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อัตร�ก�รเกิดท่ีเข้�ข้ันวิกฤตของญ่ีปุ่นทำ�ให้คนโสดท้ังหล�ยถูกมองว่�เป็นต้นเหตุ

ของคว�มไม่สมดุลของโครงสร้�งประช�กร แต่พวกเข�เลือกที่จะไม่สนใจ 

เพร�ะก�รอยูร่อดท�่มกล�งเศรษฐกจิทีไ่ร้เร่ียวแรงม�น�นเกนิทศวรรษจนทำ�ให้

ร�ยได้สวนท�งกับค่�ครองชีพ เป็นเร่ืองท่ีสำ�คัญกว่� ช�ยหนุ่มท่ีช่ือว่�ซ�โตรุ คิชิโน 

วัย 31 ปี เป็นหนึ่งในตัวแทนช�ยโสดในญี่ปุ่นที่มองว่� ค่�นิยมที่ผู้ช�ยต้องเป็น

คนห�เลี้ยงครอบครัวนั้นไม่สะท้อนคว�มเป็นจริงเสียเลย เข�จึงเลือกที่จะไม่มี

แฟนหรือแม้แต่มีเซ็กส์กับใคร เพร�ะเข�ไม่ได้มีร�ยได้ม�กพอที่จะไปเดตหรือ

จบลงด้วยก�รแต่งง�น 

 คนอย่�งคิชิโนมีจำ�นวนเพ่ิมม�กข้ึน จ�กผลสำ�รวจของสถ�บันวิจัยประช�กร

และคว�มม่ันคงท�งสังคมแห่งญี่ปุ่น (Japanese National Institute of Population 

and Social Security Research) ในปี 2015 พบว่� สัดส่วนคนโสดช�ยเพิ่มขึ้น 

1 ต่อ 3 และส�วโสดหญิงคิดเป็น 1 ต่อ 4 และในหมู่คนโสดนี้ แม้ว่�ครึ่งหนึ่ง

จะตอบว่�พวกเข�ยังห�คู่ที่เหม�ะสมไม่ได้และหวังว่�จะได้แต่งง�นในสักวัน 

แต่อีกคร่ึงหน่ึงก็มองว่�พวกเข�ไม่สนใจจะเดตหรือมีแฟนเพื่อตัดปัญห� เช่น

เดียวกับในเก�หลีใต้ ประเทศแห่งกุญแจคู่รักที่ก็มีอัตร�ก�รเกิดต่ำ�ไม่แพ้ญี่ปุ่น 

เมือ่กลุม่คนโสดแบบเจเนอเรชัน “ซมัโพ” ทีป่ฏเิสธก�รมแีฟน ก�รแตง่ง�น และ

ก�รมีลูก มีจำ�นวนเพิ่มม�กขึ้น เพร�ะไม่ต้องก�รกดดันเรื่องค่�ใช้จ่�ย ตั้งแต่

ก�รเดตไปจนถึงก�รแต่งง�นและมีลูก นอกจ�กนี้ก�รแข่งขันในตล�ดแรงง�น

ยังทำ�ให้หนุ่มส�วอย�กจะใช้เวล�ไปกับก�รเพ่ิมวุฒิเพ่ือให้ได้ง�นดี ๆ ม�กกกว่�

จะไปเดต 

 ขณะที่ม�ตรก�รของรัฐบ�ลในก�รแก้ปัญห�เร่ืองอัตร�ก�รเกิดต่ำ� 

กลับพุ่งเป้�ไปท่ีแพ็กเกจลดค่�ใช้จ่�ยในก�รมีลูก แต่ในแวดวงวิช�ก�รต่�งถกเถียง

ถึงก�รแก้ปัญห�ที่ต้นเหตุอย่�งเช่น ดร.ฮ�รุกะ ซ�ก�โมโต้ ผู้เช่ียวช�ญ

ส�ธ�รณสขุทีก่ล�่วว�่ ถ�้ห�กรัฐบ�ลใหค้ว�มสนใจกลุม่คนทีม่รี�ยไดน้้อย และ

ช่วยให้พวกเข�มีคว�มมั่นคงในอ�ชีพก�รง�นอ�จจะกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้ 

อย�กไปเดตม�กข้ึน ในส่วนของเบ จอง วอน อ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยเซจอง  

ผู้สอนวิช�เพศและวัฒนธรรมก็ได้ออกม�ให้ก�รบ้�นเป็นก�รจับคู่เดตภ�ยใน

เงื่อนไขว่�ให้ใช้เงินเพียง 10,000 วอน (ร�ว 300 บ�ท) เพื่อชี้ให้เห็นว่�เงิน 

อ�จไม่ใช่ข้อจำ�กัดของก�รไปเดตเสมอไป 

 อันที่จริง แนวโน้มก�รแต่งง�นช้�และมีลูกน้อยเกิดขึ้นอย่�งต่อเน่ือง 

ต�มวิถีชีวิตของเมืองที่ไม่ต้องก�รแรงง�นเพื่อม�ช่วยทำ�ม�ห�กิน มีร้�นค้�

ม�กม�ยที่จับท�งถูก ก็พัฒน�สินค้�และบริก�รเพื่อรองรับก�รใช้ชีวิตแบบ 

ช�ยเด่ียวหญิงเด่ียวได้ตรงใจม�กข้ึนเร่ือย ๆ   แต่ผลกระทบท�งเศรษฐกิจ โดยเฉพ�ะ

ช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 เป็นเหมือนตัวเร่งให้คนตัดสินใจใช้ชีวิตแบบ

โฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักม�กข้ึน และทำ�ให้ค่�นิยมเดิม ๆ ที่มองว่�ก�รไม่ได้

แต่งง�นเป็นคว�มล้มเหลวชนิดหน่ึงค่อยถูกตีตกไปเร่ือย ๆ จนในอน�คต 

ก�รตัดสินใจใช้ชีวิตโสด อ�จจะไม่ใช่แค่เพร�ะต้องก�รแสดงออกถึงคว�มเท่�เทียม 

ก�รขบถต่อสังคม หรือเพื่อลดภ�ระค่�ใช้จ่�ย แต่เพร�ะพวกเข�เลือกแล้ว 

ที่จะโสด ด้วยเหตุผลที่ดีต่อชวีิตและจิตใจ เพร�ะก�รเป็นโสดยุคนี้ไม่ได้แปลว่�

ต้องโดดเดี่ยวเสมอไป ส่วนก�รแก้ปัญห�เร่ืองอัตร�ก�รเกิดที่ต่ำ�จนอ�จถึงข้ัน

วิกฤตน้ันก็ยังเป็นเร่ืองท่ีต้องพย�ย�มโน้มน้�วกันต่อไป และเม่ือถึงท่ีสุดก็อ�จจะ

ต้องปล่อยให้เป็นหน้�ที่ของวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่จะม�รับช่วงต่อ 

ในก�รแก้ปัญห�อื่น ๆ ที่ต�มม� 

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร
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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ

PREFERRED SINGLE
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Creative Update : คิดทันโลก 

เมื่อสังคมคนไร้คู่กำ�ลังขย�ย แถมคนโสดก็คือกลุ่มที่พร้อมเปย์ไม่อั้นกับ 

ก�รกนิ ผลสำ�รวจกลุม่คนอ�ยุม�กกว�่ 20 ปขีองสำ�นักง�นสถติแิหง่ช�ตใินป ี

2561 พบว่�คนโสดใช้จ่�ยด้�นอ�ห�รม�กกว่�คนมีครอบครัวถึง 12% และ

ม�กกว่� 50% ของร�ยจ่�ยส่วนนี้คือก�รรับประท�นอ�ห�รนอกบ้�น จึงมี

ร้�นอ�ห�รม�กม�ยทีพ่ร้อมเปิดให้ฟินอิ่มอร่อยแบบ “Proud To Be Single”

Eenmaal ร้านอาหารรวมพลังคนเหงา ชื่อ Eenmaal ตั้งต�มคำ�ภ�ษ�

ดัตช์ที่แปลว่� “คนเดียว” และ “มื้อเดียว” บ่งบอกคอนเซ็ปต์ที่ว่� ท�งร้�น

รองรับลูกค้�ได้ครั้งละหนึ่งมื้อ โดยมีโต๊ะที่นั่งเดี่ยว 10 โต๊ะ และก�รตกแต่ง

ภ�ยในนอ้ยทีส่ดุเพือ่ใหล้กูค�้พุง่คว�มสนใจไปทีจ่ดุเดยีว คอืคว�มอร่อยของ

อ�ห�รที่คัดสรรม�ในแบบโฮมเมด Eenmaal ได้รับก�รอ้�งอิงว่�เป็น 

“ร้�นอ�ห�รคนโสดแห่งแรกของโลก” จนมีคิวจองแน่นนับต้ังแต่เปิดตัวคร้ังแรก

ในเดือนมิถุน�ยน 2013 ท่ีอัมสเตอร์ดัม ท้ังยังกล�ยเป็นแรงบันด�ลใจให้เกิด

ร้�นอ�ห�รป็อปอัพทำ�นองน้ีอีกหล�ยแห่งในโลก เช่น ลอนดอน เบอร์ลิน 

สตอกโฮล์ม นิวยอร์ก 

 
Restaurant 1:1 เอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าฉายเด่ียว “ร้�นอ�ห�รที่เล็ก
ทีส่ดุในโลก” คอืนิย�มของทีน่ี่ เพร�ะทัง้ร้�นมเีพยีงโตะ๊หน่ึงตวั เก�้อีห้น่ึงตวั 

และเชฟเพียงหน่ึงคน ที่จะปรุงอ�ห�รให้ลูกค้�ทีละคนเท่�น้ัน โดย 

Restaurant 1:1 เป็นแคมเปญของ Irma เครือข่�ยซูเปอร์ม�ร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุด

ในเดนม�ร์ก ซึ่งเลือกเปิดร้�นป็อปอัพขึ้นม�เพื่อแนะนำ�แพ็กเกจอ�ห�รใหม่ 

คอื “อ�ห�รสำ�หรับคนโสด” (Irma To-Go) ที่สนองตอบแนวโน้มก�รขย�ยตัว

ม�กข้ึนของผู้ใช้ชีวิตเพียงลำ�พังในโคเปนเฮเกนซึ่งมีสัดส่วนม�กถึง 46% 

ในปัจจุบัน

 

รวมร้านอาหารคนโสด กินคนเดียวก็ฟินได้
เรื่อง : พัตร� พัชนี

เรื่อง : บุษกร บุษปธำ�รง

ทำาไมน้อง (ไม่) แต่งงาน

ตลอดเวล�หล�ยศตวรรษภ�ยใต้สังคมช�ยเป็นใหญ่ สังคมถูกสร้�งให้มี

โครงสร้�งและค่�นิยมที่ลดทอนคุณค่�รวมถึงโอก�สของผู้หญิง ตลอดจน 

มีก�รกำ�หนดคุณลักษณะของแต่ละเพศข้ึน อย่�งท่ีน�นม�แล้วมีตำ�ร�สอนหญิง

ม�กม�ย (ที่เขียนโดยผู้ช�ย) เพศสภ�พที่กีดกั้นโอก�สท�งก�รศึกษ�และ 

ก�รทำ�ง�น ส่งผลให้เพศช�ยที่มีโอก�สม�กกว่�ได้ลิ้มรสกับคว�มสำ�เร็จที่ 

ม�กกว่�เช่นกัน ดังน้ันแล้วเพศหญิงจึงได้แต่พลอยรับคว�มภ�คภูมิใจใน 

ก�รเป็น “ศรีภรรย�ที่ดีของท่�นน�ยพล” เท่�นั้น อย่�งไรก็ต�ม พัฒน�ก�ร

ท�งสงัคมทีเ่ปดิโอก�สใหส้ตรีไดรั้บก�รศกึษ�และทำ�ง�นนอกบ�้น กไ็ดส้ร้�ง

ให้ผู้หญิงพบกับคว�มสำ�เร็จและคว�มภ�คภูมิใจเป็นของตนเอง โดยไม่ต้อง

ใช้ผู้ช�ยในก�รเปิดประตูให้ และเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้สตรีเลือกที่จะเป็น 

“โสด” ม�กขึ้น

 ก�รเปลี่ยนแปลงท�งค่�นิยมของสังคมสะท้อนให้เห็นได้ชัดผ่�นสื่อ

สำ�หรับเดก็ ซึง่สง่ผลตอ่ก�รยอมรับหรือปฏเิสธแนวคดิใด ๆ  ของเหล�่อน�คต

ตัวน้อยอย่�งยิ่ง อย่�งเช่นตัวละครเจ้�หญิงดิสนีย์ขวัญใจเด็กทั่วโลก ที่สร้�ง

เจ้�หญิงออกม�เป็น 3 ยุคใหญ่ตลอดช่วงเวล�หล�ยทศวรรษ ประเดิมกันที่

ยุคดั้งเดิม - เจ้�หญิงออโรร่� ซินเดอเรลล่� และสโนว์ไวท์ ที่ต่�งเป็นเหล่�

หญงิง�มในขนบ ตวัละครเหล�่น้ีมองทกุอย�่งดว้ยคว�มฟรุ้งฟร้ิง ร่�เริง สดใส 

ไม่ยินร้�ยและมีคว�มเลอโฉม แต่ต่�งต้องประสบชะต�กรรมแสนรันทดที่

เดชะบุญว่�มีเจ้�ช�ยข่ีม้�ผ่�นม�ตกหลุมรักในคว�มง�ม (และออร่�ของคว�มดี) 

จนเข้�ม�ช่วยชีวิตและตกลงปลงใจครองคู่กันช่ัวก�ลปวส�น ในขณะท่ียุคต่อม�

ดิสนีย์ได้สร้�งเจ้�หญิงอย่�งแอเรียล เบลล์ มู่หล�น จัสมิน โพค�ฮอนทัส  

ผู้ที่ต่�งมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่�ง ทั้งยังเปี่ยมไปด้วยคว�มฝันที่

ต่�งกัน ก�รสร้�งสรรค์ตัวละครในยุคน้ีเกิดข้ึนพร้อมกับสังคมที่ตั้งคำ�ถ�ม 

ต่อแนวคิดที่กำ�หนดพฤติกรรมของผู้หญิง ทำ�ให้เจ้�หญิงในยุคน้ีพังทล�ย

กรอบดังกล่�ว ห�กแต่ในตอนจบนั้นคว�มสุขนิรันดร์สำ�หรับเจ้�หญิงเหล่�นี้

ก็ยังคงต�มคตินิยมเดิมคือก�รแต่งง�นอยู่ดี 

 ทว่�ก�รเดินท�งสู่เจ้�หญิงยุคล่�สุดของดิสนีย์ ดำ�เนินม�ถึงตัวละคร

อย่�งเมอริด้� เอลซ่� และโมอ�น่� ท่ีท้ังมีคว�มเป็นตัวของตัวเองสูง กล้�ห�ญ 

เป็นผู้นำ�ในก�รต่อสู้กับอุปสรรค ขี่ม้� ล่องเรือ และสร้�งท�งเดินของตัวเอง

โดยไมจ่ำ�เปน็ตอ้งพึง่เจ�้ช�ยหน้�ไหนอกีต่อไป เจ�้หญงิในยคุน้ีเน้นคว�มรัก

ที่มีต่อตัวเองและครอบครัวเป็นคว�มสุขนิรันดร์ และไม่ต้องรอคว�มช่วยเหลือ

ของเจ้�ช�ยคนไหนอีก เช่นเดียวกับวรรณกรรมเด็กอย�่ง Princess Smartypants 

ที่ใช้ทุกวิถีท�งเพื่อสร้�งอุปสรรครักคลุมถุงชนให้กับตัวเอง The Paper Bag 

Princess ที่กระโดดโลดเต้นหนีไปจ�กเจ้�ช�ยที่ไม่เหม�ะสมกับเธอ และ 

Princess Truly ที่กล้�ผจญภัยและพิชิตทุกอย่�งดั่งใจด้วยตัวของเธอเอง

 สื่อและสังคมต่�งทำ�หน้�ที่ยิ่งกว่�กระจกหกด้�นที่ทั้งสะท้อนและช้ีนำ�

ค่�นิยมต่�ง ๆ ในสังคม และสื่อในวันน้ีก็ได้สะท้อนภ�พประวัติศ�สตร์ที่

เปลีย่นไปแลว้ เมือ่คว�มโสดกล�ยเปน็ “ท�งทีเ่ร�เลอืกเอง” และกำ�ลงักล�ย

ม�เป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคม ก็น่�สนใจไม่น้อยเลยว่� เจ้�หญิงคนต่อไป 

ของเร�จะเป็นอย่�งไร
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มองญี่ปุ่น...เมืองที่เหงามาแล้วนับร้อยปี
เรื่อง : ปิยะวรรณ ทรัพย์สำ�รวม

มตีวัเลขค�ดก�รณ์ว�่ ภ�ยในป ี2040 ญีปุ่น่จะมคีนโสดเกนิครึง่ของประช�กร 

คนโสดในท่ีน้ี นักวิช�ก�รนิยมเรียกว่� “ผู้ท่ีใช้ชีวิตแบบโซโล (Solo)” ซ่ึงนอกจ�ก

จะหม�ยถึงคนโสดท่ีไม่ได้แต่งง�นแล้ว ยังรวมถึงผู้ใช้ชีวิตตัวคนเดียวในบริบท

ต่�ง ๆ เช่น คนที่เคยหย่�ร้�ง ผู้สูงอ�ยุที่คู่สมรสเสียชีวิตไป รวมถึงคุณพ่อ

หรือคุณแม่เล้ียงเด่ียวท่ีรับภ�ระเล้ียงลูกเล็กต�มลำ�พัง เม่ือหล�ยปัจจัยรวมกัน 

จึงไม่แปลกท่ีตัวเลขช�วโซโลจะดีดพุ่งถึง 50% ในอีกไม่ถึงสิบปี  

 แม้ตัวเลขจ�กก�รค�ดก�รณ์จะสูงจนน่�ตกใจ แต่เม่ือพิจ�รณ�สภ�พสังคม

ญี่ปุ่นในปัจจุบัน จะพบว่�สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกหรือลักษณะก�รใช้ชีวิต 

ต่�ง ๆ  นั้นให้คว�มสำ�คัญกับพื้นที่ของ “ปัจเจก” ม�กกว่�ประเทศใดในโลก 

โดยเฉพ�ะในเมืองใหญ่อย่�งโตเกียว เร�จะพบที่น่ังแบบเค�น์เตอร์หรือ 

โต๊ะเล็กสำ�หรับนั่งคนเดียวเป็นเรื่องปกติในร้�นอ�ห�ร เมนูต่�ง ๆ ก็มักจะ

ถูกออกแบบให้เป็นเซ็ตสำ�หรับคนเดียว รวมไปถึงปัจจัยเรื่องแรงขับท�งเพศ

ซึ่งอ�จเป็นสัญช�ตญ�ณสุดท้�ยที่บีบให้มนุษย์ต้องห�คู่ ก็ยังต้องจำ�นนต่อ

เคร่ืองสนองจินตน�ก�รท�งเพศ ไม่ว่�จะเป็นเซ็กซ์ทอย ตุ๊กต�ย�ง หรือหนังโป๊

หล�กหล�ยรูปแบบ เรียกได้ว่�อยู่แบบโซโลก็ไม่ข�ดสิ่งใด

 คว�มเปลี่ยนแปลงดังกล่�วเกิดข้ึนเน่ืองจ�ก “คนที่ไม่แต่งง�น” หรือ 

“เลอืกทีจ่ะไม่แตง่ง�น” เพิม่ข้ึนอย�่งเดน่ชัดในช่วงทศวรรษทีผ่�่นม� รวมถงึ

คว�มกล�้ทีจ่ะหย�่ร้�งห�กพบกบัชีวติคูท่ีไ่ม่สมหวงั ในอดตี ก�รไมแ่ตง่ง�น

และก�รหย่�ร้�งเคยเป็นภ�พลักษณ์ที่เลวร้�ยในสังคมญี่ปุ่น เนื่องจ�กสังคม

มีพื้นที่ยืนให้ผู้หญิงน้อย ห�กไม่ประสบคว�มสำ�เร็จใน “ก�รเป็นเมีย” หรือ 

“ก�รเป็นแม่” ก็เท่�กับกล�ยเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ

 อย่�งไรก็ต�ม ค่�นิยมที่ผูกมัดผู้หญิงดังกล่�วกลับไม่ใช่แนวคิดเก่�แก่ 

แตเ่พิง่เกดิข้ึนในยคุเมจ ิ(ค.ศ. 1868 - 1912) ซึง่เปน็ยคุแหง่ก�รปฏิรูปประเทศ

เข้�สู่ยุคใหม่น่ีเอง ไม่ว่�จะเป็นก�รกำ�หนดบทบ�ทของผู้ช�ยและผู้หญิง 

อย่�งชัดเจน ก�รสร้�งภ�พลักษณ์ของครอบครัวในอุดมคติ ก�รให้คุณค่�

กบัตำ�แหน่งหวัหน้�ครอบครัว ก�รสง่เสริมภ�พลกัษณ์คว�มเปน็กลุสตรี และ

ก�รกำ�หนดแบบแผนต่�ง ๆ ที่กล�ยม�เป็นภ�พเหม�รวมจวบจนปัจจุบัน 

ล้วนเป็นแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นม�เพียงร้อยกว่�ปีม�นี้

 เมื่อเกิดปร�กฎก�รณ์ “คนโสด” เพิ่มขึ้น ก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์ย้อน

กลับไปในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 - 1868) ก่อนหน้�ยุคเมจิทำ�ให้เร�เข้�ใจว่� 

แท้ที่จริง สังคมญี่ปุ่นสมัยก่อนก็มีลักษณะเป็นสังคมสันโดษอยู่แล้ว  

ก�รแต่งง�นท่ีเป็นเป้�หม�ยหลักในชีวิตของคนยุคใหม่ กลับไม่ได้รับคว�มนิยม

ในยุคเอโดะเท่�ใดนัก อัตร�ก�รแต่งง�นของช�วเอโดะโดยเฉลี่ยอยู่ที่

ประม�ณร้อยละ 54 เท�่น้ัน ซึง่อ�จเปน็เพร�ะว�่สดัสว่นของประช�กรยคุนัน้

มีเพศช�ยม�กกว่�เพศหญิงถึง 2 เท่� อีกทั้งยังเป็นสังคมพ่อค้� เดินท�ง

ตลอดเวล� จนมีวัฒนธรรมก�รกินอ�ห�รนอกบ้�นเกิดขึ้นเป็นที่แรก ๆ ใน

โลก ทั้งร้�นซูชิและร้�นเทมปุระ

 ก�รที่สังคมโซโลค่อย ๆ ขย�ยใหญ่ขึ้นในปัจจุบันจึงเปรียบเหมือนก�ร

ย้อนกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบเอโดะ ที่ไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่ในประเทศญี่ปุ่น 

สังคมญี่ปุ่นที่เปิดให้ผู้หญิงได้ทำ�ง�นม�กข้ึน ยอมรับในคว�มแตกต่�งของ

ปจัเจกบคุคลม�กข้ึน ทัง้ผูช้�ยและผูห้ญงิ รวมถงึเพศท�งเลือกมโีอก�สเลอืก

ท�งเดินในชีวิตของตนเองหล�กหล�ยขึ้น อีกทั้งในด้�นกฎหม�ยก็แทบไม่มี

สิทธิประโยชน์อะไรที่จูงใจให้คนโสดอย�กเปลี่ยนสถ�นะ ผู้คนไม่มีเหตุผล

ต้องแต่งง�นห�กไม่ปร�รถน�จะมีลูก ยิ่งทำ�ให้ก�รแต่งง�นกล�ยเป็น 

ท�งเลือกสุดท้�ยในชีวิต ซึ่งปร�กฎก�รณ์น้ีคงไม่หยุดอยู่ในเฉพ�ะประเทศ

ญี่ปุ่นเท่�นั้น แต่สิ่งที่ควรให้คุณค่�จ�กนี้อ�จไม่ใช่ “สถ�นะ” แต่ตร�บใดที่

มนุษย์ยังได้ช่ือว่�เป็นสัตว์สังคม น่ีอ�จถึงยุคสมัยที่เร�ต้องตีคว�มเร่ือง 

ก�รมี “ปฏิสัมพันธ์” กับผู้อื่นให้ลึกซึ้งในหล�กมิติยิ่งกว่�ที่เคย

Ichiran อรอ่ยเงยีบ ๆ  ฟนิได้เพยีงลำาพงั ญีปุ่น่เปน็ประเทศทีเ่หม�ะกบั

ก�รรับประท�นอ�ห�รคนเดียวอย่�งม�ก และ Ichiran ก็คือร้�นอ�ห�รที่ว่�

กันว่� “ดีที่สุดในโลก” ต่อก�รเปิดโหมดน่ังกินแล้วฟินเพียงลำ�พัง ตั้งแต่ 

ก�รออกแบบท่ีน่ังซ่ึงมีลักษณะเป็นคอกก้ันท่ีให้คว�มเป็นส่วนตัวม�ก ๆ แม้แต่

พนักง�นร้�นเร�กจ็ะไดเ้หน็แคข้่อมอืและช่วงเอว ระบบก�รสัง่และเสร์ิฟของ

ที่น่ียังเป็นก�รกดปุ่มและกรอกร�ยละเอียดบนกระด�ษ จนมีคำ�เรียกร้�น 

Ichiran ในหมู่คนไทยอีกชื่อหนึ่งว่� “ร�เมนข้อสอบ” ซึ่งร้�นยังคงปณิธ�น

ในก�รทำ�ใหลู้กค�้ไดม้คีว�มสขุกบัก�รกนิร�เมนอย�่งเตม็ทีนั่บตัง้แตเ่ปดิร�้น

ต้นตำ�รับที่ฟุกุโอกะเป็นร้�นรถเข็นครั้งแรกในปี 1960

Gusto พื้นที่ส่วนตัวอยู่คนเดียวได้ทั้งวัน Gusto เป็นเครือร้�นอ�ห�ร

สำ�หรับครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น แต่ไอเดียร้�นอ�ห�รสำ�หรับคน 

ฉ�ยเดี่ยวน้ีเกิดจ�กก�รเล็งเห็นตล�ดกลุ่มคนทำ�ง�นอิสระที่ต้องก�รห�ที่น่ัง

เปดิแลป็ทอ็ปสกัสองส�มช่ัวโมง นักศกึษ�ทีต้่องก�รพืน้ทีเ่งยีบ ๆ  อ�่นหนังสอื 

รวมถึงกลุ่มคนโสดที่นิยมห�อะไรกินนอกบ้�นคนเดียวม�กขึ้น โดยร้�นจะมี

ลักษณะเหมือน “แคปซูล” ท่ีทำ�ให้ลูกค้�มีอ�ณ�เขตส่วนตัว มีไวไฟให้ใช้ มีท่ี

เสียบช�ร์จแบตให้พร้อม อย�กสั่งอ�ห�รตอนไหนก็ได้ แถมโต๊ะก็ใหญ่พอ

สำ�หรับว�งแล็ปท็อปหนึ่งเครื่อง อ�ห�รสองจ�น และเครื่องดื่มอีกหนึ่งหรือ

สองแกว้ ใตโ้ตะ๊กย็งัมทีีว่�งกระเป�๋ให ้ซึง่หลงัจ�กเปดิใหบ้ริก�รคร้ังแรกในป ี

2019 Gusto ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจนขย�ยอีกหล�ยส�ข�อย่�งรวดเร็ว 

ในโตเกียว
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : ม�ฆพร คูว�ณิชกิจ, อินทนนท์ สุกกรี, จุฑ�ม�ศ แก้วแสง และ ธีรภัทร ศรีวิชัย

