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คุณเป็นชายหนุ่มท่ีประสบความส�าเร็จ คุณแต่งงานมีชีวิตสมรสเปี ่ยมสุข ภรรยาแสนสวยคอยปรนนิบัติพัดวี  
คุณมีหน้าที่การงานมั่นคง และมีเพ่ือนสนิทรู ้ใจ ดูเหมือนทุกอย่างเป็นความสมบูรณ์แบบที่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็น 
เจ้าของได้ ถ้าไม่เพียงแต่วันหน่ึงคุณตื่นจากฝันและรับรู้ว่า ท่ีผ่านมาทุกอย่างเป็นการจัดฉาก ภาพชีวิตท้ังหมดที่คุณ
คุ้นเคยเป็นเพียงบทที่เขียนขึ้นส�าหรับรายการเรียลลิตี้ทางทีวี ทุกย่างก้าวในชีวิตคุณมีคนดูคอยจับจ้อง และได้รับการ
ถ่ายทอดส่งตรงไปยังผู้ชมทั้งโลก

ฟังดูเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าหดหู่ใช่หรือไม่ แต่ 19 ปีที่แล้ว ข้อความข้างบนคือเรื่องราวของ ทรูแมน เบอร์แบงก์ 
หนุ่มท่ีเดินออกจากโลกใบเดิมที่หาความเป็นส่วนตัวไม่ได้ ถ้ามองจากวันที่ตัวละครเอกในหนัง The Truman Show 
พยายามหลบหนีจากชีวิตท่ีไร้ความเป็นตัวตน เพราะตกเป็นเป้าสายตาของคนทั้งโลก จนมาถึงวันท่ีเราต่ืนข้ึนมา 
แล้วคว้าอุปกรณ์สื่อสารเพื่อเข้าสื่อออนไลน์ในทันทีที่ลุกจากเตียง โลกเราหมุนมาไกลจากจุดเดิมมาก  

ทุกวันนี้ ในชีวิตจริงเรามีรายการเรียลลิตี้ตามติดชีวิตคนดังมากมายท่ีปรับแต่งสคริปต์เพ่ือเรียกเรตติ้งเสียจนดู
ปลอมกว่าภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องแต่ง และเราเปิดเผยตัวตนผ่านสื่อออนไลน์มากเสียจนช่องทางเหล่านี้มีบทบาท
ไม่ต่างจากโลกทางกายภาพ

ลองนึกกันเล่นๆ ว่าในหนึ่งวันเราใช้ชีวิตผ่านโลกออนไลน์อย่างไรบ้าง เราแสดงความคิดเห็น เราแชร์ เราเขียน
ไดอารีเรื่องส่วนตัวผ่านโลกออนไลน์ ขณะที่เมื่อ 20 ปีก่อน เราถือว่าสมุดบันทึกเป็นของส่วนตัว และเป็นเรื่องเสีย
มารยาทอย่างใหญ่หลวง หากใครจะหยิบมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

โลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ
นับตั้งแต่เรามีสื่ออย่างเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ มีเด็กมากมายท่ีเติบโตข้ึนมาท่ามกลางสายตาของเพ่ือนฝูง บิดา

มารดา ญาติสนิท และคนไม่รู้จัก ชวนคิดกันเล่นๆ ว่า ถ้าวันหน่ึงเด็กโตข้ึนมาแล้วรู้สึกไม่ชอบใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
จะเป็นอย่างไร

ถ้าในอนาคต เกิดกรณีลูกชายวัยรุ่นลุกขึ้นมาฟ้องผู้เป็นแม่ว่าละเมิดสิทธิของตนตลอดเวลา 15 ปีท่ีผ่านมาล่ะ 
ประเด็นนี้อาจจะกลายเป็นภาพยนตร์เข้าสักวันหนึ่ง ถ้าหนังออกมาในโทนตลก เราก็คงจะพอข�าขันไปกับเหตุการณ์
สมมตินี้ได้บ้าง แต่ถ้าหนังน�าเสนอออกมาในแนวจริงจัง เพราะอ้างอิงมาจากคดีท่ีอาจจะเกิดขึ้น ลองถามตัวเองว่า
เราจะเข้าข้างใคร

ใครจะเปิดเผยผ่านสื่อ หรือเลือกจะอยู่อย่างเงียบๆ ก็สุดแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคน เพราะจากวันที่  
The Truman Show ออกฉายจนมาถึงยุคที่เราเห็นข่าวคิม คาร์เดเชียน และสมาชิกครอบครัวของเธอทุกวัน  
สภาพสังคมโลกเปลี่ยนไปจากเดิมจริงๆ

เราก�าลังอยู่ในยุคที่ oversharing คือเรื่องปกติหรือไม่ ลองส�ารวจพฤติกรรมตนเองและคนใกล้ตัวกันดู
แต่ก่อนท่ีเส้นแบ่งระหว่างโลกในชีวิตจริงและโลกทางออนไลน์จะบางขึ้นเรื่อยๆ จนพร่าเลือนและแทบไม่มี 

พลังจะกั้นโลกสองส่วนนี้ เราต่างก็เคยหวงแหนความเป็นส่วนตัวกันนักมิใช่หรือ
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ถ่ายทอดส่งตรงไปยังผู้ชมทั้งโลก

ฟังดูเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าหดหู่ใช่หรือไม่ แต่ 19 ปีที่แล้ว ข้อความข้างบนคือเรื่องราวของ ทรูแมน เบอร์แบงก์ 
หนุ่มท่ีเดินออกจากโลกใบเดิมที่หาความเป็นส่วนตัวไม่ได้ ถ้ามองจากวันที่ตัวละครเอกในหนัง The Truman Show 
พยายามหลบหนีจากชีวิตท่ีไร้ความเป็นตัวตน เพราะตกเป็นเป้าสายตาของคนทั้งโลก จนมาถึงวันที่เราตื่นข้ึนมา 
แล้วคว้าอุปกรณ์สื่อสารเพื่อเข้าสื่อออนไลน์ในทันทีที่ลุกจากเตียง โลกเราหมุนมาไกลจากจุดเดิมมาก  

ทุกวันนี้ ในชีวิตจริงเรามีรายการเรียลลิตี้ตามติดชีวิตคนดังมากมายท่ีปรับแต่งสคริปต์เพ่ือเรียกเรตติ้งเสียจนดู
ปลอมกว่าภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องแต่ง และเราเปิดเผยตัวตนผ่านสื่อออนไลน์มากเสียจนช่องทางเหล่านี้มีบทบาท
ไม่ต่างจากโลกทางกายภาพ

ลองนึกกันเล่นๆ ว่าในหนึ่งวันเราใช้ชีวิตผ่านโลกออนไลน์อย่างไรบ้าง เราแสดงความคิดเห็น เราแชร์ เราเขียน
ไดอารีเรื่องส่วนตัวผ่านโลกออนไลน์ ขณะที่เมื่อ 20 ปีก่อน เราถือว่าสมุดบันทึกเป็นของส่วนตัว และเป็นเรื่องเสีย
มารยาทอย่างใหญ่หลวง หากใครจะหยิบมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

โลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ
นับตั้งแต่เรามีสื่ออย่างเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ มีเด็กมากมายที่เติบโตข้ึนมาท่ามกลางสายตาของเพ่ือนฝูง บิดา

มารดา ญาติสนิท และคนไม่รู้จัก ชวนคิดกันเล่นๆ ว่า ถ้าวันหน่ึงเด็กโตข้ึนมาแล้วรู้สึกไม่ชอบใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
จะเป็นอย่างไร

ถ้าในอนาคต เกิดกรณีลูกชายวัยรุ่นลุกขึ้นมาฟ้องผู้เป็นแม่ว่าละเมิดสิทธิของตนตลอดเวลา 15 ปีท่ีผ่านมาล่ะ 
ประเด็นนี้อาจจะกลายเป็นภาพยนตร์เข้าสักวันหนึ่ง ถ้าหนังออกมาในโทนตลก เราก็คงจะพอข�าขันไปกับเหตุการณ์
สมมติน้ีได้บ้าง แต่ถ้าหนังน�าเสนอออกมาในแนวจริงจัง เพราะอ้างอิงมาจากคดีท่ีอาจจะเกิดขึ้น ลองถามตัวเองว่า
เราจะเข้าข้างใคร

ใครจะเปิดเผยผ่านสื่อ หรือเลือกจะอยู่อย่างเงียบๆ ก็สุดแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคน เพราะจากวันที่  
The Truman Show ออกฉายจนมาถึงยุคที่เราเห็นข่าวคิม คาร์เดเชียน และสมาชิกครอบครัวของเธอทุกวัน  
สภาพสังคมโลกเปลี่ยนไปจากเดิมจริงๆ

เราก�าลังอยู่ในยุคที่ oversharing คือเรื่องปกติหรือไม่ ลองส�ารวจพฤติกรรมตนเองและคนใกล้ตัวกันดู
แต่ก่อนท่ีเส้นแบ่งระหว่างโลกในชีวิตจริงและโลกทางออนไลน์จะบางขึ้นเรื่อยๆ จนพร่าเลือนและแทบไม่มี 

พลังจะกั้นโลกสองส่วนนี้ เราต่างก็เคยหวงแหนความเป็นส่วนตัวกันนักมิใช่หรือ
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แคนาดาประกาศยุติฤดูจับปูหิมะในอาวเซนตลอวเรนซทันทีหลังจากวาฬไรตจํานวนมากถึง 8 ตัวตองเสียชีวิตลง 
เพราะติดอวนหรืออุปกรณจับปลาอื่นๆ ในรอบ 5 สัปดาหที่ผานมา โดยหนวยงานดานประมงและมหาสมุทรแหง
แคนาดารายงานวา ตวัลาสดุตายลงเมือ่วันองัคารท่ี 25 ก.ค. ท่ีผานมา รฐับาลจงึปดพ้ืนท่ีอาวทางตอนใต หลงัจาก
กอนหนานี้มีการปดพ้ืนที่สวนอื่นมาแลว การปดพื้นที่ทางตอนใตเมื่อวันศุกรที่ 28 ก.ค. เทากับเปนการยุติฤดู
จับปูหิมะ โดยทางการรายงานวา ที่ผานมาเรือประมงจับปูไดรอยละ 98 ของจํานวนที่ไดรับอนุญาต และแมวา
รัฐบาลจะเขาใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชาวประมง แตคําประกาศดังกลาวเปนไปเพ่ือปกปองวาฬไรต
แหงเขตแอตแลนติกเหนือ ซึ่งเหลืออยูไมถึง 500 ตัวทั่วโลก และตัวเลขวาฬที่เสียชีวิตในรอบ 5 สัปดาหที่ผานมา
ถือเปนสถิติที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน

USA CANADA

สตาร์ทอัพสหรัฐฯ 
ชวนอนุรักษ์ค้างคาว
ด้วย BatBnB 
คางคาวเปนสัตวท่ีหลายคนฝงใจวาเปน
พาหะนําเชื้อโรค แตท่ีจริงน่ีเปนสัตวท่ี
จําเปนตอระบบนิเวศเปนอยางมากและ
ควรชวยกันอนุรักษ เพราะคางคาวกิน
แมลงเปนอาหาร รวมท้ังยุงท่ีเปนภัยตอ
มนุษย แตปจจุบันคางคาวกําลังเผชิญกับ
สถานการณท่ีอันตราย และมีรายงานวา 
คางคาวราว 7 ลานตัว ตองตายจากโรค
เชือ้ราจมกูขาว (White-Nose Syndrome) 
สองหนุมเพื่อนรักจากรฐัเคนทกักี นามวา
แฮริสัน บรอดเฮิรสต และคริสโตเฟอร 
แรนเนอฟอรส จึงรวมมือกันสราง BatBnB 
บานอบอุนของคางคาว ดวยดีไซนเก และ 
ออกแบบอยางรอบคอบรวมกับทีมวิจัยท่ี
ทําเรื่องการอนุรักษคางคาว ภายในบาน
มีพ้ืนท่ีสําหรับยึดเกาะท่ีเหมาะสม การ
ระบายอากาศที่ดี ทั้งคูหวังวา BatBnB 
จะทําใหคนหันมาเห็นความสําคัญของ
คางคาวมากขึ้น และรายไดสวนหนึ่งจาก
การจาํหนายบานคางคาวนี ้จะบรจิาค
ใหกลุมอนุรกัษคางคาว เพ่ือใชใน
การศกึษาและดแูลเพ่ือนรวม
โลกชนิดนี้ตอไป

ปิดฤดจัูบปหิูมะเพ่ือปกป้องวาฬไรต์

ภาพ AFP
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สหราชอาณาจักรประกาศแผนการท่ีจะ
หามขายรถท่ีใชนํ้ามันเชื้อเพลิงภายใน
ป 2040 หลังจากฝรั่งเศสแถลงนโยบาย
เดียวกันไปก อนหนาน้ี  โดยรัฐบาล
สหราชอาณาจกัรจะใชงบลงทนุประมาณ 
1,000 ลานปอนด (ประมาณ 44,000 
ลานบาท) เพ่ือสนับสนุนใหคนใชรถ
ที่ปลอยสารพิษนอยกวารถที่ใชนํ้ามัน
เชื้อเพลิง โดยงบสวนหน่ึงจํานวน 100 
ลานปอนดจะใชสรางอปุกรณพ้ืนฐานใน
การชารจพลังงานใหกับรถพลังไฟฟา 
ผลจากการดําเนินงานครั้งน้ีจะทําใหรัฐ
มเีงินเพ่ิมข้ึนในการสนบัสนนุรถสาธารณะ
พลงังานสเีขยีว จกัรยาน และการเดินเทา 
รวมทัง้แทก็ซีป่ลอยสารพิษในปริมาณต่ํา
ปจจบุนัสารไนโตรเจนออกไซดกอมลพิษ
ทางอากาศอยางหนักในลอนดอน ขณะท่ี
กรีนพีซเผยวา รถที่ใชนํ้ามันดีเซลเปน
แหลงกอมลพิษอันดับหนึ่ง

6. จากเด็กท่ีปืนจอ่
หน้า พ่อแม่ติดยา 
ฟลอยด์ เมย์เวท-
เธอร์ จเูนยีร์ 
เป็นนักสู้ที่ดีที่สุด
ตลอดกาลได้
อย่างไร
ดษิยตุม์ ธนบญุชยั

7. “ประชาธิปไตย
เป็นของเราทุกคน 
ไม่ใช่ใครจะมา
ขโมย” คุยกับ 
‘วรัญชัย โชคชนะ’ 
คน(บ้า)การเมือง
ธนกร วงษ์ปัญญา

8. สอ่ง ‘คกุธนบรุ’ี 
เรือนจําแห่งแรก
ในโลกที่นํา ‘ข้อ
กําหนดแมนเดลา’ 
มาปฏิบัติเต็ม
รูปแบบ
ธนกร วงษ์ปัญญา, 
กิตติโชติ 
ถิรผดุงพงศ์

9. ทาํไม Walmart 
จึงเป็นบริษัทใหญ่
ที่มีรายได้สูงสุดใน
ปี 2017
ปิยพร 
อรุณเกรียงไกร

อ่านบทความได้ที่

USA

อนิเดยีตดิตัง้แผงโซลารเ์ซลลบ์นหลังคา
รถไฟ ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

INDIA

บริษัทส่ิงพิมพ์ผลิตนามบัตรทําจากเศษผ้า 
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อินเดียทดลองติดตั้งแผงโซลารเซลลบนหลังคารถไฟที่วิ่งในเสนทางรอบนอกกรุงนิวเดลี โดยมีเปาหมายเพื่อลด
การปลอยสารคารบอนจํานวนมหาศาล ที่ผานมานํ้ามันดีเซลเปนแหลงพลังงานของรถไฟในอินเดีย ท้ังแสงไฟ 
พัดลม รวมถึงจอประกาศขอมูลตางๆ ซึ่งติดตั้งอยูในรถไฟ เฉพาะป 2014 การรถไฟอินเดียใชนํ้ามันดีเซลมากถึง 
2.6 พันลานลติร แตจากนีไ้ประบบหลงัคาพลงังานแสงอาทติยท่ีไดรบัการพัฒนาข้ึน โดย Noida-Based Jackson 
Engineers ภายใตการควบคุมขององคการรถไฟของอินเดียเพื่อพลังงานทางเลือก จะกลายเปนแหลงพลังงาน
ใหมของรถไฟอินเดียในอนาคต โดยโครงการนี้จะติดตั้งแผงโซลารเซลล 16 แผงบนหลังคารถไฟแตละตู ซึ่งทั้ง
ขบวนมีท้ังหมด 6 ตู คาดวาจะสามารถประหยัดนํ้ามันดีเซลไดราวๆ 21,000 ลิตรตอป ชวยทําใหอินเดียลด
การใชพลงังานฟอสซลิ และปลอยกาซเรอืนกระจกนอยลงอยางมนัียสาํคญั และจะมกีารตดิตัง้แผงแบบเดยีวกัน
บนตูรถไฟอีก 4 ขบวน รวม 24 ตู ภายใน 6 เดือนขางหนา ภายในป 2020 เครือขายการขนสงวางแผนที่จะสราง
พลังงานแสงอาทิตยประมาณ  1,000 เมกะวัตต  ซึ่งคาดวาจะเพิ่มขึ้นไปไดถึง 5,000 เมกะวัตต ในป 2025

สหราช-
อาณาจักร
แบนรถใช้
นํา้มัน
เชื้อเพลิงใน
ปี 2040
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Cowpathy สตารทอัพแดนภารตะผลิต
สินคาท้ังเวชสําอางและเวชภัณฑดวย
สวนผสมจากมูลและปสสาวะวัว โดยมี
สินคาหลากหลาย เชน สบู ยาสีฟน นํ้ายา
ลางหนา ครีมโกนหนวด ทั้งนี้ อุเมช โซนี 
ซีอีโอผู ก อตั้งบริษัทฯ เผยวา “แมแต
อายุรเวทหรือการแพทยแผนโบราณของ
อินเดีย ยังระบุไววา มูลวัวเปนของบริสุทธิ์ 
และเปนสวนหน่ึงของการรักษาแบบ
อายุรเวท” 
 ตัวอยางสินคาเดนของ Cowpathy 
ไดแก สบูซึ่งผสมขี้วัวแหง เปลือกสม ผง
ลาเวนเดอร และกูสเบอรรี โดยในสบู 
มีมูลวัว 23% มีปสสาวะ 7% สวนยาสีฟน
มีทั้งสองอยาง อยางละ 10% บวกดวย
เนยใสจากนมวัวอีก 2% มูลและปสสาวะ
ของวัวอาจจะเปนสิ่งท่ีนารังเกียจสําหรับ
คนท่ัวไป แตโซนียืนยันวากรรมวิธีตางๆ 
เชน ทําใหมูลวัวแหงโดยใชความรอนสูง
เปนขั้นตอนท่ีทําลายแบคทีเรียท้ังหมด 
สิ่งท่ีเหลือไวคือคุณคาทางยาซึ่งสูงมาก 
ลกูคาหลายรายท่ีมภีาวะผวิหนงัแหงเรือ้รงั
มาหลายปยังหายสนิทเม่ือใชสบูมูลวัวนี ้
ปจจุบัน Cowpathy จําหนายสบูมูลวัว
ไปแลวมากกวา 45,000 กอนตอเดือน 
ทัว่อนิเดยีและในอกี 13 ประเทศ เชน สหรัฐฯ 
และยังจาํหนายยาสีฟนไดมากกวา 5,000 
หลอดทุกเดอืน รูอยางน้ีแลว อยากลองสบู
มูลวัวสักกอนไหมละ!  

ทั่วโลกตื่นตัวรับกระแสรถยนต์ไฟฟา้ 
สืบเนื่องจากฝรั่งเศสและอังกฤษประกาศยกเลิกการขายรถยนตพลังงานเชื้อเพลิงในอีก 20 กวาปขางหนา รัฐบาลหลายๆ 
ประเทศจึงตางแข็งขันผลิตรถยนตไฟฟาที่มีมลพิษนอยกวาขึ้นมาทดแทน ซึ่งนอกจากสองชาติผูนํายุโรปขางตน ประเทศจีน
ยังประกาศเมื่อปที่แลววา ภายในป 2020 รอยละ 12 ของรถยนตที่ขายในประเทศจะตองเปนแบบที่ชารจแบตเตอรีได 

อ า ยุ ข อ ง เ จ้ า
โทรี  ลูกสุนัขที่
น า ย มุ น แ จ อิ น 
ปร ะธ านาธิ บดี
เก าหลี ใต้  รั บ

อุปการะ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าทั้ง
มนุษย์และสัตว์ควรจะเป็นอิสระ
จากอคติและการเลือกปฏิบัติ 
กลุ่มสิทธิสัตว์ CARE ช่วยโทรี
จากฟาร์มค้าเนื้อสุนัขเมื่อ 2 
เดือนก่อน แต่หาเจ้าของใหม่
ให้ไม่ได้ เพราะสุนัขสีดําไม่เป็นที่
ต้องการในเกาหลีใต้

ระยะป่วยโรคมะเร็ง
ต่อมนํ้าเหลืองของ 
ด.ช.สเตฟาน ควินท์ 
ยอดเดก็ไทยทีสู่ไ้มถ่อย

ตอ่โรครา้ยแรงของตน มมุานะจน
ไปควา้เหรยีญทองคณิตศาสตร์
โอลมิปกิ ทีป่ระเทศสงิคโปร ์ เป็น
ผลสาํเรจ็ภา
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ผลสาํเรจ็ภา
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หลงัจากปฏิกิรยิาในเชงิลบของคนในสงัคมทีม่ตีอโฆษณา ‘Beach Body Ready’ ป 2015 ทีโ่ชวภาพนางแบบสาว
ในชุดบิกินี ขายสินคาควบคุมน้ําหนักย่ีหอหนึ่ง The Advertising Standards Authority (ASA) หนวยงาน
ที่ควบคุมดูแลสื่อโฆษณาของอังกฤษ จึงเตรียมออกกฎคุมเขมโฆษณาที่เขาขายไมรับผิดชอบและไมสรางสรรค
ตอสังคม เชน คานิยมผอมคือดี ลาสุดมีการขยายหลักเกณฑมาสูโฆษณาท่ีเขาขายชี้นําความเชื่อเก่ียวกับเพศ 
สืบเนื่องจากกรณีโฆษณานมย่ีหอหนึ่งที่นําเสนอวา นมสูตรใหมจะชวยพัฒนาเด็กผูหญิงใหโตไปเปนนักบัลเลต 
สวนเด็กชายโตไปเปนวิศวกร ผูบริหารระดับสูงของ ASA เผยวา “โฆษณาท่ีชี้นําบทบาทเฉพาะของมนุษยให
สอดคลองกับเพศทีเ่กิดมา อาจกระตุนใหเกิดการสงเสรมิคานยิมทีไ่มเทาเทียมกันทางเพศในสงัคมได” โดยจะมี
การบงัคบัใชกฎหมายนีใ้นปหนา นาตดิตามตอไปวาการทลายกรอบอตัลกัษณทางเพศครัง้น้ีจะเดนิหนาไปอยางไรตอ

AUSTRALIA

Woolworths และ Coles สองซเูปอรมารเก็ต
ยักษใหญสญัชาตอิอสเตรเลยี ประกาศเลกิใช
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หรอืผา่ตดัแปลงเพศ มีคา่ใชจ่้าย
นอ้ยกวา่ 1% จากงบการแพทยท์ี่
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จา่ยตอ่ปี
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U.S. COURT
OF APPEALS
UPLIFTS BAN
ON ULYSSES 

7 สิงหาคม 1934
ศาลอุทธรณ์ของอเมริกา
พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
ให้ยกเลิกคําสั่งของรัฐบาล
สหรัฐฯ ในการห้ามจําหน่าย
นิยายอื้อฉาวเร่ือง Ulysses 
ของเจมส์ จอยซ์ (ขวา) 
นักเขียนจากไอร์แลนด์ ซึ่ง
กลายเป็นหน่ึงในงานชิ้น
สํ า คัญ ท่ี สุ ด ใ น โ ล ก แห่ ง
วรรณกรรมยุคใหม่ ซิลเวีย 
บีช (ซ้ าย) ผู้ก่อตั้ งร้ าน
หนังสือ Shakespeare and 
Company ในปารีส เป็น
ผูพิ้มพ์หนังสอืเลม่นีค้รัง้แรก
ในฝรั่งเศสเมื่อปี 1922
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เดนมารก์เปน็ประเทศทีม่ดีชันคีวามสขุ 

เป็นอันดับต้นๆ ในทุกครั้งที่มีการ

ส�ารวจ และกลายเป็นที่พูดถึงใน

วงกว้างในรอบปีที่ผ่านมา เพราะ

ปรั ชญาแล ะ วิ ถี ชี วิ ตที่ เ รี ยกว่ า 

‘ฮุกกะ’ สร้างกระแสนิยมไปทั่วโลก

จนพจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดเลือก

ใหเ้ปน็หนึง่ในสบิค�าศัพทแ์หง่ป ี2016

 ฮกุกะ มอีะไรมากกวา่เปลอืกนอก

ของการอยู่ดีกินดี สวัสดิการที่

พรั่งพร้อมจากภาครัฐ และความ

มัน่คงทางเศรษฐกจิ ในหลายโอกาส

ความพึงพอใจในชวีติมาจากทศันคติ

ที่ถูกต้องเท่านัน้เอง

 THE STANDARD พาผู้อ่าน

ไปท�าความรู้จักกับแนวคิดแบบนี้ 

เพ่ือเปิดมุมมองในการหาความสุข

แบบง่ายๆ รอบๆ ตัว
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ผลการจดัอนัดบัในปลีา่สดุ อเมรกิายงัคงเปน็ประเทศทีม่ขีนาดเศรษฐกจิ
ใหญท่ีส่ดุในโลกในแง่ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศเบือ้งตน้ (Nominal 
Gross Domestic Product) คิดเป็นร้อยละ 24 ของผลผลิตมวลรวม
ของโลก (The Gross World Product)
 แต่ขนาดของเศรษฐกิจกับความสุขของประชากรในประเทศ
เป็นคนละเรื่องกัน เราจึงไม่เคยได้ยินข่าวผลส�ารวจใดที่ชี้ว่าคนอเมริกัน
มีความสุขเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
 ในขณะที่ขนาดเศรษฐกิจของเดนมาร์กอาจจะไม่เคยขยับขึ้นไป
โลดแล่นในอันดับต้นๆ แต่ถ้าว่ากันเฉพาะเรื่องความสุขในชีวิต ประเทศ
เล็กๆ ในภมูภิาคสแกนดิเนเวยีกลับติดโผปีแลว้ปเีลา่ และดชันคีวามสุข
ที่สูงปรี๊ดของประเทศทางยุโรปเหนือท่ีมีประชากรน้อยกว่า 6 ล้านคน
ประเทศนีก้ลายเปน็ทีพู่ดถงึในวงกวา้งในรอบปทีีผ่า่นมา เพราะปรชัญา
และวิถีชีวิตแบบชาวเดนมาร์กที่เรียกว่า ‘ฮุกกะ’ กลายเป็นกระแสนิยม
ไปทัว่โลก

THE 
‘HYGGE’ 
HAPPI-

NESS
เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ ภาพ AFP, Shutterstock
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ปรัชญาความสุขแบบ ‘ฮุกกะ’
ขณะท่ีโลกก้าวหน้าและมีพัฒนาการไม่หยุดหย่อน 
เมืองใหญ่ๆ ผุดขึ้นในทุกมุมโลก แต่บ่อยครั้งท่ีเรามัก
สงสยัว่าการเตบิโตทางด้านวตัถุและเศรษฐกิจสวนทาง
กับความสุขในชีวิตประจ�าวันของผู้คนทั่วโลกหรือไม่ 
และประสบการณ์ในการดิ้นรนต่อสู้ชีวิตในเมืองใหญ่
ที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน ท�าให้เราคล้อยตามสมมติฐาน
ดังกล่าวได้ไม่ยาก
 เมื่อคนเมืองใหญ่ในทุกมุมโลกรู ้สึกตีบตันทาง
อารมณ์กลางสายน�้าแห่งความทุกข์ และก�าลังดิ้นรน
มองหาทางออกสู่ทะเลแห่งความสุข ฉับพลันเราก็ได้
เห็นเรือใบที่ชื่อว่า ‘ฮุกกะ’ ก�าลังแล่นอยู่ข้างหน้าอย่าง
เนิบช้าแต่มั่นคง และผู้คนล้วนแต่ย้ิมแย้มเบิกบานอยู่
บนเรือท่ีสะบัดธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีรูปกางเขนแบบ
สแกนดิเนเวียสีขาวบนพื้นแดง บ่งบอกว่าออกเดินทาง
จากเดนมาร์กเพ่ือเผยแพร่ปรัชญาความสุขแบบท่ีคน
ทั่วโลกก�าลังให้ความสนใจ
      ปัจจัยอะไรเล่าท่ีท�าให้คนแถบสแกนดิเนเวีย 
โดยเฉพาะเดนมาร์ก มีคุณภาพชีวิตที่ชวนอิจฉาและมี
ดชันคีวามสขุท่วมท้น ค�าตอบอาจจะอยู่ในค�าประหลาดๆ 
ที่เรียกว่า ‘ฮุกกะ’ ก็เป็นได้
 หากจะนิยามโดยกว้าง ‘ฮุกกะ’ อาจหมายถึงศลิปะ
ในการสร้างความรู้สึกผ่อนคลายเพ่ือหาความสุขจาก
สิ่งรอบตัวในปัจจุบัน และแนวคิดน้ีฝังรากลึกลงในวิถี
ชีวิตของชาวเดนมาร์กอย่างแยกออกจากกันมิได้ 
แต่ปรัชญาความสุขแบบน้ีจะไม่เป็นท่ีรู้จักท่ัวโลกเลย 
หากนักเขียนหลายต่อหลายคนไม่ลุกขึ้นมาจับปากกา
ถ่ายทอดวัฒนธรรมการสร้างความสุขในดินแดนเล็กๆ 
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THE ORIGIN 
OF HYGGE

ฮุกกะ ปรากฏในภาษาเขียนของเดนมาร์กครั้งแรก
เมื่อต้นศตวรรษที่ 19 มีที่มาจากค�าในภาษานอร์เวย์
ที่แปลว่า ‘ความอยู่ดีมีสุข’ (เดนมาร์กและนอร์เวย์
เคยเป็นอาณาจักรเดียวกันอยู่เกือบ 500 ปี ประชากร
ทั้งสองประเทศจึงเข้าใจภาษาของกันและกัน)

 ขณะเดียวกันมีความเป ็นไปได ้ว ่า Hygge 
อาจมาจากค�าว่า hug (กอด) ซึ่งมาจากค�าว่า hugge 
 · ค�าว่า hugge ไม่มีที่มาแน่ชัด แต่อาจมาจาก
ค�าว่า hygga ในภาษานอร์สโบราณ แปลว่า ปลอบ
ประโลม ซึ่งมาจากค�าว่า hugr แปลว่า อารมณ์
      · hugr มาจากภาษาเยอรมนัว่า hugjan เก่ียวเน่ือง
กับค�าอังกฤษโบราณ hycgan แปลว่า ‘คิดพิจารณา’ 
      · การพิจารณา อารมณ์ การปลอบประโลม กอด 
และการอยู่ดมีีสขุ บรรยายองค์ประกอบฮกุกะได้ทัง้ส้ิน
      ไมก์ วิกิง เห็นว่าเป็นการยากท่ีจะอธิบายให้ชดัเจน
ว่าฮุกกะคืออะไร มีผู้นิยามตั้งแต่ ‘ศิลปะในการสร้าง
ความใกล้ชิด’ ‘ความสบายของจิตวิญญาณ’ และ 
‘การหาความสุขเมื่อมีสิ่งปลอบประโลม’  ส่วนเจ้าตัว
ชอบนิยามที่ว่าฮุกกะคือ ‘โกโก้ใต้แสงเทียน’ เป็นพิเศษ
        ไมก ์ตีวงให ้แคบลงว ่า “ฮุกกะเก่ียวข ้องกับ
บรรยากาศและประสบการณ์มากกว่าสิ่งของ เกี่ยวกับ
การได้อยู่กับคนที่เรารัก ความรู้สึกของบ้าน ความรู้สึก
ปลอดภัย…” ไปจนถึง “เราอาจสนทนาต่อเน่ืองไม่จบสิน้
หรือแค่สบายใจเมื่ออยู่เงียบๆ ด้วยกัน หรือรื่นรมย์กับ
ชาสักถ้วยตามล�าพังก็ยังได้”
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 นี่เป็นตัวอย่างแค่สองรายในจ�านวนนักเขียนที่
หยิบยกเรื่อง ‘ฮุกกะ’ มาน�าเสนอในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
 ชาวเดนมาร์กไม่ใช่ชนชาติเดียวในโลกท่ีแสวงหา 
‘ความอยู่ดีมีสุข’ แนวคิดแบบน้ีได้รับการน้อมรับใน
บรบิททีแ่ตกต่างกันไปในแต่ละประเทศด้วยชือ่ทีต่่างกัน 
องค์ประกอบบางอย่างในวิถีชีวิตแบบเดนมาร์กอาจ
ท�าให้เราหวนนึกถึงอะไรทีเ่ราเคยผ่านหผู่านตามาแล้ว
 ฮกุกะส่งเสรมิให้เรา ‘ได้อยู่กับตวัเองหรอืคนคุน้เคย’ 
ได้ใช้เวลา ‘ละเลยีด’ กิน ดืม่ พูดคยุ หรอืผ่อนคลายอย่าง
สงบ โดยให้ความส�าคัญกับ ‘ปัจจุบันขณะ’ เป็นที่ตั้ง 
ประโยคข้างต้นอาจจะชวนให้เรานึกถึงวิถีชีวิตแบบ
เนิบช้าท่ีคนรุ่นใหม่สายขบถน�ามาปฏิบัติ บางคนอาจ
นึกถึงลัทธิเซนหรือพุทธปรัชญาก็คงไม่แปลกอะไรนัก
 ด้วยความที่ไมก์ท�างานในสถาบันที่ส�ารวจเรื่อง
ความสุข ซึ่งใช้ผลวิจัยในการตั้งสมมติฐานว่าความ
สัมพันธ์ของเรากับคนในสังคมเป็นตัววัดความสุขตาม
สถิต ิฮกุกะในทัศนคตขิองไมก์จึงมกัเกิดขึน้ในกลุม่เลก็ๆ 
ของเพ่ือนสนิทหรือสมาชิกครอบครัว ในแง่น้ีคนที่
โปรดปรานการอยู่ล�าพังอาจมองว่าฮกุกะเป็นแค่กระแส
ที่ผ่านมาแล้วอาจผ่านเลยไป เพราะถ้าการมีความสุข
หมายถึงต้องพ่ึงพิงบคุคลรายรอบ นีอ่าจจะไม่ใช่แนวทาง
ของมนุษย์บางจ�าพวกที่ไม่ชอบสังสรรค์  
 ร้อยละ 57 ของชาวเดนมาร์กชี้ว่า การจะสร้าง

ฮุกกะเกิดขึ้นได้ทั้ง
ในบ้านและนอกบ้าน 

โดยมีเพ่ือน 
บรรยากาศ 

ธรรมชาติ และการ
อยู่กับปัจจุบัน

เป็นองค์ประกอบ 
การสร้างบรรยากาศ

ที่ผ่อนคลาย
ในที่ท�างาน นั่นก็คือ

ฮุกกะแบบชาว
เดนมาร์กเช่นกัน

 แน่นอนว่า ไมก์ วิกิง ผู้แต่ง มีค�าตอบให้คนอ่าน
รอค้นพบอยู่แล้ว ไมก์เป็นผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
ความสุข ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยอิสระ มีส�านักงานตั้งอยู่ใน
กรงุโคเปนเฮเกน เมือ่น�าเอางานวิจยัทีส่ถาบันศกึษาใน
หลายกรณีตัวอย่างมาผนวกเข้ากับการแจกแจงวิถีชวิีต
ในการค้นพบความสุขที่เรียบง่ายแบบชาวเดนมาร์ก
โดยมีตัวอย่างท่ีละเอียดพอจะเห็นภาพได้ชัดเจน 
‘ฮุกกะ’ จึงกลายเป็นกระแสนิยมท่ีสร้างแรงกระเพ่ือม
ในหมู่คนท่ัวโลกที่ก�าลังแสวงหาความสุขในยุคที่ผู้คน
ติดต่อถึงกันได้ 24 ชั่วโมง แต่อารมณ์อมทุกข์โดดเดี่ยว
เปลี่ยวเหงายังท่วมเมือง
 หลุยซา ธอมเซ็น บริตส์ (Louisa Thomsen Brits) 
เป็นอีกคนที่จับเอาประเด็นเรื่องปรัชญาความสุขแบบ
เดนมาร์กมาน�าเสนออยู่บ่อยๆ หน่ึงในนั้นเป็นเล่มชื่อ 
The Book of Hygge นักเขียนลกูครึง่เดนมาร์ก-องักฤษ
รายนี้เกิดในแอฟริกาและโตมาในอังกฤษ แต่เธอมี
โอกาสใช้เวลาช่วงฤดรู้อนกับครอบครัวทุกปีทีเ่ดนมาร์ก 
ท�าให้เธอรูส้กึว่าปรชัญาแบบนีอ้ยู่ในสายเลอืด ส�าหรบั
หลุยซา ฮุกกะไม่ได้เก่ียวข้องกับการเป็นเจ้าของสิ่งใด 
เป็นเรื่องของประสบการณ์แห่งความพึงพอใจในทุกท่ี
ที่คุณอยู่ และต้องไม่ใช่เรื่องการวิ่งตามหาอะไรเพื่อให้
เป็นสุข เธอยังมีผลงานชื่อ Hygge: The Danish Art 
of Living Well ซึ่งช่วยให้คนนอกเข้าใจเรื่องมุมมอง
ต่อความสุขของชาวเดนมาร์กได้มากยิ่งขึ้น
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ฮุกกะแบบชาว
เดนมาร์กเช่นกัน

 แน่นอนว่า ไมก์ วิกิง ผู้แต่ง มีค�าตอบให้คนอ่าน
รอค้นพบอยู่แล้ว ไมก์เป็นผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
ความสุข ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยอิสระ มีส�านักงานตั้งอยู่ใน
กรงุโคเปนเฮเกน เมือ่น�าเอางานวิจยัทีส่ถาบนัศกึษาใน
หลายกรณีตัวอย่างมาผนวกเข้ากับการแจกแจงวิถีชวิีต
ในการค้นพบความสุขที่เรียบง่ายแบบชาวเดนมาร์ก
โดยมีตัวอย่างท่ีละเอียดพอจะเห็นภาพได้ชัดเจน 
‘ฮุกกะ’ จึงกลายเป็นกระแสนิยมท่ีสร้างแรงกระเพ่ือม
ในหมู่คนท่ัวโลกที่ก�าลังแสวงหาความสุขในยุคที่ผู้คน
ติดต่อถึงกันได้ 24 ชั่วโมง แต่อารมณ์อมทุกข์โดดเดี่ยว
เปลี่ยวเหงายังท่วมเมือง
 หลุยซา ธอมเซ็น บริตส์ (Louisa Thomsen Brits) 
เป็นอีกคนที่จับเอาประเด็นเรื่องปรัชญาความสุขแบบ
เดนมาร์กมาน�าเสนออยู่บ่อยๆ หน่ึงในน้ันเป็นเล่มชื่อ 
The Book of Hygge นักเขียนลกูครึง่เดนมาร์ก-องักฤษ
รายนี้เกิดในแอฟริกาและโตมาในอังกฤษ แต่เธอมี
โอกาสใช้เวลาช่วงฤดรู้อนกับครอบครัวทุกปีท่ีเดนมาร์ก 
ท�าให้เธอรูส้กึว่าปรชัญาแบบน้ีอยู่ในสายเลอืด ส�าหรบั
หลุยซา ฮุกกะไม่ได้เก่ียวข้องกับการเป็นเจ้าของสิ่งใด 
เป็นเรื่องของประสบการณ์แห่งความพึงพอใจในทุกท่ี
ที่คุณอยู่ และต้องไม่ใช่เรื่องการวิ่งตามหาอะไรเพื่อให้
เป็นสุข เธอยังมีผลงานชื่อ Hygge: The Danish Art 
of Living Well ซึ่งช่วยให้คนนอกเข้าใจเรื่องมุมมอง
ต่อความสุขของชาวเดนมาร์กได้มากยิ่งขึ้น
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1. นิยามความเป็น ‘ฮุกกะ’
ฮุกกะคือความสุขจากความรู้สึกสบายกายสบายใจ

และความรู้สึกปลอดภัย คือการที่เราสร้างสิ่งแวดล้อม

และด�าเนินวิถีชีวิตโดยหาความสุขเรียบง่ายจากส่ิงท่ี

อยู่รอบตัวเรา จากกิจกรรมแห่งความสุขร่วมกัน ท�าให้

ฮกุกะเป็นเรือ่งของวัฒนธรรมร่วมด้วย แต่มนัมเีรือ่งของ

โครงสร้างทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมอืงมารองรบั

ด้วย เป็นพ้ืนฐานที่ช่วยส่งเสริมการสร้างความสุข

ในเชิงส่วนตัวและในเชิงวัฒนธรรม 

2. ปัจจัยอะไรท�าให้เดนมาร์กพัฒนาปรัชญา
ความสขุแบบฮกุกะจนได้รบัความสนใจทัว่โลก
รายงานความสขุโลกขององค์การสหประชาชาตอิอกมา 

