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แดลูกสาวทั้งสอง จอรเจีย และ พิป
ดวยรัก...ขอใหเธอคนพบศักยภาพของเธอเอง
บนโลกที่ไรขีดจํากัดใบนี้

มีเงาในหัวของฉัน
จากคําพูดทั้งหมดที่ฉันละไวโดยไมไดเอื้อนเอยออกมา
และสายฝนที่พรั่งพรูในใจของฉัน
สําหรับระยะทางที่เราหางกัน
ชีวิตของเราไมไดเปนของเราอีกตอไป
ตั้งแตเราถูกครอบงําดวยเจาสมารตโฟน
แลววันหนึ่ง...เมื1อฉันปลอยใหมันถูกลดบทบาทลง
ความคิดหลากหลายก็เริ่มผุดขึ้นมา...โดยเฉพาะเมื1อฉันหยุด

คํานิยม
“ หนังสือของ คริส ลิวอิส เนนยํ้าใหเราใชเวลาอยูกับตนเองอยางสงบวันละ
30 นาที เพื1อทีจ่ ะทบทวนตนเอง ซึง่ จะทําใหเรามีมมุ มองตอโลก และสามารถ
จัดลําดับความสําคัญในเรื1องตางๆ ทีม่ ผี ลตอความคิดและจิตใจของพวกเรา”
ลอรด แชดลิงตัน
นักลงทุน หลากธุรกิจในแวดวงการสื1อสาร
และการประชาสัมพันธ

“Too Fast to Think เลมนี้ เจาะไปถึงแกนของโลกทีท่ าํ ใหพวกเราเหนื1อยลา
ตีแผออกมาไดอยางสมบูรณแบบ มันมีผลอยางมากกับตัวผม ในฐานะ
ผูประกอบการ และในฐานะพอของลูก”
แอลิสัน คอรก
ผูประกอบการ นักเขียน และผูประกาศขาว

“ เราละเลยอันตรายอยางยิง่ ทีจ่ ะมาถึงเราในโลกทีซ่ บั ซอนนี้ จะมีโอกาสใหพวก
เราสรางความสัมพันธเชื1อมโยงกัน และมีพื้นที่ของการตอบสนอง ซึ่งเปน
ทีม่ าของความคิดสรางสรรคและความเขาอกเขาใจกัน คริส ลิวอิส มองเห็น
อันตรายจากการใชเรื1องนีม้ ากเกินไป และเขาคิดวา มีความจําเปนทีเ่ ราจะตอง
ปรับปรุงสมดุลของชีวติ ซึง่ จําเปนมาก ทีจ่ ะทําใหเราเติบโต และพรอมรับมือ
กับโลกที่ทาทาย”
ริชารด ชารเตอร
ผูทรงเกียรติ บิชอปแหงลอนดอน

“ หนังสือเลมนี้เปนบันทึกชวยเตือนเรื1องสําคัญ นั่นคือเราตองใชเวลาไปกับ
การหาความคิดดีๆ ในสภาพแวดลอมของการทํางาน แตการเชื1อมโยงติดตอ
ตลอดเวลาที่เราไดจากอินเทอรเน็ตและสังคมสื1อออนไลน ตองแลกมาดวย
การถูกแทรกแซงอยางตอเนื1องและเปนความเสีย่ งทีเ่ ราสามารถปดกัน้ ความ
คิดเห็นทีเ่ ราไมชอบ ขอมูลเชิงลึกทีค่ ริสไดถา ยทอดใหเราในหนังสือเลมนี้ มาจาก
ทัง้ ทฤษฎีและจากผูค นทีก่ าํ ลังพยายามทําในแนวทางทีต่ า งไป ซึง่ เปนแนวทาง
ที่ใหความสําคัญกับการไมละเลยสิ่งที่จะชวยสรางใหพวกเราสรางสรรค”
ชารลอตต ลินซีย เคอรเทต
คณะกรรมการกาชาดสากล

“ Too Fast to Think เต็มไปดวยความคิดดีๆ และคําแนะนํา สําหรับนักคิด
สรางสรรค ผมแนะนําวาเปนหนังสือที่ ‘ตองอาน’ สําหรับคนทํางานในแวดวง
ของการสื1อสาร นักการเมืองและนักธุรกิจ”
บารอนเนส เจนคิน แหงเคนนิกตัน

“ คริส ชวยใหเราไดหยุด คิด ฝน เปน และแสดง วิธจี ดั การกําจัดพิษภัยเนื1องจาก
ความเรงรีบโดยใชความสําเร็จอยางสรางสรรค ตัวอยางทีเ่ ขานําเสนอมีความ
เปนสากลและเกี่ยวของกับทุกคนและทุกอาชีพ”
ดร. ปปปา มาลมเกรน
อดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนักเขียนเรื1อง
How Everyday Side Can Help Us Navigate
the World’s Turbulent Economy
(ในแตละวัน เราจะชวยนําทางเศรษฐกิจโลกที่ปนปวนไดอยางไร)
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“ เวลา เปนสิ่งที่มีคา แตจะเปนของมีคาเมื1อเรามีวินัยในการจัดการมันอยาง
ถูกตอง การตัดสินใจใดๆ ของเราในโลกยุคดิจิทัล ถูกกดดันโดยเหตุการณ
ทีถ่ าโถมเขามาอยางรวดเร็ว การใหเวลากับความคิดคือกุญแจสูค วามสําเร็จ
คริส ลิวอิส คือขอพิสูจนของปรัชญานี้”
ลอรด เบลล
ประธานบริหารของ Bell Pottinger

“ หนังสือของ คริส ลิวอิส เปนเหมือนบันทึกชวยจําเรื1องสําคัญ และการ
เพิ่มพลังความคิดสรางสรรคในธุรกิจ เขาชี้ใหเห็นแนวโนมการเติบโตซึ่ง
อุตสาหกรรมกําลังเผชิญหนาและยากที่จะปรับตัวใหทันกับความทาทาย
ของการติดตอสื1อสารรูปแบบใหม และอุปสรรคของการสรางความคิด
สรางสรรค กลยุทธและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับความทาทาย
เหลานี้ ผมยืนยันไดวา เขามุงมั่นที่จะชวยเอาความมั่นใจในเรื1องความคิด
สรางสรรคของพวกเรากลับคืนมา”
มารก บอรโควสกี
นักหนังสือพิมพ นักเขียน และผูประกอบการ

“ หนังสือที่นาทึ่งเลมนี้ เต็มไปดวยเรื1องราวที่มาจากหัวใจที่สรางสรรค คริส
อยากใหคณ
ุ สํารวจความคิดของเขา ตอเสริมเติมมันและเผยแผมนั จากการ
กลั่นกรองของคุณเอง คริส ลิวอิส ใหคําเตือนแกผูนําไดทันเวลาในเรื1อง
ของความจําเปนทีผ่ นู าํ ตองพบและจัดการกับเรื1องทีท่ าํ กันมานานจนเปนปกติ
เขาใชการกระตุน ความอยากรูอ ยากเห็นของพวกเรา และการเจาะลึกขอมูล
ทั้งจากการปฏิบัติจริงและอุปมาอุปมัย เพื1อทาทายใหเราใชเวลาที่จะคิด”
จอหน ปเตอร
ผูนําฝูงบินรบ

คํานิยม
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“ นี่เปนหนังสือบริหารธุรกิจที่นาเชื1อถือจริงๆ เพราะเขียนโดยคนที่ลงมือ
สรางธุรกิจสําเร็จอยางสูง ความคิดเริม่ ตนมาจากการอยากสรางแรงบันดาลใจ
ใหผูประกอบการ แตมันไดสรางความตื1นตาตื1นใจใหทุกคนที่อยากดึง
ศักยภาพตนเองออกมาใชใหไดมากที่สุด”
ลุค จอหนสัน
กรรมการของ Risk Capital Partners
ผูประกอบการ และนักเขียน

“ ตลอดชวงเวลาทีผ่ มรวมพลังคนหลายรอยคนใหเปนหนึง่ เดียวกัน ในสงคราม
ทีค่ นรูจ กั กันนอยทีส่ ดุ ในประเทศและนําพวกเขากลับมาสูบ า น ผมไมเคยหาง
หนังสือเลมนี้เลย”
เดวิด พราวเซ
นายพลกองทัพอากาศ
(เจาหนาที่ของจักรวรรดิอังกฤษ)
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คํานิยม
ความคิดสรางสรรคเปนหัวใจสําคัญของการเปนมนุษย หรืออาจจะ
รวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยไมสามารถแยกออกจากกันได ตราบใดที่เรายัง
คงมีชวี ติ อาศัยอยูบ นโลกใบนี้ แตในแงของความเปนจริง ก็ตอ งยอมรับวาเรา
เปนสิ่งที่สูญสลายได ชีวิตของเราเมื1อเทียบกับสิ่งอื1นก็คอนขางสั้น และเรา
ยังตองพึง่ พาอาศัยทรัพยากรทีโ่ ลกไดจดั เตรียมเอาไวเพื1อใชในการดํารงชีวติ
ทัง้ หมด แตอยางนอยทีส่ ดุ มนุษยเราก็ยงั ตางจากสิง่ มีชวี ติ สายพันธุอ ื1นอยาง
สิ้นเชิง ดวยเรามีจินตนาการอันทรงพลัง และเปนพลังแหงการสรางสรรค
อันไรขีดจํากัด พลังเหลานี้นํามาซึ่งความโดดเดนในวัฒนธรรมมนุษย ตั้งแต
การสรางสรรคทฤษฎีที่นําไปสูการคิดคนสิ่งประดิษฐ จากรากเหงาของภาษา
พัฒนาสูเ ทคโนโลยี หรือจากวิทยาศาสตรหลากหลายแขนงก็ยงั นําไปสูศ ลิ ปะ
ที่ชวยจรรโลงโลกได
แตเปนเรื1องนาขัน ถาหากความเฉลียวฉลาดตามธรรมชาติของเรา
กําลังกอใหเกิดสถานการณที่อาจจะปดกั้นอํานาจการสรางสรรคของเราได
โดยเฉพาะในหวงเวลาทีเ่ ราตองการพวกมันมากทีส่ ดุ พวกเราอาจจะตัง้ คําถาม
วาจะเปนไปไดอยางไรหรือทําไม และเราจําเปนตองทําอะไรบาง หนังสือเลมนี้
จะชวยไขขอกังขาในเรื1องดังกลาว

