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TALK
ค�ำว่า ‘ขาด’ ดูจะเป็นค�ำที่ให้ความรู้สึกทางด้านลบ
แต่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่เราต่างไม่สมบูรณ์แบบ
เราต่างเว้าแหว่งหรือขาดบางสิ่งบางอย่าง เป็นเรื่องตลก
อยู่หน่อยๆ เมื่อการท�ำหน้าที่บรรณาธิการเล่มนี้เอง
ก็เป็นการท�ำหน้าที่ครั้งแรกที่ ‘ขาดประสบการณ์ ‘ เป็น
สิ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับการท�ำงานในเล่มนี้ แต่อีกนัยหนึ่ง
นี่คือโอกาสในการเรียนรู้ โอกาสในการลองผิดลองถูก
โดยมีผู้คนเบื้องหลังช่วยแนะน�ำและสนับสนุนจนรู้สึกว่า
การขาดครั้งนี้ไม่ได้น่ากลัวเลย
Read Me เล่มนี้ขอเชิญชวนผู้อ่านให้ได้ทดลอง
ส�ำรวจความขาดในด้านต่างๆ ท�ำความเข้าใจกับความขาด
รับมือกับความขาด หาโอกาสที่เกิดจากความขาด มอง
ความขาดในอีกมุมมองหนึ่ง ขอให้คุณมีความสุข สนุก
กับการตามหาความ ‘ขาด’ ภายในเล่ม
กรกมล ศรีวัฒน์
บรรณาธิการ

ข่าวคราวการหวนคืนวงการอีกครั้งของโทรศัพท์มือถือ
ยุคบุกเบิกสุดถึกทีท่ กุ คนคิดถึง ท�ำเอาหัวใจพองโต ตาเป็น
ประกายวิง้ ๆ แปดแฉก โทรศัพท์มอื ถือจอขาวด�ำ ฟังก์ชนั่
หลักคือโทรออก-รับสาย ฟังก์ชั่นเสริมคือเกมงู นี่แหละ
เท่สุดๆ ย้อนกลับไปสมัยนั้น หลายสิ่งอยู่ในช่วงสมดุล
แห่งความพอดี ท�ำให้ใครหลายคนโหยหาอยากกลับไป
ยุคที่ความคิดถึงเดินทางเชื่องช้า ยุคที่ช่วงเวลาแห่งการ
รอคอยแสนจะมีคา่ ยุคทีเ่ ราต่างให้ความส�ำคัญกับปัจจุบนั
และสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เป็นความสวยงามที่เรียบง่าย
สั ง คมสมั ย ใหม่ ก ลายเป็ น สั ง คมก้ ม หน้ า
เทคโนโลยีโทรศัพท์มอื ถือพัฒนาขึน้ ทุกวันๆ จนกลายเป็น
สิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ เพราะสิ่งล่อตาล่อใจหลากหลาย
บนโลกออนไลน์ ท�ำให้เราถูกดูดเข้าไปในโลกเสมือนนั้น
จนหลงลืมโลกจริงๆ ของเรา โลกเสมือนทีเ่ ราต่างสร้างขึน้
เรามองเห็นชีวิตคนอื่น กิจกรรมที่เขาท�ำ สถานที่ที่เขาไป
รางวัลที่เขาได้รับ รอยยิ้มที่เขามี เรามองโทรศัพท์มือถือ
แล้วมองชีวิตตัวเอง เราพยายามเติมเต็มสิ่งที่ไม่มีเหมือน
ใครเขา โดยบางครั้งก็ลืมนึกไปว่าเราก�ำลังมองบางสิ่ง
ในโลกแคบๆ ขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าในมือ แล้วคิดว่าเรา
‘ขาด’ อยู่คนเดียว แต่ความจริงทุกคนล้วนมีสิ่งที่ตัวเอง
‘ขาด’ กันทั้งนั้น เพียงแค่ไม่ได้น�ำเสนอให้ใครเห็น
ก็เท่านั้นเอง
ถ้าเอาแต่มองสิ่งที่ขาด แล้วเมื่อไรจะเห็นสิ่งที่มี
แต่พอคิดดีๆ อีกที สิ่งที่ขาดไปจะไม่ให้คุณูปการอะไร
กับชีวติ คนเราจริงๆ เหรอ บางครัง้ สิง่ ทีเ่ รา ‘ขาด’ มันอาจ
ท�ำให้เกิดช่องว่างเล็กๆ เพือ่ ให้แสงสว่างทีม่ ชี อื่ ว่า ‘โอกาส’
ส่องสาดเข้ามาก็ได้
อุรัสยา อุ่นละม้าย
บรรณาธิการ

“
WE MUST ACCEPT
FINITE DISAPPOINTMENT, BUT WE MUST
NEVER LOSE
INFINITE HOPE.
”
MARTIN LUTHER KING JR.
“เราต้องยอมรับความผิดหวังอันมีที่สิ้นสุด
แต่เราต้องไม่ขาดความหวังอันไม่มีที่สิ้นสุด”
มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์
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เรื่อง/ภาพ: อุรัสยา อุ่นละม้าย

ขาด...ไม่ได้
ปัจจัย 4 อันได้แก่ น�้ำ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ
ยารักษาโรค สำ�หรับมนุษย์ยุคนี้คงไม่เพียงพอ
อีกต่อไป เนื่องด้วยสภาพสังคมที่ซับซ้อนขึ้น
คนเราก็ต้องเยอะตามไปด้วยเพื่อความอยู่รอด
เราจึงอยากรู้ว่า ชาว TK เวลาจะออกนอกบ้าน
แต่ละที มีสิ่งของอะไรที่ขาดไม่ได้ หรือต้องพก
ติดตัวตลอดไหม ลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1
หูฟัง

“เพราะไม่ชอบเสียงคนคุยกันจ้อกแจ้กจอแจ
โดยเฉพาะเวลาเดินทางจะใส่ไว้ตลอด”
ธนัช อัศวนัดดา (นักศึกษา)

2
นาฬิกาข้อมือ

“ซื้อเป็นรางวัลให้ตัวเองตอนสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้ อาจจะเรือนใหญ่และดูแมน
ส�ำหรับผูห้ ญิง แต่เราชอบแบบนี้ เป็นสไตล์ของเรา”
ณัชชา ศรีพิบูลพานิช (นักศึกษา)

3
หนังสือภาษาอังกฤษ

“ชอบพวกค�ำคมต่างๆ เพราะนอกจากจะได้
แรงบันดาลใจดีๆ แล้ว ยังช่วยให้ทักษะภาษา
อังกฤษพัฒนาขึ้นด้วย เราคิดว่าภาษาอังกฤษ
ส�ำคัญและควรฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง”
กันยพร เข็มเจริญ (พนักงานตรวจสอบบัญชี)

4
นาฬิกาข้อมือ

7
น�้ำเปล่า

“ท�ำให้เรารู้ว่าต้องท�ำอะไรต่อ และนาฬิกา
ก็เหมือนเครื่องประดับ ใส่นาฬิกาตั้งแต่อนุบาลเลย
เรามักจะตั้งเวลาเร็วกว่าปกติ 5 นาที
พอใกล้หมดคาบเรียนจะได้เก็บของเตรียมไว้”
จันทกานติ์ สุขเกษม (นักศึกษา)

“เพราะส�ำหรับผู้สูงอายุ น�้ำเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ตอนนี้ผมเป็นอาสาสมัครให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพในชุมชนด้วย ยิ่งรู้สึกว่า
การดูแลตัวเองส�ำคัญมาก”
ชาญชัย นิตยพัฒนากร (อาสาสมัคร)

5

8

สร้อยพระ

“เป็นพระที่ทวดมอบให้ ใส่มาตั้งแต่เด็กแล้ว
เวลาเจออะไรไม่ดีก็มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
รู้สึกว่าพระจะคุ้มครองเรา
โดยเฉพาะตอนสอบก็ขอให้พระช่วย”
วริสรา สุวรรณเดชา (นักศึกษา)

6
หนังสือ

“ชอบอ่านหนังสือบนรถเมล์ เพราะเวลาเดินทาง
จะใช้เวลาบนรถเมล์เป็นชั่วโมง นอกจากอ่าน
เอาสนุกแล้ว ยังมีประโยชน์ต่องานของเราด้วย”
ภาณุพันธ์ วีราภูษิต (กองบรรณาธิการนิตยสาร)

กระเป๋า

“เพราะนอกจากใส่สัมภาระของเราเองแล้ว
เวลาซื้อของจากร้านสะดวกซื้อก็เอาใส่กระเป๋าตัว
เองเลย เราจะไม่รับถุงพลาสติกถ้าไม่จ�ำเป็น”
เจตดิลก ศรีภูมมา (พนักงานบริษัท)
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ขาด
(๑) ก. แยกออกจากกันเพราะถูกดึง ตัด หรื อฉี ก เป็ นต้น
เช่น เชือกขาด แขนขาด ผ้าขาด
(๒) ก. ควรจะมีแต่ไม่มี เช่น เศรษฐีขาดไฟ
(๓) ก. มีไม่ครบ, มีไม่เต็ม เช่น ขาดคุณสมบัติ
(๔) ก. ไม่ครบ, บกพร่ อง เช่น ศีลขาด
(๕) ก. ไม่เต็มตามจ�ำนวน เช่น นับเงินขาด
(๖) ก. ไม่มาตามก�ำหนด เช่น ขาดเรี ยน ขาดประชุม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ความ ‘ขาด’
ที่ต้องเติมเต็ม
ท่ามกลางสภาพสังคมที่เร่งรีบ มนุษย์ต่างไขว่คว้าหาความสุข
ความมั่งคั่ง และความก้าวหน้า สื่อต่างๆ รวมไปถึงสังคมรอบ
ตัวเป็นชนวนเร่งเร้าให้ผค
ู้ นเติมเต็มความต้องการหรือความอยาก
ในชีวิตที่ขาดหาย จนทำ�ให้เราตั้งคำ�ถามกับความพยายามเสาะ
แสวงหาเหล่านั้น ความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจว่า ความขาดคือ
อะไร ขาดแล้วไปไหน ขาดแล้วทำ�อย่างไร ขาดแล้วดีหรือไม่ ทำ�ไม
ความขาดถึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำ�เนินชีวิต สิ่งใดบ้าง
ที่คนโหยหาจนต้องดิ้นรนเพื่อเติมเต็ม และเราจะมีวิธีใช้ชีวิตร่วม
กับความขาดได้อย่างไร
Read Me ฉบับนีเ้ ริม
่ ต้นเดินทางสำ�รวจไปยังพืน
้ ทีค
่ วาม
ขาดใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรัก เงินทอง เวลา จนขยับ
ขยายไปสำ�รวจยังพื้นที่ที่ใหญ่กว่าอย่าง การเมือง นวัตกรรม
แรงบันดาลใจ และอื่นๆ อีกมากมาย หวังว่าหลังจากพาคุณ
สำ�รวจความขาดในแง่มุมต่างๆ แล้ว จะทำ�ให้คุณย้อนกลับมา
สำ�รวจความขาดในแต่ละด้านของตนเอง เปลีย
่ นวิกฤตเป็นโอกาส
มองสิ่งที่ขาดในมุมมองใหม่ ขอให้เดินทางสำ�รวจความขาดโดย
สวัสดิภาพ

เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์ / ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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เคาะไอเดียคอลลาจ
และความขาดแห่งโลกตัดปะ

ลองนึกย้อนกลับไปในคาบศิลปะสมัยประถม หลายคนอาจจะยังจำ�
ได้ว่าคุณครูเคยให้เราหารูปภาพจากที่ต่างๆ ทั้งจากหนังสือพิมพ์
บ้าง นิตยสารบ้าง ใบโฆษณาบ้าง มาตัดแปะ จัดเรียง และติดกาว
แปะลงไปบนกระดาษ ถึงตอนนี้ก็จำ�ไม่ได้แล้วว่าที่งานศิลปะที่เรา
บรรจงตัดแปะภาพต่างๆ ลงไปบนกระดาษมันสวยหรือเปล่า แต่
จำ�ได้ขึ้นใจว่ามัน ‘สนุก’
การได้นำ�ชิน
้ ส่วนทีด
่ ไู ม่เข้ากันเลยมาตัดแปะรวมกัน คาดเดา
ไม่ได้ว่าจะออกมาเป็นรูปภาพแบบไหน แต่พอทำ�เสร็จออกมา
ดันกลายเป็นภาพศิลปะทีเ่ ก๋ไม่หยอกซะอย่างนัน
้ ภาพตัดปะจึงเป็น
ศิลปะทีม
่ แี ต่ความเซอร์ไพรส์ ไม่มใี ครรูว้ า่ มันจะออกมาหน้าตายังไง
ใครหลายคนอาจจะลืมความสนุกในวัยเด็กเหล่านัน
้ ไปหมด
แล้ว แต่ยังมีศิลปินคนหนึ่งที่ยังสนุกและมีความสุขที่ได้ตัดภาพ
ตรงโน้นมาติดตรงนี้ เป็นภาพตัดปะที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและ
คอนเทนต์ทางวัฒนธรรม อย่างการตัดภาพศีรษะของเทวดาไทย
ไปต่อกับร่างเทวดาฝรั่ง ตัดรูปผู้หญิงไทยสวมชฎามาสวมชุด
โอต์ กูตูร์ หรือแม้แต่ตัวละครในวรรณคดีที่เราเห็นกันจนคุ้นตา
ก็ถูกจับมาแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่และตีความใหม่ในโลกตัดปะ
หลายคนอาจจะคุ้นชื่อ นักรบ มูลมานัส จากผลงานภาพ
ประกอบมากมายทั้งในนิตยสารและออกแบบหน้าปก ไม่ว่าจะเป็น
นิตยสาร a day, สำ�นักพิมพ์ a book, สำ�นักพิมพ์มติชน ฯลฯ
นักรบเป็นศิลปินผู้บรรจงตัดแปะ ต่อเติมความเว้าแหว่งจาก
ภาพต่างๆ และต่อยอดในแบบของตัวเอง จนเกิดเป็นผลงานภาพ
คอลลาจทีส่ ด
ุ แสนจะมีเอกลักษณ์ คอนเทนต์หนักและคอนเซปต์จด
ั
ไปในคราวเดียวกัน
เพราะความสนุกในวัยเด็กไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียน
นั ก รบต่ อ ยอดความสนใจและพั ฒ นาทั ก ษะเรื่ อ ยมา จนทำ�ให้
งานอดิเรกกลายมาเป็นอาชีพหลัก หลายๆ ครัง้ ทีเ่ ขาใช้วธ
ิ พ
ี ฒ
ั นา
ไอเดียและระดมความคิดผ่านการทำ�คอลลาจที่เขาถนัด ไม่ต่าง
จากการทำ� mind mapping จึงไม่แปลกที่ภาพคอลลาจอาจดู
เป็นภาพแห่งความขัดแย้งและไม่เข้ากัน เพราะไม่ว่าไอเดียใดๆ
ก็ลว้ นแปรมาเป็นส่วนหนึง่ ในภาพได้ทงั้ นัน
้ ความไม่เข้ากันก็อาจจะ
ดูกลมกลืนและสวยงามได้เมื่ออยู่ในโลกของศิลปะ แต่บางครั้ง
ก็อาจดูขาดๆ เกินๆ แล้วแต่มุมมอง
วันนีน
้ ก
ั รบอาสาเป็นไกด์นำ�พวกเราไปสำ�รวจโลกแห่งการ
ตัดแปะให้ลึกขึ้น พาไปดูวิธีเล่นแร่แปรธาตุในการทำ�งานของเขา
ในการตีความอักษรออกมาเป็นภาพ และแง้มดูตวั ตนและความคิด
ของเขาให้ใกล้ชิดขึ้นอีกหน่อย
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สนใจงานคอลลาจหรือศิลปะตัดแปะมาตั้งแต่เมื่อไร

เริม่ มาตัง้ แต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัย คือเราไม่ได้เรียนมาทางสายศิลปะโดยตรง
แต่กไ็ ด้ไปลงเรียนวิชาศิลปะบ้าง ภาพคอลลาจเป็นจุดแรกเริม่ ทีจ่ ะช่วยพัฒนา
ไอเดียของเรา เหมือนเป็นการกระจายไอเดีย คล้ายๆ การท�ำ mind mapping
เพียงแต่วา่ เป็นรูปภาพ เราก็เลยรูส้ กึ สนุกดีในการท�ำ อีกอย่างทักษะการวาดภาพ
ระบายสีอาจจะไม่ดีเท่าไร เราก็เลยใช้วิธีนี้ในการพัฒนาไอเดียของเราในการ
ท�ำงานต่างๆ
แล้วมีศิลปินคอลลาจคนไหนเป็นไอดอลไหม

อะไรคือความท้าทายหรือความสนุกของการเอาหลายๆ อย่าง
มาตัดแปะรวมกัน

ความท้าทายคือ เราจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าเราตัด เราหยิบ
เราคัดเลือกวัตถุดิบมาจากที่ต่างๆ ในเวลาที่แตกต่างกัน ภูมิภาคที่แตกต่าง
หรือสไตล์ที่แตกต่างกัน เราจะหยิบทุกอย่างมารวมกันในแผ่นกระดาษเดียว
หรือในหน้าจอเดียว มันก็เลยมีความสนุก ท้าทายและตืน่ เต้นทีเ่ ราจะมองเห็น
สิ่งที่ไม่เข้ากันเลย สิ่งที่มาจากไหนก็ไม่รู้มาพบเจอกัน แล้วแต่ละอย่างจะมี
ปฏิสัมพันธ์กันยังไง ก่อนจะลุ้นว่าคนดูจะมีปฏิสัมพันธ์ยังไงกับมัน

ศิลปินคอลลาจที่เป็นไอดอลจะไม่มีนะ แต่มีเป็นศิลปินทั่วๆ ไปมากกว่า มักจะมีคำ�กล่าวว่า ‘ศิลปะส่องทางถึงกัน’ คิดว่างานตัวเองได้รับ
จริงๆ งานของเรามักจะหยิบงานเก่าๆ มาใช้ เราก็จะยกย่องศิลปินยุคคลาสสิก อิทธิพลจากศิลปะแขนงไหนเป็นพิเศษไหม
หรือศิลปินที่สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่และโดดเด่นมาแล้วมากกว่า แต่งานเรา น่าจะเป็นงานวรรณกรรมมากทีส่ ดุ งานทีเ่ ราท�ำมีศลิ ปะทีบ่ รู ณาการหลากหลาย
จะใช้ศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสม์เยอะหน่อย อย่างงานของแวน โก๊ะ เราชอบ อย่างเช่นการที่เราต้องท�ำภาพประกอบบทความหรือภาพประกอบหนังสือ
งานเขาและชื่นชมเขาด้วย
มันก็เริ่มจากการเขียนหรืองานวรรณกรรม แล้วก็ส่องทางมาถึงการท�ำภาพ
ของเรา ส่วนภาพที่เราท�ำออกมา คนดูก็จะรู้ว่าภาพของเราคือเรื่องราวอะไร
ตอนนี้ทำ�งานอะไรอยู่บ้าง
นี่ก็คือเรื่องที่เชื่อมโยงกับภูมิรู้ของผู้ชมอยู่แล้ว สมมติเราท�ำภาพพระอภัยมณี
ท�ำเกี่ยวกับงานคอลลาจ เป็นภาพตัดปะ ส่วนใหญ่จะเน้นท�ำภาพประกอบ ขึ้นมาใหม่ แม้ว่าเราจะท�ำให้มันใหม่และไม่เหมือนใคร คนส่วนใหญ่ก็จะรับรู้
หนังสือและปกหนังสือ เช่น a day, ส�ำนักพิมพ์มติชน อย่างหนังสือที่ได้ จากวรรณคดีมาอยูแ่ ล้ว เราว่าศิลปะมันสะท้อนถึงกันเรือ่ ยๆ เราว่าถูกต้องแล้ว
ออกแบบปกเล่มหนึ่งชื่อ The Museum of Innocence ของ Orhan Pamuk ทีว่ า่ ศิลปะมันส่องทางถึงกัน งานวรรณกรรมก็สอ่ งทางมาถึงงานศิลปะของเรา
นักเขียนตุรกีที่ได้รับรางวัล Noble Prize สาขาวรรณกรรม เราดีใจมาก
ที่ได้ท�ำหนังสือที่ยิ่งใหญ่เล่มนี้ เราอ่านแล้วคิดว่าเล่มนี้ดีเพราะมันเปิดโลก งานคอลลาจเป็นเหมือนงานศิลปะที่นำ�ของที่ ‘ขาด’ หลายๆ อย่าง
ให้เราด้วย อย่างเมือ่ ก่อนเราไม่เคยนึกภาพออกเลยว่าตุรกีเป็นยังไง อิสตันบูล มาประกอบรวมกันหรือเปล่า
เมื่อ 40-50 ปีก่อนเป็นยังไงก็ได้รู้ เพราะได้อ่านเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องก็จะเป็น จริงๆ แล้ว มันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ขาดก็ได้ สิ่งที่เราหยิบมามันอาจจะเป็น
เรื่องราวของผู้ชายที่เก็บข้าวเก็บของของคนรักไว้เพื่อจะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ สิ่งที่สมบูรณ์แบบของมันอยู่แล้ว เช่น เราหยิบภาพ Sunflowers ของแวน โก๊ะ
ในแง่ของการท�ำงาน โจทย์หนังสือเล่มนี้ตรงกับความชอบของเราเลย เราเริ่ม ขึ้นมา ทุกสิ่งสมบูรณ์ในตัวของมันอยู่แล้ว แต่เราเอามาฉีกเพิ่มนิดหนึ่งเพื่อให้
จากการไปหารูปข้าวของจากหนังสือเก่าและหนังสือพิมพ์เก่ามาเยอะแยะเลย สามารถต่อกับสิง่ อืน่ ได้ เหมือนเราหยิบสิง่ ทีส่ มบูรณ์อยูแ่ ล้วมาอย่างนิดละหน่อย
คือในเรือ่ งนีผ้ ชู้ ายจะเก็บข้าวของมากมายทีร่ ะลึกถึงผูห้ ญิงคนนัน้ เราก็เลยหยิบ เพื่อน�ำมาปะติดปะต่อให้เกิดสิ่งใหม่ สิ่งที่เราหยิบมามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ขาด
ภาพข้าวของจากหนังสือพิมพ์เก่าๆ ที่เรารวบรวมนี่แหละ เอามาเรียงรอบๆ อยูแ่ ล้ว แต่เราหยิบขึน้ มาเพือ่ ท�ำให้มนั ขาด แล้วก็หาอะไรต่อเติมให้มนั ต่อยอด
จนตรงกลางเกิดเป็นเงาหน้าผูห้ ญิง เล่มนีก้ เ็ ป็นอีกเล่มทีอ่ ยากให้ทกุ คนอ่านกัน ให้กับสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิม
นอกจากงานออกแบบหนังสือและออกแบบหน้าปก ตอนนี้ก็เขียนหนังสือ
นิดหน่อยครับ
นอกจากในงานศิลปะที่ดูจะเต็มไปด้วยการปะติดปะต่อสิ่งต่างๆ
มีวธ
ิ ก
ี ารตีความเรือ
่ งราวทีเ่ ป็นตัวอักษรให้ออกมาเป็นภาพอย่างไร

เราก็ตอ้ งอ่านให้จบทัง้ หมดก่อน แล้วค่อยๆ เซาะออกมาว่าผูเ้ ขียนต้องการอะไร
หมายถึงอะไร เรามักจะใช้วิธีอ่านแล้วจินตนาการว่าถ้าหนังสือเล่มนี้เป็นคน
เขาจะเป็นคนแบบไหน แล้วเราก็ทำ� รูปลักษณ์ภายนอกให้เขา จับเขาใส่เสือ้ ผ้า
ดูว่าเขาเป็นคนสไตล์ไหน เราจะจินตนาการบุคลิกของบทความนี้หรือหนังสือ
เล่มนั้นว่าเป็นแบบไหน เราจะท�ำภาพลักษณ์ภายนอกให้เหมือนกับที่นักเขียน
เขียนมา

ทีแ่ ตกต่างหลากหลายเข้าด้วยกันแล้ว ดูเหมือนคุณจะเปิดใจให้กบ
ั
พืน
้ ทีข่ องความแตกต่าง ความขัดแย้ง และความไม่เข้ากัน อย่างที่
เคยพูดไว้บนเวที TEDxBangkok อะไรที่ทำ�ให้เปิดใจยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลายขนาดนั้นได้
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มันเริ่มมาจากการที่เราอยู่และเติบโตในกรุงเทพฯ ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา
เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งตึกรามบ้านช่องที่เปลี่ยนแปลงไป
แล้วก็ความตระหนักรู้เรื่องสังคม การเมือง เรื่องพวกนี้ก็ล้วนประกอบขึ้นด้วย
ความแตกต่างหลากหลาย เราก็เริ่มตกตะกอนมาเรื่อยๆ รวมถึงการที่เรา
ได้ศึกษาสิ่งเก่าๆ ด้วย ท�ำให้มองเห็นเป็นภาพเล็กๆ ที่มาปะติดปะต่อกันเป็น
แล้ ว จำ�เป็ น หรื อ เปล่ า ที่ ภ าพปกหรื อ ภาพประกอบต้ อ งบอกเล่ า ภาพใหญ่ ทุกวันนี้บางคนอาจยังมีความคิดว่าเราต้องย่อยรวมความแตกต่าง
เรื่องราวคร่าวๆ ได้
หลากหลายให้กลายเป็นสิ่งเดียว ให้เหลือเป็นภาพภาพเดียวถึงจะดี แต่เรา
จริงๆ ไม่จ�ำเป็น เพราะหนังสือหรือบทความ พระเอกคือตัวตนหรือเนื้อหา กลับคิดว่า เราน่าจะมองหาจุดร่วมตรงกลางของความแตกต่างหลากหลาย
ของเรือ่ งราวนัน้ อยูแ่ ล้ว เราคิดว่าหน้าปกก็เป็นแค่รปู ลักษณ์ภายนอก แต่หวั ใจ ที่ท�ำให้คนอยู่ร่วมกันได้ น่าจะดีกว่าการพยายามย่อยสลายสิ่งต่างๆ ให้กลาย
หรือสมองก็คือเนื้อหา ภาพปกเพียงแต่ช่วยดึงดูดให้คนสนใจมันมากขึ้น
เป็นสิ่งเดียว เหมือนภาพคอลลาจที่อนุญาตให้ความแตกต่างหลากหลาย
มาอยู่รวมกันได้

