คํานํา
ชีวิตเวียนมาครบอีกปหนึ่งแลวนะครับดวยความยินดีของทั้งคนเขียนและคนอานที่เราได
ผานชีวิตมาดวยกันอีกวาระหนึ่ง “สิ่งละอันพันละนอย” เลมนี้เป'นเลมที่ 12 ที่ผมไดจัดทํา
ตอเนื่องกันมาเพื่อเป'นตัวแทนแหงความขอบคุณและความปรารถนาดีที่ผูใหญที่เคารพ มวลป3ย
มิตร ตลอดจนนองๆและศิษย7ไดกรุณามอบใหแกผมเสมอมา
ป 2557 ที่ผานมาเป'นปที่ภรรยาและผมแตงงานครบ 40 ป และเป'นปที่เราไดหลานปู=เพิ่ม
อีกหนึ่งคน สาวงามคนนี้ของครอบครัวเรามีชื่อวา Emi (“เอ-หมิ” เป'นภาษาญี่ปุ=น มีความหมายวา
‘รอยยิ้ม’) ณ ตนป 2558 เธอมีอายุ 9 เดือน สวนยูกิ คนสวยผูพี่ชื่อมีความหมายวา ‘ความสุข’
ปIจจุบันมีอายุ 5 ขวบ เราก็เป'นเชนเดียวกับคนแกอื่นๆ ที่มีหลานคือเวอร7และเหอหลานอยางมี
ความสุข
ผมทํางานที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย7พรอมกับรับใชชาติและสังคมอยางยุงๆ เหมือนที่
เป'นมาตลอดชีวิตดวยสุขภาพที่ดีพอควรตามอายุขัย ผมยังคงออกกําลังกายดวยการเดินบน
สายพานพรอมกับดูดีวีดีประเภทตื่นเตนเป'นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงทุกเชา
ในโอกาสนี้ขอสงความรักมายังทุกทานที่กรุณาอานหนังสือเลมนี้ ขออาราธนาพลานุภาพ
แหงความดี ความงาม และความจริง โปรดบันดาลใหทุกทานและคนที่ทานรักประสบความสุขและ
สิ่งพึงประสงค7ทั้งปวง
พบกันอีกในฉบับหนาป พ.ศ. 2559 ครับ

วรากรณ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มนทิรา สามโกเศศ
วรทวรท-สิรนิ ชุ -ยูก-ิ เอมิ สามโกเศศ
วริมน สามโกเศศ

ปลอดภัยดวยเครือ่ งบิน
ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณไมปกติขึ้นในการเดินทางดวย
เครื่องบิน ผูคนก็จะหวาดผวาการบินกันไปพักหนึ่ง ในชวง
เวลานี้ก็หาความสบายใจไมคอยไดเพราะไมรูวามันปลอดภัย
จริงหรือไม วันนี้ลองมาดูกันวาการเดินทางดวยเครื่องบินนั้น
ปลอดภัยหรือไมเพียงใด
เหตุการณผิดปกติของสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน
ที่ MH370 ที่หายไปและยังหาไมพบจนทุกวันนี้ถือไดวา
เหลือเชื่อ แตเที่ยวบิน AF447 ของ Air France เมื่อป= 2009 ก็ไมยิ่งหยอนเพราะใชเวลาเกือบ 2 ป=
จึงจะพบสถานที่ตกและพบกลองดําของเครื่องบิน และสามารถเอาศพของผูโดยสารบางสวนขึ้นมา
ไดจากความลึกประมาณ 4 กิโลเมตรในมหาสมุทรแอตแลนติค
AF447 บินระหวางเดอไจนาโรของบราซิลกับปารีส เที่ยวนั้นนอกจากกัปตันแลวยังมี
นักบินผูชวยอีกถึง 2 คน (ปกติเครื่องบิน Airbus A330 ใชนักบินรวมเพียง 2 คนเทานั้น) จาก
กลองดําซึ่งบันทึกเสียงที่พูดกันในหองนักบินและการทํางานของเครื่องบินทั้งหมดและหลักฐาน
ประกอบอื่นๆ อยางกวางขวางก็สรุปไดวา เครื่องบินสูญเสียการควบคุมเนื่องจากน้ําแข็งไปอุดชอง
สงสัญญาณวัดความเร็วจนนักบินไมทราบตัวเลขที่แทจริง นอกจากนี้ความผิดพลาดของนักบินจาก
ความไมสันทัดการควบคุมเครื่องบินดวยมือหลังจากหลุดมาจากโหมดการบินดวยเครื่องบังคับอัต
โนมัตก็มีสวนชวยทําใหเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น
ทุกครั้งของอุบัติเหตุการบินที่เกิดขึ้น โดยแทจริงแลวมิไดเกิดจากสาเหตุภายนอกอยาง
เดียว หากมีปLจจัยอื่นประกอบดวยจนชวยทําใหเหตุการณเลวรายยิ่งขึ้นบอยครั้งมาจากการที่
นักบินมิไดแกไขปLญหาจากภายนอกที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพปLจจัยความผิดพลาดของมนุษย
จึงมักมีบทบาทรวมอยูดวยเสมอ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นบริษัทเครื่องบินก็ชอบที่จะโทษนักบิน สายการบินก็พยายามโทษความ
ผิดพลาดของกลไกเครื่องบิน สวนผูควบคุมการบินเพื่อนํารองเครื่องบินและเพื่อขึ้นลงก็พยายาม
คุมครองตัวเอง ดังนั้นการสอบสวนทุกอุบัติเหตุจึงกินเวลานาน ผานการตอสูเชิงความคิดและการ
ถกเถียง ทั้งในแงวิทยาศาสตรวิศวกรรม และการเมืองกวาจะหาขอสรุปได บางครั้งก็มีหลาย
รายงานกวาจะลงตัวกันในที่สุด
AF447 ทําใหผูโดยสาร 216 คนกับเจาหนาที่เครื่องบิน 12 คน เสียชีวิตหมด ผานไป 5
วันก็เก็บศพไดจํานวนหนึ่งแตใชเวลาอีกเกือบ 2 ป=กวาจะหาเครื่องบินพบและสามารถนําศพขึ้นมา
ไดอีกจํานวนหนึ่ง สวนที่เหลือ 74 รายไมสามารถหาพบความสยองขวัญครั้งนั้นถือไดวาเปRน
อุบั ติเ หตุค รั้ งใหญที่ สุ ดครั้ งหนึ่ งของโลกการบิ นสมั ยใหมเนื่ องจากในปL จจุ บั นการเดิ นทางดวย
เครื่องบินปลอดภัยกวาสมัยกอนอยางเทียบกันไมได

เครื่องบินปLจจุบันมีความกาวหนาเปRนอันมากทางดานเทคโนโลยี ชิ้นสวนหลายลานชิ้น
ประกอบกันขึ้นเปRนเครื่องจักรหนักกวา 150 ตันที่ชวยใหมนุษยสมัยใหมเดินทางไดอยางรวดเร็ว
และปลอดภัยในระดับที่สูงมาก
ขอมูลที่ยอมรับในเชิงสถิติก็คือถาทานขึ้นเครื่องบินโดยสารพาณิชยสายใดโดยไม
เฉพาะเจาะจงทุกวัน ทานจะตองใชเวลา 26,000 ป= จึงจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุ
ถาเปRนสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุถึง
แกชีวิตในเที่ยวบินพาณิชยหนึ่ง คือ 1 ใน 23 ลาน ซึ่งพอๆ กับความเปRนไปไดที่เด็กคนหนึ่งใน
ประเทศนั้นจะเติบโตและไดรับเลือกเปRนประธานาธิบดี
ในป= 2000 มีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินพาณิชยในสหรัฐอเมริกาตก 92 คน แตมีคน
ตายดวยรถยนต 41,800 คน ถาจะหลีกหนีขอถกเถียงวาคนเดินทางดวยรถยนตมากกวาก็ตองมี
จํานวนผูตายมากกวาเปRนธรรมดาออกไป ก็ตองใชจํานวนการตายตอกิโลเมตรแทน
เมื่อคํานึงถึงจํานวนการตายตอระยะทางแลว โดยทั่วไปสําหรับเครื่องบินมีจํานวน การ
ตาย 0.01 ตอ 100 ลานไมลของการเดินทางของผูโดยสาร 0.05 จํานวนการตายตอ 100 ลานไมล
ของผูโดยสารดวยรถโดยสารและรถไฟ และจํานวนการตาย 0.72 ตอ 100 ลานไมลของการ
เดินทางของรถยนต สําหรับประเทศที่มีความเสี่ยงเปRนพิเศษในการเดินทางทางบก ตัวเลขการตาย
อาจสูงกวาสถิตินี้
ถาคํานึงถึงความเปRนไปไดโดยทั่วไปแลว ผูเดินทางคนหนึ่งในเที่ยวหนึ่งมีความเปRนไปไดใน
การตายจากเครื่องบินตก 1 ใน 11 ลาน ในขณะที่มีความเสี่ยงในการถูกฉลามกัดตาย 1 ใน 3.7
ลาน
ในระดับโลกระหวางป= 2009 ถึง 2011 โดยเฉลี่ยมีผูเสียชีวิตจากเครื่องบินโดยสารพาณิชย
ตกป=ละ 800 คน ในขณะที่บานเราทุกชั่วโมงมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนตเกือบ 2 คน (ป=ละ
17,520 คน) ดังนั้นเพียงหนึ่งป=แคประเทศไทยก็มีผูเสียชีวิตจากรถยนตมากกวาเครื่องบินตกทั่ว
โลกแลว
สําหรับคนที่กลัวการบินเพราะไดฟLงขาวอุบัติเหตุของเครื่องบินอยูเนืองๆ สิ่งที่ทําใหนา
กลัวก็คือลักษณะการตายของผูโดยสาร มักเห็นกันวารถยนตนั้นเดินทางทางบก จะชั่วจะดีก็จอดได
และหลบหลีกไดโดยอยูในการควบคุมของเรา ถึงเกิดอุบัติเหตุก็อาจไมรายแรงนัก มีโอกาสเพียง
บาดเจ็บ แตกรณีเครื่องบินนั้นเหมือนซื้อหวย บังคับอะไรไมไดเลย (ยกเวนคนที่มีเลขหวยลXอก)
เวลาเกิดเหตุก็ตายหมูกันนับรอยๆ คนทันทีการคิดเชนนี้เปRนความสับสนระหวางความเปRนไปได
ของการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตกับลักษณะของการเสียชีวิต ถาตายมันก็ตายทั้งนั้นแหละไมวาวิธีใด
โดยเหตุและผลแลว การเดินทางดวยเครื่องบินปลอดภัยกวาทุกวิธีของการเดินทางถึงแม
จะมีโอกาสตายอยางนากลัวดวยเครื่องบิน แตโอกาสของความเปRนไปไดก็นอยมากจนนาจะสบาย
ใจได

เพื่อไมใหสบายใจเกินไป ก็ขอใหสถิติวาสําหรับเครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุนั้น รอยละ 80
เกิดขึ้นในชวง 3 นาทีแรกของการบิน (ชวง take-off) และ 8 นาทีหลังของการบิน (ชวงกําลังลง
และ taxi )
******************************

