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 .. ☯ คลำำนำำ
แล้วก็ได้เวลาเขียนเอกสารที่ตัวเองรู้สึก 'ขยาด' มานานแสนนาน … 'อี้จิง' … !!!!

'อี้จิง' คือหนึ่งในจำานวน 'คัมภีร์' ที่ผมตั้งใจเอาไว้ว่า ผมจะต้องหาเวลาอ่าน และทำาความเข้าใจกับมันให้ได้ ก่อนที่
ผมจะข้ามภพนี้ไป … :D … แต่จนแล้วจนรอด ผมก็ได้แต่รีๆ รอๆ เพราะมัวแต่รู้สึกเสียดายเวลาที่อยากเหลือไว้ให้
กับหนังสืออีกหลายร้อยกิโลกรัมที่ผมยังไม่ได้อ่าน ด้วยเหตุผลสำาคัญประการหนึ่งก็คือ 'อี้จิง' นั้นย่ิงใหญ่เกินไป 
และมีความลึกลับซับซ้อนมากจนเกินไป ในขณะที่ผมประเมินกับตัวเองเอาไว้ว่า ผมน่าจะใช้เวลา 'หลงเสน่ห์แห่ง
ความไม่รู้เรื่อง' ของมันไปอีก..น..า..น..มากๆ … จนถึงกับอาจจะไม่เหลือเวลาใดๆ สำาหรับสรรพความรู้อื่นๆ ที่ตัว
ผมเองยังอยากจะรู้ไปซะทุกๆ เรื่อง … และทำาให้ 'อี้จิง' คือ 'คัมภีร์' ที่ผมทั้งอยากอ่านอย่างที่สุด และไม่อยากอ่าน
อย่างที่สุดในเวลาเดียวกันมาโดยตลอด !?!?!?

ในขณะที่ 'กระแสความนิยม' เกี่ยวกับ 'อี้จิง' นั้น มักจะกระเดียดไปในลักษณะของ 'การตีความ' ให้มันเป็น 'ตำารา
พยากรณ์' บ้าง … หรือไม่งั้นก็เรียกมันซะว่า 'ศาสตร์แห่งความเปล่ียนแปลง ' บ้าง … หรือไม่ก็เรียกมันว่า 'คัมภีร์
แห่งการเปล่ียนแปลง' บ้าง … แต่ผมกลับมีความรู้สึกว่า 'อี้จิง' น่าจะเป็น 'คัมภีร์ทางปรัชญา' ว่าด้วย 'ศาสตร์แห่ง
การครองตน' ซะมากกว่า และทำาให้ผมไม่ค่อยจะศรัทธาในวิธีการ 'ตีความ' ให้ 'คัมภีร์อี้จิง' ต้องจมปลักอยู่กับ 
'ความเช่ือ' ในแง่ของ 'การพยากรณ์' ชนิดที่แทบจะทุกตำาราต่างก็พยายามหว่านล้อมให้พวกเราต้องเช่ืออย่างนั้น … 
ซึง่ … ในที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ผมเองตา่งหากทีเ่ป็นฝ่ายตีความผิดไปจากวัตถุประสงค์ดัง้เดิมของการเขียน  
'คมัภีร์อี้จิง' … แต่ว่า … 'คัมภีร์' ท่ีมีไว้ให้เชื่อย่อมไม่ใช่ 'คมัภีร์' ท่ีควรค่ำแก่กำรศึกษำ … หำกทุกสิ่งทุกอย่ำงท่ี
มีใครเคยเอ่ยอ้ำงเอำไว้ใน 'คัมภีร์' คือสิ่งท่ีเรำไม่สำมำรถคิดให้แตกต่ำงออกไปได้เลยแม้แต่น้อย กำรนั่ง
ท่องสูตรคูณก็น่ำจะมีคุณค่ำท่ีสูงส่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกำรพรำ่ำเพ้อละเมอเพื่อเรอข้อควำมจำก 'คัมภีร์' 
ประเภทอย่ำงนั้นออกมำซักเท่ำไหร่ !!!

และถึงแม้ว่าในที่สุดแล้ว 'คมัภีร์อี้จิง' ที่อาจจะเป็นเพียง 'ตำาราพยากรณ์' จรงิๆ อย่างที่นกัแปลทัง้หลายพยายามจะ
หว่านล้อมพวกเรา … ผมเองก็ยังไม่ค่อยจะเหน็ด้วยกับ 'วิธีการ' ใหไ้ด้มาซึ่ง 'คำาพยากรณ์' ตามที่ตำาราต่างๆ รา่ยเอา
ไว้ซะยาวเหยียดนั่นอยู่ดี … ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเผากระดองเต่าหรือกระดูกสัตว์ … ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเสี่ยงเซียมซี
หรือเขย่าไม้ติ้ว … ไม่ว่าจะเป็นวิธีการโยนเหรียญให้พลิกควำ่าพลิกหงาย … ฯลฯ … เพราะ 'พิธีกรรม' เหล่านั้นมันก็
แค่อาศัย 'ความบังเอิญ' ใน 'ปัจจุบันขณะ' ที่ไม่ได้บ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ 'อนาคต' เลยซกันิดเดียว … แล้วถา้จะอาศัย
เพียงแค่ 'ความบังเอิญ ' มาเสี่ยงทายกัน ผมก็ยังมีความรู้สึกว่า การเขียนเบอร์ใส่กระดาษแล้วล้วงเอามาจาก
กระโถนที่ไหนก็คงจะไม่แตกต่างกนั … ม้ัง ?!?? … ไม่งัน้ก็เขียนเบอร์ม่ัวๆ มาแปะข้างฝาแล้วปาลูกดอกใหท้ิ่มลงไป
กค็งจะได้ผลลัพธ์แบบบังเอญิๆ ทีไ่ม่น้อยหน้าไปกว่ากันซักเท่าไหร่อยู่ดี … ม้ังอีก !?!?!? … แล้วไอ้เรื่องบงัเอิญๆ ทัง้
หลายทั้งปวงในโลกที่หลากหลายของพวกเราแต่ละคนนี่ มันก็ไม่ควรจะมีขอบเขตอยู่เพียงแค่ 64 แบบเท่าที่ 
'คัมภีร์อี้จิง' จงใจให้จำากัดอยู่เพียงเท่าที่เห็นมาตั้งหลายพันปี … เพราะฉะนั้น … ผมมีเหตุผลบ้าๆ บอๆ ของผมอีก
มากมายก่ายกองที่จะไม่ยอมเช่ือถือใน 'พิธีกรรม' ที่ไม่ได้ใช้สติเหล่านั้นไปตลอดกาล … แต่ผมกลับมี 'ความเช่ือ'  

ว่า 'คมัภีร์อี้จิง' นัน้ นา่จะเกิดจาก 'ความจงใจ' ที่จะซกุซ่อนความหมายอะไรบางอย่างเอาไว้ และน่าจะเกี่ยวข้องกับ  
'คัมภีร์' โบราณเล่มอื่นๆ อีกหลายเล่ม และน่าจะเกี่ยวข้องกับ 'ศาสตร์' อะไรบางอย่างที่ยากแก่การอธิบายด้วย  
'ถ้อยคำา' ในยุคสมัยที่มันได้รับการถ่ายทอดเอาไว้ … ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอก !!?? … เพราะเรื่องไหนที่ผมรู้แล้ว ผมก็ไม่รู้
เหมือนกันว่าตัวเองยังจะอยากอา่นมันไปทำาไม ?!!??!! … :D
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ฉึกฺอิจิง!!

ภำพท่ี 1 : ลำาดับอนกุรมแบบของ Fu Xi หรือที่รู้จักกันในช่ือว่า Earlier Heaven Order

ภำพท่ี 2 : ลำาดับอนุกรมแบบของ King Wen หรือที่รู้จักกันในช่ือว่า Later Heaven Order
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¦ .. โป้ยก่วย
หนึ่งในจำานวนหลายๆ เรื่องของ 'อี้จิง' ที่น่ากวนใจสำาหรับผมก็คือ 'โป้ยก่วย' หรือที่หลายๆ คนมักจะเรียกกันว่า 
'ยันต์แปดเหล่ียม' นัน่แหละครับ เพราะเรามักจะพบเหน็ว่า ลำาดับขีด 'หยิน-หยาง' บน 'โป้ยก่วย' นั้น มีลำาดับที่แตก
ต่างกนัอยู่สองแบบด้วยกนั แล้วก็ถือกนัว่าเป็น 'แบบมาตรฐานทางตำารา' ทั้งสองแบบซะด้วย ??!!

แบบดั้งเดิมที่เช่ือกันว่าถูกบัญญัติขึ้นมาโดย Fu Xi อันเป็นกษัตริย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้น ถูกขนานนามใน
เวลาต่อมาว่าเป็น 'อนุกรมแหง่ฟ้า' แต่ฝรัง่เรียกว่า Earlier Heaven Order เพื่อให้ไปเทียบเคียงกับแบบที่ได้รับการ
ปรับปรุงขึ้นใหม่โดย 'โจวเหวินอ๋อง' หรือ King Wen ซึ่งฝรั่งเรียกช่ือเป็น Later Heaven Order … แต่ตามที่มี
บันทึกไว้ในเอกสารหลายๆ แห่งปรากฏว่า King Wen ตีความให้อนุกรมของ Fu Xi เป็น 'อนุกรมแห่งสวรรค์' ซึ่ง
เป็นอนุกรมตามธรรมชาติก่อนที่มนุษย์จะถือกำาเนิดขึ้นมา และเรียกอนุกรมแบบของตัวเองในทำานองว่าเป็น  
'อนุกรมแห่งมนุษย์' เพื่อจะประสานความสมดุลแห่ง 'ฟ้า-ดิน' อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดที่ต้องการ
จะดำารงชีวิตอยู่ร่วมกนัอย่างกลมกลืนกับ 'หยาง' และ 'หยิน' ในธรรมชาติตามหลักคำาสอนของปรัชญาเต๋านั่นเอง …

แล้วนักวิชาการทั้งหลายในยุคต่อๆ มาก็เลยเอา 'อนุกรมแห่งสวรรค์' ของ Fu Xi ไปจับคู่กับ 'อนุกรมเลขฐานสอง' 

ที่มีเพียง 0 กับ 1 … โดยกำาหนดให้ 'หยิน' ที่เคยใช้ 'เส้นประ' เป็นสัญลักษณ์ ถูกแทนที่ด้วยเลข 0 และกำาหนดให้ 
'หยาง' ที่เคยใช้ 'เสน้เต็ม' เป็นสญัลักษณ์ ถูกแทนที่ด้วยเลข 1 … ซึง่มันก็บังเอญิที่ทำาได้อย่างลงตัวพอดิบพอดี !!?? 

… ดังนั้น เม่ือเรานำาเอา 'อนุกรมแห่งสวรรค์ ' ของ Fu Xi มาเขียนเรียงลำาดับทางแนวราบ เราก็จะเห็นเป็น 
'อนกุรมเลขฐานสอง' ทีไ่ม่ผิดเพี้ยนเลย …

เม่ือเราแบ่งครึ่งซ้าย กับครึ่งขวาออกจากกัน เราก็จะเห็น 'หยิน' กับ 'หยาง' ที่ถูกแยกเป็น 2 ข้างเหมือนกับในภาพ 
'โป้ยก่วย' ของ Fu Xi อย่างพอดิบพอดีด้วย … และถ้าหากเราสังเกตดู 'คู่ตรงข้ามตามแนวแกน' ทั้งหมดในแผนผัง
ของ Fu Xi เราก็จะเหน็ 'ความสุดขั้ว' แหง่ 'คู่ตรงข้าม' นัน้ๆ อย่างชัดเจน …

☷ (000) ตรงข้ามกับ  ☰ (111)

☶ (001) ตรงข้ามกับ  ☱ (110)

☵ (010) ตรงข้ามกับ  ☲ (101)

☴ (011) ตรงข้ามกับ  ☳ (100)

มันเปน็อนุกรมง่ายๆ ทีดู่แล้วแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรอีกเลย เพราะทุกอย่างดูลงตัว และสมบูรณ์แบบมากๆ การ
จับ 'คู่ตรงขา้ม' ไม่ว่าจะจับคู่จาก 'ลำาดับอนุกรมแลขฐานสอง' หรือจะมองให้สลับขั้ว 'หยิน' กบั 'หยาง' แบบขีดต่อขีด
ในแต่ละคู่ ล้วนแล้วแต่ได้คำาตอบที่ไม่ผิดเพี้ยนกันเลยแม้แต่น้อย และหากเราจะนับจำานวนขีดของ 'หยิน' กับ 
'หยาง' ในแต่ละคู่ มันก็จะสมมาตรแบบ 3:3 ด้วยกันทุกๆ คู่ด้วย … แต่ว่า ... King Wen น่าจะไม่ได้คิดอะไรง่ายๆ 
เพียงแค่นั้น ... !!??!!
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ปัญหาหนึ่งของการแบ่ง 'หยิน' กับ 'หยาง' อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างที่ Fu Xi ทำาไว้นั้น กลับกลายเป็นโจทย์ใหม่
ขึ้นมาสำาหรับ King Wen ไปซะได้ … เนื่องจำกไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ท่ีสำมำรถดำำรงอยู่ได้โดยลำำพัง ซึ่งแต่ละองค์
ประกอบของธรรมชำติก็ไม่ได้รับกำรยกเว้นเหมือนกัน … ดังนั้น หากเรานับจำานวนขีดของ 'หยิน' และ 'หยาง' 

ในแต่ละข้างของ 'อนุกรมแห่งสวรรค์' ที่ Fu Xi ทำาเอาไว้แล้ว เราก็จะพบว่ามันไม่สมดุลกันทันที !!!! … และนั่นน่า
จะเป็นจุดที่ทำาให้ King Wen เช่ือว่า ต้องมีอะไรบางอย่างที่ควรจะได้รับการปรับปรุง … โดย 'มนุษย์' !!! … จนใน
ที่สุดก็ได้กลายมาเป็น 'อนุกรมประหลาด' ที่สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้กับบรรดานักคณิตศาสตร์ทั่วโลกใน
ศตวรรษถัดๆ มา โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่า จริงๆ แล้ว King Wen กำาลังคิดอะไรของแกอยู่ในเวลานั้น เพราะแกใช้
เวลาว่างๆ ที่ถูกขังอยู่ในคุกของราชวงศ์ซางนานถึง 7 ปี นั่งนึกนอนคิดอยู่กับภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ว่านั่น แล้วก็
เขียนบันทึกออกมาเป็น 'ต้นร่าง' ของ 'คัมภีร์อี้จิง' อันลือล่ันสนั่นโลกฉบับนั้นขึ้นมา … ผมเองก็ไม่รู้ !!! … แต่ผม 
'เช่ือ' ว่า King Wen ที่ค่อนข้างจะยึดม่ันในอุดมการณ์ และหลักการดำาเนนิชีวิตตามแนวทางของ ลัทธิเต๋านั้น ไม่นา่
จะเป็นมนุษย์ประเภทที่ชอบคิดอะไรให้มันยุ่งยาก หรือมีความสลับซับซ้อนเหมือนอย่างมนุษย์ในอีกหลายๆ 
ศตวรรษต่อมา … เพราะฉะนั้น … แกก็น่าจะคิดอะไรที่มันงา่ยๆ แค่นี้ … รึเปล่า … ไม่รูน้ะ ??!!??

… 'หยิน' และ 'หยาง' ย่อมจะต้องถ่ำยโอนพลังให้แก่กัน เพื่อรักษำสมดุลให้กับท้ัง
ระบบเสมอ … จึงเป็นเหตุผลท่ีจะต้องเกิดกำร 'แลกข้าง' ระหว่ำงสมำชิกฝ่ัง 'หยิน' กับ
สมำชิกฝ่ัง 'หยาง' เพื่อให้ 'พลังหยิน' และ 'พลังหยาง' ของ 'ฟ้า-ดิน' เกิดควำมสมดุล … 
โดยกำรถ่ำยโอนพลังดังกล่ำว จะต้องก่อให้เกิดเป็น 'กระแสแห่งพลัง' ท่ีสอดประสำน
กันอย่ำงต่อเนื่อง วฏัจักรแห่งสรรพชีวิตจึงจะเกิดกำรวิวัฒน์อย่ำงไม่สิ้นสุด …

แล้ว King Wen ก็น่าจะมองเห็นอนุกรมแบบก้าวกระโดดที่ซ่อนอยู่ใน 'อนุกรมแห่งสวรรค์' ของ Fu Xi อีกช้ันหนึ่ง 
ซึ่งจะสามารถปรับเปล่ียนโยกย้าย 'พลังหยิน' และ 'พลังหยาง' ระหว่างทั้งสองขั้วให้เกิดความสมดุลกันอย่าง
สมบูรณ์

แล้วก็กลายมาเป็นการแบ่งขั้วของ 'หยิน-หยาง' อีกลักษณะหนึ่ง ซึง่มีจำานวนขีดของ 'เส้นประ' และ 'เสน้เต็ม' หรือมี 
'พลังหยิน' กับ 'พลังหยาง' ในขั้วทั้งสองที่สมดุลกันแบบ 6:6 ทนัที ...

แต่เรื่องที่ King Wen คิดน่าจะไม่ได้จบลงง่ายๆ แค่เท่าที่เห็น เพราะถ้าหากเราสังเกต 'ระดับของพลังหยิน' กับ 
'ระดับของพลังหยาง' จากทั้งสองฝั่งแล้ว เราก็จะเห็นร่องรอยของการ 'ปะทะพลัง' กันอย่างจังตรง 'แนวชายแดน' 

ของทัง้สองฝั่ง … และย่ิงไปกว่านั้น การเคล่ือนตัวของ 'คล่ืนพลังหยิน' และ 'คล่ืนพลังหยาง' ซึง่โดยปรกติแล้วจะต้อง
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มีทิศทางที่ 'ย้อนรอยกัน' นั้น กลับแสดงอาการที่มีระดับสูงขึ้นหรือตำ่าลงพร้อมกันในจังหวะเวลาแบบเดียวกันด้วย 
อันเป็นสญัญาณที่บ่งบอกถึง 'ความไม่สอดประสาน' เพื่อเกื้อหนนุแก่กันและกันอย่างที่ควรจะเป็น …

ดังนั้น King Wen จึงจัดการออกแบบลำาดับ 'อนุกรมแห่งมนุษย์' ซะใหม่ เพื่อที่จะให้ 'คล่ืนพลังหยิน' สอดประสาน
กับ 'คล่ืนพลังหยาง' และมีการ 'เพิ่มขึ้น' หรือ 'ลดลง' ในจังหวะเวลาและทิศทางที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน … นั่นก็คือ 
เม่ือ 'หยิน' เพิ่มขึ้น 'หยาง' จะต้องลดลง และเม่ือ 'หยิน' ลดลง 'หยาง' กจ็ะต้องเพิ่มขึ้น … เพื่อเปิดทางให้ 'คล่ืนพลัง' 

ของทั้งสองสามารถที่จะสอดแทรกเข้าหากนัและกันได้อย่างต่อเนื่อง ...

และจากแผนภูมิแนวราบที่เหน็นี้ เราก็จะเหน็คู่ตรงขา้มแบบใหม่ของ 'หยิน' กบั 'หยาง' ตาม 'อนกุรมแห่งมนุษย์' ที่ 
King Wen นำาไปเขียนลงในแผนภาพ 'โป้ยก่วย ' ซึ่งกลายเป็นแบบฉบับมาตรฐาน Later Heaven Order อัน
เปน็ต้นเรื่องของลำาดับขีดทั้ง 384 ขีดใน 'คัมภีร์อี้จิง' ที่แยกเปน็หมวดหมู่ไว้ 64 บทนั่นเอง …

☱ (110) ตรงข้ามกับ  ☳ (100)

☲ (101) ตรงข้ามกับ ☵ (010)

☴ (011) ตรงข้ามกับ  ☰ (111)

☷ (000) ตรงข้ามกับ ☶ (001)

แล้วเราก็จะเห็นได้ว่า คู่ตรงข้ามใหม่ที่มีจำานวน 'หยิน' กับจำานวน 'หยาง' เท่ากันนั้นจะมีเพียง 2 คู่แรก ซึง่ได้ถูกนำา
ไปวางในแนวแกนสมมาตรของ 'โป้ยก่วย' โดยมีคู่แรกคือ ☱ (110) กับ  ☳ (100) อยู่ตรงตำาแหน่งแบ่งเขตแดน
ระหว่าง 'หยิน' กับ 'หยาง' เหมือนกับที่เห็นในแผนภูมิแนวราบ … ส่วนสองคู่หลังซึ่งมีจำานวน 'หยิน' กับ 'หยาง' ไม่
เท่ากัน จะถูกวางในตำาแหน่งที่เอียงออกจากแนวแกนสมมาตร และถือเป็นกำาลังหลักของการ 'ขับเคล่ือน' ระบบทั้ง
ระบบให้ 'เคล่ือนตัว' ไปได้อย่างต่อเนื่อง …

จากตรงจุดนี้ ผมก็ได้แง่คิดหนึ่งจากความพยายามมองหาลำาดับอนุกรมตามที่เล่าไว้ก็คือ …

แม้ว่ำ 'อนุกรมแห่งสวรรค์' ของ Fu Xi จะมีควำมเพียบพร้อมสมบูรณ์ในด้ำนของรูปแบบ และควำมเป็น
ระบบระเบียบท่ีชัดเจน แต่กำรคะคำนกำำลังกันอย่ำงสมบูรณ์ของ 'พลังหยิน' และ 'พลังหยาง' ในลักษณะดัง
กล่ำว ย่อมส่งผลให้ระบบท้ังระบบหยุดนิ่งจนไม่อำจเคล่ือนไหว เนื่องจำกท้ัง 'แรงดึงดูด' และ 'แรงปะทะ' 
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ต่ำงก็สำมำรถหักล้ำงซึ่งกันและกัน จนกระท่ังระบบท้ังระบบต้องหยุดนิ่งและไม่อำจก่อให้เกิด 'กระแสแห่ง
การวิวัฒน์' อันต่อเนื่อง … ในขณะท่ี 'อนุกรมแห่งมนุษย์' ของ King Wen นั้น อำจจะดูเหมือนขำดควำม
สมบูรณ์ในด้ำนรูปแบบ และหำกมองดูอย่ำงผิวเผินก็เหมือนกับไร้ควำมเป็นระบบระเบียบท่ีแน่นอน แต่ใน
ภำพรวมของระบบท้ังระบบกลับมีควำมสมดุลอย่ำงลึกซึ้ง ท้ังยังมีพลังแห่งกำรขับเคล่ือนท่ีไม่เคยหยุดนิ่ง 
ซึ่งสอดรับกับควำมหมำยของวงกลม 'ไท้เก๊ก' ท่ีมองเห็นกำรพันตูกันระหว่ำง 'หยิน' และ 'หยาง' อันจะต้อง
คอยผ่อนหนักผ่อนเบำเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดเวลำ

หากเราเปรียบเทียบกับการดำาเนินชีวิต หรือการประกอบกิจกรรมการงานต่างๆ แล้ว การมุ่งเน้นยึดติดอยู่กับ
กรอบเกณฑ์ต่างๆ อย่างเข้มงวด และการถือเอาระบบระเบียบต่างๆ อย่างไม่ลดราวาศอกระหว่างกันและกัน แม้ว่า
ในทางหลักการจะเป็นวิถทีางที่ถูกต้อง แต่ก็เปน็ ความถูกต้องบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ที่ปราศจากชีวิต  และย่อมไม่
อาจขับเคล่ือนกลไกใดๆ ให้ก่อเกิดเป็น 'พลังแห่งการวิวัฒน์ ' … เราอาจจะเรียกสภาวะการณ์ดังกล่าวว่าเป็น 
'สภาวะแห่งความยุติธรรม' ซึ่งก็อาจจะแปลความได้ว่าเป็น 'ธรรมแห่งความยุติ' … เป็นวิถีทางที่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่
ในอาการที่หยุดชะงักลงอย่างสมบูรณ์ … ลักษณะดังกล่าวก็ไม่ต่างไปจาก 'ลำาดับอนุกรมแห่งสวรรค์ ' ที่ Fu Xi 

บันทึกเอาไว้

แต่หากเรากระทำาการต่างๆ อย่างไร้รูปแบบ และปราศจากความคิดคำานึงถงึความสมดุลต่อภาพรวมทั้งระบบ ชีวิต
และสังคมนั้นๆ ย่อมไม่อาจขับเคล่ือนไปอย่างมีประสิทธิภาพ และย่อมขาดกำาลังที่จะสนับสนุน หรือส่งเสริมซึ่งกัน
และกันอย่างต่อเนื่อง ความถกูต้อง และความดีงามทั้งหลายทั้งปวง ย่อมยากที่จะก่อเกิดเป็นพลังสำาหรับการวิวัฒน์
ที่สมบูรณ์ในทุกๆ โอกาสต่อๆ ไป … แผนผังตาม 'ลำาดับอนุกรมแห่งมนุษย์' ของ King Wen จึงเป็นสิ่งสะท้อนให้
เห็นถึงแนวคิดที่มองทุกสรรพสิ่งอย่างเป็น 'พลวัตรที่สมดุล' … และเป็น 'ความสมดุล' ใน 'ความไม่เคยหยุดนิ่ง' 

เสมอ …

ตัวอักษรสำาคัญที่ถกูนำามาใช้เป็นช่ือของ 'คัมภีร์อี้จิง' ก็คือตัวอักษร 易 (yì, อี้ มาจาก 'ภาพอักษร' เดิมคือ易) ซึง่
หากเราสังเกตให้ดีก็จะเห็นว่า ท่อนบนของตัวอักษรนั้นคล้ายกับจะล้อภาพของ 'วงกลมไท้เก๊ก' ( ☯ ) อันถือเป็น
จุดกำาเนิดแห่งจักรวาลตามคติความเช่ือของปรัชญาเต๋า ส่วนท่อนล่างคล้ายกับจะล้อภาพของ 'เกลียวคล่ืนแห่งพลัง
หยิน-หยาง' ที่สอดประสานกันไปมาเพื่อที่จะก่อให้เกิด 'กระแสแห่งการวิวัฒน์ที่สมดุล ' ของทุกสรรพสิ่ง … ความ
สวยงามของตัวอักษรที่สอดคล้องกับความลงตัวของ 'อนุกรมแห่งมนุษย์' ตามที่เล่ามานี้ อาจจะเป็นร่องรอยสำาคัญ
ที่บ่งช้ีว่า King Wen ไม่ได้คิดอะไรให้มันสลับซับซ้อนเหมือนอย่างที่นักคณิตศาสตร์ในยุคหลังมักจะนิยมอธิบาย
เรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก และอธิบายเรื่องยากให้กลายเป็นปัญหาโลกแตก … และแม้ว่า 'คัมภีร์อี้จิง' จะได้รับ 'การ
ตีความ' ให้ไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์ยุคใหม่อีกตั้งหลายแขนง หรือแม้ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเองก็ยัง 'อยากจะเช่ือ' ว่า 
'คัมภีร์อี้จิง' ได้ซุกซ่อนความหมายบางอย่างไว้อย่างจงใจก็ตาม … มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมอย่างเด็ดขาดก็คือ  
ตัวอกษร 易 (yì) นี้นอกจากจะแปลว่า 'ความเปล่ียนแปลง' แล้ว มันยังมีอีกความหมายหนึ่งคือ 'ความเรียบง่าย' 

ด้วย !!! … 'การตีความ' หรือ 'การทำาความเข้าใจ' ใดๆ เกี่ยวกับ 'คัมภีร์อี้จิง' จึงอาจจะไม่จำาเป็นต้องใช้วิธีการที่สลับ
ซับซ้อน หรืออาจจะไม่จำาเป็นต้องใช้ศาสตร์ช้ันสูงใดๆ เพื่อที่จะค้นหาความหมายของมัน … เพราะควำมยุ่งยำก
เพียงประกำรเดียวของผู้คนในยุคสมัยปัจจบุันก็คือ กำรมองสิ่งต่ำงๆ อย่ำงตรงไปตรงมำเทา่นั้นเอง ;)
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| .. Trigrams & Hexagrams
แล้วมันควรจะมีคำาถามม้ัยล่ะว่า … เหตุไฉนถึงกำาหนดให้เป็น 3 ขีด ?? … จะมากหรือจะน้อยกว่านั้นได้รึเปล่า ?? 

ในเม่ือทุกคนต่างกร็ู้ดีอยู่แล้วว่า เลข 0 กับเลข 1 ในลำาดับเลขฐานสองนัน้ มันไม่ได้มีข้อกำาหนดให้ต้องหยุดอยู่แค่ 3 

หลักซักหน่อย ?? … ซึ่งจริงๆ ก็ไม่ได้มีข้อกำาหนดว่าจะต้องเขียนเป็นเลข 3 หลักมาตั้งแต่แรกด้วย ?? … แต่ 
'อนกุรมแห่งสวรรค์' ของ Fu Xi กลับถูกกำาหนดไว้ใหเ้ป็น 000 – 001 – 010 – 011 – 100 – 101 – 110 – 111 ??

ปัญหานี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ 'อนุกรมเลขฐานสอง' กไ็ด้ม้ัง ? …รเึปล่า ?? … เพราะตามคติคำาสอนของปรัชญาเต๋านั้น 
เขาเลือกใช้เฉพาะคำาว่า 'หยิน' กบั 'หยาง' เพื่อแทนความหมายของ 'พลังที่ตรงขา้มกัน' ซึง่กเ็ป็นคำากลางๆ ที่ไม่ได้มี
การกำาหนด 'ค่า' หรือ 'คุณค่า' ใดๆ เอาไว้ในคำาทั้งสองด้วย … แต่ก็มาถึงในยุคหลังๆ เท่านั้นแหละที่มีการนำาเอา
เรื่อง 'เพศหญิง-เพศชาย' หรือเครื่องหมาย 'บวก-ลบ' และเครื่องหมาย 'ศูนย์-หนึ่ง' เข้าไปประกอบคำาอธิบายต่างๆ 
ของปรัชญาเต๋า จนในที่สุดก็มีความพยายามที่จะตีความให้เป็น 'อนุกรมทางคณิตศาสตร์' กันไป … ซึ่ง … ผมเองก็
ไม่รูห้รอกครับว่า Fu Xi เปน็นักคณิตศาสตร์กับเขาตั้งแต่เม่ือไหร่ เพราะว่าแกเกิดในยุคก่อนประวัติศาสตรน์ู่น :D

แต่ก็มีเรื่องที่น่าสังเกตอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ การแปลงค่า 'สัญลักษณ์สามขีด' หรือ Trigrams ของ Fu Xi ออกมาเป็น
ตัวเลขนั้น เขาจะเรียงลำาดับ 'จากล่างขึ้นบน' เสมอ และถือเป็นการเรียงลำาดับตามแบบฉบับของการอ่านภาพ
สญัลักษณ์ทัง้หมดของ 'คัมภีร์อี้จิง' ด้วย ซึง่เหตุผลประการหนึ่งที่มันจำาเพาะจะต้องมีแค่ 3 ขีดก็คือ … 'ขีดล่าง' แทน 
'ดิน' … 'ขีดกลาง' แทน 'มนุษย์' … และ 'ขีดบน' แทน 'ฟ้า' … ในความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ให้มนุษย์อยู่ระหว่าง 
'ฟ้า' และ 'ดิน' และถือเป็นผู้สำาเร็จประโยชน์จากความประพฤติปฏิบัติที่จะต้องสอดคล้องกับ 'ลิขิตแห่งสวรรค์' และ 
'บัญญัติแห่งปฐพี' เสมอ …

อือม์ … กฟ็ังเข้าทนีี่เนอะ !! … แล้วมันกลายเป็น 6 ขีดได้ยังไง ??!! … … เอ๋า !! … แล้วจะไปรู้ม้ัยน่ะ ??!!! … :D 

… จะบอกว่าเป็นการรวมตัวกันของ 'อนุกรมแห่งสวรรค์' และ 'อนุกรมแห่งมนุษย์' ก็ไม่น่าจะใช่ เพราะแผนผังทั้ง 
64 ภาพที่เป็น 'สัญลักษณ์หกขีด' หรือ Hexagrams นั้น ถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ยุคของ Fu Xi แล้ว และเป็นไปตาม
ลำาดับ 'อนุกรมเลขฐานสอง ' 100% คือเริ่มจาก 000000 (  ䷁ หรือ ¦¦¦¦¦¦) .. 000001 (  ䷖ หรือ ¦¦¦¦¦|) .. 000010 (䷇ 

หรือ ¦¦¦¦|¦) .. 000011 (  ䷓ หรือ ¦¦¦¦||) .. 000100 (  ䷏ หรือ ¦¦¦|¦¦) ... เรื่อยไปจนถึง 111111 (  ䷀ หรือ ||||||) … การรวม
ตัวกันของ 'อนุกรมแห่งสวรรค์' กับ 'อนุกรมแห่งมนุษย์' จึงน่าจะมีผลให้ลำาดับอนุกรมใน 'คัมภีร์อี้จิง' ถูกเปล่ียนขั้ว
สลับขา้งจนกลายเป็นอย่างทีเ่ห็นในทุกวันนี้มากกว่า แต่ไม่ใช่เหตผุลที่มันจะต้องมี 6 ขีดแน่ๆ !!

… ง้ันอะไร ??!! … เออ๊ .. ??!

เหตุผลที่นา่จะเข้าเคา้ที่สุดกน็่าจะอยู่ที่คำาว่า 'หยิน-หยำง คอืพลังท่ีมีอยู่ในทุกสรรพสิ่ง ' เพราะฉะนั้น แม้จะมีบาง
สิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงหนึ่งเดียว แต่เนื้อแท้ย่อมจะต้องมี 'หยิน' และ 'หยาง' เป็นส่วนประกอบด้วยกันทั้งสิ้น จะมี
ความแตกต่างกันอยู่บ้างก็เพียงแค่ว่า ณ ขณะเวลาหนึ่งๆ สิ่งที่เราสัมผัสรับรู้อยู่นั้น กำาลังแสดง 'พลังหยิน' หรือ 
'พลังหยาง' ออกมาต่างหาก … และนั่นก็น่าจะเป็นเหตุผลของการแทนที่ตำาแหน่งทั้งสามด้วย 'ขีดสองขีด' กลายมา
เปน็ภาพ 'สญัลักษณ์หกขีด' อย่างทีเ่ห็นตำาตาอยู่นั่นทันที !?!?!? … ซึง่ …

หากทฤษฎีนี้ (ของผม) ถูกต้อง นั่นก็หมายความว่า ลำาดับอนุกรมของ 'สัญลักษณ์หกขีด' ทั้ง 64 ภาพนั้น ไม่ได้มี
ความหมายอะไรเลยในทางปฏิบัติ เพราะหากเราพิจารณาว่า 'คัมภีร์อี้จิง' เปน็เรื่องของการให้ 'คำาแนะนำา' เกี่ยวกับ 
'การครองตน' ของมนุษย์ ที่จะต้องประสานความสมดุลของฟ้าและดิน นั่นก็แปลว่า มันคือเอกสารที่เราสามารถ
อา่นมันไปเรื่อยๆ ได้ทั้งเล่ม โดยไม่จำาเป็นต้องเรียงลำาดับก่อนหลังใดๆ ทัง้สิน้ … ถกูม้ัย ?? … กถ็ูกอีก !! …
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ฉึกฺอิจิง!!

เพราะตามประวัติดั้งเดิมของการเขียน 'คัมภีร์อี้จิง' นัน้ เขาเล่าลือกนัไว้ว่า Fu Xi ไม่ได้เขียนอะไรเลย ?! … เว้นแต่
เป็นผู้ที่บัญญัติภาพ 'สัญลักษณ์สามขีด ' กับ 'สัญลักษณ์หกขีด ' เอาไว้เท่านั้นเอง ทั้งยังไม่เคยมีการบันทึกราย
ละเอียดของคำาอธิบายใดๆ มาตั้งแต่แรกด้วย การเสี่ยงทายด้วยการเผากระดองเต่าหรือกระดูกสัตว์ เป็นการ
กระทำาเพื่อจะได้เหน็ 'ภาพสัญลักษณ์' จากรอยแตกบนกระดองเต่าหรือบนกระดูกสัตว์เป็นสำาคญั โดยจะต้องมีการ
กำาหนด 'คำาถาม' หรือ scope ของเรื่องที่อยากจะ 'รับฟังคำาช้ีแนะ' ให้ชัดเจน เพื่อให้ 'ผู้รู้' เป็นผู้ 'แนะนำา' ว่า อะไร
บ้างที่ควรกระทำา หรืออะไรบา้งที่ควรละเว้น … ณ ขณะเวลานั้นๆ เป็นต้นไป … ยำ้านะครับว่า … ณ ขณะเวลำนั้น !!

ควำมเป็นจริงก็คือ 'อี้จิง' ไม่เคยถูกใช้เพื่อ 'การเสี่ยงทาย' มำต้ังแต่แรก แต่มันแค่ดู 'คล้ายๆ กับเป็นการ
เสี่ยงทาย' เท่ำนั้นเอง กำรต้ัง 'คำาถาม' หรือกำำหนด 'วัตถุประสงค์' ของตนเอง ณ ขณะเวลำหนึ่งๆ แล้วไป
นั่งเผำกระดองเต่ำหรือกระดูกสัตว์นั้น มูลเหตุสำำคัญย่อมอยู่ท่ีควำมต้องกำรท่ีจะตรวจสอบว่ำ ณ ขณะเวลำ
นั้นๆ 'ฟ้า' และ 'ดิน' กับสิ่งท่ีตนกำำลังดำำริท่ีจะกระทำำลงไปนั้น มันมีควำมสมดุลกันมำกน้อยแค่ไหน? มีกำร
รบกวน หรือจะมีกำรกระทบกระท่ังกับ 'เต๋า' หรือไม่? มีอะไรบ้ำงท่ีต้องระมัดระวัง? มีอะไรบ้ำงท่ีต้องรีบ
ปรับปรุงแก้ไข? แล้วมีอะไรบ้ำงท่ีไม่ควรก้ำวก่ำย? ฯลฯ … ซึ่ง 'ผู้รู้' จะเป็นผู้สำธยำย 'วิถีแห่งฟ้า-ดิน' ไป
พร้อมๆ กับ 'วิถีแห่งมนุษย์' ให้เขำเหล่ำนั้นนำำไปปฏิบัติ … มันไม่ใช่กำรทำำนำยทำยทักว่ำใครจะโชคดี หรือ
ใครจะโชคร้ำย ไม่มีกำรใบ้หวย หรือไม่มีกำรให้เบอร์ใดๆ ฯลฯ … ไม่ได้บอกอะไรท่ีมำกไปกว่ำ 'คำาแนะนำา' 

ว่ำ เรำแต่ละคนจะต้อง 'ครองตน' อย่ำงไรสำำหรบัเรื่องหนึ่งๆ ณ ขณะเวลำนั้นๆ …

… งั้น King Wen ทำาอะไร ??!!

'คัมภีร์อี้จิง' ที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ไม่ได้ถูกเขียนโดยคนๆ เดียวครับ ... King Wen นั้นได้รับการให้เครดิตว่าเป็น
คนแรกที่ริเริ่มเขียนบันทึกทั้งหมดของคัมภีร์เล่มนี้ จากการใช้เวลาว่างๆ ในคุกของราชวางศ์ซางนานถึง 7 ปี … แต่
สิ่งที่ King Wen ทำาลงไปก็คือการเรียง 'อนุกรมแห่งสวรรค์' ของ Fu Xi ให้กลายมาเป็น 'อนุกรมแห่งมนุษย์' แล้วก็
กำาหนด 'ช่ือเรียก' ใหก้ับ 'สัญลักษณ์สามขีด' ทัง้แปดสัญลักษณ์เป็นครั้งแรก … จากนั้นก็ใช้หลักการเดียวกันไปเรียง
ลำาดับ 'สัญลักษณ์หกขีด' ทั้ง 64 สัญลักษณ์นั่นซะใหม่ แล้วก็กำาหนด 'ช่ือเรียก' ให้กับทั้ง 64 สัญลักษณ์นั้นด้วย 
พร้อมๆ กับเขียน 'บันทึกคำาอธิบาย' สั้นๆ ให้กับแต่ละสัญลักษณ์ที่ถูกกำาหนดช่ือเรียกเรียบร้อยแล้วเหล่านั้น … ก็
ทำาไว้แค่นั้นแหละ … สำาหรับคำาอธิบายที่ลงรายละเอียดเป็นทีละขีดๆ ของแต่ละสัญลักษณ์นั้น (รวมทั้งสิ้น 384 

วรรคหรือวลี) ถูกบันทึกเพิ่มเติมในเวลาต่อมาโดย Duke of Zhou หรือที่หลายคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากว่าถ้าจะเรียก
ปราชญ์ท่านนี้ว่า Zhou Gong หรือ 'จิวกง' ซึ่งเป็นทายาทของ King Wen และเป็นน้องชายของ 'โจวอู่หวาง' ผู้
สถาปนาราชวงศ์โจว กอ่นที่จะยกย่องให้ King Wen ผู้พ่อเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โจวในเวลาต่อมา

'จิวกง' ก็คือผู้สำาเร็จราชการของราชวงศ์โจว ในยุคที่องค์รัชทายาท (ซึ่งเป็นหลานชายของ 'จิวกง' เอง) ได้ขึ้นครอง
ราชบัลลังค์ต่อจาก 'โจวอู่หวาง' ในขณะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ … และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า คือปราชญ์ผู้วาง
รากฐานให้แกร่ะบบการเมืองการปกครองของจีนตั้งแต่ยุคราชวงศ์โจว ที่ย่ิงยงต่อมาได้อีกหลายร้อยปี … 'จิวกง' นั้น
ได้รับความเคารพนับถือในฐานะที่เป็น 'ต้นแบบ' ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของปราชญ์คนสำาคัญในยุคถัดมาก็คือ 
'ขงจ้ือ' … แล้วก็ 'ขงจ้ือ' นี่แหละที่นำาเอา 'คัมภีร์อี้จิง' ฉบับขยายความของ 'จิวกง' มาขยายความต่อด้วยการบันทึก
คำาอธิบายเพิ่มเติมลงไป และทำาให้ 'คัมภีร์อี้จิง' นี้กลายเป็นหนึ่งในสุดยอดแห่งคัมภีร์ที่บันทึกโดยปราชญ์ต่างยุค
กันถึง 4 คน และมีช่วงห่างของการบันทึกที่ทิ้งช่วงกันถึงกว่าสองพันปี นับตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็น
ในปัจจุบัน

โดยส่วนตัวแล้ว ผมเองไม่ค่อยจะติดใจกับลำาดับอนุกรมทั้ง 64 ลำาดับใน 'คัมภีร์อี้จิง' นั่นซักเท่าไหร่ เพราะกุญแจ
สำาคัญน่าจะอยู่ที่การจัดลำาดับอนุกรมในภาพ 'โป้วยก่วย' ซะมากกว่า … ต่อให้เราเข้าใจวิธีการที่ King Wen ใช้ใน
การเรียงลำาดับของสัญลักษณ์ทั้งหมด การทำาตาราง index เพื่อการค้นหา 'บท' ที่เราต้องการจะอ่านก็ยังขาดหาย
ไปไม่ได้อยู่ดี เพราะฉะนั้นอยากจะเรียงยังไงก็ไม่เห็นแปลกสำาหรับผม :D … แต่เท่าที่เห็นจากการถอดรหัสโดย
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บุคคลหลายๆ คนแล้วก็ปรากฏว่า King Wen เรียงลำาดับของ 64 สัญลักษณ์นั้นในรูปของ Sine Curve แบบเดียว
กับที่ผมเล่าเอาไว้ในบทที่แล้ว !?!?!? … อันนี้น่าสนใจม า ก ม า ก ... ;) … เพรำะภำพของ Sine Curve ของ 
'หยิน' กับ 'หยาง' ท่ีวิ่งไขว้ไปไขว้มำนั้น มันทำำให้ผมนึกไปถึงอีกเรื่องหนึ่งท่ีคล้ำยกับเป็น 'พยากรณ์ศาสตร์' 
เหมือนกัน … นั่นกค็ือ BIORHYTHMS !!!! … แต่เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยเล่าต่อ … ;)

