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หนังสือ Out of Our Minds ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ในช่วง ค.ศ. 2000 

หลังจากนั้นมีฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 อย่างเต็มรูปแบบใน ค.ศ. 2011 ส่วนฉบับ

ล่าสุดที่อยู่ในมือท่านตอนนี้คือ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ซึ่งได้รับการทบทวนและ

แก้ไขใหม่อย่างละเอียดอีกครั้ง แล้วท�าไมต้องมีฉบับปรับปรุงอีกล่ะ 

แรกเริม่เดิมท ีเหตุผลทีผ่มเขยีนหนงัสือเล่มนีก้เ็พราะจงัหวะความเรว็

และธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลงบงัคบัให้เราคดิเรื่องของตวัเอง การศกึษา 

และการบริหารบริษัทสถาบันแตกต่างกนั จังหวะของการเปลี่ยนแปลงยิง่ทวี

ความเร็วขึ้นในเกือบทุกด้าน ท�าให้ปมปัญหาที่เป็นหัวใจหลักของหนังสือเล่ม

นีต้้องได้รบัการแก้ไข เพราะฉะนัน้ฉบบัปรับปรุงใหม่เล่มน้ี เป็นความต้องการ

ของตัวผมเอง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

เหตุผลที่ 2 ก็คือ ข้อคิดเห็นที่ผมเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ กลับกลาย

เป็นเรื่องฉกุเฉนิกว่าเดมิ ในฉบบัใหม่นี ้ผมจะแสดงให้เหน็อย่างชดัเจนยิง่ข้ึน 

ยิ่งโลกของเราซับซ้อนขึ้นมากเท่าไร เราก็ยิ่งต้องการความคิดสร้างสรรค์มา

ต่อกรอุปสรรคมากขึน้เท่านัน้ ถึงจะเป็นอย่างนัน้ แต่หลายคนกก็ลบัสงสยัว่า 

ตวัเองเป็นคนสร้างสรรค์หรอืเปล่า หนงัสอืเล่มนีจ้ะอธบิายว่า ท�าไมความคดิ 

สร้างสรรค์จึงส�าคัญหนักหนา และท�าไมคนส่วนใหญ่จึงคิดว่าพวกเขาไม่มี

ความสร้างสรรค์ เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและเราจะท�าอะไรได้บ้าง

จุดมุ่งหมายในการเขียนหนังสือเล่มนี้ของผมคือ ช่วยให้ทุกคนเข้าใจ

ถึงขีดการมีความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ไขข้อข้องใจว่าท�าไมเราจึงสงสัย

ว่าตัวเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ  เชื่อในพลังแห่ง

นวัตกรรม และสร้างสภาพแวดล้อมที่จะท�าให้เกิดความเจริญก้าวหน้า  

รวมถึงส่งเสริมการปฏิวัติเชิงสร้างสรรค์ด้านการศึกษา



ผมเขยีนไว้ต้ังแต่บทน�าฉบบัแรกว่า การตัง้ชื่อหนงัสอืนีว่้า จะสร้างสรรค์

ชีวิต ต้อง คิด นอก กรอบ Out of Our Minds แปลว่า จากใจของเรา หรือ

เป็นการเล่นส�านวน แปลได้อกีอย่างว่า บ้าหรอืเสยีสต ิมเีหตผุล 3 ประการ ดงันี้

ประกำรแรก ความฉลาดของมนุษย์คือ ความคิดสร้างสรรค์ที่ลึกซึ้ง

และเป็นเอกลักษณ์ เราอาศัยอยู่ในโลกที่ีหล่อหลอมจากความคิด ความเชื่อ 

และคุณค่าของจินตนาการและวัฒนธรรมของมนุษย์ โลกสร้างขึ้นจากจิตใจ

ของเรา และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในอัตราส่วนที่เท่ากัน การคิดและ

