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นติยสำร okmd ฉบบัน้ีจะท�ำให้ท่ำนเข้ำใจกำร
ท�ำงำนและพลงัอ�ำนำจของสมองมำกขึน้ รวมถึงมคี�ำ
อธิบำยให้กับ “ควำมเชือ่ทีผ่ดิพลำดคลำดเคลือ่น”  
ข้ำงต้นด้วย เริม่จำกสมองท�ำอะไรให้เรำบ้ำง และคนปกติ
ทกุคนเกิดมำพร้อมสมองสร้ำงสรรค์จรงิหรอืไม่ เรำจะได้รู้

บทบรรณาธิการ  อารยะ มาอินทร์

editor@okmd.or.th
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Issue

ว่ำอำรมณ์และสมองเก่ียวข้องใกล้ชิดกันเพียงใด และเรำจะเป็นอจัฉรยิะทำงอำรมณ์ได้
อย่ำงไร และพิเศษสดุ เรำได้รบัเกียรตจิำกคณุเพชร โอสถำนุเครำะห์ ท่ีจะมำเปิด 
สมองเพชร ท่ีเป่ียมไปด้วยศกัยภำพทำงภำษำ ศลิปะ ดนตร ีกำรบรหิำร เศรษฐศำสตร์ 
ฯลฯ ให้เรำได้เรยีนรู้ 

อยำกให้ทกุท่ำนสนุกสนำนไปกับเนือ้หำ และเกิดแรงบนัดำลใจในกำรลบัคมสมอง
และพัฒนำควำมคดิสร้ำงสรรค์ให้เฉยีบคม สูก่ำรเป็นอจัฉรยิะทำงควำมคดิและอำรมณ์ 
ทีไ่ม่เพียงเข้ำใจโอกำสทีโ่ลกหยิบย่ืนให้ แต่ยังสำมำรถเข้ำใจผูอ้ืน่และตวัเองอย่ำงลกึซึง้ 
อนัเป็นทักษะท่ีโลกของเรำก�ำลงัต้องกำรอย่ำงย่ิงครบั

แม้มนุษย์พยายามหาค�าตอบเกี่ยวกับ 
“สมอง” มาเป็นเวลานับร้อยนับพันปี แต่
สมองยังคงเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ลึกลับ
ซับซ้อนที่สุดของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้จึง
มีความเชื่อที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับสมองมากมาย เช่น คนสมอง
ใหญ่เท่านั้นจึงจะเป็นคนฉลาด ความคิด
สร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ที่มีเฉพาะ 
บางคน หรือผู้ชายคิดเรื่องทะลึ่งทุก
7 วินาที
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สมองท�าให้เรามีชวีติ
กล่ำวกนัว่ำสิง่ท่ีมค่ีำท่ีสดุของมนุษย์คอื “ชวิีต” ตรำบใดท่ีมชีีวิต มนุษย์ 

ยังมโีอกำสท�ำสิง่ต่ำงๆ ได้มำกมำย แต่หลำยคนอำจนกึไม่ถึงว่ำสิง่ทีท่�ำให้มนุษย์
มชีีวติ คอื สมอง 

ลองสงัเกตตวัเองดูว่ำในขณะท่ีอ่ำนนติยสำร OKMD อยู่น้ี คณุท�ำอะไร 
อยู่บ้ำง คณุกวำดสำยตำไปตำมตวัอกัษร มอืหน่ึงจบันิตยสำรไว้ ส่วนอกีมอืหนึง่
พลกิหน้ำกระดำษไปทีห่น้ำถัดไป ใช่แล้ว แต่ลมือะไรไปหรอืเปล่ำ ในขณะทีอ่่ำน
นิตยสำร ไม่เพียงอวัยวะภำยนอกท่ีต้องท�ำงำน อวัยวะภำยในท่ีท�ำให้เรำมชีีวิต
ก�ำลงัท�ำงำนเช่นกัน ตอนนีค้ณุคงเริม่รบัรูถึ้งจังหวะหำยใจของตวัเอง รูส้กึถึง
หัวใจท่ีก�ำลงัเต้น บำงคนอำจรูส้กึถึงกำรเคลือ่นไหวของอำหำรทีก่�ำลงัถูกย่อย
ในกระเพำะอำหำร กลไกภำยในร่ำงกำยเหล่ำนีเ้กิดขึน้อตัโนมตัโิดยท่ีเรำไม่ทัน
สงัเกต ทุกอย่ำงเกิดขึน้ภำยใต้กำรควบคุมของสมองส่วนทีอ่ยู่บรเิวณท้ำยทอย
หรอืต้นคอ ท่ีเรยีกว่ำ “ก้ำนสมอง” ซึง่เป็นส่วนทีม่คีวำมส�ำคัญมำกต่อกำรด�ำรง
ชวิีต เพรำะท�ำหน้ำทีค่วบคมุกำรเคลือ่นไหวของลกูตำ กำรหำยใจ กำรเต้นของ
หัวใจ ควำมดันโลหิต กำรกลนือำหำร เป็นต้น    

โลกทีพ่วกเราอาศัยอยู่ในปัจจบุนั แม้ถกูสร้างขึน้โดย

ธรรมชาติ แต่ก็เป็นโลกท่ี “อพัเกรด” ขึน้จาก  

“มนัสมอง” ของมนุษย์ สมองก้อนเล็กๆ ทีมี่ขนาด 

ราว 1,200 – 1,400 กรัมน้ี เป็นบ่อเกิดแห่ง 

สติปัญญาและองค์ความรู้ระดบัสูงทีท่�าให้มนษุย์มี

อารยธรรม วัฒนธรรม และนวัตกรรม จนกลายมา

เป็นสิง่มชีวีติอนัทรงภูมปัิญญาท่ีสุดบนโลก

แม้ทกุคนมสีมองติดตัวมาต้ังแต่เกิด แต่หลายคนยัง

รูส้กึว่าสมองเป็นเรือ่งไกลตัวและการเป็นคนเก่งดจูะ

เป็นไปไม่ได้ ในเม่ือเกิดมามไีอคิวไม่สูง ผลการเรียนไม่

ด ี(แถมฐานะไม่ด)ี คงยากจะประสบความส�าเรจ็  

ความคิดเช่นนีม้แีต่จะท�าให้สมองส่วนลิมบกิ  

(Limbic brain) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีควบคุมอารมณ์ของ

มนษุย์รูส้กึตดิลบ อารมณ์ด้านลบเป็นตัวการส�าคัญ

ทีค่อยขดัขวางการเรียนรูแ้ละการพฒันาศักยภาพ

ของคนเรา เมือ่ธรรมชาติติดต้ังสมองให้คนปกติ 

ทกุคนในขนาดและความจทุีใ่กล้เคียงกัน แม้การเรยีนรู้

ของสมองจะไม่เท่ากัน แต่เชือ่เถอะว่า สมองของทกุคน

มพีลงัทีจ่ะท�าให้เจ้าของสมองสามารถเป็นคนพเิศษได้ 

ไม่ทางใดก็ทางหนึง่

มาดกัูนว่าสมองท�าอะไรให้เราบ้าง?  

Neocortex

Higher-order thinking

ควำมคิดซับซ้อน

Limbic brain

Emotions

อำรมณ์

Brain stem

Survival

ควำมอยู่รอด
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สมองท�าให้เราฉลาดกว่า
สมองของเรำประกอบด้วยวงจรต่ำงๆ ท่ีท�ำงำน

แยกส่วนกันเป็นเอกเทศ ในภำษำองักฤษเรยีกวงจร
เหล่ำน้ีว่ำ โมดลู (Modules) นกัวิทยำศำสตร์ยุคใหม่ 
เปรยีบเทียบโมดลูเหล่ำน้ีว่ำเป็นเหมอืนแอปพลเิคชนั  
ส่วนสมองมนุษย์เปรยีบได้กับสมำร์ทโฟนทีม่กีำร
ตดิตัง้แอปพลเิคชนัต่ำงๆ ไว้  สมำร์ทโฟนจะท�ำงำน
อะไรได้บ้ำงขึน้อยู่กับแอปพลเิคชนัท่ีตดิตัง้ไว้ 
เช่นเดยีวกับสมองมนษุย์ ควำมฉลำดของมนุษย์เกิด
จำกโมดลูอนัมำกมำยและหลำกหลำยในสมอง  
เช่น เรำเข้ำใจสิง่ทีม่องเห็นเพรำะมโีมดลูทีค่อย 
ถอดรหสัแสงทีส่ะท้อนเข้ำตำออกมำเป็นภำพ เรำม ี
ภำษำพูดเพรำะมโีมดลูทีค่อยจบัเสยีงท่ีได้ยิน แล้ว 
วิเครำะห์ออกมำเป็นไวยำกรณ์ภำษำ นอกจำกน้ีเรำ 
ยังสำมำรถอ่ำนอำรมณ์ของผูอ้ืน่ จบัโกหกจำกแววตำ 
และน�ำ้เสยีง เข้ำใจมกุตลก หรอืวำดรปู ตลีงักำ  
เต้นบลัเลต์ได้สบำย ในขณะทีส่ตัว์อืน่หรอื 
ปัญญำประดษิฐ์อย่ำงหุ่นยนต์ไม่สำมำรถท�ำได้ 
และนีเ่องคอืควำมฉลำดท่ีแท้จรงิของมนษุย์ 

สมองท�าให้เราช่วยเหลอืผู้อืน่
ตัง้แต่เดก็เรำถูกสอนให้แบ่งขนมให้เพ่ือน  

บรจิำคเงนิและสิง่ของให้คนยำกจน ช่วยเหลอืคน 
ทีเ่ดอืดร้อน ฯลฯ จงึเข้ำใจกันว่ำ “ควำมดี”  
เกิดจำกกำรอบรมสัง่สอน แต่มผีูท้�ำกำรทดลอง 
กับเดก็ทำรกอำยุไม่เกิน 1 ปี ด้วยกำรให้ผูวิ้จยัเดนิ 
ถือของเตม็มอืแล้วพยำยำมเปิดประตหูรอืท�ำของตก 
พบว่ำทำรกเกินครึง่เดินเข้ำมำช่วยเปิดประตหูรอื
ช่วยหยิบของท่ีตก กำรทดลองน้ีแสดงให้เหน็ว่ำ
ทำรกมแีรงขบัท่ีต้องกำรช่วยเหลอืผูอ้ืน่ติดตวัมำ
ตัง้แต่เดก็ เป็นพฤตกิรรมท่ีเกิดจำก “อำรมณ์” และ 
“สญัชำตญำณ” เป็นหลกั จำกกำรศกึษำในผูใ้หญ่
ยังพบว่ำกำรท�ำควำมดแีละช่วยเหลอืผูอ้ืน่ แม้เป็น
เรือ่งเลก็ๆ เช่น ยอมให้เดก็แซงคิวเข้ำห้องน�ำ้ก่อน 
กำรลกุให้เดก็ คนท้อง หรอืคนชรำนัง่ หรอืกำรน�ำ
ของท่ีเก็บได้ไปคนืเจ้ำของ ท�ำให้มนษุย์รูส้กึภูมใิจใน
ตวัเองและมคีวำมสขุ สงัเกตได้จำกกำรเพ่ิมขึน้ของ
ระดบัฮอร์โมนโดปำมนี (Dopamine) ซึง่เป็น 
สำรเคมทีีห่ลัง่ออกมำเมือ่มนษุย์รูส้กึพอใจหรอืมี
ควำมสขุ กำรทดลองเหล่ำน้ีท�ำให้รูว่้ำ ควำมรูส้กึ
เหน็ใจและอยำกช่วยเหลอืผูอ้ืน่เป็นธรรมชำต ิ
ของคน และควำมดอียู่ในสมองของเรำเอง    

สมองท�าให้เราสร้างสรรค์
ควำมคดิสร้ำงสรรค์เป็นกระบวนกำรคดิของสมองในอกีรปูแบบหน่ึง เกิด 

ขึน้ในสมองซกีขวำของมนุษย์ เป็นกำรคดิให้หลำกหลำยและแปลกใหม่ไปจำกเดิม 
เพ่ือให้เกิด “ควำมคดิใหม่หรอืสิง่ใหม่ท่ีใช้กำรได้และมคีวำมเหมำะสม” หลำย
คนอ่ำนแล้วรูส้กึว่ำควำมสร้ำงสรรค์เป็นเรือ่งของคนท่ีม ี“หัวศลิป์” เท่ำน้ัน แต่
นกัจติวิทยำส่วนใหญ่กลบัเห็นพ้องต้องกันว่ำควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นควำม
สำมำรถท่ีมอียู่ในสมองมนุษย์ทุกคนตัง้แต่เกิด เพียงแต่มกีำรแสดงออกหรอืมี
พัฒนำกำรมำกน้อยต่ำงกันไป และยังสำมำรถพัฒนำเพ่ิมขึน้ได้ด้วยกำรฝึกฝน
อย่ำงสม�ำ่เสมอ

