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ผูกเงื่อน-ขมวดปม 

นานๆ ครั้งครับท่ีเราจะมีโอกาสไดเห็นแบบปกหนังสือ
มันๆ  อยางนี้ ซักหนหนึ่ ง  แมแตหนั งสือ ท่ี เ ก่ียวกับ 
graphic design หรือ typography โดยตรง ก็ยังไม
คอยจะเห็นแบบนี้ดวยซํ้าไป ย่ิงสําหรับหนังสือแนว
จิตวิทยาทางธุรกิจอยางหนังสือเลมนี้ดวยแลว ไมงาย
จริงๆ ครับท่ีจะพบเห็นการออกแบบปกที่โลดโผนขนาดนี้ 
ถือวา “แบบปก” ทําไดดีมากครับ ซ่ึงบังเอิญวาผมไป
สะดุดกับมันเขาในระหวางท่ีทอง internet ไปตาม
ประสา ความนาสนใจอันดับตอมาก็คือคําท่ีเขาเลือกมา
ใชเปน “ชื่อหนังสือ”, The Logic of Failure, โดย
ผมเนนความสนใจไปที่คําวา Logic ท้ังท่ีรูความหมาย
อยูกอนแลว แตก็อุตสาหไปเปดพจนานุกรมมาเทียบอีก
ครั้ง เพื่อทดสอบ “ความจงใจ” บางอยางของคนทํา
หนังสือเลมนี ้
 

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 
ท่ี อ ยู ใ น ร ะ บบ  หรื อระหว า งป จจั ยหนึ่ งๆ  กับความตอ เนื่ อ งของ
ความสัมพันธในภาพรวมของปจจัยทั้งหมดของระบบ ซ่ึงในภาษาไทยเราก็
มีการใชคําวา “ตรรกะ” สําหรับเปนคําแปลของ logic ในบางครั้งอยูดวย เพื่อท่ีจะแยกแยะมิติ
ของความหมายที่แตกตางระหวาง logic กับ reason ท่ีเราแปลกันวา “เหตุผล” อยูกอนแลว 

แตแทนท่ีผมจะแปลชื่อหนังสือเลมนี้วา “ตรรกะแหงความลมเหลว” ผมกลับเลือกท่ีจะใชคําวา 
“เงื่อนปมแหงความลมเหลว” แทน เพราะคําวา “ตรรกะ” ในความรูสึกสวนตวัของผม
แลว มันออกจะมีกลิ่นอายทางวิชาการมากไปหนอย ประกอบกับความลมเหลวหรือความ
ผิดพลาดหลายๆ อยางในชีวิตการทํางานของพวกเรานั้น มันก็มักจะสอไปถึงความยุงยากและ
ความสลับซับซอนของกระบวนการคิดและกระบวนการในการปฏิบัติงานซะมากกวา ซ่ึงทําให
ผมนึกถึง “เง่ือน” หรือ “ปม” อะไรซักอยางท่ีมันขยุกขยิกจนยากแกการแยกแยะใหเห็นชัดๆ 
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หรือเขาใจกันไดงายๆ ... แลวก็บอยครั้งครับท่ีปญหาหลายๆ อยางจะมีรากเหงามาจาก  
“ปมเขื่อง” ในทางจิตวิทยาของคนทํางานดวยเหมือนกันทีสราง “เงื่อนไข” แหงความ
วุนวายจนนําไปสู “ความไมเขาทา” อีกสารพัดอยางท่ีเราอาจจะเรียกวา “ความไมสําเร็จ” ก็ได 
ถาบังเอิญวาคําอยาง “ความลมเหลว” เปนคําตองหามท่ีแสลงจังหวะการเตนของหัวใจของใคร
บางคนเขา ☺ 

ผมอาจจะชอบใจในการการเลนกับ “คํา” หรือ “ภาษา” ท่ีเลือกใชในแตละความหมายของ
มนุษยดวยกันอยูบาง แตก็อยากจะเตือนๆ กันไวดวยความจริงใจวา ไมวาสิ่งท่ีเราเรียกดวยชื่อท่ี
ฟงแลวนุมประสาทหู หรือดูแลวสบายแกสายตา หรือเสพแลวผอนคลายความเครียดใหกับ 
จิตวิญญาณขนาดไหนก็ตาม แตหากวาเจาสิ่งนั้นๆ ยังไมใชสิ่งท่ีเราคาดหวังเอาไวแลวละกอ ... 
ทุกๆ ชื่อท่ีเอยอางออกมานั้นก็จะมี “ชื่อสามัญ” รวมกันอยูเสมอครับ ... คือเราจะเรียกพวกมัน
วา “สิ่งท่ีไมตองการ” ดวยกันท้ังหมดนั่นเลยทีเดียวเชียว ... แลวถาเปนพวกนิยมคําสั้นๆ ใน
แบบของผมละกอ ... นาจะเรียกวา “ขยะ” นะสําหรับกากเดนที่ไมไดตองการพวกนั้นนะ !! 
 
 

Mr. Z., 
กรุงเทพฯ, 26.04.2004 
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วิปริตที่ประโลมโลก 

“ไมมีสัตว 4 เทาชนิดไหนในโลกที่เดินหรือวิ่งดวยเทาแค 3 ขาง 
เพราะไมรูมากอนวาตัวเองมีขาเหลืออยูอีกขางหนึ่งท่ีไมเคยถูกใชงาน ?!” 
 
หลายปมานี้มีหนังสือหนังหามากมายที่แนะนําเก่ียวกับวิธีการในการใชสมองของพวกเรา ราว
กับวาพวกเราทุกคนมี “ตอมอิทธิฤทธิ์” บางอยาง ท่ีหากมีการท่ิมใหถูกทาหรือถูกจังหวะลงไป
ปุบเราก็จะกลายเปนสุดยอดแหงนักคิดในสหัสวรรษไดในพริบตา !! หลายๆ กระแสก็พยายาม
โฆษณาชวนเชื่อวา ระบบการศึกษาไดทําใหสมองอีก 90% ของพวกเราหายไป ซ่ึงคนท่ีเชื่อ
ความคิดแบบนั้นจริงๆ ก็คงจะทําสมองตัวเองหายไปแลวจริงๆ อยางท่ีเขาวาเหมือนกัน ... 
นาจะจัดใหเปนบุคคลประเภท “โงโดยความสมัครใจ” !! 

การเชื่อวามนุษยเรามีสมองซีกซาย-ซีกขวาท่ีทํางานไมเทากัน หรือการเชื่อวาเราใชงานสมอง
เพื่อการคิดเพียง 10% ของท่ีสามารถใชงานไดท้ังหมด เปนเพียงนิยายวิทยาศาสตรเทานั้น 
หรือถาจะใหตรงประเด็นจริงๆ ก็ตองเรียกวา “นิยายประโลมโลก” ซะมากกวา เพราะ
มันเปนความเชื่อท่ีขัดแยงกับธรรมชาติท่ีแทจริง !! แตก็เปนกระแสที่ถูกสรางข้ึนมาปลอบ
ประโลมคนที่ไมประสบความสําเร็จท้ังโลกใหยังมีความหวังในชีวิตดวยการ take course กับ
บรรดานักคิดวิปริตประโลมโลกเหลานั้นนั่นเอง 

“คําจริงไมเพราะ คําเพราะไมจริง” 
เราควรจะตองเชื่อแลวละครับวา ไมมีมนุษยคนไหนท่ีถูกทําใหสับสนเรื่องซีกสมองมาแตกําเนิด 
พวกเราถูกธรรมชาติสรางมาอยางครบถวนสมบูรณแบบแลวทุกคน ยกเวนวาใครอยากจะเชื่อ

วาตัวเองพิกลพิการนั้น ก็ตองปลอยตามใจมันไปละครับ ... เสือกโงเอง !! 
เราเปนของเราอยางนี้แหละ เปลี่ยนแปลงอะไรไมไดอีกแลวครับ จะ
กนดาวาฟาดินหรือตําหนิทวยเทพบนสวรรคชั้นฟา หรือจะกลาวโทษพระเจาในทุกพระชื่อ 
พระนาม หรือสบถใสบุพการีของตัวเองก็แลวแตจะคิดและทํากันเอาเอง ถาใครเชื่อวาการทํา
อยางนั้นแลวพวกเรามีทางท่ีจะเจริญข้ึน หรือสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขรูปแบบชีวิตท่ีถูกสราง
เสร็จสมบูรณไปแลวนี้ได หรือวาใครจะหลงใหลไดปลื้มและภูมิอกภูมิใจในความสมบูรณแบบ
ของตัวเอง จนไมสนใจใยดีตอการศึกษาและพัฒนาอะไรใหกับชีวิตนี้อีกแลว ... ปลอยมันท้ัง 2 
ประเภทใหหมดอาลัยตายอยากไปคนละอารมณของมันอยางนั้นเถอะ เพราะพวก
มันสมบูรณแบบไดแคนั้นแลวจริงๆ !! 

เพราะโลกไมไดพัฒนาขึ้นมาจากการดาทอพระผูเปนเจา แลวก็
ไมไดเจริญขึ้นมาจากน้ําลายเหม็นๆ ที่ดีแตสรรเสริญเยินยอพระองคโดยไมยอม
ลงมือทําอะไรเลย !! 
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วิทยาการและเทคโนโลยีท้ังหลายลวนเกิดจาก ความยอมรับรูในสิ่งท่ีเปนไปไมได 
แลวพยายามสรรสรางสิ่งอื่นข้ึนมาทดแทน พี่นองตระกูล Wright จึงพยายามสรางปก
และดัดแปลงเครื่องยนตแทนที่จะมัวแตปลูกขนขี้เตาเอาไวบินอยางนก ... 

“ความสําเร็จ” หรือ “ความลมเหลว” จึงเปนเรื่องของ “นิสัย” ใน “สันดาน” ของแตละคนเอง 
พระเจาองคไหนๆ ก็ไมเก่ียวอีกแลว ยกเวนพวกที่ลบหลูพระเจาเทาน้ันท่ีจะเอาแตรองขอ 
ราวกับวาพระเจาเปน “ข้ีขา” ท่ีตองคอยปรนนิบัติรับใชมันทุกอยางไปจนตลอดชีวิต  
ซึ่งก็ตองปลอยใหเปน “กรรมของพระเจา” แหละครับ โทษฐานที่ไม QC ใหมันดีๆ ซะกอน เพื่อกําจัดรูปแบบชีวิตที่ไรคุณภาพ
ประเภทน้ันออกไป กอนที่มันจะมีโอกาสไดหายใจ !! 

เพราะเรื่องราวทั้งหมดเปนผลมาจาก “นิสัย” ใน “จริตสันดาน” ท่ีถายทอดผานออกมาทาง 
“การกระทํา” สิ่งท่ีเราควรจะตองสนใจจึงเปนเรื่องของ “การศึกษา” เพื่อพัฒนา “นิสัยท่ีดี” 
ใหแกตน อันจะนําไปสู “การกระทําท่ีถูกตอง” ท่ียังประโยชนแกชีวิตของตนเองและผูอื่น ...  
ที่ตองรูจักคือ “ตัวเอง” ไมใช “พระเจา” ... ลําพังเฉพาะที่พระองคตองปมลูกใหทันกับความ
ขยันมี sex ของคนทั้งโลกก็หมดเวลาบนสวรรคไปแลวครับ ทานจึงไมวางพอจะมานั่งคิดหรือทําอะไรใหกับพวกเราอีก !! ... 

ดังนั้น ... “ตน” จึงตองเปน “ที่พึ่ง” แหงตน นะถูกแลว ... 

เพราะตวัเราเอง 
ท่ีเปนเง่ือน และปมของทุกเรื่องทุกราว 

ไมวาจะประสบกับ “ความสําเร็จ” หรือวา “ความลมเหลว” 
 

เพียงแตวาท่ีตองพยายามคนหาใหเจอนั้น ไมใชเศษเสี้ยวในสมองที่ขาดหายไป 

แตเปนนิสัยเลวๆ ท่ีพวกเราเองนั่นแหละบมเพาะเอาไว !! 
กับธรรมชาติด้ังเดิมแทๆ ท่ีเปนมาตรฐานของ “กระบวนการทํางาน” ในระบบสมอง 

พระเจาทานก็ใหภาพ jigsaw ของทานมาแคนี้แหละ 
.. ภารกิจท่ีเหลือก็อยูท่ีเราวาจะตอใหออกมาเปนอะไร .. 

วัตถุมงคล 
หรือ 

สิ่งลามกอนาจาร 
.. อู .. ย .. ส .. 
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“ธรรมชาติ” หรือจะเรียกวา “มาตรฐาน” ก็ไดถาไมนิยมคําวา “ขอจํากัด”  
ของสมองมนุษยก็คือ มันถูกออกแบบมาใหคิดคํานวณแบบ linear หรือ “เชิงเสน” 
เทานั้น ... แตก็ไมใชเหตุผลที่คนเรานิยมทํางานแบบ “ใชเสนใชสาย” นะ เพราะถาจะใหถูกตองกับความหมายจริงๆ แลวน้ัน 
ประเภทที่คนทั่วไปเขาเรียกวา “เสนสาย” นะ ควรจะตองใชคําวา “เซนสรวง” ซะมากกวา แบบเดียวกับที่เราเซน “เปรต” หรือเหลา 
“สัมภเวสี” ที่ไมยอมไปผุดไปเกิดอยางน้ันเลย !! 

ลักษณะของกระบวนการคิด “เชิงเสน” ก็คือ มันจะคิดอะไรที่โยงใยกันเปน “โครงขาย” 
หรือ network ท่ีสลับซับซอนไมคอยได และเปนมาตรฐานการทํางานที่เผาพันธุของเรา
อนุรักษเอาไวต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรโนนแลว ไมใชเพิ่งมาปวยไขแบบ alzheimer เม่ือ

ระยะไมก่ีปท่ีผานมานี ้... ปญหาของพวกเราก็คือ เราคือมนุษยหินในยุคของ
เครือขายขอมูลขาวสารแบบ digital ท่ีทุกอยางผูกไขวและโยงใยกัน
อยางสลับซับซอนท้ังยังสงผลกระทบถึงกันและกันอยางรวดเร็วมาก ... กลายมาเปนความ
ยุงยากเกินกวาท่ี “ตาเถนเชิงเสน” จะสามารถปรับกระบวนการคิดท่ีเปนผลมาจากปฏกิิรยิาทาง
เคมีในระดับ gene ของเผาพันธุตัวเองไดทัน ... 
 

