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EDI-
TOR’S 
TALKค�ำว่ำ ‘ขำด’ ดูจะเป็นค�ำที่ให้ควำมรู ้สึกทำงด้ำนลบ  

แต่เป็นเรื่องธรรมดำของชีวิตท่ีเรำต่ำงไม่สมบูรณ์แบบ  
เรำต่ำงเว้ำแหว่งหรือขำดบำงสิ่งบำงอย่ำง เป็นเรื่องตลก 
อยู ่หน่อยๆ เมื่อกำรท�ำหน้ำที่บรรณำธิกำรเล่มนี้เอง 
ก็เป็นกำรท�ำหน้ำที่ครั้งแรกที่ ‘ขำดประสบกำรณ์ ‘ เป็น 
สิ่งที่ต้องเผชิญหน้ำกับกำรท�ำงำนในเล่มนี้ แต่อีกนัยหนึ่ง  
นี่คือโอกำสในกำรเรียนรู้ โอกำสในกำรลองผิดลองถูก 
โดยมีผู้คนเบื้องหลังช่วยแนะน�ำและสนับสนุนจนรู้สึกว่ำ 
กำรขำดครั้งนี้ไม่ได้น่ำกลัวเลย
 Read Me เล่มนี้ขอเชิญชวนผู้อ่ำนให้ได้ทดลอง 
ส�ำรวจควำมขำดในด้ำนต่ำงๆ ท�ำควำมเข้ำใจกบัควำมขำด  
รับมือกับควำมขำด หำโอกำสที่เกิดจำกควำมขำด มอง 
ควำมขำดในอีกมุมมองหนึ่ง ขอให้คุณมีควำมสุข สนุก 
กับกำรตำมหำควำม ‘ขำด’ ภำยในเล่ม

กรกมล ศรีวัฒน์
บรรณาธิการ

ข่ำวครำวกำรหวนคืนวงกำรอีกครั้งของโทรศัพท์มือถือ 
ยุคบุกเบิกสดุถกึท่ีทุกคนคดิถงึ ท�ำเอำหัวใจพองโต ตำเป็น 
ประกำยวิง้ๆ แปดแฉก โทรศพัท์มอืถือจอขำวด�ำ ฟังก์ชัน่ 
หลักคือโทรออก-รับสำย ฟังก์ช่ันเสริมคือเกมงู นี่แหละ 
เท่สุดๆ ย้อนกลับไปสมัยนั้น หลำยสิ่งอยู่ในช่วงสมดุล 
แห่งควำมพอดี ท�ำให้ใครหลำยคนโหยหำอยำกกลับไป  
ยุคที่ควำมคิดถึงเดินทำงเชื่องช้ำ ยุคที่ช่วงเวลำแห่งกำร 
รอคอยแสนจะมค่ีำ ยคุทีเ่รำต่ำงให้ควำมส�ำคญักับปัจจบุนั 
และสิ่งที่อยู่ตรงหน้ำ เป็นควำมสวยงำมที่เรียบง่ำย 
 สั งคมสมัยใหม ่กลำยเป ็นสั งคมก ้มหน ้ำ 
เทคโนโลยีโทรศพัท์มือถอืพฒันำขึน้ทุกวนัๆ จนกลำยเป็น 
สิ่งที่มนุษย์ขำดไม่ได้ เพรำะสิ่งล่อตำล่อใจหลำกหลำย 
บนโลกออนไลน์ ท�ำให้เรำถูกดูดเข้ำไปในโลกเสมือนนั้น 
จนหลงลมืโลกจรงิๆ ของเรำ โลกเสมอืนทีเ่รำต่ำงสร้ำงขึน้  
เรำมองเห็นชีวิตคนอื่น กิจกรรมที่เขำท�ำ สถำนที่ที่เขำไป  
รำงวัลที่เขำได้รับ รอยยิ้มที่เขำมี เรำมองโทรศัพท์มือถือ 
แล้วมองชีวิตตัวเอง เรำพยำยำมเติมเต็มสิ่งที่ไม่มีเหมือน
ใครเขำ โดยบำงครั้งก็ลืมนึกไปว่ำเรำก�ำลังมองบำงสิ่ง
ในโลกแคบๆ ขนำดส่ีเหลี่ยมผืนผ้ำในมือ แล้วคิดว่ำเรำ  
‘ขำด’ อยู่คนเดียว แต่ควำมจริงทุกคนล้วนมีสิ่งที่ตัวเอง  
‘ขำด’ กันทั้งนั้น เพียงแค่ไม่ได้น�ำเสนอให้ใครเห็น 
ก็เท่ำนั้นเอง 
 ถ้ำเอำแต่มองสิ่งที่ขำด แล้วเมื่อไรจะเห็นสิ่งที่มี  
แต่พอคิดดีๆ อีกที สิ่งที่ขำดไปจะไม่ให้คุณูปกำรอะไร 
กบัชวีติคนเรำจรงิๆ เหรอ บำงครัง้สิง่ทีเ่รำ ‘ขำด’ มนัอำจ 
ท�ำให้เกดิช่องว่ำงเลก็ๆ เพือ่ให้แสงสว่ำงท่ีมชีือ่ว่ำ ‘โอกำส’ 
ส่องสำดเข้ำมำก็ได้

อุรัสยา อุ่นละม้าย 
บรรณาธิการ
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“
WE MUST ACCEPT 
FINITE DISAPPOINT-
MENT, BUT WE MUST 
NEVER LOSE 
INFINITE HOPE.
”
MARTIN LUTHER KING JR. 

“เราต้องยอมรับความผิดหวังอันมีที่สิ้นสุด 
แต่เราต้องไม่ขาดความหวังอันไม่มีที่สิ้นสุด”
มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์  

“
WE MUST ACCEPT 
FINITE DISAPPOINT-
MENT, BUT WE MUST 
NEVER LOSE 
INFINITE HOPE.
”
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ขาด...ไม่ได้
ปัจจัย 4 อันได้แก่ น�้า อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ
ยารักษาโรค ส�หรับมนุษย์ยุคนี้คงไม่เพียงพอ 
อีกต่อไป เน่ืองด้วยสภาพสังคมที่ซับซ้อนขึ้น  
คนเราก็ต้องเยอะตามไปด้วยเพื่อความอยู่รอด 
เราจึงอยากรู้ว่า ชาว TK เวลาจะออกนอกบ้าน
แต่ละที มีสิ่งของอะไรที่ขาดไม่ได้ หรือต้องพก
ติดตัวตลอดไหม ลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

หูฟัง
“เพรำะไม่ชอบเสียงคนคุยกันจ้อกแจ้กจอแจ 

โดยเฉพำะเวลำเดินทำงจะใส่ไว้ตลอด”
ธนัช อัศวนัดดา (นักศึกษา)

หนังสือ
“ชอบอ่ำนหนังสือบนรถเมล์ เพรำะเวลำเดินทำง
จะใช้เวลำบนรถเมล์เป็นชั่วโมง นอกจำกอ่ำน

เอำสนุกแล้ว ยังมีประโยชน์ต่องำนของเรำด้วย” 
ภาณุพันธ์ วีราภูษิต (กองบรรณาธิการนิตยสาร) 

นาฬิกาข้อมือ 
“ท�ำให้เรำรู้ว่ำต้องท�ำอะไรต่อ และนำฬิกำ

ก็เหมือนเครื่องประดับ ใส่นำฬิกำตั้งแต่อนุบำลเลย 
เรำมักจะตั้งเวลำเร็วกว่ำปกติ 5 นำที 

พอใกล้หมดคำบเรียนจะได้เก็บของเตรียมไว้” 
จันทกานติ์ สุขเกษม (นักศึกษา) 

นาฬิกาข้อมือ 
“ซื้อเป็นรำงวัลให้ตัวเองตอนสอบเข้ำ

มหำวิทยำลัยได้ อำจจะเรือนใหญ่และดูแมน
ส�ำหรบัผูห้ญิง แต่เรำชอบแบบนี ้เป็นสไตล์ของเรำ” 

ณัชชา ศรีพิบูลพานิช (นักศึกษา) 

น�้าเปล่า 
“เพรำะส�ำหรับผู้สูงอำยุ น�้ำเป็นสิ่งจ�ำเป็น 
ตอนนี้ผมเป็นอำสำสมัครให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรดูแลสุขภำพในชุมชนด้วย ยิ่งรู้สึกว่ำ

กำรดูแลตัวเองส�ำคัญมำก” 
ชาญชัย นิตยพัฒนากร (อาสาสมัคร) 

สร้อยพระ 
“เป็นพระที่ทวดมอบให้ ใส่มำตั้งแต่เด็กแล้ว 
เวลำเจออะไรไม่ดีก็มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

รู้สึกว่ำพระจะคุ้มครองเรำ
โดยเฉพำะตอนสอบก็ขอให้พระช่วย” 

วริสรา สุวรรณเดชา (นักศึกษา) 

หนังสือภาษาอังกฤษ
“ชอบพวกค�ำคมต่ำงๆ เพรำะนอกจำกจะได้
แรงบันดำลใจดีๆ แล้ว ยังช่วยให้ทักษะภำษำ
อังกฤษพัฒนำขึ้นด้วย เรำคิดว่ำภำษำอังกฤษ

ส�ำคัญและควรฝึกฝนอย่ำงต่อเนื่อง” 
กันยพร เข็มเจริญ (พนักงานตรวจสอบบัญชี) 

กระเป๋า 
“เพรำะนอกจำกใส่สัมภำระของเรำเองแล้ว 

เวลำซื้อของจำกร้ำนสะดวกซื้อก็เอำใส่กระเป๋ำตัว
เองเลย เรำจะไม่รับถุงพลำสติกถ้ำไม่จ�ำเป็น”

เจตดิลก ศรีภูมมา (พนักงานบริษัท)

เรื่อง/ภำพ: อุรัสยำ อุ่นละม้ำย
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ขาด

(๑) ก. แยกออกจากกนัเพราะถกูดึง ตดั หรือฉีก เป็นตน้ 

เช่น เชือกขาด แขนขาด ผา้ขาด

(๒) ก. ควรจะมีแต่ไม่มี เช่น เศรษฐีขาดไฟ

(๓) ก. มีไม่ครบ, มีไม่เตม็ เช่น ขาดคุณสมบติั

(๔) ก. ไม่ครบ, บกพร่อง เช่น ศีลขาด

(๕) ก. ไม่เตม็ตามจ�านวน เช่น นบัเงินขาด

(๖) ก. ไม่มาตามก�าหนด เช่น ขาดเรียน ขาดประชุม

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ท่ามกลางสภาพสังคมท่ีเร่งรีบ มนุษย์ต่างไขว่คว้าหาความสุข 
ความมั่งคั่ง และความก้าวหน้า สื่อต่างๆ รวมไปถึงสังคมรอบ
ตวัเป็นชนวนเร่งเร้าให้ผูค้นเตมิเตม็ความต้องการหรอืความอยาก
ในชีวิตที่ขาดหาย จนท�ให้เราต้ังค�ถามกับความพยายามเสาะ
แสวงหาเหล่านั้น ความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจว่า ความขาดคือ
อะไร ขาดแล้วไปไหน ขาดแล้วท�อย่างไร ขาดแล้วดีหรือไม่ ท�ไม
ความขาดถึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการด�เนินชีวิต  ส่ิงใดบ้าง
ที่คนโหยหาจนต้องดิ้นรนเพื่อเติมเต็ม และเราจะมีวิธีใช้ชีวิตร่วม
กับความขาดได้อย่างไร 
 Read Me ฉบบันีเ้ร่ิมต้นเดนิทางส�รวจไปยังพ้ืนทีค่วาม
ขาดใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรัก เงินทอง เวลา จนขยับ
ขยายไปส�รวจยังพื้นที่ที่ใหญ่กว่าอย่าง การเมือง นวัตกรรม 
แรงบันดาลใจ และอื่นๆ อีกมากมาย หวังว่าหลังจากพาคุณ
ส�รวจความขาดในแง่มุมต่างๆ แล้ว จะท�ให้คุณย้อนกลับมา
ส�รวจความขาดในแต่ละด้านของตนเอง เปล่ียนวกิฤตเป็นโอกาส 
มองส่ิงที่ขาดในมุมมองใหม่ ขอให้เดินทางส�รวจความขาดโดย
สวัสดิภาพ

ความ ‘ขาด’
ที่ต้องเติมเต็ม



   R
E

A
D

 M
E

 -  8
  

เคาะไอเดียคอลลาจ
และความขาดแห่งโลกตัดปะ

เรื่อง: พิมพ์พญำ เจริญศิริพันธ์ / ภำพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

ART

NAKROB MOONMANAS



ART

NAKROB MOONMANAS

ลองนกึย้อนกลบัไปในคาบศลิปะสมยัประถม หลายคนอาจจะยงัจ�
ได้ว่าคุณครูเคยให้เราหารูปภาพจากที่ต่างๆ ทั้งจากหนังสือพิมพ์
บ้าง นิตยสารบ้าง ใบโฆษณาบ้าง มาตัดแปะ จัดเรียง และติดกาว 
แปะลงไปบนกระดาษ ถึงตอนนี้ก็จ�ไม่ได้แล้วว่าที่งานศิลปะท่ีเรา
บรรจงตัดแปะภาพต่างๆ ลงไปบนกระดาษมันสวยหรือเปล่า แต่
จ�ได้ขึ้นใจว่ามัน ‘สนุก’ 
 การได้น�ชิน้ส่วนทีด่ไูม่เข้ากนัเลยมาตดัแปะรวมกัน คาดเดา 
ไม่ได้ว่าจะออกมาเป็นรูปภาพแบบไหน แต่พอท�เสร็จออกมา 
ดนักลายเป็นภาพศิลปะทีเ่ก๋ไม่หยอกซะอย่างนัน้ ภาพตดัปะจงึเป็น
ศลิปะท่ีมแีต่ความเซอร์ไพรส์ ไม่มใีครรู้ว่ามนัจะออกมาหน้าตายังไง 
 ใครหลายคนอาจจะลมืความสนกุในวยัเดก็เหล่าน้ันไปหมด
แล้ว แต่ยังมีศิลปินคนหน่ึงที่ยังสนุกและมีความสุขที่ได้ตัดภาพ 
ตรงโน้นมาติดตรงนี้ เป็นภาพตัดปะที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและ 
คอนเทนต์ทางวฒันธรรม อย่างการตดัภาพศรีษะของเทวดาไทย 
ไปต่อกับร่างเทวดาฝรั่ง ตัดรูปผู้หญิงไทยสวมชฎามาสวมชุด 
โอต์ กูตูร์ หรือแม้แต่ตัวละครในวรรณคดีที่เราเห็นกันจนคุ้นตา 
ก็ถูกจับมาแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่และตีความใหม่ในโลกตัดปะ 
 หลายคนอาจจะคุ้นชื่อ นักรบ มูลมานัส จากผลงานภาพ
ประกอบมากมายทั้งในนิตยสารและออกแบบหน้าปก ไม่ว่าจะเป็น
นิตยสาร a day, ส�นักพิมพ์ a book, ส�นักพิมพ์มติชน ฯลฯ  
นักรบเป็นศิลปินผู้บรรจงตัดแปะ ต่อเติมความเว้าแหว่งจาก 
ภาพต่างๆ และต่อยอดในแบบของตวัเอง จนเกดิเป็นผลงานภาพ 
คอลลาจทีส่ดุแสนจะมเีอกลกัษณ์ คอนเทนต์หนกัและคอนเซปต์จดั 
ไปในคราวเดียวกัน
 เพราะความสนุกในวัยเด็กไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียน 
นักรบต่อยอดความสนใจและพัฒนาทักษะเร่ือยมา จนท�ให้ 
งานอดเิรกกลายมาเป็นอาชพีหลกั หลายๆ ครัง้ทีเ่ขาใช้วิธพีฒันา
ไอเดียและระดมความคิดผ่านการท�คอลลาจท่ีเขาถนัด ไม่ต่าง
จากการท� mind mapping จึงไม่แปลกที่ภาพคอลลาจอาจด ู
เป็นภาพแห่งความขัดแย้งและไม่เข้ากัน เพราะไม่ว่าไอเดียใดๆ  
กล้็วนแปรมาเป็นส่วนหนึง่ในภาพได้ทัง้นัน้ ความไม่เข้ากนักอ็าจจะ 
ดูกลมกลืนและสวยงามได้เมื่ออยู่ในโลกของศิลปะ แต่บางครั้ง 
ก็อาจดูขาดๆ เกินๆ แล้วแต่มุมมอง
 วันนีน้กัรบอาสาเป็นไกด์น�พวกเราไปส�รวจโลกแห่งการ
ตัดแปะให้ลึกข้ึน พาไปดูวิธีเล่นแร่แปรธาตุในการท�งานของเขา  
ในการตคีวามอักษรออกมาเป็นภาพ และแง้มดูตวัตนและความคดิ
ของเขาให้ใกล้ชิดขึ้นอีกหน่อย
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สนใจงานคอลลาจหรือศิลปะตัดแปะมาตั้งแต่เมื่อไร
เริม่มำตัง้แต่ตอนเรยีนมหำวทิยำลยั คอืเรำไม่ได้เรยีนมำทำงสำยศลิปะโดยตรง
แต่กไ็ด้ไปลงเรยีนวชิำศลิปะบ้ำง ภำพคอลลำจเป็นจดุแรกเริม่ทีจ่ะช่วยพฒันำ 
ไอเดยีของเรำ เหมอืนเป็นกำรกระจำยไอเดยี คล้ำยๆ กำรท�ำ mind mapping  
เพียงแต่ว่ำเป็นรปูภำพ เรำกเ็ลยรูส้กึสนกุดใีนกำรท�ำ อกีอย่ำงทักษะกำรวำดภำพ 
ระบำยสีอำจจะไม่ดีเท่ำไร เรำก็เลยใช้วิธีนี้ในกำรพัฒนำไอเดียของเรำในกำร
ท�ำงำนต่ำงๆ 

แล้วมีศิลปินคอลลาจคนไหนเป็นไอดอลไหม
ศิลปินคอลลำจที่เป็นไอดอลจะไม่มีนะ แต่มีเป็นศิลปินทั่วๆ ไปมำกกว่ำ  
จรงิๆ งำนของเรำมกัจะหยบิงำนเก่ำๆ มำใช้ เรำกจ็ะยกย่องศลิปินยคุคลำสสกิ 
หรือศิลปินที่สร้ำงผลงำนที่ยิ่งใหญ่และโดดเด่นมำแล้วมำกกว่ำ แต่งำนเรำ 
จะใช้ศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสม์เยอะหน่อย อย่ำงงำนของแวน โก๊ะ เรำชอบ
งำนเขำและชื่นชมเขำด้วย

ตอนนี้ท�งานอะไรอยู่บ้าง 
ท�ำเกี่ยวกับงำนคอลลำจ เป็นภำพตัดปะ ส่วนใหญ่จะเน้นท�ำภำพประกอบ
หนังสือและปกหนังสือ เช่น a day, ส�ำนักพิมพ์มติชน อยำ่งหนังสือท่ีได้
ออกแบบปกเล่มหนึ่งชื่อ The Museum of Innocence ของ Orhan Pamuk 
นักเขียนตุรกีที่ได้รับรำงวัล Noble Prize สำขำวรรณกรรม เรำดีใจมำก 
ที่ได้ท�ำหนังสือที่ย่ิงใหญ่เล่มนี้ เรำอ่ำนแล้วคิดว่ำเล่มนี้ดีเพรำะมันเปิดโลก 
ให้เรำด้วย อย่ำงเมือ่ก่อนเรำไม่เคยนกึภำพออกเลยว่ำตรุกเีป็นยงัไง อสิตนับลู 
เมื่อ 40-50 ปีก่อนเป็นยังไงก็ได้รู้ เพรำะได้อ่ำนเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องก็จะเป็น 
เรื่องรำวของผู้ชำยท่ีเก็บข้ำวเก็บของของคนรักไว้เพื่อจะสร้ำงเป็นพิพิธภัณฑ์  
ในแง่ของกำรท�ำงำน โจทย์หนังสือเล่มนี้ตรงกับควำมชอบของเรำเลย เรำเริ่ม 
จำกกำรไปหำรูปข้ำวของจำกหนังสือเก่ำและหนังสือพิมพ์เก่ำมำเยอะแยะเลย  
คอืในเรือ่งนีผู้ช้ำยจะเกบ็ข้ำวของมำกมำยทีร่ะลกึถงึผูห้ญงิคนนัน้ เรำกเ็ลยหยบิ
ภำพข้ำวของจำกหนังสือพิมพ์เก่ำๆ ที่เรำรวบรวมนี่แหละ เอำมำเรียงรอบๆ  
จนตรงกลำงเกดิเป็นเงำหน้ำผูห้ญงิ เล่มนีก้เ็ป็นอกีเล่มทีอ่ยำกให้ทกุคนอ่ำนกนั  
นอกจำกงำนออกแบบหนังสือและออกแบบหน้ำปก ตอนนี้ก็เขียนหนังสือ 
นิดหน่อยครับ

มีวธิกีารตคีวามเรือ่งราวทีเ่ป็นตวัอกัษรให้ออกมาเป็นภาพอย่างไร 
เรำกต้็องอ่ำนให้จบทัง้หมดก่อน แล้วค่อยๆ เซำะออกมำว่ำผูเ้ขยีนต้องกำรอะไร  
หมำยถึงอะไร เรำมักจะใช้วิธีอ่ำนแล้วจินตนำกำรว่ำถ้ำหนังสือเล่มน้ีเป็นคน  
เขำจะเป็นคนแบบไหน แล้วเรำกท็�ำรปูลกัษณ์ภำยนอกให้เขำ จบัเขำใส่เสือ้ผ้ำ  
ดูว่ำเขำเป็นคนสไตล์ไหน เรำจะจินตนำกำรบุคลิกของบทควำมนี้หรือหนังสือ
เล่มนั้นว่ำเป็นแบบไหน เรำจะท�ำภำพลักษณ์ภำยนอกให้เหมือนกับที่นักเขียน
เขียนมำ

แล้วจ�เป็นหรือเปล่าที่ภาพปกหรือภาพประกอบต้องบอกเล่า 
เรื่องราวคร่าวๆ ได้
จริงๆ ไม่จ�ำเป็น เพรำะหนังสือหรือบทควำม พระเอกคือตัวตนหรือเนื้อหำ 
ของเรือ่งรำวนัน้อยูแ่ล้ว เรำคดิว่ำหน้ำปกกเ็ป็นแค่รปูลกัษณ์ภำยนอก แต่หวัใจ 
หรือสมองก็คือเนื้อหำ ภำพปกเพียงแต่ช่วยดึงดูดให้คนสนใจมันมำกขึ้น

อะไรคือความท้าทายหรือความสนุกของการเอาหลายๆ อย่าง 
มาตัดแปะรวมกัน
ควำมท้ำทำยคือ เรำจะไม่รู้ว่ำมันจะเกิดอะไรขึ้น เพรำะว่ำเรำตัด เรำหยิบ  
เรำคัดเลือกวัตถุดิบมำจำกที่ต่ำงๆ ในเวลำที่แตกต่ำงกัน ภูมิภำคที่แตกต่ำง  
หรือสไตล์ท่ีแตกต่ำงกัน เรำจะหยิบทุกอย่ำงมำรวมกันในแผ่นกระดำษเดียว 
หรอืในหน้ำจอเดยีว มนักเ็ลยมคีวำมสนกุ ท้ำทำยและตืน่เต้นทีเ่รำจะมองเหน็ 
สิ่งท่ีไม่เข้ำกันเลย สิ่งท่ีมำจำกไหนก็ไม่รู้มำพบเจอกัน แล้วแต่ละอย่ำงจะม ี
ปฏิสัมพันธ์กันยังไง ก่อนจะลุ้นว่ำคนดูจะมีปฏิสัมพันธ์ยังไงกับมัน

มักจะมีค�กล่าวว่า ‘ศิลปะส่องทางถึงกัน’ คิดว่างานตัวเองได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะแขนงไหนเป็นพิเศษไหม
น่ำจะเป็นงำนวรรณกรรมมำกทีส่ดุ งำนทีเ่รำท�ำมศีลิปะทีบ่รูณำกำรหลำกหลำย  
อย่ำงเช่นกำรท่ีเรำต้องท�ำภำพประกอบบทควำมหรือภำพประกอบหนังสือ  
มันก็เริ่มจำกกำรเขียนหรืองำนวรรณกรรม แล้วก็ส่องทำงมำถึงกำรท�ำภำพ 
ของเรำ ส่วนภำพที่เรำท�ำออกมำ คนดูก็จะรู้ว่ำภำพของเรำคือเรื่องรำวอะไร  
นี่ก็คือเรื่องที่เชื่อมโยงกับภูมิรู้ของผู้ชมอยู่แล้ว สมมติเรำท�ำภำพพระอภัยมณ ี
ขึ้นมำใหม่ แม้ว่ำเรำจะท�ำให้มันใหม่และไม่เหมือนใคร คนส่วนใหญ่ก็จะรับรู ้
จำกวรรณคดมีำอยูแ่ล้ว เรำว่ำศลิปะมนัสะท้อนถงึกนัเรือ่ยๆ เรำว่ำถกูต้องแล้ว 
ทีว่่ำศลิปะมนัส่องทำงถงึกนั งำนวรรณกรรมกส่็องทำงมำถงึงำนศลิปะของเรำ

งานคอลลาจเป็นเหมือนงานศิลปะที่น�ของที่ ‘ขาด’ หลายๆ อย่าง
มาประกอบรวมกันหรือเปล่า
จริงๆ แล้ว มันอำจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ขำดก็ได้ สิ่งที่เรำหยิบมำมันอำจจะเป็น
สิ่งที่สมบูรณ์แบบของมันอยู่แล้ว เช่น เรำหยิบภำพ Sunflowers ของแวน โก๊ะ  
ขึ้นมำ ทุกสิ่งสมบูรณ์ในตัวของมันอยู่แล้ว แต่เรำเอำมำฉีกเพิ่มนิดหนึ่งเพื่อให ้
สำมำรถต่อกบัสิง่อืน่ได้ เหมือนเรำหยบิส่ิงทีส่มบรูณ์อยูแ่ล้วมำอย่ำงนิดละหน่อย  
เพื่อน�ำมำปะติดปะต่อให้เกิดสิ่งใหม่ สิ่งที่เรำหยิบมำมันอำจจะไม่ใช่สิ่งที่ขำด 
อยูแ่ล้ว แต่เรำหยิบขึน้มำเพือ่ท�ำให้มนัขำด แล้วกห็ำอะไรต่อเตมิให้มนั ต่อยอด 
ให้กับสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิม

นอกจากในงานศิลปะที่ดูจะเต็มไปด้วยการปะติดปะต่อส่ิงต่างๆ  
ทีแ่ตกต่างหลากหลายเข้าด้วยกนัแล้ว ดเูหมอืนคณุจะเปิดใจให้กับ 
พ้ืนทีข่องความแตกต่าง ความขัดแย้ง และความไม่เข้ากนั อย่างที ่
เคยพูดไว้บนเวที TEDxBangkok อะไรที่ท�ให้เปิดใจยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลายขนาดนั้นได ้
มันเริ่มมำจำกกำรที่เรำอยู่และเติบโตในกรุงเทพฯ ในช่วง 20 กว่ำปีที่ผ่ำนมำ  
เรำได้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงมำกมำย ท้ังตึกรำมบ้ำนช่องท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
แล้วก็ควำมตระหนักรู้เรื่องสังคม กำรเมือง เรื่องพวกนี้ก็ล้วนประกอบขึ้นด้วย 
ควำมแตกต่ำงหลำกหลำย เรำก็เริ่มตกตะกอนมำเรื่อยๆ รวมถึงกำรที่เรำ 
ได้ศึกษำสิ่งเก่ำๆ ด้วย ท�ำให้มองเห็นเป็นภำพเล็กๆ ที่มำปะติดปะต่อกันเป็น 
ภำพใหญ่ ทุกวันนี้บำงคนอำจยังมีควำมคิดว่ำเรำต้องย่อยรวมควำมแตกต่ำง
หลำกหลำยให้กลำยเป็นสิ่งเดียว ให้เหลือเป็นภำพภำพเดียวถึงจะดี แต่เรำ 
กลับคิดว่ำ เรำน่ำจะมองหำจุดร่วมตรงกลำงของควำมแตกต่ำงหลำกหลำย 
ที่ท�ำให้คนอยู่ร่วมกันได้ น่ำจะดีกว่ำกำรพยำยำมย่อยสลำยสิ่งต่ำงๆ ให้กลำย
เป็นสิ่งเดียว เหมือนภำพคอลลำจที่อนุญำตให้ควำมแตกต่ำงหลำกหลำย 
มำอยู่รวมกันได้



