“พี่เลี้ยง” ที่คอยเอาใจใส่น้องๆ อย่างพี่เปรม TK park และ พี่เจี๋ย-รัฐภัทร
ธนาฤทธิวราภัค ทีค่ อยย้�ำ เตือนน้องๆ ทุกคนในทีม ตัง้ แต่กอ่ นเริม่ กิจกรรมแต่งเพลง
ให้มองทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายๆ สนุกๆ อย่าเครียด หรือคิดซับซ้อนเกินไป ฉะนั้น
สิง่ ต่างๆ ทีค่ ดิ และทำ�ออกมาต้องให้คนอืน่ เดาได้ อ่านความคิดของเราได้ ทัง้ ยังช่วย
ขัดเกลาเพลงทีท่ กุ คนช่วยกันแต่งให้ลงตัวยิง่ ขึน้ ขณะเดียวกันก็ท�ำ ตัวเป็นคนฟังเพลง
มองในมุมของคนนอกทีม คอยวิพากษ์วจิ ารณ์ไปพร้อมๆ กับการให้ก�ำ ลังใจ

เดินตามฝัน...มุ่งสู่คนดนตรีเต็มขั้น
ด้วยวัยที่กำ�ลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ต้นหลิวกำ�ลังจะจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เธอต้องเลือกเข้าสูห่ ลักสูตรการเรียนรูเ้ ฉพาะด้านมากขึน้ เธอจึงวางเป้าหมาย
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงปริญญาตรีในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ความสามารถด้านการเล่นเปียโนกรุยทางสูว่ ชิ าเอกแต่งเพลง
เพราะอยากแต่งเพลงของตัวเองแล้วเล่นได้แบบอิสระ
“ที่จริงต้นหลิวอยากเรียนไวโอลินกับกีตาร์ด้วย แต่ต้องเรียนทีละอย่าง และ
เน้นเปียโนเป็นหลักไว้กอ่ น ซึง่ ในอนาคตหากได้เรียนตามทีห่ วังไว้ เมือ่ จบการศึกษา
ขัน้ สูงสุด ก็อยากเปิดโรงเรียนดนตรีไว้สอนคนอืน่ ทีม่ คี วามสนใจ และรักดนตรีเหมือน
กับเราค่ะ”
วันนี้สิ่งที่คิดอาจเป็นแค่ความฝัน...แต่เมื่อต้นหลิวมีความพร้อมและ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะไปให้ถงึ จุดหมาย โดยมีคณ
ุ พ่อคุณแม่คอยประคับประคองด้วยความ
เข้าใจ และเป็นกำ�ลังใจให้อย่างต่อเนื่อง ความฝันของสาวน้อยนักเปียโนคนนี้
จึงไม่ไกลเกินเอื้อม!!!

นางสาวธรพชรพรรณ พูลศรี
นักเรียนชั้น ม.3 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Email: tonlew_diary@hotmail.com
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ประสบการณ์และความสุข

ในโลกดนตรีของ “เท็น”
เพราะชอบฟังเพลงและร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก ยิ่งได้ฟังเพลง
Boy Band ยุคเก่าที่พี่ชายเปิดให้ฟังเป็นประจำ� ทำ�ให้เท็น-นัทธพงษ์
โพธิกุล หนุ่มน้อยมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเซนต์หลุยส์
ฉะเชิงเทรา ฝันอยากเป็นศิลปินนักร้อง ถึงขนาดเมื่อตอนเรียนอยู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วางแผนทำ�วงดนตรีเล่นในโรงเรียน
ถัดมาอีกปีหนึ่งวง Demand Band ก็ถือกำ�เนิดขึ้น เห็นใครถูกชะตาก็ชวนมาร่วมวงด้วย
เส้นทางการเป็นนักร้องนำ�ของเท็นจึงเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งยังริแต่งเพลงขณะอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และเริ่มแต่งเพลงจริงจังเมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 โดยส่วนใหญ่เป็นแนว
อะคูสติก ป๊อบ ที่ฟังง่ายๆ สบายๆ แต่ยังไม่มีชื่อเพลงและยังไม่สมบูรณ์พอ
“ตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มือกลองต้องไปเรียนที่อื่น ทำ�ให้ต้องเปลี่ยนคนและเปลี่ยน
แนวเพลงจากเดิมทีเ่ น้นเล่นเพลงร็อค มาเป็นฟิวชัน่ บลูส์ เพราะรุน่ พีท่ โี่ รงเรียนบอกว่าถึงเวลาต้อง
เล่นโชว์แล้ว ไม่ใช่เล่นเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น การเดินสายประกวดของ Demand Band
จึงเริม่ ขึน้ ทัง้ ในจังหวัดและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง แพ้บา้ ง ชนะบ้าง เคยชนะเลิศการประกวดวงดนตรี
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา และล่าสุดชนะเลิศการแข่งขันทีต่ ลาดนัดจตุจกั ร จังหวัด
ชลบุรี ลิ้มลองทั้งความผิดหวังและสมหวัง กระทั่งปี พ.ศ.2556 มีการประกวด True Academy
Fantasia 10 (AF 10) ครูแนะนำ�ให้ลองเข้ามาหาประสบการณ์ ซึง่ ครัง้ แรกไม่คาดฝันว่าจะได้เข้ารอบ
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แต่ก็พยายามทำ�ให้ดีที่สุด จนผ่านเข้าร่วมกิจกรรมเรียลลิตี้โชว์
ถึงสัปดาห์ที่ 7 จากทั้งหมด 12 สัปดาห์ นับเป็นประสบการณ์
ที่มีคุณค่าและภาคภูมิใจมาก” เท็นเล่าถึงประสบการณ์ด้าน
ดนตรีที่ได้สัมผัสมาตั้งแต่เด็ก
จึงไม่นา่ แปลกใจทีห่ นุม่ น้อยคนนีจ้ ะเดินเข้ามาร่วมเรียนรู้
ในโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์คนดนตรี TK Band ปี 5
ของสำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้ ทันทีทท่ี ราบข่าวประชาสัมพันธ์
ผ่านศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา โดยให้เหตุผลว่า “ต้องการ
เติมเต็มประสบการณ์แต่งเพลงและดนตรี” ที่เขาใฝ่ฝันมา
ตั้งแต่ชั้นประถมให้พัฒนายิ่งขึ้น

อีกครั้ง ถือเป็นการล้างหู เพื่อให้สมองปลอดโปร่ง จะได้คิด
วิเคราะห์วา่ เพลงทีแ่ ต่งไว้ดหี รือไม่ อย่างไร ไม่ใช่ตะบีต้ ะบันคิด
แล้วเขียน ซึ่งจะทำ�ให้สมองตีบตันคิดไม่ออก”
หลังการอบรมเสร็จสิ้นก็ถึงเวลาไปค่ายที่จังหวัดราชบุรี
รู้สึกสนุกกับวิถีชีวิตคนค่ายที่ต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนที่มาจาก
ต่างที่ ต่างเพศ และต่างวัย แต่ที่สำ�คัญคือได้รู้ว่าพวกเราเป็น
กลุ่มคนที่ชอบอะไรคล้ายคลึงกัน ซ้ำ�วิทยากรที่เชิญมาคือ
พี่ฮะซัน-มาโนช พุฒตาล ซึ่งเก่งมากในสายตาเรา พี่เขามี
ประสบการณ์ ใ นฐานะคนดนตรี สู ง มาก สามารถบอกเล่ า
เรื่องราวของเพลงแต่ละยุคแต่ละสมัย รวมถึงที่มาและความ
เป็นไปได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง แถมพี่เขายังมีวิถีการใช้ชีวิตที่
น่าสนใจ เป็นคนที่เข้าใจโลก เข้าใจดนตรี ทำ�ให้หลังกลับจาก
เรียนรู้ทางลัดจากวิทยากรมืออาชีพ
ค่ายแล้วเราต้องเข้าไปค้นหาและศึกษาวิถีชีวิต วิถีการทำ�งาน
เท็นบอกว่าทุกกระบวนการเรียนรู้จากโครงการนี้คือ
ของพี่ฮะซันเพิ่มเติม 		
ความประทับใจ ทัง้ วิทยากร กิจกรรมการเรียนรู้ และการเข้าค่าย
ที่ได้ พี่จุ้ย-ศุ บุญเลี้ยง สอนให้เรียนรู้เรื่องเมโลดี้ ตัวโน้ต และ
การใช้ค�ำ อย่างเพลง Happy Birthday ที่พี่จุ้ยสอนให้ผู้เข้า อุปสรรคคือ “แบบทดสอบ” ที่ดี
สำ�หรับการทำ�งานกลุม่ ในค่ายนัน้ เท็นเล่าว่าเขาได้โจทย์
อบรมเขียนเนื้อใหม่โดยใช้เมโลดี้เดิม ปรากฏว่าพอพี่จุ้ยตรวจ
แล้วมีค�ำถูกเพียงไม่กคี่ �ำ นอกนัน้ ผิดเกือบหมด พอมาเรียนกับ ให้แต่งเพลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน โดยต้องไปดูการผลิต
พี่ป�๋ำ วัชราวลี-มนต์ชัย สัตยเทพ ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ ผ้าจกไทยวน ที่ตำ�บลคูบัว อำ�เภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
แต่งเพลงให้โดนใจคนฟัง และกระบวนการท�ำงานเพลงต่างๆ ถือเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น เพราะเป็น
รู้สึกชอบมาก เหมือนเราได้เรียนรู้กระบวนการท�ำเพลงแบบ สินค้าที่ไม่อยู่เทรนด์ ซ้ำ�ผู้ผลิตยังอยากได้เมโลดี้ลูกกรุงแบบ
เพลง “กุหลาบเวียงพิงค์” ขณะที่สมาชิกในกลุ่มไม่มีใครถนัด
เร่งรัด
“พีๆ
่ เขาจะให้โจทย์เราทำ�เมโลดีก้ อ่ น ช่วงเช้าจนถึงเทีย่ ง เพลงแนวนีเ้ ลย จึงใช้เวลาในการแต่งนานมาก ตัง้ แต่บา่ ยจนถึง
ฮัมเมโลดี้ตลอด แต่พอถึงช่วงบ่ายหันไปเล่นเกมอย่างเดียว ตีสองกว่าจะลงตัว และไม่ได้ใช้เมโลดี้เพลงกุหลาบเวียงพิงค์
เลิกคิดเลิกทำ�เพลงไปเลย เช้าวันรุง่ ขึน้ จึงกลับมาฟังและทำ�งาน อย่างที่เจ้าของผลิตภัณฑ์อยากได้

พี่ๆ เขาจะให้โจทย์เราทำ�เมโลดี้ก่อน ช่วงเช้า
จนถึงเที่ยงฮัมเมโลดี้ตลอด แต่พอถึงช่วงบ่าย
หันไปเล่นเกมอย่างเดียว เลิกคิดเลิกทำ�เพลง
ไปเลย เช้าวันรุ่งขึ้นจึงกลับมาทำ�งานอีกครั้ง
ถือเป็นการล้างหู เพื่อให้สมองปลอดโปร่ง
จะได้คิดวิเคราะห์ว่าเพลงที่แต่งไว้ดีหรือไม่
อย่างไร ไม่ใช่ตะบี้ตะบันคิดแล้วเขียน
ซึ่งจะทำ�ให้สมองตีบตันคิดไม่ออก
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“พี่จุ้ยให้ข้อคิดว่าเราควรประเมินจากฝีมือของคนแต่งหรือสมาชิกในกลุ่มเป็นหลัก
ลูกค้าอาจชอบเพลงกุหลาบเวียงพิงค์ แต่ถา้ เราชอบแนวลูกทุง่ ก็มที างเลือกหลายอย่าง เช่น
สร้างประสบการณ์ใหม่ในการขายงาน ชี้ให้ลูกค้าเห็นข้อดี ความไพเราะในแนวเพลงของ
เรา โดยอาจมี “จุดร่วม” ระหว่างลูกค้ากับผูแ้ ต่ง หรือไม่กต็ อ้ งปรับตามความต้องการของ
ลูกค้าทั้งหมด และทางเลือกสุดท้ายคือยอมรับว่าไม่มีฝีมือเพลงแนวนี้ แนะนำ�ให้คนอื่นที่
มีความเหมาะสมกว่าแต่งแทน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มเลือกรูปแบบแรกเป็นทางออก”
เท็นบอกว่า เพือ่ นๆ ทุกคนช่วยกันเต็มที่ ทัง้ เขียนเนือ้ เพลง ทำ�เมโลดี้ เราก็ชว่ ยบ้าง
แต่หลักๆ คือทำ�เมโลดี้ ซึ่งอุปสรรคที่พบคือดนตรีประกอบ เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมา
เราเน้นเป็นนักร้อง เคยอยากเล่นกีตาร์ แต่คิดว่าถ้าเล่นด้วยร้องด้วยอาจทำ�ได้ไม่ดีเท่ากับ
การเลือกอย่างใดอย่างหนึง่ จึงเลือกเป็นนักร้องนำ� กระทัง่ มีโอกาสลองแต่งเพลงในค่ายนี้
ตอนแรกก็ใส่คอร์ดไม่เป็น ต้องหันมาจับกีตาร์ใหม่ โชคดีมีพี่ริบบิ้นซึ่งเป็นพี่เลี้ยงคอย
ช่วยเหลือ ทั้งขัดเกลาการใช้คำ�ให้สละสลวยลงตัว และการใส่คอร์ดทำ�นอง ทำ�ให้งานกลุ่ม
ลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี เมือ่ กลับจากอบรมเขาจึงหันมาจับกีตาร์อกี ครัง้ ลองผิดลองถูก โดยค้นคว้า
จากทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก
เท็นยืนยันว่ากิจกรรมครั้งนี้ทำ�ให้เขาได้ทักษะการทำ�งานเป็นทีม ที่ต้องเปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป จะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักไม่ได้
แต่นน่ั กลับเป็นข้อดีของการทำ�งาน เพราะความคิดหลายๆ อย่าง เมือ่ นำ�มาผูกรวมกัน
ทำ�ให้งานออกมาดีกว่าการคิดเพียงลำ�พัง แต่อยากให้เพิม่ เติมเรือ่ งกิจกรรมสันทนาการ
เพื่อละลายพฤติกรรมเพื่อนๆ ก่อนทำ�งานร่วมกัน เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมรู้สึกใกล้ชิด
สนิทสนม กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น

มุ่งสู่การเป็น “นักแต่งเพลงอิสระ”
ด้วยความชอบการแต่งเพลงและร้องเพลงเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว ท�ำให้เท็นสามารถดึง
“ความรู้” ที่ได้จากการอบรม และจากค่ายมาใช้ค่อนข้างมาก ทุกวันนี้เมื่อมีเวลาว่างเขา
จะเขียนเพลง โดยใช้หลักการคิดชน หรือคิดกลับไปกลับมา มีการพลิกแพลงตามเทคนิคที่
พี่ป�๋ำ วัชราวลีแนะน�ำ
โชคดีทพี่ อ่ แม่สนับสนุน ชอบให้ไปร้องเพลงตามงานต่างๆ อยูแ่ ล้ว แต่ไม่กดดันหรือ
คาดหวังรางวัล สิ่งที่ท่านทั้งสองคนบอกเสมอคือ ต้องการเห็นลูกเป็นคนดี ฉะนั้นการ
ชื่นชอบดนตรีและทำ�กิจกรรมต่างๆ ของเท็น จึงมีทั้งคุณพ่อคุณแม่คอยให้กำ�ลังใจเต็มที่
ในอนาคตเขาจึงวางเป้าหมายว่าเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะเรียนต่อด้าน
นิเทศศาสตร์ เมื่อจบแล้วจะได้ออกมาทำ�งานเป็นนักแต่งเพลงอิสระส่งโฆษณาบ้าง
ร้องเองบ้าง หรือให้คนอื่นร้องบ้างตามความเหมาะสม ซึ่งน่าจะตรงกับอุปนิสัยและ
ความสามารถที่มีอยู่ในขณะนี้

นายนัทธพงศ์ โพธิกุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Email: tendemand@hotmail.com
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เมื่อต้อง
“ก้าวข้าม” ความกลัว
ความอ่อนด้อยในทักษะดนตรี แม้จะผ่านการฝึกฝนเครื่องดนตรี
มาหลายชนิด ทั้งเมโลเดียน กีตาร์ เปียโน แต่เมื่อเทียบกับเพื่อนๆ
หรือเด็กรุ่นน้องที่เรียนด้วยกัน พวกเขากลับก้าวล้ำ�นำ�หน้า
สามารถเล่นเป็นเพลงได้อย่างรื่นรมย์ ขณะที่นิ-นิภาพร กอบกุล
กังสดาล ดูเตาะแตะเหมือนเพิ่งออกจากจุดเริ่มต้น ทำ�ให้เธอรู้สึก
เครียด และต้องเสียน้ำ�ตาให้กับดนตรีครั้งแล้วครั้งเล่า!!!
นิบอกว่า ถ้าพื้นฐานดนตรีของคนอื่นเริ่มต้นจากศูนย์ พื้นฐานของเธอก็เริ่มต้นจากติดลบ
ทั้งที่ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง แถมยังเป็นสื่อที่ทำ�ให้คนมีความสุข และเธอก็ชอบศิลปะเป็น
ชีวิตจิตใจ ถึงขั้นดื้อแพ่งกับบุพการีในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ยอมเรียนต่อ
สายวิทย์ แต่มุ่งทำ�งานฝีมือส่งเรียงความ เรื่องสั้น เข้าประกวด หาเงินเรียนสายศิลป์ด้วยตนเอง
กระทั่งประสบความสำ�เร็จ ทางบ้านเห็นถึงความตั้งใจจริง จึงได้เข้าเรียนในภาควิชาศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ถึงจะชอบงานศิลปะและสอนศิลปะควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือ แต่สำ�หรับดนตรีนั้น
ยิง่ ตัง้ ใจเรียนเท่าไร ยิง่ เครียดมากเท่านัน้ และลึกๆ ก็เกิดความรูส้ กึ กลัว เหมือนเราก้าวเข้าไป
ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย เลยตั้งปณิธานกับตัวเองว่าต้องก้าวข้ามความกลัวนี้ไปให้ได้ มิฉะนั้น
คงต้องเลิกเล่นดนตรีโดยเด็ดขาด และเนือ่ งจากชอบไปนัง่ อ่านหนังสือในห้องสมุด TK park จึงรู้
ความเคลือ่ นไหวของกิจกรรมต่างๆ ใน TK park ตลอด และเมือ่ ปี พ.ศ.2556 ทีผ่ า่ นมา ทาง TK park
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ถนนสายนี้ไม่ใช่แค่เล่นดนตรีเก่งแล้วจะเข้ามาได้
แต่ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าสนใจ เช่น
คิดเป็นไหม ถ้าเล่นดนตรีไม่ได้ ทำ�อะไรได้บ้าง
ทุกบทบาททุกหน้าที่มีความสำ�คัญในตัวเอง
และช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทำ�ให้ดนตรีมี
ความงดงาม โดดเด่นมากขึ้น

เปิดรับสมัครผูเ้ ข้าอบรมเข้าร่วมโครงการปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์
คนดนตรี TK Band ปี 4 เลยยุให้เจี๋ย-รัฐภัทร ธนาฤทธิวราภัค
เพือ่ นสนิททีม่ คี วามสามารถด้านดนตรีสมัครเข้าไปก่อน พร้อม
ทัง้ ตัง้ เป้าหมายว่าปีตอ่ ไปจึงจะสมัคร” นิอธิบายถึงความเป็นมา
เมื่อเจี๋ยอบรมเสร็จก็ถามว่าเขาสอนอะไร ทำ�กิจกรรม
อะไรบ้าง ทำ�ให้รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร ประกอบกับความ
ชื่นชอบในตัววิทยากรทั้งพี่จุ้ย-ศุ บุญเลี้ยง ที่เคยอ่านหนังสือ
ของเขามาก่อน กับพี่เป้ สีน้ำ�เพราะรักในงานศิลปะเหมือนกัน
เลยฝึกเล่นอูคเู ลเล่ โดยให้เจีย๋ คอยสอน เช่น ฝึกตีคอร์ดจังหวะ
ต่างๆ ฝึกอ่านและเล่นตามตัวโน้ต ขณะเดียวกันก็เปิด Youtube
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตช่วย หากมีวันเกิดเพื่อนก็วางแผนไปเล่น
ดนตรีให้เพื่อนฟัง 1 เพลง ซึ่งก็ทำ�ได้แม้จะกระท่อนกระแท่น
ไปบ้างในบางช่วง และรูส้ กึ ว่าวิธกี ารนีไ้ ม่กดดันเท่ากับการตัง้ ใจ
ไปเรียนพิเศษด้านดนตรี ทำ�ให้รู้สึกดีใจมาก เพราะอยากมี
ความรู้เรื่องดนตรีติดตัวบ้าง ถ้าต้องเข้าไปอบรมกับ TK Band
ปี 5 ไม่ใช่เดินเข้ามาอย่างคนที่ไม่รู้อะไรเลย...