4 ครัง้ เดนมาร์กได้อนัดบัหน่ึงถึง 3 ครัง้ ท่ัวโลกจงึสนใจ

ค้นหาว่าอะไรคือปัจจัยท่ีท�าให้เดนมาร์กได้คะแนนสูง

จึงมีการหยิบยกเรื่องฮุกกะขึ้นมาพูดถึงในวงกว้าง 

3. เปรียบเทียบฮุกกะกับเซน พุทธ เศรษฐกิจ
พอเพียง และ ‘สโลว์ไลฟ’์
ฮุกกะกับพุทธและเซนเหมือนกันตรงท่ีเน้นความสุข

สงบภายในจิตใจ ฮุกกะจะเน้นความสุขท่ีเกิดจากการ

จดัสิง่แวดล้อมให้เหมาะสม และเน้นความสขุทีเ่กิดจาก

การอยู่กับคนที่รัก แต่พุทธและเซนเน้นความสุขที่เกิด

จากตนเอง จากการฝึกใจให้อยู่เหนือทุกข์ ส่วนฮุกกะ

กับปรัชญาชีวิตพอเพียงเหมือนกันท่ีความเรียบง่าย 

ไม่ใฝ่หาเกินสิ่งท่ีมี เศรษฐกิจพอเพียงเน้นเรื่องการ

ท�ามาหากิน ส่วนฮุกกะเน้นชีวิตนอกเวลางาน ฮุกกะ

และสโลว์ไลฟมีความทับซ้อนกันอยู่ เหมือนกันตรงท่ี

ให้ล�าดับความส�าคัญกับความสบายกายสบายใจ

เป็นอันดับแรก แต่ต่างกันที่ที่มาและการจัดกรอบ

ความคดิ คอืเดนมาร์กตัง้อยู่บนพืน้วัฒนธรรมเดนมาร์ก 

ส่วนสโลว์ไลฟน้ันพูดถึงวัฒนธรรมแห่ง ‘ความชิลล์’ 

ท่ีเกิดในโลกตะวันตกและแพร่ไปท่ัวโลก คิดว่าคนท่ี

ชอบสโลว์ไลฟก็คงอินกับฮุกกะเหมือนกัน

หรือการชวนกวนเพือ่นสนิทมาสุมหัวปรุงอาหารกนิกนั 
โดยหัวใจส�าคัญอยู่ที่กระบวนการ ไม่ใช่รสชาติอาหาร 
คล้ายๆ กับการออกเดนิทางของแต่ละคน ความส�าคญั
อยู่ที่ประสบการณ์ระหว่างทาง หาใช่จุดหมายไม่
 เวลาท่ีมีปรัชญาการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่เกิดข้ึน 
ซึ่งต่างไปจากท่ีเราคุ้นเคย คนท่ัวไปมักจะสนใจใคร่รู้
และอยากทดลองปฏิบัติเพ่ือจะดูว่ามีความเหมาะสม
กับตวัเองแค่ไหน แต่เราต้องไม่ลมืด้วยว่าชาวเดนมาร์ก
มคีณุภาพชวิีตสงูเป็นทนุเดมิอยู่แล้ว ด้วยพ้ืนฐานสงัคม
ทีม่สีวัสดกิารจากภาครฐัท่ีเข้มแขง็ ประชากรมรีายได้สงู
คนวัยท�างานไม่ต้องแข่งขันเพ่ือเติบโตในสายอาชีพ
แบบในเมืองใหญ่อื่นๆ องค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นปัจจัย
ส�าคญัท�าให้สงัคมของทีน่ั่นเอือ้ต่อการแสวงหาความสขุ 
จากสิ่งรอบตัวได้ง่ายกว่าท่ีอื่นๆ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า
วิถีชีวิตตามแนวคิดที่ชาวเดนมาร์กประพฤติปฏิบัติกัน
จนเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมมีความโดดเด่น
และสามารถน�ามาปรับใช้กับสังคมอื่นๆ ได้ไม่ยากเย็น
 ด้วยสภาพอากาศหนาวเหน็บตลอดปี และค่า
บริการแพงหูฉี่ตามร้านอาหาร ชาวเดนมาร์กจึงให้
ความส�าคญักับการออกแบบตกแต่งภายใน และ 7 ใน 
10 คนมีประสบการณ์ฮุกกะที่บ้านมากกว่านอกบ้าน 
ถ้าเราเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่มบ้ีานเป็นท่ีพักพิง การสร้าง
บรรยากาศความสุขแบบเดียวกันย่อมไม่เกินเอื้อม
 ความสุขอยู่รอบตัวเราน่ันล่ะ ถ้ากาแฟ เทียนไข 
เค้ก ผ้าห่ม อาหารท่ีปรุงแต่งกันในบ้าน คือเครื่องมือ
สร้างวัฒนธรรมฮุกกะให้ลือลั่นได้ มีเหตุผลอะไรที่
คนเราจะต้องการอะไรมากไปกว่าสิ่งเรียบง่าย ความ
ผ่อนคลายในปัจจบุนัขณะโดยไร้การปรงุแต่งเกินจ�าเป็น 
เน้นความพอดีทั้งจ�านวนเพื่อนและปริมาณสิ่งของ
 สาเหตุหน่ึงท่ีฮุกกะถูกอกถูกใจใครหลายคนอาจ
เป็นเพราะเก่ียวข้องกับสิง่ทีเ่รารบัรูไ้ด้ผ่านประสบการณ์
ตรงจากกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ที่เราต่างก็เคยท�ามาแล้ว
แทบท้ังน้ัน นอกเหนือจากรส กลิ่น เสียง สัมผัส และ
การมองเห็น องค์ประกอบส�าคัญที่จะขาดเสียมิได้ใน
บรรยากาศฮุกกะคือต้องรู ้สึกได้ อีกนัยหน่ึงก็คือ
เป็นประสบการณ์ที่รับรู้ผ่านผัสสะทั้งหมดนั่นเอง
 “โลกไม่ได้วุ่นวายหรอก ใจเราต่างหากท่ีวุ่นวาย” 
ค�าสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท มักจะกลับมาปรากฏ
บนสื่อโซเชียลมีเดียยอดนิยมเป็นประจ�า แต่ละครั้ง
มาพร้อมรปูประกอบและกราฟิกแบบใหม่ ทว่าใจความ
เดมิยังคงสะกิดเตอืนให้เรามองโลกได้ลกึและจรงิย่ิงขึน้ 
เพราะทุกอย่างบนโลกอยู่ที่มุมมองของเราล้วนๆ 
 หากคุณไม่ได้บังเอิญมีหัวใจข้างขวาท่ีเรียกเป็น
ภาษาทางการว่า dextrocardia ซึ่งหาได้ยากเต็มที 
เชื่อเถอะว่าความสุขไม่ใช่สิ่งท่ีคุณต้องแสวงหาจาก
ที่ไหน มันอยู่ตรงหน้าอกข้างซ้ายของคุณเองนั่นล่ะ
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บรรยากาศแบบฮุกกะต้องมีคน 3-4 คน แต่ไมก์ยก
ตัวอย่างให้เห็นว่า คุณย่อมมีสิทธิฮุกกะตามล�าพังได้ 
ไม่ว่าจะการจบิชากาแฟ ณ มมุโปรดของบ้าน การซกุตวั 
ใต้ผ้าห่มในวันอนัหนาวเหน็บ หรอืการใช้ประโยชน์จาก
แสงเพ่ือสร้างบรรยากาศฮกุกะ ไม่ว่าจะด้วยโคมไฟหรอื
เทียนไข ชาวเดนมาร์กร้อยละ 85 แทบจะยกให้เทียน
เป็นสัญลักษณ์แทนค�าว่าฮุกกะไปโดยปริยาย
 ส�าหรบัไมก์ ฮกุกะให้ความรูส้กึเหมอืนการสวมกอด 
โดยไม่ต้องสัมผัสร่างกาย ในทางวิทยาศาสตร์ ผัสสะ
หรือการสัมผัส เช่น การสวมกอด จะกระตุ้นให้ร่างกาย
ปลดปล่อยฮอร์โมนออกซิโทซินจากเซลล์ประสาท 
ฮอร์โมนนี้ท�าให้เรามีความสุขและลดความเครียด 
ความกลัว และความเจ็บปวด จึงมีผู้เรียกฮอร์โมนนี้ว่า 
‘ฮอร์โมนรกั’ หรอื ‘ฮอร์โมนกอด’ ฮกุกะเป็นกิจกรรมแห่ง
ความใกล้ชิดสนิทสนมท่ีเชื่อมโยงกับความสุขกาย
สบายใจเมือ่มคีนอยู่รอบข้าง กิจกรรมฮกุกะปลดปล่อย
ฮอร์โมนนี้ ซึ่งมีผลในการลดความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน
และเพิ่มความผูกพันทางสังคม
 ถ้าพิจารณาจากสิ่งท่ีชาวเดนมาร์กใช้ประโยชน์
เพ่ือสร้างบรรยากาศแบบฮกุกะ ความสุขในชวิีตคนเรา
ก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารไปมากกว่าการจุดเทียนไขให้
แสงสว่างพอประมาณ การดื่มกาแฟในร้านโปรด
หรือในมุมประจ�าบ้าน การเลือกซื้อเค้กรสชาติดี 

THE PUBLISHER’S VIEW

(วรพจน ์วงศ์กจิรุง่เรอืง บรรณาธกิารบริหาร openworlds 
และกัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ บรรณาธิการหนังสือ 
The Little Book of Hygge ฉบับภาษาไทย)

1. นิยามความเป็น ‘ฮุกกะ’
ฮุกกะคือความสุขจากความรู้สึกสบายกายสบายใจ

และความรู้สึกปลอดภัย คือการที่เราสร้างสิ่งแวดล้อม

และด�าเนินวิถีชีวิตโดยหาความสุขเรียบง่ายจากส่ิงท่ี

อยู่รอบตัวเรา จากกิจกรรมแห่งความสุขร่วมกัน ท�าให้

ฮกุกะเป็นเรือ่งของวัฒนธรรมร่วมด้วย แต่มนัมเีรือ่งของ

โครงสร้างทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมอืงมารองรบั

ด้วย เป็นพ้ืนฐานที่ช่วยส่งเสริมการสร้างความสุข

ในเชิงส่วนตัวและในเชิงวัฒนธรรม 

2. ปัจจัยอะไรท�าให้เดนมาร์กพัฒนาปรัชญา
ความสขุแบบฮกุกะจนได้รบัความสนใจทัว่โลก
รายงานความสขุโลกขององค์การสหประชาชาตอิอกมา 

4 ครัง้ เดนมาร์กได้อนัดบัหน่ึงถึง 3 ครัง้ ท่ัวโลกจงึสนใจ

ค้นหาว่าอะไรคือปัจจัยท่ีท�าให้เดนมาร์กได้คะแนนสูง

จึงมีการหยิบยกเรื่องฮุกกะขึ้นมาพูดถึงในวงกว้าง 

3. เปรียบเทียบฮุกกะกับเซน พุทธ เศรษฐกิจ
พอเพียง และ ‘สโลว์ไลฟ’์
ฮุกกะกับพุทธและเซนเหมือนกันตรงท่ีเน้นความสุข

สงบภายในจิตใจ ฮุกกะจะเน้นความสุขท่ีเกิดจากการ

จดัสิง่แวดล้อมให้เหมาะสม และเน้นความสขุทีเ่กิดจาก

การอยู่กับคนที่รัก แต่พุทธและเซนเน้นความสุขที่เกิด

จากตนเอง จากการฝึกใจให้อยู่เหนือทุกข์ ส่วนฮุกกะ

กับปรัชญาชีวิตพอเพียงเหมือนกันท่ีความเรียบง่าย 

ไม่ใฝ่หาเกินสิ่งท่ีมี เศรษฐกิจพอเพียงเน้นเรื่องการ

ท�ามาหากิน ส่วนฮุกกะเน้นชีวิตนอกเวลางาน ฮุกกะ

และสโลว์ไลฟมีความทับซ้อนกันอยู่ เหมือนกันตรงท่ี

ให้ล�าดับความส�าคัญกับความสบายกายสบายใจ

เป็นอันดับแรก แต่ต่างกันที่ที่มาและการจัดกรอบ

ความคดิ คอืเดนมาร์กตัง้อยู่บนพืน้วัฒนธรรมเดนมาร์ก 

ส่วนสโลว์ไลฟน้ันพูดถึงวัฒนธรรมแห่ง ‘ความชิลล์’ 

ท่ีเกิดในโลกตะวันตกและแพร่ไปท่ัวโลก คิดว่าคนท่ี

ชอบสโลว์ไลฟก็คงอินกับฮุกกะเหมือนกัน

(วรพจน ์วงศ์กจิรุง่เรอืง บรรณาธกิารบริหาร openworlds 
และกัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ บรรณาธิการหนังสือ 
The Little Book of Hygge ฉบับภาษาไทย)
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ที่เดนมาร์ก สถาบันวิจัยความสุขตรวจสอบมิติ 
3 ดา้น คอื มติทิางการนกึคดิ (cognitive) มติดิา้น
อารมณ์หรือจิตพิสัย (affective) และ มิติภายใน 
(eudaimonic) เพ่ือวัดคุณภาพชีวิตโดยรวมที่จะ
ส่งผลให้ประชากรมีความสุข เหมือนการวัดรายได้
ต่อหัวประชากรด้วยอัตราการเติบโต อัตราการ
วา่งงาน ดอกเบีย้และเงนิเฟอ้ เพ่ือวดัสภาพเศรษฐกจิ
โดยรวมนั่นเอง
 สถาบันน้ีใช ้แนวทางในการวัดคุณภาพชีวิต
ที่ก�าหนดโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD) และองค์การสหประชาชาติ 
และผนวกเอาวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
มาเสริมเพ่ือหาข้อมูลเชิงลึกในการวัดระดับความ
สะดวกสบาย ความสุข และคุณภาพชีวิต

 แม้การวัดเรื่องความสุขจะเป็นประเด็นอัตวิสัย 
หรือเก่ียวข้องกับความรู้สึกส่วนตัว แต่สถาบันแห่งน้ี
เชื่อว่าคนทั่วๆ ไปน่ีล่ะท่ีเป็นคนตัดสินได้ดีที่สุดว่า
ตัวเองมีความสุขในชีวิตหรือไม่ และการส�ารวจเร่ือง
ความสขุเป็นสิง่ทีเ่ราแต่ละคนท�าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
ผ่านปรากฏการณ์อัตวิสัยท่ีเราเผชิญและมีประสบ-
การณ์ตรงในชีวิต ทั้งความเครียด ความกังวล และ
อาการซึมเศร้า
 การส�ารวจที่องค์กรท�าคือ การตามชีวิตของกลุ่ม
เป้าหมายในช่วงระยะเวลาหนึง่ แล้วดวู่าการเปลีย่นแปลง 
ต่างๆ ในชีวิตมีผลกระทบต่อมิติความสุขท้ัง 3 ด้าน
อย่างไร อาทิ การตกงาน ความเจ็บป่วย หรือการได้ขึ้น
เงินเดือนส่งผลต่อมิติต่างๆ อย่างไร

มิติทางการนึกคิด เน้นเรื่อง
ความพึงพอใจในชวิีตโดยรวม 
และเป็นตัวชีวั้ดทีเ่ป็นพ้ืนฐาน
ของการจัดอันดับนานาชาติ
หลายสถาบนั รวมท้ังรายงาน
ความสุขโลก

มิติด านอารมณหรือจิต
พสิยั เน้นเรื่องอารมณ์ความ
รูส้กึซึง่ผูค้นได้เผชญิในแต่ละ
วัน ท้ังด้านบวกและด้านลบ 
อาทิ ความดีใจ ความกังวล 
และความเครียด

มิติภายใน เน้นด้านวัตถุ-
ประสงค์และความหมายของ
ชีวิต โดยพัฒนาขึ้นมาจาก
แนวคิดการรับรู้เรื่องชีวิตท่ีดี
ตามกรอบของอริสโตเติล

HAPPINESS
RESEARCH 
INSTITUTE

สถาบันวิจัยความสุขตรวจสอบเรื่องอะไร
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HAPPINESS
RESEARCH 
INSTITUTE

สถาบันวิจัยความสุขตรวจสอบเรื่องอะไร

12-31 COVERSTORY-HYGGE-TOPLE.indd   22 8/2/2560 BE   5:08 PM

23 23 

LEGO
การท่ีบรษิทัผูผ้ลติของเดก็เล่นแห่งหนึง่
สามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดมานานถึง 
85 ปี คงเป็นเครื่องพิสูจน์ความนิยม
ได้เป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันบริษัทท่ี
ก่อตั้งโดยช่างไม้และเริ่มต้นจากการ
ท�าของเล่นเด็กจากไม้ กลายเป็นหน่ึง
ในแบรนด์ท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในโลก 
และผลิตชิ้นส่วนออกมาแล้วมากกว่า 
600,000 ล้านชิ้นให้เด็กๆ ต่อกันอย่าง
สนุกสนานตามความหมายของชื่อ
แบรนด์

ISAK DINESEN
ไอแซก ดิเนเซน เป็นนามปากกาของ 
คาเรน็ บลเิซน (Karen Blixen) นกัเขียน
หญิงท่ีถ ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต
ระหว่างท�าไร่กาแฟอยู่ท่ีประเทศเคนยา 
ทวีปแอฟริกาเป็นเวลาหลายปี ออกมา
เป ็นหนังสือชื่ อ  Out  o f  A f r ica 
จนโด่งดงั และมกีารน�าไปดดัแปลงเป็น
ฉบับภาพยนตร์ท่ีออกฉายในปี 1985 
น�าแสดงโดย เมอรลี สตรปี และโรเบร์ิต
เรดฟอร ์ด ผลงานเด ่นอีกเรื่องคือ 
Shadows on the Grass

HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN

ว ่ากันว ่านักเ ขียนนามอุโฆษแห ่ง
ศตวรรษท่ี 19 ผู ้ น้ีเกิดในสลัมและ
เป็นตัวตลกให้คนท่ัวไปหัวเราะเยาะ 
แต่ผลงานนิทานอมตะส�าหรับเด็ก
ท่ีชายผู ้น้ีสร้างสรรค์ตกทอดมาเป็น
มรดกทางวรรณกรรมของโลกจนถึง
ปัจจบุนั รวมถึงเรือ่ง The Little Mermaid
(เงือกนอย), The Little Match Girl 
(เดก็หญิงขายไมขดีไฟ) และ The Ugly 
Duckling (ลูกเปดขี้เหร)

FLYING TIGER 
COPENHAGEN

เรื่องการออกแบบ ชาวเดนมาร ์ก
ไม่เป็นรองใคร และ ฟลายอิง ไทเกอร์ 
โคเปนเฮเกน คือแบรนด์สินค้าตกแต่ง
บ้านและของเล่นท่ีมาแรง แม้จะเพ่ิง
เป ิดตัวในปี 1995 ป ัจจุบันมีร ้าน
มากกว่า 500 สาขาทั่วโลก

BANG & OLUFSEN
ด้วยรูปลักษณ์ที่ เรียบหรู โดดเด ่น
แบบมินิมัล แบรนด์เครื่องเสียงและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากเดนมาร์ก
เจ้านีจ้งึกลายเป็นของแต่งบ้านไปในตวั
นิตยสาร WIRED ถึงกับนิยามดีไซน์
ของสินค้าบีแอนด์โอว่าเป็น “การส่ง
มอบการสือ่สารคณุภาพผ่านผลติภณัฑ์ 
ที่มีรูปลักษณ์สะดุดตา”

ก่อนที่ทั่วโลกจะได้สัมผัสกับ
ประสบการณ์อยู่ดีมีสุขแบบ ‘ฮุกกะ’

เราต่างหลงใหลในส่ิงเหล่านี้
จากดินแดนโคนมมาก่อน

85 ปี คงเป็นเครื่องพิสูจน์ความนิยม
ได้เป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันบริษัทท่ี
ก่อตั้งโดยช่างไม้และเริ่มต้นจากการ
ได้เป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันบริษัทท่ี
ก่อตั้งโดยช่างไม้และเริ่มต้นจากการ
ได้เป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันบริษัทท่ี

ท�าของเล่นเด็กจากไม้ กลายเป็นหน่ึง
ในแบรนด์ท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในโลก 
และผลิตชิ้นส่วนออกมาแล้วมากกว่า 
ในแบรนด์ท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในโลก 
และผลิตชิ้นส่วนออกมาแล้วมากกว่า 
ในแบรนด์ท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดในโลก 

600,000 ล้านชิ้นให้เด็กๆ ต่อกันอย่าง
สนุกสนานตามความหมายของชื่อ
600,000 ล้านชิ้นให้เด็กๆ ต่อกันอย่าง
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HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN

ว ่ากันว ่านักเ ขียนนามอุโฆษแห ่ง

ด ้วยรูปลักษณ์ที่ เรียบหรู โดดเด ่น
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 ถึงกับนิยามดีไซน์
ของสินค้าบีแอนด์โอว่าเป็น “การส่ง
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DEFINING 
DENMARK & 

HYGGE
แนวคิดแบบ ‘ฮุกกะ’ มาจากเดนมาร์ก และก�าลังสร้างกระแสเล็กๆ ไปทั่ว ทีมงาน THE STANDARD  
ได้โอกาสพิเศษในการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจ�าประเทศไทย เพ่ือค้นหาความหมาย 
ของปรัชญาการอยู่ดีมีสุข และสิ่งละอันพันละน้อยที่เกี่ยวข้องกับดินแดนทางแถบเหนือของยุโรป 
ประเทศนี้

อุฟเฟอ่ โวล์ฟเฮชเชล (Uffe Wolffhechel) เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจ�าประเทศไทย

เรื่อง วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, ยศยอด คลังสมบัติ  ภาพ พีรภัทร วิมลรังครัตน์
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ท่านทูตอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว  
มองประเทศไทยอยา่งไรบา้ง
เมืองไทยเป็นประเทศท่ีน่าสนใจ มีขนาดใหญ่ (กว่า 
เดนมาร์ก 12 เท่า) ผู้คนเป็นมิตร มีความหลากหลาย  
ผมตืน่เต้นทีจ่ะได้เรยีนรูว่้ามอีะไรเกิดขึน้ท่ีน่ีบ้าง เวลาอยู่ 
เดนมาร์ก ก็จะมีชายหาด มีชีวิตกลางคืนอีกแบบหน่ึง  
แต่ที่เมืองไทยมีอะไรมากกว่านั้น ในแง่ของความมีชีวิต 
ชีวา ความขยันขันแข็ง วิถีการท�าเกษตรแบบดั้งเดิม  
แต่ขณะเดียวกันก็มีพ้ืนท่ีส�าหรับความหลากหลาย  
ส่วนอุตสาหกรรมใหม่ๆ ก็ก�าลังก้าวไปข้างหน้า ผมว่าม ี
การพัฒนามากมายท่ีเกิดขึน้ท่ีนี ่และเป็นการเปลีย่นแปลง 
ที่รวดเร็วไปทั่วประเทศ 
 
เคยไปเทีย่วจังหวดัอืน่ๆ ของประเทศไทยบ้างหรือยงั
เมื่อไรท่ีมีโอกาสผมก็อยากไปนะครับ มีหลายท่ีเลยที่ 
อยากไป แต่ก็ต้องมีเวลามากพอสมควร
 
พูดถงึเรือ่งฮกุกะ หรอืหนทางของการมคีวามสขุ 
กนับา้งดกีวา่ สว่นตวัแล้ว ทา่นทตูมนียิามของการ 

มคีวามสุขว่าอยา่งไร
ผมว่าการมีความสุขเป็นภาวะภายในจิตใจ เป็นเรื่อง 
เฉพาะบคุคล สิง่ทีส่ร้างความสขุให้กับคนหนึง่ อาจไม่ได้ 
ท�าให้อีกคนรู้สึกมีความสุขก็ได้ อยู่ที่ว่าคุณได้บรรล ุ
เป้าหมายอะไรท่ีส�าคัญ เรื่องไหนท่ีสัมผัสหัวใจคุณได ้
มากท่ีสุด รวมท้ังการอยู่กับคนท่ีคุณรัก มีครอบครัว  
แต่ก็ยังสนกุกับสิง่ท่ีคณุก�าลงัท�า หรอืรูส้กึว่างานของคณุ 
มันสร้างความแตกต่าง 
 จริงๆ แล้วผมว่านี่เป็นค�าถามที่ใหญ่มาก แต่ไม่ม ี
ค�าตอบที่สามารถเฉพาะเจาะจงได้เลย เพราะอย่างท่ี 
บอกว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกส่วนบุคคล แต่ถ้ามอง 
ในภาพรวมหรือมหภาค ว่าเราจะท�าอะไรเพ่ือให้คนม ี
ความสขุได้บ้าง ก็น่าจะเป็นเรือ่งการดูแลสวัสดิการต่างๆ  
เช่น ระบบสาธารณสุขที่ดี ระบบการศึกษาที่ดี หรือการ 
กินดีอยู่ดี เพราะถ้าคุณหิว คุณก็ไม่น่าจะมีความสุขได้  
เรือ่งพวกนีคื้อสวัสดกิารต่างๆ ท่ีคนพึงม ีผมไม่ได้บอกว่า  
ความร�่ารวยจะท�าให้คนมีความสุข แต่ถ้าความต้องการ 
พ้ืนฐานของคุณได้รับการสนองตอบ มีบ้านที่เหมาะสม 
ไว้พักอาศัยให้รู้สึกถึงความเป็นส่วนตัว เหล่าน้ีก็ถือเป็น 

เรื่องส�าคัญเช่นกัน ซึ่งถ้าเราจะพูดไปถึงรัฐสวัสดิการ  
เรื่องเหล่านี้ก็คือเรื่องท่ีรัฐสวัสดิการพึงจัดหามาให้  
นอกเหนือไปจากนี้ก็คือ เรื่องการสร้างสภาพแวดล้อม 
เพื่อให้มีความสุขมากขึ้น แต่อย่าลืมว่า คุณไม่สามารถ 
สร้างความสุขข้ึนมาได้ คุณท�าได้เพียงการจัดหาและ 
อ�านวยความสะดวกให้คนสามารถมีความสุขได้ 
 อกีอย่างผมว่า ความสขุมนัมหีลายระดับ หลายเฉด 
ส�าหรับผมมันคือการสร้างสรรค์พ้ืนท่ีท่ีท�าให้คุณรู้สึกด ี
บ่อยครั้งคุณจะรู้สึกดีก็เพราะคุณได้อยู่กับผู้คน เช่น  
เพื่อนๆ ครอบครัว ลูกๆ คุณพ่อคุณแม่ หรือไม่ก็อาจจะ 
หมายถึงการสร้างพ้ืนท่ีของคุณเอง เช่น การได้อยู่บ้าน  
การนั่งดูหนัง เหล่านี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าฮุกกะเช่นกัน
 
ถ้าอย่างนั้นขอถามได้ไหมว่า อะไรคือสิ่งที่คน 
เข้าใจผิดเกี่ยวกับฮุกกะ
ผมว่าบ่อยครัง้คนมกัจะคดิไปถึงการมข้ีาวของวัตถุอะไร 
สักอย่างที่แสดงถึงความมั่งคั่ง หรือไม่ก็คิดว่า ฮุกกะคง 
เกิดข้ึนไม่ได้ ถ้าคนยังอยู่ในสถานที่ ท่ีไม่ปลอดภัย  
หรือถูกโจมตี หรือกระทั่งหิวโหย ส�าหรับผมแล้ว ฮุกกะ 
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ท่านทูตอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เดือนกันยายนปีท่ีแล้ว  
มองประเทศไทยอยา่งไรบา้ง
เมืองไทยเป็นประเทศท่ีน่าสนใจ มีขนาดใหญ่ (กว่า 
เดนมาร์ก 12 เท่า) ผู้คนเป็นมิตร มีความหลากหลาย  
ผมตืน่เต้นทีจ่ะได้เรยีนรูว่้ามอีะไรเกิดขึน้ท่ีน่ีบ้าง เวลาอยู่ 
เดนมาร์ก ก็จะมีชายหาด มีชีวิตกลางคืนอีกแบบหน่ึง  
แต่ที่เมืองไทยมีอะไรมากกว่านั้น ในแง่ของความมีชีวิต 
ชีวา ความขยันขันแข็ง วิถีการท�าเกษตรแบบดั้งเดิม  
แต่ขณะเดียวกันก็มีพ้ืนที่ส�าหรับความหลากหลาย  
ส่วนอุตสาหกรรมใหม่ๆ ก็ก�าลังก้าวไปข้างหน้า ผมว่าม ี
การพัฒนามากมายทีเ่กิดขึน้ทีน่ี ่และเป็นการเปลีย่นแปลง 
ที่รวดเร็วไปทั่วประเทศ 
 
เคยไปเทีย่วจังหวดัอืน่ๆ ของประเทศไทยบา้งหรอืยัง
เมื่อไรท่ีมีโอกาสผมก็อยากไปนะครับ มีหลายท่ีเลยที่ 
อยากไป แต่ก็ต้องมีเวลามากพอสมควร
 
พูดถึงเรือ่งฮกุกะ หรอืหนทางของการมคีวามสขุ 
กนับา้งดกีวา่ สว่นตวัแลว้ ทา่นทตูมนียิามของการ 

มคีวามสขุวา่อยา่งไร
ผมว่าการมีความสุขเป็นภาวะภายในจิตใจ เป็นเรื่อง 
เฉพาะบคุคล สิง่ทีส่ร้างความสขุให้กับคนหนึง่ อาจไม่ได้ 
ท�าให้อีกคนรู ้สึกมีความสุขก็ได้ อยู่ที่ว่าคุณได้บรรล ุ
เป้าหมายอะไรท่ีส�าคัญ เรื่องไหนท่ีสัมผัสหัวใจคุณได ้
มากที่สุด รวมท้ังการอยู่กับคนท่ีคุณรัก มีครอบครัว  
แต่ก็ยังสนกุกับสิง่ท่ีคณุก�าลงัท�า หรอืรูส้กึว่างานของคุณ 
มันสร้างความแตกต่าง 
 จริงๆ แล้วผมว่านี่เป็นค�าถามที่ใหญ่มาก แต่ไม่ม ี
ค�าตอบที่สามารถเฉพาะเจาะจงได้เลย เพราะอย่างท่ี 
บอกว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกส่วนบุคคล แต่ถ้ามอง 
ในภาพรวมหรือมหภาค ว่าเราจะท�าอะไรเพ่ือให้คนม ี
ความสขุได้บ้าง ก็น่าจะเป็นเรือ่งการดูแลสวัสดกิารต่างๆ  
เช่น ระบบสาธารณสุขที่ดี ระบบการศึกษาที่ดี หรือการ 
กินดีอยู่ดี เพราะถ้าคุณหิว คุณก็ไม่น่าจะมีความสุขได้  
เรือ่งพวกนีค้อืสวัสดกิารต่างๆ ท่ีคนพึงม ีผมไม่ได้บอกว่า  
ความร�่ารวยจะท�าให้คนมีความสุข แต่ถ้าความต้องการ 
พ้ืนฐานของคุณได้รับการสนองตอบ มีบ้านที่เหมาะสม 
ไว้พักอาศัยให้รู้สึกถึงความเป็นส่วนตัว เหล่าน้ีก็ถือเป็น 

เรื่องส�าคัญเช่นกัน ซึ่งถ้าเราจะพูดไปถึงรัฐสวัสดิการ  
เรื่องเหล่าน้ีก็คือเรื่องท่ีรัฐสวัสดิการพึงจัดหามาให้  
นอกเหนือไปจากนี้ก็คือ เรื่องการสร้างสภาพแวดล้อม 
เพื่อให้มีความสุขมากขึ้น แต่อย่าลืมว่า คุณไม่สามารถ 
สร้างความสุขข้ึนมาได้ คุณท�าได้เพียงการจัดหาและ 
อ�านวยความสะดวกให้คนสามารถมีความสุขได้ 
 อกีอย่างผมว่า ความสขุมนัมหีลายระดับ หลายเฉด 
ส�าหรับผมมันคือการสร้างสรรค์พ้ืนท่ีท่ีท�าให้คุณรู้สึกด ี
บ่อยครั้งคุณจะรู้สึกดีก็เพราะคุณได้อยู่กับผู้คน เช่น  
เพื่อนๆ ครอบครัว ลูกๆ คุณพ่อคุณแม่ หรือไม่ก็อาจจะ 
หมายถึงการสร้างพ้ืนท่ีของคุณเอง เช่น การได้อยู่บ้าน  
การนั่งดูหนัง เหล่านี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าฮุกกะเช่นกัน
 
ถ้าอย่างนั้นขอถามได้ไหมว่า อะไรคือสิ่งที่คน 
เข้าใจผิดเกี่ยวกับฮุกกะ
ผมว่าบ่อยครัง้คนมกัจะคดิไปถึงการมข้ีาวของวัตถุอะไร 
สักอย่างที่แสดงถึงความมั่งคั่ง หรือไม่ก็คิดว่า ฮุกกะคง 
เกิดข้ึนไม่ได้ ถ้าคนยังอยู่ในสถานที่ ท่ีไม่ปลอดภัย  
หรือถูกโจมตี หรือกระทั่งหิวโหย ส�าหรับผมแล้ว ฮุกกะ 
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เวลาด้วยกันของผูค้น เช่น ตอนกินข้าวกลางวัน นัง่คุยกัน 
เรื่องนั้นเรื่องน้ีว่า มีเรื่องไหนส�าคัญกับคุณในช่วงนี้บ้าง  
พอกินข้าวเสรจ็ก็กลบัไปท�างานต่อ ช่วงเวลาสัน้ๆ ทีไ่ด้พัก 
ช่วงเวลาที่คุณได้ออกมาจากปัญหาท่ีคุณเผชิญอยู่  
แม้จะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ แต่ถ้าคุณท�าแบบน้ีเป็น 
ประจ�า คุณจะรู้สึกว่า เอาน่า มันไม่มีอะไรแย่หรอก  
ถึงเวลาพัก เราก็จะได้เจอเพ่ือน ได้กินอาหาร มันเป็น 
เหมือนรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวัน มันจะท�าให้คุณ 
รู้สึกปลอดภัย เป็นที่พักพิงทางใจของตัวเอง เรื่องความ 
รู้สึกมั่นคงแบบนี้ก็เป็นเรื่องส�าคัญนะ
 
อะไรคือสิ่งที่ท่านทูตให้คุณค่าหรือให้ความส�าคัญ 
ทีส่ดุ
ถ้าพูดในมุมของฮุกกะ ผมว่าคน หรือความสัมพันธ์  
เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด และคุณก็สามารถสร้างบรรยากาศ 
ดีๆ ได้ด้วยการอยู่กับคนที่คุณสนิทด้วย หรือแม้แต่การ 
ได้ไปใช้เวลาในร้านหนังสือ ไปนั่งอ่านหนังสือ ไปดื่ม
กาแฟ แต่อย่างที่ผมบอกว่า คุณไม่อาจสร้างบรรยากาศ 
แห่งความสุขได้ถ้าไม่มีผู้คนอยู่ด้วย ในขณะเดียวกัน  
ถ้าสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่ดีพอ คุณก็ไม่มคีวามสขุอยูดี่
 
เหมอืนความสขุจะอยูร่อบตวัเรา ไมจ่�าเป็นตอ้งใช้ 
องค์ประกอบมากมายเลย แคเ่ราตอ้งมวีธิทีีถ่กูตอ้ง 
ในการมองสิง่ตา่งๆ รอบตวัเรา แคน้ั่นทกุคนกม็ี 
ความสุขไดแ้ลว้อยา่งนัน้ใชไ่หม
ใช่แล้วครบั คือผมว่ารฐัสวัสดกิารก็สามารถช่วยยกระดบั 
ชี วิตและโอกาสของผู ้คนได้มาก ยกตัวอย่างเช ่น  
เรื่องสุขภาพ ถ้าคุณป่วย คุณก็คงไม่มีความสุขมากนัก  
หรอืถ้าญาติพ่ีน้องของคณุป่วย คณุก็ไม่น่าจะมคีวามสขุ 
เท่าไร ถ้าระบบรัฐสวัสดิการสามารถช่วยท�าให้คุณรู้สึก 
ปลอดภยั ช่วยให้คนมชีวิีตได้ยืนยาวกว่าเดมิโดยไม่ต้อง 
เผชิญกับโรคภัยท่ีร้ายแรง มีอาหารการกินท่ีเหมาะสม  
ไม่ต้องเข้านอนด้วยความหิว น่ันแหละคือปัจจัยส�าคัญ 
ของการมีความสุข รวมทั้งการมีความสัมพันธ์ที่ดีจาก 
ผู้คนรอบๆ ตัว แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล�าบาก 
ในชีวิตก็ตาม
 สิ่งเหล่าน้ีได้มาจากการท่ีผมสังเกตธรรมชาติของ 
ผู ้คนที่ผมเจอตามสถานท่ีต่างๆ ที่ผมได้มีโอกาสไป  
บางทีก็ไปในท่ีท่ีมีสงคราม เช่น ตอนท่ีไปประจ�าอยู่กรุง 
คาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ผมพบว่าหลายปีที่ผ่านมา 
สงครามดึงส่วนที่เลวร้ายที่สุดของคนบางคนออกมา  
ขณะเดียวกันสงครามก็สามารถดึงส่วนท่ีดีที่สุดของคน 
ออกมาด้วย คนจ�านวนมากค้นพบว่าตนเองมีทรัพยากร 
ในชีวิตที่จะท�าในสิ่งท่ีดี ยอมเสี่ยงชีวิตเพ่ือช่วยเหลือ 
คนอื่น ผมเชื่อว่าหลายคนมีความสามารถในตัวเอง 
ทีจ่ะท�าได้ แต่เราไม่เคยเอาออกมาใช้ เนือ่งจากเรามชีวิีต 
ท่ีสงบสุข แต่เราก็เห็นแล้วว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์ที ่

ยากล�าบากกว่าเรา กลับใช้ชีวิตที่สร้างผลลัพธ์ที่เป็น 
บวกได้ สร้างสิ่งที่สวยงามได้
 
ท่านทูตสามารถสร้างบรรยากาศฮุกกะตอนอยู่ 
กรงุคาบลูได้ไหม
การใช้ชีวิตในสถานทูตช่วงภาวะแบบน้ันมีข้อจ�ากัด 
มากเหมือนกัน เพราะเราใช้ชีวิตอยู่หลังก�าแพงสูง  
ไม่สามารถออกไปดหูนังหรอืกระทัง่ไปช้อปป้ิงได้ การอยู่ 
ในสถานการณ์แบบนั้นท�าให้คุณต้องใกล้ชิดกันมากขึ้น  
มโีอกาสได้น่ังคยุกันในเรือ่งน้ันเรือ่งนีม้ากขึน้ เพราะก่อน 
หน้านี้เราอาจแทบไม่ได้คุยกันเลย ด้วยวิธีนี้ก็ท�าให้เรา 
มองเห็นกันและกันได้ชัดเจนขึ้น รู้จักเพื่อนร่วมงานมาก 
ขึ้น ผมว่าตัวอย่างของเรื่องนี้ที่เห็นได้ชัดก็คือ เวลาอยู่ใน 
สถานการณ์ทีเ่รามองเหน็จากภายนอกว่า มนัอาจจะดไูม่ 
น่าอยู่ ดูไม่สุขสบายก็จริง แต่วิธีคิดหรือสภาพจิตใจของ 
คนทีม่คีวามปรารถนาอยากจะอยู่รอด หรือการมองหาสิง่ 
ทีเ่ป็นแง่บวกในชวีติน่ันเอง ท่ีท�าให้คนเรารู้สกึมคีวามสขุ
 
เมือ่สกัครูท่ีท่า่นทตูพูดถงึกรุงคาบลู จรงิๆ กม็เีพ่ือน 
คนหนึง่ทีไ่ปท�างานทีค่าบลูเคยบอกวา่ บางทต้ีองใส่ 
เสื้อเกราะกันกระสุนด้วย แต่เธอก็บอกว่าเธอม ี
ความสขุดีทีอ่ยูท่ีน่ัน่ คอืใชช้วีติประจ�าวนัได ้แมจ้ะมี 
ขอ้จ�ากดับางอยา่ง แตก่ย็งัรูส้กึว่ามคีวามสขุ
ผมว่านะ ถ้าคุณรูส้กึว่าตวัเองก�าลงัท�าในสิง่ท่ีสร้างความ 
แตกต่างให้กับชวีติ มนัก็สามารถสร้างความพอใจให้กบั 
ตัวเองได้ แล้วคุณก็จะมีความสุขในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
 
ถา้ถามในมุมสว่นตวั ท่านทูตตอ้งท�าอะไรบา้งถงึจะ 
สร้างช่วงเวลาฮุกกะขึ้นมาได้ในเวลาที่ว่าง
กท็�าได้หลายมมุนะ เช่น การได้นัง่พูดคยุกับภรรยา คยุกับ 
ครอบครัว หรือการประชุมกันที่สถานทูต ได้แลกเปลี่ยน 
ความคดิเห็น หรอืคยุเรือ่งตลกๆ กัน บางทีผมก็มคีวามสขุ 
จากการได้ออกไปวิ่งจ็อกก้ิงในสวน เพราะตอนอยู่ที ่
คาบูล วิธีเดียวที่ผมจะได้ออกก�าลังกายก็คือการว่ิงบน 
เครื่องวิ่ง ซึ่งไม่สามารถบรรยายความรู้สึกได้เลยจริงๆ  
(หัวเราะ)  เพราะมันน่าเบื่อมาก แต่อยู่ที่นี่ ผมว่าชีวิต 
ดีกว่ามากที่ได้ออกไปวิ่งในสวนสวยๆ อย่างสวนลุมพินี  
ได้เจอคนที่ออกมาวิ่งเหมือนกัน ที่สวนเป็นสถานที่ที่ผม 
ชอบมาก บางทีผมก็ไปปิกนิกทีน่ัน่ ไปเต้นซมุบ้าก็เคยนะ
 
