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ค�าน�าผู้แปล

เมื่อพูดถึงความสุข บ่อยครั้งที่เราจะต้องนึกย้อนถึงความทรงจ�าในอดีต 

ในวัยเยาว์แสนสนุกสนาน ในวันวานอันแสนสุข 

“ความทรงจ�าแสนสขุ” ฟังแล้วคล้ายชือ่นยิายเพ้อฝัน เหมือนเป็นเพยีง

เร่ืองของการโหยหาอดีต ใครมีความจ�าดีกว่าก็จะเก็บกักความสุขจากความ 

ทรงจ�าเหล่านั้นได้ยาวนานกว่า 

ในหนังสือเล่มนี้ ไมก์ วิกิง ผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยความสุขแห่งแรกของ

โลกเม่ือปี 2013 ในกรุงโคเปนเฮเกน และผู้เขียน ฮุกกะ: ปรัชญาความสุข

ฉบับเดนมาร์ก (The Little Book of Hygge) และ ลุกกะ: วิถีความสุขจากทุก 

มุมโลก (The Little Book of Lykke) ได้ประมวลผลการวจิยัความสขุจากท่ัวโลก 

และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับความทรงจ�า มาอธบิายให้เราฟังว่า แท้จริง

แล้วความทรงจ�าแสนสุขน้ันสร้างได้ และเราจะรังสรรค์ช่วงเวลาอันตราตรึง 

ได้อย่างไร ไปจนถึงวิธีเก็บรักษาความทรงจ�าแสนสุขเหล่านั้นให้คงอยู่กับเรา

ไปแสนนาน

เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความทรงจ�าแสนสุข เพื่อเรียกใช้

ในยามที่ต้องการ 

เป็นการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ของคนทัว่โลก เพือ่เดินทางสูภ่ายใน

จิตใจและตัวตน 

โดยมีเป้าหมายคือความสุขของเรา

และความทรงจ�าแสนสุขที่ยึดโยงเราไว้กับบุคคลผู้เป็นที่รัก

สุรัติวดี เพชรเรียง
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บทน�า

นักปราชญ์ผู้ยิง่ใหญ่แห่งศตวรรษที ่20 วินนี เดอะ พห์ู เคยกล่าวไว้ว่า “เธอ
ไม่รูต้วัหรอกว่าก�าลังสร้างความทรงจ�า เธอรูแ้ค่ว่าเธอก�าลังสนุกอยูเ่ท่าน้ัน”

ผมเองก็ท�าเช่นนั้นมาตลอดจนกระทั่งปีนี้ ปีที่มีบางอย่างเกิดขึ้น ผม

อายุ 40 แล้วครับ และสิ่งต่างๆ ก�าลังเปลี่ยนไป

 สัปดาห์ก่อนผมเจอขนเส้นหน่ึงกลางหน้าผาก มันไม่ใช่แค่เส้นขน 

ที่ตัดสินใจย้ายส�ามะโนครัวไปอยู่ชายขอบคิ้ว แต่เป็นขนที่งอกอยู่ห่างไกลแบบ

ทิ้งความศิวิไลซ์ไว้เบ้ืองหลัง หนีเข้าป่า ไม่ขอยุ่งเก่ียวกับใคร เรียกว่าเป็นผู้

รักสันโดษในหมู่ขนคิ้วเลยก็ว่าได้ เมื่อล่วงเข้าสู่วัย 40 คุณจึงต้องมีแหนบเป็น

เพื่อนซี้คนใหม่ 

 ในวยั 40 การใช้ภาษาของคณุจะเปลีย่นไป คุณมีสิทธิใ์ช้ค�าว่า “สมัยนี”้  

ได้อย่างเต็มที่ คุณมองเห็นสีต่างๆ ไม่เหมือนเดิม ผมหงอกไม่ใช่สีเทาแต่คือ  

“สีดอกเลาแบบผู้บริหาร” และคุณยังพบความสุขจากสิ่งใหม่ๆ เช่น การเปิดฝา

เตาอบทิ้งไว้หลังย่างผักเพื่อ “ใช้ความร้อนให้เป็นประโยชน์” 
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ถ้าจะว่ากันในเชิงสถิติ อายุ 40 ยังหมายถึงผมได้ใช้ชีวิตไปแล้ว 

ครึ่งหนึ่ง ชายชาวเดนมาร์กมีอายุขัยเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 80 ปี และถึงแม้ผม

