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อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์นติ ยสาร
“Read Me Egazine” โดยฝีมอื การเขียนของเยาวชน TK Young
Writer ทีผ่ า่ นการบ่มเพาะทักษะ ฝึกฝนและขัดเกลาฝีมอื จาก
อุทยานการเรียนรู้ TK park เพือ่ เป็นเวทีในการสรรค์สร้างผลงาน
สะท้อนความคิดในประเด็นต่างๆ ผ่านมุมมองของคนรุน่ ใหม่
กระบวนการในการผลิตนิตยสาร Read Me เป็นการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างนักเขียนรุน่ เยาว์ทมี่ ฝี ไี ม้ลายมือเป็นทีน่ า่ จับตา กับ
บรรณาธิการมืออาชีพ ซึง่ ผลัดเปลีย่ นกันเข้ามาแบ่งปันความรู้
ถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำนิตยสาร ให้เยาวชน TK Young
Writer ได้สมั ผัสกับการท�ำงานจริง ซึง่ ความพิเศษของ Read Me
อยูท่ นี่ อกจากทุกคนจะเป็นนักเขียนแล้ว น้องๆ ในทีม ต้องแบ่ง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ร่วมกันคิด ร่วมกันลงมือท�ำ ในบทบาท
ทีต่ วั เองได้รบั ได้เรียนรูห้ น้าทีข่ องแต่ละต�ำแหน่ง เช่นเดียวกับ
กองบรรณาธิการนิตยสาร
ในยุคดิจิทัลที่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ไม่จ�ำกัด Read Me
Egazine เป็นนิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ส�ำหรับผูอ้ า่ นทุก
เพศทุกวัย น�ำเสนอประเด็นที่อยู่ในความสนใจผ่านมุมมองที่
หลากหลาย ท�ำให้ผอู้ า่ นได้อมิ่ เอมกับสรรสาระ ด้วยฝีมอื ของ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการเขียนและการท�ำหนังสือ
ติดตามนิตยสาร Read Me ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th
สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้
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ถ้าให้เปรียบผลผลิตทีเ่ ป็นรูปธรรมของความคิดเป็น
ผลไม้ การให้ความส�ำคัญกับความคิดจึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
มาก ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ ผลไม้ทเี่ กิดจากต้นไม้ทเี่ ป็นพิษ ผล
ไม้นั้นย่อมมีพิษด้วย เราอยากได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น
อย่างไร เราก็ตอ้ งใส่ใจในความคิดอันเป็นทีม่ าของผลนัน้
ก่อน ด้วยเหตุนี้ Read Me จึงอยากน�ำเรือ่ ง ‘ความคิด’
มาตีแผ่ให้เห็นตัง้ แต่กระบวนการคิด ความสามารถใน
การคิด สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคิด ตลอดจนการน�ำความ
คิดไปใช้ในสถานการณ์ตา่ งๆ ซึง่ เราต่างก็คดิ แล้วคิดอีก
ว่าจะน�ำเสนอออกมาอย่างไร จนออกมาเป็น Read Me
ฉบับทีว่ า่ ด้วยความคิดดังทีผ่ อู้ า่ นได้เห็นกันนี้
‘แค่เปลีย่ นความคิด ชีวติ เปลีย่ น’ เชือ่ ว่าเป็นประโยค
ที่น่าจะผ่านหูผ่านตาหลายคนกันอยู่บ่อยๆ ประโยค
สั้นๆ ที่ท�ำให้เราเห็นว่าพลังของความคิดนั้นมีอ�ำนาจ
มหัศจรรย์เพียงใด เราไม่ได้หวังไปไกลขนาดให้ผู้อ่าน
เล่มนีเ้ ปลีย่ นแปลงความคิดถึงเพียงนัน้ แต่เราหวังเพียง
แค่ว่าในแต่ละบรรทัดที่เข้าสู่สายตาผู้อ่านนี้ จะเป็น
เหมือนดังสะพานที่พาแต่ละท่านได้ไปพบกับแง่ต่างๆ
ของ ‘ความคิด’ ที่อาจยังไม่เคยรู้
ขอให้สนุกกับการอ่าน ไม่สิ ขอให้สนุกกับการคิด
ไปด้วยกันนะคะ

มนุษย์หมกมุน่ กับการคิดอย่างไม่รต้ ู วั ตัง้ แต่เราเกิด จาก
อดีตถึงปัจจุบนั เราเห็นภาพรูปปัน้ คนนัง่ คิดซึง่ ถูกสร้างขึน้
ตัง้ แต่พนั ปีกอ่ น ‘การคิด’ เป็นความสามารถทีม่ นุษย์มี
และธรรมชาติสร้างให้มนั ‘ดี’ เป็นพิเศษเมือ่ เทียบกับสัตว์
อืน่ ท�ำให้เราอยูร่ อดและพัฒนาอารยธรรมมาได้ถงึ ตอนนี้
เราสามารถคิดเครือ่ งมือล่าสัตว์ คิดวิธกี ารท�ำการเกษตร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พัฒนาวิธกี ารผลิต พัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ ออกมา
Read Me ในฉบับนีจ้ งึ อยากพูดถึงทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยย้อนกลับไปสิ่งที่พื้นฐานแทบจะที่สุดของ
มนุษย์อย่าง ‘การคิด’ โดยมองตั้งแต่ค�ำถามพื้นฐาน
ที่สุดตั้งแต่ “ท�ำไมเราต้องคิด?” “สัตว์คิดแบบที่เราคิด
ได้ไหม?” หรือพยายามตอบค�ำถามว่า “ท�ำไมการคิด
ของมนุษย์จึงท�ำให้เรามีวันนี้?” ไปจนถึงการเล่าถึง
ทักษะการคิดทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษที่ 21 ทีห่ ากมองดูแล้ว
มนุษย์ตอ้ งหันกลับมา ‘คิด’ มากขึน้ กว่าการปฏิบตั ติ าม
หรือเชื่อตามๆ กันแล้ว
ตลอดการท�ำ Read Me ในฉบับนี้ ผูเ้ ขียนแต่ละคน
ได้ทอ่ งเข้าไปในจักรวาลแห่งความคิด และน�ำมาบอกเล่า
ให้กบั ผูอ้ า่ น จึงหวังว่าผูอ้ า่ นจะได้รว่ มเปิดโลกของกิจกรรม
ทีเ่ ราท�ำอยูต่ ลอดอย่าง ‘การคิด’ ไปด้วยกันครับ
มาร่วมกัน ‘คิด’ ให้มากขึน้ แหลมคมขึน้ เท่าทันขึน้
หลังจากอ่านเล่มนีน้ ะครับ
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I think,
therefore
I am.
เพราะฉันคิด ฉันจึงมีอยู่
การเปิดคอลัมน์ดว้ ยประโยคทีว่ า่
อาจจะดูจำ� เจไปบ้าง ประโยคดังก้อง
โลกของนักปรัชญาชาวฝรัง่ เศส เรอเน
เดการ์ต (René Descartes) ถูกใช้
และดัดแปลงซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาในงานเขียน
บทความนีไ้ ม่ได้จะมาอธิบายปรัชญา
ของเดการ์ตเสียทีเดียว แต่จะมาเล่า
ว่า ท�ำไมเรา (มนุษย์) ถึงต้องคิด?
เพื่ อ เรี ย กน�้ ำ ย่ อ ยส� ำ หรั บ การอ่ า น
นิ ต ยสารเล่ ม นี้ ต ่ อ และเนื่ อ งด้ ว ย
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ค�ำถามนี้ใหญ่และยังไม่มีใครตอบได้
บทความนีจ้ งึ น�ำเหตุผลบางประการให้
เราได้ลองขบคิดดูกนั รวมถึงประโยค
ข้างต้นด้วย
ก่อนจะไปถึงจุดนัน้ เราคงต้องมา
ดูกนั ก่อนว่า ‘การคิด’ คืออะไร? ซึง่
ณ เวลานี้มนุษย์ยังคงให้คำ�ตอบที่
ชัดเจนไม่ได้ หลากหลายวิชาต่างให้คำ�
ตอบในแบบของตัวเอง

หากอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ 
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ มีนิวรอน
(neuron) ซึง่ เป็นเซลล์ทอ่ี ยูใ่ นสมอง
และระบบประสาท เซลล์ทว่ี า่ ประมวล
ผลข้อมูลจากสัมผัสทั้ง 5 และส่ง
ข้อมูลเป็นคลืน่ ไฟฟ้า ความคิดจึงเป็น
รูปแบบของคลื่นไฟฟ้าที่นิวรอนสร้าง
ขึ้นมา แต่น่ีดูจะไม่ใช่คำ�ตอบที่เรา
อยากได้ แล้วทำ�ไมธรรมชาติ จึงต้อง
สร้างนิวรอนเพือ่ ให้เราคิดได้ดว้ ย?
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เรอเน เดการ์ต

อ้างอิงภาพ
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เหตุผลแรกทีอ่ ยากนำ�เสนอ มนุษย์คดิ เพราะต้องการหาสาเหตุ
ของปรากฏการณ์ หรือเพราะเป็นวิธีการที่ทำ�ให้เราไปสู่ข้อสรุป
การคิดด้วยเหตุนจ้ี ะเป็นการคิดอย่างเป็นระบบ เหมือนกับเวลาเรา
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน เขาสอนให้เราตัง้ สมมติฐาน ทำ�การ
ทดลองเพื่ อ ได้ ผ ลการทดลอง เมื่ อ ได้ ผ ลมาแล้ ว จึ ง มาสรุ ป ผล
เมือ่ มองดูกระบวนการคิดแบบนีแ้ ล้ว คงทำ�ให้เรานึกถึงคอมพิวเตอร์
หรือเครือ่ งคิดเลข ทีม่ วี ธิ กี ารนำ�มาซึง่ ข้อสรุปอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
แต่ ‘การคิดอย่างเป็นระบบ’ ดูจะอธิบายการคิดของมนุษย์ได้ไม่
ทัง้ หมด
เหตุผลต่อมา ก่อนอืน่ อยากให้ลองสังเกตการคิดของตัวเราเอง สมมติ
ว่ามีคนถามว่ากินอะไรดี? แล้วอีกคนก็ตอบกลับว่า “กำ�ลังคิดอยูว่ า่
จะกินอะไรดี ระหว่างสลัดหรือสเต็ก” หากมองอย่างง่ายทีส่ ดุ จะพบว่า
มันคือการหาสิง่ ที่ ‘ดีทส่ี ดุ ’ หรือเหมาะสำ�หรับตัวเราในเวลานัน้ การคิด
จึงทำ�ให้เราสามารถตัดสินใจเลือกสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ สำ�หรับตัวเองได้
จะเห็นว่าการคิดแบบนีม้ ี ‘การให้คณ
ุ ค่า’ หรือการให้ความหมาย
รวมอยูด่ ว้ ย ซึง่ แตกต่างจากการคิดแบบแรกทีน่ ำ�เสนอ คำ�ว่าดีทสี่ ดุ
เหมาะสมที่สุด หรือมีคุณค่าที่สุด ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
ทัง้ นัน้ เราสามารถตัง้ คำ�ถามต่อมาให้ ‘คิด’ อีกว่า อะไรคือ ‘ดี’ หรือ
‘เหมาะสม’ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีคำ�ตอบไม่ตรงกัน ความสามารถใน
การคิดหรือให้ความหมายต่อสิง่ ต่างๆ ของมนุษย์ ทำ�ให้เราสามารถ
สร้างหรือ ‘คิด’ หลักการต่างๆ ออกมา เช่น ‘สิทธิมนุษยชน’ ซึ่ง
ทุกคนให้คุณค่าร่วมกัน ทำ�ให้มนุษย์ไม่ทำ�ร้ายหรือฆ่ากันอีกต่อไป
นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่มนุษย์สามารถเอาตัวรอดมาได้ตั้งแต่ล้าน
ปีก่อน เพราะธรรมชาติสร้าง ‘การคิด’ ให้กับมนุษย์ เราสามารถรู้
ได้ว่าอะไรเหมาะสมที่สุด ดีที่สุด หรือมีคุณค่าที่สุดในเวลานั้น จน
สุดท้ายมนุษย์จงึ สร้างอารยธรรมของตัวเองได้ถงึ ขนาดนี้ (เรือ่ งนีจ้ ะ
ถูกอธิบายอย่างละเอียดในอีกคอลัมน์ในเล่ม)
เหตุผลสุดท้ายที่จะเล่าในคอลัมน์นี้ ย้อนกลับไปสู่ประโยคแรก
ของคอลัมน์นี้ “I think, therefore I am.” เป็นคำ�ตอบของเดการ์ต
นักปรัชญาคนนีพ้ ยายามหาคำ�ตอบว่าอะไรทีเ่ ขาสามารถเชือ่ ได้จริง
อย่างปราศจากข้อสงสัย ยกตัวอย่าง เราจะรู้ได้อย่างไรว่า Read
Me ที่ท่านกำ�ลังอ่านตรงหน้าเป็นความจริง ไม่ใช่ผลของการสะกด
จิตหรือเป็นเพียงความฝัน
สุดท้ายแล้ว เดการ์ตพยายามคิดและพบคำ�ตอบเพียงข้อเดียว
คือ ‘เพราะฉัน (กำ�ลัง) คิด ฉันจึง (กำ�ลัง) มีอยู่’ เราปฏิเสธการมี
อยู่ของตัวเราไม่ได้เมื่อเรากำ�ลังคิดอยู่ และนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลว่า
ทำ�ไมมนุษย์เราต้องคิด?
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อิทธิพล
ของภาษา
ต่อความคิด
“#$%&&*(P))*&&!@**+=%^(”
“ !*#&(_+@_++=%^^_”
ข้างบนเป็นการจำ�ลองสถานการณ์เมื่อเราต้องเผชิญ
กับการฟังภาษาที่เราไม่รู้จัก ได้ยินทุกคำ� แต่ไม่รู้ความ
หมาย เป็นเพียงเสียงที่ดังลอดไม่ต่างอะไรจากการที่เรา
ได้ยินเสียงร้องของสัตว์ ซึ่งหากคำ�เหล่านั้นเป็นเพียงลม
ที่เปล่งออกมาจากปอดผ่านหลอดคอผ่านกล่องเสียง
ภายในก่อนจะกระทบกับปากหรือฟันลอดออกมาให้เรา
ได้ยินแค่เท่านั้น การสื่อสาร การถ่ายทอดความนึกคิด
คงไม่เกิดขึ้น
เป็นที่รู้กันว่า ภาษาเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการสื่อ
ความหมายให้มนุษย์เราเข้าใจได้ ซึ่งทำ�ให้เกิดการเรียน
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รูแ้ ละการพัฒนาความคิด นำ�ไปสูว่ วิ ฒ
ั นาการสร้างสรรค์
สิ่งต่างๆ ภาษากับความคิดจึงมีความสัมพันธ์กันอย่าง
แนบแน่น
ฮุมโบลท์ นักปรัชญากล่าวไว้ว่า ภาษาและความคิด
เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้
ภาษาเป็นตัวสร้างความคิด โดยผลผลิตจากปัญญาจะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่สามารถสื่อมโนทัศน์ออกมา
ซึง่ ซาเพียร์ นักภาษาศาสตร์ ก็ได้เสนอแนวคิดเรือ่ งภาษา
เป็นตัวกำ�หนดความคิด หรือ ความเคยชินทางภาษา ซึง่
หมายถึง การทีเ่ รารับรูค้ วามจริงในโลกจากภาษาทีเ่ ราใช้
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จนเป็นนิสัย ทำ�ให้ไม่มีอิสระในการคิด
และการมองโลก เห็นได้จากคำ�ในภาษา
ต่างๆ ทีเ่ ราใช้เรียกสิง่ ต่างๆ บนโลกตาม
ภาษาที่ต่างกัน เมื่อภาษาเป็นโครงสร้าง
ของความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์
จึ ง ทำ�ให้ วั ฒ นธรรมแต่ ล ะที่ ล้ ว นมี
แบบแผนของตัวเอง แนวคิดนีท้ ำ�ให้วอร์ฟ
ลูกศิษย์ของซาเพียร์ มองลึกซึ้งลงไปอีก
จนเป็นที่มาของแนวคิดสมติฐานภาษา
สัมพัทธ์ว่า โครงสร้างภาษาที่เราใช้จน
เป็นนิสัยมีอิทธิพลต่อการมองโลกของผู้
พูดแต่ละภาษา กล่าวคือ ผู้พูดภาษาที่มี
ไวยากรณ์แตกต่างกันจะมองโลกต่างกัน
หากมีไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกันก็จะมอง
โลกคล้อยตามกันไปด้วย
หนึ่งในเรื่องที่สำ�คัญของภาษา คือ
มโนทัศน์เกีย่ วกับการบอกเวลานัน้ แต่ละ
ภาษาจะให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับเวลาไม่
เหมือนกัน ทำ�ให้ภาษาของมนุษย์ตา่ งกัน
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ภาษาที่มีกาล
(tense language) และภาษาไร้กาล
(tenseless language) ซึง่ ภาษาทีม่ กี าล
จะหมายถึ ง ภาษาที่ มี ก าลในระบบ
ไวยากรณ์บ่งชี้กาลที่คำ�กริยา กล่าวคือ
มีการเปลี่ยนรูปแบบของคำ�ที่เป็นกริยา
เพือ่ แสดงว่าการกระทำ�นัน้ ๆ เป็นปัจจุบนั
อดีต หรืออนาคตกาล เช่น ในภาษา
อังกฤษ I watched a movie yesterday. และ I watch a movie every
day. จะเห็นว่ารูปกริยาต่างกัน แต่ใน
ภาษาไทยไม่ว่าคำ�กริยาจะอยู่ในบริบท
ของปัจจุบนั หรืออดีตก็ยงั คงเหมือนเดิม
เพราะเป็นภาษาที่ไร้กาล เป็นต้น
ด้วยเหตุนที้ ำ�ให้ผพู้ ดู ภาษาทีม่ กี าลจะ
ต้องตระหนักถึงเรือ่ งเวลาเสมอ เพือ่ สร้าง
รูปประโยคให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ทุก
ครั้งที่กล่าว ไม่เช่นนั้นก็จะสื่อสารไม่ถูก
ต้อง ซึง่ จะแตกต่างจากผูใ้ ช้ภาษาทีไ่ ร้กาล

ทีไ่ ม่ตอ้ งคำ�นึงเรือ่ งเวลาจึงมีอสิ ระในการ
พูดมากกว่า โดยมีงานวิจัยที่แสดงให้
เห็ น ว่ า คนญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ใช้ ภ าษาที่ มี ก าล
จะบรรยายรายละเอียดในเรื่องของเวลา
บ่อยครั้งกว่าคนไทย ใส่ใจและตระหนัก
เรื่องเวลา มีความสามารถในการจดจำ�
เวลาได้มากกว่าคนไทย เช่นเดียวกับผู้
พูดภาษาอังกฤษทีม่ กี าล ก็ให้ความสำ�คัญ
กับเวลาและตรงต่อเวลาเช่นเดียวกัน จึง
อาจอนุมานได้ว่ากาลในภาษามีอิทธิพล
ต่อการให้ความสำ�คัญกับเวลาและตรงต่อ
เวลากับผู้พูดภาษานั้นๆ นอกจากนั้นยัง
มี ข้ อ สั ง เกตว่ า คนญี่ ปุ่ น ที่ เ รี ย นภาษา
อังกฤษและมีความสามารถในระดับสูงก็
จะมีพฤติกรรมทางความคิดใกล้เคียงกับ
ผูพ้ ดู ภาษาอังกฤษ ต่างจากคนทีพ่ ดู ภาษา
ญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ภาษาเดียว
นอกจากเรือ่ งเวลา ยังมีเรือ่ งของการ
ใช้คำ�ที่แสดงความเคารพในบางภาษา
เช่น การลงท้ายด้วย ‘ครับ/ค่ะ’ ใช้คำ�
สรรพนามทีแ่ สดงลำ�ดับอาวุโส เช่น ‘ลุง,
ป้า, พี,่ น้อง’ ในภาษาไทย ต่างจากภาษา
อังกฤษ ทีจ่ ะไม่มคี ำ�ลงท้ายหางเสียง ไม่มี
คำ�สรรพนาม โดยธรรมชาติกจ็ ะแสดงให้
เห็นว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ได้นำ�อายุ
มากำ�หนด ซึง่ ก็ทำ�ให้ชาวต่างชาติกล้าพูด
แสดงความคิดเห็นมากกว่าภาษาทีม่ กี าร
ใช้คำ�แสดงความเคารพ เป็นต้น
ภาษาทีเ่ ราใช้กนั ทุกวันจึงส่งผลต่อรูป
แบบความคิดของเรามากกว่าที่เราคิด
การศึกษาภาษาจึงช่วยให้เราทำ�ความ
เข้าใจในวัฒนธรรม การมองโลกของกลุม่
คนในสังคมที่แตกต่างกันได้อย่างลึกซึ้ง
การเรียนภาษาใหม่ๆ จึงเหมือนการเปิด
ประตูให้กบั รูปแบบความคิดใหม่ๆ ทำ�ให้
เรามีมุมมองต่อโลกนี้ในหลากมิติและ
เข้าใจในความหลากหลายของผู้คนมาก
ขึ้นนั่นเอง

อ้างอิง
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม –
สิงหาคม 2561: งานวิจยั เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ความหมายของกลุม่ ค�ำกริยา “ตัด” กับระบบปริชานของ
ผูพ้ ดู ภาษาไทยและผูพ้ ดู ภาษากะเหรีย่ งสะกอเหนือ :
การทดสอบสมมติฐานภาษาสัมพัทธ์
ชุตชิ ล เอมดิษฐ. อิทธิพลของภาษาต่อความคิด: ความ
แตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาญีป่ นุ่
https://www.freedominthought.com/archive/can-youthink-complex-thoughts-without-language-1984george-orwell
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สั ตว์ก็คิดนะ
น่าจะมีอยู่บ่อยครั้งที่เรา
เห็นเจ้าเพือ่ นสีข่ าใกล้ตวั อย่าง
น้องหมา น้องแมวทำ�หน้าตา
ดูคล้ายๆ ฉงน หรือบางครั้ง
ก็ดูฮึดฮัดเหมือนว่าไปโกรธ
ใครมา ลักษณะอาการต่างๆ
ที่แสดงออก จึงชวนให้สงสัย
ว่า เบือ้ งหลังพฤติกรรมเหล่า
นี้ มาจากความคิดของสัตว์
เองหรือเปล่านะ

สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมจะมีโครงสร้างของสมองทีค่ อ่ นข้างคล้ายคลึงกัน จะ
มีความแตกต่างกันตรงการพัฒนาของสมองในแต่ละส่วน ท�ำให้สตั ว์บางชนิด
มีความสามารถ หรือประสาทการรับรูบ้ างประเภทเด่นชัดกว่าสัตว์ชนิดอืน่ ๆ
ซึ่งก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปในการด�ำรงชีวิต
โดยทัว่ ไป สัตว์จะมีความรูส้ กึ และอารมณ์ไม่ตา่ งจากพวกเรา ไม่วา่ จะหิว
ร้อน หนาว เจ็บปวด พอใจ กลัว วิตกกังวล แต่กไ็ ม่ได้แสดงออกมาให้มนุษย์
เราเข้าใจง่ายๆ โดยการรับรู้สภาพแวดล้อม ความรู้สึกต่างๆ ก็จะรับรู้ในวิธี
การที่แตกต่างกันออกไป ความตระหนักรู้นี้แบ่งออกเป็นหลายระดับ และ
สัตว์บางชนิดก็มีความสามารถเรื่องนี้กว่าสัตว์กว่าชนิดอื่นๆ ซึ่งระดับที่ต�่ำๆ
จะมีประสาทสัมผัสและอารมณ์ แต่จะไม่สามารถเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนอย่าง
เรื่องเวลา และระยะห่างได้ เราลองมาดูตัวอย่างของพฤติกรรมที่แสดงให้
เห็นว่าสัตว์เองก็มีความคิดเหมือนกันกับเราดีกว่า
ปูเสฉวนซึ่งจะหลบอยู่ใต้เปลือกหอยเมื่อรู้สึกถึงอันตราย จะเลือกอาศัย
อยู่ในเปลือกที่แข็งแรงนานกว่าเปลือกที่เปราะบาง นักวิทยาศาสตร์จึงเห็น
ว่าปูมีความสามารถในการรู้จักเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่า
สัตว์ตวั เล็กๆ อย่างผึง้ ก็มกี ารทดลองฝึกให้รจู้ กั เลือกจ�ำนวนสิง่ ของทีน่ อ้ ย
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โดยหากบินไปเลือกแท่นที่วางของน้อยกว่า
ได้ถกู ต้องจะได้รางวัลเป็นสารละลายน�ำ้ ตาล
ซู โ ครสรสหวาน หากเลื อ กผิ ด จะได้ รั บ
สารละลายควินินรสขมแทน ซึ่งผลออกมา
ปรากฏว่าผึง้ สามารถเลือกได้ถกู ต้องกว่า 80
เปอร์เซ็นต์ โดยมีการทดลองซ�้ำ เปลี่ยน
รูปร่างสิ่งของที่วางบนแท่น ก็พบว่าผึ้งยังคง
สามารถเลือกได้ถกู ต้อง แต่จะช้าลงและลังเล
มากขึน้ เมือ่ ต้องเลือกระหว่างแท่นทีไ่ ม่มขี อง
อยู่ กับแท่นทีม่ ขี อง 1 ชิน้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
ผึง้ มีความเข้าใจความหมายของเลขศูนย์ดว้ ย
การศึกษาของ ฟรองส์ เดอ วาล (Frans
de Waal) นักวานรวิทยาจากมหาวิทยาลัยอี
โมรี (Emory University) สหรัฐฯ ท�ำให้รวู้ า่
ลิงไม่มีหางสามารถขออาหารโดยแบมือขอ
และมีอีกหลายพฤติกรรมคล้ายคลึงมนุษย์
เช่น ลูบคล�ำ สัมผัสและกอด โดยมีตัวอย่าง
ลูกชิมแปนซีแสดงอาการยื่นมือออกไปข้าง
หน้าพร้อมกับแยกเขีย้ วยิงฟันเงียบๆ ระหว่าง
พยายามขออาหาร และยังพบด้วยว่าลิงใช้มอื
และเท้าเป็นสัญลักษณ์ในการสือ่ สารได้ดกี ว่า
การแสดงสีหน้า ซึ่งหากลิงใช้มือข้างหนึ่งปิด
ตาทั้งสองข้างเป็นการส่งสัญญาณว่า อย่า
ยุ่ง เป็นต้น
กาพันธุ์ New Caledonia มีความสามารถ
ในการท�ำเครือ่ งมือต่างๆ ขึน้ เองโดยอาศัยความ
จ�ำ และยังเลือกใช้เครือ่ งมือได้เหมาะสมกับ
แต่ละงานด้วย ทีมวิจยั ฝึกให้กาสายพันธุน์ ี้ 8
ตัว เรียนรูว้ ธิ ใี ส่กระดาษ ลงไปในเครือ่ งขาย