หลายปทผี่ า นมา งานเขียนของผมไดรบั แรงขับเคลื1อนจากความปรารถนา
ที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการศึกษาและองคกร ดวยความคิดสรางสรรค
และปญญาของมนุษยที่ถูกพัฒนาขึ้นอยางไรขีดจํากัด ภารกิจนี้เปนภารกิจ
เรงดวนที่หลายคนมีสวนรวม เราไดดําเนินการสอดคลองไปกับกระแสโลก
ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปดวยเทคโนโลยี การเติบโตของสังคมประชากร และ
แมกระทัง่ ความออนลาตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ซึง่ Too Fast to Think
เลมนี้ ก็มุงเปาไปที่ภารกิจและเหตุผลเดียวกัน
คริส ลิวอิส ไดแสดงใหเห็นถึงพลังและความเขาใจในทางปฏิบัติของ
เขาเอง จากความคิดทีเ่ ขานําเสนอ เขาเริม่ ตนชีวติ การทํางานจากหลากหลาย
อาชีพ ตัง้ แตพนักงานเสิรฟ ไปจนถึงนักลาหาน (Grouse Beater) เขาไดกอ ตัง้
และเปนผูน าํ บริษทั ดานการสื1อสารทีป่ ระสบความสําเร็จมากทีส่ ดุ แหงหนึง่ ของ
โลก ซึ่งความสําเร็จนี้เกิดจากวัฒนธรรมแหงความคิดสรางสรรคที่ถูกพัฒนา
อยางตอเนื1อง หนังสือของเขาถูกเขียนขึน้ จากประสบการณทงั้ หมด สวนหนึง่
มาจากการบันทึก สวนหนึง่ เกิดขึน้ จากการครุน คิดวาทําไมความคิดสรางสรรค
จึงสําคัญกับชีวิตและการทํางาน แลวทําไมมันจึงมีความเสี่ยง และอีกสวน
หนึ่งมาจากการแสวงหาความรู คนควาหาเหตุผลวาเปนเพราะอะไรที่ทําให
ผูนําในองคกรตางๆ สามารถนําพาบริษัทสูความเจริญกาวหนาบาง
หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมแนวความคิดอันยอดเยี่ยมจากหลากหลาย
ผูค นและโครงการ รวมถึงภูมปิ ญ
 ญาของนักบวช ศิลปน นักธุรกิจ นักการเมือง
นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร ผูใจบุญ และผูเชี่ยวชาญยุทธศาสตรการทหาร
นั่นแสดงใหเห็นวาความคิดสรางสรรคไมไดผูกขาดกับการดําเนินชีวิตใน
ชวงใดชวงหนึ่ง ไมไดขึ้นอยูกับระเบียบวินัย วัฒนธรรม หรือกลุมทางสังคม
แตมนั เปนสวนหนึง่ ของสามัญสํานึกของมนุษยในทุกความหลากหลายอันเปน
พลังมหาศาล
10

โลกหมุนเร็วขึ้น ตองคิดใหชาลง

Too Fast to Think นํามาซึง่ ขอมูลเชิงลึกทีส่ าํ คัญจากหลายสาขาวิชา
เกี่ยวของกับธรรมชาติของความคิดสรางสรรค นอกจากนี้ยังเนนยํ้าถึงภัย
คุกคามที่เกิดขึ้นจากสภาวะ ‘ขอมูลทวมทน (Information Overload)’
ตอความคิดสรางสรรคของแตละคน ซึ่งอาจจะมีผลตอคุณภาพของงาน
ความสัมพันธ สุขภาพกาย และสภาวะจิตใจของเรา (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผมขอขอบคุณขอเสนอแนะของเขาทีท่ าํ ใหเราทุกคนนอนหลับมากขึน้ …ผมเอง
ก็ไมใชคนประเภทตื1นเชา)
คริสพูดถูกตอง วาการทําความเขาใจและการจัดการกับแรงกดดัน
มีความสําคัญตอการสงเสริมความคิดสรางสรรคและการแกปญ
 หาตางๆ ทีเ่ รา
กําลังเผชิญอยู ถาเราไมดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจของเราใหพรอม เขา
ถามวาแลวเราจะดูแลกันและกัน และจะดูแลรักษาโลกของเราไวไดอยางไร?
ความสามารถในการคิดสรางสรรคถือไดวาเปนจุดเดนของปญญา
มนุษย เปนแหลงที่มาของความสําเร็จอันยิ่งใหญที่สุดของเรา และขณะ
เดียวกันนีก้ ย็ งั เปนแหลงปญหาทีล่ าํ้ ลึกทีส่ ดุ ของเราดวย ไมวา เราจะมุง เปาไป
ทีก่ ารยุตคิ วามยากจนหรือความหิวโหย การสรางความเทาเทียมทางเพศ การ
พัฒนาสุขภาพหรือสิ่งแวดลอม หรือการทําใหโลกปลอดภัยและเปนธรรมขึ้น
ตองอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของเราในการสรางและผสานรวมเขากับ
ความคิดที่ดีในการดําเนินการ
การแกปญหายังหมายถึงการลงทุนในพลังเหลานี้อยางลึกซึ้ง ทั้งใน
เรื1องของการศึกษา การดําเนินธุรกิจ การเมือง หรือแมแตการจัดการกับภายใน
ชุมชนของเราเอง ไมวาเราจะทํามันหรือไม นั่นจะเปนขอพิสูจนใหเห็นวา
จริงๆ แลวมนุษยเรามีความฉลาดกันมากนอยเพียงใด และนี่คือทั้งหมดของ
หนังสือเลมนี้

เซอรเคน โรบินสัน
คํานิยม
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คํานําผู ้เรียบเรียง
“ ผมถนัดพูดมากกวาเขียนครับ ถึงแมวาเปนคนที่จะชอบอานแตไม
กลาคิดจะเปนนักเขียน แตดวยอยากจะเผยแผผลงานที่ไดทําเอา
ไว และคิดวาจะมีประโยชนอีกมาก ถานวัตกรรมและงานวิจัยตางๆ
นั้นเขาถึงคนจํานวนมากได เลยเริ่มตนจากการเขียนคอลัมนลงใน
หนังสือวารสารดานการศึกษาและหนังสือพิมพ เมื1อสิบกวาปที่แลว
สารภาพเลยครับวาตอนนัน้ อานเองยังไมชอบเลย ผมบอกกับตัวเอง
วาเปนงานเขียนบทความที่หวยมากจริงๆ แตก็นึกไมออกวาจะเขียน
อยางไรใหนาอาน ตองขอขอบคุณสํานักพิมพที่อดทนและใหโอกาส
จากนัน้ ผมก็พยายามจะทํางานเขียนใหผมทนอานได จนสามารถเขียน
หนังสือขายดีได นั่นก็นับวาเปนความสําเร็จที่ไมคาดฝนของผม จน
กระทัง่ วันหนึง่ สํานักพิมพซเี อ็ดชวนผมใหแปลหนังสือ บรรณาธิการ
บอกวาเปนหนังสือทีอ่ าจารยตอ งชอบ การแปลหนังสือเปนอะไรทีผ่ ม
ไมเคยคิดวาจะทําได แตเมื1ออานหนังสือหาเลมทีส่ ง มาใหผม หนึง่ ใน
นั้นคือ Too Fast to Think เลมนี้ ดวยเนื้อหาและลีลาของผูเขียน
มันทําใหผมตัดสินใจแปลเลมนี้ทันทีครับ”

วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย

คํานํา
ถาคุณสนใจในความคิดสรางสรรค ผมเขียนหนังสือเลมนีไ้ วสาํ หรับคุณ
เมื1อเอยถึงงานที่ตองใชความคิดสรางสรรค บางคนอาจจะยืนหยัด
ในความคิดของตนเอง ซึง่ ความคิดสรางสรรคมกั ถูกใชเปนขออางสําหรับคน
ที่ไมมีมารยาท คนที่ไมรักษาเวลา คนที่ไมสามารถควบคุมงบประมาณ หรือ
ทําตัวใหอยูอยางถูกที่ถูกทางได ราวกับวาทําอยางไรก็ตามคุณก็ไมสามารถ
คิดสรางสรรคพรอมกับสรางความนาเชื1อถือใหเกิดขึ้นได แตเชื1อเถอะวาคุณ
ทําได แตคุณตองยอมรับกอนวาโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปแลว
เวลากลายเปนเรื1องสําคัญมากขึน้ สําหรับพวกเราทุกคน ถาเราสามารถ
จัดการอะไรไดมากขึ้นในเวลาที่นอยลง เราก็จะเลือกทําอยางนั้น ความกลัว
ทีจ่ ะถูกทิง้ ไวขา งหลังไดกลายเปนเรื1องทีย่ งิ่ ใหญขนึ้ ยิง่ เรากําหนดตารางเวลา
มากขึ้นเทาไหร เราก็ยิ่งมีเวลานอยลงเทานั้น นั่นคือหัวใจหลักของหนังสือ
เลมนี้ เพราะวาเรากําลังเคลื1อนไหวเร็วเกินกวาความคิด และพยายามสราง
ภาพลวงตาของความเร็วใหเกินกวาความเปนจริงของมัน ในขณะที่เรากําลัง
เคลื1อนไหวอยางรวดเร็วนั้น กระบวนการคิดทบทวนถึงปญหาที่เกิดขึ้นจริง
ก็ไดถกู ปดกัน้ ลงดวย และเราก็มคี วามโนมเอียงทีจ่ ะแกปญ
 หาไดเพียงชัว่ ครัง้
ชั่วคราวมากกวาจะแกปญหาไดตรงสาเหตุที่แทจริง
ดวยความจําเปนที่จะตองทําสิ่งตางๆ ภายใตเงื1อนไขของเวลา และ
ดวยผลลัพธที่สามารถคาดการณไดนั้น กลับกลายเปนการบังคับดวยกฎอัน

เขมงวดสําหรับผูที่มีความคิดสรางสรรค แนนอนวาคุณไมจําเปนตองปฏิบัติ
ตามกฎ อยางไรก็ตาม การยึดกฎเกณฑมันกลายเปนสูตรความสําเร็จตั้งแต
เมื1อไหรนะ? ยกเวนใครบางคนทีม่ ปี ระสบการณกจ็ ะรูว า กฎถูกสรางขึน้ มาเพื1อ
การเชื1อฟงสําหรับคนโง แตเปนคําแนะนําสําหรับคนฉลาด ดังนัน้ คุณไมจาํ เปน
ตองปฏิบัติตามกฎทุกอยางตลอดเวลา แตมันชวยได มันฟงดูสับสนใชไหม?
ดังนั้น นี่จะเปนหนังสือที่เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคและยังเกี่ยวกับ
ธุรกิจอีกดวย นอกจากนีย้ งั สอดแทรกหลักปรัชญา ความสนุกสนาน และเกร็ด
เล็กเกร็ดนอยที่จะทําใหสิ่งตางๆ ดูเปนเรื1องงายขึ้น
ผมชอบสิ่งตางๆ ที่เรียบงาย บางครั้งการประสบความสําเร็จทางดาน
ธุรกิจหรือความคิดสรางสรรคนั้น ก็ไมจําเปนตองอาศัยความฉลาดเสมอไป
มันชวยไดกจ็ ริง แตความมุง มัน่ และความกระตือรือรนมีความสําคัญมากกวา
โรงเรียนธุรกิจฮารวารด ไดนยิ ามธุรกิจไวเปน ‘การจัดการความสัมพันธ
ทางสังคมเพื1อผลกําไร ซึ่งผลกําไรอาจจะเปนเรื1องทางการเงิน’ ในระยะสั้น
ธุรกิจเปนเรื1องที่เกี่ยวของกับคน ไมวาจะเปนลูกคา เพื1อนรวมงาน หรือผูถือ
หุน ก็ตาม หากคุณเกงทางสังคม เปนไปไดวา คุณอาจจะเกงทางธุรกิจดวย ถึง
อยางไรก็ตาม ความรักในผูคนและในความคิดสรางสรรค ไมไดมาจากผล
กําไรหรือในเชิงตัวเลข มันมาจากตัวคุณเอง เงินเปนเพียงผลพลอยไดจาก
วัฒนธรรมที่ประสบความสําเร็จ
ผมชอบคําจํากัดความของฮารวารด เพราะมันงายและจริง
จําไววา ความคิดที่ดีที่สุดคือการทําใหมันงาย
เหมือนที่ แฮรรี่ เบค กลาวไวในหนังสือ Selling the Invisible (การขาย
ไรสัมผัส) ที่วา “ยิ่งคุณพูดมากเทาไหร คนก็ยิ่งไดยินนอยลงเทานั้น” นั่นเปน
เหตุผลที่ผมเขียนขอความ 71,000 คําลงในนี้ ขอโทษนะแฮรรี่
16