โดยพื้นฐานแล้ว ผมเองไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับ 'วิธีการเสี่ยงทาย' ไม่ว่าจะโดยการเขย่าไม้ติ้ว หรือการโยนเหรียญ
อะไรนั่นซกัเทา่ไหร่ เพราะมันดูคล้ายกับว่า เรากำาลังให้ความสำาคัญกับ 'ความบังเอิญ' มากกว่า 'ความมีสติ' เกินไป
หน่อย … ซึ่งถ้าเราจะ 'เช่ือ' ว่า 'คัมภีร์อี้จิง' มีความเกี่ยวข้องกับการดำาเนินชีวิตของพวกเราจริงๆ ผมก็ยังคิดว่า มัน
ควรจะมีเงื่อนงำาอะไรบางอย่าง ทีส่ามารถสื่อถึงกันได้มากกว่าแค่การเขย่าไม้ติ้ว หรือการโยนเหรียญอยู่ดี … จรงิอยู่
ที่ในชีวิตของพวกเราแทบทุกคน มักจะต้องพบเจอกับเรื่องราวที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนอยู่บ่อยๆ แต่นั่นก็ไม่ได้
หมายความว่า ชีวิตของพวกเราแต่ละคน จะต้องแขวนอยู่กับ 'ความบังเอิญ' เหล่านั้นไปซะทั้งหมด … อีกอย่าง … 
จากเรื่องราวที่เล่ามาตั้งแต่แรกเกี่ยวกับ 'ลำาดับอนุกรมของอี้จิง' นั้น มันก็น่าจะมีส่วนที่บ่งบอกได้ว่า ลำาดับขั้นตอน
ของการเขียนคัมภีรเ์ล่มนี้ ไม่ได้เขียนขึ้นมาจาก 'ความบังเอิญ' แต่ทั้งหมดได้ถูกพนิิจพิจารณาแล้วอย่างถี่ถ้วน … จะ
วำ่ไปแล้ว 'ความเชื่อ' ท่ีหลำยๆ คนมีต่อ 'คมัภีร์อี้จิง' ในลักษณะท่ีถือเอำ 'ความบังเอิญ' มำสุ่มเพื่อเสี่ยงทำย
กันนั้น ส่วนหนึ่งก็เพรำะคนส่วนใหญ่ 'หลงเชื่อ' อย่ำงฝังหัวว่ำ 'ลำาดับอนุกรมของอี้จิง' นั้น เกิดจำกกำร 
'เรียงมั่ว' โดย King Wen … เลยเหมำๆ กันเอำเองว่ำ กำรจะเข้ำถึงควำมหมำยท่ีแฝงอยู่ในคัมภีร์เล่มนี้ จะ
ต้องอำศัย 'ความมั่ว' ในลักษณะท่ีต้องไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ เลย … คิดง่ายดี … เนอะ !! :D

ในทำำนองเดียวกัน เมื่อผมเองไม่เชื่อว่ำ 'คัมภีร์อี้จิง' นั้นเรียงลำำดับไว้แบบมั่วๆ ผมก็พยำยำมท่ีจะสืบเสำะ
หำควำมสัมพันธ์ของแต่ละส่วนออกมำให้ได้ … ซึ่ง … ไม่ว่ำวิธีคิดแบบไหนจะเป็นวิธีท่ีถูกต้องก็ตำม ลักษณะ
ของกำรกระทำำอย่ำงท่ีว่ำนี้เอง ได้กลำยเป็นปัจจัยสำำคัญท่ีทำำให้ 'คัมภีร์อี้จิง' เข้ำไปเกี่ยวข้องกับศำสตร์แทบ
จะทุกแขนง … หมอดูก็ว่ากันไปแบบหมอดู … นักคณิตศาสตร์ก็ตีความกันไปแบบนักคณิตศาสตร์ … นกัฟิสิกส์ก็ว่า
กันไปแบบนักฟิสิกส์ … นักเคมีก็ว่ากันไปแบบนักเคมี … นักดนตรีก็บรรเลงกันแบบนักดนตรี … นักบู๊ … นักการ
ทหาร … นักการเมือง … นักเคมีฟิสิกส์ … นักจิตวิทยา … ฯลฯ … ทุกๆ สาขาวิชาล้วนแล้วแต่มีกรอบคิดที่สามารถ
ตีความให้ 'คัมภีร์อี้จิง' โน้มเอียงไปตามแบบฉบับในสาขาวิชาของตัวเองไดท้ั้งนัน้ … และนั่นก็คือเสน่ห์ของมัน ;)

เพราะฉะนั้น … หากผมจะจับคู่ให้ 'คัมภีร์อี้จิง' ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ Biorhythms ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไร 
… ถูกม้ัย ??!! … เพราะภาพของ Sine Curve ที่เห็น กับ 'จำานวนขีด' ที่แบ่งเป็น 3 ช้ันอย่างที่เล่าไว้นี้ มันมีอะไร
หลายอย่างที่สามารถจับเข้าคู่กันได้กับ Biorhythms อย่างลงตัวพอดิบพอดี … หากเราเพียงแต่ตีความให้แต่ละ
ตำาแหน่งบน Sine Curve ของ Biorhythms มีค่าเป็น 'หยิน' และ 'หยาง' และกำาหนดให้ Sine Curve เส้นใดหมาย
ถึงตำาแหน่งไหนบน 'ภาพสัญลักษณ์หกขีด ' ของ 'อี้จิง ' ได้อย่างสมเหตุสมผล … และเม่ือ Sine Curve ของ 
Biorhythms เป็นแผนผังที่มีสูตรคำานวณได้อย่างตายตัว เราก็สามารถที่จะขีดเส้น Biorhythms ของเราล่วงหน้า
ออกไปอีกนับสิบๆ ปีได้ ซึ่งก็จะทำาให้ 'คัมภีร์อี้จิง' กลายเป็น 'ตำาราพยากรณ์' ที่ไม่ได้อาศัยเพียง 'ความบังเอิญ' มา
เป็นพื้นฐานของ 'การเสี่ยงทาย' อีกต่อไป … หรือ … หากจะใช้ 'คัมภีร์อี้จิง' เป็น 'ขุมทรัพย์แห่งปัญญา' เพื่อศึกษา 
'ข้อคิด' สำาหรับ 'การครองตน' ณ เวลาหนึ่งเวลาใดในแต่ละจังหวะของชีวิต นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปรกติไปจากความ
ตั้งใจดั้งเดิมของ Fu Xi ที่ออกแบบเครื่องหมายทั้งหมดเอาไว้ให้เป็นเครื่องมือสำาหรับ 'ผู้รู้' ทั้งหลาย ที่จะคอยให้ 
'คำาช้ีแนะ' แก่ประชาชน 'ผู้ไม่รู้' โดยทั่วถึงกนั ;)

zc.397.9



ฉึกฺอิจิง!!

ภาพเส้นกราฟของ Biorhythms ที่เริ่มต้นจาก 'จุดศูนย์' ณ 'วันที่เกิด' แต่
ด้วย 'วงจร' หรือ 'วัฏจักร' ที่มีระยะเวลาถี่ห่างไม่เท่ากัน ทำาให้เกิดการแปร
เปล่ียนของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบ จนยากแก่การคาดเดา
หากไม่มีการบันทึกไว้เป็น 'แผนภาพ' หรือ 'แผนที่ชีวิต' ของแต่ละคน

เม่ือเวลาผ่านไปหลายๆ สิบปี เส้นกราฟ Biorhythms ของบางคนก็อาจจะ
กลายเป็นรูปร่างอย่างนี้ จนแทบนึกไปออกเลยว่า มันมีจุดเริ่มต้นมาจากจุด
เดียวกันได้ยังไง ??!! … :D
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|¦ .. Biorhythms
Biorhythms เป็นแนวคิดหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 (ประมาณปี ค .ศ.1897 ถึงปี 
ค.ศ.1902) โดยเป็นแนวคิดที่เช่ือมโยงออกมาจากทฤษฎี Chronobiology อันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ 'วัฏจักร' หรือ 
'วงจร' ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในธรรมชาติ ซึ่งจะมี 'รอบของการเปล่ียนแปลง ' ที่หมุนวนเป็นจังหวะที่แน่นอนใน
ระดับหนึ่งเสมอ ซึ่งวัฏจักรที่หมุนวนเหล่านี้ จะถูกแยกย่อยเป็นช่วงเวลาตั้งแต่น้อยกว่าหนึ่งวัน , ประมาณหนึ่งวัน, 

นานเป็นสัปดาห์, เป็นหลายสัปดาห์, เป็นเดือน, เป็นหลายเดือน, ไปจนถึงเป็นปี หรือประมาณ 365 วัน … และยัง
มีวัฏจักรที่ไดร้ับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก กับวัฏจักรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก … โดยมีการกำาหนด
ช่ือเรียกของ 'วงจรชีวิต' ที่สั้นยาวเหล่านี้ไว้ 9 ระดับด้วยกัน

แม้ว่า Chronobiology จะได้รับการยอมรับให้เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของชีววิทยา และมีสถานะเป็นวิทยาศาสตร์
อย่างเต็มตัว แต่ Biorhythms นั้นกลับไม่ได้รับการยอมรับในระดับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษาค้นคว้าเกี่ยว
กับ Biorhythms ก็ยังได้รับความสนอกสนใจจากหลายๆ ผู้คน และยังมีการพัฒนาต่อยอดจาก 'การสังเกต' เพิ่ม
เติมอยู่ตลอดระยะเวลากว่า 100 ปีที่ผ่านมานี้ … โดยวงจรพื้นฐานของ Biorhythms นั้นจะแยกออกเป็น 3 วงจร
ด้วยกันคือ Physical (สุขภาพและความแข็งแรงทางกาย), Emotional (อารมณ์ความรู้สึก) , กับ Intellectual 

(ความคิดและสติปัญญา) ซึง่รอบของ 'การหมุนวน' สำาหรับวงจรทัง้สามนี้จะมีรอบของระยะเวลาที่แตกต่างกนัไป

Physical จะมีรอบของการหมุนวนอยู่ที่ประมาณ 23 วัน
Emotional จะมีรอบของการหมุนวนอยู่ที่ประมาณ 28 วัน
Intellectual จะมีรอบของการหมุนวนอยู่ที่ประมาณ 33 วัน

ซึ่งต่อมาก็ยังมีการพัฒนา 'วัฏจักรของสัญชาตญาณ' (Intuitive) ที่มีรอบของการหมุนวนอยู่ที่ 38 วัน และมีการ
สร้าง 'วงจรด้านพฤติกรรม' จากการนำาวงจรทั้ง 3-4 อันที่ว่านั้นไปคำานวณผสมกัน เพื่อที่จะหาค่าตัวแปรบางอย่าง
ที่ส่งผลกระทบเป็น 'ความไม่แน่นอน' ในชีวิตของแต่ละคน … จุดประสงค์สำาคัญของการศึกษาค้นคว้าเหล่านี้ก็เพื่อ
หาค่า 'ความเปล่ียนแปลง' ที่แน่นอนบางอย่างสำาหรับ 'การทำานายพฤติกรรม' ของมนุษย์แต่ละคนนั่นเอง

การเขียนภาพของ Biorhythms ออกมาเป็น 'กราฟ' นัน้จะใช้ฟังค์ช่ัน Sine เป็นตัวคำานวณ และจากการค้นคว้าของ
หลายๆ สำานักในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ต่างก็ยอมรับกันว่า วิธีการคำานวณเส้นกราฟแต่ละเส้นของ Biorhythms 

นัน้ จะคำานวณได้จากฟังค์ช่ันอย่างนี้ …
Physical = sin(2πt / 23)
Emotional = sin(2πt / 28)
Intellectual = sin(2πt / 33)

โดยตัวแปร t ที่เห็นในสูตรคำานวณเหล่านั้นก็คือ 'จำานวนวันนับตั้งแต่วันที่เกิด'

แล้วค่าที่คำานวณได้จากทั้ง 3 สูตรนี้ก็จะถูกนำาไป plot เป็นกราฟ Sine Curve ซึ่งจะมีการอ่านค่าเป็น 'บวก' หรือ 
'ลบ' แบบวันต่อวัน และสามารถคำานวณเส้นกราฟ Sine Curve ทั้ง 3 เส้นได้ล่วงหน้าเสมอ เพราะตัวแปร t ที่เป็น 
'จำานวนวันนับจากวันที่เกิด' ของแต่ละคนนั้นคือค่าทีส่ามารถนับกันได้อยู่แล้ว

ข้อโต้แย้งต่างๆ ที่ Biorhythms ได้รับมาโดยตลอดก็คือ มันอาศัยการคำานวณทางคณิตศาสตร์ล้วนๆ และการที่
มนุษย์ทุกคนที่เกิดวันเดียวกัน จะต้องมีเส้นกราฟที่เหมือนกัน 100% นั้นก็ดูไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลกับพฤติกรรม
ที่มักจะมีความแตกต่างกันของแต่ละคนซักเท่าไหร่ ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้ Biorhythms ยังไม่สามารถ
ก้าวขึ้นไปสู่การยอมรับในฐานะของวิทยาศาสตร์จวบจนกระทั่งปัจจุบัน และเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้ที่สนใจใน 
Biorhythms ยังอยากจะค้นคว้าหา 'เส้นกราฟ' ที่หายไปให้ครบทุกๆ เส้น เพื่อที่จะใช้ประกอบคำาอธิบายถึงความ
ไม่แน่นอนในด้านพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคนที่แม้ว่าจะเกิดวันเดียวกันก็ตาม
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แต่ว่ำ … ช้ ำ ก่ อ น … ;)
เส้นกราฟ 3 เส้นที่เห็นใน Biorhythms นั้นมันเพียงพอที่จะเทียบเคียงกับ 'อี้จิง' ได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วล่ะครับ ;) 
… ถา้หากยังจำากนัได้ ผมเล่าไว้ว่า ภาพ 'โป้ยก่วย' ที่เห็นเป็น 3 ขีดทั้ง 8 ภาพนัน้จะหมายถงึ 'ฟ้า-มนุษย์-ดิน' โดยมี 
'มนุษย์' อยู่ 'ตรงกลาง' เพื่อ 'สร้างสมดุล' ให้กับปัจจัยที่สุดขั้วทั้งสอง … และหากนำามาเทียบเคียงกับมนุษย์ หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ ตามหลักการของ 'อี้จิง' นั้น ก็จะกำาหนดไว้ว่า การแสดงตัว หรือความสามารถใน
การถูกสังเกตของ 'หยิน' และ 'หยาง' นัน้ จะเรียงลำาดับของ 'ความชัดเจน' จากบนลงล่างเสมอ … ซึง่หมายความว่า  
'เส้นด้านบน' จะแทนความหมายของ 'สิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ' หรือ 'สิ่งที่ปรากฏสู่สายตาแล้ว' … ส่วน 
'เสน้ด้านล่าง' กจ็ะแทน 'สิง่ที่ยังซกุซ่อนอยู่ภายใน ' … การกำาหนดขีดแต่ละขีดด้วยการโยนเหรียญ หรอืการเขย่าไม้
เซียมซีนัน้ ก็จะถือหลักให้เริ่มกำาหนดจาก 'เสน้ด้านล่าง' ขึน้ไปหา 'เส้นด้านบน' จากการโยนเหรียญ หรือการเขย่า
ไม้เซียมซีแต่ละครั้ง … อันเป็นการสะท้อนปรัชญาด้านพฤติกรรมมนุษย์ของชาวจีนที่เช่ือว่า มนุษย์จะประพฤติ
ปฏิบัติจำกรำกฐำนของอำรมณ์ หรอืทัศนคติท่ีซุกซ่อนอยู่ภำยในจิตใจของตนเองออกมำเสมอ :)

อ้ะ … ลองย้อนไปดูทฤษฎีด้านพฤติกรรมที่ลือล่ันสนั่นโลกของ Sigmund Freud กันม่ัง … Freud แบ่งระดับของ
จิตใจมนุษย์ออกเป็น Id, Ego, และ Superego โดยใน 3 องค์ประกอบนี้ … Id คือ 'สัญชาตญาณดิบ' ที่เน้นไปใน
ด้านของ 'การตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของตนเอง ' … ส่วน Superego คือ 'อุดมคติ ' หรือ 
'อุดมการณ์' ที่แต่ละคนไดร้ับการบ่มเพาะมาจากสงัคมหรือการศึกษา เป็นความปรารถนาที่อยากจะพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณค่าที่สูงส่งกว่าการปล่อยตัวเองให้ไหลเล่ือนไปตามกระแสของความต้องการที่ดิบเถื่อน … แล้ว Ego ก็คือ 
'ตัวประสาน' ระหว่าง 'ความต้องการที่สุดขั้ว' ทั้งสอง … คล้ายกับภาพของ 'ฟ้า-มนุษย์-ดิน' มากๆ เลย ;) … แต่อัน
นี้เว้นไปไม่อธิบายต่อ เพราะผมเพียงแต่อยากจะช้ีให้เห็นถึงแนวคิดที่ค่อนข้างจะสากลของ 'ความเช่ือ' ที่ว่า ทุกๆ 
สรรพชีวิตล้วนแล้วแต่ต้องแหวกว่ายอยู่ท่ามกลาง 'ความสุดขั้ว' ของปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในเสมอ และ
พฤติกรรมหรือ 'การครองตน' ของแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นการ 'รักษาสมดุล' ให้แก่วิถีชีวิตของตนเองโดยเฉพาะ
เทา่นั้น

ย้อนกลับไปที่ Biorhythms ม่ัง… Physical นั้นคือ 'สุขภาพทางกาย ' ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากการสังเกต … 
Emotional คือ 'สุขภาพทางอารมณ์' ซึ่งยากแก่การพบเห็นด้วยสายตา … ส่วน Intellectual ก็คือ 'สุขภาพทาง
ปัญญา' ที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของการแสดงออกต่ออารมณ์หนึ่งๆ ที่ประทุขึ้นมา ณ ขณะเวลานั้นๆ ของ
แต่ละบุคคล ซึ่งจะว่าไปแล้ว Intellectual ก็คือ 'ตัวประสาน' เพื่อสร้างสมดุลให้กับ 'สิ่งที่จะปรากฏสู่ภายนอก' กับ 
'สิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ภายในจิตใจ' นั่นเอง … ดังนั้น … หากเราแทนที่ตำาแหน่งขององค์ประกอบทั้งสามตามแนวคิดของ 
Biorhythms ด้วย 'ขีด' แบบ 'อี้จิง' เราก็จะได้ … 'ขีดบน' แทน Physical … 'ขีดล่าง' แทน Emotional … และ 'ขีด
กลาง' แทน Intellectual ทันที … :D

แต่ว่ำ … อีกแล้ว … :P
คงจำากันได้ที่ว่าทุกสรรพสิ่งไม่มีทางหยุดนิ่งอย่างตายตัว โดยต่างก็มี 'หยิน' และ 'หยาง' เป็นองค์ประกอบที่ขับ
เคล่ือนมันตลอดเวลา ดังนั้น การหมุนขึ้นลงเป็นวัฏจักรของ Physical, Emotional กับ Intellectual ก็ควรจะถูก
แทนที่ด้วยภาพของ 'หยิน' และ 'หยาง' ในแต่ละช่วงของวัฏจักรที่พวกมันผันแปรไปด้วยเหมือนกัน … และ … เส้น
กราฟของ Biorhythms ที่เห็นเป็น Sine Curve 3 เสน้ กจ็ะสามารถแทนที่ด้วย 'ภาพหกขีด' จาก 'คัมภีร์อี้จิง' ณ จุด
ใดจุดหนึ่งที่กำาหนดลงไปเป็น 'แต่ละวัน' ได้ทันที !!! … แล้วถ้อยคำาจาก 'คัมภีร์อี้จิง' ที่ผมถือเสมือนหนึ่งเป็น 'ข้อ
แนะนำา' สำาหรับ 'การครองตน' กจ็ะสอดคล้องกับ 'วัฏจักรชีวิต' ในวันนั้นๆ ของตัวเราเอง

แล้วนี่จะเป็นกำร 'จบัคู่' ท่ีผิดฝำผิดตัวเกินไปรึเปล่ำ … ??!!

