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Read Me เล่ม 14 หากเทียบกับคน 
ก็ ค ง ถึ ง วั ย เ ติ บ โ ต พ อ ที่ จ ะ ส น ใ จ 
เรื่องความรักบ้างแล้ว และก็จริงอย่างที่ 
คิด ไว้  เ ม่ือ เรื่ องความรัก  การหาคู่   
ถู ก นำ า เ ส น อ เ ข้ า ม า ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม  
สายตาแตล่ะคูโ่ดยเฉพาะกองบรรณาธิการ 
สาวๆ ส่องประกายความสนใจ ความสนุก
จึงเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น ก่อนจะมา 
ลงตัวที่คำาว่า “พรหมลิขิตสร้างได้?” 

ความท้าทายของคนทำาไม่ ได้อยู่ ท่ี 
การหาคำาตอบว่าพรหมลิขิตสร้างได้จริง 
หรือไม่ แต่กลับเป็นการเลือกเฟ้นข้อมูล  
จากหลายมุมมอง เพื่อ ไม่ ให้ เนื้อหา 
เอนไปที่คำาตอบใดคำาตอบหนึ่ง และไม่ว่า 
ค ว า ม เ ชื่ อ เ ดิ ม ข อ ง ค น อ่ า น จ ะ เ ชื่ อ 
หรือไม่เชื่อเรื่องพรหมลิขิต แต่เมื่อพลิก 
หน้านิตยสารแต่ละหน้าแล้ว เขาน่า
จะยอมรับและเปิดใจในมุมมองที่ต่าง 
ได้มากขึ้น 

บางครัง้คำาตอบของคำาถามบนหนา้ปก 
นิตยสารฉบับนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่า “ได้”  
หรือ “ไม่ได้” เท่านั้น แต่อาจอยู่ที่ว่า 
เมื่อความรักเป็นเรื่องสำาคัญจนต่างคน 
ต่างแสวงหา แล้วเมื่อได้ความรักมา 
เราจะรักษามันอย่างไรเพื่อไม่ให้ต้องวน 
กลับมาที่จุดเดิมอีกครั้งก็เป็นได้

ธิด�รัตน์ มูลล�
บรรณ�ธิก�ร

ในชีวิตของเราล้วนมี ‘คำาถามแห่งชีวิต’ ที่ค้างคาในใจเหมือนๆ กันอยู่ไม่กี่ 
คำาถาม

ก็คำาถามประเภท ‘เราเกิดมาเพื่ออะไร’ หรือ ‘ชีวิตคืออะไร’ ประมาณนี้
ล่ะครับ

และคำาถามที่คาอยู่ในใจของคนจำานวนมากคำาถามหนึ่งก็คือ ‘เนื้อคู่เรา 
คือใครกันนะ’

Read Me ฉบับนี้น้องๆ ทีมงานพร้อมใจกันหันมามองคำาถามนี้ 
อย่างจริงจัง ลองช่วยกันสืบหาความเป็นไปได้ ลองสำารวจขอบเขต 
ค้นประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ความเห็น และอะไรต่อมิอะไรเกี่ยวกับคำาถามนี้

ไมว่า่นอ้งคนไหนจะมีแฟนหรอืยงัไม่มี ตอนท่ีทำาเล่มนีน้อ้งๆ ก็คงจะไดร้บัรู้ 
เรื่องอะไรที่อยากรู้และนำามาเล่าต่อให้กับผู้อ่านได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยในหัวใจ 
ไดบ้า้ง เพราะความคดิทีว่า่มใีครอกีคนทีจ่ะมาเปน็สว่นหนึง่ของเรา หรอืรอคอย 
ที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ข้างๆ เราตลอดไปน้ัน มันทำาให้หัวใจเต้นตึกตักได้อยู่เสมอ  
จนเรื่องแบบนี้กลายมาเป็นบทเพลง เป็นภาพยนตร์ ละคร นิยาย แล้วยัง 
กลายมาเปน็ธรุกจิหรอืสนิค้าอะไรอกีสารพดัให้เราได้เห็นๆ กันอยูท่กุวนัไปแลว้

และด้วยความที่มันกลายเป็นอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะไปแล้วนี่ล่ะ บางที 
ผมก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อและน่าเศร้าอยู่ เหมือนกันที่ เราจะมัวหมกมุ่น 
อยู่กับคำาถามนี้จนเกินไป

ในโลกทุกวันนี้ที่มีปัญหาในทุกด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ บางที ‘คำาถามแห่งชีวิต’ ท่ีเราควรสนใจที่สุดอาจจะไม่ใช่ 
คำาถามนี้  แต่น่าจะเป็นคำาถามประมาณว่า ‘เราจะมีชีวิตกันอย่างไร’  
อะไรประมาณนี้มากกว่า

และในการอ่าน Read Me ฉบับที่น้องๆ ช่วยกันสำารวจคำาถามเรื่อง  
‘เนือ้คู’่ กนัอยา่งจรงิจงัเลม่นี ้ไมรู่ผ้มคดิไปเองหรอืเปลา่ แตล่องอา่นดดูีๆ  นะครบั 
ผมแอบเห็นว่าน้องๆ ได้พยายามตอบ ‘คำาถามแห่งชีวิต’ คำาถามอื่นๆ เอาไว้ 
ในระหว่างบรรทัดด้วยล่ะ

วิภว์ บูรพ�เดชะ
บรรณ�ธิก�รบริห�ร 

Editor’s talk [บท บก.]
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คุณเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหม?
คนสองคนมาพบรกักนัไดเ้ป็นเพราะพรหมลขิิต  

ความบังเอิญ หรือความตั้งใจของใครสักคน?
คำาตอบของคำาถามน้ีไม่มีใครยืนยันถูก-ผิดได้  

ขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่ออะไร 
พรหมลิขิต แปลแบบตรงตัวคือ พระพรหม 

ซ่ึงเป็นเทพตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์  
เป็นผู้สรรค์สร้างทุกอย่างบนโลกข้ึน รวมไปถึง 
“ความรัก”...พรหมลิขิตไว้ให้คู่กัน 

Cover Story [เรื่องจ�กปก]

ความเชื่อที่ว่าความรักเป็นสิ่งที่เบื้องบนกำาหนดไว้แล้ว เชื่อมโยงกับตำานาน 
ท่ีน่าจะเคยได้ฟังเก่ียวกับด้ายแดงท่ีติดตัวทุกคนมา เพียงแต่เรามองไม่เห็น  
ปลายด้ายแดงด้านหนึ่งจะผูกที่นิ้วก้อยของเรา โดยอีกด้านจะโยงกับคนที่เป็น 
เนื้อคู่ของเรา แล้ววันหนึ่งด้ายเส้นนั้นก็จะนำาคนสองคนให้มาใกล้ชิดและรักกัน  
นั่นเป็นสิ่งที่พรหมลิขิตไว้ 

เรื่องเล่าแสนหวานนี้น่าจะทำาให้คนฟังเพ้อฝันต่อไป หากไม่มีเรื่องเล่า 
อีกตำานานหนึ่งเก่ียวกับด้ายแดงเช่นกัน เรื่องนี้เริ่มต้นเหมือนกันคือชายหญิง 
คู่หนึ่งต่างก็มีด้ายแดงผูกโยงไว้กับใครคนหนึ่งที่พวกเขายังไม่พบเจอ ด้ายแดง 
นำาพาสองคนใหเ้ดนิไปในทศิทางเดยีวกนั เรือ่งนา่จะจบลงดว้ยการทีท่ัง้คูไ่ปเจอ 
กับอีกปลายด้ายแดงของทั้งสองคนที่รออยู่ แต่เปล่าเลย ทั้งสองเกิดตกหลุม 
รักกันระหว่างทาง จึงตัดสินใจตัดด้ายแดงของตนออก แล้วจัดการผูกปลาย 
ด้ายแดงนั้นไว้ด้วยกัน 
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นั่นเพราะ พรหมลิขิตสร้างได้ หรือ พรหมลิขิตสร้างไว้ ให้เหตุการณ์ต้องเป็นเช่นนั้น 
ตำานานด้ายแดงผูกรักที่ยังไม่แน่ชัดก็เหมือนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง บางคนรอคอย 

ความรัก เชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งต้องมาถึง แต่บางคนกลับคิดตรงข้าม เขาเลือกออกเดินทาง 
ตามหาความรักที่มีหลายเส้นทางตามความเชื่อของแต่ละคน 

เมื่อย้อนเวลาไปดูเส้นทางการหาคู่ วิธีดั้งเดิมและยังคงมีอยู่ในปัจจุบันคือการพึ่งพา  
“แม่สื่อ” ที่เป็นคนแนะนำาให้สองฝ่ายได้รู้จักกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพาฝ่ายชายไปดูตัว 
ฝ่ายหญิงที่บ้าน และค่อยๆ พัฒนาไปตามระบบการสื่อสาร อย่างส่งจดหมายไปยังคอลัมน์ 
หาคูใ่นหนงัสอืพมิพห์รอืนิตยสาร มาจนถงึการใช้อนิเทอร์เนต็ในการหาคู ่ทัง้ผา่นโปรแกรม 
แชทต่างๆ หรือเว็บไซต์หาคู่ จนกระทั่งมาถึงการจัดตั้งบริษัทอย่างจริงจัง ที่ดูเหมือนจะวน
กลบัมาสูร่ะบบแมส่ือ่อกีครัง้ เพยีงแตแ่มส่ือ่ยคุนีม้อีงคก์รธรุกิจควบคมุและจดัการระบบหาคู ่
อย่างเป็นขั้นตอน 

สิ่ งที่ เ กิดขึ้นกำาลังท้าทาย 
ว่ า พ ร ห ม ลิ ขิ ต ก็ เ พี ย ง แ ค่  
จินตนาการแสนโรแมนติก  
มนุษย์เดินดินต่างหากเป็นคน 
กำาหนดเส้นทางความรักของ 
ตัวเอง หรือนี่จะเรียกว่าเป็น 
พรหมลิขิ ตอี กรูปแบบหนึ่ ง 
กันแน่

ถึ ง แ ม้ วิ ธี ก า ร ห า คู่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไป แต่ทุกอย่างนั้น 
มีขึ้นเพื่อตอบโจทย์เดียวกัน 

“คนเราอยู่ได้ด้วยความรัก”

Read  Me  ฉบั บนี้ จึ ง ไ ด้ ร วบรวม 
เรือ่งราวความเชือ่เรือ่งความรกัและการหาคู ่ 
จากหลายๆ มมุมอง และวธิกีาร โดยยงัไมต่อบ 
คำาถามนำาทางวา่พรหมลขิติสรา้งไดห้รอืไมไ่ด้

อ่าน Read Me จบแล้วลองตอบคำาถาม
นี้อีกครั้ง 

“คุณเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหม?”
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บริษัทจัดหาคู่ หรือ Dating Service  
Agency เริ่มขึ้นจากฟากฝั่ งอเมริกา  
เมื่อประมาณ 17 ปีท่ีแล้ว เว็บไซต์หาคู่ชื่อ
ดังของอเมริกาอย่าง www.match.com  
ได้ขยายกิจการจากเว็บไซต์หาคู่ออนไลน์
กลายเป็นธุรกิจจัดหาคู่อย่างจริงๆ จังๆ ใน 
พ.ศ. 2538 เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทหาคู่ 
จะเติบโตมากในประเทศอุตสาหกรรม 
มีข้อสันนิษฐานว่ า ด้วยสภาพสังคมที่  
เต็มไปด้วยการแข่งขันด้านหน้าที่การงาน  
ทำาให้หนุ่มสาวมีเวลาออกไปพบปะผู้คน 
นอ้ยลง ความรกัจึงแปรเปน็ทนุเขา้สูร่ะบบที ่
ธุรกิจจัดสรรได้ 

ประเทศโลกตะวันออกอย่างจีน สิงคโปร์  
เกาหลีใต้ ก็ได้รับอิทธิพลการจัดหาคู่ผ่าน 
บริษัทเช่นกัน เป็นเรื่องน่าประหลาดใจ 
ไม่น้อย ที่ประเทศซึ่งมีจำานวนประชากร 
มหาศาล และเป็นต้นฉบับของแม่สื่อแม่ชัก  
ก็ยังเปล่ียนวิ ธีการหาคู่ ไปตามยุคสมัย  
ส่วนประเทศท่ีมีประชากรเพียง 4 ล้านคน 
อย่างสิงคโปร์ กลับมีบริษัทจัดหาคู่มากถึง  
190 แห่ง หรือเกาหลีใต้ที่มีซีรีส์เรื่องราว 
ความรกัโรแมนตกิแสนหวาน กย็งัตอ้งพึง่พา 
บริษัทจัดหาคู่ เนื่องจากพวกเขาไม่มีเวลา  
แต่ก็ยังคงยึดถือความเช่ือเดิมท่ีว่า หากไม่ 
แต่งงานจะถือว่ายังไม่ประสบความสำาเร็จ  
แม้จะมีหน้าที่การงานดีขนาดไหนก็ตาม

ธุรกิจการจัดหาคู่ของไทยเริ่มต้นแบบ 
เดยีวกบัทางตะวนัตก โดยเวบ็ไซต ์naddate.
com ที่บริการหาคู่ออนไลน์ได้เพิ่มช่องทาง 
การหาคูด่ว้ยการจดัตัง้เปน็บรษิทั มทีีป่รกึษา 

หรือแม่สื่อคอยจับคู่และให้คำาแนะนำาต่างๆ  
โดยเปิดกิจการมากว่า 8 ปีแล้ว ซึ่งการหาคู่ 
ด้วยวิธีนี้ เป็นท่ีนิยมมากข้ึน จนมีบริษัท 
จัดหาคู่เกิดขึ้นอีกมากมายหลายสิบแห่ง 

แลว้บรษิทัจดัหาคู ่เขาจะพาคณุไปพบกบั 
รักแท้ที่ ฝันหา ได้อย่ าง ไร  Read Me 
ส รุ ป วิ ธี ก า ร ใ น ก า รต ามห าค ว าม รั ก 
บนเส้นทางบริษัทจัดหาคู่ดังนี้

บริษัทจัดหาคู่: ความรักใช่อยู่ที่โชคชะตา...แต่ว่าจัดสรรได้
การเปลี่ยนแปลงของสังคมทำาให้ความคิดของคนเริ่มเปลี่ยนไปแม้แต่เรื่อง ‘ความรัก’ หรือการมี ‘คู่ครอง’  
จากความเชื่อที่ว่า ‘คู่แล้วไม่แคล้วกัน’ หากมีเนื้อคู่อยู่แล้ววันหนึ่งพรหมท่านก็จะลิขิตให้ได้มาเจอกัน  

แต่เมื่อมาถึงยุคสมัยที่ผู้คนเคยชินกับความเร็ว มีหรือที่ความรักจะเป็นเรื่องที่รอได้ โดยเฉพาะกับคนวัยใกล้จะพ้น
หนุ่มสาว ‘บริษัทจัดหาคู่’ จึงกลายเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ที่เหนือชั้นกว่าการหาคู่แบบเดิมๆ  

เพราะมีที่ปรึกษาคอยกรองประวัติและคัดความเหมาะสมให้

1

2
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3. แม่สื่อชักพาคนที่ใช่มาให้คุณ 

สำาหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือช่องทางใน
การทำาความรู้จักกับคนที่อาจมาเป็นคู่ชีวิต  
หรือไม่ต้องการเสี่ยงเริ่มต้นความสัมพันธ์ 
กับคนท่ีทัศนคติไม่ตรงกัน บริษัทจะจัด 
ที่ ปรึ กษามาสอบถามความต้ องการ 
ข อ ง คุ ณ เ พื่ อ นำ า ไ ป จั บ คู่ กั บ ค น ที่ ใ ช่  
ในแบบทีค่ณุตอ้งการ ถึงอยา่งน้ันคณุก็ยงัคง 
ต้องตัดสินใจว่าจะตอบตกลงไปเดตด้วย  
หรือขอให้ที่ปรึกษาหาคนที่ใช่กว่าอีกครั้ง  
หากดูคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วยังไม่ถูกใจ 

บริษัทจัดหาคู่..
กับอะไรที่มากกว่าคุณคิด

• บริษัทจัดหาคู่หลายแห่งใช้วิธี 
ทางวิทยาศาสตร์ในการจับคู่ โดยมี 
หน่วยวิจัยข้อมูล ซึ่ งจะนำาข้อมูล 
บุคคลท่ีมาลงทะเบียน ทั้งรูปร่าง 
หน้าตา กรุ๊ปเลือด ปีเกิด ลักษณะ 
ยีนเด่น ยีนด้อย หรือพฤติกรรม 
ทางสั งคม แล้ วมาสร้ า งภาพคู่  
เหมือนที่เหมาะสมกับสมาชิกรายน้ันๆ  
ก่ อนที่ จ ะตามหาบุคคล ในระบบ 
ที่เข้ามาลงทะเบียน แล้วประมวลผล 
ออกมาว่าคนใดเหมาะสมจะคู่กับใคร

•  บริ ษั ทจั ดหาคู่ ใ นสิ ง ค โปร์  
มีบริการสอนการออกเดตเพื่อเปลี่ยน 
หนุ่มๆ ให้กลายเป็นคนที่มี เสน่ ห์   
หลั งจาก เรี ยนภาคทฤษฎีที่ รู้ จั ก 
และ เ ข้ า ใจ ผู้หญิ งแล้ ว  จะ ให้ ลง 
ภ า ค ส น า ม ล อ ง จี บ ส า ว กั น เ ล ย  
เสริมด้วยการใช้มายากลในการสร้าง 
ภาพลกัษณใ์หเ้ปน็ทีด่งึดดูฝา่ยตรงขา้ม

•  เพศที่ ส าม ก็ส ามารถหาคู่  
ผ่านทางบริษัทจัดหาคู่ ได้  บริษัท 
บางแห่ง ได้ เปิดบริการที่ เ รียก ว่า  
sub-brand สำ าหรับคนกลุ่ มนี้  
โดยเฉพาะ ภายใต้ความคิดที่ ว่ า  
ความรักไม่จำาเป็นต้องเกิดระหว่าง 
ชายกับหญิงเท่านั้น

1. ความถูกชะตาอาจพาเขา
มาพบคุณ

Online dating บริการหนึ่งของบริษัท 
จัดหาคู่ ที่จะให้คุณได้ฝากข้อมูลส่วนตัว 
และรูปถ่ายไว้  ในทางกลับกันคุณเอง 
ก็สามารถดูประวัติและรูปถ่ายของคนอื่นๆ  
ทีฝ่ากไวไ้ดเ้ชน่กนั หากคณุเกดิถกูใจใครขึน้มา 
ก็เพียงแค่ติดต่อผ่านทางบริษัท เขาจะทำา 
หน้าที่เป็นตัวกลางประสานให้ทั้งสองฝ่าย 
ได้พบกัน 

2. ยิ่งคนมากยิ่งมีโอกาสพบรัก

ปาร์ตี้คนโสด งานสังสรรค์ท่ีรวมคนโสด 
ซ่ึงมเีปา้หมายเดียวกนัวา่ ‘วนันีฉ้นัจะมาหาคู’่ 
โดยสมาชิกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง 
บริษัทจัดขึ้น มีตั้งแต่งานปาร์ตี้ไปจนถึงงาน 
ดา้นดนตรี กฬีา งานอดิเรก ซึง่จะเปดิโอกาส
ให้หนุ่มสาวโสดได้ทำาความรู้จักกับผู้คน 
หลากหลาย ซึ่งมีความสนใจคล้ายๆ กัน 
ในบรรยากาศท่ีสนกุสนาน เป็นกนัเอง จากน้ัน
ก็เป็นหน้าที่ของคุณแล้ว ว่าจะสานสัมพันธ์ 
ต่ออย่างไร

3

ธิดารัตน์ มูลลา
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รปูรา่งสงูโปรง่ ผวิขาว ตากลมโต บอกวา่ 
มะปรางจัดเป็นหญิงหน้าตาดี เมื่อรวมกับ 
นิสัยที่ร่าเริงสนุกสนาน ไม่น่าแปลกท่ีหญิง
วัยสามสิบต้นๆ จะเคยมีความรักมาแล้ว  
ทัง้เริม่ตน้จากความเปน็เพือ่น หรอืตดิตอ่ทาง 
msn แตค่วามรกักไ็มไ่ด้ยนืยาวอยา่งทีเ่ธอคดิ

“เคยมีแฟนมาแล้ว 3 คน คนแรกเป็น
เพื่อนมหา’ลัยเดียวกัน คบได้ประมาณหกปี 

กเ็ลิกกนัไป สว่นอกีสองคนรูจ้กักันทาง msn  
เพราะปกติจะไม่ได้ออกไปไหนมาก ทำางาน  
กลับบ้าน คบกันคนละประมาณสองปีก็เลิก  
แต่ก็ไม่ได้เข็ดเรื่องความรักนะ ไม่ได้คิดว่าฉัน 
ควรอยู่เป็นโสด”

มะปรางเป็นสาวโสดมาสองปีกว่าๆ  
แม้จะเริ่มเคยชินกับชีวิตอิสระ และไม่ได้ใส่ใจ 
กับคำาพูดของคนรอบข้างที่ว่า ทำาไมยัง

ไม่ มี แฟน ยั ง ไม่ ไ ด้ แต่ ง งานอี ก เหรอ  
แตเ่ธอกย็งัหวงัวา่จะมคีนรกั ความเหงาไมใ่ช ่
ประเด็นหลักของความคิดนี้ มะปรางมี 
มุมมองน่าฟัง และอาจทำาให้คนที่ เคย
ปฏิญาณว่า จะครองความโสดตลอดไป...
เปลี่ยนใจได้

“ ก า รมี คู่ อ ย่ า งน้ อยก็ มี คนช่ ว ยคิ ด  
คอยดูแลบ้าง รู้สึกว่าเรากลับบ้านไปทำาไม 

Maprang 
“คว�มรักเป็นสิ่งที่สวยง�ม...”

