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ประวัติศาสตร์ลูกครึ่ง

ลูกครึ่งในตํานาน

ลูกครึ่ง คนหนึ่ง : ชีววิทยาเลือดผสม

ลูกครึ่ง หนึ่งคน : ผ่านความคิดจิตวิทยา

หากสิ่งของลูกครึ่งยังมีอยู่จริง

บทสัมภาษณ์หลากเชื้อชาติ

วิโอเลต วอเทียร์ : ชีวิตที่มากกว่าการเป็นลูกครึ่ง 

My Space วัดโพธิ์ พิพิธภัณฑ์แห่งสังคมไฮบริด

Release Me ลูกผสมทางวัฒนธรรมที่แท้จริง

Review ส่วนผสม ‘ลูกครึ่ง’ ที่คุณคู่ควร
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	 เราคือใคร?	

	 อาจเป็นค�าถามพื้นฐานที่สุดส�าหรับมนุษย์คนหนึ่ง	 แต่ขณะเดียวกัน			
กเ็ป็นค�าถามทีใ่ครหลายคนไม่สามารถหาค�าตอบทีน่่าพอใจให้ตวัเองได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น	ยิ่งในโลกยุคใหม่ที่เราสามารถสร้างตัวตน	‘จ�าลอง’	ผ่าน
โซเชียลมีเดียด้วยแล้ว	 ย่อมท�าให้เกิดค�าถามตามมาอีกจ�านวนหนึ่งว่า	
แม้เราจะสามารถตอบค�าถามพื้นฐานข้างต้นได้	แต่สุดท้าย	ค�านิยามของ
ตวัเรานัน้	เราสามารถก�าหนดขึน้เองโดยสมบรูณ์	หรอืเป็นเพยีงส่วนเสีย้ว
ในค�านิยามหลากรูปแบบที่คนอื่นส่งผ่านมาให้เรากันแน่?	

	 ในกรณีนี้	 คนประเภทหนึ่งที่น่าจะประสบปัญหาจากการนิยามตัวตน	
มากที่สุดคงหนีไม่พ้นชาว		 ‘ ลูกครึ่ง ’ 	 ผู ้ยืนอยู ่บนสองวัฒนธรรม		
อยู่กึ่งกลางระหว่างสองค�านิยาม	 และไม่อาจหาข้อสรุปได้เพียงหนึ่ง		
ซึ่งในหลายๆ	 ครั้ง	 ความอิหลักอิเหลื่อที่เกิดขึ้นจากการพยายามหา	
ค�านิยามอย่างเอาเป็นเอาตายน้ี	 ก็มิได้เกิดขึ้นโดยเงื่อนไขความจ�าเป็น			
ทางสังคม	หากแต่เกิดขึ้นในสภาวะจ�ายอม

	 นิตยสาร	Read	Me	ฉบับนี้	 จึงอยากชักชวนผู้อ่านทุกท่าน	มาร่วม
ท�าความเข้าใจอีกด้านหนึ่งของ	 ‘ลูกครึ่ง’	 ว่าที่สุดแล้ว	พวกเขาเป็นใคร	
ในสังคม	และมีมุมมองต่อสองวัฒนธรรมที่เคยประสบอย่างไร	แน่นอนว่า	
เรื่องราวทั้งหมดของพวกเขาที่คุณจะได้รับรู้ต่อจากนี้	 ย่อมมิได้มีเพียง
ด้านท่ีสวยงาม	 เหมือนรูปลักษณ์ที่เราสังเกตเห็นได้จากภายนอกเพียง
ด้านเดียว

	 ในปัจจุบันคงไม่มีใครตอบได้แน่ชัดว่ามนุษย์คนแรกมีเชื้อชาติอะไร	
ถึงแม้จะมีการสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของแต่ละเช้ือชาติสืบสายพันธ์	ุ
ต่อมาจากมนุษย์กลุ่มใดก็ตาม	 หรือว่าเราก็ล้วนแล้วแต่เป็น	 ‘ลูกครึ่ง’		
นีอ่าจจะเป็นข้อสนันษิฐานทีม่คีวามเป็นไปได้สงู	หากจะกล่าวว่าเราต่างเป็น
ลูกครึ่ง	ลูกเสี้ยว	ลูกเศษ	ฃองชาติพันธ์ุที่ได้รับการผสมผสานมาตั้งแต่
สิ่งมีชีวิตแรกได้ถือก�าเนิด

	 ความหลากหลายยงัคงเป็นประเดน็ส�าคญัต่อกระบวนการวิวฒันาการ	
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตชนิดไหน	ความแตกต่างเป็นส่วนผสมที่จ�าเป็น
ต่อการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่อยู่เสมอ	คงจะดูแปลกอยู่ไม่น้อยถ้าหากโลกน้ี
มีต้นไม้และสัตว์อยู่เพียงอย่างละหนึ่งชนิด	 และคงจะดูแปลกมากขึ้นไปอีก
ถ้าหากมนษุย์ทกุคนบนโลกมรีปูร่างหน้าตา	 เพศสภาพ	จนกระท่ังวถิชีวีติ
ความคิดหรือทุกสิ่งที่เหมือนกันหมด

	 หากย้อนไปในอดีต	 ก่อนที่แผ ่นดินจะถูกขีดเส ้นแบ่งและได้รับ													
การตั้งชื่อข้ึนมา	 เพื่อความสะดวกในการเรียกขานหรือเพ่ือความชัดเจน
ในการแสดงความเป็นเจ้าของ	 จะว่าไป	 หากไม่มีน�้าหรือเขตแดนกั้นอยู่		
แผ่นดินทั้งหมดก็ยังคงเป็นผืนเดียวกัน	 อาจจะเช่นเดียวกับการเป็น	
‘มนุษย์’	 เมื่อเรายอมรับความจริงและมองข้ามเปลือกที่ถูกสร้างขึ้น	
ด้วยค�าว่า	 ‘ชาต’ิ	 ไม่ว่าจะเชือ้ชาต	ิสญัชาต	ิหรอืสขีองรปูลกัษณ์ภายนอก	
กระทั่งความแตกต่างของภาษา	วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	ความเป็นอยู่	แม้แต่
ความคดิและอืน่ๆ	ทีป่ฏเิสธไม่ได้ว่าเราทกุคนมคีวามแตกต่าง		แต่เมือ่มองให้
ลึกลงไปแล้ว	เราไม่ได้แปลกแยกจากการเป็นมนุษย์เลยแม้แต่น้อย	
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อนัญญา 
โรทปัจฉิมา

พุทธิพงศ์  
อึงคนึงเวช
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Denoting or relating to people whose parents or 
ancestors are from different ethnic backgrounds.

-adjective

mixed
-race
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เรื่อง	:นลิน	สินธุประมา

วิปัสสนา	ชัยกิจการ

ลูกครึ่ง
ในประวัติศาสตร์ไทย

	 ทุกวันน้ี	 เวลาน่ังลงหน้าจอ
โท ร ทัศ น์ เ พ่ื อ ดู ล ะ ค รห ลัง ข่ า ว	 
เราจะพบว่าพระเอก	นางเอก	 ผู้ร้าย	
ตัวประกอบ	 มีหน้าตาออกไปทาง	
ลูกคร่ึงกันเสียหมด	 จนใครต่อใคร
กล่าวกันว่าดาราลูกคร่ึงได้ยึดครอง
วงการบันเทิงไทยไปเสียแล้ว	แต่ก็ใช่ว่า			
วงการบันเทิงบ้านเราจะไม่มีดาราท่ี
ไม่ใช่ลูกคร่ึงเลย	 ในเว็บไซต์ต่างๆ	 ก็
เคยมีคนมาต้ังกระทู้ถามกันทำานอง
ว่าดาราไทยท่ีเป็น	‘ไทยแท้’	น่ีมีใครบ้าง	
แล้วก็มีคนเข้ามาตอบรายชื่อได้
ยาวเหยียด	 แต่ละคนก็เป็นดาราดัง
คับจอแก้วกันท้ังน้ัน	 ไม่ว่าจะเป็น	
หมาก	ปริญ	 ม้ินท์	ชลิตา	 นุ่น	วรนุช	
อ้ัม	พัชราภ,	แอฟ	ทักษอร	เจมส์	จิรายุ
ต๊ิก	เจษฎาภรณ์	ฯลฯ	ทว่า	ไม่ทันไรก็มี
คนเข้ามาแย้ง	ม้ินท์มีเช้ือจีนและมอญ
น่ี!?!	สืบไปสืบมาก็จะพบว่าอีกหลายๆ	
คนก็มีเช้ือจีนผสม	แล้วจะเรียกว่าเป็น
ดารา	‘ไทยแท้’	ได้หรือเปล่านะ?	

	 ช่วงปีหลังๆ	ที่ผ่านมา	ค�าว่า	 ‘ไทยแท้’	 ได้กลายมาเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์	 จนแทบจะ

กลายเป็นดราม่า	 ส�าหรับท่ีมาของชนเชื้อชาติไทยว่าแท้ท่ีจริงแล้วน้ันมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่	 เพราะหลักฐาน 

ทางประวตัศิาสตร์ช่างสวนทางกับเนือ้หาในต�าราเรียนเสยีเหลอืเกิน	 ก่อให้เกิดการแตกประเด็นทางความคิดว่า	 แท้จรงิแล้ว 

หากลองย้อนสบืเชือ้สายบรรพบรุษุขึน้ไป	ตวัเราเองน้ันมเีชือ้สายอ่ืนผสมอยู่ด้วยหรอืเปล่า	หรอืหากย้อนกลบัไปดบูคุคลส�าคญั

ในประวัตศิาสตร์	 ไล่ย้อนตัง้แต่สมยัรตันโกสนิทร์ไปจนก่อนมกีรงุสโุขทยั	จะพบว่าหลายท่านเป็นลกูครึง่	หรอืมเีชือ้ชาตอิืน่ผสม

อยู่ในสายเลือด	ทั้งเชื้อชาติตะวันตกก็ดี	 ตะวันออกก็ดี	 หรือแม้แต่เชื้อชาติใกล้เคียงกันจากแดนเพ่ือนบ้าน	 	 และการผสม

ผสานทางเชื้อชาติเหล่านี้	ก็ถูกสืบต่อกันมาผ่านรหัสดีเอ็นเอ	ผ่านกาลเวลา	และสภาพแวดล้อมสังคมที่รวมเราให้กลายเป็น

ชาติไทยในที่สุด	ดังบุคคลส�าคัญต่อไปนี้

	 สมาชกิราชวงศ์จกัรีจ�านวนไม่น้อยทีเ่ป็นลกูครึง่	ทัง้ทีเ่ห็นเด่นชดัอย่าง	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าจลุจกัรพงศ์		ทรงเป็น

ลูกครึ่งไทย-รัสเซีย	ด้วยว่าเป็นพระโอรสในจอมพล	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ	กรมหลวงพิษณุโลก

ประชานาถ	และหม่อมคทัริน	ณ	พศิณโุลก	ชายาชาวรัสเซยี	โดยถอืได้ว่าพระองคน์ัน้เปน็เชื้อพระวงศค์นแรกทีม่ีส่วนผสมของ

สายเลือดไทยและตะวันตก	หรือหม่อมเจ้าปิยะรังสิต	รังสิต	พระโอรสในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาชัยนาทนเรนทร	

	และหม่อมเอลิซาเบท	 รังสิต	ณ	อยุธยา	สตรีชาวเยอรมัน	 	ที่ผู้อ่านหลายคนอาจทราบดีว่า	ท่านชายลูกครึ่งไทย-เยอรมัน			

	ท่านนี้นั้นเป็นต้นแบบของท่านชายพจน์		ในนวนิยาย	ปริศนา ที่ประพันธ์โดย	ว.ณ	ประมวลมารค	

จอมพล	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ	
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ	 และหม่อมคัทริน	ณ	พิศณุโลก	
ชายาชาวรัสเซีย	

สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาชัยนาทนเรนทร	และหม่อมเอลิซาเบท	รังสิต	ณ	อยุธยา	
สตรีชาวเยอรมัน

หม่อมเจ้าปิยะรังสิต	รังสิต

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	
พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์		
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	 ทว่ายังมีผู้ท่ีหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าจะเป็นลูกครึ่ง	 เช่น	พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	ทรงเป็นลูกครึ่ง

ไทย-จีนอย่างเต็มตัว	มิใช่เพียงแต่มีเชื้อสายจีนเท่านั้น	 เพราะมีหลักฐานระบุไว้อย่างชัดเจนว่าพระราชบิดาของพระองค ์

ได้สมรสกับธิดาของครอบครัวจีนชื่อ	 หยก	และเมื่อสืบต่อไปก็จะพบว่าราชวงศ์จักรีมีเชื้อสายจีนผสมอยู่เป็นจ�านวนมาก	 

นอกจากนี้ 	 เมื่อสืบย้อนขึ้นไปถึงความสัมพันธ์ของราชวงศ์จักรีกับเชื้อพระวงศ์จากแดนบ้านใกล้เรือนเคียง	

อย่างลาวหรือเขมร	 เฉกเช่นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าแม้นเขียน	 หรือ‘เจ้านายลูกครึ่งไทย-ลาว	 5	 แผ่นดิน’	

พระราชธิดาในรชักาลท่ี	2	และเจ้าจอมมารดาสกุ	 ธิดาแห่งหลวงพระบาง	 ซึ่งพระองค์ทรงเป็นธิดาเพียงพระองค์เดียวท่ีมี

พระชนม์ชีพยาวนานถึง	5	แผ่นดิน	จวบจนรัชสมัยรัชกาลที่	6		หรือแม้แต่พระนางเจ้าสุวัทนา	พระวรราชเทวี	พระวรราชเทวี

ในรัชกาลที่	6	พระองค์ทรงเป็นบุตรีของพระยาอภัยภูเบศร	 (เลื่อม	อภัยวงศ์)	ผู้ส�าเร็จราชการเมืองพระตะบองคนสุดท้าย	

ดังนั้นแล้ว	 จึงถือได้ว่าพระองค์ทรงเป็นลูกครึ่งไทย-เขมร	 โดยพระนางเจ้าสุวัทนาน้ันทรงเป็นพระมารดาของสมเด็จ-

พระเจ้าภคินีเธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	สิริโสภาพัณณวดี	พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในรัชกาล	

	 นอกจากนี	้หากสบืดปูระวติัของเจ้าจอมคนต่างๆ	ของพระมหากษตัริย์แต่ละพระองค์	ก็จะพบว่ามเีชือ้ชาติอืน่ผสม	ทัง้ที่

เป็นลูกครึ่งและลูกเสี้ยว	 เช่น	 สมเด็จพระศรีสุลาไลย	 หรือพระนามเดิมคือ	 เจ้าจอมมารดาเรียม	พระราชมารดาของ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงมีเสื้อสายอิหร่านจากสายตระกูลบุนนาคของท่าน	 	หรือเจ้าจอมมารดากลิ่น	

พระสนมเอกในพระบามสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	 เป็นพระมารดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้ากฤษดาภินหิาร	

กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์	ก็มีเชื้อสายมอญอยู่ในตัวอย่างเข้มข้น

	 ย้อนกลับไปสมัยกรุงศรีฯ	ยังไม่แตก	คงพลาดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึง	ดอญ่า	มารี	กีมาร์	 เด	ปินา	ซึ่งค่อยเพี้ยนมาเป็น	 

ท้าวทองกีบม้า	ด้วยลิ้นแบบไทยๆ	เธอเป็นลูกผสมเบงกาลี-ญี่ปุ่น-โปรตุเกส	มีชีวิตอยู่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	

สมรสกับนักเดนิทางชาวกรกีนามคอนสแตนติน	ฟอลคอน	หรอืออกญาวิชาเยนทร์	ผูก้้าวขึน้มามบีทบาทส�าคัญในราชส�านัก

สยามสมัยน้ัน	มารี	 กีมาร์เป็นเจ้าของต�ารับขนมทองหยิบ	ทองหยอด	ฝอยทอง	ซึ่งคนทั่วไปแทบจะจดจ�าขนมเหล่านั้น

ในฐานะขนมไทยไปแล้ว	แม้สูตรขนมหวานแสนอร่อยนั้นจะดัดแปลงมาจากสูตรขนมโปรตุเกสก็ตาม

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

พระองค์เจ้าแม้นเขียน
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	 แม้กระทั่ง	พญามังราย	ผู้ได้ชื่อว่าเป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนา	 ก็อาจจะนับเป็นลูกครึ่งคนหน่ึงได้เช่นกัน	

หากยึดตามนิยามของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	เพราะพระองค์เป็นโอรสของพญาลาวเมง	แห่งวงศ์ลวจักรราช	

ซึง่เป็นชาวลวัะ	หมายถึง	กลุม่ลาวจก	กับนางอ้ัวมิง่จอมเมอืง	ธิดาท้าวรุ่งแก่นชาย	เมอืงเชยีงรุ่ง	ซึง่เป็นชาวยวน	พญามงัราย

จึงเป็นลูกครึ่งลัวะ-ยวนคนหนึ่งนั่นเอง

	 “ทกุคนก็เป็นลกูครึง่กันทัง้นัน้แหละ”	แม้จะฟังดเูป็นประโยคทีก่ล่าวเกินจรงิ	แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้จรงิๆ	ว่า	ผนืแผ่นดนิไทยน้ี

มคีวามหลากหลายทางเชือ้ชาตทิีเ่หน็เด่นชดัมาก	อย่างไรก็ดแีม้จะมลีกูครึง่	ลกูผสม	และลกูเสีย้วอยู่มาเน่ินนานในดนิแดน

ที่กลายมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน	ค�าว่า	 ‘ลูกครึ่ง’	กลับเพิ่งมาปรากฎในช่วงรัชกาลที่	 4	นี้เอง	 เพราะเดิมเหล่าลูกครึ่ง							

ไม่ได้มลีกัษณะโดดเด่น	การแต่งงานข้ามชาตพัินธ์ุแทบจะเป็นเรือ่งปกต	ิแต่พอเกิดการท�าสนธิสญัญาเบาว์ริง่ในสมยัรชักาลที	่4	

ลูกครึ่งที่เป็นลูกของชาวตะวันตกจึงพลอยได้รับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตตามผู้เป็นพ่อไปด้วย	ลูกคร่ึงฝรั่งจึงมาเตะตา

คนไทย	ก็ตอนทีไ่ม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน	หรือไม่ใช่ไพร่เพราะมกีฏหมายคุ้มครองแรงงานตามสทิธิสภาพนอกอาณาเขต	ซ�า้ยัง

แต่งเนื้อแต่งตัวเป็นฝรั่ง	และมีวิถีชีวิตแบบฝรั่งอีกด้วย

	 ฉะนัน้	จงึไม่แปลกท่ีเวลาคนไทยพูดถึงลกูครึง่	 ก็จะนึกถึงลกูครึง่ชาตติะวันตกก่อนเป็นอย่างแรก	ดงัท่ีพจนานุกรมฉบบั

ราชบัณฑิตยสถานเคยนิยามค�าว่า	 ‘ลูกครึ่ง’	 ไว้ว่าลูกท่ีเกิดจากพ่อและแม่ท่ีเป็นชาวตะวันตกซึ่งต่างชาติกัน	แต่ปัจจุบัน	

นยิามเดิมนีดู้จะไม่ครอบคลมุความหมายของลกูครึง่ได้ดนีกั	สมมตว่ิาพ่อเป็นคนญ่ีปุน่แล้วแม่เป็นคนไทย	 เดก็คนน้ันก็ควร

นับเป็นลูกครึ่งเหมือนกัน	แม้พ่อจะไม่ใช่ชาวตะวันตกก็ตาม	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.2558	ซึ่งเป็นฉบับ

ล่าสุดจึงให้นิยามเสียใหม่ว่า	ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นคนต่างชาติกัน,	ครึ่งชาติ	ก็ว่า.	จากนิยามนี้	คนที่มีเชื้อชาติอื่น	โดย

ไม่ได้รับเชื้อชาติจากพ่อแม่โดยตรงก็ไม่ถือว่าเป็นลูกครึ่ง	 แต่จะเป็นลูกเสี้ยว	ลูกผสม	หรือเป็น	 ‘ไทยแท้’	 หรือไม่น้ันก็ต้อง

ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง	

	 หากนับสุโขทัยเป็นที่ตั้งราชอาณาจักรแรกของชนชาติไทย	ก็ล่วงเลยมาเป็นเวลากว่า	700	ปีแล้ว	ซึ่งตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมา	 ดินแดนแถบน้ีก็ได้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ	หากแต่ไม่ได้แลกปลี่ยนกันในเพียงแค่ในเชิงเศรษฐกิจ	

แต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนทางมนุษยศาสตร์	 ท่ีท�าให้เติบโตเป็นสังคมไทยกับวัฒนธรรมไทยในประเทศไทยทุกวันนี้	

กาลเวลาก็ได้หลอมรวมให้ความหลากหลายทางชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมจนกลายเป็นเน้ือเดียวกัน	ฉะนัน้แล้วค�าว่า	‘คนไทย’	

‘ความเป็นไทย’	 ‘วัฒนธรรมไทย’	 ย่อมประกอบข้ึนจากความหลากหลายทั้งทางชาติพันธุ์	 สังคมวัฒนธรรมจึงมีลักษณะ

เคลื่อนไหวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา	 จึงเป็นการดีกว่าที่เราจะท�าความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะอยู่

ร่วมกัน	มากกว่าการค้นหาความหมายของค�าว่า	แท้-ไม่แท้	เพียงเพื่อความภูมิใจในสายเลือดบริสุทธิ์ของตนเอง	

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ
นิธิ	เอียวศรีองศ์.	ลูกครึ่ง.	มติชนสุดสัปดาห์.		ปีที่	29	ฉบับที่	1527
www.wikipedia.com

พญามังราย
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เรื่อง	:ฐาปะนีย์	สามัคคี

ตามต�านานเทพปกรณัม	เฮอร์คิวลีส	(Hercules)	เป็นลูกของเทพซุส	(Zeus)	

และ	 อัลค์เมนา	 (Alcmene)	 มารดาผู้เป็นมนุษย์โลก	บิดาของเฮอร์คิวลีส

เป็นเทพผูย่ิ้งใหญ่แห่งเขาโอลมิปัส	 เป็นเจ้าแห่งท้องฟ้าและสายฟ้า	หลายครัง้

ที่เดินทางมายังโลกมนุษย์	 พบปะกับหญิงสาวและให้ก�าเนิดบุตร	 ซ่ึงบุตร

เหล่านัน้ต่างได้รบัความสามารถของเทพมาจากผูเ้ป็นพ่อ	ซึง่แฝงอยู่ในร่างกาย

ของมนุษย์ธรรมดา	เฮอร์ควิลสี	นบัเป็นลกูครึง่เทพเจ้าท่ีพร้อมด้วยความขีเ้ล่น	สนุกสนานอย่างมนษุย์สามญั	และพละก�าลงั

ที่สามารถต่อกรกับปีศาจร้ายจนได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ท�าให้โลกสงบสุขและปลอดภัย	

	 นอกจากเฮอร์คิวลีส	 ยังมีบุตรอีกคนท่ีเกิดจากซุส	มีชื่อว่า	 เพอร์ซุส	 (Perseus)	 สายเลือดคร่ึงคนครึ่งเทพผู้ฆ่า

เมดูซ่า	เรื่องเล่ากล่าวถึงการให้ก�าเนิดของเพอร์ซุสว่า	เกิดจากการตั้งครรภ์ของ	ดาเนีย	(Danaë)	มารดาผู้เป็นมนุษย์	

ซึ่งถูกจับขังไว้ในหอคอยเพื่อป้องกันมิให้ชายใดมาล่วงเกิน	แต่หอคอยไม่สามารถป้องกันการมาถึงของเทพเจ้าซุสได้	

เพอร์ซุสได้รับความสามารถพิเศษมาจากบิดาผู้เป็นเทพ	มากกว่านั้นยังได้รับความช่วยเหลือต่างๆ	จากเทพองค์อื่นๆ	

