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อาหารสมอง
เบื้องหลัง “อาหารสมอง”
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
ผมมัก ถู ก ถามอยู บ อย ๆ ว า หาเรื่ อ งจากที่ ไหนมาเขี ย นได ทุ ก อาทิ ต ย เขีย นตอน
เวลาไหน เขียนอยางไร ฯลฯ วันนี้ขอเขียนอนุญาตตอบคําถามสักวัน กรุณาถือเสมือนวามาคุย
กันฉันทเพื่อนนะครับ
ผมเขียนคอลัมนนี้ทุกอาทิตยตั้งแต พ.ศ. 2535 จะเวนไปบางก็ประมาณได 2 ป ดังนั้น
จนถึงปจจุบันก็พอนับไดประมาณเกือบ 800 ชิ้น ถานับที่ผมเขียนลงมติชนในทุกวันพฤหัสในชวงเวลา
เดียวกันดวยก็เอา 2 คูณเขาไป
ผมเขียนทั้ง 2 คอลัมนดวยความสนุก ขอเขียนในมติชนดูจะซีเรียสกวา “อาหารสมอง”
ในมติชนสุดสัปดาหเล็กนอย แตทั้งหมดตั้งใจเขียนโดยใชภาษาธรรมดา อานงาย ๆ (ไมตองแบก
กระไดมาอาน) ทั้งนี้เพราะผมเบื่อตัวเองกับการใชภาษาวิชาการที่เขียนมากอนหนานั้นประมาณ 20 ป
บอยครั้งภาษาแบบนั้นใชเพื่อสรางความประทับใจผูอานวาสิ่งที่เขียนถึงนั้นมันยากและสูงสงจนอานแลว
ไมรูเรื่อง คนเขียนตองเกงนาดู (ทั้ง ๆ ที่จริงแลวคนเขียนก็อาจไมรูเรื่องที่ตนเองเขียน)
ผมตั้ งใจเขียนเพื่อใหคนอานเขาใจ เกิ ดประโยชน ถึง แมวามันจะดูง ายแสนจะ
ซิมเปลจนทําใหคนเขียนดูแสนจะเปนคนธรรมดาไมเกงเลย แตผมก็ไมแครเพราะผมมีเปาหมายที่ชัด
ในใจผมวาจะเขียนเพื่อประโยชนของคนอาน ไมใชเพื่ออีโกของผูเขียน (ถาทานผูอานสังเกตจะเห็นวา
ผมมีอีโกเหมือนกัน แตมั่นใจวาเบาบาง ไมเชื่อดูหนังสือของผมก็ไดไมเคยมีรูปตัวผมเองบนปกเลย
ถามีรับรองไดวาไมใชหนังสือของผมแนนอน)
สําหรับ คําถามแรกวาเอาวัต ถุดิ บจากไหนมาเขียน ก็ขอตอบวาผมมีหนั งสือที่ บาน
นับเปนพันเลม เกือบทุกเลมจะมีโพสโนตคั่นไว เพื่อวันหลังจะไดกลับเอาไปใชประโยชนได หนังสือ
เหลานี้มีเกือบทุกสาขา ไมวาเศรษฐศาสตร ธุรกิจ ประวัติศาสตร สังคมวิทยา วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การศึกษา การแพทย อัตตชีวประวัติ หนังสืออางอิง ฯลฯ
ผมรับนิตยสารตางประเทศเปนประจําซึ่ง ไดแก Time/
Newsweek/
The
Economist/
National Geographic/ บางครั้งก็อาน Popular Mechanics หนังสือพิมพที่ซื้อ
ประจําก็ไดแก มติชน คนชัดลึก ขาวสด ไทยโพสต โพสตทูเดย ฯลฯ นอกจากนั้น

