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‘เรื่องของ
คน (ไม่) สวย’
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อะไร คือ ความสวย?
ในยุคกระแส ณ ขณะปัจจุบัน เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การศัลยกรรม 

เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของคนในสังคมยังคงดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง  
และแสดงทีท่าว่ากำาลังเข้มข้นขึ้นตามลำาดับ

อะไรทำาให้คนคนหนึ่งที่มีรูปลักษณ์อวัยวะครบถ้วนตามปกติตัดสินใจ 
ที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้กลายเป็นส่ิงอื่น ...ความไม่พอใจ ความนิยม 
ในวัตถุ หรือ ความคิดที่คิดว่าตัวเอง ‘ไม่สวย’

แบบไหนที่เรียกว่า ‘ไม่สวย’
ถึง ณ จุดหนึ่งของความคิดในการริเริ่มหัวเรื่อง Read Me ฉบับนี้ ที่เรา 

วา่กนัดว้ย ‘เรือ่งของคนไมส่วย’ ใชว่า่เราจะมาเรยีกรอ้งปลกุระดมให้คนไม่สวย 
ลุกขึ้นมาถามหาพื้นที่ในสังคม “เปล่าเลย” ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหลัก  
ส่ิงที่แฝงอยู่ระหว่างบรรทัดเป็นเพียงการตั้งคำาถามในมุมกลับโดยสมมติ 
ขึ้นว่า ถ้าหากเราคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่สวย เราจะทำาอย่างไรให้ความสวย 
เกิดขึ้นแก่ตัวเอง... เราจึงเสนอ ‘ทางเลือก’ ที่มีตั้งแต่ แนะนำาให้ย้ายไปอยู่ 
ประเทศอื่น มองหาวัฒนธรรมใหม่ หากลุ่มที่เข้ากับตนเอง จ้างวานสื่อ 
ให้กำาหนดค่านิยมความสวย ทำาศัลยกรรม หรือแม้แต่วิธีการที่จะทำาให้คุณ 
เปน็อมตะ! ...ทัง้นีแ้ละทัง้นัน้ส่ิงทีเ่ราเลา่บอกไมใ่ชส่ิ่งทีเ่ราแนะนำาใหค้ณุนำาไป 
ปฏิบัติ(เสียทั้งหมด) ด้วยเหตุที่ว่า ถึงอย่างไร ‘คุณยังคงเป็นคุณ’ และ  
‘คนยังคงเป็นคน’

จะเป็นอย่างไรหากทุกคนในโลกนี้ มีรูปลักษณ์ภายนอกที่เหมือนกัน?
มีสีเหมือนกัน มีขนาดเท่ากัน มีน้ำาหนักเท่ากัน มีส่วนสูงเท่ากัน ...มีจมูก 

เหมือนกันฯ เหมือนกันชนิดที่แยกไม่ออกบอกไม่ถูกว่าใครเป็นใคร หากโลก 
ในความคิดที่ว่าเป็นโลกที่กำาลังจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต เมื่อถึงวันนั้น 
เราจะมีความรู้สึกอย่างไร?

การเปรียบเทียบคงไม่เกิด (?) เพระความเท่าเทียมในความเหมือน
แต่ในความเป็นจริงพวกเราทุกคนล้วนมีความแตกต่าง ไม่ใช่เพียงแค่ 

รูปลักษณ์ หากแต่แตกต่างกันในเบื้องลึกที่อยู่ภายใต้เปลือก
จิ้งหรีดอาศัยอยู่ใต้ดินเป็นเวลากว่า 10 ปี อยู่ๆ วันหนึ่งมันก็ผุดขึ้นจาก 

ผวิดนิแลว้พากนัมุง่หนา้ขึน้สูต่น้ไม ้ปนืปา่ย หยดุนิง่ ลอกคราบ เปลีย่นเปลอืก  
สืบพันธุ์ และ ตาย

เมื่ออ่านถึงบรรทัดสุดท้าย ท่านผู้อ่าน(อันเป็นที่รัก) อาจกล่าวว่า  
สรุปแล้วไม่เห็นจะได้คำาตอบเลยว่า ความสวย ความไม่สวย คืออะไร?  
เปน็ความจรงิทีเ่ราไมไ่ดใ้หค้ำาตอบ เพราะเราไดแ้ตท่ำาหนา้ทีต่ัง้คำาถาม ทีสุ่ดทา้ย 
เราก็ยังสงสัยต่อไปว่า ...เราต่างลอกคราบเปลี่ยนเปลือกไปเพื่ออะไร?

อนัญ’ นฤที
บรรณาธิการ

Editor’s talk [บท บก.]

พอน้องๆ ทีม Read Me ฉบับนี้เขาพูดถึง 
เรื่องความสวยงามแล้วผมรู้สึกว่าไกลตัว 
เหลือเกินครับ เพราะผมไม่ใช่คนที่จะสนใจ 
เรื่องสวยๆ งามๆ อยู่แล้ว ไม่ได้แต่งหน้า  
บำารุงผิว หรือกระทั่งการแต่งเน้ือแต่งตัว 
ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก

แต่พอนึกเข้าจริงๆ แล้วคำาว่า ‘สวย’ หรือ  
‘ไม่สวย’ นั้นอยู่ใกล้ตัวและเป็นเรื่องในชีวิต 
ประจำาวันเอามากๆ ในแง่ท่ัวๆ ไปเราก็ชอบ 
ของสวยๆ งามๆ มากกว่าไม่สวยอยู่แล้วล่ะ  
สือ่รอบตวักม็กัจะนำาเสนอแตด้่านท่ีสวยๆ งามๆ  
ของเรื่องต่างๆ พอจำากัดเอาแค่เรื่องของ  
‘คนสวย’ นี่นึกไปนึกมาจริงๆ แล้วยิ่งต้อง 
ยอมรบัวา่มนัเปน็เรือ่งทีเ่ราๆ คุน้ชนิกนัเหลอืเกนิ 
ยอมรบัเลยครบัวา่ผมกเ็ปน็คนหนึง่ทีเ่ลอืกมอง 
คนสวยก่อนคนไม่สวยน่ะ

ดังนั้นพอหันมาลองวิเคราะห์เรื่อง ‘สวย’ 
หรือ ‘ไม่สวย’ เข้าจริงๆ แล้วจึงเป็นเร่ืองน่า 
สนใจมาก ย่ิงอ่านๆ ไปผมกร็ูส้กึสงสยัไปเรือ่ยวา่ 
เรามองความสวยด้วยมุมมองที่เป็นสากล 
ได้จริงๆ หรือ เรามองความสวยด้วยทัศนคติ 
ที่แน่นอนกันสักเพียงไหน แล้วความไม่สวยล่ะ  
มนัคอือะไรกนัแน ่แล้วมนัมคีวามนา่สนใจไมแ่พ ้
ความสวยด้วยใช่ไหม

ผมอยากทิ้งท้ายบทบรรณาธิการที่เป็นแค่ 
การเกริน่เลก็ๆ นอ้ยๆ นีด้ว้ยสำานวนจิก๊โกโ๋บราณ 
สกัสำานวนหนึง่ เปน็วลทีีเ่ขาใช้เวลาจะขู่กบัคนท่ี 
ทำาให้ไม่พอใจ แต่ผมอยากจะเอามาเอ่ยชมด้วย 
ความพอใจกับน้องๆ ทีม Read Me ฉบับนี้ด้วย 
ประโยคนี้ครับ...

เดี๋ยวก็สวยหรอก!

วิภว์ บูรพาเดชะ
บรรณาธิการบริหาร
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Cover Story [เรื่องจ�กปก]

“The most beautiful thing 
we can experience is 

the mysterious. It is the 
source of all true art and 
all science. He to whom 

this emotion is a  
stranger, who can no 

longer pause to wonder 
and stand rapt in awe,  

is as good as dead:  
his eyes are closed.

”
[Albert Einstein]
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เมื่อหน้าตารูปลักษณ์มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิต 
หรือแท้จริงแล้วเรื่องหน้าตามีความสำาคัญ 

อยู่คู่กับมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย 
เมื่อมีความแตกต่างย่อมมีการเปรียบเทียบ  

‘คนสวย - คนไม่สวย’ เราต่างใช้สิ่งใดเป็นไม้บรรทัด  
แล้วเรามีความจำาเป็นหรือไม่ที่จะต้องเป็นคนสวย  

ในความหมายของการมีรูปลักษณ์ที่ดี 
ตามลักษณะในอุดมคติทั้งผู้หญิงและผู้ชาย...

เมื่อจะกล่าวกันใน ‘เรื่องของคน(ไม่)สวย’ 
เราคงต้องตั้งคำาถามกันเสียก่อนว่า 

‘ความสวย’ คืออะไร?
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“อะไรก็ได้ที่เราชอบ”
อาร์ตี้-ทันตแพทย์

“สิ่งดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต”
เนตรนภา-พนักงานบริษัท

“รสนิยมส่วนตัว”
ฉันท์-รัฐวิสาหกิจ 

“สวยทั้งรูปร่างและความคิด” 
เบียร์-พนักงานบริษัท

“สิทธิพิเศษเหนือคนอื่น 
คนสวยเลือกได้” 
กุ้ง-แม่บ้าน

“สิ่งที่ทำาให้โลกดูน่าอยู่” 
หวาน-พนักงานบริษัท

“สิ่งที่เรามองเห็นได้ 
ซึ่งเป็นรูปร่างของสิ่งต่างๆ”
ศุภเดช-นักเรียน

“ความดึงดูดใจ”
ฟาง-นักศึกษา

“ความพอดี 
ถ้าเกินพอดีก็ไม่สวย”
อาร์ม-นักศึกษา

“สวยที่ความคิด การกระทำา 
และจิตใจ โดยไม่ขึ้นกับหน้าตา”
เมย์-นักเรียน

เรื่อง: ธิดารัตน์ มูลลา, 
แพรวา มั่นพลศรี

‘ความสวย?’
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“ความมั่นใจ 
ถึงไม่สวยถ้ามั่นใจ
ก็สวยได้” 
ต้าร์-เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล

“เพื่อนซี้ของผู้หญิง” 
อร-ประชาสัมพันธ์ 

“ความมีเสน่ห์
กับเพศตรงข้าม” 
โก้-รปภ.

“เห็นแล้วประทับใจ 
อยากเห็นอีก” 
น้อง-บรรณารักษ์ 

“เปลือก” 
ส้ม-สื่อสารองค์กร 

“อิ่มใจทุกครั้งที่ได้มอง” 
พลอย นักศึกษา

“ความสบายตา” 
แอนตี้-นักการตลาด

“ธรรมชาติ”
นัท-วิศวกร

“ลักษณะที่น่าประทับใจ 
สบายตา มองแล้วอิ่มอกอิ่มใจ”
หลิว-นักศึกษา

“สูง หุ่นเพรียว 
ขาว มีความคิด” 
ก้อย-นักเรียน

“สิ่งที่มองยังไงก็ไม่เบื่อ” 
กฤษณ์-นักเรียน

หากคุณกำาลังเกิดความคิด 
ว่าตัวเองเป็น ‘คนไม่สวย’
Read Me มีวิธีทำาให้ 
ความสวยเกิดขึ้นแก่คุณ...   
 >>>
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นน่อนวา่ในแตล่ะยคุสมยัคา่นยิม 
ทางความสวยย่อมมีความ 
แตกตา่งกนัออกไป อกีท้ังในช่วง 

เวลานั้นๆ โลกทั้งโลกก็คงไม่ได้มีค่านิยมไปใน 
ทิศทางเดียว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม...หากจะ 
มองกันในแง่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านเวลา 
มาแล้วนั้น การบันทึกเรื่องราวถึงบุคคลผู้ที่ 
ข้ึน ช่ือว่า เป็น ‘ความงามแห่งยุคสมัย ’  
ก็ยังคงมีปรากฏ

แต่เท่าที่จะกล่าวต่อไปเป็นเพียงส่วนหนึ่ง 
ของแงม่มุทางประวตัศิาสตรท่ี์วา่กนัด้วยเรือ่ง 
ของ ‘คนสวย’ ซึ่งลักษณะที่เคยนับว่าสวยใน
อดตี พอถงึปจัจุบนัสิง่ตา่งๆ กเ็ปลีย่นแปลงไป

ในเมื่ออยากจะเป็นคนสวยแล้วล่ ะก็   
สิง่หน่ึงท่ีจะพลาดไมไ่ด้ คือ เกดิใหร้ว่มสมยักบั 
ความสวยในยุคนั้น ...อย่าเกิดผิดที่ ผิดเวลา! 

วีนัส แห่งวิลเลนดรอฟ 
(Venus of Willendorf) 
24000 BC-22000 BC

ไหวไหมหากจะย้อนไปอยู่ใน ‘ยุคหินเก่า’  
ตุ๊กตาแกะสลักจากหินที่เรียกว่า Oolitic  
Limestone มีอายุอยู่ในช่วงก่อนคริสต์กาล  
ขุดพบโดยนักโบราณคดี ช่ือว่ า  Josef  
Szombathy ในแหลง่ขดุหมูบ่า้นวลิเลนดอรฟ์  
ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของออสเตรีย

ภาพลักษณ์ของหญิงสาวสรีระอวบอัด  
โดยเฉพาะส่วนหน้าอก ลำาตัว และ ช่วงขา  
หากเปน็คนคงเรยีกไดว้า่ ‘หญงิอว้น’ อว้นชนดิ 
ที่ร่างกายพอกพูนไปด้วยเนื้อหนังและไขมัน  
ทางมนุษยวิทยาได้ทำาการสันนิษฐานต่อว่า  
เ ห ตุ ท่ี ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ชิ้ น นี้ ถู ก ทำ า ขึ้ น 
อาจเปน็การสรา้งรปูเคารพทีเ่ปน็ตวัแทนของ 

เพศหญิงที่ยุคนั้นถือได้ว่าเป็นผู้ให้กำาเนิด 
ลักษณะที่แสดงออกมาจึงสะท้อนให้เห็นถึง  
‘ความอุดมสมูรณ์’ นั้นเอง หากสาวเจ้าเนื้อ 
ในยุคนี้ไม่อยากลดน้ำาหนักและยังรักการกิน 
เป็นชีวิตก็ย้ายไปอยู่ยุคหินดีกว่า

คลีโอพัตรา 
(Cleopatra VII Philopator) 

69 BC-30 BC
 
ในดินแดนอียิปต์  เรื่ อง เล่ าที่ ยั งคง 

กล่าวขานมาอย่างต่อเนื่องคือเรื่องของ  
‘คลีโอพัตรา’ เดิมนางคือผู้ที่ได้รับการยกย่อง 
ว่าเป็นหน่ึงในหญิงงามเมือง งามขนาด 
จักรพรรดิยิ่งใหญ่อย่าง มาร์ก แอนโธนี่ หรือ 
แม้กระทั่ง จูเลียส ซีซาร์ ยังยอมสยบ แต่ใน 
ภายหลังนี้ได้ปรากฏหลักฐานที่มาลบล้าง 

เรื่อง: อนัญญา คูเอี่ยม

‘อย่าเกิดผิดที่ผิดเวลา’

วีนัส แห่งวิลเลนดรอ
ฟ

มาริลิน มอนโร

เทวรูป-นางอัปสร

โมนา ลิซา

ทวิกกี้ 
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ความเชือ่เดมิ นัน้คอื การค้นพบเหรียญโรมัน 
ซึง่มรีปูสลักใบหนา้ของคลโีอพตัราปรากฏอยู ่
จากการศกึษาพบวา่ ‘คลโีอพตัราไม่สวย’ ด้วย 
ลักษณะคางเรียวแหลม ริมฝีปากบาง  
จมกูโดง่แหลมผดิสว่น แตล่กัษณะดงักลา่วได ้
สอดคลอ้งกบังานเขยีนในยคุคลาสสคิจำานวน 
มากที่พรรณาถึงคลีโอพัตราว่าเป็นผู้ทรง 
ปัญญา  ชาญฉลาด  และมากบาร มี  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่เหนือความสวย 

เทวรูป-นางอัปสร 
(Khmer Style) 

พ.ศ. 1090-พ.ศ. 1780 

อีกหนึ่งยุคสมัยที่รุ่งเรือง คือ อารยธรรม
ขอม ศิลปกรรมที่ เกี่ยวข้องกับศาสนา 
ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย ก่อนจะ 
พัฒนามาเป็นรูปแบบของตัวเอง ยุคสมัย 
ทีถ่อืเปน็รากฐานการวางรปูลกัษณ์ความงาม 
ทางด้านงานศิลปกรรมอยู่ในช่วงสมัยก่อน 
เมืองพระนคร

นอกจากปราสาทหินที่ถือว่าเป็นงาน 
สถาปัตยกรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นความเจริญ 
ทางด้านความคิดและนวัตกรรมของคนใน 
ยุคก่อน สิ่งที่มีความสำาคัญและถือเป็น
เอกลักษณ์ของอารยธรรมในยุคสมัยน้ี คือ 
งานประติมากรรมและภาพสลักโดยเฉพาะ 
เหล่า ‘นางอัปสร’ ท่ีถือเป็นภาพลักษณ์ 
ความงามของผูห้ญงิตามแบบฉบบัเขมร สิง่ท่ ี
โดดเดน่คือลักษณะ ‘ค้ิวยาวตดิเป็นปีกกา’ เหลา่
สาวคิ้วหนาในยุคนี้ ถ้าไม่อยากถอนคิ้วให้ได้ 
รูปตามสมัย ต้องย้อนเวลาย้ายไปอยู่เขมร!

โมนา ลิซา 
(Mona Lisa) 

ค.ศ. 1503-ค.ศ. 1507

ถ้ากล่าวถึงหญิงงามแล้วไม่กล่าวถึง  
โมนา ลซิา ดจูะผดิกตกิาอยู ่ผลงานจากปลาย 
พู่กันของเลโอนาโดร์ ดา วินชี ได้ถ่ายทอด 
ภาพสตรีผู้มีรอยยิ้มเป็นปริศนา ความลึกลับ 
ของภาพนำามาซึ่งการค้นหาซึ่งภายหลัง 
มผีูเ้ผยวา่ ผู้หญงิในภาพ คอื  ลซีา เกอรารด์นีี 
ภรรยาของขุนนางนักธุรกิจไหมผู้มั่งคั่ง  
ชาวเมืองฟลอเรนซ์ อิตาลี

นอกจากรอยยิม้ปรศินาอกีสิง่หนึง่ทีย่งัคง 
ค้างคา คือ ‘ทำาไม โมนา ลซิา ไมม่คีิว้?’ บา้งวา่ 
ภาพนี้เป็นภาพที่ยังเขียนไม่เสร็จ บ้างว่าการ 
ไม่มี ค้ิวเป็นลักษณะของหญิงงามเมือง 
ที่ประกอบอาชีพโสเภณี  และแน่นอน 
ที่ จ ะ มี ผู้ ตี ค ว า ม ว่ า ก า ร ไ ม่ มี คิ้ ว เ ป็ น 
ความงามตามสมัย  . . .หากเป็น ไป ได้   
สาวคิ้วบางท้ังหลายควรน่ังไทม์แมชชีน 
ย้อนเวลาไปยุคนี้ เพื่อไปพิสูจน์ดูให้รู้แน่ว่า 
ผู้หญิงในยุคนี้นิยมโกนคิ้วทิ้งจริงหรือไม่?

มาริลิน มอนโร 
(Marilyn Monroe) 
ค.ศ.1926-1962

ผู้สร้างภาพลักษณ์ความสวยเซ็กซีตาม 
แบบฉบับอเมริกัน เมื่อตอนอายุ 12 ปีเธอค้น 
พบว่าตัวเองเป็นคนสวย เมื่อครั้งที่เธอสวม 
สเวตเตอร์พร้อมกับทาลิปสติกเป็นครั้งแรก 
ไปโรงเรียน เธอเล่าว่าเมื่อเธอเดินเข้าไป 
ในโรงเรียน นักเรียนชายต่างก็มองเธอ 
เปน็ตาเดยีว เรยีกวา่สวยชนดิเหลยีวหลงั พอม ี
อายุได้ 16 เธอจึงเริ่มอาชีพนางแบบและได้
แสดงภาพยนตร์ในเวลาต่อมา

ไม่มีใครที่จะปฏิเสธ ‘ไฝเสน่ห์’ ท่ีมุมปาก 
ของมาริลิน นอกจากโครงหน้าท่ีได้รูป  
ประกอบกบัสายตาทีเ่ยา้ยวน รมิฝปีากเตม็อิม่ 
รูปกระจับที่ได้รับการประดับด้วยไฝเสน่ห์ 
ส่ งผล ให้ เ ธอผู้ นี้ มี แ รงดึ งดู ดอย่ า งน่ า 
ประหลาด ในยุคนั้นหากใครอยากสวยแบบ 

มาริลินถ้าไม่มีไฝก็ต้องหยิบดินสอเขียนคิ้ว 
มาแตม้ไฝทีมุ่มปากตามอยา่งเธอ ...หากสาว 
คนไหนกำาลังคิดจะไปจี้ไฝลบจุดด่างดำาออก 
จากใบหน้า อาจจะต้องตัดสินใจเสียใหม่

ทวิกกี้ 
(Twiggy) 

ค.ศ.1949-ปัจจุบัน

นางแบบสัญชาติอังกฤษ ผู้เริ่มเดินเข้าสู่ 
วงการแฟชันในปี 1966 และเป็นต้นกำาเนิด 
แฟชันสไตล์ ‘Androgyny’ (กึ่งหญิงกึ่งชาย)  
จากเดิมที่วงการแฟชันนางแบบต้องมีส่วน 
เวา้สว่นโคง้และมเีนือ้หนงัมากกวา่ในปจัจบุนั  
หลงัจากทีท่วกิก้ีก้าวเขา้สู่วงการ คา่นยิมของ 
ค ว ามสวยบนแคตวอล์ ก ก็ เ ปลี่ ย น ไป  
ด้วยรูปร่างที่ผอมบางถึงขนาด ‘ผอมแห้ง’  
แตก่ลบัไดร้บัความนิยม อาจเป็นเพราะความ
แปลกหรือหน้าตาท่าทางของทวิกกี้มีสเน่ห์ 
ในแบบเฉพาะตัว 

จากยุคน้ันจนถึงยุคน้ี สังคมยังคงยกให้ 
ภาพลักษณ์ของนางแบบเป็นต้นแบบของ 
ความสวย ความผอมแห้งที่ถือว่าสวยยังคง 
มีปรากฏให้เห็น ถึงแม้ภายหลังจะมีเหล่า 
นางแบบเป็นโรค anorexia ขาดสารอาหาร 
จนหนังหุ้มกระดูก จนเกิดการรณรงค์ให้ 
นางแบบมีรูปร่างได้สัดส่วนและต้องมี  
สุขภาพด ีจากความผอมแหง้ก็ไดเ้ปลีย่นแปลง 
ไปตามกระแสปัจจุบัน

แต่ถึงอย่างไรเราก็เลือกเกิดกันไม่ได้  
แล้วจะไปรู้ได้อย่างไรว่ายุคไหนจะมีค่านิยม 
ความสวยแบบไหน แล้วจะบังคับให้ตัวเอง 
เกิดตามเวลานั้นๆ ได้อย่างไร แต่ถ้าหาก 
ยังเกิดความคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่สวย  
และยั งอยากจะ เป็ นคนสวยอยู่ ล่ ะ ก็   
อย่าเพิ่งหมดหวังไป เรายังมี ‘ทางเลือก’  
รอคุณอยู่...
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เวียดนาม

ฝรั่งเศส

อิตาลี

จีน

เกาหลี

มอริเทเนีย

เรื่อง: สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล

‘มองหาวัฒนธรรมหรือสัญชาติใหม่!’

