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ถ้าให้เปรยีบผลผลติทีเ่ป็นรูปธรรมของความคดิเป็น
ผลไม้ การให้ความส�าคญักบัความคดิจึงเป็นส่ิงท่ีส�าคญั
มาก ดงัค�ากล่าวทีว่่า ผลไม้ทีเ่กดิจากต้นไม้ท่ีเป็นพษิ ผล
ไม้นั้นย่อมมีพิษด้วย เราอยากได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น
อย่างไร เรากต้็องใส่ใจในความคิดอนัเป็นทีม่าของผลนัน้
ก่อน ด้วยเหตุนี ้Read Me จึงอยากน�าเร่ือง ‘ความคดิ’ 
มาตีแผ่ให้เห็นตัง้แต่กระบวนการคดิ ความสามารถใน
การคดิ สิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความคดิ ตลอดจนการน�าความ
คดิไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเราต่างกค็ดิแล้วคิดอกี
ว่าจะน�าเสนอออกมาอย่างไร  จนออกมาเป็น Read Me 
ฉบบัทีว่่าด้วยความคดิดังท่ีผูอ่้านได้เหน็กนันี้ 

‘แค่เปลีย่นความคิด ชวีติเปลีย่น’ เชือ่ว่าเป็นประโยค
ที่น่าจะผ่านหูผ่านตาหลายคนกันอยู่บ่อยๆ ประโยค
สั้นๆ ท่ีท�าให้เราเห็นว่าพลังของความคิดนั้นมีอ�านาจ
มหัศจรรย์เพียงใด เราไม่ได้หวังไปไกลขนาดให้ผู้อ่าน
เล่มนีเ้ปลีย่นแปลงความคดิถึงเพยีงนัน้ แต่เราหวังเพยีง
แค่ว่าในแต่ละบรรทัดท่ีเข้าสู่สายตาผู้อ่านนี้ จะเป็น
เหมือนดังสะพานที่พาแต่ละท่านได้ไปพบกับแง่ต่างๆ 
ของ ‘ความคิด’ ที่อาจยังไม่เคยรู้

ขอให้สนุกกับการอ่าน ไม่สิ ขอให้สนุกกับการคิด
ไปด้วยกันนะคะ

มนษุย์หมกมุน่กบัการคดิอย่างไม่รูต้วัตัง้แต่เราเกดิ จาก
อดตีถงึปัจจบุนั เราเหน็ภาพรปูป้ันคนนัง่คดิซึง่ถกูสร้างขึน้
ต้ังแต่พนัปีก่อน ‘การคดิ’ เป็นความสามารถทีม่นษุย์ม ี
และธรรมชาตสิร้างให้มัน ‘ด’ี เป็นพิเศษเมือ่เทยีบกับสตัว์
อืน่ ท�าให้เราอยูร่อดและพฒันาอารยธรรมมาได้ถงึตอนนี้ 
เราสามารถคดิเครือ่งมอืล่าสตัว์ คดิวิธีการท�าการเกษตร
ทีม่ปีระสทิธิภาพ พฒันาวธีิการผลติ พฒันานวตักรรม
ใหม่ๆ ออกมา

Read Me ในฉบับนีจึ้งอยากพดูถึงทกัษะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยย้อนกลับไปส่ิงที่พ้ืนฐานแทบจะท่ีสุดของ
มนุษย์อย่าง ‘การคิด’ โดยมองตั้งแต่ค�าถามพื้นฐาน
ที่สุดตั้งแต่ “ท�าไมเราต้องคิด?” “สัตว์คิดแบบที่เราคิด
ได้ไหม?” หรือพยายามตอบค�าถามว่า “ท�าไมการคิด
ของมนุษย์จึงท�าให้เรามีวันนี้?” ไปจนถึงการเล่าถึง
ทกัษะการคดิท่ีจ�าเป็นในศตวรรษที ่21 ทีห่ากมองดูแล้ว 
มนษุย์ต้องหนักลบัมา ‘คดิ’ มากข้ึนกว่าการปฏิบตัติาม
หรือเชื่อตามๆ กันแล้ว

ตลอดการท�า Read Me ในฉบับนี ้ผูเ้ขียนแต่ละคน
ได้ท่องเข้าไปในจกัรวาลแห่งความคดิ และน�ามาบอกเล่า
ให้กบัผูอ่้าน จงึหวงัว่าผูอ่้านจะได้ร่วมเปิดโลกของกจิกรรม
ทีเ่ราท�าอยูต่ลอดอย่าง ‘การคิด’ ไปด้วยกันครบั

มาร่วมกัน ‘คดิ’ ให้มากข้ึน แหลมคมข้ึน เท่าทนัขึน้ 
หลงัจากอ่านเล่มนีน้ะครบั

พรณพรรษ 
พฤกษายิ่งเจรญิ

ศุภณัฐ
อเนกนำาวงศ์
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เพราะฉันคิด ฉันจึงมีอยู่

ศุภณัฐ อเนกนำาวงศ์

I think,

therefore

I am.

การเปิดคอลมัน์ด้วยประโยคทีว่่า
อาจจะดจู�าเจไปบ้าง ประโยคดงัก้อง
โลกของนกัปรัชญาชาวฝร่ังเศส เรอเน 
เดการ์ต (René Descartes) ถูกใช้
และดดัแปลงซ�า้ไปซ�า้มาในงานเขยีน 
บทความนีไ้ม่ได้จะมาอธบิายปรชัญา
ของเดการ์ตเสียทเีดยีว แต่จะมาเล่า
ว่า ทำาไมเรา (มนษุย์) ถึงต้องคิด? 
เพื่อเรียกน�้าย่อยส�าหรับการอ่าน
นิตยสารเล่มนี้ต่อ และเนื่องด้วย

ค�าถามนี้ใหญ่และยังไม่มีใครตอบได้ 
บทความนีจึ้งน�าเหตุผลบางประการให้
เราได้ลองขบคดิดกูนั รวมถงึประโยค
ข้างต้นด้วย

ก่อนจะไปถึงจุดน้ัน เราคงต้องมา
ดูกันก่อนว่า ‘การคิด’ คืออะไร? ซ่ึง 
ณ  เวลาน้ีมนุษย์ยังคงให้ค�าตอบท่ี
ชัดเจนไม่ได้ หลากหลายวิชาต่างให้ค�า
ตอบในแบบของตัวเอง

หากอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์  
มนุษย์และส่ิงมีชีวิตต่างๆ มีนิวรอน 
(neuron) ซ่ึงเป็นเซลล์ท่ีอยู่ในสมอง
และระบบประสาท เซลล์ท่ีว่าประมวล
ผลข้อมูลจากสัมผัสท้ัง 5 และส่ง
ข้อมูลเป็นคล่ืนไฟฟ้า ความคิดจึงเป็น
รูปแบบของคล่ืนไฟฟ้าท่ีนิวรอนสร้าง
ข้ึนมา แต่น่ีดูจะไม่ใช่ค�าตอบท่ีเรา
อยากได้ แล้วท�าไมธรรมชาติ จึงต้อง
สร้างนิวรอนเพ่ือให้เราคิดได้ด้วย?
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เหตผุลแรกทีอ่ยากน�าเสนอ มนษุยค์ดิเพราะตอ้งการหาสาเหตุ
ของปรากฏการณ์ หรือเพราะเป็นวิธีการที่ท�าให้เราไปสู่ข้อสรุป  
การคิดด้วยเหตุน้ีจะเป็นการคิดอย่างเป็นระบบ เหมือนกับเวลาเรา
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน เขาสอนให้เราต้ังสมมติฐาน ท�าการ
ทดลองเพ่ือได้ผลการทดลอง เม่ือได้ผลมาแล้วจึงมาสรุปผล  
เม่ือมองดูกระบวนการคิดแบบน้ีแล้ว คงท�าให้เรานึกถึงคอมพิวเตอร์
หรือเคร่ืองคิดเลข ท่ีมีวิธีการน�ามาซ่ึงข้อสรุปอย่างชัดเจนและเป็นระบบ

แต่ ‘การคิดอย่างเป็นระบบ’ ดูจะอธิบายการคิดของมนุษย์ได้ไม่
ท้ังหมด

เหตุผลต่อมา ก่อนอ่ืนอยากให้ลองสังเกตการคิดของตัวเราเอง สมมติ
ว่ามีคนถามว่ากินอะไรดี? แล้วอีกคนก็ตอบกลับว่า “ก�าลังคิดอยู่ว่า 
จะกินอะไรดี ระหว่างสลัดหรือสเต็ก” หากมองอย่างง่ายท่ีสุด จะพบว่า
มันคือการหาส่ิงท่ี ‘ดีท่ีสุด’ หรือเหมาะส�าหรับตัวเราในเวลาน้ัน การคิด
จึงท�าให้เราสามารถตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดส�าหรับตัวเองได้ 

จะเหน็วา่การคดิแบบนีม้ ี‘การใหค้ณุค่า’ หรอืการใหค้วามหมาย
รวมอยูด่ว้ย ซ่ึงแตกตา่งจากการคดิแบบแรกทีน่�าเสนอ ค�าวา่ดทีีส่ดุ 
เหมาะสมที่สุด หรือมีคุณค่าที่สุด ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
ทัง้นัน้ เราสามารถต้ังค�าถามตอ่มาให ้‘คดิ’ อกีวา่ อะไรคอื ‘ด’ี หรือ 
‘เหมาะสม’ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีค�าตอบไม่ตรงกัน ความสามารถใน
การคดิหรอืใหค้วามหมายตอ่สิง่ตา่งๆ ของมนษุย ์ท�าใหเ้ราสามารถ
สร้างหรือ ‘คิด’ หลักการต่างๆ ออกมา เช่น ‘สิทธิมนุษยชน’ ซึ่ง
ทุกคนให้คุณค่าร่วมกัน ท�าให้มนุษย์ไม่ท�าร้ายหรือฆ่ากันอีกต่อไป

นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่มนุษย์สามารถเอาตัวรอดมาได้ตั้งแต่ล้าน
ปีก่อน เพราะธรรมชาติสร้าง ‘การคิด’ ให้กับมนุษย์ เราสามารถรู้
ได้ว่าอะไรเหมาะสมที่สุด ดีที่สุด หรือมีคุณค่าที่สุดในเวลานั้น จน
สดุทา้ยมนษุยจ์งึสรา้งอารยธรรมของตวัเองไดถ้งึขนาดนี ้(เรือ่งนีจ้ะ
ถูกอธิบายอย่างละเอียดในอีกคอลัมน์ในเล่ม) 

เหตุผลสุดท้ายที่จะเล่าในคอลัมน์นี้ ย้อนกลับไปสู่ประโยคแรก
ของคอลมันน์ี ้“I think, therefore I am.” เปน็ค�าตอบของเดการต์ 
นกัปรชัญาคนนีพ้ยายามหาค�าตอบวา่อะไรทีเ่ขาสามารถเชือ่ไดจ้รงิ
อย่างปราศจากข้อสงสัย ยกตัวอย่าง เราจะรู้ได้อย่างไรว่า Read 
Me ที่ท่านก�าลังอ่านตรงหน้าเป็นความจริง ไม่ใช่ผลของการสะกด
จิตหรือเป็นเพียงความฝัน 

สุดท้ายแล้ว เดการ์ตพยายามคิดและพบค�าตอบเพียงข้อเดียว 
คือ ‘เพราะฉัน (ก�าลัง) คิด ฉันจึง (ก�าลัง) มีอยู่’ เราปฏิเสธการมี
อยู่ของตัวเราไม่ได้เมื่อเรากำาลังคิดอยู่ และนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลว่า 
ท�าไมมนุษย์เราต้องคิด?

เรอเน เดการ์ต

อ้างอิงภาพ 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%
B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%
AD%E0%B9%80%E0%B8%99_%
E0%B9%80%E0%B8%94%E0%
B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%
A3%E0%B9%8C%E0%B8%95#/
media/%E0%B9%84%E0%B8%9
F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:-
F r a n s _H a l s _ - _ P o r t r e t _ v a n _
Ren%C3%A9_Descartes.jpg
https://www.pexels.com/photo/man-
wearing-black-and-white-stripe-shirt-
looking-at-white-printer-papers-on-
the-wall-212286/
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อิทธิพล
ของภาษา

ต่อความคิด

ข้างบนเป็นการจ�าลองสถานการณ์เมื่อเราต้องเผชิญ
กับการฟังภาษาที่เราไม่รู้จัก ได้ยินทุกค�า แต่ไม่รู้ความ
หมาย เป็นเพียงเสียงที่ดังลอดไม่ต่างอะไรจากการที่เรา
ได้ยินเสียงร้องของสัตว์ ซึ่งหากค�าเหล่านั้นเป็นเพียงลม
ที่เปล่งออกมาจากปอดผ่านหลอดคอผ่านกล่องเสียง
ภายในก่อนจะกระทบกับปากหรือฟันลอดออกมาให้เรา
ได้ยินแค่เท่านั้น การส่ือสาร การถ่ายทอดความนึกคิด
คงไม่เกิดขึ้น 

เป็นที่รู้กันว่า ภาษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสื่อ
ความหมายให้มนุษย์เราเข้าใจได้ ซึ่งท�าให้เกิดการเรียน

รูแ้ละการพฒันาความคดิ น�าไปสูว่วิฒันาการสร้างสรรค์
สิ่งต่างๆ ภาษากับความคิดจึงมีความสัมพันธ์กันอย่าง
แนบแน่น 

ฮุมโบลท์ นักปรัชญากล่าวไว้ว่า ภาษาและความคิด 
เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ 
ภาษาเปน็ตัวสรา้งความคดิ โดยผลผลติจากปัญญาจะไม่
สามารถเกิดข้ึนได้ หากไม่สามารถสื่อมโนทัศน์ออกมา 
ซึง่ซาเพยีร ์นกัภาษาศาสตร ์ก็ไดเ้สนอแนวคดิเรือ่งภาษา
เปน็ตวัก�าหนดความคดิ หรอื ความเคยชนิทางภาษา ซ่ึง
หมายถงึ การทีเ่รารบัรูค้วามจรงิในโลกจากภาษาทีเ่ราใช้

“#$%&&*(P))*&&!@**+=%^(”
“ !*#&(_+@_++=%^^_”

พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ
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จนเป็นนิสัย ท�าให้ไม่มีอิสระในการคิด
และการมองโลก เห็นได้จากค�าในภาษา
ต่างๆ ท่ีเราใชเ้รียกสิง่ตา่งๆ บนโลกตาม
ภาษาที่ต่างกัน เมื่อภาษาเป็นโครงสร้าง
ของความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ 
จึ งท� า ให้ วัฒนธรรมแต่ ละที่ ล้ วน มี
แบบแผนของตวัเอง แนวคดินีท้�าใหว้อรฟ์ 
ลูกศิษย์ของซาเพียร์ มองลึกซึ้งลงไปอีก
จนเป็นท่ีมาของแนวคิดสมติฐานภาษา
สัมพัทธ์ว่า โครงสร้างภาษาที่เราใช้จน
เป็นนิสัยมีอิทธิพลต่อการมองโลกของผู้
พูดแต่ละภาษา กล่าวคือ ผู้พูดภาษาที่มี
ไวยากรณ์แตกต่างกนัจะมองโลกตา่งกนั 
หากมีไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกันก็จะมอง
โลกคล้อยตามกันไปด้วย 

หนึ่งในเร่ืองที่ส�าคัญของภาษา คือ 
มโนทัศนเ์กีย่วกบัการบอกเวลานัน้ แตล่ะ
ภาษาจะให้ความส�าคัญเก่ียวกับเวลาไม่
เหมอืนกนั ท�าให้ภาษาของมนษุยต์า่งกนั
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ภาษาที่มีกาล 
(tense language) และภาษาไร้กาล 
(tenseless language) ซึง่ภาษาทีม่กีาล 
จะหมายถึ งภาษาที่มีกาลในระบบ
ไวยากรณ์บ่งชี้กาลที่ค�ากริยา กล่าวคือ 
มีการเปลี่ยนรูปแบบของค�าท่ีเป็นกริยา 
เพือ่แสดงวา่การกระท�านัน้ๆ เป็นปัจจุบัน 
อดีต หรืออนาคตกาล เช่น ในภาษา
อังกฤษ I watched a movie yester-
day. และ I watch a movie every 
day. จะเห็นว่ารูปกริยาต่างกัน แต่ใน
ภาษาไทยไม่ว่าค�ากริยาจะอยู่ในบริบท
ของปจัจบุนั หรืออดตีกย็งัคงเหมอืนเดมิ 
เพราะเป็นภาษาที่ไร้กาล เป็นต้น

ดว้ยเหตุนีท้�าใหผู้พ้ดูภาษาทีม่กีาลจะ
ตอ้งตระหนกัถงึเรือ่งเวลาเสมอ เพือ่สรา้ง
รูปประโยคให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ทุก
ครั้งที่กล่าว ไม่เช่นนั้นก็จะสื่อสารไม่ถูก
ต้อง ซึง่จะแตกตา่งจากผูใ้ชภ้าษาทีไ่รก้าล

ทีไ่มต่อ้งค�านงึเรือ่งเวลาจงึมีอสิระในการ
พูดมากกว่า โดยมีงานวิจัยที่แสดงให้ 
เห็นว่า คนญี่ปุ่นซึ่งใช้ภาษาที่มีกาล  
จะบรรยายรายละเอียดในเรื่องของเวลา
บ่อยครั้งกว่าคนไทย ใส่ใจและตระหนัก
เรื่องเวลา มีความสามารถในการจดจ�า
เวลาได้มากกว่าคนไทย เช่นเดียวกับผู้
พดูภาษาองักฤษทีม่กีาล กใ็หค้วามส�าคญั
กบัเวลาและตรงตอ่เวลาเชน่เดยีวกนั จงึ
อาจอนุมานได้ว่ากาลในภาษามีอิทธิพล
ตอ่การใหค้วามส�าคญักบัเวลาและตรงตอ่
เวลากับผู้พูดภาษานั้นๆ นอกจากนั้นยัง
มีข้อสังเกตว่าคนญี่ ปุ่นที่ เรียนภาษา
องักฤษและมคีวามสามารถในระดบัสงูก็
จะมพีฤติกรรมทางความคดิใกลเ้คยีงกับ
ผูพ้ดูภาษาองักฤษ ตา่งจากคนทีพ่ดูภาษา
ญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ภาษาเดียว 

นอกจากเรือ่งเวลา ยงัมเีรือ่งของการ
ใช้ค�าที่แสดงความเคารพในบางภาษา 
เช่น การลงท้ายด้วย ‘ครับ/ค่ะ’ ใช้ค�า
สรรพนามทีแ่สดงล�าดบัอาวโุส เช่น ‘ลงุ, 
ปา้, พี,่ นอ้ง’ ในภาษาไทย ตา่งจากภาษา
องักฤษ ทีจ่ะไมม่คี�าลงทา้ยหางเสยีง ไมม่ี
ค�าสรรพนาม โดยธรรมชาตก็ิจะแสดงให้
เห็นว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ได้น�าอายุ
มาก�าหนด ซึง่ก็ท�าใหช้าวต่างชาติกลา้พดู
แสดงความคดิเหน็มากกวา่ภาษาทีม่กีาร
ใช้ค�าแสดงความเคารพ เป็นต้น

ภาษาทีเ่ราใชก้นัทกุวนัจงึสง่ผลต่อรูป
แบบความคิดของเรามากกว่าที่เราคิด 
การศึกษาภาษาจึงช่วยให้เราท�าความ
เขา้ใจในวฒันธรรม การมองโลกของกลุม่
คนในสังคมที่แตกต่างกันได้อย่างลึกซึ้ง 
การเรียนภาษาใหม่ๆ จึงเหมือนการเปิด
ประตใูหกั้บรูปแบบความคดิใหม่ๆ  ท�าให้
เรามีมุมมองต่อโลกนี้ในหลากมิติและ
เข้าใจในความหลากหลายของผู้คนมาก
ขึ้นนั่นเอง

อ้างอิง

วารสารบณัฑิตศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที ่12 ฉบบัที ่2 พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2561: งานวจิยัเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ความหมายของกลุม่ค�ากรยิา “ตดั” กบัระบบปรชิานของ
ผูพู้ด ภาษาไทยและผูพู้ดภาษากะเหร่ียงสะกอเหนอื : 
การทดสอบสมมติฐานภาษาสัมพัทธ์

ชติุชล เอมดษิฐ.  อทิธพิลของภาษาต่อความคิด: ความ
แตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาญ่ีปุ่น 

https://www.freedominthought.com/archive/can-you-
think-complex-thoughts-without-language-1984-
george-orwell
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สัตว์ก็คิดนะ
น่าจะมีอยู่บ่อยครั้งที่เรา

เหน็เจา้เพือ่นสีข่าใกลต้วัอยา่ง
นอ้งหมา นอ้งแมวท�าหนา้ตา
ดูคล้ายๆ ฉงน หรือบางครั้ง
ก็ดูฮึดฮัดเหมือนว่าไปโกรธ
ใครมา ลักษณะอาการต่างๆ 
ที่แสดงออก จึงชวนให้สงสัย
วา่ เบือ้งหลงัพฤตกิรรมเหลา่
นี้ มาจากความคิดของสัตว์
เองหรือเปล่านะ

สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมจะมีโครงสร้างของสมองทีค่่อนข้างคล้ายคลงึกนั จะ
มคีวามแตกต่างกันตรงการพฒันาของสมองในแต่ละส่วน ท�าให้สตัว์บางชนดิ
มคีวามสามารถ หรอืประสาทการรบัรูบ้างประเภทเด่นชดักว่าสตัว์ชนดิอ่ืนๆ 
ซึ่งก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปในการด�ารงชีวิต

โดยทัว่ไป สตัว์จะมคีวามรูส้กึและอารมณ์ไม่ต่างจากพวกเรา ไม่ว่าจะหวิ 
ร้อน หนาว เจบ็ปวด พอใจ กลวั วติกกังวล แต่ก็ไม่ได้แสดงออกมาให้มนษุย์
เราเข้าใจง่ายๆ โดยการรับรู้สภาพแวดล้อม ความรู้สึกต่างๆ ก็จะรับรู้ในวิธี
การที่แตกต่างกันออกไป ความตระหนักรู้นี้แบ่งออกเป็นหลายระดับ และ
สัตว์บางชนิดก็มีความสามารถเรื่องนี้กว่าสัตว์กว่าชนิดอื่นๆ ซึ่งระดับที่ต�่าๆ 
จะมีประสาทสัมผัสและอารมณ์ แต่จะไม่สามารถเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนอย่าง
เรื่องเวลา และระยะห่างได้ เราลองมาดูตัวอย่างของพฤติกรรมท่ีแสดงให้
เห็นว่าสัตว์เองก็มีความคิดเหมือนกันกับเราดีกว่า

ปูเสฉวนซึ่งจะหลบอยู่ใต้เปลือกหอยเมื่อรู้สึกถึงอันตราย จะเลือกอาศัย
อยู่ในเปลือกที่แข็งแรงนานกว่าเปลือกที่เปราะบาง นักวิทยาศาสตร์จึงเห็น
ว่าปูมีความสามารถในการรู้จักเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่า 

สตัว์ตวัเลก็ๆ อย่างผึง้ กม็กีารทดลองฝึกให้รูจ้กัเลือกจ�านวนสิง่ของทีน้่อย 
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โดยหากบินไปเลือกแท่นที่วางของน้อยกว่า
ได้ถกูต้องจะได้รางวลัเป็นสารละลายน�า้ตาล
ซูโครสรสหวาน หากเลือกผิดจะได้รับ
สารละลายควินินรสขมแทน ซึ่งผลออกมา
ปรากฏว่าผึง้สามารถเลอืกได้ถูกต้องกว่า 80 
เปอร์เซ็นต์ โดยมีการทดลองซ�้า เปลี่ยน 
รูปร่างสิ่งของที่วางบนแท่น ก็พบว่าผึ้งยังคง
สามารถเลือกได้ถูกต้อง แต่จะช้าลงและลงัเล
มากขึน้ เมือ่ต้องเลือกระหว่างแท่นทีไ่ม่มขีอง
อยู ่กบัแท่นทีม่ขีอง 1 ชิน้ ซึง่แสดงให้เหน็ว่า
ผึง้มคีวามเข้าใจความหมายของเลขศนูย์ด้วย

การศึกษาของ ฟรองส์ เดอ วาล (Frans 
de Waal) นกัวานรวิทยาจากมหาวทิยาลยัอี
โมร ี(Emory University) สหรฐัฯ ท�าให้รูว่้า 
ลิงไม่มีหางสามารถขออาหารโดยแบมือขอ 
และมีอีกหลายพฤติกรรมคล้ายคลึงมนุษย ์
เช่น ลูบคล�า สัมผัสและกอด โดยมีตัวอย่าง
ลูกชิมแปนซีแสดงอาการยื่นมือออกไปข้าง
หน้าพร้อมกบัแยกเขีย้วยงิฟันเงยีบๆ ระหว่าง
พยายามขออาหาร และยงัพบด้วยว่าลงิใช้มอื
และเท้าเป็นสญัลกัษณ์ในการสือ่สารได้ดกีว่า
การแสดงสีหน้า ซึ่งหากลิงใช้มือข้างหนึ่งปิด
ตาท้ังสองข้างเป็นการส่งสัญญาณว่า อย่า
ยุ่ง เป็นต้น

กาพนัธุ ์New Caledonia  มคีวามสามารถ
ในการท�าเครือ่งมอืต่างๆ ข้ึนเองโดยอาศัยความ
จ�า และยงัเลอืกใช้เครือ่งมอืได้เหมาะสมกบั
แต่ละงานด้วย ทมีวจิยัฝึกให้กาสายพันธุน้ี์ 8 
ตวั เรียนรู้วิธใีส่กระดาษ ลงไปในเครือ่งขาย

สนิค้าหยอดเหรยีญจ�าลองแทนการใส่เหรยีญ
เพ่ือแลกกับอาหาร ซ่ึงจะได้ของกินต่อเมือ่ใส่
กระดาษได้ถกูขนาดเท่านัน้ หลงัจากนัน้ทมีวจิยั
ได้ให้กระดาษแผ่นใหญ่กับกาแทน ปรากฎว่า
กาสามารถฉีกกระดาษเป็นชิน้เลก็เท่ากบัขนาด
ทีแ่ลกของกินก่อนหน้าได้ใกล้เคยีง โดยไม่ต้อง
มต้ีนแบบขนาดกระดาษเดมิให้เหน็ นัน่แสดง
ให้เหน็ว่ากาสายพันธุน์ีส้ามารถสร้างวฒันธรรม
ของตวัเอง โดยนอกจากจะสร้างเครือ่งมอืขึน้
จากความจ�าทีไ่ด้หน็มาแล้ว ยงัสามารถออกแบบ
เครือ่งมอืให้ดแีละซบัซ้อนข้ึนได้ด้วย

มาที่เพื่อนรู้ใจมนุษย์อย่างสุนัข จากงาน
ส�ารวจพบว่า สุนัขพันธ์ บอร์เดอร์ คอลลี่ 
สามารถจดจ�าค�าสัง่ได้มากถงึ 1,000 ค�าสัง่ และ
อาจเข้าใจโครงสร้างประโยคง่ายๆ เช่น สัง่ให้ไป
เอาของมาให้เราแล้วเอากลบัไปคนืทีเ่ดมิ ทัง้ยงั
มคีวามว่องไว ฝึกสอนได้ง่าย มีความคิด ความ
สนใจแน่วแน่ สงัเกตทุกุสิง่ทกุอย่าง จดจ�าแม้แต่
สิง่เลก็ๆ ทีม่องเหน็และจะน�ามาใช้เมือ่ถงึคราว
จ�าเป็น โดยทีส่อนเพยีงไม่ก่ีครัง้

จากทีล่องยกมาคงพอเหน็กนัแล้วว่าไม่ว่าจะ
เป็นสตัว์ตัวเลก็ๆ ตัวใหญ่ จะอยูบ่นฟ้า ในน�า้ 
หรอืบนบก กล้็วนมคีวามสามารถในการคดิและ
เรียนรูใ้นแบบของตน ดงัค�ากล่าวทีว่่า เราไม่อาจ
ตัดสินความเก่งของปลาจากการปีนต้นไม้ 
เพราะไม่ว่าจะเป็นสตัว์ชนดิใด ต่างก็มคีวามเก่ง
ทีน่่าชืน่ชมในแบบของตวัเอง และนัน่กเ็ป็นส่วน
หนึง่ของความหลากหลาย ทีท่�าให้โลกนีน่้าอยู่
ข้ึน คณุคดิเหมอืนกันไหม?

