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? เปนบาอะไรถึงตอง Wordspire! 

หลายวันกอนผมบังเอิญไดซ้ือหนังสือเลมไมใหญมากอยูเลมหนึ่งชื่อวา Word-Spy ซ่ึงเปนหนังสือ
ท่ีคนรวบรวมเขาเที่ยวไดไปคนหาคําศัพทแปลกๆ ใหมๆ ในวงการหนังสือบาง ในวงการขาวบาง 
หรือในแวดวง internet บาง ฯลฯ แลวจับมันมาประมวลไวดวยกันเพื่อใหเห็นอีกวิวัฒนาการหนึ่ง
ของ “วัฒนธรรมทางสังคม” ท่ีสะทอนออกมาในรูปแบบของภาษาที่ใชเพื่อการสื่อสารระหวางมนุษย
ดวยกัน ... นารักดีครับ ... 

ในมุมมองสวนตัวของผมแลว ภาษาก็เปนแค “เครื่องมือเพื่อการสื่อสาร” ไมใชสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีแตะ
ตองไมได, ดัดแปลงแกไขไมได, ลอเลียนหรือลอเลนไมได แมวามันอาจจะมีมาตรฐานที่รับรูทาง
ความรูสึกรวมกันในสมัยหนึ่งๆ วาอยางไหนเรียกวาสวยงาม อยางไหนเรียกวาไพเราะ แตหากเรา
ตองการเปนเจาของภาษาที่ตายแลว ก็จงทุมเทแรงกายแรงใจทั้งชีวิตเพื่อจะปกปกษรักษาใหมันตาย
ซากอยูอยางเดิมของมันตราบชั่วฟาดินสลาย ... แลวก็ภูมิอกภูมิใจในผลงานอันย่ิงใหญของตนเอง 
ในฐานะที่ เปนผูทําใหซีกดานหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษยหมดสิ้นขาดตอนไปจากขบวนแหง
วิวัฒนาการ ... ลูกหลานก็คงจะเคารพเทิดทูนเปนอยางย่ิง (นะมึง) !! 

ผมไมใชนักภาษา ไมไดร่ําเรียนมาในสาขาวิชาชีพดาน “การสตัฟฟภาษา” ผมจึงชมชอบที่จะดูการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางมีชีวิตชีวาของ “เครื่องมือเพื่อการสื่อสาร” ชนิดนี้ หลายๆ คําท่ีใช 
หลายๆ วลี หรือหลายๆ ประโยคที่ส่ือสารกันอยูน้ัน ไดสะทอนความคิดหรือชีวิตบางดานของ
ผูคนในสังคมออกมาอยางนาสนใจทีเดียว ... หลายๆ คนอาจจะจัดใหการอานหนังสือเปน  
“งานอดิเรก” ประเภทหนึ่ง ซ่ึงตัวผมเองก็นาจะจัดอยูในกลุม “วิชาชีพอิสระ” ท่ีวานั้นไดดวย เพียงแต
จุดมุงหายของการอานอาจจะผิดแผกแตกตางกันไปในบางวาระบางโอกาส เพราะบางครั้งผมก็อาน
หนังสือท้ังเลมเพียงเพื่อจะหา “คํา” สวยๆ ซักคําเดียวเทานั้นเอง ... และผมเรียกวิธีการของผมนี้วา 
Wordspire! 
Word-Spy อาจจะเปนเรื่องราวของการสืบคนท่ีมาท่ีไปของคําศัพทหนึ่งๆ ท่ีผลุดข้ึนมาในสังคมท่ี
ยังมีการสื่อสารกันอยู แต Wordspire! ไมไดสนใจที่มาท่ีไปของการใชงาน แตสนใจใน “อารมณ” 
ท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะหนึ่งๆ ท่ีพบเห็นคํานั้นๆ กระโดดโลดเตนอยูในหวงสามัญสํานึกของตัวเอง บางครัง้
ก็คลายกับเปน “คําบันดาลใจ” หรือ inspired words แตบางครั้งก็อาจจะเปน “คําบันดาลโทสะ” 
ไดเหมือนกัน ... ซ่ึงเราก็ไปเอาแนกับอารมณของคนไมไดอยูแลว (โดยเฉพาะคนติงตอง) 

Wordspire! อาจจะไมเหมือนกับ “การสะสมปกหนังสือ” ท่ีผมเคยบอกเลาไวในเอกสารชุดกอนๆ 
เพราะไมไดผูกติดอยูกับความสวยงามของ art work ท่ีใชเปนแบบปกหนังสือโดยตรง แตมันเปน
เรื่องของการหยิบยกคําหนึ่งๆ มาปะติดปะตอกับอารมณหรือความรูสึกนึกคิดอยางอิสระ ณ ขณะ
เวลาหนึ่ง ซ่ึงบางครั้งก็เปนคําโดดๆ บางครั้งก็เปนแควลี บางครั้งก็อาจจะยาวเปนประโยคหรือ
อาจจะถึงยอหนาไปเลย ☺ ... จะวากันไปแลว Wordspire! ก็คือ super-set ท่ีมี sub-set เปน 
Random Words และงานอดิเรกอยาง  “การสะสมปกหนังสือ” ของผมรวมอยูดวยนั่นเอง ... แต
ครั้นจะใหหาคําในภาษาไทยมาใชสําหรับเรียกชื่องานอดิเรกประเภทนี้จริงๆ ผมก็อยากจะเรียกมัน
วา “ศัพทานุทิโนรมณ” ... โดยมาจากคําวา “ศัพท + อนุทิน + อารมณ” ... จะจัดเปนคําสมาสหรือ
คําสนธินั้นผมก็ไมรูเหมือนกัน เพราะผมนึกอยากจะผูกมันข้ึนมาใชของผมเองท้ัง 2 คํานั้นเลย ☺ 

 
Mr. Z., 

กรุงเทพฯ 26.06.2004 
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? ธรรมวินัย 

เพื่อความเปนสิริมงคล ผมจึงเลือกเอาคําท่ีเปน “ของสูง” นี้มาอุนตอมน้ําลายของตัวเองซะกอน 
เพราะบังเอิญไดมีโอกาสพบเห็นพระสงฆเดินขามถนนตรงที่ไมใชทางขาม ทําใหยวดยานพาหนะ
ในบริเวณนั้นตางพากัน “ชะลอเอาบุญ” กันยกใหญ ... นับเปนสีสันสมๆ เหลืองๆ บนทองถนนใน
ชั่วโมงเรงดวนท่ีแปลกตาดีเหมือนกัน ... แลวอารมณซนๆ ในแบบของผมก็เลยนึกถามข้ึนมาวา 
“การขามถนนใหตรงทางขาม” นั้น นาจะตองมีบัญญัติไวในวินัยสงฆดวยรึเปลา? ... แลวในภาษา
บาลีจะเรียก “ทางมาลาย” หรือ “ทางเดินเทาขามถนน” นี้วาอะไร? 

ผมเคยไดยินมาวาพระวิ่งไมได ไมใชเพราะไมไดใสกางกงใน แตเพราะมันเปนการ “ไมสํารวม” ซ่ึง
ถือวาผิดวินัยของสงฆเล็กนอย มันจึงนาเห็นใจที่ทานจะตอง “คอยๆ เดินอยางสํารวม” บนถนนที่
ยวดยานทุกคันกําลังตองเรงรีบ ... แตวา ... ถาการวิ่งถือวาผิดวินัยสงฆ แลวการไมเคารพ
กฎระเบียบจราจรของสังคมท่ีทุกๆ คนรวมทั้งพระสงฆองคเจาทุกทานจําเปนตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกันอยูนั้น เรียกวาผิดวินัยดวยรึเปลา? เราจะเรียกการฝาฝนระเบียบสังคมนี้วา “บิณฑบาต” 
หรือวา “การเบียดเบียน”?... ถึงแมวาผูคนในสังคมพุทธอาจจะพอใจกับการชะลอเอาบุญ แตนั่นคือ
สิ่งท่ีพระสงฆพึงขอบิณฑบาตจากสังคมหรือไม? 

ปกติแลวผมจะแยกคําวา “ธรรมวินัย” ออกเปน 2 คําคือ “ธรรม” กับ “วินัย” โดยผมถอืวา “ธรรม” ก็
คือ “ธรรมดา” หรือ “ธรรมชาต”ิ ซ่ึงหลักพระธรรมทางพุทธศาสนาก็คือบันทึกคําสั่งสอนที่บอกเลา
ใหเราเขาใจในกระบวนการที่เปน “ธรรมดาของโลก” เขาใจในหลักเหตุและผล เขาใจในกระแสธาร
แหงความไมเท่ียงท่ีจะตองปรับเปลี่ยนไปตามเหตุปจจัยตางๆ ... เนนยํ้าท่ีความเรียบงายอยางปกติ 
“ธรรมดา” ไมเสแสรงแกลงบาหรือดัดจริตใหมันฝนกับความเปนจริง ณ ขณะเวลาหนึ่งๆ ซ่ึงจะ
กลายเปนบอเกิดแหง “ความขัดแยง” หรือท่ีทานเรียกวา “ทุกข” นั่นเอง ... นี่ก็คือคําวา “ธรรม” 

สวนคําวา “วินัย” ก็คือเรื่องของ “ระบบระเบียบ” หรือ “กฎเกณฑ” บางทีก็เรียกวาเปน “ขอปฏิบัติ” 
แตถาเขมงวดหนอยก็ถือวาเปน “ขอบังคับ” หนักขอกวานั้นก็จะมีการบัญญัติใหเปน “กฎหมาย” เพือ่
ใชเปนมาตรฐานในการดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางไมตองเกิดความขัดแยงกัน ถือเปนเรือ่งของ 
“ระเบียบทางสังคม” ท่ีทุกๆ คนไมพึงละเลยเพียงเพราะความมักงายหรือเห็นแกประโยชนสวนตัวแต
ฝายเดียว 

โดยนัยท่ีไดแถลงไขไวดังนี้ ผมจึงถือวาพระสงฆควรจะ “ตอง” ขามถนนใหตรงทางขามอยาง
เครงครัด เชนเดียวกับการสํารวมกิริยาในกรณีอื่นๆ ท่ีถือกันวาเปนวินัยของสงฆ มิฉะนั้นแลว
หลักธรรมวินัยของพุทธศาสนาก็จะเปนเพียงหลักการที่ลมสลายไปตั้งแตการผลิตรถยนตคันแรก ... 
นู ... น ... เลย !! ... ซ่ึงโดยทัศนคติสวนตัวแลว ผมเองก็ไมนิยมนับถือศาสนาที่ตายไปแลว
เหมือนกัน เพราะมันหมายถึงการนับถือ “ระบบคุณคา” ท่ีไมรูจักการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมแก 
พลวัตรของโลกที่เปนจริง !! 

ผมก็ไมใชท้ัง “นักบุญ” หรือ “นักบวช” มาจากไหน หลักธงหลักธรรมก็ไมใชวาจะลึกซ้ึง ภาษาบาลง
บาลีก็อานไมกระดิก แตก็ม่ันใจเหลือเกินวา “บรรพชิต” ไมไดแปลวา “อภิสิทธิ์ชน” อยางแนนอน 
ความนาเคารพเลื่อมใสจึงไมใชอยูท่ีชุด uniform ท่ีแตละทานสวมใส แตอยูท่ีจริยวัตรท่ีแตละทาน
ปฏิบัติเปนหลักสําคัญ ... คนที่ยังมีลมหายใจอยูควรจะเอาใจใสกับเรื่องระบบ
ระเบียบที่มันสรางความสงบรมเย็นรวมกันดีกวา สวนไอเรื่องบาปเรื่องบุญนะ 
... เอาไปคุยกันในนรกเหอะ !! 
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? Butterfly Effect 

จําไมไดแลววาเจอคํานี้ครั้งแรกเมื่อไหร รูเลาๆ แความันเปนเรื่องของ “ทฤษฎีแหงความสับสน” 
หรือ Chaos Theory ... ตามแนวความคิดและความเชื่อท่ีวาทุกสรรพสิ่งในโลกลวนแลวแตมี
ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันอยางสับสนอลหมาน ... เสมอ ... 

Butterfly Effect เปนอาการคนละแบบกับ Domino Effect หรือ “ปรากฏการณโดมิโน” เพราะ
รูปแบบของ Domino Effect นั้นเปนเรื่องของการสงผลกระทบตอๆ กันไปในลักษณะแบบ 
“ปฏิกิริยาลูกโซ” โดยไมคอยจะมีการขยายผลในแตละชวงจังหวะของการสงตอผลกระทบระหวางกัน
เปนชั้นๆ นั้น ... สวน Butterfly Effect จะเปนปฏิกิริยาตอบสนองที่คาดการณระดับของความ
รุนแรงไดยาก เปนความสลับซับซอนของเหตุการณท่ีไมนาจะเกี่ยวของกัน แตสงผลกระทบถึงกัน
และกันระหวางปจจัยตางๆ ของปรากฎการณยอยๆ นับจํานวนมากมายมหาศาล ... ขนาดที่เขา
กลาวกันวา ... การขยับปกของผีเสื้อเล็กๆ ตัวหน่ึงบนยอดเขาในทิเบต อาจจะ
กอใหเกิดพายุใตฝุนใหญถลมบานถลมเมืองในทวีปอเมริกา !! 
นี่ไมใชเรื่องท่ีนักคณิตศาสตรหรือนักทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเขาบอกเลากันเลนๆ ครับ มีความ
พยายามที่จะกําหนดสูตรบางอยางข้ึนมาใชในการคํานวณ “คาแหงความสับสน” นี้จริงๆ ในวง
วิชาการตางๆ โดยเฉพาะที่เก่ียวกับปรากฏการณทางธรรมชาติและกระบวนการทางระบบ
นิเวศนวิทยา หรือ ecology และดูเหมือนจะมีนักวิชาการบางคนพยายามที่จะโยงมันเขามาสูโลก
ทางธุรกิจอีกดวย 

การประยุกตเอา “กระบวนทัศน” ทางวิทยาศาสตรมาเปนตัวกําหนด “กรอบทางความคิด” ของ
สาขาวิชาอื่นๆ นั้นไมใชเปนเรื่องท่ีแปลกใหมอะไรเลย เพราะมันเปนของมันอยางนี้มาตลอด
ประวัติศาสตรของมวลมนุษยชาติอยูแลว ในเมื่อวิทยาศาสตรคือวิชาความรูท่ีเก่ียวกับกลไกตางๆ 
ทางธรรมชาติและทุกๆ ปรากฏการณในโลก ... หรือพูดอีกอยางก็คือ เราใชวิทยาศาสตรเปน
เครื่องมือในการทําความเขาใจโลก เพื่อปรับปรุงรูปแบบในการดํารงชีวิตของเผาพันธุมาโดยตลอด
นั่นเอง ... ทัศนคติท่ีคนเรามีตอโลกจึงเปนทัศนคติท่ีคนเรามีตอทุกสิ่งทุกอยางรอบๆ ตัวไปดวย ... 
มนุษยจึงผานพนชวงเวลาที่ใหความเคารพบูชาธรรมชาติ กาวมาสูชวงเวลาที่ไลลาและพยายาม
ควบคุมธรรมชาติอยางท่ียังเปนกันอยูในทุกวันนี้ !! 

เมื่อครั้งท่ีทฤษฎีทางดานฟสิกสนิวเคลียรตองยอมรับสภาพของความไม
แนนอนทางกายภาพของ atom ตองยอมรับความไมมีตัวตนของทุกสรรพสิ่ง 
ตองยอมรับความจริงท่ีทุกสรรพสิ่งสามารถดํารงอยูไดโดยอาศัยหลักแหง
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอม ณ ขณะเวลาหนึ่งๆ ของมันเทานั้น ... กระแส
ความเชื่อและความคิดดังกลาวไดไหลบามาเปนทัศนคติในการมองโลกทั้ง
โลกแบบที่เรียกกันวาเปน “องครวม” หรือ holistic หรือท่ีเรามักจะไดยินใครๆ แถว
สวนสัตวดุสิตชอบใชคําวา “บูรณาการ” อยูเรื่อยๆ นั่นแหละ ... ท้ังนี้ท้ังนั้น แวดวงวิชาการตางๆ 
ไดรับผลกระทบทางความคิดอยางรุนแรงจากแนวความคิดท่ีนําเสนอไวโดยนักฟสิกสนิวเคลียรชื่อวา 
Fritjof Capra ในหนังสือเรื่อง The Tao of Physics ซ่ึงไดรับการแปลเปนภาษาไทยในชื่อวา 
“เตาแหงฟสิกส” ... โดยสวนตัวแลวผมเชื่อวานั่นคือจุดเริ่มตนของการปฏิวัติทางความคิดและทฤษฎี
ตางๆ ไมวาจะเปนดานทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การแพทย การทหาร ธุรกิจการคา การ
ทํางาน และการดําเนินชีวิตของผูคนจนกลายมาเปนความฝนเรื่อง Globalization หรือ 
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“โลกาภิวัฒน” ในท่ีสุด ... การสงผลกระทบถึงกันในระดับ “คลื่นทางความคิด” ไดกอใหเกิดทฤษฎี
ใหมๆ ทางวิชาการของแวดวงตางๆ มากมาย และเปนชนวนใหเกิดการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อ
ตอบสนองความฝนของผูคนในแตละสาขาวิชาชีพอยางตอเนื่อง ... นี่คือ Butterfly Effect จาก
หนังสือเพียงเลมเดียว !! 

บางทีนี่อาจจะเปน “การใสไข” ใบใหญเกินไปหนอยใหกับหนังสือท่ีผมนิยมชมชอบทั้งท่ียังไมไดอาน
ต้ังแตตนจนจบ แตจากปท่ีมันถูกตีพิมพครั้งแรก (ป 1975) ซ่ึงกอนกวาแนวความคิดใหมๆ อีก
หลายทฤษฎี ประกอบกับปริมาณท่ีมันสามารถจําหนายจายแจกออกไปในภาคภาษาอังกฤษ รวมท้ัง
ภาษาอื่นๆ ท่ีมันถูกถายทอดออกมากวา 20 ภาษา (พิมพท้ังหมด 43 ครั้ง แปลเปนภาษาตางๆ 23 
ภาษา) ... ผมยังเชื่อเสมอวา The Tao of Physics จะถูกอานโดยนักวิชาการที่ไมใช
นักวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสนิวเคลียรอีกนับหม่ืนๆ แสนๆ คนอยางแนนอน ... ท้ังนี้ Fritjof Capra 
ไดตีพิมพหนังสือเลมท่ีสองคือ The Turning Point (ป 1982) หรือ “จุดเปลี่ยนแหงศตวรรษ” ใน
ภาคภาษาไทย อันเปนตอกย้ําปรากฏการณดังกลาว โดยบอกเลาถึง “โลกทัศน” ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
แลวของแวดวงวิชาการตางๆ นอกเหนือจากสาขาฟสิกสนิวเคลียร ... แตไมใชเพื่ออวดอางวาเปน
ผลลัพธจากหนังสือเลมแรกของเขา Fritjof Capra เพียงพยายามที่จะยืนยันแนวความคิดท่ีวา 
“โลกทัศน” ทางวิทยศาสตรจะมีผลตอ “โลกทัศน” ในทางสังคมดานอื่นๆ ท้ังหมดดวยเสมอ !! 