จาไมก้า
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โบกสะบดัทา้ลม คอืไมแ่ครอ์ะ่จะทำาไม เอาจรงิๆ 
ก็นึกอยากปลุกระดมเทรนด์นี้ในหมู่สาวไทย 
บา้งเหมอืนกันนะ เพราะขีเ้กียจถอนเหลอืเกนิ

เวรี่อวบระยะสุดท้าย

สาวอวบอัดน่าฟัดคนไหนอยากป๊อป 
ปลูา่สดุขดี ลองยา้ยสำามะโนครวัไปอยูป่ระเทศ 
ตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกาที่ชื่อว่า  
มอริเทเนีย (Mauritania) ดู เพราะที่นั่นตก 
อยู่ในสภาวะอดอยากมาช้านาน เขาจึงถือ 
กันว่าหญิงคนใดยิ่งอุดมด้วยไขมัน ยิ่งแปล 
ว่าพ่อแม่ร่ำารวย เลี้ยงลูกดี ดังนั้นพ่อแม่ 
ส่วนใหญ่จึงบังคับให้เด็กสาวกินจนอ้วน  
เพ่ือโตไปจะได้ดึงดูดใจชายท่ีหน้าตาดีและ 
ฐานะร่ำารวย โดยสามีจะคลั่งไคล้และภูมิใจ 
เป็นอย่างยิ่งเวลาภรรยาน้ำาหนักขึ้น

บั้นท้ายใหญ่ไม่เกรงใจกะละมัง

จงภูมิใจในบั้นท้ายของตัวเองเถิด หรือไม่ 
เช่นนั้นก็ไปอยู่ประเทศจาเมกากัน! ที่นั่นสาว 
คนไหนบั้นท้ายยิ่งบึ้ม หนุ่มๆ ยิ่งมองว่าสวย  
เหมือนขวดโคลาโคล่าที่พวกเขาชอบดื่ม  
จนเลยเถิดไปถึงขัน้สาวๆ วยัรุน่นำายาฮอรโ์มน 
สำาหรับเร่งให้ไก่โตมากิน เพื่อหวังผลในการ 
เพิ่มขนาดบั้นท้ายตัวเอง โอ๊ยตายละ ถ้าชีวิต 
ลำาบากขนาดน้ี ปลอ่ยผู้ชายเขาไปจบีขวดโคลา 
โคล่าเถอะค่ะ อย่าหาอันตรายมาใส่ตัวเลย

เอาล่ะ ร่ายยาวมาก็หลายข้อ ใครมี 
คุณสมบัติตรงข้อไหน ก็ลองอัปเปหิตัวเอง 
ไปอยู่ประเทศนั้นดูนะจ๊ะ เผื่อจะได้แผดรัศมี 
ความงามท่ีพอมีกับเขาบ้าง แตถ่า้สตรนีางใด 
ยังรู้สึกรักเมืองไทย จนไม่สามารถจากไป 
ไหนได้ ก็ลองศึกษาหัวข้ออื่นๆ ดูนะ น่าจะมี 
สักข้อที่ช่วยคนไม่สวยอย่างเราได้บ้างล่ะ

ฟันห่างจนเสียบปากกาได้

เทรนด์นี้ ไม่ ได้ เ กิดจากหนูมาลีที่ ไหน  
สะดุดหินล้มฟันแหกแล้วมากล่าวอ้างว่า 
มันสวยนะคะ แต่มีที่มาจากสาวมั่นระดับโลก 
ชื่อว่า ลาร่า สโตน (Lara Stone) ซุปเปอร์ 
โมเดลคนโปรดของ บก.นิตยสารโว้ค ปารีส  
(Vouge Paris) นางเริด่จรงิอะไรจรงิดว้ยหุน่ 
ที่เป๊ะเวอร์ ประกอบกับเอกลักษณ์ฟันห่าง  
ซึ่งกล้าโชว์อย่างมั่นใจทุกครั้งเวลาถ่ายแบบ  
จนทำาให้นางแบบแถบมิลานวิ่งไปศัลยกรรม 
ให้ฟันห่างมาแล้ว

อกไข่ดาวแบนแต๋แม่ให้มา(น้อย)

น้องแนนบม นมแบนทั้งหลาย ในวาระ 
ที่กระแสอาเซียนมาแรงอยู่ในขณะนี้ ประตูสู่ 
ความหวังของสาวหน้าอกเล็กรอเราอยู่  
ท่ีเวียดนามค่ะ เพราะเทรนด์ไข่ดาวซึ่งเคย 
บูมบะละก้าในยุคซิกส์ตี้-เซฟเวนตี้ส์ กำาลัง 
กลับมาเจิดจรัสอีกครั้งบนเวทีแฟช่ันโชว์  
ณ กรุงฮานอย โดยเกจิแฟชั่นเวียดนาม 
ให้ความเห็นว่า “หลังจากดูของเทียมกัน 
มาเยอะ คนคงเริ่ มถวิลหาอะไรที่ เป็น 
ธรรมชาติมากขึ้น” โอ้ว...เห็นด้วยและอยาก 
พาของตัวเอง ไปอยู่เวียดนามเป็นอย่างยิ่ง 

 
ขนจั๊กพริ้วปลิวสยาย

ในแดนดินถิ่นจีนนั้น แม้จะยังไม่มีการ 
ออกแคม เปญรณรงค์ ใ ห้ ไ ว้ ข นจั๊ ก แ ร้  
อยา่งเปน็ทางการ แตบ่รรดาสาวหมวยกต็า่งม ี
มติเป็นเอกฉันท์ว่า ‘อย่าได้แคร์มันก็แค่ขน’  
พวกหล่อนจึงมักปล่อยให้มันสยายรุงรังอยู่ 
เช่นนั้น บางคนอาจจะคิดว่า อี๊...มีแต่หมวย 
ซกมกหรือเปล่าที่ปล่อยพริ้วแบบนั้น แต่เจ้ 
เคยเหน็กบัตาเลยคะ่ สาวจนีขาวหมวยสวยเปะ๊ 
นุ่งแขนกุดอวดเรียวแขนกลมกลึง ปล่อยขน 

นอ้งลำาเจยีก’ สาวนอ้ยวยัเจรญิพนัธุ ์ 
กำาลังประสบปัญหาใหญ่ในชีวิต 
เพราะเธอนึกอยาก ‘ออกเรือน’  

เสยีเหลอืเกนิ จงึสูอ้ตุสาหะเดินยัว่เป็นประจำา
ทุกค่ำาเช้า ตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอย แต่ก็ยัง 
ไม่มีชายหนุ่มคนใดกล้าพอท่ีจะเหลียวตา 
แลสักที

ห ล่ อ น ดี ไ ม่ พ อ ห รื อ ไ อ้ ห นุ่ ม พ ว ก น้ี  
ตาไมถ่งึกนัแน?่ และแนน่อนวา่ศกัดิศ์รผีูห้ญงิ 
เรามีค่าเกินกว่าจะมาเสียเวลาเปลี่ยนแปลง 
ตัวเองเ พ่ือเหล่ามนุษย์ มีตาหามีแววไม่  
อย่ากระนั้นเลย เรามาลองเปล่ียนประเทศ 
สิงสถิตกันดีกว่า เผื่ออะไรๆ จะดีขึ้น

ผมกระเซิงหน้าเพิ้ง

ส า ว ๆ  ห ล า ย ค น ร ว ม ถึ ง ลำ า เ จี ย ก  
ชอบปล่อยหน้าโล้น ผมสยาย แล้วนิยาม 
ตัวเองว่า ‘สวยธรรมชาติ(ลงโทษ)’ ซึ่งผู้ชาย 
บางคนกม็กัคอ่นแคะวา่โทรมอยา่งน้ันอยา่งน้ี  
เราขอแนะนำาให้สะบัดผมยุ่งๆ ใส่หน้าเขา  
แลว้เชดิใสเ่ลยคะ่ เพราะลคุเซก็ซีส่บายๆ แบบนี ้
เขาเรียกว่า ‘เวรี่ฝรั่งเศส’ สวยเบาๆ เหมือน 
สาวปารีเซียงเพิ่งลุกจากเตียงค่า แต่ไม่ใช่ว่า 
หน้ามันเขรอะ ผมเป็นสังกะตังนะคะ อันนั้น 
เรียกว่าชะนีซกมกค่ะ 

ถุงใต้ตามาเป็นยวง

ขณะที่บางคนพยายามหาวิธีกำาจัดถุง 
ใ ต้ ต าแทบตาย  แต่ ที่ เ ก าหลี กลั บฮิ ต 
ทำาศลัยกรรมถงุใตต้าซะงัน้ ซึง่เขาเรยีกกนัวา่ 
ทำา ‘Love Band Eyes’ ให้ตาดูฉ่ำาแบ๊ว 
สดใส เหมือนคนกำาลังมีความรัก เจ้ก็มี 
เหมือนกันค่า ฮิๆ แต่เกิดจากการปั่นต้นฉบับ 
ดึก...ไม่ได้มีความรักหรือไปทำาศัลยกรรมมา
แต่อย่างใด
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โบฮีเมียน

อีโม

กังนัม สไตล์

คอสเพลย์

เกาหลี

เซอร์

ฟิกเกียร์

เรื่อง: ศราวุธ ชื่นรส 

‘เลือกแต่งให้ตรงจริต’
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ครบางคนบอกเกดิมาอยา่หยดุสวย! 
ถ้าเลือกได้ว่าเกิดมาหล่อสวยแบบ
ไหนคงไม่ต้องย้อนไปดูประโยคแรก 
แน่นอน การทำาให้คนไม่สวยหรือไม่

หล่อได้ต้องมีหลายองค์ประกอบ การเลือก
แต่งตัวใหต้รงสไตลก์เ็ปน็อกีปจัจยัเสรมิ ไมแ่น่
ผลลพัธอ์าจแย่งซนีคนหลอ่สวยหากคณุลอง
เลือกการแต่งตัวให้เหมาะกับตัวเอง 

สแกน :  เ ป็ น ชื่ อ ผั บย่ า นพร ะ ร าม  9  
เปิด เพลงแนวตื๊ ด ๆ  จนนัก เที่ ยวติด ใจ  
แล ะสร้ า งสรรค์ ก า รแต่ งตั ว แนว ใหม่   
โดยผู้ชายจะสวมกางเกงเจดีอาทเข้าชุดกับ 
เสื้อตัวโคร่งสกรีน ‘hipway’ เจ็บจี๊ดด้วย 
ผมตัง้ยอ้มทอง ใสร่องเทา้แตะเทวนิ ถา้งบนอ้ย 
ใสห่คูบีชา้งดาว สว่นสาวๆ เปรีย้วดว้ยชดุนอน 
พื้นๆ เน้นลวดลายการ์ตูน ฟันเหล็กสีแสบ 
ทรวง สำาคัญต้องแปะกอเอี๊ยะบนแก้ม  
ชโลมปากแดงให้ชุ่มด้วยอุทัยทิพย์!    
   
ฟกิเกยีร์: เทรนด์ท่ียังอยูใ่นกระแส เหมาะกบั 
คนชอบแนวทะมัดทะแมง ด้วยเสื้อยืดยืนพื้น  
อาจทับด้วยเชิ้ตหรือสวมเชิ้ตแขนยาวเพียวๆ  
พับแขน กางเกงขายาวพับขา หรือขาสั้น 
แบบผ้าธรรมดา ถา้แนวยิง่กวา่ตอ้งยนีสต์ดัขา  
ผา้ใบทรงเรยีบๆ แตไ่มเ่ทอะทะ เพิม่ความเทห์่ 
ด้วยหมวกแก๊ป สะพายเฉียงกระเป๋าใบโต 
มีแถบสะท้อนแสง 
        
โบฮีเมียน: เหมาะกับสาวดูน่าค้นหา เก๋ๆ  
กับเสื้อผ้าแนวยิปซี โทนหวานลายดอกไม้  
ปล่อยชายกระโปรงหรือขากางเกงยาว  
เพิม่ความนา่สนใจด้วยหนิสหีรอืสรอ้ยคอยาว  
กำาไลหนัง ดัดผมเป็นลอนยาว ที่คาดผมฮิปๆ  
ลายดอกไม้ดูเปรี้ยวจี๊ดไม่เบา 

เ ก าหลี :  แนวนี้ ติ ดลมบนไป เสี ยแล้ ว  
เพราะสวมใสไ่ด้ทุกโอกาส สาวๆ เนน้โทนหวาน  
ไม่เน้นลวดลายมากมาย แต่ใช่จะปล่อยให้ 
ว่างเปล่า อาจมีลายการ์ตูนหรือลายจุดใน 
ชุดเดรส รองเท้าไม่เน้นตายตัว แต่ซ่อนลุคส์ 
มั่นๆ ในเครื่องประดับต่างๆ บนรองเท้า  

ขาดไมไ่ดค้อืดวงตาวิง้ๆ ดว้ยบิก๊อาย สว่นผูช้าย 
เป่ียมด้วยมาดเนี้ยบ ผมยาวประบ่าเข้าทรง 
 กางเกงขายาวเรียบๆ เชิ้ตแขนยาวโทนสี 
ไม่หวานมาก สวมรองเท้าหนังดูเข้มไม่เบา 

เซอร:์ แคช่ือ่กต็รงตวั เนน้แตง่สบายๆ เสือ้ยดื 
ปอนๆ กางเกงยีนส์ขาดหรือปะซักหน่อย 
ตรงคอนเซป็ ผมเผา้ปลอ่ยยาว ไมต่อ้งจดัแตง่ 
ให้เปลืองงบ ผู้หญิงอาจรวบผม เพิ่มลูกเล่น 
ด้วยลายเสือ้เก๋ๆ  สวมรองเทา้ผา้ใบสขีมกุขมวั  
หากนึกไม่ออกลองไปเดินแหล่งขายเสื้อผ้า 
มือสองรับรองได้เซอร์กันสมใจ 

แมค: ดูกลายๆ เหมือนแนวฮิปฮอป จริงแล้ว 
ไดร้บัอทิธพิลจากการแตง่ตวัของคนแม็กซกัิน 
สมัยก่อน ผมส้ันเกรียน เสื้อตัวใหญ่สกรีน 
ลายโหด กางเกงตัวใหญ่ คล้องสร้อยคอ 
ไม้กางเขน ถุงเท้ายาวดึงตึงถึงหัวเข่า  
เพิม่ความเขม้ดว้ยแวน่ดำา ส่วนใหญผู้่ชายแตง่ 
มากกว่าผู้หญิง 

คอสเพลย์: การแต่งกายซึ่งปลุกจินตนาการ 
ของผู้แต่งไม่เบา ด้วยความที่แต่งเลียนแบบ 
การต์นู เกม และภาพยนตร ์ทำาใหม้กีารสวมใส ่
ชดุหลากหลาย ทีย่นืพืน้คอืตวัละครในการต์นู 
ญี่ปุ่น ซึ่งมีทั้งชุดลวดลายฉูดฉาด หรือชุด 
สไตลโ์บราณก็นำามาปรบัแตง่ได ้ถ้าใหด้ตีอ้งมี 
อุปกรณ์เสริมเช่น ถืออาวุธของตัวละครน้ัน  
จะดูฮิปมากขึ้นไม่น้อย 

Ganguro: ฮิตมากในญี่ปุ่น ถือเป็นแนวหลุด 
โลกเลยก็ว่าได้ คนที่แต่งต้องทาหน้าทาตัว 
ให้ดำา ย้อมผมทอง ใส่ชุดกระโปรงสั้นๆ สีสัน 
สะท้อนแสง เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดด้วยรองเท้าบูต
พืน้หนา ทดัผมดว้ยดอกไมส้แีสบเชน่เดยีวกบั 
กำาไรข้อมือตัดกับโทนผิว

ผ้าบาง: เน้นสบายๆ ไม่จำากัดการสวมใส่  
เน่ืองจากมีหลายแนวใหเ้ลอืก แตเ่นน้ทีเ่นือ้ผา้ 
คอตตอน 50% ถ้าเปน็เสือ้ก็ใสเ่ส้ือทบัในอกีท ี 
ถ้าเป็นชุดกระโปรงคงต้องป้องกันไม่ให้ดูโป๊ 
ขัดกับวัฒนธรรมบ้านเรา 

แวน้/สกอ๊ย: ถือเป็นของคูกั่น แว้นใสก่างเกง 
ขาเดฟรัดแน่น เสื้อยืดตัวเล็กๆ สกรีนชื่อวง 
ดนตรีต่างๆ หรือไม่ก็เสื้อเชิ้ตลายสก็อต ไม่งั้น 
ก็กางเกงขาสั้น สวมรองเท้าหูคีบ ส่วนสก๊อย 
ซ้อนท้ายทะมัดทะแมงด้วยเส้ือตัวเล็ก เช่น  
สายเดี่ยว เกาะอก เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น 
เอวต่ำา ทาหน้าขาว แต้มปากอวบอิ่มให้แดง 
ระเรื่อ 

สกาเร็กเก้: ได้รับอิทธิพลจากเสียงเพลง  
เนน้เสือ้ผา้โทนเขยีว เหลอืง แดง เปน็ผา้บางๆ  
พลิ้วรับลมทะเล หรือเสื้อยืดพอดีตัวสกรีน 
ลายใบกญัชา และบอ็บ มารเ์ลย ์กางเกงมทีัง้ 
สามส่วนตัดขา ยีนส์ง่ายๆ ไว้ผมยาวถัก 
เดทรอ็ค บางรายปลอ่ยฟ ูสวมหมวกไหมพรม 
ด้วยสีหลักอันเป็นเอกลักษณ์ 

อี โม:  โดดเด่นด้วยกางเกงยีนส์ขาเดฟ  
เสื้อยืดเข้ารูปสกรีนสัญลักษณ์วง ถ้าเชิ้ตลาย 
ทางพอดีตัว นิยมทาขอบตา เจาะร่างกาย 
ตามจมูก ปาก ลิ้น คิ้ว เข็มขัดหัวหมุนได้  
ผมยาวด้านหน้าเน้นตรง ส่วนข้างหลังฟูๆ  
สวมผ้าใบปอนๆ 

เมทัล: เน้นชุดโทนดำา เสื้อยืดลายของวง 
กางเกงยีนส์เข้ารูป หรือไม่ก็ชุดหนัง ผมยาว  
บางแนวเน้นชุดหนัง สวมหน้ากากโหดๆ  
และอาจเจาะหรือสักตามส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย 

กงันมั สไตล:์ กำาลงัฮติไมเ่บากบัทา่เตน้ควบมา้ 
จากแดนกิมจิ โดย ‘ปาร์ก แจ ซาง’ เสียดสี 
ย่าน ‘กังนัม’ ตอนใต้กรุงโซล ย่านธุรกิจ 
ที่ผู้คนแต่งกายหรูหรา แน่นอนว่าผู้ชาย 
เจ้า เนื้อคงชอบเป็นแน่  ด้วยชุดสูทเก๋ ๆ  
เพิ่มสีสันด้วยลวดลายกระเป๋าบนเสื้อ หรือ 
ลายกากเพชรวิบวับ กางเกงผ้า แว่นดำา  
ชโลมผมมันเงาหวีไปด้านหลัง สวมรองเท้า 
หนังดีไซน์ฮิปๆ ส่วนผู้หญิงเหมาะกับคนหุ่นดี 
กางเกงขาส้ันเน้นเรียวขา เสื้อแขนกุดหรือ 
แขนยาวให้ดูหรูหรา ตบท้ายด้วยส้นสูงเกิน  
2 นิ้ว   
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เพจเฟสบุ๊ก ‘รักค
นนมเล็ก’

โอปอลล์

Erner O’Toole

Ashley Smith

Lady Gaga

Lara Stone

เรื่อง: แพรวา มั่นพลศรี

‘เมื่อความสวยไม่เข้าพวก’ 

ปุจฉา: จะทำำาอย่างไร เมื่อไม่สวยในแนวใดเลย?

วิสัชนา: อย่าได้แคร์...จงสร้างแนวขึ้นใหม่เทอญ!
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เลดี้กาก้า ผู้นำำาแนว ตัวจริง

ส เตฟานี  โ จแอนน์  แอน เจลิ น า  
เจอรม์านอ็ตตา (Stefani Joanne Angelina  
Germanotta) หรือ เลดี้ กาก้า (Lady Gaga)  
ที่ เรารู้จัก นักร้องสาวเชื้อสายอเมริกัน- 
อิตาเลี่ยนที่พื้นเพเดิมเธอไม่ ใช่คนขี้ เหร่   
แต่ความธรรมดากลายเป็นความไม่ธรรมดา 
ด้วยลักษณะการแต่งตัวที่ฉีกแหกแหวกกฏ 
ไปจากขนบที่เคยมี ตามมาด้วยการปลุก 
กระแสให้ทุกคนเชื่อมั่นในทางของตัวเอง   
เหมือนคติที่แฝงไว้ในชื่ออัลบั้ม ‘Born This 
Way’ นั่นหมายถึงการกล้าที่จะลุกขึ้นมาเป็น 
ตวัเองและเชือ่ในสิง่ทีต่วัเองเปน็ มติรรกัแฟน 
เพลงจึงยกให้เธอเป็น ‘Mother Monster’  
ตวัแม่ของเหลา่สาวก ‘Little Monster’ ทีบ่ชูา 
ในความเป็นเธอ .. .หากความสวยที่มี  
ไม่เข้าแนว จงสร้างแนวที่เป็นตัวของตัวเอง!

ที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่าง 
ของผู้คนที่แปรผันปมด้อยให้กลายเป็น 
ปมเด่น และสร้างความสวยแบบไม่ซ้ำาใคร  
ยังมีผู้หญิงอีกมากมายที่ภูมิใจในสิ่งที่เป็น  
และเป็นที่รักของผู้คนได้โดยไม่สูญเสียตัวตน  
ไม่ถูกกระแสสังคมดูดกลืนวิญญาณและ 
ความเชื่อมั่น คุณเองก็เป็นหนึ่งในนั้นได้

สดุทา้ยนี ้Read Me แคอ่ยากเห็นผู้หญิง 
ไทยรักและภูมิใจในส่ิงที่ตัวเองมี ดูแลความ 
สวยจากภายใน ไม่วิ่งตามเงาของคนอ่ืน 
จนลืมจุดยืนและทิ้งคุณค่าของตัวเอง แค่มี 
ความรักและเคารพในตัวตน รัศมีแห่ง 
ความสวยจะเปล่งประกายออกมาเอง ดังที่ 
คาลิล ยิบรานกล่าวไว้ว่า

“Beauty is not in the face; 
beauty is a light in the heart” 
ความงามมิได้ปรากฏบนใบหน้า 
ความงามคือแสงสว่างในดวงใจ

ตะวันตกอย่างเช่น Joan Smalls ชาว 
เปอร์โตริโก, Liya Kebede ชาวเอธิโอเปีย  
ฯลฯ ผิวสีแล้วไง มั่นใจเสียอย่าง

ฟันห่าง...ดีเป็นศรีแก่ตัว

สาวๆ ฟนักระตา่ย ฟันใหญ ่ฟันหา่ง ใช่วา่ 
จะต้องดิ้นรนไปถอน ดัด จัด บังคับให้สมาชิก 
ในช่องปากต้องสามัคคีกันเสมอไป ลองมอง 
กระจก ทำาหน้ามั่นใจ คางเชิด เผยอปาก 
เล็กน้อย เผยให้เห็นฟันอันเซ็กซี่ของคุณ  
พร้อมทำาริมฝีปากให้ดูอวบอิ่มน่าหลงใหล  
โอ้วพระเจ้า..คุณเห็นอย่างที่ Read Me  
เห็นไหม กระแสฟันห่างแล้วสวยเนี้ยบนี้  
Read Me ไม่ได้น่ังเทียนมายกยอคุณนะคะ  
นางแบบระดับโลก เขานำาเสนอฟันห่างเป็น 
จุดขายของตัวเองมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Lara  
Stone, Lindsey Wixson, Ashley Smith  
หรือ Vanessa Paradis ทุกคนเติบโตมาได้  
เพราะเสน่หท์ีเ่ยา้ยวนจากฟนัหา่งๆ นีแ่หละคะ่

ไว้ขนรักแร้ สวยแท้จริงเชียว

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ กระแสใหม่ ณ จุดนี้  
สาวๆ  เอ เ ชีย โดย เฉพาะญี่ ปุ่ นและจีน  
เขาเริ่มไว้ขนรักแร้และบำารุงให้ดกดำาเงางาม 
กันอย่างบ้าคลั่ง และขึ้นปกนิตยสารด้วยการ 
ชแูขนเผยใหเ้หน็ความงามตามกระแสนีอ้ยา่ง 
แพรห่ลาย ช้ีชัดวา่เทรนดน้ี์กำาลงัมาแรงจรงิๆ  
และไม่เพียงซีกโลกตะวันออกเท่านั้น ฝั่งฝรั่ง 
มังค่าก็ไม่แพ้กัน เมื่อสาวนักศึกษาในประเทศ 
ไอร์แลนด์ นามว่า เอร์เนอร์ โอทูล (Erner 
O’Toole) ได้ออกรายการโทรทัศน์ในฐานะ 
ผูน้ำากระแสการไวข้นรกัแรข้องผูห้ญงิ เลน่เอา 
อึ้ง ทึ่ง และตกใจในความดกดำาจนสาวญี่ปุ่น 
สาวจีนยังตาค้าง ส่วนในไทยยังไม่มีสาวใด 
ออกมาชูธงรบ งานนี้ ใครอยากเกิดต้อง 
รีบเลี้ยงบำารุง...