เมื่อพูดถึงเดนมาร์ก อะไรคือสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาใน 
ความคดิของท่านทูต หรอือะไรคอืสิง่ทีเ่ป็นตวัแทน 
ของเดนมาร์กที่คนทั่วโลกน่าจะเห็นตรงกัน
ผมว่าในโลกของการทูต เดนมาร์กและกลุ่มประเทศ 
นอร์ดิกมีชื่อเสียงในเรื่องการแสวงหาความร่วมมือ เมื่อ 
เราต้องไปประชมุบนเวทสีหประชาชาต ิหรอืเจรจาในเวที 
ใดๆ เราจะพยายามหาทางประนีประนอมมากกว่าจะ 

เป็นเรื่องของความรู้สึกในใจ พาตัวเองออกไปจากชีวิต 
ที่วุ่นวาย หาเวลาพักจากการท�างาน และใช้เวลากับคน 
ใกล้ชิด เหล่านี้น่าจะเป็นการตีความที่แพร่หลายที่สุด 
แล้วส�าหรับค�าว่าฮุกกะ
 
ตอนนี้มีหนังสือเกี่ยวกับฮุกกะออกมาหลายเล่ม  
แล้วนกัเขยีนสว่นใหญ่กบ็อกว่า ฮกุกะเป็นแนวทาง 
การใชชี้วติของคนเดนมารก์ ทา่นทูตเคยคดิไหมวา่ 
ฮุกกะคือส่วนหนึ่งของชีวิต
ใช่ครับ แต่ถ้าพูดกว้างๆ ฮุกกะก็คือ เวลาท่ีคุณรู้สึกม ี
พลังงาน เติมพลังงานให้ตัวเองด้วยการพูดคุยกับผู้คน  
ได้ใส่ใจดูแลใครสักคน หรือมีใครสักคนท่ีใส่ใจดูแลคุณ  
มันคือสิ่งที่สร้างหรือฝึกกันได้ในหลายๆ เรื่องนะผมว่า
 
ท่านทูตคิดว่าความสุขในแบบของคนไทยเรียกว่า 
ฮกุกะไดไ้หม
ผมว่า ใช่ อย่างน้อยก็อาหารริมทางทีผ่มว่ารสชาตดิมีากๆ  
มีเอกลักษณ์ และมีชื่อเสียงมาก ชาวต่างชาติชอบมาก 
นะครับ แต่ผมอยากให้ตัวอย่างอีกเรื่องเกี่ยวกับการใช ้

ผมว่าบ่อยครั้งคนมักจะคิด 
ไปถึงการมีข้าวของวัตถุ 
อะไรสักอย่างที่แสดงถึง 

ความมั่งคั่ง หรือไม่ก็คิดว่า  
ฮุกกะคงเกิดขึ้นไม่ได้  

ถ้าคนยังอยู่ในสถานที่ที่ 
ไม่ปลอดภัย หรือถูกโจมตี  
หรือกระทั่งหิวโหย ส�าหรับ 
ผมแล้ว ฮุกกะเป็นเรื่องของ 
ความรู้สึกในใจ พาตัวเอง 
ออกไปจากชีวิตที่วุ่นวาย  

หาเวลาพักจากการท�างาน 
และใช้เวลากับคนใกล้ชิด
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ยืนกรานในจดุใดจดุหน่ึง เราพยายามทีจ่ะมองหาทางออก 
รอบๆ ปัญหานัน้ เพราะทุกเรือ่งมคีวามสมัพันธ์กันไปหมด
 
เวลาพูดถงึคนดงัจากเดนมาร์ก เราจะนกึถึง ฮนัส์  
คริสเตียน แอนเดอร์เซน หรือ ไอแซก ดีเนเซน  
นอกจากนีผู้ก้�ากบัอยา่ง ลารส์ ฟอน ทรเิยร์ ยงัเป็น 
อกีหนึง่คนทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก ทา่นทตูเป็นแฟน 
หนังของผู้ก�ากับคนนี้ด้วยหรือเปล่า
ใช่ครับ แต่หนังเรื่องสุดท้ายของผู้ก�ากับคนน้ีท่ีผมได้ดูก็
นานสกัพักแล้ว ผมว่าหนงัของลาร์ส ฟอน ทรเิยร์ มคีวาม 
น่าสนใจ และแน่นอนว่าแตกต่างจากหนงัอืน่ๆ หนังของ 
ลาร์สออกแบบมาเพ่ือให้มีการคิดต่อยอด สร้างการ 
ถกเถียง ตั้งค�าถามกับทุกสิ่ง และบางครั้งก็ท�าให้คนด ู
ชอ็ก ต้องบอกว่าหนังของลาร์สหลายเรือ่งไม่ได้มปีระเด็น 
ที่เหมาะกับการโปรโมตแนวคิดฮุกกะ ตรงกันข้าม  
หนังค่อนข้างมีความน่ากลัวและหม่นหมองด้วยซ�้า  
แต่ก็ต้องยอมรบัว่าเป็นผู้ก�ากบัทีท่�าลายก�าแพงในหลายๆ  
เรื่องโดยสิ้นเชิง
 
แบรนด์ของเดนมาร์กส่วนใหญ่มีการออกแบบ 
ที่เน้นความเรียบง่ายแบบมินิมัล ตรงนี้ท่านทูต 
เห็นด้วยไหม
คุณจะว่าอย่างน้ันก็ได้ เราไม่ค่อยเน้นให้มีรายละเอียด 
มากเกินไป แต่เน้นรปูโฉมสะอาดตา เรยีบง่าย และสง่างาม
 
มีแบรนด์อะไรที่ท่านทูตคิดว่าเป็นตัวแทนของ 
ประเทศเดนมาร์กได้เป็นอย่างดีในตลาดโลก
มีสิครับ และคุณก�าลังนั่งอยู่กับสินค้าน้ันด้วย นี่เป็น 
บริษัทออกแบบเฟอร์นิเจอร์สัญชาติเดนมาร์กชื่อ ฟริตซ์  
แฮนเซน (Fritz Hansen) เป็นตัวแทนทางการตลาด 
ให้กับแบรนด์เดนมาร์กท้ังเก่าใหม่ท่ีก�าลงัจะขยายตลาด 
เข้ามาในเมอืงไทยมากขึน้ พวกเครือ่งเรอืนชาวเดนมาร์ก 
ออกแบบมาให้สร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ เพราะชาว 
เดนมาร์กใช้เวลาอยู่กับบ้านมากกว่าข้างนอก
 
มคีนตัง้ขอ้สงัเกตวา่นัน่อาจจะเป็นเหตผุลวา่ ท�าไม 
บ้านของคนเดนมาร์กจึงน่าอยู่กว่าบ้านของคน 
ในหลายๆ ประเทศ
เป็นเรือ่งจรงิท่ีคนเดนมาร์กให้ความส�าคัญกับการจดัแต่ง 
ที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่ แต่ผมได้เรียนรู ้ว ่าคนไทยก็ท�า 
เช่นกัน แต่ใช่ครับ เราชาวเดนมาร์กเห็นว่าเป็นเรื่อง 
ส�าคัญที่จะสร้างบรรยากาศในบ้านให้เราสามารถ 
ผ่อนคลายและรู้สึกว่าเป็นโลกของเรา

คนไทยรุน่ใหมน่ยิมเลือกอยูค่อนโดมเินยีมมากกวา่ 
บ้าน เพราะราคาบ้านในกรุงเทพฯ ชั้นในแพงขึ้น 
เรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เราจึงมักจะอยู่นอกบ้านเป็น 

ส่วนใหญ่ ในความเป็นจริงเป็นเรื่องยากหรือไม่ 
ที่จะหาช่วงเวลาฮุกกะในวิถีชีวิตแบบนี้ 
คนเดนมาร์กก็ไม่ได้มีพ้ืนท่ีบ้านกว้างขวางมากนัก  
เพราะราคาท่ีดินในเมืองไม่ถูกเช่นกัน และย่ิงบ้านหรือ 
อพาร์ตเมนต์มพ้ืีนทีม่ากเท่าไร ก็ต้องเสยีค่าท�าความร้อน 
มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งค่อนข้างแพงมาก อย่างไรก็ดี ฮุกกะ 
ไม่ใช่สิ่งที่หาได้เฉพาะในบ้านหรือเป็นกิจกรรมภายใน 
เท่านัน้ ในบางกรณีก็เป็นเรือ่งความสมัพันธ์ระหว่างผูค้น 
คุณสามารถสร้างเวลาดีๆ ขณะเดินเล่นในสวน หรือจิบ 
กาแฟในคาเฟ่ มอีงค์ประกอบหลายอย่างเก่ียวกบัฮกุกะ  
แต่ข้อใหญ่ใจความก็คือ ทัศนคติ เป็นเรื่องของปฏิกิริยา 
ระหว่างผู้คน คุณอาจจัดองค์ประกอบให้ช่วงเวลาแบบ 
ฮกุกะเกิดขึน้ได้ง่าย แต่คณุก็ต้องมทัีศนคตทิีถู่กต้องด้วย
 
พนักงานชาวเอเชียส่วนใหญ่มีวันหยุดที่สั้นกว่า 
คนยุโรป ท่านทูตจะมีค�าแนะน�าอย่างไรให้เรา 
พยายามหาสมดุลในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
จากประสบการณ์ของผม ถ้าคุณหาสมดุลระหว่างชีวิต 
ส่วนตัวและชีวิตท�างานไม่เจอตลอดท้ังปี แล้วคุณไม่ม ี
ความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคนรัก เพื่อนฝูง และครอบครัว  
คุณจะไม่สามารถตามจังหวะชีวิตได้ทัน ชีวิตด�าเนิน 
ไปตามครรลองปกติ คุณไม่สามารถคาดหวังได้ว่า 
ภายในหนึ่งสัปดาห์ที่ได้หยุด คุณจะสามารถปรับชีวิต 
ให้สมดุลได้ ถ้าคุณไม่มีเวลาส่วนตัวมาก่อนเลยตลอด 
ทั้งปี มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
 
ไม่ใช่ว่าท่านทูตดีดน้ิวปุ๊บ แล้วช่วงเวลาฮุกกะจะ 
เกิดขึ้นใช่ไหม
มันไม่ได้เป็นไปในลักษณะนั้น คุณอาจจะต้องจัดการ 
อะไรให้เข้าที่เข้าทางเพ่ือสร้างองค์ประกอบท่ีเหมาะสม  
แต่ฮุกกะเก่ียวข้องกับเรื่องอื่นๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ 
กับผูค้นด้วย บางครัง้เป็นเรือ่งของการห่วงใยระหว่างกัน
 
คอืตอ้งมแีนวคดิและทศันคตทิีถ่กูตอ้ง เพ่ือจะเริม่ตน้ 
ปรับชีวิตเข้าสู่แนวทางอยู่ดีมีสุขแบบฮุกกะ
ใช่ และต้องด�าเนินไปอย่างสม�่าเสมอ เพราะปรัชญา 
ความสุขแบบนี้ไม่เกิดขึ้นตามที่คุณจะบัญชาได้
 
ทกุวันนี ้เมือ่มองปัญหาทีเ่กดิขึน้รอบโลก เรายงัมี 
ปัญหาการโจมตีจากผู้ก่อการร้าย ยังมีสงคราม 
เกิดขึ้นในหลายๆ พ้ืนที่ และคนก็ยังรู้สึกว่าเป็น 
เรื่องยากที่เราจะหาความสุข หรือมีความรู้สึก 
ฮุกกะ แต่ท่านทูตก็ให้ค�าแนะน�ามาแล้วว่าที่จริง 
ไม่ได้ต้องใช้ปัจจัยมากมายในการมีความสุข  
เพราะสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่วิธีคิด
ใช่ครับ เป็นเรื่องของวิธีคิด แต่ก่อนอื่นผมขอพูดถึงเรื่อง 
การก่อการร้ายก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อมีการก่อการร้าย 
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ยืนกรานในจดุใดจดุหนึง่ เราพยายามทีจ่ะมองหาทางออก 
รอบๆ ปัญหานัน้ เพราะทุกเรือ่งมคีวามสมัพันธ์กันไปหมด
 
เวลาพูดถงึคนดังจากเดนมารก์ เราจะนึกถึง ฮนัส์  
คริสเตียน แอนเดอร์เซน หรือ ไอแซก ดีเนเซน  
นอกจากนีผู้ก้�ากบัอยา่ง ลารส์ ฟอน ทรเิยร์ ยงัเป็น 
อีกหนึง่คนทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก ทา่นทตูเป็นแฟน 
หนังของผู้ก�ากับคนนี้ด้วยหรือเปล่า
ใช่ครับ แต่หนังเรื่องสุดท้ายของผู้ก�ากับคนนี้ที่ผมได้ดูก็
นานสกัพักแล้ว ผมว่าหนงัของลาร์ส ฟอน ทรเิยร์ มคีวาม 
น่าสนใจ และแน่นอนว่าแตกต่างจากหนงัอืน่ๆ หนังของ 
ลาร์สออกแบบมาเพ่ือให้มีการคิดต่อยอด สร้างการ 
ถกเถียง ตั้งค�าถามกับทุกสิ่ง และบางครั้งก็ท�าให้คนด ู
ชอ็ก ต้องบอกว่าหนังของลาร์สหลายเรือ่งไม่ได้มปีระเด็น 
ที่เหมาะกับการโปรโมตแนวคิดฮุกกะ ตรงกันข้าม  
หนังค่อนข้างมีความน่ากลัวและหม่นหมองด้วยซ�้า  
แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ก�ากบัทีท่�าลายก�าแพงในหลายๆ  
เรื่องโดยสิ้นเชิง
 
แบรนด์ของเดนมาร์กส่วนใหญ่มีการออกแบบ 
ที่เน้นความเรียบง่ายแบบมินิมัล ตรงน้ีท่านทูต 
เห็นด้วยไหม
คุณจะว่าอย่างน้ันก็ได้ เราไม่ค่อยเน้นให้มีรายละเอียด 
มากเกินไป แต่เน้นรปูโฉมสะอาดตา เรยีบง่าย และสง่างาม
 
มีแบรนด์อะไรที่ท่านทูตคิดว่าเป็นตัวแทนของ 
ประเทศเดนมาร์กได้เป็นอย่างดีในตลาดโลก
มีสิครับ และคุณก�าลังนั่งอยู่กับสินค้าน้ันด้วย นี่เป็น 
บริษัทออกแบบเฟอร์นิเจอร์สัญชาติเดนมาร์กชื่อ ฟริตซ์  
แฮนเซน (Fritz Hansen) เป็นตัวแทนทางการตลาด 
ให้กับแบรนด์เดนมาร์กทัง้เก่าใหม่ท่ีก�าลงัจะขยายตลาด 
เข้ามาในเมอืงไทยมากขึน้ พวกเครือ่งเรอืนชาวเดนมาร์ก 
ออกแบบมาให้สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เพราะชาว 
เดนมาร์กใช้เวลาอยู่กับบ้านมากกว่าข้างนอก
 
มคีนต้ังขอ้สังเกตว่าน่ันอาจจะเป็นเหตผุลว่า ท�าไม 
บ้านของคนเดนมาร์กจึงน่าอยู่กว่าบ้านของคน 
ในหลายๆ ประเทศ
เป็นเรือ่งจรงิท่ีคนเดนมาร์กให้ความส�าคัญกับการจดัแต่ง 
ที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่ แต่ผมได้เรียนรู ้ว ่าคนไทยก็ท�า 
เช่นกัน แต่ใช่ครับ เราชาวเดนมาร์กเห็นว่าเป็นเรื่อง 
ส�าคัญที่จะสร้างบรรยากาศในบ้านให้เราสามารถ 
ผ่อนคลายและรู้สึกว่าเป็นโลกของเรา

คนไทยรุน่ใหมน่ยิมเลอืกอยูค่อนโดมเินยีมมากกวา่ 
บ้าน เพราะราคาบ้านในกรุงเทพฯ ชั้นในแพงขึ้น 
เรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เราจึงมักจะอยู่นอกบ้านเป็น 

ส่วนใหญ่ ในความเป็นจริงเป็นเรื่องยากหรือไม่ 
ที่จะหาช่วงเวลาฮุกกะในวิถีชีวิตแบบนี้ 
คนเดนมาร์กก็ไม่ได้มีพ้ืนท่ีบ้านกว้างขวางมากนัก  
เพราะราคาที่ดินในเมืองไม่ถูกเช่นกัน และย่ิงบ้านหรือ 
อพาร์ตเมนต์มพ้ืีนทีม่ากเท่าไร ก็ต้องเสยีค่าท�าความร้อน 
มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งค่อนข้างแพงมาก อย่างไรก็ดี ฮุกกะ 
ไม่ใช่สิ่งที่หาได้เฉพาะในบ้านหรือเป็นกิจกรรมภายใน 
เท่านัน้ ในบางกรณีก็เป็นเรือ่งความสมัพันธ์ระหว่างผูค้น 
คุณสามารถสร้างเวลาดีๆ ขณะเดินเล่นในสวน หรือจิบ 
กาแฟในคาเฟ่ มอีงค์ประกอบหลายอย่างเก่ียวกบัฮกุกะ  
แต่ข้อใหญ่ใจความก็คือ ทัศนคติ เป็นเรื่องของปฏิกิริยา 
ระหว่างผู้คน คุณอาจจัดองค์ประกอบให้ช่วงเวลาแบบ 
ฮกุกะเกิดขึน้ได้ง่าย แต่คณุก็ต้องมทัีศนคตทิีถู่กต้องด้วย
 
พนักงานชาวเอเชียส่วนใหญ่มีวันหยุดที่สั้นกว่า 
คนยุโรป ท่านทูตจะมีค�าแนะน�าอย่างไรให้เรา 
พยายามหาสมดุลในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
จากประสบการณ์ของผม ถ้าคุณหาสมดุลระหว่างชีวิต 
ส่วนตัวและชีวิตท�างานไม่เจอตลอดท้ังปี แล้วคุณไม่ม ี
ความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคนรัก เพื่อนฝูง และครอบครัว  
คุณจะไม่สามารถตามจังหวะชีวิตได้ทัน ชีวิตด�าเนิน 
ไปตามครรลองปกติ คุณไม่สามารถคาดหวังได้ว่า 
ภายในหนึ่งสัปดาห์ที่ได้หยุด คุณจะสามารถปรับชีวิต 
ให้สมดุลได้ ถ้าคุณไม่มีเวลาส่วนตัวมาก่อนเลยตลอด 
ทั้งปี มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
 
ไม่ใช่ว่าท่านทูตดีดน้ิวปุ๊บ แล้วช่วงเวลาฮุกกะจะ 
เกิดขึ้นใช่ไหม
มันไม่ได้เป็นไปในลักษณะนั้น คุณอาจจะต้องจัดการ 
อะไรให้เข้าที่เข้าทางเพ่ือสร้างองค์ประกอบท่ีเหมาะสม  
แต่ฮุกกะเก่ียวข้องกับเรื่องอื่นๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ 
กับผูค้นด้วย บางครัง้เป็นเรือ่งของการห่วงใยระหว่างกัน
 
คอืตอ้งมแีนวคดิและทศันคตทิีถ่กูตอ้ง เพ่ือจะเริม่ตน้ 
ปรับชีวิตเข้าสู่แนวทางอยู่ดีมีสุขแบบฮุกกะ
ใช่ และต้องด�าเนินไปอย่างสม�่าเสมอ เพราะปรัชญา 
ความสุขแบบนี้ไม่เกิดขึ้นตามที่คุณจะบัญชาได้
 
ทกุวนันี ้เมือ่มองปัญหาทีเ่กดิขึน้รอบโลก เรายงัมี 
ปัญหาการโจมตีจากผู้ก่อการร้าย ยังมีสงคราม 
เกิดขึ้นในหลายๆ พ้ืนที่ และคนก็ยังรู้สึกว่าเป็น 
เรื่องยากที่เราจะหาความสุข หรือมีความรู้สึก 
ฮุกกะ แต่ท่านทูตก็ให้ค�าแนะน�ามาแล้วว่าที่จริง 
ไม่ได้ต้องใช้ปัจจัยมากมายในการมีความสุข  
เพราะสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่วิธีคิด
ใช่ครับ เป็นเรื่องของวิธีคิด แต่ก่อนอื่นผมขอพูดถึงเรื่อง 
การก่อการร้ายก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อมีการก่อการร้าย 
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เกิดขึ้น คนมักจะเกิดความรู้สึกว่า ไม่เข้าใจว่าท�าไมถึงม ี
เรือ่งเลวร้ายแบบน้ันเกิดขึน้ได้ ตอนนีห้ลายคนก็น่าจะคิด 
แบบนั้น แต่ส�าหรับผม การก่อการร้ายคือการสร้าง 
สถานการณ์เพ่ือเรียกร้องความสนใจ ถ้าเทียบกันแล้ว  
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีมากกว่าการ
เสียชีวิตจากการก่อการร้าย เพียงแต่เมื่อมีอุบัติเหตุ 
บนท้องถนน คุณจะเห็นข่าวน้อยมาก แต่เมื่อมีการ 
ก่อการร้าย ก็มักจะเป็นข่าวหน้าหนึ่ง ผมว่ามันไม่น่าจะ 
เป็นทิศทางที่ถูกนัก 
 แน่นอนว่าเราต้องท�าทุกวิถีทางที่จะยับย้ังการ 
ก่อการร้าย เช่น ใช้ก�าลังทหาร แต่ขณะเดียวกันเราก็ 
ควรมองไปไกลกว่าน้ันด้วย เช่น การหาทางแก้ปัญหา 
ที่ต้นเหตุ หรือรากของปัญหา ซึ่งบางทีมันก็เริ่มมาจาก 
ประเด็นเดียว ตอนที่ผมเริ่มต้นอาชีพนักการทูต ผมบอก 
ได้เลยว่ามีสงครามเกิดขึ้นทั่วโลกมากกว่าทุกวันน้ี 
ด้วยซ�้า และในอดีตมีความขัดแย้งรุนแรงมากมาย 
เกิดขึ้นมาแล้ว เช่น ในแอฟริกา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีน่าชื่นชมมากท่ีสามารถ 
เอาตัวรอดจากสงครามมาได้โดยตลอด ในขณะท่ี 
ประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่มากมาย
 จรงิอยู่ท่ีเมือ่เกิดสงคราม คนก็มแีนวโน้มท่ีจะคดิว่า  
โลกอยู่ในจดุท่ีเราไม่สามารถจะควบคมุอะไรได้อกีต่อไป 
แล้ว แต่ผมคิดว่าก็ไม่ถูกต้องนัก เราอาจจะเห็นความ 
ขดัแย้ง หรอืสงครามเกิดขึน้ในซเีรยี เยเมน แต่ถ้ามองภาพ 
ท่ีกว้างขึ้นกว่าน้ัน เราจะพบว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา  
มีประเทศท่ีรบกันน้อยลงเรื่อยๆ หรือมีหลายประเทศ 
ท่ีหลุดพ้นจากความยากจนไปแล้ว ไม่รู้สิ ผมว่าผมเป็น 
คนทีม่องโลกในแง่ดีอย่างทีร่กัษาไม่ได้ซะด้วย (หวัเราะ)  
ผมยืนยันว่าเราก็ควรจัดการกับปัญหาเลวร้ายต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นรอบโลก แต่บางครั้งเราก็ควรจะบอกตัวเองว่า 
มันมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นมากมายเช่นกัน เรื่องแย่ๆ หรือ 
โศกนาฏกรรมต่างๆ เป็นความจริงของชีวิต และดึงดูด 
สือ่ให้รายงานมากกว่า เพราะหวังผลด้านจ�านวนคนอ่าน 
หรือลูกค้า แต่ผมก็อยากน�าเสนอแง่มุมดีๆ ของชีวิต 
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งด้วย 
 ตอนไปปากีสถาน ผมก็พบว่าที่นั่นมีสงคราม  
มีปัญหาความขัดแย้ง จ�าได้ว่าเรามีโอกาสได้ไปช่วย 
สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มผู้หญิงนักปีนเขากลุ่มหนึ่ง  
พวกเธอเกือบจะปีนเขาลูกหน่ึงได้ส�าเรจ็ แต่สภาพอากาศ 
แย่มากจนไปต่อไม่ไหว และต้องลงมาในที่สุด ตอนนั้น 
พวกผมก็คิดว่า เราน่าจะส่งข่าวให้สือ่เกีย่วกบันกัปีนเขา 
ที่เป็นผู้หญิงในประเทศที่น�าโดยผู้ชายบ้าง ผลคือ มีสื่อ 
น�าข่าวไปลงกันเยอะมาก จ�าได้เลยว่ามีนักข่าวคนหน่ึง 
ที่มาสัมภาษณ์ผมแล้วบอกว่า รู ้สึกดีจังเลยท่ีในที่สุด 
ก็ได้ท�าข่าวที่เป็นแง่บวกเสียที (หัวเราะ)  
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การหาความสขุไม่ได้เป็น 
เรื่องยากเหมือนค�าว ่า  
‘ฮุกกะ’ ขนมปังรสชาติด ี
สักก ้อนกับกาแฟอุ ่นๆ  
หรือการใช้เวลาละเลียด 
อ่านหนังสือเรื่องโปรด 
ตามล�าพังในห้องสมุด 
คาเฟ่ หรือท่ีบ้าน ล้วน 
ส ร ้ า ง ค ว า ม สุ ข แ บ บ 
‘ฮกุกะ’ ได้ทั้งนั้น 
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เ ร า มั ก จ ะ รู ้ สึ ก ส บ า ย  
อบอุ่น ปลอดภัย เมื่ออยู่ 
ในบ้าน แต่อารมณ์แบบ  
‘ฮุกกะ’ เ กิดขึ้นได ้ กับ 
กิจกรรมกลางแจ้ง จะนั่ง 
พักผ่อนในร้านกาแฟโปรด  
จะเดินเล่นผ่อนคลายใน 
สวน ออกก�าลังกาย หรือ 
เดินป่าใกล้ชิดธรรมชาติ  
ลองถ ้าคุณมีความสุข  
นั่นล่ะ ‘ฮุกกะ’ แล้ว 
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Republic of Fritz Hansen แหล่งรวมสินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องเรือนจากหลากดีไซเนอร์สัญชาติเดนมาร์กยกทัพมาบุกกรุงเทพฯ แล้ว

LIFESTYLE
IT’S ALL ABOUT LIVING YOUR LIFE TO THE FULLEST 
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พาชม Republic of Fritz Hansen คอนเซปต์สโตร์
ในบ้านทรงไทยแห่งแรกของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ 150 ปี

THE
VALUE 
OF
TIMELESS 
DESIGN

ไฮไลต์ของบ้าน Republic of Fritz Hansen คือ
การรวบรวมคอลเล็กชันสุดคลาสสิก เช่น เก้าอี้ 
EGGTM งานออกแบบระดับตํานานโดย อาร์นี 
ยาคอบเซน (Arne Jacobsen) นักออกแบบชาว
เดนมาร์ก และคอลเล็กชันงานออกแบบที่ร่วมมือ
กับศิลปินร่วมสมัย เช่น ไฮเม ฮายอน (Jaime 
Hayon)
 ‘เรียบงาย ไรกาลเวลา’
 คือคํานิยามที่เรามักจะนึกถึงแทบทุกครั้งที่ไดเห็น
งานออกแบบของแบรนดเฟอรนิเจอรระดับโลกอยาง 
Republic of Fritz Hansen และเปนคําที่สองสะทอน
ตัวตนและปรัชญา ‘crafting timeless design since 
1872’ ของแบรนดไดเปนอยางดี เพราะน่ีคือแบรนด
เฟอร  นิ เจอร  ชั้ น นําจากประ เทศเดนมาร  ก ท่ีมี
ประวัติศาสตรมากวา 150 ป โดยยึดหลักการผลิตดวย
มือเปนหัวใจสําคัญ ย่ิงไปกวาน้ัน Fritz Hansen ยัง
สรางสรรคผลงานคอลเล็กชันรวมกับนักออกแบบและ
สถาปนิกชือ่ดงัในแตละยุคสมยั เชน เกาอ้ี EGGTM และ 
SwanTM ผลงานออกแบบโดย อารนี ยาคอบเซน และ
เกาอี้รุน PK22TM โดย พอล เคโฮลม (Poul Kjaerholm) 
ซึ่งลวนแตเปนงานออกแบบระดับตํานานทั้งสิ้น
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริษัท Nørse 
Republics ซึ่งเคยประสบความสําเร็จจากการนําเขา
แบรนดเฟอรนิเจอร HAY มาแลว ไดเปดตัวคอนเซปต
สโตรของ Republic of Fritz Hansen แหงแรกใน
กรุงเทพฯ ในฐานะผู  นําเข าแบรนดรายเดียวใน
ประเทศไทย แทนทีจ่ะจดัในโชวรมูหรอืหางสรรพสนิคา
ท่ัวไป ทางบริษัทเลือกนําเฟอรนิเจอรจากคอลเล็กชัน
รวมสมัยและคลาสสิกมาจัดวางอยางเรียบงายใน
บานไทยอายุกวา 70 ปในซอยสมคิด ซึ่งตําแหนงของ
เฟอร นิ เจอร  ทุกชิ้นดูจะสอดรับเข ากับพ้ืนที่และ
สภาพแวดลอมในบานไดอยางลงตัว ไมชวนอึดอัด
เคอะเขนิ ท่ีสาํคญับานหลงัน้ีไดรบัการตกแตงปรบัปรงุ
ใหม โดยที่ยังคงเก็บรักษาโครงสรางและหนาตางไม
ทุกบาน ซึ่งเปนเสนหเฉพาะตัวของสถาปตยกรรมไทย
แหงนี้ไวอีกดวย
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 ที่พิเศษไปกวาน้ัน THE STANDARD ยังไดชม
การสาธิตวิธีการเย็บเกาอี ้EGGTM โดย ฮานส แมนเนอร-
ฮาเกน (Hans Mannerhagen) ชางฝมือระดับตํานาน
ของ Fritz Hansen จดุเดนของเกาอีต้วันีค้อื รปูทรงรวม
สมยั เรยีบงาย และใชเทคนิคการเย็บหนงัดวยมอืท้ังตวั 
โดย อารนี ยาคอปเซน ไดออกแบบเกาอี้ตัวน้ีขึ้น
พรอมกับ SwanTM สาํหรบัใชในลอ็บบีข้องโรงแรม SAS 
Royal Hotel โดยเฉพาะ จนไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายและไดรับการยกยองใหเปนผลงานระดับ
ไอคอนแหงยุค โดยในป 1971 พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เคยประทับเมือ่ครัง้
เสด็จฯ เยือนประเทศเดนมารก
 ฮานสเลาใหเราฟงวา เกาอี้ EGGTM ที่จัดแสดงใน
งานนี้แตกตางจากตัวอื่นๆ ที่เคยเย็บมา เพราะใชวัสดุ
หนังของควายนํ้า (water-buffalo leather) เย็บเขากับ
เกาอ้ีท้ังตวั และเปนการจบัคูระหวางดไีซนระดบัตาํนาน
กับวัสดุทองถิ่นในไทยที่นาสนใจ 
 “ถาลองสัมผัสด ูคณุจะรูสึกไดเลยวาหนังของเกาอ้ี
ตัวนี้ใหสัมผัสที่นุมและอบอุนกวาเกาอี้หนังตัวอื่นๆ”
 ฮานสข้ึนชื่อวาเปนศิลปนท่ีเชี่ยวชาญดานงาน
ศิลปหัตถกรรม เขาเขาทํางานที่ Fritz Hansen ตั้งแต
ป 1988 เย็บเกาอี้มานับไมถวน และนี่จะเปนครั้ง
สุดทายที่เขาทํางานกอนปลดเกษียณ
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39 39

“เวลาทํางาน ผมต้องใส่หัวใจลงไปด้วย
ไม่อย่างนั้นผมจะไม่ชอบชิ้นงานที่ออกมาเลย”
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n  เมือ่ถามวาทําไมเขาจงึยังคงหลงใหลในคณุคาของ
งานฝมือ ฮานสตอบวา
 “เวลาทํางาน ผมตองใสหัวใจลงไปดวย ไมอยาง
นั้นผมจะไมชอบชิ้นงานที่ออกมาเลย
 “สําหรับผม มันเปนความรูสึกที่พิเศษมาก ผมรู
ตั้งแตวินาทีแรกที่วางแผนหนังลงบนเทมเพลตแลววา
เกาอี้ตัวนั้นจะมีรูปรางหนาตาอยางไร
 “สมมตวิาถาผมจะสลบัหนงัสวนลางขึน้มาใชแทน
สวนบนใหไดลายที่สวยขึ้น งานชิ้นน้ันก็จะไมสมบูรณ 
ผมคิดวาหนังแตละแผนมีลวดลายและรองรอยท่ีเปน
เอกลักษณเฉพาะอยูแลว”
 ภายในงาน เรายังไดพบกับ ไฮเม ฮายอน นัก
ออกแบบเฟอรนิเจอรรวมสมัยจากประเทศสเปนที่
เซอรไพรสผูเขารวมงานดวยการเพนตกําแพงใหชมกัน
แบบใกลชิด
 แวะไปชมงานออกแบบระดับตํานานและ
เฟอรนิเจอรของนักออกแบบรวมสมัยคนอื่นๆ ไดที่
บาน Republic of Fritz Hansen ซอยสมคิด เปดวัน
จนัทร-ศกุร เวลา 10.00-19.00 น. และวันเสาร-อาทติย 
เวลา 13.00-19.00 น. 
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THE VISION

WHEN 
LOVE 
MEETS 
SKILL

เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ นวลตา วงศ์เจริญ

ปฏเิสธไมไ่ดว้า่วงการธุรกจิอสงัหารมิทรัพยใ์นระดับพรเีมยีมในเมอืงไทยก�าลงัเตบิโต และการเขา้มาของแบรนดเ์ฟอรน์เิจอรร์ะดบัพรเีมยีมอย่าง 
SONDER Living ก็น่าจับ ตามอง เพราะเอกลกัษณ์เรือ่งการออกแบบทีน่า่จะครองใจคนไทยไดไ้มย่าก และการน�าเขา้เฟอรน์เิจอรแ์บรนดด์งั 
ในครัง้นีก้เ็ปน็การรวมตวัของคนรกัเฟอรน์เิจอรอ์ยา่ง กอ้ย-ฐิตนินัท ์และ หญงิ-บษุกล เกียรตไิพบลูย์ กบั อิก๊-กมนนัทธ์ เตม็ไตรรัตน ์แถมยงั
เปน็การท�างานกบัคนในครอบครวั ทีท่�าใหทุ้กอยา่งง่ายขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั 
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THE BEGINNING
กมนนทัธ:์ เดมิเราเปนคนทาํงานเก่ียวกับการออกแบบ 
ตกแตง และรับเหมากอสรางอยูแลว โดยตัวธุรกิจเปน
ลกัษณะ turnkey คอืทาํตัง้แตออกแบบจนถึงจดัตกแตง 
และเปน prop stylist ใหดวย เราจึงอยากจะเติมไลน
สนิคาเฟอรนิเจอรลอยตวัเขาไปในธุรกิจท่ีเรายังขาดอยู 
จึงมองหาเฟอรนิเจอรระดับพรีเมียมและมีคุณภาพ ซึ่ง
ที่ผานมาเรารูจักโรงงานที่ทําเฟอรนิเจอรใหกับแบรนด 
SONDER อยูแลว พอมีโอกาสก็เลยตัดสินใจเลือก
แบรนดนีเ้ลย หลงัจากนัน้เราก็มาคยุกับพ่ีๆ ในเครอืญาติ
กันวา เราอยากจะนาํเขาเฟอรนเิจอรแบรนดน้ี คณุหญิง
และคุณกอยก็สนใจ
ฐิตินันท์: เราเปนคนชอบเฟอรนิเจอรและของตกแตง
บาน ตอนไปงานแฟรเฟอรนิเจอรท่ีตางประเทศ เราเหน็
วาแบรนดน้ีมคีวามหลากหลาย เพราะประกอบไปดวย
งานของดีไซเนอรหลายๆ คน แลวก็ไมไดชูงานของ
ใครเปนพิเศษ แตจะใหความสาํคญักบัทกุแบรนดดไีซน
ที่รวมอยูภายใต SONDER Living อีกทั้งพวกเราก็เปน
ญาติพ่ีนองกันอยูแลว เลยรูสึกวานาจะเปนงานท่ีทํา
รวมกับครอบครัวได นอกจากนี้เรามองวาการทําธุรกิจ
ดวยใจรัก มันนาจะไปไดดวยดี เรารวมตัวกันเพราะ
เรารักในเฟอรนิเจอร รักการตกแตงบานใหสวยงาม 
แถมยงัมสีวนผสมของคนท่ีมคีวามรูเรือ่งเฟอรนิเจอรดวย 
บุษกล: ขอดีอีกอยางคือ ดีไซเนอรแตละคนจะมี
คาแรกเตอรที่ไมเหมือนกัน ซึ่งความแตกตางเหลาน้ี
ยังสามารถผสมผสานในบานหลงัเดยีวกันไดดวย แลว
มันก็ออกมาดูสวยดี โชวรูมที่นี่จะทําใหคุณเห็นวา การ
มิกซเฟอรนิเจอรของเหลาดีไซเนอรนั้นเปนอยางไร

THE DIFFERENCE WE MAKE
บุษกล :  เราเปนแบรนดพรีเมียมที่ เข าถึงไดจริง 
บรรยากาศโชวรมูไมเกรง็จนเกินไป และมรีาคาท่ีจบัตอง
ได ดีไซเนอรแตละคนภายใตแบรนด SONDER ก็มี
สไตลที่สามารถนําไปมิกซแอนดแมตชกันไดอีกเยอะ 
ฐิตินันท์: เรามองวาคนสมัยน้ีชอบซื้อของมีคุณภาพ 
เพราะมันอยูไดนาน คือลงทุนหนอย เพื่อใหอยูไดนาน 
แลวก็เปนเฟอรนิเจอรตัวที่เราชอบจริงๆ 
กมนนทัธ:์ ที ่SONDER Living มสีไตลหลากหลายมาก 
มนัเปนแบรนดท่ีเมือ่คณุมาแกลเลอรแีลวมเีฟอรนเิจอร
ครบทุกอยางทั้งบาน ตั้งแตโคมไฟ โซฟา ไปจนถึงของ
ตกแตงบาน คือมาทีเดียวก็ซื้อครบจบทั้งบานเลย

THE MARKET
บุษกล:  ตลาดเฟอรนิเจอรเมื่อปที่แลวเศรษฐกิจ
ไมคอยดนัีก ทําใหกระทบตอตลาดระดบัลางเหมอืนกัน 
แตตลาดระดับกลางและระดับบนน้ันยังไปไดอีก
เยอะเลย เหตผุลคือ มกีารสรางคอนโดมเินียมและบาน
เพ่ิมขึน้เยอะ แลวถาดใูหด ีแบรนดเฟอรนิเจอรทัง้หลาย
ในตลาดเพิ่มสาขาขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกัน เราจึงรูสึก
วาการนําเขาเฟอรนิเจอรแบรนดพรเีมยีมในระดบันีม้า 
มันมีตลาดท่ีเราสามารถไปไดอีกเยอะ จะเห็นไดจาก
หลายๆ เหลาดีเวลลอปเปอรท่ีเริ่มหันมาทําท่ีอยูอาศัย
แบบไฮเอนดมากขึ้น

THE STANDALONE SHOWROOM
กมนนัทธ์: เรารู สึกวาเฟอรนิเจอรแบรนดพรีเมียม
สวนใหญจะกระจุกตัวอยูในจุดเดียวกัน เชน โซน
ทองหลอ หางในเมือง หรือโซนเลียบทางดวน แตเรา
เลอืกเปดท่ีถนนพระรามเกา เพราะ หน่ึง เรามพ้ืีนทีเ่ปน
ของเราเอง เราจงึสามารถออกแบบอาคารท้ังหลงัข้ึนมา
ไดเลยตามคอนเซปตของเรา สอง คือยานพระรามเกา
ก็เปนเหมือนโซน CBD ใหม เปนโซนท่ีกําลังพัฒนา
กลายเปนโซนที่กําลังเกิดการสรางอะไรใหมๆ แลวมัน
ก็ไมไดไกลจากคอมมูนิตี้มอลลเลย เดินทางสะดวก 
และยังสามารถจัดสรรพ้ืนท่ีใหพอเพียงกับการขาย
เฟอรนเิจอรและของตกแตงทีห่ลากหลาย แลวเราก็เนน
การสรางประสบการณลูกคาที่เขามาในโชวรูมแหงนี้ 
คอืลกูคาเขามาจะรูสกึเหมอืนมาเทีย่วบานเพ่ือน มกีาร
ตอนรบั มขีนมมน้ํีาใหรบัประทาน ใครอยากมาปรกึษา
เรื่องการแตงบานก็ถือแปลนบานมาไดเลย เรายนิดใีห
คาํปรกึษาทกุคน แมจะไมไดซือ้เฟอรนิเจอรของเรา
ฐิตินันท์: เรารู สึกวาโชวรูมที่ตั้งสแตนดอโลน มัน
ทําใหเรามีพ้ืนท่ีกวาง ท่ีนี่เปนเหมือนบานหลังใหญ 
มีพ้ืนท่ีของโซนที่หลากหลาย ทําใหคนรูสึกวามันเปน
บานจริงๆ เราเลยมองวาท่ีน่ีมันโดดเดนท่ีทําใหคน
อยากจะเขามา 
บุษกล: แลวเราก็รู สึกวามันเปนการคัดกรองกลุม
เปาหมายลกูคาเราไปในตวั เพราะคนท่ีต้ังใจเขามาหา
เราก็มีความนาจะเปนที่จะซื้อสินคาของเรามากข้ึน 
เราลงทุนเยอะ เพราะเราตองการใหทีน่ีเ่ปน destination 
หนึ่งในพื้นที่โซนพระรามเกา ถาคุณเดินทางมาที่โซนนี้ 
ที่นี่จะเปนหนึ่งในสถานที่ที่คุณตองมา 