-2อานไทยรัฐ เดลินิวส ที่คนอื่นซื้อ หนังสือพิมพฝรั่งที่เปนแหลงขอมูลใหญคือ International Herald
Tribune/ Asian Wall Street Journal/ Bangkok Post และ The Nation
นอกจากนี้อินเตอรเน็ตก็เปนแหลงขอมูลใหญของผม ทุกแหลงใหญเชน หนังสือพิมพ
ตางประเทศที่ฟรี ผมก็เขาไปคนทั้งนั้น ทั้งหมดนี้มีจุดประสงคคือหาเรื่องแปลกใหมที่ไมมีใครเขียนถึง
ในสังคมไทย เรื่องที่คนอื่นเขียนถึงกันแลวผมจะพยายามหลีกเลี่ยงเพราะผมเชื่อในคติ “ถาไมเกงที่สุด
ไมใชคนแรก ก็ตองแตกตางจากคนอื่น” หรือมี Niche หรือ “ชอง” ของตัวเอง
ทั้ง สองคอลัมน ใ ช “ชอง” ความแปลกใหม ไมซ้ําคนอื่น ดั ง เชน “อาหารสมอง”
ก็พยายามคิดคนสรางความแตกตางกวาคนอื่นดวยการมี “เครื่องเคียงอาหารสมอง” และ “น้ําจิ้มอาหาร
สมอง” ไวในหนาเดียวกัน
ภาระที่ ห นัก ของผมก็ คื อการคิ ด ในแตละอาทิ ตย วาจะเขีย นเรื่องอะไรดี เพื่อให เ ขา
“ชอง” นี้ เมื่อพบขอเขียนหรือสวนหนึ่งของหนังสือที่นาเขียน ผมก็จะคนขอมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ
อางอิง และจากเว็บ wikipedia.org เพื่อทําใหวัตถุดิบตนน้ํามีความนาสนใจมากขึ้น ผมระวังเรื่อง
ความถูกตองของขอมูลมาก ที่ผานมาเขาใจวาผิดนับครั้งได เพราะความนาเชื่อถือของคอลัมนมา
จากการใหขอเท็จจริงที่ไมผิดพลาด ผมมิไดอางอิงแหลงขอมูลบอยนักเพราะไมอยากใหเลอะไปดวยการ
อางอิงจนกลายเปนบทความทางวิชาการไป
เมื่อได วัต ถุ ดิ บ มาเขีย นแลว อีก สวนที่ เ ป น ภาระคื อ “พล็อต” ของมัน เวลานอน
ระหวางอาทิตยก็คิดวาจะขึ้นยอหนาอยางไรมันถึงจะนาดึงดูดความสนใจของผูอาน (บอยครั้งคิดออกเมื่อ
จะลงมือเขียน) ตอนกลางจะลําดับอยางไร ยอหนาตอนจบจะเขียนทิ้งทายอยางไร เพื่อใหมันดูมีคา
ยิ่งขึ้น (เพราะมันอาจจะไมคอยมีคาตอนกลาง จึงตองทําแบบนี้)
สิ่ง ที่ผมเลานี้คื อความพยายามจากฝง ของผม ซึ่ง มิได หมายความวามัน จะประสบ
ผลสําเร็จเสมอไป แตจากการที่ไดเขียนมาแลวไมต่ํากวา 2,000 ชิ้น (หากนับขอเขียนในฉบับอื่นดวยใน
ระยะเวลา 30 กวาป) ก็พอจะมองออกวาควรเขียนอยางไร
ไมใ ชทุ ก ครั้ง ที่ มีก ารวาง “พล็ อต” ไว เ ป น อย างดี บ อยครั้ง ก็ ยุ ง จนไม มีเ วลานึ ก ถึ ง
เมื่ อ นั่ ง ลงเขี ย นจึ ง จะนึ ก “พล็ อ ต” ออกและปล อ ยให “มั น ไหล” ออกมาตามสั ญ ชาตญาณและ
ประสบการณ โดยอาศัยวัตถุดิบทั่วไปที่ไดมาจากการอานหนังสือพอควรในชีวิต
บางคนถามวามีเวลาตอนไหนไปอานหนังสือ ผมก็ตอบวามีเวลาอานเสมอโดยพยายาม
หาเวลาวาง เพราะมันขึ้นอยูกับลําดับความสําคัญ ถาเราชอบและคิดวาสําคัญเราตองมีเวลาใหมัน
ไมวาจะมีเรื่องอื่นมากมายที่ตองทําและใชเวลามากเพียงใดก็ตาม ทําไมเรามีเวลาสีฟนและเขาหองน้ํา
ทั้งที่ตอนเชามันแสนจะยุง คําตอบก็คือเพราะเราเห็นวามันเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับเรา
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คุณจะมีเวลาสําหรับสิ่งนั้นเสมอ เมื่อการตองผลิตขอเขียนใหทันกําหนดเวลาเปนเรื่องคอขาดบาดตาย
(หากสง บ างไมสง บ า ง คงไมมีใ ครเชื่อ ถื อเราและคงมองหน ากั น ไมติ ด ) ผมก็ ต องมีเ วลาสําหรั บ
การเขียน และจะเขียนไดก็ตองมีเวลาสําหรับการอาน เรื่องมันเปนอยางนี้ละครับสารวัตร ผมถึงตอง
อานเรียนรูอยูตลอดเวลา มิฉะนั้นก็ไมมีวัตถุดิบไปเขียน
การต องสงคอลัมน ตามกํ าหนดเวลามีประโยชน อีกอยางหนึ่ง คือเท ากับ เปน การบังคั บ
ตนเองใหมีผลงานเขียนออกมาสม่ําเสมอ นานวันเขาก็มีคนเอามารวบรวมเปนเลมและทําใหไดเงินใช
อีกดวย
เมื่อใหลําดับความสําคัญแกการเขียน ผมก็ตองจัดสรรเวลาใหมันทามกลางเวลาที่มีอยู
จํากัด ผมเขีย นในเวลาที่ วางไมวาจะเป นตอนค่ํ าหรือดึ กหลังกลับ มาจากงานเลี้ย ง กลางวัน ๆ
อาทิตยหรือบางครั้งกอนสวางก็ยังมีเพื่อใหทันกําหนด ผมซาบซึ้ง ประโยค “โลกนี้ไมมีอะไรฟรี” เป น
อยางดี จึงไมเคยบนหรือช้ําใจหากยอมรับสภาวการณโดยดุษณีภาพ
ถาอยากมีงานเขียนออกมาใหคนรูจัก อยากมีหนังสือเลมใหมออกมา อยากผลิตสิ่ง
ที่เปนประโยชนแกผูอื่น อยากรักษา “พื้นที่” ของตนเองในสังคม ฯลฯ ก็ตองยอมสละเวลานอนไปบาง
สละเวลาดูหนัง ฟงเพลง หรือหาความสุขไปบาง เพื่อแลกกับสิ่งเหลานี้ ไมมีอะไรที่ไดมาฟรีโดย
ไมตองเอาอะไรไปแลก ยิ่งเมื่อตัวเองมีสวนทําใหประโยค “โลกนี้ไมมีอะไรฟรี” เปนที่รูจักก็ยิ่งตองรับ
มันเขามาใชในชีวิตประจําวัน
ตองขอโทษที่วัน นี้ไมมีเรื่องแปลกใหมมานํ าเสนอ หากเปนเรื่อง “อิน ไซด ” ที่ไมเคย
เขียนในที่ใดมากอน การทราบเบื้องหลังเชนนี้อาจทําใหทานผูอานอานคอลัมนของผมดวยความสนุก
ยิ่งขึ้นกระมัง
สังเกตไหมวาถาไปทองเที่ยวที่ใดและรูประวัติศาสตรความเปนมา จะทําใหสนุกกับการ
ไปสถานที่ เ หลานั้ น มากกวาปกติ คนไปพุท ธคยาถ าไมรูพุท ธประวัติ เ ลย ก็ เ หมือนกั บ ไปดู แหล ง
ประวัติศาสตรเกา ๆ แหงหนึ่งเทานั้น ไมมีจินตนาการและไมสนุกตื่นเตนเลย