าก ‘พมิพน์ยิม’ ทำาให้คุณถกูกดีกนั 
อ อ ก จ า ก นิ ย า ม ค ว า ม ส ว ย  
หากการมีผิวขาวอมชมพู รูปร่าง 

ผอมเพรียวเป็นนาฬิกาทราย สูงยาวเข่าดี  
ย้ิมสยามเผยฟันเรียงสวย เป็นส่ิงยากย่ิงเกินไป 
และหากการจะแต่งองค์ทรงเครื่องให้สวยเท่ 
ตามสไตล์คนอื่นเขาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เอาเสียเลย 
สำาหรบัคณุ วนันี ้Read Me ขอพาคณุมาสมัผสั 
กับความสวยในอีกหลายรูปแบบ ซึ่งแม้ใคร 
จะมองว่ าลักษณะเหล่านี้ เป็นสิ่ ง ไม่พึง 
ปรารถนา แต่เชื่อเถอะค่ะ ขอเพียงมั่นใจและ 
เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองเป็น ใครๆ ก็สวยได้

อกไม่ใหญ่ มีคนกด Like นะจ๊ะ

ใครว่าสาวอกอึ๋ม สูงเรียวเพรียวชะลูด 
เท่านั้น จึงจะพราวเสน่ห์เตะตาคุณผู้ชายได้  
เชื่อหรือไม่ ยังมีกลุ่มคนจำานวนมากที่นิยม 
ชมชอบความนา่รกัของผู้หญงิตวัเล็ก อกเล็ก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระแสสังคมออนไลน์ใน 
เพจเฟซบุค๊ชือ่วา่ ‘รกัคนนมเลก็’ ขณะนีม้ผีูม้า 
ร่วมช่ืนชอบแล้วถึง 23,805 likes (สถิติ 
วันที่ 8 กันยายน 2555) และยังมีอีกเพจ  
‘ชมรมคนรักสาวตัวเล็ก’ www.facebook. 
com/minisizegirl คราวนี้ สาวไซส์มินิ  
ก็สามารถยืดอกพกความมั่นใจได้แล้วล่ะค่ะ 

ผิวไม่ขาวบรรเจิด ก็เกิดได้

ขอเพียงผิวคุณมีสุขภาพดี มีน้ำามีนวล 
หน้าตาผ่องใส แม้ไม่ขาวโอโม่หรืออมชมพู  
คณุกส็วยเขม้บาดใจใครตอ่ใครได ้ดอูยา่งสาว 
เบนซ์ พรชิตา นางเอกค้างฟ้าเมืองไทย หรือ 
สาวมะหมี่ นภคปภา ที่สวยสะดุดตาจนได้ 
โกอนิเตอรไ์ปทำางานระดบัโลก และทีน่า่อจิฉา 
สุดๆ ก็คือสาวโอปอลล์ ปาณิสรา คมเข้มจน 
ได้ ใจคุณหมอสุดหล่อเสียงทุ้มไปครอง  
นี่ยังไม่นับดารานางแบบแถวหน้าฟากฝั่ง 
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เรื่อง: ธิดารัตน์ มูลลา 

สื่อ–สั่ง–สวย 

นิยามความสวยด้วยพลังสื่อ
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ฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS “สำารองที่นั่ง 
สำ าหรับ . . .คนขาว” เฮ้ ย . . .ผิ วดำ า  
ไม่กล้านั่งโลกไม่ยอมรับฉัน! 
ละครชิงนาง “วงเดือนเป็นคนรูปร่าง 

บอบบาง น่าทะนุถนอม” อ้อ...พวกหุ่น 
หนาๆ ก็ถูกแล้วที่ไม่มีใครแย่งชิง! 

ดารา  “ตา โตแบบชมพู่  ปาก เรี ยว 
แบบอั้ม ผมตรงแบบนุ่น” ถ้าไม่มีอะไร 
แบบนี้สักอย่าง...ใช้ชีวิตยากหน่อยนะ 

โลกนี้ไม่มีที่ว่างสำาหรับ ‘คนเตี้ย ผิวคล้ำา  
เอวหนา รูปหน้าไม่เล็กเรียว’ คุณคิดเหมือน 
ฉันไหมคะ 

‘เขา’ บอกว่า ถ้าใครมีคุณสมบัติตาม 
ที่ว่ามาคือคนไม่สวย ทั้งๆ ที่นิยามคำาว่าสวย 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือ  
ความงามน่าพึงพอใจ แต่เพราะความพึง 
พอใจเป็นสิง่ท่ีถกูสรา้งขึน้ แลว้เชือ่ตามกนัมา  
โดยมีสื่อนี่แหละเป็นตัวกลางที่ทรงอิทธิพล 
ครอบงำาความคิดของคนในสังคมให้เชื่อตาม 
โดยที่คุณเองอาจไม่รู้ตัว 

สื่อต่างๆ เรียกได้ว่าตามติดคุณไปทุกที่ 
ไม่ว่าจะเปิดโทรทัศน์ เดินตามท้องถนน หรือ 
ขึ้นรถไฟฟ้า และเจ้าสื่อน่ีเองที่เป็นเครื่องมือ 
สะกดจติคุณ ด้วยการปอ้นขอ้มลูเดมิๆ ซ้ำาแลว้ 
ซ้ำาเลา่ เมือ่เขา้ไปในความคดิของคนกลุม่ใหญ ่
สำาเร็จเมื่อไร ก็จะกลายเป็นนิยามที่ยอมรับ 
โดยทั่วกัน “ขาว ผอม ขาว ผอม ขาว ผอม  
เท่ากับ สวย” 

ช้าก่อน..ถึงตอนนี้ความสวยจะถูกนิยาม 
ไปเรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่คนไม่สวยอย่าเพิ่ง 
หมดหวังค่ะ คุณต้องแทรกตัวเข้าไปในวงจร 
สื่อต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น 
เจ้าของสถานี ผู้ผลิตรายการ เจ้าของสินค้า 
ทีใ่หโ้ฆษณา ซึง่มอีทิธพิลในการช้ีนำาความคิด 
ให้ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้อ่าน อย่างเราๆ นี่แหละเชื่อ 
ตามสิ่งที่เขาต้องการ 

ผมมีน้ำ าหนัก  ขนตายาวเป็นแผงหนา  
ตัดเล็บได้รูป แถมละครบางเรื่องที่เริ่มต้น 
ด้วยนางเอกหน้าตาธรรมดา ตอนจบเป็นอัน 
ต้องสวยไปซะทุกราย  

อย่าให้ความคิดนี้ฝังแน่นไปกว่าเดิมค่ะ  
ถา้คณุเขา้มาควบคมุผูจ้ดัละครไดล้ะ่ก ็เพยีงแค ่
ปรับบท เปลี่ยนนักแสดง อยากให้รูปร่าง 
หน้าตาแบบไหน จัดไปตามใจต้องการเลยค่ะ  
นั่นแหละที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยน 
ความคิดเพราะเจาะเข้าไปถึงใจผู้ชมส่วนใหญ่  
ท่ี จ ะ ได้ เ พ้อ ฝันว่ า ไ ม่ต้ อง เป็นพั ชราภา  
ความสวยเทา่ทีม่อียูก็่ทำาใหฉ้นัเปน็นางเอกได้

โฆษณากับละคร เปน็ตวัแทนสองสือ่หลกัๆ  
ทีม่อีทิธพิลกบัความคดิของคนในสังคม ยงัม ี
สื่ออื่นๆ อย่างหนังสือ นิตยสาร เพลง หนัง  
ฯลฯ ซึ่งก็ล้วนแต่มีระบบธุรกิจคอยหนุนหลัง  
ในความเป็นจริงหากคุณคิดจะเปลี่ยนความ 
สวยดว้ยการใชส้ือ่เปน็เครือ่งมอื คณุจะตอ้งม ี
เงนิและอทิธพิลมากพอทีจ่ะครอบครองส่ือได ้

สำาหรับวิธีเปลี่ยนนิยามความสวยที่ง่าย 
ที่สุด คือการพึงพอใจในสิ่งที่เราเป็น อย่าไป 
ตามยุคสมัยหรือใส่ใจกับความคิดของคนอ่ืน 
ให้มาก อย่างเช่นสาวผิวสีคนนี้ โอปอลล์  
ปาณิสรา ที่บอกตัวเองเสมอว่าเธอสวยใน 
แบบของเธอ

“เขาบอกว่าคนหน้าเหลี่ยมอย่าตัดผมสั้น  
อย่าใส่แว่นใหญ่ ปอใส่แว่นใหญ่ 

ปอตัดผมส้ัน ปอตัวดำาก็ทาเล็บสีแดง  
เมื่อวานก็ใส่เขียวนีออนนี่คือตัวปอ 

แล้วเราไปทำาตามที่กฎเกณฑ์คนอ่ืนวาง 
ไว้ให้ ชีวิตปอจะอยู่ตรงไหน?”

พ ลั ง ข อ ง สื่ อ อ า จ เ ป ล่ี ย น นิ ย า ม 
ความสวยได้ แต่จะทำาอะไรคุณไม่ได้เลย  
หากคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็น 

รู้แบบนี้แล้วก็รีบเข้าไปในวงจรสื่อ จัดการ 
ลงโปรแกรมสะกดจิตความสวยเสียใหม่  
ให้เป็นนิยามตามแบบที่คุณต้องการเลย 
ดีกว่าค่ะ 

สร้างสวยด้วยโฆษณา

คุณจะต้องเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการบำารุง 
ความสวยต่างๆ ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นครีมหน้า  
ครีมตัว สบู่ และอีกสารพัดยันจุดซ่อนเร้น  
(เดี๋ยวนี้มีโฆษณาว่าต้องขาวถึงจะมั่นใจ!)  
จ า ก น้ั น ก็ จ้ า ง บ ริ ษั ท โ ฆษณาม าผลิ ต  
เน้นความภูมิใจในสีผิวของตัวเอง ผิวสีแทน 
อย่างเบนซ์ พรชิตา หรือขาวโอโม่อย่าง  
แป้ง อรจิรา จะสวยได้ก็ต่อเมื่อเป็นผิวที่ 
สะอาดสะอ้านสุขภาพดี 

บรรดาโฆษณาที่ผู้หญิงหุ่นดี เป็นเป้า 
สายตาของชายหนุม่ทัง้หลาย คณุตอ้งจดัการ 
เอาความคิดเหล่านี้ออกไปซะ และเปลี่ยน 
เป็นผู้หญิงรูปร่างธรรมดา เอวหนาขาใหญ่ 
บ้างไม่ว่ากัน อย่าลืมว่าจะต้องมีชายหนุ่ม 
มาชื่นชม ตอกย้ำาความคิดว่า “ไม่ผอมเพรียว 
กม็แีฟนได”้ แลว้กระจายโฆษณาเหลา่นีอ้อกไป 
ให้ครอบคลุมทุกส่ือ เพื่อให้นิยามความสวย 
ค่อยๆ เปลี่ยนไปตามที่คุณจัดการไว้ 

ฉันก็เป็นนางเอกได้เหมือนกัน! 

นอกจากโฆษณาแล้ว สื่อที่มีอิทธิพล 
ไม่แพ้กันก็คือละครโทรทัศน์ ที่เข้าถึงแทบทุก 
ครัวเรือน คุณไม่ถึงกับต้องสังเกตก็คงรู้ว่า 
คุณสมบัติหลักของนางเอกคือ ‘ความสวย’  
ไม่ว่าเธอจะเกิดมาในสลัม หรือเป็นลูกชาวไร่ 
ชาวนา ฐานะแร้นแค้นจนไม่น่าจะมีเครื่อง 
บำารุงผิวพรรณได้ แต่เธอก็ยังคงมีผิวน้ำานม  
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เรื่อง: ภูริภัทร แตระกุล

ศัลยกรรม ทางออกสุดท้าย?
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มื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวท่านเอง 
ไม่ ไ ด้ ผล  ทางออก ท่ี เห ลือก็ ค ง 
จะเป็นการขอความช่วยเหลือจาก 

ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ซึ่ ง ก็ คงห นี ไ ม่พ้ นแพทย์   
สาขา ‘ศัลยกรรมตกแต่ง’

ขออธิบายคำาศัพท์ก่อนเข้าเรื่อง คำาว่า 
ศัลยกรรมพลาสติก (Plastic surgery) 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้หรือฟื้นฟูสภาพ 
ทั้งในเชิงรูปร่างและการทำางานของอวัยวะ 
ตา่งๆ สว่นคำาวา่ศลัยกรรมตกแตง่ (Cosmetic 
/Aesthetic surgery) จะเน้นในเรื่อง 
การเสริมความงามซึ่งจะครอบคลุมอวัยวะ 
ภายนอกทั้งร่างกาย เช่น ใบหน้า (ตา หู  
จมูก ปาก ฯลฯ) แขน ขา หน้าอก ท้อง สะโพก 
เป็นต้น

ร่ างกายคนเราแบ่ง ไ ด้ เ ป็นหลายช้ัน  
ชั้นสำาคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการทำาศัลยกรรม  
ไดแ้ก ่ผวิหนงั กล้ามเนือ้ และไขมัน โดยแพทย ์
อาจตดัผวิหนงั ตดัสว่นของกลา้มเนือ้ ดงึหรอื 
ยา้ยทีไ่ขมนั หรอืนำาไขมนัออกไปเลยกแ็ลว้แต่ 
ชนิดของการทำาศัลยกรรม  

ก่อนเข้าสู่กระบวนการท่านอาจได้รับ 
ยาสลบ ยาคลายกลา้มเนือ้ หรอืยาชาเฉพาะที ่
ซึ่งจะไม่ทำาให้หลับแต่จะชาและขยับกล้าม 
เนื้อบริเวณนั้นไม่ได้ แพทย์จะป้องกันอวัยวะ
สำาคญัหรอืบอบบางใกล้ๆ  เชน่ในกรณตีวัอยา่ง 
คือลูกตา อุปกรณ์ป้องกันมีลักษณะคล้าย 
คอนแทคเลนส์ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการมัก 
มีรอยเย็บให้เห็นซึ่งแพทย์อาจนัดท่านไปตัด 
ไหมใน 5-7 วัน หรือแพทย์อาจเลือกใช้วัสดุ 
เย็บแผลชนิดสลายได้ซึ่งไม่ต้องนัดไปตัดไหม 
กไ็ด ้นอกจากรอยเยบ็แลว้สิง่ท่ีท่านจะประสบ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือรอยช้ำาและอาการ 
ปวด ทา่นอาจได้รบัยาแกป้วดพรอ้มคำาแนะนำา 
ให้พักผ่อนมากๆ และหลีกเลี่ยงกิจกรรมหนัก 

เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวอย่างเต็มประสิทธิภาพ
“การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควร 

ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน...” 

เช่นเดียวกับการลงทุน การศัลยกรรม 
อาจไ ด้ผลลัพธ์ ไม่ เป็น ไปตามต้องการ  
ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนย่อมเก่ียวกับอวัยวะน้ันๆ  
ท้ังในเร่ืองการทำางาน หรืออาจเกิดการผิด 
รูปร่ าง  ซึ่ งพบเห็น กันบ่อยครั้ ง ในคดี  
ฟ้ อ ง แ พ ท ย์ ศั ล ย ก ร ร ม ต ก แ ต่ ง ต า ม 
หน้าหนังสือพิมพ์ จากตัวอย่างการทำา
ศัลยกรรมเปลือกตา อาการที่มีความเส่ียง 
พบได้ เช่น ติดเชื้อ มองเห็นไม่ชัด ปิดตา 
ไม่สนิท บวมหรือมีเลือดออกใต้ผิวหนัง  
ตาแห้ง ตาบอด เป็นต้น ดังนั้นก่อนจะคิดทำา 
ศัลยกรรมตกแต่งใดๆ ควรศึกษาข้อมูลให้ดี 
และเตรียมตัวให้พร้อมและมั่นใจก่อนเข้ารับ 
การทำาศัลยกรรม โดยวิธีการเบื้องต้นต่อไปนี้

เลือกแพทย์ที่ท่านไว้ใจ ข้อนี้ค่อนข้างยาก  
ควรเลอืกแพทยท์ีเ่รยีนจบทางดา้นศลัยกรรม 
พลาสติกจริงๆ ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 
ท่ีมีช่ือเสียง และถ้าเป็นในประเทศสหรัฐฯ  
อาจเลอืกจากสมาชิก American Society of  
Plastic Surgeons ได้ด้วย (ของประเทศไทย 
มสีมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแหง่ประเทศไทย 
แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก)

คยุกบัแพทยข์องทา่นใหด้ ีตัง้แตเ่รือ่งของ 
ประสบการณ์และความชำานาญของแพทย์ 
เอง เรื่องตัวเราว่าร่างกายพร้อมหรือไม่  
ประวัติส่วนตัวมีโรคประจำาตัวอะไรบ้าง ใช้ยา 
อะไรอยู่ เคยมีอาการแพ้ยาอะไรบ้าง ขอเน้น 
สักนิดว่าเรื่องยาค่อนข้างสำาคัญ อันตราย 
จากปฏิกิริยาระหว่างยาสองตัวหรืออาการ 
แพ้ยารุนแรงเป็นส่ิงที่ร้ายแรงแต่ป้องกันได้  
กระบวนการเป็นอย่างไร ทำาที่ไหน หลังทำา 
ออกมาแล้ ว ถ้ า ไม่พอ ใจจะทำ าอย่ า ง ไ ร  

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้มีอะไรบ้าง เป็นต้น
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน อยากทำาอะไร  

ให้ออกมาเป็นแบบไหน และปรึกษาแพทย์ 
ของท่านก่อนว่าจะทำาได้หรือไม่ เพราะถึงจะ 
เห็นว่าเป็นการศัลยกรรมแต่ยังมีข้อจำากัด
อยู่บ้าง

ทำาสุขภาพให้ดี ปราศจากโรคภัยร้ายแรง 
ต่างๆ โดยเฉพาะความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง 
กบัอวยัวะทีท่า่นตอ้งการทำาศลัยกรรมตกแตง่

หลังออกจากสถานพยาบาล กลับบ้าน 
และพักผ่อนจนเรียบร้อยหายดี ส่องกระจก 
อีกครั้ง ท่านอาจพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 
กั บผลลัพธ์  ( คนส่ วนมาก พึ งพอ ใจ )  
ความพงึพอใจในผลลพัธม์กัทำาให้ความมัน่ใจ 
ในตัวเองเพ่ิมมากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น 
นอกเหนือไปจากรูปร่างหน้าตาที่ดูดีขึ้น  
(จินตนาการวัยรุ่นสาวคนหนึ่งถูกล้อเลียน 
เรื่องรอยบางอย่างบริเวณปากเวลายิ้ม 
จนเธอไม่กล้ายิ้มอีกเลยจนกระทั่งเธอได้รับ 
การแก้ไขรอยนั้นออกไป) 

ส่วนความไม่พึงพอใจก็อาจเกิดขึ้นได้ 
เช่น ผลไม่ออกมาตามที่คาดไว้ หรือความ 
รู้สึกไม่สวยยังคงอยู่ แม้ว่าทำาศัลยกรรมแล้ว 
หรืออาจโดนกระแสซุบซิบนินทาว่าร้ายจาก 
คนรอบข้าง ทั้งหมดอาจทำาให้ท่านรู้ สึก 
ไม่สบายใจบ้างก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามพึง 
ตระหนักไว้ว่าผลที่เกิดขึ้นทางจิตใจ เกิดจาก 
ความคาดหวังก่อนกระบวนการทั้งจากตัว 
ท่านเองและบุคคลรอบข้าง

การศัลยกรรม อาจทำาให้คุณได้พบกับ 
ทางออกในขณะเดียวกันก็อาจพาคุณ 
ไปเจอกับทางตันได้เช่นเดียวกัน
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วามไม่มั่นใจ ความไม่พอใจ  
ยอ่มเกดิขึน้ไดกั้บทุกคน และเมือ่ 
ผู้ หญิงต่ าง เ กิดความกังวล 

ในความสวยที่ตัวเองมี ‘ความสวยสั่งได้’  
จึงเป็นทางออกหนึ่ง ในทุกเส้นทางย่อม
มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย มาร่วมรับรู้  
ประสบการณ์จากตัวแทนผู้หญิง 4 ช่วงวัย 
ทีจ่ะมาให้เหตุผลวา่เหตุใดคนเราถงึตดัสนิใจ 
ที่จะปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ด้วยการทำา
ศัลยกรรม ...ก่อนที่คุณจะตัดสินใจพึ่ง 
‘มีดหมอ’

ชาริณี ละออ 
นักศึกษา อายุ 20 ปี 

ศัลยกรรมจมูก 

“เราไม่พอใจจมูกตัวเอง แล้วก็โดนล้อ 
มาต้ังแต่เด็กๆ เราก็ไม่รู้แหละถ้าเข้ามหา’ลัย 

แล้วเราจะทำาจมูกให้ได้เลย ตอนแรกก็ไม่กล้า 
เลยนะ ตอนจะเขา้ไปทำาก็กลวัมาก แตก็่เอานะ่ 
เพื่อความสวย คิดนาน คิดเป็นปี กลัวไปหมด 
แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจทำา แล้วตอนทำาเสร็จ 
ใหม่ๆ กห็น้าบวมเปน็เดอืนเพราะวา่น้ำาเหลอืง 
ไม่ดี ก็ต้องใช้เวลารักษาตัว ครอบครัวไม่ได้ว่า 
เ พ ร า ะ แม่ เ ป็ น คนชวน ให้ เ ร าทำ า  คื อ  
เขาสนับสนุน ตอนที่อยู่ ม.5 แม่เราเขาก็ทำา 
ตาสองชั้นเราเห็นแม่ทำาก็อยากจะทำาบ้าง 
แต่แม่บอกอยากให้ทำาจมูก เราก็ไม่รู้หรอก  
พอก่อนทำาก็ศึกษา...เออมันก็ไม่ได้แย่นะ  
มนักท็ำาใหเ้ราดดูขีึน้ แตต่อ้งอยูใ่นความพอด”ี

“ก่อนทำาเราก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่สวย  
แต่เราก็อยากทำาให้ตัวเองดูดีขึ้น อยากเสริม 
ความมั่นใจให้กับตัวเอง ตอนแรกเราก็มอง 
การศัลยกรรมในมุมลบนะ แบบผู้หญิง 
ศัลยกรรมมันไม่เป็นธรรมชาติ แต่ผู้หญิง 
ทุกคนก็อยากสวย ถ้าในเมื่อเราอยากสวย 
หรอืวา่เราไมม่ใีนสิง่ทีค่นอืน่เขาม ีเรากอ็ยากม ี
อยากจะสวยเหมือนเขาบ้าง แต่ในบางมุม 
กมี็ข้อเสยี อยา่งบางคนทำาแลว้ยงัรูส้กึวา่ไมด่ ี
ก็ไปแก้ บางคนก็เสพติด พอจมูกสวยก็อยาก 
ไปทำาตา ทำาตาแล้วก็ไปทำาหน้า คือ ไม่หยุด  
เราเคยเจอคนที่เป็นแบบนี้”

“ความสวย เราวา่มนัมทีัง้ภายในภายนอก  
คนเดินไปเดินมาเราไม่รู้หรอกว่าภายใน 
เขาเป็นยังไง นิสัยดีหรือเปล่า แต่เรื่อง 
ภายนอกก่อนจะทำาความรู้จักกันเขาก็ต้อง 
เห็นหน้าเราก่อน เพราะฉะนัน้ความสวยความ 
ม่ันใจบนใบหน้าของเราก็จะช่วยเสริมบุคลิก
ให้ดูดีขึ้น” 

นุช สมบุญโต
รับราชการ อายุ 39 ปี 

ศัลยกรรมจมูก

“อยากมีดั้ง ไม่รู้นะ คือ เดิมมันน้อย  
แล้ว เราก็ เห็นคนทำาศัลยกรรมออกมา 
แลว้สวย เราก็อยากทำาบ้าง ตอนแรกเรากลวั  
ตอนที่ทำาเสร็จแล้วก็เจ็บๆ แต่เราก็ถามเพื่อน 
ก่อน พอเราทำาแล้วก็โอเค ตอนนี้เราคิดว่า 
เราคมขึ้น ทำาแล้วก็ส่องกระจกทั้งวัน” 

“ขนาดไม่ได้เป็นดาราแค่รับราชการปกติ 
เรายังอยากทำาเลย เรายังอยากสวยเลย  
เราไม่ได้มองว่าการศัลยกรรมเป็นเรื่อง 
เลวร้ายนะ เราเองเป็นผู้หญิง เวลาที่เราเห็น 
ผูห้ญงิสวย เรายงัรูส้กึสบายตา อยา่งเวลาทำา 
แล้วถ้าจะมีใครมาบอกเราว่า ทำาจมูกมา 
ของปลอม เราก็ไม่สนใจหรอก เราสนแค่

