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ความเปนไป 
ผมถือเอาเรื่อง “การสะสมปกหนังสือ” เปนงานอดิเรกสวนตัวดวยเหตุผลบางประการ 
สวนหนึ่งของเหตุผลก็มาจากเรื่องราวของ Dr. Edward de Bono ดังท่ีไดกลาวไป
แลวในสวนของความเปนมา อีกสวนหนึ่งของความสนใจสวนตัวก็คือ ปกหนังสือทุก
ชิ้นเปนงานออกแบบที่จัดเปนประเภท Typography ไดท่ีระดับหนึ่งเสมอ และใน
โลกของการออกแบบปกหนังสือ เราจะสามารถเห็นเทคนิควิธีการวาง lay-out ของ
รูปภาพและขอความที่นาสนใจไมนอยเลยทีเดียว โดยเฉพาะหนังสือท่ีพิมพในซีกโลก
ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนั้นแลว “ชื่อหนังสือ” ถือเปนศิลปะอีกแขนงหนึ่งเลยทีเดียว ความนาสนใจ
ของหนังสือแตละเลม ถือวามีสวนท่ีข้ึนตรงกับการตั้งชื่อใหกับมันคอนขางมาก 
แมกระท่ังในระยะหลังๆ นี้ “ชื่อหนังสือ” หลายๆ เลม ไดกลายเปน Brand Name 
ของผูเขียนหนังสือเลมนั้นๆ ไปเลยก็มี อยางเชน Lateral Thinking และ Six 
Thinking Hats ของ Dr. Edward de Bono, หรืออยาง Balance 
Scorecard ของ Robert S. Kaplan กับ David Norton, ยอนยุคไปหนอยก็จะ
มีชื่อหนังสืออยาง Re-Engineering ของ James Champy กับ Michael 
Hammer, ในกลุมของประเภท self-help ก็จะมี 7 Habits of Highly 
Effective People ของ Stephen R. Covey, และอีกสารพัดถาจะใหคุยออกมา
จริงๆ ซ่ึงผมเชื่อเสมอวาความสําเร็จของหนังสือขายดีเหลานี้ รวมท้ังอิทธิพลท่ีสงผล
กระทบตอกระบวนการคิดของผูอานท่ัวโลกนั้น สวนหนึ่งมาจาก “ชื่อ” ท่ีต้ังข้ึนมาของ
แตละเรื่องดวยเปนสําคัญ ... ดวยเหตุนี้เอง การตั้งชื่อหนังสือก็จะกลายเปนอีก 
“สนามแขงขัน” หนึ่งของวงการน้ําหมึกไปดวย และหลายๆ คนจะพยายามเคนสมอง
คิดชื่อหนังสือท่ีดีท่ีสุดข้ึนมา โดยหวังวามันจะ “ดัง” ระเบิดเถิดเทิงและทํายอด
จําหนายไดเปนลานเลมเหมือนกับเลมอื่นๆ ท่ีผานมา ... เพียงแตบางเลมมันดีแตชื่อ
โดยที่ไสในหวยแตกนั่นก็ชวยไมไดเหมือนกัน 

ผมไมอยากคิดวาตัวเองจะหา Random Words ไดดีไปกวาคําท่ีเขานํามาผูกเปน
ชื่อหนังสือแตละเลมอยูแลว เพราะกลุมคําเหลานั้นไดผานกระบวนการกลั่นกรอง
บางอยางมาอยางเขมขนจริงๆ กอนท่ีจะถูกนํามารอยเรียงดวยเทคนิควิธีการออกแบบ 
Typography ระดับมืออาชีพ ซ่ึงจะทําใหการสะสมปกหนังสือของผม กลายเปนการ
สะสมงานศิลปะพรอมๆ กับการซึมซับกระบวนทัศนแปลกๆ ท่ีเปนกระแสหลักๆ ของ
แนวความคิดทางดานการบริหารธุรกิจยุคใหมไปพรอมๆ กับการสรางบัตรคํา 
Random Words ตามสไตลของ Dr. Edward de Bono อีกตลบหนึ่ง ... อยางนี้
แลวก็นาจะเรียกวาได “สามเดง” จากงานอดิเรกเดียว ซ่ึงนาจะพอกลอมแกลมไปได
เหมือนกัน ☺ 

ยังมีเหตุผลอื่นอีกเหมือนกันสําหรับงานอดิเรกใหมนี้ การสะสมปกหนังสือไม
จําเปนตองซ้ือหาหรือลงทุนตัดปกหนังสือจริงๆ ดวยซํ้าไป เพราะในยุคท่ี Internet 
กลายเปนสินคาอุปโภคบริโภคไปแลวนั้น รูปภาพของปกหนังสือท่ีโฆษณากันอยาง
กลาดเกลื่อนใหเราเลือกสะสมมีมากมายเกินกวาจะเก็บไดไหวอยูแลว ถาจะมองหา
กันจริงๆ ผมเองก็เชื่อวามันไมไดหายากไปกวา “รูปโป” ซักเทาไหรเลย อาจจะดูไมเรา



อานจากปก : หนา 2/18 

ใจเทากับประเภทปลุกอารมณดิบของสัตวประเภท “ผู” แตก็เชื่อวามันพอจะเจริญตา
เจริญใจแกการเปดดูไดอยูบางละครับ ... อะแฮม !! 

มาถึงวันนี้ อัตราการขยายตัวของตูหนังสือประจําบานมันเติบโตเร็วกวาอัตราการ
บริโภคทางสายตาและระบบประสาทไปมากแลว ผมจึงเลือกท่ีจะอานหนังสือบางเลม
แคปก หรือจะใหละเอียดหนอยก็อานคํานําซักเล็กนอยเทานั้น ถามันมีรายละเอียดท่ี
นาสนใจใหเจาะลึก ผมถึงจะเริ่มลงรายละเอียดเปนหนาๆ ไป ซ่ึงก็เรียงไปตามลําดับ
ครับ โดยเจาะลงไปเบาะๆ แคสารบัญเพื่อดูหัวเรื่องกอน แตหากเลมไหนท่ีมัน
สามารถบอกเลาแนวความคิดกับเรื่องราวของทั้งเลมไดจากปกแลวละกอ ... วากันวา
อานจากปกอยางเดียวก็พอแลว ... ม้ัง ?! รึเปลา ?! 

 

Mr. Z., 13.10.2003 
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อิสระแหงจินตนาการ 
“อานแตปก” อาจจะดูเปนความคิดบาๆ ของคนติงตองท่ี
หาเวลาอานหนังสือใหจบทุกเลมไมได แตบางครั้งก็มี
หนังสือบางเลมดูไมนาจะเกี่ยวกับเรื่องราวทางธุรกิจหรือ
การทํางานใดๆ เลย แตดวย “ถอยคํา” ท่ีถูกนํามาผูกเปน
ชื่อหนังสือกลับสามารถโยงใยจินตนาการใหไปไหนตอ
ไหนไดอยางอิสระ และผมถือวามันเปนเกมสนุกๆ 
สําหรับงานอดิเรกแผลงๆ ชนิดนี ้

ตัวอยางเชนหนังสืออยาง The Burn Rate Diet เลม
นี้ มันเปนหนังสือเก่ียวกับการควบคุมปริมาณไขมันใน
อาหาร หรือจะวาไปก็คือหนังสือท่ีเก่ียวกับการควบคุม
น้ําหนักตัวของพวกเรานั่นเอง จริงๆ แลวก็คือผมไมได
อาน แลวก็ไมไดซ้ือไวดวยซํ้า แตเห็นวาสีสันบนปกมัน
สวยนี้ การจัดเรียงหนากระดาษที่เรียกวา lay-out บน
ปกก็ดูเรียบๆ  มี  effect เล็กนอยในสวนของ 
background ใหพอสะดุดตา จะวาไปแลวสีสันท่ีเห็น

สวยกวาเลมจริงซะอีก เพราะของจริงจะออกสีสมตุนๆ ไมสดใสเปนสีออกแดงๆ อยาง
ท่ีเห็นในรูป 

ผมอานเฉพาะบทแนะนําหนังสือจาก internet ท่ีเลาไวยอๆ แควา บอยครั้งท่ีการ
ควบคุมน้ําหนักดวยสูตรอาหาร หรือดวยการควบคุมตารางเวลาการออกกําลังกาย
มักจะไมไดผล ไมใชเพราะสูตรอาหารนั้นใชไมได หรือเพราะเราไมเอาจริงเอาจังกับ
การออกกําลังกาย แตสาเหตุสําคัญก็คือ มนุษยทุกคนเกิดมาพรอมๆ กับระบบการ
เผาผลาญพลังงานจากอาหารที่แตกตางกัน ทําใหเราพบเห็นบางคนที่กินเกง กินมาก 
และกินอาหารที่นาสยองขวัญสําหรับการควบคุมน้ําหนัก แตจนแลวจนรอดก็ไมเห็น
มันจะอวนอยางท่ีหลายๆ ตําราวาเอาไวเลย ในขณะท่ีบางคนตองทนทุกขทรมานกับ
การงดอาหารที่ตามใจปาก กลับมีน้ําหนักตัวสะสมเพิ่มเขาไปแทบจะเปนรายวัน ... 
ความแตกตางของอัตราการเผาผลาญพลังงานที่แตกตางกันนี้เองท่ีเปนตัวกําหนดที่
แทจริงวา เราควรจะกินอาหารประเภทไหนดวยปริมาณท่ีมากนอยเทาไหร ซ่ึงมันเปน
เรื่องท่ีคอนขางจะสวนตัวมากๆ โดยไมมีตํารามาตรฐานเลมใดสามารถใหสูตรสําเร็จ
อยางแทจริงกับเราไดเลย 