อึ้ง!!! ศักยภาพคนดนตรี
นิเล่าว่าตอนกรอกใบสมัครตัง้ ใจมาก แต่ตอบโจทย์ไม่ได้
ส่วนใหญ่จะวาดรูปการ์ตูนลงไปแทน แม้กระทั่งการแต่งเพลง
ทำ�นอง Happy Birthday ก็ยังแยกวรรณยุกต์ไม่ถูก เมื่อเฉลย
จึงรู้สึกอายมาก คะแนนจึงได้น้อยกว่าเพื่อนๆ และน้องๆ
คนอื่น แต่พยายามบังคับตัวเองให้เข้าไปนั่งอบรมและทำ�การ
บ้านทุกครั้ง เพราะซึมซับได้ว่าถนนสายนี้ไม่ใช่แค่เล่นดนตรี
เก่งแล้วจะเข้ามาได้ แต่ยงั มีอะไรอีกหลายอย่างทีน่ า่ สนใจ

เช่น คิดเป็นไหม ถ้าเล่นดนตรีไม่ได้ ทำ�อะไรได้บา้ ง ทุกบทบาท
ทุกหน้าที่มีความสำ�คัญในตัวเอง และช่วยเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน ทำ�ให้ดนตรีมีความงดงาม โดดเด่นมากขึ้น
“เพือ่ นๆ อาจฟังวิทยากรสอนหรือทำ�การบ้านได้สบายๆ
แต่ส�ำ หรับนิรสู้ กึ ว่าการบ้านแต่ละสัปดาห์ยากมาก แต่ระหว่าง
เรียนก็พยายามจดไปด้วย เพือ่ นำ�กลับมาทบทวนซ้�ำ หรือค้นหา
ความรู้เพิ่มเติมและทำ�ความเข้าใจ โชคดีที่วิทยากรทุกคน
ไม่ถือตัว แถมยังมีวิธีการสอนที่ทำ�ให้เราจดจำ�ได้ โดยเฉพาะ
พี่จุ้ยที่ให้ความเป็นกันเองกับทุกคน คอยดูแลตลอดกิจกรรม
อย่างเงียบๆ ถ้าเป็นช่วงทีต่ อ้ งสอนก็จะใช้วธิ ถี าม แล้วตบคำ�ตอบ
ทีไ่ ด้รบั เพือ่ ให้เราเข้าใจ ซึง่ บางเรือ่ งถ้าบอกตรงๆ พวกเราอาจ
รับไม่ได้ หรือไม่ยอมรับ นับเป็นวิธสี อนทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่าง
น่าอัศจรรย์”
คนอืน่ ๆ อย่างพีป่ ำ๋� วัชราวลี-มนต์ชยั สัตยเทพทีเ่ ธอ
ไม่เคยรู้จักมาก่อน เพิ่งมาเจอที่โครงการนี้ ก็เป็นคนที่มี
ความละเอียดอ่อนในการแต่งเพลงมาก ท�ำให้เธอรู้ว่า
การแต่งเพลงต้องใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งดนตรี เนื้อหา
เมื่อกลับมาจึงค้นประวัติและฟังเพลงพี่ป�๋ำทุกเพลง ส่วน
พี่แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข นั้นเป็นคนที่เธอชื่นชอบ
อยู่แล้ว เมื่อได้รู้จักตัวจริงก็ยิ่งชอบ พี่แสตมป์มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตนมาก ไม่โอ้อวดตัวว่าเป็นคนมีชอื่ เสียงเลย
เวลาสอนก็อธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ไม่ใช้ศัพท์เฉพาะ
จนคนขาดพื้นฐานตามไม่ทัน
อีกคนหนึ่งคือพี่ซัน-มาโนช พุฒตาลที่ทำ�ให้เธอรู้สึก
ว่าดนตรีมีพลังและความขลังอยู่ในตัวเอง ขณะที่พี่ต้อง
บัวไร-พัลลภ สินธุ์เจริญก็เป็นวิทยากรอีกคนหนึ่งที่สร้าง
แรงจูงใจได้ดีมาก พี่เขาจะออกตัวก่อนสอนว่าเล่นดนตรี
ไม่เป็น แต่ใช้เทคโนโลยีช่วย ทำ�ให้แต่งเพลงได้ ถ้าเข้าใจ
หลักการของเพลงก็ไม่ต้องกลัว สามารถลุยไปข้างหน้าได้
ทันที
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นอกจากนีท้ มี พีเ่ ลีย้ งก็ยงั เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามสามารถด้านดนตรี เพราะผ่านประสบการณ์
อบรม รวมทั้งการเข้าค่ายดนตรีมาก่อน จึงเข้าใจผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี ทั้งคอยให้คำ�แนะนำ�
ให้กำ�ลังใจ ช่วยลดความกดดันและความกังวลต่างๆ ทำ�ให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ดีๆ จาก
กิจกรรมนี้

คนตัวเล็กใน “โลกดนตรี” ที่ยิ่งใหญ่
สำ�หรับกิจกรรมกลุม่ นิอธิบายว่า เธอและเพือ่ นๆ เลือกได้รา้ นกาแฟคนรักษ์สวน เมือ่ ได้
พูดคุยและชมการสาธิตจากพีป่ อเจ้าของร้านแล้ว ก็รสู้ กึ ทึง่ กับแนวคิดในการทำ�ร้านกาแฟแห่งนี้
ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ขายรสชาติความอร่อยหรือบรรยากาศเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเอาใจใส่
ความปรารถนาดี การแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้สึกระหว่างกันอีกด้วย
“พอมาช่วยกันแต่งเพลง ก็เห็นถึงศักยภาพของเพือ่ นๆ ในการเสนอความคิด การร้อยเรียง
ถ้อยคำ� และทำ�นอง ทุกคนปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตนออกมาเต็มที่โดยไม่กลัวคนอื่น
หมัน่ ไส้ มุง่ หวังให้งานออกมาดีทสี่ ดุ เราเองก็พยายามช่วยเสนอความคิดเห็นว่าเอาคำ�นัน้ หรือ
คำ�นีด้ ไี หม ซึง่ ยิง่ สัมผัสก็ยงิ่ มองเห็นว่าดนตรีมอี ทิ ธิพลมาก คนเล่นดนตรีกเ็ ท่ พอมารวมตัวกัน
เหมือนพวกเราถูกเชื่อมด้วยอะไรบางอย่าง ยิ่งเมื่อได้เนื้อเพลงแล้วเล่าให้พี่ปอฟัง เห็นพี่ปอมี
น้ำ�ตาคลอๆ ทั้งที่ยังไม่ได้ร้องเป็นเพลง” นิกล่าว
ส่วนตอนนำ�เสนอหน้าเวทีนั้นนิบอกว่า เธอมีโอกาสร้องนำ�ร่วมกับเพื่อน 2 คน คือ
กิฟท์-ชิดชนก บุญมุสิก และสบาย-พรชา จุลินทร จึงลดความกลัวว่าจะร้องผิดลงได้มาก ยิ่งได้
ดนตรีประกอบจากเพื่อนๆ ที่ล้วนมีฝีมือทั้งกีตาร์ และคีย์บอร์ด ความกดดันและความเครียด
ที่มีอยู่ก็ค่อยๆ เลือนหายไป
การร่วมกิจกรรม TK Band ครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่ได้ความรู้ด้านดนตรีเพิ่มขึ้นเท่านั้น
แต่เธอยังได้มิตรภาพที่งอกงาม ได้เพื่อนใหม่เพิ่มอีกหลายคน เช่น เวย์-พิชญา เพ็งจันทร์
ทีพ่ ดู คุยกันมาถึงทุกวันนี้ แถมยังได้ชว่ ยเขียนเรือ่ งประกอบภาพวาดในคอลัมน์เล็กๆ ของ O-N
Magazine ที่เวย์เป็นบรรณาธิการอยู่ หรือเรโอเพื่อนข้างคณะที่เรียนนิเทศศาสตร์และไม่เคย
รู้จักกันมาก่อน พอไปรู้จักกันที่ค่ายกลับมาก็คุยกัน เจอกันก็ทักทายกันตลอด แม้ว่าเรื่องที่คุย
จะไม่ใช่ดนตรี หากเป็นเรื่องทั่วไปหรือความสนใจที่ตรงกันอย่างการปลูกผัก เป็นต้น
ด้านดนตรีนนั้ หลังผ่านค่าย TK Band นิบอกว่า เธอสามารถปรับตัวได้ดขี นึ้ ยิง่ เมือ่ เข้าไป
ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของตัวเอง เธอไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนที่เคยเป็น กลับฟังเพลงหรือเล่นดนตรีได้มี
ความสุขกว่าเดิม ซึ่งเพียงเท่านี้เธอก็พอใจแล้ว เพราะรู้ดีว่าศักยภาพของเรามีแค่นี้...
ถ้าไม่ได้เข้าค่าย TK Band วันนี้เธออาจเลิกเล่นดนตรีไปแล้วก็ได้!!!
ปัจจุบนั นิก�ำ ลังเรียนอยูช่ นั้ ปีที่ 4 เหลืออีก 1 ปีกจ็ ะจบการศึกษา เธอจึงวางเส้นทาง
อนาคตของการเป็นครูสอนศิลปะอย่างเต็มตัว หลังจากทีไ่ ด้ท�ำ งานสอนควบคูก่ บั การเรียน
มาร่วม 3 ปี ทำ�ให้เธอรู้ตัวว่ารักและมีความสุขกับการเป็นครูสอนศิลปะมาก...

นางสาวนิภาพร กอบกุลกังสดาล
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา
สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email :nropapin@gmail.com
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งานอดิเรกแสนสุข

ของ “ปัน”
พื้นฐานการเล่นดนตรีทั้งไทยและสากลที่เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 คือระนาดเอก และเปียโน ถัดมาอีก 2 ปีก็เรียนรู้การเล่นวิโอล่า
เครื่องสายที่มีกำ�เนิดจากตะวันตก รูปร่างคล้ายไวโอลิน
แต่ขนาดใหญ่กว่า และมีระดับเสียงที่ต่ำ�กว่าไวโอลิน ซ้ำ�บางครั้ง
ยังผันตัวมาเป็นนักร้องเพลงไทยเดิมที่โรงเรียนด้วย
ทำ�ให้ปัน-ปันบุญ ตันติวรวงศ์ ค่อยๆ ซึมซับดนตรีไว้ในหัวใจ...
ปันเล่าถึงเหตุผลของการสมัครเข้าอบรมในโครงการปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์คนดนตรี TK Band
ปี 5 ว่า หลายเดือนที่ผ่านมาเธอและพี่สาวชอบไปนั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุด TK park วันหนึ่ง
พี่สาวถือโบรชัวร์วิ่งมาบอกว่ามีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมด้านดนตรีซึ่งเป็นวันสุดท้ายพอดี
จึงดูรายละเอียดแล้วตัดสินใจสมัครทันที เพราะเคยเรียนพิเศษเกีย่ วกับการแต่งเพลงมาก่อนหน้านี้
แล้ว แต่ยงั แต่งได้ไม่ดี ใช้ค�ำ ไม่กระชับ และการสือ่ ความหมายไม่รวบรัด การอธิบายความค่อนข้าง
ยืดเยือ้ ทำ�ให้เธออยากเข้าไปเรียนรูก้ จิ กรรมของ TK Band ด้วยหวังว่ากิจกรรมนีจ้ ะช่วยเพิม่ ทักษะ
ด้านการแต่งเพลงให้เธอได้ แต่กระนั้นเธอก็ไม่ได้ตั้งความหวังไว้มากนัก
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เติมไฟดนตรีกับมืออาชีพ
หากเมื่อเข้าอบรมจริง เธอกลับได้อะไรมากกว่าที่คิด
ไม่ใช่แค่ความรู้ตามหลักวิชาการเท่านั้น แต่เป็นความรู้ที่เกิด
จากประสบการณ์จริงของวิทยากรมืออาชีพ ซึ่งกลายเป็น
“แรงบันดาลใจ” ทีก่ ระตุน้ ให้ปนั อยากกลับมาเล่นดนตรีทบี่ า้ น
ทุกครั้ง
“พี่จ้ยุ -ศุ บุญเลี้ยง เป็นวิทยากรที่ใจดีมาก การพูด
การสอนเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายความเครียดของผู้เข้า
อบรมที่มาจากต่างสถานที่และต่างวัยได้เป็นอย่างดี ส่วน
พี่พยัต ภูวิชัยก็น่าทึ่งมาก จากคำ�เพียงแค่คำ�เดียวพี่เขา
สามารถแต่งให้เป็นเพลงได้ แถมยังตีคอร์ด ด้นเพลงทีแ่ ต่ง
สดๆ ร้อนๆ ให้ฟงั ด้วย ทำ�ให้เราเห็นว่าการแต่งเพลงไม่ใช่
เรือ่ งยากเกินความสามารถ เช่นเดียวกับพีต่ อ้ ง บัวไร-พัลลภ
สินธุเ์ จริญทีแ่ ต่งเพลงตามโจทย์ได้ทงั้ ทีย่ งั เล่นคอร์ดดนตรี
ไม่ครบ หากอาศัยเทคโนโลยีทที่ นั สมัยแต่งเพลงได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำ�หนด” ปันอธิบายถึงรายละเอียด
ขณะที่พี่แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุขจากที่เธอชอบ
อยู่แล้ว พอได้รู้ถึงแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของพี่เขาก็
ยิ่งชอบ พี่แสตมป์เล่าว่าบางครั้งการแต่งเพลงของพี่เขาก็เกิด
จากแรงกดดันทีผ่ นั แปรให้เป็นเนือ้ เพลงได้อย่างสละสลวย เช่น
เพลงนักเลงคียบ์ อร์ดก็เกิดจากช่วงทีเ่ ป็นโค้ชในรายการ The Voice
Thailand ซึ่งมักจะโดนกระแสโจมตีหรือด่าทอในอินเทอร์เน็ต
จึงเป็นแรงผลักดันแต่งเพลงออกมาได้ว่า
นักเลงคีย์บอร์ด ต่อหน้าไม่กล้าบอก
แต่ถ้ามีคีย์บอร์ด จะกล้าพิมพ์ออกไป...
ความหมายคือการถามเป็นนัยๆ ว่า คนที่แสดงความ
คิดเห็นโจมตีในอินเทอร์เน็ต ถ้ามาเจอตัวจริงจะกล้าด่าทอ
เหมือนที่พิมพ์ในเน็ตไหม...

นอกจากนีย้ งั มีพซี่ นั -มาโนช พุฒตาลทีเ่ ก่งมากๆ ทำ�ให้
เธอต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่า เธอยังต้องเรียนรู้อะไรอีก
มากมายเกี่ยวกับดนตรี เพราะทุกอย่างในชีวิตของคนล้วน
เชื่อมโยงกับดนตรีทั้งสิ้น ส่วนการเรียนสายศิลป์ภาษายิ่งช่วย
ให้เธอได้เปรียบในแง่ของการฝึกใช้สมาธิเรียบเรียงความคิด
ส่วนภาษาต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ จีน ไทย
ล้วนเป็นคลังภาษาที่หยิบยกมาใช้ในการแต่งเพลงได้มากมาย

ปรับตัวเข้าหาพี่ๆ ไม่ยากอย่างที่คิด
ปันบอกว่า ช่วงอบรมเธอรู้สึกเกร็งและเหงาเล็กน้อย
เพราะไม่รู้จักใคร แต่พอได้เข้าค่ายจะเกร็งเฉพาะช่วงแรกที่มา
ถึงสถานีรถไฟธนบุรเี ท่านัน้ เพราะไม่รจู้ ะคุยกับคนอืน่ อย่างไร
อาศัยความเป็นเด็กยกมือไหว้ทุกคน ทำ�ให้ได้รับรอยยิ้ม
จากพี่ๆ ที่เข้ามาพูดคุยด้วยอย่างอบอุ่น ตลอดการทำ�
กิจกรรมค่ายที่จังหวัดราชบุรี จึงเป็นไปอย่างสนุกสนาน
และเกิดมิตรภาพขึ้นมากมาย
ตอนแบ่งกลุ่มปันได้โจทย์ให้แต่งเพลงเกี่ยวกับโรงงาน
เซรามิก “เถ้าฮงไถ่” เธอมีโอกาสคุยกับพี่ติ้วซึ่งเป็นเจ้าของ
กิจการแล้วรูส้ กึ ดีมากทีไ่ ด้รจู้ กั คนทำ�งานทีค่ ดิ ถึงสังคมส่วนรวม
มากกว่าตัวเอง ขณะเดียวกันเมื่อได้ข้อมูลแล้ว นำ�มาแต่ง
เป็นเพลงเธอก็สำ�นึกตัวอยู่ตลอดว่าเธอเด็กกว่าพี่ๆ จึงต้อง
ระมัดระวังเรื่องการวางตัว เวลาจะพูดหรือเสนอความคิดเห็น
จึงมักมีคำ�ถามต่อท้ายว่า “ดีไหมคะพี่” ทุกครั้ง
ปันเล่าต่อว่า โดยภาพรวมของกิจกรรมนีเ้ ธอได้ท�ำ หน้าที่
คิดคำ� แต่งเนือ้ หา ซึง่ ระหว่างนัง่ รถกลับจากโรงงาน เธอได้ถาม
สมาชิกในกลุ่มว่าควรเขียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง แล้วบันทึกเป็น
หัวข้อในสมุด เมื่อถึงที่พักมีเพื่อนรุ่นพี่คิดคอร์ดได้จึงนำ�หัวข้อ
ทีจ่ ดไว้มาเรียบเรียงเป็นเนือ้ เพลง ให้พๆ
ี่ ในทีมช่วยกันขัดเกลา
ให้กระชับยิ่งขึ้น

หากเมื่อเข้าอบรมจริง เธอกลับได้อะไร
มากกว่าที่คิด ไม่ใช่แค่ความรู้ตามหลัก
วิชาการเท่านั้น แต่เป็นความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์จริงของวิทยากรมืออาชีพ
ซึ่งกลายเป็น “แรงบันดาลใจ” ที่กระตุ้นให้
อยากกลับมาเล่นดนตรีที่บ้านทุกครั้ง
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“ส่วนช่วงนำ�เสนอ ปันเปลีย่ นบทบาทเป็นนักร้องนำ�คูก่ บั พีเ่ จีย๊ บ ยอมรับว่าค่อนข้าง
ยาก คีย์เสียงไม่ค่อยเข้ากับพี่ จึงต้องลดเสียงร้องให้เบาลง ปล่อยให้เสียงพี่เจี๊ยบนำ� แล้ว
เราคลอๆ ตามไป”
ดินที่ธรรมดาทั่วไป หากไม่มีใครสนใจ
สุดท้ายก็แค่ก้อนดิน
หากใครหยิบมันขึ้นมา แต่งเติมปลุกปั้นให้มันสวย
เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ใครก็มองว่ามันห่วย
*แค่เราเริ่มลงมือทำ� จากความฝันอันเล็กๆ ของเรา
แม้ไม่เหมือนอย่างกับใครเขา แต่นั่นคือตัวตนของเรา

เมื่อ “มุมมอง” เปลี่ยน
ปันเล่าว่า การได้ฟังแนวคิดของพี่ติ้วช่วงเข้าไปสัมภาษณ์ที่โรงงานเซรามิกเถ้าฮงไถ่
เธอมองเห็นความตั้งใจจริงในการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นจนเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง แม้เขาจะไม่ได้สร้างมากับมือก็ตาม สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้เธอเริ่มมองไปถึงอนาคตของ
ตนเองว่าจะเดินไปในทิศทางใด
“เดิมทางบ้านสนับสนุนให้ยื่นพอร์ตโฟลิโอเข้าคณะศิลปกรรม หลังจากเรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ปนั กลับรูส้ กึ เหมือนถูกตีกรอบ เพราะคิดว่าดนตรีคอื ความสุขส่วนตัว
เป็นงานอดิเรกที่ก่อให้เกิดความสุข จึงไม่อยากให้ใครมาวางแบบแผนว่าต้องเรียนดนตรี
แล้วเป็นอะไรต่อ” ปันเอ่ยด้วยน้ำ�เสียงหนักแน่น
เมือ่ ตัง้ คำ�ถามกับตัวเองแล้ว ก็ได้ค�ำ ตอบลึกๆ ว่าเธออยากเรียนคณะอักษรศาสตร์
หรือไม่ก็ออกแบบจิวเวลรี่ หรือเครื่องปั้นดินเผามากกว่าดนตรี เลยเล็งอนาคตไว้
2 แห่งคือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยศิลปากร...
วันนีอ้ าจเป็นแค่ความฝัน...แต่เวลาทีเ่ หลืออีก 1 ปีทเี่ ธอมีโอกาสทีจ่ ะเพิม่ ต้นทุน
ความรู้ เพื่อก้าวไปให้ถึงจุดหมายที่วางไว้...

นางสาวปันบุญ ตันติวรวงศ์
นักเรียนชั้น ม.5 สายศิลป์ภาษา (แผนกภาษาจีน)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
Email: p.punbun@hotmail.com
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สาวน้อยอารมณ์ดี...
ผู้มีดนตรีในหัวใจ
“ดนตรี” คือความจรรโลงใจ ยามเหนื่อยล้าหรือเคร่งเครียด
ดนตรีจะช่วยผ่อนคลาย ทำ�ให้อารมณ์เย็นลง และมีความสุข
ที่สำ�คัญดนตรีไม่แบ่งกั้นเพศ วัย หรืออาชีพ ทุกคนมีสิทธิฟัง
และเล่นดนตรีได้เสมอ ไม่ว่าจะโดยลำ�พัง เล่นเป็นกลุ่มคณะ
เวย์-พิชญา เพ็งจันทร์ สาวใต้ตาคมจากนครศรีธรรมราช
เอ่ยถึงนิยามของดนตรีด้วยเสียงหัวเราะที่สดใส
เธอออกตัวว่าเส้นทางของเธออาจดูแตกต่างจากคนอื่น เพราะเธอเรียนจบจากคณะ
สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วผันตัวมาทำ�งานเป็นนักเขียนอิสระ เพียงเพราะว่า
แรกเริม่ อยากเรียนวารสารศาสตร์ แต่คะแนนไม่ถงึ จึงติดสังคมสงเคราะห์ทเ่ี ลือกไว้ในอันดับรองแทน
หากพอเรียนได้ระยะหนึ่งก็รู้สึกดีท่ีวิชาต่างๆ ในคณะนี้สอนให้เธอเข้าใจเรื่องการติดต่อ
สือ่ สารกับคน และนำ�มาใช้ในชีวติ จริงได้กบั ทุกอาชีพ ทุกสถานการณ์ ไม่วา่ การเป็นนักเขียน
นักดนตรี หรือประกอบอาชีพใดก็ตาม
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ค่ายนี้ทำ�ให้เราได้เติมเต็มเรื่องการแต่งเพลง
ได้เรียนรู้ว่าการใส่ทำ�นองมีความสำ�คัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเนื้อหา เพราะทำ�นองคือ
กระดูกสันหลังของเพลง ถ้าทำ�นองไม่ดี
อาจทำ�ให้เพลงดูไม่น่าสนใจ แต่ถ้าทำ�นองดี
จะช่วยเสริมให้เพลงโดดเด่น มีลูกเล่นน่าสนใจ
ขึ้นอีกมาก