ความรู้สึกไม่ใช่แค่มองโลกตามความจริง แต่เป็นการคิดและการตีความตาม

ประสบการณ์เพื่อมอบความหมายให้มัน

ในชุมชนที่แตกต่างกัน ก็มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันตามความคิดที่

พวกเขามี ถ้าว่ากันตามความรู้สึก เรานี่แหละสร้างโลกในแบบที่เราอาศัยอยู่ 

แถมเรายังสร้างโลกใหม่ได้อีกด้วย การปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์

ของมนษุย์ มกัเกดิขึน้จากความคดิใหม่ ๆ  ด้วยวธิกีารใหม่ ๆ  จากมมุมองใหม่ ๆ   

และก้าวข้ามความคิดเก่า ๆ  ไป 

ประกำรทีส่อง การศึกษาควรจะช่วยให้เราตระหนกัถงึศกัยภาพในการ

สร้างสรรค์ของตวัเอง แต่บ่อยคร้ังกลับไม่เป็นเช่นน้ัน ท�าให้คนมากมายพลาด

โอกาสรูจ้กัความสามารถทีแ่ท้จรงิของตนเองไป จะว่าไม่อยู่กับร่องกับรอยก็ว่าได้

ประกำรสดุท้ำย การขบัเคลื่อนนโยบายด้านการศกึษาปัจจบุนั ตดิโรค 

บ้าคลั่งอยู่อย่างหน่ึง แทนที่จะมีการถกอย่างมีเหตุมีผลเรื่องยุทธศาสตร์ที่

จ�าเป็นเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงขั้นพิสดารเหล่านี้ แต่กลับพูดพล่ามเรื่อง

การยกระดับมาตรฐานวิชาการตามขนบดั้งเดิม มาตรฐานเหล่านั้นออกแบบ

มาส�าหรับยุคอื่นและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มนะครับ 

ท่ามกลางอนาคตทีซ่บัซ้อน เราไม่มทีางขับรถไปถงึจดุหมายโดยมวัแต่ชะโงก

มองกระจกหลังหรอก



ฉบับแรกตีพิมพ์ใน ค.ศ. 2001 จวบจนวันนี้่ ผมเชื่อว่าถ้าเรายังเป็น

อย่างนี้ เราต้องกลายเป็นบ้าไปจริง ๆ  แน่นอนครับ

 เคน โรบินสัน (Ken Robinson) 

 ลอสแอนเจลิส พฤษภำคม 2017
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เมื่อมีใครติดต่อขอให้แปลหนังสือ ผมมักจะบอกว่า ผมเป็นนักเขียน 

ไม่ใช่นักแปล ความจริงแล้ว แค่บอกว่าตัวเองเป็นนักเขียนนี่ก็ออกจะเขิน ๆ  

เพราะไม่เคยคิดว่าจะเขียนแล้วมีคนสนใจ แต่หลังจากหนังสือ “สาขาอาชีพ
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มาตลอด และรูถ้งึความพยายามของนกัการศกึษา ทีอ่ยากเหน็การเปลีย่นแปลง 

เราเจออุปสรรคคล้าย ๆ  กัน เราเหนื่อย แต่เราไม่ท้อ…

มีคนไม่เข้าใจมากมาย มีการต่อต้านมากมาย เราพบอุปสรรค จาก
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ประการที่สอง เซอร์เคน โรบินสัน ให้ความส�าคัญกับเรื่องความคิด
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ค่ามากและก็คิดไม่ผิดครับ เพราะหนังสือเล่มนี้มีค่ามากจริง ๆ

ผมขอบคุณแฟนเพจที่ติดตามและคอยให้ก�าลังใจ ขอบคุณซีเอ็ดที่ให้

เกียรติผม และขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้ผมได้ท�าเรื่องด ีๆ  อีกครั้ง
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นอกกรอบความคิด

“ถ้ามีใครมาบอกผมว่า เขาไม่มีความคิดสร้างสรรค์  

ผมคาดว่าพวกเขาไม่ ได้ขาดความคิดสร้างสรรค์  

เพียงแต่เขายังไม่เคยเรียนรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์มีความซับซ้อนอย่างไร”