สร้างรายได้ขนาดนั้น ก็เลยไม่มีคนสร้าง ไม่มีพื้นที่ ไม่มีนายทุน ไม่มีคนดู
ให้ความเคารพซึง่ กันและกัน ทุกคนยังด�ำรงความเป็นตัวของตัวเองได้ ถ้าเกิด เราคิดว่าทั้งหมดอาจจะเริ่มต้นจากการที่ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนก่อน
เราต้องมาสลายอัตลักษณ์ของตัวเองเพือ่ ให้อยูร่ ว่ มกันคนอืน่ ได้รอ้ ยเปอร์เซ็นต์
เราว่าไม่จำ� เป็น ไม่อย่างนัน้ คนทุกคนก็จะต้องเหมือนกันหมด เวลาเราสร้างตึก ทีว่ งการศิลปะไทยไม่คกึ คัก เพราะคนไทยไม่สนใจศิลปะด้วยหรือเปล่า
ก็ต้องเหมือนกันหมด แต่เราไม่จ�ำเป็นต้องมีความคิดเหมือนกันหมด การที่ อาจจะไม่ใช่เพราะว่าคนไทยไม่สนใจศิลปะหรอก เราว่าสิง่ นีม้ นั น่าจะมีอยูแ่ ล้ว
ทุกคนมีความแตกต่างหลากหลาย ท�ำให้เราคิด พูด และเลือกที่จะเสพอะไร เพราะศิลปะมันก็เป็นช่องทางหนึ่งในการแสดงความคิด แสดงอารมณ์ แต่
ไม่เหมือนกัน มันท�ำให้เราพัฒนา มีหลายสิง่ ให้เรามองเห็นและเลือกรับ ดีกว่า สิง่ เหล่านีต้ อ้ งใช้เวลาสัง่ สมมาเนิน่ นาน คนไทยทีเ่ ป็นคนพืน้ ถิน่ ก็เลยอาจจะยัง
การทีเ่ ราถูกป้อนให้รบั ข้อมูลชุดนี้ คุณต้องเห็นว่าสิง่ เหล่านีส้ วย ดี การยอมรับ ไม่ได้คิดเรื่องศิลปะหรือการสร้างสรรค์มาก แต่เมื่อเริ่มมีอารยธรรมจากที่อื่น
เข้ามา อย่าง อินเดีย จีน ทีเ่ ข้ามาพร้อมการค้า การเมืองการปกครอง คนพืน้ ถิน่
โลกที่แตกต่างน่าจะช่วยให้เราเคารพผู้อื่นและเคารพตัวเองด้วย
ก็อาจจะมองสิ่งเหล่านี้ว่าสวยงามและเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์งาน
หลายครัง้ จะเห็นการนำ�วรรณคดี หรือศาสนามาใช้ในงาน ซึง่ ทำ�ให้ ขึ้นมาบ้าง แต่เรื่องนี้อาจจะเข้ามาทีหลังจากเรื่องท�ำมาหากิน เลยอาจมองว่า
บางคนไม่เข้าใจ และไม่ยอมเปิดใจให้ความแตกต่างในงานของเรา คนไทยไม่ได้ให้ความส�ำคัญเรื่องศิลปะมากเท่าการท�ำมาหาเลี้ยงชีพ
มันก็มีเสียงตอบรับว่ามีคนที่คิดแบบนี้กับงานของเราจริงๆ แต่เราไม่ได้โกรธ
อะไร แล้วก็กลับมาคิดว่า เออเนอะ คนก็ตีความงานเราไปแนวนั้นได้ด้วย แล้วถ้ามีคนอยากมาเอาดีดา้ นนี้ อยากใช้ศลิ ปะเลีย้ งชีพล่ะ สิง่ สำ�คัญ
ทัง้ ทีเ่ ราไม่ได้มองเห็นอะไรแบบนัน้ เลยตอนทีเ่ ราท�ำ แต่มนั ก็มคี นทีค่ ดิ แตกต่าง ที่คนทำ�งานศิลปะไม่ควรขาดคืออะไร
ออกไปได้เหมือนกัน ในแง่ของศิลปะก็เป็นเรือ่ งดีทมี่ คี วามคิดเห็นหลายๆ แบบ การพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ไม่อย่างนั้นงานคุณจะน่าเบื่อ คุณจะท�ำอยู่แต่
เพื่อให้รู้ว่างานเราเป็นยังไง แล้วมันก็สะท้อนสังคมได้ด้วยว่า คนในสังคม สิง่ เดิมๆ อันทีจ่ ริงไม่วา่ คุณจะเป็นศิลปินหรือไม่กต็ าม การพัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ
มีมุมมองที่แตกต่างกันไปยังไงได้บ้าง แต่เราก็อยากให้เปิดใจมอง แต่คุณ ไม่หยุดคิดริเริ่มที่จะท�ำสิ่งใหม่ๆ เป็นสิ่งส�ำคัญมาก เช่น คุณเป็นนักเขียน
คุณจะเขียนแต่แบบเดิมมันก็อาจจะไม่ได้ คุณต้องหาข้อมูลอะไรตลอดเวลา
มีสิทธิ์จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้
ผลลัพธ์ทอี่ อกมามันก็จะเปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ยๆ การพัฒนาตัวเองเลยเป็นสิง่ ที่
แล้วความขัดแย้งอื่นๆ ล่ะ ถ้ามันมาอยู่รวมกันแล้วจะสวยงาม ส�ำคัญส�ำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่คนท�ำงานศิลปะเท่านั้น
แล้วการยอมรับและเข้าใจโลกทีเ่ ป็นแบบภาพตัดปะมันให้อะไรกับเรา

แบบในภาพคอลลาจได้จริงไหม

ตรงนี้ขึ้นอยู่กับคนมอง บางคนอาจจะมองภาพคอลลาจของเราว่า ไม่เห็น
จะเข้ากันเลย คุณเอาหัวเทวดาไทยไปต่อกับร่างของเทวดาฝรั่งได้ยังไง เราว่า
ความสวยหรือไม่สวยมันอยู่กับคนมอง อยู่กับคนที่ตั้งโปรแกรมให้กับคุณ
อยู่ที่การศึกษา อยู่ที่การอบรมบ่มเพาะตัวตนของคุณ เราคิดว่าความขัดแย้ง
หรือความแตกต่างหลากหลายมันสามารถอยู่ร่วมกันได้จริงๆ แต่เราอาจถูก
ป้อนข้อมูลมาตั้งแต่เด็กว่า สิ่งไหนดีหรือไม่ดี สวยหรือไม่สวย สิ่งที่เราท�ำได้
คือเราต้องคิดว่าเราจะท�ำยังไงเพื่อที่จะสลายทัศนคติที่ไม่ดีต่อกันลงได้บ้าง
เหมือนเราต้องหากาวที่จะมาผสานให้ภาพเหล่านี้มันสวยได้ พยายามไม่ให้
มันมีรอยต่อที่เป็นจุดด่างพร้อย
แล้วถ้าเปรียบวงการศิลปะไทยเป็นภาพคอลลาจภาพหนึ่ง คิดว่า
ภาพนี้ยังขาดอะไรอยู่ไหม

เราคิดว่าวงการศิลปะไทยในช่วง 3-4 ปีนมี้ แี นวโน้มทีจ่ ะดีมากขึน้ เราว่าสิง่ ทีข่ าด
คือผูช้ ม เมืองเราไม่เน้นเรือ่ งศิลปะหรือการดีไซน์ขนาดนัน้ ในขณะทีค่ นจ�ำนวน
เยอะมากของประเทศยังไม่มอี ะไรจะกินกันเลย ยังต้องหาเช้ากินค�ำ่ ผูค้ นไม่มี
เวลาเสพสุนทรีย์หรือชมงานศิลปะอะไรขนาดนั้น เพราะศิลปะมันไม่ได้เข้าถึง
ประชาชนจริงๆ และอีกอย่างคือ ขาดนายทุน เพราะหากมีคนที่เห็นคุณค่า
ของงานศิลปะแล้วมาลงทุนด้านนี้ ศิลปินก็น่าจะมีพลังงานในการสร้างงาน
มากขึ้น เพราะตัวศิลปินเองก็อยู่ในโลกทุนนิยม และสิ่งที่ยังขาดอีกอย่างหนึ่ง
คือ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ เราคิดว่าถ้าภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเรื่อง
ศิลปะอย่างจริงจัง ก็น่าจะช่วยเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อย เราคิดว่า
ตัวศิลปินในเมืองไทยมีความสามารถกันอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
เท่าที่ควรเท่านั้นเอง ถ้าภาครัฐเข้ามาสนับสนุน เราว่าก็น่าจะไปได้เยอะขึ้น
และอีกอย่างหนึ่งที่ขาด คือ ขาดที่แสดงงาน เราสร้างงานศิลปะมันก็ไม่ได้

การยอมรับโลกที่แตกต่าง
น่าจะช่วยให้เราเคารพผู้อื่น
และเคารพตัวเองด้วย

เรื่อง: อุรัสยา อุ่นละม้าย

LOVE
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วิธีเยียวยาหัวใจ

HOW TO
ตัดใจ…
ตัดยังไงให้ขาด?
เมื่อความสัมพันธ์เดินมาถึงทางตัน คุณได้แต่ร้องไห้ฟูมฟาย
และตัง้ คำ�ถามว่ามันพลาดตรงไหนนะ ทำ�ไมเขาจากฉันไป จะมี
โอกาสให้ผมแก้ตว
ั ไหม ขาดเขาแล้วเราจะอยูย
่ งั ไง ยามเลิกรา
นอกจากความรู้สึกเจ็ บปวดทางใจแล้ ว สุ ข ภาพร่ างกาย
ก็ย�่ำแย่ไปด้วย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เครียด วิตกกังวล
อาการเหล่านี้ไม่ต่างจากผู้ติดยาเสพติดที่กำ�ลังอยู่ในช่วง
บำ�บั ด เพื่ อ เลิ ก ยา! จึ ง มี คำ�กล่ า วที่ ว ่ า ความรั ก ก็ เ หมื อ น
ยาเสพติด

ฟีนิลเอธิลามีน (Phenylethylamine) เป็นฮอร์โมนกระตุ้นชนิดหนึ่ง
ที่ร่างกายจะหลั่งออกมาเมื่อเราเจอคนที่ถูกใจ ท�ำให้หัวใจเต้นรัว รู้สึก
ตื่นเต้น เกิดภาพลวงตา คล้ายๆ กับตอนที่ร่างกายถูกกระตุ้นด้วย
สารแอมเฟตามีนซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในยาบ้า เมื่อคุณตกหลุมรัก
ฮอร์โมนอื่นๆ ในร่างกายจะถูกปล่อยออกมามากมาย เช่น เอนดอร์ฟิน
อะดรินาลีน โดพามีน ออกซิโตซิน คอร์ติซอล เซโรโทนิน เป็นต้น
แต่เมื่อถึงคราวเลิกรา ฮอร์โมนต่างๆ จะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบอีกครั้ง
จึงเกิดความไม่สมดุลต่างๆ ท�ำให้เกิดความเจ็บป่วยทางใจ ซึง่ เป็นสาเหตุ
ที่ท�ำให้ร่างกายเจ็บป่วยจริงๆ ไม่ต่างจากช่วงเลิกยาบ้า
เมื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ตามหลัก การทางวิท ยาศาสตร์แ ล้ว อาจช่ ว ย
ปลอบโยนคุณได้บา้ ง เพราะสิง่ ทีค่ ณุ ก�ำลังเผชิญเป็นความจริงขัน้ พืน้ ฐาน
ที่มนุษย์อกหักทุกคนย่อมรู้สึก เราอาจไม่สามารถควบคุมฮอร์โมนได้
ตามใจชอบ แต่ใช่ว่าจะต้องยอมจ�ำนนเป็นทาสของฮอร์โมนเสมอไป
จริงๆ แล้ว มีสงิ่ ทีค่ ณุ สามารถก�ำหนดเองได้ เราขอน�ำเสนอตัวเลือกให้คณุ
ระหว่าง... จมอยู่กับความเจ็บปวด หรือเผชิญหน้ากับมัน
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1.
ระบายความโกรธออกมาให้หมด กรีดร้องให้สุดเสียง

หรือจะสบถด่าด้วยก็ไม่ว่ากัน แต่ต้องเป็นไปในทิศทาง
ที่ดีต่อสุขภาพนะ นั่นก็คือการออกก�ำลังกายนั่นเอง
เช่นชกมวย ตีแบด วิ่งมาราธอน ใส่เต็มแรง เอาให้สุด
ความเหนื่อยจะท�ำให้เราอยู่กับปัจจุบัน ให้สัมผัสว่า
หัวใจเรายังเต้น เรายังแข็งแรง เรายังมีชีวิต

2.
เขียนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากความสัมพันธ์ทผี่ า่ นมา เช่น ควร
ระวังค�ำพูดมากกว่านี้, ควรเอาใจใส่อีกฝ่ายมากกว่านี้,
เราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ เป็นต้น เพราะอดีต
ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ แต่เราใช้มันเป็นบทเรียนได้

3.

ท�ำสมาธิ ก�ำหนดจิตให้อยูก่ บั ปัจจุบนั ตระหนักว่าคุณรูส้ กึ
อะไรอยู่ ไม่ปดิ กัน้ ไม่เก็บกด อาจจะเปิดเพลงคลาสสิก
คลอไปด้วยก็ได้ เพราะเพลงคลาสิกมีทว่ งท�ำนองทีท่ ำ� ให้
รู้สึกผ่อนคลาย ไม่มีเนื้อร้อง จึงไม่กระตุ้นอารมณ์ตาม
เนื้อเพลง (ได้โปรดหลีกเลี่ยงการฟังเพลงเศร้าแล้วเปิด
ฝักบัวราดหัวนะ มันจะตอกย�ำ้ จมดิง่ ลงไปในความทุกข์
ไม่จบไม่สิ้น)

4.
เขียนข้อดีของแฟนเก่า ช่วงเวลาดีๆ ที่เคยมีร่วมกัน

ขอบคุณ ขอโทษ และให้อภัย การให้อภัยเป็นเรือ่ งทีย่ งิ่ ใหญ่
อย่าไปตัดสินเลยว่าการกระท�ำใดๆ ของเขานัน้ ไม่ถกู ต้อง
แต่ให้คดิ ว่าการกระท�ำนัน้ เกิดจากการขาดประสบการณ์
ความไม่รู้ ขอให้ลองปล่อยวาง ให้อภัยทั้งตัวคุณเอง
และคนที่คุณเคยรัก

5.

เขียนข้อดีหรือจุดแข็งของตัวเอง คุณท�ำอะไรบ้าง มีดี
ยังไง เพราะในยามอกหักมักท�ำให้รสู้ กึ ว่าโลกแตกสลาย
รู้สึกไร้ค่า ขาดคนรักคนดูแล ฉะนั้นจึงต้องเรียกความ
ภูมใิ จและคุณค่าในตัวเองกลับมา การเขียนท�ำให้เราเห็น
ความคิดทีล่ อ่ งลอยไร้ระเบียบในหัวออกมาเป็นรูปธรรม
แล้วคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองชัดเจนขึ้น

HEART
ต่อไปคือการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส จ�ำไว้ว่าอกหักไม่ใช่จุดจบ และทุกจุดจบก็คือ
จุดเริม่ ต้น! เมือ่ สภาพจิตใจดีขนึ้ ในระดับหนึง่ แล้วก็ได้เวลาเดินหน้าต่อ ตัดใจให้ขาด
ปล่อยสิ่งที่ผ่านมาไว้ข้างหลัง และมีชีวิตต่อไปอย่างยอดเยี่ยม
ไปทีห่ น้ากระจกแล้วยิม้ ด้วยความรูส้ กึ ทีว่ า่ เราเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการท�ำให้
สถานการณ์ดีขึ้นได้
อยูก่ บั คนทีร่ กั คุณ ไม่วา่ จะเป็นเพือ่ น พ่อแม่ คนในครอบครัว แน่ใจหรือว่า
ในยามทุกอย่างมืดลงจะไม่มแี สงสว่างใดเล็ดลอดเข้ามาเลย ลองมองให้กว้างขึน้ สิ
แล้วจะเห็นว่ามีคนทีร่ อบตัวทีร่ กั พร้อมทีจ่ ะรับฟังและอยูเ่ คียงข้างคุณเสมอ คุณอาจ
ไม่เคยคิดเลยว่าพวกเขาคิดถึงคุณมากเท่าไร หรือนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ใช้เวลา
ร่วมกับพวกเขา
เปลีย่ นตัวเอง อย่าให้เขาคิดถูกทีท่ งิ้ คุณไป จะแต่งหน้าแต่งตัว ออกก�ำลังกาย
เล่นกล้ามเพิ่มซิกแพ็ก ท�ำศัลกรรม เอาให้ดี เอาให้ดัง เอาให้ปังไปเลย
มองว่าเป็นโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่ พัฒนาตัวเอง ออกไปท�ำตาม
ความฝัน ท�ำในสิง่ ทีต่ วั เองรัก คุณเคยอยากท�ำอะไรล่ะ เรียนจัดดอกไม้ เรียนด�ำน�ำ้
เขียนนิยายเล่มหนา เปิดฟาร์มเลี้ยงหมา เที่ยวแอฟริกา หรืออะไรบ้าบิ่นแค่ไหน
ก็แล้วแต่ อย่าคิดมาก วางแผนแล้วลงมือท�ำโลด
หวังว่าคุณจะกลับมายิ้มกว้างได้อีกครั้ง ประกอบกับฮอร์โมนที่เริ่มปรับ
สมดุลเข้าที่เข้าทางขึ้น ให้เวลาตัวเอง เลือกเพื่อตัวเอง อย่ามองว่าความสัมพันธ์
ที่ผ่านมาล้มเหลวไปเสียทุกสิ่ง จดจ�ำมันให้เป็นประสบการณ์ที่จะท�ำให้คุณเติบโต
และฉลาดขึ้น ขอให้เข้มแข็งไว้นะ แม้ว่าจะยากสักหน่อย เมื่อเรามีความสุข
มองโลกในแง่ดี สิ่งดีๆ คนดีๆ จึงจะปรากฏตัวขึ้นมาเอง และเชื่อเถอะว่า ‘เวลา
คือยาที่ดีที่สุด’

ที่มา
How To Heal A Broken Heart, and The Science Behind It: www.lifehack.org
12-Step Program to Getting Over a Breakup | The Science of Love:
https://youtu.be/trWgx7YoZyk
https://web.facebook.com/DDNARD/?_rdr
เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด เขียน คิม รันโด แปล วิทิยา จันทร์พันธ์
กฎแห่งกระจก เขียน โยชิโนริ โนงุจิ แปล ทิพย์วรรณ ยามาโมโตะ
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สิ่งที่เราเก็บเกี่ยวเป็น
ประสบการณ์ด้านบวกในใจ
มากเพียงพอไหม
ที่เราจะสามารถนำ�มาเป็นต้นทุน
ในการจะไปถ่วงดุล
กับประสบการณ์ด้านลบที่มีในชีวิต

“
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แพทย์หญิงปริชวัน จันทร์ศิริ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่หน่วยจิตเวชเด็ก
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Helping
Hand
เพื่อนทางใจ
ของวัยรุ่น
หลายคนเมื่อนึกถึงปัญหาด้านสุุขภาพจิต มัก
จะผู ก โยงปั ญ หาดั ง กล่ า วกั บ ภาพของผู ้ ใ หญ่
วัยทำ�งานที่ต้องพบเจอความเครียดมากมาย
ในชีวต
ิ ประจำ�วัน ทว่าในด้านกลับกัน น้อยคนนัก
ที่จะเข้าใจว่าปัญหาทางจิตใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
กับคนทุกวัย ไม่ใช่เฉพาะกับคนวัยทำ�งานเพียง
เท่านั้น วัยที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต
อย่างช่วงวัยรุ่นเองก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้
เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเช่นกัน
เราจึงอยากพาทุกคนเข้าไปรูจ
้ ก
ั โลกของ
ผูป
้ ว่ ยจิตเวชผ่านมุมมองของแพทย์หญิงปริชวัน
จันทร์ศริ ิ จิตแพทย์เด็กและวัยรุน
่ ทีห
่ น่วยจิตเวช
เด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ไขข้ อ ข้ อ งใจ
ในปัญหาเรื่องสุขภาพจิตของวัยรุ่น ทางแก้ไข
และมุมมองต่างๆ ทีส
่ งั คมมีตอ
่ ผูป
้ ว่ ยด้านจิตเวช
เพราะปัญหาเรื่องสุขภาพจิตไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครคนใดคนหนึง่ การทำ�ความเข้าใจในตัวผูป
้ ว่ ย
จึงเป็นเรื่องที่สำ�คัญมาก

สิ่งที่ยากที่สุดในการทำ�งานกับเด็กและวัยรุ่นคืออะไร

การเกิดปัญหาทางจิตอาจเกิดจากการกระทบอันเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ในชีวติ หลายๆ อย่าง เวลาทีเ่ ด็กๆ มีปญั หาสุขภาพจิต
บางครั้งการที่เขาต้องมาขอความช่วยเหลือหรือว่ามาขอพบแพทย์
สิง่ เหล่านีอ้ าจกลายเป็นผลกระทบด้านลบอีกหนึง่ อย่าง วัยรุน่ เป็นวัย
ที่ก�ำลังอยากจะเป็นตัวของตัวเอง อยากจะเห็นตัวเองในภาพที่เป็น
ด้านบวกมากกว่าทีจ่ ะเห็นภาพตัวเองในจุดอ่อน ในจุดบกพร่อง ทีนี้
เขาก็จะรูส้ กึ คับข้องใจ อึดอัด หรือไม่สบายใจ ถ้าจะต้องมาขอความ
ช่วยเหลือหรือต้องมารับการดูแลทางด้านจิตวิทยา ซึง่ จริงๆ แล้วเนีย่
มีความแตกต่างจากภาพทีเ่ ยาวชนหรือวัยรุน่ เข้าใจในเรือ่ งการรักษา
ในแบบของผู้ใหญ่อย่างมาก เพราะว่าเวลาเราพูดว่าต้องรักษาทาง
ด้านจิตใจ แบบผู้ใหญ่มันเหมือนกับว่าเป็นความผิดปกติ เป็นโรค
มีปญั หา บางคนก็กลัว ลักษณะเหมือนว่าเป็นบ้า หรืออะไรอย่างนัน้
ในฐานะที่ทำ�งานด้านจิตวิทยา มีความแตกต่างอย่างไร
ระหว่างการรักษาผู้ป่วยเด็กกับผู้ป่วยผู้ใหญ่

คือเด็กเนี่ย จริงๆ แล้ว สิ่งที่ยากส�ำหรับเขาก็คือเขายังไม่ได้มี
การพัฒนาทางด้านสมองหรือความสามารถบริบูรณ์เหมือนผู้ใหญ่
เพราะฉะนั้นเราจะพบว่า ความสามารถในการถ่ายทอดความทุกข์
หรือความยุ่งยากใจของเขาเวลาที่มีปัญหาทางเรื่องอารมณ์หรือ
พฤติกรรมอะไรต่างๆ ก็จะมีจ�ำกัดมากกว่าผู้ใหญ่ เด็กบางคนที่ยัง
เล็กๆ อยู่ หรือมีปญั หาทางสมอง ไม่สามารถทีจ่ ะใช้ภาษาหรือความ
เข้าใจทีเ่ พียงพอในการอธิบายได้ แต่ความทุกข์นนั้ เขาก็มเี หมือนกัน
อีกประการหนึ่งก็คือ ส�ำหรับเด็กจะมีเรื่องของพัฒนาการเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้หรือด้าน
ร่างกาย หรือการพัฒนาทางด้านเพศต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะมีจังหวะ
การพัฒนาของมัน เวลาที่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นแล้วไป
กระทบกระเทือนต่อพัฒนาการด้านใดด้านหนึง่ มันก็จะมีผลรบกวน
ต่อพัฒนาการด้านนั้น แต่ในปัญหาของผู้ใหญ่ เราพบว่าปัญหาของ
ผู้ใหญ่ซึ่งพัฒนามาพร้อมแล้วอาจเป็นปัญหาที่ก่อตัวมาเป็นเวลา
นาน ความผิดปกติก็อาจจะรุนแรงจนกระทั่งกลายเป็นโรค ซึ่งถ้า
เป็นกระบวนการที่อยู่มานาน เป็นปัญหาเรื้อรัง จนกระทั่งกลาย
เป็นโรคเนี่ย กระบวนการรักษาหรือการฟื้นฟูก็อาจจะไม่ได้พัฒนา
ง่ายเท่ากับในเด็ก
นอกจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวและการ
เลีย้ งดูแล้ว คิดว่ามีปจั จัยอะไรบ้างทีอ
่ าจส่งผลต่อสุขภาพจิต
ของวัยรุ่น

