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เปดกลองดวงใจ … (อุย!) 
 
ในบรรดาหนังสือหนังหาท่ีผมตามอานเพื่อท่ีจะทําเอกสารสําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพของทีมงานนั้น สวน
ใหญก็จะเปนหนังสือแนวการบริหาร, การตลาด, การปฏิบัติงาน หรือไมอยางนั้นก็เก่ียวกับ “การคิด” โดยเฉพาะที่
เปนหัวเรื่องเก่ียวกับ “ความคิดสรางสรรค” ... แตก็ไมไดจํากัดอยูแคนั้น เพราะหลายๆ เรื่องท่ีเอยถึงก็มาจาก
หนังสือแนวปรัชญา ซ่ึงนาจะจัดอยูในพวกมนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตรอะไรซักอยาง 

อยางเชนคราวนี้ก็เปนเรื่องท่ีผสมกันออกมาจากหนังสือ 3-4 เลม ซ่ึงมีท้ังท่ีเก่ียวกับความคิดสรางสรรค เก่ียวกับ
งานในดานการบริหาร แลวก็มีสวนเล็กๆ ท่ีไปเก่ียวกับโจทยทางคณิตศาสตร แลวก็เลมท่ีเอามาทําเปนชื่อปก
เอกสารชิ้นนี้ ... Thinking Inside The Box ... นอกจากนั้นแลวก็มีบทบันทึกทายเอกสารซึ่งเปนบันทึก
ความคิดและความรูสึกสวนตัวของผมตอเหตุการณ “ปลดกลางอากาศ” ท่ีแทรกซอนเขามาในขณะที่กําลังเตรียม
งานตนรางของบทความฉบับนี้เม่ือตนๆ ป 2004 ดวย 

โดยสถานภาพสวนตัวแลว บทบันทึกทายเอกสารตามที่เปนอยูนี้ อาจจะมีความไมเหมาะสมดวยเหตุผลบาง
ประการ ซ่ึงเดิมทีเดียวผมก็ต้ังใจท่ีจะตัดตอขอความบางตอนนั้นใหม เพื่อใหกลมกลืนกับบทความในเอกสารฉบับ
นี้อีกชั้นหนึ่งดวย แตหลังจากไดอานและคิดทบทวนอยูหลายครั้ง ผมกลับรูสึกวามีขอความหลายๆ ตอนที่ผม
ตองการจะสื่อสารกับทุกคนจริงๆ โดยใชเหตุการณ “ปลดกลางอากาศ” เปนสื่อในการบงชี้ถึงทัศนคตท่ีิพวกเราควร
จะตองปรับปรุงแกไข จึงตัดสินใจคงขอความเดิมท้ังหมดไวต้ังแตตนจนจบ และสงผลใหเอกสารฉบับนี้นาจะเปน
เอกสารฉบับท่ียาวที่สุดต้ังแตผมรายอักขระมากวา 10 ฉบับ 

จุดหักเหท่ีทําใหผมตัดสินใจเขียนเอกสารขยายความตอจากฉบับตนรางเดิม (ท่ีนาจะจบตัวเองลงไปตั้งแตสรุป
เหตุการณไวเม่ือวันท่ี 19.02.2004 นั้น) เกิดข้ึนมาจากหนังสือชื่อ What Management Is? ท่ีบังเอิญ
ยกตัวอยางประกอบการบรรยายดวยโจทยทางคณิตศาสตรท่ีคลายคลึงกับตัวอยางท่ีใชในฉบับรางของผม (ซ่ึงคัด
มาจากหนังสือ MegaCreativity และ See You At The Top) ผมจึงเห็นความตอเนื่องบางประการที่พาดพงิ
ไปถึงปกหนังสือชื่อ Thinking Inside The Box ท่ีตัวเองไมไดซ้ือเก็บไวเม่ือนานมาแลวดวย ประกอบกับ
แนวคิดบางสวนท่ีบรรยายไวใน What Management Is? คอนขางท่ีจะสอดคลองกับบทบันทึกทายเอกสาร
ฉบับนี้อีกชั้นหนึ่ง การคงบทความเดิมไวท้ังหมดก็มีเหตุผลจากกรณีนี้เปนสวนประกอบ โดยสาเหตุหลักจริงๆ ก็
นาจะอยูท่ีบทบันทึกเดิมนั้นคอนขางท่ีจะเลื่อนไหลอยางสายน้ําท่ีไมมีรอยตอใดๆ จะเหมาะสมแกการตัดตอดวย
นั่นเอง 

บทความทั้งหมดในที่นี้ยังมีรูปแบบในการนําเสนอเชนเดียวกับเอกสารที่ผานๆ มา อาจจะมีสวนกระทบกระทั่ง
ความคิดหรือความรูสึกของคนหลายๆ คน ซ่ึงคอนขางท่ีจะเปนปกติธรรมดามาก เพราะปญหาของผมไมไดอยูท่ี
เรื่องราวหรือความคิดนั้นๆ กระทบกระทั่งกับใครหรือไม แตปญหาที่ผมยังคํานึงถึงอยางสมํ่าเสมอก็คือเรื่องราว
และความคิดท่ีเอยอางออกมานั้น “มันจริงรึเปลา?” ตางหาก !! 
 

Mr. Z., กรุงเทพฯ 
16.03.2004 
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ตนกระแสธารการฝากฎเกณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วากันวากระแสนิยมของคําวา Thinking Outside The Box หรือ “การคิดนอกกรอบ” เริ่มตนจากการนาํโจทย
คณิตศาสตรขอนี้มาเปน “ตุกตา” เพื่อนําเสนอ ... โจทยมีอยูวา ... 
 

“จงลากเสนตรง 4 เสนท่ีตอเนื่องกัน (คือไมตองยกมือหรืออุปกรณท่ีใชขีดเขียนใดๆ) ใหตัดผานจนครบ
ทุกๆ จุดของภาพที่กําหนด” 

 
และเปนธรรมดาที่โจทยประเภทนี้จะไมเฉลยคําตอบในหนาเดียวกัน เพื่อใหคนอานมีโอกาสที่จะทดลองคิดดวย
จินตนาการของตัวเอง ดังนั้นเพื่อท่ีจะไมใหเสียหนากระดาษไปเฉยๆ ผมจึงถือโอกาสหยิบโจทยท่ีดัดแปลงจาก
โจทยขอนี้มาใหดูอีกขอหนึ่ง ... เปนโจทยท่ีคัดลอกมาจากหนังสือ MegaCreativity แตเปนโจทยท่ีมีความตั้งใจ
จะนําเสนอในมุมมองที่ถือวาเหมือนกันกับโจทย classic เดิม ... 
 
 
 
 
 
 

“จงลากเสนตรง 3 เสนท่ีตอเนื่องกัน ใหผานจุดตางๆ ในภาพจนครบทุกจุด โดยจุดสิ้นสุดของเสนตรงเสน
สุดทายจะตองเปนจุดเดียวกับจุดเริ่มตนของเสนตรงเสนแรก” 

 

เอาละ !! ผมอยากใหคิดกันซักหนอยกอนท่ีจะพลิกไปดูเฉลยก็แลวกัน ถือซะวาเปน “การศึกษาตัวเอง” เพื่อดูวา
เกิดอะไรข้ึนบางในกระบวนการคิดของพวกเรา ... 
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มีความเปนไปไดวาคนที่เปดมาหนานี้มี 3 ประเภทครับ 

1. คิดคําตอบไดแลว 
2. หาคําตอบไมได 
3. ไมอยากจะเสียเวลาคิด 

ซ่ึงก็ไมใชวาใครจะเกงกวาใคร หรือวาใครจะดีกวาใคร เพราะผมรูสึกชื่นชมไดท้ัง 3 ประเภทอยูดีแหละครับ 
เนื่องจากมันหมายถึงวาเอกสารชิ้นนี้ยังอยูในความสนใจอยูบางไมวาคนที่พลิกมาจะจัดอยูในกลุมไหนก็ตาม ☺ 
คําตอบของโจทยท้ังสองขอเปนอยางนี้ครับ ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และเมื่อผลลัพธมันออกมาเปนอยางนี้นี่เองจึงเกิดคําพูดท่ีนิยมยกมาเอยอางกันตลอดชวงปลายศตวรรษที่ 20 วา 
Thinking Outside The Box หรือ “การคิดนอกกรอบ” นั่นเอง เพราะจุดตางๆ ท่ีเราเห็นในโจทยนั้นทําใหเกิด 
“สี่เหลี่ยมจินตภาพ” ข้ึนในความคิดของเรา และกลายเปนอุปสรรคสําคัญท่ีปดก้ันใหหลายๆ คนตองใชเวลาอยู
พักนึงจึงจะสามารถกาวพนขอบเขตในกระบวนการคิดของตัวเองออกมาได หรือแมแตบางคนอาจจะคิดอะไรไม
ออกเลยดวยซํ้า ... ส่ิงท่ีถูกนําเสนอน้ีก็คือตองการใหเห็นตัวอยางของเสนตรงอยางนอย 2 เสนท่ีกาวลวง
ขอบเขตทางจินตภาพนี้ออกไป เพื่อท่ีจะแกปญหาของโจทยใหไดน่ันเอง 
แตวา ... อัจฉริยบุคคลไมใชคนท่ีหยุดแคคําตอบแรก .. ฮา .. ฮา .. ฮา .. ผมเชื่อวาหลายๆ คนเคยพบเห็นโจทย
และคําตอบนี้มากอนแลว และสามารถที่จะขีดเสนท้ังหมดลงไปอยางอัตโนมัติดวยซํ้า ซ่ึงจริงๆ แลวนั่นคือความ
แตกตางระหวางคนที่ผานการฝกฝนมาแลวกับคนที่มีประสบการณกับโจทยประเภทนี้เปนครั้งแรก ไมใชแปลวาคน
ท่ีขีดไดเร็วกวาจะเปนคนที่ฉลาดกวาเสมอไป ... เอาละ ... คราวนี้ลองใหมนะ ... โจทยก็คือโจทย 2 ขอเดิม เง่ือนไข
ทุกอยางก็เหมือนเดิม แตผมเพิ่มเง่ือนไขตอทายใหกับท้ัง 2 ขออีกเล็กๆ นอยๆ วา ...  
 

“หามเหมือนกับรูปท่ีปรากฏอยูในหนาน้ี !!” 
 
ปญหาหนึ่งในกระบวนการคิดของมนุษยเราก็คือ เม่ือไดคําตอบแรกแลวก็มักจะหยุดคิดไวแคนั้น ถือเอาสิ่งท่ีนึกคิด
ออกมาไดเปนสรณะเสมอ โดยสิ่งท่ีเลวรายหนักกวาเดิมก็คือ คําตอบของตัวเองนั่นแหละจะกลายเปน “กรอบ” อัน
ใหมท่ีทําใหเราเองนึกอะไรที่แตกตางออกไปจากเดิมยากมากข้ึนอีกหลายเทา ... สมน้ําหนา ☺ 

เอา !! ลองคิดใหเปนแบบอื่นดูซะมั่ง แลวคอยพลิกไปดูหนาถัดไป .. 
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มีความเปนไปไดวาคนที่เปดมาหนานี้มี 3 ประเภทครับ 

1. คิดคําตอบไดแลว 
2. หาคําตอบไมได 
3. ไมอยากจะเสียเวลาคิด 

เหมือนเดิมเลยวะ .. ฮา .. ฮา .. มันก็ไอ 3 ประเภทเดิมนั่นแหละท่ีพลิกมาหนานี้เพื่อดูคําตอบ หรือไมง้ันก็เพื่อจะ
อานมันตอไปใหหมดธุระท่ีต้ังใจไว ... เอา !! คําตอบก็คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความแตกตางระหวางคําตอบในหนานี้กับหนาท่ีแลวก็คือ ทุกๆ เสนท่ีขีดจะทะลุออกนอกกรอบทั้งหมด ซ่ึงในกรณี
ของโจทยขอแรกยังถึงกับตองบิด “องศา” ของเสนท่ีไมนาจะตัดกันใหเอียงเล็กนอยโดยลากผานแบบสัมผัสจุด
เทานั้น ไมไดผาเขากลางจุดอยางในหนาท่ีผานมาอีกดวย ... ข้ีโกงม้ัย? ก็แลวแตจะตีความ เพราะในโจทยไมได
หามวาผานแบบสัมผัสจุดไมไดนี่หวา ☺ ... จริงๆ ก็ไมไดต้ังใจจะกวนตีนอยางไรสาระ ผมเพียงแตกําลังจะบอกวา
จุดตางๆ ท่ีเห็นนั้น ไมใชเพียงแตสราง “สี่เหลี่ยมจินตภาพ” เทานั้น มันถึงกับกําหนดกรอบทางความคิดในมิติของ 
“องศา” ของเสนท้ังหมดดวยซํ้าไป ซ่ึงทําใหพวกเรามัวแตพะวงกับเสนท่ีเปน 90° หรือ 45° เทานั้น 

ไหนๆ ก็ไหนแลว ผมเลือกท่ีจะนําเสนอเง่ือนไขใหมใหกับโจทยขอแรก (ท่ีมีจุด 9 จุดนั่นแหละ) อีกซักแบบนึง ... 
 

“ใหลากเสนตรงเพียง 3 เสนท่ีตอเนื่องกัน โดยจะตองผานใหครบท้ัง 9 จุด” 

 
จะเห็นวาผมลดจํานวนเสนตรงของโจทยลงไป 1 เสน เพื่อใหมันทารุณกวาเดิมเล็กนอย แตคําตอบที่จะไดออกมา
นั่นแหละท่ีจะเปนสวนหนึ่งของการนําเสนอในบทความที่จะเลาตอออกไปในชุดนี้ ... ลองคิดดูกอนคอยพลิกไป
หนาถัดไปครับ !! 
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ถึงยังไงซะก็ยังเปนคน 3 ประเภทเดิมเสมอแหละครับ ... ความอยากรูอยากเห็นยังเปนสิ่งท่ีผมชื่นชมเสมอ ☺ ... 
ถาใครที่รูสึกวาการ “บิดเบือนองศา” ของเสนในการแกโจทยคราวที่แลวของผมเปนเรื่องข้ีโกง ผมอยากใหดูการ
แกปญหาท่ี “กวนตีน” กวานั้นในกรณีนี้ครับ ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสนตรงๆ 3 เสนท่ีตอเนืองกัน แตมีความหนาของเสนเพียงพอที่ทําใหโจทยบาๆ ขอนี้ผานพนไปไดอยานาตบนาตี
ท่ีสุด ... โดยท่ัวๆ ไปแลว พวกเรามักจะถูกจํากัดขอบเขตทางความคิดดวยมิติเดียวของคําวา ”เสน” ท่ีมักจะ
หมายถึงเสนบางๆ เล็กๆ เทานั้น ซ่ึงนั่นก็คือ “กรอบทางความคิด” ท่ีทําใหเราแกโจทยขอนี้ไมออก แตในความเปน
จริงก็คือ “เสน” ทุกเสนยังมีมิติของความหนาหรือความใหญโตของมันประกอบอยูดวยเสมอ มันคือเหตุผลท่ี
ปากกาเขียนแบบทุกย่ีหอตองมีเบอรของปากกากํากับเอาไว เพื่อใหผูท่ีจะเขียนแบบสามารถเลือกใชขนาดของเสน
ท่ีจะขีดแตละเสนใหมีความใหญเล็กแตกตางกันไปตามแตวัตถุประสงคของเสนนั้นๆ ... สําหรับโจทยขอนี้ก็คือการ
ใชเสนตรงขนาด 50 points เปนตัวขีดลงไปแทนขนาด 0.75 point ท่ีเคยขีดเอาไวในหนากอนๆ 

มันคือการแกโจทยท่ี “กวนตีน” มาก แตผมเองก็ไมรูจะเอาเหตุผลอะไรไปตอลอตอเถียงอยูดี !! ... จริงๆ แลวผม
ดัดแปลงโจทยขอนี้มาจากหนังสือเรื่อง MegaCreativity ท่ีเขาใหขีด “เสนขนาน 2 เสนท่ีตัดกัน” เพราะผมรูสึก
วาการนําเสนอเรื่อง “มิติความหนาของเสน” ดวยโจทยขอเดิมๆ ของเรามันดูจะเขาทากวาและมีความตอเนื่องกวา
เทานั้นเอง 
ท้ังหมดนี้ก็คือ “ตนกระแสธาร” แหงการเรียกรองใหมนุษยเรียนรูและฝกฝนตนเองใหเปนคนที่ “คิดนอกกรอบ” 
หรือ Thinking Outside The Box เพื่อท่ีจะเปดโลกทัศนใหมๆ ใหกับตนเองและสังคมรอบขาง ดวยความเชื่อ
อยางสุดซ้ึงตรึงใจวา มันคือหนทางที่จะนําพาใหโลกเจริญกาวหนาอยางไมมีท่ีสิ้นสุด !! ...  
 
กอแลวจริงๆ มันเปนอยางท่ีโมไวรึเปลาละ ??!! 
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มหัศจรรยอันลวงโลก !! 
 
ไมตองตกอกตกใจหากคําวา “Thinking Outside The Box” หรือ “การคิดนอกกรอบ” ไดกลายสภาพไปเปน
คาถาศักด์ิสิทธิ์ของ “พวกนอกรีต” ในท่ีสุด เพราะมีกลุมบุคคลอยูประเภทนึงท่ีชอบทําอะไรแผลงๆ ไมคอยจะมี
ระบบระเบียบ และไมคอยจะอยูกับรองกับรอย ... เห็นกรอบที่ไหนเปนตองแหก เห็นกฎท่ีไหนเปนตองละเมิด เห็น
มาตรฐานอะไรกําหนดเอาไวก็จะตองรื้อทําลาย ... โดยสวนใหญก็จะอาศัยใบบุญของคําวา creative หรือ 
“ความคิดสรางสรรค” กับคาถาศักด์ิสิทธิ์วา “Thinking Outside The Box” หรือ “การคิดนอกกรอบ” เปน
เครื่องอําพราง เพื่อใหการกระทําท่ีอุกอาจของตนมีระดับของความอุบาทกนอยลงไปไดนิดหนอยในความรับรูของ
ผูคนท่ัวไป 

จริงๆ แลวตัวอยางของโจทยท่ียกมาเปน “ตุกตา” เพื่อนําเสนอเรื่อง “การคิดนอกกรอบ” ต้ังแตตนๆ แหงกระแส
ธารของ “ความไรราก” นั้น เปนตัวอยางท่ีดี เพราะสามารถวาดเปนรูปภาพลายเสนไดอยางท่ี “ตอมกระสัน” ของ
หลายๆ คนถึงกับตองกระตุกข้ึนมาเลยทีเดียว ภาพท่ีเห็นสามารถสื่อถึงคําบรรยายไดอยางชัดเจนมาก ... แต
ท้ังหมดนั้นเปนเรื่อง “ลวงโลก” ... เชนเดียวกับกรอบ “สี่เหลี่ยมจินตภาพ” ท่ีจุดตางๆ ดักจับกระบวนการคิดของ
พวกเราเอาไว ... ยอนกลับไปทบทวนดูใหดีๆ อีกครั้งหรืออีกหลายๆ ครั้งก็ไดครับ !! 

มาดูสิวา “คําสั่ง” ในโจทยขอแรกนั้นจะอานอีกอยางไดวายังไง ... 
 

“ตอง” ใช “เสนตรง” เพียง 4 เสน โดยมี “เง่ือนไข” วาท้ังสี่เสน “ตอง” ตอเนื่องกัน และจะ “ตอง” ว่ิง
ผานจุดทุกๆ จุดในภาพใหครบ “เทาน้ัน” !! 
 
จะเห็นไดวาเสนตรงที่จําเปนตองวิ่งแลบออกมานอกกรอบ “สี่เหลี่ยมจินตภาพ” นั้น ก็เพราะมันถูกกําหนดไวแลว
ในโจทยท่ีมีเง่ือนไขบังคับจนหมดทุกๆ ทาง เราจึงเพียงแตยายกระบวนการคิดของเราใหพนไปจากกรอบเดิมๆ 
แลวไปสูกรอบอันใหมท่ีแตกตางไปจากเดิมเทานั้น ... ซ่ึงในอีกความหมายหนึ่งแลว เราจะไมเคยไดออกจากกรอบ
อยางสมบูรณเลย !! ... อาการลักษณะนี้เองท่ีเขาเรียกกันวา Paradigm Shift หรือการเคลื่อนตัวของ  
“กรอบกระบวนทัศน” !! 

โดยความเปนจริงนั้น “ความคิดสรางสรรค” เปนคนละเรื่องกับ “ความไรระบบระเบียบ” ... และ “ศิลปน” ยอม
ไมใช “บุคคลไรราก” ท่ีดีแตละเมอเพอพกอยางไรแกนสาร ... ในทางตรงกันขาม “ความคิดสรางสรรค” ก็คือ  
“การจัดวางระบบระเบียบ” และ “ศิลปน” ก็คือผูท่ีกําหนดรูปแบบแหงการจัดวางขอจํากัดตางๆ เหลานั้นใหเกิด
เปนประโยชนสูงสุดเทาท่ีจะทําได ... คีตกรสรางสรรคดนตรีท่ีแสนจะไพเราะจากจํานวนตัวโนตท่ีเทาๆ กันกับ
เหลา “สัมภเวสีของโลกดนตร”ี ท่ีไดแตโหยหวนครวญครางตามตู karaoke หยอดเหรียญ ... ฉันใดก็ฉันนั้นจริงๆ 
ไมใชวาอัจฉริยะทางดนตรีจะมีเสียง “โด” ท่ีแตกตางจากพวกเรา เพียงแตเขารูจักเวล่ําเวลาของการ “โด” ท่ี
แตกตางจากเราบาง ... ก็เทานั้น !! 

“การคิดนอกกรอบ” ถือวาเปนแนวความคิดท่ีดีมีประโยชน แตก็ตองข้ึนอยูกับการปรับประยุกตไปใชดวย
เหมือนกัน ... “ข้ี” ท่ีใชรดผักกับ “ข้ี” ท่ีใชปาหนารัฐมนตรี ยอมตองมีคุณคาทางโภชนาการที่แตกตางกันฉันใด 
“การคิดนอกกรอบ” ยอมไมใชสูตรเด็ดเพื่อสําเร็จความใครทาง “อัตตา” ของทุกๆ คนฉันนั้น มันมีขอบเขตและ
ขอจํากัดของการคิดและการปรับประยุกตใชอยูมากมายพอสมควรทีเดียว 

แตวาเรื่องอยางนี้ไมใชวาจะสามารถเขาใจไดทุกคน องคประกอบดานจริตและสันดาน กับความหนาบางของ
ผิวหนังสวนหนาของศีรษะยอมมีผลตอระบบประสาทการรับรูของแตละคนพอสมควร หลายๆ คนถึงกับตีความให 
“ความยืดหยุน” เปน synonymn กับ “ความคลองตัว” และใหอารมณของคําวา “กฎระเบียบ” เชนเดียวกับคําวา 
“เฉ่ือยแฉะและเชื่องชา” ... และลึกๆ ลงไปก็มีความคิดแบบเด็กเกเรวา “คนแหกกฎ” ก็คือ “hero” เพราะเสมือน
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หนึ่งเปนผูกลาหาญที่พรอมจะยืนอยูหัวแถวในฐานะของผูนํา ... ท้ังๆ ท่ีจริงๆ แลวเราเรียกพวกนักรบแถวหนาวา
พวก “เดนตาย” ซะมากกวา !! 

“การคิดนอกกรอบ” กับ “การคิดนอกลูนอกทาง” เปนคนละเรื่องและคนละประเด็น เพราะคนที่ “คิดนอกกรอบ” 
จะตองเปนคนที่เขาใจในจุดประสงคของตัวเองอยางชัดเจน มีความมุงม่ันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอยาง
เดนชัด และพิจารณาถึงกรอบและกฎเกณฑตางๆ อยางสรางสรรคจริงๆ เพื่อท่ีจะจัดวางขอกําหนด
กฎเกณฑตางๆ อยางมีระเบียบแบบแผนและสามารถชี้นําใหทุกๆ กระบวนการของระบบมุงไปสูทิศทางใด
ทิศทางหน่ึงอยางมีเปาหมาย ... สวนคนประเภทที่ “คิดนอกลูนอกทาง” คือคนที่เขาใจในจุดประสงคของตัวเอง
เพียงลางๆ แตกลับหลงใหลใน “อัตตา” ของตัวเองอยางลึกซ้ึง มุงม่ันท่ีจะใหเห็นเพียงความโดดเดนและแปลกใหม 
แตไมมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน เปนพวกกระจางชัดแบบ discotheque ท่ีแวบไปแวบมาอยางไมมีแกนสาร 
จะคิดจะทําอะไรก็ไมคอยจะตอเนื่องอยางมีระบบระเบียบ ฉาบฉวยและวูบวาบอยาง “นาสนใจแตไรสาระ” ...  
ซ่ึงคนประเภทนี้มักเชื่อวาตัวเองมีความสามารถระดับ Change Master ท้ังๆ ท่ีจริงๆ แลวควรจะจัดใหเปนพวก 
Master Changing ซะมากกวา คือตองคอยเปลี่ยนเจานายใหมอยูเรื่อยๆ แบบ “สัมภเวสีในโลกธุรกิจ” 
ประมาณนั้น !! ถาเปน “เจานาย” อยูแลว ก็จะเปนเจานายแบบ Changed Master คือเปนเจานายที่จะมี
ลูกนองอยูเพียง 2 ประเภทคือประเภทที่เตรียมพรอมแลวจะไป กับประเภทที่ไมมีทางอื่นจะไป ซ่ึงไมสรางสรรค
ดวยกันท้ัง 2 ประเภท ... จะวาไปแลวก็นาจะเรียกเจานายประเภทนี้วา “สวมสาธารณะ” ซะมากกวา เพราะคนจะ
มาพักพิงอาศัยก็ตอเม่ือ “ข้ีจุกตูด” แลวเทานั้น !! 

จากโจทยท่ียกข้ึนมาเปน “ตุกตา” ต้ังแตแรกนั้น จะเห็นไดวามันมีเง่ือนไขกําหนดเอาไวอยางชัดเจน มีขอบังคับ
มากมายหลายจุดท่ีเราจะตองคิดไปในทิศทางของจุดประสงคใดจุดประสงคหนึ่งอยางเฉพาะเจาะจง ... มันคือการ
กําหนดกรอบใหมบนพื้นฐานของกรอบอันเดิม เพื่อใหเกิดการปรับประยุกตและการพัฒนา การแกโจทยท้ังหมดก็
เพียงแตเปนภาพจําลองของวิธีการคิดท่ีแตกตางออกไปเพื่อมุงไปสูจุดมุงหมายใดจุดมุงหมายหนึ่งท่ีชัดเจน ...  
“การแหกออกนอกกรอบ” ไมใชตัววัตถุประสงคของโจทย แตเพราะวัตถุประสงคของโจทยทําใหเราไม
สามารถจมปรักอยูในกรอบอันเดิมตางหาก !! “การคิดนอกกรอบ” ท่ีผิดฝาผิดขางยอมสรางความสับสนปน 
วอดวายใหกับชีวิตและทรัพยสินของตนเองและผูอื่นอยางเสียสติท่ีสุด !! 

พักดูตัวอยางกันหนอยดีม้ัย? เด๋ียวจะหาวาแดกดันอยางไมมีหลักฐานหรือพยานชี้นํา ... 

