เดอะ อีสาน โปรเจ็ค รวมรําลึกครบ 2 ปี  ปฏิบัติการ
ชวยชีวิต 13 ทีมหมูปา

เดอะ อีสาน โปรเจ็ค รวมรําลึกปฏิบัติการชวยชีวิตนักฟุตบอล 12 ชีวิตและโคชทีมหมูปาจากถ้าํ หลวง-ขุนนํ้ านางนอน
ที่ครบรอบ 2 ปี  ดวยการเปิ ดตัวเพลงใหม “Where the Eagles Fly” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิบัติการกูภัยในครัง้ นัน
้ 
และเชิดชู มิสเตอร เวิรน อันสเวิรธ นักสํารวจถ้าํ ชาวอังกฤษในความมุงมน
ั ่ และกลาหาญ
การแถลงขาวเปิ ดตัวเพลง “Where the Eagles Fly” ไดรับการสนับสนุนโดยการทองเทียวแหงประเทศไทย โรง
แรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท และบริษท
ั  ซีเรนนิตี้ ไวนส เอเชีย จํากัด โดยไดรับการเกียรติจากบุคคลที่มี
สวนสําคัญในปฏิบัติการกูภัยถ้าํ หลวง-ขุนนํ้ านางนอนในปีพ.ศ. 2561 รวมงาน ไดแก นายวีระศักดิ ์ โควสุรัตน อดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ผูมีบทบาทสําคัญในการนํ านักดําถํ้าจากสหราชอาณาจักรมาเขารวม
ปฏิบัติการกูภัยตามคําแนะนํ าของ มิสเตอร เวิรน อันสเวิรธ ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานการสํารวจถ้าํ และรูจักถ้าํ หลวงขุนนํ้ านางนอนเป็ นอยางดี “ตองขอขอบคุณคุณเวิรนอีกครัง้ ในความชวยเหลือในครัง้ นัน
้  เพราะหากไมไดคุณเวิรนที่
ชวยแนะนํ าและประสานขอความชวยเหลือจากทางสหราชอาณาจักร ปฏิบัติกูภัยชวยชีวิตทีมนักฟุตบอลและโคชอาจ
ไมสําเร็จลุลวงดวยดีเชนนี้ และแนนอนการไดรับความชวยเหลือจากนักดําถํ้าผูมีทักษะและประสบการณจากทว
ั ่ โลก
ที่ตอมารวมอาสาในปฏิบัติการกูภัย ผนวกกับทีมหนวยซีลของไทย ที่ตางรวมแรงรวมใจทําใหปฏิบัติการครัง้ นัน
้
ประสบความสําเร็จดวยดี” นายวีระศักดิ ์ กลาว
มิสเตอรเวิรน อันสเวิรธ พรอมดวย ภรรยา นางวรนัน รัตรวิภัคกุน และนายกมล คุณงามความดี คูหูนักสํารวจได

รวมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลง “Where the Eagles Fly” ที่ถายทําในปาลึก และบริเวณถ้าํ บนดอยนางนอนใน
จังหวัดเชียงรายดวย “ผมรูสึกเป็ นเกียรติอยางมากที่บทเพลงนี้ถูกประพันธข้ น
ึ ใหผม และในระหวางการถายทํามิวสิ
กวิดีโอทําใหรูสึกเหมือนวาไดยอนกลับไปสูเหตุการณนัน
้ อีกครัง้  โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหคิดถึงตอนที่ผมและกมลได
เขาไปคนหาทีมนักฟุตบอลและโคชในถ้าํ เป็ นระยะทางกวา 16 กิโลเมตรในวันแรกที่ทราบขาวพวกเขาไดหายตัวไป
เรา 2 คนอยูในถ้าํ ถึง 4 วันกอนที่ทีมนักดําถํ้าจากสหราชอาณาจักรจะเดินทางมาถึง” มิสเตอรอันสเวิรธ กลาว
มิสเตอรวิล โรบินสัน นักแตงเพลงและผูอํานวยการผลิตอัลบัม
้  เดอะ อีสาน โปรเจ็ค กลาววา “แมวากอนหน านี้ในปี
