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I Creativity X I 
 
ความก้าวหน้าและความนิยมในกล้องดจิทัิลท่ีเร่ิมเข้ามาในตลาดช่วงต้นปี 2000 ส่งผลให้
ยอดขายฟิล์มลดลงอย่างรวดเร็ว และร้านล้างรูปหลายพันแห่งต้องปิดตัว กระทบต่อ
ผลประกอบการและก�าไรของบริษัทผู้ผลิตยักษ์ใหญ่อย่าง “Fuji Photo Film” ที่ก่อตั้ง
มาตั้งแต่ปี 1934 จนต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะสายเกินไป   
และสิ่งที่ผู ้บริหารมองเห็นโอกาสในเวลานั้น ไม่ใช่แค่การทุ่มทุนไปกับการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่อย่างกล้องดิจิทัลเพื่อตามตลาดให้ทัน แต่พวกเขาค้นพบว่าเทคโนโลยี
ดั้งเดิมที่บริษัทเป็นเจ้าของและความเชี่ยวชาญของนักเคมีหลายพันคนต่างหาก ที่จะ
เป็นทุนครั้งใหม่ในการกอบกู้บริษัทให้เดินหน้าต่อไปได้  



4

เข้าใจ

ในปี 2006 Fuji Photo Film เปลีย่นชือ่เป็น Fuji Holding Corp. และก้าวสูอุ่ตสาหกรรม
เครื่องส�าอางอย่างเต็มตัว ภายใต้แบรนด์ Astalift ท่ีเติบโตมาเป็นแบรนด์ระดับโลก
ด้วยคุณภาพของสินค้าท่ีเกิดจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีฟิล์มที่บริษัทเป็นเจ้าของ 
ทั้งคอลลาเจนท่ีใช้เคลือบฟิล์มให้คงทน ไม่แห้งและเสียรูปทรง แต่คงความยืดหยุ่น 
เทคนิคแอนตีออกซิแดนต์เพ่ือป้องกันรังสียูวีที่จะท�าให้รูปกระดาษซีด รวมถึงนาโน
เทคโนโลยี และเทคนิคในการวิเคราะห์และควบคุมแสง ซึ่งท้ังหมดสามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องส�าอางที่ตอบโจทย์ผิวพรรณที่สว่างและเป็นธรรมชาติ 
 
เมือ่จบัทางได้ บรษิทัจงึขยายกิจการบนฐานความรูเ้ดมิไปสูธุ่รกจิทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้อุปกรณ์
ทางการแพทย์ในกลุ่มท่ีต้องใช้การวินิจฉัยด้วยภาพอย่างเช่นเครื่องเอ็กซเรย์ รวมถึง
กลุ่มอาหารเสริมและยา เพื่อให้ธุรกิจครบวงจรมากขึ้น และหนึ่งในนั้นคือ การเข้าซื้อ
กิจการผลิตยาของ Toyama Chemical ด้วยมูลค่า 45 พันล้านบาท (1.45 พันล้าน
เหรยีญสหรฐั) ซึง่เป็นบริษทัผูผ้ลติยาอาวิแกน (Avigan) ทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ใช้รกัษาไข้หวัด
ในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2014 และมีบทบาทส�าคัญภายใต้ชื่อของฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) 
ยาต้านเชื้อไวรัสที่อยู่ในสูตรยารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของไทย และในประเทศอื่น ๆ 
 
จากทีเ่คยเฉยีดต้องปิดกิจการในปี 2020 ฟูจฟิิล์มกลบัมามรีายได้สทุธิ 54.6 พนัล้านบาท 
(181.2 พันล้านเยน)  มีพนักงานมากกว่า 30,000 คน โดยรายได้ส�าคัญมาจากกลุ่ม
สุขภาพและการแพทย์  ท้ังยังคงสามารถรักษาฐานเก่าเก่ียวกับธุรกิจภาพถ่ายไว้ได้ 
แม้ว่าจะมีสัดส่วนน้อยลง 
 
ความส�าเร็จในการเปลี่ยนตัวเองของฟูจิฟิล์มสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ใช่
สูตรส�าเร็จตายตัว แต่เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมโยงจากศาสตร์ของ 
ผลติภณัฑ์หนึง่ไปยังอกีผลติภัณฑ์หน่ึงได้อย่างราบรืน่ หรอืการน�าความรูใ้นสาขาต่าง ๆ 
มาใช้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในการแก้ปัญหา หรือการสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการใหม่ ๆ เช่นเดียวกับความคิดสร้างสรรค์ที่เราได้เห็นปรากฏอย่างเด่นชัด
ในสายศิลปะ การออกแบบ และสังคมศาสตร์ หรือซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความล�้าเลิศ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการดงึเอาผลทดลองในห้องแลบ็มาแปรเปลีย่น 
ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและขายได้ดีในระดับโลก 
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เพียงแต่ที่มาของความคิดสร้างสรรค์ที่เห็นผลนั้นอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง อย่างใน 
กรณีของฟูจิฟิล์มก็คงเหมือนบทหน่ึงในหนังสือ Smarter Faster Better ที่เขียนโดย  
ชาร์ล ดูฮิกก์ ซึ่งสรุปบทเรียนเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นว่า ภาวะจนตรอก 
หรือความกังวลมักผลักดันให้เรามองแนวคิดเก่า ๆ ในแง่มุมใหม่ และเราสามารถ 
แก้ปัญหาเรื่องการสร้างสรรค์ได้ด้วยการพิจารณาสิ่งที่รู้ ทบทวนธรรมเนียมดั้งเดิมที่
เคยเห็นว่าใช้ได้ผล และพยายามน�าไปประยุกต์ใช้ในแนวทางใหม่ 
 
ความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นเหมือนตัวแปรหน่ึงของสมการความส�าเร็จ ที่มีหนทาง 
มากมายในการหยิบมาใช้ ไม่ว่าใช้ทางตรงหรือจะไป “X” กับศาสตร์อื่น ๆ แต่จะด้วย 
วิธีใด ก็ขึ้นอยู่กับว่าความรู้ที่เป็นเหมือนทุนตั้งต้น สถานการณ์ที่เป็นแรงผลักดัน และ 
ผลลัพธ์ที่เราต้องการนั้นว่าจะออกมาในรูปแบบใด
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I บทน�า I

ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร

ไม่มีใครไม่รู้จักความคิดสร้างสรรค์

น่าแปลกที่แม้ทุกคนดูเหมือนจะเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์คืออะไร แต่ถ้าคุณลอง 
บอกให้ใครสักคนนิยามความหมายของมัน น้อยคนนักที่จะตอบได้อย่างไม่ลังเลโดย
ไม่หยุดคิด

อันที่จริง หากลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การใช้ค�าในอดีตท่ีปรากฏในหนังสือ 
ด้วยเครือ่งมอือย่าง Google Books Ngram Viewer จะพบว่าค�าว่า “ความคดิสร้างสรรค์” 
ในภาษาอังกฤษนั้นเพิ่งจะมีคนใช้เมื่อไม่ถึง 100 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น แม้ว่าแนวคิดเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์จะแพร่หลายมากในโลกยุคนี้

ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นเรื่องที่ใหม่มาก และดูเหมือนว่าเราแต่ละคนจะมีความคิด
เก่ียวกับความหมายของมนัแตกต่างกันออกไป เพราะโดยท่ัวไปการท่ีเราจะบอกว่าสิง่ไหน 
“สร้างสรรค์” มักจะต้องมีเหตุผลประกอบมากกว่าหนึ่งข้อ

แต่หนึ่งในค�านิยามท่ีคนมักจะเอ่ยถึงมากที่สุดเมื่อพูดถึงความคิดสร้างสรรค  ์
ก็คือ “ความแปลกใหม่” ในความหมายว่าเป็นสิ่งที่แตกต่าง ไม่เคยมีใครท�ามาก่อน 
ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน

แต่ปัญหาก็คือ ความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครแบบนี้ มันมีอยู่จริงหรือเปล่า

ครั้งหนึ่งศิลปินเอกชื่อก้องโลกอย่างปิกัสโซเคยพูดไว้ว่า “ศิลปะคือการขโมย”
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และในท�านองเดียวกัน เมื่อมีนักเขียนคนหนึ่งเอ่ยถามเดวิด โบวี ว่าเขาคิดว่าตัวเองมี
ความเป็นต้นฉบับไหม นักดนตรีระดับโลกตอบทันทีว่า “ไม่ ผมเหมือนขโมยที่มีรสนิยม
มากกว่า” แถมยังตบท้ายอีกว่า “ศลิปะทีผ่มจะศกึษา ต้องเป็นของที่ขโมยมาได้เท่านัน้”

ในวงการศิลปะ วงการที่ขึ้นชื่อว่าท�าเงินจาก “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นที่รู้กันดีว่างาน
ศิลปะแต่ละชิ้นที่ศิลปินผลิตออกมานั้น ไม่มีชิ้นไหนที่พูดได้ว่าเป็นของใหม่ที่ไม่เคยมี 
คนท�ามาก่อน 

ในวงการอื่น ๆ อย่างวงการธุรกิจและเทคโนโลยีก็ไม่ต่างกัน นวัตกรรมที่เราใช้งานกัน
อยูท่กุวนันี ้ ล้วนสร้างจากสิง่ทีเ่คยเกิดขึ้นก่อนหน้า และผสมผสานด้วยองค์ความรูใ้หม่ 
เพื่อสร้างสินค้า บริการ และรูปแบบธุรกิจที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ในโลกนี้จึงไม่มีสิ่งไหนที่เกิดขึ้นจากความว่างเปล่า 

แต่ถ้าความแปลกใหม่ไม่มีอยู่จริง แล้วความคิดสร้างสรรค์คืออะไรกันแน่

ออสติน คลีออน นักเขียนเจ้าของหนังสือขายดีหลายเล่มท่ีถอดรหัสที่อยู่เบ้ืองหลัง 
การท�างานสร้างสรรค์ เขยีนอธิบายไว้ในหนงัสอืเล่มหนึง่ของเขาว่า จรงิ ๆ แล้ว เคลด็ลบั
วิธีคิดเพื่อสร้างงานใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ คือต้องเริ่มจากการหยุดพยายามสร้างงานให้
แตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิง

เพราะเมื่อใดที่เราหลุดพ้นจากความพยายามที่จะไม่เหมือนใคร เราจะอ้าแขนเปิดรับ
อิทธิพลและแรงบันดาลใจรอบตัว แทนที่จะวิ่งหนีจากมัน

เราจะสังเกต เรียนรู้ และ “เข้าใจ” สิ่งที่อยู่รอบตัว
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เข้าใจ...ประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า หลักฐาน ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ที่ประกอบสร้างเป็น
ข้อมูลท่ีใกล้เคียงกับ “ความจริง” ท่ีเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเป็นที่มาของปัจจุบันที่เราอยู่ 
และเป็นบทเรียนในการก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่า
 
เข้าใจ...ผู้คน ที่มีความคิด ความเชื่อ ความฝัน และวิถีชีวิตซึ่งแตกต่างหลากหลาย 
และเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและกาลเวลาเสมอ 

เข้าใจ...การสือ่สารของผูค้น ค�าพูด ภาษา อารมณ์ ความรูส้กึ เจตนา ท่าทาง และ 
รปูแบบที่แปรเปลี่ยนและซับซ้อนขึ้นในโลกยุคใหม่ ที่การสื่อสารไม่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้น
ตรงหน้าอีกต่อไป 

เข้าใจ...ธรรมชาติ ท่ีเป็นต้นก�าเนิดของทุกชีวิตบนโลก รวมถึงมนุษย์ เพ่ือแสวงหา
หนทางการใช้ชีวิตให้สัมพันธ์และสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะความอยู่รอดของ
ธรรมชาติ ก็คือความอยู่รอดของเราเอง

เข้าใจ...เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงแนวคิดเบื้องหลังนวัตกรรม 
เหล่านั้น เพื่อจะเลือกรับ และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็น “ผู้ใช้” ที่รู้เท่าทัน ไม่ปล่อย
ให้ความก้าวล�้าน�าหน้าความเป็นมนุษย์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

เข้าใจ...ตัวเอง โลกภายในที่ขับเคลื่อนชีวิตทั้งหมดของเรา ทั้งการกระท�า การเรียนรู้ 
และการตัดสินใจ เพื่อเริ่มต้นลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ตั้งใจ

เมื่อเข้าใจ เราจะท�าสิ่งที่ “สร้างสรรค์” ที่ไม่ได้แปลกใหม่อย่างสิ้นเชิง แต่เป็นของเดิมที่
ดียิ่งขึ้น

และน่ีเองท่ีอาจเป็นความหมายของ “ความคิดสร้างสรรค์” ท่ีหมายถึงความแปลกใหม่ 
ที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่เพียงพอ
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CREATIVITY
×
HISTORY
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เดินหน้ำหำอดีต
Past Forward /
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หากต้องการปัจจุบันท่ีแตกต่าง

จงเรียนรู้อดตี
 
 
 

บารุค สปิโนซา 
นักปรัชญาชาวดัตช์
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“หากคุณเป็นเจมส์ เมดิสัน ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้นฉบับของสหรัฐอเมริกา ที่ก�าลังอยู่ใน
สภาร่างรฐัธรรมนูญในปี ค.ศ. 1787 และก�าลงัถกเถียงกันว่ารฐับาลกลางควรจะมอี�านาจ 
ในการจัดการมลรัฐอย่างไร ภายใต้สถานการณ์ที่รัฐบาลกลางมีหนี้สินและต้องจัดการ
กับปัญหาเศรษฐกิจตกต�่าหลังเสร็จสิ้นจากสงครามปฏิวัติอเมริกา คุณจะเขียนอะไร
ลงไปในรัฐธรรมนูญ”

เดวิด เอ. มอสส์ อาจารย์สอนประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ตั้งค�าถามนี้
กับนักศึกษาในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอเมริกา

วิชาประวัติศาสตร์ในความทรงจ�าของใครหลายคน อาจไม่ต่างจากการดูหนังสักเรื่อง
ที่เราเป็นเพียงผู้ชม แต่ในชั้นเรียนของมอสส์ เขาเลือกดึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
มาตั้งเป็นโจทย์ให้นักศึกษาได้ขบคิด ตีความ และถกเถียงร่วมกัน

วิธีการสอนของมอสส์เรียกว่า Case Method หรือการใช้กรณีศึกษาเป็นสื่อหลักใน
การสอน เขาหยิบยืมวิธีนี้มาจากห้องเรียนเอ็มบีเอ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลอง
พาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลมายังปัจจุบัน 

การสอนแบบนีไ้ม่เพียงท�าให้วชิาเรียนประวัติศาสตร์ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูล กลายเป็น 
เรื่องที่เข้าถึงง่าย แต่ยังท�าให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นหาข้อมูล และแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกันในห้องเรยีนทีม่ผีูค้นหลากหลาย เพ่ือท�าความเข้าใจถึงผลลพัธ์ท่ีตามมา
ของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งเป็นกระบวนการส�าคัญที่จะช่วยเติมเต็มทักษะการวิเคราะห์
เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ที่สามารถน�าไปปรับใช้ได้ในทุกเรื่องของชีวิต และ
เป็นทักษะส�าคัญในอนาคต

ความพยายามของมอสส์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวร่วมแห่งความต้องการให้วิชา
ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเพ่ือท�าความเข้าใจอดีตและก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่า 
อย่างแท้จริง ผ่านการตัง้ค�าถาม การถกเถียง และการตีความจากมมุมองท่ีหลากหลาย 
เพ่ือไม่ให้เนือ้หาทางประวัตศิาสตร์หยุดนิง่อยู่ในการเล่าของผูบ้นัทึก ทีอ่าจจะบนัทกึด้วย
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตามห้วงเวลาและบริบท
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I (W)rap up the Past I
 
“ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ท�าเนียบขาวติดต่อให้ผมมาแสดงในคืนนี้ เพราะจริงๆ แล้วผม
ก�าลังท�าอัลบั้มเพลงฮิปฮอปอยู่พอดี มันเป็นอัลบั้มที่เล่าเรื่องชีวิตของคนคนหนึ่งที่ผม
คิดว่าเขามีความเป็นฮิปฮอปมาก...เขาคือรัฐมนตรีคลัง อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตันครับ”

เสยีงหัวเราะขบขันจากผูช้มดงัขึน้ทนัทท่ีี ลนิ มานูเอล มแิรนดา ในวัย 29 ปี เอ่ยชือ่หนึง่
ในบิดาผู้ก่อตั้งประเทศอเมริกา ในงาน Evening of Poetry, Music, and the Spoken 
Word ค�่าคืนแห่งการแสดงดนตรีและบทกวีที่จัดโดยท�าเนียบขาว ท่ามกลางกลุ่มผู้ชม
ในหอแสดงคือประธานาธิบดีบารัก โอบามาและสตรีหมายเลขหนึ่ง 

ทุกคนคิดว่าเขาล้อเล่น แต่เขาไม่ได้ล้อเล่น

เพลงฮปิฮอปเพลงแรกใน The Hamilton Mixtape อลับัม้คอนเซป็ต์แหวกแนวทีม่แิรนดา
ก�าลังปลุกปั้นอยู่ ถูกจัดให้เป็นโชว์ล�าดับสุดท้ายของงานในคืนนั้น และจะเป็นครั้งแรก
ที่เขาน�าเพลงจากโปรเจ็กต์นี้มาแสดงต่อหน้าสาธารณชน 

เนื้อเพลงที่อัดแน่นด้วยเรื่องราวชีวิตชวนติดตาม กับลีลาเพลงแบบฮิปฮอปที่มิแรนดา
โชว์การแร็ปด้วยตัวเอง โดยมีเสียงเปียโนของอเล็กซ์ ลากามัวร์เสริมอารมณ์ให้เข้มข้น
หนักแน่น ตรึงความสนใจของทุกคนในห้องไว้อยู่หมัด

ผู้ชมในท�าเนียบขาวลุกขึ้นปรบมือโห่ร้องเกรียวกราวเมื่อสิ้นสุดโน้ตสุดท้ายของเพลง 
“Alexander Hamilton” ซึ่งจะไม่ใช่แค่เพลงแร็ปในอัลบ้ัมอย่างที่ต้ังใจไว้แต่แรก  
แต่กลายเป็นเพลงเปิดของละครบรอดเวย์เรื่องส�าคัญที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับ
วงการมิวสิคัล 6 ปีหลังจากนั้นอย่าง “Hamilton”
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I เรื่องเล่าของคนยุคนั้น ถ่ายทอดโดยคนยุคนี้ I
 
หน่ึงในความพิเศษของ Hamilton ท่ีเรยีกได้ว่าเป็นการฉกีกฎเดิมของมวิสคัิล  คือการน�า
แนวดนตรีแบบฮิปฮอป แร็ป อาร์แอนด์บี มาผสมผสานกับแนวเพลงมิวสิคัลท่ัวไป 
ได้อย่างลงตัว เกิดเป็นจังหวะการด�าเนินเรื่องที่แปลกใหม่ คมคาย และชวนติดตาม  

Hamilton ไม่ได้บอกเล่าแค่เรื่องราวชีวิตอันโลดโผนของอเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน บุรุษ
เจ้าของใบหน้าที่อยู่บนธนบัตร 10 ดอลลาร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลส�าคัญคนอื่นๆ 
ในประวัติศาสตร์ช่วงก่อร่างสร้างประเทศสหรฐั เน้ือหามคีรบทกุแง่มมุ ท้ังประวติัศาสตร์ 
การเมือง เกียรติยศ ความรักและความสัมพันธ์ โดยเลือกใช้แนวเพลงหลากหลาย
ส�าหรับแต่ละฉาก เช่น เพลงแร็ปจัดจ้านส�าหรับฉากดีเบตในสภา เพลงรักกินใจแบบ
ต้นต�ารับมิวสิคัลในฉากหวานซึ้ง หรือเพลงป็อปสดใสสไตล์เดอะบีเทิลส์ในฉากเบาๆ
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ท่ีพิเศษมากกว่านัน้ก็คอื Hamilton เป็นละครเวทีทีต่ัง้ใจใช้นักแสดงหลากหลายเชือ้ชาติ
และสผีวิ ทัง้คนผวิด�า ฮสิแปนิก และเอเชยี-อเมริกัน มาแสดงเป็นบคุคลในประวตัศิาสตร์
อเมริกา มิแรนดาซึ่งแสดงเป็นอเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน ก็เป็นคนอเมริกันเชื้อสาย 
เปอร์โตริกัน 

“เราไม่เห็นความส�าคัญกับการน�าเสนอภาพลักษณ์ภายนอกของบิดาผู้สร้างชาติให้มี
เฉพาะคนขาว (แม้มันจะเป็นเช่นนั้นในทางประวัติศาสตร์ก็ตาม) ละครเรื่องนี้เป็นการ
เล่าเรื่องราวของชาวอเมริกันในอดีต ที่บอกเล่าโดยชาวอเมริกันในปัจจุบัน (The story 
of American then, told by America now)” มิแรนดากล่าว 

“นักแสดงของเรามีหน้าตาเหมือนกันกับชาวอเมริกันในวันนี้ และนั่นเป็นความตั้งใจ
ของเรา มนัเป็นวิธีท่ีจะดงึคณุเข้ามาในเน้ือเรือ่ง และเปิดโอกาสให้คณุวางกรอบความคดิ
ทางวัฒนธรรมอะไรก็ตามที่คุณมีเก่ียวกับบิดาผู้ก่อตั้งประเทศของพวกเราไว้ท่ีหน้า
ประตู”

จึงไม่น่าแปลกใจหากมิวสิคัลเรื่องนี้ จะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมทุกช่วงวัย หลากหลาย
พื้นเพและความชอบ ทั้งคนรักมิวสิคัล สาวกฮิปฮอป ไปจนถึงคอประวัติศาสตร์
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...let me tell you
wHat i wisH i’d Known
wHen i was younG
and dreamed oF Glory
you Have no Control
wHo lives, wHo dies,
wHo tells
your story?...

ส่วนหน่ึงของเน้ือเพลงท่ีเป็นใจความหลักในการแสดง
องก์สุดท้ายของ Hamilton ที่เตือนใจว่าท้ายที่สุดแล้ว 
คุณค่าของคนเรามักจะถูกตัดสินหลังจากความตายได้
พรากชีวิตของเราไปแล้วเท่านั้น และเราควบคุมไม่ได้
เลยว่า ใครจะจดจ�า หรือเล่าเรื่องราวของเราอย่างไร 

สิ่งเดียวที่ท�าได้คือใช้ชีวิตให้ดีที่สุด เพราะประวัติศาสตร์
จะจับตาดูเรา จนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิต
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I ชีวิตอันโลดโผนของแฮมิลตัน I
 
นอกจากความหลากหลายด้านเชื้อชาติของนักแสดงแล้ว วัตถุดิบต้นเรื่องท่ีเป็นที่มา
ของละครก็เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ Hamilton กลายเป็นที่หนึ่งในใจผู้ชม

ย้อนกลบัไปในวนัท่ีมแิรนดาได้อ่านหนังสอืชวีประวัตขิองอเลก็ซานเดอร์ แฮมลิตนั ท่ีเขยีน
โดยนักประวัติศาสตร์ รอน เชอร์โนว์ เขาบอกกับตัวเองทันทีว่าเรื่องราวชีวิตที่ยืนยาว
เพียง 49 ปีแต่เต็มไปด้วยสีสันจัดจ้านของแฮมิลตันช่างเหมาะจะเล่าเป็นเพลงฮิปฮอป
เหลือเกิน 

ในวัยเดก็ อเลก็ซานเดอร์ แฮมลิตนั เป็นบตุรนอกสมรสท่ีพ่อแม่ทอดทิง้ แต่มญีาตใิจบญุ 
รับมาเลีย้งดู เขาอพยพจากเกาะแครบิเบยีนเข้ามาเรยีนทีคิ่งส์คอลเลจ สมคัรเป็นทหาร
เพ่ือต่อสูกั้บองักฤษในสงครามปฏิวัตอิเมรกิา ความฉลาด มุง่มัน่ และมวีาทศิลป์ ท�าให้เขา 
ได้ขึ้นมาเป็นมือขวาของจอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐ ได้เป็นผู้วาง 
รากฐานการเงินการธนาคาร และผู้ร่างเอกสารที่ต่อมาถูกใช้เป็นร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐ

แฮมิลตันแต่งงานกับลูกสาวนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพล แต่กลับท�าลายชีวิตด้วยการเขียน
บทความมาตีพิมพ์แฉตัวเองว่ามีชู้ เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้คอร์รัปชั่นเงินภาษี เงินค่า
ใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่ถูกเพ่งเล็งนั้นเป็นเงินที่เขาจ่ายให้สามีของหญิงชู้ เพื่อปิดปากไม่ให้
เร่ืองไปถึงหูภรรยา และเงินท้ังหมดมาจากรายได้ของเขาเอง ไม่เก่ียวข้องกับเงินของ
ประชาชน ความยึดมั่นในศักดิ์ศรียังท�าให้แฮมิลตันตัดสินใจท้าดวลปืนแบบตัวต่อตัว
กับแอรอน เบอร์ รองประธานาธิบดีสมัยประธานาธิบดีโทมัส เจฟเฟอร์สัน ศัตรู
ทางการเมืองตลอดกาลซึ่งมีความคิดเห็นขัดแย้งกันมาตลอด กลายเป็นการดวลปืน 
ครั้งประวัติศาสตร์ที่เลื่องลือจนถึงทุกวันนี้ 

ความพิถีพิถันในการเขียนบทของมิแรนดา คือการหยิบจับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
มาถ่ายทอดผ่านลีลาการเล่าท่ีไม่ธรรมดา ท้ังเทคนิคการใช้ค�าที่คมคาย และจังหวะ
การเดินเรื่องท่ีฉับไวแบบฮิปฮอป ชนิดท่ีคนดูแทบหยุดหายใจ เพราะฟังเนื้อร้อง  
(หรืออ่านซับไตเติล) ไม่ทัน
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“If I say goodbye, the nation learns to move on.  
It outlives me when I’m gone” คือหนึ่งในถ้อยค�า
เตอืนใจมากมายจากตัวละครใน Hamilton ท่ีสอดแทรก
ตลอดการแสดง จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรก
ของสหรัฐบอกกับแฮมิลตันว่า เขาตัดสินใจไม่ลงสมัคร 
เลือกตั้งประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยท่ีสาม ทั้งท่ีเขาเองก็ 
รู้ดีว่าการเอาชนะคู่แข่งทางการเมืองในศึกเลือกต้ังนั้น
ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลเลย เพราะถ้าเขากล้าที่จะบอกลา
ต�าแหน่งสูงสุดของประเทศในวันน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้น�าคนอื่น อเมริกาก็จะมีชีวิตยืนยาวมากกว่าช่วงชีวิต
ของเขา และน่ันก็เป็นมรดกท่ีจอร์จ วอร์ชงิตนัได้มอบไว้ให้ 
อเมรกิา ท�าให้ตัง้แต่วันน้ันจนถึงวันนี ้ ไม่มปีระธานาธิบดี 
สหรัฐคนไหนกล้าสืบทอดอ�านาจนานกว่าสองสมัย

คณะรฐัมนตรคีณะแรกของสหรัฐอเมริกา  
(จากซ้ายไปขวา) : เฮนรี น็อกซ์, โทมัส 
เจฟเฟอร์สัน, เอ็ดมันด์ แรนดอล์ฟ, 
อเลก็ซานเดอร์ แฮมลิตนั และประธานาธิบด ี
จอร์จ วอชิงตัน
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Hamilton ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 6 ปี
ตั้งแต่แต่งเพลงแรกในปี 2004 จนเปิดแสดงครั้งแรกที่ 
บรอดเวย์ในปี 2009 
 

เพลงแรกของมวิสคิลั (Alexander Hamilton)  
ใช้เวลาเขียน 1 ปีเต็ม และอีก 1 ปีส�าหรับเพลง 
ที่สอง (My Shot)
 

กวาดรางวัลนับไม่ถ้วน
  รางวัลดรามา เดสก์ (2015) 8 รางวัล
  รางวัลพูลิตเซอร์ (2016) สาขา Drama
  รางวัลแกรมมี (2016) สาขา Best Musical  
  Theater Album
  รางวัลโทนี (2016) 11 รางวัล (จากการเสนอชือ่ 
  เข้าชิงทั้งหมด 16 รางวัล ทุบสถิติละครเพลง 
  ที่ได ้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโทนีมาก 
  ที่สุดในประวัติศาสตร์ ท�าลายสถิติเดิมของ  
  The Producers และ Billy Elliot ที่เคยได้รับ 
  การเสนอชื่อ 15 รางวัล)

  หน่ึงในน้ันคอืสาขา Best Musical และสาขา 
  อืน่ๆ เช่น Best Choreography / Best Original  
  Score / Best Orchestrations / Best Costume  
  Design of a Musical / Best Lighting Design 
  of a Musical / Best Direction of a Musical

FUN FACT
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I แร็ปเท่านั้นที่เล่าทัน I
 
เพราะต้องการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตท่ีผาดโผนของแฮมิลตัน ด้วยลลีาเพลงและการใช้ 
ภาษาที่คมคายสไตล์ฮิปฮอปเพ่ือให้สมกับความเป็นเจ้าแห่งวาทศิลป์ของบิดาผู้ก่อตั้ง
ประเทศ หลังจากที่ทีมผู้สร้างทดลองใส่บทพูดในละครแล้วพบว่าไม่เข้ากับเพลงสไตล์
ฮิปฮอปที่มิแรนดาแต่งไว้ จึงตัดสินใจไม่ใช้บทพูด 

Hamilton จึงเป็นละครเพลงแบบ Sung-through ความยาว 2 ชั่วโมง 50 นาทีที ่
เดินเรือ่งด้วยบทร้องท้ังโชว์ แต่กลบัอดัแน่นด้วยจ�านวนค�ามากกว่าละครเพลงเรือ่งไหนๆ

ละครเพลงท่ัวไปมกัจะมจีงัหวะการเล่าเร่ืองท่ีไม่เรว็มากนัก เพราะบทสนทนาของตวัละคร
ส่วนใหญ่จะสอดแทรกอยู่ในเพลงซึ่งใช้เวลามากในการสื่อสาร เพราะกว่าจะเอื้อนเอ่ย
วาจาได้ครบใจความก็ปาเข้าไปหลายนาท ี แต่ส�าหรบัแฮมลิตันท่ีใช้เพลงฮปิฮอป นีถื่อเป็น 
การฉีกขนบครั้งส�าคัญของวงการมิวสิคัล

Fivethirtyeight.com เว็บไซต์ที่รวบรวมสถิติน่าสนใจ ได้น�าอัลบั้มเพลงละครมิวสิคัล
เรื่องดังทั้งหมด 8 เรื่อง มาค�านวณจ�านวนค�าที่ถูกสื่อสารออกมาภายในเวลาหนึ่งนาที 
พบว่า มิวสิคัลเรื่อง Oklahoma! ใช้เฉลี่ย 59 ค�าต่อนาที (จากทั้งหมด 4,303 ค�า) 
Phantom of the Opera ใช้เฉลี่ย 77 ค�าต่อนาที (จากทั้งหมด 4,709 ค�า) 

แต่ Hamilton ท�าลายสถิติทั้งหมด ด้วยจ�านวนค�าเฉลี่ยมากถึง 144 ค�าต่อนาที จาก
ทั้งหมด 20,520 ค�าในละครทั้งเรื่อง โดยเพลงที่เร็วที่สุดใช้เกือบ 200 ค�าต่อหนึ่งนาที 
ขณะที่เพลงที่ช้าที่สุดใช้ค�าระหว่าง 64-80 ค�า

นอกจากนี้ จากการค�านวณของ Fivethirtyeight ยังพบด้วยว่า ถ้าน�าเพลงทั้งหมด 
ใน Hamilton มาร้องด้วยจังหวะความเร็ว  (จ�านวนค�าต่อนาที) เท่ากับเพลงในมิวสิคัล
เรื่องอื่น ๆ การแสดงจะต้องใช้เวลาแสดงนานถึง 4-6 ชั่วโมงเลยทีเดียว 
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I เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการแสดง I
 
ถ้าจะมอีะไรสกัอย่างท่ีท�าให้เดก็ ๆ กระตอืรือร้นท่ีจะรู้เรือ่งเกีย่วกับประวติัศาสตร์ Hamilton 
น่าจะเป็นค�าตอบแรก

Gilder Lehrman Institute of American History จงึได้จบัมอืกับ Hamilton เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร “Hamilton Education Program” ที่ผสมผสานความรู้ประวัติศาสตร์อเมริกา 
เข้ากับการแต่งเพลงและบทละครส�าหรับเด็กๆ เกรด 6-12 ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที ่
โปรดกัชัน่ละครจะได้มส่ีวนร่วมในการสร้างหลกัสตูรการเรียนแบบบรูณาการข้ามศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้สนุกส�าหรับเด็ก ๆ ยิ่งขึ้น

นักเรียนที่เข้าร่วมในโปรแกรมจะได้ดูเอกสารทางประวัติศาสตร์ท่ีมิแรนดาใช้อ้างอิง
ในการแต่งเพลงใน Hamilton พร้อมกับเรียนรู้พื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน ก่อนที่
จะได้รับภารกิจให้แต่งเพลง แรป็ บทกวี หรอืบทละคร Hamilton จากมมุมองของตัวเอง 
แถมเดก็ ๆ ที่เข้าร่วมหลักสูตรยังสามารถส่งผลงานเพลงและบทละครของตัวเองเข้ามา
คัดเลือกเพื่อชิงตั๋วการแสดง Hamilton ที่นิวยอร์กได้อีกด้วย

หลักสูตรการเรียนนี้มีทั้งกิจกรรมในห้องเรียน และฐานข้อมูลดิจิทัลที่ครูผู้สอนสามารถ
น�าไปใช้ประกอบในหลกัสตูรวิชาประวัตศิาสตร์ยุคก่อต้ังในโรงเรยีนได้ นอกจากน้ี ล่าสดุ
ทางโครงการยังได้เปิดแพลตฟอร์ม “Hamilton Education Program Online” เพื่อให้
เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ได้แบบฟรี ๆ อีกด้วย
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I ละครที่ฟังเสียงสะท้อนจากสังคม I

#Blacklivesmatter
ปี 2020 สบิปีหลงั Hamilton เปิดแสดงคร้ังแรกทีบ่รอดเวย์ การเสยีชวิีตของจอร์จ ฟลอยด์ 
ชายผิวสีท่ีถูกเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ เดเร็ค เชาวิน ใช้เข่ากดคอจนเสียชีวิต จุดชนวนให ้
ชาวอเมรกัินจ�านวนมากพากันออกมาประท้วงบนท้องถนนเพ่ือเรยีกร้องความยุตธิรรม
ให้คนผิวสี และกดดันให้ทางการจัดการกับปัญหาการเหยียดเชื้อชาติที่หยั่งรากลึกใน
ระบบมายาวนาน 

คนท่ัวโลกพากันตดิแฮชแท็ก #Blacklivesmatter บนโลกโซเชยีลเพ่ือประณามการกระท�า
อันโหดเหี้ยมของต�ารวจสหรัฐ เนื้อเพลงใน Hamilton หลายประโยค ถูกเขียนลงบน
แผ่นป้ายของกลุ่มผู้ประท้วง แต่ถึงอย่างน้ัน Hamilton ในฐานะมิวสิคัลที่ชูประเด็น
เร่ืองความหลากหลายและความเท่าเทียมมาตัง้แต่ต้น และเคยแสดงออกทางการเมอืง
หลายต่อหลายครั้ง ก็ยังหนีไม่พ้นกระแสคุกรุ่นของการชุมนุม

บนโลกออนไลน์มีการออกมาวิจารณ์และเรียกร้องให้ทีมงาน Hamilton ประกาศตัว
อยู่ข้างการประท้วง มแิรนดาออกมาขอโทษผ่านคลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่มีใจความส�าคัญว่า 
“การทีเ่รายังไม่ได้ออกมาพูดถึง Black Lives Matter และประณามการเหยียดเชือ้ชาติ
อย่างเป็นระบบ ถือเป็นความล้มเหลวทางจริยธรรม...ในฐานะผู้เขียนบท ผมขอแสดง
ความรับผิดชอบและขอโทษส�าหรับความล้มเหลวนี้”

“ตอนที่ผมได้เห็นป้ายประท้วงบนถนนที่เขียนว่า ‘History Has Eyes On You’ หรือ 
‘Tomorrow There’ll Be More Of Us’ มันท�าผมรู้ว่าภาษาที่สื่อออกไปในการแสดงนั้น
เชื่อมโยงกับผู้ชมในแบบท่ีท�าให้ผมภาคภูมิใจอย่างไม่น่าเชื่อ” มิแรนดากล่าวถึงใน
อิทธิพลของละครเพลงที่มีต่อการประท้วงต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติทั่วประเทศ
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#CancelHamilton
เรื่องดูเหมือนจะจบลงด้วยดี แต่แล้วสองเดือนถัดมา หลังจาก Hamilton เริ่มเข้าฉาย
ครัง้แรกบนแอป Disney+ ได้เพียงวันเดยีว ก็เกิดกระแส #CancelHamilton บนทวติเตอร์ 
ที่เรียกร้องให้ถอดมิวสิคัลเรื่องดังออกจากแพลตฟอร์ม เพราะมีคนยกประเด็นว่า 
อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน ตัวเอกของมิวสิคัลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าทาส แต่กลับ
ไม่ได้มีการสื่อสารเรื่องน้ีใน Hamilton อย่างท่ีควรจะเป็น แถมบทในบางช่วงของ 
การแสดงยังท�าให้ดูเหมือนว่าบิดาผู้ก่อตั้งประเทศเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความเสมอภาค
ของมนุษย์อีกต่างหาก
 
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสร้อนแรงบนทวิตเตอร์ ก็มีหลายคนท่ีออกมาปกป้อง
ทีมงาน Hamilton พร้อมกับบอกว่าคนที่เห็นด้วยกับการให้ยกเลิกการฉาย ควรจะต้อง
เรียนรู้ที่จะแยกข้อเท็จจริงออกจากเรื่องแต่ง เพราะ Hamilton เป็นละครบรอดเวย์ 
ไม่ใช่บทเรยีนประวตัศิาสตร์ การบอกว่าต้องการให้ถอดหนังออกเพียงเพราะว่ามวิสคัิล
ท�าให้บิดาผู้ก่อตั้งประเทศดูเป็นคนดี ไม่ใช่เหตุผลท่ีหนักแน่นพอ เพราะใคร ๆ ที่รู ้
ประวัติศาสตร์อเมริกาก็รู้กันอยู่แล้วว่าบรรดาผู้ก่อตั้งประเทศนั้นไม่ได้ขาวสะอาด

ทางด้านมแิรนดาก็ออกมาให้สมัภาษณ์ในเวลาต่อมาว่า เขายอมรบัว่า Hamilton ไม่ได้
สื่อสารประเด็นเร่ืองความคิดของแฮมิลตันและกลุ่มบิดาผู้ก่อตั้งประเทศท่ีมีต่อการค้า
ทาสมากนัก ซึ่งเขาคิดว่านั่นก็เป็นการเล่าประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้ว  
เพราะตามข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ แฮมิลตันไม่ได้ท�าอะไรมากเก่ียวกับเรื่องน้ี  
ไม่มีบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐคนไหนในช่วงเวลานั้นท่ีลงมือท�าอย่างเพียงพอเพ่ือหยุดย้ัง
การค้าทาส แน่นอนว่าตอนน้ีบริบทได้เปลี่ยนไปแล้ว เกิดบทสนทนาในสังคมแล้วว่า
เราจะท�าอย่างไรได้บ้างเพื่อถอนรากถอนโคนปัญหาให้หมดไป

อันที่จริง นักประวัติศาสตร์แอนเน็ตต์ กอร์ดอน-รีด เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 
2016 ที่ Hamilton สร้างกระแสความนิยมทั่วประเทศแล้วว่า ตัวตนของบุคคลส�าคัญ
ในประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดผ่านมิวสิคัลเรื่องนี้ มีหลายจุดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทาง 
ประวัติศาสตร์ “แฮมลิตนัเป็นผูซ้ือ้และขายทาสให้ครอบครวัของภรรยา และการต่อต้าน
การค้าทาสไม่เคยอยู่ในแผนการของเขา”
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แต่ถึงอย่างนั้น เธอคิดว่าศิลปินและนักสร้างสรรค์ก็ไม่ควรถูกจ�ากัดสิทธิ์ในการตีความ
หรือบอกเล่าประวัติศาสตร์ในแบบอื่น “บรอดเวย์ไม่ใช่สารคดี ศิลปินมีสิทธ์ิใน 
การสร้างสรรค์ผลงาน แต่นักประวัติศาสตร์ก็มีสิทธิ์ในการวิจารณ์เหมือนกัน” 

ส�าหรับเธอแล้ว ลนิ มานูเอล มแิรนดาคอื “อจัฉรยิะ” และเธอก็หวังว่ากระแสความนิยม
ของละครเพลงเรื่องนี้จะเป็นตัวเร่งให้เกิดความสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์
อเมริกันยุคก่อตั้งทั้งในโรงเรียนและในสังคมในวงกว้าง
 
เพราะท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดที่ผลงานสร้างสรรค์สักชิ้นจะท�าให้เกิดขึ้นใน 
สังคมได้ก็น่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีเปิดกว้างทางความคิดให้ผู้ชมได้คิด 
วเิคราะห์ ถกเถยีง เรียนรู้ และเติบโต
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I สืบจากสี ค�าอธิบายใหม่จากหลักฐานเดิม I

งานส�าคัญอย่างหนึ่งของนักประวัติศาสตร์ คือการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อค้นหา “ความจริง” หรือค�าอธิบายบางอย่างให้กับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น ไม่ว่าหลักฐานนั้นจะอยู่ในรูปของข้อความ ประกาศ หนังสือ แผนที่ เครื่องใช้ 
หรือวัตถุอื่นใดก็ตาม 

แต่การศึกษาหลักฐานเหล่าน้ีใช่ว่าจะต้องศึกษาเมื่อค้นพบหลักฐานใหม่เท่าน้ัน 
เพราะหลกัฐานชิน้เดมิก็สามารถมอบความรูแ้ละค�าอธิบายใหม่ ๆ  ให้กับผูศึ้กษาได้เสมอ 
ตามมุมมองและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

เจ้าหน้าท่ีของไรค์มิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ สังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับภาพเขียน “The Night Watch” 
อันโด่งดังของเรมบลันดต์ เพราะดูเหมือนว่าจะมีหมอกควันสีขาวปกคลุมรอบ ๆ ภาพ
สุนัขที่มุมขวาล่าง ท�าให้สีดูซีดลง 
 
แม้ว่าน่ีจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาท่ีสามารถเกิดขึ้นได้กับภาพเขียนที่มีอายุหลายร้อยปี 
และไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรนัก แต่เนื่องจากนักวิจัยของพิพิธภัณฑ์เห็นว่า ในช่วงไม่กี่ปี
ที่ผ่านมาเทคโนโลยีที่ช่วยในการวิเคราะห์ภาพในปัจจุบันนั้นล�้าหน้าข้ึนมาก พวกเขา
จึงตัดสินใจว่านี่คือเวลาท่ีเหมาะสมที่จะท�าโครงการวิจัยและบูรณะผลงานมาสเตอร์
พีซของเรมบลนัดต์ทีย่ิ่งใหญ่ทีส่ดุในประวัตศิาสตร์ โดยต้ังชือ่ปฏิบัติการว่า “Operation 
Night Watch”