เช่นเดียวกับความรู้สึกทึ่งในตัวพี่ป�๋ำ วัชราวลี-มนต์ชัย
สัตยเทพ ที่แม้ไม่เคยเจอหน้า ไม่เคยฟังพี่ป�๋ำสอนมาก่อน แต่
พอได้เรียนด้วยก็รสู้ กึ ว่าพีเ่ ขาสอนดีมาก ท�ำให้คนเรียนเพลิดเพลิน
แม้จะเริม่ ทำ�งานแล้ว แต่ความชอบในดนตรีทเี่ ธอฝึกฝน แต่ขณะเดียวกันก็รจู้ กั การคิดแบบแหวกแนว เป็นตัวของตัวเอง
ด้ ว ยการเล่ น กี ต าร์ ม าตั้ ง แต่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 พอเข้ า เพลงทีอ่ อกมาแต่ละเพลงจึงมีเอกลักษณ์และลายเซ็นเป็นของ
มหาวิทยาลัยก็อยู่ชมรมโฟล์คซอง เคยเรียนทฤษฎีดนตรีกับ ตัวเอง ทั้งยังสามารถต่อยอดได้
การแต่งเพลงจาก “สุรักษ์ สุขเสวี” ซึ่งเป็นนักแต่งเพลงที่มี
เอกลักษณ์ในการใช้ภาษาที่มักจะมีภาพหรือฉากอยู่ในเพลง จากกี่สู่ผ้าทอผืนงาม...บทพิสูจน์
เช่น เพลงวิมานดิน ลมหนาวและดาวเดือน พอมีเวลาว่าง ฝีมือกลุ่ม
เธอจึงมักเขียนเพลงแล้วนำ�มาร้องให้เพื่อนๆ ฟังอยู่หลายปี
“กี่เก่า เล่าเรื่อง ผ้าทอ
เมื่ อ โอกาสมาถึ ง ...เวย์ ตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มในโครงการ
กี่ใจ เรียงไหม ร้อยเส้น
ปฏิ บัติก ารสร้ า งสรรค์ค นดนตรี TK Band ปี 5 เมื่อ เห็น
กี่เท้า กี่มือ กี่เสียงกระทบ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ TK park ที่เธอเป็นสมาชิกอยู่ และ
จึงบรรจบเป็น ผ้าทอผืนงาม”
ชอบเปิดเข้ามาชมบ่อยๆ เพราะในปีที่ผ่านมาเธอก็ได้ค้นหา
การเล่นคำ� และร้อยเรียงภาษาให้มสี มั ผัส สอดประสาน
ตัวเองจากการเป็นนักเขียนจากโครงการ TK Young Writer
กันอย่างลงตัว ถือเป็นความยากของการแต่งเพลง แต่เมื่อ
ทำ�ได้ก็จะเกิดเนื้อเพลงที่มีความสละสลวยของภาษา โจทย์
“วิทยากร” มือฉมัง
ที่ทางกลุ่มได้รับมอบหมายในช่วงเข้าค่ายคือให้เข้าไปศึกษา
อาจด้วยวัยทีต่ า่ งกันไม่มากนัก ทำ�ให้เวย์ชน่ื ชอบ พีแ่ สตมป์ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจกที่ตำ�บลคูบัว แล้วช่วยกันแต่งเพลงภายใน
อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข นักร้อง นักดนตรี และนักแต่งเพลง ระยะเวลาจำ�กัด คือเริม่ ออกไปเก็บข้อมูลในช่วงบ่าย เพือ่ กลับ
มือฉมังทีม่ คี วามเป็นกันเองกับผูเ้ ข้าอบรมเป็นอย่างมาก พีเ่ ขา มาแต่งให้เสร็จก่อนนำ�เสนอต่อหน้าเจ้าของผลิตภัณฑ์ และ
ไม่ ไ ด้ ถื อ ตั ว ว่ า มี ชื่ อ เสี ย ง เมื่ อ ถู ก ถามว่ า ศิ ล ปิ น ที่ ดี ค วรเป็ น เพื่อนๆ ที่เข้าอบรมในเช้าวันรุ่งขึ้น
อย่างไรพี่เขาก็ให้คำ�ตอบแบบถ่อมตัวว่า “การเป็นศิลปินที่ดี
เวย์เล่าว่า ทุกคนสุมหัวช่วยกันคิดอย่างจริงจัง นอก
ยังอยู่อีกยาวไกล และยังไม่คิดว่าตนเดินไปถึงจุดนั้น”
เหนือจากคิดร่วมกับเพื่อนๆ แล้ว ในฐานะที่มีประสบการณ์
กอปรกับเวย์ชอบฟังเพลงของวงเฉลียงมาตั้งแต่เด็ก ด้านงานเขียนมาบ้าง เธอจึงมีหน้าที่รวบรวมประโยคดีๆ หรือ
เพราะชอบแง่งามของสำ�นวนและภาษาทีม่ คี วามละมุนละม่อม ประโยคเด็ดของคนในกลุม่ มาใช้กอ่ นเรียบเรียงให้สวยงาม โดย
อยู่ในตัว การพบปะและได้เรียนรู้การแต่งเพลงกับ พี่จุ้ย- มีริบบิ้นพี่เลี้ยงอีกคนคอยให้ค�ำ แนะนำ�ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
ศุ บุญเลี้ยง อดีตสมาชิกวงเฉลียง จึงเป็นความประทับใจที่ ทำ�ให้งานที่ดูยากชิ้นนี้ ลุล่วงไปด้วยดี
ไม่อาจลืมเลือน
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“ค่ายนีท้ �ำ ให้เราได้เติมเต็มเรือ่ งการแต่งเพลง ได้เรียนรูว้ า่ การใส่ท�ำ นองมีความ
สำ�คัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าเนือ้ หา เพราะทำ�นองคือกระดูกสันหลังของเพลง ถ้าทำ�นอง
ไม่ดอี าจทำ�ให้เพลงดูไม่นา่ สนใจ แต่ถา้ ทำ�นองดี จะช่วยเสริมให้เพลงโดดเด่น มีลกู เล่น
น่าสนใจขึ้นอีกมาก” เวย์อธิบาย

เปิดตา เปิดใจ...ให้กับมิตรภาพที่เบ่งบาน
โจทย์ศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแล้วนำ�มาเขียนเป็นเพลง ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์
ให้ผู้เข้าอบรมทุกคน ซึ่งสาวใต้รายนี้บอกว่า ปกติพอพูดถึงราชบุรีทุกคนก็จะนึกถึงโอ่ง
แต่ไม่มีใครคิดไปถึงว่ากว่าจะเป็นโอ่งแต่ละใบ เจ้าของมีวิธีคิด หรือต้องการสื่ออะไรบ้าง
การได้เข้าไปเรียนรูแ้ ละสัมผัสกับผลิตภัณฑ์พนื้ บ้านแต่ละชนิด จึงเป็นกำ�ไรชีวติ ทีท่ �ำ ให้เธอ
เห็นถึงที่มา มุมมอง และแนวคิดของเจ้าของที่แตกต่างกันออกไป
วันนี้...แม้การอบรมจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่มิตรภาพและความเป็นเพื่อนของผู้เข้า
อบรมกลับไม่ได้เลือนหายไปตามกาลเวลา เวย์บอกว่า นอกเหนือจากความรูท้ งั้ ภาคทฤษฎี
และปฏิบตั แิ ล้ว เธอยังได้เพือ่ นเพิม่ เริม่ ตัง้ แต่กา้ วเท้าขึน้ รถไฟจากกรุงเทพฯ ไปราชบุรี ก็ได้
พูดคุยทำ�ความรู้จักกับเพื่อนที่นั่งใกล้ๆ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงติดต่อกันผ่าน Social Media
เช่น Facebook Line Twitter คุยกันตั้งแต่เรื่องดนตรีไปจนถึงสัพเพเหระ และมีบางคนที่
กลายเป็นเพือ่ นสนิท อย่างกิฟ๊ ท์-ชิดชนก บุญมุสกิ ทีม่ กั นัดเจอกันเมือ่ เวย์เดินทางมาทำ�ธุระ
หรือติดต่องานที่กรุงเทพฯ
“ถึงเวย์จะมุง่ มัน่ สูก่ ารเป็นนักเขียน หากสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ เกีย่ วกับดนตรีกช็ ว่ ย
ส่งเสริมให้เราเป็นนักเขียนที่ดี รู้จักมองโลกกว้าง สังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว แล้วนำ�มา
ถ่ายทอด ซึง่ การเป็นนักเขียนในทีน่ คี้ งไม่ได้หมายถึงการเขียนหนังสือเพียงอย่างเดียว
ยังรวมถึงการแต่งเพลงด้วย และถ้าเป็นไปได้หรือมีโอกาส ก็อยากแต่งเพลงให้ศลิ ปิน
คนอื่นร้องบ้าง” เวย์กล่าวทิ้งท้าย...

นางสาวพิชญา เพ็งจันทร์
นักเขียนอิสระ/บรรณาธิการ O-N Magazine
สำ�นักพิมพ์บุ๊คไรเดอร์
Email: waylaway1990@gmail.com
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ขอแค่...
มีใจรัก
“ตอนเด็กๆ แม่ชอบเปิดเพลงเสก โลโซ ให้ฟัง ส่วนพ่อเปิดคาราบาว
หรือเพลงของพงษ์เทพ กระโดนชำ�นาญ ทำ�ให้ผมชอบฟังเพลง
มาตลอดและฟังได้ทุกแนว ประกอบกับน้าหมู-พงษ์เทพ เป็นคน
โคราชเหมือนกัน จึงยกให้เป็นไอดอลด้านดนตรีและคอยติดตาม
ผลงานเรื่อยมา พอถึงช่วงประถมศึกษาปีที่ 3 มีเพื่อนยืมเงินแล้ว
ไม่ยอมคืน วันหนึ่งครูให้ฟังเพลงปูไข่ไก่หลงจึงคิดแต่งเพลงใหม่
โดยใช้ทำ�นองเพลงนี้ทันที โดยขึ้นต้นเนื้อหาว่าช่างเถอะลูกหนี้
ทวงทุกทียังไม่ได้คืน” คือคำ�บอกเล่าของภู-ภูษิต ชนพิมาย
ที่บอกเล่าภูมิหลังเกี่ยวกับดนตรีให้ฟัง
ภูเล่าต่อว่า พอขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เขาเริ่มหัดเล่นดนตรี เริ่มจากเครื่องเป่าประเภท
ขลุ่ยและเมโลเดียน พร้อมกับตีฆ้องวงเล็กในวงดนตรีไทยของโรงเรียน กระทั่งขึ้นชั้นมัธยมศึกษาก็
เข้าสูว่ งโยธวาทิตเป่าทรัมเป็ตเป็นหลัก ก่อนจะตือ๊ อาจารย์สอนดนตรีขอฝากตัวเป็นศิษย์เรียนกีตาร์
ตามประสาเด็กหนุ่มที่เห็นว่าเป็นดนตรีท่ีเล่นแล้วเท่ในหมู่เพื่อนๆ ขณะเดียวกันก็ยังแต่งเพลง
เรื่อยๆ เนื่องจากพื้นฐานเป็นคนที่ชอบแต่งกลอน อยากสื่อความรู้สึกผ่านตัวอักษร จึงส่งผลถึง
การแต่งเพลงทั้งเรื่องของสัมผัสและการแบ่งท่อนเพลงในที่สุด
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“อาชีพ” ไม่ใช่ข้อจำ�กัดของการแต่งเพลง
หรือเล่นดนตรี ...ไม่ว่าคุณจะทำ�งานอะไร
ก็ยังเล่นดนตรี ศึกษาเพลง ทำ�เพลงของ
ตัวเองได้ ขอแค่มีใจรักเท่านั้น...

“แต่งเพลงไว้ทั้งหมดเกือบ 40 เพลง ใช้บ้าง ทิ้งบ้าง
ใช้จริงๆ แค่ 10 กว่าเพลง เพลงแรกที่แต่งได้เต็มเพลง
จริงๆ คือเพลงทีแ่ ต่งให้ลกู เสืออาสาจราจรช่วงมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 นำ�ไปใช้รอ้ งเล่นกันในค่าย เกิดเป็นความสุขเล็กๆ ที่
เห็นเพลงของเราได้รบั ความสนใจและยอมรับจากเพือ่ นๆ”
ด้วยความสนใจเรือ่ งดนตรีเป็นทุนเดิม ประกอบกับเห็น
TK park เปิดอบรมในโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์
คนดนตรี TK Band มาหลายปี เพราะปกติเขาเป็นสมาชิก
ที่เข้ามานั่งอ่านหนังสือและเล่นดนตรีที่นี่เป็นประจำ� แต่
ไม่มีโอกาสเข้าร่วม เพราะติดเรียนและทำ�กิจกรรมอื่นๆ
พอปีนี้ว่างจึงสมัครเข้ารับการอบรม ด้วยความที่ชอบแต่ง
เพลง อยากมีเพลงของตัวเองเพือ่ ร้องให้คนอืน่ ฟัง รวมทัง้
อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ พี่ๆ และอาจได้เพื่อน
มาเล่นดนตรีดว้ ยกันแบบสนุกๆ เขาจึงไม่รรี อสมัครเข้ารับ
การอบรมทันที

ทั้งความหมายกับอารมณ์ หรือคำ�ร้องกับทำ�นองนั่นเอง”
ภูอธิบาย
ภูเล่าต่อว่า สิง่ สำ�คัญทีว่ ทิ ยากรทุกคนเน้นย้�ำ คือ “การเป็น
นักแต่งเพลงที่ดี ต้องช่างสงสัย สังเกต ใฝ่รู้ ช่างซักถาม”
ซึ่ ง ไม่ ใช่ คุ ณ สมบั ติ ข องภู ที่ เ ป็ น คนไม่ ก ล้ า พู ด ไม่ ก ล้ า ถาม
เมื่ อ เจอเพื่ อ นใหม่ เขาต้ อ งรอให้ เ พื่ อ นเริ่ ม ก่ อ น ตอนนี้ จึ ง
พยายามปรับปรุงเพื่อจะคุยกับเพื่อนใหม่ได้โดยไม่ต้องรอให้
เขารุกก่อน การถามหรือชวนคุยเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึง
ความเอาใจใส่และความอยากรู้ หากเขาสามารถปรับปรุง
จุดด้อยนี้ได้เชื่อว่าจะทำ�ให้เขาได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ อย่าง
ลึกซึ้งมากขึ้น
นอกจากนีพ
้ วี่ ทิ ยากรยังบอกว่า การเป็นนักแต่งเพลง
ทีด่ ตี อ้ ง “เปิดใจ” ฟังเพลงหลายๆ แนว ไม่ใช่เฉพาะทีช่ อบ
นักแต่งเพลงที่ดีต้องรู้จักสังเกตและ
เท่านั้น และวิธีการศึกษาเพลงไม่จำ�เป็นต้องเรียนรู้จาก
มีจินตนาการ
วิทยากรหรือครูโดยตรงทุกครัง้ ปัจจุบนั เทคโนโลยีกา้ วหน้า
ช่วงการอบรมรอบแรกจึงอุน่ หนาฝาคัง่ ไปด้วยเพือ่ นพ้อง มาก สามารถฟังเพลง ดูคลิปจากยูทปู หรือ ทรูปลูกปัญญา
น้องพี่คนดนตรีกว่า 50 คน ทำ�ให้ภูกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม ซึ่งมีรายการโสตศึกษาเกี่ยวกับดนตรีที่เข้าใจง่ายกว่าการ
กิจกรรมและทำ�การบ้านตลอดทุกสัปดาห์ เพื่อให้ได้ไปค่าย อ่านหนังสือ
ดนตรีที่จังหวัดราชบุรี
“เรียนรูก้ บั วิทยากรหลายคนมาก แต่ละคนเป็นมืออาชีพ
ดนตรีมีดีมากกว่าความบันเทิง
ที่ผ่านประสบการณ์ทำ�งานมาอย่างโชกโชนจึงรู้สึกประทับใจ
อย่างพีพ่ ยัต ภูวชิ ยั พีเ่ ขาเป็นคนทีม่ คี วามคิดล้�ำ ลึกมาก เปรียบ
“ที่ที่ความฝันผสมกับก้อนไขมัน
เปรยสิ่งต่างๆ ให้เข้ากันได้อย่างกลมกลืน เช่น ฝนตกลงมา
ที่ที่ความทรงจำ�ละลายลงไปในขี้ผึ้ง
เหมือนลูกกรงที่ขังเราไว้... กระตุ้นให้เราอยากมีจินตนาการ
ก่อเป็นตัวเป็นตน เป็นหุ่นหน้าเหมือนคน
เหมือนเขาบ้าง จะได้แต่งเพลงดีๆ ออกมาได้สอดคล้องกัน
บอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมา”
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เสียงเพลงที่มาจากฝีมือการแต่งของภูและเพื่อนในกลุ่มที่ได้ไปศึกษาข้อมูลจาก
อุทยานหุน่ ขีผ้ งึ้ สยาม สะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของคุณอีเ่ จ้าของอุทยานฯ ทีถ่ า่ ยทอด
ออกมาได้อย่างสละสลวย จนเรียกเสียงปรบมือจากคุณอีแ่ ละเพือ่ นๆ ทีร่ ว่ มเข้าค่ายอย่าง
กึกก้อง
“เป็นครั้งแรกที่เข้าไปอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม และมองเห็นการผสมผสานระหว่าง
ธรรมชาติกบั หุน่ ขีผ้ งึ้ ได้อย่างลงตัว ภายในบริเวณมีตน้ ไม้ น้�ำ ตก และถ้�ำ จำ�ลองจากไฟเบอร์
เพื่อรักษาต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น ให้เป็นที่อยู่ของชูชกในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ทุกอย่าง
ตื่นตาตื่นใจไปหมด เลยคิดว่าน่าจะทำ�เพลงในแนวอะคูสติกร็อค แต่เพื่อนคนอื่นเห็นว่า
หนักเกินไป จึงต้องยอมรับและพยายามเปิดใจกว้าง ช่วยกันคิด ช่วยกันแต่ง และทำ�
เมโลดี้ จนได้เนื้อร้องทำ�นองที่ลงตัว พอถึงตอนนำ�เสนอ ทุกคนก็แสดงออกอย่าง
เต็มที่ ซึง่ ผมได้เล่นเมาท์ออแกนประกอบด้วย” ภูกล่าวถึงทีม่ าของเพลงก่อนบอกต่อว่า
เขาจะนำ�ความรูค้ รัง้ นีไ้ ปต่อยอดในการแต่งเพลง แม้ในอนาคตจะมีเป้าหมายเป็นบุรษุ พยาบาล
หากดนตรีกม็ ปี ระโยชน์มากกว่าเพือ่ ความบันเทิง เพราะเขามีแผนจะแต่งเพลงรณรงค์เลิก
บุหรีห่ รืออบายมุขอืน่ ๆ รวมทัง้ เพลงเกีย่ วกับอาหารหวาน มัน เค็ม ถือเป็นการปฏิบตั งิ าน
เชิงรุกกับประชาชนให้รจู้ กั ป้องกันตัวมากกว่าการรักษาพยาบาล หากเขาสามารถแต่งเพลง
ให้ตรงกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ได้คือข้อได้เปรียบที่ทำ�ให้ประชาชนมีเพลงฟัง
ติดหูและยังรู้เท่าทันกับสถานการณ์ปัญหา
วันนีภ้ ไู ด้เรียนรูแ้ ล้วว่า “อาชีพ” ไม่ใช่ขอ้ จำ�กัดของการแต่งเพลงหรือเล่นดนตรี
...ไม่ว่าคุณจะทำ�งานอะไร ก็ยังเล่นดนตรี ศึกษาเพลง ทำ�เพลงของตัวเองได้ ขอแค่มี
ใจรักเท่านั้น...

นายภูษิต ชนพิมาย
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลตำ�รวจ
Email: joey_47@hotmail.com
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ดนตรี...
คือ...เพื่อน
กว่า 9 ปี ที่ ก๊อต-สหพัฒน์ รีเงิน “บ่มเพาะ” ประสบการณ์
การเล่นดนตรี จนสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด
ทั้งกีตาร์ กลอง และคีย์บอร์ด แต่สิ่งที่ถนัดที่สุดยังเป็นกีตาร์
เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เขาหัดเล่น จนกลายเป็นมือเบสของ
วงดนตรี Car-Light-Sky ที่เขาและเพื่อนฟอร์มทีมขึ้นเมื่อ
3 ปีก่อน หลังได้รับเลือกให้ไปร่วมแสดงใน MV ของพี่ติ๊ก ชิโร่
“ถ้ามีโอกาสพวกผมไม่เคยรีรอ อย่างโครงการประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตของมูลนิธิ
คาราบาว ก็เคยทำ� Demo ส่งถึง 2 ครั้ง คือเพลงรักต้องสู้ในปี พ.ศ.2555 และนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ปี พ.ศ.
2556 ซึ่งแม้จะไม่ชนะการประกวด แต่ครั้งหลังสุดก็เข้ารอบถึงระดับภาค ได้เรียนรู้อะไรมากกว่า
“ชัยชนะ” ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนรักดนตรี” ก๊อตอธิบาย
เมือ่ เห็น Facebook ของเพือ่ นแชร์ Page เปิดรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์
คนดนตรี TK Band ปี 5 จึงชวนกันสมัคร เพราะเริ่มแต่งเพลงเล่นกับเพื่อนทั้งเนื้อหาและทำ�นอง
แล้วลองอัดเล่นๆ ตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จึงอยากเรียนรู้วิธีการทำ�เพลงจากมืออาชีพ
เพื่อจะได้นำ�มาใช้ในการแต่งเพลงจริงๆ
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ประสบการณ์เหล่านี้ไม่สามารถหาซื้อได้
ตามท้องตลาด พวกเราโชคดีที่มีโอกาส
ได้เรียนทางลัดกับคนทำ�งานตัวจริงเสียงจริง
ได้รู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคน
กว่าจะมายืนในจุดที่พวกเขาเป็นอย่างทุกวันนี้
ต้องผ่านอะไรมามากมาย

“อุปสรรค” เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
การอบรมทุ ก วั น อาทิ ต ย์ ที่ มี ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลานาน
ถึง 3 สัปดาห์คือ “โอกาสทอง” ที่ก๊อตต้องปลีกเวลาไปร่วม
กิจกรรมให้ได้ เพราะสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมเี ดีย
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีทเี่ รียนอยู่ ต้องเน้น
ภาคปฏิบัติทั้งคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การถ่ายวิดีโอ
โปรดักชั่น รวมถึงการออกแบบกราฟิก ลำ�พังการทำ�งานส่ง
อาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมายเขาคิดว่ายังไม่เพียงพอต่อการ
ฝึกปรือฝีมือให้เชี่ยวชาญ
“ผมพยายามพัฒนาฝีมือด้วยการรับงานนอกเข้ามาทำ�
เพราะต้องผลิตผลงานทีด่ ที สี่ ดุ ให้เป็นทีพ่ อใจของลูกค้า แต่นนั่
หมายถึงเวลาว่างที่มีอยู่ต้องลดน้อยลง ตอนที่เพื่อนๆ ไปเข้า
ค่ายทีจ่ งั หวัดราชบุรี 3 วัน 2 คืน ผมเคลียร์งานให้ลกู ค้าไม่เสร็จ
จึงไม่สามารถเดินทางไปได้ ถึงใจอยากจะเข้าร่วม อยากทดลอง
ปฏิบตั ิ อยากแต่งเพลงแบบถูกต้องตามหลักการ เพราะเห็นถึง
ความตั้งใจของค่าย TK Band ว่ามีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะ
การคิดและการแสดงออก มากกว่าการเล่นดนตรีเพียงอย่าง
เดียว” ก๊อตเล่าพร้อมเสียงถอนหายใจ
เมื่อเอ่ยถึงความประทับใจในโครงการ ก๊อตบอกว่า
เขาชอบวิทยากรเกือบทุกคน เพราะแต่ละคนมีวิธีการสอน
แตกต่างกัน ทำ�ให้ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย อย่างพี่แสตมป์-อภิวัชร์
เอื้อถาวรสุข สอนเรื่องการสื่อสารเพลงให้ตอบโจทย์ด้วยการ
เล่าผ่านประสบการณ์ทำ�งานว่ามีปัญหาอะไร แต่งเพลงแล้ว

ลูกค้าไม่ชอบจะทำ�อย่างไร สไตล์การทำ�งานมีเดดไลน์ (Deadline) ขีดเส้นให้ตวั เองว่าต้องเสร็จเมือ่ ไหร่ ส่งงานวันไหน ทำ�ให้
สามารถวางแผนผลิตงานออกมาได้ทันตามกำ�หนด และยังมี
สไตล์การแต่งเพลงแบบใช้ค�ำ คล้องจองได้อย่างสละลลวย เช่น
เพลงร่ม ก็มีเนื้อหาตอนหนึ่งที่น่าประทับว่า
“ใต้ร่มคันนี้ มันยังมีพื้นที่ว่างพอ
อยากจะขอสักคนเข้ามาอยู่กับฉัน
อยู่ด้วยกันท่ามกลางหยดฝน
ร่มคันนี้ มันมีไว้สำ�หรับคนสองคน
ไม่ว่าลมฝนจะพัดกระหน่ำ� สักเพียงไหน
ถ้ามีคนเดินไปด้วยกันก็คงอุ่นใจ”
อี ก คนหนึ่ ง ที่ ส นใจเป็ น พิ เ ศษ คื อ พี่ ป๋ ว ย-คงยศ
วงษ์วิกย์กรณ์ พีทูวอร์ชิพ (P2WARSHIP) ที่สอนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการเรียบเรียงเพลง ทีม่ กี ารนำ�คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
และอธิบายถึงเทคนิควิธีการเบื้องต้นที่ควรรู้ได้อย่างชัดเจน
เพราะสามารถนำ�สิง่ ทีเ่ รียนในสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดีย มาใช้ได้
“ประสบการณ์ เ หล่ า นี้ ไ ม่ ส ามารถหาซื้ อ ได้ ต าม
ท้ อ งตลาด พวกเราโชคดี ที่ มี โ อกาสได้ เรี ย นทางลั ด กั บ
คนทำ�งานตัวจริงเสียงจริง ได้รู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาของ
แต่ละคน กว่าจะมายืนในจุดที่พวกเขาเป็นอย่างทุกวันนี้
ต้องผ่านอะไรมามากมาย ทั้งความทุกข์ ความสุข ปัญหา
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อุปสรรค ความกดดัน หากทุกอย่างสามารถแปรเปลี่ยนให้เป็นแรงผลักดัน สู่การ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าได้ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังที่จะเข้ามาทำ�งาน
ในอนาคต แม้ว่าบางคนอาจไม่ได้ทำ�เกี่ยวกับดนตรี หรือแต่งเพลงโดยตรงก็ตาม”

“ดนตรี” คือเพื่อน...อาจไม่ใช่อาชีพ
แม้จะพลาดจากค่าย แต่โอกาสไม่ได้ปดิ ตายสำ�หรับคนตัง้ ใจจริง เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม
พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ก๊อตจึงได้ร่วมซ้อมกีตาร์ในวง TK Band เพื่อเปิดตัวอัลบั้มเพลงที่
พี่จุ้ย-ศุ บุญเลี้ยง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจับกลุ่มตามความสามารถและความถนัด
ทั้งยังไม่จำ�กัดจำ�นวนคน เพื่อแต่งเพลงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน แล้วทำ�เดโม่
ออกอัลบั้มของตัวเอง
ก๊อตบอกว่า การได้รว่ มกิจกรรมกับ TK Band ครัง้ นี้ ท�ำให้เกิดสิง่ ดีๆ ตามมามากมาย
โดยเฉพาะมิตรภาพ และคอนเน็คชัน่ ทุกวันนีถ้ า้ มีปญ
ั หาเกีย่ วกับการแต่งเพลงหรือดนตรี
เขาจะส่งเมลไปสอบถามวิทยากร หรือคุยกับพี่ป�๋ำ วัชราวลี-มนต์ชัย สัตยเทพ ทาง
Fan Page นอกจากนีย้ งั ได้เพือ่ นใหม่ทมี่ คี วามชอบคล้ายกัน คุยกันเรือ่ งดนตรีได้อย่างถูกคอ
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทาง Social Media หรือโทรศัพท์พูดคุยกันในบางครั้ง
ส่วนอนาคต อาชีพที่ใฝ่ฝันอาจไม่เกี่ยวข้องกับดนตรีโดยตรง อยากทำ�งาน
Freelance ในสายงานที่เรียนมา ด้านออกแบบกราฟิกหรือวิดีโอโปรดักชั่น แต่ทั้งนี้
ก็ไม่ได้ละทิ้งดนตรี เพราะ “ดนตรี” ก็เหมือน “เพื่อน” เวลาไม่รู้จะทำ�อะไร เบื่อ เซ็ง
ถ้าได้เล่นหรือฟังดนตรีก็จะเป็นเหมือนการ “ปลุกพลัง” ในตัวขึ้นมา ช่วยให้เขามี
กำ�ลังใจคิดและทำ�สิ่งต่างๆ ต่อไปได้
และนี่คือหนึ่งประสบการณ์ดีๆ ของปฏิบัติการคนดนตรี TK Band!!!