สร้ำงสรรค์อนำคต

 คุณเองมีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหนครับ แล้วหัวหน้า ลูกน้อง เพื่อน 

หรือเพื่อนร่วมงานของคุณ มีความคิดสร้างสรรค์กันขนาดไหน ถ้ามีโอกาส 

ลองถามพวกเขาดนูะครบั คณุอาจได้รบัค�าตอบทีน่่าประหลาดใจ ผมได้ท�างาน

กับผู้คนและองค์กรต่าง ๆ  ท่ัวโลก ทุกที่ที่ผมไป ผมก็จะเจอความขัดแย้ง 

เดยีวกนันี ้เดก็เกอืบทกุคนคดิว่าตวัเองมคีวามคดิสร้างสรรค์ ในขณะทีผู่้ ใหญ่

มักจะคิดว่าตัวเองไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ นี่เป็นประเด็นใหญ่กว่าที่ 

เห็นนะครับ

 เราอยู่บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นกว่าที่เคย เราต้องเผชิญกับ

ความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่มีใครรู้ว่า ความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในวันนี้จะ

ส่งผลอย่างไรในอนาคต

19



 การเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม ไม่มวีนัเกดิขึน้แบบตรงไปตรงมา และ

น้อยครั้งที่จะคาดเดากันได้ เพราะหากเดาได้ง่าย ๆ  เหล่าผู้เชี่ยวชาญ นักเก็ง

ก�าไร และนักคาดการณ์อนาคต ก็คงจะตกงานกันหมดละครับ 

 นักเศรษฐศาสตร์อย่าง เจ.เค. แกลเบรท (J.K. Galbraith) คงจะคิด

แบบนี้ จึงกล่าวว่า “วัตถุประสงค์หลักของการคาดการณ์ทางเศรษฐศาสตร์

ก็คือ การท�าให้โหราศาสตร์กลายเป็นเรื่องน่าเชื่อถือ” ในขณะที่โลกหมุน 

เรว็ขึน้ ทกุองค์กรกอ็ยากได้คนท่ีสามารถคดิได้อย่างสร้างสรรค์ คนทีส่ามารถ

สื่อสารและท�างานเป็นทมีได้ คนทีมี่ความยืดหยุ่นและปรบัตวัได้อย่างรวดเรว็  

แต่ก็หาได้ยากเย็น เพราะอะไรล่ะ ความตั้งใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้ของ

ผม ก็เพื่อตอบค�าถาม 3 ข้อต่อไปนี้

 1  เรำส่งเสริมควำมคิดสรำ้งสรรค์เพรำะอะไร 

   ผูน้�าทางธรุกจิ นกัการเมอืง และนกัการศกึษา ต่างให้ความส�าคัญ 

แก่การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 

ท�าไมมันส�าคัญขนาดนี้

 2  ปัญหำคืออะไร

   ท�าไมผู้ ใหญ่เราต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้กลายเป็นคน

สร้างสรรค์ ท�าไมโตขึน้เราจงึคดิว่า เราไม่มคีวามคดิสร้างสรรค์ 

ทั้งที่ตอนเป็นที่เด็กเล็ก ๆ  นั้น เราต่างก็เต็มไปด้วยความคิด 

มากมาย

 3  ควำมซับซ้อนมีอะไรบำ้ง 

   ความคดิสร้างสรรค์คอือะไร ทกุคนต่างกม็คีวามคดิสร้างสรรค์ 

หรือความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นเรื่องที่มีแค่ในบางคนเท่านั้น 

ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาได้หรือไม่ และหากพัฒนาได้ จะ

ต้องท�าอย่างไร 
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 ความจริงแล้ว เราทุกคนก็ปิ๊งความคิดใหม่ ๆ  กันบ่อย ๆ  แต่เราจะ