แล้วการยอมรับและเข้าใจโลกทีเ่ป็นแบบภาพตดัปะมนัให้อะไรกบัเรา
ให้ควำมเคำรพซึง่กนัและกนั ทุกคนยังด�ำรงควำมเป็นตวัของตวัเองได้ ถ้ำเกดิ
เรำต้องมำสลำยอตัลกัษณ์ของตวัเองเพ่ือให้อยูร่่วมกนัคนอืน่ได้ร้อยเปอร์เซน็ต์ 
เรำว่ำไม่จ�ำเป็น ไม่อย่ำงน้ันคนทกุคนกจ็ะต้องเหมอืนกันหมด เวลำเรำสร้ำงตกึ 
ก็ต้องเหมือนกันหมด แต่เรำไม่จ�ำเป็นต้องมีควำมคิดเหมือนกันหมด กำรท่ี 
ทุกคนมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย ท�ำให้เรำคิด พูด และเลือกที่จะเสพอะไร 
ไม่เหมอืนกนั มนัท�ำให้เรำพฒันำ มหีลำยส่ิงให้เรำมองเหน็และเลอืกรบั ดกีว่ำ
กำรทีเ่รำถูกป้อนให้รบัข้อมลูชดุนี ้คณุต้องเหน็ว่ำสิง่เหล่ำนีส้วย ด ีกำรยอมรบั
โลกที่แตกต่ำงน่ำจะช่วยให้เรำเคำรพผู้อื่นและเคำรพตัวเองด้วย

หลายครัง้จะเหน็การน�วรรณคด ีหรือศาสนามาใช้ในงาน ซ่ึงท�ให้
บางคนไม่เข้าใจ และไม่ยอมเปิดใจให้ความแตกต่างในงานของเรา  
มันก็มีเสียงตอบรับว่ำมีคนที่คิดแบบน้ีกับงำนของเรำจริงๆ แต่เรำไม่ได้โกรธ
อะไร แล้วก็กลับมำคิดว่ำ เออเนอะ คนก็ตีควำมงำนเรำไปแนวนั้นได้ด้วย  
ทัง้ทีเ่รำไม่ได้มองเหน็อะไรแบบนัน้เลยตอนทีเ่รำท�ำ แต่มนักม็คีนทีค่ดิแตกต่ำง
ออกไปได้เหมอืนกนั ในแง่ของศลิปะกเ็ป็นเรือ่งดทีีม่คีวำมคดิเหน็หลำยๆ แบบ 
เพ่ือให้รู้ว่ำงำนเรำเป็นยังไง แล้วมันก็สะท้อนสังคมได้ด้วยวำ่ คนในสังคม 
มีมุมมองที่แตกต่ำงกันไปยังไงได้บ้ำง แต่เรำก็อยำกให้เปิดใจมอง แต่คุณ 
มีสิทธิ์จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้

แล้วความขัดแย้งอ่ืนๆ ล่ะ ถ้ามันมาอยู่รวมกันแล้วจะสวยงาม 
แบบในภาพคอลลาจได้จริงไหม
ตรงนี้ขึ้นอยู่กับคนมอง บำงคนอำจจะมองภำพคอลลำจของเรำว่ำ ไม่เห็น 
จะเข้ำกันเลย คุณเอำหัวเทวดำไทยไปต่อกับร่ำงของเทวดำฝรั่งได้ยังไง เรำว่ำ 
ควำมสวยหรือไม่สวยมันอยู่กับคนมอง อยู่กับคนที่ต้ังโปรแกรมให้กับคุณ  
อยู่ที่กำรศึกษำ อยู่ที่กำรอบรมบ่มเพำะตัวตนของคุณ เรำคิดว่ำควำมขัดแย้ง 
หรือควำมแตกต่ำงหลำกหลำยมันสำมำรถอยู่ร่วมกันได้จริงๆ แต่เรำอำจถูก
ป้อนข้อมูลมำตั้งแต่เด็กว่ำ สิ่งไหนดีหรือไม่ดี สวยหรือไม่สวย สิ่งที่เรำท�ำได ้
คือเรำต้องคิดว่ำเรำจะท�ำยังไงเพ่ือที่จะสลำยทัศนคติที่ไม่ดีต่อกันลงได้บ้ำง 
เหมือนเรำต้องหำกำวท่ีจะมำผสำนให้ภำพเหล่ำนี้มันสวยได้ พยำยำมไม่ให้
มันมีรอยต่อที่เป็นจุดด่ำงพร้อย

แล้วถ้าเปรียบวงการศิลปะไทยเป็นภาพคอลลาจภาพหนึ่ง คิดว่า
ภาพนี้ยังขาดอะไรอยู่ไหม
เรำคดิว่ำวงกำรศลิปะไทยในช่วง 3-4 ปีนีมี้แนวโน้มทีจ่ะดมีำกขึน้ เรำว่ำสิง่ท่ีขำด 
คอืผูช้ม เมอืงเรำไม่เน้นเรือ่งศลิปะหรอืกำรดไีซน์ขนำดนัน้ ในขณะท่ีคนจ�ำนวน
เยอะมำกของประเทศยงัไม่มีอะไรจะกนิกนัเลย ยงัต้องหำเช้ำกนิค�ำ่ ผูค้นไม่ม ี
เวลำเสพสุนทรีย์หรือชมงำนศิลปะอะไรขนำดนั้น เพรำะศิลปะมันไม่ได้เข้ำถึง
ประชำชนจริงๆ และอีกอย่ำงคือ ขำดนำยทุน เพรำะหำกมีคนที่เห็นคุณค่ำ 
ของงำนศิลปะแล้วมำลงทุนด้ำนนี้ ศิลปินก็น่ำจะมีพลังงำนในกำรสร้ำงงำน 
มำกขึ้น เพรำะตัวศิลปินเองก็อยู่ในโลกทุนนิยม และสิ่งที่ยังขำดอีกอย่ำงหนึ่ง  
คือ ขำดกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ เรำคิดว่ำถ้ำภำครัฐเข้ำมำสนับสนุนเรื่อง 
ศิลปะอย่ำงจริงจัง ก็น่ำจะช่วยเร่ืองมูลค่ำทำงเศรษฐกิจได้ไม่น้อย เรำคิดว่ำ 
ตัวศิลปินในเมืองไทยมีควำมสำมำรถกันอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับกำรสนับสนุน 
เท่ำที่ควรเท่ำนั้นเอง ถ้ำภำครัฐเข้ำมำสนับสนุน เรำว่ำก็น่ำจะไปได้เยอะขึ้น  
และอีกอย่ำงหนึ่งที่ขำด คือ ขำดที่แสดงงำน เรำสร้ำงงำนศิลปะมันก็ไม่ได้

สร้ำงรำยได้ขนำดนั้น ก็เลยไม่มีคนสร้ำง ไม่มีพื้นที่ ไม่มีนำยทุน ไม่มีคนดู  
เรำคิดว่ำทั้งหมดอำจจะเริ่มต้นจำกกำรที่ภำครัฐเข้ำมำสนับสนุนก่อน

ทีว่งการศลิปะไทยไม่คกึคกั เพราะคนไทยไม่สนใจศลิปะด้วยหรอืเปล่า 
อำจจะไม่ใช่เพรำะว่ำคนไทยไม่สนใจศลิปะหรอก เรำว่ำสิง่น้ีมนัน่ำจะมอียูแ่ล้ว  
เพรำะศิลปะมันก็เป็นช่องทำงหนึ่งในกำรแสดงควำมคิด แสดงอำรมณ์ แต ่
สิง่เหล่ำนีต้้องใช้เวลำสัง่สมมำเนิน่นำน คนไทยทีเ่ป็นคนพืน้ถิน่กเ็ลยอำจจะยงั
ไม่ได้คิดเรื่องศิลปะหรือกำรสร้ำงสรรค์มำก แต่เมื่อเริ่มมีอำรยธรรมจำกที่อื่น
เข้ำมำ อย่ำง อนิเดยี จนี ทีเ่ข้ำมำพร้อมกำรค้ำ กำรเมอืงกำรปกครอง คนพืน้ถิน่ 
ก็อำจจะมองส่ิงเหล่ำนี้ว่ำสวยงำมและเป็นแรงบันดำลใจให้สร้ำงสรรค์งำน 
ขึ้นมำบ้ำง แต่เรื่องนี้อำจจะเข้ำมำทีหลังจำกเรื่องท�ำมำหำกิน เลยอำจมองว่ำ
คนไทยไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญเรื่องศิลปะมำกเท่ำกำรท�ำมำหำเลี้ยงชีพ

แล้วถ้ามคีนอยากมาเอาดีด้านนี ้อยากใช้ศลิปะเล้ียงชพีล่ะ สิง่ส�คญั 
ที่คนท�งานศิลปะไม่ควรขาดคืออะไร
กำรพัฒนำตัวเองตลอดเวลำ ไม่อย่ำงนั้นงำนคุณจะน่ำเบื่อ คุณจะท�ำอยู่แต ่
สิง่เดมิๆ อนัทีจ่รงิไม่ว่ำคณุจะเป็นศลิปินหรอืไม่กต็ำม กำรพฒันำตวัเองอยูเ่สมอ  
ไม่หยุดคิดริเริ่มท่ีจะท�ำสิ่งใหม่ๆ เป็นสิ่งส�ำคัญมำก เช่น คุณเป็นนักเขียน  
คุณจะเขียนแต่แบบเดิมมันก็อำจจะไม่ได้ คุณต้องหำข้อมูลอะไรตลอดเวลำ  
ผลลพัธ์ทีอ่อกมำมนักจ็ะเปลีย่นแปลงไปเรือ่ยๆ กำรพฒันำตวัเองเลยเป็นสิง่ที่
ส�ำคัญส�ำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่คนท�ำงำนศิลปะเท่ำนั้น
 

การยอมรับโลกที่แตกต่าง
น่าจะช่วยให้เราเคารพผู้อื่น

และเคารพตัวเองด้วย
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HOW TO 
ตัดใจ…

ตัดยังไงให้ขาด?

เรื่อง: อุรัสยำ อุ่นละม้ำย

เมื่อความสัมพันธ์เดินมาถึงทางตัน คุณได้แต่ร้องไห้ฟูมฟาย
และตัง้ค�ถามว่ามนัพลาดตรงไหนนะ ท�ไมเขาจากฉนัไป จะมี
โอกาสให้ผมแก้ตวัไหม ขาดเขาแล้วเราจะอยูย่งัไง ยามเลกิรา
นอกจากความรู้สึกเจ็บปวดทางใจแล้ว สุขภาพร่างกาย 
ก็ย�่าแย่ไปด้วย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เครียด วิตกกังวล  
อาการเหล่านี้ไม่ต่างจากผู้ติดยาเสพติดที่ก�ลังอยู่ในช่วง
บ�บัดเพื่อเลิกยา! จึงมีค�กล่าวที่ว่า ความรักก็เหมือน 
ยาเสพติด 

ฟีนิลเอธิลำมีน (Phenylethylamine) เป็นฮอร์โมนกระตุ้นชนิดหนึ่ง 
ที่ร่ำงกำยจะหลั่งออกมำเมื่อเรำเจอคนที่ถูกใจ ท�ำให้หัวใจเต้นรัว รู้สึก 
ตื่นเต้น เกิดภำพลวงตำ คล้ำยๆ กับตอนที่ร่ำงกำยถูกกระตุ้นด้วย 
สำรแอมเฟตำมีนซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในยำบ้ำ เมื่อคุณตกหลุมรัก 
ฮอร์โมนอื่นๆ ในร่ำงกำยจะถูกปล่อยออกมำมำกมำย เช่น เอนดอร์ฟิน 
อะดรินำลีน โดพำมีน ออกซิโตซิน คอร์ติซอล เซโรโทนิน เป็นต้น  
แต่เมื่อถึงครำวเลิกรำ ฮอร์โมนต่ำงๆ จะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบอีกครั้ง  
จงึเกดิควำมไม่สมดลุต่ำงๆ ท�ำให้เกดิควำมเจบ็ป่วยทำงใจ ซึง่เป็นสำเหตุ
ที่ท�ำให้ร่ำงกำยเจ็บป่วยจริงๆ ไม่ต่ำงจำกช่วงเลิกยำบ้ำ 
 เมื่อวินิจฉัยตำมหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์แล้ว อำจช่วย
ปลอบโยนคณุได้บ้ำง เพรำะสิง่ทีค่ณุก�ำลงัเผชญิเป็นควำมจรงิขัน้พืน้ฐำน 
ที่มนุษย์อกหักทุกคนย่อมรู้สึก เรำอำจไม่สำมำรถควบคุมฮอร์โมนได้
ตำมใจชอบ แต่ใช่ว่ำจะต้องยอมจ�ำนนเป็นทำสของฮอร์โมนเสมอไป 
จรงิๆ แล้ว มสีิง่ทีค่ณุสำมำรถก�ำหนดเองได้ เรำขอน�ำเสนอตัวเลอืกให้คณุ  
ระหว่ำง... จมอยู่กับควำมเจ็บปวด หรือเผชิญหน้ำกับมัน 
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1.
ระบำยควำมโกรธออกมำให้หมด กรีดร้องให้สุดเสียง 
หรือจะสบถด่ำด้วยก็ไม่ว่ำกัน แต่ต้องเป็นไปในทิศทำง 
ที่ดีต่อสุขภำพนะ น่ันก็คือกำรออกก�ำลังกำยนั่นเอง  
เช่นชกมวย ตีแบด วิ่งมำรำธอน ใส่เต็มแรง เอำให้สุด 
ควำมเหน่ือยจะท�ำให้เรำอยู่กับปัจจุบัน ให้สัมผัสว่ำ
หัวใจเรำยังเต้น เรำยังแข็งแรง เรำยังมีชีวิต

2.
เขยีนสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ำกควำมสมัพนัธ์ทีผ่่ำนมำ เช่น ควร
ระวังค�ำพูดมำกกว่ำนี้, ควรเอำใจใส่อีกฝ่ำยมำกกว่ำนี้, 
เรำไม่สำมำรถเปลี่ยนคนอ่ืนได้ เป็นต้น เพรำะอดีต 
ไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ แต่เรำใช้มันเป็นบทเรยีนได้

3.
ท�ำสมำธ ิก�ำหนดจิตให้อยูก่บัปัจจบุนั ตระหนกัว่ำคณุรูสึ้ก 
อะไรอยู ่ไม่ปิดกัน้ ไม่เกบ็กด อำจจะเปิดเพลงคลำสสกิ 
คลอไปด้วยกไ็ด้ เพรำะเพลงคลำสกิมท่ีวงท�ำนองทีท่�ำให้ 
รู้สึกผ่อนคลำย ไม่มีเนื้อร้อง จึงไม่กระตุ้นอำรมณ์ตำม
เนื้อเพลง (ได้โปรดหลีกเลี่ยงกำรฟังเพลงเศร้ำแล้วเปิด
ฝักบวัรำดหวันะ มันจะตอกย�ำ้จมดิง่ลงไปในควำมทกุข์
ไม่จบไม่สิ้น) 

4.
เขียนข้อดีของแฟนเก่ำ ช่วงเวลำดีๆ ที่เคยมีร่วมกัน  
ขอบคณุ ขอโทษ และให้อภยั กำรให้อภยัเป็นเร่ืองทีย่ิง่ใหญ่  
อย่ำไปตดัสนิเลยว่ำกำรกระท�ำใดๆ ของเขำนัน้ไม่ถกูต้อง 
แต่ให้คดิว่ำกำรกระท�ำนัน้เกดิจำกกำรขำดประสบกำรณ์  
ควำมไม่รู้ ขอให้ลองปล่อยวำง ให้อภัยทั้งตัวคุณเอง
และคนที่คุณเคยรัก

5.
เขียนข้อดีหรือจุดแข็งของตัวเอง คุณท�ำอะไรบ้ำง มีดี 
ยงัไง เพรำะในยำมอกหกัมกัท�ำให้รูส้กึว่ำโลกแตกสลำย  
รู้สึกไร้ค่ำ ขำดคนรักคนดูแล ฉะนั้นจึงต้องเรียกควำม
ภมิูใจและคณุค่ำในตวัเองกลบัมำ กำรเขยีนท�ำให้เรำเห็น 
ควำมคดิทีล่่องลอยไร้ระเบยีบในหัวออกมำเป็นรปูธรรม
แล้วคุณจะเห็นคุณค่ำในตัวเองชัดเจนขึ้น 
 

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
เพรำะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด เขียน คิม รันโด แปล วิทิยำ จันทร์พันธ์
กฎแห่งกระจก เขียน โยชิโนริ โนงุจิ แปล ทิพย์วรรณ ยำมำโมโตะ

ต่อไปคือกำรพลิกวิกฤตเป็นโอกำส จ�ำไว้ว่ำอกหักไม่ใช่จุดจบ และทุกจุดจบก็คือ 
จดุเริม่ต้น! เมือ่สภำพจติใจดขีึน้ในระดบัหนึง่แล้วกไ็ด้เวลำเดนิหน้ำต่อ ตดัใจให้ขำด  
ปล่อยสิ่งที่ผ่ำนมำไว้ข้ำงหลัง และมีชีวิตต่อไปอย่ำงยอดเยี่ยม 
 ไปท่ีหน้ำกระจกแล้วย้ิมด้วยควำมรูส้กึท่ีว่ำเรำเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรท�ำให้
สถำนกำรณ์ดีขึ้นได้
 อยูก่บัคนทีร่กัคณุ ไม่ว่ำจะเป็นเพือ่น พ่อแม่ คนในครอบครวั แน่ใจหรือว่ำ 
ในยำมทกุอย่ำงมดืลงจะไม่มแีสงสว่ำงใดเลด็ลอดเข้ำมำเลย ลองมองให้กว้ำงขึน้สิ  
แล้วจะเหน็ว่ำมคีนทีร่อบตวัทีร่กั พร้อมทีจ่ะรบัฟังและอยูเ่คยีงข้ำงคณุเสมอ คณุอำจ 
ไม่เคยคิดเลยวำ่พวกเขำคิดถึงคุณมำกเทำ่ไร หรือนำนแค่ไหนแล้วท่ีไม่ได้ใช้เวลำ 
ร่วมกับพวกเขำ
 เปล่ียนตวัเอง อย่ำให้เขำคิดถกูทีท่ิง้คณุไป จะแต่งหน้ำแต่งตวั ออกก�ำลงักำย 
เล่นกล้ำมเพิ่มซิกแพ็ก ท�ำศัลกรรม เอำให้ดี เอำให้ดัง เอำให้ปังไปเลย 
 มองว่ำเป็นโอกำสแห่งกำรเริ่มต้นใหม่ พัฒนำตัวเอง ออกไปท�ำตำม 
ควำมฝัน ท�ำในสิง่ท่ีตวัเองรกั คณุเคยอยำกท�ำอะไรล่ะ เรยีนจัดดอกไม้ เรยีนด�ำน�ำ้  
เขียนนิยำยเล่มหนำ เปิดฟำร์มเลี้ยงหมำ เที่ยวแอฟริกำ หรืออะไรบ้ำบิ่นแค่ไหน 
ก็แล้วแต่ อย่ำคิดมำก วำงแผนแล้วลงมือท�ำโลด 

 หวังว่ำคุณจะกลับมำยิ้มกว้ำงได้อีกครั้ง ประกอบกับฮอร์โมนที่เร่ิมปรับ
สมดุลเข้ำที่เข้ำทำงขึ้น ให้เวลำตัวเอง เลือกเพื่อตัวเอง อย่ำมองว่ำควำมสัมพันธ์
ที่ผ่ำนมำล้มเหลวไปเสียทุกสิ่ง จดจ�ำมันให้เป็นประสบกำรณ์ที่จะท�ำให้คุณเติบโต
และฉลำดข้ึน ขอให้เข้มแข็งไว้นะ แม้ว่ำจะยำกสักหน่อย เมื่อเรำมีควำมสุข  
มองโลกในแง่ดี สิ่งดีๆ คนดีๆ จึงจะปรำกฏตัวขึ้นมำเอง และเชื่อเถอะว่ำ ‘เวลำ
คือยำที่ดีที่สุด’
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เรื่อง: วัชรพงษ์ แดงปลำด

The Helping 
Hand 

เพื่อนทางใจ
ของวัยรุ่น

หลายคนเมื่อนึกถึงปัญหาด้านสุขภาพจิต มัก
จะผูกโยงปัญหาดังกล่าวกับภาพของผู้ใหญ่
วัยท�งานที่ต้องพบเจอความเครียดมากมาย 
ในชวีติประจ�วนั  ทว่าในด้านกลบักนั น้อยคนนัก 
ที่จะเข้าใจว่าปัญหาทางจิตใจเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นได้
กับคนทุกวัย ไม่ใช่เฉพาะกับคนวัยท�งานเพียง
เท่าน้ัน วัยที่เป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อของชีวิต
อย่างช่วงวัยรุ่นเองก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้
เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเช่นกัน
 เราจงึอยากพาทุกคนเข้าไปรูจ้กัโลกของ 
ผูป่้วยจติเวชผ่านมมุมองของแพทย์หญงิปรชิวนั 
จนัทร์ศริ ิจิตแพทย์เดก็และวยัรุน่ทีห่น่วยจติเวช
เด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อไขข้อข้องใจ 
ในปัญหาเรื่องสุขภาพจิตของวัยรุ่น ทางแก้ไข 
และมมุมองต่างๆ ทีสั่งคมมต่ีอผู้ป่วยด้านจติเวช 
เพราะปัญหาเรื่องสุขภาพจิตไม่ใช่แค่ปัญหาของ
ใครคนใดคนหนึง่ การท�ความเข้าใจในตวัผูป่้วย
จึงเป็นเรื่องที่ส�คัญมาก

FAMILY

สิ่งที่เราเก็บเกี่ยวเป็น
ประสบการณ์ด้านบวกในใจ

มากเพียงพอไหม
ที่เราจะสามารถน�มาเป็นต้นทุน

ในการจะไปถ่วงดุล
กับประสบการณ์ด้านลบที่มีในชีวิต

“

“

แพทย์หญิงปริชวัน จันทร์ศิริ 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่หน่วยจิตเวชเด็ก 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สิ่งที่ยากที่สุดในการท�งานกับเด็กและวัยรุ่นคืออะไร
กำรเกิดปัญหำทำงจิตอำจเกิดจำกกำรกระทบอันเนื่องมำจำก
ประสบกำรณ์ในชวีติหลำยๆ อย่ำง เวลำทีเ่ดก็ๆ มปัีญหำสขุภำพจติ  
บำงครั้งกำรที่เขำต้องมำขอควำมช่วยเหลือหรือว่ำมำขอพบแพทย์ 
สิง่เหล่ำนีอ้ำจกลำยเป็นผลกระทบด้ำนลบอกีหนึง่อย่ำง วยัรุน่เป็นวยั 
ที่ก�ำลังอยำกจะเป็นตัวของตัวเอง อยำกจะเห็นตัวเองในภำพที่เป็น
ด้ำนบวกมำกกว่ำทีจ่ะเห็นภำพตวัเองในจดุอ่อน ในจดุบกพร่อง ทนีี้
เขำกจ็ะรูส้กึคบัข้องใจ อดึอดั หรอืไม่สบำยใจ ถ้ำจะต้องมำขอควำม 
ช่วยเหลอืหรอืต้องมำรบักำรดแูลทำงด้ำนจิตวทิยำ ซึง่จรงิๆ แล้วเน่ีย  
มคีวำมแตกต่ำงจำกภำพทีเ่ยำวชนหรอืวยัรุน่เข้ำใจในเรือ่งกำรรักษำ
ในแบบของผู้ใหญ่อย่ำงมำก เพรำะว่ำเวลำเรำพูดว่ำต้องรักษำทำง
ด้ำนจิตใจ แบบผู้ใหญ่มันเหมือนกับว่ำเป็นควำมผิดปกติ เป็นโรค 
มปัีญหำ บำงคนกก็ลวั ลกัษณะเหมอืนว่ำเป็นบ้ำ หรอือะไรอย่ำงนัน้ 

ในฐานะที่ท�งานด้านจิตวิทยา มีความแตกต่างอย่างไร
ระหว่างการรักษาผู้ป่วยเด็กกับผู้ป่วยผู้ใหญ่
คือเด็กเนี่ย จริงๆ แล้ว สิ่งที่ยำกส�ำหรับเขำก็คือเขำยังไม่ได้มี
กำรพัฒนำทำงด้ำนสมองหรือควำมสำมำรถบริบูรณ์เหมือนผู้ใหญ่ 
เพรำะฉะนั้นเรำจะพบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมทุกข์
หรือควำมยุ่งยำกใจของเขำเวลำที่มีปัญหำทำงเร่ืองอำรมณ์หรือ
พฤติกรรมอะไรต่ำงๆ ก็จะมีจ�ำกัดมำกกว่ำผู้ใหญ่ เด็กบำงคนที่ยัง
เลก็ๆ อยู่ หรอืมปัีญหำทำงสมอง ไม่สำมำรถทีจ่ะใช้ภำษำหรอืควำม
เข้ำใจทีเ่พยีงพอในกำรอธบิำยได้ แต่ควำมทกุข์นัน้เขำกม็เีหมอืนกนั  
อีกประกำรหนึ่งก็คือ ส�ำหรับเด็กจะมีเร่ืองของพัฒนำกำรเข้ำมำ
เกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่ำจะเป็นพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรเรียนรู้หรือด้ำน
ร่ำงกำย หรือกำรพัฒนำทำงด้ำนเพศต่ำงๆ ส่ิงเหล่ำนี้จะมีจังหวะ
กำรพัฒนำของมัน เวลำที่มีปัญหำหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นแล้วไป 
กระทบกระเทอืนต่อพฒันำกำรด้ำนใดด้ำนหนึง่มนักจ็ะมผีลรบกวน
ต่อพัฒนำกำรด้ำนนั้น แต่ในปัญหำของผู้ใหญ่ เรำพบว่ำปัญหำของ
ผู้ใหญ่ซึ่งพัฒนำมำพร้อมแล้วอำจเป็นปัญหำที่ก่อตัวมำเป็นเวลำ
นำน ควำมผิดปกติก็อำจจะรุนแรงจนกระทั่งกลำยเป็นโรค ซึ่งถ้ำ
เป็นกระบวนกำรที่อยู่มำนำน เป็นปัญหำเร้ือรัง จนกระทั่งกลำย
เป็นโรคเนี่ย กระบวนกำรรักษำหรือกำรฟื้นฟูก็อำจจะไม่ได้พัฒนำ
ง่ำยเท่ำกับในเด็ก

นอกจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวและการ 
เล้ียงดูแล้ว คดิว่ามปัีจจยัอะไรบ้างทีอ่าจส่งผลต่อสขุภาพจิต 
ของวัยรุ่น
จรงิๆ แล้ว กม็ปัีจจยัหลำยอย่ำง ปัจจยัเริม่ต้นเลยกค็อื เดก็แต่ละคน 
ก็มีเน้ือในและธรรมชำติที่แตกต่ำงกัน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องพันธุกรรม 
หรอืกำรถ่ำยทอดทำงยีน จะเหน็ว่ำเดก็บำงคนกม็รีปูร่ำงทีแ่ตกต่ำงกนั  
เรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่ง ซ่ึงของพวกน้ีเน่ียบำงส่วนก็มีมำตั้งแต่
เริ่มต้น คือเป็นต้นทุนมำอย่ำงน้ัน ต้นทุนตรงน้ีก็จะข้ึนอยู ่กับ
ประสบกำรณ์ตัง้แต่วยัเดก็ ตัง้แต่กำรเลีย้งด ูกำรใช้ชวีติ ส่ิงแวดล้อม 
ประสบกำรณ์ทีมี่ต่อควำมสมัพันธ์ต่ำงๆ เป็นอย่ำงไร สิง่เหล่ำนีก็้จะ
เป็นตัวที่จะสำมำรถเหนี่ยวน�ำหรือท�ำให้เกิดกำรพัฒนำของสมอง
และกำรพัฒนำของด้ำนจิตใจได้