โครงการวิจัยครั้งส�าคัญน้ี เป็นการรวมเอาความเชี่ยวชาญของนักเคมี นักบูรณะ 
นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และนักประวัติศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อท�าความเข้าใจ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกของเรมบลันดต์ โดยวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ 
และมุมมองทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกับมุมมองทางศิลปะ ซึ่งจะพลิกวิธีที่เราใช้
ศึกษาและฟื้นฟูงานศิลปะ น�าไปสู่การค้นพบใหม่ ๆ 
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oPeration niGHt watCH

กรอบกระจกขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือรักษาความปลอดภัย และเพ่ือให้ผู้เข้าชมยังมองเห็นภาพวาดอันเลื่องชื่อ 
ขณะที่ปฏิบัติการถ่ายภาพความละเอียดสูงและการสแกนภาพรังสีเอ็กซ์ด�าเนินไป
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ทาโก ดิบบิตส์ ผู้อ�านวยการไรค์มิวเซียมกล่าวว่า การจะซ่อมแซมและอนุรักษ์ชิ้นงาน
ในระยะยาวให้ได้อย่างถูกต้องนัน้ พิพิธภัณฑ์จ�าเป็นต้องตรวจสอบภาพวาดอย่างถ่ีถ้วน
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างการถ่ายภาพความละเอียดสูง และการสแกนภาพด้วย
รังสีเอ็กซ์ (Macro-XRF Scanner)1 แล้วน�าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาท�าการวเิคราะห์ข้อมลู
เสียก่อน จึงจะสามารถน�าภาพวาดเข้าสู่กระบวนการบูรณะได้ 

ส�าหรับคาทรีน เคิน นักเคมีและหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของไรค์มิวเซียม ขั้นตอน 
การบนัทกึและสแกนภาพวาดชิน้เอกนัน้ไม่ต่างอะไรกับ “การสแกนร่างกายแบบเต็มตัว” 
ของคน “มันเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมาก” เธอกล่าว “เพราะคุณคงไม่ลงมือผ่าตัดถ้ายัง
ไม่รู้ว่ามะเร็งอยู่ตรงส่วนไหน”

และด้วยความท่ี The Night Watch น้ัน ไม่ต่างจากโมนาลิซาแห่งพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 
การน�าชิ้นงานซึ่งดึงดูดผู้เข้าชมกว่าสองล้านคนต่อปีชิ้นนี้ไปซ่อมหลังพิพิธภัณฑ์เป็น
เวลาหลายปีย่อมไม่อาจท�าได้ ขัน้ตอนการเก็บข้อมลูภาพวาดด้วยกล้องความละเอียดสงู
และเครื่องสแกนรังสี ไปจนถึงการซ่อมแซมชิ้นงาน จึงเกิดข้ึนในห้องกระจกกลาง
พิพิธภัณฑ์ซึ่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพ่ือเปิดให้ทุกคนร่วมเป็นประจักษ์พยานใน
ปฏิบัติการครั้งนี้ ทั้งในพื้นที่จริงและช่องทางออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์

เครื่องสแกน Macro XRF น้ันท�างานได้ละเอียดกว่าเครื่องเอ็กซเรย์ในโรงพยาบาล 
ในขณะที่เครื่องฉายรังสีไปท่ีภาพวาดแต่ละจุด พลังงานของรังสีท่ีสะท้อนกลับมาจะ 
ท�าให้ทีมงานสามารถระบุได้ว่า ภาพวาดจุดนั้นใช้สารประกอบทางเคมีอะไรบ้าง และ
สันนิษฐานได้ว่าศิลปินใช้พิกเมนต์2 อะไรในการผสมสีบ้าง 
 
หลายคนอาจสงสัยว่า ในเมื่อเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วว่าภาพวาด 
แต่ละจดุเป็นสอีะไร แล้วการสแกนด้วยเครือ่ง Macro XRF นั้นท�าไปเพ่ืออะไร ค�าตอบ
คือเครื่องสแกนจะท�าให้เราเห็นเทคนิคการท�างานของศิลปินที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปนั่นเอง

1 เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยการเรืองรังสีเอ็กซ์ ใช้ส�าหรับวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีในตัวอย่างวัตถุ
2 สารมีสีที่ผลิตขึ้นจากเซลล์ของพืชหรือสัตว์ เช่น chlorophyll เป็นสารในพืชที่มีสีเขียว เป็นต้น
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หนึ่งในการค้นพบส�าคัญที่ได้จากการสแกนภาพระดับโมเลกุลนี้ คือทีมนักวิจัยพบว่า 
เรมบลันดต์ไม่ได้ใช้ smalt (แก้วสีฟ้าท่ีมีโคบอลต์ออกไซด์) ในการลงสีฟ้าบนภาพ
เท่านั้น แต่เขายังน�ามันไปผสมกับสีอื่น ๆ กระจายอยู่ทั่วทั้งภาพ เช่น ผสมในสีน�้าตาล
บนภาพรองเท้าบูท ซึ่งสันนิษฐานว่าท�าเพ่ือเพ่ิมมิติให้กับสี และเพ่ือให้สีที่วาดลงไป
แห้งไวขึ้น

คาทรีน เคิน หัวหน้าฝ่ายวทิยาศาสตร์ของไรค์มวิเซยีมอธิบายว่า เอกลกัษณ์ของเรมบลนัดต์
นั้นคือ วิธีการผสมสทีี่แปลกใหม่ หน่ึงในเทคนิคของเขาที่นักเรียนศิลปะรู้กันดีก็คือ 
“impasto” หรือการลงสีปริมาณมากเพื่อให้ภาพวาดมีความเป็นสามมิติและดูสมจริง 
การใช้ smalt มาผสมในสอีืน่ ๆ ท่ีไม่ใช่แค่สฟ้ีา จงึน่าจะเป็นเทคนคิท่ีเพ่ิมพ้ืนผวิให้ภาพ 
และช่วยให้สแีห้งเรว็ “ฉนัคดิว่าความกระหายในการสร้างเอฟเฟกต์บางอย่างในภาพวาด
ของเรมบลันดต์ คือสิ่งที่ท�าให้เขาเป็นศิลปินที่พิเศษ และนัน่กค็อืสิง่ทีเ่ราก�าลงัพยายาม
ศึกษาให้เข้าใจมากขึ้น”

อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวันนี้มอบให้ก็คือ รังสีเอ็กซ์นั้น
สามารถทะลผุ่านพ้ืนผวิของภาพวาดและเผยให้เราเหน็สิง่ท่ีอยู่ด้านล่างของสชีัน้บนสดุ
ของภาพได้ด้วย ทีมนกัวิจยัของไรค์มวิเซยีมจงึหวังว่า ปฏิบติัการสแกนผลงานในครัง้นี้
อาจจะท�าให้พวกเขามองเห็นกระบวนการสร้างสรรค์งานของศิลปินเอกในแบบท่ี
ละเอียดขึ้น เช่นว่า เขามีการเปลี่ยนใจระหว่างการท�างานบ้างหรือเปล่า มีการเปลี่ยน
ต�าแหน่งขององค์ประกอบในภาพอย่างไร หรือเพ่ิมองค์ประกอบอะไรลงไปในนาที
สุดท้ายหรือไม่

และท่ีส�าคญัทีส่ดุ การศกึษาภาพวาดของ Operation Night Watch ครัง้นี ้ ยังจะช่วยให้ 
นกัวิจัยเข้าใจด้วยว่า ภาพวาดมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเสือ่มไปตามกาลเวลาอย่างไรบ้าง 
พร้อมกับเป็นการประเมนิประสทิธิภาพของการบรูณะภาพครัง้ก่อน ๆ ด้วยว่า วัสดุและ
วิธีทีใ่ช้ในการซ่อมแซมน้ันส่งผลกับภาพอย่างไร เพราะอย่าลมืว่าจดุเริม่ต้นของปฏิบตักิาร 
“สบืจากส”ี คร้ังน้ี เกิดขึน้เพราะทมีงานตัง้ข้อสงัเกตว่า รอยหมอกควนัสขีาวรอบตัวสนุขั 
ที่มุมล่างของภาพนั้น ไม่น่าจะเป็นความตั้งใจของเรมบลันดต์ นักวิจัยจึงเชื่อว่า 
การสแกนภาพจะช่วยให้พวกเขาพบค�าตอบ ว่าอะไรกันแน่ที่ท�าให้ภาพเปลี่ยนสี 
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นับตัง้แต่ครัง้สดุท้ายท่ี The Night Watch ได้รบัการบรูณะในปี 1975 เป็นเวลากว่า  
45 ปีแล้วที่ไม่มีใครแตะต้องภาพเขยีนชิน้เอกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเนเธอร์แลนด์ 
ชิน้นีอ้กีเลย แต่ด้วยเทคโนโลยีจากศตวรรษที่ 21 ผสานกับความเชี่ยวชาญของ
นักเคมี นักบูรณะ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักประวัติศาสตร์ โลกจึง
มีโอกาสได้ย้อนกลับมาท�าความเข้าใจหลักฐานชิ้นเดิมอีกครั้ง เพื่อค้นหา 
ค�าอธิบายใหม่ ๆ ให้กับเรื่องราวในอดีตต่อไป

I ประวัติศาสตร์กินได้ I
 
ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคุณบังเอิญไถฟีดบน 
ยูทูบมาเจอคลิปวิดีโอของแชนแนลที่มี 
ชือ่ว่า “Townsends” แล้วหลงเข้าใจไปว่า
นี่คือคลิปของหนังย้อนยุคสักเรื่อง เพราะ
ภาพหน้าปกคลปิท่ีม ีโจนาธาน ทาวน์เซนด์ 
เจ้าของแชนแนลซึ่งอยู่ในชุดเสื้อผ้าแบบ
โบราณ ดเูผนิ ๆ ก็ชวนให้คดิอย่างนัน้จรงิ ๆ 

ปัจจุบัน Townsends มีผู้ติดตามทั่วโลก
มากกว่าหน่ึงล้านคน คอนเทนต์หลัก ๆ 
ที่โจนาธานน�าเสนอในช่องของเขาคือ
รายการสอนท�าอาหารย้อนยุคสุดเนิร์ด  
โดยถอดสตูรจากต�าราอาหารโบราณอย่าง 
The Professed Cook หรือ American 
Cookery ให้ได้ชมและลองไปท�าตามกัน
ท่ีบ้าน พร้อมท้ังสอดแทรกเกร็ดความรู้
เรื่องวัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิตที่
เชื่อมโยงกับอาหารที่ก�าลังท�าไปด้วย

townsends
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สตูรอาหารบางจานท่ีโจนาธานน�ามาสาธิต แม้จะใช้วตัถุดบิทีเ่ราคุน้เคยกันด ีแต่ก็นกึภาพ
ไม่ออกว่าจะผสมกันได้อย่างไร เช่น เมนู “กาแฟไข่ (Coffee Eggs)” จากต�าราอาหาร
ปี 1769 ท่ีไม่ได้แยกกันกิน แต่เป็นการน�ากาแฟที่ชงแล้วมาตีพร้อมกับไข่แดงดิบ  
ผสมน�า้ตาลมากน้อยตามต้องการ เทใส่แม่พิมพ์หรอืถ้วยอบขนมแล้วน�าไปอบ เป็นเมนู
โบราณที่โจนาธานเองก็เดาไม่ออกว่าจะมรีสชาตอิย่างไร แถมไม่รู้ว่ามนัคอือาหารจานหลกั
หรือของหวานกันแน่ แต่หลังจากได้ชิมดูแล้ว เขาก็บอกว่าไมไ่ด้แย่ พร้อมบรรยาย
รสชาติและสัมผัสของอาหารให้เราได้จินตนาการกันต่อ 

“เพมมแิคน (Pemmican)” เมนูเอาชวีติรอดท่ีอดัแน่นด้วยโปรตนีและไขมนัซึง่คนพ้ืนเมอืง
ในทวีปอเมริกาเหนือนิยมท�าเป็นเสบยีงไว้กนิระหว่างการออกล่าสัตว์หรือเดินทางไกล

“เบียร์สพรูซ (Spruce Beer)” เสบียงบ�ารุงร่างกายของกองทัพฝ่ายอาณานิคม ที่เขา
ออกไปเก็บต้นสนสพรูซและตั้งแคมป์ก่อไฟต้มเบียร์ถึงในป่า

หรือเมนูยอดฮิตทุกยุคทุกสมัยอย่าง “ไก่ทอดสไตล์อังกฤษ” จากต�าราปี 1736 ท่ีใช้
ส่วนผสมและเครื่องปรุงต่างจากไก่ทอดที่เรากินในปัจจุบันมาก แถมยังหน้าตาน่ากิน
จนมีคนดูเอาสูตรไปท�าตามแล้วกลับมาคอมเมนต์รายงานความส�าเร็จกันเพียบ

ในหลายคลปิ โจนาธานยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์มาร่วมแบ่งปันความรู้
ในรายการด้วย เช่น ไมเคิล ทวิตตี นักประวัติศาสตร์อาหารท่ีเชี่ยวชาญด้านชุมชน 
แอฟริกันอเมริกันในช่วงกลางศตวรรษท่ี 18 ถึงกลางศตวรรษท่ี 19 ซึ่งมาร่วมสาธิต 
วิธีการท�า “ซุปกระเจี๊ยบ (Okra Soup)” อาหารจานร้อนสูตรดั้งเดิมของชุมชนทาส 
ชาวแอฟริกันในอเมริกา พร้อมกับบอกเล่าเกร็ดประวัติศาสตร์น่ารู ้เก่ียวกับชีวิต 
ความเป็นอยู่ของชาวแอฟริกันในยุคนั้น 
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3 นักจ�าลองประวัติศาสตร์ (Reenactor) คือกลุ่มคนที่ชื่นชอบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการจ�าลองเป็นงานอดิเรก  
 ด้วยการใส่เครือ่งแต่งกายย้อนยุค และน�าข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีผลิตในยุคน้ัน ๆ ในประวัติศาสตร์มาใช้ โดยมจีดุประสงค์ 
 เพื่อเรียนรู้และความบันเทิง

I ประวัติศาสตร์ขายได้ I
 
บางคนอาจคดิว่าโจนาธานเป็นยูทบูเบอร์ แต่จรงิ ๆ แล้วเขาคือผูส้บืทอดธุรกิจขายของ
ย้อนยุคของครอบครวัท่ีก่อตัง้ในปี 1973 โดยเจมส์ ทาวน์เซนต์พ่อของเขา ร้านของเขา
เป็นร้านขายของเลก็  ๆท่ีเริ่มจากการขายอปุกรณ์ตั้งแคมป์ส�าหรบันักจ�าลองประวติัศาสตร3์ 
ในเซาเธิร์นอินเดียน่า ก่อนที่โจนาธานจะมารับช่วงต่อกิจการตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมา

ทุกวันนี้ ร้าน Townsends เป็นเหมือนวอลมาร์ตที่รวบรวมสินค้าย้อนยุคในศตวรรษที่ 
18 และ 19 ไว้หลายร้อยรายการ ทั้งเครื่องครัว เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย 
และข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ เช่น ไม้ตีไข่ท่ีท�าจากไม้เบิร์ช กาต้มกาแฟดีบุก สายรัด
ถุงเท้า ไปจนถึงชดุกระโปรงผ้าฝ้าย สนิค้าหลายชิน้เป็นงานท�ามอื หลายชิน้ต้องใช้เวลา
ศึกษาค้นคว้าหลายชั่วโมงในระหว่างการผลิต โดยขายผ่านทั้งหน้าร้านและออนไลน์

สินค้าท่ี Townsends ผลิตเป็นของย้อนยุคในช่วงปี 1750-1840 ซึ่งเป็นยุคท่ีเกิด 
ความเปลี่ยนแปลงมากมาย ตั้งแต่การก่อตั้งประเทศอเมริกา การเปลี่ยนผ่านจากยุค
เกษตรกรรมเข้าสูอ่ตุสาหกรรม มวิีวฒันาการในการผลติสนิค้าเกิดขึน้มากมาย “หลงัจาก 
ปี 1840 ทุกอย่างก็เริ่มผลิตในโรงงานแล้ว ก่อนหน้าน้ันทุกอย่างท�าด้วยมือล้วน ๆ” 
โจนาธานกล่าว “เราท�างานกับช่างฝีมือท่ัวประเทศ และผลิตสินค้าหลายอย่างด้วย 
ตัวเองทีน่ีใ่นอนิเดียนา เราพยายามจะส่งมอบของประวัติศาสตร์ทีล่กูค้าสามารถใช้งาน
ได้ทุกวัน มันสนุกแต่ก็มีความท้าทายหลายอย่าง”

Townsends ยังเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของวงการฮอลลีวูด 40 กว่าปีที่ผ่านมา พวกเขา
จ�าหน่ายเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ย้อนยุคมากมายให้อุตสาหกรรมบันเทิง ของใช้
จากร้านของพวกเขาปรากฏอยู่ในรายการโทรทัศน์ ซีรีส์ และภาพยนตร์ชื่อดังหลายต่อ
หลายเรื่อง เช่น  Pirates of the Caribbean, National Treasure, The Patriot, Turn: 
Washington’s Spies และ Outlander
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ย้อนกลับไปตอนที่โจนาธานและพนักงานร้าน Townsends เริ่มถ่ายวิดีโอลงยูทูบในปี 
2008 น้ันพวกเขาเพียงแค่ต้องการสอนวิธีการใช้งานสนิค้าบางชิน้ท่ีอธิบายยาก รวมถึง
ท�าคลิปเพ่ือดึงดูดและสร้างความผูกพันกับลูกค้าให้รู ้สึกเชื่อมโยงกับเรื่องราวอดีต
เท่านั้น แต่สิ่งที่อยู่เหนือความหมายก็คือเสียงตอบรับจากผู้ชมที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
ของร้าน “ผูค้นจากทัว่โลกดวิูดโีอของเรา พวกเขารูส้กึเชือ่มโยงกับมนั และเข้ามาพูดคุย
กับเรา ตรงกันข้ามกับเมื่อสิบปีก่อน ตอนน้ันเรารู้สึกค่อนข้างโดดเดี่ยวมากกับสิ่งที่
ก�าลังท�าอยู่” เจ้าของร้านและยูทูบแชนแนลที่มีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งล้านคนกล่าว

“อาหารน่าจะเป็นสิ่งท่ีเชื่อมโยงหลักกับทุกคน มันเป็นวิธีการสื่อสารที่เราไม่ได้นึกถึง
มากนักในโลกสมัยใหม่ แต่มันน่าจะเป็นหน่ึงในวิธีท่ีดีท่ีสุดในการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนเลยล่ะ” โจนาธานตั้งข้อสังเกต ในช่วงหลายปีแรกของการท�าคลิป 
เขากับทีมงานลองผิดลองถูกหลายอย่าง กว่าจะพบว่าคลิปสอนท�าอาหารและวิถีชีวิต
แบบย้อนยุคคือคอนเทนต์ที่ใช่ส�าหรับ Townsends
 
แม้ว่าผู้ติดตามส่วนใหญ่บนยูทูบของ Townsends จะไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่จะ
ซือ้ข้าวของเครือ่งใช้จากร้าน (ประมาณ 20% ของลกูค้าทีซ่ือ้ของผ่านเว็บไซต์มาจากยูทบู) 
แต่ก็เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ Townsends เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น ร้านของเขามีลูกค้า
ขาจรที่ไม่ใช่คอประวัติศาสตร์แวะเวียนมาเป็นครั้งคราว 

“มีของบางชิ้นในร ้านเราที่ดู เหมือนจะ
ถูกใจคนยุคใหม่ บางคนชอบเพราะอยาก
จะเอาไปใช้เป็นของแต่งบ้าน ส่วนบางคน
ก็อยากจะมขีองสกัชิน้ท่ีจะท�าให้พวกเขารูส้กึ
เชื่อมโยง และคิดถึงเรื่องในประวัติศาสตร์”
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I Back to the Future I

เราเรียนประวัติศาสตร์ไปเพื่ออะไร ประวัติศาสตร์ท�านายอนาคตได้จริงหรือ 

ค�าตอบของค�าถามเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน ส�าหรับ Artichoke กลุ่มคน
ท�างานด้านศิลปะขนาดใหญ่ในพ้ืนที่สาธารณะมองว่า การหยิบอดีตกลับมาพูดใน
บริบทปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ท�าให้เราระลึกถึงสิ่งที่จบไปแล้วเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้เรา
ตระหนักถึงปัจจุบันและตั้งค�าถามกับอนาคตได้ด้วย 

ในปี 2016 เป็นปีครบรอบ 350 ปีแห่งเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ของกรุงลอนดอน 
(Great Fire of London) Artichoke ได้รบัมอบหมายให้จดัเทศกาล London’s Burning 
ว่าด้วยมมุมองร่วมสมยัท่ีมต่ีอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์คร้ังส�าคัญน้ี พวกเขาจงึเชญิ
ศลิปินและนกัวิชาการมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานกระจายไปท่ัวพ้ืนท่ีท่ีเคยไฟไหม้ โดยเป็น
ท้ังการย้อนกลบัไปร�าลกึถงึเหตุการณ์ในวันนัน้ ตลอดจนการฉกุคิดถึงภัยคุกคามใหม่ ๆ ท่ี
เมอืงท้ังหลายต้องเผชญิท้ังในวันน้ีและอนาคต ตัง้แต่ภาวะโลกร้อนไปจนถึงความขดัแย้ง
ต่าง ๆ ทั่วโลก

ย้อนกลบัไปในคนืวันอาทิตย์ท่ี 2 กันยายน 1666 ไฟเริม่ลกุไหม้จากร้านเบเกอร่ีในตรอก
พุดดิ้ง เลน (Pudding Lane) และขยายเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วเขตเมืองซึ่งรุ่งเรือง 
มาตั้งแต่สมัยยุคกลางและมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 80,000 คน

ไฟไหม้เป็นเวลา 4 วัน ท�าลายบ้านเรอืนไป 13,2000 หลงั ส่งผลให้ผูอ้ยู่อาศัยกว่า 70,000 คน
ต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน สถานทีส่�าคญัทางราชการและโบสถ์ท้ังหลายพังทลายลง 

ความเสียหายในครั้งนั้น ในแง่หนึ่งคือโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ใน
อีกแง่หนึ่งมันคือสิ่งที่ท�าให้ลอนดอนกลายเป็นลอนดอนในทุกวันนี้ ทั้งผังเมืองและ
มหาวิหารเซนต์พอลท่ีมหีน้าตาอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบัน ก็เป็นผลพวงจากเพลงิไหม้
ในครั้งนั้น ด้วยเหตุนี้ ส�าหรับ Artichoke แล้ว เทศกาล London’s Burning จึงเป็นทั้ง
การร�าลึกและเฉลิมฉลองไปพร้อม ๆ กัน
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กิจกรรมในเทศกาลนั้นมีทั้งงานศิลปะจัดวาง การแสดงสด ไปจนถึงกิจกรรมเดินทัวร์ 
และเสวนา ทีมศิลปินจาก Station House Opera ออกแบบวิธีบอกเล่าเส้นทางที ่
เปลวเพลิงลุกไหม้ในปี 1666 ด้วยการใช้อิฐมวลเบาขนาดใหญ่ตั้งเรียงกันเป็นโดมิโน 
3 เส้นทาง ตลอดแนว 6 กิโลเมตร แล้วเริ่มล้มอิฐก้อนแรกพร้อม ๆ กัน หากอิฐล้ม 
ไปจนถึง 3 จุดสุดท้ายได้ส�าเร็จ ไฟก็จะถูกจุดให้ประติมากรรมที่ตั้งอยู่พังทลายลงมา 
ราวกับเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 350 ปีก่อน 

นอกจากน้ี ยังมกีารแสดงท่ีชือ่ว่า “Holoscenes” ของนักแสดงจากกลุม่ Early Morning 
Opera ที่เต้นร�าและแหวกว่ายอยู่ในแทงก์น�้าขนาดใหญ่ ในขณะที่น�า้ก�าลังไต่ระดับ
สูงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสะท้อนว่า ภัยที่ก�าลังคุมคามโลกในปัจจุบันอาจไม่ใช่อัคคีภัยอย่าง
ในอดีต แต่เป็นภัยจากน�้าต่างหาก

เทศกาล London’s Burning ปิดฉากลงด้วยโปรแกรมไฮไลต์อย่าง “London 1666” ที่ 
Artichoke ร่วมมือกับเดวิด เบสต์ ในการสร้างประติมากรรมยาว 120 เมตร ซึ่งจ�าลอง
เมืองลอนดอนในศตวรรษท่ี 17 กลับขึ้นมาใหม่ เพียงเพ่ือที่จะถูกไฟเผาให้มอดไหม้
กลางแม่น�้าเทมส์

เดวิด เบสต์ เป็นศลิปินชาวแคลฟิอร์เนียซึง่โด่งดังจากผลงานการสร้างวิหารไม้ในหลาย
พ้ืนท่ีทั่วโลก เบสต์สร้างให้วิหารไม้ของเขาด�ารงอยู่เพียงชั่วคราว เปิดให้ใครก็ตามที่
สญูเสยี หวังจะได้รบัการให้อภยั หรอืต้องการให้อภยัผูอ่ื้น ได้เข้ามาใช้เวลาอยู่กับตัวเอง
และปลดปล่อยความรูส้กึเหล่านัน้ ก่อนทีท่กุคนจะร่วมยนืมองไฟที่เผาไหม้อาคารทั้งหลงั
ลงไปพร้อมกัน

ส�าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน London 1666 ในครั้งนี้ เบสต์ต้องการสะท้อนว่า 
เมือ่ 350 ปีก่อนมผีูค้นทีถู่กขับไล่และต้องย้ายท่ีอยู่อย่างไร ทุกวันน้ีก็ยังเป็นอยู่อย่างนัน้ 
ต่างกันที่ว่า ชาวลอนดอนชนชั้นล่างในวันนี้ไม่ได้ถูกผลักไสโดยเปลวไฟสีแดงแต่เป็น
เปลวไฟทางเศรษฐกิจมากกว่า
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ท่ามกลางกลุม่ควนัท่ีพวยพุง่และเปลวไฟท่ีลกุโชน 
อยูก่ลางแม่น�า้เทมส์ในวันน้ัน คงจะท�าให้ผู้ชม 
หลายหม่ืนท่ียืนมองอยู่จากท้ังสองฝั่งแม่น�้า 
และอีกหลายแสนรับชมผ่านทางการถ่ายทอด
สดออนไลน์ ได้ร�าลึกถึงเหตุการณ์ที่พลิกโฉม
ลอนดอนเม่ือหลายร้อยปีก่อน และตระหนักถงึ 
สิง่ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตเพือ่เตรยีมรบัมือ
ได้บ้าง

ประวัติศาสตร์ท�าให้เราเห็นว่า 

ทุกการกระท�าของเราส่งผล 

บางอย่างเสมอ แม้ ไม่รู้ว่าจะ 

ส่งผลอย่างไร แต่เรารู้แน่ว่า  

ในทุก ๆ ห้วงเวลา เราแต่ละคน 

ต่างมีความรับผิดชอบที่ต้อง

แบกรับ ประวัติศาสตร์เน้นย�้า

และมอบความรู้สกึทางจริยธรรม

ให้แก่เรา
 
 
 

ทิโมธี ซไนเดอร์
นักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกัน
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CREATIVITY
×
GENERATION
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เด็กสมัยนี้
Kids tHese days /
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“ คนหนุ่มสาวมักมีความคิดท่ีสูงส่งเพราะชีวิต 
 พวกเขายังไม่ถูกท�าร้าย หรือมีประสบการณ ์
 จากสถานการณ์บีบบังคับ”

จาก Rhetoric, Aristotle (400 ปีก่อนคริสตกาล)

“ พ่อแม่มกัเป็นต้นเหตุของความยุ่งยากหลายอย่าง 
 ทัง้ทีเ่ป็นหน้าที ่ แต่พวกเขาล้มเหลวในการสอนลกู 
 ให้รู้จักควบคุมตัวเองและมีวินัย”

จากบทความ Problems of Young People,
Leeds Mercury (1938)

“เด็กสมัยนี้ได้รับการประคบประหงมจนท�าให้ 
 พวกเขาลืมไปแล้วว่า มนัมสีิง่ทีเ่รยีกว่าการเดนิ  
 พวกเขาเลือกจะขึ้นรถบัสแบบไม่ต้องคิด... 
 เว้นแต่ว่าพวกเขาจะต้องท�าบางอย่าง อนาคต 
 ของการเดินช่างน่าสงสารเสียจริง”

จากบทความ Scottish Rights of Way:
More Young People Should Use Them”

Falkirk Herald (1951)

“ ความปรารถนาของนายจ้างท่ีแสนดใีนการจ้างงาน 
 เพ่ือให้เลีย้งตวัได้เหมอืนจะค่อย  ๆ หายไป เพราะ 
 พวกเขาหลีกเลี่ยงงานระดับล่างที่ไม่ได้ท้าทาย 
 สติปัญญา”

จากบทความ Meet Generation X,
Financial Times (1995)

อดีต
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“ ถ ้าหากมิลเลนเนียลคิดถึงแต่ตัวเอง และ 
 คาดหวังว่าโลกจะต้องเคลื่อนมาหา แล้วก็ยังมี 
 พ่อแม่ท่ีคอยท�าความสะอาดห้องให้ลูกจนถึง 
 อายุ 20 เราก็คงโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเรา  
 โดยเฉพาะแม่และพ่อของเรา”

จากบทความ Millennials Are Selfish and Entitled,
and Helicopter Parents Are to Blame,

Time (2014)

“ ตลาดแรงงานทุกวันนี้เต็มไปด้วยมิลเลนเนียล 
 ที่มีความมั่นใจมากกว่าความสามารถ”

จากบทความ Millennials: ‘Their Overconf idence
at Work Can Look Delusional’,

Irish Independent (2017)

“ เจนวาย...เป็นพวกเปลี่ยนงานไปเรื่อย เพราะ 
 คิดว่าอยู่เหนือกว่าท่ีจะมาเริ่มต้นท�างานตั้งแต ่
 ระดับล่าง เรียกได้ว่าพวกเขาเป็นพนักงานท่ี 
 ไม่น่าปรารถนา”

 
จากบทความ The 40-Hour Weeks...

I Think It’s Slowly Killing You,
Independent (2017)

“ เด็กยุคน้ีออกจะขี้เกียจและคิดว่างานท่ัวไป 
 ง่ายเกินกว่าทักษะของพวกเขา”

จากบทความ A Generation
With a Huge Sense of Entitlement, 

Daily Mail (2017) 

วันนี้
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ไม่เหมือนอดีตท่ีทิ้งร่องรอยให้เห็นภาพชัด อนาคตคือความเลือนรางที่แต่ละคนก็ 
วาดหวังในสิ่งที่แตกต่าง และดูเหมือนว่าผู้ที่ก�าหนดอนาคตของโลกได้หนักแน่นที่สุด 
คงไม่ใช่ผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์ของเมื่อวาน แต่เป็น “คนรุ่นใหม่” หรือ “เด็กสมัยนี้” 
แม้จะโดนตราหน้าว่าไม่เอาไหนและได้รับฉายาที่รุนแรงมากกว่าคนรุ่นก่อนหน้า 
ซึ่งเห็นได้จากประโยคเด็ดท่ีรวบรวมข้ึนมาโดยส�านักข่าวบีบีซีในบทความเรื่อง 
People have always whinged about young adults. Here’s proof (2017) ที่เทียบ
สองระยะเวลาให้เห็นถึงความจรงิท่ีว่า คนรุน่ก่อนก็มกัมองว่าคนรุน่ใหม่รกัสบาย มัน่ใจ 
เกินเหตุ คาดหวังสูง และต้องโทษพ่อแม่ที่เลี้ยงมาแบบนี้  แต่ทุกสมัยต่างก็มีบริบทใน
การเติบโตที่แตกต่างกัน อาการขัดใจกับสิ่งท่ีเคยเจอในอดีตกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนปัจจุบัน  
จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

และไม่ว่าคุณจะชอบใจคนรุน่ใหม่หรอืไม่ แต่ถึงอย่างไร พวกเขาก็มกัเป็นเจ้าของอนาคต
ที่แท้จริง

คนรุ ่นใหม่ที่ว่าคือชาวเจเนอเรชันซี (Generation Z) หรือผู ้ที่เกิดระหว่างปีค.ศ.  
1995-2015 ช่วงเวลาที่เทคโนโลยีเบ่งบานแบบไม่หยุดหย่อน ชาวเจนซจีงึเกดิมาพร้อม 
ความสามารถท่ีเรียกได้ว่าเป็น “Digital Native” ซึ่งปัจจุบันเป็นประชากรที่มีจ�านวน
มากที่สุดของโลก ด้วยสัดส่วนคิดเป็น 32% ของประชากรโลก หรือประมาณ 2.47  
พันล้านคน

แน่นอนว่าเมือ่คลืน่ความคดิของคนรุน่ใหม่เข้าปะทะกับบรบิทโลกแบบเก่าท่ีคนรุน่ก่อน
เคยปูทาง การเติบโตที่แตกต่างย่อมเกิดขึ้น

ค�าถามอยู่ที่ว่า ตัวตนของคนรุ่นใหม่นับเป็นความสร้างสรรค์ส�าหรับโลกใบนี้ได้หรือไม่
 
หากค�าตอบคือใช่ มาดูกันว่าเด็กสมัยน้ีก�าลังน�าพาความสร้างสรรค์มาขับเคลื่อน 
ต่อยอด และปลุกปั้นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร

ห นู ไ ม ่ เ ค ย เ ห็ น โ ล ก นี้ ก ่ อ น เ ห ตุ ก า ร ณ ์  
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หนูไม่เคยเห็นโลกนี้ก่อนเหตุการณ์ 

9/11 หนูไม่เคยเห็นโลกน้ีก่อนท่ีจะ 

ไม่มีปัญหาโลกร้อน มันไม่ใช่ว่า

พวกเรา ชินชากับ เ ร่ือง เหล่าน้ี  

แต่ตรงกันข้าม พวกเรารู้ดีว่าต้อง

อยู่กับมันไปทั้งชีวิต น่ันท�าให้เรา

ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้อง

เปลี่ยนแปลง
 
 
 

คริสติน เซนต์ หลุยส์
นักเรียนมัธยมปลายวัย 17 
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I ใครไม่แคร์ รุ่นนี้แคร์ I
 
ท�าไมเกรตา ธันเบร์ิก วยัรุน่ท่ีควรจะอยู่ในช่วงกังวลกับการเตรยีมสอบเข้ามหาวิทยาลยั 
ถึงใส่ใจกับปัญหาโลกร้อนมากจนต้องโดดเรียนทุกวันศุกร์และไปนั่งประท้วงหน้า
ท�าเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้ผู้มีอ�านาจลงมือแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

ท�าไมโจชัว หว่อง ถึงตัดสินใจเสี่ยงอนาคตและชีวิตของเขาเพื่อขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้น�า
ขบวนการประท้วงเพ่ือเรยีกร้องประชาธิปไตยและสทิธิพลเมอืงชาวฮ่องกงในอายุเพียง 
14 ปี

ท�าไมมาลาลา ยูซัฟไซ เด็กสาวชาวปากีสถานถึงกล้าต่อต้านอ�านาจกลุ่มผู้ก่อการร้าย 
ติดอาวุธตาลีบันเพ่ือเรียกร้องความเท่าเทียมและสิทธิทางการศึกษาส�าหรับเยาวชน
จนต้องถูกยิงที่ศีรษะ
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I หน้าที่อันหนักอึ้งนี้ไม่ได้เป็นของผู้ใหญ่หรอกหรือ I 
 
ในขณะที่พวกผู้ใหญ่ก�าลังยุ่งอยู่กับการสร้างอนาคตให้ตัวเอง แต่เด็กเจนซีที่เกิดและ
เติบโตมาในยุคของข้อมูลท่ีเข้าถึงง่ายท่ีสุด โลกที่กว้างมากกว่าคนรุ่นไหน ๆ ท�าให้
เพยีงเวลาไม่กีว่นิาทพีวกเขาสามารถเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอีกฟากโลก ชวีติทีเ่ชือ่มต่อ 
และอยู่ในโหมดออนไลน์แทบจะตลอดเวลา ท�าให้เด็กสมัยน้ีไม่อยากทนนิ่งเฉยกับ
ความอยุติธรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ ที่ซึ่งมีอนาคตของพวกเขาเป็นเดิมพัน

ภารกิจของเดก็สมยัน้ีจงึไม่ใช่การหมกมุ่นอยู่กับการค้นหาตัวตนเพียงอย่างเดียว เพราะ
ดเูหมอืนว่าวิธีคดิและการด�าเนินชวิีตของพวกเขาก�าลงัขบัเคลือ่นโลกไปสูเ่ส้นทางใหม่ 
ที่จะสั่นสะเทือนแนวทางการพัฒนาสังคม การท�าธุรกิจ และการใช้ชีวิตในโลกนี ้
ร่วมกัน
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  เบื้องหลังความเฟียซของ Gen Z
 
ค�าปรามาสที่ว่าเด็กสมัยนี้มี “ความอดทนต�่า” “ใจร้อน” และ “ก้าวร้าว” อาจเป็นเพราะ
ตั้งแต่เกิดจนโต พวกเขาเจอจุดเปลี่ยนผ่านทางสังคมและเหตุการณ์ร้าย ๆ โถมเข้าใส่
แบบไม่ย้ัง จึงไม่แปลกท่ีเด็กสมัยน้ีจะมีความเฟียซและความกล้าที่จะพุ่งชนปัญหา 
เพื่อแก้ไขและปกป้องอนาคตของพวกเขาเอง

1998 
Google ก่อตั้ง

2000 
วิกฤต Dot.com

2005 
YouTube ก่อตั้ง

2007 
 Apple เปิดตัว iPhone รุ่นแรก

 Netflix ให้บริการสตรีมมิง

2008 
วิกฤต

Subprime

2006 
Twitter ก่อตั้ง

2010 
Instagram ก่อตั้ง

1995 
อินเทอร์เน็ต

แพร่หลายในไทย

1997 
วิกฤตต้มย�ากุ้ง

2004 
สึนามิถล่มเอเชีย

2005
-

2010 
วิกฤตการณ์
การเมืองไทย

(พ.ศ. 2548 - 2553)

2006 
รัฐประหาร
โดย คปค.

2011 
มหาอุทกภัย

บริบทสังคมโลก

บริบทสังคมไทย

2001 
 วินาศกรรม 9/11
 Wikipedia ก่อตั้ง
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2013 
เริ่มเกิดกระแส

#BlackLivesMatter

2015 
เริ่มเกิดกระแส

#AllLivesMatter

2016 
AlphaGO

ครั้งแรกที่ AI
ชนะมนุษย์

2017 
เริ่มเกิดกระแส

#MeToo

2018 
ประท้วง Climate Strike
น�าโดย Greta Thunberg

2012 
Facebook มีผู้ใช้

มากกว่า
1 พันล้านคน

2015 
Paris Agreement
ลดการปล่อย CO2

2016 
TikTok ก่อตั้ง

2019 
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในหลวงรัชกาลที่ 10
 เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกง

2020 
โควิด-19

2014 
รัฐประหาร
โดย คสช.