เชื่อวาหลายๆ คนคงจะพอรูวาแปนพิมพดีดหรือ keyboard ของภาษาไทยนั้นมีอยูดวยกัน 2 ระบบ ชื่อวา
“เกษมณี” และ “ปตตโชติ” ... สวนใหญท่ีเราเห็นอยูทุกวันนี้ก็คือ “เกษมณี” ท้ังๆ ท่ีผลการวิจัยระบุออกมาอยาง
ชัดเจนแลววาแปนพิมพแบบ “ปตตโชติ” มีความเหมาะสมมากกวา ท้ังยังชวยใหผูใชงานสามารถพิมพงานได
รวดเร็วข้ึนกวาแปนพิมพแบบ “เกษมณี” ดวยซํ้า ... ผลลัพธก็คือ “ปตตโชติ” เจง แต “เกษมณี” ครองตํานาน
แปนพิมพดีดภาษไทยอยางถาวร ... ทําไม? 

แปนพิมพดีดภาษาอังกฤษเองก็ไมดอยประสบการณเหมือนกัน เราคุนเคยกับแปนแบบที่เรียกวา QWERTY 
ท้ังๆ ท่ีมีผลการวิจัยออกมาวา Dvorak สามารถพิมพงานไดเร็วกวา ... ไมตองสงสัย QWERTY เปนฝาย
ครอบครองโลกแหงแปนพิมพภาษาอังกฤษไมวาจะเปนเครื่องพิมพดีดหรือคอมพิวเตอร ... ทําไม? 

เพราะทั้ง 2 ตัวอยางน้ันคิดเพียงวาจะ “เปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนแปลง” โดยไมไดมีวัตถุประสงคอ่ืนใด
ท่ีเดนชัด ความคุนเคยกับแปนพิมพแตละชนิดก็เพื่อจุดประสงคของการพิมพ ซ่ึงท้ัง “ปตตโชติ” และ Dvorak 
ตางก็ไมไดพัฒนาข้ึนมาเพื่อสนองวัตถุประสงคท่ีแตกตางออกไปเลย ... แลวชาวโลกเขาจะเปลี่ยนไปทําเวรอะไรให
ชีวิตและทรัพยสินของตัวเองตองสับสนวอดวาย? บางครั้งการคงเสนคงวาอยูกับมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งก็
เพื่อใหชีวิตสามารถดําเนินตอไปอยางราบร่ืน ไมวามาตรฐานนั้นๆ จะเกาคร่ําครึหรือดอยพัฒนาขนาดไหน
ก็ตาม การสลับแปนพิมพดีดหรือ keyboard แมแตเพียงอักษรเดียวก็อาจจะมีผลใหโลกของเราสับสนวุนวาย
อยางท่ียากจะจินตนาการไปถึงเลยก็ไมแน ซ่ึงการท่ีพวกเรายังคงทํางานทําการอยูในกรอบเล็กๆ อยาง layout 
ของแปนพิมพท่ีมีอายุรวม 100 ปนั้น มันทําใหเราหมดสภาพของความเปน hero ไปดวยรึเปลา? 
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แตผมก็ไมไดหมายความวาท้ัง “เกษมณี” และ QWERTY คือสุดยอดแหงการออกแบบที่ไมมีใครเสมอเหมอืนอกี
แลวในพื้นพิภพ แตการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง มันก็ไมใชแคนึกจะเปลี่ยนแปลงลงไปที่ตัวมัน
อยางตรงๆ ซ่ึงผมเชื่อวาปจจัยแวดลอมอื่นๆ ท่ีเก่ียวของยังมีอีกมากโดยที่หลายๆ คนยังไมไดไปสนใจมันอยาง
จริงๆ จังๆ ซะมากกวา ... ซ่ึงหากใครนึกอยากจะเปน hero ท่ีแกไขมาตรฐานของแปนพิมพจะตองคิดใหหนักกวา
แคเอาผลงานการวิจัยมาโฆษณาชวนเชื่อแตเพียงมิติเดียว ... ตราบใดที่การยอมรับของผูคนไมไดข้ึนตรงกับ
ผลงานที่สรางสรรคออกมาแลวละกอ ... ลืมมันซะเถอะ !! ทุกๆ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญๆ ของโลกหรือของ
ชีวิตใดชีวิตหนึ่ง ลวนแลวแตเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางฉับพลันทันทีในระบบประสาทการรับรู ไมใช
เกิดข้ึนหลังจากอานผลงานการวิจัยท่ียาวเปนกิโลเมตรนั่นหรอกวะ !! 

ตัวอยางเรื่องมาตรฐานแปนพิมพเปนตัวอยางใกลตัวท่ีผมอยากจะบอกวา “การคิดนอกกรอบ” เปนอะไรที่เรา
จะตองศึกษารายละเอียดใหมาก ตองเรียนรูขอจํากัดตางๆ อยางถึงรากถึงโคนจริงๆ แลวจึงจะสามารถทะลวงตรง
เขาจับข้ัวหัวใจของผูคนได ... ไมใชแค “เง่ียน” อยางเดียวก็จะสามารถเรียกวา creative !! “ความคิดสรางสรรค” 
อาจจะไมใชเรื่องของ “พรสวรรค” ท่ีฟาประทานแตเพียงสถานเดียว มันเปนเรื่องของ “ทักษะ” ท่ีตองมีการบมเพาะ
และฝกฝนกันพอสมควรดวยเหมือนกัน ... เรียนรูไดฝกฝนได แตก็ไมใชวาจะเปนไปไดสําหรับทุกๆ คน ... 

ถึงอยางนั้นก็ตาม ผมก็ยังเชื่อวาทุกๆ คน “มีโอกาส” ท่ีจะเปนมนุษย creative ไดเสมอกัน แตอาจจะเปนคนละ
เรื่องกันไปนะ ไมใชวา “เสมอกัน” แปลวาจะตอง creative ในดานเดียวกันได เราอาจจะไมมีทางท่ีจะ creative 
ทางดนตรีไดเทียบเคียงกับ Mozart หรือ Beethoven แตผมก็เชื่อวาทุกๆ คนสามารถมีดานอื่นท่ีโดดเดนได 
เพียงแตเราจะตองคนมันออกมาใหเจอ อยายอมแพและอยายอมรับในขอจํากัดท่ีตัวเราหรือไอหนาไหนเปนผู
กําหนด ... แตตองอยาลืมดวยวา “การไมยอมรับ” กับ “การไมรับรู” เปนคุณสมบัติท่ีแบงแยกอยางเด็ดขาดกัน
ระหวาง “อัจฉริยะบุคคล” กับ “ตัวติงตอง” !! 

การท่ีคนเรารูจักทําอะไรใหมัน “มีระบบระเบียบ” ไมใชแปลวาคนๆ นั้นเปน “คนไมสรางสรรค” และการที่ใคร
คนนึงพยายามทําตัวเองให “แปลกประหลาดพิสดาร” ก็ไมใชวาเขาคนนั้นจะกลายเปน “ศิลปน” ไปได ?! ... 
เพราะทุกๆ “ความคิดสรางสรรค” ลวนแลวกอเกิดข้ึนมาจาก “ขอจํากัด” เสมอ แตเปนขอจํากัดในกรอบที่แตกตาง
ออกไป เปนขอจํากัดท่ีจะตองชัดเจนในเปาประสงคของการคิดและการกระทํา เปนขอจํากัดท่ี “ศิลปน” นั้นๆ 
กําหนดข้ึนมาอยางมีระบบระเบียบเพื่อสนองกับเปาประสงคท่ีกฎเกณฑเดิมไมสามารถจะเอื้ออํานวยได ... 
“จุดมุงหมาย” หรือ “เปาประสงค” ท่ีชัดเจนก็คือ “ขอจํากัด” ท่ีวานั้น ... การคิดหรือกระทําการใดๆ เพียงเพื่อท่ีจะ
แตกตางโดยไมมีจุดประสงคท่ีชัดเจนอื่นใดรองรับ เราเรียกมันวา “วิตถาร” ไมใช “สรางสรรค” !! ... ก็อยางวิธีการ
เขียนเอกสารแบบของผมนี่ไง จริงๆ แลวเขียนใหมันเรียบๆ รอยๆ ก็ได ใชภาษาใหมันนารักนาฟงหนอยก็ได
เนื่องจากจุดประสงคก็แคเพื่อ ท่ีจะสื่อสารเทานั้น แตสันดานคนเขียนมัน “วิตถาร” ของมันเอง แมวา  
“ความแตกตาง” จะไมใชวัตถุประสงคของการใชภาษา แตก็เปน “ความมันในอารมณ” ของตัวเองท่ีอยากจะสอ
สันดานอยางนี้ออกมา ☺ ... เพียงแต “วิตถารเปนการสวนตัว” ไมไดทําใหระบบงานหรือชีวิตและทรัพยสินของ
ใครคนไหนวอดวายสับสน !! ... เอกสารอยูในมือใครก็รับผิดชอบอารมณจากการเสพนั้นเอาเอง เพราะผมได
สําเร็จความใครทางอารมณต้ังแตตอนเขียนมันออกมาแลวนี่ !! 

ไหนๆ ก็วากันมาถึง “ความวิตถารสวนตัว” ของผมกันแลว มันก็มีอยูคําถามบางคําถามท่ีผมมักจะถูกถามอยูบอยๆ 
นั่นก็คือ “การท่ีผมร่ําเรียนมาทางสถาปตยกรรมศาสตรนั้น มันเก่ียวกับธุรกิจการคามากนอยแคไหน?” ...  
“เรียนจบมาทางสถาปตยแลวไดใชงานจริงๆ บางม้ัย?” ... “เรียนอะไรมาก็ได แตนี่มันเปนธุรกิจของเราเอง!!” ... 

... ... ผมเชื่อของผมวาคําตอบของตัวเองมันวิตถารเกินกวาท่ีผูคนจะเขาใจไดในทันที !! ... ... 

ผูคนสวนใหญ “จํากัดความ” ใหคําวา “สถาปตย” นั้นเก่ียวของกับแค “อาคารบานเรือน” หรือ “สิ่งปลูกสราง” 
ตางๆ ซ่ึงครั้งนึงผมเองก็เคยเชื่ออยางนั้น แตหลายตอหลายปท่ีผานมาแลว เราจะเห็นคนสถาปตยเขาไปปวนเปยน
เพนพานอยูในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ท่ีไมเก่ียวกับอาคารบานเรือนอยูเต็มไปหมด ไมวาจะวงการเพลง, วงการทีวี, 
วงการหนังสือ, หรือวงการอาหาร แมแตในแวดวงทางการเมือง ฯลฯ จนถึงกับมีคําพูดเลนๆ กันในสถาปตย จุฬาฯ 
วา “จบถาปดแลวทําไดทุกอยางนอกจากการออกแบบตึก” !! 



Thinking Inside The Box 
Page 9 of 38 

แนนอนวาพวกเราถูกเสี้ยมสอนใหรูจักกับ “การคิดนอกกรอบ” อยูเสมอๆ แตอะไรที่ทําใหคนท่ีศึกษาในสาขา
วิชาชีพนี้เขาไปเกาะแกะอยูกับสาขาวิชาชีพอื่นอยางกลมกลืนไดขนาดนั้น? อะไรที่ทําใหพวกเขาดูเหมือนเขาไป
เก่ียวของไดท่ัวไปหมดทุกๆ วงการ ... ถาพวกเขาเรียนแค “การออกแบบตึก” !! 

คําตอบของผมที่ทุกคนจะตองแปลกใจก็คือ พวกเขาไมเคยเรียนวิธีการออกแบบตึกเลยครับ !! แตจะรูตัวอยางนีทุ้ก
คนรึเปลานั้นผมเองก็ไมทราบ แตผมคนนึงละท่ียืนยันวาผมไมเคยเรียนวิชาการออกแบบตึกเลย !! แตท่ีผมไดรับ
การศึกษามาทั้งหมดเปนเรื่องของ “การออกแบบอวกาศ” แปลเปนไทยไมคอยรูเรื่องครับ คือเราเรียนวิธีออกแบบ 
space หรือชองวางๆ ถาจะใหตรงๆ ความหมายก็ตองบอกวา ผมเรียนวิชา “ออกแบบชองวาง” บางครั้งก็สําหรับ
มนุษย บางครั้งก็สําหรับสัตว หรือบางครั้งก็สําหรับสิ่งของ แตท้ังหมดจะมีมนุษยเขาไปเกี่ยวของกับ “ชองวาง” 
นั้นๆ เสมอ ... 

ลองจินตนาการอยางนี้ครับ ... คิดถึงตึกหรืออาคารที่เราเชื่อวาสวยงามที่สุดซักหลังนึงสิ ... อือม ... เอาอยาง 
World Trade ท่ีโดนถลมไปแลวหรือไมก็ Petronas ก็ได ดูสวยงามและยิ่งใหญดี หรือไมง้ันก็เอา Taj Mahal 
หรือ Opera House ของ Sydney ก็แลวกัน ... แลวจินตนาการตอไปวามันถูกสรางข้ึนมาอยางท่ีมันเปนใน
บริเวณอุทยานประวัติศาสตรขางๆ “ปราสาทหินพิมาย” ก็แลวกัน ... เปนไงมั่งครับ? มันไมลงตัวเลยถูกม้ัย? เปน
อาคารที่ขัดแยงกับสภาพแวดลอม ย่ิงสภาพแวดลอมมีความกลมกลืนลงตัวกันเปนปกแผนมากเทาไหร สิ่งท่ีเรา
รูสึกวาสวยงามนั้นก็จะย่ิงกลายเปน “ขยะทางสายตา” ซ่ึงแสลงตอการพบเห็นมากข้ึนเทานั้น ... ดังนั้นท่ีผมร่ําเรยีน
มาคือสิ่งนี้ คือการออกแบบ “ชองวาง” ในอาณาบริเวณหนึ่ง ... อาคารบานเรือนหรือสิ่งปลูกสรางก็คือสิ่งท่ีจะเขา
ไปปรับปรุงหรือสงเสริม “ชองวาง” ในบรรยากาศรอบๆ บริเวณนั้น ... มันคือ “สสารขนาดใหญ” ท่ีโผลพนระดับ
พื้นดินพุงสูอากาศและจะแปรเปลี่ยน “เสนขอบฟา” หรือ sky line ของบริเวณนั้นๆ ไปอยางถาวร !! 

ท้ังภายในและภายนอก “สสารขนาดใหญ” ท่ีวานั้น ก็จะประกอบไปดวย “ชองวาง” ตางๆ ท่ีเราเรียกวา “หอง” ไม
วาจะเปนหองทํางาน, หองโถง, หรือหองสวม ฯลฯ ... มันคือ “ชองวาง” เพื่อใหมนุษยสามารถเขาไปใชประโยชนได 
ดังนั้นการจัดวางหรือจัดเรียง “ชองวาง” ตางๆ ท้ังหมดจึงตองกลมกลืนสอดคลองกับพฤติกรรมและขนาดของ
รางกายมนุษยในอาณาบริเวณนั้นๆ เสมอ หรืออยางนอยท่ีสุดก็จะตองสอดคลองกับพฤติกรรมและกิจกรรม
ตลอดจนถึงขนาดของรางกายมนุษยท่ีจะตองเขาไปเกี่ยวของกับมัน 

จริงๆ แลวสถาปนิกสวนใหญรูจักสวนประกอบตางๆ ของสิ่งปลูกสรางไมไดมากมายไปกวาชางกอสรางเลย ท้ังยัง
รูจักวิธีคํานวณการรับน้ําหนักของโครงสรางนอยกวาวิศวกรทั่วๆ ไปซะดวยซํ้า ... แตสถาปนิกคือบุคคลที่ไดรับการ
ฝกฝนใหคิดออกมาเปนรูปภาพ พวกเขาถูกฝกใหเรียนรูท่ีจะสื่อสารกับความคิดของคนท่ีมาวาจาง เพื่อถายทอด
จินตนาการของแตละคนออกมาเขียนเปนภาพในกระดาษ ... แลวจัดเรียง “ชองวาง” ท่ีเปนความตองการของแตละ
คนนั้นใหมใหไดขนาดและรูปรางท่ีสอดคลองกับสภาพบรรยากาศบริเวณรอบๆ สิ่งปลูกสรางนั้นๆ เอง ...  

... เราไมไดเรียนวิธีออกแบบตึก !! ... เราเรียนวิธีเลนกับจินตนาการของคน เราเรียนวิธีการสื่อสาร เราเรียน
เก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย เราเรียนรูกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ของมนุษยดวยกัน โดยนําท้ังหมดนั้นไปผสมกับ 
“อารมณ” และ “ความรูสึก” ท่ีมนุษยจะมีกับ “ชองวาง” ขนาดตางๆ ท่ีประกอบกันเขาเปน “สสารขนาดใหญ” หรือ
ท่ีเรียกวา "สิ่งปลูกสราง” นั้นๆ 

ถาสิ่งท่ีสถาปนิกร่ําเรียนมาจริงๆ เปนเรื่องเกี่ยวกับ “มนุษย” ไมวาจะเปนดานอารมณ ความรูสึก การเคลื่อนไหว 
และกิจกรรมตางๆ ของชีวิต ... พวกเราคิดวาเขามีโอกาสใชสิ่งท่ีร่ําเรียนมานั้นกับวิชาชีพไหนไดบาง? มันคือ
เหตุผลท่ีคนเหลานี้รุกล้ําอาณาเขตของทุกๆ สาขาวิชาชีพไดอยางกลมกลืน เพราะไมมีสาขาวิชาชีพไหนท่ีไม
เก่ียวของกับ “มนุษย” เลย !! 

เราจะไมวางสวมขวางทางเขาบาน ไมอยางนั้นทุกๆ คนก็ตองเดินทะลุสวมออกมา กอนท่ีจะเขาไปถึงสวนอื่นๆ ของ
บาน จินตนาการใหแยกวานั้นก็คือจะไมมีใครเขา-ออกจากบานไดเลยหากบังเอิญวาสมาชิกคนใดคนหนึ่งทะลึ่งจะ 
“ทองผูก-ทองเสีย” ข้ึนมาในขณะเวลานั้นๆ ... มันคือการจัดวาง “ชองวาง” เพื่อการสัญจรและการใชสอย 
“ชองวาง” ตางๆ อยางเปนระบบระเบียบ ... เชนเดียวกับการคิดวิธีจัดการกระบวนการหรือข้ันตอนตางๆ ทาง
เอกสารและการปฏิบัติงานท่ีจะตองสอดคลองกับจํานวนของกิจกรรมที่องคกรหนึ่งๆ จะตองเขาไปเกี่ยวของ ... 
สถาปนิกคือบุคคลที่ไดรับการศึกษาเลาเรียนมาใหรูจักการทํางานกับสิ่งท่ีพนจากประสาทสัมผัสข้ันพื้นฐาน ... 
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พวกเขาทํางานกับสิ่งท่ีจับตองหรือสัมผัสไมได ... อยางเชนอารมณ ความรูสึก การเคลื่อนไหว ขนาด หรือลําดับ
ของกิจกรรม ... พวกเขาศึกษาสิ่งท่ีเปน “นามธรรม” ท่ีเก่ียวของกับมนุษย !! 

ผมเลือกท่ีจะใหคํา “จํากัดความ” กับสิ่งท่ีผมร่ําเรียนมาอยางนี้ เพื่อท่ีผมจะเปดโลกทัศนของตัวเองใหกวางกวาแค 
“การออกแบบสิ่งปลูกสราง” เพื่อท่ีจะบอกกับตัวเองวาผมไมไดทํางานอยูกับเศษวัสดุอยางอิฐหินดินทราย แตผม
ทํางานกับสิ่งมีชีวิตท่ีเรียกกันวา “มนุษย” โดยสิ่งท่ีผมออกแบบจริงๆ คือ “ระบบงาน” ท่ีเคลื่อนไหว มันไมใชสสาร
ท่ีจับตองได แตมันคือ “กลองดวงใจ” ท่ีสานสายใยแหงความคิดและจิตวิญญาณของทุกๆ คนในระดับองคกรเขาไว
ดวยกัน ...การไหลเวียนของเอกสารจะเกี่ยวของกับการวางตําแหนงของโตะทํางาน ปริมาณของเอกสารจะเกี่ยวกับ
ขนาดและพื้นท่ีท่ีเหมาะแกการปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นๆ ท้ังยังเก่ียวกับจํานวนของบุคลากรที่จะตองเกี่ยวของ ซ่ึง
โยงใยไปถึงขนาดและความเร็วของเครื่องไมเครื่องมือในการปฏิบัติงานดวย ทักษะและนิสัยของผูปฏิบัติงาน 
อารมณและความรูสึกของทีมงานท้ังระบบ ความยืดหยุนคลองตัวเม่ือระบบงานติดขัดหรือสะดุดกับปญหาท่ีคาด
ไมถึง ... ฯลฯ ... นี่คือสิ่งท่ีละมายคลายคลึงกับ “การออกแบบตึก” ท่ีผมไมตองการใหคําจํากัดความของคนอื่นมา
กําหนดกรอบใหกับชีวิตของผมเอง ... 

“การคิดนอกกรอบ” คือการคิดท่ีหลุดพนจากกรอบที่เล็กๆ คับแคบและจํากัดจําเข่ีย โดยการกําหนดกรอบ
ทางความคิดท่ีกวางกวา มีความยืดหยุนทางคุณคาท่ีสูงกวา และสามารถรองรับกับวัตถุประสงคท่ี
หลากหลายกวาได ... มันไมไดแปลวาเราจะตองเปนพวก “นอกรีต” ไรระบบระเบียบหรือกฎเกณฑ หรือ
เปนพวก “เดนตาย” ท่ีจะตองยืนแถวหนาเพื่อทาทายกับทุกๆ มาตรฐานทางสังคม ... “นอกกรอบ” กับ 
“นอกรีต” เปนวิญญาณคนละดวงกัน !! 

โจทยเรื่องจุดกับเสนท่ียกมาเปดบทความฉบับนี้ยังเปนสื่อการนําเสนอที่ดีเสมอ แตพวกเราตองไมหลวมตัวให 
“อัตตา” ท่ีอยากเดนอยากดังของพวกเราปดก้ัน “ปญญา” ท่ีควรจะตองพิจารณาอยางรอบคอบและรอบดาน ซ่ึง 
“ปญญา” ในลักษณะนี้เองท่ีพระพุทธเจาทานเรียกวา “ความไมประมาท” ... คําวา “ประมาท” ในทางพุทธแลว
ไมไดแปลวา “เงอะงะ” หรือ “เซอซา” หรือวา “หนอมแนม” แตหมายถึง “ไมรอบคอบ” เทานั้นเอง เปนคําธรรมดา
มากๆ คําหนึ่งท่ีเราจะตองจดจําใหข้ึนใจ ... การรักษาหนาท่ีเปนเรื่องท่ีดี แตถาจะทํางานเพียงแคตามหนาท่ีท่ี
กําหนดไวก็ยังเรียกวา “ประมาท” อยู ... เสนแบงระหวาง 2 กรณีนี้ยังเปน “เสนแบงทางจินตภาพ” ท่ีทุกๆ คนตอง
พิจารณาอยางละเอียดลึกซ้ึงเสมอ !! 
เราจะตองเขาใจใหไดวา “กรอบทางความคิด” และ “กฎเกณฑในการปฏิบัติ” คือสิ่งท่ีกําหนดข้ึนเพื่อวัตถุประสงคท่ี
จะยังประโยชนแกชีวิตของพวกเราในภาพรวม การเปลี่ยนแปลงหรือการฝาฝนไมใชไมสามารถที่จะกระทํา แตเรา
จะตองระลึกถึงจิตวิญญาณดั้งเดิมของ “กรอบ” หรือ “กฎเกณฑ” นั้นๆ อยางถี่ถวน และยังจะตองรักษามาตรฐาน
แหงดวงวิญญาณที่จะยังประโยชนแกชีวิตแหงสรรพสัตวใหเจริญกาวหนาและพัฒนาอยางตอเนื่อง ... การตัดแตง
ตนไมเขาก็ทํากันแคก่ิงกานและใบ ไมใชโคนมันท่ีกลางลําตน แมวาบางครั้งอาจจะตองตัดตอท่ีสวนของลําตน 
แตเขาก็ไมขุดรากมันข้ึนมาขูดลอกหรือและเล็ม ... แกนแกนของ “กรอบ” หรือ “กฎเกณฑ” ก็ไมใชสิ่งท่ีพึงจะเพิก
ถอนหรือละเลย ... ตนไมตองอาศัยรากจึงสามารถยืนหยัดเพื่อผลิดอกใบ ชีวิตมนุษยก็ตองมีแกนสารจึงจะสามารถ
พัฒนาเพื่อยังประโยชนสุขแกตนเองและสรรพสัตวท้ังมวลในโลก ... หรือวา “ขอจํากัด” ท่ีวานี้พวกเราก็สามารถที่
จะละเลยไมสนใจ ?! 

“การคิดนอกกรอบ” มักจะถูกนําไปเปนคูตรงขามกับคําวา “กบในกะลาครอบ” แตผมอยากใหเขาใจอะไรไวซัก
อยาง ... เรื่อง “กบในกะลาครอบ” นั้นเปนนิทานเปรียบเทียบท่ีพยายามจะสอนใหคนรูจักมองออกไปสูโลกกวาง 
เรียกรองตองการใหคนพยายามขยายโลกทัศนของตัวเองออกไปใหกวางไกล อยาอุดอูอยูเพียงในความคับแคบของ
โลกทัศนท่ีจํากัดจําเข่ียของตัวเอง ... ซ่ึง “การคิดนอกกรอบ” ก็คืออารมณแบบเดียวกันนั้น มันไมใชคูตรงขามอยาง
ท่ีหลายๆ คนพยายามจะโฆษณาชวนเชื่อ ... การท่ีคนเราจะออกจากบานเรือนของตนเพื่อไปศึกษาเรียนรูจัก
โลกกวางน้ัน เราก็ไมไดเริ่มตนท่ีวางเพลิงเผาบานตัวเองใหวอดวายไปกอนใชม้ัย? แตเราจะตองเตรียมเนื้อ
เตรียมตัว จัดเตรียมขาวของเครื่องใชเทาท่ีจําเปนตองพกพาไปดวย จัดเก็บขาวของตางๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย 
และพรอมสําหรับการใชประโยชนเม่ือมีความตองการ พรอมๆ กับปดประตูหนาตางกับตรวจตราใหแนใจวา
บานเรือนของเราจะไมเปนอันตรายใดๆ ในระหวางท่ีเราไมอยู ... ใชหรือไม? ... “การคิดนอกกรอบ” ก็เปนเชนนี้ 
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คือการที่เราตองสํารวจตรวจตราความตองการขั้นพื้นฐานของตัวเราจริงๆ จัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือ
เครื่องใชเพื่อการประกอบกิจกรรมใหพรอม และระวังรักษารากฐานเดิมของเราใหพรอมสําหรับการพัฒนา
หลังจากท่ีเราไดกาวลวงไปสัมผัสกับโลกทัศนท่ีแตกตางจากเดิมนั้นแลว ... เขาไมไดเริ่มตนกันท่ีการละเมิด
กฎเกณฑซักหนอย !! 

ในขณะเดียวกัน คําวา Thinking Inside The Box หรือ “การคิดในกรอบ” ก็ไมใชแปลวาเราจะตองเหนียว
หนึบกับโครงสรางหรือกฎเกณฑเกาๆ ท่ีคร่ําครึอยางไมลืมหูลืมตา แตมันเปนขอความที่สะทอนกลับเพื่อเตือนให
พวกเรารูจักท่ีจะสํารวจตรวจตราใหถี่ถวนกอนท่ีเราจะผละจากกรอบหรือกฎเกณฑใดกฎเกณฑหนึ่งไป ท้ัง 2 คํา
เปนแตเพียง 2 ดานของเหรียญอันเดียวกันเทานั้น ซ่ึงการตีความอยางผิดฝาผิดขางเพียงเพื่อสนองจริตสันดานของ
ตัวเองนั้นยอมนําแตความวอดวายฉิบหายมาสูสังคมโดยรวมอยางหลีกเลี่ยงไดยากเสมอ !! 

