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สวัสดี
เพื่อนนักอ่านชาว TPA News ทุกท่านครับ 
คอลัมน์ Small Talk ในฉบับน้ีขออิงกระแส

ความแรงของภาพยนตร์ไทยกนัสกัหน่อย ซึง่น่าจะถอืได้ว่าเป็น
ภาพยนตร ์ที่ เป ็นประวัติศาสตร ์อีกหน้าหนึ่งของวงการ
ภาพยนตร์ไทยก็คือเรื่อง “พี่มาก พระโขนง” นั่นเอง เป็น
ภาพยนตร์ที่โกยรายได้ในช่วงเปิดตัวอาทิตย์แรกก็ปาเข้าไป
เกือบ 200 ล้านบาทแล้ว ทุบทุกสถิติที่ภาพยนตร์ไทยแรงๆ 
หลายเรื่องเคยท�ามาในอดีต ได้ข่าวว่ารายได้รวมท่ัวประเทศนี่
ดไีม่ดจีะถงึระดบั 1,000 ล้านบาทเลยทเีดยีว (อะไรมนัจะขนาด
นั้น) แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคอลัมน์นี้ล่ะ...

เรื่องของเร่ืองคือ นอกจากภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้จะท�า
รายได้ในบ้านเราแบบถล่มทลายแล้ว หลายๆ ประเทศก็ได้ซื้อ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายด้วย เรียกได้ว่า “ผีไทยโกอินเตอร์” 
อย่างแท้จริง แต่มีอยู่ประเทศหนึ่ง ที่ไม่ว่าอย่างไรก็ยืนยัน  
นั่งยันนอนยันว่าไม่ให้เอาเข้ามาฉายในประเทศ ประเทศที่ว่านี้
จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) นี่เอง 
หลายคงถงึกบัเอามอืทาบอก พ่วงด้วยความสงสยัว่า “ท�าไมล่ะ” 
ท้ังๆ ท่ีเราต่างก็ทราบกันดีว่า พระเอกของเรื่องอย่าง มาริโอ้  
เมาเร ่อ หรือ พี่มาก นี่ เขาโด่งดังมากที่ประเทศจีนแท้ๆ  
มีแฟนคลับชาวจีนมากมาย แล้วท�าไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึง 
ถูกแบนในประเทศจีนได้

ความดัง หรือความมีชื่อเสียงไม่ใช่ประเด็นของเรื่องนี้
ครบั เพราะหลงัจากทีค้่นหาข้อมลูกท็�าให้ทราบเหตผุลทีแ่ท้จรงิ
คือ ประเทศจีนมีมาตรการในการน�าเข้าภาพยนตร์จากต่าง-

ประเทศที่เข้มงวด สามารถน�าเข้าได้เพียงปีละ 20 
เรือ่งเท่านัน้และต้องผ่านการอนมุติัและอนญุาตน�า
เข้าจากหน่วยงานของรฐัโดยตรงอกีดว้ย แต่มนัไม่

ได้จบแค่นั้นครับ เพราะภาพยนตร์ที่จะเข้ามา
ฉายต้องไม่มเีนือ้หาทีเ่กีย่วกบัภตูผปีีศาจ เพศ
ที่สาม หรือเรื่องรักร่วมเพศอย่างเด็ดขาด 

แม้ว่าภาพยนตร์เรือ่ง พีม่าก พระโขนง จะออก
ไปในแนวตลกมากกว่าสยองขวัญก็ตาม ก็เลย

เป็นเหตุให้ถูกห้ามฉายในประเทศจีนนั่นเอง นอกจากภาพยนตร์
แนวๆ นีแ้ล้ว ภาพยนตร์แนวปลกุใจ หรอืปลกุป่ันให้ประชาชนลกุฮือ
ขึ้นมาก่อความวุ่นวายก็ถูกแบน หรือจ�ากัดโรงฉายด้วยเหมือนกัน
นะครับ อย่างในกรณีของภาพยนตร์ฝรั่งสุดอลังการเรื่อง Avatar ก็
ถูกจ�ากัดโรงฉาย เพราะเนื้อหาของภาพยนตร์บางส่วนมีการปลุก
ป่ันให้ประชาชนลกุฮอืขึน้มาต่อสู ้(ซะอย่างนัน้) ภาพยนตร์บางเรือ่ง
ทีผ่่านกองเซน็เซอร์ของจนีและได้ฉายในโรงภาพยนตร์ไปแล้วกใ็ช่
ว่าจะรอดนะครับ ถ้าพี่เขามาระลึกได้ตอนหลังว่า “พี่ว่ามันไม่ใช่
อะ...” กจ็ะโดนแบนกลางอากาศซะเลย ด้วยสาเหตุ “เกดิเหตุขดัข้อง
ทางเทคนิค”...เอากับพี่เขาสิ

