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อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์นติ ยสาร
“Read Me Egazine” โดยฝีมอื การเขียนของเยาวชน TK Young
Writer ทีผ่ า่ นการบ่มเพาะทักษะ ฝึกฝนและขัดเกลาฝีมอื จาก
อุทยานการเรียนรู้ TK park เพือ่ เป็นเวทีในการสรรค์สร้างผลงาน
สะท้อนความคิดในประเด็นต่างๆ ผ่านมุมมองของคนรุน่ ใหม่
กระบวนการในการผลิตนิตยสาร Read Me เป็นการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างนักเขียนรุน่ เยาว์ทมี่ ฝี ไี ม้ลายมือเป็นทีน่ า่ จับตา กับ
บรรณาธิการมืออาชีพ ซึง่ ผลัดเปลีย่ นกันเข้ามาแบ่งปันความรู้
ถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำนิตยสาร ให้เยาวชน TK Young
Writer ได้สมั ผัสกับการท�ำงานจริง ซึง่ ความพิเศษของ Read Me
อยูท่ นี่ อกจากทุกคนจะเป็นนักเขียนแล้ว น้องๆ ในทีม ต้องแบ่ง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ร่วมกันคิด ร่วมกันลงมือท�ำ ในบทบาท
ทีต่ วั เองได้รบั ได้เรียนรูห้ น้าทีข่ องแต่ละต�ำแหน่ง เช่นเดียวกับ
กองบรรณาธิการนิตยสาร
ในยุคดิจิทัลที่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ไม่จ�ำกัด Read Me
Egazine เป็นนิตยสารออนไลน์ราย 2 เดือน ส�ำหรับผูอ้ า่ นทุก
เพศทุกวัย น�ำเสนอประเด็นที่อยู่ในความสนใจผ่านมุมมองที่
หลากหลาย ท�ำให้ผอู้ า่ นได้อมิ่ เอมกับสรรสาระ ด้วยฝีมอื ของ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการเขียนและการท�ำหนังสือ
ติดตามนิตยสาร Read Me ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th
สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้
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วศิน
สุวรรณอักษร

อารมณ์คือสิ่งประหลาดส�ำหรับมนุษย์ ชีวิตของคน
เราไม่ว่าจะคิดอะไรหรือท�ำอะไร มักจะมีอารมณ์และ
ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา แต่น่าแปลกที่
เรากลับรูจ้ กั มันน้อยมาก หลายครัง้ ทีเ่ ราปล่อยให้อารมณ์
มาครอบง�ำเหตุผลทั้งหลาย จนน�ำมาซึ่งความรู้สึกแย่ๆ
ในยามที่เหตุผลกลับมาอยู่เหนืออารมณ์อีกครั้ง
นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีความพยายามในการท�ำความ
เข้าใจในอารมณ์ของมนุษย์ผ่านแบบสอบถามมากมาย
แต่ยิ่งค้นหาเท่าไหร่ ก็กลายเป็นว่ามีเรื่องใหม่ที่ยากแก่
การเข้าใจมาให้เรียนรู้อยู่เรื่อยๆ จนแล้วจนรอดก็ยังไม่
เห็นท่าทีวา่ จะมีแบบสอบถามใดทีส่ ามารถอธิบายอารมณ์
ของมนุษย์ได้ครบถ้วนอย่างแท้จริง
ถึงแม้วา่ อารมณ์จะเป็นสิง่ ทีย่ ากต่อการท�ำความเข้าใจ
และดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์อันใดต่อมนุษย์ ทว่า
หากลองจินตนาการถึงการมีชีวิตโดยไร้ซึ่งความรู้สึกแล้ว
ล่ะก็ จะพบว่ามันไม่ตา่ งอะไรกับหุน่ ยนต์ทยี่ ดึ เอาแต่หลัก
การและเหตุผลมาเป็นที่ตั้ง ซึ่งสุดท้ายแล้วพอต้องเผชิญ
กับปัญหาบางอย่างที่ใช้เพียงเหตุผลในการแก้ไขไม่ได้ ก็
น�ำมาซึ่งการถกเถียงที่ไม่จบสิ้น
ดังนั้น ในเมื่อมนุษย์มีอารมณ์และความรู้สึกเป็นสิ่ง
ที่ แ ยกออกจากกั น ไม่ ไ ด้ เราจึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งรู ้ เ ท่ า ทั น
อารมณ์ เปรียบดั่งความสัมพันธ์ต่างๆ ที่แม้ว่าอาจจะไม่
สามารถเข้าใจอีกฝ่ายได้ทั้งหมด แต่จ�ำเป็นต้องคอยปรับ
เปลี่ยนนิสัยของตัวเรา เพื่อประคองให้ความสัมพันธ์เป็น
ไปอย่างราบรื่นและมีความสุข
ชวนให้พลิกหน้าต่อไปเพื่อท�ำความรู้จักกับอารมณ์
ให้มากขึ้นได้เลยครับ

อธิวัฒน์ อุต้น

ในหนึ่งชีวิตใครเลยจะรู้ว่าเรามีอารมณ์ ความรู้สึก
ต่างๆ นับเป็นจ�ำนวนครัง้ ได้เท่าไหร่กนั ลองค�ำนวณเร็วๆ
วัยเด็กเราร้องไห้เมือ่ ลืมตาดูโลก เข้าเรียนเราต่างหัวเราะ
ไปกับเพือ่ นใหม่ วัยหนุม่ เราเริม่ มีความรัก เติบโตจนเป็น
ผูใ้ หญ่ยงิ่ นับอารมณ์ทโี่ หมเข้ามาไม่หวาดไหว เราอาจดีใจ
ไปกับการได้งานใหม่ ประทับใจกับประเทศอืน่ ทีเ่ ดินทาง
ไป สับสนวุน่ วายกับยอดเงินในบัญชี เสียใจทีใ่ ครบางคน
ห่างหาย หรือสุขใจที่ได้คู่ครองคู่ชีวิต ยิ่งตอนแก่ชรา
อารมณ์ความรูส้ กึ ต่างๆ จะเป็นเช่นใดนัน้ วิทยาศาสตร์
หรืองานวิจยั ไม่เคยก�ำหนดหรือบัญญัตวิ า่ ต่างคนต่างมี
อารมณ์มากน้อยแค่ไหนในหนึง่ ชีวติ
จะตัง้ ค�ำถามว่าอารมณ์เป็นดวงจิตแห่งชีวติ ได้ไหมนะ?
เพราะเมื่อหมดสิ้นสิ่งนี้เราย่อมไร้ชีวิต
ฉะนัน้ แล้วไม่วา่ จะท�ำอย่างไร อารมณ์และความรูส้ กึ ที่
เกิดขึน้ มาพร้อมตอนตืน่ ลืมตาดูโลกหรือก่อนดูโลกก็แล้ว
แต่ ไม่มวี นั ทีเ่ ราจะตัดออกจากการด�ำเนินชีวติ ได้ หากแม้
ใครสักคนบอกว่าตนไร้อารมณ์ ไร้ความรูส้ กึ นัน่ ก็ถอื ว่า
เขาคนนัน้ ยังโกหก! ว่าแต่ตอนนีค้ ณ
ุ อารมณ์ไหน ?

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

ด้
“ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นตามทฤษฎี
หรือกล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ
ไม่ได้สร้างขึ้นจากตำ�รา
แต่สร้างขึ้นจากความคิด
และความรู้สึกนึกเห็น”
วาทะของอาจารย์ ศิลป์ พีระศรี
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ณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล

อารมณ์
ศึกษา
101
ต้องมีสักครั้งในชีวิตที่เราแอบคิดกับใครสักคนในใจว่า “มา
อารมณ์ไหนเนีย่ ” การตัง้ ค�ำถามแบบนีม้ าจากการทีเ่ ราไม่เข้าใจ
อารมณ์ ข องคนคนนั้ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งแปลกอะไร เพราะ
ประเทศไทยยังไม่มีการบรรจุหลักสูตร “อารมณ์ศึกษา” เป็น
วิชาเปิดสอนในโรงเรียน
เมือ่ ไม่มผี คู้ อยชีแ้ นะเราจึงต้องคล�ำทางหาวิธเี รียนรูแ้ ละรับมือ
กับอารมณ์ดว้ ยตัวเอง กระนัน้ การมีสขุ ภาวะทางอารมณ์ทด่ี กี ลับ
เป็นสิง่ ส�ำคัญมากทีเดียว มีงานวิจยั ชีว้ า่ ผูท้ จี่ ดั การกับอารมณ์ได้
ดีมีแนวโน้มที่จะมีผลการเรียนและความสัมพันธ์ที่ดีกว่า
นอกจากนั้นทักษะการจัดการอารมณ์ยังจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ในโลกทีห่ มุนเร็วและล้นไปด้วยข้อมูลต่างๆ
ที่จะเข้ามากระทบความรู้สึกเช่นในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เราจึง
เตรียมหลักสูตรอารมณ์ศึกษาฉบับเร่งรัดมาให้ได้อ่านกันใน
บทความนี้

นิยามของอารมณ์
- ศาสนา
“รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ” หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับวลีนี้จากการ
เรียนวิชาพุทธศาสนา สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของ ขันธ์ 5 ซึ่งรวมกันเป็นชีวิต
หรือก็คือตัวเรา
รูปคือ ร่างกาย เวทนาคือ ความรู้สึก สัญญาคือ ความจ�ำ สังขารคือ ความปรุง
แต่ง และวิญญาณคือ การรับรูผ้ า่ นสัมผัสทัง้ 6 ซึง่ ใช้ในการรับรูข้ นั ธ์ทกี่ ล่าวมาทัง้ หมด
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
- วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เองก็มนี ยิ ามของอารมณ์เช่นกัน โดยวงการจิตวิทยาเริม่ นิยามความ
หมายของอารมณ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมือ่ นักจิตวิทยาอเมริกนั วิลเลียม เจมส์
เขียนบทความเรือ่ ง “What is an Emotion?” เป็นการปลุกกระแสให้เหล่านักจิตวิทยา
และนักประสาทวิทยาขวนขวายหาค�ำตอบกัน แล้วพวกเขาก็พบว่าการนิยามความหมาย
ของอารมณ์เป็นสิง่ ทีย่ ากมากแม้อารมณ์เป็นสิง่ ทีอ่ ยูค่ กู่ บั มนุษย์เรามาตัง้ แต่เกิดก็ตาม
จากหลายๆ ความคิดเห็น หลายค�ำนิยามท�ำให้สามารถสรุปความหมายของอารมณ์ได้
คร่าวๆ ว่า อารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดจาการตอบสนองต่อสิ่งเร้า และต้องอนุมานจาก
พฤติกรรม เช่น ยิม้ ร้องไห้ วิง่ หนี ซึง่ แต่ละคนจะตอบสนองต่อสิง่ เร้าแตกต่างกันไป

แหล่งก�ำเนิดอารมณ์
รูจ้ กั อารมณ์กนั ไปแล้ว คราวนีด้ กู นั ว่าอารมณ์มาจากไหน เรามักเข้าใจว่าอารมณ์กบั
ความคิดแยกจากกันเป็นเอกเทศ เพราะอารมณ์เป็นเรือ่ งของความรูส้ กึ และสัญชาตญาณ
ส่วนความคิดเป็นเรือ่ งของตรรกะและการค�ำนวณ แต่ความจริงแล้วทัง้ สองสิง่ มีแหล่งก�ำเนิด
จากทีเ่ ดียวกันคือ ‘สมอง’ โดยสมองส่วนหน้าหรือซีรบี รัมของมนุษย์มรี ะบบลิมบิก (Limbic
System) ที่ รั บ รู ้ แ ละสั่ ง การด้ า นอารมณ์ อ ยู ่ ระบบนี้ ป ระกอบด้ ว ย ทาลามั ส
เป็นสถานีถา่ ยทอดกระแสประสาทระหว่างเส้นประสาท สมอง และไขสันหลัง ไฮโปทา
ลามัสท�ำหน้าทีค่ วบคุมการท�ำงานทีส่ ำ� คัญของร่างกาย เช่น การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิ
ร่างกาย การนอนหลับ ความหิว ความอิม่ ฮิปโปแคมปัสซึง่ ควบคุมการเรียนรูแ้ ละความ
จ�ำ ท�ำหน้าทีจ่ ดั ระบบข้อมูลต่างๆ เปลีย่ นความจ�ำระยะสัน้ เป็นความจ�ำระยะยาว และ
สุดท้ายอะมิกดาลาที่มีหน้าตาคล้ายเมล็ดอัลมอนด์ เป็นตัวการในการออกค�ำสั่งด้าน
อารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์กลัว
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ประเภทของอารมณ์
หากใครเคยดูแอนิเมชั่นเรื่อง “Inside Out มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง” คงพอจะรู้
ว่าอารมณ์พนื้ ฐานของมนุษย์เรามี สุข (Joy) เศร้า (Sadness) โกรธ (Anger) รังเกียจ
(Disgust) และหวาดกลัว (Fear) นักจิตวิทยา พอล เอ็คแมน ได้แบ่งอารมณ์พนื้ ฐาน
สากลออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่อารมณ์ทั้งห้าที่อยู่ในเรื่อง Inside Out และอารมณ์
ที่หกคือ ประหลาดใจ (Surprised) ซึ่งมีลักษณะดังนี้
- สุข ความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างก็ใฝ่หา คนที่มีความสุขจะมีใบหน้ายิ้มแย้มและน�้ำ
เสียงเสนาะหู จากงานวิจัยพบว่าความสุขมีผลต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพ
จิต และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้คนเราอายุยืน
- เศร้า ตรงข้ามกับความสุข ความเศร้ามักเป็นสิง่ ทีเ่ ราอยากหลีกหนี คนทีก่ ำ� ลังเศร้า
อาจจะร้องไห้ หดหู่ เซือ่ งซึม หรือเงียบผิดปกติ ถึงอย่างนัน้ ความเศร้าก็ไม่อยูต่ ลอดไป
แต่ความเศร้าที่ยาวนานอาจก่อตัวเป็นความเครียดและกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้
- หวาดกลัว ความกลัวเป็นอารมณ์ที่ท�ำให้เกิดการตอบสนองแบบสู้หรือหนี (Fight
of Flight) ซึ่งส�ำคัญในการเอาชีวิตรอดยามเจออันตราย ความกลัวอาจท�ำให้เรารู้สึก
อยากหลบซ่อนหรือหนีไปให้ไกล แต่ก็เป็นที่ชื่นชอบของคนบางกลุ่ม เช่น คนที่เล่น
กีฬาผาดโผนต่างๆ นอกจากนั้นการเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวบ่อย ๆ ยังท�ำให้เราคุ้นชิน
และกลัวน้อยลง ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการรักษาโรคกลัว (Phobias) ต่างๆ อีกด้วย
- รังเกียจ ความรังเกียจเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น มองเห็น ได้กลิน่ หรือรับรสสิง่ ไม่
น่าอภิรมย์ และมักท�ำให้เรารูส้ กึ คลืน่ ไส้ อยากเบือนหน้าหนีจากสิง่ ตรงหน้า ซึง่ อาจเป็น
กลไกทีร่ า่ งกายใช้ในการป้องกันโรคติดต่อทีจ่ ะมาจากสิง่ ปฏิกลู ทัง้ หลายก็เป็นได้

- โกรธ น�้ำเสียงหยาบกระด้าง เหงื่อแตก หน้าแดงก�่ำ อยาก
ทุบตีหรือขว้างปาอะไรสักอย่าง เหล่านีล้ ว้ นเป็นอาการทีเ่ กิดจาก
อารมณ์โกรธ ความโกรธอาจถูกจัดเป็นอารมณ์ด้านลบ แต่ใน
บางครั้งมันก็เป็นแรงกระตุ้นให้เราลงมือจัดการกับปัญหา ถึง
อย่างนั้นความโกรธที่ไร้การควบคุมอาจท�ำให้เราสูญเสียความ
สมเหตุสมผลในการตัดสินใจและอาจน�ำไปสูค่ วามรุนแรงซึง่ เป็น
อันตรายต่อคนรอบข้างได้
- ประหลาดใจ ความประหลาดใจเป็นอีกอารมณ์ทที่ ำ� ให้เกิดการ
ตอบสนองแบบสู้หรือหนีได้ ซึ่งมาจากการเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาด
คิด ซึง่ มีทงั้ ด้านดีและไม่ดเี ช่น ความตกใจจากการถูกแกล้ง หรือ
ความประหลาดใจเมื่อรู้ว่ามีคนแอบจัดงานวันเกิดให้
อารมณ์ทงั้ 6 เป็นอารมณ์พนื้ ฐานทีค่ นทัว่ โลกไม่วา่ เชือ้ ชาติหรือ
วัฒนธรรมใดต่างมีเหมือนๆ กัน แต่ในความเป็นจริงอารมณ์ที่
มนุษย์แต่ละคนแสดงออกมาในแต่ละวันเป็นสิง่ ทีซ่ บั ซ้อนและยิบ
ย่อยมากกว่านั้น ดังนั้นจึงมีค�ำศัพท์ในภาษาต่างๆ ที่แสดงถึง

อารมณ์ที่เกิดขึ้นในบริบทที่ละเอียดอ่อนลงไปอีก เช่น
Nostalgia ความรู้สึกโหยหาอาลัยอาวรณ์เรื่องราวในอดีต
Basorexia ความรูส้ กึ อยากจูบใครสักคนขึน้ มาอย่างกระทันหัน
Gezelligheid (ภาษาดัตช์) ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้อยู่ใน
สถานที่อบอุ่นกับเพื่อน ๆ ที่ไว้ใจ
Ijirashii (ภาษาญี่ปุ่น) ความรู้สึกซาบซึ้งเมื่อเห็นเด็กตัวเล็ก ๆ
ท�ำเรื่องน่าชมเชย
Iktsuarpok (อินูอิต) ความรู้สึกกระวนกระวายเมื่อแขกเหรื่อ
ใกล้จะมาเยือน เป็นต้น
อารมณ์เป็นสิง่ ทีต่ ดิ ตัวมนุษย์เรามาตัง้ แต่เกิด และจะอยูก่ บั เรา
ไปจนตาย การท�ำความเข้าใจและรูเ้ ท่าทันอารมณ์ของตัวเองจะ
ท�ำให้เราจัดการกับอารมณ์ได้ดซี งึ่ จะน�ำไปสูก่ ารใช้ชวี ติ อย่างมัน่ คง

อ้างอิง
หนังสือ อารมณ์และการจัดการความเครียด ของ จุฑามาศ แหนจอน
https://www.inc.com/justin-bariso/26-emotionally-intelligent-words-from-around-the-world-you-really-need-to-know.html
http://blog.ed.ted.com/2017/02/24/should-emotions-be-taught-in-schools/?fbclid=IwAR2e2W1W_6oOzn9UYkNB9Kaq-Uib-pt1uVneEJ8gOwCQKwu0YMpGTo38NbM
https://www.ted.com/talks/tiffany_watt_smith_the_history_of_human_emotions
http://puredhamma.com/1801a0714sa/
https://www.verywellmind.com/an-overview-of-the-types-of-emotions-4163976
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การตัดสินใจ
ที่ใช้
เป็นผู้ตัดสิน
นักวิทยาศาสตร์มหี ลักฐานทีช่ ดั เจนแล้วว่า สมองแต่ละ
ส่วนของเราต่างมีบทบาทและหน้าที่ในการท�ำงานที่แตก
ต่างกัน โดยสมองส่วนทีค่ วบคุมเรือ่ งอารมณ์ จะท�ำงานเป็น
เครือข่าย ทุกครัง้ ทีเ่ ราเผชิญกับการตัดสินใจหรือการแก้ไข
ปัญหา สมองทั้งส่วนความคิดและอารมณ์จะถูกกระตุ้น
อย่างหนักและท�ำงานเชื่อมโยงกันเสมอ
สมองด้านอารมณ์ทำ� งานตอบสนองต่อสิง่ เร้าได้รวดเร็ว
กว่าสมองด้านความคิด เพราะมันท�ำงานโดยไม่จำ� เป็นต้อง
อาศัยความคิดไตร่ตรอง และนี่คือเหตุผลว่าท�ำไมบางครั้ง
เราถึงไม่ค่อยรู้เท่าทันอารมณ์ของเรา แต่กลับมานึกได้ที
หลังว่ารูส้ กึ รักโลภโกรธหลง (หรืออารมณ์อนื่ ก็แล้วแต่) ก็
ตอนที่ ‘สมองเจ้าอารมณ์’ ท�ำงานไปเรียบร้อยแล้ว
สมองเจ้าอารมณ์จะท�ำงานเร็วกว่าสมองเจ้าความคิด
เพียงเสีย้ ววินาที ราวกับสมองทัง้ สองเป็นนักวิง่ ทีม่ คี วามเร็ว
สูสีกัน การฝึกความสามารถในการครองสติและรู้เท่าทัน
สติ จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการตัดสินใจของเรา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว เพราะอะไรก็ตามที่

