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? เปนบาอะไรถึงตอง Wordspire!
หลายวันกอนผมบังเอิญไดซื้อหนังสือเลมไมใหญมากอยูเลมหนึ่งชื่อวา Word-Spy ซึ่งเปนหนังสือ
ที่คนรวบรวมเขาเที่ยวไดไปคนหาคําศัพทแปลกๆ ใหมๆ ในวงการหนังสือบาง ในวงการขาวบาง
หรือในแวดวง internet บาง ฯลฯ แลวจับมันมาประมวลไวดวยกันเพื่อใหเห็นอีกวิวัฒนาการหนึ่ง
ของ “วัฒนธรรมทางสังคม” ที่สะทอนออกมาในรูปแบบของภาษาที่ใชเพื่อการสื่อสารระหวางมนุษย
ดวยกัน ... นารักดีครับ ...
ในมุมมองสวนตัวของผมแลว ภาษาก็เปนแค “เครื่องมือเพื่อการสื่อสาร” ไมใชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แตะ
ตองไมได, ดัดแปลงแกไขไมได, ลอเลียนหรือลอเลนไมได แมวามันอาจจะมีมาตรฐานที่รับรูทาง
ความรูสึกรวมกันในสมัยหนึ่งๆ วาอยางไหนเรียกวาสวยงาม อยางไหนเรียกวาไพเราะ แตหากเรา
ตองการเปนเจาของภาษาที่ตายแลว ก็จงทุมเทแรงกายแรงใจทั้งชีวิตเพื่อจะปกปกษรักษาใหมันตาย
ซากอยูอยางเดิมของมันตราบชั่วฟาดินสลาย ... แลวก็ภูมิอกภูมิใจในผลงานอันยิ่งใหญของตนเอง
ในฐานะที่ เ ป น ผู ทํ า ให ซี ก ด า นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมมนุ ษ ย ห มดสิ้ น ขาดตอนไปจากขบวนแห ง
วิวัฒนาการ ... ลูกหลานก็คงจะเคารพเทิดทูนเปนอยางยิ่ง (นะมึง) !!
ผมไมใชนักภาษา ไมไดร่ําเรียนมาในสาขาวิชาชีพดาน “การสตัฟฟภาษา” ผมจึงชมชอบที่จะดูการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางมีชีวิตชีวาของ “เครื่องมือเพื่อการสื่อสาร” ชนิดนี้ หลายๆ คําที่ใช
หลายๆ วลี หรือหลายๆ ประโยคที่สื่อสารกันอยูนั้น ไดสะทอนความคิดหรือชีวิตบางดานของ
ผูค นในสั ง คมออกมาอย า งนา สนใจที เ ดี ยว ... หลายๆ คนอาจจะจั ด ให ก ารอา นหนั ง สื อ เป น
“งานอดิเรก” ประเภทหนึ่ง ซึ่งตัวผมเองก็นาจะจัดอยูในกลุม “วิชาชีพอิสระ” ที่วานั้นไดดวย เพียงแต
จุดมุงหายของการอานอาจจะผิดแผกแตกตางกันไปในบางวาระบางโอกาส เพราะบางครั้งผมก็อาน
หนังสือทั้งเลมเพียงเพื่อจะหา “คํา” สวยๆ ซักคําเดียวเทานั้นเอง ... และผมเรียกวิธีการของผมนี้วา
Wordspire!
Word-Spy อาจจะเปนเรื่องราวของการสืบคนที่มาที่ไปของคําศัพทหนึ่งๆ ที่ผลุดขึ้นมาในสังคมที่
ยังมีการสื่อสารกันอยู แต Wordspire! ไมไดสนใจที่มาที่ไปของการใชงาน แตสนใจใน “อารมณ”

ที่เกิดขึ้น ณ ขณะหนึ่งๆ ที่พบเห็นคํานั้นๆ กระโดดโลดเตนอยูในหวงสามัญสํานึกของตัวเอง บางครัง้
ก็คลายกับเปน “คําบันดาลใจ” หรือ inspired words แตบางครั้งก็อาจจะเปน “คําบันดาลโทสะ”
ไดเหมือนกัน ... ซึ่งเราก็ไปเอาแนกับอารมณของคนไมไดอยูแลว (โดยเฉพาะคนติงตอง)
Wordspire! อาจจะไมเหมือนกับ “การสะสมปกหนังสือ” ที่ผมเคยบอกเลาไวในเอกสารชุดกอนๆ
เพราะไมไดผูกติดอยูกับความสวยงามของ art work ที่ใชเปนแบบปกหนังสือโดยตรง แตมันเปน
เรื่องของการหยิบยกคําหนึ่งๆ มาปะติดปะตอกับอารมณหรือความรูสึกนึกคิดอยางอิสระ ณ ขณะ
เวลาหนึ่ง ซึ่งบางครั้งก็เปนคําโดดๆ บางครั้งก็เปนแควลี บางครั้งก็อาจจะยาวเปนประโยคหรือ
อาจจะถึงยอหนาไปเลย ☺ ... จะวากันไปแลว Wordspire! ก็คือ super-set ที่มี sub-set เปน
Random Words และงานอดิเรกอยาง “การสะสมปกหนังสือ” ของผมรวมอยูดวยนั่นเอง ... แต
ครั้นจะใหหาคําในภาษาไทยมาใชสําหรับเรียกชื่องานอดิเรกประเภทนี้จริงๆ ผมก็อยากจะเรียกมัน
วา “ศัพทานุทิโนรมณ” ... โดยมาจากคําวา “ศัพท + อนุทิน + อารมณ” ... จะจัดเปนคําสมาสหรือ
คําสนธินั้นผมก็ไมรูเหมือนกัน เพราะผมนึกอยากจะผูกมันขึ้นมาใชของผมเองทั้ง 2 คํานั้นเลย ☺
Mr. Z.,
กรุงเทพฯ 26.06.2004
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? ธรรมวินัย
เพื่อความเปนสิริมงคล ผมจึงเลือกเอาคําที่เปน “ของสูง” นี้มาอุนตอมน้ําลายของตัวเองซะกอน
เพราะบังเอิญไดมีโอกาสพบเห็นพระสงฆเดินขามถนนตรงที่ไมใชทางขาม ทําใหยวดยานพาหนะ
ในบริเวณนั้นตางพากัน “ชะลอเอาบุญ” กันยกใหญ ... นับเปนสีสันสมๆ เหลืองๆ บนทองถนนใน
ชั่วโมงเรงดวนที่แปลกตาดีเหมือนกัน ... แลวอารมณซนๆ ในแบบของผมก็เลยนึกถามขึ้นมาวา
“การขามถนนใหตรงทางขาม” นั้น นาจะตองมีบัญญัติไวในวินัยสงฆดวยรึเปลา? ... แลวในภาษา
บาลีจะเรียก “ทางมาลาย” หรือ “ทางเดินเทาขามถนน” นี้วาอะไร?
ผมเคยไดยินมาวาพระวิ่งไมได ไมใชเพราะไมไดใสกางกงใน แตเพราะมันเปนการ “ไมสํารวม” ซึ่ง
ถือวาผิดวินัยของสงฆเล็กนอย มันจึงนาเห็นใจที่ทานจะตอง “คอยๆ เดินอยางสํารวม” บนถนนที่
ยวดยานทุ ก คั น กํ า ลั ง ต อ งเร ง รี บ ... แต ว า ... ถ า การวิ่ ง ถื อ ว า ผิ ด วิ นั ย สงฆ แล ว การไม เ คารพ
กฎระเบียบจราจรของสังคมที่ทุกๆ คนรวมทั้งพระสงฆองคเจาทุกทานจําเปนตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกันอยูนั้น เรียกวาผิดวินัยดวยรึเปลา? เราจะเรียกการฝาฝนระเบียบสังคมนี้วา “บิณฑบาต”
หรือวา “การเบียดเบียน”?... ถึงแมวาผูคนในสังคมพุทธอาจจะพอใจกับการชะลอเอาบุญ แตนั่นคือ
สิ่งที่พระสงฆพึงขอบิณฑบาตจากสังคมหรือไม?
ปกติแลวผมจะแยกคําวา “ธรรมวินัย” ออกเปน 2 คําคือ “ธรรม” กับ “วินัย” โดยผมถือวา “ธรรม” ก็
คือ “ธรรมดา” หรือ “ธรรมชาติ” ซึ่งหลักพระธรรมทางพุทธศาสนาก็คือบันทึกคําสั่งสอนที่บอกเลา
ใหเราเขาใจในกระบวนการที่เปน “ธรรมดาของโลก” เขาใจในหลักเหตุและผล เขาใจในกระแสธาร
แหงความไมเที่ยงที่จะตองปรับเปลี่ยนไปตามเหตุปจจัยตางๆ ... เนนย้ําที่ความเรียบงายอยางปกติ
“ธรรมดา ” ไมเสแสร งแกล งบ า หรื อ ดัด จริ ต ให มั นฝ น กั บ ความเป น จริ ง ณ ขณะเวลาหนึ่ งๆ ซึ่ ง จะ
กลายเปนบอเกิดแหง “ความขัดแยง” หรือที่ทานเรียกวา “ทุกข” นั่นเอง ... นี่ก็คือคําวา “ธรรม”
สวนคําวา “วินัย” ก็คือเรื่องของ “ระบบระเบียบ” หรือ “กฎเกณฑ” บางทีก็เรียกวาเปน “ขอปฏิบัติ”
แตถาเขมงวดหนอยก็ถือวาเปน “ขอบังคับ” หนักขอกวานั้นก็จะมีการบัญญัติใหเปน “กฎหมาย” เพือ่
ใชเปนมาตรฐานในการดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางไมตองเกิดความขัดแยงกัน ถือเปนเรือ่ งของ
“ระเบียบทางสังคม” ที่ทุกๆ คนไมพึงละเลยเพียงเพราะความมักงายหรือเห็นแกประโยชนสวนตัวแต
ฝายเดียว
โดยนั ย ที่ ไ ด แ ถลงไขไว ดั ง นี้ ผมจึ ง ถื อ ว า พระสงฆ ค วรจะ “ต อ ง ” ข า มถนนให ต รงทางข า มอย า ง
เคร งครัด เชน เดี ยวกั บการสํา รวมกิ ริยาในกรณีอื่ นๆ ที่ ถือกั นว าเปน วินั ยของสงฆ มิ ฉะนั้น แล ว
หลักธรรมวินัยของพุทธศาสนาก็จะเปนเพียงหลักการที่ลมสลายไปตั้งแตการผลิตรถยนตคันแรก ...
นู ... น ... เลย !! ... ซึ่งโดยทัศนคติสวนตัวแลว ผมเองก็ไมนิยมนับถือศาสนาที่ตายไปแลว
เหมือนกัน เพราะมันหมายถึงการนับถือ “ระบบคุณคา” ที่ไมรูจักการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมแก
พลวัตรของโลกที่เปนจริง !!
ผมก็ไมใชทั้ง “นักบุญ” หรือ “นักบวช” มาจากไหน หลักธงหลักธรรมก็ไมใชวาจะลึกซึ้ง ภาษาบาลง
บาลีก็อานไมกระดิก แตก็มั่นใจเหลือเกินวา “บรรพชิต” ไมไดแปลวา “อภิสิทธิ์ชน” อยางแนนอน
ความนาเคารพเลื่อมใสจึงไมใชอยูที่ชุด uniform ที่แตละทานสวมใส แตอยูที่จริยวัตรที่แตละทาน
ปฏิบั ติเ ปน หลั กสํ าคั ญ ... คนที่ ยัง มีล มหายใจอยู ควรจะเอาใจใสกั บ เรื่อ งระบบ

ระเบียบที่มันสรางความสงบรมเย็นรวมกันดีกวา สวนไอเรื่องบาปเรื่องบุญนะ
... เอาไปคุยกันในนรกเหอะ !!
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? Butterfly Effect
จําไมไดแลววาเจอคํานี้ครั้งแรกเมื่อไหร รูเลาๆ แความันเปนเรื่องของ “ทฤษฎีแหงความสับสน”
หรือ Chaos Theory ... ตามแนวความคิดและความเชื่อที่วาทุกสรรพสิ่งในโลกลวนแลวแตมี
ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันอยางสับสนอลหมาน ... เสมอ ...
Butterfly Effect เปนอาการคนละแบบกับ Domino Effect หรือ “ปรากฏการณโดมิโน” เพราะ
รูปแบบของ Domino Effect นั้นเปนเรื่องของการสงผลกระทบตอๆ กันไปในลักษณะแบบ
“ปฏิกิริยาลูกโซ” โดยไมคอยจะมีการขยายผลในแตละชวงจังหวะของการสงตอผลกระทบระหวางกัน
เปนชั้นๆ นั้น ... สวน Butterfly Effect จะเปนปฏิกิริยาตอบสนองที่คาดการณระดับของความ

รุนแรงไดยาก เปนความสลับซับซอนของเหตุการณที่ไมนาจะเกี่ยวของกัน แตสงผลกระทบถึงกัน
และกันระหวางปจจัยตางๆ ของปรากฎการณยอยๆ นับจํานวนมากมายมหาศาล ... ขนาดที่เขา
กลาวกันวา ... การขยับปกของผีเสื้อเล็กๆ ตัวหนึ่งบนยอดเขาในทิเบต อาจจะ
กอใหเกิดพายุใตฝุนใหญถลมบานถลมเมืองในทวีปอเมริกา !!
นี่ไมใชเรื่องที่นักคณิตศาสตรหรือนักทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเขาบอกเลากันเลนๆ ครับ มีความ
พยายามที่จะกําหนดสูตรบางอยางขึ้นมาใชในการคํานวณ “คาแหงความสับสน” นี้จริงๆ ในวง
วิ ช าการต า งๆ โดยเฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ ปรากฏการณ ท างธรรมชาติ แ ละกระบวนการทางระบบ
นิเวศนวิทยา หรือ ecology และดูเหมือนจะมีนักวิชาการบางคนพยายามที่จะโยงมันเขามาสูโลก
ทางธุรกิจอีกดวย
การประยุกตเอา “กระบวนทัศน” ทางวิทยาศาสตรมาเปนตัวกําหนด “กรอบทางความคิด” ของ
สาขาวิ ช าอื่ น ๆ นั้ น ไม ใ ช เ ป น เรื่อ งที่ แ ปลกใหม อะไรเลย เพราะมั น เป น ของมั นอย า งนี้ ม าตลอด
ประวัติศาสตรของมวลมนุษยชาติอยูแลว ในเมื่อวิทยาศาสตรคือวิชาความรูที่เกี่ยวกับกลไกตางๆ
ทางธรรมชาติ และทุ กๆ ปรากฏการณ ในโลก ... หรือพู ดอี กอยางก็คื อ เราใช วิท ยาศาสตร เป น
เครื่องมือในการทําความเขาใจโลก เพื่อปรับปรุงรูปแบบในการดํารงชีวิตของเผาพันธุมาโดยตลอด
นั่นเอง ... ทัศนคติที่คนเรามีตอโลกจึงเปนทัศนคติที่คนเรามีตอทุกสิ่งทุกอยางรอบๆ ตัวไปดวย ...
มนุษยจึงผานพนชวงเวลาที่ใหความเคารพบูชาธรรมชาติ กาวมาสูชวงเวลาที่ไลลาและพยายาม
ควบคุมธรรมชาติอยางที่ยังเปนกันอยูในทุกวันนี้ !!

เมื่ อ ครั้ ง ที่ ท ฤษฎี ท างด า นฟ สิ ก ส นิ ว เคลี ย ร ต อ งยอมรั บ สภาพของความไม
แนนอนทางกายภาพของ atom ตองยอมรับความไมมีตัวตนของทุกสรรพสิ่ง
ตองยอมรับความจริงที่ทุ กสรรพสิ่ งสามารถดํารงอยูไดโ ดยอาศัย หลักแห ง
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม ณ ขณะเวลาหนึ่งๆ ของมันเทานั้น ... กระแส
ความเชื่อและความคิดดังกลาวไดไหลบามาเปนทัศนคติในการมองโลกทั้ง
โลกแบบที่เรียกกันวาเปน “องครวม” หรือ holistic หรือที่เรามักจะไดยินใครๆ แถว
สวนสัตวดุสิตชอบใชคําวา “บูรณาการ” อยูเรื่อยๆ นั่นแหละ ... ทั้งนี้ทั้งนั้น แวดวงวิชาการตางๆ
ไดรับผลกระทบทางความคิดอยางรุนแรงจากแนวความคิดที่นําเสนอไวโดยนักฟสิกสนิวเคลียรชื่อวา
Fritjof Capra ในหนังสือเรื่อง The Tao of Physics ซึ่งไดรับการแปลเปนภาษาไทยในชื่อวา
“เตาแหงฟสิกส” ... โดยสวนตัวแลวผมเชื่อวานั่นคือจุดเริ่มตนของการปฏิวัติทางความคิดและทฤษฎี
ตางๆ ไมวาจะเปนดานทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การแพทย การทหาร ธุรกิจการคา การ
ทํ า งาน และการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู ค นจนกลายมาเป น ความฝ น เรื่ อ ง Globalization หรื อ
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“โลกาภิวัฒน” ในที่สุด