ลองดตูวัอย่ำงของบคุคลเหล่ำน้ี แล้วจะพบว่ำไม่ว่ำคณุเป็นใครก็ใช้สมอง
สร้ำงสรรค์ได้

* อัลเบร์ิต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ไม่ได้มสีมองใหญ่กว่ำคนทัว่ไป คอืมี
น�ำ้หนกัเพียง 1.23 กิโลกรมั ในวัยเดก็ไอน์สไตน์เริม่พูดช้ำกว่ำเดก็ท่ัวไป และ
มปัีญหำเรือ่งกำรเรยีนเพรำะเป็นเดก็ท่ีมคีวำมคดิอ่ำนผดิจำกเดก็ท่ัวไป แต่
ไอน์สไตน์เป็นนักฟิสิกส์อัจฉริยะท่ีได้รับกำรยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 
นกัวทิยำศำสตร์ผูย่ิ้งใหญ่ของโลก น่ันเพรำะควำมเป็น “นักคดิ” ตัง้แต่เดก็ 
ไอน์สไตน์ชอบเล่นเกมปรศินำอกัษรไขว้ และชดุตวัต่อท่ีมโีครงสร้ำงสลบั 
ซบัซ้อน ท้ังยังชอบจนิตนำกำรและคดิค�ำนวณต่อยอดไปเรือ่ยๆ ในสิง่ท่ียัง
ไม่มใีครเคยค้นพบ ควำมฉลำดและควำมสร้ำงสรรค์เหล่ำน้ีเกิดขึน้เพรำะ
สมองไม่หยุดคดิ

Illustration by M
ikhail G

rachikov

Albert Einstein

Photo from www.viewfoo.com
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ที่มา

* สตฟี จอบส์ (Steve Jobs) ผูร่้วมก่อต้ัง
และอดตีประธำนบรหิำรของบรษิทั แอปเป้ิล
คอมพิวเตอร์ จ�ำกัด เคยถูกมองว่ำเป็นเดก็
เกียจคร้ำน ชอบขีดเขยีนภำพไร้สำระ และเสยี
เวลำไปกับกำรคดิฝันถึงสิง่ประดษิฐ์ใหม่ๆ ควำม
ต้องกำรฟังเพลงแบบไม่รบกวนผูอ้ืน่ ท�ำให้ 
จอบส์ผลติเครือ่งฟังเพลงแบบพกพำท่ีเรยีก
ว่ำ “ไอพอด” (iPod) ได้ส�ำเรจ็ และท�ำยอดขำย
หลำยสบิล้ำนเครือ่งในเวลำอนัรวดเรว็ จอบส์เป็น
ผูท้ีอ่ทิุศชวิีตให้กับกำรคดินอกกรอบ และท�ำให้
ศลิปะและนวัตกรรมผสมผสำนกันอย่ำงลงตัว 
พลงัควำมคิดสร้ำงสรรค์ของจอบส์ได้พลกิโฉม
อตุสำหกรรมดนตร ีและขบัเคลือ่นโลกเข้ำสูยุ่ค
ดจิทัิลอย่ำงเต็มตวั

* แจ็ค หม่า (Jack Ma) อดตีครสูอนภำษำชำวจนีทีท่ะยำนข้ึนมำเป็น 
พญำมงักรในธุรกิจดจิทัิล (Digital Economy) หม่ำคอืผูป้ลกุป้ันเว็บค้ำส่ง
สนิค้ำสญัชำตจีินท่ีชือ่ อำลบีำบำ (www.alibaba.com) จนโด่งดงั และผลกั
ดนัเข้ำสูต่ลำดหุ้นสหรฐัด้วยมลูค่ำหุ้นสงูสดุในตลำดหุ้นนิวยอร์ก หม่ำกล่ำวว่ำ
ควำมส�ำเรจ็ของอำลบีำบำเกิดจำก “กำรมองเห็นโอกำสท่ีผูอ้ืน่ไม่เห็น” และ 
“กำรเรยีนรูจ้ำกควำมผดิพลำด” แม้จะเกือบเจ๊งในช่วงแรกทีเ่ปิดตวั จนท�ำให้
ทุกคนมองว่ำธุรกิจน้ี “ไร้โอกำส” และหันไปจับธุรกิจอืน่ทีม่องเห็นผลก�ำไร
มำกกว่ำ จงึเป็นช่องว่ำงให้หม่ำได้เดนิหน้ำต่อ สดุท้ำยสำมำรถพิสจูน์ได้ว่ำ 
“เหมอืนไร้โอกำส จงึไร้คูแ่ข่ง -- เหมอืนแย่ แต่กลบัด”ี น่ีคอืกำรแข่งขนัใน 
ยุคดจิิทลัตำมมมุมองของแจค็ หม่ำ 

* อาซกูะ คามิยะ (Asuka Kamiya) เดก็หญิงวัย 12 ปี ชำวญ่ีปุน่ ได้แรง
บนัดำลใจจำกกำรเห็นคณุปูแ่ยกขยะและกระป๋อง จงึลงมอืประดษิฐ์ถังแยก
กระป๋องอตัโนมตัด้ิวยกลไกง่ำยๆ โดยกำรแบ่งถังขยะเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนทิง้
กระป๋องอลมูเินียม และส่วนท้ิงกระป๋องเหลก็ จำกนัน้ตดิแม่เหลก็ในถังขยะ
เพ่ือให้แม่เหลก็ดดูกระป๋องเหลก็ให้มำตกในช่องท้ิงกระป๋องเหลก็ ผลงำน
ประดษิฐ์ของอำซกูะแม้จะเรยีบง่ำยแต่ผ่ำนกำรจดสทิธิบตัรและได้รบักำร
รบัรองว่ำเป็น “ถังขยะรไีซเคิลท่ีสำมำรถแยกกระป๋องเปล่ำได้ด้วยต้นทุนต�ำ่” 
โดยสถำบนัสิง่ประดษิฐ์และนวัตกรรมของญ่ีปุน่ เมือ่กลำงเดอืนสงิหำคมท่ี
ผ่ำนมำ

* ร้านแม่สภุาพร ตลาดหนองมน เกิดไอเดีย
สร้ำงสรรค์เมือ่เห็นเศษไม้ไผ่เหลอืใช้ จงึน�ำมำ 
สร้ำงสรรค์เป็นข้ำวหลำมแบบใหม่ทีม่กีระบอก
สัน้ลง พร้อมพำยส�ำหรบัตกัรบัประทำนใน
กระบอก และให้ชือ่ว่ำ ข้ำวหลำมชอ็ต (มำจำก 
Short ท่ีแปลว่ำ สัน้) นวัตกรรมข้ำวหลำมหนองมน 
ยุคใหม่นีส้ร้ำงปรำกฏกำรณ์ขำยดเีป็นเทน�ำ้เทท่ำ 
เพ่ิมรำยได้ให้ร้ำนอย่ำงเป็นกอบเป็นก�ำ

เมือ่อ่ำนมำถึงตรงน้ี คงพอมองเห็นภำพแล้วว่ำ สมองท�ำอะไรให้เรำได้บ้ำง และสำมำรถพำเรำไปได้ไกลเพียงใด คนทีป่ระสบ
ควำมส�ำเรจ็ไม่จ�ำเป็นต้องมไีอควิสงูกว่ำคนอืน่ๆ หำกแต่คอืคนทีไ่ม่หยุดคดิและรูจั้กใช้พลงัสร้ำงสรรค์ท่ีตดิตัง้อยู่ในสมองของเรำให้เป็น
ประโยชน์มำกท่ีสดุ

Jack Ma. Photo from wallstreetol.com

Asuka Kamiya

Photo from daily.khaosod.co.th

Steve Jobs. Photo from www.digitaltrends.com
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Grey Ray. Photo from www.grey-ray.com

สีเทียนทรงไข่

Photo from www.discountschoolsupply.com

 ดินสอสีเลโก้

Photo from www.geekalerts.com

สิ่งนี้ที่ช่วยให้เราฉลาด

เคร่ืองเขียนกับความฉลาด
รูปทรงและสีสันของเครื่องเขียนไม่เพียงเป็น

สิ่งแสดงเอกลักษณ์ของตรำสินค้ำและช่วยดึงดูด
ใจผู้ซื้อ แต่ยังมีส่วนส�ำคัญต่อกำรพัฒนำจุดเชื่อม
ต่อใยประสำท รวมถึงกำรสร้ำงเสริมพัฒนำกำร
ด้ำนต่ำงๆ ของเด็กวัยเรียน เครื่องเขียน 
หลำยยี่ห้อจึงถูกออกแบบมำให้เด็กได้ฝึกใช้
ประสำทสัมผัสทุกส่วน ได้แก่ มองเห็นและ
แยกแยะสีสัน จับต้องรูปทรงและพื้นผิวที ่
แตกต่ำง ได้ยินเสียง และได้กลิ่น เช่น ดินสอสีเลโก้ 
(Lego Color Pencil) หรือสีเทียนทรงไข่ (Crayola 
Scribbled Egg Crayons) ที่ออกแบบมำเพื่อช่วย
ส่งเสริมพัฒนำกำรทำงสมองและกล้ำมเนื้อ 
รวมถึงเสริมสรำ้งควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
จินตนำกำรของเด็ก โดยเน้นกำรออกแบบที่ท�ำให้
เด็กรู้สึกสนุกเหมือนก�ำลังเล่นของเล่นมำกกวำ่
ก�ำลังใช้อุปกรณ์กำรเรียน อยำ่งไรก็ดีเครื่องเขียน
ไม่ใช่เรื่องของเด็กเท่ำนั้น วัยรุ่นและวัยท�ำงำนเอง
สำมำรถเติมสีสันให้ประสบกำรณ์แห่งกำรเรียนรู ้
จัดระเบียบสมอง เสริมสร้ำงจินตนำกำร และ
สนุกไปกับบรรดำเครื่องเขียนหลำกหลำยรูปทรง
และสีสันได้เช่นกัน ยิ่งในปัจจุบันเมื่อจินตนำกำร
ผสมผสำนเขำ้กับกำรออกแบบที่ใช้งำนได้จริง 
เครื่องเขียนยุคใหม่จึงมีรูปลักษณ์และกำรใช้งำน
สุดสร้ำงสรรค์ เช่น เกรย์เรย์ (GREY RAY | The 
Stationery of Thailand) เครื่องเขียนสัญชำติไทย
ที่ออกแบบควำมฝันให้กลำยเป็นเครื่องเขียนที่
ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล ทั้งในด้ำนควำม

สิง่ของเครือ่งใช้หลายอย่างในชวิีตประจ�าวันออกแบบ

มาเพือ่ตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของ

มนษุย์ หลายอย่างเป็นของใช้ใกล้มือทีเ่หน็และใช้งาน

กันจนเป็นเรือ่งปกต ิเช่น ปากกา ดนิสอ กระดาษ ฯลฯ 

แต่รู้หรอืไม่ว่า ภายใต้สสัีนและรูปทรงทีแ่ตกต่าง 

หลากหลายเหล่านี ้ส่งผลต่อการท�างานของสมองและ 

ช่วยให้เราฉลาดขึน้อย่างไม่น่าเชือ่   

คิดสร้ำงสรรค์และกำรเลือกใช้วัสดุคุณภำพดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ปลอดภัยต่อร่ำงกำยมนุษย์ อำทิ ยำงลบเปลือกหอยเชลล์ (Nature Made 
Eco Eraser) ที่ได้จำกกำรรีไซเคิลเปลือกหอยเชลล์ นอกจำกนี้ยังม ี
เครื่องเขียนเสริมสร้ำงจินตนำกำร อำทิ ตัวต่อดินสอพกพำ จนได้รับรำงวัล
มำกมำย อำทิ รำงวัล Design Excellence Awards ประจ�ำปี 2557 รำงวัล 
Good Design Award ประจ�ำปี 2556 รำงวัล Designer of The Year  
ประจ�ำปี 2556 และเขำ้รอบรำงวัลไทยสร้ำงสรรค์ รำงวัลพระรำชทำนใน
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี สำขำงำนออกแบบ  
ประจ�ำปี 2554 เป็นต้น
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Greenbaum and Rubinstein. (2012). The Hand-Held Highlighter สบืค้นจำก http://www.nytimes.

com/2012/01/22/magazine/the-hand-held-highlighter.html

Kathie Engelbrecht. (2003). The Impact of Color on Learning. สบืค้นจำก sdpl.coe.uga.edu/HTML/W305.pdf

www.grey-ray.com

www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000088280

ที่มา

งำนวิจัยพบว่ำ สีมีผลต่อควำมดันโลหิต 

กำรเพ่งสำยตำ และกำรพัฒนำสมอง โดย

สีสำมำรถเปลี่ยนคล่ืนสมองให้เรำรู ้สึก 

ผ่อนคลำยหรือกระตือรือร้นมำกขึ้น นอกจำกนี ้

ข้อควำมท่ีถูกเน้นด้วยปำกกำสีส่งผลต่อ

กำรจ�ำมำกกว่ำข้อควำมธรรมดำถึง 80 เท่ำ 

ทั้งยังช่วยให้เรำสำมำรถแยกแยะประเด็น

และควำมส�ำคัญของเน้ือหำท่ีถูกเน้นได้ดี

ขึ้น 

หลักกำรดังกล่ำวน�ำไปสู่กำรคิดค้น

ปำกกำเน้นข้อควำมในช่วงปี พ.ศ. 2503 

โดยนักประดิษฐ์ชำวญ่ีปุ่นชื่อ โยคิโอะ  

โฮริเอะ (Yukio Horie) ซึ่งสร้ำงปำกกำ 

หัวสักหลำดท่ีมีไส้ในเป็นหมึกน�้ำ โดยอำศัย

หลักกลศำสตร์กำรไหลของของเหลวในกำร

ดึงหมึกให้กระจำยท่ัวปำกกำ ต่อมำในปี 

พ.ศ. 2506 บริษัทหมึกคำร์เตอร์  

(Carter’s Ink Company) ได้ผลิตปำกกำ

แบบเดียวกันโดยใช้หมึกแบบใสสีเหลือง

และสีชมพูท่ีช่วยดึงดูดสำยตำได้ดี เมื่อ

ขีดแล้วสำมำรถมองทะลุเห็นตัวหนังสือได้ 

ปำกกำนี้ถูกเรียกว่ำ ไฮไลเทอร์ (Hi-Liter) 

มำจนถึงปัจจุบัน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมำ ปำกกำ

เน้นข้อควำมยังคงได้รับกำรพัฒนำอย่ำง

ต่อเน่ือง ไม่ว่ำจะเป็นนวัตกรรมปำกกำ

เน้นข้อควำมแบบเรืองแสง (Fluorescent 

Colors) กำรคิดค้นวัสดุส�ำหรับหัวปำกกำ

ที่ท�ำให้หมึกไหลออกมำสม�่ำเสมอย่ิงข้ึน 

เป็นต้น แม้ในยุคดิจิทัล กำรเน้นข้อควำมยัง

ได้รับควำมนิยม แม้แต่ในโปรแกรมจัดกำร

เอกสำรหรือซอฟท์แวร์ E-reader ก็สำมำรถ

เน้นข้อควำมได้ด้วยเช่นกัน โดยจำกกำร

ส�ำรวจพบว่ำปำกกำสีเหลืองและสีชมพูได้

รับควำมนิยมสูงสุด โดยท�ำยอดขำยรวมกัน

สูงถึง 85% ของยอดขำยท้ังหมด

ปากกาเน้นข้อความช่วยให้ฉลาดได้
อย่างไร?

