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อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดพ้ืนทีส่ร้างสรรค์นิตยสาร 

“Read Me Egazine” โดยฝีมือการเขียนของเยาวชน TK Young 

Writer ทีผ่่านการบ่มเพาะทกัษะ ฝึกฝนและขัดเกลาฝีมือ จาก

อุทยานการเรียนรู้ TK park เพือ่เป็นเวทใีนการสรรค์สร้างผลงาน 

สะท้อนความคิดในประเด็นต่างๆ ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ 

กระบวนการในการผลตินิตยสาร Read Me เป็นการท�างาน

ร่วมกนัระหว่างนกัเขยีนรุน่เยาว์ทีม่ฝีีไม้ลายมอืเป็นทีน่่าจบัตา กบั

บรรณาธกิารมอือาชพี ซึง่ผลดัเปลีย่นกันเข้ามาแบ่งปันความรู ้

ถ่ายทอดประสบการณ์การท�านิตยสาร ให้เยาวชน TK Young 

Writer ได้สมัผสักบัการท�างานจรงิ ซึง่ความพเิศษของ Read Me 

อยู่ท่ีนอกจากทุกคนจะเป็นนักเขียนแล้ว น้องๆ ในทีม ต้องแบ่ง

หน้าท่ีความรับผิดชอบ ร่วมกันคดิ ร่วมกันลงมือท�า ในบทบาท

ทีตั่วเองได้รบั ได้เรยีนรูห้น้าทีข่องแต่ละต�าแหน่ง เช่นเดยีวกับ

กองบรรณาธกิารนิตยสาร 

ในยุคดิจิทัลที่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ไม่จ�ากัด Read Me 

Egazine เป็นนิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ส�าหรับผู้อ่านทกุ

เพศทุกวัย น�าเสนอประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจผ่านมุมมองท่ี

หลากหลาย ท�าให้ผูอ่้านได้อ่ิมเอมกบัสรรสาระ ด้วยฝีมือของ

เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการเขียนและการท�าหนังสือ 

ตดิตามนิตยสาร Read Me ได้ที ่http://readme.tkpark.or.th 
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อารมณ์คือสิ่งประหลาดส�าหรับมนุษย์ ชีวิตของคน
เราไม่ว่าจะคิดอะไรหรือท�าอะไร มักจะมีอารมณ์และ
ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา แต่น่าแปลกที่
เรากลบัรู้จกัมันน้อยมาก หลายครัง้ทีเ่ราปล่อยให้อารมณ์
มาครอบง�าเหตุผลท้ังหลาย จนน�ามาซึ่งความรู้สึกแย่ๆ 
ในยามท่ีเหตุผลกลับมาอยู่เหนืออารมณ์อีกครั้ง

นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีความพยายามในการท�าความ
เข้าใจในอารมณ์ของมนุษย์ผ่านแบบสอบถามมากมาย 
แต่ย่ิงค้นหาเท่าไหร่ ก็กลายเป็นว่ามีเรื่องใหม่ที่ยากแก่
การเข้าใจมาให้เรียนรู้อยู่เรื่อยๆ จนแล้วจนรอดก็ยังไม่
เหน็ท่าทีว่าจะมแีบบสอบถามใดทีส่ามารถอธบิายอารมณ์
ของมนุษย์ได้ครบถ้วนอย่างแท้จริง

ถงึแม้ว่าอารมณ์จะเป็นสิง่ทีย่ากต่อการท�าความเข้าใจ
และดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์อันใดต่อมนุษย์ ทว่า
หากลองจินตนาการถึงการมีชีวิตโดยไร้ซึ่งความรู้สึกแล้ว
ล่ะก ็จะพบว่ามนัไม่ต่างอะไรกบัหุน่ยนต์ทีย่ดึเอาแต่หลกั
การและเหตุผลมาเป็นที่ต้ัง ซึ่งสุดท้ายแล้วพอต้องเผชิญ
กับปัญหาบางอย่างท่ีใช้เพียงเหตุผลในการแก้ไขไม่ได้ ก็
น�ามาซึ่งการถกเถียงที่ไม่จบสิ้น

ดังนั้น ในเมื่อมนุษย์มีอารมณ์และความรู้สึกเป็นสิ่ง
ที่แยกออกจากกันไม่ได้ เราจึงจ�าเป็นต้องรู ้เท่าทัน
อารมณ์ เปรียบดั่งความสัมพันธ์ต่างๆ ที่แม้ว่าอาจจะไม่
สามารถเข้าใจอีกฝ่ายได้ทั้งหมด แต่จ�าเป็นต้องคอยปรับ
เปลี่ยนนิสัยของตัวเรา เพื่อประคองให้ความสัมพันธ์เป็น
ไปอย่างราบร่ืนและมีความสุข

ชวนให้พลิกหน้าต่อไปเพื่อท�าความรู้จักกับอารมณ์
ให้มากขึ้นได้เลยครับ

ในหนึ่งชีวิตใครเลยจะรู้ว่าเรามีอารมณ์ ความรู้สึก
ต่างๆ นบัเป็นจ�านวนครัง้ได้เท่าไหร่กัน ลองค�านวณเรว็ๆ 
วัยเดก็เราร้องไห้เมือ่ลมืตาดโูลก เข้าเรยีนเราต่างหัวเราะ
ไปกบัเพือ่นใหม่ วยัหนุ่มเราเร่ิมมคีวามรกั เตบิโตจนเป็น
ผูใ้หญ่ยิง่นบัอารมณ์ทีโ่หมเข้ามาไม่หวาดไหว เราอาจดใีจ
ไปกับการได้งานใหม่ ประทบัใจกับประเทศอืน่ทีเ่ดนิทาง
ไป สบัสนวุน่วายกับยอดเงนิในบญัช ีเสยีใจทีใ่ครบางคน
ห่างหาย หรือสุขใจท่ีได้คู่ครองคู่ชีวิต ยิ่งตอนแก่ชรา
อารมณ์ความรูสึ้กต่างๆ จะเป็นเช่นใดนัน้ วทิยาศาสตร์
หรอืงานวจิยัไม่เคยก�าหนดหรอืบญัญัตว่ิา ต่างคนต่างมี
อารมณ์มากน้อยแค่ไหนในหนึง่ชวีติ 

จะตัง้ค�าถามว่าอารมณ์เป็นดวงจติแห่งชีวติได้ไหมนะ? 

เพราะเมื่อหมดสิ้นสิ่งนี้เราย่อมไร้ชีวิต 

ฉะนัน้แล้วไม่ว่าจะท�าอย่างไร อารมณ์และความรู้สกึที่
เกดิขึน้มาพร้อมตอนตืน่ลมืตาดูโลกหรือก่อนดโูลกกแ็ล้ว
แต่ ไม่มวีนัทีเ่ราจะตดัออกจากการด�าเนินชวีติได้ หากแม้
ใครสกัคนบอกว่าตนไร้อารมณ์ ไร้ความรูส้กึ นัน่กถ็อืว่า
เขาคนนัน้ยงัโกหก! ว่าแต่ตอนนีค้ณุอารมณ์ไหน ?

วศิน
สุวรรณอักษร

อธิวัฒน์ อุต้น



“สิ่งที่สวยงามที่สุดใน
โลกนี้ ไม่สามารถเห็นได้
หรือสัมผัสได้ มันรู้สึกได้
ด้วยหัวใจเท่านั้น”
จากหนังสือ เจ้าชายน้อย ผู้เขียน Antoine de 
Saint-Exupery (อองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี)



“สิ่งที่สวยงามที่สุดใน
โลกนี้ ไม่สามารถเห็นได้
หรือสัมผัสได้ มันรู้สึกได้
ด้วยหัวใจเท่านั้น” “ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นตามทฤษฎี

หรือกล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ 

ไม่ได้สร้างขึ้นจากตำารา 

แต่สร้างขึ้นจากความคิด 

และความรู้สึกนึกเห็น” 

วาทะของอาจารย์ ศิลป์ พีระศรี
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ต้องมีสักครั้งในชีวิตที่เราแอบคิดกับใครสักคนในใจว่า “มา
อารมณ์ไหนเนีย่” การตัง้ค�าถามแบบนีม้าจากการทีเ่ราไม่เข้าใจ
อารมณ์ของคนคนนั้น ซึ่งไม่ใช่เ ร่ืองแปลกอะไร เพราะ
ประเทศไทยยังไม่มีการบรรจุหลักสูตร “อารมณ์ศึกษา” เป็น
วิชาเปิดสอนในโรงเรียน 

เมือ่ไม่มผีูค้อยชีแ้นะเราจงึต้องคล�าทางหาวธีิเรยีนรูแ้ละรบัมอื
กบัอารมณ์ด้วยตัวเอง กระนัน้การมสีขุภาวะทางอารมณ์ทีดี่กลบั
เป็นสิง่ส�าคญัมากทเีดยีว มงีานวิจยัชีว่้าผูท้ีจ่ดัการกบัอารมณ์ได้
ดีมีแนวโน้มที่จะมีผลการเรียนและความสัมพันธ์ที่ดีกว่า

นอกจากนั้นทักษะการจัดการอารมณ์ยังจ�าเป็นอย่างย่ิง
ส�าหรบัการด�ารงชวีติในโลกทีห่มุนเร็วและล้นไปด้วยข้อมลูต่างๆ 
ที่จะเข้ามากระทบความรู้สึกเช่นในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เราจึง
เตรียมหลักสูตรอารมณ์ศึกษาฉบับเร่งรัดมาให้ได้อ่านกันใน
บทความนี้ 

อารมณ์
ศึกษา 
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 นิยามของอารมณ์ 

- ศาสนา

“รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ” หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับวลีนี้จากการ
เรียนวิชาพุทธศาสนา สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของ ขันธ์ 5 ซึ่งรวมกันเป็นชีวิต
หรือก็คือตัวเรา 

รูปคือ ร่างกาย เวทนาคือ ความรู้สึก สัญญาคือ ความจ�า สังขารคือ ความปรุง
แต่ง และวญิญาณคอื การรับรู้ผ่านสัมผัสท้ัง 6 ซ่ึงใช้ในการรับรูขั้นธ์ทีก่ล่าวมาทัง้หมด

พุทธศาสนานิยามว่าอารมณ์คือ ‘สิ่งที่ยึดหน่วงจิตไว้’ ซึ่งก็คืออายตนะภายนอก
อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่สัมผัสกาย) และธรรมารมณ์ (สิ่งที่
ใจนึกคิด) ที่มากระทบกับอายตนะภายในได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เกิด
เป็นผัสสะหรือการรับรู้ ทั้งการเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้กาย และรู้ใจ สิ่งเหล่านี้
เองที่ยึดหน่วงจิตไว้

- วิทยาศาสตร ์

วทิยาศาสตร์เองกมี็นยิามของอารมณ์เช่นกัน โดยวงการจติวทิยาเริม่นยิามความ
หมายของอารมณ์ในครสิต์ศตวรรษที ่ 19 เมือ่นกัจิตวิทยาอเมรกัิน วิลเลยีม เจมส์ 
เขยีนบทความเรือ่ง “What is an Emotion?” เป็นการปลกุกระแสให้เหล่านักจติวทิยา
และนกัประสาทวทิยาขวนขวายหาค�าตอบกนั แล้วพวกเขากพ็บว่าการนยิามความหมาย
ของอารมณ์เป็นสิง่ทีย่ากมากแม้อารมณ์เป็นสิง่ทีอ่ยูคู่ก่บัมนษุย์เรามาตัง้แต่เกิดก็ตาม 
จากหลายๆ ความคดิเห็น หลายค�านยิามท�าให้สามารถสรุปความหมายของอารมณ์ได้
คร่าวๆ ว่า อารมณ์เป็นส่ิงที่เกิดจาการตอบสนองต่อส่ิงเร้า และต้องอนุมานจาก
พฤติกรรม เช่น ยิม้ ร้องไห้ ว่ิงหนี ซ่ึงแต่ละคนจะตอบสนองต่อสิง่เร้าแตกต่างกันไป
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 แหล่งก�าเนิดอารมณ์ 

รูจ้กัอารมณ์กนัไปแล้ว คราวนีด้กัูนว่าอารมณ์มาจากไหน เรามกัเข้าใจว่าอารมณ์กับ
ความคดิแยกจากกนัเป็นเอกเทศ เพราะอารมณ์เป็นเรือ่งของความรูส้กึและสญัชาตญาณ 
ส่วนความคดิเป็นเรือ่งของตรรกะและการค�านวณ แต่ความจรงิแล้วท้ังสองสิง่มแีหล่งก�าเนดิ
จากทีเ่ดยีวกนัคือ ‘สมอง’ โดยสมองส่วนหน้าหรอืซรีบีรมัของมนษุย์มรีะบบลมิบกิ (Limbic 
System) ที่รับรู ้และสั่งการด้านอารมณ์อยู ่ ระบบนี้ประกอบด้วย ทาลามัส 
เป็นสถานถ่ีายทอดกระแสประสาทระหว่างเส้นประสาท สมอง และไขสันหลงั ไฮโปทา
ลามสัท�าหน้าท่ีควบคมุการท�างานทีส่�าคัญของร่างกาย เช่น การเต้นของหวัใจ อณุหภมูิ
ร่างกาย การนอนหลับ ความหวิ ความอิม่ ฮปิโปแคมปัสซึง่ควบคมุการเรยีนรูแ้ละความ
จ�า ท�าหน้าท่ีจัดระบบข้อมลูต่างๆ เปลีย่นความจ�าระยะสัน้เป็นความจ�าระยะยาว และ
สุดท้ายอะมิกดาลาที่มีหน้าตาคล้ายเมล็ดอัลมอนด์ เป็นตัวการในการออกค�าสั่งด้าน
อารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์กลวั

 ประเภทของอารมณ์ 

หากใครเคยดูแอนิเมชั่นเรื่อง “Inside Out มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง” คงพอจะรู้
ว่าอารมณ์พืน้ฐานของมนษุย์เราม ีสขุ (Joy) เศร้า (Sadness) โกรธ (Anger) รงัเกียจ 
(Disgust) และหวาดกลวั (Fear) นกัจติวทิยา พอล เอค็แมน ได้แบ่งอารมณ์พืน้ฐาน
สากลออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่อารมณ์ทั้งห้าที่อยู่ในเรื่อง Inside Out และอารมณ์
ที่หกคือ ประหลาดใจ (Surprised) ซึ่งมีลักษณะดังนี้

- สุข ความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างก็ใฝ่หา คนที่มีความสุขจะมีใบหน้ายิ้มแย้มและน�้า
เสียงเสนาะหู จากงานวิจัยพบว่าความสุขมีผลต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพ
จิต และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้คนเราอายุยืน 

- เศร้า ตรงข้ามกบัความสขุ ความเศร้ามกัเป็นสิง่ทีเ่ราอยากหลกีหน ีคนทีก่�าลงัเศร้า
อาจจะร้องไห้ หดหู ่เซ่ืองซึม หรอืเงยีบผดิปกต ิถึงอย่างนัน้ความเศร้าก็ไม่อยูต่ลอดไป 
แต่ความเศร้าที่ยาวนานอาจก่อตัวเป็นความเครียดและกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้

- หวาดกลัว ความกลัวเป็นอารมณ์ที่ท�าให้เกิดการตอบสนองแบบสู้หรือหนี (Fight 
of Flight) ซึ่งส�าคัญในการเอาชีวิตรอดยามเจออันตราย ความกลัวอาจท�าให้เรารู้สึก
อยากหลบซ่อนหรือหนีไปให้ไกล แต่ก็เป็นที่ชื่นชอบของคนบางกลุ่ม เช่น คนที่เล่น
กีฬาผาดโผนต่างๆ นอกจากนั้นการเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวบ่อย ๆ ยังท�าให้เราคุ้นชิน
และกลัวน้อยลง ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการรักษาโรคกลัว (Phobias) ต่างๆ อีกด้วย

- รงัเกยีจ ความรังเกียจเกิดได้จากหลายปัจจยั เช่น มองเหน็ ได้กลิน่ หรือรบัรสส่ิงไม่
น่าอภิรมย์ และมกัท�าให้เรารูส้กึคลืน่ไส้ อยากเบือนหน้าหนีจากสิง่ตรงหน้า ซ่ึงอาจเป็น
กลไกท่ีร่างกายใช้ในการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากส่ิงปฏิกูลท้ังหลายก็เป็นได้
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- โกรธ น�้าเสียงหยาบกระด้าง เหงื่อแตก หน้าแดงก�่า อยาก
ทบุตหีรือขว้างปาอะไรสกัอย่าง เหล่านีล้้วนเป็นอาการทีเ่กดิจาก
อารมณ์โกรธ ความโกรธอาจถูกจัดเป็นอารมณ์ด้านลบ แต่ใน
บางคร้ังมันก็เป็นแรงกระตุ้นให้เราลงมือจัดการกับปัญหา ถึง
อย่างนั้นความโกรธท่ีไร้การควบคุมอาจท�าให้เราสูญเสียความ
สมเหตสุมผลในการตดัสนิใจและอาจน�าไปสูค่วามรนุแรงซึง่เป็น
อันตรายต่อคนรอบข้างได้

- ประหลาดใจ ความประหลาดใจเป็นอกีอารมณ์ทีท่�าให้เกิดการ
ตอบสนองแบบสู้หรือหนีได้ ซึ่งมาจากการเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาด
คิด ซึง่มทีัง้ด้านดีและไม่ดเีช่น ความตกใจจากการถูกแกล้ง หรอื
ความประหลาดใจเมื่อรู้ว่ามีคนแอบจัดงานวันเกิดให้

อารมณ์ท้ัง 6 เป็นอารมณ์พ้ืนฐานทีค่นทัว่โลกไม่ว่าเชือ้ชาตหิรอื
วัฒนธรรมใดต่างมีเหมือนๆ กัน แต่ในความเป็นจริงอารมณ์ที่
มนษุย์แต่ละคนแสดงออกมาในแต่ละวันเป็นสิง่ทีซ่บัซ้อนและยบิ
ย่อยมากกว่านั้น ดังนั้นจึงมีค�าศัพท์ในภาษาต่างๆ ท่ีแสดงถึง

อารมณ์ที่เกิดขึ้นในบริบทที่ละเอียดอ่อนลงไปอีก เช่น

Nostalgia ความรู้สึกโหยหาอาลัยอาวรณ์เรื่องราวในอดีต 

Basorexia ความรูส้กึอยากจบูใครสกัคนข้ึนมาอย่างกระทันหัน

Gezelligheid (ภาษาดัตช์) ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้อยู่ใน
สถานที่อบอุ่นกับเพื่อน ๆ ที่ไว้ใจ 

Ijirashii (ภาษาญี่ปุ่น) ความรู้สึกซาบซึ้งเมื่อเห็นเด็กตัวเล็ก ๆ 
ท�าเรื่องน่าชมเชย

Iktsuarpok (อินูอิต) ความรู้สึกกระวนกระวายเมื่อแขกเหรื่อ
ใกล้จะมาเยือน เป็นต้น

 อารมณ์เป็นสิง่ทีต่ดิตวัมนษุย์เรามาตัง้แต่เกดิ และจะอยูก่บัเรา
ไปจนตาย การท�าความเข้าใจและรูเ้ท่าทนัอารมณ์ของตัวเองจะ
ท�าให้เราจดัการกับอารมณ์ได้ดซีึง่จะน�าไปสูก่ารใช้ชีวติอย่างมัน่คง
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นกัวทิยาศาสตร์มหีลกัฐานทีช่ดัเจนแล้วว่า สมองแต่ละ
ส่วนของเราต่างมีบทบาทและหน้าที่ในการท�างานที่แตก
ต่างกนั โดยสมองส่วนท่ีควบคมุเร่ืองอารมณ์ จะท�างานเป็น
เครือข่าย ทกุครัง้ทีเ่ราเผชญิกบัการตดัสนิใจหรอืการแก้ไข
ปัญหา สมองทั้งส่วนความคิดและอารมณ์จะถูกกระตุ้น
อย่างหนักและท�างานเชื่อมโยงกันเสมอ

สมองด้านอารมณ์ท�างานตอบสนองต่อสิง่เร้าได้รวดเรว็
กว่าสมองด้านความคดิ เพราะมนัท�างานโดยไม่จ�าเป็นต้อง
อาศัยความคิดไตร่ตรอง และนี่คือเหตุผลว่าท�าไมบางครั้ง
เราถึงไม่ค่อยรู้เท่าทันอารมณ์ของเรา แต่กลับมานึกได้ที
หลงัว่ารู้สกึรกัโลภโกรธหลง (หรอือารมณ์อืน่กแ็ล้วแต่) ก็
ตอนที่ ‘สมองเจ้าอารมณ์’ ท�างานไปเรียบร้อยแล้ว