ความจริงก็คือเราไมได “โง” แตออกอาการ “งงงง”  
นิดหนอยกับทุกๆ ปรากฏการณเทานั้น ... เราไมไดฉลาดไปกวาคนโบราณเลยในแงของ
กระบวนการคิด และคนโบราณก็ไมไดฉลาดกวาเราในแงของการแกปญหา ... แตโลกที่วุนวาย
โกลาหลอยางมากมายมหาศาลนี้ เพราะทุกอยางสงผลกระทบไดรวดเร็วกวาในยุคของคน
โบราณเทานั้นเอง จึงทําใหพวกเรา “งงงง” หนักกวาและรุนแรงกวา !! 

การตัดแตงดานพันธุกรรมอาจจะเปนทางออกหนึ่งของการแกปญหาทางเผาพันธุ เพื่อท่ีเราจะมี
กลไกสมองเปน multi-tasking จริงๆ แทนระบบ single mode หรือ  
ad hoc basis อยางท่ีผานมา แลวจะใหดีก็ตองพัฒนาระบบ graphic ในสมองใหมี
หลากหลายมิติมากข้ึน เพราะสมองของคนเราทํางานไดดีกับเฉพาะ “รูปภาพ” เทาน้ัน ... 
มันเปนกลไกหนึ่งของธรรมชาติครับ สมองท่ีไมสามารถคิดอะไรที่สลับซับซอนจําเปนตองมี
ความสามารถในการ “สรางแบบจําลอง” ข้ึนมาเปนภาพในสมองเพื่อรนระยะเวลาในการ
คิดของมันเอง เขาเรียก “ภาพในสมอง” เหลานี้วา Supersignals 
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มันคือความเปนจริงของเผาพันธุอันนาเศรา ... 

แตการฟูมฟายกับชะตากรรมตามธรรมชาติเปนเรื่องท่ีเหลวไหล  
พี่นองตระกูล Wright จึงยังมีขนข้ีเตาท่ียาวพอๆ กันกับพวกเราเมื่อตอนที่พวกเขา
ประกาศความสําเร็จของการทดลองบิน !! 

เพราะการยอมรับรูถึงขอบเขตที่เปนขอจํากัด 
คือจุดเริ่มตนของการคิดคนเพื่อบุกฝาออกไป 

ไมอยางนั้นเราจะ BREAK THROUGH 
ดวยการเจาะอะไรไมทราบ ... ถาไมลามก ...? 

คนฉลาดจึงมักจะคิดอะไรๆ อยางตรงไปตรงมา ... แตคนโงๆ มักจะพยายามวกวนออมคอมให
คดเคี้ยวเลี้ยวลดจนวุนวายสับสน ... เพราะไมฉลาดจึงตองพยายามอวดวาคิดเยอะ 
อาศัยความงงของคนอื่นเปนดัชนีชี้วัดความภูมิใจในความอสัตยตอธรรมชาตขิองเผาพันธุตัวเอง 
“ความลมเหลว” สวนใหญจึงมักจะแตกหนอแตกกอออกมาจาก  “ความเหลวไหล ”  
ในกระบวนการคิดของแตละคนนั่นเอง เกือบท้ังหมดลวนเปนเพราะเราไมทําใจใหยอม 
“รับรู” ในขอจํากัดทางธรรมชาติของเผาพันธุตัวเอง ...  

 
พยายามใชงานสมองแบบ multi-tasking ทั้งที่ฝนกับธรรมชาต ิ

กระโดดไปกระโดดมาทางความคิดจนมันตุงอยูแคเปากางเกง แตไมทะลุไปไหนเลย 

ไมประกอบภาพในสมองใหเรียบรอยกอน เอาแตดุยๆ ม่ัวๆ กับสิ่งมัวๆ 
ไมชัดเจน หรือไมอยางน้ันก็เอาแตจับจดอยูกับเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่งอยางไมโงหัวเอาเลย 

 
มันเปนเหตุผลเดียวกับท่ีวาทําไมหนังสือประเภท How-To ท้ังหลายถึงขายดีกันนัก เพราะ
บรรดานักคิดนักเขียนเหลานั้นเขายอยสลาย “โครงตาขายของเรื่องราว” ตางๆ ลงมาเปนหัวขอ
เล็กๆ พอใหกระบวนการรับรูของผูคนกระเดือกเขาไปไดเปนคําๆ เปนเรื่องๆ แบบ linear ท่ี
เขากันพอดีกับกระบวนการทํางานทางสมอง และโปรดสังเกตวาหนังสือขายดีสวนใหญจะมีการ
ยอใจความหลักๆ ของแนวความคิดของเขาออกมาเปน “รูปภาพ” เรียกกันวา “แบบจําลอง” 
หรือ model ... อยาง Michale Porter ก็สราง model ชื่อวา Porter 5 Forces ใน
หนังสือเลมแรกของเขา ถัดจากนั้นก็จะมี Value Chain Model ในหนังสือเลมท่ีสอง หรือ
ของคนอื่นๆ อีกเยอะแยะ ท่ีมีคนรวบรวมเปนเลมไวแลวใน Management Power Tools 

แนวความคิดท่ีดังๆ จนหลายๆ คนจําไดและกลาวขวัญถึงนั้นจะเปน “รูปภาพ” เสมอ 

เพราะวาเผาพันธุแบบของพวกเรามันมีธรรมชาติของสมองอยางนี้ !! 
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Supersignals 

มีอยูคําหนึ่งจากหนังสือ The Logic of Failure ท่ีนาสนใจพอสมควรครับ นั่นก็คือคําวา 
supersignals ซ่ึงผมบังเอิญรูสึกวามันจะไดความหมายที่ชัดเจนกวาคําอื่นๆ ในกลุม
เดียวกัน อยางเชน mental model, หรือ reality model และรวมทั้งคําท่ีธรรมดาๆ อยาง 
perception ซ่ึง Dr. Edward de Bono ชอบใชในงานเขียนของเขา โดยผูเขียนรายนี้, 
Dietrich Dörner, ไดใหคําอธิบายคําวา supersignals ของเขาไวสั้นๆ ดวยตัวอยางท่ี 
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. 

เขาบอกวาองคประกอบทั้งหลายแหลในแตละสถานการณนั้น ไมจําเปนวามันจะตองถูก
พิจารณาเพื่อ “ตีความแบบแยกสวน” เสมอไป ... เพราะในโลกแหงความเปนจริงก็คือ พวก
เรามักจะ “ตีความแบบเหมารวม” เปนกระจุกของ “ขอมูลเดี่ยว” ไมตางจากการที่เรา
จดจําใบหนาของผูคนท่ีเราไมไดแยกสวนประกอบของใบหนาหนึ่งๆ เปนกลุมของเสนโคงเสน
เวาหรือริ้วรอยยับยนแตละริ้วบนใบหนา, หรือลักษณะของผิวพรรณ, หรือความแตกตางของ

สีสันแตละหยอมๆ บนใบหนา ... แตเราจะจดจําไดจาก “ทั้งใบหนา” 
พรอมๆ กัน !! 
สวนใหญแลว supersignals จะเปนผลลัพธของ “การสะสมจากประสบการณ” โดยแตละ
บุคคล เชนเดียวกับการขับข่ียวดยานพาหนะตางๆ ... เม่ือตอนเริ่มตนเราก็มักจะรูสึกวาทุกๆ 
รายละเอียดลวนแลวแตเปนเรื่องท่ีตองพะวักพะวง แตพอเราคุนเคยชํานาญแลว เราเองก็
เกือบจะไมใสในรายละเอียดตางๆ เหลานั้นเหมือนตอนที่หัดขับใหมๆ อีกเลย ... การขับข่ี
ยวดยานของเราเปนไปเองตามธรรมชาติ ราวกับโลกทั้งโลกไดกลายเปนระบบ automatic ไป
หมดแลวอยางนั้นแหละ ซ่ึงเหตุผลสําคัญของปรากฏการณนี้ก็คือกระบวนการคิดและตัดสินใจ
ของพวกเราไดสราง supersignals ของการขับข่ียวดยานไวเรียบรอยแลวนั่นเอง 



เง่ือนปมแหงความลมเหลว 
Page 8 of 28 

นี่คือ “กลไกการทํางานปกติของสมอง” ท่ีจะคอยกลั่นกรองทุกๆ รายละเอียดแลวจัดแบง
หมวดหมูเขาเปน “กลุมกอนของประสบการณ” ใหม หรือท่ีเรียกวา supersignals 
ในท่ีนี้ ก็เพื่อท่ีสมองของเราจะสามารถลดภาระของการนึกคิดและตัดสินใจทุกๆ รายละเอียดท่ี
สลับซับซอนของปจจัยตางๆ ลงไปใหอยูใน pattern ท่ีงายๆ ตาม “ปกติวิสัย” ของมัน
เอง ... บางครั้งจึงมีคนเรียก “กลุมกอนของประสบการณ” เหลานี้วา mental model ซ่ึงผมจะ
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 

นี่จึงเปนท่ีมาของทุกๆ ปญหาในโลก เพราะ supersignals หรือ mental models ของแต
ละคนไมใชสินคาท่ี “ปม” ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเปน lot ใหญๆ แตมันถูกสราง
ข้ึนมาจาก “กรอบทางความคิด” และ “ประสบการณ” ท่ีแตกตางกันของ
แตละคน ... ตีความไดอีกอยางวา “ไมมีมาตรฐาน” หรือ “ไมมีระบบคุณภาพ” 
ท่ีเชื่อถือไดนั่นเอง ... ดังนั้นมันจึงมีท้ังประเภทที่ถูกตองเหมาะสม แลวก็ประเภทท่ีคลาดเคลื่อน
จนถึงข้ันหวยแตกไปเลย ... ซ่ึงในทางศาสนาเขาก็จะเรียกกันวา “สัมมาทิฐิ” กับ “มิจฉาทิฐิ” 
นั่นเอง !! 

ความรูในดานศาสนาที่นาสนใจก็อยูท่ีตรงนี้ครับ ผมไมไดอานหนังสือธรรมะเพราะตัวเองเริ่ม
ยางเขาสูวัยชราหรือเพราะ “บาเหอ” ไปตามแฟชั่นแบบนักการเมืองท่ีเอาศาสนามาบังหนา
วาตัวเองเปนคนที่นาเคารพนับถือ ทํานองวามีศรัทธาแกกลาขนาดใช “ข้ีดิน” มาปนเปน  
“รูปลอเลียน” พระพุทธเจาเพื่อเซนสรวงบูชาแบบไสยศาสตร ... แตผมอานเพราะผมสนใจใน 
“ความเปนมนุษย” ผมอานเพราะศาสนาเปนเรื่องของ “จิตวิทยาโบราณ” ท่ีบันทึกกระบวนการ
ทํางานของความคิดและจิตใจของมนุษยไวอยางคอนขางละเอียดมาก 

ทัศนคติในการอานหนังสือธรรมะหรือคัมภีรโบราณแบบของผมจึงไมคอยจะเหมือนกับอีก
หลายๆ คนในสังคมสวนใหญ คือไมไดอานเพราะเชื่อถือหรือศรัทธา แตอานเพราะอยากจะรู
อยากจะเห็นและเพราะอยากจะอานเปนสําคัญ บางครั้งก็อานเอาไวเถียงใหคอเปนเอ็นกับ
พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือไมก็เพราะอยากจะมีความคิดเห็นขัดแยงกับคําสั่งสอนของพระของเจา
อีกหลายๆ คนดวยซํ้าไป ซ่ึงตองขอยืนยันวาไมได “อานเอาบุญ” อยางแนนอน ... จะวาไป
แลว ลักษณะอยางนี้ก็ถือวาเปน supersignals ไดประเภทหนึ่งเหมือนกัน เพราะมันจะ 
focus ไปท่ีมุมใดมุมหนึ่งของหลักธรรมคําสั่งสอนมากกวามุมของความเลื่อมใสศรัทธา หรือ
ความเคารพนับถือแบบสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ัวๆ ไป 

จะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ไดครับ เพราะการที่ผมยกเอาเรื่องนี้ข้ึนมาเอยถึงนั้น ไมใชอยากจะ
โฆษณาชวนเชื่อวา mental model หรือ supersignals แบบนี้เปนสิ่งท่ีถูกตองแลวตาม 
“หลักกาลามสูตร” ผมเพียงแตอยากจะเอยอางไวเปนตัวอยางวา ไมวาความคิดหรือทัศนคติ
ไหนๆ ท่ีตกผลึกจนกลายเปน mental model หรือ supersignals ของแตละคนไปแลวนั้น 
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มันก็แค “เปนจริงเสมอ” ในกมลสันดานและกระบวนการคิดตามแบบของคนๆ นั้น ไปอีก
นานแสนนาน ไมวามันจะมีความถูกตองเหมาะสมมากนอยแคไหนก็ตาม ซ่ึงโดยปกติท่ัวไปแลว 
เจาตัวของแตละคนจะมีคติประจําใจไวตอกรกับวิธีคิดหรือทัศนคติแบบอื่นๆ วา “ชางแมง” 
ดวยกันท้ังนั้น ไมวาการแสดงออกของแตละคนจะดูนุมนวลหรือปาเถื่อนขนาดไหนก็ตาม 
เพราะการเปลี่ยนแปลง “ภาพในสมอง” หรือ mental model หรือ 
supersignals ของแตละคนเปนการสรางความยุงยากใหกับชีวิตของ
บุคคลนั้นๆ อยางหลีกเล่ียงไมได การท่ีคนเราไมชอบการเปลี่ยนแปลง หรือมักจะออก
อาการ “กบในกะลา” แบบที่ไมคอยยอมคิดอะไรนอก “กรอบความคิด” หรือ “กรอบความเชื่อ” 
ของตัวเองนั้นจึงเปนเรื่องท่ีคอนขางจะ “ธรรมชาต”ิ มากๆ 

ความเกี่ยวของกันระหวาง supersignals กับ “ความลมเหลว” ท้ังหลายแหลในสังคมมนุษยก็
คือ ...  
 