จะว่าไป เรือ่งราวทัง้หมดกม็าจากการทีป่ระเทศจนีไม่อยาก
จะให้ประชาชนในประเทศรับเอาความเชื่อผิดๆ หรืองมงายแบบ
ไม่มทีีม่าทีไ่ปจากภายนอกประเทศเข้ามา แล้วลกุขึน้มาท�ากรยิาที่
ไม่เหมาะสมต่อคนส่วนรวม เรียกได้ว่าชาตินิยมโดยแท้เลยนะนี่ 
สุดท้ายนี้นอกจากบันเทิงแล้วก็ยังเหลือสาระให้ได้อ่านกันด้วยนะ
ครับ ติดตามได้จาก Small Tips ต่อไปนี้เลย ฉบับนี้ต้องลาไปก่อน
แล้ว แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ไจ้เจี้ยน!

พีม่าก พระโขนง ไม่ได้ฉายทีป่ระเทศจนี (แผ่นดนิใหญ่) 
ไม่เป็นไร เพราะประเทศรอบๆ ข้างเขากซ็ือ้ไปฉายกนั ทีฮ่่องกง
ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ชื่อว่า嚇鬼阿嫂 (吓鬼阿嫂 เซี่ยกุ่ยอาส่าว) 
แปลคร่าวๆ ก็คือ “กลวัผสีะใภ้” นัน่เอง โดย “พีม่าก” รบับทโดย 
馬里奧梅爾 (马里奥梅尔 หมาหลีอ้่าว เหมย์เอ่อร์ - มารโิอ้ เมาเร่อ) 
มชีือ่จนีว่า 麥克 (麦克 ม่ายเค่อ) และ “อนีาก” ใช้ชือ่ว่า 娜娜 (น่า
น่า) ส่วนที่ไต้หวันภาพยนตร์เรื่องนี้จะใช้อีกชื่อหนึ่งคือ 淒厲人
妻 (凄厉人妻 ชลีีเ่หรนิช)ี แปลคร่าวๆ อกีเช่นกนัได้ความว่า “เมยี
แสนเย็นชา” และผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้
เลยกค็อื คณุ 班莊比辛達拿剛 (班庄比辛达拿刚 ป้านจวง ป่ีซนิต๋า
หนากัง - บรรจง ปิสญัธนะกูล) ซึง่ในโปสเตอร์ภาพยนตร์เขาให้
เครดิตว่า “จากผู้สร้าง 鬼影 (กุ๋ยอิ่ง-ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ) 
และ 4條大路通陰間 (4条大路通阴间 ซื่อเถียวต้าลู่ทงอินเจียน - 
สี่แพร่ง)”

Small Tips  
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เดี๋ยว
ฝนตก เดี๋ยวแดดออก อากาศประเทศไทยเลยยิ่งร้อน
อบอ้าวชวนให้เป็นลมเป็นแล้งกนัได้ง่ายๆ ฉบบันีเ้ราเลย

จะพาไปหลบร้อนด้วยการน่ังเล่นชิวๆ ท่ีร้านสไตล์ญี่ปุ่น หรือ「カフェ

ー・雑貨屋」(คะเฟ・ซักคะยะ) กันสักหน่อย ใครที่ก�าลังมองหาร้าน
บรรยากาศสบายๆ แล้วละก็ อย่าพลาดเชียวละ ! 