และมาถึงตอนนี้ Chaos Theory หรือ “ทฤษฎีแหงความสับสน” ก็เปนอีกแนวความคิดหนึ่งทาง
วิทยาศาสตร ซ่ึงผมไมรับประกันวาไดรับแรงบันดาลใจจากหนังสือเรื่อง The Web of Life (ป 
1996) ของ Fritjof Capra ดวยมั้ย แตก็พอจะมองเห็นความตอเนื่องของทั้งสองแนวคิดท่ีวานั้นอยู
พอสมควรทีเดียว คือเปนเรื่องของการมองวาความสัมพันธของทุกสรรพสิ่งในโลกนั้นมีการเกาะ
เก่ียวไขวโยงเปน “ตาขายสายสัมพันธ” มากกวาท่ีจะเปนความสัมพันธแบบ “อนุกรมเชิงเสน” อยาง
ท่ีโลกทัศนแบบวิทยาศาสตรยุกอนเคยคิดเปนทฤษฎีเอาไว 

ผมไมคอยชอบคําวา Chaos ท่ีแปลวา “สับสน” มากนักหรอกครับ เพราะลึกๆ ลงไปแลวผมยังเชื่อ
วามันมีความสัมพันธแบบที่แนนอนอยูท่ีระดับหนึ่งเสมอ เพียงแตความสลับซับซอนของปจจัยตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกันนั้นตางหากที่ทําใหเรางงงง แลวก็เลยคาดการณม่ัวๆ กันไปเองมากกวาจะเปนเรื่อง
ของความสับสนโดยกฎทางธรรมชาติ ... แตผมชอบคําวา Butterfly Effect ตรงท่ีมันฟงดูลึกลับ 
ฟงดูไมนาจะเปนไปได ฟงดูเปนสิ่งท่ีเพอฝน แตมันก็แสดงออกถึงสิ่งท่ีอยูนอกเหนือกฏเกณฑเดิมๆ 
ท่ีเราเคยยึดติดใหเปน “โลกทัศน” ของเรามาชานานมากแลว ... และสมควรแกเวลาที่ทุกๆ คน
จะตองทบทวนโลกทัศนแบบ “อนุกรมเชิงเสน” ของมนุษยชาติอีกครั้งอยางถอนรากถอนโคนกันซะที 
... 
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? Collaborate 

นี่เปนคํา “ไมใหม” อีกคําท่ีนาสนใจครับ แปลตรงๆ ตัววา “รวมมือกัน” และมีบอยครั้งทีเดียวท่ีมัน
ถูกใชในความหมายวา “ประสานงานกันเปนทีม” เวลาที่ถูกใชในหนาหนังสือเก่ียวกบัธรุกิจ และคาํๆ 
นี้ก็มักจะถูกมองคูกับคําวา integrate หรือ intergration ท่ีแปลวา “รวมตัวกัน” ถือเปนกลุมคํา
ยอดฮิตในยุคสมัยท่ี “บูรณาการอยางบาคลั่ง” ครับ ... เราไปเยี่ยมบานมันท้ัง 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. 

ท้ังสองคําหมายถึงการทํางานรวมกัน หรือการประสานกันใหเปนหนึ่งเดียว เวลาที่เขาเอาใชในทาง
ธุรกิจเขาก็เลยแยกมันออกเปน “แนวตั้ง” กับ “แนวนอน” ... คือวา collaborate เปนการ
ประสานงานใน “แนวตั้ง” สวน integrate นั้นเปนการประสานงานใน “แนวนอน” ... นี่โลกทาง
ธุรกิจมันก็มีต้ังๆ กับนอนๆ ดวยเหมือนกัน ไมใชมีแตในมุง ฮิ .. ฮิ .. 
“แนวตั้ง” กับ “แนวนอน” ท่ีวานั้นก็คือการอางอิงกับ organization chart หรือแผนผังองคกร
แบบ classic ท่ีมีแบงแยกสายงานและการบังคับบัญชาเปนลําดับชั้นสูงๆ ตํ่าๆ ... “แนวตั้ง” ก็คือ
ระบบงานในสายบังคับบัญชาเดียวกัน บางทีก็เรียกวาแผนก บางทีก็เรียกวาฝาย เปนเรื่องของการ
กระจายหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหแตละสายงานมุงเฉพาะเรื่องเฉพาะกิจกรรมอยางเจาะลึก
รายละเอียด เชนฝายการตลาด ฝายบัญชี-การเงิน ฝายผลิต ฝายคอมพิวเตอร อยางนี้เปนตน สวน 
“แนวนอน” ก็เปนเรื่องของระบบงานที่มีความไขวโยงตอเนื่องขามสายงานหรือสายบังคับบัญชากัน 
ซ่ึงปญหาสวนใหญขององคกรธุรกิจก็มักจะกระจุกตัวอยูท่ีการประสานขามสายงานนี่เอง เพราะ
คนทํางานสวนใหญคิดอะไรใหเก่ียวกับคนอื่นไมเปนเอาเลย การอุดอูอยูในรูของสายงานตัวเองเปน
อะไรที่มันสุขกายสบายใจมาก ขนาดที่มีฝรั่งเรียกวา comfort zone เลยทีเดียว 

แตก็ไมใชวาการประสานงานในสายงานเดียวกันจะไมมีปญหานะ เพราะสวนใหญแลวการแบง
หนาท่ีรับผิดชอบใหกับคนทํางานนั้นก็จะจําลองมาจาก “กระบวนการคิด” แบบเดียวกัน คือถางมัน
ออกในลักษณะ “กระจายงาน” ใหหลายๆ คนชวยกันดูแล แยกๆ กันไปคนละเรื่องสองเรื่อง ... จน
ในท่ีสุดก็เกิดอาการ “แยกรางแบงวิญญาณ” ตางคนตางก็สนใจเฉพาะกิจกรรมประจําโลกของตัวเอง 
และไมสนใจใยดีกับเพื่อนพองท่ีรวมชะตากรรมในวังวนแหงความอุบาทกนี้อีกเลย ... ผมเรียก
ปรากฏการณอุบาทกนี้วา Ostrich Effects หรือ “ปรากฏการณนกกระจอกเทศ” ... วันๆ ไดแต
เอาหัวจุมลงในรูดินโดยไมมองวาตัวอื่นๆ กําลังทําอะไรกันอยู !! 



Wordspire! 
Page 6 of 30 

นั่นคือท่ีมาท่ีไปของการนําเอาคําวา collaborate มา “ปลุกสํานึก” ของเหลานกกระจอกเทศใน
องคกรท้ังหลาย โดยคํานี้ถาจะใหแปลตรงๆ ตัวเปนภาษาไทยตองแปลวา “รวมแรงรวมใจกัน” ไมใช
แครวมมือกันแบบคนละไมคนละมือเฉยๆ (ยกเวนวาแขนพิการกันท้ังองคกร ☺) ... เพราะคํานี้มีคํา
วา labor อยูในตัวมันเต็มๆ คําเลย แปลวามัน “ไมใชรวมแตปาก” แตตองทุมเทท้ัง “แรงกาย” และ 
“แรงใจ” ออกมาประสานกันอยางจริงๆ จังๆ ดวย 

โดยสวนตัวแลวผมชอบคําวา collaborate มากกวา integrate ครับ (เฉพาะเรื่องของคําศัพทนะ) 
เพราะวามันมองเห็นตนเหงาเดิมๆ ของคําชัดเจนจาก คือมันประกอบดวย co(l) + labor + ate 
ซ่ึงทอนสุดทาย –ate เปนการเติมเขาเพื่อแปลงสภาพของคําใหเปนคํากริยาเทานั้น แตเราไดเห็น
คํา labor ชัดๆ ท้ังคําเลย ... นี่สิของจริง ... มันคือ “แรงงาน” อยางแทจริงครับ ไมใชภาคทฤษฎีท่ี
เอาแตพนน้ําหมากลากน้ําลายใหฟงดูเพราะๆ ไปวันๆ เทานั้น ... สวนคําวา integrate นั้นจะฟงดู
วิชาการไปหนอย จริงๆ ก็เปนคําท่ีมีใชมากในสาขาวิชาคณิตศาสตรดวย เพราะมีรากศัพทมาจาก
แหลงเดียวกับคําวา integer ท่ีหมายถึง “จํานวนเต็ม” ดวย แตผมเองมักจะไดพบเห็นคํานี้จาก
ตําราดานคอมพิวเตอรอยูบอย ก็เลยเฉยๆ ไมคอยหลงใหลไดปลื้มอะไรกับมันมากนัก 

อยางไรก็ตาม ท้ัง collaborate และ integrate เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก
ในการเพิ่ม  “ประสิทธิภาพ ” ของการทํางาน  ซึ่ ง เปนคนละเรื่ องกับ 
“ประสิทธิผล” นะครับ เพราะไอเจาตัวหลังน้ีขอแคเสร็จสําเร็จผลก็ถือวาใชได 
ไมสนใจวาจะเสียเวลาไปกี่ช่ัวอายุคนเพื่อสัมฤทธิผลท่ีวาน้ัน ... ก็บังเอิญวาผม
ไมใชพวก “ไอลูกเตา” ท่ีโคตรเหงามันอายุยืนไดหลายรอยปน่ีหวา !! ...  
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? Competitiveness 

คํานี้นาจะไมใชคําท่ีเกิดใหม แลวก็ไมนาจะเปนคําท่ีใครผสมข้ึนมาเอง แตอาจจะเปนคําท่ีนิยมพูด
กันอยาง “แพรระบาด” โดยอาศัยข้ีฟนของนักวิชาการเปนพาหะนําเชื้อ !! 

ตามหนากระดาษภาษาไทยไมวาจะเปนหนังสือพิมพรายวัน หรือหนังสือวิชาการทั่วไป เขาแปลคํานี้
กันวา “ขีดความสามารถในการแขงขัน” ครับ ในทํานองวามันนาจะมี scale หรือมาตราไนการ
วัดเหมือนกันกับขีดบนเครื่องชั่งตวงวัดประเภทอื่นๆ แตก็ไมชัดเจนวามันจะถูกบัญญัติใหใชชื่อ 
“หนวยนับ” วาอะไรดีเหมือนกัน เพราะเวลาเขาจะประเมินเจา “ขีด” ชนิดนี้ เขาจะจัดทํากันดวย 
“ดัชนี” หรือ index หรือ indicator อะไรซักอยาง แลวก็เรียกอยางเต็มยศเต็มศักด์ิกันดวยคําวา 
“ดัชนีช้ีวัดขีดความสามารถในการแขงขัน” โดยแทบจะไมมีใครรูท่ีมาท่ีไปในรายละเอียดของ
ระบบระเบียบดานมาตราชั่งตวงวัดของ “ดัชน”ี ตัวท่ีวานี้เลย เพราะคอนขางจะเปนเรื่องของงานวิจัย
อยางเฉพาะเจาะจงลงไปเปนจุดๆ เรื่องๆ มากกวาจะทํากันเปนแบบมาตรฐานครอบจักรวาล 

อยางไรก็ตาม ถาเราปฏิบัติกับสิ่งท่ีเรายังไมรูชัดดวยคาถา “ชางแมง” โลกก็จะ
ตอบรับการปฏิบัติของเราดวยหลักแหงการ “ชางมึง” เหมือนกัน ... ซ่ึงการ “ชางแมง” 
นั้นจะทําใหเรา “โดดเดี่ยวทางปญญา” สวนการ “ชางมึง” ก็จะทําใหเราถูก “โดดเดี่ยวทางสังคม” ถอื
วาไมกอประโยชนใดๆ ท้ัง 2 คาถา แตสําหรับคนที่หวังผลในทางมรรคผลแหงโลกุตรธรรมจริงๆ ก็
อาจจะบอกวา “ชางมันฉันไมแคร” ... (น่ันก็ “แลวแตมึง” วาจะทะลึ่งมาอานตอไปทําไม ?!) 

ผมอยากใหพวกเราระลึกถึงความจริงของโลกที่วา “ไมมีไฟก็ไมมีควัน” หรือ “ไมมีมูลหมาไมข้ี” หรือ  
“ไมมีข้ีก็ไมมีกลิ่น” การท่ีคําอยาง competitivness กลายมาเปนคํานามยอดนิยมในโลกธุรกิจท่ี
ตองแขงขันหรือ compete กันอยางดุเด็ดเผ็ดรอนระหวางคูตอสูตางๆ ท่ีเรียกกันวา competitors 
ในสนามรบทางการคาท่ียังไมถึงกับเปน war zone แตก็เรียกวา competition นั้น มันเปนความ
ตอเนื่องของกระแสทางความคิดอยูพอสมควร การท่ีทุกๆ องคกรหรือทุกๆ ประเทศจะตองสํารวจ
ตรวจตราความพรอมหรือความสามารถในการแขงขันของตัวเองอยูอยางสมํ่าเสมอ จึงไมตางจาก
การท่ีนักกีฬาจะตองมีตารางการฝกซอมท่ีเครงครัดชัดเจน มีความเขมงวดในการฝกฝนและฝกหัด
ทักษะตางๆ อยางตอเนื่อง ท้ังเพื่อความแข็งแกรงและเพื่อความพรอมท้ังทางรางกายและทางดาน
จิตใจตลอดเวลา 

คําวา competitiveness อาจจะถูกแปลเปนภาษาไทยแลวตลกๆ เหมือนกับมันจะถูกวัดเปนขีดๆ 
ไดจริงๆ อยางตาชั่งหรือถวยตวง แต “เรื่องตลก” กับ “เรื่องเหลวไหล” ก็ไมเหมือนกัน ... เรื่องตลก
นั้นไมแนวามันจะตองเหลวไหล เพราะมีแตเรื่องเหลวไหลของคนอื่นๆ เทานั้นท่ีนาตลก (สวนที่เกิด
ข้ึนกับตัวเองเขาเรียกกันวา “เรื่องเลวราย” ครับ มีการใชระดับเสียงทางวรรณยุกตที่ไมเทากัน)  เราอาจจะไมไดสนใจคําวา 
competitiveness ในแงมุมแบบนักวิจัยหรือนักวิชาการจริงๆ แตการท่ีเราจะสํารวจตรวจตรา
ตัวเองวาเรามีความพรอมในโลกทางธุรกิจท่ีตัวเองดําเนินงานอยู หรือในธุรกิจท่ีตัวเองนึกฝนท่ีจะ
สนใจนั้นมากนอยขนาดไหน เราอาจจะตองต้ังคําถามซักหลายๆ ขอข้ึนมาอยางเชนวา 

- เขาใชปจจัยหรือตัวแปรอะไรบางมากําหนดเปนมาตรฐานของตัวชี้วัด ? 
- ปจจัยหรือตัวแปรที่วานั้นสอดคลองกับความเปนจริงของสิ่งท่ีเราตองการคนหาคําตอบแคไหน? 
- เรามีความพรอมในดานปจจัยหรือตัวแปรที่วานั้นแลวรึยัง ? 
- ถายังไมมีหรือยังไมพรอมเราจะตองทํายังไงบาง ? 
- หรือวาปจจัยหรือตัวแปรที่เรามีอยูแลวนั้น สามารถสรางประโยชนในดานอื่นใหกับเรามากกวา

การพยายามแขงขันในสิ่งท่ีตัวเราเองยังไมมีความพรอม ? 
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ผมไมอยากใหมองเรื่องอยางนี้เปนเพียง “กระแสแฟชั่นทางวิชาการ” แลวก็ผานๆ เลยๆ ไปอยางไม
ใยดีกับมัน การตั้งคําถามใหกับตัวเอง การสํารวจตรวจตราตัวเอง การศึกษา
ความตองการข้ันพื้นฐานทางธุรกิจของตัวเอง หรือของธุรกิจท่ีตัวเองนึก
อยากจะเขาไปเกี่ยวของ รวมไปถึงการศึกษาถึงจุดออนจุดแข็งของตัวเอง การ
ประมวลขอมูลทางโอกาสและความเสี่ยงตอธุรกิจ ... เหลาน้ีไมใชเรื่อง
เหลวไหลอยางแนนอน !! ... ซ่ึงถาบังเอิญวามีการเรียกท้ังหมดนั้นดวยชื่อหรือคําสั้นๆ ซักคํา
หนึ่ง ... ชื่อหรือคําสั้นๆ ท่ีวานั้นก็ยังไมใชเรื่องเหลวไหลอยูดี ... ถูกม้ัยละ ?! 
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? Core Competencies 

คําวา competencies เปนอีกคําหนึ่งท่ีแตกมาจากรากศัพทเดียวกับคําวา compete และ 
competitiveness ท่ีเลาไปกอนแลว เทาท่ีผมจําไดนั้นผมเห็นหลายๆ ตํารานิยมเลนกับคํานี้
กอนท่ีจะหันมานิยมคําวา competitiveness ซะดวยซํ้าไป และดูเหมือนวาจะมีคนเคยแปลคํานี้
เปนภาษาไทยในความหมายคลายๆ กับวาเปน “ศักยภาพ” หรือ “ความพรอมตอภาระกิจ” ใน
บางตําราก็แปลวา “ศักยภาพในการแขงขัน” ไปเลย ซ่ึงก็จะคลายๆ กับ “ขีดความสามารถในการ
แขงขัน” ท่ีปจจุบันนี้เราไปใชคูกับคําวา competitiveness ซะอยางนั้นเอง !! 

