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          ชีวิตเวียนมาครบอีกป�หน่ึงแล�วนะครับด�วยความยินดีของท้ังคนเขียนและคนอ านท่ีเราได�
ผ านชีวิตมาด�วยกันอีกวาระหน่ึง “ส่ิงละอันพันละน�อย” เล มน้ีเป'นเล มท่ี 12 ท่ีผมได�จัดทํา
ต อเน่ืองกันมาเพ่ือเป'นตัวแทนแห งความขอบคุณและความปรารถนาดีท่ีผู�ใหญ ท่ีเคารพ มวลป3ย
มิตร ตลอดจนน�องๆและศิษย7ได�กรุณามอบให�แก ผมเสมอมา 
          ป� 2557 ท่ีผ านมาเป'นป�ท่ีภรรยาและผมแต งงานครบ 40 ป� และเป'นป�ท่ีเราได�หลานปู=เพ่ิม
อีกหน่ึงคน สาวงามคนน้ีของครอบครัวเรามีชื่อว า Emi (“เอ-หมิ” เป'นภาษาญี่ปุ=น มีความหมายว า 
‘รอยย้ิม’) ณ ต�นป� 2558 เธอมีอายุ 9 เดือน ส วนยูกิ คนสวยผู�พ่ีช่ือมีความหมายว า ‘ความสุข’ 
ปIจจุบันมีอายุ 5 ขวบ เราก็เป'นเช นเดียวกับคนแก อ่ืนๆ ท่ีมีหลานคือเว อร7และเห อหลานอย างมี
ความสุข 
          ผมทํางานท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย7พร�อมกับรับใช�ชาติและสังคมอย างยุ งๆ เหมือนท่ี
เป'นมาตลอดชีวิตด�วยสุขภาพท่ีดีพอควรตามอายุขัย ผมยังคงออกกําลังกายด�วยการเดินบน
สายพานพร�อมกับดูดีวีดีประเภทตื่นเต�นเป'นเวลาเกือบหน่ึงช่ัวโมงทุกเช�า 
          ในโอกาสน้ีขอส งความรักมายังทุกท านท่ีกรุณาอ านหนังสือเล มน้ี ขออาราธนาพลานุภาพ
แห งความดี ความงาม และความจริง โปรดบันดาลให�ทุกท านและคนท่ีท านรักประสบความสุขและ
ส่ิงพึงประสงค7ท้ังปวง 
          พบกันอีกในฉบับหน�าป� พ.ศ. 2559 ครับ 
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          ทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ�ไม�ปกติขึ้นในการเดินทางด�วย
เคร่ืองบิน ผู�คนก็จะหวาดผวาการบินกันไปพักหน่ึง ในช�วง
เวลาน้ีก็หาความสบายใจไม�ค�อยได�เพราะไม�รู�ว�ามันปลอดภัย
จริงหรือไม� วันน้ีลองมาดูกันว�าการเดินทางด�วยเคร่ืองบินน้ัน
ปลอดภัยหรือไม�เพียงใด 
          เหตุการณ�ผิดปกติของสายการบินมาเลเซียเท่ียวบิน
ท่ี MH370 ท่ีหายไปและยังหาไม�พบจนทุกวันน้ีถือได�ว�า

เหลือเช่ือ แต�เท่ียวบิน AF447 ของ Air France เม่ือป= 2009 ก็ไม�ย่ิงหย�อนเพราะใช�เวลาเกือบ 2 ป= 
จึงจะพบสถานท่ีตกและพบกล�องดําของเคร่ืองบิน และสามารถเอาศพของผู�โดยสารบางส�วนขึ้นมา
ได�จากความลึกประมาณ 4 กิโลเมตรในมหาสมุทรแอตแลนติค 
          AF447 บินระหว�างเดอไจนาโรของบราซิลกับปารีส เท่ียวน้ันนอกจากกัปตันแล�วยังมี
นักบินผู�ช�วยอีกถึง 2 คน (ปกติเคร่ืองบิน Airbus A330 ใช�นักบินรวมเพียง 2 คนเท�าน้ัน) จาก
กล�องดําซึ่งบันทึกเสียงท่ีพูดกันในห�องนักบินและการทํางานของเคร่ืองบินท้ังหมดและหลักฐาน
ประกอบอ่ืนๆ อย�างกว�างขวางก็สรุปได�ว�า เคร่ืองบินสูญเสียการควบคุมเน่ืองจากนํ้าแข็งไปอุดช�อง
ส�งสัญญาณวัดความเร็วจนนักบินไม�ทราบตัวเลขท่ีแท�จริง นอกจากน้ีความผิดพลาดของนักบินจาก
ความไม�สันทัดการควบคุมเคร่ืองบินด�วยมือหลังจากหลุดมาจากโหมดการบินด�วยเคร่ืองบังคับอัต
โนมัตก็มีส�วนช�วยทําให�เกิดโศกนาฏกรรมขึ้น 
          ทุกคร้ังของอุบัติเหตุการบินท่ีเกิดขึ้น โดยแท�จริงแล�วมิได�เกิดจากสาเหตุภายนอกอย�าง
เดียว หากมีปLจจัยอ่ืนประกอบด�วยจนช�วยทําให�เหตุการณ�เลวร�ายย่ิงขึ้นบ�อยคร้ังมาจากการท่ี
นักบินมิได�แก�ไขปLญหาจากภายนอกท่ีเกิดขึ้นอย�างมีประสิทธิภาพปLจจัยความผิดพลาดของมนุษย�
จึงมักมีบทบาทร�วมอยู�ด�วยเสมอ 
          เม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้นบริษัทเคร่ืองบินก็ชอบท่ีจะโทษนักบิน สายการบินก็พยายามโทษความ
ผิดพลาดของกลไกเคร่ืองบิน ส�วนผู�ควบคุมการบินเพ่ือนําร�องเคร่ืองบินและเพ่ือขึ้นลงก็พยายาม
คุ�มครองตัวเอง ดังน้ันการสอบสวนทุกอุบัติเหตุจึงกินเวลานาน ผ�านการต�อสู�เชิงความคิดและการ
ถกเถียง ท้ังในแง�วิทยาศาสตร�วิศวกรรม และการเมืองกว�าจะหาข�อสรุปได� บางคร้ังก็มีหลาย
รายงานกว�าจะลงตัวกันในท่ีสุด 
          AF447 ทําให�ผู�โดยสาร 216 คนกับเจ�าหน�าท่ีเคร่ืองบิน 12 คน เสียชีวิตหมด ผ�านไป 5 
วันก็เก็บศพได�จํานวนหน่ึงแต�ใช�เวลาอีกเกือบ 2 ป=กว�าจะหาเคร่ืองบินพบและสามารถนําศพขึ้นมา
ได�อีกจํานวนหน่ึง ส�วนท่ีเหลือ 74 รายไม�สามารถหาพบความสยองขวัญคร้ังน้ันถือได�ว�าเปRน
อุบัติเหตุคร้ังใหญ�ท่ีสุดคร้ังหน่ึงของโลกการบินสมัยใหม�เน่ืองจากในปLจจุบันการเดินทางด�วย
เคร่ืองบินปลอดภัยกว�าสมัยก�อนอย�างเทียบกันไม�ได� 



          เคร่ืองบินปLจจุบันมีความก�าวหน�าเปRนอันมากทางด�านเทคโนโลยี ช้ินส�วนหลายล�านช้ิน
ประกอบกันขึ้นเปRนเคร่ืองจักรหนักกว�า 150 ตันท่ีช�วยให�มนุษย�สมัยใหม�เดินทางได�อย�างรวดเร็ว 
และปลอดภัยในระดับท่ีสูงมาก 
          ข�อมูลท่ียอมรับในเชิงสถิติก็คือถ�าท�านขึ้นเคร่ืองบินโดยสารพาณิชย�สายใดโดยไม�
เฉพาะเจาะจงทุกวัน ท�านจะต�องใช�เวลา 26,000 ป= จึงจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุ 
          ถ�าเปRนสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ความเส่ียงท่ีจะประสบอุบัติเหตุถึง
แก�ชีวิตในเท่ียวบินพาณิชย�หน่ึง คือ 1 ใน 23 ล�าน ซึ่งพอๆ กับความเปRนไปได�ท่ีเด็กคนหน่ึงใน
ประเทศน้ันจะเติบโตและได�รับเลือกเปRนประธานาธิบดี 
          ในป= 2000 มีผู�เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเคร่ืองบินพาณิชย�ในสหรัฐอเมริกาตก 92 คน แต�มีคน
ตายด�วยรถยนต� 41,800 คน ถ�าจะหลีกหนีข�อถกเถียงว�าคนเดินทางด�วยรถยนต�มากกว�าก็ต�องมี
จํานวนผู�ตายมากกว�าเปRนธรรมดาออกไป ก็ต�องใช�จํานวนการตายต�อกิโลเมตรแทน 
          เม่ือคํานึงถึงจํานวนการตายต�อระยะทางแล�ว โดยท่ัวไปสําหรับเคร่ืองบินมีจํานวน การ
ตาย 0.01 ต�อ 100 ล�านไมล�ของการเดินทางของผู�โดยสาร 0.05 จํานวนการตายต�อ 100 ล�านไมล�
ของผู�โดยสารด�วยรถโดยสารและรถไฟ และจํานวนการตาย 0.72 ต�อ 100 ล�านไมล�ของการ
เดินทางของรถยนต� สําหรับประเทศท่ีมีความเส่ียงเปRนพิเศษในการเดินทางทางบก ตัวเลขการตาย
อาจสูงกว�าสถิตินี้ 
          ถ�าคํานึงถึงความเปRนไปได�โดยท่ัวไปแล�ว ผู�เดินทางคนหน่ึงในเท่ียวหน่ึงมีความเปRนไปได�ใน
การตายจากเคร่ืองบินตก 1 ใน 11 ล�าน ในขณะท่ีมีความเส่ียงในการถูกฉลามกัดตาย 1 ใน 3.7 
ล�าน 
          ในระดับโลกระหว�างป= 2009 ถึง 2011 โดยเฉล่ียมีผู�เสียชีวิตจากเคร่ืองบินโดยสารพาณิชย�
ตกป=ละ 800 คน ในขณะท่ีบ�านเราทุกช่ัวโมงมีผู�เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต�เกือบ 2 คน (ป=ละ 
17,520 คน) ดังน้ันเพียงหน่ึงป=แค�ประเทศไทยก็มีผู�เสียชีวิตจากรถยนต�มากกว�าเคร่ืองบินตกท่ัว
โลกแล�ว 
          สําหรับคนท่ีกลัวการบินเพราะได�ฟLงข�าวอุบัติเหตุของเคร่ืองบินอยู�เนืองๆ ส่ิงท่ีทําให�น�า
กลัวก็คือลักษณะการตายของผู�โดยสาร มักเห็นกันว�ารถยนต�นั้นเดินทางทางบก จะช่ัวจะดีก็จอดได�
และหลบหลีกได�โดยอยู�ในการควบคุมของเรา ถึงเกิดอุบัติเหตุก็อาจไม�ร�ายแรงนัก มีโอกาสเพียง
บาดเจ็บ แต�กรณีเคร่ืองบินน้ันเหมือนซื้อหวย บังคับอะไรไม�ได�เลย (ยกเว�นคนท่ีมีเลขหวยลXอก) 
เวลาเกิดเหตุก็ตายหมู�กันนับร�อยๆ คนทันทีการคิดเช�นน้ีเปRนความสับสนระหว�างความเปRนไปได�
ของการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตกับลักษณะของการเสียชีวิต ถ�าตายมันก็ตายท้ังน้ันแหละไม�ว�าวิธีใด 
          โดยเหตุและผลแล�ว การเดินทางด�วยเคร่ืองบินปลอดภัยกว�าทุกวิธีของการเดินทางถึงแม�
จะมีโอกาสตายอย�างน�ากลัวด�วยเคร่ืองบิน แต�โอกาสของความเปRนไปได�ก็น�อยมากจนน�าจะสบาย
ใจได� 



          เพ่ือไม�ให�สบายใจเกินไป ก็ขอให�สถิติว�าสําหรับเคร่ืองบินท่ีประสบอุบัติเหตุน้ัน ร�อยละ 80 
เกิดขึ้นในช�วง 3 นาทีแรกของการบิน (ช�วง take-off) และ 8 นาทีหลังของการบิน (ช�วงกําลังลง
และ taxi ) 
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ฟงแตไมไดยินฟงแตไมไดยินฟงแตไมไดยินฟงแตไมไดยิน    

    

          ท�านนายกฯ อานันท� ปนยารชุน พูดอยู�บ�อยๆ ว�า 
คนบางคนน้ัน ‘ฟงแต�ไม�ได ยิน’ ซึ่งเม่ือเรานึกถึงบางคนท่ีเรา
รู จักแล วมันจริงย่ิงกว�าจริง มากไปกว�าน้ันก็คือ บางคนอย�าว�า
แต�ได ยินเลย แม แต�ฟงก็ยังไม�ฟง 
          การไม�ได ยินคําพูดของคู�สนทนาเป0นเร่ืองใหญ�จน
ปจจุบันมีการฝ5กอบรมกันในต�างประเทศท่ีเรียกว�า ‘mindful 
listening’ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการฟงเพ่ือให ได ยิน 