ฟงแตไมไดยิน
ทานนายกฯ อานันท ปนยารชุน พูดอยูบอยๆ วา
คนบางคนนั้น ‘ฟงแตไมไดยิน’ ซึ่งเมื่อเรานึกถึงบางคนที่เรา
รูจักแลวมันจริงยิ่งกวาจริง มากไปกวานั้นก็คือ บางคนอยาวา
แตไดยินเลย แมแตฟงก็ยังไมฟง
การไมไดยินคําพูดของคูสนทนาเป0นเรื่องใหญจน
ปจจุบันมีการฝ5กอบรมกันในตางประเทศที่เรียกวา ‘mindful
listening’ เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟงเพื่อใหไดยิน
หนังสือพิมพ Wall Street Journal ฉบับเร็วๆ นี้ไดยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป0นหัวขอสําคัญ
งานวิจัยเมื่อปK 1987 พบวาในการสนทนาสองตอสองหากมีอะไรมาดึงดูดความสนใจเพียง
เล็กนอยบุคคลจะนึกออกในภายหลังเพียงรอยละ 10 ของสิ่งที่สนทนากัน ในโลกปจจุบันของ
ดิจิตอลซึ่งเต็มไปดวยสิ่งดึงดูดความสนใจไมวาเสียงโทรศัพท มือถือ ไอแพด สมารทโฟน ฯลฯ เชื่อ
ไดวาตัวเลขนี้จะลดลงไปอยางมาก
สภาพการณที่มนุษยคิดไดเร็วกวาพูดถึงกวา 2 เทาทําใหการคิดวิ่งลองลอยไปขางหนา เร็ว
กวาสิ่งที่ไดฟงจนทําใหไมไดยิน และหากไมตรงกับสิ่งที่อยากไดยินแลวหูมันจะปVดทันที
อุปสรรคสําคัญที่ทําใหมนุษยขาดความสามารถในการฟงจนไมไดยินก็คือทางโนมที่จะ
กรองและตัดสินการพูดของคนอื่นโดยอยูบนพื้นฐานของสมมุติฐานที่ตนมีมากอน ตลอดจนสิ่ง
คาดหวังและความตั้งใจ เชน มนุษยบางสวนจะมีขอสมมุติวาคนพูดเป0นคนตัวเล็กๆ จึงไมมี
ความสําคัญ คาดหวังวาคงไมไดเรื่อง และไมไดตั้งใจวาจะไดอะไรจากการฟงดวย ดังนั้นเมื่อคนตัว
เล็กพูด คําพูดจึงถูกกรอง ขอเสนออาจดีแตถูกกรองและตัดสินวาไมเป0นสับปะรด ดังนั้นถึงฟงก็
ไมไดยินอยูดี
อุปสรรคอื่นๆ ของการไดยินก็คือการคาดวาผูพูดจะพูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อวาไมเขาทา ซึ่ง
อาจมาจากความไมชอบผูพูดดวยบางเหตุผล หรือผูพูดมักมีความคิดเห็นไมตรงกับตน หรือเชื่อวา
จะพูดสิ่งที่เคยพูดซ้ําๆ เมื่อผูฟงมีทัศนคติเชนนี้โอกาสไดยินสิ่งใหมๆ ความคิดดีๆ ใหมๆ จากผูพูด
จึงไมไดยินเพราะหูมันถูกปVดตั้งแตแรกเสียแลว
มนุษยเป0นสัตวที่มีอคติเป0นเจาเรือน หากมีลักษณะประจําตัวเชนนี้หนักกวาผูอื่น ก็จะได
ยินแตสิ่งที่ตนเองชอบ คุนเคย วนเวียนอยูเชนนี้ จะไมมีโอกาสไดยินสิ่งดีๆ ซึ่งออกมาจากปากของ
คนที่ตนเองไมชอบเป0นอันขาด
บอยครั้งในการฟงผูพูดที่พูดชา จิตใจของผูฟงจะแซงหนาไปเรียบรอย จน‘ฟงขาม’ การ
พูดไป การไดยินจึงไมเกิดขึ้น ยิ่งหากเป0นกรณีที่ผูพูดๆ ตะกุกตะกักไมรื่นหูแลวถึงแมจะพูดสิ่งที่
นาสนใจก็จะไมไดยินเอาเสียเลย

อีกอุปสรรคหนึ่งของการไดยินก็คือผูฟงหมกมุงอยูกับการจะคิดถามคําถามหรือคิดวาจะ
พูดตอบโตอยางไร จนคําพูดที่ออกมาจากปากผานสองหูไปโดยไมไดยิน
เมื่อธรรมชาติของมนุษยโดยทั่วไปเป0นเชนนี้ และเราตองอยูในโลกแหงการถูกดึงดูดความ
สนใจไปยังสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากสิ่งที่เราฟงอยู คําถามก็คือแลวเราจะทําอยางไรให ‘ไดยิน’ สิ่งที่คู
สนทนาพูด
ผูเชี่ยวชาญในเรื่องการฟง (แลวไดยิน) ใหคําแนะนําดังตอไปนี้
(1) ตั้งใจพูดใหนอยๆ และฟงมากๆ โดยตั้งสัดสวนไวที่การฟง 75% และการพูดตอบกลับ
25%
(2) จดบันทึกไปดวยขณะสนทนา หรือสบตาผูพูด (หากผูพูดหนาตาดีอาจเป0นปญหาหนัก
ขึ้น) เพื่อใหจิตใจไมลองลอยไปที่อื่นหรือแซงหนาคําพูด
(3) ระหวางการสนทนาใหนึกถึงอักษร 4 ตัว คือ RASA กลาวคือ R มาจาก receive
(รับมาอยางใหความสนใจแกผูพูด) A มาจาก appreciate (ซาบซึ้งโดยออกเสียงและทาทางที่
แสดงลักษณะที่เห็นดวยกับคําพูด) S มาจาก summarize (ยอสิ่งที่เขาพูด) และ A มาจาก ask
(ถามคําถามในภายหลัง)
(4) มีทัศนคติในดานบวกดวยการนึกถึงผูที่จะสนทนาดวยในแงดี การมีลักษณะจิตใจที่
บวกเชนนี้จะทําใหจิตใจเปVดกวาง และผูสนทนาเห็นความจริงใจของผูฟง
(5) เมื่อเขาใจธรรมชาติของตนเองในการฟงแตไมไดยินดังกลาวมาแลวหากเป0นผูมีปญญา
ที่ตองการพัฒนาตนเองก็ตองแกไขดวยการตัดอคติออกไปใหมากที่สุดเปVดใจกวาง ใหความสนใจ
กับคําพูด และไมดวนตัดสินใจสรุปไปกอนไดฟง
การกลาวทั้งหมดมานี้เพื่อแกไขปญหาไมไดยินนั้นงาย แตการปฏิบัตินั้นยากกวามาก การ
มุงมั่นฝ5กหัดตัวเองเทานั้นที่จะชวยใหหูหายหนวกนอยลง
ปญหาการฟงแตไมไดยินนั้นมีที่มาจากเทคโนโลยีดวย การสํารวจนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกาในปK 2006 พบวาใชเวลาที่ตนเองมีเพียงรอยละ 24 ไปกับการฟงการสนทนาแบบตัว
เป0นๆ ซึ่งลดลงไปจากรอยละ 53 ในปK 1980 ขนาดลดไปกวาครึ่งระหวาง 1980-2006 ก็นาตกใจ
แลว ในปKปจจุบันคือ 6 ปKหลังจากการสํารวจครั้งลาสุด เราไมรูวาลดลงไปเหลือกี่เปอรเซ็นต ภาพที่
เราเห็นบอยๆ ของชายหนุมหญิงสาวหนึ่งคูหรือพอแมลูกสี่คนนั่งกินขาวดวยกัน แตตางคนตางนั่ง
กดสมารทโฟนคงพอจะบอกเราไดวาทักษะในการเป0นผูฟงที่ดีของมนุษยนั้นนาจะลดลงไปมาก
เพียงใด
ในการพัฒนาองคกร การรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงานทุกคนของหัวหนางานเพื่อนํามา
ปรับปรุงเป0นเรื่องสําคัญ แตอุปสรรคของมันก็มีอยูดังที่ไดเรียนรูจากงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
องคกรและกระบวนการตัดสินใจของมนุษยชิ้นหนึ่งในปK 2011 วายิ่งคนฟงเป0นคนที่มีอํานาจมาก
เพียงใด ยิ่งมีทางโนมที่จะตัดสินวาความคิดเห็นเขาทาหรือไมในทันที หรือโยนความคิดเห็น
เหลานั้นทิ้ง

ในโลกที่การฟงแตไมไดยินของมนุษยมีอยูดาษดื่น การแกไขเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การฟงเป0นเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูเป0นหัวหนาซึ่งมีทางโนมที่จะไมไดยินคนตัวเล็ก
ๆ มนุษยที่ฟงแตไมไดยินเป0นครั้งๆ โดยขึ้นอยูกับผูพูดและสิ่งที่คาดวาจะไดยินไมตางอะไรไปจาก
คนหูพิการที่ไดยินเสียงเป0นพักๆ
******************************

Digital Economy
คําวา Digital Economy เปนที่กลาวถึงกันมากใน
สัง คมไทยป%จ จุบั นบางทานอาจสงสัย วามั นคื ออะไรกัน แน
ลองมาดูความหมายและตัวอยางกัน
Digital Economy หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (information Technology
หรือไอที) เปนป%จจัยประกอบ ตัวอยางที่เกิดขึ้นแล@วในบ@าน
เราคือการซื้อขายสินค@ากันทางอินเตอรBเน็ต สติ๊กเกอรBของ
line ที่ซื้อมาเลนกัน การจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม หรือตั๋วดูคอนเสิรBต หรือภาพยนตรB หรือ
ละครเวที การสั่งซื้อหนังสือทางอินเตอรBเน็ต การซื้อ e-book ที่ซื้อโดยการดาวนBโหลดได@ทันที
ฯลฯ สิ่งเหลานี้ก็คือสิ่งที่เรียกวา E-commerce ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งของ Digital Economy
บางครั้งเราอาจรู@สึกสับสนเรื่องเทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอรB และไอที
วามันเปนสิ่งเดียวกันหรือแตกตางกันอยางไร คําตอบงายๆ ก็คือเทคโนโลยีโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรBแตงงานกันและออกลูกมาเปนไอที กลาวคือไอทีเปนการผสมปนเประหวาง
สองเทคโนโลยี ตัวอยางเชนเวลาเราถอนเงินจาก ATM นั้นเปนการใช@ไอที คําอธิบายก็คือข@อมูลขอ
เบิกเงินที่เราปSอนเข@าไปจะมีคอมพิวเตอรBประมวล และสงเปนข@อมูลไปทางสายโทรศัพทB (เครือขาย
โทรคมนาคม) เพื่อวิ่งไปยังศูนยBของธนาคาร เมื่อคอมพิวเตอรBที่โนนตรวจสอบแล@ววาโค@ดถูกต@อง
และมีเงินฝากอยูจริงก็จะให@คําตอบผานมาทางเครือขายโทรคมนาคมคอมพิวเตอรBที่ปลายทางก็จะ
สั่งให@เงินไหลออกมา
การมีระบบไอทีเชนนี้เปนผลดีตอคุณภาพชีวิตของเราในหลายด@านถ@าพิจารณาด@าน
เศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียวก็จะกอให@เกิดผลดีดังตอไปนี้
(1) ความสะดวกตางๆ ที่เกิดขึ้นนี้ทําให@ต@นทุนการผลิตสินค@าและบริการลดต่ําลง เชน
สามารถขายของได@โดยไมต@องมีร@านขายของ ไมต@องเสียเงินลงทุนซื้อสินค@ามาเก็บไว@ในสตVอกเมื่อใช@
E-Commerce ผู@ซื้อก็ไมต@องเสียเวลาและคาโสหุ@ยในการเดินทางไปซื้อ ไปจองตั๋ว
(2) ชวยให@เกิดการตอยอดในการผลิตสินค@าหรือบริการใหมๆ เพื่อตอบสนองความ
ต@องการของผู@บริโภค ตัวอยางเชน บริการฝากถอนเงินทางอินเตอรBเน็ต การใช@โทรศัพทBชนิดมือถือ
สั่งอาหารในร@ านเพื่อบริการที่รวดเร็วแมนยําและสามารถเช็ครายรับตลอดจนรู@ปริมาณสตVอ ก
วัตถุดิบ สร@าง application ให@ประชาชนเข@าไปเช็คได@วาตรงGPS ที่ตนเองอยูนั้นในป]นี้ควรปลูกพืช
ใดเมื่อคํานึงถึงปริมาณน้ําฝนที่จะมีประกอบกับภูมิอากาศทั่วไป ฯลฯ
(3) สนับสนุนการเรียนรู@ของประชาชนในทุกวัยจากข@อมูล บทเรียนที่เข@าถึงอยาง
กว@างขวางขึ้นกวาเกา เชน บริการด@านข@อมูลจากอินเตอรBเน็ต การเรียนภาษาตางประเทศ การ
พัฒนาตนเองในทุกเรื่อง ฯลฯ

