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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร

โรคซึมเศร้�ที่คร่�ชีวิตคนม�กม�ยในแต่ละปีเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มนักวิจัย

ส�ข�จิตวิทย�มห�วิทย�ลัยฮ�ร์เวิร์ด (Harvard Psychology Department)  

และคอมพิวเตอร์แล็บจ�กมห�วิทย�ลัยเวอมอนต์ (University of Vermont 

Computational Story Lab) คิดค้นวิธีก�รตรวจสอบว่� เร�มีโอก�สที่จะเป็น

โรคซึมเศร้�หรือไม่จ�กโทรศัพท์มือถือ ด้วยกระบวนก�รท�งอัลกอริทึมที่จะ

ประมวลข้อมูลของเร�จ�กภ�พในอินสต�แกรม ก�รใช้โปรแกรมตรวจสอบ

ข้อมูลบนใบหน้�และก�รทำ�กิจกรรม ก�รวิเคร�ะห์เร่ืองสีเพ่ือค�ดคะเนสุขภ�พจิต

ของแต่ละคน ซ่ึงจ�กก�รทดสอบรูปภ�พจำ�นวน 44,000 ภ�พของผู้เข้�ร่วม 

ก�รทดลองจำ�นวน 166 คน ส�ม�รถบ่งบอกแนวโน้มอ�ก�รซึมเศร้�ใน 

แต่ละคนได้ถูกถึงร้อยละ 70 เทียบกับผลก�รทดสอบคร้ังก่อนหน้�ที่ถูกต้อง 

เพียงแค่ร้อยละ 42 สร้�งคว�มหวังในก�รป้องกันปัญห�ระดับโลกที่องค์กร

อน�มัยโลกระบุว่� จำ�นวนผู้ป่วยจ�กคว�มซึมเศร้�และคว�มวิตกกังวลทั่วโลก

นับตั้งแต่ปี 1990 เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 50 หรือม�กกว่� 600 ล้�นคน ขณะที่ 

ก�รประชุม World Economic Forum ค�ดว่�ในปี 2030 โลกจะต้องรับมือกับ

ปัญห�สุขภ�พจิตและต้นทุนท�งเศรษฐกิจที่ต้องจ่�ยถึง 480 ล้�นล้�นบ�ท 

 แนวคิดก�รป้องกันด้วยก�รบริห�รจัดก�รคว�มตึงเครียดรอบตัวจึงเป็น

ประเด็นที่ถูกพูดถึงม�กขึ้นทุกที อย่�งเช่นแนวคิด “ลุกกะ” (Lykke) ที่แปลว่� 

คว�มสขุ ในภ�ษ�เดนม�ร์ก ทีแ่นะนำ�วถิกี�รแสวงห�คว�มสขุแบบต�่ง ๆ  จ�ก

ทั่วโลก เช่น ก�รกินอ�ห�รเพื่อเพิ่มพูนคว�มสุขอย่�งช�วฝรั่งเศส ก�รเจริญสติ

ระยะส้ันในภูฏ�น หรือก�รอ�บป่� (Shinrin-Yoku) เพ่ือเสริมสร้�งสุขภ�พก�ยใจ

แบบช�วญี่ปุ่น จ�กเร่ืองเล็ก ๆ  น้อย ๆ  รอบตัวขย�ยม�เป็นโอก�สใหม่สำ�หรับธุรกิจ 

เพื่อสุขภ�พท�งใจ โดยจะเห็นได้จ�กโรงแรมหล�ยแห่งที่มีก�รดึงนักจิตบำ�บัด 

หรือนักประส�ทวิทย�ม�ร่วมทีมในก�รออกแบบโปรแกรมที่มีจุดข�ยของ

กจิกรรมและก�รนอนหลบัทีส่ง่ผลดตีอ่สม�ธิและสขุภ�พจติ  สว่นธุรกจิฟติเนส

ที่แต่เดิมก็เป็นที่รู้กันดีว่� ก�รออกกำ�ลังก�ยส่งผลต่อคว�มสดชื่นแจ่มใส ก็ยัง

มกี�รปรับแนวท�งก�รออกกำ�ลงัก�ยทีผ่สมผส�นกบัทำ�สม�ธแิละก�รฝกึสมอง

ม�กข้ึน เป็นที่ม�ของคว�มสุขในแบบของร�ยง�นจ�กมห�วิทย�ลัยเกนต์ 

(Ghent University) ทีว่�่ คว�มสขุไมใ่ช่แคเ่ร่ืองคว�มรูส้กึ แตเ่ปน็สิง่ทีช่่วยทำ�ให้

เร�ส�ม�รถโฟกัส ช่วยสร้�งจินตน�ก�รและเพิ่มคว�มยืดหยุ่นท�งจิตใจ 

ขณะที่มห�วิทย�ลัยออกฟอร์ดวิเคร�ะห์ว่� ก�รบำ�บัดจ�กก�รสร้�งสม�ธิ  

อย่�งเช่นก�รกำ�หนดลมห�ยใจ หรือง�นศิลปะน้ันช่วยลดก�รกำ�เริบของ 

โรคซึมเศร้�ได้ดียิ่งขึ้น 

 มองผ่�น ๆ  โลกทีก่ำ�ลังหมุนเร็วม�กขึ้นด้วยดิจิทัล ทำ�ให้หล�ยธุรกิจ 

ในกลุ่มแอน�ล็อกต้องล้มห�ยไป แต่เม่ือภ�ครัฐและเอกชนตื่นตัวมองเห็น 

คว�มยิ่งใหญ่ของปัญห�ท�งสุขภ�พจิต ก�รสร้�งคว�มแข็งแรงท�งใจจ�ก 

ก�รออกแบบเพื่อบำ�บัดผ่�นประส�ทสัมผัสทั้ง 5 รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 

ที่มีก�รจูนคลื่นให้ตรงกับสภ�วะที่จิตใจและสมองต้องก�ร ทั้งคว�มเนิบช้� 

คว�มเรียบง่�ย และก�รรับพลังจ�กธรรมช�ติ ก็ได้เวล�ที่จะก้�วออกม� 

เป็นหน่ึงในกิจกรรมท�งสังคมและธุรกิจที่เปี่ยมด้วยคว�มหม�ยและทรงพลัง

สำ�หรับอน�คต 

ออกแบบ...บำาบัด
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Creative Update : คิดทันโลก 

Oddly Satisfying 
สุนทรียศาสตร์แบบแปลก ๆ 

แต่สัมผัสได้จริง
เรื่อง : บุษกร บุษปธำ�รง

บีบ อัด คลึง ชุบ ตัด หั่น แปะ ว�ง ขยำ� วนลูป 

ฯลฯ วิดีโอคว�มย�วไม่ม�กนักที่ปร�กฏอยู่บน 

โซเชียลมีเดีย ถ่�ยทอดให้เห็นอะไรบ�งอย่�งที่

ดึงดูดส�ยต�อย่�งน่�พิศวง คลิปที่สร้�งคว�ม

เพลิดเพลินใจอย่�งประหล�ดในแบบที่ต้องชวน

ให้ดูจนจบ พวกมันถูกจับให้อยู่ด้วยกันภ�ยใต้

หมวดที่เรียกว่� Oddly Satisfying ซึ่งอธิบ�ย 

ตัวเองได้อย่�งชัดเจน

 คำ�ว่� Oddly satisfying เกิดข้ึนม�จ�ก 

Reddit เว็บบอร์ดออนไลน์ เพื่ออธิบ�ยรูปภ�พ 

gif หรือวิดีโอที่น่�เพลิดเพลินใจอย่�งประหล�ด 

เช่น คลปิเลน่สไลม์หล�กรูปแบบ คลปิก�รบบีอดั

สิ่งของโดยเคร่ืองจักรกล ก�รตัดสบู่เป็นช้ินเล็ก

ชิ้นน้อย ก�รตกแต่งหน้�เค้ก หรือแม้กระทั่งคลิป

ที่สิ่งของลงไปอยู่ในช่องได้อย่�ง “เหม�ะเจ�ะ” 

คว�มส�ม�รถพิเศษของคลิปเหล่�น้ีคือก�รดูด

เวล�ของเร�ไปได้อย�่งเหลือเช่ือ และแม้ว่�จะดู

จบแล้ว เร�ก็มักห�ดูใหม่ไปได้เรื่อย ๆ 

 ศ�สตร�จ�รย์โรเบิร์ต โคลอมโบ (Robert 

Colombo) อธิบ�ยว่� เมื่อเร�ดูคลิปเหล่�นี้จะ 

ส่งผลให้สมองของเร�หลั่งส�รเคมีแห่งคว�มสุข

และคว�มรู้สึกด้�นบวก คือ เซโรโทนีนและโดป�มีน 

ซึ่งเป็นส�รสื่อประส�ทชนดิเดียวกับเวล�ที่มนษุย์

ได้รับประท�นขนมหว�น ได้รับก�รแจ้งเตือน 

ท�งโทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งตอนมีเพศสัมพันธ์ 

ดร. อ�นิต� เดก (Anita Deak) ยังชี้ให้เห็นถึง

เหตุแห่งคว�มผ่อนคล�ยที่เกิดข้ึนจ�กก�รดูคลิป

เหล่�น้ีโดยเช่ือมโยงกับทฤษฎีเซลล์กระจกเง� 

(Mirror Neuron Theory) เซลล์ชนิดหนึ่งในสมอง

มนุษย์ทีท่ำ�หน้�ทีเ่ลยีนแบบพฤตกิรรมต่�ง ๆ  ของ

ผู้อื่นม�เป็นพฤติกรรมของตนเอง เซลล์ชนิดนี้จะ

ทำ�ง�นเม่ือเร�เห็นใครก็ต�มกระทำ�ท�่ท�งหนึง่ ๆ 

และก็จะทำ�ง�นเมื่อเร�เคลื่อนไหวด้วยตัวเร�เอง

เช่นกัน ดังน้ันก�รมองดูผู้อื่นกระทำ�พฤติกรรม

ต่�ง ๆ  จึงเทียบได้กับเร�กระทำ�พฤติกรรมเหล่�น้ัน

ด้วยตัวเอง เม่ือเร�ดูคลิปประเภท Oddly Satisfying 

เร�จึงรู้สึกร�วกับว่�ได้ตัดสบู่เป็นช้ินเล็กช้ินน้อย 

หรือไดส้มัผสัสไลม์ดว้ยตนเอง และน่ันตอบโจทย์

คว�มรู้สึกผ่อนคล�ยทั้งท�งสมองและร่�งก�ย 

สุดยอดกลิ่นแปลกที่ใครก็อดดมไม่ได้ 
เรื่อง : นพกร คนไว

บ�งทีกล่ินท่ีเร�ชอบจริง ๆ  แล้วอ�จไม่ใช่กล่ินหอม

อย่�งดอกล�เวนเดอร์ ค�โมม�ยล์ หรือกล่ินอโรม�

ท่ีสร้�งคว�มรู้สึกผ่อนคล�ย แต่กลับเป็นกล่ินท่ีเร�

คุน้เคยอย�่งกลิน่หนังสอื กลิน่ก�แฟ นำ�้มนัเคร่ือง 

โรงพย�บ�ล หรือแม้แต่กลิ่น MacBook ที่เปิดใช้

อยูท่กุวนั ห�กใครชอบกลิน่เหล�่น้ี อย�่เพิง่คดิว�่

ตัวเองเป็นคนแปลก เพร�ะนอกจ�กจะมีพรรคพวก

คนรักกลิ่นแปลก ๆ เหล่�นี้ไม่น้อยแล้ว ยังมีคน

ออกแบบกลิ่นเหล่�น้ีข้ึนโดยเฉพ�ะเพื่อให้เร�ได้

สดูดมกนัอย�่งช่ืนใจ ตัง้แตก่ลิน่ทีคุ่น้เคยไปจนถงึ

กลิ่นที่เกินก�รจินตน�ก�ร

 

 กลิ่นหนังสือเก่า เอกลักษณ์ของกลิ่น 

 หนังสือเก่�น้ันเกิดจ�กก�รเสื่อมสภ�พของ 

 ส�รเคมีในหนังสือ เช่น หมึก ก�ว และ 

 กระด�ษ โดยเฉพ�ะส�รลิกนิน (lignin) ซึ่ง 

 เป็นส�รที่พบได้ในวัสดุจ�กไม้ซึ่งใกล้เคียง 

 กับกลิ่นจ�กฝักว�นิลล� เมื่อลิกนินเสื่อม 

 สภ�พก็จะส่งผลให้หนังสือมีกล่ินอ่อน ๆ  ของ 

 ว�นิลล� แบรนด์เทียนหอมของ Werther &  

 Gray จึงดีไซน์กลิ่น Antique Books ให้มี 

 กลิ่นนำ�เป็นกลิ่นกระด�ษ ต�มม�ด้วยกลิ่น 

 ว�นิลล�และหนัง ให้อ�รมณ์เหมือนกำ�ลัง 

 สูดดมตำ�ร�โบร�ณไม่มีผิด
 

 กลิ่นเย้ายวนของนักแสดงหนุ่ม ทิโมธี 
 ชาลาเมต์ ใครท่ีหลงใหลใบหน้�หว�น ๆ  และ 

 ดวงต�สนีำ�้ต�ลแดงเฮเซลนัทของช�ล�เมต์  

 (Timothée Chalamet) ตอ้งกร๊ีดใหก้บักลิน่ 

 ที่อบอวลไปด้วยคว�มเย้�ยวนของแมกไม้ 

 อย่�งไม้จันทน์ (santal) ซีด�ร์ มะกรูด  

 ชะมด และว�นิลล� ที่ทำ�ให้รู้สึกสุขสบ�ย 

 ปลอดโปร่ง แถมยังมีเสน่ห์น่�ค้นห�ด้วย 

 กล่ินฟรุตตีอย่�งพีชและส้มแมนด�ริน นับเป็น 

 สว่นผสมระหว�่งคว�มอบอุน่และออ่นโยนที ่

 สร้�งคว�มรู้สกึเสมอืนมีช�ล�เมต์อยูข้่�งก�ย
 

 กลิน่ชวนขนลกุของสสุานโบราณ สสุ�นของ 
 เหล่�อินทรี (Tomb of the Eagles) คือ 

 หลุมฝังศพโบร�ณท่ีต้ังอยู่ในหมู่เก�ะออร์กนีย์ 

 ของสกอตแลนด์ซึ่งมีอ�ยุย�วน�นม�ตั้งแต่ 

 ยุคหิน ดีไซเนอร์ของ D.S. & Durga จึงได้ 

 ออกแบบเทียนหอมท่ีมีกล่ินซ่ึงมอบคว�มรู้สึก 

 ถึงดินแดนห่�งไกลและเงียบสงบท�งตอนเหนือ 

 ของสกอตแลนด์น้ี กล่ินของใบโคลเวอร์และ 

 กล่ินเย็นยะเยือกของทะเลแถบเหนือ เมื่อผส�น 

 กับกล่ินของมวลดอกไม้ และกล่ินพืชตระกูล 

 มอสและหญ้� กับกลิ่นกระดูกของคนที่ 

 เป็นกล่ินเบส จึงให้คว�มรู้สึกคล้�ยกับก�รไป 

 นั่ง ณ หน้�ผ�ของหมู่เก�ะออร์กนีย์
 

 ดมกลิ่นดวงจันทร์และอวกาศ “ดวงจันทร์ 

 มีกล่ินคล้�ยดินปืนที่ถูกยิงแล้ว” ยูจีน เซอร์นัน  

 (Eugene Cernan) นักบินอวก�ศผู้เคยเดิน 

 บนดวงจนัทร์เล�่ถงึกลิน่ทีม่นุษยช�ตคิงไมม่ ี

 วันรับรู้ แต่ปริศน�ของกลิ่นอวก�ศจะไม่ 

 ลึกลับอีกต่อไปเมื่อ Eau de Space แบรนด์ 

 นำ้�หอมที่เปิดระดมทุนผ่�น Kickstarter ได้ 

 รังสรรค์กล่ินของดวงจันทร์และอวก�ศออกม� 

 ใหเ้ร�ซือ้ไปดมกนัไดท้ีบ่�้น โดยนำ�้หอมกลิน่  

 Smell of the Moon นัน้ได้แรงบันด�ลใจม� 

 จ�กกลิ่นดินปืนอย่�งที่เซอร์นันได้อธิบ�ยไว้  

 แต่สำ�หรับกลิ่น Smell of Space น้ัน  

 ดีไซเนอร์ถึงกับต้องส่งคำ�ขอไปถึงองค์ก�ร 

 น�ซ� (NASA) ที่หล�ยสิบปีก่อนได้พัฒน�  

 “กล่ินอวก�ศ” สำ�หรับก�รฝึกซ้อมของนักบิน 

 เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมเม่ือไปสู่อวก�ศม�ใช้ง�น  

 โดยกลิ่นอวก�ศน้ีจะมีกลิ่นคล้�ยกับดินปืน  

 เหล�้รัม ผลไม ้สเตก็ไหม ้และบ�ร์บคีวิ โดย 

 นอกจ�กที่ Eau de Space จะสร้�งกลิ่น 

 เหล่�น้ีเป็นนำ้�หอมที่ใช้ได้จริงแล้ว ร�ยได้ 

 ส่วนหน่ึงก็ยังถูกนำ�ไปบริจ�คเพื่อใช้พัฒน� 

 หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน STEM (Science,  

 Technology, Engineering, Math) เพ่ือสร้�ง 

 บุคล�กรด้�นวิทย�ศ�สตร์ต่อไปในอน�คตด้วย
 

 ก�รสร้�งกล่ินท่ีมีเอกลักษณ์และตร�ตรึงใจน้ัน 

ไม่เพียงแค่เน้นสร้�งกลิ่นที่หอมและน่�พึงใจ 

แต่หล�ยคร้ังยงัเปน็ก�รออกแบบกลิน่เพือ่เล�่เร่ือง

และสร้�งประสบก�รณ์ให้กับผูใ้ช้ไดอ้ย�่งน่�จดจำ�
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ที่ม� : What does Outer Space smell like? What about 
the Moon? โดย Eau de Space จ�ก kickstarter.com / This 
Etsy Seller Makes Candles That Smell Like Your Favorite 
Celebrity โดย Arielle Tschinkel จ�ก apartmenttherapy.com / 
Antique Books, Scented Candle จ�ก wertherandgray.com / 
Tomb of the Eagles จ�ก dsanddurga.com
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เหงา ๆ เราไปเดินริมถนน 
เรื่อง : นพกร คนไว

ที่ม� : ช่อง Nomadic Ambience จ�ก youtube.com

ท่ีม� : บทคว�ม “This Is Why Oddly Satisfying Videos Are 
Trending” โดย Team Lemonade จ�ก lemonade.com / 
บทคว�ม “The odd psychology behind oddly satisfying 
slime videos” โดย SABRINA FARAMARZI จ�ก wired.co.uk / 
บทคว�ม “Finding What’s ‘Oddly Satisfying’ on the 
Internet” โดย Emily Matchar จ�ก nytimes.com / บทคว�ม 
“Why Are Oddly Satisfying Videos So ... Satisfying?” โดย 
Emily Matchar จ�ก discovermagazine.com / ทฤษฎี
เซลล์กระจกเง� กับก�รเรียนรู้ จ�ก มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์

สอดคล้องกับร�ยง�นหล�ยช้ินที่แสดงให้เห็นว่�

คลปิเหล�่นีท้ำ�ใหผู้ค้นสงบและผอ่นคล�ยม�กข้ึน 

จนถึงข้ันที่ว่�หล�ยคนใช้คลิปเหล่�น้ีในก�ร 

แก้ปัญห�เรื่องก�รนอนไม่หลับได้สำ�เร็จ 

 ทุกวันน้ี จ�กสถิติพบว่�ผู้คนโพสต์คลิป 

#OddlySatisfying โดยเฉล่ีย 1 คลิปทุก ๆ   1 น�ที 

และก�รค้นห�คลิปเหล่�น้ีในกูเกิลก็เพ่ิมสูงข้ึนม�ก

ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่�นม� สะท้อนให้เห็นภ�พของ

สังคมปัจจุบันที่ ผู้คนมีคว�มเครียดเพิ่ม ข้ึน 

มีพฤติกรรมเสพติดเทคโนโลยี และปร�รถน�ส่ิงท่ี

ตอบโจทย์เร�ได้อย่�งรวดเร็ว Oddly Satisfying  

จึงเป็นคำ�ตอบที่ดีที่สดุท่ีจะให้คว�มรู้สึกผ่อนคล�ย

และพึงพอใจอย่�งประหล�ดผ่�นก�รรับชมในเวล�

ไม่กี่น�ที 

 อย่�งไรก็ต�ม ดร. อ�นิต� เดก มีคว�มเห็นว่� 

เร�จะรู้สึกผ่อนคล�ยม�กกว่�ถ้�เร�ได้สัมผัสกับ

ประสบก�รณ์ตรงแบบไม่มีมือถือกั้น เพร�ะ 

ชีวิตมีอะไรม�กกว่�ก�รมองเห็น ก�รเคลื่อนไหว 

ก�รลิ้มรส ก�รฟังเสียง และก�รสูดกลิ่นอ�ยของ

ประสบก�รณ์ยังคงจำ�เป็นเสมอ ดังนั้นอย่�ลืมใช้

สัมผัสเหล่�น้ีในก�รค้นห�คว�มพึงพอใจทีต่อบโจทย์

เร�อย่�งแท้จริง

เสียงเต�ผิง ส�ยฝน และคลื่นริมช�ยห�ด 

หล�ยเสยีงทีช่่วยใหเ้ร�ผอ่นคล�ยและสร้�งสม�ธิ 

แต่บ�งครั้งก�รได้ “มองเห็น” และ “ฟังเสียง” ที่

เกิดขึ้นต�มตรอกซอกซอย หรือถนนบ�งส�ยที่มี

เอกลักษณ์แตกต่�งจ�กที่อื่น ๆ ก็ชวนให้รู้สึก 

ผ่อนคล�ย แถมยังชวนให้ได้สำ�รวจโลกกว้�งไป

พร้อมกัน ทำ�ให้กิจกรรมคล�ยเหง�ของใคร 

หล�ยคนจึงเป็น “ก�รเดินชมเมือง”

 แต่จะดีแค่ไหนถ้�คว�มส�ม�รถในก�รเดิน

ชมเมืองของเร�ไม่ได้หยุดอยู่แค่ขีดจำ�กัดของ 

พลังข�และคว�มเหน่ือยล้�ที่เกิดข้ึนกับร่�งก�ย 

เพร�ะเร�ยังมีท�งเลือกเดินใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี

เข้�ช่วยอย่�งก�รเดินผ่�น Google Street View 

เพ่ือชมตรอกซอยต่�ง ๆ  ของเมืองในอีกซีกโลกหน่ึง 

เดินถนนในย�มค่ำ�คืนที่ไม่เป็นอันตร�ย หรือ

สำ�รวจถนนส�ยที่ปกคลุมไปด้วยหิมะโดยไม่ต้อง

สัมผัสกับคว�มหน�วเย็น ทั้งยังเป็นกิจกรรม 

ย�มว่�งที่เร�ส�ม�รถหลบหนีจ�กคว�มจริงใน

ระยะเวล�สั้น ๆ โดยไม่ต้องรอวันหยุดย�วหรือ

โปรตั๋วเครื่องบินด้วย 

 Nomadic Ambience คือช่องท�งยูทูบที่

หยิบเอ�ไอเดียก�รเดินไป ถ่�ยตรอกซอกซอยใน

เมืองไป เพื่อสร้�งคว�มเพลิดเพลินให้กับผู้ชม

ร�ยก�ร โดยช่อง Nomadic Ambience ไม่ได้

ทำ�ร�ยก�รด้วยก�รเดินถ่�ยเมืองแบบธรรมด� ๆ  

แต่ยังม�พร้อมวิดีโอที่หล�กหล�ยให้เร�เลือกชม

ได้ต�มอ�รมณ์ที่ต้องก�ร อย่�งเช่น ก�รเดินเล่น

กล�งมห�นครนวิยอร์กทีผู่ช้มส�ม�รถเลอืกไดว้�่ 

อย�กจะเดนิท�่มกล�งหมิะ หรือตอนฟ�้ร้องพ�ยุ

ฝนกระหน่ำ� ซึ่งต�กล้องจะพ�เร�ค่อย ๆ  เดินไป

ต�มตรอกซอย ผ�่นหน้�ร้�นอ�ห�ร ร้�นข�ยของ 

และพบเจอผู้คนที่พลุกพล�น ได้กระทั่งหยุดรอ

สัญญ�ณจร�จรเหมือนกับคนเดินถนนทั่วไป 

ท่�มกล�งสภ�พอ�ก�ศที่ขุ่นมัวพร้อมกับไอน้ำ�ที่

ลอยข้ึนม�จ�กทอ้งถนน อนัเปน็เอกลกัษณ์สำ�คัญ

ของนิวยอร์ก ที่แค่ดูต�มก็สร้�งอ�รมณ์เหง�ปน

โรแมนติกไปในเวล�เดียวกัน

 วิดีโอยังบันทึกเสียงบรรย�ก�ศรอบตัวใน

ลักษณะ ASMR คือได้ยินเสียงที่เกิดข้ึนโดย

ธรรมช�ติท่�มกล�งสภ�วะแวดล้อมข้�งถนน 

ไมว่�่จะเปน็เสยีงผูค้นทีเ่ดนิคยุกนัในภ�ษ�ต่�ง ๆ  

เสียงแซกโซโฟนจ�กนักดนตรีเปิดหมวกริมท�ง 

เสียงไซเรนจ�กรถพย�บ�ล หรือแม้แต่เสียง 

หย�ดฝนกระทบลงบนร่มกอ่นทีจ่ะกระดอนลงไป

บนฟุตป�ธ โดยทั้งเสียงและภ�พก�รเดินน้ัน 

ถูกบันทึกอย่�งมีม�ตรฐ�น ชัดแจ๋วระดับ 4K 

ไร้อ�ก�รกล้องสั่นให้รู้สึกเวียนหัว แต่ช่วยให้เร�

ได้ซึมซับบรรย�ก�ศของเมืองอย่�งเต็มที่ 

 เจ้�ของช่อง Nomadic Ambience 

อธิบ�ยว่� เข�เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวและ 

ก�รถ�่ยภ�พเปน็ชีวิตจติใจ ทำ�ใหร้�ยก�รของเข�

ไม่ได้มีเพียงแค่บรรย�ก�ศของเมืองนิวยอร์ก

เท่�น้ัน แต่เข�ยังมักจะพ�ผู้ชมไปเดินเล่นใน

สถ�นที่ธรรมช�ติ อย่�งเช่นในป่�ตอนที่ฝนตก 

หรือไปชมประภ�ค�รของเมืองพอร์ตแลนด์ย�ม

อ�ทิตย์อัสดงอันเป็นซีนสำ�คัญที่หล�ยคนใฝ่ฝัน

อย�กจะเห็น เป็นต้น 

 ร�ยก�รพ�เดินท่องเมืองแบบสุดเรียลเช่นน้ี

ยงัมีอกีหล�ยช่องใหเ้ร�เข้�ไปทอ่งเทีย่วทัว่ทกุมมุ

โลก เช่น ช่อง The Flying Dutchman ที่พ�เร�

ไปเดินป่�ในอุทย�นแห่งช�ติเรดวูด (Redwood 

National Park) หรือทริปชวนหลอนในป่� 

อ�โอกิง�ฮ�ระ (Aokigahara Forest) ที่มีชื่อเล่น

ว่� “ป่�ฆ่�ตัวต�ย” ในประเทศญี่ปุ่นจ�กช่อง 

Rambalac โดยใครที่สนใจส�ม�รถเข้�ไปเลือก

เส้นท�งอืน่ ๆ  ทีช่ื่นชอบไดท้ัง้ช่อง 4K Urban Life, 

City Walks, NIPPON WANDERING TV และอีก

หล�ยร้อยเส้นท�งที่สร้�งม�เพื่อคุณ
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : สรศักดิ์ ปันชำ�น�ญค้�, ธ�รณ์ธันย� วรพันธ์ภัทร และ เบญจวรรณ ระงับภัย

