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แด่ลูกสาวทั้งสอง จอร์เจีย และ พิป

ด้วยรัก...ขอให้เธอค้นพบศักยภาพของเธอเอง

บนโลกที่ไร้ขีดจ�ากัดใบนี้
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มีเงาในหัวของฉัน

จากค�าพูดทั้งหมดที่ฉันละไว้โดยไม่ได้เอื้อนเอ่ยออกมา

และสายฝนที่พรั่งพรูในใจของฉัน

ส�าหรับระยะทางที่เราห่างกัน

ชีวิตของเราไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไป

ตั้งแต่เราถูกครอบง�าด้วยเจ้าสมาร์ตโฟน 

แล้ววันหนึ่ง...เมื่อฉันปล่อยให้มันถูกลดบทบาทลง

ความคิดหลากหลายก็เริ่มผุดขึ้นมา...โดยเฉพาะเมื่อฉันหยุด
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ค�ำนิยม

“ หนังสือของ คริส ลิวอิส เน้นย�า้ให้เราใช้เวลาอยู่กับตนเองอย่างสงบวันละ  

30 นาท ีเพื่อทีจ่ะทบทวนตนเอง ซึง่จะท�าให้เรามมีมุมองต่อโลก และสามารถ

จดัล�าดบัความส�าคญัในเรื่องต่างๆ ทีม่ผีลต่อความคิดและจิตใจของพวกเรา”

ลอร์ด แชดลิงตัน
นักลงทุน หลากธุรกิจในแวดวงการสื่อสาร 

และการประชาสัมพันธ์

“Too Fast to Think เล่มน้ี เจาะไปถงึแก่นของโลกท่ีท�าให้พวกเราเหนื่อยล้า  

ตีแผ่ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ มันมีผลอย่างมากกับตัวผม ในฐานะ 

ผู้ประกอบการ และในฐานะพ่อของลูก”
แอลิสัน คอร์ก

ผู้ประกอบการ นักเขียน และผู้ประกาศข่าว

“ เราละเลยอนัตรายอย่างยิง่ทีจ่ะมาถงึเราในโลกทีซ่บัซ้อนนี ้ จะมโีอกาสให้พวก

เราสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และมีพื้นที่ของการตอบสนอง ซึ่งเป็น 

ท่ีมาของความคดิสร้างสรรค์และความเข้าอกเข้าใจกนั คริส ลวิอสิ มองเหน็

อันตรายจากการใช้เรื่องนีม้ากเกนิไป และเขาคดิว่า มคีวามจ�าเป็นทีเ่ราจะต้อง 

ปรบัปรงุสมดลุของชวีติซึง่จ�าเป็นมาก ทีจ่ะท�าให้เราเตบิโต และพร้อมรบัมอื

กับโลกที่ท้าทาย”
ริชาร์ด ชาร์เตอร์

ผู้ทรงเกียรติ บิชอปแห่งลอนดอน
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6  โลกหมุนเร็วข้ึน ต้องคิดให้ช้าลง

“ หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกช่วยเตือนเรื่องส�าคัญ น่ันคือเราต้องใช้เวลาไปกับ 

การหาความคดิดีๆ ในสภาพแวดล้อมของการท�างาน แต่การเชื่อมโยงตดิต่อ

ตลอดเวลาที่เราได้จากอินเทอร์เน็ตและสังคมสื่อออนไลน์ ต้องแลกมาด้วย

การถกูแทรกแซงอย่างต่อเนื่องและเป็นความเสีย่งท่ีเราสามารถปิดก้ันความ 

คดิเหน็ทีเ่ราไม่ชอบ ข้อมลูเชงิลกึทีค่รสิได้ถ่ายทอดให้เราในหนงัสอืเล่มนี ้มาจาก 

ท้ังทฤษฎแีละจากผูค้นทีก่�าลงัพยายามท�าในแนวทางท่ีต่างไป ซึง่เป็นแนวทาง 

ที่ให้ความส�าคัญกับการไม่ละเลยสิ่งที่จะช่วยสร้างให้พวกเราสร้างสรรค์”

ชาร์ลอตต์ ลินซีย์ เคอร์เทต 
คณะกรรมการกาชาดสากล

“ Too Fast to Think เต็มไปด้วยความคิดดีๆ และค�าแนะน�า ส�าหรับนักคิด

สร้างสรรค์ ผมแนะน�าว่าเป็นหนังสอืที ่‘ต้องอ่าน’ ส�าหรบัคนท�างานในแวดวง

ของการสื่อสาร นักการเมืองและนักธุรกิจ”

บารอนเนส เจนคิน แห่งเคนนิกตัน 

“ ครสิ ช่วยให้เราได้หยดุ คดิ ฝัน เป็น และแสดง วธิจัีดการก�าจัดพิษภยัเนื่องจาก

ความเร่งรบีโดยใช้ความส�าเรจ็อย่างสร้างสรรค์ ตวัอย่างทีเ่ขาน�าเสนอมคีวาม 

เป็นสากลและเกี่ยวข้องกับทุกคนและทุกอาชีพ”