งานครั้งนี้
เรารวมตัวกัน
เพราะเรารกัใน
เฟอร์นิเจอร์ 
รกัการตกแตง่
บา้นใหส้วยงาม 
แถมยังมี
ส่วนผสม
ของคนที่มี
ความรู้เรื่อง
เฟอร์นิเจอร์
ด้วย

2559 
SONDER Living เป็นไลฟส์ไตล์คอนเซปต์สโตร์ที่เปิดตัวครั้งแรกในเมืองลอสแอนเจลิส 
เมื่อต้นปี 2559 และได้รับการต้อนรับที่ดีเยี่ยมจากนักออกแบบและเซเลบริตี้ชื่อดัง 

2560 

ภายใต้แบรนด์นี้มีนักออกแบบตบเท้าเข้ามาร่วมงานด้วยมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Thomas Bina, Kelly Hoppen, Boyd, Andrew Martin, 
Maison 55, Nellcote Studio และ Coup&Co. ท�าให้แม้จะเปิดมาเพียง 1 ปี ก็สามารถขยายสาขาไปมากกว่า 8 แห่งทั่วโลกแล้ว

2560

SONDER เพ่ิงเปิดตัวแฟลกชิปแกลเลอรีที่เมืองไทยในชื่อ 
SONDER Living เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
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ทัศนะจากเหล่าคอลัมนิสต์หลากหลายสาขาอาชีพ ที่พกมุมมองแตกต่างมานําเสนอแบบสนุกสนาน น่าอ่าน และให้ข้อคิดมากมาย
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โสภณ ศุภมั่งมี

ทํางานเป็น
โปรแกรมเมอร์
ให้กับบริษัท Intel และ 
Microsoft เป็นหนึ่งใน
ทีมที่เริ่มต้นเสิร์ชเอนจิน 
bing.com ตอนนี้ดูแล
ธุรกิจค้าส่งของ
ครอบครัวที่จังหวัด
เชียงใหม่ ลงทุนใน
ตลาดหุ้น เขียนหนังสือ
เปน็งานอดิเรก (ทีต่อนนี้
เหมือนว่าใช้เวลากับมัน
เยอะกว่างานประจํา
เสียอีก) มีความสนใจ
เรื่องเทคโนโลยี
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
รกัการอา่นและการเขยีน
มาตั้งแต่เด็ก ชอบอ่าน
หนังสือแนว non-
fiction โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและเทรนด์
เทคโนโลยีที่กําลัง
เป็นที่น่าจับตามอง

THE AUTHOR

ให กดแท็กเพ่ือน น่ันแหละครับ Facial 
Recognition มันเปนเทคโนโลยีท่ีอยูมานาน
แลวหลายป โดยไมก่ีปกอน มันดูงอยเปลี้ย
คลายฟเจอรเล็กๆ เพ่ือความสนุกท่ีความ
แมนยําคอนขางตํ่า หลายครั้งมันใสกรอบ
ผิดท่ีผิดทาง จนบางทีอดขําไมไดวาทําไม
ตูดเด็กถึงกลายเปนหนาเพ่ือนคนหน่ึงไปได 
แตตอนน้ีหลังจากมีการประยุกตใช Deep 
Reinforcement Learning (เทคโนโลยี
เดียวกับ AlphaGo) ความถูกตองของการ
ประมวลรูปภาพน้ันถูกตองและเช่ือถือได
อยางนาเหลือเชื่อ ถึงขนาดท่ีวาบางครั้งมัน
สามารถแยกแยะใบหนาของคนในภาพ
เบลอๆ ไดดีกวาสายตาของมนุษยซะอีก
 Face++ (อานวา ‘เฟสพลัสพลัส’) บริษัท
สตารทอัพสัญชาติจีนที่มีมูลคาประมาณ
ถึง 3.5 หมื่นล านบาท พวกเขาพัฒนา
เทคโนโลยี Facial Recognition ที่มีความ
แมนยําโดยการตรวจจับความเคลื่อนไหว
ของตําแหนงตางๆ บนใบหนากวา 83 จุด 
พวกเขาใชเทคโนโลยีชิ้นน้ีในระบบรักษา
ความปลอดภัยของบริษัท โดยจะมีกลอง
หลายสิบตัวจากมุมตางๆ ทั่วพ้ืนท่ีเพ่ือเช็ก
ใบหนาของผูคนทีอ่ยูในบรเิวณน้ัน (เหมอืนกบั 
Big Brother ในหนังสือเรื่อง 1984 ของ
จอรจ ออรเวลล (George Orwell) จนนา
ขนลุก) การเขาออกตัวอาคารหรือหองตางๆ 
ก็ใชระบบสแกนใบหนาแบบนี้เชนเดียวกัน 
 เทคโนโลยีชิ้นนี้ถูกนําไปใชประโยชน
หลากหลายรูปแบบ ท้ังในแอปพลิเคชัน
ของ Didi (หรือท่ีรูจักกันดีในนามของ Uber 
สัญชาติจีน) เพื่อใหผูโดยสารใชคอนเฟรมวา 
คนขับรถไมใชตัวปลอม โดยการถายรูปแลว
เช็กกับฐานขอมูลของบริษัทไดทันที (ถาเอา
มาปรับใช กับฐานขอมูลคนขับรถแท็กซี่
บานเราก็อาจเพ่ิมความปลอดภัยมากขึ้น) 
หรือสําหรับการจายเงินดวย Alipay ที่มีคน
ใชถึง 120 ลานคนทั่วประเทศ วิธีการทํางาน
ของมันคอนขางงายเลยทีเดียวคือ อัพโหลด
ภาพใบหนาของเราเขาฐานขอมลูโดยการถาย
เซลฟ บันทึกรายละเอียดของเรา ชื่อ ที่อยู 
เบอรโทรศัพท และแนนอนวาขอมูลทาง
การเงนิตางๆ อยางบตัรเครดติเพือ่การใชจาย 
เมื่อถึงเวลาตองการใชเงิน แอปฯ Alipay 
บนมือถือก็จะบอกใหคุณยกกลองขึ้นมา
ถายรปู อาจจะสัง่ใหคณุขยับปาก สายหวั หรอื
กะพริบตา เพื่อพิสูจนวาคุณมีตัวตนจริงไมใช
เอารูปถายมาหลอก (เรียกวา liveness test) 
ก็เปนจบการทํางาน ไมมีการใสพาสเวิรด 

อย างดี เ ย่ียม เน นการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่ยนระยะเวลาจากตะกราสินคาไปยังจุดคลิก
จายเงินใหเร็วที่สุด ย่ิงลดข้ันตอนลงไดมาก
เทาไร คนใชงานก็มีโอกาสท่ีจะกด ‘จาย’ ได
รวดเร็วมากขึ้นเทานั้น ยกตัวอยาง Buy Now 
with 1-Click ของ Amazon ท่ีกดปุบซือ้ปบ โดย
ใชขอมูลที่เราเคยใสไวแลว ไมตองมีข้ันตอน
อะไรเพ่ิมเติมอีก ความสะดวกรวดเร็วของ
ออนไลนชอปปงไดกลายมาเปนสวนหน่ึงของ
การใชชวิีตของคนยคุนีไ้ปแลวอยางไรขอกังขา
 แตเทคโนโลยีชิ้นใหมที่เรียกวา Facial 
Payment กําลังจะกลายเปนกาวใหมของ
ระบบการเงนิออนไลนในอนาคตอนัใกล มนัถกู
สรางข้ึนเพ่ือเปนชองทางดวนลดข้ันตอนการใส
ขอมูลแบบปจจุบัน ชวยใหลูกคาสามารถ
จบัจายซือ้ของไดสะดวกและรวดเรว็มากย่ิงขึน้ 
เพียงพริบตา เงินในบัตรเครดิตก็ถูกหักจาย
คาสนิคาไดทันที ฟงเหมอืนการพูดเปรยีบเปรย
แตไมใชเลย นี่คือสิ่งท่ีกําลังเกิดขึ้นจริงๆ ใน
ประเทศจีน
 Facial Payment ไดรบัการพัฒนาขึน้จาก
เทคโนโลยี Facial Recognition ที่เราคุนเคย
กันดี นึกถึงตอนท่ีเราอพัโหลดรปูข้ึน Facebook 
แลวมีกลองสี่เหลี่ยมขึ้นบนหนาของคนในรูป

การตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบในการ
ซื้อของผ่านร้านค้าออนไลน์ เริ่มมีอันตราย
มากขึน้ในระยะหลงั เชน่ เมือ่สกัครู ่ผมเพ่ิง
รอดพ้นเงื้ อมมือของความอยากไ ด้
แกดเจ็ตใหม่โดยไม่จําเป็นอย่างหวุดหวิด 
ระหวา่งทีเ่ขา้สูก่ระบวนการจ่ายเงิน ใสข้่อมลู
ส่วนตัวและหมายเลขบัตรเครดิต ต่อด้วย
การรอรหัส OTP ส่งมายืนยันว่าผมเป็น
ผูใ้ชบ้ตัรจรงิๆ จังหวะนัน้เกดิลังเลสองจิต
สองใจจะซื้อดีไม่ซื้อดี เสียงเตือนบนมือถือ
บ่งบอกว่ารหัสเลข 6 ตัวมาถึงแล้ว เสี้ยว
วินาทีนั้นเองที่นิ้วผมเลื่อนเมาส์ไปคลิก
ปิดหน้าต่าง แล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ 
“เฮ้อ… เกือบไปละ”
 เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบอยครั้ง และถาให
คาดเดาแบบไมมหีลกัฐานใดๆ ยืนยัน ก็เชือ่วา
เหตุการณแบบน้ีไมนาจะเกิดขึ้นกับผมเพียง
คนเดียว เพราะเมื่อการใชชีวิตของมนุษย
โยกยายจากแอนะลอ็กไปสูดจิทัิล สิง่ท่ีเคลือ่น
ตามไปดวยคือเม็ดเงินเพ่ือการจับจายซื้อของ
ในกระเปา รานคานอยใหญและผูใหบริการ
บัตรเครดิตตางรูถึงความจริงขอน้ีเปนอยางดี 
ทีไ่หนมปีลาใหจบั ทีน่ั่นก็มคีนจบัปลา พวกเขา
ปรับตัวใหเข ากับพฤติกรรมของผู ใช งาน
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THE AUTHOR

ให กดแท็กเพ่ือน นั่นแหละครับ Facial 
Recognition มันเปนเทคโนโลยีที่อยูมานาน
แลวหลายป โดยไมก่ีปกอน มันดูงอยเปลี้ย
คลายฟเจอรเล็กๆ เพ่ือความสนุกท่ีความ
แมนยําคอนขางตํ่า หลายครั้งมันใสกรอบ
ผิดที่ผิดทาง จนบางทีอดขําไมไดวาทําไม
ตูดเด็กถึงกลายเปนหนาเพ่ือนคนหน่ึงไปได 
แตตอนน้ีหลังจากมีการประยุกตใช Deep 
Reinforcement Learning (เทคโนโลยี
เดียวกับ AlphaGo) ความถูกตองของการ
ประมวลรูปภาพน้ันถูกตองและเชื่อถือได
อยางนาเหลือเชื่อ ถึงขนาดท่ีวาบางครั้งมัน
สามารถแยกแยะใบหนาของคนในภาพ
เบลอๆ ไดดีกวาสายตาของมนุษยซะอีก
 Face++ (อานวา ‘เฟสพลัสพลัส’) บริษัท
สตารทอัพสัญชาติจีนที่มีมูลคาประมาณ
ถึง 3.5 หมื่นล านบาท พวกเขาพัฒนา
เทคโนโลยี Facial Recognition ที่มีความ
แมนยําโดยการตรวจจับความเคลื่อนไหว
ของตําแหนงตางๆ บนใบหนากวา 83 จุด 
พวกเขาใชเทคโนโลยีชิ้นน้ีในระบบรักษา
ความปลอดภัยของบริษัท โดยจะมีกลอง
หลายสิบตัวจากมุมตางๆ ทั่วพ้ืนท่ีเพ่ือเช็ก
ใบหนาของผูคนทีอ่ยูในบรเิวณน้ัน (เหมอืนกับ 
Big Brother ในหนังสือเรื่อง 1984 ของ
จอรจ ออรเวลล (George Orwell) จนนา
ขนลุก) การเขาออกตัวอาคารหรือหองตางๆ 
ก็ใชระบบสแกนใบหนาแบบนี้เชนเดียวกัน 
 เทคโนโลยีชิ้นนี้ถูกนําไปใชประโยชน
หลากหลายรูปแบบ ท้ังในแอปพลิเคชัน
ของ Didi (หรือท่ีรูจักกันดีในนามของ Uber 
สัญชาติจีน) เพื่อใหผูโดยสารใชคอนเฟรมวา 
คนขับรถไมใชตัวปลอม โดยการถายรูปแลว
เช็กกับฐานขอมูลของบริษัทไดทันที (ถาเอา
มาปรับใช กับฐานขอมูลคนขับรถแท็กซี่
บานเราก็อาจเพ่ิมความปลอดภัยมากขึ้น) 
หรือสําหรับการจายเงินดวย Alipay ท่ีมีคน
ใชถึง 120 ลานคนทั่วประเทศ วิธีการทํางาน
ของมันคอนขางงายเลยทีเดียวคือ อัพโหลด
ภาพใบหนาของเราเขาฐานขอมลูโดยการถาย
เซลฟ บันทึกรายละเอียดของเรา ชื่อ ที่อยู 
เบอรโทรศัพท และแนนอนวาขอมูลทาง
การเงนิตางๆ อยางบตัรเครดติเพือ่การใชจาย 
เมื่อถึงเวลาตองการใชเงิน แอปฯ Alipay 
บนมือถือก็จะบอกใหคุณยกกลองขึ้นมา
ถายรปู อาจจะสัง่ใหคณุขยับปาก สายหวั หรอื
กะพริบตา เพื่อพิสูจนวาคุณมีตัวตนจริงไมใช
เอารูปถายมาหลอก (เรียกวา liveness test) 
ก็เปนจบการทํางาน ไมมีการใสพาสเวิรด 

อย างดี เ ย่ียม เน นการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่ยนระยะเวลาจากตะกราสินคาไปยังจุดคลิก
จายเงินใหเร็วที่สุด ย่ิงลดข้ันตอนลงไดมาก
เทาไร คนใชงานก็มีโอกาสท่ีจะกด ‘จาย’ ได
รวดเร็วมากขึ้นเทานั้น ยกตัวอยาง Buy Now 
with 1-Click ของ Amazon ท่ีกดปุบซือ้ปบ โดย
ใชขอมูลที่เราเคยใสไวแลว ไมตองมีข้ันตอน
อะไรเพ่ิมเติมอีก ความสะดวกรวดเร็วของ
ออนไลนชอปปงไดกลายมาเปนสวนหน่ึงของ
การใชชวิีตของคนยคุนีไ้ปแลวอยางไรขอกังขา
 แตเทคโนโลยีชิ้นใหมที่เรียกวา Facial 
Payment กําลังจะกลายเปนกาวใหมของ
ระบบการเงนิออนไลนในอนาคตอนัใกล มนัถกู
สรางข้ึนเพ่ือเปนชองทางดวนลดข้ันตอนการใส
ขอมูลแบบปจจุบัน ชวยใหลูกคาสามารถ
จบัจายซือ้ของไดสะดวกและรวดเรว็มากย่ิงขึน้ 
เพียงพริบตา เงินในบัตรเครดิตก็ถูกหักจาย
คาสนิคาไดทันที ฟงเหมอืนการพูดเปรยีบเปรย
แตไมใชเลย น่ีคือสิ่งท่ีกําลังเกิดขึ้นจริงๆ ใน
ประเทศจีน
 Facial Payment ไดรบัการพัฒนาขึน้จาก
เทคโนโลยี Facial Recognition ที่เราคุนเคย
กันดี นึกถึงตอนท่ีเราอพัโหลดรปูข้ึน Facebook 
แลวมีกลองสี่เหลี่ยมขึ้นบนหนาของคนในรูป

การตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบในการ
ซื้อของผ่านร้านค้าออนไลน์ เริ่มมีอันตราย
มากขึน้ในระยะหลงั เชน่ เมือ่สกัครู ่ผมเพ่ิง
รอดพ้นเ ง้ือมมือของความอยากไ ด้
แกดเจ็ตใหม่โดยไม่จําเป็นอย่างหวุดหวิด 
ระหวา่งทีเ่ขา้สูก่ระบวนการจา่ยเงนิ ใสข่อ้มลู
ส่วนตัวและหมายเลขบัตรเครดิต ต่อด้วย
การรอรหัส OTP ส่งมายืนยันว่าผมเป็น
ผู้ใชบ้ตัรจรงิๆ จังหวะนัน้เกดิลงัเลสองจติ
สองใจจะซื้อดีไม่ซื้อดี เสียงเตือนบนมือถือ
บ่งบอกว่ารหัสเลข 6 ตัวมาถึงแล้ว เสี้ยว
วินาทีนั้นเองที่นิ้วผมเลื่อนเมาส์ไปคลิก
ปิดหน้าต่าง แล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ 
“เฮ้อ… เกือบไปละ”
 เรื่องแบบน้ีเกิดขึ้นบอยครั้ง และถาให
คาดเดาแบบไมมหีลกัฐานใดๆ ยืนยัน ก็เชือ่วา
เหตุการณแบบน้ีไมนาจะเกิดขึ้นกับผมเพียง
คนเดียว เพราะเมื่อการใชชีวิตของมนุษย
โยกยายจากแอนะลอ็กไปสูดจิทัิล สิง่ท่ีเคลือ่น
ตามไปดวยคือเม็ดเงินเพ่ือการจับจายซื้อของ
ในกระเปา รานคานอยใหญและผูใหบริการ
บัตรเครดิตตางรูถึงความจริงขอน้ีเปนอยางดี 
ทีไ่หนมปีลาใหจบั ทีน่ัน่ก็มคีนจบัปลา พวกเขา
ปรับตัวใหเข ากับพฤติกรรมของผู ใช งาน
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เราอาจจะไม่รู้เลยว่าเพ่ือแลกกับความสะดวกสบายอย่างการกะพริบตาถ่ายเซลฟจี่ายเงิน
ซื้อสินค้า ชั่วพริบตาเดียวกันนั้นนอกจากเงินที่มีค่าในกระเป๋าที่หายไปแล้ว 
อีกสิ่งหนึ่งที่หาค่ามิได้และอาจจะไม่มีทางได้กลับคืนมาอีกเลยคือ ‘ความเป็นส่วนตัว’

พินโคด เลขสามตัวหลังบัตร รอรหัส OTP 
อะไรมากมายอกีตอไป ยกกลองขึน้มากะพรบิ
ตาปุบ จายเงินไดทันที (บอกแลววาไมได
เปรียบเปรย)
 แมกระท่ังเสิรชเอนจินเจาใหญของจีน
อยาง Baidu ก็กําลังเรงพัฒนาเทคโนโลยี 
Facial Recognition เชนเดียวกัน จากผลการ
วิจัยท่ีถูกตีพิมพออกมาบอกวาระบบของ
พวกเขาสามารถแยกแยะใบหนาของบุคคล
ไดเทียบเทาใกลเคียงกับสายตามนุษย โดย
ตอนน้ี Baidu กําลังพัฒนาระบบซอฟตแวร
ที่ใหผู โดยสารรถไฟสามารถรับตั๋วที่เครื่อง
จําหนายต๋ัวไดเพียงแคโชวใบหนาของตัวเอง
กับกลอง บริษทัยังรวมมอืกับสถานท่ีทองเท่ียว
ตางๆ เพ่ือใชเทคโนโลยีชนิดนี้แทนการใชตั๋ว
เพื่อเขาชมสถานที่อีกดวย
 ยังมีอีกหลายธุรกิจท่ี กําลังพยายาม
ประยุกตใชเทคโนโลยีของ Face++ อยางเชน
เวลาลูกคาท่ีเปนคนมีชื่อเสียงเดินเขามาใน
รานคาตามหางสรรพสินคา ระบบสงเมสเสจ
แจงเตือนพนักงานวามีลูกคา VIP เดินเขามา
ใหไปตอนรับหนอย กรณีรานกาแฟหรือราน
อาหาร เมื่อมีลูกคาประจําเดินเขามา พวกเขา
ก็อาจจะทักทายดวยนํ้าเสียงอันเปนมิตร
อยางอบอุน “ยินดีตอนรับครับคุณ… วันนี้รับ
เหมือนเดิมหรือเปลาครับ” การบริการแบบนี้
ทําใหลูกคารูสึกเปนคนสําคัญและอยากกลับ
มาใชบริการตอไปเรื่อยๆ ความเปนไปไดนั้น
มากมายเหลือเกิน
 แตนอกเหนือจากเหตุผลทางธุรกิจแลว 
ดูเหมือนวายังมีอีกเหตุผลหน่ึงที่ชวนเสียว
สันหลังแอบแฝงอยูอีกชั้นหน่ึง เทคโนโลยี
ชิ้นน้ีถูกนํามาใชท่ีประเทศจีนกอนที่อื่น เพ่ือ
ตอบสนองแนวทางของรฐับาล เพ่ือใชสอดสอง
ควบคมุประชากรบนทองถนน พูดอกีอยางหนึง่
คือใชสอดแนมกลุมคนท่ีพวกเขาอยากจับตา
มองเปนพิเศษ มีขาวมากมายที่รัฐบาลจับ
ประชาชนท่ีต อต านนโยบายการบริหาร
ประเทศ มีการกักขังและทารุณกรรมที่เปน
ประเด็นอื้อฉาวอยูบอยครั้ง ประเทศจีนมีฐาน
ขอมูลภาพถายของประชากรมากมาย กลอง
วงจรปดตามทองถนนสามารถใชซอฟตแวร
ของ Face++ ตรวจเทียบใบหนาของผูคน
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ที่เดินไปมากับฐานขอมูลของผูตองสงสัยใน
คดีตางๆ ไดอยางไมยากเย็น รัฐบาลสามารถ
กลาวไดวานีเ่ปนมาตรการเพ่ิมความปลอดภัย
ใหกับประชาชนท่ัวไป เพ่ือปองกันเหตุการณ
ที่ ไม  พึงประสงค   อย างการก อการร าย
อาชญากรรมตางๆ บนพื้นที่สาธารณะ แตถา
มองในมุมกลับกันวา แลวถาเราไมอยากถูก
จับตามองละ  เราไมมีทางเลือกอื่นเลยหรือ
 ผมอยากใหลองหลับตาแลวจินตนาการ
ภาพหน่ึงในหัวไปพรอมกัน ถาเกิดเทคโนโลยี
ชนิดนี้ถูกนํามาใชในบานเมืองเราในรูปแบบ
เดียวกัน ไมใชเพียงเพ่ือความรวดเร็วในการ
ซื้อของออนไลน แตเพ่ือความ ‘สงบสุข’ ของ
ประชากร โดยมีคนคอยสอดสองติดตามดู
พวกเราจากกลองวงจรปดตางๆ จากทุกหวัมมุ
ตึก เหมือนมีดวงตาท่ีมองไมเห็นคอยจดจอง
การกระทําทุกอยางอยู ใกลๆ ตลอดเวลา 
การออกไปเดินข  างนอกแล วต องคอย
เหลียวหนาพะวงหลัง มันชวนใหรู สึกอึดอัด
แทบหายใจไมออกเลยทีเดียว
 ถึงแม ว  าตอนนี้ เทคโนโลยี  Fac ia l 
Recognition อยาง Face++ ยังจํากัดอยูแค
ในประเทศจีน แตแนนอนวาอีกไมนานมันคง
ถูกนําไปใชในประเทศอื่นๆ ดวยเหตุผลท่ี
แตกตางกันออกไป อาจจะเพ่ือการพัฒนา
ธุรกิจ เพ่ิมความรวดเร็วใหกับลูกคา เพ่ิมการ
ไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบใหมากข้ึน 
เพ่ือความปลอดภัยของผู  โดยสารในการ
ตรวจสอบคนขับรถ เพ่ือประโยชนในการ
คนหาบุคคลที่สูญหาย หรือแมแตเพ่ือเหตุผล
ทางกฎหมายตางๆ ที่รัฐบาลนั้นๆ สรางขึ้นมา
 แตอยาลมืวาในบางสถานท่ี กฎหมายเปน
แคเครื่องมือของผู กุมอํานาจเพียงเทานั้น 
เราอาจจะไมรูเลยวาเพ่ือแลกกับความสะดวก
สบายอยางการกะพริบตาถายเซลฟจายเงิน
ซื้อสินคา ชั่วพริบตาเดียวกันน้ันนอกจากเงิน
ที่มีคาในกระเปาที่หายไปแลว อีกส่ิงหน่ึงท่ี
หาคามิไดและอาจจะไมมีทางไดกลับคืนมา
อีกเลยคือ ‘ความเปนสวนตัว’
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ผมไปลาออก
แล้วเขาเอาเงินฟาดหัวผม
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Q: ผมเบื่องานที่ทําอยู่ตอนนี้มาก มีปัญหา
หลายอย่างมาก แต่พอไปบอกหัวหน้าว่า
จะลาออก เขากลับเพ่ิมเงินเดือนให้ผม
มากกว่าเดิม ผมควรทําอย่างไรดีครับ
A: ที่ถามนี่คือไม่รู้จะเอาเงินไปใช้กับอะไร
ใช่ไหม งั้นเอามาให้พ่ี ฮ่าๆ ไม่ใช่แล้ว
 ความจัญไรของโลกการทํางานอยางหนึ่ง
ก็คือ บางครั้งบริษัทจะเห็นคุณคาก็ตอเมื่อ
เราเอยปากจะขอลาออก พอจะลาออกปุบ
ก็เกิดไมอยากเสียเราข้ึนมาซะอยางนั้น (แต
ตอนอยูก็ไมไดจะใหการเติบโตอะไรกับเรา
เทาไรหรอกนะ) ก็เลยฟาดเราดวยเงิน 
 อยากลาออกใชไหม เอาเงินไปซะ ทีน้ี
ยังจะมีปญหาอยูไหม เงียบเลยอะเด!
 นั่นทําใหบางคนใชวิธีการขอลาออก
เพ่ือเปนการเพ่ิมเงินเดือน (ก็แหม… ทํางาน
โดยไมหือไมอือ มีหรือเขาจะข้ึนเงินเดือน
ใหเยอะๆ ไมมีทาง บางคนก็คิดอยางน้ี) ซ่ึง
บางคนใชแลวไดผล บางคนกเ็งิบไปกับคาํตอบ
วา “เหรอคะ งั้นตามสบายคะ”
 ทุกคนท่ีเดินเขาไปบอกวาจะลาออกนั้น
มีปมปญหาบางอยางท่ีทําใหเขาตัดสินใจ
จะออกไปเริม่ตนใหมอยูแลว ปญหาคอืหวัหนา
บางคนอาจใชวิธีการเพิ่มเงินเพื่อจบปญหา

ท้อฟฟี่  
แบรดชอว์ 

เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ 
ท้อฟฟี่  แบรดชอว์ 
(Facebook.com/
toffybradshawwriter) 
หรอื ชญานท์ตั วงศ์มณี 
อดีต Communica-
tions Director ของ
บริษัทพีอาร์เอเจนซี
ยักษ์ใหญ่ระดับโลก
ที่ตัดสินใจลาออกจาก
คอมฟอร์ตโซน มาทํา
ธุรกิจของตัวเอง 
และตั้งใจจะใช้การเขียน
เพ่ือทําให้คนอ่านเก่งขึ้น
กว่าตัวเขา
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 ผมไมทราบวาปญหาทีแ่ทจรงิทีท่าํใหคณุ
เดินไปลาออกคืออะไร คําถามที่ผมอยากถาม
กลับไปคือ แลวปญหานั้นไดรับการแกไข
หรอืไม จากการเขาไปคยุกับหวัหนาในครัง้น้ัน 
นอกจากเสนอทางออกดวยการใหเงินเพ่ิม
เพื่อใหคุณเปลี่ยนใจ
 ถาปญหาท่ีทําใหคุณอยากลาออกคือ 
เรื่องเงินเดือน แลวหัวหนาย่ืนขอเสนอเพ่ิม
เงนิเดอืนให น่ันแปลวาปญหาไดถูกแกแลว แต
ถาปญหาของคุณเปนเรื่องอื่น เชน การไมมี 
career path ในที่ทํางาน อยูแลวตัน อยูแลว
ตาย มีความขัดแยงกับเพ่ือนรวมงาน มีการ
ประเมินผลงานอยางไมเปนธรรม มีการเมือง
ในที่ทํางาน งานที่ทําไมทาทายอีกตอไป ฯลฯ 
ปญหาเหลานี้ไดรับการแกไขหรือไม อยางไร
 ไหนๆ จะใหเงินแลว ผมคิดวาสิ่งเหลานี้
คือสิ่งท่ีคุณควรถามและมีสิทธิรูจากหัวหนา 
ถาไดเงินเดือนมากขึ้น แตปญหาที่ทําใหไม
สบายใจยังอยูเหมือนเดิม คงมีแตคุณท่ีตอบ
ไดวาจะอยูไดไหม สบายใจที่จะอยูหรือเปลา
 เพราะเมื่อไรที่เขาย่ืนเงินมาใหเพ่ือจบ
ปญหา (ทีเ่ขาจะไมยอมแก) แลวคณุก็กระโดด
งับเงินนั้น แปลวาจากน้ีไปคุณจะไมสามารถ
หืออืออะไรใดๆ ไดอีกแลว เพราะเขาใหเงิน
เปนคาจดัการความรูสกึของคณุเรยีบรอยแลว 
ที่เหลือคือ หามบน เพราะถาใหเงินแลวยังบน
อีก นั่นคือปญหาของคุณ ไมใชปญหาของเขา 
 เขาถือไพเหนือคุณแลวนะครับ และเรามี
คาแคเงินที่ถูกเขาฟาด ยังไงก็ไมมีสิทธิหืออือ
ไดอีกตอไป ไมมีอะไรไดมาฟรีๆ ครับ เมื่อเขา
ใหเงินมากขึ้น เขายอมคาดหวังจากคุณมาก
ขึ้น และใชครับ… เขายอมคาดหวังใหคุณ
อดทนมากขึ้นดวย 
 ความนากลัวของการถูกเอาเงินฟาด
เร่ือยๆ ก็คือ เมื่อมีคาตัวมากข้ึน แตคุณไมได
ใหคุณคาอะไรตอบกลับมาที่บริษัท เมื่อน้ัน
คุณจะหมดความหมาย เพราะเขาจะรูสึกวา
ทําไมตองจายแพงดวย ในเมื่อสามารถจาย
เงินจางคนที่ถูกกวานี้ได 
 ตอนนั้นละที่จะหมาจริง
 ผมคิดวาคนเปนพนักงานมีสิทธิจะบอก
ปญหาทีเ่ขาไมสบายใจ และมสีทิธิจะขอทราบ
แนวทางการแกไขปญหาจากหัวหนาได  
เพราะน่ันหมายถึงการหาทางออกเพ่ือปรบัปรงุ

งานใหดีขึ้น ทําใหที่ทํางานดีขึ้น สิ่งเหลานี้ตอง
ไดรับความรวมมือจากทั้งหัวหนาและลูกนอง 
 ไมแนใจวาคุณไดบอกปญหาใหหัวหนา
รับทราบหรือเปลา ถาทราบแลวเขาเสนอทาง
แกไขอะไรบาง ตองเคลียรใหชัด ถาจะแก 
แกอยางไร ภายในระยะเวลาเทาไร มีอะไรที่
เราจะสามารถชวยกันและกันได บางเร่ือง
หัวหนาอาจไมทราบวามีปญหาอยู จึงควรคุย
กันตรงๆ เพื่อหาทางออกรวมกัน
 หาใหเจอวาอะไรผลักดันใหเราอยาก
ลาออก แลวสิ่งนั้นจะแกไขไดอยางไร เราตอง
การแอ็กชันอยางไรจากหัวหนา คุยกันตรงๆ 
ครับ ถาทางออกที่เขาเสนอใหเปนที่นาพอใจ 
มีการลงมือแกไขจริงจัง พรอมกับมีขอเสนอ
เรือ่งเงนิท่ีเพ่ิมข้ึนมาดวย ก็ลองมาดวูามนัทาํให
คุณอยากอยูตอไหม คุมไหม และทําใหหาย
เบื่องานไดหรือเปลา แตถาดูแลวปญหาท่ีวา
จะไมไดรับการแกไข มีแตการเสนอใหเงิน
มาอยางเดียว ก็ลองถามตัวเองอีกทีครับวา
ไหวไหม ถาจะตองอยูกับปญหาท่ีคางคาแบบน้ัน
 แตละคนมีเงื่อนไขในชีวิตท่ีตางกัน คุณ
คงตองกลับมาดูวาเงินที่เพ่ิมข้ึนมานั้นทําให
คณุรูสกึดกัีบงานน้ีไดหรอืไม มนัทําใหคณุรูสกึ
ว างานน้ียังมีความหมายอยูหรือเปลา หรือ
มาถึงจดุท่ีเอาเงินมากองใหแคไหน ยังไงก็จะ
ไมทนแลว
 ถาเขาเห็นคุณคาของคุณจริง เห็นวาการ
แกปญหาจะทําใหองคกรดีขึ้น และรักษาคน
คุณภาพได เขาจะลงมือแกไขอยางจริงจัง 
แสดงวาองคกรนี้ให คุณคากับคนทํางาน 
เหมือนแฟนกันนะครับ อยากใหเราอยูแคไหน 
เราดูออกไดจากการกระทํา
 แตถาเขามองวาพนักงานมีคาเพียงแค
คนท่ีเอาเงินฟาดหัวซะก็ยอมหมอบกราบ
ศิโรราบแทบเทาแลว โดยไมคิดจะแกปญหา
ใดๆ แสดงวาองคกรน้ันตีคาคนทํางานแค
ทาสของเงนิ กใูหเงนิมงึแลว มงึก็กมหนากมตา
ทํางานไป อยาบน อยาเจอ
 องคกรใหคุณคาเราแบบไหนก็จะปฏิบัติ
กับเราแบบนั้นครับ

ถ้าเขาเห็นคุณค่าของคุณจริง เห็นว่าการแก้ปัญหาจะทําให้องค์กรดีขึ้น และรักษาคนคุณภาพได้ 
เขาจะลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง แสดงว่าองค์กรนี้ให้คุณค่ากับคนทํางาน เหมือนแฟนกันน่ะครับ 
อยากให้เราอยู่แค่ไหน เราดูออกได้จากการกระทํา

เซลล์สมอง
ที่ถูกลืม

ทําไมเวลาเพ่ือนหาว คุณมักจะหาวตามไป
ติดๆ ทําไมแค่เห็นคนตรงข้ามหยีหน้าด้วย
ความเปรี้ยวของอาหาร คุณก็รู้สึกนํา้ลาย
สอตามไปด้วย ทําไมเวลาตัวละครโปรด
ร้องไห้ คุณถึงรู้สึกโหวงที่อกซ้าย ทั้งที่มัน
เป็นเพียงเรื่องสมมติ
 ปรากฏการณในชีวิตประจําวันเหลานี้
อธิบายไดจากการทํางานของเซลลสมอง
กลุมหน่ึงซ่ึงซุกซอนตัวอยูในสมองสวนหนา 
เซลลสมองกลุมนี้ถูกคนพบดวยความบังเอิญ
ราวสิบกวาปกอน เม่ือนักวิจัยชาวอิตาลีนํา
ไอศกรีมเขามารับประทานในหองทดลอง 
ซึ่งมีกลุ มลิงที่ถูกติดเครื่องมือวัดคลื่นสมอง
นั่งมองตาปริบๆ 
 “แกรก แกรก แกรก” คลื่นสมองของลิง
กระตกุเปนระยะๆ ตามจงัหวะการเลยีไอศกรมี
ของนกัวจัิย สมองสวนกินของเจาลงิถกูกระตุน
ราวกับวาพวกมันไดกินไอศกรีมไปดวยจริงๆ 
ปรากฏการณในสมองของเจาลิงจุดประกาย
ใหบรรดานกัวจิยัสบืคนตอไปจนพบวา มเีซลล
สมองกลุมหนึ่งถูกกระตุนเมื่อเจาลิงเห็นภาพ 
และสะทอนภาพท่ีเห็นไปยังสมองสวนอื่น 
ทําหนาท่ีราวกับเปนกระจกเงาสะทอน เมื่อ
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พญ. ธิดากานต์ 
รุจิพัฒนกุล

หมอผิงออกหนังสือ
มาเยอะถึง 14 เล่ม 
เพราะอยากให้คนไทย
สุขภาพดี จะได้ไม่มี
คนไข้ให้หมอตรวจ 
คอลัมน์ ‘อ่านแล้ว 
Young’ ของเธอ
เน้นไปที่เรื่องสุขภาพ
แนว well-being และ 
anti-aging รวมถึง
เทรนด์ที่น่าสนใจ แปลก
ใหม่ที่กําลังเกิดขึ้น
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เจาลิงเห็นเพื่อนเตนรํา สมองสวนเตนรําของ
มนัก็ถูกกระตุนตาม เมือ่เจาลงิเหน็เพ่ือนเจบ็ปวด 
สมองสวนเจบ็ปวดก็ถูกกระตุนไปดวย นกัวิจยั
จึงตั้งชื่อใหกับเซลลสมองสวนนี้วา Mirror
Neurons หรือเซลลสมองกระจกเงา
 จากลิงมาสูคน งานวิจัยพบวาในคนเอง
ก็มีเซลลสมองกระจกเงาเชนกัน เซลลเหลานี้
พรอมจะกระตุนสมองสวนควบคุมกลามเนื้อ 
เมื่อเราเห็นภาพคนเคลื่อนไหวก็พรอมจะ
กระตุนสมองสวนอารมณ เมื่อเราเห็นภาพ
สะเทือนใจท่ีตรงกับประสบการณในอดีต 
เซลลสมองกระจกเงาเปรียบเสมือนเครื่องมือ
ที่ช วยใหเราเขาใจความรู สึกของคนท่ีอยู 
เบื้องหนาไดงายขึ้น นั่นหมายความวาการ
เอาใจเขามาใสใจเรา ไมไดเปนเพียงเรื่อง
นามธรรม แตมีความเปนรูปธรรมถึงในระดับ
เซลลที่ทุกคนมีอยูในสมองตั้งแตกําเนิด
 แตละหนาท่ีของเซลลในรางกายเราลวนมี
เหตุผลที่ตอบโจทยการดํารงอยูของเผาพันธุ 
เซลลสมองกระจกเงาก็เชนกัน นักวิวัฒนาการ
บางกลุมเชื่อวาเซลลสมองกลุมนี้มีสวนชวย
ใหมนุษยรูจักการเลียนแบบพฤติกรรมและ
สงตอทักษะการดํารงชีพตางๆ จากลิงตัวแรก
ทีรู่จกัหยิบจบัหนิมาเปนเครือ่งมอื ทักษะน้ันถูก
สงตอไปท้ังเผาพันธุ และทีส่าํคญัย่ิงไปกวานัน้
คือเซลลสมองกลุมน้ีชวยใหมนุษยเราเกิดมา
พรอมกับความเขาใจ รูจักเห็นอกเห็นใจ และ
พรอมจะชวยเหลือกัน ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้คือ
แรงผลักดันใหมนุษยอยูรวมกันอยางสงบสุข
 ทันทีท่ีนิ้วกอยขวาของหมอเคาะตัว ข.ไข 
ในคําวา ‘สงบสุข’ ความเอะ! ก็ปรากฏข้ึนใน
สมอง พรอมอาการแยงในใจขึ้นมาวา การอยู
รวมกันของมนุษยเราในปจจุบันนั้น หาความ
สงบสุขไดไมงายเลย ท้ังท่ีเราเกิดมาพรอมกับ
เซลลสมองท่ีพรอมจะเขาใจและเห็นใจคนอื่น 
แตเรากลับใชสมองสวนอื่นจนลืมที่จะใชงาน
สมองสวนนี้ 
 ความหมางเมนิระหวางมนษุยเรากับเซลล
สมองสวนกระจกเงาอาจเกิดจากเทคโนโลยี
ในป จจุบันเอื้อให  เรามีหลายสิ่ งชวนให 
เบี่ยงเบนความสนใจ สัญญาณการรับรู  ท่ี
สงผานประสาทสัมผัสอยางตา หู จมูก ลิ้น 
กาย และใจนั้น ไมไดถูกสงมาจากสิ่งรอบตัว
เบื้องหนา แตกลับถูกสงผานสัญญาณดิจิทัล
จากท่ีไกลแสนไกลออกไป หลายครั้งที่เรา
พรอมจะสนใจเรือ่งราวของคนไมรูจกัในมอืถือ
มากกวาการเคลื่อนไหวของคนรูจักท่ีเกิดขึ้น
เบื้องหนา และหลายคราที่เราคิดวิเคราะห

ในเรื่องของคนที่ไมไดมีวงจรชีวิตเก่ียวของกับ
เราเลยมากกวาที่จะคิดถึงคนในครอบครัว 
 เซลลสมองไมตางกับกลามเนื้อแตละมัด
ในรางกาย กลามเนือ้มดัไหนท่ีไดรบัการฝกฝน
บอยก็จะแข็งแรง ตอบสนองไดดี ในขณะท่ี
กลามเนื้อมัดที่ไมคอยไดรับการใชงานก็จะ
ฝอ ฟบ และหมดความสําคัญไปในที่สุด 
 ถาเราทุกคนตางฝกเซลลสมองกระจกเงา
ใหสะทอนสัญญาณมากกวาการหาว การหิว 