... การสงผลกระทบถึงกันในระดับ “คลื่นทางความคิด” ไดกอใหเกิดทฤษฎี
ใหมๆ ทางวิชาการของแวดวงตางๆ มากมาย และเปนชนวนใหเกิดการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อ
ตอบสนองความฝนของผูคนในแตละสาขาวิชาชีพอยางตอเนื่อง ... นี่คือ Butterfly Effect จาก
หนังสือเพียงเลมเดียว !!
บางทีนี่อาจจะเปน “การใสไข” ใบใหญเกินไปหนอยใหกับหนังสือที่ผมนิยมชมชอบทั้งที่ยังไมไดอาน
ตั้งแตตนจนจบ แตจากปที่มันถูกตีพิมพครั้งแรก (ป 1975) ซึ่งกอนกวาแนวความคิดใหมๆ อีก
หลายทฤษฎี ประกอบกับปริมาณที่มันสามารถจําหนายจายแจกออกไปในภาคภาษาอังกฤษ รวมทัง้
ภาษาอื่นๆ ที่มันถูกถายทอดออกมากวา 20 ภาษา (พิมพทั้งหมด 43 ครั้ง แปลเปนภาษาตางๆ 23
ภาษา) ... ผมยังเชื่อเสมอวา The Tao of Physics จะถูกอานโดยนักวิชาการที่ไมใช
นักวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสนิวเคลียรอีกนับหมื่นๆ แสนๆ คนอยางแนนอน ... ทั้งนี้ Fritjof Capra
ไดตีพิมพหนังสือเลมที่สองคือ The Turning Point (ป 1982) หรือ “จุดเปลี่ยนแหงศตวรรษ” ใน
ภาคภาษาไทย อันเปนตอกย้ําปรากฏการณดังกลาว โดยบอกเลาถึง “โลกทัศน” ที่เปลี่ยนแปลงไป
แลวของแวดวงวิชาการตางๆ นอกเหนือจากสาขาฟสิกสนิวเคลียร ... แตไมใชเพื่ออวดอางวาเปน
ผลลัพธจากหนังสือเลมแรกของเขา Fritjof Capra เพียงพยายามที่จะยืนยันแนวความคิดที่วา
“โลกทัศน” ทางวิทยศาสตรจะมีผลตอ “โลกทัศน” ในทางสังคมดานอื่นๆ ทั้งหมดดวยเสมอ !!
และมาถึงตอนนี้ Chaos Theory หรือ “ทฤษฎีแหงความสับสน” ก็เปนอีกแนวความคิดหนึ่งทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งผมไมรับประกันวาไดรับแรงบันดาลใจจากหนังสือเรื่อง The Web of Life (ป
1996) ของ Fritjof Capra ดวยมั้ย แตก็พอจะมองเห็นความตอเนื่องของทั้งสองแนวคิดที่วานั้นอยู
พอสมควรทีเดียว คือเปนเรื่องของการมองวาความสัมพันธของทุกสรรพสิ่งในโลกนั้นมีการเกาะ
เกี่ยวไขวโยงเปน “ตาขายสายสัมพันธ” มากกวาที่จะเปนความสัมพันธแบบ “อนุกรมเชิงเสน” อยาง
ที่โลกทัศนแบบวิทยาศาสตรยุกอนเคยคิดเปนทฤษฎีเอาไว
ผมไมคอยชอบคําวา Chaos ที่แปลวา “สับสน” มากนักหรอกครับ เพราะลึกๆ ลงไปแลวผมยังเชื่อ
วามันมีความสัมพันธแบบที่แนนอนอยูที่ระดับหนึ่งเสมอ เพียงแตความสลับซับซอนของปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของกันนั้นตางหากที่ทําใหเรางงงง แลวก็เลยคาดการณมั่วๆ กันไปเองมากกวาจะเปนเรื่อง
ของความสับสนโดยกฎทางธรรมชาติ ... แตผมชอบคําวา Butterfly Effect ตรงที่มันฟงดูลึกลับ
ฟงดูไมนาจะเปนไปได ฟงดูเปนสิ่งที่เพอฝน แตมันก็แสดงออกถึงสิ่งที่อยูนอกเหนือกฏเกณฑเดิมๆ
ที่เราเคยยึดติดใหเปน “โลกทัศน” ของเรามาชานานมากแลว ... และสมควรแกเวลาที่ทุกๆ คน
จะตองทบทวนโลกทัศนแบบ “อนุกรมเชิงเสน” ของมนุษยชาติอีกครั้งอยางถอนรากถอนโคนกันซะที
...
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? Collaborate
นี่เปนคํา “ไมใหม” อีกคําที่นาสนใจครับ แปลตรงๆ ตัววา “รวมมือกัน” และมีบอยครั้งทีเดียวที่มัน
ถูกใชในความหมายวา “ประสานงานกันเปนทีม” เวลาที่ถูกใชในหนาหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจ และคําๆ
นี้ก็มักจะถูกมองคูกับคําวา integrate หรือ intergration ที่แปลวา “รวมตัวกัน” ถือเปนกลุมคํา
ยอดฮิตในยุคสมัยที่ “บูรณาการอยางบาคลั่ง” ครับ ... เราไปเยี่ยมบานมันทั้ง 2 คํากันเลยดีกวา ...
collaborate intr.v. 1. To work together, esp in an intellectual effort.
2. To cooperate treasonably, as with an enemy. [LLat. collaborare,
collaborat -: Lat. com-, com- + Lat. laborare, to work (< labor, toil.] –
collaboration n. -- collaborative adj. – collaborator n.
integrate v. -- tr. 1. To make a whole by bringing all parts
together; unify. 2 a. To join with something else; unite. b. To make
part of a larger unit. 3 a. To open to people of all races or ethnic
groups without restriction; desegregate. b. To admit (a racial or ethnic
group) to equal membership in an institution or society. 4.
Mathmeatics a. To calculate the integral of. b. To perform integration
on. 5. Psychology To bring about the integration of (personality traits).
– intr.v. To become integrated or undergo integration. [< ME, intact <
Lat. integratus, p. part. of integrare, to make whole < integer,
complete.] – integrative adj.

ทั้งสองคําหมายถึงการทํางานรวมกัน หรือการประสานกันใหเปนหนึ่งเดียว เวลาที่เขาเอาใชในทาง
ธุร กิ จ เขาก็ เ ลยแยกมั น ออกเป น “แนวตั้ ง ” กับ “แนวนอน ” ... คื อ ว า collaborate เป น การ
ประสานงานใน “แนวตั้ง” สวน integrate นั้นเปนการประสานงานใน “แนวนอน” ... นี่โลกทาง
ธุรกิจมันก็มีตั้งๆ กับนอนๆ ดวยเหมือนกัน ไมใชมีแตในมุง ฮิ .. ฮิ ..
“แนวตั้ง” กับ “แนวนอน ” ที่วานั้นก็คือการอางอิงกับ organization chart หรือแผนผังองคกร
แบบ classic ที่มีแบงแยกสายงานและการบังคับบัญชาเปนลําดับชั้นสูงๆ ต่ําๆ ... “แนวตั้ง” ก็คือ
ระบบงานในสายบังคับบัญชาเดียวกัน บางทีก็เรียกวาแผนก บางทีก็เรียกวาฝาย เปนเรื่องของการ
กระจายหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ให แ ต ล ะสายงานมุ ง เฉพาะเรื่ อ งเฉพาะกิ จ กรรมอย า งเจาะลึ ก
รายละเอียด เชนฝายการตลาด ฝายบัญชี-การเงิน ฝายผลิต ฝายคอมพิวเตอร อยางนี้เปนตน สวน
“แนวนอน” ก็เปนเรื่องของระบบงานที่มีความไขวโยงตอเนื่องขามสายงานหรือสายบังคับบัญชากัน
ซึ่งปญหาสวนใหญขององคกรธุรกิจก็มักจะกระจุกตัวอยูที่การประสานขามสายงานนี่เอง เพราะ
คนทํางานสวนใหญคิดอะไรใหเกี่ยวกับคนอื่นไมเปนเอาเลย การอุดอูอยูในรูของสายงานตัวเองเปน
อะไรที่มันสุขกายสบายใจมาก ขนาดที่มีฝรั่งเรียกวา comfort zone เลยทีเดียว
แตก็ไมใชวาการประสานงานในสายงานเดียวกันจะไมมีปญหานะ เพราะสวนใหญแลวการแบง
หนาที่รับผิดชอบใหกับคนทํางานนั้นก็จะจําลองมาจาก “กระบวนการคิด” แบบเดียวกัน คือถางมัน
ออกในลักษณะ “กระจายงาน” ใหหลายๆ คนชวยกันดูแล แยกๆ กันไปคนละเรื่องสองเรื่อง ... จน
ในที่สุดก็เกิดอาการ “แยกรางแบงวิญญาณ” ตางคนตางก็สนใจเฉพาะกิจกรรมประจําโลกของตัวเอง
และไม สนใจใยดีกั บเพื่อ นพองที่รวมชะตากรรมในวังวนแหง ความอุ บาทก นี้อีกเลย ... ผมเรีย ก
ปรากฏการณอุบาทกนี้วา Ostrich Effects หรือ “ปรากฏการณนกกระจอกเทศ” ... วันๆ ไดแต
เอาหัวจุมลงในรูดินโดยไมมองวาตัวอื่นๆ กําลังทําอะไรกันอยู !!
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นั่นคือที่มาที่ไปของการนําเอาคําวา collaborate มา “ปลุกสํานึก” ของเหลานกกระจอกเทศใน
องคกรทั้งหลาย โดยคํานี้ถาจะใหแปลตรงๆ ตัวเปนภาษาไทยตองแปลวา “รวมแรงรวมใจกัน” ไมใช
แครวมมือกันแบบคนละไมคนละมือเฉยๆ (ยกเวนวาแขนพิการกันทั้งองคกร ☺) ... เพราะคํานี้มีคํา
วา labor อยูในตัวมันเต็มๆ คําเลย แปลวามัน “ไมใชรวมแตปาก” แตตองทุมเททั้ง “แรงกาย” และ
“แรงใจ” ออกมาประสานกันอยางจริงๆ จังๆ ดวย
โดยสวนตัวแลวผมชอบคําวา collaborate มากกวา integrate ครับ (เฉพาะเรื่องของคําศัพทนะ)
เพราะวามันมองเห็นตนเหงาเดิมๆ ของคําชัดเจนจาก คือมันประกอบดวย co(l) + labor + ate
ซึ่งทอนสุดทาย –ate เปนการเติมเขาเพื่อแปลงสภาพของคําใหเปนคํากริยาเทานั้น แตเราไดเห็น
คํา labor ชัดๆ ทั้งคําเลย ... นี่สิของจริง ... มันคือ “แรงงาน” อยางแทจริงครับ ไมใชภาคทฤษฎีที่
เอาแตพนน้ําหมากลากน้ําลายใหฟงดูเพราะๆ ไปวันๆ เทานั้น ... สวนคําวา integrate นั้นจะฟงดู
วิชาการไปหนอย จริงๆ ก็เปนคําที่มีใชมากในสาขาวิชาคณิตศาสตรดวย เพราะมีรากศัพทมาจาก
แหลงเดียวกับคําวา integer ที่หมายถึง “จํานวนเต็ม” ดวย แตผมเองมักจะไดพบเห็นคํานี้จาก
ตําราดานคอมพิวเตอรอยูบอย ก็เลยเฉยๆ ไมคอยหลงใหลไดปลื้มอะไรกับมันมากนัก
อยางไรก็ตาม ทั้ง collaborate และ integrate เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก
ในการเพิ่ ม “ประสิ ท ธิ ภ าพ ” ของการทํ า งาน ซึ่ ง เป น คนละเรื่ อ งกั บ
“ประสิทธิผล” นะครับ เพราะไอเจาตัวหลังนี้ขอแคเสร็จสําเร็จผลก็ถือวาใชได

ไมสนใจวาจะเสียเวลาไปกี่ชั่วอายุคนเพื่อสัมฤทธิผลที่วานั้น ... ก็บังเอิญวาผม
ไมใชพวก “ไอลูกเตา” ที่โคตรเหงามันอายุยืนไดหลายรอยปนี่หวา !! ...
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? Competitiveness
คํานี้นาจะไมใชคําที่เกิดใหม แลวก็ไมนาจะเปนคําที่ใครผสมขึ้นมาเอง แตอาจจะเปนคําที่นิยมพูด
กันอยาง “แพรระบาด” โดยอาศัยขี้ฟนของนักวิชาการเปนพาหะนําเชื้อ !!
ตามหนากระดาษภาษาไทยไมวาจะเปนหนังสือพิมพรายวัน หรือหนังสือวิชาการทั่วไป เขาแปลคํานี้
กันวา “ขีดความสามารถในการแขงขัน” ครับ ในทํานองวามันนาจะมี scale หรือมาตราไนการ
วัดเหมือนกันกับขีดบนเครื่องชั่งตวงวัดประเภทอื่นๆ แตก็ไมชัดเจนวามันจะถูกบัญญัติใหใชชื่อ
“หนวยนับ” ว าอะไรดีเหมือนกัน เพราะเวลาเขาจะประเมินเจา “ขีด” ชนิดนี้ เขาจะจั ดทํากันดว ย
“ดัชนี” หรือ index หรือ indicator อะไรซักอยาง แลวก็เรียกอยางเต็มยศเต็มศักดิ์กันดวยคําวา
“ดัชนี ชี้วั ด ขีด ความสามารถในการแข งขั น ” โดยแทบจะไม มี ใครรู ที่ม าที่ไปในรายละเอี ยดของ
ระบบระเบียบดานมาตราชั่งตวงวัดของ “ดัชนี” ตัวที่วานี้เลย เพราะคอนขางจะเปนเรื่องของงานวิจัย
อยางเฉพาะเจาะจงลงไปเปนจุดๆ เรื่องๆ มากกวาจะทํากันเปนแบบมาตรฐานครอบจักรวาล
อยางไรก็ตาม ถาเราปฏิบัติกับสิ่งที่เรายังไมรูชัดดวยคาถา “ชางแมง” โลกก็จะ
ตอบรับการปฏิบัติของเราดวยหลักแหงการ “ชางมึง” เหมือนกัน ... ซึ่งการ “ชางแมง”
นั้นจะทําใหเรา “โดดเดี่ยวทางปญญา” สวนการ “ชางมึง” ก็จะทําใหเราถูก “โดดเดี่ยวทางสังคม” ถือ
วาไมกอประโยชนใดๆ ทั้ง 2 คาถา แตสําหรับคนที่หวังผลในทางมรรคผลแหงโลกุตรธรรมจริงๆ ก็
อาจจะบอกวา “ชางมันฉันไมแคร” ... (นั่นก็ “แลวแตมึง” วาจะทะลึ่งมาอานตอไปทําไม ?!)
ผมอยากใหพวกเราระลึกถึงความจริงของโลกที่วา “ไมมีไฟก็ไมมีควัน” หรือ “ไมมีมูลหมาไมขี้” หรือ
“ไมมีขี้ก็ไมมีกลิ่น” การที่คําอยาง competitivness กลายมาเปนคํานามยอดนิยมในโลกธุรกิจที่
ตองแขงขันหรือ compete กันอยางดุเด็ดเผ็ดรอนระหวางคูตอสูตางๆ ที่เรียกกันวา competitors
ในสนามรบทางการคาที่ยังไมถึงกับเปน war zone แตก็เรียกวา competition นั้น มันเปนความ
ตอเนื่องของกระแสทางความคิดอยูพอสมควร การที่ทุกๆ องคกรหรือทุกๆ ประเทศจะตองสํารวจ
ตรวจตราความพรอมหรือความสามารถในการแขงขันของตัวเองอยูอยางสม่ําเสมอ จึงไมตางจาก
การที่นักกีฬาจะตองมีตารางการฝกซอมที่เครงครัดชัดเจน มีความเขมงวดในการฝกฝนและฝกหัด
ทักษะตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งเพื่อความแข็งแกรงและเพื่อความพรอมทั้งทางรางกายและทางดาน
จิตใจตลอดเวลา
คําวา competitiveness อาจจะถูกแปลเปนภาษาไทยแลวตลกๆ เหมือนกับมันจะถูกวัดเปนขีดๆ
ไดจริงๆ อยางตาชั่งหรือถวยตวง แต “เรื่องตลก” กับ “เรื่องเหลวไหล” ก็ไมเหมือนกัน ... เรื่องตลก
นั้นไมแนวามันจะตองเหลวไหล เพราะมีแตเรื่องเหลวไหลของคนอื่นๆ เทานั้นที่นาตลก (สวนที่เกิด
ขึ้นกับตัวเองเขาเรียกกันวา “เรื่องเลวราย” ครับ มีการใชระดับเสียงทางวรรณยุกตที่ไมเทากัน) เราอาจจะไมไดสนใจคําวา
competitiveness ในแงมุมแบบนักวิจัยหรือนักวิชาการจริงๆ แตการที่เราจะสํารวจตรวจตรา
ตัวเองวาเรามีความพรอมในโลกทางธุรกิจที่ตัวเองดําเนินงานอยู หรือในธุรกิจที่ตัวเองนึกฝนที่จะ
สนใจนั้นมากนอยขนาดไหน เราอาจจะตองตั้งคําถามซักหลายๆ ขอขึ้นมาอยางเชนวา
-

เขาใชปจจัยหรือตัวแปรอะไรบางมากําหนดเปนมาตรฐานของตัวชี้วัด ?
ปจจัยหรือตัวแปรที่วานั้นสอดคลองกับความเปนจริงของสิ่งที่เราตองการคนหาคําตอบแคไหน?
เรามีความพรอมในดานปจจัยหรือตัวแปรที่วานั้นแลวรึยัง ?
ถายังไมมีหรือยังไมพรอมเราจะตองทํายังไงบาง ?
หรือวาปจจัยหรือตัวแปรที่เรามีอยูแลวนั้น สามารถสรางประโยชนในดานอื่นใหกับเรามากกวา
การพยายามแขงขันในสิ่งที่ตัวเราเองยังไมมีความพรอม ?
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ผมไมอยากใหมองเรื่องอยางนี้เปนเพียง “กระแสแฟชั่นทางวิชาการ” แลวก็ผานๆ เลยๆ ไปอยางไม
ใยดีกับมัน การตั้งคําถามใหกับตัวเอง การสํารวจตรวจตราตัวเอง การศึกษา

