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สวัสดี
ครับเพื่อนนักอ่านชาว TPA News ทุกท่าน คอลัมน์ 
Small Talk ในฉบับนียั้งคงสาละวนกับเรือ่งดารานกั

ร้องกันอีกครั้งต่อเนื่องกันจากฉบับก่อนหน้าโน้น ถึงกระนั้นก็ไม่ได้
หมายความว่าจะเอาเร่ืองดารานกัร้องมาเล่าให้ฟังแบบธรรมดานะครบั 
ออกแนวตีแผ่ชีวิตมากกว่า (หัวเราะ) คราวก่อนเราไปที่สถานีโทรทัศน์ 
SBS แห่งกรงุโซล ประเทศเกาหลใีต้กันมาแล้ว คราวนีไ้ปกันอีกสกัสถานี
แล้วกันครับ

การเดินทางไปยังสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของ 
กรุงโซลอย่าง สถานีโทรทัศน์ KBS ก็สามารถไปได้อย่างง่ายดายด้วย
รถไฟใต้ดินเช่นเคยครับ แต่เมื่อครั้งที่ออกจากสถานี SBS มาก็พลบค�่า
แล้ว อากาศเริ่มเย็นลงอีก ก้มมองดูนาฬิกาก็ยังไม่ดึกมาก น่าจะพอมี
เวลาไปได้อีกสักที่ ว่าแล้วก็ออกเดินทาง แต่การเดินทางไม่ได้น่าอนาถ
เหมือนขามา ขามาก็ใช้บริการรถไฟใต้ดินสาย 9 นี่แหละ ซึ่ง (ณ เวลา
นั้น) ยังสร้างไม่เสร็จดีเสียด้วยซ�้า พอรถเคลื่อนตัวออกจากชานชาลาก็
พุ่งด้วยความเร็วสูง สูงขนาดที่ว่าเลยไป 2 สถานี ! เล่นเอากรีดร้องเลย
ทเีดยีวครบัท่านผูอ่้าน วนิาทนีัน้คดิว่ารถไฟเบรกแตกเหมือนในหนงัฝรัง่ 
ในใจก็ภาวนาขอให้รอดตายด้วยเถิด มาทราบตอนหลังว่าจริง ๆ แล้ว
ไม่ได้เลยป้าย แต่ขบวนที่ขึ้นมานี่เป็นรถด่วน จะจอดไม่กี่ป้าย...เพล้ง ! 
หมอไหนก็ไม่รับเย็บแน่นอน เดชะบุญที่จอดป้ายที่จะลงพอดี แต่เวลา
นั้นเราต้องท�าเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

โผล่ขึ้นมาบนดิน ลมเย็นก็ตีแสกหน้าจนแทบอยากจะมุดกลับ
จริงๆ แต่สถานีโทรทัศน์แห่งนี้หาไม่ยากนะครับ เพราะมีป้ายขนาด
มหมึาส่องแสงอยูไ่กลๆ เป้าหมายของเราคอืบรเิวณด้านล่างของตกึ ซึง่
ได้จดัเป็นห้องเลก็ๆ หลายๆ ห้องตดิกัน ข้างในห้องก็เป็นการจดัรายการ
วิทยุของคลื่นต่างๆ เรียกได้ว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาก็จะสามารถชมการ

จัดรายการวิทยุแบบสดๆ ได้เลย อ๊ะ นั่นมันคลื่น Cool FM 
ที่เราหมายปองนี่นา แต่นี่มันใกล้จะได้เวลาออนแอร์แล้ว 
ท�าไม “นกัร้องในดวงใจ” ของเรายงัไม่มาประจ�าการเลย...
ว่าแล้วก็ท�าใจดีสู้เสือเดินเข้าไปในตัวตึกเพื่อถามกับ 
พี่ยามด้านในให้รู้แล้วรู้รอดไป พี่ยามที่นี่ก็ใจดีมากๆ 

พยายามสื่อสารกับกระเหรี่ยงไทยอย่างเราด้วยดี สรุป
ความได้ว่า 월요일부터 금요일까지 방송합니다. (วอ-รโยอิลบู
ทอ คือ-มโยอิลกาจี พังซงฮัมนีดา) แปลความได้ว่า “ออนแอร์วันจันทร์
ถงึศกุร์ครบั”...เพล้ง ! เหมอืนโดนตบหน้ากลางสีแ่ยก เพราะวนัท่ีไปมนั
วันเสาร์...โอเค รู้เรื่อง แต่ไหนๆ มาแล้วก็ขอเสพสถานที่อย่างเดียวก็ได้ 
จะได้ไม่เสียเที่ยวไปมากกว่านี้ (อารมณ์เสีย)

