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บทนำ 
Einstein’s Boss

 เปšนไปได้สูงที่คุ³คงไม่รู้ว่า หัวหน้าของไอน์สไตน์คือใคร ตอนที่ 
ไอน์สไตน์มาทำางานในสหรัฐอเมริกา เขารายงานตัวต่ออับราฮัม 
เฟล็กซ์เนอร์ เฟล็กซ์เนอร์เปšนนักบริหารที่เก่งมาก แต่ไม่ใช่อัจฉริยะ เขา
เริม่อาชพีดว้ยการเปšนครโูรงเรยีนมธัยม เขาไมไ่ดม้ปีรญิญาเอก เขาไมใ่ช่
แพทย์และไม่ใช่นักค³ิตศาสตร์ด้วยซ้ำาไป เขาไม่เคยเขียนรายงานทาง
วิชาการเลยแม้แต่ชิ้นเดียว

 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เปšนหน่ึงในคนแรก ๆ  ที่เฟล็กซ์เนอร์จ้างมา
ทำางานด้วยที่ IAS* ³ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และไอน์สไตน์ก็นับถือ
สถาบันแห่งนี้ในทันที หากไม่มีเฟล็กซ์เนอร์ ไอน์สไตน์คงไม่ได้มาทำางาน
ทีส่ถาบนัแหง่นี ้และหากไมม่ไีอนส์ไตน ์IAS กค็งลม้ครนืไปแลว้ ในชว่ง 
ทศวรรษ 1930 และ ทศวรรษ 1940 เฟล็กซ์เนอร์ปล่อยให้ไอน์สไตน์ 
เปšนหน้าเปšนตาของสถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูง เฟล็กซ์เนอร์ไม่ฉลาดเท่า
ไอน์สไตน์ และเขาก็รู้ดีในเรื่องนี้ นี่เปšนสิ่งจำาเปšนอย่างยิ่งในการดีลกับ 
พวกอัจฉริยะ การประเมินตัวเองอย่างไม่ผ่อนปรน ช่วยให้เฟล็กซ์เนอร์
สร้างทีมที่ประสบความสำาเร็จขึ้นมาได้ จากนั้นไม่นาน มีนักค³ิตศาสตร์
นบัสบิและนกัฟสิกิสจ์ำานวนมากเขา้มารว่มงาน ซึง่เฟลก็ซเ์นอรก์ห็ลอ่หลอม
พวกเขาให้กลายเปšนทีมที่ทำางานสอดประสานกันได้อย่างลงตัว

* Institute for Advanced Studies คือ สถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูง
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 IAS ได้กลายมาเปšนสำานักของผู้ได้รับรางวัลโนเบลถึง 30 คน  
นักค³ิตศาสตร์เจ้าของเหรียญรางวัลที่เก่งที่สุดในสหรัฐอเมริกา 38 คน  
และผูไ้ดร้บัรางวลัวลูฟ์แอนด์แมกอารเ์ทอร ์(The wolf and macarthur  
prizes) อีกหลายต่อหลายคน ทีมแห่งอัจฉริยะที่เฟล็กซ์เนอร์
รวบรวมเข้าไว้ด้วยกันน้ี ได้สร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
อันยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่ยี่สิบ สถาบันแห่งนี้ให้อิสรภาพ 
ในการสร้างสรรค์แก่เหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปร่ืองท้ังหลาย  
แต่ก็มใีครบางคนคอยดแูลหาเงนิมาจา่ยใหพ้วกเขาไมเ่คยขาด คอยทำาให้
สถาบนัอุ่นสบายในฤดหูนาวและมแีสงไฟจดุสวา่งไสวอยูเ่สมอ ทัง้ยงัทำาให ้
กลุม่อจัฉรยิบคุคลซึง่มีความหลากหลายเหลา่นีท้ำางานรว่มกนัเปšนทมีเพือ่ 
บรรลเุปา้หมายทีก่ำาหนดไว้ คนคนนัน้กคื็อ อบัราฮมั เฟลก็ซเ์นอร ์หวัหนา้ 
ของไอน์สไตน์นั่นเอง เฟล็กซ์เนอร์ปลุกปั้นสถาบันเพื่อการศึกษาข้ันสูง 
ขึ้นมา จนกลายเปšนหนึ่งในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่และมีผลงาน
โดดเด่นที่สุดตลอดกาล

