WHAT GOT YOU HERE WON’T GET YOU THERE

“หนังสือที่จะชวย ระเบิดพลังกาย พลังใจ
และพลังความคิดสรางสรรคของคุณออกมาใหโลกประจักษ”
มารก ฮิกซ, เชฟ และผูเขียนหนังสือดานอาหารและภัตตาคาร
“หนังสือเลมนี้ จะทำใหชีวิตคุณในแตละวัน เหนือชั้นยิ่งกวา
คำวาธรรมดา”
มาเรีย ไอเทล, ประธานบริหารและซีอีโอของมูลนิธิไนกี้

ชีวิตอภิแซบ งานสุดขีด จี๊ดสุดติ่ง

“คนที่ประสบความสำเร็จสูงสุด รอยทั้งรอย
ตอง รัก ในสิ่งที่ทำ คุณเองก็เปนได แคอาน หนังสือเลมนี้”
มารแชลล โกลดสมิท, ผูเขียนหนังสือขายดี

“ซื้อหนังสือเลมนี้ซะ แลวคุณจะเปนอิสระ
ทั้งจิตใจ ชีวิต และอาชีพ”
ชา วัสมุนด , ผูเขียนหนังสือขายดี

Stop Talking, Start Doing
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แด่คนที่ยังไม่ลืมว่าตัวเองนั้น มีเครื่องมือครบครัน
ส�ำหรับการมีชีวิตอภิสุขอภิแซ่บ คนที่ ไม่มองว่าตัวเอง
อ้วนไป ผอมไป แต่มองว่าตัวฉันก็เป๊ะอยู่แล้ว
จงปล่อยแสงให้แรงสะเด็ด แต่ถ้าลืมท�ำก็ ไม่เป็นไร
คิกคักเข้าไว้ก็แล้วกัน
แด่คนที่ ไม่เคยลืม และคอยเติมความจ�ำให้ผู้เขียน
ฮาร์วีย์ ลูลี่ และ สปาร์กี
ถ้าไม่มีพวกคุณ ผมคงจืดสนิท
ไม่คิดแซ่บได้ขนาดนี้ ขอบคุณมาก
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ตัดสินใจแล้วอย่าโบ้ย
ไม่มีใครบังคับให้คุณมาท�ำงาน คุณเลือกเอง
เราทุกคนมีอิสระในการตัดสินใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่จู่ๆ
ก็จ�ำไม่ได้ขึ้นมาซะอย่างนั้นว่า ตัวเองได้สิทธิ์นี้ ผมรู้ครับว่าคนเราต้อง
ท�ำมาหาเงิน แล้วโลกข้างนอกก็มีงานสารพัดอย่างให้คุณเลือกท�ำ ส่วน
งานทีค่ ณ
ุ ท�ำอยูท่ กุ วันนีค้ ณ
ุ ก็เลือกเอง ไม่ได้มีใครเอาปืนมาจ่อหัวให้คณ
ุ ท�ำ
สักหน่อย ผมพูดถูกไหมล่ะ ถ้าคุณไม่ชอบงานที่ท�ำอยู่ ก็ต้องถือว่าคุณ
ตัดสินใจไม่ดีเอง พูดแบบนี้ คุณคงว่าผมจ่ายยาแรงไปหน่อยใช่ไหมครับ
เมื่อคุณได้จับงานไหน คุณก็มีหน้าที่ท�ำงานนั้นให้ออกมาดีที่สุด
ดังนั้น จึงต้องท�ำให้สุดฝีมือ
ชนิดไม่มีใครมาท�ำแทนคุณได้
โอกาสทองของอนาคตที่แจ่มจี๊ด ทะลุขีดสุดอยู่ในมือคุณแล้ว อย่า
ปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาด ในโลกนี้ไม่มงี านทีถ่ กู ใจคุณไปหมดทุกอย่างหรอก
ไม่เชื่อลองไปถามอภิมหาเศรษฐี นักแสดงรางวัลออสการ์ ช่างภาพ
แฟชั่น หรือแม้กระทั่งนักชิมเบียร์ดูก็ ได้ แล้วคุณจะรู้ว่าทุกอาชีพมีข้อเสีย
หมด เรานั่นละที่ต้องคอยปรับอาชีพให้เข้ากับตัวเอง แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้น
ก็คือ เราต้องปรับตัวเองให้เข้ากับอาชีพด้วย
ชีวิตถึงจะมีอิสระ หลุดพ้น
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อยู่ ในมือคุณแล้ว