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-mem-
ory/#.XSxOJ-gzZdh
http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci7/?p=25067

ที่มารูป
ปเูสฉวน https://www.insidescience.org/news/study-suggests-hermit-crabs-evolved-long-
penises-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.

นฤพล เปาอินทร์

What Brings Us Here?
สิ่งใดที่นำาพามนุษย์มาถึงจุดนี้

บนโลกทีม่ ี 8.74 ล้านสปีชส์ี ท�าไมจึงมแีค่มนษุย์ (Homo 
sapiens) ที่สามารถสร้างอารยธรรมจนสามารถครองอ�านาจ
เหนอืสายพนัธุอ่ื์นๆ

จนอาจเรยีกได้ว่ามนษุย์คือส่ิงมชีีวิตท่ีก�าลงัครองโลก

อะไรคอืความแตกต่างทีท่�าให้มนษุย์เราอยูเ่หนอืสรรพสตัว์
สายพันธุอ์ืน่ๆ และอยูบ่นห่วงโซ่อาหาร ณ เวลานี?้ 

ทัง้ๆ ทีว่วัิฒนาการได้คดัสรรสร้างลกัษณะทางกายภาพของ
สตัว์ต่างๆ ให้มเีขีย้วเล็บเป็นพษิ มกีล้ามเนือ้ขากรรไกรแข็งแรง 
หรือแม้แต่ขนาดตวัใหญ่สดุแขง็แกร่งเพือ่ช่วยล่าหาอาหารและ
ป้องกันตวั ซึง่หากพดูถึงในเชิงกายภาพมนษุย์นบัได้ว่าเป็นสัตว์
ทีอ่่อนแอท่ีสดุ มนษุย์ทารกต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเดินได้ ขณะ
ทีส่ตัว์ส่วนใหญ่ในโลกสามารถเดินได้ตัง้แต่แรกเกดิ หรอืถ้าให้
เราไปอยูใ่นกรงสงิโต ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร

แล้วมนษุย์ครองโลกได้ด้วยอะไร? 

หาใช่กล้ามเนือ้ทีเ่ราพยายามสร้างในฟิตเนสและย่ิงไม่ใช่เขีย้ว
เล็บที่เราต้องตัดถอนกันอยู่ตลอดเวลา หรือขากรรไกรที่ซ้อม
เคีย้วหมากฝรัง่อยูทุ่กวัน แต่ส่ิงนัน้คือ ‘สมอง’
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The Weight 
of Think
นำ้าหนักของ 
‘การคิด’

ในเชงิกายภาพสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมทัว่ไปจะมขีนาดสมอง
เฉลี่ย 200 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อน�้าหนัก 60 กิโลกรัม
มนุษย์เมื่อราว 2.5 ล้านปีที่แล้ว มีขนาดสมองประมาณ 
600 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ปัจจุบันเรามีขนาดสมองถึง 
1,200 - 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร กล่าวคือเรามีขนาด
สมองใหญ่กว่าสตัว์เลีย้งลกูทัว่ไปถงึ 7 เท่า! แต่ปัญหาทีต่าม
มาก็คือน�้าหนักของสมองคิดเป็นราว 2 - 3% ของร่างกาย
แต่กลับต้องการพลงังานมากถงึ 25% ของร่างกายทัง้หมด 
ท�าให้มนษุย์ต้องการอาหารในปรมิาณมากเมือ่เทยีบกบัสตัว์
ที่มีน�้าหนักเท่ากัน
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The basics of think 
พื้นฐานของการคิด

แต่การมีก้อนเนื้อที่เรียกว่าสมองก็เป็นเพียงลักษณะ
ทางกายภาพเท่านัน้ สิง่ส�าคญัจรงิๆ คอืกระบวนการในนัน้
กระบวนการท่ีเราเรยีกว่า ‘ความคดิ’ (Thinking) ซึง่นบัได้
ว่าเป็นสิง่ทีเ่รามเีหนอืสายพนัธุอ์ืน่ๆ และความแตกต่างใน
แง่กระบวนการคิดอันซับซ้อนของมนุษย์คือ ‘ความคิด 
เชงินามธรรม’ ทีเ่ราสามารถจินตนาการถงึสิง่ทีไ่ม่มอียูจ่ริง
และสร้างมนัให้เกิดขึน้จริงได้

หลักฐานโบราณที่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนใน
กระบวนการคิดที่เกิดขึ้นเมื่อราว 2.5 ล้านปีก่อน ก็คือ
ขวานหิน (Hand Axe) ที่เราอาจมองว่าก็แค่ขวานหิน 
ธรรมดาๆ อนัหนึง่ แต่กระบวนการในการสร้างทีส่ะท้อน
ให้เห็นถึงศักยภาพของสมองได้อย่างชัดเจน 

1. ต้องเลือกหินให้ถูกกับหน้าที่ที่จะใช้ ถ้าหินเปราะ
เกินไปอาจแตกหักก่อนใช้งานได้

2. ต้องมจีนิตนาการ เพราะต้องกระเทาะหนิให้อยูใ่น
รูปร่างที่ต้องการจะใช้

3. ต้องวางแผน ก่อนเกดิกระบวนการทีว่่ามาทัง้หมด
สมองเราต้องประมวลคาดคะเนและสร้างมโนภาพถึง 

‘ขวานหิน’ ที่ยังไม่มีจริงด้ามนั้นข้ึนในหัวได้เสียก่อนจึง
ลงมือสร้างมันขึ้นมาได้

เพราะมันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจาก 
การท�างานของสมองส่วนหน้าทีเ่รยีกว่า Prefrontal Cortex 
หรอืทีม่ชีือ่เล่นว่า ‘สมองผูบ้รหิาร’ ทีม่นษุย์มพีฒันาการ
ทางสมองในส่วนนีม้ากกว่าสตัว์อ่ืนๆ

The connect & disconnect of think ความ (ไม่) 
เชื่อมโยงของการคิด

จนกระทั่งเข้าช่วงระหว่าง 70,000 - 30,000 ปีก่อน
เกิดการปฏิวตักิารรบัรูจ้ากการเปลีย่นแปลงในพันธุกรรม
เกิดการจัดเรียงตัวของระบบประสาทท�าให้พวกเรา
สามารถคิดและสื่อสารกันแบบที่ไม่เคยท�าได้มาก่อนจน
เกิดเป็นภาษาแบบใหม่เฉพาะตัว

เราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวที่มีภาษาและสามารถสื่อสาร
กนัได้ สตัว์ประเภทอืน่ๆ ในโลกกม็ภีาษาและการสือ่สาร
ในแบบของตัวเอง มดแมลงอาจสื่อสารกันด้วยกลิ่น ลิง
ก็มีเสียงที่แตกต่างหลากหลายในการสื่อสาร สิ่งที่ท�าให้
การสือ่สารของเราแตกต่างคอืความยดืหยุน่ในการสือ่สาร 

นฤพล เปาอินทร์
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คนเราสามารถส่งข ้อมูลให ้กันในปริมาณมหาศาล 
การส่ือสารของลิงอาจบอกเพื่อนในฝูงได้แค่ว่า “ระวัง
สิงโต” แต่มนุษย์สามารถบอกได้ว่า “เมื่อเช้าเจอสิงโต
ก�าลังตามฝูงไบซันบริเวณแม่น�้า” ท�าให้เราสามารถส่ง
ข้อมูลที่ละเอียดมาก เรียกได้ว่าเป็นกุญแจส�าคัญในการ
วิวัฒน์ร่วมมือระหว่างพวกเรา

ด้วยความคดิจินตนาการและการสือ่สารนีเ่องท�าให้เรา
สามารถท�างานเป็นทมีและสร้างสรรค์สิง่ต่างๆ ได้มากมาย
ทัง้ เสือ้ผ้า, รถยนต์, เสยีงดนตร,ี TV หรอืแม้แต่โทรศพัท์
หรือคอมพวิเตอร์ทีค่ณุก�าลงัใช้อ่านอยู่ในเวลานี ้นอกจาก
นีย้งัมอีกีหลายสิง่ทีม่องไม่เหน็แต่พวกเรายอมรบัว่ามนัมี
อยู่จริง เช่น สัญญาณอินเทอร์เนต็ทีม่องไม่เหน็แต่ขาดไม่
ได้, กฎหมายข้อตกลงของสังคม, ศาสนาหรือสิ่งที่ 

‘ศรัทธา’ (ความคิดผสมอารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลอย่าง
สิ้นเชิง) ความเชื่อ, ประเพณี ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนจับต้อง
ไม่ได้ และถูกสร้างสรรค์มาจากสมองมนุษย์เอง ซึ่งเชื่อ
และให้คุณค่าร่วมกัน จนเราสามารถร่วมมือกันพัฒนา
สังคมจนศิวิไลซ์ได้ 

แต่ ‘ความคิด’ คือสิ่งที่ทั้งสร้างสรรค์และท�าลายพวก
เราในเวลาเดียวกัน เพราะคงไม่มีคาเมเลียน (Chame-
leon) ตัวไหนฆ่าฟันกนัเพราะสผีวิ หรอืแมวน�า้ (earless 
seal) คงไม่เกลียดกันเพราะมีความคิดเห็นทางการเมือง
ไม่ตรงกัน ‘ความคิด’ แบบนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ท�าได้ 
และนั่นอาจเป็นราคาของความคิดที่มนุษย์ต้องจ่าย

อ้างอิง
นพ.ชัชพลเกียรติขจรธาดา, เรื่องเล่าจากร่างกาย
https://www.bbc.com/thai/features-38246289
journals.plos.org
Yuval Noah Harari, A Brief History of Human-
kind, 

อ้างอิงภาพ 
https://www.zmescience.com/science/big-brain-
notch-gene-8341336/
h t t p s : / / w w w . s c o o p . i t / t o p i c /
amaz i ng - sc i ence /p / 17 15871930 /2012 
/05/04/extra-gene-copy-involved-in-human-brain-
evolution
http://humanorigins.si.edu/evidence/behavior/
stone-tools/early-stone-age-tools/handaxe-europe
https://www.instagram.com/p/BtYMDyHnj3t/
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พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์, ธัญญารัตน์  โคตรวันทา

เพราะกวา่ทีแ่ตล่ะชาติจะกอ่รา่ง
สร้ างตั วขึ้ นมาไ ด้สักชาติหนึ่ ง 
แน่นอนว่าย่อมไม่ใช่ มีแค่ผืนดิน
และประชาชนผู้อาศัย แต่ย่อมมี
แนวคิดหลักๆ ที่มัดรวมผู้คนและ
หลอ่หลอมใหค้นในชาติมบุีคลกิบาง
อย่างที่แตกต่างโดดเด่นกว่าคน 
ชาติอืน่ๆ ซึง่นา่สนใจวา่การตกทอด
มรดกทางความคิดจากรุ่นสู่รุ่นจน
สง่ผลใหค้นแตล่ะชาตมิเีอกลกัษณ์
เฉพาะตัวที่เลียนแบบได้ยากนี้มี
ปัจจัยหลายอย่าง เราเลยอาสาพา
ไปเซอร์เวย์รอบโลกเพื่อถอดบท
เรียนและแนวคิดของแต่ละชาติมา
ให้อ่านกัน มาดูกันว่าแนวคิดของ
แต่ละประเทศจะเปน็อยา่งไรและจะ
มวีถิปีฏิบตัอิยา่งไรบา้ง เชญิส�ารวจ
ได้ ณ บรรทัดถัดจากนี้

ฟินแลนด์: ซิสุ (Sisu) เด็ดเดี่ยว
แม้โดดเดี่ยว

แนวคิด ‘ซิสุ’ เป็นแนวคิดการ
ใช้ชีวิตของคนฟินแลนด์ที่เน้นไปที่
ความทรหดอดทนในการใช้ชีวิต 
เน้นทางยาก ไม่รอทางลัด ไม่ยอม
แพ้ต่อข้อจ�ากัดทางภูมิศาสตร์ 
เพราะแม้ ฟินแลนด์ จะมีหิ มะ
ปกคลมุตลอดทัง้ป ีแถมแตล่ะวนัมี

แสงแดดร�าไรเพียงแค่วันละ 4-5 
ชัว่โมงเทา่นัน้ แตค่นฟนิแลนดก์ย็งั
ปั่นจักรยานฝ่าหิมะไปท�างานแบบ
ไม่หว่ันต่อความหนาวเหน็บ และ
ตอนนี้ฟินแลนด์ยังก้าวขึ้นมาเป็น
ประเทศที่มีระบบการศึกษาเย่ียม
ยอด เน้นการพัฒนามนุษย์แบบ
องคร์วม และไดร้บัการจดัอนัดับวา่
ประชาชนมคีวามสขุเปน็อนัดบัต้นๆ 
มาดูกันว่าแนวคิด ‘ซิสุ’ ได้แปลง
ออกมาเป็นรูปธรรมยังไงบ้าง

ซิสุกินความหมายถึงความ
ประหยัด ใช้ของท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และท�าทุกอย่างด้วย
ตัวเอง เช่น คนฟินแลนด์จะชอบ
ซ่อม ปรับเปล่ียน ไม่ซ้ือใหม่ ท�าของ
ท่ีมีให้ดีกว่าเดิม ท�างานบ้านเอง หรือ
อย่างช่วงท่ีอุณหภูมิติดลบพ่อแม่ก็จะ
เข็นลูกออกมาเดิน หรือป่ันจักรยาน
ฝ่าลมหนาวไปไหนมาไหนตลอด 

สว่นเรือ่งของการศกึษาทีท่ั่วโลก
ยกย่อง มีการจัดสอบประมาณ 3 
ครัง้ ถา้ตดิธรุะหรอืไมส่บายและไม่
สามารถมาสอบครัง้แรกได ้กใ็หไ้ป
ครั้งถัดไป เหตุผลคือมนุษย์ทุกคน
ไมไ่ดพ้รอ้มในวนัเดยีวกนั ธรุะอย่าง
อื่นสามารถส�าคัญกว่าการเรียนได้ 

ผลึกความคิด
หลอมสรา้งชีวิต
คนแต่ละชาติ

เราอาจจะเคยได้ยินชื่อแนวคิดที่
สะท้อนตัวตนของแต่ละประเทศมา
บ้าง อย่างเช่น ซิสุ, วาบิ-ซาบิ, ฮุกกะ 
ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นแนวคิดที่หล่อหลอม
ความคิดผู้คนในชาตินั้น ให้มีบุคลิก-
ลักษณะเฉพาะตวับางอยา่งและยากที่
คนชาติอื่นจะเลียนแบบ ซ่ึงแต่ละ
ประเทศกม็แีนวคดิและวิถีปฏบัิตแิตก
ต่างกันไป อาจจะด้วยการหล่อหลอม
ทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การ
ปกครอง รสนิยม ฯลฯ

ฟินแลนด์
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การเรียนไม่ใช่ส่ิงส�าคัญที่สุดในชีวิต 
แนวคดิซสุุิของฟนิแลนดจ์งึท�าใหค้นคน
หน่ึงได้เรียนรู้และได้ก้าวผ่านส่ิงท่ียัง
ไม่รู้จริงๆ และแนวคิดนี้เองท่ีเป็น
เหมือนบททดสอบการฝึกกายฝึกใจ
ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนอยู่ในวิถี
ชีวิตของผู้คน

ญ่ีปุ่น: วาบิ-ซาบิ (Wabi-Sabi 侘寂) 
ความงดงามในความไมส่มบรูณแ์บบ

‘วาบิ-ซาบิ’ มาจากค�าว่า ‘วาบิ’ หมาย
ถึง ความเรียบง่าย ไม่สมบูรณ์ และ 
‘ซาบิ’ หมายถึงความไม่จีรังตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงวาบิ-ซาบิเป็นค�าท่ีสะท้อน
วิถีชีวิตและศิลปะแบบญ่ีปุ่นได้เป็น 
อย่างดี แนวคิดน้ีได้รับอิทธิพลมาจาก
พุทธศาสนา นิกายเซนท่ีเข้ามาจาก
ประเทศจีนในศตวรรษท่ี 15 บวกกับการ
ผ่านช่วงสงครามซ่ึงชาวญ่ีปุ่นได้เห็นความ
สูญเสีย ความว่างเปล่า รวมท้ังความ
งดงามในความทุกข์เหล่าน้ัน ท�าให้วาบิ-
ซาบิกลายเป็นแนวคิดท่ีสอดแทรกอยู่ใน
วัฒนธรรมญ่ีปุ่นต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา

ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัท่ีสดุคอื คนิซึง ิ
(Kinstugi) หรือศิลปะการซ่อมแซม
เคร่ืองปั้นดินเผา โดยน�าถ้วยชามที่
แตกมาประกอบกันใหม่ แล้วอุดช่อง
ว่างด้วย ครั่งทอง หรือ อุรุชิ(urushi) 
ก ล า ย เ ป็ น ถ้ ว ย ช า มที่ ง ด ง า มมี
เอกลกัษณ์ สะทอ้นความสมถะ ความ
ไมจ่รีงัและการเหน็คณุคา่ของความไม่

สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังมีศิลปะ 
แขนงอืน่ๆ เชน่ กลอนไฮกุท่ีมเีพยีงไม่
กี่พยางค์ แต่สื่อความหมายได้หลาก
หลายและมีพลัง หรือการจัดดอกไม้
อิเคบานะ (Ikebana) โดยน�ากิ่งก้าน
ท่ีอาจสวยงามบา้ง มรีอยต�าหนบิา้งมา
จัดแจงใหง้ามตามธรรมชาต ิแทนการ
ตัดแต่งให้สมบูรณ์แบบ รวมทั้งความ
มนิมิอลแบบญีปุ่น่อยา่งแบรนด์ MUJI 
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันด้วย

เดนมารก์: ฮุกกะ (Hygge) การมอง
เห็นความสุขจากสิ่งรอบตัว

‘ฮุกกะ (Hygge)’ เป็นค�าที่ไม่
สามารถนยิามดว้ยค�าพดูหรอืตัวอกัษร 
แตน่ยิามได้ดว้ยความรูส้กึ ซึง่ค�าทีใ่กล้
เคยีงกบัความรูสึ้กฮกุกะมากทีส่ดุ คอื 
‘ความสขุ’ และ ‘ความผอ่นคลาย’ โดย
ค�าน้ีใช้ในภาษานอร์เวย์และเดนมาร์ก 
แต่ช่วงศตวรรษท่ี 20 ฮุกกะ กลายเป็น
ที่รู้จักมากยิ่งข้ึนในนามปรัชญาความ
สุขของชาวเดนมาร์ก

แม้ว่าประเทศเดนมาร์กจะอยู่ในแถบ
สแกนดิเนเวีย มีทรัพยากรธรรมชาติ
น้อยและมีสภาพอากาศอันหนาวเหน็บ 
แต่ข้อจ�ากัดดังกล่าวก็ท�าให้ชาวเดนมาร์ก
เข้าใจธรรมชาติ และรู้จักปรับตัว โดย
สร้างความสุขภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่
สามารถเปล่ียนแปลงได้ เช่น ในวันท่ีมี
พายุ ท้องฟ้ามืดหม่น ไม่มีแสงอาทิตย์
แจ่มใส จึงต้องการสร้างบรรยากาศผ่อน

คลายด้วยเร่ืองเล็กๆ รอบตัว อย่างแสง
เทียนอ่อนๆ เคร่ืองด่ืมอุ่นๆ หรือการเสีย
ภาษีอัตราสูงแลกกับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ในระยะยาว เพราะมองหาความผ่อน
คลายทางจิตวิญญาณมากกว่าความสุข
จากเงินทอง จึงไม่น่าแปลกใจท่ีเดนมาร์ก
จะเป็นหน่ึงในสามประเทศท่ีมีความสุข
ท่ีสุดในโลก จาก World Happiness 
Report ในปี 2018 ท่ีผ่านมา

ภูฏาน: ประเทศที่ริเริ่มการวัดความ
สุขมวลรวมประชาชาติ (GNH)

ภูฏาน เป็นประเทศขนาดเล็กใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ท่ีมีภูเขาจ�านวนมาก 
ประชากรส่วนใหญ่ท�าการเกษตร ด�าเนิน
ชีวิตโดยเน้นความพอเพียง สอดคล้อง
กับธรรมชาติ และใช้หลักพุทธศาสนา
เป็นท่ีต้ัง ดังน้ันการวัดความกินดีอยู่ดีของ
ประชากรในประเทศ โดยใช้เร่ือง
เศรษฐกิจเป็นหลักจึงไม่ตอบโจทย์
ประเทศภูฏาน ท�าให้มีการริเร่ิมใช้ Gross 
National Happiness (GNH) หรือความ
สุขมวลรวมประชาชาติ วัดความเจริญ
ของประเทศแทนการใช้ Gross Nation-
al Product (GNP) หรือผลิตผลมวลรวม
ของประชาชาติแบบประเทศอ่ืนๆ เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายการสร้างความ
สมดุลระหว่างความเจริญทางวัตถุและ
จิตใจ รวมท้ังจุดยืนท่ีมองว่าความสุขไม่ใช่
ผลพลอยได้จากการพัฒนา แต่เป็นเป้า
หมายของการพัฒนา

อ้างอิง
ฟินแลนด์: ซซิุ
หนงัสอื Finding Sisu แปลโดย กัญญ์ชลา นาวา
นเุคราะห์

ญี่ปุ่น: วาบิ-ซาบิ
http://fdesignbasis.blogspot.com/2014/04/ja-
pan-design-2-wabi-sabi.html
https://kiji.life/wabisabi/
https://www.facebook.com/pg/ZenTheWayOf-
L i f e / p h o t o s / ? t a b = a l b um& a l b um _
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-happi-
ness-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/best-
places-to-find-unique-saunas/ 
ญี่ ปุ ่ น  h t tps : / /www.p i n te res t . com/
pin/57420963986275708/
เดนมาร์ก https://draxe.com/hygge/
ภฐูาน https://i.pinimg.com/originals/ad/76/25/
ad762572ae9462343e9bcc34a28aed05.jpg
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ธัญญารัตน์  โคตรวันทา, ภคณัฐ ทาริยะวงศ์, ศุภณัฐ อเนกนำาวงศ์

การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 
แนวคิดเพ่ือสรา้ง
นวัตกรรมเพ่ือแก้
ปัญหามนุษย์

เมื่อเราได้ยินค�าว่า ‘ดีไซน์’ ภาพในหัวเราอาจจะ
เป็นดีไซน์เนอร์หรือนักออกแบบท่ีท�างานอยู ่กับ
โปรแกรมโฟโต้ช็อป วาดกราฟิกต่างๆ บางคนจงึอาจ
เข้าใจว่า Design Thinking น่าจะเป็นวิธีคิดที่ท�าให้
เราออกแบบกราฟิกสวยๆ แต่แท้จริงแล้ว ‘การ
ออกแบบ’ ไม่ใช่แค่การวาดภาพ แต่การออกแบบนัน้ 
แท้จริงคือ ‘การแก้ไขปัญหา’ ของมนุษย์

‘นวัตกรรม’ เป็นผลผลิตของการหาสิ่งที่จะแก้ไข
ปัญหาให้ตวัเราได้ เวลาพดูเรามกัจะนกึถึงเทคโนโลยี

ล�้าๆ อย่างโลกเสมือน 3 มิติ หรือการตัดต่อพันธุ-
กรรมมนษุย์ให้มคีวามพเิศษยิง่ขึน้ แต่ลองดภูาพด้าน
บนนี้กันก่อน

ภาพทีเ่หน็เปน็เพยีงรม่ธรรมดาๆ โดยนกัออกแบบ
ชาวญีปุ่น่ชือ่ดัง Naoto Fukasawa เขาเล็งเหน็ปญัหา
ของแม่บ้าน เวลาไปจ่ายตลาด พอจะคุยกับเพ่ือนๆ 
ใช้เวลานานแล้วไม่มีที่วางของ เขาจึงท�าให้ด้ามของ
ร่มแหว่งขึ้นมาเป็นที่วางของได้ สิ่งนี้ก็ถูกเรียกว่า 
‘นวตักรรม’ เชน่กนั เพราะนวตักรรม คือ การคดิสิง่
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ใหม่หรือดัดแปลงส่ิงเก่าเพ่ือแก้ไขปัญหาบางอย่าง ซ่ึงอาจจะ
เป็นอะไรก็ได้ ต้ังแต่ ร่มด้ามแหว่งอย่างท่ีเห็นหรืออุปกรณ์
ครอบศีรษะซ่ึงพาเราเข้าไปในโลกเสมือน

แลว้ Design Thinking ท่ีว่าเก่ียวขอ้งอะไรกบันวัตกรรม? 
การคดิเชงิออกแบบ (Design Thinking) เกดิขึน้มาเพือ่ชว่ย
ใหผู้ส้ร้างสรรค์นวตักรรมมวิีธคีดิทีเ่ป็นระบบ เพือ่สรา้งหรอื
ดัดแปลงให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ พยายามจะตอบโจทย์ และ
แกไ้ขปญัหาใหก้บัตวัผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้รงิ มใิชส่รา้งออกมาแลว้ 
กลับเพิ่มปัญหาให้กับผู้ใช้มากกว่าเดิม

Design Thinking เป็นแนวคิดที่ริเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ
ป ี1960 ชว่งนัน้มีหลายคนเสนอหลายไอเดยีขึน้มา บางคน
บอกว่าปัญหามันเปลี่ยนแปลงตลอดและซับซ้อน มีไอเดีย
เรื่องการท�าต้นแบบอย่างไวเพื่อน�าไปทดสอบ และเริ่มมีไอ
เดียเรื่องการเอาตัวมนุษย์เป็นศูนย์กลางการออกแบบ (hu-
man-centered design) จนถึงช่วงปี 1980s มีนักคิดเริ่ม
ตั้งค�าถามลึกขึ้นไป เช่น Nigel Cross เห็นว่านักออกแบบ
ต่างจากนักวิทยาศาสตร์ ตรงที่นักออกแบบจะพยายามหา
วิธีการที่เป็นไปได้หลายๆ อย่างที่สามารถแก้ปัญหาได้ จึง
ต้องใช้ ‘สัญชาตญาน’ และความเข้าใจในหลายศาสตร์มา
ผสมรวมกัน

จากนัน้จนถงึปัจจบัุน Design Thinking เข้ามาสู่ในยุคที่
เรารู้จกั มอีงค์กร IDEO ก�าเนิดขึน้ พฒันาขัน้ตอน (steps) 
เครือ่งมอื (tools) รวมถึงวิธกีาร ท�าให้เป็นท่ีรู้จักมากขึน้ จน

ในปี 2005 แนวคดิ Design Thinking กถ็กูสอนใน Stanford 
School of Design (d.school) ซึง่เป็นทีส่ร้าง Framework 
หรอืกรอบคดิทีน่ยิมใช้ในปัจจบัุน 

และน่ีคือตัวอย่าง Framework ยอดนิยมท่ีสุดของ Design 
Thinking ของ Stanford d.school ซ่ึงแบ่งข้ันตอนของ
กระบวนการคิดออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังน้ี

• Empathize หรอืการท�าความเข้าใจกลุม่เป้าหมาย ก่อนที่
จะแก้ไขปัญหาหรอืสร้างสรรค์ส่ิงใดก็ตามเราจะต้องเข้าใจถึง
กลุม่เป้าหมายอย่างถ่องแท้เสยีก่อน 

• Define คือการก�าหนดให้ชัดเจนว่าจริงๆ แล้วปัญหา
ที่เกิดขึ้นคืออะไร ในขั้นตอนนี้ถ้าเราก�าหนดปัญหาที่เจอได้ 
เราจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้น

• Ideate หรอืการท�าให้ความคดิต่างๆ เกิดข้ึน หาแนวคดิ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มากทีส่ดุ เพือ่ตอบ
โจทย์ปัญหาทีเ่กิดขึน้ในข้ันทีส่อง 

• Prototype หรือการสร้างแบบจ�าลองข้ึนมา คือการ
ต่อยอดจากข้อสาม เราจะไม่รูว่้ามคีวามเป็นไปได้หรอืไม่ ถ้า
เราไม่ท�าให้มนัจบัต้องได้ และลองใช้งานจรงิๆ ประสบการณ์ 
(Experience) หรือ การบริการก็สามารถที่จะจ�าลอง
สถานการณ์ออกมาได้เช่นเดียวกัน

• Test หรือการทดสอบในขั้นตอนสุดท้าย เราน�าแบบ
จ�าลองทีส่ร้างข้ึนมานัน้ทดสอบกับผูใ้ช้ เพือ่รบัข้อแนะน�าหรอื 
Feedback มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป

cover stor y



READ ME 56

เม่ือ 2-3 ปีก่อน Design Thinking รูจั้กกนัในเพยีงแวดวง
ธุรกิจ จนมีผู้มองเห็นความส�าคัญและต้องการให้เป็นที่รู้จัก
ในรั้วมหาวิทยาลัย คือ คุณต้อง-กวีวุฒิ เต็มวิภูวภัทร ผู้
ร�า่เรียนหลกัสูตร Design Thinking จาก Stanford d.school 
นอกจากบทบาทในทีม SCB10x ของธนาคารไทยพาณิชย์
และเป็นเจ้าของเพจ “แปดบรรทัดครึ่ง” แล้ว เขายังเป็นผู้
ริเริ่มน�าหลักสูตร Design Thinking เข้ามาเปิดสอนในรั้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

จุดเริ่มต้นท่ีทำาให้ตัดสินใจเรียนหลักสูตร Design 
Thinking เริ่มตั้งแต่ตอนไหน

ไปเรียน MBA ที่มหาวิทยาลัย Stanford เราไม่รู้จัก 
Design Thinking จนเพ่ือนมาบอก พอได้เรยีนแล้วชอบ โดย
ต้องสมัครเข้าไปอีกที ในนั้นสอน Design Thinking ปรับใช้
กบัหลายสาขา เช่น Design Thinking for Lawyer, Design 
Thinking for Business, Design Thinking for Education 
ซึ่งมีแกนหลักเหมือนกัน 

ตอนนั้นชอบอะไรใน Design Thinking

ทีเ่ช่ือใน Design Thinking มาก เพราะเรียนแล้วเปลีย่น
ตวัเองเยอะ พอเราชอบเราจึงไปเรียนคลาสท่ีเรียกว่า Design 
Leadership คือคลาสทีเ่รยีนเพือ่มาสอนหรอืท�างานเป็นผูใ้ห้

ค�าปรกึษา แล้วก็อกีคลาสหนึง่ทีค่่อนข้างดังชือ่ว่า Designing 
Your Life คอืคลาสทีเ่อามาใช้กับชวิีต ไม่ใช่แค่เรือ่งการท�างาน 
แต่เป็นทศันคติทีเ่ปลีย่นไป เลยคิดว่าถ้าสอนเดก็ๆ น่าจะดี 

ทำาไมถึงอยากให้นิสิตนักศึกษาได้เรียน Design 
Thinking ตัง้แต่มหาวิทยาลยั โดยเฉพาะช้ันปีต้นๆ

เรยีนจบแล้วกป็รบัได้ เพยีงแต่จะไม่ม ีPlaying Field หรือ
พื้นที่ปลอดภัย ต้องไปนั่งคิดว่าจบแล้วจะท�างานอะไรดี แต่
มหาวิทยาลัย 4 ปียังคงมีเวลาท�าอะไรได้ 

มีวิธีการวางหลักสูตรในมหาวิทยาลัยอย่างไร แตก
ต่างจากที่ Standford มากน้อยแค่ไหน

มบ้ีาง แต่พยายามจะไม่เปลีย่น ช่วงแรกยาก เพราะคนไม่รู้
จักว่าคอือะไรเมือ่ 2-3 ปีก่อน พดูว่า Design Thinking คนคิด
ว่าสอนวาดรปู แต่จรงิๆ มนัเป็นเร่ืองนวตักรรมหรอืวธิกีารท�างาน
ใหม่ทีเ่ขาใช้กันทัว่โลก ช่วงแรกเลยจึงต้องท�าให้เดก็ทีไ่ม่สนอะไร
ให้เขาสนใจ และสอง ท�าอย่างไรให้เขามส่ีวนร่วมและตัง้ใจเรยีน 

มีน้องๆ ที่เคยเรียนเล่าให้ฟังว่า มีให้ออกไปทำา
กจิกรรมนอกมหาวทิยาลยัค่อนข้างเยอะพอสมควร

เป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่ง เรียนเข้าใจแล้ว สุดท้ายต้อง
ออกไปเจอเอง เช่น ให้ออกไปคุยกับคน เราคิดว่าท�าได้ แต่

ธัญญารัตน์  โคตรวันทา, ภคณัฐ ทาริยะวงศ์, ศุภณัฐ อเนกนำาวงศ์

บทสัมภาษณ ์
ต้อง-กวีวุฒ ิ
เต็มภูวภัทร 
อาจารย์สอนวิชา 
Design Thinking 
ในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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ถ้าเขาไม่คยุจะท�าอย่างไร ฉะนัน้ทฤษฎกีบัปฏบิตัมินั
คนละเรื่อง การออกไปเจอคน คือ การไปเจอชีวิต
จรงิ ว่ามนัเป็นแบบนี ้ซึง่จุดเริม่ต้นของนวัตกรรมทกุ
อย่าง คือ การรู้จักคน

สิ่งที่ ‘ผู้สอน’ อยากให้ ‘ผู้เรียน’ ได้รับกลับ
ไปมากที่สุดคืออะไร

ไม่มคี�าตอบตายตวั ทศันคตแิบบ Design Think-
ing คือสิ่งที่อยากให้ได้ อย่างแรก คือ ‘คิดอะไรเพื่อ
คนอื่น’ อย่างน้อยให้คิดว่า เราท�าอะไร ให้ใคร เพื่อ
อะไร อย่างที่สอง คือ ‘การคิดนอกกรอบ’ ไม่กลัวที่
จะคิด คดิแล้วผดิได้ เราไม่ต้องฉลาดตลอดได้ เพราะ
คนที่ฉลาดคือคนที่ท�าแบบเดิมดีแล้ว คนที่ดูเหมือน
โง่ แต่บางทีมคีวามคดิสร้างสรรค์ แค่พดูอะไรอาจจะ
ดูไม่ make sense ตอนแรกของใหม่ๆ มันไม่ make 
sense อยู่แล้ว มันก็มีโอกาสล้มเหลวเป็นปกติ 

ถ้าวิชาทั่วไปมีการสอบและให้คะแนนเพ่ือ
วัดผล แล้ววธิกีารวดัผลของวชิาน้ีทำาอย่างไร

วิชานี้ไม่มีตัดเกรด ส�าหรับผมมันเป็นทักษะ เรา
ต้องออกแบบการสอนว่า ถ้าเขาท�าสิ่งเหล่านี้ เขาจะ
ได้สิ่งเหล่านั้น แต่ละคนจะได้ไม่เท่ากัน และต้องมี
การสร้างแรงจูงใจให้เขาออกไปท�า จุดส�าคัญเลยคือ
นกัเรยีนจะเร่ิมเปลีย่น จึงไม่มสีตูรส�าเรจ็อะไรในคลาส 
เป็นเพียงการจุดประกายว่า ถ้าเปลี่ยนตัวเองได้ 1-2 
อย่าง พอลองแล้วใช่ก็ส�าเร็จแล้ว

ส่ิงแวดล้อมในคลาสจึงส�าคญัมากกว่าส่ิงท่ีสอนอกี 

นอกจากการสอนและให้ออกไปทำาโปรเจ็กต์
ต่างๆ ยังมีกิจกรรมอะไรในชั้นเรียนเพิ่มเติม
อีกไหม

มี Speaker ซึ่งเป็นคนเก่งจริงมา เช่น UX De-
signer (User eXperience – นักออกแบบ
ประสบการณ์ผู้ใช้) จาก Amazon แล้วมาท�าบริษัท
ชือ่ Indie Dish เชือ่ไหมวา่เขามา เพราะเขาอยากได้
เด็กฝึกงาน ตลาดต้องการสกิลพวกนี้จริงๆ

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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หลังจากที่สอนมาพักหนึ่งแล้ว คิดว่ามีอะไรที่อยาก
ปรับในวิชานี้บ้าง

อยากท�าให้มีคนสอนแทนได้ การสอนต้องใช้เวลาและ
พลงังานเยอะในการสอนเดก็ทกุคลาส เพราะต้องฟังว่าเขาคดิ
อย่างไร มันจะขยายออกไปไม่ได้ถ้าท�าคนเดียว

ถ้าให้นิยาม Design Thinking เป็นประโยคสั้นๆ สำาหรับ
คนที่ยังไม่รู ้จักให้เข้าใจ โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย จะ
สามารถบอกคนเหล่านั้นว่าอย่างไร

ถ้าอธิบายให้คนทั่วไป เราจะบอกว่ามันคือกระบวนการที่
ใช้กันใน Silicon Valley เพื่อสร้างนวัตกรรมที่อเมริกา

แต่ส�าหรบัเรา มนัคอื ‘วธีิการใช้ชวีติ’ เริม่จากชวีติต้องการ
อะไร ถ้าเราเหน็การใช้ชวีติเป็นการทดลอง เราจะไม่เครยีดว่า
ท�าแบบนี้ดีไหม ทั้งที่ยังไม่ได้ลอง ซึ่งทัศนคติแบบนี้จะมี
ประโยชน์มาก โดยเฉพาะกบัเดก็ทีถ่กูจ�ากดักรอบมาว่าต้องท�า
ถูกเสมอ แต่วิธีการคิดแบบ Design Thinking คือถ้าท�าสิ่ง
ใหม่ๆ มนัมผีดิพลาดแน่นอน ท�าให้เรากล้าตดัสนิใจโดยไม่มอง
สิ่งนั้นเป็นความล้มเหลว แต่มองเป็นการเรียนรู้
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รูจ้ัก ‘การคิดเชิงวิพากษ์’ 
(Critical Thinking) 

เพ่ืออยู่รอดในศตวรรษที่ 21
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ในยุคท่ีเราเสพข่าวสารทางหน้าจอเสียเป็นส่วนใหญ่จนไม่รู้ว่าอะไร
จริงเท็จ ท่ีส�าคัญคือเราเสพข่าวสารกันเพียงช่ัววินาทีแค่ปลายน้ิวคลิก
และเล่ือนสัมผัส ในโลกดิจิทัลท่ีทุกคนต่างเป็น ‘ผู้สร้าง’ ได้ มีเน้ือหา
มากมายเผยแพร่ออกไปสู่โซเชียลมีเดีย หากผู้เสพอย่างเราขาด 
วิจารณญาณ ไม่ได้ตึกตรองก่อนว่าเร่ืองใดน่าเช่ือถือ หรือไม่น่าเช่ือ
ถือ ก็อาจตกเป็นเหย่ือของ ‘ข่าวลวง’ (Fake News) เพ่ือจุดประสงค์
ท่ีไม่ดี เช่น ความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได้ไม่ยาก

เหตกุารณต์า่งๆ ทัง้เร่ืองการเมอืง เศรษฐกจิ หรือสังคม มคีวาม
ซบัซอ้นข้ึนอยา่งมากในศตวรรษท่ี 21 ขา่วสารขอ้มูลกระจดักระจาย
ในส่ือสังคมออนไลน์ทั้งจริงและไม่จริง การอยู่ในยุคนี้จึงต้องการ
ทักษะเพื่อมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ และทักษะนั้นพูดรวมๆ คือ  
‘การคิดเชิงวิพากษ์’ (Critical Thinking) 

ท่ีมาของ ‘การคิดเชิงวิพากษ์’ สามารถย้อนกลับไปได้ถึง 2,500 ปี
ก่อน นักปรัชญาชาวกรีก โสเครตีส (Socrates) มีวิธีการสอนลูกศิษย์
ท่ีให้ความส�าคัญกับการต้ังค�าถาม การหาหลักฐาน การพิจารณาว่า
เหตุผลท่ีให้มาสมเหตุสมผลแค่ไหน โดยวิธีการท่ีว่ามีช่ือว่า ‘ค�าถามแบบ
โสเครตีส’ ทว่า สุดท้ายเขาถูกตัดสินให้ประหารชีวิตจากการต้ังค�าถาม
ต่อค�าสอนจากผู้มีอ�านาจ ซ่ึงอ้างว่ามาจากพระเจ้าอีกที มรดกท่ีท้ิงไว้คือ
การต้ังค�าถาม ซ่ึงเป็นฐานของ ‘การคิดเชิงวิพากษ์’ จนถึงปัจจุบัน

มีนักคิดหลายคนที่ให้ค�านิยาม ‘การคิดเชิงวิพากษ์’ แตกต่าง
กันออกไป แต่เมื่อลองดูความหมายที่แต่ละคนให้แล้ว จึงพอสรุป
แกน่ออกมาได้วา่ กระบวนการคดิดงักลา่วเป็น การตัง้ค�าถามหรือ
มีข้อสงสัย (skeptic) ต่อสิ่งต่างๆ ที่เรารับเข้ามา จากนั้นจึง
วเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิหรอืหลกัฐานตา่งๆ เพือ่ตัดสนิใจเชือ่หรอืสรา้ง
มุมมองของตัวเองขึ้นมาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลประกอบ 

ในบทความนี้ เราจะมาดูความส�าคัญของ ‘การคิดเชิงวิพากษ์’ 
การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21 และลองดูว่าเราจะสามารถรู้เท่า
ทันสื่อได้อย่างไรในชีวิตประจ�าวัน เพื่อที่จะได้ ‘อยู่รอด’ ในโลกที่
ข้อมูลท่วมตัวเราไปแล้ว 

รู้ทันสื่อด้วยทักษะ Media Literacy

ทักษะท่ีเกิดข้ึนจากการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งจ�าเป็นมากในยุค
ศตวรรษที่ 21 ที่ข้อมูลหลั่งไหลจนแทบจะเรียกได้ว่าล้นทะลัก คือ 
Media Literacy หรือ ‘การรูเ้ทา่ทนัสือ่’ ซึง่ส�าคญัไมแ่พท้กัษะอืน่ๆ 
ที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิต เพราะถ้านับกันจริงๆ เวลาส่วนใหญ่ใน
ชีวิตของคนยุคดิจิทัลแบบเราก็แทบจะแขวนไว้กับเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้เสพข่าวสาร
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คำาถามถัดมาคือ แล้ว Media Literacy คืออะไร? และ
สำาคัญอย่างไรในยุคนี้? 

วา่กนังา่ยๆ Media Literacy คอื ทกัษะในการตรวจสอบ 
คดิวเิคราะห ์และพจิารณาขอ้มลูทีท่ว่มทน้บนโลกอนิเทอรเ์นต็ 
เพราะในแง่หนึ่งการรู้จักกรองข้อมูลข่าวสารในยุคนี้ ถือเป็น
ความสามารถทีจ่ะเขา้ใจวิธกีารท�างานของสือ่สารมวลชนวา่มี
ความหมายอย่างไร รวมถึงมีจุดประสงค์อย่างไร การใช้สื่อ
ใหฉ้ลาดและรู้เท่าทนัจงึมคีวามส�าคญัมาก เพราะคนทีม่ทีกัษะ
นี้จะสามารถอธิบายถึงบทบาทที่สื่อมีต่อชีวิตของพวกเขาได้ 
และใช้อย่างระมัดระวังจนไม่ตกเป็นเหยื่อ

ใจความส�าคญัของทักษะนีค้อืการอ่านความหมายของสือ่
ได้ ยิ่งอ่านสื่อได้ขาด ก็ยิ่งมองสื่อทะลุปรุโปร่งว่าสื่อนั้นก�าลัง
ซอ่นสารอะไร เชน่ โฆษณาชวนเชือ่ (Propaganda) ขา่วเทจ็ 
ข่าวที่น�าไปสู่การปลุกระดม โฆษณาแฝงในบทความเชิงข่าว 
การโจรกรรมบนโลกไซเบอร ์โฆษณาผลติภณัฑเ์กนิจริง รวม
ไปถึงการแยกให้ว่าส่วนไหนเป็นทัศนคติของผู้เขียนและข้อ
เท็จจริงในข่าว และแยกได้ว่าบทความนั้นแฝงเรื่องการค้า 
(advertorial) หรือเป็นข้อมูลจากผู้ใช้จริง ฯลฯ ซึ่งการ
แยกแยะข้อมูลออก จะท�าให้เราไม่หลงเป็นเครื่องมือกับ
ข่าวสารที่มุ่งประสงค์บางอย่างโดยที่เรารู้ไม่เท่าทัน

อีกทักษะที่ส�าคัญพอๆ กับการรู้จักคิดวิเคราะห์ข่าวสาร 
คือต้องเข้าใจวัฒนธรรมใหม่ที่มาพร้อมกับการสื่อสารไร้
พรมแดนดว้ย และไมใ่ชแ่คเ่ฉพาะการเทา่ทนัในฐานะ ‘ผูร้บั’ 
ข่าวสาร แต่ในฐานะผูผ้ลติและสง่ตอ่ดว้ย การโพสตค์วามคิด
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-looking-
at-white-printer-papers-on-the-wall-212286/



25

นั่น Fact หรือ Fake…มา Check กันหน่อย!

ทักษะ Media Literacy ยังถูกจัดเป็น ‘ทักษะ
ใหม่’ ที่ netizen หรือชาวเน็ตทั้งหลายในศตวรรษที่ 
21 ตอ้งรู้ อกีท้ังหลายประเทศบรรจุวิชานีต้ัง้แตร่ะดบั
เตรียมอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
พลเมืองของตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม 
ในเลม่นีเ้ราจึงขอแนะน�า How to เบ้ืองต้นทีจ่ะท�าให้
คุณแยกแยะข่าวสารได้ง่ายๆ ไปดูกันว่า Read Me 
จะมีวิธีการอะไรมาฝากกันบ้าง!