คนส่วนใหญ่มกัจะเข้าใจว่าเดก็ทีเ่ติบโตขึน้มาในครอบครวั
ที่มีความรุนแรง ไม่สมบูรณ์ เด็กกลุ่มนี้จัดว่าอยู่ในกลุ่ม 
ที่มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านจิตเวชหรือไม่
สิ่งที่เรำต้องบอกเลยก็คือ หนึ่ง ต้นทุนเดิมของเด็กเนี่ยเป็นอย่ำงไร 
อย่ำงท่ีสอง เดก็มีประสบกำรณ์ชวีติอย่ำงไร ค�ำว่ำประสบกำรณ์ชีวติ 
นี่ต้องบอกว่ำคงไม่มีใครท่ีสำมำรถวัดได้ว่ำอะไรคือร้อยเปอร์เซ็นต์ 
หรืออะไรคือดีที่สุด เพรำะว่ำจริงๆ แล้ว ประสบกำรณ์ชีวิตของ
คนเรำก็แตกต่ำงหลำกหลำยกันไป สิ่งที่ส�ำคัญมำกกว่ำคือกำรมี
ประสบกำรณ์ชีวิตด้ำนบวกที่เพียงพอที่จะต้ำนทำนประสบกำรณ์
ชีวิตด้ำนลบหรือเปล่ำ พูดง่ำยๆ ก็คือ เรำอำจจะมีต้นทุนบำงส่วน
หรือจุดอ่อนบำงส่วนมำกับพันธุกรรมของเรำ แต่ยังมีประสบกำรณ์
ในชีวิตที่ไม่จ�ำเป็นที่่จะต้องเพอร์เฟกต์ แต่ว่ำประสบกำรณ์เหล่ำนั้น 
ท�ำให้เกิดภำพเชิงบวก แล้วเกิดเป็นข้อสรุปในใจ สิ่งที่เรำเก็บเกี่ยว
เป็นประสบกำรณ์ด้ำนบวกในใจมำกเพียงพอไหมที่เรำจะสำมำรถ
น�ำมำเป็นต้นทุนในกำรที่จะไปถ่วงดุลกับประสบกำรณ์ด้ำนลบที่ม ี
ในชีวิต เช่นเดียวกัน คือไม่มีใครมีประสบกำรณ์ด้ำนลบเพียงอย่ำง
เดียวในชีวิต ทุกคนมีประสบกำรณ์ด้ำนบวกด้วย ในขณะเดียวกัน  
ก็ไม่มีใครที่มีประสบกำรณ์ด้ำนบวกอย่ำงเดียวในชีวิต ทุกคนล้วนมี
ประสบกำรณ์ด้ำนลบเช่นกนั แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ กำรท่ีบำงครัง้เรำพฒันำ
ส่วนที่เป็นวิกฤตต่ำงๆ ให้กลำยเป็นโอกำสได้ หรือเรำสำมำรถที่จะ
สร้ำงกฎเกณฑ์ใหม่ท่ีเป็นกฎเกณฑ์เชิงบวกกับตัวเอง และสำมำรถ
ท่ีจะเก็บประสบกำรณ์เหล่ำนี้ไว้เป็นต้นทุนด้ำนบวก แทนท่ีจะเก็บ
เป็นต้นทุนด้ำนลบ สิ่งนี้ก็จะช่วยเอำชนะประสบกำรณ์ด้ำนลบได้  

ในฐานะของคนที่ท�งานกับวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตเวช  
อะไรคือส่ิงที่คนในสังคมส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
เด็กกลุ่มนี้
หมอคดิว่ำส่ิงส�ำคญัมำกคือ เรือ่งของกำรเปล่ียนแปลง ไม่ใช่เพียงแค่ 
คนอืน่ๆ เท่ำนัน้ แม้กระท่ังบำงทีตวัวยัรุน่เองกเ็ถอะ เรำมักจะคดิว่ำ 
ถ้ำเรำเคยเป็นแบบนี้หรือมีประสบกำรณ์แบบนี้แล้วเรำจะต้องเป็น
อย่ำงนั้นตลอดไป โดยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จำกประสบกำรณ์กำร
ท�ำงำนของหมอ หมอคดิว่ำจรงิๆ แล้วเรำทกุคนเปลีย่นแปลงได้เสมอ  
พลงัแห่งกำรเปลีย่นแปลงมนัมอียูใ่นตวัของมนษุย์ทกุคน แม้กระทัง่ 
เดก็หรอืวยัรุน่กต็ำม สิง่ส�ำคญัก็คอืกำรเปลีย่นแปลงในตวัเรำเองนัน้ 
ถ้ำมันจะเกิดขึ้นได้ มันจะต้องมีกำรตัดสินใจหรือตกลงปลงใจกับ 
ตัวเรำเอง เป็นจุดส�ำคัญเลย เพรำะว่ำใครก็ไม่สำมำรถที่จะมำ
เปลี่ยนเรำได้ ถ้ำเรำไม่ยอมเปลี่ยน 
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เรื่อง: วัชรพงษ์ แดงปลำด

POLITIC

การเมืองเรื่องใกล้ตัว
: 

เมื่อสังคมออนไลน์ท�ให้
วัยรุ่นไม่ขาดจากการเมือง

สังคมออนไลน์ดูจะเป็นสิ่งเดียวที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ให้ความ
ส�คัญอย่างมาก เราอาจต้องย้อนความไปต้ังแต่ตอนที่เรา
ก้าวเข้าสู่ยุคมิลเลนเนียมอันเป็นหมุดหมายส�คัญของอะไร
หลายๆ อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่การสือ่สาร การเกดิขึน้ของ
สงัคมเสมอืนได้เข้ามาเปลีย่นแปลงรปูแบบการสือ่สารจากเดมิ 
เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะที่แบ่งแยกย่อยออกเป็นกลุ่มความ
สนใจต่างๆ หลากหลาย การมองหากลุ่มคนที่มีความสนใจ
ในสิ่งเดียวกันจึงไม่ใช่เรื่องยาก 
 ขณะเดยีวกนั เร่ืองการเมืองกเ็ป็นสิง่ทีดู่ห่างไกลจาก
ความสนใจของวัยรุ่นยุคใหม่ เพราะรู้สึกว่าเป็นเร่ืองไกลตัว 
เมื่อสังคมออนไลน์เฟื่องฟูขึ้นตามเวลา ความเป็นการเมือง
ที่ซ่อนอยู่เบ้ืองหลังก็ค่อยๆ เผยตัวออกมา (เช่นเดียวกับ
สื่อชนิดอื่น) นอกจากเป็นแหล่งรวมความชอบแล้ว สังคม
เสมือนที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นยังเป็นแรงผลักดัน
ส�คัญในการขับเคลื่อนความเป็นไปของโลกภายนอก กลาย
เป็นเสมือนตัวแทน เป็นกระบอกเสียงของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่ความสนใจไม่ได้ถูกตีกรอบอยู่ที่แค่เร่ืองดนตรี ความรัก  
แต่ยงัรวมไปถงึอดุมการณ์ทางการเมอืงอกีด้วย การจดัต้ัง 
องค์กรทางการเมืองในยุคหลังจึงล้วนต้องเก่ียวข้องกับ
โครงข่ายทางอินเทอร์เน็ต โลกที่เคยกว้าง กลับหดตัวเหลือ
เพียงแค่ปลายนิ้ว

ONLINE
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ลักษณะเด่นอีกอย่ำงของกำรปฏิวัติหลังปี 2000 ที่แตกต่ำงจำกกำรปฏิวัติ 
ยุคก่อนๆ นั่นคือ กำรมีสื่อชนิดใหม่ท่ีเข้ำมำเปลี่ยนแปลงวิธีกำรสื่อสำรใน 
วงกว้ำง ทั้งอำหรับสปริงและปฏิวัติร่มมีจุดคล้ำยกันก็คือ ผู้ประท้วงส่วนใหญ่
เป็นเหล่ำปัญญำชนท่ีได้รับกำรศึกษำในระดับวิทยำลัย นั่นหมำยควำมว่ำ 
พวกเขำคือจ�ำนวนของผู้ใช้สื่อออนไลน์หลักๆ ที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้น เมื่อพวกเขำ
ไม่สำมำรถต่อสู้กับรัฐบำลเผด็จกำรได้ กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรปฏิวัติผ่ำนสื่อ 
จงึเกดิขึน้ ในกรณขีองอำหรบัสปรงิ กำรลกุฮอืของนกัศกึษำยงัเป็นแรงสนบัสนนุ 
ให้กลุม่ทำงสงัคมอืน่ๆ ออกมำเรยีกร้องเพือ่สทิธิข์องตวัเองในฐำนะประชำชน
 ถึงแม้ในยุคนี้เรำจะมีอำวุธทำงด้ำนควำมคิดที่เฟื่องฟูขึ้นจำกสังคม
ออนไลน์ กำรเปลี่ยนแปลงสังคมก็ยังเป็นสิ่งท่ีต้องใช้เวลำ ภำยหลังอำหรับ
สปริง สังคมอียิปต์ยังต้องเผชิญกับควำมโกลำหลทำงกำรเมือง จลำจล และ
สงครำมกลำงเมืองที่ต่อเนื่องยำวนำน ในขณะเดียวกันที่รัฐบำลจีนได้ใช้ก�ำลัง
ต�ำรวจเข้ำปรำบผูช้มุนมุโดยใช้มำตรกำรรนุแรง กำรออกมำประท้วงของเหล่ำ
ปัญญำชนหัวก้ำวหน้ำท�ำได้เพียงแค่หยุดชะงักกระบวนกำรคัดเลือกผู้น�ำของ
เกำะฮ่องกง แต่สิ่งที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ คือ ในโลกยุคใหม่ เกมของกำรเมือง
ก�ำลังเคลื่อนตัวไปสู่ทิศทำงใหม่ แม้ท้ังสองเหตุกำรณ์จะไม่อำจเรียกได้ว่ำ
ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสังคมไปอย่ำงสิ้นเชิง ทว่ำในอนำคต สิ่งนี้จะเป็น
เสมือนหลักยืนยันในกำรก้ำวขึ้นมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองผ่ำนโครงข่ำยของ
กำรสื่อสำรชนิดใหม่อย่ำงแน่นอน
 เมื่อกำรรวมกลุ่มไม่จ�ำเป็นต้องอำศัยพื้นที่ เรำจึงเห็นกำรใช้พื้นที่ 
ชนิดใหม่นี้เพื่อควำมชอบและควำมสนใจของตัวเองท่ีหำไม่ได้จำกกำรสื่อสำร 
ช่องทำงอืน่ จึงไม่ใช่เรือ่งแปลกท่ีสงัคมออนไลน์จะมีอทิธพิลต่อผูร้บัสำรในโลก 
สมยัใหม่ โดยเฉพำะกบัคนเจนวำยท่ีเป็นดจิิทัล เนทีฟ ให้หันมำสนใจเหตบุ้ำน 
กำรเมืองกันมำกขึ้น 

Jack A. 
Goldstone

หนึ่งในกรณีที่สังคมเสมือนสั่นสะเทือนโลกของควำมเป็นจริงคือ กรณีกำร
ออกมำประท้วงของเหล่ำนกัศกึษำและปัญญำชนอนัน�ำไปสูก่ำรโค่นล้มรฐับำล 
คอร์รัปชันของ นำยฮอสนี่ มุมบำรัก ผู้น�ำอียิปต์ ในปี 2011 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของปรำกฏกำรณ์อำหรับ สปริง ที่เกิดขึ้นในบริเวณตะวันออกกลำง ต้นตอ 
ของไฟแห่งกำรปฏิวัติถูกกระพือออกกว้ำงโดยเฟซบุ๊ก จนสื่อขนำนนำมว่ำเป็น 
ปฏิวัติเฟซบุ๊ก Facebook Revolution อีกหนึ่งปรำกฏกำรณ์ที่มีต้นก�ำเนิด 
คล้ำยคลึงกัน นั่นคือ กำรลุกขึ้นประท้วงของเหล่ำนักศึกษำต่อรัฐบำลจีน 
แผ่นดินใหญ่ในปี 2014 หรือที่รู้จักกันว่ำ ปฏิวัติร่ม Umbrella Revolution  
ที่ออกมำเรียกร้องไม่ให้รัฐบำลจีนแผ่นดินใหญ่เข้ำแทรกแซงกำรเลือกผู้น�ำ 
ของเกำะฮ่องกง
 แล้วอะไรคือชนวนของกำรเปลี่ยนแปลง ศำสตรำจำรย์ Jack A. 
Goldstone จำกวทิยำลยั George Mason ได้ศกึษำรปูแบบและแผนผงัของกำร
ปฏวิตัยิคุมลิเลนเนียม ท�ำให้เขำค้นพบควำมเชือ่มโยงบำงอย่ำงท่ีสอดคล้องกนั  
เมื่อกลุ่มประชำกรวัยหนุ่มสำวบวกรวมกับพัฒนำกำรด้ำนคุณภำพของกำร
ศึกษำ กำรเติบโตแบบก้ำวกระโดดของสังคมเมือง และรัฐอยู่ในภำวะท่ีเป็น
เผด็จกำร เหล่ำนี้เมื่อน�ำมำรวมกันก่อให้เกิดแรงผลักดันสู่กำรเคลื่อนไหว
ทำงกำรเมือง
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เรื่อง: นฤพล เปำอินทร์, อธิชำ  ไชยจิโรจ

ขาดก_รศึก_า ว่ากันว่าการศึกษาที่ดีจะน�พาชีวิตไปสู่หนทางที่ดี ว่ากันว่า 
ทุกปัญหาในโลกนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการศึกษา ด้วยเหตุ 
เหล่าน้ีเองทีท่�ให้การศกึษากลายเป็น ‘กญุแจ’ ส�คญั ส�หรบัไข 
เพ่ือเข้าสู่โอกาสในการท�งาน โอกาสในสังคม และโอกาสอีก
มากมายในชีวิต
 แต่ถึงอย่างนั้นก็มีเด็กจ�นวนไม่น้อยบนโลกใบนีท้ีไ่ม่มี
แม้โอกาสทีจ่ะหากญุแจดอกนีม้าครอบครอง ปลายทางส่วนมาก 
ของเด็กเหล่านั้นก็หนีไม่พ้นการวนเวียนอยู่ในความยากจน  
คณุภาพชวีติทีต่กต�า่อนัเป็นเรือ่งทีน่่าเศร้า แต่ในเรือ่งเศร้าเคล้า 
น�้าตาเหล่านั้นกลับมีเร่ืองราวของคนผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา  
ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตที่ไม่ได้มีแต้มต่อใดๆ 
 ต่อไปนี้คือเรื่องราวของผู้ที่ฟันฝ่าต่อสู้กับความขาด 
และสามารถที่จะเติมชีวิตท่ีเคยขาดจนเต็ม อีกท้ังพวกเขายัง
เติมชื่อของตัวเองลงบนหน้าประวัติศาสตร์ให้เราได้จดจ� 
 ทว่าเป็นเรือ่งน่าเศร้าทีช่ือ่ของพวกเขาเหล่านัน้ได้ ‘ขาด’ 
หายไปจากหน้ากระดาษ จึงอยากจะขอให้ผูอ่้านมาร่วม ‘เตมิเต็ม’  
เรื่องราวบนหน้ากระดาษ ด้วยการตามหาว่าพวกเขาเหล่านั้น
เป็นใครไปด้วยกัน  
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ชายผู้ไม่รู้หนังสือ

ในวันเสำร์ที่ 15 เมษำยน เป็นวันที่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ถือก�ำเนิด เด็กชำย 
ทีเ่ตบิใหญ่กลำยเป็นผูเ้ปลีย่นแปลงวงกำรศลิปะไปตลอดกำล เขำเกดิจำก 
พ่อที่มีอำชีพตรวจเอกสำรทำงกฎหมำย และแม่ที่เป็นหญิงชำวนำ ด้วย 
สถำนะทำงสงัคมทีต่่ำงกนัระหว่ำงพ่อแม่ ท�ำให้ไม่กีเ่ดอืนภำยหลงัเขำเกดิ 
พ่อก็เลือกท่ีจะแต่งงำนกับผู ้หญิงคนใหม่ที่ร�่ำรวยและมีหน้ำมีตำ 
ในสงัคม นำทนีัน้เขำได้รบัสถำนะเป็นลกูนอกสมรสอย่ำงทีม่อิำจปฏเิสธได้ 
 ต่อมำพ่อพำเขำมำเล้ียงดู แต่เขำไม่มีโอกำสที่จะได้เข้ำศึกษำ
ในมหำวิทยำลัย จึงไม่มีโอกำสได้เรียนภำษำละติน ซึ่งเป็นภำษำส�ำหรับ
ปัญญำชนในยคุนัน้ ละตนิเป็นภำษำทีผู่ม้กีำรศกึษำร�ำ่เรยีนกนัและควำมรู ้
สรรพวิทยำกำรต่ำงๆ ก็ถูกบันทึกด้วยภำษำนี้แทบท้ังสิ้น ดังที่เขำเรียก
ตนเองว่ำ ‘Omo sanza lettere’ หรือแปลว่ำ ‘ชำยผู้ไม่รู้หนังสือ’ แต ่
ถงึกระนัน้ ชำยผูไ้ม่รูห้นงัสอืคนน้ีก็สนใจศลิปะท้ังกำรวำดภำพและงำนป้ัน  
เฝ้ำฝึกฝนทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงไปกับผลงำน จนชื่อเสียงขจรขจำย
ไปทั่วเมือง 
 กระทั่งมีโอกำสเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะได้วำดงำนบนผนังโบสถ์ 
อันเป็นผืนผ้ำใบที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้น และศิลปินคนใดท่ีได้มีโอกำสวำด 
ก็จะได้รับทั้งเงินทองและช่ือเสียง แต่ด้วยควำมท่ีเขำไม่รู้หนังสือ ไม่รู้
ภำษำละตินซึ่งเป็นภำษำที่ใช้ในคริสตจักร ในคัมภีร์ไบเบิล จึงเป็นเหตุ
ให้ถกูกดีกนัไม่ให้เข้ำร่วมสร้ำงผลงำน เขำพ่ำยแพ้เพรำะควำมไม่รู้หนงัสอื 
แต่ไม่ยอมแพ้เพียงเพรำะเรื่องแค่นี้
 เขำตดัสนิใจทิง้ชือ่เสยีง ทิง้สิง่ทีเ่คยสร้ำงมำทัง้หมดไว้เบือ้งหลงั  
ออกไปแสวงหำโอกำสในเมอืงใหม่ เมอืงทีว่งกำรศิลปะอำจยงัไม่เฟ่ืองฟนูกั 
เพรำะเจ้ำเมืองสนบัสนนุกำรผลติอำวธุมำกกว่ำงำนศลิปะ แต่เมอืงนีท้�ำให้
เขำได้มีโอกำสพบอัจฉริยะภำพด้ำนอื่นของตัวเอง งำนด้ำนวิศวกรรม
ผนวกเข้ำกับฝีมือในกำรวำดและจินตนำกำรแบบศิลปิน ที่ท�ำให้โลกต้อง
ตื่นตะลึงกับนวัตกรรมใหม่ๆ ทำงกำรรบที่ไม่เคยเห็นมำก่อน 
 ชำยผู้ไม่รู้หนังสือที่แสดงให้โลกเห็นว่ำ กำรศึกษำที่แท้คือกำร 
ไม่ยอมแพ้ เพียรพยำยำม และเปิดโอกำสใหม่ๆ ให้ตัวเอง

ค�าตอบในช่องว่าง: เลโอนาโด ดา วินชี (Leonardo da Vinci)

หญิงสาวผู้ไม่เคยหยุดตามหาโอกาส
 
ปี 1883 ณ เมือง Saumur เมืองเล็กๆ ในประเทศฝรั่งเศส เป็นปีที่  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ เด็กหญิงธรรมดำๆ คนหนึ่งได้ถือก�ำเนิดขึ้น เธอเกิดมำ 
ในครอบครัวยำกจน มีน้องทั้งหมด 4 คน เธอเป็นพี่คนโต เมื่ออำยุได้  
6 ขวบ แม่ก็เสียชีวิตลง เหลือเพียงเธอกับน้องๆ ที่ต้องอำศัยอยู่กับพ่อ 
ที่หำเลี้ยงพวกเธอเพียงล�ำพัง 
 เพียงไม่นำนหลังจำกที่แม่เธอเสีย พ่อของเธอก็ออกจำกบ้ำนไป
และไม่กลับมำอีกเลย ท�ำให้เธอและน้องๆ ต้องไปอยู่ในบ้ำนเด็กก�ำพร้ำ 
แน่นอนในฐำนะพี่คนโต เธอต้องคอยดูแลน้องๆ หำเงินเล็กๆ น้อยๆ  
จำกกำรเย็บผ้ำ คงไม่ต้องพูดถึงกำรศึกษำ เพรำะเพียงแค่เลี้ยงปำกท้อง
ของตัวเองและน้องทั้งสี่ให้รอดแบบวันต่อวันนี่ก็นับว่ำปำฏิหำริย์แล้ว
 จนเข้ำสู่วัยสำว เมื่อน้องๆ เติบโต สำมำรถดูแลตัวเองได้ ก็ถึง
เวลำทีเ่ธอจะออกตำมล่ำควำมฝันของตวัเอง เธอใฝ่ฝันว่ำอยำกเป็นนกัร้อง  
และสำมำรถท่ีจะพำตัวเองมำเป็นนักร้องในเมืองใหญ่ได้ในท่ีสุด และ 
ในช่วงเวลำนั้นเธอก็แอบมีสัมพันธ์ลับๆ กับนำยทหำรผู้ร�่ำรวยคนหนึ่ง 
 แต่แล้วควำมฝันของเธอก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง เธอเริ่มสนใจเร่ือง
เสือ้ผ้ำและคดิว่ำน่ำจะมอีนำคตมำกกว่ำอำชพีนกัร้อง ท�ำให้เธอได้เริม่งำน 
ท่ีร้ำนขำยเสื้อผ้ำเล็กๆ ในปำรีส โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกนำยทหำร  
ให้ทุนเธอเปิดร้ำนขำยหมวกที่ปำรีสในปี 1914 ด้วยทักษะตัดเย็บที่เคยมี  
ควำมช่ำงสังเกตที่ไม่หยุดหย่อน บวกกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ ท�ำให้เธอ
ปฏิวัติวงกำรแฟชั่นด้วยชุดยูนิฟอร์มที่เธอเป็นคนออกแบบ ซึ่งโด่งดัง
และแพร่หลำยอย่ำงมำกในสมัยนั้น แต่ทว่ำกิจกำรของเธอก็ต้องหยุดลง
เนื่องจำกควำมวุ่นวำยในสงครำมโลกครั้งที่ 1 
 กระทั่งสงครำมจบลง เธอกลับมำเปิดกิจกำรและส่ันสะเทือน
วงกำรแฟชั่นอีกครั้ง เธอเป็นแฟชั่นนิสต้ำคนแรกๆ ในโลกที่จับมือกับ
ศิลปินชื่อดังแห่งยุคอย่ำง Picasso, Diaghiley, Cocteau ออกแบบชุด 
ที่เรียกได้ว่ำเปิดมุมมองใหม่ให้กับวงกำรแฟชั่นของโลกเลยก็ว่ำได้  
แต่วันเวลำอันโชติช่วงก็ต้องหยุดลงด้วยเสียงระเบิด 
 สงครำมโลกครั้งที่ 2 เริ่มขึ้น ปำรีสถูกเยอรมันเข้ำยึดและเธอ
ต้องไปเป็นพยำบำลให้กบัทหำรเยอรมัน และเกดิตกหลมุรกักบัเจ้ำหน้ำที่
ระดับสูงของเยอรมันคนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ ภำยหลังสงครำมจบลง เธอ 
ไม่ได้รับกำรยอมรับจำกคนในปำรีส แต่ด้วยฝีมือและวิสัยทัศน์ที่หำตัว 
จับยำก เธอเฝ้ำอดทน รอโอกำสที่จะได้กลับสู่วงกำรแฟชั่น เธอต้องใช้
เวลำถึง 15 ปี เพื่อพิสูจน์ตัวเองและกลับมำโลดแล่นในวงกำรอีกคร้ัง 
ก่อนจะเป็นเจ้ำของแบรนด์เสื้อผ้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดังยำวนำนนับทศวรรษ
ถึงแม้ในปัจจุบันเธอจะได้จำกโลกน้ีไปแล้ว แต่ชื่อของเธอยังคงทรง
อิทธิพลต่อวงกำรแฟชั่นเสมอมำ หญิงสำวผู้แสดงให้เห็นว่ำ แท้จริงแล้ว
ไม่เคยมีใคร ‘ขำดโอกำส’ หำกเรำไม่หยุดตำมหำมัน

ค�าตอบในช่องว่าง: โคโค่ กาเบรยีล บอนเนอร์ ชาแนล (Coco Gabrielle 
Bonheur Chanel)
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ชายผู้มีพรสวรรค์ในความล้มเหลว
ในปี 1890 เด็กชำย _ _ _ _ _ _ _ _ _ ต้องสูญเสียบิดำไป ตอนที่เขำ 
อำยุเพยีง 6 ขวบ ผูเ้ป็นแม่จงึต้องท�ำงำนเพือ่หำเลีย้งครอบครวัเพยีงล�ำพงั  
เด็กชำยเป็นพี่คนโตจึงมีหน้ำที่ดูแลงำนบ้ำนรวมถึงต้องเลี้ยงน้องแทนแม่  
เขำมคีวำมสำมำรถในกำรท�ำอำหำร ด้วยวยั 7 ขวบ เขำชนะกำรประกวด
ท�ำอำหำรประจ�ำหมู่บ้ำน และเริ่มออกท�ำงำนตั้งแต่ 10 ขวบ กับค่ำแรง 
2 ดอลลำร์ต่อเดือน  
 จนกระทั่งอำยุได้ 12 ปี เขำต้องลำออกจำกโรงเรียน เมื่อแม่ 
ตัดสินใจแต่งงำนใหม่ และเพรำะกำรแต่งงำนนี้ท�ำให้เขำถูกพ่อเล้ียง
ท�ำร้ำยหลำยต่อหลำยครัง้ จนสดุท้ำยทนไม่ไหวต้องหนอีอกจำกบ้ำนไปอยู่ 
กบัลงุ เขำต้องท�ำงำนสำรพดั ไม่ว่ำจะงำนฟำร์ม นักดบัเพลิง ฝึกงำนศำล  
ขำยยำง ขำยประกัน หรือท�ำงำนสถำนีขนส่ง และด้วยควำมที่เขำอยำก
เรียนกฎหมำยจึงไปสมัคร แต่ก็โดนตอกกลับปฏิเสธอย่ำงไม่ไยดีเพรำะ
ไม่มีคุณสมบัติพอ 
 เรยีกได้ว่ำเขำเตบิโตมำคูก่บัพรสวรรค์ แต่เป็นพรสวรรค์ในควำม
ล้มเหลว ไม่ว่ำจะเป็นกำรตกงำนซ�้ำซ้อนติดต่อกันอยู่หลำยครั้ง กำรถูก
ภรรยำทิ้งหลำยต่อหลำยหน ในช่วงเวลำที่ชีวิตจนตรอกและดูเหมือนจะ
ไม่มทีำงออกใดๆ เขำตดัสินใจลกัพำตวัลูกสำวของตวัเอง! แต่ถงึอย่ำงนัน้ 
ก็ยังล้มเหลว จนถึงวันที่คิดลำโลก อยู่ๆ ก็เกิดเสียดำยที่ไม่เคยลองท�ำ 
อะไรจรงิจัง และนกึย้อนกลบัไปสิง่ทีต่วัเองท�ำได้ดพีอๆ กบัควำมล้มเหลว
นั่นก็คือกำรท�ำอำหำร ด้วยเงิน 87 ดอลลำร์ ที่ยืมมำจำกประกันสังคม 
เขำทุ่มเงินที่มีทั้งหมดนั้นไปกับกำรซื้อไก่และกล่องกระดำษกลับบ้ำนไป
 จำกกำรทอดไก่ขำยหน้ำบ้ำนในวันนั้น สู่กำรเป็นรำชำแห่ง
อำณำจักรไก่ทอดทีไ่ม่มใีครไม่รูจ้กั เขำกลำยเป็น American restaurateur  
และเป็นเจ้ำของเครือข่ำยร้ำนอำหำรฟำสต์ฟู้ดท่ีมีชื่อเสียงท้ังในอเมริกำ
และทั่วโลก ซ่ึงนับได้ว่ำเป็นเครือข่ำยร้ำนอำหำรท่ีใหญ่เป็นอันดับต้นๆ  
ของโลกกว่็ำได้ จำกชำยทีแ่พ้ให้กบัโชคชะตำ ผูม้เีพือ่นเป็นควำมล้มเหลว 
มำตลอดชีวิต แต่วันนี้เรำสำมำรถพบเห็นเขำยืนยิ้มแย้มอยู่หน้ำร้ำน 
ขำยไก่ทอดที่มีอยู่ทั่วโลก