ผมเองก็ไม่ได้สนใจที่อยากจะพิสูจน์นักหรอกครับว่า Biorhythms หรือ 'คัมภีร์อี้จิง' นั้นมีความเป็นวิทยาศาสตร์
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มากน้อยแค่ไหน เพราะทั้งคู่ต่างก็มีที่มาที่ไปจาก 'การเฝ้าสังเกต' เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ ทุกแขนง 
มันอยู่ที่ว่า เรำจะใช้เกณฑ์อะไรมำเป็นตัวรองรับ หรือเป็นตัวตัดสินว่ำ ทฤษฎีหรือแนวคิดหนึ่งๆ ควรจะเป็น
วิทยำศำสตร์หรือไม่ ??!! … ควำมเป็นวิทยำศำสตร์นั้น มีควำมจำำเป็นแค่ไหนท่ีจะต้องสำมำรถแทนค่ำทุก
สิ่งท่ีสังเกตเห็นด้วยสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ท่ีถือกันว่ำเป็น 'ภาษา' ของ 'วิทยาศาสตร์' เพียงสถำนเดียว 
??!! … ควำมเป็นวิทยำศำสตร์จำำเป็นจะต้องถูกบังคับให้มีควำมคับแคบอยู่เพียงแค่นั้นรึเปล่ำ ??!! … หรือ
ถ้ำจะบอกวำ่ ทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์นั้นจะต้องสำมำรถพิสูจน์ได้จำกกำรทดลอง และสำมำรถแสดงผลลัพธ์
ได้อย่ำงแน่นอนตำยตัวในสภำวะแวดล้อมหนึ่งๆ เสมอ … ถ้ำอย่ำงนั้นก็แปลว่ำ ทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์จะ
ต้องสำมำรถ 'ทำานายได้ล่วงหน้า' ด้วยใช่มั้ย ??!! … หรือวิทยำศำสตร์เป็นแต่เพียงวิทยำกำรท่ีมุ่งสนอง 
'ความต้องการรู้อนาคต' ของมนุษย์ อย่ำงท่ีหมอดูท้ังหลำยพยำยำมแสวงหำจำกเส้นทำงอื่นท่ีแตกต่ำงออก
ไปจำกกำรเขียนด้วยภำษำคณิตศำสตร์ ??!! … แล้วพวกเราก็คือปุถุชนคนธรรมดาที่ยังคงแหวกว่ายอยู่ 'ตรง
กลาง' ระหว่างความสุดขั้วของศาสตร์ทัง้สองขั้วนี้ด้วยงั้นสิ ??!! … จะพิสูจน์ไปทำาไมกนั ??!! … :D

ปัญหาที่ผมอยากจะสนใจในตอนนี้ก็คือ ต่อให้แนวคิดที่จะรวมเอา Biorhythms มาใช้ควบคู่กับภาพสัญลักษณ์ทั้ง 
64 ใน 'คัมภีร์อี้จิง' นั้น แม้ว่าจะดูมีเหตุมีผลมากกว่าการเผากระดองเต่า หรือเผากระดูกสัตว์อย่างวิธีการโบราณ 
หรือการเขย่าไม้เซียมซี กบัการโยนเหรียญอย่างที่มีการประยุกต์ใช้ในเวลาต่อมาก็ตาม การเขียนเส้นกราฟทั้งสาม
ด้วยฟังค์ช่ัน Sine สำาหรับบุคคลทั่วไป หรือแม้แต่บุคคลที่มีความชำานาญในคณิตศาสตร์ด้านนี้อยู่แล้ว กค็งจะไม่ใช่
เรื่องที่สะดวกใจไปซะทั้งหมดอยู่ดี .. ถูกม้ัย ?! .. การหาหมอดูซักคน หรือการหาอุปกรณ์ประเภทไม้ติ้วไม้เซียมซี 
หรือเหรียญซักหลายๆ อันน่าจะยังง่ายกว่าหาคนที่คำานวณฟังค์ช่ัน Sine ได้ล่ืนๆ แบบไม่ต้องอาศัยเครื่องคำานวณ
อยู่แล้ว :D … ซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ไม่มีใครอยากจะเอ่ยถึงแนวคิดนี้มาก่อน เพราะผมยังเช่ือว่า  
การเห็นภาพต่อเนื่องง่ายๆ อย่างที่เล่าไว้นี้ ไม่มีความจำาเป็นต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดๆ ทั้งสิ้น … เหตุผลที่
ไม่มีใครเอ่ยถึงมันมาก่อน ก็เพราะมันยุ่งยากแกก่ารนำาเสนอให้คนทั่วๆ ไปยอมรับ แล้วนำาไปประยุกต์ใช้เท่านัน้เอง 
… ซึ่งก็ไม่เว้นแม้แต่ตัวผมเองที่รู้สึกว่ามันยุ่งยากจนเกินไป :D … เพราะฉะนั้น … มันก็ต้องหา 'เครื่องมือแห่งยุค
สมัย' มาช่วยอำานวยความสะดวกกันนิดหน่อย … ซึ่ง 'เครื่องมือ' ที่ผมค่อนข้างจะคุ้นเคยอยู่บ้างนั้น เขาเรียกกันว่า 
'ซอฟต์แวร์' ครับ !! ;)

ไม่ว่า Biorhythms จะมีสถานะเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจจะปฏิเสธมันก็คือ มันคือแนวคิด
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมากว่า 100 ปีแล้ว และยังคงได้รับความสนอกสนใจจากผู้คนจำานวนไม่น้อยเลย และถึงกับ
ทำาให้เกิดการพัฒนา 'ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ' เพื่อนำามาใช้สำาหรับวัตถุประสงค์เดียว คือการเขียนเส้นกราฟ 
Biorhythms นี้อย่างมากมาย ซึง่ก็มีทัง้ประเภทที่ให้บริการฟรีผา่นระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต มีทั้งแบบที่แจกจ่าย
ใหน้ำาไปติดตั้งเพื่อใช้งานกนัได้โดยไม่คิดมูลค่า และมีทั้งแบบที่ต้องเสียเงินเสียทองเพื่อซื้อหากนัตามข้อบังคับเกี่ยว
กับกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างๆ ฯลฯ … แล้วก็มีทั้งที่ให้เลือกใช้งานได้บนเครื่องมืออิเล็คทรอนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ
เปน็อุปกรณ์พกพาประเภทต่างๆ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแทบทุกระบบในปัจจุบันด้วย

เม่ือการเขียนเส้นกราฟ Biorhythms ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไปสำาหรับยุคสมัยปัจจุบัน ปัญหาที่จะต้องคิดต่อออก
ไปก็คือ เราจะกำาหนดความสัมพันธ์ หรือตีความเส้นกราฟของ Biorhythms ให้ออกมาเป็น 'สัญลักษณ์หกขีด' นั่น
ยังไง ?! :) … ซึง่สำาหรับปัญหาข้อนี้ ผมตีความตำาแหนง่ต่างๆ บนเส้นกราฟไว้อย่างนี้ครับ …
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จุดสูงสุดในแดน 'บวก' และจุดตำ่าสุดในแดน 'ลบ' นั้นแทบไม่ต้องอธิบายกันล่ะ ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเป็น ⚌ 
กับ  แน่ๆ อยู่แล้ว จุดเช่ือมต่อระหว่างแดนทั้งสองนั่นต่างหากที่จำาเป็นจะต้องอธิบายกัน ⚏ ... ประเด็นที่เราจะ
เช่ือมโยงแนวคิดของ Biorhythms เข้ากับ 'คัมภีร์อี้จิง' นั้น เราก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องเทียบเคียงกับลำาดับอนุกรม
ของ Fu Xi อันถือเป็น 'ต้นแบบ' ของ 'คัมภีร์อี้จิง' ให้มันกลมกลืนกันไปพอสมควร ... และเพื่อให้เกิดความชัดเจน
มากย่ิงขึ้น ผมอยากจะให้ดูที่มาของลำาดับอนุกรมของ Fu Xi ให้ชัดๆ อีกครั้งหนึ่ง ... โดยคติความเช่ือของชาวจีน
โบราณนั้น ทกุสรรพสิง่ล้วนถือกำาเนิดมาจาก 'สถานะสมดุลอย่างย่ิงยวด ' ทีเ่รียกว่า 太極 หรือ 'ไท้เก๊ก' ... และใน 
'ไท้เก๊ก' นัน้เองย่อมประกอบไปด้วย 'พลังแห่งหยิน' และ 'พลังแห่งหยาง' อันเป็นที่มาของสัญลักษณ์  ☯ ... จากนั้น 
'พลังแห่งหยิน' และ 'พลังแห่งหยาง' ก็แบ่งแยกออกเป็น 'หยินใหญ่', 'หยินเล็ก', 'หยางใหญ่', และ 'หยางเล็ก' กอ่นที่
จะกระจายต่อออกไปเป็น 'สัญลักษณ์โป้ยก่วย' ดังตารางด้านล่างนี้

แล้วถ้านำาสญัลักษณ์เหล่านี้มาเขียนลงบน 'แผนผังวงกลม' เพื่อให้เหน็ภาพของ 'การหมุนวนเป็นวัฏจักร' เราก็จะได้
แผนผังอย่างนี้ครับ ...

สังเกตนะครับว่า ลำาดับอนุกรมใน 'โป้ยก่วย' แบบของ Fu Xi นัน้ยังคงรักษา 'อนกุรมช้ันที่สอง' เอาไว้อย่างสมบูรณ์ 
... เม่ือเป็นอย่างนี้แล้ว การ plot ตำาแหน่งลงบน Sine Curve ด้าน 'ขาขึ้น' จาก  ไปเป็น  หรือจาก ⚏ ⚌ 'แดนลบ' 

ไป 'แดนบวก' จึงควรจะมีเครื่องหมายเป็น  ⚍ (หรือ 'หยางเล็ก') ในขณะที่ด้าน 'ขาลง' จาก  ไปเป็น  หรือ⚌ ⚏
จาก 'แดนบวก' ไป 'แดนลบ' กจ็ะต้องมีเครื่องหมายเป็น  ⚎ (หรือ 'หยินเล็ก') ดังที่ได้แสดงเอาไว้ ... ซึง่นอกจากจะ
ทำา ให้เกิดวัฏจักรที่ล้อกับ 'การหมุนวน ' ในแผนผังวงกลมของ Fu Xi แล้ว มันก็ยังสอดคล้องกับ 'หลักแห่ง
วิวัฒนาการ' หรือ 'หลักแห่งการเปล่ียนแปลง ' ตามทฤษฎีแบบ 'คัมภีร์อี้จิง' ที่ระบุไว้ว่า กระบวนกำรเปล่ียนแปลง
ใดๆ ย่อมเริ่มต้นจำก 'ภายใน' ไปสู่ 'ภายนอก' หรือจำก 'ขีดล่าง' ไปสู่ 'ขีดบน' เสมอ ... การเปล่ียนสภาพจาก 

 เปน็  หรอืจาก  เป็น  จึงปรากฏใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงจาก ⚏ ⚌ ⚌ ⚏ 'ขีดล่าง' กอ่นทุกครั้ง

เม่ือเราแปลงเส้นกราฟทั้ง 3 เส้นคือ Physical, Emotional, และ Intellectual เข้าด้วยกัน เราก็จะได้ภาพ 
'สัญลักษณ์หกขีด ' ณ ขณะเวลาหนึ่งๆ ของชีวิต โดย … Physical จะถูกวางในตำาแหน่ง 'คู่บนสุด ' ของภาพ 
'สัญลักษณ์หกขีด' … Emotional ก็จะต้องถูกวางในตำาแหนง่ 'คู่ล่างสุด' ของภาพ … ในขณะที่ Intellectual จะแทนที่
ด้วย 'คู่ตรงกลาง' เพื่อสะท้อนแนวคิดที่ว่า 'สติปัญญา คือกุญแจสำาคัญในการรักษาสมดุลให้กับการรับรู้สัมผัสที่ได้
รับจากโลกภายนอก กับอารมณ์และวิญญาณที่เป็นความจำา ได้หมายรู้ของเราที่อยู่ภายใน ' … :) … 'ภาพ  
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สัญลักษณ์หกขีด' ท่ีแปลงออกมำแล้วนี้ ก็จะไปตรงกับบทใดบทหนึ่งใน 'คัมภีร์อี้จิง' ซึ่งถ้ำเรำตำมไปอ่ำน 
มันก็จะเป็น 'ข้อแนะนำา' สำำหรับ 'การครองตน' ของเรำต่อสถำนกำรณ์ของชีวิต ณ ขณะเวลำนั้นๆ และอำจ
จะตีควำมไปต่ำงๆ นำๆ ท่ีนอกเหนือจำกปัญหำด้ำนสุขภำพทำงกำย ทำงใจ หรือทำงปัญญำก็ได้ … เช่นว่ำ  
เรำอำจจะตีควำมให้หมำยถึง 'รปูแบบของปฏิสัมพันธ์' ท่ีเรำมีต่อโลกภำยนอกว่ำ มันเป็นลักษณะท่ีเรำเป็นผู้
กระทำำ หรือผู้ถูกกระทำำ ในสถำนกำรณ์หนึ่งๆ … เรำมีสภำวะทำงอำรมณ์ท่ีหนักแน่น หรือมีควำมอ่อนไหว
ต่อสถำนกำรณ์นั้นๆ มั้ย … แล้วเรำมีควำมรู้ หรือมีควำมเข้ำใจต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำวดีแล้ว หรือว่ำยังขำด
ควำมรอบคอบสมบูรณ์เท่ำท่ีควร … ผมเองก็ไม่ยืนยันว่าทุกสิ่งที่เราจะได้รับจากการ 'คัมภีร์อี้จิง' เพื่อศึกษา 'ข้อ
แนะนำา' เหล่านั้นจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมเสมอไปหรอกนะครับ :D … แต่สิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะม่ันใจก็คือ  
มันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราให้โอกาสตัวเองได้ทบทวนสิ่งต่างๆ อย่างรอบด้านมากขึ้น เพื่อที่จะไม่ผลีผลามตัดสิน
ใจอะไรลงไปอย่างไม่ย้ังคิด … ว่างั้นม้ัย ??!! ;) …

ตัวอย่างที่เห็นตรงน้ีก็คือ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2009 เส้นกราฟทั้งสามจะถูกแทนที่
ด้วยภาพสัญลักษณ์ Physical (  ⚏ ที่กำาลังเปลี่ยนเป็น  อย่างสมบูรณ์⚍ ) , Intellectual 

( ) ⚎ และ Emotional ( ) ⚍ ออกมาเป็น  ䷲ (#51)และ  ䷐ (#17) ให้เราไปค้นจากใน 
'คัมภีร์อี้จิง' น่ันเอง ;)

มีบางอย่างที่น่าสนใจพอสมควรสำาหรับการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์ 'หยิน-หยาง' ลงไปบนตำาแหน่งต่างๆ ของเส้น
กราฟ Biorhythms ตามที่คิดไว้นี้ :) … เพราะตามสูตรการคำานวณเส้นกราฟเหล่านั้น ณ วันที่ t=0 หรือ 'ณ วัน
เกิด' ของทุกๆ คน จะเป็นวันที่วัฏจักรทั้งสามมีค่าเท่ากันทั้งหมดคือ 0 และถือกันว่าเป็น 'จุดเริ่มต้น' ของเส้น 
'กราฟชีวิต' ทุกๆ เส้นด้วย … ซึ่งลักษณะของ Sine Curve นั้นจะเริ่มทะยานสูงขึ้นๆ จนไปถึงจุดสูงสุดของมัน ก่อน
ที่จะเริ่มดิ่งลงตามวัฏจักรที่ถี่ห่างไม่เท่ากัน … ทีนี้ … หากผมแทนค่า 'หยิน-หยาง' ลงไป ณ 'จุดศูนย์' ที่ว่านี้ด้วยคำา
อธิบายแบบที่ผมกล่าวเอาไว้ 'ภาพสัญลักษณ์หกขีด' ทีผ่มจะได้ก็คือ  ซึง่เป็นภาพสัญลักษณ์ที่ ䷾ 63 ตามลำาดับของ 
'คัมภีร์อี้จิง ' ทันที !! … อ๊ะ !!?? ... น่าแปลกม้ัยที่มันไม่ใช่อันแรกที่เป็นรูป  ䷀ ??!! … หรือว่าผมควรจะต้อง
กำาหนดวิธีแทนภาพสัญลักษณ์ทั้งหมดนั่นใหม่ ??!! … หรือว่ายังมีบางอย่างที่มันผิดที่ผิดทางไปจากที่ควรจะเป็น 
แต่คำาอธิบายเดิมในการนำาภาพสัญลักษณ์ 'หยิน-หยาง' มาทดแทนแต่ละตำาแหน่งของเส้นกราฟ Biorhythms มัน
กด็ูสมเหตุสมผลดีอยู่แล้วนีน่า … หรือว่ายังไม่ใช่ ??!!

หากเราเปิดดูสัญลักษณ์ที่ 63 ใน 'คัมภีร์อี้จิง' มันจะถูกกำาหนดให้มีช่ือในภาษาจีนว่า 既济 ซึ่งแปลว่า Already 

Fulfilled ซึ่งคล้ายกับกำาลังจะสื่อความหมายว่า ระยะเวลาของการตั้งครรภ์ได้ครบกำาหนดโดยสมบูรณ์แล้ว ... 
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(รเึปล่า ?!) ... และกำาลังจะก้าวเข้าสู่วัฏจักรรอบใหม่ของวิวัฒนาการแหง่ชีวิตต่อไป ... เหน็ความลงตัวของมันม้ัยล่ะ
ครับ ?! ;) ... แล้วถ้าเราพลิกไปดูสัญลักษณ์ที่ 64 ( ) ䷿ ซึง่เป็น 'บทสุดท้าย' ของ 'คัมภีร์อี้จิง' มันกลับมีช่ือเรียกว่า 未
濟 หรือ 未济 ครับ โดยฝรั่งเขาแปลกันเอาไว้ว่า Not Yet Fulfilled หรือถ้าให้ผมแปลเป็นไทย ผมก็จะแปลได้
ประมาณว่า 'ยังไม่สัมฤทธิ์ผล ' หรือ 'ยังไม่บรรลุผล' ... ซึ่งสำาหรับประเด็นนี้ King Wen คงต้องการจะสื่อความ
หมายว่า วัฏจักรแห่งสรรพสิง่เม่ือบรรลุถงึที่สุดแห่งวิวัฒนาการแล้ว (บทที่ 63) ย่อมต้องดำาเนินไปสู่วัฏจักรรอบใหม่
แห่งวิวัฒนาการในลำาดับถัดๆ ไปอย่างไม่สิ้นสุด โดยสะท้อนความหมายดังกล่าวผ่าน 'ช่ือเรียกภาพสัญลักษณ์' ว่า 
未濟 หรือ 'ยังไม่สิ้นสุด' นั่นเอง ... แล้วถ้าเราจับสัญลักษณ์  นี้มา ䷿ plot ลงบน Biorhythms เราก็จะพบว่ามัน
คือ 'จุดกึ่งกลางวัฏจักร ' เท่านั้น ไม่ใช่ 'จุดวนกลับที่แท้จริง ' ของ Sine Curve แต่ประการใดเลย การเลือกใช้
สัญลักษณ์  ให้กับ ⚎ 'จุดตัดขาลง ' จึงสะท้อนถึง 'ความยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ' ของวัฏจักรอย่างพอดิบพอดีเช่น
เดียวกัน ... ดูๆ ไปก็ เ นี ้ย น เ น ีย น มากๆ เลยนะเนี่ย ... !!?? ... :D
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ส่วนหนึ่งของสำเหตุแห่งปัญหำ
ทั้งหลำยทั้งปวง

ที่พวกเรำต้องประสบ
ในชีวิตประจำำวันนั้น

มักจะเกิดข้ึนมำจำกสำเหตุใหญ่ๆ
เพียงสองประกำร ก็คือ

… หนึ่ง ...
เรำมองว่ำสิง่นั้นๆ เป็นปัญหำ

… สอง ... 
เรำไม่เคยมองว่ำสิง่นั้นๆ เป็น

ปญัหำ !!??
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|| .. The Primary Code
ความจริงเรื่องความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ของ Biorhythms กับ 'อี้จิง' นั้นเป็น 'ของคิดเล่น' สนุกๆ สำาหรับผม
เทา่นั้นแหละครับ ซึง่มันอาจจะเป็นความบังเอิญทีเ่กิดจาก 'ความซน' ของผมเองที่ 'ดื้อ' ไม่ยอมเช่ือในเรื่องของการ
เขย่าไม้ติ้ว หรือหยิบนู่นคว้านี่มาเผาเล่นเพื่อจะดูรอยแตก :D … ชนวนซึ่งเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำาให้ผมนึกอยาก
จะหาอะไรสนกุๆ มาคิดเกี่ยวกับ 'คัมภีร์อี้จิง' นั้นมาจากหนงัสือของ Dr. Edward de Bono … อีกแล้วครับ !! :D

หลายปีก่อนหน้านี้ Dr. Edward de Bono ได้เขียนหนังสือบ้าๆ บอๆ ออกมาเล่มหนึ่งที่ช่ือ
ว่า THE DE BONO CODE BOOK ซึง่ผมมองว่ามันเป็นไอเดียประหลาดๆ หากจะเอาวิธี
การสื่อสารด้วย 'รหัสตัวเลข' มาใช้ในชีวิตประจำาวัน หรือแม้แต่การปฏิบัติงานในองค์กร
ต่างๆ … ถึงแม้ว่าแนวคิดนี้จะไม่ใช่แนวคิดที่แปลกใหม่อะไร เพราะมันคือวิธีการสื่อสารของ
องค์กรทางราชการอย่างเช่น ทหาร และตำารวจ ที่ปฏิบัติกันจนเปน็กิจวัตรอยู่แล้ว

ข้อดีประการหนึ่งของการสื่อสารด้วย 'รหัสตัวเลข' ก็คือ มันจะมีความชัดเจน กระชับ และ
หลีกเล่ียงความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนได้อย่างชะงัดมากๆ … แต่ข้อด้อยของวิธีการแบบนี้ก็คือ  
มันเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดีเย่ียมแบบ 'เฉพาะกลุ่ม' และ 'เฉพาะงาน' เท่านั้น ซึ่ง
ไม่น่าจะเหมาะกับการสร้างเป็น 'ภาษามาตรฐาน' เพื่อใข้งานโดยทั่วๆ ไปเหมือนอย่างที่ 

Dr. Edward de Bono พยายามจะบอกว่ามันจะช่วยให้การสื่อสารของมนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม … 
เพราะเม่ือใดก็ตามที่ปริมาณของ 'รหัสตัวเลข' เหล่านี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ มันกลับจะสร้างความสับสนให้กับการ
สื่อสารที่เลวร้ายย่ิงกว่าการใช้ 'ภาษามาตรฐาน ' ในภาคปรกติซะด้วยซำ้า … ทั้งนี้เนื่องจาก 'ตัวเลข' ทุกตัวจะมี 
'ลักษณะเด่นเฉพาะตัว' หรือ uniqueness ที่โดดเด่นเกินกว่าจะนำาไปผสมกับ 'ตัวเลข' ใดๆ เพื่อจะทำาให้เกิดเป็น
ความหมายอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากตัวมันเองได้ … การจะใช้ 'รหัสตัวเลข' ในการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น จึง
จำาเป็นต้องมีการกำาหนด 'รหัสมาตรฐาน ' ที่ใช้แทนคำาอธิบายยาวๆ ไว้จำานวนหนึ่ง เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ในการอ้างอิง และมีความเข้าใจในความหมายของแต่ละรหัสตรงกันซะก่อน … ซึ่ง … Dr. Edward de 

Bono ย่อมต้องรู้ซึ้งถึงข้อจำากัดข้อนี้ของระบบ 'รหัสตัวเลข' เป็นอย่างดี และเป็นที่มาของการพัฒนาหนังสืออย่าง 
THE DE BONO CODE BOOK เล่มนี้ออกมา …

.. ปิ๊ ง .. !!!??

