
สารบััญ

บทท่� 1
การออกแบับัสไตล์์เดนมาร์กกับัศููนย์์บััญชาการความฮุุกกะ  7

บทท่� 2
ฮุุกกะ คำ�าคืนแสนสมบัูรณ์์  35

บทท่� 3
ส่องแสงให้้ความสุข  77

บทท่� 4
พื้้�นที่่�สำาห้รับัฮุุกกะ  111

บทท่� 5
ออกแบับัอย์่างไรให้้เชื�อมโย์ง  145

บทท่� 6
ที่ำางานอย์่างฮุุกกะ พื้ักอย์่างฮุุกกะ 185

บทท่� 7
ปรากฏการณ์์เซซาน 211

บทท่� 8
ฮุุกกะที่ำาเองได้ที่่�บั้าน 241

บทสรุุป
สถานฟื้้�นฟืู้จิิตวิญญาณ์ 262

เครดิตภาพื้ประกอบั 270

คำาขอบัคุณ์  271





M E I K  W I K I N G 

C E O ,  T H E  H A P P I N E S S  R E S E A R C H  I N S T I T U T E 

MY

HYGGE 
HOME
H O W  T O  M A K E  H O M E  

Y O U R  H A P P Y  P L A C E

จัดบ้านน่าอยู่ด้วยปรัชญาความสุขแบบฮุกกะ  

แปล์โดย์

ศูิริกมล์ ตาน้อย์





การออกแบับัสไตล์์เดนมาร์ก

กับัศููนย์์บััญชาการ

ความฮุุกกะ

บ ท ท่�

1



8    My Hygge Home

โคมไฟอารุ์ติิโชก (Artichoke Lamp) 
ออกแบบโดยโพล เฮนนิงเซน ปี 1925

เก้าอ่�วิิชโบน (Wishbone Chair)  
ออกแบบโดยแฮนส์ วิีกเนอรุ์ ปี 1949

โติ๊ะข้้างเบิลลิง (Bølling Tray Table) 
ออกแบบโดยแฮนส์ เบิลลิง ปี 1963)

บ้้านทำให้้เรามีีความีสุุขมีากข้�นได้้จริงห้รือ เราออกแบ้บ้เพื่ื�อความีอยู่่�ด้ีมีีสุุขได้้ห้รือ

เปล่�า เราทำให้้บ้้านไมี�ได้้เป็นแค�ที�อยู่่�อาศััยู่ แต่�ยู่ังเป็นสุถานที�ให้้เราเต่ิบ้โต่ก้าวห้น้า

ด้้วยู่ได้้ไห้มี คำต่อบ้ของคำถามีเห้ล่�านี�อยู่่�ใกล่เ้พื่ยีู่งปล่ายู่จม่ีกผมีมีาโด้ยู่ต่ล่อด้ เพื่ราะ

การเต่ิบ้โต่ในเด้นมีาร์กห้มีายู่ถ้งคุณโต่มีากับ้สุองอยู่�าง นั�นคือการออกแบ้บ้แล่ะ 

ฮุุกกะ (hygge)

คุณอาจคุ้นชื่ื�อนักออกแบ้บ้ชื่าวเด้นมีาร์กบ้างคน เชื่�น อาร์เนอ ยู่าค็อบ้เซน (Arne 

Jacobsen) แฮุนสุ์ วีกเนอร์ (Hans Wegner) โพื่ล่ แคร์โฮุล่์มี (Poul Kjærholm)  

โพื่ล่ เฮุนนิงเซน (Poul Henningsen) แล่ะบ้อร์ มีอเกนเซน (Børge Mogensen) 

ชื่ื�อของพื่วกเขาเห้ล่�านี�ไมี�ได้้เป็นแค�ยู่ี�ห้้อเครื�องเรือนสุัญชื่าต่ิเด้นมีาร์ก แต่�เป็น 

ต่้นแบ้บ้ของนักออกแบ้บ้ทั�วโล่ก แล่ะห้ากคุณเคยู่ชื่มีล่ะครโทรทัศัน์ของเด้นมีาร์ก

อยู่�าง Borgen, The Killing ห้รือ The Legacy คุณคงเห้็นการออกแบ้บ้เมีืองแล่ะ

การต่กแต่�งภายู่ในสุไต่ล่์เด้นมีาร์กผ�านต่ามีาบ้้าง

ที�จริงแล่้ว คุณอาจเป็นห้น้�งในคนที�กด้ห้ยูุ่ด้ห้น้าจอขณะด่้ล่ะครเรื�อง Borgen เพื่ื�อ