FEAT U RED BOOK
เรื่องเล่าจากสวนขี้คร้าน 2 : ปรัชญาในสวน
โดย ส�ยลมลอย           

ปัจจุบันทั่วโลกเผชิญวิกฤตก�รณ์จ�กโรคระบ�ดเป็นเวล�หล�ยเดือน และยังไม่มีทีท่�ว่�จะสิ้นสุดลงเมื่อไร ทำ�ให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสุขภ�พจิตของ

ประช�กรทั่วโลกอย่�งรุนแรง เนื่องด้วยทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่บนคว�มไม่แน่นอนจ�กหล�ยปัจจัยเป็นเวล�ย�วน�น คว�มรู้เรื่อง Therapeutic Design หรือ

ก�รออกแบบเพื่อก�รรักษ�โรค ที่เน้นให้คว�มสำ�คัญกับก�รออกแบบบรรย�ก�ศหรือสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหน่ึงในก�รรักษ�และบำ�บัดผู้ป่วยจึงเป็นอีก 

ท�งเลือกหนึ่งในก�รช่วยบรรเท�คว�มตึงเครียดทั้งท�งร่�งก�ยและโดยเฉพ�ะจิตใจที่ไม่ส�ม�รถรักษ�ให้ห�ยได้ในทันที 

 หนังสือ เรื่องเล่าจากสวนขี้คร้าน 2 : ปรัชญาในสวน เขียนโดย ส�ยลมลอย เล่�ถึงก�รเลือกแนวท�งก�รใช้ชีวิตของลูกผู้ช�ยคนหนึ่ง ที่ทิ้งชีวิตในเมือง

และก้�วสู่ก�รเป็นช�วสวนที่บ้�นเกิดอย่�งเต็มตัว หนังสือเล่มน้ีเป็นบันทึกที่เล่�เร่ืองร�วหล�กหล�ยแง่มุมในโลกของวิถีเกษตรอย่�งแท้จริง ในก�รนำ�เสนอ

ปรัชญ�ชีวิตและคว�มรู้จ�กประสบก�รณ์จริงตลอดระยะเวล�กว่� 10 ปีที่ผู้เขียนได้รับจ�กก�รเริ่มคิดและลงมือทำ�สิ่งต่�ง ๆ เข�ได้กล่�วไว้ว่� สถ�นที่แห่งนี้

เปรียบเสมือนแปลงทดลองที่นอกจ�กจะทำ�ให้เกิดประโยชน์ในภ�ยหน้�แล้ว ยังเป็นสถ�นที่ที่ได้ค้นพบคว�มสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยพบในขณะใช้ชีวิต 

ในเมือง สะท้อนให้เห็นถึงก�รเรียนรู้ชีวิตท่�มกล�งธรรมช�ติ ซึ่งน่�จะเป็นท�งเลือกที่น่�สนใจสำ�หรับผู้ที่ต้องก�รรักษ�และฟื้นฟูสภ�พจิตใจ เพร�ะก�รได้ 

ใช้ชีวิตท่�มกล�งสิ่งแวดล้อมและบรรย�ก�ศที่ดี นอกจ�กจะช่วยเยียวย�ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังช่วยชะลอก�รเกิดโรคท�งก�ยและบรรเท�

คว�มเครียดท�งด้�นจิตใจสำ�หรับผู้ที่ยังแข็งแรงดีได้อีกด้วย
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พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

“SOS skate ซึม ซ่าส์”
จาก Project S the series (2017) 
กำ�กับโดย พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์     

“โรคซึมเศร้�” คือโรคที่ไม่มีใครอย�กเป็น แต่

หล�ยคนกลับต้องเผชิญหน้�อยู่โดยไม่ทันได้รู้ตัว 

ซีรีส์คุณภ�พโดยฝีมือผู้กำ�กับสัญช�ติไทยเร่ืองน้ี 

เลือกถ่�ยทอดมุมมองด้�นลบของผู้ป่วยโรคซึมเศร้�

ผ่�นตัวละครเด็กหนุ่มที่ชื่อ “บู” ผู้ต้องตื่นขึ้นม�

ทกุเช้�ดว้ยคว�มรู้สึกว�่งเปล�่ ไร้ค�่ และไมอ่ย�ก

มีชีวิตอยู่ จนหมดคว�มสนใจต่อทุกสิ่งทุกอย่�ง 

แต่ด้วยก�รเติมพลังบวกจ�กคนรอบข้�ง ท่ีพย�ย�ม

ผลักดันให้บูก้�วเข้�สู่วงก�รกีฬ�สเก็ตบอร์ด 

โดยหวังให้กีฬ�เป็นย�บำ�บัดรักษ�โรคท�งใจ 

เพร�ะสเกต็บอร์ดกบัโรคซมึเศร้�น้ันมคีว�มคล�้ย

กันอยู่ ด้วยต่�งต้องอ�ศัยก�รฝึกฝนเพื่อเอ�ชนะ

คว�มย�กลำ�บ�ก พร้อมก้�วผ่�นอุปสรรคและ

คว�มกลวัของตนเองไปใหไ้ด ้ ซรีีสเ์ร่ืองน้ีจะทำ�ให้

คนในสังคมเข้�ใจ ใส่ใจ เห็นอกเห็นใจ และไม่

หันหน้�หนีผู้ที่ต้องเผชิญกับภ�วะโรคซึมเศร้� 

เพร�ะหล�ยคร้ังที่ผู้ป่วยไม่ส�ม�รถต่อสู้ให้

ห�ยข�ดจ�กโรคน้ีได้เพียงลำ�พัง ห�กไม่ได้รับ 

ก�รช่วยสร้�ง “ภูมิคุ้มกันท�งใจ” จ�กผู้คนและ

สังคมรอบข้�งขึ้นม�ใหม่อีกครั้ง 

SE R IES

Resilience
(HBR Emotional Intelligence Series) 
โดย Harvard Business Review     

“Resilience” หรือก�รกลบัข้ึนม�เร่ิมตน้ใหมอ่ย�่งแข็งแกร่งกว�่

เดมิ เปน็หนังสอืรวมบทคว�มทีศ่กึษ�เกีย่วกบัก�รกลบัม�เร่ิมตน้

ใหม่ของผู้คนผ่�นประสบก�รณ์จริง โดยคณะผู้เขียน ได้แก่ 

Daniel Goleman, Jeffrey A. Sonnenfeld และ Shawn Achor 

กล่�วว่� ก�รท่ีจะสร้�งให้เกิด Resilience ได้น้ัน ส่ิงท่ีจำ�เป็นต้องมี

ก็คือเม่ือต้องเผชิญหน้�กับคว�มผิดหวัง เร�ตอ้งยอมรับคว�มจริง 

เชื่อว่�ชีวิตมีคว�มหม�ย และมีคว�มหวังที่อยู่บนพื้นฐ�นของ

BOOK

หุ่นยนต์บําบัด : เพื่อนคู่ใจของผู้สูงวัย
โดย Claudia Kalb     

เจ้�หุ่นยนต์แก้เหง�ตัวน้อย ฝีมือก�รพัฒน�โดย โกลดี เนจ�ต์ (Goldie Nejat) อ�จ�รย์ส�ข�วิศวกรรม

เครื่องยนต์ที่มห�วิทย�ลัยโทรอนโต ได้รับก�รออกแบบขึ้นจ�กแนวคว�มคิดว่� ผู้คนในโลกอน�คตจะ

สื่อส�รกันน้อยลง ทำ�ให้เกิดคว�มโดดเดี่ยวม�กยิ่งข้ึน โดยหุ่นยนต์ช่วยเหลือท�งสังคม (Socially 

Assistive Robot) จะทำ�หน้�ที่เป็นเพื่อนผู้สร้�งปฏิสัมพันธ์อันดีกับมนุษย์ คอยช่วยเหลือเติมเต็ม 

คว�มรู้สึกให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงคุณค่�ที่ยังหลงเหลืออยู่ในตัวเอง จึงมีประโยชน์อย่�งม�กสำ�หรับ 

ผู้สูงอ�ยุที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ เพร�ะหุ่นยนต์ส�ม�รถช่วยเหลือให้ก�รใช้ชีวิตของผู้ป่วยมีคุณภ�พ

ม�กข้ึน ไม่ว่�จะเป็นก�รช่วยเตือนให้กินย� ก�รพ�ผู้ป่วยไปออกกำ�ลังก�ย หรือแม้แต่ก�รชวนเล่นเกม

กระตุ้นคว�มทรงจำ�และกระบวนก�รคิด เพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกใช้สมองอยู่เสมอ

A R TICLE

คว�มเปน็จริง พร้อมทบทวนคว�มผดิพล�ดทีผ่�่นม� ประเมนิจดุแข็งและจดุออ่นของตัวเอง ผสมผส�น

กบัประสบก�รณ์ทีม่ ีเพือ่ลกุข้ึนม�ใหมไ่ดอ้ย�่งเข้มแข็งต่อไป ขณะเดยีวกนัสิง่ทีท่กุคนควรตระหนักกค็อื 

คว�มลม้เหลวน้ันเปน็เพยีงจดุเร่ิมตน้ ไมใ่ช่จุดจบของทกุสิง่ เร�จึงควรมองไปในอน�คตและเปดิโอก�ส

ให้ผู้คนได้ช่วยเหลือคุณจ�กคว�มล้มเหลวนั้น ๆ ด้วย

ng
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

เรื่อง : มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์

หล�ยคนอ�จเคยสงสัยว่� “กลิ่นรสสังเคร�ะห์ (Artificial Flavors)” ใน 

หล�กหล�ยผลติภัณฑเ์คร่ืองหอมทีผ่ลติข้ึนม�เพือ่เตมิเตม็อ�รมณ์คว�มรู้สกึ

ให้เร� ไม่ว่�จะเป็นเทียนหอมกล่ินไก่ทอด เจลอ�บนำ�้กล่ินดอกไม้ หรือสเปรย์

ปรับอ�ก�ศกลิ่นไอดินวันฝนพรำ�น้ัน ถูกสังเคร�ะห์ข้ึนม�ได้อย่�งไร หรือ 

บ�งคนถ�มมีคำ�ถ�มว่�กลิ่นน้ีกลิ่นน้ันคือกลิ่นอะไร แล้วในแต่ละกล่ิน 

มีอะไรผสมอยู่ในนั้นบ้�ง

 ปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับ “กลิ่น” ถูกพัฒน�ข้ึนอย่�งรวดเร็ว และ

แน่นอนว�่กอ่นทีจ่ะผลิตกลิน่ทีต่อ้งก�รข้ึนม�ไดน้ั้น  จำ�เปน็ตอ้งมกี�รบนัทกึ

ข้อมูลกระบวนก�รวิเคร�ะห์องค์ประกอบของกลิ่นเพื่อสร้�งม�ตรฐ�น 

คว�มแม่นยำ�ในก�รผลิต ล่�สุด ดร.รุ่งโรจน์ เม�ล�นนท์ จ�กศูนย์ 

น�โนเทคโนโลยีแห่งช�ติ (น�โนเทค) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ได้แนะนำ�อุปกรณ์อัจฉริยะที่ส�ม�รถดมและ

วิ เคร�ะห์กลิ่นออกม�เป็นข้อมูลได้อย่�งแม่นยำ�ด้วย “เคร่ืองจมูก

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Nose)” นวัตกรรมที่นักวิจัยน�โนเทคพัฒน�ขึ้นเพื่อเลียน

แบบจมูกของมนุษย์ โดยพัฒน� “น�โนเซ็นเซอร์” ที่ส�ม�รถตรวจจับกลิ่น 

สี รส และถ่�ยทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้จริง นวัตกรรมจมูกอิเล็กทรอนิกส์

ประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำ�คัญคือ หัวก๊�ซเซ็นเซอร์ที่เป็นโครงสร้�งระดับ

น�โนใช้ในก�รตรวจจบักลิน่ และหน่วยประมวลผลทีใ่ช้วเิคร�ะหเ์ปรียบเทยีบ

ข้อมูลที่ได้จ�กเซ็นเซอร์ด้วยระบบประมวลผล Principal Component 

Analysis หรือ PCA ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ส�ม�รถวิเคร�ะห์เปรียบเทียบ 

แพตเทิร์นของกลิ่นแต่ละชนิดร่วมกับข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ ทำ�ให้ผล 

ก�รวิเคร�ะห์มีคว�มใกล้เคียงและแม่นยำ�กับสภ�พคว�มเป็นจริงที่จมูก

มนุษย์ได้รับม�กที่สุด 

 ม�กกว่�น้ันยังมีก�รพัฒน�ต่อยอดเพ่ือผลิตเป็น “อี-เซนซอรี (E-Sensory)” 

ท่ีมีก�รรวมเอ�เทคโนโลยีต่�ง ๆ  เข้�ไว้ด้วยกันท้ังเซ็นเซอร์สำ�หรับตรวจวัดกล่ิน 

(Electronic Nose) ตรวจวัดรสช�ติ (Electronic Tongue) และตรวจวัดสี 

(Electronic Eye) โดยเลียนแบบก�รรับรู้ท�งประส�ทสัมผัสและก�รประมวลผล 

ของมนุษย์ จ�กนั้นจะเปลี่ยนเป็นสัญญ�ณไฟฟ้� เพื่อให้ระบบส�ม�รถบ่งชี้

รสช�ติโดยก�รวิเคร�ะห์กลิ่น พื้นผิว และองค์ประกอบของตัวอย่�ง โดย

เปรียบเทียบกับข้อมูลในฐ�นข้อมูล ทำ�ให้ส�ม�รถบอกส่วนประกอบของ

ตัวอย่�ง ควบคุมคุณภ�พของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์อ�ห�ร รวมถึงตรวจสอบ

อ�ยุก�รเก็บรักษ�อ�ห�รได้อีกด้วย

 ประโยชน์ของ E-Nose และ E-Sensory น้ันถูกนำ�ไปใช้ง�นอย่�ง 

หล�กหล�ย ทั้งก�รใช้เพื่อตรวจสอบคุณภ�พวัตถุดิบท�งก�รเกษตร 

ก�รควบคุมคุณภ�พก�รผลิตสินค้� ก�รตรวจห�ส�รพิษในบรรย�ก�ศ 

ก�รตรวจสอบห�ส�รประกอบท�งเคมีต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะเพื่อตรวจสอบ 

สิง่ผดิกฎหม�ย หรือแมแ้ตก่�รตรวจท�งก�รแพทยเ์พือ่ตรวจห�โรคบ�งชนิด 

เป็นต้น

 ก�รสร้�งนวัตกรรมอุปกรณ์เซ็นเซอร์อัจฉริยะเหล่�น้ี ไม่เพียงสร้�ง

ม�ตรฐ�นให้ก�รตรวจวัดคุณภ�พและก�รทดสอบก�รผลิตกล่ินต่�ง ๆ  ในระบบ

อุตส�หกรรม แต่ยังถูกนำ�ม�ใช้เพื่อเติมเต็มคว�มต้องก�รของมนุษย์ภ�ยใต้

ทรัพย�กรอันจำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นับเป็นก้�วสำ�คัญที่จะนำ� 

คว�มคิดสร้�งสรรค์และเทคโนโลยีเข้�ม�ช่วยพัฒน�อน�คตท�งเศรษฐกิจ

ของประเทศต่อไป 

ที่ม� : บทคว�ม “E-Nose & E-Sensory น�โนเซ็นเซอร์ จับกลิ่น สี รส” โดย Salinee 
Tubpila จ�ก nanotec.or.th
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หมดปญหาหยิบนิตยสารไมทัน
สมัครสมาชิกรายป
คาใชจายในการจัดสง 200 บาท (12 เลม)

หรือดาวนโหลดใบสมัครออนไลน
creativethailand.org/contactus

 สมาชิกใหม
ชื่อ
นามสกุล
เพศ ชาย

ครู/อาจารย ผูประกอบการ

หญิง อายุ อีเมล
โทรศัพท โทรศัพทมือถือ

 สมาชิกเกา (ตออายุ)

นักเรียน

ภาพยนตร

หมูบาน/บริษัท

เลขประจําตัวผูเสียภาษี เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

ศิลปะการแสดง
พิพิธภัณฑ/หองแสดงงาน
วรรณกรรม/การพิมพ/สื่อสิ่งพิมพ

โฆษณา
แฟชั่น

การออกแบบ
โทรทัศน/วิทยุการกระจายเสียง

สถาปตยกรรม ทองเที่ยว/โรงแรม/สายการบิน หัตถกรรม/งานฝมือ คาปลีก/คาสง

ดนตรี

อาหาร
การแพทย

ทัศนศิลป/การถายภาพ
โทรคมนาคมการเงิน/ธนาคาร

ซอฟตแวร/แอนิเมชัน/วิดีโอเกม

นิสิต/นักศึกษา นักออกแบบ/ครีเอทีฟ อาชีพอิสระ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท

อื่นๆ โปรดระบุ

อื่นๆ โปรดระบุ

จังหวัด
เลขที่

หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

หมูบาน/บริษัท

จังหวัด

ตองการสมัครสมาชิกนิตยสาร Creative Thailand ระยะเวลา 1 ป จำนวน 12 เลม

เช็คสั่งจายสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) (CEA) พรอมใบสมัครสมาชิก
โอนเงินเขาบัญชี สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญสีลม เลขท่ีบัญชี 101-9-12219-9
• แฟกซใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-105-7450
• หรือสงไปรษณียมาที่ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) (CEA)
   อาคารไปรษณียกลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
• หรือแนบไฟลใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล creativethailand@cea.or.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 02-105-7400 ตอ 116

เริ่มตั้งแตฉบับเดือน โดยยินดีเสียคาใชจายในการจัดสงเปนจำนวนเงิน 200 บาท

เลขที่
หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

เหมือนที่อยูในการจัดสง

ขอมูลผูสมัครสมาชิก

อาชีพ

สาขา/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพของทาน

ที่อยูในการจัดสง

วิธีการชำระเงิน

ที่อยูในการออกใบเสร็จ

พบกับนิตยสาร “คิด” Creative Thailand ได้ที่
ร้�นหนังสือ ห้องสมุด สม�คม อ�ค�รสำ�นักง�น และร้�นก�แฟใกล้บ้�น 
ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หัวหิน และจังหวัดอื่นๆ รวมถึง miniTCDC
 
ดูสถานที่จัดวางทั้งหมดได้ที่:
creativethailand.org/contactus
 

กรุงเทพฯ
ร้านหนังสือ
• Asia Books
• Kinokuniya
• B2S
• แพร่พิทย�
 
ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร
• Au Bon Pain
• Starbucks
• TOM N TOM’S COFFEE
• True Coffee
• Auntie Anne’s
• Baskin Robbins
• Coffee World
• Mister Donut
• Black Canyon
• McCafe’
• ดอยตุง
• Ninety four coffee
• Puff & Pie
• Red Mango
• Iberry
• Greyhound Cafe’
• Amazon Cafe’
• Chester’s Grill
• Luv minibar
 
พิพิธภัณฑ์/หอศิลป์
• หอศิลปวัฒนธรรม
 แห่งกรุงเทพมห�นคร
• มิวเซียม สย�ม
• อุทย�นก�รเรียนรู้ (TK park)
• นำ�ทอง แกลเลอรี่
 
สมาคม/ห้องสมุด
• ศูนย์ศิลปะน�น�ช�ติ
 สม�คมฝรั่งเศส
• ห้องสมุดเนลสัน เฮลส์
 The Neilson Hays Library  
• ห้องสมุด - นิด้�
• สม�คมโฆษณ�
 แห่งประเทศไทย
• สม�คมธน�ค�รไทย
• สม�คมสโมสรนักลงทุน
• ห้องสมุด สสวท.
• สม�คมหอก�รค้�ไทย
• สถ�บัน
• Wall Street Institute
• Raffle Design Institute
• Vision Swimming
 Academy
 
เชียงใหม่ 
• woo cefe
• Kagee
• Ristresto lab
• ท่�แพอีสต์+ dibdee.binder 
• C.A.M.P ,MAYA
• True Coffee ,หอสมุด มช.
• Punspace, นิมม�นฯ
• asama cafe
• ม�ห�สมุด (บ้�นข้�งวัด)
• see scape gallery
• nimmanian club
• 8 days a week
• Bulbul book cafe’
• Graph cafe’
• Cefe de museum
• local cafe Think park                                                                                                                                            
• Librarista
• Artisan วัวล�ย
• paper spoon
• ก�แฟรสนิยม,
 หลัง มช ท�งขึ้นก�แล
• The barn : Eatery Design
• Book Republic
• wake up หน้�มอ
• Fab cafe’
• kum cafe คุ้มเจ้�บุรีรัตน์

• MAIIAM Contemporary Art 
 Museum
• ชีวิต ชีว�
• Minimeal Cafe
• Impresso
• Restr8to
• Penguin Villa
 (Penguin Getto)
• ก�แฟอ�ข่� อ่�ม�
 La Fattoria ส�ข�2 
• Happy Hut 
 ถ.นิมม�นฯ 
• ร�ชดำ�เนิน 
• Mai Bakery In Garden 
• Starbucks The Plaza
• Yesterday Hotel 
• October 
• สุริยันจันทร� นิมม�นฯ ซอย 1 
• ร้�นมีช�มีชัย (กู) 
• Cafe’de nimman 
• The Booksmith 
• ร้�นช� (Drink Club) 
• Cotto Studio 
• Starbucks Nimmanhemin
• Fern Forest Cafe’
• 9th Street Cafe
 นิมม�นฯ ซอย 9 
• ดวงกมล (Duang Kamol) 
• Rustic & Blue - Handgrown 
• Produce & Artisan Food  
 นิมม�นฯ ซอย 9
• หอนิทรรศก�รศิลปวัฒนธรรม  
 มช.
 