2016 
คนไทยเกินครึ่ง
ใช้สมาร์ตโฟน

2016 
ในหลวงรัชกาลที่ 9

เสด็จสวรรคต

1997 

Gen Z
รุ่นแรกเกิด

อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย

20
00

2019 

เริ่มเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

20
03

20
02

20
18

20
15

20
14

20
09

20
08

ไทม์ไลน์ของเจนซีรุ่นแรก (เกิด ค.ศ. 1997)
ที่เรียนสายสามัญจนถึงปริญญาตรี
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I Born to #SaveTheWorld I
 
“หนูไม่ได้แคร์ว่าจะกลายเป็นคนดัง แต่หนูสนใจเรื่องสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
บนโลกทีเ่ราอยู่อาศยั ชัน้บรรยากาศของโลกขณะน้ีก�าลังเป็นเครื่องสังเวยให้กับคนรวย  
เพื่อให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ในปี 2078 หนูจะมีอายุครบ 75 ปี ลูกหลานของหนู
อาจจะถามถึงพวกคุณว่าท�าไมถึงไม่ท�าอะไรทั้ง ๆ ที่ยังมีโอกาส พวกคุณบอกว่ารัก
และเป็นห่วงเด็ก ๆ แต่ท�าไมพวกคุณถึงได้ขโมยอนาคตของเด็ก ๆ ไป และที่พวกคุณ
ไม่สนใจแก้วิกฤตเพราะคุณไม่เห็นว่ามันเป็นวิกฤตหรือเปล่า ทางออกส�าหรับเรื่องนี้
คือเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวระบบ หนูมาที่นี่เพื่อบอกคุณว่าการเปลี่ยนแปลงจะ
เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ เพราะพลังที่แท้จริงอยู่ที่ประชาชนทุกคน’’ 

นี่เป็นบางส่วนที่เกรตา ธันเบิร์ก กล่าวไว้บนเวทีการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งท่ี 24 หรือ COP24 และอาจเรียกได้ว่าเธอกลายเป็น 
ต้นแบบให้เยาวชนท่ัวโลกท่ีมแีนวคดิเดยีวกัน กล้าท่ีจะเป็นนกัเคลือ่นไหวด้านสิง่แวดล้อม 
รุ่นเยาว์ ความจริงจังของคนรุ่นใหม่ที่แคร์โลกใบนี้มีมากเสียจนท�าให้เกิดกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ในประวัติท่ีศาสตร์ซึ่งเรียกกันว่า “Global Climate Strike” ที่
เยาวชนกว่า 150 ประเทศใน 7 ทวีปทั่วโลกลุกขึ้นมาเรียกร้องให้ผู้มีอ�านาจและบรรดา
ผู้น�าประเทศแก้ไขและจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้เห็นเป็นรูปธรรมเสียที

หากคดิว่าความจรงิจงัของเดก็สมยัน้ีท่ีใส่ใจเรือ่งสิง่แวดล้อมเป็นเพียงกระแสทีผ่่านมา
แล้วก็ผ่านไป อาจต้องคิดใหม่ เพราะผลส�ารวจโดย ypulse บริษัทวิจัยข้อมูลของ 
คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะจากนิวยอร์กเผยว่า 70% ของชาวเจเนอเรชันซีและมิลเลนเนียล
ยินดีที่จะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและการบริโภคเพ่ือลดผลกระทบต่อปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีมากกว่าคนรุ่นไหน ๆ และผลส�ารวจจากมหาวิทยาลัย 
ฮิโรชิมา (Hiroshima University) ยังบอกอีกว่าคนรุ่นใหม่ต้องการร่วมงานกับองค์กร
หรือบริษัทที่มีเป้าหมายสอดคล้องไปกับแผนการพัฒนาโลกเพื่อความยั่งยืน (SDGs) 
มากกว่า แม้จะได้รับเงินเดือนที่น้อยกว่าก็ตาม1 

1 มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 28% เท่านั้นที่บอกว่าจะร่วมงานกับบริษัทที่เสนอเงินเดือนสูงแต่ไม่แคร์เรื่องความยั่งยืน  
 ขณะที่ 56% บอกว่าจะร่วมงานกับบริษัทที่มีส่วนพัฒนาเรื่องความยั่งยืนแม้จะได้เงินเดือนท่ีต�่ากว่ามาก และมี 87%  
 ยินดีจะร่วมงานกับบริษัทที่สนใจในประเด็นดังกล่าวและให้เงินเดือนสูง
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และคงไม่เกินจริงนักท่ีจะบอกว่า ความแน่วแน่ของเด็กสมัยนี้ท่ีมี Green Mindset 
ก�าลังจะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาโลกไปจากเดิม เมื่อโจ ไบเดน ผู้ชิงชัยในต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีของสหรัฐ เลือกท่ีจะชูนโยบายแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
ซึง่สวนทางกับความเชือ่ของดอนลัด์ ทรมัป์ ท่ีคิดว่าปัญหาโลกร้อนเป็นเพียงเรือ่งไร้สาระ 
ผลก็คือไบเดินสามารถเอาชนะใจวัยรุน่อเมรกัินท่ีอยู่ในกลุม่คนวัยมลิเลนเนียลและเจนซี
ซึง่เป็นคนกลุม่ใหญ่ของผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ครัง้นีไ้ปได้ จนท�าให้เขากลายเป็นประธานาธิบดี
คนล่าสุดของสหรัฐอเมริกา 
 
น่ีน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญเมื่อผู้น�าในประเทศมหาอ�านาจตัดสินใจวางหมาก
การบริหารท่ีเอาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตวัต้ัง ซึง่แน่นอนว่าประเด็นนีย่้อมเชือ่มโยง
กับเร่ืองอื่น ๆ อย่างภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม การขนส่งและคมนาคม 
การเกษตร ฯลฯ ที่ต้องช่วยแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมในภาคใหญ่

ค�าถามคือ โลกจะกล้าขัดขืนต่ออ�านาจบริโภคนิยมแล้วมุ่งเดินหน้ามาทางน้ีหรือไม่ 
หากไม่มีเด็กสมัยน้ีตะโกนส่งเสียงเรียกร้องให้สติผู้ใหญ่ว่า “หยุดท�าลายโลกนี้ และ
อนาคตของเราสักที”

#SaveTheWo
rld



54

เข้าใจ

I Be Real, Be Real, Be Real I
 
ท่ามกลางความถนัดในการใช้ฟิลเตอร์เสริมแต่งความเพอร์เฟกต์ แปลกท่ีชาวเจนซี
โหยหาความงามที่เป็น “ความจริงแท้” มากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก 

อาจเป็นเพราะพวกเขาเกิดมาทันยุคสมัยของผู้น�าผิวสีและมีโลกอินเทอร์เน็ตเป็น
เครือ่งมอืท�าลายก�าแพงกัน้ทางเชือ้ชาติและภูมิศาสตร์ระหว่างเพื่อนร่วมโลก ชาวเจนซี
จึงเปิดรับการเป็น “พลเมืองโลก” ที่ยกย่องคุณค่าแห่งความหลากหลายและเคารพใน
ความเสมอภาคมากกว่าคนรุ่นไหน ๆ  หูตาที่กว้างไกลท�าให้พวกเขามีใจเปิดกว้างกว่า
คนรุ่นก่อน แม้เทียบกับคนวัยใกล้กัน ชาวเจนซีกลับไม่ได้นิยมความสวยหล่อหรือ 
ชีวิตที่ต้องติดหรูดูเพอร์เฟกต์ตามความนิยมในโลกโซเชียลของชาวมิลเลนเนียล 
แต่ความซื่อตรงและความจริงแท้เป็นธรรมชาติต่างหากที่คนเจนซีถวิลหา

“คนเจนซีมีจิตวิญญาณท่ีอยากรู้และเข้าใจจริง ๆ ว่าพวกเขาก�าลังซื้อสินค้าจากใคร 
ผมนิยามพวกเขาว่าเป็นเจเนอเรชนัทีม่คีวามละเอยีดและเคร่งครดัสงู” โบ ฟินเนอแมน  
ผู้เชี่ยวชาญจาก Mckinsey วิเคราะห์ให้เห็นว่า ชาวเจนซีคือผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มี
ความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยการวิจยัตลอดหลายปีทีผ่่านมาของ Mckinsey ค้นพบว่า
เจนซีไม่ได้มองแค่ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ แต่ยังมุ่งความสนใจไปที่ ‘คุณค่า’ ที่แต่ละ
องค์กรยึดถือด้วย
 
สือ่หลายส�านึกมกัจะวเิคราะห์ว่าผูบ้รโิภคเจนซไีม่ชอบซื้อของจากแบรนด์หรู แต่เอมมา 
สปานูโอโล ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคจาก McKinsey 
ระบุว่า คนเจนซีไม่ได้ต้องการสินค้าแบรนด์ไฮเอ็นด์ที่มีความหรูหรา หรือป้ายย่ีห้อที่
แปะลงบนกระเป๋าเสือ้ผ้า สิง่ทีพ่วกเขามองหาคอืสนิค้าท่ีมเีอกลกัษณ์ซึง่จะท�าให้พวกเขา 
ดูแตกต่างไม่เหมือนใคร และหากพบคุณสมบัติแบบนี้ในแบรนด์ไหน พวกเขาก็พร้อม
จะจ่ายแบบไม่ลังเล 
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ทศันคตขิองเจนซทีีม่องหาความแตกต่างมากกว่าความงามตามค่านิยม ส่วนหนึง่อาจ 
มีที่มาจากการที่พวกเขาตระหนักรู้ในอิทธิพลในแง่ลบของโซเชียลมีเดียท่ีส่งผลถึง
ความรู้สึกไม่พอใจในรูปลักษณ์ของตัวเอง โดยงานวิจัยชี้ว่า 7 ใน 10 ของเจนซีอยาก 
ที่จะ ‘รู้สึกดีตลอดเวลา’ มากกว่า ‘ดูดีตลอดเวลา’ ต่างจากมิลเลนเนียลรุ่นพี่ที่สนใจ 
รูปลักษณ์มากกว่า 

“หน่ึงในปัจจัยท่ีส่งผลให้เจนซีมองหาความแตกต่างมากกว่าความหรูหรา คือการที่
พวกเขาเตบิโตมาในยุคท่ียากล�าบากท้ังด้านการเมอืงระหว่างประเทศและสิง่แวดล้อม 
โลกยุคนี้คือโลกท่ีเต็มไปด้วยข้อมูลท่ีขัดแย้งกัน การไว้วางใจในอะไรสักอย่างจึงเป็น
เร่ืองยากส�าหรบัเจเนอเรชนัน้ี ดงันัน้พวกเขาจงึไม่ได้อยากจะเข้าร่วมกับกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
หรือถูกแปะป้ายว่าเป็นคนแบบไหน พวกเขาอยากเป็นตัวเอง และการเป็นตัวเองคือ
สิ่งที่ท�าให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย” เอมมาวิเคราะห์

ผลส�ารวจในหัวข้อ “Generation Influence: Reaching Gen Z in the New Digital 
Paradigm” โดย WordPress ปีล่าสุดเผยว่าชาวเจนซี 82% ชื่นชอบแบรนด์ที่ม ี
ความโปร่งใสโดยพวกเขาจะไว้วางใจแบรนด์ท่ีใช้ภาพลกูค้าจรงิในการโฆษณา ในขณะท่ี 
72% มแีนวโน้มสนับสนนุแบรนด์ทีต่ระหนักถึงผลกระทบต่อสงัคม โดยผลส�ารวจยังพบ
อกีว่าปัจจัย 3 ประการท่ีจะสามารถกุมหัวใจผูบ้รโิภคเจนซไีด้ก็คือ 1. คุณภาพของสนิค้า 
2. ผลคะแนนและการรีวิวในเชิงบวก และ 3. การให้บริการลูกค้า 

“ไม่ใช่แบรนด์ท่ีเป็นผูน้�าผูบ้ริโภค แต่เป็นผูบ้รโิภคที่ใช้แบรนด์หรอืผลติภัณฑ์ในรปูแบบใด 
ก็ตามที่พวกเขาต้องการ” มาร์ซี เมอร์ริแมน กรรมการบริหารฝ่ายกลยุทธ์การเติบโต
และนวัตกรรมการค้าปลีกของ Ernst & Young กล่าว โดยเธอยังให้ความเห็นเพิ่มเติม
อกีว่าในยุคของผูบ้รโิภคชาวเจนซจีะไม่มคี�าว่าความภักดต่ีอแบรนด์เหมอืนในอดตีอีกแล้ว 
เพราะพวกเขาไม่ได้ใช้แบรนด์เป็นตัวก�าหนดเอกลักษณ์หรือตัวตนเหมือนคนรุ่นก่อน 
แต่พวกเขาเลอืกใช้แบรนด์ท่ีสามารถสะท้อนตวัตนของพวกเขาได้มากทีส่ดุ และแน่นอนว่า
แบรนด์นั้น ๆ ต้องไม่สร้างผลกระทบที่หักหลังสิ่งแวดล้อมและสังคม
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everlane
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ตัวอย่างแบรนด์ท่ีท�าธุรกจิได้ถูกใจคนรุน่ใหม่และครองใจ
ผู้บริโภคชาวเจนซีมาพักใหญ่คงต้องยกให้ Everlane
แบรนด์แฟชั่นสไตล์มินิมัลสายย่ังยืนท่ีกล้าแจกแจง 
รายละเอียดของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต แรงงานที่ใช้ 
ไปจนถึงต้นทุนและก�าไรท่ีได้กับผูบ้รโิภคแบบไม่หมกเมด็ 
เพ่ือโชว์ความโปร่งใสและท่ีมาของสินค้าที่มีคุณภาพ
ภายใต้สโลแกนท่ีว่า ‘Exceptional quality. Ethical 
factories. Radical Transparency’ ขณะท่ีแบรนด์
เครื่องส�าอางอย่าง Glossier ท่ีเลือกท�าแบรนด์ดิงใน 
สื่อออนไลน์และใช้นางแบบลุคธรรมชาติที่มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ เพ่ือสื่อสารเรื่องความงามท่ี
เรียบง่ายภายใต้ปรชัญา ‘Beauty products inspired by 
real life’ ก็สามารถกุมใจคนรุ่นใหม่ได้อย่างอยู่หมัดว่า 
จุดบกพร่องคือส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งไม่จ�าเป็นต้องปกปิด
ทั้งหมด แต่ความงามที่แท้คือความเป็นธรรมชาติใน
แบบฉบับของตัวเอง และการสื่อสารแบบนี้เองส่งผลให้
แบรนด์ Glossier ท่ีมีผลิตภัณฑ์อยู่แค่ 36 รายการ 
สร้างรายได้ไปมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

ความคิดสร้างสรรค์ก่อตัวมาจาก

ความสิ้นหวัง
 
 
 

มิเชล ไคน์
วิศวกรชีวการแพทย์ ผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก

หรือเทคโนโลยีที่ช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์
จากไอเดียของเล่นเด็กเพื่อลดต้นทุนการผลิต

#Creativity
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I เด็กรุ่นใหม่หัวใจขับเคลื่อน I
 
Social Movement หรือการเคลื่อนไหวทางสังคม กลายเป็นค�าท่ีเราได้ยินบ่อยขึ้น  
โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีวิธีการแสดงออกท่ีหลากหลายและ
แปลกใหม่มากข้ึน แท้จริงพวกเขาเหล่าน้ีเป็นใคร ออกมาเคลื่อนไหวไปท�าไม และ
ก�าลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่

แม้หลายคนอาจมองว่า ‘เด็ก’ ยังไม่เก่ียวข้องและยังไม่ควรจะมามีส่วนร่วมในเรื่อง
ทางการเมือง แต่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในวันนี้กลับมีความสนใจในประเด็นทางการเมือง 
และมองว่าการเมอืงน้ันเป็นเรือ่งท่ีเก่ียวข้องกับชวิีตของทุกคน ส่งผลถึงการศึกษา และ
การใช้ชวีติของพวกเขา ดังนั้นการให้ความส�าคัญและใส่ใจกับสังคมที่ตวัเองอยู ่ กเ็ป็น 
การเตรยีมตวัสูก่ารเตบิโตไปในอนาคตที่ดีกว่า สิง่เหล่านี้ท�าให้เราได้เห็นการแสดงออก 
และสื่อสารความคิดเห็นของพวกเขามากขึ้น เพราะเชื่อว่าการออกมาร่วมกิจกรรม
ทางสังคมก็เป็นทางหน่ึงท่ีพวกเขามุ่งหวังให้ไปถึงความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
อย่างที่ต้องการ 

ในประเทศไทยเองก็มกีลุม่เยาวชนคนรุน่ใหม่ทีอ่ยากเห็นการเมอืงไทยแตกต่างไปจากเดมิ 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม ‘เยาวชนปลดแอก’ กลุ่ม ‘นักเรียนเลว’ และกลุ่ม ‘Young Designer 
for Democracy’ ไปจนถึงผูท่ี้ออกมาร่วมกิจกรรมหรอืแสดงออกในประเด็นทางการเมอืง
ในช่วงที่ผ่านมานี้ ก็พบเยาวชนเป็นจ�านวนมากที่ออกมาส่งเสียงถึงอนาคตที่พวกเขา
อยากให้เป็น อยากให้พัฒนา หรืออยากให้แก้ไขผ่านแฮชแท็ก #ถ้าการเมืองดี และ 
#ให้มันจบที่รุ่นเรา

และไม่ใช่แค่เร่ืองการเมืองในประเทศไทยเท่านั้นที่เยาวชนอยากจะมีส่วนร่วมผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แต่เยาวชนจากทั่วโลกเองก็ก�าลังขับเคลื่อนสังคมเพื่อ
พยายามไปให้ถึงอนาคตที่พวกเขาอยากเห็นเช่นเดียวกัน

ความเท่าเทียม คือประเด็นส�าคัญประเด็นหนึ่งที่แตกแขนงออกไปสู่กลุ่มคนที่เคยถูก
เหมารวมและเลือกปฏิบัติ และก�าลังได้รับการขับเคลื่อนเป็นวงกว้างจากคนรุ่นใหม่ 
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อย่างประเด็นความหลากหลายทางเพศ เชื้อชาติ หรือสีผิว ไปจนถึงการตั้งค�าถามต่อ
ค่านยิมหรอืนยิามทีเ่คยมมีา เช่น การตัง้ค�าถามต่อมาตรฐานความงาม รปูร่าง ภาพลกัษณ์
ภายนอก โดยเมื่อปี 2019 ที่ผ่านมา ไต้หวันได้ผ่านร่างกฎหมายการแต่งงานระหว่าง
คู่รักเพศเดียวกัน พร้อมจัดขบวน Pride Parade ที่ไม่ได้มีเพียงกลุ่มคนที่ประสบกับ
ความไม่เท่าเทียมเท่านั้นท่ีออกมาสื่อสารเรื่องน้ี แต่จะเป็นใครก็ได้ท่ีมีความเชื่อใน
ความเท่าเทียมของมนุษย์

และประเด็นความเท่าเทียมท่ีไม่แบ่งแยกน้ียังสามารถเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อีกด้วย 
เพราะจากผลการศึกษาข้อมูลในปี 2019 พบว่า คนเจนซีร้อยละ 27 สนใจเสื้อผ้าที่
เป็นกลางทางเพศ ดงัน้ันหากแบรนด์ใดเร่ิมต้นสร้างผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ยึดติดกบัความเป็นเพศ 
อีกต่อไป ก็จะย่ิงมีโอกาสทดลองตลาดได้อย่างเต็มที่ เหมือนท่ีแบรนด์ชุดชั้นในและ
ชดุว่ายน�า้ทีเ่ป็นกลางทางเพศอย่าง TomboyX ได้รบัเงินทนุ 18 ล้านเหรยีญสหรฐัจาก
บรษิทัลงทนุชัน้น�าท่ีมองเห็นศกัยภาพของแบรนด์และความลงตัวด้านฟังก์ชนัการใช้งาน 
ซึง่กล้าฉกีกฎเกณฑ์การแบ่งเสือ้ผ้าแยกชายหญิง และท�าหน้าทีเ่ป็นเหมอืนตวัแทนผูห้ญิง
ในวงกว้างว่า รูปแบบชดุชัน้ในสตรไีม่จ�าเป็นต้องมดีีไซน์แบบเดิม ๆ แต่ผูห้ญิงก็สามารถ
ใส่กางเกงบ็อกเซอร์สุดสบายได้เช่นกัน

me too movement (soutH Korea)
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นอกจากนี้ ประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายประเทศท่ัวโลก
เร่ิมตระหนกัถึง และเริม่มกีารเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ เมือ่ปี 2018 ชาวอเมรกัินและทัว่โลก 
ได้ใช้แฮชแท็ก #MeToo ส่งเสียงถึงการถูกคุกคามทางเพศ ในขณะที่ในเกาหลีใต้ก็ได้
มีคนออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ท่ีตนเองถูกล่วงละเมิดจากหลากหลายวงการเช่นกัน 
รวมไปถึงในโรงเรียนจนมีการสร้างแฮชแท็ก #SchoolMeToo และด้วยกระแส 
ความเปลี่ยนแปลงของผู้ถูกกระท�า ท่ีกล้าจะออกมาเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ ก็ท�าให้
เกิดการตอบสนองจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้จากการประกาศว่าจะตรวจสอบ 
และด�าเนินคดีอย่างจริงจัง และการเพิ่มโทษสูงสุดของผู้กระท�าผิดด้วย
 
ขณะทีป่ระเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เคยกล่าวไปแล้ว กเ็ป็นอกีหวัข้อส�าคญัทีท่ัว่โลกหนัมา
ให้ความสนใจและถกเถียงกันในวงกว้าง จากเรือ่งการจดัการขยะ การรไีซเคิล ไปจนถึง
เรือ่งฟาสต์แฟชัน่ทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยมีการรวมกลุ่มของคนจากทั่วโลกที่ 
ใช้ชือ่ว่า Fashion Revolution เพ่ือด�าเนินการขบัเคลือ่นประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมทีเ่ก่ียวข้อง 
กับอุตสาหกรรมแฟชั่น ขณะที่ในไทย กไ็ด้มกีารจดักจิกรรมทีเ่รยีกว่า Clothes Swap  
ซึ่งเชื้อเชิญให้คนได้เอาเสื้อผ้ามาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อลดการซื้อเสื้อผ้าที่ผลิตขึ้นใหม่
 
การขับเคลื่อนเหล่านี้น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนมากขึ้น คนเริ่มต่ืนตัวที่จะเป็น 
ผู้บริโภคที่ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม เลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากแบรนด์ที่ให้
คุณค่าต่อสิง่เดยีวกันกับท่ีพวกเขาเชือ่ และเลอืกท่ีจะแบน เมือ่เห็นว่าไม่ตรงกับหลกัการ
เหล่าน้ี หลายแบรนด์เริม่ตอบสนองต่อโลกท่ีเปลีย่นแปลงน้ี อย่างแบรนด์ท่ีเลกิใช้ค�าว่า 
“Whitening” ในกลุม่ผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิ ซึ่งไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ภาครฐักม็ี
ส่วนส�าคัญที่จะส่งเสริมในเรื่องเหล่านี้ได้ เช่น การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างไม่มีอคติทางเพศของรัฐบาลอังกฤษ เป็นต้น
 
ประเด็นท่ีก�าลงัถูกพูดถึงและขบัเคลือ่นให้มกีารเปลีย่นแปลงเหล่านีเ้อง ส่วนมากเริม่ต้น
มาจากโลกออนไลน์ที่มีเด็กรุ่นใหม่เป็นผู้เล่นหลัก ซึ่งพวกเขาเติบโตมากับการรับรู้และ
มีส่วนร่วมในความเป็นไปของโลก การกล้าตั้งค�าถาม วิพากษ์วิจารณ์ และถกเถียง  
ต่อชดุความคดิและค่านิยมแบบเดมิ ๆ จงึมใีห้เห็นอยู่เสมอ และนีอ่าจน�าไปสูจ่ดุเริม่ต้น
ของการเปลี่ยนแปลงที่น่าวาดหวังไม่น้อย
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StartDee แพลตฟอร์มการเรียนส�าหรับเจนซีโดยเฉพาะ  
(ป. 4 - ม. 6) ที่สามารถเลือก ก�าหนด และปรับการเรียน
ได้เองตามใจชอบใน 7 วิชาหลักในโรงเรียน พ่วงด้วย
ความรู้นอกห้องเรียน ทั้งบทความข่าว เกร็ดความรู้ และ
เรือ่งราวสนกุ ๆ ซึง่มเีป้าหมายเพ่ือลดความเหลือ่มล�า้ทาง 
การศึกษา โดยมีหลักส�าคัญ 3 ประการ คือ การศึกษาดี 
เข้าถึงง่าย และสบายกระเป๋า 

   เด็กรุ่นนี้หาความรู้ได้จากไหน?

นอกจากโลกออนไลน์จะเป็นทั้งพ้ืนที่แสดงตัวตน
และแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ของเด็กรุ่นใหม่แล้ว 
การศกึษาหาความรูอ้ย่างเป็นระบบท่ีออกแบบมาเพ่ือ
เดก็รุน่ใหม่โดยเฉพาะก็ยังจ�าเป็นและมคีวามส�าคัญ
มากเช่นกัน โดยผลโหวตรวมการส�ารวจความคิดเห็น 
“อยากให้ภาษีไปไหน” ในงาน iTAX2020 ชี้ชัดว่า
คนส่วนมากเทคะแนนให้ “การศึกษา” มาเป็น
อันดับหน่ึง ลองมาดูตัวอย่างกลุ่มคนที่อยากเห็น
ระบบการศึกษาในแง่ท่ีคนรุน่ใหม่ได้รบัความเท่าเทยีม
ทางการเรยีนรูท่ี้ชดัเจนกว่าเดิม ทัง้จากกลุม่คนท่ัวไป 
กลุ่มผู้เรียนเอง และกลุ่มของผู้สอนด้วย 
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MoreSheet แหล่งรวมชีทสรุปขายจากมหาวิทยาลัย 
ท่ัวประเทศ ให้ประโยชน์แก่ผู้ซื้อและสร้างรายได้เสริม
ให้กับผูข้าย ธุรกิจเลก็  ๆท่ีเริม่ต้นโดยนกัศึกษามหาวิทยาลยั 
ท่ีมองเห็นความเป็นไปได้ในการขยายและแบ่งปันความรู้
สูเ่พ่ือนร่วมชัน้เรยีน ปัจจบุนัมหีลายสาขาตามมหาวิทยาลยั 
ท่ัวประเทศเพ่ือให้เชื่อมโยงกับวิชาเรียนของแต่ละท่ี  
ชทีเหล่านีเ้หมาะส�าหรบัการอ่านเพ่ือสรปุความและทบทวน
ก่อนสอบ ภายใต้สโลแกน “เพื่อนยามยากทุกการสอบ”
 

InsKru พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอนที่เปิดให้คุณครูทั่ว
ประเทศเข้ามาร่วมแบ่งปัน เพราะอยากเหน็ภาพห้องเรยีน 
ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ การสอนแบบใหม่ ๆ ที่
กระตุน้การเรยีนรูใ้ห้กับนกัเรยีน รวมถึงเปิดมมุมองการเรยีน
การสอนทีอ่าจน�าไปปรบัใช้กับชัน้เรยีนได้ ทัง้หมดน้ีก็เพ่ือ
ให้เด็กไทยได้สัมผัสห้องเรียนคุณภาพจากคุณครูของ
ตวัเอง โดยไม่ต้องไปขวนขวายหาจากโรงเรยีนสอนพิเศษ
ที่ไหน
 
ถึงแม้ระบบการศึกษาไทยอาจจะพัฒนาและปรับปรุง
ไม่ทนักับการเรยีนรูข้องคนรุน่ใหม่ แต่เราก็ยังมคีวามหวัง
กับพลังของท้ังเหล่าเยาวชน รวมถึงกลุ่มคนท่ีพยายาม
เข้าใจการเปลี่ยนแปลง และดึงความคิดสร้างสรรค  ์
ออกมาใช้อย่างหลากหลาย เพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตมา
เป็นผู ้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า เพราะอนาคตที่ดีเริ่มต้นที ่
การศึกษาที่ดี
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...man is suCH a Fool
wHy are we savinG Him?
PoisoninG tHemselves now
BeGGinG For our HelP, 
wow!...

ส่วนหนึ่งของเน้ือเพลง “All The Good Girls Go To Hell” ท่ี 
สอดแทรกประเดน็ปัญหาภาวะโลกร้อน ขบัร้องและแต่งโดย บิลลี 
ไอลิช ศิลปินหญิงอายุน้อยที่สุดคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับ
รางวัลแกรมม ีโดยไอลชิถือเป็นหนึง่ในไอคอนของชาวเจนซ ีทีก่ล้า
น�าเสนอความรู ้สึกหม่นเศร้า ความมืดหม่นในจิตใจ รวมถึง 
ความแตกต่างของคนรุ่นใหม่ ผ่านผลงานเพลงสร้างสรรค์ในแนว 
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ป็อป
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I Catch Them If You Can I
 
8 วินาที คือช่วงเวลาท่ีเจนซีใช้เวลาให้ความสนใจต่อข้อมูลใดข้อมูลหน่ึง ซึ่งสั้นกว่า 
คนรุ่นมิลเลนเนียลอยู่ 4 วินาที น้ันหมายความว่าข้อมูลที่จะจับความสนใจของเด็ก
สมัยนี้ได้ต้องกระชับและแม่นย�ากว่า

ไมเคิล แพนโควสกี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเข้าใจเรื่องนี้ดี เพราะเมื่อเขา
โดนยิงโฆษณาในหน้าฟีดโซเชียลมีเดียท่ียังใช้ศัพท์สแลงล้าสมัยที่เคยใช้มาตั้งแต่ปี 
2005 เขาก็ได้แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง Crimson Connection บริษัทที่ปรึกษาด้าน
การตลาดให้แบรนด์ต่าง ๆ ท่ีต้องการเข้าใจลูกค้าเจนซีโดยเฉพาะ เพราะเขาเชื่อว่า 
การท�าการตลาดกับคนรุ่นเจนซไีม่เหมอืนกับคนรุน่มลิเลนเนยีล เพราะเจนซไีม่ใช่ลกูผสม 
ของยุคแอนาล็อกและดิจิทัล แต่พวกเขาคือเจ้าของระบบดิจิทัลตัวจริง

“บริษัทส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับเจนซีมากเท่าไรเมื่อเทียบกับความส�าคัญ
ของพวกเราท่ีเป็นผูบ้ริโภคกลุม่ใหญ่ของโลก อันที่จริงผู้เชี่ยวชาญในอตุสาหกรรมบางคน
ยังเรียกวัยรุ่นว่าเป็นคนวัยมิลเลนเนียล ทั้ง ๆ ที่ส่วนใหญ่พวกเขาก็มีลูกกันแล้ว” 

ไม่ผิดที่แพนโควสกีจะคิดอย่างนี้ เพราะรายงานการวิจัยของ Bank of America  
คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 รายได้ของคนเจนซีจะมีมูลค่าสูงถึง 33 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ และจะแซงหน้าคนรุ่นมิลเลนเนียลได้ในปี 2031 ดังนั้น หากแบรนด์ต่าง ๆ ยัง
ต้องการอยู่รอดในยุคท่ีเจนซีจะเป็นใหญ่ พวกเขาต้องปรับตัวให้มากขึ้นและหาทาง
จับใจเจนซีให้ได้ 

“เจนซีมีอิทธิพลเหนือคนรุ่นอื่น ๆ ที่จะบอกว่าอะไรก�าลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ และหาก
แบรนด์ท�าหน้าที่ของตัวเองแล้วยังช่วยให้โลกน่าอยู่ขึ้นได้ เจนซีก็ไม่ลังเลที่จะมอบเงิน
ของเขาให้เป็นการตอบแทน” แพนโควสกีกล่าว

ในทางกลบักัน หากไม่ได้มองว่าเด็กเจนซเีป็นกลุม่ลกูค้า แต่มองในฐานะเพ่ือนร่วมงาน 
ค�าถามที่น่าสนใจจึงอยู่ที่ว่า วันนี้เราจะท�างานกับคนกลุ่มนี้อย่างไรให้ราบรื่น
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เมือ่สตาร์ตอพัหรือบรษิทัเปิดใหม่อาจเตม็ไปด้วยคนอายุน้อย ๆ หรอืคนท่ีเพ่ิงเริม่ท�างาน 
ซึ่งยังคงค้นหาและเปลี่ยนแปลงวิธีการท�างานไปเรื่อย ๆ แต่ยังมีองค์กรอีกมากมายที่
อยู่มานานแล้ว หรอือยู่ในช่วงท่ีผูค้นในองค์กรก�าลงัเปลีย่นผ่าน เริม่มคีนอายุน้อย หรอื
เด็กจบใหม่เข้ามาท�างานมากขึน้ เมือ่เป็นเช่นน้ี แล้วสิง่ทีเ่ป็นมาหรอืวิธีท�างานแบบเดิม ๆ  
เหล่านี้ จะเป็นอย่างไรต่อไป

อาจไม่ใช่ทุกคนท่ีมคีวามคิดหรอืการท�างานแบบแบ่งตามรุน่อายุ แต่เราก็มกัได้ยินค�าว่า 
“เด็กสมัยนี้” กับ “พวกผู้ใหญ่” อยู่บ่อย ๆ พอดแคสต์รายการ I HATE MY JOB ได้ชวน
พูดคุยถึงสถานการณ์ในทีท่�างานในประเดน็ “เดก็สมยันีท้�างานไม่อดทน ไม่ทุ่มเท” หรอื 
“พวกผู้ใหญ่ยึดติดไม่ยอมเปลี่ยนแปลง” หากลองมองย้อนถงึที่มาก็อาจพอเข้าใจได้ว่า 
ท�าไมเด็กท�าแบบนี้ ท�าไมผู้ใหญ่ท�าแบบนั้น เช่น ผู้ใหญ่อาจรู้สึกว่า ด้วยการท�างาน
แบบเดิมท่ีผ่านมา บรษิทัก็ไปได้ด ี แต่คนที่อายุยังน้อย เพ่ิงเรยีนจบหรอืเริม่งานไม่นาน 
แต่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่ เมื่อไม่เคยได้สัมผัส
กับสังคมที่มีคนหลากหลายช่วงวัยนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีวิธีการท�างานต่างกับตัวเอง 
ก็อาจเกิดเป็นความขัดใจระหว่างคนแต่ละวัยในองค์กรได้

ในรายการยังได้บอกเล่าถึงเรื่องราวในบริษัทท่ีท�าแคมเปญหนึ่ง โดยให้พนักงานที ่
อายุงานยังน้อยมาช่วยกันคิดว่าโอกาสทางธุรกิจของบริษัทที่อยู่มานานหลายสิบปีนั้น
มีอะไรท่ีเป็นไปได้บ้าง จากนั้นก็ให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้มาน�าเสนอแนวคิดกับรุ่นพ่ีใน 
ที่ท�างาน ซึ่งก็พบว่าผู้ใหญ่ในท่ีท�างานหลายคนท่ีเห็นว่าสิ่งที่เสนอมาน้ันเป็นไอเดียท่ี
สร้างสรรค์ และไม่เคยคิดกันได้จากทมีงานท่ีเป็นคนเดิม ๆ หรอืวิธีการท�างานด้วยการนัง่
ประชุมแบบเดิม ๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนในองค์กร ต่างก็สามารถที่จะเรียนรู้
จากคนวัยอืน่ได้ และไม่เพียงแค่เรือ่งการท�างานเท่าน้ัน แต่ยังรวมไปถึงการใช้ชวิีต และ
เมื่อเราไม่ตัดสินคนจากเพียงแค่อายุ หรือเหมารวมว่าใครเป็นคนแบบไหน แต่เปิดใจ
รับฟังความแตกต่าง และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ความต่างทางมุมมองเหล่านี้ก็อาจ
ย่ิงส่งผลดีต่อการท�างานระหว่างคนต่างรุ่นกันได้ โดยเทคนิคในการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มีคนต่างรุ่นให้สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างได้ผล มีด้วยกัน 3 
ปัจจัย ดังนี้
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เปิดให้คนมีส่วนร่วม
พยายามให้คนท่ีมีความหลากหลายมาท�างานร่วมกัน ทั้งความแตกต่างของวัย 
ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ โดยให้มาร่วมกันคิด ร่วมกันท�างานในทีม เพ่ือให้มี
มุมมองที่หลากหลาย ส่งเสริมต่อยอดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ ทั้งยังเป็น 
การให้พื้นที่กับคนรุ่นใหม่ในองค์กรได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางที่แตกต่าง
ออกไป นอกจากนี้ การให้คนนอกองค์กรได้มามีส่วนร่วมในกระบวนการท�างานบ้าง 
เช่น กลุ่มผู้ใช้ หรือลูกค้าขององค์กร ก็เป็นส่ิงท่ีสามารถช่วยเป็นแรงบันดาลใจใน 
การปรับเปลี่ยนสิ่งที่องค์กรก�าลังท�าอยู่ได้ เพราะการจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใหม่ ๆ ให้กับใคร เราก็ต้องมีความเข้าใจผู้คนเหล่านั้น อาจใช้วิธีออกไปพูดคุย
กับผู้คน เพื่อเข้าใจถึงวิถีชีวิตและความต้องการของพวกเขา หรือเปิดให้คนเหล่านั้น
เข้ามามีส่วนร่วมในการออกไอเดียและให้ความคิดเห็นเพ่ือปรับเปลี่ยนไอเดียที่ทาง
ทีมงานน�าเสนอให้สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ดีที่สุด
 

ทดลองก่อน
ก่อนที่จะลงทุนสร้างหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อน�าเสนอสิ่งใหม่ ๆ ออกมา ทั้งภาคธุรกิจและ
ภาครัฐจะรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งที่ทีมงานคิดว่าดี จะได้รับผลตอบรับจากผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า
หรอืประชาชนอย่างท่ีคาดการณ์ไว้ การทดลองก่อนทีจ่ะลงทุนจรงิทัง้หมด จงึเป็นขัน้ตอน 
ที่จะช่วยให้รู้ถึงผลตอบรับ ความคิดเห็นของผู้คน และสามารถน�ามาปรับเปลี่ยนได้ 
โดยทีย่งัไม่ต้องใช้ทรพัยากร ทั้งงบประมาณ แรงงาน และเวลาทั้งหมดที่วางแผนไว้
 
ในบทความ What is Business Design? ได้เล่าถึงเคสที่ IDEO ซึ่งเป็นบริษัทด้าน 
การออกแบบ ท�าร่วมกับบรษิทัหน่ึงท่ีต้องการจะสือ่สารให้คนลดการใช้พลงังาน แต่ไม่แน่ใจ
ว่าข้อความไหนจะโดนใจคนกันแน่ ทีมงานจึงเอาป้ายข้อความท่ีต่างกัน ไปติดไว้ท่ี
ประตูของตึกในบริเวณใกล้เคียง แล้วเปลี่ยนข้อความไปทุกสัปดาห์ โดยข้อความแรก
พูดเรื่องการประหยัดเงิน ข้อความที่สองพูดเรื่องช่วยสิ่งแวดล้อม และข้อความทีส่าม
พดูถงึการประหยดัพลงังานให้ได้มากกว่าเพื่อนบ้านของคณุ ปรากฏว่าข้อความที่สาม
ได้รับผลตอบรบัมากท่ีสดุ การทดลองด้วยต้นแบบในกลุม่เลก็ ๆ ใช้งบประมาณไม่มากน้ี 
จะช่วยให้บริษทัมทิีศทางในการออกแบบก่อนทีจ่ะปล่อยของจรงิออกไป และเป็นวิธีการ
แบบที่สามารถเริ่มต้นท�าได้ไม่ยาก
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ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะลกูค้าหรือประชาชนคนรุ่นใหม่นั้นมกัมคีวามใส่ใจต่อข้อมลู การเข้าถงึแหล่งข้อมลู 
และวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เมื่อติดใจสงสัย หรือพบว่า
ผลิตภัณฑ์หรือองค์กรไหนท�าในสิ่งท่ีขัดต่อหลักการความเชื่อของพวกเขา ก็จะเกิด 
การตอบสนองด้วยการเลอืกท่ีจะไม่ซือ้ ไม่ใช้บรกิาร รวมถึงการบอกต่อ หรอืการโต้ตอบ 
ด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อองค์กร ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจด้านไหน 
หรอืท�างานอยูใ่นหน่วยงานใดกต็าม การใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นสิ่งที่ควร 
จะมเีพ่ิมให้มากขึน้เร่ือย ๆ อย่างรอบด้าน ท้ังต่อสิง่แวดล้อม ชมุชน แรงงาน ความยุติธรรม 
ความเท่าเทียม สิทธิเสรีภาพ ความโปร่งใส ที่ส�าคัญคือต้องไม่เป็นเพียงแค่การแสดง
ว่าท�า แต่ต้องท�าด้วยความเชื่อในเรื่องนั้นจริง ๆ

#XouAreRight
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ถ้าคนในยุคก่อนบอกว่า

‘ท�าอย่างนี้ไม่ได้นะ’

นั่นแปลว่าคุณ

มาถูกทางแล้ว
 
 
 

โรเบิร์ต กลาสเปอร์
ศิลปินผู้ชนะรางวัลแกรมมี

ความท้าทายท่ีมากขึ้นก็คือ การท่ีเจนซีเป็นรุ ่นท่ี
เคารพในความหลากหลายมากที่สุด เข้าถึงข้อมูล
และเรียนรู้ได้เร็วท่ีสุด รวมท้ังยังกระตือรือร้นและ
มีบทบาททางการเมืองเม่ือเห็นประเดน็ความอยตุธิรรม
มากกว่าคนรุน่ไหน ๆ การจะพิชติใจและร่วมงานกับ 
พวกเขาได้ คงไม่ใช่แค่เสนอความคุ้มค่า หรือเสร์ิฟ
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีแหวกแนวกว่าเท่าน้ัน เพราะมัน
ยังต้องรวมถงึการคิดและลงมือท�าอย่างมีจรยิธรรม 
เพื่อเพื่อนมนุษย์ สังคม และโลกใบนี้ที่เป็นอนาคต
ของเด็กยุคนี้ด้วยเช่นกัน
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CREATIVITY
×
COMMUNICATION
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ศักยภำพของภำษำและ
ควำมแสบ(สัน)สรรค์

liFe is a JoKe /
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Free Speech
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เมือ่โลกออนไลน์ถือก�าเนิด การสือ่สารแบบไร้เสยีงไร้หน้าก็ถึงคราวต้องสร้างสรรค์ เพ่ือสือ่
ใจความไปถึงผูร้บัได้อย่างสมบรูณ์ท่ีสดุ แม้แต่จะเหลอืเพียงตัวหนังสอืในช่วงแรก และ
ท�าให้ประสทิธิภาพของการสือ่สารลดลงบ้าง แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค ย่ิงการเข้าถึงข้อมลู
สถานการณ์รอบตัวและจ�านวนแพลตฟอร์มท่ีใช้งานมีมากขึ้นเท่าไร การตีความและ
การโต้ตอบเพ่ือสะท้อนความคิดเห็นและเพ่ือสร้างจุดสนใจในกลุ่มคนที่อาจไม่รู้จักกัน
เป็นการส่วนตวั ก็ย่ิงท�าให้เราได้เห็นพัฒนาการของความคดิสร้างสรรค์ในการผลติเน้ือหา
ให้ออกมาเป็นข้อความ แฮชแท็ก งานกราฟิก หรอืภาพประกอบทัง้แบบนิง่และเคลือ่นไหว 
(Meme) เพื่อใช้ในการล้อเลียนหรือเสียดสี ที่ปรากฏให้เห็นในแบบของมุกตลกตรงไป
ตรงมา บ้างก็มีการต่อยอดงานเดิมที่มีอยู่แล้ว รวมถึงการสร้างงานศิลปะที่แตกแขนง
ไปสู่งานดิจิทัลอาร์ต
 
แต่ส�าหรับ จอห์น ไฮแมน นักภาษาศาสตร์จากวิทยาลัยมาคาเลสเตอร์ (Macalester 
College) ผู้เขียนหนังสือ Talk Is Cheap: Sarcasm, Alienation, and the Evolution 
of Language นั้นเห็นว่า การเสียดสีประชดประชันได้กลายเป็นภาษาพื้นฐานส�าหรับ
การสื่อสารในสมัยน้ี ท่ีสามารถพบเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ ดังน้ันการดักจับข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์ความรู้สกึของกลุม่เป้าหมายจากการสนทนาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเฉพาะ
ทวิตเตอร์ท่ีมจี�านวนผูใ้ช้งานท่ัวโลกกว่า 270 ล้านบญัชใีนปี 2019 และมรีปูแบบการใช้
ภาษาแบบสั้นกระชับแต่เป็นที่เข้าใจกันในหมู่คนเล่น จึงกลายเป็นเรื่องท้าทายส�าหรับ
นกัวิจัยข้อมลูในการแกะความหมายของคอมเมนต์ หรอืการทวีตทีม่ทีัง้ค�าสแลง ค�าพูด 
ทเีล่นทีจรงิ และความหมายท่ีซกุซ่อนไว้ในข้อความทีด่จูะล่อแหลมในทางกฎหมาย เพ่ือมา 
ใช้ในการหาอินไซต์ของผู้บริโภคหรือการพัฒนาเอไอส�าหรับการแปลภาษาในอนาคต 
 
แม้จะมโีมเดลในการวิเคราะห์ข้อความเกิดขึ้นมากมายที่มีความแม่นย�า แต่ก็ไม่ใช่เรือ่ง
ง่ายนกั เพราะภาษาไม่ใช่สิ่งท่ีตายตัว การประชดประชนัเสยีดสจีงึสามารถลืน่ไหลไปกับ
บรบิทหรือสถานการณ์รอบตวัท่ีหากย่ิงมคีวามขัดแย้งหรอืย้อนแย้ง ก็ย่ิงท�าให้การสร้างสรรค์
เพ่ือการล้อเลียนหรือเสียดสีน้ันเต็มเปี่ยมไปด้วยอรรถรสและความแสบสันที่ยากต่อ
การตีความหมายแบบตรงไปตรงมา ในบทน้ีเราจงึอยากชวนมาดวิูวัฒนาการของการสือ่สาร
แบบใหม่ท่ีเตม็ไปด้วยรสชาตอินัหลากหลาย รวมไปถึงความนยัท่ีซ่อนเร้น มาไขปรศินา 
ของความหมาย มูลค่า และโอกาส ที่แฝงอยู่ในการสื่อสารที่ไร้สีหน้านี้ไปด้วยกัน
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I ไม่มีสีหน้า ก็สร้างขึ้นมา I
 
แม้จะเช่ือกันว่าวิวฒันาการของอโิมจ ิ (Emoji) หรอืภาพสญัลกัษณ์สือ่อารมณ์ท่ีสามารถ
เข้าใจกันได้ในระดับสากล จะสืบสาวพบหลักฐานครั้งแรกในปี 1881 จากที่นิตยสาร
สัญชาติอเมริกัน Puck Magazine ได้ตีพิมพ์เรือ่ง ‘Typographical Art’ ซึง่ใช้ภาพประกอบ 
เป็นสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดอารมณ์เบิกบาน เศร้าหมอง เฉย ๆ และตื่นเต้น แต่เทรนด์
การใช้อโิมจสิือ่อารมณ์ร่วมกับข้อความจรงิ ๆ ในการสือ่สารประจ�าวันนัน้มาจากประเทศ
ญี่ปุ่น โดยผู้คิดค้นอิโมจิมีชื่อว่าชิเกตากะ คูริตะ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเครือข่าย
โทรศัพท์แห่งหนึ่งซึ่งเกิดความคิดว่า ข้อความที่เป็นเพียงตัวอักษรไม่สามารถถ่ายทอด
ความรู้สกึของมนุษย์ได้ดีเพียงพอ เขาจงึเสนอไอเดยีอิโมจใิห้กับบรษิทัท่ีท�างานอยู่ และ
เมื่อชาวญ่ีปุ่นได้ลองใช้ก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม แต่ปัญหาก็คืออิโมจิของ 
เครือข่ายโทรศัพท์ที่ต่างกันไม่สามารถส่งผ่านหากันได้