สมองเจ้าอารมณ์จะท�างานเร็วกว่าสมองเจ้าความคิด
เพยีงเสีย้ววนิาที ราวกบัสมองท้ังสองเป็นนกัวิง่ทีม่คีวามเร็ว
สูสีกัน การฝึกความสามารถในการครองสติและรู้เท่าทัน
สติ จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการตัดสินใจของเรา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว เพราะอะไรก็ตามที่

เกิดข้ึนหลังจากเราได้ตัดสินใจไปแล้ว ย่อมไม่สามารถนั่ง
ไทม์แมชชีนกลับไปแก้ไขได้

อารมณ์ทีห่ลากหลายเป็นตวัจดุประกายเร่ิมแรกส�าหรบั
ทุกการตัดสินใจเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องตัดสินใจ
บนพ้ืนฐานของข้อมูลจ�านวนมาก มันจะช่วยให้เราเลือก
การตัดสินใจที่คิดว่ามีความเป็นไปได้ดีท่ีสุดส�าหรับเรา 
ท�าให้เราก้าวข้ามขั้นตอนความคิดไปได้อย่างรวดเร็ว

เราจะไม่สามารถตดัสนิใจอะไรได้เลย ถ้าไม่มสีมองด้าน
อารมณ์เข้ามาเก่ียวข้อง ถ้าสมองส่วนนีถ้กูท�าลายหรอืบาด
เจ็บ การตัดสินใจแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆ ก็จะยากขึ้นทันที 
และเมื่อเราตัดสินใจเลือกได้แล้ว เราก็จะไม่มั่นใจในสิ่งที่
เลือก วนเวียนเป็นวัฏจักรแห่งความลังเลเรื่อยไป

และในครั้งนี้…โปรดตัดสินใจ

แล้วเราจะควบคุมอารมณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
เราได้อย่างไร

ก่อนอืน่ เราต้องท�าความเข้าใจว่าปฏกิริยิาตอบโต้ทาง
อารมณ์ทุกครัง้ข้ึนอยูกั่บความฉลาดทางอารมณ์ของแต่ละคน
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การตดัสนิใจ
ที่ใช้
เป็นผู้ตัดสิน

ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล



ส ่วนกลุ ่มอารมณ์ ท่ี เกิดขึ้นอย ่าง
รวดเรว็ ช่วยให้เราระมดัระวังเร่ืองการสูญ
เสีย และช่วยให้เรามีพลังฮึกเหิม

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่
ส�าคัญ ลองใช้ลางสังหรณ์ของเรา ลอง
ถามตัวเองว่าเราพยายามจะหลีกเลี่ยง
อะไรหรือเราได้ประโยชน์อะไร และจง
ซื่อสัตย์กับตัวเอง แล้วหมั่นตรวจสอบ
ผลกระทบของอารมณ์เหล่านี้ในการ
ตัดสินใจของเรา

และท้ายสุด ลองถามตัวเองว่า การ
ตัดสินใจของเราจะแตกต่างไปจากเดิม
หรือไม่ หากเราตัดเรื่องอารมณ์ทิ้งไป

เมือ่คนอืน่มอีารมณ์ คารมของเราจงึ
ต้องเคลื่อนไหว

อารมณ์ร้ายในตัวเรานั้นมีกันทุกคน 
อยา่งในวัยเดก็มักแสดงออกมาอย่างตรง
ไปตรงมา ผิดกับพอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
เพราะวุฒิภาวะและประสบการณ์ที่เพิ่ม
ขึ้น เราจึงพอรู ้จักควบคุมมันให้อยู ่ใน
เกณฑ์ที่สังคมยอมรับได้ 

แต่ท้ายสุดไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด การที่
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ท�าให้เราต้องเจอ
ผู้คนมากหน้าหลายตาในชีวิตประจ�าวัน 
ซึ่งไม่ใช่ทุกคนท่ีจะใช้เหตุผลน�าหน้า
อารมณ์ได้ตลอด เรากค็วรเรียนรู้วิธรัีบมือ
กบัคนเจ้าอารมณ์เหล่านัน้อย่างเหมาะสม  

ขั้นแรก เวลาเราหงุดหงิดใครบางคน 
เราต้องรักษาความสงบของจิตใจไว้ให้ได ้
อาจเริ่มจากลองหายใจเข้า-ออกลึกๆ 
พลางนบัหนึง่ถงึสบิอย่างช้าๆ ไปด้วย ถ้า
นับถึงสิบแล้วสภาพจิตใจยังไม่ปกติ ให้
นับต่อไป…สิบเอ็ด…สิบสอง…

แม้ใครคนนัน้จะท�าให้เราหงดุหงดิ แต่
ให้เราลองมองอีกมุมว่า “มันมีสาเหตุอื่น
ที่มาจากตัวเขาเองหรือไม่” เช่น เขาเพิ่ง
ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน หรือรถติดจน
ไปท�างานสาย โดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่
จะท�าตัวไร้เหตุผลใส่เรา เราก็น่าจะลอง
เปิดใจให้กว้าง เพราะความเห็นอกเหน็ใจ
จะท�าให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

เราไม่จ�าเป็นต้องต่อล้อต่อเถยีงกับทกุ
คนทีพ่ยายามป่ันป่วนอารมณ์ของเรา ลอง
ถามตัวเองว่าชนะไปแล้วได้อะไร? ไม่ว่า
คนเหล่านัน้จะเป็นคนทีม่คีวามคดิเชงิลบ
อย่างเหนียวแน่น หรือคนที่ผ่านมาเพียง
ชั่วคราวและก�าลังจะผ่านไปก็ตาม

บางครัง้คนเจ้าอารมณ์จะชอบพดูจาไม่
ให้เกยีรตคิูส่นทนา ท�าให้เราฟังแล้วไม่อยาก
คยุต่อ แต่ให้เราระงบัความรูส้กึ พร้อมกับ
พดูตอบอย่างสร้างสรรค์และสภุาพ อาจช่วย
ท�าให้เขาได้ยัง้คดิ และระงบัค�าพดูหรอืการ 
กระท�าทีก่�าลังจะเลยเถดิของตวัเองได้ แต่ก็
ต้องระวังด้วยว่าความสภุาพอ่อนน้อมของ
เราต้องพดูด้วยอารมณ์ด้านบวกจรงิๆ ไม่ได้

เป็นเหมอืนการโยนฟืนหรอืราดน�า้มนัเพิม่
เติมลงไปในกองไฟ

หรือหากเราเป็นคนมีอารมณ์ขันโดย
ธรรมชาต ิการใช้ความสามารถเฉพาะตวั
ในเวลาที่เหมาะสม ก็ควรท�าอย่างสุภาพ
และน่ารัก แต่ย่อมต้องดูจังหวะและ
โอกาสด้วย มิฉะนั้นเรื่องอาจบานปลาย
ใหญ่โตกว่าเดิม แต่หากท�าได้ การใช้วิธี
นี้ด้วยความจริงใจ จะเป็นเครื่องมือที่มี
ประสทิธิภาพในการช่วยลดหรือก�าจดัการ
แสดงอารมณ์ร้ายของเหล่าผูไ้ร้เหตผุลได้
อย่างน่านับถือ จนอยากขอมอบความ
ชืน่ชมด้วยการขนานนามว่า ‘เป็นคนตลก 
(ปกปิดอารมณ์) ร้าย’

การยอมรบัอารมณ์ของผูอ่ื้น ไม่ใช่การ
ที่เราต้องท�าตัวเป็นท่ีรองมือรองเท้าของ
มนุษย์เจ้าอารมณ์หน้าไหน 

คนทีม่คีวามฉลาดทางอารมณ์มกัจะรู้
เท่าทนัอารมณ์ของผูอ้ืน่ และเตรยีมพร้อม
อยู่เสมอว่า ถ้าคนรอบตัวเราเกิดอารมณ์
ขึ้นมา เราจะเลือกใช้วิธีใดให้ถูกต้อง ใน
การป้องกัน ยับยั้ง ควบคุม หรือบรรเทา
ไม่ให้เปลวไฟใน ‘สนามอารมณ์’ แห่งนี้
ได้ลุกลามมอดไหม้จนวอดวาย

อ้างอิงภาพ
Unsplash.com
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‘อย่าโทษฟ้าโทษฝน’ เคยได้ยนิค�านีจ้ากผูใ้หญ่หลายคนบ่น
กนังมึง�าเมือ่มใีครโมโหเพราะเปียกโชก ร้อนเหงือ่ชุม่เมือ่แดด
ออก หรอื หนาวจนปากสัน่เวลาอณุหภมูเิยน็ จะเรยีกว่าโทษ
ได้ไหมนะ เพราะสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เองโดยธรรมชาตเิช่นสภาพ
อากาศเหล่านี ้ ล้วนท�าให้สภาวะทางอารมณ์ของคนเราแปร
เปลีย่น ไม่เพยีงเท่านัน้ อารมณ์ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ของสภาพอากาศยงัส่งผลต่ออารมณ์หรอืความรู้สกึประเภท 
เหงา เศร้า คดิถงึ อ้างว้าง และอืน่ๆ อกีมากมาย

นอกจากอารมณ์ท่ีมสีภาพอากาศเป็นตวัแปรแล้ว ความ
เจบ็ปวดตามร่างกายกย็งัส่งผลให้เจ้าของร่างน้ันมปัีญหาทาง
ความรู้สึกได้อีกด้วย ยิ่งเมื่อเกิดส่ิงกระทบภายในใจยิ่งจะ
ท�าให้เราต้องการระบาย จนบางครัง้ขาดสตทิ�าบางอย่างเกนิ
เลยไปไม่รู้กีค่รัง้ต่อกีค่รัง้ เท่านัน้ไม่พอยงัมอีารมณ์ท่ีเกดิจาก
การเป็นโรคจติเวชเกาะกนิคนบางคนอย่างยากจะรกัษาและ
ในบางทอีาการเช่นนีอ้าจมีผลกระทบต่อคนรอบข้างอกีด้วย

คนในยุคมิลเลียนเนียลหรือคนที่เกิดในปี 1980 – 
2003 ว่ากันว่าในยุคนี้เป็นช่วงหนึ่งท่ีผู ้คนมีอารมณ์
แปรปรวนมากกว่าช่วงก่อนๆ อย่างเหน็ได้ชดั จากข่าวคราว
ที่เห็นวัยรุ่นต่างเป็นโรคซึมเศร้ายังกับเป็นโรคระบาด ได้
เห็นอาการ Burn Out หรือสภาวะแบบคนหมดไฟหมดใจ
กับทุกสิ่งอยู่นิ่งๆ และไม่อยากท�าอะไร  บ้างก็เจอโรคไบ
โพลาร์อารมณ์ขึน้ๆ ลงๆ เดีย๋วดเีดีย๋วร้ายจดัการความรูส้กึ
ต่างๆ ได้อย่างยากเย็น 

ต้องบอกว่าชาวมิลเลียนเนียลถูกตั้งเป้าให้เป็นกลุ่มคน
ที่จะขึ้นเป็นแรงหลักขับเคลื่อนสังคมในอนาคตแทนผู้ใหญ่
รุ่นก่อน และในยุคนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เข้า
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียที่กลายเป็น
ปัจจัยหลัก สร้างสังคมเสมือนเชื่อมต่อกันแทบจะแยกกัน
ไม่ออก และสิ่งนี้นอกจากจะท�าให้เกิดประโยชน์ในแง่ของ

การใช้สือ่สาร หาความรู ้เสพข่าวสารบ้านเมอืงได้แล้ว ยงั
ส่งผลกระทบทางจิตใจหรือสร้างปัญหาในขณะเดียวกัน 
หลายคนยึดติดกับเรื่องในจอมากจนสร้างแผลในใจอยู่
เนอืงๆ เช่น การอปัเดตรปูภาพสิง่ของราคาแพงจากเพือ่น 
ต่างประเทศที่เขาหรือเธอได้ไป อาหารหรูที่ได้กิน ความ
มั่นคงในชีวิต หน้าที่การงานที่สมบูรณ์  ฯลฯ ต่างๆ เหล่า
นี้อาจสร้างผลกระทบให้กับใครบางคนคิดอิจฉา เก็บมา
ทบัถมความรูส้กึจนหมดคณุค่าในตวัเองไปอย่างไม่รู้ตวักม็ี

ในชวีติจรงิปัญหาสงัคมบ้านเราทีค่าราคาซงัแก้ไม่ตกมา
เนิน่นานกอ็าจเป็นอกีหนึง่อย่างทีส่่งแรงกระเพือ่มโดยตรง
สร้างปัญหาท�าให้เกิดสภาวะทางอารมณ์ได้อีกเช่นกัน จะ
เป็นเรื่องของ น�้ามันขึ้นราคา ข้าวปลาอาหารแพง โอกาส
ในการศึกษาไม่ทั่วถึง รถติดจนหัวเสีย ค่าแรงน้อยท�างาน
อย่างหนักไม่พอรายจ่ายต่อเดือน และอื่น ๆ อีกสารพัดที่
เอามาพูดกันเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ก่อ
ให้เกิดความรู้สึกทางอารมณ์ได้อย่างไม่ต้องสงสัย 

สภาพแวดล้อมต่างๆ อกีมากทีช่วนป่วยเช่นนี ้หากใครรู้สกึ
ว่าตวัเองก�าลงัอารมณ์แปรปวน อาจจะต้องลองปรบัพฤตกิรรม
การใช้ชวิีตประจ�าวันง่ายๆ เช่น การออกก�าลงักาย นอนหลบั
พกัผ่อนให้เพยีงพอ วางแผนการท�างานในแต่ละวนั กนิอาหาร
ทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพ หาเพือ่นหรือใครสกัคนคอยรบัฟัง
ปัญหา และหมัน่ท�าความเข้าใจกบัตวัเองให้ได้มากๆ  หากการ
แก้ไขนัน้ยากเกินเยียวยา อาจจะต้องพาตัวเองไปพบแพทย์
เพือ่ชีช้ดัหาปัญหาและรบัฟังค�าปรกึษาก่อนทีอ่ารมณ์แปรปวน
ดงัว่า จะท�าร้ายเราและคนรอบข้าง

แต่สดุท้ายแล้ว ไม่ว่าฝนตก แดดออก ต้องหนาวเหนบ็
อกีแค่ไหน ถ้าเรามคีวามมัน่คงในอารมณ์ รูจ้กัเรียนรูเ้ข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตัวเอง เชื่อได้เลยว่า สภาพ
อากาศก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่นอกกาย
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สิ่งที่อยู่
นอกกาย



เป็นท่ีรู้กนัว่าดาวเทียมดวงแรกของโลก
ทีข่ึน้ไปโคจรบนชัน้บรรยากาศได้ส�าเรจ็คอื
คอืดาวเทยีม สปตุนิก ซ่ึงประเทศรัสเซีย
ส่งไปโคจรได้ส�าเรจ็ในปี 1957 ในขณะท่ี
ทั่วโลกต่างยินดีกับความส�าเร็จคร้ังนี้ 
ประเทศมหาอ�านาจอย่างอเมริกา

หลงัจากเหตกุารณ์คร้ังน้ัน ในปี 1961 
จอห์น เอฟ เคเนดี ้ได้ท�าการขอเงนิทนุครัง้

ใหญ่จาก สภาคองเกรส เพือ่ก่อต้ังโครงการ
ทีช่ือ่ว่า “อพอลโล” โดยมีเป้าหมายในการ
ส่งคนขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้อย่าง
ปลอดภยั ท�าให้เป็นทีม่าขององค์กรการบนิ
อวกาศแห่งใหญ่ในชือ่ของ “นาซ่า” 

หลงัจากความส�าเรจ็ในการส่ง นลิ อาร์ม
สตรองขึน้ไปเหยยีบดวงจนัทร์ได้ในคร้ังนัน้ 
ศนูย์วจิยัแห่งนีก็้ไม่ได้หยดุพฒันาตัวเองแค่

เท่านัน้ แต่ยงัได้ท�าการวจิยัเทคโนโลยีต่างๆ 
มากมายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมวลมนษุย์ และ
เป็นรากฐานต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันทั้ง
หลาย อย่างเช่นความรู้ด้านอวกาศ หรอืใกล้
ตัวเรามากทีส่ดุ “อนิเทอร์เนต็” ทีเ่ราใช้กนั
อยูใ่นทกุวันนี ้ก็มทีีม่าจากนาซ่าเช่นกนั

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

รัสเซีย VS สหรัฐอเมริกา

อารมณแ์ละ
การพัฒนา 
ประเทศ
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เกมหมากล้อมหรือ โกะ ถือก�าเนดิข้ึนครัง้แรกท่ี
ประเทศจนีเมือ่ราวๆ 3-4 พนัปีก่อน ในสมัยนัน้เป็นที่
นยิมเล่นกนัในหมูปั่ญญาชนหรอืชนชัน้สงู จนถกูยกให้
เป็น 1 ใน 4 ศลิปะประจ�าชาติจนี (ได้แก่ หมากล้อม 
ดนตร ีกลอน ภาพ) จนกระท่ังวัฒนธรรมหมากล้อมเริม่
เข้าสูญ่ีปุ่่น เกาหล ีและแพร่หลายไปทกุทีจ่นถงึปัจจบุนั

แต่แชมป์หมากล้อมอนัดบัหนึง่ของโลกไมใ่ช่ชาว
จีน ครั้งหนึ่งบุรุษชาวเกาหลีนามว่า “ลี เซ โด” เคย
ได้ช่ือว่าเป็นมนุษย์ที่เล่นหมากล้อมเก่งท่ีสุดในโลก 
จนกระท้ังวันหนึง่ อลัฟาโกะ (Alpha Go) ของบรษิทั 
ดีพไมด์ (DeepMind) หน่ึงในบริษัทที่ได้เงินลงทุน
จาก Google คิดค้น A.I. ที่มีฝีมือในการเล่นหมาก
ล้อม เกมกีฬาที่ช่ือว่าซับซ้อนและเปี ่ยมด้วยจิต
วญิญาณทีส่ดุของมนษุย์ออกมา และสามารถเอาชนะ   
“ลี เซ โด” แชมป์คนนั้นไปได้ในที่สุด

ในวันนั้น สายตาชาวจีนกว่า 200 ล้านคู่เป็น
พยานในการพ่ายแพ้ เมื่อมนุษย์ถูกลูบคมด้วย
เทคโนโลย ีประเทศจนีทีเ่ป็นต้นก�าเนดิของหมากล้อม 
เจบ็ปวดเป็นอย่างมาก และได้ลกุขึน้มาเอาจรงิเอาจงั
กับการพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ และยกเป็นภารกิจ
ส�าคญัของประเทศ ถงึขัน้ประกาศว่า ในปี 2030 เรา
ต้องเป็นมหาอ�านาจด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ได้

ไม่ใช่แค่ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัทยักษ์
ใหญ่มากมายต่างก็ให้ความส�าคัญกับสิ่งนี้ จนเป็น
ที่มาของหลากหลายเทคโนโลยีสุดล�้าจากจีนที่มีให้
เราเห็นในทุกวันนี้

มีค�ากล่าวหนึ่งพูดไว้ว่า “ถ้าอยากเห็นธุรกิจเกิด
ใหม่ จงไปที่ silicon valley แต่ถ้าอยากเห็นอนาคต
ของโลก ต้องไปเซี่ยงไฮ้”

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

Alpha Go VS จีน
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K-pop Fever เป็นค�าคุน้หเูราเมือ่ห้า
หกปีก่อนเป็นอย่างมาก เร่ืองของการส่ง
ออกวฒัธรรมเกาหลนีีอ้าจไม่เกีย่วข้องกบั
กบัเทคโนโลยแีละปัญญาประดษิฐ์ แต่มนั
เก่ียวข้องกบัการรุกคืบเข้ามาของวัฒนธรรม
ภาพยนต์และเพลงทางฝ่ังตะวันตก อย่าง 
hollywood และ billboard