อย่ า ปล่ อ ยให้
หลุดมือนะครับ

สุขกับงาน ชีวิตก็มีอิสระ
งานกินเวลาในชีวิตเราไปเยอะ
จนบางทีเราเผลอคิดไปว่างานคือตัวเรา
งานคือศูนย์กลางความสุข งานท�ำให้ชีวิตมีชีวา งานท�ำให้เราได้
แสดงความสามารถอย่างที่เราเป็นจริงๆ
ถ้าอยากให้ชีวิตอิ่มสุข คุณต้องท�ำให้งานเหมาะกับคุณ
ยิ่งผมท�ำงานมานานวันมากเท่าไร ก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นว่าการท�ำงาน
ต้องใช้พลัง พลังที่จะขับเคลื่อนเราให้ท�ำงานต่อไปได้ และพลังที่จะ
หล่อหลอมความสัมพันธ์ของเราเข้ากับงาน แต่พอท�ำไปนานๆ พลังงาน
เหล่านี้ก็ชักจะแผ่วปลายลงได้เหมือนกัน
กับค�ำถามทีว่ า่ งานท�ำให้เรามีความสุขจริงหรือเปล่า ไปดูคำ� ตอบจาก
บรรดานักวิจยั ใน London School of Economics ทีพ่ ยายามหาค�ำตอบนี้
อยู่เหมือนกัน พวกเขาได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 50,000 คน โดยใช้เวลา
3 ปี ผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน ที่เรียกว่า Mappiness
ผลการวิจัยที่ออกมาน่าประหลาดใจมากครับ นักวิจัยพบว่างาน
ท�ำให้คนเราทุกข์ ใจมากกว่าสิ่งอื่นใดในโลก ถ้าไม่นับเรื่องนอนป่วยอยู่บน
เตียงนะครับ
อเล็กซ์ ไบรสัน หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องนี้สังเกตพบว่า มนุษย์
เราจะรู้สึกมีความสุขหากได้ท�ำงานที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิต
ความเครียดและความกดดันเรื่องงาน จึงกลายเป็นดัชนีที่ใช้ตคี า่ ความสุข
ของมนุษย์ไปแล้ว
10

ความกดดันเรื่องงาน ไม่ใช่แค่ชี้น�ำความสุขความทุกข์ของเรา
เพียงอย่างเดียว แต่ยังท�ำให้เรากลายเป็นใครก็ ไม่รู้ ซึ่งบางครั้งเราไม่ได้
อยากเป็นด้วยซ�ำ้
ไม่มีศาสตร์ ใดที่ใช้ ในการหางานที่เหมาะกับเราได้เป๊ะๆ หรอกครับ
เช่นเดียวกับที่หลายครั้งเราพลาด เพราะคาดการณ์ผิด วางบทบาทของ
ตัวเองไม่ถูกต้อง ประเมินฝีไม้ลายมือต�่ำกว่าความเป็นจริง หรือเพราะ
แค่เข้ากันไม่ได้กับวัฒนธรรมองค์กรที่เราเข้าไปอยู่
ผมเคยเจองานที่ท�ำให้ ใจเหินลอย และปล่อยของอย่างสุดฝีมือ
แบบที่ตัวเองก็ ไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อน ต้องถือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงขาขึ้น
มีประสบการณ์แก่กล้า รู้สึกเกิดความผูกพันกับสิ่งที่มีความหมายที่สุดใน
ชีวิต รู้สึกว่าประสบความส�ำเร็จอย่างมาก หัวใจอิ่มเอมตลอดศก ไม่ว่าจะ
ในหรือนอกเวลางาน
ไม่ใช่แค่งานดีๆ ทีท่ ำ� ให้ชวี ติ มีความสุขเท่านัน้ นะครับ ผมยังเคยเจอ
งานที่ต้องคอยนับเวลาถอยหลังว่าเมื่อไรจะจบ ต้องคอยประคับประคอง
จิตใจให้เจ็บน้อยทีส่ ดุ ตอนนัน้ ผมอยากย้ายไปท�ำงานที่ใหม่ตลอดเวลา รูส้ กึ
เหมือนแต่ละวันถูกผลาญไปอย่างไร้ประโยชน์ ทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด
(เวลาและความสามารถของผม) นับวันจะหดหายไปเรื่อยๆ ซ�้ำร้ายความ
รักอันเลอค่าอมตะนิรันดร์กาลที่มีต่อชีวิตตัวเองยังจืดจางลงเสียอีก ชีวิต
ผมเริ่มไร้ความหมาย ซังกะตายไปวันๆ จนในที่สุดก็ถึงทางตัน ไม่รู้จะท�ำ
อย่างไรต่อไป เลยต้องอัปเปหิตัวเองออกไปอยู่นอกบริษัทซะเรื่อยครับ
จริงๆ แล้ว ชีวิตกับงานคือหนึ่งเนื้อเดียวกัน เพราะผสานกลมกลืน
จนแยกจากกันไม่ออก
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ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่สุขและอิสระสุดขั้ว ก็ต้องมีชีวิตการท�ำงาน
ที่จี๊ดสุดติ่ง ให้สมน�้ำสมเนื้อกัน
ต้องถึงขนาดที่ว่า ทุกเช้าพอคุณตื่นขึ้นมา คุณก็ขมีขมันเนื้อเต้นว่า
วันนี้จะมีอะไรใหม่ๆ ที่ท้าทายรออยู่บ้าง และไม่ว่ามองไปทางไหน คุณก็
เห็นแต่ความรุง่ เรืองอยูร่ อบสารทิศ ตัวคุณทีว่ า่ เปล่งประกายความสามารถ
อยู่แล้ว ก็ยิ่งฉายแววแจ่มจรัสเข้าไปใหญ่
ทีผ่ มเขียนหนังสือเล่มนีข้ นึ้ มา ก็เพื่อให้คณ
ุ รูส้ กึ แบบนี้ ได้ทกุ วัน และ
เพื่อให้คุณสนุกกับงาน กับการมีชีวิตที่อิสระ และสุดแสนอภิสุข
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ชีวิตกับงาน
คือหนึ่งเนื้อ
เดียวกัน
เพราะผสาน
กลมกลืน
จนแยกจากกัน
ไม่ออก