จริงๆ แล้ว ก็มปี จั จัยหลายอย่าง ปัจจัยเริม่ ต้นเลยก็คอื เด็กแต่ละคน
ก็มีเนื้อในและธรรมชาติที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธุกรรม
หรือการถ่ายทอดทางยีน จะเห็นว่าเด็กบางคนก็มรี ปู ร่างทีแ่ ตกต่างกัน
เรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่ง ซึ่งของพวกนี้เนี่ยบางส่วนก็มีมาตั้งแต่
เริ่มต้น คือเป็นต้นทุนมาอย่างนั้น ต้นทุนตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ตงั้ แต่วยั เด็ก ตัง้ แต่การเลีย้ งดู การใช้ชวี ติ สิง่ แวดล้อม
ประสบการณ์ทมี่ ตี อ่ ความสัมพันธ์ตา่ งๆ เป็นอย่างไร สิง่ เหล่านีก้ จ็ ะ
เป็นตัวที่จะสามารถเหนี่ยวน�ำหรือท�ำให้เกิดการพัฒนาของสมอง
และการพัฒนาของด้านจิตใจได้

คนส่วนใหญ่มก
ั จะเข้าใจว่าเด็กทีเ่ ติบโตขึน
้ มาในครอบครัว
ที่มีความรุนแรง ไม่สมบูรณ์ เด็กกลุ่มนี้จัดว่าอยู่ในกลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านจิตเวชหรือไม่

สิ่งที่เราต้องบอกเลยก็คือ หนึ่ง ต้นทุนเดิมของเด็กเนี่ยเป็นอย่างไร
อย่างทีส่ อง เด็กมีประสบการณ์ชวี ติ อย่างไร ค�ำว่าประสบการณ์ชวี ติ
นี่ต้องบอกว่าคงไม่มีใครที่สามารถวัดได้ว่าอะไรคือร้อยเปอร์เซ็นต์
หรืออะไรคือดีที่สุด เพราะว่าจริงๆ แล้ว ประสบการณ์ชีวิตของ
คนเราก็แตกต่างหลากหลายกันไป สิ่งที่ส�ำคัญมากกว่าคือการมี
ประสบการณ์ชีวิตด้านบวกที่เพียงพอที่จะต้านทานประสบการณ์
ชีวิตด้านลบหรือเปล่า พูดง่ายๆ ก็คือ เราอาจจะมีต้นทุนบางส่วน
หรือจุดอ่อนบางส่วนมากับพันธุกรรมของเรา แต่ยังมีประสบการณ์
ในชีวิตที่ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกต์ แต่ว่าประสบการณ์เหล่านั้น
ท�ำให้เกิดภาพเชิงบวก แล้วเกิดเป็นข้อสรุปในใจ สิ่งที่เราเก็บเกี่ยว
เป็นประสบการณ์ด้านบวกในใจมากเพียงพอไหมที่เราจะสามารถ
น�ำมาเป็นต้นทุนในการที่จะไปถ่วงดุลกับประสบการณ์ด้านลบที่มี
ในชีวิต เช่นเดียวกัน คือไม่มีใครมีประสบการณ์ด้านลบเพียงอย่าง
เดียวในชีวิต ทุกคนมีประสบการณ์ด้านบวกด้วย ในขณะเดียวกัน
ก็ไม่มีใครที่มีประสบการณ์ด้านบวกอย่างเดียวในชีวิต ทุกคนล้วนมี
ประสบการณ์ดา้ นลบเช่นกัน แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ การทีบ่ างครัง้ เราพัฒนา
ส่วนที่เป็นวิกฤตต่างๆ ให้กลายเป็นโอกาสได้ หรือเราสามารถที่จะ
สร้างกฎเกณฑ์ใหม่ที่เป็นกฎเกณฑ์เชิงบวกกับตัวเอง และสามารถ
ที่จะเก็บประสบการณ์เหล่านี้ไว้เป็นต้นทุนด้านบวก แทนที่จะเก็บ
เป็นต้นทุนด้านลบ สิ่งนี้ก็จะช่วยเอาชนะประสบการณ์ด้านลบได้
ในฐานะของคนที่ทำ�งานกับวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตเวช
อะไรคือสิ่งที่คนในสังคมส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
เด็กกลุ่มนี้

หมอคิดว่าสิง่ ส�ำคัญมากคือ เรือ่ งของการเปลีย่ นแปลง ไม่ใช่เพียงแค่
คนอืน่ ๆ เท่านัน้ แม้กระทัง่ บางทีตวั วัยรุน่ เองก็เถอะ เรามักจะคิดว่า
ถ้าเราเคยเป็นแบบนี้หรือมีประสบการณ์แบบนี้แล้วเราจะต้องเป็น
อย่างนั้นตลอดไป โดยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จากประสบการณ์การ
ท�ำงานของหมอ หมอคิดว่าจริงๆ แล้วเราทุกคนเปลีย่ นแปลงได้เสมอ
พลังแห่งการเปลีย่ นแปลงมันมีอยูใ่ นตัวของมนุษย์ทกุ คน แม้กระทัง่
เด็กหรือวัยรุน่ ก็ตาม สิง่ ส�ำคัญก็คอื การเปลีย่ นแปลงในตัวเราเองนัน้
ถ้ามันจะเกิดขึ้นได้ มันจะต้องมีการตัดสินใจหรือตกลงปลงใจกับ
ตัวเราเอง เป็นจุดส�ำคัญเลย เพราะว่าใครก็ไม่สามารถที่จะมา
เปลี่ยนเราได้ ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยน
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การเมืองเรื่องใกล้ตัว
:
เมื่อสังคมออนไลน์ทำ�ให้
วัยรุ่นไม่ขาดจากการเมือง

สังคมออนไลน์ดูจะเป็นสิ่งเดียวที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ให้ความ
สำ�คัญอย่างมาก เราอาจต้องย้อนความไปตั้งแต่ตอนที่เรา
ก้าวเข้าสู่ยุคมิลเลนเนียมอันเป็นหมุดหมายสำ�คัญของอะไร
หลายๆ อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสือ
่ สาร การเกิดขึน
้ ของ
สังคมเสมือนได้เข้ามาเปลีย
่ นแปลงรูปแบบการสือ
่ สารจากเดิม
เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะที่แบ่งแยกย่อยออกเป็นกลุ่มความ
สนใจต่างๆ หลากหลาย การมองหากลุ่มคนที่มีความสนใจ
ในสิ่งเดียวกันจึงไม่ใช่เรื่องยาก
ขณะเดียวกัน เรือ
่ งการเมืองก็เป็นสิง่ ทีด
่ ห
ู า่ งไกลจาก
ความสนใจของวัยรุ่นยุคใหม่ เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว
เมื่อสังคมออนไลน์เฟื่องฟูขึ้นตามเวลา ความเป็นการเมือง
ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังก็ค่อยๆ เผยตัวออกมา (เช่นเดียวกับ
สื่อชนิดอื่น) นอกจากเป็นแหล่งรวมความชอบแล้ว สังคม
เสมือนที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นยังเป็นแรงผลักดัน
สำ�คัญในการขับเคลื่อนความเป็นไปของโลกภายนอก กลาย
เป็นเสมือนตัวแทน เป็นกระบอกเสียงของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่ความสนใจไม่ได้ถูกตีกรอบอยู่ที่แค่เรื่องดนตรี ความรัก
แต่ยงั รวมไปถึงอุดมการณ์ทางการเมืองอีกด้วย การจัดตัง้
องค์กรทางการเมืองในยุคหลังจึงล้วนต้องเกี่ยวข้องกับ
โครงข่ายทางอินเทอร์เน็ต โลกที่เคยกว้าง กลับหดตัวเหลือ
เพียงแค่ปลายนิ้ว

R
L
POLITIC

READ ME - 16

2000

หนึ่งในกรณีที่สังคมเสมือนสั่นสะเทือนโลกของความเป็นจริงคือ กรณีการ
ออกมาประท้วงของเหล่านักศึกษาและปัญญาชนอันน�ำไปสูก่ ารโค่นล้มรัฐบาล
คอร์รัปชันของ นายฮอสนี่ มุมบารัก ผู้น�ำอียิปต์ ในปี 2011 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของปรากฏการณ์อาหรับ สปริง ที่เกิดขึ้นในบริเวณตะวันออกกลาง ต้นตอ
ของไฟแห่งการปฏิวัติถูกกระพือออกกว้างโดยเฟซบุ๊ก จนสื่อขนานนามว่าเป็น
ปฏิวัติเฟซบุ๊ก Facebook Revolution อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่มีต้นก�ำเนิด
คล้ายคลึงกัน นั่นคือ การลุกขึ้นประท้วงของเหล่านักศึกษาต่อรัฐบาลจีน
แผ่นดินใหญ่ในปี 2014 หรือที่รู้จักกันว่า ปฏิวัติร่ม Umbrella Revolution
ที่ออกมาเรียกร้องไม่ให้รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เข้าแทรกแซงการเลือกผู้น�ำ
ของเกาะฮ่องกง
แล้วอะไรคือชนวนของการเปลี่ยนแปลง ศาสตราจารย์ Jack A.
Goldstone จากวิทยาลัย George Mason ได้ศกึ ษารูปแบบและแผนผังของการ
ปฏิวตั ยิ คุ มิลเลนเนียม ท�ำให้เขาค้นพบความเชือ่ มโยงบางอย่างทีส่ อดคล้องกัน
เมื่อกลุ่มประชากรวัยหนุ่มสาวบวกรวมกับพัฒนาการด้านคุณภาพของการ
ศึกษา การเติบโตแบบก้าวกระโดดของสังคมเมือง และรัฐอยู่ในภาวะที่เป็น
เผด็จการ เหล่านี้เมื่อน�ำมารวมกันก่อให้เกิดแรงผลักดันสู่การเคลื่อนไหว
ทางการเมือง

REVOLUTION

ที่มา
Causes of Revolution: The Role of Youth and other Social Factors / www.fragilestates.org

POLI-

ลักษณะเด่นอีกอย่างของการปฏิวัติหลังปี 2000 ที่แตกต่างจากการปฏิวัติ
ยุคก่อนๆ นั่นคือ การมีสื่อชนิดใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารใน
วงกว้าง ทั้งอาหรับสปริงและปฏิวัติร่มมีจุดคล้ายกันก็คือ ผู้ประท้วงส่วนใหญ่
เป็นเหล่าปัญญาชนที่ได้รับการศึกษาในระดับวิทยาลัย นั่นหมายความว่า
พวกเขาคือจ�ำนวนของผู้ใช้สื่อออนไลน์หลักๆ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อพวกเขา
ไม่สามารถต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการได้ การสร้างเครือข่ายการปฏิวัติผ่านสื่อ
จึงเกิดขึน้ ในกรณีของอาหรับสปริง การลุกฮือของนักศึกษายังเป็นแรงสนับสนุน
ให้กลุม่ ทางสังคมอืน่ ๆ ออกมาเรียกร้องเพือ่ สิทธิข์ องตัวเองในฐานะประชาชน
ถึงแม้ในยุคนี้เราจะมีอาวุธทางด้านความคิดที่เฟื่องฟูขึ้นจากสังคม
ออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงสังคมก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา ภายหลังอาหรับ
สปริง สังคมอียิปต์ยังต้องเผชิญกับความโกลาหลทางการเมือง จลาจล และ
สงครามกลางเมืองที่ต่อเนื่องยาวนาน ในขณะเดียวกันที่รัฐบาลจีนได้ใช้ก�ำลัง
ต�ำรวจเข้าปราบผูช้ มุ นุมโดยใช้มาตรการรุนแรง การออกมาประท้วงของเหล่า
ปัญญาชนหัวก้าวหน้าท�ำได้เพียงแค่หยุดชะงักกระบวนการคัดเลือกผู้น�ำของ
เกาะฮ่องกง แต่สิ่งที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ คือ ในโลกยุคใหม่ เกมของการเมือง
ก�ำลังเคลื่อนตัวไปสู่ทิศทางใหม่ แม้ทั้งสองเหตุการณ์จะไม่อาจเรียกได้ว่า
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปอย่างสิ้นเชิง ทว่าในอนาคต สิ่งนี้จะเป็น
เสมือนหลักยืนยันในการก้าวขึ้นมามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านโครงข่ายของ
การสื่อสารชนิดใหม่อย่างแน่นอน
เมื่อการรวมกลุ่มไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยพื้นที่ เราจึงเห็นการใช้พื้นที่
ชนิดใหม่นี้เพื่อความชอบและความสนใจของตัวเองที่หาไม่ได้จากการสื่อสาร
ช่องทางอืน่ จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีส่ งั คมออนไลน์จะมีอทิ ธิพลต่อผูร้ บั สารในโลก
สมัยใหม่ โดยเฉพาะกับคนเจนวายทีเ่ ป็นดิจทิ ลั เนทีฟ ให้หนั มาสนใจเหตุบา้ น
การเมืองกันมากขึ้น

Jack A.
Goldstone

Z

A

เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์, อธิชา ไชยจิโรจ
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ขาดก_รศึก_า

ว่ากันว่าการศึกษาที่ดีจะนำ�พาชีวิตไปสู่หนทางที่ดี ว่ากันว่า
ทุกปัญหาในโลกนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการศึกษา ด้วยเหตุ
เหล่านีเ้ องทีทำ
่ �ให้การศึกษากลายเป็น ‘กุญแจ’ สำ�คัญ สำ�หรับไข
เพื่อเข้าสู่โอกาสในการทำ�งาน โอกาสในสังคม และโอกาสอีก
มากมายในชีวิต
แต่ถึงอย่างนั้นก็มีเด็กจำ�นวนไม่น้อยบนโลกใบนีท
้ ไี่ ม่มี
แม้โอกาสทีจ
่ ะหากุญแจดอกนีม
้ าครอบครอง ปลายทางส่วนมาก
ของเด็กเหล่านั้นก็หนีไม่พ้นการวนเวียนอยู่ในความยากจน
คุณภาพชีวต
ิ ทีต
่ กต�ำ่ อันเป็นเรือ
่ งทีน
่ า่ เศร้า แต่ในเรือ
่ งเศร้าเคล้า
น�้ำตาเหล่านั้นกลับมีเรื่องราวของคนผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตที่ไม่ได้มีแต้มต่อใดๆ
ต่อไปนี้คือเรื่องราวของผู้ที่ฟันฝ่าต่อสู้กับความขาด
และสามารถที่จะเติมชีวิตที่เคยขาดจนเต็ม อีกทั้งพวกเขายัง
เติมชื่อของตัวเองลงบนหน้าประวัติศาสตร์ให้เราได้จดจำ�
ทว่าเป็นเรือ
่ งน่าเศร้าทีช่ อ
ื่ ของพวกเขาเหล่านัน
้ ได้ ‘ขาด’
หายไปจากหน้ากระดาษ จึงอยากจะขอให้ผอ
ู้ า่ นมาร่วม ‘เติมเต็ม’
เรื่องราวบนหน้ากระดาษ ด้วยการตามหาว่าพวกเขาเหล่านั้น
เป็นใครไปด้วยกัน
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ชายผู้ไม่รู้หนังสือ
ในวันเสาร์ที่ 15 เมษายน เป็นวันที่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ถือก�ำเนิด เด็กชาย
ทีเ่ ติบใหญ่กลายเป็นผูเ้ ปลีย่ นแปลงวงการศิลปะไปตลอดกาล เขาเกิดจาก
พ่อที่มีอาชีพตรวจเอกสารทางกฎหมาย และแม่ที่เป็นหญิงชาวนา ด้วย
สถานะทางสังคมทีต่ า่ งกันระหว่างพ่อแม่ ท�ำให้ไม่กเี่ ดือนภายหลังเขาเกิด
พ่ อ ก็ เ ลื อ กที่ จ ะแต่ ง งานกั บ ผู ้ ห ญิ ง คนใหม่ ที่ ร�่ ำ รวยและมี ห น้ า มี ต า
ในสังคม นาทีนนั้ เขาได้รบั สถานะเป็นลูกนอกสมรสอย่างทีม่ อิ าจปฏิเสธได้
ต่อมาพ่อพาเขามาเลี้ยงดู แต่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย จึงไม่มีโอกาสได้เรียนภาษาละติน ซึ่งเป็นภาษาส�ำหรับ
ปัญญาชนในยุคนัน้ ละตินเป็นภาษาทีผ่ มู้ กี ารศึกษาร�ำ่ เรียนกันและความรู้
สรรพวิทยาการต่างๆ ก็ถูกบันทึกด้วยภาษานี้แทบทั้งสิ้น ดังที่เขาเรียก
ตนเองว่า ‘Omo sanza lettere’ หรือแปลว่า ‘ชายผู้ไม่รู้หนังสือ’ แต่
ถึงกระนัน้ ชายผูไ้ ม่รหู้ นังสือคนนีก้ ส็ นใจศิลปะทัง้ การวาดภาพและงานปัน้
เฝ้าฝึกฝนทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงไปกับผลงาน จนชื่อเสียงขจรขจาย
ไปทั่วเมือง
กระทั่งมีโอกาสเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะได้วาดงานบนผนังโบสถ์
อันเป็นผืนผ้าใบที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้น และศิลปินคนใดที่ได้มีโอกาสวาด
ก็จะได้รับทั้งเงินทองและชื่อเสียง แต่ด้วยความที่เขาไม่รู้หนังสือ ไม่รู้
ภาษาละตินซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในคริสตจักร ในคัมภีร์ไบเบิล จึงเป็นเหตุ
ให้ถกู กีดกันไม่ให้เข้าร่วมสร้างผลงาน เขาพ่ายแพ้เพราะความไม่รหู้ นังสือ
แต่ไม่ยอมแพ้เพียงเพราะเรื่องแค่นี้
เขาตัดสินใจทิง้ ชือ่ เสียง ทิง้ สิง่ ทีเ่ คยสร้างมาทัง้ หมดไว้เบือ้ งหลัง
ออกไปแสวงหาโอกาสในเมืองใหม่ เมืองทีว่ งการศิลปะอาจยังไม่เฟือ่ งฟูนกั
เพราะเจ้าเมืองสนับสนุนการผลิตอาวุธมากกว่างานศิลปะ แต่เมืองนีท้ ำ� ให้
เขาได้มีโอกาสพบอัจฉริยะภาพด้านอื่นของตัวเอง งานด้านวิศวกรรม
ผนวกเข้ากับฝีมือในการวาดและจินตนาการแบบศิลปิน ที่ท�ำให้โลกต้อง
ตื่นตะลึงกับนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการรบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
ชายผู้ไม่รู้หนังสือที่แสดงให้โลกเห็นว่า การศึกษาที่แท้คือการ
ไม่ยอมแพ้ เพียรพยายาม และเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ตัวเอง
ค�ำตอบในช่องว่าง: เลโอนาโด ดา วินชี (Leonardo da Vinci)
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หญิงสาวผู้ไม่เคยหยุดตามหาโอกาส
ปี 1883 ณ เมือง Saumur เมืองเล็กๆ ในประเทศฝรั่งเศส เป็นปีที่
_ _ _ _ _ _ _ _ _ เด็กหญิงธรรมดาๆ คนหนึ่งได้ถือก�ำเนิดขึ้น เธอเกิดมา
ในครอบครัวยากจน มีน้องทั้งหมด 4 คน เธอเป็นพี่คนโต เมื่ออายุได้
6 ขวบ แม่ก็เสียชีวิตลง เหลือเพียงเธอกับน้องๆ ที่ต้องอาศัยอยู่กับพ่อ
ที่หาเลี้ยงพวกเธอเพียงล�ำพัง
เพียงไม่นานหลังจากที่แม่เธอเสีย พ่อของเธอก็ออกจากบ้านไป
และไม่กลับมาอีกเลย ท�ำให้เธอและน้องๆ ต้องไปอยู่ในบ้านเด็กก�ำพร้า
แน่นอนในฐานะพี่คนโต เธอต้องคอยดูแลน้องๆ หาเงินเล็กๆ น้อยๆ
จากการเย็บผ้า คงไม่ต้องพูดถึงการศึกษา เพราะเพียงแค่เลี้ยงปากท้อง
ของตัวเองและน้องทั้งสี่ให้รอดแบบวันต่อวันนี่ก็นับว่าปาฏิหาริย์แล้ว
จนเข้าสู่วัยสาว เมื่อน้องๆ เติบโต สามารถดูแลตัวเองได้ ก็ถึง
เวลาทีเ่ ธอจะออกตามล่าความฝันของตัวเอง เธอใฝ่ฝนั ว่าอยากเป็นนักร้อง
และสามารถที่จะพาตัวเองมาเป็นนักร้องในเมืองใหญ่ได้ในที่สุด และ
ในช่วงเวลานั้นเธอก็แอบมีสัมพันธ์ลับๆ กับนายทหารผู้ร�่ำรวยคนหนึ่ง
แต่แล้วความฝันของเธอก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง เธอเริ่มสนใจเรื่อง
เสือ้ ผ้าและคิดว่าน่าจะมีอนาคตมากกว่าอาชีพนักร้อง ท�ำให้เธอได้เริม่ งาน
ที่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ในปารีส โดยได้รับการสนับสนุนจากนายทหาร
ให้ทุนเธอเปิดร้านขายหมวกที่ปารีสในปี 1914 ด้วยทักษะตัดเย็บที่เคยมี
ความช่างสังเกตที่ไม่หยุดหย่อน บวกกับความคิดสร้างสรรค์ ท�ำให้เธอ
ปฏิวัติวงการแฟชั่นด้วยชุดยูนิฟอร์มที่เธอเป็นคนออกแบบ ซึ่งโด่งดัง
และแพร่หลายอย่างมากในสมัยนั้น แต่ทว่ากิจการของเธอก็ต้องหยุดลง
เนื่องจากความวุ่นวายในสงครามโลกครั้งที่ 1
กระทั่งสงครามจบลง เธอกลับมาเปิดกิจการและสั่นสะเทือน
วงการแฟชั่นอีกครั้ง เธอเป็นแฟชั่นนิสต้าคนแรกๆ ในโลกที่จับมือกับ
ศิลปินชื่อดังแห่งยุคอย่าง Picasso, Diaghiley, Cocteau ออกแบบชุด
ที่เรียกได้ว่าเปิดมุมมองใหม่ให้กับวงการแฟชั่นของโลกเลยก็ว่าได้
แต่วันเวลาอันโชติช่วงก็ต้องหยุดลงด้วยเสียงระเบิด
สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มขึ้น ปารีสถูกเยอรมันเข้ายึดและเธอ
ต้องไปเป็นพยาบาลให้กบั ทหารเยอรมัน และเกิดตกหลุมรักกับเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของเยอรมันคนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ ภายหลังสงครามจบลง เธอ
ไม่ได้รับการยอมรับจากคนในปารีส แต่ด้วยฝีมือและวิสัยทัศน์ที่หาตัว
จับยาก เธอเฝ้าอดทน รอโอกาสที่จะได้กลับสู่วงการแฟชั่น เธอต้องใช้
เวลาถึง 15 ปี เพื่อพิสูจน์ตัวเองและกลับมาโลดแล่นในวงการอีกครั้ง
ก่อนจะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังยาวนานนับทศวรรษ
ถึงแม้ในปัจจุบันเธอจะได้จากโลกนี้ไปแล้ว แต่ชื่อของเธอยังคงทรง
อิทธิพลต่อวงการแฟชั่นเสมอมา หญิงสาวผู้แสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้ว
ไม่เคยมีใคร ‘ขาดโอกาส’ หากเราไม่หยุดตามหามัน

ค�ำตอบในช่องว่าง: โคโค่ กาเบรียล บอนเนอร์ ชาแนล (Coco Gabrielle
Bonheur Chanel)

A

ชายผู้มีพรสวรรค์ในความล้มเหลว
ในปี 1890 เด็กชาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ ต้องสูญเสียบิดาไป ตอนที่เขา
อายุเพียง 6 ขวบ ผูเ้ ป็นแม่จงึ ต้องท�ำงานเพือ่ หาเลีย้ งครอบครัวเพียงล�ำพัง
เด็กชายเป็นพี่คนโตจึงมีหน้าที่ดูแลงานบ้านรวมถึงต้องเลี้ยงน้องแทนแม่
เขามีความสามารถในการท�ำอาหาร ด้วยวัย 7 ขวบ เขาชนะการประกวด
ท�ำอาหารประจ�ำหมู่บ้าน และเริ่มออกท�ำงานตั้งแต่ 10 ขวบ กับค่าแรง
2 ดอลลาร์ต่อเดือน
จนกระทั่งอายุได้ 12 ปี เขาต้องลาออกจากโรงเรียน เมื่อแม่
ตัดสินใจแต่งงานใหม่ และเพราะการแต่งงานนี้ท�ำให้เขาถูกพ่อเลี้ยง
ท�ำร้ายหลายต่อหลายครัง้ จนสุดท้ายทนไม่ไหวต้องหนีออกจากบ้านไปอยู่
กับลุง เขาต้องท�ำงานสารพัด ไม่วา่ จะงานฟาร์ม นักดับเพลิง ฝึกงานศาล
ขายยาง ขายประกัน หรือท�ำงานสถานีขนส่ง และด้วยความที่เขาอยาก
เรียนกฎหมายจึงไปสมัคร แต่ก็โดนตอกกลับปฏิเสธอย่างไม่ไยดีเพราะ
ไม่มีคุณสมบัติพอ
เรียกได้วา่ เขาเติบโตมาคูก่ บั พรสวรรค์ แต่เป็นพรสวรรค์ในความ
ล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็นการตกงานซ�้ำซ้อนติดต่อกันอยู่หลายครั้ง การถูก
ภรรยาทิ้งหลายต่อหลายหน ในช่วงเวลาที่ชีวิตจนตรอกและดูเหมือนจะ
ไม่มที างออกใดๆ เขาตัดสินใจลักพาตัวลูกสาวของตัวเอง! แต่ถงึ อย่างนัน้
ก็ยังล้มเหลว จนถึงวันที่คิดลาโลก อยู่ๆ ก็เกิดเสียดายที่ไม่เคยลองท�ำ
อะไรจริงจัง และนึกย้อนกลับไปสิง่ ทีต่ วั เองท�ำได้ดพี อๆ กับความล้มเหลว
นั่นก็คือการท�ำอาหาร ด้วยเงิน 87 ดอลลาร์ ที่ยืมมาจากประกันสังคม
เขาทุ่มเงินที่มีทั้งหมดนั้นไปกับการซื้อไก่และกล่องกระดาษกลับบ้านไป
จากการทอดไก่ขายหน้าบ้านในวันนั้น สู่การเป็นราชาแห่ง
อาณาจักรไก่ทอดทีไ่ ม่มใี ครไม่รจู้ กั เขากลายเป็น American restaurateur
และเป็นเจ้าของเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีชื่อเสียงทั้งในอเมริกา
และทั่วโลก ซึ่งนับได้ว่าเป็นเครือข่ายร้านอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ
ของโลกก็วา่ ได้ จากชายทีแ่ พ้ให้กบั โชคชะตา ผูม้ เี พือ่ นเป็นความล้มเหลว
มาตลอดชีวิต แต่วันนี้เราสามารถพบเห็นเขายืนยิ้มแย้มอยู่หน้าร้าน
ขายไก่ทอดที่มีอยู่ทั่วโลก
ค�ำตอบในช่องว่าง: พันเอกฮาร์แลนด์ เดวิด แซนเดอร์ส (Harland David
Sanders)