เกมกระดาน (Board Games)
ชีวิตอันสะดวกสบำยในยุคดิจิทัล ท�ำให้หลำยครั้งเรำหยุดคิด หยุด

สร้ำงสรรค์ และปล่อยให้สมองกลท�ำงำนแทน แม้แต่ของเล่นของชำวดิจิทัล
อย่ำงเกมคอมพิวเตอร์ที่ท�ำให้เรำได้ฝึกฝนประสำทสัมผัสหลำยส่วนไปพร้อมๆ 
กับกำรคิดวำงแผน ยังมีจุดอ่อนตรงที่ท�ำให้ผู้คนขำดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

เมื่อกลับไปดูของเล่นย้อนยุคอย่ำงเกมกระดำน (Board Games) เรำ
ตระหนักถึงหนำ้ที่อันชำญฉลำดของเกมเหล่ำนี้ที่ถูกออกแบบมำเพื่อเสริม
สร้ำงพลังสมองและทักษะดำ้นตำ่งๆ ที่จ�ำเป็นแก่มนุษย์ ไปพร้อมๆ กับ 
ควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน เช่น ปริศนำอักษรไขว้  ช่วยเสริมทักษะด้ำน
ภำษำและเพิ่มควำมไวของสมองให้สัมพันธ์กับสำยตำ ซูโดกุ (SUDOKU) 
และเกมกระดำน 100 ช่อง ช่วยพัฒนำทักษะดำ้นคณิตศำสตร์ กำรค�ำนวณ 
กำรแก้ปัญหำ และเสริมสร้ำงสมำธิ หมำกฮอส หมำกรุก และเกมเศรษฐี  
ช่วยฝึกสมองส่วนกำรคิดค�ำนวณ กำรวำงแผนกลยุทธ์ และกำรแก้ปัญหำ
เฉพำะหนำ้ และ ปริศนำค�ำทำย ช่วยฝึกสมองด้ำนกำรใช้ภำษำ เสริมสร้ำง
ปฏิภำณไหวพริบ และเพิ่มทักษะกำรเข้ำสังคม เป็นต้น

เมื่อนวัตกรรมของคนรุ่นเกำ๋อย่ำงเกมกระดำน “เจ๋ง” ขนำดนี้ จึงม ี
คนรุ่นใหม่หลำยคนเกิดแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงธุรกิจสรำ้งสรรค์ เมื่อเติม 
ไอเดียเข้ำไปอีกนิด ศึกษำควำมต้องกำรของคนยุคนี้อีกหน่อย จึงได้ออกมำ
เป็นคำเฟ่เกมกระดำน ร้ำนลูกผสมระหว่ำงร้ำนขำยกำแฟ พื้นที่สังสรรค์ และ
ร้ำนเกม ที่โดนใจวัยรุ่นยุคดิจิทัลจนสำมำรถดึงคนเหล่ำนี้ให้ออกมำจำก 
โลกโซเชียลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ภำยในรำ้นกำแฟที่อบอวลไปด้วย
บรรยำกำศของกำรแข่งขัน กำรหยอกล้อ ควำมร่วมมือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และมิตรภำพที่หำไม่ได้ในเกมออนไลน์ (ติดตำมกำรรีวิวคำเฟ่เกมกระดำน ใน
คอลัมน์ Review)

เมื่อโลกมีสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้เรำฉลำด คุณมองเห็นโอกำสจำกสิ่งเหล่ำ
นั้นหรือยัง 

Sudoku. Photo from www.fastcompany.com

Photo from thestudentnurse.com
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1. อารมณ์บวกและความสขุ 
เป็นอำรมณ์ยอดนิยมอันดับหนึ่งที่นักสร้ำง

แบรนด์ใช้ในกำรพัฒนำตรำสินค้ำ ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรสร้ำงหนังโฆษณำที่จบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้ง 
(Happy Ending) พนักงำนขำยที่ยิ้มแย้ม ไปจนถึง
กำรบอกต่อแบบปำกต่อปำก ตัวอยำ่งของสินค้ำ 
ที่จับเอำอำรมณ์ประเภทนี้มำสร้ำงข้อควำมที ่
เข้ำถึงจติใจคนฟังจนประสบผลส�ำเรจ็อย่ำงมหำศำล  
ได้แก่ เบียร์กินเนสส์ (Guinness) 

ในปี 2541 บริษัทต้องกำรเพิ่มยอดขำยเบียร์
ด�ำกินเนสส์ในสำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ จึงท�ำกำร
ศึกษำชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวแอฟริกัน และพบ
ว่ำนอกจำกควำมยำกจนอย่ำงที่สุด ชำวแอฟริกัน
ยังขำดควำมเชื่อมั่นในตนเอง บริษัทกินเนสส์จึง
ออกแคมเปญสวนกระแส โดยใช้ข้อควำมว่ำ  
“ชำวแอฟริกันผิวด�ำเป็นกลุ่มชนที่ยิ่งใหญ่ เช่น
เดียวกับกินเนสส์ เบียร์ด�ำขำ้มชำติระดับโลก” 
แคมเปญนี้ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงมำก สร้ำง
ยอดขำยถล่มทลำยให้บริษัท และแบรนด์กินเนสส์
ก็สำมำรถครองใจชำวแอฟริกันติดต่อกันถึง 13 ปี 

ถอดรหัสการสร้างแบรนด์ให้ครองใจคนทัง้โลก

B R A I Ns
G L O B A L  B R A N D

โดย แครธริน แคท ทรงพั
ฒ

นะโยธิน ผู้แต่งหนังสือ G
enius ทางอารมณ

์ (Facebook.com
/C

atherineBooks)

โลกปัจจบุนัมสีนิค้าให้เราเลอืกซ้ือไม่หวาดไม่ไหว  

ไม่ง่ายเลยส�าหรบันกัสร้างแบรนด์ (Brand) หรอื 

ตราสนิค้า ทีจ่ะตีโจทย์ว่าท�าอย่างไรแบรนด์ของเราจงึ

จะเข้าไปอยูใ่นใจคนนบัล้าน 

นกัการตลาดส่วนใหญ่ทราบดว่ีา การท�าให้ผูบ้ริโภค

รูจ้กัและจดจ�าแบรนด์มหีลายวิธ ีอาทิ การทวนซ�า้

บ่อยๆ การให้เหน็ในสิง่เดยีวกันซ�า้ๆ และการต่อยอด

จากสิง่ทีรู้่จกัแล้วไปสูส่ิง่อืน่ แต่มอีกีข้อหน่ึงซ่ึงถือว่า

เป็นผูช่้วยมอืหนึง่ในการสร้างความทรงจ�าทีมี่พลัง 

สิง่นัน่คือ “อารมณ์”  

นกัวจิยัสองท่าน คือ กอร์ดอน ดรายเดน็ และ ดร.จนีเนต็ต์ วอซ (Gordon Dryden 

& Dr. Jeannette Vos) อธิบายว่า ศูนย์กลางของอารมณ์ในสมองมนษุย์ตัง้อยู่ใน

ระบบลิมบกิ (Limbic) ซึง่มคีวามสมัพันธ์ใกล้ชดิกับระบบความจ�าระยะยาว จงึเป็น

เหตุผลว่าท�าไมมนษุย์จงึจ�าข้อมลูทีม่ากับอารมณ์ได้ดกีว่าและง่ายกว่าความจ�า

ประเภทอืน่ 

หากอยากป้ันสนิค้าให้ติดอยู่ในใจผูบ้ริโภค กุญแจด่านแรก คือการป้ัน  

“มวลอารมณ์” และต่อไปนีคื้อ 5 อารมณ์หลกัทีบ่ริษัทระดับโลกหยิบมาใช้ในการ

สร้างแบรนด์สนิค้าให้เป็นทีจ่ดจ�าและติดอยูใ่นใจของผูบ้ริโภค 
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Photo from beerandbaking.com
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4. ความรูส้กึหรหูรา 
แบรนด์สินค้ำฟุ่มเฟือยมักสร้ำงแคมเปญที่ปรุงแต่งให้ผู้ใช้เกิดควำม

รู้สึกหรูหรำ เพรำะจับจุดได้ว่ำควำมรู้สึกร�่ำรวยและมีทรัพยำกรเหลือเฟือเป็น
สัญชำตญำณที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ สินค้ำที่สำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกเช่นนี ้
ให้แก่ผู้ใช้จึงเป็นที่ต้องกำรสูง เช่น ชำแนล (Chanel) หรือ โรเล็กซ์ (Rolex) 
กำรตั้งรำคำที่สูงลิบลิ่วได้สร้ำงควำมรู้สึกหรูหรำและเหนือชั้นหำกได ้
ครอบครอง ท�ำให้แบรนด์เหล่ำนี้มีพลังดึงดูดคนจ�ำนวนมำกให้หลงใหลได้
เสมอ

3. ความน่าเชือ่ถอื  
ลองจินตนำกำรดูว่ำ เวลำเรำไปเที่ยวต่ำงประเทศและเกิดอยำกดื่มกำแฟ

สักแก้ว เรำเดินไปพบร้ำนกำแฟสองรำ้นตั้งอยู่ติดกัน ร้ำนแรกเป็นแบรนด ์
ท้องถิ่นที่ไม่เคยได้ยินชื่อมำก่อน ส่วนร้ำนที่สอง คือ สตำร์บัคส์ (Starbucks) 
เรำจะเดินเขำ้ร้ำนไหน? เชื่อวำ่หลำยคนคงเลือกเดินเข้ำสตำร์บัคส์ ด้วยควำม
เชื่อมั่นวำ่เป็นแบรนด์ที่มีคุณภำพและรสชำติมำตรฐำน กำรสร้ำงควำมรู้สึก
คุ้นเคยกับชื่อและโลโก้ของแบรนด์ รวมถึงสร้ำงควำมเชื่อมั่นในคุณภำพสินค้ำ
และบริกำร เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ท�ำให้แบรนด์ประสบควำมส�ำเร็จจนมีสำขำ
ไปทั่วโลก

5. ความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม   
อีกหนึ่งสัญชำตญำณกำรอยู่รอดของมนุษย์ คือ ควำมต้องกำรเป็น 

ส่วนหนึ่งของกลุ่ม แคมเปญจ�ำนวนมำกใช้ประโยชน์จำกควำมต้องกำร 
ด้ำนนี้ในกำรสร้ำงและพัฒนำแบรนด์ หนึ่งในนั้น คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ใน
ปี 2553 หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์ (Financial Times) เขียนบทควำม
เกี่ยวกับกำรบรรยำยของ มำร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผู้ก่อตั้ง 
เฟซบุ๊กว่ำ มีกำรสอดแทรกค�ำว่ำ “Social” หรือ “สังคม” เข้ำไปหลำยครั้ง  
จนคนฟังจดจ�ำค�ำนี้ควบคู่ไปกับชื่อเฟซบุ๊กและรู้สึกมีส่วนร่วมใน “สังคม” นั้น

2. อารมณ์ลบและความกลวั 
ในประเทศฟิลิปปินส์ “เซฟกำร์ด” (Safeguard) ซึ่งเป็นแบรนด์สบู่ที่เน้น

คุณสมบัติด้ำนกำรป้องกันและฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย ใช้ประโยชน์จำกอำรมณ์
ด้ำนลบโดยกำรสร้ำงแคมเปญที่ชี้ให้เห็นอันตรำยของกำรอยู่ในเมืองที่แออัด 
สกปรก และแวดล้อมด้วยเชื้อแบคทีเรีย เนื้อหำในแคมเปญเน้นสร้ำงควำม
กังวลใจให้บรรดำแม่บ้ำน ในขณะเดียวกันก็เน้นย�้ำว่ำสบู่เซฟกำร์ดสำมำรถ
แก้ปัญหำนี้ได้ โดยมีผลกำรวิจัยที่หนักแน่นรองรับ ส่งผลให้สบู่เซฟกำร์ด
กลำยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของแม่บ้ำนชำวฟิลิปปินส์ 

Photo by Kisty

Photo by Veshion

Photo by Amanda Shadforth

Photo by Danielle Tinkler & Belinda Milne
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อีกหนึ่งตัวอย่ำงที่น่ำสนใจ ได้แก่ บริษัท ดิ ออเนสต์  
(The Honest Company) ซึ่งก่อตั้งโดยนักแสดงชื่อดังอย่ำง 
เจสสิกำ อัลบำ (Jessica Alba) จุดเริ่มต้นเกิดจำกควำม 
ยำกล�ำบำกในกำรหำซื้อสินค้ำส�ำหรับเด็กที่ปลอดสำรเคมีหรือ 
วัตถุดิบที่เป็นอันตรำย อัลบำจึงผลิตสินค้ำดังกล่ำวขึ้นมำ
เอง และชักชวนบรรดำคุณแม่ให้เข้ำร่วม “เป็นส่วนหนึ่ง” ของ
โครงกำรผลิตสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับกำร 
ตอบรับอย่ำงล้นหลำม จนมีมูลค่ำตลำดสูงถึง 1.7 พันลำ้น
เหรียญสหรัฐภำยในเวลำเพียง 4 ปี 

ส่วนรองเท้ำยี่ห้อทอมส์ (TOMS) ที่ตั้งเป้ำจ�ำหน่ำยรองเท้ำ 
30,000 คู่ ภำยใน 30 วัน น�ำแนวคิด “สร้ำงวงจรกำรท�ำดีเพื่อ
สังคม” มำใช้เป็นจุดขำย โดยท�ำโฆษณำว่ำ “รองเท้ำทุกคู่ที ่
ขำยได้ จะกลำยเป็นรองเทำ้ให้แก่เด็กชำวเอธิโอเปีย” ผ่ำนไป 
30 วัน บริษัทไม่เพียงบรรลุเป้ำหมำย 30,000 คู่ แถมยังท�ำ 
ยอดขำยสูงกวำ่เป้ำที่ตั้งไว้ถึง 23% 

เม่ืออ่านมาถงึตรงน้ี เราได้ทราบถงึกลยุทธ์การใช้
อารมณ์ในการสร้างแบรนด์ ค�าถามสดุท้าย คอื แบรนด์
คอือะไร? 