ค�าตอบในช่องว่าง: พันเอกฮาร์แลนด์ เดวดิ แซนเดอร์ส (Harland David 
Sanders)



ชายผู้จุดประกายแสงสว่างให้กับโลก
 
เด็กชำย _ _ _ _ _ _ _ _ _ พิกำรทำงกำรได้ยิน และเป็นเด็กที่อยู่นิ่ง 
ไม่ได้ ท�ำให้เขำถูกไล่ออกจำกโรงเรียนหลังเข้ำเรียนได้แค่เพียง 3 เดือน  
เด็กที่ครูและหมอยังส่ำยหน้ำ บอกว่ำเขำปัญญำอ่อน แต่ควำมรัก ควำม 
อบอุ่นจำกแม่ท่ียงัศรทัธำในตวัลกูชำย แม่ผู้เป็นครเูฝ้ำสัง่สอนและดแูลเขำ 
เรื่อยมำ จนเขำสำมำรถอ่ำนหนังสือออกในวัย 8 ขวบ
 แม้เขำจะถูกตรำหน้ำว่ำด้อยปัญญำ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหำ ด้วย
ควำมใฝ่รู้และมีจินตนำกำรเป็นพ้ืนฐำน ด้วยกำรมองโลกในแง่ดีที่พ่อ 
มอบให้ เขำรักเครื่องยนต์กลไกและและชอบทดลองอยู่เสมอ เขำไม่เคย
ย่อท้อต่อควำมล้มเหลวในกำรทดลอง ถึงแม้ว่ำมีหลำยคร้ังเขำทดลอง
จนเกดิกำรระเบดิ ต้องถกูไล่ออกจำกทีท่�ำงำน แต่เขำกไ็ม่เคยจะยอมแพ้  
“ผมไม่ได้ล้มเหลว แค่พบวิธีนับหมื่นที่ใช้ไม่ได้เท่ำน้ัน” ประโยคท่ีเขำ 
มักพูดติดปำกอยู่เสมอ 
 เพรำะไม่ย่อท้อและไม่หยุดคิด เมื่ออำยุ 21 ปี เขำจดสิทธิบัตร
เครื่องนับคะแนนเสียงเลือกต้ังอัตโนมัติ ซ่ึงประสบควำมส�ำเร็จในแง ่
นวัตกรรม แต่ทว่ำไม่เป็นที่ยอมรับของรัฐสภำ ต่อมำเขำก็ช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภำพของเครื่องแสดงรำคำหุ้นที่ได้สร้ำงรำยได้ในที่สุด 
 แต่ถึงอย่ำงนั้นเขำก็ยังไม่หยุดหย่อนยังคงคิดค้นและพัฒนำ
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้โลกได้ตื่นตะลึงอยู่เสมอ ด้วยควำมมำนะพยำยำมที่
ไม่หยดุหย่อนนีเ้องท�ำให้เขำประดษิฐ์สิง่ของตำ่งๆ ได้มำกกว่ำ 1,200 ชิน้ 
ไม่ว่ำจะเป็นหลอดไฟฟ้ำ กล้องถ่ำยภำพยนตร์ เครื่องขยำยเสียง เครื่อง
บันทึกเสียง แม้จะต้องลองผิดลองถูกนับหมื่นนับพันครั้งก็ตำม
 ด้วยควำมพยำยำม ด้วยควำมสนใจใฝ่รูอ้ยูเ่สมอ เขำไม่เคยหยดุ
ที่จะพัฒนำ เรียนรู้ และทดลอง เด็กชำยที่เคยถูกปฏิเสธจำกโรงเรียน 
คนนี้ได้ก้ำวขึ้นมำเป็นนักประดิษฐ์ที่จุดประกำยควำมคิดและแสงสว่ำง 
ให้กับโลก ผู้ท�ำให้เรำเห็นว่ำโอกำสทำงกำรศึกษำที่แท้อยู่ทุกๆ ที่ อยู่ใน 
ทุกเวลำที่เรำยังค้นคว้ำและตำมหำมัน ดังที่เขำเคยกล่ำวไว้ว่ำ “ไร้สำระ 
ที่จะบอกว่ำ กำรที่ผมไม่รู้ในวันนี้ วันพรุ่งนี้ผมก็อำจไม่รู้ด้วย”
ค�าตอบในช่องว่าง: โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison)

A

ที่มา
30 นักประดิษฐ์ กับชีวิตนอกกรอบ 
เขียน เจอเรมี โคลเลอร์ และคริสทีน แชมเบอร์แลน แปล นรำ สุภัคโรจน์
Future: ปัญญำอนำคต เขียน ภิญโญ ไตรสุริยธรรมำ
th.wikipedia.org, issue247.com, teen.mthai.com, 
jaisai.wordpress.com, my.dek-d.com
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เรื่อง: แพรวำ มั่นพลศรี

แค่ 2 ค� บอกลา
การ ‘ไม่มีเวลา’ 

ให้หมดไป 

TIME

ปัญหาเวลาไม่เคยพอ นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหา 
ส�คัญที่เชื่อว่าทุกๆ คนต้องเคยประสบพบเจอ  
บางคนก่นด่าตัวเองที่ท�อะไรไม่ทันดังใจคิด  
บางคนโวยวายสิ่ งแวดล ้อมรอบตัวหรือ
สถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถท�อะไร
ได้อย่างใจต้องการ หรือบางคนหนักขึ้นไปอีก 
โยนความผิดให้เวลา ที่จะรีบเดินไปไหนหนักหนา 
นาฬิกาหมุนช้าลงหน่อยไม่ได้หรือ ปัญหาเหล่านี้
จะหมดไป ด้วยค�เพียง 2 ค� ต่อไปนี้  

ทบทวน

หลำยคนเคยตัง้สเตตสัในเฟซบุ๊กร�ำพงึร�ำพนัว่ำมีอะไรต้องท�ำบ้ำง หนกัหนำสำหัสอย่ำงทีส่ดุ  
มีใครให้หนักหนำกว่ำนี้ไหมมำลองวัดกันดูหน่อย หรือบำงคนก็เป็นไปในอำรมณ์ตัดพ้อ 
เหนื่อยจัง หลำยเรื่องประดังเข้ำมำ ไม่รู้จะท�ำอะไรก่อนดี เข้ำมำทีละอย่ำงจะได้ไหม 
 กำรตดัพ้อ เรยีกร้องให้โลกทำรณุน้อยลง หรอืร�ำพงึร�ำพนันัน้ไม่ได้ประโยชน์อะไร 
เพรำะอันดับแรกเลยที่เรำควรท�ำเมื่อต้องเผชิญภำวะควำมไม่สมดุลกันระหว่ำงเวลำที่มี 
กับสิ่งที่ต้องท�ำ ก็คือ กำรทบทวน ทบทวนว่ำ จริงๆ แล้ว เรำก�ำลังเผชิญหน้ำกับอะไรบ้ำง  
เขียนมันออกมำ ถ้ำปัญหำอยู่ในมุมมืดก็จงลำกมันออกมำให้ปรำกฏในกระดำษหรือสมุด  
เพือ่แสงสว่ำงแห่งปัญญำจะได้ส่องให้เหน็มนัชดัๆ และขนำดของมนักจ็ะได้ปรบัให้เป็นไป 
ตำมควำมเป็นจริง 
 อย่ำลืมว่ำ สมองและควำมคิดของคนเรำนั้นมีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงหนึ่งคือ 
‘กำรมโน’ มโนว่ำปัญหำนั้นใหญ่ มโนว่ำสิ่งที่ก�ำลังเจอนั้นเล็ก ซึ่งมันคงไม่ยุ่งยำก หำกว่ำ 
สิง่ใหญ่ๆ เลก็ๆ ในสมองเหล่ำนัน้มันมีขนำดตรงกบัสภำพควำมเป็นจรงิของมัน แต่เพรำะ 
ไม่ตรงตำมควำมเป็นจรงิ มนัจงึยุ่งยำก ยุง่เหยงิ พวัพันกนัเป็นก้อนด้ำยท่ีบำงทไีม่เหน็เลยว่ำ 
ปมอยู่ตรงไหน หน้ำที่ของเรำคือ ต้องขุดเอำปม เอำปัญหำที่ก�ำลังเผชิญ เอำสิ่งที่ต้องท�ำ 
ท้ังหลำยท้ังปวงนั้น ออกมำกองไว้บนหน้ำกระดำษ หรือจะคอมพิวเตอร์ หรือบันทึก 
ในโทรศัพท์มือถือ สุดแล้วแต่ควำมถนัด ขอเพียงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยคือ เห็นว่ำตัวเรำ
ในขณะนั้นมีอะไรบ้ำงที่ต้องท�ำ
 ทบทวนแรกคือ กำรรวบรวมสิ่งที่ต้องท�ำดังที่กล่ำวไปแล้ว ทบทวนต่อมำคือ  
ตัง้ค�ำถำมและหำค�ำตอบให้ได้ว่ำ จำกบรรดำสิง่ทีเ่รำต้องท�ำทัง้หมดน้ัน อะไรคอืสิง่ส�ำคัญ
ที่สุดที่เรำต้องท�ำ ขั้นตอนนี้คือ กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ (Priority) วำงล�ำดับให้ปัญหำ
แต่ละอย่ำงได้อยูใ่นทีท่ำงทีเ่หมำะสม ซึง่ขัน้ตอนน้ีจะว่ำง่ำยกง่็ำย และจะว่ำยำกกจ็ดัว่ำยำก  
เพรำะเป็นเรื่องของกำรตัดสินใจ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้ทักษะ ประสบกำรณ์ และกำรลองผิด 
ลองถูก จนกว่ำจะเกิดปัญญำด้วยตัวเอง อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญนี้จะม ี
หนึง่หลกักำรทีถ่อืว่ำเป็นตวัช่วยทีท่�ำให้คนจ�ำนวนมำกผ่ำนพ้นปัญหำนี ้นัน่คอื หลกัอปุนสิยั
ข้อที่ 3 จำกหนังสือ 7 Habits ซึ่งเขียนโดย Stephen R. Covey ซึ่งคือนิสัยที่ว่ำด้วยกำร 
ท�ำตำมล�ำดับควำมส�ำคัญ หลักกำรนี้แนะน�ำให้เรำทบทวนบรรดำสิ่งท่ีกองอยู่ตรงหน้ำ  
แล้วแบ่งมันออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มส�ำคัญมำกและเร่งด่วน 
 2. กลุ่มส�ำคัญมำกแต่ไม่เร่งด่วน 
 3. กลุ่มไม่ส�ำคัญมำกแต่เร่งด่วน 
 เมื่อแบ่งได้แล้ว ก็ให้ท�ำตำมล�ำดับที่ว่ำนี้ คือ ท�ำสิ่งที่ส�ำคัญมำกและเร่งด่วนก่อน 
จำกน้ันจึงค่อยท�ำสิ่งท่ีส�ำคัญมำกแต่ไม่เร่งด่วน และจบด้วยกำรท�ำสิ่งท่ีไม่ส�ำคัญมำก 
แต่เร่งด่วน เหตุผลง่ำยๆ ก็คือ เรำจะต้องไม่เสียเวลำท�ำสิ่งซึ่งไม่ได้มีควำมส�ำคัญกับชีวิต 
หรอืกับกำรแก้ไขปัญหำของเรำจรงิๆ กำรเอำเวลำไปทุม่ให้กบัสิง่ทีเ่รำรูอ้ยูแ่ล้วว่ำไม่ส�ำคญั 
คือกำรเสียเวลำอย่ำงแท้จริง ส่วนสิ่งซึ่งพอจะมีควำมส�ำคัญบ้ำง คือไม่ถึงกับไม่ส�ำคัญเสีย 
ทีเดียว แต่มีควำมเร่งด่วน ก็เอำมันมำอยู่ในลิสต์สิ่งที่ต้องท�ำ แต่ใส่ไว้ท้ำยสุด 
 นั่นก็เพรำะ สิ่งท่ีไม่ส�ำคัญต้องอยู่หลังสิ่งท่ีส�ำคัญเสมอ แม้มันจะเร่งด่วนก็ตำม 
เพรำะอย่ำลืมว่ำ ถ้ำเอำค�ำว่ำเร่งด่วนขึ้นมำก่อน นั่นคือชีวิตเรำก็จะต้องท�ำแต่สิ่งที่เร่งด่วน
เพือ่เอำตวัรอดไปวนัๆ แต่ไม่ได้เกดิผลดท่ีีจะเปล่ียนแปลงชวีติของเรำจรงิๆ สิง่ส�ำคญัทีต้่องท�ำ 
เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นจะถูกดันไปอยู่ข้ำงหลัง แล้วเรำก็จะไม่มีพลังพอที่จะไปท�ำมันให้ออกมำ
ได้ดีนั่นเอง

Stephen 
R. Covey

7 HABITS

AM8:00

PM



วินัย

หลำยคนจัดล�ำดับส่ิงที่ต้องท�ำไว้เป็นอย่ำงดี สมบูรณ์แบบมำก เมื่ออยู่ใน
กระบวนกำรคิด แต่มำตกม้ำตำยเพรำะไม่สำมำรถท�ำได้ เพรำะขำดวินัย  
เพรำะกำรตำมใจตัวเอง เช่น พักเล่นเฟซบุ๊กสัก 5 นำที แต่ดันติดลมยำวไปเป็น
ชั่วโมง หรือของีบสักหน่อย แต่ดันตื่นมำแล้วพบว่ำที่งีบไปนั้นไม่เรียกว่ำหน่อย  
เหล่ำนี้เป็นต้น วินัยจึงเป็นอีกค�ำส�ำคัญที่จะเปล่ียนชีวิตเรำ ค�ำค�ำเดียวนี้ให้ผล
ต่อชีวิตมำกมำยนัก ขึ้นอยู่กับว่ำเรำจะมี หรือขำดมัน 
 นักเขียนชื่อก้องโลก Haruki Murakami ใช้กำรวิ่งทุกเช้ำเป็นกำร 
ฝึกวนิยัให้ตวัเอง แน่นอนว่ำ กำรบังคบัให้ตวัเองก้ำวข้ำมกำรตำมใจตวัเองได้นัน้  
ถอืว่ำเป็นกำรเอำชนะใจตวัเองได้อย่ำงแท้จรงิ คนทีเ่อำชนะใจตวัเองได้ จะมอีะไร 
ทีไ่ม่สำมำรถเอำชนะได้ล่ะ วนิยัคอืกำรเอำชนะใจตวัเองให้ท�ำสิง่ท่ีตัง้ใจไว้ แม้ว่ำ 
หลำยคร้ังจะไม่ได้อยำกท�ำ ดังเช่นบทสัมภำษณ์ตอนหนึ่งของเขำท่ีให้ไว้กับ
เว็บไซต์ Spiegel (www.spiegel.de) ซึ่งเขำกล่ำวว่ำ 
 “บำงครั้งผมรู้สึกว่ำอำกำศร้อนเกินไปที่จะวิ่ง บำงครั้งเย็นเกินไป หรือ
เมฆเยอะเกินไป แต่ผมก็ยังออกไปวิ่ง ผมรู้ว่ำถ้ำผมไม่ออกไปวิ่ง วันต่อมำผม 
ก็จะไม่ได้ออกไปอีก” 
 วินัยคือกำรฝึกตนให้แข็งแกร่ง แน่นอนว่ำเรำก�ำลังหมำยถึงใจ แต่มัน 
จะไม่ใช่แค่ใจแน่นอนที่ได้รับประโยชน์ เพรำะใจที่ดีย่อมส่งผลถึงร่ำงกำยที่ดี  
ใจมีพลัง ร่ำงกำยก็มีพลัง ร่ำงกำยแข็งแรง ใจก็แข็งแรง และเป็นที่ทรำบกันดีว่ำ  
กำรที่มูรำคำมิสำมำรถผลิตงำนเขียนออกมำให้เรำดื่มด�่ำได้อย่ำงสม�่ำเสมอ  
ก็เพรำะกำรมีวินัยที่เขำสร้ำงขึ้นนี้เอง 
 นอกจำกมูรำคำมิ เรำขอยกตัวอย่ำงอีกบุคคลหนึ่งที่พูดถึงเรื่องกำรมี
วินัยซึ่งมีผลกับชีวิตเขำอย่ำงยิ่งยวด นั่นคือ โฮวำร์ด ชูลท์ส ผู้ก่อตั้งร้ำนกำแฟ
ระดับโลก Starbucks โดยเขำได้เขียนไว้ในช่วงหนึ่งของหนังสือ Onward หรือ
ชื่อไทยคือ ‘ถอยไปข้ำงหน้ำ’ ว่ำ 
 “ในควำมเป็นจรงิ อปุนสิยักำรท�ำงำนของผมเปลีย่นไปแทบทันทีเม่ือผม 
มีวินัยมำกขึ้น ผมไม่อำจท�ำอะไรตำมใจชอบในแต่ละวันได้อีกต่อไป โดยเฉพำะ 
เมือ่รูว่้ำปัญหำภำยในของสตำร์บคัส์น้ันฝังลกึไปมำกแค่ไหน ผมเร่ิมใช้เวลำเงียบๆ  
ตำมล�ำพังตอนเช้ำตรู่ อำจเป็นที่บ้ำนหรือที่ท�ำงำน เพื่อเตรียมตัวส�ำหรับวันใหม่  
นับเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยท�ำสมัยท่ีเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรหรือตอนที่ 
เป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร แต่ตอนนี้หลังจำกดูข่ำวอย่ำงผ่ำนๆ ตั้งแต่ก่อน 
หกโมงเช้ำแล้ว ผมจะโทรศัพท์ทำงไกลไปยังส�ำนักงำนต่ำงประเทศ อ่ำนอีเมล 
จำกพำร์ตเนอร์ซึง่มเีป็นร้อยๆ ฉบบัหลัง่ไหลเข้ำมำพร้อมค�ำแนะน�ำและข้อสงัเกต 
เกี่ยวกับธุรกิจ แล้วจะนั่งครุ่นคิดถึงสิ่งที่ต้องท�ำในวันนั้นให้เกิดประสิทธิผลมำก
ที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ และส่งผลต่อกิจกำรมำกที่สุดด้วย”
 หลงัจำกกำรกลบัมำรบัต�ำแหน่งผูบ้รหิำรของสตำร์บคัส์อกีคร้ังในช่วงท่ี 
สตำร์บคัส์ตกต�ำ่ถงึขดีสดุ ด้วยอปุนสิยัทีเ่ปลีย่นไป ด้วยวนิยัทีม่ำกขึน้ เรำทุกคน 
ต่ำงเห็นถึงผลลัพธ์ของกำรเปล่ียนแปลงโดยพร้อมเพรียงกัน สตำร์บัคส์ในวันนี้ 
มีแต่เติบโตและเติบโต

 ค�ำสองค�ำ ‘ทบทวน’ และ ‘วินัย’ ท�ำให้เรำลำขำดจำกกำรพร�่ำบ่นว่ำ 
เวลำไม่เคยพอ ท�ำให้เรำหลดุจำกสภำวะขำดแคลนเวลำ และท�ำให้ชีวติเรำดขีึน้ 
ได้จริงๆ 
 อย่ำเพิ่งเชื่อ จนกว่ำจะได้ลองท�ำ
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เรื่อง: ทินกร บุญแจด

จัดการเงิน
ก่อนจะไม่มีเงิน

MONEY

‘เงิน’ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�คัญที่ขาดไม่ได้ในโลก 
ปัจจุบัน เชื่อว่าเราทุกคนต่างก็อยากมีฐานะทาง 
การเงนิอย่างมัน่คง มรีายได้ทีเ่พียงพอต่อรายจ่าย 
ที่จ�เป็นต่างๆ บ่อยคร้ังที่เราบริหารจัดการเงิน 
ผดิพลาด จนต้องกูห้นีย้มืสนิมากมาย ยอดผ่อน 
ช�ระในแต่ละเดือนแทบจะไม่ได้ท�ให้เงินต้นลด
น้อยลง เพราะจ่ายไปแต่ดอกเบี้ย แต่ในทาง 
กลับกัน หากเราบริหารจัดการรายได้ให้ดีพอ  
นอกจากจะมีเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินแล้ว ยังมี
เงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณได้อย่างสบายๆ 
 แล้วท�อย่างไรเราถงึจะสามารถวางแผน
ทางการเงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม ลองศึกษาเทคนิคดีๆ ต่อไปนี้กัน 

5 ขั้นตอน
จัดการเงินอย่างเป็นระบบ

1.
ประเมินฐำนะทำงกำรเงิน ก่อนอ่ืนเรำต้องรู ้ก่อนว่ำฐำนกำรเงินที่แท้จริง 
ของเรำเป็นอย่ำงไร มคีวำมสำมำรถในกำรหำรำยได้เท่ำไร มรีำยจ่ำยทีจ่�ำเป็น 
ในแต่ละเดือนอย่ำงไรบ้ำง ฐำนกำรเงินที่แท้จริงสำมำรถดูได้จำกกำรท�ำบัญชี  
น�ำทรัพย์สินเป็นตัวต้ังและหักลบด้วยหน้ีสินท้ังหมด ผลลัพธ์ท่ีได้จึงเป็น 
ฐำนะทำงกำรเงินจริงๆ ของเรำ นอกจำกนั้นสิ่งท่ีจะช่วยเรำได้อีกอย่ำงหน่ึง  
คือ กำรจดบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำยประจ�ำวัน และสรุปกำรใช้จ่ำยทุกสิ้นเดือน  
เพือ่จะได้เหน็รปูแบบกำรใช้จ่ำยของเรำเองว่ำ รำยจ่ำยในแต่ละเดอืนมอีะไรบ้ำง  
เป็นสิง่ท่ีจ�ำเป็นหรอืไม่ มีรำยจ่ำยใดตดัออกได้ไหม รำยรบัเพยีงพอกบัรำยจ่ำย 
หรือเปล่ำ และจะสำมำรถเหลือเงินเก็บออมต่อเดือนได้มำกน้อยเพียงใด

2.
ตั้งเป้ำหมำยให้ชัดเจน ให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถทำงกำรเงิน โดยอำจ 
แบ่งเป้ำหมำยออกเป็นระยะๆ เช่น เป้ำหมำยระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี จะเก็บเงิน 
และจ่ำยเฉพำะท่ีจ�ำเป็น เป้ำหมำยระยะกลำง 1-3 ปี จะเดินทำงท่องเที่ยว  
และเป้ำหมำยระยะเกิน 3 ปี จะซื้อบ้ำน ซื้อรถ สร้ำงครอบครัว เป็นต้น  
ท่ีส�ำคัญคือ จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของแต่ละเป้ำหมำย หำกเป้ำหมำยใด 
ไม่ส�ำคัญและรอได้ ก็ควรเลื่อนออกไปก่อน

3.
จัดท�ำแผนเพื่อไปสู่เป้ำหมำย สิ่งส�ำคัญคือระยะเวลำหรือควำมสำมำรถใน 
กำรออมต้องสัมพันธ์กัน และไม่กดดันตัวเองมำกจนเกินไป เช่น หำกมีแผน 
จะซ่อมบ้ำนอีก 1 ปีข้ำงหน้ำ โดยใช้เงินประมำณ 60,000 บำท คือต้องเก็บเงิน 
เดอืนละ 5,000 บำท แต่หำกจะซ่อมบ้ำนในอกี 6 เดือน กเ็ท่ำกบัว่ำต้องเกบ็เงนิ 
ให้ได้เดือนละ 10,000 บำท สิ่งเหล่ำนี้เรำจะเป็นคนตอบตัวเองได้ดีที่สุดว่ำ 
รำยได้และควำมสำมำรถในกำรออมเป็นอย่ำงไร



4.
ปฏิบัติตำมแผนอย่ำงจริงจังและเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นแล้วไม่ว่ำจะวำงแผนไว้
ดีเพียงไร ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย หำกเรำเผลอใจไปกับสิ่งที่ไม่ได้อยู่
ในแผน

5.
ตรวจสอบและปรับแผนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป หำก 
ไม่สำมำรถออมเงนิได้ตำมแผน ต้องหำสำเหตใุห้ได้ว่ำเกดิจำกอะไร จำกตวัเรำ 
หรือจำกปัจจัยภำยนอก เช่น รำคำสินค้ำเปลี่ยนรำยรับลดน้อยลง เพื่อหำทำง 
ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น ส่ิงส�ำคัญ 
ในกำรวำงแผนทำงกำรเงินคือกำรจัดสรรรำยได้ให้เหมำะสม มีแผนกำรออม
และเป้ำหมำยทำงกำรใช้เงินที่ชัดเจน

€
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ให้เงินงอกเงยด้วยการลงทุน
ใครทีพ่อมเีงนิออมและต้องกำรให้เงนิท�ำงำนในรปูแบบของดอกเบ้ีย ซึง่ปัจจบัุน
มีผลิตภัณฑ์ในเรื่องกำรออมและลงทุนในรูปแบบต่ำงๆ จ�ำนวนมำก ซึ่งแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ก็มีควำมซับซ้อน ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงแตกต่ำงกัน ฉะนั้น
เรำควรศึกษำเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เข้ำใจ วิเครำะห์ให้ถี่ถ้วน ก่อนตัดสินใจเลือก 
 ‘หุ้น’ เป็นหลักทรัพย์ที่นักลงทุนหลำยคนลังเล เพรำะไม่แน่ใจใน 
ควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ แต่ก็มเีหตผุลดีๆ  ท่ีเรำควรมหีุน้ไว้ในพอร์ตกำรลงทนุบ้ำง  
ถึงแม้จะมีควำมผันผวนในระยะสั้น หำกมองระยะยำวผลตอบแทนเฉลี่ยจำก
กำรลงทุนในหุ้นจะสูงกว่ำกำรลงทุนประเภทอื่น 
 ‘พันธบัตรและหุ้นกู้’ เป็นตรำสำรหนี้ที่ผู ้ออกตรำสำรให้เรำเป็น 
หลกัฐำนกู้ยืมเงนิจำกเรำ โดยท่ัวไปตรำสำรหน้ีมกัจ่ำยดอกเบีย้ทีเ่รยีกว่ำ คปูอง 
(Coupon) เป็นงวดๆ ตำมที่ระบุไว้ตำมหน้ำตั๋ว 
 ‘กองทนุรวม’ เหมำะส�ำหรบัคนไม่มเีวลำ ไม่มคีวำมรู ้ไม่มเีงนิก้อนโต  
ไม่มีประสบกำรณ์ เพรำะกองทุนรวมมีผู้บริหำรที่เป็นมืออำชีพ คอยดูแลกำร
ลงทนุให้ โดยใช้เงนิไม่มำกนกั เริม่ต้นแค่หลกัพนับำทกส็ำมำรถซือ้กองทนุรวม 
ได้แล้ว 

 นอกจำกวิธีกำรจัดกำรทำงกำรเงินทั้งหมดแล้ว  
จงจ�ำไว้ว่ำ รำยได้ทั้งหมดของเรำควรหักเงินออมก่อน  
ประมำณ 1 ใน 4 ของรำยได้ ที่เหลือจึงน�ำไปใช้จ่ำย  
และหำกมีหนี้สินเกินตัว ต้องรีบหยุดวงจรหนี้ รัดเข็มขัด  
ประหยัดให้มำกข้ึน ค่อยๆ ทยอยจ่ำยช�ำระให้หมด  
โดยเฉพำะหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสูง เช่น หนี้นอกระบบ  
หนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื้อส่วนบุคคล เป็นต้น
 เพียงท�ำตำมขั้นตอนที่กล่ำวมำครบถ้วน เชื่อ
อย่ำงยิ่งว่ำทุกคนคงเป็นนักฝันที่ประสบควำมส�ำเร็จ 
ในกำรจัดกำรเงินในกระเป๋ำของตัวเองอย่ำงมีควำมสุข  
กลำยเป็น ‘ผูท้ีม่อีสิรภำพทำงกำรเงนิ’ หรอืผูท้ีท่�ำอะไรกไ็ด้ 
โดยไม่มีข้อผูกมัดทำงกำรเงิน มีเงินพอท่ีจะตอบสนอง
ควำมต้องกำรไปตลอดชีวิตแน่นอน