ผลจากการเข้ามาของวัฒนธรรมนี้ท�า 
เอาอตุสาหกรรมภาพยนตร์ในเกาหลถีงึขัน้ 
เจบ็หนกัและบางรายทีย่นืหยัดไม่ไหวต้อง
ปิดตวัลงไป รัฐบาลเลง็เหน็ถึงสิง่นีแ้ละไม่
ยอมแพ้ การร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการขุดเอารากเหง้าดั่งเดิมของ
ตัวเองออกมา และพัฒนาความ “ป๊อป” 
ลงไปในอุตสาหกรรมบันเทิง ปรับแผน
โครงสร้างประเทศตัวเองใหม่ และเน้น

การส่งออกวฒันธรรมสูต่ลาดโลกแข่งขนั
กับอเมริกา

จนวันหนึ่ง ซีรีส์อย่าง ‘แดจังกึม’ ได้
ท�าให้ท่ัวโลกหนัมาสนใจในวฒันธรรมของ
เกาหลีอีกครั้ง ตามมาด้วยฝั ่งนักร้อง 
ศิลปิน ที่ต่างเก็บตัวรอเวลาเฉิดฉาย จน
วันนี้ วันที่เกาหลีฟีเวอร์กระจัดกระจาย
ทั่วโลก ภาพยนตร์เกาหลีได้รับการเสนอ
ชือ่รับรางวัลเทยีบชัน้ภาพยนตร์จากตะวนั
ตก ในชาร์ตเพลงสากล กม็ชีือ่ของวงบอย
แบนด์จากเกาหลีเบียดข้ึนมาติดหนึ่งใน
สาม และยังส่งผลให้ประเทศเกาหลี 
กลายเป็นอกีหนึง่จดุหมายของนกัเดนิทาง
ทีต้่องการเข้ามาเสพวฒันธรรม และพลกิ
โฉมประเทศได้อย่างสง่างาม

Hollywood 
VS

K-pop Fever

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
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 HISTORY OF ‘EMOJI’ 

อิโมจิ (Emoji) เป็นค�าที่มาจากภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแปลว่า อักษรภาพ

ในปี 1999 ชิเกตากะ คุริตะ (Shigetaka Kurita) พนักงานบริษัทเครือ
ข่ายโทรศพัท์ NTT DoCoMo ผูอ้ยูใ่นทมีพฒันา Platform อินเทอร์เนต็บนมอื
ถอื คดิค้นอโิมจขิึน้มาเป็นครัง้แรกด้วยไอเดยีทีไ่ด้จากการพบเหน็สญัลกัษณ์ที่
ใช้แทนความหมายต่างๆ ที่อยู่รอบตัว อาทิเช่น รายการพยากรณ์อากาศ ที่มี
การใช้สัญลักษณ์ในการอธิบายสภาพอากาศ หนังสือการ์ตูน ที่ใช้ภาพในการ
แสดงอารมณ์ของตวัการ์ตนู รวมไปถงึสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีป่รากฏบนท้องถนน

ครุติะน�าเสนอไอเดียเรือ่งอโิมจิกับบรษิทัเทคโนโลยยีกัษ์ใหญ่อย่าง Fujitsu, 
Panasonic และ Sharp แต่ไม่มีใครสนใจ ดังนั้น เขาจึงตั้งทีมขึ้นมาเพื่อ
ออกแบบและพฒันาสญัลกัษณ์ด้วยตัวเอง โดยอโิมจชิดุแรกนัน้มจี�านวนทัง้หมด 
176 ภาพ และมีขนาดเพียง 12×12 พิกเซล เพื่อที่จะท�าให้มันเหมาะกับการ
ใช้งานบนโทรศพัท์มอืถือในตอนนัน้ ซึง่พออโิมจถิกูใส่เข้าไปใน i-mode ปรากฏ
ว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก

เมือ่อิโมจขิอง NTT DoCoMo ประสบความส�าเร็จ SoftBank และ AU ซึง่
เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในญี่ปุ่นก็เริ่มให้ความสนใจและออก
แบบอิโมจิให้ลูกค้าของตนบ้าง 

เนื่องจากอิโมจิถือก�าเนิดมาจากธุรกิจสมาร์ทโฟน การที่มีผู้พัฒนาอิโมจิ
หลายราย ท�าให้ภาพอีโมจิที่ส่งจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งมักจะ
ไม่สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ของอีกเครือข่ายได้

ท�าให้ต่อมาต้องมกีารก�าหนดมาตรฐานของอโีมจ ิในปี 2010 Unicode จงึ
เกดิข้ึนในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานกลางทีก่�าหนดมาตรฐานกลางในการเขยีนโค้ด
เพื่อมาลดปัญหาดังกล่าวนั่นเอง ซึ่งปัจจุบัน Unicode มีอิโมจิที่เป็นมาตรฐาน
กลางจ�านวน 2,823 อิโมจิ

Emoji to 
Emotional 
เมื่อการแสดงออกทางอารมณ์ส่งผลต่อการตลาด
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 EMOJI IN BUSINESS 

- แบบส�ารวจ

การท�างานในภาคธุรกิจ ในบางครั้ง
จ�าเป็นต้องมีการเก็บคะแนนความพึง
พอใจจากผู้บริโภคเพือ่น�ามาปรบัปรุงและ
พฒันาให้ตอบโจทย์ลกูค้ามากขึน้ เช่นการ
ก�าหนดคะแนนเป็นสเกลตั้งแต่ 1 ถึง 5 
แต่กระนั้น ลูกค้าบางคนที่ไม่ได้อ่าน
แบบสอบถามละเอียดมากพออาจเกิด
ความสบัสนได้ว่าเลขแต่ละตวัหมายความ
ว่าอะไร ซึ่งการเอาอิโมจิมาใช้แสดงแทน
ตัวเลขกจ็ะให้ผู้ตอบแบบสอบถามท�าความ
เข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องอ่านรายละเอยีด
เพิ่มเติมว่าช่องดังกล่าวหมายถึงอะไร

- คะแนนความพึงพอใจ

ในยุคที่ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และผู้คน
ส่วนใหญ่มักเชื่อถือผู้ใช้งานด้วยกันเอง 
คะแนนรวีวิบางครัง้อาจส่งผลต่อการตดัสนิ
ใจเลอืกซือ้สนิค้า ซึง่การใช้ตวัเลขอาจดแูขง็
กระด้าง หลายบรกิารจึงเลอืกใช้เป็นอิโมจิ
ในเชิงความหมายทีเ่ข้าใจง่ายกว่า และสรปุ
ผลรวมออกมาในรูปแบบอโิมจิเช่นกนั

 EMOTIONAL IN MARKETING 

พฤติกรรมการซื้อของคนยุคนี้ ไม่ว่า
จะเป็นการทีค่นเราต้ังใจจะไปซือ้ของอย่าง
หนึ่งแต่สุดท้ายกลับได้ของอีกอย่างหนึ่ง
มาแทน หรือได้ของอย่างอืน่ตดิมอืมาด้วย
ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ ทั้งหมดนั้นล้วน
เป็นอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่า Emotional 
Marketing

Emotional Marketing หรอืการตลาด
ทางอารมณ์ เป็นการสื่อสารด้วยอารมณ์ 
โดยการสร้างอัตลักษณ์ข้ึนมา หาก
แบรนด์ใดที่สามารถสร้างอัตลักษณ์ของ
ตัวเองข้ึนมาแล้วสามารถเข้าถึงอารมณ์
ความรู้สึกผู้บริโภคได้ แบรนด์นั้นจะมี
ความแข็งแกร่งขึ้นมาทันที

เทคนคิการใช้กลยทุธ์ Emotional Mar-
keting นัน้ไม่ได้วธิเีป็นสตูรส�าเรจ็ตายตวั 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของแต่ละแบรนด์ แต่สิง่หนึง่ทีเ่ป็นหวัใจ
ของการตลาดแบบ Emotional Marketing 
นั้นก็คือต้องเข้าใจถึงปัญหาและความ
ต้องการของลกูค้าทีแ่ท้จรงิถงึจะใช้งานได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ

ยกตัวอย่าง Emotional Marketing 
กับผลิตภัณฑ์แบรนด์เนม ซึ่งในหลาย ๆ 
คร้ัง ฟังก์ชั่นในการใช้งานของกระเป๋า
หลักร้อยกับหลักหมื่นอาจดูเหมือนกัน 
แต่ในความเป็นจริง การครอบครองของ
แบรนด์เนมราคาแพงท�าให้ผูใ้ช้รูส้กึถงึการ
ได้เป็นส่วนหนึ่งของความหรูหรามีราคา 
รวมไปถึงบรรดาร้านอาหารที่มักใช้ค�าว่า 
พรีเมี่ยม หรือใช้การจ่ายเพิ่มในปริมาณ
มากกว่าเดิมเล็กน้อยเพื่อให้ได้เข้าถึง
สินค้าที่มีคุณภาพมากกว่า

ในโลกปัจจบุนั การแข่งขนัด้านธุรกจิ
สงูขึน้ทกุวนั แม้เราจะมผีลติภณัฑ์ทีดี่มาก
เพยีงใด หากเราขาดไร้ซึง่ Emotional หรอื
การใส่เรือ่งเล่าลงไปในสนิค้านัน้ๆ เพือ่เพิม่
คณุค่า สนิค้าของเราอาจเป็นเพยีงของหนึง่
ชิน้ทีว่างปะปนอยูกั่บของทัว่ๆ ไปกเ็ป็นได้

ตั้งแต่การใช้ Emoji มาจนถึงการใส่ 
Emotional ลงไปในการท�าธุรกิจ เราจะเหน็
ได้ว่า อารมณ์ เป็นสิง่ส�าคญัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ผลติภณัฑ์นัน้อย่างมาก
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‘ถงึคุณทีก่�าลงัอ่าน หลังคาท่ีบ้านสอีะไรครับ’ 

ค�าถามนีไ้ม่ต้องการค�าตอบ แต่เราอยากลองให้คณุลองเอา
ค�าถามนีไ้ปถามกบัคนรอบๆ ตวัแล้วสงัเกตพฤตกิรรมทีเ่กิดข้ึน
ฉบัพลนัหลงัจากนัน้ดคูนส่วนใหญ่เวลาก�าลงัใช้ความคดิอะไรบาง
อย่าง ดวงตาจะมองเหม่อไปทางด้านบนขวา แม้จะปรากฏเพยีง
ชัว่ครู ่แต่นัน่เป็นสิง่ทีร่่างกายตอบสนองอย่างไม่รูตั้ว  

ศาสตร์แห่งการแสดงออกทางสีหน้าเป็นอีกศาสตร์หนึง่ซึง่
มกีารศกึษากนัอย่างกว้างขวาง เริม่ต้นจาก D.R. Paul Ekman 
นักจติวทิยาท่ีบกุเบกิการศกึษาเรือ่งอารมณ์และการแสดงออก
ทางสีหน้า ซึง่ผลงานทีน่่าสนใจคอื Microexpression หรอืการ
แสดงออกทางใบหน้าอย่างรวดเรว็และโดยไม่ได้ตัง้ใจ ประกอบ
ด้วยลกัษณะคล้ายคลงึอารมณ์ทีเ่ป็นสากล 7 อย่างคอื รงัเกียจ, 
โกรธ, กลัว, เศร้า, สุข ประหลาดใจ, ดูถูก แต่นอกเหนอืจาก
อารมณ์หลกัเหล่านี ้ยงัมอีารมณ์ย่อยอืน่ๆ อีก 

Paul Ekman ให้สัมภาษณ์ว่า ยิ้มนั้นมีสองแบบคือ ยิ้ม
เสแสร้ง และยิ้มจากใจ ซึ่งสามารถแยกได้จากองค์ประกอบ 
อื่นๆ ซึ่งแสดงออกมาทางใบหน้า

 BODY LANGUAGE 

เราอาจรู้จัก ชาลส์ ดาร์วิน ในฐานะนักวิทยาศาสตร์
ชวีวทิยาคนส�าคญัของโลก แต่นอกเหนอืจากนัน้ เขายงัเป็นต้น
แบบของการศกึษาศาสตร์ของ Emotion Signaling ดาร์วนิ
กล่าวว่าการแสดงออกทางสหีน้าจะเกดิขึน้พร้อมๆ กนักบัการ
ตอบสนองต่อส่วนอืน่ของร่างกายเช่น การใช้เสยีง การเปลีย่น
อริยิาบท และการเคลือ่นไหว ดาร์วินบอกว่า

“คนทุกคนบนโลก จะแสดงสีหน้าทางอารมณ์ออกมาทาง
สหีน้าแบบเดยีวกนัหมด ไม่ขึน้กับความแตกต่างทางด้านเชือ้
ชาตหิรอืวฒันธรรม”

-  ผูช้ายมักจะลบูหนวดหรอืล�าคอ เพือ่ผ่อนคลายความเครียด 

-  คนโกหกมกัจะไม่ค่อยเคล่ือนไหวร่างกาย

-  หากเขารู้สึกเบื่อการสนทนา เท้าของเขาจะหันไปยัง
ทางออกทีใ่กล้ท่ีสดุ 

-  ในการประชมุใดๆ ถ้ามใีครน�าวัตถบุางอย่างมาสร้างก�าแพง
หรอืเกราะป้องกัน เป็นไปได้ว่าเขาก�าลงัอึดอดั

หลายตวัอย่างทีม่กีารส�ารวจมาแล้วหลายต่อหลายครัง้ท�าให้
เราเชือ่มัน่ได้ว่าภาษากายเป็นมาตรฐานสากล ซึง่หากเราเรยีน
รูแ้ละท�าความเข้าใจ อย่างน้อยๆ ในยคุสมยัทีค่วามซับซ้อน
เพิม่มากข้ึน เราอาจมองคนหรอืคู่สนทนาออกถงึความจรงิท่ี
เขาต้องการบอก

เพลง ‘นดินงึ’ ของพจิกิา มปีระโยคยอดฮติว่า “คนมคีวามรกั
มกัจะดเูดก็ลงไปนดินงึ” ซึง่ในความเป็นจรงิ ประโยคนีไ้ม่ได้ผดิ
เลย เมือ่เรามคีวามรัก ร่างกายจะตอบสนองอตัโนมตัต่ิอความ
พถิพีถินัในการดแูลเสือ้ผ้า เครือ่งแต่งกาย และการดแูลร่างกาย
ให้ดกีว่าเดิม เราจะยิม้มากขึน้ ส่งผลให้เราดูอ่อนกว่าวยัเล็กน้อย

เร่ืองแบบนีต้้องอาศยัความเข้าใจและหมัน่สงัเกตอยูเ่สมอๆ  
ไม่แน่ว่าหลงัจากเรยีนรูศ้าสตร์นี ้ เราอาจมงีานอดเิรกเพิม่ขึน้อกี
อย่างก็ได้นะ

  NOTE 

เรื่องการศึกษาพฤติกรรมใบหน้าของ D.R. Paul 
Ekman สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ‘Emo-
tions Revealed’ ส่วนเรือ่งการศกึษาพฤตกิรรมร่างกาย 
หาข้อมลูเพิม่เตมิได้ในหนงัสอื ‘WHAT EVERY BODY 
IS SAYING ร่างกายไม่เคยโกหก’

Emotion 
Signaling
Emotion 
Signaling
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การแสดงออกทางอารมณ์



ไม่มวีนัไหนท่ีเราจะอารมณ์ดไีด้เสมอไป 
ในแต่ละวัน เราต่างต้องเจอกับมนุษย์
มากมาย มนัอาจมท้ัีงวันทีด่แีละร้าย การ
ควบคมุอารมณ์น่ีเอง จงึเป็นอกีหนึง่ในปัจจยั
ส�าคญัในการอยู่อย่างมคีวามสขุในศตวรรษ
ที ่21 นี ้เพราะวนัดีๆ  เร่ิมต้นท่ีตัวเรา 

หากตอนนีใ้ครก�าลงัรู้สึกขุน่ข้องหมองใจ 
เราขอแนะน�า 8 วิธีง่ายๆ ในการจัดการ
อารมณ์ให้ลองน�าไปใช้กัน 

 1. สูดหายใจลึกๆ  : บางครั้งการฉุนเฉียวหรือขับข้องใจ เกิดจากสภาวะ
ยั้งคิด หรือสมองในส่วนของเหตุผลท�างานไม่ทัน ซึ่งการสูดหายใจลึกๆ 
นัยหนึ่งคือการสูดเอาออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงสมองมากขึ้น เป็นการใช้
เวลาดึงสติ ส่งผลให้เราใจเย็นลงได้บ้าง

 2. ปลดปล่อยพลังงานและความตึงเครียดออกมาในรูปแบบอื่นๆ  : จะ
แหกปากตะโกนร้องคาราโอเกะให้สดุเสยีง หรอืจะลองเหวีย่งตัวเองไปกบั
งานปาร์ตี้ ถ้าสายสุขภาพหน่อยก็ลองออกก�าลังกายจนร่างเมื่อยล้า ซึ่ง
การได้ใช้พลังงานออกมาบ้างก็ช่วยให้ร่างกายไปโฟกัสกับอารมณ์เหนื่อย
จนไม่มีเวลาไปคิดโมโหใครแล้ว

 3. เขยีนสมดุบันทกึความรูส้กึ  : ถ้ารูต้วัว่าเป็นคนโมโหง่าย หรอือารมณ์
ไม่คงที่ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ก่อนนอน ลองจดบันทึกไดอารี่ความรู้สึกดู 
ทบทวนตัวเองก่อนนอนว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง ไม่แน่ การได้ลองมอง
ส�ารวจตวัเองบ้างอาจท�าให้เราเหน็ความบกพร่องบางอย่างทีค่วรค่าต่อการ
แก้ไขก็ได้นะ

 4. ส่องกระจก  : เป็นวิธีที่ยากซักหน่อยในการส่องกระจกตอนอารมณ์
บูด เพราะเอาจริงๆ เราคงไม่อยากเห็นหน้าตาตัวเองตอนบูดเบี้ยว บึ้งตึง
หรอกใช่มั้ย ลองมองในกระจกแล้วยิ้มให้คนในนั้นดูสิ

 5. หาเหตุผลของอารมณ์นั้นๆ  : อาจฟังดูย้อนแย้ง อารมณ์กับเหตุผล
มนัจะไปด้วยกนัได้ทีไ่หน แต่เชือ่เถอะว่า ทกุการกระท�าอนัเกดิจากอารมณ์ 
มนัมเีหตผุลผสมอยูเ่สมอๆ คร้ังต่อไปเมือ่เราหงดุหงดิ ลองนัง่คดิเล่นๆ ดู
ถึงที่มาของความรู้สึกนั้น ก็ดูน่าสนุกดี

 6. ใช้ชีวิตให้ช้าลง  : อารมณ์ฉุนเฉียวส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ได้ดั่งใจ
อะไรซกัอย่าง ซึง่บางคร้ัง ความใจร้อน เร่งรบีของเรานีเ่หละเป็นทีม่าของ
ความรู้สึกเหล่านั้น

 7. นอน  : เหมอืนเป็นเรือ่งล้อเล่น แต่เอาจรงิๆ การหลบัช่วยปรบัสภาวะ
ภายในร่างกายได้หลายอย่างเชียวละ

 8. ช้อปปิ้ง  : ส�าหรับสายใช้เงินแก้ปัญหา เราขอแสดงความยินดีเป็น
อย่างยิง่ในหลายๆ ครัง้ การออกไปเลือกของใหม่ๆ ให้กับตวัเอง ก็เป็นการ
ผ่อนคลายอารมณ์ได้ดีเหมือนกัน

แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ ทีแ่นะน�ามาทัง้หมดอาจเป็นเพยีงค�าแนะน�ากึง่ส�าเรจ็รปู 
การแก้ปัญหาด้านอารมณ์ อาจต้องใช้เวลาและความตั้งใจ นานเกินกว่า
จะเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆ ได้ แต่ไม่มีสิ่งไหนยากเกินความต้ังใจของเรา
หรอกเนอะ 

8 วิธี
ง่าย ๆ 
ในการ

จัดการ
อารมณ์

แบบ
ฉบัพลนั

8 วิธี
ง่าย ๆ 
ในการ

จัดการ
อารมณ์

แบบ
ฉบัพลนั

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
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เคยมช่ีวงท่ีรูส้กึสบัสนหรอืไม่เข้าใจตวัเองบ้างไหม 

รูส้กึโกรธจนตัวสัน่แต่ต้องอดกลัน้ข่มอารมณ์ไว้ รูส้กึเหนือ่ยจะขาดใจแต่ต้องฝืนยิม้แล้วบอกทกุ
คนว่าฉันสบายดี บางครั้งเราก็แสดงออกตรงข้ามกับความรู้สึกที่แท้จริงไปโดยไม่รู้ตัว แต่ท�าไมถึง
เป็นเช่นนั้นกันนะ