หัวหิน  
• ร้�นก�แฟ ชุบชีว� หัวหิน 
• อยู่เย็น หัวหิน บัลโคนี่  
• บ้�นใกล้วัง   
• ภัตต�ค�รมีกรุณ� 
• บ้�นถั่วเย็น @ แนบเคห�สน์ 
• ร้�นอ�ห�รหัวหิน (โกทิ)   
• ก�แฟข้�งบ้�น 
• IL GELATO ITALIANO 
• Together Bakery & Cafe’
• โรงแรม วรบุระหัวหิน
• Let’s Sea
• โรมแรม ดูน หัวหิน 
• เดอะร็อค หัวหิน  
• บ้�นจันทร์ฉ�ย 
• หัวหิน มันตร� รีสอร์ท
• ลูน่�ฮัท รีสอร์ท 
 
กระบี่
• Nakamanda Resort & Spa
• Rawee Warin Resort & Spa
• A little Handmade Shop  
 
ขอนแก่น 
• Hug School
 of Creative Arts
• ร้�นสืบส�น  
• ร้�นก�แฟ คอฟฟี่ เด้อ หล่� 
 (Coffee Der La)
 
เชียงราย   
• ร้�นหนังสือ herebookafe
• ร้�น Coffee Dad
 
นครราชสีมา 
• Hug station resort
 
นครปฐม 
• ร้�น  Dipchoc Cafe 
 
นครสวรรค์
• ร้�น Bitter Sweet 
 
น่าน  
• ร้�น Runway Coffee
• ร้�นคล�สสิค โมเดล น่�น 

• ร้�นก�แฟป�กซอย 
• ร้�น Nan Coffee Bean
 
ปาย/แม่ฮ่องสอน 
• ร้�นคอฟฟี่อินเลิฟ 
• ร้�น all about coffee 
• ร้�นป�ยหว�นบ้�นนมสด 
• ร้�นเล็กเล็ก
• ป�ยวิม�นรีสอร์ท 
 
พังงา
• Niramaya Villa
 and Willness Resort
• Ranyatavi Resort Phang Nga
• The Sarojin
 
เพชรบุรี
• Grand Pacific Sovereign 
• Resort & Spa
• DevaSom Hua Hin Resort
 
ภูเก็ต 
• ร้�นหนัง(สือ) ๒๕๒๑ ภูเก็ต
• The oddy Apartment & Hotel
• At Panta Phuket
• Banyan Tree Phuket
• Le Meridien Phuket
• Millienium Ressort
 Patong Phuket
• Novotel Phuket Resort 
• Patong Paragon Resort
 & Spa Phuket 
• Sheraton grand Lagana 
 Phuket
• Sri wanwa Phuket Villa
• Thanyapura
 
ระยอง
• Le Vimarn Cottage
 
ลำาปาง 
• อ�ลัมภ�งค์ เกสท์เฮ้�ส์ 
 แอนด์ มอร์ ลำ�ป�ง
• ร้�นเอก�ลิเต้
 Egalite Bookshop  
• Lampang Art Center 
 
เลย 
• บ้�นช�นเคียง
• ม�เลยเด้ เกสต์เฮ�ท์
 
ลพบุรี 
• ซนดิคอฟฟี่ 
 
สมุทรสงคราม/อัมพวา
• Baan Amphawa Resort 
 and Spa
 
สุโขทัย
• Ananda Co.,Ltd.
 
สุราษฎร์ธานี
• Muang Samui Spa Resort
• Pavilion Samui
 Boutique Resort
• The Sunset Beach Resort 
 and Spa Taling ngam
• Nora Beach Resort Samui
 
อุทัยธานี
• ร้�นบุ๊คโทเปีย Booktopia 
• Avatar Miracles
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Cover Story : เรื่องจากปก

“เครียด” ดูจะเป็น “ความปกติ” ไปแล้วท่ามกลางสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไปในทุกวัน วิถีชีวิตที่เร่งรีบยิ่งส่งผล
ให้ผู้คนตกอยู่ภายใต้สภาวะที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและกดดัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมห้อง 
หรอืกระท่ังครอบครวั เมือ่บวกกับสภาวะความปกตใิหม่หลังเหตุการณ์โรคระบาด และสงครามเศรษฐกิจทัว่โลก 
ความเครียดจึงกลายเป็นภัยร้ายที่หลบเร้นอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคน… 

และเมื่อต้องเผชิญหน้�กับปัญห�หรือคว�มเครียด เร�จึงต้องสร้�งสรรค์วิธีก�รรับมือและคล�ยเครียดที่เหม�ะกับเร�ม�กที่สุด แต่ไม่ว่� 

แต่ละคนจะมีวิธีบำ�บัดคว�มเครียดอย่�งไร ทุกอย่�งล้วนต้องผ่�นประส�ทสัมผัสทั้ง 5 นั่นคือ “รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส” ปัจจุบันจึงมี 

นวัตกรรมและก�รออกแบบจำ�นวนไม่น้อยที่ถูกผลิตข้ึนภ�ยใต้โจทย์สำ�คัญอย่�งก�รบำ�บัดคว�มเครียด และเพิ่มระดับคว�มสุขบวกกับ 

คว�มพึงพอใจของมนุษย์ อย่�งเช่นตุ๊กต�รูปร่�งคล้�ยสัตว์สำ�หรับผู้ที่มีข้อจำ�กัดในก�รเลี้ยงสัตว์จริง ๆ คลิปเสียงฝนตกสำ�หรับขับกล่อมผู้ที่

ประสบปัญห�ก�รนอนหลับย�ก รวมไปถึงเครื่องทำ�คว�มหอมกลิ่นต่�ง ๆ  ที่แต่ละกลิ่นถูกออกแบบม�ให้ช่วยผ่อนคล�ยและสร้�งคว�ม

รู้สึกที่ดี เป็นต้น 

เรื่อง : บุษกร บุษปธำ�รง และ บินย�กร นวลสนิท

Ph
ot
o 

by
 D

ar
re
n 
Nu

ni
s 
on

 U
ns
pl
as

h

DESIGN
TO DE-STRESS



CREATIVE THAILAND  I  13

Ph
ot
o 

by
 D

ar
re
n 
Nu

ni
s 
on

 U
ns
pl
as

h

 “รูป รส กลิน่ เสยีง สมัผัส” มบีทบ�ทสำ�คญั

ในก�รปลอบประโลมคว�มเครียดของมนุษย์

อย่�งไรบ้�ง ม�ร่วมไขคว�มลับทีซ่่อนไว้ไปด้วยกัน

รูป : พักใจโดยใช้ตา 
ในวันที่เหนื่อยล้�จ�กปัญห�ที่รุมเร้� ก�ร “พัก” 

จ�กโลกออนไลน์แล้วหันม� “เพลิน” ไปกับโลก

ออฟไลน์ ถือเป็นท�งออกหนึ่งที่จะช่วยบรรเท�

คว�มเครียดลงได้ ไม่ว่�จะเป็นก�รเสพง�นศิลป์ 

มองสิ่งที่ตนชอบ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ก�รปล่อย

ตัวเองให้ได้ดื่มด่ำ�ไปกับทิวทัศน์ธรรมช�ติ

 มนุษย์มีวิวัฒน�ก�รข้ึนม�จ�กธรรมช�ติ 

ประส�ทสัมผัสของเร�ผ่�นก�รปรับตัวม�เพื่อให้

ตีคว�มข้อมูลเกี่ยวกับ “ป่�ไม้” ไม่ใช่ “ป่�ปูน” 

เดวิด สเตรเยอร์ (David Strayer) นักจิตวิทย�

กลุ่มก�รรู้คิด มห�วิทย�ลัยยูท�ห์ ระบุว่� สมอง

ของคนเร�นั้นเหนื่อยได้ง่�ยม�ก ห�กเร�ใช้ชีวิต

ผูกติดกับโลกเทคโนโลยีที่รวดเร็วฉับไวม�ก 

จนเกินไป ก็จะทำ�ให้เกิดคว�มเครียดได้ง่�ย 

เร�จงึควรห�เวล�พกัฟืน้ทัง้ร่�งก�ยและสมองเพือ่

ผ่อนคล�ยคว�มตึงเครียดจ�กก�รทำ�ง�นหนัก

ดว้ยก�รดืม่ด่ำ�ไปกบัธรรมช�ต ิโดยห�กไดใ้ช้เวล�

อยู่กับธรรมช�ติน�นเกิน 3 วันขึ้นไป จะช่วยให้

เกิดปร�กฏก�รณ์ที่เรียกว่� “The 3-Day Effect” 

คอืสมองจะไดรั้บก�รพกัผอ่นอย�่งเต็มทีแ่ละกลบั

ม�ทำ�ง�นได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พอีกคร้ัง  

สเตรเยอร์ยังพบว่� ผู้ที่ออกท่องป่�น�น 3 วันจะ

แก้ปัญห�เชิงสร้�งสรรค์ได้ดีข้ึนถึงร้อยละ 50  

ยิ่งไปกว่�นั้น ง�นวิจัยที่นำ�โดยมห�วิทย�ลัย 

เอ็กซิ เตอร์ สหร�ชอ�ณ�จักร ก็ได้ค้นพบ 

อีกด้วยว่� กลุ่มคนที่ได้ใช้เวล�อยู่กับธรรมช�ติ

อย่�งน้อย 120 น�ทีต่อสัปด�ห์ มีแนวโน้มที่ทั้ง

สุขภ�พก�ยและสุขภ�พจิตจะดีกว่�กลุ่มคนที่ 

ไม่ได้ใช้เวล�ไปกับธรรมช�ติเลย ป่�ไม้และ

ส�ยน้ำ�จึงเปรียบเสมือนแหล่งพลังง�นที่สำ�คัญ

ของมนุษย์ ที่จะช่วยเติมเต็ม ฟื้นฟู และบำ�บัด 

ให้ร่�งก�ยที่อ่อนล้�กลับม�มีชีวิตชีว�ได้อีกครั้ง

 แล้วถ้�เร�ไมส่ะดวกเข้�ป่�จริง ๆ  ล่ะ...เอ็ดเวิร์ด 

ออสบอร์น วิลสัน (Edward Osborne Wilson) 

นักชีววิทย�ช�วอเมริกันได้นำ�เสนอแนวคิด 

ก�รออกแบบหนึ่งที่เรียกว่� “Biophilic Design”

หรือก�รออกแบบที่นำ�เอ�ธรรมช�ติกลับเข้�ม�

ผสมผส�นกับคว�มเป็นเมืองอย่�งลงตัวและเข้�กับ

วิถีก�รใช้ชีวิตของผู้อ�ศัย ภ�ยใต้แนวคว�มรู้สึก

สำ�คัญ 5 ประก�ร คือ ปลอดภัย สงบ มีพลัง 

เช่ือมโยงถึงกัน และมีคว�มหวัง ซ่ึงธรรมช�ติเล็ก ๆ 

ทีไ่ดรั้บก�รสรรสร้�งอยูภ่�ยในตกึสงูจะช่วยปลอบ

ประโลมใหรู้้สกึดแีละลดคว�มเครียดของผูค้นลง

นอกจ�กก�รนำ�เอ�ธรรมช�ติกลับเข้�ม�อยู่ใน

ชีวิตแล้ว ก�รออกแบบสภ�พแวดล้อมรอบตัวก็

ล้วนส่งผลต่อคว�มคิดและคว�มรู้สึกของคนเร� 

เพยีงเปลีย่นสผี�้ม่�น หรือเปลีย่นมุมเฟอร์นิเจอร์ 

ก็ส�ม�รถทำ�ให้เร�เกิดคว�มรู้สึกต่�งไปจ�กเดิม

ได้อย่�งน่�อัศจรรย์ ปัจจุบันผู้คนจึงเร่ิมหันม�

สนใจก�รออกแบบและจัดพื้นที่ที่อยู่อ�ศัยให้

เหม�ะกับวิถีชีวิตม�กข้ึน หรือแม้แต่ก�รที่ธุรกิจ

รับออกแบบในปัจจุบัน นอกจ�กจะคำ�นึงถึง

ประโยชน์ใช้สอยและก�รสร้�งสรรคพ์ืน้ทีพ่กัผอ่น

เพื่อเพิ่มคว�มรู้สึกดีให้กับผู้อยู่อ�ศัยแล้ว ยังมี

ก�รนำ�หลัก “ฮวงจุ้ย” เข้�ม�ปรับใช้เพ่ือเสริมสร้�ง

ขวัญกำ�ลังใจที่ดีให้กับผู้อยู่อ�ศัย โดยผส�น 

คว�มเป็นศิลปะเข้�กับก�รออกแบบต�มคว�มชอบ 

และยังนำ�ม�ซึ่งโชคที่ดียิ่งขึ้น เป็นต้น

 เมื่ อใดที่ รู้สึก เห น่ือยล้�และตึง เครียด  

อย�่ลมืปลดภ�ระอนัหนักอึง้ในใจ แลว้เพลดิเพลนิ

ไปกับสิ่งรอบข้�งผ่�นส�ยต� แล้วคุณจะค้นพบ

เสน่ห์แห่งก�รบำ�บัดด้วยก�รมองที่อยู่ใกล้ตัว

ที่ม� : บทคว�ม “The Nature Fix: The Three-Day Effect” 
โดย Florence Williams จ�ก rei.com บทคว�ม “This Is 
Your Brain on Nature” โดย Florence Williams จ�ก 
nationalgeographic.com / บทคว�ม “BIOPHILIA DESIGN 
ใช้ชีวิตกับธรรมช�ติ” จ�ก  bareo-isyss.com / บทคว�ม 
“Spending at least 120 minutes a week in nature is 
associated with good health and wellbeing” โดย 
Mathew P. White, Ian Alcock, James Grellier, Benedict 
W. Wheeler, Terry Hartig, Sara L. Warber, Angie Bone, 
Michael H. Depledge และ Lora E. Fleming จ�ก 
nature.com
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รส : รสนี้ ที่คลายเครียด
หล�ยคนเลือกเยียวย�วันแย่ ๆ  ด้วยอ�ห�รจ�นโปรด

สักเมนู อ�จจะเป็นเค้ก ไอศกรีม ขนมหว�น 

ช็อกโกแลต หรืออ�ห�รฝีมือแม่ เชื่อว่� “อ�ห�ร” 

กล�ยม�เป็นหนึง่ในที่พึ่งท�งใจของใครหล�ยคน

ตั้งแต่เด็ก ด้วยคำ�พูดที่ว่� “ไม่ต้องร้อง เดี๋ยวพ�

ไปกินไอศกรีม” หรือ “ไม่ต้องเสียใจ ม�กินขนมม�” 

คำ�พูดที่เต็มไปด้วยคว�มรักคว�มห่วงใยที่ม�

พร้อมกบัอ�ห�รจ�นโปรดไดส้ร้�งคว�มรู้สกึสบ�ย

จ�กก�รได้กินอ�ห�ร (Comfort Food) สำ�หรับ

แต่ละคนขึ้นม�

 Comfort Food คืออ�ห�รที่เกี่ยวโยงกับ

คว�มรู้สึกปลอบประโลมและคว�มสุข ส่วนใหญ่

แล้วมักจะเป็นอ�ห�รที่มีรสช�ติหว�นและเค็ม มี

ปริม�ณไขมันและค�ร์โบไฮเดรตสูง และมีแนวโน้ม

เก่ียวโยงกับคว�มทรงจำ�วัยเด็กและคว�มเรียบง่�ย

แบบดั้งเดิม อ�ห�รที่เร�ยึดโยงนั้น มักเกี่ยวพัน

กับวัฒนธรรมของสังคมและจ�กประสบก�รณ์ที่

ประสบพบเจอในวัยเด็ก ห�กเร�เคยมีวันเกิด 

สักคร้ัง คงจำ�คว�มรู้สึกแห่งคว�มสุขที่มีผู้คน 

ร�ยล้อม มอบคว�มรัก รวมถึงก�รได้ลิ้มรสเค้ก

วนัเกดิทีห่ว�นอร่อยไดอ้ย�่งด ีซึง่น่ันก็อ�จเปน็จดุ

ท่ีทำ�ให้เร�เร่ิมเช่ือมโยง “คว�มสุข” และ “คว�มรัก” 

ไว้กับอ�ห�รอย่�งเค้ก และเมื่อเร�ปฏิบัติซ้ำ�ใน

แนวคิดดังกล่�ว เค้กก็จะกล�ยม�เป็น Comfort 

Food ของเร�ในที่สุด กล่�วในอีกท�งหน่ึงคือ 

เร�อ�จจะเชื่อมสิ่งที่กระตุ้นคว�มรู้สึกอิ่มเอมใจ

ของเร�ผิดไป จ�กที่คว�มสุขควรจะเกิดจ�ก

คว�มรักของคนรอบข้�ง กลับไปเกิดเพร�ะเค้ก

เสียอย่�งนั้น 

 แต่ก็ใช่ว่�ขนมหว�นจะไม่สร้�งคว�มสุขให้

เร�เลย ในท�งวิทย�ศ�สตร์ เมื่อเร�บริโภค

น้ำ�ต�ล อัตร�ก�รเต้นของหัวใจและคว�มดัน

โลหิตจะเพิ่มสูงข้ึนฉับพลัน ทำ�ให้เร�รู้สึกมีพลัง

และพึงพอใจ แตเ่มือ่ถงึคร�วจบลง คว�มรู้สกึของ

เร�ก็ดิ่งลงเหวอย่�งรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้

รู้สกึเศร้�และปวดหวั อย�่งไรก็ต�ม น้ำ�ต�ลก็อ�จ

มฤีทธ์ิคล�้ยย�เสพตดิ คอืถงึแมเ้ร�จะรู้สกึแยห่ลงั

กนิแต่เร�กย็งัต้องก�รมนัซ้ำ� ๆ  และน่ันอ�จสง่ผล

ต่อสขุภ�พในระยะย�ว ดงันัน้ห�กเร�ยงัตอ้งก�ร

ขนมหว�นเป็น Comfort Food เร�จึงควร 

ปรับเปลี่ยนส่วนผสมเป็นวัตถุดิบที่มีผลดีต่อ

สขุภ�พ และคอ่ย ๆ  ปรับลดคว�มผกูพนัท�งด�้น

จิตใจกับอ�ห�รชนิดนั้นลงในภ�ยหลัง

 อย่�งไรก็ต�ม ก�รกินอ�ห�รที่ดีย่อมส่งผล

ต่ออ�รมณ์และกระบวนก�รทำ�ง�นของร่�งก�ย 

อ�ห�รบ�งชนิดมสีว่นช่วยในด�้นอ�รมณ์จริงต�ม

ส�รอ�ห�รที่มี เช่น คว�มเครียดทำ�ให้ก�ร 

ไหลเวียนของเลือดไปสู่สมองไม่ดี แต่โอเมก้�-3 

ในปล�ส�ม�รถช่วยใหเ้ลอืดไหลเวยีนสูส่มองไดด้ี

ข้ึนและช่วยลดฮอร์โมนคว�มเครียด เช่นเดยีวกับ

ด�ร์กช็อกโกแลตที่ช่วยลดคว�มเครียด ขณะที่

โกโก้ยังช่วยปรับปรุงก�รทำ�ง�นในส่วนของอ�รมณ์

อีกด้วย 

ที่ม� : บทคว�ม “Comfort Foods - Why do they make us 
happy?” โดย Kimberly Gorman จ�ก obesityaction.org /
บทคว�ม “THE FOOD AND MOOD CONNECTION: 7 
FOODS TO BRIGHTEN YOUR MOOD!” โดย Laura 
Nunes จ�ก brainmd.com / บทคว�ม “7 Superfoods 
to Boost Energy Levels Now” โดย Lambeth Hochwald 
จ�ก entrepreneur.com / บทคว�ม “In Need of Stress 
Relief? The Answer Might Be in Your Diet” โดย Katie 
Rosenbrock จ�ก theactivetimes.com / บทคว�ม “Eat 
Right, Drink Well, Stress Less: Stress-Reducing Foods, 
Herbal Supplements, and Teas” โดย Shannon Wongvibulsin 
จ�ก exploreim.ucla.edu / บทคว�ม “What is ‘Comfort 
Food’ - and Why Do We Crave it?” โดย John Egan 
จ�ก vitacost.com / บทคว�ม “The Effects Sugar has 
on Mood” จ�ก maxliving.com / บทคว�ม “Why You 
Self-Medicate With Carbs and Sugar During Depression” 
โดย Nancy Schimelpfening จ�ก verywellmind.com
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ที่ม� : บทคว�ม “อโรม�เธอร�พี (Aromatherapy)” โดย ดร. อ้อมบุญ วัลลิสุต จ�ก pharmacy.mahidol.ac.th /บทคว�ม “Aromatherapy” จ�ก alliance-aromatherapists.org / 
บทคว�ม “อโรม�เธอร�ปี (Aroma Therapy)” จ�ก thaicam.go.th / บทคว�ม “The Best Scents for Relaxation and Sleep” จ�ก sleep.org / บทคว�ม “What Makes a Scent 
Soothing?” โดย Dave Roos จ�ก science.howstuffworks.com / บทคว�ม “6 Scents That Can Transform Your Mood and Productivity” โดย Lisa Evans จ�ก entrepreneur.com / 
บทคว�ม “Behind the Science of Scent Marketing: How Smell Changes the Way We Experience Everything From Shopping Malls to Hotels” โดย Anna Ben Yehuda Rahmanan 
จ�ก fortune.com / บทคว�ม “Why You Need a Scent Logo” โดย Jennifer Dublino จ�ก neurosciencemarketing.com / บทคว�ม “Why You Secretly Love Weird Smells” โดย 
Jennifer Velez จ�ก instyle.com / บทคว�ม “Why Do Smells Trigger Strong Memories?” โดย Yasemin Saplakoglu จ�ก livescience.com

กลิ่น : บางทีความสุขก็ลอยอยู่บน
อากาศ จับไม่ได้แต่สูดได้
ก�รดมกล่ินเป็นประส�ทสัมผัสที่มีประสิทธิภ�พ

และมีอิทธิพลต่อกิจกรรมในสมองของเร�ม�ก

ท่ีสุด ต่�งกับประส�ทสัมผัสด้�นอ่ืน ๆ  ก�รเดินท�ง

ของกลิ่นเช่ือมต่อโดยตรงกับส่วนของสมองที่

เป็นกระบวนก�รรับรู้อ�รมณ์ คว�มทรงจำ� และ

ก�รเรียนรู้ น่ันจึงทำ�ให้ก�รสูดดมอ�จเปลี่ยน

อ�รมณ์ของเร�ได้ในช่ัวพริบต� ศ�สตร์อย่�ง

สุคนธบำ�บัด (Aromatherapy) ที่ใช้น้ำ�มันหอม

ระเหยสกดัจ�กพชืหอมเพือ่ก�รบำ�บดัรักษ�เข้�ม�

มบีทบ�ทกบัมนษุยช�ตต้ัิงแต่ยงัไมม่ช่ืีอเรียกเปน็

ท�งก�รด้วยซ้ำ� ปร�กฏให้เห็นทั้งในอ�รยธรรม

กรีก อินเดีย และ จีน กลิ่นที่ต่�งกันย่อมมี

คุณสมบัติท่ีต่�งกันไป เช่น กล่ินกุหล�บมีสรรพคุณ

ลดอ�ก�รซึมเศร้� ส่วนกลิ่นของดอกค�โมไมล์

ช่วยลดอ�ก�รวิงเวียนศีรษะ เป็นต้น

 ส�รบ�งอย่�งในน้ำ�มันหอมระเหยยังทำ�หน้�ที่

เช่นเดยีวกบัย�ลดคว�มวิตกกงัวล ก�รศกึษ�ช้ีให้

เหน็ว�่ส�รประกอบอนิทรียช่ื์อว�่ linalool ซึง่สร้�ง

กลิน่หอมหว�นใหก้บัดอกล�เวนเดอร์น้ันส�ม�รถ

ช่วยลดระดับคว�มวิตกกังวลของสัตว์ทดลองอย่�งหนู

ได้ผ่�นก�รสูดดม โดยส�รดังกล่�วจะเข้�ไปจับกับ

ตัวรับในสมองตัวเดียวกับย�ลดคว�มวิตกกังวล

ประเภท benzodiazepines ที่แพทย์ต้องสั่งจ่�ย 

 อย่�งไรก็ต�ม กล่ินน้ำ�มันหอมระเหยเหล่�น้ี

อ�จไม่ส�ม�รถช่วยให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคล�ยได้ 

เน่ืองจ�กกลิ่นมีคว�มสัมพันธ์ใกล้ชิดกับด้�น

อ�รมณ์และคว�มทรงจำ� เร�จึงอ�จมีปฏิกิริย�ที่

ต่�งกันข้ึนกับคว�มทรงจำ�ที่มีกับกลิ่นน้ัน เช่น 

ห�กในวัยเด็กคุณถูกบังคับให้ล้�งห้องน้ำ�ด้วย

น้ำ�ย�ล้�งห้องน้ำ�กลิ่นมะน�ว พอโตข้ึนกลิ่น

มะน�วก็อ�จจะไม่ใช่หน่ึงในตัวเลือกของกลิ่นที่

คุณชอบและไม่อ�จทำ�ให้คุณรู้สึกดีได้ กลิ่นยัง

ส�ม�รถปลุกคว�มทรงจำ�ในตัวคุณออกม�ได้

อย�่งชัดเจนแมน่ยำ�ม�กกว�่ประส�ทสมัผสัอืน่ ๆ  

อย�่งก�รจบัหรือก�รมอง น่ีจงึเปน็ส�เหตทุีท่ำ�ให้

เร�รู้สึกว่�กลิ่นแป้งเด็กช่�งอ่อนโยนและปลอบ

ประโลม เนื่องจ�กกลิ่นดังกล่�วปลุกคว�มรู้สึก

ของคว�มมั่นคงและคว�มรักจ�กส่วนลึกใน 

คว�มทรงจำ�แรกเร่ิมของเร�น่ันเอง แสดงให้เห็นว่�

ในบ�งคร้ังแม้กลิ่นจะไม่ส�ม�รถเรียกคืนภ�พ

คว�มทรงจำ�ม�ใหเ้ร�ได ้แตก่ลิน่ยงัคงเกบ็อ�รมณ์

คว�มรู้สึกเหล่�น้ันไว้ซ่ึงเร�ยังส�ม�รถรับรู้ได้ 

เช่นเดิม 

 เช่นเดียวกับคว�มรู้สึกชอบกล่ินแปลก ๆ  อย่�ง

กลิ่นแอลกอฮอล์หรือกลิ่นแก๊ส น่ันเป็นเพร�ะว่�

เร�เ ร่ิมใส่คว�มเกี่ยวข้องด้�นอ�รมณ์ลงไป 

“ห�กในวัยเด็กคุณชอบว่�ยน้ำ�ในสระ กล่ินคลอรีน

ก็อ�จจะเป็นคว�มสุขสำ�หรับคุณ” ร�เชล เอส. เฮอร์ส 

(Rachel S. Herz) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Scent 

of Desire กล�่ว “และมนัไมไ่ดเ้ปน็เร่ืองน่�ละอ�ย

อะไรเลย ก�รดมกลิ่นเหล่�นี้เพียงหนึ่งครั้งก็อ�จ

สร้�งคว�มสุขได้ทันที” กลิ่นยังมีคว�มเชื่อมโยง

กบัวฒันธรรมซึง่จะช้ีนำ�เร�ใหต้ดัสนิว�่กลิน่น้ีหอม

หรือไม่ และคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมก็มี

ผลกบัก�รรับรู้กลิน่ ดงัเช่นทีค่นอเมริกนัเช่ือมโยง

กล่ิน “เด็กเกิดใหม่” กับกล่ินว�นิลล�และกล่ินแป้ง 

แตช่�วฝรัง่เศสกลบัเชือ่มโยงกลิน่เดก็ท�รกไวก้บั

กลิ่นดอกส้ม

 ปัจจุบันกล่ินยังถูกสร้�งข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสบก�รณ์