ดร. ปิปป้า มาล์มเกรน
อดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนักเขียนเรื่อง  

How Everyday Side Can Help Us Navigate  

the World’s Turbulent Economy  

(ในแต่ละวัน เราจะช่วยน�าทางเศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วนได้อย่างไร) 
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ค�านิยม 7

“ เวลา เป็นสิ่งที่มีค่า แต่จะเป็นของมีค่าเมื่อเรามีวินัยในการจัดการมันอย่าง

ถูกต้อง การตัดสินใจใดๆ ของเราในโลกยุคดิจิทัล ถูกกดดันโดยเหตุการณ์

ทีถ่าโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว การให้เวลากบัความคดิคอืกญุแจสูค่วามส�าเรจ็ 

คริส ลิวอิส คือข้อพิสูจน์ของปรัชญานี้”

ลอร์ด เบลล์ 
ประธานบริหารของ Bell Pottinger

“ หนังสือของ คริส ลิวอิส เป็นเหมือนบันทึกช่วยจ�าเรื่องส�าคัญ และการ

เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจ เขาชี้ให้เห็นแนวโน้มการเติบโตซึ่ง

อุตสาหกรรมก�าลังเผชิญหน้าและยากที่จะปรับตัวให้ทันกับความท้าทาย 

ของการติดต่อสื่อสารรูปแบบใหม่ และอุปสรรคของการสร้างความคิด

สร้างสรรค์ กลยุทธ์และโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับความท้าทาย

เหล่านี้ ผมยืนยันได้ว่า เขามุ่งมั่นที่จะช่วยเอาความมั่นใจในเรื่องความคิด

สร้างสรรค์ของพวกเรากลับคืนมา”

มาร์ก บอร์โควสกี
นักหนังสือพิมพ์ นักเขียน และผู้ประกอบการ

“ หนังสือที่น่าทึ่งเล่มน้ี เต็มไปด้วยเร่ืองราวที่มาจากหัวใจที่สร้างสรรค์ คริส 

อยากให้คณุส�ารวจความคดิของเขา ต่อเสรมิเตมิมันและเผยแผ่มันจากการ 

กลั่นกรองของคุณเอง คริส ลิวอิส ให้ค�าเตือนแก่ผู้น�าได้ทันเวลาในเรื่อง

ของความจ�าเป็นทีผู่น้�าต้องพบและจดัการกับเร่ืองท่ีท�ากันมานานจนเป็นปกติ 

เขาใช้การกระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็ของพวกเรา และการเจาะลกึข้อมลู

ทั้งจากการปฏิบัติจริงและอุปมาอุปมัย เพื่อท้าทายให้เราใช้เวลาที่จะคิด”

จอห์น ปีเตอร์
 ผู้น�าฝูงบินรบ
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8  โลกหมุนเร็วข้ึน ต้องคิดให้ช้าลง

“ นี่เป็นหนังสือบริหารธุรกิจที่น่าเช่ือถือจริงๆ เพราะเขียนโดยคนท่ีลงมือ 

สร้างธรุกจิส�าเรจ็อย่างสงู ความคดิเริม่ต้นมาจากการอยากสร้างแรงบนัดาลใจ 

ให้ผู ้ประกอบการ แต่มันได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ทุกคนที่อยากดึง

ศักยภาพตนเองออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด”
ลุค จอห์นสัน 

กรรมการของ Risk Capital Partners  

ผู้ประกอบการ และนักเขียน

“ ตลอดช่วงเวลาทีผ่มรวมพลงัคนหลายร้อยคนให้เป็นหนึง่เดยีวกนั ในสงคราม 

ทีค่นรูจ้กักนัน้อยทีส่ดุในประเทศและน�าพวกเขากลบัมาสูบ้่าน ผมไม่เคยห่าง

หนังสือเล่มนี้เลย”

เดวิด พราวเซ 
นายพลกองทัพอากาศ  

(เจ้าหน้าที่ของจักรวรรดิอังกฤษ)
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ความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจส�าคัญของการเป็นมนุษย์ หรืออาจจะ

รวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ตราบใดที่เรายัง

คงมชีวีติอาศยัอยูบ่นโลกใบนี ้แต่ในแง่ของความเป็นจรงิ กต้็องยอมรบัว่าเรา

เป็นสิ่งที่สูญสลายได้ ชีวิตของเราเมื่อเทียบกับสิ่งอื่นก็ค่อนข้างสั้น และเรา

ยงัต้องพึง่พาอาศยัทรัพยากรทีโ่ลกได้จดัเตรยีมเอาไว้เพ่ือใช้ในการด�ารงชวีติ

ทัง้หมด แต่อย่างน้อยทีส่ดุ มนุษย์เรากยั็งต่างจากสิง่มีชวีติสายพันธุอ์ื่นอย่าง

ส้ินเชิง ด้วยเรามีจินตนาการอันทรงพลัง และเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์

อันไร้ขีดจ�ากัด พลังเหล่านี้น�ามาซึ่งความโดดเด่นในวัฒนธรรมมนุษย์ ตั้งแต่

การสร้างสรรค์ทฤษฎีที่น�าไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ จากรากเหง้าของภาษา