(4) สร@างการจ@างงานในลักษณะใหมๆ เชน นักการตลาดและนักวางแผนกลยุทธB
การตลาดทาง social media (โฆษณาสินค@าทาง line / Facebook ฯลฯ)
การเปน Digital Economy ทําให@เกิดงานใหมๆ ที่ข@ามพรมแดน เชน ศูนยBบริการรับ
โทรศัพทBเพื่อให@ข@อมูลและรับใช@ผู@บริโภคที่อยูในสหรัฐอเมริกาโดยจ@างคนอินเดียและคนฟgลิปปgนสB
นับแสนคนที่อยูบ@านตนเอง
คนเหลานี้ให@บริการ 24 ชั่วโมงด@วยต@นทุนที่ถูก เมื่อผู@บริโภคต@องการความชวยเหลือและ
บริการข@อมูลผานโทรศัพทB สัญญาณก็จะถูกสงไปตางประเทศ และพนักงานตางประเทศก็
ให@บริการราวกับอยูในประเทศเดียวกัน
การเปน Digital Economy หรือการมีการผลิตที่ใช@ไอทีเปนป%จจัยประกอบสําคัญจะทํา
ให@ผลิตภาพ (productivity) ในการผลิตและให@บริการ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของความแข็งแกรงของ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ผู@บัญญัติศัพทB Digital Economy คือนาย Don Tapscott ผู@เขียนหนังสือยอดฮิตชื่อ
“The Digital Economy: Promise and Peril In The Age ofNetworked Intelligence” ใน
ป] 1995 Digital Economy มีชื่ออื่นอีกเชน The Internet Economy / The New Economy
หรือ Web Economy
ในป%จจุบันบ@านเราก็มีความเปน Digital Economy อยูแล@วในระดับหนึ่งเพียงแตยังขาด
นโยบายภาครัฐและการบังคับใช@กฎเกณฑBที่จะกํากับให@เสริมไปในทิศทางเดียวกันอยางมีแผนเปน
ขั้นเปนตอน Tapscott กลาวไว@ในหนังสือเลมนี้เมื่อเกือบ 20 ป]กอนวาอินเตอรBเน็ตจะเปลี่ยนวิถี
ชีวิตด@านเศรษฐกิจของผู@คนในโลกอยางไมเคยเห็นมากอน ซึ่งการจะเปน Digital Economy นั้นมี
ป%จจัยสําคัญคือโครงสร@างพื้นฐานโทรคมนาคมและไอที กฎกติกากฎหมาย การบริการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถในการปรับทัศนคติของประชาชนและของภาครัฐ
Digital TV ก็เปนอีกลักษณะหนึ่งของการเปน Digital Economy นอกจากความสะดวก
สําหรับผู@ชมในการย@อนกลับไปดูละครตอนหัวค่ํา ที่ไมได@ดูเมื่อวันกอนแล@วยังทําให@เกิดการจ@างงาน
ในด@านนิเทศศาสตรBขึ้นอีกมากมาย พร@อมกับกระแสการกระจายตัวของขาวสารและความรู@สู
สาธารณชน ไมวาในด@านโฆษณาประชาสัมพันธBหรือความรู@ในการประกอบอาชีพก็ตาม
เมื่อผู@เขียนค@นประวัติของ Don Tapscott ซึ่งป%จจุบันเปนกูรูให@คําปรึกษาด@านธุรกิจแก
บริษัทใหญ และเขียนหนังสือแนวธุรกิจยุคใหมถึง 15 เลมแล@วก็รู@สึกตื่นเต@นเพราะเขาเกิดวันเดียว
เดือนเดียว และป]เดียวกับผู@เขียน (คนอื่นที่เกิดวันเดียวกันแตตางป] คือ มาริลีน มอนโร และแพ็ต
บูน)
Digital Economy ไมมีอะไรนากลัวเพราะโลกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ อีกหนอยผู@คนก็จะไม
รู@สึกกลัวคอมพิวเตอรBอีกตอไป คงคล@ายกับความรู@สึกที่มีตอตู@เย็น
******************************

วิง่ มาราธอนจุดประกายชีวติ
ถามีคนบอกวา ส.ว. หญิงอายุเกิน 65 ปคนหนึ่ง
สามารถวิ่งมาราธอนตอเนื่องกันหลายครั้งเป$นเวลาหลายป
อยางประสบความสําเร็จ หลายทานคงรูสึกแปลกใจ แตถา
เจาะลงไปชัดๆ เลยวาไมใชอายุเพียงเกิน 65 ปเทานั้นหากมี
อายุ 86 ปเมื่อปที่แลว ก็คงจะอึ้งไปเหมือนกัน นักวิ่งผูนี้
แหละคือผูจุดประกายชีวิตใหผูสูงอายุในโลก
Joy Johnson คือชื่อของเธอ ถึงแมชีวิตจะลวงเขา
ทศวรรษที่ 9 แลวแตเธอก็ยังมีสุขภาพแข็งแรง นานๆ จึงจะไปหาแพทย@เพื่อตรวจสุขภาพ ซึ่งครั้งใด
ที่ไปตรวจเจาหนาที่ทางการแพทย@ตางตกใจที่เธอวิ่งบนสายพานทดสอบอยางประทับใจแพทย@
ผูตรวจ
เมื่อปที่แลวในการวิ่ง New York City Marathon ซึ่งจัดเป$นประจําทุกปเธอเป$นนักวิ่ง
ครบระยะทางที่มีอายุมากที่สุด คือ 86 ป เธอวิ่งครบระยะทาง 26.219 ไมล@ (42.195 กิโลเมตร)
ตอเนื่องเป$นครั้งที่ 25 โดยวิ่งไดในเวลา 7 ชั่วโมง 57 นาที 41 วินาที ถึงแมจะนานหนอยแตเธอก็
เดินและวิ่งไดครบระยะทาง ซึ่งคนระดับลูกหลานของเธอที่ไมสามารถวิ่งไดครบนั้นมีมากมาย
Johnson เป$นแนวหนาของปรากฏการณ@ที่กําลังเกิดขึ้นในการวิ่งมาราธอนหลายแหงทั่ว
โลก แมแตประเทศไทยที่คนสูงอายุมีจํานวนมากขึ้นทุกป ในการแขงขัน New York City
Marathon ประจําปนี้คือ 2014 มีจํานวน 34 คนที่อายุเกิน 80 ปปกอนนี้ 22 คน และสิบปที่แลว
มีเพียง 4 คน
การแขงขันวิ่งมาราธอนเป$นเรื่องใหญโตสําหรับนักวิ่งแบบเร็ว แบบจWอกกิ้งและแบบวิ่งไป
เดินไปมากๆ การวิ่งไดครบถือวาประสบความสําเร็จแลวสําหรับคนสวนใหญเพราะเป$นเรื่องที่ยาก
มีคนบาดเจ็บลมตายระหวางทางกันตลอด
มาราธอนคือการวิ่งระยะทางไกล โดยมีระยะทางอยางเป$นทางการ 42.195 กิโลเมตร โดย
ปกติวิ่งกันบนถนน การวิ่งมาราธอนคือการวิ่งเลียนแบบเรื่องเลาเกาแกของทหารยุคกรีกเมื่อ 494
กอนคริสตกาล ชื่อ Pheidippides ซึ่งเป$นพนักงานสงขอความระหวางศึก Battle of Marathon
กับ กรุงเอเธนส@ โดยตองการจะวิ่งไปบอกวาบัดนี้พวก Persians ไดแพแลว เมื่อมาถึงก็ตะโกนวา
“We have won”แลวก็ลมลงตายทันทีเนื่องจากวิ่งมาไมหยุด การวิ่งแบบนี้จึงเรียกกันวา
Marathon ในปbจจุบัน
มาราธอนเป$นหนึ่งในกีฬาดั้งเดิมนับตั้งแตกีฬาโอลิมปdกสมัยใหมในค.ศ.1896 ถึงแมวาใน
ตอนนั้นระยะทางจะยังไมมีมาตรฐานแนนอนจนถึง ค.ศ. 1921ในการแขงขันครั้งนั้นผูชนะใชเวลา
ประมาณเกือบ 3 ชั่วโมง กีฬาโอลิมปdกในป 1984มีการวิ่งมาราธอนหญิงเป$นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร@ ผูชนะคือ Joan Benoit จากสหรัฐอเมริกาดวยเวลา 2 ชั่วโมง 24 นาที 52 วินาที

