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โครงการพลังปัญญา 

ปลูกฝังให้ทุกคน ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด



ตอนที่ 1 คิดนอกกรอบ
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ภายในห้องสมุดแห่งหน่ึง 
ในหมู่บ้านเล็กที่สงบเงียบ

ท่ามกลาง
หนังสือ

หลากหลาย
มากมาย
 มีกอง

หนังสือนิทาน
เก่า ๆ

ที่ถูกซุกเอาไว้ที่มุมห้อง 

ต่ายน�า
สู้ ๆ !!

ต่ายน�า
สู้ ๆ !!

ต่ายน�า
สู้ ๆ !!

ต่ายน�า
สู้ ๆ !!

เฮ้อ !!!



พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา 7

วิ่งแข่งเหมือนเดิมทุกวัน
เขาไม่เบื่อกันรึไงนอ้ 

ต่ายน�า
สู้ ๆ !!

ต่ายน�า
สู้ ๆ !!

ทุกวัน
เหล่าสัตว์

ในกอง
หนังสือนิทานเก่า
จะมารวมตัวกัน 

เพื่อดู
การวิ่งแข่งของ 

กระต่าย
กับ

เต่า 

ฮึ้ย !!

ฮึ !
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เข้าที่ !!

ระวัง 
!!

แปรน๊นนนนนน

ฟ้ิวววว !!

ฟู ่!

ฟู ่!

แค่กๆ !

แค่กๆ !
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เย่ !
สู้ๆ !!

ต่ายน�า
สู้ๆ !!

น่ีพวกเรา ป๋ันว่า
เราน่าจะหา

อย่างอื่นท�ากัน
ดีกว่านะ  

มาวิ่งแข่งแบบน้ี
ทุกวัน ๆ 

ไม่เห็นจะได้อะไร
ขึ้นมาเลย 

ฮ๊ะ !! ฮ๊ะ !!
ท�าไมล่ะ 

เราก็มาดูวิ่งแข่ง
อยู่ทุกวัน 
ก็สนกุดี 

สร้างความสามัคคี
ด้วย

ใช่ๆ 
แข็งแรง ๆ 
ได้สุขภาพ

เราก็จัดแข่ง
กันมานาน

จนเป็นประเพณีแล้ว 
จะให้เรา

ไปท�าอะไรล่ะ 
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แต่ผลมันก็ออกมา
เหมือนเดิม 
แล้วพรุ่งน้ี

ก็มาเริ่มใหม่ 
ทุกวัน ๆ 

ผมว่ามันแปลก ๆ 
อยู่นะ

ไม่เห็นแปลก
ตรงไหน 

ก็เขาเขียน
นิทานมาแบบน้ี 

ใช่...
เขาเล่ากันมาแบบน้ี

ฉันว่าที่ป๋ันพูดมา
ก็น่าสนใจ
แต่ถ้ายัง

ไม่มีกิจกรรมอื่น
มาเสนอ 

เราก็วิ่งแข่งกันไปก่อน
ก็แล้วกัน  

ดีกว่าอยู่เฉย ๆ
ไม่ท�าอะไรจริงมั้ย 

ใช่ ๆๆ !!

ดีกว่า
ไม่ท�า

อะไรเลย

มาดูกันสิว่า
ป๋ันจะท�าอะไร 
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คร่อก !!
ฟ่ี !

พี่ต่ายน�า 
ตื่นได้แล้ว

ตื่นแล้ว ๆๆๆๆ
!!

อะไร ๆๆๆ
!!

ท�าไมๆๆๆ
!!

เกิดอะไรขึ้น

อ้าว 
นอ้งป๋ันน่ีเอง

พี่ต่ายน�า
ตกใจหมดเลย

พี่ต่ายน�า
นอนแบบน้ี

แล้วก็แพ้ทุกวัน ๆ 
ไม่เบื่อเหรอไงครับ

ถ้าไม่เล่นวิ่งแข่ง
กับเต่านา

แล้วฉันจะไปเล่น
อะไรดี

นั่นสิ  
ฉันก็เบื่อนะ 

แต่ไม่รู้
จะท�าอะไร 
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น่ีไง

เรามาเล่น
เรียงหิน 

สร้างก�าแพง
กันดีกว่า 

เจ้าต่าย
หายไปไหนนะ

ไม่มาเข้าเส้นชัย
ซะที 

แดดก็ร้อน 
ตาก็มอง

ไม่ค่อยเห็น

ฮึฮึ

อิอิ

ฮึฮึ
อิอิ
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โอ้โห ! เย่ !

เยี่ยมไปเลย

พวกเรา
เกิดเรื่องแล้ว

ฉันเห็นนอ้งป๋ัน
กับต่ายน�า

เล่นสร้างเมืองกัน
อยู่ที่ลานหิน
ริมน�้ าแน่ะ

จริงเหรอเค้าโมง  
น่าสนกุจัง

เล่นยังไง
ฉันอยากไปเล่นด้วยจัง

ฮ่ะ !
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มงคลเธอจะไป    
กับพวกเรามั้ย
น่าสนกุดีนะ

งั้นพวกเรา
รีบไปดูกันดีกว่า

ว่าสองคนนั้น 
สร้างอะไรกัน

ยังไง

ไม่ดีกว่า 
ฉันจะไปหาอะไร

กินสักหน่อย 
แล้วพรุ่งน้ี

เรามาแข่งวิ่ง
กันอีกนะทุกคน

ฟ้ิวววว !!

ฟ้ิวววว !!

ฟ้ิวววว !!

อืม !

ช่วยกัน ๆน่ี
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สนกุจังเลยป๋ัน
ไม่น่าเชื่อ

ว่าฉันจะท�าอะไร
แบบน้ีได้

นั่นสิ 
เธอน่ีมีฝีมือ
ทางศิลปะ

น่าดูเลยนะ 

น่ีพวกเธอ
ตัวเลอะหมดแล้ว

รีบไปล้างตัว
กันเถอะ

แว่ก !!

ท�าไมน�้ า 
มันแห้ง

อย่างน้ีล่ะ 

นั่นน่ะสิ  
เกิดอะไรขึ้นนะน่ี
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แล้วเราจะล้างตัว
กันยังไงล่ะทีน้ี 

ขอคิดดูก่อนนะ

พลัง

ปัญญา

เต่า
สะท้านฟา้
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หมุนติ้ว !

คิดออกแล้ว

ฮึบ !

ฮึบ !

สู้ ๆ นะ
ทั้งสองคน

...
ลุงเต่า

ฉลาดจริง ๆ 
เอาหินมาทดน�้ า

ใช่...ทดน�้ าให้สูงขึ้น
เราก็จะมีน�้ าไว้ใช้ได้  

ที่ล้นออกไป
ก็ให้ไหล

ไปท้ายหมู่บ้านได้ 
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แฮ่ก ๆ

แฮ่ก ๆ

โอยยย
เหน่ือยจริง ๆ 

เมื่อไหร่จะเสร็จเน่ีย 
หินก็หนักขึ้นทุกที ๆ 

ฟุบ !

ตอนเล่นกันล่ะ
สร้างโน่นสร้างน่ีได้ 

พอท�างานล่ะ
ช้ากันเชียว

เปรี้ยวไม่เข้าใจ 
กว่าจะเสร็จคงมืดซะ

ก่อน

แฮ่ก ๆ
แฮ่ก ๆ
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แปรน๊นนนนนน ตุ๊บ !

พี่มงคล
เก่งที่สุด 

เท่สุด ๆ เลย 
เย้ ๆ

เสร็จซะที 

ฮ่า ๆ เล่นน�้ ากัน
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ฉันนึกว่า
นายจะไม่มาเล่น

กับพวกเรา
แล้วซะอีก

อย่าคิดมาก   
เพื่อนย่อมต้อง
ช่วยเพื่อนเสมอ

อ้อจริงด้วย  
ขอบใจนะมงคล 
ฉันดีใจที่พวกเรา
ได้เป็นเพื่อนกัน

ถ้าอย่างนั้น 
พรุ่งน้ีเราหาอะไร

อย่างอื่นท�ากัน
อีกมั้ย

...

!!!

ตกลง
พรุ่งน้ีเรายกเลิก

การวิ่งแข่ง
แล้วหาอะไร

แปลก ๆ ใหม่ ๆ 
ท�าด้วยกันนะ 
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พลังแห่งการคิดนอกกรอบ
พลังแห่งการสร้างสรรค์ความสุข
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ตอนที่ 2 สร้างประโยชนเ์พื่อส่วนรวม
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ฮ่า ๆ

อิอิ

ฮิ้ววว

ตู้ม !!
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วู้ววว

ตู้ม !!

พวกเรา...
ฉันว่า

เรามาขยายสไลเดอร์
ให้กลายเป็นสวนน�้ า

กันเถอะ

เป็นความคิด
ที่ดีนะนอ้งป๋ัน 

ถ้าพวกเรา
ยอมเหน่ือย
กันหน่อย

ไม่เป็นไร
ฉันจะช่วย
พวกเราเอง

เรื่องพละก�าลัง   
ขอให้บอก

 มงคลจัดให้

ดี ๆๆๆ 
เอาเลย ๆ 
ถึงเปรี้ยว

จะช่วยไม่ได้มาก
เท่าไหร่

แต่สนับสนนุป๋ัน
เต็มที่
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ฮึบ !

ฮึบ !

ส่งมา ๆ

ตุ้บ !!

น่ี !!
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ดูน่ี

ลังกาม้วน

ฟ้ิววว !!

ตู้ม !!
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เอ...
ฉันว่า

มันแปลก ๆ
อยู่น่ะ

แปลกยังไง
เหรอครับ

ลุงเต่า

นั่นสิลุง...
แปลกยังไง

ก็พวกเรา
เลิกวิ่งแข่ง 

เพราะอยากจะหนี   
ความซ�้าซากจ�าเจ 
และอยากหาอะไร

ที่เป็นประโยชนท์�า 
ไม่ใช่เหรอ 

ใช่ 
เราถึงได้มาเล่น

ที่ลานหินน่ี
แทนไงครับ

ลุงเต่า

ลุงเต่า
ก�าลังจะบอกว่า 

เราก็แค่
เล่นสนกุกัน

เหมือนเดิมน่ะสิป๋ัน 
ฉันว่า

พวกเรา
สนกุเพลิน
จนลืมไปน่ะ
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จริงด้วย
เรามัวแต่เล่นกัน
จนเพลินไปเลย

เปรี้ยงงง !!

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ว้ายยยย
 ไม่เข้าใจ 

 เปรี้ยวกลัว 

ไม่ต้องกลัวนะ
เปรี้ยว 

พวกเรา
จะต้องปลอดภัย
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เกิดอะไรขึ้น   
เดี๋ยวฉันไปดูให้นะ

ฉันบิน
ไปเจอ

ฟา้ถล่มล่ะ

ฟา้ถล่ม
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ไม่เข้าใจ ๆ 
พวกเรา
ต้องตาย
กันหมด

แน่ ๆ เลย

ใจเย็น ๆ 
ฉันว่า

น่าจะพอมีทาง
แก้ไขได้นะ

จริง ๆ แล้ว  
ตอนที่ฉัน

บินไปส�ารวจ... 