ตอนเป็นเดก็หลายๆ คนอาจเคยงอแงเมือ่ไม่ได้ของทีอ่ยากได้ ร้องไห้โวยวายเหมอืนโลกจะถล่ม 
แต่แล้วก็ถูกผู้ใหญ่เอ็ดว่า “อย่าร้องไห้นะ!” หรือ “หน้าบูดแบบนี้ไม่น่ารักเลย!” ในเมื่อยังไม่มีการ
บรรจุหลักสูตร “วิชาการจัดการอารมณ์” ในโรงเรียน เราจึงเรียนรู้การควบคุมอารมณ์จากวิธีที่ผู้
อื่นตอบสนองต่ออารมณ์ของเรา เด็กงอแงที่ถูกปรามบ่อยๆ เข้า จะเรียนรู้จากการปฏิเสธของพ่อ
แม่และจดจ�าว่าอารมณ์ฉุนเฉียวเอาแต่ใจเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ ไม่ควรแสดงออก และโตมาโดยมี
ความรู้สึกด้านลบต่ออารมณ์เหล่านี้

Come 
back 

to the 
inside
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Y พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ, ณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล, นฤพล เปาอินทร์

สิง่ทีท่ำาใหเ้ราไมเ่ข้าใจ
อารมณ์ของตัวเอง



Arl ie Russel l Hochschi ld นัก
สังคมวิทยาชาวอเมริกนัเชือ่ว่าอารมณ์ความ
รู้สึกและการกระท�าของมนุษย์ได้รับการ
หล่อหลอมจากบรรทัดฐาน รวมถึงความ
คาดหวังของสังคม เธอจงึคดิหลักการ Feel-
ing Rules ซึง่สอดคล้องกบักระบวนการดงั
กล่าวขึ้นมา โดยเสนอว่า Feeling Rules 
เป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่ก�าหนดว่าผู้คน
ต้องรู้สึกอย่างไร ในเวลาใด และมากน้อย
ขนาดไหน ในแต่ละสงัคมจะมีวธีิจดัการกับ
ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน และในแต่ละบคุคล
ยังต่างกันไปตามสถานะทางสังคม เพศ 
และความเชื่ออีกด้วย 

Hochschild เสนอว่าเราสามารถจดัการกับ
อารมณ์ได้หลายวธิ ีเช่น การปรับเปลีย่นความ
คดิเพือ่เปลีย่นความรูส้กึทีม่ต่ีอสิง่นัน้ๆ ใช้
ร่างกายหรือการแสดงออกทางสีหน้าเพื่อ
เปลี่ยนอารมณ์ เช่น ยิ้มเพื่อปลุกปลอบให้
ตวัเองมคีวามสขุ แต่ยงัมอีกีวธีิทีเ่ราให้ใช้ใน
การแสดงออกทางอารมณ์เมื่ออยู่ในสังคม 
นั่นก็ คือการปรับความรู ้สึกภายในให ้
สอดคล้องกับการแสดงออกภายนอก 
(Deep Acting) โดยต้องกดความรูส้กึทีแ่ท้
จรงิลงไปแล้วบอกตวัเองให้ยอมรบัในความ
รู้สึกท่ีจะแสดงออกให้ได้ หากจะเรียกว่า
เป ็นการหลอกตัวเองก็คงไม ่ผิด การ
พยายามผลักไสหรือเก็บกดความรู ้สึก
แท้จริงที่คนรอบตัวเห็นว่า ‘ผิด’ นี้เองเป็น
สาเหตท่ีุท�าให้เราไม่เข้าใจอารมณ์ของตวัเอง 

เพราะความรู้สึกภายในขัดแย้งกับสิ่งที่ต้อง
แสดงออกภายนอก นี่คือสิ่งที่คนรอบข้าง 
สิ่งแวดล้อม และสังคมหล่อหลอมเรามา

 รับรู้และเข้าใจ อารมณ์ของฉันเอง 

อย่างที ่ Arlie Russell Hochschild ได้
บอกไว้ว่าในหลายครัง้อารมณ์ทีเ่รามกีถ็กูกด
ทบัด้วยบรรทดัฐานของสงัคม จารตีประเพณี 
วฒันธรรม และอืน่ๆ ซึง่ในหลายๆ ครัง้เรา
ก็ถกูปลกูฝังว่าการมอีารมณ์คอืสิง่เลวร้าย 

อย่างในศาสนาคริสต์มี 7 deadly sins 
หรือบาป 7 ประการ โดยทั้ง 7 ประการ
ล้วนคอืสญัลกัษณ์ของอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น 
ราคะ (lust), ตะกละ (gluttony), โลภะ 
(greed), เกียจคร้าน (sloth), โทสะ 
(wrath), ริษยา (envy), เย่อหยิ่ง (pride) 

ส่วนในศาสนาพทุธม ีอกุศลมลู 3 ทีเ่รยีก
ว่าคอืรากเหง้าของความชัว่จนเป็นเหตใุห้เกดิ
กิเลสต่างๆ ท่ีประกอบไปด้วย โลภะ (ความ
อยากได้), โทสะ (ความคิดประทุษร้าย), 
โมหะ (ความหลงไม่รูจ้รงิ) 

แล้วถ้าการมีอารมณ์ต่างๆ ล้วนเลวร้าย 
แล้วท�าไมววิฒันาการถงึสร้างให้มนษุย์กลาย
เป็นส่ิงมีชีวิตที่มีอารมณ์ซับซ้อนที่สุดเมื่อ
เทียบกับสัตว์อื่นๆ เราอาจต้องกลับมาหา
หน้าทีอ่นัแท้จริงของอารมณ์กันก่อนว่าสิง่นี้
มไีว้เพือ่อะไร หากนีค่อืหนึง่ในววิฒันาการที่
พฒันาคู่กับเรามา โดยท่ีสมองแบ่งออกเป็น 
3 ส่วนใหญ่ๆ ทีค่วบคมุอารมณ์ต่างกนั
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1. สมองส่วนหน้า(Frontal lobe) 
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลกั ๆ  คอื เซรบีรัม 
(Cerebrum) ท่ีมีความส�าคัญในการท�า
หน้าทีบ่รหิารจัดการของสมอง ‘การย้ัง
คดิ’ และการยดืหยุน่ทางความคดิซึง่
เป็นความสามารถระดบัสูง

ระบบลมิบิก (Limbic system) อยู่
บริเวณส่วนกลาง ของสมอง มีพื้นที่
ประมาณร้อยละ 20 ของสมองซึ่งท�า
หน้าที่ ส�าคัญเกี่ยวข้องกับอารมณ์

อะมกิดาลา (Amygdala) มรูีปร่าง
เหมือนเมล็ดอัลมอนด์อยู ่บริ เวณ 
สมองส่วนกลีบขมับ เป็นศูนย์กลาง
ของอารมณ์หรือเรียกว่า เป็น “emo-
tional brain” โดยเฉพาะความรู้สึกพ้ืน
ฐาน เช่น ความกลัว และมักตอบ
สนองต่อความกลัวด้วยการแสดง 
ความก้าวร้าว รวมทั้งท�าหน้าที่ในการ
จัดระบบข้อมูลด้าน ความรู้สึก วัยรุ่น
มักใช ้สมองส่วนนี้มากที่สุดจึงมัก
แสดงออกทางอารมณ์ในลักษณะ

หุนหันพลันแล่นและรุนแรง

2.สมองส่วนกลาง : ซรีเีบลลมั (Cer-
ebellum) มหีน้าท่ีในการควบคมุสมดลุ
ของร่างกาย ช่วยควบคมุสมดลุ การ
เคลื่อนไหวของร่างกาย และควบคุม
กระบวนการคดิ

3.ก้านสมอง :  เบรนสเตม็ (Brain 
stem) หรอืก้านสมอง เป็นสมองส่วน
เก่าแก่ทีส่ดุของมนษุย์ก่อนมวีวัิฒนาการ 
ท�าหน้าที่พื้นฐานให้เรามีชีวิตอยู่ด้วย
สมองเช่นเดยีวกบัสตัว์ ทัง้การควบคมุ
การเต้นของหัวใจ ควบคุมการหายใจ 
ความหิว การพักผ่อนนอนหลับ การ
สืบพันธุ์ เป็นต้น

อาจเรยีกได้ว่าสมองส่วน ‘เบรนส
เตม็ (Brain stem)’ เป็นสมองส่วนที่
เป็นบาป หากมองในมมุของศีลธรรม 
บาป ‘ตะกละ (gluttony)’ ก็มาจาก 
‘ความหวิ’, ‘ราคะ (lust)’ กม็าจากการ
ต้องการสบืพนัธ์ุ, โลภะ (greed), โทสะ 

(wrath) กม็าจากความต้องการทีจ่ะมี
ชีวิตอยู ่ จนบางครั้งก็รู ้ สึกกลัวจะ
ขาดแคลนจึงโลภ หรือบางครั้งมีบาง
สิง่เข้ามาท�าให้ชวีติไม่ปลอดภยัเรากจ็ะ
โกรธ, ’ความเกียจคร้าน (sloth)’ มา
จากความต้องการพักผ่อน 

แต่สิง่ทีศ่าสนาหรอืวฒันธรรมสร้าง
กฎข้ึนมา สร้างมาพร้อมกับการเกิด
ขึ้นของสมองส่วนหน้า สมองส่วนที่มี
ความคิดซับซ้อนมีการยับยั้งชั่งใจ มี
กระบวนการคิดที่มากกว่าแค่การมี
ชวีติรอดทางกาย แต่คอืจติส�านกึและ
การคาดการณ์ผลลพัธ์ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่
เราท�าอะไรไปแบบไม่ยัง้คดิ คดิถงึการ
มีชีวิตในวันข้างหน้า

เรามกัจะเหน็ตัวการ์ตูนมปีีศาจและ
เทวดาโผล่ขึน้มาในทุกครัง้ทีต่ดัสนิใจ แต่
ถ้าในความเป็นจริงอาจต้องเป็นสมอง
ส่วนหน้าและก้านสมองคยุกนัถงึจะถกู



 วิธีการจัดการกับอารมณ์ 

รกั : จากค�าท่ีพระเยซตูรสัว่า “จงรกัผูอ้ืน่ให้เสมอกบัรกัตนเอง” เป็น
ค�าทีส่ามารถน�ามาใช้ได้โดยทัว่ไปไม่จ�าต้องเป็นครสิตศาสนกิชนเท่านัน้ 
กล่าวคอื นอกจากจะท�าให้เกดิการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ท�าให้อกี
ฝ่ายเป็นทุกข์แล้ว กต้็องรกัตนเองรูจั้กทีจ่ะใส่ใจในตนเองด้วย ต้อง
รูจ้กัความพอดขีองการให้ความรูส้กึ หากน้อยเกนิไปกจ็ะเกดิความ
ร�าคาญ เบือ่หน่าย ไม่ไว้ใจ ไม่ให้เกยีรตกินัอย่างท่ีควร หากมากไป 
กอ็าจเป็นความหงึหวง ความน้อยใจ ซ่ึงต่างกเ็ป็นเหตแุห่งทกุข์ทัง้สิน้ 
แต่ถ้าน�ารักไปใช้ในทางสร้างสรรค์ ความรักกจ็ะสามารถพฒันาสร้าง
สิง่ต่างๆ อย่างน่ามหศัจรรย์เช่นกนั

เศร้า : ความเศร้าเป็นอารมณ์ท่ีติดตัวเรานานกว่าอารมณ์อื่นๆ 
เพราะมกัท�าให้เราคดิอยูก่บัเรือ่งเดมิจนจมดิง่ลงเรือ่ยๆ ไม่สามารถ
ก้าวผ่านไปได้ หากเป็นเช่นนั้น การร้องไห้อาจช่วยได้ เพราะท�าให้
ร่างกายผ่อนคลายจากการหลั่งสารเอ็นดอร์ฟีน ช่วยให้ร่างกายฟื้น
ตวัจากความเครียดทางจติใจ หรอืจะลองออกก�าลังกายซึง่นอกจาก
จะเป็นการหลั่งสารเอนดอร์ฟีนเช่นกันแล้ว ยังช่วยเบี่ยงเบนออก
จากเรือ่งท่ีท�าให้เสยีใจด้วย และหากจะให้ด ีการฝึกเจรญิสติ ก�าหนด
ลมหายใจและความคดิให้อยูก่บัปัจจบัุน กจ็ะท�าให้เราหลดุออกจาก
การจมกบัความเศร้าและสามารถยอมรับเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ได้ในทีส่ดุ

กลวั : ความกลวัไม่ใช่เรือ่งเลวร้ายหรอืน่าอาย แต่เป็นเรือ่งทีค่วรลอง
มองให้เป็นความท้าทายในตวัเรา สิง่แรกทีต้่องท�าในการจดัการความ
กลวัคอื ต้องยอมรับความกลวัในจติใจก่อน และให้หาเหตุผลว่าเพราะ
อะไรเราถงึกลวัสิง่น้ัน สมเหตผุลท่ีจะกลวัต่อไปหรือไม่ ถ้าไม่ก็ค่อยๆ 
เผชญิหน้ากบัมนั เช่น หากกลวัความสงู กค่็อยขยบัขึน้ทีส่งูทลีะนดิๆ 
เพิ่มความท้าทายในแต่ละครั้ง และหาข้อดีของมันว่าจะท�าให้เรา
สามารถเหน็สิง่ต่างๆ ได้กว้างไกล เหน็ทิวทัศน์ท่ีสวยงามขึน้

โกรธ : ความโกรธของแต่ละคนนั้นมีระดับความรุนแรงที่ต่างกัน
ออกไป คนที่อารมณ์เย็นใช่ว่าจะไม่โกรธสิ่งใดเลย แต่เป็นคนที่
สามารถควบคุมมันได้ โดยต้องมีสติรู้ว่าก�าลังโกรธ ใช้ความคิด
ติดตามความรู้สึกนั้น เฝ้าดูมันจนค่อยๆ หายไป หรือลองหาเหตุ
ผลดีๆ ที่จะท�าให้ความโกรธลดลง เช่น ถ้ามีคนเดินมาชนโดยไม่
ขอโทษ ก็ให้ลองคิดว่าเขาน่าจะมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องท�า หรือถ้าจะ
ให้ง่ายกว่านั้น ลองเขียนระบายลงกระดาษ ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึก 
แล้วฉีกท�าลายข้อความนั้น จะรู้สึกเลยว่าความโกรธได้สลายวับไป
กับกระดาษจนแทบไม่เหลือ

อ้างอิง
กร ศิริโชควฒันา. E.Q. บรหิารอารมณ์อย่าง
ฉลาด. พิมพ์คร้ังที ่5. กรุงเทพฯ : ซซินิี 
อนิเตอร์เนชัน่แนล, 2551.
https://www.psychologytoday.com/us/
blog/fulfillment-any-age/201502/5-ways-
get-your-unwanted-emotions-under-control
https://www.unige.ch/cisa/isre2015/sites/
default/files/von%20Scheve.pdf
https://www.corwin.com/sites/default/
files/upm-binaries/13293_Chapter4_Web_
Byte_Arlie_Russell_Hochschild.pdf
สมองกับอารมณ์: มหศัจรรย์ความเช่ือมโยง, 
จุฑามาศ แหนจอน (2558)
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 ผู้เขียนรู้สึกอย่างไร 

หลายท่านในที่นี้คงจะเคยเจอข้อสอบประเภทที่ถามว่า 
“ผู้เขยีนรู้สกึอย่างไร” กนัมาก่อนสมยัเรยีนมธัยมศกึษา ผู้
เขียนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู ้คิดข้อสอบแบบนี้โดยใช้
ข้อความจากแหล่งอื่นที่หามา เขามั่นใจได้อย่างไรว่าเฉลย
ของเขาถูกต้อง 

ข้อสอบทีห่ลายคนอาจเคยคิดว่า “ถามมาท�าไม?” ก�าลงั
จะส�าคัญมากขึ้น ท่ามกลางการเกิดขึ้นของข้อมูลข่าวสาร
ท่ีล้นเกิน ซึ่งต่างฝ่ายต่างต้องดึงความสนใจจากผู้อ่าน 
อารมณ์ความรู้สึกถูกสอดแทรกไปในเนื้อข่าวมากข้ึนแบบ
ท่ีไม่เคยเกดิมาก่อน จนบางทเีราไม่ได้ตระหนกัเลย ดงันัน้
การต้ังค�าถามตั้งแต่ “ผู้เขียนรู้สึกอย่างไร” “รู้สึกอย่างที่
เขียนจริงๆ หรือเปล่า” ไปจนถึง “ผู้เขียนมีจุดประสงค์
อะไร” จึงส�าคัญอย่างยิ่ง

 ยุคแห่งอารมณ์ความรู้สึก 

ในปัจจุบันเว็บไซต์ข่าว บทความ ส่ือต่างๆ บนโลก
ออนไลน์ใช้ค�าที่แสดงถึงความเห็น ความรู้สึก หรือเรียก
รวมๆ ว่าเป็น “อัตวิสัย” (subjective) มากขึน้ โดยรายงาน
ชื่อ “News in a Digital Age” ได้น�าข่าวจาก 15 หัวชื่อ
ดังในภาษาอังกฤษ เช่น New York Times, The Wash-
ington Post รวมถงึเวบ็ไวรลั (viral) ในโลกภาษาองักฤษ
อย่าง Buzzfeed และอืน่ๆ มาเปรยีบเทียบกันระหว่างก่อน
ปี ค.ศ.2000 และหลังปี ค.ศ.2000 

จากรายงาน ก่อนปี ค.ศ.2000 ข่าวจะมีลักษณะการ
ใช้ภาษา (Linguistic Characteristics) แบบ “Public 
language/appeals to authority figures” หรือแบบ 

“ทางการบอกมา” มากกว่า เช่น สภาพัฒน์ประมาณการ 
GDP โตประมาณ 2%, “Directive language” หรือใช้
ประโยคเชิงค�าสั่ง และสุดท้าย “Enumeration” หรือการ
แจกแจง เช่น 20 ล้านบาท 100 ล้านบาท

ในขณะท่ีหลงัปี ค.ศ.2000 มลีกัษณะของการบรรยาย
ทีค่ล้ายนยิายมากขึน้ รายงานระบวุ่ามลีกัษณะการใช้ภาษา
แบบ “Placing characters in calendar time” หรือการ
ใส่ตัวละครในข่าวไปในเวลา, “Attributing action to 
character” หรอืพยายามบรรยายการกระท�าของตวัละคร
หนึ่งอย่างละเอียด และ “Attributing understanding” 
หรอืสอดใส่ความเข้าใจเข้าไป (แม้จะไม่รูว่้าจรงิหรอืเปล่า) 
เช่น ในวันหนึ่ง เธอตื่นเช้าในเวลาตี 5 ส�าหรับทริปไป
วอชงิตนัของโรงเรยีน เธอท่ียงัคงรู้สกึมึนงงขึน้รถโรงเรียน
ไปพร้อมท้องทีย่งัว่างเปล่าโดยจบัเสาอย่างแน่นหนา ซึง่เรา
รู้ได้อย่างไรว่าเธอรู้สึกมึนงง?