เนื่องจากเทพซุสผู้เป็นบิดาได้สั่งให้เทพฮาเดส	(Hades)	เทพีอะธีนา	(Athena)	และเทพเฮอร์เมส		(Hermes)	น�าของ

วิเศษสามอย่างมาให้เพอร์ซุส	 ในภาระกิจล่าปีศาจหญิงเมดูซ่าผู้มีผมเป็นงูหลายร้อยตัว	 จากความช่วยเหลือนั้นเอง	

เพอร์ซุสสามารถตัดคอและปิดต�านานของเมดูซ่าได้อย่างสมบูรณ์	

	 เมื่อพูดถึงปีศาจในต�านานอย่างเมดูซ่า	ลักษณะครึ่งสัตว์ครึ่งคนเป็นอีกจุดเด่นของตัวละครปีศาจในต�านานของ

เทพปกรณัมเช่นกัน	รวมถึง	เซนทอร์	(Centaur)	สัตว์ชนิดหนึ่ง	ที่มีร่างส่วนบนเป็นมนุษย์ผู้ชาย	ส่วนล�าตัวลงไปเป็นม้า

ที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรง	บึกบึน	สง่างาม	เซนทอร์ขึ้นชื่อในเรื่องความสงบสุข	อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่และรักพวกพ้อง	

ในต�านานกรกี	มเีซนทอร์ผูห้นึง่ชือ่ว่า	ไครอน	(Chiron)	นสิยัดี	เฉลยีวฉลาด	และเป็นผูค้งแก่เรยีน	มคีวามสขุมุรอบคอบ	

จนได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์ของเหล่าวีรบุรุษในต�านานกรีก	อาทิ	เจสัน	อะคีลลีส	พีลูส	และ	เฮอร์คิวลีส	เป็นต้น

	 มองมาทางฝ่ังมหากาพย์รามายณะของอินเดยี	เรือ่งราวตวัละครลกูครึง่ถูกบรรจสุอดแทรกตลอดทัง้เรือ่ง	ตวัละคร

เด่นอย่าง	หนุมาน	 ถือก�าเนิดมาจากนางสวาหะกับพระพาย	 เทพเจ้าแห่งสายลม	ท�าให้หนุมานมีฤทธ์ิเดชแกร่งกล้า	

สามารถเหาะเหินเดินอากาศ	หาวเป็นดาวเป็นเดือน	และฟื้นคืนชีพทุกครั้งเมื่อลมพัดมาต้องตัว	นอกจากจะเก่งกล้า

ในด้านสามารถแล้ว	 ยังเจ้าชู้มีหลายภรรยา	หนึ่งในน้ันคือ	นางสุพรรณมัจฉา	บุตรของทศกัณฑ์กับนางปลาซึ่งถือ

ก�าเนิดจากครั้งที่ทศกัณฑ์แปลงกายเป็นปลาลงไปแหวกว่ายในน�้าและก�าเนิดนางสุพรรณมัจฉาครึ่งยักษ์ครึ่งปลาที่มี

รูปลักษณ์ที่สวยงามอ่อนหวานจนหนุมานหลงรัก	 ในตอนที่หนุมานก�าลังถมมหาสมุทรเพ่ือท�าถนนไปสู่กรุงลงกา	

ทัง้สองมบีตุรด้วยกนัหนึง่ตนคอืมจัฉานุ	ซึง่เป็นลกูผสมระหว่างลงิกับปลา	น่ันคอื	มกีายเป็นลงิเหมอืนหนมุาน	แต่มหีาง

ของปลาเหมือนลักษณะของมารดาไม่ผิดเพี้ยน

ลูกครึ่ง
ในต�านาน

	 เราต่างคุ้นเคยกันดีกับตำานานของ
เทพปกรณัมกรีก-โรมัน	 มหากาพย์
รามายณะของอินเดีย	 หรือกระทั่ง
วรรณกรรมของไทย	 หากสังเกต
ให้ดีแล้ว	 มักจะมีตัวละครที่น่าตื่นตา
ตื่นใจ	 มีความสามารถมากกว่า
มนุษย์ทั่วไป	 หรือมีลักษณะรูปร่าง
แตกต่างไปอย่างน่าพิศวง	 ซึ่งเมื่อ
สืบค้นถึงประวัติการถือกำา เนิด	
มีตัวละครมากมายที่มีนิยามของ	
‘ลูกครึ่ง’	

pERseus

‘ลูกครึ่ง’	
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	 นอกจากนี้ในต�านานมหากาพย์มหาภารตยุทธ	ยังมี	กลุ่มพี่น้องปาณฑพ	พี่น้อง	5	คน	เกิดจากการร่ายเวทมนตร์

อญัเชญิเทพมาประทานโอรสของนางกนุตแีละนางมาทร	ีโดยพระนางกุนตีได้อญัเชญิพระธรรมเทพเพ่ือให้ก�าเนิดบตุร

คนแรกชื่อ	ยุธิษฐิระ	ได้รับยกย่องว่ามีคุณธรรมสูงสุด	อัญเชิญพระพายให้ก�าเนิดบุตรคนที่สองชื่อ	ภีมะ	ซึ่งมีพลังก�าลัง

คล้ายหนุมานเน่ืองจากก�าเนิดจากพระพายเช่นเดียวกัน	และอัญเชิญพระอินทร์มาประทานโอรสคนที่สามชื่อ	 อรชุน	

ผู้มีทักษะในการรบด้วยธนู	ส่วนนางมาทรีอัญเชิญพระอัศวินมาประทานโอรส	มีฝาแฝดชายชื่อว่า	นกุล	ผู้ช�านาญใน		

การรบบนหลังม้า	และสหเทพ	ผู้ช�านาญในโหราศาสตร์	มีความสุภาพอ่อนโยน

	 ส�าหรับวรรณกรรมไทยเรื่องพระอภัยมณี	 ผลงานชิ้นเอกของพระสุนทรโวหาร	 หรือสุนทรภู่	 กวีเอกแห่งกรุง

รัตนโกสินทร์	มีตัวละครที่คุ้ยเคยกันดี	ชื่อว่า	สินสมุทร	บุตรของพระอภัยมณีกับนางยักษ์	สินสมุทรเป็นมนุษย์ครึ่งยักษ์

ผู้มีพละก�าลังมหาศาล	สามารถยกหินก้อนใหญ่มาปิดปากถ�้า	 เพ่ือช่วยพระอภัยมณีผู้เป็นพ่อหลบหนีไปยังเกาะแก้ว

พิสดาร	 ในแผนการหลบหนี	พระอภัยมณีได้พบกับนางเงือก	หญิงสาวผู้มีล�าตัวเป็นมนุษย์หากแต่ท่อนล่างเป็นปลา	

หลังจากท่ีได้ร่วมหลบหนีจากนางยักษ์ด้วยกัน	จงึเกิดความรกัใคร่และให้ก�าเนดิบตุรชือ่สดุสาคร	ลกูครึง่มนษุย์กับเงอืก	

แม้ร่างกายภายนอกของสุดสาครเป็นมนุษย์	 แต่มีความสามารถพิเศษในการอยู่ใต้น�้าลึกและว่ายน�้าได้คล่องแคล่ว

คล้ายนางเงอืกผูเ้ป็นแม่	ตวัละคร	สดุสาคร	ถึงเป็นจดุเด่นของวรรณกรรมไทยเรือ่งพระอภยัมณ	ีโดยสนุทรภู่ได้ประพันธ์

สอดแทรกความมหัศจรรย์	 อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ต่างๆ	พร้อมด้วยคติสอนใจ	จนท�าให้บทก�าเนิดสุดสาครเป็นบทแยก

ออกมาบรรจุลงในแบบเรียนภาษาไทย	ภาพยนตร์	และภาพยนตร์การ์ตูน	ออกเผยแพร่ในสื่อต่างๆ	มากมาย

	 จากตัวละครทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานั้น	เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆ	ที่จะท�าให้รู้จักกับลักษณะของความเป็นลูกครึ่งใน

วรรณกรรม	หากจะจ�าแนกออกมา	สามารถแยกออกเป็นตัวละครลูกครึ่งท่ีมีลักษณะทางกายภาพชัดเจน	กล่าวคือ

ครึง่หนึง่ของร่างกายเป็นลกัษณะหนึง่	และอกีครึง่เป็นลกัษณะท่ีต่างออกไป	 เช่น	มจัฉานทุีม่ตีวัเป็นลงิมหีางเป็นปลา	

หรือเซนทอร์ท่ีมีล�าตัวท่อนบนเป็นมนุษย์ร่างกายท่อนล่างเป็นม้า	 และอีกจ�าพวกหนึ่งคือลูกครึ่งผู้มีพลังอ�านาจแฝง	

ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นลกูครึง่เทพเจ้า	มกัจะได้รบัพรสวรรค์ให้เก่งกาจ	มพีลงัวิเศษตัง้แต่เกิด	ซึง่ท้ังหมดน้ีเป็นจนิตนาการท่ี

เกิดขึ้นในแง่ของวรรณกรรม	อาจจะเป็นจินตนาการที่เกิดจากความกลัวภัยธรรมชาติ	 จึงสร้างสิ่งยึดเหน่ียวเป็นเทพ

ผูป้กป้องรักษา	เป็นจนิตนาการเพ่ือสร้างความสนกุสนานให้เน้ือเรือ่ง	ซึง่เมือ่พิจารณาดแูล้ว	ตวัละครทีเ่ป็นลกูครึง่มกัได้

รับความสนใจ	โดดเด่น	และเป็นต�านานมาจนถึงปัจจุบัน
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เรื่อง	: วิชัย	สว่างพงศ์เกษม

ลู ก ค รึ่ ง 
หนึ่งคน : 
ผ่านความคิดจิตวิทยา

	 หากคุณเดินไปตามถนนข้าวสาร 
แล้วเห็นชายคนหน่ึงผิวขาว	หน้าคม	
จมูกโด่ง	ผมสีน้ำาตาล	 ‘ฝร่ัง’	คงเป็น 
คำาแรกท่ีคุณนึกถึง	 แม้ไม่ม่ันใจว่า 
มาจากประเทศใด	 แต่ก็น่าจะเป็น 
ชาวตะวันตก	 ด้วยลักษณะดังกล่าว 
คงยากท่ีคุณจะคิดว่าเขาเป็นลูกคร่ึง	 
เช่นเดียวกับ	 ไทเกอร์	 วูดส์	 นักกอล์ฟ
ระดับโลก	 ท่ีหากไม่ทราบประวัติ 
มาก่อน	 ก็คงยากจะบอกได้ว่าเขาเป็น
ลูกคร่ึงไทย-อเมริกัน	
	 บางคร้ังลักษณะบางประการของ
ชาติพันธ์ุหน่ึงท่ีแสดงออกมาเด่นชัด
กว่า	กลบลักษณะอ่ืนไปเสียจนยากจะ
บอกได้ว่าเขาเป็นลูกคร่ึง	ในทางกลับ-
กัน	 ลองจินตนาการว่าคุณเป็นเด็ก
คนหน่ึงท่ีเ ติบโตมาด้วยลักษณะ
ดังกล่าว	 คุณคงไม่สามารถส่อง
กระจกแล้วบอกว่าตัวเองว่าเป็น	‘ฝร่ัง’	
ได้ทันทีแบบท่ีมองจากสายตาคนนอก	
แม้จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างชาว
ตะวันตกเช่นเดียวกับพ่อของคุณ	
แต่คุณก็ทราบดีว่าแม่ท่ีคุณก็รักน้ันเป็น
คนไทย	 ในฐานะเด็กคนหน่ึงท่ีเห็นว่า
ตัวเองไม่เหมือนกับแม่และเพ่ือนๆ	 ใน
ช้ันเรียน	คุณจะรู้สึกอย่างไร?
	 ความพิเศษของลูกคร่ึงน้ัน	ในอีก
ความหมายหน่ึงก็คือความแตกต่าง	
ไ ม่ ใ ช่ ว่ า เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี ดี 	 ห รื อ ไ ม่ ดี 	
แต่หมายความว่า	การเติบโตมาในฐานะ
ลูกคร่ึงน้ัน	ก็เป็นอีกประสบการณ์หน่ึง
ท่ีต่างออกไป	ปัญหาและความท้าทาย
ท่ีต้องพบเจอย่อมต่างกันกับคนท่ีไม่ใช่
ลูกคร่ึง	 ในความพิเศษของลูกคร่ึง
ผู้มีท้ังสองเช้ือสายอยู่ในตัวน้ัน	หน่ึงใน
คำาถามสำาคัญท่ีพวกเขาต้องตอบก็
คือ	‘เราเป็นใคร’

	 ในปัจจุบันมีทฤษฎีจิตวิทยาท่ีเป็นท่ียอมรับหลักๆ	 อยู่สองทฤษฎี 

ที่พยายามอธิบายประสบการณ์ปัญหาอัตลักษณ์ท่ีลูกครึ่งต้องเผชิญ

เพ่ือตอบค�าถามดงักล่าวว่าพวกเขาเป็นใคร	คอืทฤษฎีของ	ดร.คาร์ลอส	พอสตนั

(Dr.	Carlos	Poston)	และ	ดร.มาเรีย	รูท	(Dr.	Maria	Root)	

	 ดร.พอสตัน	 เสนอโมเดลล�าดับขั้นพัฒนาการอัตลักษณ์ของลูกครึ่งไว้

โดยแบ่งออกเป็น	บันได	5	ขั้นที่ลูกครึ่งต้องผ่านเพื่อค้นพบตัวเอง	ในขั้นแรก	

‘อตัลกัษณ์ส่วนบคุคล’	คอืช่วงวยัเดก็ทีพ่วกเขารบัรูว่้าตวัเองเป็นเดก็คนหน่ึง

ไม่คิดถึงเรื่องเชื้อสายหรือชาติพันธุ์

	 เมื่อเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาเข้าสู่ขั้นที่สอง	 ‘การเลือกเข้ากลุ่ม’	 ก็จะเริ่ม

รับรู้เรื่องเก่ียวกับชาติพันธุ์แต่ยังไม่เข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายของ

วัฒนธรรม	จงึรูส้กึว่าต้องเลอืกเชือ้สายของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงระหว่างพ่อและแม่	

ในข้ันน้ีจะมีปัจจัยหลายประการ	 เช่น	 รูปร่างหน้าตา	 ฐานะทางสังคม	

การยอมรบัจากคนรอบตวั	เข้ามามส่ีวนในการตดัสนิใจ	และมแีนวโน้มท่ีจะ

เกิดความสบัสนพร้อมต้องต่อสูกั้บความรู้สกึผดิในใจว่าเขาทอดทิง้เชือ้สาย

ของพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไป

	 ในขั้นท่ีสามของการพัฒนา	 ‘การพัวพันและการปฏิเสธ’	ลูกครึ่งยังคง

รู้สึกว่าต้องเลือกเป็นเชื้อสายเดียวกับพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเท่าน้ัน	

อาจกระทั่งรู ้สึกอายท่ีมีพ่อหรือแม่ท่ีมีเชื้อสายต่างกับท่ีตัวเองเลือก	 เช่น	

หากมีพ่อเป็นชาวตะวันตก	 และมีแม่เป็นคนเอเชียแล้วรู ้สึกว่าตัวเอง

เหมือนแม่มากกว่า	 ก็อาจจะเลี่ยงไม่ให้เพ่ือนพบกับพ่อแต่อยากให้เจอ

กับแม่	 การเลือกน้ีอาจน�าไปสู้ความรู้สึกผิด	 สับสน	และโกรธ	 เพราะรู้สึก

เหมือนหักหลังพ่อหรือแม่	ดร.พอสตัน	มองว่าวัยรุ่นลูกครึ่งจะตกอยู่ในขั้นนี้

จนกว่าจะยอมรับเชื้อสายของผู้ปกครองทั้งสองคนแล้วก้าวผ่านความโกรธ

และความรู้สึกผิดไปได้

	 หากผ่านขั้นที่สามมาได้	ลูกครึ่งก็จะเข้าสู่ขั้น	‘การเห็นคุณค่า’	คือขั้นที่

วัยรุ ่นขยายขอบเขตการรับรู ้เรื่องชาติพันธุ์ออกไป	 เข้าใจมุมมองและ

ความเป็นมาที่ต่างกัน	 เริ่มมองเห็นคุณค่าของเชื้อสายท่ีต่างวัฒนธรรมกัน

ของพ่อและแม่	ยอมรบัท้ังสองด้านทีม่อียู่ของตัวเอง	แม้ในบางคนอาจจะยัง

รู้สึกว่าตัวเองเหมาะกับเชื้อสายหนึ่งมากกว่าอีกเชื้อสายหนึ่งก็ตาม

	 ในข้ันสุดท้าย	 ‘การประสานรวม’	 ลูกครึ่งจะรู้สึกภูมิใจในคุณค่าของ

แง่มุมต่างๆ	 ของตัวเอง	 ยอมรับทั้งสองเชื้อสายท่ีมีและพอใจกับการเป็น

ลูกครึ่งในที่สุด

	 ขณะที่	ดร.พอสตัน	น�าเสนอว่าลูกครึ่งต้องผ่านการพัฒนาการดังกล่าว

ทลีะข้ันๆ	ดร.รูท	มองต่างออกไปว่าอัตลกัษณ์ของลกูครึง่นัน้ไม่ได้เกิดขึน้เป็น

ทีละข้ันๆ	 เป็นเส้นตรงเช่นนั้น	 แต่อาจเปลี่ยนไปมาได้มากกว่า	 ทฤษฎีของ	

ดร.รูท	 จึงเสนอการคลี่คลายปัญหาอัตลักษณ์ของลูกครึ่งไว้	 4	 รูปแบบซึ่ง

อาจเปลี่ยนจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งได้

	 ดร.รูท	 ชี้ว่าปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนในการเลือกอัตลักษณ์ของลูกครึ่งนั้น	

ได้แก่	 การยอมรับชาติพันธุ์ต่างๆ	 ของสังคม	ความเป็นอยู่ของครอบครัว	

รูปร่างหน้าตา	และปัจจัยอื่นๆ	 อาทิ	 รุ่นของตัวเองเป็นลูกครึ่งรุ่นแรกหรือ
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DR. Root

ลูกเสีย้ว	ปัจจยัเหล่านีจ้ะน�าไปสูท่างเลอืก	4	ทาง	โดยทางแรกนัน้คือ	การยอมรับ

อตัลกัษณ์หน่ึงท่ีสงัคมมอบหมาย	เช่น	หากเป็นลกูครึง่จนี-ไทย	แล้วครอบครวั

ย�้าอยู่เสมอว่าครอบครัวเป็นคนจีน	 ก็อาจนับเอาตัวเองเป็นคนจีนด้วย	

หรือลูกครึ่งแอฟริกัน-อเมริกัน	ที่โตในย่านที่ชาวแอฟริกันอาศัยอยู่มากและ

เข้ากับสังคมน้ีได้มากกว่ากับเด็กผิวขาวท่ีโรงเรียนก็อาจนับว่าตัวเองเป็น

คนแอฟริกัน

	 ทางเลอืกทีส่องคอื	การระบวุ่าตวัเองเข้ากับทัง้สองเชือ้สาย	ปรบัตวัเข้ากบั

วัฒนธรรมของท้ังสองเชื้อสายได้	 ขึ้นกับการสนับสนุนของสังคมและ

ความพยายามส่วนบุคคลที่จะรักษาอัตลักษณ์เช่นน้ีไว้	 ทางเลือกน้ีจะเป็น

ทางเลือกที่ดีก็ต่อเมื่อลูกครึ่งรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้เมื่ออยู่กับ

คนทั้งสองเชื้อสาย	ไม่ได้ค่อยเปลี่ยนนิสัยตัวเองเพื่อเอาใจคนกลุ่มนั้นๆ

	 การระบุตัวเองเข้ากับเชื้อสายใดเชื้อสายหนึ่ง	ซึ่งเป็นทางเลือกที่สามนี้

ต่างจากการเลือกทางเลือกท่ีหนึ่งตรงที่ลูกครึ่งจะเลือกเชื้อสายหนึ่งโดย

ไม่ได้ถูกกดดันจากสังคม	หรือได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้าง	 แต่ว่าเลือก

เพราะตัวเองพอใจเอง	และในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปฏิเสธอีกเชื้อสายหน่ึง

ของตัวเอง

	 ส�าหรบัอตัลกัษณ์ท่ีสีน้ั่นเป็น	การระบตุวัเองเป็นเชือ้สายใหม่คอืลกูครึง่

หรือ	multiracial	 นั่นเอง	 การเลือกทางเลือกนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายท่ีสุดใน

สังคมที่ยอมรับลูกครึ่งและไม่ได้กดดันให้เขาต้องเลือกเป็นคนเชื้อสายใด

เชือ้สายหน่ึง	ลกูครึง่ท่ีเลอืกอตัลกัษณ์นี	้อาจเข้ากับคนได้ทุกเชือ้สายแต่รูส้กึ

ผกูพันกับคนท่ีเป็นลูกครึง่เหมอืนกนัทีส่ดุ	ดร.รทู	มองว่าลกูครึง่สามารถสลบั

อัตลักษณ์ไปมาระหว่าง	4	แบบนี้ได้เสมอ	ด้วยปัจจัยต่างๆ	อาทิ	บางสังคม	

‘ความขาว’	อย่างชาวตะวันตกนั้นให้สิทธิพิเศษทางการงานมากกว่า	ก็อาจ

เปลี่ยนการเลือกอัตลักษณ์ตัวเองตามสถานการณ์เป็นบางครั้ง	

	 อย่างไรก็ตาม	 	 ท้ังสองทฤษฎีก็เป็นเช่นเดียวกับแนวคิดทางจิตวิทยา

และสังคมวิทยาอื่นๆ	 คือมุ่งพยายามอธิบายส่ิงที่เกิดข้ึน	 ศึกษาที่มาและ

คาดการณ์ผลลัพธ์	 อาจจะไม่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนเพราะ

เป็นเพียงแนวโน้ม	และยังต้องใช้ทฤษฎอีืน่ๆ	มาอธิบายประกอบด้วย	เพราะ

ไม่ใช่ว่าลูกครึ่งเป็นเพียงลูกครึ่งที่จะต้องอธิบายได้ด้วยจิตวิทยาลูกครึ่ง	

ลูกครึ่งอาจเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยหรือเก็บตัว	 เป็นลูกคนโต	

เป็นลูกคนรอง	เป็นผู้ชาย	เป็นผู้หญิง	เป็นดารา	เป็นพ่อครัว	เป็นแม่ค้า	เป็น

นักศึกษา	เป็นเพื่อน	เป็นคนคนหนึ่งไม่ต่างไปจากเราเลย	

อ้างอิง
Caroline	S.	Clauss-Ehlers.	(Editor).	(2008).	Encyclopedia	of	Cross-Cultural	School	
Psychology.	Springer.
www.education.indiana.edu,	www.msu.edu
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รู้สึกหงุดหงิด เม่ือมีคนถามว่า “เธอเป็นคนที่ไหน” หรือประเภท 
“ไม่ๆ เอาจริงๆ สิ เธอเป็นคนที่ไหนกันแน่ล่ะ” หรือ “สรุปแล้วเธอ
คืออะไร”
รู้สึกตะขิดตะขวงใจ เมื่อใครหลายคนพยายามจ�ากัดความให้
พวกเขากลายเป็นสิ่งหนึ่ง หรืออีกสิ่งหนึ่ง 
รู้สึกตื่นเต้น (มาก!) เมื่อรู้ว่าจะได้ไปเยี่ยมญาติที่อยู่คนละซีกโลก 
ว้าว! มันดีสุดๆ ไปเลย!
รูส้กึภมูใิจ และสามารถส่งก�าลงัใจให้นกักฬีาหลายๆ ชาติ เมือ่ถงึ
เวลาแข่งกฬีาโอลมิปิก
รู้สึกแย่เมื่อมีบางคนพูดว่า “ฉันจะแต่งงานกับคนที่มีเชื้อชาติ
เดยีวกนัเท่านัน้!!” เพราะมนัคือการ ‘เหยยีดเชือ้ชาต’ิ อย่างรนุแรง
ส�าหรับชาวลูกครึ่ง
รู้สึกสะตื่นตะลึงเมื่อได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นก�าเนิดของตัวเอง
รู้สึกเหมือนโดนตีหัว เมื่อออกไปข้างนอกกับแค่พ่อหรือแม่ แล้วมี
คนถามว่า “นี่โดนเก็บมาเลี้ยงรึเปล่า?”
รู ้สึกหิว เมื่อได้เห็นเมนูอาหารมากมายจากทั่วโลก อยู่บนโตะ
เดียวกัน
รู้สึกภูมิใจมากๆ เวลาคนอื่นๆ พูดถึงลูกครึ่ง ว่าพวกเขาหล่อ
สวยขนาดไหน!
รู้สึกมั่นใจมากว่า อีกประมาณหนึ่งศตวรรษ เราก็จะกลายเป็น
ลูกผสมทั้งโลกอยู่ดี !