เรื่องอยางนี้ในฐานะที่ไมใชเจาของภาษา แลวก็ไมใชตนตํารับของคําศัพทใหมๆ ทางวิชาการก็อยา
ไปขยันแปลมันนักเลยครับ เพราะทั้งคูเปนคํานามของคํากริยารวมกันคือ compete โดยทางหนึ่ง
มันถูกทําใหเปนคําคุณศัพท (adjective) ดวยการสะกดวา competent แตอีกตัวหนึ่งมันผาไป
เปน competitive ซ่ึงเปน adjective ใหกับคําวา competition หรือ competitor ซ่ึงพอวน
กลับมาเปนคํานามอีกรอบนึงมันก็เลยเพี้ยนๆ แบบหลักภาษาอังกฤษเปน competence (n) หรอื 
competency (n) จากคําวา competent (adj) สวนอีกตัวก็มาจากการเติม –ness เขาไปเปน 
competitiveness (n) จากคําวา competitive (adj) ... รวมๆ ความทั้งหมดก็คือเปนเลน
แคมปไฟของคําวา compete ท่ีแปลวา “แขงขัน” เทานั้นเอง สวนจะแขงขันระดับบุคคล ระดับ
องคกร ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค พวกเจาของภาษาเขาก็คงจะมีวิธีแบงเกรดของคําตางๆ 
อีกแบบหนึ่งท่ีพวกเราไมคอยคุนเคยมั้งครับ เอาเปนวาผมจะเลาๆ มันไปตามที่เคยอานเจอและมั่ว
คําแปลในความหมายแบบของตัวผมเองก็แลวกัน ☺ 

ปกติเราจะไมคอยไดเห็น competencies หรือ competency ถูกใชโดดๆ ในหนาตําราครับ 
เพราะมันมักจะถูกหยิบยกข้ึนมาเปนวลีวา Core Competencies เวลาที่เขาหมายถึงองคกรท้ัง
องคกร โดยผมนึกอยากจะแปลลวกๆ วา “แกนศักยภาพ” หรือ “ศักยภาพที่แทจริง” หรือ 
“ความสามารถหลัก” ในการดําเนินภาระกิจขององคกร แตเม่ือไหรท่ีมันถูกใชกับระดับบุคคล
เด่ียวๆ คนเดียว เขาจะหมายถึง “ศักยภาพ” ท่ีรวมหมดทั้งในแงของความรู ความสามารถ ทักษะ 
ความชํานาญ ความพรอมในการปฏิบัติ และความมุงม่ันทุมเท เรียกวาตองพรอมหมดทั้งกายวาจา
ใจและสติปญญาเลยทีเดียว ถาในระดับองคกรก็จะตองหมายถึงความพรอมในดานของรูปแบบ
เอกสาร ข้ันตอนของระบบสั่งการ การสื่อสารและประสานงาน ทักษะในการทํางานรวมเปนทีม และ
รวมไปถึงความยืดหยุนคลองตัวของแผนงานดวย ... พอถึงระดับประเทศก็จะครอบคลุมไปถึงระบบ
ระเบียบพีธีการทางกฎหมาย ความคุมครองตอความเสี่ยง นโยบายระดับประเทศ โครงสราง
พื้นฐานทางสังคมไมวาจะเปนดานการศึกษา การกระจายตัวของรายได ... ฯลฯ 

ถาจะแปล 2 คํานี้กันแบบของผมจริงๆ ผมอยากเปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดๆ อยางนี้เลยครับวา 
Core Competencies เสมือนหนึ่งเปน “กําลังภายใน” ในขณะที่ 
Competitiveness น้ันก็คือ “กระบวนทา” ซ่ึงท้ัง 2 สวนนี้แมวาจะมีทิศทางหรือ
จุดมุงหมายเดียวกัน แตพื้นฐานในการศึกษาและการฝกฝนปฏิบัตินั้นก็จะตองมีสวนท่ีแตกตางกัน
อยูบางพอสมควร ตัวหนึ่งเปนเรื่องของรากฐานทางโครงสรางและหลักการ ตัวหนึ่งเปนเรื่อง
ความชํานาญและทักษะท่ีจะประยุกตใช ซ่ึงจะขาดตัวหนึ่งตัวใดไปไมได ... เอาละ ... มีใคร
อยากจะชวยกันหาคําแปลภาษาไทยใหกับ 2 คํานี้ม้ัยละ ... เชิญตามสบายนะ ☺ 
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? Dream 

นี่เปนคําธรรมดาๆ ท่ีย่ิงใหญมากในความรูสึกของผม ☺ ... เปนคําเดิมๆ ท่ีไมไดถูกผูกมาใหม แตก็
เปนคําท่ีนาจะเอาไปเปน “พอพันธุ” ใหกับคําอื่นๆ ในโลกไดอีกเยอะแยะทีเดียว มันแปลวา “ฝน” 
หรือ “ความฝน” ข้ึนอยูกับวาเราจะใชมันเปนคํากริยาหรือคํานามเทานั้นเอง ... 

หลายคนอาจจะรูสึกไมคอยดีกับคําวา “ความฝน” เพราะเอามันไปผูกติดกับคําวา “เพอฝน” แทนท่ี
จะเอามันไปคูกับคําวา “ใฝฝน” ท้ังๆ ท่ี 3 คํานี้มีท่ีมาท่ีไปไมคอยจะเหมือนกัซักเทาไหร ...  

คําวา “ความฝน” ก็คือคําด้ังเดิมท่ีผมแปลเอาจากคําวา dream แตบางคนก็รูสึกวามันไมคอยจะ
เลิศหรูอลังการ จึงพยายามไปผูกใหมันมีความหมายแบบ “จินตนาการ” หรือ imagine หรือ 
imagination ซ่ึงฟงดูแลวไดอารมณ creative มากกวา แลวมันก็ดู “เปนรูปเปนราง” มากกวา 
เพราะคําวา imagine มีคําวา image ท่ีหมายถึง “รูปภาพ” หรือ “รูปราง” ผสมอยูในตวัมันอยูแลว 
แมกระท่ังระยะหลังๆ มานี้ ก็ยังมีการนําคําวา image มาแปลกันวา “ภาพพจน” อีกดวย ... ซ่ึง
นาจะเปนกาวยางสําคัญท่ีมันเขามายุมยามในโลกทางธุรกิจ เพราะ “การฝน” ถึงวันเวลาในอนาคต 
หรือ “การวาดหวังคาดคะเน” สิ่งท่ี “นาจะ” เกิดข้ึนไดนั้น บางคนเรียกวา vision หรือพวกเราชาว
เผามงเรียกมันวา “วิสัยทัศน” 

สวนคําวา “เพอฝน” นั้นมาจากการสังวาสกันระหวาง “ความฝน” กับ “เพอเจอ” โดยเฉพาะอยางย่ิง
ก็คือเม่ือยามที่ “เพอเจอ” เปนฝายชี้นํา นั่นคือท่ีมาของคําวา “เพอ+ฝน” ... ท่ีนี้ถาการสังวาสกันของ
คําท้ังคูนี้กลายเปนวา “ความฝน” เปนฝายชี้นําบางละ? ... มันก็จะออกอาการ “กลายพันธุ” ครับ 
คือเปนการสังวาสกันท่ีสูญเปลา เพราะ “เพอเจอ” นั่นเปนสิ่งไมมีตัวตน เปนเพียง “คํากริยา” ท่ี 
ไมมี “อาการนาม” เปนของตัวเอง บางครั้งก็ทําตัวเปน “คําวิเศษณ” หรือ “คําคุณศัพท” ท่ีเอาไวแค
ขยายความใหกับคําอื่นๆ เทานั้น ... เพราะฉะนั้นเม่ือ “ความฝน” เปนฝายชี้นําภาคปฏิบัติท่ีไมมี
แกนสารสาระใหจับตองได มันจึงออกอาการแบบ “ละเมอ” เรียกวา “ละเมอเพอพก” หรือเรียกสั้นๆ 
วา “เลื่อนลอย” 

แตคําวา “ใฝฝน” เปนผลผลิตของการสังวาสกันระหวาง “ความฝกใฝ” กับ “ความฝน” ถือเปนคูท่ี
สงเสริมซ่ึงกันและกัน เพราะมันใหความหมายแบบเดียวกันไมวา “ความฝกใฝ” จะชี้นํา “ความฝน” 
เปนคําวา “ใฝฝน” หรือวา “ความฝน” จะเปนฝายชี้นํา “ความฝกใฝ” กลายเปนคําวา “ฝนใฝ” ... 
โดยปกติแลว “ความฝกใฝ” มักจะใชในความหมายที่ดี เชน ใฝรู ใฝเรียน ใฝวิชา ซ่ึงโดยมากจะตอง
อาศัย “ความเพียร” เปนท่ีต้ัง ... สําหรับความหมายในทางที่ไมดีเขาไมเรียกวาฝกใฝ แตจะเรียกวา 
“มัวเมา” หรือ “ลุมหลง” แทน เชน มัวเมาในอวิชชา ลุมหลงในอํานาจ มัวเมาในการพนัน หรือวา
ลุมหลงในสุรานารี ... ท้ังนี้ท้ังนั้นถือวาคําในความหมายที่ไมดีเหลานี้เปน “คนละเผาพันธุ” กับ 
“ความฝน” และไมเคยปรากฏวามีการสังวาสระหวางกันเลย !! 

คนท่ีแกภาษาไทยหนอยอาจจะรูสึกขัดๆ เพราะในภาษาไทยที่ลอกตําราภาษาบาลี-สันสกฤตมานั้น 
เขาจะมีแต “การสมาสคํา” กับ “การสนธิคํา” ไมมีเรื่องของ “การสังวาสคํา” หรือ “การปฏิสนธิคํา” 
อยางท่ีผมเรียก เพราะลักษณะ “การผสมพันธุ” ของคําตางๆ ท่ีเลามานี้ ไมมีในตําราภาษาไทย และ
ไมเขาหลักเกณฑเรื่อง “การสมาส-การสนธิ” อะไรนั่นดวย ... ถาคนไทยลอกภาษาขอมมาผสมกับ
ภาษาบาลี-สันสกฤตได ผมก็รูจักลอกภาษาไทยมาบัญญัติโครงสรางตามใจตัวของผมเองได
เหมือนกัน ... ไมใชเรื่องแปลกประหลาดอะไรถาเราจะมี “ภาษาเชิงซอน” ท่ีสื่อสารไขวกันไปมา
ระหวาง layer ของหลักภาษาได มีคําศัพทตางๆ ท่ีสามารถใชงานรวมกันโดยไมตองเสียเวลาไป
คิดคนออกมาใหมใหเม่ือยชีวิต ถือเปนการเรงขยาย “ความลุมลึก” ใหกับภาษาท่ีนักวิชาการพากัน 
“ภูมิอกภูมิใจ” ในความสลับซับซอนของมันซะเต็มประดา จนลืมนึกไปวา “ภาษา” นั้นควรจะเอาไว
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ใชเพื่อ “การสื่อสาร” ไมใชเอาไว “กราบไหวบูชา” หรือเอาไว “หลงใหลไดปลื้มปติยินดีปรีดา” อยาง
บาคลั่งเหมือนท่ีผานๆ มา 

“ความฝน” เปนสวนประกอบที่สําคัญมากตอชีวิตของทุกคนครับ และไมควรที่จะปลอยใหตัวเองเปน
คนประเภท “อัตคัดฝน” ... เพราะ “ความฝน” คือ “เข็มทิศชีวิต” ของแตละคน ...  
มันอาจจะฟงดู‘เวอรไปหนอย เพราะพวกเราอาจจะไดยินไดฟงมาวา “เข็มทิศชีวิต” เปนอะไรอยาง
อื่นท่ีมันดูมีหลักการหรือมีความนาเลื่อมใสศรัทธามากกวานี้ เชน ธรรมะ ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ฯลฯ ... ซ่ึงก็ “ไมผิด” เพราะ “เข็มทิศ” จริงๆ มันก็ไมไดเปนกอนอะไรเดี่ยวๆ ท้ังกอน แต
เปนเครื่องมือนําทางซ่ึงมีสวนประกอบตางๆ ท่ีตองสอดประสานและสัมพันธกันหลายชิ้น แลวก็
แนนอนวาแตละองคประกอบก็ยังมีคุณภาพท่ีดีดอยแตกตางกันไป ... เพราะเมื่อคนเรามี  
“ความฝน” ในเรื่องไหนก็จะชักพาใหจิตใจ “ฝกใฝ” ไปในทางที่ตัวเองเฝาฝน ชี้นําให
คนเราขวนขวายในสิ่งที่ยังเติมไมเต็มฝนน้ัน ... ศาสนายอมเปนสิ่งท่ีพึงใฝหาสําหรับคนที่เฝา
ฝนในทางเจริญแหงจิตวิญญาณ ประเพณีและวัฒนาธรรมยอมเปนสิ่งท่ีนาฝกใฝสําหรับคนที่เฝาฝน
ถึงความเจริญงอกงามทางสังคม ไมมีอะไรถูกหรืออะไรผิด แตท้ังหมดคือ “เครื่องประกอบเข็มทิศ” 
อันเดิมท่ีเรียกวา “ความฝน” ของแตละคน ... 

“ความฝน” เปนรากเหงาของ “ความคิด” และคนที่ “อัตคัดฝน” ก็จะเปนคนหลักลอยเลื่อนเปอน
อยางไมมีจุดยืนหรือหลักยึดท่ีม่ันคง ไมมีเหตุผลท่ีจะอยู ไมมีเหตุผลท่ีจะตาย ไมมีเหตุผลท่ีจะตอสู 
ท้ังไมมีเหตุผลท่ีจะหลบหลีก ... หลายคนเรียกมันวา “ความอิสระ” บางก็เรียกวา “ไรกระบวนทา” 
สาหัสหนอยก็เรียกวา “ไมยึดติด” บางทีก็เรียกวา “ปลอยวาง” หรืออาจจะเรียกวา “ความวาง” ...  
แตผมใครท่ีจะเสนอวา ... ไมวาเราจะเรียก “ตัวเห้ีย” ดวยชื่อท่ีเพราะขนาดไหนก็ตาม มันยังเปน
สัตวเลื้อยคลานเผาพันธุเดิมท่ีเคยถูกเรียกวา “ตัวเห้ีย” อยูดี ... ถูกม้ัย?! ... ดังนั้นการจะเรียก 
“ความไมมีแกนสาร” ของชีวิตดวยศัพทเทคนิคท่ีพิสดารขนาดไหน มันก็ไมไดชวยใหชีวิตมีแกนสาร
สาระข้ึนมาไดเลยฉันนั้น 

แคฝนและอยากที่จะมี “ชื่อตําแหนง” ใหญโตทางการบานการเมืองนั้นก็เปนเรื่องหนึ่ง แตจะ
สามารถกลายพันธุใหเปน specie เดียวกับ “ชื่อตําแหนง” นั้นหรือไมก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ... เราถึง
ไดมี “นักการ” เมือง ท่ีไมใช “นักการเมือง” เต็มไปหมดไง ... แคเอา “สัตวเลื้อยคลาน” มาใสสูทนะ
มันไมกลายเปน “มนุษย” ข้ึนมาไดหรอกครับ !! มันตองใชความมานะพยายามที่จะปรับปรุงแกไข
และขัดเกลาจริตสันดานของตัวเองมากพอสมควร ไมใชแคเปลี่ยนคําพูดหรือแกชื่อเรียกแลวจะ
สรางสรรคอะไรออกมาไดจริงๆ ... 

“ในเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ 
ไมใชความลมเหลวถาเราจะไปไมถึงจุดหมายปลายทางที่ “ใฝฝน” 
หากความลมเหลวคือ “การไมใฝฝน” ถึงจุดหมายที่เราตองการ” 

Dee Hock, ผูกอต้ัง VISA International 
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? Flexecutive 

บังเอิญอานเจอคํานี้ในหนังสือ Word-Spy ครับ เปนคําท่ีผสมกันระหวาง Flexible ท่ีแปลวา 
“ยืดหยุน” กับ Executive ท่ีหมายถึง “ผูบริหาร” หรือ “ฝายบริหาร” ถือวาเปนคําท่ีสะทอนภาพ
ทางความคิดบางอยางเก่ียวกับบริบทของงานในดานการบริหารพอสมควร 

จริงๆ แลวบริบททางสังคมในโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการมาโดยตลอด ไมใชวา
เพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนกันอยางท่ัวไปเมื่อปลายๆ ศตวรรษที่ 20 นี้เทานั้น เพียงแตวาในยุคท่ี
เทคโนโลยีเขามาทําใหการติดตอสื่อสารระหวางมนุษยจากซีกโลกตางๆ มีความสะดวกรวดเร็วมาก
ข้ึน ความรวดเร็วของการแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นตางๆ ทางสังคมจึงอยูในรูปแบบที่
หยิบยืมไขวโยงกันไปๆ มาๆ อยางท่ัวถึงมากกวาเม่ือกอนนี้ ... “ระบบคุณคา” ทางสังคมจึงมีการถาย
โอนระหวางกันในระยะเวลาเพียงสั้นๆ และเกิดการปรับเปลี่ยนอยางท่ีไมคอยจะตอเนื่องกัน จนถึง
ข้ันท่ีพวกเราตองตกอยูในกระบวนการทางวัฒนธรรมที่วูบๆ วาบๆ ไมออยสรอยหอยละเหี่ย
เหมือนกับท่ีเคยพบเห็นในหนาหนังสือประวัติศาสตรอีกตอไป !! 