 ด้วยการยึดมั่นในจุดยืนว่า คนต้องสำาคัญกว่าวัตถุ ทำาให้เขามีน้ำาใจ
ต่อคนที่ทำางานกับเขาเป็นอย่างมาก เขาลงทุนก้อนโตเพื่อจ่ายเงินเดือน
ในอัตราที่สูงที่สุด ³ เวลานั้น และให้สิทธิ์ไม่ต้องสอนหนังสือ เพื่อที่ 
นกัวทิยาศาสตรใ์นสถาบนัของเขาจะไดใ้ชเ้วลากบัการคน้คว้าวิจยัอยา่งเตม็ที ่

 เขายอมเส่ียงมากมายเพือ่นกัวทิยาศาสตรข์องเขา เขาตัง้กองทนุบำานาญ
สำาหรบัอาจารย ์ซ่ึงไมม่ใีครทำาในชว่งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำาคร้ังใหญ ่เขากลา้ 
เดิมพันว่า เศรษฐกิจจะฟื้นกลับมาก่อนที่จะถึงเวลาจ่ายบำานาญ เมื่อเงิน
บำานาญกอ้นแรกถงึกำาหนดจา่ย กองทนุของเขากเ็ริม่มปีญัหากบัการจา่ยเชค็ 
ในแต่ละเดือน เพื่อแก้ไขภาวะเงินขาดมือดังกล่าว เขาถึงกับจัดดินเนอร์
การกุศลเพื่อระดมทุนมาสมทบกองทุนบำานาญ
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 เขามีทั้งความเห็นอกเห็นใจและความอดทน จนเรียกได้ว่าเกือบจะ 
ดีเกินเหตุ ในเวลาท่ีเฟล็กซ์เนอร์กำาลังฟอร์มทีมอยู่นั้น ฮิตเลอร์ได้ก้าว
ขึ้นสู่อำานาจพอดี เขาเสนอตำาแหน่งนักฟิสิกส์ให้แก่ เฮอร์มันน์ ไวล์  
ชาวเยอรมัน ซึ่งมีภรรยาเปšนชาวยิว แต่ไวล์ปฏิเสธข้อเสนอของ 
เฟล็กซ์เนอร์ โดยเลือกที่จะอยู่ในเยอรมนีบ้านเกิดต่อไป เมื่อฮิตเลอร์ 
เริ่มฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวที่อยู่ที่นั่น ไวล์ก็เพิ่งคิดได้ว่าเขาตัดสินใจพลาด
มหันต์ และเฟล็กซ์เนอร์ก็ยื่นข้อเสนอให้อีกครั้ง ทั้งไวล์และภรรยาจึงรีบ 
หนีออกจากเยอรมนีแล้วมาร่วมงานกับไอน์สไตน์ที่ IAS เฟล็กซ์เนอร์ได้
พบกบัไวลใ์นเวลาท่ีเขากำาลงัเปราะบางท่ีสดุ และเสนอในสิง่ทีไ่วลต์อ้งการ
ที่สุด ทั้งที่ตัวเขาถูกไวล์ปฏิเสธมาแล้วครั้งหนึ่ง 