สินค้าหยอดเหรียญจ�ำลองแทนการใส่เหรียญ
เพือ่ แลกกับอาหาร ซึง่ จะได้ของกินต่อเมือ่ ใส่
กระดาษได้ถกู ขนาดเท่านัน้ หลังจากนัน้ ทีมวิจยั
ได้ให้กระดาษแผ่นใหญ่กบั กาแทน ปรากฎว่า
กาสามารถฉีกกระดาษเป็นชิน้ เล็กเท่ากับขนาด
ทีแ่ ลกของกินก่อนหน้าได้ใกล้เคียง โดยไม่ตอ้ ง
มีตน้ แบบขนาดกระดาษเดิมให้เห็น นัน่ แสดง
ให้เห็นว่ากาสายพันธุน์ สี้ ามารถสร้างวัฒนธรรม
ของตัวเอง โดยนอกจากจะสร้างเครือ่ งมือขึน้
จากความจ�ำทีไ่ ด้หน็ มาแล้ว ยังสามารถออกแบบ
เครือ่ งมือให้ดแี ละซับซ้อนขึน้ ได้ดว้ ย
มาที่เพื่อนรู้ใจมนุษย์อย่างสุนัข จากงาน
ส�ำรวจพบว่า สุนัขพันธ์ บอร์เดอร์ คอลลี่
สามารถจดจ�ำค�ำสัง่ ได้มากถึง 1,000 ค�ำสัง่ และ
อาจเข้าใจโครงสร้างประโยคง่ายๆ เช่น สัง่ ให้ไป
เอาของมาให้เราแล้วเอากลับไปคืนทีเ่ ดิม ทัง้ ยัง
มีความว่องไว ฝึกสอนได้งา่ ย มีความคิด ความ
สนใจแน่วแน่ สังเกตุทกุ สิง่ ทุกอย่าง จดจ�ำแม้แต่
สิง่ เล็กๆ ทีม่ องเห็นและจะน�ำมาใช้เมือ่ ถึงคราว
จ�ำเป็น โดยทีส่ อนเพียงไม่กคี่ รัง้
จากทีล่ องยกมาคงพอเห็นกันแล้วว่าไม่วา่ จะ
เป็นสัตว์ตวั เล็กๆ ตัวใหญ่ จะอยูบ่ นฟ้า ในน�ำ้
หรือบนบก ก็ลว้ นมีความสามารถในการคิดและ
เรียนรูใ้ นแบบของตน ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ เราไม่อาจ
ตัดสินความเก่งของปลาจากการปีนต้นไม้
เพราะไม่วา่ จะเป็นสัตว์ชนิดใด ต่างก็มคี วามเก่ง
ทีน่ า่ ชืน่ ชมในแบบของตัวเอง และนัน่ ก็เป็นส่วน
หนึง่ ของความหลากหลาย ทีท่ ำ� ให้โลกนีน้ า่ อยู่
ขึน้ คุณคิดเหมือนกันไหม?
อ้างอิง
http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci7/?p=25067
https://www.bbc.com/thai/international-40847197
https:// manopas.com/border-collie-สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลก
http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2018/06/28/crows-can-build-tools-from-memory/#.XSxOJ-gzZdh
http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci7/?p=25067
ที่มารูป
ปูเสฉวน https://www.insidescience.org/news/study-suggests-hermit-crabs-evolved-longpenises-defend-against-shell-thieves
ชิมแปนซี https://www.bbc.com/thai/features-45270930
กา New Caledonian https://www.inverse.com/article/46535-how-do-crows-make-tools
สุนัขบอร์เดอร์คอลลี่ https://sieupet.com/gia-cho-border-collie/
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we think
therefore
we are.
What Brings Us Here?
สิ่งใดที่นำ�พามนุษย์มาถึงจุดนี้
บนโลกทีม่ ี 8.74 ล้านสปีชสี ์ ท�ำไมจึงมีแค่มนุษย์ (Homo
sapiens) ที่สามารถสร้างอารยธรรมจนสามารถครองอ�ำนาจ
เหนือสายพันธุอ์ นื่ ๆ
จนอาจเรียกได้วา่ มนุษย์คอื สิง่ มีชวี ติ ทีก่ ำ� ลังครองโลก
อะไรคือความแตกต่างทีท่ ำ� ให้มนุษย์เราอยูเ่ หนือสรรพสัตว์
สายพันธุอ์ นื่ ๆ และอยูบ่ นห่วงโซ่อาหาร ณ เวลานี?้
ทัง้ ๆ ทีว่ วิ ฒ
ั นาการได้คดั สรรสร้างลักษณะทางกายภาพของ
สัตว์ตา่ งๆ ให้มเี ขีย้ วเล็บเป็นพิษ มีกล้ามเนือ้ ขากรรไกรแข็งแรง
หรือแม้แต่ขนาดตัวใหญ่สดุ แข็งแกร่งเพือ่ ช่วยล่าหาอาหารและ
ป้องกันตัว ซึง่ หากพูดถึงในเชิงกายภาพมนุษย์นบั ได้วา่ เป็นสัตว์
ทีอ่ อ่ นแอทีส่ ดุ มนุษย์ทารกต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเดินได้ ขณะ
ทีส่ ตั ว์สว่ นใหญ่ในโลกสามารถเดินได้ตงั้ แต่แรกเกิด หรือถ้าให้
เราไปอยูใ่ นกรงสิงโต ไม่ตอ้ งบอกก็รวู้ า่ ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
แล้วมนุษย์ครองโลกได้ดว้ ยอะไร?
หาใช่กล้ามเนือ้ ทีเ่ ราพยายามสร้างในฟิตเนสและยิง่ ไม่ใช่เขีย้ ว
เล็บที่เราต้องตัดถอนกันอยู่ตลอดเวลา หรือขากรรไกรที่ซ้อม
เคีย้ วหมากฝรัง่ อยูท่ กุ วัน แต่สงิ่ นัน้ คือ ‘สมอง’
นฤพล เปาอินทร์
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The Weight
of Think
น�้ำหนักของ
‘การคิด’

ในเชิงกายภาพสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทัว่ ไปจะมีขนาดสมอง
เฉลี่ย 200 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อน�้ำหนัก 60 กิโลกรัม
มนุษย์เมื่อราว 2.5 ล้านปีที่แล้ว มีขนาดสมองประมาณ
600 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ปัจจุบันเรามีขนาดสมองถึง
1,200 - 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร กล่าวคือเรามีขนาด
สมองใหญ่กว่าสัตว์เลีย้ งลูกทัว่ ไปถึง 7 เท่า! แต่ปญ
ั หาทีต่ าม
มาก็คือน�้ำหนักของสมองคิดเป็นราว 2 - 3% ของร่างกาย
แต่กลับต้องการพลังงานมากถึง 25% ของร่างกายทัง้ หมด
ท�ำให้มนุษย์ตอ้ งการอาหารในปริมาณมากเมือ่ เทียบกับสัตว์
ที่มีน�้ำหนักเท่ากัน
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The basics of think
พื้นฐานของการคิด
แต่การมีก้อนเนื้อที่เรียกว่าสมองก็เป็นเพียงลักษณะ
ทางกายภาพเท่านัน้ สิง่ ส�ำคัญจริงๆ คือกระบวนการในนัน้
กระบวนการทีเ่ ราเรียกว่า ‘ความคิด’ (Thinking) ซึง่ นับได้
ว่าเป็นสิง่ ทีเ่ รามีเหนือสายพันธุอ์ นื่ ๆ และความแตกต่างใน
แง่กระบวนการคิดอันซับซ้อนของมนุษย์คือ ‘ความคิด
เชิงนามธรรม’ ทีเ่ ราสามารถจินตนาการถึงสิง่ ทีไ่ ม่มอี ยูจ่ ริง
และสร้างมันให้เกิดขึน้ จริงได้
หลักฐานโบราณที่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนใน
กระบวนการคิดที่เกิดขึ้นเมื่อราว 2.5 ล้านปีก่อน ก็คือ
ขวานหิน (Hand Axe) ที่เราอาจมองว่าก็แค่ขวานหิน
ธรรมดาๆ อันหนึง่ แต่กระบวนการในการสร้างทีส่ ะท้อน
ให้เห็นถึงศักยภาพของสมองได้อย่างชัดเจน
1. ต้องเลือกหินให้ถูกกับหน้าที่ที่จะใช้ ถ้าหินเปราะ
เกินไปอาจแตกหักก่อนใช้งานได้
2. ต้องมีจนิ ตนาการ เพราะต้องกระเทาะหินให้อยูใ่ น
รูปร่างที่ต้องการจะใช้
3. ต้องวางแผน ก่อนเกิดกระบวนการทีว่ า่ มาทัง้ หมด
สมองเราต้องประมวลคาดคะเนและสร้างมโนภาพถึง

นฤพล เปาอินทร์

‘ขวานหิน’ ที่ยังไม่มีจริงด้ามนั้นขึ้นในหัวได้เสียก่อนจึง
ลงมือสร้างมันขึ้นมาได้
เพราะมั น ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากความบั ง เอิ ญ แต่ เ กิ ด จาก
การท�ำงานของสมองส่วนหน้าทีเ่ รียกว่า Prefrontal Cortex
หรือทีม่ ชี อื่ เล่นว่า ‘สมองผูบ้ ริหาร’ ทีม่ นุษย์มพี ฒ
ั นาการ
ทางสมองในส่วนนีม้ ากกว่าสัตว์อนื่ ๆ
The connect & disconnect of think ความ (ไม่)
เชื่อมโยงของการคิด
จนกระทั่งเข้าช่วงระหว่าง 70,000 - 30,000 ปีก่อน
เกิดการปฏิวตั กิ ารรับรูจ้ ากการเปลีย่ นแปลงในพันธุกรรม
เกิ ด การจั ด เรี ย งตั ว ของระบบประสาทท� ำ ให้ พ วกเรา
สามารถคิดและสื่อสารกันแบบที่ไม่เคยท�ำได้มาก่อนจน
เกิดเป็นภาษาแบบใหม่เฉพาะตัว
เราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวที่มีภาษาและสามารถสื่อสาร
กันได้ สัตว์ประเภทอืน่ ๆ ในโลกก็มภี าษาและการสือ่ สาร
ในแบบของตัวเอง มดแมลงอาจสื่อสารกันด้วยกลิ่น ลิง
ก็มีเสียงที่แตกต่างหลากหลายในการสื่อสาร สิ่งที่ท�ำให้
การสือ่ สารของเราแตกต่างคือความยืดหยุน่ ในการสือ่ สาร
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คนเราสามารถส่ ง ข้ อ มู ล ให้ กั น ในปริ ม าณมหาศาล
การสื่อสารของลิงอาจบอกเพื่อนในฝูงได้แค่ว่า “ระวัง
สิงโต” แต่มนุษย์สามารถบอกได้ว่า “เมื่อเช้าเจอสิงโต
ก�ำลังตามฝูงไบซันบริเวณแม่น�้ำ” ท�ำให้เราสามารถส่ง
ข้อมูลที่ละเอียดมาก เรียกได้ว่าเป็นกุญแจส�ำคัญในการ
วิวัฒน์ร่วมมือระหว่างพวกเรา
ด้วยความคิดจินตนาการและการสือ่ สารนีเ่ องท�ำให้เรา
สามารถท�ำงานเป็นทีมและสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ ได้มากมาย
ทัง้ เสือ้ ผ้า, รถยนต์, เสียงดนตรี, TV หรือแม้แต่โทรศัพท์
หรือคอมพิวเตอร์ทคี่ ณ
ุ ก�ำลังใช้อา่ นอยูใ่ นเวลานี้ นอกจาก
นีย้ งั มีอกี หลายสิง่ ทีม่ องไม่เห็นแต่พวกเรายอมรับว่ามันมี
อยูจ่ ริง เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตทีม่ องไม่เห็นแต่ขาดไม่
ได้ , กฎหมายข้ อ ตกลงของสั ง คม, ศาสนาหรื อ สิ่ ง ที่

‘ศรัทธา’ (ความคิดผสมอารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลอย่าง
สิ้นเชิง) ความเชื่อ, ประเพณี ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนจับต้อง
ไม่ได้ และถูกสร้างสรรค์มาจากสมองมนุษย์เอง ซึ่งเชื่อ
และให้คุณค่าร่วมกัน จนเราสามารถร่วมมือกันพัฒนา
สังคมจนศิวิไลซ์ได้
แต่ ‘ความคิด’ คือสิ่งที่ทั้งสร้างสรรค์และท�ำลายพวก
เราในเวลาเดียวกัน เพราะคงไม่มีคาเมเลียน (Chameleon) ตัวไหนฆ่าฟันกันเพราะสีผวิ หรือแมวน�ำ้ (earless
seal) คงไม่เกลียดกันเพราะมีความคิดเห็นทางการเมือง
ไม่ตรงกัน ‘ความคิด’ แบบนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ท�ำได้
และนั่นอาจเป็นราคาของความคิดที่มนุษย์ต้องจ่าย

อ้างอิง
นพ.ชัชพลเกียรติขจรธาดา, เรื่องเล่าจากร่างกาย
https://www.bbc.com/thai/features-38246289
journals.plos.org
Yuval Noah Harari, A Brief History of Humankind,
อ้างอิงภาพ
https://www.zmescience.com/science/big-brainnotch-gene-8341336/
https://www.scoop.it/topic/
amazing-science/p/1715871930/2012
/05/04/extra-gene-copy-involved-in-human-brainevolution
http://humanorigins.si.edu/evidence/behavior/
stone-tools/early-stone-age-tools/handaxe-europe
https://www.instagram.com/p/BtYMDyHnj3t/
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ผลึกความคิด
หลอมสร้างชี วต
ิ
คนแต่ละชาติ
เราอาจจะเคยได้ยินชื่อแนวคิดที่
สะท้อนตัวตนของแต่ละประเทศมา
บ้าง อย่างเช่น ซิสุ, วาบิ-ซาบิ, ฮุกกะ
ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นแนวคิดที่หล่อหลอม
ความคิดผู้คนในชาตินั้น ให้มีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวบางอย่างและยากที่
คนชาติ อื่ น จะเลี ย นแบบ ซึ่ ง แต่ ล ะ
ประเทศก็มแี นวคิดและวิถปี ฏิบตั แิ ตก
ต่างกันไป อาจจะด้วยการหล่อหลอม
ทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การ
ปกครอง รสนิยม ฯลฯ

ฟินแลนด์

พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์, ธัญญารัตน์ โคตรวันทา

เพราะกว่าทีแ่ ต่ละชาติจะก่อร่าง
สร้ า งตั ว ขึ้ น มาได้ สั ก ชาติ ห นึ่ ง
แน่นอนว่าย่อมไม่ใช่ มีแค่ผืนดิน
และประชาชนผู้อาศัย แต่ย่อมมี
แนวคิดหลักๆ ที่มัดรวมผู้คนและ
หล่อหลอมให้คนในชาติมบี คุ ลิกบาง
อย่ า งที่ แ ตกต่ า งโดดเด่ น กว่ า คน
ชาติอนื่ ๆ ซึง่ น่าสนใจว่าการตกทอด
มรดกทางความคิดจากรุ่นสู่รุ่นจน
ส่งผลให้คนแต่ละชาติมเี อกลักษณ์
เฉพาะตั ว ที่ เ ลี ย นแบบได้ ย ากนี้ มี
ปัจจัยหลายอย่าง เราเลยอาสาพา
ไปเซอร์ เ วย์ ร อบโลกเพื่ อ ถอดบท
เรียนและแนวคิดของแต่ละชาติมา
ให้อ่านกัน มาดูกันว่าแนวคิดของ
แต่ละประเทศจะเป็นอย่างไรและจะ
มีวถิ ปี ฏิบตั อิ ย่างไรบ้าง เชิญสำ�รวจ
ได้ ณ บรรทัดถัดจากนี้
ฟินแลนด์: ซิสุ (Sisu) เด็ดเดี่ยว
แม้โดดเดี่ยว
แนวคิด ‘ซิสุ’ เป็นแนวคิดการ
ใช้ชีวิตของคนฟินแลนด์ที่เน้นไปที่
ความทรหดอดทนในการใช้ ชี วิ ต
เน้นทางยาก ไม่รอทางลัด ไม่ยอม
แพ้ ต่ อ ข้ อ จำ�กั ด ทางภู มิ ศ าสตร์
เพราะแม้ ฟิ น แลนด์ จ ะมี หิ ม ะ
ปกคลุมตลอดทัง้ ปี แถมแต่ละวันมี

แสงแดดรำ�ไรเพียงแค่วันละ 4-5
ชัว่ โมงเท่านัน้ แต่คนฟินแลนด์กย็ งั
ปั่นจักรยานฝ่าหิมะไปทำ�งานแบบ
ไม่หวั่นต่อความหนาวเหน็บ และ
ตอนนี้ฟินแลนด์ยังก้าวขึ้นมาเป็น
ประเทศที่มีระบบการศึกษาเยี่ยม
ยอด เน้นการพัฒนามนุษย์แบบ
องค์รวม และได้รบั การจัดอันดับว่า
ประชาชนมีความสุขเป็นอันดับต้นๆ
มาดูกันว่าแนวคิด ‘ซิสุ’ ได้แปลง
ออกมาเป็นรูปธรรมยังไงบ้าง
ซิ สุ กิ น ความหมายถึ ง ความ
ประหยั ด ใช้ ข องที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุด และทำ�ทุกอย่างด้วย
ตัวเอง เช่น คนฟินแลนด์จะชอบ
ซ่อม ปรับเปลีย่ น ไม่ซอ้ื ใหม่ ทำ�ของ
ทีม่ ใี ห้ดกี ว่าเดิม ทำ�งานบ้านเอง หรือ
อย่างช่วงทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ดิ ลบพ่อแม่กจ็ ะ
เข็นลูกออกมาเดิน หรือปัน่ จักรยาน
ฝ่าลมหนาวไปไหนมาไหนตลอด
ส่วนเรือ่ งของการศึกษาทีท่ วั่ โลก
ยกย่อง มีการจัดสอบประมาณ 3
ครัง้ ถ้าติดธุระหรือไม่สบายและไม่
สามารถมาสอบครัง้ แรกได้ ก็ให้ไป
ครั้งถัดไป เหตุผลคือมนุษย์ทุกคน
ไม่ได้พร้อมในวันเดียวกัน ธุระอย่าง
อื่นสามารถสำ�คัญกว่าการเรียนได้
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การเรียนไม่ใช่สิ่งสำ�คัญที่สุดในชีวิต
แนวคิดซิสขุ องฟินแลนด์จงึ ทำ�ให้คนคน
หนึ่งได้เรียนรู้และได้ก้าวผ่านสิ่งที่ยัง
ไม่ รู้ จ ริ ง ๆ และแนวคิ ด นี้ เ องที่ เ ป็ น
เหมือนบททดสอบการฝึกกายฝึกใจ
ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนอยู่ในวิถี
ชีวิตของผู้คน
ญีป่ นุ่ : วาบิ-ซาบิ (Wabi-Sabi 侘寂)
ความงดงามในความไม่สมบูรณ์แบบ
‘วาบิ-ซาบิ’ มาจากคำ�ว่า ‘วาบิ’ หมาย
ถึง ความเรียบง่าย ไม่สมบูรณ์ และ
‘ซาบิ ’ หมายถึ ง ความไม่ จี รั ง ตาม
ธรรมชาติ ซึง่ วาบิ-ซาบิเป็นคำ�ทีส่ ะท้อน
วิ ถีชีวิต และศิ ล ปะแบบญี่ปุ่น ได้ เ ป็ น
อย่างดี แนวคิดนีไ้ ด้รบั อิทธิพลมาจาก
พุทธศาสนา นิกายเซนที่เข้ามาจาก
ประเทศจีนในศตวรรษที่ 15 บวกกับการ
ผ่านช่วงสงครามซึง่ ชาวญีป่ นุ่ ได้เห็นความ
สูญเสีย ความว่างเปล่า รวมทัง้ ความ
งดงามในความทุกข์เหล่านัน้ ทำ�ให้วาบิซาบิกลายเป็นแนวคิดทีส่ อดแทรกอยูใ่ น
วัฒนธรรมญีป่ นุ่ ตัง้ แต่นน้ั เป็นต้นมา
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั ทีส่ ดุ คือ คินซึงิ
(Kinstugi) หรือศิลปะการซ่อมแซม
เครื่องปั้นดินเผา โดยนำ�ถ้วยชามที่
แตกมาประกอบกันใหม่ แล้วอุดช่อง
ว่างด้วย ครั่งทอง หรือ อุรุชิ(urushi)
ก ล า ย เ ป็ น ถ้ ว ย ช า ม ที่ ง ด ง า ม มี
เอกลักษณ์ สะท้อนความสมถะ ความ
ไม่จรี งั และการเห็นคุณค่าของความไม่

สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังมีศิลปะ
แขนงอืน่ ๆ เช่น กลอนไฮกุทมี่ เี พียงไม่
กี่พยางค์ แต่สื่อความหมายได้หลาก
หลายและมีพลัง หรือการจัดดอกไม้
อิเคบานะ (Ikebana) โดยนำ�กิ่งก้าน
ทีอ่ าจสวยงามบ้าง มีรอยตำ�หนิบา้ งมา
จัดแจงให้งามตามธรรมชาติ แทนการ
ตัดแต่งให้สมบูรณ์แบบ รวมทั้งความ
มินมิ อลแบบญีป่ นุ่ อย่างแบรนด์ MUJI
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันด้วย
เดนมาร์ก: ฮุกกะ (Hygge) การมอง
เห็นความสุขจากสิ่งรอบตัว
‘ฮุ ก กะ (Hygge)’ เป็ น คำ�ที่ ไ ม่
สามารถนิยามด้วยคำ�พูดหรือตัวอักษร
แต่นยิ ามได้ดว้ ยความรูส้ กึ ซึง่ คำ�ทีใ่ กล้
เคียงกับความรูส้ กึ ฮุกกะมากทีส่ ดุ คือ
‘ความสุข’ และ ‘ความผ่อนคลาย’ โดย
คำ�นี้ใช้ในภาษานอร์เวย์และเดนมาร์ก
แต่ชว่ งศตวรรษที่ 20 ฮุกกะ กลายเป็น
ที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในนามปรัชญาความ
สุขของชาวเดนมาร์ก
แม้วา่ ประเทศเดนมาร์กจะอยูใ่ นแถบ
สแกนดิเนเวีย มีทรัพยากรธรรมชาติ
น้อยและมีสภาพอากาศอันหนาวเหน็บ
แต่ขอ้ จำ�กัดดังกล่าวก็ทำ�ให้ชาวเดนมาร์ก
เข้าใจธรรมชาติ และรูจ้ กั ปรับตัว โดย
สร้างความสุขภายใต้ส่งิ แวดล้อมที่ไม่
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ เช่น ในวันทีม่ ี
พายุ ท้องฟ้ามืดหม่น ไม่มแี สงอาทิตย์
แจ่มใส จึงต้องการสร้างบรรยากาศผ่อน

คลายด้วยเรือ่ งเล็กๆ รอบตัว อย่างแสง
เทียนอ่อนๆ เครือ่ งดืม่ อุน่ ๆ หรือการเสีย
ภาษีอตั ราสูงแลกกับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ในระยะยาว เพราะมองหาความผ่อน
คลายทางจิตวิญญาณมากกว่าความสุข
จากเงินทอง จึงไม่นา่ แปลกใจทีเ่ ดนมาร์ก
จะเป็นหนึง่ ในสามประเทศทีม่ คี วามสุข
ทีส่ ดุ ในโลก จาก World Happiness
Report ในปี 2018 ทีผ่ า่ นมา
ภูฏาน: ประเทศที่ริเริ่มการวัดความ
สุขมวลรวมประชาชาติ (GNH)
ภูฏาน เป็นประเทศขนาดเล็กใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ท่มี ีภูเขาจำ�นวนมาก
ประชากรส่วนใหญ่ทำ�การเกษตร ดำ�เนิน
ชีวติ โดยเน้นความพอเพียง สอดคล้อง
กับธรรมชาติ และใช้หลักพุทธศาสนา
เป็นทีต่ ง้ั ดังนัน้ การวัดความกินดีอยูด่ ขี อง
ประชากรในประเทศ โดยใช้ เ รื่อ ง
เศรษฐกิ จ เป็ น หลั ก จึ ง ไม่ ต อบโจทย์
ประเทศภูฏาน ทำ�ให้มกี ารริเริม่ ใช้ Gross
National Happiness (GNH) หรือความ
สุขมวลรวมประชาชาติ วัดความเจริญ
ของประเทศแทนการใช้ Gross National Product (GNP) หรือผลิตผลมวลรวม
ของประชาชาติแบบประเทศอืน่ ๆ เพือ่
แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายการสร้างความ
สมดุลระหว่างความเจริญทางวัตถุและ
จิตใจ รวมทัง้ จุดยืนทีม่ องว่าความสุขไม่ใช่
ผลพลอยได้จากการพัฒนา แต่เป็นเป้า
หมายของการพัฒนา

ญี่ปุ่น
อ้างอิง
ฟินแลนด์: ซิซุ
หนังสือ Finding Sisu แปลโดย กัญญ์ชลา นาวา
นุเคราะห์
ญี่ปุ่น: วาบิ-ซาบิ
http://fdesignbasis.blogspot.com/2014/04/japan-design-2-wabi-sabi.html
https://kiji.life/wabisabi/
https://www.facebook.com/pg/ZenTheWayOfLife/photos/?tab=album&album_
id=486300531457466
https://jpninfo.com/thai/11264