「カフェー・雑貨屋」(คะเฟ・ซักคะยะ) หรือที่คนไทยเรียกกัน
ตดิปากว่า “Café and Zakka shop” นัน้ เป็นร้านทีผ่สมผสานระหว่าง「
カフェー」(คะเฟ) “ร้านกาแฟ” และ「雑貨屋」(ซกัคะยะ) ”ร้านขายของ
กระจกุกระจกิ” นัน่เอง ในส่วนของตวัคาเฟ่น้ันยังคงขายขนมและเครือ่ง
ดื่มตามแบบฉบับของคาเฟ่ทั่วไป หากแต่สิ่งที่พิเศษกว่าก็เห็นจะ
เป็นการตกแต่งร้านสไตล์บ้านๆ เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ท�าจากไม้หรือ
ของท�ามือเพื่อจะได้ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งทานขนมและเครื่องดื่มอยู่
ที่บ้านนี่แหละ ส่วนขนมอร่อยๆ ที่จะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเวลาไปคาเฟ่
สไตล์น้ีก็คือ「スコーン」(สุโคน) หรือ “สโคน” ขนมปังชิ้นเล็กๆ ที่มีรส
สัมผัสคล้ายบิสกิต ซึ่งเจ้าสโคนน้ีเป็นขนมท่ีคนอังกฤษนิยมทานคู่กับ
การดื่มชามากที่สุด รสชาติก็เลยจะค่อนข้างจืด บางร้านจึงนิยมเสิร์ฟ
คูก่บัครมีสดและแยมผลไม้เพือ่เพิม่รสชาตใิห้มคีวามมนัและเปรีย้วอม
หวานมากขึน้ ส่วนเคร่ืองดืม่ทีไ่ด้รบัความนยิมกต้็องเป็นกาแฟและชา 
ไม่ว่าจะเป็นชาวานิลลา ชารสพีช หรือชาเอิร์ลเกรย์ที่ให้ความขมฝาด
เข้ากับเค้กรสชาติหวานน้อยๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม (อูย...ท้องร้อง) อ้อ 
เอกลักษณ์อีกอย่างของคาเฟ่สไตล์นี้ก็คือการอบขนมเองขายเองนี่
แหละ รสชาติขนมก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของคาเฟ่ร้านนั้นๆ โดยเฉพาะ 
แถมยังสด สะอาดอีกด้วย

ถัดจากส่วนคาเฟ่ เราเดินมาดูอีกส่วนที่อยู่
ในร้านเดียวกัน แต่แยกออกมาเป็นร้านขายของ
กระจกุกระจกิกนับ้างดกีว่า ซึง่ก่อนอ่ืนต้องขออธิบาย
ค�าว่า「雑貨屋」(ซกัคะยะ) กนัก่อน ค�านีเ้ป็นการน�าค�า
ว่า「雑貨」(ซักคะ) ที่หมายถึง “ของกระจุกกระจิก หรือ
ของจิปาถะ” มารวมกับค�าที่แปลว่าร้านนั่นเอง เพราะ
อย่างนั้นแน่นอนว่าสินค้าท่ีขายก็จะเป็นของกระจุก
กระจิก หรือของแต่งบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ แถมสินค้า
บางชิน้ยงัแสดงถงึความเป็นไลฟ์สไตล์ญีปุ่น่ได้เป็นอย่าง
ดี ทั้งช้อน-ส้อมที่ท�าจากไม้ แก้วชาญี่ปุ่น หรือเครื่องเขียน
อย่างตวัป๊ัมและดนิสอดไีซน์น่ารกัและทนัสมยั เป็นต้น คง

ต้องเตอืนผูท้ีช่ืน่ชอบของสไตล์กนัไว้ก่อนว่าอาจได้มกีระเป๋าตงัค์แฟบ
กันบ้าง เพราะสินค้าในร้านจะเน้นเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือสินค้า 
ท�ามือที่บางชิ้นอาจมีเพียงชิ้นเดียวในโลกก็ได้ คิดดูสิ...ถ้าไม่หยิบเข้า
ตะกร้า เราอาจพลาดไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะ (โห ช่างโอเวอร์) แต่ผู้ที่
ไม่ได้ชื่นชอบสไตล์ญี่ปุ่นๆ นัก ก็อาจมาเดินดูการดีไซน์ก็ได้ รับรองว่า
ได้อิ่มท้องและอิ่มตา แถมไม่กระทบกระเป๋าตังค์อีกด้วย

 เอาละ แนะน�าคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นแบบเก๋ๆ ไปแล้ว เรียกว่า
ไปร้านเดียวแต่ได้ถึง 2 ร้านกันเลย ใครทีช่กัหวิ อยากหาขนมและเครือ่ง
ดื่มทาน แล้วก็อยากชอปปิ้งของกระจุกกระจิกน่ารักๆ ไปด้วยแล้วละ
ก็ ลองเก็บ Café and Zakka shop ไว้ในตัวเลือกคาเฟ่ที่ต้องไปกันดู
นะ ส่วนฉบับนี้คงต้องขอลาออกไปหาสโคนอร่อยๆ ทานก่อนละ แล้ว
เจอกันฉบับหน้าจ้า...

อรณิชา บุญเสนันท์
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