ไม่ค่อยเชื่อเร่ืองชีวิตหลังความตาย แต่ผมเชื่ออย่างจริงจังเร่ืองการใช้ชีวิต 

ก่อนตายให้เต็มที่ 

 จนถึงตอนนี้ ชีวิตที่ว่านั้นได้ให้ผมมา 40 ปี หรือ 480 เดือน หรือ 

14,610 วนัแล้ว บางวนัก็ล่วงผ่านไปอย่างไร้ร่องรอย ในขณะทีบ่างความทรงจ�า 

แสนสุขจะคงอยู่กับเราตลอดไป ชีวิตของเราจึงไม่นับรวมวันท่ีเพียงล่วงผ่าน 

แต่ประกอบขึ้นจากคืนวันที่เราจะจดจ�าไปตลอดกาล ผมจึงอดคิดไม่ได้ว่า  

ในบรรดา 14,610 วันเหล่าน้ัน มีวันไหนบ้างท่ีผมจ�าได้ และจ�าได้เพราะอะไร 

แล้วในอนาคตผมจะเพิ่มจ�านวนวันท่ีน่าจดจ�าและท�าให้มันน่าจดจ�าย่ิงขึ้นได้

อย่างไร เราจะเรียกคืนความทรงจ�าแสนสุขจากอดีตและสร้างความทรงจ�า

แสนสุขในปัจจุบันได้อย่างไร 

ผมจ�าจูบแรกได้ทุกคร้ัง แต่กลับนึกไม่ออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใน

เดือนมีนาคมปี 2007 ผมจ�าคร้ังแรกที่ลองชิมมะม่วงได้ แต่ไม่มีความทรงจ�า

เก่ียวกับอาหารทีกิ่นไปตอนอายุ 10 ขวบเลย ผมจ�ากลิน่หญ้าในสนามทีเ่ล่นกับ

เพือ่นๆ ในวยัเด็กได้ แต่พอจะนกึชือ่เพือ่นเหล่านัน้กลบัต้องพยายามอย่างหนกั

 ถ้าอย่างนัน้แล้วความทรงจ�าเกิดจากอะไรกนัแน่ อะไรท�าให้เพลงบาง

เพลง กล่ินบางกล่ิน รสบางรส พาเรากลับไปสู่สิง่ทีเ่ราเคยหลงลมื แล้วเราจะหดั

สร้างความทรงจ�าแสนสุขและเก็บมันไว้ให้นานขึ้นได้อย่างไร 

ผมตั้งค�าถามเหล่านี้และพยายามหาค�าตอบในฐานะนักวิจัยความสุข 

หน้าที่ของผมคือการศึกษาความสุข ท�าความเข้าใจว่าอะไรท�าให้คนมีความสุข 

ค้นหาชวีติท่ีดี และเรยีนรูว่้าเราจะท�าให้ชวีติดีขึน้ได้อย่างไร ณ สถาบันวจิยัความ

สขุซึง่เป็นคลงัสมองทีมุ่่งค้นคว้าด้านความเป็นอยูท่ี่ดี ความสขุ และคุณภาพชวิีต 

เราศึกษาเหตุแห่งความสุขและท�างานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก 

 เราจดจ�าวันบางวันได้ดีเพราะมันเป็นวันท่ีโศกเศร้า วันเหล่านั้นเป็น

ส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจ�า และเป็นส่วน

หนึง่ของสิง่ท่ีสร้างตวัตนในปัจจบัุนของเรา อย่างไรก็ดี ในฐานะนกัวจิยัความสขุ  

ความสนใจหลักของผมคือการค้นหาส่วนผสมในการสร้างความทรงจ�าอัน

แสนสุข
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 การวจิยัความสุขพบว่าคนจะมีความสขุกับชวีติมากขึน้หากเลือกจดจ�า

หรือร�าลึกถึงอดีตในด้านบวก ความโหยหาอดีตเป็นอารมณ์ร่วมของมนุษย์ 

มาแต่โบราณ ในปัจจุบัน นักวิชาการทั่วโลกก�าลังศึกษาว่ามันช่วยสร้างความ

รู้สึกด้านบวก ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตัวเอง และเพิ่มความรู้สึกว่าเราเป็น