โลกหมุนเร็วขึ้น ตองคิดใหชาลง

ผมหวังวาหนังสือเลมนีจ้ ะชวยใหคณ
ุ สามารถคนพบความจริงเพิม่ เติม
เกีย่ วกับตัวคุณเอง และสิง่ ทีค่ ณ
ุ สามารถทําได เพราะอยางไรก็ตาม คุณก็เปน
อะไรที่มีความพิเศษ แลวเราคอยมาคนหากันวา คุณมีความพิเศษอยางไร
ในภายหลัง
ทําไมคุณควรจะฟงผม? ทั้งๆ ที่อาจจะไมสมควร เพราะผมเคยเปน
พนักงานเสิรฟ พนักงานบาร พนักงานทําความสะอาดหนาตาง คนงานโรงงาน
จิตรกร คนลางรถ ชางซอมรถมอเตอรไซคและรถยนต พนักงานขายตามบาน
ที่ปรึกษาและฝกอบรมดานไอที นักวิเคราะหทางการเงิน นักเขียน นักเขียน
สุนทรพจน นักขาว โคชทางการเมืองและทีป่ รึกษา และในชวง 20 ปทผี่ า นมา
ผมเปนประธานเจาหนาที่บริหาร และทํางานดานการกุศล
ผมยังเปนผูกอตั้งหนึ่งในบริษัทดานการสื1อสารที่ประสบความสําเร็จ
มากที่สุดในโลก และไดกอตั้งมูลนิธิเพื1อศิลปะ นอกจากนี้ ผมยังเริ่มตนเปด
สถาบันการศึกษาฝกอบรมระดับโลก ไรส (Rise) ซึง่ เปนหลักสูตรการฝกอบรม
ผูนําทั่วโลก
ผมสามารถพูดไดอยางตรงไปตรงมาวาผมไมใชผูเชี่ยวชาญ ไมใช
เพราะผมไมรวู า ผมกําลังทําอะไรอยู แตเนื1องจากผมคิดวายังมีอะไรมากกวานี้
ที่จะเรียนรู เพราะความสําเร็จแตกตางกันมากจากการเปนผูรู
จริงๆ แลว นี่เปนเพียงแคหนังสือเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเทานั้น
แตอยางไรก็ตาม มันก็มีความแตกตางบางอยางจากหนังสือเลมอื1นๆ
ประการแรก ผมไมไดเขียนหนังสือเลมนีข้ นึ้ เพื1อทําเงิน เพื1อ TED Talk
สรางแรงบรรดาลใจ หรือเพื1อผลชนะในรางวัลใดๆ แมวาผมจะยินดีที่จะได
รับการบริจาค คําเชิญ และการกลาวถึงก็ตาม ผมแคคิดวาหนังสือเลมนี้อาจ
ชวยคุณได
คํานํา
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ประการที่สอง สิ่งที่ผมไดทําคือการสรางธุรกิจระดับโลก คุณอาจ
ฉลาดกวาผม แตทงั้ หมดทีผ่ มเปนมันมาจากผลพวงของความมุง มัน่ และความ
กระตือรือรน
ประการที่สาม สิ่งที่ผมไดเขียนไวในหนังสือเลมนี้คืองานที่ผมกําลัง
ดําเนินการอยู และผมไมเคยคิดวาหนังสือเลมนี้เขียนจบแลว
ผมใชเวลา 20 ปทผี่ า นมา พยายามคิดหาวิธใี นการทําสิง่ ตางๆ ใหดขี นึ้
มันทําใหผมไดรับความสนิทสนมกับผูคนมากมาย ทั้งนักขาว ศิลปน ทหาร
คนดัง ราชวงศ นักการเมือง นักวิทยาศาสตร ผูใจบุญ นักบวช และแนนอน
นักการเงิน นักธุรกิจ และยังมีนักดื1ม คนเพี้ยน คนหัวรั้น ผมไดเรียนรูอะไร
จากพวกเขาหลายอยาง และผมก็รสู กึ ขอบคุณพวกเขาทุกคนทีก่ รุณาถายทอด
เรื1องราวเหลานั้นใหผมฟง
ผมไดใสประวัตหิ ลายคนไวในหนังสือเลมนี้ เพราะผมประทับใจในความ
คิดของพวกเขา รวมถึงที่มาของความคิดและการจัดการกับมัน (เห็นไดชัด
วาคงไมใชนักดื1ม คนเพี้ยน และคนหัวรั้นทั้งหลาย)
โดยสวนตัว ผมไดประยุกตใชแนวคิด เทคโนโลยี และวิธกี ารจัดการใน
รูปแบบใหมๆ เพื1อเปดตัวสินคาใหมสตู ลาด และพยายามทําทุกอยางดวยวิธกี าร
ที่นอยลง คุณจะไดพบวาผมเรียนรูสิ่งเหลานั้นมาจากใครในหนังสือเลมนี้
แมวา ผมจะผานความลมเหลวมามากมายทีเ่ กิดขึน้ ระหวางทาง ผลสุดทาย
ผมก็ยังคงลมเหลว แตผมโชคดีที่ไดพบเพื1อนรวมงานที่สุดยอดและลูกคา
ที่ชวยใหบริษัทของผมมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื1อง
แมวา ผมจะอยูใ นสภาพแวดลอมทีม่ คี วามคิดสรางสรรคอยูเ สมอ รายลอม
ไปดวยนักออกแบบ นักเขียนและนักวางกลยุทธดา นโฆษณา แตในชวงหลายป
ทีผ่ า นมา ผมยังรูส กึ วาบางอยางขาดหายไปจากหัวใจของกระบวนการสรางสรรค
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ทุกๆ ป ผมจะทํางานหนักและสรางประสิทธิผลมากขึ้น ผมใชเวลา
ทุกชั่วโมง ทุกวัน รวมทั้งชวงสุดสัปดาห เชาตรูและแมกระทั่งดึกดื1นอยาง
ที่ผูประกอบการมักทํากัน บางครั้งก็ใกลเคียงกับเพลง Days of Wine and
Roses แตอะไรก็ตามที่ทําใหคุณเสียความรูสึก นั้นเปนเรื1องไมดีแน แลวเรา
จะคอยฟงเรื1องนี้กันในภายหลัง
ความคิดสรางสรรคไมเพียงแตยากทีจ่ ะเขาใจ แตยงั ดูเหมือนวาความ
คิดสรางสรรคจะยิง่ ยากขึน้ ดวยเมื1อผมทํางานเสร็จเร็วขึน้ และไดประสิทธิภาพ
มากขึน้ ทีม่ าของความคิดสรางสรรค เชน การระดมความคิด ซึง่ มันดูเหมือน
จะขัดตอความหยัง่ รู เมื1อผมรูว า ความคิดทีด่ ที สี่ ดุ ของผมมาจากไหน สิง่ นีเ้ กิดขึน้
(และยังคงเกิดขึน้ ) ในชวงเวลาทีเ่ งียบสงบของผม ในขณะทีผ่ มไมไดพยายาม
เชนในเที่ยวบินระยะยาว ตอนขี่จักรยาน หรือขณะอาบนํ้า
ผมยังพบวาความคิดจะไหลลื1น เมื1อผมพยายามอธิบายอะไรบางอยาง
ผมจะเขาถึงการอุปมาอุปมัยและการเปรียบเทียบเมื1อมันเปนไปอยางเปน
ธรรมชาติ เชน วิธที จี่ ะพูดปาฐกถา อาจจะเขียนแลวพูด หรือ พูดแลวคอยเขียน
ซึง่ ผูค นมักจะพูดไดอยางเราใจมากขึน้ เมื1อพวกเขาไมสนใจขอความมากเกินไป
เมื1อผมถามคนอื1นๆ วาพวกเขาเกิดความคิดจากไหน พวกเขาบอกผม
อยางเดียวกัน ผมเริ่มสงสัยวาสิ่งที่ผมไดรับการบอกเลาเกี่ยวกับความคิด
สรางสรรคนนั้ ผิดหรือไม ผมคิดวามันนาจะมีประโยชนถา ผมไปถามผูท ปี่ ระสบ
ความสําเร็จสูง วาพวกเขามีประสบการณเดียวกันนีห้ รือไม การเดินทางครัง้ นี้
นําผมหางจากการสื1อสารมวลชน สื1อ และธุรกิจ ไปสูศ าสนา ศิลปะ การแพทย
การศึกษา การเมือง และปรัชญา ผมคนพบวาการศึกษาไมไดผลสําหรับ
คนทีป่ ระสบความสําเร็จจํานวนหนึง่ และนีเ่ ปนการสรางความมัน่ ใจเพราะมัน
ไมไดผลสําหรับผมดวยเชนกัน

คํานํา
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ในอาชีพการงานของผมพบวา ยิง่ ผมกาวออกไปจากสิง่ ทีผ่ มเรียกวาผูน าํ
เชน การเลิกออกไปพบกับลูกคาดวยตนเองอยางผูนําบริษัทก็ยิ่งจะดีขึ้น ซึ่ง
ผมพบวาสิ่งนี้ทําใหการติดตอกับลูกคาไดผลดีขึ้น และควรเอาผูนําที่โงเขลา
อยางผมออกจากกระบวนการนี้
ดูเหมือนวายิ่งผมทําอะไรนอยลง บริษัทก็ยิ่งเคลื1อนไปขางหนาไดเร็ว
กวาเดิม ถาฟงดูขดั แยงสําหรับคุณ มันก็ขดั แยงสําหรับผมดวยเชนกัน เหมือน
วาผมจะเกิดความคิดใหมที่ดีกวา เมื1อผมพยายามใหนอยลง ยิ่งผมใชเวลา
นอกสํานักงานมากเทาไหร ความคิดก็ยิ่งเกิดขึ้นเทานั้น
หนังสือเลมนีเ้ ปนความพยายามทีจ่ ะอธิบายวาทําไมสิง่ นีจ้ งึ เกิดขึน้ นีเ่ ปน
สาระสําคัญของปรัชญาในเรื1อง Too Fast to Think โดยการใชเวลาในการ
คิดเรื1อง ทิศทางและกระบวนการ จะทําใหเราใชพลังงานและเวลานอยลง และ
บรรลุเปาหมายไดเร็วขึ้น ชีวิตอาจสนุกสนานมากขึ้น มีประสิทธิผลมากขึ้น
มีความยั่งยืนและสรางสรรคมากขึ้น
ทุกสิง่ ทุกอยางทีอ่ ยูร อบตัวคุณตองเกิดจากจินตนาการ ตองมีความคิด
ที่รากของมัน มันเปนพื้นฐานสําหรับมนุษยในการริเริ่ม สรางสรรค ออกแบบ
และสรางมันขึ้นมา มันเปนหัวใจของการดํารงอยูของเรา
ผมหวังวาเมื1ออานหนังสือเลมนีจ้ บแลว คุณจะรูส กึ เปนอิสระและมีแรง
บันดาลใจ การทําความเขาใจเกี่ยวกับศักยภาพของคุณ ไมเพียงแตเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับคุณเทานั้น แตเปนสิ่งสําคัญสําหรับพวกเราทุกคน
อนาคตของเราขึ้นอยูกับมัน