หนังสือพิมพ� Wall Street Journal ฉบับเร็วๆ น้ีได ยกเร่ืองน้ีขึ้นมาเป0นหัวข อสําคัญ 
          งานวิจัยเม่ือปK 1987 พบว�าในการสนทนาสองต�อสองหากมีอะไรมาดึงดูดความสนใจเพียง
เล็กน อยบุคคลจะนึกออกในภายหลังเพียงร อยละ 10 ของส่ิงท่ีสนทนากัน ในโลกปจจุบันของ
ดิจิตอลซึ่งเต็มไปด วยส่ิงดึงดูดความสนใจไม�ว�าเสียงโทรศัพท� มือถือ ไอแพด สมาร�ทโฟน ฯลฯ เช่ือ
ได ว�าตัวเลขน้ีจะลดลงไปอย�างมาก 
          สภาพการณ�ท่ีมนุษย�คิดได เร็วกว�าพูดถึงกว�า 2 เท�าทําให การคิดว่ิงล�องลอยไปข างหน า เร็ว
กว�าส่ิงท่ีได ฟงจนทําให ไม�ได ยิน และหากไม�ตรงกับส่ิงท่ีอยากได ยินแล วหูมันจะปVดทันที 
          อุปสรรคสําคัญท่ีทําให มนุษย�ขาดความสามารถในการฟงจนไม�ได ยินก็คือทางโน มท่ีจะ
กรองและตัดสินการพูดของคนอ่ืนโดยอยู�บนพ้ืนฐานของสมมุติฐานท่ีตนมีมาก�อน ตลอดจนส่ิง
คาดหวังและความตั้งใจ เช�น มนุษย�บางส�วนจะมีข อสมมุติว�าคนพูดเป0นคนตัวเล็กๆ จึงไม�มี
ความสําคัญ คาดหวังว�าคงไม�ได เร่ือง และไม�ได ตั้งใจว�าจะได อะไรจากการฟงด วย ดังน้ันเม่ือคนตัว
เล็กพูด คําพูดจึงถูกกรอง ข อเสนออาจดีแต�ถูกกรองและตัดสินว�าไม�เป0นสับปะรด ดังน้ันถึงฟงก็
ไม�ได ยินอยู�ดี 
          อุปสรรคอ่ืนๆ ของการได ยินก็คือการคาดว�าผู พูดจะพูดในส่ิงท่ีตัวเองเช่ือว�าไม�เข าท�า ซึ่ง
อาจมาจากความไม�ชอบผู พูดด วยบางเหตุผล หรือผู พูดมักมีความคิดเห็นไม�ตรงกับตน หรือเช่ือว�า
จะพูดส่ิงท่ีเคยพูดซ้ําๆ เม่ือผู ฟงมีทัศนคติเช�นน้ีโอกาสได ยินส่ิงใหม�ๆ ความคิดดีๆ ใหม�ๆ จากผู พูด
จึงไม�ได ยินเพราะหูมันถูกปVดตั้งแต�แรกเสียแล ว 
          มนุษย�เป0นสัตว�ท่ีมีอคติเป0นเจ าเรือน หากมีลักษณะประจําตัวเช�นน้ีหนักกว�าผู อ่ืน ก็จะได 
ยินแต�ส่ิงท่ีตนเองชอบ คุ นเคย วนเวียนอยู�เช�นน้ี จะไม�มีโอกาสได ยินส่ิงดีๆ ซึ่งออกมาจากปากของ
คนท่ีตนเองไม�ชอบเป0นอันขาด 
          บ�อยคร้ังในการฟงผู พูดท่ีพูดช า จิตใจของผู ฟงจะแซงหน าไปเรียบร อย จน‘ฟงข าม’ การ
พูดไป การได ยินจึงไม�เกิดขึ้น ย่ิงหากเป0นกรณีท่ีผู พูดๆ ตะกุกตะกักไม�ร่ืนหูแล วถึงแม จะพูดส่ิงท่ี
น�าสนใจก็จะไม�ได ยินเอาเสียเลย 



          อีกอุปสรรคหน่ึงของการได ยินก็คือผู ฟงหมกมุ�งอยู�กับการจะคิดถามคําถามหรือคิดว�าจะ
พูดตอบโต อย�างไร จนคําพูดท่ีออกมาจากปากผ�านสองหูไปโดยไม�ได ยิน 
          เม่ือธรรมชาติของมนุษย�โดยท่ัวไปเป0นเช�นน้ี และเราต องอยู�ในโลกแห�งการถูกดึงดูดความ
สนใจไปยังส่ิงอ่ืนๆ นอกเหนือจากส่ิงท่ีเราฟงอยู� คําถามก็คือแล วเราจะทําอย�างไรให  ‘ได ยิน’ ส่ิงท่ีคู�
สนทนาพูด 
          ผู เช่ียวชาญในเร่ืองการฟง (แล วได ยิน) ให คําแนะนําดังต�อไปน้ี 
          (1) ตั้งใจพูดให น อยๆ และฟงมากๆ โดยตั้งสัดส�วนไว ท่ีการฟง 75% และการพูดตอบกลับ 
25% 
          (2) จดบันทึกไปด วยขณะสนทนา หรือสบตาผู พูด (หากผู พูดหน าตาดีอาจเป0นปญหาหนัก
ขึ้น) เพ่ือให จิตใจไม�ล�องลอยไปท่ีอ่ืนหรือแซงหน าคําพูด 
          (3) ระหว�างการสนทนาให นึกถึงอักษร 4 ตัว คือ RASA กล�าวคือ R มาจาก receive 
(รับมาอย�างให ความสนใจแก�ผู พูด) A มาจาก appreciate (ซาบซึ้งโดยออกเสียงและท�าทางท่ี
แสดงลักษณะท่ีเห็นด วยกับคําพูด) S มาจาก summarize (ย�อส่ิงท่ีเขาพูด) และ A มาจาก ask 
(ถามคําถามในภายหลัง) 
          (4) มีทัศนคติในด านบวกด วยการนึกถึงผู ท่ีจะสนทนาด วยในแง�ดี การมีลักษณะจิตใจท่ี
บวกเช�นน้ีจะทําให จิตใจเปVดกว าง และผู สนทนาเห็นความจริงใจของผู ฟง 
          (5) เม่ือเข าใจธรรมชาติของตนเองในการฟงแต�ไม�ได ยินดังกล�าวมาแล วหากเป0นผู มีปญญา
ท่ีต องการพัฒนาตนเองก็ต องแก ไขด วยการตัดอคติออกไปให มากท่ีสุดเปVดใจกว าง ให ความสนใจ
กับคําพูด และไม�ด�วนตัดสินใจสรุปไปก�อนได ฟง 
          การกล�าวท้ังหมดมาน้ีเพ่ือแก ไขปญหาไม�ได ยินน้ันง�าย แต�การปฏิบัติน้ันยากกว�ามาก การ
มุ�งม่ันฝ5กหัดตัวเองเท�าน้ันท่ีจะช�วยให หูหายหนวกน อยลง 
          ปญหาการฟงแต�ไม�ได ยินน้ันมีท่ีมาจากเทคโนโลยีด วย การสํารวจนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
สหรัฐอเมริกาในปK 2006 พบว�าใช เวลาท่ีตนเองมีเพียงร อยละ 24 ไปกับการฟงการสนทนาแบบตัว
เป0นๆ ซึ่งลดลงไปจากร อยละ 53 ในปK 1980 ขนาดลดไปกว�าคร่ึงระหว�าง 1980-2006 ก็น�าตกใจ
แล ว ในปKปจจุบันคือ 6 ปKหลังจากการสํารวจคร้ังล�าสุด เราไม�รู ว�าลดลงไปเหลือก่ีเปอร�เซ็นต� ภาพท่ี
เราเห็นบ�อยๆ ของชายหนุ�มหญิงสาวหน่ึงคู�หรือพ�อแม�ลูกส่ีคนน่ังกินข าวด วยกัน แต�ต�างคนต�างน่ัง
กดสมาร�ทโฟนคงพอจะบอกเราได ว�าทักษะในการเป0นผู ฟงท่ีดีของมนุษย�น้ันน�าจะลดลงไปมาก
เพียงใด 
          ในการพัฒนาองค�กร การรับฟงความคิดเห็นจากผู ร�วมงานทุกคนของหัวหน างานเพ่ือนํามา
ปรับปรุงเป0นเร่ืองสําคัญ แต�อุปสรรคของมันก็มีอยู�ดังท่ีได เรียนรู จากงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรม
องค�กรและกระบวนการตัดสินใจของมนุษย�ช้ินหน่ึงในปK 2011 ว�าย่ิงคนฟงเป0นคนท่ีมีอํานาจมาก
เพียงใด ย่ิงมีทางโน มท่ีจะตัดสินว�าความคิดเห็นเข าท�าหรือไม�ในทันที หรือโยนความคิดเห็น
เหล�าน้ันท้ิง 



          ในโลกท่ีการฟงแต�ไม�ได ยินของมนุษย�มีอยู�ดาษดื่น การแก ไขเพ่ือให เกิดประสิทธิภาพใน
การฟงเป0นเร่ืองสําคัญ โดยเฉพาะอย�างย่ิงสําหรับผู เป0นหัวหน าซึ่งมีทางโน มท่ีจะไม�ได ยินคนตัวเล็ก 
ๆ มนุษย�ท่ีฟงแต�ไม�ได ยินเป0นคร้ังๆ โดยขึ้นอยู�กับผู พูดและส่ิงท่ีคาดว�าจะได ยินไม�ต�างอะไรไปจาก
คนหูพิการท่ีได ยินเสียงเป0นพักๆ 
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           คําว�า Digital Economy เป�นท่ีกล�าวถึงกันมากใน
สังคมไทยป%จจุบันบางท�านอาจสงสัยว�ามันคืออะไรกันแน� 
ลองมาดูความหมายและตัวอย�างกัน 
           Digital Economy หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (information Technology 
หรือไอที) เป�นป%จจัยประกอบ ตัวอย�างท่ีเกิดขึ้นแล@วในบ@าน
เราคือการซื้อขายสินค@ากันทางอินเตอรBเน็ต สติ๊กเกอรBของ 
line ท่ีซื้อมาเล�นกัน การจองตั๋วเคร่ืองบินหรือโรงแรม หรือตั๋วดูคอนเสิรBต หรือภาพยนตรB หรือ
ละครเวที การส่ังซื้อหนังสือทางอินเตอรBเน็ต การซื้อ e-book ท่ีซื้อโดยการดาวนBโหลดได@ทันที 
ฯลฯ ส่ิงเหล�าน้ีก็คือส่ิงท่ีเรียกว�า E-commerce ซึ่งเป�นลักษณะหน่ึงของ Digital Economy 
           บางคร้ังเราอาจรู@สึกสับสนเร่ืองเทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอรB และไอที
ว�ามันเป�นส่ิงเดียวกันหรือแตกต�างกันอย�างไร คําตอบง�ายๆ ก็คือเทคโนโลยีโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรBแต�งงานกันและออกลูกมาเป�นไอที กล�าวคือไอทีเป�นการผสมปนเประหว�าง
สองเทคโนโลยี ตัวอย�างเช�นเวลาเราถอนเงินจาก ATM น้ันเป�นการใช@ไอที คําอธิบายก็คือข@อมูลขอ
เบิกเงินท่ีเราปSอนเข@าไปจะมีคอมพิวเตอรBประมวล และส�งเป�นข@อมูลไปทางสายโทรศัพทB (เครือข�าย
โทรคมนาคม) เพ่ือว่ิงไปยังศูนยBของธนาคาร เม่ือคอมพิวเตอรBท่ีโน�นตรวจสอบแล@วว�าโค@ดถูกต@อง
และมีเงินฝากอยู�จริงก็จะให@คําตอบผ�านมาทางเครือข�ายโทรคมนาคมคอมพิวเตอรBท่ีปลายทางก็จะ
ส่ังให@เงินไหลออกมา 
           การมีระบบไอทีเช�นน้ีเป�นผลดีต�อคุณภาพชีวิตของเราในหลายด@านถ@าพิจารณาด@าน
เศรษฐกิจแต�เพียงอย�างเดียวก็จะก�อให@เกิดผลดีดังต�อไปน้ี 
           (1) ความสะดวกต�างๆ ท่ีเกิดขึ้นน้ีทําให@ต@นทุนการผลิตสินค@าและบริการลดต่ําลง เช�น 
สามารถขายของได@โดยไม�ต@องมีร@านขายของ ไม�ต@องเสียเงินลงทุนซื้อสินค@ามาเก็บไว@ในสตVอกเม่ือใช@ 
E-Commerce ผู@ซื้อก็ไม�ต@องเสียเวลาและค�าโสหุ@ยในการเดินทางไปซื้อ ไปจองตั๋ว 
           (2) ช�วยให@เกิดการต�อยอดในการผลิตสินค@าหรือบริการใหม�ๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต@องการของผู@บริโภค ตัวอย�างเช�น บริการฝากถอนเงินทางอินเตอรBเน็ต การใช@โทรศัพทBชนิดมือถือ
ส่ังอาหารในร@านเพ่ือบริการท่ีรวดเร็วแม�นยําและสามารถเช็ครายรับตลอดจนรู@ปริมาณสตVอก
วัตถุดิบ สร@าง application ให@ประชาชนเข@าไปเช็คได@ว�าตรงGPS ท่ีตนเองอยู�น้ันในป]น้ีควรปลูกพืช
ใดเม่ือคํานึงถึงปริมาณนํ้าฝนท่ีจะมีประกอบกับภูมิอากาศท่ัวไป ฯลฯ 
           (3) สนับสนุนการเรียนรู@ของประชาชนในทุกวัยจากข@อมูล บทเรียนท่ีเข@าถึงอย�าง
กว@างขวางขึ้นกว�าเก�า เช�น บริการด@านข@อมูลจากอินเตอรBเน็ต การเรียนภาษาต�างประเทศ การ
พัฒนาตนเองในทุกเร่ือง ฯลฯ 