คนขี้เกียจก็มักจะคิดอย่างคนขี้เกียจแหละครับ :D … ผมนึกสนุกขึ้นมาว่า ถ้าเราสามารถกำาหนด 'รหัสคำาสั่ง' ที่
สั้นๆ ง่ายๆ เพื่อใช้งานภายในองค์กรทางธุรกิจ โดยไม่ต้องไปเค้นสมองมาสร้าง 'พจนานุกรมรหัสคำาสั่ง' ขึ้นมาอีก
ชุดหนึ่งให้ยุ่งยาก แต่เปล่ียนไปใช้วิธีการหยิบยืมจากรหัสที่มีคนทำาเอาไว้แล้ว และนำามาตีความซะใหม่ให้
สอดคล้องกับรูปแบบของการบริหารองค์กรทางธุรกิจจริงๆ บ้าง มันก็น่าจะใช้ได้เลย :D … แต่หากเทียบเคียงกับ
หนังสือ THE DE BONO CODE BOOK ที่ Dr. Edward de Bono นำาเสนอเอาไว้แล้วนั้น ผมกลับยังรู้สึกว่า 
'รหัสตัวเลข' ที่ Dr. Edward de Bono พัฒนาขึ้นมาเหล่านั้น ยังมีความสลับซับซ้อนมากจนเกินไป … และถึงแม้ว่า
ช่ือเสียงของแกจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในแวดวงของวิชาชีพสาขาต่างๆ หรือแม้แต่ผมเองที่อาจจะเป็น  
'แฟนหนังสือ' ของแกอยู่บ้างในระดับหนึ่ง … แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำาให้ THE DE BONO CODE BOOK ได้
รับการพิจารณาให้เป็นหนึ่งใน 'พจนานุกรมรหัสคำาสั่ง' ฉบับมาตรฐานสากลอยู่ดี ;) … ผมยังอยากได้อะไรที่มัน 
practical มากกว่านั้น และมี 'ความเรียบง่าย ' ย่ิงกว่า THE DE BONO CODE BOOK เล่มที่ 'วางเพลิง' ให้กับ
กลไกภายในสมองของผม … แล้ว 'ความเรียบงา่ย' ก็ดันไปพ้องความหมายกับคำาว่า 易 จนได้นั่นแหละ !! :D
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มันมีปัจจัยประกอบหลายๆ อย่างที่ลงตัวกันอย่างพอดิบพอดีสำาหรับความคิดที่ผมจะเอา 'อี้จิง' มาเกี่ยวข้องกับการ
บรหิารจัดการ … โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเริ่มมาจากการที่ผมพัฒนาแนวคิดของการเขียน 'แผนผังองคก์ร' หรือ 
Organization Chart ออกมาเป็น 'แผนผังวงกลม' แทนที่จะเขียนเป็น 'แผนผังปิรามิด' เหมือนปรกติที่หลายๆ คน
คุ้นเคยกัน … ผมเรียกช่ือ 'แผนผังวงกลม' ของตัวเองช้ินนั้นว่า Circulatory Organization Chart และมี 'ช่ือรหสั' 

หรือ Code Name ว่า 3dM ที่ย่อมาจากคำาว่าเต็มๆ ว่า The Three Dimensional Management

เรื่องราวของ 3dM ถูกเล่าไว้อย่างค่อนข้างละเอียดแล้วใน ZhuqiDOX episode I ซึ่งแนวคิดหลักของการสร้าง 
'แผนผังองค์กร' ออกมาเป็นรูปร่างอย่างนี้ สบืเนื่องมาจากการทีผ่มมองการบริหารองค์กรทั้งหมดว่า มีลักษณะเป็น  
'พลวัตร' หรือ dynamic ที่แต่ละส่วนงานจำาเป็นจะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เป็น 'วงจร' ที่ครบวงเสมอ โดย
ไม่สามารถมองแบบแยกส่วนเหมือนอย่างที่พบเห็นได้ทั่วไปใน 'แผนผังแบบปิรามิด' อย่างที่คุ้นเคยกนั …

ปัญหาหนึ่งที่ 'แผนผังแบบปิรามิด' ทิง้เป็น 'มรดกบาป' ไว้ก็คือ เม่ือมันไม่สามารถสะท้อนสภาพของการปฏิบัติงาน
ที่แต่ละส่วนงานจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกนั บุคลากรของแต่ละสายงานจึงมักจะมองไม่เห็นความต่อเนื่อง หรือ
อาจจะถึงกับไม่ได้ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นๆ ที่จำาเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกัน และทำาให้การ
ประสานงานกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะมันจะต้องวนเวียนจนกลายเป็น 'ระบบราชการ' ที่แต่ละเรื่อง
แต่ละงานจะต้องไหลวนย้อนขึ้นย้อนลงตามขั้นบันไดของ 'แผนผังปิรามิด ' กว่าทุกอย่างจะดำาเนินการได้อย่าง
สมบูรณ์ … การแก้ปัญหาของ 'แผนผังแบบปิรามิด ' เท่าที่ผมเคยพบเห็นมานั้น เขาจะเขียนเป็น solid line กับ 
dotted line เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของ 'สายการบังคับบัญชา' กับ 'กลุ่มก้อนของภารกิจ' ที่จะต้องมี
การปฏิบัติร่วมกันหลายสายงาน … ซึง่ … นั่นคือการพยายามแก้ปัญหาของการเขียนแผนผังแบบ 'สองมิติ' ให้ดูเป็น 
'สามมิติ' เท่านั้นเอง

แต่หากเราสมมุติให้ตัวเองมอง 'แผนผังองค์กร' ลงมาจาก 'ยอดปิรามิด' เหมือนกับการมอง 'แปลน' ของอาคารลง
มาจากด้านบน เราก็จะเห็นว่า แผนผังของแต่ละสายงานนั้นจะเสมือนหนึ่งเป็นแต่ละด้านขององค์กรที่หันออกไปสู่
โลกภายนอก โดยจะมีส่วนย่อยๆ ของแต่ละสายงานเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กนัอยู่ภายใน … 'สายสัมพันธ์' เหล่านี้นี่เองที่
ถกูบางองค์กรนำาไปพัฒนาเปน็ dotted line เพื่อแก้ปัญหาที่ 'ภาพสองมิติ' แก้ไม่ตก … ;) … ซึง่ … จรงิๆ แล้วปัญหา
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ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการที่เรา 'สื่อสารด้วยแผนผังทีผ่ิดมุม' ต่างหาก … :D

ทีนี้ … ผมก็คิดของผมต่อไปอีก คือให้แต่ละจุดของงานมันสามารถที่จะได้รับ feed back จากในระบบมากกว่าหนึ่ง
ทิศทางเสมอ เพื่อให้การตรวจสอบถูกฝังตัวลงไปใน routine ของแต่ละส่วนอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจริงๆ แล้ว มันก็เป็น
วิธีคิดที่ง่ายๆ แบบเดียวกับที่ 'นักบัญชี' เขาชอบใช้กัน นั่นก็คือ การเอาตัวเลขจากเอกสารชุดเดียวกันนั่นแหละ 
เขียนไปใส่เล่มนั้นทีหนึ่ง โอนข้ามกลับมาเล่มนี้อีกทีหนึ่ง บวกทบไปตรงนั้นนิด วนกลับมาลบออกจากตรงนี้หน่อย 
โดยที่เขาจัดการให้มันกระจายออกไปช่วยกันทำาหลายๆ คน ถ้าผลลัพธ์สุดท้ายมันออกมาตรงกัน ก็แปลว่าทุก
อย่างในระบบมันปรกติดีแล้ว … บ้าดีม้ัยล่ะ ??!! … แต่มันก็ได้ผลชะงัดเชียวนะ !! :D … อ้ะ … ช่างหัวมัน !! … :D

เรื่องที่ผมอยากจะเอ่ยถึงสำาหรับคราวนี้ก็คือ ผมมีความคิดที่จะแบ่งระดับของงานออกเป็น 3 ระดับ อย่างที่เห็นใน
ภาพนั่นแหละ … 3 ระดับเท่านั้น ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ครับ !! … และผมก็เช่ือว่า ไม่ว่าองค์กรทางธุรกิจ หรือ
องค์กรบ้าบอระดับไหนก็ตาม มันไม่มีทางที่จะมีมากกว่า 3 ระดับที่ว่านี้ไปได้อย่างแน่นอน นัน่ก็คือ ระดับนโยบาย  
(Policy), ระดับบริหาร (Planning), และระดับปฏิบัติการ (Performing) … ถ้ามีใครไปเห็นภาพ 'แผนผังปิรามิด' 

ที่ไหนเขามีมากกว่า 3 ระดับที่ว่านี้ ก็จงรู้ไว้ด้วยว่า นั่นคือการเขียนแผนผังเพื่อสนอง Ego ของคนทำางานเท่านั้น 
แต่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริงๆ ซกัเทา่ไหร่หรอก !! … :D

แล้วเห็นอะไรที่เก่ียวกับ 'อี้จิง' ม้ัยล่ะนั่น ??!!

เลข 3 นี่มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆ สำาหรับผมซะจริงๆ :D … ถ้าคิดซะว่าแต่ละระดับจะต้องประกอบไปด้วย 
'หยิน' กับ 'หยาง' ล่ะ ??!! … แล้วถ้าเราเรียงลำาดับของ 'สามระนาบของการปฏิบัติงาน ' ให้ซ้อนกันขึ้นมาเป็นปึก 
โดยให้ 'ระดับนโยบาย' อยู่ด้านล่างสุด … มี 'ระดับปฏิบัติการ' อยู่ด้านบน … และให้ 'ระดับบริหาร' อยู่ตรงกลาง
เพื่อประสานสมดุลระหว่างทัง้ 2 ขั้ว … เราก็จะได้ 'ภาพสัญลักษณ์หกขีด ' ทัง้ 64 ภาพตาม 'คัมภีร์อี้จิง' เลยนะนั่น … 
:P … มันเป็นอะไรที่น่าสนุกมากๆ กับการได้คิดอะไรบา้ๆ บอๆ แบบนี้ … จรงิๆ นะ … พับผา่สิ !! … :D

ถ้าถามผมว่าทำาไม 'ระดับนโยบาย' ถึงกลับหัวกลับหางไปอยู่ที่ด้านล่าง … อันนี้ถ้าอธิบายแบบ 'อี้จิง' ก็ง่ายๆ นิด
เดียวครับว่า เพราะสิ่งที่อยู่ 'ด้านบน' ของภาพสัญลักษณ์คือตำาแหน่งที่ใช้แทน 'สิ่งที่ปรากฏสู่โลกภายนอก ' เสมอ 
ซึ่งนั่นก็คือ 'ระดับปฏิบัติการ' นั่นเอง แล้วระดับอื่นๆ ก็จะค่อยๆ ลดหรั่นลึกเข้ามาข้างในเรื่อยๆ … แต่ถ้าอธิบาย
ด้วยภาษาแบบการบริหารงานยุคใหม่ ผมก็จะรีบอวดความหัวก้าวหน้าของตัวเองทันทีเลยว่า … แบบนี้แหละที่เขา
เรียกว่าการบริหารแบบ Bottom Up ไง !! … :D … หรือที่มีคนเขาแปลเป็นไทยไว้ว่า 'การบริหารแบบล่างขึ้นบน' 

อันเป็นคำายอดนิยมของการบริหารในยุคที่ใครๆ ก็อยากเห็น 'องค์กรแนวราบ' ก า น ท้ า ง น ้า น … :D

ยัง .. ยัง .. ยัง … ผมยังสนุกของผมไม่พอ … :D

ผมยังไม่ลืมหรอกครับว่า องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของ 'คัมภีร์อี้จิง' นั้นอยู่ที่ 'ภาพสัญลักษณ์สามขีด' หรือที่ฝรั่งเขา
เรียกกันว่า Trigrams ซึ่งเรียงตัวอยู่รอบๆ วงกลม 'ไท้เก๊ก' นั่นแหละ … ถ้า 'คัมภีร์อี้จิง' มันจะสามารถถูกนำามา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารงานขององค์กรได้ … มันก็น่าจะต้องแทนค่าของ 'สัญลักษณ์สามขีด' ทั้งแปดนั่นด้วยช่ือ
ตำาแหนง่ต่างๆ ทีเ่ป็น 'องค์ประกอบขั้นพื้นฐาน' ขององค์กรได้ด้วยสิ … ถกูม้ัย ??!!

เพราะฉะนั้น มันก็ถงึเวลาทีผ่มจะต้องเจาะลงไปในรายละเอียดของ 'คัมภีร์อี้จิง' เพื่อที่จะล้วงตับไตไส้พงุของมันออก
มาตีแผ่ให้กลายเป็น The Organization Code ซะทีแล้วสินะ !! … ;)

ว่ากันว่า ตั้งแต่เม่ือครั้งที่ Fu Xi ค้นพบ 'ภาพสัญลักษณ์สามขีด ' ทั้ง 8 ภาพ แล้วนำามาประกอบเข้าด้วยกันเป็น 
'ภาพสัญลักษณ์หกขีด' จำานวน 64 ภาพนัน้ ดูเหมือนว่าแกจะไม่ได้เขียนบันทึกใดๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลย แต่
อาศัย 'การตีความ' และ 'การให้คำาแนะนำา' แบบปากต่อปากเท่านัน้ … จวบจนกระทัง่มาถึงยุคของ King Wen ที่แก
มีเวลาว่างอย่างเหลือเฟือในคุกของราชวงศซ์างนัน่แหละ King Wen จึงรเิริ่มที่จะตั้งช่ือเรียกให้กับ 'ภาพสญัลักษณ์
สามขีด' ทั้งแปด และทำาบันทึกเกี่ยวกับ 'ภาพสัญลักษณ์หกขีด' ทั้ง 64 ภาพนั้นขึ้นมาอย่างครบถ้วน เพื่อให้ 'การ
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ตีความ' นั้นๆ สามารถได้รับการถ่ายทอดต่อออกไปในฐานะของ 'องค์ความรู้' สำาหรับมนุษยชาติ และกลายเป็น 
'คัมภีร์อี้จิง ' ที่ถูกนำาไปขยายความในเวลาต่อๆ มาโดยปราชญ์ของยุคต่างๆ ทั้งยังแตกแขนงออกไปกลายเป็น
ศาสตร์ด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น โหรศาสตร์, ดาราศาสตร์, อุตุนิยมวิทยาศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ฮวงจุ้ย, การแพทย์, 

การศึกสงคราม, การปกครอง, และแม้แต่ศิลปการต่อสู้, … แล้วก็ยังมีการนำาไปผสมกับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ใน
ด้านเคมีชีวภาพ, พันธุกรรมศาสตร์, ฯลฯ … อะไรมันจะกว้างไกลได้ซะขนาดนั้น … เนอะ !! … :D … ผมก็เลยคิด
เอาเองว่า รากฐานประการสำาคัญของการตีความออกไปซะมากมายขนาดนั้น น่าจะมีกุญแจอยู่ที่ 'ภาพสัญลักษณ์
สามขีด' ที่เห็นใน 'โป้ยก่วย' นั่นแหละ … แล้วถ้าหากผมจะเหมาเอาว่า 'คัมภีร์อี้จิง' ก็คือสมุดบันทึกสำาหรับ The 

Organization Code อย่างที่ผมกำาลังนึกสนุกกับมัน … เจ้า 'โป้ยก่วย ' นั้นก็น่าจะเรียกว่าเป็น The Primary 

Code ทีท่ำาหน้าทีเ่สมือนหนึง่เป็น 'ธาตุทั้งแปด' ขององค์กร ;)

… เพราะฉะนั้น ถ้าเราไล่ลำาดับของแต่ละช่ือตาม 'ลำาดับอนกุรมแห่งสวรรค์' ของ Fu Xi เราก็จะได้อย่างนี้ครับ
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แต่ถ้าเรียงตาม 'ลำาดับอนุกรมแห่งมนุษย์' ของ King Wen เราก็จะได้ขั้วของ 'หยิน-หยาง' ออกมาเป็นแบบนี้
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ซึ่งก็ต้องมาไล่ความหมายของแต่ละคำาที่เป็น 'ช่ือเรียก' ของ 'ภาพสัญลักษณ์' เพื่อพิจารณาต่อไปว่า มันควรจะ
หมายถงึ 'ลักษณะความรับผิดชอบ' แบบไหนภายในองค์กร จึงจะจัดว่าเป็น 'ธาตุหลัก' สำาหรับการบริหาร ;)

แต่ก่อนอื่นทั้งหมด เราก็ต้องจำาแนกให้ชัดเจนก่อนว่า ในแต่ละองค์กรที่เปรียบเสมือน 'ไท้เก็ก' นั้น มันจะมีอะไรที่
ถือว่าเป็น 'หยิน' แล้วมีอะไรที่ถือว่าเป็น 'หยาง' … ซึ่งผมก็จัดการแบ่งออกมาเป็น 'ฝ่ายธุรการ' กับ 'ฝ่ายธุรกิจ' ;) 

เพื่อที่จะถือว่าเป็น 'หยิน-หยาง' ของทุกๆ องค์กร โดยที่มี 'ฝ่ายธุรการ' เป็น 'ฝ่ายหยิน' … และมี 'ฝ่ายธุรกิจ' เป็น 
'ฝา่ยหยาง' … ซึง่ก็ดเูข้าทา่ดีเหมือนกนั :D … ทีนี้ … เราก็มาดกูัน ;)

☰ ถูกกำำหนดให้มีชื่อเรียกว่ำ 乾 สะกดด้วย pinyin เป็น qián อ่านว่า 'เฉียน' ซึ่งผม
อยากจะเสนอวิธีเขียนคำาอ่านภาษาจีนเป็นภาษาไทยด้วยการเขียนเป็น 'เช๋ียน' ซะมากกว่า 
เพื่อที่จะสะท้อนใหเ้ห็นถงึการเติมวรรณยุกต์ในแบบของภาษาจีนไว้ด้วย ;)

สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมไปก็คือ ตัวอักษรในภาษาจีนนั้นเปน็ 'รูปภาพ' ซึง่คำาว่า 乾 นี้
ก็ไม่มีการยกเว้นนะครับ … ภาพอักษร  乾 ตามอักขระโบราณของจีนนั้นจะเป็นภาพของ 
'ดวงอาทิตย์ที่กำา ลังเปล่งรัศมี เพื่อส่งมอบพลัง 'ช่ี ' ให้แก่สรรพชีวิต ' โดยเราจะเห็น
สัญลักษณ์แทน 'ดวงอาทิตย์' อยู่ทางด้านซ้ายของตัวอักษร ด้านบนของสัญลักษณ์ดวง
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อาทิตย์จะเป็นสัญลักษณ์แทน 'หญ้า' หรือ 'ต้นอ่อน' ของพืชพรรณต่างๆ ที่กำาลังงอกเงยขึ้นมา ส่วนด้านล่างของ
ดวงอาทิตย์จะเป็นสัญลักษณ์แทน 'ราก' ของบรรดาพืชพรรณต่างๆ ที่ชอนไชลึกลงไปในดิน … ด้านขวาของภาพ
อักษรแทน 'พลังงาน' หรือ 'ช่ี' ทีเ่ปล่งประกายออกจากดวงอาทิตย์ และแผ่คล่ืนพลังนัน้ลงมาจากฟากฟา้ …

คำาว่า 乾 จึงมีความหมายในลักษณะที่ว่า 'เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิต' ซึ่งมี 'พลังหยาง' อย่างเต็มเปี่ยมที่สุดสำาหรับ 
'การเริ่มต้น' ของทุกสรรพสิ่ง … และด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยำกจะใช้สัญลักษณ์นี้แทน 'ผู้ก่อต้ัง' หรือ 'ผู้บริหาร
ระดับสูงสุด' ขององค์กร … โดยเรำอำจจะเรียกมันด้วยอักษรย่อว่ำ CEO หรือ Chief Executive Officer 

นั่นเอง ;)

☷ ถูกกำำหนดให้มีชื่อเรียกว่ำ 坤 สะกดด้วย pinyin เป็น kūn อ่านว่า 'คุน' … ภาพ
อักษรนี้ประกอบด้วยอักษร 土 ที่หมายถึง 'ดิน' หรือ 'แผ่นดิน' อยู่ทางด้านซ้าย ส่วนทาง
ด้านขวาจะเป็นอักษร 田 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทน 'ทุ่งนา' แต่มีขีดตรงๆ ยาวๆ พาดผ่าน
จากบนลงล่างเพื่อเปน็สัญลักษณ์ที่บง่บอกถึง 'อิทธิพล' ของ 'แผ่นดิน' ทีส่ามารถแผ่ไพศาล
ไปโอบอุ้มสรรพชีวิตทั้งมวลโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าสูงหรือตำ่า

คุณลักษณะสำาคัญของ 'แผ่นดิน' คือ 'การโอบอุ้ม' หรือการเป็น 'ผูร้องรับ' ให้กับสรรพชีวิต
ทั้งมวลที่ก่อเกิดขึ้นมาในธรรมชาติ ซึ่งแม้ว่ามันจะไม่ใช่ 'ผู้สร้างสรรค์' ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้น

มา แต่มันก็เป็น 'ผู้หล่อเล้ียง' ให้ทุกสรรพสิ่งสามารถเติบใหญ่ และพัฒนาไปสู่จุดที่สมบูรณ์ที่สุดของสิ่งนั้นๆ เสมอ
 … ผมคิดท่ีจะใช้สัญลักษณ์นี้แทน 'หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ' ซึ่งเป็น 'ผู้รับสนองนโยบาย' จำก CEO โดยตรง 
และเรียกมันด้วยอักษรย่อว่ำ COO หรือ Chief Operating Officer ซะเลย ;)

☱ ถูกกำำหนดให้มีชื่อเรียกว่ำ 兑 สะกดด้วย pinyin เป็น duì อ่านว่า 'ตุ้ย' … 兑 เป็น
อักษรรากของคำาที่มีความหมายว่า 'พูด' โดยมีรูปสัญลักษณ์ของ 'ปาก' อยู่ที่ตรงกลางของ
ภาพอักษร และกำาลังแสดงอาการของ 'การพูด' และ 'ย้ิมแย้ม' ออกมา ด้านบนเป็นภาพ
ของ 'แขนที่แกว่งไกว' อย่างมีความสุข ด้านล่างเป็นภาพของ 'เท้าที่กำาลังเริงระบำา ' อย่าง
สุขสันต์ … คำาว่า 兑 จึงมีหลายความหมายด้วยกัน จากเดิมทีเดียวที่หมายถึง 'การพูดคุย
อย่างมีความสุข' ก็พัฒนาต่อมาเป็น 'การแลกเปล่ียนที่มีทั้งการให้และการรับ ' ในความ
หมายว่าเป็น 'การให้และการรับเพื่อแลกเปล่ียนความสุข ' ระหว่างกันและกัน … ซึ่งภาพ

สัญลักษณ์ในธรรมชาติที่ใช้แทน 兑 ก็คือ 'บึง' หรือ 'ทะเลสาบ' ซึง่เปน็ทั้ง 'ผูร้ับ' และ 'ผูใ้ห้' ด้วย 'ปาก' ที่เปิดกว้าง
ของมันเสมอ :D … ถ้ำจะว่ำกันตำมเหตุผลของคำำอย่ำงท่ีอธิบำยมำนี้ ผมก็ควรจะแทนท่ีสัญลักษณ์นี้ใน
ตำำแหน่งของ 'ฝ่ายขายและฝ่ายบริการ' เพรำะเป็นตำำแหน่งหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ 'การพูดคุย', 'ความยิ้ม
แย้ม', และ 'การแลกเปล่ียน' เพื่ออำำนวยประโยชน์และสนองวัตถุประสงค์ของท้ัง 'ผู้ให้บริการ' และ 'ผู้รับ
บรกิาร' และอยำกจะใช้ตัวอักษรย่อเป็น SEO หรือ Sales Executive Officer ;)

☶ ถูกกำำหนดให้มีชื่อเรียกว่ำ 艮 สะกดด้วย pinyin เป็น gèn อ่านว่า 'เกิ้น' … ตาม
ภาษาถิ่นของทางภาคเหนือของจีนนั้น คำาว่า 艮 มีความหมายว่า 'ตรงไปตรงมา', 'ทื่อๆ', 