FEAT U RED FILM
The Darjeeling Limited (2007) กำ�กับโดย Wes Anderson

Little Forest (2014-2015) กำ�กับโดย Junichi Mori            

The Darjeeling Limited หรือ ทริปประส�นใจ ภ�พยนตร์จ�กผู้กำ�กับคนดัง เวส แอนเดอร์สัน (Wes Anderson) บอกเล่�เรื่องร�วคว�มสัมพันธ์ของพี่น้อง

ส�มคนที่แม้จะเป็นคนใกล้ตัว แต่ทั้งส�มต่�งก็เหมือนคนที่ไม่รู้จักกันม�ก่อน เมื่อพวกเข�ได้ข่�วว่�แม่ที่ห�ยตัวไปเมื่อน�นม�แล้ว ปร�กฏตัวอยู่ที่ประเทศ

อินเดีย จึงเป็นเหตุให้ก�รเดินท�งของส�มพี่น้องที่เคยระหองระแหงกันเกิดขึ้น และนำ�ไปสู่มุมมองก�รปรับทัศนคติในเร่ืองปฏิสัมพันธ์ของตนเองกับ 

คนรอบข้�ง ว่�ยังมีรูปแบบคว�มสัมพันธ์อื่น ๆ หรือสิ่งสำ�คัญในชีวิตอะไรที่เร�ละเลยไปหรือไม่ 

 เมื่อข้�มม�ฝั่งเอเชีย ภ�พยนตร์เรื่อง Little Forest ฉบับญี่ปุ่นที่ดัดแปลงม�จ�กก�ร์ตูนมังงะชื่อเดียวกันได้บอกเล่�เรื่องร�วของอิชิโกะ หญิงส�วที่เลือก

เดินท�งกลับม�ใชช้วีิตยังบ้�นเกิดในชนบท ตลอดระยะเวล� 4 ฤดูก�ลที่สวยง�มของประเทศญี่ปุ่น เธอต้องใช้ทักษะในก�รบรหิ�รจัดก�รทั้งแหล่งอ�ห�รและ

คว�มเป็นอยู่ต่�ง ๆ ด้วยตัวเอง ก�รหลอมรวมวิถีชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมช�ตินี้ได้นำ�ไปสู่คว�มสุขที่ยิ่งใหญ่ รวมไปถึงคำ�ตอบของปริศน�ที่ค้�งค�

ในใจม�น�นแสนน�น 

 ภ�พยนตร์ทั้งสองเรื่องล้วนกล่�วถึงเรื่องร�วที่เกิดขึ้นในต่�งพื้นที่ ต่�งว�ระ ต่�งสถ�นก�รณ์ เพื่อเป็นตัวถ่�ยทอดเรื่องร�วคว�มสัมพันธ์และก�รค้นห�

คว�มหม�ยชีวิต ก�รอยู่คนเดียวจึงไม่ได้หม�ยถึงก�รยอมรับสภ�พชีวิตที่ไม่มีใคร คว�มรู้สึกห่อเหี่ยวและท้อแท้ แต่เป็นช่วงเวล�ที่เร�อ�จได้มองย้อนกลับไป

สำ�รวจตัวเองทั้งร่�งก�ยและจิตใจ รวมไปถึงพิจ�รณ�เป้�หม�ยของก�รใช้ชีวิต ที่ก�รตัดข�ดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แล้วจัดก�รทุกอย่�งเพียงลำ�พังอ�จไม่ใช่

หนท�งที่ถูกต้องเสมอไป แต่ก�รเลือกที่จะบริห�รระหว่�งอัตต�และสภ�วะรอบด้�นให้มีคว�มสมดุลกัน อ�จนำ�ไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ค�ดคิดซึ่งไม่มีใครจะให้ 

คำ�ตอบได้ดีไปกว่�ตัวเร�เอง
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พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

 BOOK  
 Finding Sisu
 เด็ดเดี่ยวแม้โดดเดี่ยว
 โดย Katja Pantza

 แปล กัญญ์ชล� น�ว�นุเคร�ะห์            

หล�ยคร้ังท่ีปรัชญ�ก�รใช้ชีวิตจ�กทั้งตะวันตกและตะวันออกถูกหยิบยกม�

เป็นคู่มือสร้�งสมดุลให้กับก�รดำ�เนินชีวิต แต่ละแนวคิดก็มีคว�มโดดเด่น

แต่ละด้�นท่ีอ�จเลือกนำ�ไปปรับใช้ ปัจจุบันผู้คนมีแนวโน้มใช้ชีวิตโสดม�กข้ึน 

แนวคิดจ�กฟินแลนด์ที่ช่ือ Sisu (ซิสุ) ก็อ�จเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงที่ช่วยให้

พร้อมเผชิญหน้�กับปัญห�ต่�ง ๆ  ได้อย่�งเด็ดเดี่ยว “ซิสุ” นั้นเป็นส่วนผสม

ของคว�มกล้�ห�ญและเข้มแข็งทั้งร่�งก�ยและจิตใจที่ก่อตัวข้ึนม�จ�ก 

ก�รใช้ชีวิตบนคว�มท้�ท�ยเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้เขียน กัตเทีย พันต์ซ�ร์ ซึ่งก็

กำ�ลังฝึกฝนซิสุของตัวเอง ได้แนะนำ�เคล็ดลับเกี่ยวกับก�รสร้�งซิสุที่ลองทำ� 

ได้ง่�ย ๆ  เช่น ก�รมุ่งมั่นอ่�นหนังสือโดยไม่ล้มเลิกกล�งคัน ก�รอ�บน้ำ�เย็น

แทนน้ำ�อุ่น หรือก�รลงรถประจำ�ท�งที่ป้�ยก่อนหน้�แล้วเดินต่ออีกนิดเพื่อ 

ไปถงึทีพ่กั ก�รเลอืกทำ�สิง่เหล�่น้ีจะคอ่ย ๆ  ปรับคว�มคดิและจติใจใหย้อมรับ

กับคว�มย�ก จ�กเร่ืองเล็กไปสู่เร่ืองที่ซับซ้อนข้ึน ซิสุจึงไม่ได้เป็นแนวท�ง

แห่งก�รแสวงห�คว�มสุข แต่เป็นก�รใช้ชีวิตในแบบท่ีกล้�ยอมรับและเผชิญหน้�

กบัส่ิงทีเ่กดิข้ึนในชีวติ เพือ่แสดงถงึคว�มมัน่คงและมัน่ใจในศกัยภ�พภ�ยใน

ของตนเองอย�่งสงูสุดอย�่งทีเ่ขียนไวใ้นเลม่ว่� “คว�มสขุไมไ่ดม้�จ�กคน้ห� 

แต่ม�จ�กก�รใช้ชีวิต”

DATABA SE
WGSN: The Buzz: Digisexuals
โดย Cassandra Napoli           

เทคโนโลยีท่ีพัฒน�อย่�งต่อเน่ืองทำ�ให้พรมแดนระหว่�งโลกแห่งคว�มเป็นจริง

และดิจิทัลพร่�มัวลงทุกที เช่นเดียวกับคว�มหม�ยของคำ�ว่� Singlehood 

สถ�นะโสดหรือไม่ครองคู่ ที่มีก�รค�ดเด�กันว่�คว�มหม�ยนี้จะครอบคลุม

ไปจนถึงโลกเสมือนจริงด้วยหรือไม่ ในปี 2018 ช�ยช�วญ่ีปุ่นช่ือว่� อ�กิฮิโกะ 

คอนโดะ (Akihiko Kondo) ได้จัดง�นแต่งกับฮัตสึเนะ มิกุ (Hatsune Miku) 

ไอดอลส�วเสมือนจริง (Virtual Idol) จนสร้�งเสยีงฮือฮ�แตกออกเปน็สองฝัง่

และเกิดก�รตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับนิย�มของคำ�ว่� “รัก” บทคว�มนี้ได้กล่�วถึง

คว�มสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่�งบุคคลและปัญญ�ประดิษฐ์ ก�รพัฒน�

เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อต่อยอดรูปแบบคว�มสัมพันธ์ มุมมองของคนรุ่นใหม่

และก�รยอมรับจ�กสังคม ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่น่�จับต�ดู ว่�ในอน�คตอันใกล้

คว�มสัมพันธ์รูปแบบน้ีจะได้ รับก�รยอมรับเช่นเดียวกับกลุ่มคนที่มี 

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศหรือ LGBTQ+ หรือไม่

E-M AGA ZIN E
Smith Journal           

เพร�ะชีวิตยังมีอีกหล�ยสิ่งที่น่�ค้นห� คว�มโสดจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญหน่ึงที่ช่วยให้ผู้คนมีอิสระ 

ในก�รดำ�เนินชีวิต และเอ้ือต่อก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในด้�นต่�ง ๆ ไม่ว่�จะเปน็ก�รดูแลตัวเอง

หรือผู้คนรอบข้�ง นิตยส�รเล่มน้ีเปรียบเสมือนคู่มือที่นำ�เสนอแนวท�งก�รสร้�งสรรค์คุณภ�พชีวิต

และเปิดมุมมองใหม่ของปัจเจกชนผ่�นบทคว�มที่ตลกขบขัน อีกทั้งยังช่วยสร้�งแรงบันด�ลใจ 

นอกจ�กนั้น ยังนำ�เสนอเรื่องร�วเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยยกระดับคุณภ�พ

ชีวติใหด้ข้ึีน ไมว่่�จะเปน็สตูรอ�ห�รเพือ่สขุภ�พ หรือก�รแนะนำ�สถ�นทีท่อ่งเทีย่วอนัน่�ต่ืนต�ต่ืนใจ 

เมื่อใดที่รู้สึกว่�ทุกอย่�งรอบตัวหมุนไวจนเกินไป เพียงแค่ได้หยิบอ่�น ก็จะช่วยบรรเท�ให้ทุกอย่�ง

ช้�ลงจนส�ม�รถชื่นชมสิ่งดี ๆ รอบตัวได้อย่�งละเมียดละไม โดยเฉพ�ะมุมมองก�รใช้ชีวิตส่วนตัว

ที่ไม่กดดันตัวเองม�กจนเกินไป เพื่อพัฒน�ศักยภ�พทั้งของร่�งก�ยและจิตใจได้อย่�งยั่งยืน
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

เมือ่เข้�สูเ่ดอืนแหง่คว�มรัก กม็กัจะชวนใหนึ้กถงึบรรย�ก�ศทีอ่บอวลไปดว้ย

มวลอ�รมณ์หล�กหล�ยคว�มรู้สึก ที่ไม่จำ�เป็นว่� “คนมีคู่” จะต้องสุขล้น 

หรือ “คนโสด” จะต้องเศร้�เสมอไป เพร�ะห�กพิจ�รณ�ห้วงจักรว�ลแห่ง

คว�มโสดให้ลึกลงไป อ�จทำ�ให้เร�มองข้�มคว�มเหง� และมองเห็น 

คว�มต้องก�รพ้ืนฐ�นของก�รใช้ชีวิตให้ได้ด้วยตัวเองทีม่มี�กกว่�แค่ก�รแต่งง�น

หรือมีคู่ครอง

 เพร�ะโลกคว�มเป็นจริง มนุษย์ไม่ส�ม�รถล่วงรู้โชคชะต�ได้ว่�จะต้อง

พบเจอกับเหตุก�รณ์อะไรบ้�ง และจะรับมือกับทุกสถ�นก�รณ์ด้วยตนเองได้ไหม 

เน่ืองจ�กมนุษย์ต่�งก็มี “ข้อจำ�กัด” ท่ีทำ�ให้ก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันไม่ร�บร่ืน

แตกต่�งกันไป ไม่ว่�จะด้วยปัญห�ด้�นสุขภ�พหรือโรคประจำ�ตัวที่เกิดข้ึน 

โดยเฉพ�ะผูท้ีม่ภี�วะบกพร่องท�งก�รสือ่ส�รทีไ่มอ่�จจะบอกคว�มรู้สกึและ

คว�มต้องก�รของตัวเองออกม�ได้อย่�งชัดเจน ทำ�ให้ก�รใช้ชีวิตประจำ�วัน

ด้วยตนเองนั้น อ�จไม่ได้เป็นเรื่องง่�ยสำ�หรับทุกคน 

 อย่�งไรก็ดี ปัญห�ดังกล่�วก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีไกลเกินกว่�จะแก้ไข เพร�ะปัจจุบัน

มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้�ม�ช่วยยกระดับ “ก�รใช้ชีวิตคนเดียว” ของ

ผูท้ีม่ภี�วะพเิศษใหม้ปีระสทิธิภ�พม�กข้ึนแลว้จำ�นวนม�ก โดยล�่สดุภ�ยใน

ง�นมหกรรมเทคโนโลยีระดับโลก Consumer Electric Show ประจำ�ปี 2021 

หรือ CES® 2021 ก็เพิ่งมีก�รมอบร�งวัลผลง�นสุดยอดนวัตกรรมด้�น 

ก�รเข้�ถึงผู้ใช้ง�น (Accessibility) ให้แก่แอพพลิเคชันที่มีชื่อว่� “Voiceitt” 

ซึ่งถูกออกแบบม�เพื่อให้บริก�รแก่ผู้ที่มีอ�ก�รกล้�มเน้ือในก�รพูดผิดปกติ 

(Dysarthria) จ�กหล�กหล�ยส�เหตุ เช่น ภ�วะสมองพิก�ร โรคหลอดเลือดสมอง 

กล้�มเน้ืออ่อนแรง พ�ร์กินสัน หรือด�วน์ซินโดรม ในก�รช่วยให้ผู้ที่มี 

อ�ก�รเหล่�น้ีส�ม�รถที่จะสื่อส�รและควบคุมผู้ช่วยอัจฉริยะผ่�นคำ�สั่งเสียง

อย่�ง Alexa ด้วยน้ำ�เสียงของตัวเองได้เป็นครั้งแรก

 ในเบือ้งตน้ แอพพลเิคชันน้ีประกอบไปดว้ยก�รใช้ง�น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

ก�รใช้ง�นเพือ่ก�รสือ่ก�รกับผู้คนรอบข้�ง โดยแอพฯ จะตีคว�มจ�กคำ�พูดส้ัน ๆ  

ของผู้ใช้ง�น และขย�ยคว�มออกเป็นประโยคที่สมบูรณ์ต�มที่ผู้ใช้ง�น

ต้องก�ร ในอีกส่วนท่ีแอพพลิเคชันน้ีส�ม�รถช่วยเหลือผู้ใช้ง�นได้ก็คือ ก�รช่วย

สั่งง�นอุปกรณ์ภ�ยในบ้�นผ่�นผู้ช่วยอัจฉริยะอย่�ง Alexa ได้อย่�งถูกต้อง 

เนือ่งจ�กผูใ้ช้ง�นสว่นม�กไมส่�ม�รถพดูสือ่ส�รกบัผูช่้วยอจัฉริยะไดโ้ดยตรง 

เพร�ะวิธีก�รพูดที่ช้� สำ�เนียงที่ไม่ชัดเจน หรือรูปแบบประโยคที่แตกต่�งออกไป 

ทำ�ให้ก�รส่ือส�รกับผู้ช่วยอัจฉริยะเป็นไปได้ไม่สมบูรณ์เหมือนคนท่ัวไป แต่เม่ือ

สื่อส�รผ่�นแอพพลิเคชันนี้ Voiceitt จะช่วยจัดก�รให้ก�รสื่อส�รกับผู้ช่วย

อัจฉริยะเป็นไปอย่�งร�บร่ืน จนส�ม�รถส่ังง�นอุปกรณ์ต่�ง ๆ  ได้อย่�งถูกต้อง

แม่นยำ� โดยระบบจะเร่ิมต้นจ�กก�รเรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมก�รพูดของ 

ผู้ใช้ง�น โดยให้ผู้ใช้ง�นพูดต�มข้อคว�มที่แสดงผลขึ้นม� เพื่อให้ได้รูปแบบ

และลักษณะก�รพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะของแต่ละบุคคล จ�กน้ัน 

ในก�รใช้ง�นจริง ระบบจะวิเคร�ะห์ข้อคว�มที่ผู้ใช้ง�นต้องก�รจะสื่อส�ร

ออกม� และห�กมีข้อผิดพล�ดเกิดข้ึน ผู้ใช้ก็ส�ม�รถปรับตั้งค่�ระบบเพิ่ม

เติมเองได้เพื่อช่วยเสริมให้ระบบทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พยิ่งข้ึน  

โดย Voiceitt ยังมีคุณสมบัติที่ไม่จำ�เป็นต้องเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต 

ในก�รประมวลผล ทำ�ให้ส�ม�รถพกพ�และนำ�ไปใช้ได้ในทุกเวล�และทุกสถ�นที่ 

เพื่อให้ผู้ที่มีภ�วะพิเศษส�ม�รถสื่อส�รกับผู้คนและผู้ช่วยอัจฉริยะต่�ง ๆ  ได้

เข้�ใจกันม�กยิ่งขึ้น

 เพร�ะสุดท้�ยแล้ว สิ่งพิเศษที่เกิดข้ึนม�กกว่�ก�รพัฒน�เทคโนโลยีน้ี 

ก็คือพลังแห่ง “คว�มหวังและกำ�ลังใจ” ที่จะทำ�ให้เพื่อนมนุษย์กลุ่มหนึ่ง

ส�ม�รถมีโอก�สในก�รใช้ชีวิต (ด้วยตัวเอง) ได้อย่�งมีคว�มสุขม�กขึ้น 

เรื่อง : มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์

ให้เสียงที่ได้ยิน
มีความหมายมากกว่าที่เคย

เรื่อง : มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์

ให้เสียงที่ได้ยิน
มีความหมายมากกว่าที่เคย

ที่ม� : voiceitt.com / บทคว�ม “CES 2021 INNOVATION AWARD PRODUCT - Voiceitt” จ�ก ces.tech / วิดีโอ “Michael and Wendy Using Voiceitt” โดย Voiceitt จ�ก youtube.com
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Creative District: ย่านความคิด

เรื่อง : ปิยะพร สวัสดิ์สิงห์

เฮเลน ฟิชเชอร์ (Helen Fisher) นักม�นุษยวิทย� 

ผู้เขียนหนังสือ ทำ�ไมเร�มีคว�มรัก : ธรรมช�ติและ

ส�รเคมีของคว�มรักแบบโรแมนติก (Why We Love: 

The Nature and Chemistry of Romantic Love) 

ได้กล่�วถึงสิ่งที่ทำ�ให้มนษุยเ์กิดก�รตกหลุมรกัไว้ 

3 สิง่ หน่ึงคอืฮอร์โมนเพศซึง่เปน็แรงขับคว�มใคร่ 

สองคือส�รสื่อประส�ทในกลุ่มของโมโนเอมีนซึ่ง

ทำ�ให้เกิดคว�มหลงใหล ประกอบไปด้วยส�ร 

แห่งคว�มสุขกับส�รชีวเคมีที่สำ�คัญต่อกลไล 

ก�รตกหลุมรักอันส่งผลต่ออ�รมณ์และก�รแสดงออก 

และ ส�มคือฮอร์โมนทีก่ระตุ้นคว�มสัมพันธ์ระยะย�ว

จนเกิดเป็นคว�มผูกพัน

 นอกจ�กน้ี ยังมีง�นวิจัยที่ศึกษ�เกี่ยวกับ

คว�มรักอยู่อีกม�ก เช่น บทคว�มวิจัย “Is Virginia 

for lovers? Geographic variation in adult 

attachment orientation” ของวิลเลียม เจ. โชพิก 

(William J. Chopik) และแมตต์ โมทิล (Matt Motyl) 

นักวิช�ก�รด้�นจิตวิทย�ช�วสหรัฐอเมริก�ที่ 

ค้นพบว่� ก�รเกิดขึ้นของคว�มรักนั้นสัมพันธ์กับ

คว�มหล�กหล�ยท�งภูมิศ�สตร์ อุณหภูมิมีผลต่อ

ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ ยิ่งรัฐไหนมีอุณหภูมิต่ำ�  

ก�รสร้�งคว�มรักก็จะย่ิงย�กม�กข้ึน ในขณะที่รัฐ 

ท่ีมีสภ�พอ�ก�ศรุนแรงอย่�งหนัก เช่นหน�วสุดข้ัว

หรือร้อนจนเข้�ข้ันภัยพิบัติก็อ�จสร้�งรักทีโ่รแมนตกิ

ได้เช่นกัน ส่วนรัฐไหนที่มีภูเข�ปกคลุมอยู่เยอะ 

ประช�กรในรัฐน้ันกจ็ะดไูกลห�่งจ�กสิง่ทีเ่รียกว�่

คว�มรักม�กต�มไปด้วย

 และแม้คว�มรักเป็นเจตคติส่วนบุคคลที่ใคร

หล�ยคนอ�จเช่ือใน “พรหมลิขิต” แต่ก็ยังมีคน

อีกจำ�นวนไม่น้อยที่คิดว่� คว�มรักเกิดขึ้นจ�ก 

“คนสองคน” ที่ได้ผ่�นกระบวนก�รเลือกและ

ตัดสินใจ รวมถึง “ปัจจัยภ�ยนอก” ที่ร�ยล้อมเร�

ก็อ�จมีส่วนส่งผลต่อก�รตกหลุมรักใครสักคนได้

ม�กกว่�ทีคิ่ด เพร�ะจุดเร่ิมต้นของทุกคว�มสัมพันธ์

ส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รพบเจอ ได้เห็นหน้� สบต� 

พูดคุย ไปจนถึงก�รทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ ร่วมกัน 

ก�รเปิดประตูออกจ�ก “พ้ืนท่ีส่วนตัว” สู่พ้ืนท่ี 

ส่วนรวมท่ีเรียกว่� “พื้นที่ส�ธ�รณะ” จึงอ�จเป็น

ส่วนสำ�คัญของพรหมลิขิตที่ว่�นี้ด้วย

 ในมิติเชิงสังคม พ้ืนท่ีส�ธ�รณะ (Public Space) 

คือพื้นที่ในก�รพบปะกันของกลุ่มคนม�กหน้�

หล�ยต�ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กันอันสะท้อนถึงลักษณะเฉพ�ะ

ของชุมชนน้ัน ๆ ตัวอย่�งของพ้ืนที่ส�ธ�รณะ ไม่ว่�

จะเป็นท�งเท้� ถนน สวนส�ธ�รณะ ล�นชุมชน 

ล�นเมือง ไปจนถึงพื้นที่เล็ก ๆ อย่�งสภ�ก�แฟ 

ทุกพ้ืนท่ีล้วนเป็นที่ส่วนกล�งให้ผู้คนได้ออกม�พักผ่อน

หย่อนใจ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน ทำ�กิจกรรม 

ร่วมกัน ช้ีให้เห็นถึงคว�มสัมพันธ์ท�งก�ยภ�พระหว่�ง 

คน พืน้ที ่และลกัษณะก�รใช้ง�นทีเ่ปน็ส�ธ�รณะ 

ได้เป็นอย่�งดี เช่นพื้นที่เล็ก ๆ  ในเมืองต่อไปนี้

 ช�วเมืองอิชิก�วะมิซ�โตะ (Ichikawamisato) 

เมืองเล็ก ๆ ในจังหวัดย�ม�น�ชิ ประเทศญี่ปุ่น

น้ันมีปฏิสัมพนัธก์นัน้อยลง ร้�นค�้ทอ้งถิน่ดัง้เดมิ

กห็ดห�ย เหลอืเพยีงร้�นตดัผมเลก็ ๆ  ทีป่รับพืน้ที่

ส่วนหน่ึงของล�นจอดรถ สร้�งเป็นระเบียงไม้สีข�ว

ไม่กี่ต�ร�งเมตร ประกอบด้วยม้�นั่ง โต๊ะ และ 

สวนเล็ก ๆ  เพ่ือชวนให้เด็ก ๆ  และช�วเมืองม�ร่วม

ปลกูตน้ไม ้ทำ�เวร์ิกชอ้ป และมปีฏสิมัพนัธ์กนัม�ก

ย่ิงข้ึน ซ่ึงเม่ือพ้ืนท่ีน้ีได้เปิดให้ทุกคนเข้�ม�ใช้ง�น 

ท้ังอีเวนต์เปิดแผ่นโดยดีเจ หรือป�ร์ต้ีบ�ร์บีคิว  

ก็กล�ยเป็นห้อง น่ัง เ ล่นที่ เ ป็นส่วนหน่ึงของ 

ชีวิตช�วเมืองนี้ไปโดยปริย�ย ทั้งยังช่วยกระตุ้น

ใหช้�วเมอืงหนัม�ร่วมกนัสร้�งพืน้ทีก่ึง่ส�ธ�รณะ

ในพื้นที่ของตัวเองม�กขึ้นอีกด้วย

 สวนลอยฟ้�เจ้�พระย� เขตพระนคร  

เมืองกรุงบ้�นเร� ก็นับเป็นอีกหน่ึงพ้ืนท่ีท่ีเร�จะได้

เห็นคว�มหล�กหล�ยและคว�มมีชีวิตชีว�ของ

ก�รทีผู่ค้นเข้�ม�ร่วมกนัใช้พืน้ที ่ไมว่�่จะเปน็คูรั่ก

ที่ม�เดินเล่น บล็อกเกอร์ที่ม�ถ่�ยรูป ผู้สูงอ�ยุ

ที่ม�เดินออกกำ�ลัง เด็กนักเรียนม�แสดงดนตรี

ร้องเพลง หรือสม�ชิกในครอบครัวม�น่ังปิกนิก

ร่วมกัน ที่นี่จึงช่วยสร้�งทั้งคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

พืน้ทีก่บัช�วเมอืง และยงัช่วยเช่ือมวถิชีีวติของคน

เมืองท้ังสองฟ�กฝ่ังเข้�ด้วยกันไว้อย่�งเป็นรูปธรรม

 เพร�ะแค่มีพ้ืนท่ีส�ธ�รณะแม้เพียงเล็ก ๆ  ใน

เมืองใหญ่ ก็อ�จหม�ยถึงก�รสร้�งสะพ�นเช่ือม

คว�มสมัพนัธ์ทีด่รีะหว�่งเมอืงกบัคน และยอ่มจะ

เป็นก�รเพิ่มโอก�สในก�รเช่ือมสัมพันธ์ระหว่�ง

คนกบัคน ทีวั่นหน่ึงอ�จพฒัน�ไปเปน็ “คว�มรัก” 

ก็เป็นได้ 

ที่ม� : บทคว�ม “วิทย�ศ�สตร์ว่�ด้วยก�ร ตกหลุมรัก” จ�ก  
National Geographic ฉบับภ�ษ�ไทย / บทคว�ม “อะไรเป็น
ตัวก�รกำ�หนด‘คว�มรัก’ของมนุษย์บ้�ง” จ�ก the101.world /
ง�นวิจัย “แนวคิดส�ธ�รณะของพื้นที่ส�ธ�รณะในเมือง” 
โดย ศุภชัย ชัยจันทร์ และณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์  
คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และบัณฑิตวิทย�ลัย มห�วิทย�ลัย
เกษตรศ�สตร์ / บทคว�ม “This barbershop terrace in 
suburban japan helps to build local community” จ�ก 
designboom.com / บทคว�ม  “Pit Terrace / Jorge Almazán 
Architects + Keio University Almazán Lab” จ�ก  archdaily.com

พื้นที่สาธารณะเล็ก ๆ
สานความสัมพันธ์ล้น ๆ
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Cover Story : เรื่องจากปก

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ
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ยิ่งเป็นเดือนกุมภ�พันธ์ “เดือนแห่งคว�มรัก” 

บรรย�ก�ศรอบตัวอ�จยิ่งทำ�ให้คนโสดหล�ยคน

รู้สึกเหง�ม�กกว่�ปกติ และทำ�ให้อดสงสัยไม่ได้ว่� 

ทำ�ไมก�รไมม่คีูถึ่งไดก้ล�ยเปน็เร่ืองเศร้� หรืออ�จ

ถึงข้ันเป็นตอนจบแบบ Sad Ending ของใคร

หล�ยคนที่ยังคงรอเจ้�หญิงหรือเจ้�ช�ยข่ีม้�ข�ว

ม�ช่วยให้หลุดพ้นจ�กม�ย�คติแห่งคว�มเดียวด�ยน้ี 

ทัง้ทีจ่ริงแลว้ ถ�้ห�กเร�มองลกึลงไป “คว�มโสด” 

อ�จจะไม่ใช่เรื่องผิด แต่เป็นธรรมช�ติของชีวิตที่

เร�ทุกคนส�ม�รถ “เลือก” ได้ 

 
เมื่อความรักไม่มีนิยาม
แล้วทำาไมต้องจำากัดความ
ให้คนโสด
นิ ย �มในคว�ม สัมพั น ธ์ น้ั นมี หล�กหล�ย 

เฉกเช่นเดียวกับนิย�มแห่งคว�มโสด ถ้�เร�เร่ิม

ห�คว�มหม�ยของคว�มโสดในพจน�นกุรมฉบับ

ร�ชบณัฑติยสถ�น พ.ศ. 2554 เร�จะพบกับนิย�ม

ของคำ�ว�่โสดในแง่ทีเ่กีย่วข้องกับคว�มสมัพนัธ์ว่� 

 โสด (ว.) เดี่ยว, โดด, ไม่มีคู่, ยังไม่มีส�มี 

 หรือภรรย�, เช่น ช�ยโสด หญิงโสด.