ผู้ที่เข้ามาคว้าโอกาสนี้กลับไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่น หากเป็นบริษัท Apple ที่คิดค้นอิโมจิของ
ตัวเองและเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเพ่ือเจาะตลาดและเอาใจผู้บริโภค 
ในแดนปลาดิบโดยเฉพาะ แต่เรื่องที่เหนือความคาดหมายก็คือ เมื่อผู้ใช้งาน Apple 
นอกญ่ีปุ่นค้นพบฟังก์ชันการใช้งานอิโมจิแบบไม่ตั้งใจและลองใช้มันดู กลับชื่นชอบ 
อิโมจิมาก ๆ ด้วยเช่นกัน อิโมจิจึงกลายเป็นการสื่อสารในระดับสากลท่ีใช้กันอย่าง 
แพร่หลายจนถึงทุกวันนี้

Joy melanCHoly indiFFerenCe astonisHment
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และหากถือว่าอิโมจิคือภาษา มันก็คงเป็นภาษาท่ีเติบโตเร็วที่สุดในโลก แถมยังเป็น
ภาษาที่สามารถท�าลายก�าแพงความต่างด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม เพราะดูเหมือน
ว่าชาวออนไลน์สามารถรับรู้ความหมายของอิโมจิร่วมกันได้อย่างไม่ยากเย็น แต่น่ีก็
ไม่ได้หมายความว่าอิโมจิแต่ละตัวจะมีความหมายที่ตายตัว เพราะคล้ายกับภาษาที่
ยังมีค�าสแลงและด้ินได้ตามยุคสมัย การใช้อิโมจิในวันนี้ท่ีประมาณการได้ว่ามีชาว
ออนไลน์มากถึง 92% ใช้เพื่อสื่อสารถึงกัน จึงสามารถใช้สื่อความหมายที่พลิกแพลง
และสร้างสรรค์ได้ไม่จ�ากัดเช่นกัน

 
 
 
 
 
 
 
 

I รุ่นใหม่ไม่มักยิ้ม I
 
การส่งข้อความโดยปราศจากอิโมจิอาจถูกตีความได้ว่าอีกฝ่ายก�าลังพูดถึงเรื่องจริงจัง 
ดูไม่เป็นมติรและเข้าถงึยากกว่าผู้ท่ีใช้อิโมจิเป็นประจ�า จึงไม่น่าแปลกใจว่าท�าไมอิโมจิ 
รูปหน้าย้ิมแบบต่าง  ๆ ถึงจดัเป็นตัวยอดนยิมทีถู่กใช้งานเป็นอนัดบัต้น  ๆ และอันท่ีจรงิแล้ว 
อโิมจิรปูหน้าหลัง่น�า้ตาแห่งความสขุ (Face with Tears of Joy) คอือโิมจท่ีิได้รบัความนิยม
มากที่สุดมาตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปี 20201

แต่ถึงอย่างนัน้ หากถามความคดิเห็นของคนรุ่นใหม่เจนซ ีผูม้มีาตรฐานของระดบัความสขุ
ที่ยากจะหลั่งน�้าตาให้ง่าย ๆ กลับไม่ได้อินกับการใช้อิโมจิตัวนี้มากเท่าคนรุ่นที่โตกว่า 
และว่ากันว่าเรื่องตลกขบขันที่จะท�าให้คนรุ่นใหม่ยอมฉีกย้ิมและเผยเสียงหัวเราะได้ดี
ทีส่ดุ มกัไม่ใช่เรือ่งตลกแบบตรงไปตรงมา หากแต่เป็นความตลกแบบจกิกัดหวัใจ หรอื
เป็นความตลกร้ายที่เจือความเศร้าไว้แบบไม่ปิดบัง

1 รายงานโดย Unicode Consortium (2019)
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คีธ โบรนิ เจ้าหน้าที่จากเว็บไซต์ข้อมูลพื้นฐานของอิโมจิอย่าง Emojipedia เผยว่า 
อโิมจริปูหัวกระโหลก ก�าลงัได้รับความนิยมในหมูผู่ใ้ช้รุน่ใหม่ เพราะนอกจากความหมาย
แบบตรงไปตรงมาท่ีสื่อถึงความตายหรือนิยมใช้ในช่วงวันฮาโลวีนแล้ว การใช้อิโมจิ
หวักระโหลกยังมอีกีความหมายหน่ึงท่ีสือ่ได้ว่า สิง่ท่ีก�าลงัสนทนาอยู่นัน้มรีะดบัความตลก
แบบที่ต้องร้องขอชีวิต (I’m dying of laughter)

เซนส์ในความตลกแบบฮาร์ดคอร์ไม่ได้ปรากฏให้เห็นแต่เพียงการแสดงออกผ่านอิโมจิ
เท่านั้น แต่ปรากฏการณ์ของมีม (Meme) หรือรูปภาพประกอบข้อความที่แฝงความ
ขบขันในเชิงล้อเลียนและแอบแซะ ยังเป็นการสื่อสารที่ดูเหมือนว่าจะตรงรสนิยมของ
คนรุน่ใหม่เช่นกนั และหากมองให้ลกึไปมากกว่าเครื่องมือที่มอบความบันเทงิเชงิจกิกดั
แบบผิวเผิน มีมยังน�าเสนอความตลกร้ายท่ีสามารถเชิญชวนสังคมให้มาถกเถียงถึง
บางประเด็นอันแสนละเอียดอ่อนได้อย่างคาดไม่ถึงอีกด้วย

 
 

I ตัวโจ๊กที่เปิดบทสนทนา I
 
‘เพศ’ ‘เชื้อชาติ’ ‘สถาบัน’ หัวข้อเซนซิทีฟท่ีน่ากระอักกระอ่วนใจเมื่อถูกพูดถึง อาจด ู
เป็นเร่ืองเบาบางและพูดถึงได้เมือ่ใส่ความตลกเข้าไปเป็นตัวชปูระเด็น ซซูาน พรโิกเซน 
นกัข่าวรุน่เยาว์ตัวแทนคนรุน่ใหม่ได้ให้ความเห็นในประเด็นน้ีเอาไว้ว่า “การล้อเลยีนกับ
ประเด็นจริงจังอาจฟังดูเป็นเรื่องหยาบคาย แต่มันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิด เพราะหากเรา
ให้ความเคารพกับประเด็นน้ันมากพอ การใช้อารมณ์ขันมาพูดเรื่องจริงจังก็ท�าให้เรา
พูดถึงมันได้ง่ายขึ้น”

เช่นเดียวกับซีดนีย์ เปญญา นักเรียนมัธยมปลายท่ีมีความคิดไปในทางเดียวกันว่า 
“ประเด็นต้องห้ามท่ีสังคมไม่อยากพูดถึงอย่างเรื่องเพศและเชื้อชาติ ตอนน้ีกลับเป็น
ประเด็นที่เปิดกว้างมากกว่าคนรุ่นก่อน เพราะเรามีอารมณ์ขันเป็นตัวเปิดบทสนทนาที่
ท�าให้การพูดเรื่องนั้น ๆ ไม่รู้สึกน่าอึดอัด” 
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ในแง่หนึง่ อย่างน้อย ๆ การใช้อารมณ์ขันสไตล์มมีก็สามารถเชญิชวนให้ชาวอินเทอร์เน็ต
กล้าแสดงความคดิเห็นหรอืถกเถียงถึงบางเรือ่งอนัละเอยีดอ่อน เพ่ือท่ีว่าวันหน่ึงบางปัญหา 
ทีค่นส่วนมากไม่กล้าพูดจะได้รับการแก้ไขให้เหมาะสมและถูกต้อง แต่หากมองอกีแง่หนึง่ 
มมีกเ็ป็นเครือ่งมอืทีท่�าได้เพียงแค่แสดงความตลกร้ายแต่ดสูิน้หวงั เพราะเหมือนกับว่า
ท้ายที่สุดแล้ว เราก็ท�าอะไรไม่ได้มาก สิ่งท่ีท�าได้มีแค่เพียงยอมรับและหัวเราะไปกับ
โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเท่านั้น

ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่คนรุ่นใหม่ผู้เกิดมาพร้อมเหตุการณ์ร้าย ๆ   อย่างยุคเศรษฐกิจ
ถดถอย ภัยพิบัติทางธรรรมชาติ การก่อการร้ายที่ยังคงเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน รวมทั้ง
โรคระบาดท่ีเปลี่ยนวิถีชีวิตคนท่ัวโลก จะรู้สึกกังวลกับสถานการณ์ปัจจุบันและมอง 
ไม่เหน็ภาพอนาคตท่ีสดใส บางคนซึมเศร้าจากความเครียดท่ีรูส้กึว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ัน
หนักหนาเกินก�าลังตัวเองจะควบคุม การปลดปล่อยความรู้สึกและความคิดผ่านมีมที่
แซะได้ทั้งชีวิตตัวเองและผู้อื่นจึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมของการสื่อสารที่ตรงใจ 

ผลส�ารวจความคดิเห็นในปี 2018 จาก Pew Research Center พบว่า 70% ของวัยรุน่
อเมริกันรายงานว่าภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลเป็นปัญหาส�าคัญในชีวิต 
สอดคล้องไปกับผลการศึกษาของ American Psychological Association (APA)  
ในปีเดียวกัน ที่พบว่าชาวเจนซีมีแนวโน้มจะรายงานว่าตัวเองมีสุขภาพจิตในเกณฑ์ดี
น้อยกว่าคนรุ่นอื่น ท�าให้หลายครั้งการสื่อสารผ่านมีมโดยเฉพาะมีมท่ีมีเนื้อหาพูดถึง
ปัญหาสุขภาพจิต จึงถูกวิเคราะห์ว่าเป็นวิธีการรับมือกับความเครียดแบบหนึ่งของ 
คนรุ่นใหม่

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาดร. อูไมร์ อักคราม และคณะจึงต้องการหาค�าตอบว่ามีมท่ี
เล่าเรื่องความซึมเศร้าด้วยน�้าเสียงตลกร้ายจะมีอิทธิพลต่อผู้มีภาวะซึมเศร้าแตกต่าง
จากผู้ที่มีสขุภาพจิตดีกว่าอย่างไร โดยพวกเขาได้ท�าการวิเคราะห์แบบส�ารวจของ 
ชาวองักฤษคละอายุระหว่าง 18-56 ปี จ�านวน 200 คนพบว่า แม้ผูเ้ข้าร่วมแบบสอบถาม 
ที่สามารถจัดได้ว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างมีนัยส�าคัญจ�านวน 43 รายจะไม่ได้รู้สึก
เพลิดเพลินกับมีมที่ล้อเลียนเรื่องความซึมเศร้ากันทุกคน แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าส่วนมากรู้สึกสนุกไปกับมีมประเภทนี้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้า
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นอกจากนัน้ แบบส�ารวจชดุน้ียังให้ผูเ้ข้าร่วมกรอกแบบสอบถามอกีชดุหนึง่เพ่ือตรวจสอบ
ว่าพวกเขาตีความสถานการณ์และตอบสนองกับอารมณ์ของตนเองอย่างไร ซึง่มนัช่วย
อธิบายต่อไปได้ว่าเพราะคนป่วยเป็นโรคซมึเศร้าส่วนมากมกัจะตคีวามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ไปในทางลบ ท�าให้พวกเขารู้สกึมปีระสบการณ์ในด้านลบมากกว่า คนกลุม่นีจ้งึเข้าใจและ
รู้สกึร่วมไปกับอารมณ์ขนัทีม่ดืมนเพราะมนัสมัพันธ์กับสภาพจติใจของพวกเขามากกว่า
นั้นเอง รวมทั้งผู้เป็นโรคซึมเศร้าในแบบส�ารวจยังเชื่ออีกว่า มีมประเภทนี้สามารถช่วย
จัดการอารมณ์ของตัวเองและช่วยผู้อื่นที่ก�าลังซึมเศร้าได้ด้วยเช่นกัน พวกเขาบางส่วน
จงึมแีนวโน้มทีจ่ะแชร์มมีประเภทน้ีในโลกออนไลน์ ดร. อไุมร์วิเคราะห์ว่า มคีวามเป็นไปได้ 
มากทีม่มีซึง่แซะแม้กระทัง่เรือ่งราวด�ามดืในชวิีตส่วนตวัจะช่วยเปลีย่นความคดิและความรูส้กึ
ด้านลบของผูเ้ป็นโรคซมึเศร้าบางคนให้สามารถตคีวามและประเมนิความรูส้กึของตวัเองใหม่
ด้วยอารมณ์ขัน

อย่างไรก็แล้วแต่ การศกึษาเรือ่งนียั้งเป็นแค่การพยายามหาค�าตอบข้ันต้นเท่าน้ัน และจ�าเป็น
ต้องได้รบัการศกึษาเพ่ิมเตมิว่ามมีมบีทบาทอย่างไรต่อปฏิสมัพันธ์ของผูค้นในโลกออนไลน์  
แต่อย่างน้อย ๆ ความตลกร้ายในชีวิตที่เล่าผ่านมีม ก็ท�าให้บางคนรู้สึกไม่โดดเดี่ยวจน
เกินไป เมื่อพบว่าพวกเขายังสามารถย้ิมและหัวเราะได้แม้แต่กับเรื่องทีดู่จะน่าเศร้าก็ตาม

 
 

I Know Your Meme มีมนี้ท่านได้แต่ใดมา I
 
ในแต่ละวันมีมีมใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมาย บางอันเราก็อาจไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร 
หรือบางอนัเราก็ใช้กนัจนเคยชนิ แต่รู้ไหมว่ากว่ามีมหน่ึงชิ้นจะเดินทางมาเป็นมมีสดุฮา
หน้าตากวนประสาทอย่างทีเ่ราเหน็กันน้ัน มมีทุกมมีต่างก็มีที่มาและเรือ่งราวเบ้ืองหลงั 
ที่น่าสนใจไม่แพ้เบื้องหน้าเลยทีเดียว ลองมาดูตัวอย่างกันหน่อย

 
Disaster Girl เด็กหญิงมหันตภัย 
หลายคนคงเคยเห็นรูปของเด็กหญิงที่ยิ้มมุมปาก โดยมีฉากหลังเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ 
ท่ีให้อารมณ์เหมอืนกับว่าเธออาจจะเป็นผูอ้ยู่เบือ้งหลงัหายนะในครัง้นี ้ ในความเป็นจรงิ 
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เด็กคนนั้นคือโซอี รอธ ในวัย 4 ขวบ และภาพนี้ถูกถ่ายโดยเดฟ รอธ พ่อของเธอในปี 
2005 นอกจากน้ี บ้านท่ีไฟไหม้ก็ไม่ใช่อบุตัเิหตหุรอืเหตกุารณ์ลอบวางเพลงิอะไร แต่เป็น 
การซ้อมของเจ้าหน้าท่ีดบัเพลงิต่างหาก ล่าสดุภาพนีเ้พ่ิงได้รบัการประมลูในรปูแบบ NFT 
ไปในราคา 180 อีเธอเรียม เป็นมูลค่าเกือบ 500,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 15 ล้านบาท)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pablo Escobar Waiting หนุ่มเหงามองเหม่อ
ภาพของชายวัยกลางคนท่ีก�าลงัเหม่อลอยอย่างเศร้าสร้อยและไร้จดุหมายน้ี ส�าหรบัใคร
ที่ไม่รู้จัก ลุงคนนี้ไม่ใช่คุณลุงตาสีตาสาที่ไหน แต่คือ พาโบล เอสโคบาร์ แสดงโดย 
แวกเนอร์ โมรา ซึ่งรับบทเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่จาก Nacros ซีรีส์จากค่าย 
เนต็ฟลกิซ์ ซึ่งฉากในซีรีส์นี้ก็ถูกมือดีน�ามาท�าเป็นมีมและโด่งดังไปทั่วโลก
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Lawnmower Man ชายตัดหญ้าผู้ไม่สนใจโลก
ภาพของชายคนหน่ึงท่ีก�าลงัตดัหญ้าอย่างตัง้ใจโดยมพีายุทอร์นาโดหมนุติว้ ๆ อยู่ด้านหลงั 
แม้ภาพนี้จะดูเหมือนภาพตัดต่อมากก็ตาม แต่มีมน้ีกลับเป็นภาพถ่ายเหตุการณ์ท่ี 
เกิดขึน้จรงิของนายธีวนิส เวสซเซลส์ ผูตั้ดสนิใจออกไปตดัหญ้าหลงับ้านขณะทีท่อร์นาโด
ก�าลงัพดัผ่านบ้านของเขาในเมอืงอลัเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ในปี 2017 ซึ่งหลังจาก
ภาพน้ีถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊กก็กลายเป็นไวรัลทันที และกลายเป็นข่าวบน CBC News  
ซึ่งเขาให้สัมภาษณ์ว่า “จริง ๆ แล้วทอร์นาโดลูกนี้อยู่ไกลมาก และเขาก็คอยจับตามอง
มันอยู่”
 
ทกุวันน้ี “มมี” กลายเป็นเหมอืนอกีหน่ึงภาษาทีผู่ค้นหยิบเลอืกมาใช้ในการสือ่สาร และ
เนือ่งจากความหลากหลายของทีม่า ความหมาย และวิธีการใช้ ท�าให้หลายคนเริม่สนใจ
และมีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับมีมขึ้น อย่างเว็บไซต์ knowyourmeme.com ก็
เป็นหน่ึงตัวอย่างของสารานุกรมมีมท่ีรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับมีมในด้านต่าง ๆ หรือ
รายการ “I Accidentally Became A Meme” โดย BuzzFeedVideo ที่ไปสัมภาษณ์
เหล่าบุคคลที่กลายเป็นมีมในต�านาน ว่าท�าไมพวกเขาถึงได้กลายเป็นมีม และมีม
เหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปอย่างไร
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What do you meme?
 
ค�าว่า “มีม” (Meme) มีรากศัพท์กรีกมาจาก mimema ซึ่งแปลได้ว่าลอกเลียน 
และถูกใช้ครั้งแรกในหนังสือ The Selfish Gene (1976) ที่เขียนโดย 
ริชาร์ด ดอว์กินส์ ซึ่งความหมายของมีมที่ดอว์กินส์ให้ไว้ในหนังสือเล่มนี้ คือ
การอธิบายว่าข้อมูลทางวัฒนธรรมสามารถส่งต่อถึงกันและเลียนแบบได้ 
ตรงข้ามกับความหมายของยีนส์ (Genes) ในทางชีววิทยา และแม้ว่ามีม 
ในปัจจุบันจะมีความหมายเป็นการสื่อสารในเชิงล้อเลียนมากกว่า แต่ก็ยังมี
ความคล้ายคลงึกับความหมายเดิมในแง่ท่ีว่า มมีเป็นการบรรจขุ้อมลูทีส่ามารถ
ท�าซ�้าและเลียนแบบได้

I แซะได้ก็ขายได้ I
 
200 นาที เป็นเวลาโดยเฉลีย่ทีค่นรุน่ใหม่ใช้บนโลกออนไลน์ในแต่ละวัน และแน่นอนว่า
ช่วงเวลาเหล่านี้เองคือโอกาสในการแบ่งปันเน้ือหาท่ีน่าสนใจให้กับเพ่ือนฝูงในสังคม
ออนไลน์ แบรนด์ทีท่�าการตลาดในโซเชยีลมเีดียรูค้วามจรงิข้อน้ีด ี พวกเขาจงึทุ่มงบประมาณ
เพ่ือท�าการตลาดบนโลกออนไลน์เฉลีย่ต่อปีไม่ต�า่กว่า 137 พันล้านเหรยีญสหรฐั แต่เมด็เงนิ
มหาศาลก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันว่าแผนการตลาดบนโลกออนไลน์จะได้ผลเสมอไป

เพราะโดยทั่วไปแล้ว การตลาดบนโซเชียลมีเดียมักไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากผู้บริโภค 
หากว่าเน้ือหาโฆษณาไม่น่าดึงดดูใจมากพอ ย่ิงไปกว่าน้ัน ผูบ้รโิภครุน่ใหม่ท่ีมนิีสยัรูทั้น
การโฆษณาแบบโจ่งแจ้งก็พร้อมจะกดข้ามฟีดโฆษณาอันน่าเบื่อได้อย่างอัตโนมัติ  
ในวันนี ้ มมีท่ีถูกมองว่าเป็นการสือ่สารตามเทรนด์ท่ีช่างแซะ จงึไม่ได้สร้างแต่ความบนัเทงิ
เท่าน้ัน แต่กลับกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมอืการสือ่สารส�าหรบัแบรนด์สนิค้าและบรกิาร
ต่าง ๆ ทีอ่ยากจะเอาชนะใจผูบ้ริโภคผ่านการใช้มุกตลกร้ายและความเข้าถึงง่ายสไตล์มมี
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Meme Marketing อาจเป็นศัพท์บัญญัติใหม่ในวิชาการตลาดออนไลน์ที่ผู้เชี่ยวชาญ
บางคนมองว่าเป็นเพียงเทรนด์ทีผ่่านมาแล้วผ่านไป แต่ส�าหรบัไอแดน โคล ผูร่้วมก่อต้ัง
บรษิทัเทคสตาร์ตอพัทีเ่คยท�างานร่วมกับผูท้รงอทิธิพลในโซเชยีลมเีดียมาอย่างโชกโชน
เชื่อว่า การตลาดแบบมมีสามารถสร้างการตระหนกัรูใ้ห้แบรนด์ใหม่ได้ ด้วยคุณลกัษณะ
เฉพาะที่เข้าถึงง่าย มอบความบันเทิง และมีน�้าเสียงที่ไม่ได้โปรโมตสินค้าหรือบริการ
มากจนท�าให้ผูบ้ริโภครูส้กึร�าคาญ มมีจงึเป็นอาวุธส�าคัญของนกัการตลาดสมยัใหม่ท่ีน่า
จับตามองมากท่ีสุด ส�าหรบัความรูเ้บือ้งต้นของการตลาดสไตล์มีมที่ส�าคัญมดัีงต่อไปนี้

 
 

I Meme Marketing 101 I
 
รู้จักลูกค้า เข้าใจเทรนด์
คือพ้ืนฐานของการท�าการตลาดท่ีขาดไม่ได้ เพราะก่อนจะสร้างมีมเกาะกระแสใน 
เทรนด์ไหนก็ตาม ต้องมคีวามเข้าใจก่อนว่าผูร้บัสารของเราคือใครและเราเข้าใจประเด็น
ทีถู่กพูดถึงกันอยู่ดแีค่ไหน เพ่ือทีจ่ะได้สร้างมมีท่ีตรงใจและถูกกาลเทศะส�าหรบัผูบ้รโิภค
มากที่สุด

ไม่เน้นขาย แค่ท�าให้รู้จัก
เพราะมมีท่ีมเีอกลกัษณ์สร้างเสยีงหวัเราะ ไมค่วรถูกกลบด้วยความฮาร์ดเซลล์จนท�าให้
มุกตลกนั้นกร่อยลง การตลาดแบบมีมจึงเหมาะส�าหรับการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก
มากกว่าการมุ่งเน้นการขาย
 

อย่าพยายามเกิน
เหมอืนกับมกุตลกโดยทัว่ไปท่ีถ้าพยายามมากเกินก็จะท�าให้หมดความตลก มมีก็เช่นกัน 
ต้องอาศัยการเล่นให้พอดีและรู้จังหวะ
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Gucci แบรนด์แฟชัน่สดุหรทูีมุ่ง่สร้างภาพลกัษณ์สง่างามมาโดยตลอด ยังเคยท�าแคมเปญมมีศิลปะตลกร้าย #TFWGucci  
ซึ่งย่อมาจาก “That Feeling When Gucci” เพื่อโปรโมตนาฬิกาในคอลเล็กชัน Le Marché des Merveilles ผ่าน 
ช่องทางโซเชียลมีเดีย



84

เข้าใจ

sarCasm is 
tHe lowest Form 
oF wit But 
tHe HiGHest Form 
oF intelliGenCe

 
 
 

Oscar Wilde
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I รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง I
 
การพดูคยุกบัลกูค้าด้วยน�้าเสียงประชดประชันอาจฟังดูไม่เข้าท่า แต่กลบัมบีางแบรนด์
สินค้าหรือบริการกล้าท่ีจะเสี่ยงสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้ติดตามในโลกออนไลน์ด้วย 
วิธีการนี้ ในแง่หน่ึงการตอบกลบัลกูค้าด้วยน�า้เสยีงหยิกกัดพอน่ารกันัน้สามารถสร้างสสีนั
และความน่าสนใจให้ตัวแบรนด์ได้ไม่น้อย นอกจากน้ี ยังเป็นการบอกเป็นนัยถึง 
ความเข้าถึงง่ายและเป็นมิตร ราวกับเป็นเพื่อนสนิทที่หยอกล้อกันได้

หากสินค้าอย่างพจนานุกรมที่แสนจะดูน่าเบื่อ ใช้ประโยชน์จากศัพท์แสงและกล้าโชว์
ความสามารถด้านการสื่อสารอย่างแสบสัน สินค้าและบริการที่ดูน่าเบื่อไหน ๆ ก็มี
ความหวังในโลกออนไลน์ได้ท้ังน้ัน ‘Merriam-Webster’ พจนานุกรมชื่อดังสัญชาติ
อเมริกันคือตัวอย่างที่ว่า เพราะแอดมนิทวติเตอร์ตัวแทนพจนานกุรมเจ้าน้ีเคยทวีตกลบั
ผู้มาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยบทความให้ความรู้ด้านค�าศัพท์ แต่ใช้หัวข้อเชิงจิกกัดอย่าง 
ไม่ไว้หน้าใครมาแล้วว่า “Don’t argue with the dictionary”

หรือในเมืองไทยเองก็มีแอดมินเพจของแบรนด์ต่าง ๆ กล้าเล่นและสื่อสารกับลูกค้า
อย่างเป็นกันเองอยู่ไม่น้อย ตัวอย่างเช่น ‘แม่ประนอม’ แบรนด์น�้าจิ้มและน�้าพริกที่อยู่
คู่ครัวไทยมาตั้งแต่ปี 1959 ก็สลัดภาพลักษณ์ตัวเองใหม่จากที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากันว่า
เป็น “แม่ศรเีรอืน” ตามขนบยุคเก่า สูก่ารเป็น “ตวัแม่” ทีพ่กพาความมัน่ใจอย่างเตม็เป่ียม 
คาแรกเตอร์ของแบรนด์แม่ประนอมปัจจุบันจึงไม่เคยเหนียมอายที่จะใกล้ชิดกับ 
กลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่แบบถึงพริกถึงขิง

และไม่ใช่แค่การแซะลกูค้าของแบรนด์มัน่ ๆ เท่านัน้ แต่ระหว่างแบรนด์คู่แข่งด้วยกันเอง
ก็ยังเห็นการเปิดสงครามท่ีส่งเสริมแผนการตลาดอยู่บ่อย ๆ อย่างแบรนด์เบอร์เกอร์
เจ้าใหญ่ท่ีเป็นคูแ่ข่งตลอดกาลระหว่าง McDonald’s กับ Burger King ซึง่ฟาดฟันกนั 
มาตั้งแต่ยุค 80s ด้วยแผนโฆษณาที่บลัฟกันไปมาแบบไม่มีใครยอมใคร ตัวอย่างเช่น 
โฆษณาชุด Burning Stores ซึ่งใช้ภาพจริงของร้าน Burger King ท่ีก�าลังไฟไหม ้
ให้กลายเป็นโฆษณาท่ีเคลมว่าท่ีร้านไหม้ก็เพราะใช้ไฟจากเตาถ่านแท้ ๆ มาตัง้แต่ปี 1954 
ซึง่นอกจากจะสือ่ถึงความซือ่ตรงกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้แล้ว ยังเป็นการแซะกลาย ๆ ถึง
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แบรนด์คู่แข่งด้วยว่า เบอร์เกอร์ท่ีใช้เตาอบหรือไมโครเวฟอุ่นคงเจ๋งสู้ที่น่ีไม่ได้อย่าง
แน่นอน และโฆษณาทีส่ร้างสรรค์และสดุแสบตวัน้ีก็ยังสามารถคว้ารางวัล Grand Prix 
ในหมวด Print & Publishing จากเวที Cannes Lions 2017 ไปครองได้ส�าเร็จ 
อีกต่างหาก
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I If you don’t get it, you can’t sit with us I
 
“วัฒนธรรมของเราเต็มไปด้วยเรื่องเสียดสี ผู้ที่ไม่เข้าใจการเสียดสีที่เกิดขึ้นจะถูกจับ
สังเกตได้ทันที นั่นแปลว่าคนผู้นั้นไม่เข้าพวก เพราะเขาไม่ปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น” คือ
ความคิดเห็นของแคทเธอรีน แรนคิน นักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย 
ผู้เชื่อว่าความสามารถในการรับรู้เรื่องเสียดสีเป็นทักษะจ�าเป็นส�าหรับสังคมสมัยใหม่ 
และอันที่จริงแล้วในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มีนักจิตวิทยา นักภาษาศาสตร์ และนัก
ประสาทวิทยา ท่ีพยายามศึกษาการสื่อสารในเชิงเสียดสีว่ามีประโยชน์กับมนุษย์เรา
หรือไม่และในแง่ไหนบ้าง ก็พบค�าตอบร่วมกันว่า ความสามารถในการเข้าใจและใช้
การเสียดสีเชิงประชดประชันจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการแก้ปัญหา ซึ่งความสามารถในการเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็เริ่มต้นมาตั้งแต่วัยอนุบาล

แต่แน่นอนว่าการเสียดสีประชดประชันมักมีเส้นแบ่งบาง ๆ คั่นกลางระหว่างการสร้าง
เสียงหัวเราะหรือการท�าร ้ายจิตใจผู ้รับสารหากไม่รู้จักใช้ให้เหมาะสม งานวิจัย 
“The highest form of intelligence: Sarcasm increases creativity for both  
expressers and recipients” โดยหล ีหวาง และคณะ ค้นพบว่า แม้การประชดประชนั
หรือเหน็บแนมจะกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งและความเข้าใจผิดระหว่างผู้รับสารและ
ผู้ส่งสารได้ง่าย แต่หากใช้ในบริบทที่ตั้งบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Trust) 
การประชดนั้นก็จะไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้น 

ดังน้ัน หวัใจส�าคญัจงึอยู่ท่ี ‘ความน่าเชือ่ถือ’ ซึง่ก�าหนดว่าการประชดเสยีดสน้ัีนจะสร้าง
เสียงหัวเราะหรือท�าร้ายจิตใจอีกฝ่าย และหากแบรนด์สินค้าหรือบริการเจ้าไหนอยาก
ลงสนามมาประชันฝีปากและทักษะการเหน็บแนมใส่ลูกค้าหรือคู่แข่ง เพื่อจุดประสงค์
ในการสร้างเสยีงหัวเราะและดงึดดูการมส่ีวนร่วมให้เกิดข้ึน ก็ควรต้องกลบัมาถามตัวเอง
ให้ดีก่อนว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวเองจริงใจและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค
มากแค่ไหน
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I Irony, Sarcasm และ Satire เหมอืนหรอืต่างกันอย่างไร? I
 
ในต�ารานักเขียน มีการใช้ค�าพูดหรือการสร้างสถานการณ์ที่เรียกว่า Irony, Sarcasm 
และ Satire ซึง่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน และยากท่ีจะแปลเป็นไทยให้ถูกต้องชดัเจน เพราะ
ท้ัง 3 ค�า ต่างแฝงความประชดประชนั เสยีดสเีย้ยหยัน ทัง้ต่อคู่สนทนา หรอืสถานการณ์
รอบตัว ในระดับที่แตกต่างกันไป

เว็บไซต์ Masterclass.com ซึ่งเป็นโรงเรียนออนไลน์ในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงการสอน
เร่ืองการเขียนหนงัสอื จงึได้รวบรวมข้อแตกต่างของค�าว่า Irony, Sarcasm และ Satire 
มาให้ทั้งนักเขียนและนักอ่านได้ศึกษาดังนี้

เรามักคิดว่า Irony มักเกี่ยวข้องกับความบังเอิญ หรือโชคไม่ดี แต่จริง ๆ แล้วในทาง
วรรณกรรม Irony มี 3 ประเภทหลัก ได้แก่

Verbal Irony เมื่อตัวละครพูดสิ่งที่ผิดจากความรู้สึกหรือความหมายที่แท้จริง (แต่ถ้า
จุดประสงค์ของการพูดคือการ Mock หรือเย้ยหยัน ก็จะเรียกว่า Sarcasm) ตัวอย่าง
ของ Verbal Irony เช่น เมื่อตัวละครเดินไปท่ามกลางพายุหิมะ แล้วกล่าวว่า “แหม! 
วันนี้อากาศดีจริงเชียว”
 

Situational Irony เกิดขึ้นเมื่อ “สิ่งที่คาดว่าจะเกิด” ต่างจาก “สิ่งที่เกิดขึ้นจริง” ตัวอย่าง
เช่น ไฟไหม้สถานีดับเพลิงจนราบเป็นหน้ากลอง (เพราะเราจะมีความรู้สึกว่า ไม่น่าจะ
เกิดเหตุการณ์แบบนีท่ี้สถานีดบัเพลงิ เพราะเป็นสถานท่ีทีช่่วยดับเพลงิให้สถานท่ีอืน่ ๆ) 
หรอืหากเจ้าหน้าที่ต�ารวจก�าลังสอนและสาธิตวิธีใช้ปืนอย่างปลอดภัย แต่พลาดยงิเท้า
ตัวเองขณะก�าลังสาธิต แบบนี้ก็เรียกว่าเป็น Situational Irony
 

Dramatic Irony คือเมื่อผู้อ่านหรือผู้ชม “รู้มากกว่า” ตัวละครในหนังสือ วิลเลียม  
เชกสเปียร์ นกัเขยีนชือ่ก้องชาวองักฤษ มกัใช้ Dramatic Irony ในงานของเขา ตวัอย่างเช่น  
ผู้ชมรู้ว่าคู่รักทั้งสองยังไม่ตาย แต่ทั้งโรมิโอและจูเลียตต่างคิดว่าคนรักของตนได้ตาย
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จากไปแล้ว โรมิโอจึงดื่มยาพิษฆ่าตัวตายและตายไปจริง ๆ จูเลียตที่ฟ้ืนจากหลับ 
หลังจากนั้นเพียงนิดเดียวจึงฆ่าตัวตายตาม
 
ส่วน Sarcasm คือค�าพูดเชิงประชดประชัน รู้สึกอย่างหนึ่งแต่พูดอีกแบบหนึ่ง บางครั้ง
อาจเป็นการประชดด้วยค�าพูด น�้าเสียง หรือบริบทก็ได้ (เชิงบริบท เช่น พูดจาดีแต่ 
วางของด้วยกิริยากระแทกกระทั้น) ตัวอย่างของ Sarcasm เช่น 

  เมือ่เกิดอะไรแย่ ๆ ขึน้ แล้วเราพูดว่า “โอ้ เย่ียมไปเลย ก�าลงัต้องการสิง่น้ีอยู่พอด”ี

  เมื่อลูกน้องท�างานอย่างเชื่องช้าเกินเหตุ แล้วเราพูดว่า “ท�างานให้ช้ากว่านั้น 
  อีกได้ไหม เอาช้า ๆ เลยนะ”

  เมื่อไปดูคอนเสิร์ตที่แค่ตอนเริ่มต้นก็ดูไม่น่าสนใจเอามาก ๆ แล้วเราพูด 
  ท�านองว่า “แหม ตื่นเต้นจังที่จะได้อยู่ที่นี่อีกสามชั่วโมง” 

วิธีพูดที่ใกล้เคียงอีกอย่างคือ Satire ซึ่งแปลได้ว่า ค�าพูดเสียดสี มีเจตนาเย้ยหยัน
ความผิดพลาดของมนุษย์ และอาจใช้ Sarcasm, Irony หรือ Hyperbole (การพูดเกิน
ความจริงมาก ๆ) เป็นเครื่องมือในการสื่อ Satire 

ในปัจจุบัน มีการใช้ Satire เป็นการสื่อสารเชิงอารมณ์ขันกันมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อ
สื่อสารเรื่องทางการเมือง การบริหารบ้านเมืองที่ผิดพลาด หรือแม้แต่ความเหลื่อมล�้า
ต�่าสูงในชวิีตประจ�าวัน และบางครัง้ Satire ก็ใช้เพ่ือหวังให้เกิดการเปลีย่นแปลงในทาง 
ที่ดีขึ้น ตัวอย่างของ Satire ที่พบมากในวัฒนธรรมป๊อป (Pop Culture) ก็เช่นการ์ตูน
ล้อการเมืองในหน้าหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

กล่าวโดยสรุป Irony จะใช้ในโอกาสที่ผิดจากที่คาดไว้ ขณะที่ Sarcasm คือค�าพูดเชิง
ประชดประชัน และ Satire เป็นค�าพูดเสียดสีเย้ยหยันนั่นเอง
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Meet Mr. Irony Man!
 
เรารูกั้นอยู่แล้วว่า ผูช่้วยอจัฉรยิะท่ีแฝงตัวอยู่ในอปุกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์อย่าง Siri, Alexa 
และ Google Assistant สามารถพูดโต้ตอบและบางครัง้ก็เล่นมกุตลกให้เราฟังได้ แต่ล่าสดุ
คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Augsburg ประเทศเยอรมนี ได้พยายามคิดค้นและ
พัฒนาเพ่ือนคยุเล่นท่ีมทัีกษะความกวนประสาทเหมอืนมนษุย์ไปอกีขัน้และตัง้ชือ่ให้ว่า 
“Irony Man” หรอืหุ่นยนต์อจัฉริยะตวัจ๋ิวท่ีสามารถสือ่สารกับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
มากขึน้ เพ่ือมาเป็นเพ่ือนคยุแก้เหงาคอยสร้างความเพลดิเพลิน เพราะสามารถตอบโต้
ประโยคท่ีเราพูดด้วยได้อย่างลืน่ไหลพร้อมสอดแทรกค�าเสยีดส ีประชดประชนั ผ่านการแสดง
อารมณ์บนใบหน้าและน�้าเสียงได้มากกว่าหุ่นยนต์ทั่วไป เช่น ในบทสนทนาเกี่ยวกับ
สภาพจราจร เมือ่เราบ่นออกไปว่า “ท�าไมรถติดไม่ขยับเลย…” Irony Man จะตอบกลบั
มาว่า “แต่ฉัน ‘รักกกกก’ การติดอยู่ที่นี่” ในน�้าเสียงเรียบ ๆ พร้อมหน้าตาที่แฝงไปด้วย
ความกวนประสาทไม่น้อย  

เบื้องหลังความกวนของ Irony Man เกิดจากการที่ผู้พัฒนาได้สร้างระบบที่ผสมผสาน
การโต้ตอบแนวประชดประชนัเข้ากับบทสนทนาท่ัวไป ผ่านกระบวนการคิดทบทวนและ
เปรยีบเทียบจากหลายแนวทางการประชด จนได้ค�าตอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ ๆ 
มากที่สุด ซึ่งข้อความแนวประชดที่แทรกอยู่เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงรูปแบบการโต้ตอบ
ที่เน้นการสื่ออารมณ์ ร่วมกับการแสดงสีหน้าท่าทางของหุ่นยนต์ ซึ่งจากการทดลอง
เปรยีบเทียบกับการสนทนาท่ัวไปพบว่า การแสดงสหีน้าร่วมกบัค�าพูดทีม่กีารใช้ค�าประชด
ประชนั ช่วยให้คู่สนทนาของหุน่ยนต์รบัรูถึ้งเน้ือหาในการสนทนาเหมอืนเดิม แต่เพ่ิมเติม
ด้วยความรู้สึกร่วมและความสุนทรีย์ในการพูดคุยมากยิ่งขึ้น
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I แต่ถงึอย่างไรเหรยีญก็ย่อมม ี2 ด้าน I
 
แน่นอนว่าความบันเทิงไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาฟรี  ๆ  
คอนเทนต์ออนไลน์อาจเต็มไปด้วยวิธีการสื่อสารที่
สนกุสนานและความตลกประชดประชนัท่ีชวนให้แชร์ 
รทีวิต และส่งต่อ แต่คอนเทนต์เหล่านัน้ก็โยงใยไปได้ 
ถึงเจ้าของสื่อที่ได้รับผลประโยชน์อยู่เงียบ ๆ และ 
น่ันอาจจะเป็นหนทางที่กลับมาควบคุมเราในฐานะ 
ผู้บริโภคอย่างไม่รู้ตัว
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เจฟฟ์ ออร์โลวสกี ผู้ก�ากับสารคดีเรื่อง “Social Dilemma” (2020) ได้กล่าวถึงเหตุผล
ของการเลอืกเล่าเรือ่งราวของโซเชยีลมเีดียในปัจจบุนัท่ีไม่ต่างจากวายร้าย ซึง่หลายครัง้
เราก็เต็มใจให้มันคุกคามจิตใจโดยไม่รู้ตัว สารคดีเรื่องนี้ด�าเนินไปด้วยการอธิบายถึง
อิทธิพลของสังคมออนไลน์ที่มีต่อมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ ตั้งแต่มิติของการดีไซน์สื่อเพื่อ
ให้มนุษย์ใช้มันอย่างเสพติด การใช้ประโยชน์จากข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อหาก�าไรสูงสุด 
ไปจนถึงผลกระทบในวงกว้างของการใช้เพ่ือหาผลประโยชน์ทางการเมืองที่ท�าให้
สังคมปัจจุบันเกิดการแบ่งขั้วกันอย่างสุดโต่ง โดยทั้งหมดนี้ได้เล่าผ่านค�าบอกเล่าและ
ความคิดเห็นของอดตีผูร่้วมงานกับบรษิทัสือ่ออนไลน์ยักษ์ใหญ่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กูเกิล 
เฟซบุก๊ ยูทบู อนิสตาแกรม หรอืพินเทอเรสต์ ไปจนถึงศาสตราจารย์ด้านจติวิทยาสงัคม 
นักปรัชญาคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งหากใครที่เคยดูสารคดีเรื่องนี้ก็คงจะถูกกระตุ้นต่อม
ความกลัวไม่น้อยว่า เวลาที่เราใช้ไปกับสังคมออนไลน์ได้อย่างฟรี ๆ นี้ต้องแลกมากับ
อะไรที่จะเสียไปต่อจากนี้บ้าง
 

แม้สารคดเีรือ่งนีจ้ะเล่าแง่มมุด�ามดืของสงัคม
ออนไลน์จากประสบการณ์ผูท้ีเ่คยอยู่เบือ้งหลงั
การขบัเคลือ่นมนั แถมยังจ�าลองสถานการณ์ 
ของการเสพติดสื่ออย่างไม่ระวังใจได้อย่าง 
เห็นภาพขนาดไหน ก็เหมอืนจะยังเทยีบไม่ได้
กับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแล้วในโลกจริง 
ของคดีอื้อฉาวระดับโลกที่สารคดีปี 2019 
“The Great Hack” ออกมาเปิดโปงบริษัท  
Cambridge Analytica ที่ได้ลกัลอบน�าข้อมลู 
ส่วนตัวของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กนับล้าน ๆ คน 
ไปใช้หาผลประโยชน์ทางการเมืองในช่วง
การเลือกตั้งของสหรัฐ ปี 2016 โดยมุ่งไปที่
กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มว่าจะถูกชักจูง 
ได้ง่ายผ่านการน�าเสนอคอนเทนต์และสื่อ
ต่าง ๆ แบบเฉพาะกิจที่สร้างขึ้นมาป้อนให้
กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เห็นเท่านั้น 
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โดยเน้ือหาเหล่าน้ันอาจจะท�าขึ้นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของดอนัลด์ ทรัมป์ หรือเพ่ือ
โน้มน้าวไม่ให้คนออกไปใช้สทิธ์ิโหวต รวมทัง้เนือ้หาล้อเลยีนเชงิตลกขบขันเพ่ือดิสเครดิต
ฮิลลารี คลินตัน โดยทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปั่นหัวผู้ที่มีสิทธิ์โหวตแต่ยัง
ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครให้มาอยู่ข้างทรัมป์ในที่สุด โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้
บรษิทัเฟซบุก๊ต้องเสยีค่าปรับราว 150,000 ล้านบาท ในข้อหาการปล่อยข้อมลูส่วนบคุคล
ของผูใ้ช้งานกว่า 50 ล้านคนโดยไม่ได้รบัอนุญาต และประเทศมหาอ�านาจของโลกอย่าง
สหรัฐอเมริกาก็ได้ผู้น�าคนใหม่อย่างดอนัลด์ ทรัมป์ ขึ้นมาบริหารประเทศ
 
ตัวอย่างนี้น่าจะสะท้อนสิ่งท่ีซ่อนเร้นของการใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างชัดเจนที่สุดว่า 
ข้อมลูและความสนใจทีเ่ราให้ไปฟร ี ๆ นัน้อาจกลบัมาล่อลวงและควบคุมเราในรปูแบบ
ที่แยบยลและเราเองก็คาดไม่ถึง เซย์เนพ ตูเฟคชี นักสังคมวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการเซ็นเซอร์และผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยีประจ�ามหาวิทยาลัย
นอร์ทแคโรไลนา อธิบายถึงปรากฏการณ์การถูกยิงแอดที่ตรงใจและสังคมดิสโทเปีย 
ที่อาจเกิดข้ึนจากการถูกน�าข้อมูลในสื่อออนไลน์ไปใช้เป็นเครื่องมือโจมตีฝ่ายตรงข้าม
ที่น�าไปสู่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายท่ียากจะบรรจบ เริม่ต้นจากการป้อนข้อมลูจ�านวนมหาศาล
เพื่อให้เครื่องจักรเกิดการเรียนรู้ (Machine Learning) และสร้างชุดค�าสั่งที่สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าเรามจีดุแขง็หรอืจดุอ่อนอย่างไร ก�าลงัสนใจอะไร คาดเดาความต้องการ
และพฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของคนคนหนึ่งได้โดยท่ีมนุษย์เองก็ไม่อาจรู้ได้
แน่ชดัอีกต่อไปว่าเครื่องจักรนั้นท�างานอย่างไร 
 
ในแง่หนึ่ง ข้อดีของมันก็คือความสะดวกสบายที่เราสามารถหาซือ้สนิค้าและบรกิารได้
อย่างตรงใจนึก แต่สิ่งที่แลกมากับการถูกสอดแนมชีวิตดิจิทัล (Digital Surveillance) 
โดยบริษัทสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีอยู่เบื้องหลังการส่งเสริมมันนั้น อาจจะก�าลังคุมคาม
อิสรภาพและควบคุมจิตใจของเราได้อย่างไม่รู้ตัว
 
“เราไม่อาจรู้ได้อีกต่อไปว่าก�าลังเห็นข้อมูลข่าวสารเดียวกันหรือไม่ หรือสิ่งที่คนอื่นเห็น
เป็นอย่างไร และเมือ่ปราศจากพ้ืนฐานข้อมลูข่าวสารร่วมกัน การอภิปรายโต้เถียงสาธารณะ 
ก็ก�าลังจะเป็นไปไม่ได้” ตูเฟคชีกล่าว โดยสิ่งที่เธอกังวลที่สุดก็คือ หากยังไม่มีมาตรการ
ปกป้องข้อมลูส่วนตวัในโลกดจิทัิลทีช่ดัเจนและยังไม่มผีูใ้ดออกมาค้านอ�านาจอนัทรงพลงั
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ทีย่ากจะมองเหน็จากการใช้ข้อมลูส่วนตวัมหาศาลของผูค้นสร้างประโยชน์โดยไม่ชอบ
แบบนี้ต่อไป ก็มีความเป็นไปได้ว่าเราจะต้องอยู่ในสังคมที่มีระบบอ�านาจนิยมครอบง�า 
 
“นี่เป็นเรื่องน่าเศร้าท่ีว่าเราก�าลังสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของการสอดแนมตามแบบ
ลัทธิอ�านาจนิยมขึ้นมา เพียงเพื่อให้ผู้คนคลิกเข้าไปในโฆษณา… ถ้าลัทธิอ�านาจนิยม
แบบเดมิก�าลงัคกุคามและข่มขูเ่รา ทุกคนก็จะตกใจกลัวและสุดท้ายเรากจ็ะต่อต้านมนั 
แต่ถ้าคนท่ีอยู่ในอ�านาจน้ันก�าลงัใช้ชดุค�าสัง่เพ่ือเฝ้ามองดูเราอย่างเงียบ ๆ และโน้มน้าว
เราทีละคน โดยการใช้จุดอ่อนและความเปราะบางส่วนตัวชักจูงเราผ่านทางหน้าจอ... 
อ�านาจนิยมแบบนี้จะครอบง�าเราไว้ราวกับใยแมงมุม และเราอาจไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเรา
อยู่ในนั้น”
 
ทางออกเรือ่งน้ีไม่ง่าย การลบบญัชผีูใ้ช้งานท้ิงไปอาจเป็นการแก้ท่ีปลายเหต ุ เพราะปัญหา
จริง ๆ นั้นจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนที่โครงสร้างและแผนการธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยี
และสังคมออนไลน์ใหม่ทั้งหมด ในแง่ร้ายท่ีสุด จารอน ลาเนียร์ นักปรัชญาและ 
นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เชื่อว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะไม่อาจอยู่รอดได้หากเรายังไม่ 
แก้ไขสิ่งน้ี เพราะแน่นอนว่า หากข้อมูลในชีวิตดิจิทัลของเราก�าลังถูกสอดแนมและ 
ซื้อขายได้ไม่ต่างจากสินค้า ผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้านั้นก็ย่อมสามารถท�าอะไรกับมันก็ได้ 
ไม่เว้นแม้แต่ท�าลายมัน
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กรุงเทพฯ...

ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว

ดเูหมอืนว่าชวิีตดี ๆ ท่ีลงตวั แทบจะไม่ได้เกิดขึน้จรงิกับชาวกรงุแม้แต่น้อย เพราะประโยค
ดงักล่าวถูกน�ามาล้อเลยีนนับครัง้ไม่ถ้วน ไม่ว่าจะตอนฝนตกน�า้ท่วมหนกั สภาพการจราจร
ตดิขดัยาวเป็นกิโล สายไฟพะรุงพะรังตามท้องถนน ฯลฯ ซึง่เป็นภาพประกอบค�าคมเมอืง 
“กรุงเทพฯ ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว” ได้อย่างย้อนแย้งมากที่สุด และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่การแซะ
เข้ามามบีทบาทซึง่ไม่ได้ถูกใช้เพียงเพ่ือจกิกัดใครคนใดคนหนึง่ แต่ยังแซะถึงสงัคมโดยรวม
ที่มีทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน
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และแม้จะมีผู้แซะเกิดขึ้นมากมาย แต่การแซะแบบจริงจังและท�าให้เป็นเรื่องเป็นราว
ก็ไม่ได้มใีห้เหน็มากนกั โดยเฉพาะในกระแสทีเ่กิดข้ึนบนโลกออนไลน์ซึง่เปลีย่นประเด็น
การแซะกันแบบเรียลไทม์ แต่ ‘เพจนวล’ ที่เล่าเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่จิตวิทยา 
สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ ไปจนถึงประวัติศาสตร์ ผ่านคาแรกเตอร์หมาชื่อ ‘นวล’ 
ที่ดูกวนได้ใจชาวเน็ตมากมาย กลับเลือกสวนกระแสการรีบแซะ แต่ค่อย ๆ ใช้เวลา
สร้างคอนเทนต์แบบวิดีโอแอนิเมชันที่ใช้เวลาปลุกปั้นเพื่อเล่าเรื่องราวในประเด็นนั้น ๆ 
ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนท่ีสุด พร้อมสอดแทรกด้วยมุกตลกแกมหยอกกัดเสียดสีกับ
เหตุการณ์ที่ก�าลังพูดถึงได้อย่างคมคาย 

“บางคนอาจจะสนุกกับการได้ด่าคนท่ีตัวเองไม่ชอบแบบกระทบกระเทียบหรือใช ้
ค�าพูดแสบ ๆ แต่ส่วนตวัผมไม่ได้มคีวามสขุจากการแซะแบบนัน้ แต่เวลาทีผ่มท�าแบบนัน้
ในคลปิ คือผมต้องการสร้างรสชาตใิห้กับการเล่าเรือ่ง... แต่มนัก็ไม่ใช่เป้าหมายของเรา 
ทีจ่ะต้องมาวางแผนว่าเทปหน้าเราจะเสยีดสใีครด”ี กวนิ ศิรพิานิช เจ้าของเพจนวลกล่าว 
และเขายังเชื่ออีกว่าการเล่าเรื่องในยุคนี้ไม่จ�าเป็นต้องสั้น เพราะคอนเทนต์ที่มีคุณค่า
ก็ยังสร้างที่ทางให้ตัวเองได้อยู่เสมอ

“การที่เฟซบุ๊กบอกว่าวิดีโอที่ท�างานได้ดีที่สุดคือวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 60 วินาที 
แล้วกม็หีลกัฐานมารองรบั แต่ว่าหลักฐานนั้นมันมาจากการที่เขาตั้งระบบให้วดิโีอทีส่ัน้
ได้ขึ้นแสดงบนหน้าฟีดของผู้ใช้งานมากกว่าวิดีโอยาว ๆ ดังนั้นมันก็เป็นการเก็บข้อมูล
ปฐมภูมทิีม่อีคต ิ น�ามาอ้างองิไม่ได้ แต่แบรนด์ก็มกัจะใช้สิง่เหล่าน้ีมาตกีรอบในการท�างาน 
ผมรู้สกึว่าเราสามารถท�าคอนเทนต์ด้วยมมุมองท่ีเป็นมนุษย์มากกว่านีไ้ด้ การท�า ‘นวล’ 
มนัก็เป็นความพยายามท่ีจะพิสจูน์ว่า ธรรมชาตขิองคนเราชอบฟังเรือ่งราว ไม่ว่าจะสัน้
หรือยาว ซับซ้อนหรือเข้าใจง่าย เราแค่ชอบเรื่องที่ดีและสนุก และไม่จ�าเป็นด้วยว่า
ต้องได้ความรู้หรือตลกอย่างเดียว มันคือความเป็นมนุษย์น่ะ”



97

เข้าใจ

มาถึงตรงน้ี จะเห็นได้ว่าการเสียดสีประชดประชันได้กลายเป็นภาษาพื้นฐาน
ส�าหรบัการสือ่สารในสมัยน้ีท่ีสามารถพบเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะในโลก
ออนไลน์ซึ่งไม่อาจตีความจากเสียงและสีหน้าได้ง่าย ๆ ความพยายามท่ีจะ
สื่อสารได้อย่างครบถ้วนกระบวนความจึงถูกใช้อย่างมีสีสันผ่านเครื่องมือ 
การสือ่สารแบบใหม่ ต้ังแต่ อิโมจิ มมีหรือภาพประกอบท้ังแบบนิง่และเคลือ่นไหว 
รวมท้ังข้อความท่ีแฝงนัยและความย้อนแย้งเพื่อกระตุ ้นต่อมความคิด  
สร้างความบันเทิง และยังเป็นจุดขายท่ีสร้างสรรค์ได้ หากสามารถรู้เท่าทัน
และใช้มันได้อย่างชาญฉลาด

ค�าพูดเป็นของฟรี  

แต่คนมีปัญญาจะ 

เ ลือกใช ้ ใน เวลา 

ที่ควร
 
 
 

นีล ไกแมน
นักเขียนนวนิยาย

และการ์ตูนชาวอังกฤษ
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CREATIVITY
×
NATURE
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เมื่อธรรมชำติคือทำงรอด
insPired By nature /
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มองธรรมชาติให้ลึก แล้วคุณจะ

เข้าใจทุกอย่างกระจ่างขึ้น
 
 
 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
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บนโลกนี้ไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์ไปกว่าธรรมชาติอีกแล้ว

ผืนดิน ผืนป่า ทะเล และท้องฟ้า เป็นเหมือนห้องวิจัยที่ผ่านการทดลองผิดถูกมาแล้ว
นบัล้านปีโดยมคีวามอยู่รอดเป็นเดิมพัน ขณะที่มนษุย์เราเพ่ิงจะเริม่มห้ีองแลบ็วิทยาศาสตร์
มาแค่ไม่กี่ร้อยปีเท่านั้น 

“ธรรมชาติ” จึงเป็นแหล่งค�าตอบของโจทย์ปัญหามากมาย และมนุษย์ก็ยึดธรรมชาติ
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เสมอ เรียกง่าย ๆ คือขอลอกข้อสอบจาก
ธรรมชาตินั่นเอง 

แต่ถึงอย่างนั้น มนุษย์ก็ยังเป็นสปีชีส์ท่ีอ่อนประสบการณ์นัก แม้หลายคนจะอยาก
เถียงว่าเราคือสิ่งที่มีชีวิตที่ปราดเปรื่องที่สุด เพราะนวตักรรมทีเ่ราคดิค้นขึน้ในช่วงพนัปี 
ทีผ่่านมาก้าวล�า้ไปไกลกว่าสิง่มชีวีติไหน ๆ แต่ปัญหาสิง่แวดล้อมทีถ่าโถมรนุแรงในวันนี้
ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า วิทยาการความก้าวหน้าที่เราเคยภาคภูมิใจก�าลังสร้างปัญหาใหญ ่
ที่ส่งผลร้ายมหาศาลต่อโลกใบนี ้ และปัญหานั้นก�าลังหวนกลับมาท�าร้ายมนุษย์เสียเอง
อย่างเลี่ยงไม่ได้

หากมองในแง่น้ี การเลยีนแบบธรรมชาตจิงึอาจไม่ได้เป็นแค่หน่ึงใน “ทางเลอืก” ทีม่นษุย์
เลือกใช้เป็นแรงบันดาลใจและน�าไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาบางอย่าง แต่คือ “ทางรอด” 
ที่เราต้องศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อหาหนทางปรับเปลี่ยนและเปิดรับ “วิถี” ของธรรมชาติ
ให้กลับเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตอีกครั้ง เพ่ือให้ทั้งเราและธรรมชาติอยู่รอดไป 
ด้วยกัน

วิถีของธรรมชาติ ที่มีทั้งประสิทธิภาพ ความงาม ความอ่อนโยน กลมกลืน และยั่งยืน 
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เพราะมนษุย์แม้จะเก่งและมาไกลมากแล้ว แต่ที่ผ่านมาเรามักส�าแดงความเก่งของเรา
ด้วยวิธีท่ีรุนแรง บ้าพลัง และหยาบกระด้าง กระบวนการผลิตอะไรสักอย่างของเรา 
ตั้งแต่ปูนไปจนถึงพลาสติก มักต้องใช้ความร้อนและความดันมหาศาล ทั้งยังปล่อย
ฝุ่นผง ควันพิษ และของเสียเหลือท้ิงมหาศาลไม่ต่างกัน ขณะที่ธรรมชาติสร้างสรรค ์
สิ่งมหัศจรรย์พอ ๆ กันได้ด้วยกระบวนการที่อ่อนโยนกว่ามาก 

นกึถึงปะการังท่ีค่อย ๆ สร้างนครคอนกรตีได้โดยไม่ต้องเผาอะไรเลย เพียงแค่ดึงแร่ธาตุ
ออกจากน�้าอย่างช้า ๆ และอ่อนโยน 

นึกถึงต้นไม้ที่สามารถสร้างไม้ขึ้นมาได้จากลมหายใจของสรรพสัตว์และพลังงานจาก
แสงแดด 

นึกถึงห่ิงห้อยและสิ่งมีชีวิตอีกมากมายท่ีสามารถปล่อยแสงได้โดยหลอดไฟของมัน 
ไม่ร้อนแม้แต่นิด 

ในธรรมชาติ ทุกอย่างเกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่เอื้อต่อชีวิต และนี่คือปรัชญาธรรมชาติที่
มนุษย์เราเพิ่งเริ่มจะเล็งเห็นความส�าคัญ และใฝ่ฝันจะเลียนแบบให้ได้บ้าง หากยัง 
ไม่สายเกินไป
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I ค�าตอบจากธรรมชาต ิI

ปีค.ศ. 1989 การรถไฟของญ่ีปุ่นเผชิญกับโจทย์ปัญหาที่ท้าทายมันสมองวิศวกร 
อย่างยิ่ง

ในเวลาน้ัน รถไฟชนิกันเซน็รุน่ทีเ่รว็สดุของญ่ีปุน่ คือรุน่ N300 สามารถวิง่ด้วยความเรว็
ราว 270 กม./ชม. ซึ่งถือว่าเร็วมากอยู่แล้ว แต่ญี่ปุ่นไม่หยุดยั้ง พวกเขาวางแผนการว่า
อยากให้รถไฟรุ่นถัดไปสามารถท�าความเร็วได้ 300 หรือกระทั่ง 350 กม./ชม. เพื่อจะ
ได้ท�าเวลา 2 ชัว่โมง 20 นาที ในการพาผูโ้ดยสารข้ามระยะทาง 515 กิโลเมตร จากสถาน ี
ชินโอซากาไปสถานีฮากาตะ และแน่นอนว่าจะได้เพ่ิมจ�านวนรอบว่ิงในแต่ละวันให้
รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นอีก 

ส�าหรับประเทศแห่งการเดินทางด้วยรถไฟอย่างญ่ีปุ่น หากทีมพัฒนาท�าได้ส�าเร็จ  
ชินกันเซ็นจะสร้างมูลค่ามหาศาลให้แก่ประเทศ

หากพูดกันตามจรงิ การทีญ่ี่ปุน่จะบรรลโุจทย์นีใ้นแง่ “ความแรง” อาจไม่ยากนัก แต่สิง่ที่
ท้าทายยิ่งกว่า คือเรื่อง “ความนุ่มนวล” เพราะยิ่งรถไฟวิ่งเร็วมากเท่าไร เสียงก็จะยิ่งดัง 
และสร้างมลภาวะทางเสียงแก่ชุมชนใกล้รางรถไฟมากขึ้นเท่านั้น

ที่มาของเสียงดังของรถไฟน้ันเกิดขึ้นจากหลายแหล่ง ท้ังเสียงรางท่ีเสียดสีกับตัวรถ 
เสียงของแท่งแหนบรับไฟบนหลังคาเมื่อเสียดสีกับอากาศ และที่หนักสุดคือ ทุกครั้งที่
รถไฟว่ิงผ่านอโุมงค์ ขบวนรถไฟจะกลายเป็นเหมอืนกระบอกสบูทีท่�าให้เกิดแรงอดัอากาศ
ในช่องแคบ และก่อให้เกิดเสียงดังกัมปนาทที่เรียกกันว่า “โซนิกบูม” เมื่อรถไฟโผล่พ้น
ปากอุโมงค์อีกฝั่ง หน�าซ�้าทางรถไฟของญี่ปุ่นก็มีอุโมงค์จ�านวนมาก 

มาตรฐานอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นก�าหนดว่า เสียงที่วัดได้ในระยะ 25 เมตรจาก
เส้นกึ่งกลางรางรถไฟจะต้องดังไม่เกิน 75 เดซิเบล ซึ่งเทียบเท่ากับเสียงเครื่องดูดฝุ่น
ดัง ๆ เครื่องหนึ่งเท่านั้น การแก้โจทย์ที่ยุ่งยากซับซ้อนขนาดนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย
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โชคดีท่ีเอจิ นาคัตสึ ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาท่ีดูแลโครงการออกแบบรถไฟ 
ในขณะน้ัน มีงานอดิเรกเป็น “นักดูนก” ด้วยความสนใจส่วนตัว เขาเดินทางไปฟัง 
การบรรยายของสมาคมดูนก โดยไม่ได้คาดคิดเลยว่าการบรรยายครั้งนั้นจะท�าให้เขา
ได้พบค�าตอบที่ทีมพัฒนารถไฟก�าลังค้นหา

นาคัตสึพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักดูนกคนอื่น ๆ โดยเฉพาะคนที่เป็นวิศวกรเหมือนกัน 
โดยเริ่มจากค�าถามที่ว่า “นกอะไรบินเงียบที่สุด” ค�าตอบที่ได้คือ “นกฮูก” เพราะขณะที่
นกชนิดอื่นท�าเสียงตีปีกพึ่บพั่บ ๆ เวลาบิน แต่นกฮูกนั้นสามารถบินโผเข้าตะครุบเหยื่อ
ได้อย่างเงียบกริบแบบไม่ทันตั้งตัว วิวัฒนาการที่ยาวนานท�าให้ร่างกายของนกฮูก 
กลายเป็นสุดยอดนักลอบสังหารแห่งรัตติกาล ผู้มาพร้อมกับความเงียบอย่างน่าฉงน
ทั้งที่ขนาดตัวของมันนั้นก็ไม่เล็ก

การศกึษาของนกัปักษวิีทยาค้นพบว่า ปีกของนกฮกูนัน้มซีีข่นขนาดเลก็ทีเ่รยีกว่า ฟิมเบรยี 
(Fimbria) จ�านวนมากเรียงเป็นแถวบนสันด้านหน้าของปีก หลักการท�างานของซี่ขนที่
มีความแข็งและรูปร่างงอนเหล่านี้คือ เมื่อนกฮูกตีปีกหรือโผไปข้างหน้า ขนแต่ละซี่จะ
ช่วยแหวกกระแสอากาศให้แตกย่อยออกเป็นหย่อมความแปรปรวนม้วนวน (Vortex) 
ขนาดจิ๋วหลายลูก แต่ละลูกผลิตเสียงเบาเท่าเสียงกระซิบของมด ตรงข้ามกับปีกของ
นกชนิดอื่นที่ท�าให้เกิดลมพัดเป็นลูกใหญ่ลูกเดียว และเป็นต้นเหตุท�าให้เกิดเสียงดัง
ทุกครั้งที่ตีปีกบิน

นาคตัสแึละทมีวศิวกรจงึออกแบบแหนบรับไฟ (Pantograph) บนหลงัคารถไฟชนิกันเซน็
รุ่นใหม่ จากเดิมที่เป็นโครงเหลี่ยม ให้เป็นทรงปีกนกที่มีความลู่ลมขึ้น มีเส้นนูนเรียง
สลับกันเป็นลายฟันปลา โดยเว้นช่องแคบ ๆ ระหว่างแต่ละเส้นไว้ และเจาะรูเล็ก ๆ 
เรยีงเป็นแถวให้กระแสอากาศรีดผ่านแบบเดียวกับปีกนกฮูก เขาตัง้ชือ่ให้กับแหนบรบัไฟ
รุ่นใหม่นี้ว่า วิงกราฟ (Wing-Graph) ซึ่งเมื่อน�าไปติดตั้งเพื่อท�าการทดสอบก็ปรากฏว่า
สามารถลดเสียงลงได้จริง ๆ รถไฟท่ีติดวิงกราฟและว่ิงด้วยความเร็ว 320 กม./ชม.  
ท�าเสียงดังแค่ 73 เดซิเบลเท่าน้ัน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความดังที่ก�าหนดไว้ท่ี 75  
เดซิเบล
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แต่ยังเหลอืโจทย์อกีข้อคอืเสยีงโซนกิบมู ท่ีเกิดข้ึนเวลารถพุ่งผ่านอโุมงค์เน่ืองจากอากาศ
นอกอโุมงค์กบัอากาศทีถ่กูอดัอยูใ่นอโุมงค์มคีวามหนาแน่นต่างกันมาก เรื่องนี้เมื่อมอง
ให้ดีก็ไม่ต่างจากเวลาใครบางคนกระโดดลงไปในน�้า ความหนาแน่นระหว่างน�้ากับฟ้า
ที่ต่างกันถึง 800 เท่า ท�าให้เกิดเสียงดังและการกระเซ็นของน�้าไปทั่ว แต่ในธรรมชาติ 
เรากลับเห็นราชันย์แห่งการจับปลาอย่างนกกระเต็น (Kingf isher) พุ่งลงไปจับปลา 
ในน�้าได้โดยแทบไม่ท�าน�้ากระเซ็นเลย

เมือ่คิดได้ดังน้ี ทมีวิศวกรญ่ีปุน่จงึท�าการทดสอบเปรยีบเทยีบหัวรถรปูทรงต่าง ๆ ท้ังทรง
หัวกระสุนแบบเก่า ทรงหัวจรวดแหลมมาก แหลมน้อย ทรงเลียนแบบปากนกกระเต็น 
และรูปทรงอื่น ๆ ด้วยวิธีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเอาแบบจ�าลองไปทิ้งลงน�้าแล้ว
วัดการกระเซ็น การยิงกระสุนรูปทรงต่าง ๆ เข้าท่อแล้ววัดคลื่นความดัน ตลอดจน 
การทดสอบสถานการณ์จ�าลองในคอมพิวเตอร์ ทกุวิธีให้ผลสรปุตรงกันทัง้หมดว่า รปูทรง
ปากของนกกระเต็นนั้น มีสมการความแหลม ความยาว และความแบน ในลักษณะที่
พอเหมาะพอเจาะที่สุด ส�าหรับการทิ่มแทงอย่างรวดเร็วแต่นุ่มนวล 

ในท่ีสุด เมื่อหัวรถทรงปากนกกระเต็นถูกน�าไปสร้างและทดลองว่ิงผ่านอุโมงค์จริง  
กป็รากฏว่าลดเสียงโซนิกบูมลงได้ส�าเร็จ และท�าเสียงดังไม่เกิน 70 เดซิเบล แม้จะวิ่ง
ด้วยความเร็วถึง 300 กม./ชม. ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งก�าหนดไว้ที่ 75 เดซิเบล 
อย่างสวยงาม 
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ดีไซน์หัวรถใหม่เลียนแบบปากนกกระเต็น รวมทั้ง
วิงกราฟใหม่เลียนแบบปีกนกฮูก ถูกน�ามาประกอบ
รวมกันกลายเป็นรถไฟชินกันเซ็งรุ ่นใหม่ท่ีชื่อว่า 
N500 ซึง่ไม่เพียงเร็วขึน้ เงยีบขึน้ แต่ยังสร้างแรงต้าน
อากาศน้อยลงถึง 30% และประหยัดพลังงานกว่า
รถรุ่นเก่าถึง 15% 

รถซรีส์ี N500 เริม่ต้นว่ิงรบัผูโ้ดยสารในปี 1997 และ
ตัง้แต่น้ันมา เอจ ินาคัตส ึก็กลายเป็นต�านาน ไม่เพียง
ในแวดวงวิศวกรรมของประเทศญ่ีปุ่น แต่ในฐานะ
ตัวอย่างสุดคลาสสิกของการออกแบบท่ีได้รับ 
แรงบนัดาลใจจากธรรมชาต ิ หรอืท่ีเรยีกว่า Biomimicry 
ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลก
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วิธีน�าวิทยาศาสตร์มาใช้อย่าง

ถูกต้อง ไม่ใช่เพื่อต่อกร แต่เพื่อ

อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
 
 
 

แบร์รี่ คอมมอเนอร์
นักชีววิทยาและนักการเมืองชาวอเมริกัน

หนึ่งในผู้ริเริ่มการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม
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ธรรมชาติสร้าง
 
เก็บน�้าเก่งเหมือนด้วง Stenocara 
แม้จะอาศัยอยู ่ในทะเลทรายที่แห ้งแล้ง  
แต่ด้วงด�าแห่งทะเลทรายนามบิก็อยู่รอดได้ด้วย
แผ่นหลังที่มีปุ่มเล็ก ๆ จ�านวนมากซึ่งสามารถ
ดักไอน�้าในอากาศให้รวมตัวกันจนกลายเป็น
น�้าหยดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนหยดน�้าสัมผัสกับ
พ้ืนผวิข้างปุม่ท่ีมคีวามลืน่ ก็จะไหลกลิง้ตามร่อง
ลงไปท่ีปากของมนั ด้วงจึงด่ืมน�า้ดับกระหายได้
โดยไม่จ�าเป็นต้องรอฝนตก หรือเดินไปหา
แหล่งน�้าซึ่งหายากมากในทะเลทราย

 
 
 
 
 
 
 
พลิ้วไหวอย่างวาฬหลังค่อม 
ขนาดตัวมหึมาของวาฬไม่เคยเป็นอุปสรรค
ในการแหวกว่ายของวาฬ เพราะครีบของมัน
นอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้วยังมีมุมหยัก
และพื้นผิวที่ไม่เรียบ จึงช่วยลดแรงต้านและ
ท�าให้การว่ายเป็นไปอย่างนุ่มนวล รวดเร็ว

มนุษย์ตาม
 
Dew Bank Bottle งานออกแบบท่ีได้รบัรางวัล 
Idea Design Awards ในปี 2010 เป็นภาชนะ 
ทรงโดมส�าหรับดักหมอก ท�าจากสแตนเลส 
ผิวลื่นและมีร่องเพ่ือให้หยดน�้าไหลลงตาม
ช่องเก็บ เพียงตั้งไว้ข้ามคืนก็สามารถช่วยให้
คนในพ้ืนที่ทุรกันดารมีน�้าสะอาดดื่มยามเช้า
อย่างน้อยหนึ่งแก้ว แถมยังสามารถน�าไปใช้
เป็นตะกร้าตักน�้าในล�าธารก็ได้อีกด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
นักวิทยาศาสตร์ทดลองออกแบบกังหันลมให้ 
มีใบพัดท่ีมีร่องหยัก และรูปทรงคล้ายครีบ 
ของวาฬ พบว่าสามารถลดการส่ายของใบพัด 
ได้ 32% และเพิ่มแรงยกอีก 8%  

ป ัจจุบันรูปทรงของครีบวาฬถูกน�าไปใช  ้
ในการออกแบบกังหันหลากหลายแบบ  
ทั้งกังหันลม กังหันทะเล พัดลม รวมถึง 
พัดลมคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ความปลอดภัย และความคุ้มค่าในการใช  ้
พลังงานอย่างชาญฉลาด

นวัตกรรมเรียบง่ายท่ีออกแบบโดยธรรมชาติ 
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ธรรมชาติสร้าง
 
ไม่รู้ร้อนรู้หนาวแบบจอมปลวก
แม้จะดูแปลกตา แต่จอมปลวกก็ถือว่าเป็น
สถาปัตยกรรมชั้นยอดท่ีท�างานได้ดีเย่ียม 
เพราะขณะท่ีอุณหภูมิภายนอกในแต่ละวัน
จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จาก 0 ไปถึง
เกือบ 40 องศาเซลเซียส แต่โครงสร้างบ้านที่
มีเอกลักษณ์ของจอมปลวกนี้ ก็ท�าให้อากาศ
ภายในจอมปลวกอยูท่ี่ประมาณ 30 องศา
เซลเซียสตลอดเวลา

 
 
 
 
 
 
 
 
สะอาดใสดั่งดอกบัว
ถึงจะโตในน�้าท่ีเต็มไปด้วยโคลน แต่ดอกบัว
และใบบัวก็ไม่เคยสกปรก เพราะมีพ้ืนผิวท่ีมี
คุณสมบัติในการท�าความสะอาดตัวเอง 
(Self-cleaning) โดยบนผวิบัวจะมเีส้นขนเลก็ ๆ 
อยู่เป็นจ�านวนมาก ท�าให้น�า้ที่หยดลงบนใบบวั
กลิง้ไปมา พร้อมกบัช่วยขจดัสิง่สกปรกออกจาก
ใบบัวไปด้วยโดยไม่ท�าให้ใบเปียก

มนุษย์ตาม
 
อาคารส�านักงาน East Gate ในกรุงฮาราเร 
ประเทศซมิบบัเว ซึง่สร้างด้วยระบบปรบัอากาศ
แบบเดียวกับจอมปลวก สามารถประหยัด
พลังงานที่ใช้ในการท�าความเย็น-ความร้อน
ในอาคารได้ถึง 90% โดยมปีล่องลมขนาดใหญ่
หลายปล่องเพ่ือดงึอากาศเย็นในตอนกลางคนื
เข้ามาในอาคารเพ่ือลดความร้อนบนพ้ืน
อาคาร และในตอนกลางวนั ความเย็นทีกั่กเก็บ
ไว้บนพ้ืนก็จะช่วยรักษาอุณหภูมิไม่ให้อาคาร
ร้อนเกินไป จึงช่วยลดความจ�าเป็นในการใช้
เครื่องปรับอากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทจ�านวนมากน�านวัตกรรมนี้ไปคิดค้น
วัสดุเพ่ือสร้างเป็นสินค้าหลากหลายประเภท
ทีม่คีณุสมบติัในการป้องกันสิง่สกปรกยึดเกาะ 
ลดความจ�าเป็นในการใช้น�้าและสารเคมีใน
การท�าความสะอาด เช่น สีทาบ้าน กระจก
อาคาร หลังคา เสื้อผ้านาโน
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I สร้างอิฐจากปัสสาวะมนษุย์ I

ส�าหรับธรรมชาติ ไม่เคยมีสิ่งที่เรียกว่า “ของเสีย”

ที่มหาวิทยาลัยเคปทาวน์ ซูซานน์ แลมเบิร์ต นักศึกษาปริญญาโทและนักวิจัยสาขา
วิศวกรรมโยธา น�าปัสสาวะมนุษย์มาท�าให้เป็นอิฐก้อนแข็งได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อน 
เพียงน�าปัสสาวะมาผสมกับทรายและแบคทีเรยีท่ีผลติเอนไซม์ยูรเีอส แล้วทิง้ไว้ในแม่พิมพ์
ในอุณหภูมิห้อง เอนไซม์ยูรีเอสจะชักน�าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการย่อยยูเรียใน
ปัสสาวะ พร้อมทั้งผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูน ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ
ซีเมนต์ออกมา 

ยิ่งอยู่ในแม่พิมพ์นานเท่าไร ก็จะยิ่งเกิดปฏิกิริยาให้ก้อนอิฐแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น 

ไดลอน แรนดลัล์ ท่ีปรึกษางานวจัิยอธิบายว่า หลกัการสร้างอฐิจากปัสสาวะนีใ้ช้แนวคดิ
เดยีวกับกับการก่อตวัตามธรรมชาตขิองเปลอืกหอย ซึง่ในทางวิชาการเรยีกว่า การตกตะกอน
คาร์บอเนตด้วยจุลินทรีย์ (Microbial Carbonate Precipitation) ผลงานก้อนอิฐจาก
ปัสสาวะของแลมเบิร์ตถือว่าเป็นอิฐชีวภาพก้อนแรกของโลกที่ใช้ปัสสาวะมนุษย ์
แทนสารประกอบสังเคราะห์ นอกจากนี้ กระบวนการเปลี่ยนปัสสาวะให้เป็นอิฐยังให้
ผลพลอยได้อย่างไนโตรเจนและโพแทสเซียม ซึ่งสามารถน�ามาใช้เป็นปุย๋ต่อไปได้อกีด้วย 

พูดง่ายๆ คอื การผลติอฐิชวีภาพแบบน้ียังเป็นการเปลีย่นขยะให้เหลอืศนูย์ (Zero Waste) 
อย่างแท้จริง 

อิฐชีวภาพที่สามารถ “ปลูก” ขึ้นเองได้แบบน้ี ก�าลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจ
จากวิศวกรทัว่โลก เพราะต้องการลดปริมาณคาร์บอนฟุตปรนิต์จากการก่อสร้าง เนือ่งจาก
อฐิทัว่ไปท่ีผลติในโรงงานนัน้ต้องใช้การเผาท่ีอณุหภูมสิงูกว่า 1,000 องศาเซลเซยีส และ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ�านวนมหาศาลออกสู่ชั้นบรรยากาศ หน่ึงในตัวอย่างคือ
ตึกแกลเลอรี MoMA PS1 ท่ีออกแบบโดย The Living ในปี 2014 สร้างด้วยวัสดุ
ก่อสร้างที่ย่อยสลายได้ทั้งหมด และใช้อิฐที่ปลูกจากต้นข้าวโพดและเห็ด 
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เมื่อเทคโนโลยีและความชาญฉลาดของมนุษย์ในการน�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
ชีวภาพมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างต่อเนื่อง ค�าถามต่อไปจึงมี
อยูว่่า แล้วเราจะออกแบบกระบวนการอย่างไรให้นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาตเิหล่านี้ 
สามารถขยายผลและสร้างเป็นธรุกจิได้จรงิ เพื่อให้ทุกมิติในการใช้ชีวิตและการท�างาน
ของมนุษย์กลมกลืนและเป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 
I ปฏิวัติแฟชั่นด้วยสีย้อมผ้า I

 
เป็นที่รู้กันดีว่า อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอคือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมสูงที่สุด สถิติจาก UNEP และ Ellen MacArthur Foundation ระบุว่า 
อุตสาหกรรมแฟชั่นครองสัดส่วนประมาณ 10% ของการปล่อยคาร์บอนทั่วโลก และ
เกือบ 20% ของน�้าเสีย 

หากเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ อุตสาหกรรมแฟชั่นน้ันสร้างผลกระทบทาง 
สิ่งแวดล้อม สูงกว่าธุรกิจการบินและการคมนาคมขนส่งรวมกันเสียอีก

ที่ผ่านมา เกิดกระแสรณรงค์ให้ผู้บริโภคลดการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากแบรนด ์
ฟาสต์แฟชั่น ด้วยการหันมาซื้อเสื้อผ้ามือสองและสนับสนุนธุรกิจที่ผลิตสินค้าคุณภาพ
ทีม่คีวามย่ังยืนคงทนมากขึน้ แต่เร่ืองส�าคญัท่ีหลายคนไม่รู ้ หรอือาจเลอืกทีจ่ะมองข้ามไป 
ก็คือ กระบวนการผลิตเสื้อผ้าซึ่งเป็นหน่ึงในปัญหาต้นตอที่ท�าลายสิ่งแวดล้อมน้ันยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ล�าพังความพยายามที่จะโน้มน้าวฝั่งผู้บริโภคให้เลือกซื้อให้น้อยลง
และค�านึงถึงคุณภาพในระยะยาวมากขึ้น จึงอาจช่วยบรรเทาปัญหาได้ไม่มากนัก

“กระบวนการย้อมส”ี เป็นขั้นตอนในการผลิตเสื้อผ้าที่ก่อให้เกิดมลพษิมากทีส่ดุ และยงั
เป็นตัวการใหญ่อันดับ 2 ที่ท�าให้เกิดมลพิษในแหล่งน�้าทั่วโลก 
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ปัจจุบัน เสื้อผ้าส่วนใหญ่ท่ีผลิตออกมาสู่ตลาดผลิตด้วยสีย้อมสังเคราะห์ ซึ่งได้จาก
การสกัดน�า้มนัปิโตรเลยีม ท้ังยังต้องใช้สารเคมอีนัตรายและน�า้ปรมิาณมหาศาล บวกกับ
การควบคุมมาตรฐานท่ีไม่เคร่งครดัในหลายพ้ืนที ่ น�า้เสยีจากกระบวนการผลติในโรงงาน
จึงถูกทิ้งลงในแม่น�้าล�าคลองและส่งต่อสารพิษไปยังชุมชน

ยกตัวอย่างไอเท็มยอดนิยมตลอดกาลอย่าง “กางเกงยีนส์” ต้องใช้สารเคมีอันตราย
หลายชนดิในการย้อมและฟอกส ีเช่น เบนซีน ฟอร์มัลดิไฮด์ โซดามายด์ รวมถึงน�้ามัน
ปิโตรเลียมซึ่งเป็นท่ีมาของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยังไม่รวมน�้าปริมาณ
มหาศาลที่ต้องใช้ในกระบวนการ

สถิติจากสหประชาชาตริะบวุ่า กางเกงยีนส์เพียงตัวเดียว ต้องใช้น�า้ในกระบวนการผลติ
อย่างน้อย 7,500 แกลลอน ซึง่เท่ากับปรมิาณน�า้ท่ีมนษุย์ 1 คนสามารถด่ืมได้ประมาณ 
10 ปี เมื่อจินตนาการว่าในแต่ละปีมีการผลิตกางเกงยีนส์ตัวใหม่ออกมามากกว่า  
4 พันล้านตัว นี่จึงเป็นการสร้างภาระให้โลกอย่างไม่น่าเชื่อ

แต่วันน้ีความหวังใหม่ได้เกิดข้ึนแล้ว เมือ่ “Huue” สตาร์ตอัพหน้าใหม่ถือก�าเนดิข้ึนจาก
งานวิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ ซึ่งศึกษาวิจัยเอ็นไซม ์
ในพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ท่ีสามารถผลิตสีย้อมได้ตามธรรมชาติ จากนั้นจึงเลียนแบบ
กระบวนการนัน้ด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมชวีภาพ เพ่ือให้จลุนิทรย์ีท�าปฏิกิรยิากับน�า้ตาล
และผลิตสีย้อมออกมา โดยเลือกทดลองผลิต “สีน�้าเงิน” เพ่ือใช้ผลิตเสื้อผ้ายีนส์เป็น 
สีแรก 

แทมมี่ ซู และ มิเชล จู สองผู้ก่อตั้งระบุว่า โดยท่ัวไปการสกัดสีน�้าเงินสังเคราะห์  
1 กิโลกรัม ต้องใช้น�้ามันปิโตรเลียมถึง 100 กิโลกรัม แต่สีย้อมสังเคราะห์ชีวภาพของ 
Huue ไม่ต้องใช้ปิโตรเลยีมและสารเคมอีนัตรายอย่างฟอร์มลัดิไฮด์เลย ท้ังยังมแีนวโน้ม
จะสร้างมลพิษน้อยกว่าสีย้อมสังเคราะห์ถึง 5 เท่า ยิ่งไปกว่านั้นคือ ผู้ผลิตสามารถน�า 
สีย้อมของพวกเธอไปใช้แทนสีย้อมสังเคราะห์ในระบบอุตสาหกรรมได้เลยโดยไม่ต้อง
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต ด้วยประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแบบเดิม 
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“ทีผ่่านมา ธุรกิจเสือ้ผ้าพยายามจะสร้างนวัตกรรมเส้นใยท่ีสร้างผลกระทบทางสิง่แวดล้อม
น้อยลงเร่ือย ๆ แต่ปัญหาท่ีแท้จรงิและส�าคัญทีส่ดุของอุตสาหกรรมในตอนน้ีก็คือ เราจะ
ผลติสย้ีอมผ้าทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อมได้อย่างไร” อาดรอีาโน โกลด์ชมดิ แฟชัน่ดไีซเนอร์
ชาวอิตาเลียนเจ้าของฉายา “เจ้าพ่อเดนิม” ผู้สร้างสรรค์สินค้าแบรนด์เดนิมชื่อดังอย่าง 
Diesel, Agolde, AG Jeans และเป็นท่ีปรกึษาให้บรษิทั Huue กล่าว “ตอนทีผ่มพบกับ 
มิเชลครั้งแรกและเธอน�าเสนอเทคโนโลยีของ Huue ให้ผมฟัง ผมรู้ในทันทีว่านี่คือ
ทางออกที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้” 

ล่าสดุสตาร์ตอพัน้องใหม่รายน้ีอยู่ระหว่างการทดสอบต้นแบบร่วมกับธุรกิจยีนส์หลายราย 
โดยมิเชล จู ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง ระบุในเดือนพฤศจิกายน 2020 ว่า บริษัทยังไม่
สามารถเปิดเผยรายละเอียดการพัฒนาล่าสุดแก่สาธารณชนได้ 

แน่นอนว่าหากการพัฒนาสีน�้าเงินสังเคราะห์ชีวภาพของ Huue เป็นไปได้ด้วยดีและ 
ตีตลาดได้ส�าเร็จ อนาคตท่ีอุตสาหกรรมสีย้อมผ้ามูลค่า 3.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 
จะถูกปฏิวัติด้วยสีย้อมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติครบทุกเฉดสี ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝัน 

“เราพัฒนามาไกลมากในการพิสูจน์ว่า เราไมจ่�าเป็นต้องเลือกระหว่างความย่ังยืน 
กับประสิทธิภาพการใช้งาน เทคโนโลยีแห่งอนาคตจะช่วยให้เราสามารถผลิตสินค้า
คุณภาพสูงได้โดยต้องไม่ท�าร้ายผู้คนและโลกใบนี้” ซีอีโอสาวกล่าว
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Did you know?