ค�ำถำมนี้ ดอน คำวเลย์ และ พอล เฟลด์วิก (Don 
Cowley & Paul Feldwick) ได้ตอบไว้สั้นๆ ในหนังสือชื่อ 
Understanding Brands ว่ำ “แบรนด์ คือ ควำมรู้สึกโดยรวมที่
อยู่ในจิตใจของผู้บริโภค” กล่ำวคือ ต่อให้มีชื่อยี่ห้อ โลโก้ และ
ตัวสินค้ำ แต่หำกผู้บริโภคปรำศจำกควำมรู้สึกใดๆ เมื่อเห็น
สินค้ำของเรำ ถือว่ำเรำยังไม่มีแบรนด์ กำรมีแบรนด์ คือ กำร
ครอบครองสินค้ำหรือบริกำรที่ก่อให้เกิดอำรมณ์บำงอย่ำงเมื่อ
คนมองเห็นโลโก้ของเรำ ซึ่งเกิดจำกกำรใช้เทคนิคและ 
เครื่องมือต่ำงๆ มำน�ำเสนอเรื่องรำวของสินค้ำเป็นระยะเวลำ
นำนๆ ซ�้ำๆ กัน เพื่อตอกย�้ำอำรมณ์แก่ผู้บริโภค จนกลำยมำเป็น
มวลอำรมณ์ ควำมรู้สึก และประสบกำรณ์ที่อยู่ในควำมทรงจ�ำ
ของผู้บริโภคตลอดไป

และน่ีคือเหตผุลว่าท�าไมแบรนด์ระดบัโลกถงึได้ครอบครอง 
หัวใจเรา เม่ือได้ครอบครองพืน้ท่ีใน “หัว” ของเราแล้ว หลังจาก 
นั้นจึงค่อยได้ “ใจ” ของเรา
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เรียนเก่งไม่ใช่ทุกอย่าง

แล้ว EQ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง? 
EQ เปรียบได้กับพำยกลมๆ ก้อนใหญ่ที่ถูก

แบ่งเป็น 2 ซีก ซีกแรก คือ กำรเข้ำใจสังคมและ
กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น (Social  
Awareness & Relationship Management)  
ซีกที่สอง คือ กำรเข้ำใจตัวเองและกำรสร้ำง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง (Self Awareness & 
Self Management) หลำยครั้งที่เรำนิยำมคนที่
มีควำมฉลำดทำงอำรมณ์สูงว่ำเป็นผู้ที่เก่งในกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับคนอื่น แต่ควำมสำมำรถ
ทำงสังคมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของควำมฉลำดทำง
อำรมณ์ สิ่งที่ต้องมีควบคู่กันคือศิลปะกำรเข้ำใจ
ตัวเอง กล่ำวคือ ต้องมีทั้งควำมเข้ำใจโลกภำยนอก 
(Outer World) และควำมเข้ำใจโลกภำยใน  
(Inner World) ถ้ำมีซีกเดียว เปรียบได้กับพำย
แหว่งๆ ถือเป็นควำมฉลำดที่ไม่สมบูรณ์ 

ในอดีต หากต้องการสมัครเข้าโรงเรียนประถมชั้นน�าในบางประเทศ เช่น สิงคโปร์ เด็กๆ ทุกคนจะต้องฝ่าฟันการทดสอบไอคิว (IQ)  

แข่งกับเด็กนับร้อยนับพัน นั่นเป็นเพราะระบบการศึกษายุคก่อนเชื่อว่าเด็กที่ไอคิวสูงเป็นเด็กฉลาด มีความสามารถ และมีแนวโน้มสูง 

ที่จะประสบความส�าเร็จ 

โชคดีที่วงการวิทยาศาสตร์ไม่ปล่อยให้คนทั่วไปเข้าใจผิดนานจนเกินไป งานวิจัยจ�านวนมากที่ได้รับการตีพิมพ์ในยุคนี้ได้พูดถึงความ

ฉลาดหลากหลายประเภทของมนุษย์ และความฉลาดประเภทที่นักวิจัยเทคะแนนเสียงให้เป็นความฉลาดที่ส�าคัญต่อการน�าพามนุษย์

เราไปสู่ความส�าเร็จ โดยเฉพาะความส�าเร็จด้านการท�างาน ก็คือ “ความฉลาดทางอารมณ์” หรือ EQ 

ผลการส�ารวจของ IBM ซึ่งท�าการสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุดและซีอีโอ (CEO) มากกว่า 1,700 คน พบว่าทักษะที่ผู้บริหารมองหา 

มากที่สุดจากคนในองค์กรคือ (1) ความสามารถในการท�างานร่วมกับผู้อื่นจากต่างแผนก (2) ความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี

กับลูกค้า ซึ่งทักษะทั้งสองต้องพึ่งพาความฉลาดทางอารมณ์ในการพัฒนา นอกจากนี้ ดร.เจอรัลด์ เจ. เมาน์ท (Dr.Gerald J. Mount) 

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรมากว่า 20 ปี ยังยืนยันด้วยว่า “EQ เป็นปัจจัยที่สามารถใช้ท�านายประสิทธิภาพการท�างาน

ของคนได้ดีกว่าไอคิวถึงหนึ่งเท่าตัว”

แล้วท�ำไมนักวิจัยจึงสรุปวำ่ควำมฉลำดทำงอำรมณ์มีผลต่อควำมส�ำเร็จ
ในชีวิต แถมยังเหนือกวำ่ไอคิวเสียด้วยซ�้ำ 

ศำสตรำจำรย์โรเบิร์ต โรเซนธอล (Robert Rosenthal) นักจิตวิทยำผู้ม ี
ชื่อเสียงประจ�ำมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด (Harvard University) ตอบค�ำถำม 
ข้อน้ีผ่ำนกำรทดลอง โดยน�ำคนกว่ำ 70,000 คน จำกประเทศต่ำงๆ 18 ประเทศ 
มำนั่งดูวิดีโอใบ้ที่มีแต่ภำพ ไม่มีเสียง ที่ฉำยให้เห็นสีหนำ้ของผู้หญิง 
คนหนึ่งที่ก�ำลังแสดงอำรมณ์ต่ำงๆ ตั้งแต่ โกรธ ขยะแขยง ไปจนถึงอำรมณ์
ยำกๆ เช่น อำรมณ์แบบแม่รักลูก หลังจำกนั้นให้ผู้เขำ้ร่วมกำรวิจัยตอบ
ค�ำถำมว่ำผู้หญิงก�ำลังรู้สึกอย่ำงไร สิ่งที่โรเซนธอลพบคือ คนที่อำ่นอำรมณ์
ทำงสีหน้ำได้แม่นย�ำกว่ำ มักเป็นคนที่มีสุขภำพจิตดี มีเพื่อนเยอะ ไวต่อ 
ควำมรู้สึกคนรอบข้ำง และมักมีควำมสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตคู่

ข้อสอบคล้ำยๆ กัน ได้ถูกน�ำไปทดสอบในกลุ่มเด็กด้วยเช่นกัน ผลปรำกฏ
ว่ำเด็กที่สำมำรถอ่ำนอำรมณ์ได้แม่นย�ำ เป็นเด็กที่มีควำมโดดเด่นในชั้นเรียน 
หลำยคนได้เกรดเฉลี่ยดีกว่ำเด็กคนอื่นๆ แม้วำ่ผลกำรทดสอบไอคิวจะไม่ได้
เหนือไปกวำ่เพื่อนๆ ในชั้นเรียน
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ผลงำนวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นชัดเจน ว่ำ “ไอคิวสูง” ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่พำเด็กเหล่ำนี้ไปสู่ควำมส�ำเร็จด้ำนกำรเรียน ควำมสำมำรถ
ในกำรรับรู้อำรมณ์ต่ำงหำกที่ช่วยให้เด็กเหล่ำนี้อ่ำนควำมรู้สึกของครูผู้สอนอย่ำงแม่นย�ำ ท�ำให้สำมำรถวำงตัวได้เหมำะสม พูดคุย
อย่ำงสนุกสนำนกับครูและเพื่อนในชั้นเรียน และได้รับควำมสนใจเป็นพิเศษ ส่งผลดีต่อเกรดและกำรเรียนรู้

นักวิจัยยังวิเครำะห์ต่อไปอีกว่ำ เมื่อเด็กเหล่ำนี้เติบโตขึ้นและก้ำวสู่โลกแห่งกำรท�ำงำน ควำมสำมำรถในกำรรับรู้อำรมณ์นี้เอง
จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ก้ำวหน้ำในอำชีพอย่ำงรวดเร็ว หลำยครั้งที่พบว่ำคนที่ได้รับผลประเมินกำรท�ำงำนดีที่สุดไม่ใช่
คนที่มีควำมรู้เยอะที่สุดหรือขยันที่สุด แต่เป็นบุคคลที่มีทักษะในกำรสื่อสำรกับผู้ร่วมงำนดีที่สุด เป็นคนที่สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่รำบรื่นได้กับหลำยฝำ่ย เมื่อถึงเวลำประเมินผลงำน เลื่อนต�ำแหน่ง หรือปรับฐำนเงินเดือน คนที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับหลำยฝ่ำย
มักได้รับกำรสนับสนุนก่อน

เห็นได้ว่ำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนอำรมณ์คนรอบตัว ควำมช่ำงสังเกต และกำรเอำใจใส่ผู้อื่น ไม่วำ่ในชั้นเรียนหรือที่ท�ำงำน 
เป็นกุญแจส�ำคัญไปสู่ควำมส�ำเร็จ เพรำะควำมสำมำรถในกำรรับรู้อำรมณ์และตีควำมสิ่งที่รับรู้โดยไม่บิดเบือนจะช่วยส่งเสริมกำร
ตัดสินใจ และป้องกันไม่ให้ท�ำผิดพลำดเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัว 

ต่อไปนี้เป็นทักษะทำงอำรมณ์  3 ข้อ ที่จ�ำเป็นอยำ่งยิ่งส�ำหรับกำรท�ำงำนในปัจจุบัน ลองประเมินดูอยำ่งไม่เข้ำข้ำงตัวเองวำ่เรำมี
ครบทุกข้อแล้วหรือยัง?