 คนโสด (น.) ช�ยหรือหญิงที่ยังไม่ได้ 

 แต่งง�น, มักใช้หม�ยถึง ช�ยโสด.

 

 ซึง่มคีว�มเกีย่วพนัใกลเ้คยีงกบั “สถ�นะโสด” 

ท�งกฎหม�ยที่หม�ยถึงบุคคลที่ยั งไม่ เคย 

จดทะเบียนสมรส ดังน้ันต�มหลักกฎหม�ยแล้ว 

ก�รเป็น “โสด” จึงส�ม�รถใช้ได้กับทั้งใคร 

ก็ต�มที่มีแฟน ใครที่ ข้ึนสเตตัสเฟซบุ๊ก ว่�  

it’s complicated (ลึกลับ ซับซ้อน อธิบ�ยย�ก 

เกือบเป็นแฟนแต่ยังไม่ใช่ จะเป็นแค่เพ่ือนก็ไม่เชิง) 

ใครทีค่ยุ ๆ  กันอยู ่หรือแมแ้ตใ่ครทีเ่พิง่เลีย้งฉลอง

แต่งง�น (แต่ยังไม่จดทะเบียน) สิ่งนี้จึงสะท้อน 

ให้เห็นว่� ในมุมมองของรัฐหรือกฎหม�ยน้ัน 

คว�มโสดถูกยึดโยงเข้�กับสถ�นะก�รแต่งง�น

อย่�งเหนียวแน่นชนิดที่แทบจะไม่ส�ม�รถแยก

ออกจ�กกันได้ 

 แต่ห�กเร�ลองถอยออกม�สักหน่ึงก้�ว 

แล้วมองวิถีของคว�มโสดให้กว้�งข้ึนอีกนิด  

เร�จะพบว่�จริง ๆ  แลว้ คว�มโสดน้ันลืน่ไหลและ

เป็นภ�พสะท้อนเพียงมุมหน่ึงของมนุษย์ ยิ่งใน

บริบทสังคมปัจจุบัน “คว�มโสด” ก็ย่ิงไม่ได้ผูกติด

กับก�รแต่งง�นและจดทะเบียนสมรสเพียงอย่�งเดียว 

แต่ยังเกี่ยวข้องกับคว�มสัมพันธ์และคว�มรู้สึก

ของผู้คนที่แสนจะซับซ้อน ละเอียดอ่อน และ

หล�กหล�ย ทำ�ให้นิย�มคว�มโสดของแต่ละคน 

แต่ละเพศ แต่ละช่วงวัย ไม่ได้เหมือนกันไปเสียหมด 

บ�งคนโสดเพร�ะยังอยู่ในระหว่�งพิจ�รณ�เลือก

คนรูใ้จ บ�งคนอ�จเพร�ะยังไมพ่รอ้มเริม่ตน้ใหม ่

หล�ยคนมองคว�มโสดคือคว�มเปลี่ยวเหง�และ

คว�มเศร้� ในขณะทีอ่กีหล�ยคนมองว�่คว�มโสด

คืออิสรภ�พและคว�มสุข 

 และห�กนิย�ม “คว�มโสด” ของแต่ละคน

ไม่เหมือนกัน แล้วภ�วะไร้คู่ครองน้ีเป็นส่ิงท่ีเลวร้�ย

ขน�ดน้ันเชียวหรือ ทำ�ไมสังคมมักค�ดหวังให้ 

ทุกคนมีคู่เข้�สักวัน

 

ประวัติศาสตร์การโสด
คนไม่ใช่ ทำาอะไรก็ผิด
(คนโสดก็เช่นกัน)
ท่�มกล�งประวัติศ�สตร์ของมวลมนุษย์ ชีวิตคู่ 

มักเกี่ยวข้องกับหนท�งในก�ร “มีชีวิตรอด” ของ

เผ่�พันธ์ุม�กกว่� “คว�มรัก” ทำ�ให้ไม่แปลกที่ 

“คว�มโสด” จะถูกมองว่�เป็นอุปสรรคต่อสังคม 

ต้ังแต่สมัยท่ีมนุษย์ยังคงออกห�ของป่�และล่�สัตว์

เพื่อประทังชีวิต ก�รอยู่ตัวคนเดียวถือเป็นเร่ือง

เสี่ยงอันตร�ย ดังน้ันเพื่อรักษ�เผ่�พันธ์ุให้ 

อยู่รอดต่อไป เร�จึงพัฒน�กลไกท�งจิตวิทย� 

ในก�รแสวงห�คู่ เพร�ะนอกจ�กเพื่อสืบพันธ์ุ 

อันเป็นแรงขับพื้นฐ�นของมนุษย์แล้ว ก�รอยู่ 

เป็นคู่ ก็ ยั ง เป็นก�รเพิ่มอัตร�ก�รรอดชีวิต 

“ด้วยจุมพิตแห่งรักแท้
มนตร์คำาสาปจึงถูกทำาลาย

สโนไวท์ลืมตาตื่นขึ้น
พร้อมกับเห็นเจ้าชายรูปงาม
 ทั้งคู่ขี่ม้ากลับไปยังปราสาท

และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
ตลอดกาล”

 
ตอนจบสุดคลาสสิกตลอดกาลของ
นิทานขวัญใจเด็ก ๆ ทั่วโลกอย่าง 
สโนไวท์กับคนแคระท้ังเจ็ด ท่ีพาให้ 
ฝันหวานถึงการได้พบเจอรักแท้  
และใช้ชีวิตคู่อย่าง “แฮปป้ีเอ็นดิ้ง”  
เข้าสักวันหน่ึง ซ่ึงเป็นตอนจบท่ีอาจ
เรียกได้ว่ากลายเป็นมาตรฐานของ
นิทานสำาหรับเด็กอีกหลาย ๆ เรื่อง  
ท่ีรว่มปลูกผงัคา่นิยมเก่ียวกับความรกั
และการแต่งงานให้กับเด็กในวันน้ัน 
ซึ่งโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้หลายคน
เรื่อยมา
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ทัง้ของตัวเองและท�รกทีย่งัไมส่�ม�รถช่วยเหลอื

ตัวเองได้ 

 ตอ่ม�เมือ่ผูค้นเร่ิมลงหลกัปกัฐ�นเพ�ะปลกู

และมีที่อยู่อ�ศัยเป็นหลักแหล่ง ก�รแต่งง�น 

จึงได้กล�ยเป็น “หน้�ที่” เพื่อเพิ่มกำ�ลังคน 

ในก�รทำ�ง�นและรักษ�สิทธ์ิเหนือที่ดินและ

ทรัพย์สิน ด้วยก�รส่งต่อให้ท�ย�ทในสถ�นะ 

ผู้สืบทอดมรดก ยิ่งเมื่อสังคมขย�ยตัวและมี 

คว�มซบัซอ้นม�กข้ึน ก�รแตง่ง�นกก็ล�ยม�เปน็

ค่�นิยมและธรรมเนียมที่ผู้คนยึดถือปฏิบั ติ  

กฎระเบียบต่�ง ๆ  ท้ังจ�กรัฐและศ�สน�เร่ิมเข้�ม�

มีบทบ�ทในก�รควบคุมดูแลวิถีคว�มเป็นไปของ

ชีวิตคู่ (และคนโสด) ม�กขึ้น และห�กลองย้อน

ไปสำ�รวจประวตัศิ�สตร์ของสงัคมมนุษยส์ว่นใหญ่

จวบจนถึงปัจุบัน จะเห็นว่� “ชีวิตคู่” โดยเฉพ�ะ

ต�มขนบแบบช�ย-หญิง มกัไดรั้บก�รยกยอ่งจ�ก

สังคมและชอบธรรมด้วยกฎหม�ย แต่ในท�ง 

กลับกันก�รอยู่เป็นโสด (โดยเฉพ�ะผู้หญิง) และ

ก�รใช้ชีวิตนอกเหนือจ�กค่�นิยม “อันดีง�ม” นี้ 

มักถูกมองว่�เป็นภัยคุกค�ม เป็นท�งเลือก 

ช�ยขอบ และไม่ได้รับก�รยอมรับ 

 

 แค่โสดก็โดนขาย
ในโรมยุคโบร�ณก�รมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งง�น

นับเป็นคว�มเสื่อมเสียและถือเป็นอ�ชญ�กรรม

ร้�ยแรง กฎหม�ยในยุคนั้นอนุญ�ตให้ผู้ที่เป็นพ่อ

ส�ม�รถลงโทษลูกส�วที่ยังโสด (แต่ไม่บริสุทธ์ิ) 

ได้ถึงต�ย หรือจะนำ�ไปข�ยเป็นท�สก็ย่อมได้  

ซึ่งน่�สนใจที่ว่�ผู้หญิงกลุ่มน้ีเป็นประช�กร 

ช�วโรมันเพียงกลุ่มเดียวที่ส�ม�รถถูกลดชนช้ัน

จ�กก�รเปน็โสดและถูกข�ยให้กล�ยเป็นท�สได้

 

 แม้แต่ผีก็ห้ามโสด
ในแผ่นดินจีนสมัยร�ชวงศ์ถัง มีกฎหม�ยระบุว่�

หญิงโสดที่เสียชีวิตจะไม่ได้รับอนุญ�ตให้ได้รับ

ก�รกร�บไหว้ร่วมกับบรรพบุรุษฝั่งพ่อ เนื่องจ�ก

ถือว่�ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว และ

เน่ืองจ�กยังไม่ได้แต่งง�น วิญญ�ณดวงน้ีจึงจะ

ถูกทอดทิ้งและไม่มีใครดูแล เพื่อแก้ปัญห� ผู้คน

จึงจัดพิธีแต่งง�นให้กับดวงวิญญ�ณของส�วโสด

ผู้ล่วงลับกับเจ้�บ่�วสักคน ซึ่งอ�จจะเป็นผู้ที่ยัง 

มีชีวิตอยู่หรือช�ยโสดที่ เสียชีวิตในช่วงเวล� 

ใกล้เคียงกันก็ได้ 

 จะโสดก็ได้ แต่ช่วยไปอยู่ที่อื่นได้ไหม
สถ�นะโสดเร่ิมได้รับก�รยอมรับแล้วบ้�งในยุโรป

ยุคกล�ง โดยหญิงโสดได้รับอนุญ�ตให้ส�ม�รถ

เป็นเจ้�ของทรัพย์สินและฟ้องร้องในศ�ลได้ 

แต่เม่ือประช�กรส�วโสดต�มเมืองต่�ง ๆ เร่ิมเพ่ิม

ม�กขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ท�งก�รของหล�ย

เมืองในยุ โรปขณะน้ันจึงออกข้อห้�มไม่ให้ 

หญิงโสดย้�ยเข้�ม�อ�ศัยในเมือง และบ�งแห่งก็

ถึงข้ันแจ้งให้หญิงโสดย้�ยออก หรือห�กจะอยู่ 

ในเมืองต่อก็ต้องอ�ศัยในบ้�นที่อยู่ภ�ยใต้ก�รดูแล

ของผู้ช�ย

 

ตำานานของเนื้อคู่
หรือแท้จริงแล้วเราถูกสาป
ให้ตามหาใครสักคน
“กว�่จะพบคนน้ันทีร่ออยู ่คูแ่ทท้ีจ่ะเข้�ม�เปลีย่น 

ชีวิตคนธรรมด�คนนี้ ให้ไม่ต้องเหง�อีกต่อไป”

 เนื้อเพลงตอนหน่ึงของเพลง Soulmate  

(คู่แท้) จ�กอัลบั้ม Cubic World (2004) ของวง

เพลย์กร�วด์ ที่กล่�วถึงก�รต�มห�เนื้อคู่ ซึ่งเป็น

หนึ่งในเพลงรักอีกจำ�นวนนับไม่ถ้วนที่ถ่�ยถอด

เร่ืองร�วคว�มรักผ่�นเร่ืองร�วของก�รต�มห� 

ใครสักคนที่จะม�เติมเต็มชีวิตในส่วนที่ข�ดห�ย 

แม้จะเป็นเพลงเพร�ะชวนเหง�ของวัยรุ่นไทย 

ยุค 2000 แต่ในขณะเดียวกันก็ชวนตั้งคำ�ถ�มไป

พร้อม ๆ กันว่� แล้วทำ�ไมเร�ถึงต้องเฝ้�ต�มห�

ใครอีกคนเพื่อม�เติมเต็มกันนะ เนื้อคู่นี่เร�มีกัน

ทกุคนใช่ไหม แลว้ถ้�ไม่มี เร�จะอยูด่ว้ยตวัเองได้

หรือเปล่� 

 ทฤษฎีเรื่องเนือ้คู่นัน้ส�ม�รถย้อนกลับไปได้

ถึงยุคกรีกโบร�ณ โดยในบันทึกก�รสนทน�  

The Symposium ของเพลโต ที่กล่�วถึงอริสโตฟ�นีส  

(Aristophanes) นักเขียนบทละครได้เล่�ถึงต้นกำ�เนิด

มนุษย์เอ�ไว้ว่�

 “ม นุษย์ เคยมี สี่ แ ขนสี่ ข �และสองหั ว 

สองใบหน้� เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่ง แต่ด้วย

คว�มกลัวในพลังน้ัน ซุสจึงแยกมนุษย์ออกเป็น

สองส่วน และลงโทษให้เร�ต้องใช้ชีวิตเพื่อ 

ต�มห�อีกครึ่งที่ห�ยไป”

 ก่อนหน้�จะถูกแยกส่วน มนุษย์มีอยู่ 3 

ประเภทด้วยกันคือ ช�ย-ช�ย หญิง-หญิง และ

ช�ย-หญิง (Androgynous) ซ่ึงล้วนแต่เป็นส่ิงมีชีวิต 

ที่ทรงพลังม�ก ด้วยคว�มภ�คภูมิใจน้ีมนุษย์จึง

เกิดอย�กท้�ท�ยทวยเทพทั้งหล�ย ซุสผู้เป็นเทพ

สูงสุดจึงลงโทษโดยแยกร่�งพวกเข�ออกเป็น 

2 ส่วน อันเป็นส�เหตุให้แต่ละคร่ึงต้องใช้ชีวิต 

เพื่อค้นห�อีกคร่ึงที่ห�ยไปเพื่อที่จะกลับสู่ร่�งที่

สมบูรณ์อีกคร้ัง แต่ถ้�ต�มห�อีกคร่ึงไม่เจอ  

พวกเข�ก็จะต้องต�ยไปในที่สุด 

 อย่�งไรก็ต�ม เ ร่ืองของคว�มรักและ 

ก�รต�มห� “คนทีใ่ช่” ยังไม่ไดเ้ปน็ตวัแปรสำ�คญั

ของก�รแต่งง�นจนถึงยุคปฏิวัติอุตส�หกรรม 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่ผู้คนเร่ิมมีร�ยได้

มั่นคง ไม่ต้องยึดติดอยู่กับที่ดิน หรือพึ่งพ�

ครอบครัวม�กเท่�แต่ก่อน ผนวกกับแนวคิดเรื่อง

สิทธิและเสรีภ�พในก�รเลือกท�งเดินชีวิตที่เร่ิม

ก่อตัว ทำ�ให้ผู้คนเร่ิมหันม�ให้คว�มสำ�คัญเร่ือง 

“คว�มรู้สึก” (และคว�มรัก) ม�กขึ้น ซึ่งทัศนคติ

ใหม่นี้ไม่ได้ทำ�ให้คนหันม�เลือกคู่ครองด้วย 

คว�มรู้สึกรักเท่�น้ัน แต่ยังนำ�ไปสู่แนวคิดที่ว่� 

ก�รพบเจอรักแท้คือก�รเจอเน้ือคู่ที่จะนำ�ม�ซึ่ง

คว�มสขุตลอดก�ล (Happily Ever After) ซึง่ห�ก

ลองสังเกตดูจะพบว่�เ ร่ืองร�วของคว�มรัก 

โรแมนติกน้ัน เพ่ิงจะได้รับก�รยอมรับเม่ือประม�ณ 

150 ปมี�น้ีเอง เปน็แนวคดิยคุใหมท่ีเ่ร่ิมแพร่หล�ย

ม�กข้ึนจ�กก�รท่ีส่ือและธุรกิจต่�ง ๆ นำ�แนวคิดน้ี

ม�ใช้ในเชิงพ�ณิชย์ ไม่ว่�จะเป็นพล็อตหนังที่ 

เจ�้หญงิและเจ�้ช�ยตอ้งเกดิม�คูก่นั หรือก�รขอ

แตง่ง�นดว้ยแหวนเพชร (เพร�ะจะสือ่ถงึคว�มรัก
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ที่จะคงอยู่ตลอดไป) ดังน้ันไม่ว่�ใครจะห�เน้ือคู่

ของตวัเองเจอแลว้หรือไมก่ต็�ม สิง่หนึง่ทีเ่ร�รับรู้

ไดค้อืมมุมองของคว�มสมัพนัธ์ ก�รแต่งง�น หรือ

คว�มรักของผู้คนในแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

อยู่เสมอ และห�กเร�ลองดูดี ๆ มุมมองที่ผู้คน 

มีต่อคว�มโสดก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่เช่นกัน

หรือนี่จะเป็นยุคของคนโสด
“เมื่อไหร่จะแต่งง�น” คำ�ถ�มที่ใครหล�ยคนโดย

เฉพ�ะหนุ่มส�ววัยทำ�ง�นมักโดนถ�มเวล�ต้อง

พบเจอกับญ�ติผู้ใหญ่ในครอบครัว แม้บ�งทีจะ

รับรู้ได้ถึงคว�มหวังดีและคว�มเป็นห่วง แต่ใน

ขณะเดยีวกนัคำ�ถ�มนีก้อ็�จชวนสร้�งบรรย�ก�ศ

กระอักกระอ่วนสำ�หรับหล�ยคนที่ไม่มีคำ�ตอบ 

ซ่ึงบ�งคนก็อ�จแก้สถ�นก�รณ์โดยก�รย้ิมเจ่ือน ๆ 

แล้วชวนคุยเรื่องอื่นไปต�มม�รย�ท 

 แมโ้ดยรวมทศันคติทีค่นแต่ละเจนเนอเรชัน

มี ต่อเ ร่ืองคว�มโสดน้ันอ�จจะแตกต่�งกัน 

อยู่บ้�ง แต่อย�กให้รู้ว่�ใครที่โสดแล้วกำ�ลังอ่�น

บทคว�มน้ีอยู่ คุณไม่ใช่คนเดียวบนโลกใบนี้ที่

กำ�ลังไม่มีคู่ (หรือไม่อย�กมีคู่) แต่ค่�นิยมเร่ือง

ก�รอยู่คนเดียว เป็นแนวโน้มท่ีกำ�ลังเกิดข้ึนท่ัวโลก

โดยเฉพ�ะในหมู่คนรุ่นใหม่ ผลสำ�รวจในปี 2018 

จ�ก Tinder แอพฯ ห�คู่ยอดฮิตพบว่� 81% ของ 

มิลเลนเนียลที่อ�ยุระหว่�ง 18 - 25 ปี มองว่�

คว�มโสดไม่ใช่เร่ืองแย่ และบริษัทวิจัยตล�ด 

Euromonitor International ก็ค�ดก�รณ์ว่�อัตร�

ก�รเติบโตของครัวเรือนที่มีผู้อ�ศัยคนเดียวจะ

เพิ่มขึ้นถึง 128% ระหว่�งปี 2000 - 2030 ยิ่งใน

ปัจจุบันมีปัจจัยหล�ยอย่�งที่ช่วยให้ก�รใช้ชีวิต 

คนเดียวไม่ใช่เร่ืองย�ก ไม่ว่�จะเป็นเทคโนโลยี

หรือสังคมที่เปิดรับคว�มหล�กหล�ยเท่�เทียม 

ประกอบกับแรงกดดันจ�กค่�ครองชีพที่สูงข้ึน 

พร้อม ๆ  กับทีผู่ค้นหันม�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ� 

ก�รทำ�ง�น และคว�มก้�วหน้�ในชีวิตของตัวเอง 

ทำ�ให้หล�ย ๆ  คนเลือกที่จะแต่งง�นช้�ลง ไมต้่องก�ร

มีลูก และครองตัวเป็นโสดกันม�กขึ้น 

 

 ในสหรัฐฯ สัดส่วนประช�กรอ�ยุม�กกว่�  

 15 ปีที่ยังไม่แต่งง�นเพิ่มขึ้นจ�ก 23% ในปี  

 1950 เป็น 33% ในปี 2020 และค่�เฉลี่ยอ�ยุ 

 ของคนทีแ่ต่งง�นคร้ังแรกก็เพ่ิมข้ึนจ�ก 23.7 ปี  

 (ผู้ช�ย) และ 20.5 ปี (ผู้หญิง) ในค.ศ. 1947  

 เป็น 30.5 ปี (ผู้ช�ย) และ 28.1 ปี (ผู้หญิง)  

 ในปี 2020 ท่ีผ่�นม�

 

 ประเทศจีนเองก็มีประช�กรช�วโสดม�กถึง  

 200 ล�้นคน และมแีนวโน้มทีจ่ำ�นวนคนโสด 

 โดยเฉพ�ะผู้ช�ยจะเพิ่มข้ึนอย่�งต่อเน่ือง 

 อันเป็นผลม�จ�กนโยบ�ยลูกคนเดียวและ 

 วัฒนธรรมที่ยกย่องก�รมีลูกช�ย ทำ�ให้ 

 ปัจจุบันเกิดคว�มไม่สมดุลกันระหว่�ง 

 สัดส่วนประช�กรทั้ง 2 เพศ โดยมีก�ร 

 ค�ดก�รณ์ว่�ปี 2030 จะมีประช�กรผู้ช�ย 

 ถึง 25% ที่จะไม่ได้แต่งง�น

 สำ�หรับประเทศไทย สัดส่วนคนโสดที่ยังไม่ 

 แต่งง�นก็มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนต่อเนื่องเช่นกัน  

 โดยคนโสดวัยทำ�ง�นที่มีอ�ยุม�กกว่� 15 ปี  

 เพิ่มจ�กประม�ณ 13.8 ล้�นคนในปี 2010  

 เป็น 15.2 ล้�นคนในปี 2019 ซึ่งในเชิงธุรกิจ 

 นับว่�เป็นตล�ดที่มีคว�มน่�สนใจทั้งในแง่ 

 ของปริม�ณและกำ�ลังซ้ือ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

 ประเมินว่�จ�กคนโสดจำ�นวน 15.2 ล้�นคนน้ัน  

 จะมีก�รใช้จ่�ยเพ่ือซ้ือสินค้�และบริก�รต่�ง ๆ  

 เฉลี่ยสูงถึง 7,584.3 บ�ทต่อคนต่อเดือน 

 ซึ่งรวมเป็นเม็ดเงินทั้งสิ้น 1.4 ล้�นล้�นบ�ท 

 ต่อปีเลยทีเดียว 

 

 เก�หลีใต้แม้จะส่งออกซีรีส์รักโรแมนติก 

 ข้�มน้ำ�ข้�มทะเลม�ถึงไทยหล�ยเร่ือง แต่จ�ก 

 ก�รสำ�รวจในปี 2016 พบว่� มีครัวเรือนที่มี 

 ผู้อ�ศัยคนเดียวม�กกว่� 5 ล้�นหลัง ซึ่งคิด 

 เป็น 28% ของครัวเรือนทั้งประเทศ อีกทั้ง 

 ในปัจจุบันก็มีวัฒนธรรมทีนิ่ยมในหมูค่นรุ่นใหม่ 

 เรียกว่� Honjok (ฮนจก) ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ 

 สนับสนุนให้ผู้คนหันม�ให้คว�มสำ�คัญกับ 

 ตัวเองและใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวอย่�งเต็มที่  

 ซ่ึงก็ได้รับก�รตอบรับจ�กธุรกิจห้�งร้�นต่�ง ๆ   

 เช่น ร้�นอ�ห�รที่เร่ิมให้บริก�รโต๊ะสำ�หรับ 

 ที่ น่ังเดียว หรือเคร่ืองใช้ในครัวเรือนที่ 

 ออกแบบม�สำ�หรับผู้ที่อ�ศัยอยู่คนเดียว  

 เป็นต้น

 

 ประเทศญีปุ่่นเองก็ไมน้่อยหน้� จ�กก�รสำ�รวจ 

 พบว�่ครัวเรือนทีม่ผีูอ้�ศยัคนเดยีวของญีปุ่น่ 

 เพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญจ�กปี 1995  

 ที่มี 25% เป็นม�กกว่� 35% ในปี 2015 และ 

 ค�ดว่�จะพุ่งสูงถึง 50% ในปี 2040 แม้ว่� 

 ในจำ�นวนน้ีจะเป็นผลรวมของประช�กรท่ีเป็น 

 โสดและผู้สูงอ�ยุที่เป็นหม้�ย แต่วัฒนธรรมของ 

 คนท่ีชอบใช้ชีวิตคนเดียว หรือ โอฮิโตริซ�มะ  

 (Ohitorisama) ก็กำ�ลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับ 

 คว�มสนใจ และมหีล�ยธุรกจิออกม�รองรับ 

 วิถีก�รใช้ชีวิตคนเดียวม�กขึ้น ไม่ว่�จะเป็น 

 ร้�นเนื้อย่�งกินคนเดียว ค�ร�โอเกะสำ�หรับ 

 ร้องคนเดยีว หรือถ�้ใครอย�กแตง่ง�นแต่ยัง 

 อย�กใช้ชีวิตคนเดียว ก็ส�ม�รถเลือกใช้บริก�ร 

 แตง่ง�นคนเดียว (Solo Wedding) ได้เช่นกัน
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คนเหงา คนเศร้า คนโสด
มนุษย์ 3 คนนี้
อาจไม่ใช่คนเดียวกันเสมอไป   
“ทำ�ไมคนเร�ถึงได้เหง�ขน�ดน้ี คนบนโลกนับล้�นคน 

