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สวัส
ดผีูอ่้านชาว TPA News ทกุท่านครบั ครัง้นีน้กึครึม้อกครึม้
ใจก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆ นักอ่านกลับไปที่กรุงโซล 

ประเทศเกาหลใีต้กนัอกีครัง้ พาไปดวูรีกรรม เอ้ย กจิกรรมของพวกหนุม่ๆ 
สาวๆ ชาวไทยที่ร้อยทั้งร้อยอยากไปเที่ยวเกาหลีเพราะสาเหตุนี้กันทั้ง
นั้น สาเหตุที่ว่าคือ “ตาม (ล่า) ดารา” ส่วนตัวแล้วก็มีประสบการณ์นี้
เหมอืนกนัครบั กเ็ลยอยากเอามาเล่าสูก่นัฟัง แต่ไม่ต้องไปพดูต่อนะครบั 
อายเขา...

ดาราที่ว่าส่วนมากก็จะเป็นนักร้องไอดอลหน้าตาสวยหล่อ ที่
ขนาดตีตั๋วเดือนมาบ้านเราเป็นว่าเล่น หนุ่มสาวชาวไทยก็ยังดั้นด้นไป
บ้านเขาบ้างอะไรบ้าง แลกเปลี่ยนเงินตรากันสุดพลัง ครั้งหนึ่งเคยได้มี
โอกาสไป “ตามดารา” แบบเสียเที่ยวมาแล้ว เรื่องมีอยู่ว่า...หลังจากที่
วางแผนเสร็จสรรพว่าจะต้องตระเวนไปตามสถานีโทรทัศน์แต่ละช่อง 
ก็ขอแวบไปหานักร้องในดวงใจก่อน บริษัทต้นสังกัดของพวกเขาก็คือ 
SM Entertainment อยู่แถวๆ ย่านอับกูจอง (압구정) ซึ่งโด่งดังมากใน
ฐานะย่านศลัยกรรมความงาม ข้อมูลทีไ่ด้มาก็คอือาคารของบรษิทันีไ้ม่
สะดดุตา ออกแนวเหมือนตกึแถว สเีหลอืงๆ โทรมๆ ...ได้ยินแบบนีแ้ล้ว
ก็แทบอยากจะผูกคอตายใต้ต้นถั่วงอกจริงๆ อะไรกัน บริษัทนี้เขา 
ผลตินกัร้องทีโ่ด่งดงัระดบัโลกอย่าง ทงบงัชงิก ิ(동방신기) ซเูปอร์จเูนยีร์ 
(슈퍼주니어) โซนยอชิแด (소녀시대) ฯลฯ ไหงพักกันอยู่ในห้องแถว 
ล่ะ ? ต้องไปดูให้เห็นกับตา เดินตุหรัดตุเหร่ไปตามทางเรื่อยๆ ก็เจอกับ
จุดหมายปลายทางเข้าจนได้ คุณพระ !! ห้องแถวจริงๆ ด้วย เล็กก็เล็ก 
จะว่าโทรม...กไ็ม่เท่าไร แต่เลก็มาก แถมดนัเลอืกมาในวนัทีไ่ม่มใีครอยู่
ด้วย (ได้ข่าวว่าเขาบนิไปร้องเพลงทีญ่ี่ปุ่นกัน) แต่ก็ไม่แคร์ เดนิสอดส่อง
อยูข้่างนอกนีแ่หละ เสาตกึเอย ตูไ้ฟเอย ต่างถกูเหล่าสาวก เค-ป็อป เอา
ปากกามาขีดเขียนซะจนไม่เหลือเค้าเดิม ลองอ่านๆ ดูก็เจอแต่ค�าบอก
รักต่างๆ นานา (ชวนคลื่นไส้จริงๆ ฮ่าๆ)