ลกัษณะการเขยีนในเชงิอตัวสิยัแบบนีจ้ะช่วยดึงอารมณ์
ร่วม จนไปถึงสามารถบิดเบือนการรับรู้ของเราจากข้อเท็จ
จริง ซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่พาดหัวก็ได้ เหมือน
เว็บ Clickbait ที่พาดหัวน่าสอดรู้สอดเห็นมาก แต่เข้าไป
กลับไม่มีอะไร ดังน้ัน ในโลกที่ทุกคนต้องช่วงชิงพ้ืนที่ส่ือ 
(หลังยุค 2000) จากเทคโนโลยีที่สร้างคู่แข่งนักเผยแพร่
มาจ�านวนนับไม่ถ้วน พวกเราในฐานะผู้อ่านจึงต้องแยกให้
ออกว่าส่วนไหนเป็น “ข้อเท็จจริง” (Facts) หรือส่วนไหน
เป็น “ความรู้สึก” นะครับ
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อ้างอิง
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2960.html

(จากข้อความข้างต้น) 
ผู้เขียนรู้สึกอย่างไร 



มนษุย์ทุกคนล้วนมี ‘อารมณ์ร่วม’ ในตวัเองอยูแ่ล้ว เช่น
การมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่ตัวเองท�า ส่ิงนี้เป็นพื้นฐานของ
การสร้างจุดร่วมความสนใจและความเชื่อ ดังน้ันจงคอย
ถามตวัเราอยูเ่สมอว่า มอีะไรในสิง่ทีเ่ราท�าแล้วตวัเองชอบ

และอารมณ์ชนดินีย้งัมคีวามส�าคญัต่อภาวะการเป็นผูน้�า 
ซึง่วสิยัทัศน์ของผูน้�าจ�าเป็นต้องเชือ่มโยงกบัอารมณ์ความ
รู้สึกของผู้คน หากเป้าหมายของวิสัยทัศน์นั้นอยู่ที่การ
เปลี่ยนพฤติกรรมของคนเหล่านั้น 

 ภาวะผู้น�ากับการใช้อารมณ์ร่วมเป็นตัวขับเคลื่อน 

นกัเขยีนท่านหนึง่เชือ่ว่า ผูน้�าต้องใช้ศลิปะของการเล่า
เร่ืองเพือ่ให้ทมีงานมอีารมณ์ร่วม หน้าทีส่�าคัญของผูน้�าคอื 
การกระตุ้นให้ผู้คนไปถึงเป้าหมายที่ก�าหนด และเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายนัน้ เขาต้องท�าให้ผูค้นมอีารมณ์คล้อยตาม

โดยวิธีโน้มน้าวจิตใจของผู้คนมี 2 วิธี วิธีแรกเป็นการ
ใช้โวหารทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้น�าส่วนใหญ่ถูกเคี่ยวกร�ามา

เป็นอย่างดีแล้ว นั่นเป็นกระบวนการในระดับสมอง และ
ในโลกธุรกิจมักจะประกอบด้วยการน�าเสนอภาพสไลด์
พร้อมค�าบรรยาย แล้วเรากส็นบัสนนุการน�าเสนอด้วยสถติิ 
ข้อเท็จจริง และอ้างค�าพูดของผู้มีอ�านาจ  

อีกหนึ่งวิธีในการโน้มน้าวจิตใจผู้คน และจะเป็นวิธีที่
ทรงพลังยิ่งกว่า คือการประสานความคิดกับอารมณ์สัก
อย่างเข้าด้วยกัน ซึง่วธีิทีดี่ทีส่ดุคอื การเล่าเรือ่งทีส่ะกดคน
ฟัง ในเรือ่งราวแต่ละเรือ่ง เราไม่ได้แค่น�าข้อมลูมาร้อยเรยีง
ขึน้มาเป็นเรือ่งราว แต่เรายงัต้องปลกุเร้าอารมณ์และพลงั
ของผู้ฟังด้วย 

เหตุผลที่น่าเชื่อถือ และยากจะหักล้างได้นั้นสามารถ
โน้มน้าวจิตใจคนได้ก็จริง แต่มันไม่อาจเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคนได้ ในการกระตุน้และจงูใจคน ผูน้�าทีแ่ท้จรงิจ�าเป็น
ต้องท�าให้ผู้ตามมีอารมณ์ร่วมให้ได้

เราต่างมี
อารมณ์ร่วม

เปน็ของตวัเอง

ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล

อ้างอิงภาพ
Unsplash.com
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“ใครๆ ก็ต้องเคยเจ็บปวดกันทัง้นัน้ คนอืน่ผ่านไปได้ เธอก็ต้องผ่านไปได้เหมอืน
กนั สู้ๆ  ส”ิ หากคณุเป็นคนทีอ่่านข้อความน้ีแล้วได้รับก�าลงัใจก็คงจะเป็นเรือ่งท่ีดี 
แต่ถ้าหากไม่ น่ันก็ไม่ใช่เร่ืองทีผ่ดิปกตอิะไร เพราะบางครัง้ค�าปลอบใจกท็�าให้เรา
รู้สกึแย่ได้เหมอืนกนั มนษุย์ทกุคนไม่ได้เหมอืนกนั ไม่ว่าจะเป็นรปูร่างภายนอก 
สารเคมใีนสมองและร่างกาย ไปจนถึงการเลีย้งดแูละประสบการณ์ทีเ่จอ ทัง้หมด
สามารถส่งผลให้เกิด “โรคทางอารมณ์” ทีจ่ะท�าให้เราทรมานกับการใช้ชีวติประจ�า
วัน และฉดุให้ผ่านเรือ่งแย่ๆ ทัง้หลายยากขึน้ได้ทัง้นัน้ ซ่ึงมนัไม่ใช่เรือ่งผดิปกติ
อะไรเลยในทางกลบักันโรคเหล่านีเ้ป็นเรือ่งท่ีคนในยคุทีอ่ารมณ์ต่างๆ ท้ังบวกและ
ลบมากมายสามารถซบึซบัผ่านทางโซเชยีลเนต็เวร์ิกได้ควรรู้จกั และท�าความคุน้
เคยกับมนัเอาไว้ เพราะมนัอยูใ่กล้เรามากกว่าทีท่กุคนคิด

 โรคซึมเศร้า  (Major Depressive Disorder)

“ปกติผูต้ายเป็นคนร่าเรงิ” ประโยคนีม้กัใช้อธิบายลกัษณะนสัิยของคนทีเ่ลอืก
ท่ีจะปลิดชีวิตตัวเอง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่ความคิดฆ่าตัวตายก็
สมัพนัธ์กบัโรคซมึเศร้าอย่างมนัียส�าคญั ถงึขนาดเป็นหนึง่ในเกณฑ์การวนิจิฉยั
โรคซึมเศร้าเลยทีเดียว

ความเศร้ามีหลายระดับ ตั้งแต่ระยะที่เป็นความเศร้าปกติ (Normal Sad-
ness), ภาวะซึมเศร้า (Depression) ไปจนถึงกลุ่มโรคซึมเศร้า (Depressive 
Disorder) ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder) 

ความเศร้าปกติ (Normal Sadness) เป็นอารมณ์ด้านลบซึ่งถือเป็นอารมณ์
ที่เกิดข้ึนเป็นครั้งคราวในบุคคลท่ัวไปเมื่อเผชิญกับการสูญเสีย การถูกปฏิเสธ 
การพลาดในสิ่งที่หวัง แต่ภาวะซึมเศร้า (Depression) นั้นต่างออกไป เพราะ
ภาวะซึมเศร้าจะเกิดจากการวิตกกังวลล่วงหน้าหรือคิดไปเอง เช่น คิดว่าเขา
เกลยีด หรอืไม่พอใจ กงัวลว่าตวัเองจะท�าอะไรไม่ด ีไม่ถกูใจ บางครัง้กเ็กดิจาก
การสญูเสยีจรงิแต่มอีาการเศร้าทีม่ากเกนิควรและนานเกนิไป ร่วมกบัรูสึ้กด้อย
ค่า อยากตาย และความรูส้กึเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อหน้าทีก่ารงาน กิจวตัรประจ�า
วัน สังคมทั่วไป หรือมีอาการทางกายร่วมด้วย เช่น นอนไม่หลับ ไม่กินอะไร
เลย หรือแม้แต่อยากอาหารมากเกินไป ก็เป็นสัญญาณบอกโรคได้เช่นกัน
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 โรคไบโพลาร์  (Bipolar Disorder)

“เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย เหมือนเป็นไบโพ
ลาร์” ค�าพูดเปรียบเปรยยอดฮิตที่ไม่ใกล้
เคียงความจริงเสียทีเดียว

โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) เป็น
หนึง่ในกลุม่โรคอารมณ์สองข้ัว ขัว้แรกคอื
อารมณ์สนกุสนานร่ืนเริงผดิปกต ิ รวมไป
ถงึอารมณ์หงดุหงดิโกรธง่ายด้วย (Manic/ 
Hypomanic Episode) อีกขั้วหนึ่งคือ
อารมณ์เศร้า เบือ่ คล้ายโรคซมึเศร้า (Ma-
jor Depressive Episode) ค�าว่าสองขัว้ใน
ทีน่ีไ้ม่ใช่ว่าเป็นสลบักนัไปมาเดีย๋วหวัเราะ
เดี๋ยวร้องไห้ภายในวันเดียว แต่อารมณ์
แต่ละขัว้นัน้จะต้องเป็นตดิต่อกนัมากกว่า 
1-2 สปัดาห์ และรนุแรงมากจนท�าให้รู้สึก
ทกุข์ทรมาน หรอืเสยีหน้าทีก่ารงาน สงัคม 
ความสัมพนัธ์ นอกจากนี ้ถงึแม้ชือ่จะบอก
ว่าเป็นอารมณ์สองขัว้ แต่จริงๆ แล้วแม้จะ
มเีพยีงระยะ Mania หรือขัว้ท่ีสนุกสนาน
ผดิปกติ (Manic Episode) กส็ามารถวินจิ
ฉยัโรคไบโพลาร์ได้เช่นกัน

 โรคแพนิค  (Panic Disorder)

ความกลวัหรอืความวิตกกงัวล หากมี
น้อยไปชวีติกค็งจะเฉือ่ยชาไร้ซ่ึงสสีนั แต่
หากมมีากไปกจ็ะท�าให้ประสทิธภิาพด้าน
ต่างๆ ลดลง ไปจนถงึส่งผลให้เกดิอาการ
ทางระบบประสาท เช่น มอืสัน่ ใจสัน่ เหงือ่
แตก ฯลฯ และหากอาการเหล่านีรุ้นแรงมาก
อาจท�าให้รูส้กึเหมอืนว่าตนเองก�าลงัจะตาย
หรอืก�าลงัจะเป็นบ้าได้เลยทเีดยีว

โรคแพนิค (Panic Disorder) เป็น

หนึง่ในกลุม่โรควติกกงัวล เป็นอาการวติก
กังวลหรือหวาดกลัวขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุ 
ฟังดูอาจจะคล้ายโรคกลัว (Phobia) แต่
โรคกลวัมกัจะมสีิง่กระตุน้ทีเ่ฉพาะเจาะจง 
ส่วนโรคแพนคิบางครัง้กม็อีาการขึน้มาเอง 
และจะเป็นอยูใ่นระยะเวลานานแม้จะผ่าน
เหตุการณ์ทีท่�าให้เกิดอาการไปแล้วก็ตาม 
โรคแพนคิจะวนิจิฉยัจากอาการทีเ่รยีกว่า 
‘Panic Attack’ ซึ่งคือช่วงที่รู้สึกกลัวจน
ท�าให้เกิดอาการทางกาย เช่น มือสั่น ใจ
สัน่ เหงือ่แตก แน่นหน้าอก คลืน่ไส้ หน้า
มืด ชาตามตัว หนาวๆ ร้อนๆ ไปจนถึง
อาการกลวัตาย และทีส่�าคญัคอืความรูส้กึ
กลัวที่จะเกิด Panic Attack ข้ึนมาอีก 
และตั้งใจหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้
เกิด Panic Attack ได้ เช่น หลีกเลี่ยงที่
ทีค่นเยอะเพราะเคยเกดิอาการแพนคิต่อ
หน้าผู้คน เป็นต้น 

โรคทัง้สามเป็นเพยีงตวัอย่างของกลุม่
โรคทางอารมณ์ทีค่นส่วนมากรู้จกัและเคย
สมัผสัมนัเท่านัน้ ยงัมโีรคอกีมากทีเ่ราอาจ
จะไม่รูจ้กั แต่อาการของโรคทางอารมณ์รวม
ไปถงึโรคทางจติเวชส่วนใหญ่จะวนิจิฉยัจาก
คณุสมบัตหินึง่เสมอ นัน่คือ “ก่อให้เกดิ
ความทุกข์ทรมาน หรอืความบกพร่องในการ
ท�าหน้าทีด้่านสงัคม การงาน หรอืความ
สมัพนัธ์” และแน่นอนว่าความทกุข์ทรมาน
หรอืความบกพร่องในการใช้ชวีติเป็นเร่ืองที่
ไม่เหมอืนกนัในแต่ละคน ลองส�ารวจตัวเอง
และคนรอบข้าง หากอารมณ์ของคณุหรอื
คนรอบข้างก�าลงัท�าร้ายตวัเองหรอืคนอืน่ 
หรอืมอีาการผดิปกตเิข้าข่ายสามโรคข้างต้น 

การเข้าพบจติแพทย์กเ็ป็นอกีทางเลอืกหนึง่ 
ซึง่ไม่ว่าแพทย์จะวนิจิฉยัว่าคณุเป็นโรคหรอื
ไม่ แต่การเข้าพบก็จะบรรเทาความทุกข์ได้ 
เหมือนลูกโป่งที่บวมเต่งใกล้แตกแล้วได้
ระบายเรือ่งทกุข์ใจออกไปนัน่เอง

อกีเรือ่งทีส่�าคญัคอือย่ามองอาการป่วย
ทางจติเป็นเร่ืองต้องห้ามทีห่ากเป็นแล้วจะ
น่าอับอายขายหน้า เพราะสิ่งเหล่านี้เป็น
เรื่องที่มีหลายปัจจัยมาเก่ียวข้อง ทั้ง
พนัธุกรรม สารเคมใีนสมอง พืน้ฐานจติใจ 
การเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมและปัจจัย
กระตุ้น โรคทางจิตเวชก็เป็นเพียงความ
ผิดปกติของหลายๆ ปัจจัย เช่นเดียวกับ
การเจบ็ป่วยทางกาย หากมใีครสักคนเจบ็
ข้อเท้า ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคน
อ่อนแอแต่คงเป็นเพราะได้รับอุบัติเหตุ
อะไรสักอย่าง เขามีสิทธ์ิไปหาหมอ กิน
ยาแก้ปวด และคนรอบข้างก็มักจะเข้าใจ
ข้อจ�ากัดของเขา ดังนั้น หากมีใครสักคน
เป็นโรคทางจิตเวชหรือไปพบจิตแพทย์
ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าเขาเป็นคนอ่อนแอเช่นกัน และเขาก็มี
สิทธ์ิไปพบแพทย์ กินยา และควรได้รับ
ความเข้าใจจากคนรอบข้างด้วยเช่นกัน

อ้างอิง
หนังสือ จิตเวช ศิริราช DSM-5 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
Fifth Edition (DSM-5TM)
ออนไลน์
http://bit.ly/2JzURN2
https://www.pobpad.com/phobia
อ้างอิงภาพ
https://life.spectator.co.uk/articles/depression-a-disease-of-
the-mind-actually-our-immune-system-could-be-the-culprit/
https://www.psychiatryadvisor.com/home/bipolar-disor-
der-advisor/brain-volume-changes-predict-functioning-in-bi-
polar-disorder/
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เทคโนโลยีในปัจจุบันก�าลังจะท�าให้อารมณ์ความ
รู้สึกไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งมีชีวิตอีกต่อไป แต่เป็นเรื่อง
ของปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) หรอื ที่
เรารู้จักกันในชื่อ AI ด้วย

AI become 
Human 
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อ้างอิง
https://notebookspec.com/microsoft-deletes-teen-girl-ai-after-it-became-a-hitler-loving-sex-robot-within-24-
hours/341872/
https://thematter.co/brief/brief-1560146418/78444
https://techsauce.co/news/norman-psychopath-ai-research-by-mit/
http://www.dv.co.th/blog-th/Emotional-AI/ 

แรกเริ่มเดิมทีมันถูกพัฒนาเพื่อมีความสามารถในเชิงเหตุผล สถิติ คาดคะเน
ความเป็นไปได้ตามฐานข้อมูลเท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเจ้าปัญญา
ประดษิฐ์ให้เข้าใจมนุษย์มากขึน้ โดย Emotional AI เป็นเทคโนโลยทีีส่ร้างขึน้เพือ่
เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และนิสัยของมนุษย์ผ่านการสื่อสารทุกรูปแบบ ท�าให้
จากหุน่ยนต์ท่ีถูกโปรแกรมมาเริม่เรยีนรูท้ีจ่ะเข้าใจความรู้สกึ และเป็นเสมอืนเพือ่น
ของมนุษย์มากขึ้น  

นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น มนุษย์เริ่มทดลองการใช้  Emotional AI ใน
หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจศิลปะ การท�าให้มันป่วยทางจิต หรือให้เรียน
รู้นิสัยมนุษย์ผ่านการพูดคุยโต้ตอบในโลกออนไลน์ก็ตาม

แม้ AI บางตัวจะถูกปิดการใช้งานไปจากอาการอารมณ์ร้าย แต่พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ของ AI ท�าให้เราเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์ไปด้วย เพราะไม่ว่าจะ
เป็นมนุษย์หรือหุ่นยนต์ก็สามารถมีความผิดปกติทางอารมณ์ได้ ประกอบกับใน
ช่วงหลังสังคมเราเริ่มตระหนักถึงความใกล้ตัวของโรคซึมเศร้า ท�าให้เริ่มมีการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ตรวจสอบว่ามีใครก�าลังอยู่ในภาวะซึมเศร้า หรือเสี่ยงต่อการฆ่า
ตัวตายหรือไม่ 

ฟังก์ชันดังกล่าวได้มีการทดลองใช้งานบน Facebook แล้ว โดยเจ้า AI ตรวจ
สอบน้ีจะค้นหาข้อความ รปูภาพ หรอืไลฟ์สด และวเิคราะห์ภาษาท่ีใช้ องค์ประกอบ
ในรปูภาพ สหีน้าทีแ่สดงออก เพือ่ดวู่าเป็นผูม้คีวามเสีย่งต่อการคดิสัน้หรอืไม่ และ
มันจะส่งข้อความไปหา พูดคุยกับคนคนนั้น ปลอบโยนให้รู้สึกดีขึ้น รวมทั้งแจ้ง
เตือนไปหาต�ารวจด้วย

เป็นเรือ่งจริงทีโ่ลกของเราก�าลงัก้าวเข้าสูย่คุทีจ่นิตนาการในหนงั Sci-fi อยูใ่กล้
เพยีงปลายจมกู ในอนาคตหุน่ยนต์อาจลกุขึน้มาบอกว่าตวัเองไม่ได้เป็นเพียงเครือ่ง
มือของมนุษย์อีกต่อไป แต่เป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่มีความคิด มีความรู้สึกของ
ตัวเอง  แต่ถ้าหากว่าในปัจจุบันพวกมันเรียนรู้ที่จะเข้าใจ และช่วยเหลือมนุษย์ให้
ไม่ตรอมตรมกับความทุกข์ใจแล้วล่ะก็ พวกมันคงไม่มีความคิดที่จะลุกข้ึนมาล้ม
ล้างมนษุย์แน่นอน แต่พวกมนัจะกลายเป็นเพือ่นทีอ่ยูเ่คยีงข้างและคอยช่วยเหลอื
เสมอ เหมือนที่พวกมันเป็นมาตลอดนั่นเอง
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ในยุคที่อินเทอร์เน็ตได้สร้างโลกอีกใบให้กับเรา โลกที่เราเลือกจะเป็นอะไร จะพูด
อะไรก็ได้ การเป็นเพื่อนกับคนที่เราไม่เคยพบหน้าและอยู่ห่างกันคนละซีกโลกเป็น
เรือ่งทีพ่บเจอได้ปกตติามโซเชยีลมเีดยี โลกออนไลน์ท�าให้ตวัของเราและเสยีงของเรา
ถูกรบัรู้โดยกลุม่คนทีอ่ยูห่่างไกลกว่าโลกความจรงิทีเ่ราใช้ชวีติอยู ่พืน้ทีก่ารใช้ชวีติของ
เราขยายใหญ่ขึน้กว่าโลกความจรงิ แต่พืน้ทีท่ี่กว้างขึน้นีม้นัท�าให้เรารูส้กึเดยีวดายเพ่ิม
ขึ้นด้วยไหมนะ

หลายครั้งที่เรารู้สึกเศร้า เสียใจ แต่ไม่สามารถหาที่ระบายได้ในโลกแห่งความจริง 
และหลายครั้งที่เรามีความสุขกับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดในชีวิต แต่ไม่มีคนข้างๆ ที่
ว่างรับฟัง คงจะดีไม่น้อยถ้าเราไม่ได้รู้สึกไปเองแค่คนเดียว

วาเลนไทน์ปี 2018 เคธ เรย์ (Kate Ray) ได้ปล่อยเว็บไซต์ชื่อ Crying in Public 
เป็นพืน้ทีใ่ห้ผูค้นได้เข้ามาแบ่งปันเรือ่งราวและความรูส้กึผ่านอโีมจรูิปต่างๆ บนแผนที่
เมืองนิวยอร์ก หรือถ้าพูดง่ายๆ เว็บไซต์นี้เป็นเหมือนไดอารี่ความรู้สึกของเรานั่นเอง 