ความรู้สึก 
ที่ลูกครึ่งจะเข้าใจ10 
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เรื่อง	: นฤพล	เปาอินทร์

ลู ก ค รึ่ ง 
คนหนึ่ง :

ชีววิทยาเลือดผสม

	 ใหม่	ดาวิกา	โฮร์เน่,	ซันน่ี	สุวรรณ-
เมธานนท์,	 คิมเบอร์ล่ี	 แอน	 โวลเทมัส	
เทียมศิริ,	ญาญ่า	อุรัสยา	สเปอร์บันต์,
มาร์ก้ี	 ราศรี	 บาเลนซิเอก้า	 ฯลฯ	
น่ีคือรายช่ือส่วนหน่ึงของนักแสดง
ในวงการบันเทิงไทยซ่ึงแค่สังเกตช่ือ
จริงก็จะพบ	การผสมกันระหว่างคำาไทย
และเทศไม่ต่างอะไรกับเช้ือสายของ
พวกเขาเลย	
	 ถ้าจะให้ร่ายรายช่ือท้ังหมดของ
เหล่าบรรดาลูกคร่ึงในวงการบันเทิงไทย
จนจบหน้าน้ีก็ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่า	
น่ียังไม่รวมเวทีประกวดสาวงามท่ี
นางนามลูกคร่ึงได้มงกุฏไปครอง
หรือวงการแฟช่ันท่ีมีนางแบบนายแบบ
ลูกผสมอยู่อย่างคับค่ังหนาแน่น	แบบท่ี
ว่าจะให้หานางแบบนายแบบท่ีมีเช้ือสาย
ไทยแท้ๆ	 คงยากพอๆ	 กับหาขนม
โตเกียวในโตเกียวก็ว่าได้	 แต่ในวงการ
แฟช่ัน	การเป็นลูกคร่ึงน้ันอาจมีปัจจัย
อ่ืนๆ	เข้ามาเก่ียวข้อง	ไม่ใช่เพียงหน้าตา
ดีอย่างเดียว	 แต่เพ่ือเป็นการส่ือสาร
ภาพลักษณ์ของแบรนด์	ซ่ึงมีปัจจัยใน
แง่ของการตลาดเข้ามีเก่ียวข้อง	
	 แล้วทีน้ีเราจะใช้ไม้บรรทัดแท่งไหน
มาวัดความสวยความหล่อกัน?	
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	 ความงามเป็นเรื่องราวในระดับอภิปรัชญาที่ถกเถียงกันอยู่ในวงการกันมา

เน่ินนานนบัตัง้แต่สมยัก่อนคริสตกาล	และความงามเองก็แปรเปลีย่นไปตามสมยันิยม

และค่านิยมของสัมคมนั้นๆ	ด้วย	ตามค�านิยามของคนในยุคเรอเนซองค์นั้น	 ผู้หญิง

ท่ีสวยคือผู้หญิงท่ีดูมีน�้ามีนวล	 ส่วนในยุควิคเตอเรียนั้นผู ้หญิงที่สวยคือผู ้หญิง

ท่ีมีเอวคอดซึ่งต ่อมากลายเป็นแฟชั่นคอเซ็ทสุดทรมาน	 ในขณะที่สังคมจีน

โบราณ	 สัญลักษณ์ของผู ้หญิงที่สวยคือผู ้หญิงที่มี เท ้าเล็กจนมีการดัดเท ้า

เป ็นทรงกลีบบัว 	 ฯลฯ	 ความสวยความงามล ้วนแปรเปลี่ ยนไปตามยุค

สมัย 	 ไม ่ ผิ ดอะไร กับแฟชั่ นบนรัน เวย ์ที่ เปลี่ ยนไปในทุกฤดูกาล 	 บาง ที

ความรู้สึกว่า	 “ลูกครึ่งนี่หล่อสวยกันจังเลย”	 อาจเป็นความรู้สึกร่วมเฉพาะชาวไทย

เป็นค่านิยมที่ถูกปลูกฝังกันมาเนิ่นนานจากการเห็นนักแสดงลูกครึ่งวนเวียนกันตั้งแต่

สมัยจอแก้วจนมาถึงจอพลาสม่า	จนจอแอลอีดีก็แล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ยังไม่ไปไหน	

ยังคงมีผลงานแสดงให้เห็นกันอยู่จนถึงทุกวันน้ี	 นั่นอาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าให้เรา

อาจมองความสวยความหล่อแตกต่างจากชนชาติอื่นๆ	 ก็เป็นได้	 แล้วอะไรกันล่ะ

ที่จะมายืนยันว่าพวกเราไม่ได้	คิดไปเอง?

	 จากบทความของ	ดร.	 ไมเคิล	ลิวอิส	แห่งมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์	 ในบทความที่

มชีือ่ว่า	Why	are	Mixed-Race	People	Perceived	as	more	Attractive?	โดยการเก็บ

รูปภาพหน้ากลุ่มตัวอย่าง	1,205	คน	จาก	Facebook	ที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ

และสีผิว	 ท้ังผิวขาว	ผิวสี	 และลูกครึ่ง	 ให้กลุ่มคนท่ีไม่เคยรู้จักกลุ่มตัวอย่างมาก่อน	

ให้คะแนนและประเมินความน่าสนใจของรูปภาพเพศตรงข้ามท่ีเห็น	 จากผลส�ารวจ

ปรากฏว่า	 ใบหน้าของเหล่าบรรดาลูกครึ่งนั้นมีคะแนนความน่าสนใจกว่าคนที่มี

เชื้อสายแท้อย่างมีนัยส�าคัญทั้งเพศชายและหญิง

	 ในแง่หน่ึงของความงามของส่ิงมีชีวิตนั้น	 เป็นผลโดยตรงมาจากปัจจัยทางด้าน

การสบืพันธ์ุ	แน่นอนว่าผู้หญิงต่างก็อยากได้ผู้ชายรูปร่างก�าย�าทีดู่แล้วสามารถจะดแูล

ตัวเองและลูกน้อยได้	 และผู้ชายเองก็ตามหาแม่พันธุ์ท่ีดีที่จะให้ก�าเนิดลูกที่สมบูรณ์

ขึ้นมาได้	นั่นคือเหตุผลที่ฝังอยู่ลึกๆ	ในยีนของเราทุกคน	เรื่องรูปร่างนั้นก็พอเข้าใจได้	

แต่หน้าตานี่มันเกี่ยวข้องกันอย่างไร	นั่นสิ	 ท�าไมเราถึงชอบคนหล่อสวยกันนะ?	นี่คือ

ค�าถามที่มีค�าตอบเดียวกับสิ่งท่ีท�าให้ตัวพ่อแห่งพันธุ์ศาสตร์อย่างชาร์ล	 ดาร์วิน	 ได้

กล่าวไว้ว่า	 “ผมรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่ผมมองไปเห็นหางของนกยูงตัวผู้”	 เพราะอะไร

น่ะหรือ?	 เพราะว่าหางนกยูงที่ใหญ่และเทอะทะน้ีมันไม่มีประโยชน์อะไรใน

การเอาตวัรอดเลย	มแีต่จะเป็นภาระ	(คนหน้าตาดจีะคดิอย่างน้ีไหมนะ)	ซึง่มนัแย้งกับ

ทฤษฎกีารววัิฒนาการของดาร์วินโดยสิน้เชงิ	ท�าไมนกยูงท่ีมหีางใหญ่ๆ	ไม่สญูพันธ์ุไป

เพราะว่าในการใช้ชีวิตในธรรมชาติ	หางเล็กน่าจะได้เปรียบในการหลบหลีกมากกว่า	

	 ในที่สุด	 ดาร ์ วินก็หาค�าตอบพบและได ้อธิบายไว ้ในหนังสือเล ่มถัดมา	

The	 Descent	 of	 Man,and	 Selection	 in	 Relation	 to	 Sex	 ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า

ลักษณะเหล่าน้ีถูกคัดเลอืกมาได้เพราะเป็นทีถู่กตาต้องใจของเพศตรงข้าม	 ท่ีเป็นอย่าง

นั้นเพราะว่า	 หากล้วงลึกลงไปในร่างกายของพวกเราหรือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่

รอบตัวเราจะพบว่าเรามิได้โดดเด่ียวเลย	 เพราะข้างในหลายส่วนของร่างกาย

น้ัน	 เป็นที่ซุกซ่อนของสิ่งมีชีวิตมากหน้าหลายตาทั้ง	 หนอนพยาธิ	 ยีสต์	 เชื้อรา	

แบคทีเรีย	 จุลินทรีย์	 ฯลฯ	 สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้สร้างท้ังประโยชน์และโทษให้แก่

ร่างกาย	 ซึ่งชนิดสร้างแต่โทษอย่างเดียวเราเรียกมันว่า	 Parasites	หรือปรสิต	 และ

ร่างกายเราในฐานะท่ีเป็นเจ้าบ้านก็พยายามขับไล่เจ้าพวกปรสิตเหล่านี้ด้วยระบบ

ภูมิคุ้มกัน	และระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนั้นย่อมสืบทอดมาจากกรรมพันธุ์ที่ดี		

	 แต่ในร่างกายอันซับซ้อนของเราน้ี	 ก็ยังมีฮอร์โมนส์อยู่บางกลุ่มที่กดทับระบบ

ภูมิคุ้มกันให้ท�างานได้น้อยลง	 เราเรียกฮอร์โมนส์กลุ่มน้ีว่า	 ‘สเตียรอยด์ฮอร์โมน’	

(Steroid	Hormone)	 ซึ่งมีฮอร์โมน	2	ตัว	ที่อยู่ในกลุ่มน้ี	 ท�าหน้าที่ในการแสดงออก

ถึงลักษณะเด่นดึงดูดเพศตรงข้าม	ถ้าเป็นนกยูงก็จะมีผลให้มีสีสันและล�าแพนหางท่ี

สวยงาม	ความด�าของแผงคอสิงโต	ความอึดในการร้องของอ่ึงอ่าง	 ฯลฯ	ซึ่งฮอร์โมน

สองตวัทีว่่าคอื	เทสทอสเทอโรน	(Testosterone)	หรอืฮอร์โมนเพศชาย	และเอสโตรเจน

(Estrogen)	 หรือท่ีฮอร์โมนเพศหญิง	 แต่ก็อย่าลืมว่าฮอร์โมนท้ังสองนี้อยู่ในกลุ่ม

สเตรียรอยด์	 ซึ่งมีผลโดยตรงในการกดทับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 ถ้าจะพูด

ให้ง่ายๆ	 ก็คือความสวย-ความหล่อนั้นต้องแลกมาด้วยระบบภูมิคุ้มกันท่ีอ่อนแอลง	

ถ้าเป็นอย่างนั้นการที่มีฮอร์โมนเพศเยอะน่าจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี	แล้วท�าไมเราถงึ

ชอบคนทีม่ลีกัษณะทางเพศเด่น	อันท่ีจรงิเราน่าจะชอบคนท่ีภูมคิุม้กันด	ีซึ่งในกรณีนี้ควรจะ

เป็นคนที่มีลักษณะทางเพศน้อยมากกว่าไม่ใช่หรือ?	

	 ในการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ครั้งหน่ึง	 ได้มีการจับนกมาปล่อยไว้ในสภาพ

แวดล้อมที่เต็มไปด้วยบรรดาปรสิตและพยาธิ	 บรรดานกก็ต่างพากันมีสีสันท่ีไม่

สดใสเหมอืนเก่า	 เพราะฮอร์โมนเทสทอสเทอโรนและเอสโตรเจน	ได้หยุดท�างานลงเพ่ือ

ความอยูร่อดและให้ระบบภูมิคุ้มกันท�างานอย่างเต็มที่	แต่ในบรรดานกกลุ่มทดลองนี้

กลับมีบางตัวที่มีสีสันสดใสกว่าบรรดาตัวอื่นๆ	 เหมือนก�าลังส่งสัญญาณบอกว่า	

“พวกแกอย่าส�าออยส	ิดฉูนันียั้งปึงปังอยู่เลย”	ซึง่แปลว่าฮอร์โมนเทสทอสดทอโรนและ

เอสโตรเจน	กลายเป็นสัญลักษณ์แสดงความแข็มแข็งของพันธุกรรม

	 และเหตุทีเ่หล่าบรรดาลกูครึง่ดมูแีนวโน้มหน้าตาดกีว่าคนท่ัวๆ	ไป	ในทางชวีวิทยา

ก็สามารถอธิบายด้วยทฤษฎี	Crossbreed	ที่ได้อธิบายถึงลักษณะความหลากหลาย

ของระบบภมูคิุม้กันท่ีมมีาก	เพราะมาจากพ่อ-แม่	ท่ีมพ้ืีนเพปัจจยัทางด้านสิง่แวดล้อม

แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง	 ย่ิงส่งผลให้เกิดพันธุกรรมท่ีหลากหลายมากกว่า	 ซึ่งนั้นคือใน

ด้านพันธุกรรมท่ีถือว่าได้เปรียบอย่างมากในการรับมือกับปรสิตมีความหลากหลาย	

และในการ	Crossbreed	นั้น	 จะมีโอกาสที่ยีนเด่นจะแสดงออกมามากกว่ายีนด้อย	

ส่วนยีนด้อยนั้นจะมีโอกาสได้แสดงออกน้อยกว่าคนทั่วไป

 

อ้างอิง
นพ.ชัชพล	เกียรติขจรธาดา	(2555),	เรื่องเล่าจากร่างกาย
Michael	B	Lewis	(2552),	Why	are	mixed-race	people	
perceived	as	more	attractive?	
en.wikipedia.org/wiki/Crossbreed

Did you know?
 ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่า คนที่เป็นลูกครึ่งจะมีลักษณะท่ีน่าดึงดูดกว่า
คนทั่วไป เหตุเพราะการผสมข้ามสายพันธุ์จะท�าให้คนรุ่นต่อไปแสดงลักษณะทาง
พันธุกรรมท่ีโดดเด่นกว่า ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีเหมาะแก่การด�ารงเผ่าพันธ์ุมากกว่า 
เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ที่มีพันธุกรรมตามปกติ
 จากการสุ่มตัวอย่างใบหน้าของคนผิวด�า ผิวขาว และคนที่มีใบหน้าลูกครึ่ง 
จ�านวน 1,205 คน พบวา่โดยเฉลีย่แลว้ ใบหนา้ของลกูครึง่ มคีา่ความนา่ดงึดูดใจ
มากกว่า เมื่อวัดจากกระบวนการรับรู้ผ่านการเข้าใจชาติพันธ์ุต่างๆ ท่ีฝังอยู่ใน
ชีวภาพของมนุษย์ ซ่ึงเป็นกระบวนการรับรู้ท่ีอาจบ่งบอกผลลัพธ์อย่างอ่ืนได้อีกมาก 
นอกจากความน่าดึงดูดใจ
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เรื่อง	: พงศธร	ธิติศรัณย์

หาก
สิ่ ง ข อ ง
ลู ก ค รึ่ ง
ยั ง มี อ ยู ่
จริง
ใครว่าลูกคร่ึงมีได้เฉพาะมนุษย์และสัตว์
เท่าน้ัน	หากลองสังเกตดูดีๆ	ส่ิงของก็
เป็น	‘ลูกคร่ึง’	ได้เหมือนกันนะ

	 คน	 สัตว์	 ส่ิงของ	นามท้ังสามตัวน้ีไม่ว่าจะเป็นนามนับได้	หรือนามนับไม่ได้	 ล้วนมีบางจ�าพวกท่ีเป็นลูกคร่ึง

แฝงตัวอยู่	สิ่งที่เห็นจนชาชินลูกกะตาก็คือ	ลูกครึ่งที่เป็นคน	มีทั้งชาตินั้นผสมกับชาตินี้	ชาตินี้ผสมกับชาติหน้า	

หวัด�าผสมกับหัวทอง	หัวทองผสมกับหัวหอม	เอเชียผสมกับฝร่ัง	ฝร่ังผสมกับน้อยหน่า	กลายเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีส่วมผสม

อย่างลงตัว	และหากลูกคร่ึงกับลูกคร่ึงมารักใคร่ชอบพอกันจนมีลูกออกหลาน	ส่ิงท่ีได้ก็กลายเป็นลูกเส้ียวไปอีกแน่ะ

	 แล้วสิง่ของล่ะ	เคยเหน็บ้างหรือเปล่า	ว่าอะไรท่ีกลายเป็น	‘ลกูคร่ึง’	จากการรวมสิง่ของแต่ละอย่างเข้าด้วยกัน

สิ่งที่ไม่ต้องน่ังสมาธิก็สามารถเห็นได้ในชีวิตประจ�าวัน	 คือสิ่งที่ผสมจากโต๊ะและเก้าอี้	 ปกติสองอย่างนี้

จะแยกส่วนกันอย่างเหน็ได้ชดั	ตัง้ไว้ใกล้ชดิกัน	เพ่ือให้ใช้คูกั่น	ทว่าพอเวลาผ่าน	ความเปลีย่นแปลงโถมกระหน�า่	

โต๊ะและเก้าอี้ก็เขยิบเข้ามาฟีเจอริ่งกัน	กลายเป็นสิ่งของที่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร	รู้ว่าใช้ในห้องเรียนทั่วไป	รูปร่าง

เป็นเก้าอี้ซะสามในสี่ส่วนของทั้งหมด	เมื่อนั่งลงไปแล้ว	สามารถดึงกระดานเล็กๆ	ที่พับอยู่ด้านข้างขึ้นมากาง	

กลายเป็นแผ่นโต๊ะเล็กจิ๋วที่ติดกับเก้าอี้	 ประหยัดพ้ืนที่ได้มากโข	 เป็นสิ่งท่ีผสมกันแล้วเกิดความดีงามขึ้นมา

แต่ในดีย่อมมีเสีย	ในเสียย่อมมีดี	บางคราที่คนถนัดซ้ายนั่งลงไปในสิ่งของที่ว่านี้	อาจเกิดอาการเมื่อยล้าจาก

การขีดเขียน	เคล็ดขัดยอกที่ท่อนแขน	วิธีแก้คือ	ไปฝึกเขียนข้างขวา

	 ย้อนกลับไปในชั้นประถม	 วัยท่ีครูเพ่ิงอนุญาตให้ใช้ปากกาเขียนสมุดได้	 หลังจากที่ต้องกล�้ากลืนฝืนทน

ใช้ดินสอขีดเขียนมาโดยตลอด	 วัยที่ใช้ดินสอเขียนเราคงเคยเห็นสิ่งไม่มีชีวิตท่ีเรียกว่า	 ‘ดินสอไม้’	 ท่ีมียางลบ

เล็กจิ๋วแปะติดอยู่ตรงปลายที่หุ้มโดยทองเหลือง	สิ่งนี้เป็นการควบกันระหว่างดินสอและยางลบ	แต่เป็นการ

ควบที่ไม่ค่อยดีงามเท่าไหร่	เพราะพอใช้ยางลบลบครั้งสองครั้งผ่านไป	ครั้งที่สามจากที่จะสะอาด	ก็กลายเป็น

ลบแล้วสกปรกไปเสียฉิบ	เพราะยางลบโดนกัดกินโดยความด�าปื้นของแกรไฟต์ในไส้ดินสอไปแล้ว	การลบจึง

กลายเป็นการเอารอยด�าที่ติดหัวยางลบไปเปื้อนกระดาษเสียนี่

	 นอกจากดนิสอไม้ราคาย่อมเยา	ไม่มใีครไม่รูจ้กัดินสอเปลีย่นไส้	เจ้าสิง่นีฟิ้วชัน่กับอะไร	เราลองมาไล่เรยีง

กันดูนะฮะท่านผู้ชม



	 ดินสอเปลี่ยนไส้	อาจมาจากการที่ดินสอพบรักกับลูกกระสุนปืน	ไม่ต้องยุ่งยากกับดินสอที่ต้องใช้กบเหลา	มี

วิธีใช้อย่างสะดวกสบาย	แค่หยิบเม็ดกระสุนดินสอที่หมดแล้วออกมาจากหัว	ไปกดลงตรงก้นดินสอโดยใช้แรงนิ้ว

โป้งไม่กี่แคลอรี่	กระสุนเม็ดใหม่ก็สามารถงอกออกมาใช้งานได้อย่างปกติสุข

	 ล่วงเลยมาถึงวัยที่ใช้ปากกา	 มีสิ่งที่หลงเหลือแต่ฟอสซิลในยุคน้ีไปแล้ว	 นั่นคือ	 ยางลบลบปากกา

ยางลบสีน�้าเงิน	รูปวงกลมแบน	ตัวยางลบหมุนเล่นได้	ด้านหนึ่งจะมีที่ปัดขี้ยางลบ	เป็นสิ่งที่มีวัตถุดิบหลายอย่าง

มาผสม	อาทิ	 ยางลบ	ล้อรถ	และไม้กวาด	 	 เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่า	 ชาติเราได้เดินเข้ามาสู่ยุคของการรวมทุกอย่างท่ี

จ�าเป็นไว้ในสิ่งๆ	เดียวแล้ว

	 ใครๆ	 ก็รู้ว่ารอยปากกานั้นลบยาก	 (กระทั่งลิควิดก็แค่เป็นรอยสีขาวทับลงไป	 ไม่ได้	 ‘ลบ’	 แต่อย่างใด)	 ถ้า

ใช้วิธีการลบแบบปกติ	กระดาษก็พานจะฉีกขาดเอาได้	 จึงมีล้อรถเข้ามามีส่วนเอี่ยว	 โดยการผ่อนปรนแรงเสียด

ทาน	 โดยการหมุนยางลบไปข้างหน้า	 และหลัง	 ตรงค�าผิดไปเรื่อยๆ	 เมื่อเกิดขี้ยางลบข้ึนมา	 ก็สามารถใช้แปรง

ปัดท้ิงได้	 คนผลิตติดแปรงมาให้ด้วย	 เพราะคิดว่าเราไม่รู้จักวิธีการใช้มือปัดทิ้ง	 แบบที่ท�าตามๆ	 กันมาโดย

อัตโนมัติ

	 นอกจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว	ยังมีอีกหลายสิ่งที่รอให้เราไปจับมาฟีเจอริ่งกัน	เพื่อให้กลายเป็นสิ่งใหม่	ที่สร้างสรรค์	

และสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม	ไม่เชื่อลองจับเอาสิ่งรอบๆ	ตัวที่มีปัญหาในบางที	มาท�าให้กลายเป็นสิ่งใหม่ดูได้

แต่ก่อนเรามียาสระผม	แยกกับครีมนวดคนละขวด	ปัจจุบันสองสิ่งน้ีผสมกันในขวดเดียว	คือท้ังสระและนวดไป

พร้อมกัน	ส�าหรับท่านที่เคยประสบปัญหาการไปเที่ยวต่างจังหวัด	เมื่อเอาแปรงสีฟันไป	แต่ลืมเอายาสีฟันไป	ทั้งๆ	