รู้สึก
เหมือนกับว่า

ฟา้มันหายไปเฉย ๆ 
มากกว่า 
ทุกอย่าง

ก�าลังค่อย ๆ     
สลายตัวลง
ทีละนอ้ย ๆ 

ฉันไม่กล้า
บินออกไป

แต่ดูเหมือน
โลกของเรา
ก�าลังค่อย ๆ 

หายไป 
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โอ้...
รึว่าต�านานนั้น

จะเป็นจริง  
ต�านานอะไร

เหรอครับ
ลุงเต่า

ต�านาน
โลกเปลี่ยนธาตุ 

ต�านาน
โลก

เปลี่ยน
ธาตุ

ใช่... 
โบราณเชื่อว่า

โลกนิทาน
มีองค์ประกอบ

เปรียบกับ
ธาตุต่าง ๆ

ได้แก่

ธาตุดิน 
คือ สติปัญญา 
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ธาตุน�้ า
คือ ความรัก

ธาตุลม 
คือ จินตนาการ  

ธาตุไฟ  
คือ 

ความกล้าหาญ  
เมื่อถึงวันหน่ึง

ธาตุต่าง ๆ 
ย่อมเสื่อมลง

เป็นไปตามกฎ
ของธรรมชาติ

ฉันว่าตอนน้ี
โลกของพวกเรา   

คงถึงเวลานั้นแล้ว 
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อูย...
น่ากลัวจริง ๆ 

พวกเราจะหายไป
จากโลกน้ีแล้ว

แล้วพวกเรา
จะท�ายังไงดี  

นั่นสิครับ 
น่าจะมีทาง

ช่วยรักษาโลก
ของเราไว้ได้ 

ใช่...น่าจะมี
ทางออก 

หรือ วิธีอะไร
ที่พวกเรา
จะช่วยกัน

แก้ปัญหาได้  

ขอคิดดูก่อนนะ

พลัง
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ปัญญา

เต่า
สะท้านฟา้

หมุนติ้ว !

คิดออกแล้ว
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มีสองกรณี 
คือ ข้อแรก      
เราช่วยกัน

ซ่อมแซมโลก
นิทานของเรา

หรือชลอ
ให้การพังทลาย

ช้าลง 

ข้อสอง 
ถ้าเราหยุด

การพังทลายไม่ได้ 
เราก็จะร่วมมือกัน
สร้างโลกนิทาน

ขึ้นใหม่ 

อ้อ...
เป็นความคิดที่ดี  
ซ่อมแซมรักษา

ทางหน่ึง 
และสร้างใหม่

ทางหน่ึง

งั้นพวกเรา
จะต้อง

เริ่มท�ายังไง
กันบ้างครับ  

อย่าลืมคิดมาด้วยว่า
เราอยากให้โลกนิทาน

ของเรา
ในอนาคตเป็นยังไง 

พวกเราจะมา
ช่วยกันออกแบบ 
สร้างโลกนิทาน     

ของเราไปด้วยกัน 

ฉันขอให้ทุกคน
กลับไปส�ารวจตัวเอง    

ที่บ้านว่าแต่ละคน        
มีความถนัด 

และมีทรัพยากรอะไร
ของตัวเองอยู่บ้าง    

แล้วพรุ่งน้ีเรามาประชุม
กันใหม่  
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รับทราบ
ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

นอนไม่หลับ
เหรอป๋ัน

ครับยาย

กังวลเรื่อง
ที่พวกเรา

จะหายไปใช่มั้ย
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ครับ...
ยายกลัวมั้ยครับ  

ถ้าวันหน่ึง
ทุกอย่าง

หายไปหมด

กลัวสิ...แต่ยายก็อยู่มา
นานแล้ว 

แล้วยายก็เชื่อว่า 
ป๋ันกับเพื่อน ๆ 

จะต้องหาวิธีช่วยพวก
เราทุกคนได้แน่ ๆ       

เหมือนกับที่ป๋ันเคยช่วย 
ตายาย ไล่เจ้าอีกา 
ไม่ให้มากินถั่วงา

ของเราไง

บ้านเรามีแต่
เมล็ดถั่วงา 

ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไร
โลกน้ีได้บ้างมั้ย

ทุกอย่างมีคุณค่า
ในตัวเอง                        

ถั่วงาก็มีคุณค่าของมัน    
ป๋ันก็มีดีมีคุณค่าในแบบ
ของป๋ัน  ทุกชีวิตในโลกน้ี
มีคุณค่ามีความสามารถ
เป็นของตนเองทั้งนั้น   
อยู่ที่ว่าเรามองเห็นและ
ใช้ความสามารถของเรา    

ได้เต็มที่แค่ไหน 

ยาย
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พอทุกคนท�าเต็มที่
แล้วร่วมมือกัน 

อะไร ๆ มันจะต้องดีขึ้น 
ปัญหาต่าง ๆ 
ก็จะแก้ไขได้

ยายเชื่ออย่างนั้น 
ต่อให้ฟา้ถล่มดินทลาย 

พวกเราก็จะสร้าง
ขึ้นมาใหม่ได้

ยายเชื่อแบบนั้น

ครับยาย

ครืน ๆ

ครืน ๆ
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ทุกอย่างมีคุณค่าในตัว
อยู่ที่ว่าเรามองเห็น

และใช้ความสามารถของเรา
ได้เต็มที่แค่ไหน
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ตอนที่ 3 ชีวิตคิดเอง 
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ในโลกนิทาน
ทุกคนมาประชุมกัน

เพื่อหาทาง
แก้ปัญหา

ท้องฟา้ที่ถล่มลง
ในโลกนิทาน 

สรุปว่า 
พวกเรา

ต้องเริ่มสะสมเสบียง 
เพื่อปอ้งกันการ

ขาดแคลนอาหาร
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งั้นฉันจะเริ่ม
ปลูกถั่วงาเลย

เปรี้ยวไม่เข้าใจ 
เปรี้ยวยังไม่รู้

ว่าตัวเอง
ท�าอะไรได้บ้าง  

ขอโทษนะทุกคน

ไม่เป็นไรหรอกเปรี้ยว 
ตอนน้ีฉันก็ยังไม่รู้

ว่าท�าอะไรได้ 
แต่ฉันคิดว่าจะบินไป

ส�ารวจข้างนอก 
ว่าเป็นยังไงบ้าง

ฉันกับต่ายน�า 
คิดว่าจะช่วยกัน

ท�าสวนครัว
แบบผสมผสาน

ใช่ ๆ จะได้มีผัก
ไว้กินกัน  

แต่ปัญหาก็คือ
เราไม่รู้จะเริ่ม

ท�ายังไงดี 
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ครืน ๆ ครืน ๆ

อุ๊ยเกือบไป  
ขอบใจนะ
พี่มงคล

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ฮือ ๆ

ฮือ ๆ

ฮือ ๆ
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ฉันว่า 
พวกเรา

รีบแยกกัน
ไปท�างาน

ของตัวเองดีกว่า 
ธรรมชาติ

เร่งเวลาเราแล้ว ครืน ๆ

ครืน ๆ

ฟรึ่บ !!

ฟรึ่บ !!

ฟรึ่บ !!
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พลัง
ปัญญา

แค่ก ๆ

แค่ก ๆ

ทุกอย่าง
ด�าเนินไปด้วยดี 

แต่รู้สึกว่า 
จะมีปัญหาบางอย่าง 

เอ๊ะ !
หรือหลายอย่าง 

ลุ่งเต่า
ต้องช่วยเปรี้ยว

คิดนะ 
เปรี้ยวคิดไม่ออก
เลยว่าจะท�าอะไร 
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สะท้านฟา้

หมุนติ้ว !

เต่า

ลุงเต่า 
ช่วยต่ายคิด

หน่อยสิ

หมุนติ้ว !

ลุงต้องช่วย
พวกเราคิดนะ 

ไม่เข้าใจ
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ใช่ 
ท�ายังไงดีอ่ะ

ลุงเต่า

ท�ายังไงดีอ่ะ
ลุงเต่า

ช่วยหน่อย
สิลุง

นะ ๆๆ

นะ ๆๆ

โอ้ยยยยยยยย 
ไม่ไหวแล้วววว 
หมุนจนตาลาย

ไปหมดแล้ว 

ลุงเต่าเป็นยังไงบ้าง 
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ก็เหน่ือยน่ะสิ  
ทุกคนเล่นมาถามฉันตลอดเวลาแบบน้ี 

ฉันก็แย่น่ะสิ ถึงกระดองฉันจะเก็บความรู้
ประวัติศาสตร์ วิทยาการต่าง ๆ ไว้หลายร้อยปี  

แต่จะให้มาตอบค�าถามอยู่ตลอดเวลา 
ก็ไม่ไหวหรอกนะ  บางเรื่องพวกเธอก็ต้อง

คิดหา ค้นคว้ากันเองบ้าง 

จริงด้วย  
พวกเราขอโทษนะลุง 

ที่มารบกวนลุงเต่ามากเกินไป

ใช่  
พวกเราก็ต้อง
พึ่งตัวเองบ้าง 

ไม่งั้นสมองฝอ่หมด 
จริงมั้ย

ถึงแม้เปรี้ยว
จะมีสมองนอ้ยนิด

แต่จะพยายาม 
คิดให้ออกจ๊ะ 
ไม่เข้าใจ ๆ

สมัยน้ีมีสื่อให้ค้นคว้า
หาข้อมูลมากมาย

พวกเธอค้นคว้าเองได้
แต่ระวังข้อมูลผิดพลาดบ้าง 

ตรวจสอบที่มาที่ไปให้ดี
ว่ามาจากไหนเอาข้อมูล

เปรียบเทียบกันหลาย ๆ ที่
ก็ได้  

อืมมม !
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เฮ้อ โล่งใจ 
ไม่งั้นฉันต้องหมุน

ทั้งวันล่ะแย่เลย 

โอ้ตัวเราเศร้าใจ...
ไม่เข้าใจ 
ไม่เข้าใจ 
..ฮืออๆๆ  

ทุกคน
เขาท�าโน่นท�าน่ีกัน

นอกจาก
ร้องเพลงแล้ว

 เราท�าอะไรได้บ้าง
ไหมนา้าาา 
ไม่เข้าใจ
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อุ๊ย !

โอ๊ย !

อึ๊บ !

ติด !

อึ๊บ !
อ๊าาาา !

ตุ๊บ !
โอ้ยมึนเลย
เหนียวจริง

เจ้าสาหร่ายพวกน้ี 

เย้ !
นึกออกแล้ว 

สาหร่ายๆๆๆๆ 
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พี่มงคล 
ลองดึงดูสิ

อึ๊บ !

ฮึ๊บ !

ฮึ๊บ !

หนืด !

หนืด !

หนืด !

เหนียวดีจริง 
ไหนลองแบบน้ีสิ 

พี่มงคล
สู้ ๆ

พี่มงคล
สู้ ๆ
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โอ๊ย !

ตุ๊บ !

โอ๊ะ !

โอยยย

โอ้โห 
เชือกน่ีเหนียวดีจริง

ใช่ 
เปรี้ยวยังแปลกใจ

มากเลย 
เป็นการค้นพบ

ที่น่าภูมิใจมาก ๆ 
ไม่เข้าใจจริง ๆ

ว่าแต่
เราจะเอาเชือก

เหนียว ๆ แบบน้ี
ไปท�าอะไรดี
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นั่นสิ  
เปรี้ยวถึงมาปรึกษา

พวกเธอไง

ฉันรู้แล้วว่า
เราจะใช้เชือกสาหร่ายน่ี

ท�าอะไรกันดี 

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ
ครืน ๆ

ครืน ๆ
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ฮึ๊บ !

ฮึ่ยยย !

ฮึ๊บ !

พี่มงคล
สู้ ๆ

พี่มงคล
สู้ ๆ

ฮุยเลฮุย

ฮุยเลฮุย

ฮุยเลฮุย

ฮึ๊บ !

ฮึ๊บ !

ฮึ่ยยย !

ฮึ่ยยย !
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ฮึ๊บ !

ฮึ่ยยย !

ทุกคน 
สู้ ๆ 

ฮุยเลฮุย

ฮุยเลฮุย

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ทุกคนช่วยกันซ่อมแซมท้องฟา้ชั่วคราว
ในขณะเดียวกันก็เตรียมการรับมือ

กับอนาคตที่ก�าลังมาถึงด้วย อนาคตที่ทุกคน
ช่วยกันออกแบบจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า
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ต้องมั่นใจในข้อดี ข้อเด่นของตนเอง
อาจมีผิดพลาดบ้าง

ก็ได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์
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ตอนที่ 4 ช่วยกันคนละไม้คนละมือ  
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ทุกคนท�างานหนัก
แข่งกับเวลา

หลายเดือนผ่านไป
ก็เริ่มมีผลผลิต

ต่ายน�า
กับเหมียวเทา
 ช่วยกันรดน�้ า

ร่องผัก
เดี๋ยวก่อน 
ท�าไมเรามี

สวนดอกไม้ด้วย 
ไหนว่าจะปลูก

ผักพืชสวนผสม 
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เธอไม่เข้าใจหรอก 
ดอกไม้

เป็นความรื่นรมย์
ของชีวิต 

โดยเฉพาะ
กับหญิงสาว

ใช่ 
ไม่เข้าใจ ๆ 

เชอะ !