เม่ือวัฒนธรรมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางวูบวาบฉาบฉวยมากขึ้น ความไมจิรังย่ังยืนท่ีพบเห็นก็
ย่ิงเนนยํ้าใหมนุษยเห็นสัจจธรรมของ “ความไมเท่ียง” เดนชัดกวาเดิม ... สติสตังท่ีสั่งสมมานานบน
พื้นฐานที่เคยเชื่อวาม่ันคงก็คลอนแคลนจนผูคนเริ่มจะออนเปลี้ยเพลียปญญากันไปหมด ในท่ีสุดก็
เกิดอาการ “เมาโลก” และตีความอยางสับสนระหวาง “ยืดหยุน” กับ “ยวบยาบ”, ระหวาง 
“ปรับเปลี่ยน” กับ “แปรปรวน”, ระหวาง “รวดเร็ว” กับ “รีบรอน”, ระหวาง “เปลี่ยนแปลง” กับ 
“ปลิ้นปลอน”, ระหวาง “เครงครัด” กับ “คร่ําครึ”, ระหวาง “สรางสรรค” กับ “ซ้ีซ้ัว”, ระหวาง 
“เพียบพรอม” กับ “พร่ําเพรื่อ”, ระหวาง “พรอมเพรียง” กับ “พลุกพลาน”, และอีกหลายคูท่ีไมได
คลองจองหรือสัมผัสกัน ☺ 

Flexecutive อาจจะเปนคําท่ีนารักๆ คําหน่ึงท่ีถูกผสมข้ึนมา แตเราก็ตอง
ทําความเขาใจกับ “ความยืดหยุน” ใหดีดวยวามันควรจะตองอยูท่ีระดับไหน 
และในขอบเขตจํากัดเฉพาะเรื่องเฉพาะจุดยังไง เพราะดีไมดีมันอาจจะแผลง
ไปเปน Plexecutive ซึ่งเอา Plex มาจาก plectere ในภาษา Latin ท่ี
หมายถึง “ขมวด” หรือ “บิด” รวมกับ Executive แลวออกมาเปนเรื่องของ
การบริหารงานแบบบูดๆ เบี้ยวๆ ท่ีเต็มไปดวยความสลับซับซอนซอนเงื่อนซุก
ปมใหงุงงงงสับสนจนอลหมานกันอยางถวนทั่วไปทั้งองคกร !! 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบัติงานตางๆ อยางคลองแคลววองไวโดยไมสราง
ความสับสนวอดวายใหแกองคกรนั้น ถือวาเปนปจจัยสําคัญตอสภาวะการคงอยูขององคกรใน
ปจจุบัน (ที่ยังหวังวาจะมีอนาคตตอไป) แตการจะไดมาซ่ึงความลื่นไหลของระบบงานที่สามารถปรับ
กระบวนการตางๆ ไดอยางลงตัวนั้น ก็ไมใชแคนึกฝนกันม่ัวๆ บนโถชักโครกตอนที่สมาธิอยูท่ีกอนๆ 
ตรงรูทวารมากกวากอนกลามเนื้อในสมอง ... การท่ีโลกของเราเกิดอาการ “สําลักวัฒนธรรม” อยาง
ท่ีเปนอยูนี้ ผมถือวามันคือ “ภาพขยายของโครงขาย” เพื่อใหเราไดเห็นปจจัยแวดลอมท้ังหมดท่ี
อาจจะสงผลกระทบระหวางกันไดตลอดเวลา ... “ปฏิสัมพันธ” ในโครงขายถือวาเปน “ความทั่วไป” 
ในดานคุณสมบัติท่ีจะตองเกิดข้ึนระหวางปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ ระดับของความสลับซับซอนจึงเปน
ผลลัพธท่ีข้ึนตรงกับ “ปริมาณของตัวแปร” เปนสําคัญ ไมใชวาในโครงขายขนาดเล็กจะไมมีรูปแบบ
ของการปฏิสัมพันธกันเลย อยางท่ีหลายๆ คนพยายามจะหลอกใหตัวเองเขาใจ 
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ในระยะหลายปท่ีผานมานี้ พวกเรามักจะไดยินไดฟงถอยคําประเภทวา “การคิดนอกกรอบ”, 
“ความคิดสรางสรรค”, “คิดแบบบูรณาการ”, “ความเรียบงาย”, “ความยืดหยุน”, “ความคลองตัว”, 
และคําอื่นๆ ท่ีสอไปในทางอวดโอภูมิรูมากรูดีของคนที่พูด แตเราก็ไมอาจจะแยกแยะไดเลยวาคน
ไหนท่ีพูดไปตามกระแสแฟชั่นข้ีฟนนักวิชาการ หรือคนไหนที่พูดออกมาจากกนบึ้งของหัวใจที่แจม
แจงในความหมายที่แทจริงของคําวา “ระบบ” 

เรายังคงจําเปนท่ีจะตองเปดโลกทัศนของเราใหกวาง รับฟงและรับรูเรื่องราวที่ถายทอดผานภูมิรูและ
ประสบการณของคนอื่นๆ อยูตลอดเวลา แตก็ไมใชรับรูรับฟงเพียงเพื่อท่ีจะตอบรับหรือตอตาน 
ไมใชเพื่อจะโตแยงแขงขันกันประกวดวา ego ของใครจะตัวโตกวา หรือไมใชรับรูรับฟงเพียงเพื่อจะ
เชื่องเชื่ออยางวางายเพราะตายซากทางสติปญญาไปแลว ... การที่ธรรมชาติจงใจวาง
ตําแหนงของกอนขยุกขยิกกอนหนึ่งไวสุดข้ัวทางหัว อีกกอนหนึ่งไวตรงสุดข้ัว
ปลายทวาร โดยมีแกนกระดูกสันหลังคํ้าใหเห็นภาพของ 2 ข้ัวท่ีไมอาจปะปน
กันน้ัน นาจะสอนอะไรๆ ใหกับพวกเราไดหลายอยาง ... ส่ิงที่แมจะมี
ลักษณะภายนอกดูคลายกัน ใชวาจะตองเปนส่ิงเดียวกันเสมอไป !! 
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? Futurist 

จําไดวาผมเจอคํานี้ครั้งแรกในหนังสือ “นิยายวิทยาศาสตร” และดูเหมือนเขาจะแปลคํานี้ไวดวยคํา
วา “นักอนาคตประวัติศาสตร” หรือ “นักอนาคตวิทยา” อะไรทํานองนั้น หลายปใหหลังผมไดขาววา
เขามีชื่อตําแหนงงานใหมใหกับท้ัง Arthur C. Clark และ Isaac Asimov ซ่ึงเปนนักเขียนนิยาย
วิทยาศาสตรชั้นแนวหนาดวยกันท้ังคู โดยตําแหนงงานนั้นก็คือ Futurist ซ่ึงนาจะหมายถึงตําแหนง
ของ “นักอนาคตศาสตร” โดยทั้ง 2 ทานนั้นไดคาตอบแทนเปนเงินเดือนท่ีสูงลิ่วจาก “การใฝฝน” 
ถึงโลกแหงอนาคต ... และคลับคลายคลับคลาวา Alvin Toffler เจาของผลงาน The Third 
Wave หรือ “คลื่นลูกท่ีสาม” ในภาคภาษาไทย ก็มีชื่อติดโผอยูในตําแหนงงานประหลาดนี้กับเขา
ดวยเหมือนกัน ... 

ผมก็เลยรูสึกราวกับวา อนาคตเปนเรื่องของ “จินตนาการ” และเปนเรื่องของ “การใฝฝน” ท่ีหลายๆ 
คนพยายามเรียกมันใหมดวยชื่อเพราะๆ วา vision หรือ “วิสัยทัศน” มากกวาจะเปนเรื่องของ 
“แนวโนม” หรือ tendency ตามปกติธรรมดาที่เปนเรื่องของ “วิวัฒนาการ” อยางคอยเปนคอยไป 
เพราะ “การใฝฝน” นั้นจะเปนตัวนําพาใหเกิด “นวัตกรรม” ใหมๆ ท่ีเปนการกาวกระโดดและ
ปรับเปลี่ยนโฉมหนาและทิศทางของวิวัฒนาการในดานตางๆ ไปเลย ... แลวก็มาถึงคําพูดนี้ของ 
จอหน ชาร (เปนใครก็ไมรูครับ เพราะลอกมาจากหนังสือ “เงินตราแหงอนาคต”) 

“อนาคตไมใชสิ่งที่เรากําลังกาวไป แตเปนที่ที่เรากําลังสราง 
หนทางสูอนาคตไมใชสิ่งที่เราคนหา แตเปนสิ่งที่เราทําข้ึนมาเอง 

และการกระทําของเราเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งผูสรางและจุดหมายปลายทาง” 

ถือเปนคําพูดท่ีตอกย้ําวาตําแหนงหนาท่ีการงานอยาง Futurist นั้น สมควรที่จะมี แลวก็สมควรที่
จะไดรับคาจางสูงๆ ดวย เพื่อดึงดูดใหทุกๆ คนมา “รวมกันฝน” ถึงคืนวันแหงอนาคต เปนกลุม
บุคคลที่มีหนาท่ีกําหนดทิศทางของวิวัฒนาการทางสังคมท้ังมวล ... จะวาไปแลวมันก็คือหนาท่ีของ 
Futurist ในหนังสือนิยายวิทยาศาสตรนั่นเอง ... ซ่ึงดูเหมือนจะอยูในเรื่อง Foundation หรือ 
“สถาบันสถาปนา” ของ Isaac Asimov ท่ีมีดวยกัน 7-8 ภาคนั่นเอง 

ผมเชื่อวา Futurist ไมใชมนุษยประเภทที่เอาเวลาไป “ฝนเฟอง” ถึงแตเรื่องท่ียังไมเคยเกิด
ตลอดเวลาหรอกครับ เพราะบางครั้ง “นวัตกรรม” ก็เกิดข้ึนจากการปรับเปลี่ยน “กระบวนทัศน” 
หรือ paradigm หรือ mindset เทานั้นเอง ... “โลกทัศน” ท่ีเราทุกคนใชเปนมาตรฐานในการ
พิจารณา “ความจริง” ของโลกนั้น เปนแตเพียงสิ่งท่ีพวกเราสมมุติข้ึนมาเองซะสวนใหญ และการ
ปรับเปลี่ยน “ความจริง” ในสมมุติสัจจะของพวกเรานี้ จะหมายถึงการปรับเปลี่ยน “โลกทัศน” ให
มองเห็น “ความจริงแบบใหมๆ” เปนการเปลี่ยนทัศนคติของเราตอโลก เปลี่ยนวิธีการมองโลก 
เปลี่ยนมาตรฐานในการพิจารณาโลก ... และจะสงผลกระทบใหเกิด “นวัตกรรม” ท่ีจะเปลี่ยนแปลง
สังคมโลกท้ังโลกไปในที่สุดดวย ... ผู ท่ีเขาถึง “ความจริงแบบใหม” ไดกอน ก็จะกลายเปน  
“ผูยึดกุมระบบ” และกระบวนการทางสังคมไปโดยปริยาย ... ซ่ึงมันจะแปลงไปเปน “อํานาจตอรอง” 
เพื่อผลประโยชนในอนาคต ... นั่นคือเหตุผลท่ี Futurist ถูกวาจางดวยคาตอบแทนที่มโหฬาร !! 

หลายปมานี้ เรามักจะไดยินนักคิดทางการตลาดหลายคนพูดถึง “การสรางความแตกตาง” หรือ 
differentiate เพื่อท่ีจะไมเปน “ผูตาม” ใหกับใครๆ ในโลกที่ตองแขงขัน แตสุดยอดแหงการ 
differentiate ก็คือการ “เปนผูกําหนดมาตรฐานใหม” ใหกับเกมการแขงขัน มันหมายความวาเรา
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จะรวมแขงขันในเกมที่เราเทานั้นเปนผูกําหนดกติกา เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสแหงชัยชนะ ☺ ... มัน
เปนหลักคิดงายๆ แตไมใชปฏิบัติไดทุกๆ คนหรือทุกๆ องคกร 

ยอนกลับไปดูท่ีเกมการเมือง พรรคการเมืองท่ีบาๆ บอๆ คิดแตเรื่องเส็งเคร็งเฮงซวยออกมาให
นักวิชาการกนดาวิพากษวิจารณอยูบอยๆ เราอยาไดไปหลงกลคิดวาเขาโงถึงไดทําตัวทุเรศทุรังอยาง
นั้น การปนหัวใหทุกคนหันเหไปสนใจกับเรื่องไมเปนเรื่องคือเกมท่ีถูกสรางข้ึนมาเพื่อหวังผลลัพธ
อะไรบางอยางเสมอ หนาหนังสือพิมพมีพื้นท่ีนอยกวาน้ําหมึกน้ําลายของ “นักวิชาการหัวกะทิ” 
ท้ังหลายแหลอยูแลว ... การชักจูงใหไอพวกชอบคิดน่ีไปสนใจเรื่องราวนอกลูนอกทาง  
ก็ไมตางจากการชักชวนใหพระไปดูหนัง X เพื่อจะไดไมตองมีเวลาปฏิบัติธรรม ... วิธีการ 
ท่ี “กวนน้ําใหขุน” ยอมมีจุดประสงคเพื่อใหน้ํานั้น “ไมโปรงใส” ... มันเปน “กติกาใหม” ท่ีกําหนด
ข้ึนมาใหคนเฮโลไปชวยกันรักษาน้ํา สวน “ไอบา” นั่นก็ดอดมาขโมยปลาไปจากบอซะฉิบ ...  
ไมรักษาน้ําปลาก็ตาย แตถามัวแตรักษาน้ําไอคนท่ีกวนน้ําก็สบาย ... นี่แหละ “คิดใหม ทําใหม” !! 

หากเราตัดประเด็นเรื่องความเลวระยําออกไป กลเม็ดเพื่อ “ชาติกําเนิดและวงศตระกูล” แบบนี้ถือ
เปนกรณีตัวอยางท่ีนาศึกษา ลูกไมและลูกเลนท่ีทําใหทุกคนในเกมกลายเปนลูกไล จัดวาทําได
แนบเนียนสนิทชิดเชื้อกับเครือญาติจริงๆ ... อยาไปเสียเวลาเถียงใหคอเปนเอ็นควายวาคนแบบนี้ไม
มีความฉลาด ... เพียงแตแกอาจจะฟงนิทานเรื่อง “ไอชาติคน” ของพระพะยอมมากไปหนอย จนรูสกึ
วาอยากจะเปน “ไอชาติหมา” ก็เทานั้นเอง ... ฮา ... ฮา ... ฮา ... * เอิ๊ก ... (ซํ้าต้ังแต  *  จนกวา 
จะจางหายไป) 

ในโลกของความเปนจริง มีเกมการแขงขันสารพัดรูปแบบแหละครับ ท้ังยังมีกฎกติกาแตกตางกัน
มากมายมหาศาล ... การกระโดดเขาไปในเกมที่คนอื่นเปนคนสราง ก็รังแตจะหาความเจ็บปวดมา
ใสตัวเอง ... การดํารงชีวิตในโลกที่เลวรายแหง “กลียุค” นี้ อยาไปบาเหอตามยุคตามสมัยใหมันมาก
นักเลยครับ ความแปลกใหมไมจําเปนวาจะตอง “ทันสมัยเปยบ” ไปทุกกระเบียดนิ้ว แตมีหลายๆ 
กรณีท่ีมันหมายถึง “การสรางมิติแหงมุมมอง” ท่ีแตกตางไปจาก “โลกทัศน” ในปจจุบันเทานั้นเอง 
สวนมิติท่ีวานั้นมันจะไดรับการยอมรับมากแคไหนก็เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีไมเก่ียวกันครับ เพราะการ 
implement กับการ imagine เพื่อสราง vision นั้นมันเปนงานคนละตอนกัน !! 
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? Information Science 

ผมบังเอิญเจอคํานี้ขณะท่ี browse หาหนังสือท่ีนาสนใจอยูหลายๆ เลม ซ่ึงสวนใหญจะเปนเรือ่งราว
ของสาขาวิชา Physics ท่ีระยะหลังๆ นี้เขามามีบทบาทใน “สังคมนักคิด” ต้ังแตปรัชญาดาน
สังคมศาสตรไปจนถึงปรัชญาในดานการบริหารองคกรตางๆ ดวย 

วิทยาศาสตรสาขา Physics ถือเปนสาขาวิชาท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวันของคนเรามาก
ท่ีสุดสาขาหนึ่ง โดยเฉพาะที่มันเปนสาขาท่ีศึกษาเก่ียวกับ “ความเปนจริงของโลกทางวัตถุ” ซ่ึงจะ
กลายเปน "กรอบกระบวนทัศน” ของผูคนในสังคมของแตละยุคแตละสมัย ... ก็ตองจัดใหเปนเรื่องท่ี
ใหญมากครับ ... เพราะมันเปนศาสตรท่ีเปนตัวกําหนด World Perception เลยทีเดียว 

เรามักจะไดยินไดฟงคําวา IT ท่ีหมายถึง Information Technology หรือเวอรชันใหมท่ีมักจะ
เรียกวา ICT ท่ียอมาจาก Information and Communication Technology แตความไขวเขว
หลักๆ ท่ีเกิดข้ึนใน “โลกทัศน” ของคนท่ัวไปก็คือ เวลาที่เห็นคําวา “เทคโนโลยี” ก็มักจะนึกไปถึงแต
เรื่อง “อีเล็คทรอนิค” หรือแคบๆ อยูแค “คอมพิวเตอร” เทานั้น ท้ังๆ ท่ีความเปน information 
หรือท่ีมีการแปลเปนภาษาไทยอยางเปนทางการวา “สารสนเทศ” นั้น เปนอะไรท่ีย่ิงใหญไพศาลกวา
แค “กระเปาะเหลี่ยมๆ” ท่ีต้ังตากฝุนไวตามสํานักงานตางๆ อีกมากมาย ... ดังนั้น เม่ือผมเห็นคําวา 
Information Science ก็เลยคิดเอาเองวามันควรจะเปน “สารสนเทศศาสตร” เพื่อหลีกหนีใหพน
ไปจาก “โลกทัศน” อันคับแคบของคําวา “เทคโนโลยี” ไปซะทีก็ดีเหมือนกัน 

หนังสือเลมท่ีผมเจอคํานี้มีชื่อวา Information ดวนๆ อยางนี้เลย เขียนโดยนักวิทยาศาสตรสาขา 
Physics ท่ีเคยมีผลงานหนังสือท่ีบอกเลาวิวัฒนาการของการประมวล “ทฤษฎีสัมพัทธภาพ” ของ
ไอนสไตนเขากับ “ควอนตัมฟสิกส” เพื่อสรางเปน Theories of Everything หรือแปลอยางไร
รสนิยมวา “ทฤษฎีของทุกสรรพสิ่ง” อันจะเปนทฤษฎีท่ีเปลี่ยน “โลกทัศน” อันเกาแกของมนุษยให
กาวพนขอบเขตทางวัตถุสูยุคของ “ขอมูลสารสนเทศ” อยางเต็มตัว !! 

ความนาสนใจของนักวิทยาศาสตรสาขา Physics ในสังคมท่ัวๆ ไปและโลกทางธุรกิจนั้น นาจะเริ่ม
มาต้ังแตครั้งท่ี The Tao of Physics ขายไดเปนลานเลมท่ัวโลก และผมไดมีโอกาสเห็นการเอย
อางถึงนักฟสิกสอยางตรงๆ อีกครั้งในหนังสือ “นิยายธุรกิจ” ท่ีขายดิบขายดีอยางเหลือเชื่อเรื่อง 
The Goal ท่ีบอกเลาถึง “โลกทัศน” แบบนักฟสิกสตอปญหาท่ีเกิดจากความขัดแยงในองคกรธุรกิจ
ท่ัวๆ ไป ... ความเปนนักฟสิกสท่ีศึกษาเก่ียวกับ “ความเปนจริงของโลก” นั้นจึงนาท่ีจะมี idea อะไร
ท่ีแปลกๆ ใหมๆ ออกมาใหไดพบเห็นอยูเสมอๆ ... โดยเฉพาะอยางย่ิง พวกเขาอยูในสาขาวิชาท่ีมี
โอกาสพบเห็น “ความจริงใหม” กอนคนอื่นๆ ท้ังหมดในสังคมเลยทีเดียว ... และ ณ ขณะนี้ชนชาว
ฟสิกสท้ังหลายเริ่มท่ีจะสรุปประเด็นไวตรงกันวา “โลกไมใชอะไรอ่ืนนอกจากสารสนเทศ” !! 

