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ผูกเงื่อน-ขมวดปม
นานๆ ครั้งครับที่เราจะมีโอกาสไดเห็นแบบปกหนังสือ
มั น ๆ อย า งนี้ ซั ก หนหนึ่ ง แม แ ต ห นั ง สื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ
graphic design หรือ typography โดยตรง ก็ยังไม
ค อ ยจะเห็ น แบบนี้ ด ว ยซ้ํ า ไป ยิ่ ง สํ า หรั บ หนั ง สื อ แนว
จิต วิ ท ยาทางธุ ร กิ จอย า งหนัง สื อ เล มนี้ ด ว ยแลว ไม ง า ย
จริงๆ ครับที่จะพบเห็นการออกแบบปกที่โลดโผนขนาดนี้
ถื อ ว า “แบบปก ” ทํ า ได ดี ม ากครั บ ซึ่ ง บั ง เอิ ญ ว า ผมไป
สะดุ ดกั บ มัน เขา ในระหว า งที่ ท อง internet ไปตาม
ประสา ความนาสนใจอันดับตอมาก็คือคําที่เขาเลือกมา
ใชเปน “ชื่อหนังสือ”, The Logic of Failure, โดย
ผมเนนความสนใจไปที่คําวา Logic ทั้งที่รูความหมาย
อยูกอนแลว แตก็อุตสาหไปเปดพจนานุกรมมาเทียบอีก
ครั้ ง เพื่ อ ทดสอบ “ความจงใจ ” บางอย า งของคนทํ า
หนังสือเลมนี้
logic /loj’ik/ n. 1. The study of the principles of reasoning, esp. of the
structure of propositions as distinguished from their content and of
method and validity in deductive reasoning. 2a. A system of reasoning:
Aristotle’s logic. b. A mode of reasoning. c. The formal guiding principles
of a discipline, school, or science. 3. Valid resoning. 4. The relationship
between elements and between an element and the whole in a set of
objects, individuals, principles, or events: There’s a certain logic to
gridlock. … [ME < OFr logique < Lat. logica < Gk. logike (tekhne), (art) of
reasoning, logic, fem. of logikos, of reasoning < logos, reason]

logic ไมใชเรื่องของ “เหตุผล” อยางตรงๆ ตัว แตมันหมายถึง “หลักการแหงเหตุและผล”
มันเปนเรื่องของ “ระบบ” เปนเรื่องของ “ความสัมพันธ” ระหวางองคประกอบหรือปจจัยตางๆ

ที่ อ ยู ใ น ร ะ บ บ ห รื อ ระหว า งป จ จั ย หนึ่ ง ๆ

กั บ ความต อ เนื่ อ งของ
ความสัมพันธในภาพรวมของปจจัยทั้งหมดของระบบ ซึ่งในภาษาไทยเราก็
มีการใชคําวา “ตรรกะ” สําหรับเปนคําแปลของ logic ในบางครั้งอยูดวย เพื่อที่จะแยกแยะมิติ
ของความหมายที่แตกตางระหวาง logic กับ reason ที่เราแปลกันวา “เหตุผล” อยูกอนแลว
แตแทนที่ผมจะแปลชื่อหนังสือเลมนี้วา “ตรรกะแหงความลมเหลว” ผมกลับเลือกที่จะใชคําวา
“เงื่อนปมแหงความลมเหลว” แทน เพราะคําวา “ตรรกะ” ในความรูสึกสวนตัวของผม
แลว มันออกจะมีกลิ่นอายทางวิชาการมากไปหนอย ประกอบกับความลม เหลวหรือความ
ผิดพลาดหลายๆ อยางในชีวิตการทํางานของพวกเรานั้น มันก็มักจะสอไปถึงความยุงยากและ
ความสลับซับซอนของกระบวนการคิดและกระบวนการในการปฏิบัติงานซะมากกวา ซึ่งทําให
ผมนึกถึง “เงื่อน” หรือ “ปม” อะไรซักอยางที่มันขยุกขยิกจนยากแกการแยกแยะใหเห็นชัดๆ
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หรือเขาใจกันไดงายๆ ... แลวก็บอยครั้งครับที่ปญหาหลายๆ อยางจะมีรากเหงามาจาก
“ปมเขื่อง” ในทางจิตวิทยาของคนทํางานดวยเหมือนกันทีสราง “เงื่อนไข” แหงความ
วุนวายจนนําไปสู “ความไมเขาทา” อีกสารพัดอยางที่เราอาจจะเรียกวา “ความไมสําเร็จ” ก็ได
ถาบังเอิญวาคําอยาง “ความลมเหลว” เปนคําตองหามที่แสลงจังหวะการเตนของหัวใจของใคร
บางคนเขา ☺
ผมอาจจะชอบใจในการการเลนกับ “คํา ” หรือ “ภาษา ” ที่เลือกใชในแตละความหมายของ
มนุษยดวยกันอยูบาง แตก็อยากจะเตือนๆ กันไวดวยความจริงใจวา ไมวาสิ่งที่เราเรียกดวยชื่อที่
ฟงแลวนุมประสาทหู หรือดูแลวสบายแกสายตา หรือเสพแลวผอนคลายความเครียดใหกับ
จิตวิญญาณขนาดไหนก็ตาม แตหากวาเจาสิ่งนั้นๆ ยังไมใชสิ่งที่เราคาดหวังเอาไวแลวละกอ ...
ทุกๆ ชื่อที่เอยอางออกมานั้นก็จะมี “ชื่อสามัญ” รวมกันอยูเสมอครับ ... คือเราจะเรียกพวกมัน
วา “สิ่งที่ไมตองการ” ดวยกันทั้งหมดนั่นเลยทีเดียวเชียว ... แลวถาเปนพวกนิยมคําสั้นๆ ใน
แบบของผมละกอ ... นาจะเรียกวา “ขยะ” นะสําหรับกากเดนที่ไมไดตองการพวกนั้นนะ !!
Mr. Z.,

กรุงเทพฯ, 26.04.2004
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วิปริตที่ประโลมโลก
“ไมมีสัตว 4 เทาชนิดไหนในโลกที่เดินหรือวิ่งดวยเทาแค 3 ขาง
เพราะไมรูมากอนวาตัวเองมีขาเหลืออยูอีกขางหนึ่งที่ไมเคยถูกใชงาน ?!”
หลายปมานี้มีหนังสือหนังหามากมายที่แนะนําเกี่ยวกับวิธีการในการใชสมองของพวกเรา ราว
กับวาพวกเราทุกคนมี “ตอมอิทธิฤทธิ์” บางอยาง ที่หากมีการทิ่มใหถูกทาหรือถูกจังหวะลงไป
ปุบเราก็จะกลายเปนสุดยอดแหงนักคิดในสหัสวรรษไดในพริบตา !! หลายๆ กระแสก็พยายาม
โฆษณาชวนเชื่อวา ระบบการศึกษาไดทําใหสมองอีก 90% ของพวกเราหายไป ซึ่งคนที่เชื่อ
ความคิดแบบนั้นจริงๆ ก็คงจะทําสมองตัวเองหายไปแลวจริงๆ อยางที่เขาวาเหมือนกัน ...
นาจะจัดใหเปนบุคคลประเภท “โงโดยความสมัครใจ” !!
การเชื่อวามนุษยเรามีสมองซีกซาย-ซีกขวาที่ทํางานไมเทากัน หรือการเชื่อวาเราใชงานสมอง
เพื่อการคิดเพียง 10% ของที่สามารถใชงานไดทั้งหมด เปนเพียงนิยายวิทยาศาสตรเทานั้น
หรือถาจะใหตรงประเด็นจริงๆ ก็ตองเรียกวา “นิยายประโลมโลก ” ซะมากกวา เพราะ
มันเปนความเชื่อ ที่ขัด แยง กับธรรมชาติ ที่แท จริง !! แตก็เ ปนกระแสที่ถู กสร างขึ้ นมาปลอบ
ประโลมคนที่ไมประสบความสําเร็จทั้งโลกใหยังมีความหวังในชีวิตดวยการ take course กับ
บรรดานักคิดวิปริตประโลมโลกเหลานั้นนั่นเอง

“คําจริงไมเพราะ คําเพราะไมจริง”
เราควรจะตองเชื่อแลวละครับวา ไมมีมนุษยคนไหนที่ถูกทําใหสับสนเรื่องซีกสมองมาแตกําเนิด
พวกเราถูกธรรมชาติสรางมาอยางครบถวนสมบูรณแบบแลวทุกคน ยกเวนวาใครอยากจะเชื่อ
วาตัวเองพิกลพิการนั้น ก็ตองปลอยตามใจมันไปละครับ ...

เสือกโงเอง !!

เราเปนของเราอยางนี้แหละ เปลี่ยนแปลงอะไรไมไดอีกแลวครับ จะ
กนดาวาฟาดินหรือตําหนิทวยเทพบนสวรรคชั้นฟา หรือจะกลาวโทษพระเจาในทุกพระชื่อ
พระนาม หรือสบถใสบุพการีของตัวเองก็แลวแตจะคิดและทํากันเอาเอง ถาใครเชื่อวาการทํา
อยางนั้นแลวพวกเรามีทางที่จะเจริญขึ้น หรือสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขรูปแบบชีวิตที่ถูกสราง
เสร็จสมบูรณไปแลวนี้ได หรือวาใครจะหลงใหลไดปลื้มและภูมิอกภูมิใจในความสมบูรณแบบ
ของตัวเอง จนไมสนใจใยดีตอการศึกษาและพัฒนาอะไรใหกับชีวิตนี้อีกแลว ... ปลอยมันทั้ง 2
ประเภทใหหมดอาลัยตายอยากไปคนละอารมณของมันอยางนั้นเถอะ เพราะพวก
มันสมบูรณแบบไดแคนั้นแลวจริงๆ !!
เพราะ โลกไมไ ดพัฒนาขึ้นมาจากการดาทอพระผูเปนเจา แลว ก็
ไมไดเจริญขึ้นมาจากน้ําลายเหม็นๆ ที่ดีแตสรรเสริญเยินยอพระองคโดยไมยอม
ลงมือทําอะไรเลย !!
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ความยอมรับรู

วิทยาการและเทคโนโลยีทั้งหลายลวนเกิดจาก
ในสิ่งที่เปนไปไมได
แลวพยายามสรรสรางสิ่งอื่นขึ้นมาทดแทน พี่นองตระกูล Wright จึงพยายามสรางปก
และดัดแปลงเครื่องยนตแทนที่จะมัวแตปลูกขนขี้เตาเอาไวบินอยางนก ...
“ความสําเร็จ” หรือ “ความลมเหลว” จึงเปนเรื่องของ “

นิสัย” ใน “สันดาน” ของแตละคนเอง

พระเจาองคไหนๆ ก็ไมเกี่ยวอีกแลว ยกเวนพวกที่ลบหลูพระเจาเทานั้นที่จะเอาแตรองขอ
ราวกับวาพระเจาเปน “ขี้ขา” ที่ตองคอยปรนนิบัติรับใชมันทุกอยางไปจนตลอดชีวิต
ซึ่งก็ตองปลอยใหเปน “กรรมของพระเจา” แหละครับ โทษฐานที่ไม QC ใหมันดีๆ ซะกอน เพื่อกําจัดรูปแบบชีวิตที่ไรคุณภาพ
ประเภทนั้นออกไป กอนที่มันจะมีโอกาสไดหายใจ !!

เพราะเรื่องราวทั้งหมดเปนผลมาจาก “นิสัย” ใน “จริตสันดาน” ที่ถายทอดผานออกมาทาง
“การกระทํ า ” สิ่ งที่ เราควรจะต อ งสนใจจึ งเป น เรื่ อ งของ “การศึ ก ษา ” เพื่ อ พั ฒ นา “นิ สั ยที่ ดี ”
ใหแกตน อันจะนําไปสู “การกระทําที่ถูกตอง” ที่ยังประโยชนแกชีวิตของตนเองและผูอื่น ...
ที่ตองรูจักคือ “ตัวเอง” ไมใช “พระเจา” ... ลําพังเฉพาะที่พระองคตองปมลูกใหทันกับความ
ขยันมี sex ของคนทั้งโลกก็หมดเวลาบนสวรรคไปแลวครับ ทานจึงไมวางพอจะมานั่งคิดหรือทําอะไรใหกับพวกเราอีก !! ...

ดังนั้น ... “

ตน” จึงตองเปน “ที่พึ่ง” แหงตน นะถูกแลว ...

ตัวเราเอง
ที่เปนเงื่อน และปมของทุกเรื่องทุกราว
ไมวาจะประสบกับ “ความสําเร็จ” หรือวา “ความลมเหลว”
เพราะ

เพียงแตวาที่ตองพยายามคนหาใหเจอนั้น ไมใชเศษเสี้ยวในสมองที่ขาดหายไป
แตเปนนิสัยเลวๆ ที่พวกเราเองนั่นแหละบมเพาะเอาไว !!
กับธรรมชาติดั้งเดิมแทๆ ที่เปนมาตรฐานของ “กระบวนการทํางาน” ในระบบสมอง
พระเจาทานก็ใหภาพ jigsaw ของทานมาแคนี้แหละ
.. ภารกิจที่เหลือก็อยูที่เราวาจะตอใหออกมาเปนอะไร ..

วัตถุมงคล
หรือ

สิ่งลามกอนาจาร
.. อู .. ย .. ส ..
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“ธรรมชาติ ” หรื อ จะเรี ย กว า “มาตรฐาน ” ก็ ไ ด ถ า ไม นิ ย มคํ า ว า “ข อ จํ า กั ด ”
ของสมองมนุษ ยก็คือ มันถูก ออกแบบมาให คิดคํานวณแบบ linear หรือ “เชิงเสน ”
เทานั้น ... แตก็ไมใชเหตุผลที่คนเรานิยมทํางานแบบ “ใชเสนใชสาย” นะ เพราะถาจะใหถูกตองกับความหมายจริงๆ แลวนั้น
ประเภทที่คนทั่วไปเขาเรียกวา “เสนสาย” นะ ควรจะตองใชคําวา “เซนสรวง” ซะมากกวา แบบเดียวกับที่เราเซน “เปรต” หรือเหลา
“สัมภเวสี” ที่ไมยอมไปผุดไปเกิดอยางนั้นเลย !!

ลักษณะของกระบวนการคิด “เชิงเสน” ก็คือ มันจะคิดอะไรที่โยงใยกันเปน “โครงขาย”
หรือ network ที่สลับซับซอนไมคอยได และเปนมาตรฐานการทํางานที่เผาพันธุของเรา
อนุรักษเอาไวตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรโนนแลว ไมใชเพิ่งมาปวยไขแบบ alzheimer เมื่อ
ระยะไมกี่ปที่ผานมานี้ ... ปญหาของพวกเราก็คือ

เราคือมนุษยหินในยุคของ

เครือขายขอมูลขาวสารแบบ digital ที่ทุกอยางผูกไขวและโยงใยกัน
อยางสลับซับซอนทั้งยังสงผลกระทบถึงกันและกันอยางรวดเร็วมาก ... กลายมาเปนความ
ยุงยากเกินกวาที่ “ตาเถนเชิงเสน” จะสามารถปรับกระบวนการคิดที่เปนผลมาจากปฏิกริ ยิ าทาง
เคมีในระดับ gene ของเผาพันธุตัวเองไดทัน ...