$
ที่มา
วีดิทัศน์ชุดรู้รอบเรื่องเงิน ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน (ศคง.) 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ไดอำรี่กำรเงิน 365 วันแสนสุข เขียน อัจฉรำ โยมสินธุ์

10 นิสัยยอดแย่
ทางการเงินที่ต้องรีบแก้ไข

1. ใช้จ่ำยแบบไม่วำงแผน ท้ังกำรจ่ำยซื้อของ
 ชิ้นใหญ่และซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
2.  ไม่รู้ว่ำมีเงินสดเท่ำไร เพรำะได้เงินมำก็ใช้ไป 
 เงินหมดก็กด ATM ไปเรื่อยๆ
3. ไม่รู้ว่ำใช้เงินเดือนเท่ำไร ไม่รู้ว่ำใช้จ่ำยค่ำอะไร 
 บ้ำง
4. เหนียวหนี้ โดยเฉพำะหนี้บัตรเครดิต เพรำะกำร
 จ่ำยหนีข้ัน้ต�ำ่จะท�ำให้ต้องจ่ำยดอกเบีย้มหำศำล
5. ใช้ก่อนเก็บ เพรำะมักลงเอยด้วยกำรใช้เงิน
 จนหมดไม่เหลือเก็บ
6. จนแต่ไม่เจียม ชอบใช้จ่ำยเงินเกินตัว มีรสนิยม
 สูงเกินรำยได้
7. ไม่สนใจดอกเบ้ีย ค่ำปรับหรือค่ำธรรมเนียมที่
 ต้องจ่ำย
8.  ลงทนุแบบไม่มคีวำมรู ้ลงทุนตำมข่ำว ตำมกระแส 
 ไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรลงทุนดีพอ
9.  ไม่มีกำรจัดสรรสินทรัพย์หรือ Asset Allocation 
 ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมมั่นคั่ง
10. ไม่วำงแผนกำรเงิน ไม่มีเป้ำหมำยทำงกำรเงิน
 ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
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เรื่อง: กรกมล ศรีวัฒน์ / ภำพ: วัชรำกร ทวีทรัพย์

แต่สิ่งส�คัญที่ทุกคนมีเหมือนกัน
คือทุกคนมีความพิการ

และก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้
ชีวิตของตัวเอง

““
ORGAN

น้องธันย์ - 
ณิชชารีย์   เป็นเอกชนะศักดิ์

ในชีวติของคนทัว่ไปคงไม่มใีครคาดคดิว่าตนเองจะสูญเสีย
อวยัวะบางส่วนไป เช่นเดียวกบัสาวน้อยทีใ่ช้ชีวติมธัยมต้น 
อย่างปกติ พาตัวเองไปเรยีนภาษาทีส่งิคโปร์ในช่วงซมัเมอร์  
จนกระทัง่เกดิอบุติัเหตตุกรถไฟฟ้าเมือ่ประมาณ 6 ปีทีแ่ล้ว 
จนต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไป ในวันนั้นภาพจ�ของเรา
ที่เกี่ยวกับเธอ ไม่ใช่ภาพที่โศกเศร้า แต่กลับเป็นสาวน้อย 
ร่าเริง มองโลกในแง่บวก วันนี้เธอใช้ชีวิตด้วยขาเทียมและ 
ด�เนนิชีวติได้อย่างคนปกต ิเราจงึเลอืกทีจ่ะนัง่พดูคยุกบัเธอ  
เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเธอจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ความขาดที่มีความหมาย



ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนั้น
จรงิๆ ตอนทีเ่กดิเหตเุรำกต็กใจ ทกุคนกต็กใจ ท�ำไรไม่ถกูเหมอืนกนั  
วนิำทนีัน้เรำรูส้กึแค่ว่ำท�ำยงัไงกไ็ด้ให้ตวัเองปลอดภยั เอำตวัรอดได้  
เลยสร้ำงก�ำลงัใจให้กบัตนเอง ตัง้แต่ตอนทีรู่ส้กึตวัครัง้แรกและในช่วง 
ที่ก�ำลังรักษำอยู่

มีวิธีการจัดการอารมณ์ยังไง
จดักำรกบัอำรมณ์ด้วยกำรยอมรบัควำมเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ ด้วยควำมที่ 
เรำโชคดีด้วย คือเรำเป็นคนเห็นเหตุกำรณ์ ได้เป็นคนตัดสินใจ  
รู้อยู่แล้วว่ำเรำจะต้องไม่มีขำ เวลำเรำตื่นขึ้นมำเรำเลยยอมรับกับ
มันได้ พร้อมเผชิญหน้ำ

สิ่งที่เราขาดหลังจากประสบอุบัติเหตุ
ตั้งแต่เรำประสบอุบัติเหตุ ไม่ได้รู้สึกว่ำเรำขำดเลย รู้สึกว่ำเรำได้รับ
กำรเติมเต็มเยอะมำก คือขำดมันขำดแค่รูปลักษณ์ภำยนอก นั่นคือ 
อวัยวะ แต่สิ่งที่มำเติมเต็มมันมำกกว่ำอวัยวะท่ีหำยไป อวัยวะ
ภำยนอกเรำสำมำรถไปซ้ืออุปกรณ์เทียมมำเติมแต่งได้ แต่ว่ำสิ่งท่ี
เรำได้มำกกว่ำนั้นก็คือทัศนคติที่มำเติมเต็มชีวิต มันเปลี่ยนชีวิตให้
เป็นอีกมุม ท�ำให้ชีวิตจำกที่วนอยู่แค่โลกแคบๆ เรำกลับมองโลก 
กว้ำงขึ้น แล้วก็สำมำรถช่วยเหลือคนอื่นต่อๆ ไปได้

โอกาสในการพัฒนาตนเองหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้
จริงๆ พัฒนำเยอะมำกเลยนะ พัฒนำอย่ำงแรกคือได้หันมำมอง 
ตัวเอง ได้หันมำรักตัวเอง ได้มองว่ำตัวเองมีข้อดีอะไร ใส่ใจอนำคต 
มำกขึ้น ดูแลตัวเองมำกขึ้น จำกอุบัติเหตุท�ำให้เรำเข้ำมำรู้จักตัวเอง
มำกขึ้น ทั้งด้ำนควำมคิด สิ่งที่เรำรัก สิ่งที่เรำชอบ ก็เลยส่งผลท�ำให้
เรำได้ท�ำหลำยๆ อย่ำงที่แตกต่ำงจำกก่อนเกิดอุบัติเหตุ จำกท่ีเรำ
เป็นเด็กเงียบๆ ไม่ค่อยท�ำกิจกรรมหรือท�ำกิจกรรมแค่ในโรงเรียน 
จำกเดก็ขีอ้ำยไม่กล้ำน�ำเสนองำน มนักลบัท�ำให้เรำเป็นอกีคนหนึง่ท่ี 
กล้ำที่จะพูด กล้ำที่จะคิด กล้ำที่จะเปิดโอกำสให้กับตัวเอง 
ทัง้ภำยนอกและภำยในมหำวทิยำลยั ด้วยกำรท�ำกจิกรรมต่ำงๆ โดยท่ี 
เรำไม่เคยคิดว่ำควำมพิกำรเป็นอุปสรรคเลย ถ้ำเทียบกับควำมคิด 
สมยัก่อน ชอบคดิว่ำมนัต้องล�ำบำกแน่ๆ เรำกจ็ะจ�ำกดัควำมคดิของ
ตวัเอง ไม่กล้ำท�ำกจิกรรมนัน้ แต่ตอนนีเ้รำไม่คิดเลย ทัง้ทีม่นัอำจจะ
ล�ำบำก แต่ตอนนี้มันเหมือนตัดขีดจ�ำกัดเหล่ำนั้นออกไป

มันช่วยให้เราเห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยไหม
กจิกรรมต่ำงๆ ทีไ่ด้ท�ำมนัท�ำให้สร้ำงคณุค่ำให้กบัตวัเอง เหน็มมุมอง
ใหม่ๆ ของตวัเอง เหมอืนสร้ำงชวีติให้คนอ่ืนด้วย บำงคนท่ีเขำได้ฟัง
เรำ ให้ผลตอบรับกลับมำหำเรำ มันยิ่งท�ำให้เรำรู้สึกว่ำ ควำมพิกำร 
ของเรำมีควำมหมำย ควำมพิกำรของเรำมันมีควำมส�ำคัญกับคน 
คนหนึ่งหรือกับสังคมอีกสังคมหนึ่ง

เป้าหมายในอนาคต
จรงิๆ เป้ำหมำยในอนำคต เรยีนให้จบตำมเกณฑ์ ประสบควำมส�ำเรจ็ 
ในด้ำนกำรเรียน เป็นคนชอบเรียนเลยอยำกเรียนสูงๆ ควบคู่ไปกับ 
กำรท�ำกจิกรรม เหมอืนเป็นเป้ำหมำยทีเ่รำค่อยๆ วำงแผน  ส่วนพวก
กจิกรรมไม่ได้ตำยตวั กจิกรรมมนัแล้วแต่จงัหวะว่ำเรำจะได้ท�ำไหม 
ไม่ได้อยำกตั้งเป้ำหมำยสูงสุด ไม่มีค�ำว่ำสูงสุดส�ำหรับเรำเลย เรำ 
ตั้งแค่ว่ำอันไหนเรำท�ำได้แล้วก็ลองท�ำในสิ่งที่เรำรู้สึกว่ำอยำกท�ำ   
เรำคิดว่ำถ้ำเรำตั้งสูงสุดมันหมำยควำมว่ำเรำจ�ำกัดควำมสำมำรถ
ตัวเอง 

อยากบอกอะไรถึงคนพิการด้วยกัน
จริงๆ แล้ว อยำกให้กลุ่มคนพิกำรที่อำจจะมีอุปสรรคมำกน้อย 
แตกต่ำงกนั เชือ่ว่ำทกุคนมนัไม่เหมอืนกนัหรอก ทัง้ภำพรวมทกุอย่ำง 
พื้นฐำนครอบครัวหรืออะไรแบบนี้ แต่สิ่งส�ำคัญที่ทุกคนมีเหมือนกัน
คอืทกุคนมคีวำมพกิำรและกม็คีวำมพร้อมทีจ่ะเรยีนรูช้วีติของตวัเอง 
ไม่อยำกให้จ�ำกดัควำมสำมำรถตวัเองด้วยว่ำทุกคนท�ำไม่ได้ อยำกให้ 
ทุกคนเปิดใจ ให้โอกำสตัวเองว่ำเรำคือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกัน  
เรำกมี็สทิธิท่ี์จะท�ำส่ิงต่ำงๆ ได้ ถ้ำเรำไม่ลงมือท�ำก่อนเรำจะรูไ้ด้ยงัไง 
ว่ำเรำท�ำสิ่งนั้นไม่ได้

แล้วส�หรับคนทั่วไปอยากบอกอะไร
อยำกฝำกถึงคนอื่นๆ อยำกให้เขำให้ก�ำลังใจตัวเอง เวลำเขำมี
อปุสรรคหรอืมปัีญหำในชวีติ อย่ำไปคดิด้ำนลบว่ำชวีติเรำจบอยูแ่ค่นี้  
อยำกให้คดิว่ำเรำมีด้ำนดทีีจ่ะสำมำรถเผยแพร่หรอืส่งต่อให้คนอืน่ได้  
ให้เห็นว่ำตัวเองมีคุณค่ำมำกกว่ำนั้น



   R
E

A
D

 M
E

 -  3
0

  

Artificial 
Intelligence

เติมเต็มส่วนที่ ‘ขาด’ 
หรือท�ให้ ‘ขาด’

 
สิ่งหนึ่งท่ีเรา ‘ขาด’ ไม่ได้ในสังคมปัจจุบันคือเทคโนโลยี  
ในยุคทีเ่ทคโนโลยีต่างๆ พฒันาอย่างรวดเรว็และต่อเนือ่ง 
เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เมื่อความ
ต้องการของมนุษย์มีมากขึ้นทั้งในแง่ของปริมาณ 
และความหลากหลาย เทคโนโลยีจึงพัฒนามากข้ึนเพ่ือ
เติมเต็มมิติต่างๆ ที่มนุษย์รู้สึกว่า ‘ขาด’ จนกระทั่งก�เนิด
เป็นเทคโนโลยีล�้าๆ ที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI หรือ 
Artificial Intelligence)

AI
INNO 

VATION

 เรื่อง: ชินภัทร ศรีบุญญเกษ, ทรงกลด ลิมปิพัฒน์



AI หมำยถงึ ระบบคอมพวิเตอร์ทีม่คีวำมสำมำรถใกล้เคยีงกบัมนษุย์ สำมำรถ
ท�ำงำนหรือตัดสินใจในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ โดย AI จะรับรู้ มองเห็น จดจ�ำ
สิ่งต่ำงๆ รวมถึงใช้ภำษำ ฟัง พูด อ่ำน เขียน พูดง่ำยๆ ก็คือ AI เป็นระบบ
อุปกรณ์หรือหุ่นยนต์ที่สำมำรถท�ำอะไรได้เหมือนมนุษย์ (หรือเก่งกว่ำ) นั่นเอง
ปัจจุบันมีภำพยนตร์และกำร์ตูนเกี่ยวกับปัญญำประดิษฐ์มำกมำย แม้เรำจะ
มองว่ำหุ่นยนต์เหล่ำน้ีเป็นเพียงจินตนำกำร แต่ในยุคโลกำภิวัตน์เช่นทุกวันนี้  
คงปฏเิสธไม่ได้แล้วว่ำปัญญำประดษิฐ์ก�ำลงัปรำกฏตวัมำกขึน้ในโลกควำมจรงิ 
รำวกับว่ำพวกมันก�ำลังพำพรรคพวกออกมำจำกภำพยนตร์หรือกำร์ตูน แล้ว 
ถ้ำเป็นเช่นนี้คนเรำต้องอยู่ร่วมกับเครื่องจักรที่มีควำมคิดจะเป็นอย่ำงไร
 ผูเ้ขยีนมองว่ำชวีติจกัรกลพฒันำขึน้เพือ่ ‘เตมิเตม็’ ควำมสะดวกของ
มนษุย์ แต่ตอนนีปั้ญญำประดษิฐ์ฉลำดล�ำ้จนอำจท�ำให้บำงอำชพีต้องสัน่คลอน 
และยังมีแนวโน้มว่ำจะพัฒนำไปอีก ปัญญำประดิษฐ์ก�ำลังจะท�ำให้เรำ ‘ขำด’ 
อะไรไปหรือเปล่ำ ตลำดแรงงำนก�ำลังจะขำดมนุษย์ แต่เต็มไปด้วยปัญญำ
ประดิษฐ์หรือไม่
 หำกใครเคยชมภำพยนตร์เรื่อง Iron Man จะเห็นว่ำปัญญำประดิษฐ์
อย่ำง จำร์วิส (Jarvis) เป็นหนึ่งในปัญญำประดิษฐ์ที่มำเติมเต็มส่วนที่มนุษย์
เกรำะเหล็กขำดไป ช่วยวำงแผนและต่อสู้  หำกมองย้อนกลับมำที่โลกของเรำ 
เรำอำจยงัไม่มปัีญญำประดษิฐ์ทีเ่ก๋ไก๋ขนำดนัน้ แต่ถ้ำมจีรงิๆ และเรำสำมำรถ
ควบคมุมนัได้ ปัญญำประดษิฐ์กจ็ะเป็นหนึง่ในนวตักรรมทีช่่วยเหลอืคนได้มำก
ทีเดียว ไม่ว่ำจะด้ำนควำมปลอดภัย กำรวำงแผน หรือด้ำนกำรแพทย์ นั่นจึง
อำจเป็นเหตุให้บำงอำชีพต้องหำยไปในที่สุด 
 อย่ำงกรณีบริษัทประกันภัย Fukoku Mutual Life ในประเทศญี่ปุ่น 
ที่น�ำปัญญำประดิษฐ์มำใช้เพรำะท�ำหน้ำท่ีได้เหนือกว่ำมนุษย์และให้ผลลัพธ์ 
ทีคุ่ม้ค่ำกว่ำ ซึง่ก�ำลังจะเลกิจ้ำงพนกังำนค�ำนวณรำยจ่ำยถงึ 34 คน และแทนที่
พวกเขำด้วยปัญญำประดิษฐ์ ทั้งนี้เนื่องจำกทำงบริษัทเชื่อวำ่ปัญญำประดิษฐ์
ที่มีค่ำลงทุนสูง สำมำรถท�ำงำนได้มำกกว่ำมนุษย์ถึง 30% อย่ำงไรก็ตำม  
ขั้นตอนค�ำนวณขั้นสุดท้ำยยังเป็นหน้ำท่ีของพนักงำนมนุษย์อยู่ จะเห็นได้ว่ำ 
กำรเลือกใช้ปัญญำประดษิฐ์พจิำรณำจำกผลลพัธ์ทีไ่ด้ว่ำคุม้ค่ำหรอืไม่ มำกกว่ำ
กำรพจิำรณำจำกควำมเป็นอยูข่องพนกังำนทีก่�ำลงัจะตกงำน แสดงว่ำพนกังำน
บำงสำยงำนอำจต้องเกบ็ข้ำวของกลับบ้ำนจรงิๆ ถ้ำทำงบรษิทักล้ำเสีย่งลงทนุ
กับปัญญำประดิษฐ์
 แต่ท�ำไมบำงต�ำแหน่งในบริษัทน้ีถึงไม่ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ นี่อำจ
หมำยควำมว่ำหุ่นยนต์ไม่สำมำรถแทนที่มนุษย์ได้หมดทุกอย่ำง บำงอย่ำง
ก็จ�ำเป็นต้องให้มนุษย์ท�ำกันเองดีกว่ำ ทั้งนี้อำจเพรำะเป็นงำนที่ต้องกำร 
กำรสื่อสำรกัน ต้องกำรกำรคิดวิเครำะห์ที่มำกกว่ำแค่ค�ำนวณเงิน เมื่อต้อง 
มีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้น คุยกับคนด้วยกันเองจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มำกกว่ำ 
อย่ำงเห็นได้ชัด แต่ก็น่ำวิตกว่ำถ้ำหำกหุ่นเกิดมีปฏิสัมพันธ์ได้เหมือนคนเรำ 
ขึ้นมำจริงๆ เมื่อไร ทำงบริษัทจะไล่พนักงำนกลุ่มนี้ออกหรือไม่
 ปัญญำประดิษฐ์สมัยนี้ก็ใช่ย่อยเสียเมื่อไร พวกมันไม่ได้ท�ำเป็นแค่
ค�ำนวณตัวเลขแล้ว ปัญญำประดิษฐ์ในปัจจุบันเร่ิมก้ำวข้ำมพรมแดนระหว่ำง
โลกจินตนำกำรกับโลกควำมจริง สำมำรถสร้ำงสรรค์ได้กระทั่งผลงำนศิลปะ 
อย่ำงปัญญำประดษิฐ์ทีแ่ต่งเพลงได้กน่็ำกลวัทเีดยีว ลองจนิตนำกำรว่ำปัญญำ
ประดิษฐ์สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะที่เยี่ยมยอดพอๆ กับศิลปินระดับ

ต�ำนำนได้ ไม่ใช่แค่เลียนแบบ แต่สำมำรถปลดปล่อยจินตนำกำรของตัวเอง 
ให้เป็นรูปร่ำงได้อย่ำงมนุษย์ แค่คิดก็หนำวแล้ว คนที่เป็นศิลปินจริงๆ คงต้อง 
หำทำงพัฒนำงำนใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อเอำตัวรอดในโลกที่ปัญญำประดิษฐ ์
กลำยเป็นหนึง่ในคูแ่ข่งทำงอำชพี กำรสร้ำงผลงำนอำจจะล�ำบำกขึน้ แต่ส�ำหรบั 
ผู้เสพแล้ว คงประหลำดใจไม่น้อยที่จะได้เห็นงำนศิลปะของหุ่นยนต์ และถ้ำ 
กำรแข่งขันศิลปะระหว่ำงมนุษย์และปํญญำประดิษฐ์ด�ำเนินไปอย่ำงเข้มข้น 
ชนิดกินกันไม่ลงแล้วละก็ เรำคงได้เสพงำนศิลปะใหม่ๆ มำกมำยทีเดียว
 หรืออย่ำงปัญญำประดิษฐ์ท่ีเล่นเกมโกะชนะแชมป์โลกได้ก็ถือว่ำ 
น่ำตกใจไม่น้อย แสดงว่ำมันต้องสำมำรถวิเครำะห์ อ่ำนเกมได้อย่ำงแยบยล 
ไหนจะยังรอน�ำไปพัฒนำเพื่อใช้แข่งเกมอื่นๆ อีก ต่อไปเรำอำจจะได้เห็น 
ทวัร์นำเมนต์แข่งกฬีำหรอืเกมของปัญญำประดษิฐ์แทนคนกไ็ด้ หรอืไม่ก็อำจจะ
เป็นทีมปัญญำประดิษฐ์ร่วมมือกับคน น่ำสนใจว่ำในอนำคตจะมีเกมหรือกีฬำ
ใหม่ๆ ที่ให้ปัญญำประดิษฐ์และคนร่วมมือกันเกิดขึ้นหรือไม่
 ทำงเศรษฐศำสตร์แล้ว หำกปัญญำประดิษฐ์สร้ำงผลผลิตได้มำกขึ้น
โดยยงัใช้ต้นทนุเท่ำเดมิ เศรษฐกจิก็จะเตบิโตขึน้มำกกว่ำปกตแิละลงทุนน้อยลง  
เป็นสัญญำณถึงควำมสะดวกสบำยที่เพิ่มขึ้นของมนุษย์เรำ แต่ขณะเดียวกัน  
ก็เป็นสัญญำณว่ำแรงงำนมนุษย์อำจจะตกกระป๋องได้ กำรเติบโตของปัญญำ 
ประดษิฐ์นีท้�ำให้นกัวทิยำศำสตร์หลำยๆ ท่ำนต้องกมุขมับ เพรำะเกรงว่ำพวกมนั 
จะมำแทนที่มนุษยชำติเสียหมด สตีเฟ่น ฮอว์คกิง ก็บอกว่ำ พวกมัน “จะน�ำ
มนุษยชำติสู่จุดจบ” หรืออย่ำง บิล เกตส์ ก็ถึงกับแนะว่ำ รัฐควรจะเก็บภำษ ี
หุ่นยนต์เพื่อชะลอกำรเติบโตของปัญญำประดิษฐ์และชะลอกำรน�ำปัญญำ
ประดิษฐ์มำใช้ในตลำดแรงงำน โมเช่ วำร์ดี (Moshe Vardi) อำจำรย์จำก 
มหำวิทยำลัยไรซ์ (Rice University) วิเครำะห์ไว้ว่ำแก๊งปัญญำประดิษฐ์
สำมำรถผลักไสมนุษย์ออกจำกตลำดแรงงำนโลกได้ถึง 50 % ชำวอเมริกัน 
ถงึ 47 % ต้องเตรยีมรบัมอืกบัโอกำสตกงำนให้ด ีเหน็เช่นนีค้งปฏเิสธไม่ได้แล้ว 
ว่ำปัญญำประดิษฐ์ก�ำลังจะกลำยเป็นอีกวิกฤติใหม่ในชีวิตกำรงำนของเรำ
 อย่ำงไรกด็ ีพฒันำกำรของปัญญำประดษิฐ์อำจสร้ำงอำชพีใหม่ให้กบั
โลกเรำ แม้บำงอำชีพจะถูกแย่งงำนไป แต่งำนซ่อมบ�ำรุงหรือพัฒนำปัญญำ
ประดิษฐ์อำจถือก�ำเนิดขึ้นใหม่และสร้ำงงำนอีกรูปแบบหนึ่งไปเลยก็ได้ มอง
ในแง่ดีว่ำเรำอำจตกงำนแต่ก็มีงำนใหม่มำทดแทนกันได้พอดี กรณีนี้ก็คงพอ
ชืน้ใจได้บ้ำงไม่มำกกน้็อย แต่ถ้ำมองอกีแง่ งำนใหม่ท่ีเกดิขึน้อำจท�ำให้เรำต้อง
อยู่ใต้อ�ำนำจของปัญญำประดิษฐ์ เรำต่ำงท�ำงำนรับใช้ปัญญำประดิษฐ์ และไร้
หนทำงต่อต้ำนควำมสำมำรถของพวกมัน ถ้ำเป็นกรณนีัน้ ผูเ้ขยีนกค็ำดหวงัว่ำ
ปัญญำประดิษฐ์จะให้เงินเดือนที่สมน�้ำสมเนื้อและมอบคุณภำพชีวิตท่ีไม่โหด
ร้ำยเกินไปก็แล้วกัน
 นีอ่ำจเป็นวกิฤตใหม่ท่ีเกดิขึน้ได้ในตลำดแรงงำน เรำคงต้องพยำยำม
ปรับตัวและแข่งขันกันหนักกว่ำเดิม ไม่ใช่แค่แข่งกับคนกันเองอีกต่อไป แต ่
ศึกนี้ต้องแข่งกับปัญญำประดิษฐ์ด้วย บำงอำชีพอำจหำยไป บำงอำชีพอำจ 
คงอยู่ต่อ หรือบำงอำชีพก็อำจเกิดใหม่ ปัญญำประดิษฐ์จะมำ ‘เติมให้เต็ม’ 
หรือ ‘ท�ำให้ขำด’ ก็ต้องติดตำมกันต่อไป
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Sophia (Sophia Genetics)

สำมำรถอ่ำนและรวบรวมรหัสพันธุกรรมที่อยู ่บน 
DNA ของแต่ละคนได้ โดย Sophia จะท�ำนำย 
และวนิจิฉยัโรคทำงพนัธกุรรมได้ เช่น มะเรง็ Sophia  
จะแปลผลข้อมลู ช่วยแพทย์วนิจิฉยัโรคและออกแบบ
กำรรักษำที่เฉพำะเจำะจงให้แต่ละบุคคลตำมรหัส
พันธุกรรม เพื่อรักษำด้วยวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพ 
มำกขึน้ นอกจำกนี ้Sophia ยงัสำมำรถเรยีนรูไ้ด้ด้วย
ตัวเอง เพ่ือเพ่ิมควำมเร็วในกำรอ่ำนรหัสพันธุกรรม
และวินิจฉัยอย่ำงแม่นย�ำมำกขึ้น

Legal Robot 

พัฒนำขึ้นเพื่อใช้ในวงกำรกฎหมำย โดย AI ตัวนี้
ถูกน�ำมำใช้อ่ำนและตีควำมเอกสำรทำงกฎหมำย 
สำมำรถเข้ำใจภำษำทำงกฎหมำยได้อย่ำงเป็น
ธรรมชำติ หำและแก้ไขจุดผิดในสัญญำได้ และ
สำมำรถเปรียบเทียบควำมยุติธรรมหรือประเมิน
ควำมเสีย่ง รวมถงึตรวจสอบควำมโปร่งใสให้เรำก่อน
ทีจ่ะเซ็นสญัญำ ทัง้หมดนีท้�ำงำนโดยใช้กระบวนกำร
ทำงสถิติและกระบวนกำรทำงภำษำขั้นสูง ผ่ำนกำร
เรียนรู้แบบซับซ้อน จนออกมำเป็น AI ที่เริ่มใช้งำน
อย่ำงแพร่หลำยขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน

VI – The First AI Personal Trainer

ขยับใกล้ตัวเข้ำมำอีกนิดจำกวงกำรแพทย์มำสู่เรื่อง
กำรรักษำสุขภำพ ปัจจุบันมี AI ที่จะมำท�ำหน้ำที่
เป็น Personal Trainer แทนผู้เชี่ยวชำญที่เคยจ้ำงมำ
แนะน�ำกำรออกก�ำลังกำยในฟิตเนส AI ตัวนี้มีชื่อว่ำ 
VI มนัมหีน้ำตำคล้ำยหูฟังโทรศพัท์มอืถอื แต่สำมำรถ
อ่ำนค่ำต่ำงๆ ทำงสขุภำพได้แบบ Real Time ช่วยให้ 
เรำตัง้เป้ำหมำยและออกแบบโปรแกรมกำรออกก�ำลงั
กำยให้กบัเรำได้ สำมำรถปรบัแผนกำรออกก�ำลงักำย 
ในขณะที่เรำออกก�ำลังกำยได้หำกเกิดอำกำรล้ำ 
หรอืเจบ็ และทีส่�ำคญัคอืสัง่กำรด้วยเสยีง เหมอืนคยุ 
โต้ตอบกับคนอยู่จริงๆ และยังมีกำรพูดให้ก�ำลังใจ
อีกด้วย