คริส ลิวอิส
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บทนํา
เรากําลังอยูในตนศตวรรษที่ 21 ซึ่งเพิ่งเริ่มตนแหงยุคสหัสวรรษใหม
มาไดไมนาน เปนยุคแหงสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยขอมูล และเปนขอมูล
ทีว่ งิ่ เขามาปะทะเราดวยปริมาณและความเร็วทีเ่ ราไมเคยเจอมากอน เริม่ จาก
เทคโนโลยีซึ่งทําใหจดหมายกลายเปนระบบอัตโนมัติที่ชวยประหยัดเวลา
อันมีคา มาสูเทคโนโลยีของสื1อใหมๆ ที่สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ขอมูลไดภายใน 45 วินาที เพื1อการอัปเดตขึ้นทวิตเตอร เรากําลังเคลื1อนที่ไป
อยางรวดเร็ว มากกวาที่เคยเปนมา
หรือวานี่คือจุดเริ่มตนของการทําลายอะไรบางอยาง เพราะขอมูล
ตางๆ ที่เราใหความสําคัญนั้น มันวิ่งเขามาหาเราหลายชองทางตลอดเวลา
24 ชัว่ โมง สิง่ นีไ้ ดบนั่ ทอนความสามารถในการคิดของเราไปหรือไม เราจะคิด
อะไรไดอยางกระจางแจงไดอกี ไหม เราจะคิดอะไรทีส่ รางสรรคไดอยางไร และ
ความคิดของเราจะกระจายขยายผลไปไดแคไหน เพราะความเรงดวน ทําให
เราละเลยเรื1องทีผ่ า นมา เราทําราวกับเมื1อวานเปนเพียงเศษขยะ เราไมมเี วลา
ในการจดจํา ทบทวน และเรียนรู เรากําลังเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจน
ขึ้นจากแนวทางที่เราตอบสนองตอสภาพแวดลอมแบบนี้
มีคนสองแบบเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมนี้ แบบแรกมองวาตนเองคือ
ผูปลดปลอย และอีกแบบมองวาแบบแรกเปนผูรุกราน แบบแรกคือบรรดา
ผูตื1นตัวในเรื1องอินเทอรเน็ต รูสึกตื1นเตนไปกับอนาคต มองเห็นโอกาสและ

พรอมที่จะรวมวิ่งไปกับมัน พวกเขาไมทนรออะไรอีกแลว สําหรับพวกเขา
มันคือการเตรียมตัวสูโลกไรพรมแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มี
ความคิดสรางสรรค มีความรวดเร็ว รวมทัง้ ความสับสน เขาตองลืมอดีต และ
มองภาพอนาคตใหชัดเจน ตองมีความมุงมั่นในโลกที่มีการเชื1อมตอกันอยาง
มากมาย สวนคนอีกแบบ คือผูที่กลัวเทคโนโลยี และยึดมั่นอยูกับสิ่งเดิมๆ
พวกเขารูสึกเหมือนวาเขากําลังขับรถอยูบนทางดวน แตเลือกทางออกผิด
พวกเขามองยอนเวลากลับไปสูย คุ ยูโทเปย ตอนทีท่ กุ สิง่ ทุกอยางปลอดภัยกวา
ชากวา ถูกตองกวา คาดการณไดมากกวา ชัดเจนและสมเหตุสมผลกวา พวก
เขาเชื1อวาโลกกําลังสับสนวุนวายและเลวรายลงเกือบทุกวัน พวกเขาเชื1อมั่น
ในเรื1องนีจ้ าก ปริมาณของขาวสารทีเ่ พิม่ ขึน้ และแนวโนมความเลวรายของมัน
ผูคนไมไดโตแยงเกี่ยวกับลัทธิทุนนิยมหรือลัทธิคอมมิวนิสตอีกตอ
ไปแลว แตตอนนี้พวกเขาโตแยงกันเรื1องความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง
นักการเมืองปรับเปลี่ยนวาทะกรรมสําหรับการหาเสียง ขอความอยางเชน
“การเปลีย่ นแปลง ทีเ่ ราเชื1อได” หรือ “โหวตเพื1อการเปลีย่ นแปลง” กลายเปน
กระแสนิยม นักเทคโนโลยีไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ในการเปลี่ยนแปลง
และยากที่จะหยุดยั้งพวกเขาได แมแตสมาชิกสภาผูออกกฎหมาย บางครั้งก็
พยายามจะยับยั้งแตในที่สุดก็ลมเหลว
20 ปที่ผานมานี้ เปนยุคของการเริ่มตนและเติบโตของอินเทอรเน็ต
เปนชวงหลายปทคี่ นสวนหนึง่ กลัวจะถูกทิง้ ไวขา งหลัง ในขณะทีอ่ กี สวนเปดรับ
และใชเทคโนโลยีในทุกโอกาสทีพ่ วกเขาสามารถจะทําได เพื1อการสื1อสารและ
ใชประโยชนจากการเปลีย่ นแปลงนี้ ผมจัดอยูใ นคนกลุม หลัง ผมเห็นชีวติ ของ
ผมรวดเร็วขึ้น และผมเห็นครอบครัว เพื1อนรวมงานและเพื1อนๆ ของผมเอง
ไดกลายเปนคนที่วุนวายอยูกับสิ่งที่ทําใหวาวุน โดยเริ่มจากอีเมล พัฒนาสูไป
การใชเว็บไซต การคนหา การใชสื1อโซเชียล การคนหาโซเชียล ขอความดวน
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สไกป และความซับซอนของฮารดแวร ทีเ่ พิม่ มากขึน้ เราไดคดิ คนวิธกี ารใหมๆ
มากมายเพื1อทีจ่ ะมาหยุดยัง้ ตัวเราเอง ซึง่ เราจะขยายความเรื1องนีก้ นั ในบทที่ 1
แนนอนวา ผมไมไดเปนคนเดียวทีส่ งั เกตเห็นสิง่ เหลานี้ มีหนังสือหลาย
เลมที่เขียนถึงบทบาทของความเงียบที่สัมพันธกับการคิดสรางสรรค หนังสือ
ของ ซูซาน เคน ที่ชื1อ Quiet : The Power of Introverts in a World That
Can’t Stop Talking (ความเงียบ : พลังของคนเก็บตัว ในโลกที่ไมสามารถ
หยุดพูดได) อาจเปนเลมที่ดีที่สุดที่กลาวถึงเรื1องนี้ ในหนังสือเลมนี้ ทั้ง
นักวิทยาศาสตรและศิลปน มีวธิ กี ารคิดสรางสรรคซงึ่ สอดคลองกับทีไ่ อนสไตน
ไดสรางทฤษฎีเกี่ยวกับเวลา นั่นคือเขาใชเวลาไปมากในการสรางความคิด
เขาอธิบายความคิดสรางสรรควาเปน ‘สิ่งที่กลั่นกรองไดจากเวลาที่เสียไป’
แตในโลกสมัยใหมของเรา ไมมีใครยอมเสียเวลา ทุกคนรูสึกวาทุกวันนี้ เขามี
งานยุง กวาทีผ่ า นมา เขาทํางานมากขึน้ แตไมเสมอไปทีเ่ ขาจะไดผลผลิตเพิม่ ขึน้
ไอนสไตนถูกตองใชไหม? เปนไปไดไหมวาแทจริงแลว เราจําเปนตอง
‘เสียเวลา’ เพื1อจะไดมาซึง่ ความคิดสรางสรรค? บางคนอาจจะเถียงวาไมมใี คร
จะพลาดความคิดบางอยาง แตผมยังไดคน พบหลักฐานเพื1อชีใ้ หเห็นวาปริมาณ
ขอมูลที่ลนเกินไปแบบทุกวันนี้ สงผลตอสุขภาพและความสัมพันธของเรา
ทําไมที่มาของความคิดสรางสรรคจึงมีความสําคัญ? ก็เพราะมันเปน
สิ่งจําเปนกับทุกบริษัท ทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งในชีวิตของผม นอกจากนี้
ความคิดสรางสรรคยังกลายเปนพื้นฐานของวัฒนธรรมตะวันตกอีกดวย
ประเทศตางๆ ในโลกมีทางเลือกในการแขงขันอยูสองทางคือ จะเปนพวก
ที่ทํางานหนักกวา ยาวนานกวา แตไดผลลัพธนอยกวา หรือจะเปนพวกที่
พยายามสรางความแตกตางใหกับตัวเองดวยวิธีการอื1น
ผมเห็นโลกกําลังเคลื1อนที่เร็วขึ้น แตดวยอะไรบางอยางกลับทําใหมี
ความคืบหนานอยลง มีการสื1อสารมากขึน้ แตมกี ารสนทนากันนอยลง มีขอ มูล
บทนํา