           (4) สร@างการจ@างงานในลักษณะใหม�ๆ เช�น นักการตลาดและนักวางแผนกลยุทธB 
การตลาดทาง social media (โฆษณาสินค@าทาง line / Facebook ฯลฯ) 
           การเป�น Digital Economy ทําให@เกิดงานใหม�ๆ ท่ีข@ามพรมแดน เช�น ศูนยBบริการรับ
โทรศัพทBเพ่ือให@ข@อมูลและรับใช@ผู@บริโภคท่ีอยู�ในสหรัฐอเมริกาโดยจ@างคนอินเดียและคนฟgลิปปgนสB
นับแสนคนท่ีอยู�บ@านตนเอง 
           คนเหล�าน้ีให@บริการ 24 ช่ัวโมงด@วยต@นทุนท่ีถูก เม่ือผู@บริโภคต@องการความช�วยเหลือและ
บริการข@อมูลผ�านโทรศัพทB สัญญาณก็จะถูกส�งไปต�างประเทศ และพนักงานต�างประเทศก็
ให@บริการราวกับอยู�ในประเทศเดียวกัน 
           การเป�น Digital Economy หรือการมีการผลิตท่ีใช@ไอทีเป�นป%จจัยประกอบสําคัญจะทํา
ให@ผลิตภาพ (productivity) ในการผลิตและให@บริการ ซึ่งเป�นหัวใจสําคัญของความแข็งแกร�งของ
เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 
           ผู@บัญญัติศัพทB Digital Economy คือนาย Don Tapscott ผู@เขียนหนังสือยอดฮิตช่ือ 
“The Digital Economy: Promise and Peril In The Age ofNetworked Intelligence” ใน
ป] 1995 Digital Economy มีช่ืออ่ืนอีกเช�น The Internet Economy / The New Economy 
หรือ Web Economy 
           ในป%จจุบันบ@านเราก็มีความเป�น Digital Economy อยู�แล@วในระดับหน่ึงเพียงแต�ยังขาด
นโยบายภาครัฐและการบังคับใช@กฎเกณฑBท่ีจะกํากับให@เสริมไปในทิศทางเดียวกันอย�างมีแผนเป�น
ขั้นเป�นตอน Tapscott กล�าวไว@ในหนังสือเล�มน้ีเม่ือเกือบ 20 ป]ก�อนว�าอินเตอรBเน็ตจะเปล่ียนวิถี
ชีวิตด@านเศรษฐกิจของผู@คนในโลกอย�างไม�เคยเห็นมาก�อน ซึ่งการจะเป�น Digital Economy น้ันมี
ป%จจัยสําคัญคือโครงสร@างพ้ืนฐานโทรคมนาคมและไอที กฎกติกากฎหมาย การบริการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถในการปรับทัศนคติของประชาชนและของภาครัฐ 
           Digital TV ก็เป�นอีกลักษณะหน่ึงของการเป�น Digital Economy นอกจากความสะดวก
สําหรับผู@ชมในการย@อนกลับไปดูละครตอนหัวคํ่า ท่ีไม�ได@ดูเม่ือวันก�อนแล@วยังทําให@เกิดการจ@างงาน
ในด@านนิเทศศาสตรBขึ้นอีกมากมาย พร@อมกับกระแสการกระจายตัวของข�าวสารและความรู@สู�
สาธารณชน ไม�ว�าในด@านโฆษณาประชาสัมพันธBหรือความรู@ในการประกอบอาชีพก็ตาม 
           เม่ือผู@เขียนค@นประวัติของ Don Tapscott ซึ่งป%จจุบันเป�นกูรูให@คําปรึกษาด@านธุรกิจแก�
บริษัทใหญ� และเขียนหนังสือแนวธุรกิจยุคใหม�ถึง 15 เล�มแล@วก็รู@สึกตื่นเต@นเพราะเขาเกิดวันเดียว 
เดือนเดียว และป]เดียวกับผู@เขียน (คนอ่ืนท่ีเกิดวันเดียวกันแต�ต�างป] คือ มาริลีน มอนโร และแพ็ต 
บูน) 
           Digital Economy ไม�มีอะไรน�ากลัวเพราะโลกก็เปล่ียนไปเร่ือยๆ อีกหน�อยผู@คนก็จะไม�
รู@สึกกลัวคอมพิวเตอรBอีกต�อไป คงคล@ายกับความรู@สึกท่ีมีต�อตู@เย็น 
 

****************************** 

 



วิง่มาราธอนจุดประกายชีวติวิง่มาราธอนจุดประกายชีวติวิง่มาราธอนจุดประกายชีวติวิง่มาราธอนจุดประกายชีวติ    
    
          ถ�ามีคนบอกวา ส.ว. หญิงอายุเกิน 65 ป�คนหน่ึง
สามารถว่ิงมาราธอนตอเน่ืองกันหลายคร้ังเป$นเวลาหลายป�
อยางประสบความสําเร็จ หลายทานคงรู�สึกแปลกใจ แตถ�า
เจาะลงไปชัดๆ เลยวาไมใชอายุเพียงเกิน 65 ป�เทาน้ันหากมี
อายุ 86 ป�เม่ือป�ท่ีแล�ว ก็คงจะอ้ึงไปเหมือนกัน นักว่ิงผู�น้ี
แหละคือผู�จุดประกายชีวิตให�ผู�สูงอายุในโลก 
          Joy Johnson คือช่ือของเธอ ถึงแม�ชีวิตจะลวงเข�า

ทศวรรษท่ี 9 แล�วแตเธอก็ยังมีสุขภาพแข็งแรง นานๆ จึงจะไปหาแพทย@เพ่ือตรวจสุขภาพ ซึ่งคร้ังใด
ท่ีไปตรวจเจ�าหน�าท่ีทางการแพทย@ตางตกใจท่ีเธอว่ิงบนสายพานทดสอบอยางประทับใจแพทย@
ผู�ตรวจ 
          เม่ือป�ท่ีแล�วในการว่ิง New York City Marathon ซึ่งจัดเป$นประจําทุกป�เธอเป$นนักว่ิง
ครบระยะทางท่ีมีอายุมากท่ีสุด คือ 86 ป� เธอว่ิงครบระยะทาง 26.219 ไมล@ (42.195 กิโลเมตร) 
ตอเน่ืองเป$นคร้ังท่ี 25 โดยว่ิงได�ในเวลา 7 ช่ัวโมง 57 นาที 41 วินาที ถึงแม�จะนานหนอยแตเธอก็
เดินและว่ิงได�ครบระยะทาง ซึ่งคนระดับลูกหลานของเธอท่ีไมสามารถว่ิงได�ครบน้ันมีมากมาย 
          Johnson เป$นแนวหน�าของปรากฏการณ@ท่ีกําลังเกิดขึ้นในการว่ิงมาราธอนหลายแหงท่ัว
โลก แม�แตประเทศไทยท่ีคนสูงอายุมีจํานวนมากขึ้นทุกป� ในการแขงขัน New York City 
Marathon ประจําป�น้ีคือ 2014 มีจํานวน 34 คนท่ีอายุเกิน 80 ป�ป�กอนน้ี 22 คน และสิบป�ท่ีแล�ว
มีเพียง 4 คน 
          การแขงขันว่ิงมาราธอนเป$นเร่ืองใหญโตสําหรับนักว่ิงแบบเร็ว แบบจWอกก้ิงและแบบว่ิงไป
เดินไปมากๆ การว่ิงได�ครบถือวาประสบความสําเร็จแล�วสําหรับคนสวนใหญเพราะเป$นเร่ืองท่ียาก 
มีคนบาดเจ็บล�มตายระหวางทางกันตลอด 
          มาราธอนคือการว่ิงระยะทางไกล โดยมีระยะทางอยางเป$นทางการ 42.195 กิโลเมตร โดย
ปกติว่ิงกันบนถนน การว่ิงมาราธอนคือการว่ิงเลียนแบบเร่ืองเลาเกาแกของทหารยุคกรีกเม่ือ 494 
กอนคริสตกาล ช่ือ Pheidippides ซึ่งเป$นพนักงานสงข�อความระหวางศึก Battle of Marathon 
กับ กรุงเอเธนส@ โดยต�องการจะว่ิงไปบอกวาบัดน้ีพวก Persians ได�แพ�แล�ว เม่ือมาถึงก็ตะโกนวา 
“We have won”แล�วก็ล�มลงตายทันทีเน่ืองจากว่ิงมาไมหยุด การว่ิงแบบน้ีจึงเรียกกันวา 
Marathon ในปbจจุบัน 
          มาราธอนเป$นหน่ึงในกีฬาดั้งเดิมนับตั้งแตกีฬาโอลิมปdกสมัยใหมในค.ศ.1896 ถึงแม�วาใน
ตอนน้ันระยะทางจะยังไมมีมาตรฐานแนนอนจนถึง ค.ศ. 1921ในการแขงขันคร้ังน้ันผู�ชนะใช�เวลา
ประมาณเกือบ 3 ช่ัวโมง กีฬาโอลิมปdกในป� 1984มีการว่ิงมาราธอนหญิงเป$นคร้ังแรกใน
ประวัติศาสตร@ ผู�ชนะคือ Joan Benoit จากสหรัฐอเมริกาด�วยเวลา 2 ช่ัวโมง 24 นาที 52 วินาที 



สถิติว่ิงมาราธอนหญิงท่ีเร็วท่ีสุดในโลกคือ 2 ช่ัวโมง 23 นาที 7 วินาที ในป� 2012 โดย Tiki 
Gelana จากเอธิโอเป�ย 
          ชัยชนะในการว่ิงมาราธอนของนักว่ิงอเมริกา Frank Shorter ในโอลิมปdก 1972 จุด
ประกายให�เกิดความบ�าคล่ังตลอดหลายทศวรรษตอมา ในป� 2009 มีประมาณการวามีผู�ว่ิง
มาราธอนจนครบเส�นทางไมต่ํากวา 467,000 คน ในสหรัฐอเมริกา เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวน 
143,000 คน ในป� 1980 
          การจัดรายการว่ิงมาราธอนมีในเมืองใหญของโลกท้ังน้ัน เชน New York City, Boston, 
Chicago, Berlin, London, Tokyo, Paris ฯลฯ (แม�แตกรุงเทพมหานครของเราก็จัดอยูเนืองๆ ) 
รวมแล�วท่ัวโลกมีการจัดรายการว่ิงมาราธอนเกือบไมเว�นแตละอาทิตย@ 
          ทําไมคนจึงนิยมว่ิงมาราธอน? การว่ิงให�ครบระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตรเป$นส่ิงท�า
ทายความสามารถของมนุษย@ท้ังหญิงและชาย การจัดงานว่ิงท่ีใหญโตคึกคักสนุกสนานของแตละ
เมืองโดยมีคนรวมว่ิงเป$นหม่ืนๆ คนทําให�เกิดบรรยากาศ ประการสําคัญก็คือการจะว่ิงให�ได�ครบ
และมีสถิติท่ีดีต�องการการฝqกฝนท่ียาวนาน มีกลยุทธ@ในการว่ิงท่ีดี ซึ่งกระบวนการน้ีก็คือการออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพน่ันเอง โดยมีเปrาหมายใหญท่ีเป$นรูปธรรมคือว่ิงให�ครบระยะทาง คนท่ีชนะ
การว่ิงมาราธอนในรายการใหญจะมีชื่อเสียง เป$นท่ีกลาวขวัญถึงในวงสังคมตางประเทศกันมาก 
          Joy Johnson ว่ิงมาราธอนของ New York City ครบ 25 คร้ังตอเน่ืองกันจนถึงป�ท่ีแล�ว
จนเธอเป$นบุคคลสําคัญท่ีคนกลาวถึงท่ัวโลก อยางไรก็ดีในป� 2014 น้ีไมมีคร้ังท่ี 26 สําหรับเธอ.....
เพราะหลังจากว่ิงป�ท่ีแล�วเพียง 1 วัน เธอก็เสียชีวิต 
          ในการว่ิงเม่ือป�ท่ีแล�วท่ีหลักไมล@ท่ี 16 เธอก็หกล�ม แตก็อดทนว่ิงจนถึงหลักชัยเธอให�
สัมภาษณ@ด�วยผ�าปdดแผลท่ีหน�าและศีรษะโดยบอกวามันก็แคเร่ืองขีดขวนเล็กน�อยแสนธรรมดา เธอ
ไมได�ไปหาแพทย@หรือตรวจท่ีโรงพยาบาล เช�าวันรุงขึ้นเธอให�สัมภาษณ@ออกรายการโทรทัศน@พร�อม
โชว@เหรียญรอบคอดังท่ีเคยทํามาทุกคร้ัง หลังจากน้ันเธอก็บอกวาเหน่ือยและขอนอนพักและเธอก็
จากไป การตรวจภายหลังพบวาเธอเสียชีวิตเพราะแรงกระแทกท่ีศีรษะตอนล�มจนเกิดเลือดค่ังใน
สมอง 
          เธอเป$นครูพลศึกษาท่ีไมได�เป$นนักว่ิงจริงจังกระท่ังอายุ 58 ป� เธอฝqกฝนว่ิงทุกเช�าวันละ 2 
ช่ัวโมงบนทางว่ิงและบนชายหาดใกล�โรงเรียนท่ีเธอสอนท่ีเมือง San Jose ในรัฐคาลิฟอเนีย เธอ
บอกลูกๆ วาหากเธอว่ิงและล�มหมดสติใกล�ตายก็ปลอยให�เป$นไปธรรมชาติ และทุกอยางก็เป$นไป
ตามท่ีเธอต�องการ เธอบอกเสมอวาเธอต�องการว่ิงจนตาย 
          การว่ิงของ Joy Johnson ปลุกให�ผู�สูงอายุจํานวนมากในโลกมีพลังใจโดยตระหนักวาอายุ
เป$นเพียงตัวเลขเทาน้ัน ตราบใดท่ีมีจิตใจเข�มแข็งไมถูกจํากัดไว�ด�วยตัวเลขแล�วก็สามารถทําอะไรได�
อีกมากมายแม�แตว่ิงมาราธอน 
          มีเร่ืองเลาหลายเร่ืองวาหญิงสูงอายุจํานวนมากท่ีไมยอมเดินไปไหนอยูแตบ�านเพราะคิดวา
ตนเองแกมากแล�ว รางกายไมอํานวยให�เดินไปไหนมาไหนได� เม่ือได�เห็นคนในวัยเดียวกันไม
เพียงแตเดินหากว่ิงมาราธอนเอาด�วยซ้ําก็เกิดกําลังใจลุกขึ้นเดินตอสู�ชีวิต 