ตัวอย่าง AI ฉลาดล�้าโลก
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AI Jim – Lemonade’s claims bot

จำกกำรเคลมประกันที่ต ้องส่งเอกสำรหลักฐำน
มำกมำย รอกำรอนมุตัอิกีเป็นวนั กลำยเป็นกำรเคลม 
ประกันง่ำยๆ ภำยในไม่กี่วินำที โดยใช้ AI Jim ช่วย 
พิจำรณำอนุมัติ จำกคลิปกำรเคลมประกัน ชี้แจง 
หลกัฐำนต่ำงๆ จนถงึกำรเปรยีบเทยีบกบันโยบำยของ
บรษิทัแทนกำรใช้คนจรงิๆ ผ่ำนอัลกอรทิมึป้องกนักำร 
โกง 18 ขัน้ อนุมตัแิละส่งค�ำสัง่ไปให้ธนำคำรโอนเงนิ  
จบด้วยกำรบอกข่ำวดีกับผู้เคลมประกัน ท้ังหมดนี้
ใช้เวลำรวดเร็วกว่ำกำรส่งเอกสำรแบบเดิมๆ มำก  
(เร็วที่สุดที่เคยมีกำรบันทึกคือ 3 วินำที) นอกจำกนี้
ยังเสริมควำมมั่นใจด้วยกำรเรียนรู้ของ AI Jim อย่ำง
ต่อเนือ่ง มกีำรตรวจสอบและพฒันำโดยพนกังำนจรงิ  
ถือว่ำเป็นตัวอย่ำงพัฒนำกำรของ AI ที่อำจท�ำ 
คนตกงำนได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ที่มำ:
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

Google DeepMind - AlphaGo

นอกจำกควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ ที่เติมเต็มชีวิต
ของเรำแล้ว กำรจับ AI มำเล่นเกมแข่งกับมนุษย์
ก็เป็นอีกเรื่องที่ท้ำทำยอยู่พอสมควร ไม่ว่ำจะเป็น
เกมใช้สมองอย่ำงแบ็กแกมมอน (Backgammon) 
หมำกฮอส (Checker) หมำกรุกสำกล (Chess) หรือ
จะเป็นเกมโชว์คดิค�ำถำมจำกค�ำตอบอย่ำง Jeopardy 
มนุษย์ก็เคยพ่ำยแพ้ให้กับ AI มำแล้ว และล่ำสุด  
AlphaGo จำก Google DeepMind ก็ได้แข่งขัน
หมำกล้อม (Go) และสำมำรถชนะแชมป์โลกอย่ำง 
Lee Se-Dol ไปเรียบร้อยแล้ว Google DeepMind  
ยังหวังพัฒนำ AI ไปเล่นเกม Real Time ที่ใช้
กลยุทธ์ที่ซับซ้อนมำกขึ้น บริหำรจัดกำรทรัพยำกร
และวำงแผนมำกขึ้นอย่ำง StarCraft II ส�ำหรับ
คอมพิวเตอร์แล้ว เกมนี้ถือว่ำท้ำทำยกว่ำหมำกล้อม
ขึน้ไปอกีขัน้ เพรำะตวัเกมไม่ได้ออกแบบมำให้ผูเ้ล่น 
เหน็สนำมกำรแข่งขนัทัง้หมด ท�ำให้ต้องจดักำรระบบ 
ควำมจ�ำและกำรปรับตัวที่ดีภำยใต้ข้อมูลที่จ�ำกัด  
นับเป็นกำรแข่งขันระหว่ำง AI และมนุษย์ที่น่ำจับตำ
มองในอนำคต รวมถึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ควำม
สำมำรถของ AI เพื่อเอำชนะมันสมองของมนุษย์
อีกด้วย

Flow Machines

AI มีควำมสำมำรถมำกมำย ไม่ใช่แค่ฉลำดในด้ำน
ตรรกะเท่ำนั้น แต่ในปัจจุบัน AI มีควำมติสท์ถึงขั้น
ท�ำงำนศิลปะได้ด้วย ตัวอย่ำงหนึ่งคือ Bethge Lab 
จำกประเทศเยอรมนีที่พัฒนำ AI ที่สำมำรถวำดรูป
แบบศิลปินเอกระดับโลกอย่ำงแวน โก๊ะ ได้ส�ำเร็จ  
อีกตัวอย่ำงหนึ่งคือ Benjamin ที่สำมำรถเขียนบท
ภำพยนตร์ Sci-fi ได้ บทดังกล่ำวน้ีได้สร้ำงเป็น
ภำพยนตร์ขนำดสั้นแล้ว คือเรื่อง Sunspring และ
ล่ำสุด AI สำมำรถแต่งเพลงป๊อปได้อีกด้วย อย่ำง 
เจ้ำ Flow Machines จำก Sony CSL Research  
Laboratory ได้แต่งเพลงป๊อปชื่อ Daddy’s Car  
ซึง่ถอืว่ำเป็นเพลงป๊อปเพลงแรกของโลกทีแ่ต่งโดย AI  
แต่งขึ้นจำกควำมรู้ทำงดนตรีที่เกิดจำกกำรให้ AI  
อ่ำนโน้ตเพลงจ�ำนวนมำกและหลำกหลำยแนว จนได้ 
ออกมำเป็นท�ำนองหลักและไลน์ประสำน ต่อยอด 
โดยกำรใส่เน้ือเพลงและปรับแต่งโดยมนุษย์ จน
ส�ำเรจ็ออกมำเป็นเพลง Daddy’s Car หำกใครสนใจ
ลองฟังก็สำมำรถหำฟังเพลงนี้ได้เช่นกัน
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SHARE

เรื่อง: พิมพ์พญำ  เจริญศิริพันธ์

If Facebook 
Disappeared 

From the World: 
ถ้าเฟซบุ๊กหายไป

จากโลกนี้

ยากทีจ่ะปฏเิสธว่าเครอืข่ายสังคมบนอนิเทอร์เนต็หรอื Social Network  
ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�วันของเราแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ส่วนตัว การงาน เพือ่นฝงู หรอืแม้กระทัง่การรวมกลุม่เครอืข่ายทางสงัคม 
ซึ่งแทบจะไม่ต่างจากโลกออฟไลน์
 หนึง่ในสังคมเครือข่ายทีอ่าจกล่าวได้ว่าทรงอทิธิพลทีสุ่ดในคริสต์
ศตวรรษที่ 21 คงจะหนีไม่พ้น Facebook ซึ่งก�ลังเติบโตอย่างก้าว
กระโดดในแทบทกุแพลตฟอร์ม และกลายเป็นโซเชียลมเีดียยอดนยิมของ
คนไทยชนิดที่เรียกได้ว่าหลายๆ คนติดหนึบ

 ถ้าเฟซบุ๊กหายไปล่ะ จะเกิดอะไรขึ้น!!
 
 สิ่งที่น่าตั้งค�ถามและชวนให้หาค�ตอบในใจคือ หากเฟซบุ ๊ก 
มอีทิธพิลต่อชวีติประจ�วนัของเราแทบทกุด้าน จะเกดิอะไรกบัชวีติเราบ้าง 
ถ้าเฟซบุ๊กหายไป และท�ไมฟังก์ชั่นต่างๆ ของมันถึงมีอิทธิพลต่อเรา
มากมายขนาดนั้นได้ 

รายได้หาย?
หำกเฟซบุ๊กหำยไป หลำยคนอำจจะลงไปนอนดิ้นทุรนทุรำยเพรำะ 
งำนหำยรำยได้หด อย่ำลืมว่ำในรำยชื่อเพื่อนของเรำนั้น อำจจะไม่ได ้
มีแค่เพื่อนเท่ำนั้น แต่ในรำยชื่อเพื่อนอำจจะมีนำยจ้ำง หรือรำยชื่อ 
ของบริษัทต่ำงๆ ที่พร้อมจะว่ำจ้ำงเรำได้ตลอดเวลำ เพรำะช่องทำง
ประชำสมัพนัธ์งำนต่ำงๆ ของนำยจ้ำง เจ้ำของธรุกจิ และองค์กรต่ำงๆ  
ในปัจจบุนัคอืกำรสือ่สำรออนไลน์ผ่ำนเฟซบุก๊ เนือ่งจำกนำยจ้ำงสำมำรถ 
ประกำศหำคนที่มีควำมรู้ ควำมสนใจ หรือทักษะเฉพำะท่ีนำยจ้ำง
ต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็วผ่ำนกระดำนข่ำว หรือหน้ำเพจของตน หำก
เฟซบุ๊กหำยไป ก็เป็นไปได้สูงว่ำหลำยคนอำจจะหำงำนได้ยำกขึ้น  
เรยีกได้ว่ำหำกเฟซบุก๊หำยไป เงนิในกระเป๋ำก็อำจจะกระเด็นหำยไปด้วย  
เฟซบุ๊กจึงไม่ได้กระทบแค่ในวงสงัคมเท่ำนัน้ แต่ยังกระทบถงึภำวะทำง 
เศรษฐกจิและช่องทำงท�ำมำหำกนิของใครหลำยๆ คน เพรำะช่องทำง 
กำรติดต่อจ้ำงงำนก็จะหำยไป

เพื่อนหาย?
‘เหงำ’ อำจจะเป็นอำกำรอย่ำงแรกๆ ที่หลำยคนจะจินตนำกำรไปถึง 
ตอนที่ไม่มีเฟซบุ๊ก เพรำะ ‘เพื่อน’ ทั้งหมดในรำยชื่อเพื่อนของเรำจะ 
หำยไป ทัง้คนทีรู้่จกัในชวีติจรงิและคนท่ีไม่เคยเห็นหน้ำค่ำตำกันมำก่อน  
เมือ่เฟซบุก๊หำยไป เพือ่นทัง้หมดกจ็ะหำยไปด้วย เรำจะหมดสทิธิใ์นกำร 
มีปฏิสัมพันธ์ใดๆ ในทำงออนไลน์ ซึ่งเว็บสังคมเครือข่ำยอย่ำงเฟซบุ๊ก 
มีจุดเด่นที่แตกต่ำงจำกชุมชนอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เช่น กลุ่มแลกเปลี่ยน
ข่ำวสำร กลุม่แลกเปลีย่นควำมเหน็ เว็บบอร์ด แชทออนไลน์ และบลอ็ก  
ในแง่ที่เฟซบุ๊กเปิดโอกำสให้เรำมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับ
กำรปฏิสัมพนัธ์ในพืน้ทีส่ำธำรณะในชวีติจรงิ เฟซบุ๊กเอือ้ให้เรำสำมำรถ
รู้หน้ำค่ำตำของเพื่อนและเพื่อนของเพื่อน ทั้งยังพูดคุยกับใครก็ได้  
และที่พิเศษกว่ำพื้นที่สำธำรณะในโลกจริงคือ ขณะที่เรำสนทนำกับ
เพือ่นคนหนึง่ เรำยงัสำมำรถได้เห็นบทสนทนำของเพือ่นคนอืน่ๆ ด้วย 
 เฟซบุ๊กได้เปิดโอกำสให้เรำแอบได้ยินส่ิงที่เพ่ือนและเพื่อน
ของเพ่ือนคุยกันได้ด้วย ในเครือข่ำยออนไลน์ที่เรำถูกรำยล้อมไปด้วย
เพื่อนมำกมำย หำกขำดเฟซบุ๊กไปก็คงจะเหงำไม่น้อย เพรำะเรำจะ 
ไม่สำมำรถรูค้วำมเคลือ่นไหวของเพือ่นได้เลยหำกไม่รูจ้กักนัในชวีติจรงิ  
เรำจะไม่สำมำรถสร้ำงบทสนทนำ หรอืแสดงควำมเห็นต่ำงๆ กบัเพ่ือน
ของเรำได้ 
 หำกขำดเฟซบุ๊กไปจริงๆ ชีวิตออนไลน์ก็คงจะขำดสังคม 
ซึ่งเป็นส่วนที่แทบจะกินพ้ืนที่มำกที่สุดในชีวิตของเรำ นั่นก็คือสังคม
เพื่อน

FACE 
BOOK



SHARE
 ในขณะท่ีคนท่ีให้ค่ำกบักำรเสพควำมบันเทิงท่ีมีในเฟซบุก๊  หำก
เฟซบุ๊กหำยไป ชีวิตก็คงจะเงียบเหงำหมดสนุก 
 ในขณะทีบ่ำงคนให้ค่ำเฟซบุ๊กว่ำเป็นเหมอืนท่ีทีส่ำมำรถแสวงหำ
ควำมรู้ เสพข่ำวสำร หรือเป็นแหล่งสร้ำงรำยได้ชั้นดีว่ำบริษัทไหนๆ หำก
เฟซบุ๊กหำยไป ควำมรู้ ข่ำวสำร หรือแหล่งรำยได้ก็จะหำยไปด้วย
 อยู่ท่ีว่ำใครให้คณุค่ำกบัสิง่ไหน เฟซบุ๊กอำจไม่ต่ำงกบัสิง่อืน่ๆ ใน
ชีวิต อยู่ที่ว่ำเรำให้คุณค่ำกับสิ่งใด เมื่อสิ่งนั้นหำยไปก็ย่อมส่งผลกระทบ 
ต่อชีวิตเป็นธรรมดำ
 แล้วคุณล่ะ ถ้ำเฟซบุ๊กหำยไปจำกโลกนี้จะเป็นยังไง?

ตัวตนหาย?

เฟซบุก๊เป็นพืน้ทีท่ีอ่นญุำตให้สมำชกิแต่ละคน สำมำรถใส่ข้อมลูส่วนตวั 
ของตนเอง ระบุควำมสนใจและรสนิยมส่วนตัวในด้ำนต่ำงๆ ไล่มำ
ตั้งแต่ ชื่อ นำมสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ควำมเช่ือทำงกำรเมือง  
ศำสนำ เพศท่ีสนใจ สถำนะควำมสัมพันธ์ รวมไปถึงข้อมูลเพิ่มเติม 
เช่น เพลง ภำพยนตร์ หนังสือ อำหำร ฯลฯ ที่โปรดปรำน เรียกได้ว่ำ 
คุณอยำกเป็นคนแบบไหน ก็สำมำรถสร้ำงตัวตนและน�ำเสนอสิ่งท่ี 
อยำกบอกคนอื่นได้ผ่ำนโปรไฟล์เฟซบุ๊กของคุณ 
 เฟซบุ๊กจึงเป็นพื้นที่สำธำรณะที่เปิดโอกำสให้คนในเครือข่ำย
ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร ควำมเห็น และควำมสนใจ
ของแต่ละคน ในโลกออนไลน์ เรำสำมำรถเป็นใครกไ็ด้ ทกุคนสำมำรถ
สร้ำงตัวตนใหม่ได้ตำมใจปรำรถนำ 
 มีค�ำกล่ำวว่ำ “ต่อให้คุณเป็นสุนัข แต่ในโลกอินเทอร์เน็ตจะ
ไม่มใีครรู”้ ถ้ำเฟซบุ๊กเป็นพืน้ทีห่ลอมสร้ำงตวัตนของเรำในโลกคูข่นำน
อย่ำงโลกออนไลน์ และจะเป็นอย่ำงไรหำกเฟซบุก๊ซึง่เป็นโลกอกีโลกหนึง่ 
ของเรำได้สลำยหำยวบัไปกบัตำ ตวัตนของเรำจะยงัอยูห่รอืเปล่ำ สิง่ที่
เรำสร้ำงมำจะพังทลำยไปทั้งหมดไหม
 เฟซบุ๊กจึงอำจเป็นมำตรวัดกำรให้คุณค่ำกับบำงสิ่งในชีวิต 
ของเรำ หำกเป็นคนทีใ่ห้คณุค่ำในภำพลกัษณ์และโอ้อวดรสนยิม กำรท่ี 
เฟซบุก๊หำยไป อำจเหมอืนโลกทัง้ใบพงัทลำยและแสนจดืชดื เพรำะไม่มี 
พื้นที่ที่จะให้คนเหล่ำนั้นได้แสดงตัวตนและน�ำเสนอรสนิยม 

ที่มา
วำรสำรอ่ำน ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกรำคม-มีนำคม 2553 บทควำม “Facebook VS Myspace 
สงครำมชนชั้นบนอินเทอร์เน็ต” หน้ำ 85-94 โดย ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
positioningmag.com
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เรื่อง: นฤพล  เปำอินทร์ DHAM
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ข?ด

‘ขาด’ ค�ส้ันๆ ทีมี่ความหมายหลากหลาย แต่เมือ่
พดูถงึความขาด ส่ิงน้ีเหมอืนจะตรงข้ามกับค�ว่า  
สมบูรณ์, เตมิเตม็, ครบ ฯลฯ หรือค�กริยาต่างๆ  
ที่แสดงถึงสิ่งที่มันควรจะเป็น ในแบบที่เป็น เช่น 
คน-ควรมร่ีางกายครบสามสบิสอง, ครอบครวั- 
ทีส่มบรูณ์ควรจะม ีพ่อ แม่ ลกู, ชวีติ-ทีดี่ควรจะมี 
บ้านหลงัโต รถคนัหร ูและเงินเอาไว้ใช้หลงัเกษยีณ 
ตามในโฆษณา และอีกมากมายหลากหลายส่ิงที่
เราทุกคนเชื่อร่วมกัน 
 แต่แท้จริงแล้วท้ังความขาดและความ
สมบูรณ์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น ลอง
ไปหาความหมายเหล่าน้ันด้วยวิจารณญาณของ
ตัวเองกันดู

ความสมบูรณ์คืออะไร
หำกพูดในเชิงของปรัชญำแล้ว อำจกล่ำวได้ว่ำ ควำม
สมบูรณ์ไม่มีอยู่จริง ตำมแนวคิดของเพลโตในทฤษฎี 
‘แบบ’ ยกตัวอย่ำงเช่นหำกเรำได้เห็นคุกกี้รูปคน 50 ชิ้น 
แต่ละชิ้นย่อมไม่เหมือนกันเลยสักชิ้น บำงชิ้นอำจแขน
ขำด บำงชิน้ขำขำด บำงชิน้อำจเนือ้ไม่เนยีน โดยท่ีเรำมอง
รวมๆ กันแล้วจะไม่มีชิ้นใดเลยที่ ‘สมบูรณ์ - แบบ’ ที่สุด 
แต่เรำสำมำรถทีจ่ะเห็นว่ำทกุชิน้มบีำงสิง่บำงอย่ำงร่วมกนั  
และสำมำรถท่ีจะจิตนำกำรถึงแม่พิมพ์หรือแบบท่ีจะ 
สมบรูณ์ไร้ทีต่ไิด้ และแบบทีว่่ำนีล่้ะคอืควำมสมบูรณ์แบบ
ท่ีเพลโตได้นิยำมไว้ ซ่ึงมันไม่มีอยู่ในโลกของควำมจริง 
มันมีอยู่เพียงในโลกของจินตนำกำร โลกของแบบเท่ำนั้น 
 และถ้ำจะมองในอีกมุม คุกกี้ทุกชิ้นที่ถูกพิมพ์
ออกมำโดยไม่เหมือนกันเลยสักชิ้นก็ล้วนสมบูรณ์ในแบบ
ท่ีมันเป็น ด้วยเหตุนั้นจึงไม่มีมำตรฐำนใดท่ีจะบอกได้ว่ำ
สิ่งนี้สมบูรณ์หรือครบถ้วนที่สุด

ค        วา   มส    ม บูร ณ์ไม่ มีอยู่ จ ริ        ง
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ความขาดเกิดขึ้นได้อย่างไร

1.ความขาด - ภายนอก
หำกจะมองภำพของควำมขำดให้เห็นชัดเจนที่สุด เรำคงต้องมองกลับไปใน
ชนบท ดินแดนที่คนเมืองมองด้วยสำยตำว่ำเป็นดินแดนห่ำงไกลควำมเจริญ
ขำดแคลน บ่อยครั้งที่เรำจะเห็นชำวเมืองลงไปบริจำคสิ่งของเพื่อบรรเทำ 
ควำมขำดแคลนเหล่ำนั้น อย่ำงที่ไม่ได้เข้ำใจถึงปัญหำเหล่ำนั้นอย่ำงจริงจัง  
มองเพยีงควำมขำดแคลนในมมุมองของคนเมอืงว่ำชวีติทีส่มบรูณ์ต้องมเีช่นใน 
โฆษณำในทีวี 
 แต่หำกลองไปสัมผัสและเรียนรู้ชีวิตชนบทอย่ำงจริงๆ จังๆ ไม่ใช่
ในมุมมองของคนที่อยู่สูงกว่ำ คนที่เจริญกว่ำแล้วเรำก็จะพบว่ำ คนชนบทก็มี
ควำมสมบูรณ์ในแบบของชนบท ควำมสมบรูณ์แบบทีไ่ม่จ�ำเป็นต้องมรีถคนัหรู
หรอืบ้ำนหลงัโต ไม่จ�ำเป็นต้องมเีงนิเป็นล้ำน เขำกม็คีวำมสขุในแบบทีเ่ขำเป็น 
มันเป็นควำมสมบูรณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่คนเมืองขำดไปเหมือนกัน 
 หรืออย่ำงในมุมมองของคนที่มีร่ำงกำยครบสำมสิบสองส่วนใหญ่   
มกัจะมองคนพกิำรหรือคนทีบ่กพร่องทำงร่ำงกำยด้วยควำมสงสำรว่ำ เขำไม่ได้ 
สมบูรณ์เหมือนเรำ เขำขำดโอกำส ขำดหลำยๆ สิ่งในชีวิตไป แต่ก็นั่นล่ะ  
หำกเรำจะเอำมุมมองของคนที่อยู่สูงกว่ำไปมองและตัดสินพวกเขำก็อำจจะ
ไม่เป็นจริงทั้งหมด ในหลำยๆ คร้ังพวกเขำกลับมีมุมมองที่พวกเรำไม่เคยมี 
อย่ำง ลุดวิจ ฟำน เบโทเฟน (Ludwig van Beethoven) คีตกวีและนักเปียโน 
ชำวเยอรมันชื่อก้องที่พิกำรทำงหู เขำขำดกำรได้ยินในปี 1819 แต่ในช่วงนั้น 
ก็สำมำรถแต่งเพลงท่ีเป็นผลงำนที่ยอดเยี่ยมเพลงท่ีคนหูดีคนใดก็ยำกที่จะ 
เลียนแบบ หรือ วินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent Van gogh) จิตรกรชำวดัชท ์
ทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในโลก ทีม่คีวำมขำดแหว่งในจติใจเพรำะเขำมอีำกำรป่วยทำงจติ  
แต่ถึงอย่ำงนั้นก็สำมำรถจะสร้ำงสรรค์งำนที่คนปกติอย่ำงเรำๆ ต้องตื่นตะลึง
ในไปกับผลงำนที่สะท้อนโลกในมุมมองของเขำได้ 
 ยังมีคนที่พวกเรำมองว่ำเขำขำดอีกหลำยคน ที่เขำมีในสิ่งที่เรำขำด
และเขำแค่ขำดในสิ่งที่เรำมี

2.ความขาด - ภายใน
 ขำดโอกำส 
 ขำดครอบครัวที่อบอุ่น 
 ขำดคนรัก 
 ขำดเงิน 
 ขำด...
 ลองเอำค�ำว่ำ อยำกมี ไปแทนค�ำว่ำ ขำด ในประโยคด้ำนบนดู แล้ว
คิดว่ำค�ำไหนตรงควำมรู้สึกมำกกว่ำกัน

เราช่างเป็นมนุษย์ที่ไม่บิดเบี้ยว
และเต็มไปด้วยร่องรอย

ต�หนิมากมาย
 

เราไม่เคยมีเฉกเช่นคนทั่วไป
เขามีกัน 

เรำอำจร�ำพึงร�ำพันกับตัวเองเช่นนั้น เรำขำดจริงๆ ใช่ไหม หรือนั่นเป็นเพียง
ควำมอยำกกันแน่ 
 โกโก หรือ กำเบรยีล ชำแนล (Gabrielle Bonheur ‘Coco’ Chanel) 
นักออกแบบแฟชั่นเจ้ำของแบรนด์ Chanel, เลโอนำร์โด ดำวินชี  (Leonardo 
da Vinci) ศิลปินอัจฉริยะชำวอิตำลี หรือ ทอมัส แอลวำ เอดิสัน (Thomas 
Alva Edison) นักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนโลก นี่คือรำยชื่อของบรรดำผู้คนที่เกิดมำ
อย่ำงไม่มีแต้มต่อใดๆ ในชีวิต หลำยคนก็เกิดมำในครอบครัวที่ขำดแคลน
ยำกจน ก�ำพร้ำ และทุกคนขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ แต่พวกเขำก็ต่อสู้ฟันฝ่ำ
อุปสรรคเหล่ำนั้นจนโลกต้องจำรึกชื่อของพวกเขำไว้  
 หรอืแท้แล้วควำมขำดทีเ่รำบ่นน้อยเนือ้ต�ำ่ใจคอืควำมอยำกทีไ่ม่ได้รบั
กำรเตมิเตม็ เรำอยำกมี อยำกได้ อยำกเป็น อย่ำงไม่รูจั้กพอ โดยท่ีไม่พยำยำม
ไขว่คว้ำหำสิง่เหล่ำนัน้ด้วยตัวเอง และหนัมองย้อนกลบัมำโทษโชคชะตำวำสนำ 
จนสุดท้ำยเรำก็มำปลอบตัวเอง ชีวิตเรำมันขำดหรือเป็นเรำที่ไม่รู้จักพอกันแน่
 
 “บางครั้งเรามองหาสิ่งที่ขาด จนมองข้ามสิ่งที่มี และบางครั้งเรา 
ก็เฝ้าหาสิ่งที่ดี จนท�าสิ่งที่มีนั้นหายไป...”
 พระมหาสมปอง 
  

“

“

ที่มา 
โลกของโซฟี : เส้นทำงจินตนำกำรสู่ประวัติศำสตร์ปรัชญำ
Jostein Gaarder เขียน สำยพิณ ศุพุทธมงคล แปล ส�ำนักพิมพ์คบไฟ
www.dhammadelivery.com



   R
E

A
D

 M
E

 -  3
8

  

SPEAKER
เรื่อง / ภำพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

แหล่งพลังสร้างสรรค์
ของ ใบพัด ภาณุมาศ

หนังสือบางเล่มอาจเป็นทางออกให้ผู้อ่านในช่วงเวลาที่ต้องการ
ช่วยเหลอืได้อย่างทนัท่วงท ีหนงัสอืบางเล่มอาจเปล่ียนแปลงชวีติ 
บางช่วงของผู้อ่านให้ดีขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน และหนังสือบางเล่ม 
อาจเป็นท่ีพ่ึงทางใจให้กับผู้อ่านได้อย่างไม่น่าเชื่อ นั่นคือพลังของ
ตัวอักษรที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ล้นเหลือ
 ภาณุมาศ ทองธนากุล เจ้าของนามปากกา ใบพัด คือ 
นกัเขยีนทีไ่ด้ชือ่ว่าสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชวีติได้ดีท่ีสดุ 
คนหนึ่ง เสียงตอบรับจากผลงานอย่าง การลาออกคร้ังสุดท้าย, 
เราจะมีชีวิตที่ดี, นี่คือสิ่งส�คัญ และ Life is a Lottery คุณคือ 
ผู้โชคดี คือสิ่งที่ยืนยันว่าตัวอักษรของเขามีพลังมากเพียงใด 
 เมือ่มองในอกีมมุหนึง่ ผูส้ร้างสรรค์อย่างนกัเขยีนเองต่างก ็
ต้องการแรงบนัดาลใจในการด�เนนิชวีติไม่ต่างกนั ภาณมุาศเลือก
เรือ่งราวชวีติของตวัเองบางส่วนออกมาถ่ายทอดเป็นหนงัสือ จะ
กล่าวว่าแหล่งข้อมลูในการเขยีนกค็อืตวัเขาเองคงไม่ผดินกั หากแต่ 
แรงบันดาลใจส�คัญในการสร้างสรรค์ผลงานกลับเป็น ‘คนอ่าน’  
ที่มอบพลังให้กับเขาอย่างไม่มีวันหมด แต่จะด้วยวิธีการไหนนั้น  
บทสนทนาต่อไปนี้มีค�ตอบ

คุณคือ
แรงบันดาลใจ
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อะไรคือแรงบันดาลใจส�คัญในการเขียนหนังสือ