มนุษยสวนใหญจะมีความ “หลงตัวเอง” วาความลมเหลวหนึ่งๆ 
นั้นเปนเพราะคนอื่นๆ ไมรูหรือไมเขาใจใน “ความเปนจริง” 

เทากับที่ตัวเองรู ...  
ในทํานองวา “ความลมเหลว” เปนเพียง “ปรากฏการณ” ที่จะเกิด

ขึ้นกับเฉพาะคนอื่นๆ เทานั้น !! 
เวลาทีเ่รารับรูเรื่องราวที่เปน “ความลมเหลว” ของคนอื่นๆ น้ัน 

เรามักที่จะเชื่อวามันเปนสิ่งทีไ่มมทีางเกิดข้ึนกับตัวเราอยางแนนอน เพราะวาเราไดเห็นแลว ไดรูมากอนแลว 
 
มันเปนเรื่องของ “ความหลง” ท่ีไปยึดติดกับ “แบบจําลอง” ท่ีสมองของเราสรางข้ึนมา ท้ังๆ ท่ี
ทุกๆ  “แบบจําลอง” นั้นเปนเพียง “กลุมกอนของประสบการณ” ท่ีกลไกทางสมองของเราสราง
ข้ึนมาเพื่อ “กลบเกลื่อน” ธรรมชาติของมันท่ียังไมสามารถทํางานแบบ multi-tasking ไดเทา
นั้นเอง ... แนนอนที่กลไกนี้ทําใหชีวิตความเปนอยูของพวกเรากับการใชงานสมองมีความลัด
สั้นในดานของเวลาลงไปอยางมาก ... แตไมวา “แบบจําลอง” น้ันจะสวยสดงดงาม
หรือวิจิตรตระการตาแคไหนก็ตาม มันก็ไมมีทางท่ีจะเปน “ตัวเปนๆ” 
ของเหตุการณหน่ึงๆ ไปไดอยางสมบูรณครบถวน 100% ... จุดนี้ตางหากที่
เราจะตองทําความเขาใจและตองระมัดระวังอยางใสใจท่ีสุดเสมอ !! 

“การคิดนอกกรอบ” จึงหมายถึงการคิดนอกกรอบของ “แบบจําลอง” ท่ี “ตัวเอง” เปนผูสราง 
ไมใชหมายถึงการฝาฝนกฎเกณฑท่ีคนอื่นๆ 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 ... ซ่ึงเปนอะไรท่ีมันทุเรศมาก !! 

ท่ีโมมาซะยืดยาวนั่นก็คือเรื่องของ supersignals ระดับ high-end คือคอนขางจะหนักไป
ทางวิชาการมากไปหนอย และดูเหมือนวาจะหางไกลจากความเปนจริงในชีวิตประจําวันของ
พวกเราพอสมควร ... เหตุผลนึงก็คือ ผมต้ังใจจะใชตัวอยางจากหนังสือท่ีเขาหยิบยกเอาไว แต
อีกเหตุผลนึงก็เพราะผมตั้งใจจะใหเห็น “ความงุนงาน” ของการสื่อสารดวย “ภาพ” ท่ีไมเปนท่ี
คุนเคยกับสวนใหญของพวกเรา ... ความยุงยากทั้งหลายในชีวิตก็ลวนแลวแตเปน
อยางนี้เอง เกือบทั้งหมดจะเปนเพราะความที่เราไมคุนเคยกับภาพจําลอง
ของเหตุการณน้ันๆ เทานั้น 

 
ในความเปนจริงแลว supersignals เปนเรื่องท่ีใกลๆ 
ตัวพวกเราอยางมาก และมีความเปนไปไดสูงดวยวา มัน
ใกล ตัวจนพวกเราไม ทันฉุกคิดถึง มันดวย ซํ้าไป  . . . 
อยางเชน “กุหลาบ” ... คําพูดสั้นๆ เพียง 2 พยางคท่ีใช
ทดแทนคําบรรยายที่จะตองยืดยาวอีกสารพัดสารเพเพื่อ
สื่อความหมายถึงดอกไมชนิดหนึ่ง ... ภาพที่ทุกคน
เขาใจตรงกันกับภาษาที่ทุกคนรับรูรวมกันน้ันเองที่
เปน supersignals เปน “สื่อสัญญลักษณ” ที่ชวย
ลดเวลาและความสลับซับซอนของการสื่อสาร
ระหวางกัน 

แนนอนวาแตละยุคแตละสมัย แตละสังคมแตละเผาพันธุ  ตางก็มี supersignals หรือ  
“สื่อสัญญลักษณ” ท่ีจะใชสื่อถึงดอกไมชนิดนี้แตกตางกันไป แตท้ังหมดก็ชวยลดเวลาในการ
ทํางานของสมองสําหรับสังคมมนุษยลงไปอยางมากมายมหาศาล ...  “ภาษา” จึงเปน 
supersignals ท่ีสําคัญมากตอกระบวนการวิวัฒนาการทางสังคมและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทุกๆ แขนง ... หากบังเอิญวาเรามีความจําเปนท่ี
จะตองสื่อสารใหคนตางชาติตางถิ่นเขาใจวา “กุหลาบ” มีหนาตาแบบไหน วิธีท่ีงายท่ีสุดก็คือ 
ใชคําใดๆ ก็ไดที่ “ตรง” กับ “ภาพในสมอง” ของเขาคนนั้น นี่คือ
ความสําคัญอยางย่ิงยวดของ supersignals หรือ mental model 
ที่เก่ียวของโดยตรงกับการทํางานของ “สมอง”  

จะเห็นไดวาการทํางานของสมองมนุษยมีระดับความเร็วท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจเปนอยางมาก เพราะ
หาก “ภาษา” คือ “สื่อสัญญลักษณ” ท่ีเรียกวา supersignals ท่ีสมองเก็บรวบรวมไวใช
ประโยชนในการสื่อสารแลว เราคงพอจะนึกออกไดวามันจะ switch ตัวเองผาน  
“สื่อสัญญลักษณ” นับพันๆ หม่ืนๆ “กระจุก” ไดภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเทานั้นเอง ... แต 
“ความเร็ว” กับ “ความหลากหลาย” เปนคนละเรื่องกัน สมองของคนทั้งหมดยังทํางาน
ในระบบที่เรียกวา single mode ไมใช multi-tasking อยูดี ... มันยังทํางานเปนเรื่องๆ 
แบบ linear หรือ “เชิงเสน” เทาน้ัน ไมสามารถทํางานแบบ “ไขวโยง” เปนใยแมงมุม 
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... ความมหัศจรรยของสมองจึงอยูท่ีระดับความสามารถในการสราง supersignals ของมัน
เองข้ึนมาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ... เทาน้ัน !! ... และเราตองตระหนักไวเสมอดวยวา 
การไขวโยง “กลุมกอนของประสบการณ” ท่ีผิดรูปผิดแบบ จะมีผลท่ีไมตางไปจากการเรียบเรียง
ประโยคคําพูดหรือขอเขียนท่ีผิดมาตรฐานทางไวยากรณดวยเหมือนกัน supersignals 
จึงมีไดทั้งที่คุณภาพต่ําและคุณภาพสูง เชนเดียวกับ “เครื่องเพศ” ของมนุษยท่ีมี
ไดหลายคําในหลากหลายระดับความสุภาพกับหลากหลายอารมณความรูสึกเวลาใชในการ
สื่อสาร (และการใชงาน) จริงๆ ของมันเสมอ !!? 

สิ่งที่ไมอาจจะละเลยไดเลยก็คือ 
supersignals ไมใชสิ่งที่ “ฟาประทาน” 
แตเปนสิ่งที่ “สันดานกําหนด” อยางแทจรงิ 

“ความไมถูกตอง” ใดๆ หากเกิดข้ึนในจํานวนครั้งทีม่ากพอ ก็จะกลายเปน “ความถูกตอง” ไปในที่สุด 

ดวยเหตุนี้ การเลือกใชถอยคําและการใชภาษาจึงถือเปนเรื่องของ supersignals ในระดับ
หนึ่งดวย โดยในระดับของบุคคลเราเรียกสิ่งท่ีทําซํ้าๆ วา “นิสัย” เราเรียกนิสัยท่ีแกไขไดยากวา 
“สันดาน” ... ในระดับท่ีใหญข้ึนไปเปนสังคมเราก็เรียกวา “ประเพณ”ี บาง เรียกวา “วัฒนธรรม” 
บาง แตท้ังหมดนั้นคือการแกปญหาตามธรรมชาติของกลไกการทํางานในระดับสมองของ
มนุษย ... เราตองเสกสรางอะไรอีกหลายๆ อยาง เพื่อลัดสั้นข้ันตอนการ
ทํางานของสมองอันเกาแกโบราณกอนที่ฝงอยูในกะโหลกของพวกเรา 
ทุกๆ คน ...ตราบจนทุกวันน้ี ... 

ท้ังหมดจึงเปนเรื่องของการสรางและการเพาะ “นิสัย” ใหเติบโตจากระดับบุคคลจนกระทั่ง
กลายเปนระดับ “วัฒนธรรม” ขององคกร ของสังคม หรือของประเทศชาติไปในที่สุด ไมใช
เอาเวลาไปสวดออนวอนใหพระเจาเสกสมองกอนใหมมายัดเขาไปใน
กะโหลกของพวกเรา ... เราตองอยาลืมวาพระเจาสรางมนุษยคนแรกเมื่อเกือบๆ แสนป
มาแลว (เทาท่ีคนพบหลักฐานนะ) แตเราเพิ่งจะรูจักคําวา multi-tasking เม่ือปลายๆ 
ศตวรรษที่ 20 เทานั้น หรือไมเกิน 50 ปมานี่เอง โดยสรางมันเขาไปใหกับเครื่องจักรกลชนิด
หนึ่งท่ีเรียกกันวา computer จากนั้นก็ละเมอเพอพกราวกับวามนุษยชาติไดเปลี่ยนถายสมอง
ไปเรียบรอยแลว ... ท้ังๆ ท่ีเรายังมีระดับสติปญญาใกลเคียงกับ Flintstones เทานั้น !! 

จริงๆ แลว พวกเราไมไดเกงกาจอยางท่ีพยายามจะหลอกใหตัวเองหลงเชื่อหรอกนะ ท้ัง
ธรรมชาติเองก็ไดใหเครื่องมือหวยๆ ติดกบาลเรามาเหมือนๆ กันทุกคนอีกตางหาก แตการ
ปฏิเสธขอเท็จจริงนี้นอกจากจะไมไดชวยใหเราเฉลียวฉลาดมากไปกวาเดิมแลว มันกลับทําให
เราเปน “ตัวตลก” ของธรรมชาติ และเปน “ตัวปญหา” ท้ังแกตัวเองและผูคนในสังคมรอบๆ ขาง
ดวยซํ้า ... โลกที่มีจํานวนประชากรนับพันๆ ลานคนอยางที่เราเห็นและเปนอยูนี้ 
ไดถูกพัฒนาใหเจริญกาวหนาทางวัตถุข้ึนมาดวยหัวคิดของคนเพียงไมก่ีคน
เทานั้นแหละ แลวก็รับรองไดเลยวา ไอเจาไมก่ีคนที่วานั้น มันไมไดเริ่มตน
ความคิดทั้งหมดจาก “การว่ิงหนีตัวเอง” อยางแนนอน !! 
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Simplicity ... อีกแลว !! 

เก่ียวกับเรื่อง supersignals ท่ีเลามาทั้งหมดนั้น 
ผมเชื่อวามันมีสวนท่ีคลายคลึงกับขอคิดจากหนังสือ
เรื่อง Simplicity ท่ีผมเคยถอดความออกมาเมื่อ 2-
3 ปกอนจากหนังสือเลมสวยของ Bill Jensen 

การนําเสนอเรื่องราวใหกับทีมงาน
หรือผูรวมงานในรูปแบบที่สื่อสารได
งายๆ และตรงไปตรงมา  ถือเปน 
theme หลักของหนังสือเลมดังกลาว 
โดยเขาถือวาการที่ ทุกๆ คนตองทนเสียเวลากับ
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
ความกาวหนาอยางท่ีควรจะเปน 

ตามทัศนะของ Bill Jensen นั้น “ความสลับซับซอนของกระบวนการทํางาน 
ไมเคยมากขึ้นหรือลดลงเลย หากแตอยูที่เราจะจัดวางใหมันเปนหนาที่
รับผิดชอบของใครในระบบบางเท านั้น  เ พ่ือใหทั่ วทั้ งระบบมีความ
ตรงไปตรงมาอยางที่ทุกๆ คนสามารถเขาใจไดงายๆ” ความหมายของ 
Simplicity หรือ “ความเรียบงาย” ตามทัศนะที่วานี้ เราจึงหมายถึงความเรียบงายในระดับ
ของ “การสื่อสาร” และ “ความเขาใจ” เปนสําคัญ ไมใชเรื่องของการ “สักแตทําใหงายๆ” 
เขาไว !! 

กระบวนการทํางานในระดับสมองของมนุษยก็ไมตางกัน มันมีความละเอียดและสลับซับซอน
อยางมาก แตท้ังหมดก็เปนไปเพื่อการสราง supersignals ข้ึนมาเปนหลักใหญ ... หากจะวา
ไปแลว supersignals ก็คือผลลัพธของความสลับซับซอนในกระบวนการทางสมองที่
กลั่นกรองขอมูลจนเหลือเพียงกลุมกอนของประสบการณท่ีพอเหมาะพอดีแกการสื่อสารใน
ระบบประสาทประจําวันของพวกเราแตละคน ซ่ึงยังมีระดับการทํางานท่ีเรียบๆ งายๆ ชนิด 
single mode ไมใช multi-tasking ... ในความหมายของ Bill Jensen ก็คือ ... หากเรา
ไมยอมเสียเวลาคิดใหรอบคอบซะแตแรก เราก็ตองไปเสียเวลาในการ
อธิบายระหวางการปฏิบัติ หรือไมก็ตองเสียเวลาไปกับแกไขความ
ผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไมตรงกัน
ภายในระบบงาน 

(รายละเอียดของเรื่อง Simplicity ยังหาอานเอาเองไดจากเอกสารใน Series I ที่ผมเคยจัดทําไว) 
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80/20 Principle 
เรียกมันวา “อัตราสวนครองพิภพ” 

นี่คือหนังสืออีกเลมหนึ่งท่ีผมเคยเลายอๆ เอาไวเม่ือปลายๆ 
ป 2003 จุดประสงคของหลักการแบบ 80/20 ก็คือ
ตองการใหเรา scope เรื่องราวท่ีเราตองสนใจใหเหลือ
เพียงเรื่องท่ีเปน “หัวใจสําคัญ” จริงๆ เทาน้ัน เพื่อจะใช
ในการกําหนดเปาหมายและกระบวนการในการทํางานให
มุงไปในทิศทางที่มีความเปน “สาระสําคัญ” นั้นๆ ... 

... รูมั้ยวาทําไม ? ... 
ทําไมถึงตองตัดทอนเรื่องราวที่ 

“ไมใชสาระสําคัญ” 
ออกไปใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ? 