อ�ชีพ รับร�ชก�ร
เพศ หญิง, อ�ยุ 33 ปี

กรุงเทพมห�นคร 

“ความรักคือการลงทุน”
เรื่องเล่าของสาวที่ตามหารักแท้ผ่านบริษัทจัดหาคู่ 

ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมกับรูปถ่ายของสาวคนหนึ่งที่ไม่อยากอยู่ในสถานะโสดอีกต่อไป  
ถูกส่งผ่านเข้าไปยังเว็บไซต์หาคู่ด้วยความตั้งใจของเธอ กลายเป็นจุดเริ่มต้น 

ที่ทำาให้เธอได้ออกเดตกับชายที่เขาบอกว่า เหมาะสมกับเธอ เราขอเรียกว่า “มะปราง” 
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ก็เพราะมีคนรออยู่ ส่วนเรื่องคนรักกันไม่พ้น 
ต้องทะเลาะกนัเปน็เรือ่งปกต ิขนาดพีน่อ้งกนั 
ยังทะเลาะกันเลย คนเป็นแฟนกันก็ต้องมี 
ทะเลาะกันบ้าง แต่อย่างน้อยๆ การมีคู่ดีกว่า 
อยู่คนเดียวตรงที่ถ้าเราเกิดเจ็บป่วยก็ยังมี 
คนมาเห็น ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรขึ้นมาก็นอนนิ่ง 
อยู่ตรงนั้น ไม่มีใครรับรู้ ไม่มีใครสนใจ อันนี้ 
เป็นกรณีที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะ” 

ความคิดนี้เองทำาให้มะปรางตัดสินใจ 
 
 
ที่จะตามหาความรักอีกครั้ง โดยหวังว่า 
จะเป็นรักแท้อยู่ ร่ วม กันไปตลอดชีวิต  
แต่จุ ด เริ่ มต้นของการค้นหาความรัก 
เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยมองหาคนใกล้ตัว  
หรือติดต่อ ผ่านทางโซเชียลเน็ต เวิ ร์ ก  
นั่นเพราะเธอได้ดูรายการโทรทัศน์ที่หาคู่ 
ให้กับสาวโสด ทำาให้รู้จักบริษัทจัดหาคู่ 
แห่งหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการ

“เหน็วา่นา่สนใจดี กเ็ลยเขา้ไปดใูนเวบ็ไซต ์ 
เขามีสมัครหาคู่แบบออนไลน์ เราก็ลอง 
ไปสมัครดูเพราะไม่เสียเงิน อีกอย่างได้เห็น 
โปรไฟล์คนอ่ืน แตถ่า้เราอยากรูจ้กักบัเขาขัน้ 
ตอนน้ีต้องเสียเงินแล้ว เพราะต้องติดต่อ 
ผ่ านทางบริษัท เลยสมัครทิ้ ง ไว้ก่อน 
ผ่านไปพักหนึ่งก็มี เ จ้าหน้าที่ โทรมาหา 
แนะนำ าการหาคู่ แบบ ท่ี เขา เ ลือกคน ท่ี  
เหมาะสมให้ เลยลองเข้าไปคุย ซึ่งค่าใช้จ่าย 
นีพ่อๆ กบัเงนิเดอืนพนกังานออฟฟศิทัง้เดอืน  
จะไดอ้อกเดต 2 ครัง้ แรกๆ   กล็งัเลแตเ่พือ่นทีม่า 
ด้วยกันเขาเชียร์ บอกว่าถ้าได้คบกันจริงๆ 
ถือว่าคุ้มมาก อย่างน้อยที่สุดไม่ได้แฟน 
แต่ก็ยังได้เพื่อน”

ถ้าเช่นนั้นความรักก็คือการลงทุน 
มะปรางไม่ปฏิเสธ เธอให้เหตุผลว่าไม่ใช่ 

แต่เรื่องความรักเท่านั้น ทุกอย่างคือ 
การลงทุน และความรักก็เป็นการลงทุน 
ทีแ่ตกตา่งกนัไป เหมอืนกบัการจบีใครสกัคน 
แลว้เราหมัน่ซือ้ของขวญัให้กบัเขา น่ันกเ็ป็น 
การลงทนุในความรกัและตอ้งเสยีเงนิเชน่กนั 

“ความรักเหมือนการลงทุนนะ ถ้าสมมติ 
ว่าเรารักใครเขารักตอบคือกำาไร ถ้ารักใคร 

เขาไม่รักตอบ แต่เขายังเป็นเพ่ือนกับเราได้ 
เหมือนปกติก็คือเท่าทุน แต่ถ้าเขารู้ว่าเรารัก 
แล้วตีตัวออกห่างนั่นคือขาดทุน”

ส า ว โ ส ด ที่ ไ ม่ อ ย า ก โ ส ด อี ก ต่ อ ไ ป  
บอกคุณสมบัติคนท่ีอยากคบหาเบ้ืองต้น 
ให้ที่ปรึกษาตามหาให้ เขาคนนั้นต้อง ‘ตัวสูง  
ไม่สบูบุหรี ่ไมพ่ดูจาขีโ้ม ้การศกึษาไลเ่ลีย่กัน’ 
แล้วการลงทุนของมะปรางก็ เริ่ม เห็น 
แสงสว่างขึ้นมา ประมาณสองถึงสามเดือน 
 
 
 
ตอ่มา บรษิทัจดัหาคูโ่ทร.มาแจง้วา่พบคนท่ีมี 
คุณสมบัติตามที่มะปรางบอกไว้ แล้วเธอก็มี 
คุณสมบัติตรงกับเขาด้วยเช่นกัน หลังจาก 
แม่สื่อมืออาชีพบอกคุณสมบัติชายซึ่งเป็น 
เดตแรกให้ฟั ง  มะปรางตกลงไปพบ 
ทีร่า้นอาหารยา่นรชัโยธนิ ซึง่ทางรา้นไดเ้ลอืก 
ไว้ ให้  เธอเล่ าว่ า เป็น เดตที่ ยากจะลืม  
เพราะหลายอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิด! 

“เจอกนัครัง้แรกกไ็มป่ระทบัใจแลว้ โอเค... 
คุณสมบัติภายนอกตรงทุกอย่างตามที่ 
บรษิทับอกไว ้แตพ่อคยุกันแลว้ รูเ้ลยวา่ไมใ่ช ่
จริงๆ นิสัยเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ  
เ ร า เ ป็ น ค น ส ป อ ต แ ต่ เ ข า ต ร ง ข้ า ม  
แถมตอนกลับจากร้านเขายังขอให้ไปส่ง 

เขาที่ทำ างานด้วย ทั้ งที่บริษัทของเขา 
กับที่ทำางานเราอยู่คนละทางกัน เขาก็รู้  
หลังจากวันนั้นต่างฝ่ายต่างก็ไม่ติดต่อกัน 
อีกเลยนะ คิด เสียดายเงิน เหมือนกัน  
แม้แต่ความเป็นเพื่อนยังไม่ได้กลับมาเลย”

จำ า ได้ ใ ช่ ไ หม . . . โปร โมชั่ นหารั กแท้  
ของมะปรางยงัมอีกี 1 เดต (และมากกวา่นัน้ 
ได้ถ้าเธอจะลงทุนใหม่) เธอเล่าว่าอีกไม่ถึง 
สองสปัดาหเ์ธอจะไดอ้อกเดตครัง้ที ่2 บรษิทั 
จดัหาคูพ่บคนทีเ่หมาะสมกับมะปรางอีกครัง้  
 
 
โดยได้นำาข้อมูลการออกเดตครั้งแรกของ 
เธอมาพิจารณาในการเลือกคู่เดตครั้งใหม่ 
ที่เธอน่าจะประทับใจมากกว่าเดตแรก 

มะปรางตัดสินใจไป ใจหนึ่งเพ่ือหวัง 
พบรักแท้ ใจหนึ่งก็เพียงเพื่อใช้สิทธิ์ให้ครบ  
และบอกกับตัวเองว่า 

“ถ้าคนนี้ยังไม่ใช่ นี่จะเป็นเดตสุดท้าย 
ของฉันกับการหาคู่แบบนี้” 

เราก็ ได้แต่หวังว่า การพบกันครั้ง น้ี 
จ ะ พั ฒ น า ต่ อ จ น เ ป็ น รั ก แ ท้ ใ น ที่ สุ ด  
หมายความว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอ 
ต้องลงทุนกับความรัก

ธิดารัตน์ มูลลา
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บริษัทจัดหาคู่ต่างจากการหาคู่ 
รูปแบบอื่นอย่างไรบ้างคะ? 

การหาคู่มีหลายรูปแบบมาก ทั้ง msn  
เว็บไซต์หาคู่ หรือแม้แต่โซเชียลมีเดียอย่าง 
เฟชบุ๊ก (facebook) ซึ่งเป็นสังคมคนโสด 
ที่ไม่จำากัดอายุ แต่บริษัทเราจะค่อนข้าง 
จริงจัง อายุบรรลุนิติภาวะแล้ว มีการ 
ตรวจสอบว่าสถานะโสดจริงๆ โดยจะมี 
บริการหลักๆ 2 แบบ คือ ออนไลน์เดตติ้ง  
ใช้การกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเรา  
ทำาแบบสอบถามนิสัย ซึ่งจะนำาไปใช้คำานวณ 
กับคนโสดอื่นๆ ที่มีโปรไฟล์อยู่ในเว็บไซต์  
ว่ามีความเข้ากันได้กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถ้าพอใจ 
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อให้พบกัน แต่ส่วนใหญ่ 
คนจะดูกันที่หน้าตามากกว่าผลประมวล
ทางคอมพิวเตอร์ ทำาให้บางครั้งพอเจอกัน 
แล้วนิสัยเข้ากันไม่ได้ เลยมีบริการอีกแบบ 
คือมี Match maker หรือที่ปรึกษา ซึ่งก็คือ 
แม่สื่อ ที่คนโสดจะต้องเข้ามาพูดคุยปรึกษา  
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ เพื่อเลือกคน 
ท่ีเหมาะสมให้ได้ไปออกเดตกัน ตรงนี้ทำาให้ 
คนโสดรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น เพราะมีคนคอย 
แนะนำาทุกๆ เรื่อง 

ที่ผ่านมามีคนโสดมาให้จับคู่ 
มากขึ้นไหม?  

บริษัทเราเพิ่งฉลองเข้าสู่ปีที่ 7 ไปเมื่อ 
ไม่นานน้ี ช่วงที่ผ่านมามีคนมาใช้บริการ  
50,000 กว่าคน มีคู่แต่งงานไปแล้ว 400 คู่  
คนที่คบหาดูใจกันยังไม่ได้แต่งงานกันก็มี

MeetNLunch: อยากมีคนรักแบบไหน เราจัดให้ได้
หากใครพูดถึงการหาคู่ผ่านบริษัทจัดหาคู่เมื่อสัก 10 ปีก่อน คงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจ  

นี่ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่ในเวลานี้บริษัทจัดหาคู่กลับกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ หน้าที่ของแม่สื่อยุคใหม่
จะต้องทำาอะไรบ้าง และบริษัทจะจัดหาคนรักให้ได้อย่างไร คุณนิกกี้ นิธินันท์ อัศวทร ผู้ก่อตั้งบริษัทหาคู่

มีทแอนด์ลันท์ (MeetNlunch) ซึ่งได้รับความนิยมจากคนโสดสูงสุดในเวลานี้ จะมาเล่าให้เราฟัง 
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ภารกิจของ Match maker 
มีอะไรบ้างคะ?

ดูโปรไฟล์ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายที่โสด 
ถ้าเขามีอะไรที่คล้ายๆ กัน ความต้องการ
คล้ายๆ กัน เราก็จะแนะนำาให้เขาได้รู้จักกัน 
 
 
ตามระบบบริษัทจะต้องอยู่ประมาณ 2-3 
อาทิตย์ โดยใช้ประสบการณ์ของแม่สื่อ 
เป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้ากันได้ทุกคู่ 
เสมอไป บางคนชอบอะไรเหมือนกันก็จริง  
แต่กลับเข้ากันไม่ได้ก็มี ส่วนใหญ่เลือกจาก 
ความเหมาะสมมากกวา่ อยา่งง่ายๆ เรือ่งอาย ุ
ถ้าห่างกันมากเกิน 10 ปี ก็จะคุยกันยากแล้ว 
เหมือนโลกต่างกัน จากนั้นก็จะคอยให้ 
คำาแนะนำา อย่างตอนนัดเดตต้องแต่งตัว 
แบบไหนถงึจะด ีบุคลกิภาพตอ้งปรบัเปลีย่น 
อะไรบ้าง หรือพอเขามีปัญหาอะไรก็จะโทร. 
มาปรึกษาเราได้ตลอด ส่วนใหญ่จะออกเดต 
ประมาณ 3-6 เดต ถึงจะเจอคนท่ีใช่  
แต่บางคนเดตแรกใช่เลยก็มี 

เงื่อนไขของคนที่อยากออกเดต 
ส่วนใหญ่เป็นแบบไหน? 

ผูช้ายจะไมค่อ่ยอะไรมาก แตผู่ห้ญงิจะขอ 
มาเลยว่ า ไม่ เอา ผู้ชายที่ แต่ งงานแล้ ว  

หลายพันคน จำานวนคนโสดที่มาให้เราจับคู่ 
ให้มีเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ

เพราะคนโสดมากขึ้นหรือเปล่าหรือเขา 
เคยชินกับบริษัทจัดหาคู่มากขึ้น?

ทั้งสองอย่างค่ะ นิกกี้คิดว่าคนโสด 
มากขึ้นทุกปี ไม่ได้เป็นอัตราที่ก้าวกระโดด 
หรอกค่ะ น่าจะประมาณ 2-3% ทุกปี  
เป็นเพราะจำานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น  
ไลฟ์สไตล์เพิ่มมากขึ้นและแตกต่างกันไป  
และมีความคาดหวังเรื่องคนรักท่ีสูงข้ึน  
คนเปน็โสดเลยมมีากขึน้ แตก่ต็อ้งยอมรบัวา่ 
คนไทยจำานวนมาก ยังไม่คุ้นกับการหาคู่ 
แบบนีท้ัง้ทีแ่มส่ือ่กม็มีานานแลว้ ถงึอยา่งนัน้ 
คนไทยก็เริ่มรู้จักและเปิดใจยอมรับบริษัท 
จัดหาคู่มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งจากคน 
รอบข้าง ท่ี เคยมาใช้บริการ หรือจาก 
สื่อมวลชน ทำาให้คนกล้าที่จะเข้ามาหาคู่ 
ด้วยวิธีนี้มากขึ้น 

คิดว่าวิธีการหาคู่แบบนี้ 
เป็นการสร้างพรหมลิขิตไหม? 

เปน็เรือ่งพรหมลิขติมากกวา่ ถา้จะไดเ้จอ 
มันไม่สำาคัญว่าเป็นวิธีไหน คุณอาจจะได้เจอ 
พรหมลขิติในบรษัิทหาคู่ก็เป็นได ้มีอยูคู่ห่น่ึง 
ที่ เ ราแมทช์ ให้ เขาจนแต่งงานกันแล้ว  
ทั้งที่เรียนอยู่มหา’ลัยเดียวกัน คณะเดียวกัน  
ปีเดียวกัน แต่เขาไม่เคยคุยกันเลย จนทั้งคู่ 
มาทีน่ี ่แลว้ทีป่รกึษากจ็บัคูใ่ห ้นกิกีว้า่มนัเปน็ 
พรหมลขิตินะ ท่ีขดีใหเ้ขาตอ้งมาพบกนัจนได ้

คุณภัท ภัทราพร นิธิจิตราภรณ์ 
Match maker หรือที่ปรึกษา ที่มี
ป ร ะสบการณ์แม่ ส่ื อมากว่ าสองปี   
เคยจับคู่คนโสดมาแล้วเกือบ 500 คู่  
จ ะ ม า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง ว่ า แ ม่ สื่ อ ยุ ค ใ ห ม่  
เขามีวิธีจัดหาคู่อย่างไร

รายไดด้ ีสมยันีผู้้หญงิเก่ง การงานด ีรายไดด้ ี 
ก็จะขอผู้ชายที่ รายได้อย่างน้อยก็ต้อง 
เท่าๆ กัน แต่บางเง่ือนไขเราก็ปล่อยผ่าน 
ไปบ้ าง ถ้ ารู้ สึ กว่ า เขาน่ าจะ เข้ ากัน ได้  
อย่างเคยจับคู่ ให้ กับผู้หญิงเก่งคนหนึ่ง 
อายปุระมาณ 32 ป ีจบจากอเมริกา คอ่นขา้ง 
 
 
จะมีเง่ือนไขมาก ออกเดตมา 5 ครั้งแล้ว 
ยังไม่เจอคนที่ถูกใจ เขาระบุมาเลยว่าผู้ชาย 
ทีเ่คยแตง่งานแลว้เขาไมร่บันะ แตเ่รารูส้กึวา่ 
มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเคยผ่านการแต่งงานแล้ว 
แต่น่าจะเข้ากันได้ เลยลองติดต่อฝ่ายหญิง  
ค่อยๆ ให้เขาเปิดใจลองมาพบกันสักครั้ง  
แลว้เขากถ็กูใจเขา้กนัไดจ้รงิๆ คบกนัเกอืบ 2 ป ี
แล้วค่ะ วางแผนว่าสิ้นปีนี้จะแต่งงานกัน 

Match maker เชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหม?