ต่�งโหยห�ใครสักคนเพือ่ม�ปลอบประโลมคว�มเหง� 

เป็นไปได้หรือไม่ว่� โลกถูกส่งให้ม�ลอยกล�ง

อวก�ศเว้ิงว้�ง เพียงเพ่ือให้เป็นที่พำ�นักของคนเหง�”

 

- ฮ�รุกิ มุร�ค�มิ -

จ�กหนังสือ Sputnik Sweetheart

 

 คำ�ถ�มหน่ึงทีค่นโสดหล�ยคนอ�จเคยโดนถ�ม

คือ “อยู่คนเดียว ไม่เหง�เหรอ” เนื่องจ�กสังคม

ยังคงเข้�ใจว่� คว�มโสด (Single) เท่�กับอยู่ 

คนเดยีว (Alone) และก�รอยูค่นเดยีวกท็ำ�ใหเ้หง� 

(Lonely) ดังน้ันคว�มโสดจึงเท่�กับคว�มเหง� 

ไปโดยปริย�ย ซึ่งถ้�ห�กเร�ลองนำ�สมก�ร 

คว�มเหง�ข้�งต้นม�พิจ�รณ�ให้ลึกซึ้งขึ้นอีก 

สักหน่อย เร�จะพบว่�คว�มโสดน้ันไม่ได้ผูกติดกับ

คว�มเหง�เสมอไป เพร�ะเอ�เข้�จริง ๆ  คว�มเหง� 

(นอกจ�กจะเป็นเป็นข้ัวบวกข้ัวลบแบบทีว่งค�ร�บ�ว

เคยบอกไว้) ก็ยังเป็นคว�มรู้สึกที่ไม่ว่�ใครก็

ส�ม�รถรู้สึกได้ 

คนเหงา 
คว�มเหง�เป็นอ�รมณ์พื้นฐ�นของมนุษย์ 

เป็นปฏิกิริย�ท่ีร่�งก�ยของเร�วิวัฒน�ก�รข้ึนม�เพ่ือ

ป้องกันตัวเองจ�กก�รอยู่เพียงลำ�พังเป็นเวล�น�น ๆ  

เน่ืองจ�กในอดีตมนุษย์เป็นสิ่งทีชีวิตที่พึ่งพิง 

ส�ยสมัพนัธ์ท�งสงัคมเพือ่คว�มอยูร่อด เปน็กลไก

ที่เร�พัฒน�ม�เพื่อป้องกันตัวเองจ�กอันตร�ย 

เหมอืนกบัเวล�ทีเ่ร�ทอดไข่ด�วแลว้น้ำ�มนัร้อน ๆ  

กระเด็นโดนมือ โดยสัญช�ตญ�ณเร�ก็จะรีบชักน้ิว

ออกม�จ�กเต�ทันที หรือคว�มรู้สึกหิวท่ีบอกเร�ว่�

ร่�งก�ยกำ�ลังข�ดพลังง�น ในทำ�นองเดียวกัน

คว�มเหง�จึงเป็นเหมือนกลไกท่ีคอยเตือนว่�ตอนน้ี

เร�อ�จกำ�ลังต้องก�รส�ยสัมพันธ์กับมนุษย์ 

คนอื่น ๆ 

 อย่�งไรก็ต�ม ปัจจัยที่ทำ�ให้แต่ละคนเกิด

คว�มเหง�น้ันหล�กหล�ยและแตกต่�ง บ�งคน

อ�จรูส้กึเหง�จ�กบรรย�ก�ศรอบตวั บ�งคนเหง�

เพร�ะอยู่คนเดียว ในขณะที่บ�งคนถูกห้อมล้อม

ด้วยผู้คนม�กม�ยแต่กลับรู้สึกเหง�จ�กภ�ยใน 

แม้โดยเปรียบเทียบคู่แต่งง�นอ�จมีช่วงเวล� 

โดยเฉลี่ยที่เหง�น้อยกว่�คนโสด แต่กระน้ัน 

ก�รแต่งง�นกไ็มใ่ช่เคร่ืองรับประกนัว�่คว�มเหง�

จะไม่เกิดข้ึน ดังน้ันคว�มเหง�จึงเป็นผลม�จ�ก

ก�รทีส่�ยสมัพนัธ์ท�งสงัคมของเร�ไมถู่กเติมเต็ม 

และไม่ว่�ปล�ยอีกฝั่งของส�ยสัมพันธ์น้ีจะไป

บรรจบลงกบัคนรัก เพือ่น ครอบครัว หรือคนรู้จกั 

ห�กช่องโหว่แห่งคว�มโดดเดี่ยวนี้ยังคงอยู่ ไม่ว่�

ใครก็ส�ม�รถรู้สึกเหง�ได้ไม่ต่�งกัน 

 

คนโสด (แต่ไม่เศร้า)
ม�ย�คตทิีว่�่ชีวติโสดคอืเร่ืองเศร้�เปน็ชีวติเฉ� ๆ  

เหมือนกับเค้กคริสต์ม�ส1 ที่เหลือทิ้งจ�กวันที่ 25 

ธันว�คม กำ�ลังกล�ยเป็นเรื่องของอดีต เพร�ะใน

ปจัจบุนัก�รใช้ชีวติโสดน้ันกล�ยเปน็ท�งเลอืกชีวติ 

ที่ไม่ได้เกิดจ�กก�รไม่มีท�งเลือกอื่น แต่เป็น 

ท�งเลอืกทีส่ร้�งคว�มสขุไดไ้ม่แพว้ถีิชีวติแบบมคีู ่

เบลล� เดอเป�โล (Bella DePaulo) นักจิตวิทย�

สงัคม เปน็อกีคนหน่ึงทีเ่ลอืกใช้ชีวติบนท�งส�ยน้ี

ม�ม�กกว่� 60 ปี ซึ่งผลก�รศึกษ�ของเธอก็เป็น

ข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่�งดี และทำ�ให้เร�พบว่�ยังมี

อกีหล�ยเร่ืองทีผู่ค้นยงัเข้�ใจผดิเกีย่วกบัชวีติโสด

 

 คนแต่งงานมีคู่ แต่คนโสดไม่มีใคร

หล�ยคนอ�จคดิว่�ก�รใช้ชีวติคู ่อย�่งน้อยกท็ำ�ให้

เร�มีคู่ชีวิต ไม่เหมือนคนโสดที่ต้องใช้ชีวิตอย่�ง

โดดเดี่ยว แต่จริง ๆ  แล้วก�รสำ�รวจท�งจิตวิทย�

วันคนโสด (Singles Day) 
วันที่ 11 เดือน 11 ได้กล�ยเป็นเทศก�ลช้อปปิ้ง

ออนไลน์คร้ังใหญ่ที่คนโสดและข�ช้อปหล�ยคน

เฝ้�รอ ซึ่ง 11.11 เป็นแคมเปญที่อ�ลีบ�บ� กรุ๊ป 

บริษัทอี-คอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนจัดข้ึนเพื่อ

ปลอบประโลมและเฉลิมฉลองให้กับคนโสด 

(แข่งกับวันว�เลนไทน์ที่เป็นวนัของคู่รัก) โดยอีเวนต์ 

ช้อปปิ้งน้ีเร่ิมเกิดข้ึนคร้ังแรกในปี 2009 และมี 

ยอดข�ยเติบโตข้ึนทุกปี ในปี 2020 ที่ผ่�นม� 

แม้จะเจอกับสถ�นก�รณ์โควิด-19 อ�ลีบ�บ�ก็ 

ยงัคงทบุสถติทิำ�ยอดข�ยพุง่ไปถึงเจด็หมืน่ห�้พนั

ล้�นเหรียญสหรัฐฯ
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1 เป็นคำ�เปรียบเทียบส�วโสดที่เลยวัยแต่งง�นของช�วญี่ปุ่น
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พบว�่คนโสดมเีพือ่นเยอะกว่�คนมคีู ่และยงัรักษ�

คว�มสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ไม่ว่�จะเป็นญ�ติ 

เพื่อนร่วมง�น หรือเพื่อนบ้�นได้ดีกว่� เนื่องจ�ก

คนมคีูส่ว่นใหญม่กัจะใหค้ว�มสำ�คญัและเวล�แก่

ครอบครัวตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก (ไม่ว่�พวก

เข�จะมีลูกหรือไม่ก็ต�ม)

 

 ก็หาคู่สิ จะได้ไม่เหงา

อย่�งที่บอกไปว่�คว�มเหง�เป็นอ�รมณ์ที่เกิด 

ได้กับทุกคน และกุญแจสำ�คัญที่จะช่วยทำ�ให้

คล�ยเหง�ไดก้ค็อืก�รทีเ่ร�มใีครสกัคนทีส่�ม�รถ

พึ่งพ�ได้เวล�มีปัญห�หรือเรื่องไม่สบ�ยใจ ซึ่งจะ

เปน็ใครกไ็ดแ้ละไมจ่ำ�เปน็ต้องเปน็คูชี่วิตเสมอไป 

แมต้�มหลกัแลว้คนมคีูน่่�จะเหง�น้อยกว่�คนโสด 

แต่จ�กก�รศึกษ�ที่ลองเปรียบเทียบระหว่�ง 

คนโสดและคนมีคู่ พบว่�ตร�บใดที่คน 2 กลุ่มนี้

มีร�ยได้พอ ๆ  กัน โดยเฉล่ียแล้วคนโสดจะรู้สึกเหง�

น้อยกว่� และย่ิงคนเร�อ�ยุม�กข้ึน คว�มแตกต่�ง

ของคว�มเหง�ระหว่�งคนสองกลุ่มก็จะยิ่งลดลง

ไปด้วย 

 

 ความรักคือทุกอย่างของชีวิต

แน่นอนว่�คว�มรักเป็นส่ิงสวยง�ม แต่คว�มรักน้ัน

มีหล�ยประเภท และก�รท่ีบ�งคนเลือกใช้ชีวิตโสด 

ก็ไม่ได้แปลว่�เข�ไม่มีคว�มรัก เพร�ะนอกจ�ก

คว�มรักโรแมนติกแล้ว คว�มรักทีเ่ร�มีให้คนรอบข้�ง 

ไมว่�่จะเปน็เพือ่น ครอบครัว หรือคนทีเ่ร�ช่ืนชอบ

อย�่งศิลปิน ด�ร� ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคว�มรัก

ทั้งสิ้น และแม้ว่�ก�รแต่งง�นอ�จเป็นคว�มฝัน

สูงสุดของใครหล�ยคน แต่สำ�หรับอีกหล�ย ๆ  คน 

ชีวิตอ�จมีท�งเดินที่หล�กหล�ยม�กกว่�น้ัน ขณะที่

อิสระในก�รเลือกท�งเดินชีวิต คว�มต้องก�รพัฒน�

ทักษะต่�ง ๆ  และเป้�หม�ยในชีวิต ต่�งก็เป็นปัจจัยที่ 

ทำ�ให้ชีวิตของแต่ละคนมีคว�มหม�ยได้เช่นกัน 

ที่ม� : หนังสือ “วิทย�ศ�สตร์แห่งคว�มเหง�” โดย John T. 
Cacioppo และ William Patrick แปลโดย โตมร ศุขปรีช� / 
บทคว�ม “Singles’ Reasons for Being Single: Empirical 
Evidence From an Evolutionary Perspective” โดย 
Menelaos Apostolou, Jiaqing O และ Gianluca Esposito 
จ�ก frontiersin.org / บทคว�ม “Offensive Laws About 
Single Women In History” โดย JR Thorpe จ�ก bustle.com / 
บทคว�ม “A Brief History of Romantic Love and Why 
It Kind of Sucks” จ�ก markmanson.net / census.gov / 
ร�ยง�น “โสดส�ยเปย์” จ�กศูนย์วิจัยกสิกรไทย / บทคว�ม 
“Single has Spoken” จ�ก blog.gotinder.com / บทคว�ม 
“Why millions of Chinese men are staying single”  
โดย Rob Budden จ�ก bbc.com / บทคว�ม “Honjok: 
South Korea’s ‘loner’ movement” โดย Miren Gonzalez 
จ�ก theindependent.sg / บทคว�ม “The rise of  
Japan’s ‘super solo’ culture” โดย  Bryan Lufkin จ�ก 
bbc.com / วิดีโอ “What no one ever told you  
about people who are single | Bella DePaulo”  
โดย TEDx Talks
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 ป ี2013 เดอะ ก�ร์เดยีน ไดเ้ผยแพร่บทคว�ม “ทำ�ไมคนโสดกำ�ลงัทำ�ร้�ย 

 เศรษฐกิจ” (Why single people are hurting economy) นำ�เสนอ 

 ประเดน็ว่� คนแตง่ง�นแลว้ใช้จ�่ยม�กกว�่คนโสด หรืออกีนัยหน่ึงกคื็อ  

 กลุ่มคนที่แต่งง�นแล้วช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจม�กกว่�คนโสด บทคว�ม 

 ดังกล่�วอ้�งอิงถึงโพลล์ของบริษัท Gallup ซึ่งได้สำ�รวจคว�มคิดเห็น 

 ของช�วอเมริกันกว่� 130,000 ร�ย (อ�ยุ 25 - 75 ปีขึ้นไป) พบว่� 

 ช�วอเมริกันที่แต่งง�นใช้จ่�ยเฉลี่ย 102 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน (3,000 

 กว่�บ�ท) ขณะที่ค่�จ่�ยใช้ร�ยวันของคนโสดและยังไม่เคยแต่งง�น 

 กับคนท่ีหย่�ร้�งแล้ว เฉล่ียอยู่ท่ี 67 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน (2,000 กว่�บ�ท)  

 และ 62 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวัน (1,800 กว่�บ�ท) ต�มลำ�ดับ อย่�งไรก็ต�ม  

 อัตร�ก�รแต่งง�นในสหรัฐฯ กลับมีแนวโน้มลดลงอย่�งต่อเนื่อง

 

เปิดที่มาแห่งรายได้จากคนโสดและโปรเด็ด 11.11
 ปี 2009 อ�ลีบ�บ�เป็นอี-คอมเมิร์ซร�ยแรกท่ีเล็งเห็นโอก�สจ�ก “วันคนโสด  

 (Singles Day)” ที่หนุ่มส�วช�วจีนมักจะเฉลิมฉลองกันในวันที่ 11  

 พฤศจิก�ยนของทุกปี จึงริเริ่มแคมเปญ 11.11 เพื่อเอ�ใจเหล่�คนโสด 

 และนักช้อป ด้วยก�รลดร�ค�สินค้�กว่� 50% โดยทำ�ยอดข�ยสูงถึง 

 7 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในวันเดียว

 อันที่จริงวันคนโสดของช�วจีนเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 1990 เริ่มจ�กกลุ่ม 

 นักศกึษ�ทีจ่ดัง�นเลีย้งฉลองคว�มโสดแบบไมเ่ปน็ท�งก�ร ซึง่สว่นใหญ ่

 มักจะเป็นผู้ช�ย โดยเลือกวันที่ 11 และเดือนที่ 11 ซึ่งเลข 1 ถือเป็น 

 สญัลกัษณ์ของก�รอยู่คนเดยีว จนตอ่ม�วฒันธรรมก�รฉลองวนัคนโสด 

 ได้ขย�ยจ�กกลุ่มนักศึกษ�ช�ยไปสู่วงกว้�งอย่�งรวดเร็ว

 ปี 2014 บริษัทอ�ลีบ�บ�เข้�ตล�ดหุ้นนิวยอร์ก และได้ทำ�ล�ยสถิติ  

 Guinness World Record ในฐ�นะบริษทัเดยีวทีส่ร้�งยอดข�ยออนไลน์

 สูงที่สุดในโลกภ�ยใน 24 ชั่วโมง มูลค่�ร�ว 14,000 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ  

 ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์และคว�มง�มจ�กตะวันตกน้ัน 

 ข�ยดีเป็นเทน้ำ�เทท่� และแบรนด์เหล่�น้ีต่�งก็ตระหนักถึงกำ�ลังซื้อ 

 มห�ศ�ลของผู้บริโภคกลุ่มคนโสดที่มีแนวโน้มรักและดูแลตัวเองเป็น 

 อย่�งดี

 

 

 

 

 

 

 ปัจจุบันห้�งสรรพสินค้� และร้�นค้�ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ต่�งจัด 

 แคมเปญลดร�ค�ในวันคนโสด จนเลข 11.11 กล�ยเป็นเลขแห่ง 

 โปรโมชันคร้ังใหญป่ระจำ�ป ีพร้อมกบัพ�กนังัดน�น�กลยทุธ์ม�โปรโมต 

 สินค้� เช่น ไลฟ์สตรีมมิง แคมเปญน้ียังม�แรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 รวมถึงในประเทศไทยเอง ส่วนหนึ่งเพร�ะตล�ดอี-คอมเมิร์ซเติบโต 

 ในระดับภูมิภ�คอย่�งรวดเร็วกว่� 3 เท่�ตัวในช่วง 4-5 ปีที่ผ่�นม�  

 โดยมีผู้เล่นสองร�ยใหญ่ครองตล�ดน้ี ได้แก่ Shopee อี-คอมเมิร์ซ 

 ในเครือ Sea Group และ Lazada จ�กอ�ลีบ�บ�กรุ๊ป
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

เศรษฐกิจคนโสด
เมื่อความโสดทรงพลัง
ไปไกลกว่าแคมเปญ 11.11

ว่ากันว่าการแต่งงานน้ันตามมาด้วยแพ็กเก็จรายจา่ยชดุใหญ่
ตลอดชีพ นับตั้งแต่วินาทีท่ีคนรักตกลงปลงใจจะใช้ชีวิต 
ร่วมกัน แต่งงาน ไปจนถึงมีลูก น่ันหมายถึงการหมุนวงล้อ
เศรษฐกิจใหเ้คล่ือนทีต่อ่ไปขา้งหน้า แตใ่ครวา่คนโสดไม่มีส่วน
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจหรือสังคม ลองมาดูกันว่าคนโสด 
ชว่ยกระตุน้เศรษฐกิจให้ก้าวไกลไปขา้งหนา้และสรา้งอมิแพก็
ต่อโลกใบนี้ได้อย่างทรงพลังอย่างไรบ้าง

เรื่อง : ปิยพร อรุณเกรียงไกร

การเปลีย่นผา่นทางความเช่ือและรูปแบบการบริโภคของสังคม
 ที่ผ่�นม�คนโสดมักจะถูกสังคมซุบซิบนินท� กดดัน หรือกระทั่งตัดสิน 

 ในแงล่บ โดยเฉพ�ะในสงัคมโบร�ณทีย่ดึตดิกบัประเพณีก�รแตง่ง�นว�่ 

 เปน็เร่ืองถกูตอ้งดงี�มต�มครรลองของสังคม ในอดีตก�รแต่งง�นถือเป็น 

 หน้�ที่สำ�คัญของ “ลูกส�ว” ส่วนคนที่ไม่อ�จห�คู่ครองหรือออกเรือน 

 ไปได้กลับถูกตีตร�ว่�สร้�งคว�มอับอ�ยให้กับครอบครัว

 ทัศนคติต่อคว�มโสดเปลี่ยนไปต�มค่�นิยมของยุคสมัยที่หันม�เชิดชู 

 คว�มหล�กหล�ย และเค�รพก�รตัดสินใจของปัจเจกบุคคลม�กข้ึน  

 บรรด�หนงัสอืฮ�วท ู(Self-help) ว�่ดว้ยก�รอยูเ่ปน็โสดอย�่งมคีว�มสขุ 

 และรักตัวเอง กล�ยเป็นหนังสือข�ยดีและได้รับคว�มนิยมในส�กล

 Tinder แอพพลิเคชันห�คู่สุดฮอตเปิดเผยผลก�รสำ�รวจในปี 2018 ว่�  

 กลุ่มคนวัย 18-25 ปี เลือกที่จะเป็นโสดม�กถึง 72% และ 81% เชื่อว่� 

 ก�รครองโสดไม่ใช่เร่ืองแย่ ในท�งกลับกันพวกเข�ได้แต้มต่อด้วยซ้ำ�  

 เช่น คบห�กับคนอื่นแบบไม่ใช่คู่รักได้หล�ยคน มีเวล�ดูแลตัวเอง และ 

 ทุ่มเทกับก�รง�นได้เต็มที่

กลุ�มคนวัย
18-25  ป�
เลือกท่ีจะเป�นโสด
มากถึง 72%

81% เช่ือว�า
การครองโสด
ไม�ใช�เรื่องแย�
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คนโสดไม่โดดเดีย่วและโจทย์ใหมข่องธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์
 ขณะท่ีคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มแต่งง�นช้�ลงจนเป็นเร่ืองปกติ เบบ้ีบูมเมอร์ 

 จำ�นวนม�กที่หย่�ร้�งแล้วเลือกอยู่คนเดียวก็ม�กข้ึนต�มไปด้วย 

 จนทำ�ใหเ้กดิรูปแบบพฤติกรรมก�รอยูอ่�ศยัแนวใหมท่ีม่ลีกัษณะก�รแชร์ 

 ท่ีพักร่วมกับคนต่�งเจเนอเรชันในรูปแบบ Co-living หรือก�รท่ีคนรุ่นใหม่ 

 จะแชร์ที่อยู่อ�ศัยกับผู้อื่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพ�ะกลุ่มผู้สูงอ�ยุ เป็นก�รอยู่ 

 ร่วมช�ยค�เดียวกัน แต่ยังคงมีพื้นที่ส่วนตัวให้ใช้และมีพื้นที่ส่วนกล�ง  

 นับเป็นก�รแก้ปัญห�คว�มไม่ส�ม�รถในก�รเป็นเจ้�ของอสังห�ริมทรัพย ์

 ร�ค�สูงของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่�งดี

 Euromonitor ช้ีว่�ม�ย�คติที่ว่�ก�รอยู่คนเดียวเป็นสิ่งผิดแผกไปจ�ก 

 ค่�นิยมของสังคมกำ�ลังเปล่ียนไป คนโสดมองห�คว�มสุขจ�กก�รใช้ชีวิต 

 ต�มลำ�พังกันม�กข้ึน ส่งผลให้สัดส่วนของครัวเรือนคนเดียว (Single- 

 Person Household) เติบโตข้ึนท่ัวโลก โดยค�ดว่�น่�จะเพ่ิมข้ึน 120 ล้�น

 ครัวเรือนทั่วโลก และครัวเรือนประเภทน้ีจะมีอัตร�ก�รเติบโตรวดเร็ว 

 ม�กที่สุดเมื่อเทียบกับครัวเรือนประเภทอื่นในช่วงปี 2016-2030 นี่คือ 

 โอก�สใหม่ที่น่�จับต�มองสำ�หรับธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์รวมทั้งสินค้� 

 และบริก�รต่�ง ๆ ที่จะเข้�ม�ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดังกล่�ว

อุทิศตนเป็นทาสอาจดีกว่าต้องทำาหน้าทีส่ามีหรือภรรยาเต็มเวลา
 ใครว่�โสดแล้วต้องอยู่คนเดียว คนโสดยุคใหม่น้ันใส่ใจดูแลตัวเองเป็นท่ีสุด  

 และไมไ่ดมี้สตัวเ์ลีย้งเปน็เพือ่นคูใ่จเท�่น้ัน แตย่งัรักสตัวเ์ลีย้งเหมอืนกบั 

 ลูกเลยทีเดียว ผลิตภัณฑ์และบริก�รต่�ง ๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงถือเป็น 

 ธุรกิจที่กำ�ลังม�แรงในฮ่องกงและจีน ตั้งแต่ธุรกิจซื้อข�ยสัตว์เลี้ยง  

 ศูนย์รับดูแลสัตว์เลี้ยง โรงแรมแมว ร้�นตกแต่งขนสัตว์ ค�เฟ่สำ�หรับ 

 คนรักสัตว์ ไปจนถึงอ�ห�รและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสำ�หรับสัตว์เลี้ยง  

 ภ�ยใต้ระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่� “Pet Economy”

 บริษัทตรวจสอบบัญชี PwC ประเทศจีน ร�ยง�นว่�อุตส�หกรรมสัตว์เล้ียง 

 ในจีนเติบโตข้ึน 3 เท่�ตัวในรอบ 5 ปี และค�ดว่�จะเติบโตเร็วกว่�เดิมในอีก  

 5 ปีข้�งหน้� โดยร้อยละ 88 ของคนเล้ียงสัตว์เป็นผู้หญิง และร้อยละ 50  

 เป็นคนโสด

 ปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลให้ตล�ดสัตว์เลี้ยงมีก�รเติบโตอย่�งต่อเน่ือง 

 สวนกระแสเศรษฐกจินัน้ มกัเกิดจ�กก�รเพิม่ข้ึนของจำ�นวนคนโสด คูรั่ก 

 ที่ไม่มีบุตร คู่รักร่วมเพศ และจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่มีม�กข้ึน สัตว์เลี้ยง 

 จึงเป็นเสมือนตัวแทนแห่งคว�มรัก และถูกยกระดับให้เป็นม�กกว่� 

 สัตว์เลี้ยงธรรมด� ๆ และทำ�ให้มีก�รดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักเหล่�นี้เป็น 

 อย่�งดี จนทำ�ให้เป็นธุรกิจที่ขย�ยตัวกว่�ร้อยละ 10 ต่อเนื่องทุกปี

ที่ม� : บล็อก “Single has Spoken” โดย Tinder / บทคว�ม “E-Commerce Rides On Year-End Sales” โดย The Asean Post / บทคว�ม “Singles Day started in China but now 
it’s catching on in Southeast Asia’s growing e-commerce market” โดย CNBC / บทคว�ม “Singles Day is China’s biggest shopping holiday. Why hasn’t America  
caught on?” โดย Vox / บทคว�ม “Unconventional families of the future: single-person households” โดย fluxtrends / บทคว�ม “Why single people are hurting the economy” โดย 
The Guardian / ร�ยง�น “Economy Would Benefit if Marriage Rate Increases in U.S.” โดย Gallup / ร�ยง�น “inding opportunities in China’s fast growing pet industry” โดย PwC 
ประเทศจีน / ร�ยง�น Top “10 Global Consumer Trends 2019” โดย Euromonitor

Co-living
Single-Person

Household

แชร�ที่อยู�อาศัย
กับผู�อ่ืนเพ่ิมข้ึน

สัดส�วนของ
ครัวเรือนคนเดียว

อุตสาหกรรมสัตว�เลี้ยงในจีนเติบโตขึ้น
3 เท�าตัวในรอบ 5 ป� และคาดว�าจะเติบโต
เร็วกว�าเดิมในอีก 5 ป�ข�างหน�า