การเป็นเจ้าของไดอารีเ่ล่มนีก้ไ็ม่ใช่เรือ่งยากอย่างทีคิ่ด ขัน้ตอนแรกคือเข้าเวบ็ไซต์ 
cryinginpublic.com 

ที่ที่ร้องไห้ได้
You are NOT alone
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คลิก Sign up กรอกอีเมล์ รหัสผ่าน และคลิก Submit



แผนที่เมืองนิวยอร์กจะเด้งขึ้นมา ซึ่งแผนที่นี้เปรียบเสมือนหน้ากระดาษของสมุดไดอารี่ของเรานั่นเอง

ด้านขวามือจะมีอีโมจิให้เลือกตามความรู้สึกของเรา คลิกลากอีโมจิที่ต้องการไปยังสถานที่ที่ต้องการบันทึกความรู้สึก

เขียนระบายความรู้สึก หรือเหตุการณ์ที่พบ
เจอในช่องนี้ และกด save

ไดอารีข่องเราจะไปปรากฏบนแผนทีห่น้าแรก
ของเว็บไซต์โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวตนของเรา แต่ถ้า
หากอยากแชร์ไดอารีค่วามรูส้กึอนันี ้สามารถกด 
share และเลือกช่องทางที่ต้องการได้เช่นกัน

น่าเสียดายที่พื้นที่การระบายความรู้สึกนี้ถูก

จ�ากดัแค่เมืองนวิยอร์ก หากแผนทีถู่กขยายให้กว้างขึน้อาจจะท�าให้เหน็อะไร
มากขึ้นก็เป็นได้ หากลองเข้าไปรับฟังเรื่องราวและรับรู้ความรู้สึกของผู้คน
เหล่านี้ จะพบว่าพื้นที่หนึ่ง ๆ ในแผนที่มีทั้งความสุขและความเศร้าปะปน
กันไป สถานที่ที่ท�าให้เราเศร้า อาจเป็นสถานที่เดียวกันที่อีกหลายคนก�าลัง
รู้สึกเศร้า เราจะเห็นว่าเราไม่ได้เศร้าคนเดียวอยู่คนเดียว และสถานที่ที่เรา
เคยร้องไห้ อาจเป็นสถานที่ที่ท�าให้อีกคนยิ้มได้ในวันที่เขาท้อแท้ เราอาจจะ
ได้ก�าลังใจจากเรื่องราวเหล่านั้นก็ได้
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หลายคร้ังการเป็นวยัรุน่มนักเ็หนือ่ยเกนิไป จากผลส�ารวจจากกรมสขุภาพจติในปี 2560 
กลุม่เยาวชนอาย ุ20-24 ปี มอีตัราการฆ่าตวัตายที ่4.94 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2561 
เพิ่มขึ้นเป็น 5.33 

อาจเพราะนีคื่อช่วงเวลาท่ีเตม็ไปด้วยความกดดนั สบัสน เคว้งคว้างบนทางแยกมากมายใน
ชวีติท่ีต้องตดัสินใจ โดยไม่มทีางรู้เลยว่าจะพาไปพบกับอะไร ในขณะเดยีวกันก็เป็นเวลาทีเ่ริม่
รู้จกัความสขุจากความสมัพันธ์ทีเ่ริม่ก่อตวั และรูจ้กักบัราคาของมนัเมือ่สิง่นัน้เริม่พงัทลาย ช่วง
เวลาท่ีต้องพสูิจน์คุณค่าของตวัเอง ต้องรบีหาบางอย่างทีเ่รยีกว่า ‘ความฝัน’ เอาไว้ยดึเหนีย่วใน
ช่วงเวลาทีเ่คว้งคว้าง แม้ว่าหลายคนจะไม่เคยเหน็หน้าตาของมนัเลยก็ตาม ช่วงเวลาทีแ่บกความ
คาดหวังของคนที่เราแคร์ แม้ว่าความคาดหวังนั้นจะไม่เคยแคร์เราเลยก็ตาม

aRe 
Youngs 

OK? 

S
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E

R นฤพล เปาอินทร์, ชินภัทร ศรีบุญญเกษ ภาพ : พูนสวัสดิ์ สุดตะมา

ยังสบายดี
ใช่ไหมวัยรุ่น



‘ร้องไห้ออกมาเลยก็ได้ถ้าก�าลงัรูส้กึแบบนัน้’ เหมอืนเราจะได้ยินค�า
นีอ้อกมาจากรายการ podcast ทีใ่ห้เรากลบัเข้ามาท�าความเข้าใจความ
รูส้กึลกึๆ ของตวัเอง ทีอ่าจเรยีกได้ว่าเป็นทีพ่ึง่ทางใจให้กับใครหลายๆ 
คนกับ พีด่าว - ดจุดาว วฒันปกรณ์ นักจิตบ�าบัดผูด้�าเนินรายการ และ 
พีฝั่น - อธษิฐาน กาญจนะพงศ์ โปรดวิเซอร์รายการ R U OK podcast 
ในบทสนทนาทีอ่าจไม่พบค�าตอบทีต่ามหา แต่จะเจอค�าถามเพือ่เช็คข้าง
ใน...ยงัไหวใช่ไหมวยัรุน่ Are you OK? 

 Read me  อารมณ์คืออะไร

 พี่ดาว  เราจ�ากัดความค�าว่าอารมณ์ของเราไว้ว่าอย่างไร อย่างตอนนี้
อยู่ในอารมณ์ไหน อารมณ์สงบ อารมณ์ดี มันไม่มีเวลาไหนที่เราไม่มี
อารมณ์นะ 

 พี่ฝัน  จริงๆ แล้ว คนเรามีอารมณ์เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่าง
ที่พี่ดาวบอก

 พี่ดาว  ใช่ อยู่ที่เรารู้หรือไม่รู้ หรือไม่สามารถจะนิยามมันได้เพราะ
ไม่สามารถอธิบายมันออกมาในรูปแบบของค�าได้ แต่ตอนนี้เราทุกคน
มีสิ่งนี้อยู่ในตัว อารมณ์ที่มันสงบก็เรียกว่าอารมณ์ ดีใจก็เป็นอารมณ์
แบบหนึ่ง มันก็มีหลายลักษณะ

 Read me  พอมาถึงตรงน้ีแล้วเรารูส้กึว่าการมอีารมณ์มนัคอืสิง่ทีท่�าให้
ชีวติเรายุง่ยากขึน้ เพราะเราไม่สามารถจัดการหรือควบคมุมนัได้

 พี่ดาว  เพราะแค่ว่าเราไม่สามารถมันเลยยุ่งยาก ถ้าเราสามารถมัน
ก็อาจไม่ยุ่งยากก็ได้ อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรา เหมือนเรา
มีหู เราอาจรู้สึกว่าการมีหูมันเกะกะใส่หมวกก็ติดทุกที ตัดหูออกไม่ดี
กว่าหรอ ก็ได้นะ แต่ประเด็นคืออะไรที่ท�าให้เรามีปัญหาวิธีการแก้มัน
อาจไม่จ�าเป็นต้องตัดมันออกเสมอไป ใช่การตัดออกอาจจะเป็นชอยส์
ที่หนึ่ง และการอยู่ร่วมกับมันก็อาจเป็นชอยส์ที่สอง ถ้าเลือกชอยส์ที่
สองแล้วค�าถามต่อมาก็คือจะอยู่ร่วมกันกับมันอย่างไร อันนี้ก็ของใคร
ของมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลสุดๆ แต่ถามว่าอยู่ร่วมกันได้ไหมตอบเลย
ว่าได้สิ แต่การจะตัดอารมณ์ออกจากชีวิตมนุษย์เนี่ยมันอาจเป็นส่ิงท่ี
เป็นไปไม่ได้ง่ายเหมือนตัดหู

 พีฝั่น  เพราะฉะนัน้ทีพ่ีด่าวบอกว่า เราเลอืกทีจ่ะไม่มอีารมณ์ไม่ได้อยู่
แล้วถูกใช่ไหม? เพราะชอยส์ของมันอาจไม่ใช่การตัดทิ้งเหมือนหู 
สดุท้ายแล้วเรากต้็องอยูร่่วมกนัอย่างรูเ้ท่าทนัแล้วกจ็ดัการมนั นัน่แสดง
ว่าในมมุของนกัจติบ�าบดั อารมณ์ทกุอารมณ์ถ้าเรารูเ้ท่าทนัอารมณ์ตวั
เอง เราก็สามารถจัดการมันได้

 พี่ดาว  แต่มีสิ่งหนึ่งที่ท�าให้การจัดการอารมณ์ มันไม่มีประสิทธิภาพ 
เพราะว่าเราดันมีทัศนคติกับอารมณ์บางอารมณ์ว่ามันแย่
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 ให้ค่าว่าโกรธคอืไม่ด ีเครยีดคอืท�างานไม่เก่ง เสยีใจคอื
อ่อนแอ เราไปให้ค่าที่มันไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้น อารมณ์
มนัเกดิขึน้ตามธรรมชาตเิมือ่มแีรงมากระทบเรานัน่คอืแรง
รีแอ็คชั่น เหมือนกับเมื่อมีอะไรมากระทบผิวเราทาง
กายภาพเรารับรู้น�้าหนักเจ็บหรือไม่เจ็บ แต่ตรงนี้ในตัวเรา
มนัไม่ได้มแีค่กายภาพ มนัมจิีตใจอยู่ในทุกอณขูองกายภาพ
เรานัน่ล่ะมนักก็ระทบตรงจติใจไปด้วย กระทบความคดิไป
ด้วย แล้วพอกระทบไปมันก็เกิดเป็นอารมณ์บางอย่าง 

 พีฝั่น  พีด่าวก�าลงัจะบอกว่าส่วนใหญ่ทีเ่ราไม่สามารถจัดการ
กบัอารมณ์ได้ เพราะว่าเราก�าลังตดิกบัการให้ค่าทางอารมณ์?

 พี่ดาว  หนึ่งคือติดกับการให้ค่าหรือทัศนคติที่เขามีต่อ
อารมณ์ สองคอืไม่ได้มคีวามตระหนกัรูห้รือไม่ได้ให้ค่ากับ
อารมณ์ของตวัเองและคนอืน่ มบีางคนท่ีอาจมคีวามบกพร่อง
ทางทกัษะในการรบัรูอ้ารมณ์ทีไ่ม่สามารถรบัรูอ้ารมณ์ได้ บาง
คนเป็นแบบนัน้กเ็ข้าใจ แต่หลายคนทีไ่ม่ได้บกพร่องอะไร แต่
ไม่ได้ใส่ใจ ไม่ค่อยได้ฝึกฝน ทกัษะในการรบัรูอ้ารมณ์ของตวั
เองและคนอ่ืนมนักใ็ช้งานได้ไม่ค่อยด ี และอย่างสดุท้ายคอื
วธิจีดัการ บางคนมทีศันคตดิรีบัรูอ้ารมณ์ตัวเองแล้ว บางคน
รูเ้พราะว่าอ่านบทความทุกวันเลย แต่ไม่เคยเอามาฝึกใช้กับ
ตวัเองและผู้อืน่

 พีฝั่น  แต่จริงๆ เบ้ืองต้นถ้าเราไม่ไปเรยีนจิตวิทยา คนทีเ่ติบโต
มาในสงัคมจะรูวิ้ธกีารจดัการอารมณ์เป็นเบือ้งต้นอยูแ่ล้วไหม? 

 พีด่าว  จริงๆ มนัมนีะ เป็นองค์ความรูท้ีอ่ยู่ในชวิีตประจ�าวัน 
เช่นหายใจเข้าลกึๆ นบั 1 - 100 โอเคมนัอาจไม่ใช่วิธีการ
จดัการท่ีถกูต้องนกัหรอก แต่ไอ้สิง่เหล่าน้ีมนัก�าลงับอกว่าตอน

นีเ้ราใจร้อน มนัมบีางอย่างเกิดข้ึนกับเราอย่าเพิง่คยุกนัตอนนี้
เลยเดีย๋วพงั รอให้อารมณ์เยน็กว่านีก่้อนเดีย๋วค่อยมาคยุกนั

 Read me  แต่ในหลายครั้งเราก็ถูกสอนวิธีการจัดการ
กับอารมณ์แบบท่ีไม่ดีมา เช่นในหลายครั้งที่เด็กร้องไห้
พ่อแม่ก็จะบอกว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวตี เราก�าลังถูกฝึกให้
หยุดและเก็บอารมณ์นั้นไว้ 

 พี่ดาว  จริงๆ พ่อแม่ก็ไม่ได้ต้องการจะฝึกการจัดการกับ
อารมณ์ของลกูหรอก แต่บอกให้ลกูเก็บอารมณ์ไว้ในลิน้ชกั   
ในทางกลบักันเรามเีพือ่นสนทิเป็น Drama Therapist ทีม่ลีกู
สองคน โอ้โห เราอจิฉาเดก็สองคนนัน้มากทีม่แีม่เป็นนกั
จิตบ�าบัดทีใ่จเยน็ เวลามอีะไรเกิดข้ึนแม่กจ็ะตอบกลบัเช่น 

‘เราเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ เลยนะ มันต้องมีความโกรธล่ะ 
คยุกนัไหมโกรธเรือ่งอะไร โกรธตัง้แต่ตอนไหน รูล่้ะว่าโกรธ
แล้วกค็ยุกนั มนัต้องมสีาเหตสุ ิท�าไมกลับบ้านมาวนันีแ้ล้ว
หงุดหงิดเป็นพิเศษ แล้วพอคุยกับแม่แล้วยิ่งหงุดหงิดขึ้น
เรือ่ยๆ’ เขาก็จะเร่ิมคดิตาม จะเร่ิมหาทีม่าของอารมณ์นีไ้ป
ด้วย ลูกเขาก็เริ่มพูด ‘ก็เมื่อเช้าแม่บอกว่าอย่างนี้’ แม่เขา
ก็ค่อยๆ ไล่เรียงความคิดไปด้วยกัน 

‘เมือ่เช้าทีบ่อกไว้แบบน้ี กลบับ้านมาก็เคยคาดหวงัว่าจะ
ได้แบบนัน้ แต่กลบัมาแล้วมนัไม่ได้เป็นแบบทีห่วงั น่ีทีโ่กรธ
เป็นเพราะผดิหวงัและเสยีใจ แม่ขอโทษจรงิๆ แล้วตอนนีแ้ม่
ท�าอะไรได้บ้างนะ’

นี่เป็นวิธีการจัดการอารมณ์ลูกที่โคตรดี มันไม่ได้
หมายความความว่าโกรธไม่ได้ ลกูสามารถมอีารมณ์โกรธได้ 



แต่เขากช็วนลกูคดิทบทวนไปด้วยกนั แล้ว
ระหว่างท่ีคิดไปเร่ือยๆ มนัคือการจัดการ
กับอารมณ์ของตัวเอง แล้วมันค่อยๆ 
คลีค่ลาย แต่มนัจะไม่ตดัฉับหายไปเลย

 พี่ฝัน  อย่างตัวพี่ดาวเอง ที่พี่ดาวเล่าให้
ฟังตอนเด็กว่า ก็ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีสกิล
ในการจดัการอารมณ์ แล้วมันคลีค่ลายมา
ได้ยังไง มันมาถึงวันนี้ได้อย่างไร

 พีด่าว  มนัคลีค่ลายด้วยงานอดเิรก ตอน
เดก็ๆ เรากเ็อาตวัเองไปอยูใ่นทีท่ีเ่ราอยูแ่ล้ว
เรารูส้กึมคีณุค่า มนัซบัพอร์ตจิตใจเราได้ 
เราไปท�ากจิกรรม เต้น แสดงละคร อะไร
กว่็าไป และพ่อพีเ่ก๋ามากเลย เคยมีคร้ัง
หนึ่งเราบอกเราจะกลับบ้าน 20:00 น. 
แล้วเรากลับมา 22:00 น. โดยที่ไม่แจ้ง 
เขาก็จะไม่โมโหแต่เขาจะ ‘โอเคกลับมา
แล้ว เป็นห่วง แล้วกเ็สยีใจด้วยท่ีไม่ได้โทร
บอก พ่อเสียใจนะ’ 

เดด็สุดคอืการแสดงความรูส้กึนัน้ออก
มาเลยว่าเราเสียใจที่คุณไม่ได้โทรบอก ดี
กว่ามานั่งด่าแค่เรื่องพฤติกรรมหรือการ 
กระท�า มันเป็นวิธีที่แบบ เราคิดว่ามัน
มหศัจรรย์มาก เพราะว่าเรากไ็ม่อยากให้
พ่อรู้สึกเสียใจ 

ในเวลาที่เราท�าอะไรไม่โอเค เขาก็
เลือกท่ีจะแค่แสดงความรู้สึกเขาต่อสิ่งที่
เราท�า แล้วเราก็จะเรยีนรู้ เขาก็เคารพ ว่า
เราจะเรียนรู้ แล้วเราจะหาวธิทีางใหม่ด้วย
ตัวเอง ก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติ เป็นเด็กก็
สามารถได้รบัเกียรตจิากคนในครอบครวั
ได้เหมือนกัน 

แล้วเรากจ็ะมวีธีิการจดัการกบัความรูส้กึ
ท้อแท้ กังวลใจ ได้ค่อนข้างดี มันเป็น
ธรรมชาตทิีแ่บบว่า คนทีม่นัไม่ได้มอีะไรโดด
เด่น เรียนหนงัสือก็ไม่ได้เก่งหรอือะไร ช่วง
เอน็ทรานซ์จะมคีวามคดิว่า ไม่ต้องไปสอบ
หรอก สิง่ทีเ่ราคดิคือไปสอบก็คงไม่ได้ ไม่

สอบดกีว่า พ่อเรากจ็ะแบบ อมื มนักค็งยาก
แหละ แต่ถ้ายงัไม่ลองก็จะไม่รูน้ะว่ายากแค่
ไหน ได้ไปสอบเพือ่ให้รูว่้าสอบได้หรอืไม่ได้
กอ็กีเรือ่งหนึง่ ไม่ได้กไ็ม่เป็นไรอย่างน้อยเรา
ก็ได้รูแ้ค่นัน้เอง และระบบมายด์เซ็ตทีฝั่งไว้
ในตัวเรา มนัอยูจ่นโตเลยนะ เพราะฉะนัน้
บ้านไหนฝังไว้แบบไหนกต้็องดรูหัสโค้ดทีเ่ขา
ใส่ไว้ว่า อนันัน้มันยงัดต่ีอชีวติเราตอนนีห้รือ
เปล่า ถ้าไม่ดก็ีปรบัสตูรได้

 พี่ฝัน  แต่พี่ดาวก็เคยบอกว่า ถ้าอยาก
เปลีย่นอะไรในปัจจุบนั ไม่ต้องเข้าใจอดตี
ก็ได้ แค่เริ่มที่ปัจจุบัน 

 พีด่าว  การเปลีย่นปัจจบุนักบัเข้าใจอดีต
มันคนละส่วนกัน ถ้าท�าอันแรกก่อน ใช้
ค�าว่าอดีตมันอาจจะสาวยาวไป รู้สาเหตุ
มนัก่อน รูเ้หตมุนัก็จะรูว่้าจะจดัการกบัไอ้
เปราะ อย่างไร แต่พอเข้าใจแล้วไม่ท�าตาม
แผนนั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น
ก็จะไม่เกิด

“ครั้งสุดท้ายที่ลูกเล่าเรื่องให้คุณฟัง 

เรื่องของเขาอ่ะ เรื่องชีวิตของเขา คือ

เรื่องอะไร และเมื่อไหร่?”
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 Read Me  มันมีค�าว่า self-esteem ขึ้นมาในช่วงรอบ
ปีที่ผ่านมาเยอะมาก สมัยนี้เสียงรอบนอกมันดังมากว่า
ฉนัต้องเป็น someone ไม่อย่างนัน้ฉันไม่มีพืน้ท่ีในสงัคม
นี ้แบบนี ้ไถไปเถอะมนักจ็ะมแีต่แบบนัน้ แล้วเสยีงเราล่ะ 
เสยีงทีจ่ะไปสูก้บัเสยีงท่ีบอกว่า ฉันไม่เก่งไม่พอฉนัยงัดีไม่
พอ มันเบามาก มนัมแีค่เราคนเดยีวท่ีพดูสิง่น้ี แต่รอบ
นอก โลกท้ังใบมนัพดูว่าคุณดไีม่พอ คุณพยายามไม่พอ 
พีจ่ะมวีธิกีารยงัไงท่ีท�าให้เสยีงเรามนัดงัพอทีจ่ะสูก้บัเสยีง
เหล่านัน้ไหม