นายสหพัฒน์ รีเงิน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี
Email: r.sahapat@hotmail.com
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TK นักออกแบบ
Character
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TK แจ้งเกิด
นักออกแบบ Character
การเติบโตอย่างสวนกระแสของ Social Media ควบคู่มากับแอปพลิเคชั่นที่หลากหลาย อาทิ Facebook Skype
Twitter Line Instragram ทีน่ บั วันจะมีอทิ ธิพลต่อชีวติ ประจำ�วันของผูค้ นมากขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ปัจจุบนั พบว่ามีคนไทยกว่า
20 ล้านคนใช้สื่อสังคมออนไลน์ และในจำ�นวนนี้ได้ใช้ Line มากกว่า 10 ล้านบัญชี 		
สันติ เลาหบูรณกิจ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำ�กัด ในฐานะผู้ดูแลหลักสูตร แจ้งเกิด
นักออกแบบ Character ที่จัดโดยสำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park เล่าว่า ท่ามกลางปรากฏการณ์ดังกล่าว
Line Sticker กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว TK park จึงเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชน
รวมถึงผู้สนใจด้านการออกแบบ Character ให้เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งการอบรมและส่งผลงานเข้าประกวด
แม้ระยะเวลาประชาสัมพันธ์โครงการจะสั้น แต่ก็ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจจาก
ทั่วประเทศส่งผลงานเข้ามาประกวดมากเกือบ 300 ชิ้น คณะกรรมการจึงต้องนำ�ผลงานขึ้นนำ�เสนอบนเว็บไซต์
เพือ่ ช่วยกันพิจารณาและคัดกรองเป็นรอบๆ จนเหลือ 10 ผลงาน ซึง่ ผูเ้ ข้ารอบทัง้ 10 คน ต้องนำ�เสนอผลงานต่อหน้า
คณะกรรมการ พร้อมกับบอกเล่าถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ก่อนทีค่ ณะกรรมการตัดสินผลงานและประกาศผล
ผู้ชนะการประกวดจำ�นวน 5 รางวัลในวันเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความสุจริต และโปร่งใส
ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้ ทั้งด้านวิธีคิด เทคนิคการออกแบบ และสร้างแรงบันดาลใจ
ระหว่างเปิดรับสมัครผลงานประกวด ทีมงานได้จดั สัมมนา “แจ้งเกิดนักออกแบบ Character” โดยเชิญวิทยากร
ที่เป็นนักออกแบบ Character มืออาชีพในวงการมานานกว่า 20-30 ปีและมีผลงานหลากหลายรูปแบบ เช่น
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เอก-อัคร ประเสริฐกุล ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายออกแบบ LINE Thailand เอ็กซ์-ชัยพร พานิชรุทติวงศ์
ผู้ออกแบบ-กำ�กับ “ยักษ์” และออกแบบ happy hat, yellow sun อัครัชญ์ จารุศิลาวงศ์ บริษัท
ทูสปอต คอมมูนิเคชั่น เจ้าของคาแรกเตอร์ Bloody Bunny และปนัดดา ราศรี ทีมออกแบบ
คาแรคเตอร์ LINE บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น เป็นต้น
กิจกรรมปีนี้ถือว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม เพราะการออกแบบ Animation
จำ�เป็นต้องเตรียมงานค่อนข้างละเอียดและใช้เวลา ขณะที่เยาวชนในโครงการมักจะติดภารกิจด้าน
การศึกษาหรือการทำ�งาน นอกจากนี้การให้แต่ละคนผลิตผลงานของตัวเองก็ทำ�ให้การแจ้งเกิดเป็นไป
ได้ง่ายยิ่งขึ้น ใครๆ ก็สามารถแจ้งเกิดได้ แตกต่างจากการทำ�งานเป็นกลุ่ม ที่วัดผลยากกว่า เพราะ
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมไม่เท่ากัน
ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าเร็วมาก โทรศัพท์มือถือสามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้มากกว่า
การพูดคุยกัน TK แจ้งเกิดนักออกแบบ Character จึงเป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้กับเยาวชน และ
ประชาชนที่สนใจ ซึ่งมีความสามารถ มีทักษะด้านการออกแบบ Character หรือสร้างตัวละคร
ตัวการ์ตูน ให้มีบุคลิกลักษณะนิสัย จุดเด่น-จุดด้อย เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ถูกกำ�หนด
แต่ที่ผ่านมาพวกเขายังขาดเวทีในการสร้างเสริมประสบการณ์ และชี้ช่องทางพัฒนาไปสู่อาชีพ
ปัจจุบันนักออกแบบ Character สามารถเข้าไปอยู่ในหลายสายงานทั้งกราฟิกดีไซน์ โฆษณา
บันเทิง ไลน์ การ์ตูน ได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งอนาคตเราเชื่อว่าจะมีนักออกแบบ Character
หน้าใหม่ที่ผ่านเวที TK แจ้งเกิดนักออกแบบ Character เดินเข้าสู่เส้นทางสายนี้ไม่มากก็น้อย
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จากเด็กติดการ์ตูน...

สู่นักวาดการ์ตูน
เพราะเติบโตมากับกิจการโรงพิมพ์ของครอบครัวทำ�ให้ เป้กิตติธเนศ ฤทธิพรพสิษฐ์ ชายหนุ่มวัย 30 ปีมีความเชี่ยวชาญใน
การทำ� Graphic Design และขั้นตอนการพิมพ์หนังสือ ประกอบกับ
ในวัยเยาว์ที่มีโอกาสได้สัมผัสหนังสือการ์ตูนค่อนข้างมากกว่าเด็ก
ทั่วไป จึงทำ�ให้เป้หลงใหลในศิลปะลายเส้น การนำ�เสนอเรื่องราว
แบบการ์ตูนที่ทำ�ให้คนอ่านเข้าใจได้ง่าย คือ “แรงบันดาลใจ”
ให้เป้ชอบการวาดรูป ใฝ่ฝันถึงอาชีพนักวาดการ์ตูนตั้งแต่เด็ก
ถึงแม้ในสายการศึกษาเขาจะเลือกเรียนด้านฟิสิกส์ซึ่งเป็นสาย
วิทยาศาสตร์ก็ตาม
เมื่อเกิดความชอบเป้จึงไม่รอช้า เขาเริ่มฝึกฝนตนเองทั้งเข้าชมรมศิลปะและไม่พลาดเวที
การประกวดต่างๆ กระทั่งหัดวาดการ์ตูนเป็นรูปเล่มด้วยตัวเอง ท่ามกลางการสนับสนุนของ
ครอบครัว เป้เล่าให้ฟังอย่างสนุกสนานถึงประสบการณ์การเลือกเรียนในด้านที่ชอบ และอาชีพที่
ใฝ่ฝนั ทีแ่ ตกต่างกันสุดขัว้ แต่ทา้ ยสุดเขาก็ดงึ ตัวเองกลับมาในเส้นทางทีต่ วั เองถนัดและรักทีจ่ ะทำ�...
แทบจะทุกเวทีการประกวดรวมถึงเวทีแจ้งเกิดนักออกแบบ Character เป้ตัดสินใจส่ง
ผลงานทันทีเมื่อมีเพื่อนๆ ในกลุ่ม Line Creator Community Thailand ชักชวน เขาถือว่า
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้แสดงความสามารถ และพบปะเพื่อนๆ ไปในคราวเดียวกัน
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คิดออกมาว่าน่าจะเป็นหมาหรือแมว
เพราะคนเข้าถึงง่าย จึงไปหาข้อมูลก็เจอ
หมาพันธุ์บางแก้วซึ่งน่ารัก และบ่งบอกถึง
ความเป็นไทยด้วย เลยให้มันใส่แว่น และ
ผูกสายสิญจน์ที่ข้อมือด้วย เป็นการเพิ่ม
Character ให้เป็นเด็กเรียน ขณะเดียวกันก็
ธรรมะธรรมโม

“น้ำ�ตาล” สุนัขพันธุ์ไทยขนฟู
การมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านทำ�ให้เกิดความรัก ความผูกพัน
และสามารถนำ� Character ของสัตว์ชนิดต่างๆ มาสร้างสรรค์
เป็นเรือ่ งราว นำ�มาออกแบบและวาดภาพได้เป็นอย่างดี เมือ่ มี
การตัง้ โจทย์ Character ทีต่ อ้ งฉลาด สนุกสนาน รักการเรียนรู้
เป้ตัดสินใจเลือกสุนัขพันธุ์บางแก้วมาเป็นตัวแทน
เป้เล่าว่า สุนัขพันธุ์บางแก้วที่ออกแบบ Character ชื่อ
“น้ำ�ตาล” ตอนแรกพยายามคิดหา Character ที่มีความเป็น
ไทยหน่อยๆ และมีความน่ารักในตัวด้วย ตาม Concept คือ
ต้องรักการอ่านหนังสือ เลยคิดออกมาว่าน่าจะเป็นหมาหรือ
แมว เพราะคนเข้าถึงง่าย จึงไปหาข้อมูลก็เจอหมาพันธุบ์ างแก้ว
ซึ่งน่ารัก และบ่งบอกถึงความเป็นไทยด้วย เลยให้มันใส่แว่น
และผูกสายสิญจน์ทขี่ อ้ มือด้วย เป็นการเพิม่ Character ให้เป็น
เด็กเรียน ขณะเดียวกันก็ธรรมะธรรมโม น้องน้ำ�ตาลจะถือ
กระเป๋านักเรียนไว้มือซ้าย และมือขวาถือหนังสือเรียนสีแดง
ด้วย นัน่ หมายถึงกระเป๋านักเรียนของเด็กประถม ส่วนสีน�้ำ ตาล
ก็มาจากชุดเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
จากจินตนาการสู่การลงมือสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรม เป้
ใช้เวลาออกแบบอยูน่ าน แต่ในทีส่ ดุ น้องน้�ำ ตาลก็ออกมาน่ารัก
เหมื อ นที่ ตั้ ง ใจไว้ หลั ง จากมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นอยู่ ห ลายครั้ ง
เพื่อนๆ ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นผลงานที่ดี มีความน่ารัก และ
แสดงความเป็นไทย

“ใช้เวลาส่วนใหญ่ตอนหาไอเดียและข้อมูล พอได้ตวั ละคร
แล้วว่าจะวาดอะไร ก็มา Draft ใส่สมุดแล้วก็ Scan เข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จากนัน้ จึงตัดเส้นและลงสีดว้ ยโปรแกรม Illustrator
ช่วงที่ส่งประกวด ยังวาด Sticker ไปด้วย ทำ�ให้รู้สึกคุ้นชิน
กับน้องน้ำ�ตาลมากขึ้น เพราะ Sticker ต้องวาดจำ�นวนเยอะ
แต่ผลงานที่ส่งประกวด ผมคิดว่าอาจจะเอาไปทำ� Sticker ต่อ
เลยไม่กล้าใส่รายละเอียดเยอะมาก มันมีขนาดเล็ก เดี๋ยวจะ
มองไม่เห็น ทั้งที่ความจริงอยากเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีก
เหมือนกัน” เป้อธิบาย

ผูช
้ ายแถวหน้ากับการแสวงหา “โอกาส”
เมื่อถามถึงการเข้าร่วมอบรมแจ้งเกิดนักออกแบบ
Character เป้บอกอย่างภูมิใจว่า เขานั่งอยู่แถวหน้าสุด
ได้มีโอกาสยิงคำ�ถามไปหลายคำ�ถาม ได้รับประสบการณ์
และความรู้ใหม่ๆ มากมาย โดยเฉพาะจากพี่เอ็กซ์-ชัยพร
พานิชรุทติวงค์ ผูก้ �ำ กับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และผูอ้ อกแบบ
คาแรกเตอร์เรื่อง “ยักษ์”
“พีเ่ อ็กซ์มหี ลักการให้ทง้ั ความรูแ้ ละเทคนิคหลายอย่าง
เช่น ตอนทีพ่ เ่ี อ็กซ์วาดรูปโชว์เทคนิคบนเวทีแบบสดๆ ตอนนัน้
ไปนัง่ หน้ากับพีๆ
่ ทีร่ จู้ กั กัน รูส้ กึ ตืน่ เต้นและซึมซับได้ดกี ว่า
การฟังบรรยายเฉยๆ ส่วนอีกช่วงหนึง่ ทีร่ สู้ กึ ประทับใจ คือ
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พี่ฮั้ว-อัครัชญ์ จารุศิลาวงศ์ จากบริษัททูสปอต คอมมิวนิเคชั่น เจ้าของ Character
Bloody Bunny และพี่ปนัดดา ราศรี นักออกแบบ Character Line Sticker บริษัท
วิธติ าแอนิเมชัน่ ทีอ่ อกมาบอกเทคนิคของแต่ละคนในการวาด และโปรโมทตัวละคร
ของตัวเอง”
เป้ย�้ำ ว่า การอบรมครัง้ นีม้ ปี ระโยชน์มาก สามารถนำ�มาใช้กบั งานได้จริง โดยเฉพาะ
คำ�แนะนำ�ของพี่เอ็กซ์กับพี่ฮั้ว เช่น พี่เอ็กซ์บอกว่า ปัจจุบัน Character Design อย่างเดียว
ไม่ได้ ต้องมีส่วนประกอบอย่างอื่นด้วย ส่วนพี่ฮั้วบอกว่าทำ� Character Design ที่ดีต้องมี
Impact สามารถดึงดูดลูกค้าให้ลูกค้าประทับใจ และส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบ ตลก เฮฮา
เสียดสี...

ก้าวต่อไปให้ถึง “ฝัน”
ปัจจุบนั เป้ท�ำ งานด้าน Graphic Design ช่วยเหลือกิจการของครอบครัว และยังทำ�งาน
พิเศษอื่นๆ เช่น ทำ� Fanpage Website และ Animation
“ผมใช้ Page ชื่อ Gang of University และทำ� Sticker ขายผ่าน https://store.line.
me/stickershop/product/1005503/enGang of University - LINE Creators’ Stickers
store.line.me นอกจากนี้ก็ทำ� Website ด้วย ตอนนี้กำ�ลังหัดทำ� App กับ Game โดยเริ่ม
ผลิต App ใน Appstore ได้ 4 App แล้ว” เป้กล่าว
สำ�หรับอนาคต เป้วางแผนศึกษาเพิม่ เติมในระดับปริญญาโททีม่ หาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์
มือถือ เพื่อเดินตามฝันการเป็นนักออกแบบเกม นักเขียนการ์ตูน และอีกหลาย
ความฝันตั้งแต่วัยเยาว์ของเขา โดยเป้บอกว่า เสน่ห์ของการออกแบบอยู่ที่การได้ทำ�
สิ่งใหม่ๆ ทำ�ในสิ่งที่ชอบแล้วมีความสุข ถ้าเราได้ทำ�ในสิ่งที่ชอบ งานทุกงานย่อม
ออกมาดีเสมอ

นายกิตติธเนศ ฤทธิพรพสิษฐ์
ที่ทำ�งาน Tanapat Printing&Publication Co;Ltd
Email: hellopae@gmail.com
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ประสบการณ์
ที่น่าแลกเปลี่ยน
https://www.facebook.com/MasterPeaceCharacterDesign

MASTERPEACE เป็น Character คนวาดการ์ตูน ออกแบบ
ตัวละครสำ�หรับช่วงเวลาพิเศษ
https://www.facebook.com/2014ANIMASCOT

ANIMASCOT เป็น Character ตัวสัตว์ และมีเซต Sticker
ขายใน Line
ทัง้ 2 Page ข้างต้นคือตัวอย่างผลงานอันน่าภาคภูมใิ จ ทีถ่ กู บอกเล่าจากปากนักวาดการ์ตนู
หนุ่มวัย 27 ปี ผู้คว้ารางวัลแจ้งเกิดนักออกแบบ Character ของ TK park แม้จะไม่ใช่รางวัล
ชนะเลิศก็ตาม
พีซ-ณฐพล โชคทวีศักดิ์ จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขาผ่านการทำ�งานมาแล้วใน
ระดับหนึ่ง การเข้าร่วมประกวด TK แจ้งเกิดนักออกแบบ Character ครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั ผูร้ ู้ และคนทีม่ คี วามสนใจในด้านเดียวกัน มากกว่าการตัง้ ใจ
เข้ามาแข่งขันอย่างจริงจัง
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อาจสามารถหาได้รอบตัว และพอคิดได้ว่าอยากนำ�เสนอ
ตัวละครอะไร เนื้อหาแบบไหน ก็เริ่มจากสเก็ตก่อนว่ามี
ไอเดียอะไรบ้าง แล้วเสริมด้วยการหาข้อมูลหรือรูปเป็น
Reference อ้างอิง แล้วจับทั้งหมดมาผสมผสานกันจนได้
ออกมาเป็นตัวละคร

สร้าง Character ต้องมีประสบการณ์
สาเหตุที่พีซเลือกทำ�งานเกี่ยวกับการวาดการ์ตูนและ
สร้าง Character เพราะเขาคิดว่าตัวการ์ตนู เป็นเหมือนตัวแทน
ของการสื่อสารที่พูดคุยได้ ประกอบกับโดยส่วนตัวชอบการ
ออกแบบตัวการ์ตูนและ Character อาชีพนี้มีเสน่ห์ โดยได้
แรงบันดาลใจจากการชมภาพยนตร์ Animation ตามโรงหนัง
ทำ�ให้เห็นถึง Character ที่น่ารัก จดจำ�ง่าย มีเนื้อหาที่สื่อถึง
คนดูได้
“สำ�หรับผมการวาด Character ต้องสะสมประสบการณ์
แล้วค่อยๆ ถ่ายทอดออกมา.. เลยอยากทำ�ของตัวเอง และ
ทดลองเปิด Page ดังกล่าว ซึ่งช่วงแรกๆ ที่บ้านก็เป็นห่วง
แต่ไม่ได้ห้าม คอยให้การสนับสนุนอยู่ห่างๆ” พีซบอกเล่า
ความรู้สึก
พีซบอกต่อว่า สำ�หรับเทคนิคที่เขาใช้ในการทำ�งาน
อาจไม่เหมือนคนอื่น โดยเขาจะทดลองทำ�เป็นเค้าโครง
ก่อน พอเริม่ เห็นเป็นภาพแล้วจึงจะเห็นชัดขึน้ ว่าควรจะเดิน
ไปในทิศทางไหนต่อ หรือบางครั้งก็มีคนมาวิจารณ์ มา
แสดงความเห็นว่าต้องปรับอย่างไรบ้าง จึงค่อยๆ ปรับไป
ทีละขั้น ซึ่งในการคิดงานเขาอยากทำ�ตัวละครจากตัวเรา
เอง เดิ น ทางออกไปข้ า งนอก ค้ น หาแรงบั น ดาลใจซึ่ ง

ภูมิใจนำ�เสนอ Wise, the Owl
สำ�หรับการประกวดในโครงการนี้ พีซเลือก “นกฮูก”
เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความรอบรู้ “Wise” คื อ หนึ่ ง ใน
ครอบครัวนกฮูก ผูด้ แู ลอุทยานการเรียนรู้ TK park หัวหน้า
นกฮูกผู้ให้การต้อนรับและบริการ โดยให้รายละเอียดใน
เรื่องของตัวละครว่า เขาเลือกใช้สีแดงเข้ม เพื่อบ่งบอกถึง
ความเป็นผูน้ �ำ พลัง ความแข็งแรง และความสุขมุ รอบคอบ
ดวงตากลมโต หมายถึงสายตาคู่ที่คอยสอดส่องความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในอุทยานการเรียนรู้ให้พร้อมใช้งาน
สำ�หรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ บุคลิกอัธยาศัยดี มีน้ำ�ใจ และ
เป็นมิตรกับคนรอบข้าง
“ถ้าถามว่าทำ�ไมต้องเป็นนกฮูก คำ�ตอบก็คอื ผมต้องการ
หาสัญลักษณ์หรือตัวแทน ที่สามารถสื่อถึงความรู้ การศึกษา
นกฮูกเป็นสัตว์นำ�โชค เป็นสัญลักษณ์ของความสำ�เร็จในเรื่อง
ของการศึกษาเสริมให้เจริญก้าวหน้าด้านวิชาความรู้ขั้นสูงสุด
เป็นผู้มีสติปัญญา อยู่เหนือผู้อื่น ผมใช้เวลาทำ�อยู่ประมาณ
4-5 วัน” พีซอธิบาย
พีซยอมรับว่า ผลงานของเขายังไม่ถงึ ทีส่ ดุ อยากปรับให้
เรียบง่ายกว่านี้ เพราะตอนทำ�มีอุปสรรคทั้งเรื่องความขี้เกียจ
และความเครียดที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ถ้าคิดงานหรือพัฒนา
แบบต่อไปไม่ได้ จึงรู้สึกค่อนข้างกดดัน แต่เมื่อมีกำ�หนดระยะ
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สำ�หรับผมการวาด Character ต้องสะสมประสบการณ์
แล้วค่อยๆ ถ่ายทอดออกมา.. เลยอยากทำ�ของตัวเอง
และทดลองเปิด Page ดังกล่าว ซึ่งช่วงแรกๆ ที่บ้านก็
เป็นห่วง แต่ไม่ได้ห้าม คอยให้การสนับสนุนอยู่ห่างๆ