บริษัท Levi Strauss ค�านวณว่า กางเกงยีนส์รุ่น 501® สุดคลาสสิกของลีวายส์ 1 ตัว 
จะสร้างคาร์บอนไดออกไซต์ตลอดช่วงชวิีตประมาณ 33.4 กิโลกรมั หรอืเท่ากับปรมิาณ
คาร์บอนไดออกไซต์ที่เกิดจากการขับรถเป็นระยะทางไกล 69 ไมล์หรือประมาณ 111 
กิโลเมตร

หน่ึงในสามของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ 
มาจากการผลิตเส้นใยและผ้า ในขณะที่
อกี 8% มาจากการตัดเย็บ 16% มาจาก
บรรจภัุณฑ์ การขนส่ง และการขายปลีก 
ส่วนที่เหลืออีก 40% มาจากการใช้งาน
ของผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการซัก 
และการก�าจัดกางเกงในหลุมฝังกลบ

36%

16%8%

40%

การผลิตเส้นใยและผ้า 
การตัดเย็บ 
การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง และ
การขายปลีก 
การใช้งานของผูบ้รโิภค เช่น การซกั
และการก�าจัดกางเกงยีนส์ในหลุม
ฝังกลบ

33.4 kg
CO2 /

111 km
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I ฟองสบู่ ป้ายรถเมล์ โรงเรียนฝึกผึ้ง
ภารกิจเซฟผึ้งที่มีโลกเป็นเดิมพัน I

ฟองสบู่ที่ลอยละล่องจากปืนยิงในมือของเด็กน้อยดูไม่น่าจะไปเกี่ยวอะไรกับอนาคต
ของพืชผักผลไม้ที่เป็นอาหารเลี้ยงโลกได้ ถ้าหากดร. เออิจิโร่ มิยาโกะ จาก Japan  
Advanced Institute of Science and Technology ไม่ได้สังเกตเห็นฟองนี้จากสิ่งที่
ลูกชายของเขาก�าลังเล่นอยู่ และเกิดไอเดียขึ้นมาว่า ฟองสบู่อันนุ่มละมุนนี้คงจะไม่
ท�าให้เกสรดอกไม้เสียหาย 

เช่นเดยีวกับนักวิทยาศาสตร์ทัว่โลก สิง่ท่ีดร. มยิาโกะก�าลงัพยายามท�า คอืกอบกู้สถานการณ์
ของพืชพรรณที่ก�าลังเข้าสู่หายนะ เพราะจ�านวนชนิดของแมลงบนโลกของเราก�าลัง
ลดลงในอัตราที่เข้าขั้นวิกฤต โดยเฉพาะในกลุ่มของผึ้ง มด แมลงเต่าทอง ท่ีมีอัตรา
การลดหายไปเร็วกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก และสัตว์เลื้อยคลานถึง 8 เท่า 

สาเหตุหลกั ๆ ในการหายไปของแมลงท่ีท�าหน้าท่ีเป็นสือ่กลางในกระบวนการผสมพันธ์ุ
ของพืชหลากหลายชนิด หนีไม่พ้นเรื่องระบบการเกษตรเชิงเด่ียวที่เน้นการปลูกพืช
ชนิดเดียว การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงแบบเข้มข้นเพ่ือให้ได้ผลผลิตจ�านวนมาก 
การบุกรุกพื้นที่ป่า รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน 

ดร. มิยาโกะพยายามคิดค้นวิธีการผสมพันธุ์พืชหรือการถ่ายละอองเรณู (Pollination) 
โดยการท�าให้ละอองเรณูไปตกลงบนยอดเกสรตวัเมยีมากขึน้ เพ่ือเพ่ิมก�าลงัเสรมิจากเดมิ 
ทีม่ีเพียงผึ้งท่ีรับหน้าท่ีผสมเกสรตามธรรมชาต ิ เพ่ือให้พืชพรรณยังคงออกลกูออกหลาน
ได้ในอัตราที่สอดคล้องกับวิถีการใช้งานและการบริโภคท่ีนับวันจะยิ่งหลากหลายขึ้น
เรื่อย ๆ

ก่อนหน้านี้ ดร. มิยาโกะเริ่มต้นการทดลองโดยใช้โดรนขนาดจิ๋วเลียนแบบผึ้งที่บินไป
บินมาเพ่ือเก็บเกสรจากดอกหน่ึงแล้วไปปล่อยอีกดอกหนึ่ง แต่ถึงแม้ว่าตัวโดรนจะมี
ขนาดจิ๋วเพียงแค่ 2 เซนติเมตร ก็ยังมีบางส่วนท่ีท�าให้เกสรเกิดความเสียหาย ท�าให้
อัตราความส�าเร็จอยู่ที่ร้อยละ 90 
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กระท่ังเขาได้แรงบันดาลใจจากฟองท่ีล่องลอยในอากาศท่ีผลิตจาก 
เครื่องเป่าฟองของเด็ก ๆ เขาจึงพัฒนาฟองสบู่ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษใน 
การบรรทุกละอองเกสรได้มากถึง 2,000 ตัว และได้ทดลองยิงฟองสบู่นี้
ในสวนลกูแพร์ ก่อนจะพบว่าพืชพรรณเริ่มมีการแตกหน่อหลังจากผ่านไป 
16 วัน ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับการใช้มือเคลื่อนย้ายเกสร (Hand  
pollination) ถึงร้อยละ 95 

ผลการทดลองออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ แต่ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขทางเทคนิค
ปัจจัยเรื่องฝนและลม ซ่ึงดร. มิยาโกะมองว่า น่าจะแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยี
เก่ียวกับการท�าแผนท่ี การวางเส้นทาง และการควบคุมทิศทาง ทั้งยังมี
ความเป็นไปได้ในการปรับกระบวนการให้เป็นระบบอัตโนมัติเพ่ือให้
ปฏิบัติการ “ผสมเกสรด้วยฟองสบู่” สามารถท�าได้ในปริมาณมากขึ้นใน
อนาคตอีกด้วย

roBotiC Bee
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ใครคือผู้แพ้และผู้รอดชีวิตในวิกฤตแมลง?
 
การมีอยู่ของผึ้งนั้นส�าคัญกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกถึงขนาดที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
เคยกล่าวไว้ว่า “หากผึ้งสูญพันธุ์ไปจากโลก มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 4 ปี” 

85% ของพืชที่มนุษย์เราเพาะปลูก และพันธุ์ไม้ป่าอีกหลายพันสปีชีส์จ�าเป็นต้องอาศัย
ผึง้ในการผสมพนัธ์ุ แต่ในช่วงสบิปีท่ีผ่านมาประชากรผึง้ในหลายพ้ืนทีล่ดลงอย่างรวดเรว็ 
เกิดปรากฏการณ์ผึง้ตายยกรงัหรอื “อาการรงัผึง้ล่มสลาย”(Colony Collapse Disorder) 
ขึ้นทั่วโลก

ไม่ใช่แค่ผึ้ง แต่อันที่จริงแล้วนี่คือวิกฤตที่แมลงส่วนใหญ่ก�าลังเผชิญ บทความวิชาการ
ที่ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับแมลงจ�านวน 73 ชิ้นจากทั่วโลก1 ระบุว่า 40% ของสายพันธุ์
แมลงทัง้หมดบนโลกอาจสญูพันธ์ุภายในไม่ก่ีทศวรรษข้างหน้า และในปัจจบัุน หนึง่ใน
สามของสายพนัธุแ์มลงทัง้หมดกถ็กูจดัอยูใ่นกลุม่สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้ว เรื่องน่ากังวล
คือ การหายไปของเหล่าแมลงอาจส่งผลกระทบตลอดห่วงโซ่อาหาร สัตว์หลายชนิด
อาจสูญพันธุ์ตามไปด้วย เพราะพวกมันเป็นแหล่งอาหารหลักของนก สัตว์เลื้อยคลาน 
และปลาหลากหลายสายพันธุ์ และในขณะท่ีแมลงส่วนใหญ่ท่ีมีความส�าคัญย่ิงยวด 
มีแนวโน้มจะหายไปจากโลกนี้ การส�ารวจยงัพบด้วยว่า มแีมลงเพยีงไม่กี่ชนิดที่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป “ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น แมลง
ศัตรูพืชซึ่งผสมพันธุ์ได้เร็วอาจจะเจริญเติบโตได้มากขึ้น เพราะศัตรูตามธรรมชาติของ
พวกมนัจ�านวนมากทีผ่สมพันธ์ุช้ากว่าก�าลงัจะหายไป” ศาสตราจารย์เดฟ โกลสนั จาก 
University of Sussex กล่าว 

ศาสตราจารย์โกลสันอธิบายว่า แมลงทั่วไปบางสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งและปรับตัวได้ดี 
เช่นแมลงวันบ้านและแมลงสาบ ดูเหมือนจะมีวิวัฒนาการให้ทนต่อยาฆ่าแมลง และ
สามารถอยู่รอดได้อย่างสบายในสภาพแวดล้อมใหม่ทีม่นุษย์สร้างขึน้ “มคีวามเป็นไปได้
ว่าในอนาคตเราะต้องเจอกับโรคระบาดท่ีเกิดจากแมลงศัตรพืูชเพียงไม่ก่ีชนิดทีอ่ยู่รอด 
แต่เราจะสญูเสยีแมลงชนดิท่ีสร้างคณุประโยชน์ทัง้หมดท่ีเราอยากได้ เช่น ผึง้ โฮเวอร์ฟลาย 
ผีเสื้อ และด้วงมูลสัตว์ที่มีความสามารถในการก�าจัดของเสียจากสัตว์ได้อย่างดีเยี่ยม”

1 งานศกึษา “Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers” (January 31, 2019) Francisco  
 Sánchez-Bayo และ Kris A.G. Wyckhuys
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ในระหว่างที่ดร. มิยาโกะก�าลังพัฒนา “ผึ้งจ�าลอง” ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความคิด
สร้างสรรค์ในการเซฟ “ผึ้งตัวจริง” ก็มีให้พบเห็นเช่นกัน 

ตั้งแต่ปี 2019 ป้ายรถเมล์จ�านวน 316 แห่งในเมืองอูเทรคต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์  
ถูกแปลงโฉมจาก “บสัสตอ็ป” (Bus Stop) ธรรมดาเป็น “บสีตอ็ป” (Bee Stop) ด้วยการ
ปลกูหญ้าและดอกไม้ป่าซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผึ้งบนหลังคาป้ายรถเมล์ ยิง่ไปกว่านัน้คอื 
มีการออกมาตรการท่ีเปิดให้ชาวเมืองอูเทรคต์สามารถสมัครเข้ามารับทุนสนับสนุน 
ในการปรับปรุงหลังคาบ้านพักอาศัยของตัวเองให้กลายเป็นเหมือนเขตรักษาพันธุ์ผึ้ง
ขนาดย่อม ๆ เพื่อร่วมกันเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองอีกด้วย 

ทั้งหมดนี้เพราะเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผึ้ง 358 ชนิดก็ประสบปัญหา 
การลดลงอย่างรวดเร็วของประชากรผึ้งเช่นกัน โดยมากกว่าครึ่งหน่ึงของสายพันธุ์ผึ้ง
ทั้งหมดในประเทศถูกจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

Bee stoP
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ข้ามไปทีฝ่ั่งอเมรกิา สตาร์ตอพัหน้าใหม่อย่าง Beeflow ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีทีจ่ะช่วยให้
เหล่าผึง้ตวัจิว๋มสีขุภาพแขง็แรงและท�างานได้ “แจ๋ว” ยิง่กว่าเดมิ หลงัจากศกึษางานวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์จ�านวนมาก Beeflow พบว่าเมื่อผึ้งได้รับอาหารจากพืชและโมเลกุล
บางชนิด พวกมันจะมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น โดยมีอัตราการตายลดลงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ และ
สามารถบินได้นานขึ้นถึง 7 เท่าในฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็น ซึ่งมักเป็นช่วงเวลาที่
ปริมาณประชากรผึ้งจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากจะค้นพบองค์ความรู้ด้านโภชนาการที่ช่วยลดอัตราการตายของผึ้งได้แล้ว  
สิ่งที่แปลกใหม่ยิ่งกว่าคือสตาร์ตอัพรายนี้ระบุว่า พวกเขาสามารถ “ฝึก” ผึ้งให้เลือก
ผสมเกสรของพืชท่ีเป็นเป้าหมายได้ด้วย โดยการให้พวกมนัได้กินโมเลกุลของพืชเป้าหมาย 
(ซึ่งอาจไม่ใช่พืชอันดับแรก ๆ ที่น่าดึงดูดส�าหรับพวกมัน) เป็นอาหาร เพื่อปรับความจ�า
ของผึ้งก่อนที่จะน�าไปปล่อยในฟาร์ม วิธีนี้จะช่วยให้ผึ้งผสมเกสรของพืชเป้าหมายใน 
อัตราสูงขึ้นและผสมเกสรของพืชชนิดอื่นน้อยลง โดยจากการทดลองที่ผ่านมาพบว่า
เทคนิคการฝึกผึ้งแบบน้ีช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตของพืชเป้าหมายสูงข้ึนกว่าเดิม 
20-90% 
 
ทีผ่่านมา เกษตรกรจ�านวนมากจะเช่าหรอืซือ้ผึง้จากคนเลีย้งผึง้เพ่ือเพ่ิมผลผลติในฟาร์ม
กันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่การวัดผลนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะไม่สามารถควบคุมได้ว่าผึ้ง
จะบินไปผสมเกสรของพืชชนิดใดในฟาร์มมากน้อยแค่ไหน ธุรกิจของ Beeflow จึงเป็น
เหมือน “โรงเรียน” ท่ีท�าหน้าท่ีบ่มเพาะให้ผึ้งให้มีร่างกายและศักยภาพพร้อมส�าหรับ
การใช้ชวิีตในสภาพแวดล้อมของโลกท่ีแปรเปลีย่น เกษตรกรสามารถกู้ยืมผึง้ไปผสมเกสร
พืชผลในฟาร์มของตวัเองในรูปแบบท่ีให้ผลลพัธ์ท่ีแม่นย�ามากขึน้กว่าเดมิ ในขณะเดยีวกัน 
Beeflow ก็ยังท�างานร่วมกับคนเลี้ยงผึ้งเพ่ือน�าพวกมันเข้าสู่เครือข่ายเกษตรกรของ  
Beeflow โดยที่คนเลี้ยงผึ้งไม่ต้องจ่ายค่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลผึ้งอีกด้วย
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ที่ผ่านมา อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของมนุษย์เราให้ 
ได้สุขสบายและมั่งคั่งน้ันเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพจึงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเน่ืองและดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ กระตุ้น 
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มากมายในการกอบกู้สถานการณ์ ด้วยการคิดย้อนกลับไป
ถึงต้นก�าเนดิของสรรพสิง่ตามธรรมชาติ และสร้างสมดุลใหม่ให้ธรรมชาติรอบตัวอยู่รอด
ไปด้วยกันกับเรา

ป้ายรถเมล์ผ้ึงน้อยแสนเรยีบง่าย ผ้ึงจ�าลองจากฟองสบูท่ี่ใช้วิทยาการสดุล�า้ และ
นวัตกรรมเพิ่มพลังผึ้งท่ีน�าองค์ความรู้จากงานวิจัยวิทยาศาสตร์มาผสมผสาน
กับโมเดลธุรกิจ จึงล้วนเป็นภาพสะท้อนของความพยายามท่ีเปี่ยมล้นไปด้วย
ความสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเร่งให้โลกฟื้นฟูในอัตราเร็วกว่าที่หวัง

โลกใบนี้ไม่ใช่มรดกท่ีเรา

สืบทอดจากบรรพบุรุษ 

แต่คือสิ่งท่ีเราหยิบยืมจาก

ลูกหลาน
 
 
 

สุภาษิตชนพื้นเมืองอเมริกัน
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CREATIVITY
×
Technology
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โลกใหม่ในก�ำมือ
a wHole new world /
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เสรีภาพนัน้เรียกร้องคุณสมบัตใิหญ่หลวง

จากมนุษย์ทุกคน เสรีภาพมาพร้อมกับ 

ความรับผิดชอบ
 
 
 

เอเลนอร์ รูสเวลต์
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ปฏิเสธไม่ได้ว่าสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) คือหนึ่งในหัวข้อสนทนายอดนิยม
ที่สุดในปีที่ผ่านมา
 
กระแสข่าวท่ีเอ่ยถึงความเคลือ่นไหวในตลาดครปิโตไม่เว้นแต่ละวัน ราคาของบติคอยน์ 
สกุลเงินดิจิทัลแรกของโลกที่ทะยานขึ้นจาก 0.08 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3 บาท) ใน
เดือนแรกของการเปิดขายเมือ่ปี 2010 เป็น 63,000 เหรยีญสหรฐั (ประมาณ 2 ล้านบาท) 
กลางเดือนเมษายนปี 2021 และจ�านวนผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกที่แตะ 106 ล้านคน 
ในเดือนมกราคม ปี 2021 ท้ังหมดน้ีคือภาพสะท้อนความสนใจของโลกที่มีต่อตลาด 
คริปโตในปัจจุบัน

แน่นอนว่าในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุน และฝ่าย 
ที่ยังแคลงใจในศักยภาพของตลาดคริปโต จึงยังเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าอนาคตของ
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลน้ันจะเดินไปในทิศทางใด โดยเฉพาะในขณะน้ีท่ียังอยู่ในระยะ
เริ่มต้นที่ตลาดมีความผันผวนสูง 

แม้ว่าอนาคตของครปิโตยังคลมุเครือ แต่เรือ่งหน่ึงทีแ่น่นอนก็คอื ผูเ้ชีย่วชาญหลายส�านกั
เห็นตรงกันว่า “บล็อกเชน” เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากแนวคิดการสร้างสกุลเงินดิจิทัลที่
น่าจับตาที่สุด 
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I รู้จักบล็อกเชน I
 
บล็อกเชน คือเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลธุรกรรมแบบกระจายศูนย์ (Distributed 
Ledger Technology) หรอืแบบไร้ตัวกลาง ซึง่มกีารเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์เพ่ือรกัษา
ความปลอดภัย ระบบจะบนัทกึธุรกรรมทกุรายการตัง้แต่สนิทรพัย์ดิจทัิลน้ัน ๆ ถูกสร้าง
ขึน้มา ข้อมลูธุรกรรมแต่ละครัง้ท่ีเกิดข้ึนกับสนิทรพัย์ดิจทัิลจะบรรจเุป็นกล่อง ๆ (block) 
แต่ละกล่องร้อยต่อกันเป็นโซ่ (chain) ทอดยาวไปเรื่อย ๆ โดยจะถูกกระจายส�าเนาไป
ยังคอมพิวเตอร์ทุกตัวในเครือข่ายบล็อกเชน ทุกคนในระบบจึงสามารถมองเห็นข้อมูล
ธุรกรรมทั้งหมดได้ร่วมกัน 

ทุกครัง้ทีจ่ะมกีารท�าธุรกรรมใหม่เกิดขึน้กับสนิทรพัย์ดจิทิลั ทกุคนในเครอืข่ายซึง่มสี�าเนา
ของบล็อกเชนจะสามารถรันอัลกอริทึมเพ่ือตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของ
ธุรกรรมได้ด้วยระบบ P2P (Peer-to-peer)

และการท�าธุรกรรมแต่ละครั้งจะส�าเร็จก็ต่อเมื่อคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในเครือข่าย
ยืนยันว่าข้อมลูถกูต้อง ท่ีส�าคัญคือข้อมูลธุรกรรมท่ีบนัทึกบนบลอ็กเชนแล้วจะไม่สามารถ
ลบออกได้ 

จดุแขง็ของบลอ็กเชนจงึอยู่ทีค่วามโปร่งใส เพราะระบบการบนัทึกแบบไร้ตัวกลางแบบน้ี 
ท�าให้การปลอมแปลงข้อมูลที่บันทึกอยู่บนระบบบล็อกเชนนั้นเป็นไปได้ยากมาก

ดังนั้นจึงไม่ผิดถ้าจะพูดว่า หนึ่งในเหตุผลหลักที่นักลงทุนทั่วโลกจ�านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ 
เข้ามาลงทุนและเก็งก�าไรในสนิทรัพย์ดจิทัิลอืน่ ๆ ก็เพราะพวกเขาเชื่อมั่นในความถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดภัยของระบบบลอ็กเชน ซึง่ตัดตัวกลางท่ีอาจก่อให้เกิด
การฉ้อโกงออกไปนั่นเอง

และด้วยหลักการท�างานน้ี บล็อกเชนจึงไม่ได้มีศักยภาพในการพลิกวงการการเงิน
เท่าน้ัน แต่ยังสามารถน�าไปใช้ในการจัดการข้อมูลในอุตสาหกรรมและมติิอ่ืน ๆ ในชวิีต
ของเราได้หลากหลายมาก
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ความโปร่งใส ปลอดภัย และไร้ตัวกลางที่ได้จากบล็อกเชน เมื่อประกอบเข้ากับตลาด
สกุลเงนิดจิทิลั จงึมอบอสิระและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้กับเราอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน 
จากเดิมทีค่นในอดตีให้ค่ากับสิง่ทีม่องเห็นหรอืจบัต้องได้เท่าน้ัน ระบบบนัทกึข้อมลูแบบ
บล็อกเชน ท�าให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่จับต้องไม่ได้ในโลกจริงนั้น
เป็นไปได้ โดยที่ผู้ใช้งานในระบบมีบทบาทในการก�าหนดมลูค่าว่าจะให้ค่าสนิทรพัย์นัน้
มากน้อยเพียงใด 

โลกใหม่ที่มีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลเป็นองค์ประกอบ จึงเป็นเหมือนเขตแดนใหม่
ที่ยังไม่มีใครมองเห็นขอบเขตที่ชัดเจน และเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ 

สุดแล้วแต่เราในฐานะผู้ใช้งาน

จิตวิญญาณของมนุษย์ต้อง

เหนือชั้นกว่าเทคโนโลยี
 
 
 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
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I พลิกโฉมโลกไร้ต้นฉบับด้วย NFT I

นอกจากสกุลเงนิดจิทัิลในตลาดครปิโตซึง่เป็น FT (Fungible token) แล้ว ในโลกการเงิน
ดิจิทัลยังมีสินทรัพย์น่าสนใจอีกประเภทที่เรียกว่า NFT (Non-fungible token) 

ในขณะท่ี FT นั้นเปรียบเหมือนเหรียญหรือธนบัตรท่ีเราใช้ในโลกจริง ที่สามารถ 
แลกเปลี่ยนหรือทดแทนกันได้ ธนบัตร 100 บาทใบหนึ่ง สามารถทดแทนด้วยธนบัตร 
100 บาทอีกใบได้แบบไม่มีข้อแตกต่าง NFT อาจจะเปรียบได้กับสิ่งของอื่น ๆ ท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่มีอะไรทดแทนได้ ท้ังยังเป็นสิ่งท่ีผู้ขายคิดว่าการมีเพียง 
ชิ้นเดียวในโลกของสิ่งนี้ “มีค่า” ส�าหรับผู้ซื้อ

ในโลกอินเทอร์เน็ต การคัดลอก แก้ไข ส่งต่อ และเผยแพร่ข้อมูลน้ันท�าได้ง่ายดาย 
แต่ข้อเสียของมันก็คือการพิสูจน์ว่าไฟล์ข้อมูลไหนเป็นต้นฉบับหรือของจริงท่ีไม่ได้ถูก
ปลอมแปลงโดยผู้อื่น เพราะเรามองเห็นแต่ “สภาพ” ณ ปัจจุบันของมัน เราไม่อาจดูได้
ว่าไฟล์นั้นเริ่มต้นมาจากไหน ผ่านการส่งต่อหรือแก้ไขจากใคร เมื่อไร และอย่างไรบ้าง

การน�าของมค่ีาท่ีเป็นไฟล์ดิจทิลัมาสร้างเป็น NFT บนระบบบลอ็กเชน (ซึง่มกีารเข้ารหสั
และบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์) จึงท�าให้ข้อมูลในธุรกรรมท่ีจะเกิดข้ึนกับไฟล์
ดิจิทัลนั้นนับตั้งแต่สร้างเป็น NFT ถูกบันทึกไว้ทั้งหมด รวมถึงข้อมูลและรายละเอียด
กรรมสิทธิ์ว่าใครเป็นเจ้าของไฟล์ด้วย 

ด้วยวิธีน้ี การยืนยันความเป็น “ต้นฉบบั” จงึไม่ใช่เรือ่งยากอกีต่อไป และเป็นโอกาสใหม่
ของเจ้าของสินทรัพย์ที่อาจจะจับต้องไม่ได้ หรือจับต้องได้ยากในโลกจริง ให้สามารถ
น�าสินทรัพย์มาเปิดขายได้
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เด็กชายสองพ่ีน้องก�าลังน่ังเล่นด้วยกันบนโซฟา คนน้องกุมมือพ่ีชายเข้าปากแล้วงับ
เบา ๆ “ชาร์ลีกัดผม” เด็กชายวัยสามขวบกล่าวอย่างขบขัน ก่อนจะแกล้งเอามือแหย่
เข้าปากน้องอกีครัง้ แต่รอบน้ีชาร์ลกัีดนิว้เขาแบบไม่ย้ังจนแฮร์รถึีงกับร้องลัน่ “โอ๊ย ชาร์ลี 
เจ็บจริง ๆ นะ” ชาร์ลีส่งสายตาทะเล้นพลางหัวเราะคิกคักอย่างไร้เดียงสาเมื่อพ่ีชาย 
ดึงนิ้วออก

“Charlie Bit My Finger” เป็นหน่ึงในคลิปไวรัลบนยูทูบในยุคแรกที่ยังมีคอนเทนต์
วิดีโอบนโลกออนไลน์ไม่มากนัก (หากเทียบกับยุคนี้) ช่วงเวลาข�าขันน่าเอ็นดูของสอง
เด็กชายถูกบันทึกอย่างง่าย ๆ ด้วยความยาวเพียง 55 วินาที แต่มีผู้เข้าชมจากทั่วโลก
หลายล้านครั้ง คนบนโลกออนไลน์ท�าคลิปวิดีโอเลียนแบบพวกเขาออกมาหลากหลาย
เวอร์ชัน บางคนน�าวิดีโอไปตัดต่อ และบางคนน�าเสียงพูดของเด็กชายไปรีมิกซ์เป็น
เพลงก็มี    

CHarlie Bit my FinGer
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แฮร์รีกับชาร์ลี คือหนึ่งในตัวอย่างของคนธรรมดาจ�านวนไม่น้อยที่ภาพถ่ายและวิดีโอ
ของพวกเขากลายเป็นท่ีรู้จักของคนในโลกออนไลน์ด้วยความไม่ตั้งใจ มีการน�าไฟล ์
ไปเป็นวัตถุดิบในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และในบางกรณีก็ยัง 
สร้างรายได้ให้กับตัวผู้ดัดแปลงโดยที่ผู ้ให้ก�าเนิดต้นฉบับไม่ได้ประโยชน์อะไรจาก
การกระท�านั้นเสียด้วยซ�้า

14 ปีหลังจากโพสต์คลิปบนยูทูบ ครอบครัวเดวีส์-คาร์ เจ้าของคลิป ตัดสินใจน�าไฟล์
วิดีโอประวัติศาสตร์ที่มียอดเข้าชมสะสมถึง 883 ล้านครั้ง มาขายในรูปแบบ NFT ใน
เดือนพฤษภาคม 2021 โดยเสนอราคาเริม่ต้นที ่1,000 เหรยีญสหรฐั ครอบครวัเดวส์ี-คาร์
ระบุในรายละเอียดการประมูลว่า กรรมสิทธิ์ในคลิปไวรัลนี้จะตกเป็นของผู้ชนะประมูล
แต่เพยีงผูเ้ดยีว และวดิโีอต้นฉบับบนยูทูบจะถูกลบจากแพลตฟอร์มหลงัจบการประมลู 
“3fmusic” สตูดิโอเพลงและผู้สะสม NFT ในกรุงดูไบ คือผู้ชนะการประมูลครั้งน้ี  
โดยได้คลิปไปครองในราคาสูงถึง 760,999 เหรียญสหรัฐ หรือราว 27 ล้านบาท 
 
อย่างไรก็ตาม หลงัการประมลูเสรจ็สิน้ โฮเวิร์ด เดวีส์-คาร์ พ่อของสองพ่ีน้องประกาศว่า
วิดีโอต้นฉบบัน้ีจะยังคงอยู่บนยูทบูต่อไป “หลงัจบการซือ้ขายพวกเราได้พูดคุยกับผูช้นะ
ประมูลซึ่งตัดสินใจที่จะให้วิดีโอยังอยู่บนยูทูบต่อไป เพราะผู้ซื้อรู ้สึกว่าวิดีโอนี้เป็น 
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและไม่ควรถูกลบออก วิดีโอจะยังคงอยู่บนแพลตฟอร์มต่อไป
เพ่ือให้สาธารณชนสามารถเพลดิเพลนิกับมนัได้ พร้อม  ๆ กับทีค่ลปิต้นฉบบัได้รบัการบนัทึก
บนบล็อกเชนในรูปแบบ NFT เพื่อเป็นอนุสรณ์แล้ว”

ก่อนหน้าน้ี โฮเวิร์ดเคยให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ของ ABC เมื่อปี 2012 ว่า  
หลงัจากที่โพสต์วิดีโอลงบนยูทูบแรก ๆ เขาและครอบครวัก็ยังไม่เข้าใจว่าท�าไมคลปิวดิโีอ
ธรรมดา ๆ ทีถ่่ายกันเองของพวกเขาถึงได้รบัเสยีงตอบรบัมากมายขนาดนี ้ แต่เมือ่เวลา
ผ่านไปและคลิปได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ พวกเขาก็เริ่มเข้าใจว่า ท้ายที่สุดแล้ว
คนอื่นก็จะแสวงหาประโยชน์จากความส�าเร็จท่ีไม่ได้ตั้งใจครั้งน้ีของพวกเขาอยู่ดี  
ถ้าพวกเขาไม่ท�า
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หลังจบการประมูลครั้งนี้ โฮเวิร์ดกล่าวว่า การสร้าง NFT จากวิดีโอท�าให้พวกเขารู้สึก 
“มอี�านาจควบคมุขึน้อกีหน่อย” รายได้จากการประมลูจะท�าให้แฮร์รแีละชาร์ลซีึง่โตเป็น
วัยรุ่นแล้ว ได้เก็บเก่ียวผลประโยชน์จากช่วงเวลาในวัยเด็กของตัวเอง “มนัสามารถสร้าง
ความเปลีย่นแปลงให้พวกเขาได้ พวกเขาจะกู้เงินจากกองทุนการศึกษาน้อยลง มท่ีีพัก 
ที่ดีขึ้น โดยที่ไม่ต้องไปท�างานรับจ้างในบาร์” พ่อของเด็กชายทั้งสองกล่าว 

และในเวลาไล่เลี่ยกับครอบครัวเดวีส์-คาร์ โซอี รอธ หญิงสาวเจ้าของภาพถ่ายวัยเด็ก
ที่กลายเป็นมีมยอดฮิตในโลกออนไลน์อย่าง “Disaster Girl” ก็ได้น�าภาพต้นฉบับ 
ออกมาประมูลในรูปแบบ NFT เช่นกัน ที่ผ่านมา ภาพของเธอที่ยืนยิ้มอย่างมีเลศนัย
อยู่หน้าบ้านหลังหน่ึงซึ่งหน่วยดับเพลิงก�าลังซ้อมดับไฟ ถูกชาวเน็ตน�ามาตัดต่อเป็น 
มีมแสบ ๆ เพื่อความบันเทิงอย่างแพร่หลาย การประมูล NFT ครั้งนี้ท�าเงินให้เธอเกือบ 
500,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 17 ล้านบาท) และผู้ชนะประมูลก็ไม่ใช่ใครที่ไหน 
แต่เป็นสตูดิโอ 3fmusic ที่ซื้อคลิป Charlie Bit My Finger ไปครองด้วยนั่นเอง

ภาพถ่ายของโซอ ีรอธ กลายเป็นมมียอดฮติทีช่าวเนต็น�ามาดัดแปลงสร้างความบันเทิง
อย่างแพร่หลาย และเป็นท่ีรู้จกัในชือ่ “Disaster Girl”
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ไม่ใช่แค่คอนเทนต์ดิจิทัลสายบันเทิงเท่านั้นที่สามารถท�าเงินใน NFT ได้ เพราะก่อนที่
จะมีการเปิดประมูล Disaster Girl และ Charlie Bit My Finger แจ็ค ดอร์ซี ซีอีโอและ
หน่ึงในผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์ ได้น�าภาพทวีตแรกของเขาที่โพสต์ไว้เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 
2006 มาประมูลในรูปแบบ NFT บนแพลตฟอร์ม Valueables ที่เปิดให้ผู้คนสามาร 
ถประมูลทวีตที่ชื่นชอบ และสามารถช�าระค่าประมูลได้ด้วยเงินอีเธอเรียม 

ทวีตสั้น ๆ ซึ่งมีข้อความระบุเพียงว่าเขาก�าลังเซ็ตอัพทวิตเตอร์ของตัวเองอยู่ ท�าราคา
ประมลูสิน้สดุที ่2.9 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 90 ล้านบาท ในฐานะเจ้าของทวีต 
ดอร์ซีจะได้รับเงิน 95% ของเงินประมูล และอีก 5% จะถูกหักเป็นค่าธรรมเนียมของ
แพลตฟอร์ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซนีา เอสตาวี ซีอโีอของบรษิทัเทคโนโลยี Bridge Oracle ในมาเลเซยี ผูช้นะการประมลู
ทวีต กล่าวถึงทวีตของดอร์ซีบนทวิตเตอร์ของเขาหลังการประมูลจบลงว่า “นี่ไม่ใช่แค่
ทวีต ผมคิดว่าในอนาคตผู้คนจะตระหนักถึงคุณค่าท่ีแท้จริงของมัน เหมือนกันกับ 
ภาพวาดโมนาลิซา” 
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การขาย NFT ของแจ็ค ดอว์ซี โซอี รอธ และครอบครัวเดวีส์-คาร์ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของความเคลื่อนไหวบนโลกสินทรัพย์ดิจิทัลที่สะท้อนให้เห็นการมองโลกที่เปลี่ยนไป
ของคนยุคนี้ซึ่งคุ้นเคยกับเทคโนโลยี พวกเขาจึงเชื่อมั่นในระบบการประมวลผลของ
คอมพิวเตอร์ทีม่คีวามแม่นย�ากว่ามนษุย์ และเปิดรบันวัตกรรมท่ีท้าทายกรอบการท�างาน 
แบบเดิมอย่างบล็อกเชนได้ไม่ยากนักเมื่อเทียบกับคนยุคก่อน 
 
การทีนั่กเก็งก�าไรหลายคนพร้อมทุม่เงนิจ�านวนมาก เพ่ือซือ้ไฟล์ต้นฉบับท่ีอาจจะมสี�าเนา
หน้าตาเหมอืนกันปรากฏอยู่เตม็ไปหมดในโลกออนไลน์ ไม่ใช่เพียงเพราะพวกเขาเชือ่ว่า
ไฟล์ต้นฉบบันัน้จะมมีลูค่าในอนาคตเท่าน้ัน แต่เพราะพวกเขามัน่ใจว่าบลอ็กเชนคอืระบบ
บันทึกข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการยืนยันว่า ไฟล์ที่อยู่ในครอบครองของพวกเขา
คือต้นฉบับ “ของแท้” ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

เช่นในกรณขีองดอร์ซี จริงอยูว่่าหลังจากประมูลจบแล้ว ไม่ว่าใครกจ็ะยงัสามารถเปิดดู
ทวีตแรกของเขาบนทวิตเตอร์ หรือแม้แต่บันทึกภาพทวีตนั้นไว้ในมือถือของตัวเองได้
ตามปกติ แต่ใจความส�าคญัก็คือว่า ผูช้นะประมลูจะเป็นคนเดียวบนโลกท่ีได้ครอบครอง
ไฟล์ภาพทวีต ที่บันทึกหน้าจอโดยดอว์ซีเอง ซึ่งมาพร้อมกับ “ใบรับรองดิจิทัล” ที่ลง
นามรบัรองโดยดอร์ซแีล้วว่าเป็นของแท้แน่นอน และไม่มใีครสามารถปฏิเสธความจรงิน้ี
ได้นั่นเอง
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Did you know?
 
NonFungible.com เว็บไซต์รวบรวมสถิติข้อมูลธุรกรรม NFT พบว่า ในไตรมาสแรก
ของปี 2021 มีการซื้อขาย NFT ด้วยมูลค่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนหน้าถึง 2,100%  

นอกจากนี้ NonFungible ยังระบุด้วยว่า ในไตรมาสแรกของปี 2021 มีจ�านวนผู้ขาย
มากกว่าผูซ้ือ้ NFT สงูถึงหนึง่เท่าตวั ซึง่สะท้อนความต้องการลงทุนและเก็งก�าไรในตลาด
ที่ก�าลังเติบโต



135

เข้าใจ

I NFT ขุมทรัพย์ใหม่ของศิลปิน I

ถ้าพูดถึงแนวคิดเรือ่ง “ชิน้เดยีวในโลก” ของตลาด NFT วงการแรก ๆ ทีดู่จะเหมาะเจาะ
กับการน�า NFT มาปรบัใช้มากท่ีสดุก็น่าจะเป็นวงการศิลปะ เพราะคุณค่าของงานศิลปะ 
คือการมีจ�านวนจ�ากัดหรือเพียงมีชิ้นเดียวเท่าน้ัน การมีบล็อกเชนซึ่งช่วยอุดรอยรั่ว
ขนาดใหญ่ของโลกดิจิทัลท่ีเต็มไปด้วยการคดัลอกและละเมดิลขิสทิธ์ิ ท�าให้เราสามารถ
ที่จะสร้างงานศิลปะดิจิทัลให้มีจ�านวนจ�ากัดและปลอมแปลงยากได้ด้วยการน�างาน
ไปสร้างเป็น NFT 

ในเดือนมีนาคม 2021 บริษัทรับจัดประมูลงานศิลปะชั้นน�า Christie’s สร้าง
ประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการก้าวเข้ามาเล่นในตลาด NFT เป็นครั้งแรก โดยเปิดประมูล
ผลงานภาพศิลปะดิจิทัลคอลลาจ “Everydays: The First 5,000 Days” ฝีมือ 
ไมค์ วิงเคลมนัน์ ศิลปินดจิทัิลท่ีรูจ้กักันในชือ่ “Beeple” ซึง่สร้างจากรปูดิจทิลั 5,000 รปู 
ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นวันละรูป ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2007 
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Christie’s ระบวุ่า ในช่วงท้ายของการประมลูผลงานน้ัน มผีูเ้ข้าเวบ็ไซต์ของ Christie’s 
ราว 22 ล้านคน และผู้เข้าร่วมประมูลจาก 11 ประเทศ และในท้ายที่สุดชิ้นงานศิลปะ
ถูกประมูลไปด้วยราคา 69.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นมูลค่าที่ Christie’s ระบุว่าสูง
ทีส่ดุนบัต้ังแต่จดัการประมลูออนไลน์มา โดยรายได้จากการประมลูครัง้น้ียังท�าให้บเีพิล
กลายเป็นศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่ท่ีมีผลงานศิลปะมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับสามของโลก 
รองจากเดวิด ฮอคนีย์ และเจฟฟ์ คูนส์ อีกด้วย

ทอ็ป-จริายุส ทรัพย์ศรโีสภา ซอีโีอและผูก่้อต้ัง Bitkub แพลตฟอร์มซือ้ขายเหรยีญดิจทัิล
ด้วยเงินบาทแห่งแรกของไทย ให้ความเห็นว่า NFT นั้นเป็นประตูแห่งโอกาสใหม่ที่
มอบอิสระให้นักสร้างสรรค์สามารถเข้าถึงผู้ซื้อทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ไร้ตัวกลางและ
อุปสรรคที่ยุ่งยาก การท�าธุรกรรมซื้อขาย NFT นั้นต้องใช้เงินดิจิทัล จึงไม่มีข้อจ�ากัด 
อีกต่อไปว่าบริษัทประมูลจะต้องอยู่ในประเทศไทยหรือต้องช�าระด้วยเงินบาทเท่าน้ัน 
เพราะสามารถโอนจ่ายผ่านบลอ็กเชนได้ การซือ้ขายไม่จ�าเป็นต้องมีผู้รับฝากทรพัย์สนิ 
พิพิธภัณฑ์ หรือแกลเลอรีศิลปะเป็นตัวกลางก็ได้ เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินได้เท่าเทียมกัน (Financial Inclusion) 
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เข้าใจ1 Smart contract  คือชุดค�าสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ก�าหนดขั้นตอนการท�าธุรกรรมบนระบบบล็อกเชนโดยอัตโนมัต ิ
 ไว้ล่วงหน้า จึงไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เช่น ธนาคารหรือพนักงานในการตรวจสอบเอกสาร

นอกจากน้ี หากมองในแง่ของการเก็งก�าไร เทคโนโลยีนียั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินสามารถ
สร้างรายได้ในระยะยาว ด้วยการก�าหนดเงือ่นไขบน Smart contract1 ให้ระบบจดัเก็บ
ส่วนแบ่งรายได้ในอนาคตให้ศลิปินโดยอตัโนมตัทิกุครัง้ทีม่กีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเกดิขึน้
ได้อีกด้วย

และถ้ามองในมมุของผูซ้ือ้ การท่ีศลิปินสร้างผลงานออกขายในรปูแบบ NFT ท�าให้ผูซ้ือ้
ไม่เพียงมีโอกาสในการ “อุดหนุน” ศิลปินที่ชื่นชอบเท่านั้น แต่ยังอาจได้รับสิทธิพิเศษ
หรือผลตอบแทนจากการซื้อได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับศิลปินด้วย

เช่นในกรณีของวงร็อก Kings of Leon จากแนชวิลล์ ท่ีเพ่ิงจะออกอัลบั้มเพลง  
When You See Yourself มาขายในรูปแบบ NFT เมื่อเดือนมีนาคม 2021 เป็นวงแรก
ของโลก สร้างรายได้มากกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 70 ล้านบาท) โดยเปิดขายโทเคน็ 
ทั้งหมด 2 แพ็กเกจ 

แพ็กเกจแรกเป็นอัลบั้มเพลงชุดใหม่ ซึ่งมาคู่กันทั้งในรูปแบบดิจิทัลดาวน์โหลดและ
แผ่นไวนิล ในราคา 50 เหรียญสหรัฐ และเปิดขายเพียงแค่ 2 สัปดาห์เท่านั้น

ส่วนแพ็กเกจที่สองเป็นโทเค็นพิเศษที่ใช้ชื่อว่า “NFT Yourself” ผู้สนใจจะต้องเข้าร่วม
การประมูลเพื่อช่วงชิง “ตั๋วทอง” ที่มีจ�านวนเพียง 6 ใบซึ่งสามารถใช้เป็นตั๋วคอนเสิร์ต
จริง ๆ โดยผู้ครอบครองตั๋วทองจะได้รับการการันตีที่นั่งแถวหน้าจ�านวน 4 ที่นั่งในทุก
คอนเสิร์ตของ Kings of Leon ตลอดชีวิต นอกจากนี้ เจ้าของโทเค็นทุกคนจะได้รับ
ประสบการณ์สดุเอก็ซ์คลซูฟีตลอดคอนเสร์ิต ต้ังแต่พนกังานขบัรถส่วนตัวและเจ้าหน้าที่
อ�านวยความสะดวกระหว่างคอนเสิร์ต ท้ังยังได้แฮงเอาต์กับศิลปินก่อนเริ่มแสดง 
และเมื่อชมการแสดงจบ กจ็ะได้รบักระเป๋า 4 ใบที่บรรจุสินค้าที่ระลึกทุกชิ้นของงานไว้
ให้พร้อมบนรถอีกด้วย
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เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าอย่างนั้นท้ายที่สุดแล้วคนที่จะซื้อ
ผลงานของศิลปินได้ ก็จะจ�ากัดอยู่เพียงแค่คนที่มีเงินเท่านั้นหรือเปล่า

ผู้ก่อตั้ง Bitkub อธิบายว่า จริง ๆ แล้ว นอกจากการน�างานศิลปะมาสร้างเป็น NFT 
(Non-fungible token) ที่มีเจ้าของเดียวเท่านั้น ศิลปินยังสามารถที่จะสร้างงานศิลปะ
เป็น FT (Fungible token) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม (Co-ownership) ก็ได้ ซึ่งแนวคิดนี้ก็
อาจจะช่วยลดปัญหาเรื่องการผูกขาดของสินทรัพย์ได้

“สมมตว่ิาศลิปะชิน้หน่ึงมรีาคาหน่ึงพันล้านบาท แต่ทกุคนไม่ได้มเีงนิขนาดนี ้ เช่นเดยีวกับ
หุ้นปตท. ที่อาจจะมีมูลค่าล้านล้านบาท ดังนั้นเราก็ต้องซอยมันออกเป็นระบบการเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์แบบสัดส่วน (Fractional ownership) โดยให้คนมาเป็นเจ้าของร่วม 
สมมตใิครถอืหุน้เยอะกจ็ะได้เงนิปันผลเยอะ ส่วนคนที่ถือน้อยก็ได้เงินปันผลน้อยลงมา 
ซึ่งคอนเซ็ปต์นี้เราเอามาใช้กับภาพวาดหรืองานศิลปะก็ได้ 

ยกตัวอย่างว่าผมชื่นชอบศิลปินอยู่ 10 คน แต่ละคนมีภาพเขียนของตัวเอง แต่ละภาพ
มรีาคาหน่ึงร้อยล้านบาท ถ้าผมอยากสนับสนุนศลิปินท้ัง 10 คน ผมก็ต้องมเีงินพันล้าน
ขึน้ไป แต่ถ้าผมมเีงินแค่หนึง่หมืน่บาทในกระเป๋า เราก็สามารถทีจ่ะแยกส่วน (Fractionalize) 
ภาพเขียนต่าง ๆ ให้มีลักษณะเป็นเหรียญดิจิทัลในรูปแบบของ FT (Fungible Token) 
ซึ่งแต่ละเหรียญจะท�าหน้าท่ีเหมือนใบหุ้น แล้วผมก็สามารถสนับสนุน 10 ศิลปินท่ี 
ผมชอบได้คนละหน่ึงพันบาท เพ่ือให้ผมได้เป็นเจ้าของส่วนหน่ึงของงานน้ัน ๆ สมมติว่า
ภาพเขยีนน้ีถูกน�าไปจดัแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์ ผมก็จะได้รบัเงินปันผลจากค่าเช่าทีพิ่พิธภัณฑ์
จ่ายให้ในการน�าภาพมาจดัแสดง นีค่อื Passive income (รายได้ท่ีออกผลในระยะยาว) 
ของผมแล้ว เป็นแนวคิดเดียวกับหุ้น ซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์กับทรัพย์สินชนิด 
อื่นได้”
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คอมพิวเตอร์นั้นรวดเร็ว แม่นย�า 

และโง่เขลาอย่างประหลาด

ส่วนมนุษย์น้ันเช่ืองช้า ไม่เท่ียง 

และเฉียบแหลมอย่างไม่น่าเ ช่ือ

การรวมกั นของทั้ ง สอง... 

