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ก�าลังตกอยู่ในภาวะตึงเครียดกับประเทศเกาหลีเหนือเรื่องการยิง

ทดสอบขีปนาวุธ และระเบิดนิวเคลียร์ เรียกว่าก�าลังมาคุดุเดือดกัน

อยู่เลย แต่พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวก็ใกล้เข้ามาทุกขณะ ท�าให้

นานาประเทศที่ลงชื่อเข้าร ่วมในการแข่งขันตระหนักถึงความ 

ไม่ปลอดภัย และมีทีท่าว่าจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ 

แม้ว่าประธานาธิบดีมุนแจอินจะออกมาย�้าความมั่นใจเรื่องความ

ปลอดภยัแล้วกต็าม พอประกาศปุบ๊ ประเทศฝรัง่เศสกบ็อกศาลาเป็น

เจ้าแรกเลย เพราะยังไม่ค่อยมั่นใจ ตามด้วยออสเตรีย และเยอรมนี 

จนกระทั่งเดือนมกราคม 2018 ที่ผ่านมา ทางเกาหลีใต้จึงเปิดเจรจา

ทราบ
กันหรือเปล่าครับว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

โลกของเรามีการแข่งขันกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ 

หรือ “กีฬาโอลิมปิก” กันด้วย แต่เป็นกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับ 

ซ่ึงก็อาจจะห่างไกลจากบ้านเราท่ีมีแต่ฤดูร้อนอยู่พอสมควร (ท�าเป็น

เล่นไป ประเทศไทยเราก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะ

เออ) โดยกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวจะท�าการแข่งขันเฉพาะชนิดกีฬาที่

เล่นบนหิมะเป็นหลัก (ไม่มีว่ายน�้า กรีฑา ฟุตบอล ฯลฯ อะไรท�านอง

นั้นนะ) เช่น ฮอกกี้ สกี สเกตน�้าแข็ง สโนว์บอร์ด และแต่ละชนิดก็จะ

แบ่งย่อยเป็นประเภทความเร็ว และลีลาในชื่อต่างๆ อีกที

กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 หรือ 2018 Winter Olympics 

ครั้งที่ 23 นี้จัดขึ้นที่เมืองพย็องชาง (평창) ประเทศเกาหลีใต้ เรียกกัน

ในชื่อเล่นๆ ว่า พย็องชาง 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-25 กุมภาพันธ์ 

2018 และถ้ายงัจ�ากนัได้ ช่วงก่อนหน้าน้ีราวปี 2017 ประเทศเกาหลใีต้

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

พย็องช�ง 2018
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Small Tips  

กีฬา Biathlon เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่จัดแข่งขันกันในพย็

องชาง 2018 หลายคนคงคุ้นเคยกับค�าว่า Triathlon ที่หมายถึง 

ไตรกฬีา (ว่ายน�า้ ป่ันจกัรยาน วิง่) กนัมากกว่า กฬีาชนดินีเ้ป็นการ

ผสมผสานสกแีละยิงปืนเข้าด้วยกัน...บอกตามตรงว่าตัวเองกไ็ม่

เคยเห็นเหมือนกันว่าเขาแข่งกันอย่างไร

ระดับสูงกับเกาหลีเหนือเพื่อหาทางออก นับเป็นการเจรจาระดับสูง

ครั้งแรกในรอบ 2 ปีของทั้ง 2 ประเทศเลยก็ว่าได้ แต่เรื่องนี้ก็ Happy 

Ending นะครับ ทางเกาหลีเหนือตกลงส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กับทางเกาหลีใต้ และรวมทีมฮอกกี้น�้าแข็งประเภททีมหญิงเป็น 

หนึ่งเดียวในฐานะของ “ประเทศเกาหลี” ซึ่งร่วมเดินขบวนเข้าสู่สนาม

พร้อมกันในระหว่างพิธีเปิดภายใต้ธงคาบสมุทรเกาหลีซะด้วย และ

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนในประเทศเกาหลใีต้จะโอเคกับเรือ่งนี ้ท�าให้เกดิ

การประท้วงต่อต้านกันพอสมควร ท้ังทางออฟไลน์ และออนไลน์  

ลามไปถึงเรียกการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ว่าเป็น พย็องยาง โอลิมปิก 

(พย็องยาง หรือที่เรารู้จักกันว่า เปียงยาง เป็นเมืองหลวงของประเทศ

เกาหลเีหนอื) และไม่คดิว่าความตัง้ใจ และเจตนา ในการรวมทมีฮอกกี้

น�า้แขง็เป็นหนึง่เดยีวจะประสบความส�าเรจ็ไปได้ ถึงกระน้ัน ในพธิเีปิด

การแข่งขัน เราก็ได้เห็นภาพของประธานาธิบดี มุนแจอิน ของ

เกาหลใีต้ จบัมอืกบัคมิโยจอง น้องสาวของ คมิจองอนึ ผูน้�าสงูสดุของ

เกาหลเีหนอื อกีด้วย และนับเป็นครัง้แรกหลังจากสงครามคาบสมทุร

เกาหลีที่สมาชิกผู้น�าของเกาหลีเหนือมาเยือนเกาหลีใต้...โอย อะไร

มันจะแซบขนาดนั้น แซบทุกรายละเอียด เผ็ดทุกการเคลื่อนไหว

สิ่งที่น่าสนใจส�าหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทุกๆ ครั้งก็คือ