สถิติวิ่งมาราธอนหญิงที่เร็วที่สุดในโลกคือ 2 ชั่วโมง 23 นาที 7 วินาที ในป 2012 โดย Tiki
Gelana จากเอธิโอเปย
ชัยชนะในการวิ่งมาราธอนของนักวิ่งอเมริกา Frank Shorter ในโอลิมปdก 1972 จุด
ประกายใหเกิดความบาคลั่งตลอดหลายทศวรรษตอมา ในป 2009 มีประมาณการวามีผูวิ่ง
มาราธอนจนครบเสนทางไมต่ํากวา 467,000 คน ในสหรัฐอเมริกา เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
143,000 คน ในป 1980
การจัดรายการวิ่งมาราธอนมีในเมืองใหญของโลกทั้งนั้น เชน New York City, Boston,
Chicago, Berlin, London, Tokyo, Paris ฯลฯ (แมแตกรุงเทพมหานครของเราก็จัดอยูเนืองๆ )
รวมแลวทั่วโลกมีการจัดรายการวิ่งมาราธอนเกือบไมเวนแตละอาทิตย@
ทําไมคนจึงนิยมวิ่งมาราธอน? การวิ่งใหครบระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตรเป$นสิ่งทา
ทายความสามารถของมนุษย@ทั้งหญิงและชาย การจัดงานวิ่งที่ใหญโตคึกคักสนุกสนานของแตละ
เมืองโดยมีคนรวมวิ่งเป$นหมื่นๆ คนทําใหเกิดบรรยากาศ ประการสําคัญก็คือการจะวิ่งใหไดครบ
และมีสถิติที่ดีตองการการฝqกฝนที่ยาวนาน มีกลยุทธ@ในการวิ่งที่ดี ซึ่งกระบวนการนี้ก็คือการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพนั่นเอง โดยมีเปrาหมายใหญที่เป$นรูปธรรมคือวิ่งใหครบระยะทาง คนที่ชนะ
การวิ่งมาราธอนในรายการใหญจะมีชื่อเสียง เป$นที่กลาวขวัญถึงในวงสังคมตางประเทศกันมาก
Joy Johnson วิ่งมาราธอนของ New York City ครบ 25 ครั้งตอเนื่องกันจนถึงปที่แลว
จนเธอเป$นบุคคลสําคัญที่คนกลาวถึงทั่วโลก อยางไรก็ดีในป 2014 นี้ไมมีครั้งที่ 26 สําหรับเธอ.....
เพราะหลังจากวิ่งปที่แลวเพียง 1 วัน เธอก็เสียชีวิต
ในการวิ่งเมื่อปที่แลวที่หลักไมล@ที่ 16 เธอก็หกลม แตก็อดทนวิ่งจนถึงหลักชัยเธอให
สัมภาษณ@ดวยผาปdดแผลที่หนาและศีรษะโดยบอกวามันก็แคเรื่องขีดขวนเล็กนอยแสนธรรมดา เธอ
ไมไดไปหาแพทย@หรือตรวจที่โรงพยาบาล เชาวันรุงขึ้นเธอใหสัมภาษณ@ออกรายการโทรทัศน@พรอม
โชว@เหรียญรอบคอดังที่เคยทํามาทุกครั้ง หลังจากนั้นเธอก็บอกวาเหนื่อยและขอนอนพักและเธอก็
จากไป การตรวจภายหลังพบวาเธอเสียชีวิตเพราะแรงกระแทกที่ศีรษะตอนลมจนเกิดเลือดคั่งใน
สมอง
เธอเป$นครูพลศึกษาที่ไมไดเป$นนักวิ่งจริงจังกระทั่งอายุ 58 ป เธอฝqกฝนวิ่งทุกเชาวันละ 2
ชั่วโมงบนทางวิ่งและบนชายหาดใกลโรงเรียนที่เธอสอนที่เมือง San Jose ในรัฐคาลิฟอเนีย เธอ
บอกลูกๆ วาหากเธอวิ่งและลมหมดสติใกลตายก็ปลอยใหเป$นไปธรรมชาติ และทุกอยางก็เป$นไป
ตามที่เธอตองการ เธอบอกเสมอวาเธอตองการวิ่งจนตาย
การวิ่งของ Joy Johnson ปลุกใหผูสูงอายุจํานวนมากในโลกมีพลังใจโดยตระหนักวาอายุ
เป$นเพียงตัวเลขเทานั้น ตราบใดที่มีจิตใจเขมแข็งไมถูกจํากัดไวดวยตัวเลขแลวก็สามารถทําอะไรได
อีกมากมายแมแตวิ่งมาราธอน
มีเรื่องเลาหลายเรื่องวาหญิงสูงอายุจํานวนมากที่ไมยอมเดินไปไหนอยูแตบานเพราะคิดวา
ตนเองแกมากแลว รางกายไมอํานวยใหเดินไปไหนมาไหนได เมื่อไดเห็นคนในวัยเดียวกันไม
เพียงแตเดินหากวิ่งมาราธอนเอาดวยซ้ําก็เกิดกําลังใจลุกขึ้นเดินตอสูชีวิต

ยังมีผูสูงอายุอเมริกันอีก 2 คนที่วิ่งมาราธอน เพียงแตมิไดวิ่งอยางตอเนื่องเหมือน Joy
Johnson เทานั้น คนแรกชื่อ Jon Mendes อายุ 94 ป ซึ่งเป$นผูที่มีอายุมากที่สุดในมาราธอนของ
ป 2014 ของ New York City อยางไรก็ดีทั้งสองปเธอสามารถวิ่งเดินไดไมกี่ไมล@ก็ตองออกจากการ
แขงขัน
อีกคนหนึ่งคือ Margaret Hagerty อายุ 91 ป วิ่งมาราธอนที่ New York City ในป 2014
เป$นครั้งแรกและเป$นครั้งสุดทาย ในอดีตเคยวิ่งมาราธอนครบระยะทางมาแลว 80 ครั้ง
อะไรที่ผูสูงอายุทั้ง 3 คนมีรวมกันที่ทําใหสามารถวิ่งครบระยะทางมาราธอน? คําตอบก็คือ
สปdริตของความมุงมั่นโดยไมใสใจตัวเลขอายุ............แตลูกหลานบางคนอาจเรียกวาความดื้อก็
เป$นได
******************************
All learning has an emotional base.
Plato (นั
(นักปรัชญาและคณิตศาสตรกรีก; 428428-348 B.C.)
การเรียนรูทั้งหมดลวนอยูบนฐานของอารมณความรูสึก
Friendship is a sheltering tree.
Samuel Coleridge (นั
(นักปรัชญาและกวีชาวอังกฤษ;
กฤษ; ค.ศ.17721772-1834)
มิตรภาพคือตนไมที่ชวยปองกันภัย
If you wish to know the mind of a man, listen to his words.
Johann Wolfgang von Goethe
(รัฐบุรษุ และกวีชาวเยอรมัน; ค.ศ. 17491749-1832)
ถาคุณปรารถนาจะรูจักใจของใครสักคนก็ใหฟงคําพูดของเขา
Wise men speak because they have something to say;
Fools because they
they have to say something.
Plato (นั
(นักปรัชญาและคณิตศาสตรกรีก; 428428-348 B.C.)
คนฉลาดมีปญญาพูดเพราะมีเรื่องที่ตองพูด
คนโงเงาพูดเพราะตองการจะพูด

You don’t develop courage by being happy
in your relationships everyday.
You develop it by surviving difficult times
and challenging adversity.
Epicurus (นั
(นักปรัชญากรีก; 341341-270 B.C.)
ความกลาหาญมิไดพัฒนาจากความสุขอันเกิดจาก
ความสัมพันธกับคนอื่นๆ ในชีวิตประจําวัน
หากพัฒนาจากการอยูรอดชวงเวลาที่ยากลําบาก
และการทาทายตอสูสถานการณที่เปนลบ

สุหนัดหญิงแสนโหด
ครั้งนี้ผูเขียนขออนุญาตเขียนเรื่องโหดสยองสําหรับ
สุภาพสตรี และอาจมีบางคําที่ฟ%งแลวอาจสะดุง เรื่องที่จะ
เขียนนี้เป(นเรื่องจริงที่ยังไม+เป(นที่ทราบกันกวางขวางนัก และ
เชื่อว+าจะเป(นประเด็นขึ้นมาในโลกเพื่อแกไขสถานการณ3ของ
กลุ+มผูหญิงที่แสนน+าสงสารเหล+านี้ในอนาคตอันใกล
หลังจาก Arab Spring หรือคลื่นการปฏิวัติโดย
ประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงผูนําเผด็จการซึ่งเริ่มที่ตูนิเซียในป?
2010 และลามไปอียิปต3 ลิเบีย เยเมน และการชุมนุมประทวงของประชาชนอย+างกวางขวางในบา
เร็น ซีเรีย อัลจีเรีย อิรัก จอร3แดนคูเวต มอรCอคโค ซูดาน ฯลฯ ผูหญิงในโลกอาหรับจํานวนหนึ่ง
โดยเฉพาะอย+างยิ่งในอียิปต3เริ่มออกมาต+อสูเพื่อสิทธิของตนเอง
ผูหญิงอียิปต3กลุ+มนี้ออกมาเล+าใหโลกรูถึงการถูกข+มขืนเป(นจํานวนไม+ต่ํากว+า500 คน โดย
แกCงชายฉกรรจ3กลาง Tahrir Square เมื่อออกมาชุมนุมประทวงร+วมกันระหว+างป? 2011-2014
และยังถูกละเมิดทางเพศในลักษณะต+างๆ โดยชายร+วมชาติ
ครั้นเมื่อผูหญิงออกมาประทวงเรื่องดังกล+าวในเวลาต+อมาก็ถูกจับไปหลายคนและถูกบังคับ
ใหทดสอบ “virginity test” (ตรวจสอบความเป(นสาวบริสุทธิ์) ในครอบครัวก็มีความรุนแรงถูกตบ
ตีโดยสามี ถูกข+มขืนโดยสามีเมื่อไม+เต็มใจหลับนอนดวยและที่น+าตกใจก็คือเด็กผูหญิงถูกครอบครัว
บังคับใหทํา “สุหนัดหญิง”
“สุหนัดหญิง” หรือ Female Genital Mutilation (FGM) คือการตัดอวัยวะเพศหญิง
บางส+วนหรือทั้งหมด กล+าวคือตัดหนังหุม clitoris ตัวclitoris แคมหรือ labiaทั้งใหญ+และเล็ก และ
ในกรณีรุนแรงสุดนั้นตัดหมดจดจนเหลือแต+ช+องคลอดและช+องป%สสาวะเท+านั้น
FGM นี้มิใช+เรื่องทางศาสนาอิสลามแต+อย+างใด หากเป(นวาทกรรมทางวัฒนธรรมของชน
กลุ+มนอยในแถบตะวันออกกลาง อาฟริกาตอนเหนือ และบางส+วนของเอเชีย โดยสืบทอดประเพณี
กันมายาวนานตามความเชื่อ
FGM ของแต+ละกลุ+มก็รุนแรงแตกต+างกันออกไป บางก็ตัดออกไปทั้งหมดบางก็ตัดบางส+วน
ที่รุนแรงสุดคือตัดทั้งหมดดังกล+าวแลวซึ่งตรงกับคําว+า infibulationในภาษาอังกฤษ บางกลุ+มก็ทํา
กับเด็กหญิงที่มีอายุไม+กี่อาทิตย3 บางก็ทําตอน 5 ขวบและบางก็ทําก+อนเป(นสาว
วิธีการตัดก็กระทํากันหลายลักษณะ มีทั้งตัดสด ใชยาชา และใชยาสลบส+วนใหญ+ใชใบมีด
โกนที่ไม+มีการฆ+าเชื้อโดยหมอพื้นบานผูตัดอย+างชํานาญท+ามกลางเสียงรองโหยหวน
สาเหตุของ FGM ก็คือการมองว+าอวัยวะเพศหญิงเป(นสิ่งสกปรกและน+าเกลียด ตัดเพื่อไม+
ตองการใหมีความรูสึกทางเพศใดๆ โดยเชื่อว+า จะทําใหเป(นภรรยาที่จงรักภักดี อยู+ในโอวาทของ