เชื่อเรื่องพรหมลิขิตค่ะ เพราะบางคน 
ก็อยู่กันต่างขั้วคนละซีกโลกยังมาเจอกันได้  
แต่บางครั้งเราจะรอพรหมลิขิตอย่างเดียว 
ไม่ ได้  ต้องให้พรหมลิขิตช่วยครึ่งหนึ่ง 
และคนช่วยอีกครึ่งหนึ่ง อย่างพรหมลิขิต
ขีดมาให้ใช้บริการบริษัทหาคู่ ก็อาจจะได้ 
แต่งงานกับที่ทางบริษัทเราจัดหาให้ก็ได้ 
นั่นก็เป็นพรหมลิขิตเหมือนกัน

“ธิดารัตน์ มูลลา”
tidarat@gmail.com

ธิดารัตน์ มูลลา
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เครื่องมือสร้างสรรค์พรหมลิขิต
หลายคนอาจคิดว่าพรหมลิขิตเป็นเรื่องบังเอิญ แต่ก็ยังคงมีกลุ่มคนที่พยายามสร้างหนทาง 

ให้พรหมลิขิตเป็นเรื่องที่กำาหนดได้และมีเหตุผล โดยการพยายามย่นย่อระยะเวลาในการค้นหา 
กันจนเจอของคู่รัก พยายามคัดสรรคู่ที่เหมาะสมให้แก่กันและกัน เครื่องมือหลายอย่างที่อาจจะสร้างพรหมลิขิตได้ 

แต่จะทำาให้ความรักเป็นเรื่องที่สร้างได้จริงหรือไม่ ยังคงเป็นคำาถามที่ผู้ที่ได้ลองใช้เท่านั้นถึงจะรู้

1. หนังสือพิมพ์เสี่ยงรัก 

คอลัมน์มาลัยเสี่ยงรัก ในหนังสือพิมพ์ 
ไทยรัฐ เป็นพื้นที่ที่คนโสดจากทุกสารทิศ  
พร้อมใจกันส่งรูปของตนเองมาให้ลุงหนวด 
คาดตาด้วยแถบสีดำ า  พร้อมด้วยระบุ  
คุณสมบัติของตนที่จะบอกให้โลกรู้ และระบุ 
สเป็กหนุ่มสาวในฝันมาเสี่ยงหาคู่ ในสมัย 
เรือ่งรกัๆ ใคร่ๆ  ยังคงเปน็เรือ่งทีต่อ้งเขินอาย 
ในทีส่าธารณะ แถบคาดตาสดีำาบดบังสายตา 
ของเจ้าของรูป จึงเป็นสัญลักษณ์ของ 
คอลัมน์มาลัยเสี่ยงรักมาจนถึงปัจจุบัน 

ผูท้ีข่อใหล้งุหนวดประกาศเรือ่งของตนใน 
คอลัมน์มาลัยเสี่ยงรักจะส่งจดหมายแนะนำา 
ตัวมายังตู้ ปณ. ที่ระบุ และเช่นกันสำาหรับ 
ผู้อ่านท่ี ‘สนใจ’ ในประวัติ รูปคาดตา  
หรือคิดว่าตนมีคุณสมบัติถูกต้องตรงใจ  
กจ็ะรอ่นจดหมายไปบอกลุงหนวด ลุงหนวด 
ผู้ขยันขันแข็งก็จะทำาหน้าท่ีเป็นกามเทพ  
คัดเลือกคัดกรองผู้ที่เหมาะสม และดำาเนิน 
การให้ทั้งคู่รู้จักกันผ่านจดหมาย เหตุการณ์ 
ต่อไปจะแฮปปี้ เอนดิ้ ง ไหมนั้น คาดว่า 
เป็นเรื่องของโชคชะตา เพราะถึงอย่างไร  
มาลัยก็เสี่ยงรักไปแล้ว 

2. ส่งสัญญาณใจด้วยอินเทอร์เน็ต 

เรื่องการหาคู่ผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต 
นับว่าน่าสนใจไม่น้อย จากยุคเริ่มแรกที่ผู้ใช้ 
บริการเว็บไซต์สนใจแค่รูปภาพ คุณสมบัติ  
อีเมล และคำาพูดของผู้สมัครในเว็บไซต์หาคู่  

จนมาสูย่คุปจัจบุนัทีม่กีารพฒันาใหส้ามารถ 
เปิด webcam ของอกีฝา่ยได ้พรอ้มดว้ยการ 
สนทนา เ ส มื อนจริ ง  ก้ า ว เ ลย ไป ถึ ง 
การวิ เ ค ร า ะห์ คุณสม บัติ ของ ผู้ส มัคร  
และค้นหา ‘เนื้อคู่’ ที่ดีที่สุดให้มาเจอกัน 

การสมัครเว็บไซต์หาคู่อาจจะมีค่าใช้จ่าย 
ท่ีสูง ล่ิว หรือไม่ ก็ ไม่ต้องจ่ายอะไรเลย  
แต่มีข้อแม้อยู่ว่าคุณต้องกรอกรายละเอียด 
ส่วนบุคคล เพื่อนำาไป ‘Match’ กับสมาชิก 
รายอื่นๆ หลังจากนั้นขั้นตอนการบริการ 
ก็จะขึ้นอยู่กับราคาที่จ่ายไป หากเลือก 
แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ก็อาจจะจบแค่ขั้นตอน 
กา รพบปร ะ วั ติ ค นที่ ถู ก ใ จ  ไ ด้ อี เ มล  
แล ะ ส านต่ อ ด้ ว ย ตน เ อ ง  แ ต่ ห า กมี  
ค่าใช้จ่ายมากขึ้น คุณก็อาจจะรู้ถึงรายได้ 
ข อ งฝ่ า ย ต ร ง ข้ า ม  อ า ชี พ  ป ร ะ วั ติ  
ลับเฉพาะที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ  

มากกว่ านั้นคุณอาจจะไม่ ต้องสานต่อ 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ด้ ว ย น้ำ า พั ก น้ำ า แ ร ง 
ของคุณ บริการในเว็บไซต์สามารถนำาคุณ 
ทัง้สองคนมาเจอกนัในบรรยากาศโรแมนตกิ  
ณ ร้านอาหารที่ดีที่สุด 

ปัจจุบันมีเว็บไซต์หาคู่เยอะจนหูตาลาย  
ความน่ า เ ชื่ อ ถื อยั ง ไม่ ชั ด เ จนสำ าหรั บ 
บางเว็บไซต์ ดังนั้นผู้ที่สมัครก็ย่อมเส่ียง 
กับการถูกนำาข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง  
และการฝากความหวังที่จะหารักแท้จริง 
จากโลกเสมอืนในอนิเทอรเ์นต็นัน้ อาจจะตอ้ง 
ระวังตัวระวังหัวใจเพราะความรวดเร็วทันใจ 
ของเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ ‘เนื้อคู่’  
ที่อาจจะมาเร็ว และไปเร็วเช่นกัน

ปล. เราไม่บอกคุณหรอกว่าเว็บหาคู่คือ 
เวบ็ไหนบา้ง ลองถาม google ดสิู คณุจะพบว่า 
มีผลการค้นหาเป็นล้านเว็บ!

1
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ฐาปะนีย์ สามัคคี

2. กล้าไหม ไปบอกรักออกทีวี

Take Me Out Thailand เป็นตวัอยา่งท่ีดี 
ที่จะทำาความรู้ จักกับรายการจับคู่ ชู้ชื่น  
ในอัตราประชากรไทยที่มีผู้ชายโสดน้อย 
เทา่หยบิมอื จงึเปน็หนา้ทีข่องผูช้ายทีจ่ะตอ้ง 
มาเดีย่วเพือ่เลอืกสาวเจา้ และเปน็หนา้ทีข่อง 
ฝ่ายหญิงกว่าสามสิบชีวิตที่จะตัดสินใจว่า  
‘ชอบ’ ชายคนนั้นหรือไม่ รูปแบบรายการ 
เริ่มจากการที่ฝ่ายชายเปิดตัวต่อหน้าสาวๆ  
ไม่ว่าจะร้องเพลง เต้นรำา หรือออกมาพูด 
ออ้นขอความเหน็ใจเพ่ือสรา้งความประทบัใจ 
ในแรกเห็น ถึงตอนนี้หากสาวคนไหนคิดว่า  
หน้าตาไม่ถูกโฉลกก็สามารถ ‘ดับไฟ’  
ตัดเย่ือใยตัง้แตต่น้ลมได้ และในขัน้ตอนตอ่ไป 

 ก็จะมีการสัมภาษณ์โดยพิธีกรฝีปากกล้า  
พร้อมด้วยการโฆษณาคุณสมบัติของ 
ชายหนุ่ม ทั้งรสนิยม ความสามารถ ฐานะ 
อาชีพ และความชอบส่วนตัว ในส่วนนี้สาวๆ
จะคอยมองและตัดสินใจได้ว่าผู้ชายคนนี้ 
มี ไ ห วพริ บแล ะคุณสมบั ติ พอหรื อ ไ ม่   
ซึ่งในระหว่างนั้นฝ่ายหญิงก็จะค่อยๆ พูดคุย  
โชว์ความสามารถเล็กๆ น้อยๆ ให้ โลก 
ได้เห็น ฝ่ายชายก็จะเล็งๆ ไว้ สุดท้ายท้ายสุด  
ฝ่ายชายก็จะเลือกผู้หญิงท่ีเขาจะสามารถ  
“TAKE” ไปเดทได้ เช่นกันที่จะสานต่อจน 
เปน็ความรกันอกจอไดห้รอืไมน่ัน้ กข็ึน้อยูก่บั 
คนทั้งสอง

3. บริษัทหาคู่ ดูดีดี

ไม่มากนักที่ในประเทศไทยจะมีบริษัท 
หาคู่เปิดหน้าร้านให้คนเดินเข้าไปใช้บริการ  
แตแ่นวโนม้ความโสดในวยัทำางานทีม่มีากขึน้ 
เรื่อยๆ ทำาให้บริษัทเหล่านี้ ได้รับเลือก 
เป็นทางออกที่น่าเชื่อถือที่สุดสำาหรับการ 
หาคู่ เพราะการการันตีถึงการปกปิดข้อมูล 
ของลกูคา้ การวเิคราะหก์ารจบัคู่ทีเ่หมาะสม  
ทัง้ฐานะ การศกึษา รสนยิม ฐานะทางสังคม  
และหน้าตา ผู้ที่ใช้บริการได้รับการต้อนรับ 
อย่างดี  มีการทำาแบบทดสอบเชิงลึก  
และใชจ้ติวทิยาในการคน้หาผลลพัธค์วามรกั 
ที่น่าจะเป็นไปได้ ดังนั้นผู้ที่จ่ายเงินให้บริษัท 
จดัหาคู ่นอกจากจะไดโ้อกาสทีจ่ะพบคูท่ีถ่กูใจ  
ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ยังรวมไปถึงการจัด 
สถานที่นัดพบที่หรูหรา การจัดทริปเที่ยว 
ทีน่า่ประทบัใจ  ทางเลอืกนีม้คีวามนา่เชือ่ถอื 
และคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของความ
รักมากที่สุด แต่ก็เช่นกันที่เราต้องนำามูลค่า 
ของเงินไปแลกสิ่งเหล่านั้นมา ซึ่งจะคุ้มค่า 
หรือไม่ แลกกับความรักได้หรือไม่ ก็ต้อง 
มาชั่งใจกันอีกที

3
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 รายการหาคู่ เราจะสร้างพรหมลิขิตด้วยหัวใจ
“เหม่อมองบนฟ้าไกล จ้องมองด้วยความสงสัย ว่าใครกันนะใคร ที่พาให้เธอเดินหลงทางมาเจอกับฉัน”

ถ้าเพลง พรหมลิขิต ของ Big Ass ทำาให้คุณเหงาขึ้นมา เพราะจนป่านนี้ยังตามหาคู่ไม่เจอเสียที  
ลองมาออกรายการหาคู่กันไหมล่ะ ไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้เปลี่ยนสถานะ facebook  

จาก single เป็น in a relationship ก็เป็นได้

ทา่มกลางธรรมชาตทิีส่วยงาม พรอ้มกบั 
การตามหารักแท้ ที่เต็มไปด้วยน้ำาตาและ 
ความสุข เพราะสาวๆ ที่เกษตรกรเลือก  
เธอตอ้งสามารถทำางานในฟารม์ของพวกเขา 
ไดจ้รงิ ไมว่า่จะไปกรอ้นขนแกะ ใหอ้าหารสตัว ์
ในฟาร์ม หรือจะคลุกโคลน แต่งานนี้จบด้วย 
การแต่งงานจริงๆ นะจ๊ะ ขอบอก 

1.The Bachelor/ 
The Bachelorette

‘รักของหนุ่มหล่อแสนเพอร์เฟกต์’

รายการเรียลลิตี้ เลือกคู่แท้ยอดฮิต 
ของทางฝ่ังอเมริกา เริ่มออกอากาศตั้งแต่ 
ปี 2002 ถึงตอนนี้ก็ปาไปถึง 16 ภาคแล้ว  
ทางรายการจะคัดชายโสดหนา้ตาด ีโปรไฟลด์ ี 
หล่อ รวย หุ่นดี และมีการศึกษา มาให้สาวๆ  
อีก 25 คน หลอมละลายไปกับเสน่ห์ 
อนันา่ดงึดูดนี ้โดยขัน้แรกชายหนุ่มจะคดัสาว 
ที่เขาไม่พึงใจออกจากรายการ ผ่านการ 
ให้ ‘ดอกกุหลาบแดง’ สัญลักษณ์ในการ 
ผ่านเข้ารอบ ถ้าสาวคนใดได้กุหลาบแดง 
ไปครองกเ็ขา้รอบ แตถ่า้ไม ่กต็อ้งกลบับา้นไป 
จากน้ันชายหนุ่มจะพาสาวๆ ที่เขาเลือก 
ไปออกเดท ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสน 
โรแมนตกิ จนเหลือสาว 2 คน ทีเ่ขาพาไปพบ 
ครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามก็จะมีสาว 
เพียงคนเดียวเท่านั้น ที่เขา ‘รัก’ ถึงข้ัน 
มอบแหวนเพชร หมั้นหมายกันเลยทีเดียว

ที่สำาคัญรายการนี้ไม่ได้เอาใจหนุ่มโสด
เพียงอย่างเดียว สาวโสดก็มีสิทธิ์เลือกคู่ได้  
ผ่านรายการ The Bachelorette รูปแบบ 
ของรายการเหมือนรายการ The Bachelor  
แคเ่ปลีย่นจากแทนทีฝ่า่ยชายจะเป็นคนเลอืก  
เปน็ฝา่ยหญงิเปน็คนเลอืกแทน ซึง่หนุม่ทีม่า 
ก็สุดแสนจะหล่อล่ำา (ว้าววว) เล่นเอา 
เลือกยากเหมือนกัน โดยหญิงสาวจะติด
กุหลาบแดงบนอกเสื้อ หนุ่มคนไหนได้ไป  
ก็เข้ารอบไปเลยจ้า

2. Farmer Wants a Wife
‘รักของหนุ่มเกษตรกร’

เ รี ย ลลิ ตี้ ต ามหาภรรย าของหนุ่ ม 
เกษตรกร ผลิตครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ  
ขณะนี้ออกอากาศที่ประเทศออสเตรเลีย 

1
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3. The Choice
‘ฟังเสียงเลือกคู่เดท’

เกมโชว์ของฝั่งอเมริกา ท่ีเลือกคู่เดท 
ผ่านเสียงพูด เพิ่งออกอากาศไปเมื่อเดือน 
มถินุายนท่ีผ่านมา สาวๆ จะมเีวลา 30 วนิาท ี
ใ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ แ ร ก 
ด้ ว ย ก า ร พู ด แ น ะ นำ า ตั ว ใ ห้ ช า ย ห นุ่ ม 
4 คนเกิดความประทับใจ เพราะพวกเขา 
นั่ ง หันหลัง ให้จึ งมองไม่ เห็นหน้าผู้พูด  
เสี ยงพูดจึ ง เป็นตั ว ดึ งดู ดความสนใจ  
เมื่อหนุ่มๆ เลือกได้ครบแล้ว ก็จะคุยโต้ตอบ 
กับชายหนุ่มในเรื่องความสนใจส่วนตัว 
เป็นเวลา 15 วินาที ก่อนที่จะคัดสาว 
ออกไป 1 คน เหลือเพียง 2 คนที่ต้องตอบ 
คำาถามเรื่องครอบครัวหรือชีวิตส่วนตัว 
หลังจากนั้นชายหนุ่มคนดังกล่าวก็จะเลือก 
เพียงหนึ่ง เดียวท่ี เขาจะพาไปเดทด้วย 
เสน่ห์ของรายการนี้อยู่ตรงที่หนุ่มทั้ง 4 คน 
ล้วนเป็นคนมีชื่อเสียงในสังคม ทั้งดีเจ 
นักกีฬา นายแบบ เป็นต้น 

4. The Cougar
‘อายุไม่ใช่อุปสรรคในชีวิตคู่’

รายการโทรทัศน์ตามหาคู่ของหญิงสาว 
ที่มีอายุมากกว่า ถึงจะมีสั้นๆ เพียง 8 ตอน  
แตก่ส็รา้งความฮอืฮาใหส้งัคมเปน็อยา่งมาก 
ด้ ว ย รู ป แ บ บ ร า ย ก า ร ที่ ค ล้ า ย 
T h e  B a c h e l o r e t t e  แ ต่ ต่ า ง กั น 
ตรงที่รายการนี้จะใช้ ‘การจูบ’ แทนการใช้ 
กุหลาบแดง ถ้าเธอจุมพิตที่ริมฝีปากใคร  
หนุ่มน้อยคนนั้นก็เข้ารอบ ส่วนชื่อรายการ 
ก็บอกอยู่แล้วว่าสาวคนนั้นต้องเป็นสาว 
ที่ อายุมากกว่ าหนุ่ มน้อยทั้ ง  20 คน  
ที่ทางรายการคัดเข้ามา ซึ่งหนุ่มแต่ละคน 
ก็ยังละอ่อนอายุ 20 กว่าๆ เท่านั้นเอง  
สว่นสาว Stacey Anderson ผู้เข้ามาเลอืกคู ่ 
ก็มีอายุอานาม 40 กะรัตเข้าไปแล้ว งานนี้ 
อยู่กับเด็กๆ ที่อายุห่างกว่าเธอเกือบครึ่ง  
ก็เล่นเอาหัวใจกระชุ่มกระชวย โดยหนุ่ม  
Jimmy Heck วัย 23 ปี คว้าใจเธอไปครอง  
แถมพ่อหนุ่มยังคุกเข่าขอแต่งงานให้เป็นที่
อิจฉาเล่นอีกด้วยแหนะ 

5. Dating in the dark
‘รักที่ใจ ใช่หน้าตา’

เ รี ย ล ลิ ตี้ โ ช ว์ ท่ี กำ า เ นิ ด ใ นป ร ะ เ ท ศ 
เนเธอรแ์ลนด ์โดยนำาผู้ชาย 3 คน และผูห้ญิง  
3 คน มาแยกกันอยู่คนละฟากของบ้านพัก  
พวกเขาไม่มีโอกาสพูดคุยกัน นอกจาก 
จะเข้าไปในห้องมืด และออกเดทกันแบบ 
ไม่เห็นหน้า ครั้งแรกที่ทั้ง 6 คนพบกัน  
กจ็ะเปน็แนะนำาตวั จบัไมจ้บัมอื ก่อนทีจ่ะจบัคู ่ 
แ ล้ ว ท า ง ร า ย ก า ร ก็ จ ะ เ ปิ ด โ อ ก า ส 
ให้ทำาความรู้จักกันมากขึ้น ผ่านข้าวของ 
เครื่องใช้ของแต่ละคน มีการติดต่อกัน 
ผ่ าน โปรแกรมแชททางอิน เทอร์ เน็ ต  
จนกระทั่งเลือกที่จะเห็นหน้ากันในที่สุด  
เมือ่มาถึงจดุนีอ้าจเรยีกไดว้า่ รกัแทไ้มไ่ดท้ำาให ้
คนตาบอดเสมอไป เพราะบางคู่ก็พึงพอใจ 
ซึ่งกันและกัน พร้อมจะสานสัมพันธ์ต่อ  
แต่บางคู่ ฝ่ าย ใดฝ่ ายหนึ่ ง ก็ ไม่ ชอบ ใจ 
เสียอย่างนั้น ทั้งๆ ที่ในห้องมืด ยังจี๋จ๋ากัน 
อยู่ เ ลย  งานนี้ ถ้ า ใ ครออกมารอ เก้ อ 
ตรงริมระเบียง มองอีกฝ่ายเก็บกระเป๋า 
ลากออกจากบ้าน ก็น่าเศร้าใจเหมือนกัน 