เพราะ “สาระ” ท่ีมากเกินไปนั้นจําเปนตองอาศัยระบบ
ประสาทแบบ multi-tasking ในขณะที่พวกเรายังเปน 

single mode animals เหมือนเมื่อลานปกอนนั่นเอง !! ... มันคือเรื่องจริงท่ีไมมีทาง
เปลี่ยนแปลง ไมวาพวกเราพอใจจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม ... แตความคิดท่ีรวบรวมไวในหนังสือ
เลมนี้ก็ไดรับการตอบรับจากผูอานท่ัวโลก และทําให Richard Koch กลายเปนเศรษฐียอมๆ 
ไปคนหนึ่งข้ึนมาทันที ... แนนอนที่เขาไมไดเอยถึงคําวา supersignals เลยซักคําเดียวใน
หนังสือเลมดังกลาว แตการ screen รายละเอียดตางๆ ในชีวิตใหเหลือเพียง “สาระสําคัญ” 
นั้น เปนความคิดท่ีคลายคลึงกันอยางยากที่จะระบุลงไปวามันไมเก่ียวของกัน 

รายละเอียดของหนังสือเลมนี้สวนใหญเปนกรณีตัวอยางท่ีหยิบยกข้ึนมาสนับสนุนหลักการแบบ 
80/20 โดยสาระจริงๆ ของมันผมไดถอดความจาก internet แลวเลาเอาไวในเอกสารเรื่อง 
“80/20 อัตราสวนครองพิภพ” ไปแลว ... เพราะฉะนั้นไปหาอานกันเอาเอง เพื่อจะไดไมตอง
เลาซํ้าซาก !! ... ผมเพียงแตหยิบยกข้ึนมาใหเห็นความเกี่ยวเนื่องกันของกระบวนการคิดใน
บรรดานักคิดนักเขียนบางกลุมบางพวกนี้เทานั้น 

อยางไรก็ตาม หนังสือเรื่อง Simplicity นาจะไมไดรับความนิยมแพรหลายมากเทากับ 80/20 
Principle เพราะ Simplicity ท่ีผมแปลวา “ความเรียบงาย” นั้นคอนขางท่ีจะลอแหลมตอ 
“ความมักงาย” อยูพอสมควร ประกอบกับสังคมสวนใหญไมคอยอยากจะเชื่อวาพวกเราควร
จะคิดและทําอะไรๆ ใหมันตรงไปตรงมาอยางเขาใจไดงายๆ  แตกลับพยายามที่จะเชื่อ
วา “เผาพันธุ” ท่ีฉลาดจะตองทําอะไรๆ ใหมันสลับซับซอน ... ซ่ึงก็อาจจะจริงของพวกเขา 
... เพียงแตวาความจริงก็คือมนุษยยังไมใช “เผาพันธุ” ท่ีวานั้น .. แฮะ .. แฮะ .. 
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อัจฉริยะปญญานิ่ม 

นานมาแลวท่ีคุณครูท้ังหลายไดพยายามปลูกฝงใหพวกเราเชื่อกันวา เด็กๆ ปญญาออนจะนับ
เลข 1-10 ไมได และสังคมก็ถือวาบุคคลเหลานั้นเปน “บุคคลไรความสามารถ” ตามกฎหมาย 
... แลวก็บังเอิญวามีเด็กฉลาดๆ อยูคนหนึ่งท่ีสรางระบบคณิตศาสตรแบบที่มีเลขเพียง 2 ตัวคือ 
0 กับ 1 ข้ึนมา เรียกมันวา “เลขฐานสอง” ... เปนระบบคณิตศาสตรท่ีแยย่ิงกวาเด็กปญญาออน
ดวยรึเปลา? ... โดยมาตรฐานแบบคุณครูจุบแจงก็นาจะใช แตโดยความเปนจริงของโลก 
digital นี่คือสิ่งท่ีตรงกันขามอยางมหาศาล !! ...  

“ความเรียบงาย” และตรงไปตรงมาที่ 
มีเพียง “ใช / ไมใช”  
มีเพียง “ถูก / ผิด”  
มีเพียง “ขาว / ดํา”  

มีเพียง “หยิน / หยาง”  
ที่แทนที่ดวยตัวเลขเพียง “0 และ 1”  

กลับกลายเปนระบบการคิดคํานวณที่ทรงประสิทธิภาพอยางเหลือเชื่อ !! 

ทําไม ??!! 

เพราะ “ความสําเร็จ” ตองเกิดข้ึนจากการกระทํา ไมใช “บุญหลนทับ” 
และทุกการกระทําจะตองผาน “การตัดสินใจ” ไมวาจะการตัดสินใจนั้นจะเฉียบคมหรือวา 
หวยแตก ... ไมเวนแมแต “การไมตัดสินใจ” ก็ถือวาเปน “การตัดสินใจ” ประเภทหนึ่ง
ดวยเสมอ !! ... ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรไมใชอยูท่ีมันนับเลขไดมากกวา 0 และ 1 แต
เพราะมันคิดคํานวณจาก “ตรรกะ” งายๆ แค 2 ทางเลือกนี้นับจํานวนลานๆ ครั้งของลานๆ 
เรื่องในเวลาเพียงไมก่ีวินาทีตางหาก ... คนฉลาดอาจจะพยายามคิดอะไรๆ ใหมันสลับซับซอน 
แตประสิทธิภาพของการคิดก็ไมไดมีอัตราสวนทางตรงกับความสลับซับซอน เพราะมันข้ึนอยู
กับความ  “ละเอียด” “ถี่” “ถวน” ของการคิดซะมากกวา  . . .  คือตองเก็บทุกๆ 
รายละเอียด ... ถ่ียิบในทุกๆ ข้ันตอน ... และครบถวนทุกๆ กระบวนการ ... ซ่ึงท้ังหมดนั้น

เปน “ปฏิปกษ” โดยตรงกับความสลับซับซอน ... เพราะ “ความสลับซับซอน” 
กับ “ความละเอียดถี่ถวน” มีความหมายที่ตางโลกตาง
วัฒนธรรมกันอยางส้ินเชิง 
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“เรื่องโงๆ” อยางนี้ ผมไมได “โง” ของผมคนเดียว 
อยางนอยท่ีสุดนายแพทยนักเขียนคนหนึ่งก็เคยนําเสนอ
ความคิดแบบเดียวกันนี้ของเขาออกมาในหนังสือชื่อวา 
Yes or No, The Guide to Better Decisions 
เขาก็คือ นายแพทย Spencer Johnson หนึ่งใน 
“ผูเขียนรวม” หนังสือท่ี (ไมนาเชื่อวาจะ) ขายดีอันดับตนๆ 
ของศตวรรษที่ 20 : The One Minute Manager 
และเจาของผลงานที่บานเมืองเราบาเหอตามตูดฝรั่งอยาง 
Who Moved My Cheese? ไมนับรวมผลงานอื่นๆ 
ท่ีนาจะทําใหแกร่ํารวยกวาการมีอาชีพเปนจิตแพทยไป
แลวในตอนนี้ 

มีอยูความเชื่อหนึ่งท่ีพวกเราอาจจะคุนเคยกับท่ีมันบอกวา 
“คนโงยอมเปนเหยื่อของคนฉลาด” แลวก็เลยพาลไป
กําหนด attribute หรือประทับตราใหกับ “คนโง” วาเปน

พวกที่ คิดอะไร “งายๆ” ในขณะท่ี “คนฉลาด” จะถูกประทับตราวาคิดอะไรๆ ไดอยาง 
“สลับซับซอน” ซ่ึงเปนความเชื่อท่ีคอนขางจะเบลอๆ เนื่องจากพวกเราไปกําหนดกรอบของ 
“ความโง” และ “ความฉลาด” ผิดพลาดมาตั้งแตตน 

“ความสลับซับซอน” ไมไดทําใหเรา “โง” แตมันทําใหเรา “งง” และก็
มีแตคนท่ีไมละเอียดถี่ถวนเทานั้นท่ีจะตกเปนเหย่ือของความสลับซับซอน ... แตถาจะใหผมมี
ความเชื่อท่ีคลอยตามสังคมสวนใหญจริงๆ ... ผมก็ขอใช “ตรา” หรือ attribute อันใหม
สําหรับ “ความโง” โดยการเรียกมันวา “ความไมรู” ... “คนไมรู” ท่ีพยายามจะ “อวดโอ” วา
ตัวเองรูจึงเรียกวา “คนโง” และพยายามตัดสินใจบนพื้นฐานของความสลับซับซอนท่ี  
“คนฉลาด” บางประเภทเขานําเสนอมาใหอยาง “ไมรูเรื่อง” ... “โง” จนไมรูวา “การไมตัดสินใจ” 
ก็เปน “การตัดสินใจ” ประเภทหนึ่งเหมือนกัน การตกเปนเหย่ือนั้นจึงสําเร็จผลก็ตอเม่ือเรา 
“ตัดสินใจ” ยอมเปนเหย่ือซะเอง !! ... ที่คนเรามัน “โง” ก็เพราะมันไมยอมรับความเปน
จริงของตัวเองวา พวกเราไมใช “เผาพันธุ” ที่คิดอะไรไดอยางสลับซับซอนจริงๆ ... 
พวกเราเพียงแตพยายามสรรหา “วิธีการนําเสนอ” ที่สลับซับซอนมาลอลวงใหคน
อ่ืนๆ เขา “งงงง” เทาน้ัน !! 

ไมวาเราจะใช “ตรา” หรือ attribute แบบไหนกับ “ความโง” และ “ความฉลาด” ก็ตาม มีอยู
เรื่องหนึ่งท่ีพึงสังวรในความเขาใจของพวกเราทุกคนก็คือ ท้ังคูคือ “คูตรงกันขาม” อยางไมตอง
สงสัย การคะคานอํานาจตอรองจึงตองสมน้ําสมเนื้อกันเหมือนเด็กๆ เลน “กระดานหก” ...  
“ความฉลาดจากนอกฝงฟา” จึงตองมีคูตอกรเปน “ความโงจากอเวจี” ... มันเปนเรื่อง
ของการ “ถวงดุล” ท่ีจะตองพอเหมาะพอสมกันท่ีสุดเสมอ ... การจะเลน “กระดานหก” ท่ีไมโยก
ไหวไปมานั้น เอาเวลาไป “นั่งข้ี” เฉยๆ ยังมีอะไรใหทํามากซะกวา !! 

“ความยุงยากวุนวาย” ท้ังหลายในชีวิต เปนเพราะเราเองที่เลือกจะใหมัน “ไมงาย” เราเลอืกท่ีจะ
เชื่อวาตัวเราเองเกงกาจและคิดนึกอะไรไดอยางสลับซับซอนจริงๆ ... เราเลือกท่ีจะแกปญหาทุก
ปญหาดวยเทคนิควิธีการที่ยอกยอนวกวน เหมือนคนที่พยายามแกะปมเชือกดวยการผูกปม
ใหมทับถมเขาไปตลอดเวลา ... “โง” หรือ “บา” กันแนท่ีศรัทธากับ “ความฉลาด” ประเภทนี้?! 
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หมูมวล “อมนุษย” 

พวกเราอาจจะไมทันสังเกตวา ภาษาประจําวันของพวกเรานั้นเต็มไปดวย “คําปฏิเสธ” เชนวา 
“ไมทํา”, “ไมเอา”, “ไมใช”, “ไมชอบ”, “ไม ...”, และอื่นๆ ... จริงอยูวาชีวิตของพวกเรานาจะ 
“งายข้ึน” หากเราตองเลือกเพียงระหวาง “ใช” กับ “ไมใช” และก็คงจะงายกวาถาเราจะพยายาม
ทําใหมันมีเพียงคําวา “ใช” แลวตัดคําท่ีมีความหมาย “เชิงลบ” แบบ “ปฏิเสธ” ท้ิงไปจาก
ชีวิตประจําวันของพวกเรา ... เพราะความหมาย “เชิงลบ” แบบปฏิเสธนั้นทําใหการสื่อสารขาด
ความชัดเจน ... เชน ... 
 

อะไรเอย ไมเปนกอน ไมเปนน้ํา 
ไมใชสีเหลืองหรือสสีมซะทีเดียว 
กลิ่นไมนาดมและกินไมได ? 

คือถาบอกวา “ขี”้ ไปเลยก็จบเรื่องแลวถูกม้ัย ?!  

เพราะเงื่อนไขท่ี “ปฏิเสธ” ท้ังหมดนั้นจะทําใหมีความเปนไดมากกวา “หน่ึง” คําตอบเสมอ 

เอาเถอะ ผมอาจจะยกตัวอยางท่ีสกปรกจน ‘เวอรไปหนอย แตความเปน “มนุษยไม” หรือ 
“อมนุษย” ในชีวิตจริงๆ ของพวกเราก็ไมไดเลวรายนอยกวานี้มากนักหรอก ... 

“ความผิดพลาดเกิดข้ึน เนื่องจากความไมชัดเจนของกฎระเบียบ ป.ป.ช. แมไมไดจงใจฝาฝน 
ก็ตาม แตความผิดพลาดที่เกิดข้ึน หากทําใหผมพนจากการเมือง ก็ดูจะไมเปนธรรม เพราะถือ
เปนความผิดพลาดอยางสุจริต ถาบัญชีตามแบบฟอรมของ ป.ป.ช. ชัดเจน และอธิบายใหเขาใจ
ได เชื่อวาคงจะสามารถกรอกขอความไดถูกตอง เพราะการปกปดไมไดกอใหเกิดประโยชนกับ
ผม  ไมได ทําใหร่ํ ารวยหรือยากจน  หรือมีภาระภาษี เพิ่ม ข้ึน และการโอนหุนลอยก็ 
เปนเรื่องปกติทางธุรกิจหลักทรัพย 

เรื่องนีไ้มใชอางวาไมรูกฎหมาย เพราะการไมรูกฎหมายไมอาจเปนขอแกตัวได ความไมรู
กฎหมายเปนคนละอยางกับกับความไมเขาใจกฎหมาย ผมไมเจตนา ไมจงใจ ไมเคยแมแต
จะคิดท่ีจะจงใจปกปดบัญชีทรัพยสินเพราะทรัพยสินเหลานั้นไดมาโดยสุจริต ไมคิดจะมาโกง
ทางการเมือง และยังกลาประกาศสงครามกับการทุจริตคอรัปชั่น 

ซ่ึงผมเชื่อวากรรมการ ป.ป.ช. แตละคนก็เขาใจความบกพรอง แมจะมีอยูบางก็เกิดการจาก
ความไมรูและความไมเขาใจ มันเปนความบกพรองท่ีสุจริต” 

คําแถลงของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ตอศาลรฐัธรรมนูญคดีท่ีถกูกลาวหาวา “ซุกหุน” 
18 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
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ท่ียกมาคือตัวอยางท่ีใกลตัวพวกเราเขามา อาจจะไมใกลขนาดในหองน้ําหองนอนของพวกเรา 
แตก็ใกลกับโตะอาหารหรือโตะอานหนังสือพิมพพอสมควรแลว ... นักธุรกิจและนักการเมือง
ระดับชาติท่ีระมัดระวังตัวในเรื่องภาษาของ “อมนุษย” อยางสุดขีดแลวนั้น ก็ยังมีวันท่ีจะทํา
ความ “ไมชัดเจน” อยางนี้ออกมาเมื่อสถานการณบีบบังคับ ... ประโยคที่ยืดยาดวกวน
ทั้งหมดน้ันหากตัดคําวา “ไม” ทั้งหลายออกไปเราก็จะพบความจริงของเร่ืองราวที่
ชัดเจนกวา แมวาคดีจะผานพนไปอยางทุลักทุเลทางความรูสึกของประชาชนหลายสวนของ
ประเทศ แตศาลรัฐธรรมนูญก็ประกาศแควา “ไมมีความผิดในกรณีที่ถูกฟองรอง” ... ถาง้ัน 
... “มันผิดตรงไหน?” ... ศาลรัฐธรรมนูญแกบอกวา “ไม” อยูในอํานาจหนาที่ที่จะเรียนตอบครับทาน !! 