พลังงานสวนเกินท่ีรางกายของเราไมสามารถยอยสลายเหลานี้เองท่ีจะกลายเปน 
“ผลราย” ตอสุขภาพ เพราะมันจะสะสมจนกลายเปนน้ําหนักสวนเกินท่ีทําใหเราอวน
ตุตะและอุยอายอยางนาเกลียดนาชัง ดังนั้นการจะบริโภคอะไรเขาไป เราจําเปนท่ี
จะตองสังเกตอัตราการเผาผลาญพลังงานของเราเองประกอบดวย ไมใชเชื่อตามความ
เคยชินจนทําใหเราเองเปน “ไออวน” ท่ีมีแตสวนเกิน หรือวาเชื่อตามตําราจน
กลายเปน “ไอเอวบาง” ท่ีขาดสารอาหาร 

ถาเราจะลองสะทอนภาพของ “บุคคล” ใหกลายเปน “นิติบุคคล” จะกลายเปนเรื่อง
อะไรดีละทีนี้? ... การที่เราบริโภคสินคาผิดประเภท หรือท่ีไมเหมาะกับระบบการเผา
ผลาญเพื่อสรางยอดขายที่ใหพลังงานในแงของกําไรแกพวกเรา มันก็จะเกิดอาการ 
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“ตกคาง” และสะสมจนเราจะตองกลายเปน “ไออวน” เขาซักวันนึงจนได หลายๆ 
องคกรก็อยูในลักษณะอาการอยางนี้เม่ือตอนที่เศรษฐกิจมันเฟองฟู พอวันท่ีเศรษฐกิจ
มันซบทุกคนก็พากันรีดน้ําหนักกันเปนแฟชั่น หลายแหงท่ีอยูในอาการเรงรีบกับการ
ลดปริมาณไขมันสวนเกินมากๆ ก็จะมีมหกรรม lay-off พนักงานกันยกใหญ ท้ังๆ ท่ี
พนักงานบางกลุมหรือบางคนไมนาจะเปน “ไขมัน” แตอาจจะเปน “กลามเนื้อ” ของ
องคกรท่ีมีไวสรางประโยชนในการทํางาน ... แตในเวลาหนาสิ่วหนาขวานหลายๆ 
องคกรไมวางพอท่ีจะคิดหนาคิดหลังแลวหรอกครับ รีดน้ําหนักไวกอน เพื่อท่ีจะทําตัว
ใหเพรียวๆ เขาไว โดยหวังวาจะกลับเขามาวิ่งแขงขันในสนามธุรกิจกันอีก ... บางแหง
รีดน้ําหนักจนหมดแรงไปเลยครับ เพราะรีดเอาสวนท่ีเปนกลามเนื้อกับไขมันดีๆ 
ออกไป แทนท่ีจะขับแตไขมันเสียหรือปริมาณน้ําท่ีเปนสวนเกินของรางกาย ... นี่ก็
เรียกวาไมทันสังเกตอัตราการเผาผลาญพลังงานของตัวเองเหมือนกัน 

ดังนั้น แตละองคกรก็ไมควรที่จะเอาแตละเมอเพอพกวาคนอื่นเขากินอะไรเขาไปแลว
รูปรางสูงใหญแข็งแรง กินอะไรเขาไปแลวบํารุง sex บํารุงสมอง มันตองดูเหมือนกัน
วาอาหารประเภทนั้นมันเหมาะกับองคกรของเรามากนอยแคไหน แลวถาอยากจะกิน
จริงๆ ควรจะกินในปริมาณซักเทาไหร อาหารบางอยางคนนึงกินแลวกํายําล่ําบึ้ก อีก
คนกินแลวอาจจะตัวเต้ียพุงกาง แถมหัวลานอีกตางหาก ใครจะไปรูได ...  

เอาละ !! ตกลงวามีใครอยากจะอานฉบับเต็มของ The Burn Rate Diet ม้ัยครับ? 
ผมเชื่อวาไมจําเปนตองเสียตังคไปซ้ือหามาหรอก เพราะมันไมเก่ียวกับการควบคุม 
stock สินคา หรือการสรางยอดขายเพื่อเผาผลาญสินคาใหกลายเปนกําไรใหกับใคร 
เวนเสียแตวาบังเอิญรูปรางหนาตาของเราถูกจัดเขาประเภท “ไออวน” ในทางสวนตัว
ไปแลว ก็อาจจะเปนประโยชนกับการศึกษาเพื่อทําการลดไขมันของจริงกันก็เทานั้น 
แตในทางธุรกิจการคาแลว หนังสือประเภทอยางนี้ “อานแตปก” พอได idea ท่ีไม
เก่ียวกับมัน แตเก่ียวกับวิธีคิดวิธีทํางานของเราก็นาจะพอแลว .. ม้ัง ?! .. รึเปลา ?! 
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ชีวิตไมใชแคหายใจ 
มั น มี ค ว า ม แ ตก ต า ง กั น อ ย า ง ม า ก ร ะ ห ว า ง 
ความสามารถใน “การหายใจ” กับความสามารถใน 
“การดํ า ร งชี วิ ต ” อย า งน อย ท่ีสุ ดผม ก็ เชื่ อ ว า
รายละเอียดของทั้งสองสิ่งนี้ไมมีทางท่ีจะเหมือนกัน 
และนาจะถึงข้ันท่ีตางกันแบบสุดข้ัวดวยซํ้าไป เอา
เปนวาลองนึกภาพของคนที่ร่ํารวยลนฟาแตนอน
พะงาบๆ อยูใน ICU กับเด็กจนๆ ท่ีเรขายพวงมาลัย
ตามสี่แยก หรือคนที่ถีบรถซาเลงรับซ้ือกระดาษหรือ
ของใชเกาๆ เหลานั้นดู มันแตกตางกันมากขนาดนั้น
จริงๆ 

การที่เราระมัดระวังรักษาสุขภาพขององคกรให
แข็งแรงไมข้ีโรค ทะนุถนอมกลอมเกลี้ยงใหมันเอว
บางรางนอยไมอวนฉุจนตุตะ อาจจะไมไดสะทอน
ภาพของ “การดํารงชีวิต” อยูขององคกรเลยก็ได 
เพราะหากเราเปน “ไอแข็งแรง” ท่ีไมเติบโต หรือไม
อาจขยายพันธุ มันจะมีประโยชนอะไรกับใครบาง

อยางนั้นเหรอ? มันไมตางไปจากคนดีๆ ท่ีหงอยเหงาที่เอาแตเฝารอคอยคืนวันแหง
ความแหงเห่ียวท่ีตัวเองก็จะรวงโรยไปตามกาลเวลาเทานั้นเอง เราอาจจะพอนึกถึง
ภาพของรานขายของชําท่ียังมีพลังขับเคลื่อนของกลามเนื้อเห่ียวๆ ของ “อาแปะ” ท่ี
เพียรพยายามสงเสียลูกเตาใหไดร่ําเรียนสูงๆ แลวไปทําตัวเปนกลามเนื้อดีๆ ใหกับ
องคกรอื่น ... องคกรท่ีแมไมอมโรคแตหากไมมีการพัฒนาปรับปรุง ก็คงจะมีแตรวง
โรยไปตามสังขารท้ังของตัวองคกรเองหรือของผูดําเนินงาน 

Not Just A Living เปนหนังสือสวยๆ อีกเลมนึงท่ีผมไมไดซ้ือไว แลวก็ไมเคยเห็น
เลมจริงๆ ของมันดวย แตเห็นชื่อหนังสือมันเพราะดี สีสันก็ดูเย็นๆ ตา เลน high 
contrast ท่ีคําแตละคําเล็กนอย พอใหเห็น idea ท่ีตองการจะสื่อความหมายของ 
“การมีลมหายใจ” กับ “การดํารงชีวิต” โดยการเลนคํา Living กับ Life ซ่ึงก็เลนได
ตรงใจกับความหมายของผมพอดี 

การระวังรักษาสุขภาพของตัวเองหรือขององคกรเปนธุระท่ีไมอาจมองขาม แตการ
ระแวดระวังจนไมยอมทําอะไรเลย เอาแตหายใจพะงาบๆ ไปเรื่อยๆ ก็ไมใชเรื่องท่ีดี
สําหรับการประกอบธุรกิจการคา หรือแมแตการดํารงชีวิต ... แมวาเราอาจจะนึกภาพ
เปรียบเทียบความเปน “มนุษย” กับความเปน “องคกร” ไดในบางแงมุม แตลึกๆ ลง
ไปแลวความยืดหยุนทางธรรมชาติขององคกรจะมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาไดสูงกวามาก เนื่องจาก “องคกร” ไมใช “บุคคลเดี่ยว” แตเปนคณะบุคคลที่
ประกอบการรวมกัน และสามารถสรางเสริมศักยภาพระหวางกันและกันไดหากมีการ
บริหารสวนผสมใหเหมาะสมแกสถานการณและสภาวะแวดลอม ... แตท้ังนี้ท้ังนั้น เรา
จะตองทําความเขาใจใหซ่ึงถึงความแตกตางของ “การมีลมหายใจ” กับ “การมีชีวิต” 
ไมวาจะในระดับของปจเจกบุคคล หรือในระดับองคกรก็ตาม !! 
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โครงสรางองคกร 
แลวก็มาถึงหนังสือท่ีโดงดังมากๆ ในยุค 1990s ท่ี
สามารถทําใหชื่อหนังสือกลายเปน Brand Name 
ของผูเขียนท้ัง 2 คนนี้ไปเลย และกลายเปนหนึ่งใน
กระแสหลักของการบริหารจัดการที่เรียกวา Best 
Practices อยูพักนึงดวยซํ้า ทุกวันนี้เราอาจจะได
ยินหรือไดพบเห็นการบริหารจัดการที่เรียกกันยอๆ 
วา BPR ซ่ึงจริงๆ แลวมันมาจากคําเต็มๆ วา 
Business Process Re-Engineering นั่นเอง 
แตความโดงดังของกระแส re-engineering นั้น
แผวลงอยางรวดเร็ว เพราะหลายๆ องคกรไมเขาใจ
ในแกนแกนที่แทจริงของมัน และประเมินคาของมัน
ไวสูงระดับ “โอสถของพระเจา” ท่ีจะชวยปดเปา
ปญหาท้ังหลายแหลใหหมดไปในพริบตา 