 เฟล็กซ์เนอร์ตระหนักว่า แรงจูงใจของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน 
เขาจึงปรับเปลี่ยนวิธีชักชวนอัจฉริยะแต่ละคนให้สอดคล้องกับคนคนนั้น  
อีกหนึ่งคนที่ถูก IAS ดึงตัวมาร่วมงานด้วยก็คือ เอ็ดเวิร์ด เอิร์ล  
นักเศรษฐศาสตร์นวัตกรรมผู้มีบุคลิกโดดเด่นซึ่งทุกข์ทรมานจากวั³โรค  
เขาเสนอตำาแหน่งให้เอิร์ลในเวลาที่ไม่มีมหาวิทยาลัยใดกล้าแตะต้องเขา 
เพราะเขาปว่ยหนกั เอร์ิลใช้เวลาหลายปกีวา่จะหายจากอาการปว่ย ทวา่เมือ่ 
แขง็แรงดแีลว้ เขากเ็ลอืกทีจ่ะมารว่มงานกบัไอนส์ไตนแ์ละไวล ์เขาทำางาน 
หนกัในการสรา้งความกา้วหนา้ทางเศรษฐศาสตร์ ดว้ยความรูส้กึเปšนหนีบ้ญุค³ุ 
สำาหรับโอกาสที่ได้รับ เอิร์ลมักเปšนตัวกลางเวลาเพื่อนร่วมงานอัจฉริยะ 
ที ่IAS ซึง่มบีคุลกิซบัซอ้นและบางครัง้กอ็อกจะโมโหงา่ยเกดิทะเลาะกนัขึน้มา  
ความมน้ีำาใจทีเ่ฟลก็ซเ์นอรห์ยบิยืน่ให้ในเวลาท่ีเอริล์ปว่ยเขา้ขัน้วกิฤต ทำาให้
เขารู้สึกเปšนหนี้บุญคุ³และกลายเปšนความภักดีต่อเฟล็กซ์เนอร์

 สมยัทีเ่ริม่กอ่ตัง้ IAS เฟลก็ซเ์นอรม์ุง่เนน้ไปยงัแกนหลกั คอื ภารกจิ
ทางค³ิตศาสตร์และฟิสิกส์ ทุกวันนี้ IAS ก็ยังมีเพียง 4 แผนกเท่านั้น 
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คือ ค³ิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศึกษา สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ พวกเขาอยากเปšนระดับโลกในไม่กี่อย่าง ดีกว่าเก่งระดับกลาง
ไปแทบทุกอย่าง

 วิธีมุ่งเน้นเช่นน้ี เปšนก้าวสำาคัญสู่การสร้างนวัตกรรม เนื่องด้วย
ความก้าวหน้ามักอุบัติขึ้น ³ สุดขอบแห่งความรู้ ไม่ใช่ท่ามกลางความรู้
ระดับกลางที่ใครต่อใครต่างก็รู้เหมือนกันกับคุ³ กุญแจสู่นวัตกรรมคือ 
การขุดบ่อน้ำา ไม่ใช่ไถหน้าดิน นักเคมีคนหนึ่งเคยบอกผมว่า หากอยาก
แก้ปัญหาอันยุ่งเหยิง ให้มุ่งเน้นในวงที่แคบลง

 เฟล็กซ์เนอร์มักเชิญคนเก่ง ๆ  ให้แวะเวียนมาที่ IAS อยู่เสมอ เพื่อ
ใหพ้วกเขาตดิตอ่สัมพนัธก์บัคนทีท่ำางานอยูท่ีน่ัน่และชว่ยตรวจสอบผลงาน 
เขาอยากใหม้คีวามคดิใหม ่ๆ  หมนุเวยีนเขา้มาเปšนประจำา เพือ่คนทีน่ัน่จะ
ได้ไม่รู้สึกเบื่อหรือหมดไฟ ส่วนหนึ่งในบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาที่
เขาจ้างมา ได้แก่ นีลส์ บอห์ร, จอห์น ฟอน นอยมันน์ และ พอล ดิแร็ก  
ทั้ง 3 คนเปšนเจ้าของรางวัลโนเบล

