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ค�าน�าส�านักพิมพ์

 He/She’s my muse. 

  เป็นส�านวนที่เรียกใครคนใดคนหนึ่งว่าเป็น “แรงบันดาลใจ” ของ 

เรา

  มีคนบอกว่า  เราจะมีคนคนหนึ่งที่เป็นส่วนส�าคัญของชีวิต  คนที่ 

ท�าให้เรามีแรง มีพลังที่จะท�าอะไรบางอย่าง

  หลายคนคิดว่า  “พ่อ-แม่”  คือเครื่องยึดเหนี่ยวที่ท�าให้มีแรงท�า 

บางสิ่งให้ลุล่วง

  ขณะที่หลายคนเลือก “คนรัก” เป็นแรงผลักดันในชีวิต

  ยรรยงบอกกับเราว่า

	 หญิงสาวผู้หนึ่ง

	 เธอเป็นหญิงร่างงามที่มักมากด้วยกิเลส

	 พร่ังพร้อมด้วย	 “คู่เล่น”	 ที่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปตาม 
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วัน-เวลาและอารมณ์ของเธอ	

	 ในขณะเดียวกัน	 เธอก็เต็มไปด้วยความไร้เดียงสาที่จะเป็น 

กบฏต่อนักบวชแขนงต่างๆ

	 ผูไ้ม่หิวโหยในทางโลก	ไม่หวิโหยการเปลีย่นแปลง	ไม่หวิโหย

ภัยอันตราย	ไม่หิวโหยที่จะล้มเหลว	ไม่หิวโหยที่จะถูกทรยศ	และ 

ไม่หิวโหยที่จะเล่นสนุกกับเธอ...	

	 เธอคือหญิงสาวที่มีชื่อว่า	“ความรัก”

  นี่คือแรงบันดาลใจของเขาที่ท�าให้เกิดหนังสือเล่มนี้

  ว่าแต่...แรงบันดาลใจของคุณคือใคร

  ไม่ว่าจะ  “ความรัก”  ต่อคนรอบข้างหรือ  “คู่รัก”  ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ 

ไกลจากชีวิตคุณ (ถ้าคุณมองเห็น)

  ด้วยความเป็น  “สถาปนิกชุมชน”  เรื่องเล่าของยรรยงออกจะ 

แปลกอยู่สักหน่อย

  เมื่อเรื่องเล่าเชิงสถาปัตย์ไปมีส่วนผสมอยู่กับ  “ความรัก”  ของ 

คนเรา

  เรื่องราวใหญ่ๆ  เป็นหลักเป็นการ  บางคนอาจมองว่าดูซีเรียส  

กลายเป็นเรื่องเล่าที่เรียบง่ายและมีส่วนผสมที่หลากหลาย

  เพราะงานสถาปัตย์ไม่ได้อยู่แค่เรื่องการออกแบบและวางแผน 

งานก่อสร้างอาคารบ้านเรือนหรือเมืองเท่านั้น

  สถาปัตย์เป็นเรื่องที่เต็มไปด้วย  “ความสัมพันธ์”  ระหว่างผู้คน 

และปรากฏการณ์ที่สังคมได้ร่วมก่อร่างสร้างขึ้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

  ประเด็นส�าคัญที่สอดแทรกในแต่ละบทจะพบว่า  “สิ่งที่เขาเห็น 
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คือสิ่งที่เราเป็นกันอยู่”

  พฤติกรรมของคนยุคนี้หนีไม่พ้นเล่นอินเตอร์เน็ต  อัพรูปกับ 

สเตตัสเก๋ๆ  ในเฟซบุ๊ก  ดูคลิปข่าว  เปิดวิดีโอในยูทูบเพื่อความบันเทิง 

และใช้ชีวิตแบบคนเมือง  อย่างการเดินช้อปปิ้ง  กินของดีๆ  อร่อยๆ  ดู 

หนัง ออกก�าลังกาย เที่ยวที่ฮิปๆ ยอดนิยม

  ทั้งนี้  เรายังพบการสร้างความสัมพันธ์กับคนรัก-คนรอบข้างใน 

รูปแบบเพียงไม่กี่อย่าง

  ออกเดตแบบไปเป็นกลุ่ม 

  มีความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคืน 

  การเป็นเจ้าของแบบที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ (หรือเรียกว่ากิ๊ก)

  ตัวอย่างนี้เรียกง่ายๆ ว่าเต็มไปด้วย “ความรวดเร็วและฉาบฉวย”  

เป็น  “กริยาวิเศษณ์”  แบบในภาษาอังกฤษที่มาขยายคุณค่าและความ 

หมายของค�านามและกริยาค�าว่า “รัก”  

  เราอยาก “เข้าถึง” อะไรก็ได้ ขอเอา “ง่าย” ไว้ก่อน (เหมือนการ 

ได้ข้อมูลข่าวสารในโลกแบบฟรีๆ จากกูเกิลหรือการจับจองห้องพัก 

หรอืคอนโดฯ หลากรปูแบบในเว็บไซต์อย่างในเรือ่ง กิก๊-กเูกลิ-เกสต์เฮำส์)

  เราอยากมีแฟนหน้าตาดี  เราก็ไปที่ที่มีให้  “เลือก”  (เหมือนที่เรา 

ชอบไปเดินอยู่ตามแหล่งร้านค้า  ห้างใหญ่  หรือกระทั่งมุมเมืองต่างๆ 

ในเรื่อง ย่ำนกำรค้ำกับกำรหำแฟนรวมหมู)่

  เราอยากมีความมั่นคงและอยู่อย่างสุขสบายในบั้นปลายชีวิต 

(ซึ่งความเป็นไปได้ช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างวิถีชีวิตอเมริกัน 