ท�ำไมคุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ :
เพื่อรักษาดุลยภาพแห่งการท�ำงาน
กับการท�ำชีวิตให้รื่นรมย์
เพื่อเตือนใจว่าเรานั้นสุดยอดเพียงใด
และอุดมไปด้วยความสามารถอันน่าทึ่ง
เพื่อให้ ใครต่อใครได้เห็นว่า งานคือทาสแห่งเรา
และไม่บังอาจหือเหิม
เพื่อให้งานเป็นตั๋วโดยสารสู่ปลายทาง
แห่งอนาคตอันสดใสซาบซ่า
เพื่อให้คุณได้ที่นั่งสบายๆ
บนเส้นทางชีวิตสายอิสรภาพ
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ธรรมชาติของงาน
โดยเฉลี่ยแล้ว เรามีชีวิตอยู่บนโลกได้ ไม่เกิน 27,350 วัน
โดยใช้เวลาถึง 10,575 วัน หมดไปกับการท�ำงาน
แล้วเวลาก็ก�ำลังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ แบบไม่รอใคร
ลองคิดดูว่า ถ้าคุณต้องใช้เวลาเป็นหมื่นวันหมดไปกับการท�ำงาน
ที่คุณไม่รัก กับคนที่คุณเหม็นขี้หน้า หรืออยู่ ในสภาพแวดล้อมที่น่า
หดหู่ตลอดเวลา ชีวิตคุณจะสูญเปล่าขนาดไหน
ส�ำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว งานคือเรื่องจ�ำเป็นของชีวิต คนเราต้อง
ท�ำมาหากิน เพื่อจะได้มีเงินซื้อบ้าน และสิ่งจ�ำเป็นอื่นๆ ที่ส�ำคัญต่อการ
ยังชีพ (แน่นอนว่าต้องรวมทีวีจอภาพ HD ขนาดมหึมาเอาไว้ด้วย) เงิน
รายได้ท�ำให้ โลกไม่หยุดหมุน ขาดเงินเมื่อไรก็เหมือนขาดใจเมื่อนั้น เพราะ
ชีวิตจะหมดทางเลือก พอหมดทางเลือกก็หมดสนุก พอหมดสนุก ชีวิตก็
ซังกะตาย
แล้วไม่ใช่แต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับ ยังมีเรื่องความมุ่งมั่น
ทะเยอทะยาน จุดหมายในชีวิต และความรู้สึกเป็นคนพิเศษไม่เหมือน
ใคร ที่ถูกตีตรวนไว้ ในกับดักที่ชื่อว่า “งาน” คุณจะเป็นวีรบุรุษในชีวิตตัว
เองได้อย่างไร ถ้ายังต้องคอยท�ำงานงกๆ ไม่น้อยกว่าวันละ 10 ชั่วโมง
เพื่อหาเงินมายาไส้
งานก็เหมือนยาขนานหนึ่งที่มีสรรพคุณบ�ำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นด้วย
ความส�ำเร็จเล็กๆ น้อยๆ มิตรภาพ ความเติบโต อ�ำนาจราชศักดิ์ การมีคน
นับหน้าถือตา สรรพคุณเหล่านีท้ ำ� ให้เรารูส้ กึ ดีมากๆ เลยอยากได้ยาแรงขึน้
เรื่อยๆ แล้วแต่ละคนก็มีความอ่อนไหวต่อการเสพติดของพวกนี้มากน้อย
แตกต่างกัน แต่จะถึงขัน้ มีภมู คิ มุ้ กันอย่างเด็ดขาดนัน้ ยังหาไม่เจอเลยสักคน
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งานคือสิ่งดีๆ ในชีวิต งานท�ำให้เรามีข้าวของมากมายที่จ�ำเป็นต่อ
การด�ำรงชีพ งานให้ความหมายและคุณค่าต่อชีวิต งานท�ำให้เราใช้ชีวิต
ได้ตามใจปรารถนา ช่วยให้เราเติบโตและได้เข้าสังคมกับคนอื่น แต่ถึง
อย่างไร ยาก็คงเป็นยาอยู่วันยังค�่ำ ใช้มากๆ ก็เสพติดได้
ดัชนีชี้วัดความกินดีอยู่ดีของ แกลลัป-เฮลท์เวย์ แสดงให้เห็นว่า
ชาวอเมริกันรู้สึกแย่กับงานและบรรยากาศการท�ำงานในยุคนี้มากกว่า
ยุคก่อนเสียอีก ดัชนีชี้ให้เห็นว่า “ภาวะวิกฤติด้านอิสรภาพท�ำให้เกิดการ
สูญเสียถึง 300,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี” ชาวอเมริกัน 71 เปอร์เซ็นต์
ต้องท�ำงานในวันหยุด มีเพียง 38 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ ได้หยุดพักใน
วันหยุด ขณะที่อีก 30 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีแม้แต่เวลากินข้าวเที่ยง และ
ชาวอเมริกัน 48 เปอร์เซ็นต์ถึงกับเชื่อว่าภายในอีก 5 ปีข้างหน้าชีวิตจะ
เครียดหนักกว่านี้อีก ผมเดาเอาเองว่าแม้ประเทศอื่นๆ ที่พัฒนาแล้วก็คง
ไม่ต่างกันเท่าไร
เห็นชัดเลยนะครับว่า ชีวิตเสียสมดุลชนิดไม่เหลือหรอ
ท�ำไปท�ำมา งานจึงกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ และท�ำร้ายจิตใจของเรา
งานท�ำให้คนมีแววต้องวูบดับ ท�ำให้ชีวิตหงอยเหงาและเหีย่ วเฉาลงทุกวัน
แต่จะไปโยนความผิดว่างานท�ำให้เกิดปัญหาชีวิตคงไม่ได้ เพราะ
จริงๆ แล้ว งานไม่มีตัวตน ไม่มีความรู้สึกนึกคิด งานคือ สิ่งที่เราท�ำ และ
สิ่งที่เราเป็น ครับ
ถึงคุณจะด่างานให้สะใจก็เปลืองน�ำ้ ลายเปล่า ย้อนกลับมาพิจารณา
ตัวเองดีกว่า คุณต้องใช้วธิ ีใหม่ในการคบกับงาน คุณต้องคบด้วยความรูส้ กึ
อิ่มอกอิ่มใจ รู้สึกมีส่วนร่วม และภาคภูมิใจเป็นที่สุด แต่จะเป็นแบบนั้นได้
ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคบตัวเองก่อนนะครับ
อิสรภาพทางการงานก็ว่าด้วยเรื่องพวกนี้ล้วนๆ นั่นละครับ
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ต้องใช้วิธี ใหม่
ในการคบกับงาน
คุณต้องคบ
ด้วยความรู้สึก
อิ่มอกอิ่มใจ
รู้สึกมีส่วนร่วม
และภาคภูมิใจเปนที่สุด
แต่จะเปนแบบนั้นได้
ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคบ
ตัวเองก่อนนะครับ