 เฟลก็ซเ์นอรไ์มก่ลวัทีจ่ะใชว้ธิใีหม ่ๆ  เพือ่แกป้ญัหาเดมิ ๆ  เขาสง่เสริม 
วิธีแก้ปัญหาใหม่ซึ่งยังไม่เคยถูกตั้งคำาถามมาก่อน เขาจับนักฟิสิกส์  
นักเศรษฐศาสตร์ นักค³ิตศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ และนักโบรา³คดี
มาทำางานร่วมกันโดยหวังว่า พวกเขาจะกระตุ้นกันเองเพื่อมุ่งหน้าสู่ 
ความสำาเรจ็ และพวกเขากท็ำางานไดส้ำาเรจ็จรงิ ๆ  ตวัอยา่งเชน่ หลงัจาก จอหน์  
ฟอน นอยมันน์ นักฟิสิกส์หัวกะทิซึ่งมาร่วมทีมเปšนการถาวรหลังจากมา 
เยี่ยมชมสถาบันเพียงครั้งเดียว รู้สึกหลงใหลกับคอมพิวเตอร์รุ่นแรก ๆ  
ของโลก เขาก็สร้างมันขึ้นมาใหม่อีกเครื่องหนึ่งในชั้นใต้ดินของอาคาร
ที่เขาทำางานอยู่ ครั้นเฟล็กซ์เนอร์รู้เข้าก็ไม่ได้ไปเตือนเขาว่า เขาเปšน 
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นกัฟสิกิสท์ฤษฎ ีไมใ่ชช่า่งไฟฟา้ทีจ่ะมามวัเลน่สนกุอยูก่บัหลอดสญุญากาศ 
เขาปลอ่ยใหน้อยมนันง์ว่นอยูก่บัโปรเจกตข์องเขาไป และผลลพัธท์ีไ่ดก้ค็อื 
คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่มีหน่วยความจำา

 ในชว่งปแีรก ๆ  ที ่IAS เฟลก็ซเ์นอรป์รกึษากบัคนในสถาบนัทกุครัง้ 
ที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะจ้างคน เพราะ 
ตัวเขาเองไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ เขาจึงให้คุ³ค่ากับความคิดเห็นของคน 
ในทีมอย่างมาก เขาเรียกประชุมคนในสถาบันอยู่เสมอเพื่อหารือกันถึง
ทิศทางใหม่และปัญหาที่พบเจอ เขาทำาตัวให้เข้าถึงได้และรู้จักรับฟัง

 เฟลก็ซเ์นอรส์รา้งโมเดลวัฒนธรรมองคก์รท่ีเขาตอ้งการข้ึนมา ซึง่เปน็ 
ระบบทีใ่ช้ความสามารถเปน็ตวัตดัสนิฐานะทางวชิาการโดยไมส่นใจสถานะ
ทางสังคม เขาทำาลายกำาแพงทางสังคมมากมายด้วยการจ้างคนที่เก่ง 
และฉลาดทีส่ดุโดยไมค่ำานงึถึงพ้ืนเพ สมาชกิหลายคนเปšนชาวยวิ ในเวลา
ที่กระแสต้านยิวแพร่กระจายไปทั่วมหาวิทยาลัยในอเมริกา มีการกำาหนด
โควตาออกมาเลยว่าจะรับนักศึกษายิวเข้าเรียนในพรินซ์ตันกี่คน และ 
มีโควตาลับสำาหรับอาจารย์ยิวอีกจำานวนหนึ่ง แต่เฟล็กซ์เนอร์ไม่สนใจ
ระบบโควตา ทัง้ยงัไม่สนใจการกดีกนัทางเพศ เขาจ้างนกัโบรา³คด ีเฮตตี  
โกลด์แมน มาทำางานในตำาแหน่งที่เปšนการจ้างงานตลอดชีพ (tenured  
position)* ในเวลาทีก่ารจา้งผูห้ญงิมาอยูใ่นตำาแหนง่ทางวชิาการตลอดชพี 
เช่นนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

 เขาสร้างทีมที่โดดเด่น อันประกอบไปด้วยคนฉลาดมากมาย เพราะ
เขาไม่ชอบให้แนวคิดที่เคยเชื่อต่อ ๆ  กันเข้ามาขวางทาง เขาใจกว้าง จ้าง
คนท่ีฉลาดท่ีสุดโดยไม่สนใจสถานะทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อม 

* เปšนตำาแหน่งทางวิชาการท่ีได้รับการปกป้อง โดยทางทฤษฎีแล้ว บุคลากรในตำาแหน่งนี ้
ไม่มีทางถูกไล่ออก เพื่อธำารงไว้ซึ่งอิสระทางวิชาการ
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อันเปšนอิสระจากตัววัดความสร้างสรรค์ที่เคยใช้กัน