เอ้า 
รื่นรมย์ก็รื่นรมย์  

กินก็ไม่ได้ 
ปลูกซะเยอะเชียว

กินไม่ได้แต่สวย
แล้วก็ช่วยให้จิตใจ

ชื่นบาน 
เป็นสุนทรียะ

ทางศิลปะเข้าใจมั้ย

ไม่เข้าใจจริง ๆ 
พวกผู้ชายน่ี

หยาบกระด้าง
ไม่เหมือนสาวสวย

อย่างพวกเรา  

ครืน ๆ

ครืน ๆ
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ว้ายยยย                   
ไม่เข้าใจ                     

พวกเราต้องตาย     
กันหมดแน่ ๆ

โอ๊ยยยย ๆๆ

ครืน ๆ
ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆครืน ๆ

แว่กกก !

ฟุบ่ !!

อะไรเน่ีย
แผ่นดินไหวแรงขึ้น

ทุกทีๆ คร่อกกก ฟ่ี !!!
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อาทิตย์หนา้
ก็น่าจะเก็บฝัก

ได้แล้วล่ะ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

กึ่ก !!
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ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

ครืน ๆ

โอ๊ย !

ฮ่ะ !

อ๊าาาา !!

อ๊าาาา !! อ๊าาาา !!
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ครืน ๆ

แย่แล้ว

อ๊ากกก !!

หมับ !!

ฮึบ !!

จับไว้แน่น ๆ นะ
ป๋ัน อ๊ากกก !!
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หมับ !! อ๊ากกก !!

ใจเย็น ๆ 
พวกเรา

มาช่วยแล้ว 

ป๋ันจับเชือกไว้ 

หมับ !!

ฮึบ !!

ช่วยกัน ๆ
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ฮึบ !!

ฮึบ !!

มัดไว้

ฮึบ !!

ฮึบ !!

ฮึบ !!

ฮึบ !!

ช่วยกัน



66 พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา

ฮุยเลฮุย 
ดึง 

ฮุยเลฮุย
ดึง 

ฮึบ !!

ฮึบ !!

ฮึบ !!

ฮึบ !!
ฮึ่ย !

ฮึ่ย !

ฮึ่ย !
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ฮึบ !!
ฮึบ !!

ฮึ่ย !

ฮึ่ย !

ฮึ่ย !

เฮ้อหมดแรง
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ทุกคน
ช่วยกัน

ซ่อมรอยแยก 

ใช้เวลา
สามวันสามคืน 

และตอนน้ี
ลุงเต่าประกาศ

ให้ทุกคน
เตรียมการ
ขั้นต่อไป 

ตอนน้ี
เราต้องเริ่ม

แผนการสร้าง
โลกนิทานขึ้นใหม่

อย่างจริงจัง
แล้วนะ

ได้เลยครับลุงเต่า 
ต่ายน�าพร้อมเสมอ 

เสบียงเรากพ็อมีแลว้ 
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ว่าแต่
เราจะต้องท�ายังไง

บ้างจ๊ะลุงเต่า

เราต้องเรียนรู้วิธี
ผลิตกระดาษก่อน 

กระดาษเหรอ 
เปรี้ยวไม่เข้าใจ 

ท�าไม
กระดาษ

เกี่ยวอะไรด้วย

เพราะโลกนิทาน
         ของเรา 

มีพื้นฐานจาก
กระดาษส่วนหน่ึง

น่ะสิ 

จริงด้วย 
ถ้าอย่างนั้น

เราต้องมีวัสดุไว้ใช้
ผลิตกระดาษด้วย

แล้วเราจะเอาอะไร
มาท�ากระดาษล่ะ 

ไม่เข้าใจ ๆ
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ปัญญา

เต่า
สะท้านฟา้

พลัง

ถ้าอย่างนั้น 
ฉันจะเป็นคนไป
ฝึกฝนวิธีผลิต
กระดาษเอง 

ถ้าอย่างนั้น
ก็รับน่ีไป
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หมุนติ้ว !

ต�าราผลิตกระดาษ   
เหมียวเทา

เธอเอาไปศึกษา 
แล้วลองฝึกท�าดูนะ 

ได้เลยจ๊ะลุง

ข่าวดี ๆๆ ข่าวดีอะไรเหรอ 
พี่เค้าโมง
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ฉันบินออกไปส�ารวจ
โลกต่าง ๆ 

ในห้องสมุดมา  
ทายสิ ฉันเจออะไร

เจออะไร 
ไม่เข้าใจ

ฉันเจออีกโลก
ที่ชื่อว่า  
หมู่บ้าน

หินอ่อนหวาน 

หมู่บ้าน
หินอ่อนหวาน

ที่หมู่บ้านนั้นนะ 
ทุกอย่างเป็นหินอ่อน
ลายสวยงามไปหมด 
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ทุกคนมีความสามารถผลิตข้าวของเครื่องใช้จากหิน แต่ที่ส�าคัญเลยนะ คือ ที่หมู่บ้านนั้น 
ไม่มีที่เพาะปลูกนะสิ เพราะมีแต่หิน ก็เลยปลูกพืชไม่ได้ 

อาหารก็เลยหายาก 
หมายความว่า
ยังไง ไม่เข้าใจ 

หมายความว่า 
เขาต้องการอาหาร
ไงล่ะ และเขาจะสั่ง
ซื้อผักจากบ้านเรา 

เย้ จริงเหรอ 
ข่าวดีจริง ๆ ด้วย 
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ผักที่พวกเราปลูก
จะได้เอาไปขาย

ด้วยเหรอ 
ดีจัง เมี้ยว

งั้น ไปช่วยกัน
เก็บผักกันเถอะ 

พวกเรา

เฮ้ เก็บผักๆๆ

ฮึบ !!

ฮึบ !!

ช่วยกัน ๆ
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ฮึบ !! ทั้งหมด
สิบสองกล่อง

ครบตามจ�านวน 

เดี๋ยวครับลุงเต่า  
ผมขอดอกไม้ 
กับถั่วไปด้วย 

อีกอย่างละครึ่งกล่อง

เขาไม่ได้สั่ง 
จะเอาไปท�าอะไร 

ไม่เข้าใจ

ใช่ เขาไม่ได้สั่ง 
แต่เรามีของดี  

ฉันคิดว่าจะเอาไป
ให้เขาเป็นสินค้า

ตัวอย่าง 
เป็นของสมนาคุณ  

ถ้าเขาชอบ 
คราวหนา้เขาก็จะ

ได้สั่งมาอีก 
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แหม 
หัวการค้าดีจริงๆ นะ

เค้าโมง 
เมี้ยว 

น่ีถือเป็น
จุดเปลี่ยนส�าคัญ

อีกจุดแล้วนะ
พวกเรา  

อนาคตของ
พวกเราเริ่มขึ้นแล้ว

พวกเขาจะสร้างโลกนิทาน
ขึ้นมาใหม่ ส�าเร็จหรือไม่ 

มาช่วยกันเชียร์ไปด้วยกัน
นะคะ
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ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ความสามัคคีก็เกิด
อนาคตที่ดีก็เกิด
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ตอนที่ 5 ค้นคว้าหาทาง
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โลกนิทานก�าลังสลายลง 
เหล่าสัตว์พยายาม

จะช่วยกันสร้างโลกใหม่
ให้ทันเวลา

หลังเอา
เยื่อกระดาษแช่น�้ า 
จากนั้นน�ามาแผ่

เป็นแผ่น

ฮึบ !!

เอาไปผึ่งให้แห้ง
ก็จะได้กระดาษ
ตามต้องการ
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ฮึบ !!

ฮึบ !!

ฮึบ !!

อ้าว !

เมี้ยววววว  
อะไรน่ี ว้า 

ท�าตามทุกอย่างแล้ว 
ก็ไม่ส�าเร็จ 

พลาดตรงไหนไป
รึเปล่าคะ ลุงเต่า
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บางครั้ง ท�าตาม
ต�าราอย่างเดียว
ก็อาจจะไม่พอ 

ฉันว่าเธอต้องหา
คนที่มีความรู้
ประสบการณ์
มาช่วยสอน

แล้วเราจะไปหา
คนมีประสบการณ์
ที่ไหนมาสอนคะลุง 

เมี้ยววว

ตอนน้ีฉันยัง
คิดไม่ออก 

แต่ฉันมั่นใจว่า
เราจะได้เจอเขา

แน่นอน  
ตอนน้ี ถึงเวลา

ประชุมแล้ว 
พวกเราไปกันเถอะ

เย่ ! เฮ !!

ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจนะ  
ไม่เข้าใจ 

ตัวฉันไง ยังไม่เข้าใจฉันเลย
ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ

...
แต่ฉันนั้นก็อยากจะเข้าใจ 
อยากเข้าใจ อยากเข้าใจ  
จะมีใครเข้าใจฉันมั้ยเออ

ปลาเปรี้ยวต้องท�ายังไง
ท�ายังไง ท�ายังไง

...
ได้โปรดเข้าใจฉันที
ไม่เข้าไจ ไม่เข้าใจ
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เย่ !

ร้องดีนะ 
แต่เน้ือหา 
วนไปวนมา 
สนกุ แต่ งง 

ฮ่าๆๆ

ไม่เข้าใจ 
ท�าไมต้อง

หัวเราะเยาะด้วย  
ก็เปรี้ยวฝัน

อยากเป็นนักร้องน่ี 

เขาไม่ได้
หัวเราะเยาะ

ความฝันของเธอ
หรอก ปลาเปรี้ยว 

ที่เขาหัวเราะ 
เพราะเธอ

ท�าให้พวกเขา
มีความสุข

ใช่ๆๆ  
ฉันขอโทษนะ

ที่ท�าให้เธอเข้าใจผิด
...

อ่ะให้
ด้วยความชื่นชม 
ในความสามารถ

ฉันก็ไม่โกรธ
พวกเธอหรอก 
 แล้วความฝัน

ของเธอล่ะ คืออะไร
ต่ายน�า
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ความฝันของฉัน
น่ะเหรอ   

ถ้าพวกเรา
สร้างโลกใหม่ได้ 

ฉันอยากจะ...

ฮึฮึ !

ฮ่าๆ ! ฮึฮึ !

เอ๊ะ !
ไหนเธอบอกว่า
ดอกไม้กินไม่ได้ 
ไม่มีประโยชนไ์ง  
แล้วมาฝันจะท�า

ไร่ดอกไม้ได้ยังไง 
เมี้ยว
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นั่นสิ 
เปรี้ยวไม่เข้าใจ

ก็เพราะสวนดอกไม้
ที่เธอปลูกน่ะสิ 

ท�าให้ฉันค้นพบว่า 
มันมีมนต์เสน่ห์

ที่น่าหลงไหล ท�าให้จิตใจ
ของฉันสงบผ่อนคลาย 

ฉันมีความสุขขึ้น
อย่างไม่น่าเชื่อ

 และที่ส�าคัญ  ดอกไม้
เหล่านั้น มีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ

ใช่  ตอนน้ีฉันได้รับ
ออเดอร์สั่งซื้อดอกไม้ 
จากโลกของสาวงาม

ทั้ง 18 แล้ว 
ที่นั่นก�าลังจะมีงาน

เฉลิมฉลอง 
เขาต้องการดอกไม้
ไปใช้ในพิธีแต่งงาน 

และขบวนแห่ประจ�าปี 

เห็นมั้ย  
อนาคตฉันจะเป็น

เจ้าของสวนดอกไม้
ที่กว้างใหญ่

และสวยงามให้ได้

ฮึ่ย !
แล้วเธอล่ะป๋ัน  
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ผมอยากเป็น
นักประดิษฐ์ครับ 

ตอนน้ีผมก�าลังคิดเรื่อง
การขนส่ง ที่จะช่วยให้เรา

ส่งสินค้า และเดินทาง
ออกไปสู่โลกอื่น

ได้สะดวกขึ้นครับ 

เอ้อ ความคิดดีน่ี 
ไหนท�ายังไง

งั้นผมจะสาธิตให้ดู 
ปกติพี่เค้าโมงจะส่งของ 
ก็จะใช้พี่ฝูงนกพาไปส่ง 
ซึ่งท�าได้ช้าและจ�านวน

ไม่มากนัก เราจะใช้แรงงาน
ฝูงนกมากเกินไป

ก็ไม่เหมาะสมนะครับ 
ผมจึงคิดสิ่งน้ีขึ้นมา

...
ระบบสายพานล�าเลียง

ท�าจากเชือกสาหร่าย 
ซะด้วย

เปรี้ยวเป็นผู้ค้นพบ
เชือกสาหร่ายน้ีเอง  

ไม่เข้าใจเลย  
ภูมิใจจริง ๆ
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ใช่แล้ว 
ด้วยความคงทน

และเป็นทรัพยากร
ที่เรามีอยู่ จึงหาง่าย

เอามาใช้ได้หลากหลาย 
ขั้นแรก เราก็ให้พี่ฝูงนก 

เอาเชือกพร้อมระบบรอก
ไปที่จุดหมาย
ปลายทางก่อน 

โดยทางเราก็จะมี
ระบบรอกอยู่เช่นกัน 

เราก็เอากล่องใส่ตระกร้า 
แขวนไปที่ระบบสายพานน้ี 

แล้วก็ดึงออกไป

ฮึ๊บ !