ชีวิตมีทางเลือก
สจวร์ต โฮ้ก ผู้จัดการทั่วไปของศูนย์พักพิงเยาวชนหญิง (ซึ่งเป็นศูนย์ที่
ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงพัฒนากิจการต่างประเทศแห่ง
สหราชอาณาจักรกับมูลนิธไิ นกี้ เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงวัยรุน่ ในสามประเทศ
ของทวีปแอฟริกา) อยากไปดูให้เห็นกับตาตัวเองว่า ชีวิตเด็กสาววัยรุ่นใน
แอฟริกานัน้ ล�ำบากแค่ไหน เพื่อให้สมกับทีศ่ นู ย์แห่งนีเ้ ป็นองค์กรทีร่ ลู้ กึ รูจ้ ริง
และมีประสบการณ์ตรง โฮ้กจึงมีข้อมูลมาถ่ายทอดให้เราฟัง ดังนี้
เมื่อปีที่แล้ว ผมไปอยู่บ้านเอเมเบ็ต เด็กสาวในประเทศเอธิโอเปีย
เพื่อเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ ของเธอ เอเมเบ็ตต้องตื่นนอนตัง้ แต่ตี 3 เพื่อทบทวน
วิชาเรียน โดยใช้แสงสว่างจากโทรศัพท์มอื ถือของเธอ พอถึงตี 5 ก็ทำ� งาน
บ้านก่อนไปโรงเรียน งานบ้านที่ว่านี้ รวมไปถึงการหาบน�้ำที่หนักกว่า 22
กิโลกรัม เป็นระยะทางเกินกว่าครึ่งกิโลเมตร เพื่อน�ำมาท�ำอาหารเช้าให้
กับครอบครัว และท�ำความสะอาดบ้าน ผมลองหาบน�ำ้ ดูแล้วครับ กว่าจะ
เสร็จนี่เล่นเอาเหนื่อยทีเดียว ทั้งๆ ที่ผมพักเหนื่อยทุกๆ 10 ฟุตแล้วก็เถอะ
นอกจากนี้ เอเมเบ็ตยังต้องปลูกผัก เลี้ยงไก่ไว้เป็นอาหารอีกด้วย เธอต้อง
ท�ำเองทุกอย่าง เพราะคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้ว ส่วนคุณแม่ก็ป่วยอยู่
ทุกวันเธอต้องไปขายไม้ฟืนที่ตลาด ซึ่งจะได้เงินมาประมาณวันละ
70 เซนต์ ที่ผมทึ่งมากๆ ก็คือ การกระเหม็ดกระแหม่ใช้เงิน 70 เซนต์ที่
เธอหามาได้นี่ละ เธอเจียดเงิน 10 เซนต์ เพื่อจ้างคนชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือจนเต็ม เธอจะได้มีแสงสว่างไว้อ่านหนังสือตอนเช้ามืด
ทุกวัน
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เท่าทีผ่ มได้เห็นวิธกี ารใช้ชวี ติ ของเธอ ผมบอกได้เต็มปากเลยว่า ชีวติ
เธอหฤโหดแสนสาหัส แต่สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้ผมประทับใจเธอมากก็คือ เธอ
ยิ้มได้ทุกสถานการณ์ เธอมีพลังบวกที่แน่วแน่ มั่นคง รู้เลยว่าถ้าหาที่หา
ทางให้เธอดีๆ คนแบบนี้จะเป็นเจ้าของบริษัทได้ภายใน 2 ปี เพราะเธอ
รู้ว่าจะสร้างความส�ำเร็จได้อย่างไร ต่อให้สถานการณ์ยำ�่ แย่แค่ไหนก็ตาม
ไม่ว่าสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมจะเป็นเช่นใด ก็จงท�ำตัวท�ำใจ
ให้อยู่เหนือภาวะเหล่านั้น เพื่อจะได้เกิดอิสรภาพทางความรู้สึกเสียก่อน
จากนั้นค่อยหาวิธีทำ� ให้ชีวิตเป็นอย่างที่คุณต้องการ
มีคนเด่นคนดังนับไม่ถว้ นทีม่ าตกม้าตายด้วยเรื่อง “ความสุข” ไม่วา่
จะดาราชื่อก้อง นักดนตรี ศิลปินทัง้ หลาย รวมถึงนักธุรกิจอีกมากมาย ขนาด
ว่าคนพวกนี้มีโลกสยบอยู่แทบเท้า ก็ยังหาอิสรภาพและความสุขที่แท้จริง
ไม่ได้เลย แต่เธอคนนี้ เอเมเบ็ต แค่แสงสว่างจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
ตอนตี 3 ก็ทำ� ให้เธอดีอกดีใจว่าชีวิตรุ่งโรจน์ เพราะได้เรียนหนังสือเหมือน
กับคนอื่นเขาแล้ว เธอรู้จักหยิบฉวยสิ่งที่มีมาใช้ แถมท�ำด้วยความไม่ทุกข์
ไม่ร้อนอีกต่างหาก ก็นี่ละครับ
ชีวิตมีทางเลือกเสมอ
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สัญญาณเตือน
อย่าเป็นคนจิตหลุดฝันเฟื่อง
สมองคนเราสร้างจินตนาการฝันเฟื่องได้เก่ง ซึ่งคล้าย
กับการเล่นเกม Grand Theft Auto ยังไงยังงั้นเลย
ยิ่งเราฝันเฟื่อง ก็ยิ่งจิตหลุดไปกันใหญ่ จากนั้นจะเกิดภาวะเสพติด
เหมือนเล่นเกม (ต่อให้ ไม่ก้าวร้าวรุนแรง กระแทกหัวใจ
แบบในเกมก็เถอะ) แต่ท�ำให้เรามีสิทธิ์กลายเป็นใครสักคน
ที่ ไม่ใช่ตัวตนจริงๆ ไปได้เหมือนกัน
ถ้าเป็นแค่เกม ก็ ไม่มีอะไรเสียหาย แต่ถ้าเกิดขึ้นในชีวิตจริง
อาจถึงขั้นวินาศสันตะโรได้
ดังนั้น จงหยุดเล่นเกมกับชีวิตจริง แล้วถามตัวเองว่า
จริงๆ แล้ว คุณเป็นใคร
อะไรที่ท�ำให้คุณโดดเด่นไม่เหมือนใคร
แล้วอะไรที่ท�ำให้คุณมายืนอยู่ตรงจุดนี้
ท�ำไม ณ ห้วงเวลานี้จึงพิเศษสุด