พฒันาสู่เทคโนโลย ีหรอืจากวทิยาศาสตร์หลากหลายแขนงก็ยงัน�าไปสูศิ่ลปะ

ที่ช่วยจรรโลงโลกได้ 

แต่เป็นเร่ืองน่าขัน ถ้าหากความเฉลียวฉลาดตามธรรมชาติของเรา 

ก�าลังก่อให้เกิดสถานการณ์ที่อาจจะปิดก้ันอ�านาจการสร้างสรรค์ของเราได้ 

โดยเฉพาะในห้วงเวลาทีเ่ราต้องการพวกมนัมากทีส่ดุ พวกเราอาจจะตัง้ค�าถาม

ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรหรอืท�าไม และเราจ�าเป็นต้องท�าอะไรบ้าง หนงัสอืเล่มนี ้

จะช่วยไขข้อกังขาในเรื่องดังกล่าว

ค�ำนิยม
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10  โลกหมุนเร็วข้ึน ต้องคิดให้ช้าลง

หลายปีทีผ่่านมา งานเขยีนของผมได้รบัแรงขบัเคลื่อนจากความปรารถนา 

ที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการศึกษาและองค์กร ด้วยความคิดสร้างสรรค์

และปัญญาของมนุษย์ที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างไร้ขีดจ�ากัด ภารกิจนี้เป็นภารกิจ

เร่งด่วนที่หลายคนมีส่วนร่วม เราได้ด�าเนินการสอดคล้องไปกับกระแสโลก 

ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยี การเติบโตของสังคมประชากร และ 

แม้กระทัง่ความอ่อนล้าต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิซึง่ Too Fast to Think  

เล่มนี้ ก็มุ่งเป้าไปที่ภารกิจและเหตุผลเดียวกัน

คริส ลิวอิส ได้แสดงให้เห็นถึงพลังและความเข้าใจในทางปฏิบัติของ

เขาเอง จากความคดิทีเ่ขาน�าเสนอ เขาเริม่ต้นชวีติการท�างานจากหลากหลาย

อาชพี ตัง้แต่พนกังานเสร์ิฟไปจนถงึนกัล่าห่าน (Grouse Beater) เขาได้ก่อตัง้

และเป็นผูน้�าบรษิทัด้านการสื่อสารทีป่ระสบความส�าเร็จมากท่ีสดุแห่งหน่ึงของ

โลก ซึ่งความส�าเร็จนี้เกิดจากวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง หนงัสอืของเขาถกูเขียนข้ึนจากประสบการณ์ทัง้หมด ส่วนหนึง่

มาจากการบนัทกึ ส่วนหนึง่เกดิข้ึนจากการครุน่คดิว่าท�าไมความคดิสร้างสรรค์

จึงส�าคัญกับชีวิตและการท�างาน แล้วท�าไมมันจึงมีความเสี่ยง และอีกส่วน

หนึ่งมาจากการแสวงหาความรู้ ค้นคว้าหาเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรท่ีท�าให้

ผู้น�าในองค์กรต่างๆ สามารถน�าพาบริษัทสู่ความเจริญก้าวหน้าบ้าง

หนังสือเล่มน้ีได้รวบรวมแนวความคิดอันยอดเยี่ยมจากหลากหลาย

ผูค้นและโครงการ รวมถงึภมูปัิญญาของนกับวช ศิลปิน นักธรุกิจ นักการเมือง  

นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ใจบุญ และผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การทหาร 

นั่นแสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ผูกขาดกับการด�าเนินชีวิตใน 

ช่วงใดช่วงหนึ่ง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัย วัฒนธรรม หรือกลุ่มทางสังคม 

แต่มนัเป็นส่วนหนึง่ของสามญัส�านกึของมนษุย์ในทกุความหลากหลายอนัเป็น

พลังมหาศาล
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ค�านิยม 11

Too Fast to Think น�ามาซึง่ข้อมลูเชงิลกึทีส่�าคญัจากหลายสาขาวชิา 

เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเน้นย�้าถึงภัย

คุกคามที่เกิดข้ึนจากสภาวะ ‘ข้อมูลท่วมท้น (Information Overload)’  

ต่อความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน ซึ่งอาจจะมีผลต่อคุณภาพของงาน 

ความสัมพันธ์ สุขภาพกาย และสภาวะจิตใจของเรา (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผมขอขอบคณุข้อเสนอแนะของเขาทีท่�าให้เราทุกคนนอนหลบัมากขึน้…ผมเอง 

ก็ไม่ใช่คนประเภทตื่นเช้า)

คริสพูดถูกต้อง ว่าการท�าความเข้าใจและการจัดการกับแรงกดดัน  

มคีวามส�าคัญต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาต่างๆ ทีเ่รา

ก�าลังเผชิญอยู่ ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราให้พร้อม เขา

ถามว่าแล้วเราจะดแูลกนัและกนั และจะดแูลรกัษาโลกของเราไว้ได้อย่างไร? 