สามี เป(นลูกสาวที่เลี้ยงง+าย โดยเฉพาะอย+างยิ่งจะเป(นเครื่องช+วยประกันว+าเป(นสาวบริสุทธิ์จนถึงวัน
แต+งงาน อีกทั้งเชื่อว+าจะทําใหเกิดสุขอนามัยที่ดีอีกดวย
นักสังคมวิทยาที่ศึกษาพบว+าในกลุ+มชนเหล+านี้พ+อและแม+ตลอดจนญาติก็สนับสนุน FGM
เพราะเชื่อว+าเป(นสิ่งที่ดีสําหรับผูหญิง (หญิงผูใหญ+ทุกคนก็ถูกทํามาแลวจึงไม+อยากใหมีกระต+ายหาง
ไม+ดวน?)
FGM เป(นที่ทราบกันในโลกมากขึ้นในทศวรรษ 1980 ทั้งๆที่กระทําสืบทอดกันมายาวนาน
แลว ตลอดเวลาที่ผ+านมามีความพยายามในระดับโลกที่จะทําให FGM เป(นสิ่งตองหามทั่วโลก และ
สามารถทําไดสําเร็จในระดับหนึ่ง โดยในป? 2012 ที่ประชุมใหญ+สหประชาชาติลงมติเป(น เอกฉันท3
ใหทุกประเทศทําทุกอย+างเพื่อหยุด FGM อย+างเด็ดขาด อย+างไรก็ดีในกลุ+มชนเหล+านี้ก็ยังคงมีการ
ทํากันอยู+เพราะการบังคับใชกฎหมายอ+อนแอ
ป%จจุบันมีเด็กและผูหญิง ที่มีชีวิตอยู+ในป%จจุบันกว+า 125 ลานคนในอาฟริกาและตะวันออก
กลางที่ผ+าน FGM ในจํานวนนี้มี 8 ลานคนในเอธิโอเป?ย โซมาเลีย และซูดานที่ประสบ FGM ขั้น
รุนแรงสุด
สถิติที่น+าตกใจของ UNICEF ก็คือมีเด็กและผูหญิงที่ผ+าน FGM ในแต+ละประเทศเป(น รอย
ละดังนี้ โซมาเลียรอยละ 98 อียิปต3รอยละ 91 เอริเทรียรอยละ 89 มาลีรอยละ 89 เซียร3ราลีโอน
รอยละ 88 ซูดานรอยละ 88 ฯลฯ
ในกรณีของ FGM ทั้งหมดนั้นหนึ่งในหาเป(นของอียิปต3 และในประเทศนี้หญิงอายุเกิน 15
ป? ที่ผ+าน FGM มีถึง 48 ลานคนในประชากรทั้งหมด 86 ลานคนตัวเลขนี้ชี้ใหเห็นว+า FGM ในกลุ+ม
ประเทศอาหรับที่ยังคงมีอยู+อย+างเหนียวแน+นก็คืออียิปต3 และนี่คือคําอธิบายว+าเหตุใดหญิงใน
ประเทศนี้จึงออกมาต+อสูเรียกรองสิทธิมนุษยชน
ไม+มีใครรูว+า FGM เริ่มแต+เมื่อใด มีหลักฐานการอางถึง FGM ของผูเดินทางไปอียิปต3 45 ป?
ก+อนคริสตกาลว+าเป(นประเทศที่กระทํากันอย+างคึกคักกับทั้งเด็กชายและเด็กหญิง อย+างไรก็ดีจาก
การศึกษามัมมี่โดยนักวิชาการครั้งหนึ่งก็ไม+พบว+ามี FGM ชนิดตัดทิ้งทั้งหมดในอียิปต3โบราณ
หลักฐานเช+นนี้จึงขัดแยงกันจนหาขอสรุปไม+ได
ในศตวรรษที่ 19 สูติ นารี แพทย3 ในยุโ รปและสหรัฐอเมริกามีการตัด clitoris
(clitoridectomy) เพื่อรักษาหญิงที่ชอบสําเร็จความใคร+ดวยตนเองโดยเชื่อว+าการกระทําเช+นนี้ทํา
ใหเกิดความเจ็บปrวยทางร+างกายและจิตใจ
Isaac Baker Brown ผูมีชีวิตอยู+ระหว+าง ค.ศ. 1812-1873 เป(นสูตินารีแพทย3 และเป(น
President ของ Medical Society of London บันทึกไวว+าการทําให clitoris เกิดความระคาย
เคืองอย+างผิดธรรมชาติเป(นสาเหตุใหเกิดโรคลมชักบาหมูและเป(นบาได ดังนั้นการตัด clitoris จึง
เป(นสิ่งที่ควรกระทําและเขายืนยันว+าสมควรจะกระทําในทุกกรณีเช+นว+านี้
ความมืดมนแห+งป%ญญาของมนุษย3และความอ+อนแอทางร+างกายของหญิงทําใหผูหญิงไม+
สามารถต+อสูกับความอยุติธรรมทางสังคมไดอย+างแข็งขันจนตองตกอยู+ในภาวะทนทุกข3ทรมานมา

แสนนานและอาจอยู+ในสภาวะเช+นนี้ไปอีกนานหากชายประเภทที่มีแสงสว+างแห+งป%ญญาและหญิงผู
หาญกลาไม+ร+วมมือกันต+อสูเพื่อแสวงหาความถูกตองและยุติธรรมใหแก+เพศแม+ของเรา
******************************
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
ขงจื่อ (นักปรัชญาจีนผูย งิ่ ใหญ; 551551-479 B.C.)
มันไมสําคัญวาคุณไปชาแคไหนตราบที่คุณไมหยุด
We make a living by what we get,
but we make a life by what we give.
Winston Churchill (อดี
(อดีตนายกรัฐมนตรีองั กฤษ;
กฤษ; ค.ศ.18741874-1965)
เรามีชีวิตอยูดวยสิ่งที่เราไดรับ
แตเราสรางชีวิตดวยสิ่งที่เราให
The stupid neither forgive nor forget;
the naive forgive and forget; the wise forgive but do not forget.
Thomas Szasz (ศาสตราจารย
(ศาสตราจารยดา นจิตแพทยชาวอเมริกนั ; ค.ศ. 19201920-2012)
คนโงเงาไมใหอภัยและไมลืม
คนไรเดียงสาใหอภัยและลืม
คนฉลาดมีปญญาใหอภัยแตไมลืม
Forgive your enemies, but never forget their names.
John F. Kennedy (ค
(ค.ศ. 19171917-1963)
จงใหอภัยศัตรูของคุณ แตอยาไดลืมชื่อเปนอันขาด
The weak can never forgive.
Forgiveness is the attribute of the strong.
มหาตมะ คานธี (ค.ศ. 18961896-1948)
คนออนแอจะไมสามารถใหอภัยได
การใหอภัยเปนคุณลักษณะของคนเขมแข็ง

เทคโนโลยี 3D
เรากําลังจะมีแวนตา รองเทา เกาอี้ หมวก ฯลฯ ที่
สรางขึ้นมาอยางเหมาะเจาะกับอวัยวะของเราเปนการเฉพาะ
เนื่องจากพรินเตอร%ของคอมพิวเตอร%สมัยใหมจะสามารถพิมพ%
ออกมาเปนสิ่งของจริงๆ หลังจากวัดสัดสวนอวัยวะของเราแลว
ป+จจุบันพรินเตอร%สามารถพิมพ%เปนสิ่งของจริงในสามมิติ ไมใช
สองมิติซึ่งคือรูปภาพบนกระดาษดังเดิม นี่คือเทคโนโลยีที่เรียก
กันวา 3D
ในภาคอุตสาหกรรมมีการพิมพ%ออกมาเปนสิ่งของ
ตนแบบเพื่อเอาไปผลิตจริงตอไป บางครั้งก็ออกมาเปนสินคาจริงๆ ที่เอาไปขายไดเลย ที่เลามานี้
ไมใชนิยายวิทยาศาสตร% หากแตเปนสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยางกวางขวางใน 2-3 ป;ที่ผานมา ทั้งๆ ที่
เทคโนโลยีนี้เริ่มมา 30 กวาป;แลว
ซอฟต%แวร%โปรแกรมที่ใสไวในเครื่องพิมพ%จะประมวลขอมูลที่ไดรับและสั่งใหพิมพ%ออกมา
โดยใชวัสดุหลายชนิดผสมกัน บางลักษณะพิมพ%เปนชั้นๆ คอยๆ หนาขึ้นจนเปนรูปรางที่จับตองได
ถาจะวาไปแลวพรินเตอร%ชนิดนี้จริงๆ แลวก็คือหุนยนต%ที่มนุษย%สรางขึ้นมาใชงานนั่นเอง
เครื่องมือและวัสดุซึ่งรวมกันสรางเทคโนโลยี 3D ขึ้นมานั้นมีการพัฒนาขึ้นมากในชวง
ทศวรรษ 1980 และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นเปนลําดับจนมีพรินเตอร%หลายประเภทนับตั้งแต
ระดับอุตสาหกรรมจนถึงชนิดตั้งโตCะใชในบาน ราคาก็ลดลงไปเปนอันมาก เมื่อป; 2010 พรินเตอร%
ชนิดตั้งโตCะมีราคา 20,000 เหรียญ (600,000บาท) ป+จจุบันมีราคาเพียง 1,000 เหรียญ (30,000
บาท) และจะลงไปอีกเรื่อย ๆ
ผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยีบอกวาเทคโนโลยี 3D มีความสําคัญตอมนุษยชาติในการลดตนทุน
การผลิตของชิ้นหนึ่งลงอยางมหาศาลจนมีผลกระทบอยางลึกซึ้งตอโลกกลาวคือแตดั้งเดิมมาสินคา
มีตนทุนลดต่ําลงเนื่องจากการผลิตจํานวนมากจนเกิด"การประหยัดอันเกิดจากขนาดการผลิต”
(Economy of Scale) แตเมื่อมีเทคโนโลยี 3D การลดลงของตนทุนก็เกิดขึ้นไดโดยไมตองอาศัย
ปรากฏการณ%ดังกลาวอีกตอไป
ลองจินตนาการดูวาการผลิตชอนชั้นดีขึ้นมาชิ้นหนึ่งจะใชแรงงานตนทุนขนาดไหน เริ่ม
ตั้งแตการออกแบบใหถือไดอยางถนัดมือ มีขนาดเหมาะแกการเขาปากทําความสะอาดไดงาย
น้ําหนักกําลังดี และสวยงามนาใช เมื่อผลิตก็ตองทดลองหาวัสดุมาตัด ทุบ แตง ฯลฯ จนไดออกมา
เปนตนแบบ ถาจะเปลี่ยนการออกแบบหรือการผลิตครั้งหนึ่งก็ตองเริ่มวงจรใหม แตสําหรับ 3D จะ
ออกแบบกี่รอยพันแบบ ผลิตกี่รอยพันชิ้น ก็เกิดขึ้นไดงายเพียงแตปรับขอมูลใสเขาไปในโปรแกรมก็
จะไดชอนออกมาจริงๆ เปนรอยๆ เปนพันแบบในเวลาอันสั้น เมื่อเลือกไดอันที่ชอบจึงนํามาใชเปน
ตนแบบเพื่อเอาไปผลิตจริงอีกทีหนึ่ง