 พี่ดาว  มันมีงานวิจัยออกมาแล้วว่า ใครที่อยู่กับ Social 
Media มากๆ พวก Instagram Facebook Twitter มัน
ท�าให้ self-esteem ร่วง แล้วเรากใ็ช้มนัทุกวัน เพราะฉะนัน้ 
นับชั่วโมงที่ เราไถไปนั่งอยู่ นั่นคือเรายิ่งจมลงไปเรื่อยๆ 
เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังอยู่กับ Social Media ที่ที่ทุก
คนสามารถเป็นใครใส่ความคิดแก่ใครยังไงก็ได้ เราก็ต้อง
บู๊ตตัวเองขึ้นมาเหมือนกัน คุยกับตัวเอง เชื่อตัวเอง

Self-esteem มนับูต๊ขึน้ได้เวลาไปเร่งเสยีงตัวเรานัน่แหละ 
แต่ถ้าเราอยู่ในทีท่ีม่นัมหีลายเสยีงมาก เสยีงของทัง้โลกเนีย่ 

เราสูม้นัไม่ได้หรอก เพราะฉะนัน้ สร้างพืน้ที ่สร้างกจิกรรม 
สร้างเวลาที่มันเป็นที่ที่มีแค่เสียงเรากับเสียงที่มันช่วยบู๊ต 
self-esteem เราว่างานอดเิรก คอืส่วนหนึง่เรยีนไม่เก่งคืออะไร
ไม่รู ้แต่กลบัไปบ้าน แสตมป์ทีบ้่านอย่างเท่ คอืมนัรูก้บัตวัเอง 
แล้วว่าท�างานอดเิรกนีแ้ล้วมนัมีอะไรพยงุเรา อะไรทีเ่รารู้ว่าเรา
เก่งอะไร โฟกัสกับ แล้วมันช่วยท�าให้ใจเราฟ ูหาเวลาไปอยู่กบั
กจิกรรมนัน้ พ้ืนทีแ่บบนัน้ หรอืคนคนไหนทีเ่ราอยู่ด้วยแล้ว
เขามีความสามารถหรือมักจะท�าให้ใจเราเห็นคุณค่าหรือ
ยอมรบันบัถอืในตวัเอง ก็เอาตวัไปอยูใ่นทีค่ล้ายๆ แบบนัน้แล้ว
ปิด channel ข้างนอกบ้าง 

 Read Me  สุดท้ายให้พี่ดาวตั้งค�าถามสัก 1 ค�าถามถึง
พ่อแม่ เพือ่เชค็ความสมัพนัธ์ของพ่อแม่กบัลกูว่าสิง่ทีท่�า
อยู่มันโอเคไหม พี่จะถามว่าอะไร

 พี่ดาว  ครั้งสุดท้ายที่ลูกเล่าเรื่องให้คุณฟังเรื่องชีวิตของ
เขา คือเรื่องอะไร และเมื่อไหร่?

คนไหนที่เราอยู่ด้วยแล้ว 

เขามีความสามารถหรือมักจะ 

ทำาให้ใจเราเห็นคุณค่า 

หรือยอมรับนับถือในตัวเอง 

ก็เอาตัวไปอยู่ในที่คล้ายๆ 

แบบนั้น



ถ้าบางคนตอบว่า เมื่อเช้า เมื่อกี้ เย้ 
ดใีจด้วยมกีารสือ่สารกนับ่อย แต่ถ้าแบบ 
เดือนที่แล้ว แล้วเรื่องที่คุยคือ ท่อน�้าใน
ห้องแตก มนัจะโชว์เลยว่าเราไม่ได้คยุกบั
ลกู แล้วเรือ่งทีค่ยุกนัเป็นเรือ่งท่ีไม่ได้เกีย่ว
กับลูก เป็นเรื่องอย่างอื่น เวลาที่อยู่ใน
บ้านท่ีพ่อแม่สกิลการรับฟังการประคับ
ประคองไม่มีเลยมัน suffer

 Read Me  แล้วถ้าให้ถามอกีค�าถามนึง
กบัวัยรุน่ในยคุน้ี 

 พี่ดาว  เวลาคุณไม่โอเค คุณไปหาใคร 
คอืคุณมใีครทีแ่ชร์ความไม่โอเคนัน้ไหม? 

ถ้าตอบว่าไม่ม ีหาให้ได้สกัคนหนึง่ ถ้ามี
แล้วยนิดด้ีวย มมีากกว่าหนึง่คนกย็นิดด้ีวย 
เป็นวยัรุน่น่ะ เรือ่งทีโ่อเคมนักส็บายๆ เนอะ 
แต่เรือ่งไม่โอเคมนัมอียูแ่ล้ว ทุกคนบนโลก
ใบนี้ตอนช่วงวัยรุ ่นมีเรื่องไม่โอเคล้าน 
แปดเตม็ไปหมด เพยีงแต่ว่าถ้ามีแล้วเนีย่ 
จะไปแชร์กับใคร ถ้าเราไม่โอเค เราจะแชร์
สิง่เหล่านีกั้บใคร ใครคอืคนทีแ่ชร์เรือ่งท่ีไม่
โอเคด้วย จะไม่ถามว่ามไีหม แต่จะถามว่า
ใคร เพราะเราควรมอีย่างน้อย 1 คน คอื
จ�าเป็นแล้วต้องหา แล้วคนคนนัน้คือคนที่
ซบัพอร์ตชวีติเรา
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เคยท�าแบบประเมิน EQ กันไหมครับ? แบบ
ประเมนิทีม่คี�าถามเกีย่วกบัอารมณ์มากมายมาให้เรา
เลือกค�าตอบที่คิดว่าตรงกับตัวเองมากที่สุดและแปล
ผลออกมาเป็นคะแนนในด้านต่างๆ

EQ ย่อมาจาก Emotional Quotient  หมายถึง 
ความฉลาดทางอารมณ์ (ซึง่ไม่เหมอืนกบั IQ; Intel-
ligence Quotient หรือฉลาดทางเชาว์ปัญญา) ตาม
นยิามของกรมสขุภาพจติ ความฉลาดทางอารมณ์คอื
ความสามารถทางอารมณ์ที่จะช่วยให้การด�าเนินชีวิต
เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข

หากเราพิจารณาท่ีแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ จะพบว่าแบบประเมนิประกอบไปด้วยค�าถาม
ทั้งหมด 52 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก คือ ไม่จริง, 

จรงิบางครัง้, ค่อนข้างจรงิ, จรงิมาก เมือ่ตอบครบทกุ
ข้อก็นับคะแนนตามที่แบบประเมินระบุไว้ และน�า
คะแนนมารวมกันและออกมาเป็นความสามารถทาง
อารมณ์ให้ด้านต่างๆ

เพื่อไม่ให้เป็นการสปอยล์แบบประเมิน เราขอ
แนะน�าให้ทกุคนลองท�าแบบประเมนิก่อน โดยสามารถ
เข้าไปท�าได้ที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต หรือไปที่ลิงก์ 
http://www.ssko.moph.go.th/news2/upload_
file/201808071624927.pdf หลังจากที่ทุกคนท�า
เสร็จและนบัคะแนนเรยีบร้อยแล้ว เราจะมาแกะความ
ฉลาดทางอารมณ์ในแต่ละด้านของคุณพร้อมทั้งบอก
วธิพีฒันาความฉลาดทางอารมณ์ให้ทกุคนน�าไปพฒันา
ตัวเองกันต่อไป
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อันดับแรก จะเห็นได้ว่าแบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์แบ่งค�าถามออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ (ซึ่ง
จริงๆ แอบเรียงข้อมาเลย) นั่นคือ ด้านดี, ด้านเก่ง 
และด้านสุข สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยของความฉลาด
อารมณ์ที่แบ่งออกเป็นสามกลุ่มตามแนวทางของการ
พัฒนาแนวคิดเรื่อง EQ ของกรมสุขภาพจิต

 ด้านด ี หมายถึง ความสามารถในการควบคมุอารมณ์
และความต้องการของตนเอง, รูจั้กเห็นใจผูอ้ืน่ และรบั
ผิดชอบต่อส่วนรวม

 ด้านเก่ง  หมายถึง ความสามารถในการรูจ้กัตนเอง มี
แรงจูงใจ สามารถตดัสินใจ แก้ปัญหาและแสดงออกได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ ตลอดจนมสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอผูอ้ืน่

 ด้านสุข  หมายถึง ความสามารถในการด�าเนินชีวิต
อย่างเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิตและ
มีความสุขสงบทางใจ

สรุปง่ายๆ กคื็อ คนท่ีท�าแบบประเมินได้คะแนนสงูๆ 
หรอืมคีวามฉลาดทางอารมณ์นัน้ จะต้องเป็นคนที ่‘เก่ง 
ดี และมีความสุข’ นั่นเอง (เก่งในที่นี้หมายถึงเก่งทาง
ด้านอารมณ์ คือ รู้จักตนเอง ความสามารถในการ
ตัดสินใจ, แก้ปัญหา และสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา)

นอกจากนี้ แบบประเมิน EQ ยังสามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ได้ โดยอาจพจิารณาด้านทีต่วัเองได้คะแนนต�า่
กว่าช่วงคะแนนปกติ (ดไูด้จากกราฟเส้นประ ท้ายแบบ
ประเมนิ) เช่น สมมตว่ิา ได้คะแนนต�า่กว่าปกตใินด้าน
การควบคมุตนเอง ก็ให้ฝึกและรบัรูค้วามรูส้กึและความ
ต้องการของตวัเองให้มากขึน้ โดยอาจย้อนไปดูค�าถาม
ที่ 1-6 (ดูได้จากตารางรวมคะแนนในแบบประเมิน) 
แล้วพิจารณาว่าเรายังมีข้อไหนที่ได้คะแนนน้อยหรือ
ควรพัฒนาเพิ่มเติม และหมั่นพัฒนาตนเองรวมถึง
บันทกึการเปลี่ยนแปลงในด้านนั้นๆ เพื่อให้เราเป็นคน
ที่มี EQ สูงขึ้น

ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาเปรียบเสมือนความ
สามารถของรถยนต์คันหนึ่ง ส่วนความฉลาดทาง
อารมณ์ เปรียบเหมือนคนขับรถยนต์คันนั้น หากรถมี
เครื่องยนต์ดี เครื่องแรง แต่คนขับไม่มีความสามารถ 
ไม่รู้จักวิธีการใช้ ไม่รู้จักสมรรถนะของรถยนต์ดีพอ ก็
คงไม่เพียงพอที่จะขับขี่อย่างปลอดภัยไปตลอดรอดฝั่ง 
ดังนั้นอย่าลืมหมั่นพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์อยู่
เสมอ และแบบประเมิน EQ ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์



42

เชือ่ว่าผูอ่้านหลายคนเคยได้ยนิและได้เห็นค�าว่า “อโีก้” ผ่านหู
ผ่านตามาอย่างน้อยหนึง่คร้ังในชวีติ ค�าๆ นีม้กัถูกน�าไปใช้โดยยดึ
โยงเข้ากับอารมณ์ทีแ่สดงออกมา เช่น ใช้บรรยายกลุม่คนทีม่คีวาม
เป็นตวัของตวัเองสูง ไม่ฟังเสยีงคนรอบข้าง และคดิว่าตวัเองถกูเสมอ
ทีม่กัจะแสดงอารมณ์ฉนุเฉยีวและไม่พอใจเมือ่คนอืน่แสดงความคดิ
เหน็คัดค้าน เป็นต้น แล้วรูไ้หมว่า ค�าๆ น้ีมทีีม่าทีไ่ปอย่างไร และ
มนักลายมาเป็นค�าทีใ่ช้เรยีกแทนคนกลุ่มนีไ้ด้อย่างไร
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ก่อนอืน่เลยเราต้องมาท�าความรูจ้กักบัซกิมนัด์ ฟรอยด์ 
(Sigmund Freud) กันก่อน อย่างที่หลายๆ คนรู้ดีว่าเขา
โด่งดังในหมู่ของนักจิตวิทยาและเป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ 
ฟรอยด์เชือ่ว่าบุคลกิภาพเป็นผลมาจากระบบโครงสร้างของ
จิต 3 ระบบ นั่นคือ ID, EGO และ SUPEREGO โดย
ระบบทั้งสามนี้จะแสดงออกมาในระดับที่แตกต่างกันใน
แต่ละคน ท�าให้บุคลิกของมนุษย์แตกต่างกันออกไป

ID คอื ความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ ทีเ่ป็นไปเพือ่
ตอบสนองความพึงพอใจของตวัเอง โดยไม่ได้ค�านงึถึงความ
ถกูต้อง หรอืผ่านการขดัเกลา

EGO คอื ส่วนทีค่วบคมุพฤติกรรมให้เป็นไปตามหลกั
เหตผุล และกฎเกณฑ์ทางสังคม

SUPEREGO คอื ส่วนทีผ่่านการขดัเกลาจากศีลธรรม
และขนบธรรมเนยีมของสังคมนัน้ๆ มาแล้ว 

ลองมาดูตัวอย่างการท�างานของระบบทั้งสามผ่าน
สถานการณ์ต่อไปนี ้เต้นอนตืน่สาย ท�าให้ไม่ได้กนิข้าวเช้าไป
เรยีน พกัเทีย่งเต้จึงรบีว่ิงไปทีโ่รงอาหารแต่พบว่าทกุร้านมแีถว
ต่อยาวไปหมด เต้จงึจ�าเป็นต้องต่อแถวและหกัห้ามใจไม่แซง
ควิแม้ตอนนัน้เต้จะเหน็เพือ่นสนทิเต้ยืนอยูค่นทีส่ามของแถว 
ผ่านไปสกัพกั แถวเริม่สัน้ลง จู่ๆ  เต้เหน็ผูช้ายคนหนึง่แซงควิ
ต่อหน้า เต้โมโหมากจงึต่อยผูช้ายคนน้ันล้มลงไปกบัพืน้ 

จะเห็นว่าเต้ใช้ Ego ในทางท่ีทัง้เหมาะสมและไม่เหมาะ
สม การทีเ่ต้เลอืกทีจ่ะไม่แซงควิคอืการทีเ่ต้ใช้ EGO สร้าง
ความสมดุลระหว่าง ID คอืความต้องการอาหาร และ SU-
PEREGO คอืการถกูส่ังสอนไม่ให้แซงผูอ้ืน่ พฤตกิรรมและ
การแสดงออกมาของเต้จึงเป็นไปอย่างสงบ แต่เมือ่เต้เลือกที่
จะต่อยเพือ่นทีม่าแซงควิ Ego ของเต้เป็นไปอย่างไม่สมดลุ
เพราะ ID มากกว่า SUPEREGO แทนทีเ่ต้จะพดูคยุตกัเตอืน
ผูช้ายทีม่าแซง เต้กลบัแสดงออกมาด้วยอารมณ์โกรธแทน

นี่คือที่มาของค�าพูดที่ว่า “อีโก้สูง” นั่นเอง เมื่อเราไม่
สามารถสร้างสมดุลระหว่าง ID กับ SUPEREGO ได้อย่าง
เหมาะสม เราก็จะแสดงออกมาในรูปของอารมณ์ทีไ่ม่เป็นที่
ยอมรบัของสงัคมนัน่เอง
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 1. 

บางทีถ้าคุยกับแมวได้ ผมอยากรู้ว่ามันใช้อะไรเป็นตัวบอกเวลา

 2. 

เวลาห้าทุม่กว่าๆ ไม่เคยเลยไปถงึเทีย่งคนื เสยีงกระดิง่จากปลอกคอของมนัจะส่งสญัญาณมาแต่
ไกล การปรากฏตวัในแต่ละครัง้ถกูส่งตรงเข้าสูก่ารรบัรู้ของผม มนัเป็นแมวจากไหนไม่รู ้ไม่รูช้ือ่ ไม่รู้
ที่มา เพียงสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีเจ้าของจากปลอกคอที่มันใส่ เราพบกันครั้งแรกเมื่อหลายเดือน
ก่อน ตอนนั้นผมเพียงนึกว่ามันคงเบื่อบ้านตามประสาแมว เลยบรรณาการมันด้วยอาหารกระป๋อง
ราคาถูกจากร้านสะดวกซื้อ 

เหมือนติดใจ ในวันต่อไปมันกลับมาอีก 

เมื่อมันเดินมาถึงหน้าประตู หากผมอยู่ข้างใน มันจะสอดส่องเพื่อหาว่าภายในบ้านมีอาหารหรือ
ไม่ ถ้าแน่ใจแล้วว่าม ีมันจะตะกุยตะกายและพยายามส่งเสยีงเรยีกร้องความสนใจ ให้สญัญาณทัง้หมด
เพื่อให้รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้

กลับกนั หากช่วงจงัหวะนัน้ผมนัง่อยูด้่านนอก มนัจะมามาด้อมๆ มองๆ ดวู่าผมก�าลงัท�าอะไรอยู่ 
ถ้ารู้ว่าตรงหน้ามีอาหาร มันจะนั่งลงและส่งเสียง ถ้ายังไม่สนใจอีก เมื่อนั้นมันจะเริ่มเอามือมาข่วน 
หรืองับเบาๆ ? แทนการส่งเสียง

แมวเป็นสัตว์อิสระ และการคงอยู่ของมันก็ไม่ได้สร้างภาระอะไรมากมาย จึงคล้ายเป็นสัญญาใจ
ว่าถ้าอยู่กนัอย่างไม่สร้างปัญหาก็แวะมาอาศยัเป็นทีห่ลบัทีน่อนได้ไม่ว่ากนั มนัมาพร้อมเสยีงสัญญาณ 
แต่จากไปในตอนเช้าอย่างเงียบเชียบ

ผม, แมว
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 3. 

ในคนืนัน้ ข่าวการจดัการหมาแมวจรจดัและการลงทะเบยีน
สัตว์เลีย้งเพิง่ผ่านไปไม่กีวั่น มนัคงไม่รูห้รอกว่ามนุษย์ก�าลงัมี
แผนจะจดัการพวกมนัอย่างไรต่อไป ผ่านไปไม่กีวั่น มันยงัคง
เดนิมาบ้านหลงันีเ้หมอืนเช่นเคย แต่แปลกไป ทีว่นันัน้มนัไม่มี
เสยีงกรุง๊กริง๊ทีค่อเพือ่เป็นสัญญาณการมาถึงอกีแล้ว 

ผมนัง่อยูข้่างใน ไร้การแจ้งเตอืน หนัไปอกีทก็ีพบว่ามันก�าลงั
พยายามใช้ขาเขีย่ประตบูานเลือ่นให้เปิดออกเหมอืนทีม่นัเคย
ท�าส�าเรจ็มาแล้วหลายคร้ัง ในคร้ังนีก้เ็กือบจะส�าเรจ็ หากผม
ไม่หนัไปเหน็มนัเสียก่อน 

เหมือนเช่นทุกครั้งเมื่อผมเห็นมันพยายามท�าพฤติกรรม
แบบนี ้แม้ไม่ใช่แมวของตัวเอง แต่การพยายามลกุล�า้เข้ามาใน
อาณาเขตบ้านกด็เูป็นการกระท�าอนัอุกอาจเกนิไปเสยีหน่อย 
ผมเดนิออกไป ตะโกนดุ 

ดหุนึง่ท ีตหีนึง่ที ถ้าเป็นเดก็ท่ีพูดภาษาเดียวกนัเข้าใจโดน
เข้าไปขนาดนีค้งมหีลาบจ�า แต่ไม่ใช่กบัแมว ยิง่ตเีหมอืนยิง่ไป
ย่ัว จนมนัคงทนไม่ไหว อาศยัจังหวะท่ีผมก�าลงัลกุโดยไม่ทนั
สังเกต ตะปบกดัเข้าให้ตรงข้อเท้าพอดบิพอด ีมอืตะครบุ ปาก
สะบดั ผมตกใจสลัดเท้าหนี แต่เขีย้วจากเลบ็และฟันมนัดนัฝัง
ไว้ลกึไปเสยีหน่อย ผวิหนงับริเวณนัน้ถูกฉีดขาด และตามมา
ด้วยเลอืดท่ีไหลออกมาซบิๆ มนัคงรูว่้าท�าบางสิง่ผดิพลาดไป 
ผมดไุปอกีหนึง่ที และคร้ังนีด้เูหมอืนจะยอมเชือ่ฟัง มนักลบัไป
นัง่ทีป่ระจ�าของมนั และสงบนิง่อยู่อย่างนัน้

 4. 