ถึงแม้ว่ารายการหาคู่จะไม่ได้ทำาให้หนุ่ม 
สาว (โสด) ทุกคู่ รักกันจนจบลงด้วยการ 
แต่งงาน แต่รายการเหล่านี้ก็เปิดโอกาส 
ใ ห้ พ วก เ ข าทำ า ค ว าม รู้ จั ก กั นม ากขึ้ น  
แม้ ‘ความรัก’ อาจไม่ใช่สิ่งที่สร้างกันได้ง่ายๆ  
แต่การพร้อมที่จะรักใครสักคนก็เหมือน 
การเปิดโอกาสให้ชีวิตแล้ว

3

3

4

5

กมลพร สุนทรสีมะ
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ประเพณีกับการหาคู่
เชื่อว่าทุกวันนี้การคุยกับเพศตรงข้ามคราวละ 5 คน คงไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของหนุ่มสาว 

ยุคไฮเทคอีกต่อไป สังคมสมัยใหม่เปิดโอกาสให้เราได้ออกไปเรียนรู้ เที่ยวเล่น และทำากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อน 
ต่างเพศอย่างเสรี ต่างจากยุคสมัยหนึ่งที่หากชายหญิงถูกเนื้อต้องตัวกัน แม้เพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นเรื่องใหญ่  

ดังนั้นโอกาสที่คนหนุ่มสาวสมัยก่อนจะได้พบกันจึงมีน้อยมาก แต่ก็ใช่ว่าจะสิ้นไร้หนทางเสียทีเดียว  
เมื่อแรงขับของกายและใจต่างเรียกร้อง ประเพณีเหล่านี้จึงถือกำาเนิดขึ้น

1. เล่นคอน รำาแคน

นิยม เล่นกัน ในหมู่ ช าว ไทยทรงดำ า  
หรือไทยโซ่ง กลุ่มชนเผ่าที่ถูกกวาดต้อน 
มาจากแคว้นสิบสองจุ ไท ตั้ งแต่สมัย 
กรุงธนบุรี มีถิ่นฐานเดิมในประเทศไทยอยู่ที่ 
จังหวัดเพชรบุรี ชาวไทยโซ่งนิยม ‘เล่นคอน  
รำาแคน’ ในช่วงตรุษสงกรานต์ โดยคนหนุ่ม 

แต่ละหมู่บ้านจะรวมตัวกัน 5-10 คน  
เพื่อเดินทางไปหาหญิงสาวต่างหมู่บ้าน  
และช่วยทำางานทำาการอย่างแข็งขันใน 
ตอนกลางวัน ส่วนผู้หญิงก็ต้องทำาอาหาร 
ไ ว้ คอยต้อนรับ  การ เล่นคอนจะมีขึ้ น 
ในตอนเย็น ซึ่งหนุ่มๆ จะต้องเย็บลูกช่วง 
จากผา้ทีส่อดไส้ดว้ยเมลด็พชืใหพ้อมนี้ำาหนกั  
และตกแต่งให้สวยงามด้วยเศษผ้าหรือด้าย  
เวลาเล่นจะแบ่งเป็นฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง  
ห า ก ฝ่ า ย ช า ย ห ม า ย ต า ห ญิ ง ค น ใ ด  
ก็จะทอดคอนไปให้ ถ้าฝ่ายหญิงไม่รับ 
แสดงว่าไม่ชอบ หรืออาจจะรับแต่ทอด 
ต่อ ไป ให้ ชายอื่ นที่ ตนหมายปองแทน  
แต่ ถ้ า ฝ่ ายชายทอด ไปแล้ วฝ่ ายหญิง 
ทอดกลับ หมายความว่าปิ๊งกันทั้งสองฝ่าย  
พอตกค่ำาก็จะรำาแคนดว้ยกัน เปน็การเริม่ตน้ 
พูดคุยและทำาความรู้จัก

2. สะบ้าบ่อน (สะบ้าหนุ่มสาว)

ประเพณีโบราณของชาวมอญท่ีมัก 
เล่นกันในช่วงสงกรานต์ เพ่ือเปิดโอกาส 
ให้คนหนุ่มสาวได้มาพบปะกัน โดยฝ่ายชาย 
และฝ่ายหญงิจะมาน่ังประจนัหนา้กนัในลาน 
โล่งกว้าง แล้วผลัดกันทอยลูกสะบ้าลักษณะ 
กลมแบน ซึ่งเม่ือก่อนจะใช้เม็ดในของฝัก 
สะบ้ าจริ ง ๆ  แต่ ต่ อมา เริ่ มหายากขึ้ น 
จึงมักนำาไม้ เขาสัตว์ หรือทองเหลือง 
มากลึงแทน ฝ่ายที่ทอยสะบ้าไม่ถูกเป้า 

1
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ของอีกฝ่ายจะถือว่าแพ้และต้องโดนยึด 
ลกูสะบา้ หากอยากไดค้นืตอ้งฟอ้นรำา เตน้ หรอื 
ทำาท่าทางตลกขบขันตามที่ผู้ชนะออกคำาส่ัง  
และระหว่างที่หนุ่มสาวเล่นสะบ้ากันอยู่นั้น  
นอกจากจะมีดนตรีประกอบการร้องเชียร์ 
ของผู้ชมเพ่ือความสนุกสนานครื้นเครงแล้ว  
ยังมีญาติผู้ใหญ่มาคอยแอบสังเกตการณ์ 
ว่าที่เขยสะใภ้ในอนาคต เพื่อสอดส่องดูว่า 
ใครเข้าท่าเข้าที เล่นอย่างมีน้ำาใจนักกีฬา  
หรือ ใครขี้ แ พ้ชวนตี ไม่ สมควรแก่การ 
คบหาด้วย

3. รำาวง

การรำาวงเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่อยู่คู่ 
กับคนไทยมาช้านาน เป็นกิจกรรมชูโรง 
สำาคัญในแทบทุกเทศกาลรื่นเริงทั่วภูมิภาค 
ของประเทศไทย การรำาวงเปิดโอกาสให้ 
คนหนุ่มสาวสมัยคุณตาคุณยาย ได้ใกล้ชิด 
และจบีกันแบบเนยีนๆ ทา่มกลางบรรยากาศ
เป็นใจ และบทเพลงสนุกสนานครื้นเครง 
รำาวงมีวิวัฒนาการมาจากรำาโทน ที่ใช้โทน 
เป็นเครื่องดนตรีเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็น 
กิจกรรมท่ีได้รับความนิยมมากในสมัย 
สงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากรัฐบาล 
มีกฎข้อห้ามและงดงานรื่นเริงหลายอย่าง  
ป ร ะ ช า ช น จึ ง ต้ อ ง ห า กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ 
คลาย เครี ยด  ต่ อมา ใน  พ .ศ . 2 48 7  
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ให้กรมศิลปากร  
ปรับปรุงการเล่นรำาวงพ้ืนบ้านให้มีระเบียบ 
แบบแผนมากขึ้น จนกลายเป็นรำ าวง
มาตรฐาน โดยมีกฎกติกาน่ารักๆ ว่า คู่รำา
ที่เป็นหญิง - ชาย ต้องทำาความเคารพกัน 
ด้วยการไหว้ทั้งก่อนและหลังรำา

2

3
2

3

สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล
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อาถรรพ์มหาเสน่ห์...ผูกจิตด้วยพิษรัก
โอม...ให้ช้างลืมโขลง  โอม...ให้โขลงลืมไพร  โอม...ให้มันร้อนเร่า  โอม...ให้มันรักใคร่  โอม...ให้มันอยู่ไม่ได้!!!

เมือ่รา่ยมนตค์าถาบทน้ีข้ึนมา ใครหลายๆ  
คนจะตอ้งจำาไดอ้ยา่งแนน่อน วา่มาจากละคร 
เรื่อง บ่วง คาถาดังกล่าวเป็นคาถาที่ผีอีแพง 
ท่องเพื่อใช้ขับกล่อมคุณหลวงให้หลงรักตน 
จนหั วปั กหั วปำ า  ทั้ ง ในชาติ ก่ อนและ 
ชาติปัจจุบัน นับว่าอีแพงได้ประพฤติตัวตาม 
ภาษิตที่ ว่ า ไม่ ไ ด้ ด้วยเล่ห์ก็ เอาด้ วยกล  
ไ ม่ เ อ า ด้ ว ย ม น ต์ ก็ เ อ า ด้ ว ย ค า ถ า 
ตรงตามแบบแผนอย่ า ง ไม่ ผิ ด เพี้ ยน 
แม้ละครจะสร้างขึ้นเพ่ือให้ความสนุกสนาน 
แกผู่ร้บัชม แตห่ารูไ้มว่า่ เรือ่งมนตด์ำาของขลงั 
เหล่านี้ ไม่ ได้มีอยู่ เ พียงในละครเท่านั้น 
แต่ยังคงพบเห็นได้ในยุคปัจจุบัน! 

เมื่อความรักและความลุ่มหลงพังทลาย 
ลงเพราะอีกฝ่ายไม่รักตอบ จึงก่อให้เกิดพิษ 
รักแรงหึง จนนำาไปสู่การใช้คาถาเพื่อให้ 
ได้เขาคนน้ันมาครอบครอง หรือท่ีเราเรียก 
กนัวา่การทำาเสนห่น่ั์นเอง ซึง่การทำาเสนห่น้ั์น 
มี ม า กม ายหล ากหล าย วิ ธี  ต ามแต่  
ต้องการ โดยหลักๆ ที่มักจะใช้กันบ่อยคือ  
การทำาเสน่ห์ยาแฝก และการใช้น้ำามันพราย 

สำาหรับการทำาเสน่ห์ยาแฝก เป็นการ 
ทำาเสนห่อ์ย่างหน่ึงเพ่ือใหค้นบังเกิดความรกั 
และลุ่มหลงในตัวผู้กระทำา เป็นวิธีทาง 
ไสยศาสตร์ของคนโบราณและมีหลายวิธี 
สว่นสาเหตุทีเ่รยีกวา่เสน่หย์าแฝกนัน้ก็เพราะ 

เป็นการทำายาผสมให้กิน เมื่อผู้ใดกินเข้าไป 
แล้วจะบังเกิดความรักความโหยหาในตัว 
ผู้กระทำา ถึงกับต้องมาหากันในทันทีทันใด  
โดยมีคำากล่าวจากคนสมัยก่อนว่า ใครถูก 
ยาแฝกถึงอยู่ไกลไม่เกินสามวัน ถ้าอยู่ใกล้ 
ไม่เกินชั่วหม้อข้าวเดือดย่อมทนอยู่มิ ได้  
จะต้องมาหากันเป็นแน่แท้

ตั วยาที่ ใ ช้ ทำ ายาแฝกมีหลายอย่ าง  
บางตำ า รั บ ให้ ใ ช้ ลู กลำ า โพงบ้ า ง  หรื อ
ไคลกลางใจมือกลางใจเท้าทั้งสองข้าง  
เลือดจากหน้าอกไปจนถึงเถ้ ากระดูก 
ผีพราย ส่วนผสมเหล่านี้ทำายาแล้วเสก 
ด้วยคาถาเอาใส่ให้ กิน เรียกว่ายาแฝก  
ทำ า ใ ห้ ลุ่ ม ห ล ง มั ว เ ม า อ ย่ า ง ถ อ น ตั ว 
ไม่ขึ้น

นอกจากนี้ยังมีวิธีทำายาแฝกสำาหรับ 
หญิงสาวเพื่อให้บุรุษผู้ เป็นที่หมายปอง 
โดยเฉพาะ เรียกว่า หงส์ร่อนมังกรรำา วิธีคือ 
การนำาอาหารที่เขาจะรับประทาน ตอนยัง
ร้อนๆ อยู่ใส่ไว้ใต้หว่างขา ตามโบราณว่าไว้ 
ให้ปลดโจงกระ เบนยก ข้ึนอัง ไ ว้ ใ ห้พอ 
อากาศผ่าน เมื่อไอร้อนโดนความเย็นด้านใน 
ก็จะกลัน่ตวัเป็นหยดน้ำาลงในหมอ้ ทำาอาการ 
อย่างนี้เรียกว่าหงส์ร่อนมังกรรำา แล้วเอาให้ 
รบัประทาน ผูช้ายจะหลงหวัปกัหวัปำาเชน่กนั

หากจะแก้อาถรรพ์เสน่ห์ยาแฝก มักแก้ 
โดยการรดน้ำามนต์ธรณีสาร น้ำามนต์โอง 
การพระมหาเถรตำาแย หรือทำาน้ำามนต์ 
ด้วยคาถาถอนโบสถ์ถอนเสมา ฯลฯ อาบตัว 
ผู้นั้นตลอดจนให้กินเข้าไป และยังมีคาถา 
ปัองกันตัวด้วย 

การทำาเสน่ห์ยาแฝกน้ันไม่เป็นที่นิยม 
ในปัจจุบันมากนัก ความเชื่อเหล่านี้จึงค่อยๆ  
เลือนหายไปตามวันเวลา 

1
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น้ำามันพราย เป็นอีกหนึ่งความเชื่อ 
ในแวดวงไสยศาสตรท่ี์คนไทยน่าจะคุน้หูกนัด ี 
น้ำามันพรายถือเป็นสุดยอดของมนต์ดำา 
สายล่างที่มีความขลัง และน่ากลัวที่สุด
ซึ่งน้ำามันพรายคือน้ำามันที่ได้มาด้วยการใช้ 
เทียนลนจากคางของหญิงตายท้ังกลม 
(หญิงตั้งครรภ์แล้วเสียชีวิตขณะลูกยังอยู่ 
ในท้อง) ซึ่งผู้ที่สามารถลนน้ำามันพรายได้ 
ต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์ 

และ เป็นที่ น่ า เศร้ า ใจอย่ างยิ่ งที่ หญิ ง 
เคราะหร์า้ยผูน้ัน้จะกลายเปน็คนสตฟิัน่เฟอืน 
ไปช่ัวชีวติ การถอนฤทธิน์้ำามนัพรายใหอ้อกไป 
จากตวันัน้ กระทำาไดย้ากยิง่ หรอือาจไมไ่ดเ้ลย  
หากผู้ถอนไม่มีจิตตานุภาพแก่กล้าจริงๆ

นอกจากนี้  ยังมีความเชื่อ เกี่ยวกับ 
การอันเชิญดวงวิญญาณมาเพื่อทำาเสน่ห์ 
อกีด้วย แมแ้ตใ่นเรือ่งบว่งเองกต็าม ในฉากที ่
อีแพงร่ายคาถาอันเชิญเจ้าหอมจันทร์  

 ดวงวิญญาณนัยน์ตาขาวโพลน ร่างดำาทมิฬ  
มาร่วมทัพในการเอาชนะใจคุณหลวงพร้อม 
ทั้งกำาจัดตัวเกะกะอื่นๆ ให้พ้นทาง ก็ไม่ใช่ 
ตัวละครที่สร้างขึ้นมาลอยๆ เพื่อให้ดูน่ากลัว 
เพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ แตเ่จา้หอมจนัทรน้ั์น 
ไ ด้ปรากฏอยู่ ในตำานานจริงๆ โดยนาง 
เป็นเจ้ามหาเสน่ห์ เป็นเจ้านางที่รูปโฉม 
สวยสดงดงาม ใครเห็นเป็นอันต้องหลงรัก  
ที่สำาคัญคือนางเป็นเจ้าที่ดี หากแต่ในละคร
น้ัน อีแพงได้อันเชิญท่านมาเพื่อกระทำา
เรื่องชั่วร้าย เจ้าหอมจันทร์จึงปรากฏกาย 

จากทีก่ลา่วไวข้า้งตน้แลว้วา่ การทำาเสนห่ ์
ทุกประเภท จะส่งผลร้ายต่อคนโดนเสน่ห์ 
จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากเป็นการฆ่าเขา 
ทั้งเป็นแล้ว ยังเป็นบาปกรรมติดไปอีก 
หลายชาติภพด้วย ดังนั้น เรื่องไสยศาสตร์
เ ห ล่ า นี้ ค ว ร มี ไ ว้ เ พื่ อ ป ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้   
เพราะไม่มีใครรับรองได้ว่าจะทำาให้อีกฝ่าย 
รักได้จริงหรือไม่ 

จะรักใครต้องแสดงความรักอันบริสุทธิ์
ใ จ ให้ เขา เห็น และถึ งแม้ เขา ไม่ รับรัก  
ก็จงยอมรับความจริงให้ ได้  แล้วลอง 
เปิดโอกาส เปิดใจ ให้กับคนอ่ืนที่กำาลัง 
ผ่านเข้ามาในชีวิตจะดีกว่า

แก่กล้า และมีจิตที่แข็งแกร่งไม่หวั่นไหว  
เนื่องจากจะต้องเผชิญกับความน่าเกลียด 
น่ากลัวและน่าสยดสยองอย่างถึงที่สุด หรือ
อาจเผชิญกับอิทธิฤทธิ์ของวิญญาณผีตาย 
ทั้งกลมได้ทุกเมื่อ

หากเอาน้ำามันพรายไปแตะ หรือสัมผัส 
ถูกร่างกายของหญิงใด จะทำาให้หญิงนั้น 
เกดิความลุม่หลงรกัใครใ่นชายผูเ้ป็นเจา้ของ 
น้ำามันพรายอย่างไร้สติ โงหัวไม่ขึ้น มีอาการ 
พร่ำาเพ้อประหนึ่งคนบ้า ต้องซมซานไปหา 
เจ้ าของน้ำ ามันพรายเพื่อ ให้ เขาเชยชม  

ในรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว
ในปัจจบัุน ของขลงัตา่งๆ ก็ยงัมกีารซือ้ขาย 

กันเป็นเรื่องปกติ แต่ของบางประเภทนั้น 
ได้กลายเป็นเครื่องรางพกติดตัว แม้จะผิด 
จากเดิมไปบ้าง แต่จุดประสงค์ที่ใช้ก็ยัง
คงคล้ายกันคือ ทำาให้คนหลงใหล หลงรัก  
แต่อาจไม่มีฤทธานุภาพรุนแรงอย่ าง 
สมัยก่อนแล้ว เช่น ตุ๊ กตามหาเสน่ ห์   
(หลวงพ่อทราย) พระขุนแผน คาถาเมตตา 
มหานิยมเป็นต้น

2

3

ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์
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มนุษย์โลก ความรัก ความเชื่อ และเนื้อคู่
เราอาจเคยได้ยินเรื่องการทำาสเน่ห์ยาแฝก ตุ๊กตาคุณไสย น้ำามันพราย หรือการหาคู่แบบ ‘เหนือธรรมชาติ’  

ของคนไทยกันมาพอสมควร Read Me จึงขอเสนอเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับความรักที่น่าสนใจของชนชาติอื่นบ้าง 
เรียกได้ว่าทุกชาติต่างก็มีความเชื่อในทำานองนี้เช่นเดียวกัน เพราะจริงๆ แล้วมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการ 
ความรักกันทั้งนั้น การ ‘แสวงหา’ ความรักของคนโสด และการ ‘ทะนุถนอม’ ความรักของคนที่มีคู่แล้ว 

จึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับอารยธรรมมนุษย์มาช้านาน ไม่ว่าชาติไหน ภาษาใด