ความกาวหนาของวิทยาการดานคอมพิวเตอร อาจจะไมมีอะไรมากหากมันไมไดถูกนํามาใชเปน 
“เครื่องมือ” เพื่อการประมวลผลขอมูลสารสนเทศจํานวนมากมายมหาศาลของโลก มันเปนเพียง
เทคโนโลยีทางผานท่ีสําคัญมากในการนําพาใหสังคมโลก “กาวกระโดด” จากยุคหนึ่งไปสูอีกยุคหนึ่ง
อยางสมบูรณเทานั้น มันคือ “เครื่องมือ” ท่ีชวยเรงใหการคนควาวิจัยตางๆ สําเร็จลุลวงลงไปในเวลา
ท่ีสั้นกระชับกวาเม่ือกอน เปน “อุปกรณ” ท่ีสามารถจําลองเหตุการณเสมือนจริงหรือ virtual 
reality เพื่อตรวสอบทฤษฎีท้ังหลายวามีผลกระทบขางเคียงอะไรบาง ... แนนอนที่พัฒนาการของ 
“เครื่องมือ” ท่ีวานี้ยังไมเจริญถึงขีดสุด เพราะมันถูก “ก๊ัก” ไวโดยองคกรธุรกิจท่ีมุงแสวงผลกําไร 
ไมใชมุงท่ีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการของโลก แตโดยสภาพการแขงขันนั้นก็จะเปนแรงผลักดัน
ใหแตละคน “ก๊ัก” เอาไวไดเพียงชวงเวลาสั้นๆ ซ่ึงในท่ีสุดแลวมันก็จะกลายเปน “เครื่องมือ” ท่ี
สมบูรณแบบมากข้ึน ... อาจจะชากวาในอุดมคติ แตก็ไมมีทางหยุดนิ่งอยางแนนอน 
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การมองวาทุกสรรพสิ่งในโลกเปนเพียง “สารสนเทศ” ท่ีสามารถบริหารจัดการไดถือเปน “โลกทัศน” 
ท่ีจะเปลี่ยนทัศนคติตอ “ความเปนจริงของชีวิต” ไปอยางสิ้นเชิง โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของ 
genetic code หรือรหัสพันธุกรรมที่นักวิทศาสตรประกาศผลสําเร็จในการคนหาและจัดเรียงเพื่อ
อานและทําความเขาใจเมื่อไมนานมานี้ ถือเปนกาวกระโดดสําคัญท่ีจะเปลี่ยนแปลงสรรพชีวิตในโลก 
และในอีกดานหนึ่งของกระแสวิวัฒนาการทางสังคมนั้น เม่ือทัศนคติเก่ียวกับ “เงินตรา” และการ
ประกอบ “ธุรกรรม” ตางๆ ถูกมองวาเปนเพียงการถายโอนแลกเปลี่ยน “สารสนเทศ” ระหวางกัน
แลว เราก็มีโอกาสท่ีจะไดเห็น “นวัตกรรมในดานกระบวนการ” ทางธุรกิจ โดยเฉพาะในดานการเงิน
และการธนาคาร ซ่ึงจะแปรเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเราไปอยางไมมีทางหวนคืนกลับมาอีกตลอดกาล 

เรายังมีโอกาสไดเห็นสิ่งแปลกๆ ใหมๆ อีกหลายปครับ บางก็เปนกระแสหลัก บางก็เปนแตเพียง
กระแสนิยมประเภทแฟชั่นชั่วครั้งชั่วคราว เพราะการปรับเปลี่ยน “โลกทัศน” ของคนท้ังโลกไมไดใช
เวลากันเพียงชั่วขามคืน ซ่ึงในระหวางกระบวนการปรับเปลี่ยนนี้ โลกทั้งโลกดูจะยุงเหยิงวุนวายจน
จับตนชนปลายกันแทบไมหวาดไมไหว ซ่ึงผมก็ไดแตหวังวาทุกๆ คนท่ีผมรูจัก จะไมหยุดการ
เจริญเติบโตทางความคิดของตัวเองอยูแคคําวา “เทคโนโลยี” ท่ีคับแคบเพียง “เครื่องมือ” ธรรมดาๆ 
อยางคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสื่อสารทั่วๆ ไปเทานั้น ... ยุคแหงสารสนเทศที่แทจริง จําเปนตองมี
ทัศนคติท่ีไมยึดติดตายตัวอยูกับเพียงโลกทางวัตถุอยางท่ีเปนมาในยุคอุตสาหกรรม ... ถาเราจะ
พยายามสังเกตใหรอบๆ ทุกวันนี้ปจจัยสําคัญๆ ทางธุรกิจและการดํารงชีวิต หันไปผูกติดอยูกับสิ่งท่ี
จับตองไดยากมากข้ึนทุกทีแลว ไมวาจะเปนความรู, ความชํานาญ, วิสัยทัศน, ความแตกตางอันเปน
เอกลักษณหรือเปนอัตตลักษณ, ศักยภาพ, ความนาเชื่อถือ, ... ฯลฯ ... ซ่ึงแทบจะทั้งหมดนั้นเปน
เรื่องของ “ความสัมพันธ” กันทาง “ความเชื่อ” หรือ “ทัศนคติ” หรือ “โลกทัศน” ของกลุมคน เปน 
“เครือขายทางสังคม” หรือ Social Network ท่ีทรงอานุภาพมากข้ึนเรื่อยๆ ... และดูเหมือนผมจะ
เคยเห็นคําวา Social Capital งอกออกมาในหนังสือแนวธุรกิจท่ีไหนซักแหง ในทํานองวาเปน 
“ตนทุนทางสังคม” หรือ “ทรัพยสินทางสังคม” ตอทายเรื่องของ Human Capital และ 
Intellectual Capital ท่ีบาเหอกันมาหลายปดีดักแลว ...  

การหลับหูหลับตาเชื่อวากระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกจะไมกระทบถึงพวกเรา เนื่องจากพวกเรา
เปน “ชนเผาอนารยชน” ท่ีลาหลังนั้น อาจจะตองไดรับการทบทวนกันใหม และการเชื่ออยางหลง
ระเริงวาพวกเราทุกคนพรอมแลวกับ “ยุคสารสนเทศ” ก็อาจจะตองปรับเปลี่ยนทาทีใหเหมาะสมกวา
แค “ความมั่นใจ” ท่ีไร “ศักยภาพ” ... เพราะมั่นใจแตเปลือกนอกนั้นเขาเรียกวา “หลงตัวเอง” วะ !! 
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It’s never too late to learn, 

but sometimes too early. 
-- Charlie Brown in Peanuts 

 
เปนคําพูดท่ีนารักดีครับ โดยเฉพาะที่มาของมัน ☺ คือมาจากตัวละครในการตูน Peanuts ท่ีชื่อวา 
Charlie Brown ... เปนการตูนท่ีมีลายเสนสวยมากและเต็มไปดวยมุขเด็ดๆ แพรวพราวทีเดียว 

ผมไดคํานี้มาจากหนังสือ Managers Not MBAs ของ Henry Mintzberg ซ่ึงเปนหนังสือท่ี
เขียนออกมาวิพากษวิจารณระบบการศึกษาแบบ MBA อยางถึง “กนบึ้งแหงความเหลวไหล” เลย
ทีเดียว ... คําพูดจากการตูนท่ีผมคัดมานี้คือคําท่ีใชเปดบทที่หนึ่งของหนังสือเลมดังกลาว 

เก่ียวกับ “การศึกษา” นั้น เรามักจะไดยินแนวคิดของหลายๆ คนท่ีแบงออกไดเปน 2 กลุมหลักๆ คือ 
พวกหนึ่งมักจะใชคําพูดวา “แกเกินเรียน” เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง เปนการยก
เอาเรื่องอายุและสังขารมาอวดอางใหตัวเองดูมี “วัยวุฒิ” ท่ีไมควรจะถูกบีบบังคับ แทนท่ีจะบอก
ออกมาตรงๆ วา “กูข้ีเกียจเรียน” หรือ “กูโงเกินกวาท่ีจะเรียนรู” ... สวนอีกพวกหนึ่งคือพวกท่ีชอบ
พูดวา “ไมมีใครท่ีแกเกินเรียน” เพราะเชื่อในอุดมการณวา “การศึกษา” คือกิจกรรมที่จะตองกระทํา
ไปจน “ตลอดชีวิต” ... สวนใหญพวกหลังมักจะเปนพวกที่พอจะมีการศึกษาท่ีดีเปนพื้นฐาน และเปน
พวกที่ชอบอานตํารับตําราเปนอุปนิสัยถาวรอยูบางไมมากก็นอย ... อาจจะไมขยันทํางานมากนักแต
ก็ขยันเรียนรู สวนใหญจะเปนพวกนักวิชาการที่ใฝฝนถึงคืนวันของ “สังคมแหงการเรียนรู” เพราะใน
โลกทางวิชาการนั้นคอนขางเงียบเหงาโดยเฉพาะในสยามประเทศที่คนอานหนังสือกันถัวเฉลี่ยปละ 
3 ถึง 4 “บรรทัด” เทานั้น !! 

It’s never too late to learn ก็คือคําในอารมณของ “ไมมีใครท่ีแกเกินเรียน” แบบภาษาอังกฤษ 
ซ่ึงหมายความวาอารมณของคน 2 พวกนี้นาจะเปน “อารมณสากล” พอสมควร ไมใชอารมณเฉพาะ
ภูมิภาคหรือเฉพาะเผาพันธุ แตเปนอารมณของคน 2 อุดมการณท่ีตางกันแบบสุดข้ัว พวกหนึ่งบอก
วาตัวเองไมมีความสามารถที่จะเรียนรู อีกพวกหนึ่งพยายามจะบอกวาใครๆ ก็สามารถเรียนรูได ถา
จิตใจมันมี “ความขยัน” มากพอ ... ถือเปนการยกหางตัวเองกลายๆ ดวยการกลาวตําหนิคนอื่น !! 
แตท่ีนาสนใจของประโยคที่ยกมานี้อยูท่ีทอนหลังของมันครับ  ... but sometimes too early. 

ผมเชื่อวา Charles Schulz เจาของผลงานการตูน Peanuts นาจะเห็น “รอยตอ” สําคัญของท้ัง
สองข้ัวอุดมการณทางการเรียนรูท่ีวามานั้น นั่นคือ “ระบบการศึกษา” เพราะหากเราเจาะลกึลงไปถงึ
พื้นฐานทางการศึกษาจริงๆ ของคนท้ังสองกลุมนั้นแลว เราจะเห็นวายังมี “ชองวางทางการเรียนรู” 
ท่ีแตกตางกันมากระหวางกลุมความคิดท้ังสอง ... และคนเราก็ไมควร “สักแตจะเรียน” เพียงอยาง
เดียว แตในบางแงบางมุมแลวมันมีความเหมาะสมของ “วุฒิ” โดยเฉพาะในดาน “วุฒิภาวะ” เขามา
เก่ียวของดวย ซ่ึงผมกําลังหมายถึงท้ัง “คุณวุฒิ” และ “วัยวุฒิ” ไปพรอมๆ กัน ... เพราะ “วุฒิภาวะ” 
ในดาน “คุณวุฒิ” บางอยางจําเปนท่ีจะตองใชเวลาในการบมเพาะพอสมควร ซ่ึงผลขางเคียงก็คือมัน
จะทําใหเกิด “วัยวุฒิ” ท่ีมากข้ึนตามไปดวย แต “วัยวุฒิ” เพียงอยางเดียว ไมใชหลักประกันวาบุคคล
นั้นๆ มี “วุฒิภาวะ” ในดาน “คุณวุฒิ” ท่ีเทียบเทาหรือเหนือกวาบุคคลอื่นๆ ... พูดงายๆ ก็คือ คน
บางคนนั้นจัดเปนประเภท “แกแลวแกเลย” โดยไมไดมี “วุฒิภาวะ” ท่ีเหมาะสมตามวัยไปดวยนั่นเอง 

การ “ยัดเยียดความรู” ใหกับบุคคลที่ “ดอยวุฒิภาวะ” นั้นจึงถือวาไมสมควรแกเวลาในแงท่ีนาจะใช
คําวา “ชิงสุกกอนหาม” หรืออยางท่ีเขาใชคําวา too early ในประโยคที่ยกมาเลานี่แหละ (แตคน
แถวสยามประเทศชอบเอาคําวา “ชิงสุกกอนหาม” นี้ไปใชเฉพาะกับเรื่องใตสะดือเทานั้น ถือเปน
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ดัชนีชี้วัดระดับวุฒิภาวะทางสติปญญาไดท่ีระดับหนึ่งเหมือนกัน ☺) ... ซ่ึงลักษณะการกระทํา
ดังกลาวรังแตจะเปนการสรางปญหามากกวาการพัฒนา ... มันเปนเหตุผลเดียวกับท่ีเราไมปฏิบัติ 
“กิจกาม” ประจําครัวเรือนตอหนาลูกเด็กเล็กแดง ไมวาจะเปนลูกของตัวเองหรือลูกของคนอื่น 
เพราะเราเชื่อวาเด็กๆ เหลานั้น “ยังไมถึงเวลาที่จะเรียนรู” ใน “กิจกาม” ดังกลาว เพราะ “วุฒิภาวะ” 
ของพวกเขายังไมนาจะเหมาะสม ... ฉันใดก็ฉันนั้น ... สรรพความรูทางวิชาการหลายอยางก็
จําเปนตองอาศัย “วุฒิภาวะ” ท่ีเหมาะสมไป “รับรู” ไมใชแค “สักแตเรียนเพื่อรู” เพียงดานเดียว 

คนที่มีแต “คุณวุฒิ” ทางการศึกษา แต “ดอยวุฒิภาวะ” ในหนาที่การ
งานที่ตองรับผิดชอบ ก็จะพยายามทําตัว “กรางตํารา” หาวาคนอื่นๆ นั้น
โงเงาเพราะดอยการศึกษากวา และพยายามยัดเยียดสรรพความรูจากตําราทั้งในและ
นอกระบบใหทุกคนศึกษากันอยาง “ตาลีตาเหลือก” เปนระบบการศึกษาท่ีไดแต “ลนลาน” แตไมมี
โอกาส “เรียนรู” เลย ... เปนการพัฒนาบนพื้นฐานของการยัดเยียดซ่ึงไมมีทางท่ีจะยั่งยืน !!  ...  
อือม ... ฟงคลายๆ กับกําลังดา “วิสัยทัศน” ของไอหัวกาวหนาบางตัวยังไงๆ อยูนะ ☺) 

ในหนังสือเรื่อง Managers Not MBAs นั้น ไดขุดคุยประวัติความเปนมาของระบบการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยทางดานธุรกิจ หรือ Business Schools ตางๆ ของอเมริกันไวอยางหนําใจ มีท้ัง
สวนท่ีกลาวชื่นชมในความสําเร็จในทางวิชาการ แตก็กลาวตําหนิในเรื่องของการปลูกฝง “จิตสํานึก” 
ท่ีไมเหมาะสมกับ “วุฒิภาวะ” ในหนาท่ีของ “นักบริหาร” หรือ “ผูจัดการ” ใหกับเยาวชนทีล่ะโมบโลภ
มากในลาภยศสรรเสริญมากกวาความเจริญของเผาพันธุและสังคมสวนรวม ... คลายๆ กับใครบาง
คนท่ีถูกยกใหเปนมือเศรษฐกิจมาบริหารประเทศไทยแบบ MBA อยูในชวงป 2544-2548 นั่นเอง 
... ฮิ .. ฮิ .. กัดซะอีกคํา เพราะมันหวยแตกจริงๆ !! 

เอาเหอะ ... ไหนๆ ผมก็เปดเอกสารดวยคําวา “ธรรมวินัย” ซ่ึงนาจะถือเปนเรื่องสิริมงคล จึงไมควร
ใหเรื่องราวของสัตวเลื้อยคลานฝูงหนึ่งเขามาปนเปอนใหเปนอัปมงคลแกหนากระดาษมากนัก 
ชวยกันแผเศษบุญสวนกุศลใหพวกแมงรีบๆ ไปตายหาซะใหหมดๆ เถิด ... โ .. อ .. ม ..ถุย !! ☺ 

ผมไมเคยเห็นดวยกับการ “ถาโถมพัฒนา” เพราะการนําพาใหระบทั้งระบบนั้นประคับประคองซึง่กัน
และกันได ไมสามารถเกิดข้ึนไดจาก “การยัดเยียด” เทคโนโลยีเพียงอยางเดียว การปลูกฝง 
“จิตสํานึกท่ีถูกตอง” และการให “การศึกษา” ท่ีพอเหมาะพอสมแก “วุฒิภาวะ” ของผูคน ยังเปนเรือ่ง
ท่ีมีความจําเปนเสมอ ... การมอบหมายงานหรือมอบหมายอํานาจใหกับใครก็ไมตางกัน ... อายุ
อาจจะบอกไดแควาใครใกลตายกวาใครในทางสถิติเทานั้น แตไมไดเปนปจจัยยืนยันความมี  
“วุฒิภาวะ” ท่ีเหมาะสม หรือเปนขอจํากัดทางการเรียนรูของใครทั้งสิ้น ... ในโลกนี้ไมมีใครที่  
“แกเกินกวาจะเรียน” อยางท่ีหลายคนกลาวอางหรอกครับ แตไอประเภท 
“วุฒิภาวะบกพรอง” เน่ียะมีเยอะมาก ... ซึ่งจําเปนตองไดรับการบําบัดซะกอน
การที่คนเราไมเกงแตไมกลาน้ันยังพอเยียวยากันไหว แตถาไมเกงแลวอวดดี 
ท้ังยังไมยอมรับการบําบัดอีกตางหากนะ ... ไปตายหาซะเหอะมึง !! 
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? Mindset 

หลังๆ มานี้พบเห็นคําวา mindset จากหนังสือหนังหาหลายเลมอยูครับ มันดูคลายๆ กับจะ
เก่ียวของกับคําวา mental model ท่ีผมจะแปลวา “แบบจําลองในการคิด” แลวก็อาจจะเลยเถิด
ออกไปใกลเคียงกับคําวา paradigm ท่ีมีหลายคนแปลวา “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] 