ความจริ ง ก็ คื อ เราไม ไ ด “โง ” แต อ อกอาการ “งงงง ”
นิด หน อ ยกั บทุ ก ๆ ปรากฏการณเ ทา นั้ น ... เราไมไ ดฉ ลาดไปกวา คนโบราณเลยในแงข อง
กระบวนการคิด และคนโบราณก็ไมไดฉลาดกวาเราในแงของการแกปญหา ... แตโลกที่วุนวาย
โกลาหลอยางมากมายมหาศาลนี้ เพราะทุกอยางสงผลกระทบไดรวดเร็วกวาในยุคของคน
โบราณเทานั้นเอง จึงทําใหพวกเรา “งงงง” หนักกวาและรุนแรงกวา !!
การตัดแตงดานพันธุกรรมอาจจะเปนทางออกหนึ่งของการแกปญหาทางเผาพันธุ เพื่อทีเ่ ราจะมี
กลไกสมองเปน multi-tasking จริงๆ แทนระบบ single mode หรือ
ad hoc basis อยางที่ผานมา แลวจะใหดีก็ตองพัฒนาระบบ graphic ในสมองใหมี
หลากหลายมิติมากขึ้น เพราะสมองของคนเราทํางานไดดีกับเฉพาะ “รูปภาพ” เทานั้น ...
มันเปนกลไกหนึ่งของธรรมชาติครับ สมองที่ไมสามารถคิดอะไรที่สลับซับซอนจําเปนตองมี
ความสามารถในการ “สรางแบบจําลอง” ขึ้นมาเปนภาพในสมองเพื่อรนระยะเวลาในการ
คิดของมันเอง เขาเรียก “ภาพในสมอง” เหลานี้วา Supersignals
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มันคือความเปนจริงของเผาพันธุอันนาเศรา ...

แตการฟูมฟายกับชะตากรรมตามธรรมชาติเปนเรื่องที่เหลวไหล
พี่นองตระกูล Wright จึงยังมีขนขี้เตาที่ยาวพอๆ กันกับพวกเราเมื่อตอนที่พวกเขา
ประกาศความสําเร็จของการทดลองบิน !!

เพราะการยอมรับรูถึงขอบเขตที่เปนขอจํากัด
คือจุดเริ่มตนของการคิดคนเพื่อบุกฝาออกไป
ไมอยางนั้นเราจะ BREAK THROUGH
ดวยการเจาะอะไรไมทราบ ... ถาไมลามก ...?
คนฉลาดจึงมักจะคิดอะไรๆ อยางตรงไปตรงมา ... แตคนโงๆ มักจะพยายามวกวนออมคอมให
คดเคี้ยวเลี้ยวลดจนวุนวายสับสน ... เพราะไมฉลาดจึงตองพยายามอวดวาคิดเยอะ
อาศัยความงงของคนอื่นเปนดัชนีชี้วัดความภูมิใจในความอสัตยตอธรรมชาติของเผาพันธุตัวเอง
“ความล ม เหลว ”

ส ว นใหญ จึ ง มั ก จะแตกหน อ แตกกอออกมาจาก “ความเหลวไหล ”
ในกระบวนการคิดของแตละคนนั่นเอง เกือบทั้งหมดลวนเปนเพราะเรา ไมทําใจใหยอม
“รับรู” ในขอจํากัดทางธรรมชาติของเผาพันธุตัวเอง ...
พยายามใชงานสมองแบบ multi-tasking ทั้งที่ฝนกับธรรมชาติ
กระโดดไปกระโดดมาทางความคิดจนมันตุงอยูแคเปากางเกง แตไมทะลุไปไหนเลย

ไมประกอบภาพในสมอง ใหเรียบรอยกอน เอาแตดุยๆ มั่วๆ กับสิ่งมัวๆ
ไมชัดเจน หรือไมอยางนั้นก็เอาแตจับจดอยูกับเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่งอยางไมโงหัวเอาเลย
มันเปนเหตุผลเดียวกับที่วาทําไมหนังสือประเภท How-To ทั้งหลายถึงขายดีกันนัก เพราะ
บรรดานักคิดนักเขียนเหลานั้นเขายอยสลาย “โครงตาขายของเรื่องราว” ตางๆ ลงมาเปนหัวขอ
เล็กๆ พอใหกระบวนการรับรูของผูคนกระเดือกเขาไปไดเปนคําๆ เปนเรื่องๆ แบบ linear ที่
เขากันพอดีกับกระบวนการทํางานทางสมอง และโปรดสังเกตวาหนังสือขายดีสวนใหญจะมีการ
ยอใจความหลักๆ ของแนวความคิดของเขาออกมาเปน “รูปภาพ” เรียกกันวา “แบบจําลอง”
หรือ model ... อยาง Michale Porter ก็สราง model ชื่อวา Porter 5 Forces ใน
หนังสือเลมแรกของเขา ถัดจากนั้นก็จะมี Value Chain Model ในหนังสือเลมที่สอง หรือ
ของคนอื่นๆ อีกเยอะแยะ ที่มีคนรวบรวมเปนเลมไวแลวใน Management Power Tools
แนวความคิดที่ดังๆ จนหลายๆ คนจําไดและกลาวขวัญถึงนั้นจะเปน “รูปภาพ” เสมอ
เพราะวาเผาพันธุแบบของพวกเรามันมีธรรมชาติของสมองอยางนี้ !!
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Supersignals
มีอยูคําหนึ่งจากหนังสือ The Logic of Failure ที่นาสนใจพอสมควรครับ นั่นก็คือคําวา
supersignals ซึ่ ง ผมบั ง เอิ ญ รู สึ ก ว า มั น จะได ค วามหมายที่ ชั ด เจนกว า คํ า อื่ น ๆ ในกลุ ม
เดียวกัน อยางเชน mental model, หรือ reality model และรวมทั้งคําที่ธรรมดาๆ อยาง
perception ซึ่ง Dr. Edward de Bono ชอบใชในงานเขียนของเขา โดยผูเขียนรายนี้,
Dietrich Dörner, ไดใหคําอธิบายคําวา supersignals ของเขาไวสั้นๆ ดวยตัวอยางที่
นาฟงทีเดียว ...

The situation is not made up of a multitude of
elements that must be interpreted individually. It is
a “gestalt” just as the face of an acquaintance,
instead of being a multitude of contours, surfaces
and color variations, is a face.
Supersignals reduce complexity, collapsing a
number of features into one. We learn
supersignals from experience and our supply can
differ greatly from another individuals.
เขาบอกว า องค ป ระกอบทั้ ง หลายแหล ใ นแต ล ะสถานการณ นั้ น ไม จํ า เป น ว า มั น จะต อ งถู ก
พิจารณาเพื่อ “ตีความแบบแยกสวน” เสมอไป ... เพราะในโลกแหงความเปนจริงก็คือ พวก
เรามักจะ “ตีความแบบเหมารวม” เปนกระจุกของ “ขอมูลเดี่ยว” ไมตางจากการที่เรา
จดจําใบหนาของผูคนที่เราไมไดแยกสวนประกอบของใบหนาหนึ่งๆ เปนกลุมของเสนโคงเสน
เวาหรือริ้วรอยยับยนแตละริ้วบนใบหนา, หรือลักษณะของผิวพรรณ, หรือความแตกตางของ
สีสันแตละหยอมๆ บนใบหนา ...

แตเราจะจดจําไดจาก “ทั้งใบหนา”

พรอมๆ กัน !!
สวนใหญแลว supersignals จะเปนผลลัพธของ “การสะสมจากประสบการณ” โดยแตละ
บุคคล เชนเดียวกับการขับขี่ยวดยานพาหนะตางๆ ... เมื่อตอนเริ่มตนเราก็มักจะรูสึกวาทุกๆ
รายละเอียดล วนแลว แตเปน เรื่องที่ ตองพะวักพะวง แตพ อเราคุ นเคยชํ านาญแลว เราเองก็
เกือบจะไมใสในรายละเอียดตางๆ เหลานั้นเหมือนตอนที่หัดขับใหมๆ อีกเลย ... การขับขี่
ยวดยานของเราเปนไปเองตามธรรมชาติ ราวกับโลกทั้งโลกไดกลายเปนระบบ automatic ไป
หมดแลวอยางนั้นแหละ ซึ่งเหตุผลสําคัญของปรากฏการณนี้ก็คือกระบวนการคิดและตัดสินใจ
ของพวกเราไดสราง supersignals ของการขับขี่ยวดยานไวเรียบรอยแลวนั่นเอง
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นี่คื อ “กลไกการทํ างานปกติข องสมอง ” ที่ จ ะคอยกลั่ น กรองทุ ก ๆ รายละเอี ย ดแลว จั ด แบ ง
หมวดหมูเขาเปน “กลุมกอนของประสบการณ” ใหม หรือที่เรียกวา supersignals
ในที่นี้ ก็เพื่อที่สมองของเราจะสามารถลดภาระของการนึกคิดและตัดสินใจทุกๆ รายละเอียดที่
สลับซับซอนของปจจัยตางๆ ลงไปใหอยูใน pattern ที่งายๆ ตาม “ปกติวิสัย” ของมัน
เอง ... บางครั้งจึงมีคนเรียก “กลุมกอนของประสบการณ” เหลานี้วา mental model ซึ่งผมจะ
แปลวา “แบบจําลองทางความคิด” บางตําราก็จะเรียกวา reality model โดยผมแปลมันวา
“แบบจําลองของความจริง” สวน Dr. Edward de Bono จะนิยมเรียกวา perception
หรือ “การรับรู” โดยเสนอความคิดรวบยอดอยูคําหนึ่งวา ...

Perception is real, even if it is not true.
การรับรูเปนความจริงเสมอ แมวาบางครั้งมันจะไมถูกตองก็ตาม
นี่จึงเปนที่มาของทุกๆ ปญหาในโลก เพราะ supersignals หรือ mental models ของแต
ละคนไมใชสินคาที่ “ปม” ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเปน lot ใหญๆ แตมันถูกสราง

ขึ้นมาจาก “กรอบทางความคิด” และ “ประสบการณ” ที่แตกตางกันของ
แตละคน ... ตีความไดอีกอยางวา “ไมมีมาตรฐาน” หรือ “ไมมีระบบคุณภาพ”
ที่เชื่อถือไดนั่นเอง ... ดังนั้นมันจึงมีทั้งประเภทที่ถูกตองเหมาะสม แลวก็ประเภทที่คลาดเคลื่อน
จนถึงขั้นหวยแตกไปเลย ... ซึ่งในทางศาสนาเขาก็จะเรียกกันวา “สัมมาทิฐิ” กับ “มิจฉาทิฐิ”
นั่นเอง !!
ความรูในดานศาสนาที่นาสนใจก็อยูที่ตรงนี้ครับ ผมไมไดอานหนังสือธรรมะเพราะตัวเองเริ่ม
ยางเขาสูวัยชราหรือเพราะ “บาเหอ” ไปตามแฟชั่นแบบนักการเมืองที่เอาศาสนามาบังหนา
วาตั วเองเป นคนที่ นา เคารพนับ ถือ ทํ า นองวามี ศรั ทธาแกก ลา ขนาดใช “ขี้ดิ น” มาปน เป น
“รูปลอเลียน” พระพุทธเจาเพื่อเซนสรวงบูชาแบบไสยศาสตร ... แตผมอานเพราะผมสนใจใน
“ความเปนมนุษย” ผมอานเพราะศาสนาเปนเรื่องของ “จิตวิทยาโบราณ” ที่บันทึกกระบวนการ
ทํางานของความคิดและจิตใจของมนุษยไวอยางคอนขางละเอียดมาก
ทัศนคติในการอานหนังสือธรรมะหรือคัมภีรโบราณแบบของผมจึงไมคอยจะเหมือนกับอีก
หลายๆ คนในสังคมสวนใหญ คือไมไดอานเพราะเชื่อถือหรือศรัทธา แตอานเพราะอยากจะรู
อยากจะเห็นและเพราะอยากจะอานเปนสําคัญ บางครั้งก็อานเอาไวเถียงใหคอเปนเอ็นกับ
พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือไมก็เพราะอยากจะมีความคิดเห็นขัดแยงกับคําสั่งสอนของพระของเจา
อีกหลายๆ คนดวยซ้ําไป ซึ่งตองขอยืนยันวาไมได “อานเอาบุญ” อยางแนนอน ... จะวาไป
แลว ลักษณะอยางนี้ก็ถือวาเปน supersignals ไดประเภทหนึ่งเหมือนกัน เพราะมันจะ
focus ไปที่มุมใดมุมหนึ่งของหลักธรรมคําสั่งสอนมากกวามุมของความเลื่อมใสศรัทธา หรือ
ความเคารพนับถือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วๆ ไป
จะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ไดครับ เพราะการที่ผมยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเอยถึงนั้น ไมใชอยากจะ
โฆษณาชวนเชื่อวา mental model หรือ supersignals แบบนี้เปนสิ่งที่ถูกตองแลวตาม
“หลักกาลามสูตร” ผมเพียงแตอยากจะเอยอางไวเปนตัวอยางวา ไมวาความคิดหรือทัศนคติ
ไหนๆ ที่ตกผลึกจนกลายเปน mental model หรือ supersignals ของแตละคนไปแลวนั้น
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มันก็แค “เปนจริงเสมอ” ในกมลสันดานและกระบวนการคิดตามแบบของคนๆ นั้น ไปอีก
นานแสนนาน ไมวามันจะมีความถูกตองเหมาะสมมากนอยแคไหนก็ตาม ซึ่งโดยปกติทั่วไปแลว
เจาตัวของแตละคนจะมีคติประจําใจไวตอกรกับวิธีคิดหรือทัศนคติแบบอื่นๆ วา “ชางแมง”
ดว ยกั นทั้ งนั้ น ไมว าการแสดงออกของแต ล ะคนจะดู นุม นวลหรื อป า เถื่ อนขนาดไหนก็ต าม
เพราะการเปลี่ยนแปลง “ภาพในสมอง ” หรือ mental model หรือ
supersignals ของแตละคนเปนการสรางความยุงยากใหกับชีวิตของ
บุคคลนั้นๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได การที่คนเราไมชอบการเปลี่ยนแปลง หรือมักจะออก
อาการ “กบในกะลา” แบบที่ไมคอยยอมคิดอะไรนอก “กรอบความคิด” หรือ “กรอบความเชื่อ”
ของตัวเองนั้นจึงเปนเรื่องที่คอนขางจะ “ธรรมชาติ” มากๆ
ความเกี่ยวของกันระหวาง supersignals กับ “ความลมเหลว” ทั้งหลายแหลในสังคมมนุษยก็
คือ ...