1. กุญแจล็อกรัก

คาดว่ า เป็ นอี กความ เชื่ อที่ คน ไทย 
หลายๆ คนรูจ้กักนัเปน็อยา่งด ีเพราะไมว่า่คูร่กั 
ชาวเกาหลีหรือคู่รักต่างชาติที่ได้มีโอกาส 
ไปเที่ยวประเทศเกาหลีจะไม่พลาดกิจกรรม 
การคล้องกุญแจคู่รักบนหอคอยกรุงโซล  
วิธีการคือ คู่รักจะต้องเขียนข้อความหรือชื่อ 
ของทั้งสองคนไว้บนแม่กุญแจที่ เตรียม 
ไปเอง (มีตั้งแต่กุญแจบ้าน กุญแจจักรยาน 
ไปจนถึงกุญแจข้อมือ) จากนั้นนำาแม่กุญแจ 
ไปลอ็กคลอ้งไวก้บัรัว้เหลก็แลว้โยนลกูกญุแจ
ทิ้งไปด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำาให้ความรัก 

คนที่อยากมีคู่จะต้องรอจนถึงคืนพระจันทร์ 
เต็มดวง อาบน้ำาให้สะอาด แต่งตัวด้วยชุด 
ท่ี ชอบ ท่ี สุดแล้ วออก ไปยืนกลางแจ้ ง  
(หรือห้องที่พระจันทร์สาดแสงเข้ามาได้ 
เต็มที่) หันหลังให้พระจันทร์ยก ‘กระจกเงา 
แบบพับได้’ ขึ้นมารับแสงของดวงจันทร์ 
และพับกระจกปิดเพื่อเก็บแสงจันทร์น้ัน 
เอาไว้ จากนั้น เอากระจกมาใส่ไว้ใต้หมอน  
เพราะเชือ่กันวา่ ระหวา่งทีห่ลบัใหล พลงัของ 
พระจันทร์จะบอกใบ้เนื้อคู่ผ่านความฝัน เช่น 
อาจจะฝันเห็นของที่เขาชอบใช้ สถานที่ที่ไป 
ด้วยกัน หรือบางรายโชคดีเก็บแสงจันทร์ 
ไดเ้ยอะกอ็าจจะฝนัเหน็ใบหนา้ของคนคนนัน้ 
เลยก็เป็นได้ 

ของทั้งคู่ยืนยาว ไม่พรากจากกันเหมือน 
กุญแจที่ล็อกสนิทตลอดกาล ซึ่งจริงๆ แล้ว 
วัฒนธรรมการล็อกกุญแจนี้ ไม่ ได้มีแค่ 
ท่ีประเทศเกาหลี เท่านั้น แต่มีอยู่อีกหลาย 
ทุกมุมโลก เช่น จีน ฝรั่งเศส อิตาลี รัสเซีย  
เซอร์เบีย เนเธอร์แลนด์ ฯลฯ เพียงแต่ 
การทอ่งเทีย่วเกาหลนีำามาเป็นจดุขาย จนคน 
จดจำาวา่เปน็วฒันธรรมเกาหลไีปแลว้เท่าน้ัน

2. กระจกเก็บแสงจันทร์

‘ญี่ปุ่น ’  เป็นอีกชาติที่มีวิธีการหาคู่ 
ตามความเชื่อมากมาย วิธีหนึ่งที่น่าสนใจ 
และเป็นวิธีที่วัยรุ่นญี่ปุ่นยังนิยมทำาอยู่คือ  

2
1
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an everyday man

3. เต่าทองนำาโชค

ข้ามไปซีกโลกตะวันตก เขามีความเชื่อ 
แปลกๆ  เกีย่วกบัความรักเช่นกนั เม่ือฤดหูนาว 
อันยาวนานมาเยือนดินแดนยุโรปเหนือ  
หากมีแมลงเต่าทองบินเข้ามาในบ้าน  
คนยุโรปจะไม่รำาคาญ ไม่ไล่ และไม่ทำาร้าย 
หรือฆ่าแมลงเต่าทองเหล่าน้ันเพราะเช่ือว่า 
 
 
จะมีแต่เรื่องดีๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง 
ความรกั สำาหรบัผูห้ญงิทีย่งัเป็นโสด วนัใดท่ี 
แมลงเต่าทองบินมาเกาะที่แขน แปลว่าเธอ 
จะได้แต่งงานในไม่ช้า ยิ่งไปกว่านั้นบางบ้าน 
ยังจับเ จ้าแมลงเต่าทองมานับจุดดำาๆ  
บนปีกด้วย โดยเชื่อว่าจุดดำาบนปีกแมลง 
เตา่ทองสามารถบอกเดอืนท่ีจะสมปรารถนา 
ในการพบคนรักได้ เช่น ถ้ามีจุดดำา 5 จุด  
คุณจะพบเนื้อคู่ในเดือนพฤษภาคม เป็นต้น  
ส่วนคู่รักท่ีแต่งงานกันแล้ว การมีแมลง 
เต่าทองในบ้านมากๆ ทำาให้ความรักยืนยาว  
และจดุดำาบนปกีแมลงเต่าทองสามารถบอก 
จำานวนลูกๆ ที่จะมีในอนาคตได้อีกด้วย

4. ม้าขาวกับเนื้อคู่

ในยุคท่ีอุตสาหกรรมยังไม่แพร่หลาย  
คาวบอย - คาวเกิร์ลในชนบทแถบภาคใต้ 
อนัแหง้แล้งของอเมรกิาเชือ่วา่ ‘มา้ขาว’ และ  
‘ความรัก’ นั้นมีความเกี่ยวข้องกัน หนุ่มสาว 
โสดที่อยากมีคู่ก็เพียงแค่เดินไปในหมู่บ้าน 
แลว้นบัจำานวนมา้ทีม่สีขีาวไปเรือ่ยๆ  เม่ือครบ  
100 ตัว คนที่ ได้จับมือด้วยกันคนแรก 
หลงัจากนบัเสรจ็จะเปน็เนือ้คูก่นั หรอืถา้ใคร 
โชคดเีจอ ‘ล่อ’ สขีาวเปน็ตวัที ่61 กถ็อืเปน็อนั 
เสรจ็พธิ ีไมจ่ำาเปน็ตอ้งนบัตอ่ รบีวิง่ไปหาคนที ่
จะจับมือคนแรกเพื่อให้ได้เป็นเน้ือคู่ได้เลย  
นอกจากนี้ หากมีโอกาสได้เห็นฝูงม้ากำาลัง 
ข้ามถนนโดยบังเอิญและมีม้าขาวอย่างน้อย  
2 ตัวในฝูงนั้น ให้รีบอธิษฐานถึงคนที่อยาก 
แต่งงานด้วย ไม่นานคำาอธิษฐานจะเป็นจริง  
ทัง้หมดทัง้มวลมขีอ้แมอ้ยา่งหน่ึงวา่ จะตอ้ง 

ทำาในปีอธิกสุรทิน หรือปีที่มี 366 วันเท่านั้น 
จึงจะประสบความสำาเร็จ

5. แอปเปิ้ลทำานายรัก

คนอเมริกันทางเหนือเองก็มีความเชื่อ 
ในการทำานายเนื้อคู่แบบน่ารักๆ เช่นกัน  
เด็กสาวจะนำาผลแอปเปิ้ลมาหมุนบิดจุก 

3

4

ไปเรื่อยๆ พร้อมกับท่องตัวอักษร A-Z  
หากจุกแอปเปิ้ลหลุดจากผลตรงกับอักษร 
ตัวใด อักษรตัวนั้นจะเป็นเสียงของพยางค์ 
แรกในชื่อเนื้อคู่ เมื่อบิดจุกเสร็จแล้วก็นำา 
แอปเป้ิลผลเดียวกันนั้นมาปอกเปลือก  
โดยต้องปอกให้ เป็นเส้นเดียวห้ามขาด 
ออกจากกัน  แล้ วนำ ามา โยนข้ าม ไหล่  
ไปด้านหลังของตัวเอง หากเปลือกแอปเปิ้ล 
 
 
ยังไม่ขาดออกจากกัน แสดงว่าจะได้เจอ 
เนื้อคู่คนนั้นเร็วๆ นี้ และถ้านำาแอปเปิ้ล 
ผลเดมิมากนิตอ่จนหมด แลว้นำาเมลด็มาแปะ 
บนหน้าผากตัว เอง และ ต้ังหน้ าตรง 
จำานวนของเมล็ดแอปเป้ิลท่ียังไม่หล่นไป 
จากหน้าผาก คือ จำานวนวันที่จะได้เจอกับ 
เนื้อคู่คนนั้นนั่นเอง

ความเชือ่เหลา่นีห้ลายคนอาจมองวา่เปน็ 
เรื่องงมงาย พิสูจน์ไม่ได้ ทำาแล้วอาจจะไม่ 
สมหวัง แต่สำาหรับคนโสด ‘ความหวัง’  
ย่อมมีค่าเสมอ การนำาวิธีง่ายๆ เหล่านี้ 
ไปลองทำาบ้างคงไม่ใช่เรื่องผิดหรือเสียหาย 
อะไร เพราะสัจธรรมความรักข้อหน่ึง 
ที่เราควรท่องให้ขึ้นใจ ก็คือ ‘ความรัก’  
มักจะเกิดกับคนที่ไขว่คว้าหามันมากกว่า 
คนที่เอาแต่นั่งรอให้เนื้อคู่ย้ายมาอยู่ประตู
ถัดไปเสมอ...

5
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“การที่คนสองคนได้พบกัน นั่นเป็นเพราะคนบนฟ้าเขาต้องการให้เป็นแบบนั้น” 

“ความรัก คือ การลงทุนอย่างหนึ่ง หากอยากรักก็ต้องลองเสี่ยง”

“อยากมีคนรักไม่ต้องไปเดินทางออกตามหา ถึงเวลาเขาจะมาเอง”

“แปลกไหมล่ะ คนสองคนอยู่กันคนละขั้วโลก แต่ยังมาเจอกันได้ พรหมลิขิตหรือเปล่า?”

“โลกใบนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ ไม่เว้นแม้แต่ความรัก”

“คนเราถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กัน พยายามแค่ไหน ก็ไม่ใช่อยู่ดี”

“ความรักก็เหมือนเกมสอยดาว จำานวนครั้งที่เล่นเกมยิ่งมาก โอกาสได้มายิ่งสูง”

“พรหมลิขิตเป็นแค่ความบังเอิญที่เราไปให้ความสำาคัญ”

ไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องความรักแบบไหน 
รักจะเกิดขึ้นจากพรหมลิขิตจัดแจงผูกปลายด้ายแดง 

ที่ปลายนิ้วก้อยของคนสองคนไว้ หรือตัวคุณเองต่างหาก 
ที่เป็นคนขีดเส้นทางขึ้นมาและไขว่คว้าความรักนั้นมาได้  
นั่นไม่สำาคัญเท่ากับว่าคุณจะสานต่อเส้นทางนั้นอย่างไร 

หากชีวิตคือละครสักเรื่อง อย่าลืมว่าการพบกัน 
เป็นเพียงแค่ฉากหนึ่งเท่านั้น  

เรื่องราวของคนสองคนยังต้องผ่านอะไรมากมาย 
อีกหลายฉากจนกว่าจะจบบริบูรณ์

“มันไม่สำาคัญหรอกว่าคุณจะพบกันด้วยวิธีไหน  
คุณจะรักกันตลอดไปไหม  

นั่นแหละคือสิ่งสำาคัญที่สุด”
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Read Me ลี้ร้าง...มาเสี่ยงรัก
“การบอกรักและไม่ได้รับรักตอบ เป็นทุกข์ แต่สิ่งที่ทุกข์ยิ่งกว่า คือ การไม่มีความกล้าพอที่จะบอกว่ารัก” เอาล่ะขอรับ 
Read Me เวียนมาถึงเล่มที่ว่ากันด้วยเรื่อง ‘พรหมลิขิต’ กระผม อนัญ’ น. (เหลนห่างๆ ญาติน้ำาหมึก ของ ‘ลุงหนวด’)  
จึงขอรับอาสาร้อยเรียง ‘ประกาศหาคู่’ อย่างที่ผู้เป็นทวด (ลุงหนวด) เคยทำามาก่อน เพียงแค่แจ้งแถลงไขไปว่าท่านใด 

ยังร้างรัก อยากหาคู่มาดูใจ เพียงไม่ทันไรก็มีผู้ส่งจดหมาย (อิเล็กทรอนิกส์) เข้ามาขอเสี่ยงรักกันแล้ว  
...หากท่านผู้อ่านเกิดจิตพิสมัยคนไหนก็ติดต่อมาได้ตามกติกานะขอรับ 

1. หนุ่มจริงใจต้องการสาวใหญ่
ช่วยใช้หนี้!

พ่อหนุ่มรายนี้มีนามสมมติว่า “มาร์ค”  
ถิน่ฐานเคหะสถานอยูใ่นเขตรอยตอ่กรงุเทพฯ 
สมุทรปราการ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อ 
ขยายสายสเีขยีว อายุกำาลงัเขา้วยัเบญจเพส  
รูปร่างสันทัดกำายำาเต็มวัยหนุ่ม อุปนิสัย 
จริงใจ ตรงไปตรงมา เขายอมรับว่าตัวเอง 
เป็นผู้ชายหยาบคาย กักขฬะ ไร้มารยาท  
ไม่มีเวลาดแูลใครแมแ้ตด่แูลตวัเอง เพราะงาน 
ที่ทำาอยู่รัดตัวจนไม่มีเวลาไปเหลียวหาสาว  
ที่หนักหนาไปกว่านั้น พ่อหนุ่มเล่ามาในเนื้อ
จดหมายวา่ปลายเดอืนทีแ่ล้ว “ผมขับรถเกง๋ 
ทีเ่พิง่จะถอยมาใหมป่า้ยแดง เอาเขา้ไฟแนนซ ์
ยงัไมถ่งึเดือน คืนนัน้ผมเพลยีงานจนหลบัใน 
เลยขับรถชนเข้ากับเสาไฟฟ้า...” เดชะบุญ 

แต่ชาติปางก่อน! พ่อหนุ่มแค่ถลอกฟกช้ำา 
ดำาเขียว ส่วนสภาพตัวรถอู่ไหนก็ไม่รับซ่อม

ด้วยเหตุนี้นายมาร์ค จึงต้องหักโหมงาน 
หาเงินมาใช้หนี้ ผู้หญิงที่เขากำาลังมองหา 
ขอแค่ “นิสัยดี มีเงิน!” ที่สำาคัญ “ไม่ต้องมี 
เวลาให้ เป็นผูห้ญงิทีใ่ชช้วีติไดโ้ดยทีผ่มไมต่อ้ง 
ให้เวลา” อีกอย่างที่พ่อหนุ่มรายน้ีฝากไว้  
“ผมชอบผูห้ญงิมอีายคุรบั” พอ่หนุม่เอย๊ย... 
ตรง ไปตรงมา เป็นขวานผ่ ากลางฟืน  
เอาเปน็วา่ถ้า ‘สาวใหญ’่ คนไหนกำาลงัมองหา  
‘หนุ่มจริงใจ’ ก็ควรรับไว้พิจารณา 

 
2. นักศึกษาสาวมองหา(หนุ่ม) 

เพื่อนสนิท

“นอ้งเกือ้” แมห่นรูายนีย้งัร่ำาเรยีนอยูใ่นรัว้ 
มหาวิทยาลัย แต่จิตใจยังวนเวียนหนีไม่พ้น 

เรื่องรัก สาวน้อยหน้าใส ยิ้มหวาน ท่าทาง 
คุยสนุก แม่หนูบอกว่าชอบเที่ยวเป็นชีวิต  
แต่เธอไม่คิดทิ้งการเรียน “เรื่องเรียนสำาคัญ 
ที่สุดค่ะ แต่ช่วงนี้หนูเหงาๆ เลยอยากได้ 
เพื่อนสนิทมาช่วยคลายเครียดจากการ 
เรียนบ้าง...” สัดส่วนสูง 160 เซนติเมตร 
หนกั 49 กิโลกรมั ผวิพรรณมาตรฐานหญงิไทย 
จริงใจ ใสๆ โรแมนติก ดูเหมือนจะเป็น 
สาวเปรี้ยวเข็ดเหงือก แต่แม่หนูบอกว่า 
ยามวา่งเธอชอบเขา้วดัทำาบญุ ปลอ่ยปลาไหล 
ปลอ่ยเตา่เปน็เนอืงนติย ์ในวยัละอ่อนแมห่น ู
ไมข่อมองหาคูช่วีติ แตแ่คอ่ยากม ี‘เพือ่นสนทิ’  
ไว้คอยให้คำาปรึกษา

เพื่อนสนิทที่ว่าต้องเป็นชายไทยแท้  
กลา้มไมต่อ้งใหญ ่สงู  170  ขึน้ไป พึง่พาไดย้ามที ่
ภยัมา เปน็สภุาพบรุษุ เหน็คนแก ่เดก็ ผูห้ญงิ  
บนรถเมลต์อ้งลกุใหน้ัง่ เอาใจเกง่ ฉลาด ถา้มี
ความสนใจในศิลปะดว้ยน้องเก้ือจะพจิารณา 
เป็นพิเศษ ในเนื้อความสาวเจ้าไม่กำาหนด 
เกณฑอ์าย ุหนุม่นอ้ย - หนุม่ใหญ ่มสีทิธิด์แูล 
ให้คำาปรึกษาน้องเกื้อได้เท่าๆ กันขอรับ  

  
3. พ่อม่ายวัย(ใกล้)ดึก 

รายนี้เดินทางมาไกล จาก ต.บ้านขาม  
อ.เมือง จ.หนองบัวลำาภู บุรุษท่านนี้ขอใช้ 
นามสมมติว่า “ห.” เดิมเป็นคนกรุงเทพฯ  
แตข่ึน้ไปทำา ‘ธรุกิจสะตอแปรรปู’ ทีถ่ิน่อสีาน  
ดจูากบัตรประชาชนทีอ่ตุส่าห ์(สแกน) สง่มา  
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ห. อายุ 52 ป ี(เกดิวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2493)  
สูง 165 เซนติเมตร น้ำาหนักไม่ระบุ ผิวคล้ำา 
หน้ าตาคมสั นพอประมาณ สุ ขภาพ 
สมบูรณ์พร้อม เพราะชอบออกกำาลังกาย 
ถึงแม้วัยจะเลยเลข 5 แต่พลังยังเหลือ! 
โชคร้ายของ ห. ท่ีต้องตกพุ่มม่ายในวัยนี้  
“ผมรักภรรยาของผมมาก แต่เธอจากผมไป 
 
 
ดว้ยโรครา้ยเมือ่ปกีลายทีผ่า่นมา” ปจัจบุนั ห. 
จึงเหงา เปลี่ยวเดียวดายไร้คู่ดูใจคอยห่วงใย
ดูแล 

“เมือ่หนา้หนาวท่ีผา่นมา ผมคดิถงึภรรยา 
ข้ึนมาจับใจ” เวลาล่วงผ่านมาเป็นปี ครั้งนี้ 
นาย ห. อยากขอสละโสดเป็นครั้งท่ีสอง  
โดยที่ฝากบอกมาว่า “ผมอยากได้ผู้หญิง 
จิตใจดี ที่มีหน้าละม้ายคล้ายภรรยาเก่า  
ใบหน้ารูปไข่ ตาชั้นเดียว จมูกไม่ต้องโด่ง  
ปากเป็นรูปกระจับ ท่ีสำาคัญต้องผิวขาว  
ถ้าเป็นคนเหนือท่ีมีเชื้อจีนด้วยจะใกล้เคียง 
กับภรรยาของผมมาก ท่ีสำาคัญต้องมี 
มารยาทเปน็ผูใ้หญ ่โสดไดม่้ายกดี็ มีอายพุอๆ  
กับผม แต่ถ้ า เด็ กกว่ าก็ ไม่ เป็น ไร…”  
อายุเข้าสู่วัยนี้ แต่ ห. ยังไม่มีทายาท ถ้าสาว 
คนไหนกลัวว่าจะต้องมาดูแลพ่อม่ายลูกติด 
ล่ะก ็สบายใจไดว้า่พอ่มา่ยคนน้ีอยูต่วัคนเดียว 
ไม่มีห่วงอื่นมาเกี่ยวพัน