27

มากขึน้ แตไมไดมกี ารเรียนรูเ พิม่ ขึน้ สิง่ ทีด่ ขู ดั แยงเหลานีเ้ ปนเรื1องทีเ่ ราจะเห็น
ไดชัด จากที่ โทนี่ ชวารตซ บอกวาเปนเรื1องของการทําอะไรๆ ที่ ‘มากกวา
ใหญกวา เร็วกวา’ ในหนังสือของเขาที่ชื1อ The Way We’re Working Isn’t
Working (วิธีการทํางานที่ไรผล)
ทุกวันนี้ คนบนโลกตางพูดกันวา เราตองเพิ่มทรัพยากรใหมากที่สุด
เราตองทําสิ่งที่ดีที่สุดใหตัวเอง ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองอาศัยความรวมมือรวมใจ
เราจะใชแหลงทรัพยากรทีห่ ายากของเราไดอยางไร หากเราไมรอู ะไรเกีย่ วกับ
ศักยภาพของเราเองเลย? และที่แยไปกวานั้น อะไรจะเกิดขึ้นหากสิ่งที่เรา
หวังวาจะชวยใหเรามีประสิทธิภาพไดมากขึ้นนั้น แทจริงแลวมันกําลังทําลาย
ความสามารถในการสรางสรรคโดยธรรมชาติของเรา?
ความคิดสรางสรรคไมไดถูกจํากัดอยูในอุตสาหกรรมสรางสรรค เชน
การโฆษณา การประชาสัมพันธ การออกแบบ และการตลาด แตเราตองการ
ความคิดสรางสรรคมากมายในวิชาชีพอื1นๆ เชน กฎหมาย สถาปตยกรรม
การบัญชี และการใหคาํ ปรึกษาดานการจัดการ ซึง่ ทุกสาขาอาชีพกําลังตกอยู
ภายใตปญหาเดียวกัน คือมีเวลานอยลง เราตางมีเวลานอยเกินกวาจะคิด
แกปญ
 หาตางๆ ไดอยางลึกซึง้ ในชวงเวลาทีเ่ ศรษฐกิจซบเซาหรือถดถอย อาจจะ
เปนชวงเวลาดีๆ ที่ทําใหผูคนเปดรับตอความคิดใหมๆ ในขณะที่เศรษฐกิจมี
การเจริญเติบโตหรืออยูในชวงขาขึ้น ความจําเปนของนวัตกรรมก็มักจะถูก
มองขามไป ในความจริงแลวมีพื้นที่สําหรับการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ในทุกอุตสาหกรรม บางคนบอกวานี่นาจะเปนเวลาที่ดีที่สุดสําหรับมัน
และถาเราตองการใหสงิ่ นีเ้ กิดขึน้ ไดจริง เราตองเลิกยึดติดกับความเชื1อ
เรื1องการทํางานของสมอง ที่เชื1อกันมาตลอดวา เปนการทํางานของสมอง
ซีกซายและสมองซีกขวา โดยสมองซีกซายคือการวิเคราะหเหตุผลในขณะ
ที่สมองซีกขวาเปนเรื1องของแนวคิด จินตนาการ ความรูเรื1องสมองนี้มีการ
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เปลีย่ นแปลงตลอดหลายปทผี่ า นมา และจะมีการเปลีย่ นแปลงไปเรื1อยๆ กลาว
โดยสรุปคือความรูในเรื1องนี้ยังไมนิ่งและมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงตอไป
เพื1อความชัดเจนผมอยากจะบอกวาการคิดวาการทํางานของสมองซีกซาย
และสมองซีกขวาแยกจากกันนั้นเปนเรื1องที่ผิด เพราะทั้งสองซีกทํางานรวม
กัน อยางไรก็ตามเราสามารถเรียกพวกมันวา กระบวนการ (ซึ่งเปนวิธีการที่
ผมจะอางถึงพวกมันตลอดทั้งเลมนี้) เนื1องจากพวกมันมีความแตกตางและ
สามารถแยกแยะได แตก็ไมไดตั้งอยูในสมองเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น
ความคิดสรางสรรค อาจไมเปนทีร่ จู กั กันแพรหลายในคนบางกลุม เชน
นักบัญชีและนักการเงิน ซึ่งถูกเรียกกันวาเปนพวก “สมองซีกซาย” แตความ
จริงแลวคนพวกเขาอาจมีความสรางสรรคไดมาก ความคิดสรางสรรคไมได
เปนเพียงแคพนื้ ฐานของพวก ‘สมองซีกขวา’ หรือกลุม อุตสาหกรรมสรางสรรค
เทานั้น นวัตกรรมหลายเรื1องที่กอใหเกิดปญหามากในชวงภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในป 2009 ก็เปนผลโดยตรงมาจากคนพวก ‘สมองซีกซาย’ ที่หันมา
คิดสรางสรรคมากจนเกินไป! หากจะมีสงิ่ ใดจําเปนขณะนีก้ ค็ อื คลื1นลูกใหมของ
การสรางสรรคเพื1อสรางความเชื1อมั่นใหกับตลาดและนักลงทุนวา นวัตกรรม
จากนี้ไปจะคุมคาตอการลงทุน (นี่คือเรื1องของศรัทธา เปนกระบวนการของ
สมองซีกขวาซึ่งอาจจะไมเคยมีอยูในพวกสมองซีกซาย)
ความจริงแลว ความคิดสรางสรรคเกิดขึน้ มาจากการทํางานของสมอง
ทั้งสองดาน แตถูกนํามาใชในงานที่แตกตางกัน (เราจะคุยเรื1องนี้เพิ่มเติม
ในบทที่ 4) เรื1องทีเ่ ห็นไดชดั คือ กระบวนการของสมองซีกขวาเชน ‘ความเชื1อ
หรือศรัทธา’ เปนเรื1องที่ กระบวนการของสมองซีกซายไมยอมรับ และในทาง
กลับกัน การใชเหตุผลของสมองซีกซายก็ไมไดรบั การยอมรับจากกระบวนการ
ของสมองซีกขวาเชนกัน
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มีหลักฐานวาการมีขอ มูลมากเกินไป จะเปลีย่ นแปลงรูปแบบพฤติกรรม
ของคน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากรายงานเรื1องการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่ง
นักศึกษารูส กึ วาตกอยูภ ายใตความกดดันมากขึน้ กวาทีเ่ คย ทําใหสมองตอบสนอง
ตอความกดดันนั้นดวยวิธีการที่ตางกัน ถาเล็กนอยก็จะเปนประโยชน แตถา
มากไปก็อาจเปนอันตรายได
หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาตัวของสมองเองมีการพัฒนาทางกายภาพ
เมื1อจําเปนตองปฏิบตั งิ านทีเ่ ฉพาะเจาะจง เชน คนขับรถแท็กซีท่ มี่ ฮี ปิ โปแคมปส
ขยายใหญขนึ้ มีการพัฒนากระบวนการบางอยาง และบางอยางกลับลดนอย
ลง ซึ่งสงผลกระทบตอทั้งพฤติกรรมจริงและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ความวุนวายนี้กําลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา ชั่วโมงการทํางานของเรา
ยาวนานกวาเดิม มีการวัดผลงานของเรามากขึน้ ผูน าํ ของเราจําเปนตองแสดง
ใหเห็นวาเขาทําอะไรมากกวาเดิม แมวา จริงๆ แลวเขาไมไดทาํ อะไรมากไปกวา
เดิมเลย เรื1องที่นาสนใจคือ เมื1อเราถามถึงแบบอยางที่ดีงาม ซึ่งเปนตนแบบ
ของเราได พวกเรามักจะใหคาํ ตอบวา ‘เขาคือใคร’ แทนทีจ่ ะอธิบายวา ‘เขาทํา
อะไร’ เราจะพบคําตอบเรื1องนี้ในบทที่ 6
การเรงความเร็วและเสียงรบกวนเปนการทําลายสภาพแวดลอม
ทีส่ ง เสริมความคิดเพราะความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการของความเงียบ
และสภาพแบบนี้สงผลกระทบตอเรามากจนดูเหมือนวาเรากําลังสูญเสีย
เพราะเราพยายามเรงรีบเกินไปและหลอกตัวเองวาเราเร็ว มันเปนภาพลวงตา
มากกวาความเร็วทีแ่ ทจริง นัน่ เปนเหตุผลทีผ่ มเขียนหนังสือเลมนีข้ นึ้ มา เพราะ
ผมอยากสารภาพความจริง
ความคิดสรางสรรคเปนวิธกี ารทีช่ ว ยใหทงั้ เรื1องธุรกิจและเรื1องสวนตัว
ยังคงกาวไปขางหนาได เปนวิธที ที่ าํ ใหพวกเขาสามารถเติบโตอยางรวดเร็วดวย
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การเริ่มสิ่งใหมซึ่งทําใหพวกเขายังคงมีความสุขได ความคิดสรางสรรคมี
ความสําคัญไมใชแคในเรื1องของธุรกิจเทานั้น แตมันสําคัญตอชีวิต
นอกจากจะชวยใหสังคมที่สรางสรรคมีความเจริญกาวหนาแลว ยัง
สามารถสรางความยัง่ ยืนในการเพิม่ ผลผลิตอีกดวย ขอเพียงแคพวกเขาเขาใจ
วาศักยภาพและการเรียนรูเปนสวนสําคัญอยางไรในการเริ่มตนใหม
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ความคิดสรางสรรคเปนเรื1องเกีย่ วกับอนาคต มันนํามาซึง่ ขอมูลเชิงลึก
ความแปลกใหมและการเปลี่ยนแปลง ในชวง 20 ปที่ผานมา ผมไดเดินทาง
ไปยังทวีปเอเชีย อเมริกา และประเทศอื1นอีกหลายแหงในโลก ผมพบ
ทัศนคติทแี่ ตกตางกันอยางมากในเรื1องของความคิดสรางสรรค ตัวอยางเชน
ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีประวัติศาสตรนอยมาก จนเมื1ออนาคตมาเคาะประตู
ความคิดสรางสรรคจึงไดรับการตอนรับอยางอบอุน ตรงกันขามกับในยุโรป
อนาคตถูกมองดวยความสงสัยมากกวา สวนในเอเชียทุกสิ่งทุกอยางกําลัง
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว พวกเขาแคตองทําความคุนเคยกับจังหวะของ
การเปลี่ยนแปลง
ผมพบวายุโรปเปนที่ซึ่งเหมาะกวาที่อื1นในเรื1องของมาตรฐานความคิด
สรางสรรค เพราะยุโรปมีการตอตานในการเปลีย่ นแปลงมากกวา ทําใหความคิด
ที่เขามาใหมนั้นตองเปนเรื1องที่ดีจริงๆ จึงจะไดรับการยอมรับ เพราะพวกเขา
ถูกทาทายโดยความเปนมาทัง้ หมดของประวัตศิ าสตร นีท่ าํ ใหยโุ รปเปนสถานที่
ซึ่งเปดกวางสําหรับความคิดแตไมใชทุกความคิดใหม จะมีเฉพาะความคิด
ทีไ่ ดรบั การพิสจู นอยางเหมาะสมแลว และเปนความคิดทีเ่ อาชนะการคัดคาน
ตางๆ รวมทัง้ ไดเคยลองใชความคิดใหมเหลานีใ้ นทีอ่ ื1นๆ มาแลว วัฒนธรรมของ
สหรัฐอเมริกา มองเห็นความคิดใหมๆ ที่กําลังทดลอง ไดสรางความลมเหลว
บทนํา
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ขึ้นมากมาย แตก็มีความสําเร็จเพิ่มขึ้นอีกมากดวย นี่อาจเปนเรื1องของทุน
ทางปญญาที่มีความแตกตางกัน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Times
Higher Education World University Rankings) ในป 2015 ใน 10 อันดับ
แรกของสุดยอดมหาวิทยาลัยโลก มีมหาวิทยาลัย 3 แหงเทานั้นที่ตั้งอยู
ในยุโรป (และทัง้ หมดนีอ้ ยูใ นสหราชอาณาจักร) โดยทีส่ ถาบันเทคโนโลยีแหง
แคลิฟอรเนียเบิรก ลีย และสแตนฟอรด อยูใ นอันดับตนๆ ของการจัดอันดับนี้
เมื1อใดทีม่ กี ารแขงขันกันมากขึน้ เมื1อนัน้ ก็จะมีมาตรฐานการสรางสรรค
สูงขึ้น ในเอเชียทุกอยางเติบโตอยางรวดเร็วและในหลายๆ กรณีเปนเพียง
แคการขยายผลของกระบวนการที่มีอยูแลวใหกระจายตัวออกไป มีตัวอยาง
ของความคิดสรางสรรคอนั นาทึง่ ในดานสถาปตยกรรม ตัวอยางเชน โรงแรม
มารีนาเบยแซนส ในสิงคโปร ซึ่งเปนหนึ่งในอาคารที่พิเศษที่สุดในโลก
มันไดรับการพัฒนาโดย ลาสเวกัสแซนสคอรปอเรชั่น ดวยงบประมาณ
8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ออกแบบโดย โมเช ซาฟได เขาบอกวาไดรับ
แรงบันดาลใจมาจากสํารับไพ นอกเหนือจากคาสิโนแลว ยังมีสว นประกอบอื1นๆ
ของการกอสราง คือโรงแรม 3 แหงที่เปนอาคารสูงมีหองพัก 2,500 หอง
ซึง่ ดานบนมีดาดฟาและสกายพารกเชื1อมตอกันกับสระวายนํา้ ยกระดับซึง่ ยาว
ที่สุดในโลก สถาปตยกรรมของรีสอรตไดรับการเห็นชอบจากที่ปรึกษาดาน
ฮวงจุยผูลวงลับ ชอง สวอน เลก และ ลุยซา ออง ลี สถาปตยกรรมคือการ
แสดงใหเห็น ไมใชแคการบอกเลาวาความคิดสรางสรรคของเมืองเปนอยางไร
เราจะศึกษาเรื1องนีก้ นั ตอไดในหนังสือวา การออกแบบสถาปตยกรรมและการ
ตกแตงภายในเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผูคนคิดไดอยางไร
ผมพบความสมดุลของการใชความคิดสรางสรรคที่ดีที่สุดในสหรัฐ
อเมริกา ประเทศทีไ่ มมใี ครจดจําอะไรไดวา ทีน่ เี่ ปนอยางไรเมื1อ 30 ปทแี่ ลว แตโดย
การใชความคิดสรางสรรค รายการแบบ แฟมิลกี่ าย ก็เกิดขึน้ มา สหรัฐอเมริกา
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มีตลาดของสื1อสังคมทีก่ ระจายอยางทัว่ ถึงและนีเ่ ปนชองทางสําหรับการปฏิวตั ิ
ทางวัฒนธรรม เปนเรื1องนาขันคือ สหรัฐอเมริกาเปนประเทศตนกําเนิดของการ
ใชสื1อสังคมออนไลนทวั่ โลก แตกลับกลายเปนยุโรปทีเ่ ติมเต็มขอมูลในชองทาง
เหลานั้น วันนี้คุณสามารถไดยินความคิดเห็นของสื1อสังคมออนไลนในยุโรป
ทีบ่ น วายุโรปกําลังเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมไปเปนเหมือนกับสหรัฐอเมริกา
แตในสหรัฐอเมริกาคุณจะไดยินขอความที่ตรงกันขาม ความจริงก็คือการ
เพิม่ ขึน้ ของสื1อสังคมออนไลนและการทํามาคาขายออนไลน ทําใหรสู กึ วาทุกที่
บนโลกเปนเสมือนที่เดียวกัน
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ทุกทีอ่ าจมีความคลายกันมากขึน้ แตทกุ ทีก่ เ็ คลื1อนไหวเร็วกวาทีเ่ คย เรา
จะรับมือกับความเร็วทีเ่ รงรีบนีไ้ ดอยางไร? เราตองใชระบบการคิดสรางสรรค
ซึ่งรวมถึงแปดลักษณะที่สรางสรรคคือ ความเงียบ, การเขารวม, ความฝน,
การผอนคลาย, การปลดปลอย, การทําซํ้า, การเลน และการสอน แตละสิ่ง
เหลานี้เปนองคประกอบสําคัญในรูปแบบใหมของการคิดที่ตองควบคุมโดย
ผูที่ตองการปลดปลอยตนเองภายใตสภาพแวดลอมใหม มิฉะนั้นเราก็จะ
ลงเอยดวยการคิดเร็วเกินไป เราจะสํารวจเรื1องราวเหลานี้กันตลอดทั้งเลม
ในเลมนี้ คุณจะพบกับการสัมภาษณนกั วิชาการ ศิลปน นักธุรกิจ นักบวช
ผูนําทางทหาร นักออกแบบ นักการเมือง นักจิตวิทยา นักกฎหมาย และ
นักการศึกษา การไดยินจากคําพูดของพวกเขาเปนสิ่งลํ้าคา และที่ชัดเจนคือ
ทุกคนใชลักษณะสรางสรรคบางอยางในทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี้ พวกเขา
ยังนําเอากระบวนการสมองซีกซายและสมองซีกขวา มาปรับใชดวยวิธีการ
ตางกัน ไมมสี ตู รสําเร็จ นัน่ คือไมมใี ครทีใ่ ชเพียงกระบวนการเดียว คนเหลานี้
คิดวาตนเองสรางสรรค นักแกไขปญหาและสมาชิกในทีมทุกคน ควรพัฒนา
บทนํา
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ความสามารถในการสรางสรรคของตนเองเนื1องจากมีความจําเปนตอสุขภาพ
และประสิทธิภาพ
คุณอาจพบวาบางเรื1องในหนังสือเลมนี้ไมใชเรื1องใหม เพราะผมไมใช
นักวิชาการ อาชีพของผมเปนเรื1องของการชวยปลดปลอยศักยภาพ ทั้ง
ศักยภาพสวนบุคคลและศักยภาพสวนรวม ซึง่ ศักยภาพทัง้ สองอยาง คุณเอง
ก็ไมสามารถแยกมันออกจากกันได
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ข้อมู ลที่ท่วมท้น และวิธีการ
ที่มันเปลี่ยนแปลงเรา