ในแง่ของธุรกจิ “กลิน่ประจำ�แบรนด”์ เปน็ตัวช่วย

สำ�คัญที่ดึงดูดผู้คนให้อยู่ดูสินค้�น�นขึ้น ใช้จ่�ย

ม�กข้ึน แวะเวียนม�ยังร้�นม�กขึ้นและจดจำ�

แบรนด์หนึ่ง ๆ ได้ต่อไป กลิ่นของแต่ละแบรนด์

ลว้นใสเ่ร่ืองร�วและคว�มเปน็แบรนดเ์อ�ไว ้ไมว่�่

จะหรูหร� ซุกซน อ่อนหว�น หรือเคร่งขรึม 

นอกจ�กประโยชน์ที่กล่�วม�แล้ว กลิ่นยังส่งผล

ใหพ้นักง�นในร้�นทำ�ง�นไดอ้ย่�งมีประสทิธภิ�พ

ม�กข้ึนเช่นกัน นับว่�น่ีเป็นอีกหน่ึงท�งในก�รช่วงชิง

พื้นที่ในก�รโฆษณ�แบรนด์ผ่�นท�งอ�ก�ศ ที่แค่

เพียงเดินผ่�น เร�ก็รับรู้ได้ว่�ร้�นที่ตั้งอยู่น้ันคือ

ร้�นอะไร
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เสียง : จากดนตรีคลาสสิกสู่เสียง
เคี้ยว ความสุขที่เกิดได้จากการฟัง
ดนตรีแฝงตัวอยู่ในทุกวัฒนธรรม เป็นหน่ึงใน

ผลผลิตแห่งคว�มสร้�งสรรค์ของมนุษย์ ทุกช่วง

ชีวิตของเร�ล้วนเคยสัมผัสและผูกพันกับดนตรี 

ไม่ว่�จะเป็นในวันท่ีมีคว�มสุข ในวันท่ีมีคว�มทุกข์ 

ในวันที่อย�กจะตัดข�ดจ�กโลกภ�ยนอก หรือ

แม้แต่ในวันที่นอนไม่หลับก็ต�ม ดนตรีมีอิทธิพล

กับเร�ม�กกว่�แค่เพียงท่วงทำ�นอง แต่มันคือ

เพื่อนร่วมท�ง และในบ�งคร้ังก็เป็นนักบำ�บัด 

ส่วนตัวให้กับเร�เช่นกัน

 คำ�ว�่ “ดนตรีบำ�บดั” คอืก�รใช้กจิกรรมท�ง

ดนตรีไม่ว่�จะเป็นก�รฟัง ก�รเล่น ก�รร้อง หรือ

ก�รแต่งเพลง ม�ช่วยฟื้นฟูบำ�บัดสภ�พร่�งก�ย 

จิตใจ อ�รมณ์ หรือแม้กระทั่ งสติปัญญ�  

ดนตรีบำ�บัดส�ม�รถเข้�ถึงทุกด้�นของจิตใจ 

ร่�งก�ย อ�รมณ์ และพฤติกรรม สังเกตง่�ย ๆ 

จ�กก�รที่บ�งคร้ังเร�ก็ฟังเพลงเพื่อเบี่ยงเบน

คว�มสนใจ ปรับอ�รมณ์ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม

ที่แสดงออก แม้คำ�ว่� “ดนตรีบำ�บัด” จะเกิดขึ้น

อย่�งเป็นท�งก�รไม่กี่ร้อยปีม�นี้ แต่มนุษย์ก็รู้จัก

ก�รใช้ดนตรีรักษ�สภ�พร่�งก�ยและจิตใจม�

อย่�งย�วน�น ตั้งแต่สมัยกรีก หรืออย่�งเช่นใน

คมัภร์ีของช�วยิวเองก็มีเร่ืองร�วของเดวิด นักดนตรี

ผู้ใช้ดนตรีปัดเป่�คว�มซึมเศร้�ของกษัตริย์ 

 ดนตรีบำ�บัดมีผลต่อปัจจัย 5 ประก�ร 

ประก�รแรกคือก�รปรับคว�มสนใจ ดนตรีดึง

คว�มสนใจของเร�ออกจ�กสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ ที่

อ�จส่งผลเชิงลบ เช่น คว�มกลัว คว�มเจ็บปวด 

ลอร์รี คูบิเซก (Lorrie Kubicek) นักดนตรีบำ�บัด 

อธิบ�ยปร�กฏก�รณ์ดังกล่�วกับทฤษฎีควบคุม

ประตู (Gate Control Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่

อธิบ�ยกลไกในก�รลดคว�มเจ็บปวด โดยบ�งกรณี 

ห�กเร�จดจ่อกับเสียงดนตรีจริง ๆ  ก็ส�ม�รถลด

คว�มเจ็บปวดของร่�งก�ยไปได้ถึงร้อยละ 50 

ประก�รทีส่องคือดนตรีมีส่วนช่วยในก�รปรับอ�รมณ์ 

มีง�นศึกษ�ช้ีว่� ดนตรีมีส่วนเข้�กำ�กับส่วนของ

สมองที่ทำ�หน้�ที่เกี่ยวกับก�รปรับอ�รมณ์ได้ 

ในประก�รที่ส�มน้ัน คือก�รปรับก�รรับรู้และ

คว�มเข้�ใจ เน่ืองจ�กเพลงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กระบวนก�รจดจำ� ประก�รต่อม�คือก�รส่งผลตอ่

พฤติกรรม โดยเฉพ�ะก�รกระทำ�ทีม่กี�รเคลือ่นไหว

เช่น ก�รเดิน ก�รพูด ก�รจับ ส่วนประก�รสุดท�้ย 

ดนตรีมีผลต่อก�รสื่อส�ร แน่นอนว่�ดนตรีเป็น

หนึง่ในวธิกี�รสือ่ส�ร ทีจ่ะช่วยสร้�งประสบก�รณ์

และส่ือส�รอ�รมณ์ท่ีลึกซ้ึงกว่�คำ�พูด

 ในท�งหน่ึงจังหวะและคล่ืนก�รส่ันในเพลงน้ัน 

มอีทิธิพลเช่ือมโยงกบัคลืน่สมองใหป้รับเปลีย่นไป

ในทศิท�งเดยีวกนัดว้ย จึงสง่ผลตอ่ก�รไหลเวยีน

ของเลือด ก�รฟ้ืนฟูร่�งก�ย และนำ�ไปสู่ก�รบรรเท�

คว�มเครียดจ�กภ�ระง�นต�่ง ๆ   เสยีงจ�กฆอ้ง

ที่สะท้อนก�รสั่นได้อย่�งกังว�น ส่งผลให้คนเข้�

สู่ก�รพักผ่อนอย่�งลึกซึ้งภ�ยในหน่ึงน�ทีคร่ึง 

และก�รทำ�สป�ด้วยเสียงฆ้องยังช่วยจัดก�รกับ

คว�มรู้สึกกลัวหรือคว�มรู้สึกใด ๆ ท่ีติดค้�งในใจ 

อีกทั้งยังกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดแดง มีอิทธิพลต่อ

ระบบลิมบิกทำ�ให้กล้�มเน้ือผ่อนคล�ย และยังช่วย

เพิม่ประสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�นของอวยัวะต�่ง ๆ  

โดยเฉพ�ะตับและไต ทั้งยังสร้�งเสริมคว�มรู้สึก

สดชื่นและมีชีวิตชีว�

 เสียงที่ทำ�ให้ผ่อนคล�ยอ�จไม่ได้เกิดจ�ก

เคร่ืองดนตรีเพียงอย่�งเดียว แต่เสียงแปลกๆ 

อย่�ง ASMR (Autonomous Sensory Meridian 

Response) ซึง่กค็อื อ�ก�รตอบสนองตอ่ประส�ท

รับคว�มรู้สึกอัตโนมัติ ซึ่งผูกโยงประสบก�รณ์

ส่วนตัวกับสัมผัสทั้ง 5 และสร้�งคว�มรู้สึก 

ผ่อนคล�ยให้เกิดข้ึนในด้�นก�รฟังน้ัน ยังได้รับ

คว�มนิยมอย่�งม�กในก�รใช้เพื่อผ่อนคล�ย 

เสียงดังกล่�วอ�จจะเป็นเสียงแปรงที่กระทบกับ

ผ�้ใบ เสยีงเคีย้วอ�ห�ร เสยีงกระซบิ หรืออ�จจะ

เปน็เสยีงฝนตกและเสยีงน้ำ�ไหลทีท่ำ�ใหห้ลบัสบ�ย 

อย่�งไรก็ต�ม ASMR เป็นเรื่องของคว�มสุนทรีย์

ส่วนบุคคล บ�งคนจึงไม่ส�ม�รถเข้�ถึงประสบก�รณ์

น้ีไดเ้ลย เช่นเดยีวกบัดนตรีทีใ่ช้ฟืน้ฟแูละบำ�บดัที่

แต่ละคนก็ย่อมแตกต่�งกัน เพร�ะเร�มี

ประสบก�รณ์และคว�มทรงจำ�แห่งคว�มสุขใน

แต่ละเพลงไม่เหมือนกัน น่ันจึงทำ�ให้เร�มีเพลย์ลิสต์

ส่วนตัวท่ีเป็นเสมือนมุมเล็ก ๆ  ในก�รเยียวย�จิตใจ

ของเร�เสมอ

ท่ีม� : บทคว�ม “What is music therapy?” โดย University 
of Minnesota จ�ก takingcharge.csh.umn.edu /
บทคว�ม “SOUND HEALING - HOW IT WORKS AND ITS 
HEALTH BENEFITS” โดย Gayatri Bhaumik จ�ก destina-
tiondeluxe.com / บทคว�ม “รู้จัก ‘ดนตรีบำ�บัด’ หนท�ง
บรรเท�ทุกข์ของคนยุคใหม่” จ�ก cigna.co.th / บทคว�ม 
“ ‘ดนตรีบำ�บัด’ เพร�ะดนตรีเป็นเสียงของเร�ทุกคน” โดย 
ณัฐช� ตะวันน�โชติ จ�ก creativethailand.org / บทคว�ม 
“What is Music Therapy and How Does It Work?” โดย 
Heather Craig, BPsySc จ�ก positivepsychology.com /
บทคว�ม “How Music Therapy Works” โดย Jamie Ducharme 
จ�ก bostonmagazine.com / บทคว�ม “Why Does the 
Sound of Water Help You Sleep?” โดย Adam Hadhazy 
จ�ก livescience.com / บทคว�ม “ASMR บำ�บัดอ�รมณ์
คว�มรู้สึกด้วยเสียงกระซิบให้เสียวซ่�นไปทั้งสมอง” โดย 
Peerapong Kaewthae จ�ก fungjaizine.com / บทคว�ม 
“ประโยชน์ของก�รฟังวิดีโอ ASMR - ดีสำ�หรับคนเครียด
และนอนหลับย�ก” จ�ก lifestyle.campus-star.com
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สัมผัส : สัมผัสขจัดเครียด
“จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” แม้น่ีจะเป็นข้อคว�มส้ัน ๆ  

แต่กลับส่งพลังถึงกันได้อย่�งมห�ศ�ล สัมผัสที่

เรียบง่�ยแต่หนักแน่นอย่�งก�ร “จับมือ” ช่วย

ปลอบประโลมจติใจใหรู้้ว�่เร�ไมไ่ดอ้ยูตั่วคนเดยีว 

ยังมีคนท่ีพร้อมก้�วผ่�นอุปสรรคข้�งหน้�ไปด้วยกัน 

ส่งกำ�ลังใจให้แก่กันผ่�น “ก�รสัมผัส”

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังน้ันจึงต้องมีก�ร 

“สัมผัส” ระหว่�งกันอยู่เสมอ ก�รสัมผัสมีหล�ย

ชนิด ไม่ว่�จะเป็นก�รแตะ จับ ถู กระทบกัน 

หรือปลอบ (ตัวเอง) เป็นต้น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

ก�รสัมผัสด้วย “ก�รกอด” อันเป็นพื้นฐ�นภ�ษ�

ก�ยที่มนุษย์ทำ�ได้ทุุกคน ก�รกอดหรือสัมผัสกัน

เบ� ๆ ถือเป็นก�รส่งผ่�นคว�มรัก คว�มหวังดี 

และกำ�ลังใจดี ๆ ให้แก่กันได้ 

 ก�รสัมผัสยังบำ�บัดคว�มเครียดให้แก่ผู้คน 

ทั้งยังช่วยสร้�งคว�มรู้สึกสบ�ย มีชีวิตชีว� 

คล�ยกังวล และลดคว�มเครียดได้ถึงระดับ

ฮอร์โมน บ�งกรณียังบรรเท�อ�ก�รเจ็บป่วยได้ด้วย 

ดังที่ปร�กฏในบทคว�มจ�กว�รส�ร International 

Journal of Neuroscience เมื่อปี 2009 ที่ระบุว่�

เมื่อทดลองสัมผัสด้วยก�รนวดบำ�บัด (Massage 

Therapy) กับผู้ป่วยหล�ยประเภทนั้น ปร�กฏว่�

ฮอร์โมนคอร์ติซอล ซ่ึงเป็นฮอร์โมนแห่งคว�มเครียด

ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 31 ขณะเดียวกัน เซโรโทนีน 

ส�รส่ือประส�ทตัวหน่ึงซ่ึงช่วยควบคุมอ�รมณ์กลับ

สูงข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 28 และโดป�มีน ส�รส่ือประส�ท

ที่มีบทบ�ทในก�รควบคุมก�รเคลื่อนไหวและ

เกี่ยวข้องกับก�รให้ร�งวัลสมองก็สูงขึ้นถึง 

ร้อยละ 31 นอกจ�กนี้ เมื่อคนเร�ได้สัมผัส กอด 

หรืออยู่ใกล้คนรัก ออกซิโทติน หรือที่เรียกอย่�ง

ไม่เป็นท�งก�รว่� “คัดเดิล ฮอร์โมน” (Cuddle 

Hormone) จะทำ�ให้เกิดคว�มสุขและลดคว�ม

ตึงเครียด ย่ิงไปกว่�น้ัน ก�รกอดคนรอบข้�งยังเป็น 

ก�รส่งมอบกำ�ลังใจดี ๆ  ให้แก่กันได้โดยตรงอีกด้วย

 แน่นอนว่�คว�มรู้สึกดีท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รสัมผัส

ไมจ่ำ�เปน็ตอ้งเกิดขึน้เฉพ�ะกบั “มนุษย์” ดว้ยกัน

เท่�นั้น มีร�ยง�นก�รศึกษ�เรื่อง The Benefit of 

Pet and Animal-Assisted Therapy to the Health 

of Older Individuals นำ�โดย อี. พอล เชอร์นิแอก 

(E. Paul Cherniack) และคณะ จ�กสถ�บันผู้สูงอ�ยุ 

โรงเรียนแพทย์มห�วิทย�ลัยไมอ�มีมิลเลอร์  

รัฐฟลอริด� สหรัฐอเมริก� ทีไ่ดเ้ผยแพร่ในว�รส�ร 

Current Gerontology and Geriatrics Research 

ปี 2014 พบว่� ก�รใช้สัตว์เล้ียงบำ�บัดช่วยให้ผู้ป่วย

สูงอ�ยุที่ต้องเผชิญหน้�กับคว�มเหง� โดดเดี่ยว 

และต้องแยกตัวจ�กสังคมมีภ�วะสุขภ�พจิตที่ดี

ยิ่งข้ึน นอกจ�กที่ง�นศึกษ�ได้กล่�วไปแล้วน้ัน 

เพร �ะก� รดู แลสั ต ว์ เ ลี้ ย ง จำ � เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้  

คว�มรับผิดชอบสูง เพื่อนตัวน้อยเหล่�น้ีจึงเป็น

คว�มภ�คภูมิใจของผู้เลี้ยงที่ส�ม�รถรับผิดชอบ

ชีวิตเล็ก ๆ  อันล้ำ�ค่�นี้ไว้ได้อีกด้วย

 น่ันจงึไมแ่ปลกทีป่จัจบุนัเร�จะพบนวตักรรม

ใหม่ ๆ  จำ�นวนม�กทีส่ร้�งสรรค์ข้ึนม�ให้เร�ได้สัมผัส

คล�ยเหง� เช่น “คูโบ้” (Qoobo) ตุ๊กต�รูปร่�ง

คล้�ยหม�หรือแมว ทีเ่ม่ือลูบตัวมันแล้ว จะส่�ยห�ง

ไปม�เสมือนสัตว์เลี้ยงจริง โดยผู้ผลิตได้ศึกษ�

ธรรมช�ตกิ�รเคลือ่นไหวของห�งสตัวช์นิดต่�ง ๆ  

ซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่�จนได้ก�รส่�ยห�งที่เป็นมิตรท่ีสุดต่อ

เจ้�ของ

 นอกจ�กสัมผัสสิ่งเหล่�น้ีแล้ว ยังรวมถึง 

ก�รท่ีหล�ย ๆ คนอ�จชอบก�รบีบหรือจับส่ิงของ

ที่ดูแปลก เช่น พล�สติกกันกระแทก และสไลม์ 

เป็นต้น ทุกวันนี้จึงมีคลิปก�รบีบ จับ หั่น สิ่งของ

เห ล่� น้ีอ ยู่ต�มแพลตฟอ ร์มออนไล น์ เ ป็น 

จำ�นวนม�ก หรือที่เรียกว่� “Oddly Satisfying” ที่

เม่ือผู้ชมได้ดูคลิปเหล่�น้ันแล้วจะรู้สึกเสมือน

ตนเองได้ลงมือทำ�สิ่งเหล่�น้ันจริง ย่ิงไปกว่�น้ัน 

ยังมีก�รผลิต “ของเล่น” ประเภทน้ีข้ึนม�เพื่อ 

คล�ยเครียดด้วย เช่น ที่บีบสิวจำ�ลอง และของ

เล่นที่ทำ�เลียนแบบพล�สติกกันกระแทก เป็นต้น

 เพียงได้แตะ บีบ ลูบ คว�มเครียด คว�มวิตก

กงัวลทีส่ัง่สมอยูใ่นตัวเร�กพ็ลนัห�ยไป น่ีคอืเสน่ห์

ของ “ก�รสัมผัส”

 อย่�งไรก็ต�ม คว�มชอบและก�รบำ�บัด

คว�มเครียดเหล่�น้ีล้วนเป็นเร่ืองส่วนบุคคล 

คนเร�มีวิธีคล�ยเครียดที่ไม่เหมือนกัน สิ่งที่ช่วย

คล�ยเครียดใหก้บัคนหน่ึงอ�จไมไ่ดส้ง่ผลม�กนัก

ต่ออีกคน เพร�ะฉะน้ันเร�จึงไม่ควรเหม�รวม หรือ

ตดัสนิพวกเข�จ�กวธีิบำ�บดัคว�มเครียดเหล�่น้ัน 

ในท�งกลับกัน คนในสังคมควรมุ่งเน้นที่จะให้

กำ�ลังใจ ส่งต่อคว�มรู้สึกดี ๆ ให้กันม�กกว่� 

เพร�ะสิ่งที่สำ�คัญที่สุดในก�รเผชิญโลกที่เต็มไป

ด้วยคว�มตึงเครียดอย่�งในเวล�น้ีก็คือ ต้องให้เวล� 

“พักผ่อน” ก�ยใจของตัวเองอย่�งเพียงพอเพ่ือชีวิต

ที่สดใสในทุกวัน...สู้ๆ นะ You can do it! 

ท่ีม� : บทคว�ม “กอด : สัมผัสรักพัฒน�ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ” 
โดย ดวงเนตร ธรรมกุล และ เทียมใจ ศิริวัฒนกุล จ�ก  
tci-thaijo.org / บทคว�ม “CORTISOL DECREASES 
AND SEROTONIN AND DOPAMINE INCREASE  
FOLLOWING MASSAGE THERAPY” โดย Tiffany Field, 
Maria Hernandez-reif, Miguel Diego, Saul Schanberg 
และ Cynthia Kuhn จ�ก tandfonline.com

kic
ks
ta

rte
r.c

om

Ph
ot
o 
by

 O
c 
G
on

za
le
z 
on

 U
ns
pl
as

h

คูโบ้ (Qoobo) นวัตกรรมใหม่ โดย บริษัท Yukai Engineering จ�กประเทศญี่ปุ่น



การสัมผัส : ผิวหนังเป็นอวัยวะส่วน
ที่ใหญ่ที่สดุของร่�งก�ย มีคว�มส�ม�รถ 

ในก�รรับรู้ถึงผิวสัมผัส อุณหภูมิ และ

คว�มเจ็บปวด ซ่ึงมีบทบ�ทสำ�คัญต่อ

คว�มทรงจำ�ระยะสั้น และมีส่วนช่วย 

ในเรื่องสม�ธิ
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ

นับตั้งแต่วินาทีท่ีมนุษย์ลืมตาดูโลก 
ทุกสิ่ งที่ เ ราทําก็ ล้วนเ ก่ียวข้องกับ 
“รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส” ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 คือกลไกอันเป็นจุดเริ่มต้น
ของการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว เป็นบ่อเกิด
แหง่ความคดิ ความรูส้กึ และพฤติกรรม
ของผู้คน

 
“The senses are gateways

to the intelligence.
There is nothing in the intelligence

which did not first pass
through the senses.”   