ร�อยละ 88
ของคนเลี้ยงสัตว�
เป�นผู�หญิง

ร�อยละ 50
ของคนเลี้ยงสัตว�
เป�นคนโสด



CREATIVE THAILAND  I  20

Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

8 ปีก่อน ใครยังจำาคาแรกเตอร์กระต่ายขาว หน้ากวน ตัวอ้วน คารมดี แถมยัง “โสดสนิท” ที่มาพร้อมกับประโยคเด็ด น่ารัก
น่าหยิก เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับลูกเพจและใครที่ผ่านมาเห็นเข้าจนตกหลุมรักได้ไม่ยาก
 “ถ้าพระเจ้าตั้งใจจะให้ฉันโสด ทำาไมให้ฉันสวยขนาดนี้” นับเป็นประโยคแรก ๆ ท่ีทำาให้กระต่ายตัวน้ีเริ่มเป็นที่รู้จัก และ 
ดังเปรี้ยงปร้างก็เมื่อตอนสร้างโพสต์ล้อไปกับกระแส คุณชายพุฒิภัทร ตัวละครเอกของละครดังเรื่องหนึ่งจากช่อง 3 
 ในเดือนแห่งความรักนี้ นิตยสารคิดจึงชวน  “เจ๊ต่าย (Jay the Rabbit)”  มาเมาท์มอยมุมมองธุรกิจที่จับเอาความโสด
มา “ล้อเล่น” และสร้างเป็น “ลูกเล่น” ที่ส่งต่อเป็นพลังบวกให้กับเพื่อน ๆ ในทุกวัน

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

กำาเนิดเจ๊ต่าย คาแรกเตอร์ที่มีชีวิต
น่�แปลกที่เพจ Jay the Rabbit กลับไม่มีใครคุ้นป�กที่จะเรียกช่ือเพจ  

แตก่ล�ยเป็นเรยีก “เจ๊ต่�ย” เหมือนญ�ตสินทิมิตรสห�ยที่อยู่ด้วยกนัม�น�น 

 ก็น�นอย�่งว่� เพร�ะปน้ีีเจต่๊�ยมอี�ยเุกอืบครบ 8 ปเีต็มในเดอืนเมษ�ยน

น้ีแล้ว “ตอนน้ันเร�ว�ดเป็นกระต่�ย เร่ืองคว�มอ้วน คนไม่รัก มันก็เลย 

กล�ยเป็นเรื่องคว�มโสด ซึ่งไม่ใช่มุมมองที่ประชดประชัน แล้วก็ไม่ได้เศร้�

อะไรนะ” เจต๊�่ยเร่ิมเล�่ตอนทีเ่พิง่คลอดออกม�ใหม ่ๆ  “คนกจ็ะโยงประเดน็

น่ันน่ีเข้�ตวัเอง คอืไมว่�่เร�จะเขียนอะไร เข�กจ็ะโยงเข้�ตวัเอง เพร�ะว�่มนั

อยู่ในช่วงแรกของโซเชียลมีเดีย”

 เธอเร่ิมส�ธย�ยยุคสมัยของโซเชียลมีเดียว่� ช่วงท่ีเร่ิมธุรกิจเป็นช่วงท่ีผู้คน

บนโลกออนไลน์ใช้ “มีม” เพื่ออธิบ�ยตัวเองกัน เพร�ะยังมีคว�มเคอะเขิน 

ไม่กล้�แสดงคว�มรู้สึกตัวเองออกม�ตรง ๆ “พี่อยู่ในยุคที่คนกำ�ลังตื่นเต้น 

หรือคนกำ�ลงัสนใจเกีย่วกับตวัเอง เช่น ก�รแสดงออกเกีย่วกบัตวัเองดว้ยมมี 

แลว้มีมสว่นใหญ ่กจ็ะเปน็โควตสัน้ ๆ  ทีม่นัตรงใจ” จวบจนยคุปจัจบุนัทีเ่ปน็

ยุคของก�รสร้�งคอมมูนิตี้ เพจ Jay the Rabbit จึงเปรียบเสมือนชุมชนของ

คนรักเจ๊ต่�ยและชอบอะไรอย่�งที่เจ๊ต่�ยชอบ
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ทำาธุรกิจแบบเพื่อน
ไม่น�นหลังจ�กเจ๊ต่�ยเป็นที่รู้จักและได้รับคว�มนิยม ก็เร่ิมมีง�นโฆษณ�

ติดต่อเข้�ม� โดยเธอมีหลักก�รท่ีชัดเจนและแน่วแน่ คือ ต้องส่ือส�รกับลูกเพจ

เหมือนคุยกับเพื่อน แนะนำ�ของนั่นนี่ให้เพื่อนซื้อหรือใช้ “คอนเทนต์ต้องได้

ประโยชน์ท้ัง 3 ฝ่�ย คือสินค้� (เอเจนซี) ต้องส่ือส�รให้ครบ โลโก้เข�ต้องข้ึน 

ต้องเห็นว่�เป็นอะไร ลูกเพจก็ต้องได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง ลดร�ค�เท่�ไร ซ้ือได้ 

ที่ไหน และตัวเร�เองก็ต้องไม่เสียวัตถุประสงค์ของเพจด้วย” ส�มเงื่อนไข 

ในก�รรับง�น คือ ลูกเพจต้องได้ สินค้�ต้องออก และตัวเองต้องมีคว�มสุข 

ก็เป็นอันครบถ้วน

 เคล็ดลับในก�รสร้�งคอนเทนต์ของเจ๊ต่�ย คือ เอ�ตัวเองเป็นที่ต้ัง 

“เทคนิคคือให้ถูกใจตัวเอง อย่�พย�ย�มเอ�ใจใคร ถ้�เร�ทำ�คอนเทนต์์เพื่อ

ให้คนอ่ืนพอใจ เข�จะรู้สึกว่�น่ีไม่ใช่เพ่ือนเข� เพร�ะบุคลิกไม่ชัดเจน” เธอก็ยัง

ยืนยันคว�มเป็นเพื่อนพี่น้องกับลูกเพจ 

 เมื่อถ�มถึงมุกคนโสดที่เจ๊ต่�ยหยิบม�ใช้ และก�รสร้�งสรรค์ให้มัดใจ

ท้ังลูกเพจเอง รวมถึงตัวคนท่ีจ้�งง�นเธอด้วย เจ๊ต่�ยตอบว่� “ก็ม�จ�กตัวเอง 

คนรอบตัวในชีวิตจริง แล้วก็ลูกเพจน่ีล่ะ มันก็เอ�ม�หยิบใช้ได้หมด มันกล�ยเป็น

คลังคว�มเหง� คลังคว�มโสด คลังคว�มสุข คลังคำ�พูด คลังคว�มคิด พวกน้ี

หยิบเอ�ม�ใช้ได้หมดเลย” เหล่�น้ีเองท่ีเป็นต้นท�งและขุมทรัพย์ท�งคว�มคิด

สร้�งสรรคข์องเจต๊�่ย ทีเ่หล�่ลกูเพจและผูต้ดิต�มทีรู้่จกัเจต๊�่ยดจีะเข้�ใจใน

ตัวตนของเธอและยอมรับในสิ่งที่เธอเป็น

 
เจ๊ต่ายนักกิจกรรม
กระต่�ยส�วโสดพย�ย�มป้ันให้ตัวเองเป็น “เซเลบริต้ีในโลกออนไลน์” (Online 

Celebrity) และถือว่�ง�นท่ีรับม� เจ๊ต่�ยเป็นคนทำ� เป็นคนออกแบบเองท้ังส้ิน 

เม่ือเปรียบเจต๊�่ยเหมอืนบคุคลจริง ๆ  กจิกรรมส�วโสดอย�่งเธอก็เหมอืนกับ

คนทั่วไปที่ทำ�ง�นรับจ้�งต่�ง ๆ  เช่น ง�นละคร โฆษณ�สินค้� ประกวดเต้น 

ถ่�ยแฟชั่น ลงนิตยส�ร 

 ล่�สุดเมื่อปล�ยปีที่แล้ว เธอก็เพิ่งได้ไปออกมินิอัลบั้มของตัวเองเป็น 

ครั้งแรกในชื่อ “Pretty Old Girl” ซึ่งก็ยังคงคอนเซปต์และค�แรกเตอร์ของ

คว�มเปน็เจต่๊�ยเอ�ไว้อย�่งไมม่ขี�ดตกบกพร่อง “เร็ว ๆ  น้ีอ�จจะทำ�ร�ยก�ร

ไลฟ์สไตล์ มีสตูดิโอต่�ย” เจ๊ต่�ยแง้มกิจกรรมต่อไปที่ส�วโสดคนนี้ว�งแผน

ไว้ให้ฟัง 

ไทม์ไลน์เจ๊ต่ายและธุรกิจของเธอ  

2556 กำ�เนิดเจ๊ต่�ย Jay the Rabbit ในเดือนเมษ�ยน สองเดือน 

  ถัดม�มียอดผู้ติดต�มครบ 300,000 

2557 รับร�งวัลแรกจ�กเวที MThai Pop Talk Internet Attraction  

  Awards 2014 ปล�ยปีเริ่มมีสติกเกอร์ไลน์ของตัวเอง

2559 ร่วมง�นกับ Uniqlo และเปิดตัวเจ๊ต่�ยที่ญี่ปุ่นและไต้หวัน

2560 จับมือกับห้�งช่ือดังของญ่ีปุ่น Tokyu Hands จัดป็อปอัพ สโตร์  

  ในช่ือ Thai Cartoons@Tokyo ร่วมกับค�แรกเตอร์ไทยอื่น ๆ 

2561 ซีรีส์ไต้หวัน หนุ่มหน้�ใสหว�นใจส�วแกร่ง (Iron Ladies)  

  ร่วมกับนักแสดงนำ�จงเย้� (Zhōng yáo หรือ Aviis Zhong)

 ปัจจุบันเจ๊ต่�ยยังคงรับง�นโฆษณ�แบรนด์ในประเทศไทยอีก 

นับไม่ถ้วน พร้อมมีสินค้�สำ�หรับประช�สัมพันธ์แคมเปญที่แปะหน้� 

เจ๊ต่�ยอยู่เต็มไปหมด ตั้งแต่กระเป๋�ผ้� ยันหมวกกันน็อก และล่�สุด

แอบได้ยินว่�อ�จจะมีค�แรกเตอร์เจ๊ต่�ยไปอยู่บนครกด้วย!

Jay the Rabbit ในป็อปอัพ สโตร์ Thai Cartoon Project 2020 ที่สถ�นี Tokyo Station ญี่ปุ่น ระหว�่งวันที่ 
4-17 กันย�ยน 2563 ร่วมกับค�แรกเตอร์ไทยอื่น ๆ

ตัวต่อ Jay the Rabbit V.1 จ�ก LOZ Mini Block Creator ท่ีว�งข�ยใน 7-Eleven
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 นอกเหนือจ�กง�นรับจ้�งเหล่�นี้แล้ว ห�กใครเป็นลูกเพจเจ๊ต่�ย คงรู้ดี

ว่�เธอ “ชอบแจก” และสินค้�เหล่�น้ันก็ยังพิเศษเพร�ะไม่ (ค่อย) มีข�ย 

ถึงมีก็เป็นส่วนน้อยในออนไลน์ม�ร์เก็ตเพลส “เร�ไม่ได้ทำ�สินค้�ข�ย 

แต่สินค้�เร�จะม�ในรูปแบบก�รเอ�เงินที่ลูกค้�จ้�งเร�ม�ทำ� เช่น แคมเปญ

กันแดดหน้�ก็ทำ�ผ้�เช็ดหน้�รูปเจ๊ต่�ย แคมเปญก�แฟเร�ก็ทำ�กระติกน้ำ� 

คือทำ�ให้เหม�ะกับเงินท่ีเข�จ้�งเร�ม�” เธอพย�ย�มคิด ออกแบบ แล้วค่อย ๆ 

ใส่ค�แรกเตอร์เจ๊ต่�ยลงไปด้วยวิธีและจังหวะท่ีเหม�ะสม เร�จึงได้เห็นสินค้�

ของเจ๊ต่�ยมีคว�มหล�กหล�ย และต่อยอดม�จ�กคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

ในสไตล์ส่วนตัว เธอยกตัวอย่�งสินค้�ที่เป็นโรลออน ณ ตอนน้ันเธอตัดสินใจ

ใส่เจ๊ต่�ยลงไปในร่ม ด้วยเหตุผลว่�เพร�ะร่มเป็นส่ิงเดียวท่ีบังคับให้คนยกแขน 

“ปีนี้มีสินค้�ที่เป็นอ�ห�รไทย พี่ก็จะทำ�เป็นครกรูปเจ๊ต่�ยนะ (หัวเร�ะ)”

โสด สวย น้ำาใจงาม  

นโยบ�ยอันหนักแน่นของ Jay the Rabbit คือ เงินในเพจที่รับม�จ�ก

ลูกค้� ก็จะนำ�กลับคืนสู่สังคมด้วย “ในฐ�นะที่เร�รับเงินค่�โฆษณ�ม� 

แล้วอ�ชีพเร� ร�ยได้ของเร�เกิดจ�กคว�มรักจ�กลูกเพจ เร�ก็จะดูว่�

อะไรที่สมควรช่วยและส�ม�รถช่วยได้ เร�ก็จะช่วย” เจ๊ต่�ยคอนเฟิร์ม

 ก�รช่วยเหลือเพือ่นมนุษย ์(ทัง้สิง่ทีเ่งินซือ้ไดแ้ละซือ้ไมไ่ด)้ เปน็อกี

หน่ึงคว�มตั้งใจของเจ๊ต่�ย “เวล�ที่เร�จะแชร์เร่ืองขอคว�มช่วยเหลือ 

เร�จะดูว่�เป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก่อน เช่น ก�รขอรับบริจ�คโลหิต หรือ

ก�รต�มห�คนห�ย หม�ห�ย ของห�ย” ขณะที่ก�รขอคว�มช่วยเหลือ

เร่ืองเงินก็ยังเป็นสิ่งที่เจ๊ต่�ยพบเจออยู่บ่อย ๆ โดยเธอจะพิจ�รณ�ให้

คว�มช่วยเหลือไปเองในน�มเพจต�มคว�มเหม�ะสม เพื่อจะลด 

ก�รระดมเงินในพื้นที่หน้�เพจ

รักนะตัวเอง  
โปรเจ็กต์ล่�สุดในเดือนแห่งคว�มรักจ�ก Jay the Rabbit เนื่องจ�ก

เจ๊ต่�ยเป็นอดีตพีอ�ร์เอเจนซีโฆษณ�จึงมีก�รว�งแผน “ธีม” ในแต่ละ

เดือนของเพจเอ�ไว้ล่วงหน้�เพื่อให้เข้�กับเทศก�ลและช่วงเวล�ต่�ง ๆ  

ซ่ึงในเดือนกุมภ�พันธ์ 2564 น้ีจะม�ในธีม “รักนะตัวเอง” เพ่ือเป็นก�รล้อ

กับประโยคที่คู่รักมักใช้บอกกับแฟน แต่สำ�หรับเจ๊ต�่ยคือก�รบอกให้

คนหันม� “รักตัวเอง” จะเป็นอย่�งไร เข้�ไปติดต�มได้ที่ facebook.com/

jaytherabbitofficial

โอเอซิสบนโลกโซเชียล
ห�กเปรียบปัญห�ท่ีถ�โถมเข้�ม�ในแต่ละวันเป็นทะเลทร�ยอันกว้�งใหญ่  

เดินไปท�งไหนก็พบเจอแต่คว�มแห้งแล้ง แต่เมื่อเข้�ม�ในโลกของ  

Jay the Rabbit แล้ว ก็เหมือนได้ค้นพบ “โอเอซิส” ท่ีช่วยให้จิตใจและร่�งก�ย

ได้ชุ่มชื่นขึ้นม�หน่อย

 ด้วยคว�มกวน ฮ� ของค�แรกเตอร ์อ�จทำ�ให้ใครทีผ่่�นม�เหน็ อมยิม้

กันได้ไม่ย�ก ห�ยเหน่ือยจ�กสิ่งที่เจอม�ตลอดทั้งวัน “มันต้องมีเพื่อน 

คนหนึ่งที่เร�อย�กเจอทุกวัน เพร�ะว่�เข�ทำ�ให้เร�ห�ยเหนื่อย และเจ๊ต่�ย

ขอเปน็คนน้ันเอง” ลกูเพจทกุคนอย�กเกบ็พืน้ทีข่องเจต๊�่ยไวเ้ปน็ทีท่ีส่บ�ยใจ 

มีอะไรกม็�เล�่ใหก้นัฟงัได ้เหมอืนระบ�ยใหเ้พือ่นฟงั เธอเล�่ว�่บ�งทลีกูเพจ

ก็เข้�ม�แชร์ประสบก�รณ์คว�มโสดกัน “ในคว�มคิดของพี่คำ�ว่� ‘โสด’  

มันคือ ส่วนย่อยของคำ�ว่� ‘ส่วนตัว’”

 “คนทักม�ถ�มบ่อย ‘เม่ือไรจะได้แต่งง�น’ ‘แก่แล้วจะอยู่ยังไง’ ‘ญ�ติพี่น้อง

เริ่มเอ�เปรียบเพร�ะคว�มโสด’” นอกจ�กง�นที่เจ๊ต่�ยต้องรับมือกับคำ�ถ�ม

เหล่�นี้เป็นระวิง ไปพร้อม ๆ กับดูแลธุรกิจเพจที่เธอต้องบริห�รแล้ว เธอก็

ไม่ลืมแบ่งปันน้ำ�ใจและมิตรภ�พลูกเพจเสมอ ด้วยก�รคอยรับฟังและพูดคุย

กับลูกเพจ 

 เธอเผยว่�กล่องข้อคว�มหลังบ้�นแทบระเบิด เพร�ะหล�ยคนอย�ก

ปรึกษ�ปัญห�ชีวิตกับเจ๊ต่�ย “จริง ๆ คว�มเป็นโสดมันมีประโยชน์ที่ได้กับ

ตัวเอง คนก็จะม�ปรึกษ�ว่�จะม�ปรับใช้ยังไง เร�ก็จะใช้หลักก�รอยู่อย่�งเดียว 

คือ รักตัวเองให้ม�ก ๆ อยู่กับตัวเองเยอะ ๆ ตอบตัวเองให้ได้ว่�รักตัวเอง

พอหรือยัง” น่ีคือคำ�แนะนำ�ง่�ย ๆ จ�กเจ๊ต่�ย

 เจ๊ต่�ยออกตัวว่�อย�กเป็นตัวอย่�งของก�รใช้คำ�ว่�โสด คือ คว�มสุข 

“ต่อให้เร�มีคว�มสัมพันธ์ เร�ก็จะมีพ้ืนท่ี มีเวล� และคว�มคิดของเร�เอง” 

เพร�ะคว�มหม�ยของคำ�ว่�โสดท่ีเจ๊ต่�ยให้นิย�มเอ�ไว้ในปัจจุบันก็คือ  

คว�มเป็นปัจเจก (Individual) “เร�รู้สึกว่�คำ�ว่�โสดเน่ียไม่ได้แปลว่�โดดเด่ียว 

แต่แปลว่�มีคว�มสุข” 
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How To : ถอดวิธีคิด

เรื่อง : นพกร คนไว 

แคโรลิน มุลเลอร์ (Carolin Müller) จิตแพทย์

ออนไลน์ ได้อธิบ�ยถึงก�รกลัวคว�มโสดว่� 

คว�มเหง�คือปัจจัยหลักที่ทำ�ให้คนกลัวก�รอยู่ 

คนเดยีว บ�งคนเมือ่เลิกกบัคนรักกก็ระโดดเข้�ห�

คว�มสัมพันธ์กับคนใหม่ทันที เนื่องด้วยพวกเข�

คุ้นเคยกับคว�มรู้สึกของก�รถูกสนใจ ซึ่ ง 

คว�มสัมพันธ์ในลักษณะน้ีเพิ่มโอก�สที่พวกเข�

จะนำ�พ�คนไม่ดีม�ในชีวิต นำ�ไปสู่คว�มสัมพันธ์

ที่ไม่ยืนย�วและกล�ยเป็นวงจรที่ไม่รู้จบ 

 สำ�หรับคนที่ยังกลัวก�รเป็นโสด อย่�ลืมว่�

เร�อ�ศัยอยู่ในศตวรรษที่ 21 ยุคที่คว�มหล�กหล�ย

ท�งเช้ือช�ติและเพศสภ�พได้รับก�รยอมรับและ

ก�้วหน้�ไปอย�่งตอ่เน่ือง คว�มโสดจงึเปน็ปญัห�

เล็กน้อยเพียงแค่ปรับทัศนคติและเปิดใจให้ 

คว�มเป็นไปได้ใหม่ ๆ  ที่เข้�ม�ในชีวิต เร�ม�ดูกัน

ว่�ระหว่�งคนโสดกับคนมีคู่มีข้อดีหรือแย่ในชีวิต

ที่ต่�งกันอย่�งไร

1. อยู่คนเดียวไม่เครียดเท่ามีคู่
ก�รมีชีวิตคู่นำ�ม�สู่คว�มค�ดหวัง และก�รมี

ทัศนคติที่สวนท�งกันทั้งในด้�นชีวิตประจำ�วัน

และก�รว�งแผนในอน�คต ซึ่งบ�งคู่ก็ส�ม�รถ 

ห�ท�งแก้ไขปัญห�ได้ด้วยก�รพูดคุยกันอย่�ง 

มีเหตุผล แต่บ�งคร้ังก็นำ�ไปสู่ก�รทะเล�ะที่อ�จ

สะสมเป็นคว�มเครียดได้ สำ�หรับคนโสด

คว�มเครียดเข้�ม�ในรูปแบบของคว�มกดดัน

หรือคว�มค�ดหวังจ�กคนรอบตัว อย่�งไรก็ต�ม

คนโสดก็มีอำ�น�จในก�รตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว 

จึงไม่จำ�เป็นต้องเจอกับคว�มเครียดเท่�กับคนมีคู่

 นอกจ�กน้ีคนโสดยงัไมจ่ำ�เปน็ต้องรับมอืกับ

คว�มรู้สกึด�้นลบจ�กก�รตัดสนิใจ ศ�สตร�จ�รย ์

เบลล� เดอเป�โล (Bella DePaulo) ผู้เขียนหนังสือ 

Singled Out: How Singles Are Stereotyped, 

Stigmatized, and Ignored, and Still Live 

Happily Ever After ได้วิจัยกลุ่มคนกว่� 814 

ตัวอย่�ง พบว่�คนที่เป็นโสดจะมีคว�มสุขกับ 

ก�รทำ�อะไรได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเจอกับคว�มรู้สึก

ด้�นลบ ส่วนคนที่แต่งง�นแล้วที่ส�ม�รถจัดก�ร

กับส่ิงต่�ง ๆ  ได้ด้วยตัวเอง กลับไม่มีคว�มสุขและ

ต้องเผชิญกับคว�มเครียด คว�มกดดัน จ�กปัจจัย

ต่�ง ๆ รอบตัว

2. มีเวลาใส่ใจร่างกายตัวเองมากขึ้น
มีหลักฐ�นหล�ยช้ินเก่ียวกับคนโสดท่ีมีสุขภ�พดีกว่�

คนที่แต่งง�นหรือมีคู่แล้ว ง�นวิจัยจ�กว�รส�ร 

Women’s Health ให้ข้อมูลว่�หญิงโสดมีดัชนี

มวลก�ย (BMI) และพฤติกรรมก�รสูบบุหร่ีหรือ

ดื่มสุร�ตำ่�กว่�ผู้หญิงที่แต่งง�นแล้ว เช่นเดียวกับ

ผู้ช�ยท่ีแต่งง�นท่ีมีโอก�สเสีย่งจะเป็นโรคหัวใจว�ย

ได้ม�กกว่�ผู้ช�ยโสด 

 นอกจ�กน้ี ง�นวิจัยจ�ก Maryland Population 

Research Center ที่ได้เก็บตัวอย่�งผู้เข้�ร่วม 

ช�วอเมริกันกว่� 13,000 คน ตั้งแต่อ�ยุ 18-64 ปี 

โดยนับช่วงเวล�ออกกำ�ลังก�ยตลอดสองสัปด�ห์ 

ผลลัพธ์คือผู้ช�ยโสดมีเวล�ออกกำ�ลังทั้งหมด 

แปดช่ัวโมงส�มน�ท ีต�่งกบัผูช้�ยทีอ่ยูใ่นสถ�นะ

แต่งง�นแล้วที่มีเวล�ออกกำ�ลังก�ยน้อยกว่�  

เพยีงสีช่ั่วโมงสีส่บิเจ็ดน�ท ีซึง่กม็เีหตผุลทีชั่ดเจน

ว่�ผู้ช�ยที่แต่งง�นมักจะม�พร้อมกับภ�ระด้�น

ก�รง�นและก�รเป็นผู้ปกครอง อย่�งไรก็ต�ม  

แม้ผลวิจัยจะบอกถึงก�รดูแลสุขภ�พของคนโสด

ที่ม�กกว่�คนที่แต่งง�น ด้วยสภ�พแวดล้อมและ

เวล�ทีม่มี�กกว�่ในก�รใสใ่จตวัเอง แตก่�รมวีนัิย

ก็เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยให้คนที่โสดหรือแม้แต่

แต่งง�นแล้ว ประสบคว�มสำ�เร็จในเร่ืองสุขภ�พได้

3. คนโสดกับการเงิน
เม่ือพูดถึงเร่ืองเงินเร�ไมส่�ม�รถฟังธงได้ว่�ก�รใช้ชีวิต

แบบคนโสดกับก�รมีครอบครัวแบบไหนได้เปรียบเร่ือง

ก�รเงินม�กกว่�กัน ผลสำ�รวจจ�ก TD Ameritrade 

จ�กคนอเมริกันจำ�นวน 20,000 คน ในปี 2017 

บอกว่�มีคนโสดเพียง 29% ที่มั่นใจว่�สถ�นะ

ท�งก�รเงินของตัวเองม่ันคง เทียบกับคนที่

แต่งง�นท่ีมีคว�มม่ันใจม�กถึง 43% อีกท้ังในด้�น

ก�รออมเงินท่ีคนโสด 30% ไม่มีเงินเก็บ ในขณะท่ี

มีเพียง 17% ของคู่สมรสเท่�นั้นที่ไม่มีเงินเก็บ

 ทัง้น้ี ก�รเปน็คูส่มรสอ�จมปีจัจยัหล�ยอย�่ง

ที่จำ�เป็นต้องว�งแผนครอบครัว ทำ�ให้ตัวเลข 

ด้�นก�รออมและก�รสร้�งคว�มม่ันคงท�งก�รเงิน

ของคู่สมรสสูงกว่� แต่ในขณะเดียวกันก�รเป็น 

คนโสดกลับมีข้อได้เปรียบในเร่ืองไม่มีภ�ระค่�ใช้จ่�ย

ในครอบครัวหรือก�รเล้ียงดูลูก จึงส�ม�รถควบคุม

ร�ยจ่�ยได้อย่�งเบ็ดเสร็จ อีกทั้งยังมีเวล�ว่�ง 

ในก�รห�อ�ชีพเสริมหรือทำ�ง�นอดิเรกที่สร้�ง 

ร�ยได้ เพ่ือสร้�งเงินออมสำ�หรับเตรียมคว�มพร้อม

เมื่อต้องก�รมีครอบครัวในอน�คต

4. มีเวลาให้ตัวเองและคนรอบข้างมากข้ึน
ง�นวิจยัในว�รส�ร Contexts พบว�่ผูท้ีค่รองโสด