ให้้แน�ใจว�าโคมีไฟร่ปด้อกอาร์ต่ิโชื่กในห้้องรัฐมีนต่รีเป็นของโพื่ล่ เฮุนนิงเซน ห้รือ

เปล่�า ความีใสุ�ใจในรายู่ล่ะเอียู่ด้นี�เองที�เป็นสุาเห้ตุ่ให้บ้้างครั�งเราเรียู่กล่ะครเห้ล่�านี�ว�า 

“furniture porn” (สุรวงสุวรรค์แห้�งเฟอร์นิเจอร์) อ้อ ผมีล่องค้นคำว�า furniture porn 

ในก่เกิล่ด้่ ปิด้ต่าแทบ้ไมี�ทันแน�ะ ผมีไมี�ได้้ห้มีายู่ถ้งแบ้บ้นั�น!



 Meik  Wiking     9

เด้นมีารก์ผก่พื่นักบั้การออกแบ้บ้ถง้ขั�นที�ว�าฉากห้น้�งในการต์่น่เรื�อง The Simpsons 

ขณะที�ครอบ้ครัวซมิีปส์ุนัเด้นิทางไปเด้นมีารก์ พื่นักงานต่อ้นรบั้บ้นเครื�องบ้นิแนะนำ

ให้้ผ่้โด้ยู่สุารอยู่�าล่ืมีทาน�ำยู่าเคล่ือบ้ชื่ั�นสุุด้ท้ายู่ไว้ด้้วยู่ ห้ากพื่วกเขาจะออกแบ้บ้แล่ะ

ประกอบ้เครื�องเรือนในระห้ว�างเที�ยู่วบ้ิน

ทว�าการออกแบ้บ้นั�นเปน็มีากกว�างานประด้ษิฐเ์กา้อี�เก๋ๆ  ต่ามีนยิู่ามีแล่ว้การออกแบ้บ้

ห้มีายู่ถ้งการวางแผนที�แสุด้งถ้งห้น้าที�ห้รือการทำงานของสุถานที�ห้รือวัต่ถุชื่ิ�นนั�น 

ก�อนล่งมืีอสุร้าง จินต่นาการว�าสุถานที�ห้รือสุิ�งของเห้ล่�านี�จะแต่กต่�างจากเดิ้มีได้้

อยู่�างไร แล่ะความีแต่กต่�างนี�สุ�งผล่ต่�อต่ัวเราอยู่�างไร

การออกแบ้บ้นั�นสุ�งผล่ต่�อการเดิ้นทางในเมืีองของเรา อาห้ารที�วางในจาน การ

ปฏิิสัุมีพัื่นธ์์กับ้คนที�เรารัก เราจะร�วมีโต๊่ะอาห้ารเย็ู่นกับ้เพื่ื�อนบ้้านห้รือไมี� จะมีี 

ความีสุขุกบั้งานที�ทำแค�ไห้น แล่ว้เราจะทำอะไรกบั้เวล่าที�มีีอยู่่� พื่ด่้ง�ายู่ๆ คอืมีนัสุ�งผล่ 

ต่�อสุายู่ใยู่ที�ถักทอชื่ีวิต่เราเข้าไว้ด้้วยู่กันกับ้สุิ�งที�ทำให้้ชื่ีวิต่นี�คุ้มีค�า

การออกแบ้บ้บ้ันด้าล่ใจให้้เราเป็นคนที�ด้ีข้�น พื่ร้อมีเปลี่�ยู่นแปล่งพื่ัฒนาโล่ก ห้าก

เราควบ้คุมีพื่ล่ังของการออกแบ้บ้ได้้ เราจะมีีเครื�องมีือมีากมีายู่ไว้สุำห้รับ้ยู่กระด้ับ้

คุณภาพื่ชื่ีวิต่ของเรา

ที�กล่�าวมีาข้างต่้นคือรากฐานของการออกแบ้บ้สุไต่ล์่เด้นมีาร์ก อันเป็นขนบ้การ

ออกแบ้บ้ต่ามีแนวทางมีนษุยู่นยิู่มี เปน็การออกแบ้บ้เพื่ื�อมีนษุยู่ด้์้วยู่ความีมุี�งมัี�นที�จะ

