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สารจากผู้เขียน
 ผมหวังว่า ผมจะได้อ่านหนงัสอืเลม่นีต้ัง้แตต่อนทีไ่ดร้บัตำาแหนง่ผูน้ำา
เปšนคร้ังแรก ตอนนัน้ผมมดืบอดและทำาผดิพลาดมากมาย ซึง่ทำาใหเ้สยีใจ
จนถงึทกุวันนี ้ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญดา้นลคูเิมยีและค³บดคี³ะแพทยศาสตร ์
โลซาโนลอง แห่งศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเท็กซัส ³ ซานอันโตนิโอ ผม
เปšนผูน้ำาค³ะแพทยศาสตรซ์ึง่มคี³าจารยถ์งึ 1,300 คน มนีกัศกึษาแพทย ์
กวา่ 900 คน มเีจา้หนา้ทีเ่กอืบ 3,000 คน และมีแพทย½์ƒกหัดกว่า 800 คน  
ผมคุมห้องทดลองซึ่งกำาลังออกแบบยารักษาโรคมะเร็งชนิดใหม่ โดย 
กอ่นหนา้นัน้ในตำาแหนง่ประธานค³ะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัฟลอรดิา  
ผมภูมิใจที่จะบอกว่า ค³ะของผมทำาเงินได้ถึง 1 พันล้านเหรียญ  
จากการถ่ายโอนเทคโนโลยีชีวภาพ

 ผมต้องเปšนผู้นำาผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้งนักเคมีอินทรีย์ 
นักชีววิทยาโมเลกุล แพทย์ผู้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสาย-
สวน และแพทย์ผิวหนงัแบบเชือ่มด้วยเลเซอร ์ตัง้แตว่ศิวกรชวีการแพทย์ 
ไปจนถงึนกัค³ิตศาสตร ์ต้ังแต่ผูช้ำานาญการสรรีวทิยาไปจนถงึนกัเภสชัวทิยา 
โมเลกุล นอกจากนี้ ผมยังบริหารนักวิทยาศาสตร์หลายร้อยคนที่ 
ไม่ใช่แพทย์ เราให้การสนับสนุนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ซึ่ง 
เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งผู้สร้างฮาร์ดแวร์ นักโปรแกรมเมอร์
ซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และนักวิเคราะห์
ขอ้มลู ทมีของพวกเรายงัรวมถงึนกัสือ่สารมวลชน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นค³ุภาพ 
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นักจิตวิทยา นักการตลาด นักบัญชี และคนจบเอ็มบีเอที่ทำางานบริหาร
อยู่ส่วนกลาง ประสบการ³์ของผมกับมืออาชีพที่ฉลาดเปšนกรดเหล่านี้
สอนผมว่า อัจฉริยะไม่ได้มีรูปแบบตายตัวและไม่ได้กระจุกอยู่ในอาชีพ
ไหนโดยเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา คนหลายร้อยคนที่มี 
ประกายแหง่อจัฉรยิภาพตา่งกเ็ปšนสมาชกิในทมีของเรา สิง่ทีผ่มรูช้ดักค็อื 
กลุ่มของอัจฉริยะผู้น่าประทับใจเหล่านี้ต่างก็เรียกร้อง “กฎใหม่” แห่ง
ความเปšนผู้นำา

 ความท้าทายของผมอยูท่ี่การบรหิารอจัฉรยิะเหลา่นี ้ซึง่มาจากสายงาน 
อนัหลากหลายแต่อยู่ใต้องคก์รเดยีวกัน การเอาวิทยาการความกา้วหนา้ตา่ง ๆ   
มาแปลงเปšนผลในทางปฏิบัติ และบริหารผลลัพธ์อันทรงคุ³ค่าออกมา
ให้ได้ ด้านที่ยากที่สุดของงานของผมก็คือ การเอาคนที่ฉลาดเปšนกรด 
เหล่านี้มาทำางานร่วมกันเปšนทีมเดียว อัจฉริยบุคคลส่วนใหญ่มักคิดว่า  
พวกเขารู้สิ่งต่าง ๆ  ดีท่ีสุดแล้ว และมีแนวโน้มที่จะมุ่งไปในแนวทาง 
ของตวัเอง ซ่ึงถา้เปšนอยา่งนัน้กห็มายความวา่ จะไมม่อีะไรประสบความสำาเรจ็ 
ไดเ้ลย ผมเรยีนรูจ้ากประสบการณส์ว่นตวัว่า การนำาพวกอจัฉรยิะนัน้ยาก
กวา่การนำาคนประเภทอืน่ แตข่อ้ดกีค็อื หากคณุทำาใหอ้จัฉรยิะเหล่าน้ันมา
ทำางานร่วมกันได้ดี คุณจะเปลี่ยนโลกทั้งใบเลยทีเดียว

 “การนำาพวกอัจฉริยะ ก็เหมือนการนำาทัพท่ีมีแต่นายพล” บ็อบ 
เลเวอเรนซ์ แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านคุ³ภาพโรงพยาบาลตั้งข้อสังเกต
ไว้ ซึ่งผมยืนยันได้เลยว่าจริง อัจฉริยะมักมีความเข้าใจอันลึกซึ้งซึ่งไม่มี
ใครอื่นมองเห็น โดยสามารถคิดริเริ่มและคุ้นชินกับการก้าวเดินไปบน 
วิถีทางของตนเอง

 การจะสร้างสรรค์ให้ได้ในระดับนั้น อัจฉริยะจำาเปšนต้องจมอยู่กับ
ความคดิของตัวเอง นกัวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร ์แพทย ์และนกัชวีวทิยา
โมเลกลุหวักะทใินแผนกของผม ไมช่อบคดิวา่ ผมเปšนผูน้ำาของทมี พวกเขา 
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ชอบทำางานเองโดยไม่ขึ้นตรงต่อผมหรือใครในทีม ในประวัติศาสตร์ที่
ผ่านมา อัจฉริยบุคคลล้วนสร้างผลงานอันก้าวหน้าด้วยการอยู่โดดเดี่ยว
กับความคิดของตัวเอง

 ³ วันนี้ เทคโนโลยีกำาลังขับเคลื่อนองค์กรที่ประสบความสำาเร็จทั้ง
หลาย โรเบิร์ต โซโลว ์นกัเศรษฐศาสตร์ ได้รบัรางวลัโนเบลจากการค้นพบ 
ว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทุกหนแห่ง ไม่ได้เกิดจากการเพิ่ม
จำานวนแรงงานหรือโครงสร้างพื้นฐานเปšนหลัก แต่เกิดจากเทคโนโลยีอัน
ก้าวหน้า กลจักรแห่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้เปšนที่รู้จักกันในนาม 
“ส่วนเพิ่มของโซโลว์ (Solow Residual)” การเติบโตของโครงสร้าง
พื้นฐานและแรงงานมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียง 15 เปอร์เซ็นต์  
โดยส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดเปšนผลมาจากสว่นเพิม่ของโซโลว ์ซ่ึงคิดเปšนน้ำาหนกั 
ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งหมด 

 การจะสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจำาเปšนต้องใช้คนฉลาด
จำานวนมาก ผู้ที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเหล่านี้พร้อมจะเดินทางไปยังสุด
ขอบแห่งความรู้เดิม พวกเขาไม่ยอมจำานนต่อขอบเหวแห่งองค์ความรู้
เกา่ แตพ่รอ้มจะกระโดดลงไปเพือ่ทา้ทาย ในอดตีคนฉลาดทีส่ดุจะทำางาน 
อยู่ตามมหาวิทยาลัย แต่ปัจจุบันวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ตัวท็อป 
จำานวนมากหรอือาจจะสว่นใหญท่ำางานอยูก่บับรษิทัมหาชน ซึง่สรา้งสดุยอด 
ผลิตภั³ฑ์นวัตกรรมออกมาและขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 
กำาลังสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม ่ๆ  ³ อัตราเร่งที่แม้แต่เทคโนโลยีใหม่ ๆ   
ยังล้าสมัยไปได้ หากคุ³ไม่พร้อมคิดค้นสิ่งยิ่งใหญ่ชิ้นต่อไป คุ³จะ 
หายสาบสญู ดว้ยความกา้วหน้าทางเทคโนโลยอีนัยิง่ใหญใ่นวนันี ้การนำา
อัจฉริยบุคคลถือเปšนสิ่งจำาเปšนอย่างยิ่งในการสร้างผลิตภาพ ท่ามกลาง 
สิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปšนอยู่
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 การสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจำาเปšนต้องใช้อัจฉริยบุคคล
ทั้งหลายมาทำางานด้วยกัน เพราะเทคโนโลยีส่วนใหญ่มีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ  ที่เคลื่อนไหวเปล่ียนแปลง จึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลาย
สายงานซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปมาช่วยเหลือ การจะสร้าง 
ความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นได้น้ัน ต้องใช้ความชำานาญหลากหลายด้าน  
แลว้เอามาทำาใหส้มัฤทธิผ์ลดว้ยมอืของคนคนเดียว ปญัหาก็คือ อจัฉรยิะ
สว่นใหญโ่ดยธรรมชาตแิลว้มกัไมใ่ชผู่เ้ลน่เปน็ทมี บอ่ยครัง้ทีค่วามฉลาด
ทำาให้พวกเขาแปลกแยกมาตัง้แตย่งัเดก็ พวกเขาชอบทีจ่ะจดัการกบัปญัหา
ด้วยวิธีของตัวเอง ภายใต้กำาหนดการของตัวเอง

 บิล เกตส์ และ อีลอน มัสก์ เปšนไอคอนด้านความเปšนผู้นำาที่ 
โดดเด่นในด้านของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทั้งสองคนเปšนอัจฉริยะ
และเปšนผู้นำา แต่พวกเขาคือข้อยกเว้น โดยภาพรวมแล้ว เรามักไม่ค่อย
ได้ยินว่า คนเปšนผู้นำาจะรู้เรื่องโปรเจกต์ทางเทคโนโลยีเท่าไรนัก เพราะ
พวกเขามักไม่ได้ค้นพบอะไร คนที่เปšนผู้นำาของพวกอัจฉริยะมักไม่ชนะ 
รางวัลโนเบล ไม่ได้เปšนเจ้าของสิทธิบัตร และไม่ได้นำาเสนอการค้นพบ 
อันยิ่งใหญ่ใด ๆ  ในการพูด ³ การประชุมต่าง ๆ  พวกเขามักวางตัวเอง
อยูห่ลงัมา่น ข³ะทีพ่วกอจัฉรยิะกลบัยนือยูบ่นโพเดยีมรอรบัเสยีงปรบมอื 
แซ่ซ้องจาก½ูงชน

 แม้อัจฉริยบุคคลจะดึงดูดความสนใจจากสาธาร³ชนได้ การนำา
พวกอัจฉริยะกลับมีความสำาคัญในการสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ไม่แพ้กัน ลำาพังพวกอัจฉริยะอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการสร้าง 
ความสำาเรจ็ ผูน้ำาทีเ่ขม้แขง็ตอ้งทำาใหง้านนัน้เปšนจรงิดว้ยการมุง่เนน้ไปยงั 
กลุ่มคนเหล่านัน้ พยายามลดอปุสรรค สายตาจบัจอ้งทีเ่ปา้หมาย ดงึคนอืน่ ๆ   
มาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์และตัดสินใจว่า จะเอาสิ่งที่ค้นพบใหม่ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร
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 ผมไดเ้รยีนรูอ้ะไรตอ่มอิะไรมากมายจากการนำาคนทีเ่ปšนอจัฉรยิะ ดว้ย
การลองผดิลองถกูเปšนเวลาหลายทศวรรษ ผมหวังวา่ ตวัเองจะเตรยีมตวั
รับมือสถานการ³์ท่ียากลำาบากและน่าผิดหวังท่ีเคยเผชิญมาตลอดชีวิต
การงานได้ดีกว่านั้น หลักสูตรบริหารที่ผมเคยเรียนไม่เคยแตะเรื่องของ
การนำาบคุคลทีฉ่ลาดปราดเปรือ่งเลย ผมพบวา่ ทฤษฎีความเปน็ผู้นำาโดย 
ทัว่ไปมกัประยกุตใ์ชก้บัคนทีม่คีวามฉลาดโดดเดน่ไมไ่ด ้จากทีเ่คยทำางาน
กับทั้งสอง½่ังในฐานะผู้จัดการและสมาชิกของทีมวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
ผมมมีมุมองเฉพาะตวัตอ่ประเดน็ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ และมเีครือ่งมอืแหง่
ความเปšนผูน้ำา ซึง่จำาเปšนตอ้งมเีพือ่นำาใหป้ระสบความสำาเรจ็ ผมตกผลกึสิง่ 
ที่ได้เรียนรู้ออกมาเปšนกฎ 10 ข้อที่ใช้ได้จริง ซ่ึงผมเคยนำาไปใช้และ 
ทำาการทดสอบมาแล้วหลายต่อหลายปี เราจึงเขียน เหนือกว่าลูกน้อง 
แบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ เล่มนี้ออกมา เพื่อขยายกฎเหล่านี้

 ในรอบหลายปีทีผ่่านมา ผมไดป้ระสบกบัสถานการ³ท์ีเ่ขา้มาทดสอบ
และท้าทายความเปšนผู้นำาอย่างรุนแรง ผมสงสัยว่า การเปšนเจ้านายของ
ไอน์สไตน์จะรู้สึกอย่างไร การมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำาคนที่ได้รับ 
การยอมรับว่า เปšนอัจฉริยบุคคลผู้ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคสมัยนั้นจะ 
เปšนอย่างไร อับราฮัม เฟล็กซ์เนอร์ ผู้ก่อตั้งสถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูง 
ท่ีพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ได้บริหารทีมอันเต็มไปด้วยอัจฉริยะชื่อดัง 
ในระดับนานาชาติ โดยใช้กฎ 10 ข้อที่ผมคิดขึ้นมานี้ เหนือกว่าลูกน้อง 
แบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ เปšนผลผลิตจากประสบการ³์
ของผม ประกอบไปด้วยนวัตกรรม ความสำาเร็จ โอกาสที่หลุดมือ  
และความล้มเหลวในโลกธุรกิจ เรียงร้อยเข้าด้วยกัน ด้วยเรื่องราวแห่ง
วิสัยทัศน์อันโดดเด่นของอับราฮัม เฟล็กซ์เนอร์ และความสามารถ
ของเขาในการดึงเอาความยอดเย่ียมของอัจฉริยบุคคลที่เขาทำางาน
ด้วยออกมาใช้ได้อย่างมากมาย เมื่อคุ³เอากฎทั้ง 10 ข้อในการนำา 
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อัจฉริยบุคคลไปปฏิบัติ คุ³จะเห็นถึงความสร้างสรรค์และผลิตภาพที่ 
เพิ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อ กลยุทธ์เหล่านี้ใช้ได้ผลกับผมมาโดยตลอด และ
ผมก็รู้ว่า มันจะทำาให้ค³ุเปšนผู้นำาที่มีประสิทธิผลมากขึ้น

 เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ จะทำาให้ 
คุ³เข้าใจถึงความซับซ้อนในการนำาอัจฉริยะชั้นเยี่ยม เปšนมุมมอง 
ทีจ่ะชว่ยใหค้³ุหลกีเลีย่งการทำาให้คนฉลาดในทมีของค³ุแปลกแยกออก
ไป เปšนกลยุทธ์ในการสร้างการทำางานเปšนทีมและสร้างเป้าหมายร่วมกัน 
รวมทั้งแนวทางในการนำาเอากฎ 10 ข้อไปใช้งานจริงด้วย

-โรเบิร์ต โรมาส, MD
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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  
แตก็่มใีครบางคนคอยดแูลหาเงนิมาจา่ยใหพ้วกเขาไมเ่คยขาด คอยทำาให้
สถาบนัอุ่นสบายในฤดหูนาวและมแีสงไฟจดุสวา่งไสวอยูเ่สมอ ทัง้ยงัทำาให ้
กลุม่อจัฉรยิบคุคลซึง่มีความหลากหลายเหลา่นีท้ำางานรว่มกนัเปšนทมีเพือ่ 
บรรลเุปา้หมายทีก่ำาหนดไว้ คนคนนัน้กคื็อ อบัราฮมั เฟลก็ซเ์นอร ์หวัหนา้ 
ของไอน์สไตน์นั่นเอง เฟล็กซ์เนอร์ปลุกปั้นสถาบันเพื่อการศึกษาข้ันสูง 
ขึ้นมา จนกลายเปšนหนึ่งในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และมีผลงาน
โดดเด่นที่สุดตลอดกาล

 ด้วยการยึดมั่นในจุดยืนว่า คนต้องสำาคัญกว่าวัตถุ ทำาให้เขามีน้ำาใจ
ต่อคนที่ทำางานกับเขาเป็นอย่างมาก เขาลงทุนก้อนโตเพื่อจ่ายเงินเดือน
ในอัตราที่สูงที่สุด ³ เวลานั้น และให้สิทธิ์ไม่ต้องสอนหนังสือ เพื่อที่ 
นกัวทิยาศาสตรใ์นสถาบนัของเขาจะไดใ้ชเ้วลากบัการคน้คว้าวิจยัอยา่งเตม็ที ่

 เขายอมเสีย่งมากมายเพือ่นกัวทิยาศาสตรข์องเขา เขาตัง้กองทนุบำานาญ
สำาหรบัอาจารย์ ซึง่ไมม่ใีครทำาในชว่งภาวะเศรษฐกจิตกต่ำาคร้ังใหญ ่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 
เพราะเขาป่วยหนกั เอร์ิลใช้เวลาหลายปกีวา่จะหายจากอาการปว่ย ทวา่เมือ่ 
แขง็แรงดแีลว้ เขากเ็ลอืกทีจ่ะมารว่มงานกบัไอนส์ไตนแ์ละไวล ์เขาทำางาน 
หนกัในการสรา้งความกา้วหนา้ทางเศรษฐศาสตร ์ดว้ยความรูส้กึเปšนหนีบ้ญุค³ุ 
สำาหรับโอกาสที่ได้รับ เอิร์ลมักเปšนตัวกลางเวลาเพื่อนร่วมงานอัจฉริยะ 
ที ่IAS ซึง่มบีคุลกิซบัซอ้นและบางครัง้กอ็อกจะโมโหงา่ยเกดิทะเลาะกนัขึน้มา  
ความมน้ีำาใจทีเ่ฟลก็ซเ์นอรห์ยบิยืน่ให้ในเวลาทีเ่อริล์ปว่ยเขา้ขัน้วกิฤต ทำาให้
เขารู้สึกเปšนหนี้บุญค³ุและกลายเปšนความภักดีต่อเฟล็กซ์เนอร์

 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
ใหพ้วกเขาตดิตอ่สมัพนัธก์บัคนทีท่ำางานอยูท่ีน่ัน่และชว่ยตรวจสอบผลงาน 
เขาอยากใหม้คีวามคดิใหม ่ๆ  หมนุเวยีนเขา้มาเปšนประจำา เพือ่คนทีน่ัน่จะ
ได้ไม่รู้สึกเบื่อหรือหมดไฟ ส่วนหนึ่งในบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาที่
เขาจ้างมา ได้แก่ นีลส์ บอห์ร, จอห์น ฟอน นอยมันน์ และ พอล ดิแร็ก  
ทั้ง 3 คนเปšนเจ้าของรางวัลโนเบล

 เฟลก็ซเ์นอรไ์มก่ลวัทีจ่ะใชว้ธิใีหม ่ๆ  เพือ่แกปั้ญหาเดมิ ๆ  เขาส่งเสริม 
วิธีแก้ปัญหาใหม่ซึ่งยังไม่เคยถูกตั้งคำาถามมาก่อน เขาจับนักฟิสิกส์  
นักเศรษฐศาสตร์ นักค³ิตศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ และนักโบรา³คดี
มาทำางานร่วมกันโดยหวังว่า พวกเขาจะกระตุ้นกันเองเพื่อมุ่งหน้าสู่ 
ความสำาเรจ็ และพวกเขากท็ำางานไดส้ำาเรจ็จรงิ ๆ  ตวัอยา่งเชน่ หลงัจาก จอหน์  
ฟอน นอยมันน์ นักฟิสิกส์หัวกะทิซึ่งมาร่วมทีมเปšนการถาวรหลังจากมา 
เยี่ยมชมสถาบันเพียงครั้งเดียว รู้สึกหลงใหลกับคอมพิวเตอร์รุ่นแรก ๆ  
ของโลก เขาก็สร้างมันขึ้นมาใหม่อีกเครื่องหน่ึงในชั้นใต้ดินของอาคาร
ท่ีเขาทำางานอยู่ 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

 เฟลก็ซ์เนอรส์รา้งโมเดลวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ขาตอ้งการข้ึนมา ซึง่เปน็ 
ระบบทีใ่ชค้วามสามารถเปน็ตวัตดัสนิฐานะทางวชิาการโดยไมส่นใจสถานะ
ทางสังคม เขาทำาลายกำาแพงทางสังคมมากมายด้วยการจ้างคนที่เก่ง 
และฉลาดท่ีสุดโดยไมค่ำานงึถึงพ้ืนเพ 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
คนท่ีฉลาดที่สุดโดยไม่สนใจสถานะทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อม 

* เปšนตำาแหน่งทางวิชาการท่ีได้รับการปกป้อง โดยทางทฤษฎีแล้ว บุคลากรในตำาแหน่งนี ้
ไม่มีทางถูกไล่ออก เพื่อธำารงไว้ซึ่งอิสระทางวิชาการ
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อันเปšนอิสระจากตัววัดความสร้างสรรค์ที่เคยใช้กัน

 กฎของผมในการนำาพวกอัจฉรยิะสอดคลอ้งกบัการกอ่ตัง้และบรหิาร 
IAS ของเฟล็กซเ์นอรใ์นหลายด้าน กฎทั้ง 10 ข้อในการนำาอัจฉรยิะทีผ่ม
เสนอจะช่วยให้ค³ุตระหนักรู้ และมีชุดของทักษะที่จะใช้นำาพาคนฉลาด
ใหส้รา้งผลงานอันยิง่ใหญ ่ซึง่จะชว่ยแกป้ญัหาอนัซบัซอ้นทีค่³ุตอ้งเผชญิ 
กฎทั้ง 10 มีดังต่อไปนี้