ใช้เวล�พบปะเพื่อนฝูงม�กกว่�คนที่แต่งง�นแล้ว 

อกีทัง้ยงัมคีว�มสมัพนัธ์ทีแ่น่นแฟน้กบัญ�ตพิีน้่อง

อีกด้วย ส่วนสำ�คัญคือก�รมีเวล�เป็นของตัวเอง

อย�่งลน้เหลอื ทำ�ใหส้�ม�รถเรียนรู้คว�มต้องก�ร

ของตัวเอง สิ่งที่ชอบ กิจกรรมใหม่ ๆ หรือสิ่งที่

ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ เมื่ออยู่กับคนรักหรือไม่มี 

โอก�สทำ�ในตอนเด็ก ก�รอยู่คนเดียวจึงเป็น

โอก�สเหม�ะที่ช่วยให้เร�รู้จักกับตัวเอง เรียนรู้

คว�มผดิพล�ดจ�กก�รตัดสนิใจในอดตี ก�รสร้�ง

กำ�ลังใจ และก�รมีคว�มสุขได้ด้วยตนเองก่อนที่

จะเริ่มรับคนใหม่ ๆ เข้�ม�ในชีวิต 

 ห�กคณุเปน็คนโสดแลว้คดิว�่เร�มข้ีอดกีว�่

คนมีคู่ก็อ�จตกหลุมพร�งของก�รเชิดชูคว�มโสดได้ 

ส่วนสำ�คัญคือก�รมีวินัยและใช้ชีวิตอย่�งรอบคอบ 

แล้วคว�มโสดอ�จนำ�โอก�สดี ๆ  ม�กม�ยเข้�ม�

ในชีวิต ข้ึนอยูก่บัว�่คณุจะคว�้มนัไวห้รือเปล�่ 

ที่ม� : บทคว�ม “The psychological reasons why being 
single is good for your self-esteem and makes your 
future relationships stronger” โดย Lindsay Dodgson จ�ก 
insider.com / บทคว�ม “7 science-backed reasons why 
you’re better off being single” โดย Lindsay Dodgson 
จ�ก insider.com / บทคว�ม “Men and Women Who 
Have Always Been Single Are Doing Fine” โดย Bella 
DePaulo จ�ก psychologytoday.com / บทคว�ม “Men, 
Women, Single, Married: Who Really Exercises More?” 
โดย Bella DePaulo จ�ก psychologytoday.com / ง�นวิจัย 
“Relationship Between Marital Transitions, Health Behaviors, 
and Health Indicators of Postmenopausal Women” 
จ�ก pubmed.gov / บทคว�ม “Demographics of Debt” 
โดย Bill Fay จ�ก debt.org / ง�นวิจัย “Marriage: The Good, 
the Bad, and the Greedy” โดย Naomi Gerstel และ 
Natalia Sarkisian จ�ก journals.sagepub.com
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“ตวัคนเดยีวคอืความแขง็แกรง่” (Alone is Strong.) เป็นสำานวนท่ีแปลมาจากภาษาสวีเดนซ่ึงกล่าวไว้ว่า “ensam är stark” ถ้อยคำา
ท่ีสะท้อนถึงแนวทางการใช้ชีวิตของหนุ่มสาวในประเทศน้ี ที่มักเลือกท่ีจะอยู่คนเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ โดยผลสำารวจจาก Eurostat1  
รายงานว่า ครัวเรือนเกินกว่าครึ่งในสวีเดน (52%) เลือกท่ีจะอาศัยอยู่คนเดียว ซึ่งคิดเป็นจำานวนมากท่ีสุดในโลก และนับเป็นเรื่องท่ี 
น่าคิดอยู่ไม่น้อยว่า ทำาไมผู้คนในประเทศอยู่สบายและเพียบพร้อมไปด้วยรัฐสวัสดิการ แถมยังขึ้นชื่อว่าเป็นสังคมแห่งความไว้เน้ือ 
เชื่อใจกัน ถึงเลือกที่จะไม่อยู่กับใครเลย

เรื่อง : วรรณเพ็ญ บุญเพ็ญ

SOLO LIVING
สุขได้ด้วยตัวเองสไตล์สวีดิช
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เมื่อการอยู่คนเดียวคือ
The Best Option
“ก�รออกม�อยู่ตัวคนเดียวเป็นก�รพิสูจน์ว่�ฉัน

ส�ม�รถดูแลตัวเองได้และมีคว�มส�ม�รถม�กพอ 

ท่ีจะพ�ตัวเองไปอยู่ในจุดท่ีต้องก�ร แม้จะปร�ศจ�ก

คำ�แนะนำ�ของครอบครัวหรือพี่น้องก็ต�ม” ไอด้� 

สต�แบร์ก (Ida Staberg) ให้สัมภ�ษณ์กับสำ�นักข่�ว

บีบีซีถึงเหตุผลที่ย้�ยอออกม�อยู่คนเดียวต้ังแต่

อ�ยุ 19 ป ีเธอเป็นเหมือนวัยรุ่นช�วสวีดิชส่วนม�ก

ที่นิยมย้�ยออกม�อยู่เองคนเดียวตั้งแต่ยังไม่ได้

เปน็ผูใ้หญเ่ตม็ตัว ร�ยง�นจ�กรัฐบ�ลของสวีเดน

ประม�ณก�รไว้ว่� มีหนุ่มส�วอ�ยุเฉลี่ยระหว่�ง 

18-25 ปีจำ�นวนถึง 1 ใน 5 เลือกที่จะออกม� 

ใช้ชีวิตเองคนเดยีว ซึง่ในคว�มเปน็จริงแลว้ตัวเลข

น่�จะสูงกว่�นี้อีก เนื่องจ�กวัยรุ่นบ�งคนยังไม่ได้

ย�้ยทะเบยีนบ�้นออกจ�กทีอ่ยูข่องพอ่แมพ่วกเข�

“ก�รสร้�งคนที่พึ่งพ�ตัวเองได้นับเป็นเป้�หม�ย

ในสวเีดน ห�กคนทีเ่ร่ิมเข้�สูว่ยัผูใ้หญย่งัคงอ�ศยั

อยู่กับพ่อแม่ จึงเหมือนกับว่�มีบ�งอย่�งผิดปกติ

เกิดข้ึน” กันน�ร์ แอนเดอร์สสัน (Gunnar Andersson) 

ศ�สตร�จ�รย์ด้�นประช�กรศ�สตร์จ�กมห�วิทย�ลัย

สตอกโฮล์ม อธิบ�ยถึงเหตุผลที่หนุ่มส�วช�วสวีดิช 

เลือกออกม�ใช้ชีวิตอยู่เองลำ�พัง โดยได้อธิบ�ยเสริม

ดว้ยว�่เพร�ะสวเีดนเปน็สงัคมของปจัเจกชนนิยม 

(Culture of Individualism) ม�น�นหล�ยศตวรรษ 

บวกด้วยระบบรัฐสวัสดิก�รที่ แ ข็งแกร่ง ทำ�ให้ 

หนุ่มส�วท่ีแม้จะอ�ยุยังน้อยก็ส�ม�รถเข้�ถึง 

ก�รศึกษ� ระบบส�ธ�รณสุข ไปจนถึงห�เลี้ยงตัว

และเช่�บ้�นอยู่ด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร  

ในแง่หน่ึง เร่ืองน้ีสะท้อนกลับไปยังสังคมแห่ง

คว�มไว้เน้ือเช่ือใจ (Trust) ที่นอกจ�กจะไว้ใจ 

เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเองแล้ว ยังรวมไปถึงก�รเช่ือม่ันในศกัยภ�พของตวัเองดว้ยเช่นกนัว่� “พวกเข�มตีวัเอง

เป็นที่พึ่งพ�ที่ดีที่สุด”

 ห�กมองในท�งปฏิบัติ ก�รมองห�อพ�ร์ตเมนต์กำ�แพงสีข�วขน�ดกะทัดรัดและตกแต่งด้วย

เฟอร์นิเจอร์จ�กอิเกีย ก็ไม่ใช่เร่ืองย�กของคนที่เลือกจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียว เมื่อบวกด้วยคว�มเช่ือใน

คุณค่�ของคว�มเป็นมนุษย์ที่เท่�เทียมกัน คนที่อ�ศัยอยู่ในบ้�นคนเดียว คนโสด คนที่เคยหย่�ร้�ง 

ไปจนถึงคนที่มีลูกแต่ไม่ได้แต่งง�นกัน จึงไม่เคยถูกมองว่�ผิดปกติแต่อย่�งใด และห�กมองในเร่ือง 

คว�มสัมพันธ์แบบโรแมนติก สังคมที่น่ีน่�จะให้น้ำ�หนักไปในท�งเหตุผลม�กกว่�คว�มรู้สึกเพร�ะ 

ล�ร์ส แทรกอร์ด (Lars Trägårdh) นักประวัติศ�สตร์ช�วสวีเดนให้คว�มเห็นในเรื่องนี้เอ�ไว้ว่� “ทฤษฎี

คว�มรักของคนสวเีดนเช่ือกนัว่� คว�มสมัพนัธ์ทีจ่ริงแทน้ั้นจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเมือ่พวกเข�ต�่งมอีสิระและ

เท่�เทียมกันเท่�นั้น”
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ปากีสถาน

จำานวนครัวเรือนที่มีผู้อาศัยคนเดียว โดยประเมินจากแหล่งข้อมูลของประเทศต่างๆ
ตั้งแต่ปี 1960 - 2018 (ร้อยละ)

ที่ม� : ourworldindata.org

จนกระจุก รวยกระจาย
ไม่ใช่แค่สวีเดนที่เดียวเท่�น้ันที่ผู้คนนิยมอ�ศัยอยู่คนเดียว แต่ท�งเลือกก�รใช้ชีวิตแบบน้ีมีแนวโน้ม 

เพิ่มม�กขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่�นม� ห�กดูในภ�พรวมของทุกภูมิภ�คของโลก ประช�กรในประเทศแถบ 

“ยุโรปเหนือ” จะนิยมอ�ศัยอยู่คนเดียวม�กที่สุดถึง 40% ต่�งจ�กภูมิภ�คเอเชียโดยเฉพ�ะประเทศที่

ประช�กรยังมีร�ยได้ต่ำ� อัตร�ก�รอยู่คนเดียวจะอยู่ที่เพียง 1% เท่�น้ัน จ�กแผนภูมิด้�นล่�งทำ�ให้ 

เห็นว่�ร�ยได้ประช�กรมีคว�มสัมพันธ์อย่�งม�กกับแนวโน้มของผู้คนที่จะอ�ศัยอยู่คนเดียว เพร�ะจะ

เห็นว่�ผู้ที่มีร�ยได้ต่อหัวม�กหรืออยู่ในประเทศที่ร่ำ�รวยมีแนวโน้มที่จะอยู่คนเดียว ห�กไม่นับเร่ือง

วัฒนธรรมก�รอยูอ่�ศยัเปน็ครอบครัวใหญ ่จะเหน็ว�่ในประเทศทีร่่ำ�รวยและมีสวสัดกิ�รทีเ่อือ้ใหก้�รอยู่

คนเดียวเป็นไปได้ ผู้คนก็นิยมที่จะอ�ศัยอยู่คนเดียว เพร�ะพวกเข�มีคว�มเสี่ยงน้อยกว่� ห�กเทียบกับ

ผู้คนที่อยู่ในประเทศย�กจนที่ยังไม่มีสวัสดิก�รหรือโครงสร้�งพื้นฐ�นรองรับสำ�หรับก�รใช้ชีวิตคนเดียว 

ทำ�ให้ผู้คนในประเทศไม่ร่ำ�รวยต้องแบกคว�มเสี่ยงที่ม�กกว่�นั่นเอง

1 จ�กบทคว�ม “Over half of Sweden’s households made up of one person” ที่ได้สำ�รวจไว้ในปี 2016
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เสรีภาพที่มาพร้อมกับ
ความโดดเดี่ยว 
แมห้นุ่มส�วช�วสวเีดนจะส�ม�รถพีง่พ�ตวัเองได้

แบบนำ�หน้�คนรุ่นเดียวกันเมื่อเทียบกับวัยรุ่น 

ช�ติอื่น ๆ  แต่คำ�ถ�มที่ต�มม�ก็คือ ด้วยวัยเฉลี่ย

แค่เพียงเพิ่งจบมัธยมปล�ยกับประสบก�รณ์ย้�ย

ออกม�อยู่ด้วยตัวเอง พวกเข�จะมีพลังใจม�กพอ 

ท่ีจะจัดก�รกับปัญห�ต่�ง ๆ  เม่ือต้องอยู่ต�มลำ�พัง

ได้ม�กน้อยแค่ไหนกัน

 ค�ริน ชูลซ ์(Karin Schulz) เลข�ธิก�รประจำ�

สำ�นักง�น Swedish Mental Health Charity Mind 

ได้ให้ข้อมูลในเร่ืองน้ีไว้ว่� ผู้ที่อ�ศัยอยู่คนเดียว

โดยเฉพ�ะวัยรุ่นที่กำ�ลังเผชิญคว�มท้�ท�ย 

ด้�นอ�รมณ์ โดยเฉพ�ะคว�มรู้สึกโดดเดี่ยว  

แม้พวกเข�จะแอคทีฟและมีเครือข่�ยเพื่อนม�ก 

เพียงใดในโลกโซเชียล แต่บ�งคนกลับรับมือกับ

คว�มเปลี่ยวเหง�ในจิตใจได้ไม่ดีนัก เมื่อไม่มี

เพื่อนสนิทหรือญ�ติพี่น้องอยู่รอบข้�ง โดยสถิติ

ด้�นพลเมืองของประเทศสวีเดนในปี 2017 เผยว่� 

55% ของช�วสวีเดนที่มีอ�ยุระหว่�ง 16-24 ปี  

ไม่เข้�สังคมหรือสนิทสนมกับญ�ติพี่น้องของ 

ตัวเองเลย และข้อมูลจ�กกรมสุขภ�พจิตสวีเดน

ในปี 2018 ยังบอกด้วยว่� วัยรุ่นในช่วงอ�ยุดังกล่�ว

เข้�รับก�รบำ�บัดด้�นจิตใจเพิ่มสูงขึ้นถึง 70% ใน

ช่วงทศวรรษที่ผ่�นม�

 อย่�งไรก็ต�ม ดร. ฟิลิป ฟอร์ส คอนนอลลี 

(Dr. Filip Fors Connolly) นักสังคมวิทย�ประจำ�

มห�วทิย�ลยัอเูมโอ (Umeå University) ไดอ้ธิบ�ย

เร่ืองน้ีเพิม่เตมิว�่ แมก้�รอ�ศยัอยูค่นเดยีวจะเป็น

ปัจจัยหน่ึงท่ีเพ่ิมคว�มรู้สึกโดดเด่ียวในวัยรุ่น แต่

ด้วยเพร�ะธรรมช�ติของคนในวัยกำ�ลังค้นห�ตัว

เองและไม่มีคว�มมั่นใจในตัวเองม�กนัก  

พวกเข�จึงมีแนวโน้มที่จะร�ยง�นถึงสภ�วะท�ง

จติใจในเชิงลบ และอกีเหตผุลหน่ึงทีท่ำ�ใหต้วัเลข

ท�งสถิติบ่งช้ีถึงคว�มน่�กังวลด้�นจิตใจของวัยรุ่น

ที่สูงม�กขน�ดน้ี น่�จะเป็นเพร�ะปัจจุบัน 

คนหนุ่มส�วใหค้ว�มสำ�คญักบัเร่ืองสขุภ�พจติกัน

ม�กขึ้น พวกเข�จึงกล้�ที่จะเดินเข้�ห�จิตแพทย์

หรือนักจิตวิทย�กันแบบไม่เคอะเขิน และนั่นจึง

อ�จยังไม่ใช่หลักฐ�นที่ม�กพอที่จะยืนยันได้ว่� 

คนรุ่นใหมวั่นน้ีรู้สกึเปลีย่วเหง�ม�กกว่�คนรุ่นก่อน ๆ  

เมื่อเทียบในอ�ยุเดียวกัน โดยก�รตั้งข้อสังเกตนี้

ยังสอดคล้องไปกับผลสำ�รวจ European Social 

Survey ที่พบว�่ มีช�วสวีเดนร้อยละ 5 ประสบกับ

คว�มรู้สึกโดดเดี่ยวแบบบ่อยคร้ัง ซึ่งน้อยกว่� 

ค่�เฉลี่ยของช�วยุโรปโดยทั่วไปซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7 

 

ทางที่ดีคือ Alone Together 
ก�รห�คว�มสมดุลระหว่�งรักษ�ไว้ซึ่งพื้นที่ 

ส่วนตัวและส�นสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อไม่ให้เหล่� 

โซโลส่วดีชิผูแ้ข็งแกร่งต้องรู้สกึโดดเดีย่วจนเกนิไป

ไดเ้ร่ิมข้ึนแบบเปน็เร่ืองเปน็ร�ว เมือ่พืน้ทีอ่ยูอ่�ศยั

ร่วมกัน (Co-living Space) กล�ยเป็นอีกหน่ึง

ท�งเลือกของช�วสวีเดนในวันนี้

 
Hus 24
คือพ้ืนท่ีอยู่อ�ศัยร่วมกันในกรุงสตอกโฮล์มท่ีเกิดข้ึน

แบบเป็นท�งก�รครั้งแรกเมื่อปี 2011 ซึ่งเริ่มต้น

ม�จ�กลิซ่� เรเนนเดอร์ (Lisa Renander)  

ผูป้ระกอบก�รส�วไฟแรงทีรู้่สกึโดดเดีย่วม�กเม่ือ

ย้�ยกลับม�จ�กซิลิคอน แวลลีย์ และต้องอ�ศัย

อยู่ในอพ�รต์เมนต์คนเดียวเหมือนกับหนุ่มส�ว

ช�วสวีดิชคนอื่น ๆ  เธอมักจะนึกถึงบ้�นที่เคยอยู่

ในซิลิคอน แวลลีย์ที่เธอและเพื่อน ๆ ในแวดวง

ผู้ประกอบก�รอ�ศัยอยู่ด้วยกัน ซ่ึงส�ม�รถแบ่งปัน

ไอเดียต่�ง ๆ ให้กันและกันไปด้วย เรเนนเดอร์

จึงนำ�คอนเซ็ปต์ก�รอยู่ร่วมกันน้ีม�ลองทำ�ดูที่

สตอกโฮลม์ โดยใช้ตกึ 5 ช้ันในย�่นเมืองเก�่สร้�ง

เป็น Co-living Space สำ�หรับคนทำ�ง�นรุ่นใหม่

โดยเฉพ�ะ ก�รอยู่ร่วมกันน้ี เธอจะแบ่งพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ 

เพื่อก�รอ�ศัยส่วนตัว (Live) พื้นที่ใช้สอยร่วมกัน 

(Share) เช่น ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องน้ำ� ซ�วน่� 

ฯลฯ และพ้ืนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมให้สม�ชิกในบ้�น

เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน (Grow) เช่น ก�รกิน

อ�ห�รเย็นร่วมกัน ร่วมเวิร์กช้อป หรือจัดป�ร์ต้ี 

ฯลฯ 

 

Colive
เป็นอีกพื้นที่อยู่อ�ศัยร่วมกันที่มีคอนเซ็ปต์ชัด

อย่�ง “Stay Alone, Live Together” และนับเป็น

อพ�ร์ตเมนต์สำ�หรับก�รอยู่ร่วมกันขน�ดใหญ่

ที่สุดซึ่งเปิดตัวในปี 2019 ปัจจุบันมีผู้พักอ�ศัยอยู่ 

102 ร�ยและมีแผนว่�จะขย�ยพื้นที่เพื่อรองรับ 

ผู้อ�ศัยหน้�ใหม่ให้ได้ถึง 7,000 คนในอีก 5 ปี 

ข้�งหน้� Colive ต้ังอยู่ในเขตเซอเดอร์ม�ล์ม 

(Södermalm) หน่ึงในย่�นที่ ฮิปที่สุดของ

สตอกโฮลม์ ดว้ยพืน้ทีส่ว่นกล�งขน�ดใหญร่องรับ

ก�รใช้สอยร่วมกันที่ครบครัน ระบบก�รจับคู่ 

ผู้อยู่อ�ศัยที่ตรงกับนิสัยหรือคว�มสนใจของผู้เข้�พัก 

และร�ค�น่�รักท่ีจับต้องได้สำ�หรับหนุ่มส�วผู้เร่ิมต้น

ทำ�ง�น ทำ�ให้ Colive เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ยอดนิยม

สำ�หรับผู้ที่ยังอย�กมีพื้นที่ส่วนตัวและพร้อมจะ

เปิดรับประสบก�รณ์ใหม่ ๆ จ�กเพื่อนร่วมบ้�น

 “ในฤดหูน�วทีส่วเีดนตอนเยน็มนัมดืม�ก ๆ  

และคุณก็จะไม่อย�กออกไปไหนในช่วงอ�ก�ศ

หน�ว ทำ�ให้หล�ยคนรู้สึกโดดเดี่ยวและเปลี่ยว

เหง� แตถ่�้คณุอยูก่บัคนอืน่ดว้ย คณุจะยงัมเีพือ่น

กินข้�วเย็นถ้�คุณต้องก�ร แล้วถ้�เวล�ไหน 
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คุณอย�กมีพื้นที่ส่วนตัว ก็เพียงแค่ปิดประตูและ

อยู่กับตัวเอง” แคทรีน บิเมลล์ (Katrine Bimell) 

วัย 25 ปีพูดถึงเหตุผลที่เลือกใช้ชีวิตในพื้นที่ 

Co-living Space โดยคว�มคิดเห็นของเธอน้ันอ�จ

เรียกไดว่้�คล�้ยกบัคนสว่นใหญ ่เพร�ะผลสำ�รวจ

จ�ก United Minds ตั้งแต่ปี 2014 ร�ยง�นว่� 

หนุ่มส�วช�วสวีดิชที่อ�ศัยอยู่ในกรุงสตอกโฮล์ม

อ�ยุระหว่�ง 18-35 ปี จำ�นวนม�กกว่�ครึ่งอย�ก

ที่จะแชร์คว�มสนใจของตัวเองให้กับเพื่อนหรือ

ผู้คนในแวดวงใหม่ ๆ  ซึง่ส่งผลให้คว�มต้องก�ร

ของตล�ดอสงัห�ริมทรัพยใ์นลกัษณะอยูร่่วมกันน้ี

เพิ่มสูงขึ้น

 และไม่ใช่เพียงแค่เร่ืองที่อยู่อ�ศัยเท่�น้ัน 

แต่แพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ช�วสวีดิชผู้รัก 

ในพ้ืนท่ีส่วนตัวได้พบกับมิตรภ�พและประสบก�รณ์

แปลกใหม่ ที่จะช่วยให้พวกเข�เติบโตในเส้นท�ง

ทีเ่หมอืนจะดโูดดเดีย่วน้ีไปไดด้ว้ยกนักเ็กดิข้ึนอกี

ม�กม�ย ตัวอย่�งเช่น แอพพลิเคชัน Panion ที่

ช่วยให้ผู้ใช้ง�นห�เพ่ือนท่ีมีคว�มสนใจคล้�ย ๆ  กัน

และเข้�ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อทำ�กิจกรรมที่ชอบ

ด้วยกัน GoFrendly แอพพลิเคชันสำ�หรับผู้หญิง

โดยเฉพ�ะทีช่่วยใหผู้ใ้ช้ง�นไดรู้้จกัเพือ่นใหมท่ีอ่ยู่

ใกล้กัน Lunchback แอพพลิเคชันที่ช่วยจับคู่ 

นักลงทนุกบันักธุรกจิหรือผูป้ระกอบก�รหน้�ใหม ่

และ Welcome แอพพลเิคชันทีค่นทอ้งถ่ินจะช่วย

ตอบคำ�ถ�มถึงก�รใช้ชีวิตในสวีเดนให้กับผู้ที่ม�

อยู่อ�ศัยใหม่ เป็นต้น

เป็นตัวเราที่ “พอดี”
นอกจ�กม�ยด์เช็ตที่หวงแหนพื้นที่ส่วนตัว นิยม

ก�รอยู่คนเดียว และเชื่อว่�ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนที่

ดีที่สุดแล้ว ยังมีแนวท�งก�รใช้ชีวิตแบบอื่น ๆ  ที่

คอยช่วยปรับสมดลุใหช้�วสวเีดนผูท้ีพ่ึง่พ�ตวัเอง

ได้ดีมองเห็นคุณค่�ของส่วนรวมอีกด้วย

 ตัวอย่�งเช่น Law of Jante หรือกฎก�รใช้

ชีวิตทีห่ยัง่ร�กลกึของคนสแกนดเินเวยีนซึง่มุง่เน้น

ส�ระที่ว่� “คุณไม่ได้พิเศษไปกว่�คนอื่น” และ

ปัจเจกชนไม่ได้อยู่เหนือส่วนรวม น่ันหม�ยคว�มว่� 

เมื่อใครคนหน่ึงประสบคว�มสำ�เร็จ และไม่ได้มี

ใครเก่งหรือดีไปกว่�กัน คว�มสำ�เร็จน้ันก็ต้อง 

เกิดจ�กคว�มร่วมมือหรือก�รได้รับคว�มสนับสนุน

จ�กคนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน มันจึงเป็นเหมือนกฎ

ก�รใช้ชีวิตแบบอ่อนน้อมถ่อมตนและเรียนรู้ที่จะ

พึ่งพ�คนอื่น ๆ ไปจนถึงแบ่งปันคว�มสุขและ

คว�มสำ�เร็จที่เกิดข้ึนไปด้วยกัน หรือแนวท�ง 

ก�รใช้ชีวิตในแบบสวีดิชแท้ ๆ  อย่�ง “ล�-กอม” 

(Lagom) ทีส่อนใหท้กุคนคน้ห�คว�มพอดบิพอดี

ของตัวเอง (Not Too Much, Not Too Little.)  