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของปัญญา

มนุษย์ เป็นแหล่งที่มาของความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา และขณะ

เดยีวกนันีก้ย็งัเป็นแหล่งปัญหาทีล่�า้ลกึทีสุ่ดของเราด้วย ไม่ว่าเราจะมุ่งเป้าไป

ทีก่ารยตุคิวามยากจนหรือความหวิโหย การสร้างความเท่าเทยีมทางเพศ การ

พัฒนาสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม หรือการท�าให้โลกปลอดภัยและเป็นธรรมขึ้น 

ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของเราในการสร้างและผสานรวมเข้ากับ

ความคิดที่ดีในการด�าเนินการ

การแก้ปัญหายังหมายถึงการลงทุนในพลังเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง ทั้งใน

เรื่องของการศกึษา การด�าเนินธรุกจิ การเมอืง หรอืแม้แต่การจัดการกับภายใน 

ชุมชนของเราเอง ไม่ว่าเราจะท�ามันหรือไม่ นั่นจะเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า 

จริงๆ แล้วมนุษย์เรามีความฉลาดกันมากน้อยเพียงใด และนี่คือทั้งหมดของ

หนังสือเล่มนี้

เซอร์เคน โรบินสัน
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ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง

“ ผมถนัดพูดมากกว่าเขียนครับ ถึงแม้ว่าเป็นคนที่จะชอบอ่านแต่ไม่

กล้าคิดจะเป็นนักเขียน แต่ด้วยอยากจะเผยแผ่ผลงานท่ีได้ท�าเอา

ไว้ และคิดว่าจะมีประโยชน์อีกมาก ถ้านวัตกรรมและงานวิจัยต่างๆ 

นั้นเข้าถึงคนจ�านวนมากได้  เลยเริ่มต้นจากการเขียนคอลัมน์ลงใน

หนังสือวารสารด้านการศึกษาและหนังสือพิมพ์ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว 

สารภาพเลยครับว่าตอนน้ันอ่านเองยงัไม่ชอบเลย ผมบอกกับตวัเอง

ว่าเป็นงานเขียนบทความที่ห่วยมากจริงๆ แต่ก็นึกไม่ออกว่าจะเขียน

อย่างไรให้น่าอ่าน ต้องขอขอบคุณส�านักพิมพ์ที่อดทนและให้โอกาส 

จากน้ันผมกพ็ยายามจะท�างานเขยีนให้ผมทนอ่านได้ จนสามารถเขยีน

หนังสือขายดีได้ นั่นก็นับว่าเป็นความส�าเร็จที่ไม่คาดฝันของผม จน

กระทัง่วนัหนึง่ ส�านกัพมิพ์ซเีอด็ชวนผมให้แปลหนงัสอื บรรณาธกิาร

บอกว่าเป็นหนงัสอืทีอ่าจารย์ต้องชอบ การแปลหนงัสอืเป็นอะไรทีผ่ม

ไม่เคยคดิว่าจะท�าได้ แต่เมื่ออ่านหนงัสอืห้าเล่มท่ีส่งมาให้ผม หนึง่ใน

นั้นคือ Too Fast to Think เล่มนี้ ด้วยเนื้อหาและลีลาของผู้เขียน 

มันท�าให้ผมตัดสินใจแปลเล่มนี้ทันทีครับ”

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
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ค�ำน�ำ

ถ้าคณุสนใจในความคดิสร้างสรรค์ ผมเขียนหนงัสอืเล่มนีไ้ว้ส�าหรบัคณุ

เมื่อเอ่ยถึงงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ บางคนอาจจะยืนหยัด 

ในความคดิของตนเอง ซ่ึงความคิดสร้างสรรค์มักถูกใช้เป็นข้ออ้างส�าหรบัคน

ที่ไม่มีมารยาท คนที่ไม่รักษาเวลา คนที่ไม่สามารถควบคุมงบประมาณ หรือ

ท�าตัวให้อยู่อย่างถูกที่ถูกทางได้ ราวกับว่าท�าอย่างไรก็ตามคุณก็ไม่สามารถ

คิดสร้างสรรค์พร้อมกับสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นได้ แต่เชื่อเถอะว่าคุณ

ท�าได้ แต่คุณต้องยอมรับก่อนว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

เวลากลายเป็นเรื่องส�าคญัมากขึน้ส�าหรบัพวกเราทุกคน ถ้าเราสามารถ

จัดการอะไรได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง เราก็จะเลือกท�าอย่างนั้น ความกลัว 

ท่ีจะถกูท้ิงไว้ข้างหลงัได้กลายเป็นเรื่องทีย่ิง่ใหญ่ขึน้ ยิง่เราก�าหนดตารางเวลา

มากขึ้นเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมีเวลาน้อยลงเท่านั้น นั่นคือหัวใจหลักของหนังสือ

เล่มนี้ เพราะว่าเราก�าลังเคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าความคิด และพยายามสร้าง

ภาพลวงตาของความเร็วให้เกินกว่าความเป็นจริงของมัน ในขณะที่เราก�าลัง

เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนั้น กระบวนการคิดทบทวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