ที่รักของคนอื่นได้อย่างไร นั่นหมายความว่าความสุขระยะยาวอาจขึ้นอยู่กับ

ความสามารถในการร้อยเรียงเรื่องราวชีวิตของคุณในแง่บวกก็เป็นได้

งานวิจัยของผมมุ่งค้นหาว่าความทรงจ�าแสนสุขนั้นเกิดจากอะไร 

ซึ่งเป็นค�าถามที่หาค�าตอบยากมากทีเดียว คุณจะเท่ียวไปถามคนแปลกหน้า 

เก่ียวกับความทรงจ�าได้อย่างไรไม่ให้ฟังดูเหมือนฆาตกรโรคจิตอย่างฮันนิบาล 

เลกเตอร์ “เล่าความทรงจ�าวัยเด็กให้ผมฟังหน่อยสิ คลาริซ”

 ผมได้ลองถามและตอบค�าถามเหล่านีโ้ดยสวมบทนกัโบราณคดีผูอ้อก

ผจญภยัในอดีตของตวัเอง เพือ่ค้นหาขมุทรพัย์ท่ีสาบสูญไปในรูปแบบของความ

ทรงจ�าแสนสุข

 ผมแวะกลับไปเยีย่มบ้านในวยัเด็กท่ีครอบครวัผมขายไปเม่ือ 20 ปีก่อน 

เพื่อค้นหาว่ากลิ่นของสถานที่จะกระตุ้นความทรงจ�าได้อย่างไร ต้องขอบคุณ

เจ้าของบ้านคนปัจจุบันท่ีไม่ปิดประตูใส่หน้าเม่ือผมถามว่า “ขอเข้าไปดมกล่ิน

ในบ้านคุณหน่อยได้ไหมครับ” 

 การค้นหาขุมทรัพย์ท่ีสูญหายนี้ช่วยให้ผมเข้าใจว่าความทรงจ�าในวัย

เด็กของเราประกอบสร้าง ก่อรูปก่อร่าง และเรียกกลับคืนมาได้โดยอาศัยความ

ร่วมมอืจากผูท้ีเ่ลีย้งดเูรา แม่ของผมตายจากไป 20 ปีแล้ว พร้อมกบัพาผนืทวปี

แห่งความทรงจ�าทัง้ปวงให้อนัตรธานไปจากผมด้วย เร่ืองนีจ้งึเปรยีบเหมือนการ

ค้นหาอาณาจักรแอตแลนติส เป็นภารกิจเพื่อเสาะหาความทรงจ�าที่สูญหาย

 ผมอยากเรียกคืนและเก็บบันทึกความทรงจ�าเหล่านั้นอีกครั้ง เพราะ

ความทรงจ�าคือรากฐานของอตัลักษณ์ เป็นเหมือนกาวท่ีท�าให้เราเข้าใจและ ‘ยัง

เชือ่มโยงกบั’ ตวัเราคนเดิมเม่ือเวลาผ่านไป เป็นพลังวเิศษท่ีช่วยให้เราเดินทาง

ข้ามเวลา และเป็นอสิระจากข้อจ�ากดัของปัจจบัุน ความทรงจ�าหล่อหลอมตวัตน

และการกระท�าของเรา ทั้งยังมีอิทธิพลต่ออารมณ์ และช่วยก่อร่างสร้างฝันเพื่อ

อนาคตของเราด้วย
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1,000 ความทรงจ�าแสนสุข

ในปี 2018 ณ สถาบันวิจัยความสุข เราได้ท�าการศึกษาระดับโลกครั้งใหญ่
เกี่ยวกับความทรงจ�าแสนสุข ในหัวข้อ “การวิจัยความทรงจ�าแสนสุข” 
(Happy Memory Study)

 เราให้โจทย์ว่า “จงบรรยายความทรงจ�าแสนสุขของคุณสักหนึ่งเรื่อง” 

เนื่องจากเราไม่ได้มองหาความทรงจ�าแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ เราจึงขอให้