 กฎของผมในการนำาพวกอัจฉรยิะสอดคลอ้งกบัการกอ่ตัง้และบรหิาร 
IAS ของเฟล็กซเ์นอรใ์นหลายด้าน กฎทั้ง 10 ข้อในการนำาอัจฉรยิะทีผ่ม
เสนอจะช่วยให้คุ³ตระหนักรู้ และมีชุดของทักษะที่จะใช้นำาพาคนฉลาด
ใหส้รา้งผลงานอนัยิง่ใหญ ่ซึง่จะชว่ยแกป้ญัหาอันซบัซอ้นทีค่³ุตอ้งเผชญิ 
กฎทั้ง 10 มีดังต่อไปนี้

 1  กระจกไม่เคยหลอกคุ³

 2  หลีกออกมา

 3  หุบปากซะ แล้วฟัง

 4  พลิกหินทีละก้อน

 5  การเล่นแร่แปรธาตุเหนือกว่าเคมี

 6  อดีตของคุ³อาจไม่ใช่ความจริงในอนาคต

 7  อย่าสนใจพวกกระรอก  

 8  สร้างสมดุลระหว่างหัวใจกับความคิด

 9  ใช้ปัญหาเปšนตัวดึงดูดอัจฉริยะ

 10 สมานฉันท์กับวิกฤต
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บทที่ 1

หาตัวอัจฉริยะให้เจอ
RECOGNIZING GENIUS



“...หากคุณทำ ให้อัจฉริยะ 
ทำ งานร่วมกันได ้

คุณจะเปลี่ยนโลกทั้งใบ”



 ในช่วงแรกที่เข้ามาเปšนนักการศึกษา เฟล็กซ์เนอร์ได้รับมุมมอง 
อันเฉียบคมเกีย่วกบัคาแรกเตอรท์ีส่รา้งคนใหเ้ปšนอจัฉรยิะ มอรติซ ์พอ่ของ 
เฟล็กซ์เนอร์เปšนคนขายหมวกที่สูญเสียธุรกิจของตัวเองไปในช่วงวิกฤต
การเงินปี 1873 เขาไม่เคยฟื้นฐานะกลับมาได้อีกเลยจากการพังยับเยิน 
ครั้งนั้น ไม่ว่าทางการเงินหรือทางอารม³์ และไม่มีปัญญาหาเงินส่ง 
ลกูเรยีน เจคอบ พีช่ายของเฟลก็ซเ์นอรซ์ึง่เปšนเจา้ของรา้นขายยา เปšนผูจ้า่ย 
เงินค่าเทอมให้เฟล็กซ์เนอร์ที่มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ และที่นี่เอง 
เฟล็กซ์เนอร์ได้เร่ิมคิดพิจาร³าว่า มีความจำาเปšนแค่ไหนที่คนฉลาดโดย
กำาเนิดจะต้องเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองให้เปšนอัจฉริยะ

 แม้จะอยากเรียนต่อปริญญาโทที่จอนส์ฮอปกินส์ เฟล็กซ์เนอร์ 
กลบัไมไ่ดร้บัทุนการศึกษาและไม่มีเงนิพอทีจ่ะจา่ยคา่เทอม เขาจงึกลบัมา 
บา้นเกดิทีห่ลยุส์วิลล์ รัฐเคนทกักี ก่อนจะไปเปšนครสูอนหนงัสอืและกอ่ตัง้ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำาหรับเด็กผู้ชาย เช่นเดียวกับที่พี่ชายจ่าย 
ค่าเล่าเรียนให้เขา เขาก็จ่ายค่าเล่าเรียนให้ไซมอน น้องชายผู้ซ่ึงต่อมา 
กลายเปšนนกัพยาธวิทิยาทีเ่ปšนทีรู่จ้กัระดบัโลก และจา่ยคา่เลา่เรยีนใหแ้มร ี
น้องสาวเรียนที่วิทยาลัยบรินมอว์ร

 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในหลุยส์วิลล์ เฟล็กซ์เนอร์พบว่า การขู ่
และบังคับใช้ไม่ได้ผลในการสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียน เพราะระดับ
ความสามารถทางวิชาการไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย เขาจึงเริ่มเชื่อว่า หาก
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นักเรียนมีอิสระในการทำางานอะไรก็ได้ พวกเขาจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพราะข้อมูลที่เรียนรู้ได้จากข้างนอกนั้นสำาคัญกว่าเกรดเสียอีก

