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แด่...แชรอน



ค�ำนิยม

ถ้าท่านเองกเ็ป็นเหมอืนกบัคณุพ่อคณุแม่และครบูาอาจารย์อกีหลายท่าน 
ที่กำาลังรู้สึกเป็นกังวลกับทิศทางความเป็นไปของโลก และเป็นห่วงอนาคตของ 
ลูกหลาน เพราะไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะเรียกร้อง
ให้ท่านทำาอะไรสักอย่างเพ่ือเปลี่ยนอนาคตของลูกหลานค่ะ ในหนังสือเล่มนี้  
โทนี ไรอันได้วาดภาพอนาคตให้เราเห็นอย่างชัดเจน และอธิบายถึงความเป็น
ไปได้หลายทิศทางในอนาคต โทนีได้ให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะ 
และความสามารถต่าง ๆ  ที่ลูกหลานพึงมี ซึ่งเราทำาตามได้ง่าย ๆ  เพื่อพวกเขา
จะได้มีอนาคตสดใสรุ่งเรือง มีชีวิตที่มีความหมายและมีความสุข ใครก็ตามที่
ใส่ใจกบัการเตรยีมตัวให้ลกูหลานมอีนาคตทีส่วยงาม ต้องอ่านหนงัสอืเล่มนีค่้ะ 

โจน ดาลตัน (Joan Dalton)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และผู้ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับ

การศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย

ความหวังคือหัวใจของมนุษยชาติครับ ในหนังสือเล่มนี้ โทนี ไรอัน 
สำารวจโลกอนาคตท่ีกำาลังรอลูกหลานของเราอยู่ด้วยมุมมองสดใหม่ ถึงแม้ว่า 
หลาย ๆ  เรื่องที่โทนีพูดถึงจะฟังดูท้าทายมาก ๆ  แต่โทนีก็ยังคงมองโลกใน 
แง่บวกเสมอ ผู้ใหญ่อย่างเรามีหน้าที่กระตุ้นให้ลูกหลานรู้สึกตื่นเต้นกับโลก
อนาคตครบั เพราะโลกอนาคตกค็อืทีท่ีพ่วกเขาจะต้องใช้ชวีติอยูเ่พือ่ทำาสิง่ต่าง ๆ  
ต่อไป หนังสือเล่มนี้คือบัตรเชิญที่โทนีเขียนให้แก่ผู้ใหญ่อย่างเรา มาช่วยกัน
สนับสนุนให้โลกอนาคตของลูกหลานเต็มไปด้วยความสดใสกันเถอะครับ 

ดร.สตีเฟน บราวน์ (Dr. Stephen Brown)
นักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

และผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นำาในโรงเรียนในประเทศออสเตรเลีย



งานเขียนของโทนี ไรอันมีคุณสมบัติพิเศษข้อหนึ่งคือความใส่ใจ  
โทนีเป็นคนกระตือรือร้นและเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น ยิ่งไปกว่านั้น 
เขามีกระบวนการหาข้อมูลความรู้ที่เข้มข้นมาก จึงมองเห็นความเป็นไปได้ 
ในเรื่องต่าง ๆ  อยู่เสมอ สิ่งที่โทนีเขียนในหนังสือเล่มนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า  
คนหนุม่สาวในวนัน้ีสามารถมองไปข้างหน้าสูก่ลางศตวรรษที ่21 อย่างเตม็ไปด้วย 
ความหวังได้ครับ 

บิลล์ เจนนิงส์ (Bill Jennings) 
ผู้ก่อตั้งโครงการไทม์แอนด์สเปซ (Time & Space) ประเทศนิวซีแลนด์ 

โครงการที่สนับสนุนให้พ่อแม่ที่เพิ่งมีลูกคนแรกได้รู้จักและพูดคุยกัน 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเลี้ยงเด็กทารก

ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 เดือน

โทนี ไรอันเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโลกอนาคตที่สร้างแรงบันดาลใจให้ 
เราทุกคน เขาอยากจะสร้างผลกระทบเชิงบวกและชักชวนให้เราทุกคนช่วยกัน 
เปล่ียนโลก โทนีมีความรักที่จริงใจต่อลูกหลานของเราและต้องการช่วยให ้
พวกเขามีอนาคตที่สดใส ในหนังสือเล่มน้ี โทนีได้สำารวจดูความเป็นไปได ้
หลาย ๆ  อย่างในโลกอนาคตและช่วยอธิบายให้เราเข้าใจ เพื่อที่เราจะได้ช่วย
ให้ลูกหลานเติบโตไปมีชีวิตที่วิเศษสุด หนังสือเล่มนี้คือความหวัง การมองโลก
ในแง่ด ีและการกระตุน้ให้คนในสงัคมลงมือทำาจรงิ เพือ่สร้างความเปลีย่นแปลง
ที่ดีให้เกิดขึ้นค่ะ

ดร.เชอริล โดอิก (Dr. Cheryl Doig)
ผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้นำาในโลกอนาคตของประเทศนิวซีแลนด์

โทนี ไรอันเป็นนักการศึกษาผู้มีความกระตือรือร้นมากที่สุดคนหนึ่งที่
ผมรู้จัก ผมมีความสุขมากทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับเขาเรื่องอนาคตทางการศึกษา
และเรื่องอนาคตของโลกน้ี เขามักทำาให้ผมตื่นเต้นและประหลาดใจเวลาที่เขา



อธิบายเรื่องต่าง ๆ  ให้ฟัง บางครั้งสิ่งที่เขาพูดก็ทำาให้ผมสงสัยขึ้นมาจริง ๆ  ว่า 
โทนีอาจจะเคยไปเหยียบโลกอนาคตมาแล้วก็เป็นได ้! 