จุดท่ีนาสนใจของชื่อหนังสือเลมนี้ก็คือการผูกเอาคํา engineering เขามาใน
กระบวนการคิดของวิธีการบริหารจัดการ ซ่ึงจริงๆ แลวเกิดจากการคิดซอนกัน
มากกวา 1 ชั้น ... เราคงเคยไดยินคําวา “โครงสรางองคกร” หรือ Organization 
Structure หรือ Organization Hierachy หรือคําท่ีคุนหูกวาอยาง 
Organization Chart ท่ีเราอาจจะแปลวา “แผนผังองคกร” ซ่ึงท้ังหมดนั้นแสดง
ออกมาในภาพของความรูสึกท่ีเปน “โครงสราง” และคําท่ีผูกพันกับ “โครงสราง” 
อยางแนบแนนก็ไมพน “วิศวกร” ซ่ึงก็คือคําวา engineer และงานดานวิศวกรรมก็จะ
เปนคําวา engineering นั่นเอง การผูกเอาคําวา Re- ไปตอกับคําวา 
Engineering เปนการสะทอนภาพใหเห็นถึง “การรื้อและปรับปรุงโครงสราง” ซ่ึง
หมายถึงวาแตละองคกรยอมตองมีโครงสรางอยูกอนแลว จะดีเลวชั่วรายยังไงก็คือมี
โครงสราง และการปรับปรุงครั้งใหญๆ ท่ีอาจจะตองมีการโยกยายเปลี่ยนแปลงทั้งตัว
ระดับฝายบริหารจัดการจนถึงระดับปฏิบัติงานท่ัวๆ ไป ก็ไมตางอะไรกับการรื้อเพื่อ
ปรับปรุงโครงสรางเดิมๆ นั่นเอง 

ไมวาแนวความคิดนี้จะดีจะเลวยังไงก็ตาม หรือวาจะเปนเพียงกระแสที่เหอกันแบบ
แฟชั่น แตผมก็ยอมรับวาคนที่ต้ังชื่อเรื่องนับวาสุดยอดแหงการคิดคําข้ึนมาเลยทีเดียว 
และเกงขนาดท่ีทําใหหนังสือท้ังเลมสามารถอานจบเรื่องไดภายในคําๆ เดียวนี้เทานั้น 
และนั่นคือเหตุผลท่ีผมไมเคยเปดอานหนังสือเลมนี้เลย ท้ังๆ ท่ีมีซ้ือหามาไวเปนฉบับ
ภาษาไทยดวยซํ้า 

สวนหนึ่งท่ีนายกยองสําหรับแนวความคิดเรื่อง Re-Engineering นั้นก็คือ เขา
เขาใจอยางลึกซึ้งถึงความมีระบบระเบียบ และมุงเนนความสําคัญอยูท่ีระดับ
ความพรอมของ “โครงสรางองคกร” ท่ีจะตองมีศักยภาพในการรองรับการ
เจริญเติบโตหรือภาระกิจอันหนักหนวงในวงการธุรกิจการคาในอนาคตได มัน
เชนเดียวกับท่ีเราพอจะนึกถึงภาพของสะพานกระดาษ, สะพานไม, สะพานเหล็ก, 
หรือสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีจะมีศักยภาพในการรองรับน้ําหนักท่ีไมเทาเทียม
กัน การออกแบบโครงสรางและการเลือกใชวัสดุในการกอสราง จะมีผลอยางมากตอ
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ความสามารถในการเปนสะพานนั้นๆ ... ฉันใดก็ฉันนั้น ... องคกรหนึ่งๆ จะมีความ
ม่ันคงแข็งแรง ไมใชเพียงเฉพาะในเรื่องของเงินลงทุน แตข้ึนอยูกับโครงสรางของเงิน
นั้นๆ และการออกแบบวิธีการใช เงินกับกําลังคนท่ีเหมาะสมแกน้ําหนักหรือ
ภาระหนาท่ีในแตละดานขององคกรดวย 

ผูเขียนท้ัง 2 คนรวมงานกันไดอีกเพียงเลมเดียวหลังจากความสําเร็จของเลมแรกนี้ ใน
ท่ีสุดก็แตกคอกัน เพราะคนหนึ่งพยายามจะสานตอกระแสของความเหอแนวความคิด
นี้ กับอีกคนหนึ่งกลับรูสึกผิดท่ีทําใหหลายๆ คนตีความวา Re-Engineering เปน 
“โอสถของพระเจา” ท่ีสามารถเยียวยารักษาทุกโรค 

อยางไรก็ตาม หลายปตอมาไดเกิดหนังสืออีกเลมนึงในชื่อ
ท่ีคลายกันมากๆ คือ Re-Imagine! ของ Tom Peters 
เจาของผลงาน Insearch of Excellence อันลือลั่น
สนั่นเมือง สุดยอดแหงอภิมหาอมตะนิรันดรกาลแหง
วงการน้ําหมึกท่ีไดรับเสียงวิพากษวิจารณมากท่ีสุดเลม
หนึ่งของโลก 

ผมเคยอาน Insearch of Excellence ฉบับภาษาไทย
ซ่ึงนาประทับใจมาก จนมาหาซื้อฉบับภาษาอังกฤษเก็บ
เอาไวพรอมๆ กับเลมท่ีสองใน series ของ Excellence 
นี้คือ Passion of Excellence แตยังไมไดอานท้ังคู ได
แตเก็บสะสมเฉยๆ เพราะเอาเวลาไปอานเลมอื่นๆ แทน 
อยางไรก็ตามคําวา Excellence ดูจะติดตัวของ Tom 
Peters ไปจนตายหรือไงไมทราบ เพราะหนังสือเลมอื่นๆ 
ท่ีไมมีคํานี้ดูจะขายไมคอยออก หรือเพราะหนังสือท่ีสราง

ความโดงดังใหแกนั้นถูกชาวบานรุมกันจวกจนยับยูย่ีไปรึไงไมรูเหมือนกัน แตไมวา
ดวยเหตุผลอะไรก็ตาม แมวาผมเองก็ชอบคําวา Imagine อยูลึกๆ เพราะมันเก่ียวกับ
จินตนาการ เก่ียวกับความใฝฝน เก่ียวกับวิสัยทัศนหรือกระบวนทัศนท่ีอยูนอกกรอบ
ของเหตุปจจัยแวดลอมอันจํากัดจําเข่ียของโลกแหงความเปนจริง แตผมไมคอย
ประทับใจกับชื่อหนังสือ Re-Imagine! นี้มากนัก เพราะดูมันกระเดียดๆ ไปทางเลน
คําท่ีซํ้าซอนกับแนวความคิดเดิมๆ ของ James Champy กับ Machael 
Hammer มากจนเกินไป ... ซ่ึงหากจะ
ใหแจวจริงๆ กับการเลนคํา Imagine 
แล วล ะก อ  ผมต อ งยกให กับ  Walt 
Disney เจาของ idea ฟุงฝนอัน
บรรเจิดเลิศหรูอลังการ เพราะเขาใชคํา
วา Imagineering อันเปนการผูกคํา 
Imagine กับคํา Engineering เขา
ดวยกันอยางกลมกลืนท่ีสุด 

อยางไรก็ตาม แมวา Imagineering 
ของ Walt Disney จะเกี่ยวกับงานดาน
โครงสรางทางวิศวกรรมอยางแทจริง 
เพราะเขาใชเปนชื่อเรียกหนวยงานหนึ่ง
ของบริษัทของเขา นั่นคือหนวยงานที่ทํา
หนาท่ีออกแบบเครื่องเลนในสวนสนุก 
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Disney World และ Disney Land ของพวกเขา แตผมกลับคิดถึงคําๆ นี้ใน
ความหมายของ Re-Engineering ฉบับขยายความ 

โครงสรางขององคกรไมใชโครงสรางท่ีแทจริงท่ีเราสามารถสัมผัสไดทางกายภาพ แต
มันเปนโครงสรางทางจินตภาพ และตองอาศัยประสาทสัมผัสท่ีคอนขางวิจิตรบรรจง
พอสมควรจึงจะเขาใจมันถึงข้ันท่ีจะสามารถแตะตองและออกแบบแกไขปรับปรุงมันได 
เพราะภายในองคกรหนึ่งๆ จะประกอบไปดวยรายละเอียดของผูคน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมในการดําเนินงาน แบบแผนการดํารงชีวิต รูปแบบทางกฎหมาย 
และมาตรการทางการเงินและการภาษีอากร ทุกๆ รายละเอียดจะมีรายละเอียดท่ี
สลับซับซอน บางเรื่องก็เปนแกนสาร บางเรื่องก็ไรสาระ แตท้ังหมดกลับเกาะเก่ียวเขา
เปนชิ้นสวนของโครงสรางท่ีบางครั้งไมอาจละเลย 