บังเอิญวานี่ไมใชเอกสารทางการเมือง เพราะฉะนั้นก็ไมตองสาวไปหาเหตุแหง “ความจงใจ” ท่ี
แทจริงของนายคนนั้น เพราะแกก็บอกแควา “ไมจงใจกับเรื่องนี้” โดยไมยอมบอกวา “จงใจกับ
เรื่องไหน” เปนการเฉพาะเจาะจง ... ผมไมหมายถึงวาบุคคลที่จะเปนผูบริหารประเทศนั้น
จะตองบริสุทธิ์อยางปราศจากมลทินใดๆ เลย ผมเพียงแตยกตัวอยางของ “ความไมชัดเจน” 
ทางภาษาในชีวิตประจําวันของพวกเรา ท่ีวกวนออมคอมต้ังแตตัวบทกฎหมาย ไปจนถึงคนท่ี
อางตัววาไดปฏิบัติตามกฎหมาย และคนที่ตัดสินคดีความทั้งหลายท้ังปวงตามกฎหมาย ...  
ก็ในเมื่อ “คดมา” ก็ตอง “คดไป” เพราะทําอะไรใหตรงไปตรงมา มันก็ถือวา “ไมตาม” กฎหมาย
ท่ีวกวนออมคอมเทานั้นะสิหนู !! ไมบรรทัดท่ีบิ่นคดหักงอ จะเอาไปตีเสนใหมันตรงไดยังไง ?! 

ถากฎระเบียบหรือแนวทางที่กําหนดไวไมชัดเจน 
ก็อยาหวังวาจะมีการปฏิบัติที่ซื่อตรงและเที่ยงธรรม 

“ไมผิด” กับ “ถูกตอง” อาจจะเปนพี่นองกัน แตก็ไมใช “ฝาแฝด” กันอยางแนนอน 
เพราะมันตางบิดามารดาตางบุพการีตางเผาตางพันธุตางชาติตางชั้นตางวรรณะ 

... แตพอแมพ่ีนองครับ ผมกราบเรียนยืนยันวามันเสมือนหนึง่เปนพ่ีนองกนัจรงิๆ ... 

มาดูตัวอยางเรื่องปากเรื่องทองกันม่ัง ... 

สมมุติวาเราเขาไปนั่งในรานอาหาร แลวเราก็สั่งบริกรแควา “ไมเอาเนื้อไกนะนอง” แลวเขาก็
เซิรฟอาหารจานเย็นยะเยือกเปนเนื้ออีเห็นสดๆ ท่ียังไมไดลางคราบเลือดพรอมกับมีลูกธนูปก 
โดเดเอาไวมาใหกับเรา ... มันก็ “ไมผิด” ใชม้ัย? ... ก็ถาจะเอาเอ็นลูกวัวท่ีตายในทองแมหมู
ลาดดวยเลือดหมาดําพันธุดี พรอมลูกนัยตาแกะประดับไวแทนหัวผักกาดแกะสลัก ...  
จะเอาอะไรก็วาไปใหชัดๆ บริกรเขาจะไดบอกพอครัวใหปรุงไดอยางถูกปากถูกรสนิยมของเรา 
... ใชรึเปลา? ... ทีจะแดกจะเที่ยวละส่ังเสียซะชัด แลวเวลาทํางานทําการทําไมถึงตองเบลอๆ ? 

แตความเปน “อมนุษย” นี้ยังไมใชสุดข้ัวของความเบลอ เพราะหัวหนาพรรค “เบลอรักเบลอ” 
ตัวจริงชื่อวา “นายละเอียด” ... นายคนนี้แกจะจุกจิกหยุมหยิมจูจี้กวนตีนไปทุกๆ ซอกหรืบเรน
ลับสลับซับซอนของการทํางาน ในทํานองวาแกคือหน่ึงเดียวในจักรวาลที่รูทุกเรื่องนับ
เน่ืองจาก Big Bang จนถึง Apocalypse ... นายคนนี้เชื่อวาการบอกทุกๆ อยางให
ยุบยิบทุกๆ อณูแหงเถาธุลีงาน จะมีความหมายเทียบไดกับ “ความชัดเจน” ... ซ่ึงเปนความ
เขาใจเดียวกับความเชื่อท่ีวาเราสามารถหาคําวา “fuck you” ไดงายๆ ซักหลายๆ คําจาก
นิยายชั้นสวะๆ ซักพะเรอเกวียนหนึ่ง ... ประมาณนั้น ... 
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“นายละเอียด” นาจะเปนมนุษยเผาพันธุพิเศษท่ีมีสายตาเยี่ยง “แมลงวัน” 
คือเห็นโลกทั้งโลกเปนช้ินๆ ทอนๆ ท่ีปะติดปะตอกันแบบหลายๆ focus 
แตไมมีความรูหรือความเขาใจในมนุษยชาติวายังเปนเผาพันธุท่ีตองทํางานบนพื้นฐานแบบ 
supersignals หรือ mental model ท่ีชัดเจนและเปน “รูปธรรม” ท่ีเรียบๆ งายๆ 
ตรงไปตรงมา กลาวคือแมวาจะมีลูกตาอยู 2 ลูก 2 เรตินา แตก็รวมศูนยประสาทสัมผัสสูสมอง
เปนภาพเดี่ยว และประมวลผลทั้งหมดในแบบ linear หรือเปนเชิงเสนอนุกรมธรรมดาๆ 
เทานั้น ... การใหรายละเอียดท่ีมากมายจนเกินจําเปนนั้นกลับจะเปนการสงสัญญาณรบกวน 
supersignals ของผูรับสารนั้นอยางไมตองสงสัย ... ดังนั้น “นายละเอียด” จึงมักจะเปนคน
เฉ่ือยชา เพราะมัวแตมะงุมมะงาหรากับ jigsaw ทางประสาทสัมผัสแบบ “แมลงวัน” ของเขา
อยูร่ําไป ... ซ่ึงบางครั้งเราเรียกการปฏิบัติงานแบบ “นายละเอียด” วา “ระบบราชการ” 

การพยายามปฏิบัติตัวเหมือนกับมีหูตาแบบสับปะรดสนใจทุกรายละเอียด (ส.ท.ร.) ชอนไช
ทุกๆ ซอกเรนหรืบเลื่อมสลับลายนั้น ไมตางจากกลองถายภาพแบบ “กลองปญญาออน” คือ 
focus มันท้ังหมดท่ีจุด infinity แมวาจะไดความชัดเจนที่ระดับหนึ่ง แตก็หาแกนสารที่
เฉพาะเจาะจงไมไดอยูดี ... ระบบงานที่ focus ไวปลายสุดข้ัวจักรวาลนั้นจึงไมคอยรูจักกับคํา
วา “ประสิทธิภาพ” เพราะสักแตทําๆ ไปตามรูปแบบหรือ pattern ท่ีกําหนดไวเทานั้น เรื่อย
เปอยแบะแฉะไปจนตลอดชีวิต ... บางทีเราก็เรียกระบบงานแบบนี้วา “ระบบผีตายซาก” !! 

คูท่ีคลายคลึงกับ “ระบบผีตายซาก” เรียกวา “ระบบผีตายโหง” พวกนี้ไรแกนสารพอๆ กัน 
แมจะเริ่มวิวัฒนาการใหมี focus เปนครั้งคราวไดบาง แต focus ก็ไมเคยอยูกับท่ี ปรับนั่น
เปลี่ยนนี่ตลอดเวลา ไมมีหลักแหลงพํานักอาศัยท่ีชัดเจน ลองลอยเลื่อนเปอนแบบ “สัมภเวส”ี ท่ี
ไมรูจักไปผุดไปเกิดเปนตัวตนอะไรซักอยางหนึ่งใหแนนอนลงไป ... พวกนี้มักจะแกตําราบา
ทฤษฎี แตปฏิบัติไมคอยเปนกิจลักษณะ มีอาวุธสําคัญคือ “ตะแบง” ท่ีเต็มเปยมไปดวยความ
เชื่อม่ันในความตายโหงของตัวเองวาสามารถสยบทั้งฟาและดินไดในพริบตา ... หากประสบ
ความสําเร็จก็เริงราอหังการ หากประสบความลมเหลวก็หลีกเรนหลบเลี่ยง กลายเปนวิญญาณ
ลองลอยอยางไมรูไมชี้ !! 

3 ผูย่ิงใหญแหง “พรรคเบลอรักเบลอ” นี้เปนสวนหนึ่งในจํานวนตัวอยาง “อมนุษย” ท่ีเก็บมาให
ศึกษาไวเปนตัวอยางเลวๆ ท่ีไมควรเอาเยี่ยงอยาง ยกเวนวาเปาประสงคในชีวิตของใครจะมุง
หมายไวท่ีความสับสนวอดวายแหงกําพืดและเผาพันธุ ซ่ึงในกรณีเชนนั้นจริงๆ ก็ขอรองดวยละ
ครับวา “อยาทะล่ึง ... 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 มันท่ือๆ ตรงๆ ไมออมคอม ทําทุกอยางเทาท่ี
ไดรับคําสั่ง และเรียงลําดับข้ันตอนเหมือนเดิมทุกครั้งอยางไมยอมผิดพลาด หรือแมแตละเวน
การปฏิบัติใดๆ โดยพลการก็ไมเคยเลย ... “บัดซบ” ซะจนคนเหม็นเบื่อ และอยากจะใหมัน
เกงกาจฉลาดเฉลียวกวาแคลําดับข้ันตอนที่ตรงไปตรงมาของมัน ... มนุษยก็เลยอยากจะได
ในสิ่งที่มนุษยดวยกันทําใหไมได ... ซ่ึงผมกําลังหมายถึง multi-tasking ... หรือการคิด
หลายๆ อยางพรอมๆ กัน แลวก็ทํางานหลายๆ อยางพรอมๆ กัน ... ในจังหวะเวลาเดียวๆ กัน 
... น่ันคือท่ีมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีเกงกาจอยางสาหัส แตก็ใชงาน
ไดงายๆ ชนิดท่ีพวกเราไมสามารถเขาใจมันไดอีกตอไป !! 
ความยุงยากในโลกไมเคยหดหายไปไหนครับ เราเพียงแตโยนภาระที่ยุงยากท้ังหลายท้ังมวลใน
ชีวิตการทํางานของพวกเราใหเปนธุระของเจา “เครื่องมือบัดซบ” ชิ้นท่ีวานั่น จากนั้นเราก็ไดแต
ใชงานมันโดยที่ “ไมใช” ไมยอมรับรู แตเราไมมีวันจะเขาใจกลไกการทํางานของมันอีกเลย ... 
เพราะระบบการทํางานของมันนั้นเปนคนละธรรมชาติกับเราไปแลว ... เราเปนพวก linear 
ในขณะท่ี “เครื่องมือ” ของเรากลายเปน multi-tasking ท่ีเพียบพรอมไปดวย “ปญหา” นาๆ 
ประการ เพราะเผาพันธุ linear อยางพวกเราเปนผูออกแบบมาตั้งแตแรก ... แลวก็เลย
เกิดมีการแบง “ชนชั้นใหม” ข้ึนมาในสังคมโลก ... เรียกดวยภาษางายๆ วา “ชนชั้นท่ีรูเรือ่ง” กับ 
“ชนชั้นท่ีไมรูเรื่อง” ... ในโลกทางธุรกิจเขาเรียก “ชนชั้นท่ีรูเรื่อง” วา Knowledge Workers 
แตก็ไมเคยไดยินการเรียก “ชนชั้นท่ีไมรูเรื่อง” วาอะไรเหมือนกัน เพราะคนที่บัญญัติศัพท
อาจจะเกรงอกเกรงใจตอบุพการีของตัวเองอยู ☺ 

ระบบคอมพิวเตอรแบบโบร่ําโบราณที่หลายคนพากันสะอิดสะเอียดนั้น มันอาจจะตองสั่งงาน
ดวยความลําบากยากเย็นแสนเข็ญอยางสาหัสอยูบาง แตมันก็เปน linear แบบเดียวกับพวก
เรา มันจึงเขาใจไดงายกวา ในขณะที่เทคโนโลยีใหมๆ ถูกแตงเติมเขาไปใหเครื่องมือชิ้นนี้มี
ความหรูหราอลังการมากข้ึน นาจับตองลิ้มลองกับการไดเปนเจาของมากข้ึน ซ่ึงผลลัพธก็คือมี
คนอยูเพียงหยิบมือเดียวท่ีร่ํารวยลนฟาจากความยากจะถูกรูเรื่องของมัน มีคนเพียงหยิบมือ
เดียวท่ีจะบอกกับพวกเราวาอะไรที่เราทําไดหรืออะไรที่เราทําไมไดกับเครื่องมือท่ีเราเปน
เจาของชิ้นนี้ ?! (... ตกลงวาใครเปนเจาของใครกันแนวะ ?! ...) 