ฮึ๊บ ! ฮึ๊บ !
ฮึ๊บ !

ฮึ๊บ !

แว๊บ !
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ช่างคิดจริง ๆ 

อนาคต เราอาจจะ
ใช้พลังงานลม หรือ 
พลังงานแสงอาทิตย์ 

มาดัดแปลง 
ช่วยดึงก็ได้

 เป็นการทุ่นแรง  
แต่ต้องรอผมศึกษา
เพิ่มเติมก่อนครับ

ว๊าว ส่งแบบด่วน
เอ็กซ์เพรสมาก ๆ 

เมี้ยว ส่วนฉันน่ะ 
อยากมีกิจการ

ร้านตัดเสื้อเล็ก ๆ
ของตนเอง 

เย็บปักถักร้อย
ไปตามประสา  
ไม่ต้องใหญ่โต
แต่ก็ไม่ขัดสน 
พออยู่พอกิน
มีความสุข
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การได้ท�าสิ่งสวย ๆ งาม ๆ 
แล้วท�าให้คนมีความสุข 

ก็ท�าให้ฉัน
มีความสุขไปด้วย 

แล้วล่ะ เมี้ยววว 

ฉันอยากเป็นพ่อค้า  

อยากเป็นนักส�ารวจ อยากเป็นนักสื่อสาร และ นักพัฒนา 
ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถท�าอะไรได้หลายอย่าง 
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และทุกอย่าง
ที่ฉันชอบท�า 

มันมีประโยชน์
กับคนอื่น 

และที่ส�าคัญ 
ท�าแล้วฉันมี

ความสุข

ฉันอยากเปิด
โรงเรียนสอนเด็กๆ 

ถ่ายทอดความรู้
ที่ฉันมีอยู่ไปสู่

คนรุ่นใหม่ 
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
จากพวกเขาเช่นกัน

จักรวาลน้ียังมีอะไรให้เราได้ค้นคว้า
เรียนรู้และถ่ายทอด สู่กันและกันอีกมากมาย

นับไม่ถ้วน

และสุดท้าย เธอล่ะ 
ช้างมงคล 

อนาคตเธอฝัน
อยากจะท�าอะไร

ที่โลกใหม่ของเรา

ฉันอยากท�า
ศูนย์สุขภาพ 
ศูนย์สุขภาพ 

ของฉันจะมีทั้ง 
สถานพยาบาล 

ห้องออกก�าลังกาย ทุกรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นโยคะ
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หรือกีฬาทุกชนิด ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล 
แบดมินตัน ว่ายน�้ า กระโดดสูง หรือแม้แต่

ยิมนาสติก และร�าไทย

จะมีสปาบ�าบัด 
นวดฝา่เท้า 

นวดตัว
 อบไอน�้ า  

ศูนย์อาหาร
เพื่อสุขภาพ

และการฝึกสมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบ 
คลายเครียดได้ดีที่สุด 

และเป็นหนทางดับทุกข์

เป็นโครงการ
แบบครบวงจรมากๆ 

เลยพี่มงคล 
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ฉันคงจะค่อย ๆ 
ท�าไปทีละส่วน 

เริ่มจากง่าย
ที่สุดก่อนก็การออก
ก�าลังกายน่ีแหล่ะ 

แล้วส่วนอื่น ๆ 
ฉันจะต้องค่อย ๆ 

เรียนรู้สะสม
ประสบการณต์่อไป 

นับเป็นการวาง
เปา้หมายอนาคต

ที่ดีนะ ทุกคน 
ต่อไปพวกเราก็...

ครืน ๆ ! ครืน ๆ !

ครืน ๆ !

ครืน ๆ !

ครืน ๆ !

ตุ๊บ !

ตุ๊บ !
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ครืน ๆ !

ครืน ๆ !

ทุกคน วางเปา้หมายอนาคตกันไว้อย่างสวยงาม แต่ตอนน้ี เวลาของพวกเขา 
เหลือนอ้ยลงทุกทีแล้ว  พวกเขาจะท�ายังไงกันต่อไป เป็นก�าลังใจให้พวกเขากันนะคะ
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ความฝัน
เปรียบเสมือนเปา้หมาย

ให้เราไขว่คว้า
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ตอนที่ 6 ไตร่ตรอง แล้วต้องท�า
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เพราะสถานการณบ์ังคับ ตอนน้ีทุกคนต้องออกไปแสวงหา
ความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับความฝันของตน 

โดยเฉพาะเหมียวเทาที่ต้องเรียนรู้การท�ากระดาษให้ส�าเร็จ

เค้าโมงได้ส�ารวจเจอโลกแห่งกระดาษขาวพอดี 
ทุกคนจึงมาส่งและออกเดินทางไปพร้อมกัน 

เมี้ยว 
ฉันไปก่อนนะทุกคน  

เรียนท�ากระดาษ
เสร็จแล้ว 

ฉันจะรีบกลับมา

ไปดีมาดี ๆ
แล้วฉันจะดูแล

สวนดอกไม้ให้เอง 
ไม่ต้องห่วง
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ฮึ๊บ !

แว๊บ !

ตาผมแล้ว 
ผมจะไปหาความรู้

ทางเครี่องกล 
แล้วเจอกันนะทุกคน  
เพื่อหมู่บ้านของเรา

ฮึ๊บ !

แว๊บ !
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ต่ายน�า 
กับปลาเปรี้ยว 

อยู่ที่น่ีก็ระวังตัว
ด้วยนะ

ไม่ต้องเป็นห่วง
พวกเราหรอก 

ถ้าเกิดอะไรขึ้น 
ฉันจะดูแลเปรี้ยวเอง

ไม่ต้องห่วงเลย 
เปรี้ยวเอาตัวรอดได้ 

ทุกสถานการณ์

จ๊ะ
ฉันรู้ว่าเธอเก่งที่สุด 

แม่ปลาเปรี้ยว

แว๊บ !

ฮึ๊บ !

ฮึ๊บ !
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ฉันเองก็จะไป
เหมือนกัน 
เธอสองคน 

เฝา้แปลงเกษตร
อยู่ทางน้ีก็รักษาตัว 
ดูแลตัวเองดี ๆ นะ 

แล้วถึงก�าหนด
นัดหมาย 

เราจะกลับมาเจอกัน

ครับลุงเต่า
เดินทางปลอดภัย

นะครับลุง

ไปดีมาดีนะ 
ทุกคน

ฮึ๊บ !

แว๊บ !
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ที่โลกแห่งกระดาษขาว เหมียวเทาเรียนรู้
การผลิตกระดาษจากคุณกระรอกขาว

ฮึ๊บ !

ฮึ๊บ !

กระดาษที่ดีเริ่มจาก
การเตรียมเส้นใย

จากพืชที่ดี 
เราต้องไม่ตัด

แต่ใช้วิธีทุบหรือบด
ให้ละเอียด

เพื่อให้เส้นใยฟูเบา
และเหนียว 

ตุ๊บ ๆ !

ฮึ๊บ !

อื้ม !
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ตุ๊บ ๆ !

ฮึ๊บ !

แบบน้ี ! ขั้นตอนการตาก
ส�าคัญมากนะ 
ถ้าแดดแรงไป

ก็จะท�าให้หดตัวเร็ว
และไม่เกาะกัน
เน้ือไม่เนียน 

เราต้องใจเย็น 
รอเวลาแล้วค่อยท�า

ขั้นอื่นต่อไป

เคล็ดลับ
อยู่ตรงน้ีเอง ใจเย็น 

รู้จักรอเวลา 
ห้ามตากแดดแรง

เกินไป 
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ส่วนนอ้งป๋ันก�าลังเรียนการสร้าง
เครื่องเก็บเกี่ยวกับคุณลิงบาบูน

แบบน้ี !น่ี !

แก๊ก !

โอ้โห !

แก๊ก !

ลองเอาชิ้นน้ีประกอบเข้าไป
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แยกออกแล้วประกอบใหม่ 
อันน้ีไว้ตรงน้ี แขนกลน้ี...อันนั้น 

เยี่ยม !

ทางน้ี ทางนั้น   

ทางโนน้  
อืมมมมม

แก๊ก !
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แล้วก็ มีทางนั้นด้วย 
ใช่ ๆๆๆ 

ฮือ !

เอ๋ !

เค้าโมง 
นายท�าอะไรนั่น
เห็นบินไปบินมา
อยู่นานแล้วนะ

ฉันก�าลังตรวจสอบ
ต�าแหน่ง

ของรอยโหว่
กับแผนที่

น่ีไง 
แผนที่ช่องโหว่

บนท้องฟา้

วิ๊ง !
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ไม่เข้าใจ ๆ 
จะท�าไปท�าไม

ก็ท�าไว้จะได้รู้ว่า 
ตอนน้ีโลกนิทาน

บ้านเรา 
เกิดความเสียหาย

ตรงไหนบ้าง 
แล้วแต่ละรอย
แต่ละช่องโหว่ 

พาออกไปไหนได้บ้าง   
เห็นมั้ยมีประโยชนน์ะ

เออ นายน่ีรอบคอบดีนะ 

ถึงเวลาเราจะลงมือ
ปรับปรุงอะไร 

เราจะได้ท�าได้เลย
แล้วฉันยังท�าแผนที่
อื่น ๆ ไว้อีกด้วยนะ

น่ี...แผนที่เส้นทางทางอากาศ แผนที่ดวงดาวตอนหนา้ร้อน
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แผนที่เส้นทางการค้า
กับโลกใกล้เคียง

แผนที่ทรัพยากร        
ในทะเล

หูยย อันน้ีเปรี้ยว
ช่วยท�าด้วยเต็ม ๆ 
เค้าโมงลงน�้ าไม่ได้ 

ใช่ ๆ และจากการ
ส�ารวจของฉัน 

พบว่า ทรัพยากรปา่
ของโลกนิทาน
ลดลงไปมาก
จนน่าตกใจ 

น่ีอาจจะเป็นสาเหตุ
ท�าให้ฟา้ถล่ม 
แผ่นดินแยก

ก็เป็นได้

อันน้ีไม่ต้องบอก
ทุกคนก็น่าจะรู้
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ไม่เข้าใจ ๆ รู้แล้ว
ท�าไมยังจะตัดต้นไม้

กันอยู่ได้

ส่วนฉัน ก็มีเรื่อง
จะอวดเหมือนกันนะ 

น่ีไง  
ดอกไม้ถักทอ

ใช่ ๆๆ ดอกไม้ถักทอ  
เปรี้ยวกับต่ายน�า 

ช่วยกันผสม
เพาะพันธุ์ขึ้นมาเอง

แล้วดอกไม้ถักทอ 
เอาไว้ท�าอะไรเหรอ 

อย่างแรกเลยก็คือ 
สวยยยย 
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ใช่ 
สวย สวย สวย แล้ว...