ความต อ งการขั้ น พื้ น ฐานทางธุ ร กิ จ ของตั ว เอง หรื อ ของธุ ร กิ จ ที่ ตั ว เองนึ ก
อยากจะเขาไปเกี่ยวของ รวมไปถึงการศึกษาถึงจุดออนจุดแข็งของตัวเอง การ
ประมวลข อ มู ล ทางโอกาสและความเสี่ ย งต อ ธุ ร กิ จ ... เหล า นี้ ไ ม ใ ช เ รื่ อ ง
เหลวไหลอยางแนนอน !! ... ซึ่งถาบังเอิญวามีการเรียกทั้งหมดนั้นดวยชื่อหรือคําสั้นๆ ซักคํา
หนึ่ง ... ชื่อหรือคําสั้นๆ ที่วานั้นก็ยังไมใชเรื่องเหลวไหลอยูดี ... ถูกมั้ยละ ?!
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? Core Competencies
คําวา competencies เปนอีกคําหนึ่งที่แตกมาจากรากศัพทเดียวกับคําวา compete และ
competitiveness ที่ เลาไปกอนแลว เทา ที่ผมจํ าไดนั้ นผมเห็นหลายๆ ตํารานิยมเลนกั บคํา นี้
กอนที่จะหันมานิยมคําวา competitiveness ซะดวยซ้ําไป และดูเหมือนวาจะมีคนเคยแปลคํานี้
เปนภาษาไทยในความหมายคลายๆ กับวาเปน “ศักยภาพ” หรือ “ความพรอมตอภาระกิจ” ใน
บางตําราก็แปลวา “ศักยภาพในการแขงขัน” ไปเลย ซึ่งก็จะคลายๆ กับ “ขีดความสามารถในการ
แขงขัน” ที่ปจจุบันนี้เราไปใชคูกับคําวา competitiveness ซะอยางนั้นเอง !!
เรื่องอยางนี้ในฐานะที่ไมใชเจาของภาษา แลวก็ไมใชตนตํารับของคําศัพทใหมๆ ทางวิชาการก็อยา
ไปขยันแปลมันนักเลยครับ เพราะทั้งคูเปนคํานามของคํากริยารวมกันคือ compete โดยทางหนึ่ง
มันถูกทําใหเปนคําคุณศัพท (adjective) ดวยการสะกดวา competent แตอีกตัวหนึ่งมันผาไป
เปน competitive ซึ่งเปน adjective ใหกับคําวา competition หรือ competitor ซึ่งพอวน
กลับมาเปนคํานามอีกรอบนึงมันก็เลยเพี้ยนๆ แบบหลักภาษาอังกฤษเปน competence (n) หรือ
competency (n) จากคําวา competent (adj) สวนอีกตัวก็มาจากการเติม –ness เขาไปเปน
competitiveness (n) จากคําวา competitive (adj) ... รวมๆ ความทั้งหมดก็คือเปนเลน
แคมปไฟของคําวา compete ที่แปลวา “แขงขัน” เทานั้นเอง สวนจะแขงขันระดับบุคคล ระดับ
องคกร ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค พวกเจาของภาษาเขาก็คงจะมีวิธีแบงเกรดของคําตางๆ
อีกแบบหนึ่งที่พวกเราไมคอยคุนเคยมั้งครับ เอาเปนวาผมจะเลาๆ มันไปตามที่เคยอานเจอและมั่ว
คําแปลในความหมายแบบของตัวผมเองก็แลวกัน ☺
ปกติเราจะไมคอยไดเห็น competencies หรือ competency ถูกใชโดดๆ ในหนาตําราครับ
เพราะมันมักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเปนวลีวา Core Competencies เวลาที่เขาหมายถึงองคกรทั้ง
องค ก ร โดยผมนึ ก อยากจะแปลลวกๆ ว า “แกนศั ก ยภาพ ” หรื อ “ศั ก ยภาพที่ แ ท จ ริ ง ” หรื อ
“ความสามารถหลัก” ในการดําเนินภาระกิจขององคกร แตเมื่อไหรที่มัน ถูกใช กับระดั บบุคคล
เดี่ยวๆ คนเดียว เขาจะหมายถึง “ศักยภาพ” ที่รวมหมดทั้งในแงของความรู ความสามารถ ทักษะ
ความชํานาญ ความพรอมในการปฏิบัติ และความมุงมั่นทุมเท เรียกวาตองพรอมหมดทั้งกายวาจา
ใจและสติปญญาเลยทีเดียว ถาในระดับองคกรก็จะตองหมายถึงความพรอมในดานของรูปแบบ
เอกสาร ขั้นตอนของระบบสั่งการ การสื่อสารและประสานงาน ทักษะในการทํางานรวมเปนทีม และ
รวมไปถึงความยืดหยุนคลองตัวของแผนงานดวย ... พอถึงระดับประเทศก็จะครอบคลุมไปถึงระบบ
ระเบี ยบพีธี การทางกฎหมาย ความคุ มครองต อ ความเสี่ ยง นโยบายระดั บประเทศ โครงสร า ง
พื้นฐานทางสังคมไมวาจะเปนดานการศึกษา การกระจายตัวของรายได ... ฯลฯ
ถาจะแปล 2 คํานี้กันแบบของผมจริงๆ ผมอยากเปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดๆ อยางนี้เลยครับวา
เสมือ นหนึ่ง เป น “กํ าลั งภายใน” ในขณะที่
Core
Competencies
Competitiveness นั้นก็คือ “กระบวนทา” ซึ่งทั้ง 2 สวนนี้แมวาจะมีทิศทางหรือ
จุดมุงหมายเดียวกัน แตพื้นฐานในการศึกษาและการฝกฝนปฏิบัตินั้นก็จะตองมีสวนที่แตกตางกัน
อยูบางพอสมควร ตัวหนึ่งเปนเรื่องของรากฐานทางโครงสรางและหลักการ ตัวหนึ่งเปนเรื่อง
ความชํา นาญและทัก ษะที่จ ะประยุก ตใ ช ซึ่งจะขาดตั ว หนึ่ง ตัว ใดไปไม ได ... เอาละ ... มี ใคร
อยากจะชวยกันหาคําแปลภาษาไทยใหกับ 2 คํานี้มั้ยละ ... เชิญตามสบายนะ ☺
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? Dream
นี่เปนคําธรรมดาๆ ที่ยิ่งใหญมากในความรูสึกของผม ☺ ... เปนคําเดิมๆ ที่ไมไดถูกผูกมาใหม แตก็
เปนคําที่นาจะเอาไปเปน “พอพันธุ” ใหกับคําอื่นๆ ในโลกไดอีกเยอะแยะทีเดียว มันแปลวา “ฝน”
หรือ “ความฝน” ขึ้นอยูกับวาเราจะใชมันเปนคํากริยาหรือคํานามเทานั้นเอง ...
หลายคนอาจจะรูสึกไมคอยดีกับคําวา “ความฝน” เพราะเอามันไปผูกติดกับคําวา “เพอฝน” แทนที่
จะเอามันไปคูกับคําวา “ใฝฝน” ทั้งๆ ที่ 3 คํานี้มีที่มาที่ไปไมคอยจะเหมือนกัซักเทาไหร ...
คําวา “ความฝน” ก็คือคําดั้งเดิมที่ผมแปลเอาจากคําวา dream แตบางคนก็รูสึกวามันไมคอยจะ
เลิศหรูอลังการ จึงพยายามไปผูกใหมันมีความหมายแบบ “จินตนาการ” หรือ imagine หรือ
imagination ซึ่งฟงดูแลวไดอารมณ creative มากกวา แลวมันก็ดู “เปนรูปเปนราง” มากกวา
เพราะคําวา imagine มีคําวา image ที่หมายถึง “รูปภาพ” หรือ “รูปราง” ผสมอยูใ นตัวมันอยูแ ลว
แมกระทั่งระยะหลังๆ มานี้ ก็ยังมีการนําคําวา image มาแปลกันวา “ภาพพจน” อีกดวย ... ซึ่ง
นาจะเปนกาวยางสําคัญที่มันเขามายุมยามในโลกทางธุรกิจ เพราะ “การฝน” ถึงวันเวลาในอนาคต
หรือ “การวาดหวังคาดคะเน” สิ่งที่ “นาจะ” เกิดขึ้นไดนั้น บางคนเรียกวา vision หรือพวกเราชาว
เผามงเรียกมันวา “วิสัยทัศน”
สวนคําวา “เพอฝน” นั้นมาจากการสังวาสกันระหวาง “ความฝน” กับ “เพอเจอ” โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ก็คือเมื่อยามที่ “เพอเจอ” เปนฝายชี้นํา นั่นคือที่มาของคําวา “เพอ+ฝน” ... ที่นี้ถาการสังวาสกันของ
คําทั้งคูนี้กลายเปนวา “ความฝน” เปนฝายชี้นําบางละ? ... มันก็จะออกอาการ “กลายพันธุ” ครับ
คือเปนการสังวาสกันที่สูญเปลา เพราะ “เพอเจอ” นั่นเปนสิ่งไมมีตัวตน เปนเพียง “คํากริยา” ที่
ไมมี “อาการนาม” เปนของตัวเอง บางครั้งก็ทําตัวเปน “คําวิเศษณ” หรือ “คําคุณศัพท” ที่เอาไวแค
ขยายความใหกับคําอื่นๆ เทานั้น ... เพราะฉะนั้นเมื่อ “ความฝน” เปนฝายชี้นําภาคปฏิบัติที่ไมมี
แกนสารสาระใหจับตองได มันจึงออกอาการแบบ “ละเมอ” เรียกวา “ละเมอเพอพก” หรือเรียกสั้นๆ
วา “เลื่อนลอย”
แตคําวา “ใฝฝน” เปนผลผลิตของการสังวาสกันระหวาง “ความฝกใฝ” กับ “ความฝน” ถือเปนคูที่
สงเสริมซึ่งกันและกัน เพราะมันใหความหมายแบบเดียวกันไมวา “ความฝกใฝ” จะชี้นํา “ความฝน”
เปนคําวา “ใฝฝน” หรือวา “ความฝน” จะเปนฝายชี้นํา “ความฝกใฝ” กลายเปนคําวา “ฝนใฝ” ...
โดยปกติแลว “ความฝกใฝ” มักจะใชในความหมายที่ดี เชน ใฝรู ใฝเรียน ใฝวิชา ซึ่งโดยมากจะตอง
อาศัย “ความเพียร” เปนที่ตั้ง ... สําหรับความหมายในทางที่ไมดีเขาไมเรียกวาฝกใฝ แตจะเรียกวา
“มัวเมา” หรือ “ลุมหลง” แทน เชน มัวเมาในอวิชชา ลุมหลงในอํานาจ มัวเมาในการพนัน หรือวา
ลุมหลงในสุรานารี ... ทั้งนี้ทั้งนั้นถือวาคําในความหมายที่ไมดีเหลานี้เปน “คนละเผาพันธุ” กับ
“ความฝน” และไมเคยปรากฏวามีการสังวาสระหวางกันเลย !!
คนที่แกภาษาไทยหนอยอาจจะรูสึกขัดๆ เพราะในภาษาไทยที่ลอกตําราภาษาบาลี-สันสกฤตมานั้น
เขาจะมีแต “การสมาสคํา” กับ “การสนธิคํา” ไมมีเรื่องของ “การสังวาสคํา” หรือ “การปฏิสนธิคํา”
อยางที่ผมเรียก เพราะลักษณะ “การผสมพันธุ” ของคําตางๆ ที่เลามานี้ ไมมีในตําราภาษาไทย และ
ไมเขาหลักเกณฑเรื่อง “การสมาส-การสนธิ” อะไรนั่นดวย ... ถาคนไทยลอกภาษาขอมมาผสมกับ
ภาษาบาลี -สั น สกฤตได ผมก็ รู จั ก ลอกภาษาไทยมาบั ญ ญั ติ โ ครงสร า งตามใจตั ว ของผมเองได
เหมือนกัน ... ไมใชเรื่องแปลกประหลาดอะไรถาเราจะมี “ภาษาเชิงซอน” ที่สื่อสารไขวกันไปมา
ระหวาง layer ของหลักภาษาได มีคําศัพทตางๆ ที่สามารถใชงานรวมกันโดยไมตองเสียเวลาไป
คิดคนออกมาใหมใหเมื่อยชีวิต ถือเปนการเรงขยาย “ความลุมลึก” ใหกับภาษาที่นักวิชาการพากัน
“ภูมิอกภูมิใจ” ในความสลับซับซอนของมันซะเต็มประดา จนลืมนึกไปวา “ภาษา” นั้นควรจะเอาไว
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ใชเพื่อ “การสื่อสาร” ไมใชเอาไว “กราบไหวบูชา” หรือเอาไว “หลงใหลไดปลื้มปติยินดีปรีดา” อยาง
บาคลั่งเหมือนที่ผานๆ มา
“ความฝน” เปนสวนประกอบที่สําคัญมากตอชีวิตของทุกคนครับ และไมควรที่จะปลอยใหตัวเองเปน

คนประเภท “อัตคัดฝน” ... เพราะ “ความฝน” คือ “เข็มทิศชีวิต” ของแตละคน ...
มันอาจจะฟงดู‘เวอรไปหนอย เพราะพวกเราอาจจะไดยินไดฟงมาวา “เข็มทิศชีวิต” เปนอะไรอยาง
อื่นที่มันดูมีหลักการหรือมีความนาเลื่อมใสศรัทธามากกวานี้ เชน ธรรมะ ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ฯลฯ ... ซึ่งก็ “ไมผิด” เพราะ “เข็มทิศ” จริงๆ มันก็ไมไดเปนกอนอะไรเดี่ยวๆ ทั้งกอน แต
เปนเครื่องมือนําทางซึ่งมีสวนประกอบตางๆ ที่ตองสอดประสานและสัมพันธกันหลายชิ้น แลวก็
แน น อนว า แต ล ะองค ป ระกอบก็ ยั ง มี คุ ณ ภาพที่ ดี ด อ ยแตกต า งกั น ไป ... เพราะเมื่ อ คนเรามี
“ความฝ น”

ในเรื่องไหนก็จะชักพาใหจิตใจ “ฝกใฝ” ไปในทางที่ตัวเองเฝาฝน ชี้นําให
คนเราขวนขวายในสิ่งที่ยังเติมไมเต็มฝนนั้น ... ศาสนายอมเปนสิ่งที่พึงใฝหาสําหรับคนที่เฝา

ฝนในทางเจริญแหงจิตวิญญาณ ประเพณีและวัฒนาธรรมยอมเปนสิ่งที่นาฝกใฝสําหรับคนที่เฝาฝน
ถึงความเจริญงอกงามทางสังคม ไมมีอะไรถูกหรืออะไรผิด แตทั้งหมดคือ “เครื่องประกอบเข็มทิศ”
อันเดิมที่เรียกวา “ความฝน” ของแตละคน ...
“ความฝน”

เปนรากเหงาของ “ความคิด” และคนที่ “อัตคัดฝน” ก็จะเปนคนหลักลอยเลื่อนเปอน
อยางไมมีจุดยืนหรือหลักยึดที่มั่นคง ไมมีเหตุผลที่จะอยู ไมมีเหตุผลที่จะตาย ไมมีเหตุผลที่จะตอสู
ทั้งไมมีเหตุผลที่จะหลบหลีก ... หลายคนเรียกมันวา “ความอิสระ” บางก็เรียกวา “ไรกระบวนทา”
สาหัสหนอยก็เรียกวา “ไมยึดติด” บางทีก็เรียกวา “ปลอยวาง” หรืออาจจะเรียกวา “ความวาง” ...
แตผมใครที่จะเสนอวา ... ไมวาเราจะเรียก “ตัวเหี้ย” ดวยชื่อที่เพราะขนาดไหนก็ตาม มันยังเปน
สัตวเลื้อยคลานเผาพันธุเดิมที่เคยถูกเรียกวา “ตัวเหี้ย” อยูดี ... ถูกมั้ย?! ... ดังนั้นการจะเรียก
“ความไมมีแกนสาร” ของชีวิตดวยศัพทเทคนิคที่พิสดารขนาดไหน มันก็ไมไดชวยใหชีวิตมีแกนสาร
สาระขึ้นมาไดเลยฉันนั้น
แค ฝ น และอยากที่ จ ะมี “ชื่ อ ตํ า แหน ง ” ใหญ โ ตทางการบ า นการเมื อ งนั้ น ก็ เ ป น เรื่ อ งหนึ่ ง แต จ ะ
สามารถกลายพันธุใหเปน specie เดียวกับ “ชื่อตําแหนง” นั้นหรือไมก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ... เราถึง
ไดมี “นักการ” เมือง ที่ไมใช “นักการเมือง” เต็มไปหมดไง ... แคเอา “สัตวเลื้อยคลาน” มาใสสูทนะ
มันไมกลายเปน “มนุษย” ขึ้นมาไดหรอกครับ !! มันตองใชความมานะพยายามที่จะปรับปรุงแกไข
และขัดเกลาจริตสันดานของตัวเองมากพอสมควร ไมใชแคเปลี่ยนคําพูดหรือแกชื่อเรียกแลวจะ
สรางสรรคอะไรออกมาไดจริงๆ ...

“ในเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
ไมใชความลมเหลวถาเราจะไปไมถึงจุดหมายปลายทางที่ “ใฝฝน”
หากความลมเหลวคือ “การไมใฝฝน” ถึงจุดหมายที่เราตองการ”
Dee Hock, ผูกอตั้ง VISA International
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? Flexecutive
บังเอิญอานเจอคํานี้ในหนังสือ Word-Spy ครับ เปนคําที่ผสมกันระหวาง Flexible ที่แปลวา
“ยืดหยุน” กับ Executive ที่หมายถึง “ผูบริหาร” หรือ “ฝายบริหาร” ถือวาเปนคําที่สะทอนภาพ
ทางความคิดบางอยางเกี่ยวกับบริบทของงานในดานการบริหารพอสมควร
จริงๆ แลวบริบททางสังคมในโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการมาโดยตลอด ไมใชวา
เพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนกันอยางทั่วไปเมื่อปลายๆ ศตวรรษที่ 20 นี้เทานั้น เพียงแตวาในยุคที่
เทคโนโลยีเขามาทําใหการติดตอสื่อสารระหวางมนุษยจากซีกโลกตางๆ มีความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น ความรวดเร็วของการแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นตางๆ ทางสังคมจึงอยูในรูปแบบที่
หยิบยืมไขวโยงกันไปๆ มาๆ อยางทั่วถึงมากกวาเมื่อกอนนี้ ... “ระบบคุณคา” ทางสังคมจึงมีการถาย
โอนระหวางกันในระยะเวลาเพียงสั้นๆ และเกิดการปรับเปลี่ยนอยางที่ไมคอยจะตอเนื่องกัน จนถึง
ขั้ น ที่ พ วกเราต อ งตกอยู ใ นกระบวนการทางวั ฒ นธรรมที่ วู บ ๆ วาบๆ ไม อ อ ยสร อ ยห อ ยละเหี่ ย
เหมือนกับที่เคยพบเห็นในหนาหนังสือประวัติศาสตรอีกตอไป !!
เมื่อวัฒนธรรมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางวูบวาบฉาบฉวยมากขึ้น ความไมจิรังยั่งยืนที่พบเห็นก็
ยิ่งเนนย้ําใหมนุษยเห็นสัจจธรรมของ “ความไมเที่ยง” เดนชัดกวาเดิม ... สติสตังที่สั่งสมมานานบน
พื้นฐานที่เคยเชื่อวามั่นคงก็คลอนแคลนจนผูคนเริ่มจะออนเปลี้ยเพลียปญญากันไปหมด ในที่สุดก็
เกิ ด อาการ “เมาโลก ” และตี ค วามอย า งสั บ สนระหว า ง “ยื ด หยุ น ” กั บ “ยวบยาบ ”, ระหว า ง
“ปรั บ เปลี่ ยน” กั บ “แปรปรวน ”, ระหว า ง “รวดเร็ ว ” กับ “รี บ ร อ น”, ระหว าง “เปลี่ ย นแปลง ” กั บ
“ปลิ้ น ปล อ น ”, ระหว า ง “เคร ง ครั ด ” กั บ “คร่ํ า ครึ ”, ระหว า ง “สร า งสรรค ” กั บ “ซี้ ซั้ว ”, ระหว า ง
“เพียบพรอม” กับ “พร่ําเพรื่อ”, ระหวาง “พรอมเพรียง” กับ “พลุกพลาน”, และอีกหลายคูที่ไมได
คลองจองหรือสัมผัสกัน ☺
Flexecutive