ผมเองเชื่อวาความลมเหลวของกระแส Re-Engineering นั้นสวนหนึ่งเกิดจาก
ความชัดเจนของแนวความคิดนั้นเอง มันชัดเจนจนผูคนหลงคิดไปวาโครงสรางของ
องคกรเปนสิ่งท่ีจับตองได หลงคิดไปวาโครงสรางองคกรมีตัวมีตนอยางแทจริงท่ีทุก
คนสามารถแตะตองสัมผัสได หรือนึกอยากจะรื้อถอนเพื่อปรับปรุงทุกๆ สวนไดอยาง
อิสระเหมือนกับโครงสรางทางกายภาพอื่นๆ ทางดานวิศวกรรม มันเปนการจับคูคํา
วา Structure กับ Engineering ท่ีโจงแจงจนทําใหผูคนเขาใจวาเขาไดมองเห็น 
หรือสัมผัสแลวกับ Structure ท่ีวานั้น ท้ังๆ ท่ีจริงๆ แลวมันเปนเพียง Structure 
ของ Corporation เทานั้น ไมใช Structure แบบ Construction อยางท่ีเปนวัตถุ
สิ่งของจริงๆ เลย 

ถึงผมจะชอบใจกับการผูกคําอยาง Re-Engineering อยางท่ีบอกไวในตอนตน แต
ผมก็รูสึกลึกๆ วามันไมไดงายๆ อยางท่ีตัวหนังสือนั้นบอก และรูสึกเสมอวามันมีอะไร
บางอยางท่ีขาดหายไปที่คําๆ นี้ไมสามารถสื่อออกมาไดดวยตัวของมันเอง แนนอนที่
รายละเอียดของมันถูกบันทึกไวในหนังสือท่ีหนากวา 300 หนารวมทั้งเลมท่ีสองของ
มันดวย แตกระแสความดังของมันไดกลบเกลื่อนรายละเอียดท่ีท้ัง 2 คนอุตสาหราย
เอาไวจนหมดสิ้น เหลือไวแตกลิ่นอายแหงอัจฉริยะทางภาษาของการสราง Band 
Name ใหกับแนวความคิดหนึ่งในประวัติศาสตรของการบริหารธุรกิจเทานั้น 
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Peopleware 
จะวากันจริงๆ ก็คือผมไมรูจะแปลวาอะไรสําหรับคําๆ 
นี้ เพราะเดิมทีเดียวมันเปนเพียงคําท่ีพูดกันเลนๆ ใน
กลุมของพวก computerism ดวยกันเทานั้นเอง คือ
ในโลกของ computer นั้นเราจะมีพวกอุปกรณท่ีจับ
ตองไดเปนชิ้นเปนอันเรียกกันวา hardware สวน
อุปกรณท่ีจับตองไมไดหรือตัวโปรแกรมตางๆ ท่ีใชใน
การทํางานกับ computer นั้นเรียกกันวา software 

ทีนี้พวก computerism ท่ีเรียกวารูเรื่องดีหนอยก็
มักจะมีการกระแนะกระแหนคนอื่นๆ ท่ีมักจะบาเหอ
กับเทคโนโลยีใหมๆ โดยเฉพาะประเภทที่ไมคอยจะ
เขาใจรายละเอียดของ computer มากนักอยูหลายๆ 
แงมุม และแงมุมหนึ่งก็คือ “การจะใชงาน computer 
ใหไดเรื่องไดราวจริงๆ นั้น สวนประกอบสําคัญท่ีสุดก็
คือ peopleware” เพราะถาสวนประกอบนี้ไมมีการ 

upgrade ซะแลว เทคโนโลยีท่ีล้ํายุคขนาดไหนก็ไมสามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์
ออกมาไดอยางท่ีควรจะเปน เพราะฉะนั้นควรจะใสใจกับ peopleware ใหดีกอนท่ี
จะตัดสินใจลงทุนกับเทคโนโลยีอะไรลงไปใหกับตัวเองหรือองคกร 

Peopleware ก็คือ “คน” หรือ “มนุษย” นั่นเอง ถึงผมจะคุนหูคุนตากับคําๆ นี้อยู
บาง แตไมเคยคิดวาจะมีใครอุตริเอามาใชเปนชื่อหนังสือเลย ซ่ึงในท่ีสุดแลวก็ปรากฏ
วาผมเขาใจผิด เพราะมีคนอุตริประเภทที่วานี้อยูจริงๆ และใชในความหมายที่ตรงๆ 
ไมผิดเพี้ยนไปจากรากเหงาเดิมของแหลงกําเนิดของคําๆ นี้เลยดวย 

งานหลักๆ ของการบริหารองคกรทางธุรกิจ หรือแมแตองคกรท่ีไมมุงเนนธุรกิจก็ตาม 
ผมแบงเปน 2 เรื่องใหญๆ ดวยกันคือ เรื่องของเงิน กับเรื่องของคน ไมวาตําราไหน
หรือความเชื่อของใครจะเปนแบบอื่นก็ตาม ผมยังเชื่อของผมอยางนี้เสมอ งานในดาน
อื่นๆ ท้ังหมดไมวาจะเปนการตลาด การขาย การจัดสงสินคา หรืองานดานบริการ
ท้ังหมด เปนเพียงแตก่ิงกานที่แตกแขนงออกไปจากแกนหลักของระบบการบริหาร
จัดการทั้งสิ้น เพราะรากเหงาท่ีแทจริงของท้ังระบบจะมีเพียง 2 หัวเรื่องหลักคือ “เงิน” 
กับ “คน” เทานั้น 

แตนั่นไมไดหมายความวาเรื่องอื่นๆ ท้ังหมดไมสลักสําคัญเลยนะ ถาเปรียบเทียบ
องคกรหนึ่งๆ กับตนไม แมวารากจะมีหนาท่ีหลักในการค้ําจุนลําตนและหาอาหารมา
หลอเลี้ยงชีวิตของมันท้ังตน แตก่ิงใบท้ังหมดก็ชวยกันทําหนาท่ีในการเจริญเติบโตไม
แพกัน และในความเปนจริงแลว ตนไม ท้ังตนก็ไมอาจจะขาดสวนประกอบใด
สวนประกอบหนึ่งไปไดเหมือนกัน เรานาจะนึกภาพเปรียบเทียบอยางนี้ไดชัดเจนกวา
หากจะลองพิจารณาตนไมจริงๆ ซักหลายๆ เผาพันธุ อยางตนหญาท่ีมีแตรากกับใบ 
สวนลําตนท่ีเล็กๆ ท้ังออนท้ังสั้นจนเตี้ยจุดจู ดูยังไงก็ไมย่ิงใหญ หัวเผือกหัวมันท่ีเอาดี
แตรากที่สะสมอาหารไวกับตัวเอง สุดทายก็หัวโตตัวลีบเล็ก ใชประโยชนไดแคไอท่ีเรา
ขุดมันข้ึนมากินเทานั้น ฟกแฟงแตงโมที่ลูกโตตนกระจิ๊วริ้ว ก็ดีแตเลื้อยไปตามดิน ไมมี
โอกาสยืนตนต้ังตรงใหสูงใหญ ตนไมอื่นๆ ท่ีไมมีรากแกวท่ีแข็งแรง ก็ดีแตลมๆ ลุกๆ 
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ถึงจะแพรขยายพันธุไดงายๆ แตก็ไมย่ังยืน มีแตตนไมใหญท่ีรากเหงาฝงลึกและแผ
ขยายชอนไชเปนวงกวาง จึงจะสามารถมีลําตนต้ังตรง ก่ิงใบแนนหนา ก่ิงกานสาขาแผ
ขยายปกคลุมมีรมเงาอันงามสงา จึงจะเปนแหลงพํานักพักอาศัยของทั้งผูคนและสรรพ
ชีวิต ... ไมตองแปลกใจที่ทําไม Logo ของบริษัทถึงมีสวนละมายคลายคลึงกับตนไมท่ี
ยืนเดนเปนสงาอยูกลางกรอบที่ท้ังเหลี่ยมท้ังมน ... แตถาจะใหเลาเรื่อง Logo ท่ีผม
ออกแบบไวนี่ผมเลาไดเปนเลมๆ เลยละจะบอกให ☺ 

ในความคิดของผมแลว “คน” ท่ีประกอบกันข้ึนมาเปนองคกรนั้นไมตางไปจาก “ใบ” 
ของตนไมท่ีมีหนาท่ีปรุงอาหารเพื่อแปรสภาพเปนพลังงานไวหลอเลี้ยงตนไมหนึ่งๆ ไว
ท้ังตน แมวาเราอาจจะรูสึกถึงความไมคงอยูอยางถาวรของใบ ท่ี มักจะมีการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน แตในความเปนจริงของ “คน” กับองคกรก็เปนอยางนั้น แมวา
จะไมไดผลัดเปลี่ยนโดยตั้งใจ ก็ยังตองผลัดเปลี่ยนโดยสังขารอยูดี แตองคกรจะตองยัง
ดํารงอยูเสมอ เพราะที่สําคัญคือรากและกิ่งกานท่ีจะตองชวยกันลําเลียงเสบียงอาหาร
มาหลอเลี้ยงท้ังระบบของตนไมตอไป และผลิใบใหมๆ ออกมาเพื่อจัดการปรุงอาหาร
แลวยอยสลายเปนพลังงานเพื่อพัฒนาลําตนและกิ่งกานใหตอยอดออกไปอยางไม
สิ้นสุด 

การพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการยอยสลายอาหารไปเปนพลังงานแกลําตนจึงเปน
เรื่ อ งจํ า เปนอย า ง ท่ีสุด  และไมต า งไปจากคํ ากระแนะกระแหนของเหล า 
computerism ท้ังหลายที่วา “หาก peopleware ไมไดรับการพัฒนาอยาง
เหมาะสมซะกอนแลว เทคโนโลยีอะไรก็มีสิทธิ์หวยแตกไดท้ังนั้น” ... หากมองยอนมา
สูองคกรของเราเองในเวลานี้ ผมยังมองวาใบที่มีอยูหลายใบมันเริ่มจะเหลืองๆ และไม
มีศักยภาพเพียงพอแกการยอยสลายอาหารไปเปนพลังงานซะแลว สวนใบออนๆ ท่ีดู
วาจะเริ่มผลิออกมา มันก็ยังออนจนเกินกวาท่ีจะพัฒนาอะไรใหเปนปนะโยชนแกการ
เติบโตไดอยางจริงๆ จังๆ เหมือนกัน ... นั่นคือสาเหตุหลักท่ีหลายปท่ีผานมานี้ ผม
พยายามอานตําราวาดวยวิธีท่ีจะพัฒนาคนมากกวาการพัฒนางาน และถือเอาเรื่องนี้
เปนหัวเรื่องหลักเรื่องหนึ่งในการออกแบบวางระบบงานเสมอ 

ปญหาในเรื่องการจัดการดานบุคลากร ไมใชปญหาท่ีเกิดข้ึนเพียงในองคกรของเรา 
แตมันเปนปญหาระดับสากลเลยทีเดียว ผมเชื่อวาเรานาจะพออนุมานสถานการณ
บางอยางไดจากชื่อของหนังสือท่ีถูกตีพิมพออกมาวางจําหนาย จริงๆ แลวการ
บริหารงานดานบุคลากรถือเปนหมวดหลักหมวดนึงในกลุมหนังสือประเภท how-to 
นี้เลยทีเดียว ดังนั้นจึงนาจะตั้งสมมุติฐานในเบื้องตนไดวามันอยูในความสนใจของ
ตลาดนักอานหรือนักศึกษาคนควาพอสมควร ... แลวพวกเราคิดวาชาวบานเขาจะสน
กันไปทําไมนักเหรอ ? ก็เพราะมีคนมากพอสมควรทีเดียวท่ีกําลังพยายามหาวิธีการ
หรือมาตรการตางๆ ในการแกปญหางานดานบุคลากรของพวกเขาเชนกัน !! 

มีตํารามากมายที่อานจากชื่อเรื่องก็แลว หรืออานรายละเอียดก็แลว เกือบจะไมไดบง
บอกวามันเก่ียวของกับการบริหารจัดการมนุษย ไมมีคําวา Human Resource ไม
มีคําวา Human Capital แตผมอยากใหทดลองคิดทบทวนดีๆ กอนท่ีจะลง
ความเห็นใดๆ ลงไป บนแผงหนังสือขนาดมหึมาตามรานหนังสือนั้น มีหลายเลมเปน
เรื่องราวบอกเลาถึงวิธีการ “ประเมินผล" ของการปฏิบัติงาน หรือบอกเลาถึง
แนวความคิดของการจาย “ผลประโยชนตอบแทน” หลายเลมพูดถึงการจัดการ 
“ทีมงาน” และมีอีกมากมายที่กลาวถึง “การฝกอบรม” ... ซ่ึงเรื่องราวเหลานี้จะเปน
เรื่องท่ีเก่ียวกับ “หมา” ไปไมไดอยางแนนอน !! 
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มันเปน “ธุระ”-“กิจ” 
พวกเราพอเห็นคําวา Business ปุบก็มักจะแปลเปน
ไทยปบวา “ธุรกิจ” นี่ เรียกวาเปนคําแปลในยุคของ 
Talking-Dictionary หรือ “ทอลคก้ิงดิค” อยางท่ีเรา
นาจะพอคุนหูคุนตากัน เพราะมัน “สักแตพูด” จริงๆ โดย
ไม เคยฉุกคิดคําแปลแบบ  “Thinking-Dictionary” 
เลย 

ทันทีท่ีเราแปลคําวา business วา “ธุรกิจ” ภาพใน
สมองท่ีตอจากนั้นก็คือ “นักธุรกิจ” แลวก็เลยเถิดออกไป
เปนคําวา “เจาของธุรกิจ” หรือไมก็ “เถาแก” ซ่ึงในท่ีสุดก็
จะลงเอยที่คําวา “ไมเก่ียวกับกู” จากนั้นก็ปลอยใหตัวเอง 
“แกเฒา” ไปกับกาลเวลาของชั่วโมงการทํางานที่แสนจะ
นาเบื่อเพราะมัน “ไมเก่ียวกับกู” !! 

จริงๆ แลวคําวา business มาจากการผสมคําใน
ภาษาอังกฤษ คือมันมาจาก busy + ness โดยคําวา 

busy เปนคํา adjective หรือคําคุณศัพทท่ีแปลวา “ไมวาง” จนบางครั้งถึงกับ
แปลวา “วุนวาย” ดวยซํ้าไป ซ่ึงตามหลักไวยากรณพื้นฐานแลว เขาทําใหเปนคํานาม
ดวยการเติม –ness ลงไปขางหลัง บังเอิญท่ีคําวา busy ลงทายดวย y ก็เลยมีการ
เปลี่ยนรูปไปเปน i ดังนั้นจึงสะกดออกเปน BUSINESS ซ่ึงถาแปลกันจริงๆ ก็ควร
จะแปลวา “การ+ไมวาง” หรือ “ความ+ไมวาง” อันเปนเรื่องของการผสมคําแบบไทยๆ 
ในการแปลงคําคุณศัพทเปนคํานามดวยการเติม “การ” หรือ “ความ” เขาไปขางหนา 
เชน “ความเจริญ”, “ความเร็ว”, “ความโง”, ความบัดซบ”, ฯลฯ ... แนนอนที่การแปล
คําวา business ใหกลายเปนความหมายวา “ธุรกิจ” ไมใชมีแตคนทางแถบประเทศ
เราเทานั้น ฝรั่งเจาของภาษาก็คงจะแปลไมแตกตางกัน และเกิดภาพตอเนื่องในกอน
สมองท่ีไมตางกันดวย มันถึงไดมีหนังสือเลมท่ีวานี้พิมพออกมา เพื่อท่ีจะบอกวามัน
ไมใชเรื่องของเฉพาะ “นักธุรกิจ” หรือเปนเรื่องเฉพาะของ “เจาของธุรกิจ” แต 
business เปน “ธุระ”-“กิจ” ของทุกๆ คน 

หนึ่งในเรื่องราวที่คนเราควรจะสนใจพัฒนากันก็คือ เรื่องของ “โลกทัศน” และการเปด
โลกทัศนใหกวางขวางข้ึนนั้น แมวาจะมีปจจัยสําคัญอยูท่ีการไดออกไปรับรูหรือสัมผัส
กับโลกภายนอกใหมากข้ึนก็ตาม แต “กรอบทางความคิด” หรือ “กระบวนทัศน” อัน
เปนตัวกําหนด “กระบวนการคิด” ของแตละคนก็ยังเปนขอจํากัดท่ีจะทําใหพวกเราทุก
คนเรียนรูสิ่งตางๆ ไดไมเทาเทียมกัน หรือถึงข้ันท่ีแตกตางกันไปคนละความหมายเลย
ก็มี ดังนั้นการเปด “โลกทัศน” ใหกวางจึงข้ึนอยูกับปจจัยท้ังภายในและภายนอก ไมใช
วามันจะข้ึนตรงตอดานใดดานหนึ่งอยางไมสมดุลย ... การมองสิ่งตางๆ อยางท่ีเรา
อยากใหเปน กับการมองสิ่งตางๆ อยางท่ีมันเปนจริงๆ หรือการมองสิ่งตางๆ อยางท่ี
มันไมนาจะเปนไปได กับการมองสิ่งตางๆ อยางท่ีควรจะเปน ... แตละ mode ของ
การมองเรื่องราวหรือปญหาตางๆ จะคลายกับ “ความถี่ของคลื่น” ท่ีแตกตางกันท่ี
บางครั้งก็ทับซอนกัน บางครั้งก็รบกวนกัน หรือบางครั้งก็ไมมีทางเจอะเจอกันไปเลย 
นั่นคือสิ่งท่ีทําใหคนเราทุกคนคิดแตกตางกัน ?! 