'ตรงๆ', 'ไม่อ้อมค้อม' … แต่ในด้านของภาษาเขียนแล้ว คำานี้กลับไม่ค่อยจะเห็นการใช้งาน
ซักเท่าไหร่นอกจากใน 'คัมภีร์อี้จิง' เท่านั้น โดยภาพสัญลักษณ์ที่ใช้คู่กับคำาว่า 艮 จะเป็น
ภาพของ 'ภเูขา'

ในแง่มุมหนึ่ง ผมมองภาพสัญลักษณ์ 'ภูเขา' นี้ในความหมายของ 'แหล่งทรัพยากร ' ที่
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องค์กร หรือชุมชนหนึง่ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อการดำารงชีพ และเพื่อประกอบกิจการงานต่างๆ ได้ … ใน
ขณะที่อีกแง่มุมหนึ่งตามความหมายของภาพอักษร ภาพสัญลักษณ์ 'ภูเขา' ควรจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนส่วนงาน
ที่ต้อง 'ทื่อๆ', 'ตรงๆ', และต้อง 'มีความน่าเช่ือถือ' อย่างสมำ่าเสมอ … ดังนั้น หน้ำท่ีซึ่งรับผิดชอบในองค์กรท่ีควร
จะได้รับกำรเทียบเคียงกับสัญลักษณ์นี้จึงน่ำจะเป็น CIO หรือ Chief Information Officer ซึ่งจะต้องรับผิด
ชอบ 'ทรัพยากรด้านข้อมูล' ให้มีควำมถูกต้อง มีควำมแม่นยำำอย่ำงตรงไปตรงมำ และจะต้องมีควำมเพียง
พอแกค่วำมจำำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของทุกๆ หน่วยงำนในองค์กรอย่ำงสมำ่ำเสมอด้วย

☲ ถูกกำำหนดให้มีชื่อเรียกว่ำ 離 สะกดด้วย pinyin เป็น lí อ่านว่า 'ล๋ี' (เหมือนเดิมครับ 
ไม่อยากสนับสนุนให้เขียนเป็น 'หลี' เพื่อจะคงรูปของการเติมวรรณยุกต์ตามวิธีการออก
เสียงของภาษาจีนเอาไว้) … คำาว่า 離 ในความหมายที่พบเห็นโดยทั่วไปในปัจจุบันนั้นจะ
หมายถึง 'การจากไป ' หรือ 'การแยกออกจากกัน ' … แต่ตัวอักษรตัวเดียวกันนี้ในยุค
โบราณของจีนจะมีความหมายว่า 'การมัดติดกนั' ด้วย

อย่างไรก็ตาม 離 ตามความหมายที่ใช้ใน 'คัมภีร์อี้จิง' นั้นจะหมายถึง 'การส่องสว่าง' โดย
ส่วนหน้าของภาพอักษรเป็นภาพของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งของจีนเรียกว่า 'ล๋ี' เป็นส่วนที่

เติมเข้ามาเพื่อแสดงการออกเสียงให้กับคำา ด้านหลังของภาพอักษรเป็นภาพของนกชนิดหนึ่งเรียกว่า 隹 (zhūi) 

ซึ่งเป็นนกที่มีขนสีเหลืองสดใส ใช้เพื่อแสดงความหมายว่า 'สุกใส' และ 'ส่องสว่าง' … ซึ่งภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ตาม 
'คัมภีร์อี้จิง' นั้นจะเป็นภาพของ 'ไฟ' เพื่อแทนความหมายของ 'ความสุกสว่าง' ประเภทนี้

ผมตีความสัญลักษณ์นี้จากความหมายรวมๆ ของมันว่า มันคือสัญลักษณ์ที่จะต้องมีทั้ง 'การรวม', 'การจำาแนก', 

และควรจะต้องมี 'ความสุกใสเรืองรอง' … แต่ก็เป็น 'ของร้อน' ที่ไม่น่าจะมี 'การถือครอง' ไว้นานๆ … คล้ายกับ 'ไฟ' 

ที่มีน้อยจนเกินไปก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ … แต่ถ้ามีมากจนเกินไปก็รังแต่จะลวกไม้ลวกมือให้เดือดร้อน … ดังนั้น 
คู่ ท่ีเหมำะสมกับสัญลักษณ์นี้จึงน่ำจะเป็น PRD ท่ีผมย่อมำจำกคำำ เต็มๆ ว่ำ Product / Research & 

Development ซึ่งทำำหนำ้ท่ีในกำรค้นคว้ำวิจัย และกำรพัฒนำสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ให้กับองค์กร  … ใน
ความหมายที่ว่า ถ้า 'สินค้า' มีน้อยจนเกินไปก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่ถ้าหาก 'สินค้า' มีมากจนเกินไปก็รังแต่
จะเผาผลาญทรพัยากรอืน่ๆ ขององค์กรให้เกิดความเสียหาย ;)

☵ ถูกกำำหนดให้มีชื่อเรียกว่ำ 坎 สะกดด้วย pinyin เป็น kǎn อ่านว่า 'ขั่น ' … ภาพ
อักษร  坎 นี้เคยถูกเขียนด้วยภาพอักษร  埳 ที่เป็นอักษรโบราณมากๆ … ซึ่งภาพอักษร
ดั้งเดิมนั้นจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนหน้าเป็นภาพสัญลักษณ์ของ 'แผ่นดิน' ส่วนหลัง
แยกเป็นตอนบนที่ใช้สัญลักษณ์ของ 'คน' ยืนด้วยขาเพียงข้างเดียว อีกขาหนึ่งยกสูงขึ้นพ้น
แผ่นดินในลักษณะของ 'การเซถลา' หรือ 'การพลัดตก' โดยมีตอนล่างของส่วนหลังในภาพ
อักษรเป็นรูปของ 'หลุม' หรือ 'แอ่ง' … ภาพอักษรดังกล่าวค่อยๆ ถกูพัฒนาจนในยุคหลังๆ  
ก็ได้ตัดทอนเอาสัญลักษณ์ของ 'แอ่ง' ตรงส่วนหลังทิ้งไป คงเหลือแต่สัญลักษณ์ 'คน' ที่เคย
พลัดตกลงมาเท่านั้น … ใน 'คัมภีร์อี้จิง ' กำาหนดให้ 'ภาพสัญลักษณ์สามขีด ' นี้ใช้ภาพ

สญัลักษณ์ทางธรรมชาติเป็น 'หลุม', 'บ่อ', หรือว่า 'แอ่งนำ้า'

ลักษณะของ 'แอ่งนำ้า ' หรือ 'นำ้า ' ที่หมายถึง 坎 นี้ไม่ได้มีความใหญ่โตเหมือนกับ 'บึง ' หรือ 'ทะเลสาบ ' ใน
สัญลักษณ์ 兑 ( , duì) ☱ แต่จะมีลักษณะเหมือน pit หรือ pool ซะมากกว่า ซึ่ง 'ผู้คน' ที่อยู่ใน pit หรือ pool ที่ว่านี้
จะต้องมีความระมัดระวังไม่ให้เสียหลักเซถลา และจะต้องมีความมานะบากบัน่เพื่อที่จะสามารถกา้วออกจาก 'แอ่ง' 

หรือ pool ในลักษณะที่ว่านี้ได้อย่างประสบผลสำาเร็จ … ผมเลือกท่ีจะใช้ภำพสัญลักษณ์นี้แทน HRM หรือ 
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ฉึกฺอิจิง!!

Human Resource Manager เพื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงภำระหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร และ
ผลักดันให้ทุกๆ คนสำมำรถก้ำวข้ำมควำมยำกลำำบำก และอุปสรรคต่ำงๆ ท่ีต้องประสบในหน้ำท่ีกำรงำน
ของตนออกไปให้ได้อย่ำงสมบูรณ์

☳ ถูกกำำหนดให้มีชื่อเรียกว่ำ 震 สะกดด้วย pinyin เป็น zhèn อ่านว่า 'เจ้ิน' … ภาพ
อักษรนี้ประกอบด้วยส่วนบนที่เป็นภาพของ 'ฝน' (雨, yǔ) ซึ่งมีขีดขวางด้านบนสุดหมาย
ถงึ 'ท้องฟ้า' ขีดโค้งๆ ที่ตำ่าลงมาจากฟ้าแทน 'เมฆ' และมี 'หยดนำ้า' ใต้เมฆเป็น 'เม็ดฝน' … 

ส่วนล่างของภาพอักษรคือ  辰 (chén) ที่แปลว่า 'เวลา' แต่ในสมัยก่อนมันยังมีความ
หมายว่า 'การสั่นสะเทือน ' ด้วย และทำาให้  震 คำานี้หมายถึง 'การสั่นสะเทือน' … ใน 
'คัมภีร์อี้จิง' กำาหนดให้ใช้ภาพของ 'ฟ้าร้อง' หรือ Thunder เป็นภาพสัญลักษณ์ของ 震 

เพราะหากพิจารณาจากภาพอักษรแล้ว เส้นขยุกขยิกด้านล่างของภาพอักษร 'ฝน' จะดู
คล้ายกับภาพของ 'สายฟ้า' ที่กำาลังฟาดลงมาจากเมฆในขณะที่ฝนฟา้คะนองนัน่เอง

ในองค์กรต่างๆ นั้น หน่วยงานที่ดูจะต้องโฉ่งฉ่างที่สุดก็น่าจะเป็นงานด้าน 'การตลาด' ที่มักจะต้องมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ มีการจัดโปรแกรมลดแลกแจกแถมสำาหรับสินค้าหรือบริการต่างๆ มีการป่าวร้องเพื่อแจ้งข่าวคราว
กิจกรรมขององค์กรออกไปสู่โลกภายนอก … เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่จะมี 'ความสะเทือน' อย่างชัดเจนที่สุด … 
เพรำะฉะนั้น ผมจึงคิดว่ำ CMO หรือ Chief Marketing Officer น่ำจะเป็นตำำแหน่งหน้ำท่ีท่ีเหมำะกับภำพ
สัญลักษณ์ของ 'ฟ้าร้อง' นี้มำกท่ีสุด ;)

☴ ถูกกำำหนดให้มีชื่อเรียกว่ำ 巽 สะกดด้วย pinyin เป็น xǜn หรือ xùn อ่านว่า 'ซฺว่ิน' 

หรือ 'สฺว้ิน' … ภาพอักษรดั้งเดิมของ 巽 นั้นประกอบด้วยส่วนบนที่เป็นภาพของ 'งู' สอง
ตัว เพื่อแทนความหมายของ 'ความยืดหยุ่น' และ 'ความต่อเนื่อง' … ส่วนล่างของภาพ
อักษรคือตัว 共 (gòng) ซึ่งมีความหมายว่า 'อยู่ร่วมกัน ' หรือ Together … และทำาให้
ภาพอักษร 巽 นีถู้กกำาหนดให้ใช้ภาพสัญลักษณ์ 'ลม' แทนความหมายของ 'การเคล่ือนที่' 
หรือ 'การดำาเนินการ' อย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องไปกับ 'กระแสลม'

ผมเองกเ็พิ่งจะรู้ว่าชาวจีนโบราณนั้นไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไรกับ 'ง'ู เหมือนกับพวกฝรั่ง ถงึ
ขนาดที่เอาสัญลักษณ์ของ 'งู' มาใช้ในความหมายดีๆ อย่าง 'ความยืดหยุ่น' หรือ 'ความต่อเนื่อง' อย่างที่เหน็ในภาพ
อักษรนี้ … เพราะถ้าให้ผมตีความจากภาพ ผมก็อาจจะตีความเจ้าเส้นขยุกขยิกด้านบนนั้นว่าเป็น 'คล่ืนความร้อน' 

ที่ลอยตัวสูงขึ้น แล้วส่วนล่างก็น่าจะหมายถึงการไหลเข้ามาแทนที่ของอากาศที่เย็นกว่า ซึ่งเป็นปรากฏกรณ์ที่ทำาให้
เกิด 'กระแสลม' ในธรรมชาติ :D

อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่ำภำยในองค์กรทุกๆ แห่ง หน่วยงำนท่ีน่ำจะได้ถือครองภำพสัญลักษณ์นี้ก็น่ำจะเป็น
งำนด้ำน 'การเงิน' เท่ำนั้น เพรำะเป็นส่วนงำนท่ีจำำเป็นต้องมี 'การหมุนเวียน' อย่ำง 'ต่อเนื่อง' และต้องมี 
'ควำมยืดหยุ่น' ท่ีจะสำมำรถแทรกตัวลงไปในแต่ละภำรกิจได้อย่ำงเหมำะสม  … ในขณะที่ภาพของ 'งู' ที่
ปรากฏอยู่ในภาพอักษรนัน้ ก็อาจจะตีความได้ว่า งานด้าน 'การเงิน' นี้จะต้องบริหารจัดการด้วย 'ความระมัดระวัง' 

อย่างย่ิงยวด มิฉะนั้นแล้วเจ้า 'ง'ู นัน้เองที่กลับจะก่อให้เกิดอันตรายแก่องค์กรโดยรวมได้อย่างยากที่จะเยียวยาแก้ไข 
;) … ด้วยเหตุนี้ หำกจะเรียกชื่อตำำแหน่งท่ีใช้เทียบเคียงกับภำพสัญลักษณ์ 'ลม' ผมก็น่ำจะเลือกใช้ CFO 

หรือ Chief Financial Officer เท่านั้น

ครบทั้งแปดสัญลักษณ์แล้วครับ :D และผมคิดว่าเราน่าจะลองจับพวกมันมาเรียงไว้ด้วยกันเพื่อตรวจสอบดูซัก
หน่อยว่า มันมีความครบถ้วน และมีความเหมาะสมแก่ความหมายที่จะเอามาเทียบเคียงมากน้อยแค่ไหน ;)
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ถา้เรียงตาม 'อนกุรมแห่งสวรรค์' ของ Fu Xi เราก็จะได้ตารางนี้ …

☷ ☶ ☵ ☴ ☳ ☲ ☱ ☰
坤
kūn

แผน่ดิน
COO

กำาหนดกลยุทธ์

艮
gèn
ภูเขา
CIO

ข่าวสารข้อมูล

坎
kǎn

แอ่งนำ้า
HRM
บุคลากร

巽
xǜn

กระแสลม
CFO
การเงิน

震
zhèn
ฟ้าร้อง
CMO

การตลาด

離
lí
ไฟ

PRD
สินค้า/บริการ

兑
duì

บึง/ทะเลสาบ
SEO
ฝา่ยขาย

乾
qián
ฟ้า

CEO
กำาหนดเป้าหมาย

ซึง่จะเห็นภาพของ 'การคานอำานาจ' เพื่อรักษาสมดุลในระบบของแต่ละคู่เป็นอย่างนี้ …

☷ (000) กลยุทธ์ คู่กับ ☰ (111) นโยบาย

☶ (001) ขา่วสารข้อมูล คู่กับ ☱ (110) ฝ่ายขาย

☵ (010) บุคลากร คู่กับ ☲ (101) สินคา้

☴ (011) การเงิน คู่กับ ☳ (100) การตลาด

นั่นก็คือ … นโยบำยจะต้องไม่ฟุ้งเฟ้อจนไม่สามารถปฏิบัติ, … ข้อมูลจะต้องแม่นยำาชัดเจนเพื่อสนับสนุนและคอย
ตรวจสอบกิจกรรมของฝ่ำยขำย, … กำรพัฒนำบุคลำกรจะต้องสอดคล้องกับกำรพัฒนำสินค้ำหรือบริกำร, … 

กำรเงินจะต้องได้รับการจัดสรรให้พอเหมาะแก่กิจกรรมทางกำรตลำด ;) … นี่ก็คือ 'ลิขิตสวรรค์' … :D … ซึ่งถือ
เปน็กฎเกณฑ์ตามธรรมชาติที่ควรจะต้องดำาเนินไปสำาหรับทกุๆ องค์กร

แต่ถ้าเป็น 'อนุกรมแห่งมนุษย์ ' ของ King Wen เพื่อทำาให้เกิดความสมดุลในทุกๆ การขับเคล่ือน หรือการ
เปล่ียนแปลง เราก็จะได้คู่ปฏิบัติที่เปล่ียนไปอีกแบบ …

☷ ☴ ☲ ☱ ☳ ☵ ☶ ☰
坤
kūn

แผน่ดิน
COO

กำาหนดกลยุทธ์

巽
xǜn

กระแสลม
CFO
การเงิน

離
lí
ไฟ

PRD
สินค้า/บริการ

兑
duì

บึง/ทะเลสาบ
SEO
ฝา่ยขาย

震
zhèn
ฟ้าร้อง
CMO

การตลาด

坎
kǎn

แอ่งนำ้า
HRM
บุคลากร

艮
gèn
ภูเขา
CIO

ข่าวสารข้อมูล

乾
qián
ฟ้า

CEO
กำาหนดเป้าหมาย

จะเห็นว่าซีกของฝั่งที่กำาหนดนโยบาย กับซีกของฝั่งที่รับสนองนโยบายนั้น จะถูกรวมไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนที่
ชัดเจนมากขึ้น อันเนื่องมาจากการแลกเปล่ียน 'พลังหยิน' และ 'พลังหยาง' อย่างกลมกลืน โดย … ฝ่ำยขำย (☱) 

จะต้องสนองนโยบายของฝ่ำยกำรตลำด (☳) ได้อย่างเหมาะสม … สินค้ำ/บริกำร (☲) จะต้องมีความสอดคล้อง
กับความสามารถของบุคลำกร (☵) … กำรเงิน (☴) จะต้องได้รับการจัดสรรให้สมดุลกับเป้ำหมำย (☰) … 

และกลยุทธ์ (☷) จะต้องไม่ขัดแย้งกับข้อมูลหรือความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงที่แท้จริง (☶) …

สวยงำมมำกเลยเห็นรึเปล่ำ ??!! … :D
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มันเป็น 'ความลงตัว ' ของความหมาย และภาพสัญลักษณ์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว ซึ่งหากเรานำาเอาวิธีการ
ตีความแบบนี้มาใช้งาน มันก็จะทำาให้ 'คัมภีร์อี้จิง' ไม่ได้มีสถานภาพเป็นเพียง 'ตำาราพยากรณ์' อีกต่อไป แต่มัน
กลับจะส่งผลให้ 'ภาพสญัลักษณ์หกขีด' ทั้ง 64 ภาพ หรือบทบันทึกทัง้ 64 บทของ 'คัมภีร์อี้จิง' นัน้ กลายสภาพเป็น 
The Organization Code ทันที !!

ความจริงแล้ว ภาพสัญลักษณ์ทั้งแปดใน 'โป้ยก่วย' อันถือเป็น 'สัญลักษณ์ธาตุ' ของ 'คัมภีร์อี้จิง' ที่เรียงตัวกันอยู่
รอบ 'วงกลมไท้เก็ก' นั้น ได้สื่อความหมายทีส่ำาคัญประการหนึ่งไว้ก็คือ … มันไม่ได้บ่งบอกถึงควำมสำำคัญท่ีเหนือ
กว่ำ  หรือควำมสำำคัญท่ีด้อยกว่ำของ 'สัญลักษณ์ธาตุ' ใดๆ เลย ท้ังหมดต่ำงก็เป็นองค์ประกอบท่ีจะต้อง
พึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน เพื่อขับเคล่ือนทุกๆ กำรเปล่ียนแปลงให้ไปสู่จุดท่ีมีควำมสมดุลอย่ำงสมำ่ำเสมอ  … 
เช่นเดียวกับการนำาคติความคิดนี้มาใช้กับการบริหารองค์กร เราก็ต้องไม่ลืมว่า แต่ละตำาแหน่ง แต่ละหน้าที่ของ
องค์กรทั้งระบบนั้น ต่างก็ไม่ได้มีตำาแหน่งใดที่มีความเหนือกว่า หรือมีความด้อยกว่าในแง่ของความหมายที่แท้จรงิ
แต่ประการใดทั้งสิ้น … มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ที่องค์กรนั้นๆ จะต้องประสบ และจะต้องฟันฝ่า
ให้ไปสู่จุดที่สมดุลที่สุด เพื่อธำารงรักษาความอยู่รอดของทุกๆ ชีวิตในองค์กรนั้นๆ เอง … ในบางสถานการณ์ เรา
จำาเป็นต้องใช้ การตลาดนำาการเงิน (䷟) หรือบางครั้งเราก็ต้องใช้ การข่าวและข้อมูลมาเป็นตัวกำาหนดนโยาย 
(䷙) หรือบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ สินค้า/บริการเป็นตัวช้ีนำากลยุทธ์ (䷢) … ฯลฯ … ซึ่ง 'ข้อแนะนำา' ที่ปรากฏใน 
'คัมภีร์อี้จิง' นั้น ก็จะเปรียบเสมือนหนึ่งเป็น 'คำาช้ีแนะ' สำาหรับการดำาเนินงานใดๆ ตามแผนที่กำาหนดไว้ หรือเป็น 
'ข้อคิด' ที่มีไว้เพื่อช้ีนำาการปฏิบัติงานของแต่ละระดับในการประกอบกิจการ ณ สถานการณ์หนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็น  
ระดับนโยบาย, ระดับบริหาร, หรือระดับปฏิบัติการก็ตาม

ฟังๆ ดูก็อาจจะเป็นแนวคิดบ้าๆ บอๆ ที่ผมนึกอุตริของผมขึ้นมาเอง แต่ในระหว่างที่ผม
เตลิดเปิดเปิงไปกับแนวคิดนี้ตั้งแต่เม่ือหลายปีก่อน ผมเองก็กว้านซื้อหนังสือหนังหาที่เกี่ยว
กับ 'คัมภีร์อี้จิง' มาพินิจพิจารณา 'ความบ้าระหำ่า ' ของตัวเองอยู่หลายเล่ม ซึ่งผมก็คงจะ
ค่อยๆ 'หายบ้า ' ไปเองถ้าบังเอิญไม่ได้ไปเจอหนังสือเล่มนี้เข้า … :D … The Tao of 

Organization : The I Ching for Group Dynamics ของ Thomas Clearly ซึง่เปน็หนึง่
ในจำานวนนักวิชาการด้านศาสตร์ตะวันออก และมีผลงานการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับคัมภีร์
โบราณของจีนไว้หลายเล่มด้วยกัน โดยเฉพาะ 'คัมภีร์อี้จิง' ที่เขียนวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ
กับลัทธิเต๋า เปรียบเทียบกับปรัชญาแนวพุทธ และเปรียบเทียบกับคติความเช่ือแบบฮินดู  