ศาสตราจารย์คริส แซร์รา (Professor Chris Sarra)
ประธานสถาบันสตรองเกอร์สมาร์ตเตอร์ (Stronger Smarter Institute) 

แห่งมหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา (University of Canberra) 
สถาบันสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

แก่ผู้มีรายได้น้อยและชาวพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย 

หนังสือเล่มนี้เป็นอีกครั้งท่ีโทนี ไรอันแสดงให้เราเห็นถึงความฉลาด 
หลักแหลมของเขา เขาจุดประกายแห่งความหวังให้แก่คุณครู นักเรียน พ่อแม่ 
และผู้ปกครองยามมองไปยังโลกอนาคต คำาแนะนำาของโทนีล้วนแล้วแต่เป็น 
คำาแนะนำาที่ปฏิบัติตามได้จริงและสมเหตุสมผล ผู้ใหญ่ทุกท่านที่ต้องการเห็น 
ความสำาเร็จของลูกหลานต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ 

คาเรน บอยส์ (Karen Boyes)
ประธานกรรมการบริหารองค์กรสเปกตรัมเอดูเคชัน 

(Spectrum Education) องค์กรส่งเสริมการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ 
และยังเป็นนักพูด นักเขียน และคุณแม่

ความวติกกงัวลส่งผลกระทบต่อเด็กร้อยละ 20 ทัว่โลก นัน่หมายความว่า 
ถ้าเราเห็นเด็ก 5 คนเดินมา จะมีเด็ก 1 คน ใน 5 คนนั้นที่กำาลังประสบปัญหา
สุขภาพจติเนือ่งจากความวติกกงัวล นีเ่ป็นความเป็นจรงิทีน่่าตกใจ แต่ถ้าเรามา
ลองคิดกนัด ีๆ  กไ็ม่ใช่เรือ่งน่าประหลาดใจ เพราะผูใ้หญ่อย่างเรานีแ่หละที่สร้าง
ปัญหานีข้ึน้มา เรามกัจะพูดกนัตลอดเวลาว่า โลกอนาคตช่างน่าสิน้หวงั ถงึเวลา
ท่ีเราจะต้องเลิกพูดแบบนี้แล้ว เด็กเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาและสร้าง
ทักษะการเผชิญหน้ากับปัญหาได้ด้วยการมองโลกในแง่ดี เด็กเรียนรู้ที่จะ 
เลือกทำาสิ่งที่ถูกต้องและสังคมยอมรับได้ หนังสือเล่มนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่เด็ก ๆ  และสอนให้เด็ก ๆ  รู้จักเลือก ไม่มีใครโน้มน้าวให้เราเชื่อมั่น 



ในโลกอนาคตได้มากเท่ากับโทนี ไรอันแล้วค่ะ มุมมองต่อโลกอนาคตแสน
สวยงามท่ีโทน ี ไรอนัสือ่สารในหนังสอืเล่มน้ีมทีัง้ความสมดลุ ความสมำา่เสมอ  
และความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นความจริงมากที่สุดค่ะ 

ดร.พอลลา บาร์เรต (Dr. Paula Barrett)
ผู้สร้างสรรค์กิจกรรมเฟรนด์ส (FRIENDS) หรือเฟรนด์สรีซิเลียนซ์ 

(Friends Resilience) ในประเทศออสเตรเลีย 
www.FriendsResilience.org กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

เพื่อลดความรู้สึกแง่ลบในจิตใจ เช่น อาการซึมเศร้าและวิตกกัลวล

โทนี ไรอันคือคุณครูของคุณครูครับ เขาเป็นนักคิดที่มีจุดมุ่งหมาย
ชัดเจน และมีหัวใจมอบให้แก่การพัฒนาชุมชน โทนีพูดถูกครับว่า ไม่เคยมี 
ช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ที่คนหนุ่มสาวจะมีโอกาส 
ได้ทำาสิ่งยอดเยี่ยมมากเท่ากับช่วงเวลานี้มาก่อน แต่สิ่งที่เราได้ยินจากสื่อต่าง ๆ  
กลับมีแต่คำาพูดในแง่ลบ และลูกหลานของเราก็กำาลังซึมซับมุมมองและคำาพูด
แง่ลบเหล่านัน้เข้าไปทกุวนั ในหนงัสอืเล่มนี ้ โทนไีด้แสดงให้พ่อแม่ ผูป้กครอง 
คุณครู และนักการศึกษาทุกท่านเห็นว่า เราทุกคนจะต้องช่วยกันพูดถึงโลก
อนาคตในแง่บวก เราจะต้องช่วยกนัชีใ้ห้ลกูหลานเหน็โอกาสและความเป็นไปได้ 
ในโลกอนาคต นี่เป็นสิ่งสำาคัญต่อลูกหลานของเราจริง ๆ  ครับ 

ฌอน กอร์ดอน (Sean Gordon)
ผู้ก่อตั้งและผู้อำานวยการบริหารมูลนิธิสกูลเอดทรัสต์ (SchoolAid Trust)  

เว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ริเริ่มโครงการระดมทุนสาธารณะ
เพื่อช่วยสังคมด้วยตัวเองเป็นแห่งแรกในโลก และเป็นสมาชิกตลอดชีพ

ของสมาคมครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลีย

ผมเชื่อจริง ๆ  ครับว่า โทนี ไรอันเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบคมมากที่สุด
คนหนึ่งในโลก มุมมองของเขาที่มีต่อการศึกษาและโลกอนาคตทำาให้เรามอง
โลกอนาคตด้วยความตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความหวัง เพราะเป็นมุมมองที่ 
ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับคำาพูดแง่ลบที่เราได้ยินตามสื่อต่าง ๆ  อยู่เสมอ 



หนังสือเล่มนี้สำาคัญมากสำาหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และนักการศึกษา 
ทุกท่านครับ  

สตีฟ ฟรานซิส (Steve Francis)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชาวออสเตรเลีย

 

เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ถูกสอนให้เชื่อว่า สังคมในโลกอนาคตจะเต็มไปด้วย
ปัญหามากมาย การที่เด็กวัยรุ่นอย่างเรามีความคิดต่อโลกอนาคตในแง่ลบ 
ขนาดนี้ จะทำาให้เรามองไม่เห็นความเป็นจริงที่ว่า โลกอนาคตเต็มไปด้วย 
ความเป็นไปได้ที่มหัศจรรย์และไม่มีขีดจำากัด หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เด็ก
นกัเรียนทกุคนรูจ้กัมองโลกในแง่ด ีมองเหน็โอกาสต่าง ๆ  ท่ีมอียู ่และมองเหน็
อย่างชัดเจนว่า โลกอนาคตของเรานั้นสว่างสดใสค่ะ 

ด.ญ.ฟราน เทอร์เนอร์ (Fran Turner)
อายุ 13 ปี

โทนี ไรอันเป็นนักการศึกษาผู ้ทุ ่มเทหัวใจให้แก่การพัฒนาทักษะ 
ความสามารถให้เกิดขึ้นจริงในตัวของคนหนุ่มสาวทุกคน เขาเชื่อมั่นเหลือเกิน
ว่า เราทุกคนจะช่วยกันสร้างโลกอนาคตที่สวยงามขึ้นมาได้ ในหนังสือเล่มนี้ 
เขาได้ชี้ให้นักการศึกษาอย่างเรา ๆ  เห็นว่า โลกอนาคตนั้นเต็มไปด้วยโอกาส 
และความไปได้มากขนาดไหน เราทุกคนสัมผัสได้ถึงความกระตือรือร้นที่เขามี 
และทำาให้เราทุกคนมองโลกในแง่ดีตามเขาไปด้วย ที่สำาคัญคือ เขาท้าทายให้
เราทุกคนลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงในตัวนักเรียนของเราเอง 
โทนีเป็นนักพูดที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เป็นนักเขียนที่มีมุมมองลึกซึ้ง และเป็น
คุณครูที่น่ารักของนักเรียนทุกคน เขาสร้างผลลัพธ์แง่บวกให้แก่ผู้คนมากมาย
ทั่วโลก เขาคือบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง

เฟย์ เอาไว (Faye Hauwai)
ประธานกรรมการบริหารองค์กรเลิร์นนิงเน็ตเวิร์ก (Learning Network) 

องค์กรฝึกอบรมครู ประเทศนิวซีแลนด์
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เกี่ยวกับผู้เขียน

โทนี ไรอัน (Tony Ryan) เป็นนักการศึกษาที่ชอบคิดและเขียน 
เกีย่วกบัโลกอนาคต ด้วยความทีเ่ป็นทัง้คณุครแูละคณุพ่อ เขาจึงยนิดช่ีวยเหลือ 
พ่อแม่และครูอาจารย์ท่านอื่น ๆ  ทั่วโลกทำาความเข้าใจโลกอนาคต เพื่อเตรียม
พร้อมลูกหลานให้มีชีวิตอยู่ในโรงเรียนและที่ทำางานแห่งโลกอนาคตได้อย่าง
ประสบความสำาเร็จและเป็นสุข 

กว่า 20 ปีที่ผ่านมา โทนีได้มีโอกาสร่วมงานกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ   
กว่า 1,000 แห่งทัว่โลก ทัง้ในประเทศออสเตรเลยีบ้านเกดิของเขาและต่างประเทศ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง จีน อินโดนีเซีย 
แคนาดา และเม็กซิโก เขาได้ร่วมงานกับสถาบันการศึกษาทุกระดับ ไม่ว่าจะ
เป็นโรงเรียนประถม มัธยม วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย

เขาเคยเขียนหนังสือมาแล้วหลายเล่ม เช่น The Ripple Effect, 
Thinkers Keys, Mindlinks, Wrapped In Living เขายังเขียนหนังสือ
คู่มือและหนังสือแบบฝึกหัดที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในเด็กด้วย 

ในอดีต โทนีเคยเป็นประธานกลุ่มนักพูดอาชีพแห่งประเทศออสเตรเลีย 
(Professional Speakers Australia) และเป็นประธานบอร์ดของมูลนิธิ
สกูลเอดทรัสต์ (School Aid Trust) ตอนนี้เขาเป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ  
จากประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรสกูลทูสกูล 
(School2School) ซึง่เป็นองค์กรทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืและช่วยเหลอื
กันระหว่างโรงเรียนในประเทศที่พัฒนาแล้วกับโรงเรียนในประเทศด้อยพัฒนา 
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ค�ำขอบคุณ

ผมเป็นคนโชคดี ลองคิดดูสคิรบัว่า ในแต่ละปีงานของผมทำาให้มโีอกาส 
รูจ้กัและเรียนรู้ไปพร้อมกบับคุคลทีน่่าประทบัใจนบัพนัคน ส่ิงน้ีเป็นพรทีพ่ระเจ้า 
มอบให้แก่ผมจริง ๆ  ผมอยากขอบพระคุณทุกท่านที่ผมรู้จัก ทั้งผู้ปกครอง 
คุณครู และนักการศึกษาทั่วโลก ผมรู้ว่าทุกท่านกำาลังเลี้ยงดูฟูมฟักลูกหลาน
อย่างตั้งใจ ด้วยความเชื่อมั่นอย่างยิ่งยวดในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ผมขอ
ขอบพระคุณทกุท่านจากใจจรงิทีใ่หโ้อกาสและร่วมงานกับผม ผมจะไม่มวีันลมื

มีคนกล่าวว่า การจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตเป็นคนดีได้ ต้องใช้พลัง
ของคนทั้งหมู่บ้านมาช่วยกัน แต่ในความคิดของผม การจะเขียนหนังสือ 
สักเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเด็ก ๆ  และอนาคตของพวกเขา พลังของคนหนึ่งหมู่บ้าน
ไม่พอหรอกครับ ผมต้องใช้พลังสนับสนุนของคนทั้งชนเผ่าเลยทีเดียว สมาชิก
คนแรกในชนเผ่าของผมก็คือแชรอน (Sharon) ภรรยาของผมเอง แชรอน
เป็นคูช่วีติของผมอย่างแท้จรงิ เธอมหีวัใจและจติวญิญาณทีง่ดงาม เป็นทีป่รกึษา
ชัน้เลศิในยามทีผ่มตดิขดัในการเขยีนหนงัสอืเล่มนี ้นอกจากภรรยาของผมแล้ว 
ผมต้องขอบคุณนาโอมิ (Naomi) ลูกสาวของผมด้วย ผมถูกลอตเตอรี่รางวัล
ท่ีหน่ึงจริง ๆ  ที่มีนาโอมิเป็นลูก นาโอมิเป็นคนที่มีพลังสร้างสรรค์สูงมาก  
เธอมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกอนาคตเสมอ ของขวัญลำ้าค่าท่ีผมได้รับ 
อีกชิ้นหนึ่งก็คือดาน่า (Dana) หลานตาตัวน้อยของผม ดาน่าแสดงให้ผมเห็น
ว่า คนรุ่นใหม่ของเราจะประสบความสำาเร็จได้อย่างไรบ้าง 

ผมอยากขอบคณุโจน ดาลตนั (Joan Dalton) เธอเป็นนกัการศกึษา 
ท่ียอดเยี่ยมที่สุดในโลก ผมคงไม่มีวันเขียนหนังสือเล่มนี้สำาเร็จ ถ้าไม่ได้รับ 
คำาแนะนำาจากเธอในช่วงเริ่มต้น เธอมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในสาระสำาคัญ
ของหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกับผม ผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณของเธอเลย
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ผมขอขอบคณุสมาชกิครอบครวัคนอืน่ ๆ  ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเคต เดวส์ี 
(Kate Davies) หลานสาวผู้แสนจะเข้าใจโลก เคตให้คำาแนะนำาชั้นเยี่ยม 
ตอนที่ผมเขียนบท “การจ้างงานในโลกอนาคต” ผมขอขอบพระคุณมอรีน 
(Maureen) คณุแม่ผูเ้ป็นแฟนคลบัเบอร์หนึง่ของผมเสมอมา ผมตอ้งขอบคณุ 
ทริเชีย (Tricia) และแมรี-ลูอิส (Mary-Louise) พี่สาวคนเก่งทั้ง 2 คน
ของผมด้วย นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณแพทริก (Patrick) เทอร์รี (Terry) 
เกล็นน์ (Glenn) แมตทิว (Matthew) ลินดา (Linda) โอเวน (Owen) 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฮิว (Hugh)