ไม่ว่�จะเป็นเร่ืองของก�รทำ�ง�นหรือก�รใช้ชีวิต 

เพร�ะคว�มพอดีจะนำ�ม�ซึ่งคว�มสุขที่แท้จริง 

และเอ�เข้�จริง ก�รค้นพบคว�มพอดีของตัวเอง

ไดก้น่็�จะตอ้งเร่ิมตน้ม�จ�กก�รเรียนรู้และเข้�ใจ

ตัวเองก่อนว่�เร�ต้องก�รอะไร เร�ชอบหรือ 

ไม่ชอบอะไร และก�รจะตอบคำ�ถ�มสำ�คัญ 

เหล่�น้ีให้ได้น้ัน ก็คงจะไม่มีท�งไหนดีไปกว่� 

รู้หรือไม่  
แม้แต่คู่รักช�วสวีเดนบ�งคู่ก็นิยมแยกกันอยู่ 

โดยคว�มสัมพันธ์แบบสวีเดนแยกได้เป็น 3 

ประเภท หลัก ๆ ได้แก่

 คู่ รักหรือคู่ ชีวิตที่ ใ ช้ ชีวิตอยู่ ในบ้�น 

 หลังเดียวกันเรียกว่� “Samboende” 

 คูรั่กทีใ่ช้ชีวติอยูด่ว้ยกนับ�้งเปน็บ�งคร้ัง 

 บ�งคร�วเรียกว่� “Iblandbo”

 คูรั่กทีม่คีว�มสมัพนัธร์ะยะย�วแต่เลอืก 

 ที่จะไม่อยู่ด้วยกัน แต่ยังม�เจอและ 

 ทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ ร่วมกันบ้�งในช่วง 

 ที่พวกเข�สะดวก เรียกคว�มสัมพันธ์นี้ 

 ว่� “Särbo” ซึ่งย่อม�จ�กคำ�ว่� isär  

 (แปลเป็นภ�ษ�อังกฤษคือ apart) และ  

 boende (แปลเป็นภ�ษ�อังกฤษคือ  

 living) คำ�ว�่ Särbo จงึเปน็คำ�ทีใ่ช้เรียก 

 คว�มสัมพันธ์ในแบบ “apart-living”  

 หรือคว�มสมัพนัธ์ทีน่�่จะสอดคลอ้งกับ 

 วิถีชีวิตเดี่ยวของคนที่น่ีม�กที่สุด และ 

 คำ�น้ียังส�ม�รถใช้เรียกคว�มสัมพันธ์ 

 แบบท�งไกลได้ด้วยเช่นกัน (Long  

 Distance Relationship)

ก�รเรียนรู้จ�กก�รได้อยู่กับตัวเองต�มลำ�พัง 

อีกแล้ว

 ดังน้ัน ก�รใช้ชีวิตแบบเด่ียว ๆ  ของช�วสวีเดน

จึงไม่ใช่ช่วงเวล�ก�รใช้ชีวิตแบบช่ัวคร�วที่ต้อง 

อยู่คนเดียวให้ได้ เพร�ะไม่มีใครให้อยู่ด้วย  

แตก่�รอยูค่นเดยีวในทีน้ี่ยังเปน็ท�งเลอืกหลกัทีจ่ะ

ช่วยให้เร�เรียนรู้และเข้�ใจตัวเองได้อย่�งดีที่สุด

นั่นเอง 

ที่ม� : บทคว�ม “How a nation of introverts meets up” 
(สิงห�คม 2017) จ�ก bbc.com / บทคว�ม “Why so 
many young Swedes live alone” (กันย�ยน 2019) จ�ก 
bbc.com / บทคว�ม “All hail Sweden, the world’s single 
living capital” จ�ก flashpack.com / บทคว�ม “Ensam 
är stark; The new lifestyle trend from Sweden” (กนัย�ยน 
2020) จ�ก cravemag.co.uk / บทคว�ม “The rise of 
living alone: how one-person households are becoming 
increasingly common around the world” (ธันว�คม 2019) 
จ�ก ourworldindata.orgfa
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The Creative : มุมมองของนักคิด

เรื่อง : ปิยพร อรุณเกรียงไกร และ พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์
ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

ทำาไมคนเราจึงเป็นโสด คนไทย 
มีเมียได้หลายคนไม่ผิดจริงไหม 
คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าลงเพราะ 
รักอิสระหรือสังคมและเศรษฐกิจ
บีบบังคบักันแน่ แทนท่ีเราจะน่ังคดิ
วนไปมากับคำาถามเหล่านี้ในเดือน
แห่งความรัก เราชวนนพ. ชัชพล 
เกียรติขจรธาดา หรือหมอเอ้ว 
ผู้ผันตัวจากวงการแพทย์มาเขียน
หนังสอืใหค้วามรูท้างวิทยาศาสตร์
ในฉบับเข้าใจง่าย เช่น “เรื่องเล่า
จากร่างกาย” และ “500 ล้านปี 
ของความรัก” มาถกกันว่า แท้จริง
วิทยาศาสตร์มีคำ าตอบให้ กับ
ปรากฏการณ์คนโสดท่ีเพิ่มขึ้น 
ทั่วโลกนี้อย่างไรบ้าง

คุยเรื่องวิทยาศาสตร์
ของความโสด
กับ “หมอเอ้ว”
นพ. ชัชพล เกียรติขจรธาดา
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งานวิจัยที่ว่าด้วยเมืองบีบให้คนเป็นโสดมากขึ้น เพราะต้อง
ทำางานตั้งแต่ เช้าจรดค่ำา  มีพื้นที่พบปะกับคนอ่ืนน้อย  
มองประเด็นนี้อย่างไร
เร�ต้องแยกคำ�นิย�มก่อนว่� “โสด” หม�ยถึงอะไร คนไม่มีแฟน หรือไม่

แต่งง�น โดยธรรมช�ติแล้วเร�ต้องก�รมีคู่ โดยเฉพ�ะในช่วงวัยเจริญพันธ์ุ 

แต่ก�รแต่งง�นเป็นเรื่องของวัฒนธรรม คว�มรู้สึกอย�กมีคู่ม�จ�กฮอร์โมน

และแรงขับภ�ยใน ซึ่งโฮโมเซเปียนส์มีแรงขับนี้อย่�งน้อย 2-3 แสนปีม�แล้ว 

แต่วัฒนธรรมก�รแต่งง�นที่จับคู่แบบ 1 ต่อ 1 (Monogamy) เพิ่งเกิดขึ้น 

ไม่น�นม�ก ประม�ณหลักพันปี

 ก�รจับคู่แบบ 1 ต่อ 1 และเชื่อว่�ต้องอยู่ในคว�มสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ 1 

ไปตลอดนี้ มีร�กม�จ�กคว�มคิดแบบยิว-คริสเตียน (Judeo-Christian) ซึ่ง

แพร่หล�ยไปในหล�ยส่วนทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยดว้ยในสมยัหน่ึง แตโ่ลก

ใบน้ีก็ยังมีวัฒธรรมอื่นที่ไม่ได้เจ�ะจงว่�จะต้องเป็นแบบน้ีเสมอไป ยังคงมี

ลักษณะก�รจับคู่แบบ 1 ต่อ 1 ในช่วงเวล�หนึ่ง และส�ม�รถเปลี่ยนคู่ได้ 

(Serial Monogamy - มีคู่ทีละคน) ในเวล�ต่อม�

 ทนีีถ้�้ถ�มปจัจยัเร่ืองเมอืงทีพ่ฒัน�ม�กข้ึน ผมกลบัคดิว�่เมอืงมโีอก�ส

ทำ�ให้คนเจอกันม�กข้ึนเมื่อเทียบกับชนบท เมืองมีที่แฮงก์เอ�ต์ เป็นพื้นที่ 

ที่ส�ม (Third Place) ที่คนจ�กหล�ย ๆ ที่จะไปเจอกัน ดังนั้นจึงมีโอก�สที่

จะเกิดก�รจับคู่เยอะข้ึน แต่ก�รแต่งง�นน้ันเป็นท�งเลือก และคนเลือก

แต่งง�นน้อยลงก็เป็นไปต�มเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อคนมีโอก�สได้ดูแล

ตัวเองในหล�ย ๆ ด้�น ทั้งก�รเงิน สุขภ�พ และก�รศึกษ� ก็มีแนวโน้มจะ

แต่งง�นช้�ลง บ�งคนบอกว่�วิธีก�รแก้ปัญห�เด็กท้องในวัยเรียนคือ ก�รศึกษ� 

ถ้�เด็กมีเป้�หม�ยในชีวิตว่�อย�กเรียนจบ อย�กมีอ�ชีพที่ดูแลตัวเองได้ 

ปัญห�นี้ก็จะลดลง อย่�งในสังคมตะวันตก ต่อให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

เข�กจ็ะห�ท�งปอ้งกนัและดแูลตัวเอง เพร�ะเข�มเีป�้หม�ยและยงัไมพ่ร้อม

จะมีลูก ดังนั้นเวล�เร�พูดถึงเมืองกับชนบท ส่วนตัวผมคิดว่�เมืองทำ�ให้เร�

มโีอก�สเจอคูเ่ยอะกว�่ แตเ่ร่ืองก�รแตง่ง�น มคีรอบครัว อ�จจะช้�ลง เพร�ะ

เมอืงเปน็แหลง่รวมของคนทีม่�ทำ�อะไรเพือ่ตัวเอง เช่น ทำ�ง�น เรียนหนังสอื 

และทำ�ต�มคว�มฝัน 

มองลักษณะความสัมพันธ์หรือการจับคู่แบบ 1 ต่อ 1 ที่ได้รับ
อิทธิพลจากแนวคิดยิว-คริสเตียนอย่างไรบ้าง
สมัยก่อนไอเดียนี้ไม่ได้จำ�กัดม�กในเมืองไทยนะครับ คิดถึงเวล�เร�ดูละคร

หรืออ่�นนิย�ยก็ได้ บ�งครั้งก็จะมีตัวละครที่ได้รับก�รชื่นชมในสังคมว่�เป็น

คนดี ที่ส�ม�รถมีลูกกับท�สแล้วไม่รับเป็นลูกได้อยู่ แต่ในยุคนั้น คนยอมรับ

ว�่เปน็สิง่ทีถ่กูตอ้ง หรือในยคุแหง่ก�รสำ�รวจท�งทะเล (Age of Exploration) 

ยุโรปเดินท�งไปเจอวัฒนธรรมหนึ่งที่ผู้หญิงมีส�มีหล�ยคน หรือแต่งง�นกัน

ในช่วงสั้น ๆ แค่ 3-4 ปี แล้วเปลี่ยนคู่ใหม่ ซึ่งเข�จะมองว่�เป็นวัฒนธรรม

ทีป่�่เถ่ือน หรือช�วเข�มวีฒันธรรมก�รแต่งง�นจบัคูท่ีต่่�งไปจ�กก�รแตง่ง�น

และอยูด่ว้ยกนัไปตลอด อ�จฟงัดปู�่เถ่ือนสำ�หรับเร� เพร�ะมนัขัดกบัมมุมอง

ทีเ่ร�โตม�ในกรอบทีบ่อกว่� “แบบไหนคอืสิง่ทีถ่กูต้อง” แต่จริง ๆ  วฒันธรรม

มีคว�มหล�กหล�ย แล้วก็มีเหตุผลในน้ัน อย่�งชนเผ่�เชอร์ป� (Sherpa - ชนเผ่�

ที่อพยพม�จ�กที่ร�บสูงทิเบตในปัจจุบัน) เป็นชนเผ่�ที่ใช้ชีวิตลำ�บ�ก อ�ศัย

อยู่บนภูเข�หรือหน้�ผ� ห�กินย�ก ก็จะมีวัฒนธรรมที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีส�มี

หล�ยคน และส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องกัน เพร�ะผู้ช�ยมีโอก�สต�ยสูงจ�ก 

ก�รต้องออกไปล่�สัตว์ วัฒนธรรมจึงรองรับรูปแบบก�รใช้ชีวิตในก�รแชร์

ภรรย�ร่วมกันและเลี้ยงลูกด้วยกัน ก็เพื่อดูแลให้ผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอ

กว่�อยู่รอดหรือเลี้ยงลูกได้โดยก�รอนุญ�ตให้มีส�มีได้หล�ยคน

เท่ากับว่าการอยู่ด้วยกันเป็นคู่น้ันอาจไม่ได้เกิดจากความรัก 
แต่เกิดจากความจำาเป็นในการอยู่รอด
ปัจจัยที่ทำ�ให้สิ่งมีชีวิตม�จับคู่และอยู่ด้วยกัน ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งก�รเลี้ยงลูก

นะครับ ถ้�สิ่งมีชีวิตนั้นส�ม�รถเลี้ยงลูกได้ด้วยตัวเอง ก็ไม่จำ�เป็นต้องจับคู่ 

เช่น สิงโตกับเสือเป็นสัตว์ตระกูลแมวเหมือนกัน แต่สิงโตอยู่เป็นครอบครัว

หรือฝูง ส่วนเสือจับคู่เสร็จแล้วก็แยกย้�ยกันไป ลิงชิมแปนซีอยู่เป็นฝูง แต่อุรังอุตัง

จะแยกท�งกันไปหลังผสมพันธ์ุเสร็จ ตัวเมียส�ม�รถเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง 

เพร�ะมันมีโอก�สของก�รส่งต่อพันธุกรรมม�กพอ

 ทีนี้มี 2 ปัจจัยที่ทำ�ให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยตัวเองได้หรือไม่ได้ คือ 1. ปัจจัย

ภ�ยในสิ่งมีชีวิตนั้นเอง เช่น ลูกของมนุษย์ดูแลตัวเองไม่ได้ แม่ไม่ส�ม�รถ

ทิ้งลูกไว้ที่บ้�น แล้วเข้�ป่�ไปห�อ�ห�ร เพร�ะลูกอ�จจะต�ย 2. ปัจจัยใน 

ส่ิงแวดล้อม ถ้�ส่ิงแวดล้อมปลอดภัย แม่ส�ม�รถท้ิงลูกท่ีดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ 

โดยทีไ่ม่ถกูกนิ 2 ปจัจยัน้ีคอืตวักำ�หนดพฤตกิรรมของสิง่มชีีวติว�่ตอ้งอยูเ่ปน็

คู่หรือไม่เป็นคู่ ดังนั้น มันมีทั้งเรื่องแรงขับจ�กภ�ยใน เรื่องชีววิทย� และ 

สิ่งแวดล้อมทำ�ง�นร่วมกันอยู่

 ย้อนกลับไปที่มนุษย์ เร�ไม่ส�ม�รถเลี้ยงลูกด้วยตัวเองได้เม่ือแรกเกิด 

เร�จงึตอ้งจบัคู ่มีง�นศกึษ�หน่ึงของนักสังคมวทิย�พบว�่ ในช่วง 3-4 ป ีของ

ก�รจับคู่ของคน เป็นช่วงที่มีอัตร�ก�รหย่�ร้�งสูงที่สุด และเชื่อว่�ลักษณะนี้

พอ้งกบัสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมชนิดอืน่ ๆ  ทีมี่ลกูอยู่ในวัยทีส่�ม�รถเร่ิมช่วยเหลอื

ตัวเองได้ ดังน้ันไม่ได้แปลว่�มนุษย์ต้องจับคู่แบบ Serial Monogamy ไปตลอด 

แต่แรงขับจ�กภ�ยในน้ีจะลดลงด้วย ข้ึนอยู่กับแต่ละวัฒนธรรมว่�จะยอมรับไหม 

เพร�ะวัฒนธรรมก็เป็นเร่ืองคว�มเห็นพ้องของคนในเผ่�หรือคนในสังคมว่�

แบบไหนเป็นสิ่งที่เรียกว่�ดี

มองว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บีบให้คนในสังคมต้องทำาตาม 
เสมอไปหรือเปล่า แล้วคนโสดจะต้องถูกตัดสินจากสิ่งที่ 
คนอื่น ๆ ยึดถือไปตลอดหรือไม่
ผมคิดว่�ตอนน้ีมันเป็นจุดเปลี่ยนผ่�นม�กกว่� ทุกวันน้ีเร�มีอิสระม�กข้ึน 

อย่�งสมัยก่อนก�รห�คู่ของผู้หญิงเป็นเรื่องซีเรียสม�ก เหมือนกับสังคมไทย

ในอดีต ก�รแต่งง�นของลูกส�วก็เป็นเรื่องคอข�ดบ�ดต�ย แต่ตอนนี้สังคม

เร�กำ�ลังเปลี่ยนผ่�นต�มเทรนด์ของโลกที่ยอมรับคว�มหล�กหล�ย คว�ม

เป็นปัจเจก และก�รตัดสินใจของแต่ละคนม�กขึ้น

 ทัง้น้ี ก�รเปลีย่นผ�่นท�งสงัคมทีพ่ดูถงึมกัจะเกดิข้ึนในเมอืงกอ่น เพร�ะ

ผู้คนม�จ�กหล�ยพื้นที่ จึงมีวัฒนธรรมที่ยอมรับคว�มหล�กหล�ยม�กกว่� 

และมีแนวโน้มที่จะตัดสินคนอื่นน้อยลง ส่วนสังคมชนบทที่มีลักษณะก�รอยู่

ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อน ก็จะมีคว�มต้องก�รที่จะคล้�ย ๆ กัน ใครที่หลุดไป

จ�กบรรทัดฐ�นของสังคมก็จะถูกวิพ�กษ์วิจ�รณ์ แต่เทรนด์ในชนบทเองก็

กำ�ลังเปล่ียนไปต�มคว�มเจริญของเมือง ในขณะเดียวกันคนเมืองส่วนหน่ึงที่

ย้�ยกลับไปอยู่ชนบท ก็จะนำ�วิธีคิดแบบใหม่ไปด้วย หรือก�รท่ีเจเนอเรชันใหม่
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จะเปิดรับเทรนด์ที่ยอมรับคว�มหล�กหล�ยม�กข้ึน และเมืองก็จะรองรับ

คว�มคิดแบบนี้ม�กขึ้นด้วย

 ทีเ่ห็นชัดคือเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยทีส่�มทีท่ำ�ให้คนในชนบทส�ม�รถเข้�ถึง

คว�มคิดแบบน้ีได้ และเร่ิมรู้สึกว�่มันเป็นเร่ืองปกติ ส่วนก�รเปลี่ยนแปลง

ของเจเนอเรชันทีธ่รรมช�ตขิองวยัรุ่นมกัจะตอ่ต�้นคว�มคดิแบบเดมิ ๆ  กย็ิง่

เร่งให้เกิดก�รต่อสู้กันระหว่�ง 2 เจเนอเรชัน 2 คว�มคิด คว�มคิดเดิมมองว่�

ต้องไม่โสด ส่วนคนรุ่นใหม่จะรู้สึกว่�ฉันไม่แคร์ ฉันดูแลตัวเองได้ ฉันมีคว�มสุข

กับชีวิต

ในอดีตคนโสดถูกมองว่าเป็นภาระของสังคมหรือครอบครัว 
แต่วันนี้คนเริ่มมองว่ามีข้อดีเยอะขึ้น 
สมัยก่อนคนมองอย่�งนั้น เพร�ะก�รอยู่ด้วยตัวเองมันย�ก แต่ว่�เทคโนโลยี

ต่�ง ๆ ตอนน้ีทำ�ให้ผู้หญิงอยู่ด้วยตัวเองได้ง่�ยข้ึน ในสังคมก�รทำ�ง�นท่ีไม่ใช่

ก�รล่�สัตว์ห�ของป่� แต่เป็นสังคมเมืองที่คนเข้�ถึงเทคโนโลยี ผู้หญิงก็อยู่

คนเดียวได้ง่�ย เลี้ยงลูกเองได้ ก�รเป็นโสดจึงไม่ใช่ปัญห� ขณะที่ผู้ช�ยโสด

กอ็�จจะมคีว�มเสีย่งหรือโอก�สทีจ่ะอ�ยสุัน้ม�กกว่�ผูช้�ยทีแ่ต่งง�น เพร�ะ

มีแรงขับที่จะใช้ชีวิตเสี่ยงอันตร�ยม�กกว่� หรือเสี่ยงจ�กโรคติดเช้ือท�ง 

เพศสัมพันธ์ม�กกว่� หรืออ�จมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่�งก�รสูบบุหรี่ กินเหล้� 

ขับรถเร็ว นี่อ�จเป็นข้อเสีย ปัจจุบันจึงไม่ใช่ว่�แต่งง�นหรือโสดดีกว่�หรือไม่

ดีกว่� ไม่ใช่เร่ืองข�วกับดำ� ก�รแต่งง�นมีข้อดีข้อเสียแบบหน่ึง และก�รเป็นโสด

ก็มีข้อดีข้อเสียอีกแบบหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่�คุณจะเลือกท�งไหนที่ดีกว่�สำ�หรับ

ชีวิตของคุณ 

 

ทำาไมสงัคมตะวนัตกถงึเปดิรบัการแต่งงานหรอืความสมัพนัธ์
แบบไม่ผูกมัดมากกว่าสังคมตะวันออก
สมัยก่อนสังคมตะวันตกเคยปิดกั้นเร่ืองน้ีม�กนะครับ แล้วสังคมไทยก็รับ 

ไอเดียน้ีเข้�ม�ตอนที่ตะวันตกเร่ิมเข้�ม�มีอิทธิพล และบอกว่�สิ่งไหนถูก 

หรือผิด เช่น ก�รรักเดียวใจเดียวถูก ในอดีตสังคมไทยและประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด เร�เปิดกว้�งเรื่องนี้ม�กกว่�ตะวันตกเสียอีก และ

ในท�งศ�สน� ผมไม่รู้จริง ๆ ว่�คำ�สอนแรกที่เร่ิมพูดถึงเร่ืองก�รแต่งง�น 

น้ันเคร่งครัดขน�ดไหน แต่สมัยก่อนคนส�ม�รถยอมรับและช่ืนชมคนดี 

ในสังคมที่ไปมีลูกกับท�ส หรือมีภรรย�หล�ยคนได้ แสดงว่�สมัยก่อน 

เร�ก็มีคว�มยืดหยุ่นประม�ณหน่ึง แต่ตอนน้ีมันเป็นก�รตีคว�มต�มปัจจุบันว่� 

ถ้�แต่งง�นแล้ว เร�ต้องไม่ไปยุ่งกับคู่แต่งง�นของคนอื่น

 ถ�มว่�ทำ�ไมไทยเปิดรับเร่ืองน้ีช้�กว่�ตะวันตก ก็อ�จจะเพร�ะคว�มเป็น

เมืองใหญ ่ถ้�มองในแง่ประวัติศ�สตร์ เม่ือเกิดก�รติดต่อแลกเปล่ียนคว�มคิด

กันม�กขึ้น เมืองใหญ่ขึ้น เทคโนโลยีทำ�ให้คนพึ่งพ�ตัวเองได้ม�กขึ้น คนก็มี

แนวโน้มที่จะยอมรับคว�มหล�กหล�ยท�งชีววิทย�ม�กยิ่งขึ้น ปัจจุบัน 

เด็กรุ่นใหม่แคร์เรื่องนี้น้อยม� พอเข�โตขึ้น เข�จะเป็นคนกำ�หนดม�ตรฐ�น

ว�่สิง่ทีเ่ข�เช่ือคอืสิง่ทีถ่กูต้อง แลว้ตอนน้ีคนทีส่ร้�งม�ตรฐ�นเดมิกเ็ร่ิมมีอ�ยุ

ม�กข้ึนแลว้ บรรทดัฐ�นก็จะคอ่ย ๆ  เปลีย่นไป คว�มหล�กหล�ยท�งชีววทิย�

มีม�น�น 2 แสนปี เช่น ก�รจับคู่หล�ยแบบ รักร่วมเพศ แต่มันถูกบีบให้บอกว่�

ทำ�ไม่ได้ พอยุคสมัยเปลี่ยนม�เรื่อย ๆ เร�พึ่งพ�คนอื่นน้อยลง เทคโนโลยี

เข้�ม�ช่วยดูแลตัวเองม�กข้ึน คว�มหล�กหล�ยที่แท้จริงของมนุษย์จึงมี

โอก�สเบ่งบ�นอีกครั้ง

แต่การเป็นโสดในสังคมที่ไม่มีสวัสดิการที่รองรับการใช้ชีวิต
คนเดียว ก็ถือเป็นเรื่องลำาบากหรือไม่
ตอ้งกลบัม�ดวู�่ใครเปน็คนว�งระบบ ในระบอบประช�ธิปไตย คนทีว่�งระบบ

คือประช�ชน เมื่อคนรุ่นใหม่มีสิทธิ์เลือก เข�ต้องเรียกร้องกฎหม�ยที่รองรับ

วิถีชีวิตแบบใหม่ และยกเลิกสิ่งที่ปิดกั้นวิถีชีวิตแบบใหม่ของเข�แน่นอน  

แตค่นรุ่นเก�่กต็อ้งก�รรักษ�สิง่ทีตั่วเองตอ้งก�รเอ�ไว้ ตอ้งก�รกฎทีย่งัทำ�ให้

ตัวเองอยู่ได้ และกฎใหม่ที่รองรับตัวเองตอนแก่ได้ ประช�ธิปไตยจึงเป็น 

เร่ืองของก�รเจรจ�ระหว่�งคนที่มีคว�มคิดต่�งกัน คนต่�งเจเนอเรชันที่มี

คว�มคิดต่�งกัน ม�ห�ท�งที่จะอยู่กันได้อย่�งลงตัว ดังน้ันคำ�ตอบก็คือ 

ปัจจุบันจะว�งโครงสร้�งหรือไม่ ว�งระบบหรือไม่ ก็อยู่ที่ประช�ชนเลือก

คาดการณ์เรื่องการมีลูกต่อจากน้ีอย่างไร เมื่อคนเราพ่ึงพา
ตัวเองกันมากขึ้น 
สัญช�ตญ�ณของมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์ก็ต�มไม่ได้ต้องก�รมีลูก สัตว์เล้ียงลูก

ด้วยนมมีสัญช�ตญ�ณ 2 อย่�ง คือ คว�มต้องก�รมีเพศสัมพันธ์กับคว�มรักลูก 

ลูกเป็นผลข้�งเคียง เพร�ะฉะน้ันสังคมที่เปิดกว้�งและมีเทคโนโลยีที่จะ

ป้องกัน ทำ�ให้คนยังต้องก�รมีเพศสัมพันธ์แต่ก�รมีลูกอ�จจะไม่ใช่ จริง ๆ  แล้ว

คว�มอย�กมีลูกอ�จม�จ�กสัญช�ตญ�ณของก�รรักเด็ก ที่คว�มรู้สึกรักลูก

ไม่ได้จำ�กัดเฉพ�ะลูกของมนุษย์ เพร�ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตอนเด็กจะมี

ลักษณะคล้�ยกันซึ่งเรียกว่� Neoteny คือ มีลักษณะต�ใหญ่ๆ ต�ดำ�โตๆ 

หัวกลมๆ ซึ่งเร�มองคว�มน่�รักข้�มส�ยพันธุ์ได้ ซึ่งลักษณะน้ีมันกระตุ้น

สัญช�ตญ�ณให้เกิดคว�มรู้สึกอย�กจะปกป้องดูแล เพร�ะฉะนั้นเร�เลยเห็น

ลูกคนอื่น หรือลูกหม�ลูกแมวน่�รัก บ�งคนเลี้ยงหม�ก็เลือกที่จะไม่มีลูก 

เพร�ะได้ตอบสนองคว�มต้องก�รตรงน้ีแล้ว แต่บ�งคนอ�จต้องก�รม�กกว่�น้ี 

ก็อย�กจะมีลูกของตัวเอง

 เพียงแต่ว่�ก�รแต่งง�นมีลูกทำ�ให้คนทุกข์ทรม�นม�กข้ึนโดยไม่รู้ตัว 

เหมือนคนติดย�เสพติด อดหลบัอดนอน โทรม ไม่ดแูลตัวเอง ปลอ่ยร่�งก�ย

ก�รแต่งง�นมีลูกทำ�ให้คนทุกข์
ทรม�นม�กข้ึนโดยไม่รู้ตัว เหมือน
คนติดย�เสพติด อดหลับอดนอน 
โทรม ไม่ดูแลตัวเอง ปล่อยร่�งก�ย
ทรุดโทรม กินอะไรก็ได้ แต่พอเด็ก
ย้ิมให้ทีก็เหมือนกับถูกฉีดเฮโรอีน
แล้วรู้สึกผ่อนคล�ย ประคับประคอง
ตัวเองต่อไปได้
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ญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเร็วมาก สิ่งที่คนกลัวอาจไม่ใช่ 
ความโสด แต่กลัวตายอย่างโดดเดี่ยว ขณะเดียวกันผู้ชายก็
มีแนวโน้มเป็น “สัตว์กินพืช” (Herbivore Men) ไม่สนใจ
แต่งงาน ไม่มีเพศสัมพันธ์ หรือคบผู้หญิง มองปรากฏการณ์
เหล่านี้อย่างไร
เร่ืองคว�มต้องก�รท�งเพศมีปัจจัยหล�ยอย่�ง เช่น ฮอร์โมนต�มวัย 