1. ทักษะการจดัการกับความเครยีด
ทุกวันนี้ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ “ควำมเครียด” คือ 

ต้นเหตุของปัญหำสุขภำพของคนท�ำงำนยุคนี้ โดยเฉพำะผู้ที่อยู่
ในสำยงำนบริกำรที่บำงครั้งต้องรองรับอำรมณ์ของลูกค้ำ  
เจ้ำนำย ผู้ร่วมงำน เมื่อรวมกับงำนในควำมรับผิดชอบ ท�ำให้
เกิดภำวะเครียดได้ง่ำยๆ ผู้ที่ฉลำดทำงอำรมณ์นอกจำกจะ
ฉลำดในกำรดูแลอำรมณ์ผู้อื่น ยังต้องมีวิธีสร้ำงสรรค์ในกำร
ดูแลอำรมณ์ของตนเอง ท�ำให้ควำมเครียดไม่คงอยู่ในตัวนำน
เกินไป แม้กำรเครียดวันละนิดจะไม่ใช่เรื่องแย่ แต่กำร 
เครียดเรื้อรังเป็นเรื่องต้องห้ำม 

เคล็ดลับคือกำรท�ำควำมเข้ำใจว่ำ คนแต่ละคนมีพื้น
อำรมณ์แตกตำ่งกัน ส่วนหนึ่งมำจำกพันธุกรรม ส่วนหนึ่งมำ
จำกสภำพแวดล้อม บุคคลที่มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์สูงมักเข้ำใจ
ถึงควำมแตกต่ำงดังกล่ำว และดูแลอำรมณ์ด้วยกำรจัดพื้นที่
ชีวิตอย่ำงสมดุลเป็นของขวัญให้ตัวเองหลังเลิกงำน 

2. การสือ่สาร
ในกำรสัมภำษณ์เข้ำเรียนต่อในมหำวิทยำลัยดุ๊ก (Duke 

University) หนึ่งในค�ำถำมที่อำจต้องเจอ คือ “จงอธิบำยงำนที่
คุณท�ำอยู่ให้ผมฟัง โดยสมมุติว่ำผมเป็นเด็กอำยุแปดขวบ” 

ค�ำถำมอำจฟังดูแปลก แต่กำรถำมค�ำถำมนี้เป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภำพมำกในกำรคัดเลือกคนเก่งที่ไม่เพียงมีควำมรู้ 
แต่ยังมีทักษะในกำรใช้อำรมณ์เพื่อสร้ำงควำมยืดหยุ่น อ่ำน
สถำนกำรณ์ ปรับบุคลิกของตนให้สำมำรถสื่อสำรอย่ำงฉะฉำน
กับคนแตกต่ำงหลำกหลำย ซึ่งเป็นเพรำะผู้คัดเลือกนักเรียนต่ำง
เห็นพ้องต้องกันวำ่ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ที่ใช้ในกำรสื่อสำร
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์ที่ดี มีควำมส�ำคัญไม่แพ้
ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนอื่นๆ

3. การรบัมือกับความไม่แน่นอน
ในโลกธุรกิจ ชีวิตแต่ละวันคือควำมไม่แน่นอน ซึ่งส่งผล 

ให้สมองท�ำงำนด้วยปฏิกิริยำรุนแรงขึ้น จนบำงครั้งเป็น 
เหตุให้เรำตัดสินใจผิดพลำด ผู้ที่ประสบควำมส�ำเร็จมักมีควำม
สำมำรถในกำรควบคุมกำรท�ำงำนของสมองให้เป็นไปอย่ำงมี
สติ ผลกำรสแกนสมองยังแสดงให้เห็นวำ่ทักษะในกำรควบคุม
สติมำพร้อมกับควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 

นักวิจัยจำกสถำบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย หรือ แคลเทค 
(Caltech) พบว่ำเมื่อผู้เข้ำรับกำรทดลองเผชิญหนำ้กับ
สถำนกำรณ์ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งก่อให้เกิดควำมไม่แน่นอน
และคำดเดำไม่ได้ สมองจะส่งต่อกำรควบคุมไปยังระบบ 
ลิมบิก (Limbic) ซึ่งเป็นระบบที่คอยกระตุ้นอำรมณ์ต่ำงๆ ใน
ตัวเรำ บุคคลที่มีควำมฉลำดทำงอำรมณ์สูงมักมีเทคนิคในกำร
ควบคุมอำรมณ์ ท�ำให้สำมำรถตัดสินใจอย่ำงมีสติ และแก้ไข
ปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

เม่ือความฉลาดทางอารมณ์มีส่วนส�าคัญต่อความส�าเรจ็ 
ในอนาคต ไม่แพ้ความฉลาดประเภทอ่ืน อย่าลมืหาความรู้ 
เก่ียวกับการดแูลอารมณ์ในตวัเราเพิม่เตมิและหม่ันฝึกฝนให้
เชี่ยวชาญ แล้วมาดูกันว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปอย่างไร 

โดย แครธริน แคท ทรงพั
ฒ

นะโยธิน ผู้แต่งหนังสือ G
enius ทางอารมณ
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T จริงหรือที่ “ผู้ชายคิดเรื่องทะลึ่งทุก 7 วินาที”

ได้เวลาเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆ ที่ว่า “ผู้ชายคิดเรื่องทะลึ่งทุก 7 
วินาที” เพราะผลการวิจัยพิสูจน์แล้วว่าเรื่องนี้ไม่จริง

ทีมนักวิจัยน�ำโดย เทอรรี ฟิชเชอร์ (Terri Fisher) แห่งมหำวิทยำลัย
โอไฮโอสเตต (Ohio State University) ได้ทดลองเพื่อวิเครำะห์วำ่ผู้หญิงกับ
ผู้ชำยคิดถึงเรื่องเพศ กำรนอน และกำรกินอำหำร มำกน้อยเท่ำใดในหนึ่งวัน 
อำสำสมัครประกอบด้วยนักศึกษำหญิง 163 คน และชำย 120 คน ทุกคนได้
รับแจกเครื่องนับ (Tally Counter) จำกนั้นนักวิจัยแบ่งอำสำสมัครออกเป็น
สำมกลุ่ม กลุ่มแรกให้กดเครื่องนับเมื่อคิดถึงเรื่องเพศ กลุ่มที่สองให้กดเมื่อ
คิดถึงกำรนอน ส่วนกลุ่มที่สำมกดเมื่อคิดถึงอำหำร

ผลกำรทดลองปรำกฏว่ำ ผู้ชำยคิดเรื่องเพศเฉลี่ย 18 ครั้งต่อวัน ผู้หญิง 
10 ครั้งต่อวัน อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลมีควำมแปรผันมำก ผู้ชำยบำงคนคิด 
เรื่องเพศแค่ 1 ครั้งต่อวัน และมีบำงคนคิดบ่อยถึง 388 ครั้งต่อวัน (เฉลี่ยทุกๆ 
158 วินำที)

ผลกำรทดลองยังแสดงให้เห็นว่ำ สมองของผู้ชำยคิดเรื่องอำหำรและกำร
นอนบ่อยพอๆ กับเรื่องเพศ ส่วนสมองของผู้หญิงคิดเรื่องกำรนอนบ่อยพอๆ  
กับผู้ชำย แต่คิดถึงเรื่องเพศและกำรกินน้อยกว่ำ ซึ่งนักวิจัยยังไม่แน่ใจวำ่เป็น
เพรำะสมองผู้หญิงถูกออกแบบมำอย่ำงนั้น หรือเป็นเพรำะอิทธิพลของสังคม
ที่ก�ำหนดให้ผู้หญิงไม่ควรคิดเรื่องเพศและกำรกินบ่อยเกินไปกันแน่ 

แต่ที่แน่ๆ ผู้ชำยไม่ได้คิดแต่เรื่องเพศตลอดเวลำเสียหน่อย!!

The Ugly Truth (2009). Photo from www.sonypictures.com

https://jusci.net/node/1808

ที่มา
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เปิดสมองเพชร
เพชร โอสถานุเคราะห์

หลายคนมอง เพชร โอสถานุเคราะห์ ว่าเป็น “ผู้บริหารอินดี้” ผู้มีความเคลื่อนไหวอันน่า 

ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา แต่น้อยคนที่จะมองเห็นตัวตนภายในอันสงบนิ่ง ที่น�าไปสู่การสร้างสมดุล

ระหว่างหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงกับความเป็นศิลปินที่ไหลวนอยู่ใน DNA เราลองมาท�าความ

รู้จักกับ “ชายที่ไม่ใช่ผู้วิเศษ... แต่ไม่ธรรมดา” คนนี้ให้มากขึ้น 

I N

T E R
V I E W
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คุณเพชรชอบเรยีนวชิาอะไรและถนัดวชิา
อะไรมากท่ีสดุ 

ผมชอบวิชำภำษำไทย ประวัติศำสตร์ 
ภูมิศำสตร์ แต่วิชำที่เรียนได้ดีที่สุด คือ ภำษำ
อังกฤษ พ่อผมซื้อกำร์ตูนภำษำอังกฤษมำให้อ่ำน
ตั้งแต่เด็ก พออำยุ 12 ปี มีครูมำติวที่บ้ำน จำกนั้น
พ่อกับแม่ก็ส่งผมไปเรียนเมืองนอก ท่ำนอยำกให้
ผมเรียนทำงธุรกิจ เพรำะมีธุรกิจเยอะที่อยำกให้
เรำดูแล จริงๆ ต้องบอกว่ำผมเกิดมำในสำยพันธุ์
ครีเอทีฟที่ถูกจับไปอยู่ในต่ำงสถำนกำรณ์  
คุณพ่อผมถ่ำยรูปเก่ง คุณแม่ร้องเพลงและเล่น
เปียโนเก่ง คุณตำเก่งด้ำนวำดรูป ส่วนคุณปู่พอ
เกษียณแล้วก็ออกมำนั่งวำดรูป แต่ผมเป็นคนแรก
ของครอบครัวที่ออกมำท�ำงำนด้ำนเพลงหรือศิลปะ

ผมคิดว่ำตัวเองมีพลังสร้ำงสรรค์บำงอย่ำง
ซ่อนอยู่ แต่ไม่เคยน�ำออกมำใช้ ยกเว้นเรื่องดนตรี
ที่เล่นมำตั้งแต่อำยุ 12 ปี พออำยุ 15 ปี ก็เล่นในวง
ดนตรีประจ�ำโรงเรียน กำรเรียนของผมเริ่มเบ่งบำน
ตอนเรียนอยู่ที่ต่ำงประเทศ ครูเปิดโอกำสให้เรำท�ำ
อะไรก็ได้ ผมจึงเริ่มแต่งบทกวีและวำดรูป แต่แม่ก็
ยังบังคับให้เรียนด้ำนธุรกิจจนจบ ผมแอบไปเรียน
วิชำด้ำนศิลปะบ้ำง อย่ำงวิชำกำรเขียนสร้ำงสรรค์ 
(Creative Writing) ครูยังชมว่ำสำมำรถเป็น 
นักเขียนมืออำชีพได้ แต่ตอนเรียนวิชำด้ำนธุรกิจ
ผมรู้สึกเครียดมำก วิชำกำรเงิน (Finance) ต้อง
เรียนซ�้ำ เพรำะครั้งแรกท�ำคะแนนได้ไม่ดีจนต้อง
พักไปก่อน ครั้งที่สองจึงตั้งใจจนได้เอ ส่วนวิชำ
เศรษฐศำสตร์ท�ำได้ดีมำก ได้เอทั้งสองตัว เวลำ
เรียนผมอำศัยแค่สำมัญส�ำนึก ตรรกะ อุปสงค์ 
อุปทำน หรือหลักจิตวิทยำ จ�ำหลักได้ไม่กี่อย่ำง 
แต่น�ำมำใช้ทั้งกำรบริหำรและชีวิตประจ�ำวัน ผม
สังเกตตัวเองว่ำเวลำท�ำอะไรโดยไม่มีใครสั่งจะ
ท�ำได้ดีกว่ำ เรียกวำ่อินพุต (Input) ไม่ค่อยได้ แต่
เอำต์พุต (Output) ออกมำดี 

จากครอบครวันักธุรกิจมาสูว่งการเพลงได้อย่างไร 
ครอบครัวผมไม่เคยปิดกั้นเรื่องศิลปะและดนตรี ขอให้ปริญญำใบแรก

เป็นดำ้นธุรกิจก็พอ ธรรมชำติของผมเหมือนปลำที่วำ่ยได้หลำยน�้ำ ผมเล่น
ดนตรีและแต่งเพลงมำตั้งแต่เด็ก ลึกๆ แล้วเรำคือศิลปิน แต่ถูกบังคับให้เรียน
ด้ำนธุรกิจ สุดทำ้ยตัวตนด้ำนศิลปะก็ต้องแสดงออกมำ 

รูต้วัล่วงหน้าไหมว่าต้องกลบัมาท�างานด้านบรหิาร 
ไม่รู้เลย หลังเรียนจบผมมำฝึกงำนที่บริษัท โอสถสภำ จ�ำกัด จำกนั้น 

ไปท�ำงำนที่ บริษัท สปำ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด จนเขำ้ใจงำนโฆษณำทะล ุ
ปรุโปร่ง แล้วออกมำท�ำเทป มันเหมือนเขื่อนแตก ทุกสิ่งที่สะสมมำต้องถูก 
ปลดปล่อย ภำยในไม่กี่เดือนผมแต่งเพลงออกมำเต็มไปหมด จำกนั้นผมย้ำย
มำอยู่ที่มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ช่วงนั้นมหำวิทยำลัยมีกำรแข่งขันสูง แต่ที่นี ่
มีแต่นักวิชำกำร ไม่มีนักกลยุทธ์หรือนักกำรตลำด ผมเข้ำมำสร้ำงภำพพจน์
ให้มหำวิทยำลัย และริเริ่มกำรท�ำโฆษณำโทรทัศน์เป็นเจำ้แรก ขณะเดียวกัน
ผมนั่งเกำ้อี้ประธำนบริหำร (CEO) ที่โอสถสภำควบคู่ไปด้วย ซึ่งน้อยคนจะได้
ดูแลทั้งภำคธุรกิจและภำคกำรศึกษำควบคู่กันไป มันกระตุ้นให้เรำอยำกสร้ำง
ธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ 

การบรหิารงานด้านการศกึษา ธุรกิจ และงานศลิปะ เหมือนหรอืต่าง
กันอย่างไร 

เวลำผมคิดกลยุทธ์ส�ำหรับกำรศึกษำจะออกมำในเชิงสรำ้งสรรค์  
(Creative Solution) เช่นเดียวกับเวลำที่คิดให้โอสถสภำ แต่สิ่งที่ต่ำงกันคือ
ข้อมูลต่ำงๆ ผมจะหลับตำและคิดว่ำผู้บริโภคคิดอย่ำงไร จะเรียกวำ่ตรรกะ
ก็ได้ ส�ำหรับผมมันคือเรื่องเดียวกัน เหมือนเวลำแต่งนิยำย เรำต้องรู้ว่ำตัว
ละครนี้ควรคิดอย่ำงไร ส่วนกำรแต่งเพลงมันมีควำมกดดันจำกควำมคำดหวัง
ทั้งของคนอื่นและตัวเรำเอง เพรำะมันเคยประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูงมำแล้ว 