ผมดีใจที่เพื่อน ๆ  ผู้ประสบความสำาเร็จในชีวิตต่างสนับสนุนผมอย่าง 
เต็มที่ และเชื่อมั่นในสาระสำาคัญของหนังสือเล่มนี้ ขอบคุณเอลี แบล็กเวลล์ 
(Alie Blackwell) ผู้ให้คำาแนะนำาที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือหลังจากกวาดสายตา 
อ่านต้นฉบับของผมจบภายในไม่กี่นาที ขอบคุณ ดร.ทิโม ดีทริช (Dr. Timo 
Dietrich) เพือ่นคูห่อูอกกำาลงักายของผม ทีใ่ห้คำาแนะนำาลำา้ค่าเกีย่วกบัการตลาด 
ในโลกดิจิทัลและการสร้างเว็บไซต์

นอกจากนี้ ผมยังต้องขอบคุณผู้ปกครอง คุณครู และนักการศึกษา 
อีกหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นไมเคิล โกรส (Michael Grose) โจน ดาลตัน 
(Joan Dalton) บิลล์ เจนนิงส์ (Bill Jennings) ดร.สตีเฟน บราวน์ 
(Dr. Stephen Brown) ดร.เชอรลิ โดอกิ (Dr. Cheryl Doig) ศาสตราจารย์ 
คริส แซร์รา (Professor Chris Sarra) คาเรน บอยส์ (Karen Boyes) 
ดร.พอลลา บาร์เรต (Dr. Paula Barrett) ฌอน กอร์ดอน (Sean Gordon) 
สตีฟ ฟรานซิส (Steve Francis) ฟราน เทอร์เนอร์ (Fran Turner) และ 
เฟย์ เอาไว (Faye Hauwai) บุคคลเหล่านี้ล้วนมีความสามารถโดดเด่นมาก  
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกเขาต่างสนับสนุนแนวคิดของผม
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สุดท้ายนี้ ผมต้องขอบคุณทีมงานสำานักพิมพ์ไวลีย์ (Wiley) ที่ให้ 
ความช่วยเหลือและสนับสนุนผมอย่างดีเยี่ยม ทำาให้หนังสือเล่มนี้ดีขึ้นมาก  
ทีมงานท่านแรกที่ผมติดต่อคือลูซี เรย์มอนด์ (Lucy Raymond)  
เธอช่วยเหลือผมด้วยใจจริง ขอบคุณเจม เบตส์ (Jem Bates) บรรณาธิการ
ที่ช่วยเพลา ๆ  ความคิดสุดโต่งของผมหลายเรื่องได้อย่างลุ่มลึกและใจเย็น  
ขอบคุณบรรณาธิการอีกท่านคือคริส ชอร์ตเทน (Chris Shorten)  
ผู้เดินเคียงข้างผมทุกขั้นตอนในการเขียนหนังสือเล่มนี้ และทำาให้ผมเดินผ่าน
แต่ละขั้นอย่างราบรื่นและมีความสุข ขอบคุณทีโอ วาสซีลี (Theo Vassili) 
ท่ีเข้าใจและสนับสนุนความคิดเกี่ยวกับการตลาดของผม ซึ่งบางครั้งก็ 
เป็นการคาดเดาที่ไม่มีเหตุผล ผมขอให้ทีมงานสำานักพิมพ์ไวลีย์ทุกท่าน 
ประสบความสำาเร็จในโลกแห่งหนังสือ ขอให้ทุกท่านสนับสนุนเหล่านักเขียน
อย่างเราต่อไปนะครับ
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บทน�ำ
ลุกขึ้นมำเปลี่ยนโลกกันเถอะครับ

ท่านเคยถามตัวเองไหมครับว่า ทุกวันนี้เรากำาลังทำาอะไรกับลูกหลาน 
ของเราอยู่ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกที่ผ่านมานั้น ท่านทราบไหมครับว่า 
ยคุนีเ้ป็นช่วงเวลาดทีีส่ดุทีม่นษุย์พงึมชีวีติอยูบ่นโลกใบนี ้และมนษุยชาตมิโีอกาส
อันน่าตื่นเต้นและยิ่งใหญ่รอคอยอยู่ในอนาคตข้างหน้า

แต่ทำาไมวันนี้ ส่ิงท่ีเราพรำ่าบอกกับลูกหลานกลับกลายเป็นคำาขู่ของคน
มองโลกในแง่ร้ายว่า โลกอนาคตจะเป็นโลกที่อยู่ยาก ชีวิตของพวกเขาจะต้อง
ลำาบากแน่ ๆ

ถูกต้องครับ โลกอนาคตเป็นโลกที่เราพยากรณ์ไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไร 
จริงครับ โลกอนาคตคงจะเป็นโลกที่ซับซ้อนแน ่ๆ  แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า 
เราไม่มีทางเปลี่ยนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคตให้เป็นไปในทางบวกได้ หาก
ท่านคิดว่าโลกอนาคตไม่ได้อยู่ในมือท่าน ท่านคิดผิดแล้วครับ จริง ๆ  แล้ว  
เราควบคุมโลกอนาคตได้มากกว่าที่คิด

การจะเปลี่ยนโลกได้นั้น เราต้องมีความเชื่อก่อนครับว่า เราสร้างโลก
อนาคตได้ จากนั้นเราต้องทำาให้ลูกหลานเชื่อด้วยว่า พวกเขาก็สร้างโลกอนาคต
ได้เช่นกัน ที่ผมเชื่อมั่นแบบนี้ เพราะเมื่อเร็ว ๆ  นี้ผมเจอกับประสบการณ์หนึ่ง
ท่ีตอกยำา้ว่า เราต้องทำาให้ลูกหลานเป็นคนทีม่คีวามหวงัและมพีลงัสร้างสรรค์โลก 
เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ

ตลอด 7 ปีท่ีผ่านมา ทุกปีผมจะขึ้นพูดบนเวทีในงานของโรตารี  
(Rotary) องค์กรนักธุรกิจและผู้นำาด้านวิชาชีพจากทั่วโลก ที่ให้บริการเพื่อ
มนษุยชาต ิสนบัสนนุมาตรฐานจรยิธรรมในทกุวชิาชพี และช่วยส่งเสรมิไมตรจีติ
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และสันติภาพในโลก งานจะจัดขึ้นปีละครั้งให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจ 
ด้านต่าง ๆ  ได้เข้าร่วม ผู้ฟังของผมประมาณ 100 คนเป็นผู้นำาด้านต่าง ๆ  ใน
สงัคมทีอ่ายยุงัน้อย ส่วนหวัข้อทีผ่มพดูมกัจะเป็นเรือ่งการทำาตนให้เป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม และเรื่องอนาคตอันน่าตื่นเต้นที่รอพวกเขาอยู่