ความคิดเรื่อง “การคิดนอกกรอบ” หรือ Thinking Outside The Box นาจะเกิดข้ึนมาในชวงเวลาที่ไลเลี่ย
กับคําวา holistic หรือท่ีแปลเปนภาษไทยวา “บูรณาการ” หรือ “การมองภาพรวม” ... แตพอนานวันเขาคน
กลับไปสนใจอยูเฉพาะแค “การแหกกรอบ” เทานั้น จึงเกิดกระแสเรียกรองให Thinking Inside The Box 
ข้ึนมาแทรกซอนในสภาพการณท่ีเกิดความสับสนวอดวายไปแลว ซ่ึงถาเราเรียกบุคคลที่เอาแคคิดวาจะ  
“ตองแหกกฎ” วาเปน “พวกเดนตาย” เราก็นาจะเรียกบุคคลประเภทที่ “ตองรักษากฎ” แลวเอาแตคร่ําครไึมเหลีย่ว
หนาเหลียวหลังกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกเลยเหลานั้นวา “พวกสัปเหรอ” ... ซ่ึงแหลงพํานักอาศัยของ
บุคคลทั้ง 2 ประเภทนี้ก็จะอยูท่ีเดียวกันคือใน “ปาชา” เทานั้น ... เนื่องจากมันคืออาณาบริเวณท่ีสงบเย็นยะเยือก
อยางท่ีไมคอยมีใครปรารถนาจะเขาไปรวมชีวิตอยูดวยเลย !! 
 
... 
 
“ความวิตถาร” ของผมไมไดหยุดอยูแคนี้ครับ ... หลังจากท่ีเขียนบทความ
นี้มาทอนนึงแลว ก็เริ่มออกตามหาซ้ือหนังสือเจาของชื่อเรื่องนี้ข้ึนมา ... 
อยากรูเหมือนกันวามันเขียนอะไรไวในนั้น ☺ ก็คงไมแปลมันออกมา
ท้ังหมดหรอกครับ ผมเห็นบางสวนของมันนาจะคัดลอกเก็บไวเปนชุดกับ
เอกสารฉบับนี้เทานั้นเอง ... ไหนๆ ก็ขโมยชื่อหนังสือของเขามาใชอยูนี่
แลวนี่นา ...  
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กอนท่ีจะเริ่มเขาสูเนื้อความบางตอนของหนังสือ ผมอยากใหอาน “คํานิยม” ท่ีนาย Lee A. Iacocca  
(ลี ไออาค็อคคา) อุตสาหชวยเขียนใหสําหรับผูแตงหนังสือเลมดังกลาวนี้ (นาย Kirk Cheyfitz) ... 
 
“Cheyfitz has the guts to point out a simple truth: American business has gotten itself 
into deep trouble by listening to so-called out-of-the-box ideas from a lot of 
consultants and gurus who know how to run their mouths but have never run a 
business. Innovation is a crucial ongoing process, but as Cheyfitz says, everything 
begins with fundamental business principles that haven’t changed since long before 
Adam Smith first defined capitalism. Everybody in business would profit from reading 
Thinking Inside The Box.” 
 

แปลกันเอาเองนะ ☺ ผมยํ้าตัวดําๆ ใหเห็นชัดๆ วาผมอยากใหเห็นขอความในทอนไหนอยางต้ังใจ ไมวาบทความ
หรือเนื้อหาจากหนังสือเลมใดเลมหนึ่งจะอานดูสวยงามและนาเช่ือถือขนาดไหนก็ตาม ผมก็ยังอยากใหทุกๆ 
คนรับรูรับฟงอยางคนที่มีสติสัมปชัญญะ อยาเช่ือถือหรืออยาปฏิเสธไปซะทั้งหมด แตจงพิจารณาอยาง
ละเอียดถ่ีถวน ถาเขาบอกวาการที่ธุรกิจอเมริกันประสบกับปญหาเรื้อรังจาก “ความคิดนอกกรอบ” ของเหลา
ประดา “นักพูด” ท่ีไมเขาใจใน “ภาคปฏิบัติ” ทางธุรกิจเลยนั้น ผมก็เชื่อวามันจะมีปญหาท่ีเรื้อรังในอีกดานนึงได
เหมือนกันหากเราจะเปลี่ยนข้ัวของ “ความงมงาย” ไปอยูในดานของ “ความคิดในกรอบ” อยางไรสติ ... อยางไรก็
ตาม ผมยังมีความเชื่อเชนเดียวกับปราชญอยาง “ซุนวู” อยูเสมอวา “ผูชํานาญการศึก ท่ีตองทําคือใหตนเอง
เขมแข็ง รอโอกาสขาศึกถูกพิชิต เขมแข็งเกรียงไกรอยูท่ีตน การพิชิตชัยอยูท่ีขาศึก. ผูชํานาญการศึก ท่ีทํา
ไดคือสรางความเข็มแข็งแกตน มิอาจทําใหขาศึกตองปราชัย. โบราณกลาววา ชัยชนะสามารถหยั่งรู  
แตไมอาจเสกสรางข้ึนมา.” (จากคําแปลใหมของ Mr. Z. เรื่อง “พิชัยสงครามซุนจื่อ”) ... ตํารามีไวเพื่อศึกษา
เพิ่มเติมเสริมสงกระบวนทัศน มิใชมีไวเพื่อเทิดทูนบูชา ย่ิงมิใชมีไวเพื่อรื้อทําลายรากเหงาแหงตน !! 

เอาละนะ ... พอจะเขาใจจุดประสงคของ “การเลา”บางสวนของหนังสือเลมดังกลาวแลวนะ เพราะที่เห็นบนปกเขา
เขียนวา “12 Timeless Rules for Managing a Successful Business” แปลกันงายๆ วา  ...  
“12 สูตรอภิมหาอมตะนิรันดรกาลเพื่อการบริหารธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ” ... โมขนาดไหนก็คิดดูเอาเองครับ 
เพราะถาธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดดวยเพียง 12 สูตรท่ีวานี้ โลกของเราก็นาจะไมมีธุรกิจท่ี “เจง” ไปต้ังนาน
แลว และทุกๆ องคกรธุรกิจก็นาจะตองประสบความสําเร็จอยางถวนท่ัวไปท้ังโลก ซ่ึงเราก็รูๆ กันอยูวามันไมจริง !! 
(มันคือเหตุผลนึงท่ีผมไมไดเลือกซ้ือหนังสือเลมนี้ต้ังแตครั้งแรกที่เห็น) ... อยางไรก็ตาม แมเราจะรูวาการจะ
บริหารองคกรทางธุรกิจใหเจริญกาวหนานั้น จําเปนท่ีจะตองอาศัยปจจัยแวดลอมหรือกฎเกณฑท่ีมากกวาแค 12 
สูตรมหัศจรรยจากหนังสือเพียงเลมเดียว แตการไดรับรูไปซะกอน 12 เรื่องท่ีควรจะตองรูก็ยังถือวาเปนประโยชน
อยูบางไมมากก็นอย ... อยางนอยท่ีสุดก็ยังดีกวาการไมรูอะไรเลย ... การที่เราปฏิเสธไปหมดทุกๆ เรื่องไมได
แปลวาเราฉลาดกวาสิ่งท่ีเราจองแตจะปฏิเสธเหลานั้น และการเชื่อหรือยอมรับในทุกๆ กรณีก็ไมไดแปลวาเราจะ
กลายเปนคนที่มีความรูกวางขวางอยางไมมีวันจบสิ้น ... คําวา “การศึกษา” คืออาการนามของการกระทําอันเปน 
“ทางสายกลาง” ระหวางท้ัง 2 ข้ัวท่ีไมไดเรื่องนั้นนั่นเอง !! 

จริงๆ แลว “สูตรสําเร็จ” ท่ีหลายๆ คนเฝาถวิลหาหรือท่ีฝรั่งเขาเรียกกันวา Silver Bullet นั้นเปนแตเพียง 
“ความคิดรวบยอด” จากปริมาณฐานขอมูลขนาดมหึมาท่ีบางสวนก็ไดมาจากการคนควาวิจัย แตก็มีบางสวนท่ี
ไดมาจาก “ประสบการณ” และ “สัญชาติญาณ” ดิบๆ ของคนเขียนสูตรนั้นๆ โดยตรง ... กับมีบางสวนท่ีกลั่น
ออกมาจาก ”น้ําตาเทียน” ท่ีคนเขียนแตละคนเอาไปลนตูดเม่ือตอนที่ “นั่งเทียน” กันก็เยอะแยะ !! หรือบางครั้งก็
เพียงแตเด็ดเอาจากแหลงตางๆ มาทีละนิดทีละนอย ผสมกลมกลืนดวยลีลาการนําเสนอที่แตกตางกันออกไป ... 
แตไมวาจะเปนประเภทไหน ผมก็ยังเชื่อวามีประโยชนอยูดี ... เรื่องท่ีเราเคยรูอยูแลวก็ถือซะวาไดทบทวน เรื่องท่ี
เรายังไมรูหรือไมทันจะนึกถึง ก็ถือเปนโอกาสดีท่ีไดรับรูรับฟง ... อาจจะเสียเวลา “ข้ี” นิดหนอย แตก็คิดวาคงจะ 
ไมเปนไรหรอก ... จริงม้ัย?! 

 



Thinking Inside The Box 
Page 13 of 38 

 
 
 

“ before you can think out of the box, 
you have to start with a box ” 
จากหนังสือเรื่อง The Creative Habit, โดย Twyla Tharp 

 
 
 
 

กอนที่เราจะรูวิธีการ “คิดนอกกรอบ” เปนธรรมดาอยูเองที่เราจะ “ตองมีกรอบ” 

... รึเปลา ?! ... 
 
แมวาจะไมนาจะเปน concept หลักของหนังสือเรื่อง Thinking Inside The Box ท่ีผมเอาชื่อหนังสอืมาใช แต
เปน concept หลักในเอกสารชุดนี้ของผมเอง แตบังเอิญวามันไปโผลเปนคําพูดสั้นๆ ในหนังสืออีกเลมหนึ่งซ่ึง
เก่ียวเนื่องกัน ก็เลยถือโอกาสลอกเขามาไว กอนท่ีจะเลาถึง “กลอง 12 ใบ” ของ Thinking Inside The Box 

แลวนี่ก็คือ “กลอง 12 ใบ” ท่ีนําเสนอไวในหนังสือ Thinking Inside The Box ครับ ... 

1. The Basic Box : Some Things Never Change 
2. The Jack in The Box : Profits 
3. The Money Box : Cash Is Everything 
4. The Bottom-Line Box : Knowing What Can Be Controlled and What Can’t 
5. The Box Top : Customers Are Boss 
6. The Marketing Box : Unifying the Whole Business 
7. The Getting-Bigger-Faster Box : If You Can Buy It, Don’t Start It Up 
8. The People Box : Hire Smart or Manage Hard 
9. The Treasure Box : Secure The Real Assets 

10. The Ends-Over-Means Box : Results Are More Important Than Process 
11. The Renewable Box : Nothing Lasts Forever 
12. The Houdini Box : Always Have an Exit Strategy 

ท้ัง 12 เรื่องนี้ก็คือหัวขอหลักๆ ในหนังสือท่ีเขา “โม” เอาไววาเปน 12 Timeless Rules หรือท่ีผมกระแนะ 
กระแหนวาเปน “12 สูตรอภิมหาอมตะนิรันดรกาล” นั่นแหละ ... จะวาไปมันก็ท้ังใชและไมใชในหลายๆ หัวขอ 
ข้ึนอยูกับมุมท่ีเราจะเลือกมองซะมากกวา ... แตการอานหนังสือเนี่ยนะ ... เห็นดวยเราก็ตองหาเหตุผลหรือ
ตัวอยางประกอบ ไมเห็นดวยก็ตองทําอยางเดียวกัน เพราะการคิดและการใหเหตุผลประกอบดวยตัวเรานั่นแหละ
ท่ีมันจะเปนตัวกระตุนใหเกิด “ปญญา” ข้ันตอนที่สําคัญก็คือ “การคิด” ไมใช “การอาน” หรอกครับ!! ...  
เอาเถอะ ... ผมจะทะยอยเปดกลองใหดูทีละใบก็แลวกัน ทีเห็นหนากลองเปนภาษาตางดาวก็เพราะผมอยากจะ
อวดวาเปน “ของมาจากนอก” เทานั้นเอง เพราะดูเหมือนคนภาคพื้นทางแถบนี้เขาเหอกันนาดู ☺ 

ผมจะ “เลาของผม” ไปเรื่อยๆ ทีละกลองๆ จนกวาจะครบ ... โปรดสังเกตดวยวาผมจะ “เลาของผม” เทานั้นนะ 
เพราะจริงๆ แลวผมมีเวลาอานหนังสือเลมนี้เฉพาะแคหนาสารบัญเทานั้นเอง ☺ ... แตก็เพียงพอที่จะไขกอก
น้ําลายของผมใหพนออกมาเปนฟูฝอยแลวครับ .. อะ .. แฮม !! 
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The Basic Box 
Some Things Never Change 
Know the difference between what will change and what won’t, and pay 
attention to the former. 

 

กลองที่ 1 : บางสิ่งบางอยางไมเคยเปลี่ยนแปลง 
“ธรรมแหงสรรพสิ่ง” คือบางสิ่งมักจะเปลี่ยนแปลงแตบางสิ่งก็จะไม จงศึกษาขอแตกตางระหวางท้ังสองแลวพินิจ
พิเคราะหในบางสิ่งท่ีสามารถจะเปลี่ยนแปลงนั้น 

 
ผมเชื่อวา “กลอง” ใบแรกนี้ก็คือ concept ของเรื่องราวทั้งหมดในหนังสือเลมนี้เลยที่เดียว และบังเอิญสอดรับกัน
กับ concept ของผมเอง ซ่ึงก็เปนไปในแนวทางเดียวกับคําท่ีลอกมาใหอานกอนหนานี้ไปแลววา ...  

 
before you can think out of the box, you have to start with a box. 
กอนที่เราจะรูวิธีการ “คิดนอกกรอบ” เปนธรรมดาอยูเองท่ีเราจะ “ตองมีกรอบ” 

แนนอนวา “กรอบ” ใดๆ ก็อาจจะเปนสิ่งท่ีเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได แตการเปลี่ยนแปลงไมใชหมายถึงการ 
“ไมมีกรอบ” การเปลี่ยนแปลงจะตองเกิดข้ึนหลังจากท่ีเราไดศึกษา “กรอบ” และ “กฎเกณฑ” นั้นๆ อยางละเอียด
ลึกซ้ึงแลวเทานั้น เพื่อท่ีจะรูวาสวนใดของกรอบคือ “ขอจํากัด” และสวนใดของกรอบที่เปนเพียง “สิ่งสมมุติ” ท่ีเรา
สามารถทดแทนดวยสิ่งอื่นๆ ได 
ยอนกลับไปดูตัวอยางเรื่องจุด 9 จุดท่ียกมาเปดเปนหัวขอของเราตั้งแตแรก ... เราอาจจะรูสึกไปเองวามันมี
สี่เหลี่ยมจัตุรัสลอมรอบ แตจริงๆ แลวมันเปนเพียงสิ่งลวงท่ีหลอกลอใหเราติด “กับดักทางความคิด” แต
จุดประสงคของโจทยกําหนดไวชัดเจน และเปนตัวบีบคั้นใหเรามองหาหนทางอื่นๆ ท่ีเปนไปไดมาทดแทนขอจํากัด
ทาง “ความรูสึก” เดิมของเรา เชนเดียวกับการเบี่ยงเบนองศาของเสนตางๆ ใหสามารถบรรจบกันไดในพื้นท่ีท่ี
หางไกลออกไป เพื่อท่ีจะสนองกับจุดประสงคของโจทยท่ีใหเสนตรงทั้งหมด “ตองตอเนื่องกัน” ในการแกโจทยครั้ง
ท่ีสองท่ีผมยกเอามาเลน 
ในการดําเนินกิจการงานตางๆ ก็ไมตางกัน เราจะตองแยกแยะใหออกวาอะไรคือ “สาระ” แลวอะไรท่ีเปน
เพียง “รูปแบบ” ... อะไรคือ “จุดมุงหมาย” แลวอะไรท่ีเปนเพียง “เครื่องมือ” เพื่อการบรรลุจุดมุงหมาย
น้ันๆ ... น้ํายอมไหลจากที่สูงลงสูท่ีตํ่า และจะออมผานสิ่งกีดขวางนานาชนิดเพื่อไปสูจุดหมายปลายทางของมัน 
มันจะไมมีวันไหลยอนทางเพียงเพราะวามีเกาะแกงหรือเพราะแคมีหินโสโครกมาเกะกะขวางทาง ... ตนไมท่ีควรจะ
ต้ังลําตนตรงยังรูจักเอนเอียงไปหาแสงตะวัน แมบางครั้งยังถึงกับเลิกลมการเจริญเติบโตของตัวมันเอง แทนท่ีจะ
ยอม “กลายพันธุ” ... ไมวาเย่ียวหรือหญาตางก็เปนอยางนี้ ... หรือเราจะไมสามารถ “หนักแนน” เทียบไดกับเย่ียว
และหญา? ... การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีไมมีทิศทางหรือจุดมุงหมายที่ชัดเจนสมควรเรียกวา “ซ้ี ซ้ัว” ไมใช 
“สรางสรรค” ... การไมมี “จุดยืน” หรือกรอบเกณฑ “มาตรฐาน” ในการดําเนินการเลย ก็สมควรเรียกวา 
“เหลวไหล” ไมใช “รวดเร็ว” ... 
แมวา “ใดๆ ในโลกลวนอนิจจัง” แตเราก็ตองรูใหไดวาอะไรที่เราเปลี่ยนได และอะไรที่เราไมสมควรเปลี่ยนแปลง 
การยกคําพูดทางศาสนามาบดบังความหยาบกรานทางปญญาของตัวเองนั้นถือเปนการ “ถมน้ําลายรดคัมภีร”  
เพราะ “ความเปนอนิจจัง” ในความหมายทางพุทธนั้น เนื่องเพราะสรรพสิ่งไมใชเปน “อกาลิโก” ตางหาก คือมี
ความไมเท่ียงตอสภาวะแวดลอมท่ีเปนจริง ไมใชวาไมเท่ียงดวยสันดานดิบของตัวมันเอง !! 
 

1 
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The Jack in The Box 
Profits 
The first business of business is making money. 
 

กลองที่ 2 : กําไร 
ภาระกิจพื้นฐานอันดับแรกของธุรกิจก็คือแสวงหา “กําไร” 
 
ฟงดู “งก” มากครับ แตก็เปนเรื่องจริง ☺ ... ธุรกิจการคาทุกประเภทมีความ “งก” เปนพื้นฐาน จะตางกันก็แคจะ  
“งกจนออกนอกหนา” หรือวา “งกอยางมีจรรยาบรรณ” ซ่ึงเปนเรื่องท่ีข้ึนอยูกับนิสัยและกมลสันดานเดิมของ
ผูดําเนินการทางธุรกิจนั้นๆ เองเปนสําคัญ 

การแสวงหา “กําไร” นาจะเปน “แรงขับ” เพียงสถานเดียวขององคกรทางธุรกิจทุกๆ ประเภท ไมวาคํากลาวอาง
อื่นๆ จะฟงดูสวยหรูแคไหนก็ตาม แตก็ไมเคยมีองคกรธุรกิจใดที่เพียรพยามไปใหถึงฝงฝนดวยการยอมที่จะขาดทุน
ปนป “ตลอดเวลา” ... นอกเสียจากมันจะ “สติแตก” ไปแลวเทานั้น !! 

คําวา Profits เองเปนคําเจาปญหาพอสมควร เพราะเกือบท้ังโลกจะตีความใหคํานี้หมายถึง “กําไร” ท่ีเปน  
“ตัวเงิน” เทานั้น จนกระท่ังเกิดองคกรประเภทที่เรียกวา Non-Profit Organization หรือท่ีแปลกันอยางไทยๆ 
วา “องคกรท่ีไมแสวงผลกําไร” ... แตจริงๆ แลวไมวาจะเปนมูลนิธิหรือองคกรสาธารณกุศลตางๆ ก็ไมไดมี
จุดประสงคท่ีกอต้ังข้ึนมาเพื่อ “ลางผลาญ” ทรัพยสมบัติของผูดําเนินการหรือผูบริจาครายอื่นๆ อยางไมมี
จุดมุงหมาย ท่ีแตกตางกันจริงๆ ก็คือ “ผูท่ีไดรับผลกําไร” นั้นตางหากที่เปนคนละกลุมหรือคนละพวกกัน แตหัว
เด็ดตีนขาดคือ “ตองกําไร” เทานั้น เพียงแตวา “กําไร” ในรูปแบบไหนแลวก็เพื่อใคร 

นอกจาก “กําไร” จะมีไดหลากหลายรูปแบบและหลากหลายเปาประสงคแลว มันก็ยังมีสวนท่ีแตกตางกันในดาน
ของเวลาที่เราเรียกวา “กําไรระยะสั้น” กับ “กําไรระยะยาว” อีกดวย ดังนั้นเราจึงไมควรที่จะคิดหยาบๆ อยางคน 
“มักงาย” แควา “ตองทํากําไร” โดยไมสนใจใยดีกับองคประกอบอื่นๆ ในทางธุรกิจเลย ... ความรับผิดชอบตอ
สังคมโดยรวม, ความสัมพันธกับผูคนในฐานะอยางเพื่อนหรือพันธมิตรทางการคา, ความรับผิดชอบตอมโนสํานึก
อยางมนุษยพึงมีตอมนุษยดวยกัน, หรือแมกระท่ังความรับผิดชอบตอหุนสวนชีวิตสวนตัวท่ีเราเรียกรวมๆ วา 
“ครอบครัว” ก็ไมใชวาจะสามารถละเลยไมใสใจใยดีดวย, ฯลฯ 

ผมเชื่อเสมอวาหากองคกรทางธุรกิจหรือองคกรสาธารณประโยชนตางๆ ยกเอาคําวา “กําไร” ใหหลุดพนจาก 
“กรอบทางความคิด” ท่ีคับแคบอยูเฉพาะแค “ตัวเงินตัวทอง” ไปสู “กรอบทางความคิด” ท่ีครอบคลุมขอบขาย
ความรับผิดชอบที่กวางขวางกวาท่ีผานๆ มา โลกของเราจะดูนารื่นรมยกวาท่ีเปนอยูนี้อีกเยอะทีเดียว !! 
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The Money Box 
Cash Is Everything 
If you don’t manage your cash, you won’t be managing anything for long. 
 

กลองที่ 3 : “เงิน” คือ “ทุกสรรพสิ่ง” 
นี่ก็ฟงดู “งก” จนถึงขนาด “บูชาวัตถุ” อยางท่ีเราใชคําสุภาพวาพวก “วัตถุนิยม” ไปเลยครับสําหรับกลองใบนี้ แต
ผมอยากใหมองอยางกลางๆ วา “เงิน” กับ “งก” จะมากจะนอยมันก็ใช “พยัญชนะตน” รวมกันอยู และทําใหเรา
แยกมันออกจากกันไดยาก อยางไรก็ตาม เราก็ตองตระหนักดวยวา “เงิน” เปน “สื่อกลาง” ในการประกอบการ
ตางๆ ไมวากิจการนั้นๆ จะมีเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนท่ีเรียกวา “กําไร” เพื่อใครที่ไหนเม่ือไหรก็ตาม และ
โดยเฉพาะอยางย่ิงเราจะตองตระหนักใหลึกซ้ึงดวยวาจุดประสงคของ “ระบบเงินตรา” นั้นไดถูกกําหนดข้ึนมาเพื่อ
สนองความยืดหยุนคลองตัวของการประกอบกิจการตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินไปสู “จุดมุงหมาย” ของแตละ
สวนในสังคมไดอยางสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ... มันคือ “เครื่องมือ” ท่ีทรงอานุภาพมากในโลกทางธุรกิจการคาและ
การดําเนินชีวิตของทุกๆ คน 

เพราะเงินเปน “สื่อกลาง” ท่ีสามารถใชในการแลกเปลี่ยนสรรพสิ่งตางๆ อยางกวางขวาง มันจึงถูกสมมุติให  
“แทนคา” ของ “ทุกสรรพสิ่ง” ได ... แตเงินก็ยัง “ไมใชพระเจา” อยูดี ถึงแมจะมีบางลัทธิท่ีกลาวอางเอาไววา  
“พระเจา” คือ “ทุกสรรพสิ่ง” ก็ตาม ... แตก็เพียงพอท่ีจะทําใหพวกเรียน “ตรรกศาสตร” มาครึ่งๆ กลางๆ ตีขลุม
เอาเองวา ... ถาเงินคือทุกสรรพสิ่ง และพระเจาคือทุกสรรพสิ่ง ดังนั้นเงินคือพระเจา !!? ... ท้ังๆ ท่ีความเปนมา
ของท้ัง 2 คําสมมุตินั้นแตกตางกันโดยวัตถุประสงคอยางสิ้นเชิง 

การกลาวอางวา “พระเจาคือทุกสรรพสิ่ง” มีจุดประสงคเพียงเพื่อเตือนสติใหมนุษยรูจักรักเคารพในวัตถุสิ่งของ
ตางๆ ท่ีจะไมทําลายลางผลาญมันลงไปอยางไมมีคุณคาใดๆ เทานั้น สวนการสมมุติให “เงินคือทุกสรรพสิ่ง” เปน
แตเพียงการ “แทนคา” เพื่อให “เงิน” เปน “สื่อกลาง” ในการแลกเปลี่ยนทรัพยสิ่งของตางๆ อันจะยังประโยชน
ในทางอํานวยความสะดวกแกการดํารงชีวิต ... มันเปนเพียง “เครื่องมือ” !! 

การ “บริหารจัดการเงิน” จึงเปนเรื่องของ “ทักษะ” ในการใช “เครื่องมือ” ใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
และกอใหเกิดประโยชนสุขแกมวลมนุษย ท่ีเราเรียกวา “กําไร” นั่นเอง ... ไมตางจากการขับข่ีรถยนต ถาเราเรียนรู
วิธีการอยูบาง เราก็สามารถใชรถยนตนั้นๆ ชวยใหเราเคลื่อนท่ีไปในทิศทางที่ตองการเร็วข้ึนและสะดวกขึ้น แตถา
ไมสามารถบังคับหรือจัดการกับกลไกการทํางานของรถยนต ถาไมถูลูถูกังก็พุงปรูดปราดไปชนนั่นพังนี่จนทรัพย
สมบัติท้ังของตัวเองและชาวบานพังพินาศวอดวายอยางไมเกิดประโยชน ... คนท่ีเชี่ยวชาญชํานาญกวาก็รูจกัขับข่ีได
คลองแคลววองไว คนท่ีชํานาญนอยกวาก็อาจจะเชื่องชาไมทันใจอยูบาง เพราะมันเปนเรื่องของ “ทักษะ” ซึ่งมี
องคประกอบมากมายที่ตองเรียนรูและฝกฝน 

แตไมวา “เครื่องมือ” จะมีอานุภาพยิ่งใหญขนาดไหนก็ตาม มันก็ยังเปนเพียง “เครื่องมือ” เพื่ออํานวยความสะดวก
แกการประกอบกิจการงานเทานั้น จุดประสงคจึงไมใชอยูท่ี “การครอบครอง” เครื่องมือไวเพียงเพื่อกกกอดหรือ
เชยชมอยางเสียสติ เพราะคุณประโยชนและอานุภาพของ “เครื่องมือ” จะแสดงออกมาไดจากการถูกใชอยางมี
ประสิทธิภาพและอยางมีคุณคาเทานั้น ... ซ่ึงเราเรียกการใชงาน “เครื่องมือ” ตางๆ วา “การบริหาร” 

การบริหารเงินไมดีหรือการบริหารเงินอยางไมถูกหลักวิธี รังแตจะทําให “เครื่องมือ” นั้น “สึกหรอ” โดยไม
กอใหเกิดประโยชน และเมื่อเผาผลาญจนหมด ทุกอยางก็จะตองหยุดและไมสามารถขับเคลื่อนตอไปได 
เชนเดียวกับรถยนตท่ีแมวาจะมีเครื่องยนตท่ีทรงประสิทธิภาพแตขาดน้ํามัน ยังไงซะก็ไมสามารถแขงดานความเร็ว
กับจักรยานที่ยังเหลือพลังงานจากการสันดาปขาวเหนียวในรางกายของคนที่ขับข่ีอยูดี ... ดังนั้นท่ีกลาววา “ถาคุณ
ไมบริหารเงินของคุณใหดี คุณก็จะบริหารสิ่งตางๆ ของคุณไดไมนาน” นั้นถูกแลว ชอบแลวแล ... 
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The Bottom-Line Box 
Knowing What Can Be Controlled and What Can’t 
It is far better (and more certain) to cut expenses than to pray for sales. 
 