หรือการเคลื่อนไหวรางกาย แตฝกสังเกต
และจบัสญัญาณใหละเอยีด เพือ่ใหกระจกเงา
นัน้ฉายภาพลกึลงไปในความรูสกึและอารมณ
ของคนรอบขาง สะทอนใหเราไดคุนชินกับ
การ ‘เอาใจเขามาใสใจเรา’ อยางท่ีเราเคย
ทํามาแตเกากอน 
 พวกเราอาจจะเข าใจกันและกัน…
มากกวาที่เปนอยูทุกวันนี้

‘ขอโทษอีกกี่ครั้งก็ยังไม่สาแก่ใจ’ 
เมื่อคําขอโทษและการให้อภัยอาจไม่ใช่ทางออก
สู่การปรองดอง
ยอ้นไปเมือ่ปลายปี 2015 รัฐบาลญีปุ่่นและ
เกาหลีใต้ บรรลุข้อตกลงเพ่ือระงับความ
ขดัแยง้ท่ีมีมาอยา่งยาวนานระหวา่งทัง้สอง
ประเทศในเรื่องหญิงบําเรอ (Comfort 
Women) ชาวเกาหลี ซึ่งถูกลักพาตัว
และใชก้าํลงับงัคบัให้ทํางานใน ‘ซ่อง’ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการทางเพศของเหลา่
ทหารญีปุ่น่ในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง

 ข อตกลงซึ่ ง ถือว  า เป น ที่สิ้ นสุดและ
เปลี่ยนแปลงไมไดนี้ระบุวา รัฐบาลญ่ีปุนรับรู
ถึงความรบัผดิชอบและสาํนึกผดิตอการกระทํา
ในอดีต โดยจะใหเงินจํานวน 1,000 ลานเยน 
กับกองทุนของรัฐบาลเกาหลีใตเพ่ือเยียวยา
หญิงบําเรอท่ียังมีชีวิตอยู ขณะท่ีเกาหลีใต
ก็พรอมยอมรับการสํานึกผิดนี้ และพรอม
รวมมือกับความพยายามของญ่ีปุ นในการ 
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 ผมไมทราบวาปญหาทีแ่ทจรงิทีท่าํใหคณุ
เดินไปลาออกคืออะไร คําถามที่ผมอยากถาม
กลับไปคือ แลวปญหาน้ันไดรับการแกไข
หรอืไม จากการเขาไปคยุกับหัวหนาในครัง้น้ัน 
นอกจากเสนอทางออกดวยการใหเงินเพ่ิม
เพื่อใหคุณเปลี่ยนใจ
 ถาปญหาที่ทําใหคุณอยากลาออกคือ 
เรื่องเงินเดือน แลวหัวหนาย่ืนขอเสนอเพ่ิม
เงนิเดือนให น่ันแปลวาปญหาไดถูกแกแลว แต
ถาปญหาของคุณเปนเรื่องอื่น เชน การไมมี 
career path ในที่ทํางาน อยูแลวตัน อยูแลว
ตาย มีความขัดแยงกับเพ่ือนรวมงาน มีการ
ประเมินผลงานอยางไมเปนธรรม มีการเมือง
ในที่ทํางาน งานที่ทําไมทาทายอีกตอไป ฯลฯ 
ปญหาเหลานี้ไดรับการแกไขหรือไม อยางไร
 ไหนๆ จะใหเงินแลว ผมคิดวาสิ่งเหลานี้
คือสิ่งท่ีคุณควรถามและมีสิทธิรูจากหัวหนา 
ถาไดเงินเดือนมากขึ้น แตปญหาท่ีทําใหไม
สบายใจยังอยูเหมือนเดิม คงมีแตคุณท่ีตอบ
ไดวาจะอยูไดไหม สบายใจที่จะอยูหรือเปลา
 เพราะเมื่อไรท่ีเขาย่ืนเงินมาใหเพ่ือจบ
ปญหา (ทีเ่ขาจะไมยอมแก) แลวคณุก็กระโดด
งับเงินน้ัน แปลวาจากน้ีไปคุณจะไมสามารถ
หืออืออะไรใดๆ ไดอีกแลว เพราะเขาใหเงิน
เปนคาจดัการความรูสกึของคณุเรยีบรอยแลว 
ที่เหลือคือ หามบน เพราะถาใหเงินแลวยังบน
อีก นั่นคือปญหาของคุณ ไมใชปญหาของเขา 
 เขาถือไพเหนือคุณแลวนะครับ และเรามี
คาแคเงินที่ถูกเขาฟาด ยังไงก็ไมมีสิทธิหืออือ
ไดอีกตอไป ไมมีอะไรไดมาฟรีๆ ครับ เมื่อเขา
ใหเงินมากขึ้น เขายอมคาดหวังจากคุณมาก
ข้ึน และใชครับ… เขายอมคาดหวังใหคุณ
อดทนมากขึ้นดวย 
 ความนากลัวของการถูกเอาเงินฟาด
เรื่อยๆ ก็คือ เมื่อมีคาตัวมากข้ึน แตคุณไมได
ใหคุณคาอะไรตอบกลับมาที่บริษัท เมื่อน้ัน
คุณจะหมดความหมาย เพราะเขาจะรูสึกวา
ทําไมตองจายแพงดวย ในเมื่อสามารถจาย
เงินจางคนที่ถูกกวานี้ได 
 ตอนนั้นละที่จะหมาจริง
 ผมคิดวาคนเปนพนักงานมีสิทธิจะบอก
ปญหาทีเ่ขาไมสบายใจ และมสีทิธิจะขอทราบ
แนวทางการแกไขปญหาจากหัวหนาได  
เพราะน่ันหมายถึงการหาทางออกเพ่ือปรบัปรงุ

งานใหดีขึ้น ทําใหที่ทํางานดีขึ้น สิ่งเหลานี้ตอง
ไดรับความรวมมือจากทั้งหัวหนาและลูกนอง 
 ไมแนใจวาคุณไดบอกปญหาใหหัวหนา
รับทราบหรือเปลา ถาทราบแลวเขาเสนอทาง
แกไขอะไรบาง ตองเคลียรใหชัด ถาจะแก 
แกอยางไร ภายในระยะเวลาเทาไร มีอะไรที่
เราจะสามารถชวยกันและกันได บางเร่ือง
หัวหนาอาจไมทราบวามีปญหาอยู จึงควรคุย
กันตรงๆ เพื่อหาทางออกรวมกัน
 หาใหเจอวาอะไรผลักดันใหเราอยาก
ลาออก แลวสิ่งนั้นจะแกไขไดอยางไร เราตอง
การแอ็กชันอยางไรจากหัวหนา คุยกันตรงๆ 
ครับ ถาทางออกที่เขาเสนอใหเปนที่นาพอใจ 
มีการลงมือแกไขจริงจัง พรอมกับมีขอเสนอ
เรือ่งเงนิท่ีเพ่ิมข้ึนมาดวย ก็ลองมาดวูามนัทาํให
คุณอยากอยูตอไหม คุมไหม และทําใหหาย
เบื่องานไดหรือเปลา แตถาดูแลวปญหาท่ีวา
จะไมไดรับการแกไข มีแตการเสนอใหเงิน
มาอยางเดียว ก็ลองถามตัวเองอีกทีครับวา
ไหวไหม ถาจะตองอยูกับปญหาท่ีคางคาแบบน้ัน
 แตละคนมีเงื่อนไขในชีวิตท่ีตางกัน คุณ
คงตองกลับมาดูวาเงินที่เพ่ิมข้ึนมานั้นทําให
คณุรูสกึดกัีบงานน้ีไดหรอืไม มนัทําใหคณุรูสกึ
ว างานน้ียังมีความหมายอยูหรือเปลา หรือ
มาถึงจดุท่ีเอาเงินมากองใหแคไหน ยังไงก็จะ
ไมทนแลว
 ถาเขาเห็นคุณคาของคุณจริง เห็นวาการ
แกปญหาจะทําใหองคกรดีขึ้น และรักษาคน
คุณภาพได เขาจะลงมือแกไขอยางจริงจัง 
แสดงวาองคกรนี้ให คุณคากับคนทํางาน 
เหมือนแฟนกันนะครับ อยากใหเราอยูแคไหน 
เราดูออกไดจากการกระทํา
 แตถาเขามองวาพนักงานมีคาเพียงแค
คนท่ีเอาเงินฟาดหัวซะก็ยอมหมอบกราบ
ศิโรราบแทบเทาแลว โดยไมคิดจะแกปญหา
ใดๆ แสดงวาองคกรน้ันตีคาคนทํางานแค
ทาสของเงิน กใูหเงินมงึแลว มงึก็กมหนากมตา
ทํางานไป อยาบน อยาเจอ
 องคกรใหคุณคาเราแบบไหนก็จะปฏิบัติ
กับเราแบบนั้นครับ

ถ้าเขาเห็นคุณค่าของคุณจริง เห็นว่าการแก้ปัญหาจะทําให้องค์กรดีขึ้น และรักษาคนคุณภาพได้ 
เขาจะลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง แสดงว่าองค์กรนี้ให้คุณค่ากับคนทํางาน เหมือนแฟนกันน่ะครับ 
อยากให้เราอยู่แค่ไหน เราดูออกได้จากการกระทํา

เซลล์สมอง
ที่ถูกลืม

ทําไมเวลาเพ่ือนหาว คุณมักจะหาวตามไป
ติดๆ ทําไมแค่เห็นคนตรงข้ามหยีหน้าด้วย
ความเปรี้ยวของอาหาร คุณก็รู้สึกนํา้ลาย
สอตามไปด้วย ทําไมเวลาตัวละครโปรด
ร้องไห้ คุณถึงรู้สึกโหวงที่อกซ้าย ทั้งที่มัน
เป็นเพียงเรื่องสมมติ
 ปรากฏการณในชีวิตประจําวันเหลานี้
อธิบายไดจากการทํางานของเซลลสมอง
กลุมหนึ่งซึ่งซุกซอนตัวอยูในสมองสวนหนา 
เซลลสมองกลุมนี้ถูกคนพบดวยความบังเอิญ
ราวสิบกวาปกอน เมื่อนักวิจัยชาวอิตาลีนํา
ไอศกรีมเขามารับประทานในหองทดลอง 
ซึ่งมีกลุ มลิงที่ถูกติดเครื่องมือวัดคลื่นสมอง
นั่งมองตาปริบๆ 
 “แกรก แกรก แกรก” คลื่นสมองของลิง
กระตกุเปนระยะๆ ตามจงัหวะการเลยีไอศกรมี
ของนกัวจิยั สมองสวนกินของเจาลงิถกูกระตุน
ราวกับวาพวกมันไดกินไอศกรีมไปดวยจริงๆ 
ปรากฏการณในสมองของเจาลิงจุดประกาย
ใหบรรดานกัวจิยัสบืคนตอไปจนพบวา มเีซลล
สมองกลุมหนึ่งถูกกระตุนเมื่อเจาลิงเห็นภาพ 
และสะทอนภาพท่ีเห็นไปยังสมองสวนอื่น 
ทําหนาท่ีราวกับเปนกระจกเงาสะทอน เมื่อ
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พญ. ธิดากานต์ 
รุจิพัฒนกุล

หมอผิงออกหนังสือ
มาเยอะถึง 14 เล่ม 
เพราะอยากให้คนไทย
สุขภาพดี จะได้ไม่มี
คนไข้ให้หมอตรวจ 
คอลัมน์ ‘อ่านแล้ว 
Young’ ของเธอ
เน้นไปที่เรื่องสุขภาพ
แนว well-being และ 
anti-aging รวมถึง
เทรนด์ที่น่าสนใจ แปลก
ใหม่ที่กําลังเกิดขึ้น
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‘การให้อภัย’ กลายเป็นสิ่งสําคัญของกระบวนการสมานฉันท์ เพราะการให้อภัยไม่ใช่
เรื่องเดียวกับการลืม แต่การให้อภัยเป็นการขจัดการครอบงําจากผู้กระทํา
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THE AUTHOR

‘ เ ยียวยา’ บาดแผลของหญิงบําเรอชาว
เกาหลีใต
 พรอมกันกับการเยียวยาดวยตัวเงิน นาย
ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุนยังยอม
ออกมาขอโทษและแสดงความสํานึกผิดตอ
การกระทําของญ่ีปุ นในอดีต นับเปนสิ่งที่
เกิดข้ึนไมบอย โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อสังคม
ญ่ีปุนยังคงไมยอมรบัอยางสมบรูณวา ราชการ
เปนผู ใชกําลังบังคับเพ่ือ ‘คัดเลือก’ หญิง
เกาหลีใตมาเปนหญิงบําเรอ
 แตขอตกลงซึ่งมาพรอมกับคําขอโทษ
ของนายอาเบะก็ไมไดนํามาสู ‘การใหอภัย’ 
จากชาวเกาหลใีต จรงิอยูท่ีรฐับาล หญิงบาํเรอ 
และประชาชนชาวเกาหลีใต จํานวนหน่ึง
ยอมรับคําขอโทษและการชดใชจากญ่ีปุ น 
แต หญิงบําเรอและประชาชนอีกจํานวน
ไมน อยเรียกร องใหญี่ปุ นต องรับผิดชอบ
และชดเชยอยางเปนทางการ
 น่ันจึงเปนเหตุผลใหยังคงมีการประทวง
หนาสถานทูตญ่ีปุ นในกรุงโซลในทุกวันพุธ 
ซึ่งเปนกิจกรรมที่เริ่มตนข้ึนตั้งแตป 1992 แม
ท้ังสองประเทศจะบรรลขุอตกลงเรยีบรอยแลว
 จะเห็นไดวา ‘คําขอโทษ’ ไมไดนําไปสู 
‘การใหอภัย’  เสมอไป ดังนั้นคําถามที่ตองถาม
ก็คือ แลวเมื่อไรและภายใตเงื่อนไขใดท่ีผูถูก
กระทําจะยอมให อภัยการกระทําอันกดขี่และ
โหดรายของผูกระทาํ หรอืในความเปนจรงิแลว
เราสามารถสราง สังคมที่ปรองดองได โดย
ไมตองมีการใหอภัย

‘ใหอภัย’ เรียกรองเกินไปไหมเธอ
จากงานวิจัยของ นักวิชาการที่ศึกษาเรื่อง
การใหอภัยพบวา การใหอภัยคือการกาวผาน
ความรู สึกโกรธ หรือความไมพอใจอันเกิด
จากการถูกกระทํา เห็นไดวาเปนการเรียกรอง
เอาจากผูท่ีถูก กระทํามากกวาผูกระทํา น่ีก็
เพราะบริบททางศา สนาและสังคมมักใหคา 
‘การใหอภัย’ แล ะ ‘การระงับการจองเวร’ วา
เปนเครื่องมือใ นการเยียวยาความเจ็บปวด
ท่ีดีท่ีสุด ท้ั งที่ในความเปนจริง ‘การแกแคน’ 
อาจเปนวิธีเยียวยาที่ดีที่สุดของคนบางคน

 การใหอภัยในระ ดับบุคคลวายากแลว 
การใหอภัยในการกระทําความผดิทีกิ่นวงกวาง
เก่ียวของกับผูเสียหายจํานวนมากย่ิงยากกวา 
เพราะเหย่ือแตละคนยอมเลอืกวิธีการเยียวยา
ความบอบช้ําไมเห มือนกัน เชนเดียวกับใน
กรณีขอพิพาทเกาห ลีใต-ญ่ีปุน ดังท่ีบางคน
เลือกท่ีจะใหอภั ย บางคนเลือกเรียกรองคํา
ขอโทษที่จริงใจต อไป แตกระน้ันการใหอภัย
ก็ยังเปนสิ่งสําคัญ
 การใหอภัยแบบน้ี เปนการใหอภัยที่ไมได
อยูบนพ้ืนฐานความ เชื่อทางศาสนา แตเปน
การใหอภัยเพ่ือเยียวยาจิตใจและสรางความ
แขง็แกรงใหกับตวัเอง เปลีย่นความรูสกึทีม่ตีอ
ตัวเองจาก ‘เหยื่อ’ เปน ‘ผูรอดชีวิต’
 ฮาวเวิรด เซหร (Howard Zehr) ผูบุกเบิก
แนวคิดเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
มองวา การใหอภัยเปนกระบวนการในการกาว
ขามความรู สึกว า ตัวเองเปนผู  ถูกกระทํา
เปนการลดทอนอํานาจ ของผูกระทําท่ีมีตอ
จิตใจของผูที่ถูกกระทํา และทําใหเหยื่อเคารพ
ตัวเองมากขึ้น
 เซหรอธิบายวาที่เปนเชนน้ีเพราะในขณะ
ที่ถูกทําราย เหย่ือจะสูญสิ้นตัวตนและการ
เคารพตัวเอง การใหอภัยหรืออยางนอยท่ีสุด
การเลือกที่จะใหอภัยจึงทําใหเหยื่อรู สึกวา
อยางนอยก็ได ‘เลือก’ ทําอะไรไดดวยตัวเอง 
อันเปนการปลดปลอยที่ดีที่สุด
 อยางไรก็ตาม มิใชวาการใหอภัยเปนการ
กระทําท่ีไรเง่ือนไข เง่ือนไขสาํคญัประการหน่ึง
คือการทํา ‘ความจริง’ ใหปรากฏ การศึกษา
พบวาสิ่งท่ีเหย่ือตองการมากไปกวาสิ่งอื่นใด 
คือการลวงรูวาตัวเองทําอะไรผิดจึงถูกกระทํา 
ซึ่งความจริงที่ไดสวนใหญก็คือ เหย่ือไมไดมี
ความผิดโดยตรงที่ตองถูกทําราย
 ความตองการท่ีสองคือ เหย่ือตองการให
ประสบการณของพวกเขาถูกถายทอดบันทึก
เปนเรือ่งราว นัน่จึงเปนทีม่าวาเหตใุดเกาหลใีต
จึงประทวงการที่ญ่ีปุ นไมยอมบันทึกเรื่อง
หญิงบําเรอลงในหนังสือเรียนประวัติศาสตร
 แต ‘ความจรงิ’ โดยปราศจากการ ‘ขอโทษ’ 
ก็เปนเรือ่งยากทีจ่ะใหอภัย ขัน้ตอนหนึง่ทีจ่ะนํา

ไปสูการใหอภัยและการสมานฉันทคือ ฝาย
ผู กระทําก็ตอง ‘ยอมรับ’ วาการกระทําผิด
เหลานั้นสงผลใหเหยื่อเจ็บปวดเพียงใด
 แอฟริกาใตคือประเทศตัวอยางที่ประสบ
ความสาํเรจ็มากท่ีสดุในการเขาสูกระบวนการ
ปรองดองหลงัมปีญหาการแบงแยกสผีวิกันมา
เปนเวลานาน 
 ในป 1996 แอฟริกาใตตั้งคณะกรรมการ
แสวงหาความจริงเพ่ือความสมานฉันทของ
แอฟริกาใต เพ่ือทําหนาท่ีคนหาความจริง 
และโนมนาวใหผู กระทําความผิดยอมรับ
และขอโทษกับการกระทําที่โหดรายท่ีผานมา
ของตัวเอง
 เมือ่เขียนมาถึงตอนนีจ้ะเห็นไดวา ‘การให
อภัย’ กลายเปนสิ่งสําคัญของกระบวนการ
สมานฉันท เพราะการใหอภัยไมใชเรื่องเดียว
กับการลืม แตการใหอภัยเปนการขจัดการ
ครอบงาํจากผูกระทาํ กําจดัความรูสกึวาตวัเอง
เปนเหยื่อเพื่อเรียกคืนความเคารพตัวเอง สิ่งที่
สําคัญท่ีสุดคือการใหอภัยเกิดข้ึนไมได เมื่อ
ปราศจากการขอโทษและการยอมรบัความผดิ
ในอดีตของผูกระทํา 
 เชนน้ีก็อาจไมแปลกท่ีสังคมไทยยังไมมี
การใหอภัยเกิดขึ้น
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THE AUTHOR

‘ เ ยียวยา’ บาดแผลของหญิงบําเรอชาว
เกาหลีใต
 พรอมกันกับการเยียวยาดวยตัวเงิน นาย
ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุนยังยอม
ออกมาขอโทษและแสดงความสํานึกผิดตอ
การกระทําของญ่ีปุ นในอดีต นับเปนสิ่งที่
เกิดข้ึนไมบอย โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อสังคม
ญ่ีปุนยังคงไมยอมรบัอยางสมบรูณวา ราชการ
เปนผู ใชกําลังบังคับเพ่ือ ‘คัดเลือก’ หญิง
เกาหลีใตมาเปนหญิงบําเรอ
 แตขอตกลงซึ่งมาพรอมกับคําขอโทษ
ของนายอาเบะก็ไมไดนํามาสู ‘การใหอภัย’ 
จากชาวเกาหลใีต จรงิอยูท่ีรฐับาล หญิงบาํเรอ 
และประชาชนชาวเกาหลีใต จํานวนหน่ึง
ยอมรับคําขอโทษและการชดใชจากญ่ีปุ น 
แต หญิงบําเรอและประชาชนอีกจํานวน
ไมน อยเรียกร องใหญี่ปุ นต องรับผิดชอบ
และชดเชยอยางเปนทางการ
 นั่นจึงเปนเหตุผลใหยังคงมีการประทวง
หนาสถานทูตญ่ีปุ นในกรุงโซลในทุกวันพุธ 
ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีเร่ิมตนข้ึนตั้งแตป 1992 แม
ทัง้สองประเทศจะบรรลขุอตกลงเรยีบรอยแลว
 จะเห็นไดวา ‘คําขอโทษ’ ไมไดนําไปสู 
‘การใหอภัย’  เสมอไป ดังนั้นคําถามที่ตองถาม
ก็คือ แลวเมื่อไรและภายใตเงื่อนไขใดท่ีผูถูก
กระทําจะยอมให อภัยการกระทําอันกดขี่และ
โหดรายของผูกระทํา หรอืในความเปนจรงิแลว
เราสามารถสราง สังคมท่ีปรองดองได โดย
ไมตองมีการใหอภัย

‘ใหอภัย’ เรียกรองเกินไปไหมเธอ
จากงานวิจัยของ นักวิชาการท่ีศึกษาเรื่อง
การใหอภัยพบวา การใหอภัยคือการกาวผาน
ความรู สึกโกรธ หรือความไมพอใจอันเกิด
จากการถูกกระทํา เห็นไดวาเปนการเรียกรอง
เอาจากผูท่ีถูก กระทํามากกวาผูกระทํา น่ีก็
เพราะบริบททางศา สนาและสังคมมักใหคา 
‘การใหอภัย’ แล ะ ‘การระงับการจองเวร’ วา
เปนเครื่องมือใ นการเยียวยาความเจ็บปวด
ที่ดีท่ีสุด ท้ั งที่ในความเปนจริง ‘การแกแคน’ 
อาจเปนวิธีเยียวยาที่ดีที่สุดของคนบางคน

 การใหอภัยในระ ดับบุคคลวายากแลว 
การใหอภัยในการกระทําความผดิทีกิ่นวงกวาง
เก่ียวของกับผูเสียหายจํานวนมากย่ิงยากกวา 
เพราะเหย่ือแตละคนยอมเลอืกวิธีการเยียวยา
ความบอบช้ําไมเห มือนกัน เชนเดียวกับใน
กรณีขอพิพาทเกาห ลีใต-ญ่ีปุน ดังที่บางคน
เลือกท่ีจะใหอภั ย บางคนเลือกเรียกรองคํา
ขอโทษที่จริงใจต อไป แตกระน้ันการใหอภัย
ก็ยังเปนสิ่งสําคัญ
 การใหอภัยแบบน้ี เปนการใหอภัยที่ไมได
อยูบนพ้ืนฐานความ เชื่อทางศาสนา แตเปน
การใหอภัยเพ่ือเยียวยาจิตใจและสรางความ
แขง็แกรงใหกับตวัเอง เปลีย่นความรูสกึทีม่ตีอ
ตัวเองจาก ‘เหยื่อ’ เปน ‘ผูรอดชีวิต’
 ฮาวเวิรด เซหร (Howard Zehr) ผูบุกเบิก
แนวคิดเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
มองวา การใหอภัยเปนกระบวนการในการกาว
ขามความรู สึกว า ตัวเองเปนผู  ถูกกระทํา
เปนการลดทอนอํานาจ ของผูกระทําท่ีมีตอ
จิตใจของผูที่ถูกกระทํา และทําใหเหยื่อเคารพ
ตัวเองมากขึ้น
 เซหรอธิบายวาที่เปนเชนน้ีเพราะในขณะ
ที่ถูกทําราย เหย่ือจะสูญสิ้นตัวตนและการ
เคารพตัวเอง การใหอภัยหรืออยางนอยท่ีสุด
การเลือกที่จะใหอภัยจึงทําใหเหยื่อรู สึกวา
อยางนอยก็ได ‘เลือก’ ทําอะไรไดดวยตัวเอง 
อันเปนการปลดปลอยที่ดีที่สุด
 อยางไรก็ตาม มิใชวาการใหอภัยเปนการ
กระทําท่ีไรเง่ือนไข เง่ือนไขสาํคญัประการหน่ึง
คือการทํา ‘ความจริง’ ใหปรากฏ การศึกษา
พบวาสิ่งท่ีเหย่ือตองการมากไปกวาสิ่งอื่นใด 
คือการลวงรูวาตัวเองทําอะไรผิดจึงถูกกระทํา 
ซึ่งความจริงที่ไดสวนใหญก็คือ เหย่ือไมไดมี
ความผิดโดยตรงที่ตองถูกทําราย
 ความตองการท่ีสองคือ เหย่ือตองการให
ประสบการณของพวกเขาถูกถายทอดบันทึก
เปนเรือ่งราว น่ันจึงเปนทีม่าวาเหตใุดเกาหลใีต
จึงประทวงการที่ญ่ีปุ นไมยอมบันทึกเรื่อง
หญิงบําเรอลงในหนังสือเรียนประวัติศาสตร
 แต ‘ความจรงิ’ โดยปราศจากการ ‘ขอโทษ’ 
ก็เปนเรือ่งยากทีจ่ะใหอภัย ขัน้ตอนหนึง่ทีจ่ะนํา

ไปสูการใหอภัยและการสมานฉันทคือ ฝาย
ผู กระทําก็ตอง ‘ยอมรับ’ วาการกระทําผิด
เหลานั้นสงผลใหเหยื่อเจ็บปวดเพียงใด
 แอฟริกาใตคือประเทศตัวอยางที่ประสบ
ความสาํเรจ็มากทีส่ดุในการเขาสูกระบวนการ
ปรองดองหลงัมปีญหาการแบงแยกสผีวิกันมา
เปนเวลานาน 
 ในป 1996 แอฟริกาใตตั้งคณะกรรมการ
แสวงหาความจริงเพ่ือความสมานฉันทของ
แอฟริกาใต เพ่ือทําหนาท่ีคนหาความจริง 
และโนมนาวใหผู กระทําความผิดยอมรับ
และขอโทษกับการกระทําที่โหดรายที่ผานมา
ของตัวเอง
 เมือ่เขียนมาถึงตอนนีจ้ะเห็นไดวา ‘การให
อภัย’ กลายเปนสิ่งสําคัญของกระบวนการ
สมานฉันท เพราะการใหอภัยไมใชเรื่องเดียว
กับการลืม แตการใหอภัยเปนการขจัดการ
ครอบงาํจากผูกระทาํ กําจดัความรูสกึวาตวัเอง
เปนเหยื่อเพื่อเรียกคืนความเคารพตัวเอง สิ่งที่
สําคัญท่ีสุดคือการใหอภัยเกิดขึ้นไมได เมื่อ
ปราศจากการขอโทษและการยอมรบัความผดิ
ในอดีตของผูกระทํา 
 เชนนี้ก็อาจไมแปลกท่ีสังคมไทยยังไมมี
การใหอภัยเกิดขึ้น
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ตกงาน บ้านไฟไหม้ แฟนนอกใจ
เป็นทหาร เครียดมากอาจทําให้สมองแก่ขึ้น 4 ปี
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ไม่ว่าใครต่างก็เคยผ่านช่วงเวลายากๆ 
ในชีวิตมาไม่มากก็น้อย และมักเป็นที่กล่าว
กันว่าประสบการณ์ทําให้เราเติบโตขึ้น 
แต่สําหรับนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาแล้ว 
เรื่องราวแย่ๆ อาจทําให้สมองเราแก่ขึ้น
ได้ถึง 4 ปี
 เหตุการณตึงเครียดเหล าน้ีรวมถึงผู 
ปกครองติดเหลาติดยา ลูกเสียชีวิต บาน
ไฟไหม แฟนนอกใจ หรือแมแตเปนทหาร
 งานศึกษาจากโรงเรียนการแพทยและ
สาธารณสุขประจํามหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 
(University of Wisconsin School of 
Medicine and Public Health) ไดวิเคราะห
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง 1,320 คน โดยเปน
คนผวิขาว 1,232 คน และคนแอฟรกัินอเมรกัิน
อีก 82 คน โดยมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 58 ป
 กลุมตวัอยางจะตองเขารวมการตรวจสอบ
ทางประสาทวิทยาเพ่ือศึกษาผลลัพธในสวน
ความทรงจําตางๆ อยางความจําเฉพาะหนา 
การเรียนรู ทางวาจา การเรียนรู ทางสายตา 
และการระลึกเรื่องราว
 ขอมูลจากการวิจัยระบุวา เงื่อนไขของ
ผูเขารวมท้ัง 2 กลุมแทบไมมีความแตกตาง
กันเลย อยางระดบัการศกึษาท่ีสงู อายุใกลเคยีง
กัน ปที่เขารับการศึกษา หรือแมแตอัตรา สวน
ยีนท่ีเปนปจจัยเสี่ยงตอโรคอัลไซเมอรอยาง 
APoE4 ดวย
     ชาวแอฟริกันอเมริกันที่เขารวมในการวิจัย 

ประสบเหตุการณตึงเครียดในชีวิต เฉลี่ย 4.5 
ครั้ง ในสวนคนผิวขาวมักเจอเรื่องรายแรง
ตลอดชีวิตประมาณ 2.8 ครั้ง เรียกไดว า
คนผิวสีเผชิญเหตุการณยากๆ บอยครั้งกวา 
60 เปอรเซ็นต
 ผลการศึกษาเปดเผยตอไปวา เหตุการณ
ลําบากใจในชีวิตแตละครั้งมีความเชื่อมโยง
ตอการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เทียบเทา
การทําใหกระบวนการรับรูแกตัวขึ้น 1 ปครึ่ง
สําหรับคนผิวขาว สวนคนผิวสีมีผลกระทบ
ที่รุนแรงกวา โดยแตละเหตุการณสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเฉลี่ย 4 ป
 เมแกน ซเูอลสดอรฟ (Megan Zuelsdorff) 
ผูชวยนักวิจัยจากโรงเรียนการแพทยฯ ระบุวา 
เรื่องราวรายแรงในชีวิตมีสวนกระทบตอชาว
แอฟริกันอเมริกันมากกวาปจจัยเสี่ยงอื่นๆ 
อยางอายุ การศึกษา และพันธุกรรม
     อยางไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ไมไดศึกษาถึง
ความเสีย่งภาวะสมองเสือ่ม แตเปนท่ีทราบวา
ประสบการณอันตึงเครียดส งผลกระทบ
ตอระบบการทํางานของสมองท่ีมีโอกาสนํา
ไปสูภาวะดังกลาวในบั้นปลายชีวิตได
     นอกจากนี้ งานศึกษาที่ตีพิมพในวารสาร 
Alzheimer Diseases and Associated 
Disorders เมื่อ 2 ปกอน ยังระบุอีกวา แงมุม
ของบคุคลตอความเครยีดมอีทิธิพลตอสขุภาพ
ของสมองในอนาคตมากกวาเหตุการณที่
เกิดขึ้นจริงๆ เสียดวยซํ้า

     ขณะที่ผูวิจัยกลาววา การหาวิธีลดความ
เครียด ไมวาจะเปนการทําสมาธิ โยคะ ฝก
สรางสมดุลรางกาย หรือแมแตนอนใหพอ 
ก็อาจชวยปองกันสมองจากภาวะตางๆ ได
     รายชื่อเหตุการณตึงเครียดในชีวิต 27 ขอ
ตามผลของงานวิจัย
1. ซํ้าชั้นเรียน
2. ถูกสงใหอยูไกลจากบานหลงักระทาํความผดิ
3. พอหรือแมวางงาน
4. ผูปกครองติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยาง
รุนแรง
5. ผูปกครองใชสารเสพติดอยางรุนแรง
6. เรียนไมจบจากโรงเรียน
7. ถูกไลออกหรือถูกพักการเรียน
8. เรียนไมจบมหาวิทยาลัย
9. ถูกไลออกจากงาน
10. วางงานเปนระยะเวลานาน
11. สูญเสียผูปกครองคนใดคนหนึ่ง
12. พอแมหยารางกัน
13. คูสมรสหรือแฟนมีสัมพันธชูสาวกับคนอื่น
14. มีปญหาใหญหลวงกับญาติคูสมรส
15. พี่นองเสียชีวิต
16. ลูกเสียชีวิต
17. ลูกประสบเหตุรุนแรงจนเกือบเสียชีวิต
18. บานไฟไหม นํ้าทวม หรือประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
19. ถูกทํารายทางรางกาย
20. ถูกขมขืน
21. มีคดีความหรือถูกฟองรอง
22. ถูกจําคุกในเรือนจํา
23. กลายเปนบุคคลลมละลาย
24. ทุกขจากการเสียเงินหรือทรัพยสิน
25. รบัสวัสดกิารรฐัเน่ืองจากยากจนหรอืความ
ลําบาก
26. เขารวมกองทัพ
27. เคยออกรบ
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ตกงาน บ้านไฟไหม้ แฟนนอกใจ
เป็นทหาร เครียดมากอาจทําให้สมองแก่ขึ้น 4 ปี
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ไม่ว่าใครต่างก็เคยผ่านช่วงเวลายากๆ 
ในชีวิตมาไม่มากก็น้อย และมักเป็นที่กล่าว
กันว่าประสบการณ์ทําให้เราเติบโตขึ้น 
แต่สําหรับนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาแล้ว 
เรื่องราวแย่ๆ อาจทําให้สมองเราแก่ขึ้น
ได้ถึง 4 ปี
 เหตุการณตึงเครียดเหล าน้ีรวมถึงผู 
ปกครองติดเหลาติดยา ลูกเสียชีวิต บาน
ไฟไหม แฟนนอกใจ หรือแมแตเปนทหาร
 งานศึกษาจากโรงเรียนการแพทยและ
สาธารณสุขประจํามหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 
(University of Wisconsin School of 
Medicine and Public Health) ไดวิเคราะห
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง 1,320 คน โดยเปน
คนผวิขาว 1,232 คน และคนแอฟรกัินอเมรกัิน
อีก 82 คน โดยมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 58 ป
 กลุมตวัอยางจะตองเขารวมการตรวจสอบ
ทางประสาทวิทยาเพ่ือศึกษาผลลัพธในสวน
ความทรงจําตางๆ อยางความจําเฉพาะหนา 
การเรียนรู ทางวาจา การเรียนรู ทางสายตา 
และการระลึกเรื่องราว
 ขอมูลจากการวิจัยระบุวา เงื่อนไขของ
ผูเขารวมทั้ง 2 กลุมแทบไมมีความแตกตาง
กันเลย อยางระดบัการศกึษาท่ีสงู อายุใกลเคยีง
กัน ปที่เขารับการศึกษา หรือแมแตอัตรา สวน
ยีนท่ีเปนปจจัยเสี่ยงตอโรคอัลไซเมอรอยาง 
APoE4 ดวย
     ชาวแอฟริกันอเมริกันที่เขารวมในการวิจัย 

ประสบเหตุการณตึงเครียดในชีวิต เฉลี่ย 4.5 
ครั้ง ในสวนคนผิวขาวมักเจอเรื่องรายแรง
ตลอดชีวิตประมาณ 2.8 ครั้ง เรียกไดว า
คนผิวสีเผชิญเหตุการณยากๆ บอยครั้งกวา 
60 เปอรเซ็นต
 ผลการศึกษาเปดเผยตอไปวา เหตุการณ
ลําบากใจในชีวิตแตละครั้งมีความเชื่อมโยง
ตอการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เทียบเทา
การทําใหกระบวนการรับรูแกตัวขึ้น 1 ปครึ่ง
สําหรับคนผิวขาว สวนคนผิวสีมีผลกระทบ
ที่รุนแรงกวา โดยแตละเหตุการณสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเฉลี่ย 4 ป
 เมแกน ซเูอลสดอรฟ (Megan Zuelsdorff) 
ผูชวยนักวิจัยจากโรงเรียนการแพทยฯ ระบุวา 
เรื่องราวรายแรงในชีวิตมีสวนกระทบตอชาว
แอฟริกันอเมริกันมากกวาปจจัยเสี่ยงอื่นๆ 
อยางอายุ การศึกษา และพันธุกรรม
     อยางไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ไมไดศึกษาถึง
ความเสีย่งภาวะสมองเสือ่ม แตเปนท่ีทราบวา
ประสบการณอันตึงเครียดส งผลกระทบ
ตอระบบการทํางานของสมองท่ีมีโอกาสนํา
ไปสูภาวะดังกลาวในบั้นปลายชีวิตได
     นอกจากนี้ งานศึกษาที่ตีพิมพในวารสาร 
Alzheimer Diseases and Associated 
Disorders เมื่อ 2 ปกอน ยังระบุอีกวา แงมุม
ของบคุคลตอความเครยีดมอีทิธิพลตอสขุภาพ
ของสมองในอนาคตมากกวาเหตุการณที่
เกิดขึ้นจริงๆ เสียดวยซํ้า

     ขณะที่ผูวิจัยกลาววา การหาวิธีลดความ
เครียด ไมวาจะเปนการทําสมาธิ โยคะ ฝก
สรางสมดุลรางกาย หรือแมแตนอนใหพอ 
ก็อาจชวยปองกันสมองจากภาวะตางๆ ได
     รายชื่อเหตุการณตึงเครียดในชีวิต 27 ขอ
ตามผลของงานวิจัย
1. ซํ้าชั้นเรียน
2. ถูกสงใหอยูไกลจากบานหลงักระทาํความผดิ
3. พอหรือแมวางงาน
4. ผูปกครองติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยาง
รุนแรง
5. ผูปกครองใชสารเสพติดอยางรุนแรง
6. เรียนไมจบจากโรงเรียน
7. ถูกไลออกหรือถูกพักการเรียน
8. เรียนไมจบมหาวิทยาลัย
9. ถูกไลออกจากงาน
10. วางงานเปนระยะเวลานาน
11. สูญเสียผูปกครองคนใดคนหนึ่ง
12. พอแมหยารางกัน
13. คูสมรสหรือแฟนมีสัมพันธชูสาวกับคนอื่น
14. มีปญหาใหญหลวงกับญาติคูสมรส
15. พี่นองเสียชีวิต
16. ลูกเสียชีวิต
17. ลูกประสบเหตุรุนแรงจนเกือบเสียชีวิต
18. บานไฟไหม นํ้าทวม หรือประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
19. ถูกทํารายทางรางกาย
20. ถูกขมขืน
21. มีคดีความหรือถูกฟองรอง
22. ถูกจําคุกในเรือนจํา
23. กลายเปนบุคคลลมละลาย
24. ทุกขจากการเสียเงินหรือทรัพยสิน
25. รบัสวัสดกิารรฐัเน่ืองจากยากจนหรอืความ
ลําบาก
26. เขารวมกองทัพ
27. เคยออกรบ
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เคท ครั้งพิบูลย์

บุคคลที่สนใจเรื่องความ
หลากหลายทางเพศ 
สิทธิมนุษยชน 
และสวัสดิการสังคม 
รวมทั้งทํางานด้านสิทธิ
ทางเพศและสุขภาพ
มาอย่างยาวนาน จะมา
เปิดโลกทัศน์เรื่องเพศ
ของคุณในคอลัมน์ 
‘LGBT Voices’
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ไพรด์เทศไพรด์ไทย
ในการฉลองวัฒนธรรมความเป็นเพศ
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เป็นเวลาเกือบ 50 ปี ที่งานฉลองความ
ภาคภูมิใจของการเป็นเพศหลากหลาย
ไดเ้กดิขึน้ คําติดปากท่ีเรยีกกนัคอื งานเกย์
ไพรด์ (Gay Pride) ท่ีในต่างประเทศ
ใช้เรียกรวมและให้ความหมายครอบคลุม
ทุกเพศที่หลากหลาย 
 ในป 2017 นับเปนจุดเปลี่ยนหลายดาน
ของการจัดงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้ นอกเหนือ
จากการที่ผูคนไดออกมาแสดงพลังความเปน 
LGBT ในดานอัตลักษณทางเพศและเพศวิถี
แลว ยังไดเปดพ้ืนท่ีในการนาํเสนอประเดน็ทาง
สังคมเรื่องอื่นๆ ท้ังประเด็นการเมือง สุขภาพ 
ความเปนธรรม การจางงาน การรณรงคเรื่อง
กฎหมายและสวัสดิการสังคม รวมไปถึงการ
นําเสนอเรื่องชาติพันธุ งานภาคประชาสังคม 
และองคกรธุรกิจของหลายบริษัทชั้นนํา
 ประเด็นขางตนทําใหงานไพรดในหลาย
ประเทศเปนพ้ืนที่ของการบอกเลาปญหาของ
กลุ มเพศหลากหลายท่ีสะทอนไปสู สังคม
เพื่อใหรับรูสถานการณสิทธิ
 สัญลักษณของเทศกาลไพรดคือ ธงสีรุง 
ซึ่งเราจะเห็นภาพธงสีรุงอยูเปนองคหลักของ
กิจกรรม เปนธีมสีท่ีผู คนจะสวมใส และมี
อุปกรณเปนสีรุ ง ธงสีรุ งน้ีถูกใชมาเพ่ือเปน
สัญลกัษณแสดงออกถึงความหลากหลายทาง
เพศมาตั้งแตป 1978 เปนเครื่องหมายของ
การตอสู  และการรําลึกถึงหวงเวลาที่ตอง
ฝาฟน เพ่ือหาพ้ืนท่ีในการแสดงออกถึงความ