เวลาส่งงานชัดเจน ก็ต้องทำ�ให้อยู่ในกรอบและเสร็จตามกำ�หนด วันประกาศผลจึงแอบ
ผิดหวังกับตัวเองเล็กน้อย แต่ก็ดีใจที่ได้รางวัล
แต่สงิ่ ทีม่ คี า่ ยิง่ กว่ารางวัล คือคำ�แนะนำ�จากคณะกรรมการ เรือ่ งการทำ�การบ้าน
เช่น การหาข้อมูลของ TK park เรือ่ งการใช้สตี ามส่วนให้บริการ เรือ่ งการใช้สโี ทนร้อน
สรุปคือควรจะมีการเช็คหมวดสีของ TK park เพิ่มเติม และเส้นที่ใช้ตัดขอบอาจจะ
ต้องเลือกดู เส้นหนา บาง หรือไม่มีเส้นตัด เพราะจะให้อารมณ์ของงานต่างกัน ซึ่ง
ถือเป็นความรู้ที่จะต้องนำ�ไปปรับ และพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น
พีซเชือ่ มัน่ ว่าการทำ�งานในด้านนีม้ สี องส่วนทีส่ �ำ คัญคือ พรสวรรค์ กับพรแสวง
ซึ่งต้องมีควบคู่กันไป พรสวรรค์น่าจะเป็นไหวพริบ หรือ Sense ในการออกแบบ
ส่วนพรแสวงน่าจะเกิดจากความขยัน การค้นคว้าหาความรู้ เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้
กั บ ตั ว เราเองอยู่ เ สมอ และเมื่ อ ได้ ส ะสมพรแสวงไว้ จ นมากพอก็ จ ะเปลี่ ย นเป็ น
พรสวรรค์โดยอัตโนมัติ

นายณฐพล โชคทวีศักดิ์
นักออกแบบอิสระ
Email: nthpl.chkthwsk@gmail.com
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ความภูมิใจ
ที่เหนือความคาดหมาย
กล่าวกันว่าช่วงวัยรุ่นคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเลือกทางเดิน
ของตัวเอง หากสำ�หรับ ข้าวจ้าว-ธีรญาณ์ภา บัวดี สาวพิจิตร
ที่ถูกปลูกฝังให้เรียนสายวิทยาศาสตร์มาโดยตลอด ทั้งๆ ที่
เธอชอบวาดภาพ ดูการ์ตูน แถมติดเกม กลับคิดว่าหากได้ทำ�
การ์ตูนเองคงสนุก ชีวิตน่าจะมีสีสัน และความสุขมากกว่า
สายวิทยาศาสตร์ที่กำ�ลังเรียนอยู่ เธอจึงเบนเข็มมาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีด้านแอนิเมชั่นที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แรงผลักดันจากการ์ตูน “เดอะ ไลออน คิง”
การ์ตูนที่อยู่ในความทรงจำ�และกระตุ้นให้ข้าวจ้าวตัดสินใจเรียนด้านแอนิเมชั่น ก็คือ “เดอะ
ไลออน คิง” ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นที่ผลิตโดยบริษัท วอลท์ ดิสนีย์ พิคเจอร์ส เข้าฉายวันที่
15 มิถุนายน พ.ศ.2537 เป็นภาพยนตร์การ์ตูนคลาสสิกลำ�ดับที่ 32 ของดิสนีย์ เนื้อเรื่องได้รับ
อิทธิพลจากบทละครเรือ่ งแฮมเล็ต ผลงานของวิลเลียม เชกสเปียร์ ซึง่ กำ�กับโดย Roger Allers และ
Rob Minkoff “เดอะ ไลออน คิง” ได้รบั รางวัลออสการ์ใน 2 สาขา คือ สาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม และ สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (เพลง Can You Feel the Love Tonight)
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Light Robot เป็นหุ่นยนต์ น่าตาหน้ารัก
เป็นมิตร ใส่แว่น หัวมีแสงจากหลอดไฟ
เพราะตอนคิดเกิดจากรู้สึกว่าความรู้คือ
แสงสว่างของปัญญา ถ้าเรายิ่งเรียนรู้มาก
แสงสว่างก็จะยิ่งมาก แล้วที่ออกแบบเป็น
หุ่นยนต์ ก็เพราะความรู้เป็นวิทยาการที่
ล้ำ�สมัยตลอดเวลา

ข้าวจ้าวบอกว่า เธอชอบการ์ตูนเรื่องนี้มาก ดูแล้วรู้สึก
ซาบซึ้งไปกับบทบาทของตัวละคร จนฝันอยากทำ�การ์ตูนด้วย
ตนเอง ซึ่งในเนื้อเรื่อง มุฟาซาเป็นคนเลี้ยงดูซิมบ้า และคอย
สัง่ สอนซิมบ้าเกีย่ วกับวัฏสงสาร ความเป็นจริงของชีวติ โดยฉาก
ที่ชอบที่สุดคือตอนที่ซิมบ้า นาลา ทีโมน และพุมบ้า เดินทาง
กลับไปทีผ่ าทรนง แล้วต่อสูก้ บั ฝูงหมาไน โดยมีเหล่าสิงโตทีย่ งั
ภักดีตอ่ มุฟาซาได้เข้าร่วมต่อสู้ ในทีส่ ดุ ซิมบ้าก็เอาชนะสการ์ได้
และได้ขึ้นเป็นเจ้าป่าแห่งแดนทรนง

สนุกกับงานที่ชอบอย่างท้าทาย
ด้วยความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทำ�ให้ปัจจุบัน
ข้าวจ้าวได้ทำ�งานในบริษัทที่ให้บริการเกมออนไลน์ ตำ�แหน่ง
คอมพิวเตอร์กราฟิก เธอมีหน้าที่จัดทำ�แบนเนอร์ อัพเดทเกม
ต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่สนุก ท้าทาย และยังคงออกแบบการ์ตูน
อยู่เรื่อยๆ ทำ�ให้กลายเป็นคนที่อยู่ในแวดวงคนการ์ตูนไปโดย
ปริยาย
“แนวถนัดเป็นแบบน่ารักๆ พวกเวกเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์
กราฟิกที่เกิดจากการกำ�หนดพิกัดและการคำ�นวณ ทั้งมุมและ
ระยะทาง ตามทฤษฎีเวกเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ ก่อนจะมา
เป็นเส้นหรือรูปภาพ ซึ่งเสน่ห์ของศิลปะแบบนี้ คือสามารถ

ย่อขยายรูปได้ โดยคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลง แต่ข้อเสียคือ
ภาพที่ได้จะไม่เหมือนภาพจริง เป็นได้เพียงภาพวาด หรือใกล้
เคียงภาพถ่ายเท่านั้น” ข้าวจ้าวอธิบาย
หากวันหนึง่ โอกาสสำ�คัญก็มาเยือน เมือ่ มีการส่งต่อ
ข่าวการประกวดแจ้งเกิดนักออกแบบ Character ของ
TK park เข้ามาทำ�ให้เธอสนใจเป็นอย่างมาก และออกแบบ
ผลงานของตัวเองเพื่อส่งเข้าประกวดอย่างตั้งใจ...
“งานชื่อ Light Robot เป็นหุ่นยนต์ น่าตาน่ารัก
เป็นมิตร ใส่แว่น หัวมีแสงจากหลอดไฟ เพราะตอนคิด
เกิดจากรู้สึกว่าความรู้คือแสงสว่างของปัญญา ถ้าเรายิ่ง
เรียนรู้มาก แสงสว่างก็จะยิ่งมาก แล้วที่ออกแบบเป็น
หุน่ ยนต์ ก็เพราะความรูเ้ ป็นวิทยาการทีล่ �้ำ สมัยตลอดเวลา
Right Robot จึงบ่งบอกถึงความหมายอย่างตรงตัวว่า
การเรียนรู้” ข้าวจ้าวเล่าถึงรายละเอียด
ระหว่างการทำ�งาน เธอทุม่ เทเวลาไปกับการคิดมากกว่า
การลงมือทำ� โดยเฉพาะเรื่องของการตัดสินใจที่จะเลือกตัว
Character มาประกวด เนื่องจากเธอมีหุ่นยนต์อยู่หลายตัวที่
ร่างเอาไว้ เป็นความรูส้ กึ แบบรักพีเ่ สียดายน้อง แต่ในทีส่ ดุ เมือ่
ตัดสินใจได้ และลงมือวาดแบบจริง เธอก็แปลกใจว่าทำ�ได้ดี
กว่าที่คาดไว้ ทั้งๆ ที่มีเพื่อนหลายคนตั้งคำ�ถามว่าทำ�ไมต้อง
เป็นหลอดไฟ จนบางครั้งสับสนในใจว่า อาจสื่อความหมาย
ไม่ชัดเจนพอ
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“รางวัล” กำ�ไรที่อยู่เหนือความคาดฝัน
ข้าวจ้าวเล่าว่า รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ร่วมสัมมนา เพราะน่าจะได้ความรู้และทักษะ
หลายอย่างจากกิจกรรมนี้ แต่เธอทราบข่าวช้าเกินไปคือหลังวันสัมมนา ทำ�ให้พลาดโอกาส
สำ�คัญไป
อย่างไรก็ตาม ผลงาน Right Robot ที่ส่งเข้าประกวดก็ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งเธอ
บอกว่าเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ เพราะนี่เป็นเวทีแรกที่ส่งผลงานเข้าแข่งขัน หากไม่ได้
รับรางวัลอะไรเลย ก็คงไม่รสู้ กึ เสียใจ เพราะความตัง้ ใจทีแ่ ท้จริงคือ อยากหาประสบการณ์
มากกว่า แต่ถึงกระนั้นในวันที่รับรางวัล เธอก็ได้แนวคิดจากการวิจารณ์ผลงานเรื่อง
การใช้สี การคุมโทนสี การใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์กร กับงาน Character ซึ่งมี
ประโยชน์มากในการนำ�ไปใช้ทำ�งานครั้งต่อไป
“ไม่เสียใจที่ไม่ชนะ หากถือเป็นประสบการณ์ที่จะต้องหาเวทีหรือที่ส่งประกวดอีก
โดยต่อไปจะต้องดูงานจากเว็บไซต์ทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น จะได้ตีโจทย์ให้แตก
กว่านี้คือให้ตัว Character ดูแล้วนึกออกเลยว่า อ๋อ...สื่อถึงการเรียนรู้ หรือสื่อถึงอะไร
แบบไม่ต้องมานั่งตั้งคำ�ถาม และอธิบายกันอีกแล้ว” ข้าวจ้าวกล่าว
ความท้าทายของงานออกแบบ Character คือ การตีโจทย์ และนำ�เสนอออกมา
เป็นรูปธรรมให้คนอืน่ เข้าใจ และมีอารมณ์ความรูส้ กึ ร่วมไปด้วย ซึง่ ประสบการณ์ครัง้ นี้
เมื่อผนวกกับใจรัก และพื้นฐานงานกราฟิกดีไซน์ของข้าวจ้าว ย่อมเป็นแรงผลักดัน
ให้เธอเรียนรู้ ฝึกฝนมากขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวออกมายืนในแถวหน้า และ
ในอนาคตความฝันอยากมี Character ของตัวเอง ทีค่ นเห็นแล้วจำ�ได้วา่ นีค่ อื ผลงาน
ของเธอก็ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อม

นางสาวธีรญาณ์ภา บัวดี
พนักงานด้านกราฟิกดีไซน์ บริษัท เวโลฟไทย จำ�กัด
E-mail: kaojaoja.kj@gmail.com
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“KITTI THE BAT”
ค้างคาวจิ๋วขี้สงสัย
วอลเตอร์ อีเลียส ดิสนีย์ (Walter Elias Disney) คือชื่อของ
ผู้สร้างผลงานการ์ตูนที่ยิ่งใหญ่ และประสบความสำ�เร็จ
มากที่สุดในโลกคนหนึ่ง เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวอลท์ ดิสนีย์
และสร้างภาพยนตร์การ์ตูนสีเป็นคนแรก โดยเริ่มทำ�การ์ตูน
Mickey Mouse, Donald Duck และภาพยนตร์เรื่องยาว เช่น
Snow White and the Seven Dwarfs, Fantasia, Pinocchio
และ Bambi ดังนั้นจึงไม่ใช่เพียงเด็ก แต่ผู้คนทั่วโลกล้วนรู้จัก
และชื่นชอบผลงานของเขา
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หนังการ์ตูนต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการสร้างจำ�นวนมาก ดิสนีย์จึงเริ่ม
ทำ�ภาพยนตร์เกี่ยวกับการผจญภัยที่เป็นจริง เช่น The Living Desert นอกจากนี้ยังได้สร้าง
สวนสนุก 2 แห่ง และได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัลออสการ์ 59 รางวัล โดยได้รบั รางวัลออสการ์
ถึง 26 รางวัล นับเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและได้รับรางวัลออสการ์มากที่สุดในโลก
หากเราจะเรียกเขาว่าเป็นผูย้ ง่ิ ใหญ่ของโลกภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ก็คงจะไม่ผดิ นัก และไม่นา่ แปลกใจ
เลยที่เขาจะเป็นต้นแบบชีวิตของใครหลายๆ คน
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ไม่เว้นแม้แต่มา่ เหมีย่ ว-ภัณฑิรา ทองเชิด นักศึกษาปี 3
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่
หลงใหลในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นของวอลท์ ดิสนีย์
มาตั้งแต่เด็ก เธอบอกว่ามันซึมซับ และฝังรากลึกลงไปในใจ
ตั้งแต่เด็กว่าสักวันหนึ่งเธอจะทำ�อย่างนั้นบ้าง อยากสร้าง
ตัวการ์ตูนที่มีสีสัน และบอกเล่าเรื่องราวได้ จึงชอบงานด้าน
ออกแบบ งานสร้างสรรค์มาโดยตลอด

“มุ่งประกวด” เสริมสร้างความมั่นใจสู่
ครอบครัว
ม่าเหมีย่ วเล่าว่า แม้จะชอบวาดภาพ งานศิลปะ และงาน
ออกแบบมาตั้งแต่เด็ก แต่ทางบ้านอยากให้เลือกเรียนสายอื่น
ที่น่าจะไปสู่สายอาชีพได้ง่ายและมั่นคงกว่า เธอจึงพยายาม
เรียนตามทีค่ รอบครัววางแผนให้ หากไม่คอ่ ยประสบความ
สำ�เร็จเท่าทีค่ วร เกรดทีไ่ ด้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลว
ในการฝืนใจตัวเอง ขณะเดียวกันเมื่อทำ�งานอดิเรกด้าน
ศิลปะกลับรูส้ กึ มีความสุขและสนุกสนานกับสิง่ ทีท่ �ำ มองเห็น
เสน่ห์ของงานออกแบบได้อย่างชัดเจน นั่นคือการได้คิด
แล้วตีโจทย์และถ่ายทอดออกมาในแบบของตัวเอง
“ครอบครัวคงเห็นถึงความจริงข้อนี้ ในที่สุดก็ยอมรับใน
ความชอบและความสามารถเฉพาะทางของเธอ พร้อมทั้งหัน
มาให้การสนับสนุนเต็มที่ ทำ�ให้เธอได้เรียนในสิง่ ทีต่ วั เองชอบ”
ม่าเหมี่ยวบอกเล่าที่มาที่ไปของการเดินบนเส้นทางสายนี้
ด้วยเหตุนี้เมื่อต้องส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ
แจ้งเกิดนักออกแบบ Character เธอจึงตัง้ ใจเต็มที่ เพือ่ ให้
ครอบครัวเห็นว่าเธอมีความสามารถและทำ�ได้ดีในสาย

งานนี้ เป็นการเติมเต็มความมัน่ ใจให้กบั พ่อแม่ เพือ่ ให้ทา่ น
สนับสนุนและเป็นกำ�ลังใจให้เธอต่อไป
“ความจริงถ้ารูจ้ กั โครงการเร็วขึน้ อีกหน่อย ม่าเหมีย่ วคง
มีโอกาสเรียนรู้มากกว่านี้ แต่ก็พยายามที่จะส่งผลงานให้ทัน
ตามกำ�หนด”

ค้างคาวตัวจิ๋วสายเลือดไทย
สำ�หรับงานที่ม่าเหมี่ยวออกแบบ ใช้ชื่อว่า kitti the bat
เป็นค้างคาวสีแดง แนวคิดนำ�มาจากค้างคาวกิตติของไทย หรือ
ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าค้างคาวหน้าหมู ซึ่งอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์ พบได้ทางตะวันตกของประเทศไทย และตะวันออก
เฉียงใต้ของประเทศพม่า เป็นสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีม่ ขี นาดเล็ก
ที่สุดในโลก มีสีน้ำ�ตาลปนแดงเรื่อๆ หรือสีเทา มีจมูกคล้าย
จมูกหมู แต่จุดเด่นคือเป็นค้างคาวที่ขี้สงสัยช่างถาม อยากรู้
อะไรก็บินไปดูไปหาคำ�ตอบ เหมือนคนที่ชอบหาความรู้ก็
ต้องมาห้องสมุด ส่วนทีใ่ ช้สแี ดงเพราะเป็นสี TK park อยาก
ให้เอาไปใช้ร่วมกับ TK park ได้ แล้วก็สร้างความแตกต่าง
ให้เป็นที่จดจำ�ได้ง่าย ตอนนั้นจำ�ได้ว่าคิดอยู่ตลอดเวลาทั้ง
ตอนนั่งรถ อาบน้ำ� กว่าจะคิดออกก็ก่อนหมดเขตส่งผลงาน
เพียงอาทิตย์เดียว จึงต้องเร่งมือวาดและลงรายละเอียด
“เมื่ อ จิ น ตนาการตามลั ก ษณะค้ า งคาวกิ ต ติ ตั ว จริ ง
หน้าตาค่อนข้างจะขี้เหร่ จึงเริ่มกังวลและคิดว่ามันเป็นปัญหา
กลัวว่าคนทัว่ ไปจะไม่คนุ้ กับ Character ค้างคาว เพราะค้างคาว
ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเรื่ อ งน่ า กลั ว ๆ เช่ น ผี
สิ่งลึกลับต่างๆ เลยคิดปรับชิ้นงาน และมีการแก้ไขให้สัดส่วน
ดูนา่ รักขึน้ มีหโู ตๆ หัวโตๆ ตาโตด้วย” ม่าเหมีย่ วกล่าวด้วยน้�ำ
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พยายามเรียนตามที่ครอบครัววางแผนให้ หากไม่ค่อย
ประสบความสำ�เร็จเท่าที่ควร เกรดที่ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความล้มเหลวในการฝืนใจตัวเอง ขณะเดียวกันเมื่อทำ�งาน
อดิเรกด้านศิลปะกลับรู้สึกมีความสุขและสนุกสนานกับสิ่งที่ทำ�
มองเห็นเสน่ห์ของงานออกแบบได้อย่างชัดเจน นั่นคือการ
ได้คิดแล้วตีโจทย์และถ่ายทอดออกมาในแบบของตัวเอง

เสียงกลั้วหัวเราะ
วันตัดสินคณะกรรมการวิจารณ์การให้ Character สีของเธอว่า ยากต่อการ
นำ�มาใช้เพราะทำ�เป็นลักษณะการไล่สเกลสี และหน้าตา Character ดูเหมาะกับกลุม่
เป้าหมายทีเ่ ป็นเด็กมากเกินไป ทำ�ให้เธอบอกตัวเองเสมอว่าหากย้อนเวลากลับไปได้
เธออยากแก้ไขการนำ�เสนอผลงานให้คณะกรรมการฟัง เพราะคิดว่าวันนั้นยังทำ�ได้
ไม่ดีพอ ด้วยความที่ตื่นเต้นมากเกินไป
กระนั้นผลงานของม่าเหมี่ยวก็ได้รับรางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง ซึ่งเธอบอกว่าพอใจ
และภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ และคิดว่าต้องเรียนรู้ ฝึกฝน และเพิ่มพัฒนาการให้กับตัวเอง
อีกมากหลังจากได้รบั ฟังคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และมากประสบการณ์หลายท่านทีใ่ ห้
ความรู้ในวันตัดสิน
คอมเมนต์ของคณะกรรมการที่วิจารณ์งานแต่ละคน ทำ�ให้เราได้รับความรู้
เกี่ยวกับหลักการออกแบบ Character ที่ดี และมีกำ�ลังใจในการพัฒนาตัวเองต่อไป
โดยจุดหมายปลายทางคือความฝันที่อยากมี Character Design ที่เป็นสไตล์ของ
ตัวเอง เหมือนพวกซานริโอ้ คิตตี้ ฯ ซึง่ ถ้าได้ไปยืนในจุดนีค้ งถือว่าประสบความสำ�เร็จ
ในสายงานด้านนี้แล้ว

นางสาวภัณฑิรา ทองเชิด
นักศึกษาปี 3 คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail: phantira888@gmail.com
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จงทำ�ตัวเป็น

“น้ำ�” ไม่เต็มแก้ว
หมู-รุ่งโรจน์ แสงพันธ์ ชายฉกรรจ์ผู้ยึดอาชีพฟรีแลนซ์
คือหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งเกิดนักออกแบบ Character
เพราะเห็นว่าท้าทายความสามารถ และเปิดรับทั้งนักเรียน
นักศึกษา ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยไม่กำ�หนดอายุ
“ผมจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ศิลปะ) ซึ่งหลักสูตรด้านการออกแบบ
การวาดการ์ตนู หรือผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ในยุคนัน้ ยังไม่มี จะมีกเ็ พียงแค่หลักสูตรศิลปะแขนง
ต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ไม่ได้ระบุแนวใดชัดเจน หากใครรักที่จะประกอบอาชีพด้าน
ขีดๆ เขียนๆ หรืออยู่ในแวดวงหนังสือ ภาพยนตร์ ต้องเรียนในคณะอื่นๆ ที่สอนเนื้อหากว้างๆ
แล้วนำ�ไปประยุกต์ใช้ หรือใช้วิธีการเรียนรู้เพิ่มเติม”
เมื่อในหลักสูตรไม่มี วิธีเรียนรู้การออกแบบของหมูจึงมาจากการสังเกตสิ่งรอบๆ ตัว เช่น
ตอนเด็กชอบวาดรูป ก็ดูตัวอย่างงานของคนอื่น หรือดูตามสื่อที่มี ซึ่งตอนนั้นมีค่อนข้างน้อย
ไม่เหมือนยุคปัจจุบันที่หาได้ง่ายกว่า หากเขาก็ยังขวนขวายเรียนด้วยตนเองเรื่อยมา