 เฟลก็ซเ์นอรจ์งึเปล่ียนวิธีบรหิารโรงเรยีนเปšน “ไมม่กีฎระเบยีบ ไมม่ี
การสอบ ไม่มีการบันทึก และไม่มีรายงาน” นักเรียนของเขาเริ่มจะอยู่ดึก
และมาที่โรงเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพ่ือเรียนพิเศษ ครั้นเด็ก ๆ  
เหล่านั้นทำาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการสอบเอ็นทรานซ์ เขาจึงพบว่า 
ทฤษฎีของเขาใช้ได้ผลจริง

 เฟลก็ซเ์นอรไ์ดเ้ปลีย่นนกัเรยีนของเขาใหก้ลายเปšนผูส้มคัรคนสำาคญั
ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวี* ความกระตือรือร้นด้านการศึกษาอันไม่ 
หยดุน่ิงของเขาตอ้งมสีว่นสำาคญัแน ่ๆ  แตก่ารตดัสนิใจใหน้กัเรยีนมอีำานาจใน 
การกำาหนดการศึกษาของตัวเองเพื่อมุ่งเน้นในการเรียนรู้แทนที่จะมุ่งสู่ 
การสอบแต่เพียงอย่างเดียว ได้สร้างความแตกต่างอันสำาคัญยิ่ง

 เขาปรารถนาที่จะปฏิรูปการศึกษาด้วยสิ่งที่เขาคิด แต่ตัวเขาเองยัง
ต้องอยู่ในหลุยส์วิลล์เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว หากไม่ใช่เพราะภรรยาของ
เขา แอนน์ ครอว์ฟอร์ด  เฟล็กซ์เนอร์คงรู้สึกแย่และติดแหง็กอยู่เช่นนั้น 
ไปตลอดชีวิต และ IAS คงไม่มีวันเกิดขึ้น มีอยู่วันหนึ่งข³ะที่กลุ่ม
นักเขียนหญิงนั่งล้อมวงเขียนท่ีหลุยส์วิลล์ แอนน์ได้ยินเรื่องราวของ  
อลซิ ไรซ ์เกีย่วกบัหญิงหม้ายทีย่ากจนข้นแค้นแตมี่กำาลงัใจทีด่ ีและเลีย้งด ู
ครอบครัวท่ามกลางโชคร้ายหนักหนาสาหัส เธอจึงเอาหนังสือเล่มนั้นไป
ทำาเปšนละคร ตั้งชื่อว่า Mrs. Wiggs and the Cabbage Patch 
ซึ่งถูกนำาไปเล่นเปšนละครบรอดเวย์ในปี 1904 และกลายเปšนภาพยนตร์
ซีรีส์ทางโทรทัศน์ แอนน์ทำาเงินได้ 15,000 เหรียญจากละครในปีแรก ซึ่ง
เปšนเงินจำานวนเล็กน้อยในเวลานั้น

* ไอวีลีก (Ivy League) เปšนช่ือของกลุม่มหาวทิยาลยัเอกชนทีม่ช่ืีอเสยีง 8 แหง่ทีร่วมตวักนัเพือ่ 
แข่งขันกีฬา ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา

20



 ครั้นอายุ 39 เฟล็กซ์เนอร์ก็ทำาให้แผนในการปฏิรูปวิทยาลัยและ 
บ³ัฑติศกึษาเปšนจรงิไดส้ำาเรจ็ในระดบัชาต ิเขาขายโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 
ของตัวเอง แล้วย้ายภรรยากับลูกสาวคือ ยีน ไปยังเมืองเคมบริดจ์  
รัฐแมสซาชูเซตส์ รัฐซ่ึงเขาเรียนจบปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ด จากน้ัน  
ครอบครัวของเขาใช้เวลา 2 ปีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ทั่วยุโรป 
และไม่ว่าจะไปที่ไหน ชื่อเสียงของแอนน์ในฐานะนักประพันธ์และเสน่ห์
โดยธรรมชาติของเธอก็ได้เปิดประตูให้กับเฟล็กซ์เนอร์ เปšนประตูที่เขา
ไมม่วีนัผา่นเขา้ไปไดห้ากไมม่เีธอ เขาพบปะนกัเขยีนและนกัคดิชัน้นำาของ
สหรัฐอเมริกาและยุโรปมากมายผ่านทางเธอ