ผมยํ้าตัวเขมๆ เอาไวเฉพาะสวนท่ีเปนความหมายที่มันถูกนํามาใชกันในปจจุบัน หรืออยางนอยก็
ตามหนาหนังสือพิมพหรือหนังสืออานท่ัวๆ ไป ซ่ึงดูผานๆ ตาไปมันก็นาจะมีความหมายเดียวกนั แต
จริงๆ จะมีความแตกตางกันในระดับของ scale หรือปริมาณประชากรที่เก่ียวของกับคํา คือ 
mindset นั้นคอนขางท่ีจะเปน “ทัศนคติสวนตัว” และในความหมายที่ 2 ของมันก็ถึงกับระบุวาเปน  
“ความโนมเอียง” หรือ “นิสัย” ลงไปเลยทีเดียว ซ่ึงในความหมายนี้ก็นาท่ีจะเหมือนกับคําวา 
mental model เพราะมันเปนเรื่องในระดับสวนบุคคลเหมือนกัน .. สวนคําวา paradigm นั้นดู
จะเปนเรื่องของ collective mindset หรือ “ทัศนคติรวมของกลุมคน” แทนท่ีจะเปนแคเรื่องแคบๆ 
เฉพาะบุคคล และโดยสวนใหญก็จะเปนกลุมคนในแวดวงวิชาการตางๆ โดย paradigm นั้นจะ
ครอบคลุมต้ังแตเรื่องของแนวความคิด ปรัชญา ทฤษฎีและหลักการ รวมถึงระเบียบปฏิบัติท่ีเขาใจ
อยางเปนสากลรวมกันในความเปนจริงของเรื่องราว ณ ขณะเวลาหนึ่งๆ ... แตท่ีสุดแลวท้ังสองคําก็
คือ “กรอบทางความคิด” ท่ีกําหนดรูปแบบในการตอบสนองของแตละคนหรือแตละกลุมคนนั่นเอง 

เนื่องจาก mindset เปนเรื่องเฉพาะตัวของแตละคน มันจึงเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงแกไขไดจากการ
ปลูกฝงหรือการปรับเปลี่ยนทัศนคติเปนการสวนตัวโดยตรง แต paradigm นั้นมีโครงสรางท่ีใหญ
กวา มีผูคนเขามาเกี่ยวของมากหนาหลายตาและหลากหลาย mindset กวา การจะปรับเปลี่ยน 
paradigm หรือท่ีเรียกวา paradigm shift นั้นจึงคอนขางท่ีจะซับซอน และจําเปนตองผาน
กระบวนการพิสูจนหลักฐานประกอบหลายชั้นพอสมควร ซ่ึงหากทําไดสําเร็จก็จะสงผลกระทบในวง
ท่ีกวางกวา เพราะ mindset ของสมาชิกในกลุมท้ังหมดจะถูกปรับเปลี่ยนไปพรอมๆ กัน และ
อาจจะเกิดการแพรกระจาย mindset ยอยๆ เหลานั้นไปปรับเปลี่ยน paradigm ของกลุมอื่นๆ 
ตอไปไดดวย เพราะแตละสมาชิกในกลุมยังมีความเกี่ยวของกันทางสังคมกับกลุมสังคมอื่นท่ีแตกตาง
กันดวยเสมอ 

อยางไรก็ตามไมมีหลักฐานยืนยันชัดเจนวา ระหวาง mindset กับ paradigm นั้น ตัวไหนเกิด
กอนตัวไหน หรือตัวไหนจะเปนปจจัยผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม ... สังคมหนึ่งๆ 
เกิดข้ึนจากกลุมคนท่ีมี “ทัศนคติท่ีไมขัดแยงกัน” และการโยกยายถายโอนสมาชิกของสังคมระหวาง
แตละกลุมก็ลวนแลวแตเปนเรื่องท่ี “ทัศนคติสวนบุคคล” เขามามีสวนรวมคอนขางมาก การ



Wordspire! 
page 21 of 30 

ปรับเปลี่ยน paradigm หนึ่งๆ อาจจะมีผลใหเกิดการแตกตัวทางสังคมออกเปนกลุมยอยๆ ท่ี
ซับซอนกวาเดิม หรืออาจจะเกิดการถายเทสมาชิกระหวางกลุมทางสังคมท่ีมีอยูเดิม ก็ลวนแลวแต
เปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนไดท้ังสิ้น ในขณะท่ีการปรับเปลี่ยน mindset ยอยๆ ภายในกลุมสังคมอาจสงผล
กระทบใหกลายเปนการเคลื่อนตัวของ paradigm หรือ paradigm shift ไดโดยที่ไมจําเปนตองมี
การพิสูจนหลักฐานอันซับซอน ... หรืออาจจะเกิดการแตกตัวออกไปก็ไมแนอีกเชนกัน 

mindset หรือ paradigm จึงไมมีประเภทที่ “ถูก” หรือท่ี “ผิด” อยางเต็มๆ ตัว มันเปนเรื่องของ
กลไกการคัดสรรสมาชิกทางสังคม ซ่ึงแมแตในโลกของศาสนาก็ยังแบงแยกเปนหลายฝกหลายฝาย 
ในฝกฝายเดียวกันก็ยังแยกออกเปนหลากหลายนิกายและความเชื่อ หรือแมในระบบความเชื่อ
เดียวกันก็ยังอาจจะมีระเบียบพิธีการปฏิบัติท่ียิบยอยไมเทากันอีกตางหาก ... นี่คือปญหาท่ีพระเจา
สรางข้ึนมา ???!!! 

การไมบอกกลาวใหชัดเจน และสรางความคลุมเครือใหกับชาวโลก จนแมผูคนท่ีนับถือพระเจาองค
เดียวกันยังเถียงกันคอเปนเอ็นวัวเอ็นควายถึงข้ันรบราฆาฟนกันเม่ือน้ําลายไมอาจสลายความขัดแยง
ในใจไดอีกตอไป ... นี่คือผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตท่ี “เหมือนพระองค” ... ซ่ึงเหมือนมากไปหนอย !! 

ปญหาทั้งหลายในโลกจึงเปนเรื่องท่ี “สิ่งมีชีวิตท่ีเหมือนพระเจา” เหลานี้ไมมีความชัดเจนใน 
mindset ของตัวเอง รวมท้ังไมเขาใจใน paradigm ของสังคมท่ีตนเองเขาไปรวมสังกัดอยู ... หรือ
ไมอยางนั้นก็เพราะไมยอมบอกกลาว mindset ของตัวเองใหชัดแจง ไมกําหนด paradigm ของ
กลุมสังคมใหมีทิศทางที่แนนอน จําลองแบบของ “พระบิดา” ท่ีนําพาโลกใหเบลอๆ ไปดวยการ
ตีความที่ขัดแยงกันตลอดเวลา ... ซ่ึงถาทําใหทุกอยางชัดเจนซะตั้งแตแรกปญหาก็คงไมบานปลาย
ขนาดอยางท่ีเห็นอยูนี้ !! 

ในหนังสือเรื่อง The Conversation with God พยายามจะบอกเลาวาพระเจาสรางมนุษยใหมี 
“ความอิสระ” เทียบเทากับพระองค และความอิสระนั้นจะตองถูกใชควบคูกับ “ความรับผิดชอบ” ... 
นี่คือ “ความขัดแยง” ท่ีพระเจามอบไวใหกับพวกเรา ข้ัวหนึ่งคือทําอะไรก็ได อีกข้ัวหนึ่งคือการ
ระแวดระวังไมบุมบามซ้ีซ้ัว ... การดํารงชีวิตอยูบนสองความขัดแยงท่ีวานี้ มนุษยจําเปนท่ีจะตองมี 
“ความชัดเจน” ในสิ่งท่ีตัวเองเลือก ชัดเจนในสิ่งท่ีตัวเราคิดและมุงหวัง ... ปญหาท้ังหลายจึงไมได
เกิดจากพระเจาเปนตนเหตุ แตเปนเพราะมนุษยเลือกท่ีจะไมชัดเจนกันเองตางหาก ... ฮวย !! 

ผมสงสัยวาตอนที่พระเจาใส options มาใหกับชีวิตของพวกเรานะ ทาน
นาจะลืมใส manual มาใหพวกเราซะมากกวา ... อนุญาตใหเจาตัว
ประหลาดพวกนี้มีอิสระเทียบเทากับพระเจา แตกลับไมเหน็บวิธีใชความอิสระ
ท่ีวานั้นมาดวย ... โลกมันถึงไดกลายเปนนรกอยางทุกวันน้ีไง !! 
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? Network 

เวลาที่เอยถึงคําวา network นั้น หลายๆ คนจะพาลนึกไปถึงเรื่องของ computer ข้ึนมาทันที 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” ท่ีคนสวนใหญรูจักแตไมเขาใจ ... มันเปนอะไรท่ีนาอวดโอ
อยางภาคภูมิใจกับความเปนมนุษยของตัวเองเปนท่ีย่ิงจริงๆ !! 

“เครือขาย” หรือท่ีเราแปลกันมาจากคําวา network นั้น เปนคําท่ีถูกใชอยางแพรหลายในวงการ 
IT (Information Technology : ระยะหลังๆ มาน้ี มีคนพยายามที่จะเรียกมันใหมวา ICT ที่ยอมาจาก 
Information & Communication Techonology ซึ่งผมก็ไมรูวา information ที่ไมมีการ communication 
น้ันมันยังมีความเปน “ขาวสารขอมูล” เหลืออยูแคไหน การดัดจริตเติมอะไรที่เปนสวนเกินลงไปแลวลุมหลงชื่นชม
ตัวเองวามีความคิดสรางสรรคน้ันเปนสิ่งที่นาทุเรศอารมณมาก เพราะ information ที่ไมมีการสืบทอดสงตอหรือ
ถายทอดผานกระบวนการ comunication น้ัน ผมจัดใหเปนแค informality ที่รูวกรูวนอยูแคในกบาลของตัวเอง 
เพราะฉะนั้น information จึงมีความหมายครอบคลุมถึง communication อยูแลว ผมจึงยังจะเรียกมันแค IT 
เฉยๆ จนกวาจะมีกฎหมายมาบังคับใชวา IT เปนคําหยาบคายอยางรุนแรงและถือเปนการลบหลู “ทานผูนํา” อันจะ
มีโทษสถานหนักลุกลามถึงเครือญาติและโคตรเหงาเหลากอ!!) ... กลับมาท่ีเรื่อง network ดีกวา ☺ ... 

บังเอิญท่ีคําวา network ถูกใชอยางแพรหลายในวงการ IT มากกวาวงสนทนาอื่น ก็เลยอาจจะทํา
ใหเกิด “ความคุนเคยที่ไขวเขว” (นาจะเรียกวา “ความขวุนเขวฺย” แฮะ .. แฮะ ..) วามันเปนศัพท
เฉพาะที่เฉพาะทาง หรือเปนเรื่องท่ีจํากัดกรอบขอบเขตกันอยูแค “เครื่องมือ” ประกอบสํานักงาน
เทานั้น แตจริงๆ แลว network เปนคําท่ีมีอายุเกาแกกวา IT เยอะครับ มันเปนเรื่องของ “ระบบ” 
หรือ system ท่ีหลายๆ คนพอไดยินก็จะทําหัวเหลี่ยมๆ นึกถึงแต computer อีก ซ่ึงก็ไมใชอยาง
นั้นเหมือนกัน ... แต network เปนเรื่องของ social system หรือ “กลไกทางสังคม” 
บางครั้งก็เรียกกันวา social network หรือ “เครือขายทางสังคม” ไมใชเรื่องของ 
electronics โดยตรงซักหนอย !! 

การท่ีคํานี้ถูกนํามาใชงานในวงการ IT ก็เพราะเครื่องไมเครื่องมือในดาน IT เริ่มท่ีจะทําตัวเปน
เครื่องมือสื่อสารของผูคนในสังคมมากข้ึน มีความตองการที่จะ “สื่อสาร” ในดานขอมูลตางๆ 
ระหวางกันมากข้ึน ... เรียกวามีความตองการในระดับของ “ชุมชน” แบบสังคมจริงๆ มากข้ึนตาม
ทักษะและความคุนเคยของ “สัตวสังคม” อยางท่ีพวกเราเปนกันมาอยางนี้ต้ังหลายแสนปมาแลว ... 
computer หรือ IT ท้ังหลายจึงเปน “เครื่องมือประกอบ” ทางสังคมเทานั้น ไมใชเปนตัวสังคมหรือ
เปนชุมชนซะเอง ... ยํ้า !! ... มันเปนแค “เครื่องมือประกอบ” ทางสังคม !! 
“ความขวุนเขวฺย” ที่จํากัดใหคําวา network เปนเรื่องราวเฉพาะแตในแวดวงของ 
“เครื่องมือประกอบ” หรือเฉพาะ “ชนกลุมนอยเผาอี” เรียกอีกอยางวา e-citizen ทําให
ความสําคัญในระดับสังคมที่เนนความเปนปกแผนหรือความเปนกลุมกอนทางสังคมน้ัน
คอยๆ พราเลือนไปจาก “สามัญสํานึก” ของหลายๆ คน และเริ่มพัฒนากลไกในการคิดของ
ตัวเองจนกลายพันธุไปเปนพวก “ปจเจกนิยม” หรือ individualist โดยลักษณะเฉพาะตัวของ
เผาพันธุ individualist นั้นคือ “หลงตัวเอง” มีความเชื่อม่ันใน “อัตตา” ของตัวเองสูงมาก 
กระบวนการทางความคิดก็มักจะออกไปทางทาง “ตะแบง” มากกวาจะพยายามไตรตรองให
รอบคอบ บางทีเราก็อาจจะไดยินชาวบานเขาเรียกพวกนี้กันวา “พวก ego แรง” นั่นเอง 
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ผมไมอยากใหพวกเราละเลยกับ “การใหคําจํากัดความ” แกถอยคําตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันของพวกเรา มันเปนเรื่องท่ีจะตองเอาใจใสพอสมควร อาจจะไมตอง
ถึงกับหมกมุนเหมือนพวกนักภาษาศาสตร หรือพวกสติแตกทางตํารา ... แตอยามองขาม
ความสําคัญอันย่ิงยวดของเรื่องไรสาระอยาง “คําจํากัดความ” นี้เด็ดขาด ... เพราะนี่คือ  
“โลกของเรา” อยางแทจริง !! 
เราเรียกภูเขาวา “ภูเขา” เราเรียกตนไมวา “ตนไม” เราเรียกสรรพสัตวหรือสิ่งของดวย “ชื่อเรียก” ท่ี
แตกตางกันไปในแตละเผาพันธุของเรา ... “ถอยคํา” ท่ีใชจึงเปนเพียง “สิ่งเสมือน” หรือเปนเพียง 
“ภาพจําลองในสมอง” ของพวกเราเทานั้น ... ไมใชตัววัตถุสิ่งของหรือสรรพสิ่งใดๆ ในโลกเลย ...  
แตพวกเราก็ดําเนินชีวิตของตัวเองอยูในโลกของ “สมมุติสัจจะ” เหลานี้อยางไมมีทางหลีกเลี่ยง 
เพราะมันเปนรูปแบบหนึ่งของสื่อสารระหวาง “สัตวสังคม” อยางท่ีธรรมชาติของพวกเราเปนจริงๆ 
กลไกในการคิดและรูปแบบกระบวนการในการตัดสินคุณคาตางๆ ของพวกเรา ก็จะเปนผลลัพธ
โดยตรงจากรูปแบบของ “การใหคําจํากัดความ” กับสรรพสิ่งรอบๆ ตัวของพวกเราเหลานี้นี่เอง หาก
คําจํากัดความไมตรงกันหรือเบี้ยวบิดผิดแผกแตกตางกัน รูปแบบหรือกระบวนการในการคิดก็จะไม
เหมือนกันไปดวย และจะสงผลกระทบไปสูการแสดงออกและการเลือกเก็บสะสมประสบการณท่ี
แตกตางกัน ... มันคือ “ปฏิกิริยาลูกโซ” ทางความคิดท่ีเริ่มตนจากเรื่องท่ีคลายกับจะเหลวไหลอยาง 
“คําจํากัดความ” ท่ีผมเอยถึงนี้ท้ังหมด !! 

อยางเชนหลายคนแปลคําวา individual วา “ปจเจกบุคคล” หรือ “มนุษยตัวเด่ียวๆ คนเดียว” 
เพราะถือเอาความหมายทางรากศัพทของ individual วามาจาก in- ท่ีแปลวา “ไม” + dividuus 
ท่ีแปลวา “แบงแยกได” ผลลัพธก็เลยหมายถึง “แบงแยกไมได” แลวก็มาจํากัดความกันวา  
“คนเดียว-อันเดียว” นี่แหละที่แบงไมได ... แตคําวา “สังคม” ไมไดหมายถึง “คนคนเดียว” 
ถูกม้ัย? หากแยกยอยออกเปนโลกที่ตางคนตางอยูไมเกี่ยวของหรือไมพึ่งพาอาศัยกัน 
“ความเปนสังคม” ก็หมดไปดวย ใชรึเปลา? ดังน้ันจึงตองถือวา “สังคม” เปนสิ่งที่
แบงแยกไมไดดวยเหมือนกัน ... เม่ือเปนอยางนั้นแลว individualist ควรจะถูกแปลกันวา 
“ปจเจกนิยม” หรือ  “สังคมนิยม” ละ? . . .  ผมเลือกท่ีจะแปลอยางหลัง ดังนั้นความเปน 
individualist ของผมจึงเนนท่ีความเปน unity ขององคกรหรือของสถาบัน เนนท่ีความเกาะเกี่ยว
เปนกลุมกอนท่ีพึ่งพาอาศัยกัน ไมใชแยกกันคิดแยกกันทํา มันเปน individualist ท่ีขัดแยงกับสาขา
วิชาชีพท่ีผมร่ําเรียนมา เพราะ “ศิลปน” สวนใหญนั้นเปน “พวก ego แรง” ถือเอาความโดดเดน
เฉพาะตนเปนท่ีต้ัง มีความแปลกแยกทางความคิดสูง เพราะชอบสรางสรรคสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ให
ปรากฏแกประสาทการรับรูของผูคน ... แตผมก็ยินดีท่ีจะเปนเปน “ศิลปนกบฏ” เนนท่ีการดับสูญ
ของ “ปจเจกอัตตา” ... ข้ีท่ีเหลืองๆ กองรวมกันไวกับทองคําวาวๆ ... ตัวหนึ่งก็ดูดอยคาอีกตัวหนึ่งก็
มัวหมองตองไดรับการชําระลาง ... จะหาความโดดเดนเฉพาะตนไปเพื่ออะไร?! 