เรำเคยได้ยนิพี่ๆ  นกัเขยีนรุน่ก่อนหน้ำเรำพดูถงึค�ำว่ำ ‘รกัคนอ่ำน’ กเ็พิง่มำเข้ำใจ 
ในวันที่เรำยึดอำชีพนักเขียนเต็มตัวว่ำ ทุกครั้งที่จะผลิตงำนออกมำ ถ้ำมีค�ำว่ำ 
“รักคนอ่ำน” ยึดอยู่ในใจ เรำจะมีพลังท�ำงำนนั้นไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และสนุก
ที่จะท�ำงำนนั้นออกมำ ถ้ำถำมว่ำอะไรคือแรงบันดำลใจในกำรท�ำงำนออกมำ  
กต้็องตอบว่ำ คนอ่ำน ทกุวนันีผ้มท�ำอำชพีกำรเขยีนมำสบิกว่ำปี มผีลงำนเขยีน
สิบกว่ำเล่ม มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้ำไม่ได้รับควำมรักจำกคนอ่ำน เพรำะฉะนั้น 
ทุกครั้งที่ท�ำ แรงบันดำลใจก็เกิดข้ึนจำกตรงนี้ เรำจะเซอร์ไพรส์เขำยังไง  
จะท�ำยังไงให้เขำรู้สึกเหมือนกับท่ีเรำไปเจอมำ เรำจะออกแบบงำนเขียนยังไง 
ให้สร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจ สนุกสนำน ได้ข้อคิด ได้แรงบันดำลใจอย่ำงที่เรำได้
สัมผัสมำ เรำก็อยำกให้คนอ่ำนได้รับแบบเดียวกัน เลยเป็นพลังส�ำคัญที่ท�ำให้
ทุกวันนี้ยังอยำกท�ำงำนอยู่ 

ในเม่ือตั้งเป้าหมายคือการให้คนอ่านชอบ ท�ให้ห่วงเสียงตอบรับ
จากคนอ่านพอสมควร?
เชือ่ว่ำกำรเขียนเพือ่บ�ำบดัตวัเองกบัเขยีนเพือ่คนอ่ำนจะมส่ีวนท่ีเหลือ่มทบักนัอยู่  
ในด้ำนหนึ่งก็ต้องมีควำมเชื่อมั่นแบบที่ไม่ต้องรอฟังจำกคนอื่นทั้งหมด เรำควร
จะมรีสนยิมของตวัเองในระดบัหนึง่ก่อน ในช่วงทีเ่รำเป็นนกัอ่ำนคนแรก เรำกจ็ะ 
อยู่ในฐำนะที่เป็นทั้งผู้สร้ำงงำน และเป็นบรรณำธิกำรคนแรกไปในตัว ก่อนจะ
ถึงมือบรรณำธิกำรตัวจริง เรำต้องโจมตีตัวเอง วิจำรณ์ตัวเองให้เต็มที่ ก่อนที่
จะไปถึงมือคนอ่ำน เพื่อให้เรำมีควำมรู้สึกว่ำเรื่องนี้โดนแน่ และเรำรู้ว่ำมันสนุก  
มนัตลก มนัน่ำสนใจ ถ้ำเธอได้อ่ำน เธอจะชอบอย่ำงทีฉ่นัชอบ เมือ่ทกุตวัหนงัสอื
ถงึมอืคนอ่ำนทีเ่รำรกั นัน่กถ็อืว่ำสมบรูณ์ทีส่ดุเท่ำทีเ่รำจะท�ำได้แล้ว แต่กำรเขยีน 
กต้็องรอเวลำสกัพกัหนึง่ กว่ำฟีดแบ็กจะกลบัมำ อำจจะช้ำหน่อย ไม่เหมือนตอน
เรำออกไปบรรยำย กำรที่เรำออกไปพูดกับผู้คนแล้วได้รับเสียงหัวเรำะกลับมำ
ทันที มันเห็นเลยว่ำมุกนี้แป้ก มุกนี้ได้ เรื่องนี้กินใจ เรื่องนี้ยังไม่ดี 
 เขำอำจจะสนใจหรือไม่สนใจเรื่องที่เรำจะเล่ำอยู่ก่อนนั้นยังไม่ส�ำคัญ 
สิ่งที่ส�ำคัญกว่ำคือ จะท�ำให้คนที่ไม่สนใจเรื่องของเรำหันมำสนใจได้อย่ำงไร 
ผมเคยอ่ำนหนังสือต่ำงประเทศที่สอนเกี่ยวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ไว้ว่ำ ถ้ำคุณ 
ชอบแอปเปิ้ลมำกๆ แล้วไปชวนที่ชอบส้มมำกๆ ให้หันมำชอบแอปเปิ้ลได้  
นัน่คอืควำมส�ำเรจ็ของนกัสร้ำงสรรค์แล้ว เพรำะเรำสำมำรถน�ำควำมรกัของเรำ 
ต่อส่ิงนั้นๆ ให้เข้ำไปในใจของคนอ่ำนได้ อย่ำงที่ผ่ำนมำเรำสนใจในประเด็น 
เกีย่วกบักำรสร้ำงโชคดใีห้กบัชวีติตวัเอง ซึง่หลำยคนอำจจะไม่ได้สนใจเรือ่งนีเ้ลย  
แต่พอบอกให้คนอื่นฟังแล้วเขำฟังจนจบ แล้วบอกว่ำเจ๋งดี ไม่เคยนึกมำก่อน 
อำจเป็นกำรบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งที่ชวนคนอื่นให้มำสนใจได้ 

มีภาวะที่ตันกับการเขียนไหม มีเทคนิคแก้ปัญหาอย่างไร 
ที่ผ่ำนมำก็มีภำวะคิดไม่ออก มีภำวะนี้อยู่เป็นระยะๆ ตลอดสิบปีที่ผ่ำนมำ  
สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้อยำกกลับสู่ลู่วิ่ง ยังอยำกท�ำงำนอยู่ เพรำะถึงวันท่ีเรำเดินเข้ำ 
ร้ำนหนงัสอื หรอืมำงำนสปัดำห์หนงัสือ ได้เหน็คนมคีวำมสุขกบักำรอ่ำนหนังสอื  
เห็นแล้วเรำก็อยำกให้เขำมีควำมสุขอย่ำงที่เรำเคยท�ำให้เขำ อยำกเขียนเรื่อง
ให้เขำหัวเรำะ อยำกสร้ำงควำมประหลำดใจให้เขำได้ตื่นเต้นกับงำนเขียน ซึ่ง
ควำมรูสึ้กเหล่ำนัน้กเ็ป็นแรงบนัดำลใจให้เรำอยำกออกไปเดนิทำง อยำกออกไป
เก็บข้อมูล อยำกไปคุยกับคน อยำกอ่ำนหนังสือเยอะๆ เผื่อจะได้เรื่องรำวดีๆ  
มำบอกเล่ำให้เขำฟัง นี่คือแรงบันดำลใจส�ำคัญที่ได้รับจำกผู้อ่ำน 
 เรำเคยได้รับข้อคิดดีๆ จำกนักเขียนต่ำงประเทศ แล้วก็ท�ำตำม เขำ

เขียนบทกระดำษโน้ตเล็กๆ แปะไว้ท่ีโต๊ะท�ำงำนว่ำ “คนอ่ำนจะอยำกอ่ำน 
หน้ำต่อไปหรือเปล่ำ” ถ้ำสมมติพิมพ์อยู่หน้ำคอมแล้วมีโพสต์อิตเล็กๆ แปะไว้  
ก็จะช่วยเตือนตัวเองว่ำอย่ำเฉื่อยชำ อย่ำน่ำเบื่อหน่ำยเชียวนะ ถำมตัวเองว่ำ 
ถ้ำเป็นคนอ่ำนจะรู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับมันอย่ำงที่เรำตั้งใจไว้หรือเปล่ำ  
แม้กระทั่งเรำเองถ้ำรู้สึกว่ำบทนี้อ่ำนแล้วเซ็งๆ ก็ควรปรับแก้ไป นึกภำพว่ำ 
เรำก�ำลังเล่ำเรื่องนี้ให้เพื่อนฟัง เพื่อนจะรู้สึกอย่ำงที่เรำอยำกให้รู้สึกหรือเปล่ำ  
เพื่อที่จะช่วยกระตุกเตือนเรำไม่ให้สร้ำงงำนที่จ�ำเจน่ำเบื่อออกมำ 

มีเทคนิคการเลือกเรื่องมาเล่าในงานเขียนอย่างไร
ถ้ำเรำเลือกเรื่องตัวเองมำเล่ำโดยท่ีไม่น่ำสนใจส�ำหรับเขำ ไม่เชื่อมโยงกับเขำ 
ไม่มีประโยชน์ส�ำหรับเขำ เป็นไปได้มำกว่ำเขำจะรู้สึกว่ำ “นี่มันเรื่องของแก” 
เรำห่วงเรือ่งนีม้ำก ในช่วงสบิปีท่ีผ่ำนมำมีกำรเดนิทำงหลำยกำรเดนิทำงทีไ่ม่ถกู 
น�ำกลบัมำเขยีนเป็นหนงัสือ ท้ังๆ ท่ีบำงทรปิไปแค่สัน้ๆ 2 อำทิตย์ กลบัมำเขยีน
เป็นหนังสือได้เป็นเล่มๆ แต่บำงทริปไปนำนกว่ำนั้นกลับไม่ได้เขียน ถำมว่ำ 
ท�ำไม จะเป็นค�ำถำมเดยีวกบัท่ีเรำถำมตวัเองเมือ่ก่อนว่ำ  เขำจะอยำกอ่ำนเหรอ  
มันก็เป็นแค่เรื่องกำรใช้ชีวิตโดยทั่วไปประจ�ำวันของแกเฉยๆ เพรำะฉะนั้น 
จะมีเกณฑ์คือ คนอ่ำนรู้แล้วจะมีประโยชน์กับเขำไหม ถ้ำมันไม่น่ำสนใจและ
ไม่เป็นประโยชน์กับเขำ ไม่เขียนก็ได้นะ 
 มันเลยเป็นเหตุผลว่ำท�ำไมช่วงหลังเรำถึงออกงำนน้อยจังเลย เล่ม
ล่ำสดุกท้ิ็งห่ำงจำกเล่มก่อนตัง้ 2 ปี ท้ังๆ ท่ีเม่ือก่อนคลอดแทบจะหัวปีท้ำยปีเลย  
เหมือนตอนนี้ประสิทธิภำพควำมถี่น้อยลง แต่รู้สึกว่ำมีกำรเลือกประเด็นได้ 
อยูม่อื และรูส้กึกบัตวัเองได้ว่ำมนัถงึเวลำตัง้ท้องจรงิๆ นะ ระหว่ำงนีก้เ็ดนิทำง 
ใช้ชีวิต เก็บข้อมูล เติม Input เข้ำสู่สมอง แต่ในขณะเดียวกันถ้ำยังไม่พร้อม
จะออกก็ไม่เป็นไร Input ที่ได้มำอำจจะแปรรูปเป็นสคริปต์พูดเวลำเรำไป 
ทอล์กโชว์ อำจจะแปลงมำเป็นไอเดียสร้ำงสรรค์ที่เรำรับจ้ำงเป็นครีเอทีฟ  
แต่ถ้ำมีสักส่วนหนึ่งของเรื่องรำวของเรำที่ท�ำให้เขำได้หัวเรำะ ได้ซำบซึ้ง  
ได้ท�ำให้ชีวิตเขำดีขึ้น มันจะเป็นช่วงเวลำท่ีเรำจะต้องเข้ำถ�้ำ เขียนหนังสือ 
ออกมำให้ได้ เพรำะประเด็นเริ่มเต็มแล้ว เหมือนของในตู้เย็นพร้อม ได้เวลำ
เอำของออกมำผัดมำปรุงเสิร์ฟให้กับคนอ่ำนได้อร่อย 

เชื่อว่าการเขียนเหมือนเป็นการทบทวนตัวเองไหม
บำงอย่ำงถ้ำเรำไม่ลงมือเขียนก่อน ก็ไม่รู้นะว่ำเรำรู้ พอเขียนออกมำก็ผุด 
ออกมำได้ซะอย่ำงนัน้ กเ็ป็นควำมมหศัจรรย์อย่ำงหนึง่ เหน็ด้วยกบัพี่ๆ  นักเขยีน 
รุ่นก่อนๆ ที่บอกว่ำอุปนิสัยอย่ำงหนึ่งในกำรเป็นนักเขียน คือกำรจดบันทึก 
จดไดอำรี่ กำรทบทวนควำมรู้สึกบำงอย่ำงแล้วบรรยำยออกมำเป็นตัวหนังสือ  
ถ้ำยังไม่ได้บันทึกกอ็ำจเป็นมวลๆ บำงอย่ำงท่ียังไม่ได้ผ่ำนกำรล�ำดบัเรยีบเรยีง  
บำงเรือ่งมันต่อยอดได้ต่อเมือ่เรำพรมนิว้ลงไปบนคย์ีบอร์ด ท�ำให้เห็นว่ำประเดน็ 
เหล่ำนีต่้อยอดได้ กำรเรยีบเรยีงควำมคดิแล้วเขียนออกมำจึงส�ำคญัมำก ต่อให้ 
มนัไม่ได้ออกมำเป็นรปูแบบหนงัสอื แค่กำรล�ำดบัควำมคดิลงไปบนสมดุบนัทกึ  
แม้คนอ่ำนจะมแีค่เรำคนเดยีว กย็งัเป็นสิง่ทีค่วรท�ำอยูเ่สมอ ถ้ำอยำกเป็นนกัเขยีน 
 
หนังสือเล่มไหนเขียนง่ายที่สุด
แทบทุกเล่มเขียนง่ำยหมด แต่ใช้เวลำตั้งท้องยำกมำก อย่ำงเล่มล่ำสุดใช้เวลำ
เขียนส้ันมำก แต่เรำกลับต้องผ่ำนเวลำเกือบ 2 ปีของกำรไม่รู้จะเขียนอะไร 
เพรำะบำงทรีูส้ึกว่ำเรำไมต่้องเขียนกไ็ด ้เพรำะในตลำดมหีนงัสอืดีๆ  มำกมำย
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หลำยเล่ม เรำพบว่ำกำรเขยีนไม่ใช่กำรนัง่อยูห่น้ำคอมแล้วเขยีน แต่คณุต้องไป 
ใช้ชีวิต ไปตั้งค�ำถำมกับโลก เผชิญกับวิกฤตบำงอย่ำง ให้มันตกผลึกในใจ  
เมือ่ถงึวนัทีม่อีะไรจะเขยีนจรงิๆ มนัอำจจะใช้เวลำไม่มำก ถ้ำใช้เวลำเขยีนนำน 
อำจจะเป็นสญัญำณอย่ำงหนึง่ทีบ่อกว่ำ เรำอำจจะยงัไม่พร้อมในกำรเขยีนกไ็ด้  
ซึ่งถ้ำเกิดภำวะแบบนั้นก็ต้องวำงไว้ก่อน ไม่ต้องไปเคี่ยวกร�ำทุกข์ทรมำนอยู่
หน้ำจอ เมื่อไปใช้ชีวิตจนรู้สึกมีเร่ืองที่อยำกจะเล่ำแล้ว ทุกอย่ำงจะพรั่งพร ู
ออกมำในเวลำไม่นำนเลย

หนังสือเล่มใหม่อย่าง Life is a Lottery คุณคือผู้โชคดี ท�ไม
ถึงเลือกประเด็นเรื่องโชคมาเล่า
เรำรู้สึกตลอดมำว่ำเรำเป็นคนไร้โชค เป็นมำตั้งแต่เด็กแล้ว รู้สึกว่ำท�ำไม
ครอบครัวคนอื่นเขำดีกว่ำเรำหมดเลย เรำโตมำในครอบครัวที่ล้มเหลวทำง 
กำรท�ำธรุกจิ พ่อต้องกลบัไปเป็นลกูจ้ำงเพือ่กลบัมำใช้หนี ้ทกุอย่ำงท่ีเคยจะดดูี 
กลับพังหมดเลย เคยจะเป็นลูกชำยของเจ้ำของบริษัทก็กลำยเป็นเด็กท่ีบ้ำน 
มีหน้ีสินท่วมหัว ต้องอยู่แบบจ�ำกัดจ�ำเข่ีย ถูกส่งไปโรงเรียนประจ�ำ ไร้โชค 
ในเรื่องต่ำงๆ ซึ่งก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมำตลอด จนมำรู้สึกตัวอีกทีหนึ่ง เมื่อมอง
ย้อนกลบัไปเมือ่สบิปีท่ีผ่ำนมำ มนัเป็นช่วงเวลำทีโ่ชคดขีองเรำเลยนะ มีเรือ่งดีๆ   
เกิดขึ้นเยอะมำก ก็สงสัยว่ำอะไรเป็นรอยต่อที่ท�ำให้เด็กคนหนึ่งท่ีเคยรู้สึกว่ำ 
ตัวเองเป็นคนอับโชค ท�ำไมถึงมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นได้ ก็พยำยำมจะมำบอกเล่ำ
ในเรื่องนี้ ควำมโชคดีในชีวิตมันเกิดขึ้นจำกอะไรกันแน่นะ ซึ่งมันไม่ใช่แค่ว่ำ 
ตื่นขึ้นมำแล้วเกิดขึ้นเลย บำงทีเรำคิดว่ำคนนี้โชคดีจังเลย แก่แล้วยังสุขภำพดี 
แต่ถ้ำเรำไปถำมเขำอำจบอกว่ำ โชคดีตรงไหน ผมใช้ชีวิตแบบมีวินัยมำตลอด 
เลยนะ ผมเลือกกินอำหำรที่ดี ผมออกก�ำลังกำยตลอด ไม่เครียดเลย เรำจะ
เรียกคนคนนี้ว่ำโชคดีหรือเปล่ำ แล้วพอกลับมำมองชีวิตเรำที่โชคดีในวันนี้  
มันเกิดขึ้นจำกกำรตระเตรียมมำก่อนหน้ำนี้ มันจึงจะเกิดผลของควำมโชคด ี
ในวันนี้ นี่ก็อำจเป็นหนึ่งส่วนที่เรำประมวลว่ำมันเกิดขึ้นอย่ำงนี้ ก็หวังว่ำ 
หลำยๆ คนที่รู้สึกเหมือนเรำ ไม่ได้เกิดมำโชคดีหรือร�่ำรวยเหมือนบ้ำนอ่ืนๆ 
ก็จะรู้สึกมีควำมหวังกับชีวิตว่ำ ชีวิตมันเปลี่ยนได้ ชีวิตดีขึ้นกว่ำนี้ได้จริงๆ 

แสดงว่าความโชคดีเกิดขึ้นจากการเตรียมตัว?
คนทั่วไปรวมถึงเรำด้วยจะนึกถึงวันท่ีได้ประกำศอิสรภำพ ถ้ำถูกล็อตเตอรี 
จะเปลี่ยนชีวิตไปท�ำนู่นท�ำนี่ มันเป็นควำมรู้สึกร่วมของทุกคน แต่เรำไปเจอว่ำ 
ในช่วงสิบปีทีผ่่ำนมำ เรำเป็นคนถกูลอ็ตเตอรคีนหนึง่ แต่ลอ็ตเตอรเีป็นกำรเขยีน 
หนงัสอืออกมำแล้วได้รบัควำมนยิมอย่ำงล้นหลำม ยงัมคีนทีต่ัง้ใจเขยีนงำนดีๆ   
อีกมำกมำย แต่เรำถูกเลือกมำ ก็เทียบเคียงได้กับกำรหมุนวงล้อแล้วตัวเลข 
ของควำมโชคดมีนัตกอยูต่รงหน้ำเรำ สิง่ทีย่ำกกว่ำกำรได้รำงวลัคอืกำรจัดกำร 
กับรำงวัล ที่พูดเรื่องสำมล้อถูกหวยมันเป็นลักษณะภำพจ�ำว่ำใครสักคนที่รวย
แบบข้ำมคนืหรอืโชคมำตกท่ีเขำ ถ้ำจัดกำรไม่ด ีชวีติจะไม่มคีวำมสขุย่ิงกว่ำตอน 
ก่อนจะถูกอีก ชีวิตก่อนหน้ำนั้นอำจจะมีควำมสุขตำมอัตภำพ แต่ควำมทุกข ์
ตรงนีค้อืมเีงนิมำกองตรงหน้ำแต่จดักำรไม่ได้ เรำกเ็คยนกึว่ำมเีงนิกองในบัญช ี
มำกมำย คือวันที่ได้รับชัยชนะ แต่ไม่เลย ตลอดสิบปีที่ผ่ำนมำ เหมือนกับกำร
เริ่มต้นบทที่หนึ่งใหม่ ควำมรู้ที่เรำเคยใช้รับมือก่อนหน้ำนี้ใช้ไม่ได้เลย ก็โชคด ี
ทีร่อดมำได้ ถ้ำใครสกัคนทีถู่กล็อตเตอรรีำงวลัใหญ่ เรำกพ็ร้อมเป็นท่ีปรกึษำนะ
คนถกูลอ็ตเตอรแีต่ละคนจะต้องเผชญิเรือ่งรำวของเขำทีไ่ม่ซ�ำ้กนั อย่ำงของเรำ 
คดิว่ำสภำพกำรณ์ของสิง่พมิพ์จะเป็นเหมอืนเดมิตรำบนำนเท่ำนำน คอืชนะแล้ว 
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ทุกวันนี้ผมท�อาชีพการเขียน
มาสิบกว่าปี มีผลงานเขียนสิบ
กว่าเล่ม มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้า
ไม่ได้รับความรักจากคนอ่าน
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ชนะอีก ถกูแจก็พอ็ตแล้วถกูแจก็พอ็ตอกี แต่ทกุวนันีใ้นปี 2560 จะไม่เหมอืนเดมิ
กับที่เรำเคยเชื่อเคยเจอมำก่อนหน้ำนี้เลย ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงขนำนใหญ่  
ก็พยำยำมไม่ฟูมฟำย ไม่ตีโพยตีพำยโทษนู่นโทษนี่นะ ในวันที่โลกมีหลอดไฟ
หลอดแรก ท�ำให้ค�่ำคืนมีแสงสว่ำง คนที่เคยได้ประโยชน์จำกควำมมืดก็คง 
หวั่นไหวเหมือนกัน แต่พอโลกเปลี่ยนไปทุกคนก็ต้องรับมือ เรำก็เห็นสัญญำณ 
มำสักพักแล้วว่ำวงกำรหนังสือจะไม่เหมือนเดิม ท�ำให้ไม่สำมำรถชะล่ำใจกับ
มนัได้ ตอกย�ำ้ว่ำอย่ำประมำทกบัทกุเรือ่ง ไม่ว่ำชวีติจะมโีชคมำกแค่ไหนกต็ำม 
มันไม่มีอะไรแน่นอน

ประสบการณ์ทีไ่ด้จากการอ่านหนงัสอืกบัไปพบเจอเอง แตกต่างกนั 
อย่างไร
มันแตกต่ำงกัน ถ้ำไปเจอเองจะท�ำให้สัมผัสตรงนั้นได้อย่ำงละเอียดลออ 
พิถีพิถัน แต่กำรอ่ำนเร่ืองรำวของคนอ่ืน ควำมผิดพลำดและบทเรียนต่ำงๆ  
เหมือนกำรเรียนลัด ซึ่งตลอดชีวิตท่ีผ่ำนมำเรำก็ได้เรียนลัดจำกกำรอ่ำนงำน 
ของผู้เขียน โดยท่ีเรำไม่ต้องไปสัมผัสเองทุกเร่ือง เพรำะเรำว่ำไม่ได้เป็น 
นักท�ำแผนที่ที่ต้องเข้ำทุกซอย เพื่อให้รู้ว่ำซอยนี้ตัน ซอยนี้ทะลุไปได้ ถ้ำเรำ 
ไม่ได้อยำกเป็นนักท�ำแผนที่ เรำก็แค่ดูว่ำนักท�ำแผนที่คนเก่ำเขำบอกไว้ยังไง  
เรำกไ็ม่ต้องเข้ำไปเองกไ็ด้ หรอืซอยทีม่ทิีวทศัน์งดงำมกอ็ำจจะเชญิให้เรำเข้ำไป
ได้ เรำสำมำรถอ่ำนชีวิตของคนอื่นที่เป็นนักรบสมัยโบรำณ อำจำรย์ พระ
นักบวช อำชีพต่ำงๆ เพื่อเรียนรู้ประสบกำรณ์โดยที่เรำไม่ต้องสัมผัสเอง แต่
สำมำรถเรียนรู้ได้ในเวลำอันสั้นได้ 

ชวีติธรรมดาของคนเราสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้คนอืน่ได้ไหม 
บำงทีเรำพยำยำมจะท�ำตัวให้เป็นคนพิเศษเหนือคนอ่ืน แต่บำงทีกำรท่ีผู้คน
พยำยำมจะท�ำตัวให้เป็นคนพิเศษกันไปหมด ทุกคนกลับจะกลำยเป็นคน
ธรรมดำ เมื่อเรำมองชีวิตตัวเรำเอง ถำมว่ำมันพิเศษเหรอ เรำกลับรู้สึกว่ำก่อน
เขียนหนังสือ ชีวิตเรำช่ำงรำบเรียบและไร้สีสันมำกเลย เรำใช้เวลำส่วนใหญ ่
อยูใ่นทีพ่กัตวัเอง เดนิทำงน้อยลง กจิวตัรแต่ละวนัคล้ำยๆ เดมิหมดเลย นีห่รอื 
ชีวิตที่แตกต่ำงหรือพิเศษกว่ำคนอื่น แต่เชื่อว่ำชีวิตทุกคนมีเอกลักษณ์ เรำแค่ 
ใช้ชีวิตในแบบตัวเอง ชีวิตเรำก็ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว เรำก็สำมำรถเป็นแรง
บนัดำลใจให้คนอ่ืนได้แน่นอน อยูท่ีเ่รำจะเลอืกหยบิจบัมติไิหนมำเล่ำ เรำไม่ได้ 
เลอืกแง่มมุทีค่นรูไ้ปกไ็ม่ได้ประโยชน์อะไร แต่เรำเอำชวีติทัง้หมดมำกำงแผ่ว่ำ
ทั้งหมดของชีวิตเรำมีมุมไหนบ้ำงที่เป็นประโยชน์กับคนอื่น เรำก็เลือกมุมนั้น 
มำพดู ถ้ำเลอืกถกู-ชวีตินัน้ๆ กจ็ะน่ำสนใจ ทัง้ๆ ทีเ่รำไม่ได้เล่ำร้อยเปอร์เซน็ต์ 
แต่กลั่นมำเฉพำะประเด็นที่น่ำสนใจ ถึงแม้จะเป็นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของชีวิต 
แต่กเ็ข้มข้นจำกทีเ่รำคดัสรรมำแล้ว ต่อให้คนทีม่ชีวีติทีผ่ำดโผน แต่ถ้ำเลอืกมมุ
มำเล่ำไม่ถูกต้อง ก็อำจเป็นเรื่องรำวที่ไม่น่ำสนใจก็ได้ ชีวิตเรำไม่มีทำงเหมือน
กันเลยสักคนเดียว ต่อให้เรำมีอำชีพที่เหมือนกับคนอ่ืนอีกมำกมำย ดูอย่ำง 
ในภำพยนตร์หรือซีรีส์ที่เลือกมุมต่ำงๆ มำเล่ำ อย่ำงอำชีพคนจัดกำรดูแลศพ 
ทีท่�ำออกมำเปน็หนงัเรื่อง Departures ทั้งๆ ทีก่อ่นหนำ้อำชพีนีไ้มม่ีใครสนใจ
หรืออยำกจะรู้รำยละเอียดเลย หรือสำรคดีที่เกี่ยวกับลุงคนหนึ่งท่ีคลั่งไคล้ 
ในกำรท�ำซูชิอย่ำงเรื่อง Jiro Dreams of Sushi  