ผู้เข้าร่วมวิจัยเขียนถึงความทรงจ�าแสนสุขที่นึกขึ้นได้เป็นล�าดับแรก

 ผมรู้สึกท่วมท้นกับค�าตอบที่เราได้รับ เท่าท่ีผมรู้ “การวิจัยความ 

ทรงจ�าแสนสุข” ยงัคงครองสถติกิารเก็บรวบรวมความทรงจ�าแสนสุขจากทัว่โลก

จ�านวนมากที่สุดจนถึงทุกวันนี้

 เราได้รับค�าตอบมากกว่า 1,000 ค�าตอบจาก 75 ประเทศทั่วโลก ทั้ง

จากเบลเยียม บราซิล บอตสวานา นอร์เวย์ เนปาล นิวซีแลนด์ และอีกหลาย

ประเทศ ความทรงจ�าแสนสุขหลั่งไหลเข้ามาอย่างคับคั่ง

 ความทรงจ�าแสนสุขจากคนทุกมุมโลก ทุกเพศทุกวัย จากคนที่ก�าลัง

เศร้าอยู่และคนท่ีก�าลังสุขสุดเหวี่ยง ไม่ว่าแหล่งที่มาจะแตกต่างหลากหลาย

เพียงใด ผมพอจะเชื่อมโยงกับทุกความทรงจ�าได้ ผมรับรู้ได้ว่าท�าไมช่วงเวลา

ดังกล่าวจึงเป็นความทรงจ�าแสนสุขของคนคนน้ัน เราอาจมีเชื้อชาติเดนมาร์ก 

เกาหลี หรือแอฟริกัน แต่ที่สุดแล้วเราต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน 
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 เม่ือได้พินิจพิเคราะห์ความทรงจ�าแสนสุข เราก็สังเกตเห็นแบบแผน 

ทีป่รากฏอยูใ่นเร่ืองราวเหล่านัน้ ผูค้นจะจดจ�าประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม่ มีความ

หมาย สะเทือนอารมณ์ และกระตุ้นประสาทสัมผัส

 ตวัอย่างเช่น 23 เปอร์เซน็ต์ของความทรงจ�าเป็นประสบการณ์ทีพ่เิศษ

หรือแปลกใหม่ เช่นการไปเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรก 37 เปอร์เซ็นต์เป็น

ประสบการณ์ที่เปี่ยมความหมาย เช่นพิธีแต่งงานหรือการคลอดลูก และ 62 

เปอร์เซ็นต์มีความเชื่อมโยงกับประสาทสัมผัส เช่นผู้หญิงคนหนึ่งเห็น ได้กลิ่น 

และได้ลิม้รสพริกโพบลาโนทีแ่ม่ของเธอมักน�ามาย่างบนเตาสมัยเธอยงัเป็นเด็ก 

 เราถามผู้เข้าร่วมวิจัยด้วยว่าท�าไมพวกเขาถึงคิดว่าจดจ�าบางความ

ทรงจ�าได้ และค�าตอบ 7 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าความทรงจ�าเหล่านั้นได้ถูกเปลี่ยน

เป็นเรื่องเล่า หรือเก็บบันทึกไว้ในรูปของที่ระลึก ไดอารี และภาพถ่าย 

หมายเหตุ: เลือกตอบได้หลายข้อต่อหนึ่งความทรงจ�า

พิเศษ
หรือแปลกใหม่ 

23%

สะเทือนอารมณ์ 
56%

กระตุ้นประสาทสัมผัส 
62%

จุดสูงสุดและอุปสรรค
22%

ความใส่ใจ
100%

การเล่าเรื่อง 
36%

มีความหมาย 
37%

เก็บบันทึกไว้ 
7%
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เราได้รับความทรงจ�าเก่ียวกับวันส�าคัญในชีวิต เช่น เร่ืองราวในวัน

แต่งงาน และก้าวเดินแรกของลูกสาว

เราได้รับความทรงจ�าจากเรื่องธรรมดาๆ เช่น ความรู้สึกเมื่อแสงแดด

ทาบทาบนผิวหนัง การกินแซนด์วิชชีสใส่แตงกวาดองระหว่างดูฟุตบอลกับพ่อ 

หรือการตื่นนอนเคียงข้างคนรัก 

 เราได้รับความทรงจ�าเก่ียวกับช่วงชวีติท่ีผาดโผน เช่น การนัง่รถเทยีม

สุนัขลากเลื่อน การเที่ยวคนเดียวในอิตาลี หรือการย้ายไปอยู่ที่อัมสเตอร์ดัม 

 และความทรงจ�าบ้าๆ บอๆ พิลึกพิลั่น เช่น การกระโดดบนกองฟาง 

ปืนใหญ่ที่ยิงกระสุนผลส้ม หรือตอนพยายามเปิดขวดไวน์ด้วยรองเท้ากีฬาบน

ทะเลสาบที่เป็นน�้าแข็ง 
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และความทรงจ�าแห่งชัยชนะ เช่น การสอบผ่าน การแข่งฟุตบอลชนะ