เรื่อง/ภาพ: อนัญญา คูเอี่ยม

เมื่อ ‘ความสวย’ สั่งได้
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คนรอบข้างเราแล้วเขาก็โอเคไม่มีปัญหา  
แตบ่างคนกบ็อกวา่ สวยอยูแ่ล้วจะไปทำาทำาไม  
เราก็บอกว่าอยากให้มีอีกนิดนึง ตัวเรา 
อยากทำาแล้วทำาออกมาดีเราก็รู้สึกดี เวลาทำา 
อะไรก็รู้สึกว่าไม่มีปมด้อย แต่หลังจากนี้เราก็ 
อาจจะต้องระวังมากขึ้น”

“ความสวย คือ เรามองเห็นใครแล้ว 
สบายใจ เห็นแล้วมีความสุข คนสวย 
คนไม่สวยมันแล้วแต่คน คนเราเขาสร้างมา 
ในลักษณะของเขามันก็โอเคสำาหรับเขา  
คือเขาไม่ได้คิดแบบเราเขาก็อาจจะพอแล้ว  
แต่เราก็ขออีกนิดนึงน่า” 

 

อัมพาพิมพ์ รื่นรวย
แม่บ้าน อายุ 43 ปี 

ศัลยกรรมจมูก, กรีดตาสองชั้น,
เสริมหน้าอก, ฉีดซิลิโคน

“ก่อนท่ีจะทำาก็คิดว่าตัวเองไม่สวย คือ  
ไม่พอใจ... ตรงนี้มันดูน้อยไปนะ ถ้าไปเพิ่ม 
อีกนิดนึงก็คงจะสวยขึ้นดูดีข้ึนก็อยากทำา  
เราต้องใชช้วีติอยูใ่นสงัคมคนกรงุเทพกจ็ำาเป็น 
ที่จะต้องดูดี แล้วต้องสวยเอาใจแฟนเราด้วย  
แต่ก็ไม่ได้มองว่าจะอยู่ที่การทำาศัลยกรรม 
อย่างเดียว มันก็อยู่ที่นิสัยใจคอหรือการ 
กระทำารวมๆ กัน”

“เราไปทำาจมูกมาครั้งแรกเมื่อสิบกว่าปี 
ก่อน สรุป จมูกทำาไป 4 ครั้ง คือ หมอแต่ละ 
คนก็ ไม่ เหมือนกัน  แล้ วบางคนก็ ไ ม่ มี  
จรรยาบรรณ นี่ท่ีเแก้ล่าสุดเราก็ยังไม่พอใจ  
ตอนนั้นทำาจมูกเสร็จก็ทำาตาสองชั้น แต่หมอ 
คลินิกท่ีไปทำาก็ไม่ค่อยดีอีก อย่างตอนไปทำา 
เขาฉีดยาชาคนไข้รอไว้  4 ห้องเลยนะ  
คนข้างในทำาเสร็จออกไปคนใหม่ก็เข้ามาต่อ 
พอทำาที่นี่ก็รู้สึกไม่พอใจ เหมือนเขาไม่ได้ 
ใส่ใจเรา แล้วที่ผิดพลาดมากก็คือการไปฉีด 

ซิลิโคนเหลวที่หน้า แล้วมันก็อยู่กับหน้าเรา 
ตลอด ปัญหาคือมันอยู่ตรงจุดไหนพังผืด 
ก็จะขึ้นตรงจุดน้ัน ตอนน้ีหน้าก็เลยดูผิดรูป 
และก็ต้องคอยฉีดยาสลายซิลิโคน ฉีดเองนะ 
ไมไ่ดไ้ปหาหมอทีไ่หนแลว้... เราเคยทำาหนา้อก 
ด้วยหลายปีมาแล้วและก็แก้อยู่หลายครั้ง  
แต่ตอนนี้พอแล้ว คือ บางทีลูกก็มาแซว  
เขาก็ เป็นห่วง เราก็รู้สึกเหนื่อยที่จะทำา 
เหมือนกัน แตพอทำามาไม่ดี เราก็ต้องแก้  
ถ้าไม่แก้ก็ไม่ได้ ณ ตอนแรกที่ทำาเรายังไม่เห็น 
ตวัอยา่งวา่ผลรา้ยมนัเปน็ยงัไง เราคดิปุบ๊แลว้ 
ทำาเลย ไม่มีใครมาเตือนมาบอกเรา” 

“ความสวย สำาหรับเราเป็นปัจจัยที่ 5  
ไปแล้ว เป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับชีวิตผู้หญิง  
แ ล้ ว อ ย่ า ง เ ร า อ า ยุ เ ริ่ ม เ ย อ ะ ขึ้ น แ ล้ ว  
ความเหี่ยวยานร่วงโรยก็เริ่มจะมีมายิ่งต้อง 
ดูแลเพิ่มขึ้นอีก เรื่องศัลยกรรมมันอยู่ที่  
ความพอใจของแตล่ะคน ถ้าทำาแลว้ผลออกมา 
ไม่ดีคุณจะรับได้มั้ย คนที่เคยทำาแล้ววันหนึ่ง 
ข้างหน้าเราก็ ไม่อยากหยุดเท่านี้หรอก  
เราก็อยากทำาอย่างอื่นอีก”

*หมายเหตุ ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ขอเปิดเผย
ใบหน้าเพราะรู้สึกไม่มั่นใจ

รังษิมา หมายถมกลาง
ค้าขาย อายุ 67 ปี 

สักคิ้ว / ศัลยกรรมจมูก 

“คิ้วเราไม่สวย แล้วพอเพื่อนไปทำามาสวย 
เราก็อยากไปทำาบ้าง แล้ว ก็ เสริมจมูก  
เพราะว่าดั้งเราไม่มีเราก็ไปเสริม นี่ทำามานาน 
มากแลว้ ทำาตอนอาย ุ50 กวา่ไดแ้ลว้ ตอนน้ัน 
อยูท่ีไ่ตห้วนัเรากเ็ลยทำาทีน่ัน่ เราคดิเองตดัสนิ 
ใจเอง เราไม่คิดมากอยากทำาก็ไปทำาเลย” 

“สาเหตุที่ทำาก็เกี่ยวกับเรื่องโหงวเฮ้งด้วย 
เราคิดว่าจมูกแบบเดิมเราเก็บเงินไม่ได้   
อันนี้คือมีคนทักเรามา ถ้าคนที่จมูกสั้นไป 
ก็ไม่ดี ยาวไปก็ไม่ดี อาม่าที่เราไปอยู่ด้วย 
ที่ไต้หวันเขาก็ทักว่าจมูกเราแบนดูแล้วไม่ดี 
จะเก็บเงินไม่อยู่ เขาก็บอกให้เราไปทำาจมูก 
เถอะจะได้มีเงินมีทอง เขาก็พาเราไปทำา ที่นู้น 
อาม่าที่เรารู้จักเขามีหมอประจำาที่รู้จักกัน 
อยูแ่ลว้ เขาก็บอกวา่ตวัเขาเองไปเสรมิมาแลว้ 
ก็ดี ส่วนตัวเราก็คิดว่าช่วยด้วยนะ พอทำาแล้ว 
ก็ดขีึน้เลย โหงวเฮง้ดขีึน้ ฐานะดขีึน้ชวิีตกด็ขีึน้  
ข้อเสียก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลย ทำาแล้ว 
ก็แล้วกัน กับคนที่เขามองว่าไปทำาศัลยกรรม 
มาไม่ดีหรอก เราไม่สนใจเขา เราคิดว่า 
เราทำาตรงนี้แล้วดี เราก็ทำาแค่นั้นแหละ”

“ความสวย เป็นของคู่กันกับผู้หญิง  
ถึงจะอายุเยอะแล้วเรายังต้องดูแลตัวเอง  
แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อะไรมากแล้ว อายุขนาดนี้ 
แล้วนะ”



 | Read Me 1522

ว่า 30 ปี ท่ีต้องคลุกคลีอยู่กับ 
คมมีดในห้องผ่าตัดศัลยกรรม 
ตกแต่ง หลากคนไข้หลายกรณี 

ขอเข้ารับทำาการรักษา แต่ทว่าคนไข้หลาย 
รายกลับไม่ได้ป่วยไข้หรือมีร่างกายท่ีผิด 
ปกติ กระบวนการรักษากลายเป็นการไข 
ปญัหากบัโจทยท์ีว่า่ ‘ฉนัยงัไมส่วย’ ตอ้งขอ 
รบกวนผูเ้ชีย่วชาญอยา่ง รองศาสตราจารย ์ 
นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์ หัวหน้าภาค
วชิาศลัยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย  
เป็นผู้รักษาและไขปัญหาที่ยังข้องใจ...

ศัลยกรรมเสริมความงาม?

“ศัลยกรรมคือการผ่าตัด ด้านหนึ่ ง 
คือศัลยกรรมเสริมสร้าง อีกด้านหน่ึงคือ 

ศัลยกรรมเสริมสวย เสริมสร้างคือตกแต่ง 
แก้ไขความพิการ เช่น บาดแผลจากไฟไหม้ 
อย่างยืดแขนไม่ได้เราก็ต้องไปศัลยกรรม 
เพื่อให้อวัยวะเขาใช้งานได้ เสริมสวยก็เป็น 
ส่วนหนึ่งของการศัลยกรรมเสริมสร้าง 
คือต้องมีพื้นฐานมาก่อน แต่การศัลยกรรม 
เสริมสวยเป็นเรื่องของคนปกติท่ีอยากจะ 
เสริมให้ตัวเองมีความสวยที่มากขึ้นกว่าเดิม”

ศัลยกรรมก่อนกระแสปัจจุบัน?

“ถ้าเราย้อนหลังไปประมาณ 30 ปีที่แล้ว  
ในตอนนั้นสังคมทั่วไปยังไม่ยอมรับ คนที่มา 
ทำาศัลยกรรมเสริมความงามก็มักจะหลบๆ  
ซอ่นๆ คือ ยังเปน็เรือ่งทีอ่ยูใ่นกลุม่ทีเ่ก่ียวขอ้ง 
กับเรื่องความสวยความงาม เช่น ดารา  
ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มาทำาในยุคแรกๆ แล้วคน

ท่ีมาทำาก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้ เพราะรู้สึกว่า 
เป็นเรื่องที่ผิดปกติ แต่ในปัจจุบันคนทั่วไป 
ก็ยอมรับได้มากขึ้น เรียกได้ว่าการศัลยกรรม 
ได้แพร่กระจายไปถึงทุกส่วนของสังคมแล้ว” 

“ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาการศัลยกรรม
ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในเชิงเศรษฐกิจสังคมเรา 
ก็เปลี่ยนไป คือ คนที่จะมาแสวงหาในเรื่อง 
พวกน้ีต้องผ่านความต้องการขั้นพื้นฐาน 
ไปก่อน ถ้าสังคมอดอยากยากจนคงจะมีคน 
เพียงส่วนน้อยที่จะมาสนใจ แต่พอเราอยู่ดี 
กนิดคีนกม็คีวามตอ้งการมากขึน้ อกีสว่นหนึง่ 
คือองค์ความรู้ทางการแพทย์ท่ีมีการพัฒนา 
ถ้าการทำาศัลยกรรมเต็มไปด้วยความเสี่ยง
การขยายตวักค็งไมม่ากขนาดนี ้ขณะเดยีวกนั
ปริมาณคนที่ทำาก็เพิ่มมากขึ้น ทั้งหมดเป็น
ปัจจัยรวมๆ ที่ส่งผลกัน”

ก่อนจะถึง ‘มีดหมอ’

“ตราบใดที่เขายังไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี เขาก็ต้องมา...”

เรื่อง: อนัญญา คูเอี่ยม  ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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ศัลยกรรมเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ?

“อย่างคนไข้ที่เกิดมาปากแหว่ง ถ้าเราไป 
ศัลยกรรมให้เขานี่ถือว่าเราทำาผิดธรรมชาติ 
ไหม ใน เมื่ อธรรมชาติ เขา เกิดมา เ ป็น 
แบบนั้น... ผมไม่ได้มองว่าการทำาศัลยกรรม 
เป็นเรื่องดีหรือไม่ดี คือ ประเด็นขึ้นอยู่กับ 
ว่าเป็นกรณีที่มีความเหมาะสมหรือเปล่า  
ถ้าสมมติมีนักศึกษาคนหนึ่งอยากจะทำา 
ศัลยกรรมแต่เขาไม่มีเงิน แล้วเขาต้องไปทำา 
อาชีพเสริมหรือไปทำางานท่ีไม่สุจริตเพื่อท่ี 
จะหาเงินมาทำา อันนี้ไม่ดีแน่นอน แต่ถ้าคน 
ทีใ่นชวีติมเีงนิเยอะแยะและไมไ่ดไ้ปเบยีดเบยีน 
ใคร ถ้าเขาเอาเงินส่วนน้ีมาทำาเพื่อให้ตัวเอง 
มีความสุขมากขึ้น มันก็น่าจะใช้ได้” 

“ผมวา่มนัอยูท่ีเ่รามองปัญหาน้ีกนัอยา่งไร  
ส่วนตัวแล้วผมว่าการทำาศัลยกรรมคล้าย 
กับการตั ดผม แทนที่ เ ร าจะตั ด ให้ สั้ น 
อย่างเดียว เราก็ตัดให้เป็นทรงหน่อย แต่ถ้า 
ถามว่าผิดธรรมชาติหรือเปล่า อันนี้ผม 
ไม่แน่ใจ เอาอย่างนี้ดีกว่า ในเมื่อคนเรายังมี 
กิเลส ผมว่าการทำาศัลยกรรมก็ต้องอยู่คู่ 
กับโลก เพราะจริงๆ แล้วทำาไมคนถึงมาทำา 
เพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาอยากได้มันมากกว่า 
สิ่งที่เขามี”

เหตุผลของคนที่มาพึ่งมีดหมอ?
 
“คนที่มาเสริมสวยนี่มีหลายเหตุผล  

ส่วนมากก็อยากจะเห็นตัวเองดูดีขึ้นอันนี้ 
เป็นเรื่องปกติ หรือเพื่อนชวนทำา หรือเห็น 
เพื่อนทำาไปแล้วบอกว่าดีก็อยากทำาบ้าง 
เพราะกลัวสวยไม่เท่าเพ่ือน หรือบางทีก็มา 
แบบไม่บอกเหตุผลที่แท้จริง บางคนจะมา 
ทำาตาสองชั้นเขาก็บอกเคืองตามากเลย 
หนังตาตกทำาใหม้องเหน็ไมถ่นดั แตเ่ราตรวจด ู
ก็รู้ว่าไม่เกี่ยวกัน คือบางคนก็ไม่อยากบอกว่า 
มาทำาศัลยกรรมเสริมสวยเพราะอายคนอื่น  
เรื่องแบบนี้ถ้าพูดภาษาพระก็ นานาจิตตัง  

มันเป็นความพึงพอใจของแต่ละคน คือ ถ้าใจ 
เขาสงบ ยอมรับสภาพส่ิงที่ตัวเองเป็นอยู่ได้ 
เขาจะมาทำาทำาไม แต่คนทั่วไปใจไม่นิ่ง”

กระแสสังคมเป็นตัวจูงใจ? 

“อยา่งเรือ่งกระแสวตัถนุยิมนีเ่กีย่วอยูแ่ลว้  
มันครอบงำาเลย ผมว่าสังคมมีส่วนเกี่ยวข้อง 
อย่างมาก เราเห็นคนมีบ้านหลังใหญ่เราก็ไป 
ยกย่องโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเขาได้มาอย่างไร  
ไม่ได้สนใจว่าคนๆ นั้นเป็นคนดีหรือเปล่า  
เพราะเราไปสนับสนุนไปมุ่งเน้นกันที่วัตถุ  
อย่างดาราก็มีแต่ดาราสวยๆ ไม่ใช่มีดารา 
ท่ีแสดงเก่งนะ คือ แทนที่จะสนับสนุนคนที่ 
การแสดงก็ไปสนับสนุนคนที่หน้าตา คนก็ไป 
ต ามกร ะแสสั ง คม ในขณะที่ ค นก็ ไ ม่ มี  
ความพร้อม สังคมตอนนี้กำาลังรวมไปสู่ 
จุดนี้หมด” 

ทางออกของกระแส?
 
“ถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหา มันก็มี 

สมการง่ายๆ ในการแก้ เมื่อตัวตั้งเท่ากับ 
สิง่ทีม่อียู ่ตวัลบคอืส่ิงทีเ่ขาตอ้งการ แลว้คณู 
ด้วยความกังวล ผลคือเรื่องหน้าตาที่เขา 
ไม่พอใจ... ความต้องการกับสิ่งท่ีเรามีอยู่ 
มันไม่เท่ากันอยู่แล้ว คือยังไงก็ต้องมีความ 
แตกต่าง แต่ถ้าเราไปแก้ที่ตัวความกังวล คือ 
ไม่ต้องไปสนใจ เราเรียนคณิตศาสตร์มา  
รู้อยู่แล้วว่าถ้าตัวคูณเป็นศูนย์ทุกอย่าง 
ก็ศูนย์หมด สมมติมีคนมาบอกว่าผมไม่หล่อ 
เท่ากับพระเอกสักคนหนึ่ง ผมก็รู้ว่าผม 
ไม่หล่อเท่า แต่ถามว่าผมอยากหล่อเท่ากับ 
ดาราคนน้ันมั้ยผมก็อยาก ถ้าผมกังวลมาก 
ก็แสดงว่าปัญหาผมใหญ่มาก แต่ถ้าผมไม่ 
สนใจสักอย่างปัญหาผมก็ไม่มี เช่นเดียวกัน  
ถา้ทกุคนทีจ่ะเขา้มาทำาศลัยกรรมแลว้คดิแบบ 
นี้ก็ไม่เกิดปัญหา ไม่ต้องมาทำา”

เมื่อความต้องการไม่มีจุดสิ้นสุด? 

“ถามว่าคิดตามสมการนี้แล้วจะทำาได้ 
จรงิไหม...ยากมาก คอื ตอ้งกลอ่มเกลาจติใจ  
ตอ้งเข้าใจธรรมชาตขิองส่ิงมีชีวติ ถา้เราปลง 
ได้ก็ไม่มีปัญหาหมดแหละ นั่นหมายถึงให้ลด 
ระดับความต้องการ ไม่ต้องทะเยอทะยาน 
ให้เกินสิ่งที่ตัวเองมี”

“การศัลยกรรมจะมีความสำาคัญก็ต่อเมื่อ 
คนไม่ เข้ า ใจธรรมชาติแล้วก็ ไม่ยอมรับ 
ความเป็นจริง คือ ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ 
และยอมรับความเป็นจริง ทุกอย่างก็จบ  
การศัลยกรรมก็ไ ม่ มีความจำา เป็นอะไร  
ถ้ าคนเราหมดกิ เลสศัลยกรรมตกแต่ง 
เสริมสวยก็ต้องหมดไป จะไปทำาอะไร 
ในเมื่อไม่มีความต้องการ เหมือนอย่างที่ 
พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเพ่งคิดที่จิตใจ  
ควบคุมที่จิตใจ แต่ก็อย่างว่า มันทำายาก 
ในเมื่อมนุษญ์เรายังมีกิเลส”

ตอบปัญหาด้วยการทำาศัลยกรรม?

“การทำาศัลยกรรมเป็นการตอบสนอง 
ความต้องการส่วนบุคคล แล้วความต้องการ 
ของแตล่ะคนก็ไมเ่หมอืนกัน คอื ตราบใดทีเ่ขา 
ยังไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี เขาก็ต้องมา  
การทำาศัลยกรรมตกแต่งอย่างแรกท่ีต้องทำา 
คว าม เ ข้ า ใ จ ก็ คื อ มัน มีคว ามอั นตราย 
มีความเสี่ยง มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ก่อนจะทำา 
จะต้องศึกษา ต้องทำาความเข้าใจความ 
ตอ้งการของตวัเองก่อน และอยา่ใหค้นอืน่มา 
ชกันำาไมว่า่จะเปน็คนหรอืเปน็สือ่ เพราะถา้ทำา 
ไปแล้วเกิดผลแทรกซ้อนตัวเราเองก็จะเสียใจ  
เราตอ้งถามตวัเองอยา่งชดัเจนวา่เราตอ้งการ 
อะไร ตราบใดที่เรายังตอบคำาถามตัวเองไม่ 
ได้ก็ไม่มีใครที่จะเข้าใจความต้องการของเรา”
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เรื่อง: อภิลักษณ์ ธัญประทีป

‘ฉันจะเป็นอมตะ”

Genie

Avatar Profect

Merlin

Cyborg

Turritopsis Nutricula

Body Shopping
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ลงัจากทำาศลัยกรรมกนัจนสะสวย
รวยรูปทรัพย์กันเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงกลัว

ความแก่ชราและเหี่ยวย่น รวมไปถึงไม่อยาก
จะจากโลกนี้ไปง่ายๆ อยู่อีก Read Me ใจดี
หาวิธีเป็นอมตะมาให้คุณทำากันแล้ว ตามไป
อ่านกันได้เลยจ้า 

1. ยอมสละลำาคอขาวๆ ให้ท่านเคานท์ 
แดร็กคิวล่าฝังเขี้ยวสักครั้ง (วิธีนี้คาดว่าคุณ 
ผู้ชายใช้ไม่ได้ ขอให้ข้ามไป)

2. กินเนื้อพระถังซัมจั๋ง (ข้อนี้แนะนำาสำาหรับ 
ผู้ที่เป็นปีศาจ แต่หากมนุษย์คนไหนไม่กลัว 
บาปก็ตามสะดวก)
 
3. ดื่มน้ำาอมฤต (ข้อนี้แนะนำาสำาหรับเทวดา  
หากเป็นมนุษย์ธรรมดาหรืออสูรที่เหาะขึ้น 
สวรรค์ไม่ได้ก็อดตามระเบียบ)
 
4. กินเนื้อนางเงือก (คำาแนะนำาสำาหรับคุณ
ผูช้าย: ขอใหพ้ดูจากบัเธอดีๆ กอ่นจะขอเฉือน
เนื้อเธอมากิน ไม่งั้นโดนครีบหางโบกหน้าจะ
หาว่าไม่เตือน)
 
5. กนิ / ดืม่ยาอายวุฒันะ (หาซือ้ไมไ่ดต้ามรา้น 
ขายยาทั่วไป)

6. กินลูกท้อสวรรค์ (ผลไม้ที่ให้ผลเหมือนยา
อายุวัฒนะ)
 
7. ถูตะเกียงวิเศษแล้วขอพรไม่แก่ไม่ตาย 
จากยักษ์จินนี่ (อันนี้ต้องไปปรึกษาอลาดิน)
 
8. รอนักวิทยาศาสตร์คิดค้นยาที่ทำาให้เป็น 
อมตะ (ข้อนี้ไม่รู้ว่าก่อนจะได้เป็นอมตะจะอยู่ 
รอถึงวันนั้นกันไหวหรือไม่)

9. ทำาการ Cold Sleep หรือแช่แข็งหยุดเวลา 
ของตวัเอง แลว้ตัง้เวลาเอาไวว้า่อกีก่ีปคีอ่ยให ้
คนอืน่มาละลายให ้(ขอ้นีถ้อืวา่เสีย่ง หากคนที ่
มอบหมายไว้เกิดลืมขึ้นมา)

10. ตามหาแกนดาล์ฟ เมอร์ลิน หรือ 
ดัมเบิลดอร์ ขอให้ช่วยเสกให้เป็นอมตะ  
(ข้อน้ีอาจหวังอะไรกับดัมเบิลดอร์ ไม่ ได้   
เพราะดัมเบิลดอร์ยังตายได้เลย) 

11. ฝึกสมาธิจนสำาเร็จเป็นเซียน (เซียนนั้น 
ไม่แก่ไม่ตาย แถมยังได้ไปอยู่บนสวรรค์ 
ด้วยนะ)

12 .  จ้ างนักวิทยาศาสตร์ ให้ สร้ างหิน 
นักปราชญ์ (หินวิเศษที่เชื่อกันว่าบันดาล 
ทุกสิ่งให้ผู้ครอบครอง)

13. รวบรวมดรากอนบอลให้ครบเจ็ดลูก  
แล้วขอพรจากเทพมังกร (โปรดทำาในที่ลับ  
มิเช่นนั้นอาจโดนคนอื่นขอพรตัดหน้า)

14. ใช้หัวใจเทียมแบบ Ironman และเชฟ  
เชลิออสพระเอกภาพยนตร์เรื่อง Crank  
(อยา่งคนหลงันีต่อ้งมแีบตเตอรีส่ำารองตดิตวั 
ตลอดเวลา ลำาบากหน่อย)
 
15. ออกเดนิทางไปในอวกาศ (ในอวกาศเวลา
จะเดินช้ากว่าบนโลก อาจทำาให้แก่ช้ากว่าปกติ)
 

16. ใช้ Stem Cell ในการชะลอวัยให้หนุ่ม 
/ สาว อยู่ตลอดเวลา รวมถึงปลูกถ่ายอวัยวะ 
ใหม่เมื่ออวัยวะนั้นเสื่อม

17. ดัดแปลงร่างกายให้เป็นกึ่งจักรกล 
แบบไซบอร์ก (อย่าติดตั้งปืนกลที่แขน 
แบบในหนัง ถ้ายังไม่อยากถูกจับฐานพกพา 
อาวุธในที่สาธารณะ)
18. โคลนน่ิงตวัเองแลว้ยา้ยความทรงจำาไปสู ่
ร่างใหม่เรื่อยๆ

19. แปลงโครโมโซมใหเ้หมือนกับแมงกะพรนุ 
พันธุ์ Turritopsis Nutricula (เพราะมันเป็น 
ส่ิงมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่สามารถย้อนวัย 
ตัวเองกลับสู่วัยหนุ่มสาว ด้วยวิธีที่เรียกว่า  
ce l l  deve l opmen t  p rocess  o f  
transdifferentiation ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ 
เชื่อว่า ขั้นตอนดังกล่าวจะเกิดขึ้นซ้ำาแล้ว 
ซ้ำาเล่า ทำาให้มันมีชีวิตที่เป็นอมตะ)

20. เข้าร่วมโครงการ Avatar ของ ดมิตรี  
อิตส์คอฟ นักธุรกิจชาวรัสเซียที่ยื่นข้อเสนอ 
การมีชีวติเป็นอมตะใหเ้ศรษฐีทัว่โลกดว้ยการ 
ปลูกถ่ายสมองของลูกค้าที่สนใจ เข้าไปยัง 
รา่งกายของหุน่ยนต ์(เจา้ตวัเขาวางแผนไวว้า่ 
จะทำาให้สำาเร็จภายในสิบปีนับจากนี้ โอ้ว...)