อานจากปก : หนา 12/18 

เชนเดียวกับตัวอยางของคําวา business ท่ียกข้ึนมาจากปกหนังสือเลมนี้ ฝรั่งเองก็
ใชในความหมายที่แตกตางกันในบางโอกาส ถาพูดวา business ก็จะตีความเปน
เรื่องของ “ธุรกิจการคา” เหมือนๆ กันท้ังโลก แตพอเอาไปใชในรูปประโยคอยาง  
“it’s not your business” ก็จะแปลกันสั้นๆ วา “อยาเสือก” อะไรในทํานองนี้ มัน
จึงข้ึนอยูกับเราวาจะเลือกใช mode ไหนของการมองมาตีความเพื่อกําหนด
พฤติกรรมตางๆ ของเราเอง 

การที่องคกรตางๆ เปนเรื่องราวของการรวมตัวกันของ “กลุมบุคคล” มันเปนการ
สมควรแคไหนท่ีจะบอกวากิจกรรมหนึ่งๆ ขององคกรนั้น “ไมเก่ียวกับกู” หรือวา
กิจกรรมไหน “ไมเก่ียวกับมึง” ... ความเปน “ทีม” กันจริงๆ มันอยูท่ีตรงไหน ผมเชื่อ
วาไมใชแคมาสุมหัวรวมกันทุกๆ เชาแลวเดินกลับออกไปตอนเย็นๆ แน แตมันมีอะไร
ท่ีจะตองเกี่ยวของกันมากกวานั้นในแงของ “ธุระ”-“กิจ” การงาน 

ผมเห็นดวยกับความคิดท่ีวา “ทีมงาน” ไมควรจะ “กาวกาย” การทํางานระหวางกัน 
แตคําวา “ไมกาวกาย” กับคําวา “ไมรับรู” หรือ “ไมรูเรื่องกัน” มันเปนคนละ
ความหมาย ถูกม้ัย ?! อยางนอยท่ีสุดมันจะตองมีอะไรบางอยางรวมรับรูซ่ึงกันและกัน 
ไมใชตางคนตางอยู ตางคนตางทํา แตใสชุด uniform แบบเดียวกันแลวก็เรียกวาเปน 
“ทีม” เพราะไอนั่นมันแค “หนากาก” ท่ีเปนเพียงสิ่งแสดงตนตอสายตาโลกภายนอก 
... ระดับความเกี่ยวของของ “ธุระ”-“กิจ” ของแตละคนควรจะตองอยูท่ีระดับไหน เรื่อง
อยางนี้ไมใชเรื่องเลนๆ ท่ีเอามาลอเลียนกันอยางสนุกปาก แตจะตองชวยกันคิดอยาง
จริงๆ จังๆ แลวสรางใหเกิดข้ึน อยาใหมันถึงกับเฉยเมยเฉื่อยแฉะ แตก็ตองไมเปดทาง
ให “มนุษยเสือก” แทรกตัวเขามากอกวนความสงบสุขดวยขออางวา “กูตองรูดีทุก
เรื่อง” เพราะมันเปน Everybody’s Business !! … ผมคิดวาพวกท่ีชอบทําตัวปกๆ 
ปดๆ กับพวกที่ชอบจุนจานไปหมดทุกเรื่องราวนั้น ... นาตายทั้งคู !! ถาจะใหขอกัน
จริงๆ ผมขอใหทุกๆ คนชวยกันกําจัดใหเผาพันธุประหลาด 2 ประเภทนี้ใหหมดไป
จากโลกกอนแลวกัน ... อยางนอยท่ีสุดก็อยาใหมีท่ีทางจะแพรพันธุในองคกรของพวก
เราเลย ... โ .. อ .. ม .. ส .. า .. ธุ .. ... เ .. พี้ ..ย .. ง !! ถุย ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ !! 
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ความคิดสรางสรรค 
ในยุคสมัยท่ีอะไรๆ ก็จะมองใหเปนเปนการแขงขัน “ธุระ”-“กิจ” ทุกประเภทก็เลย
เรียกรองตองการกับสิ่งท่ีเรียกวา “ความคิดสรางสรรค” กันอยางยกใหญ และทําให
บุคคลอยาง Dr. Edward de Bono ท่ีเปนนายแพทยทางดานสมอง ผันตัวเองสู 
“นักคิดแหงยุค” ดวยการเสนอ idea ในการสอน “วิธีสรางความคิดสรางสรรค” 
ข้ึนมา และถึงกับกลายมาเปน Brand Name สําหรับ course ในการเรียนการ
สอนนั้นๆ ไปเลย เชน Lateral Thinking, Six Thinking Hats, CoRT 
Thinking, DATT Thinking, Seriously Creativity, และอื่นๆ แตท่ีโดงดังและ
ไดรับความนิยมอยางสูงก็จะมีเพียง Lateral Thinking กับ Six Thinking Hats 
เทานั้นท่ีเกือบจะถือเสมือนหนึ่งเปนภาพสะทอนหรือรางทรงของ Dr. Edward de 
Bono ไปเลย 

คําวา Creative ท่ีหมายถึง “สรางสรรค” หรือ Creativity ท่ีหมายถึง “ความ
สรางสรรค” ท่ีครั้งหนึ่งมันจะเปนเพียงคําท่ีวนเวียนอยูเฉพาะในแวดวงของงานดาน
ศิลปะ หรือศาสตรทางดานโฆษณา และการออกแบบประเภทตางๆ นั้น ไดกระโดด

เขามามีบทบาทในแวดวงของการบริหารมากข้ึน และมี
การนําคําๆ นี้มาผูกโยงกับคําตางๆ เพื่อบงบอกวามัน
เปนอะไรท่ีแปลกใหมไมเหมือนใคร ซ่ึงในท่ีสุดก็มีใครบาง
คนสรางคําอยาง Creative Destruction ข้ึนมา และ
ถูกนํามาใชเปนชื่อหนังสือในที่สุด 
ความนาสนใจของคําๆ นี้อยูท่ีการนําคํา 2 คําท่ีตาง
ความหมายกันแบบสุดข้ัวมาผูกเขาดวยกัน คือ creative 
ท่ีเปนการสราง กับ destruction ท่ีหมายถึงการทําลาย 
เพราะมันคือคํานามของคําวา destroy นั่นเอง และทํา
ใหคําวา Creative Destruction มีความหมายใน
ทํานองวา “การทําลายที่สรางสรรค” แตในบางอารมณ
ผมก็อดนึกถึงอีกความหมายหนึ่งท่ีเปนคูตรงขามของมัน
ไมได นั่นก็คือ “ความสรางสรรคท่ีวอดวาย” หรือ 
Destructive Creativity ท่ีอาจจะแปลดวยภาษาไทย
แบบของผมวา “ความสรางสรรคท่ีฉิบหาย” เพื่อจะให

อานแลวไดอารมณท่ีแตกตางกันแบบสุดข้ัวไปเลย เพราะผมกําลังจะสาธยายถึงความ
แตกตางกันของระดับแหงความหายนะที่จะเกิดข้ึน 

ผมไมแนใจวาจริงๆ แลวคําอยาง “การทําลายที่สรางสรรค” หรือ Creative 
Destruction นี้ ใครเปนคนผูกข้ึนมาเปนคนแรก แตผมเคยอานเจอ idea ท่ีคลายๆ 
กันจากหนังสือของ J. Krishnamurti ท่ีตองการจะสื่อถึงการยุติความเคยชินด้ังเดิม 
หรือการยุบทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีมืดบอด โดยการพิจารณาสิ่งตางๆ ดวยจิตใจท่ี
บริสุทธิ์และปราศจากคราบไคลแหงความเชื่อท่ีมีอคติ เพื่อท่ีจะเปดประตูสูการเรียนรู
ท่ีแทจริง หากจะวากันดวยคําศัพทแบบศาสนาพุทธ เราก็จะไดความหมายคลายๆ กับ
การทําลายลางอวิชชา เพื่อท่ีจะเจริญปญญาในทางสิ่งท่ีเรียกวาวิชชานั่นเอง 
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แตหากมองในแงมุมของ “การออกแบบ” ซ่ึงเปนแหลงพํานักอาศัยทางภาษาของคําวา 
Creative แลว ในแงมุมหนึ่งการสรางสรรคคก็คือการทําลาย คือการพลิกผันหรือ
พลิกแพลงกระบวนการคิดใหเกิดสิ่งใหมๆ ท่ีดีข้ึน สวยงามมากข้ึน หรือมีประโยชนใช
สอยท่ีสูงข้ึนกวาของเดิมท่ีเคยมี แนนอนที่บางครั้งมันอาจจะหมายถึง “การปรับปรุง”  
แตบางกรณีมันก็หมายถึง “การเปลี่ยนแปลง” อยางพลิกฟาคว่ําแผนดิน เรียกวาเปน
การทําลายเพื่อใหกอเกิดสิ่งใหมท่ีมุงไปทางความเจริญย่ิงกวาเกานั่นเอง และแนนอน
ท่ีคําวา Creative Destruction ก็คือการทําลายลางในมิตินี้ 