กไ็ด้ถกูปิดกัน้ลงด้วย และเรากม็คีวามโน้มเอยีงท่ีจะแก้ปัญหาได้เพียงชัว่ครัง้

ชั่วคราวมากกว่าจะแก้ปัญหาได้ตรงสาเหตุที่แท้จริง

ด้วยความจ�าเป็นที่จะต้องท�าสิ่งต่างๆ ภายใต้เง่ือนไขของเวลา และ

ด้วยผลลัพธ์ที่สามารถคาดการณ์ได้นั้น กลับกลายเป็นการบังคับด้วยกฎอัน
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16  โลกหมุนเร็วข้ึน ต้องคิดให้ช้าลง

เข้มงวดส�าหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ แน่นอนว่าคุณไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติ

ตามกฎ อย่างไรก็ตาม การยึดกฎเกณฑ์มันกลายเป็นสูตรความส�าเร็จตั้งแต่

เมื่อไหร่นะ? ยกเว้นใครบางคนทีม่ปีระสบการณ์ก็จะรูว่้า กฎถูกสร้างขึน้มาเพ่ือ

การเชื่อฟังส�าหรบัคนโง่ แต่เป็นค�าแนะน�าส�าหรบัคนฉลาด ดงันัน้คณุไม่จ�าเป็น

ต้องปฏิบัติตามกฎทุกอย่างตลอดเวลา แต่มันช่วยได้ มันฟังดูสับสนใช่ไหม? 

ดังนั้น นี่จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และยังเกี่ยวกับ

ธุรกจิอีกด้วย นอกจากนีย้งัสอดแทรกหลกัปรชัญา ความสนกุสนาน และเกรด็

เล็กเกร็ดน้อยที่จะท�าให้สิ่งต่างๆ ดูเป็นเรื่องง่ายขึ้น 

ผมชอบสิ่งต่างๆ ที่เรียบง่าย บางครั้งการประสบความส�าเร็จทางด้าน

ธุรกิจหรือความคิดสร้างสรรค์นั้น ก็ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยความฉลาดเสมอไป 

มนัช่วยได้กจ็รงิ แต่ความมุง่มัน่และความกระตือรือร้นมีความส�าคญัมากกว่า

โรงเรยีนธรุกจิฮาร์วาร์ด ได้นยิามธรุกจิไว้เป็น ‘การจัดการความสมัพันธ์

ทางสังคมเพื่อผลก�าไร ซึ่งผลก�าไรอาจจะเป็นเรื่องทางการเงิน’ ในระยะสั้น 

ธุรกิจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ถือ

หุน้กต็าม หากคุณเก่งทางสงัคม เป็นไปได้ว่าคณุอาจจะเก่งทางธรุกิจด้วย ถึง

อย่างไรก็ตาม ความรักในผู้คนและในความคิดสร้างสรรค์ ไม่ได้มาจากผล

ก�าไรหรือในเชิงตัวเลข มันมาจากตัวคุณเอง เงินเป็นเพียงผลพลอยได้จาก

วัฒนธรรมที่ประสบความส�าเร็จ

ผมชอบค�าจ�ากัดความของฮาร์วาร์ด เพราะมันง่ายและจริง 

จ�าไว้ว่า ความคิดที่ดีที่สุดคือการท�าให้มันง่าย 

เหมอืนที ่แฮร์รี ่เบค กล่าวไว้ในหนงัสอื Selling the Invisible (การขาย 

ไร้สัมผัส) ที่ว่า “ยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่ คนก็ยิ่งได้ยินน้อยลงเท่านั้น” นั่นเป็น

เหตุผลที่ผมเขียนข้อความ 71,000 ค�าลงในนี้ ขอโทษนะแฮร์รี่
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ค�าน�า 17

ผมหวงัว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยให้คณุสามารถค้นพบความจรงิเพิม่เตมิ

เกีย่วกบัตวัคณุเอง และสิง่ทีค่ณุสามารถท�าได้ เพราะอย่างไรกต็าม คณุกเ็ป็น

อะไรที่มีความพิเศษ แล้วเราค่อยมาค้นหากันว่า คุณมีความพิเศษอย่างไร 

ในภายหลัง

ท�าไมคุณควรจะฟังผม? ทั้งๆ ที่อาจจะไม่สมควร เพราะผมเคยเป็น

พนกังานเสร์ิฟ พนักงานบาร์ พนักงานท�าความสะอาดหน้าต่าง คนงานโรงงาน 

จติรกร คนล้างรถ ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ พนกังานขายตามบ้าน 

ที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านไอที นักวิเคราะห์ทางการเงิน นักเขียน นักเขียน

สนุทรพจน์ นักข่าว โค้ชทางการเมอืงและทีป่รกึษา และในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา  

ผมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และท�างานด้านการกุศล

ผมยังเป็นผู้ก่อต้ังหน่ึงในบริษัทด้านการสื่อสารท่ีประสบความส�าเร็จ

มากที่สุดในโลก และได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อศิลปะ นอกจากนี้ ผมยังเริ่มต้นเปิด