เครื่องเคียงอาหารสมอง
ตอนนี้โจกลอเลียนไทเกอร วูด ลนอินเตอรเน็ต มีอยูเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นวาเขาทา จึงขอ
นํามาเลาตอเพื่อเสียงหัวเราะ ตองขอโทษที่อาจจะดูเรทเอ็กซไปสักนิด
ในคืนวันสมรสเจาสาวบอกเจาบาววา “นองขอสารภาพวานองไมใชสาวบริสุทธิ์หรอกนะ”
เจาบาวใจกวางตอบ “สมัยนี้เขาไมสนกันแลวสําหรับเรื่องอยางนี้ พี่อยากรูอยางเดียววานองเสียความ
บริสุทธิ์ใ หใ คร”
“อยากรูจ ริง ๆ หรือคะ”
“อยากรูสิวาเขาดัง กวาพี่ไหม” “ไทเกอร วูด ค ะ”
“หา! ไอคนที่กําลังมีปญหาเรื่องกิ๊กนะเหรอ”

“ใชคะ”

-4ไดฟงดังนั้นเจาหนุมก็กระหยิ่มสุขสมที่ไดนอนกับสาวระดับกิ๊กของไทเกอร วูด เมื่อ
เสร็จสมอารมณหมาย เจาบาวก็ลุกขึ้นจะไปกินน้ํา เจาสาวก็บอกวา “ถาเปนไทเกอรนะ เขาจะไม
ทําอยางนั้นหรอก เขาจะกลับมาเมคเลิฟอีก” เมื่ออยากทาบเคียงไทเกอร เจาบาวก็ตองกลับมาที่
เตียงอีกและทําอยางที่ไทเกอรทํา
เมื่อเสร็จครั้งที่สอง เขาจะไปเขาหองน้ํา เจาสาวก็บอกอีก “โห ถาเปนไทเกอรนะ
เขาจะไมเขาหองน้ําใหเสียเวลาหรอก เขาจะกลับมาที่เตียงอีก” เจาบาวก็ตองเลียนแบบไทเกอรอีก
ครั้ง
เป น อย า งนี้ ร วมทั้ ง หมดถึ ง 4 หนจนเจ า บ า วทนไม ไ หว
เดิ น ขาสั่ น ไปโทรศั พ ท
เจาสาวก็พูดอีก “โห ถาเปนไทเกอรนะ.......” “เธอหยุดไดแลว ฉันขอโทรศัพทกอน” “พี่จะโทรไป
หาใครคะ”
“จะโทรไปหาไทเกอร วูด มันนะซี” “จะโทรไปทําไมคะ” “ฉันจะโทรไปถามมันหนอย
วาพาร (par) ของไอหลุมบานี้มันเทาไหรกันแน (วะ)”
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
Believe you are defeated, believe it long enough, and it is likely to become a
fact.
Norman Vincent Peale
(นักพูด นักเขียน ผูใหกําลังใจผูคน
และผูริเริ่มทฤษฎี “Positive Thinking”; ค.ศ. 1898-1993)
หากเชื่ อวาตนเองพา ยแพ และเชื่ออย า งนี้ น านเขา
กลายเปนเรื่องจริง
.................................................

มีค วามเป น ไปได สูง ที่ มัน จะ