ครั้งล่าสุด หลังจากที่ผมพูดจบ มีผู้ฟังหลายท่านเดินเข้ามาหาผม และ 
บอกกับผมว่า พวกเขารู้สึกดีใจที่ได้ยินเรื่องราวของอนาคตในแง่บวกจากผม 
เพราะนอกจากผมแล้ว คนส่วนมากมักจะพูดถึงโลกอนาคตในแง่ลบท้ังนั้น  
พวกเขาบอกผมว่า พ่อแม่และผู้ใหญ่ทุกคนในชีวิตของพวกเขา มักจะบ่นถึง
สภาวะของโลกเวลานี้ว่ามันยำ่าแย่แค่ไหน ผู้ใหญ่มักจะพูดว่า โลกอนาคตจะ
ต้องแย่กว่านี้แน่ ๆ  ไม่มีทางหรอกที่อนาคตจะดีไปกว่านี้ พวกเขาไม่ค่อยได้ยิน
ใครพูดถึงอนาคตอย่างมีพลังและเปี่ยมไปด้วยความหวังเลย

ถงึเวลาแลว้ทีเ่ราจะต้องเลกิพดูถงึอนาคตในแง่ร้ายกนัสกัท ีคำาพดูแง่ลบ
ของผู้ใหญ่กำาลังทำาให้ลูกหลานรู้สึกหมดหวัง เรามาเปลี่ยนพฤติกรรมกันเถอะ
ครับ มาทำาให้ลูกหลานดูกันดีกว่าว่า สิ่งที่พวกเขาเลือกทำาในวันนี้สามารถสร้าง
อนาคตที่สวยงามให้แก่พวกเขาได้ 

แทนที่จะถามลูกหลานของเราว่า “โลกอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
หนอ” เราต้องเปลี่ยนคำาถามครับ การถามอย่างนั้นทำาให้ลูกหลานรู้สึกควบคุม
อนาคตตัวเองไม่ได้ และทำาได้แค่นั่งรอชะตากรรมเท่านั้น 

เพือ่อนาคตทีด่กีวา่ของมนษุยชาต ิเราจะตอ้งถามลูกหลานวา่ “หนอูยาก
จะสร้างโลกอนาคตแบบไหนให้ตัวเอง” เราจะต้องถามแบบนี้เพื่อให้ลูกหลาน
เห็นว่า อนาคตของพวกเขาอยู่ในกำามือของพวกเขาจริง ๆ
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ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และ 
นักการศึกษาทุกท่าน ที่พร้อมจะถามลูกหลานว่า “หนูอยากจะสร้างโลกอนาคต
แบบไหนให้ตัวเอง” โดยแบ่งหนังสือเล่มนี้เป็น 3 ส่วนครับ 

 ส่วนท่ี 1 พูดถึงสิ่งที่รอคอยลูกหลานของเราในโลกอนาคต สมัยนี้
เทคโนโลยีไปไกลมากครับ เทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องส่งผลกระทบต่อ 
ลูกหลานของเราในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน ที่เห็นชัดเจนก็คือ เรื่อง
เกี่ยวกับการทำางานและประเภทของงานที่ลูกหลานของเราจะเลือกทำา 
ในอนาคต ผมจะอธิบายให้ฟังในส่วนที่ 1 ว่า เทคโนโลยีกำาลังสร้าง
โอกาสงานอันน่าตื่นเต้นให้แก่ลูกหลานของเราอย่างไร มันไม่ใช่เรื่อง 
น่ากลัวเลยครับ

 ส่วนท่ี 2  พูดถงึความสามารถทีล่กูหลานของเราจะต้องมเีพือ่เอาตวัรอด 
ในโลกอนาคต ลกูหลานของเราจะต้องมคีวามสามารถอย่างน้อย 3 อย่าง
น่ันคอื ต้องปรบัตวัได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว ต้องมคีวามเหน็อกเหน็ใจ
ผู้อื่น และต้องเป็นคนที่ชอบตั้งค�าถามและรู้จักหาค�าตอบครับ 

 ส่วนที่ 3  พดูถึงสิง่ทีม่นษุย์จะต้องทำาเพือ่สร้างชีวติทีด่กีว่าในโลกอนาคต 
การทำาให้สิ่งที่ผมพูดถึงในหนังสือเล่มนี้กลายเป็นความจริงมีอยู่ 3 วิธี 
ได้แก่ วิธีทำาในรูปแบบของธุรกิจ วิธีทำาในรูปแบบของการกุศล และ 
วิธีทำาในรูปแบบของโครงการปฏิบัติจริง

มีสุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า เวลาที่ดีที่สุดที่จะปลูกต้นไม้คือเมื่อ  
20 ปีทีแ่ล้ว แต่ในเมือ่เราย้อนเวลากลบัไปไม่ได้ กม็าเริม่ลงมอืทำา ณ วนิาทนีี้ 
เพื่อเริ่มเปลี่ยนโลกของเรากันเถอะครับ 



17

สิ่งที่รอคอย
ลูกหลำนของเรำ

ในโลกอนำคต

สวนที่ 1
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โอกำสที่รอเรำอยู่
ในโลกอนำคตอันยุ่งเหยิง
แต่สวยงำม1

สำระส�ำคัญของบทที่ 1 

ลูกหลานของเราในวันนี้จะเติบโตเป็นผู ้ใหญ่ในโลกที่เต็มไปด้วย 
ความเปลีย่นแปลงอย่างมหาศาล ในบทน้ีผมจะพูดถงึความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  
ที่คอยพวกเขาอยู่ และอธิบายว่า เราจะเตรียมความพร้อมให้ลูกหลานมองโลก
อนาคตเป็นเรื่องท่ีน่าตื่นเต้นได้อย่างไร ผมจะเริ่มโดยพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับ
เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กำาลังสร้างสรรค์โลกในแบบที่ท่านผู้อ่านจะต้องประทับใจ
อย่างแน่นอน เรามาพบกับเขากันเลยดีกว่าครับ 
(แฮชแทก็ #thenextgeneration #promisingfuture #beautifulmess
#predictingtheirfuture #transhumanism)
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อนำคตที่เต็มไปด้วยควำมหวัง