แล้ว ก็...คือ

แล้ว ไม่เข้าใจ ๆ

แล้วถักทอได้ คือ ๆ 
ฉันก็ยังไม่แน่ใจหรอก
ว่าท�าประโยชนอ์ะไร 

แต่ดอกไม้น้ี 
ชอบถักทอ นั่นน่ีนะ 
และฉันสังเกตว่าราก
ของพวกเธอแข็งแรง 
ยืดหยุ่นดีนะ น่าจะยึด

หนา้ดินได้ดี  
ก็เลยจะลองเพาะดู

อืม น่าสนใจนะ 
ไม่แน่ ถ้ามีจ�านวน

มากขึ้น 
ก็อาจจะท�าอะไรได้ 
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ใช่ ๆๆ แต่ฉันขอดู
การเจริญเติบโตก่อน 

สักระยะหน่ึง
แล้วอาจจะค้นพบว่า

จะท�าอะไรต่อไป
ได้บ้าง 

เปรี้ยวคิดถึงคนอื่นจัง
ไม่รู้ว่าตอนน้ีท�าอะไร

อยู่ที่ไหนกันนะ

ที่ดินแดนภูเขาไฟ ช้างมงคลมาเรียน
การท�าสปาและท่านวดโบราณ

แบบฤๅษีดัดตน 

ท่าเทพพนม

ท่ายิงธนู
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ท่าหัตถ์วาดหลัง

โอยยยย 
เบาๆๆ

หายใจลึก ๆ  
ฮึบ

เฮ้อ ฝึกหนักๆ 
แล้วได้มาแช่
โคลนภูเขาไฟ 
น่ีมันสบายตัว

ดีจริงๆ 

ครับคุณครู  
เฮ้ออออออ

ระหว่างแช่ไป ก็ดัดมือ ดัดแขนไปด้วย แบบน้ี 
มือจะได้ อ่อน ๆ นะจ๊ะ
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เย่ !

อื้ม !

โอ๊ย !

โอ๊ย !
ฮือ !

แง ๆ !

ฮ่า ๆ !

ฮือ !
เจ็บมั้ย
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ฮือ ๆ !
ลุกไหวมั้ย

ไม่บาดเจ็บไม่มีแผล
ก็ดีแล้ว 

ลุกขึ้นได้ก็วิ่งเล่น    
ได้ใหม่ จริงมั้ย 

เก่งมาก เอ้าเด็ก ๆ 
หมดเวลาพักแล้ว 

วิชาต่อไป
เราจะมาเรียน
ประวัติศาสตร์ 

อียิปต์กัน

อียิปต์ เป็นดินแดน
ทะเลทรายที่ต่างไปจาก

โลกน�้ าแข็งแห่งน้ีนะ ไม่มีอะไร
เหมือนกันเลย แต่จะว่าไป 
ก็มีบางอย่างคล้าย ๆ กัน 

เช่น ที่น่ีมีภูเขา ที่นั่นก็มีภูเขา 
แต่ไม่มีหิมะ ที่อียิปต์

เป็นทะเลทราย 
อากาศร้อน แสงแดดจัด 

และมีแม่น�้ าสายส�าคัญ คือ 
แม่น�้ าไนล์ 

ลุงเต่ามาสอนหนังสือเด็ก และเรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกน�้ าแข็งแห่งน้ี รอวันเวลาที่จะกลับไป 
สร้างโลกของพวกเขาในวันข้างหนา้เมื่อทุกคนพร้อม ตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน
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การท�าอะไรให้เกิดผลดี 
ต้องรอบคอบ มีการหาข้อมูล

ให้ถี่ถ้วน และใช้ความคิดตระหนัก
ถึงข้อดีและข้อเสียให้มั่นใจ 

ก่อนลงมือปฏิบัติ
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ตอนที่ 7 รวมพลังสู่จุดมุ่งหมาย
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ครบก�าหนดนัดหมาย ทุกคนกลับมารวมกัน
เพื่อลงมือสร้างโลกนิทานเล่มใหม่

ตามแบบน้ี  
แกนกลางของโลก

นิทานเล่มใหม่ 
น่าจะเริ่มตรงน้ีครับ 

แล้วเราก็ 
สร้างขยายออกไป 

แล้วเราจะเอา
ส่วนที่ดีของโลกน้ี

ไปไว้ด้วยใช่มั้ย

ใช่แล้วล่ะ 
และสิ่งที่พวกเรา

จะต้องน�าไปด้วยก็คือ

ปัญญา
พลัง
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เต่า
สะท้านฟา้

หมุนติ้ว !

คิดออกแล้ว

เราควรมี
เสาแห่งปัญญา

เอาไว้ค�้าแผ่นดิน   

เป็นแกนกลางเอาไว้ยึดทุกอย่าง
ไม่ให้หลุดลอยออกจากกัน
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สิ่งที่สองคือ

ตาน�้ าชั่วนิรันดร์ 
ที่จะหล่อเลี้ยงแผ่นดินใหม่ 

และสาม เมฆสายฟา้
ที่จะเป็นแหล่งพลังงานให้ทุกชีวิต

ทั้งสามสิ่งน้ีมีอยู่แล้ว 
เราแค่ย้ายเอาไปด้วย  

จะช่วยการก่อสร้าง
ให้ง่ายขึ้นมาก

ไม่เข้าใจ ๆ 
แล้วสามสิ่งน้ีอยู่ที่ไหน  

แล้วใครจะเป็นคน
ไปเอามา  

จะเอามาได้ยังไง
ฮ่ะ !
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ไม่มีเวลาแล้ว
เราต้องแยกกันไป
แล้วน�าทั้งสามสิ่ง
กลับมาพร้อมกัน

ให้ได้ 

เสาแห่งปัญญา
อยู่ในอุโมงค์ศักดิ์สิทธิ์  
มีหนา้ที่ยึดดินกับฟา้

เอาไว้ 

ไม่อาจใช้
แค่ก�าลังน�ามาได้ 
จะต้องมีไหวพริบ
และความอดทน

สูงลิบ !

กระดึ๊บ ๆ

พันไว้
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เอ...ต่ายน�า
ไปนานแล้วนะ

แต่ลุงเต่า
บอกให้อดทน

กระดึ๊บ ๆ

น่ีๆๆ ฉันกลับมาแล้ว  
ไปไกลจนสุดเชือก 

แล้ว แต่ไปไม่ถึงยอด
หรอกนะ 

แต่คิดว่าน่าจะพอ

งั้นลองดูนะ 

ฮึบ !

ฮึบ !

ติ้ว ๆ

ติ้ว ๆ
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เฮ้ยๆๆๆ จริงด้วย 
ลุงเต่าบอกว่าหมุน 
แล้วเสาจะลอยขึ้น

ไม่จมลงไป

นั่นสิ 
ลอยขึ้นจริง ๆ ด้วย 

แปร๋นนนนนน

โอ้ ๆๆ
โอ้ ๆๆ

เกาะแน่น ๆ  นะต่ายน�า 
เหวอออออออ

อดทน ๆๆ
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อ๊าก เราต้องหมุน
ไปอีกกี่รอบเน่ีย 
กว่าจะไปถึงงงงง

ตาน�้ าชั่วนิรันดร์ อยู่ในสวนหินวงกต  มีน�้ าพุอยู่ที่นั่น 
เข้าไปก็ยากแล้ว แต่กลับออกมาจะยากกว่า ต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธา

ฮึบ !

ฮึบ !
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โอย เกิดอะไรขึ้นน่ี 
ท�าไมเหมียวเทาวิ่งเร็ว

ขนาดน้ี  
เปรี้ยวไม่เข้าใจ

ฮึบ !

ฮึบ !

ฮึบ !

ฮึบ !

สาหร่ายจะหมดแล้ว 
จะท�ายังไง 

ฮึบ !

ฮึบ !

อ๊ากกกก ท�าไงดี ๆๆ 
ไม่เข้าใจ ๆๆ

ต้องท�าเครื่องหมาย ๆ

อุ้ย !

ดึงเกล็ด
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อุ้ย !

ดึงเกล็ด

อุ้ย !

ดึงเกล็ด

ฮึบ !

ฮึบ !

ฮึบ !

ฮึบ !

เกิดอะไรขึ้น  
ที่น่ีที่ไหน...

ฮือ ๆ



พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา 123

เหมียวเทา 
เหมียวเทา 

ไม่เข้าใจ เธออยู่ไหน 
เหมียวเทา 

ฮึบ !

แฮ่ก ๆ

ฟู ่!

ฟู ่!
น่ี !
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ฮ่ะ ! แค่ก ๆ

แค่ก ๆ

ฮึบ ! ฮึบ !

ฮึบ !

แฮ่ก ๆ

แฮ่ก ๆ
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ฮึบ !

แฮ่ก ๆ
ฮึบ !

แฮ่ก ๆ

แฮ่ก ๆ

ฮึบ !

เฮ้อออออ 
นึกว่าจะไม่รอด  

ขอบใจนะปลาเปรี้ยว
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เธอจ�าทางออกได้มั้ย
ปลาเปรี้ยว

โอยยยย สุดยอดเลย
เหมียวเทา 

ฉันนึกว่าเธอจะ
ไม่กลับมาแล้วซะอีก

สบายมาก 
ตามเกล็ดฉันไปเลย 

เปรี้ยวรู้สึกอิสระ
อย่างที่ไม่เคยรู้สึก
มาก่อน ได้ใจจริง ๆ 

ตาน�้ าชั่วนิรันดร์

ฮึบ !

เมฆสายฟา้ อยู่ในทุ่งหญ้า
กว้างไกล ท้องฟา้แจ่มใส 
มีแต่เมฆสายฟา้เท่านั้น 

ที่ครึ้มฝนตลอดเวลา  

เมฆก้อนน้ีขี้เล่น ไม่ชอบโดนบังคับ 
เธอต้องท�าให้เขาเต็มใจตามมาเอง 

สิ่งที่ช่วยได้คือความบริสุทธิ์ใจ
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แล้วเราจะหา
เมฆสายฟา้
เจอได้ยังไง 

ได้

งั้นเดี๋ยวฉันลองบิน
ไปดูทางโนน้นะ 
ป๋ันก็ไปทางนั้น

ฮึบ !

ฮึบ !

อิอิอิ

เอ...ทุ่งโล่ง ๆ 
มองไปก็ไม่มีที่หลบ 
ก็น่าจะมองเห็นสินะ
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เอ !
โอ๊ย !

โอ๊ย !

อะไรเน่ีย

อิอิอิ

เอ...น่าจะใช่  
บินกลับดีกว่า
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โอ๊ย !

โอ้ย  
ใช่ แน่ ๆ เลย

โอ้ย ป๋ันนนนนน
ฉันเจอแล้ว 

ใช่จริง ๆ ด้วย 
พี่เค้าโมง เมฆตามฉันมา 

ปล่อยไฟช๊อตฉัน
ตลอดทางเลย 
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งั้นก็เข้าทางเลย
ลุงเต่าบอกว่า 

ให้เขาตามไปด้วย
ความสมัครใจ

หมายความว่า...

ใช่ พี่เค้าโมง 
ให้เค้าซ๊อตต่อไป

แล้วกันเนาะ 
เสียสละเพื่อโลกใหม่

ของเรา

ก็ได้  ออกมาเลย
ฉันพร้อมแล้ว 
ฉันไม่ท�าอะไร

เธอหรอก ฉันสัญญา

อิอิอิ

สงสัยจะไม่ชอบ
เผชิญหนา้  

ต้องท�าเป็นเผลอ ๆ
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โอ๊ย !

 เอ...อยู่ไหนนา้
เมฆสายฟา้ไปแอบ

ไหนนา้

ฮ่า ๆๆๆ 
ดู ๆ ไปก็น่าสนกุดีนะ 

อืม สนกุ ลองมาเล่น
ด้วยกันมั้ยล่ะ  

แล้วท�าไมเขาไม่
ปล่อยไฟใส่เธอมั่งเล่า
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โอ๊ย !