กลาวกันวาเทคโนโลยี 3D มีผลกระทบตอโลกเหมือนกับการประดิษฐ%เครื่องจักรไอน้ําในป;
ค.ศ. 1750 ซึ่งตอมาพัฒนาเปนพลังงานไอน้ําจนทําใหเกิดโรงงานอุตสาหกรรมและวัฒนธรรม
โรงงานอุตสาหกรรม มนุษย%บางสวนของสังคมจึงมีชีวิตแบบชาวโรงงานไป
ตัวอยางของการใชเทคโนโลยี 3D ในอุตสาหกรรมตางๆ มีดังนี้
(ก) การผลิตเสื้อผาโดย ผูออกแบบอาศัย 3D ในการทดลองผลิตเสื้อผาแฟชั่นตางๆ เพื่อ
หาตนแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการออกแบบรองเทากีฬาตนแบบและรองเทากีฬาประเภทที่สอด
รับอยางเหมาะเจาะกับเทาของนักกีฬาแตละคน
(ข) อุตสาหกรรมรถยนต% อาศัย 3D ในการผลิตอะไหลตนแบบจํานวนมากหรือแมแตผลิต
รถยนต%ตนแบบทั้งคัน สิ่งที่พยายามแสวงหามิใชเพียงรูปแบบที่งดงามหากตองการการทํางานของ
อะไหลอยางมีประสิทธิภาพที่สุดในราคาที่ต่ํา
(ค) อุตสาหกรรมผลิตป]นซึ่งเปนอุตสาหกรรมใหญและมีดีมานด%จากทั่วโลกป;ละนับแสนๆ
กระบอก เทคโนโลยี 3D ชวยออกแบบทั้งป]นสั้นและยาวที่มีขนาดกระสุนตางๆกัน เมื่อพิมพ%เสร็จ
ออกมานั้นอาจเห็นเปนเพียงป]นพลาสติกที่ไรพิษสง อยางไรก็ดีเมื่อนําไปผลิตป]นจริงอยางเปนกอบ
เปนกําแลวก็กลายเปนสินคาที่นากลัว แตที่นาหวาดหวั่นยิ่งขึ้นก็คือการลดต่ําลงของราคาป]นอัน
เนื่องมาจากการใช 3D
(ง) อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ%แพทย% เทคโนโลยี 3D ชวยออกแบบและผลิตอุปกรณ%
การแพทย%ตนแบบตางๆ ตั้งแตมีดผาตัด คีมหนีบเสนเลือด ฟ+นปลอม ขาเทียมมือเทียมที่ออกแบบ
เฉพาะของแตละคน ฯลฯ
กลาวโดยสรุปในเรื่องอุตสาหกรรม เทคโนโลยี 3D ชวยผลิตสินคาจริงที่จับตองไดเพื่อเปน
ตนแบบการผลิตตอไปนอกจากนี้ยังผลิตสินคาประเภท “ตามสั่ง” เพื่อใหสอดรับกับอวัยวะของ
ผูบริโภคแตละคนอีกดวย
มีผูนําเทคโนโลยี 3D ไปใชในการแพทย%อยางสรางสรรค%หลายเรื่อง ลาสุดที่นาตื่นเตนก็คือ
การใช 3D ฝ`กหัดการผาตัดสมองซึ่งเปนงานผาตัดที่ละเอียดออนมากวิธีการก็คือใช 3D จําลอง
กระโหลกและสมองของคนไขตลอดจนขอมูลทั้งหมดอยางละเอียด เมื่อไดกระโหลกและสมอง
จําลองซึ่งมีลักษณะเหมือนของจริงทุกประการแลวแพทย%ฝ`กหัดก็จะทําการผาตัดสมองจําลองเพื่อ
แกไขป+ญหาเชนเจาะกระโหลกเพื่อเอาทอไปใสเพื่อระบายน้ําในสมอง
การฝ`กหัดผาตัดสมองจากสถานการณ%จริงแตทําบนสมองจําลองทําใหเกิดความเชี่ยวชาญ
และสามารถประเมินทักษะและความรูของหมอฝ`กหัดไดชัดเจนถึงผิดพลาดก็พิมพ%กระโหลกและ
สมองใหมขึ้นได การผาตัดสมองที่ตองการไมใหมีความผิดพลาดเลยสามารถเกิดขึ้นไดจากการ
ฝ`กหัดที่ใชเทคโนโลยี 3D เชนวานี้
3D พัฒนาไปอยางไมหยุดยั้งจนถึงกับพิมพ%โมเลกุลของสารเคมีตางๆ และเซลล% อวัยวะ
ของรางกายเพื่อสรางความเขาใจเรื่องโครงสรางอันอาจนําไปสูการผสมของโมเลกุลเพื่อสรางยา
ขึ้นมารักษาเปนการเฉพาะคน นอกจากนี้ยังมีการพิมพ%เซลล%อวัยวะจําลองขึ้นเพื่อพยายามศึกษา
ตอยอดใหเซลล%บางชนิดในอวัยวะสามารถงอกขึ้นใหมได

3D กําลังเปลี่ยนแปลงโลกอยูเงียบๆ อยางลึกซึ้งในหลายดานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษย% ทั้งในดานสุขภาพ การผลิตในภาคอุตสาหกรรม การศึกษาการคนควาวิจัย ฯลฯ
ถาเทคโนโลยี 3D สามารถพิสูจน%ใหเห็นเปนรูปธรรมไดวาหัวใจและอวัยวะอื่นๆ ของคนดีมี
คุณภาพเหนือกวาคนเลวเสมอจนอายุยืนยาวกวาแลว ชาวโลกอาจมุงมั่นทําความดีกันมากขึ้นกวา
ที่เปนอยูก็เปนได
******************************
Immature love says: ‘I love you because I need you’.
Mature love says,‘I need you because I love you’.
Erich Fromm (นั
(นักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน; ค.ศ. 19001900-1980)
ความรักที่ไรวุฒิภาวะบอกวา ‘ฉันรักเธอเพราะฉันตองการเธอ’
แตความรักที่มีวุฒิภาวะบอกวา ‘ฉันตองการเธอเพราะฉันรักเธอ’
Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.
H. Jackson Brown, JR.( นักเขียนแนวปลุกเราจิตใจชาวอเมริกัน; ค.ศ.19401940- )
บางครั้งหัวใจมองเห็นสิ่งที่ตามองไมเห็น
You can give without loving,
but you can never love without giving.
Robert Louis Stevenson (กวี
(กวีและนักเขียนชาวสกอต;
ต; ค.ศ. 18501850-1894)
คุณสามารถใหไดโดยไมรัก
แตคุณจะไมสามารถรักไดโดยไมมีการใหเปนอันขาด
The first duty of love is to listen.
Paul Tillich (นั
(นักปรัชญาทางศาสนาชาวอเมริกา;า; ค.ศ. 18861886-1965)
หนาที่แรกของความรักก็คือการฟง
I am indebted to my father for living,
but to my teacher for living well.
Alexander the Great (กษั
(กษัตริยนกั รบกรีกผูย งิ่ ใหญของโลก;
องโลก; 356356-323 BC)
ฉันเปนหนี้พอสําหรับการมีชีวิต
แตเปนหนี้ครูสําหรับการมีชีวิตที่ดี

หลอด LED รับรางวัลโนเบิล
หลอดไฟแบบเผาไหมที่คิดคนขึ้นไดเมื่อ 136 ปกอนให
ความสวางแกมนุษย'ในศตวรรษที่ 20 แตหลอดไฟ LED จะทํา
หนาที่เ ดี ยวกั นในศตวรรษที่ 21 และดวยเหตุนี้ ผู รวมกั น
สรางสรรค'หลอดไฟ LED ซึ่งเป6นคนญี่ปุ8น 3 คน จึงไดรับรางวัล
โนเบิลเมื่อเร็วๆนี้
LED (Light-Emitting Diode) เป6นหลอดไฟที่ใหแสง
สวางโดยตรงจากกระแสไฟฟHา ในขณะที่หลอดไฟแบบเผาไหม
ที่เรียกกวา incandescent light ซึ่งคิดคนโดย Thomas
Edison ในป ค.ศ. 1878 ใหแสงสวางทางออม กลาวคือ
กระแสไฟฟHาไปเผาไหมไสและไสเปลงแสงสวาง ดังนั้นสําหรับ
ความสวางเทากันจึงกินไฟฟHามากกวาเมื่อเทียบกับหลอดไฟ LED
นักประวัติศาสตร'ปRจจุบันคนพบวามีการประดิษฐ'หลอดไฟฟHาแบบเผาไหมกอน Edison
ไมนอยกวา 22 สิ่งประดิษฐ' หากแตวาสิ่งประดิษฐ'ของ Edison นั้นมีคุณภาพเหนือกวาเพราะได
ทดลองไสหลอดไฟฟHาจากวัสดุนับรอยๆชนิด จนในที่สุดก็ประสบความสําเร็จจากถานไมไผ ตอมามี
การพัฒนาปรับปรุงโดยนักประดิษฐ'จํานวนมากในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในทศวรรษแรกของ ค.ศ.
1900 จนในที่สุด tungsten เป6นสารที่ใชไดผลดีที่สุดในการเอามาทําไส
ตอมามีการตอยอดโดยอัดก[าซ halogen เขาไปผสมกับไสในและไดแสงสวางที่ขาวนวล
เหมือนกลางวันเป6น white light แตถึงจะประหยัดไฟไดมากกวาเดิมแตหลอดก็มีราคาแพงกวา
พอควร
ยังมีหลอดไฟประเภทสองที่เรียกวา fluorescent หรือหลอดนีออน ใชวิธีผาน
กระแสไฟฟHาเขาไปในหลอดบรรจุก[าซเพื่อใหเกิดไอระเหยของปรอท ซึ่งผลิตรังสีอุลตราไวโอเลตให
ไปทําปฏิกิริยากับ phosphor ซึ่งฉาบอยูในหลอดและเกิดแสงสวางขึ้น
หลอดนีออนมีการตอยอดเป6นหลอดที่เรียกวา CFL (Compact Florescent Lamp) ซึ่ง
หนาตาคลายหลอดไฟแบบเผาไหม แตเป6นหลอดนีออนซึ่งเสียบเขาไปในเตาและใชไดเลยโดยไม
ตองมีอุปกรณ'บัลลาสต' และสตาตเตอร'ใหรุงรัง CFL มีหลอดแกวเป6นไสขดไปมาภายในหรือเป6นขา
อยูขางใน ปRจจุบัน CFL เป6นที่นิยมในบานเราและเรียกกันวา “หลอดตะเกียบ”
อยางไรก็ดีหลอดประเภทที่สามที่กําลังจะเป6นหลอดไฟของศตวรรษที่ 21 คือ LED
หลอดไฟชนิดนี้กําลังจะมาแทนที่ดังที่เกิดขึ้นแลวในบางอาคารในบานเราและในประเทศพัฒนา
แลวอื่นๆ เพราะกินไฟนอยมาก และมีอายุทนทานมาก
หลอด LED สีแดงและเขียว มีผูประดิษฐ'ไดแลวตั้งแต ค.ศ. 1960 แตยังไมมีใครสามารถ
ประดิษฐ'หลอด LED ที่ใหสีน้ําเงินซึ่งเมื่อผสมกับสองสีกอนหนาก็สามารถเกิดเป6นไฟสีขาวและ