กลองที่ 4 : รูวาอะไรท่ีควบคุมได และอะไรที่ไมสามารถควบคุม 
“การบริหาร” กับ “การบริกรรม” เปน 2 กิจกรรมที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง เพราะอาการหนึ่งคือการจัดการกับสิ่ง
ท่ีเราสามารถควบคุมบังคับหรือปรับเปลี่ยนทิศทาง ในขณะที่อีกอาการหนึ่งคือการสวดวิงวอนอยางไรน้ํายาแมวา
จะเปยมไปดวยความคาดหวังอยางลมๆ แลงๆ ก็ตาม 

กับแนวความคิดของกลองใบที่ 4 นี้ ผมอยากจะยอนกลับไปถึงบทแปลใหมจากคัมภีรพิชัยสงครามซุนจื่อของ
ตัวเองอีกครั้งหนึ่งวา “ผูชํานาญการศึก ท่ีตองทําคือใหตนเองเขมแข็ง รอโอกาสขาศึกถูกพิชิต เขมแข็งเกรียง
ไกรอยูท่ีตน การพิชิตชัยอยูท่ีขาศึก. ผูชํานาญการศึก ท่ีทําไดคือสรางความเข็มแข็งแกตน มิอาจทําใหขาศึก
ตองปราชัย. โบราณกลาววา ชัยชนะสามารถหยั่งรู แตไมอาจเสกสรางข้ึนมา.”  

ดังนั้น สิ่งท่ีตองทําคือเสริมสรางตัวเองใหเขมแข็งเกรียงไกร ไมใชบนบานใหคนอื่นๆ ออนดอยและลมเหลว ท่ีตอง
พัฒนาคือศักยภาพแหงตน ไมใชทองบนคาถาเพื่อสาปแชงใหคนอื่นๆ โงเงาและดักดาน ท่ีตองสํารวจตรวจตราคือ
ความประหยัดมัธยัสถ ไมใชเอาแตเฝาฝนวาจะมีเงินทองไหลมาเทมา ... แตก็ไมใชวาตอง “ข้ีเหนียว” จนไมยอมใช
จายอะไรเลย !! 

ในความเห็นสวนตัวของผมนั้น ต้ังแตกลองท่ี 1 จนถึงกลองท่ี 4 นี้ หากจะอานแบบลวกๆ อยางขอไปที เราก็จะได 
idea เลวๆ ไปเยอะทีเดียว พวกที่ “ดักดาน” ก็จะยึดเอากลองท่ี 1 เปนท่ีต้ัง โดยอางวาบางสิ่งบางอยางจะไมมีวัน
เปลี่ยนแปลง, พวกที่ชอบ “ฉวยโอกาส” ก็จะถือเอากลองท่ี 2 เปนสรณะ ถือวาวัตถุประสงคคือ “การเอาเปรียบ” 
เทานั้น เพราะดันทะลึ่งไปแปลวา “กําไร=ไดเปรียบ”, พวก “หนาเลือด” ก็จะยึดถือเอาวา “เงิน” เปนใหญตาม
กลองท่ี 3, สวนพวก “สติเฟอง” ก็จะกอดกกเงินเอาไวไมยอมใชจาย หรือไมก็เพอเจอวามีเงินเยอะแยะจนขนาดวา 
”ข้ีไหล” ออกมายังเปนเหรียญกษาปณเพราะหลงเชื่อวาตัวเองสามารถควบคุมทุกอยางในโลก ... ซ่ึงผมอยากจะ
เตือนวา คนเรานะ “บา” ไดแต “เสียสต”ิ ไมได !! 
ดูเผินๆ 2 คํานี้อาจจะมีความหมายเดียวกัน แตผมอยากใหพิจารณาใหม เพราะคําวา “บา” นั้นเรามักใชกับคนที่
ทุมเทใหกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางสุดชีวิตจิตใจ เชน บางาน, บาวิชา, บาตํารา, บาผูหญิง,  
บาพระ, บามวย, ฯลฯ ซ่ึงบอยครั้งเปนการทุมเทอยาง “สุดสมาธิ” ของตัวเองไปเลย ... แตจริงๆ แลวพวกนี้จะ
ครุนคิดเยอะมาก จะใครครวญอยางหนักในกิจกรรมที่ตัวเอง “บา” อยูนั้น ... สวนพวก “เสียสติ” นั้นเปนพวกทีไ่มมี 
“ความยั้งคิด” หลงเหลืออยูแลว บางทีเราก็เรียกวา “สติแตก” ท่ีตะเลิดเปดเปงเพราะไมมีจุดมุงหมายและไมมี
ทิศทางท่ีแนนอน ทําอะไรคิดอะไรก็สุดข้ัวสุดกู ไมเหลียวหนาเหลียวหลังระแวดระวังในสิ่งตางๆ รอบขาง พวกนี้
เวลาเขาปกใจเชื่ออะไรก็ทุมลงไปจนสุดหลุม เวลาเปลี่ยนใจก็กระโดดไปลงที่หลุมอื่น ... เปนสัมภเวสีทางอารมณ
และความคิด ลองรอยไปๆ มาๆ อยางไมมีแกนสาระที่จริงแทแนนอน 

ดังนั้นจะเลือกเปน “คนบา” หรือ “คนเสียสติ” นี่ตองเลือกกันเอาเองครับ ชีวิตใครก็ชีวิตมัน ผมก็เลือกแบบของผม 
คนอื่นๆ ก็เลือกแบบของเขา คนเราบังคับกันไดไมหมดทุกเรื่องหรอกครับ !! 
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The Box Top 
Customers Are Boss 
Give customers what they want, not what you want to give them. 
 

กลองที่ 5 : “ลูกคา” คือ “เจานาย” 
จริงๆ แลวเปนแนวความคิดท่ีเพิ่งจะไดรับการโหมโฆษณาอยางหนักในระยะหลังๆ มานี้เอง และดูเหมือนจะเปน
แนวความคิดท่ีถูกทําใหกลายเปนประหนึ่ง “พระวจนะของพระเจา” ไปแลวดวย ท้ังๆ ท่ีจริงๆ แลวมันเปนเรื่องเกา
ท่ี “มนุษยองคกร” ลืมๆ กันไปเองเมื่อนมนานมาแลวเทานั้น 

การเปรียบเทียบวา “ลูกคา” คือ “เจานาย” หรือบางคนก็วาคือ “นายจาง” นั้นก็ไมไดผิดปกติอะไรหรอกครับ 
เพราะจริงๆ แลวองคกรทุกๆ แหงก็ยังมีลมหายใจอยูไดก็ดวย “กําไร” ท่ีไดมาจาก “ลูกคา” ท้ังนั้น สวนท่ียังหายใจ
อยูไดดวย “เงิน” ของตัวเองนั้นก็นาจะอยูหอง ICU ซะมากกวา เพราะตองอาศัยเครื่องชวยหายใจอยางหนัก 
เนื่องจากระบบทางเดินหายใจมีอาการผิดปกติจนไมสามารถสันดาปอากาศจากสภาพแวดลอมธรรมดาทั่วไปได 
แตวา ... พวกเรารูจักตัวเองมากนอยแคไหน? เขาใจในความตองการของตัวเองมากแคไหน? บางครั้งเรื่องอยางนี้
กลับเปนเรื่องท่ีเราตองใชเวลาครุนคิดอยูนานกวาจะกลายืนยันวาตัวเองตองการอะไรจริงๆ จังๆ ... ซ่ึง “ลูกคา” ท่ี
เราหมายถึงก็อยูในอาการที่ไมไดดีไปกวาเรามากนัก ถึง “ลูกคา” จะเปน “เจานาย” แตก็เปน “เจานาย” ท่ีตองการ 
“ลูกนอง” เกงๆ ท่ีสามารถแบงเบาภาระของการคิดและการใหบริการ ท่ีบางครั้งเขาเองกลับนึกไมออกวาตัวเองยัง
ขาดแคลนสิ่งเหลานั้นอยู 

ผมอยากยกตัวอยางอยางนี้ครับ สถาปนิกเกงๆ ท่ีออกแบบตึกรามบานชองซะสวยสดงดงาม รูไปหมดทุกเรื่อง
แหละครับวาตองฉาบปูนใหสวยๆ ทาสีใหเนี้ยบๆ ปะนั่นแตงนี่ใหอยูตรงนั้นตรงนี้ ... แตก็ลงมือทําจริงๆ สูตาลุงท่ี
แกไมไดเรียนหนังสือหนังหามาก็ยังไมไดดวยซํ้า ... นั่นละครับ “ลูกคา” ... พวกเขารูจักแตเรียกรองตองการ 
รูจักแตอยากไดน่ันไดน่ี แตไมรูกรรมวิธีในการทํามันจริงๆ ซักเรื่องเดียว !! ... การรับคําสั่งจากลูกคาจึงไมใช
แปลวาเราจะตองเชื่อไปหมดซะทุกเรื่อง แตเราจะตองคิดจะตองหาวิธีในการทําหรือปฏิบัติตามคําเรียกรองนั้นๆ 
ดวยเทคนิควิธีท่ีสรางสรรคและมีประสิทธิภาพท่ีดี เรายังตองเปนตัวของตัวเอง มีความคิด มีสติอยางเพียงพอ ใน
การเลือกหาวิธีปฏิบัติเพื่อท่ีจะสนองความตองการนั้นๆ อยางสมบูรณท่ีสุดเสมอ 

บางคนถึงกับใชคําวา “ลูกคาคือพระเจา” ซ่ึงผมก็วามันออกจะเปน “การเลียแขงเลียขาเจานาย” มากไปหนอย และ
เทาท่ีผมรูมา สังคมของเราเขาก็ประกาศ “เลิกทาส” ไปนานกวา 100 ปแลวดวย การท่ีเรายอมรับวา  
“ลูกคาคือเจานาย” ไมใชแปลวาเราเองตองตกเปน “ทาส” ... และ “เจานาย” เองก็มีท้ังท่ีดีและไมดี ไมไดแตกตาง
ไปจาก “ลูกนอง” ท่ีมีท้ังเกงและไมเกงปะปนกันไป ... รัฐมนตรียังมีท่ีตองการ “หนาหองทํางาน” ใหทําหนาท่ี  
“ในหองอยางอื่น” ... หรือวาเราจะตองยอม “เสียตูด” เพื่อใหธุรกิจเจริญม่ังค่ัง? ... มันก็คงไมตองถึงขนาดนั้น !! 

ผมวาบางทีเราก็ตองทบทวน “บทบาท” ของตัวเราเองและ “ลูกคา” ซะใหม อยาไปปวยการคิดวาใครเปน 
“เจานาย” หรือใครเปน “ลูกนอง” ใหเม่ือยชีวิตเลยครับ ถาธุรกิจการงานของเราคือการผลิตสินคาหรือบริการ
เพื่อใหคนอื่นๆ เขายอมเอา “เครื่องมือ” ท่ีเรียกวา “เงิน” มาแลกเอาไป สินคาหรือบริการนั้นๆ ก็ควรจะเปนสิ่งท่ี
คนอื่นๆ ท่ีวานั้นเขาเห็นคุณคาและความหมายที่มีตอชีวิตของเขา ไมใชวาเราจะตองนั่งรอใหใครมาชี้นิ้วสั่งใหเรา
ทํานั่นทํานี่อยูตลอดเวลา เราควรที่จะมีบทบาทที่ทัดเทียมเสมอกันอยาง “เพื่อนมนุษย” มากกวาท่ีจะมานั่งแบงชน
ชั้นวรรณะวาใครใหญกวาใครหรือใครสําคัญกวาใคร ... อยูอยาง “เพื่อน” ท่ีมีความปรารถนาดีๆ ใหแกกันและกัน
อยางเสมอตนเสมอปลายนาจะดีกวาม้ัง ... รึวาไง? 
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The Marketing Box 
Unifying the Whole Business 
You should be selling all the time. 
 

กลองที่ 6 : รวมพลังใหเปนหนึ่ง 
ตองยอมรับวาผมชอบใจคําวา “Unifying the Whole Business” มากกวาตัวขยายความของมัน เพราะ
บอยครั้งมากท่ีเม่ือ “มนุษยองคกร” เอยถึง “การตลาด” หรือ Marketing แลวก็จะตองเจาะจงลงไปเฉพาะเรื่อง
ของ “การขาย” เพียงสถานเดียว ... ท้ังๆ ท่ี “การขาย” เปนเพียงจุดมุงหมายทางการตลาดเทานั้นเอง ซ่ึงก็แนนอน
อยูแลววางานดาน “การตลาด” จะตองพยายามบรรลุใหถึงจุดมุงหมายนั้น ... 

“การตลาด” มีจุดมุงหมายอยูท่ี “การขาย” 
“การขาย” มีจุดมุงหมายท่ีตองเปน “การสรางกําไร” 
“การสรางกําไร” มีจุดมุงหมายท่ี “การเจริญเติบโต” อยางตอเนื่องขององคกร 
“การเจริญเติบโต” มีจุดมุงหมายท่ีจะตอง “สมสวน” ไมใช “พิกลพิการ” 

หลายปมานี้หลายคนอาจจะเคยไดยินหลักสูตรท่ีเขาเรียกวา IMC หรือ IMM ซ่ึงยอมาจากคําวา Integrated 
Marketing Communication และ Integrated Marketing Management หมายถึงการสื่อสารทาง
การตลาดแบบผสมผสาน หรือการบริหารการตลาดแบบผสมผสาน คือการรวบรวมทุกๆ อณูขององคกรใหมุงสู
กิจกรรมดานการตลาดอยางเปน “นํ้าหนึ่งนํ้าเดียวกัน” (ใสเครื่องหมายคําพูดเพื่อยืนยันวาไมไดพิมพผิดสํานวน 
เพราะวานี่มันเปนสํานวนแบบของผม !!) ซ่ึงเปนแนวความคิดทางการบริหารจัดการดานการตลาดที่เหอข้ึนมา
หลังจากเกิดความนิยมในคําวา Holistic หรือ “บูรณาการ” ไมนานนัก 

ปกติแลวภายในองคกรหนึ่งๆ มักจะถูกแบงแยกออกเปนหลายๆ หนวยงาน แตละหนวยงานก็ยังแบงแยกออกเปน
หลายๆ สวน โดยแตละสวนก็ยังซอยยอยลงไปเปนฝายตางๆ แลวฝายตางๆ ก็จะงวนอยูกับกิจกรรมเฉพาะเรื่อง
เฉพาะตน เกือบจะตลอดเวลาที่ไมมีใครรูวาใครกําลังทําอะไรภายในองคกรเดียวกันของพวกเขาเองดวยซํ้า ...  
นาช้ําใจมาก !! ... ดังนั้นจึงมีคนเสนอความคิดใหท้ังหมดนั้นหันมา “สุมหัวกัน” ใหม ตกลงกันใหเรียบรอยวาพวก
เขากําลังจะทําอะไร ดําเนินกิจการไปในทิศทางไหน มีวัตถุประสงคเพื่ออะไรบาง โดยที่ทุกๆ คนมีภาระหนาท่ี
รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับทิศทางและจุดประสงคท่ีกําหนดไวรวมกันนั้นๆ ... ไมใชตางคนตางอยู
ตางคนตางงวน ... แตจะตอง integrated และ collaborated เขาดวยกันอยางสมบูรณ ... แปลงายๆ แบบไม
กระแดะทางวิชาการวา ตอง “รวมหัวจมทาย” กัน 

งานทางดานการตลาดไมไดเก่ียวกับเฉพาะเรื่องของการซื้อ-ขายเทานั้นหรอกครับ มันมีองคประกอบอีกหลายเรือ่ง 
ไมวาจะเปนในแงของภาพพจน, ชื่อเสียง, คานิยม, ความนาเชื่อถือ, ความมีน้ําจิตน้ําใจ, ความมีมาตรฐานทั้งตัว
สินคาและการปฏิบัติงาน, ความคงเสนคงวาของนโยบาย, ฯลฯ บางทีก็รวมไปถึงความสะอาดสะอานของหองสวม
ดวยเหมือนกัน ... เราไมมีทางแนใจได 100% หรอกครับวาเรื่องไหนเปนเรื่องท่ีโคตร serious สําหรับลูกคา
หรือ supplier แตละราย เพราะไมวาองคกรท่ีเราติดตอดวยจะเปนฝรั่งมังคาหรือฝรั่งข้ีนก เราก็ยังตองติดตอกับ 
“มนุษย"”ธรรมดาๆ ท่ีมีท้ังโลภ, โกรธ, หลง กันไปคนละรูปแบบ ... อยาไปเชื่อพวก “อวดรู” หรือ “อวดฉลาด” ทาง
เทคโนโลยีใหเสียเวลาวาโลกเรากําลังจะกลายเปน electronic society หรือ e-society แบบที่ประชากรก็จะ
เปน e-citizen ท่ีปกครองโดยรัฐแบบ e-government เพราะทั้งหมดนั้นถาไมมี “มนุษย” ท่ีต้ังใจจะ  
“รวมหัวจมทาย” กันอยางจริงๆ จังๆ แลวละก็ ทุกอยางก็ evaporable กันหมดทั้งยวงนั่นแหละครับ !! 
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The Getting-Bigger-Faster Box 
 If You Can Buy It, Don’t Start It Up 
Follow the example of virtually every big company in history and buy your 
way to bigness (at resonable prices). 

 

กลองที่ 7 : เราไมมีเวลา “ลองผิด-ลองถูก” เองในทุกๆ เรื่อง 
หาคําแปลที่ลงตัวไมไดสําหรับกลองใบนี้ ก็เลยแปลเอาเฉพาะความหมายที่เขาตองการจะสื่อออกมาแทน จริงๆ 
แลวคําวา buy ในความหมายของภาษาอังกฤษมันจะหมายถึงการ “รับเอามาดวยการแลก” ไดดวย ไมใชหมายถงึ
เฉพาะแคการซ้ือ-ขายดวยระบบเงินตราเทานั้น การรับความคิดเห็นหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของคนอื่นมา
ปรับประยุกตใช ภาษาอังกฤษจะใชคําวา buy-in ซ่ึงมีความหมายคลายๆ กับวาเรายอมสละความคิดหรือความ
ยึดติดบางอยางออกไป เพื่อแลกกับการปฏิบัติตามแนวความคิดใหมนั้นเขามา สวนความคิดหรือแนวทางที่เรา
สละท้ิงออกไปนั้น เขาจะใชคําวา trade-off ครับ ซ่ึงเปนความหมายของการแลกเปลี่ยนในลักษณะนี ้

เคยมีคนกลาวเอาไววา “ชีวิตของมนุษยแตละคนนั้น ส้ันเกินกวาท่ีจะสามารถลองผิด-ลองถูกเองไดทุกเรื่อง” 
มันคือเหตุผลท่ีเราตองเรียนรูจากคนอื่นๆ จากการเรียนรูแบบปากตอปาก จนพัฒนาไปสูระบบการศึกษาเพื่อท่ีจะ
ถายทอดความรู, ความคิด, และกระบวนการในการคนควาของมนุษยคนอื่นๆ ในโลก ใหกระจายตวัออกสูวงสงัคม
ท่ีกวางมากข้ึน ... จุดประสงคจริงๆ ของ “การศึกษา” ก็เพื่อใหพวกเราไดมีโอกาส “ขยายผล” ในทางพฒันา
ใหแกของความรูท่ีผิดๆ ถูกๆ เหลาน้ัน ถือเปนการตอยอดออกไป แทนที่จะตองเริ่มตนใหมทุกๆ ครั้ง
สําหรับทุกๆ คน ... ดังนั้นเอง “การศึกษา” จึงไมใชเรื่องของการทองบนตํารับตําราราวกับความรูนั้นเปนคัมภีร
ศักด์ิสิทธิ์ ท้ังยังไมไดจํากัดขอบเขตอยูแตเฉพาะในรั้วในกําแพงของสถาบันการศึกษาเทานั้น ... เพราะจริงๆ แลว
ตัวเรานั่นเองที่เปน “สถาบันทางการศึกษา” ไมใชแผนดินแผนฟาท่ีถูกลอมเอาไวดวยรั้วและกําแพง 
การพัฒนาองคกรก็เหมือนกัน บางครั้งเราก็ไมจําเปนตองไปนั่งคิดหรือเริ่มตนใหมไปหมดทุกเรื่อง บางสิ่ง
บางอยางก็มีคนทําสําเร็จหรือลมเหลวไวใหเรา “ศึกษา” เปนตัวอยางอยูแลว จึงไมมีเหตุผลท่ีเราจะยอมสละโอกาส
ทางการศึกษาอยางนี้ไป เพียงเพื่อท่ี “อวดโอ” กับใครตอใครวา เราเปน original หรือ pioneer !! 

“ความคิดรวบยอด” ในสังคมของพวกเรามักใหคําจํากัดความของ “การสรางสรรค” ไวแคบๆ เพียงแควา เปนการ 
“สราง” สิ่งใหมท่ี “ตอง” ไมเหมือนใครเลย ... ท้ังๆ ท่ี “การสรางสรรค” จะกินความรวมไปถึงการปรับประยุกตใช
สิ่งเดิมท่ีมีอยูแลวในสภาวะการณแวดลอมแบบใหม หรือหมายถึงการนําสิ่งท่ีมีอยูแลวหลายๆ สิ่งมาผสมผสานกัน
เพื่อการใชงานในวัตถุประสงคท่ีแตกตางออกไปจากเดิมของแตละสิ่งท่ีนํามาผสมเหลานั้น ... หรือความหมายอื่นๆ 
อีกมากมายไมรูจบ ... แตการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือความเชื่อทางสังคมนั้นไมใชเรื่องท่ีงาย กระแสความเชื่อวา 
“การสรางสรรค” ตองเปน “สิ่งใหม” เทานั้นคอนขางท่ีจะฝงรากไวลึกพอสมควร ... ดังนั้น ผมจึงแคอยากจะบอกวา 
การท่ีเรายอมรับคําจํากัดความที่มีอยูแลวนั้น มันก็คือ “การลอก” ตั้งแตเริ่มตน และคนที่เชื่ออยางฝงจิตฝงใจ
ในคําจํากัดความเดิมๆ นั้น ยอมไมสามารถสรางสรรค “สิ่งใหม” ใหเกิดข้ึนอยางแนนอน !! 

ในโลกของ “ศิลปน” อาจจะมองวา “การลอกเลียน” เปนสิ่งท่ีเลวราย แตจริงๆ แลวมันก็เปนเพียงแงคิดแคบๆ ของ 
”ศิลปนท่ัวไป” แตไมใชของ “ศิลปนผูย่ิงใหญ” เชนเดียวกับท่ีสังคมมนุษยมีปริมาณของ “คนธรรมดา” มากกวา 
“อัจฉริยะบุคคล” ซ่ึงความแตกตางในดานปริมาณนี้ก็เริ่มตนจากทัศนคติพื้นๆ ท่ีพวกเราไมทันสังเกตเห็นเทานั้น 
เพราะมัวแตไปหลงตื่นตาต่ืนใจกับผลลัพธท่ี “ผูย่ิงใหญ” เหลานั้นสรรคสรางออกมา ... ทัศคติท่ีไมยอมลอกทําให
คนเราปฏิเสธการศึกษาผลงานของคนอื่นๆ ในขณะท่ี “ผูย่ิงใหญ” ท้ังหลายยอมทุมเทเวลาใหกับการศึกษาผลงาน
ของคนอื่นๆ รวมท้ังของตัวเองใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ไมวาจะเปน Mozart หรือ Einstein หรือคนอื่นๆ 

มีแตคนท่ีไมมีปญญาจะคิดสิ่งใหมๆ เทานั้นแหละครับท่ีกลัวคนอื่นๆ มาลอกเลียนของตัวเอง การโหมประโคมเพื่อ
ชวนเชื่อชาวโลกใหรังเกียจการลอกเลียนนั้น เปนผลงานสรางสรรคของไอพวก “ลูกไขเตา” ท้ังนั้นแหละครับ !! 
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The People Box 
Hire Smart or Manage Hard 
When it comes to people, you can hire smart and get out of the way, or 
you can run yourself ragged micromanaging. 

 

กลองที่ 8 : ธุรกิจนั่นแหละคือ “คน” 
ไมวาเทคโนโลยีจะกาวหนาไปหนักหนาสาหัสซักแคไหน องคประกอบที่จะขาดไปไมไดเลยก็คือ “คน” ไมวา “คน” 
ตามท่ีวานั้นมันจะโหด-เลว-ดี ฉลาดเปนกรดหรือวาโงเปนควาย จะร่ํารวยลนฟามหาศาลหรือยากจนขนแคนแสน
ลําเค็ญ ... ไมวามันจะนาเบื่อนารําคาญหรือทุเรศทุรังในสายตาของเรายังไงก็ตาม ... ขาดหายไปไมไดแนนอน !! 

แตก็มี “มนุษยเทคโนโลยี” บางจําพวกท่ีแกไมคอยจะรูสึกรูสากับคุณคาของ “เผาพันธุ” เดียวกับตัวเอง ท้ังๆ ท่ีเอย
ปากหาเสียงทีไรก็น้ําลายกระจายเปนฟูฝอยวา “ไทยรักฯ ไทย” หรือไมง้ันก็ออกปายโฆษณาชวนสํารอกวา  
“หัวใจฯ คือประชาชน” (เติมเครื่องหมาย “ฯ” ไวใหรูวามีบางอยางละเอาไวในฐานที่เขาใจ) แตพอเอาเขาจริงก็
ชอบเอยอางแต “เทคโนโลยี” ท้ังนิยมพร่ําพรอดแตคําหยาบๆ คายๆ วา “อี” ไอนั่นบาง “อี” ไอนี่บาง เชน  
e-government บาง, e-citizen บาง, e-auction บาง, e-procurement บาง, ฯลฯ ... ในทํานองวาใครไม
ยอมทําตัวเปน “อี” ก็แปลวาเชยบางละ, โงดัดดานบางละ, ไมสรางสรรคบางละ, สารพัดสารเพจะเฉไฉวา “ตัวขา” 
คือผูย่ิงใหญในปฐพี เพราะมี “อี” มากมายซะจน “อีลุยฉุยแฉก” ไปหมด ... (ฮา ... กระทืบเทา ....) 