สุรรค์สุร้างสุินค้าคุณภาพื่สุ่งแล่ะใชื่้งานได้้จริง สุินค้าสุำห้รับ้พื่ล่เมีืองธ์รรมีด้า สุินค้า

ที�คนทำงานทั�วไปซื�อได้้ ผนวกความีเรียู่บ้ง�ายู่เข้ากับ้ประโยู่ชื่น์ใชื่้สุอยู่ ความียู่ั�งยู่ืน 

คุณภาพื่ ความีสุะด้วก แล่ะความีสุวยู่งามี งานออกแบ้บ้ในเด้นมีาร์กนั�นเป็นสุาขา

ที�กินความีได้้กว้างมีาโด้ยู่ต่ล่อด้ ยู่กต่ัวอยู่�างเชื่�นสุถาปัต่ยู่กรรมี ซ้�งมีีบ้ทบ้าทสุำคัญ

ในงานออกแบ้บ้เสุมีอมีา สุถาปนิกไมี�เพีื่ยู่งออกแบ้บ้อาคาร แต่�ออกแบ้บ้ทุกอยู่�าง

ภายู่ในนั�น ต่ั�งแต่�เครื�องเรือนที�เข้ากบั้อาคารไปจนถง้ชื่อ้นสุอ้มีที�เห้มีาะกบั้ร้านอาห้าร
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ยู่กต่ัวอยู่�างโรงแรมีเอสุเอเอสุที�ใจกล่างกรุงโคเปนเฮุเกน ซ้�งได้้อาร์เนอ ยู่าค็อบ้เซน  

มีาออกแบ้บ้ต่ั�งแต่�ภายู่ในยู่ันภายู่นอกในปี 1960

ห้ัวใจของการออกแบ้บ้สุไต่ล์่เด้นมีาร์กคือการทำให้้ที�อยู่่�อาศััยู่เป็นสุภาพื่แวด้ล้่อมี 

ที�เอื�อต่�อสุุขภาพื่แล่ะความีอยู่่�ด้ีมีีสุุขของเรามีากที�สุุด้ ห้รือด้ังที�จอห้์น เฮุสุเก็ต่ต่์  

(John Heskett) ศัาสุต่ราจารย์ู่จากสุถาบ้ันการออกแบ้บ้แห้�งสุถาบั้นเทคโนโล่ยีู่

อลิ่ลิ่นอยู่ส์ุ แล่ะวิทยู่าลั่ยู่การออกแบ้บ้แห้�งมีห้าวิทยู่าลั่ยู่โพื่ลี่เทคนิคฮุ�องกง อธิ์บ้ายู่ว�า 

“เมีื�อล่อกเปล่ือกถ้งแก�นแท้ เรานิยู่ามีการออกแบ้บ้ว�าเป็นความีสุามีารถของมีนุษยู่์

ในการห้ล่�อห้ล่อมีแล่ะสุรา้งสุภาพื่แวด้ล่อ้มีด้้วยู่แนวทางที�ไมี�เคยู่ปรากฏิในธ์รรมีชื่าต่ิ 

เพื่ื�อต่อบ้สุนองความีต่้องการแล่ะให้้ความีห้มีายู่แก�ชื่ีวิต่” บ้างทีสุิ�งที�ยู่ิ�งให้ญ�กว�าการ

ออกแบ้บ้ในเด้นมีาร์กคงมีีเพื่ียู่งอยู่�างเด้ียู่ว นั�นคือฮุุกกะ
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ความสำาคัญของฮุุกกะ

ฮุุกกะคือศัิล่ปะแห้�งการสุร้างบ้รรยู่ากาศัด้ีๆ คือเรื�องของการได้้อยู่่�กับ้คนที�เรารัก  

คือความีร่้สุ้กว�าเราปล่อด้ภัยู่แล่ะได้้รับ้การปกป้องคุ้มีครองจากโล่กภายู่นอก 

จนสุามีารถล่ด้กำแพื่งของตั่วเองล่ง คุณอาจได้้พื่่ด้คุยู่กันอยู่�างไร้ที�สุิ�นสุุด้เกี�ยู่วกับ้ 