ท�าอย่างไรให้ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันล่ะ  

หากคุณด�าเนินกิจการบริษัท องค์กร หรือโรงเรียน คุณจะท�าให้นวัตกรรม

เป็นระบบได้อย่างไร คุณจะน�าพาองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรที่มีวัฒนธรรมใน

การพัฒนานวัตกรรมได้อย่างไร

คิดใหม่

 เพื่อตอบค�าถามข้างต้น เราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

อย่างชัดเจนเสียก่อนว่ามันคืออะไรและท�างานอย่่างไร ความคิดสร้างสรรค์

เกี่ยวข้องกับ 3 แนวความคิด ซึ่งผมจะอธิบายประกอบไปนะครับ

   จนิตนาการ กระบวนการคดิเรื่องที่ไม่มอียูจ่รงิมาสูก่ารรบัรูข้องเรา

     ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการพัฒนาความคดิตัง้ต้นทีม่คีณุค่า

    นวัตกรรม กระบวนการท�าให้ความคิดใหม่ ๆ  กลายเป็นเรื่องจริง 

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันก็ยังมีความเข้าใจผิด ๆ  อีกมาก เกี่ยวกับเรื่อง

ของความคิดสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้

บุคคลพิเศษ?

 ความเข้าใจผิดข้อแรกก็คือ มีแต่บุคคลพิเศษเท่านั้นที่จะมีความคิด

สร้างสรรค์ ถ้าคณุได้อ่านเรื่องราวประวตัขิองเหล่าไอคอนคนดงัด้านความคดิ

สร้างสรรค์ เช่น มาร์ทา เกรแฮม (Martha Graham) ปาโบล ปีกัสโซ (Pablo 

Picasso) อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ทอมัส เอดิสัน (Thomas 

Edison) เวอร์จิเนีย วูล์ฟ (Virginia Woolf) มายา แองเจลู (Maya Angelou) 

สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) จะยิ่งท�าให้คุณเชื่อว่า มีแต่คนพิเศษเท่านั้นที่จะ
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เป็นคนสร้างสรรค์ บริษัทต่าง ๆ  ก็ดู

เหมือนจะคิดเช่นนี้ด้วย พวกเขามัก

แบ่งคนท�างานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

“กลุม่คนสร้างสรรค์” และ “กลุม่คน

ใส่สูท” คุณจะแยกกลุม่คนสร้างสรรค์

ออกได้เลยเพราะพวกเขาไม่ใส่สูท 

พวกเขามักใส่ยีนและมาสาย เพราะ

มวัแต่วุน่วายอยูก่บัเรื่องของความคดิ 

แต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่า กลุ่มคนสร้างสรรค์ท�าตัวไม่สร้างสรรค์นะครับ 

พวกเขาอาจมีความคิดสร้างสรรค์สูงก็จริง แต่ใคร ๆ  ก็มีความคิดสร้างสรรค์

ได้ ถ้ามีเงื่อนไขที่เหมาะสม ใช่ครับ กลุ่มคนใส่สูทก็ด้วย

 เราทกุคนมพีลงัในการคดิสร้างสรรค์ แล้วความท้าทายคอื เราจะพฒันา

พลงัความคดิสร้างสรรค์ได้อย่างไร วัฒนธรรมท่ีมนีวัตกรรมเป็นหลกัปฏบิตันิัน้ 

ควรเป็นความร่วมมือของทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่บางคนหรือบางกลุ่มเท่านั้น

กิจกรรมพิเศษ? 