อาจจะเปนคําที่นารักๆ คําหนึ่งที่ถูกผสมขึ้นมา แตเราก็ตอง
ทําความเขาใจกับ “ความยืดหยุน” ใหดีดวยวามันควรจะตองอยูที่ระดับไหน
และในขอบเขตจํากัดเฉพาะเรื่องเฉพาะจุดยังไง เพราะดีไมดีมันอาจจะแผลง
ไปเปน Plexecutive ซึ่งเอา Plex มาจาก plectere ในภาษา Latin ที่
หมายถึง “ขมวด” หรือ “บิด” รวมกับ Executive แลวออกมาเปนเรื่องของ
การบริหารงานแบบบูดๆ เบี้ยวๆ ที่เต็มไปดวยความสลับซับซอนซอนเงื่อนซุก
ปมใหงุงงงงสับสนจนอลหมานกันอยางถวนทั่วไปทั้งองคกร !!
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบัติงานตางๆ อยางคลองแคลววองไวโดยไมสราง
ความสั บสนวอดวายใหแก องคกรนั้น ถือ วา เป นปจ จัย สําคั ญต อสภาวะการคงอยู ขององคก รใน
ปจจุบัน (ที่ยังหวังวา จะมีอนาคตตอไป) แตการจะไดมาซึ่งความลื่นไหลของระบบงานที่สามารถปรั บ
กระบวนการตางๆ ไดอยางลงตัวนั้น ก็ไมใชแคนึกฝนกันมั่วๆ บนโถชักโครกตอนที่สมาธิอยูที่กอนๆ
ตรงรูทวารมากกวากอนกลามเนื้อในสมอง ... การที่โลกของเราเกิดอาการ “สําลักวัฒนธรรม” อยาง
ที่เปนอยูนี้ ผมถือวามันคือ “ภาพขยายของโครงขาย” เพื่อใหเราไดเห็นปจจัยแวดลอมทั้งหมดที่
อาจจะสงผลกระทบระหวางกันไดตลอดเวลา ... “ปฏิสัมพันธ” ในโครงขายถือวาเปน “ความทั่วไป”
ในดานคุณสมบัติที่จะตองเกิดขึ้นระหวางปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ระดับของความสลับซับซอนจึงเปน
ผลลัพธที่ขึ้นตรงกับ “ปริมาณของตัวแปร” เปนสําคัญ ไมใชวาในโครงขายขนาดเล็กจะไมมีรูปแบบ
ของการปฏิสัมพันธกันเลย อยางที่หลายๆ คนพยายามจะหลอกใหตัวเองเขาใจ

Wordspire!
page 13 of 30

ในระยะหลายป ที่ ผ า นมานี้ พวกเรามั ก จะได ยิ น ได ฟ ง ถ อ ยคํ า ประเภทว า “การคิ ด นอกกรอบ ”,
“ความคิดสรางสรรค”, “คิดแบบบูรณาการ”, “ความเรียบงาย”, “ความยืดหยุน”, “ความคลองตัว”,
และคําอื่นๆ ที่สอไปในทางอวดโอภูมิรูมากรูดีของคนที่พูด แตเราก็ไมอาจจะแยกแยะไดเลยวาคน
ไหนที่พูดไปตามกระแสแฟชั่นขี้ฟนนักวิชาการ หรือคนไหนที่พูดออกมาจากกนบึ้งของหัวใจที่แจม
แจงในความหมายที่แทจริงของคําวา “ระบบ”
เรายังคงจําเปนที่จะตองเปดโลกทัศนของเราใหกวาง รับฟงและรับรูเรื่องราวที่ถายทอดผานภูมริ แู ละ
ประสบการณของคนอื่นๆ อยูตลอดเวลา แตก็ไมใชรับรูรับฟงเพียงเพื่อที่จะตอบรับหรือตอตาน
ไมใชเพื่อจะโตแยงแขงขันกันประกวดวา ego ของใครจะตัวโตกวา หรือไมใชรับรูรับฟงเพียงเพื่อจะ
เชื่ อ งเชื่ อ อย า งว า ง า ยเพราะตายซากทางสติ ป ญ ญาไปแล ว ... การที่ ธ รรมชาติ จ งใจวาง

ตําแหนงของกอนขยุกขยิกกอนหนึ่งไวสุดขั้วทางหัว อีกกอนหนึ่งไวตรงสุดขั้ว
ปลายทวาร โดยมีแกนกระดูกสันหลังค้ําใหเห็นภาพของ 2 ขั้วที่ไมอาจปะปน
กั น นั้ น น า จะสอนอะไรๆ ให กั บ พวกเราได ห ลายอย า ง ... สิ่ ง ที่ แ ม จ ะมี
ลักษณะภายนอกดูคลายกัน ใชวาจะตองเปนสิ่งเดียวกันเสมอไป !!
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? Futurist
จําไดวาผมเจอคํานี้ครั้งแรกในหนังสือ “นิยายวิทยาศาสตร” และดูเหมือนเขาจะแปลคํานี้ไวดวยคํา
วา “นักอนาคตประวัติศาสตร” หรือ “นักอนาคตวิทยา” อะไรทํานองนั้น หลายปใหหลังผมไดขาววา
เขามีชื่อตําแหนงงานใหมใหกับทั้ง Arthur C. Clark และ Isaac Asimov ซึ่งเปนนักเขียนนิยาย
วิทยาศาสตรชั้นแนวหนาดวยกันทั้งคู โดยตําแหนงงานนั้นก็คือ Futurist ซึ่งนาจะหมายถึงตําแหนง
ของ “นักอนาคตศาสตร” โดยทั้ง 2 ทานนั้นไดคาตอบแทนเปนเงินเดือนที่สูงลิ่วจาก “การใฝฝน”
ถึงโลกแหงอนาคต ... และคลับคลายคลับคลาวา Alvin Toffler เจาของผลงาน The Third
Wave หรือ “คลื่นลูกที่สาม” ในภาคภาษาไทย ก็มีชื่อติดโผอยูในตําแหนงงานประหลาดนี้กับเขา
ดวยเหมือนกัน ...
ผมก็เลยรูสึกราวกับวา อนาคตเปนเรื่องของ “จินตนาการ” และเปนเรื่องของ “การใฝฝน” ที่หลายๆ
คนพยายามเรียกมันใหมดวยชื่อเพราะๆ วา vision หรือ “วิสัยทัศน” มากกวาจะเปนเรื่องของ
“แนวโนม” หรือ tendency ตามปกติธรรมดาที่เปนเรื่องของ “วิวัฒนาการ” อยางคอยเปนคอยไป
เพราะ “การใฝ ฝน ” นั้ นจะเปน ตั วนํ าพาใหเ กิด “นวั ตกรรม” ใหม ๆ ที่เ ปน การก า วกระโดดและ
ปรับเปลี่ยนโฉมหนาและทิศทางของวิวัฒนาการในดานตางๆ ไปเลย ... แลวก็มาถึงคําพูดนี้ของ
จอหน ชาร (เปนใครก็ไมรูครับ เพราะลอกมาจากหนังสือ “เงินตราแหงอนาคต”)

“อนาคตไมใชสิ่งที่เรากําลังกาวไป แตเปนที่ที่เรากําลังสราง
หนทางสูอนาคตไมใชสิ่งที่เราคนหา แตเปนสิ่งที่เราทําขึ้นมาเอง
และการกระทําของเราเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งผูสรางและจุดหมายปลายทาง”
ถือเปนคําพูดที่ตอกย้ําวาตําแหนงหนาที่การงานอยาง Futurist นั้น สมควรที่จะมี แลวก็สมควรที่
จะไดรับคาจางสูงๆ ดวย เพื่อดึงดูดใหทุกๆ คนมา “รวมกันฝน” ถึงคืนวันแหงอนาคต เปนกลุม
บุคคลที่มีหนาที่กําหนดทิศทางของวิวัฒนาการทางสังคมทั้งมวล ... จะวาไปแลวมันก็คือหนาที่ของ
Futurist ในหนังสือนิยายวิทยาศาสตรนั่นเอง ... ซึ่งดูเหมือนจะอยูในเรื่อง Foundation หรือ
“สถาบันสถาปนา” ของ Isaac Asimov ที่มีดวยกัน 7-8 ภาคนั่นเอง
ผมเชื่อ วา Futurist ไม ใชม นุษ ยประเภทที่เอาเวลาไป “ฝ นเฟ อง ” ถึง แต เรื่ องที่ ยัง ไมเ คยเกิ ด
ตลอดเวลาหรอกครับ เพราะบางครั้ง “นวัตกรรม” ก็เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน “กระบวนทัศน”
หรือ paradigm หรือ mindset เทานั้นเอง ... “โลกทัศน” ที่เราทุกคนใชเปนมาตรฐานในการ
พิจารณา “ความจริง” ของโลกนั้น เปนแตเพียงสิ่งที่พวกเราสมมุติขึ้นมาเองซะสวนใหญ และการ
ปรับเปลี่ยน “ความจริง” ในสมมุติสัจจะของพวกเรานี้ จะหมายถึงการปรับเปลี่ยน “โลกทัศน” ให
มองเห็น “ความจริ งแบบใหมๆ” เปนการเปลี่ยนทัศนคติของเราตอโลก เปลี่ยนวิธีการมองโลก
เปลี่ยนมาตรฐานในการพิจารณาโลก ... และจะสงผลกระทบใหเกิด “นวัตกรรม” ที่จะเปลี่ยนแปลง
สั ง คมโลกทั้ ง โลกไปในที่ สุ ด ด ว ย ... ผู ที่ เ ข า ถึ ง “ความจริ ง แบบใหม ” ได ก อ น ก็ จ ะกลายเป น
“ผูยึดกุมระบบ” และกระบวนการทางสังคมไปโดยปริยาย ... ซึ่งมันจะแปลงไปเปน “อํานาจตอรอง”
เพื่อผลประโยชนในอนาคต ... นั่นคือเหตุผลที่ Futurist ถูกวาจางดวยคาตอบแทนที่มโหฬาร !!
หลายปมานี้ เรามักจะไดยินนักคิดทางการตลาดหลายคนพูดถึง “การสรางความแตกตาง” หรือ
differentiate เพื่ อ ที่ จ ะไม เป น “ผู ตาม ” ให กั บ ใครๆ ในโลกที่ ต องแข งขั น แต สุ ดยอดแห งการ
differentiate ก็คือการ “เปนผูกําหนดมาตรฐานใหม” ใหกับเกมการแขงขัน มันหมายความวาเรา

Wordspire!
page 15 of 30

จะรวมแขงขันในเกมที่เราเทานั้นเปนผูกําหนดกติกา เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสแหงชัยชนะ ☺ ... มัน
เปนหลักคิดงายๆ แตไมใชปฏิบัติไดทุกๆ คนหรือทุกๆ องคกร
ยอนกลับไปดูที่เกมการเมือง พรรคการเมืองที่บาๆ บอๆ คิดแตเรื่องเส็งเคร็งเฮงซวยออกมาให
นักวิชาการกนดาวิพากษวิจารณอยูบอยๆ เราอยาไดไปหลงกลคิดวาเขาโงถึงไดทําตัวทุเรศทุรังอยาง
นั้น การปนหัวใหทุกคนหันเหไปสนใจกับเรื่องไมเปนเรื่องคือเกมที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อหวังผลลัพธ
อะไรบางอยางเสมอ หนาหนังสือพิมพมีพื้นที่นอยกวาน้ําหมึกน้ําลายของ “นักวิชาการหัวกะทิ”
ทั้ง หลายแหลอ ยู แล ว ... การชัก จูง ใหไ อ พ วกชอบคิด นี่ไ ปสนใจเรื่ องราวนอกลูน อกทาง
ก็ไมตางจากการชักชวนใหพระไปดูหนัง X เพื่อจะไดไมตองมีเวลาปฏิบัติธรรม ... วิธีการ
ที่ “กวนน้ําใหขุน” ยอมมีจุดประสงคเพื่อใหน้ํานั้น “ไมโปรงใส” ... มันเปน “กติกาใหม” ที่กําหนด
ขึ้ น มาให ค นเฮโลไปช ว ยกั น รั ก ษาน้ํ า ส ว น “ไอ บ า ” นั่ น ก็ ด อดมาขโมยปลาไปจากบ อ ซะฉิ บ ...
ไมรักษาน้ําปลาก็ตาย แตถามัวแตรักษาน้ําไอคนที่กวนน้ําก็สบาย ... นี่แหละ “คิดใหม ทําใหม” !!
หากเราตัดประเด็นเรื่องความเลวระยําออกไป กลเม็ดเพื่อ “ชาติกําเนิดและวงศตระกูล” แบบนี้ถือ
เปนกรณีตัวอยางที่นาศึกษา ลูกไมและลูกเลนที่ทําใหทุกคนในเกมกลายเปนลูกไล จัดวาทําได
แนบเนียนสนิทชิดเชื้อกับเครือญาติจริงๆ ... อยาไปเสียเวลาเถียงใหคอเปนเอ็นควายวาคนแบบนี้ไม
มีความฉลาด ... เพียงแตแกอาจจะฟงนิทานเรื่อง “ไอชาติคน” ของพระพะยอมมากไปหนอย จนรูส กึ
วาอยากจะเปน “ไอชาติหมา” ก็เทานั้นเอง ... ฮา ... ฮา ... ฮา ... * เอิ๊ก ... (ซ้ําตั้งแต * จนกวา
จะจางหายไป)
ในโลกของความเปนจริง มีเกมการแขงขันสารพัดรูปแบบแหละครับ ทั้งยังมีกฎกติกาแตกตางกัน
มากมายมหาศาล ... การกระโดดเขาไปในเกมที่คนอื่นเปนคนสราง ก็รังแตจะหาความเจ็บปวดมา
ใสตัวเอง ... การดํารงชีวิตในโลกที่เลวรายแหง “กลียุค” นี้ อยาไปบาเหอตามยุคตามสมัยใหมันมาก
นักเลยครับ ความแปลกใหมไมจําเปนวาจะตอง “ทันสมัยเปยบ” ไปทุกกระเบียดนิ้ว แตมีหลายๆ
กรณีที่มันหมายถึง “การสรางมิติแหงมุมมอง” ที่แตกตางไปจาก “โลกทัศน” ในปจจุบันเทานั้นเอง
สวนมิติที่วานั้นมันจะไดรับการยอมรับมากแคไหนก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ไมเกี่ยวกันครับ เพราะการ
implement กับการ imagine เพื่อสราง vision นั้นมันเปนงานคนละตอนกัน !!
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? Information Science
ผมบังเอิญเจอคํานี้ขณะที่ browse หาหนังสือที่นาสนใจอยูหลายๆ เลม ซึ่งสวนใหญจะเปนเรือ่ งราว
ของสาขาวิชา Physics ที่ระยะหลังๆ นี้เขามามีบทบาทใน “สังคมนักคิด” ตั้งแตปรัชญาดาน
สังคมศาสตรไปจนถึงปรัชญาในดานการบริหารองคกรตางๆ ดวย
วิทยาศาสตรสาขา Physics ถือเปนสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวันของคนเรามาก
ที่สุดสาขาหนึ่ง โดยเฉพาะที่มันเปนสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ความเปนจริงของโลกทางวัตถุ” ซึ่งจะ
กลายเปน "กรอบกระบวนทัศน” ของผูคนในสังคมของแตละยุคแตละสมัย ... ก็ตองจัดใหเปนเรื่องที่
ใหญมากครับ ... เพราะมันเปนศาสตรที่เปนตัวกําหนด World Perception เลยทีเดียว
เรามักจะไดยินไดฟงคําวา IT ที่หมายถึง Information Technology หรือเวอรชันใหมที่มักจะ
เรียกวา ICT ที่ยอมาจาก Information and Communication Technology แตความไขวเขว
หลักๆ ที่เกิดขึ้นใน “โลกทัศน” ของคนทั่วไปก็คือ เวลาที่เห็นคําวา “เทคโนโลยี” ก็มักจะนึกไปถึงแต
เรื่อง “อีเล็คทรอนิค” หรือแคบๆ อยูแค “คอมพิวเตอร” เทานั้น ทั้งๆ ที่ความเปน information
หรือที่มีการแปลเปนภาษาไทยอยางเปนทางการวา “สารสนเทศ” นั้น เปนอะไรที่ยิ่งใหญไพศาลกวา
แค “กระเปาะเหลี่ยมๆ” ที่ตั้งตากฝุนไวตามสํานักงานตางๆ อีกมากมาย ... ดังนั้น เมื่อผมเห็นคําวา
Information Science ก็เลยคิดเอาเองวามันควรจะเปน “สารสนเทศศาสตร” เพื่อหลีกหนีใหพน
ไปจาก “โลกทัศน” อันคับแคบของคําวา “เทคโนโลยี” ไปซะทีก็ดีเหมือนกัน
หนังสือเลมที่ผมเจอคํานี้มีชื่อวา Information ดวนๆ อยางนี้เลย เขียนโดยนักวิทยาศาสตรสาขา
Physics ที่เคยมีผลงานหนังสือที่บอกเลาวิวัฒนาการของการประมวล “ทฤษฎีสัมพัทธภาพ” ของ
ไอนสไตนเขากับ “ควอนตัมฟสิกส” เพื่อสรางเปน Theories of Everything หรือแปลอยางไร
รสนิยมวา “ทฤษฎีของทุกสรรพสิ่ง” อันจะเปนทฤษฎีที่เปลี่ยน “โลกทัศน” อันเกาแกของมนุษยให
กาวพนขอบเขตทางวัตถุสูยุคของ “ขอมูลสารสนเทศ” อยางเต็มตัว !!
ความนาสนใจของนักวิทยาศาสตรสาขา Physics ในสังคมทั่วๆ ไปและโลกทางธุรกิจนั้น นาจะเริ่ม
มาตั้งแตครั้งที่ The Tao of Physics ขายไดเปนลานเลมทั่วโลก และผมไดมีโอกาสเห็นการเอย
อางถึงนักฟสิกสอยางตรงๆ อีกครั้งในหนังสือ “นิยายธุรกิจ” ที่ขายดิบขายดีอยางเหลือเชื่อเรื่อง
The Goal ที่บอกเลาถึง “โลกทัศน” แบบนักฟสิกสตอปญหาที่เกิดจากความขัดแยงในองคกรธุรกิจ
ทั่วๆ ไป ... ความเปนนักฟสิกสที่ศึกษาเกี่ยวกับ “ความเปนจริงของโลก” นั้นจึงนาที่จะมี idea อะไร
ที่แปลกๆ ใหมๆ ออกมาใหไดพบเห็นอยูเสมอๆ ... โดยเฉพาะอยางยิ่ง พวกเขาอยูในสาขาวิชาที่มี
โอกาสพบเห็น “ความจริงใหม” กอนคนอื่นๆ ทั้งหมดในสังคมเลยทีเดียว ... และ ณ ขณะนี้ชนชาว
ฟสิกสทั้งหลายเริ่มที่จะสรุปประเด็นไวตรงกันวา “โลกไมใชอะไรอื่นนอกจากสารสนเทศ” !!
ความกาวหนาของวิทยาการดานคอมพิวเตอร อาจจะไมมีอะไรมากหากมันไมไดถูกนํามาใชเปน
“เครื่องมือ” เพื่อการประมวลผลขอมูลสารสนเทศจํานวนมากมายมหาศาลของโลก มันเปนเพียง
เทคโนโลยีทางผานที่สําคัญมากในการนําพาใหสังคมโลก “กาวกระโดด” จากยุคหนึ่งไปสูอีกยุคหนึ่ง
อยางสมบูรณเทานั้น มันคือ “เครื่องมือ” ที่ชวยเรงใหการคนควาวิจัยตางๆ สําเร็จลุลวงลงไปในเวลา
ที่สั้ น กระชั บ กวา เมื่ อก อ น เป น “อุป กรณ ” ที่ ส ามารถจํ าลองเหตุ ก ารณ เ สมือ นจริ งหรื อ virtual
reality เพื่อตรวสอบทฤษฎีทั้งหลายวามีผลกระทบขางเคียงอะไรบาง ... แนนอนที่พัฒนาการของ
“เครื่ องมือ ” ที่ วา นี้ยั งไมเจริญ ถึงขีดสุด เพราะมันถู ก “กั๊ก ” ไวโ ดยองคกรธุร กิจ ที่มุ งแสวงผลกํ าไร
ไมใชมุงที่ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการของโลก แตโดยสภาพการแขงขันนั้นก็จะเปนแรงผลักดัน
ใหแ ตละคน “กั๊ก ” เอาไว ได เพีย งชว งเวลาสั้นๆ ซึ่ง ในที่สุด แลว มันก็ จะกลายเป น “เครื่ องมื อ” ที่
สมบูรณแบบมากขึ้น ... อาจจะชากวาในอุดมคติ แตก็ไมมีทางหยุดนิ่งอยางแนนอน
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การมองวาทุกสรรพสิ่งในโลกเปนเพียง “สารสนเทศ” ที่สามารถบริหารจัดการไดถือเปน “โลกทัศน”
ที่จะเปลี่ยนทัศนคติตอ “ความเปนจริงของชีวิต” ไปอยางสิ้นเชิง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ
genetic code หรือรหัสพันธุกรรมที่นักวิทศาสตรประกาศผลสําเร็จในการคนหาและจัดเรียงเพื่อ
อานและทําความเขาใจเมื่อไมนานมานี้ ถือเปนกาวกระโดดสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงสรรพชีวิตในโลก
และในอีกดานหนึ่งของกระแสวิวัฒนาการทางสังคมนั้น เมื่อทัศนคติเกี่ยวกับ “เงินตรา” และการ
ประกอบ “ธุรกรรม” ตางๆ ถูกมองวาเปนเพียงการถายโอนแลกเปลี่ยน “สารสนเทศ” ระหวางกัน
แลว เราก็มีโอกาสที่จะไดเห็น “นวัตกรรมในดานกระบวนการ” ทางธุรกิจ โดยเฉพาะในดานการเงิน
และการธนาคาร ซึ่งจะแปรเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเราไปอยางไมมีทางหวนคืนกลับมาอีกตลอดกาล
เรายังมีโอกาสไดเห็นสิ่งแปลกๆ ใหมๆ อีกหลายปครับ บางก็เปนกระแสหลัก บางก็เปนแตเพียง
กระแสนิยมประเภทแฟชั่นชั่วครั้งชั่วคราว เพราะการปรับเปลี่ยน “โลกทัศน” ของคนทั้งโลกไมไดใช
เวลากันเพียงชั่วขามคืน ซึ่งในระหวางกระบวนการปรับเปลี่ยนนี้ โลกทั้งโลกดูจะยุงเหยิงวุนวายจน
จั บ ต น ชนปลายกั น แทบไม ห วาดไม ไ หว ซึ่ ง ผมก็ ไ ด แ ต ห วั ง ว า ทุ ก ๆ คนที่ ผ มรู จั ก จะไม ห ยุ ด การ
เจริญเติบโตทางความคิดของตัวเองอยูแคคําวา “เทคโนโลยี” ที่คับแคบเพียง “เครื่องมือ” ธรรมดาๆ
อยางคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสื่อสารทั่วๆ ไปเทานั้น ... ยุคแหงสารสนเทศที่แทจริง จําเปนตองมี
ทัศนคติที่ไมยึดติดตายตัวอยูกับเพียงโลกทางวัตถุอยางที่เปนมาในยุคอุตสาหกรรม ... ถาเราจะ
พยายามสังเกตใหรอบๆ ทุกวันนี้ปจจัยสําคัญๆ ทางธุรกิจและการดํารงชีวิต หันไปผูกติดอยูกับสิ่งที่
จับตองไดยากมากขึ้นทุกทีแลว ไมวาจะเปนความรู, ความชํานาญ, วิสัยทัศน, ความแตกตางอันเปน
เอกลักษณหรือเปนอัตตลักษณ, ศักยภาพ, ความนาเชื่อถือ, ... ฯลฯ ... ซึ่งแทบจะทั้งหมดนั้นเปน
เรื่องของ “ความสัมพันธ” กันทาง “ความเชื่อ” หรือ “ทัศนคติ” หรือ “โลกทัศน” ของกลุมคน เปน
“เครือขายทางสังคม” หรือ Social Network ที่ทรงอานุภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ... และดูเหมือนผมจะ
เคยเห็นคําวา Social Capital งอกออกมาในหนังสือแนวธุรกิจที่ไหนซักแหง ในทํานองวาเปน
“ต น ทุ น ทางสั ง คม ” หรื อ “ทรั พ ย สิ น ทางสั ง คม ” ต อ ท า ยเรื่ อ งของ Human Capital และ
Intellectual Capital ที่บาเหอกันมาหลายปดีดักแลว ...
การหลับหูหลับตาเชื่อวากระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกจะไมกระทบถึงพวกเรา เนื่องจากพวกเรา
เปน “ชนเผาอนารยชน” ที่ลาหลังนั้น อาจจะตองไดรับการทบทวนกันใหม และการเชื่ออยางหลง
ระเริงวาพวกเราทุกคนพรอมแลวกับ “ยุคสารสนเทศ” ก็อาจจะตองปรับเปลี่ยนทาทีใหเหมาะสมกวา
แค “ความมั่นใจ” ที่ไร “ศักยภาพ” ... เพราะมั่นใจแตเปลือกนอกนั้นเขาเรียกวา “หลงตัวเอง” วะ !!
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It’s never too late to learn,
but sometimes too early.
-- Charlie Brown in Peanuts