12

เกิดขึ้นหลังจากเราได้ตัดสินใจไปแล้ว ย่อมไม่สามารถนั่ง
ไทม์แมชชีนกลับไปแก้ไขได้
อารมณ์ทหี่ ลากหลายเป็นตัวจุดประกายเริม่ แรกส�ำหรับ
ทุกการตัดสินใจเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องตัดสินใจ
บนพื้นฐานของข้อมูลจ�ำนวนมาก มันจะช่วยให้เราเลือก
การตัดสินใจที่คิดว่ามีความเป็นไปได้ดีที่สุดส�ำหรับเรา
ท�ำให้เราก้าวข้ามขั้นตอนความคิดไปได้อย่างรวดเร็ว
เราจะไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลย ถ้าไม่มสี มองด้าน
อารมณ์เข้ามาเกีย่ วข้อง ถ้าสมองส่วนนีถ้ กู ท�ำลายหรือบาด
เจ็บ การตัดสินใจแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆ ก็จะยากขึ้นทันที
และเมื่อเราตัดสินใจเลือกได้แล้ว เราก็จะไม่มั่นใจในสิ่งที่
เลือก วนเวียนเป็นวัฏจักรแห่งความลังเลเรื่อยไป
และในครั้งนี้…โปรดตัดสินใจ
แล้วเราจะควบคุมอารมณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
เราได้อย่างไร
ก่อนอืน่ เราต้องท�ำความเข้าใจว่าปฏิกริ ยิ าตอบโต้ทาง
อารมณ์ทกุ ครัง้ ขึน้ อยูก่ บั ความฉลาดทางอารมณ์ของแต่ละคน

ส่ ว นกลุ ่ ม อารมณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็ว ช่วยให้เราระมัดระวังเรือ่ งการสูญ
เสีย และช่วยให้เรามีพลังฮึกเหิม
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่
ส�ำคัญ ลองใช้ลางสังหรณ์ของเรา ลอง
ถามตัวเองว่าเราพยายามจะหลีกเลี่ยง
อะไรหรือเราได้ประโยชน์อะไร และจง
ซื่อสัตย์กับตัวเอง แล้วหมั่นตรวจสอบ
ผลกระทบของอารมณ์ เ หล่ า นี้ ใ นการ
ตัดสินใจของเรา
และท้ายสุด ลองถามตัวเองว่า การ
ตัดสินใจของเราจะแตกต่างไปจากเดิม
หรือไม่ หากเราตัดเรื่องอารมณ์ทิ้งไป
เมือ่ คนอืน่ มีอารมณ์ คารมของเราจึง
ต้องเคลื่อนไหว
อารมณ์ร้ายในตัวเรานั้นมีกันทุกคน
อย่างในวัยเด็กมักแสดงออกมาอย่างตรง
ไปตรงมา ผิดกับพอเติบโตเป็นผู้ใหญ่
เพราะวุฒิภาวะและประสบการณ์ที่เพิ่ม
ขึ้ น เราจึ งพอรู ้ จัก ควบคุมมันให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่สังคมยอมรับได้
แต่ท้ายสุดไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด การที่
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ท�ำให้เราต้องเจอ
ผู้คนมากหน้าหลายตาในชีวิตประจ�ำวัน
ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ทุ ก คนที่ จ ะใช้ เ หตุ ผ ลน� ำ หน้ า
อารมณ์ได้ตลอด เราก็ควรเรียนรูว้ ธิ รี บั มือ
กับคนเจ้าอารมณ์เหล่านัน้ อย่างเหมาะสม

ขั้นแรก เวลาเราหงุดหงิดใครบางคน
เราต้องรักษาความสงบของจิตใจไว้ให้ได้
อาจเริ่ ม จากลองหายใจเข้ า -ออกลึ ก ๆ
พลางนับหนึง่ ถึงสิบอย่างช้าๆ ไปด้วย ถ้า
นับถึงสิบแล้วสภาพจิตใจยังไม่ปกติ ให้
นับต่อไป…สิบเอ็ด…สิบสอง…
แม้ใครคนนัน้ จะท�ำให้เราหงุดหงิด แต่
ให้เราลองมองอีกมุมว่า “มันมีสาเหตุอื่น
ที่มาจากตัวเขาเองหรือไม่” เช่น เขาเพิ่ง
ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน หรือรถติดจน
ไปท�ำงานสาย โดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่
จะท�ำตัวไร้เหตุผลใส่เรา เราก็น่าจะลอง
เปิดใจให้กว้าง เพราะความเห็นอกเห็นใจ
จะท�ำให้โลกน่าอยู่มากขึ้น
เราไม่จำ� เป็นต้องต่อล้อต่อเถียงกับทุก
คนทีพ่ ยายามปัน่ ป่วนอารมณ์ของเรา ลอง
ถามตัวเองว่าชนะไปแล้วได้อะไร? ไม่ว่า
คนเหล่านัน้ จะเป็นคนทีม่ คี วามคิดเชิงลบ
อย่างเหนียวแน่น หรือคนที่ผ่านมาเพียง
ชั่วคราวและก�ำลังจะผ่านไปก็ตาม
บางครัง้ คนเจ้าอารมณ์จะชอบพูดจาไม่
ให้เกียรติคสู่ นทนา ท�ำให้เราฟังแล้วไม่อยาก
คุยต่อ แต่ให้เราระงับความรูส้ กึ พร้อมกับ
พูดตอบอย่างสร้างสรรค์และสุภาพ อาจช่วย
ท�ำให้เขาได้ยงั้ คิด และระงับค�ำพูดหรือการ
กระท�ำทีก่ ำ� ลังจะเลยเถิดของตัวเองได้ แต่ก็
ต้องระวังด้วยว่าความสุภาพอ่อนน้อมของ
เราต้องพูดด้วยอารมณ์ดา้ นบวกจริงๆ ไม่ได้

เป็นเหมือนการโยนฟืนหรือราดน�ำ้ มันเพิม่
เติมลงไปในกองไฟ
หรือหากเราเป็นคนมีอารมณ์ขันโดย
ธรรมชาติ การใช้ความสามารถเฉพาะตัว
ในเวลาที่เหมาะสม ก็ควรท�ำอย่างสุภาพ
และน่ า รั ก แต่ ย ่ อ มต้ อ งดู จั ง หวะและ
โอกาสด้วย มิฉะนั้นเรื่องอาจบานปลาย
ใหญ่โตกว่าเดิม แต่หากท�ำได้ การใช้วิธี
นี้ด้วยความจริงใจ จะเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการช่วยลดหรือก�ำจัดการ
แสดงอารมณ์รา้ ยของเหล่าผูไ้ ร้เหตุผลได้
อย่างน่านับถือ จนอยากขอมอบความ
ชืน่ ชมด้วยการขนานนามว่า ‘เป็นคนตลก
(ปกปิดอารมณ์) ร้าย’
การยอมรับอารมณ์ของผูอ้ นื่ ไม่ใช่การ
ที่เราต้องท�ำตัวเป็นที่รองมือรองเท้าของ
มนุษย์เจ้าอารมณ์หน้าไหน
คนทีม่ คี วามฉลาดทางอารมณ์มกั จะรู้
เท่าทันอารมณ์ของผูอ้ นื่ และเตรียมพร้อม
อยู่เสมอว่า ถ้าคนรอบตัวเราเกิดอารมณ์
ขึ้นมา เราจะเลือกใช้วิธีใดให้ถูกต้อง ใน
การป้องกัน ยับยั้ง ควบคุม หรือบรรเทา
ไม่ให้เปลวไฟใน ‘สนามอารมณ์’ แห่งนี้
ได้ลุกลามมอดไหม้จนวอดวาย

อ้างอิงภาพ
Unsplash.com
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อธิวัฒน์ อุต้น

สิ่งที่อยู่
นอกกาย

‘อย่าโทษฟ้าโทษฝน’ เคยได้ยนิ ค�ำนีจ้ ากผูใ้ หญ่หลายคนบ่น
กันงึมง�ำเมือ่ มีใครโมโหเพราะเปียกโชก ร้อนเหงือ่ ชุม่ เมือ่ แดด
ออก หรือ หนาวจนปากสัน่ เวลาอุณหภูมเิ ย็น จะเรียกว่าโทษ
ได้ไหมนะ เพราะสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เองโดยธรรมชาติเช่นสภาพ
อากาศเหล่านี้ ล้วนท�ำให้สภาวะทางอารมณ์ของคนเราแปร
เปลีย่ น ไม่เพียงเท่านัน้ อารมณ์ทเี่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพอากาศยังส่งผลต่ออารมณ์หรือความรูส้ กึ ประเภท
เหงา เศร้า คิดถึง อ้างว้าง และอืน่ ๆ อีกมากมาย
นอกจากอารมณ์ทมี่ สี ภาพอากาศเป็นตัวแปรแล้ว ความ
เจ็บปวดตามร่างกายก็ยงั ส่งผลให้เจ้าของร่างนัน้ มีปญ
ั หาทาง
ความรู้สึกได้อีกด้วย ยิ่งเมื่อเกิดสิ่งกระทบภายในใจยิ่งจะ
ท�ำให้เราต้องการระบาย จนบางครัง้ ขาดสติทำ� บางอย่างเกิน
เลยไปไม่รกู้ คี่ รัง้ ต่อกีค่ รัง้ เท่านัน้ ไม่พอยังมีอารมณ์ทเี่ กิดจาก
การเป็นโรคจิตเวชเกาะกินคนบางคนอย่างยากจะรักษาและ
ในบางทีอาการเช่นนีอ้ าจมีผลกระทบต่อคนรอบข้างอีกด้วย
คนในยุคมิลเลียนเนียลหรือคนที่เกิดในปี 1980 –
2003 ว่ า กั น ว่ า ในยุ ค นี้ เ ป็ น ช่ ว งหนึ่ ง ที่ ผู ้ ค นมี อ ารมณ์
แปรปรวนมากกว่าช่วงก่อนๆ อย่างเห็นได้ชดั จากข่าวคราว
ที่เห็นวัยรุ่นต่างเป็นโรคซึมเศร้ายังกับเป็นโรคระบาด ได้
เห็นอาการ Burn Out หรือสภาวะแบบคนหมดไฟหมดใจ
กับทุกสิ่งอยู่นิ่งๆ และไม่อยากท�ำอะไร บ้างก็เจอโรคไบ
โพลาร์อารมณ์ขนึ้ ๆ ลงๆ เดีย๋ วดีเดีย๋ วร้ายจัดการความรูส้ กึ
ต่างๆ ได้อย่างยากเย็น
ต้องบอกว่าชาวมิลเลียนเนียลถูกตั้งเป้าให้เป็นกลุ่มคน
ที่จะขึ้นเป็นแรงหลักขับเคลื่อนสังคมในอนาคตแทนผู้ใหญ่
รุ่นก่อน และในยุคนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เข้า
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียที่กลายเป็น
ปัจจัยหลัก สร้างสังคมเสมือนเชื่อมต่อกันแทบจะแยกกัน
ไม่ออก และสิ่งนี้นอกจากจะท�ำให้เกิดประโยชน์ในแง่ของ

การใช้สอื่ สาร หาความรู้ เสพข่าวสารบ้านเมืองได้แล้ว ยัง
ส่งผลกระทบทางจิตใจหรือสร้างปัญหาในขณะเดียวกัน
หลายคนยึดติดกับเรื่องในจอมากจนสร้างแผลในใจอยู่
เนืองๆ เช่น การอัปเดตรูปภาพสิง่ ของราคาแพงจากเพือ่ น
ต่างประเทศที่เขาหรือเธอได้ไป อาหารหรูที่ได้กิน ความ
มั่นคงในชีวิต หน้าที่การงานที่สมบูรณ์ ฯลฯ ต่างๆ เหล่า
นี้อาจสร้างผลกระทบให้กับใครบางคนคิดอิจฉา เก็บมา
ทับถมความรูส้ กึ จนหมดคุณค่าในตัวเองไปอย่างไม่รตู้ วั ก็มี
ในชีวติ จริงปัญหาสังคมบ้านเราทีค่ าราคาซังแก้ไม่ตกมา
เนิน่ นานก็อาจเป็นอีกหนึง่ อย่างทีส่ ง่ แรงกระเพือ่ มโดยตรง
สร้างปัญหาท�ำให้เกิดสภาวะทางอารมณ์ได้อีกเช่นกัน จะ
เป็นเรื่องของ น�้ำมันขึ้นราคา ข้าวปลาอาหารแพง โอกาส
ในการศึกษาไม่ทั่วถึง รถติดจนหัวเสีย ค่าแรงน้อยท�ำงาน
อย่างหนักไม่พอรายจ่ายต่อเดือน และอื่น ๆ อีกสารพัดที่
เอามาพูดกันเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ก่อ
ให้เกิดความรู้สึกทางอารมณ์ได้อย่างไม่ต้องสงสัย
สภาพแวดล้อมต่างๆ อีกมากทีช่ วนป่วยเช่นนี้ หากใครรูส้ กึ
ว่าตัวเองก�ำลังอารมณ์แปรปวน อาจจะต้องลองปรับพฤติกรรม
การใช้ชวี ติ ประจ�ำวันง่ายๆ เช่น การออกก�ำลังกาย นอนหลับ
พักผ่อนให้เพียงพอ วางแผนการท�ำงานในแต่ละวัน กินอาหาร
ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ หาเพือ่ นหรือใครสักคนคอยรับฟัง
ปัญหา และหมัน่ ท�ำความเข้าใจกับตัวเองให้ได้มากๆ หากการ
แก้ไขนัน้ ยากเกินเยียวยา อาจจะต้องพาตัวเองไปพบแพทย์
เพือ่ ชีช้ ดั หาปัญหาและรับฟังค�ำปรึกษาก่อนทีอ่ ารมณ์แปรปวน
ดังว่า จะท�ำร้ายเราและคนรอบข้าง
แต่สดุ ท้ายแล้ว ไม่วา่ ฝนตก แดดออก ต้องหนาวเหน็บ
อีกแค่ไหน ถ้าเรามีความมัน่ คงในอารมณ์ รูจ้ กั เรียนรูเ้ ข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตัวเอง เชื่อได้เลยว่า สภาพ
อากาศก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่นอกกาย
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อารมณ์และ
การพัฒนา
ประเทศ

รัสเซีย VS สหรัฐอเมริกา
เป็นทีร่ กู้ นั ว่าดาวเทียมดวงแรกของโลก
ทีข่ นึ้ ไปโคจรบนชัน้ บรรยากาศได้สำ� เร็จคือ
คือดาวเทียม สปุตนิก ซึง่ ประเทศรัสเซีย
ส่งไปโคจรได้สำ� เร็จในปี 1957 ในขณะที่
ทั่ ว โลกต่ า งยิ น ดี กั บ ความส� ำ เร็ จ ครั้ ง นี้
ประเทศมหาอ�ำนาจอย่างอเมริกา
หลังจากเหตุการณ์ครัง้ นัน้ ในปี 1961
จอห์น เอฟ เคเนดี้ ได้ทำ� การขอเงินทุนครัง้

ใหญ่จาก สภาคองเกรส เพือ่ ก่อตัง้ โครงการ
ทีช่ อื่ ว่า “อพอลโล” โดยมีเป้าหมายในการ
ส่ ง คนขึ้ น ไปเหยี ย บดวงจั น ทร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย ท�ำให้เป็นทีม่ าขององค์กรการบิน
อวกาศแห่งใหญ่ในชือ่ ของ “นาซ่า”
หลังจากความส�ำเร็จในการส่ง นิล อาร์ม
สตรองขึน้ ไปเหยียบดวงจันทร์ได้ในครัง้ นัน้
ศูนย์วจิ ยั แห่งนีก้ ไ็ ม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองแค่

เท่านัน้ แต่ยงั ได้ทำ� การวิจยั เทคโนโลยีตา่ งๆ
มากมายทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ มวลมนุษย์ และ
เป็นรากฐานต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันทั้ง
หลาย อย่างเช่นความรูด้ า้ นอวกาศ หรือใกล้
ตัวเรามากทีส่ ดุ “อินเทอร์เน็ต” ทีเ่ ราใช้กนั
อยูใ่ นทุกวันนี้ ก็มที มี่ าจากนาซ่าเช่นกัน
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Alpha Go VS จีน
เกมหมากล้อมหรือ โกะ ถือก�ำเนิดขึน้ ครัง้ แรกที่
ประเทศจีนเมือ่ ราวๆ 3-4 พันปีกอ่ น ในสมัยนัน้ เป็นที่
นิยมเล่นกันในหมูป่ ญ
ั ญาชนหรือชนชัน้ สูง จนถูกยกให้
เป็น 1 ใน 4 ศิลปะประจ�ำชาติจนี (ได้แก่ หมากล้อม
ดนตรี กลอน ภาพ) จนกระทัง่ วัฒนธรรมหมากล้อมเริม่
เข้าสูญ
่ ปี่ นุ่ เกาหลี และแพร่หลายไปทุกทีจ่ นถึงปัจจุบนั
แต่แชมป์หมากล้อมอันดับหนึง่ ของโลกไม่ใช่ชาว
จีน ครั้งหนึ่งบุรุษชาวเกาหลีนามว่า “ลี เซ โด” เคย
ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่เล่นหมากล้อมเก่งที่สุดในโลก
จนกระทัง้ วันหนึง่ อัลฟาโกะ (Alpha Go) ของบริษทั
ดีพไมด์ (DeepMind) หนึ่งในบริษัทที่ได้เงินลงทุน
จาก Google คิดค้น A.I. ที่มีฝีมือในการเล่นหมาก
ล้ อ ม เกมกี ฬ าที่ ชื่ อ ว่ า ซั บ ซ้ อ นและเปี ่ ย มด้ ว ยจิ ต
วิญญาณทีส่ ดุ ของมนุษย์ออกมา และสามารถเอาชนะ
“ลี เซ โด” แชมป์คนนั้นไปได้ในที่สุด
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ในวันนั้น สายตาชาวจีนกว่า 200 ล้านคู่เป็น
พยานในการพ่ า ยแพ้ เมื่ อ มนุ ษ ย์ ถู ก ลู บ คมด้ ว ย
เทคโนโลยี ประเทศจีนทีเ่ ป็นต้นก�ำเนิดของหมากล้อม
เจ็บปวดเป็นอย่างมาก และได้ลกุ ขึน้ มาเอาจริงเอาจัง
กับการพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ และยกเป็นภารกิจ
ส�ำคัญของประเทศ ถึงขัน้ ประกาศว่า ในปี 2030 เรา
ต้องเป็นมหาอ�ำนาจด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ได้
ไม่ใช่แค่ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัทยักษ์
ใหญ่มากมายต่างก็ให้ความส�ำคัญกับสิ่งนี้ จนเป็น
ที่มาของหลากหลายเทคโนโลยีสุดล�้ำจากจีนที่มีให้
เราเห็นในทุกวันนี้
มีค�ำกล่าวหนึ่งพูดไว้ว่า “ถ้าอยากเห็นธุรกิจเกิด
ใหม่ จงไปที่ silicon valley แต่ถ้าอยากเห็นอนาคต
ของโลก ต้องไปเซี่ยงไฮ้”
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Hollywood
VS
K-pop Fever
K-pop Fever เป็นค�ำคุน้ หูเราเมือ่ ห้า
หกปีกอ่ นเป็นอย่างมาก เรือ่ งของการส่ง
ออกวัฒธรรมเกาหลีนอี้ าจไม่เกีย่ วข้องกับ
กับเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ แต่มนั
เกีย่ วข้องกับการรุกคืบเข้ามาของวัฒนธรรม
ภาพยนต์และเพลงทางฝัง่ ตะวันตก อย่าง
hollywood และ billboard
ผลจากการเข้ามาของวัฒนธรรมนี้ท�ำ
เอาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในเกาหลีถงึ ขัน้
เจ็บหนักและบางรายทีย่ นื หยัดไม่ไหวต้อง
ปิดตัวลงไป รัฐบาลเล็งเห็นถึงสิง่ นีแ้ ละไม่
ยอมแพ้ การร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการขุดเอารากเหง้าดั่งเดิมของ
ตัวเองออกมา และพัฒนาความ “ป๊อป”
ลงไปในอุตสาหกรรมบันเทิง ปรับแผน
โครงสร้างประเทศตัวเองใหม่ และเน้น