เดนมาร์ก: ฮุกกะ(Hygge)
http://www.cleothailand.com/lifecoach/%E0
%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B8%81%E
0%B8%81%E0%B8%B0.html
https://becommon.co/life/hygge-happiness-dennish-style/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hygge
ภูฏาน
http://www.phongphit.com/2013/index.
php/2012-12-06-11-52-33/item/347-gdh-%E0
%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E
0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%
E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%

E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B9%
E0%B8%8F%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://positioningmag.com/12277
อ้างอิงภาพ
ฟินแลนด์ https://www.nationalgeographic.
com/travel/destinations/europe/finland/bestplaces-to-find-unique-saunas/
ญี่ ปุ ่ น https://www.pinterest.com/
pin/57420963986275708/
เดนมาร์ก https://draxe.com/hygge/
ภูฐาน https://i.pinimg.com/originals/ad/76/25/
ad762572ae9462343e9bcc34a28aed05.jpg
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การคิดเชิ งออกแบบ
(Design Thinking)
แนวคิดเพื่ อสร้าง
นวัตกรรมเพื่ อแก้
ปัญหามนุษย์

เมื่อเราได้ยินค�ำว่า ‘ดีไซน์’ ภาพในหัวเราอาจจะ
เป็ น ดี ไ ซน์ เ นอร์ ห รื อ นั ก ออกแบบที่ ท� ำ งานอยู ่ กั บ
โปรแกรมโฟโต้ชอ็ ป วาดกราฟิกต่างๆ บางคนจึงอาจ
เข้าใจว่า Design Thinking น่าจะเป็นวิธีคิดที่ท�ำให้
เราออกแบบกราฟิกสวยๆ แต่แท้จริงแล้ว ‘การ
ออกแบบ’ ไม่ใช่แค่การวาดภาพ แต่การออกแบบนัน้
แท้จริงคือ ‘การแก้ไขปัญหา’ ของมนุษย์
‘นวัตกรรม’ เป็นผลผลิตของการหาสิ่งที่จะแก้ไข
ปัญหาให้ตวั เราได้ เวลาพูดเรามักจะนึกถึงเทคโนโลยี
ธัญญารัตน์ โคตรวันทา, ภคณัฐ ทาริยะวงศ์, ศุภณัฐ อเนกนำ�วงศ์

ล�้ำๆ อย่างโลกเสมือน 3 มิติ หรือการตัดต่อพันธุกรรมมนุษย์ให้มคี วามพิเศษยิง่ ขึน้ แต่ลองดูภาพด้าน
บนนี้กันก่อน
ภาพทีเ่ ห็นเป็นเพียงร่มธรรมดาๆ โดยนักออกแบบ
ชาวญีป่ นุ่ ชือ่ ดัง Naoto Fukasawa เขาเล็งเห็นปัญหา
ของแม่บ้าน เวลาไปจ่ายตลาด พอจะคุยกับเพื่อนๆ
ใช้เวลานานแล้วไม่มีท่ีวางของ เขาจึงทำ�ให้ด้ามของ
ร่มแหว่งขึ้นมาเป็นที่วางของได้ สิ่งนี้ก็ถูกเรียกว่า
‘นวัตกรรม’ เช่นกัน เพราะนวัตกรรม คือ การคิดสิง่
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ใหม่หรือดัดแปลงสิง่ เก่าเพือ่ แก้ไขปัญหาบางอย่าง ซึง่ อาจจะ
เป็นอะไรก็ได้ ตัง้ แต่ ร่มด้ามแหว่งอย่างทีเ่ ห็นหรืออุปกรณ์
ครอบศีรษะซึง่ พาเราเข้าไปในโลกเสมือน
แล้ว Design Thinking ทีว่ า่ เกีย่ วข้องอะไรกับนวัตกรรม?
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เกิดขึน้ มาเพือ่ ช่วย
ให้ผสู้ ร้างสรรค์นวัตกรรมมีวธิ คี ดิ ทีเ่ ป็นระบบ เพือ่ สร้างหรือ
ดัดแปลงให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ พยายามจะตอบโจทย์แ ละ
แก้ไขปัญหาให้กบั ตัวผูใ้ ช้อย่างแท้จริง มิใช่สร้างออกมาแล้ว
กลับเพิ่มปัญหาให้กับผู้ใช้มากกว่าเดิม
Design Thinking เป็นแนวคิดที่ริเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ
ปี 1960 ช่วงนัน้ มีหลายคนเสนอหลายไอเดียขึน้ มา บางคน
บอกว่าปัญหามันเปลี่ยนแปลงตลอดและซับซ้อน มีไอเดีย
เรื่องการทำ�ต้นแบบอย่างไวเพื่อนำ�ไปทดสอบ และเริ่มมีไอ
เดียเรื่องการเอาตัวมนุษย์เป็นศูนย์กลางการออกแบบ (human-centered design) จนถึงช่วงปี 1980s มีนักคิดเริ่ม
ตั้งคำ�ถามลึกขึ้นไป เช่น Nigel Cross เห็นว่านักออกแบบ
ต่างจากนักวิทยาศาสตร์ ตรงที่นักออกแบบจะพยายามหา
วิธีการที่เป็นไปได้หลายๆ อย่างที่สามารถแก้ปัญหาได้ จึง
ต้องใช้ ‘สัญชาตญาน’ และความเข้าใจในหลายศาสตร์มา
ผสมรวมกัน
จากนัน้ จนถึงปัจจุบนั Design Thinking เข้ามาสูใ่ นยุคที่
เรารูจ้ กั มีองค์กร IDEO ก�ำเนิดขึน้ พัฒนาขัน้ ตอน (steps)
เครือ่ งมือ (tools) รวมถึงวิธกี าร ท�ำให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ จน

ในปี 2005 แนวคิด Design Thinking ก็ถกู สอนใน Stanford
School of Design (d.school) ซึง่ เป็นทีส่ ร้าง Framework
หรือกรอบคิดทีน่ ยิ มใช้ในปัจจุบนั
และนีค่ อื ตัวอย่าง Framework ยอดนิยมทีส่ ดุ ของ Design
Thinking ของ Stanford d.school ซึ่งแบ่งขั้นตอนของ
กระบวนการคิดออกเป็น 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
• Empathize หรือการท�ำความเข้าใจกลุม่ เป้าหมาย ก่อนที่
จะแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สงิ่ ใดก็ตามเราจะต้องเข้าใจถึง
กลุม่ เป้าหมายอย่างถ่องแท้เสียก่อน
• Define คือการก�ำหนดให้ชัดเจนว่าจริงๆ แล้วปัญหา
ที่เกิดขึ้นคืออะไร ในขั้นตอนนี้ถ้าเราก�ำหนดปัญหาที่เจอได้
เราจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้น
• Ideate หรือการท�ำให้ความคิดต่างๆ เกิดขึน้ หาแนวคิด
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ตอบ
โจทย์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในขัน้ ทีส่ อง
• Prototype หรือการสร้างแบบจ�ำลองขึ้นมา คือการ
ต่อยอดจากข้อสาม เราจะไม่รวู้ า่ มีความเป็นไปได้หรือไม่ ถ้า
เราไม่ทำ� ให้มนั จับต้องได้ และลองใช้งานจริงๆ ประสบการณ์
(Experience) หรื อ การบริ ก ารก็ ส ามารถที่ จ ะจ� ำ ลอง
สถานการณ์ออกมาได้เช่นเดียวกัน
• Test หรือการทดสอบในขั้นตอนสุดท้าย เราน�ำแบบ
จ�ำลองทีส่ ร้างขึน้ มานัน้ ทดสอบกับผูใ้ ช้ เพือ่ รับข้อแนะน�ำหรือ
Feedback มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
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บทสัมภาษณ์
ต้อง-กวีวุฒิ
เต็มภูวภัทร
อาจารย์สอนวิชา
Design Thinking
ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เมือ่ 2-3 ปีกอ่ น Design Thinking รูจ้ กั กันในเพียงแวดวง
ธุรกิจ จนมีผู้มองเห็นความส�ำคัญและต้องการให้เป็นที่รู้จัก
ในรั้วมหาวิทยาลัย คือ คุณต้อง-กวีวุฒิ เต็มวิภูวภัทร ผู้
ร�ำ่ เรียนหลักสูตร Design Thinking จาก Stanford d.school
นอกจากบทบาทในทีม SCB10x ของธนาคารไทยพาณิชย์
และเป็นเจ้าของเพจ “แปดบรรทัดครึ่ง” แล้ว เขายังเป็นผู้
ริเริ่มน�ำหลักสูตร Design Thinking เข้ามาเปิดสอนในรั้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

ค�ำปรึกษา แล้วก็อกี คลาสหนึง่ ทีค่ อ่ นข้างดังชือ่ ว่า Designing
Your Life คือคลาสทีเ่ อามาใช้กบั ชีวติ ไม่ใช่แค่เรือ่ งการท�ำงาน
แต่เป็นทัศนคติทเี่ ปลีย่ นไป เลยคิดว่าถ้าสอนเด็กๆ น่าจะดี

ท�ำไมถึงอยากให้นิสิตนักศึกษาได้เรียน Design
Thinking ตัง้ แต่มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะชัน้ ปีตน้ ๆ
เรียนจบแล้วก็ปรับได้ เพียงแต่จะไม่มี Playing Field หรือ
พื้นที่ปลอดภัย ต้องไปนั่งคิดว่าจบแล้วจะท�ำงานอะไรดี แต่
มหาวิทยาลัย 4 ปียังคงมีเวลาท�ำอะไรได้

จุดเริ่มต้นที่ท�ำให้ตัดสินใจเรียนหลักสูตร Design
มีวิธีการวางหลักสูตรในมหาวิทยาลัยอย่างไร แตก
Thinking เริ่มตั้งแต่ตอนไหน
ไปเรียน MBA ที่มหาวิทยาลัย Stanford เราไม่รู้จัก ต่างจากที่ Standford มากน้อยแค่ไหน

Design Thinking จนเพือ่ นมาบอก พอได้เรียนแล้วชอบ โดย
ต้องสมัครเข้าไปอีกที ในนั้นสอน Design Thinking ปรับใช้
กับหลายสาขา เช่น Design Thinking for Lawyer, Design
Thinking for Business, Design Thinking for Education
ซึ่งมีแกนหลักเหมือนกัน

มีบา้ ง แต่พยายามจะไม่เปลีย่ น ช่วงแรกยาก เพราะคนไม่รู้
จักว่าคืออะไรเมือ่ 2-3 ปีกอ่ น พูดว่า Design Thinking คนคิด
ว่าสอนวาดรูป แต่จริงๆ มันเป็นเรือ่ งนวัตกรรมหรือวิธกี ารท�ำงาน
ใหม่ทเี่ ขาใช้กนั ทัว่ โลก ช่วงแรกเลยจึงต้องท�ำให้เด็กทีไ่ ม่สนอะไร
ให้เขาสนใจ และสอง ท�ำอย่างไรให้เขามีสว่ นร่วมและตัง้ ใจเรียน

มีน้องๆ ที่เคยเรียนเล่าให้ฟังว่า มีให้ออกไปท�ำ
ทีเ่ ชือ่ ใน Design Thinking มาก เพราะเรียนแล้วเปลีย่ น กิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยค่อนข้างเยอะพอสมควร

ตอนนั้นชอบอะไรใน Design Thinking

เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่ง เรียนเข้าใจแล้ว สุดท้ายต้อง
ตัวเองเยอะ พอเราชอบเราจึงไปเรียนคลาสทีเ่ รียกว่า Design
Leadership คือคลาสทีเ่ รียนเพือ่ มาสอนหรือท�ำงานเป็นผูใ้ ห้ ออกไปเจอเอง เช่น ให้ออกไปคุยกับคน เราคิดว่าท�ำได้ แต่
ธัญญารัตน์ โคตรวันทา, ภคณัฐ ทาริยะวงศ์, ศุภณัฐ อเนกนำ�วงศ์
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ถ้าเขาไม่คยุ จะท�ำอย่างไร ฉะนัน้ ทฤษฎีกบั ปฏิบตั มิ นั
คนละเรื่อง การออกไปเจอคน คือ การไปเจอชีวิต
จริง ว่ามันเป็นแบบนี้ ซึง่ จุดเริม่ ต้นของนวัตกรรมทุก
อย่าง คือ การรู้จักคน

สิ่งที่ ‘ผู้สอน’ อยากให้ ‘ผู้เรียน’ ได้รับกลับ
ไปมากที่สุดคืออะไร
ไม่มคี ำ� ตอบตายตัว ทัศนคติแบบ Design Thinking คือสิ่งที่อยากให้ได้ อย่างแรก คือ ‘คิดอะไรเพื่อ
คนอื่น’ อย่างน้อยให้คิดว่า เราท�ำอะไร ให้ใคร เพื่อ
อะไร อย่างที่สอง คือ ‘การคิดนอกกรอบ’ ไม่กลัวที่
จะคิด คิดแล้วผิดได้ เราไม่ตอ้ งฉลาดตลอดได้ เพราะ
คนที่ฉลาดคือคนที่ท�ำแบบเดิมดีแล้ว คนที่ดูเหมือน
โง่ แต่บางทีมคี วามคิดสร้างสรรค์ แค่พดู อะไรอาจจะ
ดูไม่ make sense ตอนแรกของใหม่ๆ มันไม่ make
sense อยู่แล้ว มันก็มีโอกาสล้มเหลวเป็นปกติ

ถ้าวิชาทั่วไปมีการสอบและให้คะแนนเพื่อ
วัดผล แล้ววิธกี ารวัดผลของวิชานีท้ �ำอย่างไร
วิชานี้ไม่มีตัดเกรด ส�ำหรับผมมันเป็นทักษะ เรา
ต้องออกแบบการสอนว่า ถ้าเขาท�ำสิ่งเหล่านี้ เขาจะ
ได้สิ่งเหล่านั้น แต่ละคนจะได้ไม่เท่ากัน และต้องมี
การสร้างแรงจูงใจให้เขาออกไปท�ำ จุดส�ำคัญเลยคือ
นักเรียนจะเริม่ เปลีย่ น จึงไม่มสี ตู รส�ำเร็จอะไรในคลาส
เป็นเพียงการจุดประกายว่า ถ้าเปลี่ยนตัวเองได้ 1-2
อย่าง พอลองแล้วใช่ก็ส�ำเร็จแล้ว
สิง่ แวดล้อมในคลาสจึงส�ำคัญมากกว่าสิง่ ทีส่ อนอีก

นอกจากการสอนและให้ออกไปท�ำโปรเจ็กต์
ต่างๆ ยังมีกิจกรรมอะไรในชั้นเรียนเพิ่มเติม
อีกไหม
มี Speaker ซึ่งเป็นคนเก่งจริงมา เช่น UX Designer (User eXperience – นั ก ออกแบบ
ประสบการณ์ผู้ใช้) จาก Amazon แล้วมาทำ�บริษัท
ชือ่ Indie Dish เชือ่ ไหมว่าเขามา เพราะเขาอยากได้
เด็กฝึกงาน ตลาดต้องการสกิลพวกนี้จริงๆ

หลังจากที่สอนมาพักหนึ่งแล้ว คิดว่ามีอะไรที่อยาก
ปรับในวิชานี้บ้าง
อยากท�ำให้มีคนสอนแทนได้ การสอนต้องใช้เวลาและ
พลังงานเยอะในการสอนเด็กทุกคลาส เพราะต้องฟังว่าเขาคิด
อย่างไร มันจะขยายออกไปไม่ได้ถ้าท�ำคนเดียว
ถ้าให้นิยาม Design Thinking เป็นประโยคสั้นๆ ส�ำหรับ
คนที่ยังไม่รู้จักให้เข้าใจ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย จะ
สามารถบอกคนเหล่านั้นว่าอย่างไร
ถ้าอธิบายให้คนทั่วไป เราจะบอกว่ามันคือกระบวนการที่
ใช้กันใน Silicon Valley เพื่อสร้างนวัตกรรมที่อเมริกา
แต่สำ� หรับเรา มันคือ ‘วิธกี ารใช้ชวี ติ ’ เริม่ จากชีวติ ต้องการ
อะไร ถ้าเราเห็นการใช้ชวี ติ เป็นการทดลอง เราจะไม่เครียดว่า
ท� ำ แบบนี้ ดี ไ หม ทั้ ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ล อง ซึ่ ง ทั ศ นคติ แ บบนี้ จ ะมี
ประโยชน์มาก โดยเฉพาะกับเด็กทีถ่ กู จ�ำกัดกรอบมาว่าต้องท�ำ
ถูกเสมอ แต่วิธีการคิดแบบ Design Thinking คือถ้าท�ำสิ่ง
ใหม่ๆ มันมีผดิ พลาดแน่นอน ท�ำให้เรากล้าตัดสินใจโดยไม่มอง
สิ่งนั้นเป็นความล้มเหลว แต่มองเป็นการเรียนรู้
อ้างอิง
http://www.tcdc.or.th/articles/design-creativity/8779/#%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A
7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%
B8%AD%E0%B8%87-Design-Thinking-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B
5%E0%B9%88-1--%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E
0%B8%8E%E0%B8%B5
https://www.interaction-design.org/literature/article/design-thinking-get-a-quick-overview-of-the-history
https://www.iameverything.co/contents/integrity-of-things-by-naoto-fukasawa
อ้างอิงภาพ
https://infocus.dellemc.com/william_schmarzo/design-thinking-innovation/
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รูจ
้ ัก ‘การคิดเชิ งวิพากษ์’
(Critical Thinking)
เพื่ ออยู่รอดในศตวรรษที่ 21

ศุภณัฐ อเนกนำ�วงศ์, พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์, ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล
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ในยุคทีเ่ ราเสพข่าวสารทางหน้าจอเสียเป็นส่วนใหญ่จนไม่รวู้ า่ อะไร
จริงเท็จ ทีส่ ำ�คัญคือเราเสพข่าวสารกันเพียงชัว่ วินาทีแค่ปลายนิว้ คลิก
และเลือ่ นสัมผัส ในโลกดิจทิ ลั ทีท่ กุ คนต่างเป็น ‘ผูส้ ร้าง’ ได้ มีเนือ้ หา
มากมายเผยแพร่ออกไปสู่โซเชียลมีเดีย หากผู้เสพอย่างเราขาด
วิจารณญาณ ไม่ได้ตกึ ตรองก่อนว่าเรือ่ งใดน่าเชือ่ ถือ หรือไม่นา่ เชือ่
ถือ ก็อาจตกเป็นเหยือ่ ของ ‘ข่าวลวง’ (Fake News) เพือ่ จุดประสงค์
ทีไ่ ม่ดี เช่น ความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ได้ไม่ยาก
เหตุการณ์ตา่ งๆ ทัง้ เรือ่ งการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม มีความ
ซับซ้อนขึน้ อย่างมากในศตวรรษที่ 21 ข่าวสารข้อมูลกระจัดกระจาย
ในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งจริงและไม่จริง การอยู่ในยุคนี้จึงต้องการ
ทักษะเพื่อมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ และทักษะนั้นพูดรวมๆ คือ
‘การคิดเชิงวิพากษ์’ (Critical Thinking)
ทีม่ าของ ‘การคิดเชิงวิพากษ์’ สามารถย้อนกลับไปได้ถงึ 2,500 ปี
ก่อน นักปรัชญาชาวกรีก โสเครตีส (Socrates) มีวธิ กี ารสอนลูกศิษย์
ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับการตัง้ คำ�ถาม การหาหลักฐาน การพิจารณาว่า
เหตุผลทีใ่ ห้มาสมเหตุสมผลแค่ไหน โดยวิธกี ารทีว่ า่ มีชอ่ื ว่า ‘คำ�ถามแบบ
โสเครตีส’ ทว่า สุดท้ายเขาถูกตัดสินให้ประหารชีวติ จากการตัง้ คำ�ถาม
ต่อคำ�สอนจากผูม้ อี ำ�นาจ ซึง่ อ้างว่ามาจากพระเจ้าอีกที มรดกทีท่ ง้ิ ไว้คอื
การตัง้ คำ�ถาม ซึง่ เป็นฐานของ ‘การคิดเชิงวิพากษ์’ จนถึงปัจจุบนั
มีนักคิดหลายคนที่ให้คำ�นิยาม ‘การคิดเชิงวิพากษ์’ แตกต่าง
กันออกไป แต่เมื่อลองดูความหมายที่แต่ละคนให้แล้ว จึงพอสรุป
แก่นออกมาได้วา่ กระบวนการคิดดังกล่าวเป็น การตัง้ คำ�ถามหรือ
มีข้อสงสัย (skeptic) ต่อสิ่งต่างๆ ที่เรารับเข้ามา จากนั้นจึง
วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงหรือหลักฐานต่างๆ เพือ่ ตัดสินใจเชือ่ หรือสร้าง
มุมมองของตัวเองขึ้นมาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลประกอบ
ในบทความนี้ เราจะมาดูความสำ�คัญของ ‘การคิดเชิงวิพากษ์’
การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21 และลองดูว่าเราจะสามารถรู้เท่า
ทันสื่อได้อย่างไรในชีวิตประจำ�วัน เพื่อที่จะได้ ‘อยู่รอด’ ในโลกที่
ข้อมูลท่วมตัวเราไปแล้ว
รู้ทันสื่อด้วยทักษะ Media Literacy
ทักษะที่เกิดขึ้นจากการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งจำ�เป็นมากในยุค
ศตวรรษที่ 21 ที่ข้อมูลหลั่งไหลจนแทบจะเรียกได้ว่าล้นทะลัก คือ
Media Literacy หรือ ‘การรูเ้ ท่าทันสือ่ ’ ซึง่ สำ�คัญไม่แพ้ทกั ษะอืน่ ๆ
ที่สำ�คัญในการดำ�รงชีวิต เพราะถ้านับกันจริงๆ เวลาส่วนใหญ่ใน
ชี วิ ต ของคนยุ ค ดิ จิ ทั ล แบบเราก็ แ ทบจะแขวนไว้ กั บ เครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้เสพข่าวสาร
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คำ�ถามถัดมาคือ แล้ว Media Literacy คืออะไร? และ
สำ�คัญอย่างไรในยุคนี้?
ว่ากันง่ายๆ Media Literacy คือ ทักษะในการตรวจสอบ
คิดวิเคราะห์ และพิจารณาข้อมูลทีท่ ว่ มท้นบนโลกอินเทอร์เน็ต
เพราะในแง่หนึ่งการรู้จักกรองข้อมูลข่าวสารในยุคนี้ ถือเป็น
ความสามารถทีจ่ ะเข้าใจวิธกี ารทำ�งานของสือ่ สารมวลชนว่ามี
ความหมายอย่างไร รวมถึงมีจุดประสงค์อย่างไร การใช้สื่อ
ให้ฉลาดและรูเ้ ท่าทันจึงมีความสำ�คัญมาก เพราะคนทีม่ ที กั ษะ
นี้จะสามารถอธิบายถึงบทบาทที่สื่อมีต่อชีวิตของพวกเขาได้
และใช้อย่างระมัดระวังจนไม่ตกเป็นเหยื่อ
ใจความสำ�คัญของทักษะนีค้ อื การอ่านความหมายของสือ่
ได้ ยิ่งอ่านสื่อได้ขาด ก็ยิ่งมองสื่อทะลุปรุโปร่งว่าสื่อนั้นกำ�ลัง
ซ่อนสารอะไร เช่น โฆษณาชวนเชือ่ (Propaganda) ข่าวเท็จ
ข่าวที่นำ�ไปสู่การปลุกระดม โฆษณาแฝงในบทความเชิงข่าว
การโจรกรรมบนโลกไซเบอร์ โฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง รวม
ไปถึงการแยกให้ว่าส่วนไหนเป็นทัศนคติของผู้เขียนและข้อ
เท็จจริงในข่าว และแยกได้ว่าบทความนั้นแฝงเรื่องการค้า
(advertorial) หรือเป็นข้อมูลจากผู้ใช้จริง ฯลฯ ซึ่งการ
แยกแยะข้อมูลออก จะทำ�ให้เราไม่หลงเป็นเครื่องมือกับ
ข่าวสารที่มุ่งประสงค์บางอย่างโดยที่เรารู้ไม่เท่าทัน
อีกทักษะที่สำ�คัญพอๆ กับการรู้จักคิดวิเคราะห์ข่าวสาร
คื อ ต้ อ งเข้ า ใจวั ฒ นธรรมใหม่ ที่ ม าพร้ อ มกั บ การสื่ อ สารไร้
พรมแดนด้วย และไม่ใช่แค่เฉพาะการเท่าทันในฐานะ ‘ผูร้ บั ’
ข่าวสาร แต่ในฐานะผูผ้ ลิตและส่งต่อด้วย การโพสต์ความคิด
เห็นหรือการแชร์ต่อโดยไม่กลั่นกรองก่อน ส่งผลเสียกับตัว
เองมานักต่อนัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิภาพของตัวเองหรือ
ผลที่ตามมาทางกฎหมายด้วย