 เฟล็กซ์เนอร์และครอบครัวของเขาย้ายถิ่นฐานมาสู่เบอร์ลิน ซึ่งเปšน
จุดศูนย์กลางกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของโลกในเวลานั้น การศึกษาที่
มหาวทิยาลยัเบอรล์นิถือไดว้า่ค³ุภาพสงูทีสุ่ดแลว้ เขานัง่ฟงัเลกเชอรข์อง
นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง อันเปšนแรงบันดาลใจให้เขาในการสร้างตัวตนท่ี 
ปราดเปรือ่งของตวัเองข้ึนมา ซึง่ไดต้ดิตวัเขาไปตลอดชวิีตการทำางาน เขาชืน่ชม  
คารล์ สตมัปฟ ์นกัจติวทิยาชัน้นำาชาวเยอรมนั ผูท้ำาใหห้วัขอ้ทีซ่บัซอ้นและ
ยุ่งยากที่สุด ดูชัดเจนและน่าตื่นเต้นขึ้นมาได้ เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด 
เจ้าของรางวัลโนเบลเคยกล่าวไว้ว่า “เราน่าจะอธิบายกฎฟิสิกส์ให้คนที่ 
นั่งกินเหล้าด้วยกันในบาร์ฟังได้นะ”

 จอรจ์ ซิมเมล อาจารย์จากเบอรล์นิอีกคนหนึง่ เปšนนกัสงัคมวทิยาที่ 
ปราดเปรือ่ง ความคดิของเขาไมเ่คยหยดุนิง่ คดิเร่ืองโนน้เรือ่งนีอ้ยูต่ลอด แตล่ะ 
หัวข้อที่เขาสนใจได้ช่วยชี้ทางให้เฟล็กซ์เนอร์มองเห็นความเปšนไปได้อีก
มากมาย เฟล็กซ์เนอร์ได้ข้อสรุปว่า คนฉลาดจะรับรู้ได้เองว่าพวกเขาอยู่ 
ถูกที่ถูกทางเมื่องานกลายเปšนเกม สำาหรับเฟล็กซ์เนอร์ การจะ 
ถือว่าเป็นอัจฉริยะได้นั้น ต้องมีความคิดที่กระฉับกระเฉงและไม่หยุดนิ่ง 
สามารถทำาส่ิงท่ีซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจได ้และเปดิกวา้งสูก่ารแสวงหาใหม ่ๆ  ตอ่ไป  
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 กว่าจะเป็นอัจฉริยะ
 นักสังคมวิทยาจำานวนมากเห็นตรงกับเฟล็กซ์เนอร์ว่า หากอัจฉริยะ
ไม่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นอัจฉริยภาพ 
ความฉลาดปราดเปรือ่งกจ็ะไมส่ามารถปรากฏออกมาได ้การทีไ่อนส์ไตน์ 
สอบตกค³ิตศาสตร์ในสมัยมัธยมและเกือบเข้าวิทยาลัยไม่ได้ เปšน 
ตัวอย่างอันเด่นชัดที่สุดที่สะท้อนถึงปรากฏการ³์ดังกล่าว เขาเพ่ิงจะ
มาค้นพบสิ่งที่ทำาให้เขาลุ่มหลงและช่วยกระตุ้นความชาญฉลาดอันล้น
เหลือในตัวเขาเมื่ออายุยี่สิบปลาย ๆ  ข³ะทำางานด้านฟิสิกส์ทฤษฎีอยู่ที่ 
มหาวิทยาลัยเบิร์นนั่นเอง

 อันเดอร์ส อิริกส์สัน นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตต 
เสนอกฎ 10 ปีแห่งอัจฉริยะเอาไว้ว่า “ลักษณะที่เคยเชื่อกันว่า เป็นภาพ
สะท้อนทักษะความสามารถภายใน แท้จริงแล้วเป็นผลจากการฝึกฝน
เคี่ยวกรำาเป็นเวลาอย่างน้อยสิบปี” อิริกส์สันแนะนำาว่า การ½ƒก½นอย่าง
มุ่งเน้นและตั้งใจเปšนเวลายาวนานจะช่วยให้เข้าถึงความทรงจำาระยะยาว
โดยอัตโนมัติชนิดไม่ทันรู้ตัว ซึ่งจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อัน 
โดดเด่นยิ่ง