อิอิอิ

ฮ่า ๆ

กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาทุกคนก็ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจกันไม่ใช่นอ้ย 
โลกใหม่ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะ 

แคว่ก !
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หากร่วมแรงร่วมใจกัน
ความส�าเร็จก็อยู่ไม่ไกล
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ตอนที่ 8 พลังเครือข่ายคุณธรรม
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ตอนน้ีโลกนิทานก�าลังถูกสร้างขึ้นใหม่ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคน

ฮึบ ! เมี้ยว 
น่าจะต้องใช้กระดาษ

อีกหลายม้วนเลย 
คงต้องท�าเยื่อ

กระดาษเพิ่มอีก

เธอสอนพวกฉันสิ 
แล้วพวกเรา
จะช่วยกันท�า

ได้เลยเมี้ยว
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ฮึบ !

ฟู ่!

ฟู ่!

ครืน 

ว่าไง หิวมั้ย 
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ครืน ๆ 

ฉันเอาอาหารมาฝาก 
ไม่รู้ว่าเธอจะชอบมั้ย

... 
พวกเรา 

เอาเกลือมาโปรย 
ให้เมฆสายฟา้หน่อย

ฮึบ ! ฮึบ !

อิอิอิ

เปรี้ยง !

ซู่ !

เย้...
ฝนตกแล้ว ๆๆ

เย้ !
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ซู่ !

ซู่ !

ซู่ !

ซู่ !

ซู่ !

ซู่ !

ฟรึ่บ !

ฟรึ่บ !

ฟรึ่บ !
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ซู่ !

ซู่ !

ซู่ !

ฟรึ่บ !

ในระหว่างที่ทุกคนก�าลังสร้างหนังสือโลกนิทานขึ้นใหม่  
ที่โลกน�้ าแข็งของเพนกวิน ก็เกิดเหตุร้ายแรงขึ้น

ครืน 

ครืน 

อ๊าาา 
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ฮือ ๆ 

ครืน 

ครืน 

ฮือ ๆ 

กึก ! 

ฮึบ !
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เอาไปส่งที่ชั้น 3 
แถว J  

โลกปรัชญานะ 

ฮึบ !

แปร๋นนนน !

เกิดเรื่องแล้วพวกเรา 
โลกน�้ าแข็ง 

ของฝูงเพนกวิน
ก�าลังจะพังทลาย 

เราต้องไปช่วยกัน 

ครืน 

ครืน 

ฮึบ !
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พลัง

ฮึบ !
ฮือ ๆ

เพนกวินนอ้ย
ไม่ต้องตกใจ

เราจะช่วยทุกตัว
ให้ปลอดภัย
เข้าแถวนะ

ฮือ ๆ น่ีจ้า

แล้วเราจะท�ายังไง
ต่อไปดีครับ 

ลุงเต่า 

ขอฉันคิดก่อนนะ 
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ปัญญา

เต่า
สะท้านฟา้

หมุนติ้ว !

คิดออกแล้ว
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ก่อนอื่นเราก็พา
เพนกวินไปอยู่ใน

ที่ปลอดภัย  
จากนั้นเราก็ช่วยสร้าง
โลกใหม่ให้พวกเขา  
และขั้นตอนที่ส�าคัญ

ที่สุดคือ

ส�าคัญที่สุดคืออะไร 
เปรี้ยวไม่เข้าใจ ๆ

ที่ส�าคัญที่สุดคือ  
ต้องหยุดยั้งสภาวะ

โลกร้อนน้ีให้ได้  
เพราะไม่ว่าเราจะสร้าง

โลกน�้ าแข็งขึ้นมา
ใหม่ได้ 

แต่ถ้าไม่แก้ไขเรื่อง
ความร้อนของโลก 

ทุกอย่างก็จะ
พังทลายลงอีก

ไม่เข้าใจ  
แล้วเราจะแก้โลกร้อน

ยังไง  
ไม่เข้าใจๆ 

งานน้ีพวกเราต้อง
ร่วมมือกัน 

ไม่ใช่เฉพาะโลก
นิทานของเรา 
แต่ทุก ๆ โลก

ในห้องสมุดก็ต้อง
ช่วยกันด้วย 

เมี้ยว  
ลุงเต่าหมายถึง  

ปัญหาน้ีเป็นปัญหา
ส่วนรวมที่พวกเรา

ทั้งหมดต้องช่วยกัน 



พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา 145

แล้วเราต้องท�าอะไร
บ้างครับลุง 

อืมมม

พวกเราซ่อมแซม 
โลกน�้ าแข็งก่อน

ฟู ่!
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วิ้ง !

ซ่อมแซมช่องโหว่
ของท้องฟา้  

จากนั้น แต่ละหมู่บ้าน 
แต่ละโลก 

ต้องช่วยกันหยุดยั้ง 
การสร้างภาวะ

ความร้อนให้โลก 
หยุดควันไฟ

ไม่เผาปา่ 
ไม่เผาขยะ

ฟู ่!
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ช่วยกันประหยัด
พลังงาน 

และปลูกปา่ 
ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น 
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ทั้งหมดน้ี เราก็อาจจะช่วย
ได้แค่บรรเทาปัญหา
ให้ไม่รุนแรงเกินไป 

เพราะตราบใดที่มนษุย์ 
ยังไม่เลิกใช้พลังงาน

ยังคงผลิตก๊าซควันพิษ
ออกมาตลอดเวลา 
ยังไงโลกแห่งความ

เป็นจริงก็จะร้อนขึ้น ๆ 
แล้วพวกเราที่อยู่ในโลก
นิทาน ก็คงจะต้านทาน

ไม่ไหว

หมายความว่า  
พวกเราท�าไปทั้งหมด
ยังไงก็เหน่ือยฟรีเหรอ 

ไม่เข้าใจจริง ๆ

ฉันว่าไม่หรอก  
ถ้าพวกเราที่อยู่ในโลก
จินตนาการ ช่วยกัน

สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ 
ฉันเชื่อว่า 

พลังของความดี 
จะช่วยให้มนษุย์เข้าใจ

ใช่ เพราะถ้าพวกเขา
มาอ่านหนังสือ 

เขาจะเข้าใจว่าปัญหา
เกิดขึ้นยังไง และ 

จะต้องท�าอะไรบ้าง  

ถ้าอย่างนั้น พวกเรา
ต้องร่วมมือกัน 

มาสร้างโลกใหม่ 
ของหนังสือให้เป็น
โลกที่อุดมสมบูรณ์
และเป็นดินแดน

ในฝัน 
เป็นแรงบันดาลใจให้
มนษุยท์�าตามกนัเถอะ

พวกเราสู้ ๆ 
เพื่อโลกหนังสือ 

เพื่อโลกนิทาน และ
โลกมนษุย์ของเรา 
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เย้ สู้ ๆ

เย็นวันนั้น ถ้าใครเข้าไปใช้
ห้องสมุด แล้วสังเกตดี ๆ 

ที่มุมหนังสือเก่า 

จะมีหนังสือใหม่เล่มหน่ึง
วางอยู่ ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหน 

เพราะตัวละครในโลกนิทาน และเหล่าประชาชนในโลกหนังสือ
ของห้องสมุด ตัดสินใจจะช่วยกัน ท�าให้โลกของพวกเขาน่าอยู่ขึ้น 

เพื่อโลกมนษุย์ของพวกเรา 
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การร่วมมือกันของคนหลายๆ กลุ่ม
จะช่วยให้ข้ามผ่านปัญหานั้นไปได้
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ตอนที่ 9 รับผิดชอบ
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ทุกคนก�าลังเร่งสร้างหนังสือเล่มใหม่ โลกใหม่ อย่างเต็มก�าลัง 
และมีความหวัง แบ่งหนา้ที่กันรับผิดชอบ

ฮึบ !
ฮึบ !

ฮึบ !

บ่อน้ียังแช่ไม่นานพอ  
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บ่อน้ีใช้ได้ 

บ่อน้ีหยาบเกินไป 

น่ีก็หยาบเกินไป 

หยาบเกิน

หยาบเกิน
หยาบเกิน
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หยาบเกิน
หยาบเกิน

เอ่ออออ ท�าไมพวกเธอ
ท�างานกันแบน้ี  
ทุบเยื่อกระดาษ
ไม่ละเอียดพอ 
เน้ือกระดาษ

จะไม่ดี และแช่น�้ า
นานกว่าปกติ

แต่วันนั้น
หัวหนา้บอกว่า

ใช้ได้แล้วน่ีครับ 

ใครบอก 
วันไหน 

อะไร 
ยังไง...
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ก็เมื่ออาทิตย์ก่อน 
พวกเราเอาตัวอย่าง

ไปให้หัวหนา้ดู 
หัวหนา้บอกว่า...

นอ้งเนียน สอนพี่พับ
ดอกกุหลาบหน่อยสิ 

พี่อยากพับเป็น

ได้สิ น่ีไง 

ฮึบ !

ฟรึ่บ !

วิ้ง !

โห พับเก่งจัง
ดูไม่ทันเลย  

ลองพับอีกทีช้า ๆ นะ
นอ้งเนียน 

อาทิตย์ก่อน
...
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หัวหนา้ครับ 
เยื่อกระดาษ

ทุบแบบน้ีใช้ได้
มั้ยครับ

ใช้ได้แล้ว ๆๆๆ 
รีบเอาไปแช่น�้ าเลย 

ครับหัวหนา้
ขอโทษนะนอ้งเนียน  

เริ่มใหม่เลย 
คราวน้ีพี่จะตั้งใจ 

จ้าาา

แย่แล้ว ๆๆๆ  
แล้วจะท�ากระดาษ

ทันมั้ยเน่ีย 
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นั่นสิครับ 
 ต้องแช่ใหม่หมดเลย

นะครับ  
จะท�ายังไงดีครับ

ฮึบ !

อืม

ตุ๊บ !

เก่งมากทุกคน 
ขอบใจมาก ๆ  

ต่อไปเราก็จะตัดถนน
เพื่อขยายเมืองต่อ
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เอ...ท�าไมสะพานทางน้ี ท�าถนนอ้อมไปทางนั้นนะ 
ถ้าตัดตรงไปก็จะย่นระยะทางให้เร็วขึ้นได้

แล้วยังประหยัดกระดาษอีกด้วยนะ

ข้างหนา้เป็นพื้นที่
ส�าหรับเพาะปลูกพืช
ที่ใช้ท�ากระดาษครับ 

อ้อเหรอ

พื้นที่กว้างแบบน้ี  ถึงเราตัดถนนผ่านไป 
ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะ  

ยังช่วยให้เกิดการขนส่งพืชได้เร็วขึ้นด้วย 

อืม

ถ้างั้น ตัดตรงเข้าไป
เลยนะครับ 
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ใช่ ตัดถนนตรงเข้าไปเลย  
เราท�าเพื่อการพัฒนา 

ไม่น่าจะเกิดผลร้ายอะไร

ได้ครับ 
จะลงมือตามแปลน

ใหม่น้ีเลยครับ

อ้าว ท�าไมกระดาษ 
ถึงหยาบแบบน้ี

นั่นน่ะสิ สีก็ดูตุ่น ๆ 
ไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้น 

เหมียวเทา 
ฉันมีออเดอร์
สั่งกระดาษ

จากโลกอื่น ๆ 
อีกร้อยม้วนนะ

เมี้ยว  ร้อยม้วน โอย 
ฉันท�าให้ไม่ทันหรอก 
น่ีดูสิ ตอนน้ีกระดาษ
คุณภาพแย่ลงมาก  
จะใช้เองก็ยังไม่ได้

เลยนะ เค้าโมง 
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เกิดอะไรขึ้นล่ะ

นั่นสิ ฉันก็อยากรู้
เหมือนกัน 

น่ี เร็ว ๆ

ฮึบ !

เร็วๆ เข้า 
พวกเราเร่งมือหน่อย 
เราต้องรีบกลับไป

ผลิตกระดาษให้ทัน 
ก่อนที่ทุกคนจะรู้

ครับ
เร่งเต็มที่แล้วครับ 

หัวหนา้
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ฮึบ !
ฮึบ !

โอ๊ย !น่ีแหนะ !

