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คำานำา
•

“เทคโนโลยีป่วนโลก” หรือ Disruptive Technology ท�ำให ้

เรามีอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงในการด�ารงชีวิตอย่างสะดวก

สบายหลากหลายมากขึน้ ตลอดจนท�าให้ผลิตภาพในการท�างาน 

สงูขึน้ด้วย อย่างไรกดี็ อีกด้านหน่ึง มันท�าให้ความสัมพนัธ์ระหว่าง 

มนุษย์ด้วยกัน ซึ่งเป็นรากฐานของมนุษยชาติและชีวิตของ 

พวกเราทุกคน “ป่วน” ไปด้วยจนอาจท�าให้มีความสุขน้อยลง

 หนังสือชุด Global Change เดินทางมาถึงเล่มที่ 6 แล้ว  

ในเล่มน้ีผู้เขียนพยายามแสดงให้เห็นว่าเม่ือโลกเปล่ียนแปลง 

จนทุกส่ิง “ป่วน” ไปหมดนั้น เราจะพบอะไรบ้าง มีแง่มุมใดให้

ขบคดิ และเราจะหาความสุขภายใต้สภาพท่ีหาความไม่แน่นอนนี ้

ได้อย่างไร

 ความสุขที่จะเกิดขึ้นได้ภายใต้ “โลกป่วน” มาจากความ

เข้าใจสาเหต ุและลักษณะต่างๆ ของการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ
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การมองความสุขในมุมใหม่ ด้วยแว่นตาใหม่ ภายใต้สิ่งแวดล้อม

ใหม่ หนังสือ Global Change 6 ตั้งใจเสนอเนื้อหาใหม่ๆ ใน 

เร่ืองที่มีคนเคยกล่าวถึงไม่มากนัก เพื่อมุ่งสร้างสรรค์ความสุข 

ในยุคปัจจุบัน ทั้งความสุขโดยส่วนตัวและความสุขของสังคม

 เน้ือหาของหนังสือรวบรวมและปรับปรุงจากบทความ

ที่ตีพิมพ์ประจ�าในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ และเว็บไซต ์

สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world ผู้อ่านท่านใดที่ไม่เคยอ่าน

หนังสือชุดนี้เลย สามารถเริ่มอ่านเล่มใดก่อนก็ได้ เนื่องจาก

บทความแต่ละชิ้นและหนังสือแต่ละเล่มจบสมบูรณ์ในตัว

 ผูเ้ขียนพยายามรกัษาสไตล์การเขยีนแบบ “ไม่ต้องแบก

บันไดมาอ่าน” ดังที่ได้กระท�ามาตลอด แม้แต่ในเรื่องเทคโนโลยี 

เพราะตั้งใจให้ผู้อ่านเปิดหนังสือชุด Global Change อ่านกัน

อย่างสบายๆ และอ่านกันได้อย่างกว้างขวางในหมู่บุคคลทั่วไป

 เพื่อให้เกิดความกระชับไม่ยืดยาวอย่างน่าง่วงนอน 

ขอเชิญท่านผู้อ่านเปิดอ่านได้ทันที ส�านักพิมพ์ bookscape  

ผลิตหนังสือแนวสร้างสรรค์ความรู ้และความคิดท่ีทันสมัย 

มาโดยตลอด ผู้เขียนหวังอย่างยิ่งว่า Global Change 6 จะเป็น

อีกเล่มที่สมใจท่านผู้อ่านครับ
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ทุกคนล้วนต้องกำรมีชีวิตที่เป็นสุขด้วยกันทั้งนั้น แต่ละ

วัฒนธรรมก็มีปรัชญาค�าสอนที่น�าไปสู่การมีความสุข เพียงแต่

จะน�าไปปฏิบัติกันได้มากน้อยเพียงใด วัฒนธรรมเกาหลีเองก็มี 

เคล็ดลับในการสร้างความสุขที่น่าสนใจและน่าดัดแปลงไปใช้

อึนอี ฮง (Euny Hong) เขียนหนังสือชื่อ The Power 

of Nunchi: the Korean Secret to Happiness and Success 

(2019) เสนอแนะไอเดียเรื่องการน�าสิ่งที่เรียกว่า “นุนชี” มาใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันเพื่อสร้างความสุขและความส�าเร็จ

นุนชี หมายถึง ศิลปะในการรู้สึกและสัมผัสว่าคนอื่นๆ 

ก�าลงัคิดและรู้สึกอย่างไร และควรตอบกลับอย่างไรจงึจะเหมาะสม  

เด็กเกาหลีถูกสอนให้มีนุนชีในทุกขณะของการด�าเนินชีวิต  

กล่าวคือ ให้เรียนรู้และเข้าใจว่าคนอื่นๆ หรือกลุ่มคนที่เราพูดคุย 

ด้วยนั้นก�าลังรู ้สึกอย่างไร และเราควรกระท�าตนเองอย่างไร  

ในภาษาไทยเราก็คล้ายกับการรู้จักกาลเทศะ



12    Global Change 6

นุนชีดูจะกินความกว้างขวาง เพราะหมายถึงท้ังการ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น อันเป็นผลมาจากการกระท�าที่

สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น ไม่พูดโพล่งอะไรที่ไม่เหมาะสม

ขึ้นมาท่ามกลางกลุ่มคนที่ก�าลังอยู่ในภาวะเศร้าโศกเสียใจ หรือ

ไม่สังเกตว่าที่ประชุมก�าลังมีความรู้สึกอย่างไร แล้วกระท�าสิ่งที่

ตรงข้าม เช่น วงประชุมก�าลังจะเลิก ทุกคนต่างหิวข้าว แต่กลับ

ถามค�าถามที่ต้องใช้เวลานานในการพูดจากัน

 พูดง่ายๆ ก็คือ คนที่ไม่รู้จักสัมผัสสถานการณ์ที่ตนเอง

ก�าลงัเผชญิอยู ่ไม่เข้าใจว่าคนอืน่รูส้กึอย่างไร แล้วยงักระท�าสิง่ที่ 

ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ คือคนที่ขาดนุนช ี 

ซึ่งเป็นศิลปะที่สร้างได้จากการสั่งสมทักษะและความรู้

นุนชีเน้นเร่ือง “ความเร็ว” เป็นพิเศษ อย่างกรณีเป็น

แขกไปเยือนบ้านผู้อื่น แล้วไม่รับรู้หรือรับรู้ได้ช้าว่าเจ้าของบ้าน 

เหนื่อยกับการรับแขก อยากให้ลากลับแล้ว หรือกรณีตกอยู่ 

ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยง แต่กลับสัมผัสได้ช้าว่าก�าลังเผชิญกับ 

ภยันตราย คนแบบนีย่้อมไปได้ไม่ไกลในเร่ืองความสมัพนัธ์ทีดี่กบั 

ผู้อื่น และอาจไปได้ไม่ไกลในเรื่องการมีชีวิตที่ยืนยาวด้วย

ฮงเน้นอีกว่า นุนชีเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเข้าสังคม  

คนเกาหลีมีค�าพูดว่า “ครึ่งหนึ่งของชีวิตทางสังคม (social life)  

คือนุนชี” ทุกคนจ�าเป็นต้องมีนุนชี ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้าง 

ความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยให้ได้ใจและได้

ในสิง่ทีต้่องการจากผูอ้ืน่ รวมทัง้ช่วยป้องกันตนเองจากอนัตราย  

ในสังคมไทยอาจเรียกคนที่ขาดนุนชีว่าเป็นคนซื่อบื้อนั่นเอง

ในสังคมเกาหลี เช่นเดียวกับญี่ปุ่น การแลกเปล่ียน 
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นามบัตรถือเป็นเร่ืองส�าคัญ นุนชีมีบทบาทในเร่ืองนี้ ดังเห็น 