สถาบนัการศกึษาฝึกอบรมระดบัโลก ไรส์ (Rise) ซึง่เป็นหลกัสตูรการฝึกอบรม 

ผู้น�าทั่วโลก

ผมสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่

เพราะผมไม่รูว่้าผมก�าลงัท�าอะไรอยู ่แต่เนื่องจากผมคดิว่ายงัมอีะไรมากกว่านี ้

ที่จะเรียนรู้ เพราะความส�าเร็จแตกต่างกันมากจากการเป็นผู้รู้

จริงๆ แล้ว นี่เป็นเพียงแค่หนังสือเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น 

แต่อย่างไรก็ตาม มันก็มีความแตกต่างบางอย่างจากหนังสือเล่มอื่นๆ

ประการแรก ผมไม่ได้เขยีนหนงัสอืเล่มน้ีขึน้เพ่ือท�าเงิน เพ่ือ TED Talk  

สร้างแรงบรรดาลใจ หรือเพื่อผลชนะในรางวัลใดๆ แม้ว่าผมจะยินดีที่จะได้

รับการบริจาค ค�าเชิญ และการกล่าวถึงก็ตาม ผมแค่คิดว่าหนังสือเล่มนี้อาจ

ช่วยคุณได้
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ประการที่สอง สิ่งที่ผมได้ท�าคือการสร้างธุรกิจระดับโลก คุณอาจ

ฉลาดกว่าผม แต่ทัง้หมดทีผ่มเป็นมนัมาจากผลพวงของความมุ่งม่ันและความ

กระตือรือร้น

ประการที่สาม สิ่งที่ผมได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้คืองานที่ผมก�าลัง

ด�าเนินการอยู่ และผมไม่เคยคิดว่าหนังสือเล่มนี้เขียนจบแล้ว 

ผมใช้เวลา 20 ปีทีผ่่านมา พยายามคดิหาวธิใีนการท�าสิง่ต่างๆ ให้ดขีึน้ 

มันท�าให้ผมได้รับความสนิทสนมกับผู้คนมากมาย ท้ังนักข่าว ศิลปิน ทหาร 

คนดัง ราชวงศ์ นักการเมือง นักวิทยาศาสตร์ ผู้ใจบุญ นักบวช และแน่นอน 

นักการเงิน นักธุรกิจ และยังมีนักดื่ม คนเพี้ยน คนหัวรั้น ผมได้เรียนรู้อะไร

จากพวกเขาหลายอย่าง และผมกร็ูส้กึขอบคณุพวกเขาทุกคนท่ีกรณุาถ่ายทอด

เรื่องราวเหล่านั้นให้ผมฟัง

ผมได้ใส่ประวตัหิลายคนไว้ในหนงัสอืเล่มนี ้เพราะผมประทบัใจในความ

คิดของพวกเขา รวมถึงที่มาของความคิดและการจัดการกับมัน (เห็นได้ชัด 

ว่าคงไม่ใช่นักดื่ม คนเพี้ยน และคนหัวรั้นทั้งหลาย)

โดยส่วนตวั ผมได้ประยกุต์ใช้แนวคดิ เทคโนโลย ีและวธิกีารจดัการใน

รปูแบบใหม่ๆ เพื่อเปิดตวัสนิค้าใหม่สูต่ลาด และพยายามท�าทกุอย่างด้วยวธิกีาร 

ที่น้อยลง คุณจะได้พบว่าผมเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นมาจากใครในหนังสือเล่มนี้ 

แม้ว่าผมจะผ่านความล้มเหลวมามากมายทีเ่กดิขึน้ระหว่างทาง ผลสดุท้าย 

ผมก็ยังคงล้มเหลว แต่ผมโชคดีที่ได้พบเพื่อนร่วมงานท่ีสุดยอดและลูกค้า 

ที่ช่วยให้บริษัทของผมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าผมจะอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์อยูเ่สมอ รายล้อม 

ไปด้วยนกัออกแบบ นกัเขยีนและนกัวางกลยทุธ์ด้านโฆษณา แต่ในช่วงหลายปี 

ทีผ่่านมา ผมยงัรูส้กึว่าบางอย่างขาดหายไปจากหวัใจของกระบวนการสร้างสรรค์
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ค�าน�า 19

ทุกๆ ปี ผมจะท�างานหนักและสร้างประสิทธิผลมากขึ้น ผมใช้เวลา

ทุกชั่วโมง ทุกวัน รวมทั้งช่วงสุดสัปดาห์ เช้าตรู่และแม้กระท่ังดึกดื่นอย่าง

ที่ผู้ประกอบการมักท�ากัน บางครั้งก็ใกล้เคียงกับเพลง Days of Wine and 

Roses แต่อะไรก็ตามที่ท�าให้คุณเสียความรู้สึก นั้นเป็นเรื่องไม่ดีแน่ แล้วเรา

จะค่อยฟังเรื่องนี้กันในภายหลัง

ความคดิสร้างสรรค์ไม่เพยีงแต่ยากท่ีจะเข้าใจ แต่ยงัดเูหมือนว่าความ

คดิสร้างสรรค์จะยิง่ยากข้ึนด้วยเมื่อผมท�างานเสรจ็เรว็ขึน้และได้ประสทิธภิาพ

มากข้ึน ทีม่าของความคดิสร้างสรรค์ เช่น การระดมความคิด ซึง่มันดเูหมือน 

จะขดัต่อความหย่ังรู้ เมื่อผมรู้ว่าความคิดทีด่ทีีส่ดุของผมมาจากไหน สิง่นีเ้กดิขึน้  