การปรับปรุงองคกรหนึ่งๆ นั้นจําเปนท่ีจะตองมีการทําลายลางบางอยางควบคูกันไป 
เสมอ เชนเดียวกับการซอมแซมอาคารบานเรือน ท่ีมักจะตองมีการเคาะ การสกัด 
การขูดลอกผิว หรือกระทั่งการรื้อทําลายบางสิ่งบางอยาง เพื่อท่ีจะสรางสิ่งใหมเขาไป
ทดแทน โดยความตั้งใจท่ีจะพัฒนาใหมันดีข้ึน สมบูรณแบบมากข้ึน และกอเกิด
ประโยชนแกองคกรโดยรวมมากขึ้น ซ่ึงโดยสวนตัวแลวผมถือวามันเปนเรื่องท่ีแสนจะ
ปกติธรรมดามากๆ ... การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบุคลากรก็เชนกัน บางครั้งเรา
ก็ตองเคาะสนิมท่ีเกาะอยูตามกลามเนื้อสมองบาง บางครั้งก็ตองสกัดท้ิงสําหรับมูล
ฐานสันดานเดิมท่ีไมเหมาะสมออกไปบาง บางครั้งก็ตองขูดลอกคราบไคลแหงความ
เชื่อหรือความคิดผิดๆ ออกไปจากกระบวนการคิดบาง เพื่อท่ีเราจะสามารถแตงแตม
และตอเติมสวนท่ีเปนคุณประโยชนท้ังแกตัวบุคลากรนั้นๆ เองและองคกร เพียงแต
การซอมแซมอาคารนั้นเปนการเลือกกระทําตอสิ่งท่ีไมมีความรูสึกนึกคิด ดังนั้นแรง
เสียดทานที่จะตอตานก็จะข้ึนตรงกับประเภทของวัสดุเดิมท่ีถูกใชเปนสําคัญ แตการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรเปนการกระทําตอสิ่งท่ีมีชีวิตจิตใจ มีประวัติความเปนมาและ
รากเหงาแหงกระบวนการคิดท่ีแตกตางกัน บอยครั้งจึงมีแรงเสียดทานที่เปนปฏิกิริยา
ตอตานอยูบางไมมากก็นอย และจะตองกระทําอยางระมัดระวัง แตความสําเร็จ
ท้ังหมดนั้น จะตองเกิดจากความยินยอมพรอมใจของ “เจาตัวเอง” ดวยเสมอ ท่ีจะตอง
มองเห็นและเขาใจในทิศทางที่ตรงกัน 

ทีนี้ลองมาดูท่ีคําตรงขามท่ีผมเอยถึงไวอยาง Destructive Creativity หรือ  
“ความสรางสรรคท่ีวอดวาย” หรือ “ความสรางสรรคท่ีฉิบหาย” กันบาง ถาให
ยกตัวอยางชัดๆ เลยผมก็คงตองยกเอาเรื่องของการออกแบบอาวุธสงคราม ประเภทที่
วันท้ังวันไอพวกหานี่มันงวนอยูแตคิดวาทํายังไงใหมันรุนแรงกวาเดิม ใหมันมีอํานาจ
ในทางทําลายลางสูงสงกวาเดิม ... ไมรูวาจะคิดไปหานรกอะไรกันนักหนา ... นี่เปน
ประเภทที่เห็นกันชัดๆ ซ่ึงพออานอยางนี้ก็จะตองมีประเภทที่มันเห็นไมชัดดวย ...
ถูกม้ัย ?!  

“การคิด” เปนเรื่องท่ีดี, “การชวยกันคิด” เปนเรื่องท่ีดีกวา, “ความคิดใหมๆ” ก็เปน
เรื่องท่ีดีอีก, “ความคิดท่ีแปลกแหวกแนว” ก็ดีอีกเหมือนกัน ทุกๆ ความคิดมีความ
เปนไปไดเสมอวามันออกมาจาก “ความสรางสรรค” แตเราจะแยกยังไงระหวาง 
“ความสรางสรรคท่ีสงเสริม” กับ “ความสรางสรรคท่ีทําลาย” ... มันก็ตองดูกันท่ี
เปาประสงคของมัน และถาจะใหชัดเราก็ตองดูท่ีทิศทางของมัน 

บางครั้งเปาประสงคดีแตทิศทางไมใช มันก็ไมสามารถมุงไปสูเปาหมายที่ต้ังใจเอาไว 
เชนเดียวกับท่ีเรามีความประสงคจะยิงคนราย แตเล็งไปหาภรรยาตัวเอง ... ฮา .. ฮา 
.. ฮา .. ซ่ึงถาเมียมันรายจริงๆ แลวเราเอาคําวา “คนราย” มาเปนคํา synonym ก็จะ
ตีความไปเปน “หลอกทางตะวันออก ตีทางตะวันตก” ไดอยูเหมือนกัน แตถามันเกิด
จากความ “รูเทาไมถึงการณ” หรือ “ไมยอมรับรูใหเทาถึงการณ” เปนประเภทที่
มุงหวังแตความแปลกใหม หวังแตการแหกกรอบแหวกมานเพื่อความสะใจแตเพียง
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สถานเดียว โดยไมยอมเหลียวหนาเหลียวหลังระวังเภทภัยท่ีอาจจะกล้ํากรายเขามาใน
เสนทาง หรือไมระแวดระวังในทิศทางที่แนวความคิดนั้นๆ จะนําไปสูแลวละก็ ... มันก็
ไมนาจะเรียกวา “ความสรางสรรค” อยางเต็มปากเต็มคํานัก แมวา idea หลายอยาง
ท่ีแปลกๆ ใหมๆ อาจจะเปดโอกาสใหเรากาวขามวังวนแหงการปฏิบัติงานในรูป
แบบเดิมๆ ท่ีซํ้าซากไปได ถือเปนการแหกกรอบแหวกมานเกาๆ ออกไป แตมัน
จะตองเปนไปเพื่อสนองวัตถุประสงค หรือทิศทางแหงวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวรวมกัน
ดวย และจะตองไมเปนไปเพื่อสนองอํานาจแหง “อัตตา” ท่ีตองการจะอวดอางวาคน
คิดนั้นเกงฉกาจฉกรรจ 

การจะบอกวามันเปน “การทําลายที่สรางสรรค” หรือ “การสรางสรรคท่ีวอดวาย” นั้น
มันก็ข้ึนอยูกับสิ่งท่ีความคิดนั้นๆ จะทําลายเปนสําคัญ ตองดูวามันเปนการถางทาง
เพื่อกาวใหพนสิ่งกีดขวางในเสนทางท่ีเรากําลังดําเนินไปสูเปาหมาย หรือเปนการรื้อ
กรอบหรือทําลายกฎเกณฑท่ีจะนําเราไปสูเปาหมายที่กําหนดเอาไว มันไมใชงายๆ แค
เพียงความใหมสดไมซํ้ารูปแบบ หรือแปลกแหวกแนวที่หวือหวาฟูฟาจนเลิศหรู
อลังการ ... ทําอะไรใหมันพิเรนๆ โดยไมคํานึงถึงผลกระทบขางเคียงเลยนั้น ผมเชื่อวา
ใครๆ เขาก็ทําเปน ... แตกตางกันแคใครจะวิกลจริตมากนอยกวากันเทานั้นเอง !! 
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ร เรือ พายไป 
ผมจะขอจบเอกสารฉบับนี้เพียงแครูปปกหนังสือรูปท่ี 10 ตามท่ีต้ังใจไวเดิม เพราะถา
จะใหเขียนหรือคิดจนครบทุกรูปท่ีเก็บสะสมไวก็คงไมตองทํามาหากินอยางอื่นในธุระ
หนาท่ีประจําของตัวเองกันพอดี นอกจากนั้นแลวขอความทั้งหลายแหลท่ีสาธยาย
ออกมานี้ มันก็เปนเพียงความคิดชั่วแลนท่ีแวบข้ึนมาในขณะที่เปดดูรูปท้ังหมดท่ีสะสม
ไวกวา 700 รูปในตอนนี้เทานั้น ผมยังเชื่อวาหากอายุอานามของตัวเองมันชราลงไป
มากกวานี้ หลายๆ ความคิดท่ีผลุดออกมาในปจจุบัน ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
บาง ซ่ึงผมกลับรูสึกยินดี ท้ังยังสนุกกับการที่ตัวเองไมตองติดยึดกับความคิดแบบ
เกาๆ ท่ีทําตัวราวกับเปน “กรงขัง” อิสรภาพแหงจินตนาการของตัวเองลงไป 

หวังวาการยกเอาหนังสือชุดแรกที่สวนใหญไมเคยซ้ือหาเอาไวเลยนี้ข้ึนมาเปนตัวอยาง 
เพื่อแนะนํางานอดิเรกแบบใหมของผม นาจะพอประทบ idea ของใครอีกหลายๆ คน

ได และอาจจะเริ่มมีใครนิยมเลนกันบางในลักษณะ
เดียวกับการสะสมแสตมป ก็ไมใชเรื่องเลวรายอะไรที่
ทํากันไมได อยางนอยมันก็มีแงมุมท่ีนาสนุกในตัวมัน
เอง การจะเพาะนิสัยอยางใดอยางหนึ่งใหกับตัวเองเปน
เรื่องท่ีตองใชเวลา นิสัยการอานแมวาทุกคนจะเชื่อวา
มันดีตอตัวเอง แตหลายคนก็ไมสามารถเพาะนิสัยดีๆ 
ท่ีวานี้ใหกับตัวเองไดสําเร็จ สําหรับในระดับองคกร 
แมวาเราอาจจะมองเห็น “วัฒนธรรมองคกร” หลาย
อยางท่ีอยากจะแกไข แตมันก็ไมใชวาจะสามารถทําได
งายๆ ภายในเวลาสั้นๆ ทุกอยางมีขอจํากัดในตัวของ
มันเองเสมอ 

ผมหยิบรูปปกหนังสือรูปท่ี 10 ข้ึนมาเพื่อยํ้าความคิด
บางอยางในอดีตของตัวเอง และถึงกับเคยเปนคําสั่งใน
การปฏิบัติงานเมื่อหลายปกอนวา “เร็วแตอยาลน” !! 