นั่งลง แล้วถามตัวเองว่า งานที่ท� ำอยู่ทุกวันนี้ ช่วยให้คุณได้
ฉายแววอัจฉริยะ หรือช่วยให้คุณได้แสดงฝีมืออันโดดเด่นเป็น
พิเศษบ้างหรือเปล่า
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จริงๆ แล้ว รอบตัวเรามีสัญญาณเตือนเต็มไปหมดละครับ แต่เรา
มักไม่ค่อยเอะใจ แต่ถ้าใส่ใจกันสักนิด ก็จะมีประโยชน์กับชีวิตมากเลย
ถ้าทุกเช้าคุณตื่นขึ้นมาอย่างกระตือรือร้น สดชื่นแจ่มใส และมีใจ
ฮึกเหิมอยากไปท�ำงาน คุณก็ ไม่จำ� เป็นต้องอ่านหนังสือเล่มนีห้ รอก ซุกเก็บ
ไว้บนชั้นหนังสือไปพลางๆ ก่อนก็ ได้
แต่ถา้ คุณรูส้ กึ ว่าเนือ้ งาน หรือผูร้ ว่ มงานชักจะไม่เข้าท่าขึน้ มา ก็ขอให้รู้
ว่าหนังสือเล่มนีย้ งั รอคุณอยูเ่ พื่อปลดปล่อยอิสรภาพชีวติ การท�ำงานของคุณ
ลองส�ำรวจตัวเองดูนะครับว่า คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่
ท�ำงานหนักจนเกินควร
หยุดคิดเรื่องงานไม่ ได้
ชีวิตถูกงานกลืนกินไปจนหมด
งานคือตัวกระตุ้นความโกรธอยู่บ่อยครั้ง
รู้สึกว่าชีวิตไม่ก้าวหน้า
เบื่องาน
รู้สึกว่าผู้ร่วมงานท�ำให้คุณไม่มีความสุข
รู้สึกว่างานที่ท�ำอยู่ ไม่เข้ากับตัวตนของเรา
ไม่มีอะไรใหม่ๆ ในงานที่ท�ำ
มีชีวิตอยู่เพื่อรอเวลาเลิกงานตอนห้าโมงครึ่ง
โหยหาวันหยุดซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
ต้องฝืนจิตใจและสังขารเพื่อมาท�ำงานในแต่ละวัน
หมดสนุกกับงาน
รู้สึกว่าเรากลายเป็นใครสักคนที่ ไม่ ใช่ตัวเราอีกต่อไป
เจ้านายคือไอ้งั่ง ที่ท�ำให้เราเหมือนตกนรกทั้งเป็น
ไม่ว่าจะท�ำงานดีแค่ ไหน ก็ ไม่มีวันก้าวหน้าได้เลย