อ้างอิงภาพ
https://blog.toggl.com/critical-thinking/
https://www.thoughtco.com/profile-of-socrates-121053
https://www.pexels.com/photo/apps-blur-button-close-up-267350/
https://www.pexels.com/photo/man-wearing-black-and-white-stripe-shirt-lookingat-white-printer-papers-on-the-wall-212286/
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นั่น Fact หรือ Fake…มา Check กันหน่อย!
ทักษะ Media Literacy ยังถูกจัดเป็น ‘ทักษะ
ใหม่’ ที่ netizen หรือชาวเน็ตทั้งหลายในศตวรรษที่
21 ต้องรู้ อีกทัง้ หลายประเทศบรรจุวชิ านีต้ งั้ แต่ระดับ
เตรียมอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
พลเมืองของตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม
ในเล่มนีเ้ ราจึงขอแนะนำ� How to เบือ้ งต้นทีจ่ ะทำ�ให้
คุณแยกแยะข่าวสารได้ง่ายๆ ไปดูกันว่า Read Me
จะมีวิธีการอะไรมาฝากกันบ้าง!
1 - ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล
นอกจากการมีสติโดย ‘ฟังหูไว้หู ดูตาไว้ตา’ ไม่
รีบเชือ่ จนกดแชร์แล้ว อคติกม็ กั บดบังความเป็นกลาง
สิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้เราเข้าถึงความจริง เราจึงควรตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล แหล่งที่มา ใครเป็นคน
เขียน วันที่ และสถานที่อย่างชัดเจน โดยอาจค้นหา
ข้อมูลจากเว็บไซต์สำ�นักข่าว, หนังสือพิมพ์ หรือ
โปรแกรมค้นหา ว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือไม่ หาก
ยังไม่พบแหล่งที่มาที่แน่นอน ให้สันนิษฐานไว้ก่อน
เลยว่าเป็นข่าวปลอม
รวมถึงควรพิสจู น์องค์ประกอบร่วมในข่าวนัน้ เช่น
ภาพประกอบ ตัวสะกด คำ�ผิด ว่าเป็นเพียงพื้นที่
โฆษณาขายของหรือไม่ เพราะจะทำ�ให้เนื้อหาของ
ข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือน้อยลง
2 - เพจหรือเว็บไซต์นั้นตั้งใจล้อเลียนหรือเสียดสี
เราอยู่ในยุคที่ ‘ใครก็สามารถเป็นสื่อได้’ บาง
เว็บไซต์หรือบางเพจจึงอาจลงข่าวเสียดสี หรือล้อ
เลียนตามสไตล์ของเพจ โดยนำ�เสนอออกมาในเชิง
หยอกล้อ แดกดัน ตัง้ ใจทำ�ให้ลกู เพจหรือผูอ้ า่ นได้รบั
ความสนุกสนาน ซึ่งบางคนอาจจะตามไม่ทันจุดมุ่ง

หมายของการนำ�เสนอในเชิงนี้ จึงทำ�ให้เราต้องใช้
วิจารณญาณในการเสพข่าวมากกว่าเดิม
ยกตัวอย่าง เราเห็นโพสต์ของเพจ มิตรสหายหนึง่
ท่าน เขียนว่า ‘ผู้ริเริ่มการรับประทานอาหารแบบ
บุฟเฟ่ต์ คือนาย Warren Buffet’ แต่หากเราไม่รจู้ กั
นายคนนีว้ า่ จริงๆ เขาเป็นใคร เราอาจเริม่ จากเข้าไป
อ่านสิง่ ทีผ่ คู้ นได้แสดงความคิดเห็นในโพสต์น้ี หรือนำ�
ชือ่ เขาไปกรอกในโปรแกรมค้นหา ก็จะพบว่าโพสต์ดงั
กล่าวเป็นเพียงมุกตลก (หรือภาษาปากเรียก “โพสต์
ดัก”) แท้จริงนายคนนีเ้ ป็นนักธุรกิจชือ่ ดัง ไม่เกีย่ วข้อง
กับวงการอาหารในแบบทีเ่ พจดังกล่าวได้โพสต์ไว้
3 - ถามกูรู
นีเ่ ป็นวิธที ที่ ำ�ให้เราได้ ‘ข้อเท็จจริงทีจ่ ริงทีส่ ดุ ’ คือ
การสอบถามไปยังเว็บไซต์นั้น หรือผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้น เพื่อให้สิ่งที่ค้างคาใจเราได้กระจ่างออกมา
(อย่างในบ้านเรามีเว็บไซต์โครงการ ‘ชัวร์แล้วแชร์ได้’
ของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์)
ยกตัวอย่าง เราเห็นเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์โพสต์ที่
ว่า ‘การดืม่ น�ำ้ โซดาผสมมะขามเปียกจะช่วยยับยัง้ ไม่
ให้เกิดโรคมะเร็ง’ เราก็อาจค้นหาสรรพคุณที่แท้จริง
ของน�้ำโซดากับมะขามเปียก โดยการสอบถามใน
เว็บไซต์ของวงการแพทย์หรือสมุนไพรก็ได้
แม้สว่ นใหญ่เราจะพบว่า ผูส้ งู อายุเป็นวัยทีม่ กั ถูก
หลอกจากการเสพข้อมูลข่าวสารบนโลกโซเชียลได้งา่ ย
สังเกตได้ชดั จากการทีเ่ พือ่ นฝูงในกรุป๊ ไลน์สง่ อะไรมา
ให้ดู ก็มกั จะ ‘เชือ่ ในสิง่ ทีเ่ ห็น’ ไปเสียทัง้ หมด แต่ความ
จริงไม่วา่ จะวัยไหน ปัญหาเรือ่ งข่าวลวงทีเ่ กิดขึน้ ได้อยู่
เสมอ ล้วนพร�ำ่ บอกให้เราทุกคนต้องมีสติ ใช้วจิ ารณญาณในการคิด และไตร่ตรองทุกครัง้ ก่อนแชร์ เพือ่ ไม่
ให้ขอ้ มูลเหล่านัน้ สร้างความเข้าใจผิดแก่ผอู้ นื่ ต่อไป
25
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เมื่อ
เครือ
่ งจักร
และ AI ไม่ใช่
ภัยคุกคาม
แต่เป็นทักษะ
ที่มนุษย์ต้อง
ปรับตัว

พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

หลายคนอาจจะรู้ดีว่าแนวโน้มการจ้างงานในยุค
ปัจจุบัน เงื่อนไขแรกๆ ที่นายจ้างอยากได้คนเข้าไป
ทำ�งานด้วย คือคนที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี ถนัด
การใช้งานโปรแกรมต่างๆ และรูจ้ กั Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ พืน้ ฐานทีห่ น่วย
งานนัน้ ใช้อยู่ เพราะปฏิเสธไม่ได้วา่ ในยุคนีส้ งิ่ ทีจ่ ะมา
ช่ ว ยรั น ธุ ร กิ จ ห้ า งร้ า นต่ า งๆ คื อ เครื่ อ งจั ก รและ
เทคโนโลยี ไม่วา่ จะเป็นโปรแกรมวิเคราะห์แนวโน้ม
ตลาดด้วยข้อมูล (Data) การวิเคราะห์สายพานการ
ผลิต รวมถึงนวัตกรรมที่ช่วยเรื่องการรีเสิร์ชเพื่อ
พัฒนาสินค้าและบริการ
ในยุคนี้ เทคโนโลยีกำ�ลังเข้ามาดิสรัปต์ (Disrupt)
หรือเข้ามาเปลีย่ นแปลงในแทบทุกวงการ คำ�ถามคือ
เราจะปรับตัวและเรียนรูอ้ ะไรจากเทคโนโลยีทเี่ ข้ามา
แย่งงานจากเราได้บ้าง ยกตัวอย่างจากเรื่องใกล้ตัว
ไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่กำ�ลังลดพนักงานเพราะมี
แอปพลิเคชันมาแทนที่ หรือวงการศึกษาที่กำ�ลังถูก
ดิสรัปต์ เพราะมีมหาวิทยาลัยดังหลายๆ แห่งเปิด
คอร์สสอนฟรีแบบไม่ตอ้ งจ่ายเงินแพงๆ ดังนั้น สิ่งที่
คนในยุคนี้ควรทำ� คือ เปลี่ยนวิธีคิด ปรับตัว และ
เข้าใจมัน ไม่ใช่หวาดกลัวว่า AI จะมาแย่งงานเรา
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หากลองสำ�รวจดูจะพบว่า AI เข้ามามีบทบาทกับทุก
วงการ เช่นในระบบสายพานการผลิต มีการส่งโดรนขึน้ ไป
สำ�รวจคลังสินค้า ชี้ตำ�แหน่งเพื่อทุ่นเวลาในการหาของ มี
โปรแกรมทีช่ ว่ ยเชือ่ มโยงสตาร์ตอัพเข้ากับโปรเจ็กต์ทกี่ ำ�ลัง
ต้องการคน หรือวงการแพทย์ก็มีการใช้ AI วิเคราะห์ตัว
ยาให้เข้ากับคนไข้แต่ละราย วิเคราะห์โรคภัยจากรหัส
พันธุกรรม อีกแวดวงที่เราคุ้นเคยกันดีคือการบริการและ
การตลาด เช่น ซอฟต์แวร์ในระบบปฏิบตั กิ ารโทรศัพท์ เช่น
Siri ของ iPhone, Aida Alexa, Cortana ทีเ่ ข้ามาเป็นผูช้ ว่ ย
ส่วนตัวเพียงแค่สงั่ งานด้วยเสียง หรือ AI ทีช่ ว่ ยเก็บรวบรวม
ข้อมูลลูกค้าเพื่อนำ�มาวิเคราะห์เพื่อเสนอขายสินค้าและ
บริการทีเ่ ราน่าจะต้องการ ซึง่ นำ�มาสูโ่ ฆษณาทีเ่ รามักจะเห็น
ในเฟซบุ๊ก ยูทูบ ที่มาจากพฤติกรรมการค้นคำ�ของเรา

คงพอจะเห็นแล้วว่า AI ได้เข้ามาแทรกซึมในทุกวงการ
จริงๆ แล้วที่ทางของเราในยุคนี้จะอยู่ตรงไหน? เราเลยขอ
เสนอทักษะสำ�คัญทีค่ นยุคใหม่สามารถทำ�ได้เพือ่ อยูร่ ว่ มกับ
AI อย่างสันติสุขและทรงประสิทธิภาพ
1 ปรับวิธีคิด (Mindset) : รู้จักเปิดใจเรียนรู้เครื่องไม้
เครื่องมือใหม่ๆ หัดทำ�ตัวให้ทันสมัยเข้าไว้ หาความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีเยอะๆ คิดให้ใหญ่ไปกว่าการโดนแย่งงาน แต่
ต้องคิดว่า AI นี่แหละที่จะเข้ามาช่วยให้เราทำ�งานได้ลื่น
ไหล ทุน่ แรง ทีส่ ำ�คัญคือ AI เข้ามาช่วยเพิม่ ประสิทธิผลให้
ไปได้ไกลกว่าแรงงานมนุษย์

2 ปรับเวลาใหม่ : ปรับเวลาในทีน่ หี้ มายถึง สงวนเวลาส�ำหรับ
งานบางประเภทไว้ให้มนุษย์ทำ� เท่านัน้ เช่น การใช้ความคิด
หลักใหญ่ใจความคือเราจะเชื่อมตัวเราเองให้เข้ากับ AI วิเคราะห์ การเข้าสังคม การมีปฏิสมั พันธ์ ความคิดสร้างสรรค์
การตัดสินใจ ส่วนงานแรงงานอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งท�ำซ�ำ้ ๆ ก็อาจใช้
ที่กำ�ลังเข้ามารันทุกวงการอย่างไร?
AI เข้ามาทุน่ แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ เช่น โปรแกรม
เมื่อสืบสาวขึ้นไปต้นน�้ำ สิ่งแรกที่มนุษย์ท�ำกับ AI ได้
วางแผนงาน ตรวจสอบการเขียนและไวยากรณ์ ไปจนถึงการ
คือมนุษย์ ‘พัฒนา’ AI ขึน้ มา เป็นคนป้อนข้อมูล ใส่อลั กอ
ใช้สอื่ โซเชียลเพือ่ ท�ำ personal branding
ริทมึ และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท�ำให้ชวี ติ เราทุกคนดีขนึ้ ส่วน
สิ่งที่ AI ให้เราคือ ‘super power’ หรือพลังเหนือมนุษย์ที่ 3 การตัดสินใจแบบบูรณาการ : รูเ้ วลา วิธกี าร และอะไร
เข้ามาพัฒนาแวดวงต่างๆ เช่น แว่นตา Smart Glass ที่ ที่ทำ�ให้ AI นั้นสามารถทำ�งานได้อย่างเหมาะสม และต้อง
สามารถวิเคราะห์อุณหภูมิ ความชื้น ตรวจจับใบหน้า และ รู้จักป้อนข้อมูลใหม่ๆ ถามคำ�ถามที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มความ
วิเคราะห์ข้อมูลได้สารพัดซึ่งไปไกลกว่าที่ดวงตามนุษย์จะ ซับซ้อนในการทำ�งานของ AI
ท�ำได้ หรือ AI ชื่อ Philip’s Illumeo ที่ช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกคุณหมอในการตรวจวิเคราะห์โรค หรือ AI ใน 4 เสริมแรงให้ AI ให้ AI กลับมาเสริมงาน : คนในยุค
Autodesk’s Dreamcatcher ที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ นี้ยังควรเชี่ยวชาญเรื่องการสั่งการ AI คือนอกจากจะนำ�
AI มาช่วยทำ�งานในระบบแล้ว ยังต้องดีไซน์ระบบการ
เหล่านักออกแบบได้ดีไซน์แบบทะลุข้อจ�ำกัด
ทำ�งานของคนร่วมกับ AI เพื่อให้สมองกลกลับมาทำ�งาน
ให้มนุษย์อย่างเต็มสูบและราบรื่นในระยะยาว

อ้างอิง
ข้อมูล การสัมภาษณ์คณ
ุ ชิตะ จิรานันตรัตน์ และหนังสือ HUMAN + MACHINE HUMAN + MACHINE
Reimagining work in the age of AI
อ้างอิงภาพ
https://techsauce.co และ https://readwrite.com
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Soft Skills :

สกิลการคิด
การทำ�งานทีข
่ าดไม่ได้
ในศตวรรษที่ 21
ทักษะสุดท้ายทีเ่ ราได้เรียนรูค้ อื อะไรนะ? หากเราเป็น
เด็ ก จบใหม่ แน่ น อนว่ า วิ ช าความรู้ ที่ เ ราได้ รั บ มาจาก
มหาวิทยาลัยคงเพียงพอต่อการใช้ชีวิตในวัยทำ�งาน เรา
ถูกสังคมสั่งสอนมาเสมอว่าถ้าเป็นคนเก่ง จะเติบโตได้ดี
ในหน้าทีก่ ารงาน มันอาจจะเป็นคำ�พูดทีถ่ กู ต้องในยุคสมัย
หนึง่ แต่ในยุคนี้ การมีทกั ษะบรรเจิดด้านการทำ�งานอย่าง
เดียวจะเพียงพอหรือไม่
ปกติแล้ว ทักษะต่างๆ ทีเ่ ราเรียนรูม้ าจากโรงเรียนหรือ
ในตำ�รา มักถูกเรียกรวมๆ กันว่า Hard Skills (ทักษะด้าน
ความรู)้ แต่ในปัจจุบนั การทำ�งานในสมัยใหม่ นอกจาก
ความต้องการด้าน Hard Skills แล้ว ยังมี Soft Skills หรือ
ทักษะทางด้านอารมณ์ เป็นอีกหนึง่ ทักษะสำ�คัญ
อันทีจ่ ริง Soft Skills ครัง้ หนึง่ เคยถูกเรียกรวมๆ ว่า
บุคลิกภาพ แต่ในความเป็นจริงนัน้ บุคลิกภาพ อาจเป็น
เพียงส่วนหนึง่ ของ Soft Skills ทีเ่ ราควรมี
การใช้ภาษา, การติดต่อสือ่ สาร, มองโลกในแง่ด,ี เป็น
มิตร, การแสดงออกทางสังคม, การทำ�งานเป็นทีม, สภาวะ
ผูน้ ำ� สิง่ ต่างๆ เหล่านีเ้ องล้วนแล้วแต่เป็น Soft Skills ทัง้ สิน้
ซึง่ บางสิง่ บางอย่างอาจฝึกกันได้ไม่ยาก ในขณะทีบ่ างอย่าง
ต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์รว่ มด้วย
ส่วน Soft Skills ในแบบที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานใน
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ศตวรรษที่ 21 นัน้ เราขอแนะนำ�ให้รจู้ กั กับ “4C” ทักษะ
เบือ้ งต้นทีค่ วรเติมเต็มเพือ่ การทำ�งานในอนาคตดังนี้
Communication : ทักษะการสือ่ สารกับผูอ้ น่ื ในยุคสมัย
ทีเ่ ต็มไปด้วยข้อมูลมากมาย การสือ่ สารให้เข้าใจเป็นอีกหนึง่
สิง่ สำ�คัญทีจ่ ะช่วยให้เรา และเพือ่ นร่วมงานเข้าใจและดำ�เนิน
การต่อไปได้ในทิศทางเดียวกัน
Collaboration : ทักษะการทำ�งานร่วมกัน ไม่วา่ คุณจะ
เป็นผู้นำ�หรือผู้ตาม ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่นจะช่วย
ให้ ที ม ของเรามี Teamwork มากขึ้ น และรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น
Critical thinking : ทักษะในการแก้ไขปัญหา แน่นอนว่า
ในการทำ�งานร่วมกัน หรือการทำ�งานบางอย่างย่อมเกิด
ปัญหา แต่ทกุ ปัญหามีทางออกเสมอ ดังนัน้ ทักษะนีจ้ ะช่วย
ให้เราก้าวพ้นปัญหาต่างๆได้อย่างสบายเชียวละ
Creativity : ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ในวันทีไ่ อเดีย
ง่ายๆ ไม่เป็นทีจ่ ดจำ�อีกต่อไป ความคิดสร้างสรรค์เป็นอีกหนึง่
สิง่ ทีช่ ว่ ยให้ผลงานของเรามีความโดดเด่นกว่าใครๆ เขา
ลองสำ�รวจตัวเองจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตดู ว่า
เรามีทกั ษะเหล่านีค้ รบถ้วนหรือไม่ในวันทีเ่ จอปัญหา แล้ว
ค่อยๆ พัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ทันความต้องการของทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 นะ
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Growth Mindset :
วิธีคิดเพื่ อพั ฒนา
ตัวเองให้ดีขึ้น
คลิปหนึง่ จากเวที TED talk : Angela Lee Duckworth
เธอขึน้ พูดในหัวข้อ “The key to success? Grit” โดย
ประเด็นของเรือ่ ง อยูท่ เ่ี คล็ดลับของลักษณะในการประสบ
ความสำ�เร็จจากบรรดา CEO นักขาย นักพูดหรือผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านต่างๆ จนสรุปรวมออกมาเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนมีรว่ มกัน คือ
“ความพยายามจนเป้าหมายสำ�เร็จ (Grit)” ซึง่ เป็นส่วนผสม
ระหว่างความพยายามและแรงบันดาลใจ แต่โดยธรรมชาติ
ของมนุษย์มนั จะลบเลีย่ งสิง่ ทีท่ ำ�ให้เราลำ�บาก
สมัยเด็กๆ เวลาเราเห็นโจทย์ปัญหาที่เรารู้สึกว่ายาก
เกินไป หรือหนังสือที่เกินกว่าระดับชั้นของตัวเราไป เรา
มีความรูส้ กึ อย่างไรบ้างครับ? 1.ยากจังเลย ของแบบนีเ้ ด็ก
อายุเท่าเราที่ไหนจะทำ�ได้ ว่าแล้วก็ล้มเลิก รอลอกเพื่อน
ในวันต่อไป หรือ 2.เชือ่ ว่าต้องทำ�ได้ คนอืน่ ๆ เขายังทำ�ได้
เลย แล้วค่อยๆ ศึกษา จนสามารถหาทางแก้ไขโจทย์
ปัญหานั้นได้
นี่เป็นตัวอย่างของการมี Growth mindset อีกหนึ่ง
ทักษะจำ�เป็นในศตวรรษที่ 21 หากอธิบายแบบง่ายๆ
Growth mindset คือ การเชือ่ มัน่ ว่าคนเราสามารถเติบโต
และพัฒนาตัวเองได้เสมอๆ เวลาเราเจออุปสรรค แล้วเรา
พยายามหาทางผ่านมันไป หรือถ้าเราผิดพลาดจากเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด เราจะมองย้อนกลับไปและพยายามหาว่าได้
เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นบ้าง
เราอาจจะเคยเคยได้ยนิ มาว่าการฝึกฝนซ�ำ้ ๆ ทุกวันอาจ
ท�ำให้เราเก่งขึน้ แต่สงิ่ นัน้ อาจไม่จำ� เป็นเสมอไป การฝึกสิง่
หนึง่ สิง่ ใดซ�ำ้ ๆ มันท�ำให้เราเพิม่ ได้เพียงความ ‘ช�ำนาญ’ หาก
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ขาดการเรียนรู้และหาเทคนิคใหม่ๆ หรือประเมินตนเอง
เสมอๆ ว่าสิง่ ทีเ่ ราก�ำลังฝึกฝนอยูน่ นั้ ถูกต้องหรือไม่
ซึ่ง Growth Mindset เป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ และในวันนี้
เราขอหยิบยก 3 เทคนิคง่ายๆ ในการฝึกทักษะของการ
เติบโตมาฝากกัน
เปลี่ยนความอิจฉาให้กลายเป็นพลังในการขับเคลื่อน :
เรามักเห็นคนประสบความสำ�เร็จต่างๆ ตามสื่อ แล้วเกิด
การอิจฉา พร้อมให้เหตุผลกับตัวเองว่า “ก็เพราะเค้าเก่ง,
เพราะบ้านเค้ารวย, หรือเพราะเราไม่ได้โชคดีแบบเขา”
ลองเปลี่ยนความคิดดู แล้วลองวิเคราะห์ถึงเส้นทางของ
เขาว่าอะไรที่ทำ�ให้เขามาอยู่ในจุดนี้ได้ และจะนำ�มาปรับ
ใช้ได้อย่างไรบ้าง
ยังไม่ได้ท�ำ ไม่ได้หมายความว่าเราทำ�ไม่ได้ : เราอาจเชือ่
ว่าความเก่งเป็นพรสวรรค์ แต่ที่จริง มีส่วนเพียง 35%
เท่านัน้ ทีเ่ หลือล้วนขึน้ อยูก่ บั ความพยายามของเราเอง ดัง
นั้นถ้าเรามีความพยายามกับเรื่องใดๆ มากพอ เราก็ต้อง
ทำ�มันได้สิน่า
สมองเป็นอวัยวะที่ชอบความท้าทาย : สมองก็คือกล้าม
เนือ้ ส่วนหนึง่ ไม่ตา่ งจากแขนและขา ดังนัน้ เราต้องลองหัน
กลับมาออกกำ�ลังสมองกันบ้าง ซึง่ การแก้บญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้
ในแต่ละครั้งนี่เองที่ช่วยให้กล้ามเนื้อสมองพัฒนา พอเรา
เจอปัญหา และพยายามค้นหาวิธีแก้ จนเจอวิธีที่สำ�เร็จ
และจดจำ�นำ�ไปใช้ได้ สมองก็จะเริ่มเปลี่ยนจากความกลัว
ในตอนแรกเป็นความท้าทาย
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Multitasking:
ทำ�อย่างไร เมื่อ (อยาก) จับ
ปลาสองมือในเวลาเดียวกัน
• อ่านหนังสือไป ฟังเพลงไป
• ทำ�การบ้านพร้อมดูทีวี
• เล่นเกมไปด้วยฟังอาจารย์ไปด้วย
ถ้ามีชอ่ งว่างให้ตกิ๊ หน้าข้อทีเ่ คยทำ� เชือ่ ว่าหลายคนคงมีเครือ่ งหมายถูกติก๊
ไว้อย่างน้อยช่องใดช่องหนึง่ อย่างแน่นอน เคยสงสัยไหมว่า ทำ�ไมเราจึงสามารถ
ทำ�อะไรสองอย่าง (หรือบางครั้งอาจจะมากกว่าสอง) ในเวลาเดียวกัน? ใน
ขณะที่ผู้ใหญ่ที่มักจะเตือนเสมอว่าให้เลือกทำ�ทีละอย่าง วันนี้เราจึงอยากชวน
มาไขข้อสงสัยว่ามนุษย์เราสามารถคิดหรือทำ�อะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ Multitasking ได้ จริงหรือไม่
สมองไม่ได้กำ�ลังจับปลาสองมือ แต่กำ�ลังสับรางรถไฟ!
หากถามว่า คนเราสามารถทำ�อะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ไหม คำ�ตอบ
คือ ทำ�ได้จริง แต่เราไม่สามารถให้ความสนใจหลายอย่างได้พร้อมๆ กัน เพราะ
สมองของมนุษย์ทำ�ได้เพียงสลับ (switch) ความสนใจทีละอย่าง ซึง่ เกิดขึน้ เร็วมาก
จนเรารูส้ กึ เหมือนสามารถทำ�หลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ดังนัน้ สมองจึงเป็นนัก
สับรางชัน้ ยอดแบบเนียนๆ จนเราเข้าใจว่าเป็นนักจับปลาสองมือมาตลอด
แต่ถา้ หากเป็นเรือ่ งประสิทธิภาพการทำ�งานและเวลาทีเ่ สียไป การทำ�อะไร
ที่ละอย่างก็ยังคงเป็นฝ่ายชนะ เพราะจากการทดลองของนักจิตวิทยาชื่อ
David Strayer พบว่ามีผู้ที่ทำ�แบบทดสอบเกี่ยวกับ multitasking ล้มเหลวถึง
ร้อยละ 97.5 นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford
University) ซึ่ ง พบว่ า คนที่ ทำ�หลายอย่ า งในเวลาเดี ย วกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ประสิทธิภาพของการทำ�งานมักจะแย่กว่าคนที่ทำ�หลายอย่างในเวลาเดียวกัน
เป็นครั้งคราว

ธัญญารัตน์ โคตรวันทา

cover stor y

ทางออกของมนุษย์ Multitasking
แต่เมื่อเราอยู่ในยุคที่รถติด ชีวิตเร่งรีบ มีภาระ
หน้าที่ หรือความจำ�เป็นที่ต้องทำ�อะไรหลายๆ อย่าง
ในเวลาเดียวกัน ทำ�ให้บางครั้ง เราจำ�เป็นต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ที่ต้องอาศัย Multitasking ซึ่งวิธีที่จะ
ทำ�ให้ ส ถานการณ์ เ หล่ า นั้ น ผ่ า นไปได้ ด้ ว ยดี แ ละมี
ประสิทธิภาพเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ คือการเลือกจับคูง่ าน
นั้นๆ ให้ถูกต้อง
จากการทดลองของ Richard Shiffrin และ
Walter Schneider (1977) โดยใช้ Visual Search
Task แสดงให้เห็นว่า เราจะให้ความสนใจน้อยลงเมือ่
กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ เป็นไปแบบอัตโนมัติ คือเมือ่ เรา
ฝึกฝนหรือทำ�อะไรบางอย่างเป็นประจำ� ทำ�ให้เราไม่
ต้องให้ความสนใจมากเท่าเดิมหรือทำ�ไปโดยอัตโนมัติ
นัน่ เอง เช่น ตอนหัดขับรถใหม่ๆ เวลาคุยไปขับรถไป
อาจทำ�ให้เสียสมาธิได้ ในขณะที่คนขับรถทุกๆ วัน
นานเป็นสิบๆ ปี อาจเคยชินจนไม่ตอ้ งจดจ่ออยูก่ บั วิธี
การขับรถ เพราะเริ่มเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติ

เมื่อมองตามความเป็นจริง แต่ละคนมีความถนัดหรือ
เรือ่ งทีท่ ำ�เป็นประจำ�แตกต่างกันออกไป จึงไม่แปลกทีบ่ าง
คนบอกว่าอ่านหนังสือไปฟังเพลงไปแล้วไม่มสี มาธิ ในขณะ
ทีบ่ างคนอ่านหนังสือฟังเพลงไปพร้อมกันได้สบายๆ ดังนัน้
เราจึงต้องหาสิ่งที่เราถนัดหรือทำ�ได้คล่องอยู่แล้ว มาจับคู่
กับอีกงานที่ไม่ได้ทำ�เป็นประจำ� เช่น A เล่นฮูลาฮุปอยู่
เป็นประจำ� อาจจะเล่นไปด้วย ท่องศัพท์ไปด้วยได้ ในขณะ
ที่ B ไม่เคยเล่นฮูล่าฮุปมาก่อน ถ้าต้องโฟกัสทั้งเล่น
ฮูลาฮุปและท่องศัพท์ไปด้วยอาจลำ�บากขึ้นเป็นสองเท่า

เป็นต้น ‘การจับคูใ่ ห้ถกู ’ จึงช่วยให้ไม่ตอ้ งเสียเวลาใช้ความ
คิดหรือให้ความสนใจทั้งสองอย่างมากจนเกินไปนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม วิธีนี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
หรือนำ�ไปใช้ในยามจำ�เป็นเท่านั้น เพราะการแก้ปัญหาที่
สาเหตุจริงๆ คือ การวางแผนและแบ่งเวลาให้ดีตั้งแต่ต้น
เพือ่ หลีกเลีย่ งการทำ�หลายอย่างในเวลาเดียวกัน และแม้วา่
Multitasking เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถทำ�ได้ แต่สุดท้าย
แล้วผลลัพธ์อาจออกมาดีที่สุด ‘เท่าที่เป็นไปได้’ ซึ่งก็ยัง
ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ‘เท่าที่เราจะทำ�ได้’ อยู่ดี
อ้างอิง
https://www.apa.org/research/action/multitask
อ้างอิงภาพ
https://www.pinterest.com/pin/260223684703880070/
https://www.pinterest.com/pin/679480662510610831/
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I – Identify the problem

การคิด
แก้ปัญหา
ผูค้ นมากมาย หลากหลายปัญหาทีต่ อ้ ง
เผชิญ ต่างคนก็ต่างมีวิธี (คิด) แก้ปัญหา
ของตัวเอง บ้างก็ใช้สัญชาตญาณ บ้างก็
บอกว่าใช้หัวใจนำ�ทาง หลายครั้งปัญหาก็
หมดไป บางครั้งปัญหาเดิมๆ ก็วนกลับมา
Read Me ฉบับนี้จึงขอชวนทุกคนมามอง
ปัญหาในมุมใหม่ ใช้สมองไตร่ตรองเพิม่ อีก
สักนิด คิดอีกสักหน่อย เพื่อให้การใช้ชีวิต
ของเรามี ส ติ ม ากขึ้ น และไม่ ว นกลั บ มาสู่
ปัญหาเดิมๆ อีก
การคิดแก้ปัญหามีหลากหลายวิธีและ
กรอบแนวคิด ในบทความนี้ขอยกขั้นตอน
ที่คิดว่าเรียบง่าย มีประสิทธิภาพ และ
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้กับปัญหาที่
หลากหลาย นั่นคือหลักการที่มีตัวย่อว่า
‘IDEAL’ นำ�มาเปรียบเทียบกับหลักการ
ทางพุทธศาสนาอย่าง อริยสัจ 4 – ใบไม้
หนึ่ ง กำ�มื อ ความจริ ง อั น ประเสริ ฐ 4
ประการที่ไม่ตกเคยตกยุค
ค่อยๆ คิดไปด้วยกันนะครับ

Dunning-Kruger Effect บอกเราว่า หากคุณมีความรู้ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไม่มากพอ คุณจะคิดว่าตัวเองฉลาดโดยที่ไม่เห็นความไม่รู้
ของตัวเอง ตัวคุณเองก็เช่นกัน บางครัง้ คุณอาจมองไม่เห็นปัญหาและ
จำ�เป็นต้องมองจากมุมคนอื่นถึงจะค้นพบปัญหานั้นได้
นอกจากนี้ แม้วา่ ปัญหารอบตัวจะมีมากมาย การระบุปญ
ั หาควรเลือก
มาครัง้ ละ 1 ปัญหา เท่านัน้ เพือ่ จะได้คดิ ได้อย่างรอบด้านและถีถ่ ว้ น

D – Define the problem
ขั้นตอนนี้คือการรวบรวมข้อมูลและหาสาเหตุของปัญหา เป็นขั้น
ตอนทีค่ นส่วนใหญ่มองข้ามไปมากทีส่ ดุ และข้ามไปทีก่ ารแก้ปญ
ั หาทันที
แต่การทำ�แบบนั้นปัญหาอาจดูเหมือนจะแก้ปัญหาได้ในช่วงแรก แต่
สุดท้ายปัญหาก็จะวนกลับมาหากยังไม่ได้แก้ไขสาเหตุ
บางครัง้ อาจต้องมองปัญหาเป็นเครือ่ งจักรเครือ่ งหนึง่ เมือ่ เครือ่ งจักร
มีปัญหาก็ต้องคิดกว้างๆ ก่อนว่าเครื่องจักรมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
ตรงไหนที่มีโอกาสมีปัญหา แล้วลงมือหาสาเหตุอย่างจริงจัง และบาง
ครั้ง ปัญหา 1 ปัญหาอาจมาจากหลายสาเหตุก็ได้

E – Explore possible solutions
แม้วา่ คุณจะรูส้ าเหตุของปัญหาและคันไม้คนั มืออยากจัดการกับมัน
แล้ว แต่เช่นเดียวกับการพิจารณาสาเหตุของปัญหา คุณควรถอยออก
มามองกว้างๆ ก่อนว่า เราจะจัดการกับปัญหานีอ้ ย่างไรได้บา้ ง มีสาเหตุ
ของปัญหาทีจ่ ดั การได้กสี่ าเหตุ และแต่ละสาเหตุมวี ธิ จี ดั การกีว่ ธิ ี รวม
ถึงเตรียมแผน A แผน B ไว้เผื่อมีปัญหาด้วย

A – Act on a selected strategy
แผนการทีด่ ที สี่ ดุ ก็ไม่อาจสำ�เร็จลุลว่ งได้หากปราศจากการลงมือทำ�
ดังนั้น เลือกแผนการที่จะปฏิบัติแล้วก็ลงมือทำ�ทันที บางปัญหาอาจ
ทำ�ให้คุณท้อถอยแต่ขอให้นึกภาพเป้าหมายไว้เป็นแรงผลักดัน

L – Look back and evaluate
การแก้ปญ
ั หาจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมี Prototype mindset นัน่ คือวิธกี ารทีเ่ ราทำ�เป็นเพียงวิธตี น้ แบบวิธหี นึง่ ซึง่ สามารถปรับ
หรือเปลีย่ นได้หากผลลัพธ์ยงั ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แน่นอนว่าเราก็ควรสำ�รวจวิธกี ารแก้ปญ
ั หาบ่อยๆ ว่าจริงๆ แล้วมัน
เวิร์คหรือไม่เวิร์ค ถ้าไม่เวิร์คเป็นเพราะเราแก้ปัญหาผิดจุดหรือเปล่า เมื่อเราลงมือแก้ปัญหาอาจทำ�ให้เราได้เห็นมุมมอง
ใหม่ๆ ดังนัน้ ลองย้อนไปทำ�ขัน้ ตอนแรกๆ อาจจะพบปัญหาหรือสาเหตุของปัญหาทีแ่ ท้จริง หรือวิธแี ก้ปญ
ั หาทีด่ กี ว่าเดิม
ชินภัทร ศรีบุญญเกษ
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ทุกข์

ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคน ในทาง
พระพุทธศาสนาจะกล่าวถึงความทุกข์ในหลายแง่ เช่น เกิด แก่ เจ็บ
ตาย, ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5, ความโลภ โกรธ หลง
ในบรรดาปัญหามากมาย ส่วนหนึง่ เกิดจากอารมณ์ของเราเอง บาง
ครัง้ ถ้าเรามีสติ ใจเย็น เราอาจจะพบว่าปัญหาภายนอกไม่ได้มอี ยูจ่ ริงก็ได้

สมุทัย

สมุทยั คือ เหตุแห่งทุกข์ ในทางพุทธศาสนากล่าวว่าเหตุแห่งทุกข์คอื
ตัณหา 3 ทีป่ ระกอบด้วย ความอยากได้, ความอยากเป็น และ ความ
ไม่อยากเป็น
ปัญหาหลายๆ ปัญหาในชีวติ เราอาจคิดว่าเรารูส้ าเหตุของมันแล้ว
แต่หากย้อนหาสาเหตุของสาเหตุไปเรือ่ ยๆ เราจะพบว่าปัญหาหรือทุกข์
ทัง้ หลายล้วนมีสว่ นเกีย่ วข้องกับความอยาก (หรือความไม่อยาก) ของ
มนุษย์เสมอ อย่างไรก็ตาม เราควรจะเน้นพิจารณาสาเหตุในขัน้ ทีส่ ามารถ
แก้ไขหรือ ‘พอจัดการได้’ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารวางแผนแก้ปญ
ั หาต่อไป

ทุกคนมีปัญหาของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาเล็กน้อยไปจนถึงปัญหาระดับชาติ
และการแก้ปญ
ั หาก็ไม่มสี ตู รตายตัว กรอบ
แนวคิดการแก้ปัญหาบางอย่างอาจเหมาะ
กับปัญหารูปแบบหนึง่ (แต่กส็ ามารถนำ�มา
ปรับใช้ดว้ ยกันได้) ดังนัน้ ทักษะการคิดแก้
ปัญหาจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับทุกคนและ
เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องฝึกฝน
มองปัญหาต่างๆ ผ่านสมองของเราเพิม่
ขึ้นอีกนิด อาจทำ�ให้คิดถึงมุมมองใหม่ๆ ที่
อาจไม่เคยเห็น
ลองปรับใช้กันดูครับ

นิโรธ

นิโรธ คือ ความดับทุกข์, สภาวะทีป่ ราศจากทุกข์ ในทีน่ อ้ี าจมองว่า
นิโรธ คือ ‘เป้าหมายของการแก้ปญ
ั หา’ นัน่ คือภาพเมือ่ ปัญหาทีค่ ณ
ุ มีอยู่
หมดไปหรือเบาบางลง เป้าหมายนีค้ วรจะชัดเจนและเหมาะสม (อาจใช้
หลัก SMART Goal ในการตัง้ เป้าหมายก็ได้) และเป้าหมายนีจ้ ะนำ�ไป
สูแ่ ผนการแก้ไขปัญหาและเป็นพลังขับเคลือ่ นในขัน้ ตอนการลงมือทำ�

มรรค

มรรค คือ แนวปฏิบตั ทิ น่ี ำ�ไปสูค่ วามดับทุกข์ ในทางพุทธศาสนากล่าว
ถึง มรรค 8 ประการ หนึง่ ในนัน้ คือ สัมมาสติ หมายถึงการมีสติสมั ปชัญญะ
นัน่ คือ ไม่วา่ จะทำ�อะไร ควรมีสติและรูต้ วั อยูเ่ สมอ จริงอยูท่ บ่ี างครัง้ เราแก้
ปัญหาด้วยสัญชาตญาณ (หรือใช้หวั ใจแก้ปญ
ั หา) ทำ�ให้ปญ
ั หาต่างๆ ไม่ถกู
แก้ไข หรือแม้กระทัง่ ไม่รตู้ วั ว่ามีปญ
ั หาอยู่ ดังนัน้ เราควรรูต้ วั อยูเ่ สมอ รูเ้ ท่า
ทันถึงสภาวะของตัวเองทีเ่ ป็นอยู่ รูถ้ งึ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ รูเ้ ท่า
ทันอารมณ์ของตัวเอง รวมถึงเข้าใจสิง่ ต่างๆ ตามทีค่ วรจะเป็น ไม่วา่ จะเป็น
ตัวเอง ความสัมพันธ์ เพือ่ น คนรัก ครอบครัว องค์กร หรือแม้กระทัง่ สังคม
ทีเ่ ราอยู่ เมือ่ เรามองทุกอย่างตามความเป็นจริง เราก็จะเห็นปัญหา เห็น
สาเหตุของปัญหา นำ�ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาให้ดขี น้ึ ได้ในทีส่ ดุ

อ่านเพิ่มเติม
IDEAL strategy
https://www.minterapp.com/3-effective-problem-solving-strategies-know-workplace/
https://www.researchgate.net/publication/323222665_DEVELOPMENT_OF_LARSON’S_PROBLEMS_SOLVING_PATTERNS_WITH_IDEAL_STRATEGIES
https://blog.toggl.com/problem-solving-strategies/
อริยสัจ 4
https://buddhadhamma-memo.blog/อริยสัจ-4/
Dunning-Kruger Effect
https://thematter.co/brief/stupid-feel-so-smart/25284
SMART Goal
http://www1.si.mahidol.ac.th/km/sites/default/files/u1/03_31_UM_05092561.pdf
Prototype mindset
https://medium.com/galleys/the-prototype-mindset-396c979a356f#.z36im4jva?ref=heydesigner
อ้างอิงภาพ
https://parade.com/847163/juliebawdendavis/garden-jargon-a-dictionary-of-gardening-terms/
https://www.atlassian.com/blog/software-teams/how-to-give-better-feedback
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การยอมรับการเห็นต่าง
ทักษะสำ�คัญเพื่ อ
พั ฒนาตัวเอง
สิ่งที่แน่นอนที่สุดของโลกใบนี้คือ ไม่มีสิ่งมีชีวิตสิ่งไหน
ทีเ่ หมือนกันทุกกระเบียด จึงแปลได้งา่ ยๆ ว่าทุกๆ คนล้วน
แต่มคี วามต่าง ทีจ่ ะไม่เหมือนกับผูอ้ น่ื อย่างเช่น เรือ่ งความคิด
หรือแม้แต่ทศั นคติกต็ าม และสาเหตุทที่ ำ�ให้คนเราเห็นต่าง
กันในเรื่องต่างๆ เกิดจากแต่ละคนนั้น รู้ไม่เท่ากัน สนใจ
ในสิ่งที่ต่างกัน หลักคิดไม่เหมือนกัน หรือแม้แต่อาจรับรู้
เท่ากัน แต่จากคนละแหล่งที่มา
ในปัจจุบนั ทีโ่ ลกกำ�ลังรณรงค์เป็นอย่างมากในเรือ่ ง สิทธิ
เสรีภาพ การแสดงออก จะเห็นจากการเดินขบวนของกลุม่
LGBTQ ในที่ต่างๆ ในโลก และเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
ที่ความต่างในหลายๆ อย่างที่เคยถูกมองเป็นเรื่องที่ไม่ดี
เพราะการไม่ เ ข้ า ถึ ง ของข้ อ มู ล กำ�ลั ง ได้ รั บ การยอมรั บ
จะเห็นได้วา่ ทีค่ นเริม่ ยอมรับความเห็นต่าง หรือความคิดที่
สุริโย พรมโชติ

ต่างนัน้ อาจเป็นเพราะเริม่ จากการทีแ่ ต่ละคน ‘เปิดใจ’ กัน
มากขึน้ จากนัน้ ก็เคารพซึง่ ความเห็นต่างต่อกันและกัน
พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโตเคยให้ความ
เห็นต่อคำ�ว่า “การเคารพความเห็นต่าง” ไว้วา่ เราต้องไม่
มองว่าความเห็นนัน้ งีเ่ ง่า ไม่ได้เรือ่ ง หรือเหยียดหยามความ
เห็นนัน้ เพียงแค่เขาเห็นต่างจากเรา เราจึงควรพร้อมรับฟัง
อย่างตัง้ ใจ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าไม่โต้แย้งเลย แม้เคารพ
ความคิดเห็นของเขา ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นด้วยกับเขา
ไปทั้งหมด เราสามารถมีความเห็นต่างได้ แต่จะพูดหรือ
ไม่ ขึ้นอยู่กับเหตุหลายอย่าง
ตามทีพ่ ระอาจารย์ทา่ นบอก ใช่วา่ การยอมรับจะทำ�ให้ไม่
สามารถถกเถียงได้ แต่หากเป็นการถกเถียงเพือ่ แลกเปลีย่ น
ความรูซ้ ง่ึ กันและกัน คุยกันอย่างมีอารยธรรมอันดี ถึงเหตุผล
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ความเชือ่ ของแต่ละคนนัน้ คืออะไร การพูดคุยถึงความเชือ่
ไม่ใช่เพียงแต่การพูดคุยกันเพียงแค่เรื่องของความเชื่อส่วน
บุคคลต่อเรือ่ งต่างๆ มันยังสามารถปรับไปใช้ได้กบั การทำ�งาน
ในการทำ�งานแต่ละคนนัน่ เป็นไปได้ยากทีจ่ ะชอบไอเดีย
ของคนอืน่ ไปเสียทุกอย่าง การถกเถียงต่อความคิดต่างๆ ของ
งานแต่ละชิน้ จึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ�คัญมากๆ เพือ่ ให้เกิดการยอมรับ
ที่เสมอภาคต่อทุกฝ่าย มากไปกว่านั้นยังสามารถเป็นการ
ต่อยอด เสริม เติม แต่ง ความเชือ่ ในการทำ�งานของแต่ละคน
ผลงานที่เห็นได้ชัดเจนมากๆ ในช่วงนี้คือ การมาแรง
ของกระแสวงการฮิปฮอป ทีไ่ ม่ใช่แค่ในประเทศไทย ทีท่ ำ�ให้
ศิลปินหลายๆ คนปรับเปลี่ยนวิธีการทำ�งาน หนึ่งในนั้นคือ
เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ ศิลปินทีถ่ กู มองว่าเป็นตัวเองสูงมาก
และยากที่จะเข้าใจเพลงของเขา
เป้ ยอมรับว่าการทำ�เพลงของเขาในปัจจุบันไม่จำ�เป็นที่
จะต้องมีกีตาร์หรือจะต้องเป็นสไตล์วินเทจ ซึ่งถือว่าเป็น
สัญลักษณ์ของเขา เป้ เปิดใจถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาก

ขึ้นในการทำ�งาน เช่น เรื่องการใช้เครื่อง ออโต้จูน เพราะ
เขายอมรับว่าจริงๆ แล้วตัวเองไม่ใช่เป็นนักร้องที่ร้องเพลง
ได้ดี เทคโนโลยีก็สามารถช่วยได้ และอย่าไปรังเกียจ
เทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาในทุกวินาที เหมือนกับการ
เติบโตและเกิดของมนุษย์ คนรุ่นใหม่จึงเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ
ซึ่งมาถึงตอนนี้โลกมีมาแล้ว 9 เจเนอเรชั่น และล่าสุดคือ
เจน อัลฟ่า (เด็กที่เกิดในปี 2553 เป็นต้นมา) แน่นอนว่า
คนเราแต่ละช่วงอายุก็มีอุดมการณ์ และสิ่งที่เชื่อแตกต่าง
กัน เพราะฉะนั้นการเคารพซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ
และจะทำ�ให้เรียนรู้ว่า ประสบการณ์จากผู้ใหญ่ เสริมด้วย
ความรู้สดๆ จากเด็กรุ่นใหม่ หากทำ�การเรียนรู้และเห็นค่า
ซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ไม่อาจประเมินราคา
‘การถกเถียง’ จึงไม่ใช่เพียงยอมรับฟัง แต่เป็นการแลก
เปลี่ยนเพื่อเติมความรู้เพิ่มทักษะให้มีประสิทธิภาพในการ
ทำ�งาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในยุคที่ความเห็นต่าง
กำ�ลังปะทะเข้าหน้าในทุกๆ วัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อ้างอิงภาพ
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ไอเดียสดใหม่ยง
ั
มีอยู่จริงหรือ?

เราอาจได้ยนิ อยูบ่ อ่ ยๆ ว่า “ใดๆในโลกล้วนไม่ Original”
ถ้าอย่างนั้น คำ�ถามสำ�คัญของข้อความข้างต้นก็คือทุกวัน
นีย้ งั มีสงิ่ ทีย่ งั คงเป็นอะไรทีส่ ดใหม่ทยี่ งั ไม่ถกู ใครสักคนบน
โลกใบนีค้ ดิ ขึน้ มาอยูบ่ า้ งหรือเปล่า คำ�ถามดังกล่าวค่อนข้าง
ท้าทายและชวนขบคิดว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าไอเดียนั้นมัน
คืออะไรกันแน่ นิยามของความสดใหม่ที่เราขบคิดกันอยู่
มันมีหน้าตาเป็นแบบไหนกัน
ในปัจจุบันสิ่งต่างๆ ได้ถูกคิดกันไปเสียหมดแล้ว ดังคำ�
กล่าวที่ว่า “ผู้คนมีอยู่มาก แต่ความคิดมีอยู่น้อย เราต่าง
คิดอะไรเหมือนๆ กัน”ฉะนัน้ ในโลกปัจจุบนั เรียกได้วา่ ไม่มี
พื้นที่สำ�หรับสิ่งใหม่ๆ อีกต่อไป แต่เราก็ยังเห็นว่าทุกวันนี้
ผูค้ นยังจำ�เป็นต้อง คิดพัฒนาค้นหาสิง่ ใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ หรือเพือ่ ทีจ่ ะบอก
ว่ามนุษย์นั้นไม่เคยหยุดพัฒนาความคิด เรายังคงตั้งหน้า

ณัฐชนน ธัญญศรี

ตัง้ ตารอคอยการงานเปิดตัวสินค้า งานนวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ใหม่ๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนถูกคิดพัฒนาขึ้นมา
เพื่อเติมเต็มมนุษย์ที่มีความต้องการอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
สิง่ ใหม่ๆ ทีเ่ ราคิดพัฒนาขึน้ มานัน้ ถ้าไม่ใช่ไอเดียทีส่ ดใหม่
แล้วมันจะถูกพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร
มีคนให้นยิ ามความหมายไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์
อยูม่ ากมาย และสิง่ ทีห่ ลายคนพูดคล้ายกันก็คอื ไอเดียหรือ
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัว เพราะ
ว่ามนุษย์ได้เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ จากธรรมชาติ หรือเรียกว่าเป็น
ประสบการณ์ชวี ติ กระบวนการสร้างสรรค์คอื การหยิบยืม
ต่อยอด จากสิง่ เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว อาจเป็นสิง่ ทีผ่ สู้ ร้างพบเห็น
มาในวัยเด็ก การ์ตูนตอนเช้า ภาพยนตร์เรื่องโปรด หรือ
งานสร้างสรรค์รูปแบบอื่นๆ นำ�มาผสมผสานต่อยอดกับ
ความคิด
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ลองดูจากงานภาพยนตร์ เราจะ
เห็นว่าพล็อตเรื่องทุกประเภทล้วนถูก
หยิบมาเล่าไปหมดแล้ว ไม่วา่ จะหักมุม
ขนาดไหน หรือดราม่าฟูมฟายสักเท่า
ไหร่ แต่สงิ่ ทีท่ ำ�ให้ภาพยนตร์มคี วามน่า
สนใจก็คอื การนำ�ขนบการเล่าเรือ่ งแบบ
เดิม นำ�มาคิดใหม่ ทำ�ลายโครงสร้าง
ของการเล่าเรือ่ งทีท่ า้ ทายทัง้ ผูส้ ร้างและ
ผู้ชม และการผสมผสานความเป็นตัว
เองของผูส้ ร้าง เหมือนกับทีก่ ล่าวไปว่า
ไอเดียสดใหม่กำ�เนิดจากอะไร
เราอาจเคยได้ เ ห็ น มาบ้ า งใน
ภาพยนตร์ทมี่ กี ารหยิบเอาฉากใดฉาก
หนึ่งของภาพยนตร์ที่เคยถูกสร้างมา
แล้ ว นำ�มาทำ�ใหม่ ใ นลั ก ษณะที่
คล้ า ยคลึ ง กั น (Tarantino’s Best
Visual Film References … in Three
Minutes) หรือ ในภาพยนตร์บางเรือ่ ง
มีการหยิบเอาภาพวาดที่โด่งดังมาใช้
เป็นตัวตัง้ ต้นและสร้างฉากทีค่ ล้ายคลึง
กันขึ้นมา (The Museum of Lars
Von Trier – Art References)วิธีดัง

กล่าวเป็นการหยิบเอาสิง่ ทีเ่ คยถูกสร้าง
มาก่อนแล้ว นำ�มาพัฒนาใหม่โดยใส่
ความเป็นตัวตนของตัวผูส้ ร้างเอง เพือ่
นำ�เสนอความหมายใหม่ หรือ ไอเดีย
ในการนำ�เสนอใหม่ๆ ขึ้นมา
ในช่วงแรกของผูส้ ร้างงานสร้างสรรค์
อาจยังไม่ร้ไู ม่เข้าใจถึงสิ่งที่ตัวเองกำ�ลัง
จะทำ� หรืออาจมีความเข้าใจแต่ไม่รวู้ า่
จะนำ�เสนอออกมาในรูปแบบไหน กลัว
ว่าจะออกมาไม่ดีหรือเป็นอย่างที่วาด
เอาไว้ในหัว จึงมีการหยิบยืมภาพ ใช้
อ้างอิงเพื่อเป็นต้นแบบของงานตนเอง
หรือเป็นการพัฒนาและต่อยอด
เมื่อใดๆ ในโลกล้วนไม่ Original
ความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียจึงไม่ได้
‘สดใหม่’ ในความหมายทีว่ า่ มันผุดขึน้
มาด้ ว ยตั ว เองเฉยๆ แต่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์ที่สะสมมาอยู่ในตัวเรา
และต่อยอดเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เคยคิดขึน้ และ
เราอาจคิดอะไรเหมือนๆ กับคนอืน่ จาก
ทีห่ ยิบยก “ผูค้ นมีอยูม่ าก แต่ความคิด

มีอยูน่ อ้ ย เราต่างคิดอะไรเหมือนๆ กัน”
บางทีเราเห็นไอเดียหรือความคิดล�้ำๆ
ที่เราคิดไว้ในหัว ถูกชิงตัดหน้าเอาไป
ท� ำ เสี ย ก่ อ น แม้ จ ะไม่ เ คยบอกใคร
เหตุการณ์นค้ี งเป็นเพราะว่าประสบการณ์
และขีดจ�ำกัดของมนุษย์คงไม่ตา่ งกันมาก
ไอเดี ย สดใหม่ หรื อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ในความหมายที่ว่าก็ยังคง
มีอยู่ โลกกำ�ลังพัฒนาก้าวไปเรื่อยๆ
มี สิ่ ง ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น มากมาย ก็ ยิ่ ง มี
ประเด็นใหม่ๆให้ศกึ ษาและคิดต่อยอด
มากขึ้น ทั้งเทคโนโลยี ประเด็นทาง
สังคม วิทยาศาสตร์ทจี่ ะขยายขอบเขต
ความเป็นไปได้ออกไปไอเดียบางอย่าง
ทีเ่ คยถูกเก็บใส่ลนิ้ ชักไป เพราะถูกมอง
ว่าไม่ได้เรื่อง แต่ผ่านมาอาจจะเป็นไอ
เดียทีด่ ใู หม่และสุดยอด แต่ละยุคแต่ละ
สมัยมีปญ
ั หาหรือสิง่ ทีเ่ ราอยากแก้ไขไม่
เหมือนกันตราบใดที่ความสดใหม่ของ
ไอเดีย ก็ยังมีอยู่ความคิด สร้างสรรค์
ยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอด
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https://papiroandmint.com/2017/01/30/lars-von-triers-paintings-references/?fbclid=IwAR1c6fvr5Jhbbmz_y6wD-kiH62ad62miZPejxkvZjYMpvbQ74a-GV1vrV-w
อ้างอิงภาพ
http://www.indiaeducation.net/careercenter/masscommunication/film-making/
https://www.salesforce.com/ca/blog/2017/11/4-ways-buy-in-creative-marketing-ideas.html
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แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยการ

“ลองไม่ร”
ู้
เคยไหม ตอนอาจารย์สอนเข้าใจ
แต่พอลองใช้วิธีเดิมกับโจทย์ข้อใหม่
ทำ�ไมถึงทำ�ไม่ได้กันนะ?

ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเผชิญกับ
ปัญหาในรูปแบบเดิม หรือเรือ่ งทีม่ คี วาม
รูอ้ ยูแ่ ล้ว เรามักจะแก้ปญ
ั หาด้วยวิธกี าร
ที่ เ คยได้ ผ ลมาก่ อ น ซึ่ ง อาจมาจาก
ประสบการณ์ สิ่งที่แวบเข้ามาในความ
คิ ด แรก หรื อ อะไรก็ ต ามที่ ส มองเรา
สะสมไว้เป็นคลังคำ�ตอบ แต่เมื่อเรา
เผชิญกับปัญหาที่ไม่เคยเจอหรือใช้วิธี
ธัญญารัตน์ โคตรวันทา

เดิมแล้วไม่ได้ผล อาจต้องลองหาวิธีแก้
ใหม่ๆ ให้เหมาะกับสถานการณ์และ
เงื่อนไขที่เรามี ดังนั้นโจทย์เลขบางข้อ
แม้จะอยู่ในบทเดียวกัน แต่เมื่อเงื่อนไข
ของโจทย์เปลี่ยนแปลงไป จึงใช้วิธีการ
เดิมไม่ได้ผล หรือยกตัวอย่างให้เห็น
ภาพ เช่น เรารูว้ า่ ทางกลับบ้านมี 2 เส้น
ทาง แต่วนั นัน้ ทางทีใ่ กล้กว่าปิดซ่อม ถ้า

เราเน้นคิดเร็วทำ�เร็ว เลือกอี กทางที่
เหลืออยู่ บางทีอาจจะเป็นเส้นทางที่พา
อ้อมไปแสนไกล แต่หาก ‘ลองไม่ร’ู้ แล้ว
เริ่มต้นใหม่ ลองออกไปถามคนแถวนั้น
หรือเปิดแมปศึกษาเส้นทางอื่นๆ ไม่แน่
ว่าอาจจะเจอทางใหม่ที่ใกล้กว่าทั้งสอง
เส้นทางที่เราใช้เป็นประจำ�ก็เป็นได้
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คำ�ว่า ‘ลองไม่รู้’ ในที่นี้ไม่ใช่การลบความคิด ความเชื่อ
หรือคำ�ตอบเดิมออกไปจนหมด แต่เป็นการวางสิ่งที่เคยรู้ไว้
ก่อน แล้วลองเผชิญหน้ากับปัญหานั้นเหมือนทำ�ความรู้จัก
กันใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อก้าวออกจากกรอบความรู้เดิม และ
มองหาหนทางใหม่ๆ ที่เป็นไปได้ ซึ่งสิ่งที่จำ�เป็นอย่างยิ่งต่อ
กระบวนการเหล่านี้คือ ความคิดสร้างสรรค์
เคยมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์และการ ‘ลองไม่รู้’ จนออกมาเป็น วิธีการแก้

ปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า Creative Problem Solving
(CPS) หรือวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้ที่คิดค้น
คนแรกๆ คือ Alex Osborn and Sidney J. Parnes ในปี
1950 และได้รบั การพัฒนาเรือ่ ยมาจนถึงปี 2011 Dr. Gerard
J. Puccio และ Marie Mance ได้คิดวิธีการแก้ปัญหาโดย
ใช้ CPS Learner’s model ที่ได้รับความนิยมกันในปัจจุบัน
โดยวิธีนี้ให้ความสำ�คัญกับการแก้ปัญหาเพื่อค้นพบหนทาง
และความท้าทายใหม่ๆ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่
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ขั้นที่ 1 “เข้าใจปัญหา (Clarify)”
เริม่ จากสิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ คือ การสำ�รวจปัญหาทีแ่ ท้จริงเพือ่
ให้แก้ไขได้อย่างตรงจุด ซึ่งมักจะเกิดจากการถามว่า ‘ทำ�ไม’
ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ เช่น ลองแก้ปัญหาการอ่านหนังสือ
ไม่ทนั ด้วยการอ่านตัง้ แต่ตน้ เทอม แต่สดุ ท้ายก็ยงั อ่านไม่ทนั
เหมือนเดิม เมื่อเราลองถามว่า ‘ทำ�ไม’ ไปเรื่อยๆ อาจพบว่า
สาเหตุที่อ่านไม่ทันนั้น ไม่ได้เกิดจากการเริ่มอ่านเร็วหรือช้า
แต่จริงๆ แล้วมาจากการบริหารเวลาระหว่างการเล่น กับ การ
อ่านหนังสือ ดังนัน้ ขัน้ ต่อไปทีต่ อ้ งแก้ไข คือการบาลานซ์เวลา
สองอย่างนีแ้ ทน จากนัน้ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
และจำ�เป็นกับปัญหานัน้ เช่น กิจกรรมทีด่ งึ เวลาอ่านหนังสือ
อย่างเล่นเกม ดูทีวี เช็คเฟซบุ๊ก ติดโทรศัพท์ ก่อนจะมาถึง
ขั้นสุดท้ายของการเข้าใจปัญหา นั่นก็คือ การตั้งคำ�ถามเพื่อ
หาทางออก หรือมองหาอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ ในกระบวนการ
แก้ปญ
ั หา เช่น ทำ�ยังไงให้เลิกเช็คเฟซบุก๊ ทุก 5 นาที เป็นต้น

ธัญญารัตน์ โคตรวันทา

ขั้นที่ 2 “ค้นหาไอเดีย (Ideate)”
ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นการตอบคำ�ถามหรือหาหนทาง
แก้ไขอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ เช่น วิธเี ลิกเช็คเฟซบุก๊
อาจทำ�ได้หลายวิธี อย่างฝากโทรศัพท์ไว้กับแม่
ตอนอ่านหนังสือ ปิดแจ้งเตือน หรือหักดิบโดย
การลบแอปพลิเคชัน ซึง่ วิธกี ารทัง้ หมดนีไ้ ม่มถี กู
หรือผิด เพียงแต่โยนไอเดียที่หลากหลายเป็น
ตัวเลือกไว้หาวิธีที่เหมาะกับเรามากที่สุด
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ขั้นที่ 3 “พัฒนาไอเดีย (Develop)”
หลั ง จากมี ไ อเดี ย หลากหลายสำ�หรั บ
ทางออกของปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ
การเตรียมพร้อมก้าวไปข้างหน้า โดยเลือก
ทางออกทีค่ ดิ ว่าเหมาะกับเรามากทีส่ ดุ เช่น ปิด
แจ้งเตือนยังไงก็เผลอหยิบมาโทรศัพท์มาเช็ค
เฟซบุ๊กเหมือนเดิม อาจจะเปลี่ยนไปเลือกวิธี
ฝากโทรศัพท์ไว้กับแม่ตอนอ่านหนังสือแทน

ขั้นที่ 4 “พร้อมลงมือทำ� (Implement)”
เมือ่ เรารูว้ ธิ กี ารทีเ่ หมาะกับเราทีส่ ดุ ก็จะเข้า
สู่ช่วงของการวางแผน เช่น วางแผนช่วงเวลา
อ่านหนังสือ แล้วสร้างข้อตกลงของโครงการ
‘ฝากมือถือไว้กับแม่’ กลายวิธีใหม่ที่จะช่วยให้
เราอ่านหนังสือได้ทันเวลาในที่สุด

ทัง้ หมดนีค้ อื วิธกี ารแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบคร่าวๆ ทีเ่ ราอยากให้ลองนำ�ไปปรับใช้ ซึง่ ปัญหาทีต่ อ้ งแก้นนั้
ไม่ได้มแี ค่สมการหรือโจทย์ในข้อสอบ แต่โจทย์ในชีวติ จริงของคนเรามีเงือ่ นไขทีห่ ลากหลาย และเราก็แทบไม่รเู้ ลยว่า
ในอนาคตต้องเจอความท้าทายใหม่ๆ อะไรบ้าง ดังนัน้ ‘ความคิดสร้างสรรค์’ จึงเป็นอาวุธชิน้ สำ�คัญในการสูก้ บั ปัญหา
หลากหลายรูปแบบ และไม่แน่ว่าเราอาจค้นพบทางออกใหม่ๆ ที่ใช่กว่า ในระหว่างที่เรากำ�ลัง ‘ลองไม่รู้’ อยู่ก็เป็นได้

อ้างอิง
https://www.mindtools.com/pages/article/creative-problem-solving.htm
อ้างอิงภาพ
https://pixabay.com/illustrations/magnifying-glass-search-tofind-1020141/
https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-3-in-thedesign-thinking-process-ideate
https://hackernoon.com/how-to-implement-generic-queries-by-combining-entityframework-core-and-graphql-net-77ac8faf4a22
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Creative
ความคิ
ด
:
Thinking
สร้างสรรค์
What is Creativity?
เมื่อพูดถึง ‘ความคิดสร้างสรรค์’
คุณนึกถึงอะไร?

นี่คือสิ่งที่
Google คิด
นี่คือสิ่งที่ Wikipedia คิด
“Creativity is a phenomenon whereby something new
and somehow valuable is formed. The created item may
be intangible (such as an idea, a scientific theory, a
musical composition, or a joke) or a physical object”
(ความคิดสร้างสรรค์คือปรากฎการณ์เมื่อเราคิดสิ่งใหม่
หรือวิธกี ารใหม่ทสี่ ร้างคุณประโยชน์มากกว่าเดิม ซึง่ อาจเป็น
สิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ได้เช่น แนวความคิด,
บทเพลง, มุกตลก)
นฤพล เปาอินทร์
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นี่คือสิ่งที่คุณคิด
(จริงๆ ผมคิดเอาเอง)

เมือ่ คนกลัวตำ�รวจมากกว่ากลัวกฏ
จราจร และมักทำ�ผิดในที่ท่ไี ม่มีเจ้า
หน้าทีป่ ระจำ�การ ความสร้างสรรค์จงึ
ทำ�ให้เกิด ‘จ่าเฉย’ หุ่นตำ�รวจเท่า
คนจริงตัง้ เพือ่ เตือนสติคนทีไ่ ม่เคารพ
กฏจราจร นีอ่ าจเป็นการสร้างสรรค์ท่ี
เรามองข้ามไป
Eccentricity ≠ Creativity
J.C. Kaufman & Sternberg ได้
นิ ย ามว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ คื อ
“ความสามารถผลิตสิง่ ใหม่ทท่ี ง้ั ใหม่และ
มีประโยชน์ด้วย” ในแง่น้ี ความคิด
สร้างสรรค์ (creativity) กับความ
ประหลาด (eccentricity) จึงถูกแยก
ออกจากกันนัน่ เอง

ใช่ไหมล่ะ? พอพูดถึงความคิด
สร้างสรรค์ เราก็มกั จะคิดว่ามันเป็น
ทรัพยากรทีม่ เี พียงศิลปิน, นักเขียนนัก
กวี, นักดนตรี อาชีพเพียงหยิบมือ
เท่ า นั้น ที่ส ามารถครอบครองและ
สามารถนำ�มันมาใช้ได้
แต่จริงๆ แล้วความคิดสร้างสรรค์
คือสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่านั้นเช่นสิ่งนี้

Observe (Creativity) > Creativity
(Observe)
แล้วอะไรคือจุด เริ่มต้นของการ
สร้างสรรค์เรือ่ งนี้ สตีฟ จ๊อบ กล่าวไว้
ว่า “ความคิดสร้างสรรค์เป็นเพียงการ
เชือ่ มต่อสิง่ ต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกันเท่านัน้
“ไม่ได้ ‘สร้าง’ (Create) สิง่ นัน้ ขึน้ มา
ตัง้ แต่ตน้
เมื่อคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอาจ
เกิดคำ�ถามว่าแล้ว ‘มันอย่างไร?’ จะ
ต้องทำ�อย่างไรให้สร้างสรรค์ นีค่ อื วิธี
การคิดแบบสร้างสรรค์แบบหนึ่ง ที่
Drew Boy, Jacob Goldenberg ได้
เล่าไว้ในหนังสือ Inside The Box
ว่าสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ของ
โ ล ก ก็ พั ฒ น า ม า จ า ก ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ 5 วิธีการนี้
1. การลด (Subtraction) ก่อน
หน้านี้เครื่องเล่นเพลงมีขนาดใหญ่
และไม่สามารถพกพาได้ แต่โซนี่ได้
ตั ด ส่ ว นที่ ไ ม่ จำ�เป็ น ออกไป ทำ�ให้
‘Sony Walkman’ มีขนาดเล็กลงและ

สามารถพกพาได้
2. การรวม (Task unification)
Spork หรื อ ช้ อ นกึ่ ง ส้ อ ม คื อ
นวัตกรรมของการรวมกันระหว่าง
ช้อน (Spoon) และส้อม (fork)
โดยที่เราสามารถใช้ทั้งฟังก์ชั่นของ
ช้อนและส้อมจาก Spork แค่อนั เดียว
3. การเพิม่ (Multiplication) ก่อน
หน้านี้กล้องแต่ละตัวมีเพียงแค่เลนส์
เดียวเท่านัน้ จนกระทัง่ วิลเลีย่ ม ไฮด์
วอลลาสตัน (William Hyde Wollaston) ประดิษฐ์เลนส์กล้องขึ้นใน
ค.ศ.1804 ทำ�ให้ในปัจจุบนั เราสามารถ
ถ่ายรูปหลายมุมหลายระยะด้วยกล้อง
เพียงแค่ตวั เดียว
4. การแบ่ง (Division) เครือ่ งปรับ
อากาศในยุคแรกประกอบด้วยชิน้ ส่วน
ทีต่ อ้ งติดตัง้ แยกกันหลายชิน้ การติด
ตัง้ และใช้งานยุง่ ยาก จึงได้มกี ารรวมชิน้
ส่วนของอุปกรณ์เหล่านัน้ จนเหลือเพียง
2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนทีอ่ ยูภ่ ายในบ้าน
(คอยล์เย็น พัดลม อุปกรณ์ควบคุม
อุณหภูม)ิ และส่วนทีอ่ ยูภ่ ายนอกบ้าน
(คอมเพรสเซอร์ คอยล์รอ้ น)
5. การเปลี่ยน (Attribute dependency) เนสท์เล่นำ�เอาปัจจัย
ฤดูกาลมาใช้รังสรรค์เครื่องดื่มชาที่
แสดงให้เห็นถึงความมีรสนิยมของผู้
ดื่ม โดยถ้าขายในหน้าร้อน ก็จะมี
“Nestle’ iced tea” ถ้าเป็นหน้า
หนาว ก็จะมี “Nestea winter collection” เป็นต้น
นี่เป็นเพียงตัวอย่างของ ‘วิธี’ ใน
การสร้างสรรค์ที่ยกตัวอย่างให้เห็น
ภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้วความ
คิดสร้างสรรค์ยังมีวิธีการอีกหลาก
หลายรูปแบบ
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คิดได้
ที่ใด
น่าจะมีอยูห่ ลายครัง้ ทีเ่ ราต้องการ
หาค�ำตอบ หาไอเดียที่จะใช้ในการ
สร้างงานต่างๆ แต่พอยิ่งพยายามคิด
ยิง่ เค้นสมองเท่าไร ก็ดเู หมือนกับว่าจะ
มีเพียงความว่างเปล่าที่ได้รับกลับมา
จนอาจสงสัยว่ามีที่ใด ที่ไหนบ้างที่จะ
ช่วยท�ำให้คิดได้สักที จากนี้เราขอพา
ไปแวะที่ที่จะช่วยให้ความคิดปิ๊งๆ ขึ้น
มาสักหน่อย

จริ ง ขณะนั้ น ท� ำ ให้ โ รงหนั ง เป็ น ที่ ที่
ท�ำให้ความคิดปรากฏ เนือ่ งจากความ
คิดมักชอบมาในยามที่เรารู้สึกสบาย
และในบางครั้งการถอยออกมาจาก
ความเป็นจริงทีท่ ำ� ให้คดิ ไม่ตก และไป
สนใจเรือ่ งคนอืน่ (ในภาพยนตร์) ก่อน
ก็อาจท�ำให้เราได้ค�ำตอบโดยไม่รู้ตัว
ร้านคาเฟ่ กลิ่นของเครื่องดื่มชงใหม่
และขนมปั ง กรุ ่ น ที่ อ วลภายในร้ า น
ผู้คนที่สนทนากันอยู่รอบๆ ด้วยเสียง
ที่ไม่ได้โหวกเหวกเกินไปนัก จนเป็น
สถานทีท่ ผี่ สานความสบายเป็นกันเอง
และความวุ่นวายเล็กๆ เข้าด้วยกัน
การปล่อยกายจมในเบาะเก้าอี้ จิบ
เครือ่ งดืม่ ทีละนิดๆ เมือ่ ก้าวขาออกจาก
ร้าน คุณอาจประหลาดใจและฉงนได้
ว่าความคิดมาจากกาแฟหรือชาเขียวที่
ดื่มหรืออย่างไร

ใต้ฝกั บัว ยามทีน่ ำ�้ ไหลผ่านจากศีรษะ
ไปตามร่างกายจนลงสู่ปลายเท้า เป็น
เวลาที่ความคิดดีๆ มักจะโผล่ออกมา
ให้อยากวิ่งออกไปจดอยู่บ่อยๆ เพราะ
น�้ำอุ่นๆ ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มโดปา
มีน สารเคมีในสมองที่ส่งผลให้ตื่นตัว
มี ส มาธิ ม ากขึ้ น หลั่ ง แล้ ว ในทาง
กายภาพก็ยงั ช่วยให้รา่ งกายผ่อนคลาย
จนความคิดมากมายเกิดขึน้ (และไหล
ไปกับสายน�ำ้ ลงท่อระบายอยูบ่ อ่ ยครัง้ ) ทางวิง่ การเคลือ่ นไหวซ�ำ้ ๆ ในรูปแบบ
โรงภาพยนตร์ แสงไฟหรีๆ่ เก้าอีน้ มุ่ ๆ เดิม เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเรียง
พร้อมขนมขบเคี้ยวอร่อยๆ และเรื่อง ล�ำดับความคิดกระจัดกระจายให้เข้า
ราวบนจอที่ดึงความสนใจเราจากชีวิต เป็นรูปเป็นร่าง ไม่ว่าจะเป็นค�ำถาม

พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ

ทัว่ ไปในชีวติ หรือการคิดเพือ่ ตัดสินใจ
การออกไปวิ่งตามทางสามารถช่วยได้
เพราะสายตาที่มองข้างหน้า (แน่ละ
ว่าอาจมีแวะข้างทางบ้าง) การหายใจ
ตามก้าวจังหวะวิ่ง ท�ำให้เกิดสมาธิ ที่
ช่วยจุดไอเดียให้ได้
ชายทะเล ฝ่าเท้าที่ได้สัมผัสบนผืน
ทราย น�้ำทะเลที่สาดมาพอให้ชุ่มฉ�่ำ
กับการนั่งบนโขดหิน มองไปยังผืนฟ้า
ผืนน�ำ้ สุดลูกหูลกู ตา ดืม่ ด�ำ่ กับทิวทัศน์
อันงดงามที่ธรรมชาติสร้างไว้ พร้อม
กับเสียงคลื่นและนกร้อง ท�ำให้เราได้
คิดอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่เงียบเหงาเสีย
หมด ด้วยเหตุนี้ทะเลจึงเป็นสถานที่
ยอดนิ ย มของคนทุ ก ข์ ใ จ และคนที่
อยากหาแรงบันดาลใจมาโดยตลอด
จากข้างต้นทีย่ กมา จะเห็นว่าจริงๆ
แล้วความคิดนั้นสามารถเกิดได้ทุกที่
ถ้าที่นี้ยังไม่ใช่ ก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
แค่กา้ วออกจากทีเ่ ดิมๆ บางทีความคิด
ใหม่ๆ อาจอยู่ใกล้แค่ประตูถัดไปเอง
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รอฉันรอไอเดียอยู่…
แต่ไม่รม
ู้ ันจะมาเมื่อไหร่
นอกจากเรือ่ งสถานทีแ่ ล้ว
ผมว่าไอเดียดีๆ ก็เหมือน
กับความรัก…คือมันมัก
ไม่เลือก เวลาเกิด
(…เสีย่ ว!)
เคยได้ยินจากครูสักคนหรือที่ไหนสักแห่งมาตั้งแต่เด็ก
ว่ายามเช้าเป็นช่วงเวลาทีส่ มองปลอดโปร่งทีส่ ดุ ท�ำให้ไอเดีย
มักพุ่งพล่านในช่วงนั้นอยู่บ่อยครั้ง ผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
เพราะบางเช้าไอเดียก็ไม่มาตามนัด เดาว่าอาจเกิดจากเมื่อ
คืนตัวเองมีปัญหากับการนอน เช่นนอนน้อย หรือนอนไม่
หลับ ท�ำให้ประสิทธิภาพของสมองลดลง แทนทีจ่ ะได้สมอง
ที่ปลอดโปร่ง พร้อมกับความเป็นไปได้ใหม่ๆ

ไอเดียส่วนใหญ่ของผมมักมาตอนท�ำกิจกรรมเพื่อผ่อน
คลายตัวเอง ทัง้ การอ่านหนังสือ หรืออย่างตอนนอน ซึง่ ไอ
เดียไม่ได้เกิดขึน้ หลังจากตืน่ นอน แต่เป็นขณะนอนแล้วผมจะ
ชอบฝัน แบ่งเป็นช่วงดึกทีน่ อนยาวนาน มันก็ยากทีจ่ ะจ�ำเรือ่ ง
ราวในฝันได้ทงั้ หมด แต่กบั การนอนอีกแบบ คือขณะงีบใน
ระหว่างวัน คล้ายการพักสายตาเพียงชัว่ ครู่ แล้วพอ ‘มัน’ มา
ผมมักสะดุง้ ตืน่ เด้งตัวขึน้ มาเหมือนร่างทรงเข้าประทับ รีบ
จับปากกาหรือมือถือแล้วบันทึกเก็บไว้ คงเป็นเพราะว่าสมอง
ได้ละทิง้ ข้อจ�ำกัดและกรอบทีเ่ ราเอามาจ�ำกัดความคิด
รวมถึงตอนอาบน�้ำ ช่วงนี้นี่เรียกว่าตัวดีเลย จนผมอด
สงสัยไม่ได้วา่ ฝักบัวอาจเป็นเครือ่ งมือวิเศษของโดราเอมอน
คือหมุนก๊อกน�ำ้ เมือ่ ไหร่…ได้เรือ่ งเมือ่ นัน้ ช่วงเวลาการอาบน�ำ้
หน้าฝักบัวท�ำให้เราละทิง้ สิง่ รอบตัวทีม่ ารบกวนเราออกไปหมด
สิน้ และเป็นช่วงเวลาวิเศษส�ำหรับไอเดียทีจ่ ะเกิดขึน้ มา
ผมรูส้ กึ ว่าไอเดียดีๆ จะชอบมาโดยทีเ่ ราไม่คาดคิด ไม่ทนั
ตั้งตัว เหมือนเป็นเพื่อนที่บังเอิญเจอกันโดยไม่ได้นัดหมาย
ท�ำให้เป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าชาร์จทุกไอเดียไว้ได้ทันเวลา
แต่ไม่วา่ ไอเดียจะโลดแล่นเข้ามาในช่วงเวลาใด เราต้อง
ห้ามขีเ้ กียจบันทึก เพราะคนเราไม่สามารถจ�ำทุกเรือ่ งได้หรอก