READ ME - 20

Z

A
ชายผู้จุดประกายแสงสว่างให้กับโลก
เด็กชาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ พิการทางการได้ยิน และเป็นเด็กที่อยู่นิ่ง
ไม่ได้ ท�ำให้เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนหลังเข้าเรียนได้แค่เพียง 3 เดือน
เด็กที่ครูและหมอยังส่ายหน้า บอกว่าเขาปัญญาอ่อน แต่ความรัก ความ
อบอุน่ จากแม่ทยี่ งั ศรัทธาในตัวลูกชาย แม่ผเู้ ป็นครูเฝ้าสัง่ สอนและดูแลเขา
เรื่อยมา จนเขาสามารถอ่านหนังสือออกในวัย 8 ขวบ
แม้เขาจะถูกตราหน้าว่าด้อยปัญญา แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา ด้วย
ความใฝ่รู้และมีจินตนาการเป็นพื้นฐาน ด้วยการมองโลกในแง่ดีที่พ่อ
มอบให้ เขารักเครื่องยนต์กลไกและและชอบทดลองอยู่เสมอ เขาไม่เคย
ย่อท้อต่อความล้มเหลวในการทดลอง ถึงแม้ว่ามีหลายครั้งเขาทดลอง
จนเกิดการระเบิด ต้องถูกไล่ออกจากทีท่ ำ� งาน แต่เขาก็ไม่เคยจะยอมแพ้
“ผมไม่ได้ล้มเหลว แค่พบวิธีนับหมื่นที่ใช้ไม่ได้เท่านั้น” ประโยคที่เขา
มักพูดติดปากอยู่เสมอ
เพราะไม่ย่อท้อและไม่หยุดคิด เมื่ออายุ 21 ปี เขาจดสิทธิบัตร
เครื่องนับคะแนนเสียงเลือกตั้งอัตโนมัติ ซึ่งประสบความส�ำเร็จในแง่
นวัตกรรม แต่ทว่าไม่เป็นที่ยอมรับของรัฐสภา ต่อมาเขาก็ช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเครื่องแสดงราคาหุ้นที่ได้สร้างรายได้ในที่สุด
แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่หยุดหย่อนยังคงคิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้โลกได้ตื่นตะลึงอยู่เสมอ ด้วยความมานะพยายามที่
ไม่หยุดหย่อนนีเ้ องท�ำให้เขาประดิษฐ์สงิ่ ของต่างๆ ได้มากกว่า 1,200 ชิน้
ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟฟ้า กล้องถ่ายภาพยนตร์ เครื่องขยายเสียง เครื่อง
บันทึกเสียง แม้จะต้องลองผิดลองถูกนับหมื่นนับพันครั้งก็ตาม
ด้วยความพยายาม ด้วยความสนใจใฝ่รอู้ ยูเ่ สมอ เขาไม่เคยหยุด
ที่จะพัฒนา เรียนรู้ และทดลอง เด็กชายที่เคยถูกปฏิเสธจากโรงเรียน
คนนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักประดิษฐ์ที่จุดประกายความคิดและแสงสว่าง
ให้กับโลก ผู้ท�ำให้เราเห็นว่าโอกาสทางการศึกษาที่แท้อยู่ทุกๆ ที่ อยู่ใน
ทุกเวลาที่เรายังค้นคว้าและตามหามัน ดังที่เขาเคยกล่าวไว้ว่า “ไร้สาระ
ที่จะบอกว่า การที่ผมไม่รู้ในวันนี้ วันพรุ่งนี้ผมก็อาจไม่รู้ด้วย”
ค�ำตอบในช่องว่าง: โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison)

ที่มา
30 นักประดิษฐ์ กับชีวิตนอกกรอบ
เขียน เจอเรมี โคลเลอร์ และคริสทีน แชมเบอร์แลน แปล นรา สุภัคโรจน์
Future: ปัญญาอนาคต เขียน ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
th.wikipedia.org, issue247.com, teen.mthai.com,
jaisai.wordpress.com, my.dek-d.com

PM

เรื่อง: แพรวา มั่นพลศรี

ทบทวน

TIME
แค่ 2 คำ� บอกลา
การ ‘ไม่มีเวลา’
ให้หมดไป
ปัญหาเวลาไม่เคยพอ นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหา
สำ�คัญที่เชื่อว่าทุกๆ คนต้องเคยประสบพบเจอ
บางคนก่ น ด่ า ตั ว เองที่ ทำ�อะไรไม่ ทั น ดั ง ใจคิ ด
บางคนโวยวายสิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว หรื อ
สถานการณ์ที่เป็นสาเหตุ ให้ ไม่ สามารถทำ�อะไร
ได้อย่างใจต้องการ หรือบางคนหนักขึ้นไปอีก
โยนความผิดให้เวลา ที่จะรีบเดินไปไหนหนักหนา
นาฬิกาหมุนช้าลงหน่อยไม่ได้หรือ ปัญหาเหล่านี้
จะหมดไป ด้วยคำ�เพียง 2 คำ� ต่อไปนี้
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7 HABITS
Stephen
R. Covey

หลายคนเคยตัง้ สเตตัสในเฟซบุก๊ ร�ำพึงร�ำพันว่ามีอะไรต้องท�ำบ้าง หนักหนาสาหัสอย่างทีส่ ดุ
มีใครให้หนักหนากว่านี้ไหมมาลองวัดกันดูหน่อย หรือบางคนก็เป็นไปในอารมณ์ตัดพ้อ
เหนื่อยจัง หลายเรื่องประดังเข้ามา ไม่รู้จะท�ำอะไรก่อนดี เข้ามาทีละอย่างจะได้ไหม
การตัดพ้อ เรียกร้องให้โลกทารุณน้อยลง หรือร�ำพึงร�ำพันนัน้ ไม่ได้ประโยชน์อะไร
เพราะอันดับแรกเลยที่เราควรท�ำเมื่อต้องเผชิญภาวะความไม่สมดุลกันระหว่างเวลาที่มี
กับสิ่งที่ต้องท�ำ ก็คือ การทบทวน ทบทวนว่า จริงๆ แล้ว เราก�ำลังเผชิญหน้ากับอะไรบ้าง
เขียนมันออกมา ถ้าปัญหาอยู่ในมุมมืดก็จงลากมันออกมาให้ปรากฏในกระดาษหรือสมุด
เพือ่ แสงสว่างแห่งปัญญาจะได้สอ่ งให้เห็นมันชัดๆ และขนาดของมันก็จะได้ปรับให้เป็นไป
ตามความเป็นจริง
อย่าลืมว่า สมองและความคิดของคนเรานั้นมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือ
‘การมโน’ มโนว่าปัญหานั้นใหญ่ มโนว่าสิ่งที่ก�ำลังเจอนั้นเล็ก ซึ่งมันคงไม่ยุ่งยาก หากว่า
สิง่ ใหญ่ๆ เล็กๆ ในสมองเหล่านัน้ มันมีขนาดตรงกับสภาพความเป็นจริงของมัน แต่เพราะ
ไม่ตรงตามความเป็นจริง มันจึงยุง่ ยาก ยุง่ เหยิง พัวพันกันเป็นก้อนด้ายทีบ่ างทีไม่เห็นเลยว่า
ปมอยู่ตรงไหน หน้าที่ของเราคือ ต้องขุดเอาปม เอาปัญหาที่ก�ำลังเผชิญ เอาสิ่งที่ต้องท�ำ
ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ออกมากองไว้บนหน้ากระดาษ หรือจะคอมพิวเตอร์ หรือบันทึก
ในโทรศัพท์มือถือ สุดแล้วแต่ความถนัด ขอเพียงให้เป็นไปตามเป้าหมายคือ เห็นว่าตัวเรา
ในขณะนั้นมีอะไรบ้างที่ต้องท�ำ
ทบทวนแรกคือ การรวบรวมสิ่งที่ต้องท�ำดังที่กล่าวไปแล้ว ทบทวนต่อมาคือ
ตัง้ ค�ำถามและหาค�ำตอบให้ได้วา่ จากบรรดาสิง่ ทีเ่ ราต้องท�ำทัง้ หมดนัน้ อะไรคือสิง่ ส�ำคัญ
ที่สุดที่เราต้องท�ำ ขั้นตอนนี้คือ การจัดล�ำดับความส�ำคัญ (Priority) วางล�ำดับให้ปัญหา
แต่ละอย่างได้อยูใ่ นทีท่ างทีเ่ หมาะสม ซึง่ ขัน้ ตอนนีจ้ ะว่าง่ายก็งา่ ย และจะว่ายากก็จดั ว่ายาก
เพราะเป็นเรื่องของการตัดสินใจ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และการลองผิด
ลองถูก จนกว่าจะเกิดปัญญาด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม การจัดล�ำดับความส�ำคัญนี้จะมี
หนึง่ หลักการทีถ่ อื ว่าเป็นตัวช่วยทีท่ ำ� ให้คนจ�ำนวนมากผ่านพ้นปัญหานี้ นัน่ คือ หลักอุปนิสยั
ข้อที่ 3 จากหนังสือ 7 Habits ซึ่งเขียนโดย Stephen R. Covey ซึ่งคือนิสัยที่ว่าด้วยการ
ท�ำตามล�ำดับความส�ำคัญ หลักการนี้แนะน�ำให้เราทบทวนบรรดาสิ่งที่กองอยู่ตรงหน้า
แล้วแบ่งมันออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มส�ำคัญมากและเร่งด่วน
2. กลุ่มส�ำคัญมากแต่ไม่เร่งด่วน
3. กลุ่มไม่ส�ำคัญมากแต่เร่งด่วน
เมื่อแบ่งได้แล้ว ก็ให้ท�ำตามล�ำดับที่ว่านี้ คือ ท�ำสิ่งที่ส�ำคัญมากและเร่งด่วนก่อน
จากนั้นจึงค่อยท�ำสิ่งที่ส�ำคัญมากแต่ไม่เร่งด่วน และจบด้วยการท�ำสิ่งที่ไม่ส�ำคัญมาก
แต่เร่งด่วน เหตุผลง่ายๆ ก็คือ เราจะต้องไม่เสียเวลาท�ำสิ่งซึ่งไม่ได้มีความส�ำคัญกับชีวิต
หรือกับการแก้ไขปัญหาของเราจริงๆ การเอาเวลาไปทุม่ ให้กบั สิง่ ทีเ่ รารูอ้ ยูแ่ ล้วว่าไม่สำ� คัญ
คือการเสียเวลาอย่างแท้จริง ส่วนสิ่งซึ่งพอจะมีความส�ำคัญบ้าง คือไม่ถึงกับไม่ส�ำคัญเสีย
ทีเดียว แต่มีความเร่งด่วน ก็เอามันมาอยู่ในลิสต์สิ่งที่ต้องท�ำ แต่ใส่ไว้ท้ายสุด
นั่นก็เพราะ สิ่งที่ไม่ส�ำคัญต้องอยู่หลังสิ่งที่ส�ำคัญเสมอ แม้มันจะเร่งด่วนก็ตาม
เพราะอย่าลืมว่า ถ้าเอาค�ำว่าเร่งด่วนขึ้นมาก่อน นั่นคือชีวิตเราก็จะต้องท�ำแต่สิ่งที่เร่งด่วน
เพือ่ เอาตัวรอดไปวันๆ แต่ไม่ได้เกิดผลดีทจี่ ะเปลีย่ นแปลงชีวติ ของเราจริงๆ สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งท�ำ
เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นจะถูกดันไปอยู่ข้างหลัง แล้วเราก็จะไม่มีพลังพอที่จะไปท�ำมันให้ออกมา
ได้ดีนั่นเอง

21:00

วินัย

หลายคนจัดล�ำดับสิ่งที่ต้องท�ำไว้เป็นอย่างดี สมบูรณ์แบบมาก เมื่ออยู่ใน
กระบวนการคิด แต่มาตกม้าตายเพราะไม่สามารถท�ำได้ เพราะขาดวินัย
เพราะการตามใจตัวเอง เช่น พักเล่นเฟซบุ๊กสัก 5 นาที แต่ดันติดลมยาวไปเป็น
ชั่วโมง หรือของีบสักหน่อย แต่ดันตื่นมาแล้วพบว่าที่งีบไปนั้นไม่เรียกว่าหน่อย
เหล่านี้เป็นต้น วินัยจึงเป็นอีกค�ำส�ำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตเรา ค�ำค�ำเดียวนี้ให้ผล
ต่อชีวิตมากมายนัก ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมี หรือขาดมัน
นักเขียนชื่อก้องโลก Haruki Murakami ใช้การวิ่งทุกเช้าเป็นการ
ฝึกวินยั ให้ตวั เอง แน่นอนว่า การบังคับให้ตวั เองก้าวข้ามการตามใจตัวเองได้นนั้
ถือว่าเป็นการเอาชนะใจตัวเองได้อย่างแท้จริง คนทีเ่ อาชนะใจตัวเองได้ จะมีอะไร
ทีไ่ ม่สามารถเอาชนะได้ละ่ วินยั คือการเอาชนะใจตัวเองให้ทำ� สิง่ ทีต่ งั้ ใจไว้ แม้วา่
หลายครั้งจะไม่ได้อยากท�ำ ดังเช่นบทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งของเขาที่ให้ไว้กับ
เว็บไซต์ Spiegel (www.spiegel.de) ซึ่งเขากล่าวว่า
“บางครั้งผมรู้สึกว่าอากาศร้อนเกินไปที่จะวิ่ง บางครั้งเย็นเกินไป หรือ
เมฆเยอะเกินไป แต่ผมก็ยังออกไปวิ่ง ผมรู้ว่าถ้าผมไม่ออกไปวิ่ง วันต่อมาผม
ก็จะไม่ได้ออกไปอีก”
วินัยคือการฝึกตนให้แข็งแกร่ง แน่นอนว่าเราก�ำลังหมายถึงใจ แต่มัน
จะไม่ใช่แค่ใจแน่นอนที่ได้รับประโยชน์ เพราะใจที่ดีย่อมส่งผลถึงร่างกายที่ดี
ใจมีพลัง ร่างกายก็มีพลัง ร่างกายแข็งแรง ใจก็แข็งแรง และเป็นที่ทราบกันดีว่า
การที่มูราคามิสามารถผลิตงานเขียนออกมาให้เราดื่มด�่ำได้อย่างสม�่ำเสมอ
ก็เพราะการมีวินัยที่เขาสร้างขึ้นนี้เอง
นอกจากมูราคามิ เราขอยกตัวอย่างอีกบุคคลหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการมี
วินัยซึ่งมีผลกับชีวิตเขาอย่างยิ่งยวด นั่นคือ โฮวาร์ด ชูลท์ส ผู้ก่อตั้งร้านกาแฟ
ระดับโลก Starbucks โดยเขาได้เขียนไว้ในช่วงหนึ่งของหนังสือ Onward หรือ
ชื่อไทยคือ ‘ถอยไปข้างหน้า’ ว่า
“ในความเป็นจริง อุปนิสยั การท�ำงานของผมเปลีย่ นไปแทบทันทีเมือ่ ผม
มีวินัยมากขึ้น ผมไม่อาจท�ำอะไรตามใจชอบในแต่ละวันได้อีกต่อไป โดยเฉพาะ
เมือ่ รูว้ า่ ปัญหาภายในของสตาร์บคั ส์นนั้ ฝังลึกไปมากแค่ไหน ผมเริม่ ใช้เวลาเงียบๆ
ตามล�ำพังตอนเช้าตรู่ อาจเป็นที่บ้านหรือที่ท�ำงาน เพื่อเตรียมตัวส�ำหรับวันใหม่
นั บ เป็ น สิ่ ง ที่ ผ มไม่ เ คยท� ำ สมั ย ที่ เ ป็ น ประธานกรรมการบริ ห ารหรื อ ตอนที่
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ตอนนี้หลังจากดูข่าวอย่างผ่านๆ ตั้งแต่ก่อน
หกโมงเช้าแล้ว ผมจะโทรศัพท์ทางไกลไปยังส�ำนักงานต่างประเทศ อ่านอีเมล
จากพาร์ตเนอร์ซงึ่ มีเป็นร้อยๆ ฉบับหลัง่ ไหลเข้ามาพร้อมค�ำแนะน�ำและข้อสังเกต
เกี่ยวกับธุรกิจ แล้วจะนั่งครุ่นคิดถึงสิ่งที่ต้องท�ำในวันนั้นให้เกิดประสิทธิผลมาก
ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ และส่งผลต่อกิจการมากที่สุดด้วย”
หลังจากการกลับมารับต�ำแหน่งผูบ้ ริหารของสตาร์บคั ส์อกี ครัง้ ในช่วงที่ ONWARD
สตาร์บคั ส์ตกต�ำ่ ถึงขีดสุด ด้วยอุปนิสยั ทีเ่ ปลีย่ นไป ด้วยวินยั ทีม่ ากขึน้ เราทุกคน Howard
ต่างเห็นถึงผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงโดยพร้อมเพรียงกัน สตาร์บัคส์ในวันนี้ Schultz
มีแต่เติบโตและเติบโต
ค�ำสองค�ำ ‘ทบทวน’ และ ‘วินัย’ ท�ำให้เราลาขาดจากการพร�่ำบ่นว่า
เวลาไม่เคยพอ ท�ำให้เราหลุดจากสภาวะขาดแคลนเวลา และท�ำให้ชวี ติ เราดีขนึ้
ได้จริงๆ
อย่าเพิ่งเชื่อ จนกว่าจะได้ลองท�ำ

เรื่อง: ทินกร บุญแจด

MONEY

จัดการเงิน
ก่อนจะไม่มีเงิน

5 ขั้นตอน
จัดการเงินอย่างเป็นระบบ

1.

‘เงิน’ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำ�คัญที่ขาดไม่ได้ในโลก
ปัจจุบัน เชื่อว่าเราทุกคนต่างก็อยากมีฐานะทาง
การเงินอย่างมัน
่ คง มีรายได้ทเี่ พียงพอต่อรายจ่าย
ที่จำ�เป็นต่างๆ บ่อยครั้งที่เราบริหารจัดการเงิน
ผิดพลาด จนต้องกูห
้ นีย
้ ม
ื สินมากมาย ยอดผ่อน
ชำ�ระในแต่ละเดือนแทบจะไม่ได้ทำ�ให้เงินต้นลด
น้ อ ยลง เพราะจ่ า ยไปแต่ ด อกเบี้ ย แต่ ใ นทาง
กลับกัน หากเราบริหารจัดการรายได้ให้ดีพอ
นอกจากจะมีเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินแล้ว ยังมี
เงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณได้อย่างสบายๆ
แล้วทำ�อย่างไรเราถึงจะสามารถวางแผน
ทางการเงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม ลองศึกษาเทคนิคดีๆ ต่อไปนี้กัน

ประเมินฐานะทางการเงิน ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าฐานการเงินที่แท้จริง
ของเราเป็นอย่างไร มีความสามารถในการหารายได้เท่าไร มีรายจ่ายทีจ่ ำ� เป็น
ในแต่ละเดือนอย่างไรบ้าง ฐานการเงินที่แท้จริงสามารถดูได้จากการท�ำบัญชี
น�ำทรัพย์สินเป็นตัวตั้งและหักลบด้วยหนี้สินทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็น
ฐานะทางการเงินจริงๆ ของเรา นอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้อีกอย่างหนึ่ง
คือ การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจ�ำวัน และสรุปการใช้จ่ายทุกสิ้นเดือน
เพือ่ จะได้เห็นรูปแบบการใช้จา่ ยของเราเองว่า รายจ่ายในแต่ละเดือนมีอะไรบ้าง
เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นหรือไม่ มีรายจ่ายใดตัดออกได้ไหม รายรับเพียงพอกับรายจ่าย
หรือเปล่า และจะสามารถเหลือเงินเก็บออมต่อเดือนได้มากน้อยเพียงใด

2.
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ให้สอดคล้องกับความสามารถทางการเงิน โดยอาจ
แบ่งเป้าหมายออกเป็นระยะๆ เช่น เป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี จะเก็บเงิน
และจ่ายเฉพาะที่จ�ำเป็น เป้าหมายระยะกลาง 1-3 ปี จะเดินทางท่องเที่ยว
และเป้าหมายระยะเกิน 3 ปี จะซื้อบ้าน ซื้อรถ สร้างครอบครัว เป็นต้น
ที่ส�ำคัญคือ จัดล�ำดับความส�ำคัญของแต่ละเป้าหมาย หากเป้าหมายใด
ไม่ส�ำคัญและรอได้ ก็ควรเลื่อนออกไปก่อน

3.
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จัดท�ำแผนเพื่อไปสู่เป้าหมาย สิ่งส�ำคัญคือระยะเวลาหรือความสามารถใน
การออมต้องสัมพันธ์กัน และไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไป เช่น หากมีแผน
จะซ่อมบ้านอีก 1 ปีข้างหน้า โดยใช้เงินประมาณ 60,000 บาท คือต้องเก็บเงิน
เดือนละ 5,000 บาท แต่หากจะซ่อมบ้านในอีก 6 เดือน ก็เท่ากับว่าต้องเก็บเงิน
ให้ได้เดือนละ 10,000 บาท สิ่งเหล่านี้เราจะเป็นคนตอบตัวเองได้ดีที่สุดว่า
รายได้และความสามารถในการออมเป็นอย่างไร

4.

ปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจังและเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นแล้วไม่ว่าจะวางแผนไว้
ดีเพียงไร ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย หากเราเผลอใจไปกับสิ่งที่ไม่ได้อยู่
ในแผน

5.
ตรวจสอบและปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หาก

ไม่สามารถออมเงินได้ตามแผน ต้องหาสาเหตุให้ได้วา่ เกิดจากอะไร จากตัวเรา
หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น ราคาสินค้าเปลี่ยนรายรับลดน้อยลง เพื่อหาทาง
ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น สิ่งส�ำคัญ
ในการวางแผนทางการเงินคือการจัดสรรรายได้ให้เหมาะสม มีแผนการออม
และเป้าหมายทางการใช้เงินที่ชัดเจน

ให้เงินงอกเงยด้วยการลงทุน
ใครทีพ่ อมีเงินออมและต้องการให้เงินท�ำงานในรูปแบบของดอกเบีย้ ซึง่ ปัจจุบนั
มีผลิตภัณฑ์ในเรื่องการออมและลงทุนในรูปแบบต่างๆ จ�ำนวนมาก ซึ่งแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ก็มีความซับซ้อน ผลตอบแทนและความเสี่ยงแตกต่างกัน ฉะนั้น
เราควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจ วิเคราะห์ให้ถี่ถ้วน ก่อนตัดสินใจเลือก
‘หุ้น’ เป็นหลักทรัพย์ที่นักลงทุนหลายคนลังเล เพราะไม่แน่ใจใน
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ แต่กม็ เี หตุผลดีๆ ทีเ่ ราควรมีหนุ้ ไว้ในพอร์ตการลงทุนบ้าง
ถึงแม้จะมีความผันผวนในระยะสั้น หากมองระยะยาวผลตอบแทนเฉลี่ยจาก
การลงทุนในหุ้นจะสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น
‘พันธบัตรและหุ้นกู้’ เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารให้เราเป็น
หลักฐานกูย้ มื เงินจากเรา โดยทัว่ ไปตราสารหนีม้ กั จ่ายดอกเบีย้ ทีเ่ รียกว่า คูปอง
(Coupon) เป็นงวดๆ ตามที่ระบุไว้ตามหน้าตั๋ว
‘กองทุนรวม’ เหมาะส�ำหรับคนไม่มเี วลา ไม่มคี วามรู้ ไม่มเี งินก้อนโต
ไม่มีประสบการณ์ เพราะกองทุนรวมมีผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ คอยดูแลการ
ลงทุนให้ โดยใช้เงินไม่มากนัก เริม่ ต้นแค่หลักพันบาทก็สามารถซือ้ กองทุนรวม
ได้แล้ว
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นอกจากวิธีการจัดการทางการเงินทั้งหมดแล้ว
จงจ�ำไว้ว่า รายได้ทั้งหมดของเราควรหักเงินออมก่อน
ประมาณ 1 ใน 4 ของรายได้ ที่เหลือจึงน�ำไปใช้จ่าย
และหากมีหนี้สินเกินตัว ต้องรีบหยุดวงจรหนี้ รัดเข็มขัด
ประหยัดให้มากขึ้น ค่อยๆ ทยอยจ่ายช�ำระให้หมด
โดยเฉพาะหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูง เช่น หนี้นอกระบบ
หนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื้อส่วนบุคคล เป็นต้น
เพียงท�ำตามขั้นตอนที่กล่าวมาครบถ้วน เชื่อ
อย่างยิ่งว่าทุกคนคงเป็นนักฝันที่ประสบความส�ำเร็จ
ในการจัดการเงินในกระเป๋าของตัวเองอย่างมีความสุข
กลายเป็น ‘ผูท้ มี่ อี สิ รภาพทางการเงิน’ หรือผูท้ ที่ ำ� อะไรก็ได้
โดยไม่มีข้อผูกมัดทางการเงิน มีเงินพอที่จะตอบสนอง
ความต้องการไปตลอดชีวิตแน่นอน

$

10 นิสัยยอดแย่
ทางการเงินที่ต้องรีบแก้ไข

ที่มา
วีดิทัศน์ชุดรู้รอบเรื่องเงิน ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไดอารี่การเงิน 365 วันแสนสุข เขียน อัจฉรา โยมสินธุ์

1. ใช้จ่ายแบบไม่วางแผน ทั้งการจ่ายซื้อของ
ชิ้นใหญ่และซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
2. ไม่รู้ว่ามีเงินสดเท่าไร เพราะได้เงินมาก็ใช้ไป
เงินหมดก็กด ATM ไปเรื่อยๆ
3. ไม่รู้ว่าใช้เงินเดือนเท่าไร ไม่รู้ว่าใช้จ่ายค่าอะไร
บ้าง
4. เหนียวหนี้ โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต เพราะการ
จ่ายหนีข้ นั้ ต�ำ่ จะท�ำให้ตอ้ งจ่ายดอกเบีย้ มหาศาล
5. ใช้ก่อนเก็บ เพราะมักลงเอยด้วยการใช้เงิน
จนหมดไม่เหลือเก็บ
6. จนแต่ไม่เจียม ชอบใช้จ่ายเงินเกินตัว มีรสนิยม
สูงเกินรายได้
7. ไม่สนใจดอกเบี้ย ค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมที่
ต้องจ่าย
8. ลงทุนแบบไม่มคี วามรู้ ลงทุนตามข่าว ตามกระแส
ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนดีพอ
9. ไม่มีการจัดสรรสินทรัพย์หรือ Asset Allocation
ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในการสร้างความมั่นคั่ง
10. ไม่วางแผนการเงิน ไม่มีเป้าหมายทางการเงิน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เรื่อง: กรกมล ศรีวัฒน์ / ภาพ: วัชรากร ทวีทรัพย์

ORGAN

ความขาดที่มีความหมาย
ในชีวต
ิ ของคนทัว่ ไปคงไม่มใี ครคาดคิดว่าตนเองจะสูญเสีย
อวัยวะบางส่วนไป เช่นเดียวกับสาวน้อยทีใ่ ช้ชวี ต
ิ มัธยมต้น
อย่างปกติ พาตัวเองไปเรียนภาษาทีส
่ งิ คโปร์ในช่วงซัมเมอร์
จนกระทัง่ เกิดอุบต
ั เิ หตุตกรถไฟฟ้าเมือ
่ ประมาณ 6 ปีทแี่ ล้ว
จนต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไป ในวันนั้นภาพจำ�ของเรา
ที่เกี่ยวกับเธอ ไม่ใช่ภาพที่โศกเศร้า แต่กลับเป็นสาวน้อย
ร่าเริง มองโลกในแง่บวก วันนี้เธอใช้ชีวิตด้วยขาเทียมและ
ดำ�เนินชีวต
ิ ได้อย่างคนปกติ เราจึงเลือกทีจ
่ ะนัง่ พูดคุยกับเธอ
เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเธอจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

“

“
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แต่สิ่งสำ�คัญที่ทุกคนมีเหมือนกัน
คือทุกคนมีความพิการ
และก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้
ชีวิตของตัวเอง
น้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนั้น

จริงๆ ตอนทีเ่ กิดเหตุเราก็ตกใจ ทุกคนก็ตกใจ ท�ำไรไม่ถกู เหมือนกัน
วินาทีนนั้ เรารูส้ กึ แค่วา่ ท�ำยังไงก็ได้ให้ตวั เองปลอดภัย เอาตัวรอดได้
เลยสร้างก�ำลังใจให้กบั ตนเอง ตัง้ แต่ตอนทีร่ สู้ กึ ตัวครัง้ แรกและในช่วง
ที่ก�ำลังรักษาอยู่

เป้าหมายในอนาคต

จริงๆ เป้าหมายในอนาคต เรียนให้จบตามเกณฑ์ ประสบความส�ำเร็จ
ในด้านการเรียน เป็นคนชอบเรียนเลยอยากเรียนสูงๆ ควบคู่ไปกับ
การท�ำกิจกรรม เหมือนเป็นเป้าหมายทีเ่ ราค่อยๆ วางแผน ส่วนพวก
กิจกรรมไม่ได้ตายตัว กิจกรรมมันแล้วแต่จงั หวะว่าเราจะได้ทำ� ไหม
ไม่ได้อยากตั้งเป้าหมายสูงสุด ไม่มีค�ำว่าสูงสุดส�ำหรับเราเลย เรา
ตั้งแค่ว่าอันไหนเราท�ำได้แล้วก็ลองท�ำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากท�ำ
มีวิธีการจัดการอารมณ์ยังไง
จัดการกับอารมณ์ดว้ ยการยอมรับความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ ด้วยความที่ เราคิดว่าถ้าเราตั้งสูงสุดมันหมายความว่าเราจ�ำกัดความสามารถ
เราโชคดีด้วย คือเราเป็นคนเห็นเหตุการณ์ ได้เป็นคนตัดสินใจ ตัวเอง
รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องไม่มีขา เวลาเราตื่นขึ้นมาเราเลยยอมรับกับ
มันได้ พร้อมเผชิญหน้า
อยากบอกอะไรถึงคนพิการด้วยกัน
จริงๆ แล้ว อยากให้กลุ่มคนพิการที่อาจจะมีอุปสรรคมากน้อย
สิ่งที่เราขาดหลังจากประสบอุบัติเหตุ
แตกต่างกัน เชือ่ ว่าทุกคนมันไม่เหมือนกันหรอก ทัง้ ภาพรวมทุกอย่าง
ตั้งแต่เราประสบอุบัติเหตุ ไม่ได้รู้สึกว่าเราขาดเลย รู้สึกว่าเราได้รับ พื้นฐานครอบครัวหรืออะไรแบบนี้ แต่สิ่งส�ำคัญที่ทุกคนมีเหมือนกัน
การเติมเต็มเยอะมาก คือขาดมันขาดแค่รูปลักษณ์ภายนอก นั่นคือ คือทุกคนมีความพิการและก็มคี วามพร้อมทีจ่ ะเรียนรูช้ วี ติ ของตัวเอง
อวัยวะ แต่สิ่งที่มาเติมเต็มมันมากกว่าอวัยวะที่หายไป อวัยวะ ไม่อยากให้จำ� กัดความสามารถตัวเองด้วยว่าทุกคนท�ำไม่ได้ อยากให้
ภายนอกเราสามารถไปซื้ออุปกรณ์เทียมมาเติมแต่งได้ แต่ว่าสิ่งที่ ทุกคนเปิดใจ ให้โอกาสตัวเองว่าเราคือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกัน
เราได้มากกว่านั้นก็คือทัศนคติที่มาเติมเต็มชีวิต มันเปลี่ยนชีวิตให้ เราก็มสี ทิ ธิท์ จี่ ะท�ำสิง่ ต่างๆ ได้ ถ้าเราไม่ลงมือท�ำก่อนเราจะรูไ้ ด้ยงั ไง
เป็นอีกมุม ท�ำให้ชีวิตจากที่วนอยู่แค่โลกแคบๆ เรากลับมองโลก ว่าเราท�ำสิ่งนั้นไม่ได้
กว้างขึ้น แล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นต่อๆ ไปได้
แล้วสำ�หรับคนทั่วไปอยากบอกอะไร

อยากฝากถึงคนอื่นๆ อยากให้เขาให้ก�ำลังใจตัวเอง เวลาเขามี
จริงๆ พัฒนาเยอะมากเลยนะ พัฒนาอย่างแรกคือได้หันมามอง อุปสรรคหรือมีปญั หาในชีวติ อย่าไปคิดด้านลบว่าชีวติ เราจบอยูแ่ ค่นี้
ตัวเอง ได้หันมารักตัวเอง ได้มองว่าตัวเองมีข้อดีอะไร ใส่ใจอนาคต อยากให้คดิ ว่าเรามีดา้ นดีทจ่ี ะสามารถเผยแพร่หรือส่งต่อให้คนอืน่ ได้
มากขึ้น ดูแลตัวเองมากขึ้น จากอุบัติเหตุท�ำให้เราเข้ามารู้จักตัวเอง ให้เห็นว่าตัวเองมีคุณค่ามากกว่านั้น
มากขึ้น ทั้งด้านความคิด สิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราชอบ ก็เลยส่งผลท�ำให้
เราได้ท�ำหลายๆ อย่างที่แตกต่างจากก่อนเกิดอุบัติเหตุ จากที่เรา
เป็นเด็กเงียบๆ ไม่ค่อยท�ำกิจกรรมหรือท�ำกิจกรรมแค่ในโรงเรียน
จากเด็กขีอ้ ายไม่กล้าน�ำเสนองาน มันกลับท�ำให้เราเป็นอีกคนหนึง่ ที่
กล้ า ที่ จ ะพู ด กล้ า ที่ จ ะคิ ด กล้ า ที่ จ ะเปิ ด โอกาสให้ กั บ ตั ว เอง
ทัง้ ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการท�ำกิจกรรมต่างๆ โดยที่
เราไม่เคยคิดว่าความพิการเป็นอุปสรรคเลย ถ้าเทียบกับความคิด
สมัยก่อน ชอบคิดว่ามันต้องล�ำบากแน่ๆ เราก็จะจ�ำกัดความคิดของ
ตัวเอง ไม่กล้าท�ำกิจกรรมนัน้ แต่ตอนนีเ้ ราไม่คดิ เลย ทัง้ ทีม่ นั อาจจะ
ล�ำบาก แต่ตอนนี้มันเหมือนตัดขีดจ�ำกัดเหล่านั้นออกไป
โอกาสในการพัฒนาตนเองหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้

มันช่วยให้เราเห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยไหม

กิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ด้ทำ� มันท�ำให้สร้างคุณค่าให้กบั ตัวเอง เห็นมุมมอง
ใหม่ๆ ของตัวเอง เหมือนสร้างชีวติ ให้คนอืน่ ด้วย บางคนทีเ่ ขาได้ฟงั
เรา ให้ผลตอบรับกลับมาหาเรา มันยิ่งท�ำให้เรารู้สึกว่า ความพิการ
ของเรามีความหมาย ความพิการของเรามันมีความส�ำคัญกับคน
คนหนึ่งหรือกับสังคมอีกสังคมหนึ่ง

เรื่อง: ชินภัทร ศรีบุญญเกษ, ทรงกลด ลิมปิพัฒน์

AI

INNO
VATION

Artificial
Intelligence
เติมเต็มส่วนที่ ‘ขาด’
หรือทำ�ให้ ‘ขาด’

สิ่งหนึ่งที่เรา ‘ขาด’ ไม่ได้ในสังคมปัจจุบันคือเทคโนโลยี
ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีตา่ งๆ พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนือ
่ ง
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ เมื่ อ ความ
ต้ อ งการของมนุ ษ ย์ มี ม ากขึ้ น ทั้ ง ในแง่ ข องปริ ม าณ
และความหลากหลาย เทคโนโลยีจึงพัฒนามากขึ้นเพื่อ
เติมเต็มมิติต่างๆ ที่มนุษย์รู้สึกว่า ‘ขาด’ จนกระทั่งกำ�เนิด
เป็นเทคโนโลยีล�้ำๆ ที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI หรือ
Artificial Intelligence)
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AI หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ทมี่ คี วามสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์ สามารถ
ท�ำงานหรือตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดย AI จะรับรู้ มองเห็น จดจ�ำ
สิ่งต่างๆ รวมถึงใช้ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน พูดง่ายๆ ก็คือ AI เป็นระบบ
อุปกรณ์หรือหุ่นยนต์ที่สามารถท�ำอะไรได้เหมือนมนุษย์ (หรือเก่งกว่า) นั่นเอง
ปัจจุบันมีภาพยนตร์และการ์ตูนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์มากมาย แม้เราจะ
มองว่าหุ่นยนต์เหล่านี้เป็นเพียงจินตนาการ แต่ในยุคโลกาภิวัตน์เช่นทุกวันนี้
คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าปัญญาประดิษฐ์กำ� ลังปรากฏตัวมากขึน้ ในโลกความจริง
ราวกับว่าพวกมันก�ำลังพาพรรคพวกออกมาจากภาพยนตร์หรือการ์ตูน แล้ว
ถ้าเป็นเช่นนี้คนเราต้องอยู่ร่วมกับเครื่องจักรที่มีความคิดจะเป็นอย่างไร
ผูเ้ ขียนมองว่าชีวติ จักรกลพัฒนาขึน้ เพือ่ ‘เติมเต็ม’ ความสะดวกของ
มนุษย์ แต่ตอนนีป้ ญั ญาประดิษฐ์ฉลาดล�ำ้ จนอาจท�ำให้บางอาชีพต้องสัน่ คลอน
และยังมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาไปอีก ปัญญาประดิษฐ์ก�ำลังจะท�ำให้เรา ‘ขาด’
อะไรไปหรือเปล่า ตลาดแรงงานก�ำลังจะขาดมนุษย์ แต่เต็มไปด้วยปัญญา
ประดิษฐ์หรือไม่
หากใครเคยชมภาพยนตร์เรื่อง Iron Man จะเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์
อย่าง จาร์วิส (Jarvis) เป็นหนึ่งในปัญญาประดิษฐ์ที่มาเติมเต็มส่วนที่มนุษย์
เกราะเหล็กขาดไป ช่วยวางแผนและต่อสู้ หากมองย้อนกลับมาที่โลกของเรา
เราอาจยังไม่มปี ญั ญาประดิษฐ์ทเี่ ก๋ไก๋ขนาดนัน้ แต่ถา้ มีจริงๆ และเราสามารถ
ควบคุมมันได้ ปัญญาประดิษฐ์กจ็ ะเป็นหนึง่ ในนวัตกรรมทีช่ ว่ ยเหลือคนได้มาก
ทีเดียว ไม่ว่าจะด้านความปลอดภัย การวางแผน หรือด้านการแพทย์ นั่นจึง
อาจเป็นเหตุให้บางอาชีพต้องหายไปในที่สุด
อย่างกรณีบริษัทประกันภัย Fukoku Mutual Life ในประเทศญี่ปุ่น
ที่น�ำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพราะท�ำหน้าที่ได้เหนือกว่ามนุษย์และให้ผลลัพธ์
ทีค่ มุ้ ค่ากว่า ซึง่ ก�ำลังจะเลิกจ้างพนักงานค�ำนวณรายจ่ายถึง 34 คน และแทนที่
พวกเขาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทั้งนี้เนื่องจากทางบริษัทเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์
ที่มีค่าลงทุนสูง สามารถท�ำงานได้มากกว่ามนุษย์ถึง 30% อย่างไรก็ตาม
ขั้นตอนค�ำนวณขั้นสุดท้ายยังเป็นหน้าที่ของพนักงานมนุษย์อยู่ จะเห็นได้ว่า
การเลือกใช้ปญั ญาประดิษฐ์พจิ ารณาจากผลลัพธ์ทไี่ ด้วา่ คุม้ ค่าหรือไม่ มากกว่า
การพิจารณาจากความเป็นอยูข่ องพนักงานทีก่ ำ� ลังจะตกงาน แสดงว่าพนักงาน
บางสายงานอาจต้องเก็บข้าวของกลับบ้านจริงๆ ถ้าทางบริษทั กล้าเสีย่ งลงทุน
กับปัญญาประดิษฐ์
แต่ท�ำไมบางต�ำแหน่งในบริษัทนี้ถึงไม่ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ นี่อาจ
หมายความว่าหุ่นยนต์ไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้หมดทุกอย่าง บางอย่าง
ก็จ�ำเป็นต้องให้มนุษย์ท�ำกันเองดีกว่า ทั้งนี้อาจเพราะเป็นงานที่ต้องการ
การสื่อสารกัน ต้องการการคิดวิเคราะห์ที่มากกว่าแค่ค�ำนวณเงิน เมื่อต้อง
มีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้น คุยกับคนด้วยกันเองจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากกว่า
อย่างเห็นได้ชัด แต่ก็น่าวิตกว่าถ้าหากหุ่นเกิดมีปฏิสัมพันธ์ได้เหมือนคนเรา
ขึ้นมาจริงๆ เมื่อไร ทางบริษัทจะไล่พนักงานกลุ่มนี้ออกหรือไม่
ปัญญาประดิษฐ์สมัยนี้ก็ใช่ย่อยเสียเมื่อไร พวกมันไม่ได้ท�ำเป็นแค่
ค�ำนวณตัวเลขแล้ว ปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันเริ่มก้าวข้ามพรมแดนระหว่าง
โลกจินตนาการกับโลกความจริง สามารถสร้างสรรค์ได้กระทั่งผลงานศิลปะ
อย่างปัญญาประดิษฐ์ทแี่ ต่งเพลงได้กน็ า่ กลัวทีเดียว ลองจินตนาการว่าปัญญา
ประดิษฐ์สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เยี่ยมยอดพอๆ กับศิลปินระดับ

ต�ำนานได้ ไม่ใช่แค่เลียนแบบ แต่สามารถปลดปล่อยจินตนาการของตัวเอง
ให้เป็นรูปร่างได้อย่างมนุษย์ แค่คิดก็หนาวแล้ว คนที่เป็นศิลปินจริงๆ คงต้อง
หาทางพัฒนางานใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อเอาตัวรอดในโลกที่ปัญญาประดิษฐ์
กลายเป็นหนึง่ ในคูแ่ ข่งทางอาชีพ การสร้างผลงานอาจจะล�ำบากขึน้ แต่สำ� หรับ
ผู้เสพแล้ว คงประหลาดใจไม่น้อยที่จะได้เห็นงานศิลปะของหุ่นยนต์ และถ้า
การแข่งขันศิลปะระหว่างมนุษย์และปํญญาประดิษฐ์ด�ำเนินไปอย่างเข้มข้น
ชนิดกินกันไม่ลงแล้วละก็ เราคงได้เสพงานศิลปะใหม่ๆ มากมายทีเดียว
หรืออย่างปัญญาประดิษฐ์ท่ีเล่นเกมโกะชนะแชมป์โลกได้ก็ถือว่า
น่าตกใจไม่น้อย แสดงว่ามันต้องสามารถวิเคราะห์ อ่านเกมได้อย่างแยบยล
ไหนจะยังรอน�ำไปพัฒนาเพื่อใช้แข่งเกมอื่นๆ อีก ต่อไปเราอาจจะได้เห็น
ทัวร์นาเมนต์แข่งกีฬาหรือเกมของปัญญาประดิษฐ์แทนคนก็ได้ หรือไม่กอ็ าจจะ
เป็นทีมปัญญาประดิษฐ์ร่วมมือกับคน น่าสนใจว่าในอนาคตจะมีเกมหรือกีฬา
ใหม่ๆ ที่ให้ปัญญาประดิษฐ์และคนร่วมมือกันเกิดขึ้นหรือไม่
ทางเศรษฐศาสตร์แล้ว หากปัญญาประดิษฐ์สร้างผลผลิตได้มากขึ้น
โดยยังใช้ตน้ ทุนเท่าเดิม เศรษฐกิจก็จะเติบโตขึน้ มากกว่าปกติและลงทุนน้อยลง
เป็นสัญญาณถึงความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นของมนุษย์เรา แต่ขณะเดียวกัน
ก็เป็นสัญญาณว่าแรงงานมนุษย์อาจจะตกกระป๋องได้ การเติบโตของปัญญา
ประดิษฐ์นที้ ำ� ให้นกั วิทยาศาสตร์หลายๆ ท่านต้องกุมขมับ เพราะเกรงว่าพวกมัน
จะมาแทนที่มนุษยชาติเสียหมด สตีเฟ่น ฮอว์คกิง ก็บอกว่า พวกมัน “จะน�ำ
มนุษยชาติสู่จุดจบ” หรืออย่าง บิล เกตส์ ก็ถึงกับแนะว่า รัฐควรจะเก็บภาษี
หุ่นยนต์เพื่อชะลอการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์และชะลอการน�ำปัญญา
ประดิษฐ์มาใช้ในตลาดแรงงาน โมเช่ วาร์ดี (Moshe Vardi) อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยไรซ์ (Rice University) วิเคราะห์ไว้ว่าแก๊งปัญญาประดิษฐ์
สามารถผลักไสมนุษย์ออกจากตลาดแรงงานโลกได้ถึง 50 % ชาวอเมริกัน
ถึง 47 % ต้องเตรียมรับมือกับโอกาสตกงานให้ดี เห็นเช่นนีค้ งปฏิเสธไม่ได้แล้ว
ว่าปัญญาประดิษฐ์ก�ำลังจะกลายเป็นอีกวิกฤติใหม่ในชีวิตการงานของเรา
อย่างไรก็ดี พัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์อาจสร้างอาชีพใหม่ให้กบั
โลกเรา แม้บางอาชีพจะถูกแย่งงานไป แต่งานซ่อมบ�ำรุงหรือพัฒนาปัญญา
ประดิษฐ์อาจถือก�ำเนิดขึ้นใหม่และสร้างงานอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยก็ได้ มอง
ในแง่ดีว่าเราอาจตกงานแต่ก็มีงานใหม่มาทดแทนกันได้พอดี กรณีนี้ก็คงพอ
ชืน้ ใจได้บา้ งไม่มากก็นอ้ ย แต่ถา้ มองอีกแง่ งานใหม่ทเี่ กิดขึน้ อาจท�ำให้เราต้อง
อยู่ใต้อ�ำนาจของปัญญาประดิษฐ์ เราต่างท�ำงานรับใช้ปัญญาประดิษฐ์ และไร้
หนทางต่อต้านความสามารถของพวกมัน ถ้าเป็นกรณีนนั้ ผูเ้ ขียนก็คาดหวังว่า
ปัญญาประดิษฐ์จะให้เงินเดือนที่สมน�้ำสมเนื้อและมอบคุณภาพชีวิตที่ไม่โหด
ร้ายเกินไปก็แล้วกัน
นีอ่ าจเป็นวิกฤตใหม่ทเี่ กิดขึน้ ได้ในตลาดแรงงาน เราคงต้องพยายาม
ปรับตัวและแข่งขันกันหนักกว่าเดิม ไม่ใช่แค่แข่งกับคนกันเองอีกต่อไป แต่
ศึกนี้ต้องแข่งกับปัญญาประดิษฐ์ด้วย บางอาชีพอาจหายไป บางอาชีพอาจ
คงอยู่ต่อ หรือบางอาชีพก็อาจเกิดใหม่ ปัญญาประดิษฐ์จะมา ‘เติมให้เต็ม’
หรือ ‘ท�ำให้ขาด’ ก็ต้องติดตามกันต่อไป
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ตัวอย่าง AI ฉลาดล�้ำโลก

Sophia (Sophia Genetics)

สามารถอ่านและรวบรวมรหัสพันธุกรรมที่อยู่บน
DNA ของแต่ละคนได้ โดย Sophia จะท�ำนาย
และวินจิ ฉัยโรคทางพันธุกรรมได้ เช่น มะเร็ง Sophia
จะแปลผลข้อมูล ช่วยแพทย์วนิ จิ ฉัยโรคและออกแบบ
การรักษาที่เฉพาะเจาะจงให้แต่ละบุคคลตามรหัส
พันธุกรรม เพื่อรักษาด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ นอกจากนี้ Sophia ยังสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ย
ตัวเอง เพื่อเพิ่มความเร็วในการอ่านรหัสพันธุกรรม
และวินิจฉัยอย่างแม่นย�ำมากขึ้น

VI – The First AI Personal Trainer

Legal Robot
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พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในวงการกฎหมาย โดย AI ตัวนี้
ถูกน�ำมาใช้อ่านและตีความเอกสารทางกฎหมาย
สามารถเข้ า ใจภาษาทางกฎหมายได้ อ ย่ า งเป็ น
ธรรมชาติ หาและแก้ไขจุดผิดในสัญญาได้ และ
สามารถเปรียบเทียบความยุติธรรมหรือประเมิน
ความเสีย่ ง รวมถึงตรวจสอบความโปร่งใสให้เราก่อน
ทีจ่ ะเซ็นสัญญา ทัง้ หมดนีท้ ำ� งานโดยใช้กระบวนการ
ทางสถิติและกระบวนการทางภาษาขั้นสูง ผ่านการ
เรียนรู้แบบซับซ้อน จนออกมาเป็น AI ที่เริ่มใช้งาน
อย่างแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน

ขยับใกล้ตัวเข้ามาอีกนิดจากวงการแพทย์มาสู่เรื่อง
การรักษาสุขภาพ ปัจจุบันมี AI ที่จะมาท�ำหน้าที่
เป็น Personal Trainer แทนผู้เชี่ยวชาญที่เคยจ้างมา
แนะน�ำการออกก�ำลังกายในฟิตเนส AI ตัวนี้มีชื่อว่า
VI มันมีหน้าตาคล้ายหูฟงั โทรศัพท์มอื ถือ แต่สามารถ
อ่านค่าต่างๆ ทางสุขภาพได้แบบ Real Time ช่วยให้
เราตัง้ เป้าหมายและออกแบบโปรแกรมการออกก�ำลัง
กายให้กบั เราได้ สามารถปรับแผนการออกก�ำลังกาย
ในขณะที่เราออกก�ำลังกายได้หากเกิดอาการล้า
หรือเจ็บ และทีส่ ำ� คัญคือสัง่ การด้วยเสียง เหมือนคุย
โต้ตอบกับคนอยู่จริงๆ และยังมีการพูดให้ก�ำลังใจ
อีกด้วย
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AI Jim – Lemonade’s claims bot

Google DeepMind - AlphaGo

นอกจากความสามารถในด้านต่างๆ ที่เติมเต็มชีวิต
ของเราแล้ว การจับ AI มาเล่นเกมแข่งกับมนุษย์
ก็เป็นอีกเรื่องที่ท้าทายอยู่พอสมควร ไม่ว่าจะเป็น
เกมใช้สมองอย่างแบ็กแกมมอน (Backgammon)
หมากฮอส (Checker) หมากรุกสากล (Chess) หรือ
จะเป็นเกมโชว์คดิ ค�ำถามจากค�ำตอบอย่าง Jeopardy
มนุษย์ก็เคยพ่ายแพ้ให้กับ AI มาแล้ว และล่าสุด
AlphaGo จาก Google DeepMind ก็ได้แข่งขัน
หมากล้อม (Go) และสามารถชนะแชมป์โลกอย่าง
Lee Se-Dol ไปเรียบร้อยแล้ว Google DeepMind
ยังหวังพัฒนา AI ไปเล่นเกม Real Time ที่ใช้
กลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น บริหารจัดการทรัพยากร
และวางแผนมากขึ้นอย่าง StarCraft II ส�ำหรับ
คอมพิวเตอร์แล้ว เกมนี้ถือว่าท้าทายกว่าหมากล้อม
ขึน้ ไปอีกขัน้ เพราะตัวเกมไม่ได้ออกแบบมาให้ผเู้ ล่น
เห็นสนามการแข่งขันทัง้ หมด ท�ำให้ตอ้ งจัดการระบบ
ความจ�ำและการปรับตัวที่ดีภายใต้ข้อมูลที่จ�ำกัด
นับเป็นการแข่งขันระหว่าง AI และมนุษย์ที่น่าจับตา
มองในอนาคต รวมถึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความ
สามารถของ AI เพื่อเอาชนะมันสมองของมนุษย์
อีกด้วย

ที่มา:
www.sophiagenetics.com
www.getvi.com
www.legalrobot.com
www.lemonade.com
www.theverge.com
www.theguardian.com
uk.businessinsider.com
www.factmag.com
thaipublica.org
www.theguardian.com
www.abc.net.au

จากการเคลมประกั น ที่ ต ้ อ งส่ ง เอกสารหลั ก ฐาน
มากมาย รอการอนุมตั อิ กี เป็นวัน กลายเป็นการเคลม
ประกันง่ายๆ ภายในไม่กี่วินาที โดยใช้ AI Jim ช่วย
พิจารณาอนุมัติ จากคลิปการเคลมประกัน ชี้แจง
หลักฐานต่างๆ จนถึงการเปรียบเทียบกับนโยบายของ
บริษทั แทนการใช้คนจริงๆ ผ่านอัลกอริทมึ ป้องกันการ
โกง 18 ขัน้ อนุมตั แิ ละส่งค�ำสัง่ ไปให้ธนาคารโอนเงิน
จบด้วยการบอกข่าวดีกับผู้เคลมประกัน ทั้งหมดนี้
ใช้เวลารวดเร็วกว่าการส่งเอกสารแบบเดิมๆ มาก
(เร็วที่สุดที่เคยมีการบันทึกคือ 3 วินาที) นอกจากนี้
ยังเสริมความมั่นใจด้วยการเรียนรู้ของ AI Jim อย่าง
ต่อเนือ่ ง มีการตรวจสอบและพัฒนาโดยพนักงานจริง
ถือว่าเป็นตัวอย่างพัฒนาการของ AI ที่อาจท�ำ
คนตกงานได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

Flow Machines

AI มีความสามารถมากมาย ไม่ใช่แค่ฉลาดในด้าน
ตรรกะเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน AI มีความติสท์ถึงขั้น
ท�ำงานศิลปะได้ด้วย ตัวอย่างหนึ่งคือ Bethge Lab
จากประเทศเยอรมนีที่พัฒนา AI ที่สามารถวาดรูป
แบบศิลปินเอกระดับโลกอย่างแวน โก๊ะ ได้ส�ำเร็จ
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Benjamin ที่สามารถเขียนบท
ภาพยนตร์ Sci-fi ได้ บทดังกล่าวนี้ได้สร้างเป็น
ภาพยนตร์ขนาดสั้นแล้ว คือเรื่อง Sunspring และ
ล่าสุด AI สามารถแต่งเพลงป๊อปได้อีกด้วย อย่าง
เจ้า Flow Machines จาก Sony CSL Research
Laboratory ได้แต่งเพลงป๊อปชื่อ Daddy’s Car
ซึง่ ถือว่าเป็นเพลงป๊อปเพลงแรกของโลกทีแ่ ต่งโดย AI
แต่งขึ้นจากความรู้ทางดนตรีที่เกิดจากการให้ AI
อ่านโน้ตเพลงจ�ำนวนมากและหลากหลายแนว จนได้
ออกมาเป็นท�ำนองหลักและไลน์ประสาน ต่อยอด
โดยการใส่เนื้อเพลงและปรับแต่งโดยมนุษย์ จน
ส�ำเร็จออกมาเป็นเพลง Daddy’s Car หากใครสนใจ
ลองฟังก็สามารถหาฟังเพลงนี้ได้เช่นกัน

FACE
BOOK

เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

If Facebook
Disappeared
From the World:
ถ้าเฟซบุ๊กหายไป
จากโลกนี้

ยากทีจ
่ ะปฏิเสธว่าเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตหรือ Social Network
ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ�วันของเราแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ส่วนตัว การงาน เพือ
่ นฝูง หรือแม้กระทัง่ การรวมกลุม
่ เครือข่ายทางสังคม
ซึ่งแทบจะไม่ต่างจากโลกออฟไลน์
หนึง่ ในสังคมเครือข่ายทีอ
่ าจกล่าวได้วา่ ทรงอิทธิพลทีส
่ ด
ุ ในคริสต์
ศตวรรษที่ 21 คงจะหนีไม่พ้น Facebook ซึ่งกำ�ลังเติบโตอย่างก้าว
กระโดดในแทบทุกแพลตฟอร์ม และกลายเป็นโซเชียลมีเดียยอดนิยมของ
คนไทยชนิดที่เรียกได้ว่าหลายๆ คนติดหนึบ
ถ้าเฟซบุ๊กหายไปล่ะ จะเกิดอะไรขึ้น!!
สิ่ ง ที่ น ่ า ตั้ ง คำ�ถามและชวนให้ ห าคำ�ตอบในใจคื อ หากเฟซบุ ๊ ก
มีอท
ิ ธิพลต่อชีวต
ิ ประจำ�วันของเราแทบทุกด้าน จะเกิดอะไรกับชีวต
ิ เราบ้าง
ถ้าเฟซบุ๊กหายไป และทำ�ไมฟังก์ชั่นต่างๆ ของมันถึงมีอิทธิพลต่อเรา
มากมายขนาดนั้นได้
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เพื่อนหาย?

รายได้หาย?

‘เหงา’ อาจจะเป็นอาการอย่างแรกๆ ที่หลายคนจะจินตนาการไปถึง
ตอนที่ไม่มีเฟซบุ๊ก เพราะ ‘เพื่อน’ ทั้งหมดในรายชื่อเพื่อนของเราจะ
หายไป ทัง้ คนทีร่ จู้ กั ในชีวติ จริงและคนทีไ่ ม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อน
เมือ่ เฟซบุก๊ หายไป เพือ่ นทัง้ หมดก็จะหายไปด้วย เราจะหมดสิทธิใ์ นการ
มีปฏิสัมพันธ์ใดๆ ในทางออนไลน์ ซึ่งเว็บสังคมเครือข่ายอย่างเฟซบุ๊ก
มีจุดเด่นที่แตกต่างจากชุมชนอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เช่น กลุ่มแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร กลุม่ แลกเปลีย่ นความเห็น เว็บบอร์ด แชทออนไลน์ และบล็อก
ในแง่ที่เฟซบุ๊กเปิดโอกาสให้เรามีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับ
การปฏิสมั พันธ์ในพืน้ ทีส่ าธารณะในชีวติ จริง เฟซบุก๊ เอือ้ ให้เราสามารถ
รู้หน้าค่าตาของเพื่อนและเพื่อนของเพื่อน ทั้งยังพูดคุยกับใครก็ได้
และที่พิเศษกว่าพื้นที่สาธารณะในโลกจริงคือ ขณะที่เราสนทนากับ
เพือ่ นคนหนึง่ เรายังสามารถได้เห็นบทสนทนาของเพือ่ นคนอืน่ ๆ ด้วย
เฟซบุ๊กได้เปิดโอกาสให้เราแอบได้ยินสิ่งที่เพื่อนและเพื่อน
ของเพื่อนคุยกันได้ด้วย ในเครือข่ายออนไลน์ที่เราถูกรายล้อมไปด้วย
เพื่อนมากมาย หากขาดเฟซบุ๊กไปก็คงจะเหงาไม่น้อย เพราะเราจะ
ไม่สามารถรูค้ วามเคลือ่ นไหวของเพือ่ นได้เลยหากไม่รจู้ กั กันในชีวติ จริง
เราจะไม่สามารถสร้างบทสนทนา หรือแสดงความเห็นต่างๆ กับเพือ่ น
ของเราได้
หากขาดเฟซบุ๊กไปจริงๆ ชีวิตออนไลน์ก็คงจะขาดสังคม
ซึ่งเป็นส่วนที่แทบจะกินพื้นที่มากที่สุดในชีวิตของเรา นั่นก็คือสังคม
เพื่อน

หากเฟซบุ๊กหายไป หลายคนอาจจะลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายเพราะ
งานหายรายได้หด อย่าลืมว่าในรายชื่อเพื่อนของเรานั้น อาจจะไม่ได้
มีแค่เพื่อนเท่านั้น แต่ในรายชื่อเพื่อนอาจจะมีนายจ้าง หรือรายชื่อ
ของบริษัทต่างๆ ที่พร้อมจะว่าจ้างเราได้ตลอดเวลา เพราะช่องทาง
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของนายจ้าง เจ้าของธุรกิจ และองค์กรต่างๆ
ในปัจจุบนั คือการสือ่ สารออนไลน์ผา่ นเฟซบุก๊ เนือ่ งจากนายจ้างสามารถ
ประกาศหาคนที่มีความรู้ ความสนใจ หรือทักษะเฉพาะที่นายจ้าง
ต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่านกระดานข่าว หรือหน้าเพจของตน หาก
เฟซบุ๊กหายไป ก็เป็นไปได้สูงว่าหลายคนอาจจะหางานได้ยากขึ้น
เรียกได้วา่ หากเฟซบุก๊ หายไป เงินในกระเป๋าก็อาจจะกระเด็นหายไปด้วย
เฟซบุก๊ จึงไม่ได้กระทบแค่ในวงสังคมเท่านัน้ แต่ยงั กระทบถึงภาวะทาง
เศรษฐกิจและช่องทางท�ำมาหากินของใครหลายๆ คน เพราะช่องทาง
การติดต่อจ้างงานก็จะหายไป

S

ตัวตนหาย?
เฟซบุก๊ เป็นพืน้ ทีท่ อี่ นุญาตให้สมาชิกแต่ละคน สามารถใส่ขอ้ มูลส่วนตัว
ของตนเอง ระบุความสนใจและรสนิยมส่วนตัวในด้านต่างๆ ไล่มา
ตั้งแต่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ความเชื่อทางการเมือง
ศาสนา เพศที่สนใจ สถานะความสัมพันธ์ รวมไปถึงข้อมูลเพิ่มเติม
เช่น เพลง ภาพยนตร์ หนังสือ อาหาร ฯลฯ ที่โปรดปราน เรียกได้ว่า
คุณอยากเป็นคนแบบไหน ก็สามารถสร้างตัวตนและน�ำเสนอสิ่งที่
อยากบอกคนอื่นได้ผ่านโปรไฟล์เฟซบุ๊กของคุณ
เฟซบุ๊กจึงเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้คนในเครือข่าย
ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความเห็น และความสนใจ
ของแต่ละคน ในโลกออนไลน์ เราสามารถเป็นใครก็ได้ ทุกคนสามารถ
สร้างตัวตนใหม่ได้ตามใจปรารถนา
มีค�ำกล่าวว่า “ต่อให้คุณเป็นสุนัข แต่ในโลกอินเทอร์เน็ตจะ
ไม่มใี ครรู”้ ถ้าเฟซบุก๊ เป็นพืน้ ทีห่ ลอมสร้างตัวตนของเราในโลกคูข่ นาน
อย่างโลกออนไลน์ และจะเป็นอย่างไรหากเฟซบุก๊ ซึง่ เป็นโลกอีกโลกหนึง่
ของเราได้สลายหายวับไปกับตา ตัวตนของเราจะยังอยูห่ รือเปล่า สิง่ ที่
เราสร้างมาจะพังทลายไปทั้งหมดไหม
เฟซบุ๊กจึงอาจเป็นมาตรวัดการให้คุณค่ากับบางสิ่งในชีวิต
ของเรา หากเป็นคนทีใ่ ห้คณุ ค่าในภาพลักษณ์และโอ้อวดรสนิยม การที่
เฟซบุก๊ หายไป อาจเหมือนโลกทัง้ ใบพังทลายและแสนจืดชืด เพราะไม่มี
พื้นที่ที่จะให้คนเหล่านั้นได้แสดงตัวตนและน�ำเสนอรสนิยม

ในขณะทีค่ นทีใ่ ห้คา่ กับการเสพความบันเทิงทีม่ ใี นเฟซบุก๊ หาก
เฟซบุ๊กหายไป ชีวิตก็คงจะเงียบเหงาหมดสนุก
ในขณะทีบ่ างคนให้คา่ เฟซบุก๊ ว่าเป็นเหมือนทีท่ สี่ ามารถแสวงหา
ความรู้ เสพข่าวสาร หรือเป็นแหล่งสร้างรายได้ชั้นดีว่าบริษัทไหนๆ หาก
เฟซบุ๊กหายไป ความรู้ ข่าวสาร หรือแหล่งรายได้ก็จะหายไปด้วย
อยูท่ วี่ า่ ใครให้คณุ ค่ากับสิง่ ไหน เฟซบุก๊ อาจไม่ตา่ งกับสิง่ อืน่ ๆ ใน
ชีวิต อยู่ที่ว่าเราให้คุณค่ากับสิ่งใด เมื่อสิ่งนั้นหายไปก็ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตเป็นธรรมดา
แล้วคุณล่ะ ถ้าเฟซบุ๊กหายไปจากโลกนี้จะเป็นยังไง?

SHARE

ที่มา
วารสารอ่าน ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มีนาคม 2553 บทความ “Facebook VS Myspace
สงครามชนชั้นบนอินเทอร์เน็ต” หน้า 85-94 โดย ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
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เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์
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สมบูรณ์, เติมเต็ม, ครบ ฯลฯ หรือคำ�กริยาต่างๆ
ที่แสดงถึงสิ่งที่มันควรจะเป็น ในแบบที่เป็น เช่น
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สมบูรณ์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น ลอง
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ความสมบูรณ์คืออะไร
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หากพูดในเชิงของปรัชญาแล้ว อาจกล่าวได้ว่า ความ
สมบูรณ์ไม่มีอยู่จริง ตามแนวคิดของเพลโตในทฤษฎี
‘แบบ’ ยกตัวอย่างเช่นหากเราได้เห็นคุกกี้รูปคน 50 ชิ้น
แต่ละชิ้นย่อมไม่เหมือนกันเลยสักชิ้น บางชิ้นอาจแขน
ขาด บางชิน้ ขาขาด บางชิน้ อาจเนือ้ ไม่เนียน โดยทีเ่ รามอง
รวมๆ กันแล้วจะไม่มีชิ้นใดเลยที่ ‘สมบูรณ์ - แบบ’ ที่สุด
แต่เราสามารถทีจ่ ะเห็นว่าทุกชิน้ มีบางสิง่ บางอย่างร่วมกัน
และสามารถที่ จะจิ ตนาการถึ ง แม่ พิ ม พ์ หรื อ แบบที่ จะ
สมบูรณ์ไร้ทตี่ ไิ ด้ และแบบทีว่ า่ นีล้ ะ่ คือความสมบูรณ์แบบ
ที่เพลโตได้นิยามไว้ ซึ่งมันไม่มีอยู่ในโลกของความจริง
มันมีอยู่เพียงในโลกของจินตนาการ โลกของแบบเท่านั้น
และถ้าจะมองในอีกมุม คุกกี้ทุกชิ้นที่ถูกพิมพ์
ออกมาโดยไม่เหมือนกันเลยสักชิ้นก็ล้วนสมบูรณ์ในแบบ
ที่มันเป็น ด้วยเหตุนั้นจึงไม่มีมาตรฐานใดที่จะบอกได้ว่า
สิ่งนี้สมบูรณ์หรือครบถ้วนที่สุด

1.ความขาด - ภายนอก

หากจะมองภาพของความขาดให้เห็นชัดเจนที่สุด เราคงต้องมองกลับไปใน
ชนบท ดินแดนที่คนเมืองมองด้วยสายตาว่าเป็นดินแดนห่างไกลความเจริญ
ขาดแคลน บ่อยครั้งที่เราจะเห็นชาวเมืองลงไปบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทา
ความขาดแคลนเหล่านั้น อย่างที่ไม่ได้เข้าใจถึงปัญหาเหล่านั้นอย่างจริงจัง
มองเพียงความขาดแคลนในมุมมองของคนเมืองว่าชีวติ ทีส่ มบูรณ์ตอ้ งมีเช่นใน
โฆษณาในทีวี
แต่หากลองไปสัมผัสและเรียนรู้ชีวิตชนบทอย่างจริงๆ จังๆ ไม่ใช่
ในมุมมองของคนที่อยู่สูงกว่า คนที่เจริญกว่าแล้วเราก็จะพบว่า คนชนบทก็มี
ความสมบูรณ์ในแบบของชนบท ความสมบูรณ์แบบทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องมีรถคันหรู
หรือบ้านหลังโต ไม่จำ� เป็นต้องมีเงินเป็นล้าน เขาก็มคี วามสุขในแบบทีเ่ ขาเป็น
มันเป็นความสมบูรณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่คนเมืองขาดไปเหมือนกัน
หรืออย่างในมุมมองของคนที่มีร่างกายครบสามสิบสองส่วนใหญ่
มักจะมองคนพิการหรือคนทีบ่ กพร่องทางร่างกายด้วยความสงสารว่า เขาไม่ได้
สมบูรณ์เหมือนเรา เขาขาดโอกาส ขาดหลายๆ สิ่งในชีวิตไป แต่ก็นั่นล่ะ
หากเราจะเอามุมมองของคนที่อยู่สูงกว่าไปมองและตัดสินพวกเขาก็อาจจะ
ไม่เป็นจริงทั้งหมด ในหลายๆ ครั้งพวกเขากลับมีมุมมองที่พวกเราไม่เคยมี
อย่าง ลุดวิจ ฟาน เบโทเฟน (Ludwig van Beethoven) คีตกวีและนักเปียโน
ชาวเยอรมันชื่อก้องที่พิการทางหู เขาขาดการได้ยินในปี 1819 แต่ในช่วงนั้น
ก็สามารถแต่งเพลงที่เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเพลงที่คนหูดีคนใดก็ยากที่จะ
เลียนแบบ หรือ วินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent Van gogh) จิตรกรชาวดัชท์
ทีย่ ง่ิ ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ทีม่ คี วามขาดแหว่งในจิตใจเพราะเขามีอาการป่วยทางจิต
แต่ถึงอย่างนั้นก็สามารถจะสร้างสรรค์งานที่คนปกติอย่างเราๆ ต้องตื่นตะลึง
ในไปกับผลงานที่สะท้อนโลกในมุมมองของเขาได้
ยังมีคนที่พวกเรามองว่าเขาขาดอีกหลายคน ที่เขามีในสิ่งที่เราขาด
และเขาแค่ขาดในสิ่งที่เรามี

2.ความขาด - ภายใน

ขาดโอกาส
ขาดครอบครัวที่อบอุ่น
ขาดคนรัก
ขาดเงิน
ขาด...
ลองเอาค�ำว่า อยากมี ไปแทนค�ำว่า ขาด ในประโยคด้านบนดู แล้ว
คิดว่าค�ำไหนตรงความรู้สึกมากกว่ากัน

“

เราช่างเป็นมนุษย์ที่ไม่บิดเบี้ยว
และเต็มไปด้วยร่องรอย
ตำ�หนิมากมาย

“

ความขาดเกิดขึ้นได้อย่างไร

เราไม่เคยมีเฉกเช่นคนทั่วไป
เขามีกัน

เราอาจร�ำพึงร�ำพันกับตัวเองเช่นนั้น เราขาดจริงๆ ใช่ไหม หรือนั่นเป็นเพียง
ความอยากกันแน่
โกโก หรือ กาเบรียล ชาแนล (Gabrielle Bonheur ‘Coco’ Chanel)
นักออกแบบแฟชั่นเจ้าของแบรนด์ Chanel, เลโอนาร์โด ดาวินชี (Leonardo
da Vinci) ศิลปินอัจฉริยะชาวอิตาลี หรือ ทอมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas
Alva Edison) นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนโลก นี่คือรายชื่อของบรรดาผู้คนที่เกิดมา
อย่างไม่มีแต้มต่อใดๆ ในชีวิต หลายคนก็เกิดมาในครอบครัวที่ขาดแคลน
ยากจน ก�ำพร้า และทุกคนขาดโอกาสทางการศึกษา แต่พวกเขาก็ต่อสู้ฟันฝ่า
อุปสรรคเหล่านั้นจนโลกต้องจารึกชื่อของพวกเขาไว้
หรือแท้แล้วความขาดทีเ่ ราบ่นน้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจคือความอยากทีไ่ ม่ได้รบั
การเติมเต็ม เราอยากมี อยากได้ อยากเป็น อย่างไม่รจู้ กั พอ โดยทีไ่ ม่พยายาม
ไขว่คว้าหาสิง่ เหล่านัน้ ด้วยตัวเอง และหันมองย้อนกลับมาโทษโชคชะตาวาสนา
จนสุดท้ายเราก็มาปลอบตัวเอง ชีวิตเรามันขาดหรือเป็นเราที่ไม่รู้จักพอกันแน่
“บางครั้งเรามองหาสิ่งที่ขาด จนมองข้ามสิ่งที่มี และบางครั้งเรา
ก็เฝ้าหาสิ่งที่ดี จนท�ำสิ่งที่มีนั้นหายไป...”
พระมหาสมปอง

ที่มา
โลกของโซฟี : เส้นทางจินตนาการสู่ประวัติศาสตร์ปรัชญา
Jostein Gaarder เขียน สายพิณ ศุพุทธมงคล แปล ส�ำนักพิมพ์คบไฟ
www.dhammadelivery.com

SPEAKER

คุณคือ
แรงบันดาลใจ
แหล่งพลังสร้างสรรค์
ของ ใบพัด ภาณุมาศ
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หนังสือบางเล่มอาจเป็นทางออกให้ผู้อ่านในช่วงเวลาที่ต้องการ
ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที หนังสือบางเล่มอาจเปลีย
่ นแปลงชีวต
ิ
บางช่วงของผู้อ่านให้ดีขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน และหนังสือบางเล่ม
อาจเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้อ่านได้อย่างไม่น่าเชื่อ นั่นคือพลังของ
ตัวอักษรที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ล้นเหลือ
ภาณุมาศ ทองธนากุล เจ้าของนามปากกา ใบพัด คือ
นักเขียนทีไ่ ด้ชอ
ื่ ว่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชวี ต
ิ ได้ดท
ี ส
ี่ ด
ุ
คนหนึ่ง เสียงตอบรับจากผลงานอย่าง การลาออกครั้งสุดท้าย,
เราจะมีชีวิตที่ดี, นี่คือสิ่งสำ�คัญ และ Life is a Lottery คุณคือ
ผู้โชคดี คือสิ่งที่ยืนยันว่าตัวอักษรของเขามีพลังมากเพียงใด
เมือ
่ มองในอีกมุมหนึง่ ผูส
้ ร้างสรรค์อย่างนักเขียนเองต่างก็
ต้องการแรงบันดาลใจในการดำ�เนินชีวต
ิ ไม่ตา่ งกัน ภาณุมาศเลือก
เรือ
่ งราวชีวต
ิ ของตัวเองบางส่วนออกมาถ่ายทอดเป็นหนังสือ จะ
กล่าวว่าแหล่งข้อมูลในการเขียนก็คอ
ื ตัวเขาเองคงไม่ผด
ิ นัก หากแต่
แรงบันดาลใจสำ�คัญในการสร้างสรรค์ผลงานกลับเป็น ‘คนอ่าน’
ที่มอบพลังให้กับเขาอย่างไม่มีวันหมด แต่จะด้วยวิธีการไหนนั้น
บทสนทนาต่อไปนี้มีคำ�ตอบ
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อะไรคือแรงบันดาลใจสำ�คัญในการเขียนหนังสือ