การส่งออกวัฒนธรรมสูต่ ลาดโลกแข่งขัน
กับอเมริกา
จนวันหนึ่ง ซีรีส์อย่าง ‘แดจังกึม’ ได้
ท�ำให้ทวั่ โลกหันมาสนใจในวัฒนธรรมของ
เกาหลี อี ก ครั้ ง ตามมาด้ ว ยฝั ่ ง นั ก ร้ อ ง
ศิลปิน ที่ต่างเก็บตัวรอเวลาเฉิดฉาย จน
วันนี้ วันที่เกาหลีฟีเวอร์กระจัดกระจาย
ทั่วโลก ภาพยนตร์เกาหลีได้รับการเสนอ
ชือ่ รับรางวัลเทียบชัน้ ภาพยนตร์จากตะวัน
ตก ในชาร์ตเพลงสากล ก็มชี อื่ ของวงบอย
แบนด์จากเกาหลีเบียดขึ้นมาติดหนึ่งใน
สาม และยั ง ส่ ง ผลให้ ป ระเทศเกาหลี
กลายเป็นอีกหนึง่ จุดหมายของนักเดินทาง
ทีต่ อ้ งการเข้ามาเสพวัฒนธรรม และพลิก
โฉมประเทศได้อย่างสง่างาม
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HISTORY OF ‘EMOJI’
อิโมจิ (Emoji) เป็นค�ำที่มาจากภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแปลว่า อักษรภาพ
ในปี 1999 ชิเกตากะ คุริตะ (Shigetaka Kurita) พนักงานบริษัทเครือ
ข่ายโทรศัพท์ NTT DoCoMo ผูอ้ ยูใ่ นทีมพัฒนา Platform อินเทอร์เน็ตบนมือ
ถือ คิดค้นอิโมจิขนึ้ มาเป็นครัง้ แรกด้วยไอเดียทีไ่ ด้จากการพบเห็นสัญลักษณ์ที่
ใช้แทนความหมายต่างๆ ที่อยู่รอบตัว อาทิเช่น รายการพยากรณ์อากาศ ที่มี
การใช้สัญลักษณ์ในการอธิบายสภาพอากาศ หนังสือการ์ตูน ที่ใช้ภาพในการ
แสดงอารมณ์ของตัวการ์ตนู รวมไปถึงสัญลักษณ์ตา่ งๆ ทีป่ รากฏบนท้องถนน
คุรติ ะน�ำเสนอไอเดียเรือ่ งอิโมจิกบั บริษทั เทคโนโลยียกั ษ์ใหญ่อย่าง Fujitsu,
Panasonic และ Sharp แต่ไม่มีใครสนใจ ดังนั้น เขาจึงตั้งทีมขึ้นมาเพื่อ
ออกแบบและพัฒนาสัญลักษณ์ดว้ ยตัวเอง โดยอิโมจิชดุ แรกนัน้ มีจำ� นวนทัง้ หมด
176 ภาพ และมีขนาดเพียง 12×12 พิกเซล เพื่อที่จะท�ำให้มันเหมาะกับการ
ใช้งานบนโทรศัพท์มอื ถือในตอนนัน้ ซึง่ พออิโมจิถกู ใส่เข้าไปใน i-mode ปรากฏ
ว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก
เมือ่ อิโมจิของ NTT DoCoMo ประสบความส�ำเร็จ SoftBank และ AU ซึง่
เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในญี่ปุ่นก็เริ่มให้ความสนใจและออก
แบบอิโมจิให้ลูกค้าของตนบ้าง
เนื่องจากอิโมจิถือก�ำเนิดมาจากธุรกิจสมาร์ทโฟน การที่มีผู้พัฒนาอิโมจิ
หลายราย ท�ำให้ภาพอีโมจิที่ส่งจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งมักจะ
ไม่สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ของอีกเครือข่ายได้
ท�ำให้ตอ่ มาต้องมีการก�ำหนดมาตรฐานของอีโมจิ ในปี 2010 Unicode จึง
เกิดขึน้ ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานกลางทีก่ ำ� หนดมาตรฐานกลางในการเขียนโค้ด
เพื่อมาลดปัญหาดังกล่าวนั่นเอง ซึ่งปัจจุบัน Unicode มีอิโมจิที่เป็นมาตรฐาน
กลางจ�ำนวน 2,823 อิโมจิ

EMOJI IN BUSINESS
- แบบส�ำรวจ
การท�ำงานในภาคธุรกิจ ในบางครั้ง
จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารเก็ บ คะแนนความพึ ง
พอใจจากผูบ้ ริโภคเพือ่ น�ำมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ตอบโจทย์ลกู ค้ามากขึน้ เช่นการ
ก�ำหนดคะแนนเป็นสเกลตั้งแต่ 1 ถึง 5
แต่ ก ระนั้ น ลู ก ค้ า บางคนที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ่ า น
แบบสอบถามละเอียดมากพออาจเกิด
ความสับสนได้วา่ เลขแต่ละตัวหมายความ
ว่าอะไร ซึ่งการเอาอิโมจิมาใช้แสดงแทน
ตัวเลขก็จะให้ผตู้ อบแบบสอบถามท�ำความ
เข้าใจได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งอ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมว่าช่องดังกล่าวหมายถึงอะไร
- คะแนนความพึงพอใจ
ในยุคที่ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และผู้คน
ส่วนใหญ่มักเชื่อถือผู้ใช้งานด้วยกันเอง
คะแนนรีววิ บางครัง้ อาจส่งผลต่อการตัดสิน
ใจเลือกซือ้ สินค้า ซึง่ การใช้ตวั เลขอาจดูแข็ง
กระด้าง หลายบริการจึงเลือกใช้เป็นอิโมจิ
ในเชิงความหมายทีเ่ ข้าใจง่ายกว่า และสรุป
ผลรวมออกมาในรูปแบบอิโมจิเช่นกัน

EMOTIONAL IN MARKETING
พฤติกรรมการซื้อของคนยุคนี้ ไม่ว่า
จะเป็นการทีค่ นเราตัง้ ใจจะไปซือ้ ของอย่าง
หนึ่งแต่สุดท้ายกลับได้ของอีกอย่างหนึ่ง
มาแทน หรือได้ของอย่างอืน่ ติดมือมาด้วย
ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ ทั้งหมดนั้นล้วน
เป็นอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่า Emotional
Marketing
Emotional Marketing หรือการตลาด
ทางอารมณ์ เป็นการสื่อสารด้วยอารมณ์
โดยการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ขึ้ น มา หาก
แบรนด์ใดที่สามารถสร้างอัตลักษณ์ของ
ตัวเองขึ้นมาแล้วสามารถเข้าถึงอารมณ์
ความรู้สึกผู้บริโภคได้ แบรนด์นั้นจะมี
ความแข็งแกร่งขึ้นมาทันที
เทคนิคการใช้กลยุทธ์ Emotional Marketing นัน้ ไม่ได้วธิ เี ป็นสูตรส�ำเร็จตายตัว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของแต่ละแบรนด์ แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ป็นหัวใจ
ของการตลาดแบบ Emotional Marketing
นั้ น ก็ คื อ ต้ อ งเข้ า ใจถึ ง ปั ญ หาและความ
ต้องการของลูกค้าทีแ่ ท้จริงถึงจะใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ยกตัวอย่าง Emotional Marketing
กับผลิตภัณฑ์แบรนด์เนม ซึ่งในหลาย ๆ
ครั้ง ฟังก์ชั่นในการใช้งานของกระเป๋า
หลักร้อยกับหลักหมื่นอาจดูเหมือนกัน
แต่ในความเป็นจริง การครอบครองของ
แบรนด์เนมราคาแพงท�ำให้ผใู้ ช้รสู้ กึ ถึงการ
ได้เป็นส่วนหนึ่งของความหรูหรามีราคา
รวมไปถึงบรรดาร้านอาหารที่มักใช้ค�ำว่า
พรีเมี่ยม หรือใช้การจ่ายเพิ่มในปริมาณ
มากกว่ า เดิ ม เล็ ก น้ อ ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ เ ข้ า ถึ ง
สินค้าที่มีคุณภาพมากกว่า
ในโลกปัจจุบนั การแข่งขันด้านธุรกิจ
สูงขึน้ ทุกวัน แม้เราจะมีผลิตภัณฑ์ทดี่ มี าก
เพียงใด หากเราขาดไร้ซงึ่ Emotional หรือ
การใส่เรือ่ งเล่าลงไปในสินค้านัน้ ๆ เพือ่ เพิม่
คุณค่า สินค้าของเราอาจเป็นเพียงของหนึง่
ชิน้ ทีว่ างปะปนอยูก่ บั ของทัว่ ๆ ไปก็เป็นได้
ตั้งแต่การใช้ Emoji มาจนถึงการใส่
Emotional ลงไปในการท�ำธุรกิจ เราจะเห็น
ได้วา่ อารมณ์ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์นนั้ อย่างมาก
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Emotion
Signaling
การแสดงออกทางอารมณ์

‘ถึงคุณทีก่ ำ� ลังอ่าน หลังคาทีบ่ า้ นสีอะไรครับ’
ค�ำถามนีไ้ ม่ตอ้ งการค�ำตอบ แต่เราอยากลองให้คณ
ุ ลองเอา
ค�ำถามนีไ้ ปถามกับคนรอบๆ ตัวแล้วสังเกตพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้
ฉับพลันหลังจากนัน้ ดูคนส่วนใหญ่เวลาก�ำลังใช้ความคิดอะไรบาง
อย่าง ดวงตาจะมองเหม่อไปทางด้านบนขวา แม้จะปรากฏเพียง
ชัว่ ครู่ แต่นนั่ เป็นสิง่ ทีร่ า่ งกายตอบสนองอย่างไม่รตู้ วั
ศาสตร์แห่งการแสดงออกทางสีหน้าเป็นอีกศาสตร์หนึง่ ซึง่
มีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง เริม่ ต้นจาก D.R. Paul Ekman
นักจิตวิทยาทีบ่ กุ เบิกการศึกษาเรือ่ งอารมณ์และการแสดงออก
ทางสีหน้า ซึง่ ผลงานทีน่ า่ สนใจคือ Microexpression หรือการ
แสดงออกทางใบหน้าอย่างรวดเร็วและโดยไม่ได้ตงั้ ใจ ประกอบ
ด้วยลักษณะคล้ายคลึงอารมณ์ทเี่ ป็นสากล 7 อย่างคือ รังเกียจ,
โกรธ, กลัว, เศร้า, สุข ประหลาดใจ, ดูถกู แต่นอกเหนือจาก
อารมณ์หลักเหล่านี้ ยังมีอารมณ์ยอ่ ยอืน่ ๆ อีก
Paul Ekman ให้สัมภาษณ์ว่า ยิ้มนั้นมีสองแบบคือ ยิ้ม
เสแสร้ง และยิ้มจากใจ ซึ่งสามารถแยกได้จากองค์ประกอบ
อื่นๆ ซึ่งแสดงออกมาทางใบหน้า
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- ผูช้ ายมักจะลูบหนวดหรือล�ำคอ เพือ่ ผ่อนคลายความเครียด
- คนโกหกมักจะไม่คอ่ ยเคลือ่ นไหวร่างกาย
- หากเขารู้สึกเบื่อการสนทนา เท้าของเขาจะหันไปยัง
ทางออกทีใ่ กล้ทสี่ ดุ
- ในการประชุมใดๆ ถ้ามีใครน�ำวัตถุบางอย่างมาสร้างก�ำแพง
หรือเกราะป้องกัน เป็นไปได้วา่ เขาก�ำลังอึดอัด
หลายตัวอย่างทีม่ กี ารส�ำรวจมาแล้วหลายต่อหลายครัง้ ท�ำให้
เราเชือ่ มัน่ ได้วา่ ภาษากายเป็นมาตรฐานสากล ซึง่ หากเราเรียน
รูแ้ ละท�ำความเข้าใจ อย่างน้อยๆ ในยุคสมัยทีค่ วามซับซ้อน
เพิม่ มากขึน้ เราอาจมองคนหรือคูส่ นทนาออกถึงความจริงที่
เขาต้องการบอก
เพลง ‘นิดนึง’ ของพิจกิ า มีประโยคยอดฮิตว่า “คนมีความรัก
มักจะดูเด็กลงไปนิดนึง” ซึง่ ในความเป็นจริง ประโยคนีไ้ ม่ได้ผดิ
เลย เมือ่ เรามีความรัก ร่างกายจะตอบสนองอัตโนมัตติ อ่ ความ
พิถพี ถิ นั ในการดูแลเสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย และการดูแลร่างกาย
ให้ดกี ว่าเดิม เราจะยิม้ มากขึน้ ส่งผลให้เราดูออ่ นกว่าวัยเล็กน้อย
เรือ่ งแบบนีต้ อ้ งอาศัยความเข้าใจและหมัน่ สังเกตอยูเ่ สมอๆ
BODY LANGUAGE
ไม่แน่วา่ หลังจากเรียนรูศ้ าสตร์นี้ เราอาจมีงานอดิเรกเพิม่ ขึน้ อีก
เราอาจรู้จัก ชาลส์ ดาร์วิน ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ อย่างก็ได้นะ
ชีววิทยาคนส�ำคัญของโลก แต่นอกเหนือจากนัน้ เขายังเป็นต้น
แบบของการศึกษาศาสตร์ของ Emotion Signaling ดาร์วนิ
NOTE
กล่าวว่าการแสดงออกทางสีหน้าจะเกิดขึน้ พร้อมๆ กันกับการ
เรื่องการศึกษาพฤติกรรมใบหน้าของ D.R. Paul
ตอบสนองต่อส่วนอืน่ ของร่างกายเช่น การใช้เสียง การเปลีย่ น
Ekman สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ‘Emoอิรยิ าบท และการเคลือ่ นไหว ดาร์วนิ บอกว่า
tions Revealed’ ส่วนเรือ่ งการศึกษาพฤติกรรมร่างกาย
“คนทุกคนบนโลก จะแสดงสีหน้าทางอารมณ์ออกมาทาง
หาข้อมูลเพิม่ เติมได้ในหนังสือ ‘WHAT EVERY BODY
สีหน้าแบบเดียวกันหมด ไม่ขนึ้ กับความแตกต่างทางด้านเชือ้
IS SAYING ร่างกายไม่เคยโกหก’
ชาติหรือวัฒนธรรม”

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

8 วิธี
ง่าย ๆ
ในการ
จัดการ
อารมณ์
แบบ
ฉับพลัน
ไม่มวี นั ไหนทีเ่ ราจะอารมณ์ดไี ด้เสมอไป
ในแต่ ล ะวั น เราต่ า งต้ อ งเจอกั บ มนุ ษ ย์
มากมาย มันอาจมีทงั้ วันทีด่ แี ละร้าย การ
ควบคุมอารมณ์นเี่ อง จึงเป็นอีกหนึง่ ในปัจจัย
ส�ำคัญในการอยูอ่ ย่างมีความสุขในศตวรรษ
ที่ 21 นี้ เพราะวันดีๆ เริม่ ต้นทีต่ วั เรา
หากตอนนีใ้ ครก�ำลังรูส้ กึ ขุน่ ข้องหมองใจ
เราขอแนะน�ำ 8 วิธีง่ายๆ ในการจัดการ
อารมณ์ให้ลองน�ำไปใช้กนั

1. สูดหายใจลึกๆ : บางครั้งการฉุนเฉียวหรือขับข้องใจ เกิดจากสภาวะ
ยั้งคิด หรือสมองในส่วนของเหตุผลท�ำงานไม่ทัน ซึ่งการสูดหายใจลึกๆ
นัยหนึ่งคือการสูดเอาออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงสมองมากขึ้น เป็นการใช้
เวลาดึงสติ ส่งผลให้เราใจเย็นลงได้บ้าง
2. ปลดปล่อยพลังงานและความตึงเครียดออกมาในรูปแบบอื่นๆ : จะ
แหกปากตะโกนร้องคาราโอเกะให้สดุ เสียง หรือจะลองเหวีย่ งตัวเองไปกับ
งานปาร์ตี้ ถ้าสายสุขภาพหน่อยก็ลองออกก�ำลังกายจนร่างเมื่อยล้า ซึ่ง
การได้ใช้พลังงานออกมาบ้างก็ช่วยให้ร่างกายไปโฟกัสกับอารมณ์เหนื่อย
จนไม่มีเวลาไปคิดโมโหใครแล้ว
3. เขียนสมุดบันทึกความรูส้ กึ : ถ้ารูต้ วั ว่าเป็นคนโมโหง่าย หรืออารมณ์
ไม่คงที่ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ก่อนนอน ลองจดบันทึกไดอารี่ความรู้สึกดู
ทบทวนตัวเองก่อนนอนว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง ไม่แน่ การได้ลองมอง
ส�ำรวจตัวเองบ้างอาจท�ำให้เราเห็นความบกพร่องบางอย่างทีค่ วรค่าต่อการ
แก้ไขก็ได้นะ
4. ส่องกระจก : เป็นวิธีที่ยากซักหน่อยในการส่องกระจกตอนอารมณ์
บูด เพราะเอาจริงๆ เราคงไม่อยากเห็นหน้าตาตัวเองตอนบูดเบี้ยว บึ้งตึง
หรอกใช่มั้ย ลองมองในกระจกแล้วยิ้มให้คนในนั้นดูสิ
5. หาเหตุผลของอารมณ์นั้นๆ : อาจฟังดูย้อนแย้ง อารมณ์กับเหตุผล
มันจะไปด้วยกันได้ทไี่ หน แต่เชือ่ เถอะว่า ทุกการกระท�ำอันเกิดจากอารมณ์
มันมีเหตุผลผสมอยูเ่ สมอๆ ครัง้ ต่อไปเมือ่ เราหงุดหงิด ลองนัง่ คิดเล่นๆ ดู
ถึงที่มาของความรู้สึกนั้น ก็ดูน่าสนุกดี
6.ใช้ชีวิตให้ช้าลง : อารมณ์ฉุนเฉียวส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ได้ดั่งใจ
อะไรซักอย่าง ซึง่ บางครัง้ ความใจร้อน เร่งรีบของเรานีเ่ หละเป็นทีม่ าของ
ความรู้สึกเหล่านั้น
7. นอน : เหมือนเป็นเรือ่ งล้อเล่น แต่เอาจริงๆ การหลับช่วยปรับสภาวะ
ภายในร่างกายได้หลายอย่างเชียวละ
8.ช้อปปิ้ง : ส�ำหรับสายใช้เงินแก้ปัญหา เราขอแสดงความยินดีเป็น
อย่างยิง่ ในหลายๆ ครัง้ การออกไปเลือกของใหม่ๆ ให้กบั ตัวเอง ก็เป็นการ
ผ่อนคลายอารมณ์ได้ดีเหมือนกัน
แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ทีแ่ นะน�ำมาทัง้ หมดอาจเป็นเพียงค�ำแนะน�ำกึง่ ส�ำเร็จรูป
การแก้ปัญหาด้านอารมณ์ อาจต้องใช้เวลาและความตั้งใจ นานเกินกว่า
จะเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆ ได้ แต่ไม่มีสิ่งไหนยากเกินความตั้งใจของเรา
หรอกเนอะ
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เคยมีชว่ งทีร่ สู้ กึ สับสนหรือไม่เข้าใจตัวเองบ้างไหม
รูส้ กึ โกรธจนตัวสัน่ แต่ตอ้ งอดกลัน้ ข่มอารมณ์ไว้ รูส้ กึ เหนือ่ ยจะขาดใจแต่ตอ้ งฝืนยิม้ แล้วบอกทุก
คนว่าฉันสบายดี บางครั้งเราก็แสดงออกตรงข้ามกับความรู้สึกที่แท้จริงไปโดยไม่รู้ตัว แต่ท�ำไมถึง
เป็นเช่นนั้นกันนะ
ตอนเป็นเด็กหลายๆ คนอาจเคยงอแงเมือ่ ไม่ได้ของทีอ่ ยากได้ ร้องไห้โวยวายเหมือนโลกจะถล่ม
แต่แล้วก็ถูกผู้ใหญ่เอ็ดว่า “อย่าร้องไห้นะ!” หรือ “หน้าบูดแบบนี้ไม่น่ารักเลย!” ในเมื่อยังไม่มีการ
บรรจุหลักสูตร “วิชาการจัดการอารมณ์” ในโรงเรียน เราจึงเรียนรู้การควบคุมอารมณ์จากวิธีที่ผู้
อื่นตอบสนองต่ออารมณ์ของเรา เด็กงอแงที่ถูกปรามบ่อยๆ เข้า จะเรียนรู้จากการปฏิเสธของพ่อ
แม่และจดจ�ำว่าอารมณ์ฉุนเฉียวเอาแต่ใจเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ ไม่ควรแสดงออก และโตมาโดยมี
ความรู้สึกด้านลบต่ออารมณ์เหล่านี้