“ความรวดเร็ว” กับ “ความเรงรีบ” เปนคู ร เรือ ท่ีแตกตางกันในลักษณะอาการของ
มัน ซ่ึงชื่อหนังสือเลมนี้ก็มีการเลนคําในความหมายแบบเดียวกัน ผมเชื่อเสมอวาทุกๆ 
คนตองการใหผลงานของตัวเองออกมาดีจับจิตจับใจแกผูพบเห็น แตบางครั้งท่ีใช 
“ความเรงรีบ” จนมันดู “ลุกลี้ลุกลน” หรือถึงข้ัน “ลนลาน” ไปเลยก็มีนั้น ไมนาจะเปน
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง การเพาะ “นิสัย” ท่ีดีๆ ใหกับตัวเอง หรือการ
ปรับปรุงแกไข “วัฒนธรรมองคกร” ท่ีไมเหมาะสมบางอยาง ก็เปนเรื่องท่ีควรจะตอง
อาศัย “ความรวดเร็ว” ในการสังเกตและตัดสินใจ แตไมควรใช “ความเรงรีบ” ใน
ข้ันตอนของการปฏิบัติจริง 

หลายคนอาจจะไมเคยฉุกคิดถึงความแตกตางระหวาง “เรื่องเดียวกัน” ในหลายๆ มิติ 
แตมักจะแยกความแตกตางเฉพาะคูตรงกันขามท่ีสังเกตไดชัดๆ เปนหลัก อยางเชน 
“ความชา” กับ “ความเร็ว” ซ่ึงจริงๆ แลว ใน “ความชา” เองก็ยังมีมิติท่ีแตกตางกัน
มากกวา 1 มิติ เชนเดียวกับ “ความเร็ว” ท่ีผมแยกออกมาเปน “ความรวดเร็ว” กับ 
“ความเรงรีบ” ในบทความฉบับนี้ 
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ตอเรื่องราวเรื่องหนึ่งๆ บางครั้งเราจําเปนท่ีจะตองพิจารณาและใครครวญอยางรอบ
ดาน เรียกวามองเหตุการณณตางๆ ในหลายๆ มิติ หรือหลายๆ มุมมอง เพื่อท่ีเราจะ
สามารถเลือกปฏิบัติในมุมมองท่ีเราพิจารณาแลวอยางละเอียดรอบดาน ซ่ึงลักษณะ
อาการอยางนี้ในทางพุทธศาสนาเรียกวา “ความไมประมาท” 

แตในท่ีสุดของการกําหนดรายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น เราจําเปนตอง
แยกยอยงานออกเปนสวนๆ ท่ี “งาย” ตอการทําความเขาใจและการปฏิบัติ เพื่อให
ทีมงานทุกคนสามารถถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันไดท้ังหมด แตการมองปญหาทุก
ปญหาวาเปนเรื่องงายๆ ต้ังแตตนมือโดยไมพิจารณาใหถองแทนั้น นาจะถือวาเปน 
“ความประมาท” ซ่ึงหากจะเลนคําวา “งาย” ในความหมายของ “ความประมาท” ผมมี
ความยินดีท่ีจะเสนอคําวา “ความมักงาย” ครับ !! 

ในโลกของความเปนจริง ไมมีปญหาใดที่แกไขไมได แตไมใชแปลวาทุกๆ ปญหาจะ
แกไขไดงายๆ เสมอไป ... “แกไขได” กับ “งายเสมอ” เปนคนละเรื่องกัน บางครั้งการ
แกปญหาหนึ่งกลับเพาะเชื้อใหกับอีกปญหาหนึ่งท่ีโยงใยกันเปนลูกโซ ก็ไมใชเรื่องท่ี
เปนไปไมไดอีกเหมือนกัน การพิจารณาเรื่องราวหนึ่งๆ อยางรอบดาน ก็เพื่อท่ีเราจะ
สามารถกําหนดวิธีการใหรวบรัดชัดเจน และตัดตรงเขาสูหัวใจของปญหาท่ีกําลัง
พิจารณาอยู ซ่ึงตรงนั้นตางหากท่ีเรียกวา “ความเรียบงาย” หรือ “การรวบรัด” ไมใช
วาสักแตทําๆ ไปกอนแลวคอยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนใหมไปทีละเปราะๆ 

“ความเรียบงาย” ไมเคยเรียบงายท่ีข้ันตอนหรือกระบวนการในการคิด แตเปนความ
เรียบงายในขั้นตอนของการปฏิบัติท่ีจะตองตรงไปตรงมาไมสลับซับซอน เพื่อใหทุกๆ 
คนสามารถปฏิบัติในทิศทางเดียวกันไดโดยไมตองตีความเอามาถกเถียงกัน ปญหา
หลายๆ อยางไมวาระดับบุคคล ระดับองคกร หรือระดับประเทศ เกิดข้ึนจากการ
กําหนดทิศทางท่ีไมชัดเจน ข้ันตอนของการปฏิบัติงานยุงยากวกวน แลวทุกคนก็ใช
เวลากับการตีความมากกวาการปฏิบัติจริง ใชเวลากับการถกเถียงรายละเอียด
ปลีกยอยแทนที่จะมุงไปสูผลลัพธท่ีตองการ ท้ังหมดนี้เกิดจาก “ความมักงาย” ใน
ข้ันตอนของการคิด อันนําไปสูความวุนวายสับสนในขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

หลายๆ สิ่งไมใชงายๆ อยางท่ีเราคิด ทุกๆ เรื่องราวมีรายละเอียดท่ีตองพิจารณาอยาง
ละเอียดรอบคอบ มันตองการ “ความรวดเร็ว” ในการคิดคํานวณ ไมใชอาศัยแต 
“ความเรงรีบ” ท่ีอยากจะคลอดแผนปฏิบัติออกมาเร็วๆ การคลอดกอนกําหนดไมวา
กับสิ่งมีชีวิตชนิดไหนหรืออะไรในโลกก็ตาม ลวนแลวแตมีขอเสียมากกวาขอดีเปนสวน
ใหญ แนนอนที่ทุกๆ คนตองการเรื่องราวที่งายๆ ตอการทําความเขาใจเพื่อปฏิบัติ แต
เราจะตองทําความเขาใจกันใหดีวา “ความสลับซับซอน” นั้นเปนเรื่องท่ีเราไมสามารถ
หลีกเลี่ยง เพียงแตเราจะจับเอามันไปวางในขั้นตอนของ “การคิด” หรือ “การปฏิบัติ” 
เทานั้นท่ีเราจะตองเปนคนเลือก 



อานจากปก : หนา 18/18 

ออยสรอย 
หนังสือไมใชทุกเลมท่ีจะมีคุณคาแกการซ้ือหามาเก็บเอาไว แลวก็ไมใชทุกเลมท่ีจะมี
คุณคาแกการเสียเวลาอาน แตทุกๆ เลมก็มีคุณคาในตัวมันเอง ซ่ึงข้ึนอยูกับวามันจะมี
คุณคากับใครคนไหน ณ เวลาใดมากนอยเทาไหรเทานั้นเอง “การอาน” ก็เชนกัน ไม
วาเราจะอานหนังสือประเภทไหน ลวนแลวแตมีคุณคาในตัว “การอาน” นั้นๆ เองอยู
แลว แตจะมีคุณคามากหรือนอยก็ข้ึนอยูกับ “มิติท่ีเราอาน” หนังสือเลมหนึ่งๆ กับ 
“มิติทางความคิด” ท่ีการอานนั้นๆ กอใหเกิดข้ึนในดวงความนึกคิดของตัวเรา 

บางครั้งการอานหนังสือใหจบเลมอาจจะชวยเพาะนิสัยท่ีดีกวาการอานหนังสือแบบ
ผานๆ ตา หรือนาจะดีกวาการ “อานแตปก” อยางท่ีผมโมออกมานี้ ซ่ึงมันก็ข้ึนอยูกับ
เวลาและวัตถุประสงคกับกระเปาสตังคของเราเองดวย หนังสือสมัยนี้ไมใชวาจะถูกๆ 
ขนาดที่เราพอใจจะซื้อก็ซ้ือหามาไดทุกเลมซะเมื่อไหร สําหรับการ “อานจากปก” นั้น 
อยางนอยท่ีสุดผมก็เชื่อวามันเพาะเลี้ยงความคิดบางอยางใหกับเราไดมากกวาการดู
รูปโป ... แตก็ ok นะหากจะมีคนโตแยงวามัน “นาเราใจ” ไมเทากัน ซ่ึงมันก็เปนเรื่อง
ของนานาจิตตัง แตก็อยากเห็นนะวาจะมีใครนําเสนอแงมุมใหคิดอะไรๆ ออกมาได
เยอะๆ จาก “รูปโป” ท่ีมีอยูเกลื่อน internet … กอถาทําไดจริงๆ มันก็จะท้ัง  
“นาเราใจ” และ “นาสนใจ” กับท้ัง “นาปลื้มใจ” ไปพรอมๆ กันเลย พวกเราจะไดมี
ขออางในการเพงพิจารณารูปโปอยางปญญาชนกะเขามั่ง ... ฮา .. ฮา .. ฮา ..  

idea สัปดนนี้นาสนใจนะ ชวยกันทําหนอยดีม้ัยละ เผ่ือวาปหนาเราจะมีปฏิทินท่ี  
“เปลือยเพื่อเจริญสติปญญา” ท่ีโจงครึ่มกันซักทีใหฮือฮาไปทั้งแผนดิน !! 
 

 

Mr. Z., 20.10.2003 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เอกสารนี้ไมไดผานการตรวจปรูฟดานตัวสะกดเหมอืนทกุคราว เปนเอกสารแนะนาํของเลนใหม
เพ่ือความเพลดิเพลนิเจริญปญญาเทานัน้ โปรดอานดวยความระมัดระวงัอยางที่สุด 




