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เปดปูมชีวิต "นองนุน" จาโทหญิง วริน ณ สงขลา สาววัย
เบญจเพศ สายเลือดไทย เหลนอดีตเจาเมืองสงขลา แตพอแม
เดินทางไปปกหลักทํามาหากินอยูอเมริกา ดวยความชอบ
เครื่องแบบ ผันตัวเองไปสูรั้วราชนาวีประจําเรือรบอเมริกา จน
ไดรับการคัดเลือกทําหนาที่ลามในการฝกคอบราโกลด 2007  

เมื่อยอนอดีต 25 ปที่ผานมา ไดมีนองนุน หรือ ด.ญ.วริน ณ 
สงขลา กอกําเนิดมาจาก นายจิระทัศน ณ สงขลา ซึ่งเปนเชื้อ
สายที่สืบทอดมาจากขุนนางชั้นผูใหญ เจาเมืองสงขลา และนาง
นิธิมา สิริพิทูล ซึ่งสองสามีภรรยาเปนคนไทย สายเลือดไทย

ลังแตงงานกันไดไปตั้งรกรากทํามาหากินอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อนองนุนเกิดมาจึง
าติอเมริกัน จนบัดนี้เธอก็คือคนอเมริกัน สายเลือดไทยอยางปฏิเสธไมได  

 "นองนุน" ถูกเปดเผยและตั้งคําถามมากมาย เมื่อปนี้ไดมีการฝกคอบราโกลด 2007 ซึ่งเปน
รวมระหวางกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐเปนประจําทุกป เธอไดรับการคัดเลือกใหเขารวมฝก
รับมอบหนาที่เปนลาม ซึ่งในการฝกแตละปจะมีโครงการชุมชนสัมพันธเปนกิจกรรมสําคัญใน
กิจการพลเรือน สรางความเขาใจระหวางทหารกับ
พื้นที่ ซึ่งถูกกําหนดใหเปนพื้นที่การฝกคอบราโกลด 

 นองนุน ถูกเปดเผยขึ้นเมื่อ พลเรือเอกนพพร อา
ชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทําพิธี
งการชุมชนสัมพันธ จากพลเรือตรีหญิง คารอล เอ็ม 
ร รองผูบัญชาการกองกําลังทางเรือผสมฝกคอบรา
ันโทแซม แอ็บเบ ผูชวยผูบัญชาการกองกําลังฝก
โปร ในการฝกคอบราโกลด 2007 ณ ศูนยพัฒนา
เรือยุทธการ ซึ่งเปนความรวมมือทางทหารกอง
ือผสมทั้งฝายไทย สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร 
สรรคสิ่งที่เปนประโยชนตอชุมชน ในการนี้
ิงคโปร ไดสนับสนุนงบประมาณ 1 แสนบาท ให
ยซอมแซมเครื่องเด็กเลนสนามเด็กเลน งาน
อบอาหาร พรอมมุงลวด การปูพื้นกระเบื้องยาง
รปรับปรุงพื้นทางเดินคอนกรีต และงานตดิต้ังเครื่อง
นาดใหญ  

 ผูสื่อขาวไดเห็น จาโทหญิง แตงเครื่องแบบเปน
ัน แตใบหนาและผิวพรรณคลายคนไทย แตความเคลือบแคลงใจก็ตองลดนอยลงไป เมื่อได
ะสําเนียงสื่อภาษาไทยในการรับบทเปนลามสื่อภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษและสื่อ
เปนภาษาไทยใหทหารไทย และสหรัฐอเมริกาไดอยางคลองแคลว ตัวควบกล้ํามีการกระดก
ูกตอง จนทําใหทหารไทยที่เขารวมพิธีตองจับตามองและฟงการพูดภาษาไทยกันอยางต้ังอก
ใจเชื่อวาลามคนนี้ตองเปนสาวไทย และสื่อความเขาใจไดอยางละเอียดออน จนทําใหเกิด
ใจดวยกันทุกฝาย แมกระทั่ง พลเรือเอกนพพร ยังตองยอนถามเธอวาเปนคนไทยหรือ และ
รับก็คือ หนูเปนอเมริกัน สายเลือดไทยคะ  

วริน ณ สงขลา ในวัย 25 ป ตําแหนงเจาหนาที่คอมพิวเตอร ประจําเรือรบชื่อ เอสเซ็ก เรือยก
าดใหญ มีลานจอดเครื่องบิน และมีเครื่องบินประจําเรือ ในระวางสามารถบรรทุกรถและเรือ
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ขนาดเล็กได ปจจุบันเรือลํานี้ประจําอยูที่นานน้ํา เมืองซาเซโดะ 
ประเทศญี่ปุน 