Arlie Russell Hochschild นั ก
สังคมวิทยาชาวอเมริกนั เชือ่ ว่าอารมณ์ความ
รู้สึกและการกระท�ำของมนุษย์ได้รับการ
หล่อหลอมจากบรรทัดฐาน รวมถึงความ
คาดหวังของสังคม เธอจึงคิดหลักการ Feeling Rules ซึง่ สอดคล้องกับกระบวนการดัง
กล่าวขึ้นมา โดยเสนอว่า Feeling Rules
เป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่ก�ำหนดว่าผู้คน
ต้องรู้สึกอย่างไร ในเวลาใด และมากน้อย
ขนาดไหน ในแต่ละสังคมจะมีวธิ จี ดั การกับ
ความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างกัน และในแต่ละบุคคล
ยังต่างกันไปตามสถานะทางสังคม เพศ
และความเชื่ออีกด้วย
Hochschild เสนอว่าเราสามารถจัดการกับ
อารมณ์ได้หลายวิธี เช่น การปรับเปลีย่ นความ
คิดเพือ่ เปลีย่ นความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ สิง่ นัน้ ๆ ใช้
ร่างกายหรือการแสดงออกทางสีหน้าเพื่อ
เปลี่ยนอารมณ์ เช่น ยิ้มเพื่อปลุกปลอบให้
ตัวเองมีความสุข แต่ยงั มีอกี วิธที เี่ ราให้ใช้ใน
การแสดงออกทางอารมณ์เมื่ออยู่ในสังคม
นั่ น ก็ คื อ การปรั บ ความรู ้ สึ ก ภายในให้
สอดคล้ อ งกั บ การแสดงออกภายนอก
(Deep Acting) โดยต้องกดความรูส้ กึ ทีแ่ ท้
จริงลงไปแล้วบอกตัวเองให้ยอมรับในความ
รู้สึกที่จะแสดงออกให้ได้ หากจะเรียกว่า
เป็ น การหลอกตั ว เองก็ ค งไม่ ผิ ด การ
พยายามผลั ก ไสหรื อ เก็ บ กดความรู ้ สึ ก
แท้จริงที่คนรอบตัวเห็นว่า ‘ผิด’ นี้เองเป็น
สาเหตุทที่ ำ� ให้เราไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเอง

เพราะความรู้สึกภายในขัดแย้งกับสิ่งที่ต้อง
แสดงออกภายนอก นี่คือสิ่งที่คนรอบข้าง
สิ่งแวดล้อม และสังคมหล่อหลอมเรามา
รับรู้และเข้าใจ อารมณ์ของฉันเอง
อย่างที่ Arlie Russell Hochschild ได้
บอกไว้วา่ ในหลายครัง้ อารมณ์ทเี่ รามีกถ็ กู กด
ทับด้วยบรรทัดฐานของสังคม จารีตประเพณี
วัฒนธรรม และอืน่ ๆ ซึง่ ในหลายๆ ครัง้ เรา
ก็ถกู ปลูกฝังว่าการมีอารมณ์คอื สิง่ เลวร้าย
อย่างในศาสนาคริสต์มี 7 deadly sins
หรือบาป 7 ประการ โดยทั้ง 7 ประการ
ล้วนคือสัญลักษณ์ของอารมณ์ ไม่วา่ จะเป็น
ราคะ (lust), ตะกละ (gluttony), โลภะ
(greed), เกี ย จคร้ า น (sloth), โทสะ
(wrath), ริษยา (envy), เย่อหยิ่ง (pride)
ส่วนในศาสนาพุทธมี อกุศลมูล 3 ทีเ่ รียก
ว่าคือรากเหง้าของความชัว่ จนเป็นเหตุให้เกิด
กิเลสต่างๆ ทีป่ ระกอบไปด้วย โลภะ (ความ
อยากได้), โทสะ (ความคิดประทุษร้าย),
โมหะ (ความหลงไม่รจู้ ริง)
แล้วถ้าการมีอารมณ์ตา่ งๆ ล้วนเลวร้าย
แล้วท�ำไมวิวฒ
ั นาการถึงสร้างให้มนุษย์กลาย
เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์ซับซ้อนที่สุดเมื่อ
เทียบกับสัตว์อื่นๆ เราอาจต้องกลับมาหา
หน้าทีอ่ นั แท้จริงของอารมณ์กนั ก่อนว่าสิง่ นี้
มีไว้เพือ่ อะไร หากนีค่ อื หนึง่ ในวิวฒ
ั นาการที่
พัฒนาคูก่ บั เรามา โดยทีส่ มองแบ่งออกเป็น
3 ส่วนใหญ่ๆ ทีค่ วบคุมอารมณ์ตา่ งกัน
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1. สมองส่วนหน้า(Frontal lobe)
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ เซรีบรัม
(Cerebrum) ทีม่ คี วามส�ำคัญในการท�ำ
หน้าทีบ่ ริหารจัดการของสมอง ‘การยัง้
คิด’ และการยืดหยุน่ ทางความคิดซึง่
เป็นความสามารถระดับสูง
ระบบลิมบิก (Limbic system) อยู่
บริเวณส่วนกลาง ของสมอง มีพื้นที่
ประมาณร้อยละ 20 ของสมองซึ่งท�ำ
หน้าที่ ส�ำคัญเกี่ยวข้องกับอารมณ์
อะมิกดาลา (Amygdala) มีรปู ร่าง
เหมื อ นเมล็ ด อั ล มอนด์ อ ยู ่ บ ริ เ วณ
สมองส่วนกลีบขมับ เป็นศูนย์กลาง
ของอารมณ์หรือเรียกว่า เป็น “emotional brain” โดยเฉพาะความรูส้ กึ พืน้
ฐาน เช่น ความกลัว และมักตอบ
สนองต่ อ ความกลั ว ด้ ว ยการแสดง
ความก้าวร้าว รวมทั้งท�ำหน้าที่ในการ
จัดระบบข้อมูลด้าน ความรู้สึก วัยรุ่น
มั ก ใช้ ส มองส่ ว นนี้ ม ากที่ สุ ด จึ ง มั ก
แสดงออกทางอารมณ์ ใ นลั ก ษณะ

หุนหันพลันแล่นและรุนแรง
2.สมองส่วนกลาง : ซีรเี บลลัม (Cerebellum) มีหน้าทีใ่ นการควบคุมสมดุล
ของร่างกาย ช่วยควบคุมสมดุล การ
เคลื่อนไหวของร่างกาย และควบคุม
กระบวนการคิด
3.ก้านสมอง : เบรนสเต็ม (Brain
stem) หรือก้านสมอง เป็นสมองส่วน
เก่าแก่ทสี่ ดุ ของมนุษย์กอ่ นมีววิ ฒ
ั นาการ
ท�ำหน้าที่พื้นฐานให้เรามีชีวิตอยู่ด้วย
สมองเช่นเดียวกับสัตว์ ทัง้ การควบคุม
การเต้นของหัวใจ ควบคุมการหายใจ
ความหิว การพักผ่อนนอนหลับ การ
สืบพันธุ์ เป็นต้น
อาจเรียกได้วา่ สมองส่วน ‘เบรนส
เต็ม (Brain stem)’ เป็นสมองส่วนที่
เป็นบาป หากมองในมุมของศีลธรรม
บาป ‘ตะกละ (gluttony)’ ก็มาจาก
‘ความหิว’, ‘ราคะ (lust)’ ก็มาจากการ
ต้องการสืบพันธุ,์ โลภะ (greed), โทสะ

(wrath) ก็มาจากความต้องการทีจ่ ะมี
ชี วิ ต อยู ่ จนบางครั้ ง ก็ รู ้ สึ ก กลั ว จะ
ขาดแคลนจึงโลภ หรือบางครั้งมีบาง
สิง่ เข้ามาท�ำให้ชวี ติ ไม่ปลอดภัยเราก็จะ
โกรธ, ’ความเกียจคร้าน (sloth)’ มา
จากความต้องการพักผ่อน
แต่สงิ่ ทีศ่ าสนาหรือวัฒนธรรมสร้าง
กฎขึ้นมา สร้างมาพร้อมกับการเกิด
ขึ้นของสมองส่วนหน้า สมองส่วนที่มี
ความคิดซับซ้อนมีการยับยั้งชั่งใจ มี
กระบวนการคิดที่มากกว่าแค่การมี
ชีวติ รอดทางกาย แต่คอื จิตส�ำนึกและ
การคาดการณ์ผลลัพธ์ทจี่ ะเกิดขึน้ เมือ่
เราท�ำอะไรไปแบบไม่ยงั้ คิด คิดถึงการ
มีชีวิตในวันข้างหน้า
เรามักจะเห็นตัวการ์ตนู มีปศี าจและ
เทวดาโผล่ขนึ้ มาในทุกครัง้ ทีต่ ดั สินใจ แต่
ถ้าในความเป็นจริงอาจต้องเป็นสมอง
ส่วนหน้าและก้านสมองคุยกันถึงจะถูก

วิธีการจัดการกับอารมณ์
รัก : จากค�ำทีพ่ ระเยซูตรัสว่า “จงรักผูอ้ นื่ ให้เสมอกับรักตนเอง” เป็น
ค�ำทีส่ ามารถน�ำมาใช้ได้โดยทัว่ ไปไม่จำ� ต้องเป็นคริสตศาสนิกชนเท่านัน้
กล่าวคือ นอกจากจะท�ำให้เกิดการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ทำ� ให้อกี
ฝ่ายเป็นทุกข์แล้ว ก็ตอ้ งรักตนเองรูจ้ กั ทีจ่ ะใส่ใจในตนเองด้วย ต้อง
รูจ้ กั ความพอดีของการให้ความรูส้ กึ หากน้อยเกินไปก็จะเกิดความ
ร�ำคาญ เบือ่ หน่าย ไม่ไว้ใจ ไม่ให้เกียรติกนั อย่างทีค่ วร หากมากไป
ก็อาจเป็นความหึงหวง ความน้อยใจ ซึง่ ต่างก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ทงั้ สิน้
แต่ถา้ น�ำรักไปใช้ในทางสร้างสรรค์ ความรักก็จะสามารถพัฒนาสร้าง
สิง่ ต่างๆ อย่างน่ามหัศจรรย์เช่นกัน
เศร้า : ความเศร้าเป็นอารมณ์ที่ติดตัวเรานานกว่าอารมณ์อื่นๆ
เพราะมักท�ำให้เราคิดอยูก่ บั เรือ่ งเดิมจนจมดิง่ ลงเรือ่ ยๆ ไม่สามารถ
ก้าวผ่านไปได้ หากเป็นเช่นนั้น การร้องไห้อาจช่วยได้ เพราะท�ำให้
ร่างกายผ่อนคลายจากการหลั่งสารเอ็นดอร์ฟีน ช่วยให้ร่างกายฟื้น
ตัวจากความเครียดทางจิตใจ หรือจะลองออกก�ำลังกายซึง่ นอกจาก
จะเป็นการหลั่งสารเอนดอร์ฟีนเช่นกันแล้ว ยังช่วยเบี่ยงเบนออก
จากเรือ่ งทีท่ ำ� ให้เสียใจด้วย และหากจะให้ดี การฝึกเจริญสติ ก�ำหนด
ลมหายใจและความคิดให้อยูก่ บั ปัจจุบนั ก็จะท�ำให้เราหลุดออกจาก
การจมกับความเศร้าและสามารถยอมรับเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ได้ในทีส่ ดุ
กลัว : ความกลัวไม่ใช่เรือ่ งเลวร้ายหรือน่าอาย แต่เป็นเรือ่ งทีค่ วรลอง
มองให้เป็นความท้าทายในตัวเรา สิง่ แรกทีต่ อ้ งท�ำในการจัดการความ
กลัวคือ ต้องยอมรับความกลัวในจิตใจก่อน และให้หาเหตุผลว่าเพราะ
อะไรเราถึงกลัวสิง่ นัน้ สมเหตุผลทีจ่ ะกลัวต่อไปหรือไม่ ถ้าไม่กค็ อ่ ยๆ
เผชิญหน้ากับมัน เช่น หากกลัวความสูง ก็คอ่ ยขยับขึน้ ทีส่ งู ทีละนิดๆ
เพิ่มความท้าทายในแต่ละครั้ง และหาข้อดีของมันว่าจะท�ำให้เรา
สามารถเห็นสิง่ ต่างๆ ได้กว้างไกล เห็นทิวทัศน์ทสี่ วยงามขึน้
โกรธ : ความโกรธของแต่ละคนนั้นมีระดับความรุนแรงที่ต่างกัน
ออกไป คนที่อารมณ์เย็นใช่ว่าจะไม่โกรธสิ่งใดเลย แต่เป็นคนที่
สามารถควบคุมมันได้ โดยต้องมีสติรู้ว่าก�ำลังโกรธ ใช้ความคิด
ติดตามความรู้สึกนั้น เฝ้าดูมันจนค่อยๆ หายไป หรือลองหาเหตุ
ผลดีๆ ที่จะท�ำให้ความโกรธลดลง เช่น ถ้ามีคนเดินมาชนโดยไม่
ขอโทษ ก็ให้ลองคิดว่าเขาน่าจะมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องท�ำ หรือถ้าจะ
ให้ง่ายกว่านั้น ลองเขียนระบายลงกระดาษ ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึก
แล้วฉีกท�ำลายข้อความนั้น จะรู้สึกเลยว่าความโกรธได้สลายวับไป
กับกระดาษจนแทบไม่เหลือ

อ้างอิง
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(จากข้อความข้างต้น)
ผู้เขียนรู้สึกอย่างไร

ผู้เขียนรู้สึกอย่างไร
หลายท่านในที่น้ีคงจะเคยเจอข้อสอบประเภทที่ถามว่า
“ผูเ้ ขียนรูส้ กึ อย่างไร” กันมาก่อนสมัยเรียนมัธยมศึกษา ผู้
เขี ย นไม่ แ น่ ใ จเหมื อ นกั น ว่ า ผู ้ คิ ด ข้ อ สอบแบบนี้ โ ดยใช้
ข้อความจากแหล่งอื่นที่หามา เขามั่นใจได้อย่างไรว่าเฉลย
ของเขาถูกต้อง
ข้อสอบทีห่ ลายคนอาจเคยคิดว่า “ถามมาท�ำไม?” ก�ำลัง
จะส�ำคัญมากขึ้น ท่ามกลางการเกิดขึ้นของข้อมูลข่าวสาร
ที่ล้นเกิน ซึ่งต่างฝ่ายต่างต้องดึงความสนใจจากผู้อ่าน
อารมณ์ความรู้สึกถูกสอดแทรกไปในเนื้อข่าวมากขึ้นแบบ
ทีไ่ ม่เคยเกิดมาก่อน จนบางทีเราไม่ได้ตระหนักเลย ดังนัน้
การตั้งค�ำถามตั้งแต่ “ผู้เขียนรู้สึกอย่างไร” “รู้สึกอย่างที่
เขียนจริงๆ หรือเปล่า” ไปจนถึง “ผู้เขียนมีจุดประสงค์
อะไร” จึงส�ำคัญอย่างยิ่ง
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ยุคแห่งอารมณ์ความรู้สึก
ในปัจจุบันเว็บไซต์ข่าว บทความ สื่อต่างๆ บนโลก
ออนไลน์ใช้ค�ำที่แสดงถึงความเห็น ความรู้สึก หรือเรียก
รวมๆ ว่าเป็น “อัตวิสยั ” (subjective) มากขึน้ โดยรายงาน
ชื่อ “News in a Digital Age” ได้น�ำข่าวจาก 15 หัวชื่อ
ดังในภาษาอังกฤษ เช่น New York Times, The Washington Post รวมถึงเว็บไวรัล (viral) ในโลกภาษาอังกฤษ
อย่าง Buzzfeed และอืน่ ๆ มาเปรียบเทียบกันระหว่างก่อน
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�ำสั่ง และสุดท้าย “Enumeration” หรือการ
แจกแจง เช่น 20 ล้านบาท 100 ล้านบาท
ในขณะทีห่ ลังปี ค.ศ.2000 มีลกั ษณะของการบรรยาย
ทีค่ ล้ายนิยายมากขึน้ รายงานระบุวา่ มีลกั ษณะการใช้ภาษา
แบบ “Placing characters in calendar time” หรือการ
ใส่ตัวละครในข่าวไปในเวลา, “Attributing action to
character” หรือพยายามบรรยายการกระท�ำของตัวละคร
หนึ่งอย่างละเอียด และ “Attributing understanding”
หรือสอดใส่ความเข้าใจเข้าไป (แม้จะไม่รวู้ า่ จริงหรือเปล่า)
เช่น ในวันหนึ่ง เธอตื่นเช้าในเวลาตี 5 ส�ำหรับทริปไป
วอชิงตันของโรงเรียน เธอทีย่ งั คงรูส้ กึ มึนงงขึน้ รถโรงเรียน
ไปพร้อมท้องทีย่ งั ว่างเปล่าโดยจับเสาอย่างแน่นหนา ซึง่ เรา
รู้ได้อย่างไรว่าเธอรู้สึกมึนงง?
ลักษณะการเขียนในเชิงอัตวิสยั แบบนีจ้ ะช่วยดึงอารมณ์
ร่วม จนไปถึงสามารถบิดเบือนการรับรู้ของเราจากข้อเท็จ
จริง ซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่พาดหัวก็ได้ เหมือน
เว็บ Clickbait ที่พาดหัวน่าสอดรู้สอดเห็นมาก แต่เข้าไป
กลับไม่มีอะไร ดังนั้น ในโลกที่ทุกคนต้องช่วงชิงพื้นที่สื่อ
(หลังยุค 2000) จากเทคโนโลยีที่สร้างคู่แข่งนักเผยแพร่
มาจ�ำนวนนับไม่ถ้วน พวกเราในฐานะผู้อ่านจึงต้องแยกให้
ออกว่าส่วนไหนเป็น “ข้อเท็จจริง” (Facts) หรือส่วนไหน
เป็น “ความรู้สึก” นะครับ
อ้างอิง
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ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล

เราต่างมี
อารมณ์ร่วม
เป็นของตัวเอง
มนุษย์ทกุ คนล้วนมี ‘อารมณ์รว่ ม’ ในตัวเองอยูแ่ ล้ว เช่น
การมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่ตัวเองท�ำ สิ่งนี้เป็นพื้นฐานของ
การสร้างจุดร่วมความสนใจและความเชื่อ ดังนั้นจงคอย
ถามตัวเราอยูเ่ สมอว่า มีอะไรในสิง่ ทีเ่ ราท�ำแล้วตัวเองชอบ
และอารมณ์ชนิดนีย้ งั มีความส�ำคัญต่อภาวะการเป็นผูน้ ำ�
ซึง่ วิสยั ทัศน์ของผูน้ ำ� จ�ำเป็นต้องเชือ่ มโยงกับอารมณ์ความ
รู้สึกของผู้คน หากเป้าหมายของวิสัยทัศน์นั้นอยู่ท่ีการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของคนเหล่านั้น
ภาวะผู้น�ำกับการใช้อารมณ์ร่วมเป็นตัวขับเคลื่อน
นักเขียนท่านหนึง่ เชือ่ ว่า ผูน้ ำ� ต้องใช้ศลิ ปะของการเล่า
เรือ่ งเพือ่ ให้ทมี งานมีอารมณ์รว่ ม หน้าทีส่ ำ� คัญของผูน้ ำ� คือ
การกระตุ้นให้ผู้คนไปถึงเป้าหมายที่ก�ำหนด และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายนัน้ เขาต้องท�ำให้ผคู้ นมีอารมณ์คล้อยตาม
โดยวิธีโน้มน้าวจิตใจของผู้คนมี 2 วิธี วิธีแรกเป็นการ
ใช้โวหารทั่วไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้น�ำส่วนใหญ่ถูกเคี่ยวกร�ำมา

เป็นอย่างดีแล้ว นั่นเป็นกระบวนการในระดับสมอง และ
ในโลกธุรกิจมักจะประกอบด้วยการน�ำเสนอภาพสไลด์
พร้อมค�ำบรรยาย แล้วเราก็สนับสนุนการน�ำเสนอด้วยสถิติ
ข้อเท็จจริง และอ้างค�ำพูดของผู้มีอ�ำนาจ
อีกหนึ่งวิธีในการโน้มน้าวจิตใจผู้คน และจะเป็นวิธีที่
ทรงพลังยิ่งกว่า คือการประสานความคิดกับอารมณ์สัก
อย่างเข้าด้วยกัน ซึง่ วิธที ดี่ ที สี่ ดุ คือ การเล่าเรือ่ งทีส่ ะกดคน
ฟัง ในเรือ่ งราวแต่ละเรือ่ ง เราไม่ได้แค่นำ� ข้อมูลมาร้อยเรียง
ขึน้ มาเป็นเรือ่ งราว แต่เรายังต้องปลุกเร้าอารมณ์และพลัง
ของผู้ฟังด้วย
เหตุผลที่น่าเชื่อถือ และยากจะหักล้างได้นั้นสามารถ
โน้มน้าวจิตใจคนได้ก็จริง แต่มันไม่อาจเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคนได้ ในการกระตุน้ และจูงใจคน ผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริงจ�ำเป็น
ต้องท�ำให้ผู้ตามมีอารมณ์ร่วมให้ได้
อ้างอิงภาพ
Unsplash.com

โรคทางอารมณ์
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ชินภัทร ศรีบุญญเกษ, รมิตา ตั้งกุลบริบูรณ์

“ใครๆ ก็ตอ้ งเคยเจ็บปวดกันทัง้ นัน้ คนอืน่ ผ่านไปได้ เธอก็ตอ้ งผ่านไปได้เหมือน
กัน สูๆ้ สิ” หากคุณเป็นคนทีอ่ า่ นข้อความนีแ้ ล้วได้รบั ก�ำลังใจก็คงจะเป็นเรือ่ งทีด่ ี
แต่ถา้ หากไม่ นัน่ ก็ไม่ใช่เรือ่ งทีผ่ ดิ ปกติอะไร เพราะบางครัง้ ค�ำปลอบใจก็ทำ� ให้เรา
รูส้ กึ แย่ได้เหมือนกัน มนุษย์ทกุ คนไม่ได้เหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็นรูปร่างภายนอก
สารเคมีในสมองและร่างกาย ไปจนถึงการเลีย้ งดูและประสบการณ์ทเี่ จอ ทัง้ หมด
สามารถส่งผลให้เกิด “โรคทางอารมณ์” ทีจ่ ะท�ำให้เราทรมานกับการใช้ชวี ติ ประจ�ำ
วัน และฉุดให้ผา่ นเรือ่ งแย่ๆ ทัง้ หลายยากขึน้ ได้ทงั้ นัน้ ซึง่ มันไม่ใช่เรือ่ งผิดปกติ
อะไรเลยในทางกลับกันโรคเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งทีค่ นในยุคทีอ่ ารมณ์ตา่ งๆ ทัง้ บวกและ
ลบมากมายสามารถซึบซับผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิรก์ ได้ควรรูจ้ กั และท�ำความคุน้
เคยกับมันเอาไว้ เพราะมันอยูใ่ กล้เรามากกว่าทีท่ กุ คนคิด
โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder)
“ปกติผตู้ ายเป็นคนร่าเริง” ประโยคนีม้ กั ใช้อธิบายลักษณะนิสยั ของคนทีเ่ ลือก
ที่จะปลิดชีวิตตัวเอง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่ความคิดฆ่าตัวตายก็
สัมพันธ์กบั โรคซึมเศร้าอย่างมีนยั ส�ำคัญ ถึงขนาดเป็นหนึง่ ในเกณฑ์การวินจิ ฉัย
โรคซึมเศร้าเลยทีเดียว
ความเศร้ามีหลายระดับ ตั้งแต่ระยะที่เป็นความเศร้าปกติ (Normal Sadness), ภาวะซึมเศร้า (Depression) ไปจนถึงกลุ่มโรคซึมเศร้า (Depressive
Disorder) ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder)
ความเศร้าปกติ (Normal Sadness) เป็นอารมณ์ด้านลบซึ่งถือเป็นอารมณ์
ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในบุคคลทั่วไปเมื่อเผชิญกับการสูญเสีย การถูกปฏิเสธ
การพลาดในสิ่งที่หวัง แต่ภาวะซึมเศร้า (Depression) นั้นต่างออกไป เพราะ
ภาวะซึมเศร้าจะเกิดจากการวิตกกังวลล่วงหน้าหรือคิดไปเอง เช่น คิดว่าเขา
เกลียด หรือไม่พอใจ กังวลว่าตัวเองจะท�ำอะไรไม่ดี ไม่ถกู ใจ บางครัง้ ก็เกิดจาก
การสูญเสียจริงแต่มอี าการเศร้าทีม่ ากเกินควรและนานเกินไป ร่วมกับรูส้ กึ ด้อย
ค่า อยากตาย และความรูส้ กึ เหล่านีม้ ผี ลกระทบต่อหน้าทีก่ ารงาน กิจวัตรประจ�ำ
วัน สังคมทั่วไป หรือมีอาการทางกายร่วมด้วย เช่น นอนไม่หลับ ไม่กินอะไร
เลย หรือแม้แต่อยากอาหารมากเกินไป ก็เป็นสัญญาณบอกโรคได้เช่นกัน

โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder)
“เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย เหมือนเป็นไบโพ
ลาร์” ค�ำพูดเปรียบเปรยยอดฮิตที่ไม่ใกล้
เคียงความจริงเสียทีเดียว
โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) เป็น
หนึง่ ในกลุม่ โรคอารมณ์สองขัว้ ขัว้ แรกคือ
อารมณ์สนุกสนานรืน่ เริงผิดปกติ รวมไป
ถึงอารมณ์หงุดหงิดโกรธง่ายด้วย (Manic/
Hypomanic Episode) อีกขั้วหนึ่งคือ
อารมณ์เศร้า เบือ่ คล้ายโรคซึมเศร้า (Major Depressive Episode) ค�ำว่าสองขัว้ ใน
ทีน่ ไี้ ม่ใช่วา่ เป็นสลับกันไปมาเดีย๋ วหัวเราะ
เดี๋ยวร้องไห้ภายในวันเดียว แต่อารมณ์
แต่ละขัว้ นัน้ จะต้องเป็นติดต่อกันมากกว่า
1-2 สัปดาห์ และรุนแรงมากจนท�ำให้รสู้ กึ
ทุกข์ทรมาน หรือเสียหน้าทีก่ ารงาน สังคม
ความสัมพันธ์ นอกจากนี้ ถึงแม้ชอื่ จะบอก
ว่าเป็นอารมณ์สองขัว้ แต่จริงๆ แล้วแม้จะ
มีเพียงระยะ Mania หรือขัว้ ทีส่ นุกสนาน
ผิดปกติ (Manic Episode) ก็สามารถวินจิ
ฉัยโรคไบโพลาร์ได้เช่นกัน
โรคแพนิค (Panic Disorder)
ความกลัวหรือความวิตกกังวล หากมี
น้อยไปชีวติ ก็คงจะเฉือ่ ยชาไร้ซงึ่ สีสนั แต่
หากมีมากไปก็จะท�ำให้ประสิทธิภาพด้าน
ต่างๆ ลดลง ไปจนถึงส่งผลให้เกิดอาการ
ทางระบบประสาท เช่น มือสัน่ ใจสัน่ เหงือ่
แตก ฯลฯ และหากอาการเหล่านีร้ นุ แรงมาก
อาจท�ำให้รสู้ กึ เหมือนว่าตนเองก�ำลังจะตาย
หรือก�ำลังจะเป็นบ้าได้เลยทีเดียว
โรคแพนิค (Panic Disorder) เป็น

หนึง่ ในกลุม่ โรควิตกกังวล เป็นอาการวิตก
กังวลหรือหวาดกลัวขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุ
ฟังดูอาจจะคล้ายโรคกลัว (Phobia) แต่
โรคกลัวมักจะมีสงิ่ กระตุน้ ทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ส่วนโรคแพนิคบางครัง้ ก็มอี าการขึน้ มาเอง
และจะเป็นอยูใ่ นระยะเวลานานแม้จะผ่าน
เหตุการณ์ทที่ ำ� ให้เกิดอาการไปแล้วก็ตาม
โรคแพนิคจะวินจิ ฉัยจากอาการทีเ่ รียกว่า
‘Panic Attack’ ซึ่งคือช่วงที่รู้สึกกลัวจน
ท�ำให้เกิดอาการทางกาย เช่น มือสั่น ใจ
สัน่ เหงือ่ แตก แน่นหน้าอก คลืน่ ไส้ หน้า
มืด ชาตามตัว หนาวๆ ร้อนๆ ไปจนถึง
อาการกลัวตาย และทีส่ ำ� คัญคือความรูส้ กึ
กลัวที่จะเกิด Panic Attack ขึ้นมาอีก
และตั้งใจหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�ำให้
เกิด Panic Attack ได้ เช่น หลีกเลี่ยงที่
ทีค่ นเยอะเพราะเคยเกิดอาการแพนิคต่อ
หน้าผู้คน เป็นต้น
โรคทัง้ สามเป็นเพียงตัวอย่างของกลุม่
โรคทางอารมณ์ทคี่ นส่วนมากรูจ้ กั และเคย
สัมผัสมันเท่านัน้ ยังมีโรคอีกมากทีเ่ ราอาจ
จะไม่รจู้ กั แต่อาการของโรคทางอารมณ์รวม
ไปถึงโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่จะวินจิ ฉัยจาก
คุณสมบัตหิ นึง่ เสมอ นัน่ คือ “ก่อให้เกิด
ความทุกข์ทรมาน หรือความบกพร่องในการ
ท�ำหน้าทีด่ า้ นสังคม การงาน หรือความ
สัมพันธ์” และแน่นอนว่าความทุกข์ทรมาน
หรือความบกพร่องในการใช้ชวี ติ เป็นเรือ่ งที่
ไม่เหมือนกันในแต่ละคน ลองส�ำรวจตัวเอง
และคนรอบข้าง หากอารมณ์ของคุณหรือ
คนรอบข้างก�ำลังท�ำร้ายตัวเองหรือคนอืน่
หรือมีอาการผิดปกติเข้าข่ายสามโรคข้างต้น

การเข้าพบจิตแพทย์กเ็ ป็นอีกทางเลือกหนึง่
ซึง่ ไม่วา่ แพทย์จะวินจิ ฉัยว่าคุณเป็นโรคหรือ
ไม่ แต่การเข้าพบก็จะบรรเทาความทุกข์ได้
เหมือนลูกโป่งที่บวมเต่งใกล้แตกแล้วได้
ระบายเรือ่ งทุกข์ใจออกไปนัน่ เอง
อีกเรือ่ งทีส่ ำ� คัญคืออย่ามองอาการป่วย
ทางจิตเป็นเรือ่ งต้องห้ามทีห่ ากเป็นแล้วจะ
น่าอับอายขายหน้า เพราะสิ่งเหล่านี้เป็น
เรื่ อ งที่ มี ห ลายปั จ จั ย มาเกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง
พันธุกรรม สารเคมีในสมอง พืน้ ฐานจิตใจ
การเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมและปัจจัย
กระตุ้น โรคทางจิตเวชก็เป็นเพียงความ
ผิดปกติของหลายๆ ปัจจัย เช่นเดียวกับ
การเจ็บป่วยทางกาย หากมีใครสักคนเจ็บ
ข้อเท้า ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคน
อ่อนแอแต่คงเป็นเพราะได้รับอุบัติเหตุ
อะไรสักอย่าง เขามีสิทธิ์ไปหาหมอ กิน
ยาแก้ปวด และคนรอบข้างก็มักจะเข้าใจ
ข้อจ�ำกัดของเขา ดังนั้น หากมีใครสักคน
เป็นโรคทางจิตเวชหรือไปพบจิตแพทย์
ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าเขาเป็นคนอ่อนแอเช่นกัน และเขาก็มี
สิทธิ์ไปพบแพทย์ 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-ofthe-mind-actually-our-immune-system-could-be-the-culprit/
https://www.psychiatryadvisor.com/home/bipolar-disorder-advisor/brain-volume-changes-predict-functioning-in-bipolar-disorder/
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รมิตา ตั้งกุลบริบูรณ์

AI become
Human
เทคโนโลยีในปัจจุบันก�ำลังจะท�ำให้อารมณ์ความ
รู้สึกไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งมีชีวิตอีกต่อไป แต่เป็นเรื่อง
ของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ ที่
เรารู้จักกันในชื่อ AI ด้วย
30

แรกเริ่มเดิมทีมันถูกพัฒนาเพื่อมีความสามารถในเชิงเหตุผล สถิติ คาดคะเน
ความเป็นไปได้ตามฐานข้อมูลเท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเจ้าปัญญา
ประดิษฐ์ให้เข้าใจมนุษย์มากขึน้ โดย Emotional AI เป็นเทคโนโลยีทสี่ ร้างขึน้ เพือ่
เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และนิสัยของมนุษย์ผ่านการสื่อสารทุกรูปแบบ ท�ำให้
จากหุน่ ยนต์ทถี่ กู โปรแกรมมาเริม่ เรียนรูท้ จี่ ะเข้าใจความรูส้ กึ และเป็นเสมือนเพือ่ น
ของมนุษย์มากขึ้น
นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น มนุษย์เริ่มทดลองการใช้ Emotional AI ใน
หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจศิลปะ การท�ำให้มันป่วยทางจิต หรือให้เรียน
รู้นิสัยมนุษย์ผ่านการพูดคุยโต้ตอบในโลกออนไลน์ก็ตาม
แม้ AI บางตัวจะถูกปิดการใช้งานไปจากอาการอารมณ์ร้าย แต่พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ของ AI ท�ำให้เราเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์ไปด้วย เพราะไม่ว่าจะ
เป็นมนุษย์หรือหุ่นยนต์ก็สามารถมีความผิดปกติทางอารมณ์ได้ ประกอบกับใน
ช่วงหลังสังคมเราเริ่มตระหนักถึงความใกล้ตัวของโรคซึมเศร้า ท�ำให้เริ่มมีการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ตรวจสอบว่ามีใครก�ำลังอยู่ในภาวะซึมเศร้า หรือเสี่ยงต่อการฆ่า
ตัวตายหรือไม่
ฟังก์ชันดังกล่าวได้มีการทดลองใช้งานบน Facebook แล้ว โดยเจ้า AI ตรวจ
สอบนีจ้ ะค้นหาข้อความ รูปภาพ หรือไลฟ์สด และวิเคราะห์ภาษาทีใ่ ช้ องค์ประกอบ
ในรูปภาพ สีหน้าทีแ่ สดงออก เพือ่ ดูวา่ เป็นผูม้ คี วามเสีย่ งต่อการคิดสัน้ หรือไม่ และ
มันจะส่งข้อความไปหา พูดคุยกับคนคนนั้น ปลอบโยนให้รู้สึกดีขึ้น รวมทั้งแจ้ง
เตือนไปหาต�ำรวจด้วย
เป็นเรือ่ งจริงทีโ่ ลกของเราก�ำลังก้าวเข้าสูย่ คุ ทีจ่ นิ ตนาการในหนัง Sci-fi อยูใ่ กล้
เพียงปลายจมูก ในอนาคตหุน่ ยนต์อาจลุกขึน้ มาบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเพียงเครือ่ ง
มือของมนุษย์อีกต่อไป แต่เป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่มีความคิด มีความรู้สึกของ
ตัวเอง แต่ถ้าหากว่าในปัจจุบันพวกมันเรียนรู้ที่จะเข้าใจ และช่วยเหลือมนุษย์ให้
ไม่ตรอมตรมกับความทุกข์ใจแล้วล่ะก็ พวกมันคงไม่มีความคิดที่จะลุกขึ้นมาล้ม
ล้างมนุษย์แน่นอน แต่พวกมันจะกลายเป็นเพือ่ นทีอ่ ยูเ่ คียงข้างและคอยช่วยเหลือ
เสมอ เหมือนที่พวกมันเป็นมาตลอดนั่นเอง

อ้างอิง
https://notebookspec.com/microsoft-deletes-teen-girl-ai-after-it-became-a-hitler-loving-sex-robot-within-24hours/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/
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ธฤดี ศรีมั่น

ที่ที่ร้องไห้ได้
You are NOT alone

ในยุคที่อินเทอร์เน็ตได้สร้างโลกอีกใบให้กับเรา โลกที่เราเลือกจะเป็นอะไร จะพูด
อะไรก็ได้ การเป็นเพื่อนกับคนที่เราไม่เคยพบหน้าและอยู่ห่างกันคนละซีกโลกเป็น
เรือ่ งทีพ่ บเจอได้ปกติตามโซเชียลมีเดีย โลกออนไลน์ทำ� ให้ตวั ของเราและเสียงของเรา
ถูกรับรูโ้ ดยกลุม่ คนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลกว่าโลกความจริงทีเ่ ราใช้ชวี ติ อยู่ พืน้ ทีก่ ารใช้ชวี ติ ของ
เราขยายใหญ่ขนึ้ กว่าโลกความจริง แต่พนื้ ทีท่ กี่ ว้างขึน้ นีม้ นั ท�ำให้เรารูส้ กึ เดียวดายเพิม่
ขึ้นด้วยไหมนะ
หลายครั้งที่เรารู้สึกเศร้า เสียใจ แต่ไม่สามารถหาที่ระบายได้ในโลกแห่งความจริง
และหลายครั้งที่เรามีความสุขกับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดในชีวิต แต่ไม่มีคนข้างๆ ที่
ว่างรับฟัง คงจะดีไม่น้อยถ้าเราไม่ได้รู้สึกไปเองแค่คนเดียว
วาเลนไทน์ปี 2018 เคธ เรย์ (Kate Ray) ได้ปล่อยเว็บไซต์ชื่อ Crying in Public
เป็นพืน้ ทีใ่ ห้ผคู้ นได้เข้ามาแบ่งปันเรือ่ งราวและความรูส้ กึ ผ่านอีโมจิรปู ต่างๆ บนแผนที่
เมืองนิวยอร์ก หรือถ้าพูดง่ายๆ เว็บไซต์นี้เป็นเหมือนไดอารี่ความรู้สึกของเรานั่นเอง
การเป็นเจ้าของไดอารีเ่ ล่มนีก้ ไ็ ม่ใช่เรือ่ งยากอย่างทีค่ ดิ ขัน้ ตอนแรกคือเข้าเว็บไซต์
cryinginpublic.com

คลิก Sign up กรอกอีเมล์ รหัสผ่าน และคลิก Submit
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แผนที่เมืองนิวยอร์กจะเด้งขึ้นมา ซึ่งแผนที่นี้เปรียบเสมือนหน้ากระดาษของสมุดไดอารี่ของเรานั่นเอง