ข้อควรทราบ:ใครทำาวิธีไหนแล้วได้ผล อย่าลืม 

บอกต่อนะจ๊ะ ทุกคนจะได้เป็นอมตะอยู่อ่านนิตยสาร 

Read Me กันต่อไปเรื่อยๆ เลย (เย้!)
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ากเราถามนกัชวีวทิยาผูม้ชีือ่เสยีง
คนหนึ่ง (หรือหลายคน) ว่าสิ่ง 
มีชีวิตเกิดขึ้นมาในโลกเพื่ออันใด  

ก็อาจจะได้คำาตอบแบบวิชาการสุดโต่ง คือ  
‘เพื่อสืบพันธุ์’ ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุว่าทำาไมสิ่ง 
มีชีวิตต้อง ‘สวย’ และโดยส่วนใหญ่ของสิ่ง 
มีชีวิต ‘เพศผู้’ ก็มักถูกกำาหนดให้สวยกว่า  
‘เพศเมีย’ และตามการสร้างสรรค์ของ
ธรรมชาติ  สัตว์ โลกส่ วนใหญ่ ไม่ ว่ า ใน 
สปีชีส์ ใด มักมีประชากรเพศผู้มากกว่า 
เพศเมีย การแข่งขันเพื่อแย่งชิงจึงมีอยู่เสมอ 
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

เรื่อง: แพรวา มั่นพลศรี

‘อจีรัง ความสวยที่ไม่ยั่งยืน”
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สำาหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เช่นกัน แม้ดู
เหมือนธรรมชาติไม่ ได้กำาหนดให้เกิดมา
เพียงเพ่ือสืบพันธุ์ และกระบวนการเพื่อการ
สบืพนัธุดั์งกล่าวกถ็กูนำามาใช้เป็นเพยีงเครือ่ง
เล่นสนุกสนานอย่างหนึ่งในชีวิตเท่าน้ัน แต่
โดยที่กฎแห่งธรรมชาติมีว่า ผู้มีความสวย
มากกว่ามนุษย์คนอื่นๆ เท่านั้น จึงจะมีโอกาส
สร้างการละเล่นได้กับหลากหลายชีวิตตามที่
ใจตนเรียกร้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว มนุษย์
จึงต้องเติมเต็มความสวยให้แก่ตนเองอยู่
เสมอ ไม่ว่าจะชาย หญิง หรือกึ่งชายกึ่งหญิง 
เพื่อให้พร้อมสำาหรับการแข่งขันแย่งชิงผู้ที่
ตนต้องการ และเพื่อจะได้เป็นท่ีปรารถนา
ของผู้อื่น

ทว่า มันไม่น่าเศร้าเกินไปหรือ ที่เราผู้เป็น
เผา่พนัธุอ์นัทรงเกยีรต ิและตัง้ตนวา่เป็นสตัว์
ประเสริฐ จะตัดสินและเลือกคู่กันด้วยวิธีการ
อนัไมแ่ตกตา่งจากเหลา่สรรพสตัวแ์ตอ่ยา่งใด 
หากเราจะมองเพียงความสวยงามภายนอก 
ประกวดเพียงรูปลักษณ์อันโดดเด่น และมุ่ง
ทำาตนให้มีเพียงความสวยงามช่ัวครู่ช่ัวยาม 
การกระทำาของเราไม่ละม้ายคล้ายการเกี้ยว
พาราสีของนกยูงหรือไก่แจ้ไก่ชนไปหน่อย
หรือ ตัวที่ดูดีและท่าทางแข็งแรงเท่านั้น จึง
ได้สมสู่เป็นคู่กับตัวท่ีหมายปอง สัตว์เหล่านี้ 
ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความสวยงาม
ของหน่วยก้านและรูปลักษณะอันปรากฏ
ภายนอกเลย

ใครๆ ก็อยากเป็นคนสวย คงไม่มีผู้ใด 
อยากเกดิมาอปัลกัษณ ์หรอืหน้าตาน่าเกลียด
ไม่สมส่วนได้รูปดังท่ีควรเป็น ทว่า น่ันไม่ใช่
ความหมายทั้งหมดของชีวิต เพราะมนุษย์
มีสิทธ์ิเลือกอยู่เสมอ เลือกท่ีจะกระทำาตนให้
สูงข้ึนหรือต่ำาลง การทำาให้ตนเป็นคนสวย
ไม่ใช่สิ่งยากยิ่งแต่อย่างใดเลยสำาหรับผู้คนใน
ยคุปจัจุบนั หากแตก่ารรักษาความสวยใหอ้ยู่
กบัตนได้ยาวนานตา่งหาก คอืสิง่ทีน่อ้ยคนจะ
สามารถทำาได้

เพราะเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสิ่งที่ทุกคน
ตอ้งพบเจอ ความเส่ือมไปของเนือ้หนงัมงัสา  
ความเหี่ยวย่น ความทรุดโทรมย่อมมาถึงเรา 
ในสักวัน แต่ใช่ว่าเราจะยกเอาคำาสั่งสอน 
เหล่าน้ีมาเป็นข้ออ้างให้แก่ความเกียจคร้าน 
ของตนเองในการจะรักษากายขันธ์ให้มี 
ความแข็งแรงได้ เมื่อเราใช้งานร่างกาย  
เรายอ่มมหีนา้ทีต่อ้งดแูลรกัษา หาใชป่ลอ่ยให้
เสื่อมโทรมก่อนเวลาอันควร และเมื่อถึงวันที่
ต้องร่วงโรย จึงค่อยปล่อยให้เป็นไปตามวิถี
ทางของมนั เรามสีทิธิส์วย รา่งกายเรามสีทิธิ์
ได้รับการดูแล แต่การดูแลกับดัดแปลงแต่ง
เติมเป็นคนละเรื่องกัน ทุกอย่างมีความพอดี
ของมนัเอง อะไรทีม่ากเกินไปยอ่มไมก่่อใหเ้กิด
ผลดมีากกว่าผลเสีย การหลงมัวเมาหมกมุ่นท่ี
ไม่อยูใ่นขอบเขตอนัชอบธรรม ยอ่มกอ่ใหม้แีต่
ความทุกข์ในใจตนเอง ดังพุทธวจนะ 

“กามทั้งหลายเป็นของเผ็ดร้อนเหมือน 
งูพิษ คนโง่ที่หมกมุ่นต้องแออัดทุกข์ยาก 
อยู่ในนรกตลอดกาล” 

การหลงหมกมุ่นในรูปลักษณ์ภายนอก  
จนลืมมองแก่นแท้ของชีวิต เป็นงูพิษอย่าง
หนึ่ง ที่แม้ไม่ทำาให้ถึงตายในฉับพลัน ก็อาจ
ก่อความพิการให้เกิดขึ้นในใจได้อย่างถาวร

ยอมรับความเป็นจริง ดูดีภายนอกแต่พอ
งาม แตง่หนา้นอกแตพ่อด ีแลว้ทุม่เทแรงกาย
พรอ้มทัง้สตปิญัญา ทำาตนใหส้วยสะอาดและ
บริสุทธิ์จากก้นบึ้งจิตใจ หากหน้าในของคุณ
งดงาม รกัแทต้อ้งมาพบในสักวนัและยนืเคยีง
ขา้งคณุนรินัดร ดงัคำาทีจ่ติรกรอยา่ง Vincent 
van Gogh ว่าไว้ในฐานะชายผู้หนึ่งซึ่งมีดวง
ตามองเห็นความยั่งยืนของความรักในหัวใจ 

“Love is something eternal; the as-
pect may change, but not the essence”

ความรกัคอืสิง่ทีไ่ม่มีวนัดบัสญู แม้รปูกาย
ภายนอกจะเปลี่ยน แต่หัวใจไม่เคยสลาย

ความสวยที่มาจากภายในเท่ านั้ น  
จึงจะเป็นของยั่งยืน

ฟลอเรนซ์ คอลเกต (Florence  
Colgate) ไดร้บัตำาแหน่ง ‘หญงิสาวสวย 
ที่สุด’ ตามหลักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษ  
ด้วยใบหน้าที่ได้สัดส่วนสมบูรณ์แบบ  
ดวงตาโต รมิฝีปากอิม่ และโหนกแกม้สงู 
ไม่ เพียงแต่สวยงามตามธรรมชาติ  
เท่าน้ัน แต่ยังถือว่าใกล้เคียงกับความ 
สมบูรณ์แบบตามหลักวิทยาศาสตร์  
โดยนักวิจัยซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความน่า 
ดึงดูดใจ ระบุว่า ใบหน้าที่สมบูรณ์แบบ 
จะมรีะยะหา่งระหวา่งลกูตาดำาประมาณ 
ร้อยละ 46 ของความกว้างของใบหน้า 
วดัจากหถูงึห ูโดยของฟลอเรนซวั์ดคา่นี ้
ได้ร้อยละ 44 ส่วนระยะห่างระหว่างตา 
และปากควรเป็นหนึ่งในสามของความ 
ยาวของใบหน้า ซึ่งของฟลอเรนซ์อยู่ที่ 
ร้อยละ 32.8 !

‘เบญจกลัยาณ’ี คอืลกัษณะของผูห้ญงิ
ที่คนโบราณนิยามว่าสวย 5 ประการ 
ประกอบด้วย 
ผมงาม หมายถงึ มผีมดำาเปน็เงาสลวย 
เนื้องาม หมายถึง ริมฝีปากงามเช่น
ผลตำาลึง 
กระดูกงาม หมายถึง มีฟนัขาวเรยีบดจุ
สังข์ที่ขัดดีแล้ว 
ผิวงาม หมายถึง ผิวที่ละเอียดอ่อน 
วัยงาม หมายถึง เน้ือหนังเต่งตึงอยู่ 
จนแก่ 

สุนัขพันธุ์ไชนีส เครสเต็ด ชื่อ ‘มักลี่’ 
(Mugly) อายุ 8 ปี จากเกาะอังกฤษ  
ชนะการประกวดสุนัขขี้เหร่ที่สุดในโลก 
แห่ งปี  2012  ที่ เ มื อง เพตาลูมา  
รฐัแคลฟิอรเ์นยี สหรฐัอเมรกิา คว้าเงิน 
รางวัล 30,000 บาท และขนมสำาหรับ
สุนัขกินได้ตลอดปี

Did You Know?
เรื่อง: ฐาปะนีย์*
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“If you truly 
love Nature, 

you will 
find beauty 
everywhere

”
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“  
หากคุณรักในธรรมชาติ 

ไม่ว่าจะอย่างไร
คุณก็สามารถค้นพบความงดงาม

ได้ทุกหนทุกแห่ง

”

[Vincent Van Gogh]
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Special Interview
เรื่อง: อนัญ’ นฤที 
ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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ย้อนไปประมาณ 5 ปีที่แล้ว... ผู้หญิงเกือบทั้งโลกเกิดความคิดว่าตัวเอง 
เปน็ ‘คนไม่สวย’ มเีพยีง กอ้ย รชัวนิ, ซ ีฉตัรปวณี ์และ โบ ซบีรา้ (ผูร้บับทบาท 
ในเรื่อง) เท่านั้น ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นคนหน้าตาดี แล้วคนทั้งโลกก็เกิด 
คา่นยิมว่าตอ้งมีใบหน้ารปูรา่งแบบผูห้ญงิ 3 คนน้ีถงึจะด ีถงึจะสวย หลงัจากนัน้ 
จึงมีคนคิดเครื่องมืออภิมหานวัตกรรมเทคโนโลยี ‘ตู้เปลี่ยนรูปลักษณ์’  
ที่เพียงเดินเข้าไปในตู้ดังกล่าว แล้วกดเลือกเอาว่าอยากมีหน้าตาแบบไหน  
โดยมีต้นเค้าให้เลือกจาก ‘คนสวย’ ดังกล่าว

ผูห้ญงิทัว่โลกตา่งพากนัแหม่าเปลีย่นรปูลกัษณต์วัเองใหส้วยตามกระแส 
ที่เกิดขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ ‘เกตุ’ ผู้หญิงที่ถูกคนรอบข้างมองว่าไม่สวยชนิด 
เข้าขั้นวิกฤต เพียงแค่เธอไม่มีดั้ง หน้าบาน ตาหยี ฟันไม่สวย สิวเขลอะ  
ร่างแกร็น ตัวดำา... เธอเป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้ารับการปรับเปลี่ยน แต่แล้ว
ด้วยเดชะบุญหรือเดชะกรรมก็ไม่ทราบแน่ ...เครื่องพัง! ด้วยเหตุผลที่ว่า 
เธอหน้าตาอัปลักษณ์เกินแก้ 

แต่ในขณะที่ผู้หญิงทั้งโลกมีหน้าตาเหมือนกันอยู่แค่ 3 แบบ! เธอจึงเป็น 
แบบที่ 4! และเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่มีหน้าตาแตกต่างไม่ซ้ำาแบบใคร!  
และหลังจากนั้นสื่อต่างๆ ทั่วโลกก็แห่มาประโคมข่าวเธอในชั่วข้ามคืน  
จนกระทัง่แฟนหนุม่ของ กอ้ย รชัวนิ (ตน้แบบในเรือ่ง) ทีเ่ธอเคยชอบยงัหนัมา 
ชอบเธอ ทั้งๆ ที่ในตอนแรกเธอโดนดูถูกเรื่องหน้าตาสารพัด และแล้วผู้ชาย 
ทั้งโลกก็เริ่มเกิดความคิดว่า ‘เธอสวย’ ด้วยความที่เธอเป็นตัวของเธอเอง...

แน่นอนว่าเร่ืองราวข้างต้นไม่ใช่เรื่องจริง แต่เป็นเพียงเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
ในหนงัสัน้เรือ่ง ‘Ugly is Beautiful’ ที ่‘เกต’ุ และสามสาวสวยดงักลา่วเคยได ้
รบับทบาทในการแสดง ขณะทีย่งัศกึษาอยูท่ีค่ณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย

แล้วจะเป็นอย่างไรหากเรื่องที่ว่านั้นเกิดข้ึนจริง ในเมื่อกระแสความสวย 
ทีเ่กดิขึน้ในปจัจบัุนไดส้ง่ผลใหใ้ครหลายๆ คน มใีบหนา้รปูลกัษณท์ีค่ลา้ยกนั  
ไม่ว่าจะเป็นการพยายามสวยตามกระแสหรือแม้แต่ทำาศัลยกรรม

สงัคมเรายงัคงมีการตค่ีาความสวย เราใชอ้ะไรในการกำาหนดใหค้นๆ หนึง่
เป็น ‘คนสวย’ หรือ ‘คนไม่สวย’ 

แล้วคนทีถ่กูสงัคมมอบตำาแหน่งใหเ้ป็น ‘คนไมส่วย’ อยา่ง ‘เกต ุ- ธญัญา 
รัตนมาลากุล’ จะทำาอย่างไร?

‘Ugly is 
Beautiful’
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เอ็นดูเราเหมือนเด็กคนอื่นๆ แต่เราก็ไม่เข้าใจ 
ว่าเราขี้เหร่ยังไง เราไม่รู้ว่าเราไม่มีดั้ง แต่พอ 
โตมาสกั ป.3 ถงึไดม้เีพือ่นมาแซวเราทำานองวา่ 
‘เฮ้ย หายใจออกหรือเปล่าวะ?’ ซึ่งเราก็ไม่ 
เข้าใจ เพราะวา่เราก็มรีจูมกูทำาไมเราจะหายใจ 
ไม่ออก จนกระทั่ง ม.ต้น คนก็เริ่มแซวหนัก  
อย่างเวลาท่ีเราส่องกระจกเราก็เห็นว่าเรา 
มีจมูก แต่พอเราหันข้าง อ๋อ...เริ่มเข้าใจแล้ว  
(หัวเราะ)”

“โดยพื้นฐานเราเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัว
เองเลยนะ จากการที่เราโดนล้อมาตั้งแต่เด็ก  
ถามวา่มปีมดอ้ยมัย้ ม ีคอื ผูใ้หญไ่มไ่ดม้าบอก 
เราตรงๆ หรอกว่า เธอขี้เหร่ฉันถึงไม่รัก  
แตเ่ราจะรูต้วัเองเพราะเราโตมากบันอ้งอกีคน 
ทีห่นา้ตานา่รกั คนกจ็ะเทความสนใจไปทีน่อ้ง 
คนนั้น อย่างเรียกกินขนมจะให้ของขวัญก็จะ 
ไม่มีชื่อเราในการเรียก แล้วเราก็ข้ีน้อยใจ  
แล้วก็เอามาโทษตัวเอง อ๋อเป็นเพราะเรา 
ไม่น่ารักใช่มั้ยเป็นเพราะเขาน่ารักใช่มั้ย  
เขาถึงไม่รักเรา คือ ไม่ค่อยมีใครมาสนใจเรา  
ความมัน่ใจมันก็เลยหายไป เวลาท่ีเราทำาอะไร 
ผิดก็เหมือนจะโดนว่ามากกว่าคนอื่น”

ไม่สวย ไม่มั่นใจ แต่ไปเป็นดารา...

“เราเรียนนิเทศฯ มา แต่ไม่เคยคิดจะไป 
เป็นดารา เราคิดว่าเดี๋ยวจบไปเป็นเบื้องหลัง 
เ พ ร า ะ แม วมองที่ ไ ห นจ ะม ามอง เ ร า  
ใครจะมองตัวตลก จะมามองเราไปเป็น 
นางเอกนี่ก็ไม่มีอยู่แล้ว แต่ตอนที่เราเล่น 
ละครเวทีก็มีพ่ีที่ทำารายการโทรทัศน์มาเห็น  
แล้วก็ชวนเราไปเล่นในรายการ แล้วพี่พจน์ 
อานนท ์เขาก็ไดด้พูอด ีแลว้เผอญิวา่เขากำาลงั 
มองหาตั วตลกที่ จ ะ เอา ไป เล่น ในหนั ง  
เขาก็เลยเรียกเราไปแคสฯ แล้วก็ได้เล่น 
มาเรือ่ย ผา่นมา 2 ป ีจนไดม้าอยูก่บัโพลพีลสั”

เรื่องของคน(ไม่)สวย

เมื่อต้องอยู่ท่ามกลาง ‘ความกดดัน’

“ตอนทีเ่รยีนอยูน่เิทศฯ เราจะไดร้บับทเปน็ 
ตัวตลกไม่ก็ตัวละครที่ขี้เหร่ตลอด แต่พอปี 3  
เราก็ได้เป็นนางเอกละครเวทีนิเทศฯ แล้วเป็น 
น า ง เ อกคนแรกที่ ห น้ า ต า เ ป็ นแบบ น้ี   
พอคำาประกาศออกมา คนทีค่ณะกเ็กดิกระแส
ว่าเอาคนหน้าแบบนี้มาเป็นได้ยังไง เราก็ 
เสียใจ แต่ที่จริงไม่ต้องคิดมากก็ได้เพราะ 
คาแรกเตอร์ตัวนี้เป็นนางเอกตลก (หัวเราะ)  
แต่คนทั่ ว ไปเขาติดภาพว่า เ ป็นนางเอก 
ต้องสวย คนก็ตัดสินเลยว่าหน้าอย่างคุณ 
ไม่มีสิทธิ์มาเป็นนางเอก ปีน้ันเราก็กดดัน 
จนขอร้องผู้กำากับว่าเราอยากกลับไปเป็น 
ตัวตลก” 

“พอปี 4 ก็ได้เป็นนางเอกอีก แต่บทครั้งนี้ 
เป็นโสเภณีอันดับหนึ่งของซ่องดราม่าเลย  
ซึ่ ง พอคนรู้ ก็ บ อก เ ลยว่ า เ ป็ น ไ ป ไ ม่ ไ ด้   
แตผู่ก้ำากบัเขาบอกวา่ดทูีบ่ทบาท แลว้กบ็อกวา่ 
เรามีเสน่ห์ คือ เขามองเห็นอยู่คนเดียว  
(หัวเราะ) แต่บทก็บอกไว้ว่าโสเณีคนน้ีท่ีข้ึน 
เป็นอันดับหนึ่งได้ก็ไม่ใช่เพราะความสวย  
แต่คนท่ัวไปจะมองว่าถ้าจะเป็นโสเภณี 
อันดับหนึ่งได้ต้องสวย คนก็จะด่าว่าเอาเรา 
มาเปน็นางเอกไดย้งัไงใครจะเอา แลว้เรากม็ารู ้
ทีหลังว่าพวกใบแสดงความคิดเห็นที่ว่าเรา 
เรื่องหน้าตาเพื่อนก็จะเอาออกไม่ให้เราอ่าน 
เพราะมันบอกว่าไร้สาระ ดูคำาแนะนำาที่เกี่ยว 
กับบทบาทการแสดงดีกว่า แล้วผลตอบรับก็ 
ออกมาดีคนดูเชื่อว่าเราแสดงเป็นตัวครละคร 
ตัวนั้นจริงๆ อาจเป็นเพราะเวลาที่เราทำาอะไร 
เราก็ตั้งใจทำาให้ดีที่สุด”

ใครบอกว่าเราเป็นคนไม่สวย?

“เราจะโดนแซวเรื่องหน้าตามาตั้งแต่เด็ก  
แต่ตอนเด็กเราไม่เข้าใจว่าทำาไมผู้ใหญ่ไม่ค่อย 
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อยากเป็นนางเอกหรือยัง?

“ถ้าเราอยู่ในวงการแล้วเราไปโฟกัสว่า  
ฉันจะเป็นนางเอก อันนี้เหนื่อย คือ เราไม่ได้ 
เป็นคนทะเยอทะยาน อยา่งตอนทีเ่ราไดร้บับท 
นางเอกที่คณะแล้วเราขอลาออก ยังมีพี่ที่ 
คณะบอกเลยว่า เฮ้ย ทะเยอทะยานกับชีวิต 
หน่อยสิ แต่เราคิดว่าแค่ฉันได้เป็นตัวตลกได้ 
เป็นตัวฉัน ฉันก็มีความสุขแล้ว เราก็เลย 
ไม่เหนื่อย” 

 
ถ้าเป็นดาราต้องทำาศัลยกรรม?

“เราไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องไปขายตรงนั้น  
บางทีเราก็เข้าใจว่าเขาอยู่ในจุดที่ควรจะทำา 
เพราะชีวิตเขาคือการแข่งขัน แล้วเดี่ยวนี้ 
มีก๊อปปี้กันออกมาในโทนเดียว ดาราเกาหลี 
เราก็เริ่มดูไม่ออกแล้วว่าใครเป็นใคร ถ้าเป็น 
ดาราอยู่ดีๆ อ้วนขึ้นมา ตีนกาโผล่ขึ้นมา  
เขาก็มีสิทธิ์หลุดไปได้เลยนะ แบบนั้นเขาก็อยู่ 
ในจุดที่อาจจะต้องทำา”

“เราห่วงคนที่ดูทีวีแล้วไปตามกระแส 
มากกว่า คืออย่าไปบ้าจี้ตามค่านิยมจนลืม 
ความเป็นตัวของตัวเอง เดี๋ยวนี้หน้าไปใน 
โทนเดียวกันหมดแล้ว โดยส่วนตัวเราก็ไม่ได้ 
มองว่ า โลกสวย แต่ เ ร า เชื่ อ ว่ าทุ กคน 
มีความสวยในแบบที่เป็นตวัเอง สมมติถ้าเรา 
ไปทำาศัลยกรรมให้หน้าสวยแบบคนอื่น 
มันก็จะไม่มีหน้าแบบเราแล้วนะ (หัวเราะ)  
บางครั้งเราก็ต้องถามว่าถ้าเราทำาแบบนั้นไป 
แล้วตัวตนของเราจะหายไปหรือเปล่า  
การใช้ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า”

คิดเห็นอย่างไรกับการทำาศัลยกรรม?

“เราเชื่อว่าทุกคนที่ทำาศัลยกรรมเขาแค่
ตอ้งการจะเตมิเตม็ความตอ้งการใหก้บัตวัเอง  
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เราจำาได้ว่าเคยดูหนังอยู่เรื่องนึง แล้วเขา 
ถามวา่ จดุมุง่หมายสงูสดุในชีวติคุณคืออะไร?  
บางคนขอแค่มีสักคนท่ีรักเขา แล้วพอเขามี 
สิ่งนั้น เขาก็ไม่รู้สึกขาด เราว่าเท่าน้ีคนก็คง 
ไม่อยากจะสวยกว่าที่เป็นอยู่แล้ว คือ เราว่า 
เอาความคิดไปหาจุดมุ่งหมายในชีวิตดีกว่า  
แต่ก่อนตัวเราเองก็หาไม่เจอ เกิดมาก็ขี้เหร่  
จะหาวิธีที่ทำาให้สวยก็ไม่ได้ คือ เราเองก็มี 
ความคิดท่ีอยากจะสวย ตอนเด็กๆ ก็ฝันว่า 
โตข้ึนมาเราจะสวย โตขึน้ดัง้จะโดง่ แตส่รปุไดว้า่ 
ดั้งก็ยังเหมือนเดิม (หัวเราะ) แต่พอตอนนี้ 
มีกระแสศัลยกรรม เราก็ไม่รู้สึกหวั่นไหว  
อาจเป็นเพราะเราเจอทางของเราแล้ว  
เรามคีวามสขุในอาชพีการงาน เราไมไ่ดม้องวา่ 
เราเป็นตัวตลก แต่เรามองตัวเองในฐานะ 
นักแสดงท่ีเราจะสามารถเปลี่ยนบทบาท 
ไปเล่นบทอะไรก็ได้ แต่ถ้าคนมองเราเป็น 
ตั วตลก ท่ีทำ า ให้ เ ข าขำ า ไ ด้ เ ร าก็ ปร ะสบ 
ความสำาเร็จในจุดของเราแล้ว”

เคยมองคนอื่นว่าไม่สวยบ้างไหม?

“ความสวยนี่เป็นอะไรที่ภายนอกหยาบๆ  
เลยนะ ต่างกับเสน่ห์ท่ีออกมาจากทุกอย่าง 
จากบุคลิกจากตัวตน ถ้าถามว่าใครไม่สวย 
ในสายตาเรา (คิดอยู่นาน) ...เราว่าไม่มี  
คุณจะ เอาอะ ไร ไปตัดสินว่ า เขา ไ ม่สวย  
อย่างที่คนแซวเราว่า หน้าหนอน หน้าปลวก  
เราก็สงสัยอยู่นะว่าเขาคิดได้ยังไง ...โอเค  
เรายอมรับว่าเราเป็นโรคฟันสบ คือ ฟันล่าง 
ยื่นออกมา คนถึงมองว่าเราเป็นคนไม่สวย 
หรอืเปลา่ ซึง่คนกเ็ปน็กนัเยอะแยะ แลว้ถา้หาก 
อยู่ดีๆ มีกระแสฟันสบบูมข้ึนมาเราก็อาจจะ 
กลายเป็นคนสวย (หัวเราะ)”

“เราเป็นคนที่ ไม่ประเมินหน้าใครเลย 
เจอกันเพื่อศึกษานิสัย ไม่ได้มานั่งคิดว่าทำาไม 
มันขี้เหร่จังวะ แต่ก็ไม่ได้ปรัชญาถึงขั้นว่า 
ภายในเป็นสิ่งที่สำาคัญกว่าภายนอก แต่เราดู 
ที่การคบกัน ดูที่บุคลิก ดูที่นิสัยมากกว่า”

 
เรื่องหน้าตามีความสำาคัญ...

“เรือ่งหน้าตามีผลกับการตคีา่คนในสังคม  
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมอยู่แล้วว่าคนเรา 
กต็อ้งมองกนัทีห่นา้ตา คอื ในมมุมองของเรา  
เราว่ามันไร้สาระ อย่างที่เราบอก ถ้ากลับไป 
ศึกษา เราอยากรู้มากว่าใครเป็นคนบอกว่า 
คนหน้าแบบนี้ถึงจะเรียกว่าสวย ต้องดั้งโด่ง  
ปากเป็นรูปกระจับ ใครหรอ สุนทรภู่หรอ  
หรือใคร หรือคนเราพร้อมใจกันมอง แล้วถ้า 
คนหน้าไม่เหมือนกับกระแสที่กำาลังนิยม 
กต็อ้งแปลวา่หน้าแบบน้ีไม่สวยหรอ อนัน้ีตอ้ง 
ศกึษากนัจรงิจงั หรอืยกตวัอยา่งดาราเกาหล ี 
คือมาจากกระแสนี้หรือเปล่าที่ทำาให้คนหัน 
ไปมองว่าคนที่ทำาศัลยกรรม คือ คนสวย” 

แล้วอะไร คือ ความสวย?
 
“เรามองวา่ความสวยเป็นเรือ่งของ 

กระแส มันกลายเป็นการกำาหนดค่านิยม 
เป็นเรื่องอุปทานหมู่คือมองกันไปแบบน้ี  
ตคีา่กนัไปแบบนี ้อยา่งเมือ่กอ่นทีค่นยกยอ่งวา่ 
โมนาลซิา่สวย พอเราไดไ้ปมองภาพโมนาลซิา่ 
เราก็สงสัยว่าแบบนี้น่ะหรอสวย หรืออดีต 
ที่คนจีนนิยมว่าผู้หญิงต้องหน้ากลมแบบ 
พระจันทร์ ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปแล้ว” 

อยากเปลี่ยนแปลงกระแสหรือไม่?

“แต่ถ้าถามว่าอยากเปลี่ยนค่านิยมคนใน 
สังคมมั้ย ลึกๆ อยากเปลี่ยน คือ ไม่ใช่เพ่ือ 
ตัวเราเอง แต่เราคิดว่าทำาไม สังคมไม่ให้ 
โอกาส ถ้า เรา มุ่งประ เด็น ไป ท่ีความดี  
ความสามารถ แลว้ไมต่ดัสินกันทีเ่รือ่งหนา้ตา 
กันอีกต่อไปก็น่าจะดี”

...แล้วจะทำาอย่างไรกันดี

ขอบคุณสถานที่:
K SME Care Knowledge Center
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3 วิธี สร้างสวยในแบบเกตุ 

1. ปั้นให้เกิด

“ต้องมีคน ไม่สวยสักคนนึง แต่มีความ
สามารถ แล้วเอาเขามาปั้นเป็นนางเอก  
นักร้อง หรือ นางแบบ แล้วดันให้เขาเกิด  
ทำาให้มีช่ือเสียงในทางท่ีดีนะ แต่ต้องเป็น 
คนที่กระแสมองว่าไม่สวย คือ ต้องสวน
กระแส แล้วให้เกิดคำาถามว่า ทำาไมเขาไม่สวย 
แต่เขาก็เกิดด้วยรัศมีของเขา ด้วยความ 
สามารถของเขา แล้วอีกหน่อยคนก็จะมอง 
ว่า...คนหน้าตาแบบนี้นี่แหละสวย”

2. สร้างกระแส 
เปลี่ยนการตีความ

“ ทำ า โ ค ร ง ก า ร 
ขึ้นมาโครงการนึง  
เป็นการสรา้งกระแส 
ในอินเตอร์เน็ตหรือ

ว่าสื่ออะไรก็ได้ แล้วก็ 
ช่วยกันประโคมว่า คนนีส้วย 

จังเลย โครงหน้าแบบนี้ ไม่มีดั้ง 
แบบน้ี หน้าแบนแบบน้ี สวยจังเลย 

เชื่อมั้ยว่า ทำาไปเรื่อยๆ จะมีคนแบบว่า เอ๊ะ  
หรือว่าหน้าแบบนี้จะสวยนะ (หัวเราะ)”

3. ปลูกฝังเยาวชนเปลี่ยนระบบการศึกษา

“อันน้ีดูจะยิ่งใหญ่เกิน เป็นการเปลี่ยน 
ในแง่จริยธรรม ขนาดเราเรียนเรื่องความ 
กตัญญู การตรงต่อเวลา เรายังไม่เชื่อยังไม่ 
ค่อยจะปฏิบัติกันเลย วิธีนี้คงจะยากหน่อย  
คอื ปลกูฝังกันตัง้แตเ่ดก็วา่อยา่ไปตดัสนิกนัที ่
หน้าตา ลบกระแสการมองหรอืการใหค้า่นยิม 
ความสวย การให้สิทธิคนสวยมากกว่าคนที่ 
ไม่สวย ลบความคิดนี้ออกไปเลย วิธีนี้  
ยากมากทีจ่รงิก็ยากหมดนัน้แหละ (หวัเราะ)”
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เมือ่เราจะพรรณาความงามของมนุษยส์กัคนหน่ึง สิง่ทีจ่ะถา่ยทอดและ
อธิบายความงามที่เรากล่าวถึงให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบสามมิติได้ก็คือ 
งานประติมากรรมหรืองานปั้น ซึ่งหากพูดถึงงานปั้นแล้วเราก็คงจะต้อง 
พูดถึง อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ถูกยกย่องเป็นบรมครูทางศิลปะของคน 
ทั้งหลายและเป็นศิลปินผู้มีคุณูปการสร้างงานศิลปะหลายแขนงไว้ให้แก่ 
ประเทศไทยเป็นจำานวนมาก ซึ่งแม้วันนี้ท่านจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ผลงาน 
ทั้งหลายของท่านก็ยังจัดแสดงอยู่ ถูกแล้ว เรากำาลังจะพาท่านทั้งหลาย 
ไปตามรอยอาจารย์ศิลป์และช่ืนชมงานประติมากรรมของท่านที่   
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตศิลิป ์พรีะศร ีอนสุรณ ์และ หอประตมิากรรมตน้แบบ 
ภายในรั้วกรมศิลปากรพร้อมๆ กัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ มีลักษณะเป็นห้อง 
เล็กๆ สองหอ้งชัน้ลา่งของตกึทรงยโุรปภายในรัว้กรมศลิปากร เดมิเปน็สถานที ่
ทำางานของ อาจารยศ์ลิป ์พรีะศร ีกา้วแรกท่ีเข้ามาในพพิธิภัณฑสถานแหง่นี ้
เราจะสะดุดตากับประติมากรรมรูป มาลินี พีระศรี ภรรยาอาจารย์ศิลป์  
และประติมากรรมรูปอาจารย์ศิลป์ ที่ตั้งเคียงคู่กัน นอกจากนี้ยังมีผลงาน 
บางส่วนของอาจารย์ศิลป์และลูกศิษย์ใกล้ชิดซึ่งหลายคนกลายเป็นศิลปิน
ชื่อดังในปัจจุบันที่จัดแสดงไว้ ทั้งงานปั้น งานแกะสลัก และภาพเขียน  
สว่นหอ้งดา้นในจดัแสดงบรรยากาศการทำางานจรงิ รวมถงึขา้วของเครือ่งใช ้

ชมง�มต�มศิลป์
ริมรั้วศิลป�กร

เรื่อง: อภิลักษณ์ ธัญประทีป
ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัยMy Space [ส�ระบันเทิงสถ�น]
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ตา่งๆ ลว้นเปน็ของเดมิทีอ่าจารยศิ์ลปเ์คยใชท้ัง้หมด ซึง่ผู้ดแูลพิพิธภณัฑเ์ลา่ว่า 
หอ้งนีอ้าจารยศ์ลิปจ์ะสอนลกูศษิยก์ลุม่เลก็ๆ ในหอ้งนีเ้ปน็บางครัง้ และเวลาที ่
ลูกศิษย์นำางานมาส่งอาจารย์ศิลป์ก็มักจะนำางานมาแขวนบนผนังรอบห้อง  
ซึ่งผู้ดูแลพยายามคงบรรยากาศเดิมๆ นั้นไว้ 

เมื่อออกมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรีฯ แล้วหันไป
ทางซ้าย เดินตรงไปไม่เกินยี่สิบก้าว โรงปั้นหล่อเดิม หรือหอประติมากรรม
ต้นแบบก็จะปรากฏแก่สายตาเรา

หอประติมากรรมต้นแบบ (HALL OF SCULPTURE) เป็นสถานที่ 
ประวตัศิาสตรท์ีจ่ดัแสดงนทิรรศการรปูตน้แบบประตมิากรรมตา่งๆ รวมทัง้ 
การจดัแสดงการหลอมโลหะ ผลงานเหลา่นีเ้กดิจากการปัน้รปูเพือ่นำาไปสรา้ง 
อนุสาวรีย์ของชาติ พระพุทธรูป และประติมากรรมอื่นๆ ของประติมากร 
รุ่นครู-อาจารย์ และศิษย์ ได้รวบรวมไว้เป็นจำานวนมาก เพื่อเป็นแหล่ง 
เก็บข้อมูล ศึกษาค้นคว้างานด้านประติมากรรมแก่ประชาชนท่ีสนใจ  
มีลักษณะเป็นอาคารเพดานสูงเหมือนโกดังสองชั้น ชั้นล่างจัดแสดง
ต้นแบบงานประติมากรรมและรูปหล่อโลหะที่น่าสนใจทั้งรูปบูรพกษัตริย์  
กษตัร ีวรีบรุษุของชาต ิพระพทุธรปู และรปูปัน้อืน่ๆ หลากหลายขนาดตัง้แต ่
สองเท่าของขนาดคนจริง ไปจนถึงต้นแบบเหรียญต่างๆ โดยที่ห้องด้านใน 
ทางริมขวาจะจัดแสดงงานต้นแบบของอาจารย์ศิลป์ พีระศรีล้วนๆ  
ส่วนด้านนอกรวมถึงบริเวณช้ันสองจะเป็นงานของลูกศิษย์รวมถึงงาน 
ทีอ่าจารยศิ์ลปท์ำารว่มบา้ง โดยงานตน้แบบทีเ่ก่าทีสุ่ดเทา่ทีม่ปีา้ยระบปุสีรา้ง 
เป็นงานต้นแบบรูปปั้นท้าวสุรนารี ที่อาจารย์ศิลป์สร้างไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2477  
สว่นงานทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุเปน็ พระเศยีรพระศรศีากยะทศพลญาณประธาน 
พุทธมณฑลสุทรรสน์จำาลอง ซึ่งเป็นสัดส่วนเดียวกับองค์จริงที่พุทธมณฑล  
เป็นงานต้นแบบของอาจารย์ศิลป์แต่ขยายและปั้นโดยลูกศิษย์ของท่าน

ส่วนใหญ่งานต้นแบบที่จัดแสดงนั้นส่วนมากจะอยู่ ในรูปของ 
ปูนปลาสเตอร์ ส่วนที่เป็นโลหะจะเป็นตัวอย่างงานที่หล่อเสร็จแล้ว ทั้งนี้ 
เพราะกระบวนการในการทำารูปปั้นตั้งแต่การปั้นดิน ไปจนถึงกระบวนการ 
หล่อโลหะ ต้นแบบท่ีถือว่าสมบูรณ์ท่ีสุดน้ันอยู่ในข้ันตอนของต้นแบบ 
ปูนปลาสเตอร์ 

ว่ากันว่าคนเรานั้นตายไปแต่ตัวเอาอะไรไปด้วยไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น 
ความงามหรือทรัพย์สินเงินทอง แต่สิ่งที่ยังคงอยู่บนโลกนั้นคือผลงานและ 
ความดีงามซึ่งในกรณีของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี สิ่งที่ท่านทิ้งเอาไว้ในโลกนี้ 
นอกจากความรู้ท่ีท่านสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาทางศิลปะท่านแล้ว ก็คือผล 
งานศิลปะหลากหลายแขนงของท่านท่ีผู้สนใจท่ัวไปสามารถมาศกึษาไดถ้งึที ่ 
เหมือนที่เราได้มาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์  
และหอประติมากรรมต้นแบบ กันในฉบับนี้ 

ท่านผู้อ่านหากสนใจจะไปชมของจริง สามารถเข้าชมฟรีได้ทุกวัน
จันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ที่กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ  
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือจะเดินทะลุ
จากมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้เช่นกัน 
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Speaker [ด�วดลใจ]

‘ธรรมช�ติ’ 
คว�มสวยต�มฉบบั 
นิวัติ กองเพียร 
หากจะว่ากันด้วยเร่ืองของ ‘ความสวย’  
ในกระแสสังคมไทย เพื่อเป็นการถามไถ่ 
ถึงความเป็นมาเป็นไปในขอบข่ายของ 
ความสวย จะมีใครที่สามารถให้คำาตอบ  
หรอื พอจะชีใ้ห้เห็นแนวทางแห่งความสวย 
ที่แท้ คงไม่มีบุคคลไหนที่จะตอบคำาถาม 
เหล่านี้ได้ดีไปกว่า ‘นิวัติ กองเพียร’ ผู้ที่มี 
สายตาผ่านการเฝ้ามองความสวย 
ความงามเป็นเวลากว่าสิบๆ ปี จนทำาให้ 
พบกบัความหมายหนึง่ทีว่า่ “...ธรรมชาต ิ
คือความสวยที่แท้และยั่งยืน” เหตุใด 
จึงเป็นเช่นนั้น 

เรื่อง: อนัญญา คูเอี่ยม
ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย



 | November-December  2012 39

ความสวย ณ ขณะปัจจุบัน
“ในสงัคมไทย เราเปน็สงัคมทีต่ามคนอืน่  

คนอื่ นชอบอะ ไรคนไทยก็ จ ะตามหมด  
เรื่องความสวยความงาม คุณก็ตามเขา  
ทีเ่กาหลีเปน็ยังไง ท่ีญ่ีปุน่เปน็ยงัไง ทีอ่เมรกิา 
เปน็ยงัไง คนอ่ืนกำาลังฮติอะไรคณุตามเขาเลย 
นี่ เป็นแฟช่ันของคนไทย เพราะฉะ น้ัน  
ความสวยแบบนี้จึงเป็นอะไรที่ ไม่ยั่งยืน  
เปน็ความสวยท่ีปุป๊เดียวปัป๊เดยีวแลว้กห็มด”

“ผมว่าความสวยมันเป็นแฟชั่น มันตาม 
กันไป แล้วก็มีเวลาของความสวย อย่างเช่น
แตก่อ่นนี ้ในเมอืงไทยถา้จะดผููห้ญงิสวย ตอ้ง
เป็นผู้หญิงที่อวบอ้วน ถ้าเป็นนู้ดต้องมีพุง
หน้าท้องต้องมีลอนเป็นชั้นๆ หรืออย่างสมัย
อิมเพรสชันนิสม์ ช่วงปี 1800 ภาพเขียนส่วน
ใหญ่โดยเฉพาะภาพเขียนที่มีชื่อเสียง ผู้หญิง
ที่เป็นแบบอยู่ในภาพก็มักจะเป็นคนที่เจ้า
เนื้อ จนมากระทั่งในยุค 1960 ศตวรรษที่ 20 
ผอมแล้ว มีนางแบบคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก
ในยุคน้ัันชื่อ ทวิกกี้ (Twiggi) เป็นนางแบบ
ที่ผอมมาก ทวิกกี้ คือ คนสร้างภาพลักษณ์
ความผอมใหค้นเหน็วา่นีค่อืทีส่ดุของนางแบบ 
นางแบบต้องเป็นแบบน้ีมันก็ติดภาพน้ันมา
จนถึงปัจจุบัน”

เม่ือคนคนหน่ึงคิดว่าตัวเองเป็นคน ‘ไม่สวย’
“เราตอ้งรูจ้กัตวัเอง ทกุคนถา้รูจ้กัตวัเอง

ตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ย รับรองเลยคุณไม่คิด
เปลี่ยนแปลง แต่นี่เป็นเพราะคุณไม่รู้จักตัว
เอง พอคุณเปน็ตวัของตวัเองปุป๊ คณุมคีวาม
มั่นใจแล้ว คุณจะไปในรูปแบบไหนก็ได้ คุณ
จะไปยืนคู่กับคนสวยคุณก็ไม่ต้องไปเคอะเขิน 
เพราะคณุมัน่ใจในตวัเอง วา่ทีฉ่นัเปน็อยูอ่ยา่ง
นี้สุดยอดแล้ว ดีที่สุดแล้วที่ได้มาขนาดนี้” 

“ถ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่สวย ต้อง
คิดถึงเรื่องธรรมชาติ ถ้าคุณคิดว่าธรรมชาติ
คือของสวย ทุกอย่างสวยหมด ใบไม้ทุกใบมี
ความแตกต่าง แต่ใบไม้สวยเหมือนกันหมด 
จะใบเล็กใบใหญ่ใบยาวใบเรียว...สวยเท่ากัน 
ทำาไมคนไม่เป็นธรรมชาติล่ะ เป็นอย่างที่ตัว
เองเป็น ถ้าคุณเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นปุ๊ปคุณ
สวยเลย” 

‘สวย - งาม’ ตาม ธรรมชาติ
“เราตอ้งไมฝ่นืธรรมชาต ิพยายามอยูก่บั

ธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ คือ เรา

อยู่ไม่ได้ท้ังหมดหรอกครับ แต่ถ้าเราอยู่กับ
ธรรมชาติได้มากเท่าไหร่เราก็จะมีความสุขได้
มากเท่าน้ัน ธรรมชาติเขาสร้างไว้ดีอยู่แล้ว 
งา่ยๆ เลย ถา้คณุไมต่ดัไมท้ำาลายปา่ น้ำาจะทว่ม
บ้านคุณมั้ย คุณก็รู้อยู่แล้ว แต่คุณก็ยังฝืน”

“ธรรมชาติสำาคัญกับเราท่ีสุดแล้วใน
ความเป็นคน คือ คนก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใน
โลก เพียงแต่มันมีมันสมองที่ดีกว่าสัตว์ทั่วๆ 
ไปเท่านั้น คนสามารถคิดได้ แต่สัตว์คิดไม่ได้ 
เขาก็ทำาไปตามธรรมชาติของเขา แต่พอคน
คิดเป็นปุ๊ป ดัดจริตเลย เอาชนะธรรมชาติ
ทันที ตอนน้ีมนุษย์จะสูญสลายจะตายกัน
เพราะไปฝนืธรรมชาต ิน้ำามาคณุกัน้น้ำา น้ำากัน้
ไม่ได้ น้ำาเป็นของธรรมชาติต้องปล่อยให้ไหล
ครับ ลมพัด คุณห้ามลมพัดได้หรือ คุณห้าม
ไม่ได ้แตค่ณุตอ้งอยูกั่บลมพดั คณุตอ้งอยูกั่บ
น้ำา คณุตอ้งทำาใหต้วัคณุอยูก่บัธรรมชาตใิหไ้ด ้
เพราะทุกอย่างเป็นธรรมชาติ” 

“แต่เรากลับขมขื่นธรรมชาติ ทุกอย่าง
เราจะเอาชนะธรรมชาติ ก็เหมือนมนุษย์ที่ไม่
สวยก็อยากจะสวย โดยที่ไปเชื่อว่า คนอย่าง
นี้สวย คนอย่างนั้นสวย มีคนกำาหนดคุณนะ 
ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ถึงจะสวย  
มคีนกำาหนดใหค้ณุ แลว้คณุก็ไปเช่ือเขา ไปทำา
ตามเขาคุณต้องหนีจากตรงนั้นให้ได้ ถ้าคุณ
พ้นจากตรงนั้นได้คุณก็จะไม่มีปัญหา” 

สื่อ กำาหนด ความสวย?
“สื่อจะมีอิทธิพลได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับ

ตัวคุณเอง คือ คุณต้องรู้เท่าทันสื่อ ถ้าคุณ
เป็นตวัของคณุเองเมือ่ไหรค่ณุกจ็ะเทา่ทนัสือ่ 
คุณก็จะไม่เชื่อสื่อ หรือถ้าจะเชื่อคุณก็ต้องคิด
ไตร่ตรอง เรื่องความสวยขอแค่คุณม่ันใจใน
ตัวเอง ต่อให้ส่ือมาประโคมยังไงคุณก็จะไม่
เชือ่เขา เพราะคณุเชือ่ในตวัเอง แตถ่า้คณุหมด
ความมั่นใจ สื่อบอกอะไรมาคุณก็เชื่อสื่อหมด 
คุณก็ตามกันไปหมด” 

“คณุตอ้งมีความเช่ือม่ันในตวัคณุ ถ้าคณุ
เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นก็เท่ากับว่าคุณ
ไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้ว คุณไม่สามารถไปยืน
ข้างๆ คนหล่อได้ เพราะคุณกลัวความหล่อ
ของเขา เกิดนั้น เกิดนี่ จิตตกไปหมด เพราะ
คุณคิดว่าตัวเองไม่สวย คุณก็รีบเลย...ไปทำา
แก้ม เพื่อที่จะให้เหมือนคนนั้น คนนี้ อย่างนี้
ดีหรือ มันเป็นแค่เรื่องแฟชัน สื่อนั้นนำาไปสื่อ
นีน้ำาไป ตอนน้ีคนไทยก็ไปเกาหลหีมด นางเอก

เกาหลีหน้าเหมือนกันหมดเลย  แยกไม่ออก
ว่าใครเป็นใคร”

สื่อ กระแส ศัลยกรรม...
 “ผมไม่เห็นด้วยกับการศัลยกรรมใดๆ ทั้งสิ้น  
เพราะว่ามันผิดธรรมชาติ การที่คุณไป
บิดเบือนธรรมชาติ คุณก็ดัดจริต หนึ่งคุณ
ดัดจริตแล้ว สองคุณไม่ยอมรับความจริง 
ทำาไมเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ยอมรับความจริง 
เราเกิดมาจากพ่อจากแม่เรา เราเกิดมาเป็น
อย่างนี้ เราก็ควรจะเป็นอย่างนี้ ทำาไมเราต้อง
ให้อย่างอื่นมาเป็นตัวกำาหนดเรา”

“คนสวยไม่ควรไปทำา คนไม่สวยก็ไม่ควร
ไปทำา ควรจะเป็นตัวของตัวเอง ได้มายังไงก็
ให้มันเป็นอย่างนั้น ไม่เห็นต้องไปสร้างสิ่งที่
มันแปลกปลอมเข้ามาในตัวเอง เราไม่ควร
เปลีย่นแปลงทุกอวยัวะ ยกเวน้คณุปากแหวง่ 
หูวิ่น แขนด้วน คุณก็อาจจะต้องใส่นั้นเพิ่มนี้
เพ่ือใหค้ณุทำางานได”้ (สมมต)ิ “ถา้โลกนีม้คีน
หน้าตาเหมือนกันหมดเลย ...น่าเบื่อตายเลย
คณุ นา่เบือ่มาก นา่เศรา้เพราะวา่มนัไมม่คีวาม
แตกต่าง เราจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนไหนสวย คน
ไหนขีเ้หร ่แตเ่รือ่งพวกนีม้นักเ็ปน็เรือ่งทีเ่ราไป
กำาหนดมันเองอีก ที่จริงทุกคนก็มีความสวย
ในแบบที่เป็นตัวเอง” 

ความสวย ไม่สู้ ‘ความงาม’
“ผมว่าความสวยสู้ความงามไม่ได้ สวย

มันปุ๊ปเดียว คุณเห็นว่าสวยเดี๋ยวมันก็ผ่าน
ไปแล้ว แต่ว่าถ้างามคุณต้องเห็นแล้วคิดดู
ว่ามันงามยังไง มีรายละเอียด แต่สวยมันแค่
ผ่านเฉยๆ ส่วนความงามต้องมีหลายอย่าง
ประกอบเข้าด้วยกัน กิริยา มารยาท การเดิน 
แค่เดินงาม มันก็งามแล้ว เวลาพูด คุณพูด
งาม ก็ถือเป็นความงามชนิดหนึ่ง งามไม่ใช่
แคเ่รือ่งของหนา้ตาอยา่งเดยีว คณุจะหนา้ตา
เป็นอยา่งไรก็ไดแ้ตค่ณุก็สามารถงามไดด้ว้ย”

“ภายในภายนอกต้องไปด้วยกัน เช่น 
กิริยาอาการภายนอกของคุณ มันก็ต้องไป
ตามจิตใจภายในของคุณ ไม่ใช่ดัดจริตทำา 
เวลาคณุเดนิ คณุก็ตอ้งเดนิโดยปกต ิเดนิดว้ย
ท่าทางธรรมชาติตามปกติของคุณ ถ้าคุณ
คิดได้แบบนี้ เราก็จะเกิดความคิดแล้วว่า เออ 
เราก็ใช่ได้แล้ว ไม่รู้นะ ผมคิดว่าเราก็แค่เป็น
ธรรมชาติตามที่เราเป็นอยู่ ธรรมชาติดีที่สุด 
ไม่มีอะไรเกินนี้เลย”  
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คมมีด คว�มฝัน ศัลยแพทย์ 
(อิริเอะ เคนโซ)

การ์ตูนดีมีสาระเกี่ยวกับวงการแพทย์ ซึ่งแม้ว่าชื่อเรื่อง 
ภาษาไทยจะใช้คำาว่าศัลยแพทย์ แต่เรื่องนี้จะเน้นไปที่กุมารเวช  
หรือหมอผ่าตัดโรคในเด็กเป็นหลัก จึงเป็นจุดที่สร้างความแตกต่าง 
ออกมาจากการ์ตูนแนวหมอรักษาโรคเรื่องอื่นๆ

เรือ่งราวเริม่ตน้เมือ่ทารกชือ่ไซโจ มโิกโตะ ไดร้บัการผา่ตดัหวัใจ 
ซึ่งเป็นเคสที่ยากมาก แต่เขาก็รอดมาได้ จึงมีความประทับใจ 
ในวิชาชีพหมอและให้ความสนใจในวิชาแพทย์เรื่อยมา แม้จะอายุ  
10 ขวบ แตก่ม็คีวามสามารถและความรูใ้นระดบัของนกัเรยีนแพทย ์
เลยทีเดียว แถมตัวเขายังมีความสามารถในการสลับมิติการมอง  
ซึ่งทำาให้เขาสามารถมองเห็นภาพ 2 มิติเป็น 3 มิติได้ ถือเป็น 
พรสวรรคช์ัน้เลศิ ทีถ่า้หากเปน็หมอจะมคีวามเหมาะสมเปน็อยา่งยิง่  
หลงัจากเขาไดช้ว่ยชวีติเพือ่นแมจ้ะเปน็เคสทีเ่สีย่งมากๆ มโิกโตะกไ็ด ้
เรียนรู้ถึงสิ่งสำาคัญที่สุดในการเป็นหมอ คือ  การรักษาชีวิตเพ่ือให้ 
แผนภูมิชีวิตของคนๆ นั้นได้ดำาเนินต่อไป

เรื่องนี้มีการเสียดสีวงการแพทย์ในญี่ปุ่นอยู่บ้าง เนื่องจาก 
กุมารเวชเป็นสาขาที่ไม่ค่อยสร้างรายได้นัก แต่ในภาพรวมแล้ว 
การ์ตูนเรื่องนี้ให้ความรู้สึก Feel Good มองโลกในแง่ดี ส่งเสริม
ทัศนคติที่ดี และอ่านแล้วรู้สึกอิ่มเอมใจ 

ขัปปะ (ริวโนะซุเกะ อุคุตะงาวะ) 
(กัลยาณี สีตสุวรรณ แปล)

ขัปปะเป็นสัตว์ประหลาดในจินตนาการ (บางที่ก็เรียกว่าผี)  
อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำา มีขนาดตัวเท่ากับเด็กอายุหกขวบ  
มีปากเป็นจงอยแหลม ส่วนหลังมีกระดองหรือเกล็ด บริเวณมือ 
และเท้ามีพังผืดไว้ใช้ว่ายน้ำา บนหัวมีจานหรือรอยบุ๋มลงไปให้น้ำาขัง 
ไดเ้ลก็นอ้ย ยามเมือ่ขปัปะข้ึนบกแลว้มีน้ำาขังอยูบ่นหวัจะมีพละกำาลงั 
มหาศาล แต่หากน้ำาหมดเมื่อใดมันจะตายทันที

คำาว่า ‘ขัปปะ’ ในหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ได้อธิบายไว้โดย  
เคนสึเกะ ทามาอิ ผู้เคยมาทำางานอยู่มูลนิธิญ่ีปุ่นในกรุงเทพฯ  
เมื่อหลายสิบปีก่อนได้กล่าวไว้ว่า ในภาษาญ่ีปุ่นคำาว่า ‘ขัปปะ’  
จะเขียนด้วยคำาจีน 2 ตัวที่มีความหมายว่า แม่น้ำา และ เด็ก  
เมื่อสองตัวนี้ผสมกันจะออกเสียงได้เป็น KAPPA

สำาหรับชาวญี่ปุ่นแล้ว ขัปปะ เป็นสัตว์ท่ีคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ 
โบราณ มักจะปรากฏอยู่ในนิทาน นิยาย ตำานาน และคำาพังเพย  
แต่จะเอ่ยถึงในแง่ขบขันเสมอ อย่างเช่นเวลาทำาอะไรสำาเร็จได้ง่ายๆ  
ก็มักจะพูดกันว่า “นั่นน่ะมันตดขัปปะ”

โดยในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งที่หลุดเข้าไปอยู่ 
ในโลกของขัปปะ และต้องพานพบกับบรรดาผีมากมายหลายชนิด 
ผ่านการเล่าเรื่องที่ส่งเสริมให้เราจินตนาการถึงขัปปะได้ชัดเจนขึ้น

 

เรื่อง: ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์

Review
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The Skin I live in 
(Pedro Almodóvar, 2011)

ภาพยนตร์แนว Drama-Thriller  
ซ่ึงทางผู้กำากับเอ่ยปากเองว่าไม่ต้องใช้ 
เสียงกรีดร้องชวนหนวกหูก็สยองได้  
เ รื่ อ งนี้ กล่ า วถึ งศั ลยแพทย์ หนุ่ ม 
นายหนึ่งนามโรเบิร์ต (อันโตนิโอ  
แบนเดอรัส) ได้สูญเสียภรรยาผู้เป็น 
ที่รักไปจากอุบัติเหตุรถคว่ำา เธอตาย 
เพราะถูกไฟคลอกทั้งตัว เขาจึงเก็บปม 
อนัขมขืน่นัน้มาทดลองปลกูถา่ยผวิหนงั 
เพื่อให้เกิดการทนทานต่อความร้อน 
โดยหวังว่าองค์ความรู้ที่เขาได้สร้างขึ้น  
จ ะ ช่ ว ย ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ก า รสูญ เสี ย อี ก  
ซึ่งโรเบิร์ตได้ ใช้หญิงปริศนาผู้หนึ่ง 
เป็นหนูทดลอง (เอเลน่า อนาย่า)  
และเธอนั้นเป็นกุญแจเพียงหนึ่งเดียว 
ที่จะไขความลับทั้งหมดให้เปิดเผย

ตัวหนังเล่าเรื่องในลักษณะการ  
Flashback ไปมา และค่อยๆ คลี่คลาย 
ปมไปทลีะเปราะ จนนำาไปสูจ่ดุไคลแมกซ ์
ของเรื่องที่หักมุมได้อย่างคาดไม่ถึง

สุดหล่อ (Magenta feat. โอปอลล์)

พูดถึงแต่เรื่องของคนไม่สวย แล้วเรื่องของคนไม่หล่อล่ะ? 
นี่เป็นเพลงดังสุดฮิตของ Magenta โดยมีโอปอลล์มาร่วมร้องด้วยในบางท่อน  

(ซึ่งด่ามากกว่าร้อง) ไม่น่าเชื่อว่าคนที่ไม่หล่อ (ตามเนื้อเพลง) จะหลงตัวเองได้ถึงขนาดนี้  
แถมยังคุยโวโอ้อวดว่าทั้งอั้มทั้งเพนเค้กโทรมาไม่เว้นแต่ละวัน สาวๆ ติดตรึมไม่มีเวลา 
ให้พักหายใจ เฮ่อ...ทำายังไงไอ้หมอนี่ถึงจะรู้จักเจียมตัวกันล่ะนี่ ก็ต้องให้ โอปอลล์  
มาช่วยพูดให้เขาได้ยินชัดๆ เต็ม 2 รูหูว่า “ขอโทษนะคะ หล่อตายล่ะไอ้_วาย อุบาทว์!!!” 
ซึ่งเมื่อได้ยินคำานี้แล้วรู้สึกสะใจเป็นอย่างมาก เจ็บไปถึงกระดองใจ แต่เจ้าตัวท่ีโดนด่าไป 
ขนาดน้ันก็ยังไม่เชื่ออีกนะ ว่าที่เธอว่าน่ะ เป็นความจริง เอากับเขาสิ! แต่อย่างไรเสีย 
ความหล่อก็สู้ความดีไม่ได้...
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เรื่อง: อนัญ’ นฤที

Outlet [ปล่อยของ]

จมีก
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จมีกของเธอซุกตัวอยู่ใต้ไรหนวด... 
ผนังสีขาวยืนนิ่งปล่อยให้ม่านสีหม่นบิดตัวกระทบอยู่เป็นระยะ 

ผ้าปูที่นอนดู ไม่รู้สึกรู้สากับรอยยับย่นท่ีปรากฏอยู่บนตัวมัน  
เวลาคืบคลานพร้อมกับเข็มนาฬิกา

“จมีกของคุณสวยจัง” ไรหนวดขยับไหวด้วยคำาพูด เธอค่อยๆ 
เคล่ือนใบหน้าออกห่างจากผิวกายชายเจ้าของหนวด ทว่าระยะห่าง 
ยังคงรู้สึกได้ถึงลมหายใจท่ีไม่ใช่ของตัวเอง ขนตางอนหนาคลายตัว 
ขึ้นสู่ด้านบน เผยให้เห็นแววตาที่ไร้ความหมาย

“พูดอีกทีสิ” เธอกล่าวคล้ายประโยคคำาสั่ง
“จมีกของคุณสวยจัง” เสียงทุ้มลึกแผ่วอยู่ใกล้หู ทว่าริมฝีปาก

ของผู้พูดไม่หยุดอยู่ที่ตรงนั้น
หยดน้ำาดีดตัวออกจากฝัก... ม่านใสในห้องน้ำาเบลอพร่าด้วย 

หยดน้ำาที่เกาะอยู่เต็ม
...ความเงียบเข้ากัดกินพื้นที่คำาพูดของคนทั้งสอง...
ผ้าเชด็ตวัหมาดน้ำาถกูทิง้ไวข้า้งอา่ง สายตาเธอจดจอ้งอยูก่บัจมกี 

ของตัวเองที่สะท้อนอยู่ ในกระจก ภาพในกระจกไม่ได้ปรากฏ 
แค่ภาพจมีก แต่กลับสะท้อนให้เห็นเปลือกกายของเธอที่ตอนนี้ 
มีเพียงเนื้อหนังห่อหุ้มอยู่

“สวย” เหมือนว่าเธอพูดกับตัวเอง...น้ำาเสียงของคำาไม่ได้เป็นไป 
ตามความหมาย สายตาท่ีสะท้อนอยู่เบ้ืองหน้าบ่งบอกว่าเธอรังเกียจมัน

“ฉันจะไปทำาจมีกใหม่” เธอเอ่ยซ้ำาเป็นครั้งที่สอง...เมื่อคู่สนทนา
แสดงสีหน้าเหมือนไม่เชื่อหู 

หลังสิ้นประโยค การถกเถียงทำาลายความเงียบภายในห้อง  
แน่นอนว่าไม่มีทางที่ชายหนุ่มจะออกความเห็นว่าเห็นดีด้วย  
เขาคัดค้านและต่อว่าเธออย่างรุนแรง เพราะน่ีไม่ใช่ครั้งแรกหรือ 
ครั้งที่สองที่เธอเอ่ยประโยคข้างต้น...

‘จมีก’ ที่ชายหนุ่มเอ่ยชมว่าสวย ลึกลงไปภายใต้เปลือกเนื้อหนัง 
คือ ‘พลาสติก’

“ฉันกลัวว่ามันจะทำาให้คุณรักฉันน้อยลง” เธอสิ้นสติจนเผลอ 
ปล่อยคำาพูดออมาพร้อมกับน้ำาตา

“พอทีเถอะ...ผมไม่ได้รักคุณท่ีจมีกอย่างเดียวหรอก” ชายหนุ่ม 
ทิ้งประโยคสุดท้าย ก่อนพาตัวเองออกไปจากห้อง

เธอเดินออกจากคลีนิกพร้อมกับจมีกอันใหม่
จมีกยังคงเป็นจมีก พลาสติกช้ินเก่าถูกแทนท่ีด้วยพลาสติก 

ชิน้ใหม ่ซลิโิคนชอ่นตวัอยูใ่ต้ช้ันหนัง มันซ่อนเรน้หลกีหน้าหลบสายตา 
จากคนภายนอก มีเพียงเธอเท่าน้ันท่ีรู้ว่ามันคือสิ่งแปลกปลอมและ 
เธอเองก็ยินยอมให้มันอยู่อาศัย

ผนังสีขาวถูกลดความสว่างด้วยแสงกลางคืน ผนังยังคงยืนนิ่ง
ปล่อยให้ม่านสีหม่นบิดตัวกระทบอยู่เป็นระยะ ผ้าปูท่ีนอนดูไม่รู้สึก 
รู้สากับลมหายใจที่กำาลังเคลื่อนกายอยู่บนตัวมัน

เธอเริ่มบทสนทนาในช่วงจังหวะที่ไม่ควรจะมีคำาพูด
“คุณว่าจมีกของฉันสวยหรือเปล่า?” 
“มันสวยเสมอ...สวยตั้งแต่วันที่มันยังเป็นจมูก”
“จะพูดถึงจมูกทำาไม คุณก็รู้ว่าฉันเกลียดจมูกตัวเอง”
จบสามประโยคชายหนุ่มไม่ต่อบทสนทนา เธอนิ่งเงียบแต่เขา 

กลับเปล่งเสียงที่ฟังดูไม่เป็นประโยค
ผ้าปูที่นอนปรากฏรอยยับย่นจากแรงกระทำาของคนทั้งสอง  

จมีกเธอแนบอยู่กับเนินเนื้อหน้าท้องของอีกฝ่าย เธอกำาลังขยับกาย
อยู่ในบริบทที่อธิบายได้ลำาบาก

“คุณยังไม่ได้ตอบว่าจมีกของฉันสวยหรือเปล่า?”
“ผมรักคุณที่คุณเป็นคุณ”
“ฉันเองก็รักคุณมากเหมือนกัน”
“...” 
คนท้ังสองเปล่งเสียงท่ีฟังดูไม่เป็นประโยคอีกคร้ังและอีกคร้ัง
ในขณะที่ เธอถอนจมีกออกห่างจากเนื้อหนังของอีกฝ่าย   

ของเหลวสีแดงข้นคลั่กได้ไหลซึมเข้าเนื้อผ้าปูลินิน มันเปลี่ยนสีขาว 
ของผ้าปูที่นอนให้กลายเป็นสีเลือด กลิ่นคาวคลุ้ ง โชยตลบ  
ทว่าคนทั้งสองยังคงกรีดร้องด้วยความสุข เหมือนไม่รู้สึกถึง 
ความเจ็บปวดที่กำาลังก่อตัว

จมีกของเธอแดงกำ่าและเปลี่ยนรูปร่างจากจมีกที่ เคยเป็น 
ปลายจมีกปรากฏชิ้นเนื้อที่มองดูคล้ายกับหนามเล็กๆ ในหนามเนื้อ 
มีชิ้นพลาสติกที่มองดูคล้ายกับเข็มขนาดใหญ่ ตอนนี้ใบหน้าเธอ 
บิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปร่างจนไม่เหลือเค้าเดิม ชิ้นพลาสติกในหนามเน้ือ 
ขยายตวัใหญข่ึน้ ใหญข่ึน้... ใหญข่ึน้จนปดิบงับดิเบอืนใบหน้าของเธอ  
จนทำาให้รูสึ้กวา่... เธอไดก้ลายเปน็ส่ิงมชีวีติทีไ่มเ่คยปรากฏอยูบ่นโลก

“ผมรักคุณอย่างที่คุณเป็น” ชายหนุ่มปล่อยคำาพูดออกมาจาก 
ริมฝีปาก ในขณะที่เลือดยังคงไหลออกจากเนินเนื้อหน้าท้องที่ตอนนี้ 
เต็มไปด้วยแผลเหวอะหวะ ทว่ารุนแรงและนุ่มนวลในคราวเดียวกัน  
เธอขยับใบหน้าที่ตอนนี้เต็มไปด้วยหนามเนื้อพลาสติกประกบเข้ากับ 
เนินหน้าท้องของคนรักในท่าทางคล้ายกับสัตว์กระหายเนื้อ

“...” 
สิ่งมีชีวิตทั้งสองยังคงกรีดร้องด้วยความสุขอีกครั้งและอีกครั้ง
ชายหนุ่มผ่อนลมหายใจเหนื่อยหอบพร้อมกับขยับมือท่ีเลอะ

เปรอะเลือดของตัวเอง
เขาค่อยๆ ใช้มือนั้นประคองใบหน้าของเธอที่ตอนน้ีหนามเน้ือ

พลาสติกกำาลังหดสั้นลงอย่างช้าๆ
เธอสบตาเขาด้วยแววตาที่ไร้ความหมาย
เขาสบตาเธอและเอ่ยประโยคที่ว่า...
“จมีกของคุณสวยจัง”
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 ผู้หญิงแบบไหน ที่ผู้ช�ยอย่�งคุณ...ถอยหนี?

ในขณะที่ผู้คนถามหาหญิงสาวที่บรรดาหนุ่มๆ ใฝ่ฝัน ซึ่งคำาตอบก็มักจะหนีไม่พ้น ขาว สวย หมวย อึ๋ม และอีกสารพัด

ความเห็นให้เหล่าสาวโสดได้ตระเตรียมความพร้อมเพื่อให้ตัวเองเป็นที่หมายปอง แต่วันนี้ Read Me ใคร่อยากหา 

คำาตอบในอีกมุมหนึ่งที่ว่า แล้วผู้หญิงแบบไหน ที่เมื่อบรรดาคุณผู้ชายได้พบได้เจอ ได้หลวมตัวไปรู้จัก เป็นต้อง..ยี้!!! 

ไปดูคำาตอบของหนุ่มๆ สี่มุมสี่วัยกันค่ะ ว่าพวกเขายี้ผู้หญิงที่บุคลิกภายนอกและนิสัยภายในเป็นอย่างไร?