          ยังมีผู�สูงอายุอเมริกันอีก 2 คนท่ีว่ิงมาราธอน เพียงแตมิได�ว่ิงอยางตอเน่ืองเหมือน Joy 
Johnson เทาน้ัน คนแรกช่ือ Jon Mendes อายุ 94 ป� ซึ่งเป$นผู�ท่ีมีอายุมากท่ีสุดในมาราธอนของ
ป� 2014 ของ New York City อยางไรก็ดีท้ังสองป�เธอสามารถว่ิงเดินได�ไมก่ีไมล@ก็ต�องออกจากการ
แขงขัน 
          อีกคนหน่ึงคือ Margaret Hagerty อายุ 91 ป� ว่ิงมาราธอนท่ี New York City ในป� 2014 
เป$นคร้ังแรกและเป$นคร้ังสุดท�าย ในอดีตเคยว่ิงมาราธอนครบระยะทางมาแล�ว 80 คร้ัง 
          อะไรท่ีผู�สูงอายุท้ัง 3 คนมีรวมกันท่ีทําให�สามารถว่ิงครบระยะทางมาราธอน? คําตอบก็คือ
สปdริตของความมุงม่ันโดยไมใสใจตัวเลขอายุ............แตลูกหลานบางคนอาจเรียกวาความดื้อก็
เป$นได� 
 

****************************** 

 

All learning has an emotional base.All learning has an emotional base.All learning has an emotional base.All learning has an emotional base. 
Plato (Plato (Plato (Plato (นักปรัชญาและคณติศาสตรกรกีนักปรัชญาและคณติศาสตรกรกีนักปรัชญาและคณติศาสตรกรกีนักปรัชญาและคณติศาสตรกรกี; 428; 428; 428; 428----348 B.C.)348 B.C.)348 B.C.)348 B.C.) 

การเรียนรูทั้งหมดลวนอยูบนฐานของอารมณความรูสึก 
Friendship is a sheltering tree.Friendship is a sheltering tree.Friendship is a sheltering tree.Friendship is a sheltering tree. 

Samuel Coleridge (Samuel Coleridge (Samuel Coleridge (Samuel Coleridge (นกัปรชัญาและกวชีาวองักฤษนกัปรชัญาและกวชีาวองักฤษนกัปรชัญาและกวชีาวองักฤษนกัปรชัญาและกวชีาวองักฤษ; ; ; ; คคคค....ศศศศ....1772177217721772----1834)1834)1834)1834) 
มิตรภาพคือตนไมที่ชวยปองกันภัย 

If you wish to know the mind of a man, listen to his words.If you wish to know the mind of a man, listen to his words.If you wish to know the mind of a man, listen to his words.If you wish to know the mind of a man, listen to his words. 
Johann Wolfgang von GoetheJohann Wolfgang von GoetheJohann Wolfgang von GoetheJohann Wolfgang von Goethe    

((((รฐับรุษุและกวชีาวเยอรมันรฐับรุษุและกวชีาวเยอรมันรฐับรุษุและกวชีาวเยอรมันรฐับรุษุและกวชีาวเยอรมัน; ; ; ; คคคค....ศศศศ. . . . 1749174917491749----1832)1832)1832)1832) 
ถาคุณปรารถนาจะรูจักใจของใครสักคนก็ใหฟงคําพูดของเขา 

Wise men speak because they have something to say;Wise men speak because they have something to say;Wise men speak because they have something to say;Wise men speak because they have something to say;    
Fools because tFools because tFools because tFools because they have to say something.hey have to say something.hey have to say something.hey have to say something. 

Plato (Plato (Plato (Plato (นักปรัชญาและคณติศาสตรกรกีนักปรัชญาและคณติศาสตรกรกีนักปรัชญาและคณติศาสตรกรกีนักปรัชญาและคณติศาสตรกรกี; 428; 428; 428; 428----348 B.C.)348 B.C.)348 B.C.)348 B.C.) 
คนฉลาดมีปญญาพูดเพราะมีเรื่องที่ตองพูด 

คนโงเงาพูดเพราะตองการจะพูด 
 
 
 



You don’t develop courage by being happyYou don’t develop courage by being happyYou don’t develop courage by being happyYou don’t develop courage by being happy    
in your relationships everyday.in your relationships everyday.in your relationships everyday.in your relationships everyday.    

You develop it by surviving You develop it by surviving You develop it by surviving You develop it by surviving difficult timesdifficult timesdifficult timesdifficult times    
and challenging adversity.and challenging adversity.and challenging adversity.and challenging adversity. 

Epicurus (Epicurus (Epicurus (Epicurus (นกัปรชัญากรกีนกัปรชัญากรกีนกัปรชัญากรกีนกัปรชัญากรกี; 341; 341; 341; 341----270 B.C.)270 B.C.)270 B.C.)270 B.C.) 
ความกลาหาญมิไดพัฒนาจากความสุขอันเกิดจาก 

ความสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ในชีวิตประจําวัน 
หากพัฒนาจากการอยูรอดชวงเวลาที่ยากลําบาก 

และการทาทายตอสูสถานการณที่เปนลบ 
 



สุหนัดหญงิแสนโหดสุหนัดหญงิแสนโหดสุหนัดหญงิแสนโหดสุหนัดหญงิแสนโหด    
    
          คร้ังน้ีผู�เขียนขออนุญาตเขียนเร่ืองโหดสยองสําหรับ
สุภาพสตรี และอาจมีบางคําท่ีฟ%งแล�วอาจสะดุ�ง เร่ืองท่ีจะ
เขียนน้ีเป(นเร่ืองจริงท่ียังไม+เป(นท่ีทราบกันกว�างขวางนัก และ
เช่ือว+าจะเป(นประเด็นขึ้นมาในโลกเพ่ือแก�ไขสถานการณ3ของ
กลุ+มผู�หญิงท่ีแสนน+าสงสารเหล+าน้ีในอนาคตอันใกล� 
       หลังจาก Arab Spring หรือคล่ืนการปฏิวัติโดย
ประชาชนเพ่ือเปล่ียนแปลงผู�นําเผด็จการซึ่งเร่ิมท่ีตูนิเซียในป? 
2010 และลามไปอียิปต3 ลิเบีย เยเมน และการชุมนุมประท�วงของประชาชนอย+างกว�างขวางในบา
เร็น ซีเรีย อัลจีเรีย อิรัก จอร3แดนคูเวต มอรCอคโค ซูดาน ฯลฯ ผู�หญิงในโลกอาหรับจํานวนหน่ึง
โดยเฉพาะอย+างย่ิงในอียิปต3เร่ิมออกมาต+อสู�เพ่ือสิทธิของตนเอง 
          ผู�หญิงอียิปต3กลุ+มน้ีออกมาเล+าให�โลกรู�ถึงการถูกข+มขืนเป(นจํานวนไม+ต่ํากว+า500 คน โดย
แกCงชายฉกรรจ3กลาง Tahrir Square เม่ือออกมาชุมนุมประท�วงร+วมกันระหว+างป? 2011-2014 
และยังถูกละเมิดทางเพศในลักษณะต+างๆ โดยชายร+วมชาติ 
          คร้ันเม่ือผู�หญิงออกมาประท�วงเร่ืองดังกล+าวในเวลาต+อมาก็ถูกจับไปหลายคนและถูกบังคับ
ให�ทดสอบ “virginity test” (ตรวจสอบความเป(นสาวบริสุทธ์ิ) ในครอบครัวก็มีความรุนแรงถูกตบ
ตีโดยสามี ถูกข+มขืนโดยสามีเม่ือไม+เต็มใจหลับนอนด�วยและท่ีน+าตกใจก็คือเด็กผู�หญิงถูกครอบครัว
บังคับให�ทํา “สุหนัดหญิง” 
          “สุหนัดหญิง” หรือ Female Genital Mutilation (FGM) คือการตัดอวัยวะเพศหญิง
บางส+วนหรือท้ังหมด กล+าวคือตัดหนังหุ�ม clitoris ตัวclitoris แคมหรือ labiaท้ังใหญ+และเล็ก และ
ในกรณีรุนแรงสุดน้ันตัดหมดจดจนเหลือแต+ช+องคลอดและช+องป%สสาวะเท+าน้ัน 
          FGM น้ีมิใช+เร่ืองทางศาสนาอิสลามแต+อย+างใด หากเป(นวาทกรรมทางวัฒนธรรมของชน
กลุ+มน�อยในแถบตะวันออกกลาง อาฟริกาตอนเหนือ และบางส+วนของเอเชีย โดยสืบทอดประเพณี
กันมายาวนานตามความเช่ือ 
          FGM ของแต+ละกลุ+มก็รุนแรงแตกต+างกันออกไป บ�างก็ตัดออกไปท้ังหมดบ�างก็ตัดบางส+วน 
ท่ีรุนแรงสุดคือตัดท้ังหมดดังกล+าวแล�วซึ่งตรงกับคําว+า infibulationในภาษาอังกฤษ บางกลุ+มก็ทํา
กับเด็กหญิงท่ีมีอายุไม+กี่อาทิตย3 บ�างก็ทําตอน 5 ขวบและบ�างก็ทําก+อนเป(นสาว 
          วิธีการตัดก็กระทํากันหลายลักษณะ มีท้ังตัดสด ใช�ยาชา และใช�ยาสลบส+วนใหญ+ใช�ใบมีด
โกนท่ีไม+มีการฆ+าเช้ือโดยหมอพ้ืนบ�านผู�ตัดอย+างชํานาญท+ามกลางเสียงร�องโหยหวน 
          สาเหตุของ FGM ก็คือการมองว+าอวัยวะเพศหญิงเป(นส่ิงสกปรกและน+าเกลียด ตัดเพ่ือไม+
ต�องการให�มีความรู�สึกทางเพศใดๆ โดยเช่ือว+า จะทําให�เป(นภรรยาท่ีจงรักภักดี อยู+ในโอวาทของ