 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ข้อที่ 2 ก็คือ ความคิด

สร้างสรรค์น้ันเก่ียวข้องกับเฉพาะบางกิจกรรมเท่านั้น เช่น ศิลปะ โฆษณา 

การออกแบบ การตลาด ซึ่งเรื่องพวกนี้ต้องสร้างสรรค์ แต่ความจริงแล้ว

เรื่องอื่น ๆ  ก็ต้องการความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ การสอน การแพทย์ การจัดตั้งทีมกีฬา หรือร้านอาหาร 

 โรงเรียนบางแห่งมีแผนก “ศิลปะเชิงสร้างสรรค์” และผมเองก็เป็นผู้

สนับสนนุให้มกีารสร้างหลกัสตูรศลิปะด ีๆ  ในโรงเรยีนอย่างสดุตวั แต่ความคดิ 

สร้างสรรค์ไม่ได้จ�ากัดไว้เฉพาะศิลปะเท่านั้นนะครับ ศาสตร์แขนงอื่นรวมถึง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก็เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะความคิด

สร้างสรรค์นั้นใช้ได้กับทุกเรื่อง ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา

ผมอยากจะเริ่มต้นแบบนี้ครับ ทุกคน

มีพลังในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น

ธรรมชาตขิองมนษุย์ แต่ความท้าทาย

คือ เราต้องพัฒนามนัให้ได้ ทกุคนควร

มส่ีวนร่วมในวัฒนธรรมแห่งความคดิ

สร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่บางคน

22



 บริษัทต่าง ๆ  ก็มีความสามารถในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

   แอปเปิล (Apple) มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  

    วอลมำร์ท (Walmart) มจีดุแขง็ในเรื่องการใช้ความคดิสร้างสรรค์ 

เพือ่พฒันาระบบต่าง ๆ  เช่น การบริหารห่วงโซ่อปุทาน การก�าหนด

ราคา 

   สตำร์บัคส์ (Starbucks) ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้คิดค้นกาแฟ แต่

ได้สร้างวัฒนธรรมการบริการด้านกาแฟ เอาเข้าจริง สตาร์บัคส์

คิดค้นกาแฟถ้วยละ 300 บาท ขึ้นมาต่างหาก เป็นปรากฏการณ์ที่

ไม่เคยเกดิขึน้มาก่อน ผมคดิอย่างนัน้นะ วฒันธรรมแห่งนวตักรรม 

ควรครอบคลุมทุกภาคส่วนขององค์กรครับ

หรือว่ำควรปล่อยวำง?

 บางครั้ง ความคิดสร้างสรรค์มีความเชื่อมโยงกับการแสดงออกอย่าง

เสรี นั่นอาจเป็นเหตุให้ผู้ ใหญ่บางคนกังวลเรื่องสนับสนุนการพัฒนาความ- 

คิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนมากจนเกินควร พวกเขานึกภาพเด็ก ๆ  ที่วิ่งเล่นกัน 

สุดฤทธิ์ วิ่งชนข้าวของเครื่องใช้ล้มระเนระนาด แทนที่จะต้ังใจเรียนหรือ

ท�างานอย่างจรงิจงั ความคดิสร้างสรรค์สมัพนัธ์กบัการเล่นท่ีใช้ความคิดและ

การมีความเพลิดเพลินและสนุกสนานจริง ๆ  น่ันแหละครับ แต่ก็ต้องอาศัย

ความตั้งใจและเอาจริงเอาจังในการคิดและวางโครงการด้วย ต้องวางแผน

และปรับปรุงท้ังสองอย่างให้อยู่ในรูปแบบที่ดีที่สุด รวมทั้งการตัดสินใจ 

เรื่องต่าง ๆ  ระหว่างการท�าโครงการนั้นว่าอะไรที่ได้ผลดีสุดและเพราะอะไร 

ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แขนงใดก็ตาม ความคิดสร้างสรรค์ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน  

องค์ความรู้และการควบคุม ฉะนั้น นี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องที่เราควรปล่อยวาง  

แต่เป็นเรื่องที่เราต้องยึดให้มั่น เพราะถ้าเราขาดความเข้าใจ สิ่งที่เราท�าจะ

กลับกลายเป็นการหยุดยั้งพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้
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เรียนรู้ที่จะสร้ำงสรรค์