สถาปนิกหนุ่ม “อยากได้คนที่เข้าใจ”

นายนี้มีนามว่า “เกรียง” ร่ำาเรียนจบจาก 
คณะสถาปัตย์ฯ จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง  
ปัจจุบันกำาลังทำาโครงการก่อสร้างโรงแรม
อยู่ท่ีเขาใหญ่ จากกรุงเทพฯ ไปๆ กลับๆ  
อายุไม่ได้บอกไว้แต่คำานวณดูจากรูปไม่น่า 
 
 
จะเกิน 30 รูปร่างสันทัด สัดส่วน สูง 175  
เ ซนติ เ มตร  น้ำ า หนั ก  60  กิ โ ลกรั ม  
ปัจจุบันน่ังแท่นตำาแหน่งสถาปนิกให้กับ 
บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เป็นกิจการของ 
ครอบครัว เกรียงบอกว่าตัวเองเป็นคน 
หน้าตากลางๆ แต่ฐานะที่บ้านค่อนข้าง 
ดีมาก เกรียงมีอุปนัยที่คล้ายผู้หญิงตรงที่ 
เขาชอบดูละคร โดยเฉาะซีรีส์ เกาหลี   
นอกจากน้ียงัชอบอา่นนยิาย ผดิวสิยัชายไทย 
ทั่วไป

แต่ เกรียงยืนยันว่าเขากำาลังมองหา 
ผู้หญิง “ผมชอบผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติ  
รปูรา่งหน้าตาไมต่อ้งดมีาก แตถ่า้มเีคา้คลา้ย
สาวเกาหลอีนันีถ้อืวา่ตรงสเปก ทีส่ำาคญัตอ้ง 
จิตใจงาม มีเมตตารักสัตว์ เพราะว่าผม 
ชอบเลี้ยงแมว...” เขาฝากบอกไว้ตอนท้าย 
ของจดหมายว่า งานของเขาต้องเดินทาง 
จากบ้านอยู่เป็นประจำา หากคนที่จะมาเป็น 
คู่ชีวิต ไม่เข้าใจ เขาก็ขอเป็นหนุ่มโสดต่อไป 
จนกว่าจะเจอคนที่เข้าใจมาเป็นคู่ตุนาหงัน

‘สาวพิด’โลกขาดรัก’

สาวงามนามว่า “แอน” สัดส่วนงาม 
ตามฉบับสาวเหนือ แต่พื้นเพเดิมเธอ 
เป็นสาวพิษณุโลก สูง 173 เซนติเมตร หนัก 
58 กิโลกรัม ผิวเหลืองเนียนละเมียดละมุน 
ผมตรงดกหนา นัยน์ตาเหมือนนางกวาง 
  
 
อุป นิ สั ย ใจคอหาก ใคร ได้ ไ ป เป็ นคู่ ชิ ด
เชยชมก็คงสมดังใจหมาย ด้วยสาวแอน
เพียบพร้อมทั้ งกิริยา กาย วาจา ใจ 
อบายมุขไม่ข้องแวะ ยามว่างชอบอ่าน 
หนังสือ ดูละคร ชอบเอาอกเอาใจ...

เน้ือความในจดหมายโอดครวญด้วยวัย 
เข้าใกล้เลขสามแต่ยังร้างรักไร้คู่ชูชิด! ใช่ว่า 
จะไร้หนุ่มมาจีบ “แต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอห้ามใจ 
ไวก้อ่นดกีวา่” สาวเจา้วา่อยา่งนัน้ แตถ่งึวันที ่
วัยสาวทนความเหงาไม่ไหว “รบกวนคุณ 
อนัญ’ น. ช่วยประกาศหาหนุ่มหน้าตาดี  
ผิวพรรณสะอาดสะอ้าน หนวดเคราไม่รุงรัง  
ต้อง สูงกว่ าดิฉัน  อารมณ์ดี  คุยสนุก  
แต่อย่าพูดมาก ชอบเดินทาง ที่สำาคัญ 
ต้องรักครอบครัว มีหน้าที่การงานมั่นคง  
ฝากฝังอนาคตได้ อายุประมาณ 25 - 35 ปี  
ถ้าได้ตามนี้ ดิฉันจะขอบพระคุณยิ่ง” หนุ่มๆ  
ท่านใดที่คิดว่า ‘สาวแอน คือ อนาคต’  
อยา่ไดน้ิง่นอนใจปลอ่ยใหส้าวเจา้เปลีย่วเหงา
นานนักนะขอรับ

อนัญ’ น. (รับอาสาเรียงร้อย)

3

4

5



 | Read Me 1426

โลกนี้อุดมไปด้วยความรัก เพราะผู้คนล้วนต้องการความรัก  
และบางครั้ งความรักก็อาจเป็นเหตุ ให้ ใครหลายคนสับสน  
ฟุ้งซ่าน หรือขาดสติ ฉันจึงขอพาทุกท่านมาพักผ่อนย้อนนึกคิด 
ไตร่ตรองด้วยปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการก้าวต่อไป 
ของชีวิต ณ สถานที่ซึ่งเกิดขึ้นและดำารงอยู่ได้เพราะความรัก

สวนหลวง ร.9 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอันแสดงถึง 
ความรักซึ่งประชาชนมีต่อในหลวง การออกแบบและก่อสร้างเป็นไป 
อย่างพิถีพิถันและต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งในระดับ 
ประเทศและระดับนานาชาติ พื้นที่กว่า 500 ไร่ ถูกจัดแต่งให้เป็นสวน 
ในรูปแบบต่างๆ คล้ายเป็นการแบ่งปันโอกาสในการแสดงความรัก  
สวนนานาชาติทั้งเจ็ด บ่งบอกว่าไม่เพียงชาวไทยเท่านั้นที่รักในหลวง  
หากแต่หมายถึงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยสวนจีน สวนญี่ปุ่น 
จากโลกฝัง่ตะวนัออก สวนองักฤษ สวนฝรัง่เศส สวนอติาลี สวนสเปน  
และสวนอเมริกันจากโลกฝั่งตะวันตก แต่ ท่ี ฉันช่ืนชอบที่สุด  
เห็นจะเป็น สวนจื้อเล่อหยวน หรือ สวนจีน

ชือ่ของสวนนีแ้ปลวา่ ผูมี้สตปัิญญารกัสายน้ำา ผูมี้เมตตาธรรมรกั 
ขนุเขา ถอ้ยคำานีม้คีวามหมายลกึซึง้ ทัง้สวนกส็วยงามและอบอุน่ดว้ย 
บรรยากาศอนัชวนใหน้กึถงึฉากนางเอกในหนงัจนีนัง่ดดีพณิเสียงออ่น 
เหมาะยิ่งนักสำาหรับการพักรบกับความฟุ้งซ่านและได้น่ังขบคิด 
เรื่องความเป็นไปของชีวิตอย่างละเอียดลออ   

ด้วยรัก 
ณ สวนหลวง ร.9 

เรื่อง: แพรวา มั่นพลศร ี
ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย My Space [ส�ระบันเทิงสถ�น]
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สำาหรับวันนี้ นอกจากสวนสวยงามทั้งหลายที่เราต่างรู้จักมักคุ้น 
กันดีอยู่แล้ว ฉันใคร่ชวนไปชมบริ เวณหน่ึงที่ น่าจูงมือคนรัก 
เดินด้วยกัน นั่นคือ เขาวงกต

เชือ่วา่หลายคนคงเคยเหน็ แตน่อ้ยคนนักทีจ่ะก้าวเดนิเขา้ไปสมัผสั 
กับสถานที่น้ัน มันคือเขาวงกตจริง ที่ไม่ใช่เพียงการขีดเส้นดินสอ  
ลากไปมา เดินหน้าถอยหลัง หากแต่เราต้องเดินจริง หลงจริง  
เหนื่อยจริง และต้องหาทางออกจริงๆ

เขาวงกตนี้ ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าของสวน ก่อนจะเข้าไปถึง 
อาณาบรเิวณตา่งๆ ทีต่กแตง่อยา่งสวยงาม ฉนัอดจนิตนาการไมไ่ดว่้า  
หากตัวเองจูงมือคนรักเข้าไปเดินหลงในเขาวงกตอันซับซ้อนนั้น 
ปฏิกิริยาของเราทั้งสองจะเป็นเช่นไร เมื่อต้องเผชิญกับความเหนื่อย
และความหงดุหงดิจากการเดนิวนแลว้วนเลา่ กระนัน้ หากความวกวน 
ของเขาวงกตนี้ จะทำาให้เราขุ่นข้องหมองใจได้ แล้วกับการมีความรัก  
การแสวงหาปลายทางอันเราปรารถนาซึ่งซับซ้อนและวกวนกว่านี้ 
มากนัก จะเป็นเช่นไร

อย่างไรก็ตาม ฉันก็อดช่ืนอกช่ืนใจไม่ได้ เม่ือมองไปเห็นภาพ 
เด็กน้อยวิ่งหลงอยู่ในเขาวงกต โดยมีพ่อแม่ยืนมองดูด้วยรอยยิ้ม  
บางครั้งก็ตะโกนบอกว่าควรไปทางไหน บางครั้งก็เพียงสังเกต 
อากัปกิริยาของลูกน้อย แต่ไม่มีครั้งใดที่จะปล่อยให้ลูกพ้นไปจาก 
สายตาได้นานๆ ด้วยคงกลัวว่าลูกจะหลงไปไกลและหาทางออกไม่เจอ

เพราะทุกอณูของพ้ืนที่แห่งนี้ ถูกปกคลุมไว้ด้วยความรัก  
เหมาะยิ่ งนั กสำ าหรับการบ่ม เพาะความอบอุ่ น ใ ห้กับ หัว ใจ  
และสร้างความสดใสกระปรี้กระเปร่าให้ชีวิต สวนหลวง ร.9 จึงหาใช่
เพยีงสวนสาธารณะสำาหรบัการเดนิ วิง่ หรอืปัน่จกัรยานออกกำาลงักาย 
หากแต่เป็นสถานที่สร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้ทุกๆ คน 

ถ้าคุณเหนื่อยกับการขวนขวายหาสิ่งต่างๆ เพื่อเติมเต็มให้ชีวิต  
ถ้าคุณอยากซึมซับพลังที่มองไม่เห็นแต่ทรงอานุภาพ 

สวนหลวง ร.9 รอคุณอยู่

*ดับเบิ้ลยู เอส. กิลเบิร์ต (W.S. Gilbert) เคยกล่าวไว้ว่า  
“ความรกั คอื สถานทีท่ีค่นทกุชนชัน้ สามารถพบกนัได”้ ถ้าจรงิเชน่น้ัน  
สวนหลวง ร.9 ก็คงเป็นสถานที่แห่งความรักโดยแท้ทีเดียว

สวนหลวง ร.9  
ตั้งอยู่ที่แขวงหนองบอน เขตประเวศ  เปิดให้เข้าชมสวนทุกวันตั้งแต่
เวลา 05.00 - 19.00 น. แต่เก็บค่าผ่านประตูคนละ 10 บาท ตั้งแต่
เวลา 09.00 - 17.00  น. สำาหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ 
และต้องการเจ้าหน้าที่นำาชม ติดต่อได้ที่สำานักงานมูลนิธิสวนหลวง  
ร.9 อาคารชายชล 
รถประจำาทางที่ผ่าน: สาย 2, 25, 38, 83, 133, 145, 207, ปอ.13, 
ปอ.8, ปอ. 11, ปอ.7
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Speaker [ด�วดลใจ]

เรื่อง: จารุวรรณ ชื่นชูศรี 
ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 
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คู่รักในความหมายของคุณคืออะไร?
คู่รักก็ คือเ พ่ือนท่ีอยู่ร่วมชีวิตกันไป  

บางทีเรามีเพ่ือนสมัยเด็ก แต่วันหนึ่งก็ต้อง 
แยกย้ายกันไปตามภาระหน้าที่ แต่เราอาจ 
จะกลับมาเจอกัน และทุกครั้งท่ีเราเจอกัน 
มันมีความสุข ในขณะที่คู่รักก็คือคนที่เป็น 
เพื่อน แต่บางขณะที่เราอยากจะเป็นน้อง 
เขาก็เป็นพี่ได้ หมายถึงว่าสลับกันในเรื่อง 
ของการแชร์บางส่วนของชีวิต แต่ก็ไม่คิดว่า 
จะเป็นทั้งหมดของชีวิต เราก็คงจะต้องมี 
ตัวเราเขาก็คงต้องมีตัวเขา แต่มันมีส่วน 
ที่ใช้ชีวิตร่วมกันได้ แล้วก็อยากอยู่กับคน 
คนนี้ไปจนแก่เฒ่า

เคยได้รับแรงบันดาลใจในการแต่ง
เพลงจากคู่รักคู่ไหนบ้างไหม?

เรียกว่าประทับใจดีกว่า เคยได้นั่งคุย 
กับพี่คนหนึ่ง เขาเป็นผู้หญิงที่สวย จิตใจ
ดี เก่ง ฐานะมั่นคง การศึกษาก็ดี แต่ว่าเขา 
ไม่มีแฟน เราก็เลยคุยกันว่าเพราะอะไรทำาไม 
พี่ที่ดีน่ารักขนาดนี้ถึงยังอยู่คนเดียว เขาเล่า 
ให้ฟงัว่าจรงิแลว้ๆ เขาแอบรกัเพือ่นคนนงึอยู ่ 
แต่ว่าเขาคนนั้นมีแฟนแล้ว พอตอนที่ผู้ชาย 
เลิกกับแฟนก็กลับต้องย้ายไปอเมริกา ซึ่งพี่ 
เขาก็ยังรอผู้ชายคนนี้อยู่และหวังว่าสักวัน 
หน่ึงจะได้กลับมาเจอกัน ตอนน้ันก็เลยแต่ง 
เพลง ไม่เคยจะห่างกัน ของวิน Sqweez  
Animal ให้ หลังจากวันนั้นเขาก็ตัดสินใจ 
ไปอยู่ที่อเมริกา โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะไปทำาอะไร  
เขารู้แต่ว่าความรักของเขาอยู่ที่นั่น ก็เลยไป 
อยู่ที่อ เมริกาแล้วฝึกเป็นครูสอนโยคะ  
จนได้รักกับผู้ชายที่เขารอ แล้วกำาลังจะกลับ 
มาแต่งงานที่เมืองไทย 

ถ้าต้องแต่งเพลงที่เกี่ยวกับการหาคู่
ในปจัจบัุนเนือ้หาจะออกมาแบบไหน?

จะแต่งในมุมมองที่ เริ่มต้นจากการ 
รักตัวเองก่อน แล้วแบ่งปันความรักนี้ให้กับ 
คนอื่น แทนการเรียกร้องให้คนอื่นมารัก 
มาดแูลเรา หรอืวา่การพร่ำาบ่นถงึความเหงา  

อาจเพราะเวลาชวิีตทีห่มดไปกบัเรือ่งงาน หรอืรกัแทเ้ดนิทางมาถงึชา้เกนิไป ทำาใหค้นกลุม่หนึง่สนใจบรกิาร
สรา้งพรหมลขิติ อยา่งรายการจบัคูห่รอืคอลัมนห์าคู ่ทีม่าของความรกัรปูแบบนีท้ำาให ้Read Me นกึถงึนกัแตง่
เพลงรักช่ือดัง ที่มีดีกรีจิตแพทย์นำาหน้าชื่อ หมอเอิ้น พิยะดา หาชัยภูมิ ซึ่งไม่ใช่เพียงประสบการณ์ของเธอ 
เพียงคนเดียว แต่รวมไปถึงประสบการณ์ของบุคคลหลากหลายที่เธอได้สัมผัสจากการทำางานอีกด้วย  

อยา่งเพลง จดหมายจากความเหงา ทีพ่ีป่อ๊ด 
(ธนชัย อุชชิน) ร้องใน Club Friday 
ก็ จ ะ เป็ นอี กมิ ติ หนึ่ ง ของคว าม เหง า  
ของการไม่มีคู่  ว่าให้ประโยชน์มากมาย 
อย่างเช่น ทำาให้เรามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น  
สิ่งเหล่านี้มันทำาให้เกิดความสุขจากภายใน  
เราจะเห็นว่าคนที่ มีความสุข จะทำาให้ 
คนรอบข้างอยากเข้าใกล้ เพราะเขาก็จะมี 
ความสุขไปด้วย 

คิดอย่างไรกับการหาคู่รัก
ผ่านสื่อกลาง?

ถ้าเป็นสมัยก่อนคงเป็นเรื่องแปลก 
หรือฉาบฉวย แต่ว่าสำาหรับยุคสมัยนี้ที่คน 
หนุ่มสาวเราทำางานกันมากขึน้ เวลาส่วนใหญ ่
มักจะหมดไปกับการทำางาน ทำาให้เวลาที่จะ 
ไปเจอคนอื่นก็น้อยลง การใช้สื่อกลาง 
บางอยา่ง เชน่ รายการโทรทศัน ์โซเชยีลมเีดยี 
หรือแม่สื่อต่างๆ กลายเป็นส่ิงท่ีสำาคัญและ 
เปน็เรือ่งธรรมดาของยคุสมยัมากขึน้ แตก่ม็ ี
ทั้งด้านดีและด้านเสีย ด้านดีคือ มีช่องทาง 
ที่ทำาให้เราได้รู้จักกับคนอื่นๆ นอกเหนือจาก 
สงัคมทีเ่ปน็อยู ่ชว่ยรน่ระยะเวลาในการพาคน 
ท่ี มีความต้องการเหมือนกันมาเจอกัน  
แตข่อ้เสยีกค็อื บางทอีาจนำาพามจิฉาชพีหรอื 
ผูไ้มห่วงัดเีขา้มาในชวีติเราได ้เราเปดิประตไูด ้ 
แต่เปิดเข้ามาแล้ว ใจเย็นๆ ค่อยๆ ศึกษา  
เรียนรู้ข้อดีข้อเสียของกันและกันอย่างมีสติ  
จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น

การท่ีคนในปจัจบุนันยิมใชว้ธิกีารหาคู ่
ผ่านสื่อกลางสะท้อนอะไรบ้าง?

เรื่ องการหาคู่ อย่ างการส่งข้อมูล 
ตัวเองไปในหน้าหนังสือพิมพ์ รู้สึกว่ามัน 
เสี่ยงมากกว่า เ ส่ียงกับความเจ็บปวด 
มากกว่ าการ ท่ี จ ะ ได้ ค ว ามรั กมาจาก 
หน้าหนังสือพิมพ์ เริ่มต้นคงต้องถามตัวเอง 
กอ่นวา่เราสง่ไปเพราะอะไร สว่นใหญเ่กดิจาก 
ความเหงา การไม่แน่ใจในคุณค่าของตัวเอง  
หรืออาจจะแค่อยากลองก็ได้ เห็นคนอื่น 

เขาส่งกันไปก็อยากลองว่ามันเป็นยังไง  
แต่ถามว่ามันเสี่ยงกับการจะเจออะไรที่ไม่ใช่ 
ของจริงมั้ย มันเส่ียงมาก เพราะว่ามันก็ 
เป็นแค่หน้ากระดาษ เราสามารถจะเขียน 
อะไรก็ได้ อยากจะสวยแค่ไหน อยากจะสูง 
แค่ไหน อยากจะมีคุณสมบัติดีจบการศึกษา 
อะไรมันเขียนได้หมด เพราะฉะนั้นเราต้อง 
ยอมรับความเส่ียงในจุดจุดนี้ โดยส่วนตัว 
คิดว่ ามัน เป็นการเสีย เวลา กับการที่  
ขวนขวายหาความรักโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็น 
ความรักที่แท้จริงหรือเปล่า

เชื่อไหมว่ามีรักแท้มีอยู่ในการหาคู่
ผ่านสื่อกลาง?