เปนเพศภาวะ 
 ในปน้ีธงสรีุงถูกพัฒนาสูการเปนสญัลกัษณ
และจับใสการออกแบบในหลายผลิตภัณฑ 
รวมไปถึงในสื่อสังคมออนไลนท่ีมีการสราง
ใหธงสีรุ งเปนเครื่องหมายตางๆ เพ่ือรวม
เทศกาลนี้ งานไพรดไดขยายใหญมากขึ้น 
จากเดิมที่เปนกิจกรรมกลุมนักตอสู LGBT 
ขยายไปสู ประชาชนท่ัวไปท่ีสนับสนุนเรื่อง
สิทธิความหลากหลายทางเพศ 
 สิ่งที่น าสนใจคือ มีกลุ มบริษัทสนใจ
เขารวมสนับสนุนการจัดงานไพรดมากขึ้น 
ในสหรัฐอเมริกามีทั้งแบรนดสินคาช้ันนํา 
หางราน ธนาคาร เขามารวมตั้งบูธ และจัด
ขบวนในฐานะผูสนับสนุนงานอยางใหญโต 
พรอมปายโลโกใหญๆ วัฒนธรรมงานไพรด
จึงขยายไปเรื่อยๆ ผานสินคาและบริการ 
เพ่ือยืนยันวาแบรนดเหลาน้ันมภีาพลกัษณทีด่ี
ตอการสนับสนุนกลุม LGBT

สํารวจงานไพรดในเมืองใหญทั่วโลก
งานไพรดท่ีมีคนเขาร วมเปนจํานวนมาก
มักเปนเมืองใหญๆ เชน ซานฟรานซิสโก 
นิวยอรก ลอนดอน โทรอนโต ออสเตรเลีย 
และอีกหลายหัวเมือง ในปน้ีแตละแหงก็มี
ความนาสนใจเปนอยางยิ่ง 
 ในเมอืงโทรอนโต ประเทศแคนาดา นายก
รัฐมนตรีจัสติน ทรูโด นับเปนนายกรัฐมนตรี
คนแรกทีม่ารวมเดินในงานไพรด เปนประธาน

กลาวสุนทรพจนประเด็นสิทธิของกลุ มเพศ
หลากหลาย และเปนครั้งแรกท่ีมีการชักธง
ของกลุมคนขามเพศขึ้นสูยอดเสาหนาอาคาร
รฐัสภา เปนธงสฟีาขาว เพ่ือแสดงออกถึงความ
กาวหนาของกฎหมายคุ มครองกะเทยใน
แคนาดา 
 สําหรับนครนิวยอรกเปนเหมือนเวทีท่ี
บรรดาหางรานและแบรนดช้ันนําตางแขงขัน
นาํเสนอบทบาทในการเปนผูสนบัสนนุเสนทาง
สายหลักบนถนนเลขท่ีหา เปลี่ยนจากถนน
สายแฟชั่นเปนถนนสายสีรุง LGBT เด็ก วัยรุน 
และผูสูงอายุตางมุงหนาเพ่ือมาชมขบวนของ
กลุมตัวแทนตางๆ ประกอบดวย ขบวนของ
กลุ มเกย กลุ มเลสเบี้ยน กลุ มแคริบเบียน 
กลุ มแอฟริ กันอเมริกัน กลุ มไบเซ็กชวล 
กลุ มผู นําศาสนา กลุ มเครือขายครอบครัว
เพศหลากหลาย และอีกนับรอยกลุม ซึ่งเปน
งานที่ใชเวลาชมไดทั้งวัน รวมทั้งมีผูมีชื่อเสียง 
ดาราและนักแสดงมารวมในขบวนดวย 
 สวนในอาเซยีนมเีพียงแหงเดยีวทีน่าสนใจ
ที่สุด อาจไมใชงานไพรดที่เปนแบบเดินขบวน 
แตเปนการรวมตัวกันในนามงาน Pink Dot 
จัดท่ีสวนสาธารณะ Hong Lim Park โดย
ทุกคนรวมใจกันใสเสื้อสีชมพูเพ่ือสื่อสาร
เรือ่งสทิธิของเพศหลากหลายและมคีนเขารวม
มากขึ้นทุกป ธีมหลักเปนเรื่องอิสรภาพแหงรัก 
ซึ่งเปนจุดเดนของงานรณรงคน้ีมาตั้งแตป 
2009 ที่สื่อสารกับสังคมเรื่องความรัก ทั้งการ
รักตนเอง รักครอบครัว และสังคม โดยให
ความหมายวาความรกัก็คอืการยอมรบัน่ันเอง 
แถมยังเปนงานท่ีไดรับอนุญาตใหจัดไดใน
พ้ืนท่ีสวนสาธารณะแหงน้ันท่ีเดียว และไม
ถือวาผิดกฎหมาย อีกทั้งมีการใชสื่อสังคม
ออนไลนในการประชาสมัพันธงานไดนาสนใจ

โฉมหนางานไพรดท่ีเปลีย่นไป เมือ่เงนิทุน
หลั่งไหลมาจากภาคเอกชน
จากที่กลาวถึงงานไพรดขางตน ทําใหเห็น
ประเด็นการสื่อสารทางสังคมของกลุม LGBT 
ท่ีใชพ้ืนท่ีในการแสดงออกทางเพศภาวะได
เปลี่ยนโฉมหนาไปมากมาย
 แรกเริ่มกิจกรรมแนวน้ีเปนงานของนัก
รณรงคท่ีรวมกลุ มกันทําเร่ืองน้ีในดานการ
ราํลกึถึงเหตกุารณตอตานและใชความรนุแรง 
สื่อใจความสําคัญเรื่องความเสมอภาคและ
ความเทาเทียม 
 แตในปน้ีมีการสนับสนุนของแหลงทุน
จากภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น กลาวไดวากลุมทุน
ในโลกแบบทุนนิยมสงผลดานบวกตอการ
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จัดงานของผู มีความหลากหลายทางเพศ 
แมจุดประสงคอยูท่ีการพยายามใชกลไกการ
ตลาดเพ่ือสังคม หรือการลงทุนกับประเด็น
สังคม และสนับสนุนดานเงินทุนจํานวนมาก 
แตก็นับเปนผลลัพธท่ีคุมคา ทําใหเกิดมูลคา
และคุณคาของท้ังองคกรและสินคาของย่ีหอ
นั้นๆ เปนท่ียอมรับจากผู บริโภคตอสินคา
และบริการมากขึ้น 
 อีกทั้งยังสะทอนมุมมองของภาคเอกชน
ที่มีตอกลุม LGBT วาเปนกลุมลูกคากลุมใหม
ที่ตองตีตลาดดวยความเขาใจในเรื่องความ
ทันสมัยและกําลังซื้อตอสินคา 
 ทุนจึงเปนอีกแรงหน่ึงของการทํางาน
เคลื่อนไหวในสิทธิความหลากหลายทางเพศ 
หากเทียบกับเมื่อกอนที่มีการใชกลไกทาง
การเมืองเปนหลัก คือการพยายามสราง
ความเขาใจสิทธิกับพรรคการเมือง มีนัก
การเมืองออกมาพูดเรื่องน้ีเพ่ือสนับสนุนให
เปนนโยบาย ระยะเวลาสั่งสมจนทําใหมี
นักการเมืองท่ีสนับสนุนสิทธิและมีตัวแทน
ของเพศหลากหลายอยู ในสภา แตกลไก
แบบน้ีคอยๆ กลายมาเปนแนวของการทํางาน
เรื่องสิทธิที่อิงกับแหลงทุนทางภาคธุรกิจมี
แนวโนมสูงขึ้น 
 งานของ The Economist ก็เปนอีกขอ
ยืนยันหนึ่ง จากที่มีการศึกษาโครงการ #Eco-
Pride Pride and Prejudice ภาคธุรกิจ
และเศรษฐกิจเพ่ือเพศหลากหลาย ท่ีใหบรรดา
ผู นําองคกร หรือผู บริหารระดับสูงออกมา
กลาวถึงนโยบายการสนับสนุน LGBT ในภาค
ธุรกิจ และประเทศไทยเคยจัดงานประชุม
ทํานองนี้หนึ่งครั้งโดยโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ UNDP มีบริษัทชั้นนําในไทย
เขารวมกวาสิบบริษัท เปนเวทีสะทอนวาภาค
ธุรกิจไทยหางไกลจากแนวคดิเร่ืองสิทธิอยูมาก

สีนํ้าตาลและสีดําที่ถูกเพิ่มบนธงสีรุง
อกีเรือ่งทีอ่ยากยกมานําเสนอ นับเปนความพีก
ของงานไพรดปนี้คือ กรณีเมืองฟลาเดลเฟย 
สหรัฐอเมริกา ที่กลุ มนักกิจกรรมและนัก
เคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิของเพศหลากหลายได
ออกมาแจงวา ปนี้ในงานไพรดของเมืองจะมี
การเพ่ิมสเีขาไปในธงสรุีง น่ันคือ สน้ํีาตาลและ
สีดํา เพิ่มมาเปน 2 สีอยูดานบนสุดของธงสีรุง 
เพ่ือรณรงคเรื่องความสําคัญของกลุมคนผิวสี
ที่เปน LGBT เรียกวา People of Color–POC 
ในแคมเปญ ‘More Color More Pride’
 การทําใหกลุมคนผิวสีมีตัวตนในประเด็น
สิทธิของเพศหลากหลาย และเปนการยืนยัน

ในหลักการเสมอภาคและเทาเทียม เนื่องจาก
สถานการณการถูกเลือกปฏิบัติและการตีตรา
พบวา กลุ มเพศหลากหลายที่เปนคนผิวสี
ถูกกระทําความรุนแรงในอัตราท่ีสูงมากอยาง
ตอเน่ืองในสังคมอเมริกา และรวมไปถึง
อาชญากรรมทีทํ่าใหเกิดการสญูเสยีถึงแกชวิีต 
โดยเฉพาะในกลุมคนขามเพศที่เปนคนผิวสี 
 บทความในวารสารวาดวยคนรักเพศ
เดียวกัน หรือ Journal of Homosexuality 1 
กลาวถึงกลุม LGBT-POC วา กลุมคนเหลานี้
ถูกกระทําความรุนแรงจากอคติในอัตลักษณ
ทางเพศและการเหยียดสีผิวบวกรวมกัน 
จึงเปนความทับซอนของปญหาและความ
รนุแรงทีเ่กิดข้ึน เมือ่นกึยอนไปป 2015 กับกรณี
กราดยิงในผบัท่ีเมอืงออรแลนโด สหรัฐอเมรกิา 
ย่ิงชี้ใหเห็นถึงความเกลียดชังในความเปน
ชาตพัินธุ เพราะคนืทีเ่กิดเหตเุปนงานปารตีข้อง
กลุมละติน และผูกอเหตุเลือกที่จะกราดยิงใน
คืนนั้น เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก 
และสรางความสะเทือนใจตอชุมชน LGBT
 การเพ่ิมสีเขาไปในธงสีรุ งนั้น มีกลุมนัก
เคลื่อนไหวผิวสีออกมากลาวถึงกรณีนี้วาอาจ
ไมใชเรื่องที่มาพูดรวมกันได เพราะเรื่องการ
เหยียดสผีวิในสหรฐัอเมรกิาเปนประวัตศิาสตร
การตอสูท่ีตอสูเรือ่งชนชัน้และการเลอืกปฏิบติั
เหตุแหงสีผิว แมแตกลุม LGBT ผิวขาวก็ออก
มาใหความเห็นวา การเคลื่อนไหวดวยธงสีรุง
เดิมก็เปนการแทนและใหความหมายรวม
ทกุกลุมทุกคนแลว ไมจาํเปนตองเพ่ิมสเีขาไปอกี 
 ดฉินัมองเรือ่งนีใ้นฐานะเปนคนใน (หมายถึง
เปน LGBT) ดิฉันก็นับตนเองเปนกลุมผิวสี
หากอยูในสงัคมอเมรกิา ดฉินัเห็นวาการเพ่ิมสี
จะชวยสื่อความหมายของการรวมเอาการมี
อัตลักษณอื่นๆ ที่ทําใหเกิดพ้ืนท่ีและการ
แสดงออกทางตวัตนทางเพศภาวะได เปนการ
ใหความสําคัญตอคนชายขอบ คนที่เปนเปา
ของการถูกเหยียด และเปนเรื่องที่สมควร 
 การเพิ่มสีนั้นเปนสัญญะดานสิทธิที่ขยาย
ออกไป ทําใหดิฉันนึกถึงขอเสนอในเวทีสากล
ที่จะตองมีการพูดถึงการใหความสําคัญกับ
ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ย่ิงในเอเชยีและแปซฟิกก็ย่ิงควรจะนาํเสนอถึง
เรือ่งนีใ้หมากท่ีสดุ เพ่ือใหเกิดมติคิวามละเอยีด

ออนตอขอเสนอตางๆ 
 ในอีกดาน ดิฉันเห็นวาหากยกเรื่องนี้กับ
เรื่องหองน้ําของ LGBT ท่ีมีการเสนอใหเขา
หองนํ้าตามเพศกําเนิด หรือไมก็สรางหองนํ้า
แยกออกมาเพ่ิม หรอืการจดัใหมแีบบคละเพศ
ท่ีทุกคนเขาได ก็เปนประเด็นท่ีมองเห็นวา 
หรือแทจริงแลวไมควรแยกออก แบงขาด 
แตควรรวมใหเปนหน่ึงเดียวกัน กลาวไดวา
ดิฉันเองก็อยูในภาวะก่ึงกลางทางความคิด
ระหวางการรวม เพ่ือใหเกิดความเทาเทยีมและ
การแยกกัน เพื่อชี้ใหเห็นถึงความหลากหลาย
เพื่อความเสมอภาค
     ทุกสิ่งย อมมีจุดของการเปลี่ยนแปลง
และตองมีจุดเริ่มตน การใหความเห็นตอการ
เพ่ิมสีเขาไปในธงสีรุ งก็ยังมีขอถกเถียงกัน
ตอไป แมในความเปนจริงจะมีธงประจํากลุม
อตัลกัษณทางเพศอกีมากมายหลายธงในงาน
ไพรดนอกเหนือจากธงสีรุง
 ดังน้ันเพศท่ีไมมีความน่ิงและมีความ
ลืน่ไหลสงูจนในอนาคตเราไมสามารถนยิามได 
การมีธงหรือสัญลักษณก็ยอมมีเพ่ิมขึ้นอีก 
การตอสูเพ่ือการแสวงหาความเปนธรรมเปน
เรื่องของการมองใหเห็นถึงความหลากหลาย
ท้ังทางชนชั้น ภาษา ศาสนา การเมือง เพ่ือ
ทําใหเกิดความเขาใจและยอมรับกัน การยุติ
อคติและการตีตราดวยเหตุแหงเพศและ
เรื่องอื่นๆ ตามท่ีกลาวมาขางตน ยังนับเปน
เรื่องทาทายมากของการพิทักษสิทธิ 
 นอกจากน้ีในงานไพรดยังมีความทาทาย
ในเรื่องของกระแสทุน และอาจนําไปสูการจัด
งานในเชิงธุรกิจ หรือน่ีเปนเวลาท่ีตองขยาย
ความรูความเขาใจในภาคเอกชนก็เปนได
 ในประเทศไทย จะมีการจัดงานไพรด
ในสิ้นปนี้ ดิฉันหวังท่ีจะเห็นงานท่ีเปนพ้ืนท่ี
ของพวกเราทุกคน และเปนพ้ืนท่ีปลอดภัย
ในการนําเสนอประเด็นสิทธิชีวิตความเปนอยู 
และใหสังคมไดเขาใจและมีสวนรวมในการ
พัฒนาสทิธิของเพศหลากหลายมากขึน้ หวังวา
งานไพรดจะสรางวัฒนธรรมความเปนเพศ
ใหสังคมไดเรียนรู และขยายตอยอดจาก
เทศกาลแหงความภาคภูมใิจ และสงัคมก็รวม
ภูมิใจในความหลากหลาย – Happy Pride 
ภูมิใจที่เปนเรา

การทําให้กลุ่มคนผิวสีมีตัวตนในประเด็นสิทธิของเพศหลากหลาย 
และเป็นการยืนยันในหลักการเสมอภาคและเท่าเทียม เนื่องจากสถานการณ์
การถูกเลือกปฏิบัติและการตีตราพบว่า กลุ่มเพศหลากหลายที่เป็นคนผิวสี
ถูกกระทําความรุนแรงในอัตราที่สูงมากอย่างต่อเนื่องในสังคมอเมริกา
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จัดงานของผู มีความหลากหลายทางเพศ 
แมจุดประสงคอยูท่ีการพยายามใชกลไกการ
ตลาดเพ่ือสังคม หรือการลงทุนกับประเด็น
สังคม และสนับสนุนดานเงินทุนจํานวนมาก 
แตก็นับเปนผลลัพธที่คุมคา ทําใหเกิดมูลคา
และคุณคาของท้ังองคกรและสินคาของย่ีหอ
นั้นๆ เปนท่ียอมรับจากผู บริโภคตอสินคา
และบริการมากขึ้น 
 อีกทั้งยังสะทอนมุมมองของภาคเอกชน
ที่มีตอกลุม LGBT วาเปนกลุมลูกคากลุมใหม
ที่ตองตีตลาดดวยความเขาใจในเรื่องความ
ทันสมัยและกําลังซื้อตอสินคา 
 ทุนจึงเปนอีกแรงหน่ึงของการทํางาน
เคลื่อนไหวในสิทธิความหลากหลายทางเพศ 
หากเทียบกับเมื่อกอนที่มีการใชกลไกทาง
การเมืองเปนหลัก คือการพยายามสราง
ความเขาใจสิทธิกับพรรคการเมือง มีนัก
การเมืองออกมาพูดเรื่องน้ีเพ่ือสนับสนุนให
เปนนโยบาย ระยะเวลาสั่งสมจนทําใหมี
นักการเมืองท่ีสนับสนุนสิทธิและมีตัวแทน
ของเพศหลากหลายอยู ในสภา แตกลไก
แบบน้ีคอยๆ กลายมาเปนแนวของการทํางาน
เรื่องสิทธิที่อิงกับแหลงทุนทางภาคธุรกิจมี
แนวโนมสูงขึ้น 
 งานของ The Economist ก็เปนอีกขอ
ยืนยันหนึ่ง จากที่มีการศึกษาโครงการ #Eco-
Pride Pride and Prejudice ภาคธุรกิจ
และเศรษฐกิจเพ่ือเพศหลากหลาย ท่ีใหบรรดา
ผู นําองคกร หรือผู บริหารระดับสูงออกมา
กลาวถึงนโยบายการสนับสนุน LGBT ในภาค
ธุรกิจ และประเทศไทยเคยจัดงานประชุม
ทํานองนี้หนึ่งครั้งโดยโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ UNDP มีบริษัทชั้นนําในไทย
เขารวมกวาสิบบริษัท เปนเวทีสะทอนวาภาค
ธุรกิจไทยหางไกลจากแนวคดิเร่ืองสทิธิอยูมาก

สีนํ้าตาลและสีดําที่ถูกเพิ่มบนธงสีรุง
อกีเรือ่งทีอ่ยากยกมานําเสนอ นับเปนความพีก
ของงานไพรดปน้ีคือ กรณีเมืองฟลาเดลเฟย 
สหรัฐอเมริกา ท่ีกลุ มนักกิจกรรมและนัก
เคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิของเพศหลากหลายได
ออกมาแจงวา ปนี้ในงานไพรดของเมืองจะมี
การเพ่ิมสเีขาไปในธงสรุีง น่ันคือ สน้ํีาตาลและ
สีดํา เพิ่มมาเปน 2 สีอยูดานบนสุดของธงสีรุง 
เพ่ือรณรงคเรื่องความสําคัญของกลุมคนผิวสี
ที่เปน LGBT เรียกวา People of Color–POC 
ในแคมเปญ ‘More Color More Pride’
 การทําใหกลุมคนผิวสีมีตัวตนในประเด็น
สิทธิของเพศหลากหลาย และเปนการยืนยัน

ในหลักการเสมอภาคและเทาเทียม เนื่องจาก
สถานการณการถูกเลือกปฏิบัติและการตีตรา
พบวา กลุ มเพศหลากหลายที่เปนคนผิวสี
ถูกกระทําความรุนแรงในอัตราท่ีสูงมากอยาง
ตอเน่ืองในสังคมอเมริกา และรวมไปถึง
อาชญากรรมทีทํ่าใหเกิดการสญูเสยีถึงแกชวิีต 
โดยเฉพาะในกลุมคนขามเพศที่เปนคนผิวสี 
 บทความในวารสารวาดวยคนรักเพศ
เดียวกัน หรือ Journal of Homosexuality 1 
กลาวถึงกลุม LGBT-POC วา กลุมคนเหลานี้
ถูกกระทําความรุนแรงจากอคติในอัตลักษณ
ทางเพศและการเหยียดสีผิวบวกรวมกัน 
จึงเปนความทับซอนของปญหาและความ
รนุแรงทีเ่กิดข้ึน เมือ่นึกยอนไปป 2015 กับกรณี
กราดยิงในผบัท่ีเมอืงออรแลนโด สหรัฐอเมรกิา 
ย่ิงชี้ใหเห็นถึงความเกลียดชังในความเปน
ชาตพัินธุ เพราะคนืทีเ่กิดเหตเุปนงานปารตีข้อง
กลุมละติน และผูกอเหตุเลือกที่จะกราดยิงใน
คืนนั้น เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก 
และสรางความสะเทือนใจตอชุมชน LGBT
 การเพ่ิมสีเขาไปในธงสีรุ งนั้น มีกลุมนัก
เคลื่อนไหวผิวสีออกมากลาวถึงกรณีนี้วาอาจ
ไมใชเรื่องที่มาพูดรวมกันได เพราะเรื่องการ
เหยียดสผีวิในสหรฐัอเมรกิาเปนประวัตศิาสตร
การตอสูท่ีตอสูเรือ่งชนชัน้และการเลอืกปฏิบติั
เหตุแหงสีผิว แมแตกลุม LGBT ผิวขาวก็ออก
มาใหความเห็นวา การเคลื่อนไหวดวยธงสีรุง
เดิมก็เปนการแทนและใหความหมายรวม
ทกุกลุมทุกคนแลว ไมจาํเปนตองเพ่ิมสเีขาไปอกี 
 ดฉินัมองเรือ่งน้ีในฐานะเปนคนใน (หมายถึง
เปน LGBT) ดิฉันก็นับตนเองเปนกลุมผิวสี
หากอยูในสงัคมอเมรกิา ดฉินัเห็นวาการเพ่ิมสี
จะชวยสื่อความหมายของการรวมเอาการมี
อัตลักษณอื่นๆ ที่ทําใหเกิดพ้ืนท่ีและการ
แสดงออกทางตวัตนทางเพศภาวะได เปนการ
ใหความสําคัญตอคนชายขอบ คนที่เปนเปา
ของการถูกเหยียด และเปนเรื่องที่สมควร 
 การเพิ่มสีนั้นเปนสัญญะดานสิทธิที่ขยาย
ออกไป ทําใหดิฉันนึกถึงขอเสนอในเวทีสากล
ที่จะตองมีการพูดถึงการใหความสําคัญกับ
ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ย่ิงในเอเชียและแปซฟิกก็ย่ิงควรจะนาํเสนอถึง
เรือ่งนีใ้หมากท่ีสดุ เพ่ือใหเกิดมติคิวามละเอยีด

ออนตอขอเสนอตางๆ 
 ในอีกดาน ดิฉันเห็นวาหากยกเรื่องนี้กับ
เรื่องหองนํ้าของ LGBT ที่มีการเสนอใหเขา
หองนํ้าตามเพศกําเนิด หรือไมก็สรางหองนํ้า
แยกออกมาเพ่ิม หรอืการจดัใหมแีบบคละเพศ
ท่ีทุกคนเขาได ก็เปนประเด็นที่มองเห็นวา 
หรือแทจริงแลวไมควรแยกออก แบงขาด 
แตควรรวมใหเปนหน่ึงเดียวกัน กลาวไดวา
ดิฉันเองก็อยูในภาวะก่ึงกลางทางความคิด
ระหวางการรวม เพ่ือใหเกิดความเทาเทยีมและ
การแยกกัน เพื่อชี้ใหเห็นถึงความหลากหลาย
เพื่อความเสมอภาค
     ทุกสิ่งย อมมีจุดของการเปลี่ยนแปลง
และตองมีจุดเริ่มตน การใหความเห็นตอการ
เพ่ิมสีเขาไปในธงสีรุ งก็ยังมีขอถกเถียงกัน
ตอไป แมในความเปนจริงจะมีธงประจํากลุม
อตัลกัษณทางเพศอกีมากมายหลายธงในงาน
ไพรดนอกเหนือจากธงสีรุง
 ดังน้ันเพศที่ไมมีความน่ิงและมีความ
ลืน่ไหลสงูจนในอนาคตเราไมสามารถนยิามได 
การมีธงหรือสัญลักษณก็ยอมมีเพ่ิมขึ้นอีก 
การตอสูเพ่ือการแสวงหาความเปนธรรมเปน
เรื่องของการมองใหเห็นถึงความหลากหลาย
ท้ังทางชนชั้น ภาษา ศาสนา การเมือง เพ่ือ
ทําใหเกิดความเขาใจและยอมรับกัน การยุติ
อคติและการตีตราดวยเหตุแหงเพศและ
เรื่องอื่นๆ ตามท่ีกลาวมาขางตน ยังนับเปน
เรื่องทาทายมากของการพิทักษสิทธิ 
 นอกจากน้ีในงานไพรดยังมีความทาทาย
ในเรื่องของกระแสทุน และอาจนําไปสูการจัด
งานในเชิงธุรกิจ หรือนี่เปนเวลาท่ีตองขยาย
ความรูความเขาใจในภาคเอกชนก็เปนได
 ในประเทศไทย จะมีการจัดงานไพรด
ในสิ้นปนี้ ดิฉันหวังท่ีจะเห็นงานที่เปนพ้ืนที่
ของพวกเราทุกคน และเปนพ้ืนท่ีปลอดภัย
ในการนําเสนอประเด็นสิทธิชีวิตความเปนอยู 
และใหสังคมไดเขาใจและมีสวนรวมในการ
พัฒนาสทิธิของเพศหลากหลายมากขึน้ หวังวา
งานไพรดจะสรางวัฒนธรรมความเปนเพศ
ใหสังคมไดเรียนรู และขยายตอยอดจาก
เทศกาลแหงความภาคภูมใิจ และสงัคมก็รวม
ภูมิใจในความหลากหลาย – Happy Pride 
ภูมิใจที่เปนเรา

การทําให้กลุ่มคนผิวสีมีตัวตนในประเด็นสิทธิของเพศหลากหลาย 
และเป็นการยืนยันในหลักการเสมอภาคและเท่าเทียม เนื่องจากสถานการณ์
การถูกเลือกปฏิบัติและการตีตราพบว่า กลุ่มเพศหลากหลายที่เป็นคนผิวสี
ถูกกระทําความรุนแรงในอัตราที่สูงมากอย่างต่อเนื่องในสังคมอเมริกา
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WHERE CHEFS EATRESTAURANT GUIDE BOOK

คู่มือนักกินกับรีวิวร้านอาหาร 
ที่มีตั้งมากมาย แล้วเราจะเชื่อใครดี?
ตอนน้ีคนชอบกินของอร่อย ทุกคนน่าจะ
ใจจดใจจ่อกับการมาถึงของ Michelin 
Guide (มิชลิน ไกด์) ฉบับกรุงเทพฯ ที่ถือ
เป็น Michelin Guide ฉบับแรกของ
ประเทศไทย ซึ่งกําลังจะคลอดออกมาให้
เราเห็นราวสิ้นปีนี้
 บอกตรงๆ ในฐานะท่ีเปนเชฟคนหนึ่ง
ก็คงปฏิเสธไมไดว า ผมเองก็รู สึกต่ืนเตน
เชนเดียวกัน ชวงท่ีผานมามีคนถามผมเยอะ
มากวา “คิดวาที่เราจายเงินไป 150 ลานบาท 
เพื่อเอามิชลินเขามาแค 5 ป มันคุมกันไหม
 โดยสวนตัวผมเชื่อวา ‘คุมมาก’
 ทาํไมผมจงึคดิแบบน้ัน? ผมวาเราตองมอง
ที่ภาพรวมและตองยอมรับวา ตอนนี้มีคนบาง
กลุ มที่เดินทางไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก
เพ่ือกิน ตอนนี้เวลาที่หลายคนแพลนทริป 
คําถามแรกของพวกเขาคือ เราจะไปกินราน
ไหนบาง ตองจองลวงหนาไหม จองยากไหม 
เราตองยอมรับวาเทรนดในการทองเท่ียว
เริ่มเปลี่ยนไปแลว
 ผมตองขอซูฮกใหกับการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยท่ีอานเกมขาด ไมใชแคการเอา 
Michelin Guide เขามา แตต้ังแตตัดสินใจ
จัด Asia’s 50 Best Restaurants ที่กรุงเทพฯ 
ถึง 2 ปซอนติดตอกัน
 หลายทานอาจจะสงสยัวาแลวเราไดอะไร 
ลองคิดวาหากทานเปนนักทองเท่ียวท่ีมาจาก
ยุโรปหรอือเมริกา (เราพูดถึงนกัทองเท่ียวระดบั
กลางจนถึงระดับบน) ถาอยากมาเท่ียวเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต และเปนคนชอบรบัประทาน

อาหารมาก ไกดอะไรที่คุณจะเขาไปดู 
 คําตอบคือ Michelin Guide กับ Asia’s 
50 Best Restaurants ถูกตองไหมครับ
 นั่นเปนเหตุผลวา ทําไมสิงคโปรพยายาม
ที่จะดึงใหท้ังสองคูมือนักกินดังกลาวน้ีไปที่
ประเทศของเขา โดยมีความพยายามล็อบบี้
ตางๆ นานา เพ่ือใหได Michelin Guide ไปกอน
บานเรา คาํตอบคอื เพราะเขากลวัประเทศไทย
ไงครบั เพราะในดานการทองเท่ียว ประเทศไทย
เราชนะเขาทุกดาน ตั้งแตสถานที่ทองเท่ียว
ตามธรรมชาติ สถานบันเทิงยันสตรีทฟู ด 
และถาเมืองไทยมี ท้ัง Michelin Guide 
กับ Asia’s 50 Best Restaurants ใครจะไป
เที่ยวประเทศเขากันละ
 แลวเวลานักทองเท่ียวตัดสินใจเดินทาง
เขามาบานเราเพื่อที่จะลิ้มรสอาหาร เขาก็ตอง
นอนโรงแรม ตองนัง่แทก็ซีไ่ปทีร่านใชไหมครบั 
บางมื้อก็กินอาหารขางทาง แลวบายๆ ก็ตอง
ไปนวดไทย
 เพราะฉะนั้นเงินไมไดไหลเขาสูแคธุรกิจ
รานอาหารนะครบั แตเขาท้ังระบบเลย ไหนจะ
ยังเรือ่งทีบ่รรดาผูประกอบการธุรกจิรานอาหาร
จะไดยกระดับปรับตัวในเรื่องคุณภาพของ
สินคาและการใหบริการ แลวเราจะบนกัน
ทําไม มานั่งรอดูและลุนดวยกันดีกวาครับวา 
Michelin Guide จะทําใหฟูดซีนในบานเรา
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยางไรบาง
 มาถึงอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อตอนนี้ประเทศไทย
มีคูมือในเรื่องการกินต้ังหลายฉบับ ทั้งระดับ
สากลอยาง Michelin Guide กับ Asia’s 50 

Best Restaurants และไกดบุกทองถ่ินของ
ประเทศไทยเราเองอยาง BK Top Tables, 
Bangkok Best Restaurants หรือจะเปน 
Thailand Tatler Best Restaurants ไหนจะ
ยังรีวิวรานอาหารที่มีอีกตั้งมากมาย หลายคน
อาจจะนึกตั้งคําถามวา แลวเราจะเชื่อใครดี?
 สาํหรบัประเดน็น้ีตองมาเทาความกันกอน
ครับวา แตละไกดเขามีวิธีการใหคะแนน
หรือวิธีพิจารณาที่แตกตางกันออกไป และคน
ท่ีใหคะแนนก็แตกตางกัน เพราะฉะนั้นผลที่
ตามมามนัก็ยอมทีจ่ะออกมาไมเหมอืนกันครบั
 ดังนั้นถาถามอีกวา แลวเราจะเชื่อใครดี?
 ก็ทําไมไมลองเชื่อตัวทานเองละครับ
 อยางท่ีบอกวารางวัลเหลานี้ตัดสินโดย
กลุมคนที่ตางกัน ดวยวิธีที่แตกตางกัน คนเรา
แตละคนชอบอะไรไมเหมือนกัน ที่เขาบอกวา
อรอย ทานอาจจะบอกวาไมอรอย รานที่ไมอยู
ในไกดใดๆ เลย อาจจะเปนรานท่ีทานชอบมาก 
กินบอยมากๆ แลวทานก็โมโหและบนวา
คนพวกนี้ไมมีตาหรืออยางไร หรือพวกน้ีชิม
ไมเปน ก็อาจจะเปนไปไดครับ แตมันก็คือ 
‘beauty of it’ ไมใชหรือครับ
 มันคือความสนุกที่เราคิดไมเหมือนกับ
นักวิจารณมืออาชีพเหลานั้น
 มันคือความสนุกท่ีเราน่ังคุยกับเพื่อน
ตอนน่ังกินขาวดวยกันวา รานน้ีอรอยจริง
หรือเปลาตามที่เขาบอกไมใชหรือครับ
 ท่ีผมตองการจะสื่อคือ อยากใหทุกทาน
ยังสนุกกับการกินอาหาร ใชครับ ทุกคนอยาก
กินอาหารอรอย แตอาหารอรอยของเราแตละ
คนก็ไมเหมือนกัน แลวถาเปนแบบน้ันจะไป
ซีเรียสกับมันทําไมละครับ
 เอาไวใหคูมือเหลาน้ีเปนเครื่องมือของ
ทานเวลาคิดอะไรไมออก อยากลองของใหม 
อยากโชวสาว หรืออวดใหเจานายประทับใจ
ดีกวา อยาลืมความสนุกของการกินอาหาร
นะครับ อยาลืมความสนุกของบทสนทนา
กับเพ่ือนรวมโตะ อยาลืมวาเราออกมากิน
อาหารที่รานตางๆ ก็เพื่อที่จะมีความสุข
 กินอาหารใหอรอยครับ 

ธิติฏฐ์ 
ทัศนาขจร

เชฟมากฝมีือ 
และกรรมการผู้ตัดสิน
จากรายการ Top Chef 
Thailand เจ้าของร้าน
อาหาร Le Du ซึ่งติด
อันดับ Asia’s 50 
Best Restaurants 
2017 พบกับศาสตร์และ
เทรนด์สนุกน่ารู้เกี่ยวกับ
อาหาร ทัศนะเกี่ยวกับ
ค่านิยมการกินดื่มและ
การบริโภคของคนใน
ยุคปัจจุบัน ผ่านสายตา
ของเชฟมืออาชีพ
ในคอลัมน์ ‘กิน’
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สนทนาฮาเฮกับวง Tattoo Colour พร้อมอัลบั้มที่ 5 สัตว์จริง ที่ก�าลังได้กระแสตอบรับอย่างน่าตื่นเต้น แถมปล่อยเพลงยกอัลบั้มลงยูทูบให้ฟงักันไปแบบไม่มีกั๊ก
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นีก่เ็ปิดอลับัม้ใหม ่สัตวจ์รงิ มาไดเ้กือบ 1 เดอืนแลว้ 
เช็กฟดีแบ็กจากปากพวกคุณเลยแล้วกันว่าเป็น
อย่างไรบ้าง
รัฐ: รู้สึกว่าฟีดแบ็กดีมากเลยครับ ตกใจต้ังแต่ตอนท่ี
เราเปิดให้พรีออร์เดอร์ 500 แผ่นแรก เราจะแถมเขม็กลดั
ด้วย ซึ่งตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าคนฟังจะยังอยากซื้อ
ซีดีอัลบั้มอยู่หรือเปล่า แต่ปรากฏว่าเปิดพรีออร์เดอร์ไป 
4 ชั่วโมงก็หมดแล้ว เอาเป็นว่าเหวอกันทั้งค่าย เราต้อง
ขอบคุณมากท่ีเขามาพรีออร์เดอร์กัน ทั้งท่ียังไม่ได้ฟัง
เพลงเต็มๆ กันเลย
จั๊ม: หรืออย่างมิวสิกวิดีโอเพลงแรกที่ปล่อยออกไปก็มี
เสยีงตอบรบัหลายๆ รปูแบบ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเชงิบวก 
ซึ่งเป็นอะไรท่ีใหม่ส�าหรับ Tattoo Colour เพราะคนให้
ความสนใจกันเยอะ พวกเราก็ดใีจ ส่วนทางลบ ความจรงิ
มันไม่เชิงลบหรอกครับ ผมหมายถึงเขาอาจจะโยงไปถึง
เรื่องภาพท่ีอาจจะสื่อไปทางการเมืองประมาณหน่ึง ซึ่ง
มันดูเหมือนเป็นทางลบในมุมมองของเรา แต่ในสิ่งที่เรา
น�าเสนอมันก�้าก่ึง แล้วแต่คนจะมองและตีความกันไป
แล้วกัน เพียงแต่ความจริงตอนท�า เราไม่ได้คิดลึกอะไร
ดิม: ผมพูดถึงฟีดแบ็กเรื่องการปล่อยอัลบั้มลงยูทูบ
ดกีว่า เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครปล่อยอัลบั้มลงยูทูบ
สกัเท่าไร ปกตเิขาก็มกัจะปล่อยลงไปแค่ซงิเกิลเดียว หรอื
ซิงเกิลที่มาพร้อมมิวสิกวิดีโอ แต่น่ีเราปล่อยเพลงลงไป
ทั้งอัลบั้ม พอตัดสินใจท�าแบบนี้ มันเลยส่งผลให้มีทั้งคน
ที่รู้สึกดี ขณะเดียวกันส�าหรับบางคนท่ีซ้ืออัลบั้มของเรา
ไปแล้ว เขาก็รูส้กึว่าท�าไมถึงท�ากับพวกเขาอย่างน้ี เพราะ
เหมือนว่าอัลบั้มที่เขาซื้อมามันไม่มีค่า

Tattoo Colour กลบัมาอีกครัง้กบัสตดูโิออลับัม้
ที ่5 สัตวจ์รงิ ซึง่เตม็ไปดว้ยฟดีแบก็นา่ตืน่เตน้ 
โดยเฉพาะการตัดสินใจปล่อย 13 เพลงใหม่
ยกอัลบั้มลงยูทูบให้แฟนเพลงฟงักันไปเลย 
ความน่าตื่นเต้นอีกอย่างคือ นี่เป็นอัลบั้มท่ี
เตม็ไปดว้ยเพลงปอ๊ปทีท่ัง้ฟงัเพราะ ฟงัสนกุ
แทบยกอลับัม้
 ตอนนี้นอกจากเพลง เผด็จเกิร์ล จะ
กลายเป็นมิวสิกวิดีโอท่ีคนก�าลังพูดถึงกิมมิก
ข�าๆ (ทั้งที่พวกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็น) แต่
เนื้อหายิ่งน่าเก็บเอามาคุย ด้วยเพราะแต่งขึ้น
มาจากประสบการณ์ความรัก ความสัมพันธ์
แบบเรยีลๆ ของเพ่ือนสมาชิกในวงเอง สว่นใคร
จะเคยเจอปรากฏการณ ์เผดจ็เกร์ิล รูปไหนบ้าง 
การนั่งฟงัผู้ชายเมาท์มอยแฟนของตัวเอง
นีบ่อกเลยวา่เปน็อะไรทีเ่พลนิมาก!
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นีก่เ็ปิดอลับัม้ใหม ่สัตวจ์รงิ มาได้เกือบ 1 เดือนแลว้ 
เช็กฟดีแบ็กจากปากพวกคุณเลยแล้วกันว่าเป็น
อย่างไรบ้าง
รัฐ: รู้สึกว่าฟีดแบ็กดีมากเลยครับ ตกใจตั้งแต่ตอนท่ี
เราเปิดให้พรีออร์เดอร์ 500 แผ่นแรก เราจะแถมเขม็กลดั
ด้วย ซึ่งตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าคนฟังจะยังอยากซื้อ
ซีดีอัลบั้มอยู่หรือเปล่า แต่ปรากฏว่าเปิดพรีออร์เดอร์ไป 
4 ชั่วโมงก็หมดแล้ว เอาเป็นว่าเหวอกันทั้งค่าย เราต้อง
ขอบคุณมากท่ีเขามาพรีออร์เดอร์กัน ทั้งท่ียังไม่ได้ฟัง
เพลงเต็มๆ กันเลย
จั๊ม: หรืออย่างมิวสิกวิดีโอเพลงแรกที่ปล่อยออกไปก็มี
เสยีงตอบรบัหลายๆ รปูแบบ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเชงิบวก 
ซึ่งเป็นอะไรท่ีใหม่ส�าหรับ Tattoo Colour เพราะคนให้
ความสนใจกันเยอะ พวกเราก็ดใีจ ส่วนทางลบ ความจรงิ
มันไม่เชิงลบหรอกครับ ผมหมายถึงเขาอาจจะโยงไปถึง
เร่ืองภาพท่ีอาจจะสื่อไปทางการเมืองประมาณหน่ึง ซึ่ง
มันดูเหมือนเป็นทางลบในมุมมองของเรา แต่ในสิ่งที่เรา
น�าเสนอมันก�้าก่ึง แล้วแต่คนจะมองและตีความกันไป
แล้วกัน เพียงแต่ความจริงตอนท�า เราไม่ได้คิดลึกอะไร
ดิม: ผมพูดถึงฟีดแบ็กเรื่องการปล่อยอัลบั้มลงยูทูบ
ดกีว่า เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครปล่อยอัลบั้มลงยูทูบ
สกัเท่าไร ปกตเิขาก็มกัจะปล่อยลงไปแค่ซงิเกิลเดยีว หรอื
ซิงเกิลที่มาพร้อมมิวสิกวิดีโอ แต่น่ีเราปล่อยเพลงลงไป
ทั้งอัลบั้ม พอตัดสินใจท�าแบบนี้ มันเลยส่งผลให้มีทั้งคน
ที่รู้สึกดี ขณะเดียวกันส�าหรับบางคนท่ีซื้ออัลบั้มของเรา
ไปแล้ว เขาก็รูสึ้กว่าท�าไมถึงท�ากับพวกเขาอย่างน้ี เพราะ
เหมือนว่าอัลบั้มที่เขาซื้อมามันไม่มีค่า