พ.ศ. 2561 ผมไดแตงเพลง “Heroes of Thailand” เพื่อเป็ นการขอบคุณเหลาผูกลาหาญที่ไดมีสวนรวมในปฏิบัติ
การกูภัยถ้าํ หลวงแลวก็ตาม แตผมยังรูสึกวาถึงเวลาที่ตองกลาวคําขอบคุณแกผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จของปฏิบัติ
การกูภัยที่ยากและซับซอนอยางเชนในครัง้ นัน
้  เวิรน เป็ นคนที่ถอมตน ผมจึงอยากเขียนเพลงที่ไมเฉพาะช่ น
ื ชมใน
สิ่งที่เขาทํา แตยังชวยประชาสัมพันธถ้าํ หลวง-ขุนนํ้ านางนอนใหเป็ นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมแกผูช่ น
ื ชอบการเดิน
สํารวจถ้าํ ประเทศไทยมีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามมากมายที่ยังไมเป็ นที่รูจักอยางแพรหลายในหมูนักทองเที่ยว
เพราะยังไมไดถูกกลาวถึงมากนักในโบรชัวรแนะนํ าสถานที่ทองเที่ยว หรือไดรับการประชาสัมพันธจากตัวแทนทอง
เที่ยวตางๆ จึงทําใหตลอด 8 ปี ที่ผมไดพํานักอยูในประเทศไทยและไดมีโอกาสเดินทางไปยังที่ตางๆ ทําใหผมไดรับ
แรงบันดาลใจในการแตงเพลงเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวของประเทศไทย อาทิ เพลง “Thailand Amazing
Thailand” เพลง “Yellow Mountain” และเพลง ‘Island Dream”
“การทองเที่ยวแหงประเทศไทย รูสึกซาบซึ้งในความรักที่คุณวิลมีตอประเทศของเรา และ ททท. มีความยินดีที่
ใหการสนับสนุนการเปิ ดตัวซิงเกิล
้ “Where the Eagles Fly” ในวันนี้ เราเชื่อวาดวยเนื้อหาของเพลงนี้ ประกอบกับ
หนังสือเด็กที่วางจําหนายเลมลาสุดช่ อ
ื “All Thirteen” ที่เขียนโดยคุณคริสตินา สุนทรวัฒน และภาพยนตรฮอลลีวูด
ที่กําลังจะออกฉายเรื่อง “Thirteen Lives” ในเร็วๆ นี้จะชวยกระตุนการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
ใกลเคียงในฐานะเมืองรองไดอยางมากแนนอน แมวาเรายังคงตองพ่ งึ รายไดจากนักทองเที่ยวภายในประเทศ
จนกวาขอจํากัดการเดินทางของนักทองเที่ยวจากตางประเทศจะผอนปรน ซ่ งึ คาดวาจะเป็ นชวงปลายปีนี้ อีกทงั ้ 
ททท. ไดรับความรวมมือจากเดอะ อีสาน โปรเจ็คในการสรางสรรคผลงานรวมกับศิลปิ นชาวไทย โก มิสเตอรแซ
กแมน ในการผสมผสานดนตรีระดับสากลเขาในแคมเปญการตลาดใหม ภายใตช่ อ
ื “Magical Moments” ของทาง
ททท. ซึ่งมีกําหนดเปิ ดตัวในปีพ.ศ. 2564” นายธเนศวร เพชรสุวรรณ รองผูวาการดานส่ อ
ื สารการตลาด การทอง
เที่ยวแหงประเทศไทยกลาว
เพลง “Where the Eagles Fly” วิล โรบินสัน รวมประพันธกับ แดเนียล ไรอัน ผูขับรองเพลงนี้ดวย และคาดวาจะ
ติดอันดับชารตเพลงยอดนิยมเมื่อภาพยนตรฮอลลีวูดฟอรมยักษของคาย MGM เรื่อง “Thirteen Lives” และซีรี่ส
ทาง เน็ตฟลิกซที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติการกูภัยถ้าํ หลวงออกฉาย ทัง้ นี้สามารถซ้ อ
ื เพลงทางออนไลนไดที่ iTunes
/ Spotify / Apple และ Amazon