ก็เป็นไปได้ แต่ว่าน้อยมาก เรารู้อยู่แล้ว 
ว่าทุกอย่างล้วนเกิดจากการเซ็ต อาจจะเป็น 
แค่ประตูเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้หมายความว่า 
ความรกันัน้คอืของจรงิ เพราะเรากร็ู้ๆ  กนัอยู ่
แลว้วา่เกิดจากการสรา้งข้ึนมา ซึง่สิง่เหลา่นี ้
จริงๆ มันไม่ต้องสร้างข้ึนมา มันเกิดจาก 
จังหวะชีวิตมากกว่า จังหวะชีวิตของคน 
ที่ได้เจอกัน แล้วมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไร 
ถ้าเจอกันเฉยๆ แต่มันไม่มีเรื่องราวอะไร 
เข้ามาในชีวิต ที่ทำาให้คนสองคนนั้นได้เจอ 
ประสบการณ์ ได้เคียงคู่กันในเร่ืองของการ 
แก้ปัญหา หรือในเรื่องของการเรียนรู้ความ 
สัมพันธต์า่งๆ รายการหาคูห่รอืสือ่กลางอ่ืนๆ  
อาจจะเป็นแค่ประตู ไม่ใช่คำาตอบ

เพราะความรักและการเลือกคู่ครอง 
ไม่ใช่ทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่จะมีสูตรหรือ 
คำาตอบตายตัว มันอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ 
ตามอารมณ์และกาลเวลาเหมือนเนื้อเพลง 
ทีเ่ปลีย่นไปตามยคุสมยั แตค่วามเหมอืนกนั 
อยา่งหนึง่ของความรกัหรอืการเลอืกคูค่รอง 
กั บ ท ฤ ษ ฎี ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ อ า จ จ ะ เ ป็ น  
‘ความมสีต’ิ ทีช่ว่ยไมใ่หเ้ราตดัสนิใจผดิพลาด 
ก็เป็นได้



 | Read Me 1430

Club Friday Based on true story 
By เอิ้น พิยะด� 

ถือเป็นอีกหน่ึงปรากฏการณ์ของวงการ 
เพลงบ้านเราที่สร้ างกระแสได้แรงไม่แพ้  
อลับัม้ไหน ตัง้แตค่า่ยเพลงยกัษใ์หญอ่ยา่ง GMM 
Grammy ได้เปิดตัวเพลงท่ีเขียนจากเรื่องจริง 
ซึ่งมาจาก Club Friday รายการท่ีเกี่ยวกับ 
เรื่องราวความรักทางคลื่นกรีนเวฟ 106.5 
ถ่ายทอดผ่านปลายปากกาของนักแต่งเพลงรัก
ชื่อดังอย่าง ‘เอิ้น พิยะดา’ อัลบั้มนี้ประกอบด้วย  
10 บทเพลง จาก 11 นักร้องน้ำาเสียงคุณภาพ  
อาทิ เจ็บแต่จบ (อ๊อฟ ปองศักดิ์), ฉันรักไม่
พอหรือเธอขอมากไป (กัน นภัทร), หยุดบอก
เลิกกันเสียที (นิว-จิ๋ว), คนไม่น่าสงสาร (แอน 
ธิติมา) และเพลงอื่นๆ ท่ีกระแทกหัวใจของใคร 
หลายๆคนอีกไม่แพ้กัน นอกจากความโดดเด่น
ในเร่ืองนักร้อง ดนตรีและMVแล้ว จุดเด่น 
อีกข้ อหนึ่ งของอัลบั้ มนี้ เห็ นจะหนี ไม่พ้น 
เรื่องราวและมุมมองทางความรักท่ีไปพ้อง 
ต้องกันกับชีวิตรักของหลายๆ คน จนอดรู้สึก 
สะกิดยิกๆ ที่ใจไม่ได้เมื่อได้ฟัง

Colour in White / 25 Hours 

กลับมาอีกครั้งกับวงดนตรีแนว Modern  
Rock ผู้ฝากผลงานชื่อดังไ ว้อย่าง เพลง  
‘ทำาได้เพียง’ และ ‘ยินดีที่ไม่รู้จัก’ ซึ่งได้เปิดตัว 
อัลบั้มที่สองอย่าง ‘Co lour in White ’  
ด้วย Single แรกอย่างเพลง ‘โลกใบใหม่’  
ที่แปลกใหม่ด้วยซาวด์ซึ่ ง เต็มไปด้วยสีสัน 
ผ ส า น กั บ น้ำ า เ สี ย ง อั น เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์  
ของ แหลม สมพล รุง่พาณชิย ์นกัรอ้งนำา อลับัม้นี ้
สมาชิกทุกคนต่างทำางานกันเป็นอย่างหนัก 
เพื่อสรรค์สร้างผลงานที่มีความแตกต่างจาก 
อัลบั้มที่แล้วว่ายังคงความเป็นตัวตนของ  
25 Hours ไว้อยา่งครบถว้น โดยเพลงทัง้ 11 เพลง 
ในอัลบั้มต่างถ่ายทอดเนื้อหาที่แสดงถึงทัศนคติ 
ในการมองโลก การตีความ และมุมมองใหม่ๆ  
ในเรื่องความรัก ซึ่งความแปลกใหม่น้ีเองทำาให้ 
สามารถส่งผลงานขึ้นไปติดชาร์ตเพลงมากมาย  
อาทิ เพลง ‘คนข้างๆ’, ‘คิดเหมือนกันหรือเปล่า’ 
หรือเพลงที่กำาลังเป็นที่นิยมในขณะน้ีอย่าง 
‘เที่ยงคืนสิบห้านาที’ 

สังข์ทอง 

‘สังข์ทอง’ วรรณคดีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งเป็นที่คุ้นหูของคนไทย  
เน้ือเรือ่งเลา่ถงึ ‘พระสงัข’์ ซึง่เปน็หนอ่เนือ้เชือ้กษตัรยิ ์ทวา่ถกูอปุสรรคตา่งๆ ทำาใหต้อ้งระเหเร่ร่อน 
ไปยังต่างบ้านต่างเมือง ได้ชุบตัวเป็นทองและเรียนรู้มหาจินดามนต์จนกระทั่งมาปักหลัก 
ในเมืองสาม โดยใช้รูปเงาะพรางรูปทองไว้ และเนื้อเรื่องในตอนที่คล้ายจะเป็นที่จดจำาได้มากที่สุด 
ตอนหนึ่งก็เห็นจะไม่พ้น วิธีการหาคู่ที่ฟังดูน่าประหลาดใจอย่างการ ‘เส่ียงมาลัยเลือกคู่’  
ของพระธิดาทั้ง 7 ซึ่ง ‘นางรจนา’ น้องสุดท้องที่มองทะลุรูปเงาะเข้าไปเห็นถึงความงามภายใน 
กไ็ดเ้ลอืกพระสงัขม์าเปน็คูค่รอง วรรณคดเีรือ่งนีน้อกจากจะไพเราะดว้ยการสรรคำาแล้ว ยงัสะท้อน 
ภาพสังคมปัจจุบันที่คนมักตัดสินกันรูปกายภายนอกมากกว่าจิตใจได้เป็นอย่างดี อาจจะต่างกัน 
นิดหน่อยตรงที่คนที่มีจิตใจดีไม่อาจถอดรูปให้เห็นถึงภายในได้อย่างพระสังข์เท่านั้นเอง

เรื่อง: จารุวรรณ ชื่นชูศรี

Club Friday 
Based on true story

25hours 
Colour in White

Review
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When in Rome

“คณุเชือ่ในสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีบ่นัดาลใหส้มหวงัในรกัไหม?”  เม่ือสาวมัน่ 
ผู้มีชีวิตที่ผิดหวังกับความรักอย่าง เบธ (Kristen Bell) เดินทางไกล 
จากนิวยอร์กมาสู่ดินแดนสุดแสนโรแมนติกอย่างกรุงโรม อิตาลีเพื่อ 
ร่วมงานแต่งงานของน้องสาว ที่นั่นเธอได้พบกับ ‘น้ำาพุแห่งความรัก’  
ที่เต็มไปด้วยเหรียญอธิษฐานของผู้ที่ปรารถนาความสมหวังในรัก  
ทว่าเบธกลับท้าทายอำานาจความศักดิ์สิทธ์ินั้นด้วยการหยิบเหรียญ 
อธิษฐาน อันทำาให้เจ้าของเหรียญต้องเวทมนตร์แห่งรัก เร่ืองราว 
วุ่นวายจึงบังเกิดขึ้นเมื่อทั้ง นักธุรกิจไส้กรอก นักมายากลข้างถนน  
นายแบบหนุม่ รวมไปถงึศลิปนิวาดรปูเจา้ของเหรยีญ ตา่งเรยีงแถวกนั 
เข้ามาป่ันป่วนชีวิตของเบธ ทั้งๆ ที่เธอก็มีนักข่าวหนุ่มหล่ออย่าง  
นกิ (Josh Duhamel) คอยปัน่ปว่นหวัใจอยูแ่ลว้  ความนา่รกั เบาสบาย 
และชวนยิม้ของภาพยนตรเ์รือ่งนี ้อาจจะเปน็อกีหนึง่คำาตอบดีๆ  สำาหรบั 
ใครที่กำาลังมองหาความหวานเติมให้กับชีวิต

ยังไงก็รัก 

‘ยังไงก็รัก รักเธอได้ยินไหม ไม่ต้องสงสัยหัวใจที่ให้กัน ยังไงก็รัก 
เธอคนเดียว ขอแค่เธอคนเดียว เพราะรักของเราคือความผูกพัน’ 
เนือ้รอ้งทอ่นหนึง่ของเพลงประกอบภาพยนตร ์ยงัไงกร็กั ซึง่ถา่ยทอด 
ผ่านตัวละครไม่มากทว่าเป่ียมไปด้วยฝีมือระดับไม่ธรรมดาผ่าน  
ไก่ สมพล ที่รับบทเป็น ย้ง และ กิ๊ก สุวัจนี ภายใต้บทบาทของ เง็ก  
สองหนุ่มสาวเชื้อสายจีนที่ถูกพ่อแม่คลุมถุงชนจับแต่งงานกัน 
อย่างไม่ทันรอให้พระพรหมมาลิขิต และเมื่อเวลาของชีวิตคู่เดินผ่าน 
ไปยาวนานถึง 7 ปี ย้งก็กลับค้นพบว่าเมียหลวงผู้แก่ง่ายตายยาก 
ของตนเองนั้นช่างน่าเบื่อเกินจะทน แต่ครั้นจะขอหย่าเมียเก่าหนีไป 
หาเมียใหม่วัยเอ๊าะก็ยังติดคำาสาบานที่มีไว้ต่อเตี่ย ทำาให้ย้งต้องงัด 
ทกุกลยทุธม์าใชเ้พือ่ใหเ้ปน็อิสระจากชวีติคูใ่หไ้ด ้เม่ือคนหน่ึง ‘ยงัไงกร็กั’  
ในขณะที่อีกคนหนึ่ง ‘ยังไงก็เลิก’ เรื่องราวความรักครั้งนี้จึงชวน 
สะเทือนอารมณ์จนใครบางคนอาจถึงกับหัวเราะร่าน้ำาตาริน

รักท่วมหัว เอ�ตัวให้รอด 

รวมการ์ตูนรักหลากรส ผลงานของหนุ่มนักเขียนการ์ตูนผู้แสวงหารัก ‘อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์’  
ท่ีไดห้ยบิสตูรรกัของใครตอ่ใครมามาชวนชมิในรปูลกัษณ์ของการต์นูชอ่ง เนือ้หามทีัง้หมด 9 ตอน  
ท่ีแต่ละชื่อตอนมีคำาว่า ‘รัก’ อยู่ในนั้น เพื่อสะท้อนอารมณ์แห่งรักและสังคมแห่งรักสู่ใจผู้อ่าน  
ทั้งความรักของคนรักที่มีความต่างกันจนไม่น่าจะมาคู่กันได้ ในตอน ต่างรัก ความรักที่เกินพอดี 
จนเป็นการทำาร้ายกันของพ่อลูก ในตอน ปิดตาหารัก หรือตอน กรงทองแห่งรัก ที่ทำาให้รู้ว่า 
สมดุลแห่งการครอบครองควรอยู่ที่จุดไหน หากใครเคยประทับใจกับภาพการ์ตูนที่มีเอกลักษณ์ 
และเรือ่งราวใกลต้วัอนันา่ขบคดิของนกัเขยีนหนุม่คนนี ้และยงัเปน็อกีคนหนึง่ทีก่ำาลงัมคีวามรกั
แล้วล่ะก็ หนังสือเล่มนี้จะบอกกับคุณได้ว่า ทำาอย่างไรถึงจะเอาตัวให้รอด รักอย่างสร้างสรรค์  
ไม่ทำาร้ายกันอีกต่อไป
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เรื่อง: อภิลักษณ์ ธัญประทีป
ภ�พ: สันต์ ตันติเมฆบุตร

Outlet [ปล่อยของ]
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พระอาทิตย์กำ าลังฉายแดดสุดท้ายอยู่ตอนที่ผมนั่ งรถ 
ประจำาทางมาถงึอนสุาวรียชั์ยสมรภูมิ แสงสสีม้จากลูกไฟดวงโตๆ 
นัน่ช่างแยงตาและทำาให้แสบผวิหน้าได้ดีเหลอืเกนิ ผมเบือนหนา้หน ี
ไปอีกทางก่อนจะรีบวิ่งแซงผู้คนที่กำาลังเดินขึ้นสะพานลอย  
แหวกว่ายไปให้เร็วที่สุดท่ามกลางกระแสมนุษย์ที่มุ่งหน้าไปยัง 
สถานีรถไฟฟ้าเหมือนๆ กันกับผม

เท้าทั้งสองไปหยุดยืนอยู่หน้าตู้ออกบัตรโดยสาร มือรีบควาน 
หาเหรยีญในกระเปา๋สตางคเ์พือ่ทีจ่ะไดร้บีๆ ซือ้ตัว๋รถไฟฟา้ ส่วนใจนะ่ 
มนัลอยไปอยูบ่นโบกีร้ถไฟตดิแอรต์ัง้นานแลว้ อนัท่ีจรงิตอ้งบอกวา่ 
ลอยเลยกลับไปถึงเตียงนุ่มๆ ที่บ้านแล้วมากกว่า จนกระทั่ง 
ใครบางคนสะกดิใหผ้มกลบัมายงัโลกแหง่ความเปน็จรงิ ผมหนัหลงั 
กลับไปมอง 

หญงิสาวในชดุกระโปรงตามสมัย หน้าตาสะอาดสะอา้นคนหนึง่ 
ยืนอยู่ เธอยื่นบัตรใบหนึ่งมาทางผมแล้วเอ่ยว่า “เอาบัตรใบน้ี 
ไปใช้ก็ได้นะคะ” 

ผมยื่นมือไปรับบัตรในมือเธอมาอย่างงงๆ พลิกดูก็พบว่า 
เป็นบัตรโดยสารรถไฟฟ้าแบบเหมาจ่ายสำาหรับหน่ึงวัน  
“ขอบคุณครบั” ผมกลา่วออกไป ในใจยงัคงงงนุงงวา่เอามาใหผ้ม 
ทำาไม เพราะอะไร ตั๋วนี่ใช้ได้จริงหรือเปล่า ไม่ใช่ว่ามาอำากันเล่นนะ  
และอาจเป็นเพราะสายตาของผมมองบัตรในมือสลับกับใบหน้า
ของเธออย่างสงสัย เธอจึงยิ้มให้แล้วกล่าวสำาทับอีกครั้งว่า  
“ฉันได้มาจากคนอื่นเหมือนกัน ใ ช้ ได้ถึง เที่ยงคืนนะคะ”  
แล้วก็หันหลังเดินจากไป

   
ผมลองสอดบัตรใบน้ันเข้ากับประตูกั้น ใช้ได้จริงด้วยแหะ  

โชคดีชะมัดท่ีได้ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี ไม่สิ...มันควรถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 
ปลากระป๋องเคล่ือนที่มากกว่า แต่อย่างน้อยวันน้ีก็ได้กลับบ้าน 
ฟรีละน่า ประหยัดไปอีกสี่สิบบาท 

ผมพลกิบตัรทีไ่ดม้าฟรีๆ  ใบนัน้เลน่อยา่งอารมณด์ ีใจหวนกลบัไป 
คดิถงึคนท่ีมอบบตัรใบนีม้าใหผ้ม ผูห้ญงิคนนัน้นา่รกัด ีแตง่ตวักด็ ี 
อายุอานามของเธอก็น่าจะพอๆ กันกับผม ผมเผลอเข้าข้างตัวเอง 
ไปช่ัวครู่ว่าเธอคงเจาะจงมอบบัตรใบนี้ให้กับผม “ไม่ใช่หรอก  
ไม่มีทางเป็นไปได้ เธอก็แค่เห็นเราพอดีละน่า” อีกเสียงในหัว 
กล่าวเตือน “กับอี เรื่องแค่นี้  ท่าจะเป็นเอามากนะเรา”  
ผมสรุปกับตัวเองในใจ

ครั้นมีเรื่องดีๆ อย่างนี้ต้องแบ่งปันต่อ หลังจากถึงสถานี 
ปลายทาง ผมมองหาเหยือ่ เอย้...ผูโ้ชคดรีายตอ่ไป ผมตรงเขา้ไปหา 
คณุปา้คนหนึง่ทีก่ำาลงัจะควกัเงนิออกมาหยอดตูอ้อกบตัรโดยสาร  
สะกดิคณุปา้อยา่งทีต่นเองถกูสะกดิ “คณุปา้ครบั เอาบตัรใบนีไ้ปใช ้
กไ็ดค้รบั มนัเปน็บตัรสำาหรบัหนึง่วนั ผมไดม้าจากคนอืน่เหมอืนกนั 
ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนนะครับ” 

คุณป้ารับบัตรไปจากมือผมอย่างงงๆ ตามสูตรเดิมเป๊ะ  
ผมเดินจากมาด้วยหัวใจพองโตอย่างบอกไม่ถูก ความรู้สึกอย่าง 
กับพระเอกในหนังทีเ่พ่ิงชว่ยชวีติชาวเมอืงใหพ้้นจากอนัตรายมาได ้ 
ทั้งที่จริงๆ แล้ว แค่ส่งต่อบัตรโดยสารฟรีไปยังผู้อื่น จั๊กจี้ความคิด 
ของตัวเองจริงๆ

พูดก็พูดเถอะ หากเปรียบเทียบค่ารถไฟฟ้าที่ต้องจ่าย 
ในวันหนึ่งๆ ที่นั่งรถไฟฟ้าแค่สองรอบ กับราคาบัตรเหมาจ่าย 
สำาหรับหนึ่งวัน อย่างไรบัตรแบบเหมาจ่ายก็ยังแพงกว่า  
ผมไม่รู้หรอกว่าเจ้าของบัตรคนแรกไปรวยมาจากไหนหรือจงใจ 
ซือ้บตัรเหมาจา่ยเพราะตอ้งการสง่ตอ่ความสขุเลก็ๆ นอ้ยๆ ให้ผูอ่ื้น 
หรือเปล่า แต่ใครจะไปสนใจ ในเม่ือความสุขส่งต่อกันได้ใครเล่า 
จะไม่ทำา แม้จะเส่ียงตอ่การถูกรปภ.บนสถานีตำาหนิวา่เปน็การโกง 
ค่าโดยสารกันก็ตามที แต่ก็ทำาให้รู้สึกดีจริงๆ เพราะการแบ่งปัน 
เล็กๆ น้อยๆ แบบนี้แหละ ที่จะทำาให้วันคืนอันรีบเร่งตัวใครตัวมัน 
ของคนเมืองอย่างเราๆ ได้ช้าลงจนพอจะมองซ้ายมองขวาเพื่อส่ง 
ความสุขต่อไปยังคนอื่นบ้าง ช่วงเวลาที่ได้ส่งความสุขนั่นแหละ 
ที่มันสวยงามในตัวเอง พูดถึงเรื่องความสวยงาม ใบหน้าของ 
ผู้หญิงคนนั้นก็พาลจะลอยขึ้นมาในหัวผมอีกแล้ว หรือนี่เองที่เขา 
เรียกว่ารักแรกพบ มันจะต้องเป็นพรหมลิขิตแน่ๆ! 