1 - ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล

นอกจากการมีสติโดย ‘ฟังหูไว้หู ดูตาไว้ตา’ ไม่
รบีเชือ่จนกดแชร์แลว้ อคตกิมั็กบดบังความเปน็กลาง 
ส่ิงท่ีจะท�าใหเ้ราเขา้ถึงความจรงิ เราจึงควรตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล แหล่งที่มา ใครเป็นคน
เขียน วันที่ และสถานที่อย่างชัดเจน โดยอาจค้นหา
ข้อมูลจากเว็บไซต์ส�านักข่าว, หนังสือพิมพ์ หรือ
โปรแกรมค้นหา ว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือไม่ หาก
ยังไม่พบแหล่งที่มาที่แน่นอน ให้สันนิษฐานไว้ก่อน
เลยว่าเป็นข่าวปลอม

รวมถึงควรพสูิจนอ์งค์ประกอบร่วมในขา่วนัน้ เชน่ 
ภาพประกอบ ตัวสะกด ค�าผิด ว่าเป็นเพียงพื้นที่
โฆษณาขายของหรือไม่ เพราะจะท�าให้เนื้อหาของ
ข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือน้อยลง

2 - เพจหรือเว็บไซต์นั้นตั้งใจล้อเลียนหรือเสียดสี

เราอยู่ในยุคท่ี ‘ใครก็สามารถเป็นสื่อได้’ บาง
เว็บไซต์หรือบางเพจจึงอาจลงข่าวเสียดสี หรือล้อ
เลียนตามสไตล์ของเพจ โดยน�าเสนอออกมาในเชิง
หยอกล้อ แดกดนั ต้ังใจท�าใหล้กูเพจหรอืผูอ้า่นไดร้บั
ความสนุกสนาน ซึ่งบางคนอาจจะตามไม่ทันจุดมุ่ง

หมายของการน�าเสนอในเชิงนี้ จึงท�าให้เราต้องใช้
วิจารณญาณในการเสพข่าวมากกว่าเดิม

ยกตัวอย่าง เราเห็นโพสต์ของเพจ มิตรสหายหน่ึง
ท่าน เขียนว่า ‘ผู้ริเร่ิมการรับประทานอาหารแบบ
บุฟเฟ่ต์ คือนาย Warren Buffet’ แต่หากเราไม่รู้จัก
นายคนน้ีว่าจริงๆ เขาเป็นใคร เราอาจเร่ิมจากเข้าไป
อ่านส่ิงท่ีผู้คนได้แสดงความคิดเห็นในโพสต์น้ี หรือน�า
ช่ือเขาไปกรอกในโปรแกรมค้นหา ก็จะพบว่าโพสต์ดัง
กล่าวเป็นเพียงมุกตลก (หรือภาษาปากเรียก “โพสต์
ดัก”) แท้จริงนายคนน้ีเป็นนักธุรกิจช่ือดัง ไม่เก่ียวข้อง
กับวงการอาหารในแบบท่ีเพจดังกล่าวได้โพสต์ไว้

3 - ถามกูรู

นีเ่ปน็วธิทีีท่�าใหเ้ราได ้‘ขอ้เทจ็จรงิทีจ่รงิทีส่ดุ’ คอื
การสอบถามไปยังเว็บไซต์นั้น หรือผู้เชี่ยวชาญใน
เร่ืองนั้น เพื่อให้สิ่งที่ค้างคาใจเราได้กระจ่างออกมา 
(อยา่งในบา้นเรามเีวบ็ไซตโ์ครงการ ‘ชวัร์แลว้แชรไ์ด้’ 
ของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์) 

ยกตัวอย่าง เราเห็นเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์โพสต์ที่
ว่า ‘การดืม่น�า้โซดาผสมมะขามเปียกจะช่วยยบัยัง้ไม่
ให้เกิดโรคมะเร็ง’ เราก็อาจค้นหาสรรพคุณที่แท้จริง
ของน�้าโซดากับมะขามเปียก โดยการสอบถามใน
เว็บไซต์ของวงการแพทย์หรือสมุนไพรก็ได้

แม้ส่วนใหญ่เราจะพบว่า ผูส้งูอายเุป็นวยัทีม่กัถกู
หลอกจากการเสพข้อมลูข่าวสารบนโลกโซเชยีลได้ง่าย 
สงัเกตได้ชดัจากการทีเ่พือ่นฝงูในกรุป๊ไลน์ส่งอะไรมา
ให้ด ูกม็กัจะ ‘เชือ่ในสิง่ทีเ่หน็’ ไปเสยีทัง้หมด แต่ความ
จรงิไม่ว่าจะวยัไหน ปัญหาเรือ่งข่าวลวงทีเ่กิดขึน้ได้อยู่
เสมอ ล้วนพร�า่บอกให้เราทกุคนต้องมสีติ ใช้วจิารณ-
ญาณในการคิด และไตร่ตรองทกุครัง้ก่อนแชร์ เพือ่ไม่
ให้ข้อมลูเหล่านัน้สร้างความเข้าใจผดิแก่ผูอ้ืน่ต่อไป
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เมื่อ
เครือ่งจักร
และ AI ไม่ใช่
ภัยคุกคาม 
แต่เป็นทักษะ
ที่มนุษย์ต้อง
ปรบัตัว

พิมพ์พญา  เจริญศิริพันธ์

หลายคนอาจจะรู้ดีว่าแนวโน้มการจ้างงานในยุค
ปัจจุบัน เงื่อนไขแรกๆ ที่นายจ้างอยากได้คนเข้าไป
ท�างานด้วย คือคนที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี ถนัด
การใชง้านโปรแกรมตา่งๆ และรู้จกั Artificial Intel-
ligence (AI) หรือปญัญาประดษิฐ ์พ้ืนฐานทีห่นว่ย
งานนัน้ใชอ้ยู ่เพราะปฏิเสธไมไ่ด้วา่ในยคุนีส้ิง่ท่ีจะมา
ช่วยรันธุรกิจห้างร้านต่างๆ คือเครื่องจักรและ
เทคโนโลย ีไมว่า่จะเปน็โปรแกรมวเิคราะหแ์นวโนม้
ตลาดด้วยขอ้มลู (Data) การวเิคราะหส์ายพานการ
ผลิต รวมถึงนวัตกรรมที่ช่วยเรื่องการรีเสิร์ชเพ่ือ
พัฒนาสินค้าและบริการ

ในยคุนี ้เทคโนโลยกี�าลงัเข้ามาดสิรปัต ์(Disrupt) 
หรอืเขา้มาเปลีย่นแปลงในแทบทกุวงการ ค�าถามคอื
เราจะปรบัตวัและเรยีนรูอ้ะไรจากเทคโนโลยีทีเ่ขา้มา
แย่งงานจากเราได้บ้าง ยกตัวอย่างจากเรื่องใกล้ตัว 
ไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่ก�าลังลดพนักงานเพราะมี
แอปพลิเคชันมาแทนที่ หรือวงการศึกษาที่ก�าลังถูก 
ดิสรัปต์ เพราะมีมหาวิทยาลัยดังหลายๆ แห่งเปิด
คอร์สสอนฟรีแบบไมต่อ้งจา่ยเงินแพงๆ ดงันั้น สิ่งที่
คนในยุคนี้ควรท�า คือ เปลี่ยนวิธีคิด ปรับตัว และ
เข้าใจมัน ไม่ใช่หวาดกลัวว่า AI จะมาแย่งงานเรา
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หากลองส�ารวจดูจะพบว่า AI เข้ามามีบทบาทกับทุก
วงการ เชน่ในระบบสายพานการผลติ มกีารสง่โดรนขึน้ไป
ส�ารวจคลังสินค้า ชี้ต�าแหน่งเพื่อทุ่นเวลาในการหาของ มี
โปรแกรมท่ีชว่ยเชือ่มโยงสตารต์อพัเขา้กบัโปรเจก็ตท์ีก่�าลงั
ต้องการคน หรือวงการแพทย์ก็มีการใช้ AI วิเคราะห์ตัว
ยาให้เข้ากับคนไข้แต่ละราย วิเคราะห์โรคภัยจากรหัส
พันธุกรรม อีกแวดวงที่เราคุ้นเคยกันดีคือการบริการและ
การตลาด เชน่ ซอฟตแ์วรใ์นระบบปฏบัิติการโทรศพัท ์เชน่ 
Siri ของ iPhone, Aida Alexa, Cortana ทีเ่ขา้มาเป็นผูช่้วย
ส่วนตัวเพยีงแคส่ัง่งานด้วยเสยีง หรอื AI ทีช่่วยเกบ็รวบรวม
ข้อมูลลูกค้าเพ่ือน�ามาวิเคราะห์เพ่ือเสนอขายสินค้าและ
บรกิารทีเ่รานา่จะตอ้งการ ซ่ึงน�ามาสู่โฆษณาท่ีเรามักจะเหน็
ในเฟซบุ๊ก ยูทูบ ที่มาจากพฤติกรรมการค้นค�าของเรา

หลักใหญ่ใจความคือเราจะเชื่อมตัวเราเองให้เข้ากับ AI 
ที่กำาลังเข้ามารันทุกวงการอย่างไร? 

เมื่อสืบสาวขึ้นไปต้นน�้า สิ่งแรกที่มนุษย์ท�ากับ AI ได้
คอืมนษุย์ ‘พฒันา’ AI ขึน้มา เป็นคนป้อนข้อมลู ใส่อลักอ
รทิมึ และมวีตัถุประสงค์เพือ่ท�าให้ชวีติเราทกุคนดขีึน้ ส่วน
สิ่งที่ AI ให้เราคือ ‘super power’ หรือพลังเหนือมนุษย์ที่
เข้ามาพัฒนาแวดวงต่างๆ เช่น แว่นตา Smart Glass ที่
สามารถวิเคราะห์อุณหภูมิ ความชื้น ตรวจจับใบหน้า และ
วิเคราะห์ข้อมูลได้สารพัดซึ่งไปไกลกว่าที่ดวงตามนุษย์จะ
ท�าได้ หรือ AI ชื่อ Philip’s Illumeo ที่ช่วยอ�านวยความ
สะดวกคุณหมอในการตรวจวิเคราะห์โรค หรือ AI ใน 
Autodesk’s Dreamcatcher ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้
เหล่านักออกแบบได้ดีไซน์แบบทะลุข้อจ�ากัด

คงพอจะเห็นแล้วว่า AI ได้เข้ามาแทรกซึมในทุกวงการ
จริงๆ แล้วที่ทางของเราในยุคนี้จะอยู่ตรงไหน? เราเลยขอ
เสนอทกัษะส�าคญัทีค่นยคุใหมส่ามารถท�าไดเ้พือ่อยู่รว่มกบั 
AI อย่างสันติสุขและทรงประสิทธิภาพ

1 ปรับวิธีคิด (Mindset) : รู้จักเปิดใจเรียนรู้เครื่องไม้
เครื่องมือใหม่ๆ หัดท�าตัวให้ทันสมัยเข้าไว้ หาความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีเยอะๆ คิดให้ใหญ่ไปกว่าการโดนแย่งงาน แต่
ต้องคิดว่า AI นี่แหละที่จะเข้ามาช่วยให้เราท�างานได้ลื่น
ไหล ทุน่แรง ทีส่�าคญัคอื AI เขา้มาชว่ยเพิม่ประสทิธผิลให้
ไปได้ไกลกว่าแรงงานมนุษย์

2 ปรบัเวลาใหม่ : ปรบัเวลาในท่ีนีห้มายถงึ สงวนเวลาส�าหรับ
งานบางประเภทไว้ให้มนษุย์ท�าเท่านัน้ เช่น การใช้ความคดิ
วิเคราะห์ การเข้าสงัคม การมปีฏิสมัพนัธ์ ความคิดสร้างสรรค์ 
การตดัสนิใจ ส่วนงานแรงงานอืน่ๆ ท่ีต้องท�าซ�า้ๆ ก็อาจใช้ 
AI เข้ามาทุน่แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ เช่น โปรแกรม
วางแผนงาน ตรวจสอบการเขยีนและไวยากรณ์ ไปจนถงึการ
ใช้สือ่โซเชยีลเพ่ือท�า personal branding

3 การตดัสนิใจแบบบูรณาการ : รูเ้วลา วธิกีาร และอะไร
ที่ท�าให้ AI นั้นสามารถท�างานได้อย่างเหมาะสม และต้อง
รู้จักป้อนข้อมูลใหม่ๆ ถามค�าถามท่ีถูกต้องเพื่อเพิ่มความ
ซับซ้อนในการท�างานของ AI

4 เสริมแรงให้ AI ให้ AI กลับมาเสริมงาน : คนในยุค
นี้ยังควรเชี่ยวชาญเรื่องการสั่งการ AI คือนอกจากจะน�า 
AI มาช่วยท�างานในระบบแล้ว ยังต้องดีไซน์ระบบการ
ท�างานของคนร่วมกับ AI  เพื่อให้สมองกลกลับมาท�างาน
ให้มนุษย์อย่างเต็มสูบและราบรื่นในระยะยาว

อ้างอิง
ข้อมูล การสัมภาษณ์คุณชิตะ 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 
การทำางานท่ีขาดไม่ได้
ในศตวรรษที่ 21

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

ทักษะสดุท้ายทีเ่ราไดเ้รยีนรูคื้ออะไรนะ? หากเราเปน็
เด็กจบใหม่ แน่นอนว่าวิชาความรู้ที่เราได้รับมาจาก
มหาวิทยาลัยคงเพียงพอต่อการใช้ชีวิตในวัยท�างาน เรา
ถูกสังคมสั่งสอนมาเสมอว่าถ้าเป็นคนเก่ง จะเติบโตได้ดี
ในหนา้ทีก่ารงาน มนัอาจจะเป็นค�าพดูท่ีถูกตอ้งในยคุสมยั
หนึง่ แตใ่นยคุนี ้การมทีกัษะบรรเจิดดา้นการท�างานอยา่ง
เดียวจะเพียงพอหรือไม่ 

ปกติแล้ว ทักษะต่างๆ ท่ีเราเรียนรู้มาจากโรงเรียนหรือ
ในต�ารา มักถูกเรียกรวมๆ กันว่า Hard Skills (ทักษะด้าน
ความรู้) แต่ในปัจจุบัน การท�างานในสมัยใหม่ นอกจาก
ความต้องการด้าน Hard Skills แล้ว ยังมี Soft Skills หรือ
ทักษะทางด้านอารมณ์ เป็นอีกหน่ึงทักษะส�าคัญ

อันท่ีจริง Soft Skills คร้ังหน่ึงเคยถูกเรียกรวมๆ ว่า 
บุคลิกภาพ แต่ในความเป็นจริงน้ัน  บุคลิกภาพ อาจเป็น
เพียงส่วนหน่ึงของ Soft Skills ท่ีเราควรมี 

การใช้ภาษา, การติดต่อส่ือสาร, มองโลกในแง่ดี, เป็น
มิตร, การแสดงออกทางสังคม, การท�างานเป็นทีม, สภาวะ
ผู้น�า ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเองล้วนแล้วแต่เป็น Soft Skills ท้ังส้ิน 
ซ่ึงบางส่ิงบางอย่างอาจฝึกกันได้ไม่ยาก ในขณะท่ีบางอย่าง
ต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์ร่วมด้วย

ส่วน Soft Skills ในแบบท่ีจ�าเป็นต่อการท�างานใน

ศตวรรษท่ี 21 น้ัน เราขอแนะน�าให้รู้จักกับ “4C” ทักษะ
เบ้ืองต้นท่ีควรเติมเต็มเพ่ือการท�างานในอนาคตดังน้ี

Communication : ทักษะการส่ือสารกับผู้อ่ืนในยุคสมัย
ท่ีเต็มไปด้วยข้อมูลมากมาย การส่ือสารให้เข้าใจเป็นอีกหน่ึง
ส่ิงส�าคัญท่ีจะช่วยให้เรา และเพ่ือนร่วมงานเข้าใจและด�าเนิน
การต่อไปได้ในทิศทางเดียวกัน

Collaboration : ทกัษะการท�างานรว่มกนั ไมว่า่คณุจะ
เป็นผู้น�าหรือผู้ตาม ทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่นจะช่วย
ให้ทีมของเรามี Teamwork มากข้ึน และรับมือกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น

Critical thinking : ทักษะในการแก้ไขปัญหา แน่นอนว่า
ในการท�างานร่วมกัน หรือการท�างานบางอย่างย่อมเกิด
ปัญหา แต่ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ดังน้ันทักษะน้ีจะช่วย
ให้เราก้าวพ้นปัญหาต่างๆได้อย่างสบายเชียวละ

Creativity :  ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ในวันท่ีไอเดีย
ง่ายๆ ไม่เป็นท่ีจดจ�าอีกต่อไป ความคิดสร้างสรรค์เป็นอีกหน่ึง
ส่ิงท่ีช่วยให้ผลงานของเรามีความโดดเด่นกว่าใครๆ เขา

ลองส�ารวจตัวเองจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตดู ว่า
เรามทีกัษะเหลา่นีค้รบถว้นหรอืไมใ่นวนัทีเ่จอปญัหา แลว้
ค่อยๆ พัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ทันความต้องการของทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 นะ
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Growth Mindset : 
วิธีคิดเพ่ือพัฒนา 

ตัวเองให้ดีขึ้น
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ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

คลิปหน่ึงจากเวที TED talk  : Angela Lee Duckworth 
เธอข้ึนพูดในหัวข้อ “The key to success? Grit” โดย
ประเด็นของเร่ือง อยู่ท่ีเคล็ดลับของลักษณะในการประสบ
ความส�าเร็จจากบรรดา CEO นักขาย นักพูดหรือผู้เช่ียวชาญ
ด้านต่างๆ จนสรุปรวมออกมาเป็นส่ิงท่ีทุกคนมีร่วมกัน คือ 
“ความพยายามจนเป้าหมายส�าเร็จ (Grit)” ซ่ึงเป็นส่วนผสม
ระหว่างความพยายามและแรงบันดาลใจ แต่โดยธรรมชาติ
ของมนุษย์มันจะลบเล่ียงส่ิงท่ีท�าให้เราล�าบาก

สมัยเด็กๆ เวลาเราเห็นโจทย์ปัญหาที่เรารู้สึกว่ายาก
เกินไป หรือหนังสือที่เกินกว่าระดับชั้นของตัวเราไป เรา
มคีวามรู้สกึอยา่งไรบ้างครับ? 1.ยากจังเลย ของแบบนีเ้ดก็
อายุเท่าเราที่ไหนจะท�าได้ ว่าแล้วก็ล้มเลิก รอลอกเพื่อน
ในวนัตอ่ไป หรือ 2.เช่ือว่าต้องท�าได ้คนอืน่ๆ เขายังท�าได้
เลย แล้วค่อยๆ ศึกษา จนสามารถหาทางแก้ไขโจทย์
ปัญหานั้นได้ 

นี่เป็นตัวอย่างของการมี Growth mindset อีกหนึ่ง
ทักษะจ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 หากอธิบายแบบง่ายๆ 
Growth mindset คอื การเชือ่มัน่ว่าคนเราสามารถเตบิโต 
และพฒันาตวัเองไดเ้สมอๆ เวลาเราเจออปุสรรค แลว้เรา
พยายามหาทางผ่านมันไป หรือถ้าเราผิดพลาดจากเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด เราจะมองย้อนกลับไปและพยายามหาว่าได้
เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นบ้าง

เราอาจจะเคยเคยได้ยนิมาว่าการฝึกฝนซ�า้ๆ ทุกวนัอาจ
ท�าให้เราเก่งข้ึน แต่ส่ิงน้ันอาจไม่จ�าเป็นเสมอไป การฝึกสิง่
หนึง่สิง่ใดซ�า้ๆ มนัท�าให้เราเพิม่ได้เพยีงความ ‘ช�านาญ’ หาก

ขาดการเรียนรู้และหาเทคนิคใหม่ๆ หรือประเมินตนเอง 
เสมอๆ ว่าสิง่ทีเ่ราก�าลงัฝึกฝนอยูน่ัน้ถูกต้องหรือไม่ 

ซึ่ง Growth Mindset เป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ และในวันนี้ 
เราขอหยิบยก 3 เทคนิคง่ายๆ ในการฝึกทักษะของการ
เติบโตมาฝากกัน

เปลี่ยนความอิจฉาให้กลายเป็นพลังในการขับเคลื่อน : 
เรามักเห็นคนประสบความส�าเร็จต่างๆ ตามสื่อ แล้วเกิด
การอิจฉา พร้อมให้เหตุผลกับตัวเองว่า “ก็เพราะเค้าเก่ง, 
เพราะบ้านเค้ารวย, หรือเพราะเราไม่ได้โชคดีแบบเขา” 
ลองเปลี่ยนความคิดดู แล้วลองวิเคราะห์ถึงเส้นทางของ
เขาว่าอะไรที่ท�าให้เขามาอยู่ในจุดนี้ได้ และจะน�ามาปรับ
ใช้ได้อย่างไรบ้าง

ยงัไมไ่ด้ทำา ไมไ่ดห้มายความวา่เราทำาไมไ่ด ้: เราอาจเช่ือ
ว่าความเก่งเป็นพรสวรรค์ แต่ท่ีจริง มีส่วนเพียง 35% 
เทา่นัน้ ทีเ่หลอืลว้นขึน้อยูก่บัความพยายามของเราเอง ดงั
นั้นถ้าเรามีความพยายามกับเรื่องใดๆ มากพอ เราก็ต้อง
ท�ามันได้สิน่า

สมองเป็นอวัยวะที่ชอบความท้าทาย : สมองก็คือกล้าม
เนือ้สว่นหนึง่ไมต่า่งจากแขนและขา ดงันัน้เราตอ้งลองหนั
กลบัมาออกก�าลงัสมองกนับา้ง ซึง่การแกบ้ญัหาทีเ่กดิขึน้
ในแต่ละครั้งนี่เองที่ช่วยให้กล้ามเนื้อสมองพัฒนา พอเรา
เจอปัญหา และพยายามค้นหาวิธีแก้ จนเจอวิธีที่ส�าเร็จ
และจดจ�าน�าไปใช้ได้ สมองก็จะเริ่มเปลี่ยนจากความกลัว
ในตอนแรกเป็นความท้าทาย
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Multi-
tasking: 

ธัญญารัตน์  โคตรวันทา

• อ่านหนังสือไป ฟังเพลงไป

• ทำาการบ้านพร้อมดูทีวี

• เล่นเกมไปด้วยฟังอาจารย์ไปด้วย

ถา้มชีอ่งวา่งใหต้ิก๊หนา้ขอ้ทีเ่คยท�า เชือ่วา่หลายคนคงมเีครือ่งหมายถกูติก๊
ไวอ้ยา่งนอ้ยชอ่งใดชอ่งหน่ึงอยา่งแน่นอน เคยสงสยัไหมวา่ ท�าไมเราจงึสามารถ
ท�าอะไรสองอย่าง (หรือบางครั้งอาจจะมากกว่าสอง) ในเวลาเดียวกัน? ใน
ขณะที่ผู้ใหญ่ที่มักจะเตือนเสมอว่าให้เลือกท�าทีละอย่าง วันนี้เราจึงอยากชวน
มาไขข้อสงสัยวา่มนษุยเ์ราสามารถคดิหรอืท�าอะไรหลายอยา่งในเวลาเดยีวกัน
หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ Multitasking ได้ จริงหรือไม่

สมองไม่ได้กำาลังจับปลาสองมือ แต่กำาลังสับรางรถไฟ! 