เป็นทั้งความท้าทายและโอกาส 

เหนือจินตนาการ
 
 
 

สจ๊วต จี. วอเลช
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ วิศวกรรม และการศึกษา



140

เข้าใจ

I “นักขุด” ปะทะ “นักตีเหล็ก” ศึกสิ่งแวดล้อมในโลกคริปโต I

พฤษภาคม ปี 2021 หลังจากที่บริษัท Tesla เปิดรับการท�าธุรกรรมด้วยบิตคอยน์ไม่ถึง
สองเดือน เจ้าพ่อวงการเทคโนโลยีอย่างอลีอน มสัก์ ก็ออกมาประกาศกร้าวลงทวิตเตอร์
ส่วนตัวว่าจะไม่รับบิตคอยน์ในการท�าธุรกรรมกับบริษัท Tesla โดยให้เหตุผลว่า 
การใช้จ่ายบิตคอยน์กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ทวีตเดียวของเขาไม่เพียงท�าให้ตลาดคริปโตสวิงและราคาสกุลบิตคอยน์ตกฮวบ แต่ยัง
ท�าให้หลายคนได้กลับมามองถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขุดบิตคอยน์อย่าง
จริงจัง แม้แต่ บิล เกตส์ นักธุรกิจชื่อดังผู้ก่อตั้ง Microsoft ที่ผันตัวมาท�างานสาย 
สิ่งแวดล้อมก็ยังออกมายืนยันอีกเสียงว่าการขุดบิตคอยน์มีส่วนท�าให้โลกร้อนขึ้นจริง 

เวบ็ไซต์ digiconomist.net ระบุว่า การท�าธุรกรรมบิตคอยน์เพียงคร้ังเดียวใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนสหรัฐ โดยเฉลี่ยกว่า 55 วัน คือ 1,612.30 
กิโลวัตต์ชัว่โมง (kWh) แถมคาร์บอนฟุตปรนิต์ทีป่ล่อยออกมากว่า 765.84 กิโลคาร์บอน 
ยังเทียบเท่ากับการช�าระเงินด้วยบัตรวีซ่ากว่า 1,697,368 ครั้ง หรือเท่ากับการดูยูทูบ
ถึง 127,640 ชั่วโมงทีเดียว

ทว่าสิ่งที่ท�าให้สิ้นเปลืองพลังงานของบิตคอยน์มิใช่การใช้เทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนท่ี
หลายคนอาจเข้าใจ แต่คือระบบการท�างาน นั่นแปลว่าไม่ใช่เหรียญดิจิทัลทุกสกุลจะ
กินพลังงานมากไปเสียทั้งหมด 

สกุลเงินดิจิทัลต้นต�ารับอย่างบิตคอยน์ใช้ระบบอัลกอริทึมฉันทามติ (Consensus 
Algorithm)2 ประเภท “Proof of Work” (PoW) ที่หมายถึงการพิสูจน์ด้วยการลงแรง 
โดยระบบก�าหนดว่าจะต้องม ี“นักขดุ” (Miner) ท่ีต้องแข่งกันแก้ไขสมการทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิยืนยันการท�าธุรกรรมในชุดนั้น ๆ ในแต่ละครั้ง (นักขุดคนแรกที่แก้
สมการได้เท่านัน้จะได้รบัรางวัลเป็นเหรยีญดจิทัิลไป) จดุน้ีนีแ่หละทีท่�าให้ต้องใช้พลงังาน
ไฟฟ้าจ�านวนมหาศาล เพราะต้องใช้คอมพิวเตอร์สเปกแรงนับร้อยเครือ่งในการแก้สมการ
อันยุ่งยากต่อการขุดบิตคอยน์เพียง 1 เหรียญ

2 อัลกอริธึมฉันทามติ (Consensus Algorithm) คือระบบที่เป็นหัวใจส�าคัญในเครือข่ายบล็อกเชน เพื่อให้ผู้ใช้งานและ 
 เครือ่งมอืต่าง ๆ ท�างานร่วมกันได้ในระบบแบบกระจาย (Decentralized) ให้ตรวจสอบและสามารถยืนยันความน่าเชือ่ถือ 
 ของธุรกรรมนั้น ๆ ได้  ที่มา : academy.binance.com
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นอกจาก PoW แล้ว ประเภทยอดฮิตรองลงมาก็คือ “Proof of Stake” (PoS) หรือ 
การพิสจูน์ด้วยก�าลงัทรพัย์ ท่ีแม้ปลายทางจะเหมือนกัน แต่ขัน้ตอนน้ันแตกต่าง ระบบนี้
ไม่ได้ใช้นักขุด แต่มีผู้ยืนยัน (Validator) หรือที่เรียกว่า “นักตีเหล็ก” เข้ามาแทน โดย
ต้องอาศัยการวางเหรียญเดิมพันในระบบเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ พูดง่าย ๆ คือ  
ความร�า่รวยของผูถ้อืเหรยีญจะเป็นตวัก�าหนดการสทิธิว่าใครจะเป็นนักตเีหลก็คนต่อไป
ในการยืนยันการท�าธุรกรรม (ย่ิงลงเงินมาก ก็ย่ิงมีโอกาสเป็นนักตีเหล็กสูง เพราะ 
อัลกอริธึมใช้ระบบสุ่ม) และเมื่อไม่มีการแข่งกันขุดก็จะไม่มีรางวัลส�าหรับการขุดด้วย 
แต่รางวัลจะมาในรูปแบบค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเหรียญแทน 

เห็นได้ชัดว่า การที่ระบบ PoS ไม่ต้องขุดหาเหรียญนั้นจะช่วยให้การซื้อขายใช้พลังงาน
น้อยกว่าการใช้ระบบ PoW ด้วยเหตผุลนี ้ สกลุเงินดิจทิลัทีเ่ป็นผูเ้ล่นรายใหญ่อนัดับสอง
ในตลาดคริปโตอย่างอีเธอเรียม (Ethereum) ก็ก�าลังเตรียมตัวเปลี่ยนจากระบบ PoW 
มาเป็น PoS แล้ว แต่เนื่องจากการเปลี่ยนระบบนั้นมีความท้าทายด้านเทคนิค  
นักวิจัยของอีเธอเรียมจึงคาดการณ์ว่าน่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึงภายในสิ้นปี 
2021 ในการพัฒนาระบบเพ่ือให้ใช้งานได้จริง โดย Ethereum Foundation ระบุว่า  
ถ้าท�าส�าเร็จ คาดว่าแพลตฟอร์มของอีเธอเรียมจะประหยัดพลังงานลงได้ถึง 99.99% 
เลยทีเดียว
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นอกจากน้ี สกุลเงินดิจิทัลใหม่ ๆ หลายสกุลก็ถือก�าเนิดมาโดยมีจุดประสงค์เพ่ือ 
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะก็มี เช่น โซลาร์คอยน์ (SolarCoin: SLR) ท่ีมีนโยบายด้าน 
สิ่งแวดล้อมชัดเจนและสร้างเหรียญจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือบิตกรีน (BitGreen: 
BITG) เหรียญที่สนับสนุนการกระท�าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้บริการทาง
เดียวกันไปด้วยกัน (Carpool) หรือซื้อกาแฟที่มาจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน เป็นต้น 

จริงอยู่ว่า “ความน่าเชื่อถือ” เป็นส�าคัญส�าหรับระบบการเงิน แต่ในยุคที่ “ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม” เป็นเรื่องใหญ่ของทุกอุตสาหกรรมบนโลก “นักขุด” ในระบบ PoW ที่มี
ความปลอดภัยแน่นหนา ก็อาจจะต้องแพ้ทาง “นักตีเหล็ก” จากระบบ PoS ในแง ่
สิ่งแวดล้อมก็เป็นได้
 
แต่ชื่อว่าเป็นตลาดคริปโตที่มากไปด้วยนวัตกรรมแล้ว เชื่อว่าในอนาคตเราคงได้เห็น
ระบบการเงินแบบใหม่ ๆ ที่ทั้งรัดกุมและดีต่อโลกเกิดขึ้นเป็นแน่

จากการคาดคะเนของทมีวจิยัอิสระ
แห่งหน่ึง การสร้าง NFT หน่ึงชิ้น
สร้างคาร์บอนมากกว่า 200 กิโลกรมั  
หรือเท่ากับปริมาณคาร์บอนท่ีเกิด
จากการขับรถยนต ์ ท่ี ใช ้แก ๊ส 
ด้วยระยะทางไกลประมาณ 800 
กิโลเมตร

Did you know?
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I เมื่อป่าไม้จะกลายเป็นดิจิทัลโทเค็น I

หนึง่ในเรือ่งน่ากระอกักระอ่วนใจเมือ่พูดเรือ่งการดูแลสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ
คือ การที่ทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าการบุกรุกและตัดไม้ท�าลายพ้ืนที่ป่า เป็นหน่ึงในสาเหตุ
ของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ แต่เมือ่โอกาสทางเศรษฐกจิมาเคาะประตเูรยีก 
เจ้าของทีด่นิกม็กัไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปิดประตูต้อนรับ เพราะการเกบ็รกัษาพืน้ที่
ป่าไว้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงอยู่ดี

แต่ในเมื่อธรรมชาติสร้างใหม่ไม่ง่าย และการปลูกป่าทดแทนอาจไม่ใช่การแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพนัก สตาร์ตอัพรายหนึ่งจึงเกิดความคิดที่จะน�าพื้นที่ป่ามา
แปลงเป็นโทเคน็ในตลาดเงนิดจิทัิล เพ่ือสร้างรายได้ให้เจ้าของท่ีดิน และชดเชยคาร์บอน
ให้ธุรกิจที่สร้างก๊าซเรือนกระจกเสียเลย!

Single Earth สตาร์ตอัพจากเอสโตเนียท่ีเพ่ิงก่อตั้งเมื่อปี 2019 ได้คิดค้นวิธีช่วยให้
เจ้าของพ้ืนทีธ่รรมชาต ิ สามารถสร้างรายได้จากพ้ืนทีท่ีไ่ม่ได้ใช้งานแต่มคีวามหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น พื้นที่ป่าไม้ แหล่งน�้า และพื้นที่สีเขียวอื่น ๆ ด้วยการแปลงพื้นที่ให้อยู่
ในรูปแบบของเหรียญดิจิทัลในตลาด เพ่ือให้บรรดาธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก สามารถซื้อเหรียญเพื่อแลกกับคาร์บอนเครดิต

เมริท วัลด์ซาลู ซีอีโอของ Single Earth อธิบายว่า จริง ๆ แล้วทุกวันนี้ตลาดชดเชย
คาร์บอน (Carbon Offset) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Offset) 
ในโลกนั้นมีขนาดใหญ่อยู่แล้ว แต่ส�าหรับเจ้าของที่ดินและพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ซึ่งเป็น
รายย่อย พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงกลไกตลาดนี้ได้ 

ขั้นตอนการท�างานของ Single Earth จะเริ่มจากการส่งนักชีววิทยาเข้าไปส�ารวจพื้นที่
เพือ่ประเมนิคณุค่าทางนเิวศวทิยาในทีด่นิที่เจ้าของต้องการน�าเข้าตลาด ก่อนที่จะออก
โทเค็นในตลาดซื้อขายตามมูลค่าประเมิน บริษัท องค์กร หรือนักลงทุนที่ซื้อโทเค็นจะ
ได้รับกรรมสทิธ์ิความเป็นเจ้าของท่ีดนิส่วนหนึง่ และได้รบัการชดเชยคาร์บอนและการชดเชย
ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือทดแทนปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปใน
ระหว่างการด�าเนินกิจการ
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หลงัจากน�าโทเค็นเข้าตลาดแล้ว Single Earth จะมรีะบบติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
ของพื้นที่อยู่เสมอ ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม เซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศ และเครื่องมือ
ตรวจสอบอื่น ๆ

“ในฐานะเจ้าของพื้นที่ คุณรู้ว่าป่าของคุณมีต้นไม้กี่ต้น แต่คุณจะไม่รู้ว่าต้นไม้เหล่านั้น
กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้วเท่าไร คณุไม่รูว่้าจรงิ ๆ แล้วพ้ืนท่ีน้ันมคีวามหลากหลาย
ทางชีวภาพมากน้อยแค่ไหน ดังน้ันเราจึงเริ่มจากการค�านวณมูลค่าทางนิเวศวิทยา
ของพื้นที่ก่อน แล้วจึงแปลงมันเป็นเหรียญดิจิทัล โดยทุกครั้งที่ป่าไม้บริเวณนั้นกักเก็บ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ทุก ๆ หน่ึงตัน เราก็จะเพ่ิมเหรยีญดิจทัิลใหม่เข้าสูต่ลาด นีคื่อวิธี 
ที่เทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถสร้างมูลค่าทางชีววิทยาให้แก้โลก และท�าให้มันเป็น
สิ่งที่ซื้อขายได้”

อันที่จริง วิธีคิดของ Single Earth ที่ต้องการน�าพื้นที่ธรรมชาติมาสร้างโทเค็นนั้นอยู่บน
หลักการเดียวกับในอดีตท่ีเราใช้ทองค�าเป็นสินทรัพย์ค�้าประกันสกุลเงินดอลลาร์ซึ่ง
เป็นเพียงกระดาษ

sinGle eartH

เว็บไซต์ของ Single Earth แสดงพิกัดพ้ืนท่ีสเีขียวท่ีได้รบัการโหวตว่าเป็นพ้ืนท่ีทีค่วรได้รบัการปกป้องอย่างเร่งด่วน พร้อมแสดง
รายละเอียดทางชีวภาพ เช่น สิ่งมีชีวิตที่พบมากในพื้นที่ และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถดูดซับได้ต่อปี
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ซึ่งถ้ามองในมุมนี้ ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจริง ๆ แล้วกลไกของ Single Earth นั้นน่าจะมี
ความจบัต้องได้มากกว่าสกุลเงนิดิจทัิลด้วยซ�า้ เพราะตลาดเงินดิจิทัลน้ันขบัเคลื่อนด้วย
ความต้องการและความขาดแคลนเพียงอย่างเดียว 
 
ล่าสดุ Single Earth เพ่ิงจะได้รบัเงนิลงทุนในรอบ Seed Fund จ�านวน 7.9 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2021 เพ่ือเตรียมเปิดตัวตลาดซื้อขายเหรียญดิจิทัลท่ีมี
พ้ืนท่ีธรรมชาติเป็นสินทรัพย์ค�้าประกัน โดยปัจจุบัน Single Earth มุ่งสร้างโทเค็น 
จากท่ีดินในแถบยุโรปและพ้ืนทีท่ี่เป็นป่าไม้เป็นหลัก เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ท่ีทีมงานมี
ความเชี่ยวชาญในการตรวจวัดและค�านวณความหลากหลายทางชีวภาพ แต่แน่นอน
ว่าพวกเขาก็มีแผนท่ีจะขยายการท�างานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย
เช่นกัน
 
จริงอยู่ว่า แนวคดิในการสร้างเศรษฐกิจจากธรรมชาติน้ันแปลกใหม่จนถึงขัน้น่าแคลงใจ 
แต่เมือ่ได้ลองคดิตามด้วยเหตผุลดแูล้ว นี่อาจเป็นตลาดใหม่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้กับโลกได้จริง ๆ ก็เป็นได้
 
“เป้าหมายสูงสุดของเราคือการบุกเบิกระบบการเงินที่มีธรรมชาติเป็นสินทรัพย์ 
ค�า้ประกัน เพราะน่ีคือวธีิท่ีท�าให้เราสามารถน�าการอนุรกัษ์ธรรมชาตมิาเชือ่มโยง
เข้ากับชวีติประจ�าวนั เพือ่ให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขบัเคลือ่นขบวนการปกป้อง
ธรรมชาตไิด้...และเป็นวธีิเดยีวท่ีจะท�าให้มันเป็นไปได้จรงิ ๆ” ซอีีโอสาวกล่าว
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วิทยาศาสตร์สอนเราได้ว่า

จะสร้างสิ่งต่างๆ “อย่างไร” 

แต่มนุษยศาสตร์จะบอกว่า 

ต้องสร้าง “อะไร” และสร้าง 

“ท�าไม”
 
 
 

เอริก เบอร์ริดจ์ 
ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอบริษัท Bluewolf  

บริษัทที่ปรึกษาด้านไอทีระดับแนวหน้าของ IBM
ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานราวหนึ่งพันคน

แต่มีไม่ถึงร้อยคนที่จบการศึกษาด้านไอที
หรือวิศวกรรมโดยตรง 
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CREATIVITY
×
Heart
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พลังใจคือจุดเริ่ม
start witH your Heart /
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แม้โลกจะเป็นอย่างไร อย่าลืมสิ่งท่ีเจ้าเป็น 

จงสวมใส่มันให้เป็นดัง่ชุดเกราะ แล้วมนัจะ

ไม่มีวันท�าร้ายเจ้า
 
 
 

ทีเรียน แลนนิสเตอร์
จากซีรีส์ Game of Thrones



หากลองค้นหาค�าแนะน�าจากหลายผู้เชี่ยวชาญส�าหรับการรับมือกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ยังไม่สงบลงด้วยยอดผู้ติดเชื้อ
ทัว่โลกกว่าหลายสบิล้านคน และเพ่ิมความหนักหน่วงของสถานการณ์จากการกลายพันธ์ุ 
จนท�าให้มาตรการล็อกดาวน์ต้องถูกน�าวนกลับมาใช้อีกหลายครั้ง ตลอดจนได้สร้าง
ปรากฏการณ์นวินอร์มอลของชวิีตเราในยุคนีน้ัน้ ในด้านหน่ึงจะพบว่า การเข้าถึงวัคซนี 
ที่มีคุณภาพและการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือช่วยให้สามารถเว้นระยะห่าง
ที่ปลอดภัยได้ ยังคงเป็นพระเอกในการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
 
แต่เมื่อการหาเลี้ยงชีพยังต้องด�าเนินต่อไปท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สงัคมท่ีตึงเครยีด การตดิตาม การวิเคราะห์ข้อมลู และการเพ่ิมทกัษะใหม่ ๆ ก็ยังจ�าเป็น
ส�าหรับการวางแผนท่ีรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระจายความเสี่ยงของแหล่งรายได้ 
และความพร้อมที่จะสามารถเปลี่ยนแผนเพื่อรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  และถ้าหาก
เกิดความล้มเหลวขึ้น อีกหน่ึงคีย์เวิร์ดส�าคัญแห่งปีที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างก็คือค�าว่า 
“Resilience” หรอืการท�าให้ตวัเองพร้อมจะกลบัมาเดินหน้าอกีครัง้ด้วยฮาวทูเชงิจติวิทยา 
ที่ช่วยสร้างความเข็มแข็งให้จิตใจ

บทสดุท้ายนี ้ จงึขอพาผูอ่้านมาขยายมุมมองความคิดเพื่อรับมือกับปัจจุบันที่อาจจะยงั
น่าหวาดหว่ัน รวมถึงเตรียมใจให้พร้อมเผชิญอนาคตท่ีไม่อาจมใีครคาดเดา ด้วยความคดิ
และจิตใจที่ยืดหยุ่น และพร้อมยืนหยัดได้เสมอแม้ต้องผ่านเรื่องราวแบบไหนก็ตาม

resilienCe
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สังคมเราพัฒนามาไกลขนาดนี้ได้อย่างไร?
 
หากไม่ใช่เพราะเรามี การปรับตัว การคิดนอกกรอบ จินตนาการ และการจุดประกาย
ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อสู้กับอุปสรรคทางธรรมชาติ ที่ดูเหมือนจะเป็นความสามารถเฉพาะ
สายพันธุ์ของมนุษย์ ที่ช่วยสร้างรากฐานของอารยธรรมมาจนวันนี้
 
ทกัษะส�าคญัท่ีส่งเสรมิให้มนุษย์สามารถปรบัตวัและเอาชนะข้อจ�ากัดของสภาพแวดล้อม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วยให้เราพัฒนาจากการเป็นมนุษย์ยุคหิน สู่ยุคการเกษตร 
และมาจนถึงโลกแห่งดิจิทัลท่ีเราสั่งอาหารจานโปรดมาเสิร์ฟถึงบ้านได้ในเวลาไม่ก่ี
นาที คือการที่มนุษย์มี ‘แนวคิดแบบยืดหยุ่น’ หรือ ‘Flexible Thinking’ ที่ช่วยให้เรา
รับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและรอดพ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น
 
ลโีอนาร์ด โมลดนิาว ผูเ้ขยีนหนังสอืเรือ่ง Elastic : Flexible Thinking in a Time of Change 
กล่าวว่า สมองของเรานั้นคุ้นเคยและถนัดเรื่องการคิดเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
เป็นที่สุด การที่เราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจเป็นเพียงเพราะเราไม่ชอบผลลพัธ์
ทางด้านลบของมันเช่น เมื่อเจ้านายบอกคุณว่า “บริษัทเราก�าลังแย่ เราจะขอลด 
เงนิเดอืนคณุ 10% แต่เราอยากให้คณุท�างานเท่าเดมินะ” คณุคงจะโอดครวญและพร�า่บ่น 
ถึงความไม่ยุติธรรมนี้ แต่กลับกัน หากเจ้านายบอกว่า “บริษัทท�ายอดขายได้พุง่กระฉดู 
เราจะเพ่ิมเงนิเดือนให้คณุ 10% และคุณก็ท�างานแบบเดิมนะ” คุณคงสบายใจมากขึน้ 
และชอบการเปลี่ยนแปลงนี้ใช่ไหม
 
แล้วท�าไมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจึงส�าคัญกับเรานัก…
 
หากเปรียบสงัคมเป็นป่าใหญ่ แนวคดิท่ียืดหยุ่นก็เหมอืนเทคนคิการเอาตัวรอดดี ๆ ท่ีจะ
ช่วยให้เราพลิกแพลงสถานการณ์ คิดอาวุธใหม่ ๆ เพื่อมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ 
ได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะโดนเสืองาบไป แต่ทักษะนี้ก็ต้องอาศัย “การฝึกฝน”  
 
ความคิดยืดหยุ่นมีหลักส�าคัญอยู่ที่ “กรอบความคิด” ของเรา กรอบที่ถูกสร้างมาจาก
การเลี้ยงดู วัฒนธรรม ความเชื่อและความคุ้นเคย
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คนเรามักมองผ่านกรอบความคิดจากประสบการณ์ในอดีตที่เราคุ้นชิน เช่น ในสมัยที่
ยังไม่มีสมาร์ตโฟนแบบหน้าจอสัมผัส เราต่างคุ้นเคยกับมือถือแบบกด แต่ใครจะไป
นึกว่า วันหนึ่งจะมีมือถือหน้าจอสัมผัส หูฟังแบบบลูทูธ แท่นชาร์จแบบไร้สาย อุปกรณ์
ที่ทุกอย่างแทบจะเชื่อมต่อกันกลางอากาศได้ 
 
ในหนังสอืได้กล่าวถึงตวัอย่างงานวิจยัของนักวิทยาศาสตร์นามว่า ดกัลาส ฮอฟสแตดเทอร์ 
ที่พูดถึงเรื่อง “ปัญหาหมาและกระดูก” ชี้ให้เห็นว่า คนเราสามารถปรับโครงสร้างทาง
ความคิด (Restructuring) เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ได้
 
เมื่อหมาเห็นกระดูกที่อยู่ในรั้วอันสูงชันฝั่งของเพื่อนบ้าน หมาที่หิวกระหายย่อมจะพุ่ง
ไปหากระดูกน้ันอย่างรวดเร็ว แต่ท่ีสุดแล้วมันก็ดันพุ่งชนเข้ากับรั้วอย่างจัง ถึงแม้ว่า
ระยะทางจะใกล้กระดูกมากแล้ว แต่ทางท่ีสูงชันก็ไม่อาจท�าให้มันไปถึงเป้าหมายได้
อยู่ดี หมาตัวเดมิทีหั่ดมองในมมุใหม่จงึมแีนวโน้มจะมองหาทางเลอืกอ่ืน อย่างการทีม่นั
ตระหนักได้ว่า มีประตูรั้วอีกด้านท่ีเปิดอยู่ และมันสามารถว่ิงอ้อมไป เพ่ือไปยังสวน
ของเพื่อนบ้านได้ จนในที่สุด มันก็ได้กระดูกมาครอบครอง 
 
การปรบัโครงสร้างความคดิของเรา อาจหมายถึงการท่ีเราต้องลบกรอบความคดิบางอย่าง
และเปิดใจให้เหตุการณ์หลากหลายมุมมากขึ้น ดร. อลิซ บอยซ์ กล่าวในบทความ 
“Become a More Flexible Thinker” ไว้ว่า การคิดแบบยืดหยุ่นนั้น คือการตัดสินใจ
โดยน�าปัจจัยหลาย ๆ ด้านมาค�านึง เช่น เราเคยเชื่อว่า หากจะท�างานให้ได้ดี เราต้อง
ท�าเองเท่านั้น แต่นักคิดยืดหยุ่นจะมองว่า เหตุการณ์นี้อาจไม่จริงเสมอไป หากเรามี
คนช่วยทีม่คีวามสามารถมากพอ งานน้ันอาจจะท�าได้ดีพอ ๆ กัน หรอืมคีวามแปลกใหม่
กว่าวิธีเดิมที่เราเคยท�าก็ได้ 
 
แน่นอนว่า การเปลีย่นมมุมองให้หลากหลาย ไม่จ�าเป็นต้องท�าได้ในชัว่ข้ามคนื การฝึกคดิ
ในด้านใหม่วันละนิด ลองอาหารจานทีไ่ม่เคยกิน อ่านหนังสอืเล่มใหม่เพ่ือเปิดโลกทศัน์ 
หรือแม้แต่เล่นเกมทายปัญหาใหม่ ๆ ก็มีส่วนช่วยให้เราเป็นนักคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้นได้
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และไม่ใช่เพียงทักษะการคิดแบบยืดหยุ่นเท่าน้ันท่ีจะช่วยให้เราปรับตัวและเอาชนะ
ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปได้ ในส่วนของเรื่องจิตใจท่ีเป็นเสาหลักประคองชีวิตคน 
คนหนึง่เองกส็�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั และแม้เราหวังอยากให้มันเข้มแข็งดั่งหินผา 
แค่ไหน แต่ย่อมมบีางจงัหวะทีจ่ติใจต้องอ่อนแอลงเมือ่ต้องเผชญิกับวกิฤตหรอืสถานการณ์ 
ที่ไม่คาดฝัน แล้วเราจะมีวิธีการปรับจิตและเตรียมใจได้อย่างไร?

 
 

I เรื่องเล่าจากชิคาโก I

เมื่อเปลวไฟจากตะเกียงในโรงนาลุกลามและเผาไหม้ชิคาโกในปี 1871 ที่ซึ่งอาคาร
บ้านเรือนยังก่อสร้างด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีใครคาดคิดว่าทั่วทั้งเมืองจะโดนเผา
วอดวายในเวลา 2 วัน เหตุอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ 
เป็นที่เรียกขานกันในชื่อ ‘The Great Chicago Fire’ ซึ่งคาดว่าได้คร่าชีวิตผู้คนไป 
ไม่ต�่ากว่า 300 ชีวิต ประชาชนประมาณ 1 แสนคนกลายเป็นคนไร้บ้าน และรวมมูลค่า
ความเสียหายได้ไม่ต�่ากว่าหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ (หากเทียบกับค่าเงินปัจจุบัน) 

แต่ชิคาโกที่กลายเป็นเถ้าถ่านได้ฉวยโอกาสจากหายนะครั้งนั้น สู่การวางผังเมืองใหม่
ครั้งใหญ่ หรือที่เรียกว่า ‘The Great Rebuilding’ ที่ท�าให้ชิคาโกในทุกวันนี้ ก้าวขึ้นมา
เป็นหนึ่งในเมืองสมัยใหม่ที่ออกแบบได้ดีที่สุด และยังครองแชมป์เมืองใหญ่ที่เจ๋งที่สุด
ในสหรัฐฯ ติดต่อกันถึง 4 ปีซ้อน

ค�าถามคือ หากเรื่องเลวร้ายแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ ผู้โชคร้ายคนนั้นจะ
สามารถมองหาวิธีคว้าโอกาส เพ่ือสร้างเรื่องราวชีวิตใหม่ให้สดใสกว่าเก่าได้เหมือน
อย่างชิคาโกหรือไม่
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I เคล็ดลับอยู่ที่ใจ I

โชคดีที่นักวิจัยด้านสุขภาพจิตยืนยันว่าเป็นไปได้ เพราะหลายผลการศึกษาในประเด็น
เรือ่ง “การเตบิโตหลงัเหตุสะเทือนใจ” หรือ Posttraumatic Growth ออกมาในทางเดยีว 
กันว่า นอกจากคนเราจะมีความสามารถในการฟื้นตัวหลังประสบเรื่องร้าย ๆ ในชีวิต 
อย่างเช่นผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง คนที่บ้านโดนไฟไหม้ ผู้ที่สูญเสียคนส�าคัญ
ในชีวิต เช่น ลูก คู่รัก พ่อแม่ ฯลฯ การผ่านโศกนาฏกรรมเหล่านี้ ในมุมมองของ 
ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาในประเด็นดังกล่าวได้ให้ความเห็นไว้ว่า อย่างน้อยการผ่านเรื่องที่
น่าเศร้าที่สุดก็สามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้กับชีวิตคนเราได้ 3 ประการ นั่นคือ
 

What Doesn’t Kill Me, Makes Me Stronger
การไม่ยอมแพ้ต่อเรือ่งเลวร้ายแล้วลกุขึน้สูอ้กีครัง้จะท�าให้เราตระหนกัถึงความสามารถ
ที่ซ่อนอยู่ และได้เรียนรู้ว่าความสามารถนั้นอาจเปลี่ยนเส้นทางการใช้ชีวิตของเราใน 
อนาคต เหมอืนอย่างท่ีนีทเชอ นักปรชัญาชาวเยอรมนักล่าวไว้ว่า “สิง่ท่ีฆ่าฉนัไม่ได้ ท�าให้
ฉันแข็งแกร่งขึ้น” และงานศึกษาทางจิตวิทยา1 ยังยืนยันอีกว่า ผู้ที่เคยเผชิญอุปสรรค 
ในชวีติจะค้นพบบทเรียนที่ส�าคญัว่าตัวเราแข็งแกร่งกว่าที่คิดไว้มาก และคนทีเ่คยเป็น
ทุกข์อย่างแสนสาหัส เช่น ผู้ที่เคยออกรบ เหยื่อที่ถูกข่มขืน และคนที่เคยสูญเสียผู้เป็น
ที่รักที่สุดไป มักจะมีภูมิคุ้มกันต่อเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าผู้ที่ไม่เคยม ี
ประสบการณ์แย่ ๆ มาก่อนเลย

ได้รู้ว่าใครที่ยังคงอยู่เคียงข้างในวันที่แย่ที่สุด
เมื่อเกิดเหตุการณ์เลวร้าย จะท�าให้เราได้มองเห็นมิติความสัมพันธ์กับผู้อื่นในมุมมอง
ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพราะมนัจะเป็นตวักรองชั้นดีที่จะท�าให้เห็นว่าใครกันที่ยังคงอยูเ่คยีงข้าง
ในวันทีเ่รารู้สกึแย่ท่ีสดุ และใครทีย่ื่นมอืเข้ามาช่วยและให้ก�าลงัใจในวันท่ีเราไม่เหลอืใคร 
นอกจากน้ี ซซูาน โนเลน-โฮกเซมา และคณะ จากมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ทีไ่ด้ศึกษา
เรือ่งความสญูเสยียงัค้นพบอกีว่า ผู้ที่เคยเสียคนรักจะมีความอดทนอดกลั้นและชื่นชม
ผู้คนในชีวติได้มากขึน้ หรอือาจกล่าวได้ว่าความสูญเสียท�าให้เรามองเห็นความส�าคัญ
ของคนท่ีอยู่เคยีงข้างเราและตระหนักว่าเวลาท่ีได้ใช้ร่วมกันนัน้มคีณุค่าและมคีวามหมาย

1 งานวิจัย “From vulnerability to growth: Positive and negative effects of stressful life events” โดย  
 Updegraff, J. A., & Taylor, S. E. (2000)
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ได้เปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตและเติบโตขึ้นอีกก้าวใหญ่
เหตุสะเทอืนใจจะเปลีย่นล�าดับความส�าคญัในชวิีตเรา รวมถงึหลกัคิดท่ีเราใช้ในปัจจบัุน 
เช่นถ้าเราพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคร้ายและอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน ก็มีแนวโน้ม
ว่าเราจะพจิารณาถงึสิง่ทีท่�าอยู ่ และคงไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนไปท�าในสิ่งที่อยากท�าจรงิ ๆ 
หรอืบางคนอาจทุ่มเทเวลาอยู่กับครอบครัวหรือคนรกัให้ได้มากทีส่ดุ เพราะตระหนกัได้ว่า
ชีวิตที่เหลืออยู่คือของขวัญและผู้คนที่อยู่เคียงข้างนั้นมีค่ายิ่งกว่าเงินทอง
 
อย่างไรก็ตาม ในความเหน็ของโจนาธาน เฮดต์ นกัจติวิทยาสงัคมผูเ้ชีย่วชาญงานศึกษา
ด้านศีลธรรม เขาไม่ได้มองว่าคนเราต้องยกย่องความทกุข์หรอืจ�าเป็นต้องทนทกุข์ เพียง
หากมองในแง่ดีสักหน่อย ในเรื่องแย่ก็มักจะมีเรื่องดีซ่อนอยู่ด้วย ซึ่งคนที่ค้นพบจะได้
เรียนรู้ว่าชีวิตยังมีหนทางอื่นอีกและเราสามารถเรียนรู้จากช่วงเวลาท่ียากล�าบากเพ่ือ
ท�าให้ตัวเองเติบโตขึ้นได้อีกครั้ง
 
ในแง่นี้ มีปรัชญาหนึ่งของญี่ปุ่นที่มีแนวคิดใกล้เคียงกันเรียกว่า “คินสึงิ” (Kintsugi) ซึ่ง
ไว้ใช้อธิบายว่า คนเราสามารถกลับมามีชีวิตที่มีความหมายอีกครั้งได้ด้วยการยอมรับ
และเรียนรู้จากช่วงเวลาเลวร้ายท่ีเคยประสบมา เพราะคินสึงิเป็นศาสตร์ในการซ่อม
เครื่องปั้นดินเผาท่ีแตกหักไปแล้วให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งด้วยการอุดรอยแตกโดย
การใช้ครั่งผสมทอง ท�าให้เซรามิกท่ีถูกซ่อม คงเหลือร่องรอยของการสมานรอยแตก 
สีทองท่ีเป็นเอกลักษณ์และเกิดเป็นชิ้นงานศิลปะแบบใหม่ท่ีมีใบเดียวในโลก ศิลปะ
การซ่อมแบบคินสึงิจึงถูกเปรียบกับคนที่เห็นคุณค่าของบาดแผลในชีวิต คนที่เรียนรู้ที่
จะกอบกู้ชิ้นส่วนของจิตใจท่ีพังทลาย เพ่ือประกอบความไม่สมบูรณ์แบบขึ้นมาเป็น 
ตัวตนใหม่อย่างภาคภูมิใจ จะสามารถมีชีวิตที่งดงามได้อีกครั้งนั่นเอง
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I ใช้ชีวิตให้เหมือนต้นไม้ I
 
บทเรียนท่ีส�าคัญที่สุดของงานศึกษาเรื่อง “Loss, Trauma, and Human  
Resilience: Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive 
After Extremely Aversive Events?” โดยจอร์จ โบนันโน ศาสตราจารย์
ประจ�าสาขาจิตวทิยาคลนิิคของมหาวิทยาลยัโคลมัเบยีบอกให้รูว่้า โดยปกตแิล้ว
คนเราจะฟ้ืนตัวได้เองจากทกุเรื่องท่ีเกิดขึ้นกับเรา ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งน่ายินดีหรอื
เหตุการณ์ร้ายแรงแค่ไหน มนุษย์ก็มีความสามารถที่จะกอบกู้และฟื้นตัวเอง
ได้ใหม่ โดยในประเดน็น้ีโจนาธาน เฮดต์ ได้เปรยีบเทยีบการใช้ชวิีตของมนุษย์
ปัจจบัุนได้อย่างน่าสนใจไว้ว่า หลายครัง้เรามกัเปรยีบเทียบตัวเองเหมอืนอย่าง 
คอมพิวเตอร์ ที่หากรู้สึกว่าพังส่วนไหนก็อยากจะไปซ่อมส่วนนั้นให้ใช้งานได้
เหมอืนเดมิ และคดิว่าหากลงโปรแกรมใหม่เราก็จะหาย แต่มนษุย์มสีิง่ทีพิ่เศษ 
กว่าคอมพิวเตอร์นั่นคือ เรามีความสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองอยู่ในตัว เหมือน
อย่างต้นไม้ท่ีหากมนัได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม จากต้นท่ีเคยเหีย่วเฉา
หรือใกล้ตายเมื่อได้รับ ดิน น�้า แสงแดด และอากาศที่ใช่ เพียงแค่รอเวลา
เท่านั้น ต้นไม้ต้นนั้นก็จะฟื้นและงอกงามได้ด้วยตัวมันเอง
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จงเอาชนะเรื่องร้าย ๆ ให้ได้ก่อนวัยสามสิบ
 
หากให้คนอายุเกิน 30 ปี ลองนึกถึงเรื่องราวในอดีต เหตุการณ์ที่พวกเขาจะจดจ�าได้
ชดัเจนทีส่ดุส่วนมากจะอยู่ในช่วงอายุ 15-25 ปี นักจติวิทยาเรยีกสิง่นีว่้า “Reminiscence 
Bump” เพราะช่วงวัยน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีจะเกิดเรื่องราวส�าคัญในชีวิต เช่น มีความรัก
ครั้งแรก สอบติดมหาวิทยาลัย เลือกสายอาชีพ เริ่มต้นท�างาน ฯลฯ ซึ่งนับเป็นเวลา
ส�าคัญของการตัดสินใจเรื่องส�าคัญที่จะก�าหนดนิยามในการใช้ชีวิตต่อไป ดังนั้นหาก 
ต้องประสบพบเหตกุารณ์สะเทอืนใจในช่วงนีแ้ละสามารถเอาชนะอปุสรรคได้โดยสมบรูณ์ 
การได้ระลึกถึงเวลาที่เคยได้ก้าวผ่านความโหดร้ายที่เคยเจอจะเป็นต้นทุนชั้นดีท่ีท�าให้
เราตระหนักได้ว่า ตัวเรามีความสามารถที่จะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นจากการได้เผชิญ
กับเรื่องราวร้าย ๆ ที่ผ่านเข้ามา
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มันไม่ใช่โชคดีหรอกหรือ  

ที่ยังรอดมาได้ท่ามกลาง

เร่ืองร้าย ๆ มากมายท่ี

เกิดขึ้น
 
 
 

แอชลี บริลเลียน
นักเขียนและนักวาดการ์ตูนชาวอังกฤษ
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I หรือเป็นเพราะเราที่อับโชค I
 
‘โชคชะตา’ คือสิง่ท่ีหลายคนคดิว่าอยู่เหนอืการควบคุม ไม่แปลกท่ีบางคนจะรูส้กึเหมอืน
โชคไม่เข้าข้าง หรืออาจคิดว่าดวงชะตาชอบเล่นตลก เมื่อเจอกับความไม่ได้ด่ังใจ  
แต่อันที่จริงแล้ว ‘โชค’ ในงานศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ไม่อาจนับว่าเป็นเรื่องเหนือ
ธรรมชาติอื่นใด นอกเหนือไปกว่ามุมมองของคนเราที่มีต่อเหตุการณ์บางอย่าง
 
ลองมาดูเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ แล้วพิจารณาดูว่าคุณคิดเห็นกับมันอย่างไร
 
ในช่วงฤดูร้อนของวันที่ 6 สิงหาคม ปี 1945 ในขณะที่ ซึโตมุ ยะมะกุจิ นายช่างที่ถูก
ส่งตัวไปท�างานท่ีจังหวัดฮิโรชิมาก�าลังดูงานอยู่นั้น อยู่ ๆ ก็มีระเบิดปรมาณูนามว่า 
“Little Boy” จากฝีมือของสหรัฐ ทิ้งลงมายังเมืองแบบไม่มีใครคาดคิด ด้วยอานุภาพ
การท�าลายล้างของระเบดิลกูน้ีที่เชื่อกันว่ามีผู้คนไม่ต�า่กว่า 70,000 คนเสยีชวิีตในทนัที 
แต่ยะมะกุจิกลับรอดชีวิตมาได้ราวกับปาฏิหาริย์แม้ว่าเขาจะอยู่ในโซนใกล้แรงระเบิด
ก็ตาม สภาพร่างกายของเขาถูกเผาไหม้เลก็น้อย ดวงตาและแก้วหูได้รบัความเสยีหาย 
ยะมะกุจิรีบเดินทางกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านยังจังหวัดนางาซากิ 
 
ในวันที่ 9 สิงหาคม ยะมะกุจิเดินทางเข้าไปรายงานตัวที่บริษัทในจังหวัดนางาซากิ 
และได้เล่าถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่เพิ่งได้เผชิญมา ทว่าหัวหน้างานของเขากลับไม่เชื่อ
ในสิง่ทีย่ะมะกุจบิอก เพราะจะเป็นไปได้อย่างไรท่ีอยู่ ๆ เมอืงท้ังเมอืงจะหายไปในพรบิตา 
แต่สิ่งที่ยะมะกุจิเล่าน้ัน ก�าลังจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง เพราะเพียงชั่วเวลาไม่ก่ีอึดใจ 
ห้องท�างานก็เกิดความสั่นไหว และเมื่อรู้ตัวอีกที พ้ืนท่ีทั้งเมืองนางาซากิก็โดนระเบิด
ปรมาณูนามว่า “Fat Man” ท�าลายเมืองลงอย่างราบคาบเช่นกัน และก็เป็นอีกครั้งที่
ยะมะกุจิสามารถรอดชีวิตมาได้ ที่ส�าคัญเขายังใช้ชีวิตต่อมาได้อย่างยาวนานถึง 93 ปี
คุณคิดว่า ซึโตมุ ยะมะกุจิ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์ถึง 2 ครั้งติดต่อกัน แต่ก็
ยังรอดชีวิตมาได้ เป็นผู้โชคดีหรือโชคร้ายกันแน่?
 