เรื�องเล็่กให้ญ�ในชีื่วติ่ ไมี�ก็ใชื่เ้วล่าอยู่่�เงียู่บ้ๆ ด้้วยู่กันอยู่�างสุบ้ายู่ใจ ห้รอืรื�นรมีย์ู่กบั้ชื่า 

สุักถ้วยู่ต่ามีล่ำพัื่งก็ยู่ังได้้ มีันคือความีร้่สุ้กของบ้้าน พื่่ด้อีกอยู่�างห้น้�ง ฮุุกกะคือ

การเปลี่�ยู่นที�อยู่่�อาศััยู่ให้้กล่ายู่เป็นบ้้าน เป็นสุถานที�ที�เราพื่บ้กับ้ความีสุบ้ายู่ใจแล่ะ 

สุายู่สัุมีพื่ันธ์์อันด้ี การออกแบ้บ้บ้้านอยู่�างฮุุกกะคือการจินต่นาการถ้งกิจกรรมีเพื่ิ�มี

ความีอยู่่�ด้ีมีีสุุขที�จะเกิด้ข้�นในที�แห้�งนี� แล่้วค�อยู่ปรับ้แต่�งพื่ื�นที�อาศััยู่ให้้กิจกรรมี 

เห้ล่�านั�นเกิด้ข้�น

นับ้เป็นเรื�องยู่ากที�จะยู่�ำว�าฮุุกกะสุำคัญต่�อชื่าวเด้นมีาร์กแล่ะวัฒนธ์รรมีเด้นมีาร์ก

เองแค�ไห้น เพื่ราะความีห้ล่งให้ล่ในฮุุกกะฝัังล้่กในพื่ันธ์ุกรรมีทางวัฒนธ์รรมีแล่ะ 

ค�านิยู่มีประจำชื่าติ่มีากเสีุยู่จนถ้งขนาด้ที�ถ้าคุณพื่่ด้ว�าไมี�สุนใจฮุุกกะ จะถือเป็น 

ความีไร้มีารยู่าททางสัุงคมีขั�นรา้ยู่แรงในเด้นมีาร์ก เทียู่บ้เท�ากับ้ที�ชื่าวอังกฤษพื่ด่้ว�า 

“ฉนัคดิ้ว�าเราไมี�ควรสุงบ้เสุงี�ยู่มี ฉนัว�าเราควรสุต่แิต่กกนันะ” ห้รอืชื่าวอเมีรกินัพื่ด่้ว�า 

“ฉันล่องทบ้ทวนเรื�องเสุรีภาพื่อะไรนี�ด่้แล่้ว ได้้ข้อสุรุปว�ามีันไมี�ใชื่�ทางของฉันเล่ยู่”  

ผมีจะล่องยู่กต่ัวอยู่�างให้้คุณด้่ว�าฮุุกกะมีีความีห้มีายู่ต่�อเรามีากเพื่ียู่งใด้
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ในป ี2016 รฐัมีนต่รกีระทรวงวฒันธ์รรมีเด้นมีารก์ถามีประชื่าชื่นว�า ค�านยิู่มีทางสุงัคมี 

ประเพื่ณี ห้รือการขับ้เคลื่�อนอะไรบ้้างในเด้นมีาร์กที�ห้ล่�อห้ล่อมีพื่วกเราแล่ะเป็น 

ค�านิยู่มีที�คณุต่อ้งการสุ�งต่�อให้้กับ้สัุงคมีในวันข้างห้น้า นี�เป็นภารกิจระดั้บ้ชื่าติ่ในการ

คน้ห้าว�าค�านิยู่มีใด้ที�ทำให้ช้ื่าวเด้นมีาร์กเปน็ดั้งเชื่�นทุกวันนี�แล่ะกำห้นด้ทิศัทางของ

สุงัคมีในอนาคต่ ห้รอืก็คอืห้ลั่กความีเป็นเด้นมีาร์กนั�นเอง ผ่ค้นเสุนอคำต่อบ้กล่บั้ไป

มีากกว�าสุองพื่นัขอ้ ซ้�งกระทรวงฯ จะเป็นผ่ต้่ดั้สิุนว�าค�านยิู่มีที�สุำคญัที�สุุด้สิุบ้ประการ