เปนคําพูดที่นารักดีครับ โดยเฉพาะที่มาของมัน ☺ คือมาจากตัวละครในการตูน Peanuts ที่ชื่อวา
Charlie Brown ... เปนการตูนที่มีลายเสนสวยมากและเต็มไปดวยมุขเด็ดๆ แพรวพราวทีเดียว
ผมไดคํานี้มาจากหนังสือ Managers Not MBAs ของ Henry Mintzberg ซึ่งเปนหนังสือที่
เขียนออกมาวิพากษวิจารณระบบการศึกษาแบบ MBA อยางถึง “กนบึ้งแหงความเหลวไหล” เลย
ทีเดียว ... คําพูดจากการตูนที่ผมคัดมานี้คือคําที่ใชเปดบทที่หนึ่งของหนังสือเลมดังกลาว
เกี่ยวกับ “การศึกษา” นั้น เรามักจะไดยินแนวคิดของหลายๆ คนที่แบงออกไดเปน 2 กลุมหลักๆ คือ
พวกหนึ่งมักจะใชคําพูดวา “แกเกินเรียน” เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง เปนการยก
เอาเรื่องอายุและสังขารมาอวดอางใหตัวเองดูมี “วัยวุฒิ” ที่ไมควรจะถูกบีบบังคับ แทนที่จะบอก
ออกมาตรงๆ วา “กูขี้เกียจเรียน” หรือ “กูโงเกินกวาที่จะเรียนรู” ... สวนอีกพวกหนึ่งคือพวกที่ชอบ
พูดวา “ไมมีใครที่แกเกินเรียน” เพราะเชื่อในอุดมการณวา “การศึกษา” คือกิจกรรมที่จะตองกระทํา
ไปจน “ตลอดชีวิต” ... สวนใหญพวกหลังมักจะเปนพวกที่พอจะมีการศึกษาที่ดีเปนพื้นฐาน และเปน
พวกที่ชอบอานตํารับตําราเปนอุปนิสัยถาวรอยูบางไมมากก็นอย ... อาจจะไมขยันทํางานมากนักแต
ก็ขยันเรียนรู สวนใหญจะเปนพวกนักวิชาการที่ใฝฝนถึงคืนวันของ “สังคมแหงการเรียนรู” เพราะใน
โลกทางวิชาการนั้นคอนขางเงียบเหงาโดยเฉพาะในสยามประเทศที่คนอานหนังสือกันถัวเฉลี่ยปละ
3 ถึง 4 “บรรทัด” เทานั้น !!
It’s never too late to learn ก็คือคําในอารมณของ “ไมมีใครที่แกเกินเรียน” แบบภาษาอังกฤษ
ซึ่งหมายความวาอารมณของคน 2 พวกนี้นาจะเปน “อารมณสากล” พอสมควร ไมใชอารมณเฉพาะ
ภูมิภาคหรือเฉพาะเผาพันธุ แตเปนอารมณของคน 2 อุดมการณที่ตางกันแบบสุดขั้ว พวกหนึ่งบอก

วาตัวเองไมมีความสามารถที่จะเรียนรู อีกพวกหนึ่งพยายามจะบอกวาใครๆ ก็สามารถเรียนรูได ถา
จิตใจมันมี “ความขยัน” มากพอ ... ถือเปนการยกหางตัวเองกลายๆ ดวยการกลาวตําหนิคนอื่น !!
แตที่นาสนใจของประโยคที่ยกมานี้อยูที่ทอนหลังของมันครับ ... but sometimes too early.
ผมเชื่อวา Charles Schulz เจาของผลงานการตูน Peanuts นาจะเห็น “รอยตอ” สําคัญของทั้ง
สองขั้วอุดมการณทางการเรียนรูที่วามานั้น นั่นคือ “ระบบการศึกษา” เพราะหากเราเจาะลึกลงไปถึง
พื้นฐานทางการศึกษาจริงๆ ของคนทั้งสองกลุมนั้นแลว เราจะเห็นวายังมี “ชองวางทางการเรียนรู”
ที่แตกตางกันมากระหวางกลุมความคิดทั้งสอง ... และคนเราก็ไมควร “สักแตจะเรียน” เพียงอยาง
เดียว แตในบางแงบางมุมแลวมันมีความเหมาะสมของ “วุฒิ” โดยเฉพาะในดาน “วุฒิภาวะ” เขามา
เกี่ยวของดวย ซึ่งผมกําลังหมายถึงทั้ง “คุณวุฒิ” และ “วัยวุฒิ” ไปพรอมๆ กัน ... เพราะ “วุฒิภาวะ”
ในดาน “คุณวุฒ”ิ บางอยางจําเปนที่จะตองใชเวลาในการบมเพาะพอสมควร ซึ่งผลขางเคียงก็คือมัน
จะทําใหเกิด “วัยวุฒิ” ที่มากขึ้นตามไปดวย แต “วัยวุฒิ” เพียงอยางเดียว ไมใชหลักประกันวาบุคคล
นั้นๆ มี “วุฒิภาวะ” ในดาน “คุณวุฒิ” ที่เทียบเทาหรือเหนือกวาบุคคลอื่นๆ ... พูดงายๆ ก็คือ คน
บางคนนั้นจัดเปนประเภท “แกแลวแกเลย” โดยไมไดมี “วุฒิภาวะ” ที่เหมาะสมตามวัยไปดวยนั่นเอง
การ “ยัดเยียดความรู” ใหกับบุคคลที่ “ดอยวุฒิภาวะ” นั้นจึงถือวาไมสมควรแกเวลาในแงที่นาจะใช
คําวา “ชิงสุกกอนหาม” หรืออยางที่เขาใชคําวา too early ในประโยคที่ยกมาเลานี่แหละ (แตคน
แถวสยามประเทศชอบเอาคําวา “ชิงสุกกอนหาม” นี้ไปใชเฉพาะกับเรื่องใตสะดือเทานั้น ถือเปน
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ดัช นีชี้ วัด ระดับ วุ ฒิภ าวะทางสติ ป ญญาไดที่ ระดั บหนึ่ง เหมือ นกั น ☺) ... ซึ่ง ลักษณะการกระทํ า
ดังกลาวรังแตจะเปนการสรางปญหามากกวาการพัฒนา ... มันเปนเหตุผลเดียวกับที่เราไมปฏิบัติ
“กิ จ กาม ” ประจํ า ครั ว เรื อ นต อ หน า ลู กเด็ กเล็ ก แดง ไม ว า จะเป น ลู ก ของตั ว เองหรื อ ลู ก ของคนอื่ น
เพราะเราเชื่อวาเด็กๆ เหลานั้น “ยังไมถึงเวลาที่จะเรียนรู” ใน “กิจกาม” ดังกลาว เพราะ “วุฒิภาวะ”
ของพวกเขายั งไม นา จะเหมาะสม ... ฉั น ใดก็ ฉัน นั้ น ... สรรพความรูท างวิช าการหลายอย า งก็
จําเปนตองอาศัย “วุฒิภาวะ” ที่เหมาะสมไป “รับรู” ไมใชแค “สักแตเรียนเพื่อรู” เพียงดานเดียว

คนที่มีแต “คุณวุฒิ” ทางการศึกษา แต “ดอยวุฒิภาวะ” ในหนาที่การ
งานที่ตองรับผิดชอบ ก็จะพยายามทําตัว “กรางตํารา” หาวาคนอื่นๆ นั้น
โงเงาเพราะดอยการศึกษากวา และพยายามยัดเยียดสรรพความรูจากตําราทั้งในและ
นอกระบบใหทุกคนศึกษากันอยาง “ตาลีตาเหลือก” เปนระบบการศึกษาที่ไดแต “ลนลาน” แตไมมี
โอกาส “เรียนรู” เลย ... เปนการพัฒนาบนพื้นฐานของการยัดเยียดซึ่งไมมีทางที่จะยั่งยืน !! ...
อือม ... ฟงคลายๆ กับกําลังดา “วิสัยทัศน” ของไอหัวกาวหนาบางตัวยังไงๆ อยูนะ ☺)
ในหนังสือเรื่อง Managers Not MBAs นั้น ไดขุดคุยประวัติความเปนมาของระบบการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยทางดานธุรกิจ หรือ Business Schools ตางๆ ของอเมริกันไวอยางหนําใจ มีทั้ง
สวนที่กลาวชื่นชมในความสําเร็จในทางวิชาการ แตก็กลาวตําหนิในเรื่องของการปลูกฝง “จิตสํานึก”
ที่ไมเหมาะสมกับ “วุฒิภาวะ” ในหนาที่ของ “นักบริหาร” หรือ “ผูจัดการ” ใหกับเยาวชนทีล่ ะโมบโลภ
มากในลาภยศสรรเสริญมากกวาความเจริญของเผาพันธุและสังคมสวนรวม ... คลายๆ กับใครบาง
คนที่ถูกยกใหเปนมือเศรษฐกิจมาบริหารประเทศไทยแบบ MBA อยูในชวงป 2544-2548 นั่นเอง
... ฮิ .. ฮิ .. กัดซะอีกคํา เพราะมันหวยแตกจริงๆ !!
เอาเหอะ ... ไหนๆ ผมก็เปดเอกสารดวยคําวา “ธรรมวินัย” ซึ่งนาจะถือเปนเรื่องสิริมงคล จึงไมควร
ใหเรื่องราวของสัตวเลื้อยคลานฝูงหนึ่ง เขามาปนเปอ นใหเปนอัปมงคลแกหนากระดาษมากนั ก
ชวยกันแผเศษบุญสวนกุศลใหพวกแมงรีบๆ ไปตายหาซะใหหมดๆ เถิด ... โ .. อ .. ม ..ถุย !! ☺
ผมไมเคยเห็นดวยกับการ “ถาโถมพัฒนา” เพราะการนําพาใหระบทั้งระบบนั้นประคับประคองซึง่ กัน
และกั น ได ไม ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได จ าก “การยั ด เยี ย ด ” เทคโนโลยี เ พี ย งอย า งเดี ย ว การปลู ก ฝ ง
“จิตสํานึกที่ถูกตอง” และการให “การศึกษา” ที่พอเหมาะพอสมแก “วุฒิภาวะ” ของผูคน ยังเปนเรือ่ ง
ที่มีความจําเปนเสมอ ... การมอบหมายงานหรือมอบหมายอํานาจใหกับใครก็ไมตางกัน ... อายุ
อาจจะบอกได แ ค ว า ใครใกล ต ายกว า ใครในทางสถิ ติ เ ท า นั้ น แต ไ ม ไ ด เ ป น ป จ จั ย ยื น ยั น ความมี
“วุฒิภาวะ” ที่เหมาะสม หรือเปนขอจํากัดทางการเรียนรูของใครทั้งสิ้น ... ในโลกนี้ไมมีใครที่
“แก เ กิ น กว า จะเรี ย น ” อย า งที่ ห ลายคนกล า วอ า งหรอกครั บ แต ไ อ ป ระเภท
“วุฒิภาวะบกพรอง” เนี่ยะมีเยอะมาก ... ซึ่งจําเปนตองไดรับการบําบัดซะกอน

การที่คนเราไมเกงแตไมกลานั้นยังพอเยียวยากันไหว แตถาไมเกงแลวอวดดี
ทั้งยังไมยอมรับการบําบัดอีกตางหากนะ ... ไปตายหาซะเหอะมึง !!
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? Mindset
หลังๆ มานี้พบเห็นคําวา mindset จากหนังสือหนังหาหลายเลมอยูครับ มันดูคลายๆ กับจะ
เกี่ยวของกับคําวา mental model ที่ผมจะแปลวา “แบบจําลองในการคิด” แลวก็อาจจะเลยเถิด
ออกไปใกลเคียงกับคําวา paradigm ที่มีหลายคนแปลวา “กรอบกระบวนทัศน” ... เพราะฉะนั้น ...
ดวยความอยากจะรูจักมันจริงๆ ผมก็เลยไปหามันถึงแหลงพํานักอาศัย ... dictionary ไง !!
mindset or mind-set n. 1. A fixed mental attitude or disposition
that predetermines a person’s responses to and interpretations
of situations 2. An inclination or a habit
paradigm n. 1. One that serves as pattern or model. 2. A set or list of
all the inflectional forms of a word or of one of its grammartical
categories. 3. A set of assumptions, concepts, values, and
practices that constitutes a way of viewing reality for the
community that shares them, esp in an intellectual disciplines
[ME, example < LLat. paradigma < Gk. paradeigma < paradeiknunai,
to compare : para-, alongside + deiknunai, to show]