01

ในบทนี้เราจะมาดูกันวาทําไมคนเราจึงตองยุงมากกวาที่เคย
เปนมา ซึ่งจะชวยใหเราเขาใจถึงแรงกดดันใหมๆ ที่ทําใหตองคอย
ติดตามขาวสาร เราจะดูการเติบโตของเทคโนโลยีทแี่ ทรกแซงชีวติ และ
วิธีการที่มันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรา ตัวของสื1อเองก็มีการ
เปลี่ยนแปลงเพราะขอมูลที่มากเกินไป เรื1องนี้อาจดูลึกลับและยาก
ทีจ่ ะชีช้ ดั เพราะมันเปลีย่ นไปตลอดเวลา เราจะดูวา อะไรทีส่ รางขาวและ
ทําไมขาวรายจึงขายดี อะไรทําใหขา วมีความถูกตองหรือมีความนาเชื1อถือ
นอยลง อะไรเกิดขึ้นเมื1อคนหนุมสาวกําลังอานหนังสือนอยลง การ
เพิม่ ขึน้ ของสื1อสังคมออนไลนกบั ผลกระทบทางเพศ โดยเฉพาะผูห ญิง
ในตอนทายของบทนี้คุณนาจะเขาใจถึงสาเหตุที่ทําใหชีวิตเราเต็มไป
ดวยความเรงรีบ และถาอานแลวคุณรูส กึ วาหมดแรง นัน่ ก็เปนไปตาม
คาดครับ!

ทุกวันนี้ คุณพบวาตัวเองถูกรบกวนมากขึน้ หรือไม? ไมใชเรื1องงายเลย
ที่คุณจะมีสมาธิเมื1อคุณรูสึกวาถูกขัดจังหวะอยางตอเนื1อง ยิ่งแยกวานั้นคือ
มันทําใหคุณเครียด มันอาจทําใหเรารูสึกเหมือนทุกสิ่งทุกอยางอยูนอกเหนือ
การควบคุม