คนท่ีเขาใจ “เทคโนโลยี” แตเพียงผิวเผินก็มักจะเชื่ออยางฝงจิตฝงใจวามันคือทางออกของปญหา ท้ังๆ ท่ีเอาเขาจริง 
แลวมันจะเปนบอเกิดของปญหา ถามันจัดวางไว “ไมถูกท่ี” หรือ “ผิดฝาผิดตัว” แบบเดียวกับท่ีเราไมควรติดอาวุธ
ใหกับนักเลงหัวไม หรือแจกเลื่อยแจกกุญแจคุกใหกับนักโทษ ... ฉันใดก็ฉันนั้น “เทคโนโลยี” จะเปน “เครื่องมือ” ท่ี
กอใหเกิดประโยชนตอเม่ืออยูในมือของ “คน” ท่ีรูจักใชงานมันเทานั้น !! 

“เทคโนโลยี” เปนเพียง “เครื่องมือ” ท่ีควรจะนํามาใชงาน ไมใชเอาไว “เสพติด” มันคือสิ่งท่ีสังคมมนุษยควรจะ
ไดรับ “การเผยแพร” ใหรูเทาทัน ไมใชเอามา “มอมเมา” ประชาชนดวยการยกยองเทิดทูนแตคุณประโยชนจนไม
เอยถึงคุณคาท่ีแทจริงแหง “เผาพันธุ” ท่ีควรจะตองเปนผูประยุกตใชใหเกิดผลลัพธุท่ีเจริญกาวหนาท้ังทางโลกและ
ทางธรรม ... “เทคโนโลย”ี มีไวก็เพื่อใชประโยชน ไมใชสําหรับพึ่งพาอาศัย !! 

การพัฒนาคนใหมี “ความฉลาด” ยังเปนเรื่องจําเปน แตท่ีจะขาดหายไปไมไดก็คือ “ความดี” ท่ีตองพัฒนา
ควบคูกันไปดวยเสมอ แมวาหลายๆ ตําราจะพยายามยืนยันวา “คนคืออมนุษย” ท่ีไมมีวันเปลี่ยนแปลงดวยการ
ฝกสอน เพราะ “ระบบใยประสาท” ไดสําเร็จกิจแหงการสรางโครงขายทางความคิดและพฤติกรรมไปเรียบรอยแลว
ต้ังแตเยาววัย (ลองไปอานเรื่อง “รอใหถึงอนุบาลก็สายเสียแลว” หรือเรื่อง First, Break All the Rules กันเอา
เอง แลวจะรูสึก “นาเศราใจอยางมีความหวัง” มาก !!) แตผมก็อยากยืนยันวานั่นคือ “ขอจํากัด” คือ “กรอบ” ทาง
ความเชื่อ หรือจะเปน “กรอบ” ของความจริงแหงธรรมชาติก็ตาม ท่ีทาทายความสามารถใน “การสรางสรรค” ของ
เราในการจะพยายามปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชนสุขสูงสุดท้ังแกการงาน แกการดําเนินชีวิต แกสังคมโลก
เสมอ 

“คน” นะจะให “ดี” หรือ “ฉลาด” ไดไมเทากันทุกคนหรอกครับ แตถาเอามา “ผสมพันธุ” กันดีๆ เราก็สามารถ
สราง “ระบบ” ท่ีเอื้อตอ “ความดี” และ “ความฉลาด” ไดโดยไมตองพึ่งพาอศัยการ “แดกดวนทางเทคโนโลยี” 
เสมอไปหรอก ... ตี๋เหลี่ยม !! ... ถาสังเกตกันดีๆ ฝรั่งเขาก็ใชคําวา smart people นะ คือ people เปน 
“พหูพจน” ท่ีมีรูปเปน “เอกพจน” นึกออกมั้ย? ... มันสื่อถึง “การรวมเปนหนึ่ง” ดวยเสมอ สําหรับภาษาไทยนั้น 
การท่ีเขาเปลี่ยนพยัญชนะตนจาก “ฅ” มาเปน “ค” เนี่ย คิดวาคงไมใชแคข้ีเกียจ “หยักหัว” หรอกนะ เพราะมันถูก
เปลี่ยนใหไปตรงกับคํากริยา “คน” ท่ีหมายถึงการ “คลุกเคลาเขาดวยกัน” ดวย ... ไมรูวาอานเยอะๆ แลวเท่ียว
แนะนําหนังสือใหคนอื่นๆ อานนะ ... สังเกตตัวหนังสือเล็กๆ พวกนี้รึเปลา ... ตี๋เหลี่ยม? 
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The Treasure Box 
Secure The Real Assets 
Find your business’s real assets (the ones that generate your profits) and 
exploit them for all they’re worth. 

 

กลองที่ 9 : ขุมทรัพยในแกนสารแหงตน 
หนึ่งในนิยามของ “ความสรางสรรค” ก็คือ “ความเปนตัวของตัวเอง” หรือท่ีบางคนอาจจะใชคําวาความเปน
“เอกลักษณ” เฉพาะตน ... ตามรูปศัพทอาจจะแปลวา “ลักษณะท่ีเปนหนึ่งเดียวไมซํ้าซอนกับใคร” แตผมอยากจะ
ยืนยันวาความไมเหมือนใครเลยเปนสิ่ง “ไรสาระ” ท่ีสุดเทาท่ีมนุษยรูจักสรางคําอยาง “ทรัพยสินทางปญญา” 
ข้ึนมาเพื่อ “ยักยอก” ความคิดใดความคิดหนึ่งให “ผูกขาด” เปนกรรมสิทธิ์ของตัวเองเทานั้น !! 
อยางไรก็ตาม “ทรัพยสินทางปญญา” เปนท้ัง “อาวุธ” และ “เสื้อเกราะ” ในสนามรบทางธุรกิจการคา มันมี
ประโยชนก็เพื่อปองกันตนไมใหคนอื่นๆ มาแอบอางแลวขโมยผลงานของเราไปอยางหนาดานๆ (แตไมมีประโยชน
เพื่อการพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาสังคมโลก) สวนการที่เราจะตองพยายามไมใหเหมือนใครนั้น ก็เพื่อจะไมไป  
“เขาทางอาวุธ” ของคนอื่นๆ เขาเทานั้น เพราะ “อาวุธ” ท่ีเราใชเพื่อท่ิมแทงคนอื่นก็เปน “อาวุธ” ประเภทเดียวกับ
ท่ีคนอื่นๆ พรอมจะใชท่ิมแทงเรา ถาไมระมัดระวังใหดี !! ... สรุปไดวามันเปนเครื่องมือในการทําลายลางมากกวา
การสรางสรรคหรือเพื่อการพัฒนา 

แตการศึกษาหรือสํารวจตรวจตราเปนคนละเรื่องกัน การศึกษางานของคนอื่นๆ ไมใชเปนเรื่องท่ี “นาอาย” การ
ปรับประยุกตเอาความคิดของคนอื่นมาใชใหเกิดประโยชนกับการพัฒนาตัวเราเองก็ไมใช “สิ่งท่ีชั่วราย” และการที่
เราไมไดคิดอะไรของเราเองมาตั้งแตตนก็ไมใชแปลวาเรา “ไมมีความคิดสรางสรรค” ... แต “การลอกเลียน” โดย
ไมคํานึงถึง “ความเหมาะสม” กับสภาพความเปนจริงของตัวเองตางหากที่ผมเรียกวา “โงเงา” ... การหยิบยืมเอา
ความคิดของคนอื่นมาเพื่อหวังผลทางทําลายลางแทนท่ีจะสรางสรรค ผมเรียกวา “ชั่วชาสามานย” ... และการวิง่ไล
ตาม “เทคโนโลยี” หรือเทคนิควิธีการตางๆ อยางไมเหลียวหนาเหลียวหลังถึงศักยภาพท่ีแทจริงของระบบงาน
ตัวเองเลยนั้น ผมก็เรียกวา “แดกดวนทางเทคโนโลยี” !! ... การศึกษาแมจะยิ่งกวางย่ิงดี แตหากลืมหรือไมใสใจท่ี
จะศึกษาตัวเองอยางถองแทดวยแลว มันก็เหลวไหลทั้งเพครับ ... ความจําเปนท่ีจะตองเหมือนคนอื่นหรือแตกตาง
อยางสิ้นเชิงนั้น ตองพิจารณาจาก “ความเหมาะสม” ของศักยภาพที่แทจริงของตัวเองเปนบรรทัดฐานเสมอ 

ยอนกลับไปท่ีกลองใบที่ 7 และ 8 อีกครั้ง ผมเองก็ไมไดสนับสนุนวาเราจะตองคิดใหมไปซะทั้งหมด แตก็ไมไดบอก
วาเราตอง “ลอกเลียน” ไปซะทุกเรื่อง ... ผมเพียงแคกําลังบอกวาเราตอง “เรียนรู” ไมวาจะเปนตัวเองหรือวาคน
อื่นๆ ... ไมมี “คนฉลาด” ท่ีไหนหรอกครับท่ีจะยอมทํางานใหกับเจานายที่เลอะเทอะกระทั่งวาตัวเองเปนยังไงหรือ
ตองการอะไรแบบไหนก็ไมรูเรื่องซักอยางเดียว ... เจานายที่ “เลอะเทอะ” จึงควรคูกับลูกนองท่ี “เละเทะ” เพื่อท่ีจะ
รวมกันเสกเปาระบบงานที่ “เหลวแหลก” ออกมาอวดความระยําใหชาวโลกเขาพบเห็น ... หนาไมอายที่สุด !! 

ไมวาในระดับบุคคลหรือระดับองคกร การเปลี่ยนแปลงใหตัวเองเปนสิ่งท่ี “ไมใช” ตัวเรานั้นเปนเรื่องท่ีนาเหนื่อย 
(และนาหนายดวย) แตการสํารวจตรวจตราเพื่อท่ีจะรูจักตัวเองจริงๆ แลวมุงเนนการพัฒนาไปในแนวทางที่ตนเอง
ถนัดนั้น แมในมุมหนึ่งนั่นหมายถึงการยอมรับสภาพที่ไมอาจเปลี่ยนแปลง แตในอีกมุมหนึ่งมันคือการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีเราเคยมีตอตัวเองและตอพฤติกรรมโดยรวม ซ่ึงผลลัพธท่ีไดจะไมมีทางเหมือนเดิมเด็ดขาด 
... เวลาที่พูดถึง “การเปลี่ยนแปลง” เราหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในมิตินี้ครับ ไมใชเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียเปลี่ยน
โคตรเหงาวงศตระกูล หรือกลายพันธุไปเปน “สัตวประหลาดทีชาญฉลาด” ท่ีเห็น “เผาพันธุ” เดิมของตัวเองวา
โงเงาเปนเตาเบาปญญาอยางไมมีทางรักษาอีกแลว ... เวลาใครวิพากษวิจารณหรือทักทวงก็พาลหัวเสียหาวา  
“เตาลานป” ริอานจะมาเสนอ “ความคร”ึ ตอสัตวพันธุใหม ... ถุย ... ถุย ... ถุย ... ผมของถอนคําพูดก็ไดครับทาน
ประธานที่เคารพฯ 
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The Ends-Over-Means Box 
Results Are More Important Than Process 
Remember that the end result is what really matters. 
 

กลองที่ 10 : “ผลลัพธ” มีความสําคัญกวา “กระบวนการ” 
นี่คือ “คาถาศักด์ิสิทธิ์” อีกบทหนึ่งของ “พวกนอกรีต” ครับ เปนคาถาที่ใชเพียงเพื่อจะหลบเลี่ยงกฎขอบังคับหรือ
ระเบียบมาตรฐานของการปฏิบัติงาน บางครั้งก็เรียกวา “คิดนอกกรอบ” แตบางครั้งก็จะทองบนเปนคาถายาวๆ 
วา “เราจะตองเล็งผลเลิศไปท่ีผลลัพธท่ีเปนเปาหมาย ไมใชมัวแตจุกจิกหยุมหยิมกับกระบวนการทํางาน” ... ผมจัด
ใหคนพวกนี้เปนพวกที่ไมเขาใจ “ธรรมดา” ของโลก !! 

ผมเคยเปนคนทํางานในระดับ routine คนนึง และยังคงทํางานในระดับเดิมๆ นั้นอยู แมวาจะนอยลงไปมากแลว 
แตก็อาจจะมีคนมองวา “ศิลปน” ท่ีร่ําเรียนมาทางการออกแบบอาคารนาจะทํางานท่ี “สรางสรรค” กวานี้ ไมใชมัว
แตมาเคี่ยวเข็ญบังคับใหทุกอยางมีความเปนระบบระเบียบท่ีชัดเจน ... แตจริงๆ แลวเพราะผมเองยังไมมีเหตุผลท่ี
พอฟงไดไวตอบตัวเองวา ระบบงานมาตรฐานแบบ ISO หรือข้ันตอนมาตรฐานระดับโลกอื่นๆ นั้น เขามีเอาไว 
“ทําเวร” อะไรถามันไมมีประโยชน ... ถา “กระบวนการ” ไมมีความสําคัญแลวเราควรจะเรียกคําเต็มๆ ของ 
ISO วา Idiotic Slavery Organization ดวยรึเปลา? 

“กระบวนการ” ท่ีมี “เพื่อกระบวนการ” ถือเปนเรื่อง “เหลวไหล”  แต “ผลลัพธ” ท่ีไมมีข้ันตอนมาตรฐาน
ในการปฏิบัติมารองรับเขาเรียกวา “เพอเจอ” เพราะไมวาการทํางานจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว เรา
เองก็ไมมีทางท่ีจะตรวจสอบหรือศึกษาเพื่อแกไขปรับปรุง หรือแมแตจะถายทอดเปน “องคความรู” ไปสูสงัคมในยคุ
ถัดๆ ไป ... แตถาจะใหมันฟงดูเปนธรรมดาสามัญของ “มนุษยไรอุดมการณ” หนอยก็ตองวา กระบวนการที่เปน
มาตรฐานนั้นก็เพื่อท่ีจะถายทอดหรือมอบหมายงานออกไปใหคนอื่นๆ มีงานทํา โดยที่เรายังสามารถติดตามและ
ตรวจสอบไดอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงเราจะไดมีเวลาไปนั่งคิดนั่งฝนถึงอุดมการณอันย่ิงใหญของเราตอไปได 

การสราง “กระบวนการมาตรฐาน” มันไมไดย่ิงใหญอยางคําท่ีถูกนํามาใชเรียกนักหรอกครับ จริงๆ แลวมันคือการ
กําหนดรูปแบบและขั้นตอนในการทํางานใหเปน “ธรรมดาวิสัย” เทานั้นเอง มันจะไดเปนอยางนั้นของมันไปได
เรื่อยๆ โดยที่เราไมตองไปพะวักพะวงกับมันอีก แลวเอาเวลาไปคิดและสรางสรรคสิ่งอื่นเพิ่มเติมข้ึนมาใหกับชวีติ ... 
ผมถึงไดบอกวา “พวกนอกรีต” นั้นเปนพวกไมเขาใจ “ธรรมดา” ของโลก ... จริงๆ แลวมันก็ไมตางจากระบบ
ระเบียบในชีวิตประจําวันของเราที่วาจะนอนตรงไหน จะข้ีจะเยี่ยวยังไง ถูฟนก่ีครั้ง อาบน้ําทาไหน ใสกางเกงในรึ
เปลา แลวจะกินขาวกันก่ีม้ือก่ีโมงบาง ... จิปาถะในชีวิตประจําวันท่ีเราเองไมเคยตองไปใสใจในรายละเอียด มัน
เปน routine ธรรมดาที่ทําใหเราสามารถสละละความสนใจ แลวเอาเวลาไปคิดอยางอื่นแทน ... นี่คือความสาํคญั
ของ routine หรือ “กระบวนการมาตรฐาน” 

แนนอนครับวา “ผลลัพธ” นั้นมีความสําคัญกวา “กระบวนการ” เพราะสิ่งท่ีกําหนดใหเปน “กระบวนการ” ไปแลว
นั้น ก็เพื่อใหเราสามารถละความพะวักพะวงลงไปได จะไดมีกะจิตกะใจไปเอาใจใสกับ “ผลลัพธ” ท่ีเราคาดหวัง
เอาไว แตเราก็ตองรูจักความสําคัญในมิตินี้ของ “กระบวนการ” ดวย ไมใชเอาแคทองคาถาแตแปลไมออกหรือไม
เขาใจความหมาย ... ระบบระเบียบตองรวบรัดชัดเจน กระบวนการในการทํางานตองไมเย่ินเยองุนงาน ชีวิตใน
การทํางานมันถึงจะ “เรียบงาย” และ “สรางสรรค” ... สักแตรื้อสักแตเปลี่ยนสักแตทําอยางไรระบบระเบียบแบบ
แผน เขาเรียกวา “มักงาย” ไมใช “เรียบงาย” ... คน “ซ้ีซ้ัว” มัน “สรางสรรค” อะไรใหกับโลกอยางนั้นเหรอ? 
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The Renewable Box 
Nothing Lasts Forever 
Always be ready to renew your basic business. 
 

กลองที่ 11 : ใดๆ ในโลกลวน “อนิจจัง” 
อยางท่ีบอกเอาไวแลววา ผมมีเวลาอานหนังสือ Thinking Inside The Box แคหนาสารบัญเทานั้น แตถา
กลองท่ี 10 บอกวา “ผลลัพธมีความสําคัญกวากระบวนการ” นั้นมาตอดวยกลองท่ี 11 ท่ีบอกวา “ไมมีสิ่งใดจะยืน
ยงอยางถาวร” ผมกลาท่ีจะพนันไดเลยวา เนื้อในของกลองท่ี 10 ตามหนังสือจะตองนําเสนอแนวคิดท่ีไมตางไป
จากที่ผมรายมาแลวซักเทาไหรเลย ... ไมเชื่อไปซ้ือมาอานสิ ถาไมเปนไปตามนี้ใหมาเก็บตังคท่ีผมเลยเอา !! 

การใหความเคารพใน “กฎเกณฑ” และพยายามรักษา “มาตรฐาน” ของการทํางานอยางมีระบบระเบียบนั้น ถือ
เปน “เครื่องมือ” ท่ีมีประสิทธิภาพในการที่จะนําเราไปสูความมีประสิทธิผล แตการท่ีเราพูดวา “ผลลัพธมี
ความสําคัญกวากระบวนการ” ไมใชหมายความวา “กระบวนการ” เปนสิ่งท่ีไมสําคัญเลย ในทางตรงกันขาม 
“กระบวนการ” กลับเปน “ตัวแปรสําคัญ” อยางมากในการที่จะบรรลุผลลัพธนั้นๆ หรือจะเรียกใหมันเปนศัพทแสง
สมัยนิยมซักหนอยก็ตองวา “กระบวนการ” นั้นเองที่เปน “ดัชนีชี้วัด” โอกาสของความสัมฤทธิ์ผล ... เปาประสงค
ท่ีแทจริงก็ยังอยูท่ี “ความสัมฤทธิ์ผล” ไมใชตัว “กระบวนการ” ... ดังน้ันเอง “กระบวนการ” ในการทํางาน
จึงตองมีเพื่อ “นําสนอง” แก “เปาประสงค” ไมใชมีเพียงเพื่อ “สนองตัณหา” ในความหรูหราอลังการของ
ระบบระเบียบพิธีรีตองท่ีไมเก่ียวกับเปาประสงคท่ีตองการจะสัมฤทธิ์น้ัน 

โดยเหตุผลนี้ เราจึงจําเปนท่ีจะตองสํารวจตรวจตราอยางถวนท่ัววา “กระบวนการ” ในการทํางานตางๆ นั้นยังมี
ความถูกตองเหมาะสมแก “กาละ-เทศะ” มากนอยแคไหน การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน “กระบวนการ” ในการ
ทํางาน ก็จะตองเปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางมีระเบียบแบบแผน หรือมี “กระบวนการ” แบบอื่นข้ึนมา
รองรับ ไมใชยุบเลิกไปเฉยๆ ดวยการสักแตทองบนคาถาแควา “ผลลัพธมีความสําคัญกวากระบวนการ” จึงละท้ิง
แมงไปเฉยๆ โดยคิดเอาอยางมักงายวา “ไมตองมีแมงเลยก็ได !!” 

จริงๆ แลวก็ไมแตเฉพาะ “กระบวนการ” เทานั้นท่ีควรจะตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมแก “กาละ-เทศะ” 
แมแตตัว “วัตถุประสงค” เอง บางครั้งก็ยังตองถูกสํารวจตรวจตราใหถี่ถวนเหมือนกันวา มันยังมีความถูกตอง
เหมาะสมแคไหนดวย ... ความเปน “อนิจจลักษณ” หรือความไมเท่ียงนั้น ไมใชหมายความวาเราไมตองมี
จุดยืนหรือหลักยึด เพียงแตเราไมควร “ยึดติด” จนถึงข้ัน “งมงาย” หรือ “ดักดาน” แบบที่ไมยอมสํารวจ
ตรวจตราความถูกตองเหมาะสมของ “เปาประสงค” หรือ “กระบวนการ” น้ันๆ อีกเลย ... การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงถือเปนเรื่อง “ปกติวิสัย” ท่ีควรจะตองมีการสํารวจตรวจสอบเปนระยะๆ อยางมีกฎเกณฑและ
สอดคลองกับ “กาละ-เทศะ” แตการไมยอมรับรูหลักการหรือมาตรฐานใดๆ เลย เอาแตแกวงไกวโยกไหวไปตาม
อารมณคึกคะนองแบบ “เฒาทารก” เขาเรียกวา “ปลิ้นปลอน” ไมใช “เปลี่ยนแปลง” ... มันไมใช “คิดใหม-ทําใหม” 
แตมันเปน “คิดอยาง-ทําอีกอยาง” !! 

“เปาประสงค” และ “กระบวนการ” คือสิ่งท่ีจะตองคิดควบคูกันไปตลอดเวลา และจะตองเปนคิดอยางชนิดท่ีควรจะ
ใชคําวา “พินิจพิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ” เพราะมันตองคิดเยอะๆ กวางๆ ยาวๆ ใหญๆ ไมใชกุดๆ ดวนๆ แค
คําวา “คิด” อยางไมใสใจรายละเอียดแบบที่อาจจะกลายเปน “คด” ไปไดงายๆ ... ดังนั้น “ความเรียบงาย” ใน
รายละเอียดตางๆ จึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ เพราะมันจะชวยให “การพินิจพิเคราะหอยางมีวิจารญาณ” นัน้มีความ
ลัดสั้นประหยัดเวลา ไมเย่ินเยอยืดยาดเพราะมัวแตไปหยุมหยิมอยูกับรายละเอียดท่ีมากเกินความจําเปนแกการ
ตัดสินใจในเรื่องราวตางๆ 

ไมวาจะเปนพวกที่ใหความสําคัญกับ “กรอบ” กับ “กฎระเบียบ” หรือพวกที่ มุงเนน “ผลสัมฤทธิ์” หรือ  
“การเปลี่ยนแปลง” อยาทําตัวเปนแค “นกแกว-นกขุนทอง” เลยครับ ... เพราะถาอยากจะนารักแคนั้นจริงๆ เราก็
ตองยอมรับเวลาที่คนอื่นเขาจะเรียกเราวา “ไอสัตว” ดวยนะ ... จะบอกให !! 

11 



Thinking Inside The Box 
Page 25 of 38 

The Houdini Box 
Always Have an Exit Strategy 
Make a plan to get your money out, and keep the plan updated and handy. 
 

กลองที่ 12 : รูหลบเปนปก รูหลีกเปนหาง 
การดําเนินการทุกอยางใหสัมฤทธิ์ผลตองอาศัย “ความจริงใจ” และ “ความทุมเท” อยางเต็มกําลังและสติปญญา 
ไมใชมัวแตรีรอหรือลังเลจนเสีย “กาล” หรือโอกาส จนกระทั่ง “การณ” ท่ีไมวาเล็กหรือใหญตองลมเหลวอยาง 
“เสียรูป” ท่ีวาดหวังไวในใจไปจนหมดสิ้น ... แต “การทุมเท” กับ “การถาโถม” เปนอาการนามที่มีระดับของ 
“ความประมาท” ท่ีแตกตางกัน 

“การเผ่ือทางหนีทีไล” ไมใชเปนเรื่องของ “การมองโลกในแงราย” ในขณะท่ี “การระมัดระวัง” ก็ไมใชเปนเรื่องของ 
“ความหวาดระแวง” การเตรียมแผนสํารองไมใชการสาปแชงใหแผนงานหนึ่งๆ ประสบกับปญหา แตเปนเรื่องของ
การเตรียมพรอมกับสถานการณท่ีบางครั้งเราเองไมทันนึกถึง หรืออุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยท่ีไมนาจะเปนไปได 
จริงอยูท่ีเราจะตองคิดการณตางๆ อยางละเอียดรอบคอบ แตไมมีใครสามารถทํานายอนาคต เพราะปจจัยแหง
ความสําเร็จหรือลมเหลวนั้นมีขอบขายท่ีกวางกวาท่ีมนุษยคนใดคนหนึ่งจะสามารถบังคับควบคุมไดอยางสมบูรณ 

หากจะสังเกตใหดีแลว ต้ังแตกลองท่ี 1 ถึงกลองท่ี 11 นั้นไดนําเสนอแตเรื่องท่ีเราจะตองรูจะตองเปน หรือไมง้ันก็
เปนการเตือนสติใหเราระมัดระวังท่ีมุมใดมุมหนึ่งของกระบวนการคิดและกระบวนการในการดําเนินงาน ซ่ึงใน
ท่ีสุดแลวก็มีแตกลองสุดทายนี้เทานั้นท่ีเอยถึง Strategy หรือ “กลยุทธ” ซ่ึงจะใชคําใหมันพื้นๆ หนอยก็เรียกวา 
“การวางแผน” นั่นเอง 
“การตั้งเปาประสงค” กับ “การวางแผน” ถึงแมวาจะตองเปนเรื่องเดียวกัน แตก็เปนงานคนละขั้นตอน 
“เปาประสงค” ตองมีกําหนดไวกอน แลวจึงมาถึง “แผนงาน” ท่ีจะตองลงรายละเอียดไปเปน “กระบวนการ” ใน
การปฏิบัติตางๆ เพื่อจะบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดเอาไวนั้นๆ ... “แผนงาน” หนึ่งๆ จึงตองละเอียด
รอบคอบ มีความเรียบงายและรวบรัดชัดเจน เพื่อใหระบบงานทั้งระบบมีมาตรฐานที่ไมสลับซับซอน อันจะ
เอ้ือใหเกิดความยืดหยุนคลองตัว และสามารถปรับเปลี่ยนการรุกหรือหลบหลีกไดอยางทันตอเหตุการณ 
ความขัดแยงในตัวเองท่ีเรียกวา paradox ของการวางแผนก็คือ “ตองละเอียดและเรียบงาย” บอยครั้งท่ีการคิด
ใหละเอียดมักจะจบลงที่ความสลับซับซอนของกระบวนการในการปฏิบัติ แตผมอยากจะยืนยันวา แผนงานหรือ
กระบวนการที่สลับซับซอนนั้น เปนผลลัพธท่ีเกิดจากการคิดท่ียังไมละเอียดและไมลึกซ้ึงเพียงพอ ... การคิดท่ีไม
ละเอียดรอบคอบจึงจบลงดวยกระบวนการทํางานที่ออมคอมวกวน เปนการผลักภาระของการคิดท่ีตองรอบคอบ
ใหไปตกเปนเวรกรรมของการปฏิบัติท่ีวกวนออมคอมไปรอบโลกแทน ... นี่คือ “กฎแหงกรรม” ... ผลแหง  
“ความมักงาย” ท่ีเกิดในภพหนึ่ง จะกลายเปนภาระหรือเวรกรรมใหตอง “มักยาก” ในอีกภพหนึ่งเสมอ !! 