Network ท่ีแปลกันวา “เครือขาย” นั้น ผมอยากใหจํากัดความในมุมท่ีกวางกวากลองเหลี่ยมๆ ของ 
computer แลวเราจะเห็นความนัยท่ีซอนอยูของคําวา Network Marketing ท่ีผูบริหารของเรา
พูดเอาไว ต้ังหลายปกอนท่ีนักวิชาการซีกอเมริกาจะปลุกกระแสข้ึนมาเปน  Customer 
Relationship Management (CRM) หรือ Customer Experience Management 
(CEM) หรือ Supply Chain Management (SCM) ... ฝรั่งนะไมใชวาจะคิดอะไรๆ ไดกอน
พวกเราเสมอไปหรอกครับ !! 
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? Sexonomics 

ผมนึกอยากจะสรางคํานี้ข้ึนมาบนพื้นฐานของความหมั่นไส “ทักษิโณมิคส” นั้นก็เปนเหตุผลหนึ่ง แต
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือผมสังเกตเห็นความเกี่ยวเนื่องกันหลายอยางระหวาง “การกระตุนยอดขาย” กับ 
“การกระตุนแรงขับทางเพศ” ... ซ่ึงถาหากมองใน scale ท่ีใหญข้ึนแบบ “บูรณาการ” การกระตุน
ยอดขายระดับองคกรก็จะหมายถึง “การกระตุนเศรษฐกิจ” ในภาพรวมดวยเหมือนกัน ... ผมจึง
อยากจะเชิญชวนพวกเรามาทาพิสูจนดวยการหมั่นสังเกตแผนปายโฆษณาตามถนนหนทาง, ใบปลิว
และแผนพับ รวมไปถึง catalog ของสินคาแทบทุกชนิดรอบๆ ตัวของพวกเรา ... ดูกันใหดีๆ ซิวา 
บอยครั้งมากที่ “เครื่องเพศ” ในงานโฆษณาเหลานั้นมีความโดดเดนกวาตัวสินคา
ที่ “สมอางวา” จะโฆษณาซะดวยซํ้าไป ... จริงรึเปลา ?! 

เม่ือเปนซะอยางนี้แลว เวลาที่ผมนึกถึงคําวา Knowledge Based Economy หรือท่ีเขาแปลกัน
วา “เศรษฐกิจบนฐานความรู” ผมก็ชักจะลังเลใจอยูเหมือนกันวาถูกตองแคไหน เพราะ “ความรู” 
สวนใหญจะมีชีวิตอยูแตใน “ภาคทฤษฎี” เทานั้น โดยจําเปนตองอาศัย “ภาคปฏิบัติ” ท่ีดําเนินการ
โดยคนที่เขาใจในทฤษฎีนั้นๆ อีกทอดหนึ่ง มันจึงจะสามารถเปลงพลานุภาพออกมาใหโลกของเรา
ไดต่ืนตะลึงกัน ... สวนแรงขับเคลื่อนจริงๆ ของระบบทั้งระบบก็ไมใชวาจะอาศัยพวก professors 
ท่ีมีจํานวนประชากรเพียงแค “กระจึ๋งเดียว” อยางท่ีเปนอยู แตมันตองอาศัยกลไกทางสังคมของผูคน
อีกนับจํานวนลานๆ ... ท่ีไมใช professors !! ... เชนเดียวกับแหลงแรและแหลงพลังงาน
ท้ังหลายในโลก หากปราศจากเครื่องจักรกลที่จะสามารถยอยสลายมันในกระบวนการสันดาปตางๆ 
แลว “กอนแรกัมมันตภาพรังส”ี ก็จะตางจาก “กอนข้ี” แคตัวหนึ่งแผอนุภาคท่ีเปนรังสี แตอีกตัวหนึ่ง
แผอนุภาคเปนกลิ่นท่ีไมชวนดมเทานั้นเอง !! ... ดังนั้น ... เมื่อผนวกภาคทฤษฎีจากหอคอยลงสู
ภาคปฏิบัติในระดับหอนางโลม มันจึงกลายเปน Kama Based Economy ไปซะฉิบ !! 
ผมเคยคิดเลนๆ ถึงขนาดต้ังสมมุติฐานวา การแทรกซึมของวัฒนธรรมและระบบทางความคิดแบบ
ฝรั่งนั้น แผขยายอิทธิพลไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกโดยอาศัย “หนังเอ็กซ” เปน “หัวหอก” ... จริงๆ 
แลวผมก็ไมวางขนาดที่จะทําเปนงานวิจงวิจัยอะไรออกมาหรอกครับ แตผมก็ยังสงสัยอยูลึกๆ วา 
ระหวาง “หนังเอ็กซ” กับ “ตํารับตําราวิชาการของฝรั่ง” น้ัน อะไรที่ฝงรกราก
กอนกวากันในแตละสมรภูมิทางวัฒนธรรม?! อะไรคือกลไกผลักดันใหเกิดการ 
“ยอมรับ” ไดโดยทั่วไป และดูเหมือนกับวาการแทรกซึมทางวัฒนธรรมของฝรั่งนั้นตองพบกับ  
“แรงเสียดทาน” ท่ีนอยมากจริงๆ ... ความเจริญกาวหนาแบบวัตถุนิยมก็อาจจะเปนแรงขับเคลื่อนได
ปจจัยหนึ่ง ... แตการตอบรับอยางถวนท่ัวกันแบบยกภูมิภาคก็นาจะมีอะไรที่หนักหนาสาหัสกวานั้น 
เพราะมนุษยเรานาจะยอมรับอะไรไดงายกวาหากสิ่งนั้นตอบสนองจิตวิญญาณเบื้องลึกของเผาพันธุ
ตัวเอง ... และ sex ก็คือสิ่งท่ีไมมีพรมแดนอยางแทจริง ไมมีเสนแบงก้ันทางภาษา ไมมีขอแมทาง
ทักษะหรือความชํานาญ ... ฝรั่งทําตัวเปนอาคันตุกะท่ีคุนหนาคุนตากับชาวโลกผานสื่อภาษาสากลที่
ทุกหัวระแหงรูจักกันดีอยูแลว !! 

แนนอนที่ฝรั่งเจาของภาษาน้ํากามบนแผนฟลมรายแรกๆ ของโลกไมนาจะยอมรับ เพราะเขาจัดให 
ธุรกรรมทาง sex เหลานั้นเปน “ธุรกิจนอกระบบ” ... แตอะไรที่ทําใหเกือบทุกภูมิภาคของโลก
ยอมรับ “ผลิตภัณฑในระบบ” ของเขาวา “เหนือชั้น” กวา จนกระทั่ง “ขาดดุลทางปญญา” อยาง
มหาศาลไปกับการวาจางท่ีปรึกษาเฉพาะเรื่องเฉพาะจุดอยาง Reengineering, Balance 
Scorecard, Six Sigma, ERP, CRM, etc. หรือการสง “โคตรเหงาในอนาคต” ไปร่ําเรียน
วิทยาการที่ฝรั่งเขาทําการสํารวจและวิจัยไปจากภูมิภาคของพวกเรา?! ... จะเปนเพราะพวกเขาดูคุน
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หนาคุนตาและเปนกันเองอยางเหลือเกินดวยรึเปลา? พวกเขาดูคลายๆ กับไอท่ีแกผาโทงๆ ใหเรา
เห็นในจอ TV นั่นดวยใชม้ัย ... ถึงไวใจกันไดงายๆ?! 

ยอนกลับมาท่ีงานโฆษณาประชาสัมพันธ ทําไมฝายประชาสัมพันธถึงนิยมคัดเอาแตผูหญิง แลวอายุ
ก็ตองอยูในวัยเจริญพันธุ บุคลิกหนาตาไมตองพูดถึง เพราะจะตองเปนท่ีเจริญอารมณของผูพบเห็น
อยูแลว แตเง่ือนไขทางเพศนั้นมาจากความรูสึกดานไหนไมทราบ? ... โฆษณาเกี่ยวกับเหลาหรือ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลก็นิยมใชผูหญิง แนนอนที่กลุมลูกคาหลักคือผูชาย แลวทําไมเครื่องด่ืมของ
ผูหญิงถึงไมใชผูชายเปน presenter บางละ? ... ถึงจะมีบางแตสัดสวนก็นอยมาก!! 

โฆษณาเสื้อผา ท่ีหลับท่ีนอน เครื่องสุขภัณฑ ถวยโถกาละมังชามอาง บัตรเครดิต รถยนต 
มอเตอรไซค เครื่องมือชาง วัสดุและอุปกรณกอสราง น้ํามันรถ น้ํามันหลอลื่น เครื่องจักร 
คอมพิวเตอร ถุงยาง ... สารพัดประเภทสินคาท่ียกตัวอยางไดไมรูจบ ... presenter เปนผูหญิงวัย
เจริญพันธุซะกวา 90% โดยที่ในจํานวนนั้นมีปริมาณความตองการเสื้อผาท่ีไมสมดุลยกับโหนกเนื้อ
และนูนนมอีกตางหาก !! ... ทําไม?! ... ความเกี่ยวเนื่องประการเดียวท่ีผมนึกออกมาไดในเวลานี้ก็
คือ ...คนจายสะตังค “สวนใหญ” ยังเปนผูชาย ... เทานั้นเอง?! 

หากจะถามวา ถาปริมาณของเพศหญิงมีอํานาจในการใชจายมากกวานี้แลว ภาพโฆษณาทัง้หลายจะ
เกิดการ “แปลงเพศ” กันบางรึเปลา? ผมก็ไมคอยเชื่อวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากนัก เพราะ
ทุกวันนี้นิตยสารในกลุมผูหญิงก็ยังอาศัยโหนกเนื้อและนูนนมมาขายใหเพศเดียวกันชมอยูแทบจะทกุ
ย่ีหอ ... เพราะโดยสถิติแลวปริมาณเพศผูชายในประชากรโลกนั้นมีนอยกวา ท้ังยังมีอัตราการเกิดตํ่า
กวา และผนวกกับอัตราการตายที่สูงกวาเขาไปอีก ... ทําใหปริมาณของผูหญิงท่ีตองสนใจผูหญิง
ดวยกันมีความเปนไปไดสูงกวา ... ใชหรือไมใช? ... แตวา ... ชาๆ กอน ... 

ไมวาคําตอบของคําถามที่วานั้นคือ “ใช” หรือ “ไมใช” ก็ตาม ... ขอใหญใจความสําคัญก็ยังวนเวียน
อยูท่ีเรื่องของ sex เหมือนเดิม ... เพราะมันคือโลกของ Sexonomics อยางสมบูรณ !!? 

คําวา “ทักษิโณมิคส” นาจะเปนเรื่องของ “คนข้ีโอ” กับ “นายชางเลีย” เปนการสรางคําบางคําข้ึนมา
คุยโตในดานสรรพคุณใหคนหมั่นไสดวยเทคนิคแบบโฆษณาทั่วไป ... ขอแคใหมีคนพูดถึง 
ขอแคใหผูคนคุนเคย ... สุดทายก็จะมีคนพูดตอๆ กันไปเองไมวาดาหรือชม แตมันคือ  
“การสรางแบรนด” ใหกับ “นายอวดโอ” โดยไมตองเสียคาประชาสัมพันธ ท้ังศัตรูคูแคน ท้ัง
นักวิชาการมือเกามือใหมหรือมือสมัครเลน ตางพากันพนน้ําหมากลากน้ําลายกันเปนทางยาวๆ 
เหม็นๆ เต็มแผงหนังสือท่ัวไปหมด ... “นายอวดโอ” ยึดแผงหนังสือเปนปายหาเสียงโดยไมตองจาย
แมแตสลึงเดียว คนทําหนังสือตางหากตองพยายามชักชวนใหคนเขาไปเดินดูเยอะๆ แลวชวยซ้ือไป
วางไวท่ีบานเปนการระบายสตอค ... ก็แปลวารูปภาพของ “นายอวดโอ” ไดรุกคืบเขาไปอยูตามหอง
หับท้ังท่ีลับและที่แจงของชาวบานรานตลาดอยางอุนหนาฝาคั่ง เพราะเจาของบานเขากลัวจะถูก
ครหาวา “ไมทันสมัยจัญไรหนาเหลี่ยม” ... ไอท่ีวารูทันๆ นะ ... ราคาคุยรึเปลาพ่ี ?! 

 

... ขอแคใหมีคนพดูถึง ขอแคใหผูคนคุนเคย ... 

ดู concept แลวคลายๆ “หนังเอ็กซ” ท่ีฝรั่งใชแทรกซึมทางวัฒนธรรมยังไงยังง้ันเลยวะ !! 
โ .. อ .. อยางนี้มันก็ Sexonomàew แลวนี่หวา ... ฮา .. ฮา .. ฮา .. เอิ๊ก ๆ ๆ ... 
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? Strategy Maps 

ถาใครที่ไมไดพิการทางประสาทการรับรู ผมเชื่อวาจะตองเคยไดยินไดฟงคําอยาง “สะ-แตรด-ที-จี้” 
ซ่ึงมักจะหลุดออกจากปาก “ทานผูนํา” คนปจจุบันท่ีมีระดับสติปญญาแบบ “ดอก-เตอ import” 
ชนิดพูดไทยแทๆ 100% ไดไมเกิน 3 นาที เนื่องจากเสียงวรรณยุกตท่ียุงยากของ “ภาษาโคตร” นั้น
มันฟงแลวเหมือนจะลาหลังชาติพัฒนาแลวยังไงๆ อยู ... (กนฝรั่งมันไมเหม็นกะปม้ัง .. ฮิ .. ฮิ ..) 

คําท่ีเรามักจะไดยินนี้เปนการออกเสียงแบบ English ครับ สวนจะเปน English ของเผาพันธุไหน
ก็เปนอีกเรื่ องหนึ่ ง ท่ีไม เ ก่ียวกัน  แต เขาเขียนกันดวยตัวเปนๆ  วา  strategy . . .  ซ่ึงพวก  
“ชนเผาลาหลัง” ในแถบประเทศโลกที่สามท่ีอยูระหวางประเทศพมากับประเทศกัมพูชา แปลคํานี้
กันวา “กลยุทธ” หลายคนจึงนาจะไดยินพวกลาหลังใช “ภาษาประจําโคตร” และอาจจะไมคอย
คุนเคยกับภาษาของโลกที่เจริญแลว !! 
จริงๆ แลวก็ไมใชจะยกคําวา Strategy ข้ึนมาเปนคําเอกของทอนนี้หรอกครับ เพราะผมกําลัง
อยากจะเลาถึงคําวา Maps ท่ีแปลกันวา “แผนท่ี” นั่นมากกวา แตเพื่อไมใหไขวเขวกับ “แผนท่ี” 
จริงๆ อยางท่ีพวกเราคุนเคย ผมก็เลยยกเอามาทั้งคําในสภาพเดียวกับท่ีตัวเองเห็นแลวชอบใจตั้งแต
ครั้งแรก คํานี้ถูกใชเปนชื่อหนังสือเลมลาสุดของ Robert S. Kaplan กับ David P. Norton 
เจาของผลงานเขยาตอมกระสันของนักวิชาการเรื่อง Balanced Scorecard นั่นเอง !! 

ท้ัง 2 คนนั่นแกพยายามเปลี่ยนตัวเองใหมาอยูในกระแสนิยมของคําวา Strategy ต้ังแตเลมกอน
หนานี้แลวละครับ โดยตั้งชื่อหนังสือภาคสองตอจาก Balanced Scorecard วา Strategy-
Focused Organization ซ่ึงผมก็เคยเด็ดเอาคําวา Focus มาเลาซะเปนตุเปนตะไปหนหนึ่งแลว
ในเอกสารชุด “80/20 อัตราสวนครองพิภพ” มาคราวนี้ท้ังคูก็ยังไมยอมเลิกราใหนอยหนาไปกวา 
Michael Porter โดยพยายามผลักดันตัวเองใหข้ึนไปอยูในทําเนียบ Strategy Guru ใหได และ
หยิบยกเอาคําเดิมในหนังสือเลมแรกของพวกเขาคือ Balanced Scorecard ข้ึนมาปดฝุนเปนชื่อ
หนังสืออีกครั้ง ... ความเพียรเปนตอจริงๆ ☺ 

ผมจะแปลคําวา Strategy Maps ของแกวา “แผนผังกลยุทธ” ก็แลวกัน เพราะไมอยากใชคําวา 
“แผนท่ียุทธศาสตร” เนื่องจากมันฟงดูดุเดือดเลือดพลานชนิดคลั่งสงครามเหมือน George W. 
Bush ยังไงก็ไมรู ☺ ... ซ่ึงการเขียน “แผนกลยุทธ” ออกมาเปน “ผัง” ท่ีไขวโยงเสนทางตางๆ ของ
การปฏิบัติงานและการประเมินผลตามแนวความคิดแบบ Balanced Scorecard นั้น ท้ังคูเสนอ
เอาไวอยางชัดเจนตั้งแตแรกแลว แตถูกบดบังรัศมีโดย brand name ทางความคิดของตัวเองซะ
กอน จึงหมดโอกาสที่จะโดงดังคูกับคําวา Strategy เหมือนอยาง Michael Porter ท่ียึดเอาคํานี้
ไปเปนสายสะพายดวยหนังสือเลมแรกในชื่อวา Competitive Strategy 

โดยสวนตัวแลวผมเห็นวา Robert S. Kaplan กับ David P. Norton แกมี sense ทางการ
สื่อสารดวยภาษาที่ดีมาก การเลือกคํางายๆ มาผูกใหเกิดความหมายใหมๆ ดูเหมือนไมไดใชความรู
ทางภาษาศาสตรชั้นสูงอะไร แตท้ังคูก็สามารถทําไดดีต้ังแตชื่อเลม Balanced Scorecard 
มาแลว ... “บัตรคะแนน” มันเปนอะไรท่ี common sense มากๆ ท่ีหมายถึงการประเมินผล ... 
มาถึงคําวา Strategy Maps ท่ีแกเลนกับคําอยาง “แผนท่ี” หรือ “แผนผัง” โดยไมยอมเลนกับคํา
วา Plans ท่ี “ภาษาโคตร” ในแถบนี้เขาแปลวา “แผนผัง” โดยตรง เพราะโดยระดับของความ
ซับซอน และขนาดของพื้นท่ีท่ีใหญโตของโลกทางธุรกิจ เขาท้ังสองคนนาจะคิดอะไรที่มันย่ิงใหญกวา
แคความเปน Business Plan ธรรมดาๆ 
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ในโลกธุรกิจท่ีเต็มไปดวยความสับสนวุนวาย มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนแทบจะทุกๆ เศษเสี้ยว
ของวินาทีนั้น อาจจะดูขัดแยงกับความตองการเวลาเพื่อการคิดหรือการวางแผนงาน อาจจะดูเขากัน
ไมไดเลยกับการกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงานไวลวงหนา หรือแมแตดูเหมือนกับเปนไปไมไดเลย
ท่ีจะกะเกณฑอะไรไวกอน ... หลายคนถึงกับ “สติแตก” ท่ีจะเอาชีวิตขององคกรท้ังองคกรไปผูกอยูกับ 
“สัญชาติญาณ ” ของตัวเองเพียงอยางเดียว  . . .  ตอสูกับ “ความเหลวไหล” ดวย  
“ความเหลวแหลก” ของระบบระเบียบในการบริหารจัดการ ...  