ด้านขวามือจะมีอีโมจิให้เลือกตามความรู้สึกของเรา คลิกลากอีโมจิที่ต้องการไปยังสถานที่ที่ต้องการบันทึกความรู้สึก

เขียนระบายความรู้สึก หรือเหตุการณ์ที่พบ
เจอในช่องนี้ และกด save
ไดอารีข่ องเราจะไปปรากฏบนแผนทีห่ น้าแรก
ของเว็บไซต์โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวตนของเรา แต่ถ้า
หากอยากแชร์ไดอารีค่ วามรูส้ กึ อันนี้ สามารถกด
share และเลือกช่องทางที่ต้องการได้เช่นกัน
น่าเสียดายที่พื้นที่การระบายความรู้สึกนี้ถูก

จ�ำกัดแค่เมืองนิวยอร์ก หากแผนทีถ่ กู ขยายให้กว้างขึน้ อาจจะท�ำให้เห็นอะไร
มากขึ้นก็เป็นได้ หากลองเข้าไปรับฟังเรื่องราวและรับรู้ความรู้สึกของผู้คน
เหล่านี้ จะพบว่าพื้นที่หนึ่ง ๆ ในแผนที่มีทั้งความสุขและความเศร้าปะปน
กันไป สถานที่ที่ท�ำให้เราเศร้า อาจเป็นสถานที่เดียวกันที่อีกหลายคนก�ำลัง
รู้สึกเศร้า เราจะเห็นว่าเราไม่ได้เศร้าคนเดียวอยู่คนเดียว และสถานที่ที่เรา
เคยร้องไห้ อาจเป็นสถานที่ที่ท�ำให้อีกคนยิ้มได้ในวันที่เขาท้อแท้ เราอาจจะ
ได้ก�ำลังใจจากเรื่องราวเหล่านั้นก็ได้
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หลายครัง้ การเป็นวัยรุน่ มันก็เหนือ่ ยเกินไป จากผลส�ำรวจจากกรมสุขภาพจิตในปี 2560
กลุม่ เยาวชนอายุ 20-24 ปี มีอตั ราการฆ่าตัวตายที่ 4.94 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2561
เพิ่มขึ้นเป็น 5.33
อาจเพราะนีค่ อื ช่วงเวลาทีเ่ ต็มไปด้วยความกดดัน สับสน เคว้งคว้างบนทางแยกมากมายใน
ชีวติ ทีต่ อ้ งตัดสินใจ โดยไม่มที างรูเ้ ลยว่าจะพาไปพบกับอะไร ในขณะเดียวกันก็เป็นเวลาทีเ่ ริม่
รูจ้ กั ความสุขจากความสัมพันธ์ทเี่ ริม่ ก่อตัว และรูจ้ กั กับราคาของมันเมือ่ สิง่ นัน้ เริม่ พังทลาย ช่วง
เวลาทีต่ อ้ งพิสจู น์คณ
ุ ค่าของตัวเอง ต้องรีบหาบางอย่างทีเ่ รียกว่า ‘ความฝัน’ เอาไว้ยดึ เหนีย่ วใน
ช่วงเวลาทีเ่ คว้งคว้าง แม้วา่ หลายคนจะไม่เคยเห็นหน้าตาของมันเลยก็ตาม ช่วงเวลาทีแ่ บกความ
คาดหวังของคนที่เราแคร์ แม้ว่าความคาดหวังนั้นจะไม่เคยแคร์เราเลยก็ตาม

‘ร้องไห้ออกมาเลยก็ได้ถา้ ก�ำลังรูส้ กึ แบบนัน้ ’ เหมือนเราจะได้ยนิ ค�ำ
นีอ้ อกมาจากรายการ podcast ทีใ่ ห้เรากลับเข้ามาท�ำความเข้าใจความ
รูส้ กึ ลึกๆ ของตัวเอง ทีอ่ าจเรียกได้วา่ เป็นทีพ่ งึ่ ทางใจให้กบั ใครหลายๆ
คนกับ พีด่ าว - ดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักจิตบ�ำบัดผูด้ ำ� เนินรายการ และ
พีฝ่ นั - อธิษฐาน กาญจนะพงศ์ โปรดิวเซอร์รายการ R U OK podcast
ในบทสนทนาทีอ่ าจไม่พบค�ำตอบทีต่ ามหา แต่จะเจอค�ำถามเพือ่ เช็คข้าง
ใน...ยังไหวใช่ไหมวัยรุน่ Are you OK?
Read me อารมณ์คืออะไร
พี่ดาว เราจ�ำกัดความค�ำว่าอารมณ์ของเราไว้ว่าอย่างไร อย่างตอนนี้
อยู่ในอารมณ์ไหน อารมณ์สงบ อารมณ์ดี มันไม่มีเวลาไหนที่เราไม่มี
อารมณ์นะ
พี่ฝัน จริงๆ แล้ว คนเรามีอารมณ์เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่าง
ที่พี่ดาวบอก
พี่ดาว ใช่ อยู่ที่เรารู้หรือไม่รู้ หรือไม่สามารถจะนิยามมันได้เพราะ
ไม่สามารถอธิบายมันออกมาในรูปแบบของค�ำได้ แต่ตอนนี้เราทุกคน
มีสิ่งนี้อยู่ในตัว อารมณ์ที่มันสงบก็เรียกว่าอารมณ์ ดีใจก็เป็นอารมณ์
แบบหนึ่ง มันก็มีหลายลักษณะ
Read me พอมาถึงตรงนีแ้ ล้วเรารูส้ กึ ว่าการมีอารมณ์มนั คือสิง่ ทีท่ ำ� ให้
ชีวติ เรายุง่ ยากขึน้ เพราะเราไม่สามารถจัดการหรือควบคุมมันได้
พี่ดาว เพราะแค่ว่าเราไม่สามารถมันเลยยุ่งยาก ถ้าเราสามารถมัน
ก็อาจไม่ยุ่งยากก็ได้ อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรา เหมือนเรา
มีหู เราอาจรู้สึกว่าการมีหูมันเกะกะใส่หมวกก็ติดทุกที ตัดหูออกไม่ดี
กว่าหรอ ก็ได้นะ แต่ประเด็นคืออะไรที่ท�ำให้เรามีปัญหาวิธีการแก้มัน
อาจไม่จ�ำเป็นต้องตัดมันออกเสมอไป ใช่การตัดออกอาจจะเป็นชอยส์
ที่หนึ่ง และการอยู่ร่วมกับมันก็อาจเป็นชอยส์ที่สอง ถ้าเลือกชอยส์ที่
สองแล้วค�ำถามต่อมาก็คือจะอยู่ร่วมกันกับมันอย่างไร อันนี้ก็ของใคร
ของมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลสุดๆ แต่ถามว่าอยู่ร่วมกันได้ไหมตอบเลย
ว่าได้สิ แต่การจะตัดอารมณ์ออกจากชีวิตมนุษย์เนี่ยมันอาจเป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ง่ายเหมือนตัดหู
พีฝ่ นั เพราะฉะนัน้ ทีพ่ ดี่ าวบอกว่า เราเลือกทีจ่ ะไม่มอี ารมณ์ไม่ได้อยู่
แล้วถูกใช่ไหม? เพราะชอยส์ของมันอาจไม่ใช่การตัดทิ้งเหมือนหู
สุดท้ายแล้วเราก็ตอ้ งอยูร่ ว่ มกันอย่างรูเ้ ท่าทันแล้วก็จดั การมัน นัน่ แสดง
ว่าในมุมของนักจิตบ�ำบัด อารมณ์ทกุ อารมณ์ถา้ เรารูเ้ ท่าทันอารมณ์ตวั
เอง เราก็สามารถจัดการมันได้
พี่ดาว แต่มีสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้การจัดการอารมณ์ มันไม่มีประสิทธิภาพ
เพราะว่าเราดันมีทัศนคติกับอารมณ์บางอารมณ์ว่ามันแย่

ให้คา่ ว่าโกรธคือไม่ดี เครียดคือท�ำงานไม่เก่ง เสียใจคือ
อ่อนแอ เราไปให้ค่าที่มันไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้น อารมณ์
มันเกิดขึน้ ตามธรรมชาติเมือ่ มีแรงมากระทบเรานัน่ คือแรง
รี แ อ็ ค ชั่ น เหมื อ นกั บ เมื่ อ มี อ ะไรมากระทบผิ ว เราทาง
กายภาพเรารับรู้น�้ำหนักเจ็บหรือไม่เจ็บ แต่ตรงนี้ในตัวเรา
มันไม่ได้มแี ค่กายภาพ มันมีจติ ใจอยูใ่ นทุกอณูของกายภาพ
เรานัน่ ล่ะมันก็กระทบตรงจิตใจไปด้วย กระทบความคิดไป
ด้วย แล้วพอกระทบไปมันก็เกิดเป็นอารมณ์บางอย่าง
พีฝ่ นั พีด่ าวก�ำลังจะบอกว่าส่วนใหญ่ทเี่ ราไม่สามารถจัดการ
กับอารมณ์ได้ เพราะว่าเราก�ำลังติดกับการให้คา่ ทางอารมณ์?
พี่ดาว หนึ่งคือติดกับการให้ค่าหรือทัศนคติที่เขามีต่อ
อารมณ์ สองคือไม่ได้มคี วามตระหนักรูห้ รือไม่ได้ให้คา่ กับ
อารมณ์ของตัวเองและคนอืน่ มีบางคนทีอ่ าจมีความบกพร่อง
ทางทักษะในการรับรูอ้ ารมณ์ทไี่ ม่สามารถรับรูอ้ ารมณ์ได้ บาง
คนเป็นแบบนัน้ ก็เข้าใจ แต่หลายคนทีไ่ ม่ได้บกพร่องอะไร แต่
ไม่ได้ใส่ใจ ไม่คอ่ ยได้ฝกึ ฝน ทักษะในการรับรูอ้ ารมณ์ของตัว
เองและคนอืน่ มันก็ใช้งานได้ไม่คอ่ ยดี และอย่างสุดท้ายคือ
วิธจี ดั การ บางคนมีทศั นคติดรี บั รูอ้ ารมณ์ตวั เองแล้ว บางคน
รูเ้ พราะว่าอ่านบทความทุกวันเลย แต่ไม่เคยเอามาฝึกใช้กบั
ตัวเองและผูอ้ น่ื
พีฝ่ นั แต่จริงๆ เบือ้ งต้นถ้าเราไม่ไปเรียนจิตวิทยา คนทีเ่ ติบโต
มาในสังคมจะรูว้ ธิ กี ารจัดการอารมณ์เป็นเบือ้ งต้นอยูแ่ ล้วไหม?
พีด่ าว จริงๆ มันมีนะ เป็นองค์ความรูท้ อี่ ยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน
เช่นหายใจเข้าลึกๆ นับ 1 - 100 โอเคมันอาจไม่ใช่วธิ กี าร
จัดการทีถ่ กู ต้องนักหรอก แต่ไอ้สงิ่ เหล่านีม้ นั ก�ำลังบอกว่าตอน
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นีเ้ ราใจร้อน มันมีบางอย่างเกิดขึน้ กับเราอย่าเพิง่ คุยกันตอนนี้
เลยเดีย๋ วพัง รอให้อารมณ์เย็นกว่านีก้ อ่ นเดีย๋ วค่อยมาคุยกัน
Read me แต่ในหลายครั้งเราก็ถูกสอนวิธีการจัดการ
กับอารมณ์แบบที่ไม่ดีมา เช่นในหลายครั้งที่เด็กร้องไห้
พ่อแม่ก็จะบอกว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวตี เราก�ำลังถูกฝึกให้
หยุดและเก็บอารมณ์นั้นไว้
พี่ดาว จริงๆ พ่อแม่ก็ไม่ได้ต้องการจะฝึกการจัดการกับ
อารมณ์ของลูกหรอก แต่บอกให้ลกู เก็บอารมณ์ไว้ในลิน้ ชัก
ในทางกลับกันเรามีเพือ่ นสนิทเป็น Drama Therapist ทีม่ ลี กู
สองคน โอ้โห เราอิจฉาเด็กสองคนนัน้ มากทีม่ แี ม่เป็นนัก
จิตบ�ำบัดทีใ่ จเย็น เวลามีอะไรเกิดขึน้ แม่กจ็ ะตอบกลับเช่น
‘เราเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ เลยนะ มันต้องมีความโกรธล่ะ
คุยกันไหมโกรธเรือ่ งอะไร โกรธตัง้ แต่ตอนไหน รูล้ ะ่ ว่าโกรธ
แล้วก็คยุ กัน มันต้องมีสาเหตุสิ ท�ำไมกลับบ้านมาวันนีแ้ ล้ว
หงุดหงิดเป็นพิเศษ แล้วพอคุยกับแม่แล้วยิ่งหงุดหงิดขึ้น
เรือ่ ยๆ’ เขาก็จะเริม่ คิดตาม จะเริม่ หาทีม่ าของอารมณ์นไี้ ป
ด้วย ลูกเขาก็เริ่มพูด ‘ก็เมื่อเช้าแม่บอกว่าอย่างนี้’ แม่เขา
ก็ค่อยๆ ไล่เรียงความคิดไปด้วยกัน
‘เมือ่ เช้าทีบ่ อกไว้แบบนี้ กลับบ้านมาก็เคยคาดหวังว่าจะ
ได้แบบนัน้ แต่กลับมาแล้วมันไม่ได้เป็นแบบทีห่ วัง นีท่ โี่ กรธ
เป็นเพราะผิดหวังและเสียใจ แม่ขอโทษจริงๆ แล้วตอนนีแ้ ม่
ท�ำอะไรได้บา้ งนะ’
นี่ เ ป็ น วิ ธี ก ารจั ด การอารมณ์ ลู ก ที่ โ คตรดี มั น ไม่ ไ ด้
หมายความความว่าโกรธไม่ได้ ลูกสามารถมีอารมณ์โกรธได้

“ครั้งสุดท้ายที่ลูกเล่าเรื่องให้คุณฟัง
เรื่องของเขาอ่ะ เรื่องชีวิตของเขา คือ
เรื่องอะไร และเมื่อไหร่?”
แต่เขาก็ชวนลูกคิดทบทวนไปด้วยกัน แล้ว
ระหว่างทีค่ ดิ ไปเรือ่ ยๆ มันคือการจัดการ
กั บ อารมณ์ ข องตั ว เอง แล้ ว มั น ค่ อ ยๆ
คลีค่ ลาย แต่มนั จะไม่ตดั ฉับหายไปเลย
พี่ฝัน อย่างตัวพี่ดาวเอง ที่พี่ดาวเล่าให้
ฟังตอนเด็กว่า ก็ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีสกิล
ในการจัดการอารมณ์ แล้วมันคลีค่ ลายมา
ได้ยังไง มันมาถึงวันนี้ได้อย่างไร
พีด่ าว มันคลีค่ ลายด้วยงานอดิเรก ตอน
เด็กๆ เราก็เอาตัวเองไปอยูใ่ นทีท่ เี่ ราอยูแ่ ล้ว
เรารูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า มันซับพอร์ตจิตใจเราได้
เราไปท�ำกิจกรรม เต้น แสดงละคร อะไร
ก็วา่ ไป และพ่อพีเ่ ก๋ามากเลย เคยมีครัง้
หนึ่งเราบอกเราจะกลับบ้าน 20:00 น.
แล้วเรากลับมา 22:00 น. โดยที่ไม่แจ้ง
เขาก็จะไม่โมโหแต่เขาจะ ‘โอเคกลับมา
แล้ว เป็นห่วง แล้วก็เสียใจด้วยทีไ่ ม่ได้โทร
บอก พ่อเสียใจนะ’

เด็ดสุดคือการแสดงความรูส้ กึ นัน้ ออก
มาเลยว่าเราเสียใจที่คุณไม่ได้โทรบอก ดี
กว่ามานั่งด่าแค่เรื่องพฤติกรรมหรือการ
กระท�ำ มันเป็นวิธีที่แบบ เราคิดว่ามัน
มหัศจรรย์มาก เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้
พ่อรู้สึกเสียใจ
ในเวลาที่เราท�ำอะไรไม่โอเค เขาก็
เลือกที่จะแค่แสดงความรู้สึกเขาต่อสิ่งที่
เราท�ำ แล้วเราก็จะเรียนรู้ เขาก็เคารพ ว่า
เราจะเรียนรู้ แล้วเราจะหาวิธที างใหม่ดว้ ย
ตัวเอง ก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติ เป็นเด็กก็
สามารถได้รบั เกียรติจากคนในครอบครัว
ได้เหมือนกัน
แล้วเราก็จะมีวธิ กี ารจัดการกับความรูส้ กึ
ท้อแท้ กังวลใจ ได้ค่อนข้างดี มันเป็น
ธรรมชาติทแี่ บบว่า คนทีม่ นั ไม่ได้มอี ะไรโดด
เด่น เรียนหนังสือก็ไม่ได้เก่งหรืออะไร ช่วง
เอ็นทรานซ์จะมีความคิดว่า ไม่ตอ้ งไปสอบ
หรอก สิง่ ทีเ่ ราคิดคือไปสอบก็คงไม่ได้ ไม่

สอบดีกว่า พ่อเราก็จะแบบ อืม มันก็คงยาก
แหละ แต่ถา้ ยังไม่ลองก็จะไม่รนู้ ะว่ายากแค่
ไหน ได้ไปสอบเพือ่ ให้รวู้ า่ สอบได้หรือไม่ได้
ก็อกี เรือ่ งหนึง่ ไม่ได้กไ็ ม่เป็นไรอย่างน้อยเรา
ก็ได้รแู้ ค่นนั้ เอง และระบบมายด์เซ็ตทีฝ่ งั ไว้
ในตัวเรา มันอยูจ่ นโตเลยนะ เพราะฉะนัน้
บ้านไหนฝังไว้แบบไหนก็ตอ้ งดูรหัสโค้ดทีเ่ ขา
ใส่ไว้วา่ อันนัน้ มันยังดีตอ่ ชีวติ เราตอนนีห้ รือ
เปล่า ถ้าไม่ดกี ป็ รับสูตรได้
พี่ฝัน แต่พี่ดาวก็เคยบอกว่า ถ้าอยาก
เปลีย่ นอะไรในปัจจุบนั ไม่ตอ้ งเข้าใจอดีต
ก็ได้ แค่เริ่มที่ปัจจุบัน
พีด่ าว การเปลีย่ นปัจจุบนั กับเข้าใจอดีต
มันคนละส่วนกัน ถ้าท�ำอันแรกก่อน ใช้
ค�ำว่าอดีตมันอาจจะสาวยาวไป รู้สาเหตุ
มันก่อน รูเ้ หตุมนั ก็จะรูว้ า่ จะจัดการกับไอ้
เปราะ อย่างไร แต่พอเข้าใจแล้วไม่ทำ� ตาม
แผนนั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น
ก็จะไม่เกิด

คนไหนที่เราอยู่ด้วยแล้ว
เขามีความสามารถหรือมักจะ
ทำ�ให้ใจเราเห็นคุณค่า
หรือยอมรับนับถือในตัวเอง
ก็เอาตัวไปอยู่ในที่คล้ายๆ
แบบนั้น

Read Me มันมีค�ำว่า self-esteem ขึ้นมาในช่วงรอบ
ปีที่ผ่านมาเยอะมาก สมัยนี้เสียงรอบนอกมันดังมากว่า
ฉันต้องเป็น someone ไม่อย่างนัน้ ฉันไม่มพี นื้ ทีใ่ นสังคม
นี้ แบบนี้ ไถไปเถอะมันก็จะมีแต่แบบนัน้ แล้วเสียงเราล่ะ
เสียงทีจ่ ะไปสูก้ บั เสียงทีบ่ อกว่า ฉันไม่เก่งไม่พอฉันยังดีไม่
พอ มันเบามาก มันมีแค่เราคนเดียวทีพ่ ดู สิง่ นี้ แต่รอบ
นอก โลกทัง้ ใบมันพูดว่าคุณดีไม่พอ คุณพยายามไม่พอ
พีจ่ ะมีวธิ กี ารยังไงทีท่ ำ� ให้เสียงเรามันดังพอทีจ่ ะสูก้ บั เสียง
เหล่านัน้ ไหม
พี่ดาว มันมีงานวิจัยออกมาแล้วว่า ใครที่อยู่กับ Social
Media มากๆ พวก Instagram Facebook Twitter มัน
ท�ำให้ self-esteem ร่วง แล้วเราก็ใช้มนั ทุกวัน เพราะฉะนัน้
นับชั่วโมงที่ เราไถไปนั่งอยู่ นั่นคือเรายิ่งจมลงไปเรื่อยๆ
เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังอยู่กับ Social Media ที่ที่ทุก
คนสามารถเป็นใครใส่ความคิดแก่ใครยังไงก็ได้ เราก็ต้อง
บู๊ตตัวเองขึ้นมาเหมือนกัน คุยกับตัวเอง เชื่อตัวเอง
Self-esteem มันบูต๊ ขึน้ ได้เวลาไปเร่งเสียงตัวเรานัน่ แหละ
แต่ถา้ เราอยูใ่ นทีท่ มี่ นั มีหลายเสียงมาก เสียงของทัง้ โลกเนีย่
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เราสูม้ นั ไม่ได้หรอก เพราะฉะนัน้ สร้างพืน้ ที่ สร้างกิจกรรม
สร้างเวลาที่มันเป็นที่ที่มีแค่เสียงเรากับเสียงที่มันช่วยบู๊ต
self-esteem เราว่างานอดิเรก คือส่วนหนึง่ เรียนไม่เก่งคืออะไร
ไม่รู้ แต่กลับไปบ้าน แสตมป์ทบี่ า้ นอย่างเท่ คือมันรูก้ บั ตัวเอง
แล้วว่าท�ำงานอดิเรกนีแ้ ล้วมันมีอะไรพยุงเรา อะไรทีเ่ รารูว้ า่ เรา
เก่งอะไร โฟกัสกับ แล้วมันช่วยท�ำให้ใจเราฟู หาเวลาไปอยูก่ บั
กิจกรรมนัน้ พืน้ ทีแ่ บบนัน้ หรือคนคนไหนทีเ่ ราอยูด่ ว้ ยแล้ว
เขามีความสามารถหรือมักจะท�ำให้ใจเราเห็นคุณค่าหรือ
ยอมรับนับถือในตัวเอง ก็เอาตัวไปอยูใ่ นทีค่ ล้ายๆ แบบนัน้ แล้ว
ปิด channel ข้างนอกบ้าง
Read Me สุดท้ายให้พี่ดาวตั้งค�ำถามสัก 1 ค�ำถามถึง
พ่อแม่ เพือ่ เช็คความสัมพันธ์ของพ่อแม่กบั ลูกว่าสิง่ ทีท่ ำ�
อยู่มันโอเคไหม พี่จะถามว่าอะไร
พี่ดาว ครั้งสุดท้ายที่ลูกเล่าเรื่องให้คุณฟังเรื่องชีวิตของ
เขา คือเรื่องอะไร และเมื่อไหร่?