 จาโทหญิง วริน กลาววา เปนคนไทยโดยสายเลือด พอชื่อ นาย
จิระทัศน ณ สงขลา คุณแมชื่อ นางนิธิมา สิริพิทูล เปนคน
กรุงเทพฯ โดยกําเนิด แตตนเกิดในสหรัฐอเมริกา จึงตองใช
สัญชาติอเมริกันไปโดยปริยาย  

 "นองนุน" เริ่มพูดคุยและเปดปูมชวีิตตัวเอง
อยางสนิทสนมวา หลังเกิดมาไดไมนานพอจํา

ความได คณุพอ และคุณแม เกรงวาลูกสาวจะพูดภาษาไทยไมได จึงสงใหมา
อยูกับญาติที่กรุงเทพฯ 8 ป เพื่อเรยีนภาษาไทยที่โรงเรียนประถมสาธิต มศว 
ประสานมิตร จนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จึงรับตัวกลับไปเรียนตอที่ไฮสคูล จนจบระดับ
มัธยม และขณะนี้กําลังศึกษาตอดวยการสอบเก็บคะแนนไปสูระดับปริญญาตรี  

 "ดวยอุปนิสัยสวนตัว เปนคนที่ชอบลุย ชอบความแข็งแรง บึกบนึ และเปนคนชอบเครื่องแบบ จึงไป
สอบแขงขันทักษะและความสามารถเพื่อเขารับราชการเปนทหารเรือ และก็ไดสมใจนึก บรรจุครั้งแรกไดยศ 
จาตรีหญิง ประจําอยูในเรือรบลําดังกลาวจนถึงขณะนี้นาน 6 ป 
และขณะนี้ไดเล่ือนยศเปนจาโทหญิง" จาโทหญิง วริน กลาว 

 นองนุน กลาวอีกวา รูสึกดีใจอยางมากเมื่อมีโอกาสเขามามีสวน
รวมในการฝกคอบราโกลด 2007 และเมื่อปที่ผานมาก็ได
เดินทางมากับเรือฝกคอบราโกลด 2006 แตไมมีโอกาสขึ้นมาบน
ฝง ปฏิบัติการอยูในเรือ นับเปนความโชคดีที่ผูบังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นรวมกันพิจารณาแลววา มีความเหมาะสมใหรับหนาที่
เปนลาม เพื่อสื่อภาษากับทหารไทย และคนไทย โดยสวนตัวถือ
เปนเกียรติอยางสูงของวงศตระกูล เพราะเปนทหารชั้นผูนอย แต
ทําหนาที่เชื่อมประสานความเขาใจ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศใหมีความรูสึกที่ดีตอกัน อันจะสงผลใหกอเกิดความรัก 
ความเขาใจ ความสมัครสมานสามัคคีตอกัน ถึงแมวาจะเปน
ทหารหญิงสายเลือดไทยตัวนอยๆ ก็ไดรับเกียรติจากทหาร
อเมริกันอยางมาก โดยเฉพาะทหารเรือไทยเมื่อรูวาเปนคนไทยย่ิงใหความสนิทสนม ชวยเหลือ อํานวย
ความสะดวกใหอยางมาก  

 คําถามสุดทายที่นอกเหนือจากคําบอกเลา ก็คือทําไมถึงชอบเปนทหาร นองนุนตอบไดอยางรวดเร็ว โดย
ไมตองคิด กอนที่จะเดินขึ้นรถตูวา โดยสวนตัวแลวเปนผูหญิงแตเพียงรางกาย แตจิตใจคลายผูชายไมชอบ
จุกจิก ไมชอบเรื่องวุนวาย หยุมหยิม เมื่อมีโอกาสเลือกงานไดก็ตองเลือกงานที่ตัวเองชื่นชอบ ก็คือเปน
ทหารหญิง เพราะมีเครื่องแบบ มีการฝก ดูเทดี ผูหญิงแตงชุดทหาร ที่สําคัญเปนองคกรที่มีระเบียบ มีวินัย 
มีเอกลักษณของตัวเอง พี่นักขาวรูไหมพอมาเมืองไทยครั้งนี้ เปนดาวดวงใหมของทหารเรือไทยพอสมควร 
และยังฝากความหวงใยในเรื่องของภาคใตที่เกิดปญหาเพราะนองนุนไดติดตามความเคลื่อนไหวของ
ประเทศไทยทางอินเทอรเน็ตตลอดเวลา ทําใหทราบขอมูลการสูญเสียกําลังพลทหาร ตํารวจ และ
ประชาชนที่บริสุทธ์ิอยูตลอดเวลา จึงขอเอาใจชวยใหภาคใตสงบสุขโดยเร็ว  
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