หากถามว่า คนเราสามารถท�าอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ไหม ค�าตอบ
คือ ท�าได้จริง แต่เราไม่สามารถให้ความสนใจหลายอย่างได้พร้อมๆ กัน เพราะ
สมองของมนุษย์ท�าได้เพียงสลับ (switch) ความสนใจทีละอย่าง ซ่ึงเกิดข้ึนเร็วมาก
จนเรารู้สึกเหมือนสามารถท�าหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ดังน้ันสมองจึงเป็นนัก
สับรางช้ันยอดแบบเนียนๆ จนเราเข้าใจว่าเป็นนักจับปลาสองมือมาตลอด 

แตถ่า้หากเปน็เรือ่งประสทิธภิาพการท�างานและเวลาทีเ่สยีไป การท�าอะไร
ท่ีละอย่างก็ยังคงเป็นฝ่ายชนะ เพราะจากการทดลองของนักจิตวิทยาชื่อ 
David Strayer พบว่ามีผู้ที่ท�าแบบทดสอบเกี่ยวกับ multitasking ล้มเหลวถึง 
รอ้ยละ 97.5  นอกจากนีย้งัมงีานวจิยัของมหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์ (Stanford 
University) ซึ่งพบว่าคนที่ท�าหลายอย่างในเวลาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง 
ประสิทธิภาพของการท�างานมักจะแย่กว่าคนที่ท�าหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
เป็นครั้งคราว 

ทำาอย่างไร เมื่อ (อยาก) จับ
ปลาสองมือในเวลาเดยีวกัน
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ทางออกของมนุษย์ Multitasking 

แต่เมื่อเราอยู่ในยุคที่รถติด ชีวิตเร่งรีบ มีภาระ
หน้าที่ หรือความจ�าเป็นที่ต้องท�าอะไรหลายๆ อย่าง
ในเวลาเดียวกัน ท�าให้บางครั้ง เราจ�าเป็นต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ที่ต้องอาศัย Multitasking ซึ่งวิธีที่จะ
ท�าให้สถานการณ์เหล่านั้นผ่านไปได้ด้วยดีและมี
ประสทิธภิาพเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้คอืการเลอืกจบัคูง่าน
นั้นๆ ให้ถูกต้อง 

จากการทดลองของ Richard Shiffrin และ  
Walter Schneider (1977) โดยใช้ Visual Search 
Task แสดงใหเ้หน็วา่ เราจะใหค้วามสนใจนอ้ยลงเมือ่
กระบวนการทีเ่กิดขึน้เปน็ไปแบบอัตโนมตั ิคือเมือ่เรา
ฝึกฝนหรือท�าอะไรบางอย่างเป็นประจ�า ท�าให้เราไม่
ตอ้งใหค้วามสนใจมากเท่าเดมิหรอืท�าไปโดยอตัโนมตัิ
นัน่เอง เชน่ ตอนหดัขบัรถใหม่ๆ  เวลาคุยไปขบัรถไป 
อาจท�าให้เสียสมาธิได้ ในขณะที่คนขับรถทุกๆ วัน
นานเปน็สบิๆ ป ีอาจเคยชนิจนไมต่อ้งจดจอ่อยูก่บัวธีิ
การขับรถ เพราะเริ่มเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติ 

เมื่อมองตามความเป็นจริง แต่ละคนมีความถนัดหรือ
เรือ่งทีท่�าเปน็ประจ�าแตกตา่งกนัออกไป จงึไมแ่ปลกทีบ่าง
คนบอกวา่อา่นหนงัสอืไปฟงัเพลงไปแลว้ไม่มีสมาธ ิในขณะ
ทีบ่างคนอา่นหนงัสอืฟงัเพลงไปพรอ้มกนัไดส้บายๆ ดงันัน้ 
เราจึงต้องหาสิ่งที่เราถนัดหรือท�าได้คล่องอยู่แล้ว มาจับคู่
กับอีกงานที่ไม่ได้ท�าเป็นประจ�า เช่น  A เล่นฮูลาฮุปอยู่
เปน็ประจ�า อาจจะเลน่ไปดว้ย ทอ่งศพัท์ไปดว้ยได้ ในขณะ
ที่ B ไม่เคยเล่นฮูล่าฮุปมาก่อน ถ้าต้องโฟกัสทั้งเล่น 
ฮูลาฮุปและท่องศัพท์ไปด้วยอาจล�าบากขึ้นเป็นสองเท่า 

เปน็ตน้ ‘การจบัคู่ใหถ้กู’ จงึชว่ยใหไ้มต่อ้งเสยีเวลาใช้ความ
คิดหรือให้ความสนใจทั้งสองอย่างมากจนเกินไปนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม วิธีนี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
หรือน�าไปใช้ในยามจ�าเป็นเท่านั้น เพราะการแก้ปัญหาท่ี
สาเหตุจริงๆ คือ การวางแผนและแบ่งเวลาให้ดีตั้งแต่ต้น 
เพือ่หลกีเลีย่งการท�าหลายอยา่งในเวลาเดยีวกนั และแมว้า่ 
Multitasking เป็นส่ิงที่มนุษย์สามารถท�าได้ แต่สุดท้าย
แล้วผลลัพธ์อาจออกมาดีที่สุด ‘เท่าท่ีเป็นไปได้’ ซึ่งก็ยัง
ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ‘เท่าที่เราจะท�าได้’ อยู่ดี

อ้างอิง
https://www.apa.org/research/action/multitask

อ้างอิงภาพ
https://www.pinterest.com/pin/260223684703880070/
https://www.pinterest.com/pin/679480662510610831/



READ ME 56

ชินภัทร ศรีบุญญเกษ

ผู้คนมากมาย หลากหลายปัญหาทีต่อ้ง
เผชิญ ต่างคนก็ต่างมีวิธี (คิด) แก้ปัญหา
ของตัวเอง บ้างก็ใช้สัญชาตญาณ บ้างก็
บอกว่าใช้หัวใจน�าทาง หลายครั้งปัญหาก็
หมดไป บางครั้งปัญหาเดิมๆ ก็วนกลับมา 
Read Me ฉบับนี้จึงขอชวนทุกคนมามอง
ปญัหาในมมุใหม ่ใชส้มองไตรต่รองเพิม่อีก
สักนิด คิดอีกสักหน่อย เพื่อให้การใช้ชีวิต
ของเรามีสติมากขึ้นและไม่วนกลับมาสู่
ปัญหาเดิมๆ อีก

การคิดแก้ปัญหามีหลากหลายวิธีและ
กรอบแนวคิด ในบทความนี้ขอยกขั้นตอน
ที่คิดว่าเรียบง่าย มีประสิทธิภาพ และ
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับปัญหาที่
หลากหลาย นั่นคือหลักการท่ีมีตัวย่อว่า 
‘IDEAL’ น�ามาเปรียบเทียบกับหลักการ
ทางพุทธศาสนาอย่าง อริยสัจ 4 – ใบไม้
หนึ่งก�ามือ ความจริงอันประเสริฐ 4 
ประการที่ไม่ตกเคยตกยุค

ค่อยๆ คิดไปด้วยกันนะครับ

I – Identify the problem
Dunning-Kruger Effect บอกเราว่า หากคุณมีความรู้ในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งไม่มากพอ คุณจะคิดว่าตัวเองฉลาดโดยท่ีไม่เห็นความไม่รู้
ของตวัเอง ตวัคณุเองกเ็ชน่กนั บางครัง้คณุอาจมองไมเ่ห็นปญัหาและ
จ�าเป็นต้องมองจากมุมคนอื่นถึงจะค้นพบปัญหานั้นได้

นอกจากน้ี แม้ว่าปัญหารอบตัวจะมีมากมาย การระบุปัญหาควรเลือก
มาคร้ังละ 1 ปัญหา เท่าน้ัน เพ่ือจะได้คิดได้อย่างรอบด้านและถ่ีถ้วน

D – Define the problem
ขั้นตอนนี้คือการรวบรวมข้อมูลและหาสาเหตุของปัญหา เป็นขั้น

ตอนทีค่นสว่นใหญม่องข้ามไปมากทีส่ดุและขา้มไปทีก่ารแก้ปญัหาทนัท ี
แต่การท�าแบบนั้นปัญหาอาจดูเหมือนจะแก้ปัญหาได้ในช่วงแรก แต่
สุดท้ายปัญหาก็จะวนกลับมาหากยังไม่ได้แก้ไขสาเหตุ

บางครัง้อาจต้องมองปญัหาเปน็เครือ่งจกัรเครือ่งหนึง่ เมือ่เครือ่งจกัร
มีปัญหาก็ต้องคิดกว้างๆ ก่อนว่าเครื่องจักรมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 
ตรงไหนที่มีโอกาสมีปัญหา แล้วลงมือหาสาเหตุอย่างจริงจัง และบาง
ครั้ง ปัญหา 1 ปัญหาอาจมาจากหลายสาเหตุก็ได้

E – Explore possible solutions
แมว่้าคณุจะรูส้าเหตขุองปญัหาและคนัไมค้นัมอือยากจดัการกบัมนั

แลว้ แตเ่ชน่เดยีวกบัการพจิารณาสาเหตขุองปญัหา คณุควรถอยออก
มามองกวา้งๆ ก่อนวา่ เราจะจดัการกับปญัหานีอ้ยา่งไรไดบ้า้ง มสีาเหตุ
ของปญัหาทีจ่ดัการไดก้ีส่าเหต ุและแตล่ะสาเหตุมวีธิจีดัการกีว่ธิ ีรวม
ถึงเตรียมแผน A แผน B ไว้เผื่อมีปัญหาด้วย

A – Act on a selected strategy
แผนการทีด่ทีีส่ดุกไ็มอ่าจส�าเรจ็ลลุว่งไดห้ากปราศจากการลงมอืท�า 

ดังนั้น เลือกแผนการที่จะปฏิบัติแล้วก็ลงมือท�าทันที บางปัญหาอาจ
ท�าให้คุณท้อถอยแต่ขอให้นึกภาพเป้าหมายไว้เป็นแรงผลักดัน

L – Look back and evaluate
การแกป้ญัหาจ�าเปน็ทีจ่ะตอ้งมี Prototype mindset นัน่คอืวธีิการทีเ่ราท�าเปน็เพยีงวธีิตน้แบบวธีิหนึง่ซึง่สามารถปรบั

หรือเปลีย่นไดห้ากผลลพัธ์ยงัไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมาย แน่นอนวา่เรากค็วรส�ารวจวธีิการแกป้ญัหาบอ่ยๆ วา่จรงิๆ แลว้มนั
เวิร์คหรือไม่เวิร์ค ถ้าไม่เวิร์คเป็นเพราะเราแก้ปัญหาผิดจุดหรือเปล่า เมื่อเราลงมือแก้ปัญหาอาจท�าให้เราได้เห็นมุมมอง
ใหม่ๆ  ดงันัน้ ลองยอ้นไปท�าขัน้ตอนแรกๆ อาจจะพบปญัหาหรอืสาเหตขุองปญัหาทีแ่ทจ้รงิ หรอืวธิแีก้ปัญหาทีด่กีวา่เดมิ

การคิด
แก้ปัญหา
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ทุกคนมีปัญหาของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาเล็กน้อยไปจนถึงปัญหาระดับชาติ 
และการแกป้ญัหากไ็มม่สีตูรตายตวั กรอบ
แนวคิดการแก้ปัญหาบางอย่างอาจเหมาะ
กับปญัหารปูแบบหนึง่ (แตก็่สามารถน�ามา
ปรับใชด้ว้ยกนัได้) ดงัน้ัน ทกัษะการคิดแก้
ปญัหาจงึเปน็สิง่ท่ีจ�าเปน็ส�าหรบัทกุคนและ
เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องฝึกฝน

มองปญัหาตา่งๆ ผา่นสมองของเราเพ่ิม
ขึ้นอีกนิด อาจท�าให้คิดถึงมุมมองใหม่ๆ ที่
อาจไม่เคยเห็น

ลองปรับใช้กันดูครับ

ทุกข์
ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคน ในทาง

พระพุทธศาสนาจะกล่าวถึงความทุกข์ในหลายแง่ เช่น เกิด แก่ เจ็บ 
ตาย, ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5, ความโลภ โกรธ หลง

ในบรรดาปัญหามากมาย ส่วนหน่ึงเกิดจากอารมณ์ของเราเอง บาง
คร้ังถ้าเรามีสติ ใจเย็น เราอาจจะพบว่าปัญหาภายนอกไม่ได้มีอยู่จริงก็ได้

สมุทัย
สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ ในทางพุทธศาสนากล่าวว่าเหตุแห่งทุกข์คือ 

ตัณหา 3 ท่ีประกอบด้วย ความอยากได้, ความอยากเป็น และ ความ
ไม่อยากเป็น

ปัญหาหลายๆ ปัญหาในชีวิต เราอาจคิดว่าเรารู้สาเหตุของมันแล้ว 
แต่หากย้อนหาสาเหตุของสาเหตุไปเร่ือยๆ เราจะพบว่าปัญหาหรือทุกข์
ท้ังหลายล้วนมีส่วนเก่ียวข้องกับความอยาก (หรือความไม่อยาก) ของ
มนุษย์เสมอ อย่างไรก็ตาม เราควรจะเน้นพิจารณาสาเหตุในข้ันท่ีสามารถ
แก้ไขหรือ ‘พอจัดการได้’ เพ่ือน�าไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาต่อไป

นิโรธ
นิโรธ คือ ความดับทุกข์, สภาวะท่ีปราศจากทุกข์ ในท่ีน้ีอาจมองว่า 

นิโรธ คือ ‘เป้าหมายของการแก้ปัญหา’ น่ันคือภาพเม่ือปัญหาท่ีคุณมีอยู่
หมดไปหรือเบาบางลง เป้าหมายน้ีควรจะชัดเจนและเหมาะสม (อาจใช้
หลัก SMART Goal ในการต้ังเป้าหมายก็ได้) และเป้าหมายน้ีจะน�าไป
สู่แผนการแก้ไขปัญหาและเป็นพลังขับเคล่ือนในข้ันตอนการลงมือท�า

มรรค
มรรค คือ แนวปฏิบัติท่ีน�าไปสู่ความดับทุกข์ ในทางพุทธศาสนากล่าว

ถึง มรรค 8 ประการ หน่ึงในน้ันคือ สัมมาสติ หมายถึงการมีสติสัมปชัญญะ 
น่ันคือ ไม่ว่าจะท�าอะไร ควรมีสติและรู้ตัวอยู่เสมอ จริงอยู่ท่ีบางคร้ังเราแก้
ปัญหาด้วยสัญชาตญาณ (หรือใช้หัวใจแก้ปัญหา) ท�าให้ปัญหาต่างๆ ไม่ถูก
แก้ไข หรือแม้กระท่ังไม่รู้ตัวว่ามีปัญหาอยู่ ดังน้ัน เราควรรู้ตัวอยู่เสมอ รู้เท่า
ทันถึงสภาวะของตัวเองท่ีเป็นอยู่ รู้ถึงความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ รู้เท่า
ทันอารมณ์ของตัวเอง รวมถึงเข้าใจส่ิงต่างๆ ตามท่ีควรจะเป็น ไม่ว่าจะเป็น 
ตัวเอง ความสัมพันธ์ เพ่ือน คนรัก ครอบครัว องค์กร หรือแม้กระท่ังสังคม
ท่ีเราอยู่ เม่ือเรามองทุกอย่างตามความเป็นจริง เราก็จะเห็นปัญหา เห็น
สาเหตุของปัญหา น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ดีข้ึนได้ในท่ีสุด

อ่านเพิ่มเติม

IDEAL strategy
https://www.minterapp.com/3-effective-problem-solving-strategies-know-workplace/
https://www.researchgate.net/publication/323222665_DEVELOPMENT_OF_LARSON’S_PROB-
LEMS_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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สุริโย พรมโชติ

สิ่งที่แน่นอนที่สุดของโลกใบนี้คือ ไม่มีสิ่งมีชีวิตสิ่งไหน
ทีเ่หมือนกนัทุกกระเบียด จงึแปลได้งา่ยๆ ว่าทกุๆ คนลว้น
แต่มีความต่าง ท่ีจะไม่เหมือนกับผู้อ่ืน อย่างเช่น เร่ืองความคิด 
หรอืแมแ้ตท่ศันคตกิต็าม และสาเหตท่ีุท�าใหค้นเราเหน็ตา่ง
กันในเรื่องต่างๆ เกิดจากแต่ละคนนั้น รู้ไม่เท่ากัน สนใจ
ในสิ่งที่ต่างกัน หลักคิดไม่เหมือนกัน หรือแม้แต่อาจรับรู้
เท่ากัน แต่จากคนละแหล่งที่มา

ในปจัจบัุนท่ีโลกก�าลงัรณรงค์เปน็อยา่งมากในเรือ่ง สทิธิ
เสรภีาพ การแสดงออก จะเหน็จากการเดนิขบวนของกลุม่ 
LGBTQ ในที่ต่างๆ ในโลก และเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 
ท่ีความต่างในหลายๆ อย่างที่เคยถูกมองเป็นเรื่องที่ไม่ดี 
เพราะการไม่เข้าถึงของข้อมูลก�าลังได้รับการยอมรับ  
จะเห็นได้ว่าท่ีคนเร่ิมยอมรับความเห็นต่าง หรือความคิดท่ี

ต่างน้ัน อาจเป็นเพราะเร่ิมจากการท่ีแต่ละคน ‘เปิดใจ’ กัน
มากข้ึน จากน้ันก็เคารพซ่ึงความเห็นต่างต่อกันและกัน

พระไพศาล วสิาโล เจา้อาวาสวดัปา่สุคะโตเคยใหค้วาม
เหน็ตอ่ค�าวา่ “การเคารพความเหน็ตา่ง”  ไว้วา่ เราตอ้งไม่
มองวา่ความเหน็นัน้งีเ่งา่ ไมไ่ดเ้รือ่ง หรอืเหยยีดหยามความ
เหน็นัน้เพยีงแค่เขาเหน็ต่างจากเรา เราจงึควรพรอ้มรบัฟงั
อยา่งตัง้ใจ แตก่ไ็มไ่ดห้มายความวา่ไมโ่ตแ้ยง้เลย แมเ้คารพ
ความคดิเหน็ของเขา กไ็มไ่ดแ้ปลวา่เราตอ้งเหน็ดว้ยกับเขา
ไปทั้งหมด เราสามารถมีความเห็นต่างได้ แต่จะพูดหรือ
ไม่ ขึ้นอยู่กับเหตุหลายอย่าง 

ตามท่ีพระอาจารย์ท่านบอก ใช่ว่าการยอมรับจะท�าให้ไม่
สามารถถกเถียงได้ แต่หากเป็นการถกเถียงเพ่ือแลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกันและกัน คุยกันอย่างมีอารยธรรมอันดี ถึงเหตุผล

การยอมรบัการเห็นต่าง 
ทักษะสำาคัญเพ่ือ
พัฒนาตัวเอง
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ความเช่ือของแต่ละคนน้ันคืออะไร การพูดคุยถึงความเช่ือ
ไม่ใช่เพียงแต่การพูดคุยกันเพียงแค่เร่ืองของความเช่ือส่วน
บุคคลต่อเร่ืองต่างๆ มันยังสามารถปรับไปใช้ได้กับการท�างาน

ในการท�างานแต่ละคนน่ันเป็นไปได้ยากท่ีจะชอบไอเดีย
ของคนอ่ืนไปเสียทุกอย่าง การถกเถียงต่อความคิดต่างๆ ของ
งานแต่ละช้ินจึงเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญมากๆ เพ่ือให้เกิดการยอมรับ
ท่ีเสมอภาคต่อทุกฝ่าย มากไปกว่าน้ันยังสามารถเป็นการ 
ต่อยอด เสริม เติม แต่ง ความเช่ือในการท�างานของแต่ละคน

ผลงานท่ีเห็นได้ชัดเจนมากๆ ในช่วงนี้คือ การมาแรง
ของกระแสวงการฮปิฮอป ท่ีไมใ่ชแ่คใ่นประเทศไทย ทีท่�าให้
ศิลปินหลายๆ คนปรับเปลี่ยนวิธีการท�างาน หนึ่งในนั้นคือ 
เป ้อารักษ ์อมรศภุศริิ ศลิปินทีถู่กมองว่าเปน็ตวัเองสงูมาก 
และยากที่จะเข้าใจเพลงของเขา

เป้ ยอมรับว่าการท�าเพลงของเขาในปัจจุบันไม่จ�าเป็นที่
จะต้องมีกีตาร์หรือจะต้องเป็นสไตล์วินเทจ ซึ่งถือว่าเป็น
สัญลักษณ์ของเขา เป้ เปิดใจถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาก

ขึ้นในการท�างาน เช่น เรื่องการใช้เครื่อง ออโต้จูน เพราะ
เขายอมรับว่าจริงๆ แล้วตัวเองไม่ใช่เป็นนักร้องที่ร้องเพลง
ได้ดี เทคโนโลยีก็สามารถช่วยได้ และอย่าไปรังเกียจ

เทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาในทุกวินาที เหมือนกับการ
เติบโตและเกิดของมนุษย์ คนรุ่นใหม่จึงเกิดข้ึนมาเร่ือยๆ 
ซึ่งมาถึงตอนนี้โลกมีมาแล้ว 9 เจเนอเรชั่น และล่าสุดคือ 
เจน อัลฟ่า (เด็กที่เกิดในปี 2553 เป็นต้นมา) แน่นอนว่า
คนเราแต่ละช่วงอายุก็มีอุดมการณ์ และสิ่งท่ีเชื่อแตกต่าง
กัน เพราะฉะนั้นการเคารพซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 
และจะท�าให้เรียนรู้ว่า ประสบการณ์จากผู้ใหญ่ เสริมด้วย
ความรู้สดๆ จากเด็กรุ่นใหม่ หากท�าการเรียนรู้และเห็นค่า
ซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ไม่อาจประเมินราคา

‘การถกเถยีง’ จงึไมใ่ชเ่พยีงยอมรบัฟงั แตเ่ปน็การแลก
เปลี่ยนเพื่อเติมความรู้เพิ่มทักษะให้มีประสิทธิภาพในการ
ท�างาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในยุคที่ความเห็นต่าง
ก�าลังปะทะเข้าหน้าในทุกๆ วัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อ้างอิงภาพ
https://www.dreamhost.com/blog/how-to-design-lgbtq-inclusive-website/
https://www.inc.com/kat-boogaard/6-key-tips-to-respectfully-disagree-with-someone.html
https://www.statutorynuisancesolutions.co.uk/our-services/dispute-resolution/
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ณัฐชนน ธัญญศรี

เราอาจไดย้นิอยูบ่่อยๆ ว่า “ใดๆในโลกลว้นไม ่Original” 
ถ้าอย่างนั้น ค�าถามส�าคัญของข้อความข้างต้นก็คือทุกวัน
นีย้งัมสีิง่ท่ียงัคงเปน็อะไรทีส่ดใหมท่ียั่งไมถ่กูใครสกัคนบน
โลกใบนีคิ้ดขึน้มาอยูบ้่างหรือเปล่า ค�าถามดงักลา่วคอ่นขา้ง
ท้าทายและชวนขบคิดว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าไอเดียนั้นมัน
คืออะไรกันแน่ นิยามของความสดใหม่ที่เราขบคิดกันอยู่
มันมีหน้าตาเป็นแบบไหนกัน

ในปัจจุบันสิ่งต่างๆ ได้ถูกคิดกันไปเสียหมดแล้ว ดังค�า
กล่าวที่ว่า “ผู้คนมีอยู่มาก แต่ความคิดมีอยู่น้อย เราต่าง
คดิอะไรเหมอืนๆ กนั”ฉะนัน้ในโลกปจัจบุนัเรียกไดว่้าไมม่ี
พื้นที่ส�าหรับสิ่งใหม่ๆ อีกต่อไป แต่เราก็ยังเห็นว่าทุกวันนี้
ผูค้นยงัจ�าเปน็ตอ้ง คิดพฒันาค้นหาส่ิงใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของมนษุย ์หรอืเพือ่ทีจ่ะบอก
ว่ามนุษย์นั้นไม่เคยหยุดพัฒนาความคิด เรายังคงต้ังหน้า

ตัง้ตารอคอยการงานเปดิตวัสนิคา้ งานนวตักรรม หรอืงาน
สร้างสรรค์ใหม่ๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนถูกคิดพัฒนาขึ้นมา
เพื่อเติมเต็มมนุษย์ที่มีความต้องการอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น
สิง่ใหม่ๆ  ทีเ่ราคดิพฒันาขึน้มานัน้ ถา้ไมใ่ช่ไอเดยีท่ีสดใหม ่
แล้วมันจะถูกพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร

มคีนใหน้ยิามความหมายไอเดยีหรอืความคดิสรา้งสรรค์
อยูม่ากมาย และสิง่ทีห่ลายคนพดูคลา้ยกันก็คอืไอเดยีหรอื
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัว เพราะ
วา่มนษุยไ์ดเ้รียนรูส้ิง่ตา่งๆ จากธรรมชาติ หรอืเรยีกวา่เปน็
ประสบการณชี์วติ กระบวนการสรา้งสรรคคื์อการหยบิยมื 
ตอ่ยอด จากสิง่เดมิทีม่อียูแ่ลว้ อาจเปน็สิง่ท่ีผูส้ร้างพบเหน็
มาในวัยเด็ก การ์ตูนตอนเช้า ภาพยนตร์เรื่องโปรด หรือ
งานสร้างสรรค์รูปแบบอ่ืนๆ น�ามาผสมผสานต่อยอดกับ
ความคิด 

ไอเดยีสดใหม่ยัง
มีอยู่จรงิหรอื?
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ลองดูจากงานภาพยนตร์ เราจะ
เห็นว่าพล็อตเร่ืองทุกประเภทล้วนถูก
หยบิมาเลา่ไปหมดแลว้ ไมว่่าจะหกัมมุ
ขนาดไหน หรือดราม่าฟูมฟายสักเท่า
ไหร ่แตส่ิง่ทีท่�าใหภ้าพยนตร์มคีวามนา่
สนใจกค็อืการน�าขนบการเลา่เร่ืองแบบ
เดิม น�ามาคิดใหม่ ท�าลายโครงสร้าง
ของการเลา่เรือ่งทีท่า้ทายทัง้ผูส้รา้งและ
ผู้ชม และการผสมผสานความเป็นตัว
เองของผู้สร้าง เหมอืนกบัทีก่ลา่วไปว่า
ไอเดียสดใหม่ก�าเนิดจากอะไร

เราอาจ เคยไ ด้ เห็นมา บ้าง ใน
ภาพยนตรท่ี์มกีารหยบิเอาฉากใดฉาก
หน่ึงของภาพยนตร์ที่เคยถูกสร้างมา
แล้ ว น� ามาท� า ใหม่ ในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน (Tarantino’s Best 
Visual Film References … in Three 
Minutes) หรือ ในภาพยนตร์บางเร่ือง
มีการหยิบเอาภาพวาดท่ีโด่งดังมาใช้
เป็นตวัตัง้ตน้และสร้างฉากท่ีคลา้ยคลงึ
กันขึ้นมา  (The Museum of Lars 
Von Trier – Art References)วิธีดัง

กลา่วเป็นการหยบิเอาสิง่ทีเ่คยถกูสรา้ง
มาก่อนแล้ว น�ามาพัฒนาใหม่โดยใส่
ความเป็นตวัตนของตวัผูส้รา้งเอง เพือ่
น�าเสนอความหมายใหม่ หรือ ไอเดีย
ในการน�าเสนอใหม่ๆ ขึ้นมา

ในช่วงแรกของผู้สร้างงานสร้างสรรค์ 
อาจยังไม่รู้ไม่เข้าใจถึงส่ิงท่ีตัวเองก�าลัง
จะท�า หรืออาจมีความเข้าใจแต่ไม่รู้ว่า
จะน�าเสนอออกมาในรูปแบบไหน กลัว
ว่าจะออกมาไม่ดีหรือเป็นอย่างท่ีวาด 
เอาไว้ในหัว จึงมีการหยิบยืมภาพ ใช้
อ้างอิงเพ่ือเป็นต้นแบบของงานตนเอง 
หรือเป็นการพัฒนาและต่อยอด