ท่านผู้อ่านครับ โลกอนาคตไม่ได้เต็มไปด้วยปัญหา แต่เต็มไปด้วย 
ความหวัง ถ้าท่านยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อผมละก็ ผมขอเชิญท่านมารู้จักกับ 
เด็กหนุ่มชาวดัตช์ชื่อว่าบอยยัน สแลต (Boyan Slat) ครับ 

บอยยันเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจจะสร้าง
โลกอนาคตอันเตม็ไปด้วยแรงบันดาลใจใหแ้ก่ทุกคน ตอนยงัเป็นวัยรุ่น เขาได้
ริเริ่มโครงการดิโอเชียนคลีนอัป (The Ocean Cleanup Project)1 ซึ่ง
เป็นโครงการทำาความสะอาดมหาสมุทรครัง้ใหญ่ท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ เขาทำาให้
ผูใ้หญ่ต้องตกตะลงึเมือ่เขาประกาศว่า จะกำาจัดขยะในมหาสมทุรต่าง ๆ  ทัว่โลก 
ให้ได้ถึงร้อยละ 40 ภายในเวลา 10 ปี 

นี่ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ  นะครับ ในแต่ละปีมนุษย์ทิ้งขยะพลาสติกลงใน
มหาสมุทรมากถึง 8 ล้านตัน และการทำาความสะอาดขยะในมหาสมุทรด้วย 
วิธีเดิม ๆ  ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่บอยยันคิดไม่เหมือนคนอื่นครับ  
เขาตั้งคำาถามว่า ทำาไมมนุษย์จะต้องคอยตามเก็บขยะในมหาสมุทร ทั้ง ๆ  ที่
มหาสมุทรมีกระแสนำ้าที่เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา ทำาไมเราไม่ลองให้มหาสมุทร
เก็บขยะในตัวเองเวลาที่มันเคลื่อนตัวไปเรื่อย ๆ  ล่ะ โลกของเรามีมหาสมุทร 
อยู่ 5 แห่งครับ ขยะต่าง ๆ  ในท้องทะเลต่างก็รวมกันอยู่ใน “หย่อมขยะ”  
ของมหาสมุทรทั้ง 5 แห่งนี้ วิธีการที่น่าทึ่งของบอยยันก็คือ เขาสร้างอุปกรณ์ 
ที่เรียกว่าโอเชียนคลีนอัปอาเรย์ (Ocean Cleanup Array) เป็นแนว 
เก็บขยะในมหาสมุทร โดยใช้ประโยชน์จากกระแสนำ้าซึ่งพัดขยะให้มารวมกัน 
ที่แนวเก็บขยะนี้ เมื่อปี 2017 แนวเก็บขยะมหาสมุทรแนวแรกจึงได้เร่ิมต้น
ทำางานในหย่อมขยะของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอยู่ระหว่างหมู่เกาะฮาวายถึง 
รัฐแคลิฟอร์เนียในประเทศสหรัฐอเมริกา

เด็กหนุม่อย่างบอยยนั สแลต เป็นเพยีงตวัอย่างหนึง่ของผูป้ระกอบการ
ธรุกจิรุน่ใหม่จำานวนหลายล้านคน ทีม่พีลงัและความมุง่มัน่อยากให้โลกของเรา
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น่าอยู่มากขึ้น ปัจจุบันร้อยละ 35 ของประชากรโลกทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า  
20 ปีครับ2 พวกเขาเหล่านี้จะเป็นผู้คุมบังเหียนโลกในศตวรรษที่ 21 ตอนนี้
คนหนุ่มสาวบางคนสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นบนโลกแล้วครับ อาวุธของ
พวกเขาก็คือ อินเทอร์เน็ตและโอกาสทางการศึกษาแบบใหม่ ๆ  ที่ไม่เคยม ี
มาก่อนในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 พวกเขานี่แหละคือผู้ที่จะเปลี่ยนโลก

ความสามารถในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจของคนรุ่นใหม่เหล่านี้
จะเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

สิ่งที่น่าคิดก็คือ คนอายุน้อยกว่า 20 ปีเหล่านี้ เกือบร้อยละ 90 ใช้ 
ชีวิตอยู่ในประเทศกำาลังพัฒนาตามภูมิภาคตะวันออกกลาง ทวีปแอฟริกา  
ทวปีอเมรกิาใต้ และทวปีเอเชยี3 ผมเชือ่ว่า ความสามารถในฐานะผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจของคนรุ่นใหม่เหล่าน้ี จะเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

ในหนังสือเล่มนี้ ผมแบ่งคนรุ่นใหม่ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ  
เด็กที่เกิดช่วงปี 1994-2009 ผมเรียกคนกลุ่มน้ีว่าคนเจนแซด (Gen Z)  
กลุ่มที่ 2 คือเด็กที่เกิดหลังปี 2009 ผมเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคนเจนแอลฟา  
(Gen Alpha) ผมมองว่าคนรุ่นใหม่ 2 กลุ่มนี้คือผู้นำาของโลกในช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 21 พวกเขาจะได้รับการศึกษาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ
มนุษยชาติ4 ชีวิตประจำาวันของพวกเขาในช่วงเวลาเชื่อมต่อระหว่างศตวรรษ 
ที่ 21 และ 22 จะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในแบบที่เราทั้งหลายนึกภาพ
ไม่ออกกันเลยทีเดียว5 

ท่านผูอ่้านเชือ่ผมเถอะครบัว่า วนัน้ี ชัว่โมงน้ี นาทนีี ้เป็นช่วงเวลาดทีีส่ดุ
ที่ลูกหลานของเราพึงมีชีวิตอยู่บนโลกใบน้ี พวกเขามีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาว 
มากกว่าเรา นับตั้งแต่ปี 1900 เป็นต้นมา อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เพิ่มขึ้น
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มากกว่าเดิมถึง 2 เท่า6 อัตราการตายของทารกแรกเกิดลดลงจากร้อยละ 19.5 
เหลือเพียงร้อยละ 3.697 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สถิติความยากจนทั่วโลก 
ลดฮวบจากร้อยละ 44 เหลือเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น8 

นอกจากสถิติต่าง ๆ  เหล่าน้ี ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าผมพูดไป ผู้ใหญ่ 
หลายท่านจะต้องประหลาดใจแน่ ๆ  น่ันก็คือ ถ้าเทียบกับสมัยที่พ่อแม่อายุ 
เท่ากบัพวกเขาแล้วละก ็เดก็เจนแซดกำาลงัมพีฤตกิรรมในหลาย ๆ  เรือ่งทีด่กีว่า 
รุ่นพ่อแม่ครับ9, 10 ท่านผู้อ่านฟังแล้วประหลาดใจใช่ไหมครับ สถิติบอกจริง ๆ   
ครับว่า เด็กรุ ่นใหม่เวลานี้มีพฤติกรรมแง่ลบน้อยกว่าเด็กวัยรุ ่นในอดีต  
พวกเขาสูบบุหรี่น้อยกว่า ด่ืมเหล้าน้อยกว่า และยังมีอัตราการมีเพศสัมพันธ์ 
น้อยกว่า เมื่อเทียบกับเด็กวัยรุ่นในอดีตอีกด้วย 