ผมย้ําตัวเขมๆ เอาไวเฉพาะสวนที่เปนความหมายที่มันถูกนํามาใชกันในปจจุบัน หรืออยางนอยก็
ตามหนาหนังสือพิมพหรือหนังสืออานทั่วๆ ไป ซึ่งดูผานๆ ตาไปมันก็นาจะมีความหมายเดียวกัน แต
จริงๆ จะมีความแตกตางกันในระดับของ scale หรือปริมาณประชากรที่เกี่ยวของกับคํา คือ
mindset นั้นคอนขางที่จะเปน “ทัศนคติสวนตัว” และในความหมายที่ 2 ของมันก็ถึงกับระบุวาเปน
“ความโน ม เอี ย ง ” หรื อ “นิ สั ย ” ลงไปเลยที เ ดี ย ว ซึ่ ง ในความหมายนี้ ก็ น า ที่ จ ะเหมื อ นกั บ คํ า ว า
mental model เพราะมันเปนเรื่องในระดับสวนบุคคลเหมือนกัน .. สวนคําวา paradigm นั้นดู
จะเปนเรื่องของ collective mindset หรือ “ทัศนคติรวมของกลุมคน” แทนที่จะเปนแคเรื่องแคบๆ
เฉพาะบุคคล และโดยสวนใหญก็จะเปนกลุมคนในแวดวงวิชาการตางๆ โดย paradigm นั้นจะ
ครอบคลุมตั้งแตเรื่องของแนวความคิด ปรัชญา ทฤษฎีและหลักการ รวมถึงระเบียบปฏิบัติที่เขาใจ
อยางเปนสากลรวมกันในความเปนจริงของเรื่องราว ณ ขณะเวลาหนึ่งๆ ... แตที่สุดแลวทั้งสองคําก็
คือ “กรอบทางความคิด” ที่กําหนดรูปแบบในการตอบสนองของแตละคนหรือแตละกลุมคนนั่นเอง
เนื่องจาก mindset เปนเรื่องเฉพาะตัวของแตละคน มันจึงเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแกไขไดจากการ
ปลูกฝงหรือการปรับเปลี่ยนทัศนคติเปนการสวนตัวโดยตรง แต paradigm นั้นมีโครงสรางที่ใหญ
กวา มีผูคนเขามาเกี่ยวของมากหนาหลายตาและหลากหลาย mindset กวา การจะปรับเปลี่ยน
paradigm หรือที่เรียกวา paradigm shift นั้นจึงคอนขางที่จะซับซอน และจําเปนตองผาน
กระบวนการพิสูจนหลักฐานประกอบหลายชั้นพอสมควร ซึ่งหากทําไดสําเร็จก็จะสงผลกระทบในวง
ที่กวางกวา เพราะ mindset ของสมาชิกในกลุมทั้งหมดจะถูกปรับเปลี่ยนไปพรอมๆ กัน และ
อาจจะเกิดการแพรกระจาย mindset ยอยๆ เหลานั้นไปปรับเปลี่ยน paradigm ของกลุมอื่นๆ
ตอไปไดดวย เพราะแตละสมาชิกในกลุมยังมีความเกี่ยวของกันทางสังคมกับกลุมสังคมอื่นที่แตกตาง
กันดวยเสมอ
อยางไรก็ตามไมมีหลักฐานยืนยันชัดเจนวา ระหวาง mindset กับ paradigm นั้น ตัวไหนเกิด
กอนตัวไหน หรือตัวไหนจะเปนปจจัยผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม ... สังคมหนึ่งๆ
เกิดขึ้นจากกลุมคนที่มี “ทัศนคติที่ไมขัดแยงกัน” และการโยกยายถายโอนสมาชิกของสังคมระหวาง
แต ล ะกลุ ม ก็ ล ว นแล ว แต เ ป น เรื่ อ งที่ “ทั ศ นคติ ส ว นบุ ค คล ” เข า มามี ส ว นร ว มค อ นข า งมาก การ
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ปรับเปลี่ยน paradigm หนึ่งๆ อาจจะมีผลใหเกิดการแตกตัวทางสังคมออกเปนกลุมยอยๆ ที่
ซับซอนกวาเดิม หรืออาจจะเกิดการถายเทสมาชิกระหวางกลุมทางสังคมที่มีอยูเดิม ก็ลวนแลวแต
เปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดทั้งสิ้น ในขณะที่การปรับเปลี่ยน mindset ยอยๆ ภายในกลุมสังคมอาจสงผล
กระทบใหกลายเปนการเคลื่อนตัวของ paradigm หรือ paradigm shift ไดโดยที่ไมจําเปนตองมี
การพิสูจนหลักฐานอันซับซอน ... หรืออาจจะเกิดการแตกตัวออกไปก็ไมแนอีกเชนกัน
mindset หรือ paradigm จึงไมมีประเภทที่ “ถูก” หรือที่ “ผิด” อยางเต็มๆ ตัว มันเปนเรื่องของ
กลไกการคัดสรรสมาชิกทางสังคม ซึ่งแมแตในโลกของศาสนาก็ยังแบงแยกเปนหลายฝกหลายฝาย
ในฝกฝายเดียวกันก็ยังแยกออกเปนหลากหลายนิกายและความเชื่อ หรือแมในระบบความเชื่ อ
เดียวกันก็ยังอาจจะมีระเบียบพิธีการปฏิบัติที่ยิบยอยไมเทากันอีกตางหาก ... นี่คือปญหาที่พระเจา
สรางขึ้นมา ???!!!
การไมบอกกลาวใหชัดเจน และสรางความคลุมเครือใหกับชาวโลก จนแมผูคนที่นับถือพระเจาองค
เดียวกันยังเถียงกันคอเปนเอ็นวัวเอ็นควายถึงขั้นรบราฆาฟนกันเมื่อน้ําลายไมอาจสลายความขัดแยง
ในใจไดอีกตอไป ... นี่คือผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตที่ “เหมือนพระองค” ... ซึ่งเหมือนมากไปหนอย !!
ป ญ หาทั้ ง หลายในโลกจึ ง เป น เรื่ อ งที่ “สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ หมื อ นพระเจ า ” เหล า นี้ ไ ม มี ค วามชั ด เจนใน
mindset ของตัวเอง รวมทั้งไมเขาใจใน paradigm ของสังคมที่ตนเองเขาไปรวมสังกัดอยู ... หรือ
ไมอยางนั้นก็เพราะไมยอมบอกกลาว mindset ของตัวเองใหชัดแจง ไมกําหนด paradigm ของ
กลุมสังคมใหมีทิศทางที่แนนอน จําลองแบบของ “พระบิดา ” ที่นําพาโลกใหเบลอๆ ไปดวยการ
ตีความที่ขัดแยงกันตลอดเวลา ... ซึ่งถาทําใหทุกอยางชัดเจนซะตั้งแตแรกปญหาก็คงไมบานปลาย
ขนาดอยางที่เห็นอยูนี้ !!
ในหนังสือเรื่อง The Conversation with God พยายามจะบอกเลาวาพระเจาสรางมนุษยใหมี
“ความอิสระ” เทียบเทากับพระองค และความอิสระนั้นจะตองถูกใชควบคูกับ “ความรับผิดชอบ” ...
นี่คื อ “ความขัด แย ง” ที่พ ระเจ า มอบไวใ หกั บพวกเรา ขั้ว หนึ่ งคื อ ทํา อะไรก็ไ ด อีก ขั้ว หนึ่ งคื อการ
ระแวดระวังไมบุมบามซี้ซั้ว ... การดํารงชีวิตอยูบนสองความขัดแยงที่วานี้ มนุษยจําเปนที่จะตองมี
“ความชัดเจน” ในสิ่งที่ตัวเองเลือก ชัดเจนในสิ่งที่ตัวเราคิดและมุงหวัง ... ปญหาทั้งหลายจึงไมได
เกิดจากพระเจาเปนตนเหตุ แตเปนเพราะมนุษยเลือกที่จะไมชัดเจนกันเองตางหาก ... ฮวย !!

ผมสงสัยวาตอนที่พระเจาใส options มาใหกับชีวิตของพวกเรานะ ทาน
นา จะลื ม ใส manual
มาให พ วกเราซะมากกว า ... อนุ ญ าตให เจ า ตั ว
ประหลาดพวกนี้มีอิสระเทียบเทากับพระเจา แตกลับไมเหน็บวิธีใชความอิสระ
ที่วานั้นมาดวย ... โลกมันถึงไดกลายเปนนรกอยางทุกวันนี้ไง !!
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? Network
เวลาที่เอยถึงคําวา network นั้น หลายๆ คนจะพาลนึกไปถึงเรื่องของ computer ขึ้นมาทันที นึก
ไปถึง “ระบบเครือขาย” นึกไปถึงระบบ LAN (Local Area Network), ระบบ WAN (Wide
Area Network), ระบบ MAN (Metropolitan Area Network), อาจจะทันสมัยหนอยก็นึก
ไปถึง IntraNet และ ExtraNet จนอาจจะเลยเถิดไปเปน Internet ... ละเมอเพอพกไปไดเรื่อยๆ
ครับ ... นึกอะไรใหเปน “เทคโนโลยี” ที่คนสวนใหญรูจักแตไมเขาใจ ... มันเปนอะไรที่นาอวดโอ
อยางภาคภูมิใจกับความเปนมนุษยของตัวเองเปนที่ยิ่งจริงๆ !!
“เครือขาย” หรือที่เราแปลกันมาจากคําวา network นั้น เปนคําที่ถูกใชอยางแพรหลายในวงการ
IT (Information Technology : ระยะหลังๆ มานี้ มีคนพยายามที่จะเรียกมันใหมวา ICT ที่ยอมาจาก
Information & Communication Techonology ซึ่งผมก็ไมรูวา information ที่ไมมีการ communication
นั้นมันยังมีความเปน “ขาวสารขอมูล” เหลืออยูแคไหน การดัดจริตเติมอะไรที่เปนสวนเกินลงไปแลวลุมหลงชื่นชม
ตัวเองวามีความคิดสรางสรรคนั้นเปนสิ่งที่นาทุเรศอารมณมาก เพราะ information ที่ไมมีการสืบทอดสงตอหรือ
ถายทอดผานกระบวนการ comunication นั้น ผมจัดใหเปนแค informality ที่รูวกรูวนอยูแคในกบาลของตัวเอง
เพราะฉะนั้น information จึงมีความหมายครอบคลุมถึง communication อยูแลว ผมจึงยังจะเรียกมันแค IT
เฉยๆ จนกวาจะมีกฎหมายมาบังคับใชวา IT เปนคําหยาบคายอยางรุนแรงและถือเปนการลบหลู “ทานผูนํา” อันจะ
มีโทษสถานหนักลุกลามถึงเครือญาติและโคตรเหงาเหลากอ!!) ... กลับมาที่เรื่อง network ดีกวา ☺ ...

บังเอิญที่คําวา network ถูกใชอยางแพรหลายในวงการ IT มากกวาวงสนทนาอื่น ก็เลยอาจจะทํา
ใหเกิด “ความคุนเคยที่ไขวเขว” (นาจะเรียกวา “ความขวุนเขวฺย” แฮะ .. แฮะ ..) วามันเปนศัพท
เฉพาะที่เฉพาะทาง หรือเปนเรื่องที่จํากัดกรอบขอบเขตกันอยูแค “เครื่องมือ” ประกอบสํานักงาน
เทานั้น แตจริงๆ แลว network เปนคําที่มีอายุเกาแกกวา IT เยอะครับ มันเปนเรื่องของ “ระบบ”
หรือ system ที่หลายๆ คนพอไดยินก็จะทําหัวเหลี่ยมๆ นึกถึงแต computer อีก ซึ่งก็ไมใชอยาง
นั้นเหมือนกัน ... แต network เปนเรื่องของ social system หรือ “กลไกทางสังคม”
บางครั้งก็เรียกกันวา social network หรือ “เครือขายทางสังคม” ไมใชเรื่องของ
electronics โดยตรงซักหนอย !!
การที่คํานี้ถูกนํามาใชงานในวงการ IT ก็เพราะเครื่องไมเครื่องมือในดาน IT เริ่มที่จะทําตัวเปน
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารของผู ค นในสั ง คมมากขึ้ น มี ค วามต อ งการที่ จ ะ “สื่ อ สาร ” ในด า นข อ มู ล ต า งๆ
ระหวางกันมากขึ้น ... เรียกวามีความตองการในระดับของ “ชุมชน” แบบสังคมจริงๆ มากขึ้นตาม
ทักษะและความคุนเคยของ “สัตวสังคม” อยางที่พวกเราเปนกันมาอยางนี้ตั้งหลายแสนปมาแลว ...
computer หรือ IT ทั้งหลายจึงเปน “เครื่องมือประกอบ” ทางสังคมเทานั้น ไมใชเปนตัวสังคมหรือ
เปนชุมชนซะเอง ... ย้ํา !! ... มันเปนแค “เครื่องมือประกอบ” ทางสังคม !!
“ความขวุน เขวฺย” ที่ จํากัดให คําวา network เป นเรื่องราวเฉพาะแตในแวดวงของ
“เครื่องมือประกอบ” หรือเฉพาะ “ชนกลุมนอยเผาอี” เรียกอีกอยางวา e-citizen ทําให

ความสําคัญในระดับสังคมที่เนนความเปนปกแผนหรือความเปนกลุมกอนทางสังคมนั้น
คอยๆ พราเลือนไปจาก “สามัญสํานึก” ของหลายๆ คน และเริ่มพัฒนากลไกในการคิดของ
ตัว เองจนกลายพั น ธุไ ปเป น พวก “ป จ เจกนิ ย ม ” หรือ individualist โดยลัก ษณะเฉพาะตั ว ของ
เผ า พั น ธุ individualist นั้ น คื อ “หลงตั ว เอง ” มี ค วามเชื่ อ มั่ น ใน “อั ต ตา ” ของตั ว เองสู ง มาก
กระบวนการทางความคิ ด ก็ มั ก จะออกไปทางทาง “ตะแบง ” มากกว า จะพยายามไตร ต รองให
รอบคอบ บางทีเราก็อาจจะไดยินชาวบานเขาเรียกพวกนี้กันวา “พวก ego แรง” นั่นเอง
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ผมไมอยากใหพวกเราละเลยกับ “การใหคําจํากัดความ” แกถอยคําตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันของพวกเรา มันเปนเรื่องที่จะตองเอาใจใสพอสมควร อาจจะไมตอง
ถึ ง กั บ หมกมุ น เหมื อ นพวกนั ก ภาษาศาสตร หรื อ พวกสติ แ ตกทางตํ า รา ... แต อ ย า มองข า ม
ความสํา คั ญ อัน ยิ่ งยวดของเรื่ อ งไร ส าระอยา ง “คํา จํ า กัด ความ” นี้ เ ด็ด ขาด ... เพราะนี่ คื อ

“โลกของเรา” อยางแทจริง !!
เราเรียกภูเขาวา “ภูเขา” เราเรียกตนไมวา “ตนไม” เราเรียกสรรพสัตวหรือสิ่งของดวย “ชื่อเรียก” ที่
แตกตางกันไปในแตละเผาพันธุของเรา ... “ถอยคํา” ที่ใชจึงเปนเพียง “สิ่งเสมือน” หรือเปนเพียง
“ภาพจําลองในสมอง” ของพวกเราเทานั้น ... ไมใชตัววัตถุสิ่งของหรือสรรพสิ่งใดๆ ในโลกเลย ...
แตพวกเราก็ดําเนินชีวิตของตัวเองอยูในโลกของ “สมมุติสัจจะ ” เหลานี้อยางไมมีทางหลีกเลี่ย ง
เพราะมันเปนรูปแบบหนึ่งของสื่อสารระหวาง “สัตวสังคม” อยางที่ธรรมชาติของพวกเราเปนจริงๆ
กลไกในการคิดและรูปแบบกระบวนการในการตัดสินคุณคาตางๆ ของพวกเรา ก็จะเปนผลลัพธ
โดยตรงจากรูปแบบของ “การใหคําจํากัดความ” กับสรรพสิ่งรอบๆ ตัวของพวกเราเหลานี้นี่เอง หาก
คําจํากัดความไมตรงกันหรือเบี้ยวบิดผิดแผกแตกตางกัน รูปแบบหรือกระบวนการในการคิดก็จะไม
เหมือนกันไปดวย และจะสงผลกระทบไปสูการแสดงออกและการเลือกเก็บสะสมประสบการณที่
แตกตางกัน ... มันคือ “ปฏิกิริยาลูกโซ” ทางความคิดที่เริ่มตนจากเรื่องที่คลายกับจะเหลวไหลอยาง
“คําจํากัดความ” ที่ผมเอยถึงนี้ทั้งหมด !!
อยางเชนหลายคนแปลคําวา individual วา “ปจเจกบุคคล” หรือ “มนุษยตัวเดี่ยวๆ คนเดียว ”
เพราะถือเอาความหมายทางรากศัพทของ individual วามาจาก in- ที่แปลวา “ไม” + dividuus
ที่ แ ปลว า “แบ ง แยกได ” ผลลั พ ธ ก็ เ ลยหมายถึ ง “แบ ง แยกไม ไ ด ” แล ว ก็ ม าจํ า กั ด ความกั น ว า
“คนเดียว-อัน เดี ยว” นี่แหละที่แบงไมได ... แต คํา วา “สังคม” ไม ไดห มายถึง “คนคนเดี ยว ”

ถูกมั้ย? หากแยกยอยออกเปนโลกที่ตางคนตางอยูไมเกี่ยวของหรือไมพึ่งพาอาศัยกัน
“ความเป นสั งคม” ก็ ห มดไปด ว ย ใช รึเปล า? ดั งนั้ นจึ งต องถือว า “สั งคม” เป นสิ่ งที่
แบงแยกไมไดดวยเหมือนกัน ... เมื่อเปนอยางนั้นแลว individualist ควรจะถูกแปลกันวา
“ป จ เจกนิ ย ม ” หรื อ “สั ง คมนิ ย ม ” ล ะ ? ... ผมเลื อ กที่ จ ะแปลอย า งหลั ง ดั ง นั้ น ความเป น
individualist ของผมจึงเนนที่ความเปน unity ขององคกรหรือของสถาบัน เนนที่ความเกาะเกี่ยว
เปนกลุมกอนที่พึ่งพาอาศัยกัน ไมใชแยกกันคิดแยกกันทํา มันเปน individualist ที่ขัดแยงกับสาขา
วิชาชีพที่ผมร่ําเรียนมา เพราะ “ศิลปน” สวนใหญนั้นเปน “พวก ego แรง” ถือเอาความโดดเดน

เฉพาะตนเปนที่ตั้ง มีความแปลกแยกทางความคิดสูง เพราะชอบสรางสรรคสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ให
ปรากฏแกประสาทการรับรูของผูคน ... แตผมก็ยินดีที่จะเปนเปน “ศิลปนกบฏ” เนนที่การดับสูญ
ของ “ปจเจกอัตตา” ... ขี้ที่เหลืองๆ กองรวมกันไวกับทองคําวาวๆ ... ตัวหนึ่งก็ดูดอยคาอีกตัวหนึ่งก็
มัวหมองตองไดรับการชําระลาง ... จะหาความโดดเดนเฉพาะตนไปเพื่ออะไร?!
Network ที่แปลกันวา “เครือขาย” นั้น ผมอยากใหจํากัดความในมุมที่กวางกวากลองเหลี่ยมๆ ของ
computer แลวเราจะเห็นความนัยที่ซอนอยูของคําวา Network Marketing ที่ผูบริหารของเรา
พู ด เอาไว ตั้ ง หลายป ก อ นที่ นั ก วิ ช าการซี ก อเมริ ก าจะปลุ ก กระแสขึ้ น มาเป น Customer
Relationship Management (CRM) หรือ Customer Experience Management
(CEM) หรือ Supply Chain Management (SCM) ... ฝรั่งนะไมใชวาจะคิดอะไรๆ ไดกอน
พวกเราเสมอไปหรอกครับ !!
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? Sexonomics
ผมนึกอยากจะสรางคํานี้ขึ้นมาบนพื้นฐานของความหมั่นไส “ทักษิโณมิคส” นั้นก็เปนเหตุผลหนึ่ง แต
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือผมสังเกตเห็นความเกี่ยวเนื่องกันหลายอยางระหวาง “การกระตุนยอดขาย” กับ
“การกระตุนแรงขับทางเพศ” ... ซึ่งถาหากมองใน scale ที่ใหญขึ้นแบบ “บูรณาการ” การกระตุน
ยอดขายระดับองคกรก็จะหมายถึง “การกระตุนเศรษฐกิจ” ในภาพรวมดวยเหมือนกัน ... ผมจึง
อยากจะเชิญชวนพวกเรามาทาพิสูจนดวยการหมั่นสังเกตแผนปายโฆษณาตามถนนหนทาง, ใบปลิว
และแผนพับ รวมไปถึง catalog ของสินคาแทบทุกชนิดรอบๆ ตัวของพวกเรา ... ดูกันใหดีๆ ซิวา