เมื่อใดๆ ในโลกล้วนไม่ Original 
ความคดิสร้างสรรค์หรือไอเดยีจึงไม่ได้ 
‘สดใหม่’ ในความหมายทีว่่ามนัผดุขึน้
มาด ้วยตัวเองเฉยๆ แต ่ เ กิดจาก
ประสบการณ์ที่สะสมมาอยู่ในตัวเรา 
และต่อยอดเป็นสิง่ท่ีไม่เคยคดิข้ึน และ
เราอาจคดิอะไรเหมอืนๆ กับคนอ่ืนจาก
ทีห่ยิบยก “ผูค้นมอียูม่าก แต่ความคดิ

มอียูน้่อย เราต่างคดิอะไรเหมอืนๆ กนั” 
บางทีเราเห็นไอเดียหรือความคิดล�้าๆ 
ที่เราคิดไว้ในหัว ถูกชิงตัดหน้าเอาไป
ท�าเสียก่อน แม้จะไม่เคยบอกใคร 
เหตกุารณ์นีค้งเป็นเพราะว่าประสบการณ์
และขดีจ�ากดัของมนษุย์คงไม่ต่างกนัมาก

ไอเดียสดใหม่ หรือความคิด
สร้างสรรค์ในความหมายที่ว่าก็ยังคง 
มีอยู่ โลกก�าลังพัฒนาก้าวไปเร่ือยๆ  
มีสิ่ ง ใหม่ เ กิดขึ้นมากมาย ก็ยิ่ งมี
ประเดน็ใหม่ๆ ใหศึ้กษาและคดิตอ่ยอด
มากขึ้น ทั้งเทคโนโลยี ประเด็นทาง
สงัคม วทิยาศาสตรท์ีจ่ะขยายขอบเขต
ความเปน็ไปไดอ้อกไปไอเดยีบางอย่าง
ทีเ่คยถูกเก็บใสล่ิน้ชกัไป เพราะถกูมอง
ว่าไม่ได้เรื่อง แต่ผ่านมาอาจจะเป็นไอ
เดยีทีด่ใูหมแ่ละสดุยอด แต่ละยคุแตล่ะ
สมยัมปีญัหาหรอืสิง่ทีเ่ราอยากแกไ้ขไม่
เหมือนกันตราบใดที่ความสดใหม่ของ
ไอเดียก็ยังมีอยู่ความคิดสร้างสรรค์ 
ยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอด

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Idea?fbclid=IwAR1VwZBa2fY7Aq4qYoa2mHsVmubxSrwEtnzvlDYDkMlAM2DVHpbVhkzl9x8
https://www.iamag.co/quentin-tarantinos-visual-references/?fbclid=IwAR2g2HP-P_rgEAZ9OoJpyKziXxur1npqWNHMA1cKrIufKt_w2It2YbnIEKI
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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ธัญญารัตน์  โคตรวันทา

ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเผชิญกับ
ปญัหาในรปูแบบเดมิ หรือเร่ืองท่ีมีความ
รูอ้ยู่แลว้ เรามกัจะแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ
ที่ เคยได้ผลมาก่อน ซึ่งอาจมาจาก
ประสบการณ์ สิ่งที่แวบเข้ามาในความ
คิดแรก หรืออะไรก็ตามที่สมองเรา
สะสมไว้เป็นคลังค�าตอบ แต่เมื่อเรา
เผชิญกับปัญหาท่ีไม่เคยเจอหรือใช้วิธี

เดิมแล้วไม่ได้ผล อาจต้องลองหาวิธีแก้
ใหม่ๆ ให้เหมาะกับสถานการณ์และ
เงื่อนไขที่เรามี ดังนั้นโจทย์เลขบางข้อ 
แม้จะอยู่ในบทเดียวกัน แต่เมื่อเงื่อนไข
ของโจทย์เปลี่ยนแปลงไป จึงใช้วิธีการ
เดิมไม่ได้ผล หรือยกตัวอย่างให้เห็น
ภาพ เชน่ เรารูว้า่ทางกลบับา้นม ี2 เส้น
ทาง แตว่นันัน้ทางทีใ่กลก้วา่ปดิซอ่ม ถา้

เราเน้นคิดเร็วท�าเร็ว เลือกอีกทางที่
เหลืออยู่ บางทีอาจจะเป็นเส้นทางที่พา
ออ้มไปแสนไกล แต่หาก ‘ลองไมรู่’้ แลว้
เริ่มต้นใหม่ ลองออกไปถามคนแถวนั้น 
หรือเปิดแมปศึกษาเส้นทางอื่นๆ ไม่แน่
ว่าอาจจะเจอทางใหม่ที่ใกล้กว่าทั้งสอง
เส้นทางที่เราใช้เป็นประจ�าก็เป็นได้ 

แก้ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรค์ด้วยการ

“ลองไม่รู”้

เคยไหม ตอนอาจารย์สอนเข้าใจ 
แต่พอลองใช้วิธีเดิมกับโจทย์ข้อใหม่ 
ทำาไมถึงทำาไม่ได้กันนะ? 
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ค�าว่า ‘ลองไม่รู้’ ในที่นี้ไม่ใช่การลบความคิด ความเชื่อ 
หรือค�าตอบเดิมออกไปจนหมด แต่เป็นการวางสิ่งที่เคยรู้ไว้
ก่อน แล้วลองเผชิญหน้ากับปัญหานั้นเหมือนท�าความรู้จัก
กันใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อก้าวออกจากกรอบความรู้เดิม และ
มองหาหนทางใหม่ๆ ที่เป็นไปได้ ซึ่งสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อ
กระบวนการเหล่านี้คือ ความคิดสร้างสรรค์

เคยมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์และการ ‘ลองไม่รู้’ จนออกมาเป็น วิธีการแก้

ปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า Creative Problem Solving 
(CPS) หรือวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้ที่คิดค้น
คนแรกๆ คือ Alex Osborn and Sidney J. Parnes ในปี 
1950 และไดร้บัการพฒันาเรือ่ยมาจนถงึป ี2011 Dr. Gerard 
J. Puccio และ Marie Mance ได้คิดวิธีการแก้ปัญหาโดย
ใช้ CPS Learner’s model ที่ได้รับความนิยมกันในปัจจุบัน 
โดยวิธีนี้ให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาเพื่อค้นพบหนทาง
และความทา้ทายใหม่ๆ  ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนหลกั ได้แก่
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ขั้นที่ 1 “เข้าใจปัญหา (Clarify)” 

เร่ิมจากส่ิงส�าคญัทีส่ดุ คือ การส�ารวจปญัหาทีแ่ทจ้รงิเพือ่
ให้แก้ไขได้อย่างตรงจุด ซึ่งมักจะเกิดจากการถามว่า ‘ท�าไม’ 
ต่อเนื่องกันไปเร่ือยๆ เช่น ลองแก้ปัญหาการอ่านหนังสือ
ไม่ทัน ดว้ยการอา่นตัง้แตต่น้เทอม แตส่ดุทา้ยก็ยงัอา่นไมท่นั
เหมือนเดิม เมื่อเราลองถามว่า ‘ท�าไม’ ไปเรื่อยๆ อาจพบว่า 
สาเหตุที่อ่านไม่ทันนั้น ไม่ได้เกิดจากการเริ่มอ่านเร็วหรือช้า 
แตจ่รงิๆ แลว้มาจากการบริหารเวลาระหว่างการเลน่ กับ การ
อา่นหนงัสอื ดังนัน้ขัน้ตอ่ไปท่ีตอ้งแกไ้ข คอืการบาลานซเ์วลา
สองอย่างนีแ้ทน จากนัน้จะเป็นการรวบรวมข้อมลูทีเ่ก่ียวขอ้ง
และจ�าเปน็กบัปญัหานัน้ เชน่ กจิกรรมทีด่งึเวลาอา่นหนงัสอื 
อย่างเล่นเกม ดูทีวี เช็คเฟซบุ๊ก ติดโทรศัพท์ ก่อนจะมาถึง
ขั้นสุดท้ายของการเข้าใจปัญหา นั่นก็คือ การตั้งค�าถามเพื่อ
หาทางออก หรือมองหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึน้ในกระบวนการ
แกป้ญัหา เชน่ ท�ายงัไงใหเ้ลกิเชค็เฟซบุ๊กทกุ 5 นาท ีเปน็ตน้

ขั้นที่ 2 “ค้นหาไอเดีย (Ideate)” 

ขัน้ตอนนีเ้ปน็การตอบค�าถามหรือหาหนทาง
แกไ้ขอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ เช่น วิธเีลกิเชค็เฟซบุก๊ 
อาจท�าได้หลายวิธี อย่างฝากโทรศัพท์ไว้กับแม่
ตอนอ่านหนังสือ ปิดแจ้งเตือน หรือหักดิบโดย
การลบแอปพลเิคชนั ซ่ึงวธีิการทัง้หมดนีไ้มม่ถีกู
หรือผิด เพียงแต่โยนไอเดียท่ีหลากหลายเป็น
ตัวเลือกไว้หาวิธีที่เหมาะกับเรามากที่สุด

ธัญญารัตน์  โคตรวันทา



41

อ้างอิง
https://www.mindtools.com/pages/article/creative-problem-solving.htm

อ้างอิงภาพ
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find-1020141/
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design-thinking-process-ideate
https://hackernoon.com/how-to-implement-generic-queries-by-combin-
ing-entityframework-core-and-graphql-net-77ac8faf4a22
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ขั้นที่ 3 “พัฒนาไอเดีย (Develop)”

หลังจากมีไอเดียหลากหลายส�าหรับ
ทางออกของปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ
การเตรียมพร้อมก้าวไปข้างหน้า โดยเลือก
ทางออกท่ีคดิวา่เหมาะกบัเรามากทีส่ดุ เชน่ ปดิ
แจ้งเตือนยังไงก็เผลอหยิบมาโทรศัพท์มาเช็ค
เฟซบุ๊กเหมือนเดิม อาจจะเปลี่ยนไปเลือกวิธี
ฝากโทรศัพท์ไว้กับแม่ตอนอ่านหนังสือแทน

ขั้นที่ 4 “พร้อมลงมือทำา (Implement)”

เมือ่เรารูวิ้ธกีารทีเ่หมาะกับเราทีส่ดุ ก็จะเขา้
สู่ช่วงของการวางแผน เช่น วางแผนช่วงเวลา
อ่านหนังสือ แล้วสร้างข้อตกลงของโครงการ 
‘ฝากมือถือไว้กับแม่’ กลายวิธีใหม่ที่จะช่วยให้
เราอ่านหนังสือได้ทันเวลาในที่สุด

ท้ังหมดนีค้อืวธิกีารแกไ้ขปัญหาอยา่งสรา้งสรรคแ์บบครา่วๆ ท่ีเราอยากใหล้องน�าไปปรบัใช ้ซึง่ปญัหาท่ีตอ้งแกน้ัน้
ไม่ได้มแีคส่มการหรอืโจทยใ์นข้อสอบ แตโ่จทยใ์นชวีติจรงิของคนเรามเีงือ่นไขทีห่ลากหลาย และเรากแ็ทบไมรู่เ้ลยวา่
ในอนาคตต้องเจอความทา้ทายใหม่ๆ  อะไรบ้าง ดงัน้ัน ‘ความคิดสร้างสรรค’์ จงึเปน็อาวธุช้ินส�าคญัในการสูกั้บปัญหา
หลากหลายรูปแบบ และไม่แน่ว่าเราอาจค้นพบทางออกใหม่ๆ ที่ใช่กว่า ในระหว่างที่เราก�าลัง ‘ลองไม่รู้’ อยู่ก็เป็นได้
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นฤพล เปาอินทร์

Creative 
Thinking  

ความคิด
สรา้งสรรค์

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
หรอืวธิกีารใหมท่ีส่ร้างคุณประโยชนม์ากกว่าเดมิ ซึง่อาจเปน็
สิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ได้เช่น แนวความคิด, 
บทเพลง, มุกตลก)



43

coverstor y

เม่ือคนกลัวต�ารวจมากกว่ากลัวกฏ
จราจร และมักท�าผิดในท่ีท่ีไม่มีเจ้า
หน้าท่ีประจ�าการ ความสร้างสรรค์จึง
ท�าให้เกิด ‘จ่าเฉย’ หุ่นต�ารวจเท่า
คนจริงต้ังเพ่ือเตือนสติคนท่ีไม่เคารพ
กฏจราจร น่ีอาจเป็นการสร้างสรรค์ท่ี
เรามองข้ามไป

Eccentricity ≠ Creativity

J.C. Kaufman & Sternberg ได้
นิยามว่าความคิดสร้างสรรค์ คือ 
“ความสามารถผลิตส่ิงใหม่ท่ีท้ังใหม่และ
มีประโยชน์ด้วย” ในแง่น้ี ความคิด
สร้างสรรค์ (creativity) กับความ
ประหลาด (eccentricity) จึงถูกแยก
ออกจากกันน่ันเอง

Observe (Creativity) > Creativity 
(Observe) 

แล้วอะไรคือจุดเร่ิมต้นของการ
สร้างสรรค์เร่ืองน้ี สตีฟ จ๊อบ  กล่าวไว้
ว่า “ความคิดสร้างสรรค์เป็นเพียงการ
เช่ือมต่อส่ิงต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันเท่าน้ัน 
“ไม่ได้ ‘สร้าง’ (Create) ส่ิงน้ันข้ึนมา
ต้ังแต่ต้น

เมื่อคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอาจ
เกดิค�าถามวา่แลว้ ‘มนัอยา่งไร?’ จะ
ตอ้งท�าอยา่งไรให้สร้างสรรค ์นีค่อืวธีิ
การคิดแบบสร้างสรรค์แบบหนึ่ง ที่ 
Drew Boy, Jacob Goldenberg ได้
เล่าไว้ในหนังสือ Inside The Box 
ว่าสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ของ
โ ลกก็ พัฒน าม า จ ากค ว ามคิ ด
สร้างสรรค์ 5 วิธีการนี้ 

1. การลด (Subtraction) ก่อน
หน้านี้เครื่องเล่นเพลงมีขนาดใหญ่
และไม่สามารถพกพาได้ แต่โซนี่ได้
ตัดส่วนที่ไม่จ�าเป็นออกไป ท�าให้ 
‘Sony Walkman’ มขีนาดเลก็ลงและ

สามารถพกพาได้ 

2. การรวม (Task unification) 
Spo r k หรื อช้ อน ก่ึ งส้ อม คื อ
นวัตกรรมของการรวมกันระหว่าง
ช้อน (Spoon) และส้อม (fork) 
โดยที่เราสามารถใช้ทั้งฟังก์ชั่นของ
ชอ้นและสอ้มจาก Spork แคอ่นัเดยีว

3. การเพ่ิม (Multiplication) ก่อน
หน้าน้ีกล้องแต่ละตัวมีเพียงแค่เลนส์
เดียวเท่าน้ัน จนกระท่ัง วิลเล่ียม ไฮด์ 
วอลลาสตัน (William Hyde Wol-
laston) ประดิษฐ์เลนส์กล้องข้ึนใน 
ค.ศ.1804 ท�าให้ในปัจจุบันเราสามารถ
ถ่ายรูปหลายมุมหลายระยะด้วยกล้อง
เพียงแค่ตัวเดียว

4. การแบ่ง (Division) เคร่ืองปรับ
อากาศในยุคแรกประกอบด้วยช้ินส่วน
ท่ีต้องติดต้ังแยกกันหลายช้ิน การติด
ต้ังและใช้งานยุ่งยาก จึงได้มีการรวมช้ิน
ส่วนของอุปกรณ์เหล่าน้ันจนเหลือเพียง 
2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนท่ีอยู่ภายในบ้าน 
(คอยล์เย็น พัดลม อุปกรณ์ควบคุม
อุณหภูมิ) และส่วนท่ีอยู่ภายนอกบ้าน 
(คอมเพรสเซอร์ คอยล์ร้อน) 

5. การเปลี่ยน (Attribute de-
pendency) เนสท์เล่น�าเอาปัจจัย
ฤดูกาลมาใช้รังสรรค์เครื่องด่ืมชาที่
แสดงใหเ้หน็ถงึความมรีสนยิมของผู้
ดื่ม โดยถ้าขายในหน้าร้อน ก็จะมี 
“Nestle’ iced tea” ถ้าเป็นหน้า
หนาว ก็จะมี “Nestea winter col-
lection” เป็นต้น

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของ ‘วิธี’ ใน
การสร้างสรรค์ที่ยกตัวอย่างให้เห็น
ภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้วความ
คิดสร้างสรรค์ยังมีวิธีการอีกหลาก
หลายรูปแบบ

  นี่คือสิ่งที่คุณคิด 
 (จริงๆ ผมคิดเอาเอง) 

ใช่ไหมล่ะ? พอพูดถึงความคิด
สร้างสรรค์ เราก็มักจะคิดว่ามันเป็น
ทรัพยากรท่ีมีเพียงศิลปิน, นักเขียนนัก
กวี, นักดนตรี อาชีพเพียงหยิบมือ
เท่าน้ันท่ีสามารถครอบครองและ
สามารถน�ามันมาใช้ได้ 

แตจ่ริงๆ แลว้ความคดิสรา้งสรรค์
คือสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่านั้นเช่นสิ่งนี้
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พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ

น่าจะมอียูห่ลายครัง้ ทีเ่ราต้องการ
หาค�าตอบ หาไอเดียที่จะใช้ในการ
สร้างงานต่างๆ แต่พอย่ิงพยายามคิด 
ยิง่เค้นสมองเท่าไร กด็เูหมอืนกบัว่าจะ
มีเพียงความว่างเปล่าท่ีได้รับกลับมา 
จนอาจสงสัยว่ามีที่ใด ที่ไหนบ้างที่จะ
ช่วยท�าให้คิดได้สักที จากนี้เราขอพา
ไปแวะที่ที่จะช่วยให้ความคิดปิ๊งๆ ขึ้น
มาสักหน่อย

ใต้ฝักบัว ยามทีน่�า้ไหลผ่านจากศรีษะ
ไปตามร่างกายจนลงสู่ปลายเท้า เป็น
เวลาที่ความคิดดีๆ มักจะโผล่ออกมา
ให้อยากวิ่งออกไปจดอยู่บ่อยๆ เพราะ
น�้าอุ่นๆ ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มโดปา
มีน สารเคมีในสมองที่ส่งผลให้ตื่นตัว 
มีสมาธิมากขึ้นหลั่ งแล ้ว ในทาง
กายภาพกย็งัช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย 
จนความคดิมากมายเกดิข้ึน (และไหล
ไปกบัสายน�า้ลงท่อระบายอยูบ่่อยคร้ัง)

โรงภาพยนตร์ แสงไฟหรี่ๆ  เก้าอีนุ้ม่ๆ 
พร้อมขนมขบเคี้ยวอร่อยๆ และเรื่อง
ราวบนจอที่ดึงความสนใจเราจากชีวิต

จริงขณะนั้น ท�าให้โรงหนังเป็นที่ที่
ท�าให้ความคดิปรากฏ เนือ่งจากความ
คิดมักชอบมาในยามที่เรารู้สึกสบาย 
และในบางครั้งการถอยออกมาจาก
ความเป็นจรงิทีท่�าให้คดิไม่ตก และไป
สนใจเรือ่งคนอืน่ (ในภาพยนตร์) ก่อน 
ก็อาจท�าให้เราได้ค�าตอบโดยไม่รู้ตัว

ร้านคาเฟ่ กล่ินของเครื่องดื่มชงใหม่
และขนมปังกรุ ่นท่ีอวลภายในร้าน 
ผู้คนที่สนทนากันอยู่รอบๆ ด้วยเสียง
ที่ไม่ได้โหวกเหวกเกินไปนัก จนเป็น
สถานทีท่ีผ่สานความสบายเป็นกันเอง 
และความวุ่นวายเล็กๆ เข้าด้วยกัน 
การปล่อยกายจมในเบาะเก้าอี้ จิบ
เคร่ืองดืม่ทีละนดิๆ เมือ่ก้าวขาออกจาก
ร้าน คุณอาจประหลาดใจและฉงนได้
ว่าความคดิมาจากกาแฟหรอืชาเขยีวที่
ดื่มหรืออย่างไร

ทางวิง่ การเคลือ่นไหวซ�า้ๆ ในรูปแบบ
เดิม เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเรียง
ล�าดับความคิดกระจัดกระจายให้เข้า
เป็นรูปเป็นร่าง ไม่ว่าจะเป็นค�าถาม

ทัว่ไปในชวีติ หรอืการคดิเพือ่ตดัสนิใจ 
การออกไปว่ิงตามทางสามารถช่วยได้ 
เพราะสายตาที่มองข้างหน้า (แน่ละ 
ว่าอาจมีแวะข้างทางบ้าง) การหายใจ
ตามก้าวจังหวะวิ่ง ท�าให้เกิดสมาธิ ที่
ช่วยจุดไอเดียให้ได้

ชายทะเล ฝ่าเท้าที่ได้สัมผัสบนผืน
ทราย น�้าทะเลที่สาดมาพอให้ชุ่มฉ�่า 
กับการนั่งบนโขดหิน มองไปยังผืนฟ้า
ผนืน�า้สดุลกูหลูกูตา ดืม่ด�า่กบัทวิทศัน์
อันงดงามที่ธรรมชาติสร้างไว้ พร้อม
กับเสียงคลื่นและนกร้อง ท�าให้เราได้
คิดอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่เงียบเหงาเสีย
หมด ด้วยเหตุนี้ทะเลจึงเป็นสถานที่
ยอดนิยมของคนทุกข์ใจ และคนที่
อยากหาแรงบันดาลใจมาโดยตลอด

จากข้างต้นทีย่กมา จะเหน็ว่าจริงๆ 
แล้วความคิดนั้นสามารถเกิดได้ทุกที่ 
ถ้าที่นี้ยังไม่ใช่ ก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
แค่ก้าวออกจากทีเ่ดมิๆ บางทคีวามคดิ
ใหม่ๆ อาจอยู่ใกล้แค่ประตูถัดไปเอง

คิดได้ 
ที่ใด
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เคยได้ยินจากครูสักคนหรือที่ไหนสักแห่งมาตั้งแต่เด็ก 
ว่ายามเช้าเป็นช่วงเวลาทีส่มองปลอดโปร่งทีส่ดุ ท�าให้ไอเดยี
มักพุ่งพล่านในช่วงนั้นอยู่บ่อยครั้ง ผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง 
เพราะบางเช้าไอเดียก็ไม่มาตามนัด เดาว่าอาจเกิดจากเมื่อ
คืนตัวเองมีปัญหากับการนอน เช่นนอนน้อย หรือนอนไม่
หลับ ท�าให้ประสทิธภิาพของสมองลดลง แทนท่ีจะได้สมอง
ที่ปลอดโปร่ง พร้อมกับความเป็นไปได้ใหม่ๆ 

ไอเดียส่วนใหญ่ของผมมักมาตอนท�ากิจกรรมเพื่อผ่อน
คลายตวัเอง ทัง้การอ่านหนงัสอื หรอือย่างตอนนอน ซ่ึงไอ
เดยีไม่ได้เกิดข้ึนหลงัจากต่ืนนอน แต่เป็นขณะนอนแล้วผมจะ
ชอบฝัน แบ่งเป็นช่วงดกึทีน่อนยาวนาน มนักย็ากทีจ่ะจ�าเรือ่ง
ราวในฝันได้ทัง้หมด แต่กบัการนอนอกีแบบ คอืขณะงบีใน
ระหว่างวนั คล้ายการพกัสายตาเพียงชัว่ครู่ แล้วพอ ‘มนั’ มา 
ผมมกัสะดุง้ตืน่ เด้งตวัขึน้มาเหมอืนร่างทรงเข้าประทับ รบี
จบัปากกาหรอืมอืถอืแล้วบนัทกึเกบ็ไว้ คงเป็นเพราะว่าสมอง
ได้ละทิง้ข้อจ�ากัดและกรอบทีเ่ราเอามาจ�ากัดความคิด 

รวมถึงตอนอาบน�้า ช่วงนี้นี่เรียกว่าตัวดีเลย จนผมอด
สงสยัไม่ได้ว่า ฝักบวัอาจเป็นเครือ่งมอืวเิศษของโดราเอมอน 
คอืหมนุก๊อกน�า้เมือ่ไหร่…ได้เรือ่งเมือ่นัน้ ช่วงเวลาการอาบน�า้
หน้าฝักบัวท�าให้เราละทิง้สิง่รอบตัวทีม่ารบกวนเราออกไปหมด
สิน้ และเป็นช่วงเวลาวเิศษส�าหรบัไอเดยีทีจ่ะเกิดข้ึนมา

ผมรูส้กึว่าไอเดยีดีๆ  จะชอบมาโดยทีเ่ราไม่คาดคดิ ไม่ทนั
ตั้งตัว เหมือนเป็นเพื่อนที่บังเอิญเจอกันโดยไม่ได้นัดหมาย 
ท�าให้เป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าชาร์จทุกไอเดียไว้ได้ทันเวลา    

แต่ไม่ว่าไอเดยีจะโลดแล่นเข้ามาในช่วงเวลาใด เราต้อง
ห้ามข้ีเกียจบันทกึ เพราะคนเราไม่สามารถจ�าทกุเรือ่งได้หรอก 

รอฉันรอไอเดียอยู่… 
แต่ไม่รูม้ันจะมาเมื่อไหร่

นอกจากเร่ืองสถานท่ีแล้ว 
ผมว่าไอเดียดีๆ ก็เหมือน
กับความรัก…คือมันมัก
ไม่เลือก เวลาเกิด 
(…เส่ียว!)