ทีส่องอย่างนีต้้องใช้คู่กัน	อาจจะลองครีเอตเป็นแปรงสฟัีนทีม่ยีาสฟัีนอยู่ในตวั	คอนเซป็ต์ง่ายๆ	เพียงแค่บบีด้าม	ยา

ก็ไหลเข้าสู่ขนแปรง	สามารถกันเพื่อนที่พกมาแต่แปรงแล้วมายืมยาสีฟันจากเราได้อีกด้วย

ลองดูกันนะครบั	ยงัมวัีตถุดิบสิง่ของอกีหลายอย่าง	ท่ีรอคอยการผสมปนเปกันอยู่	ไม่แน่	เราอาจได้สิง่ของสร้างสรรค์

จากการน�าสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเข้ากันได้	มาเข้ากัน	แล้วเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่

	 ใครจะรู	้เพราะคอมพิวเตอร์โนตบุก๊	ทีผ่สมกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับสมดุ	ก็ก�าลงัจะพ่ายแพ้ให้กับ	‘แทบ็เลต็’	

ที่จับเอาคอมพิวเตอร์โนตบุ๊กมา	‘หั่นครึ่ง’	ให้เหลือแค่เพียงสมุดหน้าเดียว

	 มันช่างลูกครึ่งจริงๆ
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mixed
-race	 ด้วยความเชื่อว่า	 เราไม่อาจตัดสินใครคนหนึ่งจากรูปลักษณ์

ภายนอก	 บทสัมภาษณ์ชาวลูกครึ่งที่คุณกำาลังจะได้อ่านต่อจากนี้ 
เราจึงตั้งใจจะเปิดเผยความรู้สึกส่วนลึกของพวกเขา	และแสดงให้เห็น
ตัวตนอีกด้านหนึ่ง	ที่บางครั้งกลับถูกเพิกเฉยเพียงเพราะ		‘แตกต่าง’	
จากคนส่วนใหญ่	
	 แต่สุดท้ายแล้ว	 สิ่งที่พวกเขาต้องการสื่อสาร	 อาจกลายเป็นเพียง
ถ้อยคำาเลื่อนลอยที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆ	 หรืออาจเป็นแรงผลักดัน
ให้ใครบางคนพยายามทำาความเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้น	 ก็สุดแท้แต่
การ	‘เปิดใจ’	ของผู้อ่านทุกท่าน		
	 อยา่งไรกด็	ีหากเปน็ขอ้หลงั	เราอาจอยูร่ว่มกนัในบางมติขิองสงัคม
ได้ดีขึ้น
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กว่าสิบปีที่ ได้ใช ้ชีวิตในเยอรมัน	 และซึมซับ
วัฒนธรรมจากต่างแดน	ก่อนกลับมาพำานักอยู่
ในประเทศไทย	 ทำาให้หนุ่มเชียงใหม่	 –	 เยอรมัน	
มิสชา เคนเนล	นักศึกษาชั้นปีที่	4	มหาวิทยาลัย
ฟาร์อสีเทอร์น	กลายเป็นผูม้ชีวีติในแบบฉบบัของ
ตัวเอง	 และออกเดินไปในเส้นทางที่ตัวเองเลือก	
โดยอาศัยบุคลิกที่มีเอกลักษณ์	 และทัศนคติที่
สะท้อนความม่ันใจในแบบของตัวเอง	ผ่านอาชีพ
นายแบบที่กำาลังไปได้ดี	
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เพราะอะไรถึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ประเทศไทย และท�าไมถึงเป็นจังหวัดเชียงใหม่
อยู่ที่เยอรมนีถึงอายุ	 12	ครับ	 และก็ย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่	 ที่ย้ายมาเมืองไทยเพราะพ่อ
ชอบที่เมืองไทย	ส่วนคุณแม่อยากกลับมาหาตาที่เชียงใหม่	ตอนมาไทยแรกๆ	ก็อยากจะ
อยู่กรุงเทพฯ	เหมือนกัน	แต่แม่อยากอยู่ดูแลตาบ้าง	ก็เลยเรียนที่เชียงใหม่	

ก่อนจะมาอยู่ประเทศไทยมีประสบการณ์และความทรงจ�าเกี่ยวกับประเทศไทยมา
ก่อนไหม
มี	 เคยมาเที่ยวไทยหลายครั้ง	 ประมาณ	3	ถึง	 4	คร้ัง	คร้ังแรกตอน	3	 ขวบ	 แต่ก็จำา
ไม่ค่อยได้แล้วเพราะเดก็มาก	ตอนมาอยู่ไทยพดูไทยได้คล่องจนลมืภาษาเยอรมนั	พอกลบั
เยอรมนีก็พูดเยอรมันไม่ได้	ต้องไปปรึกษาพ่อ	(หัวเราะ)

ตอนมาอยู่ที่เมืองไทยใหม่ๆ รู้สึกยังไงบ้าง
แรกๆ	ก็รู้สึกไม่อยากย้ายมาอยู่ไทยเพราะคิดถึงเพื่อนๆ	แต่พอมาอยู่สักพัก	ผมก็รู้สึกว่า
มนัโอเค	โอเคกว่าเยอะเลย	ท่ีนีค่นกโ็อเค	ได้เจอเพือ่นดเียอะ	ก่อนหน้านีผ้มตดิเกม	เลกิเรียน
ก็กลับไปน่ังเล่นเกมเหมือนเด็กไทยส่วนใหญ่	 เลิกเรียนก็เข้าร้านเกม	 แต่ที่ทำาให้เลิกเล่น
ก็เพราะผมหันมาออกกำาลังกาย	มีเพื่อนคอยแนะนำา	เมื่อก่อนผมอ้วนมาก	พอผมหันมา
ออกกำาลังกาย	อยากหุ่นดีบ้างประมาณนี้	แต่ก็ยังเล่นเกมบ้าง	แล้วออกกำาลังกายบ้าง
สลับไปสลับมา	ก็เล่นมาหลายปีกว่าจะลดได้อย่างทุกวันนี้	 (หัวเราะ)	 ทุกวันนี้ก็ยังออก-
กำาลังกายอยู่เรื่อยๆ

การใช้ชีวิตที่ไทยกับเยอรมนีต่างกันไหมในความคิดของคนที่อยู่ท้ังสองประเทศ
มาในระยะเวลาเป็นสิบปีเหมือนกัน
ก็แตกต่าง	คนเยอรมันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยต้อนรับกันสักเท่าไหร่	ตัวใครตัวมัน	ตอนมา
ไทยแรกๆ	ผมเห็นเลยว่าเขาใจดีกว่าเยอะเลยครับ	ที่โน่นบางครั้งก็เคร่งเกินไป	ที่นี่ใช้ชีวิต
สบายกว่าเยอะ	แบบว่ามนัโอเคกว่าครับ	ส่วนในเรือ่งการเรยีน	หลกัสตูรก็คล้ายๆ	กนักบั
ที่เยอรมนี	จะมีต่างกันที่คณิตศาสตร์	หลักสูตรคนละแบบ

ในฐานะคนสองวัฒนธรรม คุณคิดว่าทัศนคติเรื่องใดของคนไทยที่น่าตลก
คนไทยที่ผมสังเกตเห็น	 เขาอยากไปเมืองนอก	อยากใช้ชีวิตเมืองนอกกัน	 แต่ผมว่ามัน
ลำาบาก	อยู่บ้านไทยนี่สบายแล้ว	โอเคแล้ว	ก็เหมือนฝรั่งอยากอยู่ไทย	ส่วนคนไทยอยาก
อยู่ยุโรป	สลับกัน	(หัวเราะ)

วถิชีีวติ และสภาพแวดล้อมในสงัคมไทยมีผลต่อความคิด และการใช้ชีวิตปัจจบัุนไหม 
ปรับตัวเข้ากับความเป็นเยอรมันของตัวเองยังไง
ไม่นะ	ผมก็เฉยๆ	ผมเป็นคนที่ปรับตัวง่าย	ย้ายมาอยู่ไทยแรกๆ	ก็รู้สึกเป็นฝรั่งอยู่	เพราะ
ภาษาไทยยังไม่ค่อยได	้ หลังๆ	 ได้ปรับตัวก็รู้สึกเริ่มโอเคขึ้น	 ก็เหมือนคนไทยนี่แหละครับ	
เพราะผมก็มีสัญชาติไทย	มีบัตรประชาชนไทย	มีสิทธิ์เหมือนคนไทย	บางครั้งก็พูดเหนือ
เพราะผมพูดเหนือได้	เวลาคนพูดเหนือใส่ผมก็จะตอบกลับแบบอัตโนมัติ	แต่ถ้าใครไม่พูด
เหนอืใส่ผมกอ็าจจะเกรง็ๆ	หน่อย	เขากจ็ะงง	เอ้ย	ฝรัง่พูดเหนือได้		ส่วนตอนท่ีอยู่เยอรมนี
มันก็แตกต่างจากคนเยอรมันคนอื่น	เพราะคนเยอรมันส่วนใหญ่เขาจะแบบหัวทอง	ตาสี
ฟ้า	อะไรแบบนี้	แต่ว่าสีผมเราออกนำ้าตาลเข้มๆ	หน่อย	ตาก็สีนำ้าตาล	แต่เยอรมันเดี๋ยวนี้
คนต่างชาติอยู่เยอะข้ึน	 ก็เลยไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่	 ที่มีอยู่ชัดจะเป็นนิสัย	 คนเยอรมัน
ไม่ชอบออกไปไหนมากสักเท่าไหร่	 ในความคิดผมนะ	 คนเยอรมันใช้ชีวิตไม่ค่อยสนุก
อย่างผมเลิกเรียนก็เข้าฟิตเนส	 เข้าฟิตเนสเสร็จก็กลับบ้าน	ถ้าไปเที่ยวก็อาทิตย์ละครั้ง		
ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตเดิมๆ	ซำ้าๆ	นอกจากจะมีงานก็ออกมารับงานบ้าง

หลังจากกลับมาอยู่ที่เมืองไทย คิดว่าการเป็นลูกครึ่งเยอรมัน ท�าให้เราได้เปรียบ
คนอื่นไหม ยังไง
ก็ได้เปรียบอยู่นะ	 เพราะผมพูดได้ทั้งไทย	ทั้งเยอรมัน	ทั้งอังกฤษ	และก็พูดเหนือได้ด้วย	
ถ้ารวมกันก็พูดได้	 4	 ภาษาครับ	 อยู่มานาน	มันก็ได้มาเอง	 ส่วนสำาเนียงก็จะเป็นสไตล์
ของผม	ติดฝรั่งๆ	เป็นฝรั่งเยอรมัน	ส่วนความแตกต่างก็อาจจะเป็นทางหน้าตา	เพราะ
ผมเป็นลูกครึ่ง	คนจะไม่เห็นว่าผมเป็นคนไทย	แต่ผมเป็นคนไทย

ถ้ า ค น ไ ม่ รู้ จั ก 
มองผมแวบแรก 
เขาน่าจะคิดว่าผม
เป็นเกย์นะ เพ่ือน
ชอบบอกว่าหน้า
หวาน หนา้ใส ผม
ไม่ใช่เกย์ แต่ถ้า
ถามวา่รงัเกยีจเพศ
ที่สามไหม ก็ไม่นะ 
ท�างานดว้ยกนับอ่ย 
เขาไม่ได้ผิดปกติ
อะไร เขาก็เหมือน
คนทั่วไปครับ

“
“
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เคยรู้สึกว่าคนภายนอกคาดหวังกับรูปลักษณ์ของเราบ้างไหม
พวกเพือ่นๆ	ส่วนใหญ่	จะบอกว่าเป็นฝรัง่ต้องเก่งองักฤษส	ิอนันีเ้จอบ่อยครบั	คอืองักฤษ
ผมก็ได้อยู่ครับ	 เพราะเม่ือก่อนน้ันผมก็ติดเกม	 เลยได้ภาษาอังกฤษ	 (หัวเราะ)	 แล้วก็
ชอบฟังพวกเพลงอังกฤษ	และชอบแกะเนื้อเพลงอะไรประมาณนั้น	แต่จริงๆ	ผมไม่ใช่คน
อังกฤษ	ผมเป็นคนเยอรมัน	 ก็คือคนเยอรมันไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ	ตอนอยู่เยอรมันจะ
ใช้ภาษาเยอรมันอย่างเดียว

อะไรคือสิ่งที่คนภายนอกมักเข้าใจผิดเพราะรูปลักษณ์ของคุณ  
เวลามคีนพดูภาษาองักฤษใส่ผมและผมก็ตอบกลบัเป็นไทย	เขาก็จะอ้ึงไป	(หัวเราะ)		อย่าง
ตอนเด็กๆ	เวลาไปดูการแสดง	เขาจะคิดราคาคนต่างชาติอีกราคานึง	พอผมพูดไทยได้	
เขาก็จะตกใจเพราะคิดราคาต่างชาติไปแล้ว	แต่สุดท้ายเขาก็ให้เงินคืนกลับมา	ส่วนใหญ่
เลยจะใช้บัตรประชาชนเพราะผมมีสัญชาติไทย	 เวลายื่นบัตรประชาชนนี่เขาก็จะงง	ฝรั่ง
มีบัตรประชาชนด้วย	(หัวเราะ)	

จากเดก็นกัศึกษาคณะศลิปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธรุกจิ ผนัตวัสูอ่าชีพนายแบบ 
ได้อย่างไร
ประมาณปีกว่าๆ	เพือ่นชวนไปประกวดของ	Bangkok	Clinic	บอกว่าถ้าเข้ารอบจะได้สามพนั	
ช่วงนัน้ก็ไม่ได้หวงัอะไรหรอกไปประกวดดเูล่นๆ	พอไปประกวดปุบ๊	ในกองประกวดเขากม็ี
แมวมอง	ก็มีคนติดต่อให้ผมไปถ่ายโปรไฟล์และก็จะมีงานให้ประมาณนี้	

ไม่กลัวหรือว่าจะโดนหลอก 
ตอนแรกๆ	ผมก็ไม่ไว้ใจเท่าไหร่	แต่คนนี้เป็นโม	(โมเดลลิ่ง)	ที่คนรู้จักเยอะในเชียงใหม่	และ
เขาก็นัดถ่ายโปรไฟล์	และวันต่อมาผมก็ได้งานเลย	(หัวเราะ)

มีงานอดิเรกหรือสิ่งอื่นที่สนใจเป็นพิเศษไหม
ผมเป็นอะไรทีบ้่าเรือ่งรถ	รถยนต์อะไรพวกนี	้ชอบด้านนีเ้ป็นพเิศษ	ผมก็ไม่ได้เรยีนทางด้าน
ช่างยนต์มา	แต่จากประสบการณ์ทำาให้ผมซ่อมรถเป็น	ซ่อมได้หมดทุกอย่าง	เพราะชอบ
เล่นรถ	ส่วนใหญ่ได้พีช่ายสอน	แต่หลงัๆ	เข้าใจข้ันตอนของเครือ่งยนต์เลยทำาได้เอง	ทีบ้่าน
มีพวกอุปกรณ์เครื่องยนต์ก็ทำาเอง	ทำาเองแบบเล่นๆ	ไม่ต้องพึ่งช่าง	ร้านอะไหล่อะไรก็รู้

หลายๆ คนมักอิจฉาคนเป็นลูกครึ่ง ในฐานะลูกครึ่งคนหนึ่ง คุณคิดว่าอย่างไร
มันไม่จำาเป็นหรอกที่ต้องเป็นลูกครึ่ง	 เป็นตัวเองดีที่สุดแล้ว	 ควรจะดีใจกับส่ิงท่ีได้มา	
เแบบนี้โอเคกว่านะ	เพราะสิ่งที่พ่อแม่ให้มาคือสิ่งที่ดีที่สุด
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interview
เรื่อง	:
ภาพ	:

พิมพ์พญา		เจริญศิริพันธ์	
อดิเดช	ชัยวัฒนกุล

ฮิโรกะ ลิมวิภูวัฒน์
17 กุมภาพันธ์ 2521
37 ป
ไทย
ไทย
พุทธ
ไทยเชื้อสายจีน
ญี่ปุน
นํ้าตาลเข้ม  
นํ้าตาลเข้ม  
เหลือง
ประเทศไทย
เจ้าของและดีไซเนอร์แบรนด์ VL by VEE
หอยนางรมสด  

ชื่อ-สกุล 
วันเกิด

อายุ
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา

พ่อ
แม่

สีม่านตา 
สีผม
สีผิว

สถานที่เกิด
สถานะปัจจุบัน

อาหารที่ชอบ
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เสือ้ผ้ามใิช่เพยีงอาภรณ์สำาหรบัปกปิดร่างกาย
เท่านั้น	 แต่ในบางครั้งยังเป็นการแสดงถึงตัว
ตนของผู้สวมใส่	 และสำาหรับบางคนยังอาจเป็น
การแสดงศิลปะผ่านสื่อที่เป็นสิ่งทอได้อีกด้วย
คุยกับ  วี-ฮิโรกะ ลิมวิภูวัฒน์ ศิลป ินหญิง
ลูกครึ่งไทย	 -	 ญี่ปุ ่น	 เจ ้าของและดีไซเนอร์
แบรนด ์ 	 VL 	 by	 VEE	 เกี่ ยวกับแนวคิด
ในการดีไซน์เสื้อผ้าและการดีไซน์ชีวิตของเธอ
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ย้อนไปในคราวที่คุณยังเป็นเด็ก ช่วยเล่าเรื่องครอบครัวและช่วงชีวิตในวัยเด็ก
ให้ฟังหน่อย 
เราเกิดที่เมืองไทย	แต่ย้ายไปอยู่ที่โตเกียวทั้งครอบครัว	คือทั้งคุณพ่อ	คุณแม่	และพี่สาว	
อยูท่ี่นัน่ถงึ	7	ขวบ	เข้าโรงเรยีนเหมอืนเดก็ญีปุ่น่	เติบโตเหมอืนเดก็ญีปุ่น่	แต่ชือ่เป็นชือ่ไทย	
(หัวเราะ)	อยู่ในโรงเรียนทุกคนจะรู้ว่าเป็นเด็กไทย	เพราะชื่อยาวมาก	

ตอนที่ยังอยู่ญี่ปุ่น ระบบการศึกษาของเด็กญี่ปุ่นต่างกับของเด็กไทยไหม
หลักสูตรไม่เหมือนกัน	ญี่ปุ่นจะมีกิจกรรมเยอะกว่า	เราอยู่ที่นั่นจนถึง	ป.1	แล้วก็กลับมา
เรียนไทย	 โรงเรียนประถมของสองประเทศก็ไม่เหมือนกัน	 ส่วนใหญ่ของไทยจะอยู่ใน
ห้องเรยีนเยอะ	ถ้าของญีปุ่น่ก็จะมหีลายวชิาทีต้่องทำากจิกรรมด้วยกนั	มงีานให้นกัเรยีน
แสดงเยอะ

ครอบครัวเลี้ยงดูแบบไทยหรือแบบญี่ปุ่นมากกว่า
ทั้งสองอย่างเลย	ตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่น	ก็เลี้ยงเป็นแบบเด็กญี่ปุ่น	ตอนนั้นยังพูดภาษาไทย
ไม่ได้	ภาษาแรกทีพ่ดูได้คอืภาษาญีปุ่น่	ตอนแรกกค็ดิว่าจะต้องอยูญ่ีปุ่น่ไปจนโต	พออายุ	
7	ขวบ	คุณพ่อก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่เมืองไทย	ตอนนั้นก็พูดภาษาไทยไม่ได้	คุณพ่อก็เลย
ให้นักเรียนไทยที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นมาสอนพิเศษ	 เริ่มอ่านเขียนก่อนไม่กี่เดือน	พอมาอยู่
เมอืงไทยกย็งัพดูภาษาไทยไม่ได้	แต่ต้องย้ายมาอยูโ่รงเรยีนไทย	ตอนนัน้ทีบ้่านกพ็ยายาม
เลี้ยงให้รับกับสิ่งแวดล้อมไทย	ก็พยายามจะให้พูดแต่ภาษาไทยในบ้าน	 จะได้ชิน	พูดเป็น
เร็วๆ	พอพูดภาษาไทยได้คล่องแล้ว	 ที่บ้านก็ห้ามพูดภาษาไทยในบ้าน	 ให้พูดแต่ภาษา
ญี่ปุ่น	เขาไม่อยากให้ลืมทั้งสองภาษา	ก็เลยได้ทั้งสองภาษา

เคยเจอ culture shock บ้างไหม
เยอะมากเลยค่ะ	เจอ	culture	shock	ครัง้แรก	คอืกินอาหารไทยไม่ได้เลย	ทุกอย่างทีมี่กะทิ
จะกินไม่ได้เลย	อาหารไทยส่วนใหญ่ก็จะมีกะทิในแกงด้วย	ในขนมด้วย	แล้วก็จะมีมะพร้าว
โรยด้วย	 อาหารกลางวันที่โรงเรียนก็เลือกกินก็เลยผอมเลย	 แล้วยุคนั้นเป็นยุคที่ร้าน
อาหารญี่ปุ่นร้านเดียวในกรุงเทพฯ	พอสุดสัปดาห์คุณพ่อก็จะพาไปกิน	

เส้นทางสายศลิปะของคณุเริม่ต้นตอนไหน รูว่้าตวัเองชอบท�างานศลิปะตัง้แต่เมือ่ไหร่
เป็นเด็กท่ีชอบวาดรปูอยู่แล้ว	แต่ทำาได้ดตัีง้แต่มาอยู่เมืองไทย	เพราะเราพูดภาษาไทยไม่ได้	
แล้วโรงเรียนไทยก็ไม่มีคาบที่เราจะมีส่วนร่วมได้	100%	แล้วคาบวาดเขียนเป็นวิชาเดียว
ที่เราทำาได้ดีมาก	 โรงเรียนก็เริ่มส่งประกวด	ก็ได้รางวัล	พอเข้ามัธยมก็เข้าด้วยโควตา
วาดรูป	แล้วก็วาดรูปเรื่อยมา	โรงเรียนก็ส่งไปประกวด	แต่พอมาตอน	ม.ปลายก็ไม่ค่อย
ได้ทำา	พอตอนจะเอ็นทรานซ์ก็ไม่ได้เข้าจิตรกรรม	เพราะที่บ้านไม่ค่อยสนับสนุน	ก็เลยไป
เข้าเอแบค	เรียนบริหาร	พอจบมาแล้วค่อยไปต่อด้านดีไซน์	ที่เราไปเรียนนั้นเกี่ยวกับด้าน
เทกซ์ไทล์	(สิ่งทอ)	แล้วก็ทำาเป็นงานศิลปะ

ส่วนตัวเสพงานศิลปะของไทยหรือญี่ปุ่นมากกว่า
ไม่ได้ต้ังใจดปูระเทศไหนเป็นพิเศษ	ก็ดทุูกประเทศ	แต่ถ้าให้เทียบไทยกับญ่ีปุน่	ก็น่าจะญ่ีปุน่
เยอะกว่า	เพราะมีศิลปินมากกว่า	มีงานให้ดูหลากหลายกว่า
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ทราบมาว่าคุณเคยแสดงนิทรรศการศิลปะ มันต่างกับการท�าแพทเทิร์นเสื้อผ้า
อย่างไรบ้าง
ต่างมากเลย	อย่างงานศลิปะจะเป็นแมสเสจทีเ่ราอยากจะสือ่	เรากท็ำาออกมาเป็นช้ินงาน	
แต่การดีไซน์เราทำาเพื่อตอบสนองตลาด	 วิธีคิดมันไม่เหมือนกัน	 อย่างทำาเส้ือผ้า	 เราก็
ต้องใส่ความเป็นเรา	แต่ก็ต้องนึกถึงคนใส่	ว่าใครใส่

