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เราสามารถหาตู้พุริคุระได้ตามเกมเซ็นเตอร์ พิพิธภัณฑ์หรือ

สวนสนุกทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น สมัยที่พุริคุระออกมาสู่สาธารณะชน

ใหม่ๆ (ราวปี 1995) เราจะท�าได้แค่ถ่ายรปูกบักรอบรปูลายตวัการ์ตนู

น่ารักๆ กับมีหัว Smiley ประดับเบาๆ แค่นั้น แต่คนญี่ปุ่นไม่ละความ

พยายามเพียงเท่านั้นครับ น�าไปสู่การพัฒนารูปแบบของพุริคุระให้

โดนใจสาวๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะท�าหน้าใส ท�าตาโตแบ๊วแบบตัวละคร

ในอานิเมะ เปลี่ยนสีผิว ท�าผอม ท�าสวย คือแค่นี้ก็จบแล้วอะ ไปไหน

ไม่รอด (ลองนึกถึงเพื่อน แฟน หรือผู้หญิงที่คุณรู้จักดู จะมีสักกี่คนที่

ไม่สนใจความเหนอืธรรมชาติทีร่งัสรรค์มาเพือ่อสิตรเีหล่านี)้ มหิน�าซ�า้

ยังเพิ่มฟีเจอร์ในการเขียนข้อความลงไปบนรูปได้ด้วย ยังครับ ยังไม่

หมดแค่นัน้ พรุคิรุะทีอ่ยูต่ามเกมเซน็เตอร์ยงัเพิม่บรกิารให้ยมืชดุต่างๆ 

ทั้งชุดนักเรียนสาวญี่ปุ่นคิขุอาโนเนะหรือชุดตัวการ์ตูนต่างๆ ไปอีก  

ค่าบริการก็ถูกแสนถูก เพียง 200-400 เยนเท่านั้น แถมยังไม่จ�ากัด

จ�านวนผู้ร่วมชะตากรรมในแต่ละครั้งที่ถ่ายด้วย (คือถ้าคิดว่ายัดร่าง

ของทกุนางให้อยูใ่นเฟรมเดียวกันได้ก็ตามใจเลยจ้ะ) เรยีกได้ว่าสดุติง่

กระด่ิงแมว ชุดใหญ่ไฟกะพริบมาก เป็นที่ถูกอกถูกใจของสาวญ่ีปุ่น

เป็นอย่างมาก และยังคงความนิยมมาจนทุกวันนี้ ด้วยรูปแบบที่มี

เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

สวัสดี
เพื่อนๆ ชาว TPA News ทุกคนครับ ถ้า ณ ขณะที่

คุณก�าลังอ่านบทความนี้และมีอายุประมาณ 20 

ปลายๆ จนถงึ 30 กลางๆ ละกจ็ะต้องมช่ีวงชวีติหนึง่ทีผ่่านประสบการณ์

ระทึกขวัญกับ “ตู้ติ๊กเกอร์ 16 แอค” มาแน่นอนเลยใช่ไหมครับ จ�าได้

ว่าสมยัท่ีมกีารน�าเข้ามาใหม่ๆ นีฮ่อตมาก ฮอตถงึขัน้เกอืบยกพวกตบ

กันเพราะแย่งกันถ่ายมาแล้ว ตู้สติ๊กเกอร์น้ีถือว่าเป็นจุดก�าเนิดของ

ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ Portrait และ Selfie ในเวลาอัน

จ�ากัดที่ทรงพลังมากอย่างหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ เพราะจะมีมนุษย์

สักกี่คน (ในยุคนั้น) ที่สามารถครีเอทท่าโพสให้ไม่ซ�้ากันติดต่อกันได้

ถึง 16 ท่า หนักหน่อยอาจไปหยุดที่ 32 ท่า มีเวลาคิดท่าละ 3 วินาที 

แต่เอาเข้าจริงมันก็มีหลายคนอยู่แหละนะ...ลองย้อนกลับไปดูสมุด 

เฟรนด์ชิป (เก่าไปอีก) กันดูก็ได้ เชื่อว่าอย่างน้อยต้องมีกันคนละรูป

สองรูปแหงๆ และแม้ว่าปัจจุบันตู้สติ๊กเกอร์ในบ้านเราจะไม่ฮอตเท่า

เก่าแล้ว แต่ที่ญี่ปุ่น การถ่ายรูปกับตู้สติ๊กเกอร์ หรือพุริคุระ (プリクラ 

Purikura) ก็ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ในแบบของมันเองอยู่ ซ�้ายังพัฒนาก้าว

ไกลไปในระดับที่มัดใจเด็กสาววัยรุ่น และไม่รุ่นไว้อย่างเหนียวแน่น 

สาวๆ คนไหนที่ไปญ่ีปุ่นก็มิอาจต้านทานอ�านาจของมันได้ นี่เป็น

โอกาสอันดี เรามาท�าความรู้จักกับพุริคุระกันดีกว่าครับ

อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายสำานักพิมพ์ ส.ส.ท.