มีีอะไรบ้้าง พื่วกเขาเล่ือกรัฐสุวัสุด้ิการ เสุรีภาพื่ ความีเชื่ื�อมีั�น ความีเท�าเทียู่มี แล่ะ

ใชื่� คุณเด้าถ่กแล่้วครับ้ ฮุุกกะ

ปี 2019 เนื�องในวาระเฉล่ิมีฉล่องครบ้รอบ้ 100 ปีของสุห้พื่ันธ์์ด้าราศัาสุต่ร์สุากล่ 

(International Astronomical Union) มีีการมีอบ้ด้าวเคราะห์้เป็นรางวัล่ให้้แต่�ล่ะ

ประเทศัแล่ะขอให้้ต่ั�งชื่ื�อด้้วยู่ เด้นมีาร์กสุ�งเสุนอไป 830 ชื่ื�อ มีีห้้าชื่ื�อที�เห้มีือนจะ 

เข้าต่ากรรมีการ ห้น้�งในนั�นคือฮุุกกะ แต่�สุุด้ท้ายู่ม่ีสุเปล่ไฮุมี์ (Muspelheim)  

ก็ชื่นะไป คำนี�เป็นชื่ื�อของความีร้อนแผด้เผาจากทางใต่้แล่ะมีียู่ักษ์แห้�งเพื่ล่ิงชื่ื�อ 

ซร่ท์ (Surt) คอยู่ปกป้องต่ามีเทพื่ปกรณัมีนอร์สุ ต่อ้งยู่อมีรับ้ว�าชืื่�อนี�เท�กว�าช็ื่อกโกแล่ต่

ใต่้แสุงเทียู่นนิด้ห้น�อยู่

ในเด้นมีาร์ก คุณสุามีารถเขียู่นดุ้ษฎีีนิพื่นธ์์เรื�องฮุุกกะได้้ด้้วยู่ซ�ำ คนแรกที�ทำคือ

เยู่ปเปอ ล่ินเนอ (Jeppe Linnet) ไมี�ได้้ห้มีายู่ความีว�าเขาใช้ื่เวล่าสุามีปีค้นคว้า

จำนวนขนมีปังอบ้เชื่ยู่ที�ควรกินต่�อวันห้รอกนะ (เขาพื่บ้คำต่อบ้ภายู่ในห้กเด้ือนน�ะ) 

อันที�จริง เยู่ปเปอทำวิจัยู่เชิื่งชื่าต่ิพัื่นธ์ุ์วรรณนาไว้อยู่�างครอบ้คลุ่มีถ้งความีสัุมีพื่ันธ์์

ของชื่าวเด้นมีาร์กกับ้บ้้าน แล่ะฮุุกกะมีีอิทธ์ิพื่ล่ต่�อการใชื่้บ้ริการทางการแพื่ทยู่์  

การบ้ริโภคอาห้ารแล่ะเครื�องดื้�มีอยู่�างไร ผล่การศ้ักษาระบุ้ว�า ฮุุกกะเป็นความีร้่สุ้ก 

สุุขกายู่สุบ้ายู่ใจในชื่ั�วเวล่าแล่ะสุถานที� ณ ขณะนั�น เป็นบ้รรยู่ากาศัที�โอบ้ล่้อมีด้้วยู่

ผ่้คน กล่ิ�นอายู่ของการพื่บ้ปะแล่ะการรับ้ร้่ถ้งสุิ�งต่�างๆ รอบ้ต่ัว ด้ังนั�นสุถานที�แล่ะ

บ้รรยู่ากาศัจ้งสุำคัญมีากต่�อความีร่้สุ้กฮุุกกะ
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ค่านิย์ม
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ภาษา
เดนมาร์ก

ความใจิกว้าง
เอื�อเฟื้้�อเผื่ื�อแผื่่
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บ้้านคอืศัน่ยู่บ์้ญัชื่าการความีฮุกุกะของคนเด้นมีารก์ นอกจากจะใชื่พ้ื่กัผ�อนแล่ะเต่มิี

พื่ล่ัง บ้้านยัู่งเป็นศั่นย์ู่กล่างของชีื่วิต่สัุงคมีในเด้นมีาร์กอีกด้้วยู่ ห้ากเป็นวัฒนธ์รรมี