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-run-
ning-pace/
https://www.businessinsider.com/
books-to-read-before-starting-a-busi-
ness-2018-4



READ ME 56

สุริโย พรมโชติ  ภาพ : พูนสวัสดิ์ สุดตะมา



47

speaker

เก่งของผมคอื คนๆ นัน้ต้องมคีวามสามารถในงานทีต้่องรบัผดิชอบ ส่วนนิสยัดคีอื มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถผสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ได้ มากไปกว่านั้น ผมชอบ
เด็กที่มีแรงจูงใจ มีแรงบันดาลใจในการท�างาน ผมจะพิจารณาคนเหล่าเป็นพิเศษ เพราะ
ผมเชื่อว่า เขาจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ ถ้าเขาตั้งต้นอยากจะมีผลงานที่ดี นี่จึงเป็นคุณ
สมบัติหลักๆ ที่ผมเลือก

นี่คือค�าตอบจากค�าถามที่ว่า คุณสมบัติและทักษะความคิดแบบไหนที่ต้องการรับเข้า
มาท�างานในองค์กรของ โหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ นักเขียน, คอลัมนิสต์, พิธีกร ผู้
มฟีอลโลวเวอร์ในทวติเตอร์เกอืบ 2 ล้านแอคเคาน์หรือหลายคนอาจจ�าได้ในชือ่ของ ‘โหน่ง 
a day’ ซึง่ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาสถานะของเขาเปลีย่นเป็น CEO ส�านกัข่าวออนไลน์ THE 
STANDARD

ความคิดที่สำาคัญ 
ในการทำางาน 
จากความเช่ือของ 
“โหน่ง วงศ์ทนง” 
ในวันที่โลกหมุน
อย่างรวดเรว็
คุณสมบัติ 2 อย่างที่ผมจะเลือกคือ 
เก่ง และนิสัยดี เป็นคุณสมบัติที่ 
ผมต้องการมากกับผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ
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ตัดเรื่องทักษะการทำางานออกไป 
ทักษะความคิดแบบไหนที่สำาคัญใน
ปัจจุบันและอนาคตในศตวรรษที่ 21

ข้อมลูข่าวสารในทกุวนันีม้นัท่วมมาก 
ประกอบด้วย ข้อมลูข่าวสารทีม่ปีระโยชน์ 
มคีณุค่า ใช้งานได้ กบัข้อมูลข่าวสารทีไ่ร้
ประโยชน์ เป็นขยะ เสยีเวลาทีจ่ะไปจมอยู่
กบัมนั เพราะฉะนัน้ นีจ่ะไม่ใช่เฉพาะ
ทกัษะของคนยคุปัจจบุนัเท่านัน้ แต่คนยคุ
ต่อไปไม่ต�า่กว่า 10 ปีทกุคนควรมทีกัษะ
ในด้านนี ้ส�าคญัมากคอืต้องย่อยหรอืแยก
ข้อมลูข่าวสารเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์

เราควรจะบริหารและย่อยข่าวสารใน
โลกที่กำาลังหมุนเร็วนี้อย่างไร

ลองถามตวัเองก่อนว่าเสพสือ่ไปเพือ่
อะไร หลายๆ คน เสพสื่อไปเพื่อความ
บันเทิง พักผ่อนจากโลกความเป็นจรงิที่
เครียด จึงอยากเสพดรามาหรือเรื่องไร้
สาระ ด่ากันไปจนถึงท�าลายกัน ถ้าเรา
กลับมานึกคิดดีๆ คอนเทนต์เหล่านี้
ท�าให้เราแย่ลงด้วย ระยะยาวจะเป็นพษิ
ต่อตวัคณุเอง คอนเทนต์ไม่มปีระโยชน์
ก็เหมือนไขมันทรานส์ คือพวกทอดๆ 

กนิไปอร่อยเพลนิ แต่กนิไปเยอะๆ อ้วน
และเป็นโรค เพราะฉะนั้นต้องรู้จักคัด
สรรคอนเทนต์ ถ้าอยากเก่งขึ้น ฉลาด
ขึ้น ก็ต้องคัดสรรสื่อเหล่านั้นเข้ามาใน
ชวิีตคณุ ตอบค�าถามง่ายๆ แบบจบเกม
เลยก็คือ คุณจะเลือกอะไร

แปลว่าแต่ละคนจะรับข้อมลูทีต่่างกนัมา 
และแน่นอนว่าจะส่งผลต่อการทำางานที่
จะมคีวามคดิความเห็นทีต่่างกนั เราควร
ทำาอย่างไรให้ยอมรับในความต่างของ
แต่ละความคดิท่ีเราไม่เหน็ด้วย

ต้องใจกว้างก่อน ไม่ว่าจะเป็นใคร 
อย่าเอาตวัเองเป็นตวัตัง้ ถกูทีส่ดุ ดทีีส่ดุ 
เพราะไม่มีใครถูกที่สุด ดีที่สุด ถ้าใจ
กว้าง กจ็ะยอมรบัถงึความคดิเหน็ทีต่่าง
จากของคุณและเอามาคุยกันแบบ
ปัญญาชน นอกจากจะได้มุมมองใหม่ๆ 
แล้ว ยังอาจปรับเปลี่ยนความคิดคุณ 
จากที่มีอยู่เดิมเลยก็ได้ 

ในยคุปัจจบุนัมแีนวโน้มทีค่นเราเมือ่
สนใจส่ิงใด เชือ่ในสิง่ใด ชอบฝ่ายไหน มกั
เสพด้านเดยีว แล้วคดิว่าเขาดทีีส่ดุ ซึง่ถ้า
คณุใจกว้างหรอืแบ่งใจไปเสพอกีด้านหนึง่

ด ูมนัอาจจะไม่ถกูใจเรานกั แต่ในข้อมลู
เหล่านัน้จะหกัล้างกนัได้ แล้วจะท�าให้คุณ
อยูใ่กล้เคยีงกับความเป็นจริงมากทีส่ดุ

ในศตวรรษที่ 21 ที่จะมาถึง จะมีอีก
หลายเจนเกิดมา ไม่ใช่แค่เจนอัลฟ่าที่
ใหม่สุดในตอนน้ี เราท่ีเป็นคนแต่ละ
เจน ควรปรับตัวเข้าหากันอย่างไร

สงัคมมคีนหลากหลายมาก ไม่ว่ารุ่น
หรือเพศ และเราต้องยอมรับก่อนว่า
สังคมที่ถูกต ้องควรเป ็นเช ่นนี้ด ้วย 
ประกอบกันด้วยความหลากหลายด้าน
ชวีภาพและความคิด ถงึจะท�าให้สงัคม
พฒันา ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงได้ สงัคม
ที่มีความคิดเดียว แบบเดียว รุ่นเดียว 
เป็นสงัคมทีไ่ม่มทีางพฒันาไปได้ด ีอาจดู
สงบเรยีบร้อย แต่ไม่ก้าวหน้า ฉะนัน้ต้อง
ยอมรับความหลากหลายเสยีก่อน 

ผมเชื่อว่าในสังคมไทยมีวัฒนธรรม
บางอย่างทีผ่มมองในแง่ด ีคอื เรือ่งความ
อาวโุส ความเป็นพีเ่ป็นน้อง มนัท�าให้เรา
ประนปีระนอมกัน แต่ในอกีด้านหนึง่ มกั
มมีายาคติบางอย่างทีม่นัสบืทอดมานาน 
คอื ผู้ใหญ่อาบน�า้ร้อนมาก่อน ซึง่ผมว่า
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มนัไม่จรงิเสมอไป บางเรือ่งเดก็รุน่หลงัรูดี้กว่าเยอะ คนเป็นผู้ใหญ่ก็
ควรจะยอมรบัในเรือ่งน้ี ด้านเดก็ บางอย่างความรู ้หรอืผูท้ีม่าก่อน
นัน้ กม็คีณุค่าจรงิๆ หรอือาจเรยีกว่า ‘ภมูปัิญญา’ กไ็ด้ มคีณุค่าบาง
อย่างทีน่่าเรยีนรู้ศกึษา เพราะฉะนัน้ถ้าเริม่ต้นจากต่างคนต่างยอมรบั
กันในเรื่องรุ่น เราจะสามารถแลกเปล่ียนที่มีเกิดประโยชน์มากๆ 
เคารพไม่ใช่หมายถงึ กราบไหว้นบัถอื ผมเป็นผูใ้หญ่ผมกเ็คารพเดก็
ได้ ในขณะเดยีวกันก็ไม่ยดึกับความคดิดัง้เดมิของเรา ซึง่อาจจะเก่า
หรอืไม่เข้ากบัยคุสมยัแล้ว ส่วนเดก็กใ็ห้ค่ากบัคนทีม่าก่อน จะท�าให้
สงัคมอยูร่่วมด้วยกันได้ด้วยดี

ทักษะความคิดที่เป็นข้อดีและข้อเสียของคนไทย

ข้อดี คือ การท�างานแบบประนี-ประนอม ยืดหยุ่นสูง ท�าให้
องค์กรแบบไทยๆ ไม่เครียดเกินไป ท�าให้บรรยากาศการท�างานดี

ข้อเสยีจะเป็นเรือ่งระเบยีบวนิยัทีจ่ะหายไป ความเป็นมอือาชพี
จะลดน้อยลง ผมพบว่าคนท�างานไทยๆ ในองค์กรจ�านวนมาก เป็น
คนท�างานไปแบบท�าไปวันๆ ผมเชื่อว่ามาจากที่เขาไม่มีความ
ทะเยอทะยาน และแพสชัน่ในการท�างาน ซึง่ 2 สิง่นีส้�าคญัมากใน
การทีคุ่ณจะพฒันาตัวเอง และจะมผีลกระทบกับองค์กรทีจ่ะดีขึน้ได้ 
จงึท�าให้ไม่เกิดผลงานทีย่อดเยีย่ม เราจงึเหน็ว่าบรษิทัหรอืองค์กรใน
ประเทศไทยไม่ค่อยสร้างนวตักรรมทีเ่ป็นระดบัโลก เช่น เม่ือเทยีบ
กับสตาร์ตอพัของอนิโดนเีซยี มาเลเซยี สงิคโปร์ ฮ่องกง เวยีดนาม 
เขาไปไกลกว่าเราเยอะ เขาสามารถสร้างสตาร์ตอพัระดบัโลก

คนที่จะประสบความสำาเร็จในการทำางานต้องมีสิ่งใด

ผมสงัเกตคนทีป่ระสบความส�าเรจ็ คณุสมบติัอย่างหนึง่ของคน
เหล่านี ้คอืความรูจ้รงิในสิง่ทีท่�า พดูง่ายๆ คอืความเป็นมอือาชีพ ถ้า
คณุม ี จะท�าให้สิง่ทีค่ณุท�าฉายคณุค่าออกมาน�าไปสูค่วามโดดเด่นใน
การประสบความส�าเร็จ ประกอบด้วย การรู้จริงในส่ิงทีท่�า ชัดเจนใน
สิง่ท่ีท�า หากมแีล้วจะมทิีศทางทีถ่กูต้องในการเดนิตรงไปถงึเป้าหมาย
ทีว่างไว้ และไปถงึก่อนคนอืน่ๆ ทีย่งัไม่ชดัเจนและยงัทดลองไปเรือ่ยๆ 

แปลว่า 3 สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำาหรับคนที่จะสำาเร็จคือ การเติม
ซึง่กนัและกนัของแพสชัน่กบัความทะเยอ-ทะยาน และเพ่ิมด้วย
ความเป็นมืออาชีพที่ต้องรู้จริง 

สดุท้ายส�าคญัทีส่ดุผมเชือ่ว่าองค์กรทีจ่ะก้าวหน้าพฒันาไปได้ต้อง
ม ี‘ความสขุ’ หลงัๆ มคีนมาถามว่าท�าไมองค์กรพ่ีถงึเป็นองค์กรใน
ฝันทีเ่ดก็อยากมาท�า อย่างหนึง่คอื พวกเรามคีวามสขุเป็นตวัตัง้ พอ
คนเรามคีวามสขุในการท�างาน มคีวามสบายใจ เขาก็อยากมาท�างาน
และท�าได้ด ีถ้าคณุเป็นเจ้าขององค์กร ต่อไปคณุค�านงึถงึเรือ่งน้ีด้วย
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เผยวิธีคิด
ฉบับ ‘วิชัย 
มาตกุล’ 
Creative 
Director 
เบื้องหลัง 
Salmon 
House
คุณจำาคลิปวิดีโอ ‘ลุงเนลสัน’ 
ฝรั่งอายุมากสุดชิคที่มาพูดเสียดสี
ประเด็นทางสังคมต่างๆ สร้างความ
ตลกขบขัน และดูเหมือนจะรู้จัก
ประเทศไทยกว่าคนไทยอีกได้ไหม?

ศุภณัฐ  อเนกนำาวงศ์, พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ  ภาพ : พูนสวัสดิ์ สุดตะมา

ผลงานที่ว่าเป็นผลงานของ Salmon 
House—Production House ทีแ่ตกยอด
ออกมาจากส�านักพิมพ์ Salmon Books 
เจ้าของสัญลักษณ์ ‘ปลาแซลมอน’ ที่
สะท้อนอัตลักษณ์ผลงานของพวกเขาได้
อย่างดี เพราะแซลมอนมีลายเนื้อที่สวย 
ว่ายทวนน�า้ และมีคณุค่าทางอาหารอย่างดี

Read Me จึงลองไปคุยกับ พ่ีวิชัย 
มาตกุล Creative Director เบือ้งหลงังาน
สดุสร้างสรรค์ต่างๆ เพือ่เปิดเผยวธิคิีด และ
ประสบการณ์การคดิงานในสไตล์ Salmon 
ทีน่่าจะท�าให้เรา ‘คดิ’ กันได้เฉียบมากขึน้

ในฐานะคนทำางานที่ต้องคิดตลอดเวลา 
อะไรคือ ‘การคิด’ 

เราที่ท�าคอนเทนต์ประเภทโฆษณา 
ลกูค้าทีม่าหาเรา เขาต้องการแก้ไขปัญหา
บางอย่าง อยากเพิ่มยอดขาย อยากเปิด
สนิค้าตวัใหม่ แล้วเราต้องเลอืกวธิทีีจ่ะเล่า 
ดงันัน้ทกุงานทีเ่ราท�าต้องตอบ Objective 
(จดุประสงค์) ของโปรเจกต์ แต่การได้มา
ซึ่งเป้าหมาย บางทีลูกค้าก็ยังไม่ชัด เราก็
ต้องหาไปน�าเสนอ ดังนั้น ‘การคิดงาน’ 
ของเรา คือ การแก้ปัญหาให้ลูกค้า

Salmon House ทำางานทีด่ ู‘สร้างสรรค์’ 
อะไรคือความคิดสร้างสรรค์ ในมุมของ
คนที่ต้องคิดตลอด

งานเรามนัสร้างสรรค์ไหม กส็ร้างสรรค์ 
แต่หลายคนก็ไม่ชอบคลิปที่เราท�า คน
เข้าใจลึกตื้นไม่เหมือนกัน บางคอนเทนต์
เรากร็ูส้กึไม่อิน เพราะความเข้าใจของเขา
ลกึกว่าทีเ่ราต้องการเข้าใจ กลบักนับางคน
ดูสนุกมาก เรารู ้ สึกว ่ า ‘ความคิด
สร้างสรรค์’ ถ้าท�าให้ถูก มันจะต้องท�าให้
ทกุคน enjoy ไปกับมนัได้ พร้อมแก้ปัญหา
ลูกค้า ตอบ objective ที่ว่ามา
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อะไรคือเอกลักษณ์ของเนื้อหาจาก Salmon House

เอกลักษณ์ของงานเราที่เป็นโฆษณาประกอบด้วย 3 
ส่วน คอื 1. insight (ข้อมลูเชงิลกึ) ต้องถูก 2. ต้อง relate 
กบัคนดไูด้ 3.สนิค้านัน้ต้องมคีวามเป็นมนษุย์ คนส่วนใหญ่
จ�าเราได้จากงาน SKIT (Sketch Comedy - เรื่องตลกที่
จบในตอน) ตลก เสียดสีสังคมแบบท่ีเราอยากเล่า พอ
ไม่ใช่โฆษณาก็จะประสบความส�าเร็จ

ประเด็น SKIT ของแซลมอนก็มักจะดู Intellectual 
(ปัญญาชน) ด้วย

นดินงึ พวกเราคยุกนัว่าจะเป็น ‘Intellectual Badass’ 
ล้อนู้นล้อนี่ บางคนก็บอกว่าไม่สร้างสรรค์ แต่ก็เข้าใจได้ 
เพราะแต่ละคอนเทนต์จะเลอืกคนดไูว้หมด เราไม่สามารถ
ท�าให้ทุกคน enjoy ได้ 

สำาหรับการคิดงานหนึ่งชิ้น ต้องทำาอย่างไร 

หน้าท่ีของเรา คอื ท�าให้คนอืน่คดิงานออก บางงานเรา
ไม่ต้องคิดเป็นคนแรก แต่เอาของคนอื่นมาแก้ไขให้ใช้งาน
ได้ การคิดอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจโจทย์มากแค่ไหน และต้อง
เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยนะ เช่น ลูกค้าอยากเพิ่มยอดขาย 
แบบ A, B, C เราก็จะมาดูว่าในแต่ละตัวเลือกมีอะไรอยู่
ในนั้น แล้วเราอาจจะท�าข้อ F ให้เขาก็ได้นะ 

ถ้าเราเข้าใจโจทย ์อย่างแท้จริง เราจะเห็นในมุมที่ต่าง 
ขยี้โจทย์ได้ เช่น สายการบินเจ้าหนึ่งให้เราท�าโฆษณา 
โปรโมทเส้นทางการบินใหม่ ถ้าเรามองแค่ว่าโปรโมทเส้น
ทางใหม่ เราก็แค่ท�าหนังโฆษณาว่ามีดีอะไร แต่ถ้าเราเอา
โจทย์มาตคีวามต่อ ว่าตวัสนิค้าจรงิๆ ไม่ใช่สายการบนิใหม่ 
แต่เป็นตวัปลายทาง เรากจ็ะคดิต่อว่าท�าไมคนต้องไปทีน่ัน่ 
ทีน่ัน่มอีะไรด ีเราท�าแล้วอยากให้คนดรููส้กึว่า ต้องไปเทีย่ว 
ฉันมีเหตุผลมากพอที่จะไปเที่ยว 

อะไรคือเคล็ดลับในการคิดงาน 

อย่าคดิคนเดียว ให้คดิเป็นกลุม่ แล้วต้องมคีนจบัประเด็น
เป็น ต้องมคีนทีพ่ดูอะไรไปเรือ่ยเป่ือย แล้วก็มคีนตัดให้เหลอื
สิง่ท่ีจะเอามาใช้ได้ แล้วดวู่าเราจะท�าอะไรกับมนัต่อได้ไหม 
ดงันัน้ เราจะบอกพนกังานเสมอว่าไอเดยีจะถูกทิง้ตลอด แต่
ต้องรู้ว่าไอเดียของแต่ละคนเป็นฐานให้เราคดิงานออก

การทำาสภาพแวดล้อมทีท่ำาให้คนคดิออกได้ต้องทำาอย่างไร

คนกลวัถกูมองว่าโง่ เวลาอยูใ่นห้องประชมุเครยีดๆ เรา
พยายามพดูอะไรมัว่ซัว่ออกมา ซึง่ไม่เก่ียวอะไรก็ได้ อยูด่ีๆ  
พดูเรือ่งหมทูอดเจ๊จงกไ็ด้ ให้บรรยากาศมนัผ่อนคลาย งาน
จะไม่เดินถ้าไม่มีคนพูด พยายามหาสิ่งต่างๆ มาให้เยอะ
สุด แล้วเป็นหน้าที่ของเรา ที่จะมากรองและสรุปออกมา 
เอาไปคิดต่อ และดูช่องโหว่ว่ามีอะไรบ้าง
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คนท่ีต้องคิดไอเดียออกมาเรื่อยๆ มี
สภาวะที่ไอเดียหมดบ้างไหม

บ่อยมาก ทุกงานต้องผ่านสภาวะ
นั้น งานที่คิดได้คือ 1 เปอร์เซ็นต์ของ
ความมั่วซั่วทั้งหมด ตอนที่คิดไม่ออก
จริงๆ เราต้องเอาตัวเองออกมาจาก
งานที่ท�าอยู่ จะไปท�าอะไรก็ได้ดูหนัง 
ฟังเพลง แล้วค่อยกลับมา เราอาจจะ
ลองถอยมาก้าวนึง เพื่อให้เห็นภาพ
รวมงานทั้งหมดก็ได้

หลังจากกระบวนการท่ีหาไอเดีย 
ม่ัวซ่ัวออกมา สุดท้ายแล้วจะมีวิธีการ
อย่างไรเพ่ือนำาไปทำาต่อ

กว่าเราจะไปขายลูกค้าได้ เราก็
ต้องหาหาเหตุผล (rational) ต่างๆ 
มารองรับ ทุกอย่างมีที่มาท่ีเราจะท�า 
เราตอบได้วา่เราท�าอยา่งนีไ้ปเพือ่อะไร 

เคยเจอบรีฟงานที่แย่ๆ บ้างไหม

ตอ้งเคยอยูแ่ลว้ บางทีลกูคา้เองอาจ
จะไมเ่ขา้ใจสนิคา้เทา่ท่ีเราเหน็ เราเหน็
ความเป็นไปได้มากกว่า วิธีแก้คือเรา
ก็ถามเขาไปตรงๆ เลย ซึ่งบางทีเขาก็
อาจจะไม่พอใจ แตด่ว้ยเวลาทีน่อ้ย มนั
ก็ไม่ใช่เวลาท่ีเราจะต้องมาเดาใจกัน 
เราก็เปิดอกพูดออกมาว่าเป็นอย่างไร 
เอาความเป็นไปได้ทั้งหมดมากางให้ดู 

เร่ืองนี้ส�าคัญมาก ถ้ามันคลาด
เคลือ่นกนัแลว้คดิวา่เขา้ใจกนัแลว้ พอ
ผลงานออกมามนัจะเดอืดรอ้น ต้องคยุ
กนัใหข้าด เราท�างานบนฐานของความ
ไมเ่ชือ่ของลกูคา้ เราตอ้งท�าใหเ้ขารูว้า่
แต่ละเฟรมจะเกิดอะไรข้ึน ซึ่งบางที
ลูกค้าไม่เห็น เสื้อผ้าหน้าผม แสง 
โลเคชั่น เราต้องคุยกันให้ขาด ภาพ
ของเราต้องชัดมาก และท�าให้ลูกค้า
ชัดเท่าเรา

ในยุคสมัยท่ีส่ือออนไลน์อุดม ‘ดราม่า’ 
พี่มองเรื่องนี้มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร 
จากคนท่ีต้องเผยแพร่งานในโลก
ออนไลน์

ส่วนตัวเราชอบอ่าน แต่ก่อนอื่น
ต้องนิยามค�านี้ก่อน ดราม่าควรเป็น
สองฝ่ายที่ทะเลาะกัน แต่ละฝ่ายก็มี
มมุถูก สว่นทีไ่ปดรามา่ฝา่ยเดยีว แลว้
อีกฝ่ายแก้ตัว มันไม่ได้เป็นดราม่า! 
ชอบดราม่าเหมือนยุคแรกที่ Dra-
ma-addict มีเรื่องต่างๆ ซึ่งมันดีมาก 
ถ้าเรากรองเอาดราม่าออกหมด มัน
คือความรู้ที่เป็นประโยชน์ และไม่ใช่
เรื่องใครถูกใครผิดแล้ว 

เรารูส้กึวา่ชว่งเกิดดรามา่นา่ร�าคาญ 
ต้องรอไปซักสามสี่วันแล้วคนมาสรุป 
แล้วมีชุดความรู้ข้ึนมาอีกชุด เราต้อง

รู้จักการจับประเด็นให้ถูก และเป็นผู้
ตามที่ไม่ต้องเข้าไปโรมรันในสังเวียน
นั้นๆ แค่นั่งดู จับประเด็นให้ได้ 

งานครีเอทีฟ คือ งานท่ีเราต้องเข้าใจ
มนุษย์ ถ้าเข้าใจชุดความคิดต่างๆ ย่ิง
ท�าให้งานเราดูจริงข้ึน ถ้าเราใช้ตัวเรา
เป็นฐาน มันจะเฟค อย่างมีงานท่ีเป็น
รถกระบะ คนก็คิดว่าเขียนค�าพูดได้ไง 
บางทีเราก็ขับตามรถกระบะ แล้วดูว่า
เขาปาดรถยังไง พยายามคิดแทนชุด
ความคิดเขาให้ได้ มันก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง 