แท้จริงแล้วเราทุกคนสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้เองไหม
คนเรำมีชีวิตหลำยแบบ ต้องกำรพลังงำนในกำรขับเคลื่อนต่ำงกัน ตอนที่เรำ
เริ่มเขียนหนังสือแรกๆ เรำตั้งนำมปำกกำว่ำ ใบพัด จุดเริ่มต้นของมันคือ 
กำรที่บรรณำธิกำรโทรมำถำมว่ำ คิดนำมปำกกำได้หรือยัง หันซ้ำยหันขวำไป 
ก็เห็นพัดลมตั้งอยู่เลยตั้งชื่อว่ำใบพัด ก็เลือกไปก่อน แล้วมำคิดควำมหมำย 
ให้ทหีลัง (หวัเรำะ) ซึง่ควำมหมำยท่ีให้กบัมนักลับสำมำรถเป็นหวัใจทีส่ำมำรถ
ยึดในกำรท�ำอำชีพเรำได้จนถึงทุกวันนี้ คือเมื่อเวลำเรำมองเห็นใบพัด เห็นมัน
อยู่ในหลำยที ่ในแต่ละทีม่นัหมนุด้วยตวัเองไม่ได้เลย บำงทมีนัหมนุด้วยแรงลม 
อยู่ในกงัหันป่ันน�ำ้ อยู่ในมอเตอร์ ตูแ้อร์ เรอืหำงยำว แต่ละท่ีมีพลงังำนท่ีต่ำงกนัไป  
แต่เมื่อใบพัดมันหมุน มันก็จะสร้ำงประโยชน์ให้กับผู้คน
 เรำก็เลยมำคิดว่ำถ้ำเกิดเรำเขียนหนังสือ บำงทีใบพัดอำจจะหมุนได้
ด้วยแรงลมโดยธรรมชำต ิแต่บำงครัง้เรำกจ็�ำเป็นต้องไปรบัแรงมอเตอร์ พลงัจำก
น�ำ้ ถ้ำเรำเป็นใบพดัทีพ่ึง่เอำพึง่แต่แรงลม ถ้ำลมหมดอำจจะประสบปัญหำกไ็ด้  
ถ้ำเรำจะเป็นใบพัดที่ครบเครื่องหน่อยก็ต้องมีพลังงำนอื่นๆ ในกำรผลักดัน  
ถ้ำขำดลมก็ยังมีมอเตอร์ช่วยได้ เหมือนเรำเป็นใบพัดในกำรเขียนที่ต้อง
พยำยำมหำแหล่งพลังงำนจำกหลำยท่ี ถ้ำเป็นคนที่มีพลังงำนหมุนได้ด้วย 
ตัวเองก็ดี แต่ถ้ำเรำไม่สำมำรถก็ไม่เป็นไร ก็เปิดใจรับแหล่งพลังงำนอ่ืนๆ  
มำหมุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป ส�ำคัญคือรู้จักตัวเองว่ำเป็นคนแบบไหน  
เพื่อให้เกิดพลังงำนหมุนต่อไปได้ 

บางทีการที่ผู้คนพยายาม
จะท�ตัวให้เป็นคนพิเศษ
กันไปหมด ทุกคนกลับจะ
กลายเป็นคนธรรมดา
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จะเกิดอะไรขึ้นหำกเรำไม่มีโอกำสเลือกหนทำงในชีวิตด้วยตนเอง ไม่มีโอกำส
รับรู้ประวัติศำสตร์ ไม่มีควำมแตกต่ำง ไม่มีอำรมณ์ และไม่มีโอกำสได้รู้จัก
ควำมรัก มีอยู่เพียงแต่กฎระเบียบที่ถูกวำงไว้เพื่อควำมสงบ
 เรื่องรำวทั้งหมดเริ่มขึ้นในสังคมที่สงบสุขกับวันส�ำเร็จกำรศึกษำ  
เป็นวนัทีเ่ดก็ๆ จะเตบิโตกลำยเป็นผู้ใหญ่ และได้รบัมอบหน้ำท่ีทีร่ะบุถงึส่ิงทีจ่ะ 
ต้องท�ำในอนำคต ถึงอำชีพท่ีควรจะเป็น แต่ทว่ำ Jonas เด็กหนุ่มผู้สับสน  
เขำไม่ได้มอีะไรทีช่ดัเจน เขำไม่ได้รบัเลือกให้เป็นอะไรทีเ่คยรูจ้กั แต่ได้รบัเลอืก 
ให้อยู่ต�ำแหน่งอันลึกลับที่ไม่มีใครรู้ว่ำมีหน้ำที่ท�ำอะไร นั่นคือ ผู้รับมอบ
 ต�ำแหน่งผูร้บัมอบจะเป็นผูท้ีม่โีอกำสได้อยูก่บัผูใ้ห้ บคุคลทีจ่ะถ่ำยทอด
เรื่องรำวประวัติศำสตร์ สภำพสังคมก่อนควำมสงบสุข ท่ีเต็มไปด้วยควำม 
แตกต่ำง ควำมขดัแย้ง สงครำม กำรสญูเสยี ทุกสิง่อย่ำงล้วนเป็นสิง่แปลกใหม่ 
ส�ำหรับ Jonas มันน่ำตื่นเต้น เต็มไปด้วยควำมรู้สึกแปลกใหม่ เรื่องรำว 
ที่ถูกปิดกั้นไว้จำกผู้ให้นั้นกลับเต็มไปด้วยควำมทรงจ�ำอันแสนเจ็บปวด ควำม
ทรมำน กำรสูญเสีย ในชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบ ไร้ซึ่งควำมสงบและเต็มไปด้วย
ควำมทรมำนในควำมเป็นจริง
 Jonas เริ่มรับรู้ได้ถึงควำมเป็นจริงที่หลำยครั้งมันก็อยู่ตรงข้ำมกับ 
ควำมสุขและภำพแสนหวำนที่เขำเคยคิดเคยรู้สึก คล้ำยกับเรื่องรำวของควำม
จริงท่ีไม่เหมือนนิทำนฝันหวำนก่อนนอนของเด็กๆ ซึ่งควำมจริงเหล่ำนี้จะพำ 
Jonas ไปพบกับสิ่งที่เขำไม่เคยคำดคิดมำก่อน
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เรื่อง: นฤพล เปำอินทร์ 

จาก Cover หลักของเล่มนี้คือ ‘ความขาด’ เรา
จงึอยากจะแนะน�ภาพยนตร์ ดนตร ีและหนังสือ 
ทีม่องเรือ่งของการขาดในมมุมองทีแ่ตกต่างกัน
ออกไป ให้ได้ไปขบคดิและตัง้ค�ถามกนัต่อว่าทีแ่ท้
แล้ว ‘ความขาด’ ที่จริงคืออะไร

The Giver (2014)
พลังพลิกโลก
ก�กับโดย Phillip Noyce 
เขียนบทโดย Michael Mitnick 
และ Robert B. Weide
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ภมูจิติ (Poomjit) วงดนตรอีนิดีร็้อกทีน่�ำเรือ่งรำวหลำกหลำยมำกกว่ำควำมรกั 
มำเรียบเรียงเป็นบทเพลง ต้ังแต่เร่ืองกำรศึกษำ ปัญหำสิ่งแวดล้อม ปัญหำ
ควำมขัดแย้ง สงครำม ที่ล้วนสอดแทรกเนื้อหำเกี่ยวกับธรรมะลงไปอย่ำง
กลมกล่อมในจังหวะดนตรีท่ีร่วมสมัย และหลำยๆ บทเพลงก็ต้ังค�ำถำมกับ
วัฒนธรรม 
	 “อยากรวยอยากดดู	ีอยากหล่ออยากมัง่ม	ีเทพเจ้าต่างๆ	ช่วยดลบันดาล 
ให้ที”	
 นีค่อือินโทรเพลง ‘พร’ ซงิเกิล้ในปี 2015 ของวงภมูจิติ เพลงทีย้่อนกลบั 
ไปตัง้ค�ำถำมกับประเพณขีองคนไทยอย่ำงกำรขอพร ทีแ่สดงให้เห็นถงึควำมอยำก  
ควำมต้องกำรที่ไม่เคยพอของผู้คน 
 “ตัง้แต่เดก็กข็อพร	พอเตบิใหญ่กข็อพร	จะเกดิจะแก่เจบ็ตายกย็งัขอพร	 
แล้วจะพอที่ตรงไหน	 อีกเท่าไรเธอถึงจะพอ	 ก็มัวแต่ขอ	 แต่การกระท�าช่าง
ว่างเปล่า”	
 จนผูค้นเรยีนรูท้ีจ่ะขอ มำกกว่ำทีจ่ะไขว่คว้ำและหำสิง่เหล่ำนัน้มำด้วย 
ก�ำลังของตนเอง ดังที่บทเพลงได้บอกไว้ 
 “หากฉันเป็นเทวดาที่ดี	 จะสร้างบทเรียนให้เธอเรียนรู้	 โชคชะตา
คือความพยายามของเธอ	 มือซ้ายเธอมีความหวังและความฝันอยู่ในมือขวา	 
สติปัญญาของเธอจะเป็นเครื่องราง”	

พร
ศิลปิน ภูมิจิต 

THE POWER OF HALF
พลังแห่งการแบ่งครึ่ง
เขียนโดย เควิน & ฮันนาห์ ซัลเวน
แปลโดย วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ส�นักพิมพ์ a book 

หนงัสอืทีบ่นัทกึเรือ่งรำวควำมเชือ่ของครอบครวัอเมรกินัชนมฐีำนะครอบครัว
หนึ่ง ท่ีเชื่อในพลังของกำรให้ โดยท่ีแต่เดิมครอบครัวนี้ก็มีในสิ่งท่ีครอบครัว
อเมริกันพึงมี ดังที่เห็นในโฆษณำ ทั้งบ้ำนหลังใหญ่ รถคันโต มีเงินเก็บสะสม 
มีเงินเหลือเฟือเอำไว้ช็อปปิ้งในวันหยุด แต่อยู่มำวันหนึ่งลูกสำวกลับเริ่มตั้ง
ค�ำถำมในสิ่งท่ีผู้ใหญ่ไม่เคยหำค�ำตอบ ถึงคุณค่ำท่ีแท้จริงของชีวิต คุณค่ำที่
ไม่ได้เอำตัวเงินมำเป็นที่ตั้ง แล้วชีวิตจะหำคุณค่ำได้จำกอะไร 
 ทั้งครอบครัวได้ร่วมสนทนำ ถกปัญหำที่ลูกสำวตัวน้อยได้ถำมไว้  
จนกระท่ังได้ข้อสรปุว่ำคณุค่ำทีแ่ท้จรงิชองชวีติอยูท่ี่กำรให้ ไม่ใช่กำรครอบครอง  
หลงัจำกนัน้ไม่นำน ทัง้ครอบครวัตกลงขำยบ้ำนหลงัโต ไปอยูใ่นบ้ำนทีห่ลงัเลก็ 
กว่ำเดิม และเอำเงินที่เหลือนั้นไปบริจำคให้คนยำกจนในประเทศกำนำ และ
นัน่คอืจดุเริม่ต้นเรือ่งรำวของกำรเดนิทำงตำมควำมเชือ่ ทีพ่ำให้พวกเขำไปพบ 
เรื่องรำวมำกมำยที่พวกเขำไม่เคยได้พบในวันคืนท่ีวิ่งตำมควำมต้องกำรใน
หน้ำจอทวี ีกำรหำค�ำตอบของคณุค่ำชวิีตทีแ่ท้จรงิในแบบทีพ่วกเขำเชือ่ ทีช่วน
ให้คนอ่ำนคดิและตัง้ค�ำถำมไปพร้อมๆ กนัว่ำกำรมชีวีติทีด่คีอือะไร มนัใช่กำร
มีบ้ำน รถ แก็ดเจ็ตสุดล�้ำอย่ำงในทีวี หรือเป็นกำรให้กันแน่
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ไม่เป็นไร... ฉันพูดเช่นนี้ซ�้ำๆ บอกกับตัวเอง
 ฉันอกหัก แต่นั่นไม่ใช่ปัญหำ... ก็แค่อกหัก เขำก็แค่ผู้ชำยธรรมดำๆ  
สกัคน มนักแ็ค่ควำมเป็นวยัรุ่น ควำมสำว หรอืเพรำะฮอร์โมน ฉนัถึงได้ตกหลุมรกั 
ใครสักคนอย่ำงง่ำยดำย และสุดท้ำยก็จบไม่ค่อยสวย
 เขำเจอคนใหม่ หรือไม่ก็เรำไปกันไม่ได้... ฉันเสียใจ ฉันร้องไห้  
แต่นั่นก็ไม่เป็นไร
 ขอเพียงหลับตำ และเมื่อต่ืนขึ้นมำอีกครั้งฉันก็จะสบำยดี แข็งแรง
พอที่จะเดินต่อ
 ครำวหน้ำฉันจะระวังกับควำมรัก จะไม่หลงชอบใครง่ำยๆ อีกต่อไป 
ถ้ำเขำไม่มี ‘คุณสมบัติ’ ที่เพียงพอ
 ใบหน้ำต้องหล่อเหลำ ต้องรักฉันเพียงคนเดียว ต้องสุภำพใจดี ต้อง
มำจำกครอบครัวต้นตระกูลดีมีฐำนะ ต้องได้แต่งงำนกัน ต้องมีครอบครัวท่ี 
น่ำรักด้วยกัน และต้องมีควำมสุขตลอดไป
 หลำยคนที่ผ่ำนเข้ำมำ หำกไม่ผ่ำนคุณสมบัติแม้เพียงข้อ ฉันก็จะ 
ไม่เอำหัวใจและควำมรักของฉันไปเสี่ยงอีกแล้ว
 ผ่ำน ผ่ำนเลยไป ผ่ำนไปเลย
 เขำยงัไม่ใช่ และฉนัไม่สนใจเขำ โสดแล้วยงัไง ฉนักแ็ค่รอเขำปรำกฏ 
รอวันที่ใช่ รอเวลำที่ใช่ รอควำมรักของเรำ...

 เคยได้เจอ	ได้เคียงข้างกับเธอในฝันรื่นรมย์
	 เคยพบเจอ	และแววตาที่เห็นคุ้นเคยยังจ�าได้ไม่ลืม
	 และจะคอยสักวันความฝันจะเป็นจริง	สุขใจชื่นชม
	 หากพบเธออีกครั้ง	เธอฉันคงชื่นชู
	 แรกพบก็รักกัน	เป็นรักชั่วนิรันดร์
	 รักเราไม่เลือน	

 อำจเป็นเพรำะเพลงจำกเรือ่งรำวในควำมทรงจ�ำสซีเีปียทีแ่สนจะตดิหู  
ติดสมอง ติดโสตประสำทนี้ จำกครั้นวัยเยำว์ ทุกวันนี้ฉันถึงยังคงรอคอย  
รอคอยใครสกัคนในฝัน ทีใ่นนัน้ฉนัรกัเขำ เขำทีท่�ำฉนัเคยอำยพร�ำ่เพ้อ แต่หำก
ยำมลมืตำ ใบหน้ำนัน้กลบักลำยเป็นเลอืนหำยหรือไม่กโ็ดนแสงอะไรพำดผ่ำน 
ไปทุกที
 จนตอนนีฉ้นัก็ยงัคงรอคอย... รอคอยสักวนัท่ีฉนัจะได้พบเจอ เจอคน
ที่ท�ำให้ฉันตกหลุมรัก และคนที่ท�ำให้ฉันเขินอำย
 และระหว่ำงนัน้ฉนัจะรอ... รอแม้มนัจะปิดโอกำสทีผ่่ำนเข้ำมำในชวีติ 
รอแม้มันจะท�ำให้อะไรพลำดไปหลำยครั้งที่ผ่ำนเข้ำมำ
 แต่ไม่เป็นไรทกุครัง้เมือ่หลบัตำ ฉนักจ็ะพบเขำ เขำทีท่�ำให้ฉนัมคีวำมสขุ 
  ฉันไม่เหงำหรอก เพรำะฉันมีเขำ ถึงตอนน้ีคนอำจคิดว่ำฉันมันน่ำ
สมเพช แต่พวกเขำไม่รู้อะไรหรอก
 ฉันก�ำลังรอเขำปรำกฏ รอกำรพบเจอของเรำ เวลำแห่งกำรพำนพบ
 รักชั่วนิรันดร์ กับเจ้ำชำยของฉัน
 แล้วทุกคนจะอิจฉำฉัน
 ฉนัหลบัตำพร้อมใบหน้ำทีเ่ป้ือนรอยยิม้ ฉนัยงัคงงดงำม และฉันยงัคง 
เป็นคนทีเ่ขำรกัและเฝ้ำตำมหำ เขำทีเ่รำเจอกนับ่อยครัง้ยำมหลบัตำ แต่ในโลก
แห่งนี้เหลือเพียงแค่เวลำที่เรำจะได้พำนพบกันจริงๆ 
 และเรื่องรำวของเรำก็จะเริ่มต้น...
 ดังนั้น หยุดคร�่ำครวญร้องไห้ข้ำงหูฉันเสียที เสียงร้องห่มร้องไห้ปำน
จะขำดใจพวกนีแ้สนจะน่ำร�ำคำญ เลกิมำรบกวน เลกิมำอจิฉำฉนั ฉนัจะหลบั! 
ฉันจะนอน! นอนรอกำรพบเจอของเรำ นอนรอวันที่เรำจะตื่นมำเคียงข้ำงกัน
นิจนิรันดร์

เรื่อง: อธิชำ ไชยจิโรจ

ทฤษฎีเศร้า
ความเหงาสีชมพู
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ทฤษฎีความฝัน

ซิกมันด์ ฟรอยด์ เชื่อว่ำ ควำมฝันคอืกำรแสดงออกของจิตใต้ส�ำนกึของผู้
ฝัน หำกในควำมเป็นจรงิผูฝั้นปรำรถนำทีจ่ะกระท�ำบำงอย่ำงในควำมเป็น
จริงหรือแสวงหำบำงอย่ำงในควำมเป็นจริง แต่ไม่สำมำรถกระท�ำหรือได้
รับกำรตอบสนองได้ก็จะถูกเก็บกดเอำไว้ในส่วนของจิตใต้ส�ำนึก และจะ
ปรำกฏออกมำในยำมหลับในรูปแบบของควำมฝัน
 คำร์ล จงุ มองว่ำ ควำมฝันเป็นกำรชดเชยจติใจ เพือ่ให้เกดิภำวะ
สมบูรณ์ของจิตใจ โดยควำมฝันนั้นจะเป็นในแง่ของกำรเติมเต็มบำงส่วน
ที่ขำดหำยไปในชีวิตประจ�ำวันของผู้ฝันให้เกิดควำมสมดุลทำงจิตใจ
 แต่ แอลแลน ฮอบซนั และ โรเบร์ิต แมคคำเลย์ กลบัมองควำมฝัน
จะเป็นในแง่ของสรีรวทิยำมำกกว่ำเรือ่งของจิตวทิยำ และไม่เกีย่วข้องกบั
จติใต้ส�ำนกึ โดยให้เหตผุลว่ำ ขณะทีก่�ำลงันอนหลบั ในช่วงกำรหลับแบบ 
REM หรือก็คือ กำรฝันที่เกิดจำกกำรเคลื่อนที่ของลูกตำภำยใต้เปลือกตำ
ขณะหลบั เซลล์สมองส่วนทีม่หีน้ำท่ีในกำรควบคมุกำรเคลือ่นไหวร่ำงกำย
ถูกกระตุน้ แต่ไม่ได้ส่งค�ำสัง่ออกไปยงัอวยัวะปลำยทำง ท�ำให้สมองสบืค้น
เอำจำกส่วนสะสมควำมทรงจ�ำแทน และก่อให้เกิดเป็นควำมฝันขึ้น
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หลังจำกโดยสำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส ลงสถำนีอุดมสุข ทำงออกที่ 2 แล้วเดินต่อไป
อกีนดิ ภำยในซอยสขุุมวทิ 66 จะพบพืน้ทีสี่เขยีวซกุซ่อนอยู ่‘THE 66 COTTAGE’ 
คือร้ำนกำแฟหน้ำตำน่ำรัก ท่ีเม่ือก้ำวเท้ำเข้ำไปก็สัมผัสได้กับบรรยำกำศ 
อนัร่มรืน่และอบอุน่ ด้ำนหน้ำทำงเข้ำพบกบัอำคำรแบบโมเดร์ิน กระจกรอบด้ำน 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของส่วนที่เป็นร้ำนกำแฟ 
 และเม่ือเปิดประตูเข้ำไปจะพบกับตู้กระจกท่ีเต็มไปด้วยเค้กหน้ำตำ 
น่ำรบัประทำน ท่ีเรำแอบรูม้ำว่ำเป็นเค้ก Homemade ของทำงร้ำนเอง รวมถึง 
เมนเูครือ่งดืม่ภำยทีน่่ำสนใจ ซึง่เมือ่ส่ังแล้ว พนกังำนจะน�ำไปบรกิำรให้กับคุณ
ในพืน้ท่ีท่ีคณุเลอืกสรรได้เอง ไม่ว่ำจะเลอืกท�ำงำนในร้ำนท่ีสำมำรถมองออกไป 
เห็นพื้นที่สวนสวยภำยนอกได้ หรือเลือกที่จะจิบละเลียดเครื่องดื่มภำยในสวน
ที่มีกำรตกแต่งสไตล์อังกฤษ รวมไปถึงบริเวณสนำมหญ้ำที่อยู่ลึกเข้ำไปจำก
ตัวร้ำน เสียงเพลงสำกลบรรเลงขับกล่อม ผนวกกับเสียงน�้ำไหล ท�ำให้เรำ
ผ่อนคลำยได้ดีจริงๆ 
 หลงัจำกส�ำรวจพืน้ทีค่ร่ำวๆ เรำนัง่ลงพดูคยุถงึชือ่และท่ีมำของร้ำนกบั  
คณุผึง้-อจัฉรำพรรณ นำครกัษ์ และ คณุยุย้-วัลลภำ นำครกัษ์ สองในสำมของ
พี่น้องซึ่งเป็นหุ้นส่วนหลักของร้ำนแห่งนี้ 
 “เลข 66 คือสถำนที่ เรำอยำกให้ลูกค้ำจดจ�ำได้ว่ำอยู่สุขุมวิท 66 แล้ว
ค�ำว่ำ Cottage มันคือบรรยำกำศของควำมเป็นบ้ำน อบอุ่นแต่ไม่ได้หวือหวำ 
เหมือนกระท่อมหลังเล็กๆ เลยเลือกที่จะใช้ชื่อนี้” คุณผึ้งบอกเล่ำที่มำของชื่อ
ร้ำน ‘THE 66 COTTAGE’ ซึ่งมีที่มำที่ไปเข้ำกับเอกลักษณ์ของร้ำนเป็นอย่ำงดี
 และท่ีเรำอยำกรูเ้ป็นพเิศษคอืท�ำไมพวกเธอถงึตดัสินใจเปิดร้ำนกำแฟ 
ในขณะทีท่กุหวัมมุถนนเตม็ไปด้วยร้ำนคล้ำยๆ กนั คณุยุ้ยอธบิำยถงึเหตผุลว่ำ 
“จริงๆ ก็น่ำจะเหมือนกับคนท่ัวไปท่ีท�ำงำนออฟฟิศ พี่น้องสำมคนก็ท�ำงำน
ออฟฟิศกันมำ แล้วรู้สึกว่ำไม่อยำกท�ำแล้ว อยำกออกมำท�ำธุรกิจของตัวเอง
เลยมองว่ำมีที่ตรงนี้ เรำมำเปิดร้ำนกำแฟกันไหม  ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทุกคน
อยำกเปิดร้ำนกำแฟมำก ปัญหำกค็อืเรำจะท�ำยงัไงให้แตกต่ำง จดุแขง็เรำคิดว่ำ 

MY
SPACE
เรื่อง / ภำพ: กรกมล ศรีวัฒน์

THE 
COTTAGE
ร้านกาแฟของ
คนรักธรรมชาติ
เราชอบสเีขยีวของใบไม้ คงคล้ายกับใครหลายๆ คน 
ท่ีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ก่อนที่จะโยกย้าย 
เข้ามาใช้ชวีติในสงัคมเมอืง กจิวตัรประจ�วนัใน 
เมอืงหลวงทีต้่องเร่งรบีแทบทกุวนั ความวุน่วาย
ทีเ่กดิขึน้ บางคร้ังก็ท�ให้คดิถงึ ‘ธรรมชาต’ิ ขึน้มา  
จนเกดิค�ถามในใจทีว่่าจะมพีืน้ทีเ่ลก็ๆ ในกรงุเทพ
ที่ใดบ้าง ที่อนุญาตให้พักผ่อน เอนกาย ใช้ชีวิต
ช้าๆ สบายๆ เตมิเตม็ความขาดธรรมชาตทิีทุ่กคน 
โหยหา
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เรำมีที่ส่วนตัว อยำกท�ำอะไรก็ได้ เรำอยำกท�ำให้เหมือนบ้ำนเรำ คิดว่ำจะท�ำ
พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสีเขียว เพรำะคุณแม่ชอบต้นไม้ อยำกท�ำร้ำนให้มีลักษณะ
เป็นพื้นที่สันทนำกำรสีเขียว”  
 ด้วยควำมทีม่พีืน้ทีส่เีขยีวมำกเป็นพเิศษ จงึสำมำรถอบโจทย์คนเมืองที่
ขำดธรรมชำตไิด้เป็นอย่ำงด ี“ร้ำนเรำตอบโจทย์นะ แล้วมนักเ็ป็นวตัถปุระสงค์
หลัก เป็นควำมตั้งใจหลักของเรำด้วย ลูกค้ำจะบอกว่ำ ‘ไม่คิดนะว่ำจะมีพื้นที่
สเีขยีวแบบนีใ้นกรงุเทพฯ’ แล้วกด็จูำกพฤตกิรรมของลกูค้ำท่ีบำงคนมำน่ังอ่ำน
หนงัสอื บำงคนพำสุนขัมำวิง่เล่น พำลกูมำวิง่เล่น รู้สกึว่ำโอเค นีค่อืสิง่ทีอ่ยำกให้ 
ลูกค้ำใช้พื้นที่ของเรำ” คุณยุ้ยเล่ำด้วยรอยยิ้ม
 พูดคุยไปสักพักจนถึงยำมเย็นเรำเริ่มเห็นหลำยคนเปลี่ยนเสื้อผ้ำมำ
พร้อมกับเสื่อคู่ใจ เมื่อสอบถำมได้ควำมว่ำทุกวันเสำร์อำทิตย์ ช่วงเวลำเย็นๆ 
จะมีกิจกรรมโยคะจัดขึ้นบริเวณสนำมหญ้ำในตัวร้ำน เม่ือเรำไปสังเกตกำรณ์
กำรท�ำกจิกรรมโยคะ เสยีงของครฝึูกโยคะทีพ่ดูถงึกำรพยำยำมเข้ำใจธรรมชำติ
ของร่ำงกำยดงัขึน้ ท�ำให้เรำเริม่สนใจและวำงแผนว่ำสดุสัปดำห์หน้ำจะดแีค่ไหน  
ถ้ำได้ใช้เวลำไปกบักำรเข้ำใจธรรมชำตขิองร่ำงกำย ผ่อนคลำยอำรมณ์ บนพ้ืนที่
สีเขียวอันสงบร่มรื่นใจกลำงเมืองแห่งนี้ 

THE 66 COTTAGE
วันอังคำร – วันพฤหัสบดี 10.00-19.00 น.
วันเสำร์ – วันอำทิตย์ 9.30-19.00 น.
(ปิดวันจันทร์)
ทุกวันเสำร์อำทิตย์มีกิจกรรมโยคะเวลำ 16.30 - 17.30 น. 
สอบถำมได้ที่ 09-6979-0066

ท่ีตัง้: 66 ถนนสขุมุวทิ 66 แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรงุเทพฯ 10260
ติดต่อ: 08-6895-0202
facebook.com/the66cottage
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คนเราถ้าขาดความเชื่อในตัวเอง 
ความนับถือในตัวเอง 
ความไว้ใจตัวเองแล้ว 
มันล้มละลายหมด

พุทธทาสภิกขุ



อ่าน Read Me
ผ่าน TK App 
ได้แล้ววันนี้

ติดตามความรู ้อื่นๆ ของ TK park ได้ท่ี http://www.tkpark.or.th/

และสามารถเข้าใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL : 
http://tkapp.tkpark.or.th

ดาวน์โหลด TK App และเนื้อหาในแอปพลิเคชันได้ฟรี

TK App 
แหล่งรวมสาระความรู ้และความเพลิดเพลิน
ให้เด็กไทยเรียนรู ้อย่างสร้างสรรค์







READ ME
EGAZINE

facebook.com/readmeegazine

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้
(องค์กำรมหำชน)

เลขที่ 999/9 อำคำรส�ำนักงำนเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02 264 5963-5 โทรสำร 02 264 5966