ชีวติ การทํางานของเรามีการเปลีย่ นแปลงอยางมากในรอบ 20 ป งาน
ของเราแตกตางจากงานคนรุน พอรุน แมของเรามาก เพราะการติดตอสื1อสาร
ในตอนนี้ ไดกลายเปนเรื1องของ
Ç ความเรงดวน
Ç ความแพรหลาย
Ç ความยุงเหยิง
Ç ความเปนสวนตัว
Ç ความสะดวกและพกพาได
Ç ความตองการ
Ç ไมสามารถคาดการณได
ชีวติ ทางสังคมของเราถูกขัดจังหวะดวยชีวติ การทํางานของเรา และชีวติ
การทํางานของเราก็ถกู ขัดจังหวะดวยชีวติ ทางสังคม ในความเปนจริง แมแตชวี ติ
ทางสังคมของเราก็ถกู ขัดจังหวะดวยรูปแบบชีวติ ทางสังคมอื1นๆ เราไมสามารถ
แมแตจะดูทวี ไี ดโดยไมมหี นาจอทีส่ องเพื1ออานสื1อสังคมออนไลนเกีย่ วกับรายการ
ที่เรากําลังสนใจ
นอกเหนือจากการถูกขัดจังหวะและการขาดสมาธิ คุณสังเกตเห็น
หรือเปลาวา วันนีค้ ณ
ุ ยุง มากขึน้ แคไหน? คุณมีประสิทธิผลมากขึน้ หรือแคยงุ
มากขึน้ ปญหานีง้ า ยมาก เพราะเราสามารถเติมทุกนาทีของทุกวันได เราทําได
จริงๆ ในเดือนกุมภาพันธของป 2013 ผลการสํารวจของสหรัฐอเมริกา จาก
ผูใหญ 2,020 คน อายุ 18 ปขึ้นไป โดยสมาคมแฮริสอินเทอรแอกทีฟ
ทีด่ แู ลทางดานจิตวิทยาของคนอเมริกนั รายงานวา ชาวอเมริกนั สวนใหญรสู กึ
ยุงมากขึ้นกวาปกอน และเมื1อปที่แลวพวกเขาก็ยุงมากขึ้นกวาปกอนหนานั้น
เชนกัน คนมักพูดถึงวันที่เขาทํางานไดอยางมีประสิทธิผล ก็ตอเมื1อเขาไดใช
ทุกๆ นาทีไปกับการทํางานในวันนั้น
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¯£¿ŰÀ´¼
ĒÙøĂúǰđðŨîñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜĔîĂÜÙŤÖøøąĀüŠćÜðøąđìýéšü÷üĆ÷ǰǰðŘǰ
îĆïüŠćđíĂđðŨîñĎšìĊęöĊÙüćöÿĞćđøĘÝÿĎÜĔîĂćßĊóǰ đíĂđ×šćöćĀćñöǰ ĒúąïŠîđøČęĂÜ
ĀĆüĀîšćÜćî×ĂÜđíĂǰđíĂïĂÖüŠćđíĂøĎÿš Öċ üŠćĕéšøïĆ ÙüćößČîę ßöÝćÖñúÜćîìĊđę íĂìĞć
îšĂ÷ÖüŠćìĊęÙüøÝąĕéšøĆïǰìĆĚÜėǰìĊęđíĂìčŠöđìÖĆïÜćîöćÖǰđíĂüćÜĒñîÝĆéÖćøđüúć
Ă÷ŠćÜéĊǰ êĆĚÜĒêŠêČęîÝîëċÜĀúĆïǰ đíĂÝĆéÖćøđüúćìčÖîćìĊĔîÖćøìĞćÜćîĂ÷ŠćÜöĊÙŠćǰ
öĊÖćøĒïŠÜđüúćđðŨîßŠüÜúąǰǰîćìĊǰĀøČĂĒöšÖøąìĆęÜßŠüÜúąǰǰîćìĊđóČęĂìĞćÜćî
êŠćÜėǰöćÖöć÷ǰđíĂöĊðøąüĆêĉìĊę÷Ăéđ÷Ċę÷öǰđðŨîñĎšîĞć÷Ăéîĉ÷öĒúąöĊóúĆÜǰĒêŠđíĂ
ÖĘ÷ĆÜÙÜøĎšÿċÖñĉéĒúąëċÜ×îćéúąĂć÷ĔÝëšćđíĂöĊđüúćüŠćÜǰđíĂøĎšÿċÖĒïïîĆĚîđóøćą
đíĂđðŨîñĎšĀâĉÜǰđíĂêšĂÜóĉÿĎÝîŤüŠćđíĂéĊóĂǰĕöŠĔßŠĒÙŠïćÜÙøĆĚÜĒêŠêšĂÜêúĂéđüúćǰ
îĊęđðŨîÿëćîÖćøèŤóĉđýþìĊęñĎšðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝÿĎÜïćÜÙîìĞćǰ ÙČĂêšĂÜ
ĕöŠ÷ĂöĔĀšêîđĂÜüŠćÜǰöĆîĕöŠĔßŠđøČęĂÜÝĞćđðŨîìĊęêšĂÜïĆÜÙĆïĔĀšÙîìĞćÜćîêúĂéđüúćǰ
ĒêŠüĉíĊÖćøîĊĚǰ đðŨîüĉíĊìĊęñĎš÷ĂöøĆïÝąìĞćĂ÷ŠćÜđêĘöìĊęĒúąÿöĞęćđÿöĂǰ ÖćøìĞćÜćî
Ēïï÷čÜŠ Ă÷ĎêŠ úĂéđüúćǰÖúć÷đðŨîÖãđÖèæŤðÖêĉĔîÖćøìĞćÜćî×ĂÜóüÖđ×ćǰđßŠîǰ
ÙĞćüĉÝćøèŤĔéėǰ ìčÖÖøèĊêšĂÜĕéšøĆïÖćøÝĆéÖćøĂ÷ŠćÜđĂćĔÝĔÿŠǰ ñöĕéšóĎéÙč÷ÖĆï
ĀĆüĀîšćÜćî×ĂÜĒÙøĂúǰ đ×ćïĂÖüŠćĒÙøĂúđðŨîÙîìĞćÜćîĀîĆÖǰ ĒêŠöĆÖĕöŠÙŠĂ÷
öĂÜõćóĔĀâŠǰĕöŠÙŠĂ÷öĊÖćøÿøšćÜĀøČĂêŠĂđêĉöÙüćöÙĉéǰìĊęĒ÷Š÷ĉęÜÖüŠćîĆĚîǰđ×ćïĂÖ
üŠćÖćøìĞćÜćîøŠüöÖĆïĒÙøĂúîĆîĚ ĕöŠÿîčÖǰìčÖÿĉÜę ìčÖĂ÷ŠćÜđðŨîđøČĂę ÜàĊđøĊ÷ÿǰđĂćđðŨî
đĂćêć÷ǰ ñöëćöĒÙøĂúüŠćđíĂøĎšÿċÖĂ÷ŠćÜĕøđÖĊę÷üÖĆïÖćøðøąđöĉîĒúą×šĂđÿîĂ
ĒîąìĊęđíĂĕéšøĆïǰđíĂïĂÖüŠćǰĶìĞćĕöóüÖđ×ćëċÜĕöŠđĀĘîüŠćÞĆîó÷ć÷ćöìĞćĂąĕøėǰ
öćÖöć÷đóČęĂóüÖđ×ć ǰìčÖėǰüĆîĒöšĔîßŠüÜüĆîĀ÷čéÿčéÿĆðéćĀŤǰ ÞĆîìĞćÜćîđêĘöìĊę
êúĂéđüúćǰÝąĔĀšÞĆîìĞćĀîĆÖÖüŠćîĊĚÙÜĕöŠĕĀüĒúšüǰĒêŠÞĆîĕöŠđÙ÷ĕéšøĆïÙĞćßöĔéėǰ
öĆîĕöŠ÷čêĉíøøöđú÷ķ
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đøČęĂÜîĊĚìĞćĔĀšđøćđĀĘîðŦâĀćĕéšßĆéđÝîÙČĂǰĒÙøĂúĕéšđøĊ÷îøĎšǰ ĀøČĂĂćÝÝą
ÿĂîêĆüđĂÜ ǰ üŠćÖćøìĞćÜćîĀîĆÖĒúąǰ ĳìĞćđÖĉîĀîšćìĊęĴǰ đðŨîüĉíĊđéĊ÷üìĊęÝąìĞćĔĀš
đíĂÖšćüĀîšćĕéšǰöĆîĂćÝđðŨîñúÝćÖìĊęđíĂøĎšÿċÖĕöŠöĆęîÙÜǰđíĂÝċÜêšĂÜóĉÿĎÝîŤêĆüđĂÜ
éšü÷ÖćøìĞćÜćîĀîĆÖǰÙĞćĒîąîĞć×ĂÜñöÿĞćĀøĆïĒÙøĂúÙČĂǰĶìĞćĔĀšîĂš ÷úÜǰĕöŠĔßŠ
öćÖ×ċĚîķǰ ĒÙøĂúÿćöćøëđðúĊę÷îĒðúÜêĆüđĂÜĕéšđóøćąđíĂÙüïÙčöÖĉÝÖøøö
øć÷üĆî×ĂÜđíĂĕéšĂ÷ŠćÜÿöïĎøèŤǰ ñöĒîąîĞćĔĀšđíĂĀćđüúćüŠćÜàĆÖüĆîúąßĆęüēöÜ
đóČęĂìĊęÝąĕöŠìĞćĂąĕøđú÷àĆÖĂ÷ŠćÜǰ îĊęĕöŠĔßŠđøČęĂÜÜŠć÷ÿĞćĀøĆïđíĂǰ ĒúąĂĊÖÿĂÜüĆî
êŠĂöćǰ đíĂÖĘïŠîüŠćđüúćìĊęĕöŠĕéšìĞćĂąĕøđú÷ǰ îĆĚîĕöŠđðŨîðøąē÷ßîŤđú÷ǰ đíĂêšĂÜ
ĔßšđüúćÿĂÜÿĆðéćĀŤÖüŠćÝąđĀĘîðøąē÷ßîŤÝćÖÖćøĕöŠìĞćĂąĕøǰ ñúÖĘÙČĂǰ ĒöšüŠć
đíĂÝąöĊÖćøÝĆéøąïïđðŨîĂ÷ŠćÜéĊĂ÷ĎĒŠ úšüǰđíĂÖúĆïđøĉöę øĎÿš Öċ ëċÜÙüćöđðŨîøąđïĊ÷ï
ÖüŠćđéĉöǰ ĔÝđíĂđøĉęöøĎšÿċÖÿÜïǰ ĒúąđíĂđøĉęööĂÜđĀĘîĒÜŠöčöĂČęîėǰ ĔîßĊüĉê×ĂÜđíĂǰ
ĔîïøĉïìĒïïøĂïéšćîǰǰĂÜýćǰđíĂđøĉöę ìĊÝę ąúéðøĉöćèÖćøïøĉēõÙÙćđôĂĊî
úÜǰđíĂĔßšđüúćǰǰßĆęüēöÜìčÖüĆîĔîÖćøđéĉîǰđíĂđøĉęööĊÖćøðøąßčöĒïïĔĀöŠǰ đßŠîǰ
ðøąßčöĒïïđéĉîÙč÷ÖĆîǰ
ĒÙøĂúđðŨîĒøÜïĆîéćúĔÝĔĀšÖïĆ ñöǰđóøćąđíĂóøšĂöìĊÝę ąìĉÜĚ ÙüćööĆîę ĔÝ
×ĂÜêĆüđĂÜĂĂÖĕðǰ îĆęîđóøćąÙüćöìĊęđíĂĂ÷ćÖÝąðøĆïðøčÜêĆüđĂÜöćÖÝøĉÜėǰ éĎ
đĀöČĂîÝą×ĆéĒ÷šÜîąÙøĆï ǰđóøćąÙîÿŠüîĔĀâŠÝąĕöŠó÷ć÷ćöìĊęÝąúĂÜìĞćĂąĕø
ĔĀšîšĂ÷úÜđóČęĂĔĀšïøøúčđðŜćĀöć÷ĔĀšöćÖ×ċĚî
ïćÜìĊñúìĊĕę éšìîĊę ćŠ ÿîĔÝìĊÿę éč ĔîÖøèĊ×ĂÜĒÙøĂúĕöŠĔßŠÿÜĉę ìĊđę Öĉé×ċîĚ ÖĆïđíĂ
đðŨîÖćøÿŠüîêĆüǰĒêŠđðŨîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ×ĂÜìĆĚÜìĊöǰĒúąĕöŠđóĊ÷ÜĒêŠđðúĊę÷îüĉíĊ
ìĊóę üÖđ×ćöĂÜđíĂđìŠćîĆîĚ ǰĒêŠ÷ÜĆ öĊóîĆÖÜćîđ×šćĔĀöŠ×ĂøŠüöìĊöÖĆïđíĂǰēé÷ĕöŠøüšĎ ćŠ
đöČĂę ÖŠĂîđíĂēĀé×îćéĕĀîǰöĆîđðŨîĒîüìćÜìĊìę ćĞ ĔĀšìÖč ÙîøŠüöÿøšćÜǰĳüĆçîíøøöĴ
×ĂÜïøĉþĆìĕéš
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ñöĂ÷ćÖÝąïĂÖüŠćüĆçîíøøöĔîÖćøìĞćÜćîĒïïÿĆÜę ĒúąìĞćêćöÙĞćÿĆÜę îĆîĚ ǰ
öĆîĕöŠĔßŠüĆçîíøøö×ĂÜïøĉþĆìǰ üĆçîíøøö×ĂÜïøĉþĆìĂćÝöĊÙüćöĀúćÖĀúć÷
ĒúąĒêÖêŠćÜĂĂÖĕðêćöïčÙúĉÖìĊęĒêÖêŠćÜÖĆî×ĂÜñĎšÝĆéÖćøĔîÿŠüîíčøÖĉÝîĆĚîė
ëšćÙčèêšĂÜÖćøđðúĊę÷îüĆçîíøøöĂÜÙŤÖøǰ ÖĘÙüøöčŠÜđîšîĕðìĆĚÜïøĉþĆìēé÷
øüöǰĕöŠĔßŠđÞóćąñĎìš ĂĊę ÷ĎøŠ ĂïêĆüÙčèǰĀúĆÜÝćÖÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜ×ĂÜĒÙøĂúÙøĆÜĚ îĊĚǰ
ñö×ĂĔĀšìĊö×ĂÜđíĂßŠü÷Ăíĉïć÷đÖĊę÷üÖĆïêĆüđíĂéšü÷ǰ ĒúąîĊęÙČĂÙĞćìĊęóüÖđ×ć
Ăíĉïć÷ÙüćöđðŨîêĆüđíĂ
Ç êČęîêĆüǰ ÖŠĂîĀîšćîĊĚÙČĂǰÖééĆî ǰ
Ç ßŠü÷đêĉöđêĘöǰ ÖŠĂîĀîšćîĊĚÙČĂǰïÜÖćø
Ç ×ĆïđÙúČęĂîǰ ÖŠĂîĀîšćîĊĚÙČĂǰēĀé
Ç ÖøąêČĂøČĂøšîǰ ÖŠĂîĀîšćîĊĚÙČĂǰïšćÙúĆęÜ
Ç ÿîĆïÿîčîǰ ÖŠĂîĀîšćîĊĚÙČĂǰñĎšÝĆéÖćøÝĎšÝĊĚ ǰ
Ç ÿîčÖÿîćîǰ ÖŠĂîĀîšćîĊĚÙČĂǰîŠćÖúĆü
îĊęđðŨîÙüćöÖšćüĀîšćìĊęéĊöćÖėǰĒêŠñöÖĘĂ÷ćÖøĎšđóĉęöđêĉöđÖĊę÷üÖĆïüĉíĊÖćøìĊę
ĒÙøĂúĕéšđøĊ÷îøĎšēé÷ñö×ĂĔĀšĒÙøĂúĂíĉïć÷ëċÜÙîìĊęđíĂøĎšÿċÖüŠćđðŨîĒïïĂ÷ŠćÜ
×ĂÜÙüćöđðŨîñĎšîĞćǰđíĂÖúŠćüëċÜóŠĂ×ĂÜđíĂĒúąĔĀšÙĞćîĉ÷ćöëċÜđ×ćĕüšéĆÜîĊĚ
Ç öĆęîÙÜ
Ç öĊÙüćöøĆÖǰÙüćöđöêêć
Ç öĊîĞĚćĔÝ
Ç ÿîčÖÿîćî
Ç öĊÙüćöđĀĘîĂÖđĀĘîĔÝ
Ç ðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝǰ
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ĒîŠîĂîÙčèĂćÝÝąðøąĀúćéĔÝÖĆïÙüćöÙúšć÷ÙúċÜÖĆî×ĂÜÙĞćđĀúŠćîĊĚǰ
óüÖđ×ćĕöŠĕéšÿîĉìÖĆîóĂìĊęÝąßĊĚĔĀšđĀĘîüŠćĒÙøĂúĕéšđøĊ÷îøĎšǰ ĒúąĕéšÙčèúĆÖþèą
êŠćÜėǰđĀúŠćîĊÝĚ ćÖóŠĂ×ĂÜđíĂǰĒêŠöîĆ ÖĘđðŨîßŠüÜđüúćìĊìę ćĞ ĔĀšñöĂċÜĚ ĕðđú÷đöČĂę đĀĘî
ÙĞćêĂïÿĂÜßčéîĊĚǰöĆîđĀöČĂîÖĆîöćÖÝøĉÜė
ÙčèĕöŠÿćöćøëǰĳìĞćĴǰÙĞćđĀúŠćîĊĚĕéšǰÙčèÿćöćøëǰĳđðŨîĴǰĕéšđìŠćîĆĚîǰ
ĒÙøĂúĂćÝđúŠćđøČęĂÜìĆĚÜĀöéìĊęóŠĂ×ĂÜđíĂǰ ĳìĞćĴǰ ĒêŠìĊęÿĞćÙĆâÖüŠćîĆĚîÙČĂ
ÿĉęÜìĊęđ×ćǰ ĳđðŨîĴǰ đßŠîđøČęĂÜ×ĂÜÙüćöđðŨîñĎšîĞćǰ ĒÙøĂúìĞćÜćîĀîĆÖöćÖǰ ĒêŠöĆî
ÖĘÿøšćÜÙüćöÖšćüĀîšćĔîìĉýìćÜĀîċÜę đìŠćîĆîĚ ǰĒêŠÿÜĉę ìĊìę öĊ ×ĂÜđíĂÿîĔÝÙČĂǰĳÙčèÙŠćĴ
×ĂÜđíĂ