สังคมอุดมดราม่า มีกลุ่มต่างๆ เกิด
ขึ้นเต็มไปหมด สิ่งเหล่านี้ช่วยงาน
ด้านครีเอทีฟอย่างไร 

เวลาเราท�างานแนวนี ้เราไปหาจาก
สังคมประเภทไหนกลุ่มไหนก็ได้ เช่น 
มีคนพาเราเข้าไปในกลุ่มคนหาคู่ เรา
กส็นกุ รูว้า่คนอยากมคีูเ่ขาคยุกนัแบบ
นี้ ถ้าท�าหนังท่ีเก่ียวกับพระเอกหาคู่ 
เรากจ็ะมคี�าพดูซึง่ไปหามาจากกลุม่นัน้
ได้ รู้แหล่งที่จะไปหา

ดงันัน้ เหมอืนทีม่ผู้ีใหญส่อนเราวา่ 
ถ้าช่วงไหนคิดงานไม่ได้ ก็ไปนั่งรถ
สาธารณะดู งานครีเอทีฟบางทีมันคิด
เองเออเองไมไ่ด ้ตอ้งไปเหน็คนเยอะๆ
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พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์, ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล

ความคิดเกิดข้ึนได้ในทุกท่ี แต่ส�าหรับสถาน
ท่ีท่ีรวบรวมความคิดไว้เป็นคลังข้อมูลท่ีเห็นได้
ชัดท่ีสุด ก็คงจะเป็นห้องสมุด ซ่ึงเป็นท่ีท่ีเหล่า
นักคิดและนักหาค�าตอบใช้อาศัยเป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นวิสัย ดังน้ัน Read me ฉบับน้ี 
จึงขอแนะน�าห้องสมุดท่ีน่าสนใจและอยากให้ลอง
ไปใช้จุดความคิดใหม่ๆ ดูสักคร้ัง (หรือหลาย
คร้ังก็ดีนะ) 

ห้องสมุด
เฉพาะทาง
ที่เราแนะนำา
ว่าควรน่า 
หาทางไป
เยือนดู
สักครัง้

01 Eco-Material Library: ห้องสมุดสุด
อีโค่ท่ีรวบรวมขุมพลังทางวัสดุศาสตร์ไว้
มากท่ีสุด

หากว่าง่ายๆ Eco-Materials Library คือห้องสมุดท่ีรวบรวม
ข้อมูลและจัดแสดงวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมกว่า 300 ช้ินในรูป
แบบนิทรรศการ แน่นอนว่าท่ีน่ีไม่ได้มีแต่หนังสือเรียงกันเป็นต้ัง แต่
เป็นห้องสมุดท่ีมีการน�าวัสดุสุดอีโค่จากการรีไซเคิลมารวบรวมให้น่า
เข้ามาท�าความรู้จัก นอกจากน้ียังการจัดแสดงวัสดุท่ีได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นวัสดุทรงประสิทธิภาพ ท้ังงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ งานตกแต่งภายใน ไปจนถึงงานสถาปัตยกรรม

สิ่งแรกที่เราสะดุดตาเมื่อย่างเท้าเข้าไปในศูนย์แห่งนี้คือ
เฟอร์นิเจอร์ที่ล้วนท�ามาจากวัสดุรีไซเคิล ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะจาก
เปลือกไข่ หรือผนังที่ท�าจากเปลือกกระดุม ซึ่งนอกจากจะเป็น
มิตรกับโลกแล้ว ยังเป็นประโยชน์กับนักศึกษา นักวิจัย นัก
ออกแบบ สถาปนิก และผู้ทีส่นใจในเรื่องวัสดศุาสตร์ ได้เขา้มา
ค้นคว้าดูตัวอย่างวัสดุ และศึกษาคุณสมบัติจากตัวอย่างจริง 
ไม่ใช่แค่อิงจากในต�ารา 

ที่น่าสนใจคือห้องสมุดนี้ออกแบบให้มีอากาศหมุนเวียนดี 
โปรง่โลง่ มีแสงสวา่งสอ่งเขา้มาไดจ้ากทกุทศิทกุทาง ทีส่�าคญัยงั
มีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วอาคาร ช่วยให้บรรยากาศภายในดู
ผ่อนคลายสบายตาได้อีกเป็นเท่าตัว และด้วยการวางผังแบบ 
Open plan ทุกส่วนจึงสามารถเชื่อมถึงกันได้ เพื่อคนทุกเพศ
ทุกวัย รวมถึงผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น พื้นเป็นทางราบ
เสมอกันเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถเข็น 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
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02 ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย: 
อาณาจักรความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ 
การเงิน และการธนาคาร

เมือ่เดนิเข้ามาท่ีชัน้ 2 ของอาคารศนูยก์ารเรยีนรูธ้นาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้พบกับห้องสมุดท่ีตั้งชื่อตาม 
พระนามของอดีตผู้ก่อตั้ง ธปท.

แถมเรายังมาถูกเวลาดว้ย เพราะเป็นชว่งที่จ�านวนผู้มาใช้
บริการยังน้อย ท�าให้มี โ ต๊ะเก้าอ้ีว่างให้เราได้นั่งสะสมความ
สงบ  ทุกคร้ังท่ีเสียงพลกิหน้ากระดาษดงัขึน้ ท�าให้เรารบัรูถ้งึ
การปลวิว่อนของธนบัตรทีอ่บอวลอยู ่ซึง่มเีพยีงผนงักระจกใส
บานใหญ่กั้นไว้ไม่ให้เงินตราได้รั่วไหลออกสู่แม่น�้าเจ้าพระยา
และสะพานพระรามแปด

จากน้ันพอข้ึนบันไดเวียนมาอีกหน่ึงช้ัน มีส่ิงท่ีพิเศษกว่าช้ัน
ล่างคือ ห้องดูหนัง ห้องบริการส่ือมัลติมีเดีย และห้องประชุม 
ถ้าช้ันล่างท่ีว่ามีปริมาณหนังสือเยอะแล้ว ช้ันน้ีมีเยอะกว่า แถม
เน้ือหายังมีหลากหัวข้อและหลายประเด็นย่ิงกว่าเสียอีก

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจลงทุน” เสียงสปอตโฆษณาที่โฆษกชอบพูด ไม่เคย
บอกเราว่า สถานที่ส�าหรับศึกษาข้อมูลเหล่านั้นคือท่ีใด อยู่
ตรงไหน แตเ่ราคิดวา่ หอ้งสมดุแหง่นีค้อืสถานทีแ่หง่นัน้ สถาน
ที่ซึ่งคุณจะได้พบค�าตอบ ไม่ว่าคุณก�าลังวางแผนจะลงทุนกับ
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 เน่ืองจากโดยกายภาพแล้ว 
‘หอ้งสมดุคลงัความรู’้ นัน้อยูแ่ยกกนักบัตวัมวิเซยีม โดยเปดิ
ให้บริการอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารส�านักงาน จุดสังเกตคือเป็น
อาคารสงู 4 ชัน้ ผวิหนา้เปน็กระจกทบึ และหนา้ทางเข้ามขีัน้
บันไดหินแกรนิตสีเทาอ่อน 3 ขั้น 

พอเดินข้ึนบันไดมาถึงช้ัน 2 เป็นบ่ายแก่ๆ ของวันท่ียังไม่มี
ผู้มาใช้บริการ มีเพียงบรรณารักษ์หนุ่มสาวคู่หน่ึงน่ังอยู่หลัง
เคาน์เตอร์ กับเคร่ืองปรับอากาศเปิดอยู่ท่ีอุณหภูมิ 18 องศา 
พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวกอย่างท่ีห้องสมุดท่ัวไปพึงมี

เนื่องจากห้องสมุดแห่งนี้เป็นของพิพิธภัณฑ์ จึงพบว่ามี
ความ ‘ยืนหนึ่ง’ ในเรื่องของสิ่งพิมพ์และทรัพยากรด้าน
พพิธิภณัฑ ์โบราณคด ีและประวตัศิาสตรโ์ดยเฉพาะ ซึง่มีให้
เลือกอ่านกันจุใจแบบไม่หวาดไม่ไหว เช่นเรื่อง พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์, การจัดการพิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และ
นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์

เราหย่อนก้นลงบนโซฟาตัวที่ถูกขนาบข้างด้วยชั้นหนังสือ
ทรงสงู มองผา่นกระจกใสตรงหนา้ไปเห็นบรรยากาศอนัรม่รืน่
ของสนามหญา้และมวิเซยีมทีอ่ยูต่ดิกนั วางสมัภาระทิง้ไว ้เดนิ
ไปหยบิหนงัสอืสองสามเลม่ทีอ่ยากอา่น แลว้กลับมานัง่ทีเ่ดมิ 

ทีต่ัง้: ชัน้ 2 อาคารสำานักงาน สถาบนัพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรูแ้หง่ชาติ
เปิดบริการ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:30 น. - 17:30 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.museumsiam.org/Service-Knowl-
edge หรือโทร: 02 225 2777 ต่อ 111
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นฤพล เปาอินทร์ 

I think
 [art] เวลามีค่าเท่าไหร่? - ใช้เพชรแทนทรายในนาฬิกาทราย

 [Book] Bookface - เอาเรื่องราวบนหน้าฟีด Facebook มารวมเล่มเป็น Diary 

 [Book] Dictionary myself - เขียนพจนานุกรมค�านิยามสิ่งต่างๆ ในแบบฉบับของตัวเอง

 [App] Everything’s news - App แต่งภาพที่แต่งเรื่องราวธรรมดาๆ ของเราให้เป็นข่าวได้ในทุกวัน

 [Business] Cafe’ on the road - รถเมล์คาเฟ่ เพื่อไม่ให้การติดอยู่บนท้องถนนเป็นเรื่องน่าเบื่อเกินไปก็จิบกาแฟนั่งชิลล์
ระหว่างนั้นเลยแล้วกัน

 [Business] ก๋วยเตี๋ยวผักตุ๋น - จุดขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่กะหล�่าที่ตุ๋นมาจนนุ่มละมุนปาก (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�้าฝนหยดจะดังคล้ายบทเพลง

 [Idea] กระดาษตรวจจับหมู - เหมือนกระดาษตรวจวัด กรด - ด่าง จุ่มเพื่อดูว่าอันนี้มีหมูหรือเปล่า ส�าหรับคนมุสลิม

 [Idea] Hurt bar - เสริฟแอลกอฮอล์พร้อมที่ท�าแผล

I think 
and 
 i do 
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ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล, ณัฐชนน ธัญญศรี

ในกระบวนการสร้างหนังสักหน่ึงเร่ือง หากมี
บทท่ีสุดยอด มีผู้ก�ากับท่ีเก่ง มีนักแสดงท่ีเล่นได้
สมบทบาท และมีทีมงานเบ้ืองหลังคุณภาพแล้ว 
แต่กลับตัดต่อได้ไม่เข้าท่า ก็เหมือนมาตกม้าตาย
เอาตอนจบ ท�าให้หนังมีโอกาสท่ีจะออกมาไม่โอเค

เน่ืองจากข้ันตอนน้ีมีความส�าคัญ เราจึงน�า
หนังท่ีตัดต่อได้น่าสนใจมาฝากกัน ซ่ึงการตัดต่อ
ของทุกเร่ืองท่ียกมาน้ี ไม่ใช่ว่าเกิดจากการถ่าย
ท�าท่ีไม่ดีจนต้องพ่ึงพาการตัดต่อเพ่ือแก้ไขหนัง
ให้ดีข้ึน แต่เกิดจากการวางแผนอันชาญฉลาด
ของผู้ก�ากับมาต้ังแต่ต้น จนน�ามาสู่ผลงานอันน่า
ประทับใจ เป็นท่ีจดจ�า และรสชาติท่ีแปลกใหม่
ส�าหรับผู้ชม ไม่ว่าจะเปิดดูก่ีคร้ังก็ตาม

Memento
“เลนนี”่ ชายผูไ้ดร้บับาดเจบ็ทางสมอง ท�าใหเ้ขาไมส่ามารถ

สร้างความทรงจ�าใหม่ๆ ได้ เขาเชื่อว่าคนที่ฆ่าภรรยาของเขา
เปน็ตน้เหต ุและเขาตอ้งการจะสบื แตป่ญัหาคอืเขาไมส่ามารถ
จดจ�าเหตกุารณใ์นชวิีตประจ�าวนัไดน้านกวา่ 5-10 นาท ีท�าให้
ต้องบันทึกสาระส�าคัญไว้ตามร่างกาย

หนังมีการด�าเนินเร่ืองท้ังสองส่วนไปพร้อมกัน คือการใช้ภาพ
ขาวด�า ด�าเนินเร่ืองจากหน้าไปหลัง (จากเหตุไปหาผล) และภาพ
สี ด�าเนินเร่ืองจากหลังไปหน้า (จากผลไปหาเหตุ) โดยการตัด
ต่อแต่ละส่วนน้ันถูกซอยส้ันเปรียบเสมือนความทรงจ�าของเลน
น่ี-ผู้ท่ีจ�าได้ไม่นานก็ลืม ซ่ึงขณะด�าเนินเร่ืองไป ผู้ชมก็จะย่ิงเกิด
ความสงสัย ใคร่รู้ว่าสุดท้ายแล้วหนังจะย้อนไปถึงจุดใด

ไมใ่ชแ่คส่ไตลก์ารเลา่เรือ่งด้วยการตดัตอ่เท่านัน้ แตผ่ลงาน
เร่ืองนียั้งไดต้ัง้ค�าถามในเชิงปรชัญาดว้ยวา่ เราสามารถเชือ่ถอื
สิ่งที่เรียกว่า “ความจริง” ได้มากน้อยแค่ไหนกัน เป็น
ประสบการณ์การดูหนังที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก

ไม่ใช่หนังของคุณเป็นเอก 
แต่เป็นหนังที่การตัดต่อ 

มีความเป็นเอก
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Pulp Fiction
หนังเล่าเรื่องผ่านโจรสองคน ที่ก�าลังวางแผนปล้นร้าน

อาหาร โดยมีการถกเถียงว่าท�าไมถึงไม่ปล้นธนาคารหรือ
อะไรท่ีมนัดูมสีิง่ของให้ปล้นมากกว่าน้ี แต่เมือ่ทัง้สองตดัสนิ
ใจที่จะปล้นหลังจากชักปืนและพูดบทแบบโจรปล้น ภาพก็
ตดัฉบึ เป็นฉากของมาเฟียสองคนทีก่�าลงัขับรถพร้อมกับถก
กันเรื่อง McDonald’s คงไม่มีใครสามารถเขียนบทที่เถียง
กันเรื่องเฟรนช์ฟรายด์ควรจ้ิมกับซอสอะไรได้สนุกเท่ากับ
เรื่องนี้อีกแล้ว ทั้งน�้าเสียงและจังหวะจะโคน ท�าให้เราสนุก
กับบทสนทนานั้นได้ 

การตดัฉบึของภาพยนตร์มาเล่าอกีสถานการณ์หนึง่ทีจู่่ๆ  
กเ็กดิข้ึนอย่างจบัต้นชนปลายไม่ถกู ไม่ได้เรยีงล�าดบัก่อนหลงั 
แต่เมื่อดูไปสักระยะหนึ่งเราจะสามารถปะติดปะต่อ และ
ท�าความเข้าใจเนือ้เรือ่งได้อย่างไม่สงสยัหรอืงนุงงเลย  เพราะ
ปมปัญหาหรือล�าดับเหตกุารณ์ต่างๆ จะถกูจบัเชือ่มโยงกนั
ระหว่างตวัละครทีท่ัง้รูจ้กักนัและไม่รูจ้กักนัมาก่อน เราจะพบว่า
ฉากปล้นร้านอาหารจะลงเอยอย่างคาดไม่ถงึ 

หนังพยายามเล่นกับความทรงจ�าของเรา ในเรื่องของ
ล�าดับก่อนและหลัง เพื่อทดลองว่าสุดท้ายเราจะเข้าใจเรื่อง
ราวได้หรือเปล่า การเล่าแบบสลบัไปมาโดยไม่เรียงล�าดบัน้ัน 
จะท�าให้เรารู้สึกสนุกหรือตามติดเรื่องราว และวิธีการเล่า
เรื่องของหนังยังคงแปลกใหม่ ที่จะตามลุ้น พยายามจับต้น
ชนปลาย หรือคาดเดาสถานการณ์ 

Amores Perros
เรือ่งราวความสมัพนัธ์ของคนสามคู ่ได้แก่ ออคตา

วโิอ กับ ซซูานน่า (ชนชัน้ล่าง) เดเนยีล กับ วาเลเรยี 
(ชนชัน้กลาง) และอลั ชโิว่ กับ มาร ุ(คนจรจัด) โดยที่
ทัง้สามคูไ่ม่มอีะไรเกีย่วข้องกนัแม้แต่น้อย พวกเขาต่าง
หมดุหมายการใช้ชวีติ แต่มสีิง่หน่ึงทีผ่กูพวกเขาเอาไว้ 
นัน่คือเมอืงเมก็ซโิก อนัเป็นพืน้ท่ีทีพ่วกเขาด�ารงอยู ่ซ่ึง
บบีบังคบัให้พวกเขาต้องมชีวีติอย่างเลอืกไม่ได้

หนงัใช้วธิเีล่าโดยไม่อาศยัเส้นเร่ือง (Non-Linear) 
เป็นเทคนิคของการร้อยเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ที่ได้
เริม่จากจดุเริม่ต้น กลางเรือ่ง และน�าไปสูต่อนจบ แต่
จะเล่าเรือ่งเหมอืนชิน้ส่วนของจิก๊ชอว์ทีเ่ผยให้เหน็ภาพ
ทีละแผ่นทีละเรื่องราว จนปะติดปะต่อ และท้ายสุด
เกิดเรื่องราวที่มีบทสรุปอย่างน่าสนใจ

ความน่าสนใจของหนงั อยูท่ีก่ารผกูเร่ืองด้วยการ
ทิ้งปมให้ผู้ชมเกิดความอยากรู้อยากเห็น กับเรื่อง 
ดราม่าได้อย่างน่าสนใจ (ซึ่งสิ่งนี้มักถูกใช้กับหนัง 
แอก็ชัน่ ทรลิเลอร์ หรือสยองขวญัเสยีมากกว่า) อกีทัง้
การใช้สญัลกัษณ์ของสนุขัในหนงั ก็ท�าให้คนดูสามารถ
เข้าใจได้ทนัท ี ในประเดน็หนกัแน่นกค็อืเรือ่งของการ
วพิากษ์ความเหลือ่มล�า้ ซึง่สามารถเล่าออกมาได้ผ่าน
เส้นเรือ่งทัง้สาม และสรปุจบได้ ท�าให้เราเข้าใจความเป็น
อยูข่องคนในเมอืงเมก็ซโิกได้อย่างเหน็ภาพชดัเจน
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เชือ่ว่าหลายคนคงรู้จักกับ ‘รางวัลโนเบล’ รางวลัอนัทรง
เกยีรติทีม่อบให้แก่การค้นพบอันยิง่ใหญ่หรืองานวจิยัท่ีสร้าง
ประโยชน์แก่มนุษยชาต ิแต่น้อยคนท่ีจะรู้จักรางวลั ‘อิก โน
เบล’ ซึง่เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่งานวิจัยท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้ 

โดยอิกโนเบลย่อมาจาก Ignoble Nobel ก่อตั้งโดย 
Marc Abrahams ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 เกณฑ์การคัดเลือก
คืองานวิจัยของคุณจะต้องท�าให้คนข�าและฉุกคิดให้ได้ ซึ่ง
หัวใจของการมอบรางวัลนี้คือการย�้าให้สาธารณชนเห็นว่า
ความคิดท่ีอาจฟังดบู้าบอนัน้ ส�าคญัต่อการส่งเสริมให้ผูค้น

หนัมาสนใจในวทิยาศาสตร์ เวทอิีกโนเบลจึงเท่ากบัการฉาย
แสงให้งานวิจัยที่น่าสนใจแต่อาจจะถูกหลงลืม งานวิจัย
แต่ละงานท่ีชนะรางวัลนี้ล้วนแต่เป็นงานวิจัยที่จุดประกาย
จากความช่างสงัเกตและความคดิสร้างสรรค์ทีฉ่าบเคลอืบ
ไปด้วยความข�าขัน แต่เนื้อในคือความคิดสุดบรรเจิดที่อิน
สไปร์หลายคนให้กล้าที่จะคิดนอกกรอบ

เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีงานวิจัยสุดเพี้ยนอันไหนบ้างที่
ชนะใจเรา ไปติดตาม 4 งานวิจัยสุดเพี้ยนจากเวทีอิกโน
เบลปีล่าสุดกัน!

รวีิว 4 งานวิจัยแนวคิด
พิสดารสุดเพ้ียนที่มีจรงิ
ในโลกจากเวทีอิกโนเบล

1.สาขาเคม:ี ศกึษาประสทิธภิาพของการใช้นำา้ลายทำาความสะอาด 

รางวลัน้ีมอบให้ Paula Romão, Adília Alarcão และ  César 
Viana ซึ่งเป็นการทดลองหาสารในน�้าลายที่สามารถเอามา
ท�าความสะอาดพื้นผิวสกปรกได้ (อี๋) โดยพบว่าพบว่าเอนไซม์
ชนดิหนึง่ในน�า้ลายมคีณุสมบตัใินการท�าความสะอาด ผูว้จิยัจงึ
สกัดสารนีจ้ากขนมปังและจลุนิทรย์ีเพือ่เอามาใช้แทนน�า้ลาย ไม่
แน่ว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ท�าความ
สะอาดที่มาจากสารในน�้าลายก็ได้นะ
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2.สาขาเศรษฐศาสตร์ : รายงานการ
ลดผลกระทบจากหัวหน้างานที่โหด
ร้าย ด้วยการให้ลูกน้องแก้แค้นผ่าน
ตุ๊กตาวูดู

งานวิจัยชิ้น นี้ เป ็นผลงานของ 
Lindie Hanyu Liang, Douglas 
Brown, Huiwen Lian, Samuel Han-
ig, D. Lance Ferris และ Lisa Keep-
ing ทมีนีศ้กึษาการใช้ตุก๊ตาวดูเูพือ่เป็น
สัญลักษณ์ในการแก้แค้นเจ้านายของ
เหล่าพนักงานบริษัท เพื่อตอบโต้เจ้า
นายทีป่ระพฤตติวัไม่เหมาะสมไม่ว่าจะ
เป็นการระบายด่าว่ากับตุ๊กตา หรือ
การแทงเขม็ลงไป ทมีพบว่าการพดูคยุ
กับตุ๊กตาเป็นทางออกหนึ่งที่สามารถ
บรรเทาความรู้สึกด้านลบในใจได้ ใคร
จะเอาตุก๊ตาวดูไูปใช้กไ็ม่ว่ากนั แต่ทาง
ที่ดีก็ควรหาทางพูดคุยเพื่อปรับความ
เข้าใจกับเจ้านายจะดีกว่า

3.สาขาการแพทย์ : การนั่งรถไฟ
เหาะสามารถช่วยให้น่ิวในไตหลุด
ออกมาได้

การค้นพบสุดแปลกนี้มาจากงาน
วิจัยจาก Marc Mitchell และ David 
Wartinger ซึ่งวิจัยการนั่งรถไฟเหาะ
เพือ่ท�าให้นิว่ในไตหลดุออกมาเอง โดย
พวกเขาพบว่ามีผู้ป่วยมาหาเพราะนิ่ว
ก้อนเล็กๆ ในไตหลุดหลังจากไปเล่น
รถไฟเหาะ ทีมจึงท�าการวิจัยเพิ่มเติม
และพบว่าการนั่งรถไฟเหาะสามารถ
ช่วยให้นิว่ในไตหลดุออกได้ โดยให้คน
ไปนั่งรถไฟเหาะที่ดิสนีย ์แลนด์ใน 
ฟลอริด้า โดยแบ่งให้นั่งในต�าแหน่งที่
นัง่ต่างๆ  และพบว่าต�าแหน่งทีน่ัง่แบบ 
Rear seating position  จะท�าให้นิ่ว
หลุดออกมามากที่สุด แต่ต้องเป็นนิ่ว
ก้อนเล็กๆ เท่านั้นนะ 

4.สาขาสันติภาพ : ผลกระทบเมื่อ
คนขับรถตะโกนด่ากันบนถนน

งานนี้เป็นของงานวิจัยของ Fran-
cisco Alonso, Cristina Esteban, 
Andrea Serge, Maria-Luisa Ball-
estar, Jaime Sanmartín, Constanza 
Calatayud และ Beatriz Alamar 
ศึกษาเรื่องความถี่ แรงจูงใจ และผล 
กระทบของการตะโกนด่ากันขณะขับ
รถ โดยผลการศึกษาของทีมวิจัยพบ
ว่าหากต้องการลดความเกรี้ยวกราด
ของผู้ใช้รถใช้ถนนลง จะต้องมีนโย
บายลดความเครียดให้ผู ้ขับข่ีหรือมี
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย 
โดยเฉพาะในเรื่องอารมณ์ที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการขับรถ

อ้างอิง
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