แบบพลกิโผ หรือตอนรวบรวมความกล้าคว้าไมค์ข้ึนพดูบนเวทีเก่ียวกับหนงัสือ

ที่ตัวเองเขียน 

 ความทรงจ�าบางอย่างเป็นเรื่องทั่วๆ ไป เช่น การจ้องมองแสงแดด 

ลอดผ่านหน้าต่าง การเดินไปร้านหนังสือ หรือการได้ใช้เวลายามบ่ายกินเค้ก

กับแม่และดู Keeping Up Appearances ไปด้วย (ละครซติคอมสญัชาตอิงักฤษ

เก่ียวกับคุณป้าหัวสูง ไฮยาซินธ์ บักเก็ต ผู้พยายามเกล้ียกล่อมคนทั้งโลกว่า

นามสกุลของเธออ่านออกเสียงว่า “บูเกต์”) 

 ความทรงจ�าอื่นๆ เป็นเร่ืองราวของการสัมผัสธรรมชาติ เช่น การ 

ว่ายน�้าในทะเลสาบที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนเที่ยงคืนใต้แสงจันทร์และทะเลดาว 

การเดินป่าในนอร์เวย์ หรือการชมทิวทัศน์บนเส้นทางบ๊ิกเซอร์โดยไม่มีใคร

รบกวน มีเพียงตัวเขากับมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านั้น
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 มีหลากหลายความทรงจ�าจากช่วงเวลาสนกุสนาน เช่น การดวลลูกโป่ง

น�้า การเล่นปาบอลหิมะ หรือการไถสเก็ตน�้าแข็งในลานตอนที่ไม่มีคน

 และความทรงจ�าตอนเราได้รับก�าลังใจจากคนอื่น เช่น อ้อมกอดจาก

คนรักในเวลาทีต้่องการ หรือเพือ่นร่วมงานทีช่่วยกันตกแต่งโต๊ะท�างานให้เพราะ

รู้ว่าเราก�าลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากล�าบาก 

 ความทรงจ�าทัง้หมดนี้เป็นเหมอืนจิ๊กซอวช์ิน้เลก็ๆ ทีป่ะติดปะต่อเป็น

ภาพใหญ่ เพื่อเฉลยว่าความทรงจ�าแสนสุขเกิดข้ึนได้อย่างไร มีองค์ประกอบ

อะไรบ้าง และเราเก็บความทรงจ�าต่างๆ ได้อย่างไร เราจะพจิารณาองค์ประกอบ 

เหล่านี้อย่างละเอียดในบทถัดไป
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กุมพลังแห่งครั้งแรก 
ค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่

เพื่อให้กลายเป็นวันพิเศษ 

เพิ่มความใส่ใจ จงดูแล
ความทรงจ�าแสนสุข

ประดุจเอาใจใส่คู่เดต!

กระตุ้นประสาทสัมผัส อย่าหยุดแค่การ
มองเห็น ความทรงจ�าสามารถบันทึกเสียง 

กลิ่น สัมผัส และรสชาติได้ด้วย

สร้างช่วงเวลาที่มีความหมาย 
ท�าช่วงเวลาที่มีความหมายให้กลายเป็น

ความทรงจ�าอันตราตรึง

ค�าแถลงการณ์แห่งความทรงจ�า

8 ส่วนผสมแห่งความทรงจ�าแสนสุข
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ไฮไลต์สีสันของห้วงอารมณ์ 
กระตุ้นให้เลือดสูบฉีด

ใช้เรื่องเล่าเอาชนะเส้นโค้ง
แห่งการหลงลืม แบ่งปันเรื่องราว 

“เธอจ�าตอนนั้นได้ไหม ตอนที่เรา…”

บันทึกทุกความส�าเร็จและอุปสรรค  
จุดสูงสุดในชีวิตล้วนน่าจดจ�า 

แต่ความยากล�าบากกว่าจะได้มันมา
ก็เป็นเรื่องที่ลืมไม่ลง

เก็บความทรงจ�าไว้ในหลักฐานต่างๆ 
เขียนบันทึก ถ่ายภาพ อัดวิดีโอ สะสม 

ท�าตัวประหนึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจ
ของมาริเอะ คนโดะ