“ถ้ามองภายนอกเลย ผมไม่ชอบผู้หญิงสูบบุหรี่ครับ  

เพราะทีบ่า้นไมม่ใีครสูบบหุรีเ่ลย ไมช่อบเลย แลว้ก็ผู้หญงิทีด่แูรงๆ  

ไม่เรียบร้อย ที่แบบว่า เยอะไปอ่ะครับ ส่วนนิสัย ความจริงผม

เป็นคนง่ายๆ นะครับ คิดไม่ค่อยออกเลยว่าไม่ชอบแบบไหน 

(ฮ่าๆ) แต่ถ้าจะต้องหนีจริงๆ ไม่ไหวจริงๆ ก็คงประมาณ ผู้หญิง 

ขี้โวยวาย ไม่มีเหตุผลมากๆ มั้งครับ แต่จริงๆ แล้ว ถ้าผมคบใคร 

ก็ไม่ค่อยอยากเป็นฝ่ายบอกเลิกเท่าไหร่ ถ้าไม่สุดๆ จริงๆ”

ภ�ด� วัชรรัชด์ (อายุ 17 ปี) นักเรียน

สหรัฐ น�สีเคน (อายุ 20 ปี) นักศึกษา

“ในแวบแรกท่ีเห็น ผู้หญิงท่ีผมต้องถอยห่างคือผู้หญิง 

ทีไ่มส่ะอาด ไมส่ะอาดในท่ีน้ีคือ ดูเหมือนไม่ดูแลตวัเอง เรือ่งเลก็ๆ 

พวกนี้ผมมองว่ามันเป็นความรับผิดชอบเล็กๆ แต่เป็นสิ่ง 

ที่สำาคัญ ผมว่าผู้หญิงจะให้ความสำาคัญกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว 

ผู้หญิงสะอาดๆ ตัวหอมๆ เป็นใครก็อยากเข้าใกล้ครับ (แต่อย่า

หอมจนฉุน) ส่วนถ้ารู้จักนิสัย ผู้หญิงที่ผมจะต้องถอยห่าง คือ

ผู้หญิงที่ไม่มีเหตุผล อารมณ์ล้วนๆ และพร้อมที่จะไม่มีเหตุผล

ในทุกเรื่อง ผมขอถอยไกลๆ เลยครับ”

เรื่อง/ภ�พ: แพรวา มั่นพลศรี1 2 3 Step [วัยฉันฝัน]
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“จรงิๆ แลว้ถา้เปน็เรือ่งลกัษณะภายนอกจะไมค่อ่ยทำาใหผ้ม 

ถอยหนีเท่าไรนะ เพราะไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ีมาก มองแวบแรก 

มนับอกอะไรไมไ่ด ้แตถ่า้ตอ้งเลอืกจรงิๆ คงเปน็เรือ่งความสะอาด  

มันน่าจะเป็นสิ่งที่ติดตัวผู้หญิงโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เนื่องจาก 

เรื่องสรีระที่ซับซ้อนของพวกเธอ ดังนั้นผู้หญิงที่ดูแลความ 

สะอาดตัวเองไม่ดีจนเห็นได้ชัดจากภายนอกนี่ คงไม่ไหว 

เหมอืนกัน  แตถ้่าเรือ่งลกัษณะนสิยัทีไ่มช่อบ และจะถอยหา่งเลย 

กค็อื ผมไมช่อบผูห้ญงิที ่‘เยอะ’ เกนิความจำาเปน็ อาจเรยีกไดว่้า 

เรือ่งมาก ความเยอะในทีน่ีไ้มไ่ดห้มายถงึการแตง่กายหรอืเครือ่ง 

ประดับอะไรแบบนั้น แต่เป็นความเยอะโดยนิสัย อะไรนิดอะไร

หน่อยไม่ได้เลยต้องวีนตลอดและต้องให้ทุกส่ิงได้ดั่งใจเสมอๆ  

หรอืพวกท่ีทัศนคตช่ิางวจิารณ์แบบตำาหนิมันเสยีทกุอยา่ง ไมม่อีะไรดใีนสายตาเลย อนันีจ้ะไมยุ่ง่ดว้ยเลย หา่งไดเ้ปน็ด ีเพราะอยูด่ว้ย 

แล้วอึดอัด ไม่สบายใจเหมือนตัวเองจะผิดตลอด อีกอย่างมันจะเป็นการลดทอนความน่ารักตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วด้วย  

เพราะทัศนคติเหล่านั้นจะทำาให้เธอกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดและขี้บ่น ผมว่ามันไม่น่ารักนะ พอประมาณแบบสบายๆ ดีกว่า”

“ถ้าเป็นบุคลิกภายนอกเลย ผมไม่ชอบผู้หญิงสูบบุหรี่  

คือโดยส่วนตัวผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่ และไม่ชอบกลิ่นบุหรี่  

ผมว่ามันเสียบุคลิกนะ แล้วก็หน้าจะแก่ จะเหี่ยวเร็วด้วย  

ผมคงไมป่ลืม้ สว่นเรือ่งนสิยั ผมไมช่อบผูห้ญงิขีว้นี ขีโ้มโหครบั 

ผมว่าผู้หญิงแบบนั้น อยู่ด้วยแล้วจิตใจมันห่อเหี่ยว จิตตก  

พาลแต่จะทำาให้ชีวิตไม่สดชื่นแจ่มใสซะเปล่าๆ ผมชอบ 

ผู้หญิงยิ้มง่าย ร่าเริง หัวเราะเก่งมากกว่าครับ อยู่ด้วยแล้ว 

มีความสุข”

ปฐมพงษ์ ชัยเขื่อนขันธ์ (อายุ 29 ปี)

Graphic Designer

กฤติเดช วงศ์สว่�ง (อายุ 33 ปี)

พนักงานบริษัท
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หลายคนคงสงสัยว่า นิยามความสวยความหล่อของแต่ละคนแตกต่างกันหรือไม่ มาดูกันว่าชาวสมาชิก 
TK Park คิดอย่างไรกับประเด็นพวกนี้ มุมมองของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต่างกันหรือไม่  

หลากหลายมุมมองที่มีต่อ ‘ความสวย’ น่าสนใจแค่ไหน มารับฟังกันเลย...

“ความสวยคือ ดูดี น่ารัก ถ้าเป็นผู้หญิงสวย  
ก็จะผอม แต่งหน้า เรียนเก่ง  

และมีมารยาทค่ะ หนูก็บรรยายไม่ถูก  
แต่ถ้ามองว่าสวยก็คือสวย”

มิลล์-นักเรียน

“ดูแล้วสบายตา ไม่น่ากลัว ความสวย 
ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ใช่แค่ 

หน้าตา รวมถึงการแต่งตัว ทรงผม เสื้อผ้า  
ซึ่งคิดว่าความสวยเป็นรูปลักษณ์ภายนอก”

กี๊ด-นักศึกษา

“ความสวยเป็นมุมมองของแต่ละบุคคลครับ  
ผมคิดว่านิสัยใจคอกับความสวยแยกออก 
จากกัน เป็นธรรมดาที่คนเราจะมองเห็น
หน้าตาก่อนที่จะรู้จักนิสัย แต่นิสัยใจคอ 
และตัวตน จะทำาให้รู้สึกอยากอยู่ใกล้”

ฮอท-นักศึกษา

“ความสวยคือความดูดี ดูแล้วสบายใจ  
ไม่หันหน้าหนี ความหล่อความสวยในอันดับ
แรกก็ย่อมดูที่หน้าตา แต่ความสวยจะลดลง

หรือเพิ่มขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยใจคอ”

ยุพิณ-สถาปนิก

“ความสวยคือความพอดี คิดว่าความสวย 
กับนิสัยใจคอมีความสัมพันธ์กัน  

แต่ก็แล้วแต่คนคิดครับ คนเรามอง 
ความสวยไม่เหมือนกัน ไม่งั้นคงชอบ 

เหมือนกันหมด”

พิชญ์-โปรแกรมเมอร์

“ความสวยไม่มีนิยามครับ”

กรรณ-นักเรียน

เรื่อง/ภ�พ:  ฐาปะนีย์ สามัคคี

TK Voice [เสียงของสม�ชิก]
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14.00 น.  
ภาพยนตร์เรื่อง Sang Pemimpi 
(The Dreamer)

14.00 น.  
ภาพยนตร์เรื่อง 
999-9999 
ต่อ-ติด-ตาย

14.00-17.00 น.  
1. มหกรรมภาษาและวัฒนธรรม เรียนรู้ดูวัฒนธรรม
 สู่ประชาคมอาเซียน 
2. อบรมไอที “ สร้างภาพสวยอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop”

14.00 น.  
ภาพยนตร์เรื่อง 
The School of Rock 
ครูซ่าเปิดตำาราร็อค

14.00 น.  
เทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 
2012

11.00-17.00 น.  
อบรมไอที “หลักสูตร
สร้างเว็บไซต์ออนไลน์
ด้วย Opencart”

11.00-17.00 น.  
นิทรรศการแสดงผลงาน แอนิเมชั่น 2D, 3D 
เกมและภาพยนตร์ดิจิตอล 
“Inspired by You”
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ระยะเวลาเพียง 2 ปี ที่ทีมเชียร์ลีดเดอร์ผู้พิการหูหนวก  
หรือ ‘หูปิด’ โรงเรียนโสตศึกษา นนทบุรี ได้ก่อตัวขึ้น หลายคน 
คงสงสัยว่าน้องๆ ผู้พิการหูปิดจะได้ยินเสียงดนตรีประกอบการ
เตน้ไดอ้ยา่งไร แลว้ความพรอ้มเพรยีงจะเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไรในเมือ่
พวกเขาตา่งไมไ่ดย้นิซึง่กนัและกนั แตเ่ชือ่ไหมวา่ทมีเชยีร์ลดีเดอร์
หูปิดนี้คว้ารางวัลมาแล้วหลายรายการ!!!

ภานุทัต ครุสกุล หรือ ‘เจมส์’ นักเรียนชั้นม.4 หนึ่งในสมาชิกทีม 
เชยีรล์ดีเดอร์หปูดิ 16 คน บอกเลา่ผา่นความเงยีบเปน็ภาษามือใหกั้บ 
เราว่า เขาเขา้มาเปน็สมาชิกในทีมด้วยความสนใจหลงัจาก ครบูญุฤทธิ ์ 
รัตนวิจิตร บอกว่าจะมีคนมาสอนเชียร์ เจมส์ต้องการ ‘เปิดโอกาส’  
ให้กับตัวเองที่จะ ‘ได้เรียนรู้’ สิ่งแปลกใหม่แต่เมื่อเข้ามาเรียนรู้จริงๆ  
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำาหรับการเริ่มต้น

บรรดาทีมเชียร์หูปิดต้องเริ่มเรียนรู้จากการนับจังหวะตามครูฝึก 
ใหเ้กดิความพรอ้มเพรยีงกนั จากนัน้จงึคอ่ยๆ เริม่เรยีนรูท้กัษะการเตน้  
การต่อตัว การโยน และความพร้อมเพรียง ผลของการฝึกซ้อม 
แมค้รัง้แรกจะทำาเพือ่โชว์ แตน่ั่นทำาให้โลกได้เห็นฝมืีอนักเชียรล์ดีเดอร ์
ทีมชาติไทยทีมแรกของโลกที่เป็นผู้พิการทางการได้ยิน เจมส์และ 
เพื่อนๆ อีก 15 ชีวิตต้องซ้อมหนักทุกวัน โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ 
แรกที่พวกเขาเพิ่งเรียนรู้การเป็นเชียร์ลีดเดอร์ เพื่อให้ทันต่อการออก 
ไปแสดงโชว์ ซึ่งเป็นเวลาที่น้อยมากสำาหรับการเตรียมตัวฝึกซ้อม 
สำาหรับมือใหม่หัดเชียร์ แต่ในที่สุดพวกเขาก็ทำาได้ 

ในปีเดียวกันนั้น (พ.ศ.2552) พวกเขาได้ลงแข่งขัน Asian- 
Thailand cheerleading Invitational 2009 รว่มกบัทีมคนปกตทิัว่ไป  
ในรุน่ 7-12 ป ีและพวกเขาสามารถควา้รางวลัอนัดบั 4 มาครองในประเภท 
กรุ๊ปสตั้น 5 คน และในการแข่งขันปีเดียวกันนี้พวกเขายังได้ลำาดับที่ 
 12 ในการแข่งขันกรุ๊ปเชียร์ลีดดิ้งทีม 16 คนอีกด้วย และในปี 2553  
ที่ผ่านมาพวกเขาก็สามารถเข้ามาอยู่ในรอบ 20 ทีมสุดท้ายได้อีกด้วย

แม้จะไม่ใช่ที่หน่ึง แต่พวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความพิการ 
แม้จะเป็นข้อจำากัดทางร่างกาย แต่หาใช่ข้อจำากัดด้านจิตใจที่ยิ่งใหญ่ 
ของผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อโชคชะตา เด็กๆ กลุ่มนี้ต้องฝึกฝนอย่างหนัก 
ในทุกๆ วันหลังเลิกเรียนไปกระทั่งถึง 4-5 ทุ่ม ไม่เว้นวันเสาร์และ 
วันอาทิตย์ ความผิดพลาดและความไม่พร้อมเพรียงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
ท่ามกลางความอ่อนล้าของร่างกาย บางคนแม้ใจจะมาเป็นที่หน่ึง 
แตด่ว้ยขอ้จำากดัทางดา้นรา่งกายทำาใหต้อ้งถอนตวัออกจากทมีไปบา้ง  
ที่เหลือก็เป็นพวก ‘ทน อึด บึก บึน’ 

“...แรกๆ มีท้อบ้างแต่ก็อดทนเพราะอยากพัฒนาตัวเอง อยากทำา 
ให้ได้เหมือนเพื่อน ในทีมมีหลายคนที่ท้อเหมือนผม ผมก็จะพยายาม 
ช่วยให้กำาลังใจกัน...” เจมส์ร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมกับบอก 
กับเราว่า “สำาหรับตัวเองแล้วช่วงแรกๆ ก็ยากเหมือนกันโดยเฉพาะ 
เวลาตอ้งโยนเพ่ือนขึน้ไปเพราะกลวัเพ่ือนจะตกลงมา แตก่ผ็า่นชว่งนัน้ 
มาไดเ้พราะใชค้วามกลา้ ตอ้งใจกลา้และตอ้งคอยมองเพ่ือนไมใ่หค้ลาด 
สายตา ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษต้องใช้สติทำาจิตใจให้นิ่ง 
คอยดูเพื่อนตลอด”

เจมสบ์อกวา่การไดฝ้กึเชยีรล์ดีเดอรท์ำาใหเ้ขามพีฒันาการในหลายๆ  
โดยเฉพาะเรื่องการจดจำา การใช้สายตา และใจเย็นขึ้น เมื่อก่อน 
จะอารมณร์อ้น เดีย๋วนีด้ขีึน้ ทีส่ำาคญัคอืเขามสุีขภาพทีแ่ขง็แรงมากขึน้ 
และตอนน้ีถ้าจะใหเ้ขาสอนรุน่น้องๆ เขาก็พรอ้มเช่นกัน นอกเหนอืจาก 
พัฒนาการที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้ว เจมส์บอกด้วยว่า การที่เขาได้เป็น 
เชียร์ลีดเดอร์ทำาให้เขาได้ออกไปพบเพื่อนใหม่ๆ ที่ไม่ใช่คนหูหนวก 
ด้วยกัน เป็นการเปิดตัวเองให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้คนที่มีความต่าง 
สังคมที่ต่างออกไป

ครูบุญฤทธิ์ เสริมว่า การที่เด็กหูปิดจะได้ออกไปพบปะเพื่อนๆ  
ต่างกลุ่มที่ไม่ใช่คนหูปิดด้วยกัน เป็นเรื่องยาก เพราะส่วนใหญ่คน 
สองกลุ่มนี้แทบจะคุยกันไม่รู้เรื่อง เกิดเป็นเส้นแบ่งบางๆ ในสังคม  
แต่การที่เด็กๆ ได้ออกไปสัมผัสกับเพื่อนต่างกลุ่มทำาให้เขาเรียนรู้ 

ครูหนึ่ง

• ทีมเชียร์ลีดเดอร์คนพิการหูหนวกหนึ่งเดียวในโลก •
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สิ่งใหม่ๆ แชร์ประสบการณ์ระหว่างกัน ที่สำาคัญการได้ฝึกการเป็นทีม 
เชยีรล์ดีเดอร์ ทำาให ้เด็กๆ เกดิพฒันาการในเรือ่งทกัษะการจำา การนับ 
จังหวะ และสมาธิท่ีเพ่ิมมากขึ้น จากเดิมเด็กหูปิดมักจะเรียนรู้ผ่าน 
การมองเพียงอย่างเดียว และที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือการมี 
สุขภาพที่แข็งแรงขึ้น

‘การเรียนรู้’ สำาคัญเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นคนปกติหรือคนพิการ  
มนัเกดิขึน้เปน็ปกตใินทกุๆ วนัแตก่ารเรยีนรูท้ีเ่ปน็สดุยอดคอืการไดพ้า 
ตัวเองออกไปเรียนรู้ในสิ่งที่เรา ‘ไม่เคยเชื่อ’ มาก่อน และเพราะเรา 
ไมย่อมออกไปสมัผสักบัความไม่น่าจะเปน็ ประตแูหง่การเรยีนรูข้องเรา 
จึงปิดตาย เบื้องหลังความสำาเร็จของทีมเชียร์หูปิด มีบุคคลสำาคัญ 
ที่ทำาให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้ว่า “ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้”

“คนบ้า อาสา” ทำาทีมเชียร์ฯ หูหนวก
ลำาพังคนปกติอย่างเราๆ ก็ยากอยู่แล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็น 

เชียรลี์ดเดอรร์ะดับแนวหนา้ ... และคงไมธ่รรมดาแนห่ากคนหปูดิจะลกุ 
ขึ้นมาเล่นกีฬาประเภทนี้บ้าง

ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 2 ปีก่อน ทีมเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งมีสมาชิกเป็น 
ผู้พิการหูปิดทั้งหมดถูกฟอร์มทีมขึ้นในรั้วโรงเรียนโสตศึกษา นนทบุรี 
โดย อัษฏายุทธ คุณวิเศษพงษ์ หรือ หนึ่ง ตัวแทนนักศึกษาจาก 
ชมรมเชียรล์ดีเดอรม์หาวทิยาลยัรงัสติซึง่มีช่ือเสยีงในเรือ่งเชยีรล์ดีดิง้ 
มายาวนาน พวกเขาต้องการนำาแนวคิดของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีว่า “กีฬาเชียร์ลีดเดอร์ทำาให้ยอดไว้ 
วางใจฐาน และฐานไว้วางใจยอด หากประเทศไทยคิดได้เช่นนี้จะต้อง 
ผ่านพน้วกิฤตไดอ้ยา่งแนน่อน” มาขยายผลในทิศทางใหม่ๆ บนพืน้ฐาน 
ความเชื่อมั่นที่ว่า ‘ไม่มีคำาว่า ทำาไม่ได้’

ซึง่ทีส่ดุแลว้ พวกเขากท็ำาได้จรงิ เพราะคนพกิารหูปิดให้ความเชือ่มัน่ 
ในตวัหนึง่ ซึง่ฟงัภาษามอืไมเ่ขา้ใจ ในขณะเดยีวกนัหนึง่กใ็หค้วามเชือ่มัน่ 
คนพิการหูปิดว่าเขาต้องทำาได้ กระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นทีมเชียร์ระดับ 
แนวหน้า สิ่งท่ีเกิดขึ้นไม่เพียงจะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่อง 
‘ความเชื่อมั่น’ เท่านั้น แต่วันนี้สิ่งที่พวกเขากำาลังทำาได้กลายเป็น 
ปรากฏการณ์ใหม่ของโลกไปแล้ว 

หนึ่ ง คือตัวแทนเพียงหน่ึงเดียวของชมรมเชียร์ลีด เดอร์   
มหาวทิยาลัยรงัสติ ท่ีอาสามาทา้ทายทศันคตคิร่ำาครขึองเราทัง้หลาย 
ให้มลายลงไปอย่างสิ้นเชิง

“หลายคนถามว่าหนึ่งสอนได้ยังไง หน่ึงก็สอนตามแบบของเรา  
สอนเหมือนคนปกติ หนึ่งคิดว่าไม่ได้มาสอนให้เขาแค่เป็น แต่สอนให้ 
เขาเกง่เทา่ๆ กบัคนปกต ิไม่มีอะไรท่ีเป็นข้อจำากดัเลยสำาหรบัเขา ไมใ่ชว่า่ 
เขาทำาถูกๆ ผิดๆ แล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรแค่นี้พอแล้วน่าสงสาร 
น่าเวทนา... หนึ่งจะไม่ทำาอย่างนั้นเด็ดขาด สำาหรับหนึ่งแล้วจะบอก
น้องๆ เสมอว่าคุณทำาผิด ไม่ถูก ไม่ใช่ เอาใหม่ แล้วหนึ่งบอกเขาเลยว่า 
ฉนัจะไมใ่ชภ้าษามอืกบัพวกเธอ เธอตอ้งอา่นปากฉนัเพราะเวลาในชว่ง  

2 สปัดาหม์นัไมม่ากพอทีจ่ะใหเ้ราไปเรยีนรูภ้าษามอืเขาตอ้งทำาถา้ทำาได ้ 
เขาสามารถออกไปอยู่ในสังคมร่วมกับคนปกติได้จริงไหม”

สว่นขัน้ตอนในการสอนนัน้หนึง่บอกวา่เริม่จากการดภูาพรวมของ 
เด็กๆ ก่อนเพราะพ้ืนฐานแต่ละคนมาไม่เท่ากัน บางคนเป็นเด็กเตะ 
ฟุตบอล เล่นบาสเกตบอล เด็กเล่นเกม ไม่มีทักษะมาก่อน แต่ที่เคย 
เต้นลีลาศมาบ้างก็ดีหน่อยตัวเล็กๆ ให้เป็นยอด ส่วนพวกผู้ชายที่ 
แขง็แรงหนอ่ยก็ใหเ้ปน็ฐาน สำาหรบัขัน้ตอนทีย่ากทีส่ดุนา่จะเปน็การฝกึ 
การต่อตัวและการโยนที่ต้องอาศัยจังหวะที่แม่นยำาท่ามกลางความ 
ไม่ได้ยินของเด็กๆ ทั้งหลาย 

“หนึ่งจะเป็นฐานแล้วโยนให้ดูก่อนเริ่มจากเตี้ยๆ แรกๆ เขาก็กลัว 
ไมก่ลา้ใหโ้ยนแตเ่รากต็อ้งสรา้งความเชือ่มัน่ใหเ้ขา แรกๆ กมี็พลาดบา้ง 
แต่หนึ่งกับครูบุญฤทธิ์ จะคอยเซฟตี้อยู่ข้างล่าง หนึ่งจะสอนเขาแบบ 
ก้าวกระโดด หนึ่งบอกเขาว่าคนปกติเขาอาจจะโยนกันเป็นร้อยรอบ  
แต่เราจะโยนร้อยรอบแบบเขาไม่ได้ ไม่ทัน ฉะนั้นเขาจะต้องมี 
ความพยายามมากกว่าคนปกติคูณทุกอย่าง อดทนคูณสอง ตั้งใจ 
คูณสอง สามัคคีคูณสอง” 

หนึ่งบอกว่าวิธีการฝึกสอนเช่นนี้ทำาให้ เด็กๆ มีพัฒนาการ 
ทางความคดิมากขึน้ จากเดมิเขาสงัเกตเหน็วา่เมือ่เดก็ทำาผิดมักจะอ้าง 
ว่าลืม จำาไม่ได้เพราะมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของการเรียนรู้ของ 
คนหปิูดคอืการมองและจดจำา ปัจจบัุนเดก็ๆ เหลา่นีฝ่้าฟันขอ้จำากดันีไ้ป 
เสียแล้ว ในขณะเดียวกันหนึ่งเองก็มีพัฒนาการมากขึ้นเช่นกัน

“เราเปน็คนใจเยน็ขึน้เยอะ เมือ่กอ่นจะเปน็คนใจรอ้นมาก เพราะเรา 
อยู่กับเด็กที่ไม่ได้ยิน บางทีเราจะบอกอะไรถ้าเขาหันหลังจะไม่เห็นเรา 
ทันที เราต้องวิ่งตาม จะตะโกนก็ไม่ได ้แล้วก็ต้องใจเย็นพยายามเข้าใจ 
เขาให้มาก เขาทำาผิดซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า ก็ต้องนับหนึ่งถึงร้อย เอาใหม่
นะ” หนึ่งพูดด้วยอารมณ์ขันและบอกด้วยว่า การทำางานกับคนที่มี 
ความต่างทำาให้หนึ่งเรียนรู้ที่จะปรับตัวเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ พร้อมๆ กับ 
ใจที่เปิดกว้างสำาหรับโอกาสที่จะให้ทุกๆ คนเสมอ

นอกจากหน่ึงแลว้ยงัมี ครบุูญฤทธิ ์รตันวจิติร และ ครบูสุด ีคุม้บล 
ที่อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จของทีมเชียร์ลีดเดอร์หูหนวกทีมแรก 
ของโลก ครูทั้งสองจะทำาหน้าที่สานต่อในสิ่งที่หนึ่งสอนไว้ในช่วง 
วันเวลาที่หนึ่งไม่อยู่ และครูทั้งสองจะอยู่ดูการฝึกซ้อมทุกๆ ครั้ง 
จนมืดค่ำาข้างๆ กายหนึ่ง

“เบ้ืองหลงัความสำาเรจ็ไม่น่าจะใช่หน่ึงดว้ยซ้ำา เพราะทำาหนา้ทีเ่ปน็ 
เหมือนข้อต่อเพื่อให้โซ่มันเป็นโซ่จริงๆ เหมือนเราเอาวิทยาการ 
การเชือ่มมาให ้เบือ้งหลงัจรงิๆ นา่จะเปน็ครทูัง้สองทา่นและตวัเดก็เอง 
ที่มีความตั้งใจจริงความมีสปิริตของเด็กๆ”

เปน็เวลา 2 ปแีลว้ทีห่นึง่อาสามาเปน็ครฝูกึสอนเชยีรลี์ดเดอรใ์ห้กบั 
น้องๆ หูปิด ในโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี ทั้งๆ ที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ  
เป็นราคาค่างวดแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ในแววตาของหนึ่งคือ  
‘ความสุข’ ที่เกิดขึ้นจากการได้เป็นผู้ให้ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน 
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