ถ้าบางคนตอบว่า เมื่อเช้า เมื่อกี้ เย้
ดีใจด้วยมีการสือ่ สารกันบ่อย แต่ถา้ แบบ
เดือนที่แล้ว แล้วเรื่องที่คุยคือ ท่อน�้ำใน
ห้องแตก มันจะโชว์เลยว่าเราไม่ได้คยุ กับ
ลูก แล้วเรือ่ งทีค่ ยุ กันเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ได้เกีย่ ว
กับลูก เป็นเรื่องอย่างอื่น เวลาที่อยู่ใน
บ้านที่พ่อแม่สกิลการรับฟังการประคับ
ประคองไม่มีเลยมัน suffer
Read Me แล้วถ้าให้ถามอีกค�ำถามนึง
กับวัยรุน่ ในยุคนี้
พี่ดาว เวลาคุณไม่โอเค คุณไปหาใคร
คือคุณมีใครทีแ่ ชร์ความไม่โอเคนัน้ ไหม?

ถ้าตอบว่าไม่มี หาให้ได้สกั คนหนึง่ ถ้ามี
แล้วยินดีดว้ ย มีมากกว่าหนึง่ คนก็ยนิ ดีดว้ ย
เป็นวัยรุน่ น่ะ เรือ่ งทีโ่ อเคมันก็สบายๆ เนอะ
แต่เรือ่ งไม่โอเคมันมีอยูแ่ ล้ว ทุกคนบนโลก
ใบนี้ ต อนช่ ว งวั ย รุ ่ น มี เ รื่ อ งไม่ โ อเคล้ า น
แปดเต็มไปหมด เพียงแต่วา่ ถ้ามีแล้วเนีย่
จะไปแชร์กบั ใคร ถ้าเราไม่โอเค เราจะแชร์
สิง่ เหล่านีก้ บั ใคร ใครคือคนทีแ่ ชร์เรือ่ งทีไ่ ม่
โอเคด้วย จะไม่ถามว่ามีไหม แต่จะถามว่า
ใคร เพราะเราควรมีอย่างน้อย 1 คน คือ
จ�ำเป็นแล้วต้องหา แล้วคนคนนัน้ คือคนที่
ซับพอร์ตชีวติ เรา
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เคยท�ำแบบประเมิน EQ กันไหมครับ? แบบ
ประเมินทีม่ คี ำ� ถามเกีย่ วกับอารมณ์มากมายมาให้เรา
เลือกค�ำตอบที่คิดว่าตรงกับตัวเองมากที่สุดและแปล
ผลออกมาเป็นคะแนนในด้านต่างๆ
EQ ย่อมาจาก Emotional Quotient หมายถึง
ความฉลาดทางอารมณ์ (ซึง่ ไม่เหมือนกับ IQ; Intelligence Quotient หรือฉลาดทางเชาว์ปัญญา) ตาม
นิยามของกรมสุขภาพจิต ความฉลาดทางอารมณ์คอื
ความสามารถทางอารมณ์ที่จะช่วยให้การด�ำเนินชีวิต
เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
หากเราพิจารณาที่แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ จะพบว่าแบบประเมินประกอบไปด้วยค�ำถาม
ทั้งหมด 52 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก คือ ไม่จริง,

จริงบางครัง้ , ค่อนข้างจริง, จริงมาก เมือ่ ตอบครบทุก
ข้อก็นับคะแนนตามที่แบบประเมินระบุไว้ และน�ำ
คะแนนมารวมกันและออกมาเป็นความสามารถทาง
อารมณ์ให้ด้านต่างๆ
เพื่อไม่ให้เป็นการสปอยล์แบบประเมิน เราขอ
แนะน�ำให้ทกุ คนลองท�ำแบบประเมินก่อน โดยสามารถ
เข้าไปท�ำได้ที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต หรือไปที่ลิงก์
http://www.ssko.moph.go.th/news2/upload_
file/201808071624927.pdf หลังจากที่ทุกคนท�ำ
เสร็จและนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว เราจะมาแกะความ
ฉลาดทางอารมณ์ในแต่ละด้านของคุณพร้อมทั้งบอก
วิธพี ฒ
ั นาความฉลาดทางอารมณ์ให้ทกุ คนน�ำไปพัฒนา
ตัวเองกันต่อไป

อันดับแรก จะเห็นได้ว่าแบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์แบ่งค�ำถามออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ (ซึ่ง
จริงๆ แอบเรียงข้อมาเลย) นั่นคือ ด้านดี, ด้านเก่ง
และด้านสุข สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยของความฉลาด
อารมณ์ที่แบ่งออกเป็นสามกลุ่มตามแนวทางของการ
พัฒนาแนวคิดเรื่อง EQ ของกรมสุขภาพจิต
ด้านดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
และความต้องการของตนเอง, รูจ้ กั เห็นใจผูอ้ นื่ และรับ
ผิดชอบต่อส่วนรวม
ด้านเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรูจ้ กั ตนเอง มี
แรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ แก้ปญ
ั หาและแสดงออกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ่ ผูอ้ นื่
ด้านสุข หมายถึง ความสามารถในการด�ำเนินชีวิต
อย่างเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิตและ
มีความสุขสงบทางใจ
สรุปง่ายๆ ก็คอื คนทีท่ ำ� แบบประเมินได้คะแนนสูงๆ
หรือมีความฉลาดทางอารมณ์นนั้ จะต้องเป็นคนที่ ‘เก่ง
ดี และมีความสุข’ นั่นเอง (เก่งในที่นี้หมายถึงเก่งทาง
ด้านอารมณ์ คือ รู้จักตนเอง ความสามารถในการ
ตัดสินใจ, แก้ปัญหา และสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา)

นอกจากนี้ แบบประเมิน EQ ยังสามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ได้ โดยอาจพิจารณาด้านทีต่ วั เองได้คะแนนต�ำ่
กว่าช่วงคะแนนปกติ (ดูได้จากกราฟเส้นประ ท้ายแบบ
ประเมิน) เช่น สมมติวา่ ได้คะแนนต�ำ่ กว่าปกติในด้าน
การควบคุมตนเอง ก็ให้ฝกึ และรับรูค้ วามรูส้ กึ และความ
ต้องการของตัวเองให้มากขึน้ โดยอาจย้อนไปดูคำ� ถาม
ที่ 1-6 (ดูได้จากตารางรวมคะแนนในแบบประเมิน)
แล้วพิจารณาว่าเรายังมีข้อไหนที่ได้คะแนนน้อยหรือ
ควรพัฒนาเพิ่มเติม และหมั่นพัฒนาตนเองรวมถึง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงในด้านนั้นๆ เพื่อให้เราเป็นคน
ที่มี EQ สูงขึ้น
ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาเปรียบเสมือนความ
สามารถของรถยนต์คันหนึ่ง ส่วนความฉลาดทาง
อารมณ์ เปรียบเหมือนคนขับรถยนต์คันนั้น หากรถมี
เครื่องยนต์ดี เครื่องแรง แต่คนขับไม่มีความสามารถ
ไม่รู้จักวิธีการใช้ ไม่รู้จักสมรรถนะของรถยนต์ดีพอ ก็
คงไม่เพียงพอที่จะขับขี่อย่างปลอดภัยไปตลอดรอดฝั่ง
ดังนั้นอย่าลืมหมั่นพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์อยู่
เสมอ และแบบประเมิน EQ ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์

COVER STORY
42

ธฤดี ศรีมั่น

เชือ่ ว่าผูอ้ า่ นหลายคนเคยได้ยนิ และได้เห็นค�ำว่า “อีโก้” ผ่านหู
ผ่านตามาอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ในชีวติ ค�ำๆ นีม้ กั ถูกน�ำไปใช้โดยยึด
โยงเข้ากับอารมณ์ทแี่ สดงออกมา เช่น ใช้บรรยายกลุม่ คนทีม่ คี วาม
เป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ฟงั เสียงคนรอบข้าง และคิดว่าตัวเองถูกเสมอ
ทีม่ กั จะแสดงอารมณ์ฉนุ เฉียวและไม่พอใจเมือ่ คนอืน่ แสดงความคิด
เห็นคัดค้าน เป็นต้น แล้วรูไ้ หมว่า ค�ำๆ นีม้ ที มี่ าทีไ่ ปอย่างไร และ
มันกลายมาเป็นค�ำทีใ่ ช้เรียกแทนคนกลุม่ นีไ้ ด้อย่างไร

ก่อนอืน่ เลยเราต้องมาท�ำความรูจ้ กั กับซิกมันด์ ฟรอยด์
(Sigmund Freud) กันก่อน อย่างที่หลายๆ คนรู้ดีว่าเขา
โด่งดังในหมู่ของนักจิตวิทยาและเป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์
ฟรอยด์เชือ่ ว่าบุคลิกภาพเป็นผลมาจากระบบโครงสร้างของ
จิต 3 ระบบ นั่นคือ ID, EGO และ SUPEREGO โดย
ระบบทั้งสามนี้จะแสดงออกมาในระดับที่แตกต่างกันใน
แต่ละคน ท�ำให้บุคลิกของมนุษย์แตกต่างกันออกไป
ID คือ ความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์ ทีเ่ ป็นไปเพือ่
ตอบสนองความพึงพอใจของตัวเอง โดยไม่ได้คำ� นึงถึงความ
ถูกต้อง หรือผ่านการขัดเกลา
EGO คือ ส่วนทีค่ วบคุมพฤติกรรมให้เป็นไปตามหลัก
เหตุผล และกฎเกณฑ์ทางสังคม
SUPEREGO คือ ส่วนทีผ่ า่ นการขัดเกลาจากศีลธรรม
และขนบธรรมเนียมของสังคมนัน้ ๆ มาแล้ว
ลองมาดู ตั ว อย่ า งการท� ำ งานของระบบทั้ ง สามผ่ า น
สถานการณ์ตอ่ ไปนี้ เต้นอนตืน่ สาย ท�ำให้ไม่ได้กนิ ข้าวเช้าไป
เรียน พักเทีย่ งเต้จงึ รีบวิง่ ไปทีโ่ รงอาหารแต่พบว่าทุกร้านมีแถว
ต่อยาวไปหมด เต้จงึ จ�ำเป็นต้องต่อแถวและหักห้ามใจไม่แซง
คิวแม้ตอนนัน้ เต้จะเห็นเพือ่ นสนิทเต้ยนื อยูค่ นทีส่ ามของแถว
ผ่านไปสักพัก แถวเริม่ สัน้ ลง จูๆ่ เต้เห็นผูช้ ายคนหนึง่ แซงคิว
ต่อหน้า เต้โมโหมากจึงต่อยผูช้ ายคนนัน้ ล้มลงไปกับพืน้
จะเห็นว่าเต้ใช้ Ego ในทางทีท่ งั้ เหมาะสมและไม่เหมาะ
สม การทีเ่ ต้เลือกทีจ่ ะไม่แซงคิวคือการทีเ่ ต้ใช้ EGO สร้าง
ความสมดุลระหว่าง ID คือความต้องการอาหาร และ SUPEREGO คือการถูกสัง่ สอนไม่ให้แซงผูอ้ นื่ พฤติกรรมและ
การแสดงออกมาของเต้จงึ เป็นไปอย่างสงบ แต่เมือ่ เต้เลือกที่
จะต่อยเพือ่ นทีม่ าแซงคิว Ego ของเต้เป็นไปอย่างไม่สมดุล
เพราะ ID มากกว่า SUPEREGO แทนทีเ่ ต้จะพูดคุยตักเตือน
ผูช้ ายทีม่ าแซง เต้กลับแสดงออกมาด้วยอารมณ์โกรธแทน
นี่คือที่มาของค�ำพูดที่ว่า “อีโก้สูง” นั่นเอง เมื่อเราไม่
สามารถสร้างสมดุลระหว่าง ID กับ SUPEREGO ได้อย่าง
เหมาะสม เราก็จะแสดงออกมาในรูปของอารมณ์ทไี่ ม่เป็นที่
ยอมรับของสังคมนัน่ เอง

REL E ASE M E

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

ผม, แมว
1.

บางทีถ้าคุยกับแมวได้ ผมอยากรู้ว่ามันใช้อะไรเป็นตัวบอกเวลา

2.
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เวลาห้าทุม่ กว่าๆ ไม่เคยเลยไปถึงเทีย่ งคืน เสียงกระดิง่ จากปลอกคอของมันจะส่งสัญญาณมาแต่
ไกล การปรากฏตัวในแต่ละครัง้ ถูกส่งตรงเข้าสูก่ ารรับรูข้ องผม มันเป็นแมวจากไหนไม่รู้ ไม่รชู้ อื่ ไม่รู้
ที่มา เพียงสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีเจ้าของจากปลอกคอที่มันใส่ เราพบกันครั้งแรกเมื่อหลายเดือน
ก่อน ตอนนั้นผมเพียงนึกว่ามันคงเบื่อบ้านตามประสาแมว เลยบรรณาการมันด้วยอาหารกระป๋อง
ราคาถูกจากร้านสะดวกซื้อ
เหมือนติดใจ ในวันต่อไปมันกลับมาอีก
เมื่อมันเดินมาถึงหน้าประตู หากผมอยู่ข้างใน มันจะสอดส่องเพื่อหาว่าภายในบ้านมีอาหารหรือ
ไม่ ถ้าแน่ใจแล้วว่ามี มันจะตะกุยตะกายและพยายามส่งเสียงเรียกร้องความสนใจ ให้สญ
ั ญาณทัง้ หมด
เพื่อให้รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้
กลับกัน หากช่วงจังหวะนัน้ ผมนัง่ อยูด่ า้ นนอก มันจะมามาด้อมๆ มองๆ ดูวา่ ผมก�ำลังท�ำอะไรอยู่
ถ้ารู้ว่าตรงหน้ามีอาหาร มันจะนั่งลงและส่งเสียง ถ้ายังไม่สนใจอีก เมื่อนั้นมันจะเริ่มเอามือมาข่วน
หรืองับเบาๆ ? แทนการส่งเสียง
แมวเป็นสัตว์อิสระ และการคงอยู่ของมันก็ไม่ได้สร้างภาระอะไรมากมาย จึงคล้ายเป็นสัญญาใจ
ว่าถ้าอยูก่ นั อย่างไม่สร้างปัญหาก็แวะมาอาศัยเป็นทีห่ ลับทีน่ อนได้ไม่วา่ กัน มันมาพร้อมเสียงสัญญาณ
แต่จากไปในตอนเช้าอย่างเงียบเชียบ

3.
ในคืนนัน้ ข่าวการจัดการหมาแมวจรจัดและการลงทะเบียน
สัตว์เลีย้ งเพิง่ ผ่านไปไม่กว่ี นั มันคงไม่รหู้ รอกว่ามนุษย์กำ� ลังมี
แผนจะจัดการพวกมันอย่างไรต่อไป ผ่านไปไม่กวี่ นั มันยังคง
เดินมาบ้านหลังนีเ้ หมือนเช่นเคย แต่แปลกไป ทีว่ นั นัน้ มันไม่มี
เสียงกรุง๊ กริง๊ ทีค่ อเพือ่ เป็นสัญญาณการมาถึงอีกแล้ว
ผมนัง่ อยูข่ า้ งใน ไร้การแจ้งเตือน หันไปอีกทีกพ็ บว่ามันก�ำลัง
พยายามใช้ขาเขีย่ ประตูบานเลือ่ นให้เปิดออกเหมือนทีม่ นั เคย
ท�ำส�ำเร็จมาแล้วหลายครัง้ ในครัง้ นีก้ เ็ กือบจะส�ำเร็จ หากผม
ไม่หนั ไปเห็นมันเสียก่อน
เหมือนเช่นทุกครั้งเมื่อผมเห็นมันพยายามท�ำพฤติกรรม
แบบนี้ แม้ไม่ใช่แมวของตัวเอง แต่การพยายามลุกล�ำ้ เข้ามาใน
อาณาเขตบ้านก็ดเู ป็นการกระท�ำอันอุกอาจเกินไปเสียหน่อย
ผมเดินออกไป ตะโกนดุ
ดุหนึง่ ที ตีหนึง่ ที ถ้าเป็นเด็กทีพ่ ดู ภาษาเดียวกันเข้าใจโดน
เข้าไปขนาดนีค้ งมีหลาบจ�ำ แต่ไม่ใช่กบั แมว ยิง่ ตีเหมือนยิง่ ไป
ยัว่ จนมันคงทนไม่ไหว อาศัยจังหวะทีผ่ มก�ำลังลุกโดยไม่ทนั
สังเกต ตะปบกัดเข้าให้ตรงข้อเท้าพอดิบพอดี มือตะครุบ ปาก
สะบัด ผมตกใจสลัดเท้าหนี แต่เขีย้ วจากเล็บและฟันมันดันฝัง
ไว้ลกึ ไปเสียหน่อย ผิวหนังบริเวณนัน้ ถูกฉีดขาด และตามมา
ด้วยเลือดทีไ่ หลออกมาซิบๆ มันคงรูว้ า่ ท�ำบางสิง่ ผิดพลาดไป
ผมดุไปอีกหนึง่ ที และครัง้ นีด้ เู หมือนจะยอมเชือ่ ฟัง มันกลับไป
นัง่ ทีป่ ระจ�ำของมัน และสงบนิง่ อยูอ่ ย่างนัน้
4.
หลังจากพยายามยือ้ อยูน่ านผมก็ยอมไปโรงพยาบาล ตอน
แรกคิดเพียงว่ามันไม่นา่ เป็นอะไรมาก แต่หากว่ามันเป็นแมว
จรที่บังเอิญมีใครใส่ปลอกคอให้ก็ไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรตามมา
จากคมเขีย้ วของมันรึเปล่า น้อยสุดก็แค่แผล แต่ถา้ มากสุดก็
ถึงกับชีวิต
ผมไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ตอนนั้นเวลาเที่ยงคืนกว่า
โรงพยาบาลยังคงเป็นสถานทีท่ เี่ ต็มไปด้วยชีวติ และความหวัง
เสมอ ข้างเตียงเป็นอุบตั เิ หตุจกั รยานยนต์ทมี่ าถึงพร้อมๆ กัน
บุคลากรทางการแพทย์มีจ�ำกัด แม้ผมจะอยากรีบจัดการ
ปัญหาตรงนีแ้ ล้วกลับไปพักผ่อน แต่ดดู ว้ ยตาก็เห็นแล้วว่าใคร
อาการหนักกว่า แน่นอนว่าผมเองต้องรอจนกว่าเขาคนนัน้ จะ
ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นเสร็จ