ถิ่นนี้น้องนีคุม
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Small Tips  

พุริคุระ มาจากค�าว่า พุรินโตะ คุราบุ (プリント倶楽部) 

หรอื Print Club นัน่เอง โดยบรษิทั Atlus ผูพ้ฒันาและจดัจ�าหน่าย

เกม ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท Sega อีกที พุริคุระเครื่องแรก

ออกสู่สายตาประชาชนในปี 1995 มีชื่อเรียกว่า ตู้พรินต์คลับ ซึ่ง

ก็ยังท�าอะไรได้ไม่มากอย่างที่เล่าให้ฟังไป

ท่ีเล่ามาทั้งหมดนี้คือค�าบอกเล่า

และจากข้อมูลที่หามานะครับ (ตึ่งโป๊ะ) 

...อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนคงจะร้อง “อ้าว” 

พร้อมกับค�าผรุสวาทต่างๆ นานาที่พร้อมใจ

กันพรั่งพรูออกมาโดยมิได้นัดหมาย ท้ัง

ทกัทายพ่อ ทกัทายแม่ข้าพเจ้าบ้างอะไรบ้าง 

แต่มนัมเีหตผุลนะ เพราะเอาเข้าจรงิ พรุคิรุะ

เป็นดินแดนต้องห้ามส�าหรับผู้ชาย ! ใครที่

เคยไปเล่นตูเ้กมหรือไปกระเป๋าแหกกบัตูค้บี

ตุ๊กตาตามเกมเซ็นเตอร์ในญี่ปุ่นคงจะเคย

สังเกตกัน (แต่ใจก็คิดว่าไม่น่าจะมีใคร

สงัเกต เพราะมวัแต่เสีย่งโชคเสีย่งดวงกันอยู่

สินะ...) มันจะมีบันไดลึกลับซ่อนอยู่ตาม

หลืบของร้าน พร้อมกับป้ายภาษาญี่ปุ ่น

เยอะๆ รัวๆ แบบอ่านไม่ออก แปลไม่ได้อยู่ 

มนัมีเหตกุารณ์คร้ังหน่ึงครบั ด้วยความ ส ใส่

เกอืกของพลพรรครักเอยทีบ่งัเอญิเหน็บนัได

ลับนี้เข้า เลยสอดรู้สอดเห็นว่าข้างบนมันมี

อะไร แล้วป้ายที่ปักอยู่ข้างหน้าท่ีแปลแบบ

พอจับความได้คือ ห้ามผู้ชายขึ้น ก็นะ...ย่ิง

ห้ามเหมือนยิ่งยุ เหมือนเอาน�้ามันมาราด 

รดกองไฟ มันเหมือนหยามเกียรติกัน แต่ยัง

ไม่ทันที่จะแปล และเรียบเรียงให้เพื่อนๆ  

ฟังว่าคืออะไร กระทาชาย 2-3 นายก็ก้าวขึ้นบันไดเลื่อนไปจนเกินมือ

คว้าแล้ว ทันใดนั้นเอง เจ้าหน้าที่หนุ่มหน้าตาใสๆ ก็เข้าชาร์จทันที 

พร้อมใช้ภาษามือในท่าคล้ายอุลตร้าแมนปล่อยพลังใส่พวกกระเหรี่

ยงทีห้่ามไม่ฟังพวกนีเ้ป็นเชงิห้าม หมายว่าถ้าพวกมนัตายได้เลยเรือ่ง

น่าจะจบจากที่สนทนา (ภาษาญี่ปุ่นและภาษามือ) ได้ความว่า ห้าม

ขึ้นก็คือห้ามขึ้นไง (พูดไม่รู้ฟัง) แต่เจ้าหน้าท่ีก็แอบถามเราเบาๆ ว่า 

“ชอบพรุคิรุะด้วยเหรอ” คอืนีโ่ง่ไง เลยท�าหน้าเอ๋อใส่แล้วกพ็ยกัหน้าไป 

ณ ตอนน้ันไม่รู้หรอกว่าคอือะไร พยกัหน้าส่งเดชมาก โน่นครบั ไอ้พวก

นกัแสวงบญุมนัมาโน่นแล้ว กเ็ลยจบัสมัภาษณ์ซะเลย ได้ความว่า “ก็

เป็นตู้สติ๊กเกอร์หลายๆ ตู้ ไม่เห็นมีอะไร” ถึงกระน้ันก็ยังงงมาจนบัด

ป่านนี้

ที่เกมเซ็นเตอร์หลายๆ แห่งในญี่ปุ่นแบนผู้ชายไม่ให้เข้าไป

ยุ่มย่ามในเขตศักดิ์สิทธิ์แห่งพุริคุระก็เพราะว่า เป็นการป้องกันลูกค้า

ที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมวัยใสหรือสุภาพสตรีให้รอดพ้นจาก 

เงือ้มมอืของชายหืน่กามท่ีชอบแอบถ่าย ขโมยทรพัย์สินหรอืลกัพาตวั 

เป็นต้น (ผูช้ายนีม่นัเลวจรงิๆ เนอะแก) แต่ๆ ๆ  พรุคิรุะไม่ได้แบนผูช้าย

แบบ 100% นะครับ มันมีหลายกรณีที่สามารถอนุญาตให้ชายหนุ่ม

เข้าไปเติมเต็มความฝันในวัยหัวโปกได้อยู่ ได้แก่ ชายเดี่ยวไม่ได้

แน่นอน ดูหื่นไป คุณต้องมาเป็นคู่ จะแฟน

กันหรือเพื่อนก็ได้ ในที่นี้คือต้อง ชาย 1 หญิง 

1 นะครับ ประเภทชายคู่ก็ห้ามจ้ะ หรือถ้ามา

ประเภททีม สมาชิกในทีมต้องมีผู้หญิงรวม

อยูด้่วย (มผีูช้ายเป็นส่วนประกอบ) ง่ายๆ แค่

นีเ้องครบั เรยีกได้ว่ามนัไม่ใช่ทีส่�าหรบัแมนๆ 

คุยกันอย่างเราเอาซะเลย เล่ามาจนถึงตอน

นี้ก็อยากจะไปเห็นด้วยตัวเองกับตาเหมือน

กันนะว่ามันจะอะไรยังไงสักแค่ไหนเชียว 

เผื่อได้รูปสวยๆ มาอวดไงแก Bye~
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