สามี เป(นลูกสาวท่ีเล้ียงง+าย โดยเฉพาะอย+างย่ิงจะเป(นเคร่ืองช+วยประกันว+าเป(นสาวบริสุทธ์ิจนถึงวัน
แต+งงาน อีกท้ังเช่ือว+าจะทําให�เกิดสุขอนามัยท่ีดีอีกด�วย 
          นักสังคมวิทยาท่ีศึกษาพบว+าในกลุ+มชนเหล+าน้ีพ+อและแม+ตลอดจนญาติก็สนับสนุน FGM 
เพราะเช่ือว+าเป(นส่ิงท่ีดีสําหรับผู�หญิง (หญิงผู�ใหญ+ทุกคนก็ถูกทํามาแล�วจึงไม+อยากให�มีกระต+ายหาง
ไม+ด�วน?) 
          FGM เป(นท่ีทราบกันในโลกมากขึ้นในทศวรรษ 1980 ท้ังๆท่ีกระทําสืบทอดกันมายาวนาน
แล�ว ตลอดเวลาท่ีผ+านมามีความพยายามในระดับโลกท่ีจะทําให� FGM เป(นส่ิงต�องห�ามท่ัวโลก และ
สามารถทําได�สําเร็จในระดับหน่ึง โดยในป? 2012 ท่ีประชุมใหญ+สหประชาชาติลงมติเป(น เอกฉันท3
ให�ทุกประเทศทําทุกอย+างเพ่ือหยุด FGM อย+างเด็ดขาด อย+างไรก็ดีในกลุ+มชนเหล+าน้ีก็ยังคงมีการ
ทํากันอยู+เพราะการบังคับใช�กฎหมายอ+อนแอ 
          ป%จจุบันมีเด็กและผู�หญิง ท่ีมีชีวิตอยู+ในป%จจุบันกว+า 125 ล�านคนในอาฟริกาและตะวันออก
กลางท่ีผ+าน FGM ในจํานวนน้ีมี 8 ล�านคนในเอธิโอเป?ย โซมาเลีย และซูดานท่ีประสบ FGM ขั้น
รุนแรงสุด 
          สถิติท่ีน+าตกใจของ UNICEF ก็คือมีเด็กและผู�หญิงท่ีผ+าน FGM ในแต+ละประเทศเป(น ร�อย
ละดังน้ี โซมาเลียร�อยละ 98 อียิปต3ร�อยละ 91 เอริเทรียร�อยละ 89 มาลีร�อยละ 89 เซียร3ราลีโอน
ร�อยละ 88 ซูดานร�อยละ 88 ฯลฯ 
          ในกรณีของ FGM ท้ังหมดน้ันหน่ึงในห�าเป(นของอียิปต3 และในประเทศน้ีหญิงอายุเกิน 15 
ป? ท่ีผ+าน FGM มีถึง 48 ล�านคนในประชากรท้ังหมด 86 ล�านคนตัวเลขน้ีช้ีให�เห็นว+า FGM ในกลุ+ม
ประเทศอาหรับท่ียังคงมีอยู+อย+างเหนียวแน+นก็คืออียิปต3 และน่ีคือคําอธิบายว+าเหตุใดหญิงใน
ประเทศน้ีจึงออกมาต+อสู�เรียกร�องสิทธิมนุษยชน 
          ไม+มีใครรู�ว+า FGM เร่ิมแต+เม่ือใด มีหลักฐานการอ�างถึง FGM ของผู�เดินทางไปอียิปต3 45 ป?
ก+อนคริสตกาลว+าเป(นประเทศท่ีกระทํากันอย+างคึกคักกับท้ังเด็กชายและเด็กหญิง อย+างไรก็ดีจาก
การศึกษามัมม่ีโดยนักวิชาการคร้ังหน่ึงก็ไม+พบว+ามี FGM ชนิดตัดท้ิงท้ังหมดในอียิปต3โบราณ 
หลักฐานเช+นน้ีจึงขัดแย�งกันจนหาข�อสรุปไม+ได� 
      ในศตวรรษท่ี 19 สูตินารีแพทย3ในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการตัด clitoris 
(clitoridectomy) เพ่ือรักษาหญิงท่ีชอบสําเร็จความใคร+ด�วยตนเองโดยเช่ือว+าการกระทําเช+นน้ีทํา
ให�เกิดความเจ็บปrวยทางร+างกายและจิตใจ 
          Isaac Baker Brown ผู�มีชีวิตอยู+ระหว+าง ค.ศ. 1812-1873 เป(นสูตินารีแพทย3 และเป(น 
President ของ Medical Society of London บันทึกไว�ว+าการทําให� clitoris เกิดความระคาย
เคืองอย+างผิดธรรมชาติเป(นสาเหตุให�เกิดโรคลมชักบ�าหมูและเป(นบ�าได� ดังน้ันการตัด clitoris จึง
เป(นส่ิงท่ีควรกระทําและเขายืนยันว+าสมควรจะกระทําในทุกกรณีเช+นว+าน้ี 
          ความมืดมนแห+งป%ญญาของมนุษย3และความอ+อนแอทางร+างกายของหญิงทําให�ผู�หญิงไม+
สามารถต+อสู�กับความอยุติธรรมทางสังคมได�อย+างแข็งขันจนต�องตกอยู+ในภาวะทนทุกข3ทรมานมา



แสนนานและอาจอยู+ในสภาวะเช+นน้ีไปอีกนานหากชายประเภทท่ีมีแสงสว+างแห+งป%ญญาและหญิงผู�
หาญกล�าไม+ร+วมมือกันต+อสู�เพ่ือแสวงหาความถูกต�องและยุติธรรมให�แก+เพศแม+ของเรา 
 

****************************** 

 

It does not matter how slowly you go as long as you do not It does not matter how slowly you go as long as you do not It does not matter how slowly you go as long as you do not It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.stop.stop.stop.    
ขงจื่อ ขงจื่อ ขงจื่อ ขงจื่อ ((((นักปรชัญาจีนผูยิง่ใหญนักปรชัญาจีนผูยิง่ใหญนักปรชัญาจีนผูยิง่ใหญนักปรชัญาจีนผูยิง่ใหญ; 551; 551; 551; 551----479 B.C.)479 B.C.)479 B.C.)479 B.C.) 
มันไมสําคัญวาคุณไปชาแคไหนตราบที่คุณไมหยุด 

We make a living by what we get,We make a living by what we get,We make a living by what we get,We make a living by what we get,    
but we make a life by what we give.but we make a life by what we give.but we make a life by what we give.but we make a life by what we give. 

Winston Churchill (Winston Churchill (Winston Churchill (Winston Churchill (อดตีนายกรฐัมนตรีองักฤษอดตีนายกรฐัมนตรีองักฤษอดตีนายกรฐัมนตรีองักฤษอดตีนายกรฐัมนตรีองักฤษ; ; ; ; คคคค....ศศศศ....1874187418741874----1965)1965)1965)1965) 
เรามีชีวิตอยูดวยส่ิงที่เราไดรับ 

แตเราสรางชีวิตดวยส่ิงที่เราให 
The stupid neither forgive nor forget;The stupid neither forgive nor forget;The stupid neither forgive nor forget;The stupid neither forgive nor forget;    

the naive forgive and forget; the wise forgive but do not forget.the naive forgive and forget; the wise forgive but do not forget.the naive forgive and forget; the wise forgive but do not forget.the naive forgive and forget; the wise forgive but do not forget. 
Thomas Szasz (Thomas Szasz (Thomas Szasz (Thomas Szasz (ศาสตราจารยดานจติแพทยชาวอเมริกนัศาสตราจารยดานจติแพทยชาวอเมริกนัศาสตราจารยดานจติแพทยชาวอเมริกนัศาสตราจารยดานจติแพทยชาวอเมริกนั; ; ; ; คคคค....ศศศศ. . . . 1920192019201920----2012)2012)2012)2012) 

คนโงเงาไมใหอภัยและไมลืม 
คนไรเดียงสาใหอภัยและลืม 

คนฉลาดมีปญญาใหอภัยแตไมลืม 
Forgive your enemies, but never forget their names.Forgive your enemies, but never forget their names.Forgive your enemies, but never forget their names.Forgive your enemies, but never forget their names. 

John F. Kennedy (John F. Kennedy (John F. Kennedy (John F. Kennedy (คคคค....ศศศศ....    1917191719171917----1963)1963)1963)1963) 
จงใหอภัยศัตรูของคุณ แตอยาไดลืมช่ือเปนอันขาด 

The weak can never forgive.The weak can never forgive.The weak can never forgive.The weak can never forgive.    
Forgiveness is the Forgiveness is the Forgiveness is the Forgiveness is the attribute of the strong.attribute of the strong.attribute of the strong.attribute of the strong. 

มหาตมะ คานธ ีมหาตมะ คานธ ีมหาตมะ คานธ ีมหาตมะ คานธ ี((((คคคค....ศศศศ....    1896189618961896----1948)1948)1948)1948) 
คนออนแอจะไมสามารถใหอภัยได 

การใหอภัยเปนคุณลักษณะของคนเขมแข็ง 
 



เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี 3D3D3D3D    
    
          เรากําลังจะมีแว�นตา รองเท�า เก�าอ้ี หมวก ฯลฯ ท่ี
สร�างขึ้นมาอย�างเหมาะเจาะกับอวัยวะของเราเป นการเฉพาะ
เน่ืองจากพรินเตอร%ของคอมพิวเตอร%สมัยใหม�จะสามารถพิมพ%
ออกมาเป นส่ิงของจริงๆ หลังจากวัดสัดส�วนอวัยวะของเราแล�ว
ป+จจุบันพรินเตอร%สามารถพิมพ%เป นส่ิงของจริงในสามมิติ ไม�ใช�
สองมิติซึ่งคือรูปภาพบนกระดาษดังเดิม น่ีคือเทคโนโลยีท่ีเรียก
กันว�า 3D 
          ในภาคอุตสาหกรรมมีการพิมพ%ออกมาเป นส่ิงของ

ต�นแบบเพ่ือเอาไปผลิตจริงต�อไป บางคร้ังก็ออกมาเป นสินค�าจริงๆ ท่ีเอาไปขายได�เลย ท่ีเล�ามาน้ี
ไม�ใช�นิยายวิทยาศาสตร% หากแต�เป นส่ิงท่ีกําลังเกิดขึ้นอย�างกว�างขวางใน 2-3 ป;ท่ีผ�านมา ท้ังๆ ท่ี
เทคโนโลยีนี้เร่ิมมา 30 กว�าป;แล�ว 
          ซอฟต%แวร%โปรแกรมท่ีใส�ไว�ในเคร่ืองพิมพ%จะประมวลข�อมูลท่ีได�รับและส่ังให�พิมพ%ออกมา
โดยใช�วัสดุหลายชนิดผสมกัน บางลักษณะพิมพ%เป นช้ันๆ ค�อยๆ หนาขึ้นจนเป นรูปร�างท่ีจับต�องได� 
ถ�าจะว�าไปแล�วพรินเตอร%ชนิดน้ีจริงๆ แล�วก็คือหุ�นยนต%ท่ีมนุษย%สร�างขึ้นมาใช�งานน่ันเอง 
          เคร่ืองมือและวัสดุซึ่งร�วมกันสร�างเทคโนโลยี 3D ขึ้นมาน้ันมีการพัฒนาขึ้นมากในช�วง
ทศวรรษ 1980 และปรับปรุงเปล่ียนแปลงให�ดีขึ้นเป นลําดับจนมีพรินเตอร%หลายประเภทนับตั้งแต�
ระดับอุตสาหกรรมจนถึงชนิดตั้งโตCะใช�ในบ�าน ราคาก็ลดลงไปเป นอันมาก เม่ือป; 2010 พรินเตอร%
ชนิดตั้งโตCะมีราคา 20,000 เหรียญ (600,000บาท) ป+จจุบันมีราคาเพียง 1,000 เหรียญ (30,000 
บาท) และจะลงไปอีกเร่ือย ๆ 
          ผู�เช่ียวชาญเทคโนโลยีบอกว�าเทคโนโลยี 3D มีความสําคัญต�อมนุษยชาติในการลดต�นทุน
การผลิตของช้ินหน่ึงลงอย�างมหาศาลจนมีผลกระทบอย�างลึกซึ้งต�อโลกกล�าวคือแต�ดั้งเดิมมาสินค�า
มีต�นทุนลดต่ําลงเน่ืองจากการผลิตจํานวนมากจนเกิด"การประหยัดอันเกิดจากขนาดการผลิต” 
(Economy of Scale) แต�เม่ือมีเทคโนโลยี 3D การลดลงของต�นทุนก็เกิดขึ้นได�โดยไม�ต�องอาศัย
ปรากฏการณ%ดังกล�าวอีกต�อไป 
          ลองจินตนาการดูว�าการผลิตช�อนช้ันดีขึ้นมาช้ินหน่ึงจะใช�แรงงานต�นทุนขนาดไหน เร่ิม
ตั้งแต�การออกแบบให�ถือได�อย�างถนัดมือ มีขนาดเหมาะแก�การเข�าปากทําความสะอาดได�ง�าย 
นํ้าหนักกําลังดี และสวยงามน�าใช� เม่ือผลิตก็ต�องทดลองหาวัสดุมาตัด ทุบ แต�ง ฯลฯ จนได�ออกมา
เป นต�นแบบ ถ�าจะเปล่ียนการออกแบบหรือการผลิตคร้ังหน่ึงก็ต�องเร่ิมวงจรใหม� แต�สําหรับ 3D จะ
ออกแบบก่ีร�อยพันแบบ ผลิตก่ีร�อยพันช้ิน ก็เกิดขึ้นได�ง�ายเพียงแต�ปรับข�อมูลใส�เข�าไปในโปรแกรมก็
จะได�ช�อนออกมาจริงๆ เป นร�อยๆ เป นพันแบบในเวลาอันส้ัน เม่ือเลือกได�อันท่ีชอบจึงนํามาใช�เป น
ต�นแบบเพ่ือเอาไปผลิตจริงอีกทีหน่ึง 