 1  กระจกไม่เคยหลอกคุ³

 2  หลีกออกมา

 3  หุบปากซะ แล้วฟัง

 4  พลิกหินทีละก้อน

 5  การเล่นแร่แปรธาตุเหนือกว่าเคมี

 6  อดีตของคุ³อาจไม่ใช่ความจริงในอนาคต

 7  อย่าสนใจพวกกระรอก  

 8  สร้างสมดุลระหว่างหัวใจกับความคิด

 9  ใช้ปัญหาเปšนตัวดึงดูดอัจฉริยะ

 10 สมานฉันท์กับวิกฤต

16



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 
กลบัไมไ่ด้รับทนุการศึกษาและไม่มีเงนิพอทีจ่ะจา่ยคา่เทอม เขาจงึกลบัมา 
บา้นเกดิท่ีหลุยส์วิลล์ รัฐเคนทกักี ก่อนจะไปเปšนครสูอนหนงัสอืและกอ่ตัง้ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำาหรับเด็กผู้ชาย เช่นเดียวกับที่พี่ชายจ่าย 
ค่าเล่าเรียนให้เขา เขาก็จ่ายค่าเล่าเรียนให้ไซมอน น้องชายผู้ซ่ึงต่อมา 
กลายเปšนนกัพยาธวิทิยาทีเ่ปšนท่ีรูจ้กัระดบัโลก และจา่ยคา่เลา่เรยีนใหแ้มร ี
น้องสาวเรียนที่วิทยาลัยบรินมอว์ร

 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในหลุยส์วิลล์ เฟล็กซ์เนอร์พบว่า การขู ่
และบังคับใช้ไม่ได้ผลในการสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียน เพราะระดับ
ความสามารถทางวิชาการไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย เขาจึงเริ่มเชื่อว่า หาก
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นักเรียนมีอิสระในการทำางานอะไรก็ได้ พวกเขาจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพราะข้อมูลที่เรียนรู้ได้จากข้างนอกนั้นสำาคัญกว่าเกรดเสียอีก

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

 เฟลก็ซเ์นอรไ์ดเ้ปลีย่นนกัเรยีนของเขาใหก้ลายเปšนผูส้มคัรคนสำาคญั
ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวี* ความกระตือรือร้นด้านการศึกษาอันไม่ 
หยดุน่ิงของเขาตอ้งมสีว่นสำาคญัแน ่ๆ  แตก่ารตดัสนิใจใหน้กัเรยีนมอีำานาจใน 
การกำาหนดการศึกษาของตัวเองเพื่อมุ่งเน้นในการเรียนรู้แทนที่จะมุ่งสู่ 
การสอบแต่เพียงอย่างเดียว ได้สร้างความแตกต่างอันสำาคัญยิ่ง

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

* ไอวีลีก (Ivy League) เปšนช่ือของกลุม่มหาวทิยาลยัเอกชนทีม่ชีือ่เสยีง 8 แหง่ทีร่วมตวักนัเพือ่ 
แข่งขันกีฬา ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา
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 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
มหาวทิยาลยัเบอรลิ์นถือไดว้า่ค³ุภาพสงูทีส่ดุแลว้ เขานัง่ฟงัเลกเชอรข์อง
นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง อันเปšนแรงบันดาลใจให้เขาในการสร้างตัวตนท่ี 
ปราดเปรือ่งของตวัเองข้ึนมา ซ่ึงไดต้ดิตวัเขาไปตลอดชวิีตการทำางาน เขาชืน่ชม  
คารล์ สตมัปฟ ์นกัจติวทิยาชัน้นำาชาวเยอรมนั ผูท้ำาให้หวัขอ้ทีซ่บัซอ้นและ
ยุ่งยากที่สุด ดูชัดเจนและน่าตื่นเต้นขึ้นมาได้ เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด 
เจ้าของรางวัลโนเบลเคยกล่าวไว้ว่า “เราน่าจะอธิบายกฎฟิสิกส์ให้คนที่ 
นั่งกินเหล้าด้วยกันในบาร์ฟังได้นะ”

 จอรจ์ ซมิเมล อาจารย์จากเบอรล์นิอีกคนหนึง่ เปšนนกัสงัคมวทิยาที่ 
ปราดเปรือ่ง ความคดิของเขาไมเ่คยหยดุนิง่ คดิเรือ่งโนน้เรือ่งนีอ้ยูต่ลอด แตล่ะ 
หัวข้อที่เขาสนใจได้ช่วยชี้ทางให้เฟล็กซ์เนอร์มองเห็นความเปšนไปได้อีก
มากมาย เฟล็กซ์เนอร์ได้ข้อสรุปว่า คนฉลาดจะรับรู้ได้เองว่าพวกเขาอยู่ 
ถูกที่ถูกทางเมื่องานกลายเปšนเกม สำาหรับเฟล็กซ์เนอร์ การจะ 
ถือว่าเป็นอัจฉริยะได้นั้น ต้องมีความคิดที่กระฉับกระเฉงและไม่หยุดนิ่ง 
สามารถทำาสิง่ทีซ่บัซอ้นใหเ้ข้าใจได ้และเปดิกวา้งสูก่ารแสวงหาใหม ่ๆ  ตอ่ไป  
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 กว่าจะเป็นอัจฉริยะ
 นักสังคมวิทยาจำานวนมากเห็นตรงกับเฟล็กซ์เนอร์ว่า หากอัจฉริยะ
ไม่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นอัจฉริยภาพ 
ความฉลาดปราดเปรือ่งกจ็ะไมส่ามารถปรากฏออกมาได ้การทีไ่อนส์ไตน์ 
สอบตกค³ิตศาสตร์ในสมัยมัธยมและเกือบเข้าวิทยาลัยไม่ได้ เปšน 
ตัวอย่างอันเด่นชัดที่สุดที่สะท้อนถึงปรากฏการ³์ดังกล่าว เขาเพ่ิงจะ
มาค้นพบสิ่งท่ีทำาให้เขาลุ่มหลงและช่วยกระตุ้นความชาญฉลาดอันล้น
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
มีความปราดเปรื่องอยู่ในตัวอาจต้องการบางส่ิงมาช่วยเสริมจึงจะกลาย
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 ถอืเปšนหนึง่ในด้านทา้ทาย 
ที่สุดในการนำาคนที่ฉลาดกว่าค³ุ

 อัจฉริยะส่วนใหญ่เปšนเลิศในหลายแนวทางนอกเหนือจากทาง
ของเขาเอง อัจฉริยะมักมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องทั่วไปที่โดดเด่น  
จนเข้าใจและสนุกสนานกับหลายหัวข้อที่ไม่ใช่ความชำานาญของตนเอง 
ผมสงัเกตเหน็อจัฉริยะหลายคนทีโ่ดดขา้มจากเรือ่งหนึง่ไปยงัอกีเรือ่งหนึง่ 
อย่างเนียน ๆ  จนผมเองตามไม่ทัน

 ความสงสยัใครรู่ข้องคนทีฉ่ลาดปราดเปรือ่งอาจทำาให้พวกเขาหมกมุน่
กับบางสิ่ง อัจฉริยะมัก½ังตัวเองอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนทางออกนั้น
ปรากฏชดัออกมา อจัฉรยิะสกัคนอาจมองทะลเุมฆหมอกแห่งความซบัซอ้น 
แล้วเข้าใจได้ทันทีว่า คนอื่นทำาอะไรกันอยู่ อัจฉริยะชอบที่จะมองเห็น 
สิง่ตา่ง ๆ  สอดคลอ้งตอ้งกนั ความสามารถของพวกเขาในการใหเ้ฉดสีกับ 
ส่ิงที่อยู่นอกขอบเขตและความเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ  ทำางานอย่างไร ทำาให้
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พวกเขาก้าวกระโดดไปได้ไกลจนแก้ปัญหายาก ๆ  ได้ แต่อีกด้านหนึ่ง
ของเหรียญก็คือ คนที่เฉลียวฉลาดมาก ๆ  อาจถูกดึงสมาธิได้ง่าย เมื่อมี 
ไอเดียที่ดึงดูดใจหลงเข้ามาในมโนสำานึกของพวกเขา