ลึกๆ แล้วเราคือศิลปิน
แต่ถูกบังคับให้เรียน

ด้านธุรกิจ สุดท้ายตัวตน
ด้านศิลปะก็ต้องแสดงออกมา 
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สลบัโหมดการจดัการแต่ละด้านอย่างไร 
ผมแบ่งเวลำให้ดีและพยำยำมไม่เครียด 

ควำมเครียดมันเล็ดลอดเขำ้มำได้ตลอดเวลำ แต่
ช่วงหลังดีขึ้น เพรำะเรำมีปรัชญำชีวิตที่ชัดเจน ถ้ำ
คนเรำกังวลกับกำรบรรลุเปำ้หมำย ใจไม่อยู่กับ
ปัจจุบันแต่กระโดดข้ำมไปรอผลลัพธ์จะท�ำเกิด
ควำมเครียด ผมมีควำมหวังวำ่จะก้ำวไปให้ถึง
ควำมส�ำเร็จ แต่ไม่เคร่งเครียดหำกวำ่ท�ำไม่ส�ำเร็จ 
ทุกอย่ำงในจักรวำลนี้เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ต้องต้ำน
หรือปะทะใคร ผมมีงำนใหญ่เต็มไปหมดแต่มีทีม 
ที่ดี อำจไม่เต็มร้อย แต่ได้แค่นี้ก็คือแค่นี้ และหำ
ทีมที่ดีมำเสริมให้ดีขึ้นไปอีก เพียงแค่ท�ำให้ดีที่สุด
ในแต่ละก้ำวที่เดินไป ควำมเครียดจะน้อยลงหรือ
ไม่เครียดเลย พอคิดได้แบบนี้ผมรู้สึกดีมำก

 

อุปนิสยัส่วนตวัท่ีส่งเสรมิให้เกิดสมดุล
ระหว่างการบรหิารกับความคดิสร้างสรรค์ 

ผมเป็นคนจริงจัง มีควำมปรำรถนำแรงกล้ำ 
(Passion) ในสิ่งที่เขำ้ไปจับ มองให้เป็นเรื่องสนุก 
ตื่นเต้น จะกระตุ้นให้ไปสู่เป้ำหมำยโดยธรรมชำติ 
จุดที่ท�ำให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงสิ่งต่ำงๆ คือ
ธรรมะ เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มำจำกเอ็กค์ฮำร์ท โทลเล 
(Eckhart Tolle) เขำบอกว่ำควำมคิดสร้ำงสรรค์
ที่แท้จริงเกิดจำกควำมเงียบและควำมว่ำง ไม่ได้
เกิดจำกกำรวิเครำะห์แล้วได้ค�ำตอบ เรำอยู่ใน
โหมดธุรกิจ แต่ละวันใช้สมองคิดอย่ำงเต็มที่แล้ว 
กลับมำอยู่กับควำมวำ่ง เหมือนเข้ำเกียร์วำ่งแล้ว
ค่อยไปเข้ำเกียร์อื่น ผมไม่ใช่นักบริหำรหรือ 
นักธุรกิจ แต่ใช้หลักกำรนี้ในกำรบริหำร 

ผมเห็นกระบวนกำรของมันชัดๆ เมื่อไม่กี่
ปีมำนี้ ระหว่ำงที่ผมแต่งเพลงอยู่ท�ำนองก็หลุด
ออกมำ พอเอำมือไปจับเปียโน คอร์ดก็มำโดย
ธรรมชำติ ผมเงยหน้ำมองท้องฟ้ำและรู้ทันทีว่ำ
เรำคือทำงผ่ำนเทำ่นั้น ตรงกับที่โทลเลบอกว่ำ
ควำมสร้ำงสรรค์ (Creativity) เป็นของจักรวำล 
พระพุทธเจ้ำพูดว่ำตัวตนที่เรำคิดว่ำเรำเป็นนั้นไม่มี 
จักรวำลนี้ได้สร้ำงอะไรบำงอย่ำงและใช้เรำเป็นสื่อ 
ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ำผมไม่ได้เก่ง แต่ผมเป็นทำงผ่ำน
และสื่อที่ดีเพรำะนิ่งได้ ซึ่งผมยังไม่เห็นค�ำตอบใน
เชิงธุรกิจออกมำแบบนั้น 

ประสบการณ์ในอดีตมีส่วนช่วยในการบรหิารหรอืไม่ 
ผมใช้ตรรกะหรือวิเครำะห์จำกข้อมูลที่มี ไม่อำศัยอดีตหรืออำศัยน้อยมำก 

อำศัยสัญชำติญำณกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่วำ่จะแต่ง
เพลง วำดรูป หรือวิเครำะห์โจทย์ทำงธุรกิจ 

แรงบันดาลใจหรอือทิธิพลของคณุเพชรคอืใคร 
ฮีโร่ของผมไม่ใช่คนในโลกธุรกิจ แต่คือจิตรกรอยำ่ง ปิกัสโซ (Picasso) 

และนักดนตรี เช่น บีโธเฟน (Beethoven) บำค (Bach) หรือ เดอะบีทเทิลส์ 
(The Beatles) ซึง่เน้ือร้องมคีวำมเป็นกวีสงูมำก ส่วน เอก็ค์ฮำร์ท โทลเล มีอทิธิพล 
สูงมำกเพรำะท�ำให้ชีวิตเกิดควำมนิ่งและสมดุล เขำท�ำให้รู้วำ่คัมภีร์เก่ำแก่
ต่ำงๆ ไม่อำจเข้ำถึงคนอย่ำงผม เพรำะยำกและซับซ้อนเกินไป แต่โทลเล 
อธิบำยด้วยภำษำที่เข้ำใจงำ่ย ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผมคือพื้นที่โล่ง ถ้ำมอง
ในมุมนี้ทุกคนสำมำรถสร้ำงสรรค์ได้ แต่ ปิกัสโซ หรือ เดอะบีทเทิลส์ เป็นสื่อที่
ดีกว่ำเรำเท่ำนั้นเอง 

มองเด็กยุคดจิทัิลอย่างไร 
โทลเลบอกว่ำ “มองท้องฟำ้ ไม่ใช่หนำ้จอ” (Look at the Sky, not the 

Screen) คนสมัยนี้ใช้เวลำอยู่กับหน้ำจอไปแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์ โลกดิจิทัลมี
ประโยชน์ แต่ถ้ำเสพติดก็มีโทษ เขำยังบอกอีกว่ำคนสมัยนี้มีควำมรู้ทำงโลก
มำกกว่ำพระพุทธเจำ้และพระเยซูเป็นหมื่นแสนเทำ่ แต่กลับไม่รู้จักตัวเอง  
เรำต้องหำสมดุลให้เจอด้วย

ก้าวต่อไปของคณุเพชร 
ในด้ำนกำรศึกษำ ผมต้องกำรสร้ำงมหำวิทยำลัยกรุงเทพให้มั่นคงยั่งยืน  

มีคุณภำพ และตอบโจทย์ของโลกในเรื่ององค์ควำมรู้ ในแง่ของธุรกิจ  
ผมต้องกำรให้โอสถสภำก้ำวไปสู่ระดับอำเซียน ส่วนเป้ำหมำยส่วนตัวน่ำจะ
เป็นกำรก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยให้ได้ภำยใน 3-4 ปี และรวบรวม 
เรื่องสั้นที่เขียนไว้มำตีพิมพ์ อำจวำดรูปประกอบให้กับเรื่องสั้นและบทกวีของ
ตัวเองด้วย และสุดท้ำย ผมอยำกมีควำมนิ่งมำกขึ้น ไม่ได้หมำยถึงกำรวำงมือ
จำกทุกอย่ำง แต่คือควำมนิ่งในขณะที่ท�ำอยำ่งอื่นไปด้วย นี่คือควำมทำ้ทำย
ขั้นสูงสุดของผม 
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ในโลกปัจจุบันผู้คนแข่งขันกันด้วยสมองและทัศนคติ บวกกับความฉลาดในการ

มองหาโอกาส เมื่อทุกคนมีหนึ่งสมองเท่ากัน จึงหมดสมัยแล้วที่บรรดา

เดก็หลงัห้องจะคิดว่าคนเรียนเก่งเท่านัน้ทีจ่ะครองโลก ลองเชือ่มต่อสมองของคุณ 

กับคนที่ประสบความส�าเร็จเหล่านี้ แล้วจะเข้าใจว่าสมองสร้างสรรค์น�าพาชีวิต

ไปสู่ความส�าเร็จได้อย่างไร 

ความสวยทีส่มองของผู้หญงิข้ามเพศ  
ทริกซี มาริสเตลา (Trixie Maristela) ผู้หญิง

ข้ำมเพศผู้ครองต�ำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 
2015 (Miss International Queen 2015) 

“ฉันตระหนักว่าแท้จริงแล้วตัวเองเป็นผู้หญิง
ในร่างผู้ชายเมื่อตอนอายุ 10 ปี เส้นทางการ
เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้หญิงนั้นไม่ง่ายเลย ฉัน
ต้องอธิบายกับครอบครัวและคนรอบข้างให้เข้าใจ 
ต้องอดทนกับความคิดของคนภายนอก การฉีด
ฮอร์โมนเพศหญิงตั้งแต่อายุน้อย รวมถึงการดูแล
ร่างกายและผิวพรรณ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมีวินัยที่
สูงมาก ที่ส�าคัญฉันต้องพิสูจน์ว่าการเป็นผู้หญิง
ข้ามเพศไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ขอเพียงทุกคนให้
โอกาส เราสามารถเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดัน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมได้ ฉันจึงให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษามากที่สุด ฉันเรียนจบปริญญา
ตรีในสาขาภาษาสเปนและฝรั่งเศส และท�างานใน
ต�าแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) 
การมาประกวดครั้งนี้ฉันเตรียมพร้อมทั้งร่างกาย
และพลังสมอง โดยเฉพาะความรู้รอบตัว สิทธิ
มนุษยชน และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพราะ
นอกจากการสร้างมิตรภาพที่ดี ฉันยังต้องการ
แสดงให้โลกเห็นว่าผู้หญิงข้ามเพศมีทั้งความ
ฉลาด ความรู้ และความดี”

สมองสร้างสรรค์สูอ่าหารเลศิรส 
“เชฟเพนนี” เพญ็ณ ีจิรายุวฒันา เชฟสำวชำวไทยทีม่ปีระสบกำรณ์

ท�ำงำนต่ำงแดนมำเกินกว่ำสิบปี ร่วมกับเชฟมิชลินสตำร์และร้ำนอำหำรชื่อดัง 
ในต่ำงประเทศ ทัง้ในอเมรกิำและยุโรป

“เชฟเป็นอาชพีท่ีแปลกเพราะสามารถท�างานได้ดใีนภาวะกดดนั ซึง่เป็น
เรือ่งปกติในครวั เป็นอาชีพทีต้่องใช้ท้ังร่างกายและสมองอย่างหนัก ในส่วน
ของสมองต้องมท้ัีงความคดิสร้างสรรค์และทักษะการบรหิารจดัการ ด้านความ
คดิสร้างสรรค์ เริม่จากการศกึษาว่าเราชอบอาหารแบบไหน ชอบเชฟคนไหน 
แล้วลองท�าตามดู นอกจากน้ียังต้องออกไปหาแรงบนัดาลใจจากท่ีต่างๆ เช่น 
พิพิธภณัฑ์ สวนสาธารณะ อนิเทอร์เนต็ ฯลฯ น�ามาใช้ในการพัฒนาอาหาร 
ของเรา ส�าหรบัการจดัการ ต้องอาศยัการหาข้อมลู การวิเคราะห์ และการ
วางแผนให้สอดคล้องกับสถานท่ีและรปูแบบการใช้ชีวติของลกูค้า บางแห่ง
ลกูค้าอาจมวิีถีชวิีตท่ีเร่งรบี หากมานัง่อบขนม 15 นาที คงไม่มคีนรอทานแน่ๆ 
เชฟต้องสร้างสรรค์เมนูอืน่ทีใ่กล้เคยีงกันแต่ใช้เวลาน้อยกว่ามาทดแทน หรอื 
บางครัง้ลกูค้าสัง่อาหารท่ีร้านเราไม่ม ีเป็นหน้าทีข่องเชฟทีต้่องเสนอทางเลอืก  
หากลกูค้าลองทานแล้วชอบก็ถือเป็นความส�าเรจ็ท่ีน่าภูมใิจ”
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สมองนอกกรอบของนักออกแบบแฟช่ัน 
ผู้คดิต่าง 

เอก ทองประเสริฐ นักออกแบบแฟชั่น
เจ้ำของแบรนด์ Ek Thongprasert และ Curated 
by Ek Thongprasert