ผมตัดสินใจแล้ว ตั้งแต่วันพรุ่งน้ีไปผมจะซื้อบัตรโดยสาร
รถไฟฟ้าแบบเหมาจ่ายสำาหรับหนึ่งวัน แล้วก็จะแบ่งให้คนอื่น 
ได้ใช้ด้วย เผื่อว่าเธอคนนั้นจะได้มีโอกาสใช้บัตรฟรีที่ผมแบ่งปัน 
ต่อไป และไม่แน่ว่าความดีตรงนี้อาจจะทำาให้ผมกับเธอคนนั้น 
ได้กลับมาพบกันอีกครั้งก็ได้ แล้วผมก็จะขอเบอร์เธอ จีบเธอ  
บอกชอบเธอ แล้วถ้าเผื่อเธอมีใจที่ตรงกันกับผมเราก็จะได้ 
แต่งงานกัน มีลูกด้วยกัน แล้วก็... เฮ้ย! พอกันที เพ้อเจ้อจริงๆ  
ตัวผม รีบกลับบ้านดีกว่าก่อนที่จะเลอะเทอะกันไปใหญ่

เพ้อลิขิต
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‘พรหมลิขิต’ กับ ‘คนลิขิต’ คุณเชื่ออะไรม�กกว่�กัน ?

บางคนเชื่อใน ‘พรหมลิขิต’ และบางคนเชื่อมากกว่าพรหมลิขิต คือ ‘คนลิขิต’ แต่ถึงจะเชื่อแบบไหน ก็ไม่มีใครสามารถบอก

ได้ว่า ความรักจะเริ่มต้นอย่างไร หรือชีวิตจะดำาเนินต่อไปทางไหน รายละเอียดเหล่านี้เป็นเรื่องซับซ้อน เกินกว่าการมานั่ง 

คาดเดา ลองมาดูความคิดของคนสี่ช่วงวัยกันดีกว่า ว่าพวกเขาจะเลือกเชื่อ พรหมลิขิต หรือ คนลิขิต 

“เชือ่คนลขิติมากกวา่คะ่ เพราะคนลขิติเปน็สิง่ทีเ่ราสามารถ 

ทำาเองได้ อยากทำาอะไรก็ได้ เราสามารถกำาหนดทุกส่ิงได้ด้วย 

ตัวของเราเอง ส่วนพรหมลิขิต เป็นสิ่งที่ เรามองไม่เห็น  

เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะกำาหนดให้เราเป็นยังไง เป็นสิ่งที่ 

ไม่สามารถคาดเดาได้เลยค่ะ”

ด.ญ.ป�ริด� บุญม� (อ�ยุ 12 ปี)  

นักเรียน ชั้น ป. 6

น�ยจักรพงศ์ ศรีวร�พิทักษ์กุล (อ�ยุ 24 ปี)  

อ�ชีพ ผู้สื่อข่�ว ไทยรัฐออนไลน์ 

“เลือก พรหมลิขิต เพราะหากไม่มีพรหมลิขิตก็จะไม่มีคำาว่า 

คนลิขิต คนพยายามสร้างคำาว่าคนลิขิตเพื่อเชิดชูตัวเอง แต่จะหันไป 

สนใจคำาว่าพรหมลิขิตก็ต่อเมื่อตัวเองพลาดหวัง เพื่อปลอบใจเท่านั้น

บางครั้งท่ีเราทำาตัวเป็นคนลิขิต อย่างการเต็มใจเป็นสะพาน 

เพื่อให้ใครบางคนก้าวข้าม ซึ่งห้วงยามแห่งการเสียสละกับห้วงยาม 

แห่งการพลัดพรากก็มักจะเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ ทั้งนี้ เพราะสะพาน 

ย่อมมิใช่ที่อยู่ถาวรของผู้ใดก็ตาม ต่างกับอีกฟากฝั่งหนึ่งที่คนคนนั้น 

กา้วขา้มไป ยอ่มมอีะไรทีไ่มแ่นน่อน ทีเ่รยีกวา่พรหมลขิิตอกีมากมาย”

เรื่อง/ภ�พ: ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล

1 2 3 Step [วัยฉันฝัน]



 | September-October  2012 35

“ถ้าให้เชื่อระหว่างพรหมลิขิตกับคนลิขิต ผมเชื่อคนลิขิต 

มากกว่าครับ เพราะจะดี จะร้าย เราก็เป็นคนเลือกเองได้  

แต่ก็มีพรหมลิขิตเป็นต้นทุนอยู่บ้าง  เหมือนมีพรหมลิขิต 

เป็นถนน 6 เลน...แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะวิ่งเลนไหน 

ด้วยตัวเอง

อีกอย่างที่เชื่อคนลิขิต ก็เพราะว่าการเลือกครั้งสุดท้าย 

ของทุ กทางแยกของการตั ดสิน ใจ  อยู่ กั บ เ ราทั้ ง ส้ิน  

และเราสามารถดแูลและพฒันาหรอืแกไ้ขไดท้กุครัง้ทีเ่ราเลอืก”

“เชื่อทั้งพรหมลิขิต และคนลิขิตค่ะ 

เชื่อพรหมลิขิต เพราะว่ามีส่วนทำาให้เราได้มาพบ 

และมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา ทั้งๆ ที่เราไม่เคยคาดคิด 

มาก่อนเลย เหมือนเป็นโชคชะตา

ส่วนท่ีเชื่อคนลิขิต เพราะความหวังและความฝัน 

ของคนเราจะเป็นจริงข้ึนมาได้ไม่มากก็น้อย เราก็ต้องลิขิต 

ตัวเองว่า อยากเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี จึงทำาให้มันเกิดขึ้นได้ 

ด้วยตัวของเราเองด้วยความมานะบากบั่น”

น�ยภ�คิน วัธนเวคิน (อ�ยุ 35 ปี)

อ�ชีพ ดีเจ

น�งกรรณ�ภรณ์ ผ�ติหัตถกร (อ�ยุ 59 ปี) 

อ�ชีพ หัวหน้�หน่วยประจำ�กองฝึกอบรม 

สม�คมพัฒน�ประช�กรและชุมชน
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คุณจะใช้วิธีใดในก�ร ‘ห�คู่’ ? 

“รอให้เขาเข้ามาเอง ไม่ต้องไปหาให้เหนื่อย”
เจียร์ นักเรียน โรงเรียนสายปัญญา

“ออกไปพบเจอผู้คนเยอะๆ 
รู้จักคนให้มากๆ เดี๋ยวคู่ก็มาเอง”

หมวย นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ชอบใครก็เข้าไปทำาความรู้จักก่อนเลย  
เดี๋ยวนี้มี Line BB WhatApp…สบาย”

บิว นักเรียน โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม

“ไม่เห็นต้องไปดิ้นรน ถ้าจะมีก็มีเอง”
เจ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว 

(ประเทศจีน)

“เปิดใจคุยกันนานๆ จนรู้นิสัย 
ถ้ามั่นใจก็ใช่เอง”

บูม นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ใช้วิธีคุยให้นานกว่าเพื่อนคนอื่น 
เพื่อให้รู้จักนิสัยใจคอกัน”

โต้ง รับราชการ

“แชท MSN ไม่ก็เล่น Line คุยกันไป 
ให้สนิทกันก่อน”

แอน นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“รอพรหมลิขิต…” (!)
ขวัญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

“เข้าไปถามเลยว่าอยากเป็นคู่กับเรามั้ย?”
เน็ต ดีไซน์เนอร์ I love NoName 

เรื่อง/ภ�พ:  อนัญญา คูเอี่ยม 

TK Voice [เสียงของสม�ชิก]
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11.00-17.00 น.  
นิทรรศการ “ASEAN Youth 
movement สร้างเยาวชนไทย 
ก้าวไกลสู่เวทีอาเซียน”

11.00-17.00 น.  
สร้างเว็บไซต์ออนไลน์ด้วย 
Opencart

14.00 น.  
นิทรรศการ  
“ศิลปนิพนธ์  
ART THESIS  
EXHIBITION  
ไอเปิด”

13.00-17.00 น. 
อบรม  
“คนทำาหนังสือ 
อิสระ...อาชีพ 
ของคนมีฝัน”

11.00-17.00 น. 
3D Animation 
with 3ds Max

15.00-18.00 น. 
อบรม “สโมสอน 
สมอลล์รูม ตอน 
“60 minutes  
ปิดเพลงโฆษณา”

16.30-18.30 น.  
การแสดงคอนเสิร์ตเชิงทดลอง 
ที่เน้นรูปแบบการผสมผสาน 
ระหว่างเสียงกับสื่ออื่นๆ ทั้ง
ภาพยนตร์ นาฏลีลา 
Installation และ  
Improvisation

16.30-18.30 น.  
แนะแนวการศึกษาโดยนักศึกษา 
ศิษย์เก่า และอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยทางด้านดนตรี  
เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ศึกษาต่อ

10.00-17.00 น.  
เป็นคนทำาหนังแบบศิลปิน 
ผู้ประกอบการ Artist 
Entrepreneur

14.00 น.
ภาพยนตร์  
สะบายดี วันวิวาห์

Activities Calendar [กิจกรรมประจำ�เดือน]
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ความกังวลใจเรื่องเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจช่วยเหลือพ่อแม่ ฟุ้งเฟ้อตามกระแสนิยม นิยมไปทำางานต่างถิ่น 
เม่ือเรยีนจบ สว่นเยาวชนทีย่งัเหลอือยูใ่นหมูบ่า้นกเ็กดิความแตกแยก ทะเลาะวิวาทหรอืชกตอ่ยกนัเปน็ประจำา  
ทำาให้แกนนำากลุ่มหนุ่มสาวในหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ตำาบลแม่ทา อำาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งกลุ่ม 
เยาวชนบ้านห้วยทรายขึ้น ในปี 2541 และต่อมาได้ขยายผลครอบคลุมทั้งตำาบล เพราะกลุ่มผู้ใหญ่มองเห็น 
คณุคา่และความสำาคญัของการแกป้ญัหาเดก็และเยาวชนในทอ้งถิน่ของตนเอง จงึใหก้ารสนบัสนนุอยา่งเต็มที่

กลุ่มเย�วชน ตำ�บลแม่ท� 
อำ�เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
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อภศิกัดิ ์กำาเพญ็ ‘อัน๋’ สมาชิกกลุ่มเยาวชนตำาบลแม่ทาเลา่วา่  
ได้ยินพ่อแม่ปรารภเสมอว่าแก่ตัวลงทุกวัน ถ้าหมดยุคของ 
พวกท่าน คงไม่มีใครสานต่องานทำาไร่ทำาสวน แต่ช่วงนั้นกำาลัง 
เรียนหนังสือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อยู่ใน 
ตัวเมืองเชียงใหม่ และยังติดเพื่อน สนุกสนานกับการใช้ชีวิต 
วัยรุ่น จึงแค่รับฟัง ไม่ได้คิดอะไร กระทั่งมีรุ่นพี่ในหมู่บ้าน 
ดึงโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)  
เข้ามาในท้องถิ่น แล้วจัดค่ายช่วงปี 2547 ให้เยาวชนลูกหลาน 
เกษตรกร เข้ ามา เรี ยนรู้ เ รื่ องของชุมชนอย่ างจริ งจั ง  
ประมาณ 30 คน พอ่แมก่ส็นบัสนนุใหเ้ขา้รว่ม จงึไดเ้ขา้ค่ายดว้ย 

“การเข้าค่ายครั้งนั้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนทั้งแนวคิดและ 
พฤตกิรรม เพราะมกีระบวนการอบรมทีเ่ป็นระบบ มองเหน็แนว 
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน สิ่งที่ได้เรียนรู้นอกจากเรื่อง 
ใกล้ตัวเกี่ยวกับชุมชนแล้ว ยังได้เรียนรู้เรื่องการทำาเกษตรแบบ 
ย่ังยืนตามวิถีบรรพบุรุษ ซึ่งการทำานาไม่ใช่แค่ปลูกข้าวที่ใครๆ  
ก็สามารถทำาได้เหมือนอย่างที่เคยเข้าใจมาก่อน แต่ต้องรู้เรื่อง 
ทีลุ่ม่ ทีด่อน ปรมิาณน้ำา การทำาปุ๋ย ข้ันตอน วธีิการดูแลเอาใจใส่  
ฯลฯ จึงเริม่สนใจท้องถิน่ของตวัเอง เขา้รว่มกจิกรรมกลุม่มากขึน้ 
ผลที่ตามมาคือมองโลกในแง่ดีข้ึน คิดอะไรเป็นข้ันเป็นตอน  
สามารถจัดสรรเวลา เรยีงลำาดบัการเรยีน หรอืทำากจิกรรมตา่งๆ  
ตามความสำาคัญได้ ไม่ลนลานแล้วมั่วจนเสียงานเหมือนเดิม  
และยังสามารถเก็บออม เป็นการวางรากฐานชีวิตของตนเอง” 

เมือ่เรยีนจบกก็ลบัมาอยูบ้่าน ช่วยพอ่แม่ทำาสวน ควบคูไ่ปกบั 
การทำางานรว่มกบักลุม่เพือ่นเยาวชน จงึมเีวลาอยูก่บัครอบครวั 
มากขึน้ ได้กนิขา้วพรอ้มหนา้พรอ้มตา ไดพ้ดูคยุกนัแทบทกุเรือ่ง 
จนรู้สึกถึงความผูกพันที่ใกล้ชิดกันมาก ขณะเดียวกันก็มีเพื่อน  
มทีมี เกดิการเชือ่มภาคี แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเครอืข่ายด้านนอก 
จึงไม่คิดออกไปอยู่ที่อื่น และล่าสุดในปี 2554 นี้ ได้เข้าร่วม 
โครงการบัณฑิตคืนถ่ิน เป็นท่ีปรึกษาให้กับเยาวชนรุ่นน้อง  
ที่จะมีการสืบทอดกันเป็นรุ่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นวิทยากร 
กระบวนการเมื่อมีการจัดอบรม เน้นด้านสันทนาการ และช่วย 
ดำาเนินรายการในการลงพื้นท่ีดูงาน พูดเกริ่นนำาถึงปัญหา  
ตลอดจนวิธีการจัดการต่างๆ จนนำาไปสู่ผลลัพธ์หรือแนวทาง 
แก้ไขปัญหาในปัจจุบัน

อภิศั กดิ์  บอกว่ า  ไม่ เพี ยงแค่ตั ว เขา เท่ านั้ นที่ เ กิ ด 
ความเปลี่ยนแปลง เพื่อนเยาวชนอีกหลายคนก็เช่นกัน  
ทำาให้ผู้ใหญ่มองเห็นถึงความตั้งใจจริง และถ่ายทอดความรู้ 
ภูมิปัญญาต่างๆ ให้อย่างเต็มที่ เมื่อจัดงานประเพณี หรือ 
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ก็จะเวทีสำาหรับเด็กและเยาวชน  

เปิดโอกาสให้ทำางานร่วม จนเห็นว่ากลุ่มเยาวชนสามารถ 
ทำาได้แล้ว ก็จะค่อยๆ วางมือ ผันตัวเองมาเป็นพ่ีเลี้ยง  
หรือที่ปรึกษาแทน 

กนกศักดิ์  ดวงแก้วเรือน นายก อบต.แม่ทา อดีตประธาน 
กลุ่มหนุ่มสาวบ้านห้วยทราย ผู้มีบทบาทในการก่อตั้งกลุ่ม 
เยาวชนตำาบลแมท่า เลา่วา่ กอ่นกอ่ตัง้กลุม่เยาวชน กลุม่หนุม่สาว 
ของหมูบ่า้นมกิีจกรรมรว่มกับชมุชนตามวาระของงานประเพณ ี
ตา่งๆ เทา่นัน้ เชน่ งานสงกรานต ์งานปอย ทำาใหม้เีวลาวา่งมาก  
และนำาไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น ดื่มสุรา ติดยาเสพติด ติดเกม  
ใชจ้า่ยแบบสรุุย่สรุา่ย โดยไมค่ำานงึถงึรายรบัทีผู่ป้กครองตอ้งหา 
มาใหใ้นแตล่ะเดอืน เวลามงีานบญุประเพณตีา่งๆ กม็กัจะเขมน่กนั  
นำาไปสู่การทะเลาะวิวาท ทำาร้ายร่างกาย ซ้ำาเม่ือเรียนจบแล้ว 
ก็ไม่อยากกลับมาบ้าน ออกไปทำางานรับจ้างที่อื่นเป็นส่วนใหญ่

“ช่วงน้ันเรียนจบแล้วกลับมาอยู่บ้าน ได้เป็นประธานกลุ่ม 
หนุม่สาว เลยคดิวธิแีกป้ญัหากบัเพือ่นๆ โดยหากจิกรรมใหห้นุม่ 
สาวได้ทำาอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่งเสริมอาชีพ กีฬา พร้อมกับ 
คอ่ยปรบัทศันคต ิความคดิของวยัรุน่ทีม่ตีอ่ทอ้งถิน่ แต่ปญัหาท่ี 
ตามมาคือในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง จำ าเป็นต้องใช้ 
งบประมาณ และเม่ือออกไปขอจากหน่วยงานตา่งๆ ในฐานะกลุม่ 
หนุ่มสาว มักจะไม่ได้รับความร่วมมือ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลุ่ม 
เยาวชนบ้านห้วยทราย ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น  
และเมื่อกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยทราย ประสบความสำาเร็จ วัยรุ่น 
ในหมู่บ้านมีความสามัคคกีลมเกลยีวกันมากข้ึน วยัรุน่ทีอ่อกไป 
เรียนหนังสือต่างถ่ิน ก็กลับเข้ามาทำางานพัฒนาหมู่บ้าน 
ของตนเอง ก็ทำาให้เยาวชนจากหมู่บ้านอื่นๆ กระตือรือร้นที่จะ 
เข้าร่วมกลุ่ม กลายเป็นกลุ่มเยาวชน ต.ห้วยทราย มีสมาชิก 
เยาวชนจาก 7 หมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน” 

ความเปลี่ยนแปลงที่มองเห็น คือคณะกรรมการเยาวชน  
ที่แต่ละรุ่นจะมีประมาณ 20 คน เกิดภาวะผู้นำา มีกลไกทำางาน 
ทีเ่ป็นระบบ และเนือ่งจากตำาบลแม่ทา เป็นพ้ืนทีท่ำาเกษตรกรรม 
แบบยั่งยืน ดังนั้นนอกเหนือจากการถ่ายทอดให้ความรู้ในกลุ่ม 
ประชาชนทัว่ไปแลว้ จงึผลกัดนัใหเ้ปน็หลกัสูตรทอ้งถ่ินคนแมท่า  
และปลูกฝังให้กลุ่มเด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ  
ก่อให้เกิดสำานึกรักท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองอย่างแท้จริง 

เยาวชน ตำาบลแม่ทา จงึเปรยีบเสมือนตน้กลา้ทีห่ย่ังรากลกึ 
ลงไปในดิน ทำาให้มั่นคง แข็งแรง พร้อมที่จะยืนหยัดสู้ในสังคม 
บริโภคนิยม และเติบใหญ่เป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป

กลุ่มเยาวชนตำาบลแม่ทา / เกษตรกรรมยั่งยืน
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