อ้างอิง
https://www.huffpost.com/entry/
best-places-to-think_n_5474634
https://matadornetwork.com/bnt/
where-to-do-your-best-thinking/
อ้างอิงภาพ
https://www.runnersworld.com/
beginner/a28568664/average-running-pace/
https://www.businessinsider.com/
books-to-read-before-starting-a-business-2018-4
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สุริโย พรมโชติ ภาพ : พูนสวัสดิ์ สุดตะมา

speaker

ความคิดที่สำ�คัญ
ในการทำ�งาน
จากความเชื่ อของ
“โหน่ง วงศ์ ทนง”
ในวันที่โลกหมุน
อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติ 2 อย่างที่ผมจะเลือกคือ
เก่ง และนิสัยดี เป็นคุณสมบัติที่
ผมต้องการมากกับผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ
เก่งของผมคือ คนๆ นัน้ ต้องมีความสามารถในงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบ ส่วนนิสยั ดีคอื มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถผสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ได้ มากไปกว่านั้น ผมชอบ
เด็กที่มีแรงจูงใจ มีแรงบันดาลใจในการท�ำงาน ผมจะพิจารณาคนเหล่าเป็นพิเศษ เพราะ
ผมเชื่อว่า เขาจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ ถ้าเขาตั้งต้นอยากจะมีผลงานที่ดี นี่จึงเป็นคุณ
สมบัติหลักๆ ที่ผมเลือก
นี่คือค�ำตอบจากค�ำถามที่ว่า คุณสมบัติและทักษะความคิดแบบไหนที่ต้องการรับเข้า
มาท�ำงานในองค์กรของ โหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ นักเขียน, คอลัมนิสต์, พิธีกร ผู้
มีฟอลโลวเวอร์ในทวิตเตอร์เกือบ 2 ล้านแอคเคาน์หรือหลายคนอาจจ�ำได้ในชือ่ ของ ‘โหน่ง
a day’ ซึง่ ในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมาสถานะของเขาเปลีย่ นเป็น CEO ส�ำนักข่าวออนไลน์ THE
STANDARD
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ตั ด เรื่ อ งทั ก ษะการท�ำงานออกไป
ทั ก ษะความคิ ดแบบไหนที่ส�ำคัญ ใน
ปัจจุบันและอนาคตในศตวรรษที่ 21
ข้อมูลข่าวสารในทุกวันนีม้ นั ท่วมมาก
ประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสารทีม่ ปี ระโยชน์
มีคณ
ุ ค่า ใช้งานได้ กับข้อมูลข่าวสารทีไ่ ร้
ประโยชน์ เป็นขยะ เสียเวลาทีจ่ ะไปจมอยู่
กับมัน เพราะฉะนัน้ นีจ่ ะไม่ใช่เฉพาะ
ทักษะของคนยุคปัจจุบนั เท่านัน้ แต่คนยุค
ต่อไปไม่ตำ�่ กว่า 10 ปีทกุ คนควรมีทกั ษะ
ในด้านนี้ ส�ำคัญมากคือต้องย่อยหรือแยก
ข้อมูลข่าวสารเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์
เราควรจะบริหารและย่อยข่าวสารใน
โลกที่ก�ำลังหมุนเร็วนี้อย่างไร
ลองถามตัวเองก่อนว่าเสพสือ่ ไปเพือ่
อะไร หลายๆ คน เสพสื่อไปเพื่อความ
บันเทิง พักผ่อนจากโลกความเป็นจริงที่
เครียด จึงอยากเสพดรามาหรือเรื่องไร้
สาระ ด่ากันไปจนถึงท�ำลายกัน ถ้าเรา
กลับมานึกคิดดีๆ คอนเทนต์เหล่านี้
ท�ำให้เราแย่ลงด้วย ระยะยาวจะเป็นพิษ
ต่อตัวคุณเอง คอนเทนต์ไม่มปี ระโยชน์
ก็เหมือนไขมันทรานส์ คือพวกทอดๆ

กินไปอร่อยเพลิน แต่กนิ ไปเยอะๆ อ้วน
และเป็นโรค เพราะฉะนั้นต้องรู้จักคัด
สรรคอนเทนต์ ถ้าอยากเก่งขึ้น ฉลาด
ขึ้น ก็ต้องคัดสรรสื่อเหล่านั้นเข้ามาใน
ชีวติ คุณ ตอบค�ำถามง่ายๆ แบบจบเกม
เลยก็คือ คุณจะเลือกอะไร
แปลว่าแต่ละคนจะรับข้อมูลทีต่ า่ งกันมา
และแน่นอนว่าจะส่งผลต่อการท�ำงานที่
จะมีความคิดความเห็นทีต่ า่ งกัน เราควร
ท�ำอย่างไรให้ยอมรับในความต่างของ
แต่ละความคิดทีเ่ ราไม่เห็นด้วย
ต้องใจกว้างก่อน ไม่ว่าจะเป็นใคร
อย่าเอาตัวเองเป็นตัวตัง้ ถูกทีส่ ดุ ดีทสี่ ดุ
เพราะไม่มีใครถูกที่สุด ดีที่สุด ถ้าใจ
กว้าง ก็จะยอมรับถึงความคิดเห็นทีต่ า่ ง
จากของคุ ณ และเอามาคุ ย กั น แบบ
ปัญญาชน นอกจากจะได้มุมมองใหม่ๆ
แล้ว ยังอาจปรับเปลี่ยนความคิดคุณ
จากที่มีอยู่เดิมเลยก็ได้
ในยุคปัจจุบนั มีแนวโน้มทีค่ นเราเมือ่
สนใจสิง่ ใด เชือ่ ในสิง่ ใด ชอบฝ่ายไหน มัก
เสพด้านเดียว แล้วคิดว่าเขาดีทสี่ ดุ ซึง่ ถ้า
คุณใจกว้างหรือแบ่งใจไปเสพอีกด้านหนึง่

ดู มันอาจจะไม่ถกู ใจเรานัก แต่ในข้อมูล
เหล่านัน้ จะหักล้างกันได้ แล้วจะท�ำให้คณ
ุ
อยูใ่ กล้เคียงกับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ
ในศตวรรษที่ 21 ที่จะมาถึง จะมีอีก
หลายเจนเกิดมา ไม่ใช่แค่เจนอัลฟ่าที่
ใหม่สุดในตอนนี้ เราที่เป็นคนแต่ละ
เจน ควรปรับตัวเข้าหากันอย่างไร
สังคมมีคนหลากหลายมาก ไม่วา่ รุน่
หรือเพศ และเราต้องยอมรับก่อนว่า
สั ง คมที่ ถู ก ต้ อ งควรเป็ น เช่ น นี้ ด ้ ว ย
ประกอบกันด้วยความหลากหลายด้าน
ชีวภาพและความคิด ถึงจะท�ำให้สงั คม
พัฒนา ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงได้ สังคม
ที่มีความคิดเดียว แบบเดียว รุ่นเดียว
เป็นสังคมทีไ่ ม่มที างพัฒนาไปได้ดี อาจดู
สงบเรียบร้อย แต่ไม่กา้ วหน้า ฉะนัน้ ต้อง
ยอมรับความหลากหลายเสียก่อน
ผมเชื่อว่าในสังคมไทยมีวัฒนธรรม
บางอย่างทีผ่ มมองในแง่ดี คือ เรือ่ งความ
อาวุโส ความเป็นพีเ่ ป็นน้อง มันท�ำให้เรา
ประนีประนอมกัน แต่ในอีกด้านหนึง่ มัก
มีมายาคติบางอย่างทีม่ นั สืบทอดมานาน
คือ ผูใ้ หญ่อาบน�ำ้ ร้อนมาก่อน ซึง่ ผมว่า
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มันไม่จริงเสมอไป บางเรือ่ งเด็กรุน่ หลังรูด้ กี ว่าเยอะ คนเป็นผูใ้ หญ่ก็
ควรจะยอมรับในเรือ่ งนี้ ด้านเด็ก บางอย่างความรู้ หรือผูท้ มี่ าก่อน
นัน้ ก็มคี ณ
ุ ค่าจริงๆ หรืออาจเรียกว่า ‘ภูมปิ ญ
ั ญา’ ก็ได้ มีคณ
ุ ค่าบาง
อย่างทีน่ า่ เรียนรูศ้ กึ ษา เพราะฉะนัน้ ถ้าเริม่ ต้นจากต่างคนต่างยอมรับ
กันในเรื่องรุ่น เราจะสามารถแลกเปลี่ยนที่มีเกิดประโยชน์มากๆ
เคารพไม่ใช่หมายถึง กราบไหว้นบั ถือ ผมเป็นผูใ้ หญ่ผมก็เคารพเด็ก
ได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่ยดึ กับความคิดดัง้ เดิมของเรา ซึง่ อาจจะเก่า
หรือไม่เข้ากับยุคสมัยแล้ว ส่วนเด็กก็ให้คา่ กับคนทีม่ าก่อน จะท�ำให้
สังคมอยูร่ ว่ มด้วยกันได้ดว้ ยดี
ทักษะความคิดที่เป็นข้อดีและข้อเสียของคนไทย
ข้อดี คือ การท�ำงานแบบประนี-ประนอม ยืดหยุ่นสูง ท�ำให้
องค์กรแบบไทยๆ ไม่เครียดเกินไป ท�ำให้บรรยากาศการท�ำงานดี
ข้อเสียจะเป็นเรือ่ งระเบียบวินยั ทีจ่ ะหายไป ความเป็นมืออาชีพ
จะลดน้อยลง ผมพบว่าคนท�ำงานไทยๆ ในองค์กรจ�ำนวนมาก เป็น
คนท�ำงานไปแบบท�ำไปวันๆ ผมเชื่อว่ามาจากที่เขาไม่มีความ
ทะเยอทะยาน และแพสชัน่ ในการท�ำงาน ซึง่ 2 สิง่ นีส้ ำ� คัญมากใน
การทีค่ ณ
ุ จะพัฒนาตัวเอง และจะมีผลกระทบกับองค์กรทีจ่ ะดีขนึ้ ได้
จึงท�ำให้ไม่เกิดผลงานทีย่ อดเยีย่ ม เราจึงเห็นว่าบริษทั หรือองค์กรใน
ประเทศไทยไม่คอ่ ยสร้างนวัตกรรมทีเ่ ป็นระดับโลก เช่น เมือ่ เทียบ
กับสตาร์ตอัพของอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง เวียดนาม
เขาไปไกลกว่าเราเยอะ เขาสามารถสร้างสตาร์ตอัพระดับโลก
คนที่จะประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานต้องมีสิ่งใด
ผมสังเกตคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จ คุณสมบัตอิ ย่างหนึง่ ของคน
เหล่านี้ คือความรูจ้ ริงในสิง่ ทีท่ ำ� พูดง่ายๆ คือความเป็นมืออาชีพ ถ้า
คุณมี จะท�ำให้สงิ่ ทีค่ ณ
ุ ท�ำฉายคุณค่าออกมาน�ำไปสูค่ วามโดดเด่นใน
การประสบความส�ำเร็จ ประกอบด้วย การรูจ้ ริงในสิง่ ทีท่ ำ� ชัดเจนใน
สิง่ ทีท่ ำ� หากมีแล้วจะมีทศิ ทางทีถ่ กู ต้องในการเดินตรงไปถึงเป้าหมาย
ทีว่ างไว้ และไปถึงก่อนคนอืน่ ๆ ทีย่ งั ไม่ชดั เจนและยังทดลองไปเรือ่ ยๆ
แปลว่า 3 สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยส�ำหรับคนที่จะส�ำเร็จคือ การเติม
ซึง่ กันและกันของแพสชัน่ กับความทะเยอ-ทะยาน และเพิม่ ด้วย
ความเป็นมืออาชีพที่ต้องรู้จริง
สุดท้ายส�ำคัญทีส่ ดุ ผมเชือ่ ว่าองค์กรทีจ่ ะก้าวหน้าพัฒนาไปได้ตอ้ ง
มี ‘ความสุข’ หลังๆ มีคนมาถามว่าท�ำไมองค์กรพีถ่ งึ เป็นองค์กรใน
ฝันทีเ่ ด็กอยากมาท�ำ อย่างหนึง่ คือ พวกเรามีความสุขเป็นตัวตัง้ พอ
คนเรามีความสุขในการท�ำงาน มีความสบายใจ เขาก็อยากมาท�ำงาน
และท�ำได้ดี ถ้าคุณเป็นเจ้าขององค์กร ต่อไปคุณค�ำนึงถึงเรือ่ งนีด้ ว้ ย
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เผยวิธีคิด
ฉบับ ‘วิชัย
มาตกุล’
Creative
Director
เบื้องหลัง
Salmon
House
คุณจำ�คลิปวิดีโอ ‘ลุงเนลสัน’
ฝรั่งอายุมากสุดชิคที่มาพูดเสียดสี
ประเด็นทางสังคมต่างๆ สร้างความ
ตลกขบขัน และดูเหมือนจะรู้จัก
ประเทศไทยกว่าคนไทยอีกได้ไหม?
ศุภณัฐอเนกนำ�วงศ์, พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ ภาพ : พูนสวัสดิ์ สุดตะมา

ผลงานที่ว่าเป็นผลงานของ Salmon
House—Production House ทีแ่ ตกยอด
ออกมาจากส�ำนักพิมพ์ Salmon Books
เจ้าของสัญ ลักษณ์ ‘ปลาแซลมอน’ ที่
สะท้อนอัตลักษณ์ผลงานของพวกเขาได้
อย่างดี เพราะแซลมอนมีลายเนื้อที่สวย
ว่ายทวนน�ำ้ และมีคณ
ุ ค่าทางอาหารอย่างดี
Read Me จึงลองไปคุยกับ พี่วิชัย
มาตกุล Creative Director เบือ้ งหลังงาน
สุดสร้างสรรค์ตา่ งๆ เพือ่ เปิดเผยวิธคี ดิ และ
ประสบการณ์การคิดงานในสไตล์ Salmon
ทีน่ า่ จะท�ำให้เรา ‘คิด’ กันได้เฉียบมากขึน้
ในฐานะคนท�ำงานที่ต้องคิดตลอดเวลา
อะไรคือ ‘การคิด’
เราที่ ท� ำ คอนเทนต์ ป ระเภทโฆษณา
ลูกค้าทีม่ าหาเรา เขาต้องการแก้ไขปัญหา
บางอย่าง อยากเพิ่มยอดขาย อยากเปิด
สินค้าตัวใหม่ แล้วเราต้องเลือกวิธที จี่ ะเล่า
ดังนัน้ ทุกงานทีเ่ ราท�ำต้องตอบ Objective
(จุดประสงค์) ของโปรเจกต์ แต่การได้มา
ซึ่งเป้าหมาย บางทีลูกค้าก็ยังไม่ชัด เราก็
ต้องหาไปน�ำเสนอ ดังนั้น ‘การคิดงาน’
ของเรา คือ การแก้ปัญหาให้ลูกค้า
Salmon House ท�ำงานทีด่ ู ‘สร้างสรรค์’
อะไรคือความคิดสร้างสรรค์ ในมุมของ
คนที่ต้องคิดตลอด
งานเรามันสร้างสรรค์ไหม ก็สร้างสรรค์
แต่หลายคนก็ไม่ชอบคลิปที่เราท�ำ คน
เข้าใจลึกตื้นไม่เหมือนกัน บางคอนเทนต์
เราก็รสู้ กึ ไม่อนิ เพราะความเข้าใจของเขา
ลึกกว่าทีเ่ ราต้องการเข้าใจ กลับกันบางคน
ดู ส นุ ก มาก เรารู ้ สึ ก ว่ า ‘ความคิ ด
สร้างสรรค์’ ถ้าท�ำให้ถูก มันจะต้องท�ำให้
ทุกคน enjoy ไปกับมันได้ พร้อมแก้ปญ
ั หา
ลูกค้า ตอบ objective ที่ว่ามา
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อะไรคือเอกลักษณ์ของเนื้อหาจาก Salmon House
เอกลักษณ์ของงานเราที่เป็นโฆษณาประกอบด้วย 3
ส่วน คือ 1. insight (ข้อมูลเชิงลึก) ต้องถูก 2. ต้อง relate
กับคนดูได้ 3.สินค้านัน้ ต้องมีความเป็นมนุษย์ คนส่วนใหญ่
จ�ำเราได้จากงาน SKIT (Sketch Comedy - เรื่องตลกที่
จบในตอน) ตลก เสียดสีสังคมแบบที่เราอยากเล่า พอ
ไม่ใช่โฆษณาก็จะประสบความส�ำเร็จ
ประเด็น SKIT ของแซลมอนก็มักจะดู Intellectual
(ปัญญาชน) ด้วย
นิดนึง พวกเราคุยกันว่าจะเป็น ‘Intellectual Badass’
ล้อนู้นล้อนี่ บางคนก็บอกว่าไม่สร้างสรรค์ แต่ก็เข้าใจได้
เพราะแต่ละคอนเทนต์จะเลือกคนดูไว้หมด เราไม่สามารถ
ท�ำให้ทกุ คน enjoy ได้
ส�ำหรับการคิดงานหนึ่งชิ้น ต้องท�ำอย่างไร
หน้าทีข่ องเรา คือ ท�ำให้คนอืน่ คิดงานออก บางงานเรา
ไม่ต้องคิดเป็นคนแรก แต่เอาของคนอื่นมาแก้ไขให้ใช้งาน
ได้ การคิดอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจโจทย์มากแค่ไหน และต้อง
เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยนะ เช่น ลูกค้าอยากเพิ่มยอดขาย
แบบ A, B, C เราก็จะมาดูว่าในแต่ละตัวเลือกมีอะไรอยู่
ในนั้น แล้วเราอาจจะท�ำข้อ F ให้เขาก็ได้นะ

ถ้าเราเข้าใจโจทย์อย่างแท้จริง เราจะเห็นในมุมที่ต่าง
ขยี้โจทย์ได้ เช่น สายการบินเจ้าหนึ่งให้เราท�ำโฆษณา
โปรโมทเส้นทางการบิ นใหม่ ถ้าเรามองแค่ว่าโปรโมทเส้น
ทางใหม่ เราก็แค่ท�ำหนังโฆษณาว่ามีดีอะไร แต่ถ้าเราเอา
โจทย์มาตีความต่อ ว่าตัวสินค้าจริงๆ ไม่ใช่สายการบินใหม่
แต่เป็นตัวปลายทาง เราก็จะคิดต่อว่าท�ำไมคนต้องไปทีน่ นั่
ทีน่ นั่ มีอะไรดี เราท�ำแล้วอยากให้คนดูรสู้ กึ ว่า ต้องไปเทีย่ ว
ฉันมีเหตุผลมากพอที่จะไปเที่ยว
อะไรคือเคล็ดลับในการคิดงาน
อย่าคิดคนเดียว ให้คดิ เป็นกลุม่ แล้วต้องมีคนจับประเด็น
เป็น ต้องมีคนทีพ่ ดู อะไรไปเรือ่ ยเปือ่ ย แล้วก็มคี นตัดให้เหลือ
สิง่ ทีจ่ ะเอามาใช้ได้ แล้วดูวา่ เราจะท�ำอะไรกับมันต่อได้ไหม
ดังนัน้ เราจะบอกพนักงานเสมอว่าไอเดียจะถูกทิง้ ตลอด แต่
ต้องรูว้ า่ ไอเดียของแต่ละคนเป็นฐานให้เราคิดงานออก
การท�ำสภาพแวดล้อมทีท่ �ำให้คนคิดออกได้ตอ้ งท�ำอย่างไร
คนกลัวถูกมองว่าโง่ เวลาอยูใ่ นห้องประชุมเครียดๆ เรา
พยายามพูดอะไรมัว่ ซัว่ ออกมา ซึง่ ไม่เกีย่ วอะไรก็ได้ อยูด่ ๆี
พูดเรือ่ งหมูทอดเจ๊จงก็ได้ ให้บรรยากาศมันผ่อนคลาย งาน
จะไม่เดินถ้าไม่มีคนพู ด พยายามหาสิ่งต่างๆ มาให้เยอะ
สุด แล้วเป็นหน้าที่ข องเรา ที่จะมากรองและสรุปออกมา
เอาไปคิดต่อ และดูช่องโหว่ว่ามีอะไรบ้าง

คนที่ต้องคิดไอเดียออกมาเรื่อยๆ มี
สภาวะที่ไอเดียหมดบ้างไหม
บ่อยมาก ทุกงานต้องผ่านสภาวะ
นั้น งานที่คิดได้คือ 1 เปอร์เซ็นต์ของ
ความมั่วซั่วทั้งหมด ตอนที่คิดไม่ออก
จริงๆ เราต้องเอาตัวเองออกมาจาก
งานที่ทำ�อยู่ จะไปทำ�อะไรก็ได้ดูหนัง
ฟังเพลง แล้วค่อยกลับมา เราอาจจะ
ลองถอยมาก้าวนึง เพื่อให้เห็นภาพ
รวมงานทั้งหมดก็ได้

เรื่ อ งนี้ สำ�คั ญ มาก ถ้ า มั น คลาด
เคลือ่ นกันแล้วคิดว่าเข้าใจกันแล้ว พอ
ผลงานออกมามันจะเดือดร้อน ต้องคุย
กันให้ขาด เราทำ�งานบนฐานของความ
ไม่เชือ่ ของลูกค้า เราต้องทำ�ให้เขารูว้ า่
แต่ละเฟรมจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งบางที
ลูก ค้าไม่เห็น เสื้อผ้าหน้าผม แสง
โลเคชั่น เราต้องคุยกันให้ขาด ภาพ
ของเราต้องชัดมาก และทำ�ให้ลูกค้า
ชัดเท่าเรา

หลั ง จากกระบวนการที่ ห าไอเดี ย
มัว่ ซัว่ ออกมา สุดท้ายแล้วจะมีวธิ กี าร
อย่างไรเพือ่ นำ�ไปทำ�ต่อ
กว่าเราจะไปขายลูกค้าได้ เราก็
ต้องหาหาเหตุผล (rational) ต่างๆ
มารองรับ ทุกอย่างมีที่มาที่เราจะทำ�
เราตอบได้วา่ เราทำ�อย่างนีไ้ ปเพือ่ อะไร

ในยุคสมัยทีส่ อ่ื ออนไลน์อดุ ม ‘ดราม่า’
พี่มองเรื่องนี้มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร
จากคนที่ ต้ อ งเผยแพร่ ง านในโลก
ออนไลน์
ส่วนตัวเราชอบอ่าน แต่ก่อนอื่น
ต้องนิยามคำ�นี้ก่อน ดราม่าควรเป็น
สองฝ่ายที่ทะเลาะกัน แต่ละฝ่ายก็มี
มุมถูก ส่วนทีไ่ ปดราม่าฝ่ายเดียว แล้ว
อีกฝ่ายแก้ตัว มันไม่ได้เป็นดราม่า!
ชอบดราม่ า เหมื อ นยุ ค แรกที่ Drama-addict มีเรื่องต่างๆ ซึ่งมันดีมาก
ถ้าเรากรองเอาดราม่าออกหมด มัน
คือความรู้ที่เป็นประโยชน์ และไม่ใช่
เรื่องใครถูกใครผิดแล้ว
เรารูส้ กึ ว่าช่วงเกิดดราม่าน่ารำ�คาญ
ต้องรอไปซักสามสี่วันแล้วคนมาสรุป
แล้วมีชุดความรู้ขึ้นมาอีกชุด เราต้อง

เคยเจอบรีฟงานที่แย่ๆ บ้างไหม
ต้องเคยอยูแ่ ล้ว บางทีลกู ค้าเองอาจ
จะไม่เข้าใจสินค้าเท่าทีเ่ ราเห็น เราเห็น
ความเป็นไปได้มากกว่า วิธีแก้คือเรา
ก็ถามเขาไปตรงๆ เลย ซึ่งบางทีเขาก็
อาจจะไม่พอใจ แต่ดว้ ยเวลาทีน่ อ้ ย มัน
ก็ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาเดาใจกัน
เราก็เปิดอกพูดออกมาว่าเป็นอย่างไร
เอาความเป็นไปได้ทั้งหมดมากางให้ดู

รู้จักการจับประเด็นให้ถูก และเป็นผู้
ตามที่ไม่ต้องเข้าไปโรมรันในสังเวียน
นั้นๆ แค่นั่งดู จับประเด็นให้ได้
งานครีเอทีฟ คือ งานทีเ่ ราต้องเข้าใจ
มนุษย์ ถ้าเข้าใจชุดความคิดต่างๆ ยิง่
ทำ�ให้งานเราดูจริงขึ้น ถ้าเราใช้ตัวเรา
เป็นฐาน มันจะเฟค อย่างมีงานทีเ่ ป็น
รถกระบะ คนก็คดิ ว่าเขียนคำ�พูดได้ไง
บางทีเราก็ขบั ตามรถกระบะ แล้วดูวา่
เขาปาดรถยังไง พยายามคิดแทนชุด
ความคิดเขาให้ได้ มันก็ได้บา้ งไม่ได้บา้ ง
สังคมอุดมดราม่า มีกลุ่มต่างๆ เกิด
ขึ้นเต็มไปหมด สิ่งเหล่านี้ช่วยงาน
ด้านครีเอทีฟอย่างไร
เวลาเราทำ�งานแนวนี้ เราไปหาจาก
สังคมประเภทไหนกลุ่มไหนก็ได้ เช่น
มีคนพาเราเข้าไปในกลุ่มคนหาคู่ เรา
ก็สนุก รูว้ า่ คนอยากมีคเู่ ขาคุยกันแบบ
นี้ ถ้าทำ�หนังที่เกี่ยวกับพระเอกหาคู่
เราก็จะมีคำ�พูดซึง่ ไปหามาจากกลุม่ นัน้
ได้ รู้แหล่งที่จะไปหา
ดังนัน้ เหมือนทีม่ ผี ใู้ หญ่สอนเราว่า
ถ้าช่วงไหนคิดงานไม่ได้ ก็ไปนั่งรถ
สาธารณะดู งานครีเอทีฟบางทีมันคิด
เองเออเองไม่ได้ ต้องไปเห็นคนเยอะๆ
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ห้องสมุด
เฉพาะทาง
ที่เราแนะนำ�
ว่าควรน่า
หาทางไป
เยือนดู
สั กครัง
้
ความคิดเกิดขึน้ ได้ในทุกที่ แต่สำ�หรับสถาน
ที่ท่รี วบรวมความคิดไว้เป็นคลังข้อมูลที่เห็นได้
ชัดทีส่ ดุ ก็คงจะเป็นห้องสมุด ซึง่ เป็นทีท่ เ่ี หล่า
นักคิดและนักหาคำ�ตอบใช้อาศัยเป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นวิสยั ดังนัน้ Read me ฉบับนี้
จึงขอแนะนำ�ห้องสมุดทีน่ า่ สนใจและอยากให้ลอง
ไปใช้จดุ ความคิดใหม่ๆ ดูสกั ครัง้ (หรือหลาย
ครัง้ ก็ดนี ะ)