เขียนบทกระดาษโน้ตเล็กๆ แปะไว้ที่โต๊ะท�ำงานว่า “คนอ่านจะอยากอ่าน
หน้าต่อไปหรือเปล่า” ถ้าสมมติพิมพ์อยู่หน้าคอมแล้วมีโพสต์อิตเล็กๆ แปะไว้
ก็จะช่วยเตือนตัวเองว่าอย่าเฉื่อยชา อย่าน่าเบื่อหน่ายเชียวนะ ถามตัวเองว่า
ถ้าเป็นคนอ่านจะรู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับมันอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่า
แม้กระทั่งเราเองถ้ารู้สึกว่าบทนี้อ่านแล้วเซ็งๆ ก็ควรปรับแก้ไป นึกภาพว่า
เราก�ำลังเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟัง เพื่อนจะรู้สึกอย่างที่เราอยากให้รู้สึกหรือเปล่า
เพื่อที่จะช่วยกระตุกเตือนเราไม่ให้สร้างงานที่จ�ำเจน่าเบื่อออกมา

MAS

เราเคยได้ยนิ พีๆ่ นักเขียนรุน่ ก่อนหน้าเราพูดถึงค�ำว่า ‘รักคนอ่าน’ ก็เพิง่ มาเข้าใจ
ในวันที่เรายึดอาชีพนักเขียนเต็มตัวว่า ทุกครั้งที่จะผลิตงานออกมา ถ้ามีค�ำว่า
“รักคนอ่าน” ยึดอยู่ในใจ เราจะมีพลังท�ำงานนั้นไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และสนุก
ที่จะท�ำงานนั้นออกมา ถ้าถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจในการท�ำงานออกมา
ก็ตอ้ งตอบว่า คนอ่าน ทุกวันนีผ้ มท�ำอาชีพการเขียนมาสิบกว่าปี มีผลงานเขียน
สิบกว่าเล่ม มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความรักจากคนอ่าน เพราะฉะนั้น
ทุกครั้งที่ท�ำ แรงบันดาลใจก็เกิดขึ้นจากตรงนี้ เราจะเซอร์ไพรส์เขายังไง
จะท�ำยังไงให้เขารู้สึกเหมือนกับที่เราไปเจอมา เราจะออกแบบงานเขียนยังไง มีเทคนิคการเลือกเรื่องมาเล่าในงานเขียนอย่างไร
ให้สร้างความตื่นตาตื่นใจ สนุกสนาน ได้ข้อคิด ได้แรงบันดาลใจอย่างที่เราได้ ถ้าเราเลือกเรื่องตัวเองมาเล่าโดยที่ไม่น่าสนใจส�ำหรับเขา ไม่เชื่อมโยงกับเขา
สัมผัสมา เราก็อยากให้คนอ่านได้รับแบบเดียวกัน เลยเป็นพลังส�ำคัญที่ท�ำให้ ไม่มีประโยชน์ส�ำหรับเขา เป็นไปได้มากว่าเขาจะรู้สึกว่า “นี่มันเรื่องของแก”
ทุกวันนี้ยังอยากท�ำงานอยู่
เราห่วงเรือ่ งนีม้ าก ในช่วงสิบปีทผี่ า่ นมามีการเดินทางหลายการเดินทางทีไ่ ม่ถกู
น�ำกลับมาเขียนเป็นหนังสือ ทัง้ ๆ ทีบ่ างทริปไปแค่สนั้ ๆ 2 อาทิตย์ กลับมาเขียน
ในเมื่อตั้งเป้าหมายคือการให้คนอ่านชอบ ทำ�ให้ห่วงเสียงตอบรับ เป็นหนังสือได้เป็นเล่มๆ แต่บางทริปไปนานกว่านั้นกลับไม่ได้เขียน ถามว่า
จากคนอ่านพอสมควร?
ท�ำไม จะเป็นค�ำถามเดียวกับทีเ่ ราถามตัวเองเมือ่ ก่อนว่า เขาจะอยากอ่านเหรอ
เชือ่ ว่าการเขียนเพือ่ บ�ำบัดตัวเองกับเขียนเพือ่ คนอ่านจะมีสว่ นทีเ่ หลือ่ มทับกันอยู่ มันก็เป็นแค่เรื่องการใช้ชีวิตโดยทั่วไปประจ�ำวันของแกเฉยๆ เพราะฉะนั้น
ในด้านหนึ่งก็ต้องมีความเชื่อมั่นแบบที่ไม่ต้องรอฟังจากคนอื่นทั้งหมด เราควร จะมีเกณฑ์คือ คนอ่านรู้แล้วจะมีประโยชน์กับเขาไหม ถ้ามันไม่น่าสนใจและ
จะมีรสนิยมของตัวเองในระดับหนึง่ ก่อน ในช่วงทีเ่ ราเป็นนักอ่านคนแรก เราก็จะ ไม่เป็นประโยชน์กับเขา ไม่เขียนก็ได้นะ
อยู่ในฐานะที่เป็นทั้งผู้สร้างงาน และเป็นบรรณาธิการคนแรกไปในตัว ก่อนจะ
มันเลยเป็นเหตุผลว่าท�ำไมช่วงหลังเราถึงออกงานน้อยจังเลย เล่ม
ถึงมือบรรณาธิการตัวจริง เราต้องโจมตีตัวเอง วิจารณ์ตัวเองให้เต็มที่ ก่อนที่ ล่าสุดก็ทงิ้ ห่างจากเล่มก่อนตัง้ 2 ปี ทัง้ ๆ ทีเ่ มือ่ ก่อนคลอดแทบจะหัวปีทา้ ยปีเลย
จะไปถึงมือคนอ่าน เพื่อให้เรามีความรู้สึกว่าเรื่องนี้โดนแน่ และเรารู้ว่ามันสนุก เหมือนตอนนี้ประสิทธิภาพความถี่น้อยลง แต่รู้สึกว่ามีการเลือกประเด็นได้
มันตลก มันน่าสนใจ ถ้าเธอได้อา่ น เธอจะชอบอย่างทีฉ่ นั ชอบ เมือ่ ทุกตัวหนังสือ อยูม่ อื และรูส้ กึ กับตัวเองได้วา่ มันถึงเวลาตัง้ ท้องจริงๆ นะ ระหว่างนีก้ เ็ ดินทาง
ถึงมือคนอ่านทีเ่ รารัก นัน่ ก็ถอื ว่าสมบูรณ์ทสี่ ดุ เท่าทีเ่ ราจะท�ำได้แล้ว แต่การเขียน ใช้ชีวิต เก็บข้อมูล เติม Input เข้าสู่สมอง แต่ในขณะเดียวกันถ้ายังไม่พร้อม
ก็ตอ้ งรอเวลาสักพักหนึง่ กว่าฟีดแบ็กจะกลับมา อาจจะช้าหน่อย ไม่เหมือนตอน จะออกก็ไม่เป็นไร Input ที่ได้มาอาจจะแปรรูปเป็นสคริปต์พูดเวลาเราไป
เราออกไปบรรยาย การที่เราออกไปพูดกับผู้คนแล้วได้รับเสียงหัวเราะกลับมา ทอล์กโชว์ อาจจะแปลงมาเป็นไอเดียสร้างสรรค์ที่เรารับจ้างเป็นครีเอทีฟ
ทันที มันเห็นเลยว่ามุกนี้แป้ก มุกนี้ได้ เรื่องนี้กินใจ เรื่องนี้ยังไม่ดี
แต่ถ้ามีสักส่วนหนึ่งของเรื่องราวของเราที่ท�ำให้เขาได้หัวเราะ ได้ซาบซึ้ง
เขาอาจจะสนใจหรือไม่สนใจเรื่องที่เราจะเล่าอยู่ก่อนนั้นยังไม่ส�ำคัญ ได้ท�ำให้ชีวิตเขาดีขึ้น มันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเข้าถ�้ำ เขียนหนังสือ
สิ่งที่ส�ำคัญกว่าคือ จะท�ำให้คนที่ไม่สนใจเรื่องของเราหันมาสนใจได้อย่างไร ออกมาให้ได้ เพราะประเด็นเริ่มเต็มแล้ว เหมือนของในตู้เย็นพร้อม ได้เวลา
ผมเคยอ่านหนังสือต่างประเทศที่สอนเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ถ้าคุณ เอาของออกมาผัดมาปรุงเสิร์ฟให้กับคนอ่านได้อร่อย
ชอบแอปเปิ้ลมากๆ แล้วไปชวนที่ชอบส้มมากๆ ให้หันมาชอบแอปเปิ้ลได้
นัน่ คือความส�ำเร็จของนักสร้างสรรค์แล้ว เพราะเราสามารถน�ำความรักของเรา เชื่อว่าการเขียนเหมือนเป็นการทบทวนตัวเองไหม
ต่อสิ่งนั้นๆ ให้เข้าไปในใจของคนอ่านได้ อย่างที่ผ่านมาเราสนใจในประเด็น บางอย่างถ้าเราไม่ลงมือเขียนก่อน ก็ไม่รู้นะว่าเรารู้ พอเขียนออกมาก็ผุด
เกีย่ วกับการสร้างโชคดีให้กบั ชีวติ ตัวเอง ซึง่ หลายคนอาจจะไม่ได้สนใจเรือ่ งนีเ้ ลย ออกมาได้ซะอย่างนัน้ ก็เป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึง่ เห็นด้วยกับพีๆ่ นักเขียน
แต่พอบอกให้คนอื่นฟังแล้วเขาฟังจนจบ แล้วบอกว่าเจ๋งดี ไม่เคยนึกมาก่อน รุ่นก่อนๆ ที่บอกว่าอุปนิสัยอย่างหนึ่งในการเป็นนักเขียน คือการจดบันทึก
อาจเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งที่ชวนคนอื่นให้มาสนใจได้
จดไดอารี่ การทบทวนความรู้สึกบางอย่างแล้วบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือ
ถ้ายังไม่ได้บนั ทึกก็อาจเป็นมวลๆ บางอย่างทีย่ งั ไม่ได้ผา่ นการล�ำดับเรียบเรียง
มีภาวะที่ตันกับการเขียนไหม มีเทคนิคแก้ปัญหาอย่างไร
บางเรือ่ งมันต่อยอดได้ตอ่ เมือ่ เราพรมนิว้ ลงไปบนคียบ์ อร์ด ท�ำให้เห็นว่าประเด็น
ที่ผ่านมาก็มีภาวะคิดไม่ออก มีภาวะนี้อยู่เป็นระยะๆ ตลอดสิบปีที่ผ่านมา เหล่านีต้ อ่ ยอดได้ การเรียบเรียงความคิดแล้วเขียนออกมาจึงส�ำคัญมาก ต่อให้
สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้อยากกลับสู่ลู่วิ่ง ยังอยากท�ำงานอยู่ เพราะถึงวันที่เราเดินเข้า มันไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบหนังสือ แค่การล�ำดับความคิดลงไปบนสมุดบันทึก
ร้านหนังสือ หรือมางานสัปดาห์หนังสือ ได้เห็นคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือ แม้คนอ่านจะมีแค่เราคนเดียว ก็ยงั เป็นสิง่ ทีค่ วรท�ำอยูเ่ สมอ ถ้าอยากเป็นนักเขียน
เห็นแล้วเราก็อยากให้เขามีความสุขอย่างที่เราเคยท�ำให้เขา อยากเขียนเรื่อง
ให้เขาหัวเราะ อยากสร้างความประหลาดใจให้เขาได้ตื่นเต้นกับงานเขียน ซึ่ง หนังสือเล่มไหนเขียนง่ายที่สุด
ความรูส้ กึ เหล่านัน้ ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากออกไปเดินทาง อยากออกไป แทบทุกเล่มเขียนง่ายหมด แต่ใช้เวลาตั้งท้องยากมาก อย่างเล่มล่าสุดใช้เวลา
เก็บข้อมูล อยากไปคุยกับคน อยากอ่านหนังสือเยอะๆ เผื่อจะได้เรื่องราวดีๆ เขียนสั้นมาก แต่เรากลับต้องผ่านเวลาเกือบ 2 ปีของการไม่รู้จะเขียนอะไร
มาบอกเล่าให้เขาฟัง นี่คือแรงบันดาลใจส�ำคัญที่ได้รับจากผู้อ่าน
เพราะบางทีรสู้ ึกว่าเราไม่ต้องเขียนก็ได้ เพราะในตลาดมีหนังสือดีๆ มากมาย
เราเคยได้รับข้อคิดดีๆ จากนักเขียนต่างประเทศ แล้วก็ท�ำตาม เขา

หลายเล่ม เราพบว่าการเขียนไม่ใช่การนัง่ อยูห่ น้าคอมแล้วเขียน แต่คณุ ต้องไป
ใช้ชีวิต ไปตั้งค�ำถามกับโลก เผชิญกับวิกฤตบางอย่าง ให้มันตกผลึกในใจ
เมือ่ ถึงวันทีม่ อี ะไรจะเขียนจริงๆ มันอาจจะใช้เวลาไม่มาก ถ้าใช้เวลาเขียนนาน
อาจจะเป็นสัญญาณอย่างหนึง่ ทีบ่ อกว่า เราอาจจะยังไม่พร้อมในการเขียนก็ได้
ซึ่งถ้าเกิดภาวะแบบนั้นก็ต้องวางไว้ก่อน ไม่ต้องไปเคี่ยวกร�ำทุกข์ทรมานอยู่
หน้าจอ เมื่อไปใช้ชีวิตจนรู้สึกมีเรื่องที่อยากจะเล่าแล้ว ทุกอย่างจะพรั่งพรู
ออกมาในเวลาไม่นานเลย
หนังสือเล่มใหม่อย่าง Life is a Lottery คุณคือผู้โชคดี ทำ�ไม
ถึงเลือกประเด็นเรื่องโชคมาเล่า

เรารู้สึกตลอดมาว่าเราเป็นคนไร้โชค เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว รู้สึกว่าท�ำไม
ครอบครัวคนอื่นเขาดีกว่าเราหมดเลย เราโตมาในครอบครัวที่ล้มเหลวทาง
การท�ำธุรกิจ พ่อต้องกลับไปเป็นลูกจ้างเพือ่ กลับมาใช้หนี้ ทุกอย่างทีเ่ คยจะดูดี
กลับพังหมดเลย เคยจะเป็นลูกชายของเจ้าของบริษัทก็กลายเป็นเด็กที่บ้าน
มีหนี้สินท่วมหัว ต้องอยู่แบบจ�ำกัดจ�ำเขี่ย ถูกส่งไปโรงเรียนประจ�ำ ไร้โชค
ในเรื่องต่างๆ ซึ่งก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอด จนมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่ง เมื่อมอง
ย้อนกลับไปเมือ่ สิบปีทผี่ า่ นมา มันเป็นช่วงเวลาทีโ่ ชคดีของเราเลยนะ มีเรือ่ งดีๆ
เกิดขึ้นเยอะมาก ก็สงสัยว่าอะไรเป็นรอยต่อที่ท�ำให้เด็กคนหนึ่งที่เคยรู้สึกว่า
ตัวเองเป็นคนอับโชค ท�ำไมถึงมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นได้ ก็พยายามจะมาบอกเล่า
ในเรื่องนี้ ความโชคดีในชีวิตมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะ ซึ่งมันไม่ใช่แค่ว่า
ตื่นขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นเลย บางทีเราคิดว่าคนนี้โชคดีจังเลย แก่แล้วยังสุขภาพดี
แต่ถ้าเราไปถามเขาอาจบอกว่า โชคดีตรงไหน ผมใช้ชีวิตแบบมีวินัยมาตลอด
เลยนะ ผมเลือกกินอาหารที่ดี ผมออกก�ำลังกายตลอด ไม่เครียดเลย เราจะ
เรียกคนคนนี้ว่าโชคดีหรือเปล่า แล้วพอกลับมามองชีวิตเราที่โชคดีในวันนี้
มันเกิดขึ้นจากการตระเตรียมมาก่อนหน้านี้ มันจึงจะเกิดผลของความโชคดี
ในวันนี้ นี่ก็อาจเป็นหนึ่งส่วนที่เราประมวลว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ ก็หวังว่า
หลายๆ คนที่รู้สึกเหมือนเรา ไม่ได้เกิดมาโชคดีหรือร�่ำรวยเหมือนบ้านอื่นๆ
ก็จะรู้สึกมีความหวังกับชีวิตว่า ชีวิตมันเปลี่ยนได้ ชีวิตดีขึ้นกว่านี้ได้จริงๆ
แสดงว่าความโชคดีเกิดขึ้นจากการเตรียมตัว?
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คนทั่วไปรวมถึงเราด้วยจะนึกถึงวันที่ได้ประกาศอิสรภาพ ถ้าถูกล็อตเตอรี
จะเปลี่ยนชีวิตไปท�ำนู่นท�ำนี่ มันเป็นความรู้สึกร่วมของทุกคน แต่เราไปเจอว่า
ในช่วงสิบปีทผี่ า่ นมา เราเป็นคนถูกล็อตเตอรีคนหนึง่ แต่ลอ็ ตเตอรีเป็นการเขียน
หนังสือออกมาแล้วได้รบั ความนิยมอย่างล้นหลาม ยังมีคนทีต่ งั้ ใจเขียนงานดีๆ
อีกมากมาย แต่เราถูกเลือกมา ก็เทียบเคียงได้กับการหมุนวงล้อแล้วตัวเลข
ของความโชคดีมนั ตกอยูต่ รงหน้าเรา สิง่ ทีย่ ากกว่าการได้รางวัลคือการจัดการ
กับรางวัล ที่พูดเรื่องสามล้อถูกหวยมันเป็นลักษณะภาพจ�ำว่าใครสักคนที่รวย
แบบข้ามคืนหรือโชคมาตกทีเ่ ขา ถ้าจัดการไม่ดี ชีวติ จะไม่มคี วามสุขยิง่ กว่าตอน
ก่อนจะถูกอีก ชีวิตก่อนหน้านั้นอาจจะมีความสุขตามอัตภาพ แต่ความทุกข์
ตรงนีค้ อื มีเงินมากองตรงหน้าแต่จดั การไม่ได้ เราก็เคยนึกว่ามีเงินกองในบัญชี
มากมาย คือวันที่ได้รับชัยชนะ แต่ไม่เลย ตลอดสิบปีที่ผ่านมา เหมือนกับการ
เริ่มต้นบทที่หนึ่งใหม่ ความรู้ที่เราเคยใช้รับมือก่อนหน้านี้ใช้ไม่ได้เลย ก็โชคดี
ทีร่ อดมาได้ ถ้าใครสักคนทีถ่ กู ล็อตเตอรีรางวัลใหญ่ เราก็พร้อมเป็นทีป่ รึกษานะ
คนถูกล็อตเตอรีแต่ละคนจะต้องเผชิญเรือ่ งราวของเขาทีไ่ ม่ซำ�้ กัน อย่างของเรา
คิดว่าสภาพการณ์ของสิง่ พิมพ์จะเป็นเหมือนเดิมตราบนานเท่านาน คือชนะแล้ว
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ทุกวันนี้ผมทำ�อาชีพการเขียน
มาสิบกว่าปี มีผลงานเขียนสิบ
กว่าเล่ม มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้า
ไม่ได้รับความรักจากคนอ่าน
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ชนะอีก ถูกแจ็กพ็อตแล้วถูกแจ็กพ็อตอีก แต่ทกุ วันนีใ้ นปี 2560 จะไม่เหมือนเดิม
กับที่เราเคยเชื่อเคยเจอมาก่อนหน้านี้เลย ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่
ก็พยายามไม่ฟูมฟาย ไม่ตีโพยตีพายโทษนู่นโทษนี่นะ ในวันที่โลกมีหลอดไฟ
หลอดแรก ท�ำให้ค�่ำคืนมีแสงสว่าง คนที่เคยได้ประโยชน์จากความมืดก็คง
หวั่นไหวเหมือนกัน แต่พอโลกเปลี่ยนไปทุกคนก็ต้องรับมือ เราก็เห็นสัญญาณ
มาสักพักแล้วว่าวงการหนังสือจะไม่เหมือนเดิม ท�ำให้ไม่สามารถชะล่าใจกับ
มันได้ ตอกย�ำ้ ว่าอย่าประมาทกับทุกเรือ่ ง ไม่วา่ ชีวติ จะมีโชคมากแค่ไหนก็ตาม
มันไม่มีอะไรแน่นอน
ประสบการณ์ทไี่ ด้จากการอ่านหนังสือกับไปพบเจอเอง แตกต่างกัน
อย่างไร

มันแตกต่างกัน ถ้าไปเจอเองจะท�ำให้สัมผัสตรงนั้นได้อย่างละเอียดลออ
พิถีพิถัน แต่การอ่านเรื่องราวของคนอื่น ความผิดพลาดและบทเรียนต่างๆ
เหมือนการเรียนลัด ซึ่งตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนลัดจากการอ่านงาน
ของผู้เขียน โดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสเองทุกเรื่อง เพราะเราว่าไม่ได้เป็น
นักท�ำแผนที่ที่ต้องเข้าทุกซอย เพื่อให้รู้ว่าซอยนี้ตัน ซอยนี้ทะลุไปได้ ถ้าเรา
ไม่ได้อยากเป็นนักท�ำแผนที่ เราก็แค่ดูว่านักท�ำแผนที่คนเก่าเขาบอกไว้ยังไง
เราก็ไม่ตอ้ งเข้าไปเองก็ได้ หรือซอยทีม่ ที วิ ทัศน์งดงามก็อาจจะเชิญให้เราเข้าไป
ได้ เราสามารถอ่านชีวิตของคนอื่นที่เป็นนักรบสมัยโบราณ อาจารย์ พระ
นักบวช อาชีพต่างๆ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์โดยที่เราไม่ต้องสัมผัสเอง แต่
สามารถเรียนรู้ได้ในเวลาอันสั้นได้
ชีวต
ิ ธรรมดาของคนเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอืน
่ ได้ไหม

บางทีเราพยายามจะท�ำตัวให้เป็นคนพิเศษเหนือคนอื่น แต่บางทีการที่ผู้คน
พยายามจะท�ำตัวให้เป็นคนพิเศษกันไปหมด ทุกคนกลับจะกลายเป็นคน
ธรรมดา เมื่อเรามองชีวิตตัวเราเอง ถามว่ามันพิเศษเหรอ เรากลับรู้สึกว่าก่อน
เขียนหนังสือ ชีวิตเราช่างราบเรียบและไร้สีสันมากเลย เราใช้เวลาส่วนใหญ่
อยูใ่ นทีพ่ กั ตัวเอง เดินทางน้อยลง กิจวัตรแต่ละวันคล้ายๆ เดิมหมดเลย นีห่ รือ
ชีวิตที่แตกต่างหรือพิเศษกว่าคนอื่น แต่เชื่อว่าชีวิตทุกคนมีเอกลักษณ์ เราแค่
ใช้ชีวิตในแบบตัวเอง ชีวิตเราก็ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว เราก็สามารถเป็นแรง
บันดาลใจให้คนอืน่ ได้แน่นอน อยูท่ เี่ ราจะเลือกหยิบจับมิตไิ หนมาเล่า เราไม่ได้
เลือกแง่มมุ ทีค่ นรูไ้ ปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่เราเอาชีวติ ทัง้ หมดมากางแผ่วา่
ทั้งหมดของชีวิตเรามีมุมไหนบ้างที่เป็นประโยชน์กับคนอื่น เราก็เลือกมุมนั้น
มาพูด ถ้าเลือกถูก-ชีวติ นัน้ ๆ ก็จะน่าสนใจ ทัง้ ๆ ทีเ่ ราไม่ได้เล่าร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่กลั่นมาเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจ ถึงแม้จะเป็นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของชีวิต
แต่กเ็ ข้มข้นจากทีเ่ ราคัดสรรมาแล้ว ต่อให้คนทีม่ ชี วี ติ ทีผ่ าดโผน แต่ถา้ เลือกมุม
มาเล่าไม่ถูกต้อง ก็อาจเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจก็ได้ ชีวิตเราไม่มีทางเหมือน
กันเลยสักคนเดียว ต่อให้เรามีอาชีพที่เหมือนกับคนอื่นอีกมากมาย ดูอย่าง
ในภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เลือกมุมต่างๆ มาเล่า อย่างอาชีพคนจัดการดูแลศพ
ทีท่ �ำออกมาเป็นหนังเรื่อง Departures ทั้งๆ ทีก่ อ่ นหน้าอาชีพนีไ้ ม่มีใครสนใจ
หรืออยากจะรู้รายละเอียดเลย หรือสารคดีที่เกี่ยวกับลุงคนหนึ่งที่คลั่งไคล้
ในการท�ำซูชิอย่างเรื่อง Jiro Dreams of Sushi

บางทีการที่ผู้คนพยายาม
จะทำ�ตัวให้เป็นคนพิเศษ
กันไปหมด ทุกคนกลับจะ
กลายเป็นคนธรรมดา