ความหลากหลายและความสลับซับซอนไมแนวามันจะตองดีเดเสมอไป การท่ีเราไมเขาใจมัน
และไมสามารถบริหารจัดการมันกลับจะย่ิงนําปญหาและเภทภัยมาสูชีวิตความเปนอยูของพวก
เราไดเสมอ ... หวังวาพวกเราคงจะคุนหูกับเรื่องราวใน “รามเกียรติ์” ท่ีผมกําลังจะเลาในตอนนี ้
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เม่ือครั้งท่ี “นนทุก” ผูเปนเทวดารับใชบนสวรรค ทําตัวเกกมะเหรกเกเร เพราะชําระแคนดวย
การเอา “นิ้วเพชร” เท่ียวไดไลชี้เทพเฮงซวย (ท่ีชอบกลั่นแกลงผูท่ีตํ่าตอยกวา) ใหงอยเปลี้ยเสีย
ขานั้น เหลาเทพข้ีออนจึงไปงอนงอพระนารายณใหมาปราบ ... พระนารายณท่ีร่ําลือกันวามี
อิทธิฤทธิ์ลนเหลือเหนือกษิณสมุทร กลับแปลงมาเปน “นางรํา” ท่ีอรชรออนแอน ปราบนนทุก
ดวยเทคนิคท่ีแสนจะธรรมดาและโบราณอยางเถื่อนดิบท่ีสุด ... เทคนิคนั้นก็คือ SEX !! 

พอนนทุกแดดิ้นเกือบจะสิ้นใจ พระนารายณก็แปลงรางคืนกลับเปนเทพประหลาดที่มี 4 หนา 
4 มืออีกครั้ง ... นนทุกก็สบชองท่ีจะดาประณามวาพระนารายณเปน “ตัวประหลาดจอมขี้โกง” 
และไมอาจยอมรับความพายแพท่ีพระนารายณดัดจริตมายัดเยียดให ... 

พระนารายณจึงสาปใหนนทุกไปเกิดใหมเปน “ทศกัณฑ” มี 10 หนา 20 มือ สวนพระนารายณ
จะอวตารลงไปแค “เหมือน” คนธรรมดาสามัญ ... (แต 2 คน?) ... แคจะทําใหยักษท่ีกําลังจะ
ตายอยูแลวยอมรับความพายแพใหได ... ไมมีบันทึกคําตอรองใดๆ ของนนทุก เพราะแก “ช็อค” 
ตายกับความวิตถารของพระนารายณไปซะกอนในตอนนั้น ... 

“ตัวประหลาดจอมขี้ โกง” เปนคําประณามดวยความคับแคนแตไม ใชไม มี มูลเหตุ . . .  
พระนารายณเองก็เกรงกลัวอิทธิฤทธิ์ของนิ้วเพชรที่พระอิศวรหลวมตัวมอบใหแกนนทุกไปน้ัน 
มันเปนอาวุธ “ธรรมดา” ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเย่ียม แตเรียบงายในการใชงาน ... แขนขาที่
เกงกางของพระนารายณเองกลับเปน multi-tasking ท่ีเกินความพอดีในการรับมือ ทานจึง
เลือกท่ีจะหลอกลอนนทุกใหไปสนใจกับ “นิ้วระหวางหัวแมเทา” ของตัวเองแทน “นิ้วเพชร” ท่ี
ฤทธิ์เดชเกินกําลังรับมือนั้นแทน ... ผลท่ีสุดก็เปนอยางท่ีรจนาไวในเนื้อความ ... ตรงนี้ถือวา
เปน tactic ยังไมใช “ข้ีโกง” จริงๆ 

ท่ี “ข้ีโกง” ก็คือตอนสาปใหนนทุกไปเกิดเปน multi-tasking 10 หนา 20 มือ เพราะขนาด
ตัวเองเวลาจะสูกับใครยังตองแปลงรางใหมีแค 2 มือทุกครั้ง (แปลงกลับมาเปนรางเดิมเวลาจบ
เรื่องแลวเสมอ ไมเชื่อไปหาอานเอาเอง) เนื่องจากเขาใจอยางถองแทในความเกะกะมากความ
ของรางกายที่ประหลาดพิกลของตัวเองมาโดยตลอด ... แตกลับเพิ่ม options เขาไปใหกับศัตรู
อยางเกินความสาหัสของตัวเองซะดวยซํ้า ... แลวอวตารตัวเองลงมาเปน “คนธรรมดา 2 คน” 
... ฝายหน่ึง multi-tasking แบบ processor เดียว อีกฝายหน่ึง “เรียบงาย” ธรรมดา
แตก็ขอมี 2 processors ... ซ้ํายังสงเมียมาเปน “สีดา” เพื่อเปน bug ในระบบงาน
ของกรุงลงกา โดยที่ไมอาจจะถูกระแวดระวังใดๆ เลยเพราะสีดาเปนธิดาของทศกัณฑ ซึง่
เปน option ท่ีไมอยูในขอตกลงซะดวย ... ไมเรียกวา “ข้ีโกง” จะเรียกวาอะไร? ... นนทุก
ไมไดตายเพราะทนพิษบาดแผลไมไหว แตโกรธตายเพราะตองมาเกิดใหมเพื่อพบกับความพาย
แพท่ีพระนารายณจะตามมายัดเยียดใหอยางไมตองสงสัย ... ท่ีประณามพระนารายณวาข้ีโกง
เพราะไมยอมตอสูบนพื้นฐานที่เปนตัวของตัวเอง ไมใชหาวามือไมนอยกวาซักหนอย ... สวน
พระนารายณก็ over simplify คําประณามนั้นดวยการเติม option ใหนนทุกไปรับกรรม 
โทษฐานที่บังอาจมาวิพากษวิจารณเรือนรางอันประหลาดพิกลนั้น ... บริหารจัดการ 4 หนา 4 
มือยังแทบแย แลวถานนทุกตองจัดการกับท้ังหนาท้ังมือท่ีย้ัวเย้ียของตัวเอง จะเอาเวลาที่ไหนไป
คิดตอสูกับคนอื่นอีก ?! 

เราอาจจะไดยินไดฟงมาวา เรื่องราวใน “รามเกียรติ์” นั้นสอนวา “ธรรมะยอมชนะอธรรม” แต
ผมขอเสนอวา “รามเกียรติ์” เปนกรณีศึกษาชิ้นประวัติศาสตรท่ีอธิบายแนวความคิดวา 
Planned Simplicity ยอมชนะ Mal-aligned Complexity เพราะพระนารายณไมไดชนะ
โดย “กุศลธรรม” แตกลับชนะโดย “สับสนกรรม” ท่ียัดเยียดใหทศกัณฑตองรับตางหาก. 
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The Magic of Success 

มีหลายตําราที่เขียนข้ึนมาดวยอารมณเยาะเยยถากถางคนที่ลมเหลว แตกลาวอางวาเพื่อใหทุก
คนเรียนรูจากตัวอยางท่ีผิดพลาด ... ทํานองวาเราควรจะเปด nursery หรือโรงเรียนอนุบาล
ภายในทัณฑสถาน หรือเรียกกันงายๆ วา “คุก” เพื่อใหเด็กๆ ไดเห็นตัวอยางท่ีไมดี จะไดไม
นําไปปฏิบัติ ?! ... มันเปนเรื่องท่ีเหลวไหลไดกลมกลืนกับหลักวิชาการจริงๆ ... พับผา ... !! 

จริงๆ แลวการหาคําตําหนิติเตียนคนอื่นนั้นงายมาก เพราะเราเพียงแตรอใหคนอื่นคิด รอให
คนอื่นทํา แตพอคนอื่นเขาลมเหลว เราก็แคเขาขยํ้าใสวานั่น “ไมใชหนทางแหงความสําเร็จ” ... 
มันเปนวิธีของพวก “อมนุษย” เขาทํากับเผาพันธุของตัวเองกันนั่นแหละ !! ... เอาคําวา “ไม” 
มาบดบังความไมรูของตัวเอง ... หนทางแหงความสําเร็จก็คือ “ไมลมเหลว” !! 
... เปนคําตอบที่กระชับสั้นและไดใจความที่โหดเหี้ย(ม)ในทางปญญาเปนอยางมากจริงๆ !! 

แตไมใชวานักวิชาการทุกคนเขาชอบถากถางคนอื่นเปนจริตสันดานข้ันถาวรหรอกนะ เพียงแต
วาเขาตองกินอาหาร ตองมีท่ีพักอาศัย ตองมี sex ตองการดํารงชีวิตตอๆ ไปไดอยางปกติสุข 
ซ่ึงตัวอยางของความลมเหลวนั้นเขียนไดไมรูจักจบจักสิ้น สวนหนทางที่จะประสบความสําเร็จ
นั้นเขียนอีกก่ีครั้งก็หนีไมพนเรื่องเดิมๆ ขอความเดิมๆ หรือตัวอยางเดิมๆ ... จะไปขายไดซักกี่
ครั้งกัน ... จริงรึเปลา?! 

จะวาไปแลวหนทางแหงความสําเร็จก็คลายๆ กับหลักศีลธรรม มีอยูแคนั้นแหละ  
มีมาต้ัง “นมยาน” กันไปถึงไหนตอไหนแลว ... แตก็ปฏิบัติไมได 100% ซักที ... บางก็วามัน
เกาคร่ําครึ บางก็วามันไมเราใจ บางก็วามันไมขลังจริง บางก็วามันเปนเรื่องราวเฉพาะกาลหรือ
เฉพาะบุคคลไมเปนหลักสากลที่จะประยุกตใชไดอยางครอบคลุมท่ัวท้ังอวกาศและจักรวาล ... 
ซ่ึงผมวาเอาที่มันงายๆ ตรงๆ ใหมันรอดซักเรื่องกอนจะไปคํานึงถึงสากลโลกหรืออวกาศดีกวา 
... เกาแกแตหนังเหนียวก็ยังดีกวาสดใหมแตวอดวาย !! ... 
ศีลหาจะวาเปนภาษาบาลีหรือภาษากาลีวา “ไมฆา ไมจิ๊ก ไมม่ัว ไมโม ไมเมา” มันก็ไอเรื่อง
เดียวกันท้ังนั้น เขียนวนไปกี่รอบก็ยังหลักเดิม หนทางแหงความสําเร็จก็เหมือนกัน คือมันมีอยู
หลักเดียวแตหลากหลายสํานวนความ (คือ “ไม” ลมเหลวไง กูวาไปแลว ... พวกอมนุษยก็มักจะ
สอดแทรกขึ้นมาอยางนี้ ... ชางแมงเหอะ !!) ... ก็อยางตัวเลข 100% นั่นแหละ ท่ีถือวา 
100% มีแคตัวเดียว แต “ไมเต็มรอย” มีมากมายมหาศาล ซ่ึงบางทีภาษาไทยเราเรียกพวกที่  
“ไมเต็มรอย” วา “ไมเต็มบาท” อยูเหมือนกัน ☺ 

ท่ีผมเรียกวา The Magic of Success ก็เพื่อใหเขาชุดกับชื่อ The Logic of Failure ท่ี
เปนตนรางของเอกสารเทานั้นเอง ... Magic หรือ “เวทมนต” นั้นมีอยูแควา ... 

กําหนด “เปาหมาย” ใหชัดเจน 
ศึกษา “ตัวเอง” ใหแจมชัด 

กําหนด “แนวทางและวิธีการ” ปฏิบตั ิ
 .. แลวก็ลยุ !! .. 
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แตก็อยางท่ีบอกครับวามันคลายกับหลักศีลธรรม คือ “ทองใหเพลียก็ยังเห้ียเทาเดิม” 
... เพราะศีลธรรมไมไดมีไวใหทอง ไมไดมีไวใหถือ แตตองมีการปฏิบัติเทานั้นมันจึงจะเกิดผล 
เวทมนตหรือหลักการแหงความสําเร็จก็เหมือนกัน บอกกันออกมาทีไรก็แคนี้ เขียนอีกก่ีชาติก็
เรื่องเดิมๆ ... มันไมไดวิเศษวิโสอะไร มันโคตรจะธรรมดา ... แตเพราะธรรมดามันจึงย่ิงใหญ ... 
นี่คือ “เตา” นี่คือ “มรรค” คือ “หนทาง” ... รูแลวปฏิบัติจึงจะรอด รูแลวอิดออดจะฉิบหาย !! 

มันเหมือนกับคนที่แมจะรูวิธีการวายน้ํา แตตกน้ําแลวมือตีนไมกระดิก  
ไมวายังไงก็ตองจมน้ําตายไปกับความรูน้ัน 

... แตวา ... 
ภาษาแมจะเรียบงาย ความนัยมักจะลึกซึ้ง ... คัมภีรเดียวยังแบงแยกเปนหลายนิกาย ... 
คํากลาวย่ิงนอยย่ิงถูกขยายความ คํากลาวย่ิงมากย่ิงสรางความสับสน ... “เปาหมาย” แมจะ
ชัดเจน แตหากผิดหลักผิดฝาก็ย่ิงสรางปญหาใหทับถมทวี เหมือนกับการแกะปมเชือก ไมดูใหดี
ก็มีแตทําใหตองยุงเหยิงไปท้ังเสนท้ังสาย จะตัดท้ิงก็ปนป จะไมใยดีก็ฝดขัดระคายเคือง ... แต
นั่นก็ไมใชเหตุผลของการปลอยปละละเวน เท่ียวกระโดดโลดเตนแสวงหาอวิชชา !! 