Bill Jensen เจาของผลงานหนังสือเรื่อง Simplicity กลาววา “ปริมาณของความยุงยากในการทํางานนั้นไมเคย
เปลี่ยนแปลงในทางที่มากข้ึนหรือลดลง ตางกันก็เพียงแตวาเราจะเอามันไปวางไวท่ีจุดไหนของระบบเทานั้นเอง” 
ผมเองมีความเชื่ออยูวา สิ่งท่ีตองทําในการวางระบบงานนั้น ไมใชวาเราจะตองเตรียมตัวตายไวหลายๆ ทา แตการ
จัดวางระบบใหมีความกระชับ รวบรัด ชัดเจน และตัดตรงสูเปาหมายนั้น จะเปนการเตรียมความพรอมตอการ
ปรับเปลี่ยนอยูในตัวของมันเองแลว เพราะความตรงไปตรงมาของกระบวนการทํางานคือภาพสะทอนท่ีแทจริงของ
ความละเอียดรอบคอบในขั้นตอนของการคิด และเปนการแสดงออกถึงความเขาใจในเนื้อหาสาระที่แทจริงของการ
ทํางานทั้งระบบอยูแลว ... “ความไมประมาท” คือ “ความรอบคอบ” และ “ความรูเทาทัน” ไมใชการ
ระแวดระวังจนถึงข้ัน “หวาดระแวง” หรือ “หวั่นผวา” ไปหมดทุกเรื่องราว ... คนท่ี “เสียสติ” นะ ยังไงก็ไม
เรียกวา “ไมประมาท” หรอกครับ เพราะเราเรียกวา “ไมสมประกอบ” ซะมากกวา !! 
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ปดกลองชั้นนอก … แงมกลองชั้นใน !! 
 
เปนอันวาภารกิจในการ “เลาหนังสือ” ของผมก็ลุลวงไปอีกหนึ่งชุด หลายคนที่มีโอกาสและใชโอกาสในการอานบท
เขียนท้ังหมดมาตั้งแตชุดแรกๆ อาจจะเริ่มรูสึกวาการนําเสนอของผมยังวนเวียนอยูกับเรื่องราวคลายๆ กัน
ตลอดเวลามาตั้งแตชุดแรกๆ ... ซ่ึงผมเองก็รูสึกวาอยางนั้นเหมือนกัน ☺ 

แตเราก็เห็นๆ กันอยูวา แมแตพระพุทธเจาก็ยังวกวนอยูกับเรื่องราวของการพนทุกข เวียนไปเวียนมาอยูกับเรื่อง
ของการศึกษาท่ีเรียกวา “ไตรสิกขา” ของพระองคเกือบจะตลอดชวงอายุขัยของพระองคเอง จะแตกตางกันก็
เพียงแตวิธีการหรือตัวอยางท่ีพระองคหยิบยกข้ึนมาประกอบการสั่งสอนเทานั้น ... แนะ !! แปลวาผมเอาตัวเองไป
เทียบชั้นกับพระพุทธองคเลยอยางนั้นสิ !!? ... ถึงผมจะคอนขาง “หยาบชา” และ “วิตถาร” ทางความคิดและภาษา
ท่ีใช แตก็ไมใชคนท่ีจะ “กําเริบเสิบสาน” ขนาดนั้น ผมเพียงแตอยากจะบอกวา ถามนุษยโลกยังคงวนเวียนกระทํา
ในเวรกรรมแบบเดิมๆ ท่ีไมมีการพัฒนา พระพุทธองคก็ทรงทําถูกตองแลวในการตรัสสั่งสอนแตสิ่งเดิมๆ นั้นอยาง
ไมรูเหน็ดหนาย ... และผมก็คงทําไดไมดีกวานั้น หากวาทุกๆ คนยังคง “ยํ่ากบาล” ตัวเองอยูกับท่ีเดิมๆ อยางไรสติ
เหมือนท่ีผานๆ มา 

การหยิบยกเอาประเด็นจากหนังสือเรื่อง Thinking Inside The Box มาเลาไวในท่ีนี้ ก็เพราะเห็นวามันเปน
หนังสือ “ขายดี” และถึงกับมีคนยกยองวานาอานเอาไวใน Internet ซ่ึงผมเกรงวาอาจจะมีใครซักคนที่ไปซ้ือหามา
อานแลวถายทอดตอแบบผิดๆ ถูกๆ ตามความเขาใจของแตละคนออกไปใหพวกเราไดรับรูไมเวลาใดก็เวลาหนึ่ง ... 
ดังนั้นจึงตัดสินใจเลาแบบผิดๆ ถูกๆ ของตัวเองออกมากอนถือเปนการ “ตัดหนา” เพื่อเปน background 
ใหพวกเราไดศึกษาเอาไว ... อยางนอยก็ยังพอจะรูเปนแนวทางวาในโลกของพวกเรา ยังมีความคิด “วิตถาร” 
บางอยางท่ีควรจะตองคํานึงถึงอยูดวย จะไดไมเผลอตัวเผลอใจไปรับ idea ของคนอื่นมาอยางเต็มๆ 

แตก็อยางท่ีผมบอกไวต้ังแตแรกแลววา เอกสารฉบับนี้ไมไดเขียนข้ึนมา “สดๆ” เหมือนกับทุกครั้ง แตมันมีฉบับ 
“ตนราง” ท่ีบังเอิญถูกกระทบจากเหตุการณบางอยางประกอบอยูดวย ซ่ึงผมเอามาแนบทายไวท้ังฉบับเพราะไมรูวา
จะตัดทอนขอความตอนไหนออกไป เนื่องจากมีบางอยางท่ีอยากจะถายทอดออกมาจากเหตุกระทบนั้น อยางไรก็
ตามมันอาจจะเปนเพียงรายละเอียดปลีกยอยเล็กๆ ท่ีนอกเหนือไปจากเนื้อหาท่ีบอกเลาซะยืดยาวอยูกอนแลวใน
ตอนตนๆ เพราะถึงยังไงมันก็เปนเอกสารเรื่องเดียวกัน เพียงแตตางกรรมตางวาระกันอยูบางเทานั้นเอง 

ผมถือโอกาสปด  “กลองชั้นนอก” ของเอกสารชุดนี้แต เพียงเทานี้  สําหรับ  “กลองชั้นใน” นั้นถือเปน 
supplementary ท่ีไมตอเนื่องกับเนื้อหาตอนตน ... คนท่ียังเห็นความ “วิตถาร” ของผมไมหนําใจก็เปดไปอาน
ตอกันเอาเองก็แลวกัน !! ... ควรไมควรก็อยากระโดด ... 
 
 

Mr. Z., กรุงเทพฯ 
05.04.2004 
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บทความที่เลื่อนไหล 
 
นาจะเปนครั้งแรกท่ีผมเขียนบทความจากหัวเรื่องเพียงหัวเรื่องเดียว แตปลอยใหสถานการณตางๆ ท่ีผานเขามา
กระทบในแตละชวง หรือ idea บางอยางจากการอานหนังสือบางเลมของผม นําพาอารมณของตัวเองใหหมุนวน
อยูรอบๆ แกนเดิมของหัวเรื่องท่ีหยิบยกเอาไว แลวผูกโยงโครงของเรื่องราวทั้งหมดใหหมุนวนตอเนื่องกันไปอยาง
ไมสิ้นสุด จบจากความคิดหนึ่งแลวตอดวยอีกความคิดหนึ่ง จบจากเหตุการณหนึ่งหมุนวนกลายเปนอีกเหตุการณ
หนึ่ง ... และบันทึกรอยตอทางความคิดเอาไวเฉพาะวันท่ีเกิดข้ึนของการแกวงไกวทางความคิดของตัวเองเทานั้น 
แมวาบางทอนบางตอนก็ใชเวลาในการเรียบเรียงมากกวาหนึ่งวันก็ตาม 

โดยความตั้งใจแลว ผมอยากจะดูวาดวยแกนของหัวเรื่องหนึ่งๆ ท่ีตัวเองหยิบยกเอาไวนั้น ผมยังจะเขียนเลาอยาง
ตอเนื่องไปเรื่อยๆ ไดยาวซักเทาไหร และผลลัพธสุดทายเมื่อเรื่องราวท่ีรบกวนจิตใจตัวผมเองจบลงไปแลวนั้นมัน
จะตองใชพื้นท่ีซักก่ีหนากระดาษ โดยเปนความตอเนื่องท่ีประกอบดวยความคิดท่ีแกวงไกวไปมาซักก่ีเรื่อง 
เรื่องราวทั้งหมดเกิดข้ึนในวันท่ีเทาไหรผมเองก็จําไมได แตเหตุการณจริงๆ แลวเกิดข้ึนหลังจากที่พนักงานใน
บริษัทฯ คนหนึ่งมาขอลาออกเพื่อจะไปทํางานในบริษัทอื่น และเกือบจะเปนธรรมเนียมสวนตัวของผมทีอ่ยากจะหา
หนังสือดีๆ ซัก 1-2 เลมมอบใหไปในวันสุดทายท่ีรวมงานกัน ... ก็นาจะแถวๆ นั้นท่ีความคิดบางอยางของผม
สะดุดกับ idea ท่ีนําเสนอไวในหนังสือบางเลม แลวก็เลยอยากจะถายทอดเปนรองรอยเอาไว ประจวบกับ
เหตุการณตางๆ ท่ีผานเขามาในชวงจังหวะเวลานั้นเองที่ทําใหเกิดการผสมปนเปกันทางความคิดท่ีหลากหลายตอ
ยอดกันออกไปเรื่อยๆ  
 
... ประมาณ 10 หนากระดาษตอจากนี้ก็คือบทความที่เลื่อนเปอนนั้น ... 



Thinking Inside The Box 
Page 28 of 38 

โลกทัศนท่ีแตกตาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในเวลาเพียงไมก่ีวัน ผมไดพบเห็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้จากหนังสือ 2 เลมท่ีมีชวงเวลาของการจัดพิมพหางกัน
ถึงกวา 25 ป และแนนอนที่ผมเคยพบเห็นมันมากอนหนานี้แลวหลายครั้ง เนื่องจากนี่คือโจทยระดับ classic 
ของการจัดฝกอบรมทั่วๆ ไปเลยก็วาได ... โดยโจทยเพียงแตถามวา “มีส่ีเหลี่ยมจัตุรัสท้ังหมดกี่รูป?” 

โดยทั่วไปแลวเราอาจจะไดยินคําตอบแรกๆ วามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู 16 – 17 รูป จากนั้นจํานวนที่ตอบออกมาก็จะ
คอยๆ เพิ่มข้ึนไปเรื่อยๆ จนไปหยุดอยูท่ี 30 ซ่ึงครั้งหนึ่งมันคือคําตอบสุดทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แตในท่ีสุดก็ถึงกับมีคนเสนอวามันควรจะนับได 60 รูปแทนท่ีจะเปน 30 รูป โดยจํานวนที่ทวีคูณข้ึนมานี้เกิดจาก
การมองวาสี่เหลี่ยมจัตุรัสท้ังหมดนั้นแบงเปน “จัตุรัสทึบ” กับ “จัตุรัสโปรง” ซ่ึงเราตองใชจินตนาการเอาจากสีของ
กระดาษที่เห็นนี้เปนตัวอยาง คือจะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาว กับสี่เหลี่ยมจัตุรัสท่ีมีแตเสนกรอบสีดํา โดยทั้งสองกลุมนี้
วางซอนทับกันอยูนั่นเอง 

แตปญหาไมไดอยูท่ีเรานับไดก่ีรูป แลวก็ไมไดแปลวาคนที่นับได 30 รูปเกงกวาคนที่นับไดนอยกวานั้น หรือคนที่
เสนอใหนับไดมากถึง 60 รูปจะกลายเปนอัจฉริยะบุคคลข้ึนมา ... สิ่งเดียวท่ีภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ตองการบอกก็คือ 
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“ในเหตุการณหรือเรื่องราวเดียวกัน คนแตละคนจะมีวิธีการในการมองหรือทัศนคติท่ีแตกตางกันไปได
เสมอ“ โดยความแตกตางนั้นมีมูลเหตุท่ีมาจากปจจัยตางๆ ไดอีกมากมายสารพัด ไมวาจะเปนประสบการณ 
ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ตลอดไปจนถึงวัฒนธรรมที่ปลูกฝงคุณคาบางอยางในการรับรูเรื่องราวที่เกิดข้ึนรอบๆ 
ตัวของแตละบุคคลนั้นๆ ดวย 

 
20.01.2004 
แตแลวจูๆ ผมก็เกิดนึกอยากสนุกดวยการแกโจทย classic ชอนี้ใหกลายเปนรูปรางอยางท่ีเห็นขางลาง แตใช
คําถามเดิมก็คือ “มีส่ีเหลี่ยมจัตุรัสท้ังหมดกี่รูป?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนนอนที่มันไมมีสี่เหลี่ยมใดๆ เลยดวยซํ้าในทางกายภาพ แตภาพของสี่เหลี่ยมจัตุรัสไดกลายเปนเพียงจินตภาพ
หรือภาพในจิตนาการที่เกิดจากจุดตางๆ กําหนดข้ึนมาแทนไวเทานั้น ความไมมีรองรอยของเสนกรอบที่ตายตัว 
ทําใหเกิดความเปนไปไดของการเห็น “เสนทะแยงมุม” เพิ่มเติมข้ึนมาจากเพียงเสนต้ังและเสนนอนอยางในโจทย
ด้ังเดิมของมัน ซ่ึงจะมีผลใหสี่เหลี่ยมจัตุรัสท่ีเปนไปไดนั้นสามารถถูกกําหนดข้ึนมาอยางอิสระจนแทบจะนับไดไม
หมดสิ้น และยิ่งหากเราตัดขอจํากัดของความเปน “จัตุรัส” ออกใหเหลือเพียง “มีส่ีเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป?” ความ
เปนไปไดก็จะย่ิงมากมายมหาศาลทันที 

นี่จึงเรียกวา “ทุกสรรพสิ่งกอเกิดจากความวาง” เพราะหากเรายิ่งปลอยวางกรอบขอจํากัดหรือกฎเกณฑใดๆ ใน
ใจของเราลงไปมากเทาไร เราก็จะมองเห็นโอกาสแหงความเปนไปไดมากมายมหาศาลยิ่งๆ ข้ึนไปอยางไมจบสิ้น 
เพียงแตวาบางครั้งพวกเรานั่นเองท่ียึดติดทางความคิดหรือความเชื่อจนไมยอมปลอยวาง และกักขังจินตนาการ
ของตนเองอยางทารุณโหดรายท่ีสุด !! 

อยางไรก็ตาม ในโลกที่เราตองดําเนินชีวิตจริงๆ นั้น กลไกในชีวิตของพวกเราถูกแยกเปน mode ไวหลาย mode 
ดวยกัน โดย mode ท่ีชัดเจนที่สุดก็คือ mode ของ “การคิด” กับ mode ของ “การกระทํา” ซ่ึงการละวางหรือ
มองขามขีดขอจํากัดตางๆ เพื่อการปลดปลอยตนเองนั้นจะกลายเปนพิษทันทีท่ีเราใชผิด mode ของชีวิต 
นี่คืออันตรายที่หลายๆ คนไมเขาใจและมองขามไปอยางอหังการท่ีสุด !! 

การปฏิเสธขอจํากัดหรือกฎเกณฑทางความคิดถือเปนเรื่องท่ีดีและควรจะตองพยายาม เพื่อเปดประตูสูวิวัฒนาการ
ใหมๆ อยางไมรูจบ แตการปฏิเสธขอจํากัดหรือกฎเกณฑในทางการกระทํานั้นถือเปนเภทภัยท่ีจะตองสังวรใหหนัก 
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การรักษาสมดุลระหวาง “ความมี” (ขอบเขต) กับ “ความไร” (ขอบเขต) นี้เองคือสิ่งท่ีปราชญท้ังหลายนับแตอดีต
พยายามบอกเลาแกพวกเราทุกคน 

หากโจทยเรื่องสี่เหลี่ยมท่ีเห็นขางบนนี้ถูกสงใหกับทุกๆ คนในลักษณะท่ีเปนกระดาษเปลาๆ เราก็คงจะสามารถมี
สี่เหลี่ยมไดหลากหลายรูปแบบและมากมายมหาศาล เพราะไมมีแมแตเครื่องหมายกําหนดขอบเขตดวยซํ้าไป แต
ท้ังหมดนั้น ก็จะไดมาพรอมกับความไมมีแกนสารและไมอาจนับรวมเปนหมวดหมูหรือกลุมกอนท่ีบงบอกถึงบาง
สิ่งท่ีมีอยูรวมกันของทุกๆ ความคิดท่ีปรากฏออกมา บางครั้งอัจฉริยภาพของบุคคลจึงมิไดวัดจากการแหก
กรอบหรือฝาฝนกฎเกณฑ แตกลับประเมินไดจากการรับรูกรอบและกฎเกณฑน้ันๆ อยางสรางสรรค และ
ประยุกตกฎเกณฑท่ีมีอยูเดิมนั้นใหแผขยายออกไปสูอาณาจักรใหมๆ ทางความคิดและการรับรูของผูคน ...  

“ความไมยึดติด” กับ “ความไมรับรู” เปน 2 สิ่งท่ีแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เพียงแตในบางลักษณะมันก็ดูคลายกัน
เสียจนคนโงๆ หลายคนเชื่อวามันคือสิ่งเดียวกัน และพยายามแสดงความปญญาออนของตนเองออกมาในรูปแบบ
ท่ีเอยอางวาเปนอัจฉริยภาพ ... “คนบา” หรือ “คนปญญาออน” กับ “อัจฉริยบุคคล” มีขีดข้ันท่ีแตกตางกันอยาง
ชัดเจนก็ท่ีคุณสมบัติของเรื่องนี้ เพราะฝายหนึ่งไมยอมรับรูกฎเกณฑใดๆ ไมวาจะโดยธรรมชาติหรือความจงใจ 
ในขณะที่อีกฝายหนึ่งรับรูกฎเกณฑและเรื่องราวตางๆ อยางพินิจพิเคราะห และมีจินตนาการที่กวางไกลยิ่งกวา
กรอบเกณฑแหงอาณาเขตเหลานั้นออกไปอยางสรางสรรคและสวยสดงดงาม 

นานมาแลวท่ีพวกเรามักจะใหนิยามแกมนุษยประเภท “ศิลปน” วาเปนพวก “เสรีชน” ท่ีไรระเบียบแบบแผน มี 
ผมเผายุงเหยิงรุงรัง สกปรกมอมแมมทั้งเสื้อผาและการแตงตัว ถือเอาความพอใจและความสบายใจเปนบรรทัด
ฐานสําคัญกวาความเชื่อหรือคานิยมตางๆ ของสังคมรอบขาง ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อตะหงิดๆ อยูลึกๆ วา 
“อัจฉริยะ” กับ “ความติงตอง” มีสวนท่ีละมายคลายคลึงกัน !! ... ซ่ึงผมอยากจะแนะนําวาทุกๆ คนควรทีจ่ะทบทวน 
“กรอบ” ทางความคิดอันเกาแกนั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง ...  

บางครั้งก็อาจจะเพราะตัวผมเองที่ไมยอมรับกติกาขางตนนั้น ผมเชื่อวา “ศิลปน” ไมจําเปนตองสกปรกรกรุงรัง 
ไมใชวาตองเปนคนไรหลักการหรือไมมีระเบียบแบบแผน แต “ศิลปน” ในนิยามแบบของผมกลับเปนคน 
เจาระเบียบและเครงครัดในหลักการ มีกรอบเกณฑและเง่ือนไขข้ันตอนของการปฏิบัติท่ีชัดเจน เพียงแตเปนกรอบ
หรือกฎเกณฑท่ี “ศิลปน” นั้นๆ เองเปนผูบัญญัติข้ึนมาใหมจากสภาพแวดลอมของเรื่องราวหนึ่งๆ ท่ีกําลังขบคิดอยู
ในขณะเวลานั้นๆ ... “ศิลปน” ไมใช “มนุษยไรราก” ไมใชเผาพันธุท่ีเอาแตละเมอเพอพกหรือเลื่อนลอย ... แตพวก
เขาคือมนุษยท่ีพยายามสรางสรรคสิ่งใหมๆ จากโลกทัศนท่ีแตกตางออกไปเทานั้น 

หากพิจารณาในแงมุมเชนท่ีวานี้ “ความเปนศิลปน” กับ “ความเปนอัจฉริยะ” ก็อาจจะมีอะไรๆ ท่ีละมายคลายคลึง
กัน ซ่ึงผมมีความเห็นสวนตัววามันเปนความแตกตางของคําท่ีเลือกใชเทานั้น เพราะคนเรามักจะสรรหาคํา
ประหลาดๆ มาเรียกหาบุคคลอื่นท่ีคิดอะไรไมเหมือนกับตัวเอง ... คอนขางเปนประจํา ☺ 

ผมหยิบยกเอาโจทยเรื่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ข้ึนมาในการประชุมฝายการตลาดครั้งแรกของป 2004 เพื่อท่ีจะสื่อสาร
กับทุกๆ คนวา พวกเราแตละคนสามารถที่จะรับรูเรื่องราวเดียวกันแตมองเห็นแตกตางกันออกไปไดเสมอ ไมมี
ความหมายซอนเรนใดๆ วาความคิดเห็นของใครจะดีกวาหรือเหนือกวาของคนอื่นๆ อยูตลอดเวลา ผมกําลัง
พยายามเรียกรองใหทุกคนเลิกท่ีจะยํ่ายีความคิดเห็นของตัวเองดวยการเก็บมันไวเงียบๆ และ “ไมกลา” ท่ีจะแสดง
ออกมาอยางผาเผย โดยผมเชื่อวาหากเราสามารถระดมความคิดเห็นท่ีหลากหลายจากบุคลากรภายในองคกรของ
เราออกมาใชใหเกิดประโยชน เราก็จะสามารถสรางรากฐานที่สําคัญสําหรับการพัฒนาองคกรตอไปไดในอนาคต 
เพราะนี่คือรากเหงาท่ีแทจริงของวัฒนธรรมแหงการคิดและการเรียนรู 
 
24.01.2004  
ในอีกแงมุมหนึ่งของโลกทัศนสวนตัวแบบ “ศิลปน” ของผมเอง ซ่ึงบังเอิญอยูในหนาท่ีการงานที่ตองดูแล  
“ทรัพยสมบัติล้ําคา” ขององคกรคือ “ฐานขอมูล” ท่ีจะตองถือเปน “ความลับสุดยอด” เสมอนั้น ผมกลับมองวาการ
พยายามซอนเรนความเปนจริงของสถานการณท่ัวไปขององคกรตอบุคลากรเปนเรื่องเหลวไหลและสิ้นเปลือง
พลังงานทางสมองอยางมาก ซ่ึงมันจะสงผลกระทบใหบุคลากรที่ไดรับความไววางใจทุกคนตองสิ้นเปลืองพลังงาน
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ทางกลามเนื้อและพลังใจไปพรอมๆ กันดวย เนื่องจากเราจะไมมีวันกลามอบหมายภาระหนาท่ีการงานใหกับใคร
เลยในโลกที่แสนจะใหญโตใบนี้ ... ผมร่ําเรียนมาจากสถาบันการศึกษาท่ีเรียกวา “คณะสถาปตยกรรมศาสตร” ท่ี
เขาสั่งสอนวิชาความรูเก่ียวกับการออกแบบอาคารบานเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ซ่ึงถาจําไมผิดก็นับเปนรุนท่ี 50 
พอดี โดยในแตละรุนก็จะมีจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาประมาณ 50 คนเปนอยางนอยจากสถาบันเดียว 
และคงจะมีเปนหลายรอยคนดวยกันหากจะนับรวมทั้งโลก ... หลักสูตรก็คงไมแตกตางกันมากหรืออาจจะถึงข้ัน
ลอกเลียนกันมาเลยดวยซํ้า ... แตเราก็ไมเคยเห็นอาคารบานเรือนท่ีเหมือนกันเปยบ 100% เลยนับต้ังแตวันแรก
ท่ีมนุษยเรียกบุคคลในอาชีพนี้วา “สถาปนิก” ... หรือวาพวกเขาเรียนหนังสือมาคนละเลม? หรือพวกเขาไดรับ
ขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน? ... หรือพวกเขาจะตองนับสี่เหลี่ยมจัตุรัสในโจทยนั้นไดเทาๆ กันท้ังโลก? ... ซ่ึงพวก
เราทุกคนก็รูอยูวาความจริงไมไดเปนอยางนั้นเลย!! 

ปญหาของเรื่อง “ฐานขอมูล” นั้นไมใชอยูท่ีการมองเห็นหรือรับรู แตอยูท่ีการปรับประยุกตไปใชงานตางหาก และ
ผมกลาท่ีจะบอกวาไมมีมนุษยสองคนใดในโลกที่เห็นฐานขอมูลชิ้นเดียวกันแลวจะเกิดความคิดท่ีเหมือนกัน ... ซ่ึง
ผมก็มีความเปน “ศิลปน” มากพอที่จะ “อวดดี” วาตัวเองมีวิธีการประยุกตใชท่ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงกวาคน
อื่นๆ ไดเสมอ เพราะมันอยูท่ีเหลี่ยมมุมของการมองและจังหวะของการเลือกใช ... ดังนั้นแมวาโดยสวนใหญของ
เวลางานของผมจะหมดไปกับการรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล แตการเฝาระวังนั้นก็เพื่อไมใหมันเสียหาย
หรือถูกบิดเบือน ไมใชเพื่อการปกปดเพราะกลัววาจะมีใครมาเห็นมันเขา ... ผมไมเคยกลัววาใครจะมาเห็น !! 

แตวา “สารศิลปน” ไมไดมีอยูในเลือดของทุกคน หรืออาจจะมีในปริมาณท่ีเขมขนไมเทากัน ... เพราะฉะนั้นจึงเปน
เรื่องธรรมดาที่เราจะเห็นความพยายามในการปกปดซอนเรนขอมูล และถือเอาเรื่องของความเปดเผยของขอมูลมี
ระดับความสําคัญเทากับความคอขาดบาดตายหรือเรื่องราวสยองขวัญอื่นๆ ในชีวิต ... มันเปนเหตุการณปกติท่ี
พวกเราแตละคนจะนับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นไดไมเทากัน !! 