มนุษยสวนใหญจะมีความ “หลงตัวเอง” วาความลมเหลวหนึ่งๆ
นั้นเปนเพราะคนอื่นๆ ไมรูหรือไมเขาใจใน “ความเปนจริง”
เทากับที่ตัวเองรู ...
ในทํานองวา “ความลมเหลว” เปนเพียง “ปรากฏการณ” ที่จะเกิด
ขึ้นกับเฉพาะคนอื่นๆ เทานั้น !!
เวลาทีเ่ รารับรูเรื่องราวที่เปน “ความลมเหลว” ของคนอื่นๆ นั้น
เรามักที่จะเชื่อวามันเปนสิ่งทีไ่ มมที างเกิดขึ้นกับตัวเราอยางแนนอน เพราะวาเราไดเห็นแลว ไดรมู ากอนแลว

มันเปนเรื่องของ “ความหลง” ที่ไปยึดติดกับ “แบบจําลอง” ที่สมองของเราสรางขึ้นมา ทั้งๆ ที่
ทุกๆ “แบบจําลอง” นั้นเปนเพียง “กลุมกอนของประสบการณ” ที่กลไกทางสมองของเราสราง
ขึ้นมาเพื่อ “กลบเกลื่อน” ธรรมชาติของมันที่ยังไมสามารถทํางานแบบ multi-tasking ไดเทา
นั้นเอง ... แนนอนที่กลไกนี้ทําใหชีวิตความเปนอยูของพวกเรากับการใชงานสมองมีความลัด
สั้นในดานของเวลาลงไปอยางมาก ... แตไมวา “แบบจําลอง” นั้นจะสวยสดงดงาม
หรือวิจิตรตระการตาแคไหนก็ตาม มันก็ไมมีทางที่จะเปน “ตัวเปนๆ ”
ของเหตุการณหนึ่งๆ ไปไดอยางสมบูรณครบถวน 100% ... จุดนี้ตางหากที่
เราจะตองทําความเขาใจและตองระมัดระวังอยางใสใจที่สุดเสมอ !!
“การคิดนอกกรอบ ”

จึงหมายถึงการคิดนอกกรอบของ “แบบจําลอง” ที่ “ตัวเอง” เปนผูสราง
ไมใชหมายถึงการฝาฝนกฎเกณฑที่คนอื่นๆ ในสังคมเขาวางเปนมาตรฐานรวมกัน ... เราเอง
ตางหากที่จะตองศึกษาและประมวลขอมูลตางๆ ใหเขาใจอยางถองแทกอนวา supersignals
หรือ mental model หรือ “กรอบทางความคิด” หรือ paradigm แบบไหนที่เราหลงไปยึด
ติดกับมันอยู ไมใชจองแตจะยัดเยียด “แบบจําลอง” ของตัวเองใหชาวโลกเขายอมรับดวยคํา
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โฆษณาชวนเชื่อใหคนอื่นตองเปลี่ยนแปลง ... เพราะนั่นหมายถึงการผลักภาระของความยุงยาก
ในชีวิตของเราใหกับคนอื่นๆ ตองเปนฝายรับผิดชอบ ... ซึ่งเปนอะไรที่มันทุเรศมาก !!
ที่โมมาซะยืดยาวนั่นก็คือเรื่องของ supersignals ระดับ high-end คือคอนขางจะหนักไป
ทางวิชาการมากไปหนอย และดูเหมือนวาจะหางไกลจากความเปนจริงในชีวิตประจําวันของ
พวกเราพอสมควร ... เหตุผลนึงก็คือ ผมตั้งใจจะใชตัวอยางจากหนังสือที่เขาหยิบยกเอาไว แต
อีกเหตุผลนึงก็เพราะผมตั้งใจจะใหเห็น “ความงุนงาน” ของการสื่อสารดวย “ภาพ” ที่ไมเปนที่
คุนเคยกับสวนใหญของพวกเรา ... ความยุงยากทั้งหลายในชีวิตก็ลวนแลวแตเปน

อยางนี้เอง เกือบทั้งหมดจะเปนเพราะความที่เราไมคุนเคยกับภาพจําลอง
ของเหตุการณนั้นๆ เทานั้น
ในความเปนจริงแลว supersignals เปนเรื่องที่ใกลๆ
ตัวพวกเราอยางมาก และมีความเปนไปไดสูงดวยวา มัน
ใกล ตั ว จนพวกเราไม ทั น ฉุ ก คิ ด ถึ ง มั น ด ว ยซ้ํ า ไป ...
อยางเชน “กุหลาบ” ... คําพูดสั้นๆ เพียง 2 พยางคที่ใช
ทดแทนคําบรรยายที่จะตองยืดยาวอีกสารพัดสารเพเพื่อ
สื่ อ ความหมายถึ ง ดอกไม ช นิ ด หนึ่ ง ... ภาพที่ ทุ ก คน

เขาใจตรงกันกับภาษาที่ทุกคนรับรูรวมกันนั้นเองที่
เปน supersignals เปน “สื่อสัญญลักษณ” ที่ชวย
ลดเวลาและความสลั บ ซั บ ซ อ นของการสื่ อ สาร
ระหวางกัน
แนนอนวาแตละยุค แตละสมัย แตละสังคมแตละเผาพัน ธุ ตางก็มี supersignals หรื อ
ที่จะใชสื่อถึงดอกไมชนิดนี้แตกตางกันไป แตทั้งหมดก็ชวยลดเวลาในการ
ทํางานของสมองสําหรับสังคมมนุษยลงไปอยางมากมายมหาศาล ... “ภาษา” จึงเปน
supersignals ที่สําคัญมากตอกระบวนการวิวัฒนาการทางสังคมและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทุกๆ แขนง ... หากบังเอิญวาเรามีความจําเปนที่
จะตองสื่อสารใหคนตางชาติตางถิ่นเขาใจวา “กุหลาบ” มีหนาตาแบบไหน วิธีที่งายที่สุดก็คือ
ใชคํา ใดๆ ก็ไ ดที่ “ตรง ” กับ “ภาพในสมอง ” ของเขาคนนั้น นี่คื อ
ความสําคัญอยางยิ่งยวดของ supersignals หรือ mental model
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการทํางานของ “สมอง”

“สื่อสัญญลักษณ ”

จะเห็นไดวาการทํางานของสมองมนุษยมีระดับความเร็วที่นาตื่นตาตื่นใจเปนอยางมาก เพราะ
หาก “ภาษา ” คือ “สื่อสัญญลักษณ” ที่เรียกวา supersignals ที่สมองเก็บรวบรวมไวใช
ประโยชน ใ นการสื่ อ สารแล ว เราคงพอจะนึ ก ออกได ว า มั น จะ switch
ตั ว เองผ า น
“สื่อสัญญลักษณ” นับพันๆ หมื่นๆ “กระจุก” ไดภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเทานั้นเอง ... แต
“ความเร็ว” กับ “ความหลากหลาย” เปนคนละเรื่องกัน สมองของคนทั้งหมดยังทํางาน
ในระบบที่เรียกวา single mode ไมใช multi-tasking อยูดี ... มันยังทํางานเปนเรื่องๆ
แบบ linear หรือ “เชิงเสน” เทานั้น ไมสามารถทํางานแบบ “ไขวโยง” เปนใยแมงมุม
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... ความมหัศจรรยของสมองจึงอยูที่ระดับความสามารถในการสราง supersignals ของมัน
เองขึ้นมาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ... เทานั้น !! ... และเราตองตระหนักไวเสมอดวยวา
การไขวโยง “กลุมกอนของประสบการณ” ที่ผิดรูปผิดแบบ จะมีผลที่ไมตางไปจากการเรียบเรียง
ประโยคคําพูดหรือขอเขียนที่ผิดมาตรฐานทางไวยากรณดวยเหมือนกัน supersignals
จึงมีไดทั้งที่คุณภาพต่ําและคุณภาพสูง เชนเดียวกับ “เครื่องเพศ” ของมนุษยที่มี
ไดหลายคําในหลากหลายระดับความสุภาพกับหลากหลายอารมณความรูสึกเวลาใชในการ
สื่อสาร (และการใชงาน) จริงๆ ของมันเสมอ !!?

สิ่งที่ไมอาจจะละเลยไดเลยก็คือ
supersignals ไมใชสิ่งที่ “ฟาประทาน”
แตเปนสิ่งที่ “สันดานกําหนด” อยางแทจริง
่ ากพอ ก็จะกลายเปน “ความถูกตอง” ไปในที่สุด
“ความไมถูกตอง” ใดๆ หากเกิดขึ้นในจํานวนครั้งทีม

ดวยเหตุนี้ การเลือกใชถอยคําและการใชภาษาจึงถือเปนเรื่องของ supersignals ในระดับ
หนึ่งดวย โดยในระดับของบุคคลเราเรียกสิ่งที่ทําซ้ําๆ วา “นิสัย” เราเรียกนิสัยที่แกไขไดยากวา
“สันดาน” ... ในระดับที่ใหญขึ้นไปเปนสังคมเราก็เรียกวา “ประเพณี” บาง เรียกวา “วัฒนธรรม”
บาง แตทั้งหมดนั้นคือการแกปญหาตามธรรมชาติของกลไกการทํางานในระดับสมองของ
มนุ ษย ... เราต องเสกสร า งอะไรอีก หลายๆ อย า ง เพื่ อ ลัดสั้ นขั้ นตอนการ

ทํางานของสมองอันเก าแก โบราณกอ นที่ ฝง อยู ในกะโหลกของพวกเรา
ทุกๆ คน ...ตราบจนทุกวันนี้ ...
ทั้งหมดจึงเปนเรื่องของการสรางและการเพาะ “นิสัย” ใหเติบโตจากระดับบุคคลจนกระทั่ง
กลายเปนระดับ “วัฒนธรรม” ขององคกร ของสังคม หรือของประเทศชาติไปในที่สุด ไมใช

เอาเวลาไปสวดอ อนวอนใหพ ระเจา เสกสมองก อ นใหมม ายั ดเข า ไปใน
กะโหลกของพวกเรา ... เราตองอยาลืมวาพระเจาสรางมนุษยคนแรกเมื่อเกือบๆ แสนป
มาแล ว (เทาที่ค นพบหลักฐานนะ) แต เราเพิ่งจะรูจัก คําวา multi-tasking เมื่อปลายๆ
ศตวรรษที่ 20 เทานั้น หรือไมเกิน 50 ปมานี่เอง โดยสรางมันเขาไปใหกับเครื่องจักรกลชนิด
หนึ่งที่เรียกกันวา computer จากนั้นก็ละเมอเพอพกราวกับวามนุษยชาติไดเปลี่ยนถายสมอง
ไปเรียบรอยแลว ... ทั้งๆ ที่เรายังมีระดับสติปญญาใกลเคียงกับ Flintstones เทานั้น !!
จริ ง ๆ แล ว พวกเราไม ไ ด เ ก ง กาจอย า งที่ พ ยายามจะหลอกให ตั ว เองหลงเชื่ อ หรอกนะ ทั้ ง
ธรรมชาติเองก็ไดใหเครื่องมือหวยๆ ติดกบาลเรามาเหมือนๆ กันทุกคนอีกตางหาก แตการ
ปฏิเสธขอเท็จจริงนี้นอกจากจะไมไดชวยใหเราเฉลียวฉลาดมากไปกวาเดิมแลว มันกลับทําให
เราเปน “ตัวตลก” ของธรรมชาติ และเปน “ตัวปญหา” ทั้งแกตัวเองและผูคนในสังคมรอบๆ ขาง
ดวยซ้ํา ... โลกที่มีจํานวนประชากรนับพันๆ ลานคนอยางที่เราเห็นและเปนอยูนี้

ไดถูกพัฒ นาใหเจริญกาวหนาทางวัตถุขึ้น มาดวยหั วคิดของคนเพียงไมกี่คน
เทานั้นแหละ แล วก็รั บรองได เลยวา ไอเจาไมกี่คนที่วานั้น มัน ไมไ ดเริ่ มต น
ความคิดทั้งหมดจาก “การวิ่งหนีตัวเอง” อยางแนนอน !!
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Simplicity ... อีกแลว !!
เกี่ยวกับเรื่อง supersignals ที่เลามาทั้งหมดนั้น
ผมเชื่อวามันมีสวนที่คลายคลึงกับขอคิดจากหนังสือ
เรื่อง Simplicity ที่ผมเคยถอดความออกมาเมื่อ 23 ปกอนจากหนังสือเลมสวยของ Bill Jensen

การนํ า เสนอเรื่ อ งราวให กั บ ทีม งาน
หรือผูรวมงานในรูปแบบที่สื่อสารได
ง า ยๆ และตรงไปตรงมา ถื อ เป น
theme หลักของหนังสือเลมดังกลาว
โดยเขาถื อ ว า การที่ ทุ ก ๆ คนต อ งทนเสี ย เวลากั บ
หนากระดาษที่สื่อสารอยางไมสมบูรณ เปนภาระที่ทํา
ใ ห ร ะ บ บ ง า น ข า ด ค ว า ม ค ล อ ง ตั ว แ ล ะ ไ ม มี
ความกาวหนาอยางที่ควรจะเปน
ตามทัศนะของ Bill

Jensen

นั้น “ความสลับซับซอนของกระบวนการทํางาน

ไม เ คยมากขึ้ น หรื อ ลดลงเลย หากแต อ ยู ที่ เ ราจะจั ด วางให มั น เป น หน า ที่
รั บ ผิ ด ชอบของใครในระบบบ า งเท า นั้ น เพื่ อ ให ทั่ ว ทั้ ง ระบบมี ค วาม
ตรงไปตรงมาอย า งที่ ทุ ก ๆ คนสามารถเข า ใจได ง า ยๆ” ความหมายของ
Simplicity

หรือ “ความเรียบงาย” ตามทัศนะที่วานี้ เราจึงหมายถึงความเรียบงายในระดับ
ของ “การสื่อสาร” และ “ความเขาใจ” เปนสําคัญ ไมใชเรื่องของการ “สักแตทําใหงายๆ”
เขาไว !!
กระบวนการทํางานในระดับสมองของมนุษยก็ไมตางกัน มันมีความละเอียดและสลับซับซอน
อยางมาก แตทั้งหมดก็เปนไปเพื่อการสราง supersignals ขึ้นมาเปนหลักใหญ ... หากจะวา
ไปแลว supersignals ก็ คื อผลลั พธ ข องความสลั บซั บ ซ อนในกระบวนการทางสมองที่
กลั่นกรองขอมูลจนเหลือเพียงกลุมกอนของประสบการณที่พอเหมาะพอดีแกการสื่อสารใน
ระบบประสาทประจําวันของพวกเราแตละคน ซึ่งยังมีระดับการทํางานที่เรียบๆ งายๆ ชนิด
single mode ไมใช multi-tasking ... ในความหมายของ Bill Jensen ก็คือ ... หากเรา

ไมยอมเสี ยเวลาคิ ดใหรอบคอบซะแตแรก เราก็ตองไปเสียเวลาในการ
อธิ บ ายระหว า งการปฏิ บั ติ หรื อ ไม ก็ ต อ งเสี ย เวลาไปกั บ แก ไ ขความ
ผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไมตรงกัน
ภายในระบบงาน
(รายละเอียดของเรื่อง Simplicity ยังหาอานเอาเองไดจากเอกสารใน Series I ที่ผมเคยจัดทําไว)
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80/20 Principle
เรียกมันวา “อัตราสวนครองพิภพ”
นี่คือหนังสืออีกเลมหนึ่งที่ผมเคยเลายอๆ เอาไวเมื่อปลายๆ
ป 2003 จุดประสงคของหลักการแบบ 80/20 ก็คือ
ตองการใหเรา scope เรื่องราวที่เราตองสนใจใหเหลือ
เพียงเรื่องที่เปน “หัวใจสําคัญ” จริงๆ เทานั้น เพื่อจะใช
ในการกําหนดเปาหมายและกระบวนการในการทํางานให
มุงไปในทิศทางที่มีความเปน “สาระสําคัญ” นั้นๆ ...
... รูมั้ยวาทําไม ? ...