แต่เดี๋ยวก่อนครับ ท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งรีบกลับไปบอกลูกว่าเขาประพฤติ
ตัวดีกว่าท่าน ผมไม่ได้กำาลังพูดว่า เด็กรุ่นใหม่มีความประพฤติเรียบร้อย
สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่เลย ผมไม่ปฏิเสธครับว่า เด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้มีปัญหาเยอะ
ครับ ทั้งโรคอ้วน ชอบกินอาหารขยะ โรคซึมเศร้าก็ดูจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
แล้วไหนจะปัญหาเรื่องพฤติกรรมรุนแรงที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป การเสพติด 
สื่ออินเทอร์เน็ต การข่มเหงรังแกกันบนโลกออนไลน์ ฯลฯ แต่ผมยังคงคิดว่า 
โดยภาพรวมแล้วเรายังมองโลกอนาคตในแง่ดีได้อยู่ครับ 

เพือ่เหน็แก่อนาคตของลกูหลาน เราต้องยอมรบัความจรงิกนัก่อนครบัว่า 
ถึงแม้ตัวชี้วัดบางตัวอาจจะดูไม่ค่อยดี แต่ตัวชี้วัดส่วนมากกำาลังบ่งชี้ว่า มีคน
มากมายในโลกนีท้ีม่มีาตรฐานการใช้ชวีติดขีึน้กว่าคนสมยัก่อนมาก ๆ  ณ เวลานี้ 
นอกจากโครงการทำาความสะอาดมหาสมุทรโลกของบอยยัน สแลตที่ผม 
ได้เล่าให้ฟังไปข้างต้นแล้ว เรายงัมโีครงการทีส่ร้างแรงบนัดาลใจอย่างมากแบบนี้ 
อีกมากมาย โครงการเหล่าน้ีต่างก็เป็นโครงการที่คนรุ่นใหม่เป็นผู้ริเริ่มขึ้น  
เพราะพวกเขาต้องการสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้แก่เราทุกคนบนโลก

เดี๋ยวนะครับ เรามาหยุดกันตรงน้ีนิดหนึ่ง แล้วลองคิดดูสิครับว่า  
โลกใบนี้สวยงามขนาดนี้จริงหรือ
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โลกมนุษย์อันยุ่งเหยิงแต่สวยงำม  

ท่านผู้อ่านเคยได้ยินคำาว่า “นาฬิกาวันส้ินโลก” (The Doomsday 
Clock) ไหมครับ มันเป็นนาฬิกาที่คอยนับถอยหลังถึงนาทีที่โลกของเราจะ
พินาศหมดสิน้ไป พดูง่าย ๆ  กค็อื นาททีีโ่ลกจะแตกนัน่ละครบั คนสร้างนาฬิกา
ที่ว่านี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ปรมาณูท่ีมีชื่อเสียงมากกลุ่มหนึ่ง เมื่อปี 1947  
พวกเขาร่วมกันเขียนบทความเกี่ยวกับนาฬิกาวันสิ้นโลกและได้รับการตีพิมพ์ 
ใน The Bulletin of the Atomic Scientists ซึง่เป็นวารสารจดหมายข่าว 
ของนักวิทยาศาสตร์ปรมาณู11 โดยเริ่มแรกในสมัยนั้น นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า  
โลกจะพังพินาศด้วยเหตุจากระเบิดปรมาณู ต่อมาในปี 2007 นักวิทยาศาสตร์
ได้เพิ่มเติมสาเหตุที่โลกจะพังพินาศให้ครอบคลุมไปถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน) ซึ่งจะก่อให้เกิดหายนะอย่างรุนแรง โดยที่ 
“นาทีโลกแตก” ได้เปลีย่นไปเรือ่ย ๆ  ตามกาลเวลา เมือ่ปี 1991 นกัวทิยาศาสตร์
ยังมองโลกในแง่ดีอยู่นิดหน่อยเลยเชื่อว่า เรายังเหลือเวลาอีก 17 นาทีก่อน
เที่ยงคืน ซึ่งเที่ยงคืนในท่ีน้ีหมายถึงนาทีท่ีโลกจะพังพินาศนั่นละครับ แต่ 
ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์มองโลกในแง่ร้ายมากขึ้น ดังนั้น ตอนนี้เราเลยเหลือ
เวลาอีกเพียง 2 นาทีครึ่ง ก็จะถึงนาทีที่โลกแตกแล้วครับ 

ถ้าท่านผู้อ่านเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายด้วย แค่มองไปรอบตัวก็คงจะ
เห็นหลักฐานมากมายว่า โลกเรากำาลังอยู่ในสภาวะที่ยำ่าแย่มากจริง ๆ  ทุกวัน 
เราจะได้ยนิแต่เรือ่งแย่ ๆ  เช่น อนัตรายจากผูก่้อการร้าย ภาวะโลกร้อน ปัญหา 
ผู้อพยพจากประเทศต่าง ๆ  คนหนุ่มสาวไม่มีงานทำา หนี้เศรษฐกิจที่กำาลัง 
แบกกันหนักอึ้งไปทั่วโลก แล้วยังมีเรื่องช่องว่างแสนกว้างระหว่างคนรวยกับ 
คนจนอีก ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้แค่ปัญหาระยะยาวนะครับ 

นอกจากนี้ เรายังต้องกังวลกับเรื่องร้าย ๆ  ประเภทที่แค่เกิดครั้งเดียว 
ก็พลิกประวัติศาสตร์โลกแล้ว เช่น ภัยธรรมชาติที่รุนแรง การระเบิดจ้าบน 
ดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าโซลาร์แฟลร์ (Solar Flare) กองทัพหุ่นยนต์ที่แข็งข้อ
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กับมนุษย์ (Recalcitrant Robot) หรือการโจมตีกันโดยใช้ข้อมูล
คอมพวิเตอร์ (Cyberwar) แล้วยงัโอกาสทีม่นษุย์และสตัว์จะสญูพนัธุก์นัหมด
เพราะมีลูกอุกกาบาตพุ่งชนโลกอีกด้วย หัวข้อเรื่องแย่ ๆ  แบบน้ีจะมีเพิ่ม 
มากขึ้นทุกวันแน่นอนครับ 