ท่ี “เต็มรอย” มีแคหนึ่งเดียวยังเรียนไมได จะไปหวังใหตัวเองสามารถเรียนรูพวก “ไมเต็มรอย” 
ท่ีมีมากมายมหาศาลไดยังไง ?! ... พระทานถึงบอกวา “คนฉลาด” จึงเลือกทางธรรมที่เจริญ 
“คนโง” จึงไขวควาแสวงหาอวิชชา ... เพราะวาพระข้ีเกียจถึงตองฉลาดเลือก ... รึเปลา !!? 
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Corporate Kung Fu 

ถาคาถาหรือเวทยมนตศักด์ิสิทธิ์แหงความสําเร็จน้ันมีเทาที่วามาจริงๆ พวกเรายัง
ตองหาอานตําราเพื่อศึกษาไปทําระยําตําบอนอะไร? ... คนขี้เกียจมักจะมี
เหตุผลของคนขี้เกียจ !! ... 
จริงๆ แลวมันเปนเรื่องของธรรมชาติท่ีแตกตางกันไปในแตละบุคคล หนังสือหนังหาหรือตํารา
ท้ังหลายแหล ก็ไมตางอะไรไปกับ “กระบวนทา” ตางๆ ในทางหมัดๆ มวยๆ ท้ังทวงทาลีลาและ
จังหวะจะโคนในการเลือกหยิบเลือกใชอาวุธประจํากายยอมมีความแตกตางกันฉันใด ลูกเลน
กลเม็ดของการปฏิบัติงานเพื่อจะประสบความสําเร็จก็ยอมจะมีไดหลากหลายทวงทํานองของ
มัน ข้ึนอยูกับจังหวะเวลาและสภาวการณท่ีแตกตางกัน ... ความหลงใหลในสรรพความรู
ของคนเพื่อหวังจะเสริมสรางกําลังทางความคิดของตนเองนั้น ก็เฉกเชนเดียวกันกับ
คนที่หลงใหลในเคล็ดวิชาตําราหมัดมวยที่หวังจะเสริมสรางความแข็งแกรงทาง
รางกายและจิตใจ พากเพียรฝกปรือทักษะที่หลากหลายไวเพื่อเปนคุณประโยชนแก
ตนเอง ... ทวงทาและลีลาแมจะมีท่ีผิดแผกแตกตาง แตทุกคายทุกสํานักลวนกอเกิดจาก
รากฐานเดียวกัน ... 
สมมุติเชนใหคนแตละคนเดินไตไปตามเสนลวด จังหวะกาวและการทรงตัวเพื่อรักษาสมดุลทาง
รางกายยอมไมเหมือนกัน เราไมอาจกําหนดไดวาจะตองยกแขนขาขางไหนกอนหรือหลัง ท้ังไม
อาจกําหนดความสูงตํ่าหรือองศาที่แขนขาแตละขางจะตองโบกโยกไหวไปมา ... การไตไปใหถึง
จุดหมายในสภาพที่ไมบุบสลายทางรางกายยังเปนดุจเดียวกันสําหรับทุกๆ คน ... ขอแนะนํา
หรือกฎเกณฑปลีกยอยทั้งหลายรังแตจะทําใหผูท่ีไตลวดสับสนไขวเขว และไมมีอิสระทางสมาธิ
ท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติใดๆ เพื่อไปใหถึงท่ีหมายอยางปลอดภัย ... ทั้งหมดจึงเปนเรื่องของ
การศึกษา เปนเรื่องของการฝกปรือ เปนเรื่องของทักษะความชํานาญที่แตละคน
จําเปนจะตองเสริมสรางใหกับตนเองดวยกันทั้งสิ้น ... ไมวาใครก็ไมอาจใหความ
ชวยเหลือหรือใหคําแนะนําไดในทุกๆ ข้ันตอน จึงมีแตตนเองที่ตองขวนขวายและบากบั่น
พยายามอยางสมํ่าเสมอ ... 

โดยสวนตัวแลว ผมถือวาหนังสือเปนเพียง “คูมือแนะนําการใชงาน” ของสูตรหรือเวทมนตแหง
ความสําเร็จท่ีบอกเลาไวเทานั้น โดยแตละเลมก็จะเปนเพียง “ตัวอยาง” ของการประยุกตใชท่ี
สามารถทําไดหลากหลายวิธีการ ไมใชเรื่องของการตีความสูตรสําเร็จท่ีวานั้นใหแตกตางกัน
ออกไปเปนคนละเรื่องอยางเด็ดขาด ... ความสําคัญไมไดอยูทีใครรูมากกวาใคร  
แตอยูท่ีใครรูจักหยิบรูจักใชไดถูกกาละเทศะมากกวากันเทาน้ัน ... การรูจัก
วิธีใชงาน “เครื่องมือ” และ “อุปกรณ” ท่ีหลากหลายกวา เปนแตเพียงเพิ่ม “ทางเลือก” ท่ี
มากกวาใหกับตัวเองเทานั้น ไมตางจากพระนารายณใน “รามเกียรติ์” ท่ีมีอิทธิฤทธิ์ลนเหลือ 
แตก็เลือกหยิบเลือกใชเฉพาะเรื่องเฉพาะอยางท่ีจะสนองกับวัตถุประสงคท่ีตองการเทานั้น 
ไมไดขนเอามาทั้งกะบิทุกๆ ครั้งท่ีตองปฏิบัติงาน ... ถูกม้ัย? 

อยางไรก็ตาม “ความหลายหลากมากวิชาการ” กับ “สันดานที่เลอะเทอะทุกกระบวนทา” นั้น 
ไมไดมีสวนใดที่เรียกวาเก่ียวของกันไดเลย ... มันเปนเรื่องของคน “ดอยการศึกษา” ท่ีร่ําเรียน
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ตําราเฉพาะรูปแบบและตัวอักษร แกวงไกวโยกไหวไปมาตามกระแสและแฟชั่น แตไมมี  
“รากแกว” ทางปญญาไวคอยกํากับพฤติกรรม นับเปนพวก “สําสอน” ทางตําราอยางบาคลั่งได
เทานั้นเอง ไมตางจากเพียง “กาฝาก” ท่ีแมจะมีดอกใบสวยสดงดงาม แตก็เกาะกินและอาศับ
ใบบุญของตนไมใหญเปนแหลงพํานักอาศัย ไมอาจลงหลักปกฐานที่ม่ันคงเพื่อเปนแบบอยาง
ใหแกสรรพชีวิตใดๆ 

กระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เรงเรารุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ไดบีบคั้นสมองเหลวๆ 
ของใครหลายคนใหไหลปนไปกับข้ีเย่ียวจนหมดสิ้น แมบางครั้งจะดูเหมือนกําลังหย่ังรากแกวไว
ใหสืบทอดสูลูกหลาน แตประจักษพยานสุดทายคือข้ีท่ีออกมาจากทวารหนัก เปนกอนสั้นๆ 
ยาวๆ ท่ีขาดตอนไมมีความตอเนื่องใดๆ เลย ... ท้ังเหม็นและไรสาระอยางท่ีสุด !! 

หมัดมวยตองหมั่นศึกษาและฝกปรือเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ใชวาแคทองอาน
ตําราก็จะกลายเปนสุดยอดปรมาจารยแหงยุค พื้นฐานตองดีจึงมีโอกาส
กาวหนาและพัฒนา การฝกฝนทางปญญาก็ไมแตกตางกัน ... รวดเร็ว ... 
เรงรอน ... แตไมอาจไรราก !! 
อยางไรก็ตาม ตนไมใชวาจะมีเพียงราก บานเรือนใชวาจะมีแตเสาเข็มและตอมอ วิชาความรูก็
เฉกเชนกัน มีเพียงหลักการแตไมรูวิธีใชก็ไรประโยชน รูแตวิธีใชแตไรหลักการก็ไมหนักแนน
ม่ันคง ... กําลังภายในตองอาศัยกระบวนทาจึงจะสามารถเปลงอานุภาพ กระบวนทาท่ีไรกําลัง
ยอมไมมีพิษสงท่ีนาเกรงขาม ... ความผกผันพลิกแพลงไมอาจพึ่งพาแคเพียงสวนเสี้ยว แตตอง
สอดประสานกลมกลืนท้ังภายนอกและภายใน ... 

สุดยอดแหงกระบวนทาคือไรกระบวนทา แตความไรกระบวนทาตองเกิดจากการผสมกลมกลืน
ทุกสรรพวิชาจนพลิกผันเปลี่ยนแปรอยางไรขีดจํากัด ... ไมใชเกิดจากความมืดบอดทางปญญาที่
สักแตทองคาถาตามตัวอักษร ... ลําพังแคแกวงไกวอวัยวะอยางไรจิตสํานึกและวิญญาณ 
ผลลัพธท่ีไดยอมไมมากไปกวาเหง่ือท่ีไหลและข้ีไคลท่ีเกรอะกรังเทานั้น !! 

พื้นฐานหลักการตองหนักแนน สรรพวิชาการตองร่ําเรียนแตกฉาน 
ไมใชยึดถือแคหลักการ แตงุนงานนาราํคาญหมดอาลัยในชวีิต 
ไมใชเอาแคฮึดเอาแคฟต แตเหลวไหลสิ้นคิดไมมีทิศทาง 

โดยเหตุดังกลาวมาแลวนี ้จางซานฟงจึงเคยปรารภไววา 
“ถาทฤษฎีถูกตอง ความเพียรเปนตอ พรสวรรคเปนรอง” 



เง่ือนปมแหงความลมเหลว 
Page 25 of 28 

Intangible Assets 
สินทรัพยท่ีจับตองไมได 

ภายในขวบประยะหลังๆ มานี้ พวกเรามักจะไดยินไดฟงศัพทแสงใหมๆ ทางวิชาการเชน 
“ทรัพยสินทางปญญา” บาง “สินทรัพยท่ีจับตองไมได” บาง ... และมีคําเรียกเศรษฐกิจยุค
ปจจุบันวาเปน “เศรษฐกิจบนฐานความรู” บาง ... ซ่ึงท้ังหมดนั้นฝรั่งก็ลอกๆ กันมาใหเรา
ลอกๆ กันตอเทานั้นเอง ... 

เพราะผมไมเคยเห็นยุคใดสมัยใดที่จะมี “ไอหนาโง” คนไหนมันจะสามารถ
ประสบความสําเร็จในชีวติไดจริงๆ ซักรายเหมือนกัน ... พับผาสิเอา ... !! 
โดยสวนตัวแลว ผมก็ไมเห็นวามันจะแปลกใหมอะไร เพราะเปนเรื่องท่ีปรัชญาแบบชาวเอเชีย
เขาก็รูกันมาต้ัง “นมยาน” อยูแลว เพียงแตฝรั่งตาน้ําขาวท่ีบาเหอไปกับกระแสวัตถุนิยมมากวา 
100 ป เพิ่งจะหูตาสวางกันเม่ือเทคโนโลยี Internet เขามามีบทบาทในชีวิตการงานประจําวัน
เทานั้น 

แตจะวาไปแลว ชนชาวเอชียท่ีตูดแหกไปร่ําไปเรียนในถิ่นฐานของชาวปาชาวดงอยางฝรั่งมังคา 
เพราะตกอกตกใจในความเลิศหรูอลังการทางวัตถุและอาวุธยุทโธปกรณท่ีกาวล้ํานําหนามาลา
อาณานิคมเม่ือหลายสิบปกอน ก็รับเอาวัฒนธรรมระยําตําบอนกลับมาใสในจิตวิญญาณ
เยอะแยะพอสมควร จนในที่สุดพระเจาก็เลยหัวแดงๆ ?! ... ท้ังๆ ท่ีถิ่นฐานกําเนิดของ
มนุษยชาติอยูในแถบประเทศอัฟริกาในปจจุบัน !! ... (พระเจาจึงหัวแดงไมได เพราะใน Bible 
บันทึกไววา พระองคทรงสรางมนุษยคนแรกใหมีลักษณะเชนเดียวกับพระองค ... ดังนั้น ...  
พระเจานาจะตองหัวดําอยางชาวเอเชียเทานั้น !!) ... นานๆ เขาก็เลยเกิดความเคยชินท่ีจะ
เคารพนับถือฝรั่งเปนอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทความรูให ทานวาอะไรมาก็เชื่อไปหมด ทานจะ
ตดออกมาก็วาหอม ทานจะจอมปลอมแคไหนก็ไมถือสาหาความ ... เปนเผาพันธุท่ีนารักมาก !!  

- ฝรั่งบอกวารูปแบบการบริหารจัดการแบบเกาท่ีหลอกเราไวนั้นมันใชไมได ... เราก็เชื่อ 
- ฝรั่งบอกวาเด๋ียวนี้ตองอยาไปกําหนดรูปแบบอะไรใหมันตายตัว ... เราก็เอา 
- ฝรั่งบอกวาการทํางานตองถือหลักยืดหยุนไมยึดติดกับกฎเกณฑ ... เราก็ชอบ 
- ฝรั่งบอกวาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจมาจากสิ่งท่ีไมมีตัวตน ... เราก็วาเจง 
- ฝรั่งบอกวา “อีหยังมึงบคิดเองบางละ กูสิอานตําราของมึงมานั่นแล” เราก็วา ... ฮวย !! 

ไอท่ีโงก็โงไปแลว พวกเราชาวเอเชียเอาพระเจาไปยอมสีผมต้ังนมนานมาแลว ทุกวันนี้ก็ไดแต
เชื่อ “ทานผูนํา” กันไปอีกหลายชั่วอายุคน ... ไมรูวาเม่ือไหรจะฉลาดขึ้นเหมือนกัน ... เพราะ
อธิปไตยทางตําราถูกฝรั่งมังคายึดเอาไปตั้งแตหนังเอ็กซแพรระบาดขนาดหนักนูนแลว ???!! 

“หนังเอ็กซ” คือหัวหอกทางวัฒนธรรมของฝรั่งท่ีเอาสันดานดิบอยางสัตวมาเปนตัวลอใหท่ัวท้ัง
โลกหลงใหล มนุษยชาติสวนใหญก็เลยกลายเปน “นนทุก” แหงศตวรรษที่ 20 ... เพราะพวก 
“หัวแดง” ถูกเสกใหกลายเปนสุดยอดปรารถนาตอสันดานดิบด้ังเดิม ... หลายๆ คนเลย
อยากจะเปน “หัวแดง” กับเขาดวย พอสันดานดิบไปรวมตัวกับสันดานเดิมท่ี “หลงตัวเอง” ก็เลย
แผลงออกมาเปน “หัวแดงดีกวาหัวดํา” !! ... วัฒนธรรมฝรั่งจึงนั่งบัลลังคปกครองสมองคนมา
ต้ังแตนั้น ... นี่คือ “สินทรัพยท่ีจับตองไมได” ของฝรั่ง !! ... (ประวัติศาสตรวัฒนธรรมภาษาหา
อะไรของมันวะ ?!) 
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แตก็อยาไปดูหม่ินดูแคลนพวกฝรั่งใหมันมากนัก เราตองยอมรับอยูอยางหนึ่งดวยวา พวกเขา
ประชาสัมพันธตัวเองอยางเปนระบบจริงๆ ไมวาจะ “ตลาดบน” ท่ีเหนือเข็มขัดข้ึนมา หรือ 
“ตลาดลาง” ท่ีตํ่ากวาสะดือลงไป ความชางคิดชางเขียนชางบันทึกของพวกเขา ถือไดวาเปน
อะไรที่พวกเราควรจะเอาเยี่ยงอยางไวบาง ความรูทางตําราของพวกเขาไดรับการถายทอดจาก
รุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งอยางตอเนื่องจริงๆ ซ่ึงทําใหพวกเขาใชเวลานอยกวาในการคิดคนสิ่งใหมๆ 
ท่ีสืบทอดพัฒนาจากเทคโนโลยีเดิมๆ ท่ีตัวเองเคยมี ... ผิดแผกแตกตางจากชาวเอเชียท่ีมักกลัว
วาลูกศิษยลูกหาจะเกงกวา ... มีอยูหลายเรื่องท่ีพวกเราตองใชเวลาเกือบชั่วอายุคนเพียงเพื่อจะ
เริ่มตนทําในสิ่งเดิมๆ ท่ีเคยมีมาแลวในประวัติศาสตร !! 