 เรามักเชื่อกันว่า บางคนเกิดมาพร้อมความคิดสร้างสรรค์ แต่บางคน 

ก็ไม่มีเลย แบบเดียวกับคนที่เกิดมามีตาสีฟ้าหรือสีน�้าตาล ซึ่งเราเลือกไม่ได้  

แต่ความจริงแล้ว เราท�าอะไรได้ตั้งหลายอย่าง เพื่อให้ตัวเองและคนอื่น ๆ   

มคีวามคดิสร้างสรรค์มากขึน้ ถ้ามใีครสกัคนบอกคณุว่า เขาอ่านไม่ออกเขยีน 

ไม่ได้ คุณอย่าเพิ่งคิดไปว่าเขาท�าไม่ได้ เขาแค่ยังไม่ได้เรียนวิธีการเขียนและ 

อ่านเท่านั้นเอง ซึ่งก็เหมือนความคิดสร้างสรรค์นั่นแหละครับ ถ้ามีใครมา 

บอกว่า เขาไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ผมจะสันนิษฐานว่า เขาเพียงแค่ยัง 

ไม่ได้เรยีนรูว้ธิกีารคดิ พวกเขาท�าได้ ว่าแต่... ท�าไมเรื่องเหล่านีจ้งึเป็นประเด็น

ที่ส�าคัญนัก

ประเด็นหลัก 3 ประเด็น

 ในหนังสือเล่มนี้มีประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ

เรำอยู่ในยุคของกำรเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ

ตอนน้ีไม่ว่าคณุจะอยู่ที่ไหนหรอืท�าอะไร ถ้าคณุยังอยูบ่นโลกนี ้คณุกเ็ป็น

ส่วนหนึง่ของการปฏวิตัทิัว่โลก นีผ่มไม่ได้พดูเชงิอปุมาอปุไมยนะครบั ส่ิงทีคุ่ณ

จะเจอ คือแรงกดดันในการท�างานแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ชีวิตมนุษย์ก็สับสน

วุ่นวายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ต่างจากเดิมคือ อัตราการเปลี่ยนแปลง

และระดับของการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและอัตราการเพิ่ม

ขึน้ของประชากร คอืแรงผลกัดนั 2 ประการทีเ่ปลีย่นแปลงความเป็นอยูแ่ละ

การท�างานของเรา เปลีย่นแปลงธรรมชาตขิองการเมอืงและวฒันธรรม สร้าง

ภาระใหญ่หลวงแก่ทรัพยากรธรรมชาติโลก เพราะไม่มีใครรู้ว่า ผลที่ตามมา

จะเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือ เราและลูกหลานก�าลังเผชิญหน้ากับ 

ความท้าทายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ1
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เรำต้องคิดต่ำงคิดใหม่เรื่องพรสวรรค์และควำมสำมำรถ

แม้ก�าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่กล่าวมา แต่การเปลี่ยนแปลง

อันลึกล�้าแท้จริงแล้ว คือวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับความสามารถของเราและของ 

ลูกหลาน จากประสบการณ์ของผม ผู้คนมากมายไม่ค่อยรู้ความสามารถ

ที่แท้จริงของตัวเอง จึงเข้าใจกันไปเองว่า พวกเขาไร้พรสวรรค์โดยสิ้นเชิง  

แต่ผมเชื่อว่า พวกเราเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ แต่มีน้อยคนนักที่ 

ค้นพบหรือได้พัฒนาความสามารถนั้น แต่ก็ช่างย้อนแย้ง เพราะเหตุผลหนึ่ง

ที่ท�าให้เราเป็นเช่นนั้นคือ “ระบบกำรศึกษำ” ไม่มีใครจงใจให้ความสามารถ

หรอืพรสวรรค์เหล่านัน้ต้องเสยีเปล่าไปหรอกครบั นกัการศกึษาต่างกป็ระกาศ

เจตนารมณ์อย่างชดัเจนทีจ่ะช่วยให้นกัเรยีนได้ท�าสิง่ท่ีดท่ีีสดุส�าหรบัแต่ละคน 

นกัการเมอืงกล่าวสนุทรพจน์อันดเุดอืดน่าประทับใจเร่ืองการใช้ความสามารถ 

ของนกัเรยีนแต่ละคนให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การสูญเปล่าทางความสามารถ