ได้จาก “พิธีการ” การให้และรับนามบัตร ท้ังสองฝ่ายต้องใช้มือ 

ทั้งสองข้าง ทั้งขณะให้และรับอย่างสุภาพนอบน้อม ราวกับเป็น 

ส่ิงเปราะบาง หลังจากรับนามบัตร คนเกาหลีจะไม่เก็บใส่กระเป๋า 

ทันทีโดยเด็ดขาด ในทางกลับกัน ต้องพิจารณาอ่านอย่างตั้งใจ 

สักพักเพื่อให้เห็นว่าเป็นสิ่งมีคุณค่า และแสดงให้เห็นว่าเคารพ 

ตัวตนของฝ่ายตรงข้าม 

พธิกีารนีเ้ป็นการให้โอกาสท้ังสองฝ่ายได้ใช้นนุชปีระเมิน

ซึง่กันและกัน ถอืเป็นช่วงเวลาทีจ่ะได้สมัผสัว่า อกีฝ่ายหนึง่เป็นใคร  

เป็นคนอย่างไร และสมควรที่จะคบหากันต่อไปหรือไม่ พูดก็คือ  

เป็นการเชือ่มโยงท้ังสองฝ่ายเข้าหากัน อนัเป็นพืน้ฐานของความ 

ไว้วางใจในอนาคต

ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจน คนมีอภิสิทธิ์หรือไม่มี  

ก็สามารถใช้นนุชไีด้เสมอ ถงึกับมีค�ากล่าวในสงัคมเกาหลีว่า “นนุช ี

คืออาวุธลับของผู้ที่เสียเปรียบในสังคม” ด้วยซ�้า คนที่มีทักษะสูง 

แต่ตน้ทุนทางสงัคมต�่า สามารถเพิ่มโอกาสใหต้ัวเองได้ด้วยนุนชี  

ทัง้จงัหวะการพดู ถาม ขอร้อง และสมัผสัความต้องการของผูอ้ืน่

คนที่เป็นนักพูด ครูอาจารย์ และพระ ซึ่งใช้การพูดเป็น

เคร่ืองมือส�าคัญในการท�างาน หากมีนนุชีก็จะสัมผสัความรู้สกึของ 

ผูฟั้งได้เร็ว ว่าเข้าใจหรือพอใจในส่ิงท่ีตนก�าลังพดูหรือไม่เพยีงใด

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัเรากับคนอืน่ๆ โดยเฉพาะคนใน

ครอบครัว เป็นปัจจัยก�าหนดความสุขของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม  

ผู้เขียนเชื่อว่าการมีนุนชีจะท�าให้แต่ละคนสามารถสัมผัสและ 

เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆ ได้ดีเป็นพิเศษ และช่วยให้คนเรา 
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ตระหนักถึงการฝึกตนเองให้มี “เซนส์” ในการสัมผัสบรรยากาศ 

ทีอ่ยู่รอบข้าง และตอบกลับได้อย่างเหมาะสม อนัจะเป็นการสร้าง 

ความสัมพนัธ์อันดีกับผูอ้ืน่ในระยะยาว นีเ่องนนุชจีงึเป็นเคลด็ลับ 

ในการสร้างสุข

ส�าหรับสังคมไทยเรา ค�าว่า “ไม่เป็นไร” สามารถน�าไป

ใช้ในบริบทของการสร้างสขุได้เช่นเดียวกบันนุช ีเพยีงแต่ยังไม่มี

การวเิคราะห์วจิยักันอย่างละเอยีด และยงัไม่มีคนน�าไปเขยีนเป็น

ภาษาอังกฤษแบบที่ฮงเขียนหนังสือเล่มนี้

“ไม่เป็นไร” มีนัยส�าคัญว่า เมื่อ “เสีย” ไปแล้วก็อย่าไป

หมกมุ่น เสียใจ หรือเสียดายมัน ให้คิดว่าช่างมัน ตัดมันไป และ 

เร่ิมต้นใหม่กันดีกว่า ทศันคตแิบบนีท้�าให้เราสามารถเร่ิมต้นใหม่

ได้เสมอ ไม่ติดกับดักอดีต 

ขณะเดียวกัน ค�านี้ก็มีนัยส�าคัญด้านลบเช่นกันว่า  

เป็นทัศนคติที่ไม่ไยดีกับสิ่งไม่ดีที่เกิดข้ึน ไม่จริงจังและไม่ให้ 

ความส�าคัญกับส่ิงท่ีท�าอยู ่เพราะเอาแต่คิดว่า “ไม่เป็นไร” อยู่เสมอ  

ผู้วิจารณ์ด้านลบคิดว่า ที่ถูกต้องนั้นมันต้อง “เป็นไร” ต่างหาก  

เพราะถ้ามัวแต่ “ไม่เป็นไร” อยู่เรื่อย มันก็ไม่เกิดสิ่งที่เป็นมรรค 

เป็นผลขึ้นเสียที

ไม่ว่าจะตีความด้านบวกหรือด้านลบ เราต้องยอมรับ

ว่าทัศนคติ “ไม่เป็นไร” นั้น ท�าให้เกิดความสุขข้ึนได้ กล่าวคือ  

ไม่จมอยู่ในความทุกข์หรือความล้มเหลว ยอมรับส่ิงที่สูญเสีย  

และมาเริม่กันใหม่ ส่วนคนที ่“เป็นไร” อยู่เสมออาจจะมีความทกุข์ 

เพราะจริงจังเกินไปกับทุกสิ่งในโลกนี้ที่ไม่มีอะไรจีรัง
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ในโลกปัจจบัุนทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ล่ืนไหล และ

ผนัผวนจนยากแก่การพยากรณ์ แนวคิดนนุชช่ีวยในการปรับตวั 

ให้เข้ากับผู้คนและสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี เพราะนุนชี

เน้นเรื่องความเร็วและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสรรพสิ่ง

การอ่านคนให้ออกเป็นศิลปะท่ีส�าคัญยิ่งในการครอง

ชวีติท่ีแสนจะยากเย็นและเปราะบาง ทกัษะการอ่านสถานการณ์

และผู้คนเป็นสิ่งที่เรียนรู้และสั่งสมกันได ้ตราบที่พยายามเปิดใจ

รับรู้สิ่งดีๆ จากทุกวัฒนธรรม