ประเทศัอื�น ชื่ีวิต่สุังคมีมีักเกิด้ข้�นต่ามีบ้าร์ ร้านอาห้าร ห้รือคาเฟ่เป็นห้ล่ัก แต่�ชื่าว

เด้นมีาร์กกล่ับ้นิยู่มี เยมเมอฮุุกกะ (hjemmehygge) ห้รือฮุุกกะที�บ้้าน สุ�วนห้น้�ง 

อาจเป็นเพื่ราะการออกนอกบ้้านค�อนข้างสุิ�นเปล่ือง ห้รือไมี�ก็เพื่ราะชื่าวเด้นมีาร์ก 

สุ�วนมีากชื่อบ้เกบ็้ตั่วแล่ะสุบ้ายู่ใจกบั้การอยู่่�ในพื่ื�นที�ของต่วัเอง คณุแยู่กชื่าวเด้นมีารก์

ที�เก็บ้ตั่วออกจากคนชื่อบ้เข้าสุงัคมีได้้ไมี�ยู่ากห้รอก ชื่าวเด้นมีารก์ผ่เ้ก็บ้ตั่วจะกม้ีมีอง

รองเท้าของตั่วเอง สุ�วนคนชื่อบ้เข้าสัุงคมีจะจ้องรองเท้าของคุณ เราคือชื่าวไวกิง 

ผ่้สุงวนคำน�ะ

เมืี�อรวมีกับ้ความีห้ล่งให้ล่ในการออกแบ้บ้ เด้นมีาร์กคือประเทศัแห้�งนักสุร้างรัง 

ผ่เ้กบ็้ต่วั โด้ยู่มีีฮุกุกะเปน็กฬีาประจำชื่าต่ ิพื่อโควดิ้-19 ระบ้าด้ รฐับ้าล่ขอให้ป้ระชื่าชื่น 

ห้ล่ีกเลี่�ยู่งพื่ื�นที�แออัด้ แล่ะใชื่้เวล่าอยู่่�บ้้านกับ้คนน้อยู่ที�สุุด้เท�าที�เป็นไปได้้ พื่วกเรา

ชื่าวเด้นมีาร์กต่�างคิด้ว�า “เราทำได้้สุิ เราทำอยู่�างนี�กันมีาทั�งชื่ีวิต่!”

ทว�าไมี�นานมีานี� ฮุุกกะกล่ายู่เป็นปรากฏิการณ์ระด้ับ้โล่ก รายู่งานความีสุุขโล่ก 

(World Happiness Report) ในแต่�ล่ะปีจะจัด้อันด้ับ้ประเทศัที�มีีความีสุุขทั�วโล่ก  

ประเทศันอร์ด้ิกทั�งห้้า ได้้แก� เด้นมีาร์ก สุวีเด้น นอร์เวยู่์ ฟินแล่นด้์ แล่ะไอซ์แล่นด้์

มีักครองอันด้ับ้ต่้นๆ ซ้�งชื่�วยู่เรียู่กกระแสุความีสุนใจในวัฒนธ์รรมีแล่ะวิถีชื่ีวิต่ของ

ประเทศัแถบ้สุแกนด้ิเนเวียู่ อยู่�างเชื่�นฮุุกกะของเด้นมีาร์ก

ห้ากคุณล่องค้นห้าห้นังสืุอเกี�ยู่วกับ้ฮุกุกะในเว็บ้แอมีะซอน คณุจะพื่บ้ผล่ลั่พื่ธ์ม์ีากกว�า

ห้้าร้อยู่เล่�มี ผมีเองก็เขียู่นเล่�มีห้น้�ง ซ้�งได้้รับ้การแปล่ไป 35 ภาษาแล่ะมีียู่อด้ขายู่

มีากกว�าห้น้�งล่้านเล่�มี ห้นังสุือออกเดิ้นทางจากเด้นมีาร์กถ้งประเทศัชื่ายู่ฝัั�งทั�วโล่ก 

กล่ายู่เป็นการรุกรานของชื่าวไวกิงครั�งที�สุอง ทว�าห้นนี�กองทัพื่ฮุุกกะมีีผ้าห้�มีแล่ะ

ชื่็อกโกแล่ต่ร้อนเป็นอาวุธ์
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แน�นอนว�าก�อนที� “ฮุุกกะ” จะใชื่้กันแพื่ร�ห้ล่ายู่ ชื่าวเด้นมีาร์กไมี�ใชื่�พื่วกเด้ียู่วที�มีี 