ถ้าคุณพยักหน้าหงึกหงักมากกว่า 2 ข้อขึ้นไป ก็ถึงเวลาขยับขยาย
แล้วครับ
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จิตแจ่มใสไร้ขีดจ�ำกัด
ถ้าคุณเปิดใจรับทัศนคติที่คิดต่างจากคุณได้ คุณก็จะเป็นอิสระจากกรอบ
กรงของโลกทัศน์เดิมๆ แม้จะยากและท้าทายเอาการ แต่ผลลัพธ์ที่ ได้คือ
อิสรภาพทางใจที่ ไร้ขีดจ�ำกัด
หลุมพรางทางความคิดอย่างหนึ่งที่เรามักพลาดตกลงไปอยู่บ่อยๆ
ก็คือ ความเชื่อผิดๆ ที่ว่า ชีวิตแต่ละคนล้วนเป็นเอกเทศ โดดเดี่ยว ไม่
เกี่ยวกัน แต่ละคนมีแก่นแท้ที่แยกจากกัน มีบุคลิกเฉพาะตัว มีอดีตและ
อนาคตที่ตายตัว แล้วนานๆ ทีเส้นทางชีวิตก็หมุนเปลี่ยนเวียนผันให้มา
เจอกันบ้างตามแต่ดวงชะตาฟ้าก�ำหนด
มนุษย์เราใช้กระจกเป็นตัวส่งผ่านการรับรูว้ า่ เราเป็นใคร รูปลักษณ์
เป็นอย่างไร แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด เพราะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่
ลึกลงไป แล้วสิ่งเหล่านั้นก็แตกต่างจากที่เราเห็น เหมือนดังที่ ปิแอร์
ทีลฮาร์ด เดอ ชาร์แดง ได้กล่าวไว้ว่า
“เราไม่ใช่มนุษย์ที่มีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ
แต่เป็นจิตวิญญาณที่มีประสบการณ์การเป็นมนุษย์”
ปิแอร์ ทีลฮาร์ด เดอ ชาร์แดง, นักปรัชญาและนักบวชนิกายเยซูอิด

เดอ ชาร์แดง เชื่อว่าเราทุกคนล้วนมีภาวะจิตที่หลากหลายอยู่ใน
ตัวเอง และในภาวะจิตสารพันชนิดนั้น คุณอาจจะมีภาวะจิตแบบสุดยอด
นักขาย มีภาวะจิตแบบคนอายุ 31 ปี ที่อยู่บ้านเดียวกับแฟนสาว แต่
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ยังไม่พร้อมจะผูกมัดตัวเอง คุณยังต้องต่อสู้ฟันฝ่าความท้าทายในหน้าที่
การงาน เหมือนกับหัวหน้างานของคุณไม่มีผิด ถึงจะท�ำงานหนักขึ้นแค่
ไหน ก็ยังรู้สึกว่าต้องไต่บันไดความก้าวหน้าอยู่ไม่หยุด ลูกอึดลูกฮึดที่เคย
มี ก็ชักถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกขยะแขยง แถมยังต้องแบกรับความรู้สึก
นี้ ไว้คนเดียวเสียอีก
ไม่ว่าจะภาวะจิตใด ที่สุดปลายสายแห่งภาวะจิต คุณก็ยังเป็นส่วน
หนึง่ ของจักรวาลอันเป็นหนึง่ เดียว ทุกอะตอมของผูส้ ร้าง ยังมีพลังงานแผ่
ซ่านเชื่อมต่อถึงกัน แม้ตัวตนจะสัมผัสรับรู้พลังงานเหล่านี้ ไม่ได้ เราก็ยัง
สัมผัสภาวะจิตที่ไร้ขดี จ�ำกัดได้ครับ ภาวะจิตทีป่ ราศจากกาลเวลา ปราศจาก
ความกลัว และความกลุ้มกังวลอย่างสิ้นเชิง ปราศจากตัวเขาตัวเรา หาก
คุณเชื่อมต่อกับพลังเหล่านี้ ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ และหมดสิ้น
ความหนักใจแบบโลกๆ ทั้งปวง
แนวคิดนี้ ไม่ใช่ของใหม่หรือเพิ่งมีหรอกครับ
หลายต่อหลายศตวรรษมาแล้ว บรรดาผู้แสวงหาหนทางยกระดับ
ภาวะจิต ล้วนบรรยายประสบการณ์ทางจิตไว้คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นนัก
ท�ำสมาธิ คนทรง ผู้สวดมนต์ภาวนา ผู้อดอาหาร ศาสนิกชนลัทธิสโตอิก
หรือนักบ�ำบัด
บรรดานักปรัชญา กูรู และนักจิตวิทยา นับตั้งแต่ คาร์ล จุง ไปจน
ถึง ดีพัก โชปรา ก็อธิบายถึงภาวการณ์ด�ำรงอยู่ของเราไว้ด้วยค�ำพูด
และกรอบความคิดที่สอดคล้องคล้ายคลึงกัน
สิ่งที่พวกเขาพูดถึงก็คือ “แก่นแท้ของชีวิต” นั่นเองครับ
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แม้ว่าภาวะความมีอยู่ของสรรพสิ่งจะพิสูจน์ ได้ยาก
แต่หากสัมผัสได้ง่าย เรามาลองกันเลยครับ
เริ่มจากนั่งตัวตรง ยิ้มน้อยๆ ที่มุมปาก หายใจให้ลึกถึงท้องน้อย
เพ่งสมาธิไปที่แสงสว่างเหนือศีรษะ ตอนนี้คุณจะรับรู้ ได้ว่า
การยกระดับภาวะจิตไม่ใช่เรื่องยากเลย เมื่อจิตอยู่ในภาวะนิ่งเบา
เราจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน อยู่กับลมหายใจ
รับรู้ความเคลื่อนไหวรอบข้างอย่างมีสติ
ลองดูครับ ตามสบาย ไม่เสียแรงเปล่าแน่
ถ้าคุณหายใจเข้าออกด้วยจิตสงบเพียงแค่หนึ่งหรือสองนาที
คุณจะรู้สึกได้ว่า จิตใจเบาสบาย สมองโปร่งโล่ง