หลงัจากพยายามย้ืออยูน่านผมกย็อมไปโรงพยาบาล ตอน
แรกคดิเพยีงว่ามนัไม่น่าเป็นอะไรมาก แต่หากว่ามนัเป็นแมว
จรที่บังเอิญมีใครใส่ปลอกคอให้ก็ไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรตามมา
จากคมเขีย้วของมนัรเึปล่า น้อยสดุก็แค่แผล แต่ถ้ามากสดุก็
ถึงกับชีวิต 

ผมไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ตอนนั้นเวลาเที่ยงคืนกว่า 
โรงพยาบาลยงัคงเป็นสถานทีท่ีเ่ตม็ไปด้วยชวิีตและความหวงั
เสมอ ข้างเตียงเป็นอบัุตเิหตจัุกรยานยนต์ทีม่าถึงพร้อมๆ กัน 
บุคลากรทางการแพทย์มีจ�ากัด แม้ผมจะอยากรีบจัดการ
ปัญหาตรงนีแ้ล้วกลบัไปพกัผ่อน แต่ดดู้วยตากเ็หน็แล้วว่าใคร
อาการหนกักว่า แน่นอนว่าผมเองต้องรอจนกว่าเขาคนนัน้จะ
ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นเสร็จ 

อบุตัเิหตเุกดิขึน้ได้เสมอ และบางทชีวีติกเ็ตม็ไปด้วยเรือ่ง
ราวที่ยากจะคาดเดา ใครจะรู้ว่าวันพรุ่งนี้ เราจะได้เห็นรอย
ยิม้เดมิจากคนเดมิทีเ่ราเพิง่คยุกนัเมือ่ไม่กีว่นัมานีร้เึปล่า หรอื
อาจจะเป็นเราเองที่ไม่อาจยิ้มให้ใครได้อีกแล้ว ไม่ใช่แค่ย้ิม 
ความสุข ความเศร้าเสียใจ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าวันต่อไปเรา
อาจจะมีโอกาสได้ท�าสิ่งนั้นอยู่

ไม่นานหลงัจากนัน้ หลอดฉดีพร้อมเขม็กม็าถงึตรงหน้า สอง
เขม็บรเิวณแผล และอีกสองเขม็ส�าหรบัวคัซนีกันพษิสนุขับ้า และ
อกีเข็มส�าหรบัยากันบาดทะยกั

ถือเป็นโชคดีในโชคร้าย ค่าประกันสังคมผสมกับประกัน
ชีวิตช่วยครอบคลุมค่าใช้จ ่ายได้จนหมด หลังเสร็จสิ้น
กระบวนการ ผมได้กระดาษมาสองแผ่น เป็นใบนัดส�าหรับ
การมาฉีดยาในครั้งต่อไป หากครบตามจ�านวนเข็ม ผมต้อง
มาที่นี่อีกหกครั้ง สี่ครั้งเป็นการฉีดยากันพิษสุนัขบ้า และอีก
สองครั้งส�าหรับยากันบาดทะยัก

หลังหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ ผมเดินออกไปเรียกรถ
หน้าปากซอยเพื่อจะได้กลับไปพักผ่อนเสียที รถฉุกเฉินอีก
คันเพิ่งสวนเข้าไป ในโลกไม่เคยหลับใหล ยังมีกลุ่มคนอีก
มากมายที่ต้องคอยแสตนบายเพื่อช่วยเหลือกันและกัน  

 5. 

เวลาผ่านไป

ผมไปโรงพยาบาลเพื่อรับการฉีดยาเป็นเข็มสุดท้าย

เหมือนเชี่ยวชาญและรู้ข้ันตอนไปเอง โดยไม่ต้องพูดให้
มากความ

เขม็สดุท้ายแทงเข้าหวัไหล่ซ้าย ชัว่อดึใจ พยาบาลบอกให้
ผมกลับได้แล้ว ต่อไปนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรหากเล่นกับมัน
จนหมัน่เข้ียวและเผลอตัวมากัดผมอกีรอบ ไม่ใช่แค่ตวันีห้รอก 
จะตัวอื่นๆ ก็คงชื่นใจขึ้นหน่อยหากเจ้าสัตว์สี่ขาเหล่านี้เผลอ
เล่นแรงเกินไป 

ผมกลับมาถึงบ้านพร้อมกับเครื่องดื่มติดไม้ติดมือมานิด
หน่อย ตามความเชื่อที่ว่าแอลกอฮอล์จะช่วยฆ่าเชื้อในแผล
ได้ไวขึ้น ผมมาถึง นั่งลงตรงเก้าอ้ีหน้าบ้านตัวเดิม เปิด
กระป๋อง ลมเยน็ๆพดัอ่อนๆพอยดืเวลาในคนืนีใ้ห้ห่างออกไป
ได้อย่างสิ้นสุด 

ในคืนนั้น เวลาห้าทุ่มเกือบๆสิบห้านาที 

ผมได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกแล้ว
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“น�า้หนกัขึน้มา 80 กโิลแล้วเหรอเนีย่! เดือนนีฉ้นัจะลดความอ้วน”

เดนิผ่านหน้าร้านขนมหวานชือ่ดงั พร้อมเหน็โปสเตอร์บงิซูช่ือดัง

“น่ากินจัง เข้าไปลองหน่อยดกีว่า...”

วิชาเศรษฐศาสตร์ทีเ่ราเรยีนกันในห้องบอกว่ามนษุย์มเีป็นสตัว์ที่
มเีหตุมผีล (rational) แต่การกระท�าของเราในหลายๆ ครัง้กดู็จะไม่
สมเหตุสมผลและดจูะใช้อารมณ์เป็นทีต่ัง้เสมอ 

แต่เช่ือหรอืไม่ว่า พฤตกิรรมทีด่จูะใช้แต่อารมณ์ของมนษุย์กลบั
สามารถถกูท�านายได้ เศรษฐศาสตร์ย้อนกลบัมาอกีครัง้แล้วบอกเรา
ว่า พฤติกรรมทีพ่วกนายท�าล้วนมเีหตุผลและท�านายได้ทัง้นัน้! และ
นีค่อืสิง่ทีห่นงัสอื Predictably Irrational หรอืชือ่ไทย “พฤตกิรรม
พยากรณ์” ก�าลงัจะมาเปิดโลกของผูอ่้าน

ผูเ้ขียน Dan Ariely เป็นนกัเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavior-
al Economics) อกีหนึง่ศาสตร์ทีเ่ซก็ซีท่ีส่ดุในศตวรรษนี ้ เพราะ
สามารถอธบิายพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ ของมนษุย์ผ่านจติวทิยา 
แม้พฤติกรรมนัน้จะดไูม่สมเหตสุมผล (Irrational) กต็าม ส�าคญั
ส�าหรบันกัการเมอืง นกัการตลาด ไปจนถงึเราทีจ่ะเข้าใจแฟนมากขึน้
ว่าสัง่ของมาท�าไมเยอะแยะ!

ผู้เขียนขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่อเรียกน�้าย่อยเสียหน่อย ใน
บทที่ 3 ต้นทุนของ ‘ของฟรี’ แดนน�าความลับมาเปิดเผย! เขา
เล่าว่าตัวเลข 0 หรือ ‘ฟรี’ เช่น “ค่าส่งฟรี! สั่งเลย” พยายามจะ
สร้างความตืน่เต้นและความอยากได้ในตัวสนิค้า โดยทีไ่ม่มเีหตผุล
หรอืเราไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้ของนัน้ ท้ายสดุของทีซื่อ้จะเป็นเพยีง
ขยะอีก 1 ชิ้นในห้องเท่านั้น เพียงเพราะว่าเราคิดว่ามันคุ้ม จึงไม่
แปลกเลยว่าแอพฯ สั่งซื้อของยอดฮิตหลายๆ เจ้า จึงชอบท�าโปร
โมชั่นส่งฟรีกัน 

ทีเ่ล่าไปเป็นเพยีงแค่ 1 บทจาก 13 บททีแ่ดนพาเราล้วงลกึเข้าไป
ในจติใจของมนษุย์และเปิดเผยสิง่ทีค่อยมาหลอกล่อเราเพือ่ท�าตวัไร้
เหตผุล ทัง้ การผดัวันประกนัพรุง่, การทีเ่ราแทงกัก๊จนเสยีโอกาส ไป
จนถงึอธบิายว่าท�าไมคนทีไ่ม่เลอืกสวมถุงยาง แม้จะรูด้ว่ีาเป็นทางเลอืก
ทีป่ลอดภยักว่า 

เรือ่งราวทีย่กมาในหนงัสอืเล่มนี ้ บางบทก็ชีถ้งึความอ่อนหดัของ
เรา หรอืบางเนือ้หาก็ท�าให้รูส้กึตกใจว่า การกระท�าทีเ่รารู้สกึแค่ว่า
อยากท�า แท้จรงิแล้วมีคนมาท�าให้เรา ‘อยากท�า’ และสดุท้าย หนงัสือ
เล่มนีจ้ะเพิม่เลนส์ส�าหรบัมองโลกนีท้�าให้คณุสามารถรบัรูถ้งึกลไก
ต่างๆ ทีท่�าให้คณุดเูหมอืนจะตัดสนิใจโดยใช้อารมณ์

เมื่อการ 
กระทำาที่ดู
ใชอ้ารมณ์

สามารถ
ทำานายได้
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หากจะต้องอธบิายว่า Osho (โอโช) 
หรอืผูเ้ขยีนหนังสอืเล่มน้ีเป็นใคร?

คงจะอธิบายว ่าเป ็นไลฟ์โค ้ชชาว
อนิเดยีชือ่ดงัท่ีสุดคนหนึง่ในศตวรรษที ่20 
ไปในโลกตะวันตกและอินเดีย ถึงขนาด
ถูกยกให้เป็น “บุรุษท่ีอันตรายท่ีสุดนับ
ตัง้แต่พระเยซ”ู ทว่า องค์ดาไลลามะกลบั
เรยีกเขาว่าเป็น “ครผููต้ืน่รู้ ผู้ท�าทุกวิถีทาง
เพือ่ช่วยให้มนษุยชาตก้ิาวข้ามอปุสรรคใน
การพัฒนาสติ” 

เหตุผลที่  Osho ถูกเรียกว ่าตัว
อันตรายส�าหรับศาสนา มาจากท่ีว ่า
แนวคิดของเขามีลักษณะ ‘สุดโต ่ง’ 
ส�าหรับช่วงชีวิตในสมัยท่ีเขาอยู ่ เขา
วิพากษ์วิจารณ์ค่านิยม ความเชื่อ ไป
จนถึงศาสนา หรือในขณะทีห่ลายศาสนา
จะพยายามให้เราหนห่ีางจากทางโลก หนี
ห่างจากกิเลสหรือกามอารมณ์ Osho 

กลับพาเรากลับไปเข้าใจอารมณ์พวกนั้น
อย่างถึงลูกถึงคน ท�าให้เขาเป็นที่วิพากษ์
วิจารณ์และมข้ีอถกเถยีง (controversial) 
เกี่ยวกับแนวคิดเขามาก อย่างเรื่องเซ็กส์
ทีเ่ขาพาไปส�ารวจทกุแง่มมุ ถงึขนาดมคีน
ให้ฉายาเขาว่า ‘เซ็กส์กูรู’ เลยทีเดียว 

ในหนงัสือ Emotional Wellness หรือ
ท่ีแปลไทยในชือ่ “สปาอารมณ์” เขาพาไป
รูจ้กักบัสิง่ทีม่นษุย์อยูด้่วยกันทกุวัน ตลอด
เวลา ทุกวินาท ีคอื ‘อารมณ์’ (Emotion) 
ตัง้แต่ต้นก�าเนดิของอารมณ์ ทัง้รกั โลภ 
โกรธ หลง ว่าพวกนีคื้ออะไรกันแน่ แล้ว
เหตุผลของการมีอยู่ของอารมณ์คืออะไร
และอารมณ์พวกนี้ควบคุมจิตใจและ
ร่างกายเราได้อย่างไร 

เมื่อเราเข้าใจอารมณ์แล้ว เราจึง
สามารถยอมรบัและจัดการกับมนัได้อย่าง
ถูกวิธี โดยการท�าความเข้าใจอารมณ์ทีว่่า

ของ Osho จะหลุดออกจากกรอบทาง
สงัคมและวัฒนธรรมทีค่รอบง�าเราอยู่ เพ่ือ
เข้าใจ ‘อารมณ์’ ได้อย่างถ่องแท้ ไม่ต้อง
ตดัสนิว่าอารมณ์นัน้เป็นอารมณ์ทีถ่กูต้อง 
ชอบธรรม หรอือารมณ์นัน้เป็นอารมณ์ที่
ผดิศลีธรรมหรอืไม่สามารถรู้สกึเช่นน้ันได้ 

ผ่านบทสนทนาอนัมสีสีนัทีบ่นัทกึอยู่ใน
หนงัสอืเล่มนี ้ Osho ก�าลงับอกเราอยูว่่า 
แทนทีจ่ะกดทบัและต่อสูก้บัอารมณ์ต่าง ๆ  
ทีเ่รารบัเข้ามาตลอดเวลา หรอืเลอืกทีจ่ะ
หลกีหนีออกห่างอารมณ์พวกนัน้ หากแต่
เราควรจะเผชิญหน้ากับมัน เข้าใจมันโดย
ไม่ต ้องตัดสิปหน หนังสือเล่มนี้ เป ิด
ประสบการณ์ใหม่ในการมองตัวเอง พร้อม
กับแนวคิดที่ดูจะไม่เหมือนที่สอนกันใน
โรงเรยีนหรอืสือ่กระแสหลกัท�าลายความ
คดิเดมิ ๆ  ของเราเก่ียวกบัอารมณ์ไป และ
กลายเป็นคนทีจ่ดัการอารมณ์ได้ดีขึน้ทนัตา

เข้าใจอารมณ์ภายในตัวเรา
ผ่านหนังสือ Emotional 
Wellness “สปาอารมณ์”

ศุภณัฐ อเนกน�าวงศ์
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‘ในวันที่ไม่โอเค คุณมีวิธีดูแลอารมณ์ของตัวเองอย่างไร’

หวังว่าท่านจะอนโุลมและให้อภยัในการกระท�าเช่นนี ้แต่หาก
ท่านไม่พอใจ ไม่โอเค ก็สามารถหยิบยืมวธีิการของพวกเขาเหล่า
นี้ไปใช้ได้ เพราะพื้นที่นี้ไม่ใช่เขตหวงห้าม เชิญเสพโดยพลัน 

‘ในวันที่
ใจร้าวราน

คุณผ่อนคลาย
ด้วยวิธีการใด’

T
K

 V
O

IC
E

 
ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล



 1.  จักรพงศ์ กันกล�่า / อายุ 41 ปี

“ก็พยายามข่มใจ ไม่คิดถึงเรื่องที่ท�าให้เรารู้สึกไม่ดี แล้วหา
อะไรท�าเพื่อให้ลืมเรื่องเหล่านั้น ส่วนใหญ่จะนั่งวาดรูปนะ ไม่ก็
คดิงานทีเ่กีย่วกบัศลิปะ หรือบางคร้ังกห็าเวลาอยู่กบัตัวเอง แล้ว
ทบทวนเรื่องราวต่างๆ ที่ท�าให้เรารู้สึกดีขึ้น”

 2.  รุจิดา จิตะพันธ์กุล / อายุ 22 ปี

“เราจะคดิว่าชวีติคอืกล่องชอ็คโกแลต็ คละรส เปิดเจอรสทีช่อบ
บ้าง รสทีไ่ม่ชอบบ้าง วันต่อไปกเ็ซต็ใหม่เริม่ใหม่ ปิดวนัพงัๆ ไว้เท่า
นี ้บางเรือ่งไม่ไหว เราจะระบายให้เพือ่นสนทิทีส่ดุในชวีติ 2 คนได้
ฟัง จากนัน้ฟังมมุมองจากทัง้คู ่ แล้วถอยมาอยูก่บัตวัเอง อาบน�า้ 
เปิดเพลย์ลสิต์เพลงท่ีชอบสกัสองชัว่โมง อ่านนยิาย ร้องคาราโอเกะ
ทีบ้่าน จนใจมนัลมืไปเอง วนัต่อไปเราจะแรนด้อมเจอชอ็คโกแลต็
รสทีเ่ราชอบเองแหละ

“จรงิๆ ใส่หฟัูง ฟังเพลงดังๆ สกั 30 นาท ีนีช่่วยได้มากเลยนะ”

 3.  ฐิติศักดิ์ รัตนะมโนชญ / อายุ 7 ปี

“เดินหนเีลย แล้วกร้็องไห้ วนัไหนหนกัหน่อย เช่นโดนครดุูมา 
กไ็ปบอกพ่อแม่ มเีล่าให้เพือ่นฟังบ้าง บางทีรุนแรงมากกม็ถึีงขัน้
ทบุโต๊ะ แค่นีแ้หละครบั”

 4.  จิรชยา ทวนทัย / อายุ 32 ปี

“ไม่สนใจ หาอะไรท�าเพือ่ relax ก่อนกลบัมาจดัการปัญหา เช่น 
นอน ฟังเพลง อ่านหนงัสอื ชอปป้ิง  

(พูดง่ายๆ ว่า…ช่างแม่ง!)”

 5.  กฤษณะ ทองสีดา / อายุ 41 ปี

“ท�าจติใจให้สงบ ตัง้สต ิทบทวนเพือ่หาวธิแีก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้”

 6.  อิทธิพัทธ์ ศุภวีระชัย / อายุ 27 ปี

“เราว่าค�าว่า ‘ไม่โอเค’ มันมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เจอ 
วิธีดูแลอารมณ์เลยไม่เหมือนกัน ส่วนตัวคือ ถ้าไม่โอเคแบบ
หงุดหงิด จะเก็บตัว อยู่คนเดียว อ่านหนังสือ ฟังเพลง เพราะ
ไม่อยากเอาความหงุดหงิดไปลงที่คนอื่น ส่วนถ้าไม่โอเคแบบ
เหนด็เหนือ่ย เหน่ือยใจ ถ้าเป็นไปได้ ก็จะออกไป hangout กบั
เพื่อน บ่นๆๆ คุยๆๆ รีเฟรชตัวเอง”

 7.  มาลัย แซ่อึ้ง / อายุ 62 ปี

“ไม่ค่อยพดูจา ท�างานอย่างอืน่แทน เช่นเข้าครวั กวาดบ้าน
ถูบ้าน เย็บปักถักร้อย เดี๋ยวก็ลืมอารมณ์นั้นเอง-หายเอง”

 8.  ชวัลรัตน์ รุ้งแสงเจริญทิพย์ / อายุ 25 ปี

“ถามตวัเองก่อนเลยว่า ท�าไมเราถงึไม่โอเค อะไรท�าให้เราไม่
โอเค แล้วตอนนีเ้รารู้สกึอย่างไร โกรธ เศร้า เครยีด หรอืเฟล? 
ต่อให้เหตุผลของการเกิดความรู้สกึพวกนัน้จะด ีหรอืจะแย่แค่ไหน 
ก็ยอมรบัมนัซะ เราจะได้แก้ไขปัญหาได้ถกูจดุ เพราะถ้าเรายัง
ยอมรบัไม่ได้ สุดท้ายเราจะหลอกตวัเองว่าเราโอเค เราไม่เป็นไร 
แล้วก็ไม่มทีางแก้ไขปัญหา หรือปรบัอารมณ์พวกนัน้ได้ 

หลกัๆ คอืคยุกับตัวเองเยอะๆ ต่อให้ค�าแนะน�าหรอืความคดิ
เหน็จากคนอืน่จะเป็นอย่างไร สดุท้ายกอ็ย่าลมืกลบัมาถามตวัเอง
ก่อนว่าท�าแบบน้ีแบบนัน้แล้วเรารูสึ้กโอเคไหม เพราะสดุท้ายคน
ทีรู่สึ้ก อย่างไรก็คอืเรานัน่แหละไม่ใช่ใครท่ีไหน”
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