Tattoo Colour กลบัมาอีกครัง้กบัสตดูโิออัลบัม้
ที ่5 สัตวจ์รงิ ซึง่เตม็ไปดว้ยฟดีแบก็นา่ตืน่เตน้ 
โดยเฉพาะการตัดสินใจปล่อย 13 เพลงใหม่
ยกอัลบ้ัมลงยูทูบให้แฟนเพลงฟงักันไปเลย 
ความน่าตื่นเต้นอีกอย่างคือ นี่เป็นอัลบั้มท่ี
เตม็ไปดว้ยเพลงป๊อปทีท่ัง้ฟงัเพราะ ฟงัสนกุ
แทบยกอัลบัม้
 ตอนนี้นอกจากเพลง เผด็จเกิร์ล จะ
กลายเป็นมิวสิกวิดีโอท่ีคนก�าลังพูดถึงกิมมิก
ข�าๆ (ทั้งที่พวกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็น) แต่
เนื้อหายิ่งน่าเก็บเอามาคุย ด้วยเพราะแต่งขึ้น
มาจากประสบการณ์ความรัก ความสัมพันธ์
แบบเรยีลๆ ของเพ่ือนสมาชิกในวงเอง สว่นใคร
จะเคยเจอปรากฏการณ ์เผดจ็เกริล์ รปูไหนบ้าง 
การนั่งฟงัผู้ชายเมาท์มอยแฟนของตัวเอง
นีบ่อกเลยวา่เปน็อะไรทีเ่พลนิมาก!
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 สิ่งท่ีผมเห็นคือบางเพลงในอัลบั้ม หรือกับเพลงท่ี
คนชอบมากจรงิๆ ยอดวิวมนัสงูข้ึนอย่างเหน็ได้ชดั จากที่
เราเคยเหน็แค่ 3 เพลงทีม่ยีอดวิวสงูสดุ แต่การท�าแบบนี้ 
กลายเป็นว่าเราได้เห็นยอดวิวทั้ง 13 เพลงในตัวเลขท่ี
เท่าๆ กัน
 ส�าหรับผมมันคือความดีใจมากเลยนะท่ียอดวิว
เพลงในอัลบั้มของเราไม่ได้ไปกองรวมกันไว้แค่ที่เพลง 
เผด็จเกิร์ล, หลับลึก หรือ รถไฟ แต่มันยังต่อไปถึงเพลง 
ยังอีก, รองเท้าเก่า ฯลฯ พูดง่ายๆ ว่าแทบจะเป็นท่ี
พูดถึงทุกเพลงเลย แล้วย่ิงหลังๆ มันคือความชื่นใจของ
ผมที่พอปล่อยทุกเพลงลงไปในยูทูบ เราก็ได้รับการ
รีวิวผลงานกลับมาทุกเพลง ท้ังจากส่ือและแฟนเพลงท่ี
คอมเมนต์มาจากใต้ยูทูบ พวกเราก็อ่านกันหมด
ตง:  ฟีดแบ็กออกมาดีมาก ผมค่อนข้างประทับใจ 
บางคอมเมนต์บอกว่าเพลงในอลับัม้นีท้�าให้ย้อนกลบัไป
คิดถึงอัลบั้มแรกเลย (Hong Ser) ซึ่งเป็นความตั้งใจของ
พวกเราอยู่แล้วว่าอยากจะกลับไปเป็นอย่างนั้น
รัฐ: ขออธิบายต่อหน่อยนะครับ คือ สัตว์จริง เป็นอัลบั้ม
ท่ี 5 แต่ถ้าย้อนกลบัไปตอนท�าอลับัม้แรก ตอนนัน้พวกเรา
ทุกคนสดมาก เรายังเป็นเด็กหนุ่ม มีอะไรก็ใส่หมด แล้ว
พอถึงอัลบั้มชุดที่ 2 (ชุดที่ 8 จงเพราะ) ตอนนั้นพวกเรา
ได้ย้ายจากขอนแก่นมาอยู่ที่กรุงเทพฯ แล้ว คือยกโขยง
มานอนกันอยู่ที่ค่ายสมอลล์รูม ซึ่งตอนนั้นค่ายเรายังอยู่
ที่ย่านเอกมัย มีห้องประจ�าเป็นของพวกเราเองเลย
 ถ้าใครสังเกตก่อนที่วงผมจะมาอยู่ หน้าค่ายเพลง
ไม่เคยมีใครมาน่ังกินเหล้าเลยนะครับ แต่พอวงผมมา
อยู่ปุบ เละเลยครับ (หัวเราะ) ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอก 
แต่มนัเป็นแบบนัน้จรงิๆ แต่สิง่ดคืีอพอเราได้ไปอยู่ตรงนัน้
มันท�าให้เราได้เจอกับบุคลากรในค่ายสมอลล์รูมแบบ
ทุกวัน ทุกเวลา สุดท้ายเลยกลายเป็นว่ามีแต่คนเก่งๆ 
มาช่วยกันท�างานเพลง อลับัม้ท่ี 2 ก็เลยย่ิงเฟิร์มเข้าไปอกี
งานดนตรีก็พัฒนาขึ้นไปมาก แล้วก็เป็นอัลบั้มที่ดังมาก
จริงๆ ตอนนั้นเราก็งงมากเหมือนกัน

 พอถึงอัลบั้มที่ 3 เราก็เริ่มอยากทดลอง ท�างานอะไร
ที่ไม่เคยท�า (ตรงแนวๆ) แล้วพอมาถึงอัลบั้มท่ี 4 (Pop 
Dad) เราอยากให้ภาคดนตรีมันดูจริงจังขึ้น เราอยากอัด
เพลงกันดีๆ ใช้ซาวด์ดีๆ อยากท�าซาวด์เพลงปอปแบบ
ยุคคุณพ่อ เราได้ ‘ฟีเจอริง’ กับรุ่นใหญ่อย่าง Soul After 
Six กับ Greasy Café (เล็ก-อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร)
 ตอนน้ีพอถึงอัลบั้มชุดที่ 5 เรารู ้สึกว่าจริงจังมา
พอแล้ว แล้วบุคลิกและตัวตนของพวกเราก็ไม่ใช่คน
จริงจังขนาดนั้น แล้วพอคิดถึงความสนุก ซึ่งความจริง
พวกเราสนุกกับการท�าอลับัม้แรกท่ีสดุเลย เราก็เลยอยาก
ให้เพลงในอัลบั้มน้ีมันเป็นอารมณ์แบบอัลบั้มแรก คือ
สดใส สนุกสนาน นัน่เลยท�าให้อลับัม้ใหม่น้ีมนัมเีพลงช้า
อยู่แค่ 2 เพลง ที่เหลือก็ท�าเพลงสนุกๆ เลยแล้วกัน

พวกคุณชอบโมเมนต์แบบไหนในช่วงยังท�างาน
เพลงอัลบั้มแรกมากที่สุด
รัฐ: ฟีลแรกเลยคือตอนรับเงินเดือนแรกครับ (หัวเราะ) 
สุดยอดเลย ตอนน้ันยังไม่ได้เป็นเช็ค เพราะเงินท่ีเราได้
ยังไม่ได้เยอะถึงข้ันน้ัน แต่จะใส่ซองมา ซองแรกรู้สึกจะ
ประมาณไม่ถึงหมื่น  
ดิม: มีเศษเป็นเหรียญอยู่ในนั้นด้วย กองแกงๆ
รัฐ: เปิดซองดู โอ้โห รวยแล้วเว้ย (หัวเราะ)

จ�าได้ไหมว่าเงินซองแรกหมดไปกับอะไร
รัฐ: โอ้โห ผมกินเหล้าอย่างเดียวเลย พูดเล่น (หัวเราะ) 
คือตอนน้ันเราเป็นเด็ก เราเป็นวงใหม่ จ�าได้ว่าตอนนั้น
ปี 2549 ค่ายสมอลล์รูมเราออกมา 6 ศิลปินคือ Tattoo 
Colour, Slur, Lemon Soup, บอล จารลุกัษณ์, ญารนิดา 
บนุนาค, กิ-กิรตรา พรหมสาขา ณ สกลนคร แล้วตอนนัน้
ในค่ายก็จะมีพ่ีๆ วง Armchair และ Superbaker อยู่
ก่อนแล้ว ซึ่งกว่าจะออกมาเป็นอัลบั้มแรก เราเห็นว่า
ทุกคนเหนือ่ยมากับเรา พอได้เงนิซองน้ันมา เราก็เลยเลีย้ง
เหล้าแม่งหมดเลย (หัวเราะ)

มันคือความดีใจมากเลยนะที่ยอดวิวเพลงในอัลบั้ม
ของเราไม่ได้ไปกองรวมกันไว้แค่ท่ีเพลง เผด็จเกิร์ล, 
หลับลึก หรือ รถไฟ แต่มันยังต่อไปถึงเพลง ยังอีก, 
รองเท้าเก่า ฯลฯ พูดง่ายๆ ว่าแทบจะเป็นที่พูดถึง
ทุกเพลงเลย - ดิม
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ต่อไปนี้เราอยากให้ใครฟงังานก็รู้ได้ทันทีว่า นี่คืองานของ Tattoo Colour แปลกใหม่
ยงัไงอยูท่ี่รายละเอยีด แตว่า่ตวัเนือ้ในจรงิๆ กย็งัคงเปน็ Tattoo Colour อยู ่ไมอ่ย่างนัน้ 
พวกเราก็จะหาตัวเองไม่เจอ - รัฐ
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อกีเรือ่งทีค่ดิวา่นา่สนใจคือ ปกติศลิปินเพลงยคุนี้
จะชอบปล่อยงานออกมาทีละซิงเกิล แต่คราวนี้
พวกคุณมาแปลก เพราะเล่นปล่อยงานสตูดิโอ
อัลบั้มออกไปพร้อมกันหมดในยูทูบ 13 เพลงเลย 
คุณมองเห็นอะไรกับแนวทางนี้บ้างถึงเลือกท�า
รัฐ: ผมขอเล่าในส่วนของการท�าอัลบั้มแล้วกันนะครับ 
คือตั้งแต่แรกเลย พวกเราตัดสินใจว่าอยากท�าเพลงเป็น
อลับัม้ ผมก็เลยบอกกับพ่ีรุง่ (รุง่โรจน์ อปุถัมภ์โพธิวัฒน์ –
ผู้บริหารค่ายสมอลล์รูม) ว่า พี่รุ่งครับ ผมอยากออกเป็น
อัลบั้มใหม่ ไม่ได้อยากออกเพลงแบบปล่อยเป็นทีละ
ซิงเกิล ระหว่างน้ันเราก็ทยอยส่งเดโมจนเสร็จท้ังอัลบั้ม 
สาเหตุเพราะเราอยากเห็นภาพรวมท้ังหมดของอัลบั้ม 
ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ชุดน้ีให้เสร็จก่อน แล้วหลังจากน้ัน
ถึงค่อยเริม่วางแผนว่าจะปล่อยเพลงไหนเป็นล�าดบัหน้า-
หลัง เพื่อประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่ง
 สาเหตุเพราะเราถนดัแบบนีค้รบั มนัไม่ได้หมายความ
ว่าศลิปินท่ีปล่อยเพลงเป็นซงิเกิลจะดหีรอืไม่ดไีปกว่าเรา 
เพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องว่าท�าไมเราถึงปล่อยเพลงลง
ยูทูบทัง้หมด มนัเป็นเพราะเราอยากจะกระจายให้ทุกคน
ได้ฟังเพลงจริงๆ อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมท้ังหมด
ของอลับัม้ชดุใหม่ จะได้เข้าใจได้ชดัเจนกว่า ส่วนบางคน
ถ้าไม่ถนัดท่ีจะฟังเพลงผ่านแอปพลเิคชนั  บางคนไม่ถนดั
ที่จะซื้อซีดี หรือไม่มีสตางค์ การฟังผ่านยูทูบมันเลย
ง่ายมาก เพราะหลายคนก็ฟังยูทูบกันทุกวันอยู่แล้ว เหตผุล
อกีส่วนหนึง่คอื ถึงเราไม่ปล่อย ยังไงมนักต้็องมคีนปล่อย
 
ว่ากันว่าชีวิตคนเราเปล่ียนแปลงไปทุกวัน อย่าง
อลับัม้นีก้ห็า่งจากอลับ้ัมทีแ่ลว้มาเกือบ 3 ปี คดิว่า
ถึงเวลานี้ พวกคุณเปล่ียนแปลงอะไรไปบ้างจาก
เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
รัฐ: ท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากน่าจะเป็นเรื่องความอดทน
ต่อพิษบาดแผลต่างๆ จากเรือ่งการท�าเพลงท่ีเพ่ิมมากขึน้
นะครับ ความจริงถ้านับกันจริงๆ เราห่างจากการท�างาน
เพลงในอลับัม้ล่าสดุมาไม่ถึง 3 ปีหรอก เพราะเหมอืนกับ
เรามีงานทิ้งท้ายอัลบั้มไว้ด้วย แต่หลังจากนั้นพอเริ่มต้น
ท�าอัลบั้มใหม่ มันมีช่วงที่ผมตันอย่างรุนแรง มืดตึ้บ 
เรยีกว่าเปิดไฟยังมดื (หัวเราะ) ตอนนัน้ผมยังคดิกับตวัเอง
อยู่เลยว่า ‘มงึน่ี หมดแล้ว’ ผมคิดแบบนัน้อยู่เป็นเวลานาน
เลยว่า ชีวิตนี้มึงจบแล้วกับการท�างานอัลบั้ม เพราะมัน
ไม่มีอะไรออกมาเลย เฉพาะแค่ท�าให้ออกมาเพลงเดียว
ผมยังคิดไม่ออกเลย
 แต่สดุท้ายแล้วมนัก็เกิดการเปลีย่นแปลง หลงัจากที่
ผมได้มาคุยกับเพื่อน ซึ่งเพื่อนก็ให้ก�าลังใจ แล้วช่วงหนึ่ง
เรามีการพักงาน เพ่ือเป็นการพักวง ผมเองก็เลยใช้
ช่วงเวลาน้ันไปบวช หลังจากนั้นพอสึกออกมา เราก็เริ่ม
รู้สกึว่าตวัเองนิง่ขึน้ ให้เวลากับตวัเองมากขึน้ สิง่ทีรู่ส้กึว่า
เปลีย่นแปลงชดัๆ เลยคอื เรามคีวามอดทนมากข้ึน เรามี
ความขยันมากขึ้น
 ที่ผ่านมาผมอาจจะขยันก็จริง แต่พอถึงช่วงตันปุบ
จะเริ่มนอยด์แดก เร่ิมฟุงซ่าน ผมเป็นคนอดทนต่อ

ความรู้สึกแย่ๆ ของตัวเองไม่ค่อยได้ แต่หลังจากบวช 
นอกจากจะไม่นอยด์ ผมยังอดทนต่อความรู ้สึกของ
ตัวเองได้มากขึ้น

แสดงว่าการตัดสินใจออกบวชช่วยปลดล็อกอะไร
บางอย่างของเราได้เยอะเหมือนกัน
รัฐ: อาจจะมีส่วนครับ ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของ
การได้พัก เพราะช่วงน้ันเราไม่ได้รับงานเป็นเดือนเลย 
เราเลยได้ทั้งความสงบ และได้ก�าลังใจจากเพื่อนๆ ด้วย

แล้วตอนไหนที่รู้สึกว่าอาการตันมันหายไปแล้ว 
ไอเดียต่างๆ มันเริ่มกลับมาอีกครั้ง
รัฐ: หลังจากท่ีผมเริ่มส่งเพลงล็อตใหญ่ล็อตแรกให้พ่ีรุ่ง 
ซึ่งส่งไป 6-7 เพลง คือผมต้ังใจว่าถ้าไม่ถึง 7-8 เพลง
ผมจะไม่ส่งเขาน่ะ (หัวเราะ) นั่นคือสิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลง
ไปนะครับ ส่วนสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือเรายังพยายาม
จะท�าเพลงในแบบ Tattoo Colour และไม่พยายาม
จะใส่อะไรลงไปในเพลงทีม่นัไม่ใช่ตวัเองอกีแล้ว ต่อไปนี้
เราอยากให้ใครฟังงานก็รูไ้ด้ทนัทีว่าน่ีคอืงานของ Tattoo 
Colour แปลกใหม่ยังไงอยู่ทีร่ายละเอยีด แต่ว่าตวัเน้ือใน
จริงๆ ก็ยังคงเป็น Tattoo Colour อยู่ ไม่อย่างนั้นพวกเรา
ก็จะหาตัวเองไม่เจอ
ดิม: โอ้โห ความจริงตอนน้ันผมก็ไปหามันนะ บางที
ใช้ช่วงเวลาหลังจากโชว์เสร็จไปนั่งคุยกัน คือตอนคน
อยู่เยอะๆ เวลาไปปลอบแล้วมันเขินไง ผมก็บอกไปว่า 
มึงท�าเพลงฮิตมาก่ีเพลงแล้วเน่ีย ฉะนั้นไม่ต้องมัวมานั่ง
ซีเรียสกับตรงนี้แล้ว มึงแค่ท�ามันออกมาเถอะ อะไรที่มึง
คดิว่ามนัดเีนีย่ เดีย๋วกูไปร้อง ไอ้จัม๊ไปเล่นเบสให้ ไอ้ตงไป
ตีกลอง ทุกอย่างที่มึงท�า ยังไงมันก็คือวง Tattoo Colour 
อยู่ดี ไม่ว่าเพลงมันจะดังหรือไม่ดัง 
 ฉะน้ันมึงปลดความกดดันไปได้แล้ว เพลงมันจะ
ออกมาฮิตหรือไม่ฮิต มึงไม่ต้องสน เพราะตอนท่ีเราท�า
เพลงในอัลบั้มแรก เราก็เริ่มต้นมาจากการที่เราชอบ
มันก่อน ซึ่งเราก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าเพลงมันจะฮิตหรือเปล่า 
ฉะนั้นมึงอย่ามัวนอยด์เลย 

เพราะเราไปผูกปมไว้ว่าต้องแต่งเพลงให้ฮิต
หรือเปล่า ถึงแต่งไม่ออก
รัฐ: ผมไม่ได้เป็นคนผูกเอง คือเราอาจจะคิดไปเองว่า
คนจะคาดหวัง แต่ผมก็รู ้แหละว่ายังไงคนก็คาดหวัง 
ผมหมายถึงความรู้สึกในตอนนั้นนะครับ แต่ตอนนี้มัน
ได้ผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้ว… อย่างแรก ค่ายสมอลล์รูม
ก่อนเลย กลัวว่าพี่รุ่งจะไม่ให้ผ่าน หรือถ้าท�าออกมาแล้ว
เสียงวิจารณ์จะออกมาเป็นยังไง ความรู้สึกตอนนั้นคือ
ไม่สนุกเลย ฝดมาก

กลบัมาทีเ่รือ่งความเปลีย่นแปลงในตวัเอง นอกจาก
รัฐแล้ว คนอื่นยังไม่ได้ตอบเลยนะ
จั๊ม: สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือไม่ว่าจะผ่านไปก่ีปี พวกเราก็ยัง
เป็นคนแบบนี้ คือบ้าๆ บอๆ ตลกโปกฮาไปได้เรื่อยๆ 

• นอกจากจั๊มจะเป็นนักดนตรี
คนเดียวในวงทีย่งัโสด แตเ่ปน็โสด
แบบแอดวานซ์ระดับที่ตั้งแต่
เกดิมา จัม๊ยงัไมเ่คยมแีฟนมาก่อน
เลยในชีวิต เขาให้สาเหตุที่ยัง
ครองตวัเป็นโสดมาตลอดวา่เป็น
เพราะความช่างเลอืกของตัวเอง 
ตอนนี้เขาก็เลยชินกับการเป็น
ผูช้ายโสดไปแลว้  
• มิวสกิวดิโีอเพลง เผดจ็เกิรล์ 
(ก�ากับโดย เบนซ์-นิษฐกานต์ 
แก้วปิยสวัสดิ์) เป็นมิวสิกวิดีโอ
เพลงแรกของ Tattoo Colour ท่ี
ไม่มสีมาชกิทัง้ 4 คนอยู่ในฉากเลย
แมแ้ต่ชอ็ตเดียว

FYI
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ไอ้พวกนี้มันดูเหมือนคนท่ีไม่น่าจะตั้งใจท�างาน แต่ถึง
เวลาท�างานพวกมันก็ซีเรียสฉิบหาย Tattoo Colour 
มันไม่ได้คิดว่าย่ิงอยู่นาน มีอัลบั้มเยอะ แล้วพวกกูต้อง
รุ่นใหญ่ หรือต้องมีอีโก้ บังเอิญว่าในจุดนี้พวกคนในวง
มันไม่ค่อยจะมีกันสักเท่าไร
รัฐ: คือมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้น เพราะมันเป็นกัน
ไม่ได้จริง อยากจะท�าตวัเกาแค่ไหน พอมองหน้ากันแล้ว
ก็ตลกกันเองอยู่ดี

จรงิไหมทีว่่าเพลง เผด็จเกริล์ มาจากประสบการณ์
ชีวิตรักของพวกคุณจริงๆ
ดิม: จริงอยู่แล้วครับ น่ีคือชีวิตที่พวกเราต้องเผชิญ 
ส�าหรับผมคงต้องร้องเพลงน้ีสัก 200 รอบถึงจะก�าลัง
พอดี คือเอาตรงน้ีไปลงได้นะครับ แต่ไม่ต้องบอกว่า
ดิมพูด (หัวเราะ) คือด้วยตัวผมเองที่เป็นคนชอบปาร์ตี้ 
แล้วก็เป็นคนไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอย ฉะน้ันการจะ
ท�าให้ผมอยู่กับร่องกับรอยได้ มันก็คงต้องใช้อ�านาจมืด
อะไรบางอย่าง ซึ่งนั่นคือส่ิงท่ีผมก�าลังเจออยู่นี่แหละ 
ผมก็เลยต้องอยู่ภายใต้อ�านาจสะกดของมันนี่แหละ คือ
ถูกสะกดร่างเลวๆ ของตัวเองไว้ เฮ้ย ขึ้นว่ะ ไอ้สัตว์!

ดิมเป็นคนกลัวแฟนเหรอ ดูจากบุคลิกไม่น่าเช่ือ
เลยนะ
จั๊ม: ไม่หรอก ผมว่ามันให้เกียรติ  
ดมิ: โอย เรารูแ้หละว่าท�าอะไรแล้วมปัีญหา ก็อย่าไปท�า
จั๊ม: อ้าว แล้วตอนที่ไม่อยู่กับแฟนล่ะ ท�ายังไง
ดมิ: โอย ตอบไปก็ลงไม่ได้ส ิ(หวัเราะ) กูไม่ได้โง่นะไอ้จัม๊ 
คือบางทีเวลามีอะไรผมจะเอาไปเล่าให้ไอ้รัฐฟังไง แล้ว
มนัก็จะบอกกลับมาว่า มงึจะบ่นอะไรหนกัหนาเรือ่งแฟน
มึงเนี่ย แล้วที่บ่นที่บอกกูมาเนี่ย สุดท้ายแล้วสิ่งที่มึงคิด
อยู่เนี่ย มึงได้เอาไปท�าอะไร หรือได้พูดอะไรกับเขาไหม 
ผมบอกว่าเปล่า กูไม่ได้พูด แล้วกูก็ไม่ได้ท�า (หัวเราะ) 
กูถึงเอามาระบายกับมึงนี่แหละ มึงมันเป็นจิตแพทย์
ส่วนตัวของกู มันก็เลยเกิดเป็นเพลง เผด็จเกิร์ล ขึ้นมา 
แล้วมันก็ใส่ในส่วนของมันเองมาบ้าง
รัฐ: ความจริงมันก็มาจากเรื่องราวของคนรอบข้าง
หลายคน ความจริงเวลาผู้ชายอยู่ด้วยกัน การนินทา
แฟนมันสนุกนะ
ดิม: เก่งทุกคนนะ แต่พอเวลากลับไปอยู่กับแฟนนะ 
โถ ไอ้คนเก่ง ตอนอยู่กับเพื่อนหายไปไหนแล้ววะไอ้สัตว์
รัฐ: แล้วพอบรรยากาศแบบนัน้มนัสนกุ เราก็เลยอยาก
จะเขียนเพลงแซวผู้หญิง แล้วด้วยความที่ผมชอบศึกษา
ประวัติศาสตร์เล็กๆ น้อยๆ เลยจะได้เกร็ดความรู้ที่ท�าให้
รู้สึกว่าพวกเราน่ีมันเกิดผิดยุคจริงๆ เพราะถ้าเราเกิด
สมัยก่อน เราจะมีเมียกี่คนก็ได้ คือมีเมีย 4-5 คน นี่ถือว่า

เป็นเรื่องที่โอเค ยอมรับได้ แต่พอเป็นยุคสมัยนี้ เราท�า
แบบน้ันไม่ได้แล้ว จะมีคนรักเราต้องมีคนเดียว เท่านั้น
ยังไม่พอ มนัยังใหญ่กว่าเราอีก มนัก็เลยเกิดเป็นไอเดยีว่า
อยากจะเขียนแซวผู้หญิงเรื่องนี้ 
ตง: แปบนึงนะครับ (ก�าลังแชต) มีคนท่ีมีแฟนแล้ว
ไม่กลัวแฟนด้วยเหรอครับ
ดิม: เออ มึงอย่าคิดว่าคนอื่นเขาเป็นแบบตัวเองสิ
รัฐ: พี่เล็ก Greasy Café ยังกลัวเลย 
ดิม: โอ้โห ตัวหนักเลย
รัฐ: เล็ก-อภิชัย ตระกูลเผด็จเกิร์ล
     (หัวเราะกันทั้งวงสนทนา)
ดิม: นี่มึงเอานามสกุลเขามาเล่นเลยเหรอ
รฐั: ส�าหรบัผมนะ บางเรือ่งต่อให้ถูกแทบตาย แต่สดุท้าย
เราก็ผดิ คอืเราคิดว่าเหตผุลเราถูกแล้ว เช่น เราท�าอย่างนี ้
เรามาตรงน้ีเพราะเรื่องงานนะ แต่พอบอกไป ผู้หญิง
เขาก็จะมีอีกด้านหน่ึงมาหักล้างเหตุผลของเรา เช่น 
มึงบอกว่าไปท�างาน แต่เด๋ียวสุดท้ายมึงก็เมา …ยิ่งถ้า
ถามกลับมาต่อ “ใครไปบ้าง” บอกไปว่า “ดิม”… โอ้โห 
จบแล้ว แค่พูดชื่อแรกมึงก็ผิดแล้ว (หัวเราะ)

แสดงว่าภาพพจน์ดิมในสายตาแฟนเรานี่ติดลบ
สุดยอดมาก
รัฐ: ไม่ใช่เฉพาะแฟน รวมถึงพ่อแม่ผมด้วย
ดิม: ขอบคุณพ่อแม่มึงด้วยที่คิดกับกูขนาดนี้นะ
รัฐ: เอาจริงๆ แล้วนะ คือบางเรื่องที่เราเถียงกันเล็กๆ 
น้อยๆ ในบ้าน หรือในการใช้ชีวิต เราคิดว่าท่ีท�าไป
มนัถูกต้องแล้ว แต่บางทีเรากลบัต้องไปท�าตามเขา ท้ังท่ี
บางทีสิ่งที่เขาให้เราท�าตามมันอาจจะผิดด้วยซ�้า คือ
บางทีทะเลาะกันจนเหนื่อยแล้ว งั้นก็ยอมไปแล้วกัน 
สุดท้ายเขาก็ชนะเราอยู่ดี
ดิม: ส่วนผมคือช็อตเลือกแว่นสีเหลืองกับแว่นสีชมพู
ในมิวสิกวิดีโอ เผด็จเกิร์ล ผมเคยมีประสบการณ์ตรง 
สมมติผมเลือกแว่นสีเหลือง เขาเลือกแว่นสีชมพู ถ้าใส่
รายละเอียดเรื่องเพ่ิม โอ้โห แว่นเหลืองมันไม่ดี ใส่แล้ว
หน้ามันอ้วน โอเค เราบอกกลับไปว่าง้ันแว่นชมพู “แต่
แว่นชมพูทรงมนัไม่สวยเท่าแว่นเหลอืง” …เอาแล้วไอ้เห้ีย 
ใจเต้นตบุๆ ตกลงกูควรเลอืกอนัไหนดวีะเน่ีย เอ้า งัน้ซือ้
แว่นเหลือง! จ่ายสตางค์ออกมากลายเป็นแว่นชมพู
ตง: (ง่วนอยู่กับแชตในสมาร์ตโฟนตลอดเวลา) นี่ไง 
มันก�าลังด่าผมอยู่เน่ีย เอาเรื่องนี้เลยไหม แฟนผมเขา
บอกว่ามานวดอยู่แถวน้ี พอนวดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาหา
ได้ไหม เราก็เลยบอกไปว่า มาได้ มาสิ อยู่ที่ตึกนี้นะ อยู่
ชัน้ 3 เดินขึน้มาเลย ก�าลงัคยุกันอยู่ พอบอกไปสกัพักนาง
ก็ไลน์มาบอกว่ายืนอยู่ข้างหน้าตึกแล้ว แต่ไม่กล้าขึ้นไป 
เราก็บอกให้เข้ามาเลย แล้วรออยู่ตั้งนานว่าท�าไมไม่เข้า

เป็นเรื่องท่ีโอเค ยอมรับได้ แต่พอเป็นยุคสมัยนี้ เราท�า
แบบน้ันไม่ได้แล้ว จะมีคนรักเราต้องมีคนเดียว เท่าน้ัน
ยังไม่พอ มนัยังใหญ่กว่าเราอีก มนัก็เลยเกิดเป็นไอเดยีว่า

แปบนึงนะครับ (ก�าลังแชต) มีคนท่ีมีแฟนแล้ว

 เออ มึงอย่าคิดว่าคนอื่นเขาเป็นแบบตัวเองสิ

ส�าหรบัผมนะ บางเรือ่งต่อให้ถูกแทบตาย แต่สดุท้าย
เราก็ผดิ คอืเราคิดว่าเหตผุลเราถูกแล้ว เช่น เราท�าอย่างนี ้
เรามาตรงน้ีเพราะเรื่องงานนะ แต่พอบอกไป ผู้หญิง
เขาก็จะมีอีกด้านหน่ึงมาหักล้างเหตุผลของเรา เช่น 
มึงบอกว่าไปท�างาน แต่เด๋ียวสุดท้ายมึงก็เมา …ยิ่งถ้า
เขาก็จะมีอีกด้านหน่ึงมาหักล้างเหตุผลของเรา เช่น 
มึงบอกว่าไปท�างาน แต่เด๋ียวสุดท้ายมึงก็เมา …ยิ่งถ้า
เขาก็จะมีอีกด้านหน่ึงมาหักล้างเหตุผลของเรา เช่น 

ถามกลับมาต่อ “ใครไปบ้าง” บอกไปว่า “ดิม”… โอ้โห 

แสดงว่าภาพพจน์ดิมในสายตาแฟนเรานี่ติดลบ

เอาจริงๆ แล้วนะ คือบางเรื่องที่เราเถียงกันเล็กๆ 
น้อยๆ ในบ้าน หรือในการใช้ชีวิต เราคิดว่าท่ีท�าไป
มนัถูกต้องแล้ว แต่บางทีเรากลบัต้องไปท�าตามเขา ทัง้ท่ี
น้อยๆ ในบ้าน หรือในการใช้ชีวิต เราคิดว่าท่ีท�าไป
มนัถูกต้องแล้ว แต่บางทีเรากลบัต้องไปท�าตามเขา ทัง้ท่ี
น้อยๆ ในบ้าน หรือในการใช้ชีวิต เราคิดว่าท่ีท�าไป

บางทีสิ่งที่เขาให้เราท�าตามมันอาจจะผิดด้วยซ�้า คือ
บางทีทะเลาะกันจนเหนื่อยแล้ว งั้นก็ยอมไปแล้วกัน 

 ส่วนผมคือช็อตเลือกแว่นสีเหลืองกับแว่นสีชมพู
 ผมเคยมีประสบการณ์ตรง 

สมมติผมเลือกแว่นสีเหลือง เขาเลือกแว่นสีชมพู ถ้าใส่
รายละเอียดเร่ืองเพ่ิม โอ้โห แว่นเหลืองมันไม่ดี ใส่แล้ว
หน้ามันอ้วน โอเค เราบอกกลับไปว่าง้ันแว่นชมพู “แต่
แว่นชมพูทรงมนัไม่สวยเท่าแว่นเหลอืง” …เอาแล้วไอ้เห้ีย 
ใจเต้นตบุๆ ตกลงกูควรเลอืกอนัไหนดวีะเน่ีย เอ้า งัน้ซือ้
แว่นเหลือง! จ่ายสตางค์ออกมากลายเป็นแว่นชมพู

 (ง่วนอยู่กับแชตในสมาร์ตโฟนตลอดเวลา) นี่ไง 
มันก�าลังด่าผมอยู่เน่ีย เอาเรื่องนี้เลยไหม แฟนผมเขา
บอกว่ามานวดอยู่แถวน้ี พอนวดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาหา
มันก�าลังด่าผมอยู่เน่ีย เอาเรื่องนี้เลยไหม แฟนผมเขา
บอกว่ามานวดอยู่แถวน้ี พอนวดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาหา
มันก�าลังด่าผมอยู่เน่ีย เอาเรื่องนี้เลยไหม แฟนผมเขา

ได้ไหม เราก็เลยบอกไปว่า มาได้ มาสิ อยู่ที่ตึกนี้นะ อยู่
ชัน้ 3 เดินขึน้มาเลย ก�าลงัคยุกันอยู่ พอบอกไปสกัพักนาง
ก็ไลน์มาบอกว่ายืนอยู่ข้างหน้าตึกแล้ว แต่ไม่กล้าขึ้นไป 
เราก็บอกให้เข้ามาเลย แล้วรออยู่ตั้งนานว่าท�าไมไม่เข้า

สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นคื อ
ไม่ ว่ าจ ะ ผ่ าน ไปกี่ ปี 
พวกเราก็ยังเป็นคน
แบบนี้ คือบ้าๆ บอๆ 
ตลก โ ปกฮ า ไ ป ไ ด้
เรื่อยๆ ไอ้พวกนี้มันดู
เหมือนคนที่ไม่น่าจะ
ตั้งใจท�างาน แต่ถึง
เวลาท�างานพวกมัน
กซ็เีรยีสฉบิหาย - จัม๊
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ไอ้พวกนี้มันดูเหมือนคนท่ีไม่น่าจะต้ังใจท�างาน แต่ถึง
เวลาท�างานพวกมันก็ซีเรียสฉิบหาย Tattoo Colour 
มันไม่ได้คิดว่าย่ิงอยู่นาน มีอัลบั้มเยอะ แล้วพวกกูต้อง
รุ่นใหญ่ หรือต้องมีอีโก้ บังเอิญว่าในจุดนี้พวกคนในวง
มันไม่ค่อยจะมีกันสักเท่าไร
รัฐ: คือมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้น เพราะมันเป็นกัน
ไม่ได้จรงิ อยากจะท�าตัวเกาแค่ไหน พอมองหน้ากันแล้ว
ก็ตลกกันเองอยู่ดี

จรงิไหมทีว่า่เพลง เผดจ็เกริล์ มาจากประสบการณ์
ชีวิตรักของพวกคุณจริงๆ
ดิม: จริงอยู่แล้วครับ น่ีคือชีวิตที่พวกเราต้องเผชิญ 
ส�าหรับผมคงต้องร้องเพลงน้ีสัก 200 รอบถึงจะก�าลัง
พอดี คือเอาตรงน้ีไปลงได้นะครับ แต่ไม่ต้องบอกว่า
ดิมพูด (หัวเราะ) คือด้วยตัวผมเองที่เป็นคนชอบปาร์ต้ี 
แล้วก็เป็นคนไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอย ฉะน้ันการจะ
ท�าให้ผมอยู่กับร่องกับรอยได้ มันก็คงต้องใช้อ�านาจมืด
อะไรบางอย่าง ซึ่งนั่นคือสิ่งท่ีผมก�าลังเจออยู่นี่แหละ 
ผมก็เลยต้องอยู่ภายใต้อ�านาจสะกดของมันนี่แหละ คือ
ถูกสะกดร่างเลวๆ ของตัวเองไว้ เฮ้ย ขึ้นว่ะ ไอ้สัตว์!