01 Eco-Material Library: ห้องสมุดสุด
อีโค่ทร่ี วบรวมขุมพลังทางวัสดุศาสตร์ไว้
มากทีส่ ดุ
หากว่าง่ายๆ Eco-Materials Library คือห้องสมุดทีร่ วบรวม
ข้อมูลและจัดแสดงวัสดุทเ่ี ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมกว่า 300 ชิน้ ในรูป
แบบนิทรรศการ แน่นอนว่าทีน่ ไ่ี ม่ได้มแี ต่หนังสือเรียงกันเป็นตัง้ แต่
เป็นห้องสมุดทีม่ กี ารนำ�วัสดุสดุ อีโค่จากการรีไซเคิลมารวบรวมให้นา่
เข้ามาทำ�ความรู้จัก นอกจากนี้ยังการจัดแสดงวัสดุท่ไี ด้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นวัสดุทรงประสิทธิภาพ ทัง้ งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ งานตกแต่งภายใน ไปจนถึงงานสถาปัตยกรรม
สิ่งแรกที่เราสะดุดตาเมื่อย่างเท้าเข้าไปในศูนย์แห่งนี้คือ
เฟอร์นิเจอร์ที่ล้วนทำ�มาจากวัสดุรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะจาก
เปลือกไข่ หรือผนังที่ทำ�จากเปลือกกระดุม ซึ่งนอกจากจะเป็น
มิตรกับโลกแล้ว ยังเป็นประโยชน์กับนักศึกษา นักวิจัย นัก
ออกแบบ สถาปนิก และผู้ทสี่ นใจในเรื่องวัสดุศาสตร์ ได้เข้ามา
ค้นคว้าดูตัวอย่างวัสดุ และศึกษาคุณสมบัติจากตัวอย่างจริง
ไม่ใช่แค่อิงจากในตำ�รา
ที่น่าสนใจคือห้องสมุดนี้ออกแบบให้มีอากาศหมุนเวียนดี
โปร่งโล่ง มีแสงสว่างส่องเข้ามาได้จากทุกทิศทุกทาง ทีส่ ำ�คัญยัง
มีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วอาคาร ช่วยให้บรรยากาศภายในดู
ผ่อนคลายสบายตาได้อีกเป็นเท่าตัว และด้วยการวางผังแบบ
Open plan ทุกส่วนจึงสามารถเชื่อมถึงกันได้ เพื่อคนทุกเพศ
ทุกวัย รวมถึงผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น พื้นเป็นทางราบ
เสมอกันเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถเข็น และมีโต๊ะที่มี
ความสูงระดับรถเข็นเพื่อรองรับผู้พิการอีกด้วย
ที่ตั้ง : Magnolia Ratchadamri Boulevard ชั้น 4
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 น. – 17:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม www.risc.in.th หรือโทร: 083 095 5268

พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์, ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล

my space

02 ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวฒ
ั นไชย:
อาณาจักรความรูด้ า้ นเศรษฐศาสตร์
การเงิน และการธนาคาร
เมือ่ เดินเข้ามาทีช่ นั้ 2 ของอาคารศูนย์การเรียนรูธ้ นาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้พบกับห้องสมุดที่ตั้งชื่อตาม
พระนามของอดีตผู้ก่อตั้ง ธปท.
แถมเรายังมาถูกเวลาด้วย เพราะเป็นช่วงที่จำ� นวนผู้มาใช้
บริการยังน้อย ท�ำให้มี โ ต๊ะเก้าอี้ว่างให้เราได้นั่งสะสมความ
สงบ ทุกครัง้ ทีเ่ สียงพลิกหน้ากระดาษดังขึน้ ท�ำให้เรารับรูถ้ งึ
การปลิวว่อนของธนบัตรทีอ่ บอวลอยู่ ซึง่ มีเพียงผนังกระจกใส
บานใหญ่กั้นไว้ไม่ให้เ งิ น ตราได้รั่วไหลออกสู่แม่น�้ำเจ้าพระยา
และสะพานพระรามแปด
จากนัน้ พอขึน้ บันไดเวียนมาอีกหนึง่ ชัน้ มีสง่ิ ทีพ่ เิ ศษกว่าชัน้
ล่างคือ ห้องดูหนัง ห้องบริการสือ่ มัลติมเี ดีย และห้องประชุม
ถ้าชัน้ ล่างทีว่ า่ มีปริมาณหนังสือเยอะแล้ว ชัน้ นีม้ เี ยอะกว่า แถม
เนือ้ หายังมีหลากหัวข้อและหลายประเด็นยิง่ กว่าเสียอีก
“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจลงทุน” เสียงสปอตโฆษณาที่โฆษกชอบพูด ไม่เคย
บอกเราว่า สถานที่สำ�หรับศึกษาข้อมูลเหล่านั้นคือที่ใด อยู่
ตรงไหน แต่เราคิดว่า ห้องสมุดแห่งนีค้ อื สถานทีแ่ ห่งนัน้ สถาน
ที่ซึ่งคุณจะได้พบคำ�ตอบ ไม่ว่าคุณกำ�ลังวางแผนจะลงทุนกับ
เรื่องใดในชีวิตก็ตาม
ที่ตั้ง: ชั้น 2 และ ชั้น 3 ของอาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
เปิดบริการ วันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 09:30 น. - 20:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.botlc.or.th/knowledge หรือโทร:
02 356 7766

03 ห้องสมุดคลังความรู้: ประตูสู่การ
ค้นพบเรื่องราวเก่าแก่ที่มิวเซียมสยาม
เพราะเชื่อว่าห้องสมุดคือ ‘คลังความรู้’ ห้องสมุดแห่งนี้จึง
ถูกตั้งชื่อให้เหมือนกับความเชื่อดังกล่าว
หลายคนที่เคยมาเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม อาจไม่ทราบว่า
สถานที่แห่งนี้มีห้องสมุดอยู่ด้วย เนื่องจากโดยกายภาพแล้ว
‘ห้องสมุดคลังความรู’้ นัน้ อยูแ่ ยกกันกับตัวมิวเซียม โดยเปิด
ให้บริการอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารสำ�นักงาน จุดสังเกตคือเป็น
อาคารสูง 4 ชัน้ ผิวหน้าเป็นกระจกทึบ และหน้าทางเข้ามีขนั้
บันไดหินแกรนิตสีเทาอ่อน 3 ขั้น
พอเดินขึน้ บันไดมาถึงชัน้ 2 เป็นบ่ายแก่ๆ ของวันทีย่ งั ไม่มี
ผู้มาใช้บริการ มีเพียงบรรณารักษ์หนุ่มสาวคู่หนึ่งนั่งอยู่หลัง
เคาน์เตอร์ กับเครือ่ งปรับอากาศเปิดอยูท่ อ่ี ณ
ุ หภูมิ 18 องศา
พร้อมสิง่ อำ�นวยความสะดวกอย่างทีห่ อ้ งสมุดทัว่ ไปพึงมี
เนื่องจากห้องสมุดแห่งนี้เป็นของพิพิธภัณฑ์ จึงพบว่ามี
ความ ‘ยืนหนึ่ง’ ในเรื่องของสิ่งพิมพ์และทรัพยากรด้าน
พิพธิ ภัณฑ์ โบราณคดี และประวัตศิ าสตร์โดยเฉพาะ ซึง่ มีให้
เลือกอ่านกันจุใจแบบไม่หวาดไม่ไหว เช่นเรื่อง พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์, การจัดการพิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และ
นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์
เราหย่อนก้นลงบนโซฟาตัวที่ถูกขนาบข้างด้วยชั้นหนังสือ
ทรงสูง มองผ่านกระจกใสตรงหน้าไปเห็นบรรยากาศอันร่มรืน่
ของสนามหญ้าและมิวเซียมทีอ่ ยูต่ ดิ กัน วางสัมภาระทิง้ ไว้ เดิน
ไปหยิบหนังสือสองสามเล่มทีอ่ ยากอ่าน แล้วกลับมานัง่ ทีเ่ ดิม
ทีต่ งั้ : ชัน้ 2 อาคารสำ�นักงาน สถาบันพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ
เปิดบริการ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:30 น. - 17:30 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.museumsiam.org/Service-Knowledge หรือโทร: 02 225 2777 ต่อ 111
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I think
and
i do
I think
[art]

เวลามีค่าเท่าไหร่? - ใช้เพชรแทนทรายในนาฬิกาทราย
[Book] Bookface - เอาเรื่องราวบนหน้าฟีด Facebook มารวมเล่มเป็น Diary
[Book] Dictionary myself - เขียนพจนานุกรมค�ำนิยามสิ่งต่างๆ ในแบบฉบับของตัวเอง
[App] Everything’s news - App แต่งภาพที่แต่งเรื่องราวธรรมดาๆ ของเราให้เป็นข่าวได้ในทุกวัน
[Business] Cafe’ on the road - รถเมล์คาเฟ่ เพื่อไม่ให้การติดอยู่บนท้องถนนเป็นเรื่องน่าเบื่อเกินไปก็จิบกาแฟนั่งชิลล์
ระหว่างนั้นเลยแล้วกัน
[Business] ก๋วยเตี๋ยวผักตุ๋น - จุดขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่กะหล�่ำที่ตุ๋นมาจนนุ่มละมุนปาก (ร้านที่ศรีราชาอร่อยมาก)
[Business] Rainy cafe’ - คาเฟ่ที่สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเหมือนฝนตกตลอดเวลา วันที่ฝนตกจริงลดราคา 50%
[App] วงเพื่อน - เวลาเพื่อนมารวมตัวกันมักเอาแต่จ้องโทรศัพท์ไม่สนใจ ไม่คุยกัน App จะมาแก้ปัญหาอาจเป็นการซิงค์
โทรศัพท์ในวงเพื่อนทั้งหมดและจับเวลาใครเปิดเครื่องก่อนแพ้ หรือจะเปิดเครื่องได้ต้องได้รับการยินยอมจากทุกคนในวงก่อน
*อาจมีบทลงโทษเช่นโพสรูปฮาๆ ประจานในเฟซบุ๊ก , ล็อกโทรศัพท์ครึ่งชั่วโมง
[Book] เรื่องสั้นคั่นหนังสือ - เขียนเรื่องสั้นให้เท่าขนาดของที่คั่นหนังสือ
[Idea] Street review - ให้ Homeless มากินข้าวและรีวิวแบบซื่อๆ ตรงๆ
[Idea] Merody of roof - หลังคาที่เวลาน�้ำฝนหยดจะดังคล้ายบทเพลง
[Idea] กระดาษตรวจจับหมู - เหมือนกระดาษตรวจวัด กรด - ด่าง จุ่มเพื่อดูว่าอันนี้มีหมูหรือเปล่า ส�ำหรับคนมุสลิม
[Idea] Hurt bar - เสริฟแอลกอฮอล์พร้อมที่ท�ำแผล
นฤพล เปาอินทร์
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ไม่ใช่ หนังของคุณเป็นเอก
แต่เป็นหนังที่การตัดต่อ
มีความเป็นเอก
ในกระบวนการสร้างหนังสักหนึง่ เรือ่ ง หากมี
บททีส่ ดุ ยอด มีผกู้ ำ�กับทีเ่ ก่ง มีนกั แสดงทีเ่ ล่นได้
สมบทบาท และมีทมี งานเบือ้ งหลังคุณภาพแล้ว
แต่กลับตัดต่อได้ไม่เข้าท่า ก็เหมือนมาตกม้าตาย
เอาตอนจบ ทำ�ให้หนังมีโอกาสทีจ่ ะออกมาไม่โอเค
เนือ่ งจากขัน้ ตอนนีม้ คี วามสำ�คัญ เราจึงนำ�
หนังทีต่ ดั ต่อได้นา่ สนใจมาฝากกัน ซึง่ การตัดต่อ
ของทุกเรือ่ งทีย่ กมานี้ ไม่ใช่วา่ เกิดจากการถ่าย
ทำ�ทีไ่ ม่ดจี นต้องพึง่ พาการตัดต่อเพือ่ แก้ไขหนัง
ให้ดขี น้ึ แต่เกิดจากการวางแผนอันชาญฉลาด
ของผูก้ ำ�กับมาตัง้ แต่ตน้ จนนำ�มาสูผ่ ลงานอันน่า
ประทับใจ เป็นทีจ่ ดจำ� และรสชาติทแ่ี ปลกใหม่
สำ�หรับผูช้ ม ไม่วา่ จะเปิดดูกค่ี รัง้ ก็ตาม

ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล, ณัฐชนน ธัญญศรี

Memento
“เลนนี”่ ชายผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บทางสมอง ทำ�ให้เขาไม่สามารถ
สร้างความทรงจำ�ใหม่ๆ ได้ เขาเชื่อว่าคนที่ฆ่าภรรยาของเขา
เป็นต้นเหตุ และเขาต้องการจะสืบ แต่ปญ
ั หาคือเขาไม่สามารถ
จดจำ�เหตุการณ์ในชีวติ ประจำ�วันได้นานกว่า 5-10 นาที ทำ�ให้
ต้องบันทึกสาระสำ�คัญไว้ตามร่างกาย
หนังมีการดำ�เนินเรือ่ งทัง้ สองส่วนไปพร้อมกัน คือการใช้ภาพ
ขาวดำ� ดำ�เนินเรือ่ งจากหน้าไปหลัง (จากเหตุไปหาผล) และภาพ
สี ดำ�เนินเรือ่ งจากหลังไปหน้า (จากผลไปหาเหตุ) โดยการตัด
ต่อแต่ละส่วนนัน้ ถูกซอยสัน้ เปรียบเสมือนความทรงจำ�ของเลน
นี-่ ผูท้ จ่ี ำ�ได้ไม่นานก็ลมื ซึง่ ขณะดำ�เนินเรือ่ งไป ผูช้ มก็จะยิง่ เกิด
ความสงสัย ใคร่รวู้ า่ สุดท้ายแล้วหนังจะย้อนไปถึงจุดใด
ไม่ใช่แค่สไตล์การเล่าเรือ่ งด้วยการตัดต่อเท่านัน้ แต่ผลงาน
เรือ่ งนีย้ งั ได้ตงั้ คำ�ถามในเชิงปรัชญาด้วยว่า เราสามารถเชือ่ ถือ
สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า “ความจริ ง ” ได้ ม ากน้ อ ยแค่ ไ หนกั น เป็ น
ประสบการณ์การดูหนังที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก
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Pulp Fiction
หนังเล่าเรื่องผ่านโจรสองคน ที่ก�ำลังวางแผนปล้นร้าน
อาหาร โดยมีการถกเถียงว่าท�ำไมถึงไม่ปล้นธนาคารหรือ
อะไรทีม่ นั ดูมสี งิ่ ของให้ปล้นมากกว่านี้ แต่เมือ่ ทัง้ สองตัดสิน
ใจที่จะปล้นหลังจากชักปืนและพูดบทแบบโจรปล้น ภาพก็
ตัดฉึบ เป็นฉากของมาเฟียสองคนทีก่ ำ� ลังขับรถพร้อมกับถก
กันเรื่อง McDonald’s คงไม่มีใครสามารถเขียนบทที่เถียง
กันเรื่องเฟรนช์ฟรายด์ควรจิ้มกับซอสอะไรได้สนุกเท่ากับ
เรื่องนี้อีกแล้ว ทั้งน�้ำเสียงและจังหวะจะโคน ท�ำให้เราสนุก
กับบทสนทนานั้นได้
การตัดฉึบของภาพยนตร์มาเล่าอีกสถานการณ์หนึง่ ทีจ่ ๆู่
ก็เกิดขึน้ อย่างจับต้นชนปลายไม่ถกู ไม่ได้เรียงล�ำดับก่อนหลัง
แต่เมื่อดูไปสักระยะหนึ่งเราจะสามารถปะติดปะต่อ และ
ท�ำความเข้าใจเนือ้ เรือ่ งได้อย่างไม่สงสัยหรืองุนงงเลย เพราะ
ปมปัญหาหรือล�ำดับเหตุการณ์ตา่ งๆ จะถูกจับเชือ่ มโยงกัน
ระหว่างตัวละครทีท่ งั้ รูจ้ กั กันและไม่รจู้ กั กันมาก่อน เราจะพบว่า
ฉากปล้นร้านอาหารจะลงเอยอย่างคาดไม่ถงึ
หนังพยายามเล่นกับความทรงจ�ำของเรา ในเรื่องของ
ล�ำดับก่อนและหลัง เพื่อทดลองว่าสุดท้ายเราจะเข้าใจเรื่อง
ราวได้หรือเปล่า การเล่าแบบสลับไปมาโดยไม่เรียงล�ำดับนัน้
จะท�ำให้เรารู้สึกสนุกหรือตามติดเรื่องราว และวิธีการเล่า
เรื่องของหนังยังคงแปลกใหม่ ที่จะตามลุ้น พยายามจับต้น
ชนปลาย หรือคาดเดาสถานการณ์

Amores Perros
เรือ่ งราวความสัมพันธ์ของคนสามคู่ ได้แก่ ออคตา
วิโอ กับ ซูซานน่า (ชนชัน้ ล่าง) เดเนียล กับ วาเลเรีย
(ชนชัน้ กลาง) และอัล ชิโว่ กับ มารุ (คนจรจัด) โดยที่
ทัง้ สามคูไ่ ม่มอี ะไรเกีย่ วข้องกันแม้แต่นอ้ ย พวกเขาต่าง
หมุดหมายการใช้ชวี ติ แต่มสี งิ่ หนึง่ ทีผ่ กู พวกเขาเอาไว้
นัน่ คือเมืองเม็กซิโก อันเป็นพืน้ ทีท่ พี่ วกเขาด�ำรงอยู่ ซึง่
บีบบังคับให้พวกเขาต้องมีชวี ติ อย่างเลือกไม่ได้
หนังใช้วธิ เี ล่าโดยไม่อาศัยเส้นเรือ่ ง (Non-Linear)
เป็นเทคนิคของการร้อยเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ที่ได้
เริม่ จากจุดเริม่ ต้น กลางเรือ่ ง และน�ำไปสูต่ อนจบ แต่
จะเล่าเรือ่ งเหมือนชิน้ ส่วนของจิก๊ ชอว์ทเี่ ผยให้เห็นภาพ
ทีละแผ่นทีละเรื่องราว จนปะติดปะต่อ และท้ายสุด
เกิดเรื่องราวที่มีบทสรุปอย่างน่าสนใจ
ความน่าสนใจของหนัง อยูท่ กี่ ารผูกเรือ่ งด้วยการ
ทิ้งปมให้ผู้ชมเกิดความอยากรู้อยากเห็น กับเรื่อง
ดราม่าได้อย่างน่าสนใจ (ซึ่งสิ่งนี้มักถูกใช้กับหนัง
แอ็กชัน่ ทริลเลอร์ หรือสยองขวัญเสียมากกว่า) อีกทัง้
การใช้สญ
ั ลักษณ์ของสุนขั ในหนัง ก็ทำ� ให้คนดูสามารถ
เข้าใจได้ทนั ที ในประเด็นหนักแน่นก็คอื เรือ่ งของการ
วิพากษ์ความเหลือ่ มล�ำ้ ซึง่ สามารถเล่าออกมาได้ผา่ น
เส้นเรือ่ งทัง้ สาม และสรุปจบได้ ท�ำให้เราเข้าใจความเป็น
อยูข่ องคนในเมืองเม็กซิโกได้อย่างเห็นภาพชัดเจน
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รีวิว 4 งานวิจัยแนวคิด
พิ สดารสุดเพี้ ยนที่มีจริง
ในโลกจากเวทีอิกโนเบล
เชือ่ ว่าหลายคนคงรูจ้ กั กับ ‘รางวัลโนเบล’ รางวัลอันทรง
เกียรติทมี่ อบให้แก่การค้นพบอันยิง่ ใหญ่หรืองานวิจยั ทีส่ ร้าง
ประโยชน์แก่มนุษยชาติ แต่นอ้ ยคนทีจ่ ะรูจ้ กั รางวัล ‘อิก โน
เบล’ ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่งานวิจยั ทีไ่ ม่นา่ จะเป็นไปได้
โดยอิกโนเบลย่อมาจาก Ignoble Nobel ก่อตั้งโดย
Marc Abrahams ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 เกณฑ์การคัดเลือก
คืองานวิจัยของคุณจะต้องท�ำให้คนข�ำและฉุกคิดให้ได้ ซึ่ง
หัวใจของการมอบรางวัลนี้คือการย�้ำให้สาธารณชนเห็นว่า
ความคิดทีอ่ าจฟังดูบา้ บอนัน้ ส�ำคัญต่อการส่งเสริมให้ผคู้ น

หันมาสนใจในวิทยาศาสตร์ เวทีอกิ โนเบลจึงเท่ากับการฉาย
แสงให้งานวิจัยที่น่าสนใจแต่อาจจะถูกหลงลืม งานวิจัย
แต่ละงานที่ชนะรางวัลนี้ล้วนแต่เป็นงานวิจัยที่จุดประกาย
จากความช่างสังเกตและความคิดสร้างสรรค์ทฉี่ าบเคลือบ
ไปด้วยความข�ำขัน แต่เนื้อในคือความคิดสุดบรรเจิดที่อิน
สไปร์หลายคนให้กล้าที่จะคิดนอกกรอบ
เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีงานวิจัยสุดเพี้ยนอันไหนบ้างที่
ชนะใจเรา ไปติดตาม 4 งานวิจัยสุดเพี้ยนจากเวทีอิกโน
เบลปีล่าสุดกัน!

1.สาขาเคมี: ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้นำ�้ ลายท�ำความสะอาด
รางวัลนีม้ อบให้ Paula Romão, Adília Alarcão และ César
Viana ซึ่งเป็นการทดลองหาสารในน�้ำลายที่สามารถเอามา
ท�ำความสะอาดพื้นผิวสกปรกได้ (อี๋) โดยพบว่าพบว่าเอนไซม์
ชนิดหนึง่ ในน�ำ้ ลายมีคณ
ุ สมบัตใิ นการท�ำความสะอาด ผูว้ จิ ยั จึง
สกัดสารนีจ้ ากขนมปังและจุลนิ ทรียเ์ พือ่ เอามาใช้แทนน�ำ้ ลาย ไม่
แน่ว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ท�ำความ
สะอาดที่มาจากสารในน�้ำลายก็ได้นะ

พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์
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2.สาขาเศรษฐศาสตร์ : รายงานการ
ลดผลกระทบจากหัวหน้างานที่โหด
ร้าย ด้วยการให้ลูกน้องแก้แค้นผ่าน
ตุ๊กตาวูดู
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป็ น ผลงานของ
Lindie Hanyu Liang, Douglas
Brown, Huiwen Lian, Samuel Hanig, D. Lance Ferris และ Lisa Keeping ทีมนีศ้ กึ ษาการใช้ตกุ๊ ตาวูดเู พือ่ เป็น
สัญลักษณ์ในการแก้แค้นเจ้านายของ
เหล่าพนักงานบริษัท เพื่อตอบโต้เจ้า
นายทีป่ ระพฤติตวั ไม่เหมาะสมไม่วา่ จะ
เป็นการระบายด่าว่ากับตุ๊กตา หรือ
การแทงเข็มลงไป ทีมพบว่าการพูดคุย
กับตุ๊กตาเป็นทางออกหนึ่งที่สามารถ
บรรเทาความรูส้ กึ ด้านลบในใจได้ ใคร
จะเอาตุก๊ ตาวูดไู ปใช้กไ็ ม่วา่ กัน แต่ทาง
ที่ดีก็ควรหาทางพูดคุยเพื่อปรับความ
เข้าใจกับเจ้านายจะดีกว่า

3.สาขาการแพทย์ : การนั่งรถไฟ
เหาะสามารถช่วยให้นิ่วในไตหลุด
ออกมาได้
การค้นพบสุดแปลกนี้มาจากงาน
วิจัยจาก Marc Mitchell และ David
Wartinger ซึ่งวิจัยการนั่งรถไฟเหาะ
เพือ่ ท�ำให้นวิ่ ในไตหลุดออกมาเอง โดย
พวกเขาพบว่ามีผู้ป่วยมาหาเพราะนิ่ว
ก้อนเล็กๆ ในไตหลุดหลังจากไปเล่น
รถไฟเหาะ ทีมจึงท�ำการวิจัยเพิ่มเติม
และพบว่าการนั่งรถไฟเหาะสามารถ
ช่วยให้นวิ่ ในไตหลุดออกได้ โดยให้คน
ไปนั่ ง รถไฟเหาะที่ ดิ ส นี ย ์ แ ลนด์ ใ น
ฟลอริด้า โดยแบ่งให้นั่งในต�ำแหน่งที่
นัง่ ต่างๆ และพบว่าต�ำแหน่งทีน่ งั่ แบบ
Rear seating position จะท�ำให้นิ่ว
หลุดออกมามากที่สุด แต่ต้องเป็นนิ่ว
ก้อนเล็กๆ เท่านั้นนะ

4.สาขาสันติภาพ : ผลกระทบเมื่อ
คนขับรถตะโกนด่ากันบนถนน
งานนี้เป็นของงานวิจัยของ Francisco Alonso, Cristina Esteban,
Andrea Serge, Maria-Luisa Ballestar, Jaime Sanmartín, Constanza
Calatayud และ Beatriz Alamar
ศึกษาเรื่องความถี่ แรงจูงใจ และผล
กระทบของการตะโกนด่ากันขณะขับ
รถ โดยผลการศึกษาของทีมวิจัยพบ
ว่าหากต้องการลดความเกรี้ยวกราด
ของผู้ใช้รถใช้ถนนลง จะต้องมีนโย
บายลดความเครียดให้ผู้ขับขี่หรือมี
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย
โดยเฉพาะในเรื่ อ งอารมณ์ ที่ อ าจส่ ง
ผลกระทบต่อการขับรถ

อ้างอิง
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/sic.1990.35.3.153
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104898431730276X
https://broomedocs.com/wp-content/uploads/2016/10/roller-stone.pdf
อ้างอิงภาพ
www.chemistryworld.com
www.dhbusinessledger.com
BBC.com
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