          กล�าวกันว�าเทคโนโลยี 3D มีผลกระทบต�อโลกเหมือนกับการประดิษฐ%เคร่ืองจักรไอนํ้าในป; 
ค.ศ. 1750 ซึ่งต�อมาพัฒนาเป นพลังงานไอนํ้าจนทําให�เกิดโรงงานอุตสาหกรรมและวัฒนธรรม
โรงงานอุตสาหกรรม มนุษย%บางส�วนของสังคมจึงมีชีวิตแบบชาวโรงงานไป 
          ตัวอย�างของการใช�เทคโนโลยี 3D ในอุตสาหกรรมต�างๆ มีดังน้ี 
          (ก) การผลิตเส้ือผ�าโดย ผู�ออกแบบอาศัย 3D ในการทดลองผลิตเส้ือผ�าแฟช่ันต�างๆ เพ่ือ
หาต�นแบบ โดยเฉพาะอย�างย่ิงในการออกแบบรองเท�ากีฬาต�นแบบและรองเท�ากีฬาประเภทท่ีสอด
รับอย�างเหมาะเจาะกับเท�าของนักกีฬาแต�ละคน 
          (ข) อุตสาหกรรมรถยนต% อาศัย 3D ในการผลิตอะไหล�ต�นแบบจํานวนมากหรือแม�แต�ผลิต
รถยนต%ต�นแบบท้ังคัน ส่ิงท่ีพยายามแสวงหามิใช�เพียงรูปแบบท่ีงดงามหากต�องการการทํางานของ
อะไหล�อย�างมีประสิทธิภาพท่ีสุดในราคาท่ีต่ํา 
          (ค) อุตสาหกรรมผลิตป]นซึ่งเป นอุตสาหกรรมใหญ�และมีดีมานด%จากท่ัวโลกป;ละนับแสนๆ 
กระบอก เทคโนโลยี 3D ช�วยออกแบบท้ังป]นส้ันและยาวท่ีมีขนาดกระสุนต�างๆกัน เม่ือพิมพ%เสร็จ
ออกมาน้ันอาจเห็นเป นเพียงป]นพลาสติกท่ีไร�พิษสง อย�างไรก็ดีเม่ือนําไปผลิตป]นจริงอย�างเป นกอบ
เป นกําแล�วก็กลายเป นสินค�าท่ีน�ากลัว แต�ท่ีน�าหวาดหว่ันย่ิงขึ้นก็คือการลดต่ําลงของราคาป]นอัน
เน่ืองมาจากการใช� 3D 
          (ง) อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ%แพทย% เทคโนโลยี 3D ช�วยออกแบบและผลิตอุปกรณ%
การแพทย%ต�นแบบต�างๆ ตั้งแต�มีดผ�าตัด คีมหนีบเส�นเลือด ฟ+นปลอม ขาเทียมมือเทียมท่ีออกแบบ
เฉพาะของแต�ละคน ฯลฯ 
          กล�าวโดยสรุปในเร่ืองอุตสาหกรรม เทคโนโลยี 3D ช�วยผลิตสินค�าจริงท่ีจับต�องได�เพ่ือเป น
ต�นแบบการผลิตต�อไปนอกจากน้ียังผลิตสินค�าประเภท “ตามส่ัง” เพ่ือให�สอดรับกับอวัยวะของ
ผู�บริโภคแต�ละคนอีกด�วย 
          มีผู�นําเทคโนโลยี 3D ไปใช�ในการแพทย%อย�างสร�างสรรค%หลายเร่ือง ล�าสุดท่ีน�าตื่นเต�นก็คือ
การใช� 3D ฝ̀กหัดการผ�าตัดสมองซึ่งเป นงานผ�าตัดท่ีละเอียดอ�อนมากวิธีการก็คือใช� 3D จําลอง
กระโหลกและสมองของคนไข�ตลอดจนข�อมูลท้ังหมดอย�างละเอียด เม่ือได�กระโหลกและสมอง
จําลองซึ่งมีลักษณะเหมือนของจริงทุกประการแล�วแพทย%ฝ̀กหัดก็จะทําการผ�าตัดสมองจําลองเพ่ือ
แก�ไขป+ญหาเช�นเจาะกระโหลกเพ่ือเอาท�อไปใส�เพ่ือระบายนํ้าในสมอง 
          การฝ̀กหัดผ�าตัดสมองจากสถานการณ%จริงแต�ทําบนสมองจําลองทําให�เกิดความเช่ียวชาญ 
และสามารถประเมินทักษะและความรู�ของหมอฝ̀กหัดได�ชัดเจนถึงผิดพลาดก็พิมพ%กระโหลกและ
สมองใหม�ขึ้นได� การผ�าตัดสมองท่ีต�องการไม�ให�มีความผิดพลาดเลยสามารถเกิดขึ้นได�จากการ
ฝ̀กหัดท่ีใช�เทคโนโลยี 3D เช�นว�าน้ี 
          3D พัฒนาไปอย�างไม�หยุดย้ังจนถึงกับพิมพ%โมเลกุลของสารเคมีต�างๆ และเซลล% อวัยวะ
ของร�างกายเพ่ือสร�างความเข�าใจเร่ืองโครงสร�างอันอาจนําไปสู�การผสมของโมเลกุลเพ่ือสร�างยา
ขึ้นมารักษาเป นการเฉพาะคน นอกจากน้ียังมีการพิมพ%เซลล%อวัยวะจําลองขึ้นเพ่ือพยายามศึกษา 
ต�อยอดให�เซลล%บางชนิดในอวัยวะสามารถงอกขึ้นใหม�ได� 



          3D กําลังเปล่ียนแปลงโลกอยู�เงียบๆ อย�างลึกซึ้งในหลายด�านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษย% ท้ังในด�านสุขภาพ การผลิตในภาคอุตสาหกรรม การศึกษาการค�นคว�าวิจัย ฯลฯ 
          ถ�าเทคโนโลยี 3D สามารถพิสูจน%ให�เห็นเป นรูปธรรมได�ว�าหัวใจและอวัยวะอ่ืนๆ ของคนดีมี
คุณภาพเหนือกว�าคนเลวเสมอจนอายุยืนยาวกว�าแล�ว ชาวโลกอาจมุ�งม่ันทําความดีกันมากขึ้นกว�า
ท่ีเป นอยู�ก็เป นได� 
 

****************************** 
 

Immature love says: ‘I love you because I need you’.Immature love says: ‘I love you because I need you’.Immature love says: ‘I love you because I need you’.Immature love says: ‘I love you because I need you’.    
Mature love says,‘I need you because I love you’.Mature love says,‘I need you because I love you’.Mature love says,‘I need you because I love you’.Mature love says,‘I need you because I love you’. 

Erich Fromm (Erich Fromm (Erich Fromm (Erich Fromm (นักจิตวทิยาและนักสงัคมวทิยาชาวเยอรมนันักจิตวทิยาและนักสงัคมวทิยาชาวเยอรมนันักจิตวทิยาและนักสงัคมวทิยาชาวเยอรมนันักจิตวทิยาและนักสงัคมวทิยาชาวเยอรมนั; ; ; ; คคคค....ศศศศ. . . . 1900190019001900----1980)1980)1980)1980) 
ความรักที่ไรวุฒิภาวะบอกวา ‘ฉันรักเธอเพราะฉันตองการเธอ’ 

แตความรักที่มีวุฒิภาวะบอกวา ‘ฉันตองการเธอเพราะฉันรักเธอ’ 
Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.Sometimes the heart sees what is invisible to the eye. 

H. Jackson Brown, JR.( H. Jackson Brown, JR.( H. Jackson Brown, JR.( H. Jackson Brown, JR.( นักเขยีนแนวปลุกเราจิตใจชาวอเมรกิันนักเขยีนแนวปลุกเราจิตใจชาวอเมรกิันนักเขยีนแนวปลุกเราจิตใจชาวอเมรกิันนักเขยีนแนวปลุกเราจิตใจชาวอเมรกิัน; ; ; ; คคคค....ศศศศ....1940194019401940----    )))) 
บางครั้งหัวใจมองเห็นส่ิงที่ตามองไมเห็น 

You can give without loving,You can give without loving,You can give without loving,You can give without loving,    
but you can never love without giving.but you can never love without giving.but you can never love without giving.but you can never love without giving. 

Robert Louis Stevenson (Robert Louis Stevenson (Robert Louis Stevenson (Robert Louis Stevenson (กวแีละนกัเขยีนชาวสกอตกวแีละนกัเขยีนชาวสกอตกวแีละนกัเขยีนชาวสกอตกวแีละนกัเขยีนชาวสกอต; ; ; ; คคคค....ศศศศ. . . . 1850185018501850----1894)1894)1894)1894) 
คุณสามารถใหไดโดยไมรัก 

แตคุณจะไมสามารถรักไดโดยไมมีการใหเปนอันขาด 
The first duty of love is to listen.The first duty of love is to listen.The first duty of love is to listen.The first duty of love is to listen. 

Paul Tillich (Paul Tillich (Paul Tillich (Paul Tillich (นักปรัชญาทางศาสนาชาวอเมริกานักปรัชญาทางศาสนาชาวอเมริกานักปรัชญาทางศาสนาชาวอเมริกานักปรัชญาทางศาสนาชาวอเมริกา; ; ; ; คคคค....ศศศศ....    1886188618861886----1965)1965)1965)1965) 
หนาที่แรกของความรักก็คือการฟง 

I am indebted to my father for living,I am indebted to my father for living,I am indebted to my father for living,I am indebted to my father for living,    
but to my teacher for living well.but to my teacher for living well.but to my teacher for living well.but to my teacher for living well. 

Alexander the Great (Alexander the Great (Alexander the Great (Alexander the Great (กษตัรยินกัรบกรีกผูยิง่ใหญของโลกกษตัรยินกัรบกรีกผูยิง่ใหญของโลกกษตัรยินกัรบกรีกผูยิง่ใหญของโลกกษตัรยินกัรบกรีกผูยิง่ใหญของโลก; 356; 356; 356; 356----323 BC)323 BC)323 BC)323 BC) 
ฉันเปนหน้ีพอสําหรับการมีชีวิต 

แตเปนหน้ีครูสําหรับการมีชีวิตที่ดี 
 



หลอด หลอด หลอด หลอด LED LED LED LED รับรางวลัโนเบิลรับรางวลัโนเบิลรับรางวลัโนเบิลรับรางวลัโนเบิล    
    
          หลอดไฟแบบเผาไหม�ท่ีคิดค�นขึ้นได�เม่ือ 136 ป�ก�อนให�
ความสว�างแก�มนุษย'ในศตวรรษท่ี 20 แต�หลอดไฟ LED จะทํา
หน�าท่ีเดียวกันในศตวรรษท่ี 21 และด�วยเหตุน้ีผู�ร�วมกัน
สร�างสรรค'หลอดไฟ LED ซึ่งเป6นคนญี่ปุ8น 3 คน จึงได�รับรางวัล
โนเบิลเม่ือเร็วๆน้ี 
          LED (Light-Emitting Diode) เป6นหลอดไฟท่ีให�แสง
สว�างโดยตรงจากกระแสไฟฟHา ในขณะท่ีหลอดไฟแบบเผาไหม�
ท่ีเรียกกว�า incandescent light ซึ่งคิดค�นโดย Thomas 
Edison ในป� ค.ศ. 1878 ให�แสงสว�างทางอ�อม กล�าวคือ
กระแสไฟฟHาไปเผาไหม�ไส�และไส�เปล�งแสงสว�าง ดังน้ันสําหรับ
ความสว�างเท�ากันจึงกินไฟฟHามากกว�าเม่ือเทียบกับหลอดไฟ LED 
          นักประวัติศาสตร'ปRจจุบันค�นพบว�ามีการประดิษฐ'หลอดไฟฟHาแบบเผาไหม�ก�อน Edison 
ไม�น�อยกว�า 22 ส่ิงประดิษฐ' หากแต�ว�าส่ิงประดิษฐ'ของ Edison น้ันมีคุณภาพเหนือกว�าเพราะได�
ทดลองไส�หลอดไฟฟHาจากวัสดุนับร�อยๆชนิด จนในท่ีสุดก็ประสบความสําเร็จจากถ�านไม�ไผ� ต�อมามี
การพัฒนาปรับปรุงโดยนักประดิษฐ'จํานวนมากในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในทศวรรษแรกของ ค.ศ. 
1900 จนในท่ีสุด tungsten เป6นสารท่ีใช�ได�ผลดีท่ีสุดในการเอามาทําไส� 
          ต�อมามีการต�อยอดโดยอัดก[าซ halogen เข�าไปผสมกับไส�ในและได�แสงสว�างท่ีขาวนวล
เหมือนกลางวันเป6น white light แต�ถึงจะประหยัดไฟได�มากกว�าเดิมแต�หลอดก็มีราคาแพงกว�า
พอควร 
          ยังมีหลอดไฟประเภทสองท่ีเรียกว�า fluorescent หรือหลอดนีออน ใช�วิธีผ�าน
กระแสไฟฟHาเข�าไปในหลอดบรรจุก[าซเพ่ือให�เกิดไอระเหยของปรอท ซึ่งผลิตรังสีอุลตร�าไวโอเลตให�
ไปทําปฏิกิริยากับ phosphor ซึ่งฉาบอยู�ในหลอดและเกิดแสงสว�างขึ้น 
          หลอดนีออนมีการต�อยอดเป6นหลอดท่ีเรียกว�า CFL (Compact Florescent Lamp) ซึ่ง
หน�าตาคล�ายหลอดไฟแบบเผาไหม� แต�เป6นหลอดนีออนซึ่งเสียบเข�าไปในเต�าและใช�ได�เลยโดยไม�
ต�องมีอุปกรณ'บัลลาสต' และสต�าตเตอร'ให�รุงรัง CFL มีหลอดแก�วเป6นไส�ขดไปมาภายในหรือเป6นขา
อยู�ข�างใน ปRจจุบัน CFL เป6นท่ีนิยมในบ�านเราและเรียกกันว�า “หลอดตะเกียบ” 
          อย�างไรก็ดีหลอดประเภทท่ีสามท่ีกําลังจะเป6นหลอดไฟของศตวรรษท่ี 21 คือ LED 
หลอดไฟชนิดน้ีกําลังจะมาแทนท่ีดังท่ีเกิดขึ้นแล�วในบางอาคารในบ�านเราและในประเทศพัฒนา
แล�วอ่ืนๆ เพราะกินไฟน�อยมาก และมีอายุทนทานมาก 
          หลอด LED สีแดงและเขียว มีผู�ประดิษฐ'ได�แล�วตั้งแต� ค.ศ. 1960 แต�ยังไม�มีใครสามารถ
ประดิษฐ'หลอด LED ท่ีให�สีนํ้าเงินซึ่งเม่ือผสมกับสองสีก�อนหน�าก็สามารถเกิดเป6นไฟสีขาวและ 