มนุษย์เราทุกคนสามารถสัมผัสประสบการณ์ตา่ งๆ ผ่านสรีระร่างกาย
ภายนอกและจิตวิญญาณอันเป็นแก่นแท้ทอี่ ยูภ่ ายใน ประสบการณ์ทเี่ ราได้
รับจากการท�ำงาน เป็นเพียงแค่องค์ประกอบเดียวจากตัวตนทัง้ หมดทีเ่ รามี
ถ้าเราเลือกทีจ่ ะรับรูว้ า่ ตัวเราเป็นแค่พนักงานขายคนหนึง่ ทีอ่ ายุ 31 ปีเพียง
อย่างเดียว เราก็จะติดกับดักนี้ ไปตลอดชั่วชีวิต เมื่อไรที่เรายกระดับความ
เชื่อเรื่องตัวตนที่แท้จริงได้ เมื่อนั้นจิตเราจะเป็นอิสระทันที
ส�ำหรับบางคน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย แต่กับอีกหลายคน
ก็อาจเข้าใจได้ยากหน่อย หัวใจของเรื่องนี้ ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณยกระดับภาวะ
จิตได้มากน้อยแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าคุณฝึกได้เป็นประจ�ำหรือไม่ การฝึกซ�้ำ
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สม�่ำเสมอ จะท�ำให้จิตใจคุณได้รับการปลดปล่อย มีอิสระ ไม่ต้องแบกรับ
ความหนักหนาทั้งปวง และพร้อมรับรู้สิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น จนถึงวันหนึ่ง
คุณก็จะน�ำภาวะนี้มาใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต ไม่เว้นแม้แต่เรื่องงาน
จงพยายามบ่มเพาะการมองโลกอย่างยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องระหว่างการใช้ชีวิตและการท�ำงาน แล้วคุณจะสามารถปรับใจ
ให้ถูกงาน ปรับงานให้ถูกใจได้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด ถึงตอนนั้น คุณก็จะมี
อิสรภาพในการท�ำงานได้อย่างแท้จริง
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หยินและหยาง
บริษัท Upping Your Elvis ของผม จัดได้ว่าเชี่ยวชาญด้านการปลุกพลัง
ความเป็นผู้นำ� ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ให้กับบุคลากรด้านต่างๆ ขององค์กร
ทัว่ โลก เราช่วยให้หลายคนได้กอบกูพ้ ลังมหัศจรรย์ ในตัวเองขึน้ มาใหม่ ช่วย
ดึงความสามารถเฉพาะตัวขึน้ มาใช้อย่างมัน่ อกมัน่ ใจ จนเป็นทีย่ อมรับแก่ทกุ
สายตาที่ ได้พบเห็น
หลายปีที่ผ่านมา ผมท�ำงานให้กับผู้คนและองค์กรต่างๆ มากมาย
หลายล�ำดับขั้น นานวันเข้าก็เห็นแจ่มแจ้งว่า โลกธุรกิจก�ำลังเปลี่ยน แถม
เปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคนกว่าที่ผ่านมาเสียด้วย
โลกธุรกิจใช้กันแต่ตรรกะและภูมิความรู้เป็นหลัก เราเก่งเรื่องการ
ตรวจสอบสิง่ ต่างๆ เก่งเรื่องย่อยโจทย์ทเี่ ป็นข้อมูลหยาบว่าควรจะเอาอย่างไร
ต่อไป ทุกขัน้ ตอนต้องอยูภ่ ายใต้กลยุทธ์ โดยรวม แล้วเวลาเราอธิบายเหตุผล
อะไรไม่ได้ เราจะค้นคว้าหาค�ำตอบจนกว่าจะเจอค�ำตอบที่เหมาะสม วิธีทำ�
ธุรกิจแบบนี้ผมเรียกว่าเป็น “วิธีการท�ำธุรกิจแบบหยาง” ครับ
ถ้าเราอยากเป็นคนฉลาด มีความเป็นมืออาชีพ และวัดผลการท�ำงาน
ได้อย่างแน่ชัด เราก็ต้องใช้วิธีการท�ำธุรกิจแบบหยาง วิธีนี้ช่วยประหยัด
เวลาได้มาก เพราะเป็นการประยุกต์เอาประสบการณ์เก่าๆ มาปรับใช้ ใน
ปัจจุบัน เราจะเห็นรูปแบบและแนวโน้มต่างๆ จนรู้ทางลมว่าจะเกิดอะไร
ขึ้น แต่ถ้ามีเหตุอะไรที่เราอธิบายไม่ได้ขึ้นมา เราก็จะเริ่มกังวลเพราะกลัว
ว่าจะควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่
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ดูๆ ไปก็เหมือนเอาหุ่นยนต์มาท�ำธุรกิจนะครับ
กระบวนทัศน์ทางธุรกิจทีย่ ดึ หลักตรรกะเป็นสรณะและเคยใช้ได้ผล
มาตลอด ตอนนี้เริ่มจะล้าสมัยใช้ไม่ได้แล้วครับ เหมือนดังวาทะเด็ดที่ถูก
อ้างว่าพบในส�ำนักงานของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ว่า “อะไรที่เชื่อได้ เราไม่
ต้องไปเชื่อ แต่อะไรที่เชื่อไม่ได้ เราต้องเชื่อ”
พอมาวันนี้เราชักจะตาสว่างแล้วว่า การท�ำธุรกิจโดยยึดตรรกะเป็น
หลักนั้นมีข้อจ�ำกัด เพราะธุรกิจเป็นเรื่องของคน ซึ่งคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่า
พิศวง คาดเดาไม่ได้ และมีความพิเศษเฉพาะตัว เมื่อไรทีเ่ ราคิดว่าแผนผัง
ผลการวิจัยความรู้สึกนึกคิดและข้อมูลต่างๆ จะท�ำให้เราเข้าใจคนได้ทะลุ
ปรุโปร่งนั้น หลายครั้งก็ท�ำให้เราหงายเงิบกันอยู่บ่อยๆ เพราะคิดผิดครับ
เราต้องยอมรับความจริงว่า มีอะไรอีกมากมายในจักรวาลนี้ที่เรา
ไม่เข้าใจ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อธิบายไม่ได้ และไม่สามารถจับใส่กรอบ
ความคิดของระบบภูมปิ ญ
ั ญาขัน้ สูงใดๆ ได้เสียอีก น่ากลัวไหมละครับ แล้ว
พอใครได้เป็นหัวหน้า ก็มักถูกคาดหวังว่าต้องฉลาด ตอบได้ครบทุกเรื่อง
สมัยนี้ ไม่มีใครท�ำได้หรอก (ในความเป็นจริง สมัยไหนก็ ไม่มีทางเป็นไป
ได้) สิง่ ทีผ่ มจะบอกก็คอื การท�ำธุรกิจแบบหยางอย่างเดียวไปไม่รอดหรอก
ครับ
“วิธีการท�ำธุรกิจแบบหยิน” คือวรยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้พลังภายใน
และให้ความส�ำคัญกับเรื่องที่เป็นนามธรรมเทียบเท่ากับสิ่งที่เป็นรูปธรรม
จับต้อง มองเห็นได้ ก็มีตั้งแต่ความรัก ความหลงใหล ความตื่นเต้นเร้าใจ
ความเชื่อ ภาวะจิต ตลอดจนสายสัมพันธ์ ของพวกนีล้ ะครับทีส่ ร้างองค์กร
ให้ยิ่งใหญ่ จะว่ากันตามจริงก็สร้างผู้นำ� ให้มีความพิเศษสุดยอดนั่นละครับ
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แบบนี้ถึงจะเรียกว่า ท�าธุรกิจแบบคน ไม่ใช่เครื่องจักรหรือ
หุ่นยนต์ที่ไหน
ที่บริษัทของผม เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีดีมีความสมบูรณ์
แบบอยู่ในตัว แค่บางทีอาจจะหลงลืมความจริงเหล่านี้ ไปบ้าง หรือไม่รู้
ว่าจะดึงข้อดีมาใช้อย่างไร หน้าที่ของเราคือ การช่วยให้องค์กรและ
คนในองค์กรกู้ศักยภาพเหล่านั้นกลับมา และท�าให้พวกเขารักช่วงเวลา
ดีๆ ให้ได้ทุกนาที พูดแล้วอาจฟังดูเลื่อนลอย จับต้องยาก แต่ถ้าพูดถึง
เงินสดๆ ที่เราช่วยให้องค์กรธุรกิจได้ก�าไรจากการลงทุนเมื่อไร คุณอาจ
ต้องนั่งอ้าปากค้างเลยทีเดียว คงไม่มีลูกค้าที่ไหนกลับมาใช้งานเราซ�้า
แล้วซ�้าเล่า ถ้าเราสร้างผลกระทบและคุณค่าที่แท้จริงทางธุรกิจให้กับ
ลูกค้าของเราไม่ได้
แค่การมุ่งเน้นให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ก็สร้างแรง
กระเพื่อมได้กินขาดยิ่งกว่าการฟืนฟูแบรนด์ การปรับโครงสร้างองค์กร
การลดขนาดองค์กร การยกระดับกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์หรือ
นวัตกรรมใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทผลักดันอยู่เสียอีก เข้าใจแล้วใช่
ไหมว่า ท�าไมผมถึงทุม่ เทชีวติ ให้กบั วิธกี ารท�าธุรกิจแบบหยิน คุณต้องให้
คนในองค์กรเข้าถึงตัวตนและความสามารถทีแ่ ท้จริงของพวกเขาให้ได้
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะหลั่งไหลมาเองครับ
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มนุษย์
ก�ำลังปรับ
จักรกลธุรกิจ
ให้คืนสู่
ความสมดุล