ประสาทสัมผัสคือประตูสู่ความรู้
และไม่มีความรู้ใด

ที่ไม่ได้เกิดจากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส 
- Aristotle -

Beyond the 5 Senses 

ก�รศึกษ�เก่ียวกับระบบประส�ท (Neuroscience) พบว่�นอกจ�กประส�ทสัมผัส 

พื้นฐ�น 5 ชนิดแล้ว กลไกก�รรับรู้ของมนุษย์มีคว�มซับซ้อนม�กกว่�น้ัน และเร�อ�จ

มีประส�ทสัมผัสม�กถึง 22 - 23 ชนิด เช่น 
 

 ประสาทสัมผัสการทรงตัว (Equilibrioception) อวัยวะรับคว�มรู้สึก 
 ทีอ่ยูใ่นหช้ัูนในคอยทำ�หน้�ทีรั่กษ�สมดลุของร่�งก�ย และทำ�ใหเ้ร�ไมล่ม้ลงเมือ่ 

 เคลื่อนไหว  
 

 ประสาทสัมผัสการรับรู้ตำาแหน่งของร่างกาย (Proprioception)  
 อวัยวะรับคว�มรู้สึกบริเวณกล้�มเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อ ทำ�ให้เร�รู้ว่�อวัยวะ 

 ของเร�อยู่ตรงไหนโดยท่ีไม่ต้องมอง เร�จึงไม่ต้องมองมือเวล�พิมพ์ดีด หรือ 

 มองพ้ืนเวล�เดิน
 

 ประสาทสัมผัสการรับรู้เวลา (Chronoception) ทำ�ให้เร�รับรู้ถึงเวล�ที ่
 ผ่�นไป

ความจำาสั้น
แต่ความรู้สึกฉันยาว
นอกจ�กประส�ทสัมผัสทั้ง 5 จะมี

บทบ�ทสำ�คัญในก�รสร้�งก�รรับรู้

ของเร�แล้ว รูปภ�พ รสช�ติ กลิ่น 

เสียง และก�รสัมผัส ยังมีหน้�ที่

สำ�คัญอีกประก�รก็คือก�รสร้�ง

คว�มทรงจำ� โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง

คว�มทรงจำ�ท่ีเก่ียวกับ “คว�มรู้สึก” 

อย�่งเวล�ทีเ่พลงบ�งเพลงส�ม�รถ

กระตุ้นคว�มทรงจำ�และเร่ืองร�ว

ในอดีตได้ ซึ่งประส�ทสัมผัสทั้ง 5 

ก็มีคว�มส�ม�รถด้�นก�รจดจำ�

แตกต่�งกันออกไป

กล่ิน : กระตุ้นคว�มทรงจำ�ได้ชัดเจนที่สุดในประส�ท

สัมผัสทั้งหมด จ�กก�รสำ�รวจพบว่�คนเร�ส�ม�รถจดจำ�

กลิ่นได้ม�กถึง 35% ในขณะที่จำ�สิ่งที่เคยเห็นได้เพียง 5% 

เท่�น้ัน ทั้งน้ีเน่ืองจ�กประส�ทก�รรับกลิ่นอยู่ใกล้กับ 

สมองส่วนที่ทำ�หน้�ที่เก็บรักษ�คว�มทรงจำ�ระยะย�วและ

ตอบสนองต่ออ�รมณ์ กล่ินหอม ๆ จึงช่วยทำ�ให้อ�รมณ์ดีข้ึน

ได้อีกด้วย
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รสชาติ : เมื่อกินอ�ห�รชนิดใดแล้วรู้สึกป่วย สมองของ
เร�จะจำ�ว่�อ�ห�รรสช�ติแบบนั้นเป็นอันตร�ยต่อร่�งก�ย

และควรหลีกเลี่ยง ซึ่งเป็นกลไกท�งร่�งก�ยที่มนุษย์ใช้ 

ในก�รป้องกันตัวม�ตั้งแต่อดีต อีกทั้งก�รทำ�ง�นร่วมกัน

ของรสช�ติและกลิ่นยังเช่ือมโยงโดยตรงกับคว�มทรงจำ�

ระยะย�ว ทำ�ให้เมนูธรรมด� ๆ ที่คุ้นเคย หรือ Comfort 

Food อย�่ง “ข้�วไขเ่จยีวฝีมอืแม”่ มคีว�มพิเศษข้ึนม�จ�ก 

คว�มทรงจำ�และคว�มผูกพันที่เร�มีต่อเมนูน้ัน ๆ 

เสียง : นอกจ�กกระตุ้นก�รทำ�ง�นของ
สมองและหล่ังส�รโดป�มีน (Dopamine) 

ที่ช่วยให้อ�รมณ์ดีและผ่อนคล�ยแล้ว 

เสียงดนตรียังเช่ือมโยงคว�มรู้สึกและ

คว�มทรงจำ�เข้�ด้วยกัน เหมือนเป็น

เคร่ืองบนัทกึเหตุก�รณ์ทีพ่อเร�กลบัม�

ได้ยินเพลงที่เคยฟังอีกคร้ัง ก็เหมือน 

ได้หวนระลึกถึงเร่ืองร�วที่เคยเกิดข้ึน

นั่นเอง 

ที่ม� : บทคว�ม “How Sensory Memory and Your 5 Senses Can Improve Study Effectiveness” โดย Judy Abel 
จ�ก pocketprep.com / บทคว�ม “Humans Have More Than 5 Senses” โดย Alex Gray จ�ก weforum.org / 
บทคว�ม “The Reason Why Taste and Memory are So Connected” โดย Melissa Locker จ�ก southernliving.com  / 
บทคว�ม “Sensory Marketing: Strategies for a Sensational Campaign” โดย Steve Harvey จ�ก fabrikbrands.com / 
บทคว�ม “Why Great Brands Appeal To All 5 Senses” โดย Samantha Cortez จ�ก businessinsider.com

96% 
ของคนจะจดจำาแบรนด์ที่เลือกใช้ 
“เสียง” ให้เข้ากับเอกลักษณ์
(Brand Identity) ของตัวเอง

85% 
ของนักช้อปต้องการจะ
“สัมผัส” ผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ

40% 
ของการตัดสินใจซื้อน้ำาหอม
มาจากรูปทรงและการออกแบบขวด

การมองเห็น : ข้อมูลกว่� 90% ของ

สิ่งที่อยู่รอบตัวถูกส่งไปยังสมองผ่�น

ก�รมองเห็น แต่เน่ืองจ�กสิ่งที่ เร� 

มองเห็นในแต่ละวันมีจำ�นวนมห�ศ�ล 

สมองจึงเลือกจดจำ�เฉพ�ะสิ่งที่สำ�คัญ

เท่�นั้น

ฮุกให้อยู่หมัด! เมื่อแบรนด์สร้างประสบการณ์
ผ่านประสาทสัมผัสของลูกค้า
เน่ืองจ�กประส�ทสมัผสัเปน็เคร่ืองมือสำ�คญัในก�รสร้�งประสบก�รณ์ ยิง่ในโลกปจัจบุนัทีผู่ค้นต้อง 

พบเจอกับข้อมูลจำ�นวนมห�ศ�ลในแต่ละวัน ส่งผลให้ธุรกิจต่�ง ๆ หันม�สร้�งคว�มแตกต่�งให้กับ

แบรนด์ของตัวเองม�กขึ้น ด้วยก�รนำ�เอ�ประส�ทสัมผัสทั้งหมดม�ใช้ในเชิงก�รตล�ด (Sensory 

Marketing) และกล�ยเป็นอีกกลยุทธ์สำ�คัญที่หล�ยธุรกิจเลือกใช้

 กอ่นทีจ่ะตดัสนิใจซือ้สนิค�้ 85% ของนักชอปตอ้งก�รจะ “สมัผสั” ผลติภณัฑก์อ่น ซึง่เปน็กลยทุธ์ 

 ที่ Apple เลือกใช้ เพร�ะนอกจ�กก�รตกแต่งร้�นที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว Apple Store จะมี 

 ก�รจัดว�งผลิตภัณฑ์แทบทุกรุ่นเตรียมเอ�ไว้ให้ลูกค�้ส�ม�รถเข�้ม�ลองจบัลองเลน่ได้อย�่งเตม็ที่

 Dunkin’ Donuts ในเก�หลีใต้ลงทุนติดตั้งเคร่ืองปล่อยกลิ่นก�แฟในรถประจำ�ท�ง ซึ่งกลิ่นน้ี 

 จะถูกปล่อยออกม�ทุกคร้ังที่โฆษณ�ของดังกิ้นถูกเล่นท�งวิทยุ ซึ่งกลยุทธ์น้ีทำ�ให้ดังก้ินข�ย 

 โดนัทได้เพิ่มขึ้นถึง 29%

 ไม่ใช่แค่กลิ่น แต่ 40% ของก�รตัดสินใจซื้อน้ำ�หอม มีที่ม�จ�กรูปทรงและก�รออกแบบ 

 “ขวดน้ำ�หอม”

 แบรนด์ที่เลือกใช้ “เสียง” ให้เข้�กับเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของตัวเอง มีโอก�สม�กขึ้น  

 96% ที่คนจะจดจำ�ได้ ไม่เช่ือลองหลับต�แล้วนึกถึงเสียงรถข�ยไอศกรีมที่เคยว่ิงผ่�นหน้�บ้�น  

 หรือเสียงเปิด-ปิดประตูร้�นสะดวกซ้ือ เสียงเหล่�น้ีพอได้ยินเม่ือไร เร�ก็รู้ได้ทันทีว่�เป็นแบรนด์อะไร
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

โรงงานช็อกโกแลตของ “PARADAi ภราดัย”
และรสสัมผัสที่ทำาให้คุณต้องช็อค!

อาหารที่กินเม่ือไรก็สบายใจ ผ่อนคลาย และไม่ต้องคิดอะไรมาก มักจะเป็นของกินในวัยเด็กหรือของกินที่เราคุ้นเคย 
เหมือนกับ “ช็อกโกแลต” ขนมหวานสุดโปรดของใครหลายคนท่ัวโลก ท่ีแตะถึงล้ินเม่ือใดก็ฟินเม่ือน้ัน…คราวน้ีเราจะพาไป 
ลิ้มรสชาติช็อกโกแลตสัญชาติไทยซึ่งเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ ที่แม้จะไม่ได้เป็นสาวกช็อกโกแลตก็อาจติดใจได้ไม่ยาก
 ทันทีท่ีเปิดประตูร้าน กล่ินหอมของเมล็ดโกโก้ท่ีเพิ่งคั่วใหม่ก็ปะทะเข้าอย่างจัง เป็นส่ิงยืนยันให้รู้ว่าเราถึง “ภราดัย” 
โรงงานคราฟต์ช็อกโกแลตไซส์มินิย่านพระนครแล้ว เราพบกับคุณอ๋ิว – ภูริชญ์ ฐานะวุฑฒ์ ผู้ร่วมก่อต้ังและมือปรุงช็อกโกแลต
หน่ึงเดียวของร้าน ท่ีจะมาเล่าเรื่องช็อกโกแลตแบบเข้มข้นระดับดาร์ก 100% ให้เราน่ังน้ําลายไหล และการออกแบบรสชาติ
สไตล์ไทยที่ไม่ว่าใครได้ชิมก็ต้องรัก

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก
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ช็อกโกแลตของภราดัย
“ภร�ดัยอย�กเสนอคว�มเป็นไทย อย�กทำ�ช็อกโกแลตไทยให้คนต่�งช�ติมอง” 

น่ีเป็นจุดประสงค์หลักในก�รเปิดธุรกิจคร�ฟต์ช็อกโกแลตในย่�นเมืองเก่�

เพร�ะต้องก�รข�ยคว�มเป็นไทยให้ลูกค้�ช�วต่�งช�ติ “ในคว�มคิดของเร� 

ช็อกโกแลตที่ดีคือ เร�จะไม่รู้สึกว่�มีไขมันอื่นปน หรือมีกลิ่นอย่�งอื่นปน  

เช่น กลิ่นคั่วไหม้ กลิ่นเปลือก กลิ่นกระด�ษห่อ แม้กระทั่งกล่ินพล�สติก 

ที่สำ�คัญคือ เร�ต้องรู้สึกประทับใจในช็อกโกแลตน้ันเวล�กิน” คว�มรู้สึก 

ต่อช็อกโกแลตของคุณอ๋ิว ทำ�ให้เห็นว่�เข�เป็นส�ยช็อกโกแลตตัวจริง “ที่เปรูมี

ร้�นช็อกโกแลตทุกหัวมุมเลย เหมือนร้�นก�แฟเลยครับ ด้วยคว�มท่ีเข�ปลูก

กันเยอะ และบริโภคเยอะ เลยมีร้�นช็อกโกแลตม�กกว่�ร้�นก�แฟเสียอีก” 

โลกช็อกโกแลตท่ีได้สัมผัสจ�กต่�งประเทศ เป็นแรงบันด�ลใจท่ีทำ�ให้คุณอิ๋ว 

นึกอย�กทดลองเป็นนักปรุงช็อกโกแลตอยู่ในโรงง�นขน�ดย่อมของตัวเอง 

กับกลุ่มเพื่อน โดยควบคุมก�รผลิตเองหมดทุกขั้นตอนแบบไม่มีกั๊ก ภ�ยใต้

ชื่อร้�นว่� ภร�ดัย (PARADAi Crafted Chocolate & Cafe)

 เมล็ดโกโก้ที่ท�งร้�นใช้เป็นผลผลิตจ�กเกษตรกรไทยทั้งส้ิน แต่ก็ยังมี

ผลผลิตจ�กเมล็ดต่�งประเทศหลงเหลืออยู่จ�กก�รทดลองทำ�ในช่วงแรก ๆ 

ว�งข�ยด้วย “เวล�รับซื้อเมล็ดม�จะไม่เหมือนกันทุกคร้ัง ปริม�ณนำ้�ต�ล

จ�กคว�มแก่หรืออ่อนของผลโกโก้ก็ส่งผลให้ก�รหมักไม่เท่�กัน มันจะมี 

คว�มแตกต่�งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพร�ะว่�เร�ไม่ส�ม�รถควบคุมอุณหภูมิ

ภ�ยนอกในก�รหมักได้ เช่น คว�มช้ืน” คุณอิ๋วพูดถึงข้ันตอนสำ�คัญต่อว่� 

“เทคนคิทีจ่ะควบคมุม�ตรฐ�นตรงน้ีคอื คนหมกัผลโกโกต้อ้งมปีระสบก�รณ์

ในก�รดมกล่ิน ต้องรู้ว่�กล่ินประม�ณไหน ถึงเอ�ไปต�กต่อได้” คว�มเช่ียวช�ญ

และคว�มเอ�ใจใส่ในกระบวนก�รผลิตช็อกโกแลต เป็นเร่ืองที่ภร�ดัยให้ 

คว�มสำ�คัญเพื่อให้สินค้�ที่เสิร์ฟถึงมือลูกค้�มีคุณภ�พดีที่สุด 

เศรษฐกิจโกโก้
คว�มต้ังใจสนับสนุนผลผลิตภ�ยในประเทศก็เป็นอีกหน่ึงอย่�งท่ีทำ�ให้ภร�ดัย

เป็นธุรกิจที่ทั้งน่�จับต�และแตกต่�งจ�กโรงง�นอื่น “ต้นทุนเมล็ดที่รับซื้อ 

ในประเทศมันสูงกว่�รับซื้อจ�กต่�งประเทศอยู่แล้วครับ แต่ไหน ๆ  เร�ปลูก

ต้นโกโก้ได้ในประเทศอยู่แล้ว ผมเลยคิดว่�เร�ควรมีเศรษฐกิจหมุนเวียน

ภ�ยในด้วย คือเร�กินของที่ปลูกได้ในประเทศ มันย่อมจะยั่งยืนกว่�”  

คุณอิ๋วเผยมุมมองเก่ียวกับคว�มมั่นคงท�งโกโก้ในประเทศไทย แล้วยก

ตัวอย่�งว่� “ช่วงสงคร�มโลก อังกฤษต้องนำ�เข้�แป้งส�ลีที่เป็นอ�ห�รหลัก

ของเข�จ�กต่�งประเทศตั้ง 90% แต่หลังจ�กนั้นเข�เปลี่ยนนโยบ�ยให้ปลูก

ข้�วส�ลีเอง จนไม่ต้องนำ�ข้�วส�ลีเลย มันก็เลยเกิดก�รหมุนเวียนวัตถุดิบ

ภ�ยในประเทศ” มือปรุงช็อกโกแลตยกอีกเหตุผลเพื่อสนับสนุนเมล็ดโกโก้ 

ในประเทศ “เร�มองว่�ด้วยสภ�พภูมิอ�ก�ศเปลี่ยนแปลง ทำ�ให้ฤดูก�ลของ

แอฟริก�ใต้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกโกโก้อันดับต้น ๆ ของโลกแล้งขึ้น เพร�ะเข�

ถ�งป่�ไปปลูกโกโก้เยอะ พอมันมีผลกระทบน้ี บ�งปีก็ทำ�ให้ผลโกโก้

ข�ดแคลน จนร�ค�ในตล�ดโลกเหวี่ยงขึ้นลงสูงม�ก” อีกประเด็นที่เข�เห็น

คือก�รใช้แรงง�นเด็ก “สวนโกโก้ที่แอฟริก�ใต้เข�ใช้แรงง�นเด็ก ไม่ให้เด็ก

ไปเข้�เรียน จนยูเอ็นออกหนังสือไปถึงบริษัทช็อกโกแลตหล�ยแห่งเร่ือง 

ก�รใช้แรงง�นเด็ก แถมมีก�รส่งแรงง�นเด็กข้�มประเทศเพื่อไปตัดโกโก้ 

ข�ยด้วย” 

ส่งออกวัฒนธรรมไทยผ่าน “ช็อกโกแลต”
“ในส�ยต�ต่�งช�ติเวล�มองม�ท่ีเมืองไทยจะมีไม่ก่ีอย่�ง เช่น ผ้�ไหม 

แต่ต่�งประเทศอย่�งยุโรปหรือญ่ีปุ่น เร�จะเห็นว่�วัฒนธรรมอ�ห�รเข� 

โดดเด่น เพร�ะวัฒนธรรมมันอยู่ในชีวิตเลย” คุณอ๋ิวยำ�้คว�มต้ังใจของภร�ดัย

ให้ฟังอีกคร้ังในก�รสร้�งให้ช็อกโกแลตไทยเป็นอีกตัวเลือกท่ีช�วต่�งช�ติต้อง

มองม�ท่ีเร� “ถ้�ช็อกโกแลตของเร�ทำ�ให้ต่�งช�ติมองได้ ท้ังก�รออกแบบ

บรรจุภัณฑ์และรูปลักษณ์ท่ีมันส่ือถึงวัฒนธรรม ผ่�นเร่ืองเล่�ท่ีดึงตัวละคร 

ไทย ๆ จ�กร�มเกียรต์ิ คือ ยักษ์และเมขล� แล้วก็ล�ยไทยบนช็อกโกแลต

บ�ร์เพ่ือส่ือถึงเอกลักษณ์ เร�ก็น่�จะไปต่อได้ เพร�ะเร�ไม่ได้มองว่�จะข�ย

ช็อกโกแลต แต่เร�อย�กข�ยวัฒนธรรมม�กกว่�” คุณอ๋ิวเปรียบคร�ฟต์

ช็อกโกแลตของท�งร้�นว่�เป็นของห�ย�กเหมือนกับแก้วมณีท่ีแม้แต่ยักษ์กับ

เมขล�ยังต้องแก่งแย่งกัน เป็นเร่ืองเล่�ท่ีส่ือถึงวัฒนธรรมไทยบนกล่อง 

ช็อกโกแลตของภร�ดัย ซ่ึงกล�ยเป็นวัฒนธรรมอ�ห�รท่ีลงตัว 

สงครามโกโก้!
จ�กเร่ืองร�วท�งประวัติศ�สตร์ช่วงสมัยล่�อ�ณ�นิคมที่ผู้ร่วม 

ก่อตั้งร้�นภร�ดัยเล่�ให้ฟัง เร�จึงได้รู้ว่�โกโก้ถูกปลูกคร้ังแรกใน

อ�เซียนคือที่ประเทศฟิลิปปินส์ จ�กก�รล่�อ�ณ�นิคมของสเปน 

หลังจ�กน้ันก็กล�ยเป็นสงคร�มโกโก้ (Cocoa War) สงคร�ม 

แย่งชิงพืน้ทีฝ่ัง่เอเชียของยุโรปเพือ่ปลกูโกโก ้เพร�ะเลง็เหน็ว�่เปน็

เขตร้อนช้ืน (Tropical Zone) ซึ่งมีสภ�พภูมิอ�ก�ศเหม�ะแก่ 

ก�รทำ�สวนโกโก้ ส่วนไทยเร�ได้รับอิทธิพลหลังจ�กที่ดัตช์ 

(เนเธอร์แลนด)์ กว�ดพืน้ทีแ่ถวสมุ�ตร� และองักฤษยึดพืน้ทีแ่ถบ

ม�เลเซยี จงึพบว�่มกี�รปลกูม�อยูก่อ่นแลว้ท�งภ�คใต ้เช่น ภูเกต็ 

สงขล� ก่อนที่ไทยจะมีก�รนำ�เข้�เมล็ดโกโก้จ�กต่�งประเทศ 
 
หม�ยเหตุ : ประเทศในอ�เซียนท่ีผลิตโกโก้ม�กท่ีสุด คือ อินโดนีเซีย เวียดน�ม 
และฟิลิปปินส์
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กว่าจะปรุงรสชาติให้เข้าที่
หลังจ�กฟังนักปรุงช็อกโกแลตหนุ่มร่�งเล็กคนน้ีเล่�เร่ืองม�ย�วเหยียด 

เร�ก็อดสงสัยไม่ได้ว่� กว่�จะได้ช็อกโกแลตหอมหว�นชวนกินได้ขน�ดน้ี 

ภร�ดัยต้องผ่�นอะไรบ้�ง “ส่ิงท่ีเร�ข้�มไปได้ย�กม�กท่ีสุด คือ อคติของเร�

ท่ีไม่เข้�ใจผู้บริโภคครับ เร�มองว่�ทำ�ดีแล้ว แต่เร�ไม่ได้เข้�ใจผู้บริโภคอย่�ง

แท้จริง ตรงน้ีย�กม�ก เร�จึงปรับกระบวนก�รใหม่ทุกอย่�ง โดยสังเกตว่� 

ผู้บริโภคไม่ต้องก�รอะไรก็เอ�ตรงน้ันออก” ซ่ึงภร�ดัยและตัวคุณอ๋ิวเองก็ดูจ�ก

รีวิว คว�มเห็น และผลตอบรับของผู้บริโภคเป็นหลัก

 ด้วยประสบก�รณ์ส�ยฟู้ดเอนจิเนียร์ท่ีคุ้นเคยกับโรงง�นผลิตเมล็ดก�แฟ

ม�ก่อน ทำ�ให้คุณอ๋ิวเข้�ใจหลักก�รค่ัวและนำ�ม�ปรับใช้กับช็อกโกแลตของ 

ตัวเอง “ก�รค่ัวเมล็ดแต่ละคร้ังไม่เหมือนกัน ข้ึนอยู่กับว่�เร�ต้องก�รดีไซน์ให้

ช็อกโกแลตออกม�มีรสช�ติยังไง” คุณอ๋ิวต้องก�รให้ช็อกโกแลตของเข�มี

รสช�ติท่ีต่�งกันแม้จะใช้เมล็ดจ�กท่ีเดียวกันก็ต�ม “ฉะน้ันเอกลักษณ์ของ 

ภร�ดัยจึงอยู่ท่ีก�รปรุง ซ่ึงก็คือก�รออกแบบรสช�ติ ลักษณะ และรูปลักษณ์

ภ�ยนอกด้วยครับ” ท่ีสำ�คัญคุณอ๋ิวยังปรับสูตร และปรับข้ันตอนก�รผลิตอยู่

สมำ�่เสมอ โดยพย�ย�มดึงจุดเด่นของช็อกโกแลตคู่แข่งต�มท้องตล�ดแต่ละ

ย่ีห้อม�เป็นแรงขับและพัฒน�สินค้�ให้ดีย่ิงข้ึน แถมก่อนเปิดร้�นไม่น�น 

ภร�ดัยยังเพ่ิมสีสันให้กับร้�นด้วยก�รเพ่ิมเมนู “ช็อกโกแลตบงบง” (Bonbon 

au chocolat) ลูกอมช็อกโกแลตสอดไส้ต่�ง ๆ ท่ีภร�ดัยได้รังสรรค์รสช�ติ

คว�มเป็นไทยได้อย่�งถึงเคร่ือง ท่ีไม่ว่�ใครได้ชิมก็ต้องว้�วให้กับรสช�ติ 

เมนูไทย ๆ  ท่ีคิดไม่ถึงว่�จะม�อยู่ในช็อกโกแลต ไม่ว่�จะเป็น เมี่ยงคำ� ต้มยำ� 

หรือแม้แต่พืชสมุนไพรโบร�ณห�ย�กอย่�งส้มซ่� 

 คุณภ�พของสินค้� คือส่ิงสำ�คัญท่ีภร�ดัยให้คว�มสำ�คัญท่ีสุด 

ในก�รดำ�เนินธุรกิจ “ผมอย�กให้ลูกค้�ได้รับสินค้�ท่ีมีคุณภ�พครับ และ 

อย�กชูสินค้�ไทยให้เป็นท่ียอมรับในตล�ดโลก เพร�ะแม้ว่�เร�จะได้รับร�งวัล

จ�กเวทีใหญ่ม�แล้วหล�ยเวทีรวมถึงเวที International Chocolate Award 

แต่สินค้�ของเร�ก็ยังไม่ใช่ช่ือแรกในคว�มคิดของต่�งช�ติเวล�นึกถึง

ช็อกโกแลต” คุณอ๋ิวยังคงช้ีจุดหม�ยเดิมท่ีภร�ดัยต้องก�รไปให้ถึงต้ังแต่ 

เร่ิมทำ�ธุรกิจ และเร�ก็เช่ือว่�เส้นท�งคว�มฝันของโรงง�นช็อกโกแลตแห่งน้ีอยู่

อีกไม่ไกล เพร�ะแค่เพียงได้สัมผัสช็อกโกแลตของเข�ก็อ�จพูดได้ว่� 

สวรรค์ของคนรักช็อกโกแลตอยู่ท่ีน่ีแล้ว...ท่ีภร�ดัย 

 PARADAi Crafted Chocolate & Cafe
 197-199 ถนนตะน�ว แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
 ติดต�ม facebook.com/Paradai-ภร�ดัย-Crafted Chocolate & Cafe  
 
หม�ยเหตุ : ภร�ดัย คือชื่อจริงของเพื่อนคุณอิ๋ว ซึ่งเป็นคนหมักผลโกโก้ให้ที่ร้�น และมี
คว�มหม�ยเดียวกันกับคำ�ว่� ภร�ด�และภร�ดร ที่แปลว่� พวกพ้อง ชื่อภร�ดัยจึงสอดรับ
กับธุรกิจที่ม�จ�กก�รรวมตัวของก๊วนเพื่อน
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How To : ถอดวิธีคิด

หลายคนอาจมองหาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีตอบโจทย์ด้านฟังก์ชันและการใช้งาน ยิ่งมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา 
สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมล้ํายุค ก็น่าจะยิ่งเป็นสินค้าท่ีได้รับความสนใจจากผู้บริโภค แต่เบื้องหลังการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ของแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิตจากแดนอาทิตย์อุทัยท่ีขึ้นชื่อเรื่องการนําเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กลับเริ่มมีแนวคิดที่เปลี่ยนไป โดยหันมาตระหนักถึงความสําคัญในการส่งมอบ “ประสบการณ์ที่ดี” หรือแม้แต่ “ความสุข” 
ในการใช้งานให้กับผู้บริโภค ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความก้าวลํ้าทางนวัตกรรม

เรื่อง : ปิยะวรรณ ทรัพย์สำ�รวม

Kotozukuri และ Taikenzukuri
หลักการออกแบบยุคใหม่ 

เม่ือ “ไลฟ์สไตล์” และ “คุณค่า” ว่ิงแซงหน้า “เทคโนโลยี”

1 ในภ�ษ�ไทยนิยมแปลว่� 5ส เป็นกระบวนก�รหน่ึงที่ใช้เพิ่มประสิทธิภ�พขององค์กร ประกอบด้วย Seiri (สะส�ง), Seiton (สะดวก), Seisou (สะอ�ด), Seiketsu (สุขลักษณะ) และ Shitsuke (สร้�งนิสัย)
2 หม�ยถึงกระบวนก�รปรับปรุงสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่�งต่อเนื่องโดยเน้นที่คว�มมีส่วนร่วมของพนักง�น โรงง�นสัญช�ติญี่ปุ่นในต่�งประเทศก็นิยมใช้ทับศัพท์ว่� ไคเซ็น 
3 พื้นฐ�นก�รสื่อส�รและทำ�ง�นร่วมกันในองค์กรของญี่ปุ่น ย่อม�จ�กคำ� 3 คำ� ได้แก่ Houkoku (ก�รร�ยง�น), Renraku (ก�รติดต่อ) และ Soudan (ก�รปรึกษ�ห�รือ)

และน่ีคือก�รเปล่ียนแปลงใน “ปรัชญ�ก�รออกแบบ” ผลิตภัณฑ์ของ “ฮิต�ชิ” 

และ “โซน่ี” สองแบรนด์ใหญท่ีค่รองใจผู้บริโภคม�ย�วน�น พวกเข�กำ�ลังทำ�อะไร 

และสิง่ไหนกันแน่ทีจ่ะเปน็อน�คตของแบรนดเ์คร่ืองใช้ไฟฟ�้ยคุใหมจ่�กญีปุ่น่

จากผู้ผลิตสินค้าสู่ผู้นำาเสนอประสบการณ์ 
ประเทศญี่ปุ่นเคยเป็นโรงง�นของโลก ในยุคหลังสงคร�ม เมื่อประเทศญี่ปุ่น

เริ่มปฏิวัติอุตส�หกรรม คำ�ว่� “โมโนสึคุริ (Monozukuri)” ซึ่งแปลตรงตัวว่� 

“ก�รสร้�งสรรค์หรือผลิตสินค้�” กล�ยเป็นคำ�ที่แพร่หล�ยไปทั่วประเทศ 

คำ�น้ีแฝงคว�มหม�ยลึกลงไปถึงปรัชญ�และกระบวนก�รผลิตในโลกอุตส�หกรรม 

น่ันคือมีก�รว�งแผนกระบวนก�รอย่�งเป็นระบบแบ่งหน้�ที่กันอย่�งชัดเจน 

แต่มีก�รประส�นง�นในองค์รวมอย่�งสมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดคำ�ศัพท์เฉพ�ะ

ในแวดวงก�รผลิตหล�ยคำ�ที่นิยมใช้เป็นคำ�ทับศัพท์ภ�ษ�ญี่ปุ่นไปทั่วโลก 

เช่น 5S1, Kaizen2, Hou Ren Sou3 ฯลฯ ปร�กฏก�รณ์นี้ขับให้ญี่ปุ่นโดดเด่น 

ด้�น “วัตถุ” และ “เทคโนโลยี” ก�รผลิตสินค้�เกิดขึ้นจ�กไอเดียในห้องวิจัย 

วัตถุทุกอย่�งม�พร้อม “ฟังก์ชัน” ที่ไม่มีใครเทียบเคียง ทว่�เมื่อโลกเข้�สู่ยุค

โลก�ภิวัฒน์ก�รผลิตสินค้�แพร่ขย�ยไปทั่วโลก กระบวนก�รแบบ 

Monozukuri เองก็ได้รับก�รถ่�ยทอดสู่หล�ยประเทศ แต่เมื่อผนวกเข้�กับ 

จุดแข็งที่แตกต่�งกัน ญี่ปุ่นก็ไม่อ�จเป็นผู้นำ�ในโลกอุตส�หกรรมได้เต็มตัว

เหมือนเม่ือก่อน จึงนำ�ไปสู่แนวคิดในก�รออกแบบใหม่ท่ีเรียกว่� “โคโตะสึคุริ 

(Kotozukuri)” หรือก�รสร้�งเร่ืองร�ว และ “ไทเค็นสึคุริ (Taikenzukuri)” หรือ

ก�รสร้�งประสบก�รณ์

ภาพลักษณ์ใหม่แสนอ่อนโยน 
จ�กคอนเซปต์ของ “เทคโนโลยีแห่งอน�คต” ที่ดูเท่ล้ำ�นำ�สมัยในยุคบุกเบิก 

ทั้งโซนี่และฮิต�ชิเร่ิมปรับเทรนด์สู่ “เทคโนโลยีที่พร้อมช่วยแก้ปัญห�และ 

เคียงข้�งคุณ” โดยนำ�เสนอ “ภ�พลักษณ์” ก่อน “เทคโนโลยี” จริง ๆ แล้ว

คอนเซปต์น้ีอ�จไม่แปลกในกลุ่มสินค้�แฟช่ัน หรือแบรนด์สินค้�ที่อ�จอยู่ 

นอกเหนือคว�มจำ�เป็นด้�นก�รใช้ง�น แต่สำ�หรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้�ที่เคยมี 

“ฟังก์ชัน” เป็นจุดข�ย นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญ

 เมือ่ดตูวัอย�่งจ�กเว็บไซตข์องฮิต�ชิ เร�จะเหน็ก�รนำ�เสนอวิถีชีวติของ

ผู้ใช้ง�นโดยที่บริษัทไม่ได้เน้นพูดถึงรุ่นของสินค้�โดยตรง แม้กระทั่งอ่�น 

จนจบแล้ว หล�ยครั้งเร�นึกภ�พไม่ออกเลยด้วยซำ้�ว่� ผู้บริโภคแต่ละคนใช้

ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของฮิต�ชิกันบ้�ง แต่สัมผัสได้ถึงคว�มอบอุ่นที่ผู้บริโภค

แตล่ะคนไดใ้ช้ชีวติอย่�งมีคณุค�่ร่วมกบั “ฮิต�ชิ” ในขณะเดยีวกนั ยกัษใ์หญ่

อีกเจ้�อย่�งโซน่ี ก็ยึดหลักก�รออกแบบท่ีเน้นให้คว�มสำ�คัญกับ “สัญช�ตญ�ณ” 

และ “คว�มรู้สึก” เป็นหลักอยู่เสมอ 

 แน่นอนว่�ทัง้สองบริษทั รวมถงึบริษทัยกัษ์ใหญใ่นโลกอตุส�หกรรมของ

ญี่ปุ่นเจ้�อื่น ๆ ยังคงนำ� “ฟังก์ชัน” และ “เทคโนโลยี” แบบใหม่ม�ใช้ใน

ก�รออกแบบเคร่ืองใช้ไฟฟ�้และผลติภัณฑ ์โดยเฉพ�ะก�รเช่ือมโยงกับระบบ 

IoT เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์แห่งยุคสมัย ทว่�ก�รปรับเปลี่ยนภ�พลักษณ์ของ 

ดีไซน์และปรัชญ�ก�รพัฒน�สินค้�ให้เป็นมิตรกับผู้บริโภคม�กข้ึน รวมทั้ง

เลอืกโฟกัสท่ีคว�มเป็นมิตรและคว�มรู้สึกอบอุ่น แทนคว�มหวือหว�ของฟังก์ช่ัน 

ก�รใช้ง�นแบบยุคเก่� อ�จกล�ยเป็นคีย์เวิร์ดสำ�คัญแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่ง

โอบอุ้มให้อุตส�หกรรมของญี่ปุ่นยังมีชีวิตต่อไป 

ที่ม� : homeappliances.hitachi.com และ sony.co.jp
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เรื่อง : วรรณเพ็ญ บุญเพ็ญ

“เกาหลีเหนือในยุโรป” คือภาพบรรยากาศเมืองติรานา (Tirana) ครั้งเก่า จากคําบอกเล่าของนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันท่ี 
บรรยายถึงเมืองหลวงสีเทาแสนสิ้นหวังของประเทศแอลเบเนียนี้ ซึ่งครั้งหนึ่งชาวเมืองเคยอยู่อย่างไร้เสถียรภาพภายใต้การปกครอง
ด้วยระบบคอมมิวนิสต์ตลอดช่วงหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนกระท่ังในปี 1991 ท่ีประเทศได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ 
และประชาชนเริ่มมีความหวังครั้งใหม่ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบเสรี

แต่ช�วเมืองที่ยังใหม่กับอิสรภ�พก็ยังต้องต่อสู้กับคว�มทรงจำ�หม่น ๆ ท่ีหย่ังร�กลึกในใจม�แสนน�น และด้วยงบประม�ณเมืองที่เกือบเรียกได้ว่� “ติดลบ” 

ทำ�ให้ผู้นำ�เมืองในขณะน้ันต้องเรียกใช้พลังคว�มสร้�งสรรค์ที่ไร้ซึ่งขีดจำ�กัดม�สร้�งคว�มหวังให้ช�วเมืองได้เห็นว่� ชีวิตและอน�คตที่เต็มไปด้วยโอก�ส 

ครั้งใหม่ส�ม�รถเริ่มต้นขึ้นได้ง่�ย ๆ ด้วยก�รออกแบบและพัฒน�เมืองที่มอบคว�มรู้สึกให้ประช�ชนได้รับรู้ว่� “พวกเข�คือเจ้�ของเมืองที่แท้จริง”

TIRANA - ALBANIA
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1 “ภ�ษีสิ่งแวดล้อม” (Green Tax) หนึ่งในก�รจัดก�รปัญห�สิ่งแวดล้อมที่สร้�งร�ยได้ให้รัฐบ�ลและจูงใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ลดก�รก่อมลพิษ ทำ�ให้เกิดก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ 
 ใช้ทรัพย�กรและก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมต�มหลักก�รที่ว่� “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่�ย” (Polluter pays principle: PPP), ข้อมูลจ�กกรมควบคุมมลพิษ

สีสันที่นำามาซึ่งความหวัง
เอดิี ร�ม� (Edi Rama) ศิลปินที่เคยอยู่ในแวดวง

ศิลปะม�กว่� 11 ปีและอดีตน�ยกเทศมนตรี 

แห่งเมืองติร�น� (ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งเป็น 

น�ยกรัฐมนตรีของประเทศ) ต้องอ�ศัยพลัง 

คว�มคดิสร้�งสรรคอ์ย�่งม�กภ�ยใต้งบประม�ณ

ที่จำ�กัด ในก�รปลุกระดมคว�มหวังคร้ังใหม่ 

ให้กับเมืองสีเท�ที่ดูร�วกับว่�ยังคงปกคลุมด้วย 

คว�มหว�ดระแวงและไร้ซึ่งคว�มหวังในยุคสมัย

ที่เป็นเมืองภ�ยใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ม�ก่อน 

“สีสัน” จึงเป็นตัวเลือกแรกที่ถูกนำ�ม�ใช้ใน 

ก�รปรับโฉมเมืองเพร�ะใช้งบประม�ณไม่ม�ก

และยังส�ม�รถมอบสัมผัสแห่งคว�มหวังให้กับ

ช�วเมืองแห่งนี้ได้เป็นอย่�งดี

 “หลังจ�กที่เร�ท�สีเหลืองสดลงไปที่อ�ค�ร

เก่� ๆ  ก็มีเจ้�หน้�ท่ีจ�กสหภ�พยุโรปออกม�เรียกร้อง 

และขัดขว�งว่�สีน้ีไม่ตรงกับม�ตรฐ�นของช�ว 

ยุโรป แต่ผมก็บอกไปว่�ขอโทษด้วย แต่เร�จะ 

ไม่ประนีประนอม เพร�ะก�รประนีประนอม 

ท�งสี ก็หม�ยถึงเร�จะได้สีเท� และเร�ก็มี 

สี เท�ม�กพอแล้ว น่ีจึงถึงเวล�แล้วสำ�หรับ 

ก�รเปลี่ยนแปลง... และสีสันม�กม�ยที่เกิดขึ้นนี้ 

ก็มอบคว�มหวังคร้ังใหม่ให้คนในเมืองจริง ๆ พวกเข�

เร่ิมรู้สึกถึงบ�งสิ่งบ�งอย่�งที่ลืมไปแล้ว เช่นว่�

พวกเข�คือเจ้�ของเมืองแห่งน้ี สีสันนำ�ม�ซึ่ง 

คว�มง�มทีม่อบคว�มรู้สกึปลอดภัยและน่�รักษ� 

พวกเข�จงึทิง้ขยะลงบนทอ้งถนนนอ้ยลง เร่ิมจ�่ย

เงนิภ�ษ ีและก�รเปลีย่นแปลงกเ็ร่ิมตน้ข้ึน” ร�ม�

กล�่วถงึก�รใชส้สีนัทีส่�ม�รถเปลีย่นเมอืงของเข�

ในเวทีเท็ดทอล์ก โดยเข�ยังเล่�ต่อถึงเหตุก�รณ์

ภ�ยหลงัจ�กน้ันดว้ยว�่ “ผมจำ�ไดว้�่หลงัจ�กท�สี

เสร็จและเร�เร่ิมปลูกต้นไม้ ผมเห็นเจ้�ของร้�นค้�

กำ�ลงัปลดหน้�ต�่งมดืทบึออกไปแลว้ใสก่ระจกใส

เข้�แทนที ่ผมถ�มพวกเข�ว�่ทิง้หน้�ต�่งเก�่ทำ�ไม 

เข�ก็ตอบกลบัม�ว�่ เพร�ะเดีย๋วน้ีถนนดปูลอดภยั

ม�กกว่�เมื่อก่อนแล้ว” มันเป็นคว�มรู้สึกแปลก

ประหล�ดทีเดียวที่ร�ม�เผยว่� ทั้ง ๆ  ที่เข�ไม่ได้

ทำ�อะไรที่เพิ่มคว�มปลอดภัยอย่�งก�รเพิ่มกำ�ลัง

ตำ�รวจตรวจตร�ให้ช�วเมืองเลยแม้แต่น้อย 

แต่สีสันที่เพิ่มข้ึนและต้นไม้ที่ให้คว�มร่มร่ืนกลับ

ทำ�ให้ช�วติร�น�รู้สึกปลอดภัยและเหมือนได้รับ

คว�มคุ้มครองม�กกว่�แต่ก่อน และจำ�นวน

อ�ชญ�กรรมก็ลดลงไปด้วยเช่นกัน 

 นอกจ�กก�รสร้�งสสีนัทีช่่วยฟืน้ฟคูว�มหวัง

ใหก้บัเมอืงแลว้ ก�รทำ�ล�ยซ�กหลกัฐ�นของอดตี

อนัขมขืน่อย�่งตึกเก�่และสิง่กอ่สร้�งผดิกฎหม�ย

ในยุคคอมมิวนิสต์ เพื่อทวงคืนพื้นที่ส�ธ�รณะ

ใหม่ให้เมืองติร�น� ก็เป็นอีกหน่ึงหนท�งในก�ร

สร้�งคว�มรู้สึกของก�รเป็น “เจ้�ของเมือง” ร่วมกัน 

โดยร�ม�ได้ทำ�ก�รทุบอ�ค�รเก่�ทิ้งไปม�กกว่� 

5,000 แห่ง เพิ่มก�รปลูกต้นไม้สูง รวมทั้งต้นไม้

พุ่มเตีย้ เพ่ือประดับประด�ต�มถนนหนท�งม�กกว่� 

55,000 ต้น และยังจัดต้ัง “ภ�ษีสิ่งแวดล้อม” 

(Green Tax)1 ที่ช�วเมืองและนักธุรกิจยินดีที่ 

จะจ่�ย เพร�ะมันทำ�ให้เมืองของพวกเข�น่�อยู่

ม�กขึ้นนั่นเอง

 
เมืองสนามเด็กเล่น
แต่สีสันและพ้ืนท่ีส�ธ�รณะใหม่ก็ใช่ว่�จะส�ม�รถ

ลบล้�งคว�มรู้สึกหว�ดระแวงและคล�งแคลงใจ

ของกันและกันในยุคท่ีผู้คนเคยอยู่ในบรรย�ก�ศ

ก�รเมืองแบบเผด็จก�รได้อย่�งหมดส้ิน อิเรียน 

เวเรียเอจ (Erion Veliaj) น�ยกเทศมนตรีคนปัจจุบัน

จึงได้โฟกัสไปท่ีเด็ก ๆ  กลุ่มคนทีมี่มุมมองอันบริสุทธ์ิ

ต่อโลกใบน้ี เพ่ือเร่ิมต้นสร้�งคว�มหวังคร้ังใหม่ 

ให้กับติร�น�อีกระลอก

 “เด็ก ๆ  คือนักปฎิวัติระดับครัวเรือน” เวเรียเอจ

ได้แสดงทัศนคติท่ีมีต่อพลังเย�วชนว่�ส�ม�รถ 

สร้�งคว�มเปล่ียนแปลงให้กับเมืองได้ โดยเข� 
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ปรับความคิด = เปล่ียนเมือง
จ�กคว�มสำ�เร็จในก�รเลอืกลงทนุไปทีอ่น�คตของเดก็ ๆ  ในเมอืง ทำ�ใหเ้มอืงแหง่น้ีเกดิก�รเปลีย่นแปลง

อย�่งต่อเน่ือง โดยโครงก�รขน�ดใหญท่ีเ่กดิข้ึนต่อยอดหลงัจ�กน้ัน คอืก�รพฒัน� Skanderbeg Square 

หรือพืน้ทีส่�ธ�รณะเดนิเท�้ขน�ดใหญซ่ึง่ตัง้ใจใหเ้ปน็พืน้ทีส่ว่นกล�งสำ�หรับก�รทำ�กิจกรรมของช�วเมือง

และครอบครัว โดยท�งเทศบ�ลเมืองได้กำ�หนดวันพิเศษให้เด็ก ๆ ออกม�ปั่นจักรย�นเล่นกัน ซึ่งเป็น

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ให้ครอบครัวได้ม�ทำ�กิจกรรมร่วมกันและงดก�รใช้รถยนต์ในพื้นที่ส�ธ�รณะแห่งนี้

 “พวกเร�คลัง่ไคลก้�รใช้รถยนตเ์พร�ะมันเปน็สญัลกัษณ์ว�่ยุคคอมมวินิสตไ์ดผ้�่นพน้ไปแลว้ รถยนต์

คอืภ�พแทนของก�รมชีีวติอยูใ่นโลกทนุนิยมสมยัใหมท่ีป่ระก�ศใหเ้พือ่นบ�้นไดท้ร�บว่� เร�ไม่ใช่คนจน

ในยุคมืดมนอีกต่อไป” เวเรียเอจกล่�วถึงประเด็นก�รใช้รถยนต์ที่มีม�กข้ึนในเมือง ซึ่งกระตุ้นให้เกิด

เมืองนี้ให้ “เด็ก” เป็นใหญ่
“ห�กส�ม�รถสร้�งเมืองที่เป็นมิตรกับเด็กน้อยได้ ก็เหมือนกับว่�ได้สร้�งเมืองที่เป็นมิตรกับ 

ทุกคนแล้ว” นี่คือแนวคิดที่เรียบง่�ยและได้ผล เพร�ะโยนิ บ�โบชิ (Joni Baboci) ผู้อำ�นวยก�ร

ฝ่�ยว�งแผนและพัฒน�เมืองติร�น�ได้ใช้หลักก�รน้ีในก�รสร้�งเมืองติร�น�ใหม่ที่ยึดกลุ่ม

ประช�ชนทีอ่อ่นแอทีสุ่ด แตก่เ็ปน็คว�มหวงัของสงัคมม�กทีส่ดุอย�่งเย�วชนเปน็ศนูยก์ล�ง เพร�ะ

เชื่อว่�เมืองที่ส�ม�รถดูแลเด็ก ๆ หรือลูกของประช�ชนได้ ก็หม�ยถึงเมืองที่อยู่แล้วดีต่อใจและ

ปลอดภัยในคว�มรู้สึกน่ันเอง โดยนอกเหนือจ�กก�รปรับโฉมโรงเรียนอนุบ�ลและสร้�งสน�มเด็กเล่น

ทั่วเมืองแล้ว ทีมง�นพัฒน�เมืองติร�น�ยังส่งเสริมหลักสูตรสอนก�รใช้ถนนและจักรย�นอย่�ง

ปลอดภัยใหก้บัเดก็ต้ังแตวั่ยอนุบ�ล เพือ่ใหเ้ดก็น้อยเหล�่น้ีไดเ้ปน็ตวักล�งชักชวนผูใ้หญใ่นบ�้นให้

หนัม�ปัน่จกัรย�นหรือเดนิเท�้ไปเทีย่วเลน่ในเมืองแทนก�รใชร้ถยนต ์รวมทัง้ก�รจัดพืน้ทีต่ล�ดสด

ในวันหยุดที่สอนเด็ก ๆ เรื่องก�รปรุงอ�ห�รแบบใส่ใจทุกกระบวนก�รหรือสโลว์ฟู้ด (Slow-food) 

ซึ่งถือเป็นวิธีก�รหน่ึงที่ส่งเสริมให้เด็กในเมืองและครอบครัวใส่ใจเร่ืองก�รบริโภคอ�ห�รที่ 

ถูกสุขลักษณะม�กข้ึน โดยก�รออกแบบเมืองที่ไม่ได้หยุดไว้เพียงแค่ก�รสร้�งสน�มเด็กเล่น 

เลนจกัรย�นหรือท�งเดนิเท�้ แต่ยงัคดิตอ่ยอดไปทีก่�รปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพือ่ยกระดบัคุณภ�พ

ชีวิตให้ช�วเมืองติร�น�ให้ดีข้ึนเช่นน้ี น่�จะนับว่�เป็นภ�พสะท้อนของแนวคิดก�รพัฒน�เมืองที่

ยั่งยืนอย่�งแท้จริง เหมือนกับที่บ�โบชิได้กล่�วเอ�ไว้ว่� “ก�รออกแบบที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ก�รสร้�ง

ฮ�ร์ดแวร์ที่ดี แต่ยังรวมถึงก�รสร้�งซอฟต์แวร์ที่ใช้ง�นได้อย่�งต่อเนื่องด้วย”