ทีแ่รกถอืว่าไม่ฟาวล์ซะทเีดยีว ก็เลยตดัสนิใจพุง่ไปอีกทีท่ีส่ถานี

โทรทัศน์ SBS ซึ่งผลิตรายการเพลง Inkigayo (인기가요) ออกอากาศ
ทุกวันอาทิตย์ราวๆ บ่าย 2 โมง (เวลาบ้านเรา) เพื่อไปสัมผัสเหล่าสาวก 
เค-ป็อปชาวเกาหลี ดูซิว่าจะแซ่บเท่าบ้านเราหรือเปล่า...ออกเดินทาง
ด้วยรถไฟใต้ดินไปโผล่เอาโน่นเลย ชานเมือง...มิหน�าซ�้าพอขึ้นมาจาก
ใต้ดนิเป็นทางแยกซ้าย-ขวา แล้วจะรูไ้หมว่าไปทางไหน สรปุเดนิผดิทาง
ไปไกลมาก ต้องย้อนกลับมาทางเดิมซึ่งแป๊บเดียวก็ถึงที่หมายเลย  
(ให้ตายเถอะ) ภาพเบือ้งหน้าท�าเอาแทบชอ็ก เพราะหนุม่สาวชาวเกาหลี
มาเฝ้ารอศลิปินทีช่ืน่ชอบกนัมดืฟ้ามวัดนิ เหลอืบไปทีข้่างทาง คณุพระ !! 
นัน่มนัเตน็ท์นี ่อย่าบอกนะว่ามานอนรอ แล้วกเ็ป็นแบบนัน้จรงิๆ เส้ือผ้า
พร้อมรบ ไม่หวั่นแม้อากาศ ณ เวลานั้นจะหนาวเข้ากระดูกขนาดไหน 
อาวุธที่ทุกคนถืออยู่ในมือคือ “ซีดีเพลง” เท่าที่เห็นตอนนั้นมีแฟนคลับ
ของนักร้อง 2 วงเห็นจะได้ แบ่งแยกเป็นชาย-หญิงโดยสมบูรณ์เพราะ
วงหนึ่งวงชายล้วน วงหนึ่งวงหญิงล้วน ที่น่าอัศจรรย์ใจคือ รู้ทั้งรู้ว่าจะ
ไม่ได้เจอตัวระยะประชิด (แน่นอนอยู่แล้ว) ก็ยังบากบั่นกันขนาดนี้ สุด
ยอดมาก ทันใดนั้นเองก็มีรถตู้ของศิลปินใครสักคนพุ่งออกมาจาก
ทางออกลานจอดรถข้างๆ เด็กสาวผมม้าเต่อก็ทะยานตามรถตู้ออกไป
ที่กลางถนนอย่างไม่กลัวตาย เห็นแล้วหวาดเสียวแทน

น่าเสยีดายจรงิๆ หน้ากระดาษหมดอกีแล้ว ก�าลงัเมามนักบัการ
เล่าเรื่องเลย เอาเป็นว่าติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับ เพราะเรื่องน่าอาย 
หน้าแตก ในการ “ตามดารา” เนี่ยมันเยอะมากๆ ไว้คราวหน้าจะมาเล่า
ต่อนะครับ สุดท้ายก็ฝากกันไว้อีกนิดกับทิปที่น่ารู้เช่นเคย ฉบับนี้ลาไป
ก่อนนะครับ 안녕!

อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์

 

ค�าว่า “โอป้า” ที่เป็นชื่อเรื่องในฉบับนี้มาจากค�าว่า 오빠 ที่
แปลว่า “พี่ชาย” แต่ค�านี้เป็นค�าศัพท์ส�าหรับผู้หญิงใช้พูดกัน ส่วนถ้า
ผู้ชายจะเรียกพี่ชายต้องใช้ค�าว่า 형 ออกเสียงว่า “ฮยอง” แทน เด็ก
สาวมักจะเรียกศิลปินชายที่ตัวเองชอบว่า “โอป้าๆๆ“ คราวนี้ได้ยินค�า
นี้ที่ไหน สันนิษฐานไว้ได้เลยว่า “เกาหลีบุก” ฮ่าๆ

อาทิตย์ นิ่มนวล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์
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หนูมาแล้ว !!

โอป้า...

Small Tips
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หลัง
จากป ีที่แล ้ววงเจร็อกระดับ
ต�านานอย่าง X-Japan ได้เข้ามา

เปิดคอนเสิร์ตให้แฟนๆ ได้ชมกันไปแล้ว มาใน
ปีน้ีสาวกเจร็อกทั้งหลายก็ได้เฮกันอีกครั้งเมื่อ
วงร็อกระดับแถวหน้าของญี่ปุ่นอีกวงหนึ่งมา
เยี่ยมเยียนเมืองไทยตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียว
และวงทีก่ล่าวถงึนีก้ค็อื L’Arc~en~Ciel (ลาร์ค 
ออง เซียล) นั่นเอง

L’Arc~en~Ciel มาจากภาษาฝรั่งเศส
แปลว่า “สายรุ้ง” และเป็นสายรุ้งที่เจิดจรัสอยู่
วงการเพลงร็อกญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปีแล้ว 
เท่าที่จ�าได้ผู้เขียนรู้จักวงนี้มาตั้งแต่อยู่ม.5 จน
ปัจจุบันสิ้นสภาพนักศึกษามาหลายปีแล้ว...
คิดดูก็แล ้วกัน สมาชิกวงนี้ประกอบด้วย 
“เทตสึ” (หัวหน้าวงและกีตาร์เบส) “ไฮด์” (นัก
ร้องน�า) “เคน” (กีตาร์) และ “ยูกิฮิโระ” (มือ
กลอง) 