คว�มเครียด แต่ปัจจัยใหม่ที่แทรกขึ้นม�คือ เทคโนโลยีที่ตอบสนองอ�รมณ์

ท�งเพศได้โดยไม่ต้องเจอคนจริง เช่น หนังโป๊ รูปโป๊ เครื่องมือช่วยสำ�เร็จ

คว�มใคร่ หรือเซ็กซ์ทอยท้ังหล�ย ประเด็นคือคนที่เล่นหนังโป๊ไม่ได้มีหุ่นเหมือน 

คนท่ัวไป พวกน้ีเป็นเหมือนส่ิงเร้� (Supernormal Stimulus) ม�กระตุ้น เหมือนเร� 

กินหว�นม�กข้ึนเร่ือยๆ พอกินของที่เคยหว�น มันจะไม่หว�นเหมือนเดิม 

พอเร�เสพสื่อเหล่�นี้เยอะ ๆ อ�จจะทำ�ให้รู้สึกชินช�กับของจริงน้อยลง

 พอมีหล�ยปัจจัยรวมกัน เลยเกิดเทรนด์ของคนท่ีมีลักษณะเป็นสัตว์กินพืช

ม�กขึ้น เร�ถึงได้เห็น Pornhub เป็นธุรกิจอันดับต้น ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต 

เมื่อมีเทคโนโลยีเข้�ม�ตอบสนองคว�มต้องก�รท�งเพศ คว�มต้องก�รที่จะ

แต่งง�นก็ลดลง เพร�ะก�รแต่งง�นมีข้อเสียเยอะ คนมีอิสระน้อยลง ผู้หญิง

ปจัจบุนักไ็มไ่ดต้อ้งก�รเลีย้งลกู คนเลยอย�กแตง่ง�นช้�ลงเร่ือย ๆ  จนไปถงึ

จุดหนึ่งคนเริ่มคิดว่�จำ�เป็นต้องแต่งง�นหรือเปล่�

 ส่วนคว�มต้องก�รมีใครสักคนแก่ต�ยไปพร้อมกันมันเป็นเร่ืองของ 

แรงสนับสนุนท�งสังคม (Social Support) เร�ไม่ต้องก�รคนรัก ส�มีหรือภรรย� 

สมมติถ้�เร�มีกลุ่มเพื่อนสนิทที่เป็นโสดด้วยกัน อย�กเจอเมื่อไรก็เรียกได้  

พอผ่�นวัยเจริญพันธ์ุไปแล้ว ฮอร์โมนและแรงขับที่ต้องก�รมีเพศสัมพันธ์ 

หรือคว�มสนใจท�งเพศมีแนวโน้มจะน้อยลง แต่ไม่ได้แปลว่�หมดไป แต่

สัญช�ตญ�ณหน่ึงของสัตว์สังคมคือ ต้องก�รคนรู้ใจ เพื่อน คนที่ไว้ใจได้  

คนที่พึ่งพิงได้เวล�เร�ต้องก�รคว�มช่วยเหลือท�งจิตใจเพร�ะฉะน้ันเร่ือง 

ไม่อย�กแก่ต�ยคนเดียวเป็นสัญช�ตญ�ณของก�รเป็นสัตว์สังคม

ถ้ามีบริการที่ตอบโจทย์เรื่องการมีสังคม มีที่ให้เราอยู่กับ 
คนอื่นได้อย่างสบายใจ ก็ไม่จำาเป็นต้องแต่งงานใช่ไหม
ใช่ แรงขับจะม�ต�มช่วงวัย พอเข้�วัยรุ่น เร�อย�กมีคู่ สมัยก่อนมองว่�จะ

มีเพศสัมพันธ์ได้ ต้องแต่งง�นกัน ทีนี้พอสังคมยืดหยุ่นม�กขึ้น คุณส�ม�รถ

ย้�ยไปอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องแต่งง�น คนก็จะเลือกไม่แต่งง�นม�กข้ึน พออยู่ไป 

2-3 ปี บ�งคนอ�จจะต้องก�รเปลี่ยนคู่แบบ Serial Monogamy แต่พออ�ยุ

ม�กข้ึน ฮอร์โมนคว�มต้องก�รท�งเพศน้อยลง แต่เร�ยังต้องก�รมีเพื่อน  

มีสังคม คนที่คุ้นเคยหรือไว้ใจได้ต่อไป เร�ไม่ได้ต้องก�รคนรักเหมือน 

สมัยก่อน แต่ต้องก�รคนที่อยู่เป็นคู่คิด เป็นเพื่อนสนิท ซึ่งเป็นเพศเดียวกัน

ก็ได้ คนละเพศก็ได้ อยู่กันแบบไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ได้ 

 เวล�คนเร�โตข้ึนตัง้แตช่่วงวยัรุ่นจนถงึช่วงวยั 40 ป ีเร�มโีอก�สทีจ่ะโต

ไปเป็นคนละแบบ ช่วงวัยรุ่นชอบสิ่งเดียวกัน พอถึงวัย 30 คนหนึ่งอ�จจะ

สนใจธรรมะ อีกคนอ�จจะเร่ิมสนใจก�รเดินท�งท่องเที่ยว อย�กเห็นโลก 

ม�กขึ้น ต่�งคนต่�งเติบโตไปในเส้นท�งของตัวเอง และเมื่อสังคมตะวันตก

มองว�่ก�รหย่�ไม่ใช่เร่ืองตอ้งห�้มหรือตร�บ�ป คนกม็โีอก�สจะแยกท�งกนั 

ให้แต่ละคนไปเจอคนใหม่ที่เข้�วัดด้วยกัน หรือเดินท�งด้วยกัน

ทรุดโทรม กนิอะไรกไ็ด ้แตพ่อเดก็ยิม้ใหท้กีเ็หมอืนกบัถกูฉดีเฮโรอนีแลว้รู้สกึ

ผ่อนคล�ย ประคับประคองตัวเองต่อไปได้ ง�นวิจัยท�งจิตวิทย�มีวิธีวัด 

คว�มสขุแบบหน่ึง เข�จะสง่ข้อคว�มไปถ�มว่�ตอนน้ีมคีว�มสขุแคไ่หน เช่น 

แม่ที่อดนอน เหนื่อยม�ก ๆ มีคว�มสุขแค่ 2 (คะแนน) ลูกร้องทำ�ยังไงก็ไม่

เงียบมีคว�มสุขแค่ 4 พอม�ดูผล เข�บอกว่�คนที่มีลูกไม่ค่อยมีคว�มสุข  

แต่บ�งคร้ังมันจะเหมือนกับฉีดย�เสพติดสักคร้ังหน่ึงแล้วก็พีค แล้วก็ลืม 

ไปหมดเลยว่�ใน 24 ช่ัวโมง เข�ไม่มีคว�มสุขอยู่ 20 ช่ัวโมง มีคว�มสุข 

อยู่ประม�ณ 5 น�ทีตอนที่ลูกยิ้ม แต่มันเป็นคว�มสุขแบบพีคที่คนธรรมด�

ไม่ค่อยรู้สึกแบบน้ันบ่อย คนทั่วไปจะมีคว�มสุขประม�ณ 7-9 อยู่ทุกวัน  

น�น ๆ ทีจะมีคว�มสุขแบบพีค ในแง่จิตวิทย�บอกว่� คนที่แต่งง�นมี

ครอบครัวมีลูกไม่ได้มีคว�มสุขกว่�คนโสด มันมีข้อดีและข้อเสียที่คุณต้อง

แลกม�

  

แตบ่างคนตอ้งการมลีกูเพือ่ให้ลกูดแูลยามแกแ่ละเปน็ทายาท
สืบสกุลต่อไป
ถ�้มองเศรษฐกิจโลกตอนน้ี ลกูจะดแูลหรือไมด่แูลกไ็มม่อีะไรก�รันต ีประเดน็

ที่เห็นชัดตอนน้ีคือ ก�รเข้�สู่สังคมสูงอ�ยุ ปัจจุบันก�รแพทย์ทำ�ให้คนอ�ยุ

ยืน แต่ไม่ก�รันตีว่�แข็งแรง อ�ยุยืน แต่ไม่ได้แปลว่�สุขภ�พดี กล�ยเป็นว่�

มีคนสูงอ�ยุที่ป่วยม�กข้ึน แต่ไม่ต�ย เพร�ะก�รแพทย์ชะลอคว�มต�ย  

แต่ไม่ได้เพิ่มคุณภ�พชีวิตม�กนัก และคนเกิดน้อยลง นี่เป็นเทรนด์ที่เห็นได้

ชดัเจนในหล�ยประเทศ คนรุน่ใหมท่ีจ่ะม�เลีย้งคนสงูอ�ยกุต็อ้งทำ�ง�นหนกั 

แต่มีร�ยได้ไม่เยอะ เข�จะเลี้ยงดูคนรุ่นก่อนไหวหรือเปล�่ ขณะที่สังคมใน

อเมริก�ตอนนี้มีลักษณะเป็นปัจเจกสูง คนไม่ได้ผูกมัดว่�ลูกหล�นจะต้อง

เลีย้งดพูอ่แม ่ผูใ้หญต่อ้งดแูลตัวเอง ขณะทีเ่มอืงไทยยงัมวีฒันธรรมแบบไทย 

เพียงแต่เด็กรุ่นใหม่จะถูกบีบม�กขึ้น ค่�ครองชีพสูง คนไม่มีเงินเก็บเหมือน

สมัยก่อน และเศรษฐกิจโลกไม่ได้โตเหมือนรุ่นพ่อแม่ที่เกิดหลังสงคร�มโลก 

เจเนอเรชันน้ีไม่รวยข้ึน แค่ห�เงินให้พอใช้ก็ย�กม�กแล้ว อ�จเป็นเทรนด์

เหมือนในตะวันตกที่คนเช่�บ้�นกันตลอดชีวิต ไม่ซื้อรถหรือไม่เป็นเจ้�ของ

อะไรเลย เพร�ะฉะนั้นก�รหวังให้ท�ย�ทม�ดูแลก็อ�จจะย�กขึ้น 
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 คนเร�ยังต้องก�รมีพ�ร์ตเนอร์ในชีวิต ต่อให้แยกท�งไปแล้ว เร�ไม่

ต้องก�รเป็นเสือที่อยู่ต�มลำ�พัง แต่เร�ต้องก�รห�ฝูงใหม่ของเร� อ�จไม่ได้

เป็นคู่ที่ต้องก�รเซ็กส์เป็นหลัก แต่มีคว�มสนใจตรงกัน แชร์ประสบก�รณ์

ชีวิตร่วมกันได้ ขณะท่ีส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ก็มีวิธีจับคู่หล�ยแบบ บ�งชนิดช่วยกัน

เลี้ยงลูกระยะหนึ่งแล้วแยกไปมีคู่ใหม่ บ�งชนิดจับคู่ไปจนกระทั่งต�ย เพื่อที่

จะมีลูกด้วยกันต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งม�จ�กแรงขับที่จะส่งต่อพันธุกรรม

มีคำาแนะนำาอย่างไรสำาหรับคนที่ถูกสังคมตีกรอบ แต่มี 
ความเชื่ออีกแบบ และรู้สึกผิดทุกครั้งที่คิดแบบนั้น 
ปัจจัยแรกคือเรื่องก�รตัดสินใจของตัวเองว่�เร�ยอมรับตัวเองแค่ไหน ปัจจัย

ที่สองคือ คนรอบตัว เร�เปลี่ยนคนรอบข้�งไม่ได้ แต่เร�เปลี่ยนวิธีคิดกับ 

ตวัเองได ้ถ้�เร�เข้�ใจธรรมช�ติของโฮโมเซเปยีนสท์ีม่คีว�มหล�กหล�ย และ

ยอมรับสิ่งนี้ได้ เร�ก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตีกรอบได้พอสมควร แต่ถ้�กรอบ

มันแคบม�ก ๆ คนเอ�หินม�ป�ใส่เร� ก็เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม 

ถา้ในอนาคตมนุษย์แฮปปีก้บัการเปน็โสด มีเทคโนโลยีเตมิเตม็
ความต้องการ จนไม่ได้อยากสืบพันธ์ุแล้ว สถานการณ์น้ี 
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไหม
ผมไมรู้่คำ�ตอบนะ แต่ตอนน้ีผมคยุกับภรรย�บอ่ยม�กเลยว�่ปญัญ�ประดษิฐ์

จะเปลี่ยนมนุษย์ไปอย่�งไร เร�กำ�ลังเจอเทคโนโลยีที่ไม่เคยเจอม�ก่อน  

ซึง่เปน็เทคโนโลยทีีจ่ะม�ประส�นกบัชีววทิย�แบบแนบแน่น เจเนอเรชันน้ีเปน็

รุ่นแรกที่มีเทคโนโลยีเหล่�นี้เกิดขึ้นอย่�งจริงจังและเปลี่ยนแปลงเร็วม�ก

 มันจะกลับไปเรื่องสังคมผู้สูงอ�ยุที่ตอนนี้มีคนแก่เยอะขึ้น AI จะเข้�ม�

แกป้ญัห�น้ี แตจ่ะไปถงึข้ันทีม่นุษยไ์มต้่องทำ�ง�นหรือเปล�่ ทกุวันนีเ้ร�ตดัสนิ

คนอื่นจ�กหน้�ที่ก�รง�น ซึ่งถ้�มองจริง ๆ แล้วมันตลก เพร�ะมนุษย์เร�

ชอบหล�ยอย่�ง เช่น ดนตรี ศิลปะ แต่เร�มักจะเอ�เรื่องก�รทำ�ง�นม�เป็น

ปัจจัยในก�รมองคน แต่โลกอน�คตจะเป็นโลกที่แปลก มนุษย์เร�ทำ�ง�นม�

ตัง้แตไ่หนแต่ไร ไมอ่ย�่งน้ันเร�จะมชีีวิตรอดไมไ่ด ้ แต่ถ�้เร�มเีทคโนโลยมี�

ทำ�ง�นแทนเร� อ�ชีพจะไม่เป็นตัวตัดสินว่�เร�เป็นยังไง เทคโนโลยีจะเข้�ม�

ช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุ และถ้�เร�เข้�ใจคว�มชร�ม�กขึ้น ทำ�ให้มนุษย์ส�ม�รถ

อยู่ได้ถึง 200 ปี หรือ 700 ปี มันก็คือโลกใหม่ ก�รสืบพันธุ์จะไม่สำ�คัญอีก

ตอ่ไป ถึงตอนน้ันผมคดิไมอ่อกแลว้ว�่โลกจะเปน็ยงัไง แตว่�่ยคุนีเ้ปน็ยคุแรก

ทีเ่ร�กล�้ทีจ่ะมองว�่สิง่ทีเ่ร�มอียูต่อนน้ีอ�จจะนำ�ไปสูโ่ลกแบบนัน้ได ้ซึง่เปน็

อะไรที่สุดโต่ง จะเกิดอะไรขึ้นถ้�มนุษย์ไม่ต้องทำ�ง�น และมีกลุ่มคนเล็ก ๆ 

คอยดูแลเทคโนโลยี AI ที่ม�ช่วยเหลือมนุษย์ได้ มนุษย์เกิดม�แล้วไม่ต้องคิด

เรื่องคว�มต�ย ถ้�เร�มีอ�ยุ 700 ปี เร�จะพย�ย�มมีคว�มสุขกับชีวิตม�ก

แค่ไหน จะกลัวต�ยจ�กอุบัติเหตุม�กขึ้นแค่ไหน ปัจจัยต่�ง ๆ  จะเปลี่ยนไป

หมดเลย รุ่นลูกผมก็มีโอก�สที่จะเจอโลกที่เปลี่ยนไปแบบพลิกหน้�มือเป็น

หลังมือได้ 

การค้นพบใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
ฝรั่งจะชอบใช้คำ�ว่� “Low Hanging Fruit” คือ ผลไม้ที่อยู่เตี้ย ๆ ที่ก่อให้

เกิดก�รเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ถูกเด็ดออกม�แล้ว ตอนนี้เหลือแต่ผลไม้ที่อยู่

สูง ๆ ดังนั้นโจทย์จะย�กขึ้น จริง ๆ ก�รค้นพบมีอยู่ทุกวันและมีเยอะม�ก

แค่อ�จจะสร้�งอิมแพ็กไม่ม�กเท่�ในอดีต

จุดเปลี่ยนสำาคัญในชีวิต
ตอนผมไปเรียนต่อและเร่ิมสนใจเขียนหนังสือเป็นช่วงเปลี่ยนวิธีคิด  

เปลี่ยนเป้�หม�ยในชีวิต และหล�ย ๆ อย่�ง เมื่อก่อนผมมองแค่ว่�จะ 

เป็นหมอ ก�รเป็นหมอมันสร้�งอิมแพ็กต่อคนสูงก็จริง แต่สร้�งอิมแพ็กต่อ

สังคมไม่ค่อยสูง ผมรู้สึกว่�ก�รรักษ�คนไข้ไม่ใช่แค่ให้ย� แต่ต้องให้คว�มรู้

เป็นหลักด้วย เลยอย�กทำ�ง�นด้�นน้ีที่เป็นง�นเขียนเสริม ทำ�ไปทำ�ม� 

กล�ยเป็นง�นหลัก ขณะเดียวกันเร�ก็ห่วงว่�เวล�ทำ�ง�นจะเหลือน้อยลง 

ตั้งเป้าหมายกับลูกไหม
ไม่เลย ผมเชื่อว่�โลกที่เข�โตขึ้นและมีชีวิตอยู่เป็นโลกท่ีค�ดเด�ได้ย�ก ถ้�เร�

ไปตีกรอบให้เข�โตม�และเหม�ะกับโลกของเร� เข�อ�จไม่เหม�ะกับโลก 

ของเข� แตผ่มเช่ือมัน่ว�่จะมีพืน้ฐ�นคว�มรู้บ�งอย�่งทีส่ำ�คญั หลกัสตูรหรือ

โรงเรียนจะสำ�คญัน้อยลง คว�มรู้ตอนน้ีมนัเยอะม�ก แตส่ดุท�้ยทกัษะสำ�คัญ

คือ ก�รห�คว�มรู้ ก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง พอถึงอ�ยุหนึ่งก็ทำ�ง�นเพร�ะ

หลักสูตรไม่ได้ว�งม�เพื่อให้เร�ทำ�ง�นได้สำ�เร็จ แต่ถ้�เร�มีคว�มรู้พื้นฐ�น  

ก็ส�ม�รถเลือกเด็ดคว�มรู้เอง และง�นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เช่นกัน
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Creative Solution : คิดทางออก

ผลสำ�รวจของแอพพลิเคชันห�คู่ช่ือดังอย่�ง Tinder ได้เปิดเผยข้อมูลว่� 

กลุ่มคนอ�ยุ 18 - 25 ปีน้ันเลือกท่ีจะเป็นโสดถึง 72% และกว่� 81% เช่ือว่� 

ก�รมสีถ�นะโสดไดม้อบประโยชน์ทีพ่วกเข�ต้องก�รอย�่งแทจ้ริง ไมเ่พยีงแค่

ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่ยังมีกลุ่มประช�กรสูงอ�ยุที่เคยผ่�นก�รหย่�ร้�งหรือ 

คู่สมรสเสียชีวิตที่ยังคงรักษ�สถ�นะโสดต่อไป โดยทั้ งสองกลุ่มมี 

สถ�นะท�งก�รเงินใกล้เคียงกัน คือประช�กรสูงอ�ยุจะใช้ชีวิตด้วยเงิน

บำ�น�ญหรือเงินออม ไม่มีร�ยได้เสริม และสำ�หรับคนหนุ่มส�วที่โสด 

กม็กัมข้ีอจำ�กดัด�้นร�ยไดท้ีย่งัไมม่�กพอซึง่จำ�เปน็ตอ้งใชจ้�่ยอย�่งประหยดั 

 เก�หลใีต ้หนึง่ในประเทศทีม่จีำ�นวนของครัวเรือนเดีย่ว (Single-Person 

Households) เปน็อนัดบัสองของเอเชีย รองม�จ�กญีปุ่น่ มรูีปแบบเศรษฐกจิ

ที่เรียกว่� 1comomy ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นคำ�ตอบของก�รทำ�ธุรกิจที่รองรับก�ร

ใช้ชีวติเพยีงลำ�พงัของช�วเก�หลใีตซ้ึง่เพิม่ม�กขึน้เร่ือย ๆ  โดยในวฒันธรรม

เก�หลถีงึกบัมคีำ�เรียกเฉพ�ะสำ�หรับหล�ยกจิกรรมทีท่ำ�คนเดยีวแบบเจ�ะจง

ลงไป เช่น ฮนบับ (혼밥) ที่หม�ยถึงก�รกินคนเดียว ฮนซุล (혼술) คือ 

ก�รด่ืมคนเดียว และ ฮนโนล (혼놀) ก�รเท่ียวคนเดียว พฤติกรรมของผู้บริโภค

เหล�่น้ี สง่ผลใหผู้้จำ�หน่�ยสนิค�้และบริก�รต้องปรับลดขน�ดของผลติภณัฑ์

ลงให้เหม�ะกับขน�ดก�รบริโภคคนเดียวต�มไปด้วย เช่น จ�กเดิมที่ไวน์ 

ขวดหนึ่งมีปริม�ณร�ว 750 มิลลิลิตร ก็ลดลงม�เป็น 375 มิลลิลิตร หรือ 

ก�รลดขน�ดเคร่ืองใช้ไฟฟ้�เพื่อให้เพื่อสะดวกต่อก�รจัดเก็บและปรับ

ประสทิธิภ�พลงใหไ้มม่�กเกนิคว�มจำ�เปน็ ทัง้ยงัเปน็อปุกรณท์ีต้่องส�ม�รถ

ตดิต้ังหรือเปลีย่นอะไหลไ่ดด้ว้ยคนคนเดยีวอย�่งเช่น เคร่ืองกรองน้ำ�ทีม่ขีน�ด

พอดีและติดตั้งง่�ย เป็นต้น

 นอกจ�กลดขน�ดของเคร่ืองใช้ไฟฟ้�แล้ว บ�งแบรนด์ยังใช้คว�มคิด

สร้�งสรรค์ออกแบบอุปกรณ์ที่ส�ม�รถใช้ได้หล�ยโอก�ส บริษัท Thanko  

ในประเทศญี่ปุ่นได้ออกแบบหม้อหุงข้�วขน�ดเล็กที่มีไซส์เท่�กับกล่อง 

เบนโตะ โดยมีคว�มย�วเพียง 24 เซนติเมตร กว้�ง 10 เซนติเมตร และมีน้ำ�หนัก 

เพียง 1 กิโลกรัมเท่�น้ัน จึงช่วยให้ประหยัดพื้นที่ใช้สอย และยังไม่ทำ�ให้ 

ผู้ใช้เผลอหุงข้�วปริม�ณม�กจนเกินไป อีกทั้งยังส�ม�รถพกติดตัวได้ง่�ย 

เมื่อต้องเดินท�ง

 แม้ว่�คนโสดหล�ยคนจะมีคว�มสุขกับก�รใช้ชีวิตอยู่คนเดียว แต่ใน

บ�งคร้ังกิจกรรมอย่�งก�รท่องเที่ยวก็จำ�เป็นต้องห�ผู้ร่วมเดินท�งไปด้วย 

แอพพลิเคชันสไตล์เที่ยวคนเดียวอย่�ง Solo Traveller จึงถูกพัฒน�ขึ้นเพื่อ

อำ�นวยคว�มสะดวกแก่นักเดินท�งคนเดียวให้ส�ม�รถพบเจอกับผู้ร่วมเดินท�ง

ได้ในทุกแห่งที่ไป 

 รูปแบบธุรกิจสำ�หรับกลุ่มผู้บริโภคที่ เน้นก�รใช้ชีวิตอยู่คนเดียว 

กำ�ลังกล�ยเป็นตล�ดใหม่ที่น่�จับต�มองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่�นม� และยังมี 

คว�มเป็นไปได้อีกหล�ยท�งสำ�หรับผู้ประกอบก�รที่กำ�ลังมองห�ช่องท�งใหม่ ๆ 

เพื่อขย�ยกลุ่มลูกค้�ที่มีคว�มพร้อมและคว�มต้องก�รอีกม�กม�ยเพื่อ 

ตอบโจทย์ก�รใช้ชีวิตที่พวกเข�ต้องก�ร 

ที่ม� : บทคว�ม “Unconventional families of the future: single-person households” 
โดย Losego Motshele จ�ก fluxtrends.com / บทคว�ม “Single-Person Households’ 
Consumption Trend: 1CONOMY” โดย Yang Ji Yeong จ�ก theforumcuf.com /
บทคว�ม “Japan’s one-person bento box-sized rice cooker can give you freshly 
cooked rice at the office” โดย Casey Baseel จ�ก soranews24.com / บทคว�ม  
“How Single Homes Affect Consumer Spending Trends” โดย An Hodgson จ�ก  
euromonitor.com

เรื่อง : นพกร คนไว

เมื่อความโสดคือทางของฉัน
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CALL

#CEAVACCINEร่วมสร้างสรรค์ 
ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย

เปิดพื้นที่ฝึกซ้อม

19 Jan - 28 Feb 2021

เปิดรับสมัคร

วันนี ้- 26 Feb 2021

กลับมาอีกครั้งกับโครงการ
โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)
ที่เปิดโอกาสให้ ศิลปิน นักศึกษา นักสร้างสรรค์ 
ใช้พื้นที่เพื่อฝึกซ้อมการแสดง ฟรี!

คลิกเพ�่อดูรายละเอียด

https://web.tcdc.or.th/th/Events/Detail/30434


Ph
ot
o 

by
 D

an
 G

rib
bi
n 
on

 U
ns
pl
as

h

OPEN
CALL

#CEAVACCINEร่วมสร้างสรรค์ 
ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย

เปิดพื้นที่ฝึกซ้อม

19 Jan - 28 Feb 2021

เปิดรับสมัคร

วันนี ้- 26 Feb 2021

กลับมาอีกครั้งกับโครงการ
โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)
ที่เปิดโอกาสให้ ศิลปิน นักศึกษา นักสร้างสรรค์ 
ใช้พื้นที่เพื่อฝึกซ้อมการแสดง ฟรี!

คลิกเพ�่อดูรายละเอียด

https://web.tcdc.or.th/th/Events/Detail/30434
https://web.tcdc.or.th/th/Events/Detail/30434


รวม 11 แพลตฟอรม 
E-Commerce ชั้นนําทั่วโลก

สําหรับผู�ประกอบการที่เน�นแพลตฟอร�มร�วมขายส�นค�า
เพ�่อลดต�นทุนในการพัฒนาและดูแลเว็บไซต�ตนเอง

CEA.OR.TH หมายเหตุ : ข�อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563

ไป
ลยุตลาดโลกกัน!

    
    

     
เพ��มโอกาสการค�า

แบ
บไร�พรมแดน

ข�อมูลค�าธรรมเนียม คอมมิชชั่น
มัดจํา โอน จ�ดเด�น จ�ดด�อย ฯลฯ

สรุปทุกอย�างและตารางเปร�ยบเทียบ
ให�คุณแล�วที่นี่                       คลิกเพ�่อดูขอมูล

https://academy.cea.or.th
https://academy.cea.or.th