และทีมง�นได้ริเร่ิมทำ�แผนก�รพัฒน�และออกแบบ

เมืองติร�น�ให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับเด็ก ๆ 

(Child-Friendly Urban Design) เพ่ือให้เย�วชน

เป็นตัวกล�งในก�รปลุกคว�มหวังให้กับประช�ชน

ใน 2 เจเนอเรชันก่อนหน้� ที่ ยังคงฝังใจกับ 

คว�มอ่อนไหวท�งก�รเมืองในยุคก่อน ก�รได้เห็น

เด็ก ๆ ในครอบครัวส�ม�รถว่ิงเล่นได้อย่�งมี 

คว�มสุขในบรรย�ก�ศเมืองใหมท่ีมี่คว�มปลอดภัย

ม�กกว่�เก่� จึงเป็นก�รยืนยันได้ว่�ยุคเมืองหม่น ๆ 

สีเท�ได้จบลงไปแล้ว

 ติร�น�เร่ิมต้นแผนก�รลงทุนเพ่ืออน�คต

เย�วชนอย่�งจริงจังคร้ังแรกในปี 2015 โดยเวเรียเอจ

ได้มองเห็นสภ�พโรงเรียนอนุบ�ลในเมืองว่�ไม่ต่�ง

จ�กคุกน้อย ๆ  ท่ีเคยบ่มเพ�ะช�วเมืองรุ่นก่อนให้มี

นิสัยก้�วร้�วและรุนแรง เพร�ะสภ�พแวดล้อมแบบ

เก่� ๆ ในสังคมคอมมิวนิสต์ไม่เอื้อให้เด็กเติบโต 

ได้อย่�งสร้�งสรรค์ เข�และทีมง�นที่ ไม่ได้มี 

งบประม�ณม�กนัก จึงพย�ย�มชักชวนองค์กรและ

กลุ่มคนท่ีมีกำ�ลังและอย�กเปล่ียนแปลงสังคมให้ 

เข้�ม�ช่วยกันเปล่ียนภ�พลักษณ์ของโรงเรียน

อนุบ�ล 32 แห่งในเมืองให้ดีข้ึน ซ่ึงก�รเปล่ียนแปลง

คร้ังน้ีก็ได้รับก�รสนับสนุนจ�กภ�คประช�ชนอย่�ง

ล้นหล�ม 

 จ�กน้ันคณะน�ยกเทศมนตรีของเวเรียเอจจึง

ได้เสนอแผนก�รพัฒน�ที่เรียกว่� Tirana Grand 

Park หรือสวนส�ธ�รณะขน�ดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป

ตะวันออกท่ีมีไฮไลต์เด่นเป็นสน�มเด็กเล่นท่ี

ออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมช�ติ ซ่ึงก็ได้รับ 

คว�มนิยมจ�กครอบครัวในเมืองติร�น�ต�มค�ด

เช่นกัน “ช�วเมืองชอบม�บอกกับผมว่� ส่ิงท่ี 

พวกเร�ทำ�มันยอดเย่ียมม�ก แต่คุณส�ม�รถทำ�ได้

ม�กกว่�น้ีอีกนะ และน่ีเองคือจุดเร่ิมต้นของ 

คว�มเช่ือท่ีว่� เมืองของเร�เปลี่ยนแปลงได้โดย 

ก�รโฟกัสไปท่ีเด็ก ๆ” อ�ร์บจัน ม�สนิกุ (Arbjan 

Mazniku) รองน�ยกเทศมนตรีกล่�ว ซ่ึงต่อม� 

ทีมง�นของเข�ก็ได้รับก�รสนับสนุนจ�กภ�คธุรกิจ

และองค์กรต่�ง ๆ ในก�รเปลี่ยนพ้ืนท่ีท้ิงร้�งอย่�ง

โรงจอดรถเก่�และอ�ค�รผิดกฎหม�ยต่�ง ๆ ให้

กล�ยเป็นสน�มเด็กเล่นส�ธ�รณะอีกกว่� 44 แห่ง

ท่ัวเมือง และล่�สุดติร�น�ยังได้รับเลือกให้เป็น 

“เมืองหลวงเย�วชนยุโรป” ประจำ�ปี 2022 โดย 

European Youth Forum อีกด้วย
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ที่ม� : บทคว�ม “Designing for children should be plan A -  
so why aren’t we doing it?” (เม.ย. 2019) จ�ก apolitical.co /
บทคว�ม “Transforming Tirana, one project at a time” 
(ก.พ. 2020) จ�ก emerging-europe.com / บทคว�ม 
“Why one city is undergoing a child-friendly revolution” 
(มิ.ย. 2019) จ�ก rethinkingchildhood.com / บทคว�ม 
“A tale of two green cities” จ�ก stories-ebrd.com /
บทคว�ม “Rebuilding a City from the Eye of a Child” 
(ธ.ค. 2019) จ�ก bloomberg.com / บทคว�ม “Tirana 
fights to beat its addiction to cars and get its residents 
cycling” (พ.ค. 2014) จ�ก theguardian.com / วิดีโอ 
“Take back your city with paint” โดย Edi Rama จ�ก 
ted.com / วิดีโอ “Urban Superheroes, a City Transformed 
by Kids” โดย Erion Veliaj จ�ก TEDxVitoriaGasteiz

When The Past Gives You A Chance
ก�รร้ือถอนและขุดหลุมฝังกลบอดีตอ�จเป็นวิธีก�รที่ง่�ยในก�รหนีปัญห�และทำ�เป็นลืมไปว่� 

เร�เคยเปน็ใคร แตด่เูหมอืนว�่ตริ�น�จะไมใ่ช้วธิน้ีี เพร�ะสถ�นทีท่�งประวตัศิ�สตร์ทีบ่อกเล�่เร่ือง

ร�วคว�มเป็นม�ของประเทศยังคงได้รับก�รดูแลรักษ�และพัฒน�ใหม่ให้เป็นพื้นที่ส�ธ�รณะที่ 

ช�วเมืองได้รับก�รต้อนรับให้มีสิทธิ์มีเสียงและเป็นส่วนหนึ่งในก�รเป็นเจ้�ของร่วมกัน

 

 Skanderbeg Square
ล�นจัตุรัสกล�งเมืองสไตล์สถ�ปัตยกรรมฟ้ืนฟูเรอเนซองส์ท่ีเคยถูกยึดครองโดยอิต�ลีแห่งน้ี เคยเป็น

สัญลักษณ์ของประวัติศ�สตร์ก�รเป็นเมืองคอมมิวนิสต์ ซ่ึงมีไว้เพ่ือก�รนัดหม�ยชุมนุมต่�ง ๆ  แต่เม่ือ

ยุคสมัยเปล่ียนผ่�นและติร�น�ได้มีอิสระในตัวเองอย่�งเต็มท่ีต้ังแต่ปี 1991 ล�นจัตุรัสกล�งเมือง 

แห่งน้ีก็ถึงคร�วต้องปรับเปลีย่นบทบ�ทเช่นกัน ก�รเปล่ียนแปลงคร้ังล่�สุดเกิดข้ึนในปี 2017 โดย 

น�ยกเทศมนตรีเอเรียเอจต้องก�รเฉลิมฉลองคว�มภ�คภูมิใจในช�ติแอลเบเนียให้เป็นปึกแผ่นม�กข้ึน 

จึงได้มีก�รนำ�หินสีสันต่�ง ๆ  จ�กท่ัวทุกภูมิภ�คของประเทศม�ปูเป็นพ้ืนทีล่�นกว้�งไว้สำ�หรับก�รเดิน

และทำ�กิจกรรมของช�วเมืองเป็นพ้ืนท่ีกว่� 40,000 ต�ร�งเมตร เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่�งสวนส�ธ�รณะ

จำ�นวน 12 แห่งท่ีประช�ชนส�ม�รถพักผ่อนหรือเดินผ่�นเพ่ือไปยังสถ�นท่ีร�ชก�รสำ�คัญท่ีต้ังอยู่ 

โดยรอบได้อย่�งไม่ติดขัด สร้�งท่ีจอดรถใต้ดินและแบ่งล�นป่ันจักรย�นเป็นสัดส่วน รวมท้ังยังส่งเสริม

ให้มีฟ�ร์มเมอร์ม�ร์เก็ตท่ีกระตุ้นให้เกษตรกรช�วแอลเบเนียจ�กท่ัวประเทศนำ�พืชผลคุณภ�พของ 

ตัวเองม�ข�ยให้กับช�วเมืองในร�ค�ท่ีเป็นมิตร และในปี 2018 Skanderbeg Square แห่งน้ีก็ได้รับ

ร�งวัลชนะเลิศ “European Prize for Urban Public Space” จ�กศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยของ 

บ�ร์เซโลน� (Barcelona’s Centre of Contemporary Culture) ซึ่งส�ม�รถเอ�ชนะโปรเจ็กต์

พื้นที่ส�ธ�รณะต่�ง ๆ  จ�กอีก 32 ประเทศที่ส่งม�ร่วมเข้�แข่งขันกันกว่� 179 โปรเจ็กต์เลยทีเดียว

 

 Pyramid of Tirana
อีกหน่ึงแลนด์ม�ร์กท่ีแสดงถึงอดีตท่ีถูกยึดครองโดยระบบคอมมิวนิสต์คือปิร�มิดแห่งติร�น� ซ่ึงถูก

สร้�งเพื่อเป็นเกียรติสดุดีให้แก่แอนแวร์ ฮอจ� (Enver Hoxha) ผู้นำ�คอมมิวนิสต์คนสำ�คัญของ

แอลเบเนีย ในอดีตพ้ืนท่ีแห่งน้ีถือเป็นแหล่งชุมนุมของวัยรุ่นและก�รจัดกิจกรรมต่�ง ๆ ท�งก�รเมือง 

ตลอดจนเคยเป็นฐ�นที่ตั้งชั่วคร�วขององค์ก�รน�โต (NATO) ในสมัยสงคร�มบอลข่�น แต่เมื่อ 

ยุคสมัยเปลี่ยน พื้นที่แห่งนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนก�รใช้ง�นอีกหล�ยครั้ง อ�ทิ เป็นที่ตั้งออกอ�ก�ศของ

บริษัทเอกชนแห่งหน่ึงและไนต์คลับ โดยล่�สุดท�งรัฐบ�ลก็ขอให้ประช�ชนร่วมกันโหวตว่� 

ควรร้ือถอนปิร�มิดแห่งติร�น�หรือไม่ ผลปร�กฏว่�ยังมีช�วเมืองส่วนใหญ่โหวตให้เก็บรักษ�สถ�นท่ี 

ท�งประวัติศ�สตร์น้ีไว้ แม้จะเป็นอดีตอันขมข่ืนของพวกเข�ก็ต�ม น�ยกเทศมนตรีเวเรียเอจจึงได้

พย�ย�มคิดห�วิธีก�รปรับให้ปิร�มิดแห่งน้ีกล�ยเป็นพื้นที่ส�ธ�รณะที่เอื้อประโยชน์ให้ช�วเมือง 

ม�กข้ึน โดยหน่ึงในวิธีน้ันก็คือ ก�รสร้�งศูนย์ก�รเรียนรู้ด้�นไอทีสำ�หรับเย�วชนในตัวอ�ค�ร โดยเน้น

ไปที่หลักสูตรก�รเขียนโปรแกรมและก�รเรียนรู้เร่ืองหุ่นยนต์ซึ่งเป็นทักษะแห่งอน�คต ตลอดจน

ปรับแต่งโครงสร้�งด้�นนอกท่ีติดหน้�ต่�งกระจกเพ่ิมให้แสงธรรมช�ติส่องสว่�งไปยังด้�นใน รวมถึง

ก�รเพ่ิมร�วบันไดให้ช�วเมืองหรือนักท่องเที่ยวส�ม�รถเดินออกกำ�ลังก�ยข้ึนไปชมวิวด้�นบนได้ด้วย

ปัญห�ด้�นก�รจร�จรและมลพิษต่�ง ๆ ต�มม� 

โดยวธีิก�รแกป้ญัห�หน่ึงทีเ่ข�ใช้ก็คือก�รประก�ศ

ง�นศึกษ�และสำ�รวจให้ช�วเมืองทร�บว่� 

วัน ๆ  หน่ึง ช�วติร�น�ใช้เวล�ในรถยนต์ม�กกว่�

ใชเ้วล�กับลูก ๆ ของพวกเข�เสียอีก คว�มจริง

เร่ืองน้ีทำ�ให้ช�วเมืองกลับม�ได้สติ และเร่ิม

ตระหนักถึงหนท�งในก�รลดก�รใช้รถยนต์ลง

อย่�งจริงจัง เวเรียเอจและทีมง�นเทศบ�ลจึงได้

สร้�งท�งเดนิเท�้ เสน้ท�งจกัรย�น และสนับสนุน

ให้คนขับแท็กซี่ใช้รถยนต์ไฟฟ้� พร้อม ๆ กับ 

ก�รแสดงให้ช�วเมืองเห็นว่�ท�งเลือกในก�รสัญจร

สีเขียวเหล่�น้ี เป็นเร่ืองปกติสำ�หรับช�วยุโรปที่ 

ไม่ได้แสดงออกว่� “ย�กจน” ห�กแต่เป็นท�งเลือก

ที่ใส่ใจในสุขภ�พและสิ่งแวดล้อมม�กกว่� โดย

ปัจจุบันเมืองติร�น�ยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน

ส�มเมืองของยุโรปทีไ่ด้รับก�รสนับสนุนจ�กธน�ค�ร

ยุโรปเพื่อก�รบูรณะและวิวัฒน�ก�ร (European 

Bank for Reconstruction and Development: 

EBRD) ในก�รจัดต้ังแผนพัฒน�เมืองสีเขียว (Green 

City Action Plan) ที่มุ่งมั่นแก้ปัญห�เมืองและ 

รับผิดชอบดูแลก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศโลก 

เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตและคว�มเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

ให้คนเมืองติร�น�ด้วยนั่นเอง

 และถึงแม้ติร�น�จะไม่ได้มีประวัติศ�สตร์

อันสวยหรูและสถ�ปัตยกรรมเก่�แก่อันงดง�ม

เหมอืนเมอืงทอ่งเทีย่วอืน่ ๆ  ในยโุรป แต่เร่ืองร�ว

ท้ังหมดของติน�ร�จนถึงปัจจุบันก็แสดงให้ช�วโลก

เห็นแล้วว่� เมืองที่ไมห่น่�ยในก�รปัดฝุ่นตัวเองใหม่ 

กล้�ลุกขึ้นม�แต่งแต้มสีสัน และว�ดหวังอน�คต

ที่สดใสกว่�ให้กับเจเนอเรชันใหม่ ๆ  ก็ส�ม�รถ

สร้�งคว�มหวังท่ีย่ิงใหญ่ได้ไม่แพ้เมืองอ่ืนในโลกน้ี

เช่นกัน 
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The Creative : มุมมองของนักคิด

การออกแบบกลิ่นคืออะไร  
ก�รออกแบบกลิ่น ทำ�ได้ตั้งแต่ออกแบบกลิ่นให้ผลิตภัณฑ์ อย่�งน้ำ�หอม

สำ�หรับฉีดตัว น้ำ�ย�ปรับผ้�นุ่ม แชมพู ครีมบำ�รุงผิว หรือแม้แต่อ�ห�ร 

ออกแบบกลิน่ใหพ้ืน้ที ่(Space Design) เช่น ง�นนิทรรศก�ร แกลเลอรีศลิปะ 

หรือก�รใช้ง�นออกแบบกลิ่นซึ่งผนวกรวมศ�สตร์อื่น ๆ เข้�ม�ด้วย เช่น 

ออกแบบกลิ่นเพื่อง�นด้�นสังคม ง�นด้�นก�รท่องเที่ยว

มนุษย์เริ่มใช้ประโยชน์จากกลิ่นตั้งแต่เมื่อใด 

เร่ิมต้นใช้ตั้งแต่พันกว่�ปีม�เลย คำ�ว่� perfume ม�จ�กภ�ษ�ละตินว่� 

per fumus แปลว่� through smoke คือมนุษย์สื่อส�รกับพระเจ้�ด้วยก�ร

จุดกำ�ย�น จุดเครื่องหอม ถ้�เทียบเป็นสมัยของเร� กลิ่นก็เหมือนเทคโนโลยี 

5G คือเข�สื่อส�รกับเบื้องบนด้วยวิธีนั้น เข�เชื่อว่�ก�รจุดกำ�ย�น ควันมัน

ไม่มีตก ควันลอยขึ้นอย่�งเดียว เพร�ะฉะน้ันก�รเร่ิมต้นใช้กลิ่นคือแบบน้ี 

เรื่อง : กรณิศ รัตน�มหัทธนะ l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

“เราสามารถเล่าเรือ่งผ่านกล่ินได ้กล่ินคอืการสือ่สาร เชน่เดียวกับการใชภ้าพหรอืเสยีง” กอ้ย - ชลิดา คุณาลัย นักออกแบบ
กลิ่น (Scent Designer) กล่าว 
 ชลิดาเป็นผู้ก่อตั้ง NOSEstory สตูดิโอท่ีเชื่อในศาสตร์และพลังของกล่ิน สร้างสรรค์และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี 
เกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์และการรับรู้กลิ่น ซึ่งชลิดาจะเล่าเรื่องราวของกลิ่น และงานของ “นักออกแบบกลิ่น” ให้ฟังกัน 

Scent Design สื่อสารผ่านฝีมือนักออกแบบกลิ่น

N O S E s t o r y
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พระนางซสูไีทเฮา กอ่นน้ันนางเป็นสนม
ปลายแถว แต่นางก็ใช้กลิ่นทำาให้
จักรพรรดิรู้ว่า ฉันอยู่น่ีนะจ๊ะ จะเห็น 
ได้ว่ากลิ่นก็เป็นอาภรณ์อย่างหน่ึง
สำาหรับชนชั้นสูง ในท้องพระโรง 
เขาเอานกพิราบไปแช่ในน้ำากุหลาบ 
แล้วปล่อยให้บินท่ัวห้อง คือใช้เป็น
น้ำาหอมปรับอากาศ (air freshener) 
 

เร�ใช้กลิ่นบูช�เทพเจ้� เหมือนกันทุกวัฒนธรรม ทั้งกรีก โรมัน จีน อินเดีย 

ของจีนก็คือใช้ธูป

 พระน�งคลีโอพัตร�ก็มีประวัติก�รใช้กลิ่นเป็นที่เลื่องลือ พระน�งทำ�ให้

ตัวหอมในวันที่ไปเจอม�ร์ก แอนโทนี (Marc Anthony) ที่อ่�นม�นะ 

เป็นเร่ืองเล่�ว่� น�งล่องเรือไปห� เรือที่มีกล่ินหอมของดอกไม้ ยังไม่ทัน 

ถงึฝัง่เลย กไ็ดก้ลิน่หอมม�แลว้ หรือพระน�งซสูไีทเฮ� กอ่นน้ันน�งเปน็สนม

ปล�ยแถว แต่น�งก็ใช้กลิ่นทำ�ให้จักรพรรดิรู้ว่� ฉันอยู่นี่นะจ๊ะ 

 จะเหน็ไดว้�่กลิน่ก็เปน็อ�ภรณ์อย�่งหน่ึงสำ�หรับชนช้ันสงู จ�กทีใ่ช้กลิน่

ในกิจกรรมท�งศ�สน�ก็ม�เป็นเร่ืองของชนช้ันสูง นักรบเวล�รบชนะ  

กลับม�ในท้องพระโรง เข�เอ�นกพิร�บไปแช่ในน้ำ�กุหล�บ แล้วปล่อยให้บิน

ทั่วห้อง คือใช้เป็นน้ำ�หอมปรับอ�ก�ศ (air freshener) ใช้ในกิจก�รของพวก

ชนชั้นสูง ต่อม�ก็เริ่มขย�ยม�ถึงคนทั่วไป 

ในปัจจุบัน สินค้าและบริการต่าง ๆ จะใช้ประโยชน์จากกลิ่น
ได้อย่างไร 
เร�อ�จมีผลิตภัณฑ์ หรือพื้นที่ ไม่ใช่ว่�อยู่ดี ๆ เร�เอ�กลิ่นอะไรไปใส่ก็ได้ 

เพร�ะกลิ่นคือก�รสื่อส�รชนิดหนึ่ง ใช้แทนคำ�พูด แทนเสียง เพลง หรือภ�พ 

กลิ่นเป็นหน่ึงในสิ่งที่เร�เอ�ม�ใช้สื่อส�รได้ ดังน้ันเร�ต้องออกแบบกลิ่นให้

เหม�ะสม เช่นเดียวกับที่เร�ต้องออกแบบภ�พ ออกแบบเสียงเพื่อสื่อส�ร 

เพื่อสร้�งเอกลักษณ์ 

 กลิ่นเป็นบุคลิก (personality) ของสินค้�หรือพื้นที่เหล่�น้ัน กลิ่นจะ 

สง่ส�รตอ่ไปใหค้นทีใ่ช้ผลติภัณฑ ์หรือเข้�ม�ในพืน้ที ่เข�กจ็ะไดรั้บส�รทีเ่ร�

ต้องก�รบอก กลิ่นยังใช้ได้ในก�รออกแบบพื้นที่ (space design) ใช้เพื่อ

สร้�งบรรย�ก�ศ (ambience) เช่น ใช้ในก�รแบ่งพื้นที่โดยที่ต�มองไม่เห็น 

อย่�งกลิ่นหน่ึงแบ่งห้องน่ังเล่น กลิ่นหนึ่งคือห้องนอน และอีกกลิ่นเป็น 

ห้องครัว สิ่งหน่ึงที่เร�ทำ�ได้คือใช้กลิ่นในก�รออกแบบและแบ่งพื้นที่เหล่�น้ี 

คือเดินเข้�ม�ก็รู้ด้วยกลิ่น ว่�น่ีห้องน่ังเล่นนะ ห้องพระนะ หรือที่น่ีคือ 

โรงพย�บ�ล โรงแรม ก็ใช้ได้ 

 สำ�หรับสินค้�และบริก�ร ก�รออกแบบกลิ่นที่ใช่ เป็นก�รสร้�งจุดเด่น

ทีเ่ปน็เอกลกัษณ์ แคล่กูค�้ไดก้ลิน่กจ็ำ�ได ้อกีทัง้ยงัเปน็ก�รสร้�ง “ประสบก�รณ์ 

ที่ดี” ในก�รเดินจับจ่�ยสินค้� ทั้งจ�กก�รได้เห็น ได้ยิน ได้จับต้อง ได้ลอง 

และยังได้ดม ก็เป็นก�รสร้�งจุดแข็ง ที่ก�รช้อปปิ้งออนไลน์ยังมอบให้ไม่ได้

ก�รออกแบบกลิ่นใช้ได้ทั้งในร้�นค้� ร้�นอ�ห�ร ซูเปอร์ม�ร์เก็ต ที่อยู่อ�ศัย 

โรงหนัง สวนสนุก สถ�นบันเทิง บนเคร่ืองบิน และอื่น ๆ อีกม�กม�ย 

กลิ่นหอม ๆ  สบ�ย ๆ  ทำ�ให้เร�มีคว�มสุข และเจ้�กลิ่นนี่แหละที่แอบเข้�ไป

อยู่ในคว�มทรงจำ�ของเร�แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว พอได้กลิ่นนั้นอีกครั้ง ทั้งภ�พจำ� 

ทั้งคว�มรู้สึกในเวล�นั้นก็พรั่งพรู

การ “เปลี่ยนกลิ่น” จะทำาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้จริงไหม
มันไม่ได้เป็น magic หรือเป็นมนต์วิเศษขน�ดน้ัน กลิ่นอ�จไม่ได้เปลี่ยน

คว�มคดิลกูค�้ใหซ้ือ้ของเดีย๋วน้ัน ไมไ่ดม้พีลงัขน�ดน้ัน แตเ่ปน็ก�รสร้�งพืน้ที ่

คือพอลูกค้�เข้�ม� แทนที่เข�จะใช้เวล� 10 น�ที แล้วออกไป ถ้�เร�สร้�ง

กลิ่นให้รู้สึกสบ�ย ๆ เข�อ�จจะอยู่เพิ่มเป็น 15 น�ที 20 น�ที เวล�ที่เข�อยู่

เพิ่มม�ตรงน้ันส่วนหน่ึงม�จ�กก�รที่ได้กลิ่นหอมสบ�ย แล้วเร�ก็อ�จจะใช้

หลักก�รอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อทำ�ให้เข�รู้สึกสบ�ยใจที่จะซื้อม�กข้ึน เช่น 

ใช้กลิ่นที่เหม�ะสมร่วมกับก�รจัดว�งสินค้� หรือจัดโปรโมชันต่�ง ๆ เพร�ะ

กลิ่นทำ�ให้เร�ได้เวล�จ�กลูกค้�เพิ่มแล้ว 

วิธีการออกแบบกลิ่นให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
ขั้นตอนแรกคือต้องนั่งคุยกัน เพื่อจะได้เข้�ใจ “เรื่องร�ว” ที่เจ้�ของแบรนด์

อย�กให้สื่อผ่�นท�งกลิ่น มีโจทย์ม�แบบไหน อย�กสื่อส�รอะไร กับใคร 

ต้องก�รจะคุยกับใคร อย�กให้คว�มรู้สึกรวม ๆ เป็นยังไง จนกว่�จะเข้�ใจ

ตรงกัน แล้วก็จะขอเข� 3 คำ� เช่น สวย สะอ�ด ธรรมช�ติ ก่อนเอ�ม�

ถอดรหัสเพื่อออกแบบกลิ่นให้ตรงกับคว�มต้องก�รที่สุด 
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นักออกแบบกลิ่นดมกลิ่นต่างจากคนทั่วไปหรือไม่ อย่างไร
ในเชิงก�รออกแบบ เวล�ดมกลิ่น พี่จะไม่นึกว่�มันคืออะไร เช่น คนทั่วไป 

ดมกลิน่ ๆ  หน่ึงแลว้บอกว่� นีม่นักลิน่สตรอว์เบอร์ร่ี หรือพย�ย�มนึกใหอ้อก

ว่�น่ีคือกลิ่นอะไร ก็จะติดแล้ว แต่สิ่งที่พี่จะทำ�คือ คิดว่� เมื่อได้กลิ่นน้ี 

เร�รู้สกึอย�่งไร เร�เหน็เปน็ภ�พอะไร เร�รู้สกึว�่มนัสอีะไร เร�ไดม้วลอ�รมณ์

แบบไหนเวล�ดม เร�จะไม่ม�น่ังนึกว่�มันคืออะไร แค่พย�ย�มห�ค�แรกเตอร์

ของกลิ่น แต่ไม่ต้องระบุว่�คือกลิ่นอะไร

 เพร�ะแทนที่เร�จะดมแล้วตีกรอบ เร�จะเลือกจินตน�ก�รกับกลิ่น 

ไปเลย เพร�ะกล่ินก็มี palette (กลุ่ม) เหมือนสีแหละ ผสมกันไป พี่ว่� 

ทุกคนส�ม�รถทำ�ได้ แดงบวกเหลืองเป็นส้ม เหลืองบวกน้ำ�เงินเป็นเขียว 

แตค่ว�มส�ม�รถในก�รออกแบบกลิน่ใหม้คี�แรกเตอร์ของตัวเอง จะช่วยให้

ทำ�ง�นนี้ได้ดี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับก�รฝึกฝน

ความรู้พื้นฐานของกลิ่นมีอะไรบ้าง
มีก�รแบ่งกล่ินออกเป็น family ต่�ง ๆ หรืออย่�งก�รแบ่งพีระมิดของน้ำ�หอม 