ทําไมถึงตองตัดทอนเรื่องราวที่
“ไมใชสาระสําคัญ”
ออกไปใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ?
เพราะ “สาระ ” ที่ ม ากเกิ น ไปนั้ น จํ า เป น ต อ งอาศั ย ระบบ
ประสาทแบบ multi-tasking ในขณะที่พวกเรายังเปน
single mode animals เหมือนเมื่อลานปกอนนั่นเอง !! ... มันคือเรื่องจริงที่ไมมีทาง
เปลี่ยนแปลง ไมวาพวกเราพอใจจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม ... แตความคิดที่รวบรวมไวในหนังสือ
เลมนี้ก็ไดรับการตอบรับจากผูอานทั่วโลก และทําให Richard Koch กลายเปนเศรษฐียอมๆ
ไปคนหนึ่งขึ้นมาทันที ... แนนอนที่เขาไมไดเอยถึงคําวา supersignals เลยซักคําเดียวใน
หนังสือเลมดังกลาว แตการ screen รายละเอียดตางๆ ในชีวิตใหเหลือเพียง “สาระสําคัญ”
นั้น เปนความคิดที่คลายคลึงกันอยางยากที่จะระบุลงไปวามันไมเกี่ยวของกัน
รายละเอียดของหนังสือเลมนี้สวนใหญเปนกรณีตัวอยางที่หยิบยกขึ้นมาสนับสนุนหลักการแบบ
80/20 โดยสาระจริงๆ ของมันผมไดถอดความจาก internet แลวเลาเอาไวในเอกสารเรื่อง
“80/20 อัตราสวนครองพิภพ” ไปแลว ... เพราะฉะนั้นไปหาอานกันเอาเอง เพื่อจะไดไมตอง
เลาซ้ําซาก !! ... ผมเพียงแตหยิบยกขึ้นมาใหเห็นความเกี่ยวเนื่องกันของกระบวนการคิดใน
บรรดานักคิดนักเขียนบางกลุมบางพวกนี้เทานั้น
อยางไรก็ตาม หนังสือเรื่อง Simplicity นาจะไมไดรับความนิยมแพรหลายมากเทากับ 80/20
Principle เพราะ Simplicity ที่ผมแปลวา “ความเรียบงาย” นั้นคอนขางที่จะลอแหลมตอ
“ความมักงาย” อยูพอสมควร ประกอบกับสังคมสวนใหญไมคอยอยากจะเชื่อวาพวกเราควร
จะคิดและทําอะไรๆ ใหมันตรงไปตรงมาอยางเขาใจไดงายๆ แตกลับพยายามที่จะเชื่อ
วา “เผาพันธุ” ที่ฉลาดจะตองทําอะไรๆ ใหมันสลับซับซอน ... ซึ่งก็อาจจะจริงของพวกเขา
... เพียงแตวาความจริงก็คือมนุษยยังไมใช “เผาพันธุ” ที่วานั้น .. แฮะ .. แฮะ ..
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อัจฉริยะปญญานิ่ม
นานมาแลวที่คุณครูทั้งหลายไดพยายามปลูกฝงใหพวกเราเชื่อกันวา เด็กๆ ปญญาออนจะนับ
เลข 1-10 ไมได และสังคมก็ถือวาบุคคลเหลานั้นเปน “บุคคลไรความสามารถ” ตามกฎหมาย
... แลวก็บังเอิญวามีเด็กฉลาดๆ อยูคนหนึ่งที่สรางระบบคณิตศาสตรแบบที่มีเลขเพียง 2 ตัวคือ
0 กับ 1 ขึ้นมา เรียกมันวา “เลขฐานสอง” ... เปนระบบคณิตศาสตรที่แยยิ่งกวาเด็กปญญาออน
ดว ยรึ เปล า ? ... โดยมาตรฐานแบบคุ ณครู จุ บแจงก็น า จะใช แต โ ดยความเป น จริ งของโลก
digital นี่คือสิ่งที่ตรงกันขามอยางมหาศาล !! ...

“ความเรียบงาย” และตรงไปตรงมาที่
มีเพียง “ใช / ไมใช”
มีเพียง “ถูก / ผิด”
มีเพียง “ขาว / ดํา”
มีเพียง “หยิน / หยาง”
ที่แทนที่ดวยตัวเลขเพียง “0 และ 1”
กลับกลายเปนระบบการคิดคํานวณที่ทรงประสิทธิภาพอยางเหลือเชื่อ !!

ทําไม ??!!
เพราะ “ความสําเร็จ” ตองเกิดขึ้นจากการกระทํา ไมใช “บุญหลนทับ”
และทุ กการกระทําจะตองผาน “การตั ดสิน ใจ ” ไมวา จะการตัดสิ นใจนั้นจะเฉีย บคมหรือว า
หวยแตก ... ไมเวนแมแต “การไมตัดสินใจ” ก็ถือวาเปน “การตัดสินใจ” ประเภทหนึ่ง
ดวยเสมอ !! ... ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรไมใชอยูที่มันนับเลขไดมากกวา 0 และ 1 แต
เพราะมันคิดคํานวณจาก “ตรรกะ” งายๆ แค 2 ทางเลือกนี้นับจํานวนลานๆ ครั้งของลานๆ
เรื่องในเวลาเพียงไมกี่วินาทีตางหาก ... คนฉลาดอาจจะพยายามคิดอะไรๆ ใหมันสลับซับซอน
แตประสิทธิภาพของการคิดก็ไมไดมีอัตราสวนทางตรงกับความสลับซับซอน เพราะมันขึ้นอยู
กั บ ความ “ละเอี ย ด ” “ถี่ ” “ถ ว น ” ของการคิ ด ซะมากกว า ... คื อ ต อ งเก็ บ ทุ ก ๆ
รายละเอียด ... ถี่ยิบในทุกๆ ขั้นตอน ... และครบถวนทุกๆ กระบวนการ ... ซึ่งทั้งหมดนั้น
เปน “ปฏิปกษ” โดยตรงกับความสลับซับซอน ... เพราะ

“ความสลับซับซอน”

กั บ “ความละเอี ย ดถี่ ถ ว น ” มี ค วามหมายที่ ต า งโลกต า ง
วัฒนธรรมกันอยางสิ้นเชิง
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“เรื่องโงๆ” อยางนี้ ผมไมได “โง” ของผมคนเดียว
อยางนอยที่สุดนายแพทยนักเขียนคนหนึ่งก็เคยนําเสนอ
ความคิดแบบเดี ยวกั นนี้ของเขาออกมาในหนั งสือ ชื่อว า
Yes or No, The Guide to Better Decisions
เขาก็ คื อ นายแพทย Spencer Johnson หนึ่ ง ใน
“ผูเขียนรวม” หนังสือที่ (ไมนาเชื่อวาจะ) ขายดีอันดับตนๆ
ของศตวรรษที่ 20 : The One Minute Manager

และเจาของผลงานที่บานเมืองเราบาเหอตามตูดฝรั่งอยาง
Who Moved My Cheese? ไมนับรวมผลงานอื่นๆ
ที่นาจะทําใหแ กร่ํารวยกวา การมีอ าชีพเปนจิตแพทยไ ป
แลวในตอนนี้
มีอยูความเชื่อหนึ่งที่พวกเราอาจจะคุนเคยกับที่มันบอกวา
“คนโง ย อมเป น เหยื่ อของคนฉลาด ” แล ว ก็ เ ลยพาลไป
กําหนด attribute หรือประทับตราใหกับ “คนโง” วาเปน
พวกที่ คิ ด อะไร “ง า ยๆ ” ในขณะที่ “คนฉลาด ” จะถู ก ประทั บ ตราว า คิ ด อะไรๆ ได อ ย า ง
“สลั บซั บซ อ น” ซึ่งเปน ความเชื่อ ที่ คอ นข า งจะเบลอๆ เนื่อ งจากพวกเราไปกํ าหนดกรอบของ
“ความโง” และ “ความฉลาด” ผิดพลาดมาตั้งแตตน

“ความสลับซับซอน” ไมไดทําใหเรา “โง” แตมันทําใหเรา “งง” และก็
มีแตคนที่ไมละเอียดถี่ถวนเทานั้นที่จะตกเปนเหยื่อของความสลับซับซอน ... แตถาจะใหผมมี
ความเชื่อที่คลอยตามสังคมสวนใหญจริงๆ ... ผมก็ขอใช “ตรา” หรือ attribute อันใหม
สําหรับ “ความโง” โดยการเรียกมันวา “ความไมร”ู ... “คนไมรู” ที่พยายามจะ “อวดโอ” วา
ตั ว เองรู จึ ง เรี ย กว า “คนโง ” และพยายามตั ด สิ น ใจบนพื้ น ฐานของความสลั บ ซั บ ซ อ นที่
“คนฉลาด” บางประเภทเขานําเสนอมาใหอยาง “ไมรูเรื่อง” ... “โง” จนไมรูวา “การไมตัดสินใจ”
ก็เปน “การตัดสินใจ” ประเภทหนึ่งเหมือนกัน การตกเปนเหยื่อนั้นจึงสําเร็จผลก็ตอเมื่อเรา
“ตัดสินใจ” ยอมเปนเหยื่อซะเอง !! ... ที่คนเรามัน “โง” ก็เพราะมันไมยอมรับความเปน

จริงของตัวเองวา พวกเราไมใช “เผาพันธุ” ที่คิดอะไรไดอยางสลับซับซอนจริงๆ ...
พวกเราเพียงแตพยายามสรรหา “วิธีการนําเสนอ” ที่สลับซับซอนมาลอลวงใหคน
อื่นๆ เขา “งงงง” เทานั้น !!
ไมวาเราจะใช “ตรา” หรือ attribute แบบไหนกับ “ความโง” และ “ความฉลาด” ก็ตาม มีอยู
เรื่องหนึ่งที่พึงสังวรในความเขาใจของพวกเราทุกคนก็คือ ทั้งคูคือ “คูตรงกันขาม” อยางไมตอง
สงสัย การคะคานอํานาจตอรองจึงตองสมน้ําสมเนื้อกันเหมือนเด็กๆ เลน “กระดานหก” ...
“ความฉลาดจากนอกฝงฟา” จึงตองมีคูตอกรเปน “ความโงจากอเวจี” ... มันเปนเรื่อง
ของการ “ถวงดุล” ที่จะตองพอเหมาะพอสมกันที่สุดเสมอ ... การจะเลน “กระดานหก” ที่ไมโยก
ไหวไปมานั้น เอาเวลาไป “นั่งขี้” เฉยๆ ยังมีอะไรใหทํามากซะกวา !!
“ความยุงยากวุนวาย” ทั้งหลายในชีวิต เปนเพราะเราเองที่เลือกจะใหมัน “ไมงาย” เราเลือกทีจ่ ะ

เชื่อวาตัวเราเองเกงกาจและคิดนึกอะไรไดอยางสลับซับซอนจริงๆ ... เราเลือกที่จะแกปญหาทุก
ปญหาดวยเทคนิควิธีการที่ยอกยอนวกวน เหมือนคนที่พยายามแกะปมเชือกดวยการผูกปม
ใหมทับถมเขาไปตลอดเวลา ... “โง” หรือ “บา” กันแนที่ศรัทธากับ “ความฉลาด” ประเภทนี้?!
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หมูมวล “อมนุษย”
พวกเราอาจจะไมทันสังเกตวา ภาษาประจําวันของพวกเรานั้นเต็มไปดวย “คําปฏิเสธ” เชนวา
“ไมทํา”, “ไมเอา”, “ไมใช”, “ไมชอบ”, “ไม ...”, และอื่นๆ ... จริงอยูวาชีวิตของพวกเรานาจะ
“งายขึ้น” หากเราตองเลือกเพียงระหวาง “ใช” กับ “ไมใช” และก็คงจะงายกวาถาเราจะพยายาม
ทํา ใหมั น มี เพี ย งคํา ว า “ใช ” แล ว ตัด คํ าที่ มี ค วามหมาย “เชิ งลบ ” แบบ “ปฏิ เ สธ ” ทิ้ ง ไปจาก
ชีวิตประจําวันของพวกเรา ... เพราะความหมาย “เชิงลบ” แบบปฏิเสธนั้นทําใหการสื่อสารขาด
ความชัดเจน ... เชน ...
อะไรเอย ไมเปนกอน ไมเปนน้ํา
ไมใชสีเหลืองหรือสีสมซะทีเดียว
กลิ่นไมนาดมและกินไมได ?

้ ไปเลยก็จบเรื่องแลวถูกมั้ย ?!
คือถาบอกวา “ขี”
เพราะเงื่อนไขที่ “ปฏิเสธ” ทั้งหมดนั้นจะทําใหมีความเปนไดมากกวา “หนึ่ง” คําตอบเสมอ
เอาเถอะ ผมอาจจะยกตัวอยางที่สกปรกจน ‘เวอรไปหนอย แตความเปน “มนุษยไม” หรือ
“อมนุษย” ในชีวิตจริงๆ ของพวกเราก็ไมไดเลวรายนอยกวานี้มากนักหรอก ...

“ความผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจากความไมชัดเจนของกฎระเบียบ ป.ป.ช. แมไมไดจงใจฝาฝน
ก็ตาม แตความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หากทําใหผมพนจากการเมือง ก็ดูจะไมเปนธรรม เพราะถือ
เปนความผิดพลาดอยางสุจริต ถาบัญชีตามแบบฟอรมของ ป.ป.ช. ชัดเจน และอธิบายใหเขาใจ
ได เชื่อวาคงจะสามารถกรอกขอความไดถูกตอง เพราะการปกปดไมไดกอใหเกิดประโยชนกับ
ผม ไม ไ ด ทํ า ให ร่ํ า รวยหรื อ ยากจน หรื อ มี ภ าระภาษี เ พิ่ ม ขึ้ น และการโอนหุ น ลอยก็
เปนเรื่องปกติทางธุรกิจหลักทรัพย
เรื่องนีไ้ มใชอางวาไมรูกฎหมาย เพราะการไมรูกฎหมายไมอาจเปนขอแกตัวได ความไมรู
กฎหมายเปนคนละอยางกับกับความไมเขาใจกฎหมาย ผมไมเจตนา ไมจงใจ ไมเคยแมแต
จะคิดที่จะจงใจปกปดบัญชีทรัพยสินเพราะทรัพยสินเหลานั้นไดมาโดยสุจริต ไมคิดจะมาโกง
ทางการเมือง และยังกลาประกาศสงครามกับการทุจริตคอรัปชั่น
ซึ่งผมเชื่อวากรรมการ ป.ป.ช. แตละคนก็เขาใจความบกพรอง แมจะมีอยูบางก็เกิดการจาก
ความไมรูและความไมเขาใจ มันเปนความบกพรองที่สุจริต”
คําแถลงของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ตอศาลรัฐธรรมนูญคดีที่ถกู กลาวหาวา “ซุกหุน”
18 มิถุนายน พ.ศ. 2544
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ที่ยกมาคือตัวอยางที่ใกลตัวพวกเราเขามา อาจจะไมใกลขนาดในหองน้ําหองนอนของพวกเรา
แตก็ใกลกับโตะอาหารหรือโตะอานหนังสือพิมพพอสมควรแลว ... นักธุรกิจและนักการเมือง
ระดับชาติที่ระมัดระวังตัวในเรื่องภาษาของ “อมนุษย” อยางสุดขีดแลวนั้น ก็ยังมีวันที่จะทํา
ความ “ไมชัดเจน ” อย างนี้ ออกมาเมื่อ สถานการณบี บบัง คับ ... ประโยคที่ ยืดยาดวกวน

ทั้งหมดนั้นหากตัดคําวา “ไม” ทั้งหลายออกไปเราก็จะพบความจริงของเรื่องราวที่
ชัดเจนกวา แมวาคดีจะผานพนไปอยางทุลักทุเลทางความรูสึกของประชาชนหลายสวนของ
ประเทศ แตศาลรัฐธรรมนูญก็ประกาศแควา “ไมมีความผิดในกรณีที่ถูกฟองรอง” ... ถางัน้
... “มันผิดตรงไหน?” ... ศาลรัฐธรรมนูญแกบอกวา “ไม” อยูในอํานาจหนาที่ที่จะเรียนตอบครับทาน !!
บังเอิญวานี่ไมใชเอกสารทางการเมือง เพราะฉะนั้นก็ไมตองสาวไปหาเหตุแหง “ความจงใจ” ที่
แทจริงของนายคนนั้น เพราะแกก็บอกแควา “ไมจงใจกับเรื่องนี้” โดยไมยอมบอกวา “จงใจกับ
เรื่องไหน” เปนการเฉพาะเจาะจง ... ผมไมหมายถึงวาบุคคลที่จะเปนผูบริหารประเทศนั้น
จะตองบริสุทธิ์อยางปราศจากมลทินใดๆ เลย ผมเพียงแตยกตัวอยางของ “ความไมชัดเจน”
ทางภาษาในชีวิตประจําวันของพวกเรา ที่วกวนออมคอมตั้งแตตัวบทกฎหมาย ไปจนถึงคนที่
อางตัววาไดปฏิบัติตามกฎหมาย และคนที่ตัดสินคดีความทั้งหลายทั้งปวงตามกฎหมาย ...
ก็ในเมื่อ “คดมา” ก็ตอง “คดไป” เพราะทําอะไรใหตรงไปตรงมา มันก็ถือวา “ไมตาม” กฎหมาย
ที่วกวนออมคอมเทานั้นะสิหนู !! ไมบรรทัดที่บิ่นคดหักงอ จะเอาไปตีเสนใหมันตรงไดยังไง ?!

ถากฎระเบียบหรือแนวทางที่กําหนดไวไมชัดเจน
ก็อยาหวังวาจะมีการปฏิบัติที่ซื่อตรงและเที่ยงธรรม
“ไมผิด” กับ “ถูกตอง” อาจจะเปนพี่นองกัน แตก็ไมใช “ฝาแฝด” กันอยางแนนอน
เพราะมันตางบิดามารดาตางบุพการีตางเผาตางพันธุตางชาติตางชั้นตางวรรณะ
... แตพอแมพี่นอ งครับ ผมกราบเรียนยืนยันวามันเสมือนหนึง่ เปนพีน่ องกันจริงๆ ...

มาดูตัวอยางเรื่องปากเรื่องทองกันมั่ง ...
สมมุติวาเราเขาไปนั่งในรานอาหาร แลวเราก็สั่งบริกรแควา “ไมเอาเนื้อไกนะนอง” แลวเขาก็
เซิรฟอาหารจานเย็นยะเยือกเปนเนื้ออีเห็นสดๆ ที่ยังไมไดลางคราบเลือดพรอมกับมีลูกธนูปก
โดเดเอาไวมาใหกับเรา ... มันก็ “ไมผิด” ใชมั้ย? ... ก็ถาจะเอาเอ็นลูกวัวที่ตายในทองแมหมู
ลาดด ว ยเลื อ ดหมาดํ า พั น ธุ ดี พร อ มลูก นั ย ตาแกะประดับ ไว แ ทนหั ว ผั ก กาดแกะสลั ก ...
จะเอาอะไรก็วาไปใหชัดๆ บริกรเขาจะไดบอกพอครัวใหปรุงไดอยางถูกปากถูกรสนิยมของเรา
... ใชรึเปลา? ... ทีจะแดกจะเที่ยวละสั่งเสียซะชัด แลวเวลาทํางานทําการทําไมถึงตองเบลอๆ ?
แตความเปน “อมนุษย” นี้ยังไมใชสุดขั้วของความเบลอ เพราะหัวหนาพรรค “เบลอรักเบลอ”
ตัวจริงชื่อวา “นายละเอียด” ... นายคนนี้แกจะจุกจิกหยุมหยิมจูจี้กวนตีนไปทุกๆ ซอกหรืบเรน
ลับสลับซับซอนของการทํางาน ในทํานองวาแกคือหนึ่งเดียวในจักรวาลที่รูทุกเรื่องนับ
เนื่องจาก Big Bang จนถึง Apocalypse ... นายคนนี้เชื่อวาการบอกทุกๆ อยางให
ยุบยิบทุกๆ อณูแหงเถาธุลีงาน จะมีความหมายเทียบไดกับ “ความชัดเจน” ... ซึ่งเปนความ
เขาใจเดียวกับความเชื่อที่วาเราสามารถหาคําวา “fuck you” ไดงายๆ ซักหลายๆ คําจาก
นิยายชั้นสวะๆ ซักพะเรอเกวียนหนึ่ง ... ประมาณนั้น ...
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“นายละเอียด” นาจะเปนมนุษยเผาพันธุพิเศษที่มีสายตาเยี่ยง “แมลงวัน”
คือเห็นโลกทั้งโลกเปนชิ้นๆ ทอนๆ ที่ปะติดปะตอกันแบบหลายๆ focus
แตไมมีความรูหรือความเขาใจในมนุษยชาติวายังเปนเผาพันธุที่ตองทํางานบนพื้นฐานแบบ
supersignals หรื อ mental model ที่ ชั ด เจนและเป น “รู ปธรรม ” ที่ เรีย บๆ ง า ยๆ
ตรงไปตรงมา กลาวคือแมวาจะมีลูกตาอยู 2 ลูก 2 เรตินา แตก็รวมศูนยประสาทสัมผัสสูสมอง
เปนภาพเดี่ยว และประมวลผลทั้งหมดในแบบ linear หรือเปนเชิงเสนอนุกรมธรรมดาๆ
เทานั้น ... การใหรายละเอียดที่มากมายจนเกินจําเปนนั้นกลับจะเปนการสงสัญญาณรบกวน
supersignals ของผูรับสารนั้นอยางไมตองสงสัย ... ดังนั้น “นายละเอียด” จึงมักจะเปนคน
เฉื่อยชา เพราะมัวแตมะงุมมะงาหรากับ jigsaw ทางประสาทสัมผัสแบบ “แมลงวัน” ของเขา
อยูร่ําไป ... ซึ่งบางครั้งเราเรียกการปฏิบัติงานแบบ “นายละเอียด” วา “ระบบราชการ”
การพยายามปฏิบัติตัวเหมือนกับมีหูตาแบบสับปะรดสนใจทุกรายละเอียด (ส.ท.ร.) ชอนไช
ทุกๆ ซอกเรนหรืบเลื่อมสลับลายนั้น ไมตางจากกลองถายภาพแบบ “กลองปญญาออน” คือ
focus มั นทั้ งหมดที่จุ ด infinity แมว าจะไดความชัด เจนที่ร ะดับ หนึ่ ง แตก็หาแกนสารที่
เฉพาะเจาะจงไมไดอยูดี ... ระบบงานที่ focus ไวปลายสุดขั้วจักรวาลนั้นจึงไมคอยรูจักกับคํา
วา “ประสิทธิภาพ” เพราะสักแตทําๆ ไปตามรูปแบบหรือ pattern ที่กําหนดไวเทานั้น เรื่อย
เปอยแบะแฉะไปจนตลอดชีวิต ... บางทีเราก็เรียกระบบงานแบบนี้วา “ระบบผีตายซาก” !!
คูที่คลายคลึงกับ “ระบบผีตายซาก” เรียกวา “ระบบผีตายโหง” พวกนี้ไรแกนสารพอๆ กัน
แมจะเริ่มวิวัฒนาการใหมี focus เปนครั้งคราวไดบาง แต focus ก็ไมเคยอยูกับที่ ปรับนั่น
เปลี่ยนนี่ตลอดเวลา ไมมีหลักแหลงพํานักอาศัยที่ชัดเจน ลองลอยเลื่อนเปอนแบบ “สัมภเวสี” ที่
ไมรูจักไปผุดไปเกิดเปนตัวตนอะไรซักอยางหนึ่งใหแนนอนลงไป ... พวกนี้มักจะแกตําราบา
ทฤษฎี แตปฏิบัติไมคอยเปนกิจลักษณะ มีอาวุธสําคัญคือ “ตะแบง” ที่เต็มเปยมไปดวยความ
เชื่อมั่นในความตายโหงของตัวเองวาสามารถสยบทั้งฟาและดินไดในพริบตา ... หากประสบ
ความสําเร็จก็เริงราอหังการ หากประสบความลมเหลวก็หลีกเรนหลบเลี่ยง กลายเปนวิญญาณ
ลองลอยอยางไมรูไมชี้ !!
3 ผูยิ่งใหญแหง “พรรคเบลอรักเบลอ” นี้เปนสวนหนึ่งในจํานวนตัวอยาง “อมนุษย” ที่เก็บมาให

ศึกษาไวเปนตัวอยางเลวๆ ที่ไมควรเอาเยี่ยงอยาง ยกเวนวาเปาประสงคในชีวิตของใครจะมุง
หมายไวที่ความสับสนวอดวายแหงกําพืดและเผาพันธุ ซึ่งในกรณีเชนนั้นจริงๆ ก็ขอรองดวยละ
ครับวา “อยาทะลึ่ง ... ถอยออกไปไกลๆ เลย” ดีกวา ... ฮา .. ฮา .. ฮา .. เอิ๊ก 3 ที !!
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กาวล้ํานําสยอง !!
โดยสวนตัวแลว ผมใชเวลาคลุกคลีอยูกับเครื่องคอมพิวเตอรวันละกวา 12 ชั่วโมง จริงๆ ก็ไมได
พิศวาสอะไรกับมันนักหนา แตเพราะไมมีใครยอมเสพสังวาสกับมันซะมากกวา หลายคน
อาจจะเชื่อหรือไดรับคําชี้แจงวามันเปนเรื่องของการ “ถูกจริต” กัน ... แตผมยืนยันไดวา