 อัจฉรยิะสว่นใหญ่มงีานอดเิรกท่ีเปšนแรงปรารถนาของตวัเอง อจัฉรยิะ
มักพยายามเปšนเลิศในงานอดิเรกนั้นเหมือนกับที่เปšนเลิศในสายงาน 
ของตน ไอน์สไตน์เปšนผู้เชี่ยวชาญด้านโมซาร์ต เขาชื่นชอบความซับซ้อน
และสอดประสานกันในดนตรีของโมซาร์ต นโปเลียนชอบเล่นหมากรุก  
มารี คูรี เปšนนักจักรยานทางไกล โดยใช้เวลาระหว่างขี่จักรยานขบคิด
ปัญหาที่เธอเจออยู่ในห้องทดลอง

 อัจฉริยะมักมองโลกต่างจากพวกเรา คนที่ฉลาดสุด ๆ  ซึ่งมี 
ความเข้าใจที่เหนือชั้นกว่าในการแก้ปัญหามักคิดเหนือกว่าเราไปอีกขั้น 
อจัฉรยิะมกัมองเหน็สิง่ตา่ง ๆ  ทีเ่ราไมเ่หน็และตัง้คำาถามตอ่ขอ้สนันษิฐาน
ของเรา พวกเขาเชื่อมโยงและเพิ่มเติมความหมายใหม่ให้แก่ถ้อยคำา

 อัจฉริยะมักทำาลายบรรทัดฐานและท้าทายสภาวะที่เปšนอยู่ พวกเรา
ส่วนใหญ่มักอึดอัดกับพวกอัจฉริยะ ไม่ใช่เพียงเพราะอัจฉริยะเข้าสังคม
ไม่ค่อยเก่ง แต่เพราะพวกเขามักท้าทายมุมมองและตำาแหน่งของเราใน
โลกนี้ พูดง่าย ๆ  ก็คือ อัจฉริยะมักทำาให้ทุกสิ่งทุกอย่างวุ่นวายยุ่งยากไป
หมด อัจฉริยะจะตีตกสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้ และเอามุมมองที่แท้จริงยิ่งกว่า
มาทดแทน

 พวกอัจฉริยะมักหมกมุ่นอยู่กับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งมากจนปัญหา
นั้นแทรกซึมเข้าไปในตัว เมื่ออัจฉริยะมุ่งเน้นกับเรื่องใดสุด ๆ  ปัญหานั้น 
จะกลายเปšนเหมอืนดนิแดนในจนิตนาการทีเ่ขากำาลงัเสาะสำารวจ จากการทำางาน 
ด้วยความหมกมุ่น จึงเปšนเรื่องยากสำาหรับพวกเขาที่จะใส่ใจว่าคนอื่น 
คิดอะไรหรือมองโลกจากมุมของคนอื่น และด้วยความที่การสื่อสาร 
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ต้องอาศัยมุมมองท่ีตรงกันเท่านั้น การพยายามสื่อสารกับพวกอัจฉริยะ
จึงเปšนเรื่องที่น่าหงุดหงิดมาก

 วิธีคิดของอัจฉริยะ
 เมือ่ลองยอ้นดูพวกอัจฉรยิะในอดีต เราจะพบลกัษ³ะของกระบวนการ
คิดที่ตรงกัน ไม่ว่าระเบียบวิธีนั้นจะเปšนอย่างไร ความคิดของพวกเขาจะ
ซิกแซกไปตามสาขาและไอเดียอันหลากหลาย พวกเขามองปัญหาจาก
หลากหลายมุม โดยไอเดียของพวกเขาจะเริ่มจากไอเดียหนึ่งไปยังอีก 
ไอเดียหนึ่งซึ่งเปšนสิ่งที่คาดเดาไม่ได้

 อเล็กซ ์คอร์วนิ นกัฟสิกิสจ์ากมหาวทิยาลัยคอรเ์นลล์ เคยฟงัรชิารด์  
ไฟน์แมน นักฟิสิกส์เจ้าของรางวัลโนเบลเลกเชอร์เกี่ยวกับการค้นพบ 
ครั้งสำาคัญของเขา เขาบอกผมว่า การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไฟน์แมน
เกดิขึน้อย่างไมรู้่เนือ้รู้ตวั เปšนส่ิงทีค่าดเดาอะไรไม่ได้เลย กระทัง่ไฟนแ์มน 
อธิบาย แล้วมันก็ฟังดูเปšนเรื่องง่ายขึ้นมาทันที สิ่งที่ไฟน์แมนค้นพบ
นั้นดีเลิศแต่เข้าใจยาก และคนอื่นคงไขปริศนาไม่ได้ชัดแจ้งเหมือนที่ 
เขาทำา “ไฟน์แมนมองเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็น” คอร์วินกล่าว

 เมื่อผู้เชี่ยวชาญคนอื่นในสาขาเดียวกันได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ 
นวัตกรรมดังกล่าว พวกเขามักเอามือตบหน้าผากตัวเองแล้วอุทานว่า  
จรงิดว้ย ! ไมม่ใีครเลยนอกจากอัจฉริยะทีม่องเหน็ความเชือ่มโยงนัน้ การคน้พบ 
จะแจ่มชัดก็ต่อเมื่อมันถูกอธิบายออกมา การค้นพบอันยิ่งใหญ่ของ 
อัจฉริยะนั้น เป็นความงดงามในความเรียบง่าย แต่คำาว่าเรียบง่าย ไม่ 
ได้แปลว่าเข้าใจได้ง่ายแต่อย่างใด
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 “คนโงท่ีช่าญฉลาดทีไ่หนกท็ำาใหเ้รือ่งใหญโ่ตและซบัซอ้นข้ึนไดท้ั้งนัน้” 
แอนสท์ ชูมาเคอร์ นักเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวไว้ “มีแต่อัจฉริยะที่แท้จริง 
จึงจะทำาตรงข้ามกัน”

 เมอรเ์รย ์เกลล-์แมนน ์นกัฟสิกิสช์าวอเมรกินั เคยตพีมิพส์มการหนึง่ 
เพยีงเพราะมันสวยงาม แมม้นัจะขดัแยง้กบัการส่ิงทีเ่คยตพีมิพไ์ปแลว้มากมาย 
สดุทา้ยจงึกลายเปšนวา่ งานทีเ่คยตพีมิพก์อ่นหนา้นัน้ผดิทัง้หมด และสมการ 
ดังกล่าวก็ช่วยให้เขาได้รับรางวัลโนเบล

 ไอน์สไตน์มักสงสัยเสมอว่า สมการของเขาสวยงามเพราะมัน 
ถูกตอ้ง หรือมนัถกูตอ้งเพราะมนัสวยงาม เขาไมป่รารถนาใหค้วามงดงาม
ของสมการทำาให้ดวงตามืดบอดจนมองเห็นผิดเปšนถูก

 เมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหา พวกเรามักคิดย้อนไปถึงสิ่งที่เราเคย 
เรียนรู้มาในอดีตเพื่อเชื่อมโยงกับปัญหาที่เราเผชิญอยู่ เรามักเลือก
ประสบการ³ท์ีเ่กีย่วข้องและใช้เปšนแนวทางในการแก้ปญัหา นกัการศกึษา 
ให้นิยามกระบวนการคิดคลาสสิกนี้ว่า “การคิดแบบฮิวริสติก”  
(heuristic thinking เปšนกระบวนการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง)  
ซึ่งใช้ได้ผลเปšนส่วนใหญ่ เพราะทั้งเร็วและง่าย แต่เปšนเพียง 
ผลประโยชน์เพิ่มเติม (incremental gains) เท่านั้น

 ในทางตรงข้าม อัจฉริยะจะคิดไกลไปกว่าดวงไฟส่องทางจาก
ประสบการ³เ์ดมิ อจัฉรยิะจะไมผ่กูตดิอยูก่บัแสงไฟทีส่าดสอ่งมาจากดวง 
ไฟ คนเปšนอจัฉรยิะจะ½ันถงึโลกทีอ่ยูน่อกเหนือความสอ่งสวา่งของดวงไฟ

 นักค³ิตศาสตร์กลุ่มหนึ่งในเกิทเทิงเงิน เยอรมนี คิดค้นเรขาค³ิต
สี่มิติ ซึ่งไอน์สไตน์นำาไปใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอวกาศกับเวลา 
นักค³ิตศาสตร์กลุ่มนั้นมีอันต้องประหลาดใจที่ไอน์สไตน์นำาเอาสิ่งที่ 
พวกเขาคดิคน้ไปทำาให้ก้าวหนา้ในจุดท่ีพวกเขาไม่เคยมอง ไอนส์ไตนม์อง

26



เห็นความเปšนไปได้ใหม ่ๆ  ที่พวกเขาไม่เคยมองเห็นเลย

 ดีน ซิมอนตัน ซึ่งความสนใจของเขาในฐานะศาสตราจารย์ประจำา
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย คือเรื่องของอัจฉริยภาพ ความสร้างสรรค์  
และความเปšนผู้นำา เขาได้ระบุไวใ้นขอ้เขยีนชือ่ “อจัฉรยิะทางวทิยาศาสตร ์: 
จิตวิทยาแห่งวิทยาศาสตร์” ว่าอัจฉริยะทุกคนเริ่มต้นจากการผสมผสาน 
ไอเดียทีด่เูหมอืนจะไมเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาในปจัจบุนัโดยสิน้เชงิ แตแ่ลว้มนั 
กลับนำาไปสู่ทางแก้ที่เปšนนวัตกรรมใหม่ งานทั้งหมดของอัจฉริยะเปšน 
การปะทะและหลอมรวมกันของไอเดียอันนำาไปสู่การค้นพบใหม่

 พวกอัจฉรยิะจะมองเหน็ความสมัพันธท์ีซ่อ่นอยู ่และมกัจะใหน้ยิาม
ออกมาเปšนภาพแทนที่จะเปšนตัวเลขหรือสูตร นักเคมีอินทรีย์ชื่อ เอฟ.เอ. 
เคอคูเล ½ันถึงงูหกตัวที่กำาลังกินหางกันเองเปšนวงกลม และตื่นขึ้นมา
โดยมีภาพโครงสร้างเบนซีนในใจ นิโคลา เทสลา มองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างการโคจรของดวงอาทิตย์รอบโลก และคิดไปถึงการสลับมอเตอร์
ในปัจจุบัน ซึ่งมีขั้วแม่เหล็กหมุนอยู่ข้างในเครื่องยนต์

 อัจฉรยิะอาจสรา้งผลงานไดม้ากมาย เอดสินัเปšนเจา้ของสทิธบิตัรผลงาน 
ถึง 1,093 ชิ้น โดยตั้งเป้าว่าจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้ได้หนึ่งชิ้นทุกสิบวัน 
เจ.เอส. บาค ประพันธ์คันตาตาทุกสัปดาห์ ข³ะที่ไอน์สไตน์มีข้อเขียน 
ถงึ 248 ชิน้ นอกเหนอืจากผลงานพลกิโลกในเรือ่งของทฤษฎสีมัพทัธภาพ*  

 แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกผลผลิตจากอัจฉริยะที่จะกลายเปšนสิ่งเปลี่ยน
โลก อจัฉรยิะอาจผลติผลงานสรา้งสรรคม์ากมายซึง่ไมม่คีา่อะไรเลย อาจ 
มีเพชรเพียงไม่กี่เม็ดท่ีขุดค้นขึ้นมาจากผลงานจำานวนมาก ในบรรดา 
สิทธิบัตรนับพันของเอดิสัน มีเพียงหลอดไฟฟ้าเท่านั้นที่โด่งดัง

* เปšนรากฐานสำาคญัของฟสิกิสย์คุใหม ่โดยแยกออกเปšน 2 ตอนคอื ทฤษฎสัีมพทัธภาพพเิศษ  
และทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
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 การจะรู้ว่าใครเป็นอัจฉริยะ
 สิ่งสำาคัญก็คือ การเข้าใจว่าอัจฉริยะคิดอย่างไร เราจะได้รู้ว่าใครคือ
อัจฉริยะ คนเปšนอัจฉริยะมักพบได้ยากและซุกซ่อนอยู่ ในองค์กรของ
คุ³อาจมีคนที่สามารถเปšนอัจฉริยะ ขอเพียงมีตัวจุดประกายให้ก้าวไป
สู่อีกระดับของภูมิปัญญา หากคุ³ระบุตัวอัจฉริยะที่ซ่อนเร้นอยู่ได้ และ
ให้แรงกระตุ้นกับเขาด้วยการ½ƒกอบรมพัฒนา หรือมอบหมายงานใหม่ ๆ  
ค³ุจะเพิ่มผลิตผลให้ทีมได้อย่างมหาศาล

 การระบุตัวอัจฉริยะจากการสัมภาษ³์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ 
คนนั้นยังเด็ก และไม่ได้มีผลงานความสำาเร็จอะไรมากมายเปšนสิ่งที่ยาก  
แตจ่ำาเปšนอย่างยิง่หากทมีของค³ุจะยกระดบัจากทมีทีดี่ไปสูท่มีทีย่ิง่ใหญ่ 
บ่ายวันหนึ่ง ผมสัมภาษ³์นักเคมีชีวภาพ 6 คนที่สมัครเข้ามาอยู่ในทีม
วิจัยของผม เป้าหมายของผมคือหาตัวหลักมาแก้ปัญหาให้กับโปรเจกต์
ของทีมเรา หาคนที่ฉลาดที่สุดในบรรดาผู้สมัครทั้งหมด

 แรงกระตุ้นแรกในการสัมภาษ³์คนที่มาสมัครงานของผมก็คือ หา
คนที่เหมือนกับผม ในบรรดาผู้สมัครกลุ่มนี้ มีคนหนึ่งชื่อแจ็ก แจ็กเคย
เรยีนทีม่หาวทิยาลยัอนิเดยีนาซึง่ผมเคยสอน ผมรูจ้กัอาจารยข์องเขา เขา
บอกวา่ แจก็ไปถงึหอ้งทดลองกอ่นใครทกุคนและทำางานราวกบัสนุขัรบัใช ้
อีกทั้งเกรดของเขายังเยี่ยมมาก