คนอะไรถึงไดอัจฉริยะทาง “ความฉิบหาย” ไดขนาดนั้น !! 
หากเราจะลองนึกเปรียบเทียบกับการเดินทาง เสนทางท่ีวกวนสลับซับซอนจนไมสามารถอธิบายได
ดวยคําบรรยายเพียงอยางเดียวนั้น เราแกปญหาดวยการเขียน “แผนท่ี” ใชรึเปลา? เพื่อท่ีจะรูไว
กอนวาตรงไหนมีเลี้ยว ตรงไหนมีโคง ตรงไหนมีแยก ตรงไหนมีสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคอะไร ตอง
เตรียมเครื่องไมเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณอะไรไวบาง ... เพื่อจะไปใหถึงท่ีหมาย ... มันคือ “แผนท่ี” 
ท่ีอาจจะใชสนตีนเข่ียๆ 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 และไมไดหมายถึงเฉพาะแคการทุมทุนซ้ือหาเทคโนโลยีท่ีตัวเอง
ก็ไมเขาใจ ... การกําหนดกลยุทธเปนเรื่องของการกําหนดความสัมพันธของทุกๆ สวนใน
ระบบทั้งระบบ เปนเรื่องของคนที่จะตองเกี่ยวของในทุกๆ ข้ันตอน เปนเรื่องของความรู
ความชํานาญเฉพาะจุดเฉพาะดาน เปนเรื่องของวิธีการสื่อสารและการนําเสนอ เปน
เร่ืองของความสมดุลยระหวางสิ่งที่ไมเปล่ียนแปลงกับสิ่งที่ไมแนนอน ... ระดับของความ
ซับซอนนี้เองท่ีเขาเสนอใหเขียนออกมาเปน “แผนผัง” โดยเขาตั้งชื่อใหกับมันวา Strategy Maps 
เพื่อใชในการสื่อสารระหวางทุกๆ สวนเสี้ยวขององคกรท่ีจะตองเกี่ยวของกัน 

โดยเนื้อหาสาระแลว ผมยังเชื่อวา Strategy Maps ของ R. Kaplan / D. Norton คือหัวใจของ
เรื่องราวที่ท้ัง 2 คนพยายามจะนําเสนอมาตั้งแตแรก แตเพราะความที่มันดูเวิ้งวางโหวเหวมาตั้งแต
ออนแตออก เนื่องจากการเขียน “แผนท่ี” หรือ “แผนผัง” จริงๆ นั้นจําเปนท่ีจะตองมี “เครื่องมือ” 
หรือมีทิศทางในการที่จะเริ่มเขียนพอสมควร ตองมีการกําหนดโครงสรางทางภาษาและ  
“สื่อสัญลักษณ” ตางๆ ประกอบแผนที่ใหไดชัดเจนซะกอน ... โดย “สื่อสัญญลักษณ” ท่ีท้ัง 2 คน
หมายถึงนั้นก็คือ Balanced Scorecard นั่นเอง ซ่ึงมันจะทําหนาท่ีคลายๆ “หลักเขต” หรือ 
“ปายบอกทิศทาง” ตางๆ ใน “แผนท่ี” เพราะเขานําเสนอใหมันถูกใชเพื่อ “การประเมินผล” แผนงาน
หรือกลยุทธตางๆ ท่ีกําหนดข้ึนมา 

ในความเห็นสวนตัวแลว ผมถือวาท้ัง Balanced Scorecard และ Strategy Maps นั้นเปน
แนวความคิดท่ีมีความตอเนื่องและสงเสริมซ่ึงกันและกันอยูในตัวของมันเอง การกําหนดแผนงาน
ตางๆ ท่ีมักจะตองเกี่ยวของกับคนหลายๆ คนบนพื้นฐานทางความคิดและจริตสันดานที่แตกตางกัน
นั้น จําเปนท่ีจะตองมีเครื่องมือท่ีงายตอการสื่อสารใหเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง และแผนงานใดๆ ท่ี
ไมมีการประเมินผลอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ผมก็อยากจะเรียกวา “ผายลม” มากกวาจะยอมรับ
วานั่นคือ “แผนงาน” ... เพราะมันเหม็นแบบไมมีกอนไมมีน้ําเอาซะเลย ... ฮวย !! 
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? Valufacture 

นี่เปนคําผสมอีกคําท่ีนารักดีครับ มาจากหนังสือชื่อ Wordpower ของ Dr. Edward de Bono 
ซ่ึงเขาเอาคําวา Value ท่ีหมายถึง “คุณคา” หรือ “มูลคา” มาผสมกับคําวา facture ท่ีหมายถึง 
“การปฏิบัติ” หรือ “การกระทํา” สรางออกมาเปนคําท่ีออกเสียงลอกับคํา manufacture ท่ี
หมายถึง “การผลิต” ... ทําให Valufacture มีกลิ่นอายของการผลิตอยูเต็มๆ พรอมๆ กับ
แนวความคิดของการ “สรางมูลคาเพิ่ม” หรือ value added เขาไปในกระบวนการผลิตดวย 

คําวา value ถูกนํามาใชในการนําเสนอแนวความคิดของหลายคายหลายสํานักพอสมควรครับ 
อยางเชนครั้งหนึ่งก็จะมีคําวา Supply Chain Management (SCM) หรือท่ีมีคนแปลเปน
ภาษาไทยวา “การบริหารหวงโซอุปาทาน” ซ่ึงในท่ีสุด คําวา Supply Chain ก็ถูกขยายความตอ
ออกไปแลวเปลี่ยนเปนคําวา Value Chain หรือ “หวงโซแหงคุณคา” ท่ีพยายามจะสื่อใหพวกเรา
เขาใจถึง “คุณคา” หรือ “มูลคาเพิ่ม” ท่ีเกิดข้ึนในระหวางกระบวนการผลิตจนถึงการสงมอบใหกับ
ผูบริโภคข้ันสุดทายนั้น ทุกๆ ข้ันตอนและทุกๆ กระบวนการสามารถที่จะสงผลกระทบถึงกันและกัน
ในลักษณะแบบ “ปฏิสัมพันธ” ไดตลอดเวลา ซ่ึงการพัฒนาชีดความสามารถในการแขงขัน ก็จะตอง
เจาะลงไปในรายละเอียดของ Value Chain ท่ีวานี้ แลวสรางแรงปฏิสัมพันธท่ีสงเสริมกันและกัน
ของตัวแปรตางๆ ข้ึนมา โดยทฤษฎีแลวก็จะสงผลลัพธไปยังมูลคาท่ีเพิ่มสูงข้ึนของผลิตภัณฑได 
ในขณะท่ีมีการใชตนทุนดานทรัพยากรภายในหวงโซท้ังหมดนอยลง ??!!... 

จริงๆ แลวแนวความคิดในดานการบริหารไดผลุด idea ใหมๆ และชื่อใหมๆ ข้ึนมาใหปวดหัวอยู
มากพอสมควรอยูแลวครับ อยางเชน Supply Chain Management (SCM), Customer 
Relationship Management (CRM), Customer Experience Management 
(CEM), หรือ Value Based Management (VBM) ท่ีเนนในเรื่องของ “มูลคาในตลาด” ของ
องคกร ไมใชเรื่องของคุณคาหรือมูลคาทางผลิตภัณฑ ... ซ่ึงก็ไมแปลกหากจะมีคําวา Value 
Chain Management (VCM) สําหรับการบริหารงานที่เนนการสราง “มูลคาเพิ่ม” ใหกับ
ผลิตภัณฑหรือบริการในหวงโซหนึ่งๆ ข้ึนมา และองคกรท้ังหมดในหวงโซแหงคุณคานี้ก็นาจะเรียก
รวมๆ กันวาเปน valufacturer โดยการทํางานของพวกเขาทุกคนก็คือ valufacturing นั่นเอง 

จริงๆ แลวเรื่องของ value หรือ “คุณคา” นี้เปนเรื่องท่ีอยูในความสนใจของคนทําธุรกิจมานานแลว 
เพียงแตมันอาจจะอยูลึกๆ (... ลึกมากไปหนอย !!) และไมคอยจะไดถูกหยิบยกข้ึนมาเปนหัวขอสนทนา
ในทางที่เจริญสติปญญามากนัก เนื่องจากในสังคมธุรกิจสมัยกอนๆ นั้นนาจะมี “ตัวเลือก” หรือ 
“ทางเลือก” ไมมากนัก การผลิตและการจัดจําหนายก็จะเปนไปในลักษณะแกนๆ พอถูไถใหสีขาง
ถลอกปลอกเปกแบบใหมันผานๆ ไปไดวันๆ ก็คิดวาพอแลว ... แตในปจจุบันท่ี “นักธุรกิจถลอก
ปลอกเปก” มีเต็มโลก การแขงขันกัน “มักงาย” ยอมจะมีความยากลําบากมากข้ึนเรื่อยๆ และทุกๆ 
คนจําเปนตองหันมานําเสนอ “สิ่งท่ีดีกวา” ใหกับผูบริโภค เพราะพวกเขามีโอกาสกับ “ทางเลือก” ท่ี
เหลือเฟอจริงๆ 

ผมยังเชื่อวาผูบริโภคในทุกวันน้ีไมไดฉลาดกวาเม่ือกอนมากนักหรอกครับ เพียงแตพวก
นักธุรกิจหรือนักบริหารทั้งหลายชอบที่จะคิดไปเองวาผูบริโภคเคยโงกันมากกวาน้ี ... มัน
เปน “ความโง” ท่ีเกิดข้ึนในคติความเชื่อแบบ “มักงาย” ของผูผลิตและผูประกอบการสมัยกอนๆ นี้
เทานั้นเอง ... เมื่อไหรที่เราคิดวาคนอื่นๆ นั้นโง เราเองนั่นแหละที่โง !! 
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ไอนี่เปนคําผสมข้ึนมาใหมแนนอน เพราะมันมาจากวลีวา What if ... ? ท่ีเปนเรื่องของการตั้ง
เง่ือนไขใหเปนโจทยตางๆ ท่ีจะกระตุกความคิดของพวกเรา เชน 

- จะเปนยังไงถามีพืชท่ีสามารถออกดอกออกผลเปนน้ําตาลกอนๆ ไปเลย? 
- จะเปนยังไงถาเราสามารถสังเคราะหแสงแบบเดียวกับพืชแทนที่จะตองเสียเวลาเติม

สารอาหารใหกับตัวเองดวยเทคโนโลยีเดิมๆ ของพระเจา? 
- จะเปนยังไงถาเราสามารถสั่งงานคอมพิวเตอรไดดวย “การคิด” โดยตอสายสัญญาณผาน

ระบบประสาทสั่งการแทนการ key หรือการพูดท่ีใชอยูในปจจุบัน? 
- และอื่นๆ  

การตั้งคําถามในลักษณะท่ีสมมุติเง่ือนไขบางอยางข้ึนมานี้ ในภาษาอังกฤษเขาเขียนรูปประโยคที่
ข้ึนตนดวย What if ... ? และทําใหเกิดคนอุตริท่ีจะเรียกวิธีการตั้งคําถามแบบนี้วา What-if-ing 
ซ่ึงพอเขียนจริงๆ ตามระเบียบวิธีของภาษาอังกฤษก็จะมีการเติมตัว f ตอเขาไปกอน –ing เปน 
Whatiffing นั่นเอง 
Whatiffing เปนเครื่องมือหรือ tools ท่ีใชในกระบวนการผลิตความคิดสรางสรรคทุกประเภทครบั 
มันเปนเรื่องของการคิดอะไรๆ ใหมันไมอยูกับรองกับรอย หรือท่ีหลายคนเรียกวา “คิดนอกกรอบ” 
นั่นเอง เปนเรื่องของการสมมุติเง่ือนไขบางอยางท่ียังไมเปนจริงในขณะเวลานั้นๆ ข้ึนมา หรืออาจจะ
ถึงข้ันสมมุติเง่ือนไขท่ีไมนาจะเกิดข้ึนไดเลย เชนการบินของมนุษย หรือการเดินทางดวยความเร็ว
เหนือแสง ซ่ึงวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรตลอดชวงเวลาในประวิติศาสตรท่ีผานมานัน้ Whatiffing 
คือ tools ท่ีมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการทั้งหมดนี้อยางมากทีเดียว 

โดยรูปของศัพทท่ีผูกข้ึนมาเปนคํากริยาแลวเติม –ing เขาไปนั้นไมมีอะไรแปลกใหมครับ เพราะเปน
เรื่องท่ีพบเห็นไดบอยๆ อยูแลวในภาษาอังกฤษ แตผมยกเอาคํานี้ข้ึนมาบันทึกไวเพราะ
อยากจะเนนใหพวกเราทุกคนคุนเคยกับเครื่องมือทางความคิดที่ เรียกวา 
Whatiffing ตัวนี้ใหมากเขาไว มันคือเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากหากเราขยันท่ีจะใช
มันเปนประจํา และกับทุกๆ เรื่อง ... ความยิ่งใหญของ Whatiffing อาจจะไมเหมือนกับ tools 
อยาง 5-Whyings หรือ “การถาม 5 ทําไม” ท่ีออกไปทาง “กาวราว” และเปนการ “บุกกระหน่ํา” 
ทางความคิดเพื่อตอนเขาใหเขามุมแลวเคนใหไดคําตอบ แต Whatiffing เปนเรื่องของการ “เปด
ทางเลือก” หรือการนําเสนอ options ท่ีเปน alternative ของ solution ตอโจทยหรือปญหา
หนึ่งๆ มากกวาเปน “การบีบเคน” เพื่อระบุถึงตนตอของปญหาอยาง 5-Whyings 

ถาไมหนักหนาสาหัสจริงๆ ผมขอแนะนําใหเก็บไวใชงานท้ัง 2 ตัวเลยครับ ท้ัง 5-Whyings และ 
Whatiffing ... โดยใช 5-Whyings ในการเคนหาตนตอของปญหา แลวใช Whatiffing ในการ
กลั่นกรองคําตอบหรือทางออกที่จะแกไขปญหานั้นๆ 

อยาทําเปนเลนไปนะครับ ... อยากรูใหทันทักษิณนะ เอา tools ปญญาออน 
2 ตัวน้ีก็จับไดอยูหมัดอยูแลวละ ... จะบอกให !! 
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เปนเอกสารที่เขียนไดเพลินๆ ดีครับ เพราะผมไมตองคอยพะวักพะวงกับความตอเนื่องของเรื่องราว
ท่ีเขียนในแตละชวง เห็นอะไรนึกอะไรก็เขียนมันออกไปเรื่อยๆ อยางนั้นเอง สวนใหญก็เปน idea 
ดิบๆ ท่ีไมคอยจะผานกรรมวิธีปรุงแตงทางภาษามากนัก กระเซาเยาแหยม่ัง หรือหยาบๆ คายๆ ม่ัง
ไปตามเรื่องตามอารมณท่ีลนทะลักออกมา 

ผมเหลือบดูจํานวนหนากระดาษที่ถูกใชก็สํานึกไดวาสมควรแกเวลาที่จะตองปดเลมซะที เพราะถา
ขืนไมยอมเก็บงานเอกสารฉบับนี้ มันก็จะถูกเติมเขาไปเรื่อยๆ อยางไมรูจบ เพราะผมยังใชเวลาที่มี
ลมหายใจอยูนี้อานหนังสืออยางบาๆ บอๆ ของผมตอไปเรื่อยๆ อยางไมคอยเฉพาะเจาะจงสาขา
วิชาชีพ 

Wordspire! เปนคําท่ีผสมระหวาง word ท่ีหมายถึง “คํา” กับ spire ท่ีหมายถึง “ลมหายใจ” 
บางท่ีก็นาจะแปลวา “ลมปราณ” หรือ “ลมชีวิต” บางทีมันนาจะถูกเขาใจวาเปนการพยายามเอาคํา
วา word มาผสมกับคําวา inspire ท่ีมักจะแปลวา “กระตุน” แบบ “แรงบันดาลใจ” ... แตก็อยางท่ี
บอกเอาไวต้ังแตแรกวา บางครั้งมันก็ “บันดาลโทสะ” ซะมากกวา “บันดาลใจ” เหมือนกัน ... ดังนั้น
ในความเห็นสวนตัวของคนที่ใหกําเนิดคํานี้ข้ึนมาเอง ผมอยากใหมันหมายถึง “ศัพทารมณ” หรือ
อารมณอันเกิดข้ึนจากคําศัพทท่ีพบเห็นเทานั้นเอง 

ผมไมคาดหวังวาตัวหนังสือท่ีเรียงรอยเขาเปนภาษาอยางท่ีเห็นอยูนี้จะมีคนอานรูเรื่องมากนัก 
บางครั้งก็คอนขางม่ันใจวามันไมถูกตองกับหลักภาษาไทย หรืออาจจะมีไวยากรณท่ีนอกรีตนอก
ตํารามากไปหนอย แตผมอยากจะยืนยันอยางหนักแนนวา “ไวยากรณเปนสิ่งท่ีเกิดทีหลังภาษา” 
เสมอ ดังนั้นผมจึงไมถือสาวาท้ังหมดท่ีเขียนนี้จะไมถูกตองกับหลักภาษามาตรฐานที่คนไทยใชเปน
ตําราเรียนของ “โคตรรเหงาในอนาคต” ของใครตอใคร เพราะนักภาษายังศึกษามาไมถึงรูปแบบ
สัญลักษณในการสื่อสารแบบที่ผมใชงานอยูนี้เทานั้นเอง ☺ ... มันลื่นไหลและไรรูปแบบจนเกินกวา
จะจัดใหเปน “มาตรฐาน” ได ซ่ึงผมก็ไมเคยคาดหวังวาใครจะตองเอาสื่อสัญลักษณเหลานี้ของผมไป
หมักดองไวในผลผลิตจาก “ซากตนไม” ท่ีเย็บรวมเปนเลมๆ แลวเรียกวา “ตํารา” ใดๆ ท้ังสิ้น !! 

“ภาษา” คือเครื่องมือสื่อสารของจิตวิญญาณ การบังคับรูปแบบรูปทรงทางภาษาจึงเปนการขมขืน
ทางจิตวิญญาณอยางนาเกลียดนากลัวมาก นักเขียนหลายคนอาจจะชมชอบกับการรักษาขนบ
ปฏิบัติทางภาษาอยางเครงครัด เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความยอมรับของใครตอใครอีก
หลายๆ คน ... ผมก็ไมไดตัดสินวานั่นเปนการกระทําท่ี “ไมถูก” นี่นะ ... แตบังเอิญวาผมเองไมนิยม
ชมชอบกับการ “ขมขืนวิญญาณ” ของตัวเอง ... ก็เทานั้น ... ฮิ .. ฮิ .. 
 

Mr. Z., 
กรุงเทพฯ, 03.08.2004 

 