สามารถเอามาใชเป6 น หลอดไฟในบานแทนหลอดไฟแบบเผาไหมและไฟนี อ อนไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงกวามาก
ศาสตราจารย' Isamu Akasaki (อายุ 85 ปในปจั จุบัน) สามารถผลติ หลอดLED ที่ใหแสง
ไฟสีน้ําเงินไดในป 1981 ถึงแมวากอนหนานั้นโลกตะวันตกเชื่อวาทําไมไดก็ตามที แตแสงที่ผลิตได
ก็ออนจนไมสามารถเอาไปทําประโยชน'อะไรไดเนื่องจากเกร็ดละอองแกวซึ่งใชเป6นวัสดุหลักในการ
ทําขั้วไฟในหลอดยังไมดีพอ ตอมาเขาไดนักศึกษาปริญญาเอกชื่อ Hiroshi Amano (ปRจจุบันอายุ
54 ป) มาทํางานโดยทดลองใชวัสดุนานาชนิดเพื่อผลิตละอองแกวอยางบากบั่นมานะ จนในที่สุด
LED ก็สามารถผลิตแสงไฟสีฟHาสวางจาไดสําเร็จในป 1985
ในฟากของเอกชน Shuji Nakamura (ปRจจุบันอายุ 60 ป) แหงบริษัทขนาดเล็กชื่อ
Nichia Corp ผลิตหลอดไฟฟHาซึ่งสามารถฟRนฝ8าอุปสรรคการดูถูกเยาะเยยวาไมไดมีสวนชวยงาน
บริษัท สามารถนําสิ่งประดิษฐ'หลอด LED สีฟHามาผลิตเชิงพาณิชย'ไดสําเร็จโดยเป6นลําแสงสีขาว
สวางจาในป 1990
ทั้งสามคนจึงไดรับรางวัลโนเบิลสาขาฟqสิกส'รวมกันประจําป 2014 ซึ่งเป6นสิ่งที่ภาคภูมิใจ
ของคนญี่ปุ8นเป6นอยางมาก สามคนนี้ทําใหญี่ปุ8นไดรับรางวัลโนเบิลรวมทั้งสิ้น 22 รางวัล (10 ใน
ฟqสิกส' 2 ในสาขาแพทย' 7 ดานเคมี 2 ดานวรรณกรรมและ 1 ดานสันติภาพ)
ศาสตราจารย' Akasaki สอนหนังสือและวิจัยที่ Meijo University (ไมใชแมโจที่เชียงใหม)
และ Nagoya University เชนเดียวกับศาสตราจารย' Amano สวนคนที่สามคือ Nakamura
ปRจจุบันสอนอยูที่ University of California, Santa BarbaraโดยปRจจุบันแปลงสัญชาติเป6น
อเมริกัน
ศาสตราจารย' Nakamura เป6นสีสรรค'ของรางวัลนี้เพราะบอกวาไดรางวัลมาเพราะความ
โกรธบริษัทนายจาง Nichia Corp เรื่องราวก็คือเขาเห็นบริษัทไดกําไรจากความสําเร็จของเขานับ
พันๆ ลานเยนในทศวรรษ 1990 ในขณะที่เขาไดรับเงินรางวัลเพียง 6 พันบาท (20,000 เยน) เขา
จึงฟHองเรียกรองผลตอบแทนจนชนะไดเงินมา 250 ลานบาทเมื่อไมกี่ปมานี้ ปRจจุบันก็ยังเป6นคดี
ความกันอยูเพราะเขาถูกบริษัทฟHองกลับ (ปRจจุบันอาจรีบถอนฟHองแทบไมทันเพราะคงตองการโหน
รางวัลโนเบิลนี้)
หลอดเผาไหมมีอายุเพียงประมาณ 1,000 ชั่วโมง หลอดนีออนและ CFL ประมาณ
10,000 ชั่วโมง สวน LED นั้นคงทน 100,000 ชั่วโมง สําหรับการกินไฟนั้นนอยกวาหลอดเผาไหม
ประมาณ 6-7 เทาตัว และนอยกวาหลอดนีออนและ CFLประมาณกวาเทาตัว สําหรับราคานั้น
LED เคยแพงกวา CFL ประมาณ 4-5 เทาแตปRจจุบันนั้นสัดสวนนี้ลดลงเป6นลําดับเมื่อมีคนนิยมใช
หลอด LED มากขึ้น ในบานเราหลอด LED สามารถซื้อหาไดในราคา 150 บาทขึ้นไป
จอสมาร'ทโฟน จอโทรทัศน'ชนิดแบน ไฟประดับตกแตงราน ไฟที่สวางจาหนารถยนต'บาง
ยี่หอ ไฟบนเวที ไฟจราจร ไฟแสดงตัวเลขบนจอของเครื่องมือตางๆ ไฟปHายที่สวางตางๆ ฯลฯ ลวน
เป6นหลอด LED ทั้งสิ้น เพราะคงทน กินไฟนอย และสวางเป6นพิเศษ

ในบานเราการใชหลอดไฟ LED เพื่อความสวางในบานยังมีนอยอยู แตมั่นใจวาจะมีมากขึ้น
เป6นลําดับเมื่อราคาหลอดลดลง การใชก็สะดวกเพียงแตเปลี่ยนหลอดเขาไปในเตาปกติเทานั้น
นักฟqสิกส'ทั้งสามสรางประโยชน'แกชาวโลกอยางมหาศาลเพราะชวยใหเกิดการประหยัด
ไฟฟHา ประหยัดวัสดุ(จอโทรทัศน'ที่แบนไดก็เพราะสามารถใชหลอด LED แทนนีออน) ประหยัด
พลั ง งานที่ นํ า มาผลิ ต ไฟฟH า และวัส ดุ ลดการใชหลอดนี ออนซึ่ ง มี ผลกระทบทางดานลบตอ
สิ่งแวดลอม ที่สําคัญยิ่งก็คือประหยัดเงินของครอบครัว (เมื่อหลอดไฟ LED มีราคาถูกเชนเดียวกับ
หลอดเผาไหมก็จะเห็นชัดเจนขึ้น)
ความมุงมั่นบากบั่นมานะ ไมยอทอกับความผิดหวัง และความโกรธสามารถผสมกันจน
ผลักดันใหเกิดสิ่งประดิษฐ'สําคัญตอมนุษยชาติได
******************************
A good teacher can inspire hope,
ignite the imagination, and instill a love of learning.
Brad Henry (นั
(นักการเมืองอเมริกนั ; ค.ศ.19631963- )
ครูดีสามารถปลุกเราใหมีความหวัง
จุดประกายจินตนาการและบมเพาะความรักในการเรียนรู
What is my life if I am no longer useful to others.
Johann Wolfgang von Goethe (รั
(รัฐบุรุรษุ และกวีชาวเยอรมัน; ค.ศ. 17491749-1832)
ชีวิตของฉันจะมีคาอะไร
ถาไมเปนประโยชนตอคนอื่นอีกตอไป
Nothing great in the world has ever been accomplished
without passion.
Hebbel (กวี
(กวีชาวเยอรมัน; ค.ศ. 18131813-1863)
สิ่งยิ่งใหญในโลกจะเกิดขึ้นไมไดเลยหากปราศจากซึ่งอารมณอันเรารอน
Life isn’t about finding yourself.
Life is about creating yourself.
George Bernard Shaw (นั
(นักเขียนบทละครชาวไอริช; ค.ศ. 18561856-1950)
ชีวิตไมใชเรื่องของการคนหาตนเอง
ชีวิตเปนเรื่องของการสรางสรรคตนเอง

People do not decide their futures, they decide their habits
and their habits decide their future.
F. M. Alexander (นั
(นักแสดงชาวออสเตรเลีย; ค.ศ. 18691869-1955)
มนุษยมิไดเปนผูกําหนดอนาคต
หากมนุษยเปนผูกําหนดนิสัยความเคยชิน
และนิสัยความเคยชินของเขาเปนผูกําหนดอนาคต

Gary Becker นักเศรษฐศาสตรสงั คมวิทยา
เมื่อสองเดือนที่ผานมาโลกไดสูญเสียนักเศรษฐศาสตรคน
สําคัญของโลกผูริเริ่มการศึกษาป%ญหาสังคมจากมุมมองของ
เศรษฐศาสตร และไดทิ้งมรดกทางวิชาการไวอยางนาสนใจ
Gary Becker นักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันผูรับรางวัลโน
เบิลสาขาเศรษฐศาสตรในป8 1992 จากไปในวัย 83 ป8
Gary Becker เกิดใน ค.ศ. 1930 เรียนจบปริญญาตรีจาก Princeton ในป81951 และจบ
ปริญญาเอกจาก University of Chicago เมื่อมีอายุเพียง 25 ป8 เขาสอนที่มหาวิทยาลัย
Columbia อยู 11 ป8 กอนยายมาสอนหนังสือที่ University ofChicago ในป8 1968 และประจํา
อยูตลอดมาจนเสียชีวิต
อาจารยที่ Becker ชื่นชมและมีอิทธิพลตอความคิดของเขามากคือ Milton Friedman
ผูรับรางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตรในป8 1972 ผูเปXนปรมาจารยหัวโจกของแนวคิดตลาดเสรีนิยม
ของแวดวงเศรษฐศาสตรโลกซึ่งรวมตัวกันอยูที่ University of Chicago
คําอธิบายเหตุผลของการไดรับรางวัลของคณะกรรมการรางวัลโนเบิลก็คือ Becker เปXน ผู
ริเริ่มใชวิธีคิดแบบเศรษฐศาสตรวิเคราะหป%ญหาสังคมอยางกวางขวาง ซึ่งวิธีคิดนี้มิไดคับแคบอยูแต
ในเรื่องที่วาป%จเจกชนแสวงหาเพียงแตผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเทานั้น หากเขาไดนําเอาสิ่งที่
ไมใชเงินทองและการกระทําดีเพื่อคนอื่นโดยมิไดนึกถึงตนเองเขามาไวในการวิเคราะหดวย
“Becker เชื่อวามนุษยใชเหตุใชผลในการวิเคราะหตัดสินใจโดยจะรูตัวหรือไมก็ตามที
พฤติกรรมของมนุษยเปXนไปตามแรงจูงใจ โดย “แตละคนพยายามแสวงหาสิ่งที่ตนเขาใจวาเปXน
‘สวัสดิการ’ (welfare) ใหมากที่สุด ซึ่ง “สวัสดิการ” ในที่นี้มิได หมายถึงรายไดเทานั้น หาก
หมายถึงความพอใจจากการทําสิ่งดีๆ ใหคนอื่น หรือความตื่นเตนจากอะไรที่แหกคอกออกไปก็ตาม
ที”
Becker ใชแนวคิดเชนนี้วิเคราะหป%ญหาของสังคมไมวาเรื่องการลงทุนในมนุษย ครอบครัว
การแตงงาน การหยาราง อาชญากรรม การเหยียดผิว ฯลฯ ในแงมุมที่นักสังคมวิทยาไมเคย
พิจารณามากอน
ตัวอยางแรกคือการประกอบอาชญากรรม Becker อธิบายวาอาชญากรเกือบทั้งหมดมิใช
คนที่ผิดปกติดังที่แวดวงวิชาการเชื่อกัน หากเปXนคนมีเหตุมีผลในการลงมือประกอบอาชญากรรม
เมื่อใดที่ผลประโยชนหรือ ‘สวัสดิการ’ (ซึ่งไมจําเปXนตองเปXนเงิน อาจเปXนความพอใจแบบบา ๆ ก็
ได) ที่คาดวาจะไดรับสูงกวาผลเสียที่คาดวา จะเกิดจากอาชญากรรมแลว อาชญากรจะลงมือเสมอ
ในฝ%hง ‘สวัสดิการ’ ที่คาดวาจะไดรับจะประกอบดวย 2 ตัวแปรคือ ความเปXนไปไดในการ
ไดรับ ‘สวัสดิการ’ กับขนาดของ ‘สวัสดิการ’ กลาวคือถาอาชญากรรมนั้นงายก็มีความเปXนไปไดสูง
ที่จะไดรับ ในฝ%hงผลเสียก็ประกอบดวย 2 ตัวแปรคือ ความเปXนไปไดในการถูกลงโทษกับบทลงโทษ