แท้จริงแล้วเราทุกคนสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้เองไหม

คนเรามีชีวิตหลายแบบ ต้องการพลังงานในการขับเคลื่อนต่างกัน ตอนที่เรา
เริ่มเขียนหนังสือแรกๆ เราตั้งนามปากกาว่า ใบพัด จุดเริ่มต้นของมันคือ
การที่บรรณาธิการโทรมาถามว่า คิดนามปากกาได้หรือยัง หันซ้ายหันขวาไป
ก็เห็นพัดลมตั้งอยู่เลยตั้งชื่อว่าใบพัด ก็เลือกไปก่อน แล้วมาคิดความหมาย
ให้ทหี ลัง (หัวเราะ) ซึง่ ความหมายทีใ่ ห้กบั มันกลับสามารถเป็นหัวใจทีส่ ามารถ
ยึดในการท�ำอาชีพเราได้จนถึงทุกวันนี้ คือเมื่อเวลาเรามองเห็นใบพัด เห็นมัน
อยูใ่ นหลายที่ ในแต่ละทีม่ นั หมุนด้วยตัวเองไม่ได้เลย บางทีมนั หมุนด้วยแรงลม
อยูใ่ นกังหันปัน่ น�ำ้ อยูใ่ นมอเตอร์ ตูแ้ อร์ เรือหางยาว แต่ละทีม่ พี ลังงานทีต่ า่ งกันไป
แต่เมื่อใบพัดมันหมุน มันก็จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน
เราก็เลยมาคิดว่าถ้าเกิดเราเขียนหนังสือ บางทีใบพัดอาจจะหมุนได้
ด้วยแรงลมโดยธรรมชาติ แต่บางครัง้ เราก็จำ� เป็นต้องไปรับแรงมอเตอร์ พลังจาก
น�ำ้ ถ้าเราเป็นใบพัดทีพ่ งึ่ เอาพึง่ แต่แรงลม ถ้าลมหมดอาจจะประสบปัญหาก็ได้
ถ้าเราจะเป็นใบพัดที่ครบเครื่องหน่อยก็ต้องมีพลังงานอื่นๆ ในการผลักดัน
ถ้าขาดลมก็ยังมีมอเตอร์ช่วยได้ เหมือนเราเป็นใบพัดในการเขียนที่ต้อง
พยายามหาแหล่งพลังงานจากหลายที่ ถ้าเป็นคนที่มีพลังงานหมุนได้ด้วย
ตัวเองก็ดี แต่ถ้าเราไม่สามารถก็ไม่เป็นไร ก็เปิดใจรับแหล่งพลังงานอื่นๆ
มาหมุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป ส�ำคัญคือรู้จักตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน
เพื่อให้เกิดพลังงานหมุนต่อไปได้

เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์

OVIE REVIEW

REVIEW

จาก Cover หลักของเล่มนี้คือ ‘ความขาด’ เรา
จึงอยากจะแนะนำ�ภาพยนตร์ ดนตรี และหนังสือ
ทีม
่ องเรือ
่ งของการขาดในมุมมองทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไป ให้ได้ไปขบคิดและตัง้ คำ�ถามกันต่อว่าทีแ่ ท้
แล้ว ‘ความขาด’ ที่จริงคืออะไร

The Giver (2014)
พลังพลิกโลก

กำ�กับโดย Phillip Noyce
เขียนบทโดย Michael Mitnick
และ Robert B. Weide
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จะเกิดอะไรขึ้นหากเราไม่มีโอกาสเลือกหนทางในชีวิตด้วยตนเอง ไม่มีโอกาส
รับรู้ประวัติศาสตร์ ไม่มีความแตกต่าง ไม่มีอารมณ์ และไม่มีโอกาสได้รู้จัก
ความรัก มีอยู่เพียงแต่กฎระเบียบที่ถูกวางไว้เพื่อความสงบ
เรื่องราวทั้งหมดเริ่มขึ้นในสังคมที่สงบสุขกับวันส�ำเร็จการศึกษา
เป็นวันทีเ่ ด็กๆ จะเติบโตกลายเป็นผูใ้ หญ่ และได้รบั มอบหน้าทีท่ รี่ ะบุถงึ สิง่ ทีจ่ ะ
ต้องท�ำในอนาคต ถึงอาชีพที่ควรจะเป็น แต่ทว่า Jonas เด็กหนุ่มผู้สับสน
เขาไม่ได้มอี ะไรทีช่ ดั เจน เขาไม่ได้รบั เลือกให้เป็นอะไรทีเ่ คยรูจ้ กั แต่ได้รบั เลือก
ให้อยู่ต�ำแหน่งอันลึกลับที่ไม่มีใครรู้ว่ามีหน้าที่ท�ำอะไร นั่นคือ ผู้รับมอบ
ต�ำแหน่งผูร้ บั มอบจะเป็นผูท้ มี่ โี อกาสได้อยูก่ บั ผูใ้ ห้ บุคคลทีจ่ ะถ่ายทอด
เรื่องราวประวัติศาสตร์ สภาพสังคมก่อนความสงบสุข ที่เต็มไปด้วยความ
แตกต่าง ความขัดแย้ง สงคราม การสูญเสีย ทุกสิง่ อย่างล้วนเป็นสิง่ แปลกใหม่
ส�ำหรับ Jonas มันน่าตื่นเต้น เต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกใหม่ เรื่องราว
ที่ถูกปิดกั้นไว้จากผู้ให้นั้นกลับเต็มไปด้วยความทรงจ�ำอันแสนเจ็บปวด ความ
ทรมาน การสูญเสีย ในชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบ ไร้ซึ่งความสงบและเต็มไปด้วย
ความทรมานในความเป็นจริง
Jonas เริ่มรับรู้ได้ถึงความเป็นจริงที่หลายครั้งมันก็อยู่ตรงข้ามกับ
ความสุขและภาพแสนหวานที่เขาเคยคิดเคยรู้สึก คล้ายกับเรื่องราวของความ
จริงที่ไม่เหมือนนิทานฝันหวานก่อนนอนของเด็กๆ ซึ่งความจริงเหล่านี้จะพา
Jonas ไปพบกับสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน

พร

ศิลปิน ภูมิจิต

MUSIC

ภูมจิ ติ (Poomjit) วงดนตรีอนิ ดีร้ อ็ กทีน่ ำ� เรือ่ งราวหลากหลายมากกว่าความรัก
มาเรียบเรียงเป็นบทเพลง ตั้งแต่เรื่องการศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ความขัดแย้ง สงคราม ที่ล้วนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะลงไปอย่าง
กลมกล่อมในจังหวะดนตรีที่ร่วมสมัย และหลายๆ บทเพลงก็ตั้งค�ำถามกับ
วัฒนธรรม
“อยากรวยอยากดูดี อยากหล่ออยากมัง่ มี เทพเจ้าต่างๆ ช่วยดลบันดาล
ให้ที”
นีค่ อื อินโทรเพลง ‘พร’ ซิงเกิล้ ในปี 2015 ของวงภูมจิ ติ เพลงทีย่ อ้ นกลับ
ไปตัง้ ค�ำถามกับประเพณีของคนไทยอย่างการขอพร ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความอยาก
ความต้องการที่ไม่เคยพอของผู้คน
“ตัง้ แต่เด็กก็ขอพร พอเติบใหญ่กข็ อพร จะเกิดจะแก่เจ็บตายก็ยงั ขอพร
แล้วจะพอที่ตรงไหน อีกเท่าไรเธอถึงจะพอ ก็มัวแต่ขอ แต่การกระท�ำช่าง
ว่างเปล่า”
จนผูค้ นเรียนรูท้ จี่ ะขอ มากกว่าทีจ่ ะไขว่คว้าและหาสิง่ เหล่านัน้ มาด้วย
ก�ำลังของตนเอง ดังที่บทเพลงได้บอกไว้
“หากฉันเป็นเทวดาที่ดี จะสร้างบทเรียนให้เธอเรียนรู้ โชคชะตา
คือความพยายามของเธอ มือซ้ายเธอมีความหวังและความฝันอยู่ในมือขวา
สติปัญญาของเธอจะเป็นเครื่องราง”
THE POWER OF HALF
พลังแห่งการแบ่งครึ่ง

เขียนโดย เควิน & ฮันนาห์ ซัลเวน
แปลโดย วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม สำ�นักพิมพ์ a book

หนังสือทีบ่ นั ทึกเรือ่ งราวความเชือ่ ของครอบครัวอเมริกนั ชนมีฐานะครอบครัว
หนึ่ง ที่เชื่อในพลังของการให้ โดยที่แต่เดิมครอบครัวนี้ก็มีในสิ่งที่ครอบครัว
อเมริกันพึงมี ดังที่เห็นในโฆษณา ทั้งบ้านหลังใหญ่ รถคันโต มีเงินเก็บสะสม
มีเงินเหลือเฟือเอาไว้ช็อปปิ้งในวันหยุด แต่อยู่มาวันหนึ่งลูกสาวกลับเริ่มตั้ง
ค�ำถามในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่เคยหาค�ำตอบ ถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต คุณค่าที่
ไม่ได้เอาตัวเงินมาเป็นที่ตั้ง แล้วชีวิตจะหาคุณค่าได้จากอะไร
ทั้งครอบครัวได้ร่วมสนทนา ถกปัญหาที่ลูกสาวตัวน้อยได้ถามไว้
จนกระทัง่ ได้ขอ้ สรุปว่าคุณค่าทีแ่ ท้จริงชองชีวติ อยูท่ กี่ ารให้ ไม่ใช่การครอบครอง
หลังจากนัน้ ไม่นาน ทัง้ ครอบครัวตกลงขายบ้านหลังโต ไปอยูใ่ นบ้านทีห่ ลังเล็ก
กว่าเดิม และเอาเงินที่เหลือนั้นไปบริจาคให้คนยากจนในประเทศกานา และ
นัน่ คือจุดเริม่ ต้นเรือ่ งราวของการเดินทางตามความเชือ่ ทีพ่ าให้พวกเขาไปพบ
เรื่องราวมากมายที่พวกเขาไม่เคยได้พบในวันคืนที่วิ่งตามความต้องการใน
หน้าจอทีวี การหาค�ำตอบของคุณค่าชีวติ ทีแ่ ท้จริงในแบบทีพ่ วกเขาเชือ่ ทีช่ วน
ให้คนอ่านคิดและตัง้ ค�ำถามไปพร้อมๆ กันว่าการมีชวี ติ ทีด่ คี อื อะไร มันใช่การ
มีบ้าน รถ แก็ดเจ็ตสุดล�้ำอย่างในทีวี หรือเป็นการให้กันแน่
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เรื่อง: อธิชา ไชยจิโรจ

ทฤษฎีเศร้า
ความเหงาสีชมพู

ไม่เป็นไร… ฉันพูดเช่นนี้ซ�้ำๆ บอกกับตัวเอง
ฉันอกหัก แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา… ก็แค่อกหัก เขาก็แค่ผู้ชายธรรมดาๆ
สักคน มันก็แค่ความเป็นวัยรุน่ ความสาว หรือเพราะฮอร์โมน ฉันถึงได้ตกหลุมรัก
ใครสักคนอย่างง่ายดาย และสุดท้ายก็จบไม่ค่อยสวย
เขาเจอคนใหม่ หรือไม่ก็เราไปกันไม่ได้… ฉันเสียใจ ฉันร้องไห้
แต่นั่นก็ไม่เป็นไร
ขอเพียงหลับตา และเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งฉันก็จะสบายดี แข็งแรง
พอที่จะเดินต่อ
คราวหน้าฉันจะระวังกับความรัก จะไม่หลงชอบใครง่ายๆ อีกต่อไป
ถ้าเขาไม่มี ‘คุณสมบัติ’ ที่เพียงพอ
ใบหน้าต้องหล่อเหลา ต้องรักฉันเพียงคนเดียว ต้องสุภาพใจดี ต้อง
มาจากครอบครัวต้นตระกูลดีมีฐานะ ต้องได้แต่งงานกัน ต้องมีครอบครัวที่
น่ารักด้วยกัน และต้องมีความสุขตลอดไป
หลายคนที่ผ่านเข้ามา หากไม่ผ่านคุณสมบัติแม้เพียงข้อ ฉันก็จะ
ไม่เอาหัวใจและความรักของฉันไปเสี่ยงอีกแล้ว
ผ่าน ผ่านเลยไป ผ่านไปเลย
เขายังไม่ใช่ และฉันไม่สนใจเขา โสดแล้วยังไง ฉันก็แค่รอเขาปรากฏ
รอวันที่ใช่ รอเวลาที่ใช่ รอความรักของเรา…
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เคยได้เจอ ได้เคียงข้างกับเธอในฝันรื่นรมย์
เคยพบเจอ และแววตาที่เห็นคุ้นเคยยังจ�ำได้ไม่ลืม
และจะคอยสักวันความฝันจะเป็นจริง สุขใจชื่นชม
หากพบเธออีกครั้ง เธอฉันคงชื่นชู
แรกพบก็รักกัน เป็นรักชั่วนิรันดร์
รักเราไม่เลือน

อาจเป็นเพราะเพลงจากเรือ่ งราวในความทรงจ�ำสีซเี ปียทีแ่ สนจะติดหู
ติดสมอง ติดโสตประสาทนี้ จากครั้นวัยเยาว์ ทุกวันนี้ฉันถึงยังคงรอคอย
รอคอยใครสักคนในฝัน ทีใ่ นนัน้ ฉันรักเขา เขาทีท่ ำ� ฉันเคยอายพร�ำ่ เพ้อ แต่หาก
ยามลืมตา ใบหน้านัน้ กลับกลายเป็นเลือนหายหรือไม่กโ็ ดนแสงอะไรพาดผ่าน
ไปทุกที
จนตอนนีฉ้ นั ก็ยงั คงรอคอย… รอคอยสักวันทีฉ่ นั จะได้พบเจอ เจอคน
ที่ท�ำให้ฉันตกหลุมรัก และคนที่ท�ำให้ฉันเขินอาย
และระหว่างนัน้ ฉันจะรอ… รอแม้มนั จะปิดโอกาสทีผ่ า่ นเข้ามาในชีวติ
รอแม้มันจะท�ำให้อะไรพลาดไปหลายครั้งที่ผ่านเข้ามา
แต่ไม่เป็นไรทุกครัง้ เมือ่ หลับตา ฉันก็จะพบเขา เขาทีท่ ำ� ให้ฉนั มีความสุข
ฉันไม่เหงาหรอก เพราะฉันมีเขา ถึงตอนนี้คนอาจคิดว่าฉันมันน่า
สมเพช แต่พวกเขาไม่รู้อะไรหรอก
ฉันก�ำลังรอเขาปรากฏ รอการพบเจอของเรา เวลาแห่งการพานพบ
รักชั่วนิรันดร์ กับเจ้าชายของฉัน
แล้วทุกคนจะอิจฉาฉัน
ฉันหลับตาพร้อมใบหน้าทีเ่ ปือ้ นรอยยิม้ ฉันยังคงงดงาม และฉันยังคง
เป็นคนทีเ่ ขารักและเฝ้าตามหา เขาทีเ่ ราเจอกันบ่อยครัง้ ยามหลับตา แต่ในโลก
แห่งนี้เหลือเพียงแค่เวลาที่เราจะได้พานพบกันจริงๆ
และเรื่องราวของเราก็จะเริ่มต้น…
ดังนั้น หยุดคร�่ำครวญร้องไห้ข้างหูฉันเสียที เสียงร้องห่มร้องไห้ปาน
จะขาดใจพวกนีแ้ สนจะน่าร�ำคาญ เลิกมารบกวน เลิกมาอิจฉาฉัน ฉันจะหลับ!
ฉันจะนอน! นอนรอการพบเจอของเรา นอนรอวันที่เราจะตื่นมาเคียงข้างกัน
นิจนิรันดร์

PINK

THEORY

LONELY

ทฤษฎีความฝัน
ซิกมันด์ ฟรอยด์ เชื่อว่า ความฝันคือการแสดงออกของจิตใต้สำ� นึกของผู้
ฝัน หากในความเป็นจริงผูฝ้ นั ปรารถนาทีจ่ ะกระท�ำบางอย่างในความเป็น
จริงหรือแสวงหาบางอย่างในความเป็นจริง แต่ไม่สามารถกระท�ำหรือได้
รับการตอบสนองได้ก็จะถูกเก็บกดเอาไว้ในส่วนของจิตใต้ส�ำนึก และจะ
ปรากฏออกมาในยามหลับในรูปแบบของความฝัน
คาร์ล จุง มองว่า ความฝันเป็นการชดเชยจิตใจ เพือ่ ให้เกิดภาวะ
สมบูรณ์ของจิตใจ โดยความฝันนั้นจะเป็นในแง่ของการเติมเต็มบางส่วน
ที่ขาดหายไปในชีวิตประจ�ำวันของผู้ฝันให้เกิดความสมดุลทางจิตใจ
แต่ แอลแลน ฮอบซัน และ โรเบิรต์ แมคคาเลย์ กลับมองความฝัน
จะเป็นในแง่ของสรีรวิทยามากกว่าเรือ่ งของจิตวิทยา และไม่เกีย่ วข้องกับ
จิตใต้สำ� นึก โดยให้เหตุผลว่า ขณะทีก่ ำ� ลังนอนหลับ ในช่วงการหลับแบบ
REM หรือก็คือ การฝันที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลูกตาภายใต้เปลือกตา
ขณะหลับ เซลล์สมองส่วนทีม่ หี น้าทีใ่ นการควบคุมการเคลือ่ นไหวร่างกาย
ถูกกระตุน้ แต่ไม่ได้สง่ ค�ำสัง่ ออกไปยังอวัยวะปลายทาง ท�ำให้สมองสืบค้น
เอาจากส่วนสะสมความทรงจ�ำแทน และก่อให้เกิดเป็นความฝันขึ้น
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เรื่อง / ภาพ: กรกมล ศรีวัฒน์

THE
COTTAGE
ร้านกาแฟของ
คนรักธรรมชาติ
เราชอบสีเขียวของใบไม้ คงคล้ายกับใครหลายๆ คน
ที่ชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ก่ อนที่ จ ะโยกย้ าย
เข้ามาใช้ชว
ี ต
ิ ในสังคมเมือง กิจวัตรประจำ�วันใน
เมืองหลวงทีต
่ อ
้ งเร่งรีบแทบทุกวัน ความวุน
่ วาย
ทีเ่ กิดขึน
้ บางครัง้ ก็ทำ�ให้คด
ิ ถึง ‘ธรรมชาติ’ ขึน
้ มา
จนเกิดคำ�ถามในใจทีว่ า่ จะมีพน
ื้ ทีเ่ ล็กๆ ในกรุงเทพ
ที่ใดบ้าง ที่อนุญาตให้พักผ่อน เอนกาย ใช้ชีวิต
ช้าๆ สบายๆ เติมเต็มความขาดธรรมชาติทท
ี่ ก
ุ คน
โหยหา
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หลังจากโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีอุดมสุข ทางออกที่ 2 แล้วเดินต่อไป
อีกนิด ภายในซอยสุขมุ วิท 66 จะพบพืน้ ทีส่ เี ขียวซุกซ่อนอยู่ ‘THE 66 COTTAGE’
คือร้านกาแฟหน้าตาน่ารัก ที่เมื่อก้าวเท้าเข้าไปก็สัมผัสได้กับบรรยากาศ
อันร่มรืน่ และอบอุน่ ด้านหน้าทางเข้าพบกับอาคารแบบโมเดิรน์ กระจกรอบด้าน
ซึ่งเป็นที่ตั้งของส่วนที่เป็นร้านกาแฟ
และเมื่อเปิดประตูเข้าไปจะพบกับตู้กระจกที่เต็มไปด้วยเค้กหน้าตา
น่ารับประทาน ทีเ่ ราแอบรูม้ าว่าเป็นเค้ก Homemade ของทางร้านเอง รวมถึง
เมนูเครือ่ งดืม่ ภายทีน่ า่ สนใจ ซึง่ เมือ่ สัง่ แล้ว พนักงานจะน�ำไปบริการให้กบั คุณ
ในพืน้ ทีท่ คี่ ณุ เลือกสรรได้เอง ไม่วา่ จะเลือกท�ำงานในร้านทีส่ ามารถมองออกไป
เห็นพื้นที่สวนสวยภายนอกได้ หรือเลือกที่จะจิบละเลียดเครื่องดื่มภายในสวน
ที่มีการตกแต่งสไตล์อังกฤษ รวมไปถึงบริเวณสนามหญ้าที่อยู่ลึกเข้าไปจาก
ตัวร้าน เสียงเพลงสากลบรรเลงขับกล่อม ผนวกกับเสียงน�้ำไหล ท�ำให้เรา
ผ่อนคลายได้ดีจริงๆ
หลังจากส�ำรวจพืน้ ทีค่ ร่าวๆ เรานัง่ ลงพูดคุยถึงชือ่ และทีม่ าของร้านกับ
คุณผึง้ -อัจฉราพรรณ นาครักษ์ และ คุณยุย้ -วัลลภา นาครักษ์ สองในสามของ
พี่น้องซึ่งเป็นหุ้นส่วนหลักของร้านแห่งนี้
“เลข 66 คือสถานที่ เราอยากให้ลูกค้าจดจ�ำได้ว่าอยู่สุขุมวิท 66 แล้ว
ค�ำว่า Cottage มันคือบรรยากาศของความเป็นบ้าน อบอุ่นแต่ไม่ได้หวือหวา
เหมือนกระท่อมหลังเล็กๆ เลยเลือกที่จะใช้ชื่อนี้” คุณผึ้งบอกเล่าที่มาของชื่อ
ร้าน ‘THE 66 COTTAGE’ ซึ่งมีที่มาที่ไปเข้ากับเอกลักษณ์ของร้านเป็นอย่างดี
และทีเ่ ราอยากรูเ้ ป็นพิเศษคือท�ำไมพวกเธอถึงตัดสินใจเปิดร้านกาแฟ
ในขณะทีท่ กุ หัวมุมถนนเต็มไปด้วยร้านคล้ายๆ กัน คุณยุย้ อธิบายถึงเหตุผลว่า
“จริงๆ ก็น่าจะเหมือนกับคนทั่วไปที่ท�ำงานออฟฟิศ พี่น้องสามคนก็ท�ำงาน
ออฟฟิศกันมา แล้วรู้สึกว่าไม่อยากท�ำแล้ว อยากออกมาท�ำธุรกิจของตัวเอง
เลยมองว่ามีที่ตรงนี้ เรามาเปิดร้านกาแฟกันไหม ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทุกคน
อยากเปิดร้านกาแฟมาก ปัญหาก็คอื เราจะท�ำยังไงให้แตกต่าง จุดแข็งเราคิดว่า
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วันอังคาร – วันพฤหัสบดี 10.00-19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 9.30-19.00 น.
(ปิดวันจันทร์)
ทุกวันเสาร์อาทิตย์มีกิจกรรมโยคะเวลา 16.30 - 17.30 น.
สอบถามได้ที่ 09-6979-0066

เรามีที่ส่วนตัว อยากท�ำอะไรก็ได้ เราอยากท�ำให้เหมือนบ้านเรา คิดว่าจะท�ำ
พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสีเขียว เพราะคุณแม่ชอบต้นไม้ อยากท�ำร้านให้มีลักษณะ
เป็นพื้นที่สันทนาการสีเขียว”
ด้วยความทีม่ พี นื้ ทีส่ เี ขียวมากเป็นพิเศษ จึงสามารถอบโจทย์คนเมืองที่
ขาดธรรมชาติได้เป็นอย่างดี “ร้านเราตอบโจทย์นะ แล้วมันก็เป็นวัตถุประสงค์
หลัก เป็นความตั้งใจหลักของเราด้วย ลูกค้าจะบอกว่า ‘ไม่คิดนะว่าจะมีพื้นที่
สีเขียวแบบนีใ้ นกรุงเทพฯ’ แล้วก็ดจู ากพฤติกรรมของลูกค้าทีบ่ างคนมานัง่ อ่าน
หนังสือ บางคนพาสุนขั มาวิง่ เล่น พาลูกมาวิง่ เล่น รูส้ กึ ว่าโอเค นีค่ อื สิง่ ทีอ่ ยากให้
ลูกค้าใช้พื้นที่ของเรา” คุณยุ้ยเล่าด้วยรอยยิ้ม
พูดคุยไปสักพักจนถึงยามเย็นเราเริ่มเห็นหลายคนเปลี่ยนเสื้อผ้ามา
พร้อมกับเสื่อคู่ใจ เมื่อสอบถามได้ความว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์ ช่วงเวลาเย็นๆ
จะมีกิจกรรมโยคะจัดขึ้นบริเวณสนามหญ้าในตัวร้าน เมื่อเราไปสังเกตการณ์
การท�ำกิจกรรมโยคะ เสียงของครูฝกึ โยคะทีพ่ ดู ถึงการพยายามเข้าใจธรรมชาติ
ของร่างกายดังขึน้ ท�ำให้เราเริม่ สนใจและวางแผนว่าสุดสัปดาห์หน้าจะดีแค่ไหน
ถ้าได้ใช้เวลาไปกับการเข้าใจธรรมชาติของร่างกาย ผ่อนคลายอารมณ์ บนพืน้ ที่
สีเขียวอันสงบร่มรื่นใจกลางเมืองแห่งนี้

ทีต่ งั้ : 66 ถนนสุขมุ วิท 66 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ: 08-6895-0202
facebook.com/the66cottage

คนเราถ้าขาดความเชื่อในตัวเอง
ความนับถือในตัวเอง
ความไว้ใจตัวเองแล้ว
มันล้มละลายหมด

พุทธทาสภิกขุ
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อ่าน Read Me
ผ่าน TK App
ได้แล้ววันนี้

TK App

แหล่ ง รวมสาระความรู ้ แ ละความเพลิ ด เพลิ น
ให้ เ ด็ ก ไทยเรี ย นรู ้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์

ดาวน์ โ หลด TK App และเนื้ อ หาในแอปพลิ เ คชั น ได้ ฟ รี
และสามารถเข้ า ใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL :
http://tkapp.tkpark.or.th
ติ ด ตามความรู ้ อื่ น ๆ ของ TK park ได้ ที่ http://www.tkpark.or.th/
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