สงัเกตว่าพืน้ทีภ่ายนอกไล่มาตัง้แต่ภายในตกึทีเ่พิง่ไปหน้าแตก
มาเมื่อกี้ จนกระทั่งถึงบริเวณหน้าห้องส่งจะเต็มไปด้วยรอนอักขระ
มากมายหลากหลายภาษา แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือ ภาษาไทย โอ้โฮ 
น่าอับอายมาก มาบ้านเขา เมืองเขา มาขีดเขียนแบบนี้มันใช้ไม่ได้เลย 
จริงๆ จะเนียนเขียนเป็นภาษาเกาหลีก็คงจะมองข้ามไปได้ แต่นี่เล่น
ภาษาไทยมาเต็ม รู้ถึงไหนอายถึงนั่น อยากจะฝากส�าหรับใครก็ตามที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวว่าอย่าไปท�าแบบนี้เลยนะครับ สถานที่ของ
ประเทศเขาจะเสื่อมเอา มีคนท�าอยู่ก่อนแล้วก็ช่างเขา อย่าไปท�าตามดี
กว่าครับ (อย่าให้เหมือนก�าแพงเมืองจีนที่เคยเล่าให้ฟังนะ...)

สุดท้ายก็กลับที่พักไปแบบมึนๆ ไม่รู้ว่าแบบนี้จะเรียกว่า Mis-
sion Complete ได้หรือเปล่า...แต่ก็ช่างเถอะครับ แหะๆ ก่อนจากกันก็
ขอฝากสาระน่ารูด้ีๆ  ไว้อกีเช่นเคย แล้วกลบัมาพบกนัใหม่ใน TPA News 
ฉบับต่อๆ ไปครับ

อาทิตย์ นิ่มนวล
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คอเพลงเกาหลีคงจะรู้จักกับรายการเพลงเกาหลีช่วงสุด
สัปดาห์อย่างแน่นอน มีอยู่ด้วยกัน 3 รายการหลักๆ ครับคือ KBS 
Music Bank (뮤직뱅크 -  มยจูกิแบงคอื) ทกุวนัศกุร์ MBC Music 
Core (쇼! 음악중심 - ซโย ! อือมักจุงชิม) ทุกวันเสาร์ และ SBS 
Inkigayo (인기가요 - อิงกิกาโย) ทุกวันอาทิตย์ ส่วนตัวย่อหน้า
ชื่อรายการก็คือชื่อสถานีที่ออกอากาศนั่นเองครับ
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หาก
มองแผงหนงัสอืบ้านเราในปัจจบุนันี ้นอกจากจะมนีติยสาร
แฟชัน่แบบยุโรปแล้ว เรายังจะได้เหน็แฟช่ันใสๆ สไตล์ญ่ีปุน่

อีกด้วย นับเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า แฟชั่นญี่ปุ่นนั้นเป็นที่ยอมรับและได้
รับความนิยมไม่แพ้แฟชั่นจากฝั่งยุโรปเลยทีเดียว นอกจากจะมีแฟชั่น
การแต่งตัวที่หลากหลายซึ่งอาจจะแปลกและแหวกแนวและมีแบรนด์
ต่างๆ ให้สาวไทย (หัวใจญี่ปุ่น) เลือกชอปกันมากมายแล้ว ประเทศ
แฟชั่นระดับแนวหน้าอย่างญี่ปุ่นก็ย่อมมีงานแฟชั่นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้
งานแฟชั่นโชว์ระดับโลกด้วย เกริ่นอย่างนี้แล้วสาวๆ ที่เป็นสาวกแฟชั่น
ญี่ปุ่นขนานแท้คงร้องอ๋อแล้วใช่ไหมล่ะ ใช่แล้วงานที่ว่านี้คือ “Tokyo 
Girls Collection” หรือ TGC นั่นเอง! 