น่ีพวกแกท�าอะไร 

เราก�าลังก่อสร้างถนน
ครับ
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ตัดถนนผ่านเข้ามา
ในพื้นที่ปา่ได้ยังไง 

ใครสั่งให้ท�า

ฉันสั่งเอง  
แล้วต่ายน�า 

มาตัดต้นไม้ตรงน้ีได้
ยังไง 

มันยังไม่ถึงก�าหนดน่ี

ก็ฉันมีเรื่องฉุกเฉิน
ต้องรีบผลิตกระดาษ

ให้ทันเวลาน่ะสิ  
พี่มงคล ท�าไมให้

พวกลิงตัดถนนเข้ามา
ในปา่แบบน้ีเล่า 

ก็มันสะดวก
และประหยัดกว่าน่ะสิ  

เราต้องเร่งสร้าง
โลกใหม่ให้ทัน

ก่อนที่หนังสือเก่าจะ
สลายตัวลง

แต่ว่ามันผิด
จากที่ออกแบบไว้น่ีนา

ฉันเป็นคนควบคุม
การก่อสร้าง 

ฉันแก้แบบเอง
ใครจะท�าไม
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ท�าแบบน้ีได้ยังไง 
อย่าถือว่าตัวใหญ่กว่า

แล้วฉันจะกลัวนะ

จะท�าอะไรเหรอ
เจ้าต่ายขี้โม้

ขนาดวิ่งแข่งยังแพ้
เต่ามาตลอด

แล้วจะท�าอะไรได้ 
...

พวกเราอย่าสนใจ 
ท�างานต่อไป

ดูถูกกันได้ไง    
อ๊ากกก! 

พวกเรา ลุย!! เข้ามาเลย !

ย๊ากกก !
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ย๊ากกก !

ตุ๊บ !

ตั๊บ !

ตุ๊บ !

ตั๊บ !

ตุ๊บ !

งับ !

ตุ๊บ !

โอ๊ย !
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พวกเราหยุดก่อน 
พอได้แล้ว 

ฉันบอกให้หยุด

...

เกิดอะไรขึ้น 
ท�าไมต้องตีกันด้วย ใช่ ๆๆ 

ท�าไมต้องตีกันด้วย
เปรี้ยวไม่เข้าใจ 

ก็พี่ช้างมงคลอ่ะสิ 
จะตัดถนนเข้ามา
ในพื้นที่เกษตร

ก็มันช่วยให้
ประหยัดกระดาษ

และเวลาก่อสร้างได้น่ี 



166 พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา

แต่มันผิดแบบ
ที่ตกลงกันไว้น่ี 

ว่าแต่ต่ายน�าเถอะ 
ท�าไมมาตัดพืช

ที่แปลงน้ี  
ยังไม่ได้เวลาน่ี

คือฉัน...
เอ่อ...

คือว่า...

นั่นสินะ...เอ
หรือว่าต่ายน�า

ท�าขั้นตอนผลิต
กระดาษพลาดไป 

ก็เลยต้อง
มาเอาพืชไปท�าใหม่ 

เอ่อ...
คือว่า...

เอาล่ะ 
ฉันขอให้ยกเลิก
การก่อสร้างทันที 

แล้วเรากลับไปคุยกัน
ที่หมู่บ้านนะ



พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา 167

ก่อนอื่นฉันอยากให้
ทั้งสองคน

จับมือกันซะ

ขอโทษนะ
ที่ท�ารุนแรงกับนาย

ฉันก็ขอโทษ
เหมือนกัน

ส่วนเรื่องก่อสร้างถนน 
ที่ผิดแบบนั้น พวกเรามีมติ

ให้ยกเลิกเส้นทางนั้น 
แล้วกลับไปสร้างทางอ้อม 

เหมือนเดิม ฉันรู้ว่า
เธอหวังดี แต่เพราะเราจะ

เก็บพื้นที่เกษตร และปา่เอา
ไว้ ตามแผนการ 

ช่วยลดอุณหภูมิโลก  
ขอให้ช้างมงคล 

รับผิดชอบแก้ไขงาน
ที่พลาดไปแล้วด้วย



168 พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา

ฉันขอโทษด้วย
ที่เอาแต่ใจเกินไป

ไม่ท�าตามแผนงาน  
ฉันสัญญาว่าจะไม่ท�า

แบบน้ีอีก 

ส่วนต่ายน�า 
มีข้อผิดพลาด 

เรื่องการผลิตกระดาษ 
จะท�ายังไงดี

ฉันขอโทษนะทุกคน 
เมี้ยว  ที่ส�าคัญคือ 

ตอนน้ีเรามีกระดาษ
ไม่พอใช้ 

การสร้างโลกใหม่
จะหยุดชะงักลง

ผมว่าเราน่าจะติดต่อ 
โลกกระดาษขาว
ให้ช่วยมั้ยครับ 
แล้วก็โลกอื่น ๆ 

ในเครือข่าย 
ก็น่าจะช่วยได้ 

เราขอยืมวัตถุดิบเขา
มาก่อน หรือยืม

กระดาษเขามาก็ได้ 
พอเราผลิตได้

ก็เอาไปคืน 

จริงด้วย  
ฉันว่าเป็นไปได้นะ 
ไหวพริบดีนะ ป๋ัน
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ฉันขอเสนอ
ให้ต่ายน�าเป็นคนไป

เจรจา ติดต่อ 
เพื่อเป็นการไถ่โทษ

ที่ตัวเองบกพร่อง
ในหนา้ที่ค่ะ 

เออ เข้าท่านะ  
ให้เจ้าตัวเขาได้
ท�างานไถ่โทษ 
ก็เหมาะสมดี 
ใช่มั้ยพวกเรา

เมี้ยว   
เห็นด้วยค่ะ 

ดีนะ มีสาวมาช่วย
กู้หนา้ไว้ได้

พลังแห่งสาวงาม 
ฮ่า ๆๆๆ

เลิศจริง ๆ

ฉันสัญญาว่าคราวน้ี
จะไม่พลาด
และต่อไป

จะไม่ท�าให้ทุกคน
ผิดหวังอีก  

หมดเรื่องกันไปนะ 
ต่อไปก็ท�าหนา้ที่
ของตัวเองให้ดี 
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มีปัญหาก็แก้กันไป 
ตีกันไปท�าไม 
ไม่เข้าใจ ๆๆๆ

นั่นสินะ 
ฮ่า ๆๆๆๆ

เฮ้อ แล้วก็ผ่านพ้นปัญหามาได้  สู้ ๆ นะทุกคน 
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เราต้องรับผิดชอบ
หนา้ที่ของเราให้ดีที่สุด

จะได้ไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน
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ตอนที่ 10 ความสุขสร้างได้
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ในที่สุด โลกใหม่ก็สร้างเสร็จสมบูรณ ์ มีการผสานสิ่งดี ๆ ดั่งเดิม 
แล้วน�ามาต่อยอดใหม่

การท�าเกษตรผสมผสาน 
เกษตรปลอดสารพิษ

ระบบขนส่ง 
สื่อสารที่ทันสมัย

และการสร้างเครือข่าย 
การแปรรูปสินค้าเกษตร และการคิดค้น

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
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จากการลงมติ
ของพวกเรา 

เราจะเรียกชื่อ
เมืองน้ีว่า  เมืองปันฝัน 

และวันน้ีเราขอเปิด
โลกใหม่ของเรา

อย่างเป็นทางการ 

เมี้ยว
เมืองปันฝัน

เฮ !
เฮ ! เมืองปันฝัน เมืองปันฝัน
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เฮ !

เมืองปันฝัน

แง่ม ๆ

แง่ม ๆ

เมืองปันฝันของเรา 
เมืองปันฝันแห่งน้ี 

เมืองปันฝัน 
ให้ชีวิตสุขขี

เมืองปันฝัน
ของเรา



176 พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา

เปรี้ยง !

แง่ม ๆ

แง่ม ๆ

แง่ม ๆ

ฮ่ะ !

แง่ม ๆ

ฟรึ่บ !

โอ๊ย !



พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา 177

แง่ม ๆ

แง่ม ๆ

แง่ม ๆ

แง่ม ๆ

แง่ม ๆ

แง่ม ๆ

อ๊ากกก !

อ๊ากกก !

กรีด๊ด !

ย๊ากกก !

ตุ๊บ !
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น่ีแหน่ะ !

ตู้มมม !

ฟริ้ง !

พวกเรา  
ลุย !!

ฟ่ิว ! ฟ่ิว !
ฟ่ิว !

โอย

โอย
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น่ีแน่ะ  
น�้ ายาชีวภาพ

ฟ่ิว !

ฟ่ิว !

ฟ่ิว !

โอย

โอย

ฟ่ิว !

ฟ่ิว !
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ฟ่ิว !
โอย

โอย

โอย

หนีดีกว่า

แง่ม ๆ

แง่ม ๆ

ในที่สุด 
สูตรยาก�าจัดปลวก

ก็ได้ผล 

ใช่ครับลุงเต่า  
ไม่เสียแรง

ที่เราอุตส่าห์ใช้เวลา
หมักสมุนไพรชีวภาพ

ตั้งนาน
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ปลวกน่ะ 
เป็นธรรมชาติ

ที่ต้องหาอาหารสร้างรัง  
เราก�าจัดมันออกไปได้  
ก็ต้องคอยระวังปอ้งกัน
ไม่ให้มันกลับมาโจมตี 

สร้างรังใหม่

ก�าจัดให้หมดสิ้น
ไปเสียทีนะ

เราก็ดูแลเมือง
ของเรา ไม่ให้มีมุม

อับชื้น ที่ปลวกจะมา
หลบซ่อนได้

แล้วเปรี้ยวจะคอย
เฝา้ดูให้เอง

ฉันว่าเรื่องเฝา้ยาม
ปล่อยเป็นหนา้ที่  
กระรอกกับบาบูน
ดีกว่า เปรี้ยวน่ะ 

ร้องเพลงไปน่ะดีแล้ว

ฉันก็ว่างั้นแหล่ะ ฮ่า ๆ
ไม่เข้าใจ พูดอาสา

ออกไปได้ยังไง 
ฮ่า ๆๆๆ
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นับจากวันที่ก�าจัดปลวกออกไปได้
ชาวเมืองก็อยู่อย่างมีความสุข จนเวลาผ่านไป

ต่ายน�า มีครอบครัวอบอุ่น ผลผลิตงอกงาม

ผลน้ีสุกแล้ว เก็บได้  
ส่วนตรงนั้น 

ยังอ่อนอยู่ รอไปก่อน

อุ้ยเปรี้ยวววววววววววว 
จังเลย

เหมียวเทา ก�าลังสนใจเรื่องการทอผ้าและปักลาย  
และมีหนุ่มมาหมายปอง 
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ให้เราช่วยนะ
เหมียวเทา 

ท�าเป็นเหรอเธอ

ก็สอนเราสิ 

ส่วนเหล่าเพนกวินนอ้ยก็จบการศึกษา
จากลุงเต่าแล้ว
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ยิ้ม  หน่ึง สอง ซั่ม

เฮ !

แชะ ! เมืองปันฝัน 
กลายเป็นต้นแบบของหนังสือโลกใหม่ 

ที่เหล่าตัวละครในหนังสือเล่มอื่น ๆ 
สนใจอยากท�าตามอย่างบ้าง  
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ความสุขเกิดขึ้นได้
จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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ตอนที่ 11 พอดี พอใจ มีเพื่อน มีคนยอมรับ
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ตอนน้ีมีโลกใหม่ หนังสือเล่มใหม่
เกิดขึ้นหลายเล่มแล้ว

มีการส่งตัวแทนมาเรียนรู้
ระบบการท�ากระดาษ การสร้างบ้านเมืองใหม่ และการขนส่ง

รวมถึงระบบปา่ไม้และการเกษตร 
ที่เมืองปันฝัน เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน
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เมืองปันฝันของเรา 
เมืองปันฝันแห่งน้ี 

เมืองปันฝัน 
ให้ชีวิตสุขขี

เมืองปันฝันของเรา 

เฮ !

ปัง !!
ปัง !!