“จริตสันดาน” นั้น เปนเรื่องของการปลูกฝงใหกับตัวเอง ไมใชเรื่อง
ของสวรรคสั่งหรือนรกประทานมาใหแตกําเนิด !!
วากันวาคอมพิวเตอรเปนอะไรที่ “บัดซบ” มาก มันทื่อๆ ตรงๆ ไมออมคอม ทําทุกอยางเทาที่
ไดรับคําสั่ง และเรียงลําดับขั้นตอนเหมือนเดิมทุกครั้งอยางไมยอมผิดพลาด หรือแมแตละเวน
การปฏิบัติใดๆ โดยพลการก็ไมเคยเลย ... “บัดซบ” ซะจนคนเหม็นเบื่อ และอยากจะใหมัน
เกงกาจฉลาดเฉลียวกวาแคลําดับขั้นตอนที่ตรงไปตรงมาของมัน ... มนุษยก็เลยอยากจะได
ในสิ่งที่มนุษยดวยกันทําใหไมได ... ซึ่งผมกําลังหมายถึง multi-tasking ... หรือการคิด
หลายๆ อยางพรอมๆ กัน แลวก็ทํางานหลายๆ อยางพรอมๆ กัน ... ในจังหวะเวลาเดียวๆ กัน
... นั่นคือที่มาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เกงกาจอยางสาหัส แตก็ใชงาน
ไดงายๆ ชนิดที่พวกเราไมสามารถเขาใจมันไดอีกตอไป !!
ความยุงยากในโลกไมเคยหดหายไปไหนครับ เราเพียงแตโยนภาระที่ยุงยากทั้งหลายทั้งมวลใน
ชีวิตการทํางานของพวกเราใหเปนธุระของเจา “เครื่องมือบัดซบ” ชิ้นที่วานั่น จากนั้นเราก็ไดแต
ใชงานมันโดยที่ “ไมใช” ไมยอมรับรู แตเราไมมีวันจะเขาใจกลไกการทํางานของมันอีกเลย ...
เพราะระบบการทํางานของมันนั้นเปนคนละธรรมชาติกับเราไปแลว ... เราเปนพวก linear
ในขณะที่ “เครื่องมือ” ของเรากลายเปน multi-tasking ที่เพียบพรอมไปดวย “ปญหา” นาๆ
ประการ เพราะเผาพันธุ linear อยางพวกเราเปนผูออกแบบมาตั้งแตแรก ... แลวก็เลย
เกิดมีการแบง “ชนชั้นใหม” ขึ้นมาในสังคมโลก ... เรียกดวยภาษางายๆ วา “ชนชั้นที่รเู รือ่ ง” กับ
“ชนชั้นที่ไมรูเรื่อง” ... ในโลกทางธุรกิจเขาเรียก “ชนชั้นที่รูเรื่อง” วา Knowledge Workers
แตก็ไมเ คยไดยิ นการเรียก “ชนชั้นที่ไ มรูเรื่อ ง” วาอะไรเหมือนกัน เพราะคนที่บั ญญัติศัพ ท
อาจจะเกรงอกเกรงใจตอบุพการีของตัวเองอยู ☺
ระบบคอมพิวเตอรแบบโบร่ําโบราณที่หลายคนพากันสะอิดสะเอียดนั้น มันอาจจะตองสั่งงาน
ดวยความลําบากยากเย็นแสนเข็ญอยางสาหัสอยูบาง แตมันก็เปน linear แบบเดียวกับพวก
เรา มันจึงเขาใจไดงายกวา ในขณะที่เทคโนโลยีใหมๆ ถูกแตงเติมเขาไปใหเครื่องมือชิ้นนี้มี
ความหรูหราอลังการมากขึ้น นาจับตองลิ้มลองกับการไดเปนเจาของมากขึ้น ซึ่งผลลัพธก็คือมี
คนอยูเพียงหยิบมือเดียวที่ร่ํารวยลนฟาจากความยากจะถูกรูเรื่องของมัน มีคนเพียงหยิบมือ
เดีย วที่ จะบอกกับ พวกเราว าอะไรที่เราทํ าไดหรื ออะไรที่เราทําไมไ ดกั บ เครื่อ งมื อที่เราเป น
เจาของชิ้นนี้ ?! (... ตกลงวาใครเปนเจาของใครกันแนวะ ?! ...)
ความหลากหลายและความสลับซับซอนไมแนวามันจะตองดีเดเสมอไป การที่เราไมเขาใจมัน
และไมสามารถบริหารจัดการมันกลับจะยิ่งนําปญหาและเภทภัยมาสูชีวิตความเปนอยูของพวก
เราไดเสมอ ... หวังวาพวกเราคงจะคุนหูกับเรื่องราวใน “รามเกียรติ์” ที่ผมกําลังจะเลาในตอนนี้
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เมื่อครั้งที่ “นนทุก” ผูเปนเทวดารับใชบนสวรรค ทําตัวเกกมะเหรกเกเร เพราะชําระแคนดวย
การเอา “นิ้วเพชร” เที่ยวไดไลชี้เทพเฮงซวย (ที่ชอบกลั่นแกลงผูที่ต่ําตอยกวา) ใหงอยเปลี้ยเสีย
ขานั้น เหลาเทพขี้ออนจึงไปงอนงอพระนารายณใหมาปราบ ... พระนารายณที่ร่ําลือกันวามี
อิทธิฤทธิ์ลนเหลือเหนือกษิณสมุทร กลับแปลงมาเปน “นางรํา” ที่อรชรออนแอน ปราบนนทุก
ดวยเทคนิคที่แสนจะธรรมดาและโบราณอยางเถื่อนดิบที่สุด ... เทคนิคนั้นก็คือ SEX !!
พอนนทุกแดดิ้นเกือบจะสิ้นใจ พระนารายณก็แปลงรางคืนกลับเปนเทพประหลาดที่มี 4 หนา
4 มืออีกครั้ง ... นนทุกก็สบชองที่จะดาประณามวาพระนารายณเปน “ตัวประหลาดจอมขี้โกง”
และไมอาจยอมรับความพายแพที่พระนารายณดัดจริตมายัดเยียดให ...
พระนารายณจึงสาปใหนนทุกไปเกิดใหมเปน “ทศกัณฑ” มี 10 หนา 20 มือ สวนพระนารายณ
จะอวตารลงไปแค “เหมือน” คนธรรมดาสามัญ ... (แต 2 คน?) ... แคจะทําใหยักษที่กําลังจะ
ตายอยูแลวยอมรับความพายแพใหได ... ไมมีบันทึกคําตอรองใดๆ ของนนทุก เพราะแก “ช็อค”
ตายกับความวิตถารของพระนารายณไปซะกอนในตอนนั้น ...
“ตั ว ประหลาดจอมขี้ โ กง ”

เป น คํ า ประณามด ว ยความคั บ แค น แต ไ ม ใ ช ไ ม มี มู ล เหตุ ...
พระนารายณเองก็เกรงกลัวอิทธิฤทธิ์ของนิ้วเพชรที่พระอิศวรหลวมตัวมอบใหแกนนทุกไปนั้น
มันเปนอาวุธ “ธรรมดา ” ที่มีประสิทธิภาพสูงเยี่ ยม แตเรียบงายในการใชงาน ... แขนขาที่
เกงกางของพระนารายณเองกลับเปน multi-tasking ที่เกินความพอดีในการรับมือ ทานจึง
เลือกที่จะหลอกลอนนทุกใหไปสนใจกับ “นิ้วระหวางหัวแมเทา” ของตัวเองแทน “นิ้วเพชร” ที่
ฤทธิ์เดชเกินกําลังรับมือนั้นแทน ... ผลที่สุดก็เปนอยางที่รจนาไวในเนื้อความ ... ตรงนี้ถือวา
เปน tactic ยังไมใช “ขี้โกง” จริงๆ
ที่ “ขี้โกง” ก็คือตอนสาปใหนนทุกไปเกิดเปน multi-tasking 10 หนา 20 มือ เพราะขนาด
ตัวเองเวลาจะสูกับใครยังตองแปลงรางใหมีแค 2 มือทุกครั้ง (แปลงกลับมาเปนรางเดิมเวลาจบ
เรื่องแลวเสมอ ไมเชื่อไปหาอานเอาเอง) เนื่องจากเขาใจอยางถองแทในความเกะกะมากความ
ของรางกายที่ประหลาดพิกลของตัวเองมาโดยตลอด ... แตกลับเพิ่ม options เขาไปใหกับศัตรู
อยางเกินความสาหัสของตัวเองซะดวยซ้ํา ... แลวอวตารตัวเองลงมาเปน “คนธรรมดา 2 คน”
... ฝายหนึ่ง multi-tasking แบบ processor เดียว อีกฝายหนึ่ง “เรียบงาย” ธรรมดา
แตก็ขอมี 2 processors ... ซ้ํายังสงเมียมาเปน “สีดา” เพื่อเปน bug ในระบบงาน
ของกรุงลงกา โดยที่ไมอาจจะถูกระแวดระวังใดๆ เลยเพราะสีดาเปนธิดาของทศกัณฑ ซึง่
เปน option ที่ไมอยูในขอตกลงซะดวย ... ไมเรียกวา “ขี้โกง” จะเรียกวาอะไร? ... นนทุก
ไมไดตายเพราะทนพิษบาดแผลไมไหว แตโกรธตายเพราะตองมาเกิดใหมเพื่อพบกับความพาย
แพที่พระนารายณจะตามมายัดเยียดใหอยางไมตองสงสัย ... ที่ประณามพระนารายณวาขี้โกง
เพราะไมยอมตอสูบนพื้นฐานที่เปนตัวของตัวเอง ไมใชหาวามือไมนอยกวาซักหนอย ... สวน
พระนารายณก็ over simplify คําประณามนั้นดวยการเติม option ใหนนทุกไปรับกรรม
โทษฐานที่บังอาจมาวิพากษวิจารณเรือนรางอันประหลาดพิกลนั้น ... บริหารจัดการ 4 หนา 4
มือยังแทบแย แลวถานนทุกตองจัดการกับทั้งหนาทั้งมือที่ยั้วเยี้ยของตัวเอง จะเอาเวลาที่ไหนไป
คิดตอสูกับคนอื่นอีก ?!
เราอาจจะไดยินไดฟงมาวา เรื่องราวใน “รามเกียรติ์” นั้นสอนวา “ธรรมะยอมชนะอธรรม” แต
ผมขอเสนอว า “รามเกี ย รติ์ ” เป น กรณี ศึ ก ษาชิ้ น ประวั ติ ศ าสตร ที่ อ ธิ บ ายแนวความคิ ด ว า
Planned Simplicity ยอมชนะ Mal-aligned Complexity เพราะพระนารายณไมไดชนะ
โดย “กุศลธรรม” แตกลับชนะโดย “สับสนกรรม” ที่ยัดเยียดใหทศกัณฑตองรับตางหาก.
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The Magic of Success
มีหลายตําราที่เขียนขึ้นมาดวยอารมณเยาะเยยถากถางคนที่ลมเหลว แตกลาวอางวาเพื่อใหทุก
คนเรียนรูจากตัวอยางที่ผิดพลาด ... ทํานองวาเราควรจะเปด nursery หรือโรงเรียนอนุบาล
ภายในทัณฑสถาน หรือเรียกกันงายๆ วา “คุก” เพื่อใหเด็กๆ ไดเห็นตัวอยางที่ไมดี จะไดไม
นําไปปฏิบัติ ?! ... มันเปนเรื่องที่เหลวไหลไดกลมกลืนกับหลักวิชาการจริงๆ ... พับผา ... !!
จริงๆ แลวการหาคําตําหนิติเตียนคนอื่นนั้นงายมาก เพราะเราเพียงแตรอใหคนอื่นคิด รอให
คนอื่นทํา แตพอคนอื่นเขาลมเหลว เราก็แคเขาขย้ําใสวานั่น “ไมใชหนทางแหงความสําเร็จ” ...
มันเปนวิธีของพวก “อมนุษย” เขาทํากับเผาพันธุของตัวเองกันนั่นแหละ !! ... เอาคําวา “ไม”
มาบดบังความไมรูของตัวเอง ... หนทางแหงความสําเร็จก็คือ “ไมลมเหลว” !!
... เปนคําตอบที่กระชับสั้นและไดใจความที่โหดเหี้ย(ม)ในทางปญญาเปนอยางมากจริงๆ !!
แตไมใชวานักวิชาการทุกคนเขาชอบถากถางคนอื่นเปนจริตสันดานขั้นถาวรหรอกนะ เพียงแต
วาเขาตองกินอาหาร ตองมีที่พักอาศัย ตองมี sex ตองการดํารงชีวิตตอๆ ไปไดอยางปกติสุข
ซึ่งตัวอยางของความลมเหลวนั้นเขียนไดไมรูจักจบจักสิ้น สวนหนทางที่จะประสบความสําเร็จ
นั้นเขียนอีกกี่ครั้งก็หนีไมพนเรื่องเดิมๆ ขอความเดิมๆ หรือตัวอยางเดิมๆ ... จะไปขายไดซักกี่
ครั้งกัน ... จริงรึเปลา?!
จะวาไปแลวหนทางแหงความสําเร็จก็คลายๆ กับหลักศีลธรรม มีอยูแคนั้นแหละ
มีมาตั้ง “นมยาน” กันไปถึงไหนตอไหนแลว ... แตก็ปฏิบัติไมได 100% ซักที ... บางก็วามัน
เกาคร่ําครึ บางก็วามันไมเราใจ บางก็วามันไมขลังจริง บางก็วามันเปนเรื่องราวเฉพาะกาลหรือ
เฉพาะบุคคลไมเปนหลักสากลที่จะประยุกตใชไดอยางครอบคลุมทั่วทั้งอวกาศและจักรวาล ...
ซึ่งผมวาเอาที่มันงายๆ ตรงๆ ใหมันรอดซักเรื่องกอนจะไปคํานึงถึงสากลโลกหรืออวกาศดีกวา
... เกาแกแตหนังเหนียวก็ยังดีกวาสดใหมแตวอดวาย !! ...
ศีลหาจะวาเปนภาษาบาลีหรือภาษากาลีวา “ไมฆา ไมจิ๊ก ไมมั่ว ไมโม ไมเมา” มันก็ไอเรื่อง
เดียวกันทั้งนั้น เขียนวนไปกี่รอบก็ยังหลักเดิม หนทางแหงความสําเร็จก็เหมือนกัน คือมันมีอยู
หลักเดียวแตหลากหลายสํานวนความ (คือ “ไม” ลมเหลวไง กูวาไปแลว ... พวกอมนุษยก็มักจะ
สอดแทรกขึ้นมาอยางนี้ ... ชางแมงเหอะ !!) ... ก็อยางตัวเลข 100% นั่นแหละ ที่ถือวา
100% มีแคตัวเดียว แต “ไมเต็มรอย” มีมากมายมหาศาล ซึ่งบางทีภาษาไทยเราเรียกพวกที่
“ไมเต็มรอย” วา “ไมเต็มบาท” อยูเหมือนกัน ☺
ที่ผมเรียกวา The Magic of Success ก็เพื่อใหเขาชุดกับชื่อ The Logic of Failure ที่
เปนตนรางของเอกสารเทานั้นเอง ... Magic หรือ “เวทมนต” นั้นมีอยูแควา ...

กําหนด “เปาหมาย” ใหชัดเจน
ศึกษา “ตัวเอง” ใหแจมชัด
กําหนด “แนวทางและวิธีการ” ปฏิบตั ิ
.. แลวก็ลยุ !! ..
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แตก็อยางที่บอกครับวามันคลายกับหลักศีลธรรม คือ “ทองใหเพลียก็ยังเหี้ยเทาเดิม”
... เพราะศีลธรรมไมไดมีไวใหทอง ไมไดมีไวใหถือ แตตองมีการปฏิบัติเทานั้นมันจึงจะเกิดผล
เวทมนตหรือหลักการแหงความสําเร็จก็เหมือนกัน บอกกันออกมาทีไรก็แคนี้ เขียนอีกกี่ชาติก็
เรื่องเดิมๆ ... มันไมไดวิเศษวิโสอะไร มันโคตรจะธรรมดา ... แตเพราะธรรมดามันจึงยิ่งใหญ ...
นี่คือ “เตา” นี่คือ “มรรค” คือ “หนทาง” ... รูแลวปฏิบัติจึงจะรอด รูแลวอิดออดจะฉิบหาย !!