ในเมื่อปัญหาต่าง ๆ  ในโลกนี้ช่างมีมากมายเหลือเกิน รู้อย่างนี้แล้ว  
เรายังจะมองโลกอนาคตในแง่ดีไหวไหมครับ หลายท่านคงคิดว่าไม่ไหว ถ้า
อย่างนั้น เราจะมองโลกอนาคตในแง่ลบแบบสุด ๆ  ดีไหมครับ หลายท่านก็คง
คิดว่าไม่ดีเหมือนกัน จริง ๆ  แล้ว โลกอนาคตของเราจะเป็นโลกที่ยุ่งเหยิงแต่ 
ยังสวยงามครับ โลกเป็นอย่างน้ีมานานแล้ว และจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาล  
โลกไม่เคยไร้ปัญหา แต่ท่ามกลางปัญหา เรายังคงค้นพบความงดงามได้เสมอ 

แล้วตกลงคำาทำานายของใครกันแน่ท่ีถูกต้อง ระหว่างคนมองโลกใน 
แง่ร้ายกับคนมองโลกในแง่ดี ผมขอตอบแบบนี้ครับ ในเมื่อคนมองโลก 
ในแง่ดีประดิษฐ์เครื่องบินให้คนขึ้นไปนั่งบนฟ้า ส่วนคนมองโลกในแง่ร้าย 
ประดิษฐ์ร่มชูชีพเผื่อไว้ใช้ตอนเครื่องบินตก ผมคิดว่า คนเราต้องยอมรับ 
ทั้ง 2 แง่มุมว่าต่างมีประโยชน์ครับ 

ตัวผมเองอยากจะสนบัสนนุวธิคีดิทีเ่รยีกว่า การมองโลกในแง่ดบีนพืน้ฐาน 
ของความเป็นจริง (Realistic Optimism) ผมคิดว่า วิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีที่
สมดุลต่อสุขภาพจิตมากกว่าครับ เราจะต้องทำาตัวเป็นคนที่เปิดกว้างยอมรับ
ความเป็นไปได้ในทกุ ๆ  เรือ่ง แต่ในเวลาเดยีวกนักต้็องตัง้ข้อสงสยัในสิง่ทีเ่ราเหน็ 
อย่าไปเชื่ออะไรเสียทั้งหมดครับ โลกอนาคตต้องการคนที่รู้จักมองโลกในแง่ดี
บนพืน้ฐานของความเป็นจรงิมากกว่าคนทีม่องโลกอย่างสดุโต่ง ไม่ว่าจะเป็นใน
แง่บวกหรอืแง่ลบ เพราะถ้าเป็นคนสดุโต่ง ท่านจะไร้ความสขุอย่างแน่นอนครบั 

โลกอนาคตของเราจะเป็นโลกที่ยุ่งเหยิงแต่ยังสวยงามครับ โลกเป็นอย่างนี้
มานานแล้ว และจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาล โลกไม่เคยไร้ปัญหา 

แต่ท่ามกลางปัญหา เรายังคงค้นพบความงดงามได้เสมอ
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ถ้าท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากเสียจนเชื่อไปเสียทุกอย่าง ท่านก็จะ
ต้องตกเป็นเหย่ือและถกูคนอืน่หลอกอย่างแน่นอน เพราะท่านไม่ตัง้คำาถามและ
ไม่สงสัยอะไรเลยครับ ท่านจึงมองข้ามสัญญาณเตือนภัยและหลอกตัวเองว่า 
ทุกอย่างยังคงสวยงามไร้ปัญหา ทั้งที่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น 

ในขณะเดียวกัน ถ้าท่านเป็นคนมองโลกในแง่ลบมากเสียจนไม่ยอมรับ
อะไรเลย ท่านก็จะพลาดโอกาสงาม ๆ  มากมายในชีวิต เพราะท่านจะสงสัย 
ไปเสียหมดว่า อันนี้ก็กับดัก อันนั้นก็หลุมพราง ท่านเสียเวลานั่งกังวลจนเกิน
จำาเป็น จนทำาให้ตัวเองเสียประโยชน์และไม่มีความสุขด้วย

คนมองโลกในแง่ร้ายประดิษฐ์ร่มชชูพีกจ็รงิ แต่กเ็สีย่งทีต่วัคนจะพนักบั
เชอืกของร่มชชูพีระหว่างลอยอยูบ่นฟ้านะครบั ท่านผูอ่้านเคยได้ยนิไหมครบัว่า 
นักโทษที่อยู่ในเรือนจำาเดียวกัน บางคนมองเห็นแต่กรงขัง ในขณะที่บางคน
มองเห็นดวงดาว นักเขียนหญิงชาวฝรั่งเศสชื่ออนาอิส นิน (Ana s Nin)  
เคยกล่าวไว้ว่า “คนเราน้ันไม่เคยมองเห็นโลกตามความเป็นจริง เรามองเห็น
โลกในแบบที่เราเป็นเท่านั้น” (We don’t see the world as it is. We 
see it as we are.) คนที่มองโลกในแง่ร้ายมองเห็นปัญหามากมายในโลก 
ทั้งท่ีความเป็นจริง โลกอันเลวร้ายที่พวกเขาเห็นอาจจะไม่ได้เป็นภาพสะท้อน
ของโลกที่แท้จริง แต่เป็นภาพสะท้อนมาจากส่วนลึกในใจของพวกเขาเท่านั้น 

ในสมองของมนุษย์มีส่วนหน่ึงที่เรียกว่าอะมิกดาลา (Amygdala)  
ซ่ึงเป็นเซลล์ประสาทในสมองที่มีรูปทรงเหมือนถั่วอัลมอนด์ 2 เม็ด สมอง 
ส่วนน้ีจะไม่ตอบสนองเวลาที่เรารู้สึกปลอดภัยหรือกำาลังคิดในแง่บวก แต่มัน
มีหน้าที่ตอบสนองกับภาวะที่จะเป็นอันตรายต่อเรา เซลล์ประสาทส่วนนี้แหละ
ครับที่ช่วยให้เรามีความระแวดระวังอยู่เสมอ ในอดีตสมัยที่มนุษย์ยังเข้าป่า 
ล่าสัตว์อยู่นั้น เซลล์ประสาทส่วนน้ีมีประโยชน์มาก เพราะมันช่วยให้เรา
ปลอดภัยและรอดตาย ทุกวันน้ีเราไม่ต้องตื่นเต้นกับการหนีสัตว์ป่าอีกต่อไป
แล้ว แต่ปัญหาก็คือ ในสมองของเรายังมีอะมิกดาลาอยู่ ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้
เราคดิปรงุแต่งในแง่ลบ ให้ความสนใจกบัส่ิงแย่ ๆ  ท่ีกำาลงัเกดิขึน้ และมองข้าม