เช่น มี top note, middle note และ base note น่ันคือระดับของกล่ิน เวล�

ไปซ้ือน้ำ�หอม แนะนำ�ว่�ให้ท�ท่ีผิวก่อน กล่ินแรกท่ีม�คือ top note เพร�ะมัน

ระเหยเร็ว ระเหยง่�ย โมเลกุลเบ� ม�ถึงจมูกเร�ก่อน โมเลกุลยิ่งหนักเท่�ไร

ก็ยิ่งเป็น base note แต่มันจะค่อย ๆ ม� เพร�ะฉะนั้นเวล�ไปซื้อน้ำ�หอม 

กลิน่ทีเ่ข้�จมกูม�ตอนแรกอ�จจะเปน็กลิน่เบ� ๆ  สะอ�ด แต่ถ้�เร�ปลอ่ยทิง้

ไว้สัก 15 น�ที กลิ่นที่เร�ได้ อ�จจะกล�ยเป็นอีกกลิ่นเลย นั่นคือ middle 

note หรือ base note แทน โดยหลักก�รมันก็มีเท่�นี้ แต่กลิ่นมันดิ้นได้ 

งานออกแบบกลิ่นมีอุปสรรคบ้างหรือไม่
อุปสรรคของง�นออกแบบกลิ่นคือก�รข�ดแคลนวัตถุดิบ เหมือนก�รทำ�

อ�ห�ร ถ้�ไม่มีวัตถุดิบ เร�ก็ทำ�อ�ห�รจ�นนั้นไม่ได้ บ�งทีเร�อย�กได้กลิ่น

แบบนี้ แต่ห�ของไม่ได้ เช่น อย�กให้กลิ่นมันเหม็น แต่วัตถุดิบที่เร�มีคือ

ทำ�ให้กลิ่นหอมทั้งนั้น เป็นต้นว่� ต้องก�รกลิ่นคลองแสนแสบ พี่ก็นึกไม่ออก

ว่�จะใช้อะไรเพื่อทำ�ให้กลิ่นเหม็นเหมือนคลอง จะไปตักน้ำ�คลองจริง ๆ ม�

ก็ไม่ได้ เพร�ะมันสกปรก มีแบคทีเรีย ก็ม�น่ังคิด คลองแสนแสบมันเน่�

เพร�ะอะไร เน่�เพร�ะคนเอ�อ�ห�รทิ้งลงไป กลิ่นปัสส�วะ ส่ิงปฏิกูล 

บวกกับคลองมันตื้น เรือวิ่งผ่�น มีกลิ่นโคลน ก็คือต้องม�นั่งคิดว่�ทำ�ไมน้ำ� 

มนัเสยี เพือ่ออกแบบกลิน่ใหใ้กลเ้คยีงทีส่ดุ กรณีแบบน้ีจะห�วัตถุดบิย�กม�ก

กลิ่นเดียวกัน เมื่อนำาไปใช้ ในสถานที่ต่างกัน อาจสร้าง 
ความรู้สึกต่างกัน  
ตัวอย่�งเช่น กล่ินดอกมะลิ มีบริบทท่ีต่�งกันในวัฒนธรรมต่�ง ๆ  บ้�นเร� 

ถ้�นึกถึงมะลิ ก็จะนึกถึงวันแม่ คนไทยได้กลิ่นดอกมะลิก็นึกถึงคว�มรักของ

แม่ คว�มรักที่เร�มีต่อแม่ แต่พอไปอินเดีย เข�ใช้มะลิบูช�เทพเจ้� เกี่ยวโยง

กับศ�สน� คว�มเชื่อ คว�มสงบ ทีนี้พอมะลิไปฝั่งยุโรป อเมริก� สำ�หรับเข� 

มะลิมันคือคว�มเอ็กซอติก (exotic) สวยง�ม ดูเป็นตะวันออก ดอกไม้ 

เขตร้อน ดูน่�สนใจ เพร�ะฉะนั้นเวล�ออกแบบกลิ่น เร�ก็ต้องดูบริบทของ

แต่ละที่ด้วย ถ้�พี่ออกแบบกลิ่นมะลิในเมืองไทย มันอ�จดูไม่ทันสมัย 

เพร�ะเป็นกลิ่นที่เร�รู้จักคุ้นเคยกันดี ดมอยู่ทุกวัน แต่พอไปใช้กับผลิตภัณฑ์

เวลาออกแบบกลิ่น เราก็ต้องดูบริบท
ของแต่ละท่ีด้วย ถ้าพี่ออกแบบกลิ่น
มะลิในเมืองไทย มันอาจดูไม่ทันสมัย 
เพราะเป็นกล่ินที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดี 
ดมอยูทุ่กวนั แต่พอไปใชก้บัผลติภัณฑ์
ยุโรป จะดูแพง ดูสวย ดูแปลก ดูมี
ความซับซ้อน

กล่ิน TCDC ท่ีออกแบบโดย NOSEstory สำ�หรับนิทรรศก�รออกแบบบำ�บัด treat me tender 
จัดแสดงอยู่ Creative Space ที่ TCDC ชั้น 5 ระหว่�งวันที่ 21 ก.ค. - 27 ก.ย. 63



CREATIVE THAILAND  I  31

ยุโรป จะดูแพง ดูสวย ดูแปลก ดูมีคว�มซับซ้อน (sophisticated) ดังนั้น

นอกจ�กจะรู้ว่�ดมกลิ่นนี้แล้วให้คว�มรู้สึกอย่�งไร เร�ต้องเข้�ใจวัฒนธรรม

อื่น ๆ ด้วย

 

ในต่างประเทศ เขาใช้ประโยชน์จากกลิ่นกันอย่างไรบ้าง
ในต่�งประเทศ มีก�รนำ�กลิ่นม�ใช้ประโยชน์ทั้งในมุมศิลปะ เช่นเวล�เร�

เข้�ไปในพพิธิภณัฑศ์ลิปะ เร�เคยไปยนืดยูนืมองอย�่งเดยีว แต่ตอนนีเ้ข�จะ

ใช้ประส�ทสัมผัสทั้งห้� (five senses) มีกลิ่น สัมผัส ของกิน หรือพอเห็น

ภ�พศิลปะภ�พหน่ึง เร�จะแปลงออกม�เป็นกลิ่นได้ยังไง เวล�คนไปเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ ก็จะได้คว�มรู้สึกมวลรวมทั้งหมด ไม่ใช่แค่สิ่งที่ต�เห็น

 ก�รเรียนรู้ในบ�งสถ�นก�รณ์ เช่น ทำ� flight simulation สำ�หรับนักบิน

ฝึกบินในสถ�นก�รณ์จำ�ลอง นอกจ�กก�รเรียนรู้ว่�ขับเครื่องบินยังไง 

เข�ต้องรู้ด้วยว่�เวล�เกิดเหตุฉุกเฉิน จะเกิดกลิ่นยังไง เช่น ถ้�ได้กลิ่นแบบนี้ 

แปลว่�ส�ยทองแดงตัวน้ีช็อตอยู่ ซึ่งเคร่ืองก็จะพย�ย�มจำ�ลองกลิ่นที่ 

เกิดขึ้นนี้ หรือก�รฝึกทห�รที่ต้องออกไปสน�มรบ ก็จะฝึกให้ทห�รให้พอได้

ไอเดียว่� กลิ่นสน�มรบมันจะเป็นยังไง มีกลิ่นเลือด กลิ่นดินปืน กลิ่นศพ 

ที่เน่� เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์และบริการอาจใช้ประโยชน์จาก “กลิ่นหอม” ได้ 
แล้วกลิ่นที่ “ไม่หอม” ใช้อะไรได้บ้างไหม 
กลิ่นหอมอ�จทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ ทำ�ให้น่�ใช้ได้ก็จริง แต่พี่ว่� 

กลิ่นทำ�ได้ม�กกว่�น้ัน คนทั่วไปมักจะมีอคติว่�เร�อย�กดมแต่กลิ่นหอม 

พอไม่หอมปุ๊บ เร�เลิกดม แปลว่�อีกคร่ึงโลกที่เหลือ ที่เป็นกลิ่นไม่หอม 

มันห�ยไปจ�กชีวิตเร�เลยนะ คือเร�จะไม่ได้เรียนรู้อะไรจ�กมันเลย เพร�ะ

เร�ไปคิดว่� “มันไม่หอม” เร�ถูกสั่งสอนว่�กลิ่นแบบนี้คือไม่หอม แต่ถ้�เร�

เริ่มจ�กก�รเข้�ใจว่�กลิ่นมีทั้งหอมและไม่หอม วันหนึ่งอ�จพบว่� กลิ่นหอม

ของเร�มันไม่ได้หอมสำ�หรับคนอื่น หรือไม่หอมของเร�อ�จจะหอมสำ�หรับ

คนอื่น หรือกลิ่นที่เร�ไม่คิดว่�จะมีประโยชน์กับคนอื่นมันอ�จจะมีก็ได้ 

น่ันเลยทำ�ให้เกิดคว�มคิดที่อย�กจะทดลองเร่ืองกล่ินในง�นออกแบบ เช่น 

พี่ใช้กลิ่นในก�รทำ�ให้น้องที่สูญเสียก�รมองเห็นรู้จักมีสัญช�ตญ�ณระวัง

อันตร�ย เพร�ะปกติเร�เห็นสิ่งต่�ง ๆ ด้วยต� ถ้�ไฟไหม้ เร�เห็นควันไฟ 

เร�จึงวิ่งหนี แต่น้องที่ต�บอด เข�ไม่เห็น ถ้�เร�ไม่สอนให้เข�รู้จักกลิ่น 

ควันไฟ ไม่สอนให้เข�รู้จักกลิ่นก๊�ซรั่ว เข�จะหนีไม่ทัน เข�จะรู้ก็ต่อเมื่อไฟ

ม�ถึงตัวแล้วรู้สึกร้อน

 อีกอย่�งที่สอนได้คือ สอนให้เข�รู้จักกลิ่นนมบูด เพร�ะคงไม่มีพ่อแม่

หรือใครเอ�นมบูดให้เข�กิน เข�จะไม่เคยรู้จักว่�นมน้ีมันบูดหรือไม่บูด 

ดังน้ันพี่พย�ย�มทำ�กลิ่นให้ใกล้เคียงนมบูด เพื่อให้เข�รู้จัก ถ้�หนูได้กลิ่น

แบบนี้ แปลว่�มันเสีย หนูอย่�กิน ในโลกน้ีไม่ได้มีแต่กลิ่นหอมไง กลิ่นที่ 

ไม่หอมมันกลับทำ�ให้เร�เรียนรู้โลกได้ เช่นในกรณีของน้องต�บอด ถ้�น้อง

ต�บอดระบ�ยส ีเข�จะรู้ไดย้งัไงว�่หยบิดนิสอสไีหน ถ�้ไมม่คีนคอยบอกหรือ

ถ้�บนกล่องสีไม่มีตัวอักษรเบรลล์ เร�จะทำ�ยังไงให้น้องที่มองไม่เห็นสี 

เข�เกดิอ�รมณ์คว�มรู้สกึเพือ่หยบิสมี�ใช้ไดถ้กูตอ้ง เพือ่สือ่อ�รมณ์คว�มรู้สกึ

ของเข� 

 สิ่งที่พี่ทำ�ก็คือออกแบบกลิ่น เพร�ะกลิ่นกับสีมันมีคว�มเช่ือมโยงกัน 

สีฟ้�คือคว�มโปร่ง โล่ง สบ�ย สีเขียวคือธรรมช�ติ พี่ออกแบบกลิ่นที่ 

เช่ือมโยงกับสี เพื่อให้เข�หยิบม�ใช้ต�มคว�มรู้สึก พอเข�หยิบสีม�ดมปุ๊บ 

เข�จะรู้ว่�น่ีคือสีอะไร อันน้ีรู้สึกบริสุทธ์ินะ คือเข�หยิบสีข�ว ซึ่งทั้งหมดนี ้

พี่จัดเป็นเวิร์กช็อป ผลปร�กฏว่�น้องที่ต�บอด เข�ก็ทำ�ง�นศิลปะได้ดีขึ้น

 

กลิ่นกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มาเกี่ยวข้องกัน 
ได้อย่างไร
พี่ได้รู้จักนักประวัติศ�สตร์ชุมชนท่�นหนึ่งที่เย�วร�ช ช่ืออ�เจ็กสมชัย 

กว�งทองพ�ณิชย์ ได้ทำ�ง�นร่วมกัน คือพี่เคยทำ�แผนที่กรุงเทพฯ ม�ก่อน 

และพย�ย�มจะทำ�กลิ่นที่เป็นแลนด์ม�ร์กของพื้นที่กรุงเทพฯ น้ัน ๆ เช่น 

กลิ่นคลองแสนแสบ กลิ่นเย�วร�ช กลิ่นวัดแขก ฯลฯ

 สิ่งหนึ่งที่พบตอนที่ไปทำ�กลิ่นเย�วร�ชคือ คนรุ่นนี้ (ชี้ตัวเอง) ตอนที่พี่

ออกแบบกลิ่นเย�วร�ช เร�รู้สึกว่�เย�วร�ชต้องมีกลิ่นย�จีน กลิ่นของแห้ง

ที่ม�จ�กประเทศจีน เร�เลยทำ�กลิ่นแบบน้ีออกม�ตอนทำ�แผนที่กรุงเทพฯ 

แต่เด็ก ๆ รุ่นหลังเข�ไม่ส�ม�รถเช่ือมโยงได้ว่�กลิ่นน้ีคือกลิ่นเย�วร�ช 

เย�วร�ชของเข�คอืถนนอ�ห�ร มอี�ห�ร มซีฟีูด้ เพร�ะเข�ไมไ่ดม้�เย�วร�ช

ตอนกล�งวัน เข�ม�ตอนเย็น ทำ�ให้พ่ีได้สังเกตว่� ถ้�เร�ใช้กล่ินในก�รเรียนรู้ 

เร�จะเห็นก�รเปล่ียนผ่�นของสังคม ของวัฒนธรรม ของวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่
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 ยิ่งคุยกับอ�เจ็กสมชัย ก็ลองดูว่�จะเอ�เร่ืองประวัติศ�สตร์ม�รวมกับ

กลิ่นได้ยังไง ซึ่งสนุกม�ก เดินไปเที่ยวก็เจอกลิ่นเฉพ�ะของย่�นนั้น มีตรอก

หนึ่งที่เข�เรียกตรอกปล�เค็ม เมื่อก่อนคือกลิ่นปล�เค็มคลุ้งม�ก อ�เจ็กเข�

กจ็ะเล�่ใหฟ้งัว�่ทีต่รงน้ีเปน็ท�่เรือ แต่กอ่นเข�กเ็อ�ของม�ข้ึน บ�งตรอกข�ย

ซ�ล�เป�ก็จะได้กลิ่นอ�ห�รนึ่ง ไปเดินแถวเจ้�กรมเป๋อก็ได้กลิ่นเครื่องย�จีน 

ทริปนั้นก็เรียกว่� Scent Walk เรียนรู้วัฒนธรรมผ่�นกลิ่น วัฒนธรรมไทย 

จีน และแขก ซึ่งเข�ก็มีกลิ่นเคร่ืองเทศ ทั้งของจีน ไทย และของแขก 

กลิ่นแรงต่�งกัน แบบจีน แบบไทย แบบแขก ดมปุ๊บก็เล่�เร่ืองร�วกันไป

สนุกสน�น

 

แม้ว่าเราไม่ได้ทำางานด้านนี้ โดยตรง เราจะเรียนรู้จาก 
งานออกแบบกลิ่นได้อย่างไร 

เร�ส�ม�รถเล่�เร่ืองผ่�นกลิ่นได้ เพร�ะกลิ่นคือก�รสื่อส�ร เช่นเดียวกับ 

ก�รใช้ภ�พหรือเสียง เร่ืองกลิ่นมันใกล้ตัวคนม�กนะ เป็นส่วนหน่ึงของ 

ลมห�ยใจ เร�ห�ยใจเข้�ออกตลอดเวล� บ�งทีเร�ลืมสังเกตสิ่งนี้ไป ถ้�เร�

สังเกตสิ่งรอบตัวเพิ่มข้ึนจ�กที่ใช้หู ต� และสัมผัส เร�จะได้เรียนรู้อะไร 

อีกเยอะ กล่ินก็คือโมเลกุลท่ีลอยอยู่ในอ�ก�ศ ลองใช้จมูกสังเกตส่ิงรอบตัวบ้�ง 

กลิ่นอยู่รอบตัวเร�นี่แหละ ขึ้นอยู่กับว่�เร�จะเปิดรับมันม�กแค่ไหน

 ที่ใกล้ตัวที่สุดคือก�รแต่งตัว กลิ่นคือเสื้อผ้�ที่มองไม่เห็น บ�งคร้ังเร�

เดินเข้�ลิฟต์โล่ง ๆ ไม่เห็นใคร แต่ยังมีกลิ่นอยู่ ในหัวเร�จะคิดว่� เฮ้ย!  

ต้องหล่อแน่เลย หรือ ผู้หญิงคนน้ีต้องเซ็กซี่แน่เลย เตรียมจะไปเที่ยว 

ใช่ไหมเธอ (หัวเร�ะ) เร�ออกแบบกลิ่นให้ตัวเองได้ พี่ว่�คนไทยสนุกกับ 

CREATIVE
INGREDIENTS 
ในเฟซบุก๊แฟนเพจ NOSEstory ชลดิ�มกัคดัเลอืกเร่ืองร�วน่�สนใจของ “กลิน่” 

ม�เล่� ทำ�ให้เร�ได้รู้ว่�น้ำ�หอมและกลิ่นถูกใช้ประโยชน์ม�กกว่�แค่ “ทำ�ให้

ตัวหอม” เช่น มีน้ำ�หอมที่สร้�งสรรค์ม�เพื่อใช้ในแคมเปญประท้วง 

ก�รเปิดร้�นที่กรุงมอสโคว รัสเซีย เพร�ะตึกที่เป็นที่ตั้งร้�นน้ันเคยใช้เป็น 

ที่สังห�รหมู่ประช�ชน แถมร้�นที่จะเปิดใหม่น้ันก็ข�ยน้ำ�หอมเสียด้วย 

ไอเดีย “ปรุงน้ำ�หอมเพื่อประท้วง” จึงสร้�งคว�มประทับใจและเป็นที่จดจำ� 

น้ำ�หอมกลิ่นนี้ชื่อว่� N23 ผสมผส�นกลิ่นดินปืน กลิ่นค�วเลือด กลิ่นควัน 

คว�มอับชื้นในห้องขัง บรรจุในขวดที่เป็นปลอกกระสุนเก่� ใส่กล่องสวยหรู

เหมือนน้ำ�หอมร�ค�แพง เป็นกลิ่นที่บันทึกประวัติศ�สตร์สงคร�ม

ติดต�มเรื่องร�วของกลิ่นได้ที่ facebook.com/NOSEstory

ก�รใช้น้ำ�หอมนะ ทุกคนน่�จะมีน้ำ�หอมที่บ้�นอย่�งน้อยก็ 2-3 ขวด 

ในแต่ละวัน เมื่อเร�เลือกเสื้อผ้�แล้ว ก็น่�จะลองเลือกกลิ่นเป็นหน่ึงใน 

“เสื้อผ้�” ที่เร�ต้องใส่สำ�หรับวันนั้นด้วย 
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Creative Solution : คิดทางออก

ที่ม� : บทคว�ม “Yaara Nusboim designs therapy dolls for children struggling with 
emotional trauma” (18 พฤศจิก�ยน 2562) โดย Jennifer Hahn จ�ก dezeen.com

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

นักจิตบำ�บัดเด็กกล่�วว่� “เพร�ะเด็ก ๆ เห็นตัวเองอยู่ในของเล่น ของเล่นจึง

เปรียบเสมือนโลกอีกใบหน่ึงของพวกเข�” เร�จึงมักเห็นว่�เวล�ที่เด็ก ๆ เล่น

ของเล่น พวกเข�จะสนุกสน�นจนแทบไม่อย�กไปทำ�อย่�งอื่น

 “ก�รเล่นของเล่นจะช่วยให้เด็ก ๆ จิตใจสงบจ�กอ�รมณ์ขุ่นมัว ทั้งยัง

ช่วยพัฒน�คว�มคิดและอ�รมณ์ที่เหม�ะกับพัฒน�ก�รของพวกเข�” คือ 

คำ�พูดของย�อ�ร� นูสบอยม์ (Yaara Nusboim) นักออกแบบของเล่น 

ช�วอิสร�เอลผู้พัฒน� “อัลม�” (Alma) ตุ๊กต�บำ�บัดทำ�จ�กไม้และวัสดุ 

หล�กอ�รมณ์ เพ่ือช่วยให้เด็ก ๆ ส�ม�รถอธิบ�ยและจัดก�รอ�รมณ์ของ 

ตัวเองได้อย่�งเป็นธรรมช�ติผ่�นก�รเล่น 

 ชุดตุก๊ต�อลัม� (ซึง่กำ�ลงัอยูร่ะหว่�งก�รผลติและจะว�งข�ยจริงในเดอืน

กันย�ยนน้ี) แตกต่�งจ�กของเล่นโดยทั่วไปตรงที่มันถูกออกแบบม�โดย 

ก�รเชื่อมโยงกับอ�รมณ์ต่�ง ๆ ทั้ง 6 ของมนุษย์ ได้แก่ คว�มกลัว (Fear) 

คว�มเจ็บปวด (Pain) คว�มว่�งเปล่� (Emptiness) คว�มรัก (Love) คว�มโกรธ 

(Anger) และคว�มปลอดภัย (Safety) ซึ่งนักบำ�บัดจะสังเกตพฤติกรรมของ

เด็ก ๆ  จ�กก�รเลือกของเล่นและวิธีก�รเล่นของพวกเข� เพื่อเรียนรู้อ�รมณ์

และสภ�พจิตใจของเด็กเหล่�นั้น

 หัวใจสำ�คัญของอัลม�ก็คือ ของเล่นต้องน่�สนใจพอท่ีจะดึงดูดเด็ก ๆ  และ

ควรเล่นได้หล�กหล�ยวิธีโดยไม่จำ�กัด เพื่อให้เด็ก ๆ  ปลดปล่อยคว�มคิด

และคว�มรู้สึกที่แท้จริงออกม�ผ่�นของเล่นได้ “ของเล่นชุดน้ีส�ม�รถตีคว�ม 

ได้เปิดกว้�ง ขึ้นอยู่กับปูมหลังของเด็กและวิธีก�รบำ�บัดด้วย” ย�อ�ร�กล่�ว 

จ�กคำ�แนะนำ�ของเหล�่นกัจติบำ�บดัเดก็ทีเ่ธอทำ�ง�นดว้ย ย�อ�ร�จงึพย�ย�ม

สือ่ถงึอ�รมณ์ทีเ่ดก็จะส�ม�รถรู้สกึไดห้ล�ย ๆ  แบบ ผ�่นก�รใช้วสัดทุีม่สีมัผสั

แตกต่�งกัน อย่�งไม้เมเปิ้ลขัดมันที่มีเน้ือแข็ง และซิลิโคนสีสันสดใสจ�ก

เครื่องพิมพ์ส�มมิติที่ให้สัมผัสยืดหยุ่น 

 นักออกแบบส�วยกตัวอย่�งของเล่นที่ชื่อเจ้�คว�มรัก หรือ Love 

ตุ๊กต�อ้วนป้อมที่มีซิลิโคนสีชมพูหว�นเรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ “นั่นแสดงถึง 

คว�มต้องก�รก�รสัมผัสของมนุษย์อย่�งก�รกอด” เธอว่� “คว�มหนักของ

ตุ๊กต�เป็นสิ่งที่บอกถึงคว�มมั่นคงในอ�รมณ์ ในขณะที่ส่วนซิลิโคนสีชมพู

แสดงถึงคว�มห่วงใยที่เด็ก ๆ อ�จรู้สึกได้เวล�สัมผัส” ส่วนเจ้�คว�มโกรธ 

หรือ Anger คือตุ๊กต�ตัวเล็กที่มีซลิิโคนหน�มแหลมสีแดงย่ืนออกม�รอบตัว 

“ก�รสัมผัสวัสดุท่ีให้คว�มรู้สึกตัดกันจะช่วยให้เด็ก ๆ  เข้�ใจว่� มันไม่แปลกเลย

ที่คนเร�จะมีทั้งด้�นดีและไม่ดี เหมือนกับตุ๊กต�ที่พวกเข�เล่น” ย�อ�ร�

อธิบ�ย

 โลกทีเ่ด็ก ๆ  ส�ม�รถระบ�ยอ�รมณ์แท้จริงของตัวเองออกม�ไดผ้�่น

ก�รออกแบบ “ของเลน่” ซึง่เปน็เสมอืนเพือ่นซีท้ีค่อยนำ�ท�งใหก้บัอ�รมณ์ใน

วนัทีเ่ดก็น้อยรู้สกึอดึอดัและไมอ่�จอธิบ�ยคว�มรู้สกึของตนเองผ�่นคำ�พดูได้

เหมือนผู้ใหญ่ ก�รได้สัมผัสหรือเล่นของเล่น จึงเป็นเหมือนกับได้บำ�บัดผ่�น

ก�รสัมผัสจ�กมือน้อย ๆ เพื่อให้พวกเข�เติบโตม�อย่�งมีคว�มสุขและมี

คว�มสมดุลท�งอ�รมณ์ม�กที่สุดนั่นเอง 