ดิมเป็นคนกลัวแฟนเหรอ ดูจากบุคลิกไม่น่าเช่ือ
เลยนะ
จั๊ม: ไม่หรอก ผมว่ามันให้เกียรติ  
ดมิ: โอย เรารูแ้หละว่าท�าอะไรแล้วมปัีญหา ก็อย่าไปท�า
จั๊ม: อ้าว แล้วตอนที่ไม่อยู่กับแฟนล่ะ ท�ายังไง
ดมิ: โอย ตอบไปก็ลงไม่ได้ส ิ(หวัเราะ) กูไม่ได้โง่นะไอ้จัม๊ 
คือบางทีเวลามีอะไรผมจะเอาไปเล่าให้ไอ้รัฐฟังไง แล้ว
มนัก็จะบอกกลับมาว่า มงึจะบ่นอะไรหนกัหนาเรือ่งแฟน
มึงเนี่ย แล้วที่บ่นที่บอกกูมาเนี่ย สุดท้ายแล้วสิ่งที่มึงคิด
อยู่เนี่ย มึงได้เอาไปท�าอะไร หรือได้พูดอะไรกับเขาไหม 
ผมบอกว่าเปล่า กูไม่ได้พูด แล้วกูก็ไม่ได้ท�า (หัวเราะ) 
กูถึงเอามาระบายกับมึงนี่แหละ มึงมันเป็นจิตแพทย์
ส่วนตัวของกู มันก็เลยเกิดเป็นเพลง เผด็จเกิร์ล ขึ้นมา 
แล้วมันก็ใส่ในส่วนของมันเองมาบ้าง
รัฐ: ความจริงมันก็มาจากเรื่องราวของคนรอบข้าง
หลายคน ความจริงเวลาผู้ชายอยู่ด้วยกัน การนินทา
แฟนมันสนุกนะ
ดิม: เก่งทุกคนนะ แต่พอเวลากลับไปอยู่กับแฟนนะ 
โถ ไอ้คนเก่ง ตอนอยู่กับเพื่อนหายไปไหนแล้ววะไอ้สัตว์
รัฐ: แล้วพอบรรยากาศแบบนัน้มนัสนกุ เราก็เลยอยาก
จะเขียนเพลงแซวผู้หญิง แล้วด้วยความที่ผมชอบศึกษา
ประวัติศาสตร์เล็กๆ น้อยๆ เลยจะได้เกร็ดความรู้ที่ท�าให้
รู ้สึกว่าพวกเราน่ีมันเกิดผิดยุคจริงๆ เพราะถ้าเราเกิด
สมัยก่อน เราจะมีเมียกี่คนก็ได้ คือมีเมีย 4-5 คน นี่ถือว่า

เป็นเรื่องที่โอเค ยอมรับได้ แต่พอเป็นยุคสมัยนี้ เราท�า
แบบนั้นไม่ได้แล้ว จะมีคนรักเราต้องมีคนเดียว เท่าน้ัน
ยังไม่พอ มนัยังใหญ่กว่าเราอีก มนัก็เลยเกิดเป็นไอเดยีว่า
อยากจะเขียนแซวผู้หญิงเรื่องนี้ 
ตง: แปบนึงนะครับ (ก�าลังแชต) มีคนท่ีมีแฟนแล้ว
ไม่กลัวแฟนด้วยเหรอครับ
ดิม: เออ มึงอย่าคิดว่าคนอื่นเขาเป็นแบบตัวเองสิ
รัฐ: พี่เล็ก Greasy Café ยังกลัวเลย 
ดิม: โอ้โห ตัวหนักเลย
รัฐ: เล็ก-อภิชัย ตระกูลเผด็จเกิร์ล
     (หัวเราะกันทั้งวงสนทนา)
ดิม: นี่มึงเอานามสกุลเขามาเล่นเลยเหรอ
รฐั: ส�าหรบัผมนะ บางเรือ่งต่อให้ถูกแทบตาย แต่สดุท้าย
เราก็ผดิ คือเราคิดว่าเหตผุลเราถูกแล้ว เช่น เราท�าอย่างนี ้
เรามาตรงนี้เพราะเรื่องงานนะ แต่พอบอกไป ผู้หญิง
เขาก็จะมีอีกด้านหน่ึงมาหักล้างเหตุผลของเรา เช่น 
มึงบอกว่าไปท�างาน แต่เด๋ียวสุดท้ายมึงก็เมา …ยิ่งถ้า
ถามกลับมาต่อ “ใครไปบ้าง” บอกไปว่า “ดิม”… โอ้โห 
จบแล้ว แค่พูดชื่อแรกมึงก็ผิดแล้ว (หัวเราะ)

แสดงว่าภาพพจน์ดิมในสายตาแฟนเรานี่ติดลบ
สุดยอดมาก
รัฐ: ไม่ใช่เฉพาะแฟน รวมถึงพ่อแม่ผมด้วย
ดิม: ขอบคุณพ่อแม่มึงด้วยที่คิดกับกูขนาดนี้นะ
รัฐ: เอาจริงๆ แล้วนะ คือบางเรื่องที่เราเถียงกันเล็กๆ 
น้อยๆ ในบ้าน หรือในการใช้ชีวิต เราคิดว่าท่ีท�าไป
มนัถูกต้องแล้ว แต่บางทีเรากลบัต้องไปท�าตามเขา ท้ังท่ี
บางทีสิ่งที่เขาให้เราท�าตามมันอาจจะผิดด้วยซ�้า คือ
บางทีทะเลาะกันจนเหนื่อยแล้ว งั้นก็ยอมไปแล้วกัน 
สุดท้ายเขาก็ชนะเราอยู่ดี
ดิม: ส่วนผมคือช็อตเลือกแว่นสีเหลืองกับแว่นสีชมพู
ในมิวสิกวิดีโอ เผด็จเกิร์ล ผมเคยมีประสบการณ์ตรง 
สมมติผมเลือกแว่นสีเหลือง เขาเลือกแว่นสีชมพู ถ้าใส่
รายละเอียดเรื่องเพ่ิม โอ้โห แว่นเหลืองมันไม่ดี ใส่แล้ว
หน้ามันอ้วน โอเค เราบอกกลับไปว่าง้ันแว่นชมพู “แต่
แว่นชมพูทรงมนัไม่สวยเท่าแว่นเหลอืง” …เอาแล้วไอ้เห้ีย 
ใจเต้นตบุๆ ตกลงกูควรเลอืกอนัไหนดวีะเน่ีย เอ้า งัน้ซือ้
แว่นเหลือง! จ่ายสตางค์ออกมากลายเป็นแว่นชมพู
ตง: (ง่วนอยู่กับแชตในสมาร์ตโฟนตลอดเวลา) นี่ไง 
มันก�าลังด่าผมอยู่เน่ีย เอาเรื่องนี้เลยไหม แฟนผมเขา
บอกว่ามานวดอยู่แถวน้ี พอนวดเสร็จแล้วเด๋ียวมาหา
ได้ไหม เราก็เลยบอกไปว่า มาได้ มาสิ อยู่ที่ตึกนี้นะ อยู่
ชัน้ 3 เดนิขึน้มาเลย ก�าลงัคยุกันอยู่ พอบอกไปสกัพักนาง
ก็ไลน์มาบอกว่ายืนอยู่ข้างหน้าตึกแล้ว แต่ไม่กล้าขึ้นไป 
เราก็บอกให้เข้ามาเลย แล้วรออยู่ตั้งนานว่าท�าไมไม่เข้า

เป็นเรื่องท่ีโอเค ยอมรับได้ แต่พอเป็นยุคสมัยนี้ เราท�า
แบบนั้นไม่ได้แล้ว จะมีคนรักเราต้องมีคนเดียว เท่าน้ัน
ยังไม่พอ มนัยังใหญ่กว่าเราอีก มนัก็เลยเกิดเป็นไอเดยีว่า

แปบนึงนะครับ (ก�าลังแชต) มีคนท่ีมีแฟนแล้ว

 เออ มึงอย่าคิดว่าคนอื่นเขาเป็นแบบตัวเองสิ

ส�าหรบัผมนะ บางเรือ่งต่อให้ถูกแทบตาย แต่สดุท้าย
เราก็ผดิ คือเราคิดว่าเหตผุลเราถูกแล้ว เช่น เราท�าอย่างนี ้
เรามาตรงนี้เพราะเรื่องงานนะ แต่พอบอกไป ผู้หญิง
เขาก็จะมีอีกด้านหน่ึงมาหักล้างเหตุผลของเรา เช่น 
มึงบอกว่าไปท�างาน แต่เด๋ียวสุดท้ายมึงก็เมา …ยิ่งถ้า
เขาก็จะมีอีกด้านหน่ึงมาหักล้างเหตุผลของเรา เช่น 
มึงบอกว่าไปท�างาน แต่เด๋ียวสุดท้ายมึงก็เมา …ยิ่งถ้า
เขาก็จะมีอีกด้านหน่ึงมาหักล้างเหตุผลของเรา เช่น 

ถามกลับมาต่อ “ใครไปบ้าง” บอกไปว่า “ดิม”… โอ้โห 

แสดงว่าภาพพจน์ดิมในสายตาแฟนเรานี่ติดลบ

เอาจริงๆ แล้วนะ คือบางเรื่องที่เราเถียงกันเล็กๆ 
น้อยๆ ในบ้าน หรือในการใช้ชีวิต เราคิดว่าท่ีท�าไป
มนัถูกต้องแล้ว แต่บางทีเรากลบัต้องไปท�าตามเขา ทัง้ท่ี
น้อยๆ ในบ้าน หรือในการใช้ชีวิต เราคิดว่าท่ีท�าไป
มนัถูกต้องแล้ว แต่บางทีเรากลบัต้องไปท�าตามเขา ทัง้ท่ี
น้อยๆ ในบ้าน หรือในการใช้ชีวิต เราคิดว่าท่ีท�าไป

บางทีสิ่งที่เขาให้เราท�าตามมันอาจจะผิดด้วยซ�้า คือ
บางทีทะเลาะกันจนเหนื่อยแล้ว งั้นก็ยอมไปแล้วกัน 

 ส่วนผมคือช็อตเลือกแว่นสีเหลืองกับแว่นสีชมพู
 ผมเคยมีประสบการณ์ตรง 

สมมติผมเลือกแว่นสีเหลือง เขาเลือกแว่นสีชมพู ถ้าใส่
รายละเอียดเรื่องเพ่ิม โอ้โห แว่นเหลืองมันไม่ดี ใส่แล้ว
หน้ามันอ้วน โอเค เราบอกกลับไปว่าง้ันแว่นชมพู “แต่
แว่นชมพูทรงมนัไม่สวยเท่าแว่นเหลอืง” …เอาแล้วไอ้เห้ีย 
ใจเต้นตบุๆ ตกลงกูควรเลอืกอนัไหนดวีะเน่ีย เอ้า งัน้ซือ้
แว่นเหลือง! จ่ายสตางค์ออกมากลายเป็นแว่นชมพู

 (ง่วนอยู่กับแชตในสมาร์ตโฟนตลอดเวลา) นี่ไง 
มันก�าลังด่าผมอยู่เน่ีย เอาเรื่องนี้เลยไหม แฟนผมเขา
บอกว่ามานวดอยู่แถวน้ี พอนวดเสร็จแล้วเด๋ียวมาหา
มันก�าลังด่าผมอยู่เน่ีย เอาเรื่องนี้เลยไหม แฟนผมเขา
บอกว่ามานวดอยู่แถวน้ี พอนวดเสร็จแล้วเด๋ียวมาหา
มันก�าลังด่าผมอยู่เน่ีย เอาเรื่องนี้เลยไหม แฟนผมเขา

ได้ไหม เราก็เลยบอกไปว่า มาได้ มาสิ อยู่ที่ตึกนี้นะ อยู่
ชัน้ 3 เดนิขึน้มาเลย ก�าลงัคยุกันอยู่ พอบอกไปสกัพักนาง
ก็ไลน์มาบอกว่ายืนอยู่ข้างหน้าตึกแล้ว แต่ไม่กล้าขึ้นไป 
เราก็บอกให้เข้ามาเลย แล้วรออยู่ตั้งนานว่าท�าไมไม่เข้า

สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นคื อ
ไม่ ว่ าจ ะ ผ่ าน ไปกี่ ปี 
พวกเราก็ยังเป็นคน
แบบน้ี คือบ้าๆ บอๆ 
ตลก โ ปกฮ า ไ ป ไ ด้
เรื่อยๆ ไอ้พวกนี้มันดู
เหมือนคนที่ไม่น่าจะ
ตั้งใจท�างาน แต่ถึง
เวลาท�างานพวกมัน
กซ็เีรยีสฉบิหาย - จัม๊
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มาสักที เราเลยถามกลับไปว่าอยู่ไหนแล้ว เขาก็บอกว่า  
เนีย่ อยู่หน้าห้องตัง้นาน ตอนนีล้งไปข้างล่างแล้ว เอายังไง 
กันแน่ ขึน้ๆ ลงๆ มา 3 รอบแล้ว… อ้าว ตกลงเป็นความผดิ 
กูเหรอ ก็บอกว่าให้เปิดประตูเข้ามาเลย (หัวเราะทั้งวง) 
แล้วยังบอกอกีว่า เน่ีย พอมาหาก็กลายเป็นภาระ ขอโทษ
ด้วยนะ ต่อไปเราจะไม่มากวนงานเธอแล้ว

ปิดท้ายก่อนจากกัน ลองแนะน�าเพลงในอัลบ้ัม  
สัตวจ์รงิ จาก เผด็จเกิร์ล สักคนละเพลงสิว่ามี
เพลงไหนที่อยากแนะน�าให้ลองฟงัเป็นพิเศษบ้าง
หรือเปล่า
ดิม: ผมอยากพูดถึงเพลง รถไฟ ครับ เป็นเพลงที่ผมฟัง
ครัง้แรกแล้วรูส้กึเลยว่าเพราะมาก ทัง้ท่ีรฐัมนับอกผมว่า
ยังมีอีกเพลงหนึ่งท่ีเพราะกว่า ชื่อว่า รองเท้าเก่า แต่ผม
กลบัรูส้กึว่าเพลงน้ีเพราะกว่า รฐัก็ค้านกลบัมาว่า เฮ้ย มงึ 
ฟังยังไง รองเท้าเก่า เพราะกว่า แต่ผมก็ยืนยันว่าชอบเพลง 
รถไฟ ถามต่อไปอีกว่าแล้วเพลงน้ีใครจะร้อง รัฐบอกว่า
มันจะร้อง แต่ผมขอว่ากูอยากร้อง สุดท้ายมันก็ยอม แต่

บอกอีกว่า แต่มึงต้องท�าการบ้านมาส่งกูด้วยนะ มึงต้อง
มาร้องให้กูฟังก่อน ผมก็เลยอนิกับเพลงน้ีมาก รูส้กึเลยว่า
ตัวเองเจอรักแรกพบกับเพลงนี้
รัฐ: คือไม่ได้จะหวงไว้ เพราะอยากจะร้องเองนะครับ 
แต่เพลงน้ีมันยากจริงๆ ท่ีบอกว่ายากไม่ได้หมายถึง
อารมณ์ของเพลงมันยาก แต่หมายถึงว่าตัวโน้ตต�่า-สูง
มันห่างกันเยอะ ผมเลยบอกดิมไปว่าจะร้องก็ได้ แต่ต้อง 
ท�าการบ้านมาอย่างหนักเลยนะ เพราะผมรู้สึกว่าเพลง
ทั้งหมดในอัลบั้มนี้ รถไฟ เป็นเพลงที่ร้องยากสุด
 แต่ส่วนตัวผมชอบเพลง หลับลึก เพราะส�าหรับผม 
เพลงน้ีมนัคอืเพลงทีต้ั่งใจจะใส่ไว้ในแทรก็แรกของอลับัม้
เลยนะ เป็นเพลงที่บอกถึงภาพรวมของอัลบั้ม เป็นเพลง
ที่ท�าขึ้นมาเป็นเพลงแรกๆ ของอัลบั้ม แต่กลายเป็นเพลง 
ทีเ่สรจ็เป็นเพลงสดุท้าย เพราะผ่านการแก้ท�านองมาเยอะ 
แก้เน้ือเพลงมาเยอะมาก แม้แต่ชือ่เพลงยังเสรจ็เป็นเพลง
สดุท้ายเลย ส�าหรบัผมมนัเลยเป็นเพลงทีอ่ยู่คูกั่บอัลบัม้นี้
มาตลอดการเดินทาง และเป็นตัวแทนของอัลบั้มนี้
ตง: ผมว่าเพลง เนรมิตเอง เนื้อเพลงมันช่างฝันดีครับ  

ดูไม่แคร์โลก คือกูรักมึง แต่มึงไม่รักกู นั่นก็เร่ืองของมึง 
แต่กูจะยังรักมึงนะ

เนื้อหาตรงกับชีวิตจริงไหมครับ
ตง: ถ้าชวิีตจรงิต้อง เผด็จเกิร์ล แล้วล่ะครับ หรอืตอนน้ี
กูสู ้อะไรมันไม่ได้เลย (หัวเราะ) ตกลงว่านี่กูผิดอะไร  
กูมานั่งสัมภาษณ์เฉยๆ ก็ผิดได้

เอาลงไปแบบนี้เขาจะไม่โกรธเอาเหรอ  
ตง: เอาลงไปเถอะครับ มาถึงขนาดนี้แล้ว
รัฐ:  ลงไปเถอะครับ ผมว่าถ้าเขาได้อ่าน เขาน่าจะชอบ
ดิม: คือการพูดถึงแฟนผ่านสื่อเนี่ย จะมุมดีหรือไม่ดี มัน
ชอบหมดแหละ เพราะนัน่แสดงว่าเรายอมรับว่ามแีฟนไง  
เมือ่วันก่อนสือ่มาสมัภาษณ์ผม ถามว่าคบกับแฟนมา 7 ปี
แล้ว กลัวอาถรรพ์ที่เขาว่าต้องเลิกกันไหม ผมบอกว่า 
ไม่กลัวอาถรรพ์เลย ผมกลัวมันมากกว่า (หัวเราะ) ฉะนั้น
อาถรรพ์ 7 ปีเป็นเรือ่งขี้ๆ  เผลอๆ กูอาจจะต้องการอาถรรพ์
มากกว่าด้วยซ�้า (หัวเราะ) ตรงนี้ไม่ต้องเอาลงนะครับ! 
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‘ตู้หยอดเหรียญกเ็หมอืนรปูปั้ นพระ’ 
ช่างภาพญี่ปุ่นถ่ายภาพตู้หยอดเหรียญ

ทั่วประเทศสะท้อนสังคม

เรื่อง ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ
ภาพ EIJI OHASHI-Photographer

ART & DESIGN 

จุดเริ่มต้นของ ‘แสงสว่างริมทาง (Roadside 
Lights)’
คืนหนึ่งหลังจากท่ีโอฮาชิ เดินทางกลับมาเ ย่ียม
หมูบานวักกะไน (Wakkanai) บานเกิดของเขาในเมือง
ฮอกไกโด เหนือสุดของประเทศญ่ีปุน เขาสังเกตเห็น
แสงไฟสวางไสวทามกลางกองหิมะและความมืด 
แสงไฟนั้นไมไดมาจากเสาไฟฟา แตมาจากตูจําหนาย
สินคาหยอดเหรียญ (Jihanki) ที่ตั้งอยูอยางโดดเดี่ยว
 โอฮาชิเปรียบเปรยภาพตูจําหนายสินคาหยอด
เหรียญท่ีเห็นวา ตูจําหนายสินคาอัตโนมัตินี้ทําหนาที่
คลายกับ ‘รูปปนพระพุทธรูป (Jiz )’ ท่ีตั้งไวตามถนน
หรือริมทางเดินในเมืองตางๆ เพื่อเปนเสมือนที่พึ่งและ

JIHANKI:
ROADSIDE 
LIGHTS
เอจ ิโอฮาช ิ(Eiji Ohashi) ช่างภาพ
ชาวญ่ีปุ่นวัย 62 ป ีผูห้ลงใหลการ
ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ของสถานท่ี
ต่างๆ ท่ีได้ไปเยือน กลายเป็นท่ี
รู้จักมากยิ่งขึ้น หลังจากเร่ิมต้น
ถ่ายภาพในธีม ‘แสงสว่างริมทาง 
(Roadside Lights)’ ในเมือง
ตา่งๆ ของญ่ีปุน่เมือ่ราว 10 ปกีอ่น
 โอฮาชิได้รับเชิญให้เข้าร่วม
งานจัดแสดงภาพถ่ายทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงภาพถ่าย
นานาชาติ ที่ สิ งค โปร์  ปารี ส 
ฝรั่งเศส และเมืองรอตเทอร์ดาม 
ในเนเธอร์แลนด์ ล่าสุดเขาได้รับ
รางวัลชนะเลิศจากการประกวด
ภาพถ่ าย ใ น ง าน  Mo s cow 
International Photo เม่ือปี 
2016 อีกด้วย
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‘ตู้หยอดเหรียญกเ็หมอืนรปูปั้ นพระ’ 
ช่างภาพญี่ปุ่นถ่ายภาพตู้หยอดเหรียญ

ทั่วประเทศสะท้อนสังคม

เรื่อง ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ
ภาพ EIJI OHASHI-Photographer

ART & DESIGN 

จุดเริ่มต้นของ ‘แสงสว่างริมทาง (Roadside 
Lights)’
คืนหนึ่งหลังจากท่ีโอฮาชิ เดินทางกลับมาเ ย่ียม
หมูบานวักกะไน (Wakkanai) บานเกิดของเขาในเมือง
ฮอกไกโด เหนือสุดของประเทศญ่ีปุน เขาสังเกตเห็น
แสงไฟสวางไสวทามกลางกองหิมะและความมืด 
แสงไฟนั้นไมไดมาจากเสาไฟฟา แตมาจากตูจําหนาย
สินคาหยอดเหรียญ (Jihanki) ที่ตั้งอยูอยางโดดเดี่ยว
 โอฮาชิเปรียบเปรยภาพตูจําหนายสินคาหยอด
เหรียญท่ีเห็นวา ตูจําหนายสินคาอัตโนมัตินี้ทําหนาที่
คลายกับ ‘รูปปนพระพุทธรูป (Jiz )’ ท่ีตั้งไวตามถนน
หรือริมทางเดินในเมืองตางๆ เพื่อเปนเสมือนที่พึ่งและ

JIHANKI:
ROADSIDE 
LIGHTS
เอจ ิโอฮาช ิ(Eiji Ohashi) ชา่งภาพ
ชาวญีปุ่่นวยั 62 ป ีผูห้ลงใหลการ
ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ของสถานท่ี
ต่างๆ ท่ีได้ไปเยือน กลายเป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น หลังจากเร่ิมต้น
ถ่ายภาพในธีม ‘แสงสว่างริมทาง 
(Roadside Lights)’ ในเมือง
ตา่งๆ ของญีปุ่น่เมือ่ราว 10 ปกีอ่น
 โอฮาชิได้รับเชิญให้เข้าร่วม
งานจัดแสดงภาพถ่ายทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงภาพถ่าย
นานาชาติ ที่ สิ งค โปร์  ปารี ส 
ฝรั่งเศส และเมืองรอตเทอร์ดาม 
ในเนเธอร์แลนด์ ล่าสุดเขาได้รับ
รางวัลชนะเลิศจากการประกวด
ภาพถ่ าย ใ น ง าน  Mo s cow 
International Photo เม่ือปี 
2016 อีกด้วย
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มากกวาที่ญี่ปุนเกือบ 2 เทา แตสวนใหญจะตั้งอยูใกล
กับประตูบานของคนทั่วไปสักหลังหนึ่ง แตกตางจากที่
ญี่ปุน (โดยโอฮาชิจะบอกเลาทุกความรูสึกใหพวกคุณ
ไดสัมผัสผานภาพถายของตน)
 โอฮาชเิลาวา “เมอืงฮอกไกโดท่ีผมอาศยัอยู มหีมิะ
ปกคลุมเกือบตลอดเวลา ทําใหหลายสิ่งหลายอยาง
ไมคอยสะดวกสบาย แตเครื่องดื่มรอนๆ จากตูเหลานี้ 
ทําใหผมรูสึกอุนและผอนคลายข้ึน นอกจากน้ีแสงไฟ
จากตู ยังทําใหผมแนใจวาผมใกลจะถึงบานแลว 
ไมไดหลงทาง
 “เครื่องจําหนายสินคาหยอดเหรียญน้ีกําลังสงตอ
เรื่องราวบางอยางจากรุนสูรุน ผานการทํางานตลอด
ท้ังวันท้ังคนื ไมหยุดพัก ราวกับไมเคยรูสกึเหน็ดเหนือ่ย”
 งานของโอฮาชิจะทําใหทุกคนไดสัมผัสถึงทุก
อารมณที่ถูกถายทอดออกมาจากภาพ ภายใตธีม 
‘แสงสวางริมทาง (Roadside Lights)’ ที่เขาทุมเทและ
ตั้งใจรังสรรคผลงานกวา 10 ปท่ีผานมา ใหทุกคนได
สัมผัสถึงความเหงา ความโดดเดี่ยว ความหนาวเย็น
จากตูเหล็กเหลาน้ีท่ีตองเผชิญทามกลางความมืดมิด 
แตขณะเดยีวกัน แสงไฟจากตูก็ดูอบอุนและมคีวามหมาย
ตอผูคนท่ีเดนิทางผานไปมาเปนอยางมาก อยางนอยก็
โอฮาชิคนหนึ่ง
 ชางภาพจากเมืองฮอกไกโดคนน้ีกลาวท้ิงทายวา 
“ขอความหน่ึงท่ีผมพยายามจะสื่อสารออกไปผาน
ผลงานของผมคือ ในโลกใบน้ีทุกคนสามารถสองแสง
และเปนประกายได แมรอบตัวคุณจะรายลอมไปดวย
ความมืดมิดแคไหนก็ตาม เหมือนกับตูจําหนายสินคา
หยอดเหรียญเหลานี้” 

คอยปกปองคุมครองนกัเดนิทางและพวกเดก็ๆ ท่ีสญัจร
ผานไปมา
 คลายกับวา ถาคุณเดินทางผานมา แลวคุณกําลัง
หวิหรอืกระหายนํา้ เพียงคณุเหน็แสงไฟน้ี ความหิวและ
ความกระหายของคุณอาจจะลดลงเพราะอาหารหรือ
สินคาจากตูหยอดเหรียญเหลานี้ และนี่คือจุดเริ่มตนที่
ทําใหโอฮาชิตระเวนไปยังเมืองตางๆ ทั่วญี่ปุน เพื่อนํา
เสนอมุมมองตางๆ ในงานของเขา ผานเจาตูพวกนี้

ภาพที่คุ้นตา หนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นที่ใคร
หลายคนอาจมองไม่เห็น
พวกเราสามารถพบเห็นเจาตูจําหนายสินคาหยอด
เหรียญน้ีไดไมเพียงแตในเมืองใหญๆ ที่มีความเจริญ
กาวหนาทางดานเทคโนโลยีเทานั้น แตยังรวมถึงพื้นที่
หางไกลออกไปในชนบทของญ่ีปุนอกีดวย ทุกวันน้ีอาจ
จะไมเปนการกลาวเกินจริงวา ภาพของตูจําหนาย
สินคาหยอดเหรียญนี้ไดกลายเปนสิ่งหนึ่งที่สะทอนถึง
ประเทศน้ีไดเปนอยางด ีแตจะมสีกัก่ีคนท่ีรูวา เจาเครือ่ง
เหลานี้กระจายอยูตามถนนในเมืองตางๆ ทั่วญี่ปุน
 เมื่อเกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญที่เมือง
โทโฮกุ ในป 2011 และเหตุการณโรงไฟฟานิวเคลียร
ระเบิด นําไปสูโครงการและแคมเปญตางๆ มากมาย
ที่เนนการประหยัดพลังงาน ตูจําหนายสินคาหยอด
เหรียญพวกนี้คือหน่ึงในสิ่งที่คนมองวาเปนอุปกรณ
ที่ฟุมเฟอย ไรประโยชน และมีแนวโนมที่จะยกเลิกการ
ใชงานตูเหลานี้ เพื่อประหยัดกําลังไฟภายในประเทศ
 แตเมื่อภายหลังเหตุการณภัยพิบัติตางๆ สงบลง 
ตูจําหนายสินคาหยอดเหรียญกลับเปนสิ่งแรกท่ีมีการ
ติดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ประสบภัย อยางในจังหวัดอิวาเตะ 
และจังหวัดมิยางิ เพื่อใหบริการดานอาหารและนํ้าดื่ม
แกเจาหนาที่และผูประสบภัยทุกคน
 ตูจาํหนายสนิคาหยอดเหรยีญเหลานีไ้ดกลายเปน
สวนสําคัญของระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของ
ญี่ปุนไปเสียแลว ถึงแมวาสหรัฐฯ จะมีจํานวนตูพวกนี้
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คอยปกปองคุมครองนกัเดนิทางและพวกเดก็ๆ ท่ีสญัจร
ผานไปมา
 คลายกับวา ถาคุณเดินทางผานมา แลวคุณกําลัง
หวิหรอืกระหายนํา้ เพียงคณุเหน็แสงไฟน้ี ความหิวและ
 คลายกับวา ถาคุณเดินทางผานมา แลวคุณกําลัง
หวิหรอืกระหายนํา้ เพียงคณุเหน็แสงไฟน้ี ความหิวและ
 คลายกับวา ถาคุณเดินทางผานมา แลวคุณกําลัง

ความกระหายของคุณอาจจะลดลงเพราะอาหารหรือ
สินคาจากตูหยอดเหรียญเหลานี้ และนี่คือจุดเริ่มตนที่
ความกระหายของคุณอาจจะลดลงเพราะอาหารหรือ
สินคาจากตูหยอดเหรียญเหลานี้ และนี่คือจุดเริ่มตนที่
ความกระหายของคุณอาจจะลดลงเพราะอาหารหรือ

ทําใหโอฮาชิตระเวนไปยังเมืองตางๆ ทั่วญี่ปุน เพื่อนํา
เสนอมุมมองตางๆ ในงานของเขา ผานเจาตูพวกนี้
ทําใหโอฮาชิตระเวนไปยังเมืองตางๆ ทั่วญี่ปุน เพื่อนํา
เสนอมุมมองตางๆ ในงานของเขา ผานเจาตูพวกนี้
ทําใหโอฮาชิตระเวนไปยังเมืองตางๆ ทั่วญี่ปุน เพื่อนํา

ภาพที่คุ้นตา หนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นที่ใคร
หลายคนอาจมองไม่เห็น
พวกเราสามารถพบเห็นเจาตูจําหนายสินคาหยอด
เหรียญน้ีไดไมเพียงแตในเมืองใหญๆ ที่มีความเจริญ
พวกเราสามารถพบเห็นเจาตูจําหนายสินคาหยอด
เหรียญน้ีไดไมเพียงแตในเมืองใหญๆ ที่มีความเจริญ
พวกเราสามารถพบเห็นเจาตูจําหนายสินคาหยอด

กาวหนาทางดานเทคโนโลยีเทานั้น แตยังรวมถึงพื้นที่
เหรียญน้ีไดไมเพียงแตในเมืองใหญๆ ที่มีความเจริญ
กาวหนาทางดานเทคโนโลยีเทานั้น แตยังรวมถึงพื้นที่
เหรียญน้ีไดไมเพียงแตในเมืองใหญๆ ที่มีความเจริญ

หางไกลออกไปในชนบทของญ่ีปุนอกีดวย ทุกวันน้ีอาจ
จะไมเปนการกลาวเกินจริงวา ภาพของตูจําหนาย
สินคาหยอดเหรียญนี้ไดกลายเปนสิ่งหนึ่งที่สะทอนถึง
จะไมเปนการกลาวเกินจริงวา ภาพของตูจําหนาย
สินคาหยอดเหรียญนี้ไดกลายเปนสิ่งหนึ่งที่สะทอนถึง
จะไมเปนการกลาวเกินจริงวา ภาพของตูจําหนาย

ประเทศน้ีไดเปนอยางด ีแตจะมสีกัก่ีคนท่ีรูวา เจาเครือ่ง
เหลานี้กระจายอยูตามถนนในเมืองตางๆ ทั่วญี่ปุน
ประเทศน้ีไดเปนอยางด ีแตจะมสีกัก่ีคนท่ีรูวา เจาเครือ่ง
เหลานี้กระจายอยูตามถนนในเมืองตางๆ ทั่วญี่ปุน
ประเทศน้ีไดเปนอยางด ีแตจะมสีกัก่ีคนท่ีรูวา เจาเครือ่ง

 เมื่อเกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญที่เมือง
เหลานี้กระจายอยูตามถนนในเมืองตางๆ ทั่วญี่ปุน
 เมื่อเกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญที่เมือง
เหลานี้กระจายอยูตามถนนในเมืองตางๆ ทั่วญี่ปุน

โทโฮกุ ในป 2011 และเหตุการณโรงไฟฟานิวเคลียร
ระเบิด นําไปสูโครงการและแคมเปญตางๆ มากมาย
ที่เนนการประหยัดพลังงาน ตูจําหนายสินคาหยอด
ระเบิด นําไปสูโครงการและแคมเปญตางๆ มากมาย
ที่เนนการประหยัดพลังงาน ตูจําหนายสินคาหยอด
ระเบิด นําไปสูโครงการและแคมเปญตางๆ มากมาย

เหรียญพวกนี้คือหน่ึงในสิ่งที่คนมองวาเปนอุปกรณ
ที่เนนการประหยัดพลังงาน ตูจําหนายสินคาหยอด
เหรียญพวกนี้คือหน่ึงในสิ่งที่คนมองวาเปนอุปกรณ
ที่เนนการประหยัดพลังงาน ตูจําหนายสินคาหยอด

ที่ฟุมเฟอย ไรประโยชน และมีแนวโนมที่จะยกเลิกการ
ใชงานตูเหลานี้ เพื่อประหยัดกําลังไฟภายในประเทศ
ที่ฟุมเฟอย ไรประโยชน และมีแนวโนมที่จะยกเลิกการ
ใชงานตูเหลานี้ เพื่อประหยัดกําลังไฟภายในประเทศ
ที่ฟุมเฟอย ไรประโยชน และมีแนวโนมที่จะยกเลิกการ

 แตเมื่อภายหลังเหตุการณภัยพิบัติตางๆ สงบลง 
ตูจําหนายสินคาหยอดเหรียญกลับเปนสิ่งแรกท่ีมีการ
 แตเมื่อภายหลังเหตุการณภัยพิบัติตางๆ สงบลง 
ตูจําหนายสินคาหยอดเหรียญกลับเปนสิ่งแรกท่ีมีการ
 แตเมื่อภายหลังเหตุการณภัยพิบัติตางๆ สงบลง 

ติดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ประสบภัย อยางในจังหวัดอิวาเตะ 
ตูจําหนายสินคาหยอดเหรียญกลับเปนสิ่งแรกท่ีมีการ
ติดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ประสบภัย อยางในจังหวัดอิวาเตะ 
ตูจําหนายสินคาหยอดเหรียญกลับเปนสิ่งแรกท่ีมีการ

และจังหวัดมิยางิ เพื่อใหบริการดานอาหารและนํ้าดื่ม
แกเจาหนาที่และผูประสบภัยทุกคน
 ตูจาํหนายสนิคาหยอดเหรยีญเหลานีไ้ดกลายเปน
แกเจาหนาที่และผูประสบภัยทุกคน
 ตูจาํหนายสนิคาหยอดเหรยีญเหลานีไ้ดกลายเปน
แกเจาหนาที่และผูประสบภัยทุกคน

สวนสําคัญของระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของ
 ตูจาํหนายสนิคาหยอดเหรยีญเหลานีไ้ดกลายเปน
สวนสําคัญของระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของ
 ตูจาํหนายสนิคาหยอดเหรยีญเหลานีไ้ดกลายเปน

ญี่ปุนไปเสียแลว ถึงแมวาสหรัฐฯ จะมีจํานวนตูพวกนี้
สวนสําคัญของระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของ
ญี่ปุนไปเสียแลว ถึงแมวาสหรัฐฯ จะมีจํานวนตูพวกนี้
สวนสําคัญของระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของ
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VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

VIDEO CREDITS

CREATIVE
ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ 
VIDEOGRAPHER
ภาณุ วิวัฒฑนาภา,
ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์
VIDEO EDITOR
ภาณุ วิวัฒฑนาภา 
MOTION GRAPHIC 
DESIGNER
นันทิยา ฤทธาภัย 

WHO 
ประเวศร์ เตชะอธิก
เจ้าของ ‘ประเวศรย์มิ’ ในต�านาน ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงั
โปสเตอร์โฆษณาสถานออกก�าลังกายรูป 
นักกล้ามระดับโลกพิมพ์สีขาวด�า แปะอยู่ 
ตามที่ต่างๆ เป็นที่คุ้นตาของชาวกรุงเทพฯ 
มานานหลายสบิปี ปีน้ีประเวศรอ์าย ุ68 ปแีลว้  
และยังด�าเนินกิจการท่ีช่วยสร้างกล้ามเน้ือ 
ใหค้นทุกเพศทกุวยั ดว้ยเครือ่งเลน่ทีส่ัง่ตดั
เหลก็และเชือ่มเองกบัมอื ในตึกแถวสามคูหา 
ยา่นวงเวยีนใหญ่

LEGEND 
OF THE GYM
ประเวศร์ยิม

“เราไม่เคยเจ็บป่วยเลย มนัเหมือนเปน็ยาอายวุฒันะทีร่กัษาเรา พอเราไดอ้อกก�าลงักาย แลว้ไดเ้จอ
เพ่ือนสมาชิกเก่าๆ ตกเยน็กม็าเลน่ มานัง่คยุกนั ยามแกแ่ลว้มันไมเ่หงานะ”

• 42 จ�านวนปีทั้งหมดที่ 
ประเวศรย์มิเปดิใหบ้รกิาร

• ลูกเหล็ก ต้องเก็บไว ้
ชั้นล่างสุดด้วยเหตุผล
ด้านการรับน�้าหนักของ
ตึก นักกล้ามที่เล่นเวต
หนกัๆ จงึยึดพ้ืนทีช่ัน้นีไ้ป
โดยปริยาย

03:50OO:OO

THE STORY
ประเวศร์เล่าให้ฟังว่า ในวัย 17 ปี ตนเองมีรูปร่างค่อนข้างผอม จึงเริ่มสนใจเรื่อง 
การยกเวต เพราะคิดว่ามันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ ผลจากความพยายามคือ
กล้ามขึน้สวย ขึน้แข่งขนัเวทไีหนก็ได้รางวัล แต่สมยัก่อนโรงยิมมน้ีอย ขณะท่ีมคีนใช้
บรกิารมาก ประเวศร์จึงเริม่ซือ้เครือ่งมาเล่นเองท่ีบ้าน จนในท่ีสดุชาวบ้านในย่านน้ัน 
ก็เรยีกร้องให้เขาเปิดธุรกิจโรงยิมเองเสยีเลย 
 เขาก่อตัง้ ‘ประเวศร์ยิม’ ขึน้ในปี พ.ศ. 2518 นอกจากจะเป็นสถานออกก�าลงักาย 
น้อยแห่งท่ีเปิดในขณะน้ันแล้ว ยังเป็นทางเลือกของคนก�าลังทรัพย์ไม่มากอีกด้วย  
ช่วงแรกๆ ประเวศร์บอกว่าเก็บค่าบรกิารเพียงเดอืนละ 30 บาท 
 ประเวศร์เป็นท้ังเจ้าของ เป็นนักกล้าม และเป็นเทรนเนอร์ด้วยตัวเอง โดย 
ไม่คิดเงิน เพราะต้องการแนะน�าให้ผู้เล่นท�าอย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น เรื่อง 
น�า้หนกัและการหายใจ
 ความพิเศษอกีประการคอื เครือ่งเล่นที ่ ‘ประเวศร์ยมิ’ เกิดจากการตดัเหลก็และ
เชื่อมเองของประเวศร์  ที่เริ่มต้นจากการเชื่อมแบบผิดๆ ถูกๆ จนสามารถท�าได ้
อย่างเชีย่วชาญ สถานออกก�าลงักายในต�านานแห่งนีจ้งึแทบจะเป็นแห่งเดียวในไทย 
ทีไ่ด้รบัฉายาว่า Homemade Gym
 ในแรกเริ่ม เขาออกก�าลังกายโดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างกล้ามเน้ือให้ร่างกาย 
ดูแข็งแกร่งสมชายชาตรี แต่ผลท่ีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคือ ประเวศร์มีร่างกายที ่
แขง็แรง ไม่เคยเจบ็ป่วย และเดินเหินคล่องแคล่วกว่าคนวัยเดยีวกันอย่างเห็นได้ชดั  
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VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

VIDEO CREDITS

CREATIVE
ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ 
VIDEOGRAPHER
ภาณุ วิวัฒฑนาภา,
ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์
VIDEO EDITOR
ภาณุ วิวัฒฑนาภา 
MOTION GRAPHIC 
DESIGNER
นันทิยา ฤทธาภัย 

WHO 
ประเวศร์ เตชะอธิก
เจ้าของ ‘ประเวศรย์มิ’ ในต�านาน ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงั
โปสเตอร์โฆษณาสถานออกก�าลังกายรูป 
นักกล้ามระดับโลกพิมพ์สีขาวด�า แปะอยู่ 
ตามที่ต่างๆ เป็นที่คุ้นตาของชาวกรุงเทพฯ 
มานานหลายสิบป ีปน้ีีประเวศรอ์าย ุ68 ปแีลว้  
และยังด�าเนินกิจการท่ีช่วยสร้างกล้ามเน้ือ 
ให้คนทกุเพศทกุวัย ด้วยเคร่ืองเลน่ทีส่ัง่ตัด
เหลก็และเชือ่มเองกับมอื ในตึกแถวสามคหูา 
ย่านวงเวยีนใหญ่

LEGEND 
OF THE GYM
ประเวศร์ยิม

“เราไม่เคยเจบ็ปว่ยเลย มนัเหมือนเปน็ยาอายวุฒันะทีร่กัษาเรา พอเราไดอ้อกก�าลงักาย แลว้ไดเ้จอ
เพ่ือนสมาชิกเกา่ๆ ตกเยน็กม็าเลน่ มานัง่คยุกนั ยามแกแ่ลว้มันไมเ่หงานะ”

• 42 จ�านวนปีทั้งหมดท่ี 
ประเวศรย์มิเปดิใหบ้รกิาร

• ลูกเหล็ก ต้องเก็บไว ้
ชั้นล่างสุดด้วยเหตุผล
ด้านการรับน�้าหนักของ
ตึก นักกล้ามท่ีเล่นเวต
หนกัๆ จงึยึดพ้ืนท่ีช้ันน้ีไป
โดยปรยิาย
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THE STORY
ประเวศร์เล่าให้ฟังว่า ในวัย 17 ปี ตนเองมีรูปร่างค่อนข้างผอม จึงเริ่มสนใจเรื่อง 
การยกเวต เพราะคิดว่ามันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ ผลจากความพยายามคือ
กล้ามขึน้สวย ขึน้แข่งขนัเวทไีหนก็ได้รางวัล แต่สมยัก่อนโรงยิมมน้ีอย ขณะท่ีมคีนใช้
บรกิารมาก ประเวศร์จึงเริม่ซือ้เครือ่งมาเล่นเองทีบ้่าน จนในท่ีสดุชาวบ้านในย่านนัน้ 
ก็เรยีกร้องให้เขาเปิดธุรกิจโรงยิมเองเสยีเลย 
 เขาก่อตัง้ ‘ประเวศร์ยิม’ ขึน้ในปี พ.ศ. 2518 นอกจากจะเป็นสถานออกก�าลงักาย 
น้อยแห่งท่ีเปิดในขณะน้ันแล้ว ยังเป็นทางเลือกของคนก�าลังทรัพย์ไม่มากอีกด้วย  
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 ประเวศร์เป็นท้ังเจ้าของ เป็นนักกล้าม และเป็นเทรนเนอร์ด้วยตัวเอง โดย 
ไม่คิดเงิน เพราะต้องการแนะน�าให้ผู้เล่นท�าอย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น เรื่อง 
น�า้หนักและการหายใจ
 ความพิเศษอกีประการคอื เครือ่งเล่นที ่ ‘ประเวศร์ยมิ’ เกิดจากการตดัเหลก็และ
เชื่อมเองของประเวศร์  ที่เริ่มต้นจากการเชื่อมแบบผิดๆ ถูกๆ จนสามารถท�าได ้
อย่างเชีย่วชาญ สถานออกก�าลงักายในต�านานแห่งนีจ้งึแทบจะเป็นแห่งเดียวในไทย 
ท่ีได้รบัฉายาว่า Homemade Gym
 ในแรกเริ่ม เขาออกก�าลังกายโดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างกล้ามเนื้อให้ร่างกาย 
ดูแข็งแกร่งสมชายชาตรี แต่ผลท่ีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคือ ประเวศร์มีร่างกายที ่
แขง็แรง ไม่เคยเจบ็ป่วย และเดินเหินคล่องแคล่วกว่าคนวัยเดยีวกันอย่างเห็นได้ชดั  
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