บอยครั้งมากที่ “เครื่องเพศ” ในงานโฆษณาเหลานั้นมีความโดดเดนกวาตัวสินคา
ที่ “สมอางวา” จะโฆษณาซะดวยซ้ําไป ... จริงรึเปลา ?!
เมื่อเปนซะอยางนี้แลว เวลาที่ผมนึกถึงคําวา Knowledge Based Economy หรือที่เขาแปลกัน
วา “เศรษฐกิจบนฐานความรู” ผมก็ชักจะลังเลใจอยูเหมือนกันวาถูกตองแคไหน เพราะ “ความรู”
สวนใหญจะมีชีวิตอยูแตใน “ภาคทฤษฎี” เทานั้น โดยจําเปนตองอาศัย “ภาคปฏิบัติ” ที่ดําเนินการ
โดยคนที่เขาใจในทฤษฎีนั้นๆ อีกทอดหนึ่ง มันจึงจะสามารถเปลงพลานุภาพออกมาใหโลกของเรา
ไดตื่นตะลึงกัน ... สวนแรงขับเคลื่อนจริงๆ ของระบบทั้งระบบก็ไมใชวาจะอาศัยพวก professors
ที่มีจํานวนประชากรเพียงแค “กระจึ๋งเดียว” อยางที่เปนอยู แตมันตองอาศัยกลไกทางสังคมของผูคน
อีกนับจํานวนลานๆ ... ที่ไมใช professors !! ... เชนเดียวกับแหลงแรและแหลงพลังงาน
ทั้งหลายในโลก หากปราศจากเครื่องจักรกลที่จะสามารถยอยสลายมันในกระบวนการสันดาปตางๆ
แลว “กอนแรกัมมันตภาพรังสี” ก็จะตางจาก “กอนขี”้ แคตัวหนึ่งแผอนุภาคที่เปนรังสี แตอีกตัวหนึ่ง
แผอนุภาคเปนกลิ่นที่ไมชวนดมเทานั้นเอง !! ... ดังนั้น ... เมื่อผนวกภาคทฤษฎีจากหอคอยลงสู
ภาคปฏิบัติในระดับหอนางโลม มันจึงกลายเปน Kama Based Economy ไปซะฉิบ !!
ผมเคยคิดเลนๆ ถึงขนาดตั้งสมมุติฐานวา การแทรกซึมของวัฒนธรรมและระบบทางความคิดแบบ
ฝรั่งนั้น แผขยายอิทธิพลไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกโดยอาศัย “หนังเอ็กซ” เปน “หัวหอก” ... จริงๆ
แลวผมก็ไมวางขนาดที่จะทําเปนงานวิจงวิจัยอะไรออกมาหรอกครับ แตผมก็ยังสงสัยอยูลึกๆ วา
ระหวาง “หนังเอ็กซ” กับ “ตํารับตําราวิชาการของฝรั่ง” นั้น อะไรที่ฝงรกราก
กอนกวากันในแตละสมรภูมิทางวัฒนธรรม?! อะไรคือกลไกผลักดันใหเกิดการ
“ยอมรั บ ” ได โ ดยทั่ ว ไป และดู เ หมื อ นกั บ ว า การแทรกซึ ม ทางวั ฒ นธรรมของฝรั่ ง นั้ น ต อ งพบกั บ
“แรงเสียดทาน” ที่นอยมากจริงๆ ... ความเจริญกาวหนาแบบวัตถุนิยมก็อาจจะเปนแรงขับเคลื่อนได
ปจจัยหนึ่ง ... แตการตอบรับอยางถวนทั่วกันแบบยกภูมิภาคก็นาจะมีอะไรที่หนักหนาสาหัสกวานั้น
เพราะมนุษยเรานาจะยอมรับอะไรไดงายกวาหากสิ่งนั้นตอบสนองจิตวิญญาณเบื้องลึกของเผาพันธุ
ตัวเอง ... และ sex ก็คือสิ่งที่ไมมีพรมแดนอยางแทจริง ไมมีเสนแบงกั้นทางภาษา ไมมีขอแมทาง
ทักษะหรือความชํานาญ ... ฝรั่งทําตัวเปนอาคันตุกะที่คุนหนาคุนตากับชาวโลกผานสื่อภาษาสากลที่
ทุกหัวระแหงรูจักกันดีอยูแลว !!
แนนอนที่ฝรั่งเจาของภาษาน้ํากามบนแผนฟลมรายแรกๆ ของโลกไมนาจะยอมรับ เพราะเขาจัดให
ธุรกรรมทาง sex เหลานั้นเปน “ธุรกิจนอกระบบ” ... แตอะไรที่ทําใหเกือบทุกภูมิภาคของโลก
ยอมรับ “ผลิตภัณฑในระบบ” ของเขาวา “เหนือชั้น” กวา จนกระทั่ง “ขาดดุลทางปญญา ” อยาง
มหาศาลไปกับการวา จางที่ปรึกษาเฉพาะเรื่องเฉพาะจุดอยา ง Reengineering, Balance
Scorecard, Six Sigma, ERP, CRM, etc. หรือการสง “โคตรเหงาในอนาคต” ไปร่ําเรียน
วิทยาการที่ฝรั่งเขาทําการสํารวจและวิจัยไปจากภูมิภาคของพวกเรา?! ... จะเปนเพราะพวกเขาดูคุน
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หนาคุนตาและเปนกันเองอยางเหลือเกินดวยรึเปลา? พวกเขาดูคลายๆ กับไอที่แกผาโทงๆ ใหเรา
เห็นในจอ TV นั่นดวยใชมั้ย ... ถึงไวใจกันไดงายๆ?!
ยอนกลับมาที่งานโฆษณาประชาสัมพันธ ทําไมฝายประชาสัมพันธถึงนิยมคัดเอาแตผูหญิง แลวอายุ
ก็ตองอยูในวัยเจริญพันธุ บุคลิกหนาตาไมตองพูดถึง เพราะจะตองเปนที่เจริญอารมณของผูพบเห็น
อยูแลว แตเงื่อนไขทางเพศนั้นมาจากความรูสึกดานไหนไมทราบ? ... โฆษณาเกี่ยวกับเหลาหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลก็นิยมใชผูหญิง แนนอนที่กลุมลูกคาหลักคือผูชาย แลวทําไมเครื่องดื่มของ
ผูหญิงถึงไมใชผูชายเปน presenter บางละ? ... ถึงจะมีบางแตสัดสวนก็นอยมาก!!
โฆษณาเสื้ อ ผ า ที่ ห ลั บ ที่ น อน เครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ ถ ว ยโถกาละมั ง ชามอ า ง บั ต รเครดิ ต รถยนต
มอเตอร ไ ซค เครื่ อ งมื อ ช า ง วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ ก อ สร า ง น้ํ า มั น รถ น้ํ า มั น หล อ ลื่ น เครื่ อ งจั ก ร
คอมพิวเตอร ถุงยาง ... สารพัดประเภทสินคาที่ยกตัวอยางไดไมรูจบ ... presenter เปนผูหญิงวัย
เจริญพันธุซะกวา 90% โดยที่ในจํานวนนั้นมีปริมาณความตองการเสื้อผาที่ไมสมดุลยกับโหนกเนื้อ
และนูนนมอีกตางหาก !! ... ทําไม?! ... ความเกี่ยวเนื่องประการเดียวที่ผมนึกออกมาไดในเวลานี้ก็
คือ ...คนจายสะตังค “สวนใหญ” ยังเปนผูชาย ... เทานั้นเอง?!
หากจะถามวา ถาปริมาณของเพศหญิงมีอํานาจในการใชจายมากกวานี้แลว ภาพโฆษณาทัง้ หลายจะ
เกิดการ “แปลงเพศ” กันบางรึเปลา? ผมก็ไมคอยเชื่อวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากนัก เพราะ
ทุกวันนี้นิตยสารในกลุมผูหญิงก็ยังอาศัยโหนกเนื้อและนูนนมมาขายใหเพศเดียวกันชมอยูแทบจะทุก
ยี่หอ ... เพราะโดยสถิติแลวปริมาณเพศผูชายในประชากรโลกนั้นมีนอยกวา ทั้งยังมีอัตราการเกิดต่ํา
กวา และผนวกกับอัตราการตายที่สูงกวาเขาไปอีก ... ทําใหปริมาณของผูหญิงที่ตองสนใจผูหญิง
ดวยกันมีความเปนไปไดสูงกวา ... ใชหรือไมใช? ... แตวา ... ชาๆ กอน ...
ไมวาคําตอบของคําถามที่วานั้นคือ “ใช” หรือ “ไมใช” ก็ตาม ... ขอใหญใจความสําคัญก็ยังวนเวียน
อยูที่เรื่องของ sex เหมือนเดิม ... เพราะมันคือโลกของ Sexonomics อยางสมบูรณ !!?
คําวา “ทักษิโณมิคส” นาจะเปนเรื่องของ “คนขี้โอ” กับ “นายชางเลีย” เปนการสรางคําบางคําขึ้นมา
คุยโตในดานสรรพคุณใหคนหมั่นไสดวยเทคนิคแบบโฆษณาทั่วไป ... ขอแคใหมีคนพูดถึง
ขอแคใหผูคนคุนเคย ... สุดทายก็จะมีคนพูดตอๆ กันไปเองไมวาดาหรือชม แตมันคือ
“การสร า งแบรนด ” ให กั บ “นายอวดโอ ” โดยไม ต อ งเสี ย ค า ประชาสั ม พั น ธ ทั้ ง ศั ต รู คู แ ค น ทั้ ง
นักวิชาการมือเกามือใหมหรือมือสมัครเลน ตางพากันพนน้ําหมากลากน้ําลายกันเปนทางยาวๆ
เหม็นๆ เต็มแผงหนังสือทั่วไปหมด ... “นายอวดโอ” ยึดแผงหนังสือเปนปายหาเสียงโดยไมตองจาย
แมแตสลึงเดียว คนทําหนังสือตางหากตองพยายามชักชวนใหคนเขาไปเดินดูเยอะๆ แลวชวยซื้อไป
วางไวที่บานเปนการระบายสตอค ... ก็แปลวารูปภาพของ “นายอวดโอ” ไดรุกคืบเขาไปอยูตามหอง
หับทั้งที่ลับและที่แจงของชาวบานรานตลาดอยางอุนหนาฝาคั่ง เพราะเจาของบานเขากลัวจะถูก
ครหาวา “ไมทันสมัยจัญไรหนาเหลี่ยม” ... ไอที่วารูทันๆ นะ ... ราคาคุยรึเปลาพี่ ?!

... ขอแคใหมีคนพูดถึง ขอแคใหผูคนคุนเคย ...
ดู concept แลวคลายๆ “หนังเอ็กซ” ที่ฝรั่งใชแทรกซึมทางวัฒนธรรมยังไงยังงั้นเลยวะ !!
โ .. อ .. อยางนี้มันก็ Sexonomàew แลวนี่หวา ... ฮา .. ฮา .. ฮา .. เอิ๊ก ๆ ๆ ...
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? Strategy Maps
ถาใครที่ไมไดพิการทางประสาทการรับรู ผมเชื่อวาจะตองเคยไดยินไดฟงคําอยาง “สะ-แตรด-ที-จี้”
ซึ่งมักจะหลุดออกจากปาก “ทานผูนํา ” คนปจจุบันที่มีระดับสติปญญาแบบ “ดอก-เตอ import”
ชนิดพูดไทยแทๆ 100% ไดไมเกิน 3 นาที เนื่องจากเสียงวรรณยุกตที่ยุงยากของ “ภาษาโคตร” นั้น
มันฟงแลวเหมือนจะลาหลังชาติพัฒนาแลวยังไงๆ อยู ... (กนฝรั่งมันไมเหม็นกะปมั้ง .. ฮิ .. ฮิ ..)
คําที่เรามักจะไดยินนี้เปนการออกเสียงแบบ English ครับ สวนจะเปน English ของเผาพันธุไหน
ก็ เ ป น อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ไ ม เ กี่ ย วกั น แต เ ขาเขี ย นกั น ด ว ยตั ว เป น ๆ ว า strategy ... ซึ่ ง พวก
“ชนเผาลาหลัง” ในแถบประเทศโลกที่สามที่อยูระหวางประเทศพมากับประเทศกัมพูชา แปลคํานี้
กันวา “กลยุทธ” หลายคนจึงนาจะไดยินพวกลาหลังใช “ภาษาประจําโคตร” และอาจจะไมคอย
คุนเคยกับภาษาของโลกที่เจริญแลว !!
จริงๆ แลวก็ไมใชจะยกคําวา Strategy ขึ้นมาเปนคําเอกของทอนนี้หรอกครับ เพราะผมกําลัง
อยากจะเลาถึงคําวา Maps ที่แปลกันวา “แผนที่” นั่นมากกวา แตเพื่อไมใหไขวเขวกับ “แผนที่”
จริงๆ อยางที่พวกเราคุนเคย ผมก็เลยยกเอามาทั้งคําในสภาพเดียวกับที่ตัวเองเห็นแลวชอบใจตั้งแต
ครั้งแรก คํานี้ถูกใชเปนชื่อหนังสือเลมลาสุดของ Robert S. Kaplan กับ David P. Norton
เจาของผลงานเขยาตอมกระสันของนักวิชาการเรื่อง Balanced Scorecard นั่นเอง !!
ทั้ง 2 คนนั่นแกพยายามเปลี่ยนตัวเองใหมาอยูในกระแสนิยมของคําวา Strategy ตั้งแตเลมกอน
หนานี้แลวละครับ โดยตั้งชื่อหนังสือภาคสองตอจาก Balanced Scorecard วา StrategyFocused Organization ซึ่งผมก็เคยเด็ดเอาคําวา Focus มาเลาซะเปนตุเปนตะไปหนหนึ่งแลว
ในเอกสารชุด “80/20 อัตราสวนครองพิภพ” มาคราวนี้ทั้งคูก็ยังไมยอมเลิกราใหนอยหนาไปกวา
Michael Porter โดยพยายามผลักดันตัวเองใหขึ้นไปอยูในทําเนียบ Strategy Guru ใหได และ
หยิบยกเอาคําเดิมในหนังสือเลมแรกของพวกเขาคือ Balanced Scorecard ขึ้นมาปดฝุนเปนชื่อ
หนังสืออีกครั้ง ... ความเพียรเปนตอจริงๆ ☺
ผมจะแปลคําวา Strategy Maps ของแกวา “แผนผังกลยุทธ” ก็แลวกัน เพราะไมอยากใชคําวา
“แผนที่ยุทธศาสตร” เนื่องจากมันฟงดูดุเดือดเลือดพลานชนิดคลั่งสงครามเหมือน George W.
Bush ยังไงก็ไมรู ☺ ... ซึ่งการเขียน “แผนกลยุทธ” ออกมาเปน “ผัง” ที่ไขวโยงเสนทางตางๆ ของ
การปฏิบัติงานและการประเมินผลตามแนวความคิดแบบ Balanced Scorecard นั้น ทั้งคูเสนอ
เอาไวอยางชัดเจนตั้งแตแรกแลว แตถูกบดบังรัศมีโดย brand name ทางความคิดของตัวเองซะ
กอน จึงหมดโอกาสที่จะโดงดังคูกับคําวา Strategy เหมือนอยาง Michael Porter ที่ยึดเอาคํานี้
ไปเปนสายสะพายดวยหนังสือเลมแรกในชื่อวา Competitive Strategy
โดยสวนตัวแลวผมเห็นวา Robert S. Kaplan กับ David P. Norton แกมี sense ทางการ
สื่อสารดวยภาษาที่ดีมาก การเลือกคํางายๆ มาผูกใหเกิดความหมายใหมๆ ดูเหมือนไมไดใชความรู
ทางภาษาศาสตรชั้นสูงอะไร แตทั้งคูก็สามารถทําไดดีตั้งแตชื่อเลม Balanced Scorecard
มาแลว ... “บัตรคะแนน” มันเปนอะไรที่ common sense มากๆ ที่หมายถึงการประเมินผล ...
มาถึงคําวา Strategy Maps ที่แกเลนกับคําอยาง “แผนที”่ หรือ “แผนผัง” โดยไมยอมเลนกับคํา
วา Plans ที่ “ภาษาโคตร” ในแถบนี้เขาแปลวา “แผนผัง” โดยตรง เพราะโดยระดับของความ
ซับซอน และขนาดของพื้นที่ที่ใหญโตของโลกทางธุรกิจ เขาทั้งสองคนนาจะคิดอะไรที่มันยิ่งใหญกวา
แคความเปน Business Plan ธรรมดาๆ
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ในโลกธุรกิจที่เต็มไปดวยความสับสนวุนวาย มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแทบจะทุกๆ เศษเสี้ยว
ของวินาทีนั้น อาจจะดูขัดแยงกับความตองการเวลาเพื่อการคิดหรือการวางแผนงาน อาจจะดูเขากัน
ไมไดเลยกับการกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงานไวลวงหนา หรือแมแตดูเหมือนกับเปนไปไมไดเลย
ที่จะกะเกณฑอะไรไวกอน ... หลายคนถึงกับ “สติแตก” ที่จะเอาชีวิตขององคกรทั้งองคกรไปผูกอยูกบั
“สั ญ ชาติ ญ าณ ” ของตั ว เองเพี ย งอย า งเดี ย ว ... ต อ สู กั บ “ความเหลวไหล ” ด ว ย
“ความเหลวแหลก” ของระบบระเบียบในการบริหารจัดการ ...
คนอะไรถึงไดอัจฉริยะทาง “ความฉิบหาย” ไดขนาดนั้น !!
หากเราจะลองนึกเปรียบเทียบกับการเดินทาง เสนทางที่วกวนสลับซับซอนจนไมสามารถอธิบายได
ดวยคําบรรยายเพียงอยางเดียวนั้น เราแกปญหาดวยการเขียน “แผนที่” ใชรึเปลา? เพื่อที่จะรูไว
กอนวาตรงไหนมีเลี้ยว ตรงไหนมีโคง ตรงไหนมีแยก ตรงไหนมีสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคอะไร ตอง
เตรียมเครื่องไมเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณอะไรไวบาง ... เพื่อจะไปใหถึงที่หมาย ... มันคือ “แผนที่”
ที่อาจจะใชสนตีนเขี่ยๆ ออกมาแคจะใหสื่อสารกันได เพื่อชวยขยายความใหกับคําบรรยายที่นา
คลื่นเหียนเวียนกบาล ... นั่นแหละคือความสวยงามของคําวา Strategy Maps ของ Robert S.
Kaplan และ David P. Norton
เพราะเวลาที่เราเอยถึงคําวา strategy หรือ “กลยุทธ” นั้น เราไมไดพูดถึงเฉพาะแคการ dump
ราคา, ไมใชคิดวนเวียนอยูกับแคลูกเลนหรือลีลาในการปลอกลอกลูกคา, ไมไดอาศัยเพียงการทุมเท
ทรัพยสินเงินทองเพราะคิดวามันเปนเสนหยาแฝด, ไมไดจับจดอยูกับเรื่อง sex เพราะคิดแคจะหา
กินกับสันดานดิบของมนุษยดวยกัน และไมไดหมายถึงเฉพาะแคการทุมทุนซื้อหาเทคโนโลยีที่ตัวเอง
ก็ไมเขาใจ ... การกําหนดกลยุทธเปนเรื่องของการกําหนดความสัมพันธของทุกๆ สวนใน