อาจไม่ใช่เรื่องจงใจ แต่เป็นไปตามระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบการสอบคัดเลือก 

เข้าเรียนต่อ วิธีการสอน และการวัดผล ซึ่งระบบนี้เหมาะส�าหรับคนที่ม ี

ความสามารถบางแบบเท่าน้ัน และเป็นระบบที่ท�าให้คนที่มีพรสวรรค์ถูก 

มองข้ามไป อีกทั้งยังท�าลายความมั่นใจด้านความคิดสร้างสรรค์ของคน 

นับไม่ถ้วนอีกด้วย 

เรำต้องบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ บริษัท และชุมชนแตกต่ำงกัน

วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมหมายถึง วิธีจัดการองค์กร (ของสถาบัน

การศึกษาหรือบริษัท) และแนวทางของผู้น�า ผู้น�าทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ  

มีมุมมองที่เหมือนกัน 3 ประการดังนี้ 

 1   พวกเขารู้ว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เผชิญอยู่คือ โลกมี

ความซบัซ้อนมากขึน้เร่ือย ๆ  และคาดว่าจะยิง่ซบัซ้อนขึน้อย่าง

รวดเร็วในแต่ละปี
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 2   พวกเขากังวลว่า องค์กรจะมีเครื่องมือไม่เพียงพอที่จะรับมือ

กับความซับซ้อนนี้ 

 3   พวกเขาเห็นพ้องกันว่า ทักษะส�าคัญที่สุดของผู้น�าเพื่อรับมือ

กับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ 

หลาย ๆ  องค์กรได้จัดการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมเรื่องความคิด

สร้างสรรค์ แต่เหมือนหวังลม ๆ  แล้ง ๆ  เพราะผลท่ีได้ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ

เอาไว้ ผมคิดว่าพวกเขาอาจก�าลังเข้าใจปัญหาที่พวกเขาพยายามแก้ไขผิดไป 

ปัญหาที่พวกเขาพบเจอนั้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้า และพวกเขาจัดการแก้ไข

บางเรื่องได้ทันที แต่ทางแก้ในระยะยาวนั้น กลับสวนกระแสระบบการศึกษา 

ผมท�างานเกีย่วกบัระบบการศกึษาของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีนใน

ท้องถิ่น ครูใหญ่ ครู และนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

หรอืสงูกว่านัน้ ตลอดจนวทิยาลยัชมุชนและสถาบนัการศกึษาผู้ใหญ่ ผมเคย

บริหารโครงการวิจัยระดับประเทศ เคยสอนในมหาวิทยาลัย และการอบรม

ครู ปัจจุบัน ผมท�างานในหลากหลายธุรกิจ ทั้งบริษัท Fortune 500 ธนาคาร

รายใหญ่ บริษัทประกันภัย บริษัทรับออกแบบ หน่วยงานสื่อมวลชน องค์กร

เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทค้าปลีก โรงงานผลิต บริษัทวิศวกรรม และ

บรษิทัด้านงานบรกิาร และผมยงัเคยท�างานกบัศนูย์วฒันธรรมด้านศลิปะและ

วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ วงออร์เคสตรา บริษัทธุรกิจบันเทิงโรงภาพยนตร์ 

และองค์กรศิลปะชุมชน 

งานที่หลากหลายท�าให้ผมได้เดินทางไปทั่วทั้งยุโรป อเมริกาเหนือ 

อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และเอเชีย จากประสบการณ์ตรงท�าให้ผมรู้ว่า  

ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคสังคม ก�าลังประสบกับปัญหาและ 

ความท้าทายท่ีเหมือนกันหลายอย่าง บางปัญหาก็มีสาเหตุมาจากพวกเขา

สื่อสารกันน้อยไป 
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