คุณไมสามารถแสดงคุณคาไดอยางชัดเจนเมื1อคุณยุงเกินไปที่จะเห็น
ภาพรวม
สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากมายไดอยางไร?

¦¼Ĥ·û·Ã±¤¿Î¤ú³¤û¦
กลุ  ม บริ ษั ท ราดิ ค าติ ซึ่ ง เป น บริ ษั ท วิ จั ย การตลาดในพาโลอั ล โต
รัฐแคลิฟอรเนีย รายงานวาคนที่ทําธุรกิจในสหรัฐฯ รับและสงอีเมลเฉลี่ย
121 ฉบับตอวันในป 2014 และคาดวาจะเพิม่ เปน 140 ฉบับตอวันภายในป 2018
ถาเราคิดวาเราทํางาน 10 ชัว่ โมงตอวัน หรือจะทํางานแบบปจจุบนั คือ 12 ชัว่ โมง
ตอวัน นั่นคือเราจะมีอีเมลสงเขามาหาเราในทุก 6 นาที
จากการสํ า รวจนี้ ค าดว า จํ า นวนบั ญ ชี อี เ มลทั่ ว โลกจะเพิ่ ม ขึ้ น จาก
4.1 พันลานบัญชีในป 2014 เปนจํานวนมากกวา 5.2 พันลานบัญชีในชวง
ปลายป 2018 จํานวนผูใ ชอเี มลทัว่ โลก รวมทัง้ ผูใ ชงานทางธุรกิจและผูบ ริโภค
ทัว่ ไปจะเพิม่ ขึน้ จาก 2.5 พันลานคนใน 2014 ไปเปน 2.8 พันลานคนในป 2018
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ทีน่ า สนใจไปกวานัน้ คือ อีเมลไมไดเปนการสื1อสารทีใ่ ชงานกันมากทีส่ ดุ
แตยังแอปพลิเคชัน WhatsApp ซึ่งเปนชองทางการสื1อสารที่ถูกใชกันมาก
ในขณะนี้ และไดรับความนิยมกวาการสงขอความแบบเดิมที่ใช SMS บริษัท
ตางๆ ไดเปลีย่ นมาใชแอปพลิเคชัน่ นีเ้ พื1อจัดการกับขอความจํานวน 3 หมื1นลาน
ขอความทุกวันจากผูใ ชงาน 800 ลานราย ในขณะทีข่ อ ความจาก SMS มีจาํ นวน
ประมาณครึ่งหนึ่งและกําลังลดลง
อยางไรก็ตามมีบริษทั วิจยั บางแหงบอกวา อีเมลยังคงเปนรูปแบบการ
สื1อสารซึง่ ใชในทางธุรกิจกันมากทีส่ ดุ ในโลก ผูใ ชงานเฟซบุก โดยเฉลีย่ มีเพื1อน
ระหวาง 130 ถึง 300 คน การศึกษาลาสุดเกีย่ วกับการเปดรับโฆษณาโดยบริษทั
มีเดียไดนามิกส เปดเผยวา ในขณะที่ปริมาณการใชสื1อประจําวันของผูใหญ
ทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก 5.2 ชั่วโมงในป 1945 เปน 9.8 ชั่วโมงในปจจุบัน แต
จํานวนสื1อทีเ่ พิม่ ขึน้ นีไ้ มไดสง ผลใหคนเปดรับการโฆษณามากขึน้ ผลการศึกษา
สรุปไดวา “จํานวนโฆษณาที่มากมายที่คนไดรับจากสื1อทั้งหาแหลง (ทีวี วิทยุ
อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ และนิตยสาร) อยูที่ประมาณ 360 รายตอวัน
ในจํานวนเหลานี้ มีเพียง 150 ถึง 155 คนที่รับรู และมีคนนอยกวานั้น ที่จะ
นึกถึงมัน การโฆษณาไมสามารถทําใหคนประทับใจและทําใหเกิดการขาย
ไดนอยมาก
ถาสมมติวาเรามีเวลาวันละ10 ชั่วโมง นั่นคือในหนึ่งชั่วโมงเราจะพบ
โฆษณา 36 รายการ อีเมล 12 ฉบับ และการอัปเดตของเฟซบุกนับครั้งไม
ถวนตอชัว่ โมง และนีเ่ ปนเพียงขอมูลพืน้ ฐานเทานัน้ เรายังไมไดรวมขอความ
โตตอบแบบทันทีจากโทรศัพทมือถือ เชน Skypes, Face Time, Instagram,
Twitter, WeChat และ WhatsApp คุณคงจะเห็นแลววา ใครก็ตามหรือใน
เวลาใดก็ตาม ที่ยังคงสามารถจดจอในเรื1องที่ตนเองคิดโดยไมวอกแวก นั่น
มันเปนสิ่งมหัศจรรย
บทที่ 1
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ปญหาเกีย่ วกับสื1อพวกนีก้ ค็ อื การเขามาพรอมกับเสียงเตือน การกระตุน
ความสนใจ และการเรียกรองความสนใจจากเราเปนอยางมาก ดังนัน้ ไมใชแค
ปริมาณทีม่ ากมายของมันเทานัน้ แตยงั เปนเรื1องของพลังในการบุกทะลุทะลวง
ของมันอีกดวย
ในทางตรงกันขาม พื้นที่เพื1อสรางความคิดอันเงียบสงบของเรา ไมมี
ทีไ่ หนเลยทีม่ กี ารแจงเตือน หรือมีการบังคับ หรือเรียกรองใหเราสนใจ ดังนัน้
จึงไมแปลกอะไร ทีพ่ นื้ ทีส่ าํ หรับการคิดจะถูกละเลย นีค่ อื ขอความทีค่ ณ
ุ ไมไดยนิ
จนกวาคุณพรอมที่จะรับฟง เพราะมันไมมีเสียงเตือน
ลองมาดูปจจัยอื1นในเรื1องนี้ ในชวง 20 ปที่ผานมา จากขอมูลของ
องคการกาแฟระหวางประเทศ (The International Coffee Organization)
ระบุวา มีการบริโภคกาแฟเพิม่ ขึน้ รอยละ 40 ซึง่ ถานับตัง้ แตป 1975 เรามีการ
บริโภคกาแฟกันเพิ่มขึ้นเปนสองเทา เราจะคุยในแงสุขภาพจากผลของเรื1อง
นี้กันในภายหลัง
ความกดดันเพื1อใหเราทันกับอีเมลและการติดตอสื1อสารอื1นๆ กําลัง
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของมนุษย ซึง่ เราไมไดคาดการณไว จากการสํารวจโดย
อะโดบี (Adobe) ในป 2015 ไดมีการสอบถามพนักงานบริษัทชาวอเมริกัน
จํานวนกวา 400 คน อายุเฉลี่ย 18 ปขึ้นไปเกี่ยวกับการใชอีเมลและสื1อสังคม
ออนไลนอื1นๆ บริษัทพบวาชาวอเมริกันเสพติดอีเมลโดยมีการคอยเช็คทั้งวัน
ทั้งคืน มากกวาครึ่งหนึ่งของผูที่เกิดในยุคมิลเลนเนียลเช็คอีเมลจากหองนํ้า
เกาในสิบของผูตอบคําถามกลาววา พวกเขาเช็คอีเมลสวนตัวในที่ทํางาน
ั ชีอเี มล
และเช็คอีเมลงานจากทีบ่ า น และมากกวาหนึง่ ในสามบอกวาเขามีบญ
สวนตัวหลายบัญชี

42

โลกหมุนเร็วขึ้น ตองคิดใหชาลง