ความีสุุขจากการจิบ้ไวน์ร้อนกับ้เพื่ื�อนๆ ห้น้าเต่าผิง อยู่�างที�วรรคทองต่อนห้น้�งของ

เชื่กสุเปียู่ร์ในเรื�อง โรมีโอกับจููเลีียต ว�าไว้ “ชื่ื�อนั�นสุำคัญไฉน ต่�อให้้เราเรียู่กกุห้ล่าบ้

ด้้วยู่ชื่ื�อใด้ กล่ิ�นนั�นยู่ังคงห้อมีอยู่่�เชื่�นเด้ิมี” ฮุุกกะมีิได้้เป็นของเด้นมีาร์กเพื่ียู่งผ่้เด้ียู่ว

ผมีมัีกน้กถ้งจด้ห้มีายู่ฉบ้ับ้ห้น้�งที�ได้้รับ้ห้ลั่งจากออกห้นังสืุอเกี�ยู่วกับ้ฮุุกกะเล่�มี

แรก จด้ห้มีายู่ฉบ้ับ้นั�นมีาจากห้ญิงชื่าวฝัรั�งเศัสุ เธ์อเป็นคุณแมี�ล่่กสุองผ่้คุ้นเคยู่กับ้ 

ความีร้่สุ้กฮุุกกะ แต่�ไมี�เคยู่อธิ์บ้ายู่เป็นคำพื่่ด้มีาก�อน “ฉันร้่สุ้กฮุุกกะมีาต่ล่อด้ชีื่วิต่” 

เธ์อเขียู่น “ฉันแค�ไมี�ร่้ชื่ื�อเรียู่กของความีร่้สุ้กนี� ก�อนห้น้านี�ฉันจะใชื่้เวล่ายู่ามีบ้�ายู่กับ้

ล่่กๆ เราจะดื้�มีชื่ากินบ้ิสุกิต่บ้นโซฟากันทั�งบ้�ายู่ เมืี�อก�อนฉันเรียู่กมีันว�ายู่ามีบ้�ายู่ 

แสุนเกียู่จคร้าน แต่�เดี้�ยู่วนี�ฉันเรียู่กมีันว�าฮุุกกะยู่ามีบ้�ายู่” ผมีอ�านแล่้วอิ�มีใจ ทั�งคำ 

แนวคิด้ แล่ะความีร่้สุ้กที�ออกมีา เราได้้ปล่ด้ความีร่้สุ้กผิด้จากการใชื่้เวล่ายู่ามีบ้�ายู่ที�

ไมี�ผิด้แมี้แต่�น้อยู่ นั�นคือการมีอบ้ความีรักแล่ะความีสุบ้ายู่ใจให้้ล่่กๆ แมี้ด้อกกุห้ล่าบ้ 

ยู่ังคงห้อมีถ้งชื่ื�อเปล่ี�ยู่น แต่�ฮุุกกะทำให้้ร่้สุ้กด้ีกว�าแน�

ผมียิู่นดี้อยู่�างยิู่�งที�ได้้เห็้นคนจำนวนมีากโอบ้รับ้ฮุุกกะ ผมีคิด้ว�าเราเพื่ิ�มีพื่่นความี

สุามีัคคี ความีอบ้อุ�น ความีผ�อนคล่ายู่ แล่ะความีสุุขอันเรียู่บ้ง�ายู่ให้้ชีื่วิต่ได้้ ฮุุกกะ 

ไมี�ใชื่�ของคนเด้นมีาร์ก แต่�เป็นของทุกคนต่�างห้าก แล่ะผมีเชื่ื�อว�าแมี้จะต่กอยู่่�ในชื่�วง

เวล่าอันยู่ากล่ำบ้าก พื่วกเราควรมีีบ้้านฮุุกกะเป็นสุถานที�สุร้างสุุข เราคือเจ้าของ

จักรวาล่ในโล่กใบ้เล่็กๆ ของต่ัวเอง บ้างทีการห้าความีสุุขในบ้้านอาจชื่�วยู่เต่รียู่มีเรา

ให้้พื่ร้อมีออกไปเปล่ี�ยู่นแปล่งโล่กให้้ด้ีข้�นก็เป็นได้้