“สุดสาคร” จุดประกายแอนิเมชั่นเมืองไทย
หมูเล่าย้อนถึงอดีตว่า แม้วา่ ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าเป็นเรือ่ งแรกของโลก
จะถูกวาดขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1900 หรือ พ.ศ.2443 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 (ภาพยนตร์
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แอนิเมชั่นเรื่องนี้เป็นภาพวาดผสมกับการแสดงของคนจริงๆ
ที่ถูกถ่ายทำ�หรือวาดขึ้นโดย J.Stuart Blackton) แต่สำ�หรับ
ประเทศไทย ยังคงห่างไกลมาก ภาพยนตร์แอนิเมชั่นของไทย
จึงมีพัฒนาการช้ามากตามวิถีไทย อาจจะเห็นจากภาพยนตร์
โฆษณาสินค้าบ้างก็เฉพาะในกลุม่ คนบางกลุม่ ทีม่ โี อกาสเท่านัน้
กระทัง่ ในปี พ.ศ.2519 ปยุต เงากระจ่าง นักวาดภาพฝีมอื
ดีของไทยได้เริ่มผลิตภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง “สุดสาคร” ซึ่ง
เป็นตัวละครเอกตัวหนึง่ จากวรรณคดีไทยเรือ่ ง “พระอภัยมณี”
บทประพันธ์ของสุนทรภู่ โดยความริเริม่ ของจิรวรรณ กัมปนาท
แสนยากร แห่งจิระบันเทิงภาพยนตร์ที่ได้คัดเลือกช่วงสำ�คัญ
มาจากเรื่องราวเพียง 3 ตอน เริ่มตั้งแต่ต้นกำ�เนิดสุดสาคร
สุดสาครเข้าเมืองการเวก และสุดสาครตามหาพ่อ ซึง่ ภาพยนตร์
การ์ตูนเรื่องนี้ยังได้ไปร่วมงานมหกรรมภาพยนตร์ที่กรุงไทเป
ประเทศไต้หวันด้วย ส่งผลให้ภาพยนตร์แนวแอนิเมชั่นเริ่ม
แพร่หลายในสังคมไทย

“น้องกล๊าส ไม่เต็มแก้ว” ผลงานจาก
ความเข้าใจ
หมูบอกว่า เขาไม่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เพราะไม่สะดวก
เรื่องเวลา ช่วงนั้นมีงานเข้ามาชุกมาก และเขาไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ เพราะเป็นอาชีพหลักมานาน จึงค่อนข้างเสียดาย
โอกาสในการเติมความรู้ และทักษะกับผู้มีประสบการณ์ด้าน
การออกแบบ Character โดยตรง แต่ก็ตั้งใจทำ�ผลงานเต็มที่
ตามความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง โดยไม่ได้
คาดหวังเรื่องรางวัลเท่าไหร่นัก
“ไม่ได้รางวัลชนะก็ไม่เป็นไร เพราะผู้ชนะย่อมมี
ผลงานตรงตามที่จัดประกวด ส่วนผมทำ�ตามที่เข้าใจ และ
อยากสือ่ ความคิดความเห็นของตนออกมา โดยผลงานชือ่
น้องกล๊าส ไม่เต็มแก้ว มีทมี่ าจากคำ�พูดทีว่ า่ การเรียนรูไ้ ม่มี
วันสิน้ สุด ขอให้เป็นคนทำ�ตัวเป็นน้�ำ ไม่เต็มแก้ว พร้อมรับ
ความรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ชีวิตก็จะพัฒนาก้าวหน้าและ
มีความสุขตลอดไป” หมูอธิบายถึงแนวคิดการออกแบบ
Character
ใช้ตวั มาสคอตเป็นแก้วน้�ำ ทีม่ นี �้ำ ไม่เต็มแก้ว สือ่ ความ
หมายถึงความพร้อมในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา
ดอกไม้สเี หลืองสดใส แสดงถึงความรูส้ กึ สดชืน่ สมหวังใน
การเรียนรู้ และจะเหี่ยวเฉาเมื่อขาดการเรียนรู้ หรือทำ�ตัว
เป็นน้�ำ เต็มแก้ว ปิดกัน้ ความรูต้ า่ งๆ ชีวติ ก็หยุดนิง่ ไม่พฒ
ั นา
แขนและขาใช้สีส้มเพื่อแสดงถึงความกระตือรือร้น ตื่นตัว
ในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเน้นดวงตากลมโตเป็น
ประกายวาววับ แสดงถึงการสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
อยู่เสมอ

ผลงานชื่อน้องกล๊าส ไม่เต็มแก้ว ที่มาจาก
คำ�พูดที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ขอให้
เป็นคนทำ�ตัวเป็นน้ำ�ไม่เต็มแก้ว พร้อมรับ
ความรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ชีวิตก็จะพัฒนา
ก้าวหน้า และมีความสุขตลอดไป
ในวันประกาศผลรอบแรก 10 ผลงาน จากผลงานหลาย
ร้อยชิ้นที่มาจากทั่วประเทศ เขาจึงอดรู้สึกภูมิใจไม่ได้ที่ติด
เข้ารอบ เพราะรู้ตัวว่าไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษแบบเด็กรุ่นใหม่
มากนัก เน้นใช้ความคิด การวางแผน การสื่อความหมายให้
ตรงกับโจทย์ แล้วลงมือทำ�แบบคนรุ่นเก่า...และสุดท้ายวัน
ประกาศผล 5 ตุลาคม 2557 ผลงานของเขาก็เป็นอีกชิ้นหนึ่ง
ที่ได้รับรางวัลชมเชย
หมูบอกว่า กิจกรรมการประกวดนักออกแบบ Character ของ TK park เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ให้ความรู้ และ
ประสบการณ์แก่ทกุ คน แม้กระทัง่ เขาซึง่ มีอายุคอ่ นข้างมาก
เมือ่ เทียบกับน้องๆ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ แต่กพ
็ ยายามเรียนรู้
เพือ่ เติมประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบั ตนเอง ในฐานะน้�ำ ทีไ่ ม่
เต็มแก้วนั่นเอง

นายรุ่งโรจน์ แสงพันธ์
รับจ้างอิสระ
E-mail: rrroj3111@gmail.com
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ข้อกำ�หนดทางศาสนา...
ที่มาของพลังสร้างสรรค์
การแต่งกายของมุสลิมตามหลักการในศาสนาอิสลาม
มีวัตถุประสงค์สำ�คัญคือเพื่อปกปิดสิ่งพึงละอายของร่างกาย
โดยเฉพาะร่างกายของสตรีมุสลิม ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของร่างกายดึงดูดความสนใจของบุรุษเพศ อันจะก่อ
ให้เกิด “ฟิตนะห์” หรือความเสียหาย ความไม่ดีไม่งามต่อสังคม
ศาสนาอิสลามจึงได้วางหลักเกณฑ์ในการแต่งกายให้เสื้อผ้าของทั้งมุสลิมชายหญิงต้อง
สะอาด ประณีต เรียบร้อย ดูสวยงามเหมาะสมกับบุคลิกภาพ โดยการดำ�รงตนสมถะหรือเคร่งครัด
ในศาสนา ควรแต่งกายให้เหมาะสมด้วยสีสันและลวดลาย
ฟารีดา-วมินตรา หมัดมณี นักศึกษาสาววัย 20 ปี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
เล่าถึงที่มาของการเลือกเรียนสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ว่า เป็นเพราะเธอชอบงานศิลปะมา
ตั้งแต่เด็ก ชอบการแต่งตัว โดยเฉพาะการแต่งตัวที่ต้องให้เข้ากับหลักเกณฑ์ทางศาสนา
อิสลามในฐานะมุสลิมะห์ที่ดี
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ชื่อน้องแก้วจ๋า ได้แรงบันดาลใจมาจาก
ตัวนกแก้ว จึงนำ�มาออกแบบให้ดูน่ารัก
เป็นมิตร ลักษณะคือมีนิสัยน่ารัก เป็นมิตร
มีมารยาท ชอบอ่านหนังสือ และฉลาดรอบรู้
การออกแบบจึงต้องการให้ดูน่ารัก
เหมาะสมกับทุกวัย

“ชอบแต่งตัวเพือ่ ให้ตวั เองดูดแี ละเหมาะสมกับสถานทีๆ
่
เราจะไป แต่จะไม่ตามเทรนด์เท่าไร มีการออกแบบ Character
ตัวเองคือ เอาเอกลักษณ์ทใ่ี ส่ผา้ คลุมเป็นหลัก เพราะการออกแบบ
อะไรทีเ่ กีย่ วกับผูห้ ญิงหรือผูช้ ายทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามจำ�เป็น
ที่จะต้องทำ�ให้มีระเบียบ เรียบร้อย สุภาพ”
ศาสนาอิสลามกำ�หนดให้สตรีมุสลิมต้องปกปิดร่างกาย
ทั้งหมด ยกเว้นเพียงใบหน้า และฝ่ามือ ด้วยความเรียบร้อย
เหมาะสม การคลุมศีรษะต้องปิดบังเส้นผมจนถึงหน้าอก โดย
ไม่เผยให้เห็นทรวดทรงหรือส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างกาย จารีต
อันสวยงามข้อนี้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์
จากภายใน การคลุมฮิญาบคือแฟชั่นในชีวิตประจำ�วัน

ตั้งใจสะสมผลงาน
จากการวางแผนอนาคตเพื่อการเป็นนักออกแบบที่ดี
เธอจำ�เป็นต้องมีประสบการณ์หรือมีผลงานที่สามารถการันตี
ได้ ทำ�ให้ฟารีดาเริ่มมองหาเวทีแข่งขัน หรือกิจกรรมที่จะช่วย
เสริมชั่วโมงบินงานด้านการออกแบบให้เธอ เมื่อมีเพื่อนแชร์
ข่าวสารผ่านมาให้ เธอจึงไม่รอช้าที่จะเข้าร่วมแข่งขัน แม้จะมี
ข้อจำ�กัดเรื่องเวลาก็ตาม
ฟารีดาบอกว่า ผลงานที่เธอส่งเข้าประกวดนั้น โจทย์ที่
ตั้งไว้ไม่ต่างอะไรจากกฎเกณฑ์ทางศาสนา ที่เหมือนการ
วางกรอบให้ความคิดสร้างสรรค์ต้องดำ�เนินไปในทิศทาง
นั้นๆ การออกแบบ Character การ์ตูนแอนิเมชั่นในมุม
ต่างๆ ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง เพื่อแสดงหรือสื่อให้
เห็นถึงการอ่าน การเรียนรู้ ทำ�ให้ฟารีดาต้องกลับมาคิดหนัก
และค้นหาแนวทางของตัวเอง ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าใช้เวลา
ค่อนข้างนาน เพราะคิดด้วยตัวเอง ไม่มีใครเป็นที่ปรึกษา

และถึงแม้ครอบครัวจะสนับสนุนอยู่ห่างๆ แต่ด้านผลงาน
เธอก็ต้องทำ�เองทั้งหมด

ตกตะกอน...ความคิด
ฟารีดาเลือกกำ�หนดผลงานออกมาโดยใช้ “นกแก้ว”
เป็นพรีเซนเตอร์ เธอให้เหตุผลว่า เพราะนกแก้วเป็นสัตว์ที่
น่ารัก สีสวย มีความฉลาดและรอบรู้อยู่ในตัว
“ชือ่ น้องแก้วจ๋าจึงได้แรงบันดาลใจมาจากตัวนกแก้ว จึง
นำ�มาออกแบบให้ดูน่ารักเป็นมิตร ลักษณะ Character คือมี
นิสัยน่ารัก เป็นมิตร มีมารยาท ชอบอ่านหนังสือ และฉลาด
รอบรู้ การออกแบบจึงต้องการให้ดูน่ารักเหมาะสมกับทุกวัย
มีลายเส้นที่เรียบง่าย รูปทรงกลม ขนาดของตัวเป็นลักษณะ
หัวใหญ่กว่าตัว เพื่อสร้างความน่ารัก และตาที่โตเป็นพิเศษ
ทำ�ให้ดูเด็กและน่ารัก มีโทนสีสดใส และเป็นสีของนกแก้ว
มาคอร์อีกด้วย”
แม้ผลการตัดสินน้องแก้วจ๋าของเธอจะไม่ผ่านเข้ารอบ
แต่ฟารีดาบอกว่า เธอพอใจในผลงานของตัวเองและคิดว่า
ทำ�ได้ดีแล้ว ถือเป็นการฝึกฝนฝีมือและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น
ขั้นตอนการส่งผลงานที่เธอบอกว่า พบปัญหาในการส่งไฟล์
ภาพที่มีขนาดใหญ่ โดยไม่แน่ใจว่าทีมงานได้รับผลงานแล้ว
หรือยัง เพราะขาดการยืนยันตอบรับจากทีมงาน ส่วนเรื่อง
รางวัลถือเป็นเรื่องเล็ก เพราะรางวัลที่ได้คือประสบการณ์
มากกว่า โดยอุปสรรคที่สำ�คัญของเธอคือเรื่องการเรียน และ
การแบ่งเวลาที่ไม่ลงตัว เช่น ช่วงที่ท�ำ ผลงานเธอมีการบ้านที่
ต้องรับผิดชอบมากขึ้น เพราะเรียนอยู่ปีสามแล้วนั่นเอง
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สำ�หรับในอนาคตฟารีดาบอกว่า ปัจจุบันงานออกแบบมีผลต่อชีวิตประจำ�วันของ
มนุษย์มาก ทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา ไม่วา่ จะเป็นของกินของใช้ลว้ นผ่านการออกแบบ
มาแล้วทั้งสิ้น ในฐานะเด็กรุ่นใหม่เธอคิดว่าจะใช้ความรู้ด้านออกแบบดิจิตอลเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับชีวิตประจำ�วันให้มากที่สุด ยิ่งประเทศไทยกำ�ลังจะก้าวเข้าสู่ AEC ในเร็ววันนี้
ในอนาคตเธอจึงคิดนำ�ศิลปะและแนวคิดความเป็นไทยเข้าไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
บอกเอกลักษณ์ของไทยให้เพื่อนบ้านได้รับรู้
การสนทนากับฟารีดาเป็นไปแบบผู้ใหญ่มากกว่าการพูดคุยกับเด็กรุ่นใหม่
เธอบอกว่าอนาคตอยากทำ�งานด้านโฆษณา ทีวี หรือคอมพิวเตอร์กราฟิก และระหว่าง
ที่ศึกษาอยู่นี้เธอยังต้องเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และหาช่องทางสร้างผลงานไปก่อน
จนกว่าจะมั่นใจว่าถึงเวลาที่จะไปหยุดยืนอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งที่เธอตั้งความหวัง
เอาไว้

นางสาววมินตรา หมัดมณี
นักศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
E-mai: fareeda003074@gmail.com
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แรงบันดาลใจจากงานเขียน

ของนักวาดมังงะ
เชื่อว่าในวัยเด็กของแต่ละคนย่อมมีละคร ภาพยนตร์ หรือการ์ตูนดีๆ
สักเรื่องที่ประทับใจจนเก็บมาฝันและจินตนาการถึง เด็กผู้ชาย
อาจจะชอบยอดมนุษย์ เด็กผู้หญิงก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไป
บางคนประทับใจในตัวละครที่น่ารัก สดใส ดราม่า หรือตลก บางคน
อาจจะชอบฝีมือการวาดภาพ หรือบรรยากาศที่นำ�เสนอ ตามความ
สามารถของนักเขียนแต่ละคน ซึ่งหนึ่งในนักเขียนการ์ตูนแอนิเมชั่น
ที่มีชื่อเสียงชาวญี่ปุ่น นามฮะยะโอะ มิยะซะกิ จัดเป็นศิลปินแอนิเมชั่น
ระดับต้นๆ ที่ครองใจเด็กและเยาวชนจำ�นวนมาก
ฮะยะโอะ มิยะซะกิ (Miyazaki Hayao) เป็นทั้งนักวาดมังงะ ผู้กำ�กับ และผู้สร้างอะนิเมะชาว
ญี่ปุ่น มีผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง จากการคร่ำ�หวอดในอาชีพนี้นานกว่า 5 ทศวรรษ มิยะซะกิ
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นผู้สร้างภาพยนตร์อะนิเมะ ร่วมกับอิซาโอะ ทาคาฮาตะ
ผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอจิบลิ ความสำ�เร็จของภาพยนตร์เหล่านี้ทำ�ให้เขาได้รับการเปรียบเทียบกับ
วอลท์ ดิสนีย์ ซึ่งเป็นผู้สร้างแอนิเมชั่นชาวอเมริกัน กับ นิค พาร์ค ซึ่งเป็นผู้สร้างแอนิเมชั่น
ชาวอังกฤษ รวมถึง โรเบิร์ต เซเม็กคิส ผู้บุกเบิกการสร้างแอนิเมชั่น ที่นิตยสารไทม์ยกย่องว่า
เขาเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่ง โดยเฉพาะกับเด็กทั่วโลก
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ยุ้ยบอกว่า แอนิเมชั่นเป็นงานที่มีเสน่ห์
ซึ่งอธิบายยากว่าเสน่ห์นั้นเป็นอย่างไร
แต่หากเปรียบเทียบก็คือ “ตึกไม่เคยทำ�ให้
คนยิ้ม แต่แอนิเมชั่นทำ�ให้คนยิ้มได้” ดังนั้น
ด้วยความชอบ ความประทับใจในผลงาน
แอนิเมชั่นมาตั้งแต่เด็ก เมื่อมีโอกาส
เธอจึงมุ่งมั่นศึกษาด้านนี้โดยตรง

จากความชอบ...แรงผลักดันให้ก้าวเท้า
ตาม
หนึ่งในเด็กเหล่านั้นก็คือ ยุ้ย-วรากร ใช้เทียมวงค์
สาวน้อยช่างฝัน ที่ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนแอนิเมชั่นที่
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม หลั ง เรี ย นจบปริ ญ ญาตรี ค ณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านแอนิเมชัน่ โดย
มุ่งมั่นว่าสักวันหนึ่งเธอจะมีผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตัวเอง เฉกเช่น ฮายาโอะ มิยะซะกิ ให้ได้
“งานของฮายาโอะ มิยะซะกิ อบอุน่ มาก ประณีต พิถพี ถิ นั
เป็นบรรยากาศแบบ Nostalgic ที่ดูแล้วทำ�ให้อดนึกถึงช่วง
ซัมเมอร์สมัยเด็กๆ ไม่ได้” ยุย้ บอกเล่าความรูส้ กึ ของงานทีเ่ ธอ
ชื่นชอบ
ยุย้ บอกต่อว่า หนึง่ ในผลงานของมิยาซากิทเี่ ธอชืน่ ชอบ
คือ โมโมโกะเจ้าหญิงหมาป่า เป็นเรื่องที่มิยะซะกิต้องใช้เวลา
นานถึง 16 ปีในการผูกเรื่อง และสร้างตัวละครเกือบทั้งหมด
ซึง่ ส่วนใหญ่เขาจะวาดด้วยมือ ถึงแม้บางส่วนจะใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมด้วย คล้ายๆ กับว่าเป็นแอนิเมชั่นเรื่องแรกของมิยะซะกิ
ทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน่ เรือ่ งนีพ้ ดู ถึงเรือ่ งราวความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ด้วยการเล่าที่ย้อนไปถึงยุคมุโระ
มะจิ (สมัยโอตุกาว่า อิเอยะสุ เรืองอำ�นาจ) ในมุมมองของ
พระเอกที่น่ารักที่ชื่อ “เจ้าชายอาชิทากะ” ที่โดนคำ�สาปจาก
อสูรทาทาริที่เขาอาจจะต้องตาย

แต่ทางที่จะช่วยแก้คำ�สาปให้เขาได้คือ เขาต้องเดินทาง
ไปสู่ประจิมทิศเพื่อเข้าไปในป่าของเทพชิชิ เทพสูงสุดแห่ง
พงไพร ให้ทา่ นช่วยแก้ค�ำ สาปให้ ซึง่ พระเอกต้องเดินทางไปกับ
กวางแดงเขาประหลาด และเมือ่ มาถึงทีห่ มายก็พบว่าพืน้ ทีส่ ว่ น
หนึง่ ของป่าเป็นทีต่ งั้ ของหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ นาม “โลหะนคร” ที่
อยู่ภายใต้ในการนำ�ของนายหญิงอิโบชิ หมู่บ้านแห่งนี้ผลิต
เหล็ก และปืนไฟ เพื่อความอยู่รอดในยุคสงคราม แต่การผลิต
เหล็กสร้างความเดือดร้อนให้กบั ป่า และพวกเทพทัง้ หลายเริม่
ที่จะเป็นศัตรูกับคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะเทพหมูป่า
จากนัน้ พระเอกก็ได้พบมนุษย์เด็กผูห้ ญิงอย่าง ซัน หรือ
เจ้าหญิงโมโมโกะ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเทพโมโร หมาป่าสีขาวตัวยักษ์
ในฐานะลูก แม้เธอจะเป็นมนุษย์ รักในธรรมชาติและป่า แต่กลับ
เกลียดชังมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งต่างจากพระเอกที่มองทุกอย่าง
ด้วยดวงตาทีป่ ราศจากความเกลียดชัง และปรารถนาให้ทกุ คน
อยูร่ ว่ มอย่างสันติ ทำ�ให้สงครามระหว่างเทพและมนุษย์เริม่ ขึน้

ตึกไม่เคยทำ�ให้คนยิม
้ แต่แอนิเมชัน
่ ทำ�ได้
ยุ้ยบอกว่า แอนิเมชั่นเป็นงานที่มีเสน่ห์ ซึ่งอธิบายค่อน
ข้างยากว่าเสน่หน์ นั้ เป็นอย่างไร แต่หากเปรียบเทียบก็คอื “ตึก
ไม่เคยทำ�ให้คนยิม้ แต่แอนิเมชัน่ ทำ�ให้คนยิม้ ได้” ดังนัน้ ด้วย
ความชอบ ความประทับใจในผลงานแอนิเมชั่นมาตั้งแต่เด็ก
เมื่อมีโอกาสเธอจึงมุ่งมั่นศึกษาด้านนี้โดยตรง
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หลายปีหลังจากนั้นยุ้ยพยายามหัดวาดรูป ด้วยการหัดวาดตามนักเขียนการ์ตูน
ทีช่ อบหลายๆ คน หลายๆ แบบ อาศัยความขยันหัดวาดบ่อยๆ จนกระทัง่ จับแนวทาง
ของตนเองได้ถูกต้องว่าถนัดแนวไหน แต่น่าเสียดายที่ในกิจกรรมแจ้งเกิดออกแบบ
Character เธอพลาดส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องจากจังหวะและเวลาไม่เอื้ออำ�นวย
โดยผลงานทีเ่ ธอคิดไว้คอื เด็กแว่นอ่านหนังสือ ทีม่ ชี วี ติ อยูใ่ นโลกจินตนาการที่
สวยงาม เป็นตัวแทนของเด็กๆ ซึ่งมาจาก Character ที่เธอวาดเป็นประจำ�อยู่แล้ว...
แต่ยังโชคดีที่ได้ร่วมสัมมนาเติมเต็มความรู้และทักษะจากวิทยากรที่มีประสบการณ์
ด้านการออกแบบ Line Sticker และ Character มาอย่างโชกโชน ซึง่ ถือว่าคุม้ ค่ามาก
“ในวันสัมมนาทีมงานเน้นหนักในเรื่อง Sticker มากกว่าเรื่อง Character Design
อาจเป็นเพราะพีเ่ อ็กซ์-ชัยพร พานิชรุทติวงค์ ผูก้ �ำ กับภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และผูอ้ อกแบบ
Character เรื่องยักษ์ นำ�เสนอได้โดดเด่นมาก จนทำ�ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดจินตนาการ
ร่วม” ยุ้ยเล่าย้อนไปถึงวันสัมมนาด้วยน้ำ�เสียงแจ่มใส
เธอบอกว่าความรูท้ ไี่ ด้จากการสัมมนาครัง้ นีส้ ามารถนำ�ไปต่อยอด และพัฒนา
งานออกแบบ Character ไปสู่การค้าได้ เพราะไม่ใช่แค่องค์ความรู้หรือทักษะเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงคอนเนคชั่นต่างๆ ทำ�ให้เธอเกิดความมั่นใจในการเดินตามความฝัน
มากยิ่งขึ้น