ซึง่มีการจัดรวมไว้เป็นชุดที่เกี่ยวกับคัมภีร์เล่มสำาคัญเล่มนี้โดยเฉพาะ …

แม้ว่าการนำาเสนอของ Thomas Clearly จะไม่ได้จำาแนก 'ธาตุขององคก์ร' ออกมาในลักษณะอย่างที่ผมเล่าไว้นี้ แต่
ก็มีแนวคิดของการนำา 'คัมภีร์อี้จิง' มาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรอย่างชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังอิงอยู่กับวิธี
การ 'เสี่ยงทาย' ด้วยไม้ติ้ว, ไม้เซียมซี, หรือการโยนเหรียญเหมือนกับวิธีการนำาเสนอเรื่องราวของ 'คัมภีร์อี้จิง' ใน
แบบยอดนิยมทั่วๆ ไป … แต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำาหรับการทำาให้ผมยังคงนึกอยากที่จะเขียน The Organization 

Code ในแบบฉบับอย่างทีผ่มต้องการต่อไป ;)
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กำรหมกมุ่นอยู่กับปัญหำใดปัญหำหนึ่ง
อย่ำงไม่ยอมโงหัว

ก็จะคล้ำยกับกำรที่เรำครำ่ำเคร่ง
อ่ำนตำำรำที่ยำกๆ ซักเล่มหนึ่ง

โดยเอำหน้ำทิ่มเข้ำไปกับหน้ำกระดำษนั้น
ยิ่งใกล้เท่ำไหร่เรำก็ยิ่งอ่ำนไม่รู้เรื่อง

มีแต่กำรถอยห่ำงออกมำในระยะที่พอเหมำะ
จึงจะทำำให้เรำสำมำรถพิจำรณำทุกอย่ำง

อย่ำงรอบด้ำนจริงๆ
...
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|¦¦ .. Random Words ?!
ผมถือว่า 'คัมภีร์อี้จิง' ควรจะถูกจัดให้เป็นหนึ่งในจำานวน 'หนังสืออ่านยากอ่านเย็นที่สุด' ของโลก … :D … เพราะ
ถ้อยคำาที่บันทึกไว้ใน 'คัมภีร์อี้จิง' ฉบับดั้งเดิมของ King Wen นั้นเหมือนกับจะไม่ได้บอกอะไรเอาไว้เลย … มีแต่รูป
 … กบัรูป … แล้วก็ ... กบัรูป … เท่านั้น !!! … เพราะเราต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่า ตัวอักษรจีนทั้งหมดเป็นตัวอักษร
ที่พัฒนาต่อยอดจาก 'รปูภาพ' ล้วนๆ … 

อีกอย่าง … ภาษาจีนโบราณนั้นไม่มีสัญลักษณ์ของการแบ่งวรรคตอน ซึ่งก็จะมีลักษณะเหมือนกันกับที่เราเห็นใน
ภาษาอิยิปต์โบราณนั่นแหละ … มีแต่รูป … กับรูป … แล้วก็ … กับรูป … เท่านั้น !!! … การตีความจาก 'ภาพอักษร' 

จึงเป็นธุระของแต่ละคนโดยตรง แล้วก็แทบจะไม่มีข้อกำาหนดด้วยว่า เราควรจะตีความเป็น 'ภาพอักษรเดี่ยว' หรือ
จะตีความให้เป็น 'ชุดของภาพอักษร' ที่ประกอบด้วย 'ภาพอักษร' หลายๆ ภาพที่เรียงต่อกัน ??!! … หรือเราอาจจะ
มองให้เป็น 'คำา' … หรือเราอาจจะมองให้เป็น 'ประโยค' ??!! … เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มี 'ความเป็นไปได้' ทั้งสิ้น … 
มันจึงง่ำยมำกท่ีจะมีผู้คนจำกหลำกหลำยสำขำวิชำมำพินิจพิเครำะห์ให้ 'คัมภีร์อี้จิง' มีควำมเกี่ยวเนื่องกับ
สำขำวิชำของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง … และการที่ผมมองว่า 'คัมภีร์อี้จิง' ที่เราพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนั้น น่าจะมี
ความเกี่ยวข้องกับ 'ข้อแนะนำา ' ใน 'การครองตน' มากกว่าที่จะเป็นตำาราหมอดูก็เพราะว่า ฉบับที่ถือกันว่าเป็น 
'ฉบับมาตรฐาน' นั้นถูกเขียนขยายความไว้โดย 'จิวกง' กับ 'ขงจ้ือ' ซึ่งเป็นคู่หู Duo ที่ช่วยกันวางรากฐานทางด้าน
วัฒนธรรม และระบบจริยธรรมของจีนมาตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์ และยังคงมีอิทธิพลทางความคิดต่อคนในยุค
ปัจจุบันในอีกหลายๆ ภูมิภาคของโลก … ซึ่งทั้งคู่ไม่ได้มีอาชีพเป็น 'หมอดู' … แต่เป็น 'นักคิด ' และ 'นักการ
ปกครอง' ตัวยงแห่งยุคในสมัยของพวกเขาต่างหาก … :) …

แต่ทำาไมถึงมีคนจำานวนมากมายที่เช่ือว่า 'คำาทำานาย' หรือ 'ข้อช้ีแนะ' ที่ได้รับจากการเสี่ยงทายด้วย 'คัมภีร์อี้จิง' นั้น
มีความเที่ยงตรงและแม่นยำาอย่างเหลือเช่ือล่ะ ???!!! … คำาถามข้อนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปดูที่ 'กระบวนการ
เสี่ยงทาย' ที่เขาใช้กันในการขอ 'คำาปรึกษา' จาก 'คัมภีร์อี้จิง' กันล่ะครับ … ;) … เท่าที่ผมเคยพบเห็นรูปแบบของ 
'กระบวนการ' ที่เคร่งๆ หน่อย เขาจะทำากันถึงขนาดนี้เลยครับ …

อย่างแรกเลยก็คือ ต้องอาบนำ้าชำาระร่างกายให้สะอาดซะก่อน … จากนั้นก็นั่งสงบจิตสงบใจแบบที่ชาวบ้านเรียกว่า  
'นั่งสมาธิ' นั่นแหละ … พอร่างกายสะอาดสดใส … จิตใจสงบผ่องแผ้ว … ก็ให้เพ่งควำมคิดไปยังสิ่งท่ีอยำกจะถำม
ก่อนที่จะเริ่ม 'การเสี่ยงทาย' … จะโดยการเผากระดูกสัตว์ หรือเขย่าไม้ติ้ว หรือโยนเหรียญ หรือวิธีไหนๆ กส็ุดแล้ว
แต่ความถนัด หรือตามแต่ที่เครื่องไม้เครื่องมือจะอำานวย … เป๊ง !!! … พอได้เป็นภาพสัญลักษณ์ไหนออกมาก็ไป
เปิดอ่านบทนั้นๆ ของคัมภีร์ … จากนั้นก็ให้พยายามตีความตามคำาถามที่เราเพ่งความคิดนั้นๆ อยู่ … ค่อยๆ อ่าน  
ค่อยๆ คิด … แล้วเราก็จะพบเห็น 'ข้อแนะนำา' ที่สุดแสนจะแม่นยำานั้นค่อยๆ ปรากฏขึ้นในดวงความคิดของเราเอง
 … ;) … โอ้ว !! … มันช่าง creative สุดๆ เลยนะนัน่ … ว่าม้ัย ??!! … :D …

ควำมจริงก็คือ ไม่มีข้อควำมไหน หรือถ้อยคำำใด หรือแม้แต่ 'ภาพอักษร' ตัวใดตัวหนึ่งใน 'คัมภีร์อี้จิง' ท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีเรำอยำกจะรู้โดยตรงนั่นเลยล่ะครับ … นั่นคือปัจจัยสำำคัญท่ีทำำให้ 'คัมภีร์อี้จิง' กลำยเป็น 
'ยาสามัญประจำาสมอง' ของมนุษย์อย่ำงสมบูรณ์แบบมำกๆ … เพรำะสิ่งท่ี 'คัมภีร์อี้จิง' บอกแก่เรำนั้น ก็คือ
สิ่งท่ีเรำบอกแก่ตัวเรำเองเสมอ ;)

จะบ้ำรึเปล่ำ … ??!! … :D

ผมเคยยกถ้อยคำาเปรียบเทียบไว้คำาหนึง่เกี่ยวกับการพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาใดๆ ในหน้าที่การงานของพวกเรา
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ทุกๆ คนว่าอย่างนี้ … บำงครั้ง คนเรำก็ควรจะต้องถอยห่ำงออกมำจำกปัญหำท่ีกำำลังรุมเร้ำเหล่ำนั้นซะบ้ำง 
เพื่อท่ีจะมองทุกๆ อย่ำงด้วยมุมมองอื่นให้มันรอบด้ำนกว่ำเดิม ซึ่งอำจจะทำำให้เรำได้พบเห็นทำงเลือกอื่นท่ี
เหมำะสมกว่ำ สำำหรับแก้ปัญหำท่ีรุมล้อมตัวเรำจนเหมือนกับไม่มีทำงออกใดๆ ท่ีเป็นไปได้อีกแล้วในขณะ
นั้น … มันก็เหมือนกับเวลาที่เราอ่านหนังสือ หากเรามุ่งแต่จะตะบันอา่นด้วยการเบียดลูกตาของเราให้เขา้ไปใกล้ๆ  
จนติดกับหน้ากระดาษเหล่านั้น มันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามองเห็นอะไรที่ชัดเจนจนสามารถอ่านให้รู้เรื่องไปกว่าเดิมได้  
แต่กลับจะทำาให้เราย่ิงอ่านไม่รู้เรื่องหนักข้อไปกว่าเก่าซะด้วยซำ้า … :D

เพราะฉะนั้น ผมมองว่าข้อปฏิบัติตาม 'พิธีกรรม' ก่อนที่จะเริ่มขอ 'คำาปรึกษา' จาก 'คัมภีร์อี้จิง' นั้น เป็นเพียงหนึ่ง
ใน 'กุศโลบาย' ที่มีจุดประสงค์ให้เรา 'ถอยห่าง' ออกจากปัญหาที่รุมเร้าจนมืดแปดด้านนั่นซะบ้าง … รู้จักที่จะ
เปล่ียนอิริยาบทไปอาบนำ้าอาบท่า เพื่อผ่อนคลายอาการครำ่าเคร่งของกล้ามเนื้อ ทีมั่กจะเกร็งจากอาการเคร่งเครียด
เพราะการใช้ความคิด … แล้วก็สงบจิตสงบใจตัวเองลงซักพัก ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาปัญหาที่ว่านั่นอีกครั้ง 'อย่าง
รอบคอบ' … การเผากระดองเต่า หรือเขย่าไม้ติ้ว หรือการโยนเหรียญเสี่ยงทาย ก็เป็นเพียง 'กุศโลบาย' เพื่อให้เรา
ทบทวนปัญหานั้นอีกหลายๆ ครั้ง (อย่างน้อยก็หกครั้ง) ก่อนที่ 'คัมภีร์อี้จิง' จะเขว้ียงสมองเราให้ห่างออกไปจนไกล
แสนไกลจากปัญหาเหล่านั้น ด้วยถ้อยคำาที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกนั … แล้วก็เราเองนั่นแหละที่เป็นผู้เช่ือมโยง 'ความไม่
เกี่ยวข้องกัน' เหล่านัน้ ให้ย้อนกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกัน และกลายเป็น 'ทางออก' หรือ 'วิธีแก้ปัญหา' ทีเ่ราอาจจะไม่
สามารถค้นพบได้ด้วยวิธีการทางตรรกะแบบปรกติ … นี่ก็คือวิธีการค้นหาคำาตอบด้วยวิธีการคิดแบบ Non-Linear 

ซึง่เปน็คนละขั้วกับวิธีการคิดแบบ Linear ทีพ่วกเราคุ้นเคยกนัในแบบหลักตรรกะทั่วๆ ไป … โดย 'เจ้าพ่อแห่งตำารา
นกัคิด' อย่าง Dr. Edward de Bono เรียก mode ทางความคิดแบบนี้ว่า Lateral Thinking !!

Lateral Thinking เป็นช่ือของ 'แนวคิด' ที่นำาเสนอแนวทางในการหาคำาตอบอย่างสร้างสรรค์ และถือเป็นแก่น
แกนที่สำาคัญที่สุดในแนวคิดทั้งหมดของ Dr. Edward de Bono … Thinking Tools หรือ 'เครื่องมือช่วยคิด ' 

ทัง้หมดของ Dr. Edward de Bono ล้วนแล้วแต่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อรับใช้ Lateral Thinking ทั้งสิ้น … และหนึง่
ใน 'เครื่องมือ' ช้ินสำาคัญเพื่อการ 'ก้าวกระโดดออกจากกรอบทางความคิด ' ที่ Dr. Edward de Bono เคยนำาเสนอ
ไว้ก็คือ Random Words … โดยจุดประสงค์หลักของ Random Words ก็จะอยู่ท่ีกำรดึงควำมสนใจของเรำ
ให้ 'ถอยห่าง' ออกจำกปัญหำท่ียังไม่สำมำรถค้นพบคำำตอบนั้นๆ และให้เรำพยำยำมพิจำรณำเพื่อค้นหำวิธี
แก้ปัญหำเดิมของเรำจำกมุมมองท่ีไม่น่ำจะเกี่ยวข้องกัน … ซึ่งถ้าหากเรามองในแง่ของ 'วัตถุประสงค์' แล้ว การ
ที่ 'คัมภีร์อี้จิง' กลายเป็นหนึ่งใน 'หนังสืออ่านยากอ่านเย็นที่สุด ' ก็เพราะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาสำาหรับการอ่าน 
แต่มันอาจจะถูกออกแบบมาให้เป็นหนึ่งในจำานวน Thinking Tools ที่ Dr. Edward de Bono นำามาฉายซำ้าอีกครั้ง
ในเวลาอีกกว่า 4 พันปีต่อมา :D

เพราะฉะนั้น ความคิดที่อยากจะเขียน 'คัมภีร์อี้จิง' ฉบับสมบูรณ์ หรือความคิดที่จะอยากจะนำาเอา 'คัมภีร์อี้จิง' มา
ดัดแปลงให้เป็น The Organization Code ของผมจึงเป็นความคิดที่น่าสยดสยองมากๆ … :D … เพราะคุณค่า
ที่แท้จริงของ 'คัมภีร์อี้จิง' จะเหือดหายไปในทันทีที่เราไปทำาให้มัน 'อ่านรู้เรื่อง' !!!! … :P … กุญแจดอกสำาคัญที่จะ
ไขความลับของ 'คัมภีร์อี้จิง' นั้นอยู่ที่ตัวเราแต่ละคนเท่านั้น และไม่มีใครสามารถไขความลับนี้ให้แก่กันได้ด้วยใน
ทางปฏิบัติ … การตีความทั้งหมดจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่ไม่ว่าจะถ่ายทอดออกมายังไงมันก็ยังเป็นเรื่องเฉพาะตัว
เสมอ … ;) … จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะไม่ได้เรียกเอกสารฉบับนี้ว่า I-Ching หรือ Yi Jing (ถ้าสะกดด้วย pinyin 

มาตรฐานของปัจจุบัน) แต่ผมเรียกมันซะใหม่ว่า ZhuqiChing หรือ Zhuq!Ching ที่อ่านออกเสียงว่า 'ฉึกฺอิจิง' 

และแปลว่า 'คัมภีร์ไอ้ฉึก' แทน !! … :D ...
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เรียกท่อนนี้ว่ำ 'บทนำา' ของ 'ฉึกฺอิจิง' ก็แล้วกัน !! :D
ออกจะดูเป็น 'อาการอวดดี' ไปซักหน่อยที่ผมบังอาจคิดจะเขียน 'คัมภีร์ของตัวเอง' โดยอ้างอิงกับ 'คัมภีร์อี้จิง' … 

ทั้งๆ ที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความแตกฉานในด้านภาษาจีนซะขนาดนั้น … :D … แต่ผมก็ดันทุรังพอที่อยากจะเรียก
อาการแบบนี้ของตัวเองว่า 'ความซื่อสัตย์' ไปซะได้ !!! … :P …

ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผมไม่เคยลืมว่า 'คัมภีร์อี้จิง' นั้นเป็นคัมภีร์เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตาม
ตำานานก็ว่ากันว่า Fu Xi เป็นผู้คิดค้นเอาไว้ … จากนั้นก็มาถึงยุคของ King Wen ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มทำาบันทึกเกี่ยวกับ
คัมภีร์เล่มนี้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร … แล้วก็มาถูกเขียนอรรถาธิบายขยายความโดย 'จิวกง' ซึง่มีอายุอานาม
ไม่ห่างกับ King Wen ซักเท่าไหร่ เพราะว่าเป็นพ่อ-ลูกกัน … จากยุคของ Fu Xi มาถึงยุคของ King Wen ก็น่าจะ
เป็นร้อยๆ ปีม้ัง … อนันี้เดาๆ เอา เพราะว่าไม่ชัดเจนเรื่องตำานานของ Fu Xi … แต่จากยุคของ Fu Xi มาถงึยุคของ 
'ขงจ้ือ' นี่เขาประมาณกันไว้ว่าน่าจะซักกว่า 2,000 ปีเห็นจะได้ … จากยุคของ 'ขงจ้ือ' มาถึงยุคของพวกเราก็อีก
ประมาณกว่า 2,000 ปีเหมือนกนั เพราะมีบันทึกกนัไว้ว่า 'ขงจ้ือ' เป็นปูชณียบุคคลในยุคเดียวกับ 'พระพุทธเจ้า' … 

ทีนี้ … เรื่องของเรื่องก็คือ ถ้าภาษาจีนในยุคของ 'ขงจ้ือ' นั้นถูกจัดให้เป็นภาษาเก่าที่ยากแก่การทำาความเข้าใจด้วย
โครงสรา้งทางภาษาของยุคปัจจุบัน … ผมก็มีความเช่ือของผมอยู่ว่า ภาษาจีนในยุคของ Fu Xi หรือของ King Wen 

ก็คงจะก่อปัญหาให้กับการทำาความเข้าใจที่ไม่น้อยไปกว่านี้มากนักในยุคสมัยของ 'ขงจ้ือ' เพราะว่ามีโครงสร้างทาง
ภาษาที่ทิ้งช่วงห่างกันประมาณ 2,000 ปีเหมือนกับที่พวกเราห่างจาก 'ขงจ้ือ' เปี๊ยบเลย !! … ;) … แน่นอนท่ีว่ำ 
'ข้อคิด' หรือ 'ข้ออรรถาธิบาย' ท่ี 'ขงจื้อ' เขียนบันทึกเอำไว้ให้แก่ 'คัมภีร์อี้จิง' นั้น ย่อมเป็นมรดกทำงควำม
คิดท่ีลำ้ำค่ำอยู่แล้ว … แต่ว่ำนั่นคือควำมหมำยเดิมท่ี King Wen ต้องกำรจะสื่อไว้รึเปล่ำ ??!! … ข้อนี้ผมไม่
ค่อยอยากจะยืนยัน :D … เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มี 'กรอบทางความคิด' ในแบบฉบับของตัวเองเสมอ … 
ซึ่งตามประวัติของ 'ขงจ้ือ' เอง ก็ยังมีบันทึกคำาปรารภของ 'ขงจ้ือ' ไว้ตอนหนึ่งว่า … “หากข้าฯ มีชีวิตที่ยืนยาวกว่านี้
อีกซัก 50 ปี ข้าฯ จะขอทุ่มเทเวลาทั้งหมดนั้นให้กับการศึกษา 'คัมภีร์อี้จิง' เพื่อที่ข้าฯ จะไม่กระทำาสิ่งที่ผิดพลาด
เหมือนในอดีตทีผ่่านมาอกี” … เห็นม้ัยครับ ??!! … อยู่ในอาการที่ 'มึน' เหมือนกนั !!! … :D …

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า สิง่ที่ 'ขงจ้ือ' บันทึกเอาไว้เหล่านั้นจะไม่มีความหมายใดๆ เลย … :D … อย่างน้อยที่สุด
นั่นก็เป็น 'จุดเช่ือมต่อ' ที่สำาคัญมากๆ ในการทำาความเข้าใจกับสิ่งที่เป็น 'คัมภีร์อี้จิง' ฉบับดั้งเดิมของ King Wen 

กับ 'จิวกง' … และในฐานะที่ 'ขงจ้ือ' ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบรมครูแห่งยุคของเขา เราก็คงปฏิเสธความ
เป็นปราชญ์ทางด้านภาษาของเขาไม่ได้อยู่ดี … เช่นเดียวกับหนงัสือหนงัหาที่นักคิดนกัเขียนอีกหลายร้อยหลายพัน
คนหลังจากยุคของ 'ขงจ้ือ' ที่ยังช่วยกันคน้คว้า และขยายความกันต่อมาเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ … 
ทุกๆ รายละเอียดเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายที่ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากันเลย …

ความคิดอุตริที่ผมนึกอยากจะ 'ตีความ' ให้ 'คัมภีร์อี้จิง' ไปเกี่ยวข้องกับ Biorhythms และการบริหารงานองค์กรใน
ยุคสมัยปัจจุบันนัน้ ก็เป็นเพียงอีกหนึ่งมุมมองที่ผมคิดว่ามันน่าจะเปน็ไปได้ … ;) … แต่ก็ค่อนขา้งจะแน่นอนอยู่แล้ว
ล่ะครับว่า มันคงจะไม่ใช่ความหมายดั้งเดิมของ King Wen หรือ 'จิวกง' อยู่แล้ว … นั่นก็คือ 'ความซื่อสัตย์' ที่ผมจะ
ไม่ยอมเรียกเอกสารฉบับนี้ว่า 'คัมภีร์อี้จิง ' … :D … ผมเพียงแต่มีความคิดที่อยากจะเอา 'คัมภีร์อี้จิง ' มาเป็น 
'ต้นแบบ' ของการใช้ Random Words เพื่อที่จะเขียนอะไรให้มันกระจัดกระจายออกมาจากสมองของตัวเองบ้าง … 
เกา้ะเท่านั้น !! … :D … 
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ด้วยเหตุนี้ ถ้อยคำาใน 'คัมภีร์อี้จิง' ฉบับมาตรฐานของปัจจุบันที่จะต้องมีข้ออรรถาธิบายของปราชญ์คนอื่นๆ นอก
เหนือไปจาก King Wen กับ 'จิวกง' จึงถูกผมตัดออกไปทั้งหมด :P … คงเหลือไว้เฉพาะส่วนที่ 'เช่ือกันว่า' เป็น
ข้อความดั้งเดิมของ King Wen กับ 'จิวกง' โดยเฉพาะเท่านั้น … เพื่อให้มันคงคุณลักษณะของ 'ความไม่รู้เรื่อง' ไว้
ตามเดิม … :D !!??