“การทีผ่มเรยีนมาสองสาขา คือสถาปัตยกรรม 
และ การออกแบบ อาจเป็นจุดที่ท�าให้แตกต่าง
จากดีไซเนอร์คนอื่น สมองสถาปนิกท�าให้การ
สื่อสารกับลูกค้ามีความเป็นตรรกะ ในขณะที่
สมองด้านแฟชั่นเป็นเรื่องของจินตนาการล้วนๆ 
ระยะหลังผมเข้ามาดูแลในส่วนของการตลาดด้วย 
เพราะธรรมชาติของแต่ละประเทศแตกต่างกนั 
การศึกษาและเก็บข้อมูลว่าลูกค้าต้องการอะไร 
ส�าหรับผมมันเป็นเหมือนบทสนทนาระหว่าง
แบรนด์กับลูกค้าโดยตรง ผมคิดเสมอว่างาน
ออกแบบคือวิทยาศาสตร์ คุณต้องเก็บข้อมูลและ
ท�าการทดลองก่อน เพราะงานออกแบบของผม
เน้นความไม่ธรรมดา ผมต้องการท�าเสื้อผ้าที ่
บ่งบอกถึงตัวตนของทั้งผู้ใส่และผู้ออกแบบครับ” 

สมองผู้บรหิาร+หวัใจนักกีฬา 
คงพันธุ์ ปราโมช ณ อยุธยา นักธุรกิจ เจ้ำของบริษัท ไบค์โซน จ�ำกัด 

และผู้บริหำรศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบกำรแห่งศศินทร์ ผู้หลงใหลในไตรกีฬำ
“หัวใจของกีฬาทุกชนิดอยู่ที่ความมุ่งมั่น หลักการฝึกฝนของผมไม่ต่าง

จากคนอื่น ที่ส�าคัญคือท�าอย่างไรให้มีวินัยในการซ้อมและมีแรงจูงใจ ส่วน
ส�าคัญไม่ได้อยู่ที่วันแข่ง แต่อยู่ที่การเริ่มต้นและการซ้อม วันแข่งอาจมีเหตุ
ไม่คาดคิดเกิดขึ้น แต่นั่นเป็นแค่ผลพลอยได้จากการเตรียมพร้อม ในแง่การ
จัดการความสมดุลระหว่างกีฬากับธุรกิจ ผมถือว่าโชคดีที่การไปแข่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของงาน เนื่องจากผมท�าธุรกิจเกี่ยวกับจักรยานประสิทธิภาพสูง  
การไปแข่งถือว่าได้สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า นอกจากนี้ทีมงานก็มีความ
ส�าคัญมาก เพราะธุรกิจมีขึ้นมีลง ถ้าเราได้ทีมงานที่ดีเขาก็จะอยู่กับเราไป
ตลอด ผมพยายามให้ทีมงานเล่นกีฬาด้วย เพราะสุขภาพถือเป็นสินทรัพย์ที่
หาซื้อไม่ได้”

ปลดหน้ีร้อยล้านด้วยสมองสร้างสรรค์ 
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีอีโอ อกริฟู๊ด และ  

เกรท โอเชียน ฟู๊ด จ�ำกัด นักธุรกิจรุ่นใหม่ผู้เริ่มธุรกิจจำกติดลบร้อยล้ำน  
สู่เจ้ำของกิจกำรพันล้ำนใน 4 ปี

“ช่วงที่เริ่มเข้ามาบริหารบริษัท เป็นช่วงที่ยังเรียนอยู่ อายุแค่ 25 ปี  
ตอนนั้นรู้สึกเหมือนตัวเอง “ตาบอดไม่กลัวเสือ” คือ ไม่ได้กลัวอะไรมากและ
คิดว่าคงไม่ยุ่งยาก ส่วนใหญ่เวลามีปัญหามันจะมาเป็นก้อนใหญ่ ต้องตั้ง
สติให้ได้ วิธีการคิดคือแบ่งปัญหาออกเป็นข้อย่อย จากนั้นเรียงล�าดับความ
ส�าคัญ ผมมองว่าคนเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด เครื่องจักรมาเป็นล�าดับสอง จากนั้น
ก็เป็นเรื่องเงินและแหล่งเงินกู้ แก้ไขเป็นข้อๆ ไป ระบบการคิดแบบนี้ใช้ได้กับ
ทุกเรื่อง ทั้งชีวิตปัจจุบัน ครอบครัว หรือสุขภาพ เพราะผมมองว่าทรัพยากรมี
จ�ากัด การเรียงล�าดับความส�าคัญจึงจ�าเป็นมาก ผมได้ขยายแนวคิดนี้ให้กับ
ทีมงานในบริษัท หนึ่งบวกหนึ่งของผมจะต้องเป็นสาม ไม่ใช่ผมเก่งคนเดียว 
ทุกคนต้องท�างานเป็นทีม เมื่อเป็นแบบนี้ องค์กรก็จะด�าเนินต่อไปได้แม้จะ
ไม่มีผม” 

ถึงไม่ได้เป็นอัจฉริยะ แต่ทุกคนล้วนมีพลังสมองและพลังใจที่ไม่ธรรมดำ 
คุณเองก็เช่นกัน
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บอร์ดเกมคาเฟ่
  เล็ทส์เซย์ คาเฟ่ ซอยราชวิถี 3

        ลานละเล่น บอร์ดเกมคาเฟ่ พุทธมณฑลสาย 4 

        มีเปิลส์ แอนด์ มอร์ ร้านเกมส์กระดาน คาเฟ่ ซอยร่วมฤดี

ช่วงปีที่ผ่ำนมำดูเหมือนว่ำกระแสบอร์ดเกมหรือเกมกระดำนก�ำลังมำแรง เรำ
จึงได้เห็นร้ำนเกมกระดำนคำเฟ่ที่ให้บริกำรอำหำร เครื่องดื่ม และเกมตำ่งๆ ที่
เรำเคยนั่งล้อมวงเล่นกับเพื่อนสมัยเป็นเด็ก เช่น Let’s Say Café ลำนละเล่น 
บอร์ดเกมคำเฟ่ รวมถึง Meeples & More Board Game Cafe รำ้นเหลำ่นี้จัด
เตรียมสำรพัดเกมกระดำนให้เลือกเล่นได้ตำมควำมชอบและควำมยำกง่ำย 
ถือเป็นพ้ืนทีส่งัสรรค์อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพรำะเกมกระดำนไม่เพียงให้ควำมบนัเทิง 
หำกยังช่วยฝึกสมอง ฝึกทักษะกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหนำ้ กำรท�ำงำน
เป็นทีม ไปจนถึงฝึกกำรมีน�้ำใจนักกีฬำและกำรรับมือกับควำมเครียด ที่ถือ
เป็นเสน่ห์ส�ำคัญที่หำไม่ได้ในเกมดิจิทัล 

เอม็ ฟาร์ม (EM FARM)
  เอ็ม เพลย์กราวด์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม (The Emporium Shopping Complex)

ศูนย์กำรเรียนรู้กลำงแจ้งใจกลำงเมือง ที่มุ่งหวังปลูกจิตส�ำนึกรักธรรมชำติ
ผ่ำนกำรเล่น ซึ่งถือเป็นช่องทำงหลักในกำรเรียนรู้ของเด็ก ภำยใน เอ็ม ฟำร์ม 
ประกอบด้วยกิจกรรมกำรเพำะปลูกพืชที่เริ่มตั้งแต่กำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ 
ไปจนถึงกำรเฝ้ำดูขั้นตอนกำรเจริญเติบโต รวมถึงกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ที ่
สับเปลี่ยนหมุนเวียนมำให้เด็กๆ ได้ศึกษำเรียนรู้อย่ำงใกล้ชิด เอ็ม ฟำร์ม เป็น
ส่วนหนึ่งของพื้นที่กำรเรียนรู้ใน “เอ็ม เพลย์กรำวด์” ภำยในเอ็ม เพลย์กรำวด์
ยังประกอบด้วย โซนอิเมจิเนีย พื้นที่สวนสนุกเสริมสรำ้งกำรเรียนรู้ 3 ภำษำ 
(ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น) รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยเสริมพัฒนำกำรเด็กอย่ำงสมดุล
ทั้งรำ่งกำย อำรมณ์ ควำมรู้สึก กระบวนกำรคิด และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผ่ำน
ดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม และกำรเล่นแบบคิดวิเครำะห์ที่ออกแบบมำให้
เหมำะสมกับช่วงวัยของเด็ก 

สวนปรศินา : Secret Garden 
ข้อมูลจาก www.nanmeebooks.com

ในยุคดิจิทัลที่ผู้คนตำ่งง่วนอยู่กับหนำ้จอคอมพิวเตอร์และสมำร์ทโฟน หนังสือ
ภำพระบำยสีเล่มนี้สร้ำงปรำกฏกำรณ์ชวนฉงนวำ่เหตุใดคนรุ่นใหม่จึงยอมวำง
สมำร์ทโฟนแล้วหันมำก้มหนำ้ระบำยสีเหมือนสมัยเด็ก โจฮันนำ บำสฟอร์ด 
(Johanna Basford) เจำ้ของผลงำนให้ควำมเห็นต่อผลตอบรับนี้ว่ำ นอกจำก
เป็นเพรำะควำมรู้สึกโหยหำอดีตในวัยเยำว์และวิถีชีวิตที่เรียบงำ่ยแล้ว กำร
ระบำยสียังช่วยดึงผู้คนออกจำกโลกของข้อมูลข่ำวสำร ถือเป็นกำรล้ำงพิษ
ดิจิทัลได้เป็นอย่ำงดี ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังมองหำวิธีกำรคลำยเครียด และกระตุ้น
ต่อมควำมคิดสร้ำงสรรค์ เชื่อว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองขำ้ม 
กำรันตีด้วยส�ำนวนแปล 14 ภำษำ และยอดขำยเกือบเจ็ดล้ำนเล่มทั่วโลก 

ในยุคที่การสื่อสารระหว่างกันบนโลกออนไลน์ท�าได้ง่ายด้วยปลายนิ้ว กลับมีบางอย่างที่ดู “หลงยุค” ค่อยๆ 

แทรกตัวเข้ามาแย่งพื้นที่ในใจคนยุคดิจิทัลได้อย่างไม่น่าเชื่อ เห็นได้จากการกลับมาของบรรดาแหล่งเรียนรู้และ

ของเล่นย้อนยุค จนกลายเป็นปรากฏการณ์ส�าคัญของปี 2558 เพื่อไม่ให้ “ตกยุค” เราไปดูกันว่าวัตถุดิบ 

ทางความคิดสุด “เอาท์” อะไรบ้างที่ก�าลัง “อิน” อยู่ในเวลานี้   

การกลับมาของของเล่นลับสมองย้อนยุค

Photo from: www.kuala-lumpur.ws

Photo from: www.edtguide.com 
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วู้ดแลนด์ ดิสคฟัเวอร ีเพลย์กราวนด์
(WOODLAND DISCOVERY PLAYGROUND) 

  N Pine Lake Dr, Cordova, TN 38018, United States

สนำมเดก็เล่นทีเ่ป็นมติรต่อธรรมชำต ิได้รบักำรรบัรองจำก ซสัเทนเอเบลิ ไซท์ส 
อินนิชิเอทีฟ (Sustainable Sites Initiative) ในฐำนะผลงำนออกแบบที่ใส่ใจ
เรื่องควำมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่ เชลบี ฟำร์ม พำร์ค (Shelby Farm 
Park) รฐัเทนเนสซ ีสหรฐัอเมรกิำ จำกแนวคิด “กำรเล่นสำมำรถเปลีย่นโลกได้” 
สนำมเด็กเล่นแห่งนี้จึงออกแบบเพื่อเมืองในยุคศตวรรษที่ 21 ที่นอกจำก 
ตอบโจทย์ควำมสนุกของเด็กๆ แล้ว ยังเน้นกำรเสริมสร้ำงทักษะ กำรเรียนรู้ 
ควำมเป็นธรรมชำติ และควำมกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ที่นี่จึงมีบ้ำนต้นไม้ให้
เด็กปีนป่ำย ท่อส�ำหรับสไลด์ตัว บ่อทรำยขนำดมหึมำให้เด็กสร้ำงสรรค์ผลงำน
ตำมจินตนำกำร ตำข่ำยขนำดใหญ่ให้ปีนปำ่ย และสลิงส�ำหรับโหนตัว 
เป็นส่วนผสมของกำรเล่นเพื่อเรียนรู้และกำรออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพที่ดี
อย่ำงลงตัว  

C.A.M.P.AIS 
  C.A.M.P.AIS ชั้น 5 ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่

แหล่งพบปะสังสรรค์ ท�ำงำน และหำควำมรู้ ภำยใต้แนวคิด “ห้องสมุดคำเฟ่ 
24 ชั่วโมง” ภำยในแบ่งเป็นโซนคำเฟ่จ�ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม โซน
เวิร์กกิ้ง สเปซ (Working Space) ที่ออกแบบอย่ำงเก๋ไก๋น่ำท�ำงำน โดยมีทั้ง
เคำน์เตอร์บำร์ให้นั่งท�ำงำนอย่ำงเป็นกิจจะลักษณะ ไปจนถึงพื้นที่โล่งพร้อม
บีนแบ็ก (Bean Bag) ให้คุณท�ำงำนหรืออ่ำนหนังสือในบรรยำกำศสบำยๆ 
พร้อมด้วยห้องประชุมเป็นสัดส่วน และห้องสมุดที่ให้บริกำร E-Book ฟรีผ่ำน
แอปพลิเคชัน AIS Bookstore นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมจุดประกำยควำมคิด
สร้ำงสรรค์เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยเชิญนักคิดและผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพ
ต่ำงๆ มำบรรยำยเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ พร้อมจัดมินิเวิร์กช็อปครบวงจร  

เดอะ บล ูเวล
(THE BLUE WHALE)  