อุบตั เิ หตุเกิดขึน้ ได้เสมอ และบางทีชวี ติ ก็เต็มไปด้วยเรือ่ ง
ราวที่ยากจะคาดเดา ใครจะรู้ว่าวันพรุ่งนี้ เราจะได้เห็นรอย
ยิม้ เดิมจากคนเดิมทีเ่ ราเพิง่ คุยกันเมือ่ ไม่กวี่ นั มานีร้ เึ ปล่า หรือ
อาจจะเป็นเราเองที่ไม่อาจยิ้มให้ใครได้อีกแล้ว ไม่ใช่แค่ยิ้ม
ความสุข ความเศร้าเสียใจ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าวันต่อไปเรา
อาจจะมีโอกาสได้ท�ำสิ่งนั้นอยู่
ไม่นานหลังจากนัน้ หลอดฉีดพร้อมเข็มก็มาถึงตรงหน้า สอง
เข็มบริเวณแผล และอีกสองเข็มส�ำหรับวัคซีนกันพิษสุนขั บ้า และ
อีกเข็มส�ำหรับยากันบาดทะยัก
ถือเป็นโชคดีในโชคร้าย ค่าประกันสังคมผสมกับประกัน
ชี วิ ต ช่ ว ยครอบคลุ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยได้ จ นหมด หลั ง เสร็ จ สิ้ น
กระบวนการ ผมได้กระดาษมาสองแผ่น เป็นใบนัดส�ำหรับ
การมาฉีดยาในครั้งต่อไป หากครบตามจ�ำนวนเข็ม ผมต้อง
มาที่นี่อีกหกครั้ง สี่ครั้งเป็นการฉีดยากันพิษสุนัขบ้า และอีก
สองครั้งส�ำหรับยากันบาดทะยัก
หลังหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ ผมเดินออกไปเรียกรถ
หน้าปากซอยเพื่อจะได้กลับไปพักผ่อนเสียที รถฉุกเฉินอีก
คันเพิ่งสวนเข้าไป ในโลกไม่เคยหลับใหล ยังมีกลุ่มคนอีก
มากมายที่ต้องคอยแสตนบายเพื่อช่วยเหลือกันและกัน
5.
เวลาผ่านไป
ผมไปโรงพยาบาลเพื่อรับการฉีดยาเป็นเข็มสุดท้าย
เหมือนเชี่ยวชาญและรู้ขั้นตอนไปเอง โดยไม่ต้องพูดให้
มากความ
เข็มสุดท้ายแทงเข้าหัวไหล่ซา้ ย ชัว่ อึดใจ พยาบาลบอกให้
ผมกลับได้แล้ว ต่อไปนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรหากเล่นกับมัน
จนหมัน่ เขีย้ วและเผลอตัวมากัดผมอีกรอบ ไม่ใช่แค่ตวั นีห้ รอก
จะตัวอื่นๆ ก็คงชื่นใจขึ้นหน่อยหากเจ้าสัตว์สี่ขาเหล่านี้เผลอ
เล่นแรงเกินไป
ผมกลับมาถึงบ้านพร้อมกับเครื่องดื่มติดไม้ติดมือมานิด
หน่อย ตามความเชื่อที่ว่าแอลกอฮอล์จะช่วยฆ่าเชื้อในแผล
ได้ไวขึ้น ผมมาถึง นั่งลงตรงเก้าอี้หน้าบ้านตัวเดิม เปิด
กระป๋อง ลมเย็นๆพัดอ่อนๆพอยืดเวลาในคืนนีใ้ ห้หา่ งออกไป
ได้อย่างสิ้นสุด
ในคืนนั้น เวลาห้าทุ่มเกือบๆสิบห้านาที
ผมได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้นอีกแล้ว
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เมื่อการ
กระทำ�ที่ดู
ใช้อารมณ์
สามารถ
ทำ�นายได้

“น�ำ้ หนักขึน้ มา 80 กิโลแล้วเหรอเนีย่ ! เดือนนีฉ้ นั จะลดความอ้วน”
เดินผ่านหน้าร้านขนมหวานชือ่ ดัง พร้อมเห็นโปสเตอร์บงิ ซูชอื่ ดัง
“น่ากินจัง เข้าไปลองหน่อยดีกว่า...”
วิชาเศรษฐศาสตร์ทเี่ ราเรียนกันในห้องบอกว่ามนุษย์มเี ป็นสัตว์ที่
มีเหตุมผี ล (rational) แต่การกระท�ำของเราในหลายๆ ครัง้ ก็ดจู ะไม่
สมเหตุสมผลและดูจะใช้อารมณ์เป็นทีต่ งั้ เสมอ
แต่เชือ่ หรือไม่วา่ พฤติกรรมทีด่ จู ะใช้แต่อารมณ์ของมนุษย์กลับ
สามารถถูกท�ำนายได้ เศรษฐศาสตร์ยอ้ นกลับมาอีกครัง้ แล้วบอกเรา
ว่า พฤติกรรมทีพ่ วกนายท�ำล้วนมีเหตุผลและท�ำนายได้ทงั้ นัน้ ! และ
นีค่ อื สิง่ ทีห่ นังสือ Predictably Irrational หรือชือ่ ไทย “พฤติกรรม
พยากรณ์” ก�ำลังจะมาเปิดโลกของผูอ้ า่ น
ผูเ้ ขียน Dan Ariely เป็นนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics) อีกหนึง่ ศาสตร์ทเี่ ซ็กซีท่ สี่ ดุ ในศตวรรษนี้ เพราะ
สามารถอธิบายพฤติกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ของมนุษย์ผา่ นจิตวิทยา
แม้พฤติกรรมนัน้ จะดูไม่สมเหตุสมผล (Irrational) ก็ตาม ส�ำคัญ
ส�ำหรับนักการเมือง นักการตลาด ไปจนถึงเราทีจ่ ะเข้าใจแฟนมากขึน้
ว่าสัง่ ของมาท�ำไมเยอะแยะ!
ผู้เขียนขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่อเรียกน�้ำย่อยเสียหน่อย ใน
บทที่ 3 ต้นทุนของ ‘ของฟรี’ แดนน�ำความลับมาเปิดเผย! เขา
เล่าว่าตัวเลข 0 หรือ ‘ฟรี’ เช่น “ค่าส่งฟรี! สั่งเลย” พยายามจะ
สร้างความตืน่ เต้นและความอยากได้ในตัวสินค้า โดยทีไ่ ม่มเี หตุผล
หรือเราไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องใช้ของนัน้ ท้ายสุดของทีซ่ อื้ จะเป็นเพียง
ขยะอีก 1 ชิ้นในห้องเท่านั้น เพียงเพราะว่าเราคิดว่ามันคุ้ม จึงไม่
แปลกเลยว่าแอพฯ สั่งซื้อของยอดฮิตหลายๆ เจ้า จึงชอบท�ำโปร
โมชั่นส่งฟรีกัน
ทีเ่ ล่าไปเป็นเพียงแค่ 1 บทจาก 13 บททีแ่ ดนพาเราล้วงลึกเข้าไป
ในจิตใจของมนุษย์และเปิดเผยสิง่ ทีค่ อยมาหลอกล่อเราเพือ่ ท�ำตัวไร้
เหตุผล ทัง้ การผัดวันประกันพรุง่ , การทีเ่ ราแทงกัก๊ จนเสียโอกาส ไป
จนถึงอธิบายว่าท�ำไมคนทีไ่ ม่เลือกสวมถุงยาง แม้จะรูด้ วี า่ เป็นทางเลือก
ทีป่ ลอดภัยกว่า
เรือ่ งราวทีย่ กมาในหนังสือเล่มนี้ บางบทก็ชถี้ งึ ความอ่อนหัดของ
เรา หรือบางเนือ้ หาก็ทำ� ให้รสู้ กึ ตกใจว่า การกระท�ำทีเ่ รารูส้ กึ แค่วา่
อยากท�ำ แท้จริงแล้วมีคนมาท�ำให้เรา ‘อยากท�ำ’ และสุดท้าย หนังสือ
เล่มนีจ้ ะเพิม่ เลนส์สำ� หรับมองโลกนีท้ ำ� ให้คณ
ุ สามารถรับรูถ้ งึ กลไก
ต่างๆ ทีท่ ำ� ให้คณ
ุ ดูเหมือนจะตัดสินใจโดยใช้อารมณ์
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เข้าใจอารมณ์ภายในตัวเรา
ผ่านหนังสือ Emotional
Wellness “สปาอารมณ์”

หากจะต้องอธิบายว่า Osho (โอโช)
หรือผูเ้ ขียนหนังสือเล่มนีเ้ ป็นใคร?
คงจะอธิ บ ายว่ า เป็ น ไลฟ์ โ ค้ ช ชาว
อินเดียชือ่ ดังทีส่ ดุ คนหนึง่ ในศตวรรษที่ 20
ไปในโลกตะวันตกและอินเดีย ถึงขนาด
ถูกยกให้เป็น “บุรุษที่อันตรายที่สุดนับ
ตัง้ แต่พระเยซู” ทว่า องค์ดาไลลามะกลับ
เรียกเขาว่าเป็น “ครูผตู้ น่ื รู้ ผูท้ ำ� ทุกวิถที าง
เพือ่ ช่วยให้มนุษยชาติกา้ วข้ามอุปสรรคใน
การพัฒนาสติ”
เหตุ ผ ลที่ Osho ถู ก เรี ย กว่ า ตั ว
อั น ตรายส� ำ หรั บ ศาสนา มาจากที่ ว ่ า
แนวคิ ด ของเขามี ลั ก ษณะ ‘สุ ด โต่ ง ’
ส� ำ หรั บ ช่ ว งชี วิ ต ในสมั ย ที่ เ ขาอยู ่ เขา
วิพากษ์วิจารณ์ค่านิยม ความเชื่อ ไป
จนถึงศาสนา หรือในขณะทีห่ ลายศาสนา
จะพยายามให้เราหนีหา่ งจากทางโลก หนี
ห่างจากกิเลสหรือกามอารมณ์ Osho

กลับพาเรากลับไปเข้าใจอารมณ์พวกนั้น
อย่างถึงลูกถึงคน ท�ำให้เขาเป็นที่วิพากษ์
วิจารณ์และมีขอ้ ถกเถียง (controversial)
เกี่ยวกับแนวคิดเขามาก อย่างเรื่องเซ็กส์
ทีเ่ ขาพาไปส�ำรวจทุกแง่มมุ ถึงขนาดมีคน
ให้ฉายาเขาว่า ‘เซ็กส์กูรู’ เลยทีเดียว
ในหนังสือ Emotional Wellness หรือ
ทีแ่ ปลไทยในชือ่ “สปาอารมณ์” เขาพาไป
รูจ้ กั กับสิง่ ทีม่ นุษย์อยูด่ ว้ ยกันทุกวัน ตลอด
เวลา ทุกวินาที คือ ‘อารมณ์’ (Emotion)
ตัง้ แต่ตน้ ก�ำเนิดของอารมณ์ ทัง้ รัก โลภ
โกรธ หลง ว่าพวกนีค้ อื อะไรกันแน่ แล้ว
เหตุผลของการมีอยู่ของอารมณ์คืออะไร
และอารมณ์ พ วกนี้ ค วบคุ ม จิ ต ใจและ
ร่างกายเราได้อย่างไร
เมื่ อ เราเข้ า ใจอารมณ์ แ ล้ ว เราจึ ง
สามารถยอมรับและจัดการกับมันได้อย่าง
ถูกวิธี โดยการท�ำความเข้าใจอารมณ์ทวี่ า่

ของ Osho จะหลุดออกจากกรอบทาง
สังคมและวัฒนธรรมทีค่ รอบง�ำเราอยู่ เพือ่
เข้าใจ ‘อารมณ์’ ได้อย่างถ่องแท้ ไม่ตอ้ ง
ตัดสินว่าอารมณ์นนั้ เป็นอารมณ์ทถี่ กู ต้อง
ชอบธรรม หรืออารมณ์นนั้ เป็นอารมณ์ที่
ผิดศีลธรรมหรือไม่สามารถรูส้ กึ เช่นนัน้ ได้
ผ่านบทสนทนาอันมีสสี นั ทีบ่ นั ทึกอยูใ่ น
หนังสือเล่มนี้ Osho ก�ำลังบอกเราอยูว่ า่
แทนทีจ่ ะกดทับและต่อสูก้ บั อารมณ์ตา่ ง ๆ
ทีเ่ รารับเข้ามาตลอดเวลา หรือเลือกทีจ่ ะ
หลีกหนีออกห่างอารมณ์พวกนัน้ หากแต่
เราควรจะเผชิญหน้ากับมัน เข้าใจมันโดย
ไม่ ต ้ อ งตั ด สิ ป หน หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ปิ ด
ประสบการณ์ใหม่ในการมองตัวเอง พร้อม
กับแนวคิดที่ดูจะไม่เหมือนที่สอนกันใน
โรงเรียนหรือสือ่ กระแสหลักท�ำลายความ
คิดเดิม ๆ ของเราเกีย่ วกับอารมณ์ไป และ
กลายเป็นคนทีจ่ ดั การอารมณ์ได้ดขี นึ้ ทันตา
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ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุล

‘ในวันที่
ใจร้าวราน
คุณผ่อนคลาย
ด้วยวิธีการใด’
‘ในวันที่ไม่โอเค คุณมีวิธีดูแลอารมณ์ของตัวเองอย่างไร’
หวังว่าท่านจะอนุโลมและให้อภัยในการกระท�ำเช่นนี้ แต่หาก
ท่านไม่พอใจ ไม่โอเค ก็สามารถหยิบยืมวิธกี ารของพวกเขาเหล่า
นี้ไปใช้ได้ เพราะพื้นที่นี้ไม่ใช่เขตหวงห้าม เชิญเสพโดยพลัน
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1. จักรพงศ์ กันกล�่ำ / อายุ 41 ปี
“ก็พยายามข่มใจ ไม่คิดถึงเรื่องที่ท�ำให้เรารู้สึกไม่ดี แล้วหา
อะไรท�ำเพื่อให้ลืมเรื่องเหล่านั้น ส่วนใหญ่จะนั่งวาดรูปนะ ไม่ก็
คิดงานทีเ่ กีย่ วกับศิลปะ หรือบางครัง้ ก็หาเวลาอยูก่ บั ตัวเอง แล้ว
ทบทวนเรื่องราวต่างๆ ที่ท�ำให้เรารู้สึกดีขึ้น”
2. รุจิดา จิตะพันธ์กุล / อายุ 22 ปี
“เราจะคิดว่าชีวติ คือกล่องช็อคโกแล็ต คละรส เปิดเจอรสทีช่ อบ
บ้าง รสทีไ่ ม่ชอบบ้าง วันต่อไปก็เซ็ตใหม่เริม่ ใหม่ ปิดวันพังๆ ไว้เท่า
นี้ บางเรือ่ งไม่ไหว เราจะระบายให้เพือ่ นสนิททีส่ ดุ ในชีวติ 2 คนได้
ฟัง จากนัน้ ฟังมุมมองจากทัง้ คู่ แล้วถอยมาอยูก่ บั ตัวเอง อาบน�ำ้
เปิดเพลย์ลสิ ต์เพลงทีช่ อบสักสองชัว่ โมง อ่านนิยาย ร้องคาราโอเกะ
ทีบ่ า้ น จนใจมันลืมไปเอง วันต่อไปเราจะแรนด้อมเจอช็อคโกแล็ต
รสทีเ่ ราชอบเองแหละ
“จริงๆ ใส่หฟู งั ฟังเพลงดังๆ สัก 30 นาที นีช่ ว่ ยได้มากเลยนะ”
3. ฐิติศักดิ์ รัตนะมโนชญ / อายุ 7 ปี
“เดินหนีเลย แล้วก็รอ้ งไห้ วันไหนหนักหน่อย เช่นโดนครูดมุ า
ก็ไปบอกพ่อแม่ มีเล่าให้เพือ่ นฟังบ้าง บางทีรนุ แรงมากก็มถี งึ ขัน้
ทุบโต๊ะ แค่นแี้ หละครับ”
4. จิรชยา ทวนทัย / อายุ 32 ปี
“ไม่สนใจ หาอะไรท�ำเพือ่ relax ก่อนกลับมาจัดการปัญหา เช่น
นอน ฟังเพลง อ่านหนังสือ ชอปปิง้
(พูดง่ายๆ ว่า…ช่างแม่ง!)”

5. กฤษณะ ทองสีดา / อายุ 41 ปี
“ท�ำจิตใจให้สงบ ตัง้ สติ ทบทวนเพือ่ หาวิธแี ก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ”
6. อิทธิพัทธ์ ศุภวีระชัย / อายุ 27 ปี
“เราว่าค�ำว่า ‘ไม่โอเค’ มันมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เจอ
วิธีดูแลอารมณ์เลยไม่เหมือนกัน ส่วนตัวคือ ถ้าไม่โอเคแบบ
หงุดหงิด จะเก็บตัว อยู่คนเดียว อ่านหนังสือ ฟังเพลง เพราะ
ไม่อยากเอาความหงุดหงิดไปลงที่คนอื่น ส่วนถ้าไม่โอเคแบบ
เหน็ดเหนือ่ ย เหนือ่ ยใจ ถ้าเป็นไปได้ ก็จะออกไป hangout กับ
เพื่อน บ่นๆๆ คุยๆๆ รีเฟรชตัวเอง”
7. มาลัย แซ่อึ้ง / อายุ 62 ปี
“ไม่คอ่ ยพูดจา ท�ำงานอย่างอืน่ แทน เช่นเข้าครัว กวาดบ้าน
ถูบ้าน เย็บปักถักร้อย เดี๋ยวก็ลืมอารมณ์นั้นเอง-หายเอง”
8. ชวัลรัตน์ รุ้งแสงเจริญทิพย์ / อายุ 25 ปี
“ถามตัวเองก่อนเลยว่า ท�ำไมเราถึงไม่โอเค อะไรท�ำให้เราไม่
โอเค แล้วตอนนีเ้ รารูส้ กึ อย่างไร โกรธ เศร้า เครียด หรือเฟล?
ต่อให้เหตุผลของการเกิดความรูส้ กึ พวกนัน้ จะดี หรือจะแย่แค่ไหน
ก็ยอมรับมันซะ เราจะได้แก้ไขปัญหาได้ถกู จุด เพราะถ้าเรายัง
ยอมรับไม่ได้ สุดท้ายเราจะหลอกตัวเองว่าเราโอเค เราไม่เป็นไร
แล้วก็ไม่มที างแก้ไขปัญหา หรือปรับอารมณ์พวกนัน้ ได้
หลักๆ คือคุยกับตัวเองเยอะๆ ต่อให้คำ� แนะน�ำหรือความคิด
เห็นจากคนอืน่ จะเป็นอย่างไร สุดท้ายก็อย่าลืมกลับมาถามตัวเอง
ก่อนว่าท�ำแบบนีแ้ บบนัน้ แล้วเรารูส้ กึ โอเคไหม เพราะสุดท้ายคน
ทีร่ สู้ กึ อย่างไรก็คอื เรานัน่ แหละไม่ใช่ใครทีไ่ หน”