อะไรคือเอกลักษณ์และความเป็นตัวเองที่เราใส่ลงไป
อาจจะเป็นเพราะชอบใช้ส	ี	อย่างลายผ้าเราก็วาดเอง	เหมอืนตอนเราวาดรปู	จะมีความเป็น
ธรรมชาติของเราออกมา	แต่เราไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะต้องรักษาสไตล์นี้ไว้	มันออกมาเอง
ตามช่วงชีวิตของเราด้วย	 แล้วแต่แรงบันดาลใจท่ีได้รับมา	 หรือบางช่วงสีก็จะทึมและ
ขรมึกว่านี	้พอเราทำาเสือ้ผ้าเป็นคอลเลก็ชนั	เราก็ต้องหาธมี	หาคอนเซป็ต์หลกัในช่วงนัน้
ใส่เข้าไป	เหมือนกับความไม่ยึดติดมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของเรา	คนใส่เสื้อผ้าของเรา
ก็จะบอกว่าใส่แล้วรู้สึกอิสระดี	 สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้กว้าง	คนหลายสไตล์ก็หยิบ
เสื้อผ้าเราไปผสมได้	อาจจะเป็นความสนุกสดชื่นก็ได้มั้งคะ	ที่เขาเห็นในแบรนด์เรา

อย่างการแสดงนิทรรศการศิลปะ มันเป็นงานศิลปะที่เราต้องแสดงตัวตนออกมา 
ลายเส้นหรือสิ่งที่แสดงออกมา มีความเป็นไทยหรือญี่ปุ่นมากกว่ากัน
คิดว่ามันไม่เหมือนทั้งสองประเทศเลย	 แม้แต่ตัวเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนอะไร	
(หัวเราะ)	 ก็เลยคิดว่างานเราก็น่าจะเป็นแบบน้ัน	คือจะอยู่ในช่วงกลางๆ	ตลอด	 เราจะ
มองวัฒนธรรมไทยและญ่ีปุ่นในมุมมองของอีกคนทุกครั้ง	 เราไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็น
คนญี่ปุ่นแล้วดูวัฒนธรรมญี่ปุ่น	 หรือว่าเราอยู่เมืองไทยเราก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นคนไทย
ร้อยเปอร์เซ็นต์	เราจะถอยออกมามอง	เหมือนเราอยู่ระหว่างความเป็นสองประเทศนี้

การที่คุณเป็นลูกครึ่งไทย - ญี่ปุ่น มีส่วนช่วยส่งเสริมเรื่องการท�างานแปลด้วยไหม
ช่วยเยอะค่ะ	ไม่ใช่เพราะเป็นลกูครึง่	แต่เป็นเพราะเราอาศยัอยูท่ีโ่น่นด้วย	อย่างประโยคหรอื
คำาบางคำามนัไม่ตรงกบัความหมายในตำาราเรยีนเสยีทเีดยีว	ถ้าเราได้ไปอยูกั่บประเทศนัน้
จรงิๆ	เราจะรูค้วามหมายของคำานัน้จรงิๆ	เราจะไม่สามารถหยบิคำามาใช้ได้ตรงจริงๆ	ถ้า
เราไม่ได้ไปอยู่ในวัฒนธรรมนั้น	 มันจะไม่ธรรมชาติเท่าการที่ได้ไปอยู่จริง	 แล้วการแปล
หนังสือ	เราคิดว่าเรื่องนี้สำาคัญ	ถ้าเราอยากแปลให้ตรงเจตนาคนเขียน	

การได้เรยีนรูท้ัง้วัฒนธรรมไทยและญีปุ่น่ นอกเหนอืจากสิง่ทีแ่สดงออกผ่านตวังาน 
คิดว่ามีส่วนที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ หรือตัวตนของเราในเรื่องใดเป็นพิเศษไหม
เราจะมีมุมมอง	วิธีคิดจะแตกต่างกับคนอื่น	เราจะไม่อินอะไร	เราจะมองอะไรออกมาจาก
ข้างนอกมากกว่า	ไม่ว่าจะเหน็อะไร	ทำาให้เกดิไอเดียทีห่ลากหลายมากกว่า	เหมอืนไม่นยิาม
ตวัตนว่าเราเป็นอย่างนัน้อย่างนี	้เราจะไม่ยึดตดิกบัอะไร	รูส้กึสบายตวัด	ีเหมอืนกบัตอน
เด็กเราต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม	 มันค่อนข้างหนักสำาหรับเรา	 มันทำาให้เราปรับตัวง่าย	
ยืดหยุ่น	ไม่ยึดติดเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอน	

“นอกจากตวัเราแลว้ แมวทุกตวัของเราเป็นแมวลูกครึง่
หมดเลย โดราจงั เป็นเบงกอล + เปอรเ์ซยี พีจงั เป็น
ไทย + เปอรเ์ซยี ปงัโกะจังเป็นเปอรเ์ซยี + หมิาลายัน
ซชูจิงั ลูกของโดราจงักบัพีจงั เป็นครึง่เปอรเ์ซยี เสีย้ว
ไทย เสีย้วเบงกอล และรามจูงั เป็น เบงกอล + โคราช” 

“ “
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เรื่อง	/	ภาพ

ศศิกานต์	เอื้อวิทยาวุฒิกุล	

สายพิน มูลสา
24 กันยายน 2536
23 ป
ไทย   
ไทย    
พุทธ
จีน (ยูนาน)
กะเหรี่ยง (ไทย)
นํ้าตาลเข้ม  
ดํา  
ขาว-เหลือง
ประเทศไทย 
กําลังฝกประสบการณ์วิชาชีพครู
หนมเส้น หรือขนมจีน

ชื่อ-สกุล 
วันเกิด

อายุ
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา

พ่อ
แม่

สีม่านตา 
สีผม
สีผิว

สถานที่เกิด
สถานะปัจจุบัน

อาหารที่ชอบ
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แม้ด้วยรูปลักษณ์สาวหน้าใส	 กับผมยาวเลยบ่าที่ถูกมัดไว้
หลวมๆ	 ใต้ผ้าโพกศีรษะสีแดง	 และอยู่ในชุดประจำาถ่ินกระโปรง
ยาวทอมือสีขาวเป็นเอกลักษณ์	จะทำาให้	ออย-สายพิณ มูลสา 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 และ
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 วัย	 22	 ปี	
ดูแตกต่างจากนักศึกษาสาวคนอ่ืนๆ	 และการสืบเชื้อสาย
กะเหรี่ยง	(สะกอ)	ผสมจีนนี้	ยิ่งทำาให้เธอมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจอยู่
ไม่น้อย	 และในท่ีนี้คงไม่มีใครบอกเล่าเรื่องประเพณี	 ความเชื่อ	
รวมถึงเรื่องราวที่หยั่งลึกถึงรากวัฒนธรรมของคนเชื้อสาย
กะเหรี่ยงได้ดีเท่าหญิงสาวคนนี้อีกแล้ว



ย้อนกลับไปวัยเด็กมีวิถีชีวิตอย่างไร เติบโตที่ไหน และยึดจารีตทางฝั่งพ่อหรือแม่มากกว่ากัน 
ตั้งแต่เกิดจนอายุ	5	ขวบ	วิถีชีวิตจะเป็นลักษณะทางพ่อ	แต่เนื่องจากพ่อเป็นคนจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยได้	20	ปี	ทำาให้
การเป็นอยู่ไม่ค่อยเคร่งครัด	มีการจัดพิธีไหว้พระจันทร์	 ไหว้บรรพบุรุษปีละครั้ง	พอพ่อแม่แยกทางกัน	ก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านแม่
เหมืองหลวง	(มอเล่อคี)	อ.	ปาย	ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันโดยสิ้นเชิง	โดยเฉพาะภาษา	ต้องเรียนรู้ใหม่หมด	และแม้ใน
เอกสารระบวุ่าแม่นบัถอืพุทธ	แต่ในเวลาเดยีวกนักน็บัถอืสิง่ศกัด์ิสทิธิท์ีส่บืทอดกนัมาจากบรรพบุรุษทีม่คีวามเชือ่ด้านไสยศาสตร์

					ค่อนข้างมาก
 
แล้วมีความเชื่อหรือค�าสอนทั้งทางฝั่งพ่อกับแม่ ที่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กไหม
น่าจะเป็นคำาสอน	เช่น	เวลากินข้าว	พ่อบอกว่า	ตักมาแค่ไหนต้องกนิให้หมด	เพราะพ่อต้องการให้เหน็ถงึคณุค่าและสอดแทรกความ
ประหยัด	อีกอย่างคือห้ามกินข้าวเหลือแม้แต่นิดเดียว	เพราะในอนาคตจะเป็นคนที่ทำาอะไรแล้วไม่ประสบความสำาเร็จ	ส่วนคำาสอน
ของแม่ก็มีเยอะจนจำาไม่ได้	 (หัวเราะ)	คือแม่เชื่อและนับถือศาสนาพุทธ	 เวลาไปไหนมาไหนต้องมีพระติดตัวตลอด	ต้องสวดมนต์
ไหว้พระก่อนนอนทุกครั้ง	และแม่สอนว่าไม่ควรเหยียบเม็ดข้าว	เพราะจะทำาให้เราไม่มีกิน	หรืออย่างการนินทาคน	แม่จะห้ามไม่ให้

					เอาเรื่องของชาวบ้านที่ไม่ดีกับเขามาพูด	ไม่เช่นนั้นเราต้องเจอกับสิ่งนั้นเหมือนกับที่เขาเผชิญอยู่

ค�าสอนหรือความเชื่อที่มีอยู่ก่อน ขัดกับสิ่งที่สังคมไทยโดยทั่วไปปลูกฝังบ้างไหม 
แม้ว่าทางฝั่งแม่จะมีความเชื่อท่ีไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจริง	 อย่างไสยศาสตร์	 แต่ในตอนนี้ความเชื่อเหล่านี้เริ่มน้อยลง		
เช่น	 เวลาไม่สบายยังมีการให้หมอท่ีชาวบ้านเชื่อว่ามีคาถาอาคมมารักษา	 ยังมีกี้จึก๊อเกอลา(พิธีมัดมือ)	 ซึ่งมีหลายประเภท	
ทัง้มดัมอืเพือ่เรยีกขวญัและดวงวญิญาณให้คุม้ครอง		เพือ่รกัษาโรค	รวมถงึเพือ่เป็นโชคลาภในการออกล่าสตัว์	หรอืมดัมอืเด็ก
ทีด่ือ้มากๆ	เพือ่ให้เขาเป็นเดก็ดกีม็	ีออยกไ็ด้มัดมือเรยีกขวญัประมาณปีละครัง้	สำาหรบัส่วนตัวไม่คดิว่าความเชือ่ท่ีได้รบัมาขดักบั
สงัคมไทย	มเีพยีงบางความเชือ่ทีเ่ป็นเรือ่งเหนอืธรรมชาติท่ีตัวเองไม่อาจพิสูจน์ได้	ก็จะดกู่อนว่าเรือ่งนัน้ส่งผลต่อชวีติเราในทาง
ที่ดีหรือไม่	 	 มีครั้งหนึ่งเคยมีหมอดูเข้ามาที่หมู่บ้าน	ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านเชื่อว่าสามารถทำานายชีวิต	 รักษาโรคได้	ตอนนั้นแม่ออย
ไม่สบายเป็นข้อกระดูกเสื่อม	 ก็ไปหาและเสียค่ารักษาไป	 	 มีการทำาพิธีท่องคาถาให้กินนำ้าท่ีผ่านการเป่ามนต์	 ซ่ึงความเชื่อนี้
ถงึแม้ว่าส่วนตวัไม่เชือ่	แต่เพือ่ความสบายใจของแม่	กค็ดิว่าไม่น่าเสียหายอะไร	แต่มเีร่ืองหนึง่หมอดทูำานายว่า	ใต้หมูบ้่านมก้ีอนหนิ
ขนาดใหญ่จะระเบิดอีกไม่กี่สิบปี	ถ้าคนในหมู่บ้านไม่อพยพก็จะไม่มีใครรอด	แต่เรื่องนี้คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านก็ไม่เชื่อ	 และไม่นาน						
หมอดูคนนี้ ก็ เดินออกจากหมู ่บ ้านไป	 ในความเห็นส ่วนตัว	 คิดว ่าความเ ช่ือ ท่ีมีอยู ่ เดิมไม ่ ได ้ขัดกับความเชื่อ
ทีไ่ด้รับมาใหม่	คอืความเช่ือเดมิๆ	ท่ีดต่ีอการดำารงชีวติเป็นทียึ่ดถอืของหมูบ้่านกะเหร่ียง	กย็งัเช่ือต่อไป	แต่ไม่ได้ปิดก้ันความเชื่อ
ใหม่ๆ	ที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เห็นว่าก�าลังฝึกสอนอยู่ ท�าไมถึงเลือกเดินสายนี้  
ตอนเด็กๆ	 อยากเป็นครูบนดอย	 เนื่องจากออยเติบโตในหมู่บ้านกะเหร่ียง	 ได้ฟังเรื่องราวของแม่มาก็เยอะว่าสมัยก่อนลำาบาก	
ถ้าฐานะไม่ดีก็ไม่มีโอกาสเรียนสูงๆ		ประกอบกับรู้สึกสงสารเด็กที่อยากเรียน	แต่ไม่มีโอกาส	ซึ่งจริงๆ	มีจำานวนเยอะมากและมีอยู่
เรื่อยๆ	บางคนเป็นเด็กเก่งและฉลาด	แต่ไม่ได้รับคำาแนะนำาที่ดี	และขาดการส่งเสริมสนับสนุน	คือเด็กชาวเขาค่อนข้างเสียเปรียบ
เรื่องการศึกษา	เพราะการเข้าถึง	ฐานะ	และการละเลยของผู้คนด้วย

การท�าอาชีพครู กับการเป็นลูกครึ่งมีผลอะไรกับสายงานเราไหม 
มีผลในทางดีมากกว่า	 เพราะถ้าได้ไปสอนบนดอย	 เด็กนักเรียนบางคนที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจภาษาไทย	 ก็เป็นการดีท่ีออยจะ
ถ่ายทอดความรู้	และสามารถเข้าถึงเด็กเหล่านี้	เพราะส่วนตัวรู้ภาษาถิ่นและพูดได้อยู่แล้ว

ตั้งแต่เด็กจนโตเคยถูกล้อเรื่องอะไรบ้าง อย่างคนทั่วไปมักคิดว่าชาวกะเหรี่ยงติดส�าเนียงพูดไม่ชัด หรือด�าเนินชีวิต
ยากไหม เราดีลกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างไร
โชคดทีีไ่ม่เคยถกูล้อ	เพราะตอนเดก็อยูกั่บเพือ่นกะเหรีย่งด้วยกนั	พอโตขึน้ได้เข้ามาอยูใ่นสงัคมทีใ่หญ่ขึน้		แต่เพือ่นทีค่บกนัหลายคน
ใกล้ชิดกับชนเผ่า	 เขาก็ไม่รู้สึกว่าแปลกหรือแตกต่าง	 ส่วนอีกหลายคนที่ไม่เคยรู้จักชนเผ่าก็ไม่ได้แสดงกิริยารังเกียจ	 แต่กลับ
อยากเรยีนรูเ้รือ่งของเรามากกว่า	เรือ่งการพดูไม่ชดั	กเ็คยถามเพือ่นเหมอืนกนั		เพราะเวลาพดูกแ็อบกงัวลว่าตวัเองพดูชดัไหม
แต่เพื่อนบอกว่าชัดอยู่	 (หัวเราะ)	 แต่ออยก็รู้สึกว่าเวลาพูดภาษาไทย	พูดไม่ค่อยชัด	 จะมั่นใจการพูดภาษาล้านนา	 (คำาเมือง)	
มากกว่า	 เพราะเวลาเราพูดภาษาสำาเนียงถ่ิน	บางคนก็ไม่ฟังไม่รู้เร่ือง	ออยชอบใช้เวลาจะแอบพูดถึงใครสักคนแล้วไม่อยากให้
เขารู้ตัว	เพราะบางทีก็มีอารมณ์อยากแอบเม้าท์มอย	ก็ดีเหมือนกัน	(หัวเราะ)
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ภาษาถิ่นกะเหร่ียงท่ีใช้บ่อยๆ ก็เช่น 
“มาจะหลอ = ท�าอะไร “ 
“นาเอาะเมเลยี = เธอกินขา้วหรอืยัง” 
“เบม่ือสะพีอะ = สบายดไีหม” 
ภาษาจีน หนหีา่ว = สวสัด,ี
ซเีซยีะ = ขอบคณุ“

“



030

interview
เรื่อง	:
ภาพ	:

พุทธิพงศ์	อึงคนึงเวช	
อดิเดช	ชัยวัฒนกุล

เอพริล ดนตรี คัมมิงส์ 
5 พฤษภาคม 2538
20 ป
ไทย-อังกฤษ
ไทย-อังกฤษ 
สเปน, โปรตุเกส, แอฟริกา, อินเดีย
อังกฤษ-ตรินีแดดแอนด์โตเบโก
ไทย
นํ้าตาล  
ดํา   
แทน
ประเทศไทย
นักศึกษา
อาหารอีสาน (ตําซั่ว)  

ชื่อ-สกุล 
วันเกิด

อายุ
สัญชาติ
เชื้อชาติ

เชื้อชาติผสม
พ่อ
แม่

สีม่านตา 
สีผม
สีผิว

สถานที่เกิด
สถานะปัจจุบัน

อาหารที่ชอบ
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ถ้าคุณมีเชื้อสายโปรตุเกสอยู่บ้าง	 ถือสัญชาติอังกฤษ	 ทว่ามีแม่เป็นคนไทย	
พ่อเป็นคนในประเทศทีม่คีนรูจ้กัไม่มากนกัอย่างตรนิแิดดแอนด์โตเบโก	คณุจะบอก
คนอื่นอย่างไรเกี่ยวกับต้นกำาเนิดของตัวเอง?	คุณจะตอบตัวเองอย่างไรว่าเป็น
คนที่ไหน?	และจะยากขึ้นไปอีกหากพยายามถามตัวเองว่าคุณคือใคร	
	 อย่างไรก็ตาม	 สิ่งเหล่าน้ีดูเหมือนเป็นคำาถามซึ่งไร้คำาตอบไปเสียแล้วสำาหรับ	
เอพรลิ ดนตร ีคมัมงิส์	นสิติคณะอกัษรศาสตร์	หลกัสตูรนานาชาต	ิจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 วัย	 20	ปี	 เพราะประสบการณ์ย้ายถ่ินฐานบ่อยครั้งต้ังแต่ยังเด็ก	
และได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาทั้งที่ประเทศไทยและซาอุดิอารเบีย	ทำาให้
เธอเรียนรู้ว่า	 การตัดสินใจย้ายถ่ินฐานแต่ละครั้ง	 ย่อมมิใช่เพียงการย้ายท่ีอยู่	
แต่เป็นการ	‘ปรับความคิด’	และ	‘แสวงหา’	ด้านต่างๆ	ของชีวิต	และในหลายครั้ง	
หากจะมคีวามทดท้อเกดิขึน้บ้าง	ย่อมมไิด้เกดิจากความยากเข็ญของการแสวงหา
เพียงอย่างเดียว	แต่คำาตอบที่ได้มา	กลับทำาร้ายตัวตนปัจจุบันมากกว่าสิ่งอื่นใด
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เท่าที่เรารู ้ แม่คุณเป็นคนไทย มาจากจังหวัดนครราชสีมา 
ส่วนพ่อเป็นคนตรินิแดดแอนด์โตเบโก แล้วรุ่นก่อนหน้านั้นมี
เชื้อสายอื่นอีกไหม
ด้านทีค่่อนข้างซบัซ้อนจะเป็นฝ่ังพ่อค่ะ	ก็คอืทวดฝ่ังของพ่อเค้าเป็น
คนอังกฤษ	เป็นอังกฤษผิวขาวเลย	แล้วเขามาเจอกับคุณย่าทวดที่
เป็นคนแอฟรกินัอยู่ท่ีตรนิิแดดฯ	เป็นแบบผวิเข้มเลย	แล้วก็ให้กำาเนดิปู่
หนูมา	ปูห่นูก็เลยเป็นลกูคร่ึงผวิขาวกบัผวิดำาค่ะ	แล้วปูก่ม็าเจอกบัย่า	
ทีเ่ป็นลกูครึง่	มเีชือ้สเปนและมีครึง่อินเดยีอะไรสกัอย่างหนึง่ด้วย	แต่
ก็มีนามสกุลแบบสเปน	แล้วก็มีส่วนที่ปนกับความเป็นโปรตุเกสด้วย	
ประมาณนัน้	เลยค่อนข้างซบัซ้อน	ส่วนพ่อ	หลงัย้ายไปอยู่ทีอ่งักฤษ
ตอนอายุสิบสองกไ็ม่เคยกลบัไปทีต่รนิแิดดฯ	อกีเลย	เหมอืนว่าตอนที่
พ่อยังเด็กๆ	ประเทศอังกฤษและอเมริกาเปิดให้คนนอกประเทศย้าย
เข้ามาตัง้ถิน่ฐาน	ปูกั่บย่ากเ็ลยไปเริม่ต้นชวีติใหม่ทีล่เิวอร์พลู	ตอนแรก
กใ็ห้พ่ออยู่ทีต่รินิแดดฯ	กบัญาตหิลายๆ	คน	จนพอปูม่บ้ีาน	กเ็ลยรบั
พ่อและพีน้่องทีเ่หลอืไปอยูที่อั่งกฤษด้วยกัน	แล้วก็อยูท่ี่นัน่จนเรยีนจบ
ทำางาน	 ก็เลยถือสัญชาติอังกฤษ	 แล้วพ่อมาเจอกับแม่ท่ีไทย	 เรา
เกิดท่ีโคราช	 เลยถือสัญชาติอังกฤษเหมือนพ่อ	 แล้วก็มีสัญชาติ
ไทยเหมือนแม่	

หลังจากนั้นก็เข้าโรงเรียนที่ไทย?
ไม่ค่ะ	ตอนทีเ่ราเกดิ	พ่อย้ายกลบัไปทำางานทีซ่าอฯุ	คอืพ่อทำางานอยู่
ทีซ่าอฯุ	ก่อนทีเ่ราเกิด	ระหว่างน้ันก็เลยบนิไปๆ	กลบัๆ	ระหว่างไทยกบั
ซาอุฯ	เรื่อยๆ	เพราะแม่จะไปหาพ่อ	พอเริ่มโตเราอยู่ที่ไทยมากขึ้น	พ่อ
ก็จะมาเยี่ยมที่ไทยปีละครั้ง	ก็เป็นอย่างนี้มาจนถึงปัจจุบัน

การที่เราต้องไปๆ มาๆ ระหว่างประเทศซาอุดิอาระเบียและ
ประเทศไทย มันท�าให้เกิดปัญหาอะไรบ้างไหม
หลักๆ	เลยคือเรื่องของการศึกษา	เตรียมอนุบาลกับชั้นอนุบาลเรา
อยู่ทีซ่าอฯุ	แล้วเข้า	ป.1	ทีไ่ทย	ตอนทีเ่ข้า	ป.1	ทีไ่ทย	พดูฟังอ่านเขยีน
อะไรไม่ได้	ตอนน้ันแค่	5	ขวบ	เหมือนเรียนเร็วกว่าคนอ่ืนประมาณสอง
ปี	พอขึน้	ป.	3	ทีไ่ทย	พ่อกเ็รยีกกลบัให้ไปอยู่ท่ีซาอฯุ	ตอนนัน้พดูภาษา
องักฤษพอได้บ้าง	แต่ยงัฟังอ่านเขยีนไม่คล่อง	แล้วภาษาทีโ่รงเรยีน
เก่าเป็นภาษาไทย	ก็ทำาให้อ่านเขียนภาษาอังกฤษไม่ออก	ตอนป.3	ก็
เลยต้องซำา้ช้ันทีซ่าอฯุ	เพราะว่าภาษาองักฤษใช้ไม่ได้	จำาได้ว่า	ครูสอน
ภาษาองักฤษแล้วเราไม่รูเ้รือ่ง	อ่านข้อสอบภาษาอังกฤษไม่ออก	เรา
ก็จะกามั่ว	เต็มร้อยได้	36	ตีเป็นเกรดคือได้เกรดศูนย์	พอต้องซำ้าชั้น	
ถึงจะอยู่	 ป.3	 แต่ครูก็เอาหนังสือภาษาอังกฤษ	ป.2	 ให้เรียน	 แล้ว
ตอนหลังก็ยังไงไม่รู้	อยู่ดีๆ	เราก็ใช้ภาษาอังกฤษได้เท่ากับคนอื่น