สามารถเอามาใช�เป6นหลอดไฟในบ�านแทนหลอดไฟแบบเผาไหม�และไฟนีออนได�อย�างมี
ประสิทธิภาพสูงกว�ามาก 
          ศาสตราจารย' Isamu Akasaki (อายุ 85 ป�ในปจั จุบัน) สามารถผลติ หลอดLED ท่ีให�แสง
ไฟสีน้ําเงินได�ในป� 1981 ถึงแม�ว�าก�อนหน�าน้ันโลกตะวันตกเช่ือว�าทําไม�ได�ก็ตามที แต�แสงท่ีผลิตได�
ก็อ�อนจนไม�สามารถเอาไปทําประโยชน'อะไรได�เน่ืองจากเกร็ดละอองแก�วซึ่งใช�เป6นวัสดุหลักในการ
ทําขั้วไฟในหลอดยังไม�ดีพอ ต�อมาเขาได�นักศึกษาปริญญาเอกช่ือ Hiroshi Amano (ปRจจุบันอายุ 
54 ป�) มาทํางานโดยทดลองใช�วัสดุนานาชนิดเพ่ือผลิตละอองแก�วอย�างบากบ่ันมานะ จนในท่ีสุด 
LED ก็สามารถผลิตแสงไฟสีฟHาสว�างจ�าได�สําเร็จในป� 1985 
          ในฟากของเอกชน Shuji Nakamura (ปRจจุบันอายุ 60 ป�) แห�งบริษัทขนาดเล็กช่ือ 
Nichia Corp ผลิตหลอดไฟฟHาซึ่งสามารถฟRนฝ8าอุปสรรคการดูถูกเยาะเย�ยว�าไม�ได�มีส�วนช�วยงาน
บริษัท สามารถนําส่ิงประดิษฐ'หลอด LED สีฟHามาผลิตเชิงพาณิชย'ได�สําเร็จโดยเป6นลําแสงสีขาว
สว�างจ�าในป� 1990 
          ท้ังสามคนจึงได�รับรางวัลโนเบิลสาขาฟqสิกส'ร�วมกันประจําป� 2014 ซึ่งเป6นส่ิงท่ีภาคภูมิใจ
ของคนญี่ปุ8นเป6นอย�างมาก สามคนน้ีทําให�ญี่ปุ8นได�รับรางวัลโนเบิลรวมท้ังส้ิน 22 รางวัล (10 ใน
ฟqสิกส' 2 ในสาขาแพทย' 7 ด�านเคมี 2 ด�านวรรณกรรมและ 1 ด�านสันติภาพ) 
          ศาสตราจารย' Akasaki สอนหนังสือและวิจัยท่ี Meijo University (ไม�ใช�แม�โจ�ท่ีเชียงใหม�) 
และ Nagoya University เช�นเดียวกับศาสตราจารย' Amano ส�วนคนท่ีสามคือ Nakamura 
ปRจจุบันสอนอยู�ท่ี University of California, Santa BarbaraโดยปRจจุบันแปลงสัญชาติเป6น
อเมริกัน 
          ศาสตราจารย' Nakamura เป6นสีสรรค'ของรางวัลน้ีเพราะบอกว�าได�รางวัลมาเพราะความ
โกรธบริษัทนายจ�าง Nichia Corp เร่ืองราวก็คือเขาเห็นบริษัทได�กําไรจากความสําเร็จของเขานับ
พันๆ ล�านเยนในทศวรรษ 1990 ในขณะท่ีเขาได�รับเงินรางวัลเพียง 6 พันบาท (20,000 เยน) เขา
จึงฟHองเรียกร�องผลตอบแทนจนชนะได�เงินมา 250 ล�านบาทเม่ือไม�ก่ีป�มาน้ี ปRจจุบันก็ยังเป6นคดี
ความกันอยู�เพราะเขาถูกบริษัทฟHองกลับ (ปRจจุบันอาจรีบถอนฟHองแทบไม�ทันเพราะคงต�องการโหน
รางวัลโนเบิลน้ี) 
          หลอดเผาไหม�มีอายุเพียงประมาณ 1,000 ช่ัวโมง หลอดนีออนและ CFL ประมาณ 
10,000 ช่ัวโมง ส�วน LED น้ันคงทน 100,000 ช่ัวโมง สําหรับการกินไฟน้ันน�อยกว�าหลอดเผาไหม�
ประมาณ 6-7 เท�าตัว และน�อยกว�าหลอดนีออนและ CFLประมาณกว�าเท�าตัว สําหรับราคาน้ัน 
LED เคยแพงกว�า CFL ประมาณ 4-5 เท�าแต�ปRจจุบันน้ันสัดส�วนน้ีลดลงเป6นลําดับเม่ือมีคนนิยมใช�
หลอด LED มากขึ้น ในบ�านเราหลอด LED สามารถซื้อหาได�ในราคา 150 บาทขึ้นไป 
          จอสมาร'ทโฟน จอโทรทัศน'ชนิดแบน ไฟประดับตกแต�งร�าน ไฟท่ีส�ว�างจ�าหน�ารถยนต'บาง
ย่ีห�อ ไฟบนเวที ไฟจราจร ไฟแสดงตัวเลขบนจอของเคร่ืองมือต�างๆ ไฟปHายท่ีสว�างต�างๆ ฯลฯ ล�วน
เป6นหลอด LED ท้ังส้ิน เพราะคงทน กินไฟน�อย และสว�างเป6นพิเศษ 



          ในบ�านเราการใช�หลอดไฟ LED เพ่ือความสว�างในบ�านยังมีน�อยอยู� แต�มั่นใจว�าจะมีมากขึ้น
เป6นลําดับเม่ือราคาหลอดลดลง การใช�ก็สะดวกเพียงแต�เปล่ียนหลอดเข�าไปในเต�าปกติเท�าน้ัน 
          นักฟqสิกส'ท้ังสามสร�างประโยชน'แก�ชาวโลกอย�างมหาศาลเพราะช�วยให�เกิดการประหยัด
ไฟฟHา ประหยัดวัสดุ(จอโทรทัศน'ท่ีแบนได�ก็เพราะสามารถใช�หลอด LED แทนนีออน) ประหยัด
พลังงานท่ีนํามาผลิตไฟฟHาและวัสดุ ลดการใช�หลอดนีออนซึ่งมีผลกระทบทางด�านลบต�อ
ส่ิงแวดล�อม ท่ีสําคัญย่ิงก็คือประหยัดเงินของครอบครัว (เม่ือหลอดไฟ LED มีราคาถูกเช�นเดียวกับ
หลอดเผาไหม�ก็จะเห็นชัดเจนขึ้น) 
          ความมุ�งม่ันบากบ่ันมานะ ไม�ย�อท�อกับความผิดหวัง และความโกรธสามารถผสมกันจน
ผลักดันให�เกิดส่ิงประดิษฐ'สําคัญต�อมนุษยชาติได� 
 

****************************** 

 

A good teacher can inspire hope,A good teacher can inspire hope,A good teacher can inspire hope,A good teacher can inspire hope,    
ignite the ignite the ignite the ignite the imagination, and instill a love of learning.imagination, and instill a love of learning.imagination, and instill a love of learning.imagination, and instill a love of learning. 

Brad Henry (Brad Henry (Brad Henry (Brad Henry (นักการเมอืงอเมริกนันักการเมอืงอเมริกนันักการเมอืงอเมริกนันักการเมอืงอเมริกนั; ; ; ; คคคค....ศศศศ....1963196319631963----    )))) 
ครูดีสามารถปลุกเราใหมีความหวัง 

จุดประกายจินตนาการและบมเพาะความรักในการเรียนรู 
What is my life if I am no longer useful to others.What is my life if I am no longer useful to others.What is my life if I am no longer useful to others.What is my life if I am no longer useful to others. 

Johann Wolfgang von Goethe (Johann Wolfgang von Goethe (Johann Wolfgang von Goethe (Johann Wolfgang von Goethe (รัฐบุรัฐบุรัฐบุรัฐบุรษุและกวชีาวเยอรมนัรษุและกวชีาวเยอรมนัรษุและกวชีาวเยอรมนัรษุและกวชีาวเยอรมนั; ; ; ; คคคค....ศศศศ. . . . 1749174917491749----1832)1832)1832)1832) 
ชีวิตของฉันจะมีคาอะไร 

ถาไมเปนประโยชนตอคนอ่ืนอีกตอไป 
Nothing great in the world has ever been accomplishedNothing great in the world has ever been accomplishedNothing great in the world has ever been accomplishedNothing great in the world has ever been accomplished    

without passion.without passion.without passion.without passion. 
Hebbel (Hebbel (Hebbel (Hebbel (กวชีาวเยอรมันกวชีาวเยอรมันกวชีาวเยอรมันกวชีาวเยอรมัน; ; ; ; คคคค....ศศศศ....    1813181318131813----1863)1863)1863)1863) 

ส่ิงย่ิงใหญในโลกจะเกิดข้ึนไมไดเลยหากปราศจากซึ่งอารมณอันเรารอน 
Life isn’t about finding yourself.Life isn’t about finding yourself.Life isn’t about finding yourself.Life isn’t about finding yourself.    
Life is about creating yourself.Life is about creating yourself.Life is about creating yourself.Life is about creating yourself. 

George Bernard Shaw (George Bernard Shaw (George Bernard Shaw (George Bernard Shaw (นักเขยีนบทละครชาวไอรชินักเขยีนบทละครชาวไอรชินักเขยีนบทละครชาวไอรชินักเขยีนบทละครชาวไอรชิ; ; ; ; คคคค....ศศศศ. . . . 1856185618561856----1950)1950)1950)1950) 
ชีวิตไมใชเรื่องของการคนหาตนเอง 

ชีวิตเปนเรื่องของการสรางสรรคตนเอง 



People do not decide their futures, they decide their habitsPeople do not decide their futures, they decide their habitsPeople do not decide their futures, they decide their habitsPeople do not decide their futures, they decide their habits    
and their habits decide their future.and their habits decide their future.and their habits decide their future.and their habits decide their future. 

F. M. Alexander (F. M. Alexander (F. M. Alexander (F. M. Alexander (นักแสดงชาวออสเตรเลยีนักแสดงชาวออสเตรเลยีนักแสดงชาวออสเตรเลยีนักแสดงชาวออสเตรเลยี; ; ; ; คคคค....ศศศศ....    1869186918691869----1955)1955)1955)1955) 
มนุษยมิไดเปนผูกําหนดอนาคต 

หากมนุษยเปนผูกําหนดนิสัยความเคยชิน 
และนิสัยความเคยชินของเขาเปนผูกําหนดอนาคต 

 



Gary Becker Gary Becker Gary Becker Gary Becker นกัเศรษฐศาสตรสงัคมวทิยานกัเศรษฐศาสตรสงัคมวทิยานกัเศรษฐศาสตรสงัคมวทิยานกัเศรษฐศาสตรสงัคมวทิยา    
    
    เม่ือสองเดือนท่ีผ�านมาโลกได�สูญเสียนักเศรษฐศาสตร�คน
สําคัญของโลกผู�ริเร่ิมการศึกษาป%ญหาสังคมจากมุมมองของ
เศรษฐศาสตร� และได�ท้ิงมรดกทางวิชาการไว�อย�างน�าสนใจ 
Gary Becker นักเศรษฐศาสตร�ชาวอเมริกันผู�รับรางวัลโน
เบิลสาขาเศรษฐศาสตร�ในป8 1992 จากไปในวัย 83 ป8 

          Gary Becker เกิดใน ค.ศ. 1930 เรียนจบปริญญาตรีจาก Princeton ในป81951 และจบ
ปริญญาเอกจาก University of Chicago เม่ือมีอายุเพียง 25 ป8 เขาสอนท่ีมหาวิทยาลัย 
Columbia อยู� 11 ป8 ก�อนย�ายมาสอนหนังสือท่ี University ofChicago ในป8 1968 และประจํา
อยู�ตลอดมาจนเสียชีวิต 
          อาจารย�ท่ี Becker ช่ืนชมและมีอิทธิพลต�อความคิดของเขามากคือ Milton Friedman 
ผู�รับรางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตร�ในป8 1972 ผู�เปXนปรมาจารย�หัวโจกของแนวคิดตลาดเสรีนิยม
ของแวดวงเศรษฐศาสตร�โลกซึ่งรวมตัวกันอยู�ท่ี University of Chicago 
          คําอธิบายเหตุผลของการได�รับรางวัลของคณะกรรมการรางวัลโนเบิลก็คือ Becker เปXน ผู�
ริเร่ิมใช�วิธีคิดแบบเศรษฐศาสตร�วิเคราะห�ป%ญหาสังคมอย�างกว�างขวาง ซึ่งวิธีคิดน้ีมิได�คับแคบอยู�แต�
ในเร่ืองท่ีว�าป%จเจกชนแสวงหาเพียงแต�ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท�าน้ัน หากเขาได�นําเอาส่ิงท่ี
ไม�ใช�เงินทองและการกระทําดีเพ่ือคนอ่ืนโดยมิได�นึกถึงตนเองเข�ามาไว�ในการวิเคราะห�ด�วย 
          “Becker เช่ือว�ามนุษย�ใช�เหตุใช�ผลในการวิเคราะห�ตัดสินใจโดยจะรู�ตัวหรือไม�ก็ตามที 
พฤติกรรมของมนุษย�เปXนไปตามแรงจูงใจ โดย “แต�ละคนพยายามแสวงหาส่ิงท่ีตนเข�าใจว�าเปXน 
‘สวัสดิการ’ (welfare) ให�มากท่ีสุด ซึ่ง “สวัสดิการ” ในท่ีน้ีมิได� หมายถึงรายได�เท�าน้ัน หาก
หมายถึงความพอใจจากการทําส่ิงดีๆ ให�คนอ่ืน หรือความตื่นเต�นจากอะไรท่ีแหกคอกออกไปก็ตาม
ที” 
          Becker ใช�แนวคิดเช�นน้ีวิเคราะห�ป%ญหาของสังคมไม�ว�าเร่ืองการลงทุนในมนุษย� ครอบครัว 
การแต�งงาน การหย�าร�าง อาชญากรรม การเหยียดผิว ฯลฯ ในแง�มุมท่ีนักสังคมวิทยาไม�เคย
พิจารณามาก�อน 
          ตัวอย�างแรกคือการประกอบอาชญากรรม Becker อธิบายว�าอาชญากรเกือบท้ังหมดมิใช�
คนท่ีผิดปกติดังท่ีแวดวงวิชาการเช่ือกัน หากเปXนคนมีเหตุมีผลในการลงมือประกอบอาชญากรรม 
เม่ือใดท่ีผลประโยชน�หรือ ‘สวัสดิการ’ (ซึ่งไม�จําเปXนต�องเปXนเงิน อาจเปXนความพอใจแบบบ�า ๆ ก็
ได�) ท่ีคาดว�าจะได�รับสูงกว�าผลเสียท่ีคาดว�า จะเกิดจากอาชญากรรมแล�ว อาชญากรจะลงมือเสมอ 
          ในฝ%hง ‘สวัสดิการ’ ท่ีคาดว�าจะได�รับจะประกอบด�วย 2 ตัวแปรคือ ความเปXนไปได�ในการ
ได�รับ ‘สวัสดิการ’ กับขนาดของ ‘สวัสดิการ’ กล�าวคือถ�าอาชญากรรมน้ันง�ายก็มีความเปXนไปได�สูง
ท่ีจะได�รับ ในฝ%hงผลเสียก็ประกอบด�วย 2 ตัวแปรคือ ความเปXนไปได�ในการถูกลงโทษกับบทลงโทษ 