สัญลักษณ์ และมาสคอต นะครับ เพราะถือเป็นงานไอเดียที่รวมเอา

ศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพแต่ละประเทศ

ออกมาอย่างกลมกล่อม ครั้งนี้ก็เช่นกัน จะสังเกตว่า สัญลักษณ์ของ 

พย็องชาง 2018 น่ีมันช่างเรียบง่ายซะจริงๆ เหมือนเอาขีดๆ อะไร 

สักอย่างมาวางต่อๆ กัน แต่ถ้าใครเคยเรียนภาษาเกาหลีมาจะต้อง

ร้องอ๋อแน่นอน เพราะขดีๆ ทีเ่หน็นัน่คอื พยญัชนะต้นทัง้ 2 พยางค์ของ

ชื่อเมืองพย็องชาง ได้แก่ ㅍ (พีอึพ) ออกเสียงเป็น พ พาน ในค�าว่า 

พย็อง สื่อถึงความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันของสวรรค์ โลก และ

มนุษย์ และ ㅊ (ชีอึช) ออกเสียงเป็น ช ช้าง ในค�าว่า ชาง มีลักษณะ

คล้ายเกล็ดน�้าแข็ง 5 แฉก สื่อแทนหิมะ น�้าแข็ง และนักกีฬาในกีฬา

ฤดหูนาว เมือ่รวมกนัแล้วสือ่ถงึโลกทีเ่ปิดกว้างให้แก่ทกุๆ คน มนี�า้แขง็ 

หิมะ ฤดูหนาว และนักกีฬามารวมกันที่เมืองพย็องชาง ที่ซึ่งสวรรค์ 

และโลกมาบรรจบกัน...มี Story และเรียบง่ายได้ใจความสุดๆ ส่วน

ตัวมาสคอตส�าหรับการแข่งขันพย็องชาง 2018 มีด้วยกัน 2 ตัว ได้แก ่

ซโูฮรงั (수호랑) เป็นเสอืขาว ซึง่ถ้าใครตดิตามซรีส์ีแนวประวตัศิาสตร์

ของเกาหลบ่ีอยๆ จะต้องได้เหน็เสอืขาวทีเ่ป็นคล้ายๆ สตัว์ในเทพนยิาย

หรือสัตว์ศักด์ิสิทธิ์ของเกาหลีแน่ๆ อยู่แล้ว (รองลงมาก็น่าจะเป็นนก

ฟีนิกซ์ ที่ยังไงๆ ก็ต้องเห็น) และเสือขาวเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อ

ถือ พละก�าลัง และการปกป้อง ชื่อ “ซูโฮรัง” ประกอบขึ้นมาจาก 

ค�าภาษาเกาหลี 2 ค�าคือ 수호 (ซูโฮ) แปลว่า การปกป้อง การป้องกัน 

ผู้คุ้มครอง และ 호랑이 (โฮรางี) แปลว่า เสือ ถือเป็นมาสคอตอย่าง

เป็นทางการของการแข่งขัน 2018 Winter Olympics ส่วนอีกตัวหนึ่ง

คือ พันดัลบี (반달비) เป็นหมีควาย (ส�าหรับคนที่นึกภาพไม่ออก 

หมีควายก็คือหมีที่มีลายบริเวณหน้าอกเป็นตัว V (คล้ายๆ พระจันทร์

เสี้ยว) ในภาษาอังกฤษ มองเผินๆ จะเหมือนหมีด�าใส่เสื้อคอวีอยู ่

ตลอดเวลา...) ซึ่งเป็นหมีสายพันธุ์พื้นเมือง และมีถิ่นก�าเนิดบริเวณ

คาบสมทุรเกาหลี หมคีวายเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาอนัแรง

กล้า และความกล้าหาญ และชื่อของเจ้า “พันดัลบี” ก็ประกอบขึ้นมา

จากค�าภาษาเกาหลี 2 ค�าเช่นกันคือ 반달 (พันดัล) แยกเป็น 반 ที่แปล

ว่า ครึ่ง กับ 달 ที่แปลว่า พระจันทร์ รวมกันเป็น พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว 

หรือพระจันทร์เสี้ยว โดยเราจะเห็นพระจันทร์ที่ว่านี้อยู่บริเวณหน้าอก

ของหมีควายนั่นเอง เจ้าพันดัลบีเองก็มีพระจันทร์เสี้ยวสีขาวบริเวณ

หน้าอกเหมือนกันนะ และ 비 (บี) ในที่นี้สื่อถึงการเฉลิมฉลองให้กับ

การแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นมาสคอตอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน 

2018 Winter Paralympics ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9-18 มีนาคม 2018 

แต่จะใช้สัญลักษณ์คนละแบบกับโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับ จะใช้แค่

สัญลักษณ์คล้ายเกล็ดน�้าแข็ง 2 อันเท่านั้น

 