WHAT GOT YOU HERE WON’T GET YOU THERE

“หนังสือที่จะชวย ระเบิดพลังกาย พลังใจ
และพลังความคิดสรางสรรคของคุณออกมาใหโลกประจักษ”
มารก ฮิกซ, เชฟ และผูเขียนหนังสือดานอาหารและภัตตาคาร
“หนังสือเลมนี้ จะทำใหชีวิตคุณในแตละวัน เหนือชั้นยิ่งกวา
คำวาธรรมดา”
มาเรีย ไอเทล, ประธานบริหารและซีอีโอของมูลนิธิไนกี้

ชีวิตอภิแซบ งานสุดขีด จี๊ดสุดติ่ง

“คนที่ประสบความสำเร็จสูงสุด รอยทั้งรอย
ตอง รัก ในสิ่งที่ทำ คุณเองก็เปนได แคอาน หนังสือเลมนี้”
มารแชลล โกลดสมิท, ผูเขียนหนังสือขายดี

“ซื้อหนังสือเลมนี้ซะ แลวคุณจะเปนอิสระ
ทั้งจิตใจ ชีวิต และอาชีพ”
ชา วัสมุนด , ผูเขียนหนังสือขายดี

Stop Talking, Start Doing
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เรียบเรียงโดย นันทวัฒน มั่นคง
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