มันเหมือนกับคนที่แมจะรูวิธีการวายน้ํา แตตกน้ําแลวมือตีนไมกระดิก
ไมวายังไงก็ตองจมน้ําตายไปกับความรูนั้น

... แตวา ...
ภาษาแมจะเรียบงาย ความนัยมักจะลึกซึ้ง ... คัมภีรเดียวยังแบงแยกเปนหลายนิกาย ...
คํากลาวยิ่งนอยยิ่งถูกขยายความ คํากลาวยิ่งมากยิ่งสรางความสับสน ... “เปาหมาย” แมจะ
ชัดเจน แตหากผิดหลักผิดฝาก็ยิ่งสรางปญหาใหทับถมทวี เหมือนกับการแกะปมเชือก ไมดูใหดี
ก็มีแตทําใหตองยุงเหยิงไปทั้งเสนทั้งสาย จะตัดทิ้งก็ปนป จะไมใยดีก็ฝดขัดระคายเคือง ... แต
นั่นก็ไมใชเหตุผลของการปลอยปละละเวน เที่ยวกระโดดโลดเตนแสวงหาอวิชชา !!
ที่ “เต็มรอย” มีแคหนึ่งเดียวยังเรียนไมได จะไปหวังใหตัวเองสามารถเรียนรูพวก “ไมเต็มรอย”
ที่มีมากมายมหาศาลไดยังไง ?! ... พระทานถึงบอกวา “คนฉลาด” จึงเลือกทางธรรมที่เจริญ
“คนโง” จึงไขวควาแสวงหาอวิชชา ... เพราะวาพระขี้เกียจถึงตองฉลาดเลือก ... รึเปลา !!?
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Corporate Kung Fu
ถาคาถาหรือเวทยมนตศักดิ์สิทธิ์แหงความสําเร็จนั้นมีเทาที่วามาจริงๆ พวกเรายัง
ตองหาอานตําราเพื่อศึกษาไปทําระยําตําบอนอะไร? ... คนขี้เกียจมักจะมี
เหตุผลของคนขี้เกียจ !! ...
จริงๆ แลวมันเปนเรื่องของธรรมชาติที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล หนังสือหนังหาหรือตํารา
ทั้งหลายแหล ก็ไมตางอะไรไปกับ “กระบวนทา” ตางๆ ในทางหมัดๆ มวยๆ ทั้งทวงทาลีลาและ
จังหวะจะโคนในการเลือกหยิบเลือกใชอาวุธประจํากายยอมมีความแตกตางกันฉันใด ลูกเลน
กลเม็ดของการปฏิบัติงานเพื่อจะประสบความสําเร็จก็ยอมจะมีไดหลากหลายทวงทํานองของ
มัน ขึ้นอยูกับจังหวะเวลาและสภาวการณที่แตกตางกัน ... ความหลงใหลในสรรพความรู

ของคนเพื่อหวังจะเสริมสรางกําลังทางความคิดของตนเองนั้น ก็เฉกเชนเดียวกันกับ
คนที่ หลงใหลในเคล็ ดวิ ชาตําราหมัดมวยที่ หวั งจะเสริมสร างความแข็งแกรงทาง
รางกายและจิตใจ พากเพียรฝกปรือทักษะที่หลากหลายไวเพื่อเปนคุณประโยชนแก
ตนเอง ... ท ว งท า และลีล าแม จ ะมี ที่ผิดแผกแตกต า ง แตทุกคา ยทุกสํ านั กลว นกอเกิดจาก
รากฐานเดียวกัน ...
สมมุติเชนใหคนแตละคนเดินไตไปตามเสนลวด จังหวะกาวและการทรงตัวเพื่อรักษาสมดุลทาง
รางกายยอมไมเหมือนกัน เราไมอาจกําหนดไดวาจะตองยกแขนขาขางไหนกอนหรือหลัง ทั้งไม
อาจกําหนดความสูงต่ําหรือองศาที่แขนขาแตละขางจะตองโบกโยกไหวไปมา ... การไตไปใหถึง
จุดหมายในสภาพที่ไมบุบสลายทางรางกายยังเปนดุจเดียวกันสําหรับทุกๆ คน ... ขอแนะนํา
หรือกฎเกณฑปลีกยอยทั้งหลายรังแตจะทําใหผูที่ไตลวดสับสนไขวเขว และไมมีอิสระทางสมาธิ
ที่เพียงพอตอการปฏิบัติใดๆ เพื่อไปใหถึงที่หมายอยางปลอดภัย ... ทั้งหมดจึงเปนเรื่องของ

การศึกษา เปนเรื่องของการฝกปรือ เปนเรื่องของทักษะความชํานาญที่แตละคน
จํ า เป นจะต อ งเสริ ม สร า งให กั บ ตนเองด ว ยกั นทั้ ง สิ้ น ... ไม ว า ใครก็ ไม อ าจให ความ
ชว ยเหลือ หรื อ ให คํ าแนะนํ าได ในทุก ๆ ขั้ น ตอน จึ งมี แ ตต นเองที่ ต องขวนขวายและบากบั่ น
พยายามอยางสม่ําเสมอ ...
โดยสวนตัวแลว ผมถือวาหนังสือเปนเพียง “คูมือแนะนําการใชงาน” ของสูตรหรือเวทมนตแหง
ความสําเร็จที่บอกเลาไวเทานั้น โดยแตละเลมก็จะเปนเพียง “ตัวอยาง” ของการประยุกตใชที่
สามารถทําไดหลากหลายวิธีการ ไมใชเรื่องของการตีความสูตรสําเร็จที่วานั้นใหแตกตางกัน
ออกไปเปนคนละเรื่องอยางเด็ดขาด ... ความสําคัญไมไดอยูทีใครรูมากกวาใคร
แตอยูที่ใครรูจักหยิบรูจักใชไดถูกกาละเทศะมากกวากันเทานั้น ... การรูจัก
วิธี ใ ชง าน “เครื่อ งมือ ” และ “อุป กรณ ” ที่ห ลากหลายกวา เปน แตเ พี ยงเพิ่ ม “ทางเลือ ก ” ที่
มากกวาใหกับตัวเองเทานั้น ไมตางจากพระนารายณใน “รามเกียรติ์” ที่มีอิทธิฤทธิ์ลนเหลือ
แตก็เลือกหยิบเลือกใชเฉพาะเรื่องเฉพาะอยางที่จะสนองกับวัตถุประสงคที่ตองการเทานั้น
ไมไดขนเอามาทั้งกะบิทุกๆ ครั้งที่ตองปฏิบัติงาน ... ถูกมั้ย?
อยางไรก็ตาม “ความหลายหลากมากวิชาการ” กับ “สันดานที่เลอะเทอะทุกกระบวนทา” นั้น
ไมไดมีสวนใดที่เรียกวาเกี่ยวของกันไดเลย ... มันเปนเรื่องของคน “ดอยการศึกษา” ที่ร่ําเรียน
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ตํ า ราเฉพาะรู ป แบบและตั ว อั ก ษร แกว ง ไกวโยกไหวไปมาตามกระแสและแฟชั่ น แต ไ ม มี
“รากแกว” ทางปญญาไวคอยกํากับพฤติกรรม นับเปนพวก “สําสอน” ทางตําราอยางบาคลั่งได
เทานั้นเอง ไมตางจากเพียง “กาฝาก” ที่แมจะมีดอกใบสวยสดงดงาม แตก็เกาะกินและอาศับ
ใบบุญของตนไมใหญเปนแหลงพํานักอาศัย ไมอาจลงหลักปกฐานที่มั่นคงเพื่อเปนแบบอยาง
ใหแกสรรพชีวิตใดๆ
กระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เรงเรารุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ไดบีบคั้นสมองเหลวๆ
ของใครหลายคนใหไหลปนไปกับขี้เยี่ยวจนหมดสิ้น แมบางครั้งจะดูเหมือนกําลังหยั่งรากแกวไว
ใหสืบทอดสูลูกหลาน แตประจักษพยานสุดทายคือขี้ที่ออกมาจากทวารหนัก เปนกอนสั้นๆ
ยาวๆ ที่ขาดตอนไมมีความตอเนื่องใดๆ เลย ... ทั้งเหม็นและไรสาระอยางที่สุด !!

หมัดมวยตองหมั่นศึกษาและฝกปรือเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ใชวาแคทองอาน
ตําราก็จะกลายเปนสุดยอดปรมาจารยแหงยุค พื้นฐานตองดีจึงมีโอกาส
กาวหนาและพัฒนา การฝกฝนทางปญญาก็ไมแตกตางกัน ... รวดเร็ว ...
เรงรอน ... แตไมอาจไรราก !!
อยางไรก็ตาม ตนไมใชวาจะมีเพียงราก บานเรือนใชวาจะมีแตเสาเข็มและตอมอ วิชาความรูก็
เฉกเชนกัน มีเพียงหลักการแตไมรูวิธีใชก็ไรประโยชน รูแตวิธีใชแตไรหลักการก็ไมหนักแนน
มั่นคง ... กําลังภายในตองอาศัยกระบวนทาจึงจะสามารถเปลงอานุภาพ กระบวนทาที่ไรกําลัง
ยอมไมมีพิษสงที่นาเกรงขาม ... ความผกผันพลิกแพลงไมอาจพึ่งพาแคเพียงสวนเสี้ยว แตตอง
สอดประสานกลมกลืนทั้งภายนอกและภายใน ...
สุดยอดแหงกระบวนทาคือไรกระบวนทา แตความไรกระบวนทาตองเกิดจากการผสมกลมกลืน
ทุกสรรพวิชาจนพลิกผันเปลี่ยนแปรอยางไรขีดจํากัด ... ไมใชเกิดจากความมืดบอดทางปญญาที่
สั ก แต ท อ งคาถาตามตั ว อั ก ษร ... ลํ า พั ง แค แ กว ง ไกวอวั ย วะอย า งไร จิ ต สํ า นึ ก และวิ ญ ญาณ
ผลลัพธที่ไดยอมไมมากไปกวาเหงื่อที่ไหลและขี้ไคลที่เกรอะกรังเทานั้น !!

พื้นฐานหลักการตองหนักแนน สรรพวิชาการตองร่ําเรียนแตกฉาน
ไมใชยึดถือแคหลักการ แตงุนงานนารําคาญหมดอาลัยในชีวิต
ไมใชเอาแคฮึดเอาแคฟต แตเหลวไหลสิ้นคิดไมมีทิศทาง
โดยเหตุดังกลาวมาแลวนี้ จางซานฟงจึงเคยปรารภไววา

“ถาทฤษฎีถูกตอง ความเพียรเปนตอ พรสวรรคเปนรอง”
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Intangible Assets

สินทรัพยที่จับตองไมได
ภายในขวบป ร ะยะหลั งๆ มานี้ พวกเรามั ก จะได ยิ น ได ฟ ง ศั พท แ สงใหม ๆ ทางวิ ช าการเช น
“ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ” บ า ง “สิ น ทรั พ ย ที่ จั บ ต อ งไม ได ” บ า ง ... และมี คํ า เรี ยกเศรษฐกิ จ ยุ ค
ปจจุบันวาเปน “เศรษฐกิจบนฐานความรู” บาง ... ซึ่งทั้งหมดนั้นฝรั่งก็ลอกๆ กันมาใหเรา
ลอกๆ กันตอเทานั้นเอง ...

เพราะผมไมเคยเห็นยุคใดสมัยใดที่จะมี “ไอหนาโง” คนไหนมันจะสามารถ
ประสบความสําเร็จในชีวติ ไดจริงๆ ซักรายเหมือนกัน ... พับผาสิเอา ... !!
โดยสวนตัวแลว ผมก็ไมเห็นวามันจะแปลกใหมอะไร เพราะเปนเรื่องที่ปรัชญาแบบชาวเอเชีย
เขาก็รูกันมาตั้ง “นมยาน” อยูแลว เพียงแตฝรั่งตาน้ําขาวที่บาเหอไปกับกระแสวัตถุนิยมมากวา
100 ป เพิ่งจะหูตาสวางกันเมื่อเทคโนโลยี Internet เขามามีบทบาทในชีวิตการงานประจําวัน
เทานั้น
แตจะวาไปแลว ชนชาวเอชียที่ตูดแหกไปร่ําไปเรียนในถิ่นฐานของชาวปาชาวดงอยางฝรั่งมังคา
เพราะตกอกตกใจในความเลิศหรูอลังการทางวัตถุและอาวุธยุทโธปกรณที่กาวล้ํานําหนามาลา
อาณานิ ค มเมื่อ หลายสิ บ ปก อ น ก็ รั บ เอาวั ฒ นธรรมระยํ า ตํ า บอนกลั บ มาใสใ นจิ ต วิ ญ ญาณ
เยอะแยะพอสมควร จนในที่ สุด พระเจา ก็ เลยหัว แดงๆ ?! ... ทั้ ง ๆ ที่ ถิ่น ฐานกํ าเนิ ดของ
มนุษยชาติอยูในแถบประเทศอัฟริกาในปจจุบัน !! ... (พระเจาจึงหัวแดงไมได เพราะใน Bible
บันทึกไววา พระองคทรงสรางมนุษยคนแรกใหมีลักษณะเชนเดียวกับพระองค ... ดังนั้น ...
พระเจานาจะตองหัวดําอยางชาวเอเชียเทานั้น !!) ... นานๆ เขาก็เลยเกิดความเคยชินที่จะ
เคารพนับถือฝรั่งเปนอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทความรูให ทานวาอะไรมาก็เชื่อไปหมด ทานจะ
ตดออกมาก็วาหอม ทานจะจอมปลอมแคไหนก็ไมถือสาหาความ ... เปนเผาพันธุที่นารักมาก !!
-

ฝรั่งบอกวารูปแบบการบริหารจัดการแบบเกาที่หลอกเราไวนั้นมันใชไมได ... เราก็เชื่อ
ฝรั่งบอกวาเดี๋ยวนี้ตองอยาไปกําหนดรูปแบบอะไรใหมันตายตัว ... เราก็เอา
ฝรั่งบอกวาการทํางานตองถือหลักยืดหยุนไมยึดติดกับกฎเกณฑ ... เราก็ชอบ
ฝรั่งบอกวาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมาจากสิ่งที่ไมมีตัวตน ... เราก็วาเจง
ฝรั่งบอกวา “อีหยังมึงบคิดเองบางละ กูสิอานตําราของมึงมานั่นแล” เราก็วา ... ฮวย !!