  Plikta park, Gothenburg, Sweden

จำกแนวคิดกำรออกแบบสไตล์สแกนดิเนเวียอันสร้ำงสรรค์ เรำจึงหำสนำม
เด็กเล่นดีๆ ได้ทั่วไปในแถบยุโรปตอนเหนือ อย่ำงเช่นที่เมืองกอเทนเบิร์ก
(Gothenburg) ประเทศสวีเดน มีสนำมเด็กเล่นชื่อ พลิกตำ พำร์ค (Plikta 
Park) เป็นที่ตั้งของวำฬสีฟ้ำเทำควำมยำว 15 เมตร กวำ้ง 3.2 เมตร ที่เด็กๆ  
สำมำรถขึ้นไปปีนป่ำยแล้วไถลตัวลงไปในท้องวำฬสีชมพู ด้ำนเด็กโตมัก 
ยึดส่วนหำงปลำเป็นที่ประจ�ำกำร กำรเล่นแบบนี้นอกจำกช่วยเสริมทักษะ 
ด้ำนกำรเคลือ่นไหว (Motor Skills) ยังช่วยเสรมิสร้ำงจนิตนำกำรของเดก็อกีด้วย 
ในด้ำนควำมปลอดภยันัน้ CEO ของมอนสตรมั (Monstrum) สตูดโิอผูอ้อกแบบ
สนำมเดก็เล่นชือ่ดงั รวมถึงวำฬสฟ้ีำตวัน้ี กล่ำวได้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ กำรออกแบบ 
ให้สนำมเด็กเล่นมคีวำมปลอดภัยสงูจะดงึควำมรบัผดิชอบของเดก็ออกไปหมด 
และท�ำให้สนำมเด็กเล่นนั้นน่ำเบื่อไปโดยปริยำย

Photo from: aisclub.ais.co.th

Photo from: www.fieldoperations.net

Photo from: www.crazywithtwins.com
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คุณเป็นใครในสังคม

1. บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร? 
(I) ชอบสนัโดษ คดิก่อนท�ำ และมแีรงบนัดำลใจ 

หรือแนวคิดเป็นของตัวเอง
(E) ชอบเข้ำสังคม ท�ำก่อนคิด และได้รับแรง

บันดำลใจหรือควำมคิดจำกผู้คนและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว

2. เมื่อมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะ
พิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?

(S) ดรูำยละเอยีดของข้อมลูและพิจำรณำปัญหำ
โดยยึดหลกัควำมเป็นจรงิ

(N) ดภูำพรวมหรอืข้อสรปุของข้อมลู คำดกำรณ์
ล่วงหน้ำ และพิจำรณำควำมน่ำจะเป็นทีจ่ะเกิดขึน้

3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา?
(T) ใช้เหตุผล หลักตรรกวิทยำ ควำมถูกต้อง 

และคิดถึงผลที่จะตำมมำ
(F) ใช้ควำมรู้สึก ตัดสินใจจำกควำมชอบ 

ควำมต้องกำร และกำรตอบสนองของตน

4. คุณมีวิธีการด�าเนินชีวิตอย่างไร?
(J) ชอบวำงแผน ชอบตัง้เป้ำหมำย และชอบ

ตดัสนิใจเพ่ือให้จบปัญหำ
(P) ยอมรบักำรเปลีย่นแปลง ไม่ยึดติด มคีวำม

ยืดหยุ่นต่อสถำนกำรณ์ และรบัฟังควำมคดิผูอ้ืน่

ผลวิเคราะห์ “คุณเป็นใครในสังคม” 
ISTJ = The Duty Fulfiller “ผูส้�ำเรจ็” มสีมำธิสงู เงียบขรมึ รกัครอบครวั 

ท�ำงำนหนัก เจ้ำระเบยีบ ไว้ใจได้ 
ISTP = The Mechanic “ช่ำงเครือ่ง” ชอบกำรผจญภัยและกีฬำ ชอบเสีย่ง 

แก้ปัญหำเก่ง มองโลกในแง่ดี 
ISFJ = The Nurturer “ผูด้แูล” จิตใจด ีมสีต ิมคีวำมรบัผดิชอบ คดิถึง 

คนอืน่ก่อนตวัเอง 
ISFP = The Artist “ศิลปิน” ไม่ชอบระเบยีบ กฎเกณฑ์ มคีวำมคดิ

สร้ำงสรรค์ ชอบของสวยงำม เข้ำใจยำก 
INFJ = The Protector “ผูป้้องกัน” เก่งเรือ่งประเมนิคนและสถำนกำรณ์ 

เป็นคนลกึซึง้ มคีวำมมัน่ใจสงู 
INFP = The Idealist “นักอดุมกำรณ์” ซือ่สตัย์ รกัอดุมกำรณ์ ชอบช่วยเหลอื 

เข้ำใจผูอ้ืน่ ไม่ชอบกำรโต้แย้ง
INTJ = The Scientist “นักวิทยำศำสตร์” ฉลำด มุง่มัน่ เป็นผูน้�ำท่ีดี  

มคีวำมมัน่ใจสงู มองกำรณ์ไกล 
INTP = The Thinker “นักคดิ” มคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ เป็นตวัของตวัเอง  

มเีหตมุผีล ไม่ชอบกฎระเบยีบ 
ESTP = The Doer “ผูก้ระท�ำ” ชอบใช้ชวิีตสนกุสนำน รกัสนุก ไม่เคำรพ

กฎระเบยีบ เบือ่ง่ำย
ESTJ = The Guardian “ผูพิ้ทักษ์” มรีะเบยีบ ซ่ือตรง มัน่ใจในตวัเอง 

ท�ำงำนหนัก เป็นผูน้�ำ ชอบควำมปลอดภัย
ESFP = The Performer “ผูแ้สดง” มนษุยสมัพันธ์ดี รกัสนุก ท�ำงำน 

เป็นทีมได้ดี มองโลกในแง่ด ีเปิดรบัทุกคน
ESFJ = The Caregiver “นักใส่ใจ” เป็นคนมนี�ำ้ใจ มคีวำมรบัผดิชอบ 

ปรบัตวัเข้ำกับคนได้ด ีชอบบรกิำรผูอ้ืน่ 
ENFP = The Inspirer “ผูม้แีรงบนัดำลใจ” มคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ 

กระตอืรอืร้น ยืดหยุ่น เปิดรบัควำมคดิใหม่ 
ENFJ = The Giver “ผูใ้ห้” ห่วงใยควำมรูส้กึของผูอ้ืน่ ไม่ชอบอยู่คนเดยีว 

มัน่ใจในตวัเอง เจ้ำระเบยีบ
ENTP = The Visionary “ผูม้วีสิยัทัศน์” มคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ ฉลำด  

แก้ปัญหำเก่ง ชอบควำมคดิใหม่ๆ 
ENTJ = The Executive “ผูบ้รหิำร” เป็นผูน้�ำ ฉลำด แก้ปัญหำเก่ง  

เจ้ำก้ีเจ้ำกำร ไม่มคีวำมอดทน เดด็ขำด 

หยิบปากกาและกระดาษขึ้นมา เลือกข้อที่ตรงกับตัวเองมากที่สุด จดอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของข้อที่เลือก แล้วน�าตัวอักษรเหล่านั้น

มาเรียงกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะบ่งบอกถึงบทบาทที่เหมาะกับตัวตนของคุณมากที่สุด 

www.eduzones.com

ที่มา
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ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

69 อำคำรวิทยำลัยกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยมหิดล ชั้น 18-19

ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

โทรศัพท์ 02 105 6500 โทรสำร 02 105 6556 www.okmd.or.th

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพถ่าย

บริษัท เอฟวำยไอ จ�ำกัด 133/1 ซอยเจริญกรุง 79 ถนนเจริญกรุง 

แขวงวัดพระยำไกร เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

โทรศัพท์ (02) 688 1170-1 โทรสำร (02) 688 3172

อีเมล pr.fyibangkok@gmail.com

กองบรรณาธิการ

ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

บรรณาธิการบริหาร

นำยอำรยะ มำอินทร์

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นำยอภิชำติ ประเสริฐ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักโครงกำรและจัดกำรควำมรู้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   https://www.facebook.com/OKMDmagazine

อีเมล   okmdmagazine@gmail.com

จัดท�ำขึ้นภำยใต้โครงกำรเผยแพร่กิจกรรมองค์ควำมรู้ โดยส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรน�ำองค์ควำมรู้มำผสมผสำนกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อประโยชน์ด้ำนกำรเรียนรู้  
ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มมูลค่ำเศรษฐกิจประเทศ

อนุญำตให้ใช้ได้ตำมสัญญำอนุญำตครีเอทีฟคอมมอนส์
แสดงที่มำ-ไม่ใช้เพื่อกำรค้ำ-อนุญำตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

OKMD FAST FORWARD TALK คิดให้ ไกล ไปให้เร็ว
ครั้งที่ 9 ตอน THE TECHNOPRENEUR 

OKMD ขอเชิญเทคโนเพอร์เนอร์ (Technopreneur) เตรียมพร้อม
เปลี่ยน “อำกำศ” ให้เป็น “โอกำส” กับ OKMD Fast Forward Talk 
คิดให้ไกล ไปให้เร็ว ครั้งที่ 9 ตอน The Technopreneur พบกับ 
คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้งและ CEO พันล้ำนแห่ง Ookbee  
กับทอล์คพิเศษ เรื่อง “Fast Forward Digital Content Trends:  
The Ookbee Vision” พร้อมเสวนำพิเศษ เรื่อง “Success Stories: 
สร้ำงเมด็เงนิจำกควำมเป็นตัวตน... Social Media: Me, Myself and I” 
โดยคุณวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้บริหำร และผู้ด�ำเนินรำยกำร
แห่ง Spokedark TV และ คุณทีปกร วุฒิพิทยำมงคล ผู้ร่วมก่อตั้งและ
เว็บมำสเตอร์แห่งบล็อกชื่อดัง exteen.com วันเสำร์ที่ 5 มีนำคม 2559 
เวลำ 13.00-17.00 น. ณ ห้อง ดร.ถำวร พรประภำ ออดิธอเรียม ชั้น 5 
อำคำรสยำมกลกำร (สถำนี BTS สนำมกีฬำแห่งชำติ) ส�ำรองที่นั่งที่ 
http://www.okmd.or.th

นิทรรศการออนไลน์ “THE COOPERATION II:  
คู่สร้าง (สรรค์) ปีที่ 2”

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) ขอเชิญชมนิทรรศกำรออนไลน์ 
The Cooperation II : คู่สร้ำง (สรรค์) ปีที่ 2 ที่น�ำเสนอเส้นทำงกำร
ท�ำงำน Co-Creation ระหวำ่งผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ จ�ำนวน 
4 คู่ ที่จับคู่กันท�ำงำน “แบบลงลึก” ตั้งแต่กำรศึกษำข้อมูลวัสดุ ทดลอง
เล่นกับวัสดุ และพัฒนำวัสดุต้นแบบ เป็นระยะเวลำนำน 8 เดือน  
จนได้ออกมำเป็น “ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” ที่เปี่ยมเสน่ห์ เป็นรูปธรรม  
และแสดงศักยภำพใหม่ของ “วัสดุ” ที่มีมูลค่ำในเชิงพำณิชย์และ
สำมำรถผลิตได้จริง ผู้สนใจสำมำรถคลิกเข้ำไปชมได้ฟรีตั้งแต่ 
วันนี้ จนถึง 31 ธันวำคม 2559 ทำงเว็บไซต์ http://www.tcdc.or.th/
pastexhibitions/23021/

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11  
ตอน “เทคโนโลยีแสง”

อุทยำนกำรเรียนรู้ TK park มอบควำมรู้คู่ควำมบันเทิงในเทศกำล
ภำพยนตร์วิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 11 ตอน “เทคโนโลยีแสง” จัดฉำย
ภำพยนตร์และสำรคดีน่ำสนใจเกี่ยวกับกำรค้นพบทำงวิทยำศำสตร์ที่
ส�ำคัญและควำมก้ำวหนำ้ทำงเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ กับ
บทบำทหน้ำที่ที่แตกตำ่งกันของแสง ตลอดจนกำรประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน ทั้งในดำ้นกำรศึกษำ กำรสื่อสำร กำรแพทย์ กำรคมนำคม 
และกำรเกษตร เป็นต้น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธันวำคมนี้ ที่อุทยำน 
กำรเรียนรู้ TK park ตรวจสอบรอบฉำยได้ที่ http://www.tkpark.or.th 

มิวเซียมสยามร่วมเปิดตัว “พิพิธภัณฑ์ต้านโกง”  
พร้อมลงนาม MOU ความร่วมมือ

มวิเซยีมสยำมได้รบัเกียรติจำกพลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ ประธำนองคมนตรี

และรัฐบุรุษ เป็นประธำนในพิธีในกำรเปิด “พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง :  

Anti-Corruption Museum” แหล่งเรยีนรูเ้รือ่งกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทจุรติอย่ำงเป็นทำงกำร พร้อมกันนียั้งได้ลงนำมบนัทกึข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 

ในกำรท�ำงำนร่วมกับ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทจุรติแห่งชำต ิกรมศลิปำกร ส�ำนกังำนทรพัย์สนิส่วนพระมหำกษตัรย์ิ และ

พิพิธภัณฑ์วังวรดศิและหอสมดุสมเดจ็ฯ กรมพระยำด�ำรงรำชำนภุำพ ส�ำหรบั

พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง : Anti-Corruption Museum ตั้งอยู่ที่ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ถนนพิษณุโลก  

โดยจะเปิดให้เข้ำชมอย่ำงเป็นทำงกำรในช่วงต้นปี 2559
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