Becker พิสูจน�ให�เห็นว�าส่ิงท่ีจะหยุดย้ังอาชญากรรมไม�ใช�บทลงโทษหากแต�เปXนความเปXนไปได�ใน
การถูกลงโทษซึ่งขึ้นอยู�กับการถูกจับและกระบวนการลงโทษ 
          ถ�าประกอบอาชญากรรมแล�วไม�เคยมีใครถูกจับเลย ไม�ว�าบทลงโทษสูงแค�ไหน 
อาชญากรรมก็จะเกิดขึ้นเสมอ (คอรัปช่ันในราชการไทยก็อยู�ในข�ายน้ีเช�นกัน)ดังน้ันประสิทธิภาพ
ของการลงโทษซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมท้ังหมด จึงเปXนเร่ืองสําคัญท่ีสุด
ในการปjองกันอาชญากรรม 
          ในเร่ืองครอบครัว Becker ก็วิเคราะห�ได�อย�างน�าสนใจ กล�าวคือเขาถือว�าครอบครัว
เปรียบเสมือนโรงงานเล็กๆ ซึ่งผลิตสินค�าพ้ืนฐาน เช�น อาหาร ความสนุกสนาน การอยู�อาศัย ฯลฯ 
โดยมีเวลาและสินค�าท่ีซื้อมาจากตลาดเปXนวัตถุดิบ 
          ราคาของสินค�าพ้ืนฐานใดสินค�าหน่ึงประกอบด�วย 2 ส�วน ส�วนแรกคือต�นทุนโดยตรงท่ีมา
จากการซื้อสินค�าจากข�างนอกมาเข�าโรงงาน และส�วนท่ีสองคือค�าใช�จ�ายอันเน่ืองมาจากเวลาท่ีใช�
ไปในการผลิตและบริโภคสินค�าพ้ืนฐาน ซึ่งค�าใช�จ�ายในส�วนน้ีเท�ากับค�าจ�างคูณด�วยเวลาท่ีใช�ไปใน
การผลิตแต�ละหน�วยสินค�าท่ีออกมาจากโรงงาน 
          เม่ือค�าจ�างของคนหน่ึงในโรงงานหรือครอบครัวน้ีสูงขึ้นก็นําไปสู�การเปล่ียนแปลงของ
แรงจูงใจท่ีจะทํางานในโรงงานและการปรับเปล่ียนสู�การผลิตและบริโภคสินค�าพ้ืนฐานชนิดท่ีต�อง
ใช�เวลาเข�มข�นให�น�อยลง 
          พูดง�ายๆ ก็คือเม่ือคนหน่ึงในครอบครัวมีฐานะดีขึ้น ก็จะใช�เวลากับครอบครัวน�อยลง 
เพราะมูลค�าเวลาท่ีเคยใช�กับครอบครัวน้ันสูงขึ้นกว�าเดิม (ค�าเสียโอกาสสูง) หันไปใช�เคร่ืองทุ�นแรง 
เช�น เคร่ืองซักผ�า ล�างชาม ตลอดจนใช�คนมาช�วยงาน (คนสวนคนทําความสะอาดบ�าน) เอาลูกไป
ฝากศูนย�เล้ียงเด็ก การใช�บริการโรงเรียน การจ�างช�างประปา ไฟฟjา แทนงานท่ีตนเองเคยใช�เวลา
ทํามากๆ 
          แนวคิดเช�นน้ีช�วยอธิบายว�าเหตุใดแม�บ�านจึงมีสัดส�วนในแรงงานของประเทศมากขึ้น เม่ือ
รายได�ของพ�อบ�านสูงขึ้น การใช�เคร่ืองทุ�นแรงท่ีสามารถหาซื้อมาเพ่ือทดแทนแรงงานแม�บ�านก็จะ
เกิดขึ้น อีกท้ังสามารถมีเงินเอาลูกไปฝากศูนย�ดูแลได�ดังน้ันแรงงานในบ�านของแม�บ�านก็เหลือพอจะ
ออกไปทํางานนอกบ�านได� 
          Becker พบว�าคนรวยจะมีอัตราหย�าร�างน�อยกว�าคนจน จะมีลูกจํานวนน�อยกว�าเพราะ
ต�องการคุณภาพมากกว�าปริมาณเน่ืองจากเข�าใจดีว�าการเล้ียงลูกให�มีการศึกษาดีคือการลงทุนใน
ระยะยาว และเปรียบเสมือนการหว�านเมล็ดของการไร�ความทุกข�ใจท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตอัน
เน่ืองมาจากลูกขาดการศึกษาท่ีดี Becker พบว�าทางโน�มน้ีล�วนเกิดขึ้นในประเทศต�างๆ ท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
          การมองป%ญหาสังคมในแง�มุมท่ีแปลกออกไปช�วยกระตุ�นให�เกิดการตั้งคําถามท่ีทําให�เกิด
การคิดในแนวท่ีแปลกออกไปของแวดวงวิชาอ่ืน ไม�ว�าจะเปXนมานุษยวิทยาหรือรัฐศาสตร� Becker 
มีช่ือเสียงฮื้อฉาวในยุคทศวรรษ 1960 เพราะเขากล�าท่ีจะริเร่ิมใช�การวิเคราะห�แบบข�ามสาขาวิชา 
ไม�แยกส�วนดังท่ีนิยมกันในยุคน้ัน 



          การวิเคราะห�ของ Becker ในเร่ืองการเหยียดผิวในยุคต�นทศวรรษ 1960 ย่ิงทําให�เขาเปXน
เปjาของการโจมตีจากกลุ�มคนท่ีไม�เห็นด�วยกับการต�อสู�ของคนผิวดําเพ่ือสิทธิท่ีเท�าเทียมกัน พวก 
Civil Right Movement ในสหรัฐอเมริกาช่ืนชอบงานวิจัยของเขาท่ีพิสูจน�ให�เห็นว�าการเหยียดผิว
ก�อให�เกิดผลเสียต�อท้ังผู�จ�าง และผู�ถูกเหยียดผิว (“ทุกคร้ังท่ีผู�จ�างเหยียดผิวด�วยการปฏิเสธการจ�าง
คนผิวดําโดยจ�างคนผิวขาวแทนโดยท่ีท้ังสองมีความสามารถเท�ากัน แต�คนผิวดํามีค�าจ�างถูกกว�า ผู�
จ�างน้ันกําลังสูญเสีย”) 
          Becker เช่ือว�ามนุษย�ตอบรับต�อแรงจูงใจเสมอโดยมีการคิดสะระตะอย�างมีเหตุมีผล 
(Theory of Rational Choice) มิได�เปXนมนุษย�ท่ีกระทําตามพฤติกรรมเปXนนิสัย ดังท่ีเคยเช่ือกัน
ในสังคมวิทยา ความเช่ือใหม�น้ีสามารถนํามาวิเคราะห�ป%ญหาสังคมและพยากรณ�พฤติกรรม
ตลอดจนสามารถเสนอช้ีแนะนโยบายเพ่ือแก�ไขและหาทางออกได� 
          นักวิชาการท่ีประยุกต�เศรษฐศาสตร�เข�ากับศาสตร�อ่ืนๆ อย�างกว�างขวางในเวลาต�อมาน้ัน
ล�วนเปXนหน้ี Becker ผู�ริเร่ิมการแสดงให�เห็นว�าหลักการทางเศรษฐศาสตร�น้ันมิได�มีอยู�แต�เฉพาะใน
ทฤษฎีเท�าน้ัน หากอยู�ในชีวิตจริงด�วย 
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เพ่ือที่คุณจะสามารถทําอะไรบางอยางกับมันไดในขณะน้ี 
 



อาหารเพือ่ยิม้อาหารเพือ่ยิม้อาหารเพือ่ยิม้อาหารเพือ่ยิม้    

    

 แม�อุ�มทารกขึ้นรถเมล� ก็บังเอิญให�พบคนขับรถปากเสียบอกว�า “โอ�ยผมไม�เคยเห็นเด็ก
อะไร หน�าตาน�าเกลียดเท�าน้ีเลยในชีวิต” เธอโกรธมากเดินตรงไปน่ังหลังรถข�างชายหนุ�มคนหน่ึง 
เธอบอกอย�างโมโหว�า “คนขับรถแย�มาก เขาเพ่ิงพูดจาดูถูกฉันอย�างร�ายแรง” ชายหนุ�มเกิด
อารมณ�ร�วมก็เลยแนะนําว�า “เอาอย�างน้ีดีไหมพ่ีเดินไปใส�มันเลย ดูถูกกันได�ยังไง ระหว�างน้ีผมจะ 
อุ�มไอ�ลิงตัวน้ีไว�ให�พ่ีเพ่ือท่ีจะซัดมันได�ถนัดมือ” 
  

 องค�การสืบราชการลับต�องการได�มือฆ�าท่ีใจถึง ทําตามคําส่ังได�ทุกอย�างจึงฝ7กฝนชาย 2 
หญิง 1 อย�างเข�มข�น และแล�วการทดลองท่ีสําคัญก็มาถึงครูให�ป:นเพ่ือให�ชายคนแรกฆ�าภรรยา
ของเขา แม�จะถือป:นเข�าไปจ�อตอนหลับแต�ก็เอาป:นมาคืนและบอกว�าทําไม�ได� ชายคนท่ีสองก็สอบ
ตกเพราะทําไม�ได�เช�นเดียวกัน มาถึงหญิงใจถึงคนสุดท�าย เธอถือป:นกระบอกน้ีเข�าไปในห�องนอน
เพ่ือยิงสามี ไม�นานก็ได�ยินเสียงป:นดังขึ้นหลายนัด แล�วก็มีเสียงโครมครามอยู�นานพอควร เม่ือเธอ
ออกมาจากห�องครูก็ถามว�าเกิดอะไรขึ้น เธอตอบว�า “โธ�ครูไม�บอกว�ามันเป<นกระสุนปลอม หนูเลย 
ต�องใช�เก�าอ้ีฟาดหัวซะหลายทีกว�าจะเรียบร�อย” 
  

 คร้ังหน่ึงนานมาแล�ว มีพ�อแม�และลูกชาย 3 คน ในวัยรุ�นแสนซนอยู�บ�านบนริมเนิน วัน
หน่ึงก็เกิดอาเพศห�องส�วมท่ีตั้งอยู�ริมเนินมีคนผลักตกลงไปพ�อโกรธมากก็เรียกลูกสามคนมาถาม 
ไล�เรียงกันตั้งแต�คนโตลงมา สองคนแรกปฏิเสธอย�างแข็งขัน ส�วนลูกคนท่ีสามดูท�าทีมีพิรุธ พ�อจึง
เล�าให�ฟAงว�า “จอร�จวอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา เม่ือตอนเด็กซนมาก ตัดต�น
เชอร่ีของพ�อหมดเลย แต�เขาเป<นคนซื่อสัตย�เม่ือพ�อถามเขาจึงยอมรับ พ�อจึงไม�ลงโทษเขา เอ�า
คราวน้ี ลูกบอกพ�อมาซิว�าเป<นคนผลักส�วมหรือเปล�า”ลูกคนหลังฟAงเร่ืองอานุภาพแห�งความ
ซื่อสัตย�แล�วก็ยอมรับกับพ�ออย�างกล�าหาญว�าเป<นคนผลักส�วมจริง พ�อก็ตีใหญ�เลย เม่ือร�องไห�เสร็จ 
เขาก็ถามพ�อว�า“ก็ไหนพ�อบอกว�าจอร�จ วอชิงตัน ไม�ถูกตีไงเวลายอมรับ ผมทําแบบเขาแล�ว แต�
ทําไมพ�อยังตีผม” พ�อตอบว�า “ฟAงให�ดีนะ มีข�อแตกต�างอยู�สองอย�างระหว�างจอร�จกับลูก อย�าง
แรกลูกไม�ใช�จอร�จ วอชิงตัน และอย�างท่ีสองเวลาท่ีจอร�จตัดต�นเชอร่ีพ�อเขาไม�ได�อยู�บนต�นเชอร่ี.....
แต�เวลาท่ีลูกผลักน้ันพ�ออยู�ในส�วม” 
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