ในกรณีของความรูท่ีถายทอดกันตอๆ มาเหลานี้ ฝรั่งเขาก็ถือวาเปน “สินทรัพยท่ีจับตองไมได” 
เหมือนกัน ... แตผมวาของพวกเราชาวเอเชียตางหากที่จับตองไมไดจริงๆ เพราะแมงลมหาย
ตายจากไปพรอมๆ กับพวก “แกแลวตายเลย” เหลานั้น ... ซ่ึงหากมองในมุมนี้ ก็หมายความวา
ฝรั่งเขาเห็นคุณคาของความรูกันต้ังแตยุคกอนๆ มานานมากแลว ไมใชเพิ่งจะมาบรรลุแกนแท
ของความจําเปนในดานความรูเอาชวงหลังยุค Internet อยางท่ีพวกเขาพยายามจะหลอกให
พวกเราเขาใจกัน !! 

เพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดวา “ความรูคือขุมอํานาจเพื่อการแขงขัน” แมวาจะเหอทีหลังฝรั่ง 
แตก็ไมใชเรื่องท่ีเราควรจะเขาใจวามันเปนเรื่องของแฟชั่น เพราะมันคือความจริงมานานแสน
นานแลว พวกเราควรจะเลิกฝนเฟองอยางโงๆ วา “เซอ” ขนาดอยางท่ีพวกเราเปนอยูนี้ยังมีหวัง
ท่ีจะประสบความสําเร็จใดๆ ไดอีก ... แมวาประวัติศาสตรจะมีบทบันทึกท่ีโงๆ ไวหลายหนา  
แตทุกหนาก็บันทึกไวโดยคนที่ฉลาดกวาท้ังนั้น !! 
แลวก็ฝรั่งอีกนั่นแหละท่ีจําแนก “สินทรัพยท่ีจับตองไมได” ออกมาหลายประเภท แตท่ีคัดมา
จากหนังสือเรื่อง ZERO SPACE ของ Frank Lekanne Deprez และ René Tissen
นั้นเขาจําแนกออกมาเฉพาะที่ไมมีการบันทึกมูลคาใดๆ ไวในระบบบัญชีทําการเทานั้น ... 
เพราะฉะนั้นก็อยาไปทองวามีอยูแคนี้ละ ผมคัดมาเผยแพรเพราะมันเก่ียวของกับพวกเราใน
หลายๆ เรื่องเทานั้น 

1. Skills and Tacit Knowledge 
2. Collective Values and Norms 
3. Technology and Explicit Knowledge 
4. Primary and Management Process 
5. Endownments 

แปลกันออกมั้ยไมรู คือวาจริงๆ ผมอยากใหพยายามนะ เพราะการแปลหนังสือจาก
ภาษาตางประเทศมาเปนภาษาไทยเดี๋ยวนี้ “หยาบ” มาก คือไมใชหยาบชาลามกสกปรกแบบ
ของผม แตผมหมายถึงมันไมละเอียดลออเหมือนแตกอน เพราะมันใช software มาแปลโดย
ไมมีการขัดเกลาทางภาษาที่ดีเทาท่ีควร รูปประโยคจึงมักจะทุเรศทุรัง ถึงจะถูกกวาหนังสือ
ภาษาอังกฤษเยอะมาก แตก็แพงกวากระดาษเช็ดตูดเปน 100 เทานาจะได เพราะมันอานไมรู
เรื่องเลย ... เลวมากครับ !! ... 5 หมวดนั้นถาใหผมแปลก็จะแปลวาอยางนี้ ... 

1. ทักษะและความรูความชํานาญเฉพาะตัว 
2. คุณคาหรือมาตรฐานที่ยึดถือและปฏิบัติรวมกัน 
3. เทคโนโลยีและความรูท่ีสามารถถายทอดใหแกกันได 
4. กระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการดานบริหาร 
5. สินทรัพยทางปญญาที่สืบทอดตอๆ กันมา เชนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ตางๆ 
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สมมุติเขาบอกวาประเทศไทยยากจนบนหลักการของ “เศรษฐกิจบนฐานความรู” ตามท่ีแจก
แจงมาแคนี้ ผมก็ถือวาเราเปน “เอธิโอเปยทางปญญา” อยางเขาวาจริงๆ ... เราชํานาญเปน
พิเศษกับเรื่องพลิกหนาดินใหกับหวย ชํ่าชองอยางเหลือเช่ือกับการคานํ้ากาม และ
เช่ียวชาญในการทุมเงินซื้อทีมงานที่ตัวเองไมเคยคิดท่ีจะสรางข้ึนมาเอง (อยางเชน 
Liverpools) ซ้ํายังไมมีสิทธิบัตรใดๆ ท่ีเปนของประเทศนอกจากตั๋วจํานําและใบกูยืม
เงินจากตางชาติ ... ไมมีเรื่องไหนท่ีสอดคลองกับ 5 ขอท่ีวามาขางตนเลย เพราะประเทศเราไม
มีซักขอเดียว !! 

อยางเพิ่งเขาใจผิดวาผมจะทําตัวเปน “ขาจร” หรือ “ขาประจํา” กับพวกที่ “บริโภคประเทศ” อยู 
(ดูภาษาที่ใชซะกอนวาถนัดถนี่กับธุรกิจน้ํากามขนาดไหน) เพราะลําพังแค 40 กวาตัวนั่นไมใช
วาจะทําอะไรใหมันพินาศยอยยับไดขนาดนี้ แตเพราะประชากรอีกเกิน 60 ลานคนมันก็  
“ขนแคนทางปญญา” ดวยเหมือนกัน ... มีธุรกิจเอกชนซักก่ีแหงท่ีมองวาหัวขอท่ียกมาแค 5 
หัวขอนั้นเปนเรื่องสลักสําคัญ และลงมือสรางใหมันเปนสมบัติขององคข้ึนมาอยางทุมเทจริงๆ 
จังๆ บาง ?!! ... เด๋ียวก็คิดนอกกรอบ เด๋ียวก็บูรณาการ เด๋ียวก็เทคโนโลยี เด๋ียวก็ “หออวย“ 
เด๋ียวก็ “หออี” เด๋ียวก็ลูกบอล เด๋ียวก็ลูกเตา ไมรูเม่ือไหรจะลุยเรื่องลูกกะเปงม่ังเหมือนกัน ... 
จะเอาใหมันแนๆ ซักเรื่องกอนมาบริโภคองคกรหรือบริโภคประเทศไมไดรึไงวะ ?!! 

เรื่องของทักษะความชํานาญผมเขียนถึงมานานมากแลว แตยํ้ากันอีกครั้งอยางจังๆ ก็ในเอกสาร
ชุดนี้ สวนคุณคาหรือมาตรฐานที่ยึดถือปฏิบัติรวมกันนั้น พูดบอยมากแตอาจจะไมคอยเนนเปน
เรื่องเปนราวเฉพาะ เพราะผมจับไปรวมไวในเอกสารเรื่อง Thinking Inside The Box ท่ี
เนนยํ้าถึงการปฏิบัติงานท่ีจะตองมีระบบระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน สวนเทคโนโลยีและความรู
ท่ีสามารถถายทอดกันไดยังไมตองพูดถึง ถาทัศนคติเก่ียวกับทักษะและความรูยังไมสามารถ
เปลี่ยนแปลง การถายทอดความรู ก็ทําไดแคถายออกมาอยางเดียว ...หรืออยางดีก็แค 
“ถายทอดสด” เพื่อโฆษณาหาเสียงไปวันๆ เทานั้น ... ในกรณีของสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ย่ิงไม
ตองรีบรอนในตอนนี้ เพราะไอ 4 ตัวแรกยังกระปลกกระเปลี้ยอยูเลย ... ยกเวนวาจะจด
สิทธิบัตรความต่ําทรามเอาไวเพื่อใหโลกทั้งโลกทําเลวๆ อยางนี้ไมไดอีก ก็ถือวาเปนการกอบกู
โลกไปเยอะเหมือนกัน ... เลวใหไดบุญซะหนอยก็นาจะแปลกดีนะ ... อยางนี้โวยถึงจะเรียกวา 
“คิดนอกกรอบแบบบูรณาการ” ไงไอนอง !! ... ทีนี้ละมึง ... เลวมาจากนรกขุมไหน หรอืจะไดรบั
โทษหนักหนาสาหัสยังไงจากประเทศใดในโลก ก็ยังตองจายคาลิขสิทธิ์ความเลวใหประเทศไทย 
... โอโฮ ... creative สุดๆ !! 

เราอาจจะไมตองเชื่อฝรั่งไปท้ังหมดก็ไดครับ แตผมหยิบยกหัวขอพวกนี้มาบันทึกไว เพราะอยาก
ใหพวกเราได เ ห็นขอคิดบางอยาง ทักษะความรู, มาตรฐานการทํางาน ,  
สิ่งท่ีถายทอดสืบตอ, ระบบระเบียบแบบแผน, และสิทธิบัตร เหลาน้ีถือวา
เปนเครื่องมือท่ีจะใชในการสูรบปรบมือกับคูตอสูในตลาด ไมวาคูตอสูนั้นจะ
เล็กหรือจะใหญโตซักแคไหนก็ตาม ... พวกเราอาจจะไมเรียกมันวา “สินทรัพยท่ีจับตองไมได” 
เหมือนอยางฝรั่งเขาก็ได ... แตท้ังหมดนั้นไมใชเรียกวา “ข้ี” อยางแนนอน !! 
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เอา .. เอาไปขยาํท้ิงทําไม?! 

ผมนาจะไมใชนักเขียนชั้นดี นาจะไมใชนักวิชาการชั้นเลิศ แตตําราดีๆ ท่ีพวกเราอานไมรูเรื่องก็
เยอะแยะอยูแลว หนังสือดีๆ ท่ีอานแลวหลับโดนทับกับกองน้ําลายก็ออกจะถมเถ ... ซ่ึงเอกสาร
พวกนี้ก็ไมแนวาทุกคนอานแลวจะเขาใจ แตผมก็คอนขางม่ันใจวามันไมชวนใหใครหลับนอนกับ
ใครหรอก ☺ 

สมมุตินะวาเขียนซะสามานยขนาดอยางนี้แลวยังชวนใหหลับ ผมขอแนะนําใหคิดอยางนี้ครับวา 
มันถูกเขียนข้ึนมาเพื่อดาทุกๆ คนนั่นแหละ ... ฮา .. ฮา .. ฮา .. เพราะเวลาที่คนเราเชื่อวาโดน
คนอื่นดาแบบที่ตัวเองไมรูเรื่อง มันจะมีความมานะพยายามที่จะตีความหมายนั้นใหได ... 
ขนาดโดนดาเปนภาษาอังกฤษยังอุตสาหเปด dic. เพื่อจะรูวามันแสบแคไหนเลย ;-P 

มันอาจจะเปนการสุมเสี่ยงพอสมควรกับการเผยแพรความรูในรูปแบบภาษาอยางนี้ เพราะบาง
คนพอเชื่อวาตัวเองโดนดาก็จะพาลหมดอาลัยตายอยากในชีวิตไปเลย แตก็มีบางคนที่ “ฮึด” 
อยางเต็มพิกัดท่ีจะปฏิบัติใหโลกเห็นวาท่ีโดนดานั้นไมใชกู ... มันเปนไปไดท้ังนั้นครับ ... แตผม
ก็อยากใหพวกที่จะตายนั้นตายไปจริงๆ ซะเลย ทรัพยากรของโลกที่นอยลงไปทุกวันๆ นี้จะไดไม
ตองผานกระบวนการผลิตสิ่งปฏิกูลในรางกายของมันอีก ... เปลือง !! 

บางคนก็อาจจะอานมันใหเปนเรื่องตลกโปกฮา เสร็จแลวก็ท้ิงๆ ขวางๆ มันอยางไมสนใจใยดีตอ
สติปญญาของตัวเองอีก นั่นก็เปนเรื่องของกฎแหงกรรม เปนเรื่องของอิทัปปจยตา ... คนโงทุก
คนลวนแลวแตมีสาเหตุของความโงดวยกันท้ังสิ้น ... ความรูเปนเรื่องท่ีถายทอดแกกันได แต
ความฉลาดเปนเรื่องของตัวใครตัวมัน ... 

หลายเรื่องเปนเรื่องท่ีอธิบายไดยาก แตการจะอธิบายใหน้ําลายกระจายเปนฟูฝอยก็ไมไดชวย
ใหใครเขาใจไดมากข้ึน เพราะปญญาตองกอเกิดและเจริญงอกงามจากภายในระบบประสาท
ของแตละคนเทานั้น ไมใชเรื่องท่ีใครจะสั่งสอนหรือถายทอดใหแกใครไดอยางแทจริง ... ตนไม
ตางก็ตองการน้ําและสารอาหาร แตท่ีเติบโตไดก็ตองอาศัยธรรมชาติของมันเองเปนสําคัญ 
พืชผักเติบใหญไมเหมือนกันไมใชเพราะตางปุยตางน้ําท่ีรินรด แตเพราะมันตางเผาพันธุกันเอง
โดยธรรมชาติ ... คุณคาไมใชอยูท่ีใครเปนเงาะ เปนมังคุด หรือเปนทุเรียน แตอยูท่ีมันเปนของ
มันดีๆ หรือวามันจะยอมเนาเสียอยางไรสาระแคไหนตางหาก ... 

สติปญญาก็เปนเชนตนไม มันตองการน้ําและตองการปุย ... ผมไมใช “น้ํา” เพราะถือกําเนิด
ในชวงชะตาราศีท่ีขาดธาตุน้ําพอดี ☺ ... ดังนั้น ผมจึงเปน “ปุย” ไมใชปุยภรณทิพยไมใชปุยเคม ี
... แตเปน “ปุยคอก” ... นาจะรูจัก ... มันเปนสารอาหารที่ท้ังเหม็นท้ังนาผะอืดผะอมขมข่ืนตอ
ประสาทการรับรูไปตลอดหู-ตา-คอ-จมูก ... แตวา ... แดกดีนักแล ... สิบอกให !! 
 

Mr. Z., กรุงเทพฯ 
17.06.2004 