ส�าหรับ L’Arc~en~Ciel World Tour 
2012 in Bangkok ในครั้งนี้มีขึ้นในวันที่ 7 มี.ค. 
55 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี แม้ว่า
จริงๆ แล้วประตูจะเปิดประมาณ 19.00 น. แต่
แฟนๆ ลาร์คฯ ก็ค่อยๆ ทยอยกันมารอกันอยู่
แล้วตัง้แต่ห้าโมงกว่า บางคนบางกลุม่ก็จัดเตม็
แต่งคอสเพลย์เจร็อกมาดูคอนเสิร์ตด้วย สร้าง
สสีนั (หรอืเปล่า...เพราะแต่งเจรอ็ก โกธคิด�ากัน
มาทั้งนั้น) และบรรยายของงานได้เป็นอย่างดี

เมื่อถึงเวลาเริ่มแสดง แค่เพียงแฟนๆ ได้เห็นภาพกราฟฟิคเปิด
วงของ L’Arc~en~Ciel ก็ถึงกับกรี๊ดกันสนั่นเลยทีเดียว และยิ่งเมื่อไฮด์
และสมาชิกปรากฏกายขึ้นยิ่งไม่ต้องพูดถึง เรียกได้ว่าเสียงมีเท่าไรกรี๊ด
ใส่ไปให้หมด ส่วนเพลงที่น�ามาร้องในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เป็นเพลงดังๆ ที่
แฟนๆ รู้จักกันดี เช่น Good Luck My Way, Honey, Driver’s High 
(จากการ์ตูน GTO คุณครูพันธุ์หายาก), READY STEADY GO (จาก
การ์ตูนเรื่องแขนกลคนแปรธาตุ), Blurry Eyes เป็นต้น หลังจากฟังพลัง

เสียงของไฮด์ ดูการลีดกีตาร์จากเทตสึและเคน 
เห็นยูกิฮิโระรัวกลองโชว์แล้ว ต้องขอบอกเลยว่า
คุม้ค่าสมการรอคอยจรงิๆ และแม้ว่าวงน้ีจะอยู่มา
นานกว่า 10 ปีแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นระยะเวลาที่ 
การันตีว่าฝีมือของสมาชิกในวงไม่ได้ด้อยแม้แต่
น้อย และคิดว่าสิ่งนี้เองที่เรียกแฟนกลับทั้งรุ่นเก่า
และใหม่ให้มารวมตัวกันได้อีกครั้ง 

นอกจากนีส้ิง่ทีป่ระทบัใจในคอนเสร์ิตครัง้
นีค้อื “การพดูภาษาไทย” เอาใจแฟนๆ ของสมาชกิ
ในวง เริ่มจาก “ไฮด์” ที่ขึ้นมาพูดขอโทษว่า “โผม
ขอโทษ รอนานไหมค้าบ” (เนือ่งจากเริม่การแสดง
ช้าไปประมาณ 10 นาที) แหม...อย่างนี้แฟนๆ จะ
โกรธได้ลงหรือ จากนั้นตามด้วย “เคน” ที่มาแบบ
จัดเต็ม มีโพยในมือด้วย เล่าถึงประสบการณ์ใน
เมอืงไทย ฟังจบัใจความได้ว่าคณุพ่ีแกไปสีลมและ
ซื้อของขวัญให้ยูกิฮิโระ จากนั้นก็มอบเสื้อที่สกรีน
ว่า I Love Thailand และ “ฉาบ” ให้ยูกิฮิโระ (ยูกี้
จะดีใจไหมนะ) แต่ที่ฮาที่สุดคือการออกมาแจก 
“กล้วยหอม” ของ “เทตสึ” ใช่...กล้วยหอมจริงๆ 
จากข้อมูลที่ไปหามาเขาว่ามันเป็นสัญลักษณ์
ประจ�าตวัของเทตส ึแถมไม่แจกเปล่า มถีามแฟนๆ 
อีกด้วยว่า “อยากกินกล้วยโผมมายคับ” หึๆ... 
เทตสจึะรูไ้หมว่าสิง่ทีน่ายพดูมามนัแอบตดิเรตนะ
จะบอกให้ เล่นเอาแฟนๆ ทัง้อึง้ทัง้ข�าไปพร้อมๆ กนั 

โดยส่วนตัวแล้วประทับใจคอนเสิร์ตใน
ครั้งนี้มาก เพราะนอกจากจะได้ฟังพลังเสียงของไฮด์แบบสดๆ แล้ว ก็
ประทบัใจทีส่มาชกิทัง้สามออกมาพูดภาษาไทยนีแ่หละ เพราะแสดงให้
เห็นว่าเขาท�าการบ้านมาดีและพยายามจะสื่อสารกับแฟนๆ ของเขา
มากๆ

ขอบคณุสมาชกิ L’Arc~en~Ciel ทีม่อบความทรงจ�าดีๆ แบบน้ี
ให้แฟนๆ ชาวไทย คุ้มค่าการรอคอยมา 13 ปีจริงๆ แล้วจะรอการกลับ
มาของสายรุ้งวงนี้อีกนะ

อรณิชา บุญเสนันท์ 
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เครดิตภาพ จาก http://entertainment.marumura.com และ http://music.truelife.com

World Tour 2012 in Bangkok