แต่การตัดถ้อยคำาเหล่านั้นออกไปก็ไม่ได้แปลว่าผมจะไม่อ่านมันหรอกนะ ;) … เพราะผมยังคงต้องเปรียบเทียบ 
'การตีความ' ของตัวเองกับ 'การตีความ' ของคนอื่นๆ ให้มันดูกลมกลืนกันได้ในหลายๆ ด้านอยู่เหมือนกัน … ซึ่ง
ความนา่กลัวของความคิดที่อยากจะเขียนเอกสารฉบับนี้ก็อยู่ตรงนั้นแหละ เพราะการอ่าน 'คัมภีร์อี้จิง' ที่มีการแปล
ไว้หลากหลายเวอร์ช่ันขนาดนั้น มันต้องอาศัยเวลาที่มหาศาลจรงิๆ …

อย่ำงไรก็ตำม ผมคงไม่ต้องใช้เวลำนำนถึง 50 ปีอย่ำงท่ี 'ขงจื้อ' เคยปรำรภไว้กับลูกศิษย์ลูกหำของเขำหรอก 
:D เพรำะผมกะว่ำจะขอยืมเวลำซักหลำยร้อยปีจำกนักคิดนักเขียนหลำยๆ คนรวมๆ กัน … โดยกำรหยิบยืม
เอำผลพวงของกำรค้นคว้ำวิเครำะห์วิจัยท่ีแต่ละคนเคยใช้เวลำไปแล้วคนละนับสิบๆ ปีกับคัมภีร์เล่มนี้มำ
ผสมผสำนกันซะใหม่ เพื่อที่จะสร้างให้กลายเป็น ZhuqiChing หรือ 'ฉึกฺอิจิง' ฉบับเต็มอย่างที่ผมอยากจะเขียน
มาตั้งนานแล้ว … 

((((( :D )))))
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||¦ .. ทฤษฎีที่กำำหนดขึน้มำเอง ;)
ถ้าไล่ไปตามความหมายในภาคทฤษฎีที่ผมร่ายเอาไว้ตั้งแต่ต้น 'ภาพสัญลักษณ์หกขีด' ของ 'คัมภีร์อี้จิง' จะถูกผม
ชำาแหละออกเป็น 'สามส่วน' หรือ 'สามระดับช้ัน' เสมอ ... โดยที่แต่ละส่วน หรือแต่ละระดับช้ันจะประกอบด้วย 
'ภาพสัญลักษณ์สองขีด ' คือ ⚎, ⚌, ⚍, และ ⚏ ตามตำาแหน่งต่างๆ บน Sine Curve ซึ่งจะวนเป็นวัฏจักรไป
เรื่อยๆ … อันนี้ถ้าเขียนออกมาเป็น Biorhythms ก็น่าจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนอย่างที่เล่าไปแล้ว … ซึ่ง
ถ้าจะมีใครนึกอุตริกว่านี้ก็อาจจะเอา 'วันที่เริ่มก่อตั้งองค์กร ' ไปกำาหนดเป็น 'วันเกิดขององค์กร ' เพื่อเขียนเป็น 
Organization Biorhythms ขึ้นมา แล้วก็อ่านเส้นกราฟเพื่อเขียนออกมาเป็น 'ภาพสัญลักษณ์หกขีด' ก่อนที่จะไป
ค้นหัวข้อนัน้ๆ ในคัมภีร์ก็ไม่นา่จะแปลกประหลาดอะไร … :D … อันนีน้ึกเล่นๆ สนุกๆ กันได้อยู่แล้ว … ;)

แต่ถ้ำจะเล่นตำมวิธีท่ีผมคิดเอำไว้ ผมก็อยำกจะแนะนำำให้ใช้วิธีกำรแบบ Deliberative มำกกว่ำ … คือเป็น
วิธีกำรท่ีเรำควรจะใช้เวลำ 'ทบทวนตัวเอง' ว่ำ จริงๆ แล้ว เรำกำำลังอยู่ในสถำนกำรณ์แบบไหนสำำหรับแต่ละ
ปัญหำ หรือแต่ละคำำถำมท่ีเรำกำำลังนึกอยำกจะหำ 'ทางออก' ท่ีมัน 'สร้างสรรค์' กว่ำเดิม … ซึ่งสมมุติว่าถ้าบท
ที่เราเลือกขึ้นมาอ่านนั้นมันดันให้คำาตอบที่ไม่ค่อยจะถูกใจเราซักเท่าไหร่ … เราก็ควรจะต้องย้อน 'ทบทวนตัวเอง' 

ซะอีกครั้งสองครั้งว่า เรากำาหนดเงื่อนไขของสถานการณ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วรึยัง ?! … มีอะไรที่ยัง
ตกหล่น ?! … หรือมีอะไรที่เราตีความสถานการณ์ผิดพลาดไปบ้างม้ัย ?! … หรือ … จริงๆ แล้วตัวเราเองต้องการ
จะเห็นสถานการณ์แบบไหนกันแน่ ?! … แล้วก็เลือกอ่านซะใหม่ … :D … เพื่อจะดูว่าในแต่ละสถานการณ์ที่เรา
กำาลังประสบอยู่นั้น เรามี 'ทางเลือก' ที่จะปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน ?! … มีอะไรบ้างที่น่าจะต้องระมัดระวัง ?! … มี
อะไรบ้างที่ต้องรีบเร่ง ?! … มีอะไรบ้างที่ควรจะรั้งรอ ?! … ฯลฯ … อันนี้เน้นๆ เลยครับ เพรำะผมไม่ค่อยนิยม
กำรเสี่ยงทำย และค่อนข้ำงจะเชื่อมั่นว่ำ ท้ังหลำยท้ังปวงของ 'พิธีกรรมขอคำาปรึกษา' จำก 'คัมภีร์อี้จิง' นั้น 
ล้วนแล้วแต่เป็น 'กุศโลบาย' เพื่อให้เรำ 'ทบทวนตัวเอง' ท้ังสิ้น ;)

อ้ะ … ถ้างั้นที่หลายๆ ตำาราเขาพยายามโฆษณาวิธีการเสี่ยงทายที่รำ่าลือกันนักหนาว่าแสนจะแม่นยำานั่นล่ะ ?! … 

พร้อมๆ กบัสำาทับไว้ด้วยว่า ไม่ควรจะเสี่ยงทายมากกว่าหนึง่ครัง้ต่อหนึ่งคำาถาม ไม่งั้นมันจะไม่ขลัง !! … ผมว่ามันก็
เล่นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับ :D … คือผมมองของผมอย่างนี้ครับว่า หากเราจะเล่นเป็น Random Words กนั
จริงๆ เนี่ยนะ การที่เราสร้างเงื่อนไขจำากัดให้ตัวเองต้อง 'ครุ่นคิด' หรือ deliberate ให้มันเฉพาะเรื่องเฉพาะจุด 
หรือ 'เฉพาะคำา' ที่ถูก 'สุ่ม' ขึ้นมา การไม่เสี่ยงทายซำ้า หรือการที่เราไม่พยายามมองหาภาพสัญลักษณ์อันใหม่ มัน
เป็นวิธีเล่นวิธหีนึ่งที่ 'บังคับ' ใหเ้ราต้อง 'คิด' เพื่อหาอะไรบางอย่างออกมาให้ได้ … ทุกๆ 'ความคิดสร้างสรรค์' ใน
จักรวำลแห่งนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผลพวงท่ีได้รับจำก 'ความบีบคั้น' ท่ีผู้สร้ำงสรรค์หนึ่งๆ 'จงใจ' ท่ีจะ 'บีบคั้น
ตัวเอง' ท้ังสิ้น !! .. :D … 'การคิดนอกกรอบ' ไม่ได้หมายถึงการคิดอย่างไร้ระเบียบแบบแผน แต่มันคือการคิด
อย่างมีระบบระเบียบอย่างย่ิงยวด เพื่อที่จะ 'กล่ัน' เอา 'ธาตุแท้' อันเป็นสุดยอดที่สุดของระบบระเบียบนั้นๆ ออกมา
ให้ได้ … โดยอาศัย 'เป้าหมายที่ต้องการ ' เป็นตัว 'กำาหนดกรอบใหม่' ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติเสมอ … เราถึงไม่
เรียกอาการขี้เรี่ยราดของสุนัขขา้งถนนว่า Creative ไง !!! …ถกูม้ัย ?!?! … :D …

สมมุติว่าไม่ชอบวิธีการทีเ่ล่ามาทั้งหมดนี้เลยล่ะ ?! … ทำาไง ?! … งา่ยมากครับ … กำาหนดทฤษฎีใหม่ขึ้นมาสิ !! :D 

… อย่างเช่นว่า … ผมเอา 'ภาพสัญลักษณ์สามขีด' ใน 'โป้ยก่วย' ไปแทนหน้าที่การงานต่างๆ ที่ถือเป็น 'แกนหลัก' 

หรือ 'องค์ประกอบธาตุ' ขององค์กร … ยกตัวอย่างที่ตัวหัวเลยก็ได้ …  ที่ผมแทนด้วยตำาแหน่ง ☰ CEO หรือ Chief 

Executive Officer … แล้วผมก็บอกว่าทุกๆ องค์ประกอบจะต้องมี 'หยิน' และ 'หยาง' ผสมอยู่ด้วยสัดส่วนต่างๆ 
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กันเสมอตามหลักของ 'ไท้เก๊ก' … แต่สิ่งที่ปรากฏสู่สายตายของพวกเราเท่านั้นที่จะเห็นว่ามันเป็น 'หยิน' หรือเป็น 
'หยาง' … ซึ่งถ้าคิดอย่างนั้น 'หลักในการครองตน' ของผู้นำา หรือ 'หลักแห่งผู้นำา' ตาม 'คัมภีร์อี้จิง' ก็น่าจะต้องมี 8 

ประการ 48 ข้อปฏิบัติ … เพราะภาพสัญลักษณ์  ย่อมสืบเนื่องมาจากองค์ประกอบที่เป็นไปได้ ☰ 8 ประการคือ ䷀ 
       ซึ่งก็คือ ䷅䷱䷥䷍䷉䷫䷿ 'ภาพสัญลักษณ์หกขีด' ที่มีเส้นที่ 2, 4, 6 (นับจากล่างขึ้นบน) เป็นเส้น 'หยาง' 

เพราะนั่นคือ 'ตำาแหน่งของสัญลักษณ์ที่แสดงออกภายนอก ' ตามทฤษฎีแบบ 'อี้จิง' โดยรายละเอียดของแต่ละ
สัญลักษณ์ก็จะมี 'ข้อแนะนำา ' สัญลักษณ์ละ 6 ประการ รวมเป็น 48 ข้อปฏิบัติของ 'ผู้นำา ' … อ๊ะ … อันนี้น่าสนุก 
เพราะเพิ่งจะคิดขึ้นมาระหว่างที่เขียนเอกสารฉบับนี้เอง … :D … ว่าแล้วก็ทำาเป็นตารางไว้ซะเลย เผื่อว่าจะหยิบมา
เล่นได้สะดวกๆ … :P

☷ ☴ ☲ ☱ ☳ ☵ ☶ ☰
坤
kūn

แผน่ดิน
COO

กำาหนดกลยุทธ์

巽
xǜn

กระแสลม
CFO
การเงิน

離
lí
ไฟ

PRD
สินค้า/บริการ

兑
duì

บึง/ทะเลสาบ
SEO
ฝา่ยขาย

震
zhèn
ฟ้าร้อง
CMO

การตลาด

坎
kǎn

แอ่งนำ้า
HRM
บุคลากร

艮
gèn
ภูเขา
CIO

ข่าวสารข้อมูล

乾
qián
ฟ้า

CEO
กำาหนดเป้าหมาย

䷁ ䷢ ䷃ ䷧ ䷆ ䷏ ䷖ ䷿
2 35 4 40 7 16 23 64

䷦ ䷠ ䷸ ䷛ ䷯ ䷞ ䷴ ䷫
39 33 57 28 48 31 53 44

䷂ ䷘ ䷼ ䷹ ䷻ ䷐ ䷩ ䷉
3 25 61 58 60 17 42 10

䷣ ䷝ ䷙ ䷡ ䷊ ䷶ ䷕ ䷍
36 30 26 34 11 55 22 14

䷗ ䷔ ䷨ ䷵ ䷒ ䷲ ䷚ ䷥
24 21 41 54 19 51 27 38

䷎ ䷷ ䷑ ䷟ ䷭ ䷽ ䷳ ䷱
15 56 18 32 46 62 52 50

䷇ ䷋ ䷺ ䷮ ䷜ ䷬ ䷓ ䷅
8 12 59 47 29 45 20 6

䷾ ䷌ ䷈ ䷪ ䷄ ䷰ ䷤ ䷀
63 13 9 43 5 49 37 1

โอ้ว !! … มหัศจรรย์พันลึกมาก ไม่มีสัญลักษณ์ซำ้ากันเลยแฮะ !! :D … เออ … อันนี้สนุกดี … น่าจะเอาไปดัดแปลง
เขียนเป็น Job Description ซะให้เข็ด … :D … แต่ผมไม่ยืนยันนะครับว่าจะเล่นแบบนี้ได้จริงๆ ผมเพียงแต่บังเอิญ
นกึขึ้นมาเฉยๆ ว่ามัน 'อาจจะ' เป็นไปไดเ้ท่านั้นเอง ;) … แต่ก็นา่สนใจไปอีกแบบ :P … ย้อนกลับไปที่ทฤษฎเีดิมที่
ตั้งใจจะเขียนเป็น ZhuqiChing ดีกว่า … ส่วนไอ้ตารางนีเ่ก็บไว้แยกเขียนเป็นเอกสารอีก 8 ฉบับแทน :D

สิง่หนึง่ที่อาจจะกวนอารมณ์ของหลายๆ คนก็คือ เวลาที่เอ่ยถึง 'หยิน' และ 'หยาง' ด้วยคำาอื่นที่มี 'ค่าทางความรู้สกึ' 

แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น 'ลบ-บวก', 'หญิง-ชาย', 'อ่อน-แข็ง', 'มืด-สว่าง', 'ดำา-ขาว', 'passive-active' … ฯลฯ … 
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มี 'ค่าทางความรู้สกึ' ที่สง่ผลเป็น 'ชอบ' หรือ 'ไม่ชอบ' แทบทั้งสิน้ ทั้งๆ ที่จรงิๆ แล้วคำาว่า 'หยิน' 
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กับ 'หยาง' นั้น เป็นเพียงคำากลางๆ ที่ไม่ได้ให้คุณค่าในแง่ของ 'ดี' หรือ 'ไม่ดี' แต่ประการใดเลย … เพราะฉะนั้น 
เพื่อที่จะหาคำามากลบเกล่ือนความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีทั้งหลายออกไปให้หมด ผมเลยคิดว่าจะใช้คำาที่แสดงความเป็น  
'หยิน' และ 'หยาง' ในแบบที่ให้ความรู้สึกเป็นกลางๆ แทน หรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ถึงกับก่อให้เกิดความรู้สึกใน
ด้านที่ไม่ดีขึ้นมา … ซึ่งในที่นี้ผมก็จะแยกออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่จะใช้กับ Biorhythms กับกลุ่มที่จะใช้กับ 
Organization Code … 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ ควำมหมำยใน
Biorhythms

ควำมหมำยใน
Organization Code

⚎ สดช่ืน เตรียมรุก

⚌ แจ่มใส พร้อมรกุ

⚍ พักผ่อน เตรียมรับ

⚏ หย่อนคลาย พร้อมรับ

ฟังดูสบายๆ ในแง่ของการดำารงชีวิต แล้วก็ดูเปน็กลางๆ เหมือนปรกติของการปฏิบัติงานทั่วๆ ไปดีเหมือนกนั ซึ่งก็
ยังพอจะได้ความรู้สึกที่เป็น 'หยิน' หรือ 'หยาง' ไปพร้อมๆ กันอีกต่างหาก … แล้วมันก็ยังฟังดูเป็นกระบวนการที่
สามารถต่อเนื่องเป็นวัฏจักรกันได้ด้วย … เกา้ะ … เอาตามนี้แหละ … เนอะ !! ... :P … เพราะฉะนั้น สมมุติว่าเราได้  
'ภาพสัญลักษณ์หกขีด ' ออกมาเป็น  ซึ่งก็คือ ䷿ 'วันเกิด ' นั่นแหละ :) … ผมก็จะ 'ตีความ ' ให้ออกมาเป็นว่า 
“อารมณ์สดช่ืน – ปัญญาสดช่ืน – สุขภาพสดช่ืน” … แหม้ … ฟังดูน่าเกิดมากเลย … :D … แต่ถ้าเป็นองค์กรเราก็
จะอ่านว่า “นโยบายเตรียมรุก – แผนงานเตรียมรุก – ฝ่ายปฏิบัติการเตรียมรุก” ซึ่งก็ฟังดูคึกคักกระฉับกระเฉงดี
 … เหมือนกำาลังเตรียมพร้อมที่จะประกาศใช้ campaign ใหม่อะไรซักอย่างเลย … :D … ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
สัญลักษณ์ของ 'อี้จิง' กจ็ะเห็นเป็นสัญลักษณ์ของ 'ไฟที่อยู่เหนือนำ้า' หรือแปลกลับมาเป็น Organization Code ก็จะ
แปลได้ว่า เป็นวาระของแผนปฏิบัติการที่จะใช้ 'ผลิตภัณฑ์ชูธงนำาหน้าบุคลากร ' … อือม์ … ดูแล้วเข้า ก๊ า น เขา้กัน
จริงๆ เลย !! … :D …

ก็ถือโอกาสบอกเล่าวิธีการ 'ตีความ' กับถ้อยคำาที่คิดว่าจะนำามาใช้ในเอกสารฉบับนี้ให้พอเป็นแนวทางไว้ก่อน
เท่านั้นล่ะครับ แล้วก็เลยชวนคุยเล่นคุยหัวไปตามประสา ส่วนหนึ่งผมก็เพียงแต่อยากจะช้ีให้เห็นว่า 'คัมภีร์อี้จิง' 

นั้นมีความยืดหยุ่นต่อการอ่านมากๆ ซึ่งเราสามารถเลือกอ่านได้ตั้งหลายแบบหลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าเรานึกสนุก
พอที่จะหยิบเอาเหล่ียมมุมไหนของมันมาคิดแล้วขยายความต่อยอดออกไป

หลายคนอาจจะเคยคิดเป็นคำาถามไว้ว่า 'คัมภีร์อี้จิง' ที่มีเพียง 64 บทนั้น จะสามารถครอบคลุมเรื่องราวได้มากมาย
ซักแค่ไหนกัน ??!! … ซึ่งผมเองก็เคยคิดในมุมแบบนี้ด้วย … :P… การที่เราเพียงแค่พิจารณาให้ ⚋ หมายถึง 0 

และให้ ⚊ หมายถึง 1 … เม่ือเอามาเรียงซ้อนกัน 6 ขีด มันก็ย่อมหนีไม่พ้น 26  ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ 64 เสมอ … แต่

zc.397.34



Zhuq!Ching

หากเราเลือกที่จะพิจารณาให้ทั้ง 64 บทเป็นส่วนผสมของ 'หยิน' และ 'หยาง' ทีไ่ม่ใช่ 'หยิน' หรือ 'หยาง' อันเดิมของ
มันล่ะ ??!! … ถ้าเราเลือกพิจารณาที่ 'คำาอธิบาย ' ซึ่งกำากับไว้ในแต่ละตำา แหน่ง และมองว่ามันสามารถ
เปล่ียนแปลงสลับไปสลับมาตามความเปล่ียนแปลงของขีดอื่นๆ ที่รวมอยู่ในชุดของมันได้ นั่นก็หมายความว่า ใน
แต่ละตำาแหน่งของ 'ภาพสัญลักษณ์หกขีด' ที่เราเห็นนั้น มันสามารถที่จะปล่ียนแปลงได้ตำาแหน่งละ 64 แบบ ไม่ใช่
แค่ 2 แบบที่เป็น ⚋ หรือ ⚊ อย่างที่เคยเข้าใจกัน … ซึ่งก็จะมีผลให้ 'คัมภีร์อี้จิง' สามารถเสนอ 'ข้อแนะนำา ' ต่อ
สถานการณ์ตา่งๆ ได้มากถงึ 646 หรือ 68,719,476,736 แบบในทันที !!! … นียั่งไม่นับรวมว่าถา้เรามองให้ทัง้ 384 

ขีดของ 'คัมภีร์อี้จิง' เป็นอนุกรมที่ต่อเนื่องกันตลอด 384 ตำาแหน่งนะ !!??! … :P … เพราะฉะนั้น อย่าไปเพ้อถึง 
'คัมภีร์อี้จิงฉบับสมบูรณ์' ให้สยองอารมณ์ตัวเองเลยจะดีกว่า … :D … เอาแค่หามุมสบายๆ เพื่อคิดอะไรสนุกๆ ไป
กบัมันได้บา้ง เทา่นัน้ก็นา่จะเพียงพอแล้วล่ะครับ !! ;)
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ดัชนีค้นภำพสัญลักษณ์ใน 'คัมภีร์อี้จิง'

☯ ☷ ☴ ☲ ☱ ☳ ☵ ☶ ☰
坤=COO 巽=CFO 離=PRD 兑=SEO 震=CMO 坎=HRM 艮=CIO 乾=CEO

☰ ䷊ ䷈ ䷍ ䷪ ䷡ ䷄ ䷙ ䷀
乾=CEO 11 9 14 43 34 5 26 1

☶ ䷎ ䷴ ䷷ ䷞ ䷽ ䷦ ䷳ ䷠
艮=CIO 15 53 56 31 62 39 52 33

☵ ䷆ ䷺ ䷿ ䷮ ䷧ ䷜ ䷃ ䷅
坎=HRM 7 59 64 47 40 29 4 6

☳ ䷗ ䷩ ䷔ ䷐ ䷲ ䷂ ䷚ ䷘
震=CMO 24 42 21 17 51 3 27 25

☱ ䷒ ䷼ ䷥ ䷹ ䷵ ䷻ ䷨ ䷉
兑=SEO 19 61 38 58 54 60 41 10

☲ ䷣ ䷤ ䷝ ䷰ ䷶ ䷾ ䷕ ䷌
離=PRD 36 37 30 49 55 63 22 13

☴ ䷭ ䷸ ䷱ ䷛ ䷟ ䷯ ䷑ ䷫
巽=CFO 46 57 50 28 32 48 18 44

☷ ䷁ ䷓ ䷢ ䷬ ䷏ ䷇ ䷖ ䷋
坤=COO 2 20 35 45 16 8 23 12
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