นางสาววรากร ใช้เทียมวงค์
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Email: warakorn.ch.spu.ac.th
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3D จุดประกายฝัน
“ในระหว่างที่ไทจิและเพื่อนในโรงเรียนกำ�ลังตั้งค่ายนั่นเอง
ก็มีวัตถุประหลาดหล่นลงมาจากฟากฟ้า เป็นเครื่องมือแปลกๆ
ที่ไม่คุ้นตา หลังจากนั้นพวกเขาก็โดนดูดไปยังโลกดิจิตอล
เพื่อปราบเหล่าร้ายที่กำ�ลังทำ�ให้ดิจิตอลเวิลด์ปั่นป่วน”
บทภาพยนตร์การ์ตูนข้างต้น ถือเป็นบทพูดที่มัดใจเด็กจำ�นวนมากที่เฝ้าอยู่หน้าจอทีวี
บทพูดนี้มาจากภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง Digimon Adventure เป็นภาพยนตร์การ์ตูน
โทรทัศน์จากประเทศญีป่ นุ่ ในชุดภาพยนตร์การ์ตนู โทรทัศน์ดจิ ติ อลมอนสเตอร์ ออกอากาศครัง้ แรก
ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ เมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ.2542 สำ�หรับในประเทศไทยออกอากาศในรายการโมเดิรน์
ไนน์การ์ตูน ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2544 และออกอากาศซ้ำ�อีกหลายครั้งในปี
ถัดมา (ปัจจุบันได้กลับมาออกอากาศทางช่องการ์ตูนคลับแชนเนล ทุกวันจันทร์-ศุกร์)
ความประทับใจภาพยนตร์การ์ตนู ในวัยเด็ก กลายเป็นความฝันทีผ่ ลักดันให้โจ้-วุฒจิ กั ษณ์
สุขเกษม อยากเรียนเกีย่ วกับศิลปะและการวาดรูป จนสมัครเข้าเรียนคณะดิจทิ ลั มีเดีย สาขา
แอนิเมชั่นคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ในที่สุด
โจ้บอกว่า ตอนเด็กๆ เขาชอบดูขบวนการ 5 สี พวกไรเดอร์ใส่หน้ากาก ต่อมาก็ดกู าร์ตนู เช่น
โปเกม่อน หรือ ดิจมิ อ่ น ทีม่ กี ารแปลงร่าง สร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจใน Character ทีห่ ลากหลาย ดีไซน์
แปลกตา โดยการ์ตูนที่โปรดปรานที่สุดคือดิจิม่อนที่รู้สึกติดเป็นพิเศษ ถึงเวลาการ์ตูนก็ต้องนั่งอยู่
หน้าจอสี่เหลี่ยม เพราะชอบเวลาเปลี่ยนร่างที่การ์ตูนจะมีร่างที่แตกต่างกันขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเก่งขึ้น
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การ์ตูน 3D จุดไฟฝันให้ลุกโชน
วันเวลาทีผ่ นั ผ่านไปเรือ่ ยๆ ทำ�ให้วงการการ์ตนู พัฒนาไป
อย่างไม่หยุดยั้ง จากเดิมแค่ 2D หรือภาพ 2 มิติ สร้างตัวละคร
จากการวาดเป็นรูป แล้วเอามาลงสีไล่ทีละภาพ ทั้งๆ ที่เป็น
ตัวเดียวกัน ทำ�ให้มติ ภิ าพทีเ่ ห็นแบนราบ มีแค่ความกว้าง และ
ความยาวเท่านั้น ต่อมาก็พัฒนากลายมาเป็น 3D หรือภาพ
3 มิติ ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ทำ�ให้มองเห็นแนวลึก ภาพที่
ออกมาจึงให้อารมณ์ ความรู้สึกตื่นเต้น เสมือนจริงมากกว่า
2 มิติ
และ “จุดเปลี่ยน” สำ�คัญก็มาถึงเมื่อโจ้มีโอกาสได้ดู
การ์ตนู แอนิเมชัน่ 3D เรือ่ ง Nemo ในครัง้ นัน้ ความรักความ
ใฝ่ฝันในการทำ�การ์ตูนแอนิเมชั่นที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ถูก
โหมกระพือให้หัวใจของเด็กชายวุฒิจักษณ์พองโต และ
ทำ�ให้เขาได้รใู้ จตัวเองอย่างชัดเจน ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมาเขา
จึงสนใจด้านแอนิเมชั่น 3D และไม่หยุดที่จะศึกษาเรียนรู้
หรือหาโอกาสฝึกฝนทักษะอยู่เสมอ
“เมื่อเลือกหนทางของตัวเองได้แล้ว ก็ต้องพยายาม
ทำ�ให้ดีที่สุด แต่ก็อดดีใจไม่ได้ที่ครอบครัวสนับสนุน ให้โอกาส
ตัดสินใจเลือกเรียน และวางแผนอนาคตด้วยตัวเอง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะพ่อเคยทำ�งานออกแบบจิวเวอรี่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ศิลปะอยู่แล้ว เมื่อเดินเข้าไปบอกว่าจะเรียนทางด้านนี้ พ่อก็
ไม่ขัด แถมบอกว่าถ้าชอบด้านนี้จริงๆ ก็ต้องทำ�มันออกมาให้
ได้ดี ถือเป็นกำ�ลังใจอีกด้านหนึ่งที่ช่วยหนุนเสริมให้เราเดินมา
จุดนี้อย่างมั่นใจ” โจ้อธิบาย

ก้าวสู่สนามแจ้งเกิดนักออกแบบ
Character
เมือ่ อาจารย์แนะนำ�โครงการประกวดแจ้งเกิดนักออกแบบ
Character ให้กบั นักศึกษา โจ้ และเพือ่ นๆ ต่างสนใจ และคิดว่า
เป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงความสามารถ มีผลงานสะสมไว้
เผื่อใช้ประโยชน์สมัครงานในอนาคต และหากได้รางวัล เงิน
และประกาศนียบัตรจะช่วยทำ�ให้เขาและครอบครัวมั่นใจและ
อุ่นใจเพิ่มขึ้น
โจ้เล่าว่า ในวันสัมมนาเขาชอบช่วงที่วิทยากร
สาธิ ต การวาดรู ป มากเป็ น พิ เ ศษ เพราะไม่ เ คยมี
ประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน ทำ�ให้ได้เรียนรู้และคิดว่า
จะนำ�เทคนิคหลายอย่างที่ได้รับไปพัฒนาฝีมือของ
ตัวเองต่อไป โดยเฉพาะการออกแบบ Sticker Line
การกำ�หนด Character เด็ก ผู้ใหญ่ ยิ่งในช่วงที่เชิญ
นักออกแบบมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ทำ�ให้เขา
มองเห็นมุมมอง แนวคิด ตลอดจนเทคนิค วิธกี ารของ
การออกแบบที่มีประโยชน์มาก

ช่วงที่เชิญนักออกแบบมาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์ ทำ�ให้เขามองเห็นมุมมอง
แนวคิด ตลอดจนเทคนิค วิธีการ
ของการออกแบบที่มีประโยชน์มาก

“สำ�หรับผลงานที่โจ้ส่งเข้าประกวดใช้ชื่อว่า “TK park”
โดยมี Character เป็นเด็กผู้ชายใส่สูทสีแดง ที่มาคือ เด็กผู้ชาย
จะมีความซุกซน สนุกสนาน และแข็งแรง จึงเปรียบเทียบกับ
TK park ซึ่งคิดว่ามีความยากอยู่เหมือนกัน เพราะเขายังไม่มี
ประสบการณ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด ประกอบกับมีงาน
ทีต่ อ้ งทำ�ส่งอาจารย์ในสาขาทีเ่ รียนไปพร้อมๆ กัน จึงทำ�ให้การ
ทำ�งานเป็นไปอย่างรีบเร่ง และคุณภาพออกมาไม่ตรงกับที่
ใจคิดไว้”
อย่างไรก็ตามแม้จะติดขัดเรื่องเวลา แต่โจ้ก็ยืนยันว่า
โครงการนีม้ ปี ระโยชน์มากๆ แต่หากมีการจัดโครงการครัง้ ต่อไป
อยากให้ผจู้ ดั พิจารณาช่วงเวลาทีไ่ ม่ตรงกับเวลาเปิดเรียน หรือ
อาจยืดระยะเวลาออกไป นอกจากนี้ประสบการณ์ที่มีไม่มาก
ก็ทำ�ให้ขาดความมั่นใจในการนำ�เสนอพอสมควร
“ตอนนีย้ งั ไม่กล้าคิด ไม่กล้าฝันว่าจะวางตัวเองไว้ตรง
จุดไหน หากเป็นไปได้อยากสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้ให้
มากกว่านี้ และเชื่อว่าในที่สุดเราจะทำ�ได้ดีว่าครั้งนี้ ซึ่งตั้ง
เป้าหมายไว้วา่ วันหนึง่ เราจะเป็นนักวาดการ์ตนู แอนิเมชัน่
ดีๆ สักเรื่อง ให้เป็นที่รู้จักในสังคมให้จงได้”

นายวุฒิจักษณ์ สุขเกษม
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะดิจิทัลมีเดีย
สาขาแอนิเมชั่นคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Email:jo_joanimation@hotmail.com
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ชีวิตที่ต้อง “ออกแบบ”

ของ “แพรว”
ด้วยความชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็ก มักจะคิดนั่นคิดนี่ แล้ววาด
ออกมาตามจินตนาการอย่างมีความสุข และสนุกสนานไปในตัว
เมื่อได้เห็นตัวละครที่คิดไว้ออกมาเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ
แพรว-สวรินทร์ ไตรเลอเกียรติ เชื่อว่าเหตุผลข้างต้นทำ�ให้เธอชอบงานออกแบบในระยะ
ต่อมา และเมื่อรุ่นพี่ชักชวนให้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการแจ้งเกิดนักออกแบบ Character
ของ TK park พร้อมทั้งส่งรายละเอียดมาให้ เธอจึงตัดสินใจโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมกับทาง
TK park อีกครั้ง เพื่อความแน่ใจ ก่อนส่งผลงานเข้าประกวด

ใจรักแม้ไม่ได้รับการสนับสนุน
เมื่อถามถึงความสามารถทางด้านศิลปะและการออกแบบ แพรวเล่าให้ฟังว่า เธอชอบการ
วาดรูปมาตั้งแต่เด็ก และไม่เคยหยุดวาดเลย จนเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังวาดอยู่ แต่เนื่องจากยังขาด
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวาด เพราะทางบ้านไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นัก เวลาส่วนมากจึงทุ่มเท
ให้การเรียนเป็นหลัก
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การไม่สนับสนุนของทางบ้าน ทำ�ให้การวาดรูปเป็นได้
การส่งผลงานเข้าประกวดครั้งนี้ถือเป็น
แค่งานอดิเรก แต่เบื้องลึกเธอมั่นใจว่าตัวเองมีพัฒนาการ
เวทีแรกของแพรว เพราะอยากลองวัดความ
เรือ่ ยมา เพราะความชืน่ ชอบทีม่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้เธอมอง
สามารถของตัวเอง และเก็บสะสมผลงาน
เห็นความสำ�คัญของงานศิลปะ และมักจะติดตาม เรียนรู้ด้วย
เธอจึงตั้งใจและทุ่มเทกับงานชิ้นนี้สูงมาก
ตนเอง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่เสมอ
แม้ท้ายที่สุดแล้วผลงานจะไม่ผ่านเข้ารอบ
“ไม่เคยเรียนวาดรูปจริงจังมาก่อน ที่ผา่ นมาได้เรียน
แต่เธอก็บอกว่าภูมิใจ เพราะได้ทำ�ดีที่สุดแล้ว
นิเทศศิลป์มานิดหน่อย เวลาฝึกฝนส่วนมากจะดูจาก Page
Art หรือ Page วาดรูป ส่วนมากจะเรียนจากการดู จดจำ�
และออกแบบมาเป็นลายเส้นในฉบับของตนเอง มองว่า
สาวน้อยหน้านิ่ง ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ MIDNIGHT จึงเป็น
นี่แหละเราพอใจแล้ว นี่แหละคือลายเส้น คืองานของเรา
ผู้พิทักษ์ราตรี”
ก็ทำ�ให้มีแรงใจมุ่งมั่นวาดต่อไป” แพรวบอกเล่าถึงที่มาของ
แพรวกล่าวด้วยน้ำ�เสียงกลั้วหัวเราะว่า คอนเซปต์ค่อน
การฝึกปรือฝีมือ
ข้างเว่อร์ จึงมีโมลเดลหนึ่งที่ถือเคียวด้วย ให้อารมณ์แฟนตาซี
สุดๆ ส่วนชุดของ MIDNIGHT เป็นสีน�้ำ เงิน ตรงกับชือ่ ทีบ่ ง่ บอก
ทุกอย่างรอบตัวล้วนถูก “ออกแบบ”
ถึงกลางคืน เพราะสีมว่ งและน้�ำ เงินแก่เป็นสีทบี่ ง่ บอกถึงความ
“สิง่ ต่างๆ รอบตัวในชีวติ ประจำ�วัน ล้วนถูกออกแบบ ลึกลับ น่าค้นหา แล้วอิมเมจของ MIDNIGHT เป็นแมว ยิ่งเพิ่ม
มาแล้วทั้งสิ้น” ในความเห็นส่วนตัว แพรวคิดว่าคนเราต้อง ดี ก รี ค วามลึ ก ลั บ ให้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง ได้ แ นวคิ ด มาจากหลายสิ่ ง
เกี่ยวข้องกับการออกแบบตลอดเวลาอยู่แล้ว เช่น ออกแบบ รอบตัว โดยเฉพาะแรงบันดาลใจจากเกมชื่อ “BRAVE FRONการแต่งตัว ออกแบบการเดินทาง ไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของเรา TIER” เนือ่ งจากช่วงนัน้ กำ�ลังเห่อตัวละครทีม่ อี มิ เมจธาตุความ
ก็ตอ้ งออกแบบเอง ไม่วา่ จะเป็นการเขียนงาน การสร้างผลงาน มืดอยูพ่ อดี แล้วหลายๆ ตัวละครทีเ่ กีย่ วข้องกับความมืดในนัน้
สักชิน้ หรือแม้แต่การทำ�อาหารก็เป็นการออกแบบอย่างหนึ่ง จะมีสีที่เป็นเอกลักษณ์คือสีม่วง จึงได้ลองหยิบยกคอนเซปต์นี้
เหมือนกัน
มาใส่ลงในผลงานของตัวเอง
การส่งผลงานเข้าประกวดครั้งนี้ถือเป็นเวทีแรกของ
แพรว เพราะอยากลองวัดความสามารถของตัวเอง และ จาก MIDNIGHT สู่การออกแบบชีวิตที่
เก็บสะสมผลงาน เธอจึงตัง้ ใจและทุม่ เทกับงานชิน้ นีส้ งู มาก
ชัดเจน
แม้ทา้ ยทีส่ ดุ แล้วผลงานจะไม่ผา่ นเข้ารอบ แต่เธอก็บอกว่า
ภูมิใจ เพราะได้ทำ�ดีที่สุดแล้ว
แพรวเป็นอีกคนหนึง่ ทีส่ ง่ ผลงานเข้าประกวด แต่ไม่ได้
“MIDNIGHT เป็นตัวละครสาวน้อยหูแมว ดวงตาและผม เข้าร่วมการสัมมนา เนื่องจากเรียนหนัก และติดสอบใน
เป็นสีม่วง อันเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเวลากลางคืน เป็น ช่วงดังกล่าว ทำ�ให้เธอพลาดโอกาสดีๆ ในการเติมทักษะ
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คิดว่าต้องฝึกฝนต่อไปอีกมาก ช่วงเวลาไหนที่ว่างจากการเรียน
ก็จะพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเสพงานต่อไป ถ้ามีโอกาส
ให้เรียนหรือฝึกฝนงานในด้านนี้จะไม่ปล่อยเลยตามเลยเหมือน
ที่ผ่านมา แต่จะรีบคว้าโอกาสไว้เพื่อพัฒนาตนเองให้มากที่สุด

ประสบการณ์ด้านการออกแบบ Character รวมถึงการเชื่อมโยงกับวิทยากรที่มี
ประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง และเพื่อนๆ พี่ๆ ที่มีความสนใจในศาสตร์เดียวกัน
เคยมีคนนิยามความหมายของการออกแบบไว้ว่า การออกแบบจะทำ�ให้เรา
สามารถถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานทีผ่ อู้ นื่ สามารถมองเห็น รับรู้ หรือ
สัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน MIDNIGHT ของเธออาจจะตอบโจทย์
การออกแบบไม่หมด หรือไม่ตรงคอนเซ็ปต์แบบเต็มร้อย แต่ประสบการณ์ครั้งนี้ทำ�ให้เธอ
เรียนรู้ที่จะ “ออกแบบชีวิต” ของตัวเองให้ชัดเจนขึ้น
“คิดว่าต้องฝึกฝนต่อไปอีกมาก ช่วงเวลาไหนที่ว่างจากการเรียนก็จะพยายาม
เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเสพงานต่อไป ถ้ามีโอกาสให้เรียนหรือฝึกฝนงานในด้าน
นี้จะไม่ปล่อยเลยตามเลยเหมือนที่ผ่านมา แต่จะรีบคว้าโอกาสไว้เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้มากที่สุด” แพรวอธิบาย พร้อมทั้งทิ้งท้ายอย่างน่าฟังว่า
เมืองไทยยังขาดการส่งเสริมสาขาวิชาชีพนี้ค่อนข้างมาก เพราะคิดว่าน่าจะ
ยังมีคนเก่งๆ อีกมากมายที่ยังไม่เคยได้เปิดตัว แสดงผลงาน ศักยภาพ และความ
สามารถ ยังขาดองค์กรหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมผลักดันบุคลากรที่มีความสามารถ
เหล่านี้ไปให้ถึงจุดสูงสุดเหมือนสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายมาก

นางสาวสวรินทร์ ไตรเลอเกียรติ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
Email:prew_ni@hotmail.com
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กว่าจะเป็น
หนอนหนังสือ “รักรู้”
“ผมส่งผลงานไปคืนวันพฤหัสบดี ส่งแล้วก็เงียบหายไปเลย
ไม่มีทีมงานติดต่อกลับมา ติดต่อไปก็ไม่ได้ ทำ�ให้ใจแป้วๆ เพราะ
หมดเขตส่งงานวันศุกร์ กระทั่งวันอาทิตย์ทีมงานตอบกลับมา
ว่าได้รับแล้ว ผมโล่งใจ และดีใจมาก ตอนแรกใจหายใจคว่ำ�
คิดว่าอาจมีปัญหาตอนส่งผลงาน ทำ�ให้ไม่ทันตามกำ�หนด”
แมกซ์-สาธิต โรจน์สธุ รี ์ หนุม่ นักออกแบบกราฟิกสือ่ สิง่ พิมพ์ เล่าย้อนเหตุการณ์ตอนส่งผล
งานเข้าร่วมประกวดในเวทีแจ้งเกิดนักออกแบบ Character ด้วยน้ำ�เสียงตื่นเต้น
แมกซ์บอกว่า เขาทราบข่าวการประกวดทาง Facebook และเห็นว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งที่เขาทำ�อยู่แล้ว คือการออกแบบ Character ซ้ำ�ยังเป็นงานของ TK park ซึ่งมีกิจกรรมแจ้งเกิด
ให้กับเยาวชนในหลายๆ วงการ จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ยิ่งพิจารณาเนื้อหาราย
ละเอียดกิจกรรม รวมไปถึงกรรมการที่จะมาตัดสิน ก็มองเห็นถึงความตั้งใจจริงของ TK park ใน
การจัดงานครั้งนี้ จึงบอกตัวเองทันทีว่า “ไม่ส่งไม่ได้แล้ว”
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ผลงานของแมกซ์มีชื่อว่า “รักรู้”
มีที่มาจากหนอนหนังสือที่ขยัน
อ่านหนังสือ ขยันศึกษาหาความรู้
ใส่ตนเองตลอดเวลา จนถึงวันหนึ่ง
ความรู้ที่ตนเองสั่งสมมาแตกฉาน
หนอนหนังสือตัวนี้จึงกลายเป็น
ผีเสื้อหนังสือที่แสนสง่างาม

จากวาดดะ...สู่การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง
แมกซ์บอกว่า เขาชอบวาดภาพ จึงวาดการ์ตูนมาตั้งแต่
เด็ก และเป็นธรรมดาของคนที่ชอบการ์ตูน เมื่อลองเปิดสมุด
หรือหนังสือเรียนก็จะเห็นการ์ตูนเต็มไปหมด แม้จะยังวาด
ไม่เก่ง แต่การวาดซ้ำ�ๆ บ่อยๆ กลายเป็นการฝึกฝนฝีมือไป
ในตัว เมื่อโตขึ้นจึงเริ่มเข้าใจเรื่องการคิดคอนเซปต์ คิดชุด
คิดเอกลักษณ์ในตัวการ์ตนู ศึกษางานของคนอืน่ ไปเรือ่ ยๆ จน
รู้สึกสนุกเพลิดเพลินอย่างบอกไม่ถูก
“โดยปกติจะศึกษาจากช่องทางอินเทอร์เน็ต หรือกด
Like Page ที่เขาวาดภาพสวยๆ ศึกษาเทคนิคต่างๆ แล้ว
นำ�มาฝึกฝนด้วยตนเอง บางครั้งเมื่อมีโอกาสก็ไปตามงาน
สัมมนา ทำ�ให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เพื่อนที่สนใจใน
เรือ่ งเดียวกัน ได้แลกเปลีย่ นความรูก้ นั เพิม่ เติมอยูเ่ สมอ ซึง่
พบว่ามีหลายงานทีจ่ ดั ให้ผสู้ นใจเข้าไปนัง่ ฟังโดยไม่คดิ เงิน”

“ตุ๊กตาหมี” แรงบันดาลใจในการสร้าง
Character
คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ความชอบเจ้าหมีพักผ่อน หมีชิล
หรือเจ้าหมีขี้เกียจ ที่ชื่อ Rilakkuma จะทำ�ให้แมกซ์ยกย่อง
“Aki Condo” เป็นไอดอล ซึ่งเธอเป็นผู้ออกแบบหมีตัวนี้จาก
แรงบันดาลใจที่อยากเลี้ยงสัตว์ไว้ผ่อนคลายความเครียดจาก
งาน แต่ ด้ ว ยการทำ � งานที่ ยุ่ ง อยู่ ต ลอดเวลาทำ � ให้ ไ ด้ แ ต่ คิ ด

หลังจากนั้นเธอก็ทำ�ให้ไอเดียที่อยู่ในจินตนาการกลายเป็น
Character ทีช่ อบใช้ชวี ติ แบบสบายๆ มีทา่ ทางรีแล็กซ์อยูต่ ลอด
เวลา กลายมาเป็นเจ้าหมีสีน้ำ�ตาลนามว่า Rilakkuma
“ไม่รเู้ พราะอะไร ทำ�ให้ผมชอบเจ้าหมีตวั นี้ ถึงขนาดลงทุน
นำ�เงินที่เก็บไว้ออกมาซื้อคอลเลคชั่นตุ๊กตาหมี Rilakkuma
สะสมแบบจริงจัง และเป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ �ำ ให้ผมอยากมี Character
ของตัวเองด้วย ลายเส้นง่ายๆ น่ารักๆ เห็นแล้วตกหลุมรักได้
ง่ายๆ” แมกซ์อธิบายที่มาที่ไปของความชอบ