ตอนเดก็ๆ เคยสงสยับ้างไหมครบั ว่าท�าไมพอเราเกดิมาแล้วต้อง
บินไปบินมาระหว่างสองประเทศ
ตอนแรกรูส้กึเฉยๆ	รูส้กึว่าสำาหรบัเรามนัเป็นเรือ่งปกต	ิแต่พอเราเจอ
คนอื่น	 เราก็เพิ่งรู้ว่ามันไม่ปกติสำาหรับเขานะ	 ท่ีจะต้องบินไปบินมา	
ได้เจอพ่อปีละครั้ง	 เราก็รู้สึกว่า	 เออว่ะ	อายุตอนนี้	20	 เราเจอพ่อปี
ละครั้ง	เคยใช้ชีวิตอยู่กับพ่อปีละแค่	2-3	ครั้ง	เทียบแล้วเราก็เหมือน
เจอพ่อไม่ถงึครึง่นงึของชวีติเราเลย	ก็กลับมานัง่คดิดูแล้วกไ็ม่ปกติ
เนอะ	แต่มันเหมือนกับเราชินแล้วมั้ง

เวลาที่เราต้องย้ายที่อยู่ เข้าใจว่าคนแต่ละประเทศ หรือในแต่ละที่
น่าจะมมีมุมองต่อคณุแตกต่างกนั ถ้าไปอยูโ่รงเรยีนซาอุฯ เพือ่น
อาจจะมองแบบหนึ่ง พอมาอยู่กับคนไทยจะมองอีกแบบหนึ่ง 
อยากรู้ว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
ตอนอยู่ไทยสิง่ทีรู้่สกึแตกต่างคอื	เวลาไปไหนคนจะชอบจำาได้	ซึง่มนั
กเ็ป็นเรือ่งด	ีแต่ส่วนมากเราจะรูส้กึไม่ด	ียิง่ช่วงหลงัๆ	มนัรูส้กึว่าเรา
ก็ไม่รู้จักเขา	แต่เหมือนเขาจะเคยเห็นเรา	ก็ไม่เคยคุยกับเราหรอก	แต่
เขาจำาเราได้	มันก็แปลกๆ	ก็ไม่ใช่ว่าจะหยิ่งนะ	แต่เราไม่รู้จักคุณจริงๆ	
เหมอืนกบัคนเขาบอกว่ากเ็ขาจำาเราได้เพราะว่าเราดไูม่เหมอืนคนอืน่	

ดแูตกต่างอะไรอย่างน้ีมัง้	แต่เราก็รูส้กึเหมือนคนอืน่นะ	เหมือนกบัเรา
ไม่เหน็ตวัเอง	เรากเ็ป็นคน	เราก็คดิเหมอืนกนั	ทำาตัวเหมอืนกนั	แต่ว่า
คนอืน่มองเราอกีอย่างหนึง่	มนักแ็ปลกด	ีเช่นบางทนีัง่แทก็ซี	่คนขบั
แทก็ซ่ีกช็อบถามว่า	บ้านอยูใ่ต้เหรอ	หนกูต็อบว่า	อ๋อ	อยูอ่สีาน	เขาก็
จะไม่เชือ่	แล้วบอกว่าต้องอยูใ่ต้แน่ๆ	หรอืบางทมีคีนทกัว่าเป็นลกูครึง่
อินเดียรึเปล่า	 เหมือนเวลามีคนถามว่าเราเป็นลูกคร่ึงเหรอ	พอเรา
ตอบว่าใช่	เขาก็จะถามว่าเราครึ่งอะไรล่ะ	ซึ่งเราก็จะไม่ค่อยตอบ	เรา
รู้สึกแปลกๆ	อึดอัดอธบิายไม่ถูก	เหมอืนรูสึ้กไม่สบายใจท่ีจะเล่าให้ฟัง

รู้สึกเหมือนเราถูกท�าให้แตกต่างทั้งๆ ที่เราไม่อยากหรือเปล่า
ใช่	 แล้วมันก็ทำาให้เรางง	 เพราะมันยากที่จะบอกว่าเราเป็นลูกครึ่ง
อะไรกันแน่	 เราเป็นคนยังไง	 เวลาเราอธิบายไปเราก็จะคิดตามไปว่า
สรุปเราเป็นคนท่ีไหน	 แล้วสรุปยังไง	 คือมันไม่มีข้อสรุป	 มันก็เลย
ยิง่งง	ยิง่รูส้กึว่าเรากลายเป็นคนไม่มอีตัลกัษณ์เพราะสำาหรบัส่วนตัว
มันไม่ได้จำาเป็นอะไรเลยที่เราจะต้องนิยามตัวเอง	 แต่เวลาเจอกับ
คนแปลกหน้าที่อยากรู้เรื่องของเรา	 มันเหมือนกับเราต้องเป็นอีก
คนหนึ่ง	 เหมือนเวลาที่เราพูดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ	พอภาษา
เปล่ียน	 เราก็เป็นอีกคนหนึ่งแล้ว	 แต่ความจริงมันก็เราคนเดิม
นั่นแหละ	สุดท้ายถ้าต้องมาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าเราครึ่งอะไร	 เรามา
จากไหน	ที่มาที่ไป	จะรู้สึกว่ามันยืดเยื้อ	และมันหาข้อสรุปไม่ได้	เพราะ
เราจะต้องมานั่งอธิบายต้ังแต่ปู่ย่าตายายถึงปู่ทวด	 ซึ่งสุดท้าย
คำาถามของทุกคนก็จะเป็น	“แล้วสรุปเป็นคนที่ไหน”	แล้วเราก็รู้แค่ว่า
ก็อยู่ไทยมาต้ังแต่ไหนแต่ไร	 ถึงจะถือสัญชาติอังกฤษ	 แต่เราเคยไป
อังกฤษแค่สองครั้ง	 ตอนอายุสามขวบก็จำาความอะไรไม่ได้	 จำาได้
แค่ว่า	ตอนคริสต์มาสไปแกะช็อกโกแล็ตตามต้นคริสต์มาส	 แล้วอีก
ครั้งหนึ่งก็ตอนอายุสิบสาม	 คือห่างกันสิบปี	 ไปอยู่อาทิตย์เดียว	
แล้วก็กลับมาอยู่ไทย	 คือเราถือสัญชาติของเขาแต่เราไม่ได้รู้อะไร
เกี่ยวกับเขาเลย

ส�าหรบัคณุ การถอืสองสญัชาต ิ(ไทย – องักฤษ) เป็นปัญหาไหม
มันเหมือนมีกฎหมายอะไรสักอย่างหนึ่งที่พออายุสิบสี่จะต้องขอ
วซ่ีาเข้าประเทศ	แล้วก่อนหน้านัน้เรากไ็ม่ได้ขอ	กเ็ลยต้องไปขอทีต่ม.	
(สำานกังานตรวจคนเข้าเมอืง)	เป็นครัง้แรก	ปัญหาง่ายๆ	กค็อืเราเข้า
ประเทศไทยโดยใช้พาสปอร์ตอังกฤษ	มันก็เลยกลายเป็นว่า	ตอนที่
เรามาไทย	เราเป็นคนอังกฤษเข้าประเทศไทยนะ	เราก็เลยต้องรักษา
สิทธิ์ตรงนั้น	 เป็นคนอังกฤษที่อยู่ในไทย	 ก็เลยจะต้องต่อวีซ่าของ
คนต่างชาติ	เป็นวซ่ีาหน่ึงปี	เรากต้็องรายงานตัวทีต่ม.	ทกุเก้าสบิวนั	

รู้สึกแปลกไหม ที่ต้องรายงานตัวเหมือนคนต่างด้าว
ตอนแรกกร็ูส้กึแปลกตรงทีว่่าเขากรู้็ว่าเราเป็นคนไทย	แต่ไปทุกครัง้
มันจะต้องมีอะไรใหม่ๆ	 ทุกคร้ัง	 ไม่เคยไปแล้วเหมือนเดิมสักครั้งนึง
บางวันก็จะเจอต่างด้าวที่เป็นคนประเทศเพื่อนบ้านเรา	 แล้วบางคน
ก็จะอคติกับคนต่างด้าว	 พอเราถือพาสปอร์ตอังกฤษเขาก็จะ
ลัดคิวให้	ซึ่งเราไม่ชอบ	และโดยรวมๆ	เราไม่เคยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของที่ไหนเลย

ท�าไมรู้สึกแบบนั้น
คือเวลาไปอยู่ที่ซาอุฯ	 เขาก็จะตัดสินคนจากศาสนา	 ไปอยู่ที่นั่น
หน้าตาอาจจะคล้ายคลึง	 แต่ก็จะเกิดคำาถามว่า	 ศาสนาเราทำาให้
เราไม่เป็นเราเหรอ	 เขาจะแบ่งแยกคนเป็นสามประเภท	ประเภทแรก
เป็นมุสลิมด้วยกันเอง	อีกประเภทนึงเป็นพวกศาสนาอื่นแบบพวก
คริสเตียน	พวกฟิลิปปินส์	 ส่วนเราเนี่ยจะอยู่ส่วนล่างสุด	กับพวก
อินเดีย	 ปากีฯ	 บังคลาเทศ	 จะเป็นพวกแขกปนกับเอเชีย	 คือเขาจะ
แยกกันขนาดนี้เลย	หรืออย่างตอนที่เราไปนอร์ธแฮมตันเมืองเล็กๆ	
ในอังกฤษ	ตอนแรกก็ประหลาดใจ	 เพราะกลายเป็นว่าเค้าไม่ชินกับ
การเห็นพวกลูกผสมทางสีผิว	 เพราะว่าพ่อเราดูภายนอกก็เป็น 

คนผวิดำา	แม่กเ็อเชยี	ทีน่ัน่ส่วนมากเป็นคนผวิขาว	อกีส่วนหนึง่ทีเ่ป็นมสุลมิ



สิ่งที่อยากบอกคนอื่นเกี่ยวกับความเป็น
ลูกครึง่คอืไมม่ใีครชอบตกเป็นเปา้สายตา
ตลอดเวลาหรอก“ “

ผิวดำาจะเป็นพลเมืองชั้นสอง	 แล้วการที่เขาเห็นผู้หญิงเอเชียกับ
ผูช้ายผวิดำาและลกูทีเ่ป็นครึง่เอเชยีและครึง่ผวิดำา	อยูใ่นครอบครวั
เดยีวกัน	ถ้าเอาไอโฟนมาถ่ายรปูได้เค้าคงเอามาถ่ายรปูแล้ว	พอเจอ
ปฏิกริยิาแบบน้ัน	มันแรงยิง่กว่าอยูท่ี่ไทยหรอือยู่ท่ีซาอุฯ	อีก	ก็เลย
รู้สึกว่าสรุปเราเป็นคนอะไรกันแน่

ตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่
ก็รู้สึกเรื่อยๆ	 เหมือนคนอ่ืนเขาคาดหวังอะไรไม่รู้จากเราเยอะแยะ
เต็มไปหมดเลย	 แต่เอาจริงๆ	 เราก็คิดว่าตัวเองก็เป็นคนไทย	คิด
แบบไทยๆ	แล้วอยู่ที่นี่มันง่ายที่สุด

แล้วส่วนตัวเรามีวิธีจัดการความขัดแย้งในใจตัวเองยังไง ถ้า
ความเข้าใจในแต่ละที่ที่คนมีต่อเรามันไม่เหมือนกัน
มนักแ็ก้ไม่ได้หรอก	ปัจจุบนัก็ยังกระทบอยู่เรือ่ยๆ	แต่เราก็พยายาม
เข้าใจว่าเขาคิดแบบนีเ้พราะอะไร	มนัเหมอืนกับทุกอย่างมเีหตุและผล
ของมัน	 เขาแค่คิดอย่างนี้เพราะมันมีสาเหตุ	 เอาจริงๆ	 เราก็ไม่ได้
ชอบหรอกทีค่นมองเราไม่เหมอืนกนั	แล้วกช็อบถามคำาถามแปลกๆ	
ทำาให้เรารูส้กึเหมอืนเป็นตวัประหลาด	แต่เรากอ็ยูอ่ย่างนีม้าท้ังชีวติ
แล้ว	 เราชินกับการที่คนอื่นมองว่าเราไม่เหมือนคนอื่น	 สิ่งท่ีเรา
เป็นอยู่นี่	จริงๆ	แล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดา	ไม่ได้แปลกอะไร	ความ
ไม่เหมือนมันน่าจะดีกว่าความเหมือนนะ	เราก็ควรจะภูมิใจกับมัน
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interview
เรื่อง	:
ภาพ	:

พุทธิพงศ์		อึงคนึงเวช		
อดิเดช	ชัยวัฒนกุล
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วิโอเลต 
วอเทียร์
ชีวิต
ทีม่ากกว่า
การเป็น
ลูกครึง่
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หากมีโอกาสได ้ดูรายการ	
The	Voice	Thailand	เชือ่แน่ว่า 
คงไม่มีใครไม่รู้จัก	 วี	 -	 วิโอเลต	
วอเทียร์	 นักร้องสาวลูกครึ่ง
ไทย	–	เบลเย่ียม	เจ้าของนำา้เสยีง
อ่อนโยนทรงเสน่ห์	 ที่ปัจจุบัน
เข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัว	 และ
เซ็นสัญญาในฐานะนักร้องกับ
ค่าย	Universal	Music	 Thai-
land	
	 แต่ในอีกมุมหนึ่ง	 นอกเหนือ
จากเสยีงและรปูลกัษณ์ของเธอ
จะมีใครรู้บ้างว่า	 ก่อนจะได้รับ
การยอมรับมากมายเช่นวันนี	้
วิโอเลตในฐานะเด็กสาวลูกครึ่ง
ท่ีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทย	 เธอ
ก็ไม่ต่างจากเด็กสาวลูกครึ่ง
คนอื่นๆ	 ที่ต้องเจอพบปัญหา
และต้องปรับตัวกับการยืนอยู่
บนทางแยกจากหลากหลาย
วัฒนธรรม	
	 เช ่นนั้นแล ้ว	 จึงน ่าสนใจ
ไม่น้อย	หากเราจะลองรับฟังอกี
ด้านของความรู้สกึ	และมมุมอง
จากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้อง
รบัมอืกบัส่ิงทีม่ากกว่าการเป็น
ลูกครึ่งคนนี้ดู
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คณุเป็นลกูครึง่ไทย - เบลเยีย่มใช่ไหมครบั แต่ไปเกดิทีญ่ีปุ่น่
พ่อแม่ไปเจอกันที่ญ่ีปุ่นค่ะ	 แต่งงานกันที่ญี่ปุ่น	 แล้วก็มีเราที่

ญี่ปุ่น	อยู่ที่นั่นตั้งแต่เกิดจนถึงประมาณเกือบๆ	สองขวบ	หลัง

จากนั้นก็ย้ายกลับมาไทย	แล้วก็เข้าโรงเรียนที่ไทย

หลังจากกลับมาที่ประเทศไทย วัฒนธรรมที่รับมาจาก
ญี่ปุ่นตอนเด็กๆ มันส่งผลกระทบต่อเราบ้างไหม
คือเราจ�าอะไรตอนที่อยู่ญี่ปุ่นไม่ได้เลย	แต่ว่าพ่อแม่เล่าให้ฟัง

ว่า	ตอนเด็กๆ	ภาษาแรกท่ีพูดคอืภาษาญีปุ่น่	คอืเหมอืนพ่อพูด

ภาษาฝรั่งเศสกับเรา	แม่พูดภาษาไทยกับเรา	แต่ว่าเราก็ตอบ

เป็นภาษาญี่ปุ่น	เพราะเหมือนตอนนั้นแม่ก็เรียนอยู่	และพ่อก็

ท�างาน	ไม่มีใครเลี้ยงเรา	เลยต้องไปอยู่เนิร์สเซอรี่	ต้องอยู่กับ

เด็กญี่ปุ่น	ก็เลยพูดภาษาญี่ปุ่นได้	แต่พอทีนี้กลับมาไทยปุ๊บก็

กลายเป็นพูดไทยแทน	ลืมภาษาญี่ปุ่นไปเลย	และกลายเป็น

เด็กพูดช้า	จะพูดแบบใช้ค�าแปลกๆ	ประโยคเรียงแปลกๆ	จน

ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่

ตอนทีเ่ริม่จ�าความได้แล้ว และรูว่้าพ่อกบัแม่พดูคนละภาษา 
รู้สึกแปลกๆ ไหม
คือเราเข้าใจพ่อเรามาตลอด	แต่อันนี้ไปดูในวิดีโอตอนเด็กๆ	

จะไม่คุยกับพ่อ	 จะไม่ยอมพูดกับพ่อ	 เพราะเหมือนตอนน้ัน

ยังพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้	 พูดได้เป็นค�าๆ	 แต่ฟังเข้าใจ	 เพ่ิง

มาเริ่มพูดได้ตอนประมาณห้าขวบ	แล้วก็จะเริ่มพูดฉอเลาะ

ขึ้นอะไรท�านองนี้

แต่ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในบ้านอีกภาษาหนึ่งด้วย
ใช่ค่ะ	พ่อแม่คุยกันเป็นภาษาอังกฤษ	 เพราะว่าแม่พูดภาษา

ฝรั่งเศสไม่ได้	 พ่อพูดภาษาไทยไม่ได้	 พอคุยกันก็จะคุยเป็น

ภาษาอังกฤษ	 เพราะฉะนั้นเวลาจะคุยพร้อมกันสี่คนก็ต้อง

เป็นภาษาอังกฤษ	แต่ส่วนหนึ่งคือเราดูพวกวิดีโอดิสนีย์มา

ตั้งแต่เด็กๆ	 ดูมาตลอด	 แล้วมันก็เป็นภาษาอังกฤษ	 ก็เลย

เหมือนซึมซับไปแล้ว	 แต่ตอนท่ีเด็กมากๆ	 ยังไม่ได้ใช้วิธีน้ีนะ	

จะกลายเป็นว่าไม่เคยพูดพร้อมกันทัง้สามคนแทน	สมมตวิคียุ

กับแม่	วีก็จะคยุไทย	พ่อก็เหมอืนฟังไม่เข้าใจ	แล้วพอหนัไปคยุ

กับพ่อ	แม่ก็จะไม่รูเ้รือ่งแทน	คอืวิธีใช้ภาษาองักฤษน้ีเพ่ิงจะมา

ใช้ตอนเริม่โต	ตอนที่เริ่มใช้ภาษาอังกฤษได้แล้ว

ตอนทีเ่ป็นเดก็ เรามทีัง้ญาตทิีเ่ป็นคนไทย และคนเบลเยีย่ม 
เราต้องปรับตัวยังไงบ้าง
ไม่ต้องปรับตัวนะ	 รู้สึกเหมือนกับว่าเราโตมาแบบน้ันไม่เคย

ต้องปรบัตวัเลย	สมมตว่ิา	อย่างเรือ่งอาหารการกินมนัมกิซ์กัน

ได้		คอืเรากินได้หมดเลย	อาหารอสีานเรากกิ็น	ปลาร้า	น�า้พรกิ	กิน

ได้หมดเลย	เพราะแม่ก็เป็นคนชยัภมู	ิส่วนพ่อก็แบบกินอาหาร

ฝรั่งไป	แล้วเราก็ชอบ	ชอบอาหารฝรั่ง	 ก็กินได้ทุกอย่างเลย 

แต่ว่าจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือ	 ไม่ได้เป็นคนท่ีชอบกินอาหาร

ไทยขนาดน้ัน	 เพราะแม่ท�าอาหารไม่อร่อย	พอแม่ท�าอาหาร

ไม่อร่อยเหมือนไม่ได้รบัการปลกูฝังทางด้านอาหารไทยทีด่	ีก็เลย

ไม่ได้ชอบกินขนาดนั้น

ในเมื่อแม่ท�าอาหารไม่อร่อย ท�าไมยังชอบกินอาหารไทย 
อาหารอีสาน 
บางครั้งถ้าเราไปบ้านญาติ	แม่ก็จะไม่ได้ท�าไง	ถ้าแม่ซื้อมา	แล้ว

เป็นเจ้าอร่อยเราก็กินด้วย	มนัก็เลยเหมอืนกับว่าโอเคแม่กินเราก็

กินตาม	มันประมาณนี้

นอกจากเรื่องการกิน วิธีที่พ่อแม่สอนเรา หรือบ่มเพาะ
ความคดิในวยัเดก็ของเรา มคีวามแตกต่างกนัมากไหมครบั 
เพราะแม่เป็นคนไทย ส่วนพ่อเป็นคนเบลเยีย่ม สิง่ท่ีทัง้คูส่อน
เรามีความแตกต่างกันยังไง
อย่างหนึง่ทีพ่่อแม่วีสอนเหมอืนกันคอื	เขาสอนให้รูจ้กัถูกผดิก่อน	

คือตอนเด็กๆ	เขาก็ค่อนข้างเข้มงวดว่า	สิ่งไหนท�าไม่ได้	แต่เราก็

จะรูว่้าท�าไมถึงไม่ได้	ท�าให้เราไม่ใช่เดก็งอแง	สมมตอิยากได้อะไร

จะไปงอแงดิน้ทุรนทุรายไม่ได้	พ่อแม่เคยขูว่่าจะร้องก็ร้องไปเลย	

ยังไงก็ปล่อยไว้ตรงน้ัน	 ก็เลยไม่เคยเป็นเด็กงอแงเก่ียวกับสิ่งที่

อยากจะได้	แต่สิ่งที่มันต่างกันก็มี	คือมันก็มีความคิดบางอย่าง

แหละ	 ท่ีแม่จะมาแนวไท๊ไทย	ส่วนพ่อก็เป็นฝรั่งมาก	 	 เราก็เลย

เห็นทั้งสองด้าน	แล้วเราก็เลือกว่าเราจะฟังฝั่งไหน	ถ้าเราฟังฝั่ง

ไทย	แล้วเราท�าให้พ่อไม่พอใจ	เราก็จะอ้างแม่	หรือถ้าเกิดเราท�า

อะไรที่แม่ไม่พอใจ	เราก็บอกว่าป๊าสอนมาอย่างนี้

เรื่องอะไรที่ทั้งสองคนสอนแล้ววีรู ้สึกประทับใจ อาจจะ
ขัดแย้งกัน แต่วีคิดว่าตลกดี
ตอนวีเริ่มโตละ	พ่อวีสอนว่า	 เราเป็นผู้หญิง	 การแต่งงานเน่ีย 

ขึ้นอยู่กับเรื่องเซ็กซ์เหมือนกัน	เพราะฉะนั้นในชีวิตนี้	ต้องมีแฟน

อย่างน้อยสามคนเพ่ือที่จะได้รู ้ว่าอะไรดีไม่ดี	 แต่แม่บอกว่า	 

ไม่ได้ๆๆ	ต้องเก็บไว้หลงัแต่งงาน	คอืมนัคนละขัว้ความคดิกันเลย 

ซึ่งพอเราใกล้ชิดกับทั้งสองคน	ก็รู้สึกว่าแปลกดีเหมือนกัน

แล้วส่วนตัวคิดว่ามันควรจะเป็นยังไง
วีเห็นด้วยกับพ่อนะ	 มันจะรู้ได้ไงว่าดีไม่ดี	 ถ้าแต่งงานไปแล้ว