ระบบทั้งระบบ เปนเรื่องของคนที่จะตองเกี่ยวของในทุกๆ ขั้นตอน เปนเรื่องของความรู
ความชํานาญเฉพาะจุดเฉพาะดาน เปนเรื่องของวิธีการสื่อสารและการนําเสนอ เปน
เรื่องของความสมดุลยระหวางสิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่ไมแนนอน ... ระดับของความ
ซับซอนนี้เองที่เขาเสนอใหเขียนออกมาเปน “แผนผัง” โดยเขาตั้งชื่อใหกับมันวา Strategy Maps
เพื่อใชในการสื่อสารระหวางทุกๆ สวนเสี้ยวขององคกรที่จะตองเกี่ยวของกัน
โดยเนื้อหาสาระแลว ผมยังเชื่อวา Strategy Maps ของ R. Kaplan / D. Norton คือหัวใจของ
เรื่องราวที่ทั้ง 2 คนพยายามจะนําเสนอมาตั้งแตแรก แตเพราะความที่มันดูเวิ้งวางโหวเหวมาตั้งแต
ออนแตออก เนื่องจากการเขียน “แผนที่” หรือ “แผนผัง” จริงๆ นั้นจําเปนที่จะตองมี “เครื่องมือ”
หรื อ มี ทิ ศ ทางในการที่ จ ะเริ่ ม เขี ย นพอสมควร ต อ งมี ก ารกํ า หนดโครงสร า งทางภาษาและ
“สื่อสัญลักษณ” ตางๆ ประกอบแผนที่ใหไดชัดเจนซะกอน ... โดย “สื่อสัญญลักษณ” ที่ทั้ง 2 คน
หมายถึงนั้นก็คือ Balanced Scorecard นั่นเอง ซึ่งมันจะทําหนาที่คลายๆ “หลักเขต” หรือ
“ปายบอกทิศทาง” ตางๆ ใน “แผนที”่ เพราะเขานําเสนอใหมันถูกใชเพื่อ “การประเมินผล” แผนงาน
หรือกลยุทธตางๆ ที่กําหนดขึ้นมา
ในความเห็นสวนตัวแลว ผมถือวาทั้ง Balanced Scorecard และ Strategy Maps นั้นเปน
แนวความคิดที่มีความตอเนื่องและสงเสริมซึ่งกันและกันอยูในตัวของมันเอง การกําหนดแผนงาน
ตางๆ ที่มักจะตองเกี่ยวของกับคนหลายๆ คนบนพื้นฐานทางความคิดและจริตสันดานที่แตกตางกัน
นั้น จําเปนที่จะตองมีเครื่องมือที่งายตอการสื่อสารใหเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง และแผนงานใดๆ ที่
ไมมีการประเมินผลอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ผมก็อยากจะเรียกวา “ผายลม” มากกวาจะยอมรับ
วานั่นคือ “แผนงาน” ... เพราะมันเหม็นแบบไมมีกอนไมมีน้ําเอาซะเลย ... ฮวย !!
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? Valufacture
นี่เปนคําผสมอีกคําที่นารักดีครับ มาจากหนังสือชื่อ Wordpower ของ Dr. Edward de Bono
ซึ่งเขาเอาคําวา Value ที่หมายถึง “คุณคา” หรือ “มูลคา” มาผสมกับคําวา facture ที่หมายถึง
“การปฏิ บั ติ ” หรื อ “การกระทํ า ” สร า งออกมาเป น คํ า ที่ อ อกเสี ยงล อ กั บ คํ า manufacture ที่
หมายถึง “การผลิต” ... ทํ าให Valufacture มีก ลิ่น อายของการผลิ ตอยูเต็ มๆ พร อมๆ กั บ
แนวความคิดของการ “สรางมูลคาเพิ่ม” หรือ value added เขาไปในกระบวนการผลิตดวย
คําวา value ถูกนํามาใชในการนําเสนอแนวความคิดของหลายคายหลายสํานักพอสมควรครับ
อยางเชนครั้งหนึ่งก็จะมีคําวา Supply Chain Management (SCM) หรือที่มีคนแปลเปน
ภาษาไทยวา “การบริหารหวงโซอุปาทาน” ซึ่งในที่สุด คําวา Supply Chain ก็ถูกขยายความตอ
ออกไปแลวเปลี่ยนเปนคําวา Value Chain หรือ “หวงโซแหงคุณคา” ที่พยายามจะสื่อใหพวกเรา
เขาใจถึง “คุณคา” หรือ “มูลคาเพิ่ม” ที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการผลิตจนถึงการสงมอบใหกับ
ผูบริโภคขั้นสุดทายนั้น ทุกๆ ขั้นตอนและทุกๆ กระบวนการสามารถที่จะสงผลกระทบถึงกันและกัน
ในลักษณะแบบ “ปฏิสัมพันธ” ไดตลอดเวลา ซึ่งการพัฒนาชีดความสามารถในการแขงขัน ก็จะตอง
เจาะลงไปในรายละเอียดของ Value Chain ที่วานี้ แลวสรางแรงปฏิสัมพันธที่สงเสริมกันและกัน
ของตัวแปรตางๆ ขึ้นมา โดยทฤษฎีแลวก็จะสงผลลัพธไปยังมูลคาที่เพิ่มสูงขึ้นของผลิตภัณฑได
ในขณะที่มีการใชตนทุนดานทรัพยากรภายในหวงโซทั้งหมดนอยลง ??!!...
จริงๆ แลวแนวความคิดในดานการบริหารไดผลุด idea ใหมๆ และชื่อใหมๆ ขึ้นมาใหปวดหัวอยู
มากพอสมควรอยูแลวครับ อยางเชน Supply Chain Management (SCM), Customer
Relationship Management (CRM), Customer Experience Management
(CEM), หรือ Value Based Management (VBM) ที่เนนในเรื่องของ “มูลคาในตลาด” ของ
องค ก ร ไม ใ ช เ รื่ อ งของคุ ณ ค า หรื อ มู ล ค า ทางผลิ ต ภั ณ ฑ ... ซึ่ ง ก็ ไ ม แ ปลกหากจะมี คํ า ว า Value
Chain Management (VCM) สํา หรับ การบริหารงานที่เน นการสรา ง “มู ลคาเพิ่ม” ใหกั บ

ผลิตภัณฑหรือบริการในหวงโซหนึ่งๆ ขึ้นมา และองคกรทั้งหมดในหวงโซแหงคุณคานี้ก็นาจะเรียก
รวมๆ กันวาเปน valufacturer โดยการทํางานของพวกเขาทุกคนก็คือ valufacturing นั่นเอง
จริงๆ แลวเรื่องของ value หรือ “คุณคา” นี้เปนเรื่องที่อยูในความสนใจของคนทําธุรกิจมานานแลว
เพียงแตมันอาจจะอยูลึกๆ (... ลึกมากไปหนอย !!) และไมคอยจะไดถูกหยิบยกขึ้นมาเปนหัวขอสนทนา
ในทางที่เจริญสติปญญามากนัก เนื่องจากในสังคมธุรกิจสมัยกอนๆ นั้นนาจะมี “ตัวเลือก” หรือ
“ทางเลือก” ไมมากนัก การผลิตและการจัดจําหนายก็จะเปนไปในลักษณะแกนๆ พอถูไถใหสีขาง
ถลอกปลอกเปกแบบใหมันผานๆ ไปไดวันๆ ก็คิดวาพอแลว ... แตในปจจุบันที่ “นักธุรกิจถลอก
ปลอกเปก” มีเต็มโลก การแขงขันกัน “มักงาย” ยอมจะมีความยากลําบากมากขึ้นเรื่อยๆ และทุกๆ
คนจําเปนตองหันมานําเสนอ “สิ่งที่ดีกวา” ใหกับผูบริโภค เพราะพวกเขามีโอกาสกับ “ทางเลือก” ที่
เหลือเฟอจริงๆ

ผมยังเชื่อวาผูบริโภคในทุกวันนี้ไมไดฉลาดกวาเมื่อกอนมากนักหรอกครับ เพียงแตพวก
นักธุรกิจหรือนักบริหารทั้งหลายชอบที่จะคิดไปเองวาผูบริโภคเคยโงกันมากกวานี้ ... มัน
เปน “ความโง” ที่เกิดขึ้นในคติความเชื่อแบบ “มักงาย” ของผูผลิตและผูประกอบการสมัยกอนๆ นี้
เทานั้นเอง ... เมื่อไหรที่เราคิดวาคนอื่นๆ นั้นโง เราเองนั่นแหละที่โง !!
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? Whatiffing
ไอนี่เปนคําผสมขึ้นมาใหมแนนอน เพราะมันมาจากวลีวา What
เงื่อนไขใหเปนโจทยตางๆ ที่จะกระตุกความคิดของพวกเรา เชน
-

if

... ? ที่เปนเรื่องของการตั้ง

จะเปนยังไงถามีพืชที่สามารถออกดอกออกผลเปนน้ําตาลกอนๆ ไปเลย?
จะเปน ยั ง ไงถ า เราสามารถสั ง เคราะห แ สงแบบเดี ย วกั บ พื ช แทนที่จ ะตอ งเสีย เวลาเติ ม
สารอาหารใหกับตัวเองดวยเทคโนโลยีเดิมๆ ของพระเจา?
จะเปนยังไงถาเราสามารถสั่งงานคอมพิวเตอรไดดวย “การคิด” โดยตอสายสัญญาณผาน
ระบบประสาทสั่งการแทนการ key หรือการพูดที่ใชอยูในปจจุบัน?
และอื่นๆ

การตั้งคําถามในลักษณะที่สมมุติเงื่อนไขบางอยางขึ้นมานี้ ในภาษาอังกฤษเขาเขียนรูปประโยคที่
ขึ้นตนดวย What if ... ? และทําใหเกิดคนอุตริที่จะเรียกวิธีการตั้งคําถามแบบนี้วา What-if-ing
ซึ่งพอเขียนจริงๆ ตามระเบียบวิธีของภาษาอังกฤษก็จะมีการเติมตัว f ตอเขาไปกอน –ing เปน
Whatiffing นั่นเอง
Whatiffing เปนเครื่องมือหรือ tools ที่ใชในกระบวนการผลิตความคิดสรางสรรคทุกประเภทครับ
มันเปนเรื่องของการคิดอะไรๆ ใหมันไมอยูกับรองกับรอย หรือที่หลายคนเรียกวา “คิดนอกกรอบ”
นั่นเอง เปนเรื่องของการสมมุติเงื่อนไขบางอยางที่ยังไมเปนจริงในขณะเวลานั้นๆ ขึ้นมา หรืออาจจะ
ถึงขั้นสมมุติเงื่อนไขที่ไมนาจะเกิดขึ้นไดเลย เชนการบินของมนุษย หรือการเดินทางดวยความเร็ว
เหนือแสง ซึ่งวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรตลอดชวงเวลาในประวิติศาสตรทผี่ า นมานัน้ Whatiffing
คือ tools ที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการทั้งหมดนี้อยางมากทีเดียว
โดยรูปของศัพทที่ผูกขึ้นมาเปนคํากริยาแลวเติม –ing เขาไปนั้นไมมีอะไรแปลกใหมครับ เพราะเปน
เรื่องที่พบเห็น ไดบ อยๆ อยู แลวในภาษาอั งกฤษ แตผมยกเอาคํา นี้ขึ้น มาบั นทึก ไวเ พราะ

อยากจะเน น ให พ วกเราทุ ก คนคุ น เคยกั บ เครื่ อ งมื อ ทางความคิ ด ที่ เ รี ย กว า
Whatiffing ตัวนี้ใหมากเขาไว มันคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมากหากเราขยันที่จะใช
มันเปนประจํา และกับทุกๆ เรื่อง ... ความยิ่งใหญของ Whatiffing อาจจะไมเหมือนกับ tools
อยาง 5-Whyings หรือ “การถาม 5 ทําไม” ที่ออกไปทาง “กาวราว” และเปนการ “บุกกระหน่ํา”
ทางความคิดเพื่อตอนเขาใหเขามุมแลวเคนใหไดคําตอบ แต Whatiffing เปนเรื่องของการ “เปด
ทางเลือก” หรือการนําเสนอ options ที่เปน alternative ของ solution ตอโจทยหรือปญหา
หนึ่งๆ มากกวาเปน “การบีบเคน” เพื่อระบุถึงตนตอของปญหาอยาง 5-Whyings
ถาไมหนักหนาสาหัสจริงๆ ผมขอแนะนําใหเก็บไวใชงานทั้ง 2 ตัวเลยครับ ทั้ง 5-Whyings และ
Whatiffing ... โดยใช 5-Whyings ในการเคนหาตนตอของปญหา แลวใช Whatiffing ในการ
กลั่นกรองคําตอบหรือทางออกที่จะแกไขปญหานั้นๆ

อยาทําเปนเลนไปนะครับ ... อยากรูใหทันทักษิณนะ เอา tools ปญญาออน
2 ตัวนี้ก็จับไดอยูหมัดอยูแลวละ ... จะบอกให !!
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เปนเอกสารที่เขียนไดเพลินๆ ดีครับ เพราะผมไมตองคอยพะวักพะวงกับความตอเนื่องของเรื่องราว
ที่เขียนในแตละชวง เห็นอะไรนึกอะไรก็เขียนมันออกไปเรื่อยๆ อยางนั้นเอง สวนใหญก็เปน idea
ดิบๆ ที่ไมคอยจะผานกรรมวิธีปรุงแตงทางภาษามากนัก กระเซาเยาแหยมั่ง หรือหยาบๆ คายๆ มั่ง
ไปตามเรื่องตามอารมณที่ลนทะลักออกมา
ผมเหลือบดูจํานวนหนากระดาษที่ถูกใชก็สํานึกไดวาสมควรแกเวลาที่จะตองปดเลมซะที เพราะถา
ขืนไมยอมเก็บงานเอกสารฉบับนี้ มันก็จะถูกเติมเขาไปเรื่อยๆ อยางไมรูจบ เพราะผมยังใชเวลาที่มี
ลมหายใจอยูนี้อานหนังสืออยางบาๆ บอๆ ของผมตอไปเรื่อยๆ อยางไมคอยเฉพาะเจาะจงสาขา
วิชาชีพ
Wordspire!

เปนคําที่ผสมระหวาง word ที่หมายถึง “คํา” กับ spire ที่หมายถึง “ลมหายใจ”
บางที่ก็นาจะแปลวา “ลมปราณ” หรือ “ลมชีวิต” บางทีมันนาจะถูกเขาใจวาเปนการพยายามเอาคํา
วา word มาผสมกับคําวา inspire ที่มักจะแปลวา “กระตุน” แบบ “แรงบันดาลใจ” ... แตก็อยางที่
บอกเอาไวตั้งแตแรกวา บางครั้งมันก็ “บันดาลโทสะ” ซะมากกวา “บันดาลใจ” เหมือนกัน ... ดังนั้น
ในความเห็นสวนตัวของคนที่ใหกําเนิดคํานี้ขึ้นมาเอง ผมอยากใหมันหมายถึง “ศัพทารมณ” หรือ
อารมณอันเกิดขึ้นจากคําศัพทที่พบเห็นเทานั้นเอง
ผมไม คาดหวังวา ตัวหนั งสือที่ เรีย งรอยเขาเปนภาษาอย างที่เ ห็นอยูนี้จะมีคนอ านรูเ รื่องมากนั ก
บางครั้งก็คอนขางมั่นใจวามันไมถูกตองกับหลักภาษาไทย หรืออาจจะมีไวยากรณที่นอกรีตนอก
ตํารามากไปหนอย แตผมอยากจะยืนยันอยางหนักแนนวา “ไวยากรณเปนสิ่งที่เกิดทีหลังภาษา ”
เสมอ ดังนั้นผมจึงไมถือสาวาทั้งหมดที่เขียนนี้จะไมถูกตองกับหลักภาษามาตรฐานที่คนไทยใชเปน
ตําราเรียนของ “โคตรรเหงาในอนาคต” ของใครตอใคร เพราะนักภาษายังศึกษามาไมถึงรูปแบบ
สัญลักษณในการสื่อสารแบบที่ผมใชงานอยูนี้เทานั้นเอง ☺ ... มันลื่นไหลและไรรูปแบบจนเกินกวา
จะจัดใหเปน “มาตรฐาน” ได ซึ่งผมก็ไมเคยคาดหวังวาใครจะตองเอาสื่อสัญลักษณเหลานี้ของผมไป
หมักดองไวในผลผลิตจาก “ซากตนไม” ที่เย็บรวมเปนเลมๆ แลวเรียกวา “ตํารา” ใดๆ ทั้งสิ้น !!
“ภาษา”

คือเครื่องมือสื่อสารของจิตวิญญาณ การบังคับรูปแบบรูปทรงทางภาษาจึงเปนการขมขืน
ทางจิตวิญญาณอยางนา เกลียดนากลัวมาก นัก เขียนหลายคนอาจจะชมชอบกับการรักษาขนบ
ปฏิบัติทางภาษาอยางเครงครัด เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความยอมรับของใครตอใครอีก
หลายๆ คน ... ผมก็ไมไดตัดสินวานั่นเปนการกระทําที่ “ไมถูก” นี่นะ ... แตบังเอิญวาผมเองไมนิยม
ชมชอบกับการ “ขมขืนวิญญาณ” ของตัวเอง ... ก็เทานั้น ... ฮิ .. ฮิ ..

Mr. Z.,
กรุงเทพฯ, 03.08.2004