ผมไมไดกําลังโฆษณาชวนเชื่อใหใครตอใครคลอยตามวาวิธีคิดแบบของผมนั้นถูกตองท่ีสุด ดีท่ีสุดหรือเหมาะสม
ท่ีสุด เพราะที่ผมกําลังจะบอกก็คือ ไมเคยมี “ความถูกตองสมบูรณแบบ” หรือ absolute truth ในโลกใบนี้หรือ
ใบไหนๆ เลย เนื่องจาก “ความถูกตอง” เปนสภาวการณท่ีเลื่อนไหลไปกับเหตุผลท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาอธิบาย
ประกอบเสมอ !! มันอยูท่ีวาเรากําลังคนหาความถูกตองน้ันเพื่อจุดประสงคอะไรตางหาก !! 
หากมีคนตั้งคําถามวา “สารศิลปน” ในตัวของผมเปนประเภทเดียวกับ “สารอวดดี” ดวยรึเปลา? ผมก็คงจะตอบวา 
นาจะเปน “สารอวดดีชนิดเขมขน” ซะดวยซํ้า เพราะมันมีผลใหเกิดพฤติกรรมทางสมองแบบ “โคตรอวดดี” อยู
บอยๆ แลวผมเองก็ไมเคยเถียงวาตัวเองเปนคนเรียบรอยสมถะเจียมเนื้อเจียมตัว ... แตกลับยอมรับอยางหนาชื่น
ตาบานเลยวาตัวเองเปนคน “โคตรอวดดี” อยางท่ีสุด ท้ังยังพยายามเรียกรองใหทุกๆ คนรูจักการเปนคนประเภท 
“อวดดีอยางสรางสรรค” อีกตางหากดวย 

“คนอวดด”ี มักถูกต้ังแงรังเกียจ ในขณะท่ี “คนสรางสรรค” กลับมีคนอยากใกลชิดสนิทสนม แตไมมีมนุษยคนไหน
ท่ีรูจักการสรางสรรคโดยไมมีความอวดดีอยูในตัว เพราะความอวดดีนั้นเองท่ีเปนแรงขับใหเขาคนนั้นเชื่อเสมอวา
ยังมีสิ่งท่ีดีกวาย่ิงๆ ข้ึนไปเสมอ และเชื่อวาเขาสามารถที่จะคนพบมัน ... มันคือเหตุผลท่ีคนเหลานี้ไมยอมหยุดคิด 
ไมยอมงอมืองอเทาแลวรอใหคนอื่นๆ มาชี้นําตลอดเวลา ... เพราะเชื่อเสมอวาเขาสามารถเปนผูบุกเบิกโลกทัศน
ใหมๆ ใหกับสังคมได ... ซ่ึงจุดนี้คือขอแตกตางจากพวก “อวดดีอยางด้ือดาน” เพราะคนที่มีความอวดดีนั้น ไมแน
เสมอไปวาจะรูจักการสรางสรรคไปพรอมๆ กันดวย โดยบุคคลประเภทหลังนี้เองท่ีทําใหคําวา “อวดดี” มีจุดดาง
พรอยในชีวิตของคําศัพทธรรมดาๆ คําหนึ่งในพจนานุกรมตราบจนทุกวันนี้ 

พวก “อวดดีอยางด้ือดาน” เรียกอีกอยางวา “หลงตัวเอง” คือหาตัวเองไมเจอ แบบเดียวกับคําวา “หลงทาง” ท่ี
หมายถึงการหาทางที่ถูกตองไมเจอนั่นแหละ ... ผมใชคํานี้เปนนิยามสําหรับพวกไมรูจักประเมินตัวเองแลวยังไม
รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูคนรอบๆ ขางอีกดวย ... คลายๆ กับคนที่แตงหนาแตงตัวหรือโกนหนวดโกนเคราโดย
ไมยอมดูกระจก เพราะเชื่อวา “หนาตาของกู กูก็ตองรูดีกวาภาพสะทอนอยูแลว” ... พวกนี้จึงมักจะมีพฤติกรรม
แบบดึงดันอยางทุลักทุเล ปกติไมใชเชื่อวาตัวเองเกง แตมักจะดูถูกคนอื่นวามีน้ํายานอยเกินไป ดังนั้นกลุมมนุษย
ประเภทนี้จึง “มีน้ํามากกวาเนื้อ” ซ่ึงโดยสวนใหญก็จะเปน “น้ําลายเหนียวๆ ” แทนท่ีจะเปน “น้ํายาชนิดเขมขน” 
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ท้ังสองประเภทนี้ก็เปนอีกคูหนึ่งท่ีมีขีดข้ันในการแบงแยกท่ีชัดเจน เพราะพวกหนึ่งหนักแนนม่ันใจในสิ่งดีๆ ท่ี
ตัวเองสามารถจะสรางสรรคข้ึนมา มีโลกทัศนท่ีองอาจเปดเผยและพรอมท่ีจะเรียนรูจากทุกสรรพชีวิตหรือสิ่งของ 
ไมวาจะเปนความผิดพลาดของตัวเองและผูอื่น หรือความสําเร็จของทุกผูคนบนพื้นพิภพ เพื่อการพัฒนาไปสูสิ่งท่ี
ดีกวาอยางไมสิ้นสุด ... สวนอีกพวกหนึ่งดึงดันและดื้อดาน หลับหูหลับตาที่จะเชื่อวาคนทั้งโลกไมมีน้ํายามาก
พอท่ีจะหลอลื่นใหโลกหมุนตอไปได นอกจากน้ําลายเหนียวๆ ของตัวเองเทานั้น ... ท้ังสองประเภทจัดวาเปน 
“คนอวดดี” ท่ีอยูคนละข้ัว หรือเปรียบไดกับคนละดานของเหรียญนั่นเอง ... เชนเดียวกับ “อัจฉริยบุคคล” กับ 
“มนุษยติงตอง” ท่ีกลาวไปแลว 

ยอนกลับไปท่ีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเดิมนั่นอีกครั้ง แมวาโดยพื้นฐานแลวมันจะนับไดเพียง 30 รูป แตการนําเสนอวา
มันเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส 30 รูปท่ีวางซอนกันคือพวกมีแตโครงเสนขอบ กับพวกที่มีแตสีพื้นไมมีเสนขอบ มันก็จะ
กลายเปน 60 รูปทันที ... เรายังจะมีวิธีอื่นอีกม้ัยท่ีจะนับใหมันมีจํานวนมากมายกวานั้นย่ิงๆ ข้ึนไป? การมองให
เสนท้ังหมดหายไปโดยคงไวเฉพาะจุดบอกตําแหนงมุมอาจจะเปนการมองขามกรอบหรือกฎเกณฑบางอยางเพื่อ
เปดทางใหกับการจิตนาการไปถึงเสนทะแยงท่ียังอาจจะเปนไปได การมองวาเสนขอบทั้งหมดเกิดจากเสนประที่
นํามาวางซอนกันเปนชั้นๆ ก็ยังทวีคาของการนับตอไปอยางไมรูจบ และยิ่งเราเจาะลึกลงไปถึงคํานิยามของ “เสน” 
ท่ีหมายถึง “จุด” ท่ีนํามาเรียงตอๆ กัน สี่เหลี่ยมจัตุรัสในโจทยท่ียกมานั้นก็จะกลายเปนจํานวนนับลานๆ อยางไม
ตองสงสัย !! นับประสาอะไรกับเรื่องราวตางๆ ในโลกที่สลับซับซอนยิ่งกวารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสท่ียกมาเลาไวนี้ ?! 

ความหลากหลายของวิธีคิด ความซับซอนของกระบวนการ ความไมเหมือนกันของทุกผูคน เหลานี้คือเหตุปจจัยท่ี
จะทําใหเรื่องราวหนึ่งๆ ถูกตีความและปรับประยุกตไปใชอยางไมมีทางท่ีจะคาดเดาไดอีกเลย ปญหาจึงไมใชอยูท่ี
ความพยายามที่จะทําใหคนอื่นๆ โงเงา แตจะตองพยายามทําใหตัวเองฉลาดลึกล้ําย่ิงๆ ข้ึนไปจึงจะเปนหนทางท่ี
สรางสรรคไปสูความเจริญกาวหนา ... คนเราไมควรกลัววาคนอ่ืนจะรู เพราะสิ่งท่ีตองกลัวคือตัวเองที่ยังไมรู 
... อยากลัววาคนอ่ืนจะเกงกวา จงกลัววาตัวเองไมรูจักพัฒนา !! 
ก็ตองยอมรับความจริงดวยวา กระบวนการคิดแบบนี้ถือวามันย่ิงกวา “โคตรอวดดี” จนกระทั่งมันอาจจะดูสุดข้ัวไป
ถึงข้ันท่ีจะตองใชคําวา “โอหัง” ซะมากกวา ... ผมเลือกท่ีจะไมใชคําท่ีดูดีกวานี้อยางเชน “อหังการ” เพราะผมกําลัง
จะบอกกวาอีกดานหนึ่งของความอวดดีท่ีผมเรียกวา “ความอวดดีอยางด้ือดาน” นั้น มันจะไปสุดข้ัวท่ีคําวา 
“ดักดาน” เพื่อใหเห็นภาพชัดๆ วา ไมวาเราจะสุดข้ัวท่ีดานไหนก็ตาม ก็ลวนแตใหความรูสึกท่ีไมดีไดเทาๆ กัน
เสมอ !! 

เปนไปไดม้ัยวาความผาเผยและเปดกวางทางความคิดท่ีไมแครกับเรื่องของความลับใดๆ เลยในโลกของการ
แกงแยงแขงขันนั้น อาจจะกลายเปนอาวุธท่ีท่ิมแทงตัวเองไดไมเวลาใดก็เวลาหนึ่งโดยบุคคลที่เราไววางใจ?  
การไมเกรงกลัวตอทุกอุปสรรคทั้งโดยธรรมชาติหรือการกระทําของทุกผูคนจะถือเปน “ความกลาหาญ” หรือวา  
“ความบาบิ่น” ... ผมเองก็ไมอาจจะสรุปออกมาใหชัดเจน เพราะมันข้ึนอยูกับทัศนะหรือมุมมองของแตละคนเปน
สําคัญ ... แตเพราะผมเชื่อวาการท่ีจะทําใหตัวเองแกรงกลาสามารถ ไมใชอยูท่ีการทําลายผูอ่ืน แตอยูท่ีการ
พัฒนาตัวของตัวเอง ... หรือทุกๆ คนในโลกก็ตองคิดอยางเดียวกันนี้? หรือทุกๆ คนในโลกไมไดมีความคิดท่ีจะ
ทําลายลางผูอื่นเพื่อหลอเลี้ยงความรูสึกท่ีอยากจะเหนือกวาทุกผูคนของตัวเขาเอง? การทําใหตัวเองตกอยูใน
สภาวะที่สุมเสี่ยงตอการถูกทําลายไดนั้น เรียกวาฉลาดเหลือลนแลวรึเปลา? ... นี่คือเหตุผลท่ีโลกของเราตกอยูใน
สภาพท่ีไมมีความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน ตางฝายตางเพาะเชื้อแหงความหวาดระแวงระหวางคนกับคนใหทวี
ความเขมขนข้ึนไปเรื่อยๆ ... ซ่ึงผมก็รูอยูวามันเปนเหตุผลท่ีพอจะเขาใจได ... แตเราไมมีทางเลือกอื่นใดอีกแลว
อยางนั้นรึเปลา นอกจากจะตองกระโดดเขาไปในวังวนท่ีนาสลดหดหูใจนี้? ... ความอหังการที่เชื่อวาไมมีใคร
สามารถทําลายเราไดจะจัดวาเปนความอวดดีประเภทไหน? ... แตอาศัยเพียงความหวาดระแวงกับการปองกัน
ตัวอยางระแวดระวังสุดชีวิตก็จะสามารถเปนหลักประกันวาตัวเราเองจะปลอดภัยจากมนุษยดวยกันไปตลอดกาล
อยางนั้นหรือ? เรากําลังปองกันภัยจากผูอื่นหรือวาเรากําลังหวาดผวากับจินตนาการของตัวเราเอง? 

“การไมกลัวถูกทําราย” กับ “การเชื่อวาคนอื่นไมมีปญญาทําราย” นั้นเปนสองความรูสึกท่ีไมเหมือนกัน การท่ีผม
ไมคอยหวาดระแวงคนอื่นๆ โดยเฝาแตจินตนาการถึงความมุงรายจากโลกภายนอก แลวสรางความปนปวนวุนวาย
ใหกับชีวิตของตัวเองดวยการรักษาทุกๆ เรื่องราวใหเปนความลับนั้น เพราะผมมีความสงสัยอยูเสมอวาความลับท่ี
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เราอุตสาหระวังรักษานั้น สิ่งมุงรายจากโลกภายนอกไมมีทางลวงรูดวยวิธีการอื่นเลยอยางนั้นเหรอ? แลวหากสิ่ง
มุงรายนั้นมีความปรารถนาที่จะทําลายลางกันจริงๆ มันจําเปนตองใชความลับท่ีวานั้นเพียงสถานเดียวรึเปลา? 
กระทั่งถึงกับสงสัยวาสิ่งมุงรายนั้นอยูท่ีโลกภายนอกหรือโลกภายในจินตนาการของตัวเราเองกันแน? ...  
มีคนกลัวผีซักก่ีคนที่เคยเห็นผีจริงๆ ?! 

จริงๆ แลวผมก็ไมใชคนท่ีมองโลกในแงดีซะจนเชื่อวาคนทุกคนในโลกลวนเปนคนดี และไมเคยอวดดื้อถือดีวาทุกๆ 
สิ่งในโลกลวนแตไมมีปญญาทําอันตรายผมได ... แตเพราะผมไมรูวาจะระแวดระวังทุกกระเบียดนิ้วเพื่อปองกันสิง่ท่ี
ไมมีทางปองกันได 100% ไปเพื่ออะไรตางหาก ท้ังยังเปนเรื่องท่ียากจะคาดคํานวณทิศทางท่ีจะเขามาของสิ่งท่ีมุง
รายทุกๆ ชนิด เพราะยิ่งเราคาดคํานวณมากเทาไหร อันตรายทั้งหมดก็จะเปนเพียงอันตรายจากจินตนาการของ
ตัวเองมากข้ึนเทานั้น ... แลวมันก็จะไปสอดคลองกับทฤษฎีโบราณของผมที่วา “มีแตคนที่กลัวผีเทาน้ันท่ีเห็นผี” 
... เพราะเขาเชื่อเขาจึงคิด เพราะเขาคิดเขาจึงพบเห็น ... สิ่งท่ีเชื่อและถูกพบเห็นนั้นคือความจริงหรือเปนเพียง
กระแสคลื่นความถี่ท่ีบังเอิญไปตรงกับความถี่ของคลื่นในระบบประสาทการรับรูรึเปลา ... ยังเปนเรื่องยากที่จะ
ยืนยัน ... ไมใชวาท้ังหมดเปนเรื่องเหลวไหล แตก็ไมท้ังหมดท่ีเปนเรื่องจริง !! 

“การไมกลัว” ไมจําเปนวาจะตองแสดงออกดวย “การลบหลู” หรือ “การทาทาย” การตั้งอยูใน “ความไมประมาท” 
ก็ไมไดแปลวาคนเราจะตอง “หวาดระแวง” หรือต้ังอยูใน “ความประสาทแดก” ตลอดเวลา ... ขอมูลขาวสารหนึ่งๆ 
จะเกิดเปนประโยชนกับใครตอใครไดก็ตอเม่ือสภาวะแวดลอมของผูท่ีรับรูนั้นมีความสอดคลองและเอื้ออํานวย 
โลหะธรรมดาจะกลายเปนอาวุธท่ีคมกลาตอเม่ือถูกหลอหลอมและปรับแตงอยางถูกกรรมวิธี อิฐหินดินทรายจะ
กลายเปนงานศิลปะ ก็ตอเม่ือไดสัมผัสกับมือและมันสมองของชางผูชํานาญเทานั้น ... แนนอนที่ขอมูลขาวสารเปน
วัตถุดิบทางความคิดท่ีดีเย่ียม แตปจจัยแวดลอมท่ีจะกอใหเกิดประโยชนจริงๆ ยังตองอาศัยองคประกอบอื่นๆ อีก
มากมายสารพัด  . . .  หาก  “ความลับสุดยอด” ทางขอมูลนี้ มีอานุภาพท่ีเหลือลนจริงๆ  ทําไมเจาของ  
“สิ่งทรงอานุภาพ” ท่ีวานี้สวนใหญ จึงยังตองใชเวลาตั้งหลายปกวาจะพัฒนาจนมันกอใหเกิดประโยชนจริงๆ จังๆ 
ข้ึนมา? ... หรือ “วัตถุดิบ” ท่ีถูกพัฒนาโดยคนอื่นแลว จะตองกลายเปนโทษภัยแกเจาของเดิมเสมอไป? 

เปนไปไดวากระบวนการคิดของผมถูกบมเพาะมาจากสภาพแวดลอมท่ีสอนใหมองทุกอยางวามีความเปนไปได 
และใหเชื่อวาทุกๆ เรื่องมีทางออกที่สามารถกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ณ สถานการณหนึ่งๆ ไดเสมอ หากจะมีใคร
สังเกตวิธีคิดและวิธีทํางานท่ีผานมาของผม อาจจะพบเห็นวาผมคอนขางท่ีจะคลอยตามไดในทุกๆ เหตุผลหรือการ
ตัดสินใจของใครตอใคร และมีวิธีจัดการกับสถานการณนั้นๆ ท่ีแตกตางออกไปจากแนวความคิดเดิมๆ ของตัวเอง 
บางครั้งอาจจะดูคลายกับวาไมมีจุดยืนหรือหลักการที่ตายตัว แตเพราะผมเชื่ออยางเหนียวแนนวาทุกๆ 
สถานการณจะไมมีคําวา “ทางตัน” อยางเด็ดขาด เราสามารถที่จะสรางทางเลือกไดอีกมากมายในแตละ
สถานการณท่ีดูเหมือนกับถูกบีบบังคับ ... มันเปนเหตุผลเดียวกับท่ีผมยังสามารถใชประโยชนจากระบบงาน
ฐานขอมูล โดยใช software ท่ีเกาคร่ําคราราวกับยุคหินทางเทคโนโลยี แทนท่ีจะมัวแตคร่ําครวญวาทีมงานของ
ตัวเองไมช่ําชองกับทักษะทางคอมพิวเตอร หรือรูสึกทอแทสิ้นหวังวาไมไดใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย หรือเฝาแตมอง
วาโลกทั้งโลกถูกความไมประสีประสาของบุคลากรบีบบังคับจนไมมีทางออก ... แตก็เพราะขอจํากัดของทีมงาน 
ทุกคนรวมทั้งตัวผมเองดวย ท่ีทําใหระบบงานฐานขอมูลของพวกเราถูกออกแบบและวางโครงสรางไวในลักษณะ
อยางท่ีเปนอยูทุกวันนี้ !! 
 
28.01.2004 
หรือคนที่ไมกลัวผีหนึ่งคนสามารถเปลี่ยนใหคนทั้งโลกเลิกกลัวผีได? ... ทุกคนก็รูวานั่นเปนเรื่องเหลวไหล 
จริงๆ แลวเราไมสามารถเปลี่ยนแปลงใครคนใดคนหนึ่งไดเลย ไมวาเราจะพยายามใหมากขนาดไหนก็ตาม  
คนทุกคนยังเปนตัวตนเดิมๆ ของเขาเสมอ และจะเปนตัวตนที่ไมมีวันเปลี่ยนแปลงนั้นตลอดกาล !! นี่อาจจะเปน
ความจริงท่ีฟงดูโหดราย และเหมือนกับโลกของเราถูกสาปไวแลวอยางไมมีวันเปลี่ยนแปลงใดๆ ไดเลย ... ในแงมุม
หนึ่งแลวผมอาจจะดูเหมือนคนที่มองโลกในแงดีจนเกินกวาเหตุ แตสําหรับมุมมองนี้ผมยอมรับวาผมเชื่อในเรื่อง 
“คําสาป” ท่ีวานั้น ... คนทุกคนยังเปนตัวตนเดิมๆ ของเขาเสมอ และจะเปนตัวตนนั้นอยางไมมีวันเปลี่ยนแปลง ...  
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มันเปนคําสาปที่หลายคนพรอมจะโตแยง หลายคนพรอมท่ีจะยกเอาหลักฐานทางประวัติศาสตรมากมายมา
คัดคาน ... แตมันคือการแสดงขอโตแยงจริงๆ หรือเพราะเขาเหลานั้นไมยินดีทําใจใหยอมรับกับคําสาปที่วานี้ !! 
เปนเพราะคนถูกบมเลี้ยงใหหย่ิงผยองจนไมอาจยอมรับชะตากรรมที่กําหนดไวแลว? หรือเปนเพราะพวกเขา
สามารถเปลี่ยนแปลงไดจริงๆ? ไมวาสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ไมสามารถแกไขธรรมชาติอันเปนขอจํากัดนี้ เราไมมีทาง
บินไดโดยธรรมชาติ ไมวาจะอยากบินซักขนาดไหนก็ตาม ... หรือพลังจิตท่ีแกรงกลาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลง
สัจจะแหงธรรมชาติทางกายภาพนี้ได? ... เราบินไดเพราะการประดิษฐคิดคนตางหาก เราบินไดโดยอาศัยสัจจะที่
เปนขอจํากัดอื่นมาประยุกตใชงานรวมกันเทานั้น ... เรายังไมสามารถบินไดโดยธรรมชาติจริงๆ ของตัวเรา !! 

ขอเท็จจริงท่ีวานี้อาจจะดูนาสลดหดหู และหลายครั้งท่ีผมไมคอยอยากจะยอมรับมัน แตคําสอนทางศาสนาหรือ
ปรัชญาทางดานจิตวิญญาณของมนุษยเองกลับมีแนวโนมท่ีจะบงชี้ไปในทิศทางท่ีวานี้เสมอ บางก็วาธรรมชาติของ
มนุษยนั้นชั่วราย บางก็วาธรรมชาติของมนุษยนั้นสุดประเสริฐ ... ฝายหนึ่งวาการศึกษาและความเพียรพยาม
ปฏิบัตินั้นก็เพื่อขัดเกลาใหมนุษยเปนคนดี บางก็วาการศึกษานั้นเพียงเพื่อเยียวยารักษาธาตุแทท่ีดีอยูนั้นใหหย่ัง
รากลึกลงไปในจิตใจของมนุษยอยางถาวร ... แมแตในศาสนาพุทธก็มีคติท่ีวาธรรมชาติของจิตนั้นเปรียบดั่งน้ําท่ี
ไหลจากเบื้องสูงลงสูเบื้องตํ่า และการปฏิบัติธรรมท้ังหลายก็เพียงเพื่อใหเรารูจักธรรมชาติของจิตนี้อยางมีสติ
ตลอดเวลาเทานั้น ... หมายความวาเราไมมีทางเปลี่ยนแปลงอยางนั้นรึเปลา? ... การที่พร่ําสอนใหพวกเรา
พยายามคนหาความเปน “ตัวของตัวเอง” นั้นเพื่ออะไร? ... เพื่อใหเรารูจักธาตุแทท่ีแตกตางของตัวเราหรือเพื่อท่ี
เราจะเปลี่ยนแปลงแกไข? ... หากธรรมชาติของความคิดและจิตใจของทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขได
โดยการศึกษาหรือโดยการฝกปฏิบัติในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแลว ... ยังจะหา “ตัวของตัวเอง” ไปเพื่ออะไร ?! 
ทําไมไมสั่งสอนใหพวกเราสราง “ตัวตน” นั้นข้ึนมาอยางท่ีศาสดาทั้งหลายเชื่อวาดีงามละ ?! 

 
10.02.2004 
เอาละ !! ถามนุษยท้ังโลกไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเปนเพราะ “ธาตุแท” ของพวกเขาแตกตางกันอยางถาวร 
จะหมายความวา “มนุษยชาติ” ไมมีทางเยียวยาอีกแลวรึเปลา? เราไมมีทางท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนาใดๆ ใหดีข้ึน
กวาเดิมอยางนั้นเหรอ? ... ผมอยากใหมองวานั่นคือ “ขอจํากัด” ซ่ึงพวกเราทุกๆ คนก็มีเหมือนๆ กัน เปน
คุณสมบัติท่ีแตกตางกันอยางย่ังยืน ... เชนเดียวกับคําวา “มนุษย” กับ “มนุษยชาติ” นั้นมีความแตกตางตางกัน !! 

สมมุติเชนเสียงสูงตํ่าของโนตดนตรี แตละคียแตละเสียงจะแตกตางกันอยางถาวรเชนกัน แตเพราะลําดับของการ
เลน ความสั้นยาวของทวงทํานอง และจังหวะจะโคนที่สลับซับซอนตางหากท่ีทําใหเกิดเสียงเพลงที่แตกตางกันมา
นับรอยๆ ป กอเกิดอัจฉริยะบุคคลทางดนตรีอยางไมขาดสาย ... หรือพวกเขาไมไดใชตัวโนตท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกัน? หรือพวกเขาเรียนรูหลักทางดนตรีท่ีใชมาตรฐานที่แตกตางกัน? ... แตมันเปนเพราะความสรางสรรค
บนพื้นฐานของขอจํากัด มันเปนเรื่องของการเลือกหยิบเลือกใชอยางมีพิธีรีตองที่เหมาะสมในมาตรฐานที่กําหนด
เปนกฎเกณฑไวแลวตางหากที่ทําใหจินตนาการของนักดนตรีเปลงอานุภาพมาสูประสาทสัมผัสของพวกเรา ... ซ่ึงก็
แนนอนที่มันมีนักดนตรีหวยๆ กับทวงทํานองเฮงซวยดวย ... แตนั่นก็ไมใชความผิดของมาตรฐานในระดับเสียงท่ี
เปนขอจํากัดนั้นเลย !! 

ในโลกแหงวิทยาศาสตรดานฟสิกส-เคมี เราก็มีการคนพบบาง มีการสังเคราะหบาง แตจนแลวจนรอดตลอดเวลา
กวารอยปมานี้ เราก็มี “ธาตุ” ตางๆ เพียงไมถึง 200 ธาตุ แตเรากลับมีสสารและพลังงานท่ีหลากหลายรูปแบบ มี
สารประกอบทางเคมีชีวภาพนับลานๆ ชนิด ... เปนเพราะธาตุตางๆ เหลานั้นเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวเอง 
หรือเปนเพราะปฏิกิริยาท่ีพวกมันตอบสนองซึ่งกันและกันจากพื้นฐานที่แนนอนของแตละธาตุกันแน ท่ีทําใหโลก
ของเรากลายเปนโลกที่หลากรสชาติทางวัตถุไดขนาดนี้? 

“มนุษย” ก็ไมแตกตางกันนักจากปรากฏการณเหลานี้ คนๆ เดียวแมวาไมอาจจะเปลี่ยนแปลง แตปฏิกิริยาระหวาง
คนกับคนตางหากท่ีเปนตัวขับเคลื่อนให “มนุษยชาติ” ยังดํารงคงอยูและมีวิวัฒนาการอยางไมหยุดย้ังตลอดเวลา 
มันเปนเรื่องเดียวกันกับปฏิกิริยาทางเคมีท่ีมีท้ังคุณประโยชนและโทษภัย มันเปนเรื่องเดียวกับการผสมเสียงสูงๆ 
ตํ่าๆ ของระดับเสียงเพื่อใหเกิดดนตรีท่ีดีเลิศหรือวาหวยแตก ... มันอยูท่ีเราจะมองวา “ธาตุแท” ท่ีไมอาจแกไข 
หรือ “ขอจํากัด” แหงชีวิตนั้นเปนสิ่งท่ีนาสลดหดหู หรือวาทาทายความสามารถทางจินตนาการของพวกเรา ...  
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เพราะอยางนี้เอง ผมจึงไมคอยจะหวาดระแวงวาใครที่ไหนจะมาลวงตับหรือทะลวงความลับสุดยอดอะไรไปจากผม 
เพราะสิ่งท่ีมีอยูจริงๆ ยังเปนวัตถุดิบท่ีไมวาใครก็สามารถที่จะไปควานหาเอามาไดไมวันใดก็วันหนึ่ง และไมจําเปน
วาจะตองหาไดจากผมเพียงแหลงเดียวดวยซํ้าไป หรือไมแนวา “ขอมูล” ท่ีเฝาระวังรักษาและถูกเก็บงําเปนความลบั
ท่ีสุดนั้น อาจจะมีคุณภาพดอยกวาแหลงทรัพยากรทางขอมูลอื่นๆ ก็ยังเปนไปไดเชนกัน ... ในโลกของการแกงแยง
แขงขันไมวาจะเปนธุรกิจการคาหรือการดําเนินชีวิตท่ัวๆ ไป เราควรจะใชเวลาเพื่อหวงแหนระแวดระวัง หรือใช
เวลาเพื่อศึกษาเทคนิควิธีในการประยุกตใชงานทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยูกันแนละ? ... ผมอาจจะมีความเปน 
“ศิลปน” มากพอที่จะเลือกใชเวลากับการศึกษาเทคนิควิธีเพื่อพัฒนาทักษะของตัวเองและเพิ่มพูนความรู
กับขอมูลขาวสารใหมๆ ใหกับตัวเอง แทนที่จะมัวมาหวาดระแวงวาคนอ่ืนๆ จะเกงกวาหรือขโมยใช
ทรัพยากรของเราไดดีกวาตัวของเราเอง ... ปลอยใหคนท่ีรอเวลาลอกเลียนหรือรอใหผมคนพบเสนทางใหมๆ 
ใหนั้น เปนเพียง “ผูตาม” หรือไมก็กลายเปนมนุษยท่ีหลุดไปคนละโลกไปเลย เพราะวันหนึ่งเขาก็จะคนพบเสนทาง
ท่ีเหมาะแกสวนผสมทางเคมีในชีวิตของพวกเขาเองอยูแลว !! 