ไม่ดีล่ะ	อ้าว	ก็ต้องเลิกกันหรอ

แต่เรื่องนี้ก็จะพูดกับแม่ไม่ได้ใช่ไหม
วีว่าพูดได้	 เหมอืนอย่างเรือ่งมแีฟน	ตอนยังเดก็ก็จะไม่กล้าบอกแม่	

แต่จะกล้าบอกพ่อ	 เพราะกลัวแม่โกรธ	 ทีน้ีพอเริ่มโตก็เหมือน

บอกแล้วเขาโอเค	อาจเพราะเข้าใจว่าเราโตแล้ว	 เขาก็สอนมา

แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิด	 โตขนาดน้ีควรจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด	

แล้วก็ตัดสินใจเอาเอง



แล้วเกีย่วกบัเรือ่งเพือ่นเป็นยงัไงครบั พอเริม่มาเรียนทีไ่ทย เพือ่นๆ 
มองเรายังไง รู้สึกยังไงกับการอยู่ท่ีอ่ืนมา และเป็นลูกครึ่งด้วย 
มันส่งผลกระทบยังไงบ้าง
บางทีเราก็รู้สึกว่าไม่ฟิตอิน	คืออย่างนึงต้องบอกนิสัยเราก่อนว่า	ตอนเรา

อยู่ญี่ปุ่น	ก็เหมือนมีกันแค่สามคน	บางทีก็มีเพื่อน	แต่ไม่ได้มีเพื่อนเยอะ	

เราก็จะอยู่แต่กับพ่อแม่	ตอนเดก็ๆ	มนัก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ใช่คนท่ีเปิด

กับทุกคนขนาดน้ัน	จ�าได้เลยว่าตอนอนุบาลไม่มเีพ่ือนสนิท	คอืมเีพ่ือนแต่

ว่าแบบไมไ่ด้อยูเ่ปน็กลุม่	จนกระทัง่ถงึประมาณอนบุาลสองอนบุาลสาม

ถึงจะเริ่มมีเพื่อนสนิท	แล้วตอนเด็กๆ	จะไม่ได้ยุ่งกับใครเลย	ไม่มีเพื่อนที่

เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน	จนกระทั่งเข้าโรงเรียน

ทั้งหมดเป็นผลจากการอยู่คนเดียวมานานหรือเปล่า 
ประมาณน้ันด้วยมั้ง	 แล้วเราก็ไม่ใช่คนที่จะสนิทกับคนง่าย	 กลายเป็น

อย่างนั้นไป	 เรื่องเพ่ือนตอนแรกก็ไม่ได้อะไรหรอกจนกระทั่งเริ่มโต	 เข้า

ช่วงประถมปลาย	เริม่รูส้ึกว่าเราเขา้กบัเพือ่นไม่ได้หรือเปลา่	เหมือนแบบ

ไม่ฟิตอิน	บางทีก็ถูกทรีตแบบไม่ดีเลย

นอกจากการอยู่คนเดียวตอนเด็กๆ คิดว่าการ “เข้ากับเพื่อนไม่ได้” 
มันเริ่มจากอะไรครับ มีปัจจัยอื่นอีกไหม
ไม่รู้เหมือนกัน	คือต้องบอกก่อนว่า	 ตอนประถมเนี่ย	 เราเรียนโรงเรียน

เอกชนเหมือนตอนอนุบาล	แต่พอมอต้นไปเรียนโรงเรียนรัฐบาล	 เป็น

รฐับาลแบบต้องตดัผมสัน้ติง่หูเลยนะ	แล้วคอืเราก็ไม่เคยเจอคนมากๆ	ขนาดน้ัน	

ที่เป็นคนอีกประเภทนึง	เพราะเมื่อก่อนเราอยู่แต่โรงเรียนคุณหนูไง	แต่พอเรา

เข้าโรงเรียนรัฐบาล	คนข้างนอกทีไม่ใช่เพ่ือนเรา	 เหมือนจะชอบหมั่นไส้	 คือ

ด้วยความท่ีเราก็เป็นเด็กลูกครึ่งคนเดียวในโรงเรียน	แล้วพวกรุ่นพ่ีผู้ชายก็จะ

ชอบ	คงคิดว่าเราเป็นลูกครึ่งน่ารักดีมั้ง	 แล้วพวกรุ่นพ่ีผู้หญิงก็จะหมั่นไส้มาก	

เคยมาท้าตบเรา	คือมันน่ากลัวมาก	จากตอนนั้น	เหมือนเราก็เลยรู้สึกไม่ดีกับ

ตัวเอง	รู้สึกไม่ดีกับการเป็นลูกครึ่ง	ซึ่งจ�าได้ว่า	ก่อนหน้านั้นก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับ

เรือ่งน้ีอยู่แล้ว	มอียู่ครัง้นึง	ตอนประมาณปอห้าปอหกมัง้	เราท�าร้ายจติใจพ่อเรา

มาก	เพราะเราไม่ชอบถูกจ้อง	แต่ตอนนั้นเวลาเราไปไหนกับพ่อ	เราจะถูกจ้อง	

จ้องแบบไหนครับ
คนจะชอบมอง	หรือ	มองแล้วก็พูดกันแบบตื่นเต้นว่า	ฮึ้ย	ฝรั่งๆๆ	อะไรแบบนี้	

เราก็ไม่อยากเดินกับพ่อ	แล้วพ่อก็เสียใจ

แล้วท�าไมตอนนั้นเราคิดว่าการไม่เดินกับพ่อจะแก้ปัญหา
จ�าไม่ได้	 ก็ตอนน้ันแค่รู้สึกว่า	 ทุกคนชอบมองว่าเราเป็นฝรั่ง	 แล้วเราไม่ชอบ

เป็นจุดเด่นอะไรอย่างนั้น

คุณรู้สึกแตกต่างไหม เวลาอยู่กับคนที่มองเราเป็นลูกครึ่ง เปรียบเทียบ
กบัเวลาอยูก่บัคนทีอ่าจจะมองเราเป็นผูห้ญงิธรรมดา ไม่เกีย่วกับความ
เป็นลูกครึ่ง
การถูกมองว่าเป็นลูกครึ่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะ	ต้องบอกไว้ก่อน	แต่แค่เขาจะทรีต
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เราอีกแบบหน่ึง	 คือมันเหมือนกับว่า	 เขาก็จะแบบว่า	 อ๋อ	 เออ	 ไอ้น่ีมัน

ไม่เข้าใจหรอก	มนัไม่ใช่คนไทยอะไรแบบนี	้แต่ประเดน็คอื	ชัน้ก็เป็นคนไทย!	

แต่ถ้าเป็นเพ่ือนเราเอง	เขาก็จะไม่มองว่าเราเป็นชนชาตไิหนประเทศอะไร

ขนาดนั้น	ถ้าเป็นคนไม่รู้จักเราเลย	จะทรีตเราเหมือนฝรั่ง	เช่น	ยกตัวอย่าง	

แท็กซีจ่ะพูดภาษาองักฤษกับเราและชอบบอกราคาทีส่งูกว่า	แต่พอเราพูด

ไทยปั๊บเขาก็จะตกใจ	เรื่องที่อยู่ยากที่สุดคงเป็นสิ่งนี้แหละ	คือคนชอบคิด

ว่าเราเป็นฝรั่งแล้วจะเอาเปรียบเรา	คือคิดว่าเราไม่รู้อะไร

แล้วในอีกด้านหนึ่ง ความเป็นลูกครึ่งท�าให้เรากลายเป็นสาวป๊อป 
มผีูช้ายมาชอบมากมาย อาจเป็นเพราะว่าชอบโครงหน้าแบบลกูครึง่
หรืออะไรก็แล้วแต่ แบบนี้รู้สึกยังไง 
ตอนนั้นกลัวนะ	ด้วยความที่เราไม่ชอบความรู้สึกถกูจับจ้อง	และเป็นคนที่

คอมฟอร์ทกับการอยู่คนเดียวมาตั้งแต่แรก	ก็จะรู้สึกว่าผู้ชายน่ากลัว	รู้สึก

ถูกคุกคาม	แต่ว่าตอนน้ันโชคดี	 มีเพ่ือนตัวใหญ่ๆ	 เหมือนเพ่ือนก็จะเป็น

บอดี้การ์ดให้	แล้วเราก็เป็นคนตัวเล็กๆ	อยู่ในกลุ่ม

จนถึงตอนนี้ยังรู้สึกว่าถูกคุกคามอยู่เหรอครับ
อย่างบางคน	มนัก็มคีวามน่ากลวั	อย่างเช่นผูช้ายบางคนชอบถึงเน้ือถึงตวั	

อาจจะชอบดึงแขน	 อะไรก็แล้วแต่	 ซึ่งเราก็จะกลัวมาก	 เพราะวีเป็นคน

ไม่ชอบถูกคนไม่รู้จักจับตัว	ยิ่งตอนนี้ยิ่งเป็น	เพราะเหมือนกับว่า	สมมติมี

คนขอถ่ายรูป	ถ้าเป็นผู้หญิงวีจะเฉยๆ	แต่ถ้าเป็นผู้ชายปุ๊บมันจะมีประเภท

ที่ชอบจับตัว	 วีสะบัดแขนเลยนะ	 ไม่ใช่ว่าหวงตัวหรืออะไร	แต่แค่ไม่ชอบ	

รู้สึกเหมือนคนเข้ามาอยู่ในบับเบิลของเรา	 ซึ่งเราไม่รู้จักกัน	 ไม่มีสิทธ์ิจับเรา	

นอกจากจะขออนุญาตเรา	บอกก่อนว่า	ขอควงแขนนะครบั	แต่ถ้าอยู่ดีๆ	มาจบั	

จะสะบัดเลย

แล้วเรื่องที่ประทับใจสุดๆ จากการเป็นลูกครึ่งล่ะ 
เป็นลกูครึง่มนัก็ดตีรงท่ีมนัเป็นส่วนผสมของวัฒนธรรมทีเ่ราเปิดกว่าคนอืน่	เรารู้

กว้างในเรือ่งบางเรือ่งมากกว่าคนอืน่	เพราะว่ามมุมองความคดิของคนไทยเนีย่		

ถ้ามีแต่ไทยก็จะคิดแต่แบบไทย	ขณะท่ีเรามีช้อยส์ว่าจะเลือกคิดแบบนั้นหรือ

แบบนี้	หรือเราเอามาวัดแล้วเราไม่ชอบทั้งสองอย่าง	แล้วเรามาคิดอีกแบบนึง	

มันเหมือนเราเปิดมากกว่า	ซึ่งเราก็ได้รับมาตั้งแต่เด็กๆ	

การทีเ่ราเปิดมากกว่า มนัฟอร์มบคุลกิเราให้มด้ีานทีต่่างจากคนอ่ืนยงัไง 
มันมีด้านไหนของตัวเราบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าฟอร์มข้ึนมาจากการรับ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ต้องมคีนอืน่บอก	แต่ก็เคยมคีนบอกนะว่ามนัเป็นส่วนผสมท่ีด	ี	จรงิๆ	เราเป็นคน

นสิยัฝรัง่	แต่ทนีีเ้ราไปเรยีนโรงเรยีนไทย	มนัเลยมส่ีวนผสมบางอย่าง	เหมอืนเรา

เข้าใจความเป็นไทยในบางอย่าง	แล้วเราก็ฉกีความคดิของความเป็นไทยออกมา

ด้วยในขณะเดยีวกัน	อนัน้ีคอืตอนท่ีไปฝึกงานเขยีนบท	แล้วเขาพูดมาว่ามนัเป็น

ส่วนผสมที่ท�าให้เรามีเรื่องที่จะเล่าเยอะ

“

“

เป็นลูกครึ่งมันก็ดีตรงที่มันเป็นส่วนผสม
ของวัฒนธรรมที่เราเปิดกว่าคนอื่น เรารู้
กว้างในเรือ่งบางเรือ่ง ถ้ามแีต่ไทยก็จะคดิแต่
แบบไทย ขณะทีเ่รามช้ีอยส์ว่าจะเลือกคิดแบบ
นั้นหรือแบบนี้ หรือเราเอามาวัดแล้วเราไม่
ชอบทั้งสองอย่าง แล้วเรามาคิดอีกแบบนึง 
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แล้วด้านงานเพลงล่ะ วเีคยพดูไว้ว่าอยากให้เพลงตวัเองไปตตีลาด
ยุโรป คิดว่าความเป็นลูกครึ่งท�าให้คนช่วยเชียร์เรามากขึ้นไหม
เราเคยไปอ่านคอมเมนต์บางอันที่เขาโพสต์เก่ียวกับเพลงเรา	 เขาบอก

ว่ามาจากเบลเยี่ยมเหมือนกัน	แล้วก็ดูตื่นเต้นมาก	 เราก็เลยรู้สึกว่ามัน

คือลักษณะร่วม	 เวลาคนต่างชาติเขารู้สึกรีเลทกับเรา	 ก็เหมือนคนไทย

เวลามอง	ไทเกอร์	วู้ด	ที่เป็นนักกอล์ฟ	เพราะเขาเป็นลูกครึ่งไทย	แล้วเรา

รู้สึกว่าเชื่อมโยงโดยตรง	เพราะว่าเค้ามีเช้ือชาตินี้	ซึ่งมันก็เกิดขึ้นเหมือน

กันกับฝรั่ง	ฝรั่งไม่ได้ต่างไปจากคนไทยเลย	วีเลยคิดว่าจะสามารถท�าให้

เค้ารู้สึกเชื่อมโยงกับวีตรงนี้ได้เหมือนกัน	

แล้วในมิติอ่ืนของตัวงานล่ะครับ การเป็นลูกครึ่งมีส่วนช่วยเราใน
การท�าเพลงบ้างไหม
ไม่ขนาดนั้น	 แต่เราได้ฟังเยอะกว่าคนอื่น	บางครั้งเราได้ฟังเพลงภาษา

ฝรัง่เศสบางแนวท่ีคนท่ัวไปไม่รูจ้กั	ภาษาองักฤษทุกคนรูจ้กัอยู่แล้วเพราะ

มนัเป็นสากล	แต่เราว่าเพลงบางประเภทของประเทศในแถบยุโรปก็ไม่ใช่

ทุกคนที่จะเคยได้ฟัง

มีงานไหนไหมที่ขายความเป็นฝรั่งของเราแบบชัดๆ เลย เพราะว่า
เราเป็นลูกครึ่ง
อ๋อ	งานร้องเพลงสากลก็ต้องเป็นเรา

 โดยส่วนตัว คุณอยากให้คนสนใจความสามารถมากกว่ารูปลกัษณ์
แบบลูกครึ่งของเราไหม
คอืแน่นอนแหละว่าส่วนใหญ่ก็คอืความสามารถ	แต่มนัก็จะมเีรือ่งลคุมา

เก่ียวข้อง	อย่างทีบ่อกว่ามนัตตีลาดได้กว้างกว่า	เพราะถ้าอยากได้เป็นฟีล

ฝรั่ง	แต่ถ้าฝรั่งไปเลยเดี๋ยวมันก็ไม่รู้เรื่องอีก	โอเค	งั้นเป็นลูกครึ่งแล้วกัน

 ซึ่งเขาก็จะนึกถึงเรา	แต่ถ้าเขาอยากให้เป็นคนไทย	หน้าไทยไปเลยเรา

ก็คงหลุดแหละ	แต่ว่ามันก็ยังถูกรวมไว้เป็นคนไทยเหมือนกัน	มันก็เลย

จะกว้างกว่า

หมายถึงถ้าขายความเป็นฝรั่งได้ก็ยินดี ขายความเป็นไทยก็โอเค 
ไม่เกี่ยงที่จะขายลุค
ก็ยินดีค่ะ

หากจินตนาการว่าจะมีลูกสักคน อยากให้มีเชื้อชาติอะไร
ไม่ได้เลือก	 แต่อยากให้มีตาสีฟ้า	 เพราะอุตสาห์มียีนตาสีฟ้าท้ังที	 

ไม่อยากให้หายไป	

วิโอเลต	วอเทียร์
10	ตุลาคม	2536
22	ปี
ไทย-เบลเยี่ยม
ไทย-เบลเยี่ยม
เบลเยี่ยม
ไทย
เฮเซล	 	
นำ้าตาล	 	
ขาว
โยโกฮามา	ประเทศญี่ปุ่น	 	 		
นักศึกษา	นักร้อง	นักแสดง
อาหารอิตาเลียน

ชื่อ-สกุล 
วันเกิด

อายุ
สัญชาติ
เชื้อชาติ

พ่อ
แม่

สีม่านตา 
สีผม
สีผิว

สถานที่เกิด
สถานะปัจจุบัน

อาหารที่ชอบ
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yes, 

i am mixed.

no, 

i don’t have 

to choose one 

race to i iden-

tify with.
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36my space

อดิเดช	ชัยวัฒนกุล		
นลิน	สินธุประมา	เรื่อง	:

ภาพ	:

พิพิธภัณฑ์แห่งสังคมไฮบริด
วัดโพธิ์ 
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	 อ่านไม่ผิด	ฉันเรียกวัดโพธิ์ว่าพิพิธภัณฑ์	

	 แม้วัดเก่าแก่แห่งนี้จะมีหน้าท่ีไม่ต่างจากวัด

ธรรมดาท่ัวไป	มพีระอโุบสถ	มกีารประกอบศาสนกิจ

ตามโอกาสต่างๆ	ทว่าหากใครได้ย่างกรายเข้าไปใน

วัดโพธ์ิ	ก็จะพบว่าสถาปัตยกรรมและประตมิากรรม

ภายในวัดที่ต่างแข่งกันเรียกร้องความสนใจจาก

ผู้เย่ียมชม	ทางด้านหน่ึงมียักษ์ปักหลั่นหน้าตาฝรั่ง	

ใส่สทู	สวมหมวกทรงสงู	แต่กลบัแกะสลกัมาจากหนิ

ทีม่องอย่างไรกช็วนให้นึกถึงตุก๊ตาจนี	อกีทางหน่ึงมี

เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง	แต่แทนท่ีจะเป็นเจดีย์สีทอง

อย่างที่คุ้นตา	กลับประดับประดาไปด้วยกระเบื้อง

เคลือบหลากสี	พอจะลัดเลาะเข้าไปยังพระอุโบสถ

ทรงไทยประเพณี	 ก็เหลือบไปเห็นแผ่นหินสีด�า

กรอบทองตดิอยู่ตามเสา	พอพินิจดก็ูพบว่าข้อความ

ในน้ันเป็นกลอนบ้าง	 เป็นโคลงบ้าง	 แต่บางโคลง

หน้าตาออกจะประหลาดเสียหน่อย	มีเส้นอะไรไม่รู้

โยงกันยุบยับ	ต้องถอดรหัสเสียก่อน	จึงจะอ่านเป็น

โคลงปกติได้

	 นั่นล่ะ	 ‘วัดโพธ์ิ’	 แหล่งรวมศิลปะลูกผสมและ

บันทึกความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทยไว้

ในศิลปะทุกชิ้นที่เดินผ่าน	Read	Me	ที่ว่าด้วยเรื่อง

ลกูครึง่ฉบบัน้ี	จงึขอพาผูอ่้านไปสมัผสักับวัดลกูผสม

ศิลปะไทย-จีน-ฝรั่ง	 ซึ่งเป็นส่วนผสมของทั้งวัด	

ท้ังสถานท่ีให้ความรู้	 และปัจจุบันยังพ่วงต�าแหน่ง

สถานที่ท่องเที่ยวเข้าไปด้วยอีกประการหนึ่ง

	 เดิมทีวัดโพธ์ิก็เป็นวัดไทยธรรมดาๆ	 ตั้งอยู ่

บริเวณชุมชนท่าเตียนมาตั้งแต่สมัยอยุธยา	 ชื่อเต็ม

เดิมคือ	 ‘วัดโพธาราม’	 ก่อนจะถูกยกขึ้นเป็นอาราม

หลวงในสมัยธนบุรี	 และต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ทรงโปรดให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งน้ีเสีย

ใหม่	และพระราชนามว่า	‘วัดพระเชตพุนวิมลมงัคลา

วาส’	ในตอนน้ันวัดโพธ์ิก็ยังไม่ได้กลายร่างเป็นวัดลกู

ครึง่ไทย-จนี-ฝรัง่เช่นในปัจจบุนั	แต่เพราะความนิยม

ของการสร้างวัดในสมัยรัชกาลท่ี	 1	 คือนิยมศิลปะ

แบบไทยประเพณี	อนัหมายถึงศลิปะท่ีถ่ายทอดและ

ฟื้นฟูศิลปะสมัยอยุธยาขึ้นมาในสมัยรัตนโกสินทร์	

ดังนั้น	ทั้งสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ	พระวิหาร

ทิศท้ังสี่	 และพระระเบียงอันเป็นลักษณะที่นิยม

ของวัดอยุธยา	จึงสร้างตามแบบฉบับเดิมทั้งสิ้น

	 อย่างไรก็ดี	 หากใครมีโอกาสได้ไปเย่ียมชม 

พระระเบยีงของพระอโุบสถวัดโพธ์ิ	ก็จะพบพระพุทธรปู

หลากหลายยุคสมัยเรียงรายอยู่ทั้งสี่ด้าน	 สิริรวม

พระพุทธรูปในพระระเบียงทั้งชั้นนอกและชั้นใน

แล้วมีถึง	 394	องค์	หากพินิจพิจารณาพระพุทธรูป

แต่ละองค์	 ก็จะพบว่ารูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกัน

เลย	ทั้งน้ีก็เพราะเป็นพระพุทธรูปจากศิลปะหลาย

ยุคหลายสมัย	 ท้ังสุโขทัย	 เชียงแสน	 ลพบุรี	 และ

อู่ทอง	 เป็นพระพุทธรูปจากเมื่อครั้งที่รัชกาลที่	 1	

โปรดเกล้าฯ	 ให้อัญเชิญพระพุทธรูปจ�านวนมาก

มาจากหัวเมืองภาคเหนือ	 พระระเบียงวัดโพธ์ิจึง

กลายเป็นนิทรรศการถาวรจัดแสดงพุทธศิลป์ของ

อาณาจักรสยามไป
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	 แม้จะมีศิลปะจากหลายแหล่งหลายยุค	แต่วัด

โพธ์ิ	ณ	 เวลาน้ันก็ยังดูเป็น	 ‘วัดไทย’	 จนกระทั่งใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่การค้า

กับประเทศจีนก�าลังรุ่งเรืองถึงขีดสุด	 เมื่อพระองค์

โปรดให้ท่ีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดใหม่อีกครั้ง	 จึง

ปรบัปรงุวดัตามแบบพระราชนยิมอนัเป็นศลิปะไทย

ผสมจนี	และได้รบัการเปลีย่นค�าสร้อยของชือ่วัดใหม่

เป็น	‘วัดพระเชตพุนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร’	