ขอบคุณทุกคน
ที่มาร่วมงานเปิดศูนย์

แลกเปลี่ยนสินค้า
ที่ใหญ่ที่สุดของผม 

เรามีสินค้าจากทุกมุม
โลก เป็นร้านครบวงจร
ที่สุด อยากได้อะไรมา
ที่น่ี และเรายังมีบริการ

รับส่งไปทั่วทุกโลก 
ทุกอาณาจักร

ว้าว เจ๋งมากเลย  
มีทุกอย่างเลยใช่มั้ย 

เค้าโมง

แต่ฉันว่า มันจะใหญ่
เกินไปหน่อยมั้ย 

เค้าโมง 
เมี้ยว เธอจะดูแล

ไหวเหรอ
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นั่นสิ ๆ 
ไหวเหรอ ๆ 

ไม่เข้าใจ

กจิการเจรญิก้าวหนา้
ก็ดีแล้ว ก็ระวังเรื่อง

ดูแลให้ราบรื่น
ก็แล้วกันนะ

ฉันไม่ได้เฝา้เอง
ทั้งวันหรอก 

ก็จ้างลูกนอ้งมาดูสิ  
ฉันสร้างงาน
ให้ชุมชนนะ 

ทุกคนไม่ต้องห่วง 
ฉันมั่นใจมากว่า 

อนาคตฉันจะขยาย
สาขาให้ครอบคลุม

ไปทั่วทุกโลก
ในห้องสมุดเลย

คอยดู

ฟริ้ง !
ฟริ้ง !

เค้าโมง เริ่มขยายกิจการออกไป มีกิจการขนส่งสินค้า 
ที่ท�าอยู่ และศูนย์การค้าครบวงจรด้วย  
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ฟริ้ง !
ฟริ้ง !

รายได้มากขึ้น ขยายสาขามากขึ้น ลูกนอ้งมากขึ้น

เริ่มมีการส่งของผิดเมือง ของเสียหายระหว่างเดินทาง

แค่วกกกก !!

แค่วกกกก !!

สินค้าบางอย่างสั่งมาก็เสื่อม 
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หมดอายุ ขายไม่ทัน 

ฮึบ !

จนมีบริษัทคู่แข่งเกิดขึ้น บริษัทขนส่งเป็ดนอ้ย 
เค้าโมงจะท�ายังไง

ขอบใจนะ 
รวดเร็วดีจัง 

แค่วกกกก !!
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แค่วกกกก !! แค่วกกกก !!

ฮึ้ย !!

ตุ๊บ !!

ตั๊บ !!

ที่เมืองปันฝัน
ไม่อนญุาต

ให้บริษัทอื่น
เข้ามาส่งของ 
ออกไปเลย

อ้าว 
ท�าแบบน้ีได้ยังไง 

ก็ฉันสั่งของเขาเอง 

ก็ไม่ต้องสั่ง
ไปซื้อที่ศูนย์การค้า
ของเราสิคุณต่าย 

ฮ่า ๆๆ

แค่วกกกก !!
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โอยยย เฮ้อ 
ไม่น่าเลย 

ในที่สุดการค้าของเค้าโมงก็ขาดทุน 
เพราะไม่มีคนสนับสนนุ

เส้นทางขนส่งก็ลดลง ขาดทุน คนไม่ใช้บริการ
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และบางแห่งไม่อนญุาตให้ส่งของเข้าเมืองด้วย 
เน่ืองจากพนักงานเกเร ไม่มีคุณภาพ

เฮ้อ !!

หัวหนา้ผมลาออกนะ 
อยู่ไปก็ไม่มีอนาคต 

เฮ้อ !!

โอยยย

ตุ๊บ !!
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ฟ้ืนแล้ว ๆๆๆ

ฟ้ืนซะที 
สลบไปตั้ง

สามวันสามคืน 

นั่นสิ 
เปรี้ยวใจไม่ดีเลย  

นกเค้าแมวหลับได้ไง 
ไม่เข้าใจ 

เอ้าฟ้ืนก็ดีแล้ว 
พวกเราก็อย่าไปมุง

เค้าโมงมาก 
เดี๋ยวหายใจไม่ออก 

ฮ่าๆๆ

ขอบใจทุกคนนะ 
ที่มาดูแลฉัน   

ต่ายน�า ฉันขอโทษนะ
ที่ท�าไม่ดีกับนาย
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โอ้ยไม่เป็นไร   
เราเพื่อนกัน 

เค้าโมง 
ฉันมีอะไรมาอวด 

น่ีเป็นแอพพลิเคชั่น
ใหม่ เอาไว้สั่งจอง

สินค้าโดยตรง
กับเกษตรกร

หือ

ก็น่ีไง 
ฉันสามารถสั่งจอง 

ทุเรียนจากสวน
ได้ล่วงหนา้

ก่อนเขาเก็บผล 
แล้วก็มีคนสั่งจอง
ถั่วจากไร่ของเรา

ล่วงหนา้แล้ว
เหมือนกัน

สะดวกจัง 
ต่อไป 

เราก็อาจจะไม่ต้องมี
โกดังเก็บสินค้า 
ใหญ่โตมากก็ได้ 
เพราะซื้อขายกัน
โดยตรงได้เลย 



พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา 197

ยกเว้น 
จะมีการกว้านซื้อ 

ไปกักตุน เก็งราคา

ใช่ ท�าอะไรให้พอดี ๆ 
ไม่เบียดเบียน 

ฉันไม่ท�าหรอก 
เข็ดแล้ว 

เอาของมาเก็บไว้เยอะ 
ขายไม่ทัน 

ของก็เสียอีก 

ไม่ผูกขาด 

ไม่ค้าก�าไรเกินควร

อ่ะแฮ่ม !!
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ท�าด้วยใจรัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

ท�าแล้วมีความสุข 
แค่น้ีก็พอแล้ว 

ใช่ค่ะ 
วันน้ีคุยกัน

พอแล้วนะคะ 
ให้คนไข้พักผ่อนค่ะ 

ฮ่า ๆๆๆ
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มีความพอดี ชีวีก็มีสุข
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ตอนที่ 12 เรียนรู้ คิด ปฏิบัติ
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หนังสือใหม่เหรอ มาอยู่ตรงน้ีได้ยังไง   
ไม่มีเลขทะเบียนด้วยสิ

บุ๋ม ๆๆ

บุ๋ม ๆๆ

บุ๋ม ๆๆ
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เราสร้างโดมน้ีขึ้น
เพื่อปกปอ้งให้ทุกคน
ปลอดภัยจากสภาพ
อากาศแปรปรวน 

เป็นที่หลบภัย

และโลกบาดาล
มีแผนจะขยาย 

สร้างโดมเพิ่มอีก
หลายแห่ง

ฉึก !

ฉึก !
การสร้างโดม

เป็นเรื่องจ�าเป็น  
แต่ผมว่า ปะการัง

ก็จ�าเป็นส�าหรับทะเล
นะครับ 

ผมถึงเชิญพวกคุณมา
เพื่อขอความเห็น 
เพราะเมืองปันฝัน

เป็นต้นแบบที่
ประสบความส�าเร็จ

มาก่อน

ถ้าอย่างนั้น 
ก็ต้องเริ่มจาก 

ทุกคน
ในโลกบาดาลเอง 
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พลัง

ปัญญา

เริ่มจากทุกคน
ใช่ 

เริ่มจากทุกคน

ยังไงคะ
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เต่า
สะท้านฟา้

หมุนติ้ว !

คิดออกแล้ว

ประมวลผลงาน
จากเมืองปันฝัน  

เราเริ่มจาก 
และทั้งหมดเกิดขึ้น

เพราะ...

เราเลิกท�าอะไรที่คุ้นเคย
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เลิกท�าซ�้า ๆๆ ตามกันไปเรื่อย ๆ
 

ทุกคนต้องรู้ว่า
อยากได้เมือง

แบบไหน

น�าของดีของมีคุณค่าที่มีอยู่แล้ว 
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มาปรับใช้กับความรู้ใหม่ มุ่งสู่อนาคต

ทุกคนรู้จักและเข้าใจ
ทรัพยากร

และพื้นฐานความสามารถของตนเองดีว่า
จะสร้างเมืองแบบไหน
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ฝันอยากท�าอะไร 

และฝึกฝนทักษะ
จนสามารถท�าให้ส�าเร็จได้

ระดมความคิด
ช่วยกันแก้ปัญหา 
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รับผิดชอบต่อหนา้ที่
ของตนเอง 
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และรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

ถ้าอย่างนั้น 
เราจะหยุด

การก่อสร้างไว้ก่อน   
คุณแมวน�้ า 

ไปเรียกทุกคนมา 
เราจะประชุมเรื่อง
สร้างเมืองกันใหม่ 

ที่ส�าคัญเราท�างานกัน
เป็นเครือข่าย 
มีเพื่อนพ้อง

ร่วมอุดมการณ ์
มากมาย

โลกใต้ทะเล 
มีการพึ่งพากัน 

เวลาต่อมา...
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ของแนวปะการัง สัตว์ต่าง ๆ แหล่งเพาะเลี้ยงตัวอ่อน  
การอพยพเคลื่อนย้ายตามฤดูกาล  

ถ้าเราจะสร้างที่อยู่
เราก็ต้องให้ปะการัง

อยู่ได้ด้วย  

มีเรื่องของ
กระแสน�้ าอุ่นน�้ าเย็น 

มีระบบก�าจัดของเสีย 
และน่าจะมีศูนย์วิจัย

ทางทะเล 



พลังปัญญา เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา 211

เพื่อสร้างสมดุล
ให้ธรรมชาติ

ความจริง 
โลกบนบก

กับโลกใต้น�้ า
ก็สัมพันธ์กัน  

ส่งผลกระทบถึงกัน
ตลอดเวลา
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ขอบคุณที่มาส่ง 
พวกเราดีใจที่โลก
ใต้ทะเลจะมาเป็น
เครือข่ายโลกใหม่

เหมือนกับเรา 

ขอบคุณนะคะ 
ที่มาให้ค�าปรึกษา 

บ๊ายบาย

พวกเราเกิดเรื่องใหญ่
แล้ว

ฮ่ะ !!
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ไม่ปรากฏส�านักพิมพ์  
เอ...น่าแปลกจัง

โห ว๊าว

ว๊าว เอ...
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ไม่เป็นไร  
ขอให้เป็นหนังสือดี  

มีประโยชน ์
เราก็เอาไว้ในหมวด
หนังสือสร้างสรรค์

ก็แล้วกัน 

การท�าดีเต็มที่ 
ย่อมเกิดผลดี
ตามมาเสมอ 

หูย ๆๆๆๆ 
ฉันนะลุ้นจะตาย
ตอนเขาเปิดหนา้

มาเจอฉัน 

จากหนังสือเก่า
ปลวกกิน 

เราก็ขึ้นหิ้งเลยนะครับ 
ฮ่า ๆๆ

แหม เมื่อกี้ยังกลัว ๆ 
อยู่เลยนะต่าย 
เปรี้ยวไม่เข้าใจ
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ทุกคน 
ฉันจะไป

โลกทะเลทราย 
เขาเชิญฉันไปสอน

ทอผ้า ปักผ้าน่ะ
ใครอยากได้อะไรมั้ย

ฉันอยากไปด้วยจัง 
แต่ต้องดูแลสปา 

อยู่ที่น่ี 

เมี้ยววววววว  
ทันสิ ยังไงก็จะกลับมา 

แต่ถึงฉันไม่กลับ 
เธอก็แต่งกันอยู่ดี 

จริงมั้ย

เธอจะกลับมาทันงานแต่งงาน
ของเรามั้ยเหมียวเทา

จริงด้วย

ฮ่า ๆๆ
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แล้วทุกคนก็มีความสุขอยู่ที่เมืองปันฝัน โลกใหม่ก็ด�าเนินไปมากมายหลากหลาย  
แล้วแต่ว่าเล่มไหนจะริเริ่มอย่างไร แต่ละเล่มไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกันเลย  

แต่ทุกเล่ม เกิดจากความตั้งใจร่วมมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่ 
สร้างโลกที่มีคุณค่า ต่อตนเองและต่อผู้อื่น
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การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
แล้วน�าไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่น

ย่อมเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
อีกมหาศาล
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