 แจ็กชอบในสิ่งที่ผมชอบ เขาชอบอยู่ทำางานดึก อ่านเรื่องราว
ฆาตกรรมลึกลับ และดูอเมริกันฟุตบอลวิทยาลัย เขามีลูกสาวสองคนที่
เขาตามใจจนเคยตวั แมภ้รรยาของเขาจะคอยดอุยูเ่รือ่ย ๆ  เขาหวัเราะงา่ย  
โดยเฉพาะเมือ่ผมเลา่เรือ่งตลก เขาแกป้ญัหาดว้ยการทำางานหนักขึน้ เวลา
เจอกับอปุสรรคขวากหนาม เขาจะพยายามเปšนสองเทา่ และไมเ่คยยอมแพ้
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 ผมรู้ว่าผมเข้ากับแจ็กได้แน่ เพราะเขาคิดเหมือนผม คือคิดเปšน
ตรรกะและขยายผล แต่คนเปšนอัจฉริยะจะไม่คิดในลักษ³ะนี้ ถ้าผม
ต้องการเพื่อนมาทำางานด้วย แจ็กนี่แหละที่ควรจ้าง

 ทุกทีมล้วนต้องการคนอย่างแจ็ก ทีมจะเดินหน้าต่อไปได้ด้วย 
การทำางานเลก็ ๆ  ทีไ่มม่ใีครเหน็คา่และอยากทำา อนัทีจ่รงิ แจก็สามารถมาแทน
ในตำาแหนง่ของผม โดยมานำาทมีในอกีหนึง่ทศวรรษขา้งหนา้ไดเ้ลย แจก็เปšน 
คนที่เหมือนกับผมซึ่งหมายความว่า เขาไม่ใช่อัจฉริยะอย่างแน่นอน

 ผมยังสัมภาษ³์ผู้หญิงอีกคนชื่อจิลล์ ซึ่งทำาให้ผมหงุดหงิดมาก  
เธอไม่เข้าใจเรื่องตลกที่ผมเล่า เวลาผมเล่าเรื่องตลก เธอจะมองผมด้วย
สายตางง ๆ  ผมจึงได้แต่หัวเราะหึอย่างเก้อ ๆ

 ในเมือ่ใชค้ำาถามเดมิสมัภาษ³์ไมไ่ดแ้ล้ว ผมจึงถามเธอว่า “อปุสรรค
ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ค³ุเคยเจอคืออะไร และคุ³เอาชนะมันอย่างไร”

 เพื่อตอบคำาถามของผม เธอเล่าถึงประสบการ³์ชีวิตสามเรื่องซึ่งไม่
ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลย ส่วนใหญ่จะเปšนเรื่องส่วนตัว เช่น รถของเธอ
ถูกขโมยโดยมีแล็ปท็อปอยู่ในกระโปรงท้ายรถ เธอไม่สนใจเรื่องวิชาการ 
เพราะวิทยาลัยและการเรียนระดับบั³ฑิตศึกษานั้นน่าเบื่อ เกรดของเธอ
ก็ธรรมดาแค่พอได้ทุนเท่านั้น

 แต่เหตผุลเดยีวทีผ่มยังทนสมัภาษ³์เธอตอ่ เพราะเธอได้คะแนนจีอารอ์ ี
(GRE)* เกอืบจะเพอรเ์ฟกต ์แลว้เธอกต็พีมิพง์านของเธอเปšนสถิต ิแม้เธอ 
จะเรียนชีวเคมี นอกจากนี้ แทนที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ดังเร่ือง 
การทำาวจิยั เธอกลบัไปเรยีนทีว่ทิยาลยัแคทอลกิเลก็ ๆ  แมจ้ะเปšนชาวยวิแต ่
เธอกเ็ลอืกเรยีนทีว่ทิยาลัยนัน้ เพราะทีน่ัน่มหีลกัสตูรวรร³กรรมสมัยกลาง 

* Graduate Record Examinations ข้อสอบพื้นฐานสำาหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ในสหรัฐอเมริกา 
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ที่ยอดเยี่ยม เธออยากเรียนวิชาเลือกในสาขาดังกล่าว เธอชอบทั้งปรัชญา
และเกมคอมพิวเตอร์เสมือนจริง

 เธอมีแลป็ทอ็ปสว่นตวัทีป่รบัใหเ้ลน่เกมคอมพวิเตอรแ์บบสวมบทบาท
ได้ ผมจึงมาเขา้ใจทหีลงัวา่ ทำาไมการทีแ่ลป็ทอ็ปหายถงึเปšนเรือ่งใหญส่ำาหรบั
เธอขนาดนัน้ ผมยอมรบัวา่ การทีผ่มเขา้ใจตรงนีใ้หค้วามรูส้กึเหมอืนเปšน
ชัยชนะเลยก็ว่าได้ เพราะการสัมภาษ³์เธอนั้นเปšนงานหินจริง ๆ

 แล้วจู่ ๆ  เธอก็หยุดพูด ทำาให้บรรยากาศเงียบกริบ เธอไม่ได้ตั้งใจ
จะหยาบคายหรอืโผงผาง แตค่ำาตอบของเธอตอ่คำาถามของผมมนัไปคนละ
ทิศละทาง เธอข้ามจากหัวข้อหน่ึงไปอีกหัวข้อหนึ่ง จนผมต้องพยายาม
ดึงกลับมาที่คำาถามเดิมท่ีผมถาม ผมจะได้กรอกแบบประเมินเธอได้ถูก  
แต่เธอก็ยังตอบคำาถามเฉไฉไปอีกเรื่อง ซึ่งเปšนเรื่องที่เธอสนใจมากกว่า

 จิลล์เปšนขั้วตรงข้ามกับผม ผมรู้ว่า การทำางานกับเธอคงหนักหนา
สาหสัแน่และจะทำาให้ผมอดึอดั แตเ่ธอกลบัไมร่บัรูถ้งึความอดึอดัระหวา่ง
เราแม้แต่น้อย เธอไม่มีวันอยู่ในสังคมเหมือนคนปกติดังที่ผมเปšน

 ผมตระหนักว่า หากผมต้องการใครสักคนมาแก้ปัญหาที่เหนี่ยวรั้ง
ทีมของเราอยู่ จิลล์คือตัวเลือกที่ดีกว่าแจ็ก เพราะจิลล์คิดอะไรเปšนภาพ
ด้วยความสุนทรีย์ เธอเก็บเอาไอเดียที่ไม่เกี่ยวข้องกันไว้ในหัวพร้อมกัน 
ได้หลายเรื่อง ความเชื่อมโยงกันระหว่างการเปšนนักกวียุคกลางกับ 
แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ผุดขึ้นมาในหัวเธออยู่เปšนระยะ

 จิลล์มีผลงานมากมายในเรื่องท่ีไม่ใช่ความชำานาญของเธอ เมื่อใด
ก็ตามที่เธอสนใจในเรื่องใหม่ ๆ  เธอจะจดจ่ออยู่อย่างนั้นจนเชี่ยวชาญ  
เธอ½ังตัวอยู่กับปัญหานั้นเปšนเวลาหลายต่อหลายชั่วโมงโดยแทบจะลืม
กินลืมนอน
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 คุณต้องลืมตาให้กว้างอยู่เสมอจึงจะรู้ว่าใครคืออัจฉริยะ คุณอาจ 
มองข้ามพวกเขาไปได้ง่าย ๆ  เพราะพวกเขาไม่เหมือนคุณ และอาจทำาให้
คณุรูส้กึอดึอัด คุ³อาจมองขา้มอจัฉริยะ เพราะค³ุส่ือสารกบัเขาไมรู่เ้รือ่ง 
การจะพบตัวอัจฉริยะได้นั้น ผมต้องยอมปล่อยวางความต้องการที่อยาก
ให้อีก½่ายคุยกันรู้เรื่องได้ง่าย ๆ  โดยไม่รู้สึกอึดอัดนั้นซะ

 สดุทา้ยแลว้ ผมตดัสนิใจจา้งไวท้ัง้สองคน แจก็ตอ้งมจีลิลม์าชว่ยแก้
ปัญหา และจิลล์ก็ต้องมีแจ็กมาทำางานน่าเบื่อ เพื่อให้ห้องทดลองดำาเนิน
ต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย

 ผมเรียนรูท้ีจ่ะถามตวัเอง 6 คำาถามเกีย่วกบัตวัผูส้มคัร เพือ่ประเมนิว่า  
เขาใช่อัจฉริยะที่ทีมเรากำาลังต้องการตัวอยู่หรือไม่ คำาถามทั้ง 6 จะ 
ช่วยให้คุ³ระบุลักษ³ะวิธีคิดของพวกอัจฉริยะได้

1  ผู้สมัครคนนี้คิดแบบคู่ขนาน แทนที่จะคิดเป็นเส้นตรงเส้นเดียวใช่
หรือไม่ ไฟฟ้าอาจจะวิ่งเปšนเส้นเดียว เปšนคู่ขนาน หรือเปšนหลายเส้น
พร้อมกันก็ได้ ผู้สมัครคนนี้คิดได้ทีละเรื่องเท่านั้นหรือเปล่า หรือเก็บเอา 
หลายคอนเซ็ปต์ไว้ในหัวในเวลาเดียวกันได้ แม้คอนเซ็ปต์เหล่านั้นจะ 
ขัดแย้งกัน ไอน์สไตน์เชื่อมโยงมวล (mass) เข้ากับพลังงาน (energy) 
ในเวลาที่ใคร ๆ  ต่างมองว่าทั้งสองสิ่งไม่เกี่ยวข้องกัน หากผู้สมัครคนดัง
กล่าวไม่สามารถเก็บเอาไอเดียที่ขัดแย้งไว้ในหัวพร้อมกัน เธอจะมองไม่
เห็นแบบแผนที่คนอื่นมองว่าเปšนเพียงการสุ่มได้

2  ผู้สมัครซึ่งมีโอกาสจะมาเป็นสมาชิกในทีมคนนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
หลายส่ิงใช่หรือไม่ ลีโอนาร์โด ดาวินชี ไม่เพียงเปšนศิลปินผู้เปี่ยมไป
ด้วยพรสวรรค์สูงสุดในประวัติศาสตร์ เขายังมีวิสัยทัศน์ในการประดิษฐ์
คดิคน้  เขาคดิคอนเซป็ตข์องทัง้เฮลคิอปเตอร ์รถถงั พลงังานแสงอาทติย ์
เครือ่งคดิเลข และทฤษฎีีการเคลือ่นทีข่องเปลอืกโลก กอ่นทีว่ศิวกรคนใด  
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จะเข้าใจในไอเดียเหล่านั้น นอกจากจะเปšนบิดาผู้สร้างชาติแล้ว เบน  
แฟรงคลิน ยังเปšนนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลงานของเขาส่ง
อิทธิพลต่อฟิสิกส์และไฟฟ้า เขาประดิษฐ์สายล่อฟ้า แว่นตาที่มองได้ทั้ง
ใกล้และไกล ห้องสมุดแห่งแรก และออดอมิเตอร์ (เครื่องวัดระยะทาง
พาหนะ) นอกเหนือจากความสำาเร็จในหน้าที่การงานแล้ว ผู้สมัครคนนี้มี
งานอดเิรกหรอืความสนใจนอกเหนอืจากสายงานของตวัเองทีช่ว่ยสง่เสรมิ
ความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่า ไอน์สไตน์เปšนนักไวโอลินคลาสสิก และ
เขียนบทความเกี่ยวกับโมซาร์ตไว้หลายบทความด้วยกัน

3  ผู้สมัครคนน้ีจมอยู่กับปัญหาที่เขาเจอหรือเปล่า เขาหมกมุ่นอยู่กับ 
การค้นหาคำาตอบเพื่อบรรลุเป้าหมายให้จงได้หรือเปล่า เขาจัดการกับ
อุปสรรคด้วยความตื่นเต้น และมีความสุขกับกระบวนการแก้ปัญหาหรือ 
เปล่า

4  วิธีแก้ปัญหาของผู้สมัครคนนี้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมาย แต่ก็ 
เรียบง่ายหรือเปล่า ผู้สมัครมองปัญหาจากมุมมองท่ีแตกต่าง เขาคิด 
นอกกรอบ และสือ่สารความคดิอนัซบัซอ้นออกมาอยา่งงา่ยดายใชห่รอืเปลา่

5  ผู้สมัครคนนี้สร้างผลงานได้มากมายหรือเปล่า เอดิสันมีสิทธิบัตร
มากมาย ไอน์สไตน์เขยีนขอ้เขยีนหลายรอ้ยชิน้ แนน่อนวา่ ไม่ใชข่อ้เขยีน
ทกุชิน้ทีจ่ะยิง่ใหญเ่หมอืนทฤษฎสีมัพทัธภาพ แต่สมองของเขาก็ผลิตไอเดีย 
ไม่เคยหยุดนิ่ง

6  ผูส้มัครคนนีใ้ส่ใจกบัความถกูต้องของงานตวัเองหรอืเปลา่ ผมมกัไม่
ทราบวา่ อัจฉริยะทำาถกูหรือไม ่เพราะผมไมเ่ขา้ใจงานของพวกเขา แตผ่ม
รู้ได้ว่าคนคนหนึ่งใส่ใจกับความถูกต้องหรือไม่ อัจฉริยะมักไม่อดทนต่อ
ความบกพร่องในงานที่เขาทำา แต่เขาสามารถที่จะลืมเรื่องอื่นอีกมากมาย 
เช่น ลืมจ่ายค่าไฟ
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 ผมใช้คำาถามเหล่าน้ีในการระบุตัวอัจฉริยะจากกลุ่มผู้สมัคร เมื่อ
คุ³ต้องการสรรหาผู้สมัครหรือประเมินคนที่อยู่ในทีมมาก่อนแล้ว ขอให้
ใช้คำาถามเหล่านี้เพื่อหาตัวคนที่มีทักษะโดดเด่นออกมาให้ได้ แน่นอนว่า  
คนเปšนอัจฉริยะน้ันหาได้ยาก การพบตัวและจ้างอัจฉริยะอาจเปšน 
การพลิกโฉมทีมได้เลย หากคุ³หาตัวอัจฉริยะจนเจอ และหลอมรวม 
เขาเขา้กบัทมีทีม่ปีระสทิธผิล ค³ุอาจกา้วหน้าไปในระดบัทีไ่มม่ใีครคดิว่า
จะเปšนไปได้เลยทีเดียว

 เม่ือคุ³พบตัวและจ้างอัจฉริยะมาทำางานด้วยเรียบร้อยแล้ว คุ³ 
ต้องรู้ว่าจะทำางานกับเขาอย่างไรให้เกิดผล คุ³อาจคิดว่า การทำางาน 
กับคนฉลาดจะช่วยลดปัญหาในการนำาทีมของคุ³ โดยไม่ทำาให้ปัญหา
เดิมลุกลาม แต่ไม่ว่าอย่างไร ท้ายที่สุดแล้ว คนเปšนอัจฉริยะจะมองไป
ข้างหน้าได้ไกลกว่า และสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ได้ง่ายดายกว่าใคร ทว่า
การนำาอัจฉริยะนั้นต้องอาศัยกลยุทธ์พิเศษ

 ในบทต่อไปเราจะคุยกันว่า อุปสรรคในการนำาพวกอัจฉริยะคือ
อะไร และจะทำาใหค้³ุเขา้ใจวา่ ค³ุตอ้งทำาอะไรบา้ง เพือ่สรา้งทมีทีท่ำางาน
สอดคล้องกันและมีผลิตผล
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