พร้อมทั้งยกฐานะขึ้นเป็นวัดประจ�ารัชกาลที่	1	

	 ความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เองท่ีท�าให้วัดโพธ์ิ

ดูเป็นวัดไทยที่แปลกตา	ละม้ายคล้ายกับที่เราเห็น

กันในปัจจุบัน	ทั้งสถาปัตยกรรมทรงไทยแต่ประดับ

ด้วยกระเบือ้งจนี	เช่น	พระมหาเจดย์ีสีร่ชักาล	ซึง่เป็น

เจดีย์ประจ�ารชักาลที	่1-4	นัน้ก็ตกแต่งด้วยกระเบือ้ง

เคลือบอย่างสวยงาม	 เช่นเดียวกับเจดีย์รายองค์

เล็กๆ	รอบพระนอกพระระเบียงก็มีกระเบื้องประดับ

เป็นลายใบไม้บ้าง	ดอกไม้บ้าง	ดูสวยแปลกตาไป

อีกแบบ	นอกจากศิลปะแบบไทยผสมจีนแล้ว	 ก็ยัง

มีศิลปะจีนล้วนๆ	มาปรากฏอยู่รอบบริเวณวัด	 เช่น	

เก๋งจีน	และ	 เขามอ	ซึ่งเป็นที่อยู่ของฤๅษีดัดตนอัน

มีชื่อเสียง	 เขามอสวนหินขนาดย่อม	 ตกแต่งด้วย

ไม้ดัดและการจดัสวนตามแบบจนี	 เจดย์ีหนิทรงจนี	

ตุ๊กตาสลักหิน	 ซึ่งมีทั้งตุ๊กตายักษ์ลั่นถัน	มีท้ังท่ีแต่ง

กายแบบงิ้ว	เป็นขุนนางฝ่ายบู๊	ขุนนางฝ่ายบุ๊น	เป็น

นักปราชญ์	สามัญชน	หรือสาวจีน	แต่ที่แปลกกว่า

ใครเขาก็คงไม่พ้นตุ๊กตาสลักหินแบบจีนท่ีแต่งตัว

แบบฝรั่ง	 ว่ากันว่าน่ันคือรูปสลักของมาร์โคโปโล	

นกัเดนิทางคนส�าคญัท่ีเดินทางไปท่ัวเอเชยี	และเป็น

ผูท้ีน่�าอารยธรรมตะวันตกเข้าไปสูป่ระเทศจนี	ตุก๊ตา

หินเหล่าน้ีใช้เป็นอับเฉาถ่วงท้องเรือ	 เวลาพ่อค้า

น�าเรือส�าเภามาค้าขายกับไทย	 แต่แทนท่ีจะใช้หิน

ธรรมดาๆ	 ก็น�าหินมาแกะสลักเสีย	 เพ่ือจะได้มาน�า

มาขายเป็นสนิค้าได้อกี	หลงัจากอบัเฉาเหล่านัน้หมด

หน้าที่ในการถ่วงท้องเรือแล้ว	

	 รัชกาลท่ี	 3	 ยังโปรดให้สร้างจารึกวัดโพธ์ิท่ีถือ

เป็นเรื่องพิเศษส�าหรับสมัยน้ัน	 เพราะจารึกนี้เปิด

โอกาสท่ีคนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงความรู ้โดย

ไม่จ�ากัดชนชั้น	 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	ขอเพียงเดิน

เข้าวัด	และพอจะอ่านหนังสือได้	ก็จะกลับไปพร้อม

ความรู้เต็มมือ	 วัดโพธ์ิจึงได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัย

เปิดแห่งแรกของประเทศไทย	 หลายคนอาจเคย

ได้ยินว่าจารึกวัดโพธ์ิมีชื่อเสียงเรื่องต�ารายา	 ต�ารา

แพทย์แผนไทย	พร้อมด้วยรูปภาพกายวิภาคฉบับ

ภูมิปัญญาไทย	 	 อันเป็นท่ีมาของชื่อเสียงเรื่องการ

นวดของวัดโพธ์ิดังในปัจจุบัน	 แต่ความจริงแล้ว

จารึกวัดโพธ์ิรวบรวมความรู้หลายศาสตร์	 หลาย

แขนงมาเอาไว้	ทั้งประวัติศาสตร์	สังคม	วัฒนธรรม	

วรรณคดี	 และสารพัดโคลงกลบทให้ผู้เย่ียมชมได้

ลองมาประลองปัญญา	นอกจากน้ียังมีโคลงภาพ

คนต่างภาษาซึ่งเป็นรูปวาดของผู้คนชาติพันธุ์ต่างๆ	

ในประเทศไทยสมัย	ร.3	มากถึง	32	ชาติ	พร้อมด้วย

โคลงอธิบายคนในชาตินั้นสั้นๆ	จารึกอยู่ตามศาลา

รายรอบนอกของพระระเบียง	นับเป็นการศึกษาเชิง

ชาตพัินธ์ุวรรณาชิน้แรกของประเทศไทย	น่าเสยีดาย

ท่ีปัจจุบันท้ังจารึกและภาพจิตรกรรมเลือนหายไป

เกอืบหมดแล้ว	แต่จากหลักฐานเก่าทีม่ีการรวบรวม

ไว้ก็พอท�าให้เราเห็นภาพว่าสยามประเทศแห่งนี้มี

ความหลากหลายทางวฒันธรรมมากมายขนาดไหน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน			 	

	 ไม่แปลกใจเลยท่ีวันน้ี	 วัดโพธ์ิจะกลายมาเป็น

แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ	 เพราะ

วัดโพธ์ิมิใช่เพียงศาสนสถานหรือวัดเก่าแก่เท่าน้ัน	

แต่วัดโพธ์ิยังเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาศิลปะและ

ภูมิปัญญาอันหลากหลาย	 ช่วยให้ผู ้เย่ียมชมได้

เห็นภาพบรรยากาศของไทยในอดีต	 และเข้าใจ

ความเป็นไปของความเป็นไทยว่าไม่ได้มีแค่	 ‘ไทย’	

แต่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจบัเลก็

ผสมน้อยนี่แหละ	‘ไทย’	อย่างแท้จริง	

	 ลองแวะไปวัดโพธ์ิแล้วส�ารวจรายละเอยีดอย่าง

พิเคราะห์	วัดลูกผสมแห่งนี้ยังมีอะไรอีกมากมายรอ

ให้เราไปค้นพบ
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release me
ธันย์ชนก	รื่นถวิลเรื่อง	:

ภาพจาก	 :	 http://krungthep.coconuts.co/sites/krungthep.
coconuts.co/files/field/image/dscf1454.jpg



	 แต่เดิมในความเป็นวัฒนธรรมไทย	 เราก็กราบไหว้บูชาผีสาง
เทวดากันอยู่แล้ว	เห็นได้จากวัฒนธรรมพ้ืนเมอืงเช่นในภาคเหนือจะมี
การฟ้อนผมีดผเีมง	เพ่ือเป็นการสงัเวยหรอืแก้บนผบีรรพบรุษุ	หรอืทาง
ภาคใต้อย่างงานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหน่ียวของจังหวัดปัตตานี	
เพ่ือความเป็นสิริมงคล	 เป็นต้น	 แต่เมื่อมีศาสนาพุทธเข้ามาจึงเกิด
การผสมผสานกับความเชื่อพ้ืนฐานเดิมของไทย	 จนกลายเป็นว่า
ศาสนาไม่ได้ปฎิเสธการมอียู่ของความเชือ่เรือ่งผสีางหรอืแยกขาดจาก
ความคิดแนวไสยศาสตร์อย่างชัดเจน	 ซึ่งหมายความว่าศาสนาเอง
ก็ยอมรบัเรือ่งการแสดงอทิธิฤทธ์ิของสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีสามารถดลบนัดาล
สิง่ต่างๆ	หรอืเรือ่งลีล้บัทีไ่ม่สามารถอธิบายทางวทิยาศาสตร์ได้	ท้ังสอง
แนวความเชื่อท้ังในเรื่องไสยศาสตร์และพุทธศาสนาจึงเก้ือกูลกัน
แทนที่จะหักล้างกันเอง	 และผลพวงที่แสดงออกมาจึงออกมาใน
รปูแบบของวัตถุมงคล	เครือ่งรางของขลงัทีป่ระกอบการท�าพิธีลงคาถา
ทั้งโดยพระสงฆ์เองหรือเกจิอาจารย์ชื่อดังอื่นๆ	
	 กุมารทองก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่ง	 ที่สะท้อนถึงความคิดแนว
ไสยศาตร์ของไทยออกมาได้อย่างชัดเจน	 เห็นได้จากการปรากฏขึ้น
ของกุมารทองในวรรณคดีเรื่อง	 ขุนช้างขุนแผน	 ถือได้ว่ากุมารทอง
เป็นมรดกทางไสยศาสตร์แบบไทยๆ	ที่เปน็การรวบรวมความคดิแบบ
พราหมณ์	 ผี	 และพุทธเข้าไว้ด้วยกัน	 จนสามารถสร้างผลประโยชน์
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี	
	 ความเชื่อที่คนไทยมีต่อความศักดิ์สิทธ์ิของกุมารทอง	 ถึงแม้จะ
เข้าสู่ยุคสมัยใหม่	 ยุคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 กุมารทองในยุคน้ี
จงึได้แปรเปลีย่นรปูลกัษณะและมวลสารของตนเองมาในรปูแบบของ	
‘ลกูเทพ’	ซึง่ยังคงความหมายของกุมารทองในยุคเดมิไว้	คือการช่วยให้
ร�า่รวย	ดลบนัดาลโชคลาภ	ส่งเสรมิธุรกิจต่างๆ	แก่ผูท้ีเ่ลีย้งด	ูแต่แปรรปู
ลักษณ์ภายนอกให้เป็นตุ๊กตาหน้าตาฝรั่ง	 (ท่ีแม้จะผลิตในจีนก็ตามที	
แต่ขอนับว่าเป็นฝรั่งไปแล้วกัน)	และการน�าเสนอเรื่องราวของตุ๊กตา

ลกูเทพของสือ่ได้เป็นตวักระตุน้ท่ีท�าให้กระแสตุก๊ตาลกูเทพเป็นท่ีรูจ้กั
กันขึ้นมา	 อีกทั้งรูปลักษณ์ที่สามารถพกพาออกไปข้างนอกได้อย่าง
ไม่รู้สึกเขินอายของตุ๊กตาหน้าตาฝรั่งน้ี	 และความหมายของตุ๊กตา
ลูกเทพที่แทบจะไม่ได้ต่างอะไรกับกุมารทองเลย	ก็ตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนไปของวิถีชีวิตผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องแก่งแย่งแข่งขันกัน	จน
ท�าให้ทุกสิง่ต้องการความรวดเรว็	ตามคณุค่าในสมยัใหม่	เช่น	คนต้อง
รวยเร็ว	ยิ่งรวยเร็วได้เท่าไรยิ่งดี	จึงมาประจวบเหมาะกับความเชื่อใน
การเลี้ยงลูกเทพท่ีลงทุนซื้อตุ ๊กตาปลุกเสกไม่ก่ีบาท	 ค่าเลี้ยงดูอีก
นิดหน่อย	บวกกับแฟชั่นท่ีสามารถโชว์กันได้ในโลกออนไลน์เข้าไป
เพียงเท่านี้ก็แลกกับการรวยเร็วได้ดั่งใจ	แถมยังไม่ได้มีอะไรเสียหาย
และคุ้มค่าดี	
	 อีกเรื่องหน่ึงท่ีน่าสนใจในปรากฏการณ์น้ี	 คือ	 ในยุคสมัยใหม่
และหลังสมัยใหม่น้ันเรามองว่ามนุษณ์นั้นต่างแปลกแยกและเห็น
ความไม่เป็นเน้ือเดยีวกันของวัฒนธรรมสงัคมประเพณีอกีต่อไป	ผูค้น
ในสงัคมจงึมคีวามสบัสนและรูส้กึถึงความไม่แน่นอน		จากการไม่อาจ
คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้	 บรรดาความเสี่ยงที่ผู ้คนใน
ยุคสมัยนี้หวาดกลัวน้ันก็ล้วนเกิดจากการกระท�าโดยฝีมือมนุษย์
มากกว่าธรรมชาต	ิเช่น	ความเสีย่งจากโรคภยัไข้เจบ็ใหม่ๆ	ความเสีย่ง
จากการแข่งขันทางธุรกิจ	ความเสี่ยงในตลาดหุ้น	การเลี้ยงลูกเทพจึง
เป็นเครือ่งยึดเหน่ียวและเป็นนวัตกรรมทางความเชือ่ท่ีคนในสงัคมใช้
ในการจัดการความเสี่ยงที่ว่าของตนเองเช่นกัน
	 สุดท้ายแล้วความเชื่อนี้จึงสะท้อนถึงการผสมปนเปกันของ
วัฒนธรรมทัง้	พราหมณ์	ผ	ีพุทธ	ฝรัง่	เข้าไว้ด้วยกันจนออกมาเป็นตุ๊กตา
ลูกครึ่งผีครึ่งคนอย่าง	‘ตุ๊กตาลูกเทพ’	ที่ผู้คนในสังคมฝากความหวังไว้
ว่าจะแก้ปัญหาในชีวิตของตนได้รวดเร็วทันใจ	

ลกูผสมทางวฒันธรรมทีแ่ท้จริง



ส่วนผสม 
‘ลูกครึ่ง’ 
ที่ คุณ คู่ ค ว ร

review
พิมพ์พญา	เจริญศิริพันธ์เรื่อง	:

เมื่อมองออกไปในวิถีชีวิต
ประจำาวัน	 ความเป็นของแท้
ดั้ง เดิม	 ที่ ไม่ผ่านการผสม
จากสิ่งอื่นดูจะเป็นของที่หา
ได้ยาก	ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม	
อาหารการกิน	 สื่อในรูปแบบ
ต่างๆ	 ที่แม้ว่าจะบอกว่าเป็น
ของประจำาชาติ	 แต่หลายสิ่ง
อย่างก็ได้รับอิทธิพลมาจาก
เชื้อชาติอื่น	 เราจึงปฏิ เสธ				
ไม่ได้ว่าการผสมผสานก็เป็น 
กร ะบวนการสำ า คัญของ					
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

อาหารฟิวชั่นคืออาหารที่เต็มไปด้วยส่วนผสมระหว่างจินตนาการ	 ความคิดสร้างสรรค์และ
ความเข้าใจในอาหารต่างวัฒนธรรม	 จนได้เป็นอาหารจานใหม่ที่เต็มไปด้วยรสชาติอันหลาก
หลายและเข้ากันได้อย่างลงตัว
	 ‘Greyhound	Café’		รา้นอาหารทีโ่ดดเดน่ดว้ยรสชาตทิีผ่สมผสานระหว่างวตัถดุบิและสไตล์
อาหารตั้งแต่	2	สัญชาติขึ้นไป	โดยยังคำานึงถึงความลงตัวของรสชาติและการจัดแต่งหน้าตา
ของอาหารนั้นๆ	 เริ่มต้นกันที่สปาเก็ตตี้ผัดพิโรธ	 เส้นพาสต้าเหนียวนุ่มกำาลังดีผัดกับซอสรส
จัดจ้านแบบไทย	ใส่เต้าหู้เหลือง	เห็ด	ใบกะเพรา	และใบโหระพา	เมนูนี้เผ็ดกำาลังดีแถมยังเป็นเมนู
ฟิวชั่นมังสวิรัติอีกด้วย	
	 เพิ่มดีกรีความแซ่บสะท้านแบบไทยๆ	ด้วยตำาปูถั่วแระ	ความเก๋ของจานนี้อยู่ที่การใช้ถั่วแระ
ญี่ปุ่นตำากับปูเค็ม	หอมไก่ย่างฉีกที่หมักด้วยเครื่องเทศปรุงรสจัดจ้าน	กินกับข้าวเหนียวร้อนๆ	
แกล้มด้วยผักสด	 ล้างปากของคาวด้วยสลัดเมล่อนพาร์มาแฮม	หวานฉ่ำากับเมล่อนห่ันเป็น
ลูกเต๋าและพาร์มาแฮมฝานบางๆ	พร้อมผักร็อคเก็ต	 ตัดด้วยความเปร้ียวจากสตรอเบอร์รี่
สดและเฟต้าชีส	ราดด้วยน้ำาส้มบัลซัมมิกผสมน้ำาผึ้ง		ก่อนจะตบท้ายด้วย	Thai	Tea	Granita	
ของหวานดับร้อนสไตล์อิตาเลียน	ที่ใช้ชาไทยรสชาติหอมมันขูดเป็นเกล็ดน้ำาแข็งนุ่มละเอียดให้
ความสดชื่นแบบฟิวชั่น

Greyhound Café ชั้น 2 Groove at Central World 
เปิดทุกวัน : 10:00 - 22:00 น.

อาหารลกูครึง่



หนังสือทีมี่รปูแบบเปน็นวนิยายแตมี่บทสนทนาเปน็กลวธิกีารเขยีน
แบบบทละครเวที	 ‘ตัวละครทั้งหกตามหานักประพันธ์’	 (Sei	 per-
sonaggi	in	cerca	d’autore)	โดย	Luigi	Pirandello	นักประพันธ์เอก
ชาวอติาลไีดร้บัรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรมในป	ี1934	เนือ้เรือ่ง
ดำาเนินไปอย่างรวดเร็ว	 เปิดด้วยการซ้อมละครของเหล่านักแสดง
ละครเวที	แต่แล้วจู่ๆ	ก็มีแขกไม่ได้รับเชิญอย่างตัวละครทั้งหกที่ถือ
กำาเนิดและมีชีวติโลดแล่นอยู่ในจนิตนาการของนักประพนัธ์ผู้ไมย่อม
เขียนเรื่องราวชีวิตของตัวละครเหล่านั้น	 ตัวละครทั้งหกจึงต้อง
ออกตามหานักประพนัธค์นใหม่	จนสุดทา้ยพวกเขากไ็ด้เกลีย้กลอ่ม
ผู้กำากับการแสดงคนหนึ่ง	 ให้นำาเรื่องราวของพวกเขาไปสร้างเป็น
ละครเวท	ีโศกนาฏกรรมชีวติของตวัละครทีถ่กูนกัประพนัธ์ทอดทิง้
และเมื่อไปอยู่ในมือผู้กำากับการแสดงที่มุ่งสร้างงานเอาใจตลาด	
จะเกิดความขัดแย้งอะไรข้ึนบ้างระหว่าง	 ‘ตัวละคร’	 กับ	 ‘นักแสดง’	
ติดตามเรื่องราวที่มีความหลากหลายทั้งกลวิธี	การเดินเรื่อง	และ
ตัวละครทั้งหกได้จากหนังสือเล่มนี้

หนังสือลูกครึ่ง

ช่องของ	 ‘billbilly01’	 ในเว็บไซต์	 Youtube	 	 มีความโดดเด่นในเรื่องการทำาดนตรีโคเวอร์เพลงสากลที่ผนวกเสียงจากเครื่องดนตรีหลาย
ประเภทได้อย่างกลมกลืนและลงตัว	เช่น	กีตาร์	กลอง	เปียโน	ฮาร์โมนิก้า	และในบางเพลงที่นำามาเรียบเรียงดนตรีขึ้นใหม่นั้น	ได้มีการนำาเสียง
ดนตรสีงัเคราะหจ์ากโปรแกรมในแทบ็เลต็มารว่มทำาดนตรดีว้ย	และส่ิงทีแ่สดงออกถงึความเปน็	‘เพลงลูกครึง่’	ดงัตวัอยา่งเพลงครึง่ไทยครึง่
สากลที่มีการนำาระนาดเข้ามาร่วมบรรเลงด้วย	เช่น	เพลง	Bad	Blood	และ	Stay	ถ้าหากอยากจะเปิดสัมผัสการฟังที่ผ่านการผสมผสานของ
แนวเพลงและเครื่องดนตรีจากหลายเชื้อชาติก็เข้าไปค้นหาและเปิดฟังกันได้เลย

เพลงลูกครึ่ง







...สมมตวิา่วนัหนึง่อกุกาบาต K1NCCD ไดพุ้ง่เขา้ชนโลก และสง่ผลให้ยนีของมนษุย์
มีการเปลี่ยนแปลงโดยอิสระ จนคนเราสามารถเลือกเชื้อชาติได้ตามที่ต้องการ 

“ถ้าเลือกได้คุณจะเลือกเป็นลูกครึ่งเชื้อชาติอะไรและเพราะอะไร?”

ปฐวี สอนมาก 
อายุ	27	ปี	พนักงานบริษัท

ลูกครึ่ง ญี่ปุ่น – ไทย 
เพราะสนใจภาษาญี่ปุ่น	 แต่
ยังคงความเป็นครึ่งไทยไว้
เพราะชอบคนไทย”

ปวีณา ตีระนันทิพันธ์ 
อายุ	17	ปี	นักเรียน

ลูกครึ่ง แคนาดา – ไทย 
เพราะ	อยากตาสีฟ้า	หน้าตาด	ี
ขาว	และสูง”

ธนิตศักดิ์ รังคะเจริญรุจน์ 
อายุ	72	ปี	วิศวกร

อยากเป็นคนไทย 
เพราะผมเกิดที่นี่	 พ่อแม่ก็
เลีย้งเราโตทีน่ี	่แล้วเราก็ต้อง
เป็นคนที่นี่”

อนัญญา ฤทธิเรือง 
อายุ	25	ปี	นักศึกษาปริญญาโท

ลกูครึง่ องักฤษ – ไทย 
เพราะอยากได้ภาษา	 ภาษา
อังกฤษใช ้ ได ้ทั่วโลก	 ชอบ
ประเทศแถบอังกฤษ	 สก็อต
แลนด์	และท่ีเลอืกองักฤษเพราะ
ถ้าไปทางนีก้จ็ะได้ภาษาองักฤษ
แบบจรงิๆ”

ประจิตพร ยุตยาจาร
อายุ	34	ปี	ข้าราชการ

ลูกครึ่ง บราซิล – เบลเยี่ยม  
เพรา ะผู ้ หญิงสองชาตินี้
หน้าตาดี	หุ่นดี	ดูมีเสน่ห์”

กรธวัฒช์ ชวาลชาญกิจ 
อายุ	13	ปี	นักเรียน

ลกูครึง่ นวิซแีลนด์ – เกาหลใีต้ 
เพราะ	 ท�าให้การฝึกฝนกีฬา
ของผมดข้ึีน	และประสบความ-
ส�าเรจ็ในกฬีากอล์ฟ	นวิซีแลนด์
มีสนามกอล ์ฟอันดับหน่ึง
ของโลก	และประเทศเกาหลีใต้ก็
สนบัสนนุกฬีากอล์ฟเยาวชน”

แพรว เปล่งสีงาม  
อายุ	34	ปี	ข้าราชการ

ลูกครึ่ง ญี่ปุ่น – ไทย 
เพราะเคยไปญี่ปุ่นแล้วชอบ
ประเทศเขา	 เลยคิดว่าน่าจะ
โอเค	ถ้าได้อยู่ที่นั่นด้วยทีน่ี่
ด้วย	อยู่	2	ประเทศเลย”

ภัทรพร เป้าประยูร 
อายุ	19	ปี	นักศึกษา

ลูกครึ่ง ญี่ปุ ่น – อังกฤษ 
เพราะผสมทั้ง เอเชียและ
ฝั ่งยุโรป	 หน้าถึงคมพอดี
ไม่หนักไปข้างไหนมากกว่า	
และได้เรื่องภาษาด้วย”

ภูธีรา นพรัตนกานต์ 
อายุ	3	ปี	นักเรียน

อยากเป็นคนไทย	
เพราะอะไร	ไม่บอก	(ยิ้ม)”

?TK voice
อธิชา	ไชยจิโรจเรื่อง	/	ภาพ	:



อ่าน Read Me
ผ่าน TK App 

ได้แล้ววันนี้

ติดตามความรู ้อื่นๆ	ของ	TK	park	ได้ที่	http://www.tkpark.or.th/

และสามารถเข้าใช้ TK App ทาง Web Browser ที ่URL : 

http://tkapp.tkpark.or.th

ดาวน์โหลด TK App และเนื้อหาในแอพพลิเคชั่น ได้ฟรีดาวน์โหลด TK App และเนื้อหาในแอพพลิเคชั่น ได้ฟรี

TK App 
แหล่งรวมสาระความรูแ้ละความเพลดิเพลนิ	
ให้เด็กไทยเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์



www.facebook.com/
readmeegazine

READ ME 

EGAZINE

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ 
สั ง กั ด สำ า นั ก ง า นบ ริ ห า ร แ ล ะ พัฒน าองค ์ ค ว า ม รู 	้
(องค ์การมหาชน)	 เลขที่ 	 999/9	 อาคารสำานักงาน	
เซ็นทรัลเวิลด์	 ชั้น	 17	 ถนนพระราม	 1	 แขวงปทุมวัน	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	 :	 02	 264	 5963-5	 /	 โทรสาร	 :	 02	 264	 5966