ส�าหรับใครที่ยังไม่รู้จัก TGC ก็ขอให้ค�าจ�ากัดความแบบเข้าใจ
ได้ง่ายๆ ว่า TGC ก็คืองานแฟชั่นโชว์ของสาวๆ ญี่ปุ่น โดยมีคอนเซปต์
หลักว่า “Bringing Japan’s ‘Real clothes’ to the world” หรือ “การน�า
เสนอเสื้อผ้าญี่ปุ่นที่สามารถใส่ได้จริงไปสู่ระดับโลก” นั่นเอง  จัดขึ้นครั้ง
แรกในเดอืนสงิหาคม พ.ศ.2548 ที ่Yoyogi National Gymnasium จาก
นัน้กไ็ด้มกีารเพิม่ก�าหนดจดังานเป็นปีละ 2 ครัง้ ซึง่จะจดัในเดอืนมนีาคม
และกันยายนและเมื่อเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็ได้ขยายสถานที่จัดงานไปยัง
จังหวัดอื่นๆ ด้วย อีกทั้งยังเคยข้ามน�้าข้ามทะเลไปจัดกันไกลถึงปารีส
และจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย ! ซึ่งสถิติจ�านวนผู้เข้าชมงานครั้งล่าสุด (มี.ค. 
55) มีจ�ำนวนมำกกว่ำ 30,000 คน เลยทีเดียว แต่เห็นคนเยอะขนาดนี้
เขาไม่ได้ให้เข้าไปดูกันฟรีๆ นะ เพราะสนนรำคำบัตรเข้ำงำนก็มีตั้งแต่ 
3,000-15,000 เยนด้วยกัน

เอาละ รู้จักงาน TGC กันไปพอสังเขปแล้ว ทีนี้คิดว่าหลายคน
คงจะสงสัยกันใช่ไหมละว่า ท�าไมคอนเซ็ปต์หลักของงานน้ีจึงต้อง 

เน้นย�้าว่า เสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริง ด้วย ก่อนจะตอบค�าถามนี้ต้องให ้
คุณผู้อ่านลองนึกภาพงานแฟชั่นระดับโลกที่เคยเห็นผ่านหูผ่านตาจาก
โทรทัศน์ หรือนิตยสารกันดู จะเห็นได้ว่าแฟชั่นโชว์ทางฝั่งตะวันตกน้ัน
เขาค่อนข้างเน้นหนักไปที่ดีไซน์ที่หรูหราอลังการและบางชุดก็ใส่ได้
เฉพาะบนแคทวอล์กเท่านัน้ (ถ้าใส่เดนิถนนคงต้องใช้ความกล้า (บ้าบ่ิน) 
ทีม่ากจนล้นเลยทเีดยีว) ซึง่แฟชัน่ทีส่วยมากขนาดไหนแต่ถ้าสวมใส่นอก
รันเวย์ไม่ได้มันก็น่าเสียดายใช่ไหมล่ะ ดังนั้นงาน TGC จึงตอบโจทย์ที่
ว่าเป็นเสื้อผ้าที่สาวๆ ซื้อไปใส่ได้จริงและกลุ่มเป้าหมายหลักของงานนี้
คอื หญิงสาวตัง้แต่ 20-34 ปี โดยธีมรองในการดไีซน์แต่ละครัง้กแ็ตกต่าง
กนัออกไป เช่น ในเดอืนกนัยายน 2554 คอลเลคชัน่ AUTUMN/WINTER 
2011 น�าเสนอในธีม “Smile for「」” เพราะต้องการเรียกรอยยิ้มของ
สาวๆ กลับคืนมาหลังจากเกิดภัยพิบัติ โดยเป้าหมายคืออยากให้สาวๆ 
ได้กลบัมาสนกุสนานและยิม้ไปด้วยกนัอกีครัง้และในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 
2555 ทีผ่่านมากน็�าเสนอในธมี “Sherbet Garden” โดยเน้นเสือ้ผ้าสพีาส
เทลแบบลกูกวาด เพือ่ดงึเสน่ห์และความอ่อนหวานของสาวญ่ีปุน่ออกมา 

ความพเิศษของงาน TGC ยงัไม่หมดเท่านี ้เพราะนอกจากจะได้
ดูแฟชั่นโชว์แล้ว สาวๆ ยังสามารถซื้อเสื้อผ้าเหล่านั้นได้ทันทีผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือด้วย ! โอ้โห ตลาดแฟชั่นเขาแรงจริงๆ อีกทั้งภายในงาน
ยังมีมินิคอนเสิร์ตให้สาวๆ ได้สนุกและกระโดดโลดเต้นกันด้วย...เป็น
แฟชั่นโชว์ที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกจริง ๆ ! 

สาวไทยคนไหนที่อยากไปชมแฟชั่นโชว์แบบนี้บ้างก็เตรียมเก็บ
เงนิจดักระเป๋ากนัโลด เพราะเขาจะจดักนัอกีครัง้ในเดอืนกนัยายนน้ีและ
สามารถติดตามรายละเอียดและอัพเดทแฟชั่นเก๋ๆ ในงานได้ที่เว็บไซต์ 
http://tgc.st นะจ๊ะ

อรณิชา บุญเสนันท์ 
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* ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://girlswalker.com/

“Bringing Japan’s ‘Real clothes’
to the world” @ Tokyo Girls Collection !

 