ไอที่โงก็โงไปแลว พวกเราชาวเอเชียเอาพระเจาไปยอมสีผมตั้งนมนานมาแลว ทุกวันนี้ก็ไดแต
เชื่อ “ทานผูนํา” กันไปอีกหลายชั่วอายุคน ... ไมรูวาเมื่อไหรจะฉลาดขึ้นเหมือนกัน ... เพราะ
อธิปไตยทางตําราถูกฝรั่งมังคายึดเอาไปตั้งแตหนังเอ็กซแพรระบาดขนาดหนักนูนแลว ???!!
“หนังเอ็กซ” คือหัวหอกทางวัฒนธรรมของฝรั่งที่เอาสันดานดิบอยางสัตวมาเปนตัวลอใหทั่วทั้ง
โลกหลงใหล มนุษยชาติสวนใหญก็เลยกลายเปน “นนทุก” แหงศตวรรษที่ 20 ... เพราะพวก
“หั ว แดง ” ถู ก เสกให ก ลายเป น สุ ด ยอดปรารถนาต อ สั น ดานดิ บ ดั้ ง เดิ ม ... หลายๆ คนเลย
อยากจะเปน “หัวแดง” กับเขาดวย พอสันดานดิบไปรวมตัวกับสันดานเดิมที่ “หลงตัวเอง” ก็เลย
แผลงออกมาเปน “หัวแดงดีกวาหัวดํา” !! ... วัฒนธรรมฝรั่งจึงนั่งบัลลังคปกครองสมองคนมา
ตั้งแตนั้น ... นี่คือ “สินทรัพยที่จับตองไมได” ของฝรั่ง !! ... (ประวัติศาสตรวัฒนธรรมภาษาหา
อะไรของมันวะ ?!)
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แตก็อยาไปดูหมิ่นดูแคลนพวกฝรั่งใหมันมากนัก เราตองยอมรับอยูอยางหนึ่งดวยวา พวกเขา
ประชาสัมพันธตัวเองอยางเปนระบบจริงๆ ไมวาจะ “ตลาดบน” ที่เหนือเข็มขัดขึ้นมา หรือ
“ตลาดลาง” ที่ต่ํา กวาสะดือลงไป ความชางคิดชางเขียนชางบั นทึกของพวกเขา ถือไดวาเป น
อะไรที่พวกเราควรจะเอาเยี่ยงอยางไวบาง ความรูทางตําราของพวกเขาไดรับการถายทอดจาก
รุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งอยางตอเนื่องจริงๆ ซึ่งทําใหพวกเขาใชเวลานอยกวาในการคิดคนสิ่งใหมๆ
ที่สืบทอดพัฒนาจากเทคโนโลยีเดิมๆ ที่ตัวเองเคยมี ... ผิดแผกแตกตางจากชาวเอเชียที่มักกลัว
วาลูกศิษยลูกหาจะเกงกวา ... มีอยูหลายเรื่องที่พวกเราตองใชเวลาเกือบชั่วอายุคนเพียงเพื่อจะ
เริ่มตนทําในสิ่งเดิมๆ ที่เคยมีมาแลวในประวัติศาสตร !!
ในกรณีของความรูที่ถายทอดกันตอๆ มาเหลานี้ ฝรั่งเขาก็ถือวาเปน “สินทรัพยที่จับตองไมได”
เหมือนกัน ... แตผมวาของพวกเราชาวเอเชียตางหากที่จับตองไมไดจริงๆ เพราะแมงลมหาย
ตายจากไปพรอมๆ กับพวก “แกแลวตายเลย” เหลานั้น ... ซึ่งหากมองในมุมนี้ ก็หมายความวา
ฝรั่งเขาเห็นคุณคาของความรูกันตั้งแตยุคกอนๆ มานานมากแลว ไมใชเพิ่งจะมาบรรลุแกนแท
ของความจําเปนในดานความรูเอาชวงหลังยุค Internet อยางที่พวกเขาพยายามจะหลอกให
พวกเราเขาใจกัน !!
เพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดวา “ความรูคือขุมอํานาจเพื่อการแขงขัน” แมวาจะเหอทีหลังฝรั่ง
แตก็ไมใชเรื่องที่เราควรจะเขาใจวามันเปนเรื่องของแฟชั่น เพราะมันคือความจริงมานานแสน
นานแลว พวกเราควรจะเลิกฝนเฟองอยางโงๆ วา “เซอ” ขนาดอยางที่พวกเราเปนอยูนี้ยังมีหวัง
ที่จะประสบความสําเร็จใดๆ ไดอีก ... แมวาประวัติศาสตรจะมีบทบันทึกที่โงๆ ไวหลายหนา
แตทุกหนาก็บันทึกไวโดยคนที่ฉลาดกวาทั้งนั้น !!
แลวก็ฝรั่งอีกนั่นแหละที่จําแนก “สินทรัพยที่จับตองไมได” ออกมาหลายประเภท แตที่คัดมา
จากหนังสือเรื่อง ZERO SPACE ของ Frank Lekanne Deprez และ René Tissen
นั้นเขาจําแนกออกมาเฉพาะที่ไมมีการบันทึกมูลคาใดๆ ไวในระบบบัญชีทําการเทานั้น ...
เพราะฉะนั้นก็อยาไปทองวามีอยูแคนี้ละ ผมคัดมาเผยแพรเพราะมันเกี่ยวของกับพวกเราใน
หลายๆ เรื่องเทานั้น
1.
2.
3.
4.
5.

Skills and Tacit Knowledge
Collective Values and Norms
Technology and Explicit Knowledge
Primary and Management Process
Endownments

แปลกั น ออกมั้ ย ไม รู คื อ ว า จริ ง ๆ ผมอยากให พ ยายามนะ เพราะการแปลหนั ง สื อ จาก
ภาษาตางประเทศมาเปนภาษาไทยเดี๋ยวนี้ “หยาบ” มาก คือไมใชหยาบชาลามกสกปรกแบบ
ของผม แตผมหมายถึงมันไมละเอียดลออเหมือนแตกอน เพราะมันใช software มาแปลโดย
ไมมีการขัดเกลาทางภาษาที่ดีเทาที่ควร รูปประโยคจึงมักจะทุเรศทุรัง ถึงจะถูกกวาหนังสือ
ภาษาอังกฤษเยอะมาก แตก็แพงกวากระดาษเช็ดตูดเปน 100 เทานาจะได เพราะมันอานไมรู
เรื่องเลย ... เลวมากครับ !! ... 5 หมวดนั้นถาใหผมแปลก็จะแปลวาอยางนี้ ...
1.
2.
3.
4.
5.

ทักษะและความรูความชํานาญเฉพาะตัว
คุณคาหรือมาตรฐานที่ยึดถือและปฏิบัติรวมกัน
เทคโนโลยีและความรูที่สามารถถายทอดใหแกกันได
กระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการดานบริหาร
สินทรัพยทางปญญาที่สืบทอดตอๆ กันมา เชนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ตางๆ
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สมมุติเขาบอกวาประเทศไทยยากจนบนหลักการของ “เศรษฐกิจบนฐานความรู” ตามที่แจก
แจงมาแคนี้ ผมก็ถือวาเราเปน “เอธิโอเปยทางปญญา” อยางเขาวาจริงๆ ... เราชํานาญเปน
พิ เ ศษกั บ เรื่ อ งพลิ ก หน า ดิ น ให กั บ หวย ช่ํ า ชองอย า งเหลื อ เชื่ อ กั บ การค า น้ํ า กาม และ
เชี่ ย วชาญในการทุ ม เงิ น ซื้ อ ที ม งานที่ ตั ว เองไม เ คยคิ ด ที่ จ ะสร า งขึ้ น มาเอง (อย า งเช น
Liverpools) ซ้ํายังไมมีสิทธิบัตรใดๆ ที่เปนของประเทศนอกจากตั๋วจํานําและใบกูยืม
เงินจากตางชาติ ... ไมมีเรื่องไหนที่สอดคลองกับ 5 ขอที่วามาขางตนเลย เพราะประเทศเราไม
มีซักขอเดียว !!
อยางเพิ่งเขาใจผิดวาผมจะทําตัวเปน “ขาจร” หรือ “ขาประจํา” กับพวกที่ “บริโภคประเทศ” อยู
(ดูภาษาที่ใชซะกอนวาถนัดถนี่กับธุรกิจน้ํากามขนาดไหน) เพราะลําพังแค 40 กวาตัวนั่นไมใช
วาจะทําอะไรใหมันพินาศยอยยับไดขนาดนี้ แตเพราะประชากรอีกเกิน 60 ลานคนมันก็
“ขนแคนทางปญ ญา ” ดว ยเหมือ นกั น ... มี ธุร กิจเอกชนซั กกี่ แห งที่มองวาหั วข อที่ ยกมาแค 5
หัวขอนั้นเปนเรื่องสลักสําคัญ และลงมือสรางใหมันเปนสมบัติขององคขึ้นมาอยางทุมเทจริงๆ
จังๆ บาง ?!! ... เดี๋ยวก็คิดนอกกรอบ เดี๋ยวก็บูรณาการ เดี๋ยวก็เทคโนโลยี เดี๋ยวก็ “หออวย“
เดี๋ยวก็ “หออี” เดี๋ยวก็ลูกบอล เดี๋ยวก็ลูกเตา ไมรูเมื่อไหรจะลุยเรื่องลูกกะเปงมั่งเหมือนกัน ...
จะเอาใหมันแนๆ ซักเรื่องกอนมาบริโภคองคกรหรือบริโภคประเทศไมไดรึไงวะ ?!!
เรื่องของทักษะความชํานาญผมเขียนถึงมานานมากแลว แตย้ํากันอีกครั้งอยางจังๆ ก็ในเอกสาร
ชุดนี้ สวนคุณคาหรือมาตรฐานที่ยึดถือปฏิบัติรวมกันนั้น พูดบอยมากแตอาจจะไมคอยเนนเปน
เรื่องเปนราวเฉพาะ เพราะผมจับไปรวมไวในเอกสารเรื่อง Thinking Inside The Box ที่
เนนย้ําถึงการปฏิบัติงานที่จะตองมีระบบระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน สวนเทคโนโลยีและความรู
ที่สามารถถายทอดกันไดยังไมตองพูดถึง ถาทัศนคติเกี่ยวกับทักษะและความรูยังไมสามารถ
เปลี่ ย นแปลง การถ า ยทอดความรู ก็ ทํ า ได แ ค ถ า ยออกมาอย า งเดี ย ว ...หรื อ อย า งดี ก็ แ ค
“ถายทอดสด” เพื่อโฆษณาหาเสียงไปวันๆ เทานั้น ... ในกรณีของสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ยิ่งไม
ตองรีบรอนในตอนนี้ เพราะไอ 4 ตัวแรกยังกระปลกกระเปลี้ยอยูเลย ... ยกเวนวาจะจด
สิทธิบัตรความต่ําทรามเอาไวเพื่อใหโลกทั้งโลกทําเลวๆ อยางนี้ไมไดอีก ก็ถือวาเปนการกอบกู
โลกไปเยอะเหมือนกัน ... เลวใหไดบุญซะหนอยก็นาจะแปลกดีนะ ... อยางนี้โวยถึงจะเรียกวา
ั
“คิดนอกกรอบแบบบูรณาการ” ไงไอนอง !! ... ทีนี้ละมึง ... เลวมาจากนรกขุมไหน หรือจะไดรบ
โทษหนักหนาสาหัสยังไงจากประเทศใดในโลก ก็ยังตองจายคาลิขสิทธิ์ความเลวใหประเทศไทย
... โอโฮ ... creative สุดๆ !!
เราอาจจะไมตองเชื่อฝรั่งไปทั้งหมดก็ไดครับ แตผมหยิบยกหัวขอพวกนี้มาบันทึกไว เพราะอยาก
ให พ วกเราได เ ห็ น ข อ คิ ด บางอย า ง ทั ก ษะความรู , มาตรฐานการทํ า งาน,

สิ่งที่ถายทอดสืบตอ, ระบบระเบียบแบบแผน, และสิทธิบัตร เหลานี้ถือวา
เปนเครื่องมือที่จะใชในการสูรบปรบมือกับคูตอสูในตลาด ไมวาคูตอสูนั้นจะ
เล็กหรือจะใหญโตซักแคไหนก็ตาม ... พวกเราอาจจะไมเรียกมันวา “สินทรัพยที่จับตองไมได”
เหมือนอยางฝรั่งเขาก็ได ... แตทั้งหมดนั้นไมใชเรียกวา “ขี”้ อยางแนนอน !!
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เอา .. เอาไปขยําทิ้งทําไม?!
ผมนาจะไมใชนักเขียนชั้นดี นาจะไมใชนักวิชาการชั้นเลิศ แตตําราดีๆ ที่พวกเราอานไมรูเรื่องก็
เยอะแยะอยูแลว หนังสือดีๆ ที่อานแลวหลับโดนทับกับกองน้ําลายก็ออกจะถมเถ ... ซึ่งเอกสาร
พวกนี้ก็ไมแนวาทุกคนอานแลวจะเขาใจ แตผมก็คอนขางมั่นใจวามันไมชวนใหใครหลับนอนกับ
ใครหรอก ☺
สมมุตินะวาเขียนซะสามานยขนาดอยางนี้แลวยังชวนใหหลับ ผมขอแนะนําใหคิดอยางนี้ครับวา
มันถูกเขียนขึ้นมาเพื่อดาทุกๆ คนนั่นแหละ ... ฮา .. ฮา .. ฮา .. เพราะเวลาที่คนเราเชื่อวาโดน
คนอื่นดาแบบที่ตัวเองไมรูเรื่อง มั นจะมีความมานะพยายามที่จะตีความหมายนั้น ใหได ...
ขนาดโดนดาเปนภาษาอังกฤษยังอุตสาหเปด dic. เพื่อจะรูวามันแสบแคไหนเลย ;-P
มันอาจจะเปนการสุมเสี่ยงพอสมควรกับการเผยแพรความรูในรูปแบบภาษาอยางนี้ เพราะบาง
คนพอเชื่อวาตัวเองโดนดาก็จะพาลหมดอาลัยตายอยากในชีวิตไปเลย แตก็มีบางคนที่ “ฮึด”
อยางเต็มพิกัดที่จะปฏิบัติใหโลกเห็นวาที่โดนดานั้นไมใชกู ... มันเปนไปไดทั้งนั้นครับ ... แตผม
ก็อยากใหพวกที่จะตายนั้นตายไปจริงๆ ซะเลย ทรัพยากรของโลกที่นอยลงไปทุกวันๆ นี้จะไดไม
ตองผานกระบวนการผลิตสิ่งปฏิกูลในรางกายของมันอีก ... เปลือง !!
บางคนก็อาจจะอานมันใหเปนเรื่องตลกโปกฮา เสร็จแลวก็ทิ้งๆ ขวางๆ มันอยางไมสนใจใยดีตอ
สติปญญาของตัวเองอีก นั่นก็เปนเรื่องของกฎแหงกรรม เปนเรื่องของอิทัปปจยตา ... คนโงทุก
คนลวนแลวแตมีสาเหตุของความโงดวยกันทั้งสิ้น ... ความรูเปนเรื่องที่ถายทอดแกกันได แต
ความฉลาดเปนเรื่องของตัวใครตัวมัน ...
หลายเรื่องเปนเรื่องที่อธิบายไดยาก แตการจะอธิบายใหน้ําลายกระจายเปนฟูฝอยก็ไมไดชวย
ใหใครเขาใจไดมากขึ้น เพราะปญญาตองกอเกิดและเจริญงอกงามจากภายในระบบประสาท
ของแตละคนเทานั้น ไมใชเรื่องที่ใครจะสั่งสอนหรือถายทอดใหแกใครไดอยางแทจริง ... ตนไม
ตางก็ตองการน้ําและสารอาหาร แตที่เติบโตไดก็ตองอาศัยธรรมชาติของมันเองเปนสําคัญ
พืชผักเติบใหญไมเหมือนกันไมใชเพราะตางปุยตางน้ําที่รินรด แตเพราะมันตางเผาพันธุกันเอง
โดยธรรมชาติ ... คุณคาไมใชอยูที่ใครเปนเงาะ เปนมังคุด หรือเปนทุเรียน แตอยูที่มันเปนของ
มันดีๆ หรือวามันจะยอมเนาเสียอยางไรสาระแคไหนตางหาก ...
สติปญญาก็เปนเชนตนไม มันตองการน้ําและตองการปุย ... ผมไมใช “น้ํา” เพราะถือกําเนิด
ในชวงชะตาราศีที่ขาดธาตุน้ําพอดี ☺ ... ดังนั้น ผมจึงเปน “ปุย” ไมใชปุยภรณทิพยไมใชปุยเคมี
... แตเปน “ปุยคอก” ... นาจะรูจัก ... มันเปนสารอาหารที่ทั้งเหม็นทั้งนาผะอืดผะอมขมขื่นตอ
ประสาทการรับรูไปตลอดหู-ตา-คอ-จมูก ... แตวา ... แดกดีนักแล ... สิบอกให !!
Mr. Z., กรุงเทพฯ
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