ในงานศึกษาของสตีเฟน เฮลส์ และเจนนิเฟอร์ จอห์นสัน ที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร  
Philosophical Psychology เผยว่า หากคุณคิดว่ายะมะกุจิเป็นคนโชคดีที่ยังรอดชีวิต
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มาได้ ก็มีแนวโน้มว่าคุณเป็นพวกมองโลกในแง่ดี กลับกันหากคุณคิดว่าเขาเป็นคน
โชคร้ายที่ดันต้องอยู่ในเหตุระเบิดครั้งใหญ่ของโลกถึงสองครั้งสองครา ก็มีแนวโน้มว่า
คุณเป็นพวกมองโลกในแง่ร้าย ผลการศกึษาน้ีอาจดไูม่น่าแปลกใจนกั แต่สิง่ทีน่่าสนใจ
กว่าก็คือ ในกรณีน้ี ผูท้ีม่องโลกในแง่ดยัีงเชือ่อกีว่าคนอ่ืน ๆ “มโีชค” มากกว่าผูท้ีม่องโลก
ในแง่ร้าย หรือสรุปง่าย ๆ ได้ว่า กลุ่มคนที่เชื่อว่ายะมะกุจิเป็นคนโชคดี มีแนวโน้มที่จะ
คิดว่าตัวเองโชคดีและเชื่อว่าคนอื่น ๆ ก็จะโชคดีด้วยเช่นกัน

 
 
 

I แล้วจะท�าอย่างไรให้โชคเข้าข้าง? I
 
เพียงแค่มองโลกในแง่ดี ก็ท�าให้มีโชคแล้วหรือ... ก็อาจจะใช่ แต่การมองโลกในแง่ดี 
ในท่ีนีน่้าจะอยู่ในบรรทัดฐานของการมองโลกในความเปน็จริงด้วย เพ่ือทีจ่ะเพ่ิมโอกาส
ในการมองเหน็ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ แม้จะอยู่ในสถานการณ์แย่ ๆ นัน่เอง และหลายครัง้ 
ที่งานศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ให้เราได้เรียนรู้ว่า การท�าให้โชคเข้าข้างเป็นสิ่งที่
เราท�าได้ด้วยเช่นกัน
 

รอบคอบ = ดวงดี
รู้หรือไม่ว่า นักพนันที่เคยชนะพนันติดกัน 2 ครั้งมีแนวโน้มจะชนะพนันในครั้งต่อไปถึง 
57 เปอร์เซ็นต์ และหากเขาชนะอีก โอกาสในการชนะครั้งต่อไปก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดย
ผลการศึกษาหนึ่ง2 รายงานว่า ผู้ท่ีชนะติดต่อกันมาแล้ว 6 ครั้ง จะมีโอกาสชนะอีก 
ในคร้ังท่ี 7 ถึง 76 เปอร์เซน็ต์ กลบักันหากผูท้ีแ่พ้พนันติดต่อกัน 2 ครัง้ โอกาสท่ีคน ๆ นัน้
จะชนะในครัง้ต่อไปจะมเีพียง 40 เปอร์เซน็ต์เท่าน้ัน สิง่นีอ้าจเปรยีบเทียบได้กับการเป็น 
‘คนมือขึ้น’ หรือ ‘คนมือตก’ แต่ความจริงแล้ว โชคอาจจะไม่ได้ท�าให้นักพนันเป็นคน
มอืขึน้หรือมอืตกเลย เพราะงานศกึษานีพ้บว่า การท่ีผูช้นะติดต่อกันมโีอกาสในการชนะ
คร้ังต่อไปสงูก็เป็นเพราะผูช้นะกลวัทีจ่ะแพ้มากกว่า พวกเขาจึงมีแนวโน้มเลอืกตัวเลอืก
ที่ดูปลอดภัยและเสี่ยงน้อยกว่า ในขณะที่ผู้แพ้อยากจะชนะมากกว่า พวกเขาจึงเลือก
ตัวเลือกที่เสี่ยงมากกว่านั่นเอง

2 งานศึกษา “Carry on winning: The gamblers’ fallacy creates hot hand effects in online gambling”  
 (May 2014) โดย Juemin Xu และ Nigel Harvey
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พกของน�าโชค
“พวงกุญแจเรียกคู่” “สร้อยหินเสริมมงคล” “กระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์” ฯลฯ เชื่อว่า
แต่ละคนน่าจะมีของน�าโชค (Lucky Charms) ส่วนตัวที่พกติดตัวไว้ตลอด โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ที่อยากให้โชคเข้าข้าง และในงานศึกษาทางวิทยาศาสตร์3 ก็ช่วยยืนยัน
แล้วว่า ของน�าโชคอาจช่วยให้คุณโชคดีขึ้นได้จริง ๆ โดยในปี 2010 มีงานศึกษาหนึ่ง
ทดลองกับกลุ่มนักกีฬากอล์ฟ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับการบอกว่าลูกกอล์ฟที่ใช้เล่นเป็น 
“Lucky Ball” กับอีกกลุ่มท่ีบอกว่าลูกกอล์ฟที่ได้รับเป็นลูกธรรมดา ๆ เหมือนกับท่ี 
คนอื่น ๆ ได้ ผลปรากฏว่านักกีฬากอล์ฟกลุ่มแรกสามารถเล่นกอล์ฟออกมาได้ดีกว่า
อีกกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญ และอีกงานศึกษาหนึ่งที่ให้ผู้เข้าร่วมเล่นเกมสลับตัวอักษร 
(Anagram) พกของน�าโชคมาร่วมเล่นเกมด้วย ก็สามารถเล่นเกมได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้พก
ของน�าโชคมาด้วยเช่นกัน นักวิจัยในเรื่องนี้ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า กลุ่มที่พกของน�าโชค
มาด้วยจะยืนหยัดทีจ่ะแก้ปัญหาในเกมได้ยาวนานกว่า ราวกับว่าพวกเขามผีูช่้วยส่วนตัว
ก�าลังช่วยพวกเขาอยู่จริง ๆ  

3 งานศึกษา “Reliance on Luck: Identifying Which Achievement Goals  
 Elicit Superstitious Behavior” (January 23, 2015) Eric J. Hamerman  
 และ Carey K. Morewedge
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โชคชะตา (ไม่) เล่นตลก
บางคนอาจคิดว่าเหตุการณ์บางอย่างเป็นเรือ่งของดวงล้วน ๆ แต่งานศึกษาของรชิาร์ด 
ไวส์แมน อาจารย์ประจ�าสาขาจติวทิยาในมหาวทิยาลยัฮาร์ตฟอร์ดเชอร์ ได้ท�าการค้นหา 
วิธีแยกคนโชคดีออกจากคนไม่มีโชคง่าย ๆ โดยการให้ผู้เข้าร่วมการทดลองประเมิน 
ตัวเองว่า พวกเขาเป็นคนมีโชคหรือไม่มีโชค จากนั้นให้พวกเขาอ่านหนังสือพิมพ์ท่ี 
เตรียมไว้ ซึ่งในหน้ากลาง ๆ จะมีข้อความโฆษณาตัวใหญ่เขียนไว้ว่า “บอกผู้คุม 
การทดลองว่าคุณเห็นโฆษณานี้ แล้วคุณจะได้รับเงิน 250 ยูโร” โดยผู้ที่ประเมินตัวเอง
ว่าเป็นคนมีโชคจะมองเห็นโฆษณานี้มากกว่า ส่วนคนท่ีบอกว่าตัวเองไม่มีโชคจะ 
ออกอาการประหม่าและกังวลตลอดการทดลอง ท�าให้พวกเขามองไม่เห็นโฆษณานี้ 
งานทดลองนีจึ้งพิสจูน์ให้เหน็ว่า ความโชคดีอาจเริม่ต้นได้ง่าย ๆ จากการคิดว่า “ตัวเอง
โชคดี” ในเมื่อไม่มีใครมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าโชคจะเข้าข้างคุณเมื่อไร การอนุญาต
ให้ตัวเองคาดหวังสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งแย่ ๆ ก็เหมือนเป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสใหม่ ๆ 
ได้นั่นเอง
 

แค่มองหา โชคก็เข้าข้าง
รูห้รือไม่ว่า “เพนิซลิลนิ” เป็นยาปฏิชวีนะทีพ่ลกิวงการการแพทย์ซึง่ถูกค้นพบโดยบงัเอญิ 
เมื่ออเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง ทิ้งจานเพาะเชื้อไว้ในช่วงหยุดพักฤดูร้อน ท�าให้เขาพบ
การปนเปื้อนของเชื้อราในจานเพาะเชื้อ ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ 
การค้นพบโชคโดยบังเอิญแบบน้ีเรียกกันว่า “Serendipity” คนส่วนใหญ่อาจมองว่า 
มนัเป็นเรือ่งของความบงัเอญิล้วน ๆ และเราไม่สามารถควบคมุสิง่เหล่านีไ้ด้ แต่สเตฟาน 
มากริ อาจารย์วิชาการปฏสิมัพันธ์ของข้อมลู (Information Interaction) ประจ�ามหาวิทยาลยั 
City, University of London ทีท่�าการศกึษาเรือ่ง Serendipity ในงานศกึษาหนึง่ กับผูท้�างาน
สายงานสร้างสรรค์พบว่า โอกาสในการเพิ่มโชคโดยบังเอิญนี้ท�าได้เมื่อ “พวกเขาลอง
เปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจ�าวัน ลองท�างานในบรรยากาศใหม่ ๆ กับคนใหม่ ๆ กล้าที่จะ
ลองผดิลองถูก ผสมผสานวิธีการใหม่ในการท�างาน เพ่ือลองท�าสิง่ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ” 
มากริกล่าว เพราะจริง ๆ แล้วการค้นพบของยาเพนิซิลลิน อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได ้
ถ้าเฟลมมงิโยนจานเพาะเชือ้ท่ีปนเป้ือนนัน้ท้ิงไป และไม่ลองต้ังค�าถามกับสิง่ผดิพลาดที่
เกิดขึ้น



ไม่เชื่อ ต้องพิสูจน์!
 
งานวิจัยของ เกเบรยีล เลโพร ี จากมหาวิทยาลยัธุรกิจโคเปนเฮเกน กล่าวว่า การพ่ึงพา 
สิ่งลี้ลับหรือไสยศาสตร์ (Superstition) เป็นสิ่งท่ีเราท�ามากข้ึนเมื่อต้องเจอกับ 
ความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม เขาใช้ตลาดหุ้นเป็นสนามทดลองโดย
การรวบรวมสถิติการเกิดขึ้นของสุริยคราสและจันทคราสในระหว่างปี 1928 - 2008 
จ�านวน 362 ครั้ง มาเทียบกับ 4 ดัชนีซื้อขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดาวโจนส์ 
อนิดัสเทรยีล ดาวโจนส์คอมโพสติ นิวยอร์กคอมโพสติ และเอสแอนด์พี 500 แล้วพบว่า 
ทุกครั้งที่เกิดคราส ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นลางร้ายนั้น ทั้ง 4 ตลาดจะมีผลตอบแทน 
ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยจากวันปกติ ซึ่งการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์เช่นนี้มีมากขึ้นหลังจาก
วิกฤตการเงนิเมือ่ปี 2008 ทีม่กีารศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนของลกูค้า และชีใ้ห้เห็นว่า
เหล่าที่ปรึกษาทางการเงินท่ีนั่งทับกองข้อมูลคงต้องทบทวนถึงปัจจัยแบบขั้วตรงข้าม
ในมิติของสิ่งลี้ลับที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติส�าหรับธุรกิจ
อสงัหาริมทรพัย์และสายการบนิบางแห่ง ทีแ่ม้จะก่อสร้างหรอืประกอบขึน้ด้วยเทคโนโลยี 
ที่ดีที่สุด แต่ก็ยังยอมยกเว้นให้กับหมายเลข 13 เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
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หากคุณยังมีชีวิตอยู่ แน่นอนว่า

คุณยังต้องเผชิญกับบางช่วงเวลา

ที่ยากล�าบาก
 
 
 

ลูซี่ ฮอน
 ผู้เชี่ยวชาญด้านความผาสุข

และพลังแห่งการฟื้นตัว
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I รู้จักพลังแห่งการฟื้นตัว I

ค�าว่า “Resilience” อาจนิยามได้ยากในภาษาไทย บางคนแปลค�าน้ีว่าเป็น  
“ความยืดหยุ่น” ที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง แต่ในบทนี้เราอยากจะโฟกัสไปที่บริบท
ของการมี “Resilience Mindset” จึงขอแปลค�านี้ว่าเป็น “พลังแห่งการฟื้นตัว” ซึ่ง
หมายถึง ความสามารถในการปรับตวัสูก่ารเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนเมือ่ต้องเผชญิกับวิกฤต
หรือปัญหาใด ๆ ซึ่งผู้ที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวสูงจะสามารถกลับมายืนหยัดและลุกขึ้นสู้
ได้อีกครั้ง

ลูซี่ ฮอน ผู ้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่องความผาสุขและพลังการฟื ้นตัวที่มหาวิทยาลัย 
เพนซิลเวเนีย ยืนยันว่าพลังการฟื้นตัวเป็นทักษะที่เราทุกคนสามารถมีได้ แต่ก็เหมือน
ทกัษะอืน่ ๆ ท่ีต้องการการฝึกฝน ทกัษะของการฟ้ืนตัวก็จ�าเป็นต้องได้รบัการฝึกเช่นกัน 
ซึ่งไม่ง่ายนักท่ีจะฝึกตัวเองให้เป็นคนมีพลังการฟื้นตัวสูง เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตใน
ชีวิตจริง เพราะขนาดผู้เชี่ยวชาญอย่างตัวเธอเองเมื่อต้องเจอกับเรื่องไม่คาดฝันและ 
ถึงคราวที่ต้องมาเยียวยาจิตใจตัวเองบ้างจริง ๆ กลับท�าได้ไม่ง่ายนัก

จากชีวิตที่เต็มไปด้วยความน่าภาคภูมิใจของฮอน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการน�าความรู้
และงานศึกษาวิจยัในหวัข้อท่ีเรยีนมาฝึกอบรมกับทหารอเมรกัินกว่า 1 ล้านคนทีก่ลบัมา
จากอฟักานสิถาน ให้กลบัมามสีขุภาพจติทีแ่ขง็แรงไม่แพ้ร่างกายท่ีถูกฝึกมาเป็นอย่างดี 
ต้องมาเปลี่ยนไปเมื่อเธอตัดสินใจเดินทางกลับมาเรียนปริญญาเอกที่บ้านเกิดในเมือง
ไครสต์เชร์ิช ประเทศนิวซแีลนด์ ท่ีน่ันเองท่ีเธอได้สญูเสยีลกูสาวไปในเหตุการณ์อุบัติเหตุ
แบบกะทนัหนั และเธอสารภาพว่าสิง่ทีไ่ด้ร�า่เรยีนมาท้ังชวิีตนัน่ไม่อาจช่วยให้ความโศกเศร้า
ของเธอลดน้อยลงได้เลย

จากผู้เชี่ยวชาญด้านความผาสุขและความยืดหยุ่นทางจิตใจ เธอกลับกลายเป็นเพียง
มนุษย์แม่ที่จมดิ่งอยู่กับความทุกข์และหาทางออกไม่เจอ เธอและครอบครัวได้รับ
ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเยียวยาจิตใจและได้รับข้อมูลเป็นแผ่นพับ
ทีใ่ห้ความรูเ้รือ่งความโศกเศร้า (Grief) ท่ีบอกว่า ใครก็ตามท่ีเผชญิความเศร้าอยู่ต้องผ่าน
กระบวนการทางจิตวิทยาใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ปฏิเสธ (Denial) 2. โกรธ (Anger)  
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3. ต่อรอง (Bargaining) 4. เสยีใจ (Depression) และ 5. ยอมรบัความจรงิ (Acceptance) 
โดยในแผ่นพับยังบอกอีกว่า อาการโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนี้จะดีขึ้นมากในอีก 5 ปีข้างหน้า 
ข้อความเหล่านี้อาจเป็นความจริงในทางจิตวิทยา แต่เธอก็พบว่ามันไม่ได้ช่วยเยียวยา
จิตใจเธอเลย หน�าซ�้าชุดความรู้และข้อความเช่นนี้ยังท�าให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อที่
ต้องเผชิญขั้นตอนความเศร้าเพียงล�าพังและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สิ่งที่เธอต้องการมาก
ท่ีสดุในเวลาน้ันไม่ใช่การโดนตอกย�า้ว่าความเจบ็ปวดเป็นอย่างไร หรอืเธอต้องอยู่กับมนั
ต่อไปอีกนานเท่าไร แต่เป็นวิธีในการอยู่บนเส้นทางแห่งความเศร้านี้อย่างมีความหวัง
ได้อย่างไรมากกว่า
 
โชคดีที่ฮอนศึกษาด้านนี้มา เธอจึงหาแนวทางอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ตัวเองพบความสันติ
ในการเผชิญกับความเศร้านี้ไปให้ได้ โดยเธอได้เผย 3 วิธีคิดที่สามารถช่วยเยียวยาใจ
ของเธอให้คลายความเศร้าลงได้ นั่นคือ
 

ยอมรับให้ได้ว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
และเมื่อความทุกข์มาเย่ียมเยือน เราก็แค่ต้องเข้าใจว่าสิ่งแย่ ๆ เกิดขึ้นได้กับทุกคน
โดยไม่มีข้อยกเว้น แทนท่ีจะเฝ้าถามหาความยุติธรรมว่า “ท�าไมถึงเป็นฉันท่ีเจอกับ
ความทกุข์” คนท่ีมพีลงัการฟ้ืนตวัจะเข้าใจว่า “ท�าไมจะเป็นฉนัไม่ได้ล่ะ” เมือ่ความทุกข์
เกิดขึ้นได้กับทุกคน และสิ่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่ ตัวเลือกจึงมี 2 ทาง 
คือจะเลือกจมอยู่กับมัน หรือหาทางออกมาจากความทุกข์ก็เท่านั้น

พยายามโฟกัสสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
เป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ท�ายาก เพราะสัญชาตญาณมนุษย์นับตั้งแต่ยุคถ�้า เราจ�าเป็นต้อง
พุ่งความสนใจไปกับสิ่งท่ีดูคุกคามหรืออาจเป็นอันตรายเพ่ือหลบหนีและหาทางรักษา
ชีวิตให้อยู่รอด มนุษย์จึงมักมองเห็นสิ่งแย่ ๆ ได้ชัดเจนกว่าสิ่งดีงามเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่
อาจอยู่รอบตัวเสมอ แต่ผูท่ี้มพีลงัการฟ้ืนตวัจะสามารถตระหนักได้ว่าชวิีตยังมคีวามหวัง 
แม้ในยามท่ีตัวเองเจอเรื่องท้อแท้แค่ไหนก็ตาม ในทางจติวิทยาเรยีกความสามารถนีว่้า 
“benef it-f inding” มันคล้ายกับความรู้สึกขอบคุณชีวิตที่ยังสามารถมองเห็นความหวัง
ที่รออยู่ข้างหน้าได้
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ถามตัวเองว่า “สิ่งที่ท�าอยู่ตอนนี้ช่วยท�าให้อะไรดีขึ้นหรือยิ่งท�าให้ทุกอย่างแย่ลง?
เพราะหลายครั้งเป็นเพราะตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นคนท�าร้ายตัวเองโดยไม่ต้ังใจ 
ทั้งในด้านความคิดและการกระท�า คนอกหักอาจจะลองถามตัวเองดูว่าการน่ังดูรูป
แฟนเก่าพร้อม ๆ กับฟังเพลงเศร้า จะช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นจริง ๆ หรือไม่ หรือคนที่
ก�าลังเครียดเร่ืองการท�าวิทยานิพนธ์อาจถามตัวเองว่าการเล่นโซเชียลมีเดียอยู่ตอนนี้
จะช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นหรือเปล่า ฯลฯ ค�าถามลักษณะนี้จะช่วยดึงสติและช่วยให้เรา
ตัดสินใจอะไร ๆ ได้ดีขึ้นในยามท่ีรู้สึกกลุ้มใจ โดยลูซี่ยังเผยอีกว่าเทคนิคข้อนี้ได้รับ 
ฟีดแบ็กที่ดีที่สุด

Did you know?
 
90 วินาที คือช่วงเวลาเพียงไม่นานท่ีอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นของเราด�าเนินอยู่  
ไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรือความวิตกกังวลใจถึงเรื่องอะไรก็ตาม หากเรา
พยายามก้าวผ่าน 90 วินาทีแห่งอารมณ์น้ัน ๆ ได้ เราก็จะสามารถประคองสติ
ให้เดนิหน้าต่อไปได้อย่างเคย โดย ดร. ซาช่า ไฮนซ์ นักจิตวิทยาเชิงบวกได้
แนะน�าวิธีการก้าวข้าม หรือท่ีเธอเรียกว่า SURF ผ่านอารมณ์เชิงลบที่ถูก
กระตุ้นไว้ดังนี้
 

s-surrender ยอมรับความรู้สึก/ความคิดนั้นแต่โดยดี
u-unFold พุ่งความสนใจไปท่ีความรูส้กึทางกายเพ่ือหยุดความคดินัน้
r-reCede เฝ้ามองคลื่นความคิดที่ผ่านเข้ามาและก�าลังจะจากไป
F-Find tHe name นิยามความคิดที่ผ่านเข้ามาว่าท�าให้เรารู้สึกอย่างไร
 
กระบวนการนี้จะช่วยให้เรารู้เท่าทันความคิดว่า ความคิดเป็นเพียงสิ่งที่ผ่าน
เข้ามาและไม่นานมันก็จากไปเอง ดังน้ันการยึดติดกับความคิดหรืออารมณ์
เชิงลบไว้กับตัวนาน ๆ จึงเป็นเรื่องที่ไม่จ�าเป็น
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I ชีวิตจะดีหรือร้ายอยู่ที่การเล่าเรื่อง I

อริสโตเติล เชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์เล่าเรื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่แบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง
มนุษย์และสัตว์ออกจากกัน เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่มีความสามารถในการ
เล่าเรื่องและเข้าใจเรื่องเล่า การเข้าใจชีวิตส�าหรับมนุษย์จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้และ
ประสบการณ์เพียงเท่าน้ัน แต่มันยังรวมถึงความสามารถในการเล่าเรื่องและเข้าใจ
เรื่องเล่าของชีวิตอีกด้วย

คมิจฮูวัน อาจารย์คณะสือ่สารมวลชนและการสือ่สารประจ�ามหาวิทยาลยัยอนเซ ผูศ้กึษา
วิจยัในหัวข้อการสือ่สารและทกัษะการฟ้ืนตวั เชือ่ว่ามนษุย์คือสตัว์ท่ีมชีวิีตอยู่ในเรือ่งเล่า 
โดยเรื่องเล่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 1. เรื่องเล่าเกี่ยวกับบางสิ่ง 
คือการอธิบายต่อสิ่งภายนอกตัวเรา อย่างเช่น เหตุการณ์ คนอื่น หรือความจริงใด ๆ 
ก็ตาม 2. เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต คือ เรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตของเราเอง 
นั่นหมายความว่า คนเราล้วนใช้ชีวิตอยู่ในเรื่องเล่าของตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่ามีตัวเรา
เป็นผู้เล่าและรับบทตัวเอกในเรื่อง

หากอธิบายให้เหน็ภาพชดัขึน้อกีหน่อย ลองจนิตนาการดูว่าเรือ่งราวใน 1 วันน้ีของคุณ
เป็นอย่างไรบ้าง เช่น วันนี้ตื่นสายเกือบไปไม่ทันประชุม กินบะหมี่หมูแดงเป็นอาหาร
กลางวัน ตกเย็นรีบปิดโปรเจ็กต์เพื่อไปให้ทันนัดเจอเพื่อนที่ห้างใกล้ ๆ กลับถึงบ้านรีบ 
เปิดดูซีรีส์เรื่องโปรดที่วันนี้ฉายตอนจบ ง่วงและเข้านอนในที่สุด การเล่าเรื่องแบบนี้คือ 
การให้ความหมายต่อประสบการณ์ส�าคัญท่ีเกิดข้ึนระหว่างวัน ซึ่งผ่านการตัดทอน 
รายละเอียดต่าง ๆ ไปมากมาย เช่น กว่าจะเดินทางไปถึงที่ท�างานเจอรถติดกี่นาที 
ระหว่างประชุมแอบเปิดมือถือดูกี่ครั้ง เพื่อนใส่ชุดสีอะไรมาวันนี้ ฯลฯ การรวบรัดเล่า
ประสบการณ์ให้เหลือแต่เรื่องส�าคัญจะถูกบรรจุไว้ในความทรงจ�า หรือกล่าวได้ว่า 
ประสบการณ์และความจ�าของเราจะมีความหมายอยู่ในรูปแบบเรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้น 
ผ่านการคัดเลอืกเรือ่งท่ีส�าคญัมาให้ความหมาย ประสบการณ์ของแต่ละคนจงึกลายเป็น
เรื่องเล่าเฉพาะที่ทุกคนสร้างขึ้นมาและถูกบันทึกไว้ในความทรงจ�าส่วนตัว
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อย่างไรก็ตาม การเล่าเรือ่งสามารถเกิดขึน้ได้ก่อนท่ีเหตุการณ์ใด ๆ จะเกิด เหมอืนการ 
เตรียมเขยีนบทก่อนทีจ่ะลงมอืสร้างภาพยนตร์ เราสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วค่อย
ท�าตามเรื่องเล่าท่ีต้องการอยากให้เป็น แบบนี้ก็ถือเป็นการเล่าเรื่องได้เช่นกัน อีกทั้ง 
วิธีการนี้ยังเป็นการฝึกฝนการเล่าเรื่องที่ดีต่อใจและสร้างพลังการฟื้นตัวให้แข็งแกร่ง
ขึ้นได้ด้วย

“ส่วนตัว ถาวร และท่ัวไป” คือมิติ 3 ด้านท่ีมักอยู่ในเรื่องเล่าและเป็นพ้ืนฐานของ 
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี ในประเด็นแรกคือ ‘ความเป็นส่วนตัว’ เป็น 
การพิจารณาว่า สิง่ท่ีเกิดขึน้น้ันเกิดขึน้เฉพาะกับเราหรอืสามารถเกิดกับใครก็ได้ ประเดน็ 
ที่สองคือ ‘ความถาวร’ คือการพิจารณาว่า เหตุการณ์น้ันเกิดข้ึนเสมอหรือเกิดเป็น 
ครัง้คราว และประเดน็สดุท้ายคอื ‘ความท่ัวไป’ เป็นการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้านว่า 
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือเป็นเฉพาะแค่เหตุการณ์นั้น คิมจูฮวัน เชื่อว่าคน
ทีม่พีลงัการฟ้ืนตวัต�า่ส่วนมากมแีนวโน้มตคีวามกับปัญหาทีเ่ผชญิว่าเป็นเรือ่งทีส่่วนตัว 
ถาวร และทั่วไป หรืออาจพูดอีกอย่างได้ว่าพวกเขามักโทษตัวเองก่อนเสมอ

ตวัอย่างเช่น เมื่อคนที่มีพลังการฟื้นตัวต�่าล้มเหลวในการท�าธรุกจิกอ็าจจะตคีวามไปว่า 
ในโลกนีม้คีนท่ีท�าธุรกิจประสบความส�าเร็จตัง้มากมาย แต่ท�าไม ‘ฉนั’ ถึงล้มเหลว ‘ต่อไป’  
ก็ต้องท�าใจว่าคงไม่ส�าเร็จได้ง่าย ๆ เพราะท่ีผ่านมาชีวิต ‘ทุกด้าน’ ก็แทบจะไม่ม ี
อะไรราบรืน่อยู่แล้ว แต่คนท่ีมพีลงัการฟ้ืนตวัสงูจะตอบสนองแบบตรงกันข้าม แม้พวกเขา
จะเสียใจกับความล้มเหลวท่ีเกิดขึ้นไม่ต่างกับคนทีม่พีลงัการฟ้ืนตัวต�า่ แต่พวกเขาจะ
ไม่พยายามตีความไปในทางท่ีซ�้าเติมตัวเองให้เจ็บปวดจนเกินไป พวกเขาจะคิดว่า
ความล้มเหลวท่ีเกิดขึ้นสามารถเกิดกับใครก็ได้ ความล้มเหลวนัน้อาจเกดิจากตวัเองก็จรงิ 
แต่มันก็มีปัจจัยอื่นอีกท่ีเกินก�าลังจะควบคุม ความล้มเหลวท่ีเกดิข้ึนจงึอาจเกิดขึน้แค่
เพียงครั้งนี้เท่านั้น และแม้จะล้มเหลวในเรื่องธุรกิจ แต่ชีวิตก็มีด้านอื่นที่ยังด�าเนินไป
ได้ด้วยดี ดังนั้นชีวิตฉันก็ไม่ได้ล้มเหลวไปเสียทุกอย่าง

จะเห็นได้ว่า การตีความและการเล่าเรื่องให้ตัวเองฟังระหว่างผู้ท่ีมีพลังการฟื้นตัวต�า่
และผู้ที่มีพลังการฟื้นตัวสูงต่างกันราวฟ้ากับเหว แม้ว่าจะเผชิญเหตุการณ์ไม่สมหวัง
แบบเดียวกันก็ตาม ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การฝึกฝนให้ตัวเองรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ใน
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ทางบวกและไม่ยึดติดกับความเป็นส่วนตัว ถาวร และทั่วไป จะช่วยฝึกให้เราสร้าง
เรื่องเล่าที่ไม่ท�าร้ายใจตัวเอง และท�าให้มีพลังการฟื้นตัวที่สูงขึ้นได้

แต่แน่นอนว่าเหตกุารณ์ร้ายทีเ่คยเผชญิและเรือ่งเล่าเก่า ๆ ทีค่อยตอกย�า้ความช�า้ในใจ 
ก็ไม่สามารถสลดัออกได้อย่างง่ายดาย บางครัง้การพยายามคิดในทางบวกก็ไม่สามารถ
เข้ามาแทนทีเ่รือ่งเล่าเก่าทีเ่คยสร้างความเจบ็ปวดได้อย่างใจนกึ ก่อนทีจ่ะฝึกการเล่าเรือ่ง 
ที่ดีต่อใจ เราจึงควรแบ่งเวลามาสร้างสันติกับบทเรียนชีวิตเก่า ๆ ให้ได้เสียก่อน
 

 
I พอจะมีเวลาสัก 15 นาทีไหม I

 
การเผชิญหน้ากับความเงียบ และด�าดิ่งลึกลงสู่รายละเอียดของความเจ็บปวดที่อยาก
หลีกหนีมาทั้งชีวิตอาจฟังดูไม่น่าลองนัก แต่เจมี เพนเนเบเกอร์ นักจิตวิทยาสังคมและ
ศาสตราจารย์ด้านจติวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัเทก็ซสั ออสติน ทีศึ่กษาเรือ่งความสมัพันธ์
ของเหตุสะเทือนใจและการเปิดอกบอกเล่าความลับนั้น อาจท�าให้เราได้ตระหนักว่า 
การลองเผชิญหน้ากับเรื่องร้ายท�าลายใจเพียง 15 นาทีสั้น ๆ อาจเปลี่ยนชีวิตเรา 
หลังจากนี้ไปตลอดกาล
 
การทดลองของเพนเนเบเกอร์ที่ว่าก็คือ การทดลองให้กลุ่มตัวอย่างเขยีนถงึประสบการณ์ 
ที่ท�าให้รู้สึกแย่หรือกระทบกระเทือนจิตใจที่สุดในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่เคยเอาไป
พูดกับใครเป็นเวลา 15 นาทีติดต่อกัน 4 วัน และอีกกลุ่มตัวอย่างให้เขียนเรื่องอื่น ๆ 
เช่น เรื่องการท�างานหรือชีวิตประจ�าวันภายในระยะเวลาเท่ากัน จากนั้นเพนเนเบเกอร์
ได้รบัอนุญาตให้ตดิตามประวัตทิางการแพทย์ในอนาคตของทัง้สองกลุม่ตวัอย่างผูเ้ข้าร่วม 
ผลปรากฏว่า กลุม่ผูท้ีเ่ขยีนเล่าเรือ่งราวสะเทือนใจนัน้เจบ็ป่วยหรอืไปพบแพทย์น้อยกว่า
อกีกลุม่ในปีถัดมา น่ันหมายความว่า การได้อยู่เงยีบ ๆ ระบายความรูส้กึอดัอัน้ของตวัเอง
เพียงแค่ 1 ชั่วโมงต่อปีจะช่วยให้เราไม่เจ็บป่วยได้ในอนาคต
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ความลบัของความส�าเร็จในการทดลองน้ีไม่ได้อยู่ตรงท่ีว่า เพราะเราได้ระบายความโกรธ
หรือความอัดอั้นให้ออกมาผ่านการเขียน แต่เพนเนเบเกอร์ค้นพบว่า การเขียนระบาย
สิ่งท่ีติดค้างอยู่ในใจเพ่ือพยายามท�าความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหากท่ี 
สร้างประโยชน์ให้กับเรา เพราะมันช่วยให้เราก้าวไปสู่บทต่อไปของชีวิตได้ น่ันอาจ
หมายความว่า หากคุณมคีวามทกุข์หรอืมเีรือ่งทียั่งท�าให้คุณเสยีใจ คุณคงไม่อาจหวังให้
คนอืน่หรอืพ่ึงความบนัเทิงจากภายนอก มาลบล้างรอยร้าวในใจของคณุให้หายขาดไปได้ 
เพราะมีก็แต่ตัวคุณเท่านั้นที่จะสามารถท�าความเข้าใจตัวเองและจบบทชีวิตร้าย ๆ ที่
ค้างอยู่ซึง่อาจดงึรัง้ไม่ให้คุณไปไหน ก่อนท่ีคุณจะได้เริม่ต้นเขยีนบทชวิีตใหม่ท่ีดีขึน้และ
ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

 
 
 

I เพราะรู้สึกจึงเปราะบาง เพราะเปราะบางจึงเข้าใจ I
 
“เราไม่สามารถรักคนอื่นได้ ถ้าเราไม่มีเมตตาต่อตัวเองก่อน” นี่คือค�ากล่าวของ 
เบรเน่ บราวน์ นักวิจัยท่ีพูดเรื่องพลังของความเปราะบางทางใจ (The Power of  
Vulnerability) หน่ึงในหัวข้อ TED Talk ท่ีมีผู้ชมมากที่สุดในโลก หลายคนเข้าใจว่า
ความเปราะบางทางใจเป็นต้นตอของความละอายใจ ความกลวั และความรูส้กึว่าตวัเอง
ไม่มีคุณค่า แต่การศึกษาเรื่องน้ีมาอย่างยาวนานของบราวน์กลับพบว่า การยอมรับ 
ในความรู้สกึเปราะบางของตวัเองสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของความสขุ ความสร้างสรรค์ 
ความกล้าทีจ่ะสร้างความสมัพันธ์ และความสามารถทีจ่ะรกัผูอ้ืน่อย่างจรงิใจด้วยเช่นกัน 
(Vulnerability ในที่นี้ไม่สามารถแปลตรงตัวได้ว่าเป็นความอ่อนแอ แต่ส�าหรับบราวด์  
เธอพยายามอธิบายค�าน้ีว่า เป็นการเสี่ยงท�าตามความปรารถนาของใจหรือท�าสิ่งที่
ถูกต้องแม้จะมีโอกาสผิดหวังก็ตาม)
 
มีเส้นแบ่งบาง ๆ ที่แยกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกมีค่าออกจากคนที่คิดว่าตัวเอง
ไม่มีค่า นั่นคือความกล้าท่ีจะยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง คนที่สามารถยอมรับได ้
ว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบจะไม่ลดคุณค่าของตัวเองลงและเข้าใจได้ว่าคนอื่นก็ไม่
สมบูรณ์แบบเช่นกัน และภายใต้ความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์นี้ เราทุกคนล้วน 
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มีค่ามากพอท่ีจะมอบความรักและถูกรัก การยอมรับในความเปราะบางของตัวเองนี ้
จงึเป็นจดุเริม่ต้นให้เรามคีวามเมตตาต่อตวัเองและเห็นใจคนอืน่ได้มากย่ิงขึน้ หรอืหมายถึง
การมีความสามารถที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) ซึ่งจะเป็นดั่งอาวุธที่ช่วยหยุด
ทุกความขัดแย้ง

 
 
 

I รับผิดชอบสังคม ด้วยการมีความสุข I
 
“ถ้าคุณยิ้ม โลกก็จะยิ้มให้คุณ”
 
ค�ากล่าวนี้ไม่เกินจริงเลย หากเราลองปลดตัวเองจากการรับบทน�าในเรื่องเล่าส่วนตัว 
แล้วคดิภาพว่าตวัเราเองก็เป็นฉากหลังของคนอื่นเช่นกัน ดงันัน้ชวิีตเราสามารถส่งผลต่อ
ผู้คนรอบข้างไม่มากก็น้อย ชเวอินช็อล ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยความสุข มหาวิทยาลัย
แห่งชาติโซล และผู้เขียนหนังสือ The Frame ชนะตั้งแต่ความคิด ได้เน้นย�้าถึงแนวคิด
ทีว่่า “ตัวเราต่างเป็นสถานการณ์ให้แก่กัน” หรอืพูดอกีอย่างได้ว่า ไม่ใช่เธอทีเ่ปลีย่นฉนั 
แต่ฉันก็เปลี่ยนเธอได้เช่นกัน ในหนังสือเล่มดังกล่าว เขาได้ยกงานวิจัยที่โด่งดังชื่อว่า 
“Framingham Heart Study” ที่ศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพ เครือข่ายทางสังคม และ
ความสุขของผู้เข้าร่วมการทดลองกว่า 4 พันคนเป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งพบว่า ความสุข
ของคนเราสามารถส่งต่อให้กันได้จรงิๆ โดยหากเรามคีวามสขุ อัตราความสขุของเพ่ือน
จะเพิ่มขึ้นประมาณ 15% และยิ่งไปกว่านั้น ความสุขของเรายังส่งต่อไปถึง “เพื่อนของ
เพื่อนของเพื่อน” ได้อีกด้วย ดังนั้นจะเห็นว่า แค่ตัวเรามีความสุขก็ท�าให้คนที่ไม่รู้จักกัน
มาก่อนมีความสุขได้อย่างน่ามหัศจรรย์

ชเวอินช็อลให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้ว่า หากไม่คิดว่าความสุขเป็นเรื่องส่วนตัวเพียง
อย่างเดียว  แต่ตระหนักว่าตวัเราเองก็เป็นสถานการณ์ท่ีมอิีทธิพลต่อชวีติคนอ่ืนด้วย เช่น 
บางวันเราอาจเป็นพายุที่สร้างความล�าบากให้ผู้อื่น บางวันเราอาจเป็นสายรุ้งที่ท�าให้
เพ่ือนย้ิมได้ ฯลฯ การรับรู้อย่างนี้จะช่วยให้เราอยากที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม
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แน่นอนว่าเราทุกคนล้วนปรารถนาความสุขในท้ายที่สุด บางคนโชคดีที่ค้นพบ
ความสขุได้ง่าย แต่ส�าหรับบางคนท่ีพบความสขุได้ยากสกัหน่อย การปรบัมุมมอง
ความคิดและสร้างพลงัใจให้เข้มแขง็เพือ่ให้สามารถก้าวผ่านอุปสรรคและค้นพบ
ความหวงัได้อีกครัง้ ก็ถอืเป็นการบ้านส่วนตวัท่ีมีตวัเองเป็นผู้รบัผิดชอบและเป็น
ผู้รบัผลประโยชน์ ซึง่ผลดน้ัีนสามารถขยายไปถึงคนรอบข้างและสงัคมได้อกีด้วย 
และอย่าลมืว่า การจะสร้างสรรค์สิง่ใดก็ตามให้เป็นจรงิ คงเป็นเรือ่งยากหากจติใจ
ไม่ได้อยู่ในภาวะที่พร้อม การดูแลใจให้แข็งแรงเสียก่อน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
พลังความสร้างสรรค์เช่นกัน

ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวตน  

แต่เป็นการสร้างสรรค์

ตัวเอง
 
 
 

 เบอร์นาร์ด ชอว์
นักเขียนบทละครชาวไอริช
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