กับชนชั้นกลางในประเทศก�าลังพัฒนาในเรื่อง  เรำต้องมีโลก	 5	 ใบจริง 

หรือ)
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  เราคิดว่าต้อง  “เพลย์เซฟ”  ท�าตัวคลุมเครือในความสัมพันธ์กับ 

ฝ่ายตรงข้าม  หรือพูดให้สั้นกว่าว่า  “ครั้งเดียวจบ”  (คล้ายกับวิธีคิดของ 

รัฐบาลที่เลือกพัฒนาการท่องเที่ยว  แทนที่จะสร้างสาธารณูปโภคพื้น 

ฐานให้ยั่งยืนเสียก่อนในเรื่อง คู่รัก	เมืองใหญ่	และควำมเร้ำใจ)

  เราอยากได้คนที่มีคุณสมบัติพร้อม  ตรงตามความต้องการ  แต่  

“ไม่มีเวลา”  หา  (เหมือนชีวิตของชาวจีนรุ่นใหม่ที่เลือกคู่กันกลางตลาด!  

ในเรื่อง “ตลำดควำมรัก”	กลำงกรุงเซี่ยงไฮ)้

  เราใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็น “ทางลัด” เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

บางเรื่อง (เหมือนงานสถาปัตยกรรมบนสะพานเวคคิโอในอิตาลีเร่ือง 

รักบน	“สะพำน”	กับ	“สลัม”	เงินล้ำน)

  เรื่องราวเหล่านี้ล้วนอยู่ใน “บ้าน” และ “เมือง” ที่เราอาศัยอยู่นี่ละ

  “ความเป็นเรา” ที่ “ยรรยง บุญ-หลง” มองอย่างช่างเปรียบ

  พูดแล้วก็คันไม้คันมือขึ้นมายิบๆ

  กลัวจะเผลอบอกคุณผู้อ่านว่า  One-night  Stand  มาเกี่ยวข้อง 

อย่างไร

  โปรดเปิดไปอ่ำนและคิดตำมดูอย่ำงช้ำๆ 

ส�ำนักพิมพ์มติชน
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ค�าน�าผู้เขียน

เมืองใหญ่ต้ังแต่ยุคโบรำณเป็นเรื่องของผู้คน คู ่รัก และ 

สงคราม 

  ในช่วงเวลาระหว่างสงครามทางการเมือง  เราก็จะพบสงคราม 

ทางความรัก  ยุทธการ One-night  Stand  การทรยศและสงครามการ 

แก้แค้น 

  หากเรามอง  “เมือง”  เป็นส่ิงมีชีวิตประเภทหนึ่งที่สืบพันธุ์ด้วย 

การเจริญเติบโต  และพัฒนาด้วยส่วนประกอบของผู้คน  เราจะพบเห็น 

ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอยู่มากมาย

  ท�าไมเราจึงชอบหาแฟนกันเป็นหมู่คณะ  หรือไปช้อปปิ้งซื้อของ 

กันตามย่าน

  ท�าไมการคลุมถุงชนจึงแพร่หลายไปทั่วโลก

  ท�าไมคนไทยจึงนิยม “ลูกครึ่ง” และบ้านทรงโคโลเนียล

  ท�าไมขนมปังกลมๆ ที่เรียกว่า  “พิซซ่า”  (จากสลัมในอิตาลี)  ถึง 
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ถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นๆ

  ท�าไม  “กิ๊ก”  จึงมาพร้อมกับยุคสมัยของการเข้าถึงคลิปในยูทูบ 

  ท�าไมเราจงึนยิมก๊อปป้ีของดี และไม่ก๊อปป้ีของไม่ดใีนโลกออนไลน์

  และท�าไม  One-night  Stand  จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ของวัยรุ่น  แต ่

เป็นเรื่องวุ่นของผู้ใหญ่

  ตลอดหลายปีทีผ่่านมา เรือ่งไร้สาระเหล่านีเ้ป็นเร่ืองทีผ่มหมกมุน่ 

และพยายามจะแชร์กับคนรอบข้างที่สนใจ  ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยใน 

ร้านกาแฟข้างถนน  ในร้านไวน์ริมแม่น�้า  ในร้านพิซซ่าใต้สะพาน  ใน 

ตลาดรักกลางเซี่ยงไฮ้  ในห้องน�้าหรู  (ปั๊ม  ปตท.)  และในหน้ากระดาษ 

ก่อนจะมาเป็นหนังสือเล่มนี ้

  สังเกตไหมครับว่า  ความรักนั้นมักจะไม่สามารถแยกออกจาก 

เมือง วัตถุ และสิ่งปลูกสร้างได้…จะหันทางไหนก็หลีกหนีไปไม่พ้น 

  หรือเพราะว่า  “ความรักอยู ่ในตัวเรานั่นเอง”  จึงท�าให้เราไม ่

สามารถมองเมืองผ่านแว่นที่ปราศจากความรักได้

  เช่นเดียวกัน  เราไม่สามารถท่ีจะแยกตัวอักษรออกจากหน้า 

กระดาษแผ่นนี้  แม้ว่าจริงๆ  แล้วมันอาจเป็นเพียงกระดาษเปล่าก็ได ้

เมื่อใดที่เราหันกลับมามอง ตัวอักษรก็ยังคงปรากฏอยู่

  ทุกอย่ำงอยู่ที่จินตนำกำรของผู้อ่ำน

ยรรยง บุญ-หลง
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