ความสามารถในการแขงขันขององคกร ไมใชอยูท่ีองคกรไหนกําความลับไดแนนหนากวาองคกรอื่นๆ และไมได
แปลวาองคกรท่ีถูกขโมยความลับนั้นจะตองเปนฝายท่ีถูกกระทําเสมอไป ... ผมก็ไมเถียงวา “ขอมูล” คือสิ่งท่ีไมพึง
เปดเผยแกบุคคลภายนอก แตก็ไมเห็นดวยกับอาการหวาดระแวงตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนไปแลวทางประวัติศาสตร เพราะ
ขอมูลดิบท้ังหลายท้ังมวลสวนใหญคือสิ่งท่ีเกิดข้ึนและสิ้นสุดไปแลวท้ังหมด มันไมไดบอกวาคนท่ีเห็นหรือคนที่อาน
ขอมูลกําลังคิดอะไรอยูจากตรงนั้น ... การใชเวลาเพื่อปกปดไมไดมีสวนชวยในการเสริมสรางศักยภาพ
ทางการแขงขันเลย ... แตหลายๆ คนกลับมีความเห็นวาการถูกเปดเผยของขอมูลเหลานี้มีอันตรายอยางนาขน
ลุกขนพอง ... การไมรีบสรางระบบงานที่ชัดเจน การไมรีบพัฒนาทีมงานที่แข็งแกรง และการไมเตรียมตัว
สําหรับอนาคตตางหากที่จะเปนตัวบอนทําลายความดํารงอยูขององคกรหนึ่งๆ อยางแทจริง !! โดยยังไมตอง
คิดแทนคนอื่นๆ ดวยซํ้าวา เขามีเวลาวางมากขนาดไหนกันท่ีจะคอยมาคุกคามขอมูลของคนอื่นๆ ท้ังๆ ท่ีงานของ
เขาก็ยังมีขอมูลของตัวเองใหตองทํางานอยางขมักเขมนอยูแลว ... แลวมีอะไรเปนปจจัยท่ีบงชี้วาใครจะตองเปนเปา
โจมตีของใครตลอดเวลาอยางท่ีเกรงกลัวกันนักหนารึเปลา? ... คําตอบก็คือ “ไมมีเลย” !! 
ในโลกของความเปนจริง มีปจจัยแวดลอมมากมายที่สามารถสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือลมเหลวของ
แผนงานหรือโครงการหนึ่งๆ หรือแมกระท่ังความดํารงคงอยูขององคกรท้ังองคกร ... แตเราจะเหมาเอาวา
ความสําเร็จเกิดข้ึนเพราะตัวเราเอง แตความลมเหลวลวนเปนเพราะปจจัยอื่นอยางนั้นรึเปลา? เราจะใชเวลาเพื่อ
ความภาคภูมิใจแลวสละทิ้งซ่ึงโอกาสที่จะเรียนรูอยางนั้นเหรอ? ... ตราบใดที่คนเราเฝาแตกนตําหนิวาสิ่งอ่ืนคือ
สาเหตุแหงความลมเหลว ตราบนั้นเขาคนนั้นจะไมมีวันยอมรับวาตนยังบกพรองในเรื่องใดบาง ... เพราะเขา
จะมีความเชื่ออยูลึกๆ วาทุกอยางในตัวตนอันจํากัดของเขานั้นมันสมบูรณพูนพรอมอยางท่ีสุดแลว !!  
“ศิลปน” ท้ังหลายอาจจะมีความทะนงตนและหยิ่งผยองในศักยภาพที่เชื่อวาตนเองมีอยู ... แต “ศิลปน” ท่ีแทจริง
จะไมกนโทษฟาดาตําหนิดินดวยสาเหตุท่ีผลงานของตนมันไมเขาทา ... ถาพูกันมันหวยหรือสีท่ีใชมันเลว ก็ลวน
แลวแตเปนความรับผิดชอบของศิลปนนั้นท่ีเสือกเลือกมาใชเองไมใชหรือ?! ... โลกของเรายังมีอีกมากมายที่เรา
ตองเรียนรูเพื่อพัฒนาและคนหาศักยภาพที่แทจริงของตัวเราเอง จะเสียเวลาไปตําหนิฟาดาวาดินเพื่ออากาศวิมาน
อะไรใหมันเม่ือยชีวิต? 

อยางไรก็ตาม เราไมมีทางนําหลักฐานทางวิทยาศาสตรใดๆ หรือนําทฤษฎีท่ีฟงดูนาเชื่อถืออยางมากมายขนาด
ไหนก็ตามมาพลามอธิบายปรากฏการณเก่ียวกับผีใหกับคนที่กลัวผีรับรูรับฟง แลวก็สามารถคาดหวังไดวาพวกเขา
จะเขาใจความเปนจริงแบบของเราแลวเลิกท่ีจะกลัวผีไปตลอดชวงอายุขัยท่ีเหลือของพวกเขา ... คนแตละคนไมตาง
จาก “ธาตุ” ท่ีจะไมสามารถถูกเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไดเลยตลอดกาล !! ไมใชความไรน้ํายาของคนที่อธิบาย และ
ไมใชความผิดของคนที่ไมยอมรับรูรับฟง ... มันคือ “ขอจํากัด” โดยธรรมชาติของ “ธาตุแท” ท่ีเปน “ตัวตน” ของแต
ละคนเทานั้น ... ผมก็เปนแบบของผม และคนอื่นๆ ก็จะเปนในแบบอยางท่ีถูกกําหนดไวแลวอยางตายตัว ... การ
บริหารจัดการเพื่อปรับประยุกตสวนผสมของความแตกตางท้ังหมดนั้นในแตละหนาท่ีการงานตางหากท่ีเปนเรื่อง
ของ “ศิลปะ” และ “ทักษะ” อยางแทจริง 
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13.02.2004 
ความเปดเผยของขอมูลถือวาเปนอันตรายตอองคกรหรือไม? แนนอนที่มันมีความไมถูกตองและมีความไม
เหมาะสมอยูในสถานการณท่ีวานั้น ... และบุคคลที่กอใหเกิดความไมถูกตองนี้ก็ถือวามีความผิด หนักเบาแคไหนก็
ข้ึนอยูกับวาเปนความตั้งใจหรือไมดวย เพราะขอมูลนั้นๆ จะตองถือวาเปนทรัพยสินขององคกรเสมอ และการหยิบ
ฉวยขอมูลออกไปแจกจายโดยพลการก็มีผลเทากับ “การลักทรัพย” หรือ “การยักยอกทรัพย” เชนกัน ... แตวามัน
ถึงกับจะเปนอันตรายตอองคกรหรือไมนั้นเปนคําถามของคนละประเด็นกัน!! ความอยูรอดปลอดภัยขององคกร
หนึ่งๆ สําคัญท่ี “ความพรอม” ท้ังในดานระบบงาน โครงสรางองคกร และทีมงานทุกๆ คน กับปจจัย
แวดลอมอีกหลายอยาง ลําพังเฉพาะขอมูลท่ีรั่วไหลเพียงสถานเดียวยังหางไกลกับคําวาอันตรายอยูอีกมาก ซ่ึงผม
คิดวาเราไมควรจะตื่นตระหนกกันจนเกินกวาเหตุ ... แตสิ่งท่ีเราจะตองสังวรใหหนักก็คือ เราจะตองมีทิศทางที่
ชัดเจนในการทํางาน ท่ีโครงสรางและระบบการทํางานท่ีประสานกันอยางลงตัว มีมาตรฐานของสินคาและ
บริการท่ีเช่ือถือไดในสายตาของตลาด ท้ังยังตองประกอบดวยทีมงานที่เหมาะสมและมุงม่ันกับทิศทางนั้นๆ 
ขององคกรอยางพรั่งพรอมตลอดเวลา ... การกระทําใดๆ ท่ีกระทบกระเทือนกับองคประกอบเหลานี้ตางหากที่
ถือวาเปนอันตรายตอองคกรอยางแทจริง ... ซ่ึงผมยังจินตนาการไมเห็นวาการเล็ดรอดรั่วไหลของขอมูลทาง
ประวัติศาสตรนั้น จะมีสวนใดหรือไมท่ีถือวาบั่นทอนองคประกอบตัวใดตัวหนึ่งดังท่ีกลาวไวขางตน!! 

ผมอาจจะใหน้ําหนักของ “ความเปนทีม” และ “มาตรฐานของระบบงาน” มากกวาปจจัยแวดลอมดานขอมูล เพราะ
หากจะเปรียบเทียบกันจริงๆ แลว ขอมูลอาจจะเปรียบเทียบไดเพียงแคสีท่ียังไมไดผสม โดยมีมาตรฐานของ
ระบบงานเปนแปรงทาหรือภูกัน และมีทีมงานทุกๆ คนเปนผูลงมือสรางสรรคชิ้นงานหนึ่งๆ ออกมา ซ่ึงงานศิลปะ
แนวนี้จะใหสวยหรือไมก็ข้ึนอยูกับวาทุกคนวาดรูปเดียวกันรึเปลา? มีสัดสวนของแปรงทาและปริมาณของสีสัน
เหมาะสมกับพื้นท่ีรับผิดชอบของแตละคนหรือไม จังหวะจะโคนของการลงมือรบกวนกันเองมากนอยแคไหน ... 
แมวาบังเอิญท่ีใครจะมีสีสันแบบเดียวกันอยูในมือ ก็ไมแนวาจะสรางสรรคผลงานไดดีกวาหรือแยกวาเสมอไป ... 
แตก็ไมมีวันท่ีจะออกมาเหมือนกันอยางแนนอน ... โนตดนตรีชุดเดียวกัน ตอใหมีเครื่องดนตรีชิ้นเดียวกัน แตอยู
ในมือของนักดนตรีตางวงกันยังเลนไดแตกตางกันคนละคุณภาพ ... หรือแมแตท้ังโนตดนตรี, เครื่องดนตรี, และ
นักดนตรีเปนชุดเดียวกันท้ังหมด ผูกํากับวงท่ีตางบุคคลกันก็ยังเนรมิตผลงานไดไมเหมือนกันอยูดี ... ปญหาจึง
ไมไดอยูท่ีขอมูลจะรั่วไหลหรือไม แตปญหาจริงๆ จะอยูท่ีเราควรจะกลัวอะไรมากแคไหนตางหาก ?! 

ผมเปนคนๆ หนึ่งท่ีเติบโตมากับความเชื่อวาผีนั้นเปนสิ่งท่ีนากลัว ไมวาจะเปนหนังสือหรือภาพยนตรท่ียัดเยียดเขา
มาในระบบประสาทตั้งแตเด็กๆ ... แตความเปนจริงจากประสบการณครั้งแรกนั้นก็ไมไดนากลัวจนขนหัวลุกขนาด
ท่ีชาวบานไดสาธยายเอาไวเลย ... กลัวมากมั้ยในวันท่ีประสบเหตุ? มันเปนอาการกลัวอดีตท่ีถูกฝงไวในหัว
มากกวา มันเปนความกลัวท่ีมีตอจินตนาการของตัวเองเทานั้น !! ... วันนั้น ... ผมอยูในอาการครึ่งนั่งครึ่งนอน 
บนเตียงในโรงแรม มีวิญญาณที่บางเบายืนอยูตรงหนาซ่ึงขวางทางเขาออกจากหองนั้นไปเรียบรอยแลว ... หรือวา
การตะโกนโหวกเหวกจะมีใครสนใจมาชวย ในเมื่อภูมิปญญาของสังคมของเราสอนใหทุกคนเกรงกลัวสิ่งท่ีวานี้? 
ดังนั้นจึงไดแตสงบสติอารมณตัวเอง บังคับใหจินตนาการของตัวเองหลุดพนจากอดีตท่ีถูกเสี้ยมสอนและมองความ
เปนจริงท่ีอยูตรงหนา ... ผมบอกเขาวาไมมีใครต้ังใจท่ีจะรบกวนเขา แตหากบังเอิญท่ีชะตาของเราจะตองมาปะปน
กันในเวลานั้นซ่ึงเขาถือวาเปนการรบกวน ผมก็คงไดแคขอโทษ แตไมมีคําแกตัวและไมรูจะแกไขไดยังไง เพราะผม
ไมไดทําอะไรผิด ผมเองเหนื่อยจากการเดินทางและตองการจะพัก ซ่ึงเจาหนาท่ีของโรงแรมเปนคนจัดการเรื่องหอง 
ไมใชผมเปนคนเจาะจงเลือก สวนเขาเองก็คงเหนื่อยไมนอยกวากันกับการมาแสดงตัวใหเห็น ดังนั้นเม่ือเดินทางถึง
กรุงเทพฯ แลวผมจะทําบุญไปใหถือวาเปนการขอขมา เพราะผมตองเดินทางอีกหลายจังหวัดใหทันกับตารางการ
ทํางานของตัวเอง ขอใหเราตางคนตางพักผอนดีกวา ไมมีประโยชนท่ีท้ังสองฝายจะทําใหเรื่องราววุนวายมากไป
กวาเดิม ... แลวเขาก็คอยๆ จากไปโดยสันติจริงๆ สวนผมก็นอนในหองเดิมนั้นตอจนถึงเชา จากนั้นก็เดินทางเพื่อ
ทํางานของตัวเองจนจบโปรแกรมที่ต้ังเอาไว ... ถึงกรุงเทพฯ แลวยังสะสางงานอีกหลายวันกวาจะไปทําบุญใหเขา
ตามสัญญา ... เราเจอกันอีกครั้งท่ีโรงแรมเดิมแตมองไมเห็นกัน ผมเชื่ออยางนั้นเพราะมีเพียงฝกบัวในหองน้ําท่ี
เปดข้ึนมาไดเองอยางไมมีสาเหตุ แตผมคิดวาเขาคงจะมาทักทายเพื่อบอกกลาวอะไรบางอยางเทานั้นเอง ... 

ผมอาจจะโชคดีท่ีบังเอิญเจอกับรายที่คุยกันเขาใจ แตทุกๆ คนจะเลือกปฏิบัติอยางผมในวันนั้นม้ัย? ทุกๆ คนจะ
เลือกสํารวจรากเหงาของความรูสึกกลัวของตัวเองกอนท่ีจะตัดสินใจอะไรลงไปหรือไม? ผมเองก็ไมมีทางท่ีจะรู ... 
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แตหากถามวาจากประสบการณในวันนั้นทําใหผมเลิกกลัวผีไปเลยรึเปลา? ผมก็ตอบวาผมยังกลัวอยู มันเปน
ความรูสึกท่ีถูกปลูกฝงโดยโลกทัศนท่ีแวดลอมผมมาตั้งแตเด็กๆ ซ่ึงไมมีเหตุผลท่ีผมจะโหยหาโอกาสที่จะเจออยาง
นั้นอีกในชีวิต ... แตเพราะเราไมจําเปนท่ีจะตองเชื่อวาทุกสิ่งในโลกตางมุงหวังท่ีจะทํารายเราไมใชเหรอ? หรือวา
เราเองมีความมุงหวังท่ีจะทํารายคนอื่นๆ จึงใชโลกทัศนของตัวเองไปตัดสินทุกผูคนและทุกสรรพสิ่ง? 

ผมไมเรียกเหตุการณในวันนั้นวา “ความกลา” หรือ “ความบาดีเดือด” อยางท่ีหลายคนที่ไดรับฟงเรื่องนี้พยายาม
จะใหนิยาม เพราะผมรูตัวดีวา ณ ขณะเวลานั้นๆ ผมตองตอสูกับ “ความกลัว” ในใจของตัวเองขนาดไหน ... แตผม
คิดวาสิ่งท่ีกระทําลงไปคือทางเลือกท่ีผมคิดวาผมอยากจะทดลองทํา มันเปนทางเลือกท่ีผมเชื่อของผมเองวามีความ
สรางสรรคมากกวาการเออะโวยวาย หรือทองบนคาถาบริกรรมบทสวดมนตท่ีตัวเองก็ออกเสียงไมถูกตองและแปล
ไมออกซักคําเดียว ... ผมเพียงแตเลือกท่ีจะพูดคุยความเปนจริงอยางมีเหตุผลเทานั้นเอง ... คนท่ีเปนหมอผีอาจจะ
เลือกท่ีจะกําราบผี ดวยการลงมือกระทําในสิ่งท่ีอีกฝายหนึ่งเจ็บปวด อาศัยความกลัวของผูอื่นมาสยบความกลัวใน
ใจของตัวเอง ฝายท่ีกลัวมากกวาจะตองถอยหางออกไปอยางผูท่ีพายแพ ... ถาผมเอะอะแลววิ่งเตลิดเปดเปงก็
แปลวาผมแพ ถาผมพยายามทํารายเขาจนเขาตองหลีกหนีไปก็แปลวาเขาแพ ... ผมเพียงแตไมอยากใหโลกของเรา
มีทางออกใหเลือกเพียงเทาท่ีเคยเห็นในหนังสือหรือภาพยนตร ... ดังนั้นผมจึงเลือกท่ีจะรักษาภาพลักษณและ
ศักด์ิศรีของทุกๆ ฝายท่ีเก่ียวของในเหตุการณประหลาดที่วานั้นอยางสงบสุขท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ... ผมท้ังโลงใจและ
ดีใจอยางมากท่ีเขายอมรับในเจตนาแบบ “ศิลปน” ของผม ☺ ... เหตุการณท่ีวานั้นนาจะเปนหลายปกอนท่ี
ความคิดเรื่อง win-win เกิดนิยมแพรหลายในเวลาตอมา แตผมก็เลือกท่ีจะใชความคิดแบบ win-win กับ “ผี” ไป
กอนแลวอยางท่ีนักคิดหลายคนไมมีวันจะจินตนาการไปถึง !! 

ผมยังเปน “คนกลัวผี” อยู และยังเปน System Admin ท่ีกลัววาขอมูลจะถูกหยิบฉวยไปใชในทางที่ไมเหมาะสม 
แตการกําราบความกลัวของตัวเองดวยการพยายามกําจัดสาเหตุแหงความกลัวออกไปนั้น เราไดสรางสรรคอะไร
ใหมใหแกสังคมท่ีคนยังตองมีความสัมพันธกับคนบาง? เราไดเปดมิติใหมเพื่อขยับขยายโลกทัศนอันจํากัดของ
ตัวเองบางหรือไม? แลวเราไดเพิ่มพูนทักษะหรือความรูใหมๆ อะไรใหกับตัวเองบางจากการกําจัดสาเหตุท่ีวานั้น? 
หรือการปดก้ันทุกๆ ประตูท่ีขอมูลอาจเล็ดรอดออกสูโลกภายนอกไดแลว เราก็จะมีศักยภาพทางการแขงขันท่ีสูงสง
กวาเดิม? จริงๆ แลวเรากลัววาขอมูลจะรั่ว หรือกลัววาคนอื่นจะทําไดดีกวา? ... เรากําลังพยายามตอสูกับสาเหตุ
ไหนของ “ความกลัว” ท่ีเรามีอยูกันแน? เราตองระบุสาเหตุท่ีแทจริงของความกลัวนั้นออกมาใหได เพื่อจะ
ตรวจสอบวิธีการของเราอีกครั้งวามันเปนอะไรท่ีถูกท่ีถูกทางแคไหน ... เราไมควรที่จะหลับหูหลับตาทําอะไรลงไป
โดยที่ตัวเองก็ไมแนใจในปญหาของตัวเอง ...  
 
18.02.2004 
อยางไรก็ตาม ในท่ีสุดผมคิดวาตัวเองนาจะมาถึงขอสรุปสุดทายไดแลว จริงอยูท่ีผมไมเคยหวาดหวั่นเลยซักนิด
เดียวกับการรั่วไหลของขอมูล แตการรวมงานกันเปนทีมนั้นเปนเรื่องละเอียดออน มันเปน “ระบบนิเวศนวิทยา” 
ขององคกรท่ีประกอบดวยบุคคลหลายประเภท ซ่ึงในองคประกอบทั้งหมดของระบบนิเวศนท่ีวานั้น ความสัมพันธ
แบบที่มีการใหเกียรติกัน, ใหความเคารพกัน, และใหความเชื่อถือระหวางกันเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมาก 
องคกรหนึ่งๆ หากปราศจากบรรยากาศแหงความไววางใจซึ่งกันและกัน ก็จะกลายสภาพเปนองคกรท่ีไมวา
ใครก็ไมมีอารมณท่ีอยากจะรวมทํางานอยูดวย ผมถือวานี่คือปจจัยหลักของกระบวนการคิดท้ังหมดของผมเอง 
การไมทําอะไรลงไปบนพื้นฐานของ “ความหวาดระแวง” ก็เพราะผมไมเห็นดวยกับการสรางบรรยากาศที่วานั้น
ข้ึนมาโดยไมจําเปน เนื่องจากผลลัพธท่ีจะเกิดตามมาคือความเสียหายที่ไมอาจจะประเมินไมวาจะเปนจํานวนเงิน
หรือวาเวลาในการเยียวยารักษา เพราะเราจะไมมีวันรวบรวมจิตใจของทีมงานท้ังหมดท่ีเหลืออยูหลังจากนั้นอีก
เลย และมีความเปนไปไดมากวาเราจะไมมีวันรวบรวมความเปนปกแผนขององคกรอีกเลย เพราะบรรยากาศที่วา
นั้นจะอบอวลอยูภายในใหพนักงานรุนตอๆ มาไดสัมผัสกันอยางตอเนื่องรุนแลวรุนเลา !! 

แตหากผมตองเลือกกระทําอะไรลงไปในทิศทางท่ีตรงกันขาม แมวามันอาจจะดูเหมือนวาผมยอมโอนออนผอน
เพราะติดเชื้อ “หวาดระแวง” เขาไป แตนั่นก็เปนเพียงดานท่ีแค “ดูเหมือน” เทานั้น ... หากวาบรรยากาศของความ
ไมไวเนื้อเชื่อใจเริ่มกอตัวอยางเฉพาะจุดเฉพาะคนไปแลว การที่ผมจะปกปองรักษาใครไวเพื่อท่ีจะยืนยัน  
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“ทฤษฎีศิลปน” ของตัวเองก็ดูเหมือนกับวาผมเองจะเห็นแก “ความรั้น” สวนตัวมากกวาความอยูรอดปลอดภัยของ
ผูอื่น การรั้งใหใครบางคนตองตกอยูในบรรยากาศของ “การถูกหวาดระแวง” นาจะเรียกวาเปน “ความหวังดีแต
ประสงคราย” ซ่ึงไมควรจะใหเปนของขวัญสําหรับใครทั้งสิ้น ... โดยยังไมตองเอยอางถึงสถานการณแปลก
ประหลาดอื่นๆ ท่ีจะเกิดข้ึนจากอาการหวาดระแวงระหวางกันนั้นในเวลาตอๆ ไปดวย ... 

ไมวาจะมีการตีความการตัดสินใจของผมดวยเหตุผลสวนตัวของใครก็ตาม ผมไมเคยคาดหวังวาจะตองมีคนเขาใจ
มันอยางถูกตองชัดเจน และไมเคยแยแสวาจะมีใครคนไหนเขาใจผิดไปเปนอยางอื่นหรือไม ... เชนเดียวกับงาน
ดานศิลปะที่ไมวาใครก็ไมอาจเขาใจในปจจัยแวดลอมท่ีกอใหเกิดผลงานชิ้นนั้นๆ ข้ึนมาในโลก ... สี่เหลี่ยมจัตุรัส
เล็กๆ ท่ียกข้ึนมาเอยอางไวต้ังแตเปดฉากเอกสารฉบับนี้ เปนเพียงแบบจําลองทางความคิดท่ีจะยกเปนตัวอยางใหรู
วา ภายใตปจจัยแวดลอมท่ีสลับซับซอนของกลไกทางความคิด ไมมีทางท่ีใครจะเขาใจใครอยางทะลุปรุโปรงจริงๆ 
อยูแลว ... ผมไมเคยสนใจวาตัวเองจะถูกคนอื่นๆ เขาใจผิดหรือถูกกับทุกๆ การกระทํา แตท่ีผมสนใจก็คือทุกๆ การ
ตัดสินใจของตัวเองนั้น ไมไดต้ังอยูบนพื้นฐานที่มุงรายกับใคร ... 

จะเขาใจก็ได จะไมเขาใจก็ได จะเขาใจผิดหรือถูกก็ได หรือจะไมสนใจที่จะรับรูวามีสิ่งมีชีวิตชนิดนี้อยูในโลกก็ได ... 
แตการมีอยูของตัวตนแบบนี้ของผมคือสิ่งท่ีไมมีใครสามารถเปลี่ยนแปลงไดอีก จะพอใจก็ได ไมพอใจก็ได ซ่ึงคนท่ี
เชื่อในพระเจาก็ไปสรรเสริญหรือกลาวโทษกันเอาเอง คนท่ีเชื่อในกฎแหงกรรมก็ไปวากลาวในแบบที่ตัวเองเชื่อ 
เพราะทั้งหมดนั้นไมเก่ียวอะไรกับการมีและการเปนสิ่งมีชีวิตแบบของผมอยูดี !! 

ไหนๆ ก็เริ่มตนกันท่ีโจทยแบบคณิตศาสตร ผมจึงอยากจะลงทายดวยโจทยท่ี classic ไมแพกัน ... 

1+1=? 
เด็กๆ ทุกคนท่ีไมมีความสลับซับซอนทางความคิดมากก็จะรูคําตอบวา 1+1=2 ... ผูใหญท่ีผานโลกแหงความ
หวาดระแวงมามากอาจจะลังเลเล็กนอย กอนจะตอบวา “นาจะ 2 นะ” หรือพวกที่แกปรัชญาหนอยอาจจะพูด
พลามอะไรออกมาไดสารพัด ... ลูกของผมตอบวา 1+1=1+1 โดยถือเอาคติความเชื่อแบบ Safety First 
“คําตอบอยูท่ีคําถาม”... แตถาผมสลับขางของโจทยท่ีวานี้เปน 2=x+y ละ? พวกเราคิดวาจะมี x กับ y ไดท้ังหมด
ก่ีคําตอบ? 

แมวาผลสรุปของเรื่องราวทั้งหมดจะออกมาเปนคําตอบเดียวกัน พวกเราก็จะไมมีทางรูไดเลยวาคําตอบนั้นไดผาน
กระบวนการกลั่นกรองอะไรมาแลวบาง มีความคิดและความรูสึกมากมายขนาดไหนที่รบราฆาฟนกันในสนามรบ
ของระบบประสาททางความคิด มีตรรกะและทฤษฎีอะไรบางท่ีเขาไปเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจนั้นๆ ...  
ยังมีใครท่ีคาดหวังวาคนอื่นๆ จะตองเขาใจตัวเองอีกม้ัยละ? ในเมื่อทุกๆ คนมีวิธีตีความที่หลากหลายไมนอยกวา
คําตอบของ x และ y ท่ีผมหยิบยกมาใหเห็นในโจทยขอท่ีวานี้ ... หวังเพื่อใหผิดหวังนะ ผมเองก็ไมวางขนาดนั้น !! 
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