Becker พิสูจนใหเห็นวาสิ่งที่จะหยุดยั้งอาชญากรรมไมใชบทลงโทษหากแตเปXนความเปXนไปไดใน
การถูกลงโทษซึ่งขึ้นอยูกับการถูกจับและกระบวนการลงโทษ
ถาประกอบอาชญากรรมแลวไมเคยมีใครถูกจับเลย ไมวาบทลงโทษสูงแคไหน
อาชญากรรมก็จะเกิดขึ้นเสมอ (คอรัปชั่นในราชการไทยก็อยูในขายนี้เชนกัน)ดังนั้นประสิทธิภาพ
ของการลงโทษซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด จึงเปXนเรื่องสําคัญที่สุด
ในการปjองกันอาชญากรรม
ในเรื่องครอบครัว Becker ก็วิเคราะหไดอยางนาสนใจ กลาวคือเขาถือวาครอบครัว
เปรียบเสมือนโรงงานเล็กๆ ซึ่งผลิตสินคาพื้นฐาน เชน อาหาร ความสนุกสนาน การอยูอาศัย ฯลฯ
โดยมีเวลาและสินคาที่ซื้อมาจากตลาดเปXนวัตถุดิบ
ราคาของสินคาพื้นฐานใดสินคาหนึ่งประกอบดวย 2 สวน สวนแรกคือตนทุนโดยตรงที่มา
จากการซื้อสินคาจากขางนอกมาเขาโรงงาน และสวนที่สองคือคาใชจายอันเนื่องมาจากเวลาที่ใช
ไปในการผลิตและบริโภคสินคาพื้นฐาน ซึ่งคาใชจายในสวนนี้เทากับคาจางคูณดวยเวลาที่ใชไปใน
การผลิตแตละหนวยสินคาที่ออกมาจากโรงงาน
เมื่อคาจางของคนหนึ่งในโรงงานหรือครอบครัวนี้สูงขึ้นก็นําไปสูการเปลี่ยนแปลงของ
แรงจูงใจที่จะทํางานในโรงงานและการปรับเปลี่ยนสูการผลิตและบริโภคสินคาพื้นฐานชนิดที่ตอง
ใชเวลาเขมขนใหนอยลง
พูดงายๆ ก็คือเมื่อคนหนึ่งในครอบครัวมีฐานะดีขึ้น ก็จะใชเวลากับครอบครัวนอยลง
เพราะมูลคาเวลาที่เคยใชกับครอบครัวนั้นสูงขึ้นกวาเดิม (คาเสียโอกาสสูง) หันไปใชเครื่องทุนแรง
เชน เครื่องซักผา ลางชาม ตลอดจนใชคนมาชวยงาน (คนสวนคนทําความสะอาดบาน) เอาลูกไป
ฝากศูนยเลี้ยงเด็ก การใชบริการโรงเรียน การจางชางประปา ไฟฟjา แทนงานที่ตนเองเคยใชเวลา
ทํามากๆ
แนวคิดเชนนี้ชวยอธิบายวาเหตุใดแมบานจึงมีสัดสวนในแรงงานของประเทศมากขึ้น เมื่อ
รายไดของพอบานสูงขึ้น การใชเครื่องทุนแรงที่สามารถหาซื้อมาเพื่อทดแทนแรงงานแมบานก็จะ
เกิดขึ้น อีกทั้งสามารถมีเงินเอาลูกไปฝากศูนยดูแลไดดังนั้นแรงงานในบานของแมบานก็เหลือพอจะ
ออกไปทํางานนอกบานได
Becker พบวาคนรวยจะมีอัตราหยารางนอยกวาคนจน จะมีลูกจํานวนนอยกวาเพราะ
ตองการคุณภาพมากกวาปริมาณเนื่องจากเขาใจดีวาการเลี้ยงลูกใหมีการศึกษาดีคือการลงทุนใน
ระยะยาว และเปรียบเสมือนการหวานเมล็ดของการไรความทุกขใจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอัน
เนื่องมาจากลูกขาดการศึกษาที่ดี Becker พบวาทางโนมนี้ลวนเกิดขึ้นในประเทศตางๆ ที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีขึ้น
การมองป%ญหาสังคมในแงมุมที่แปลกออกไปชวยกระตุนใหเกิดการตั้งคําถามที่ทําใหเกิด
การคิดในแนวที่แปลกออกไปของแวดวงวิชาอื่น ไมวาจะเปXนมานุษยวิทยาหรือรัฐศาสตร Becker
มีชื่อเสียงฮื้อฉาวในยุคทศวรรษ 1960 เพราะเขากลาที่จะริเริ่มใชการวิเคราะหแบบขามสาขาวิชา
ไมแยกสวนดังที่นิยมกันในยุคนั้น

การวิเคราะหของ Becker ในเรื่องการเหยียดผิวในยุคตนทศวรรษ 1960 ยิ่งทําใหเขาเปXน
เปjาของการโจมตีจากกลุมคนที่ไมเห็นดวยกับการตอสูของคนผิวดําเพื่อสิทธิที่เทาเทียมกัน พวก
Civil Right Movement ในสหรัฐอเมริกาชื่นชอบงานวิจัยของเขาที่พิสูจนใหเห็นวาการเหยียดผิว
กอใหเกิดผลเสียตอทั้งผูจาง และผูถูกเหยียดผิว (“ทุกครั้งที่ผูจางเหยียดผิวดวยการปฏิเสธการจาง
คนผิวดําโดยจางคนผิวขาวแทนโดยที่ทั้งสองมีความสามารถเทากัน แตคนผิวดํามีคาจางถูกกวา ผู
จางนั้นกําลังสูญเสีย”)
Becker เชื่อวามนุษยตอบรับตอแรงจูงใจเสมอโดยมีการคิดสะระตะอยางมีเหตุมีผล
(Theory of Rational Choice) มิไดเปXนมนุษยที่กระทําตามพฤติกรรมเปXนนิสัย ดังที่เคยเชื่อกัน
ในสังคมวิทยา ความเชื่อใหมนี้สามารถนํามาวิเคราะหป%ญหาสังคมและพยากรณพฤติกรรม
ตลอดจนสามารถเสนอชี้แนะนโยบายเพื่อแกไขและหาทางออกได
นักวิชาการที่ประยุกตเศรษฐศาสตรเขากับศาสตรอื่นๆ อยางกวางขวางในเวลาตอมานั้น
ลวนเปXนหนี้ Becker ผูริเริ่มการแสดงใหเห็นวาหลักการทางเศรษฐศาสตรนั้นมิไดมีอยูแตเฉพาะใน
ทฤษฎีเทานั้น หากอยูในชีวิตจริงดวย
******************************
Planning is bringing the future into the present so that
you can do something about it now.
Alan Lakein (นั
(นักเขียนเรือ่ งการจัดการเวลาชาวอเมริกัน; มีชวี ติ อยูใ นปจจุบนั )
การวางแผนคือการนําเอาอนาคตมาสูปจจุบัน
เพื่อที่คุณจะสามารถทําอะไรบางอยางกับมันไดในขณะนี้

อาหารเพือ่ ยิม้
แมอุมทารกขึ้นรถเมล ก็บังเอิญใหพบคนขับรถปากเสียบอกวา “โอยผมไมเคยเห็นเด็ก
อะไร หนาตานาเกลียดเทานี้เลยในชีวิต” เธอโกรธมากเดินตรงไปนั่งหลังรถขางชายหนุมคนหนึ่ง
เธอบอกอยางโมโหวา “คนขับรถแยมาก เขาเพิ่งพูดจาดูถูกฉันอยางรายแรง” ชายหนุมเกิด
อารมณรวมก็เลยแนะนําวา “เอาอยางนี้ดีไหมพี่เดินไปใสมันเลย ดูถูกกันไดยังไง ระหวางนี้ผมจะ
อุมไอลิงตัวนี้ไวใหพี่เพื่อที่จะซัดมันไดถนัดมือ”
องคการสืบราชการลับตองการไดมือฆาที่ใจถึง ทําตามคําสั่งไดทุกอยางจึงฝ7กฝนชาย 2
หญิง 1 อยางเขมขน และแลวการทดลองที่สําคัญก็มาถึงครูใหป:นเพื่อใหชายคนแรกฆาภรรยา
ของเขา แมจะถือป:นเขาไปจอตอนหลับแตก็เอาป:นมาคืนและบอกวาทําไมได ชายคนที่สองก็สอบ
ตกเพราะทําไมไดเชนเดียวกัน มาถึงหญิงใจถึงคนสุดทาย เธอถือป:นกระบอกนี้เขาไปในหองนอน
เพื่อยิงสามี ไมนานก็ไดยินเสียงป:นดังขึ้นหลายนัด แลวก็มีเสียงโครมครามอยูนานพอควร เมื่อเธอ
ออกมาจากหองครูก็ถามวาเกิดอะไรขึ้น เธอตอบวา “โธครูไมบอกวามันเป<นกระสุนปลอม หนูเลย
ตองใชเกาอี้ฟาดหัวซะหลายทีกวาจะเรียบรอย”
ครั้งหนึ่งนานมาแลว มีพอแมและลูกชาย 3 คน ในวัยรุนแสนซนอยูบานบนริมเนิน วัน
หนึ่งก็เกิดอาเพศหองสวมที่ตั้งอยูริมเนินมีคนผลักตกลงไปพอโกรธมากก็เรียกลูกสามคนมาถาม
ไลเรียงกันตั้งแตคนโตลงมา สองคนแรกปฏิเสธอยางแข็งขัน สวนลูกคนที่สามดูทาทีมีพิรุธ พอจึง
เลาใหฟAงวา “จอรจวอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา เมื่อตอนเด็กซนมาก ตัดตน
เชอรี่ของพอหมดเลย แตเขาเป<นคนซื่อสัตยเมื่อพอถามเขาจึงยอมรับ พอจึงไมลงโทษเขา เอา
คราวนี้ ลูกบอกพอมาซิวาเป<นคนผลักสวมหรือเปลา”ลูกคนหลังฟAงเรื่องอานุภาพแหงความ
ซื่อสัตยแลวก็ยอมรับกับพออยางกลาหาญวาเป<นคนผลักสวมจริง พอก็ตีใหญเลย เมื่อรองไหเสร็จ
เขาก็ถามพอวา“ก็ไหนพอบอกวาจอรจ วอชิงตัน ไมถูกตีไงเวลายอมรับ ผมทําแบบเขาแลว แต
ทําไมพอยังตีผม” พอตอบวา “ฟAงใหดีนะ มีขอแตกตางอยูสองอยางระหวางจอรจกับลูก อยาง
แรกลูกไมใชจอรจ วอชิงตัน และอยางที่สองเวลาที่จอรจตัดตนเชอรี่พอเขาไมไดอยูบนตนเชอรี่.....
แตเวลาที่ลูกผลักนั้นพออยูในสวม”
******************************