จาก Rilakkuma สู่ “รักรู้” ผีเสื้อหนังสือ
ผลงานของแมกซ์มีชื่อว่า “รักรู้” มาจากหนอนหนังสือ
ที่ขยันอ่านหนังสือ ขยันศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองตลอดเวลา
จนถึงวันหนึง่ ความรูท้ ตี่ นเองสัง่ สมมาแตกฉาน หนอนหนังสือ
ตัวนีจ้ งึ กลายเป็นผีเสือ้ หนังสือทีแ่ สนสง่างาม มีหนวดทัง้ 2 ข้าง
ปลายเป็นปากกาและดินสอ สามารถดึงมาใช้งานได้ตลอดเวลา
และมีปกี เป็นหนังสือแบบพิเศษทีส่ ามารถนำ�เสนอเนือ้ หาเป็น
แบบสามมิติ ด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถโบยบินไปเสาะแสวงหา
ความรูไ้ ด้อย่างกว้างขวาง และสามารถนำ�ความรูท้ ม่ี ไี ปเผยแพร่
ให้คนอื่นๆ ได้ทั่วโลก
“แบบที่สร้างออกมาเป็นตัวกลมๆ ทั้งตัว ใส่แว่นหน้า
แบ๊วๆ ตัวเตี้ยๆ ดูมีความรู้ คณะกรรมการบอกว่าหน้าเหมือน
คนวาด” แมกซ์เล่าพร้อมเสียงหัวเราะ
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แมกซ์ย�ำ้ ว่า แนวคิดมาจากคำ�ว่าหนอนหนังสือ ทำ�ให้คดิ ถึงการแปลงร่างทีม่ พี ฒ
ั นาการ
มากกว่าหนอนปกติ ซึ่งก็คือผีเสื้อ เพราะต้องการสื่ออะไรที่เข้าใจง่ายๆ คนทั่วไปเห็นแล้ว
เข้าใจได้เลยว่าเกีย่ วกับอะไร แต่พอเอาเข้าจริงก็คงไม่พน้ หนอนหนังสือ เพราะเป็นแนวคิด
พื้นฐานที่เข้าใจได้ง่ายกว่า หากต้องยอมรับว่าเมื่อพูดถึงหนอนหนังสือใครๆ ก็คิดคล้าย
กับเขา และทำ�ออกมาซ้ำ�ๆ กัน จึงเปลี่ยนมาเป็นผีเสื้ออีกครั้ง แต่ก็ยังมีคนทำ�ซ้ำ�กันอยู่ดี

“รักรู้” คว้ารางวัลชมเชย
แมกซ์เล่าว่า สาระสำ�คัญทีไ่ ด้รบั จากการสัมนาคือข้อคิดดีๆ เกีย่ วกับการออกแบบ
Character การใช้สี จุดเล็กจุดน้อย การคิดคอนเซปต์ การวางองค์ประกอบ รวมไปถึง
เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในการส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากต่อคนที่
ทำ�งานทางด้านนี้
“ผมประทับใจพี่เอ็กซ์-ชัยพร พานิชรุทติวงศ์มาก พี่เขามีเทคนิคการสอนแบบ
ตลกหน้านิ่งๆ แต่พกความรู้มาปล่อยให้ผู้สนใจแบบเต็มๆ โดยที่เราไม่เคยคาดคิด
มาก่อน เลยค่อนข้างเซอร์ไพรส์ โดยเฉพาะช่วงที่เกี่ยวกับ Sticker Line ทำ�ให้เราคิด
อะไรได้เพิ่มเติมมาก เกิดมุมมองใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จุดเล็กจุดน้อยพี่เอ็กซ์บรรยายหมด
ทำ�ให้ตอ้ งมองย้อนถึงสิง่ ทีเ่ ราเคยมองข้ามมาตลอดว่าแท้ทจี่ ริงแล้วมันมีความสำ�คัญ
มาก”
ส่วนผลการประกวดนั้น แม็กซ์ย้ำ�ว่า แม้จะได้แค่รางวัลชมเชย แต่เขาก็รู้สึกภูมิใจ
และคิดว่าการตัดสินนั้นเป็นที่ยอมรับได้ เพราะงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ มีแนวความคิด
คล้ายๆ ความคิดของเขา แต่คดิ ได้ละเอียดและลงตัวกว่า รวมถึงการลงสี และการออกแบบ
ที่ดีกว่า สมควรที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศไป
“ดีใจตัง้ แต่เข้ารอบ 10 คนแล้วครับ ประมาณอารมณ์เหมือนถูกหวย เพราะประกวด
มาหลายที่ ไม่เคยได้เข้ารอบเลย ได้แต่เก็บสะสมประสบการณ์มาเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ติดรอบ
10 คนของโครงการนี้ ซึง่ ต้องขึน้ เวทีน�ำ เสนอต่อหน้าคณะกรรมการ ก็รสู้ กึ ยิง่ ใหญ่และเป็น
เกียรติมากๆ โทรศัพท์บอกพ่อทันที เพราะเราค่อนข้างตั้งใจมากกับงานนี้ เพียงแต่ไม่เคย
คิดว่าจะติดเข้ารอบ10 คน เห็นว่าผลงานทุกคนมีดีทั้งนั้น”
ท่ามกลางความดีใจ และความฝันที่ไม่แตกต่างจากนักออกแบบ Character
คนอื่นๆ ที่อยากให้ Character ของตัวเองมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ วันนี้แมกซ์ได้เริ่ม
ต้นสร้างเพจของตัวเอง ภายใต้ชอื่ https://www.facebook.com/tua.wgaang ซึง่ เป็น
เรื่องราวของตัวกว่าง เพื่อผลักดันฝันให้เป็นรูปร่างใกล้ความจริงมากขึ้น และที่
น่ายินดีกค็ อื มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกินคาดหมาย จึงถือเป็นก้าวแรกทีอ่ อกตัว
ได้ค่อนข้างสวยงาม ก่อนเป้าหมายที่วางไว้จะมาถึง...

นายสาธิต โรจน์สุธีร์
พนักงานบริษัท เอดู พาร์ค จำ�กัด
E-mail: sathit.rojsuthee@gmail.com
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ทำ�เนียบ

เยาวชน TK แจ้งเกิด
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รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ TK Young Writer 2014
ชื่อ - นามสกุล

นภภร จิวะรังสินี
วิปัสสนา ชัยกิจการ
กันตพัฒน์ พาวงษ์
จิรายุ ชัยวิริยะพงศ์
นวัต ณ นครพนม
นิมนตรา ศรีเสน
ณิชา เวชพานิช
วัชรพงษ์ แดงปลาด
นันทิชา เรืองวินิตวงศ์
นีนนิมมาน ยอดเมือง
กาญจนา ปลอดกรรม
ธีระพร ช่วยโสภา
กัญญาณัฐ คำ�สีสังข์
นลิน สินธุประมา
พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์
ศุภกานต์ ครองสินทรัพย์
มุทิตา งามละมัย
ธันย์ชนก รื่นถวิล
พาฝัน พลเยี่ยม
ฉัตรชนก ทองศรีสุข
วริษา สุกิตติพัฒนากุล
พัชนิดา มณีโชติ
ศุภนุช บุรินทร์ธนฉัตร
ศราวลี ศุภกาญจน์
วิภาวี พิเชฐกุล
กรรวี ชีวีวัฒน์
นันทพร ทองลพ
วีรวิญญ์ สุขสันตินันท์
พิชญา เดชหามาตย์
จุฑามาศ บุญเย็น
สิรดนัย พุทธบุตร
ยิ่งพงศ์ ล้อศิริรัตน์
วิชชุตา ลิมปณะวัสส์
ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
อมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง
วิศรุต บุญรักษา
วนิสา พัดศรี
พรชนก บัวสุข
รัชนันท์ เพชรจำ�นงค์

e-mail

hop_phorn@hotmail.com
toknam_jomjam@hotmail.com
kantapetch@gmail.com
echizen_manchester_united@hotmail.com
neo_vc82@live.com
love_seft@hotmail.com
kaew_m_and_m@hotmail.com
miss-mercury@hotmail.com
nan_nan_man@hotmail.com
neennimman@hotmail.com
bowy_wd@hotmail.com
tao2540@hotmail.com
faylovely2540@hotmail.com
writer_nalin@live.com
holmescaterpillar@gmail.com
e_noey_xyz@hotmail.com
mutita.36@hotmail.com
b.birdriot@hotmail.com
p.pafan@live.com
chatchanok_jai@hotmail.com
smile_mindd@hotmail.com
ck15patcha@gmail.com
winter.asalia@gmail.com
after_nooon@hotmail.com
vipaweemild@hotmail.com
wwee.weew@gmail.com
nt_mickey@hotmail.com
viasuksantinunt@gmail.com
peace_satit@hotmail.com
junebluedog@gmail.com
boxbox.p@gmail.com
yp_icu_ok@hotmail.com
pine_314@hotmail.com
odoji_19@hotmail.com
amonsak5@gmail.com
wisarut.bankkub@gmail.com
wani.mymindmild@gmail.com
a.book_owehz@hotmail.com
ratchapalm@hotmail.com
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ TK Band
ชื่อ - นามสกุล

ภาณุวัฒน์ วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์
พรชา จุลินทร
ผาณิต เพียรทำ�
พาฝัน พลเยี่ยม
นิภาพร กอบกุลกังสดาล
ธรพชรพรรณ พูลศรี
ชมพูภัค พูนพล
พิชญา เพ็งจันทร์
นัทธพงศ์ โพธิกุล
ภูษิต ชนพิมาย
วงศธร มาตรสิงห์
พัชรัตน์ ธนาฤทธิวราภัค
ธนกฤต จิตต์สุพร
มงคล ทองงาม
ดนัทธ์ ประวีณเมธ
พลกฤษณ์ ประโรหิตานนท์
อรรถกร เพชรสด
ปันบุญ ตันติวรวงศ์
ชยานันต์ วนาวรสุขรักษ์
ฉัตริน อินทร์เมือง
ชยุต อุ่นวรรณธรรม
ชโลธร ชโลปถัมภ์
สหพัฒน์ รีเงิน
พงศ์ภัค วงศ์เกียรติก้อง
ธนัทวรรณ์ กีรติยานันทน์
วิชญ์ แสนอาจหาญ
ชิดชนก บุญมุสิก
จิตรานุช หน่อวงศ์
ณภิสา จึงกิจเจริญค้า
ณัฐชนน กำ�เนิดมณี
ธนาทิพย์ สุนย์ตะคุ
เพชรรุ่ง เพชรพิมลมาศ
ชญาณ์ณัฎฐา หาญปริพรรณ์
รัตน รัตนพล
ณัฏฐ์สุดา ชีวสุนทร
พงศ์ธเนศฐ์ สีดาพันธ์
ภาคภูมิ สฤษดิชัยนันทา

ชื่อเล่น

ไอซ์
สบาย
เจี๊ยบ
แพร
นิ
ต้นหลิว
บิวตี้
เวย์
เท็น
ภู
ไดร์ฟ
เพ้นท์
กฤต
ท๊อป
โด
เฟริส
จูเนียร์
ปัน
ต้น
บลูยีนส์
ซัน
เพลง
ก๊อต
บอส
กุ๊ก
เรโอ
กิ๊ฟท์
นุ่น
อบอุ่น
ระนาด
ผักบุ้ง
เพชร
ขวัญ
โต๋
เม
แบงค์
ภูมิ

e-mail

bondlive@hotmail.com
sabye1998@hotmail.com
jeab-panita-jeab@hotmail.com
p.pafun@live.com
nropapin@gmail.com
tonlew_diary@hotmail.com
byutllz@hotmail.com
waylaway1990@gmail.com
tendemand@hotmail.com
joey__47@hotmail.com
lumiderse@gmail.com
phacharat_32@hotmail.com
TKland9@gmail.com
top_jomtop@windowslive.com
danat.p@live.com
firstidzatan@hotmail.com
nior.a.p@hotmail.com
p.punbun@hotmail.com
ton-vana@hotmail.com
bluejeans_crazyboy@hotmail.com
scu1113@hotmail.com
cazu.doublec@live.com
r.sahapat@hotmail.com
soul_boss@hotmail.com
lenka_555@hotmail.com
picopico855@hotmail.com
o-g_i_f_t-o@hotmail.com
noonfml-ana@hotmail.com
nagi-luck@hotmail.com
nonnonnonnatchanonhaiyai@gmail.com
hanasabi00@gmail.com
khun-444527@hotmail.com
bhtorra@gmail.com
kitte_sa@hotmail.com
phong_freedom@hotmail.com
poomhyperpen@hotmail.com
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ TK Band
ชื่อ - นามสกุล

วนิดา อรุณนิติรักษ์
ปรียาภรณ์ ศรีโท
ธนวัต พ่วงทรัพย์สิน
ฉัตรชัย พัฒนวิบูลย์
สุชน แซ่ตั้ง
ญาณินี พงศ์ภคเธียร
ธนินพัชร ตั้งรวยทรัพย์
มารีน คนีเฟล
ถานันท์ พิทักษ์ธีหบัณฑิต
ถิรมนัส พินพันธ์
สรอรรถ แสงเถลิง
คทา อ่อนทอง
สิริภาภรณ์ ชื่นศรี
นพคุณ โพธิ์เงิน
ณัชชา พฤกษชลธาร
กิตติ์ธเนศ ฤทธิพรพสิษฐ์
กิตติธัช สิริวรนาค
กิตติพัชญ์ เจริญสิริพัฒนะ
ขวัญชนก รัตนรงคาภรณ์
จิรัสยา คุณสืบพงษ์พันธ์
ฉัณฐณะ สุวรรณเขตต์
ณฐพล โชคทวีศักดิ์
Teerasej Jiraphatchandej
ธงชัย ลิ้มทวีทรัพย์
ธนาคาร สุขกระสานติ
ธนารักษ์ สุขกระสานติ
ปริญญา โยนาพันธ์
ปรียาพร โทมี
พัชรี แสนยอด
พิชยาภรณ์ เจียรแสงทอง
ภาณุพล ธนะจินดานนท์
ลีลา ดีไชยเศรษฐ
วรากร ใช้เทียมวงศ์
วุฒิจักษณ์ สุขเกษม
ศิริพร ดีศรี
สุดารัตน์ พงษ์เขตการณ์

ชื่อเล่น

ปูเป้
หมิว
ภูมิ
เจ
อาร์ต
นินี
บอย
มุก
แบ้งค์
เกรท
บอนน์
เบส
กระต่าย
ปอนด์
โบ
เอิร์ธ
ต่อ
ดรีม
จา
เจ
โอ
พัตเตอร์
หมอ
บิลลี่
มอส
ริว
นัท
แมลงปอ
จิ๊ก
อู๋
ออย
ดิว
นุ๊ก
โจ
เติ้ล
ปันปัน

e-mail

mickey_miw@hotmail.com
dong-lo@hotmail.com
ok_captain@hotmail.com
I_am_great_chou@hotmail.com
violinnini@hotmail.com
sabahey_boy@hotmail.com
maringreen@hotmail.com
tanan.pitakteerabundit
teeramanus@gmail.com
hollow_38194@hotmail.com
Krataisiripaporn@gmail.com
ponnoppakun_02@hotmail.com
tsta53t4@hotmail.com
drummer_Earth@hotmail.com
nattaphum.torbovi@gmail.com
kamenachi123@hotmail.com
fudoxung_28_qb6@hotmail.com
siriphop45@gmail.com
napaeak_pbl8@hotmail.com
napat_seelpipat@hotmail.com
smith_kma@hotmail.com
corporalbilly163@gmail.com
musule_heaven_godkke@hotmail.com
nontawat-56@hotmail.com
por_por_lovelove@hotmail.com
jick@outlook.com
ouhydro@hotmail.com
eoil_yamada@hotmail.com
Daw_250@hotmail.com
NookChalermochai@hotmail.com
Joey_bazu@hotmail.com
pat.chormai@gmail.com
win-ner1111@hotmail.com
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “แจ้งเกิด นักออกแบบ Character”
ชื่อ - นามสกุล

กิตติ์ธเนศ ฤทธิพรพสิษฐ์
กิตติธัช สิริวรนาค
กิตติพัชญ์ เจริญสิริพัฒนะ
ขวัญชนก รัตนรงคาภรณ์
จิรัสยา คุณสืบพงษ์พันธ์
ฉัณฐณะ สุวรรณเขตต์
ณฐพล โชคทวีศักดิ์
Teerasej Jiraphatchandej
ธงชัย ลิ้มทวีทรัพย์
ธนาคาร สุขกระสานติ
ธนารักษ์ สุขกระสานติ
ปริญญา โยนาพันธ์
ปรียาพร โทมี
พัชรี แสนยอด
พิชยาภรณ์ เจียรแสงทอง
ภาณุพล ธนะจินดานนท์
ลีลา ดีไชยเศรษฐ
วรากร ใช้เทียมวงศ์
วุฒิจักษณ์ สุขเกษม
ศิริพร ดีศรี
สุดารัตน์ พงษ์เขตการณ์
อนันต์ ศันสนียกุลวิไล
Ketsara Jitrawang
กนกพร กลิ่นเกลา
กนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์
กรกนก จันทราธนากุล
กฤช ธนรักษ์
กฤษณา ขำ�ห่วง
กานต์ อินทะนุ
กานต์รวี วงศ์ตระกูลกานต์
เขตต์ ชิตโชติ
คัจฉกุล แก้วเกต
จรัญญาณี เรือนแก้ว
จอมขวัญ วานิชการชัย
จิตรลดา ชัยชนะการณ์
จิตา วานิชการชัย
ชนัญญา กิจเจริญชัย

e-mail

hellopae@gmail.com
jk5bluenova@gmail.com
torstudio@gmail.com
kwanchanok5311317043@gmail.com
k.ampere0905@gmail.com
chanthana.aort@gmail.com
nthpl.chkthwsk@gmail.com
teerasej@gmail.com
tabicat23@hotmail.com
rmarstudio@gmail.com
thanarak.furanfrang@gmail.com
fascinate-dream@hotmail.com
kamwoo2@gmail.com
p5402100017@gmail.com
yongphichayaporn@gmail.com
er_nu@hotmail.com
iv.leela@gmail.com
warakorn.ch@spu.ac.th
jo_joanimation@hotmail.com
may_gumilee@hotmail.com
creamzah@gmail.com
anant.svilai@gmail.com
al_mawnoi@hotmail.com
piggy_kloy@hotmail.com
kanokrat.j@arco.co.th
fown.fill@gmail.com
kritjs44@gmail.com
witwickybell@gmail.com
omegakarn@gmail.com
eewarnrak@gmail.com
second_luos@hotmail.com
kzzh@hotmail.com
mim_toomim@hotmail.com
jomkwan.w@arco.co.th
chitlada.a@gmail.com
jita@redbeat.com
ying_art7@yahoo.com
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “แจ้งเกิด นักออกแบบ Character”
ชื่อ - นามสกุล

ชนากานต์ ทานัด
ชนิดา โสภณวุฒิกุล
ชัยชิต เศตะพราหมณ์
ชุลีพร ศรประสิทธิ์
ไชยลาภ จันทร์แย้ม
ฐาปณัฐ โสภณ
ณศักดิ์ จันทร์เจริญ
ณัฐสิทธิ์ มงคลจันทร์เมธี
ณัชมน ตัณฑโกศล
ทักษิณา นาคบำ�รุง
ธนฉัตร บูรณะภักดี
ธันยวุฒิ อักขระสมชีพ
นที ธนาดีโรจน์กุล
นพวรรณ บุญลลิต
นราวดี มหาไตรภพ
นริตา เสามณี
นฤมล ชินธนไพศาล
นวพร ดีกล่อม
นวรัตน์ คำ�ตา
นิชาภา แสงสว่าง
นิธิ สายนุ้ย
เบญญทิพย์ ยิ่งยง
ปกรณ์ ดินอุดม
ปฐมพงศ์ สืบสาย
ปรมินทร์ จูงใจ
พรรณปพร เพ็ญพิริยะกุล
พรรณพิมล บางยี่ขัน
พลอย สมยานนทนากุล
พิมพ์พิชา อุตสาหจิต
พีรพล เต่าทอง
เพ็ชรนภา ธนสมบูรณ์
เพ็ญพิชชา ฉลาดเจริญ
ภวิล โชคทวีศักดิ์
ภูภัฏ โคตะนันท์
ภูมิพัฒน์ บูรณะภักดี
มณีพรรณ ตันติพลาผล
มณีรินทร์ พงศ์ศิริวรรณ

e-mail

Ga-Na@hotmail.com
chanida.fahn@gmail.com
mr.you.general@gmail.com
pui_cs@hotmail.com
pom242167@hotmail.com
thapanat.sop@live.com
natawaruchapet@gmail.com
zebertooth@gmail.com
pudding-risugi@hotmail.com
tim.taweekun@gmail.com
sazabi@hotmail.com
arttra_eagleb@hotmail.com
thananatee@gmail.com
wadoiji23@gmail.com
nara_bes@hotmail.com
narita.gail@gmail.com
jern_1832@hotmail.com
jenny_cat7@hotmail.com
izero_xenon@hotmail.com
catseyeart@gmail.com
gundamseed-joe@hotmai.com
hakucyoo@gmail.com
omaphoto7@gmail.com
pathompong.seubsai@gmail.com
pheniz13@gmail.com
bom2b_j@hotmail.com
pk_smile_world@hotmail.co.th
ps0217su@gmail.com
pimpicha@banluegroup.com
shadow_mayan@hotmail.com
moolao@hotmail.com
note_pblove@hotmail.com
kk_pax@hotmail.com
baansuankhunta_toy@hotmail.com
sazabi@hotmail.com
petchmanee_aj@hotmail.com
maneemin@gmail.com
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มณีวรรณ เพชรกรจักร
รวิญากร มหิทธิกรกุล
Yosapol Singhavorakul
วรพรต ก่อเจริญวัฒน์
วรานนท์ ทองแกม
วริทธิ์ จอเจริญรักษ์
วริษา แซ่โค้ว
วรุณยุพา กั้งสกุล
ววารดา พุ่มผกา
วันชนะ โพธิสุต
วันชนะ อำ�นวยชัยชนะ
วิชุพร กุลมงคล
วีรพจน์ เชาว์มั่น
วุฒิไกร ใจเสริฐ
ศุรตา ดำ�รงค์ศร
ศศิพิมพ์ บัวทรัพย์
ศาตพัณ พงษ์วิทยาธร
ศุภณัฐ กลับสกุล
ศุภวรรณ เจริญไพโรจน์วงศ์
สรพล สร้อยสุวรรณ
สรรชัย นิจสุนกิจ
สราวุธ กองสี
สัญญา เลิศประเสริฐภากร
สาธิต โรจน์สุธีร์
ศรวณีย์ โตนอก
สุทธิดา แจ่มจันทร์
สุธาทิพย์ ขาวฉอ้อน
สุนทรี สกุลอุทัยศักดิ์
สุนิธี บัวทรัพย์
สุพินดา สุวรรณศรี
อานนท์ พฤฒิอัครวาณิช

e-mail

ultramanoh@gmail.com
raviyakorn.m@gmail.com
ghunter001@hotmail.com
pieceofdonut@gmail.com
nonarav@gmail.com
fishsing7713@gmail.com
warily.plus@gmail.com
moon_fon@hotmail.com
badcat.fatcat@facebook.com
win.atomact@gmail.com
sansan.dr0604@gmail.com
wish.kp@gmail.com
birdiesama@hotmail.com
kakuto299@gmail.com
saruta.damrongsi@gmail.com
peter_peters-1@hotmail.com
sar_darkwolf@hotmail.com
bom_bazka@hotmail.com
wanhulala@hotmail.com
sorapol57@gmail.com
sunchai.n@gmail.com
darknessp00@gmail.com
oh.sanya@zylostudio.com
sathit.rojsuthee@gmail.com
niinichang@gmail.com
ploy_7023@hotmail.com
s.khaochaon@gmail.com
nes_tum@hotmail.com
plang_interior@hotmail.com
supindaka@gmail.com
pong_ninja@hotmail.com