 เวลาผมคุยกับพวกอัจฉริยะในสายงานของผมเกี่ยวกับการค้นพบ
สำาคัญ ๆ  พวกเขาไม่เคยพูดเลยว่ามันยากเย็นแค่ไหน แต่ละคนล้วน 
บอกผมว่ามันสนุกเพียงใด จอร์จ สเชียลับบา เขียนภาษิตไว้ท่อนหนึ่ง
ซึ่งคนมักเข้าใจผิดว่าไอน์สไตน์เปšนผู้เขียน เขาบอกว่า “ความสร้างสรรค์ 
คือความชาญฉลาดอันสนุกสนาน” อัจฉริยะที่ผมรู้จักต่างมองงานของ
ตัวเองว่าเปšนเรื่องสนุก ซึ่งทำาให้ผมสรุปได้เลยว่า คนที่ทำางานหนักและ
มีความปราดเปรื่องอยู่ในตัวอาจต้องการบางสิ่งมาช่วยเสริมจึงจะกลาย
เปšนอัจฉริยะได้ นั่นคือความสุขจากภายในซึ่งกระตุ้นให้อัจฉริยะมุ่งเน้น
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กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจัง โดยมักจะใช้เวลา 10,000 ชั่วโมงเปšน 
หลักยึด ไม่ว่าคุ³จะให้นิยามความสุขว่าหมายถึงความสนุกสนาน  
ความตื่นเต้น หรือความฉงนสงสัย อัจฉริยะแต่ละคนที่ผมเคยพบล้วน
มีสิ่งเหล่านี้ในตัวทั้งสิ้น

 คนเป็นอัจฉริยะไม่เหมือนพวกเรา
 เราไม่สามารถสื่อสารกับพวกอัจฉริยะได้ง่ายนัก เพราะเขาหรือเธอ 
มกัคดิต่างจากเรา เมือ่อจัฉรยิะกำาลงัแกป้ญัหา พลงัอนัมหาศาลในการจดจอ่ 
กับสิ่งนั้นทำาให้เขาแตกต่างจากเราอย่างชัดเจน กระบวนการคิดของ 
เขาโดยพื้นฐานแล้วเปšนปัจเจกและมีลักษ³ะเฉพาะ การโน้มน้าวให้ 
พวกอจัฉรยิะเหน็วา่ เขาตอ้งเปšนสว่นหนึง่ของทมี ถือเปšนหนึง่ในด้านทา้ทาย 
ที่สุดในการนำาคนที่ฉลาดกว่าคุ³

 อัจฉริยะส่วนใหญ่เปšนเลิศในหลายแนวทางนอกเหนือจากทาง
ของเขาเอง อัจฉริยะมักมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องทั่วไปที่โดดเด่น  
จนเข้าใจและสนุกสนานกับหลายหัวข้อที่ไม่ใช่ความชำานาญของตนเอง 
ผมสงัเกตเหน็อัจฉริยะหลายคนทีโ่ดดขา้มจากเร่ืองหนึง่ไปยงัอกีเรือ่งหนึง่ 
อย่างเนียน ๆ  จนผมเองตามไม่ทัน

 ความสงสยัใครรู่ข้องคนทีฉ่ลาดปราดเปรือ่งอาจทำาใหพ้วกเขาหมกมุน่
กับบางสิ่ง อัจฉริยะมัก½ังตัวเองอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนทางออกนั้น
ปรากฏชดัออกมา อจัฉรยิะสกัคนอาจมองทะลเุมฆหมอกแห่งความซบัซอ้น 
แล้วเข้าใจได้ทันทีว่า คนอื่นทำาอะไรกันอยู่ อัจฉริยะชอบที่จะมองเห็น 
สิง่ตา่ง ๆ  สอดคลอ้งตอ้งกนั ความสามารถของพวกเขาในการใหเ้ฉดสีกับ 
ส่ิงที่อยู่นอกขอบเขตและความเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ  ทำางานอย่างไร ทำาให้
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