(และยังคงเกดิข้ึน) ในช่วงเวลาทีเ่งยีบสงบของผม ในขณะทีผ่มไม่ได้พยายาม 

เช่นในเที่ยวบินระยะยาว ตอนขี่จักรยาน หรือขณะอาบน�า้

ผมยงัพบว่าความคดิจะไหลลื่น เมื่อผมพยายามอธบิายอะไรบางอย่าง 

ผมจะเข้าถึงการอุปมาอุปมัยและการเปรียบเทียบเม่ือมันเป็นไปอย่างเป็น

ธรรมชาติ เช่น วธิทีีจ่ะพดูปาฐกถา อาจจะเขยีนแล้วพูด หรอื พูดแล้วค่อยเขยีน  

ซึง่ผูค้นมกัจะพดูได้อย่างเร้าใจมากขึน้ เมื่อพวกเขาไม่สนใจข้อความมากเกนิไป

เมื่อผมถามคนอื่นๆ ว่าพวกเขาเกิดความคิดจากไหน พวกเขาบอกผม

อย่างเดียวกัน ผมเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่ผมได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับความคิด

สร้างสรรค์นัน้ผดิหรอืไม่ ผมคดิว่ามนัน่าจะมปีระโยชน์ถ้าผมไปถามผูท้ีป่ระสบ

ความส�าเร็จสงู ว่าพวกเขามปีระสบการณ์เดยีวกนันีห้รอืไม่ การเดนิทางครัง้นี้ 

น�าผมห่างจากการสื่อสารมวลชน สื่อ และธรุกจิ ไปสูศ่าสนา ศลิปะ การแพทย์ 

การศึกษา การเมือง และปรัชญา ผมค้นพบว่าการศึกษาไม่ได้ผลส�าหรับ 

คนทีป่ระสบความส�าเร็จจ�านวนหน่ึง และนีเ่ป็นการสร้างความมัน่ใจเพราะมนั

ไม่ได้ผลส�าหรับผมด้วยเช่นกัน
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ในอาชพีการงานของผมพบว่า ยิง่ผมก้าวออกไปจากสิง่ท่ีผมเรยีกว่าผู้น�า  

เช่น การเลิกออกไปพบกับลูกค้าด้วยตนเองอย่างผู้น�าบริษัทก็ยิ่งจะดีขึ้น ซึ่ง

ผมพบว่าส่ิงนี้ท�าให้การติดต่อกับลูกค้าได้ผลดีขึ้น และควรเอาผู้น�าที่โง่เขลา 

อย่างผมออกจากกระบวนการนี้

ดูเหมือนว่ายิ่งผมท�าอะไรน้อยลง บริษัทก็ยิ่งเคลื่อนไปข้างหน้าได้เร็ว

กว่าเดมิ ถ้าฟังดขูดัแย้งส�าหรบัคณุ มนักข็ดัแย้งส�าหรับผมด้วยเช่นกัน เหมือน

ว่าผมจะเกิดความคิดใหม่ที่ดีกว่า เมื่อผมพยายามให้น้อยลง ยิ่งผมใช้เวลา

นอกส�านักงานมากเท่าไหร่ ความคิดก็ยิ่งเกิดขึ้นเท่านั้น 

หนงัสือเล่มนีเ้ป็นความพยายามทีจ่ะอธบิายว่าท�าไมสิง่นีจ้งึเกดิขึน้ นีเ่ป็น

สาระส�าคัญของปรัชญาในเรื่อง Too Fast to Think โดยการใช้เวลาในการ 

คดิเรื่อง ทิศทางและกระบวนการ จะท�าให้เราใช้พลงังานและเวลาน้อยลง และ 

บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น ชีวิตอาจสนุกสนานมากขึ้น มีประสิทธิผลมากขึ้น  

มีความยั่งยืนและสร้างสรรค์มากขึ้น

ทุกส่ิงทกุอย่างทีอ่ยูร่อบตวัคณุต้องเกดิจากจนิตนาการ ต้องมคีวามคดิ

ที่รากของมัน มันเป็นพื้นฐานส�าหรับมนุษย์ในการริเริ่ม สร้างสรรค์ ออกแบบ 

และสร้างมันขึ้นมา มันเป็นหัวใจของการด�ารงอยู่ของเรา

ผมหวงัว่าเมื่ออ่านหนงัสอืเล่มนีจ้บแล้ว คณุจะรูส้กึเป็นอสิระและมีแรง

บันดาลใจ การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพของคุณ ไม่เพียงแต่เป็นสิ่ง

ส�าคัญส�าหรับคุณเท่านั้น แต่เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับพวกเราทุกคน

อนาคตของเราขึ้นอยู่กับมัน

คริส ลิวอิส
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บทน�ำ

เราก�าลังอยู่ในต้นศตวรรษที่ 21 ซึ่งเพิ่งเริ่มต้นแห่งยุคสหัสวรรษใหม่

มาได้ไม่นาน เป็นยุคแห่งสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยข้อมูล และเป็นข้อมูล 

ทีว่ิง่เข้ามาปะทะเราด้วยปริมาณและความเรว็ทีเ่ราไม่เคยเจอมาก่อน เริม่จาก 

เทคโนโลยีซ่ึงท�าให้จดหมายกลายเป็นระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลา 

อันมีค่า มาสู่เทคโนโลยีของสื่อใหม่ๆ ท่ีสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลได้ภายใน 45 วินาที เพื่อการอัปเดตขึ้นทวิตเตอร์ เราก�าลังเคลื่อนที่ไป

อย่างรวดเร็ว มากกว่าที่เคยเป็นมา

หรือว่าน่ีคือจุดเร่ิมต้นของการท�าลายอะไรบางอย่าง เพราะข้อมูล

ต่างๆ ที่เราให้ความส�าคัญนั้น มันวิ่งเข้ามาหาเราหลายช่องทางตลอดเวลา 

24 ชัว่โมง สิง่น้ีได้บัน่ทอนความสามารถในการคดิของเราไปหรอืไม่ เราจะคดิ

อะไรได้อย่างกระจ่างแจ้งได้อกีไหม เราจะคดิอะไรทีส่ร้างสรรค์ได้อย่างไร และ

ความคิดของเราจะกระจายขยายผลไปได้แค่ไหน เพราะความเร่งด่วน ท�าให้

เราละเลยเรื่องทีผ่่านมา เราท�าราวกบัเมื่อวานเป็นเพยีงเศษขยะ เราไม่มเีวลา

ในการจดจ�า ทบทวน และเรียนรู้ เราก�าลังเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจน

ขึ้นจากแนวทางที่เราตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมแบบนี้

มีคนสองแบบเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนี้ แบบแรกมองว่าตนเองคือ

ผู้ปลดปล่อย และอีกแบบมองว่าแบบแรกเป็นผู้รุกราน แบบแรกคือบรรดา

ผู้ตื่นตัวในเรื่องอินเทอร์เน็ต รู้สึกตื่นเต้นไปกับอนาคต มองเห็นโอกาสและ
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26  โลกหมุนเร็วข้ึน ต้องคิดให้ช้าลง

พร้อมที่จะร่วมวิ่งไปกับมัน พวกเขาไม่ทนรออะไรอีกแล้ว ส�าหรับพวกเขา

มันคือการเตรียมตัวสู่โลกไร้พรมแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มี

ความคดิสร้างสรรค์ มคีวามรวดเรว็ รวมทัง้ความสบัสน เขาต้องลมือดตี และ

มองภาพอนาคตให้ชัดเจน ต้องมีความมุ่งมั่นในโลกที่มีการเชื่อมต่อกันอย่าง

มากมาย ส่วนคนอีกแบบ คือผู้ที่กลัวเทคโนโลยี และยึดม่ันอยู่กับสิ่งเดิมๆ 

พวกเขารู้สึกเหมือนว่าเขาก�าลังขับรถอยู่บนทางด่วน แต่เลือกทางออกผิด 

พวกเขามองย้อนเวลากลบัไปสูย่คุยโูทเปีย ตอนทีท่กุสิง่ทกุอย่างปลอดภยักว่า 

ช้ากว่า ถกูต้องกว่า คาดการณ์ได้มากกว่า ชัดเจนและสมเหตสุมผลกว่า พวก

เขาเชื่อว่าโลกก�าลังสับสนวุ่นวายและเลวร้ายลงเกือบทุกวัน พวกเขาเชื่อมั่น

ในเรื่องนีจ้าก ปรมิาณของข่าวสารทีเ่พิม่ขึน้และแนวโน้มความเลวร้ายของมัน

ผู้คนไม่ได้โต้แย้งเกี่ยวกับลัทธิทุนนิยมหรือลัทธิคอมมิวนิสต์อีกต่อ

ไปแล้ว แต่ตอนนี้พวกเขาโต้แย้งกันเรื่องความจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลง  

นักการเมืองปรับเปลี่ยนวาทะกรรมส�าหรับการหาเสียง ข้อความอย่างเช่น 

“การเปลีย่นแปลง ทีเ่ราเชื่อได้” หรอื “โหวตเพ่ือการเปลีย่นแปลง” กลายเป็น 

กระแสนิยม นักเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลง

และยากที่จะหยุดยั้งพวกเขาได้ แม้แต่สมาชิกสภาผู้ออกกฎหมาย บางครั้งก็ 

พยายามจะยับยั้งแต่ในที่สุดก็ล้มเหลว

20 ปีที่ผ่านมานี้ เป็นยุคของการเริ่มต้นและเติบโตของอินเทอร์เน็ต 

เป็นช่วงหลายปีทีค่นส่วนหนึง่กลวัจะถกูทิง้ไว้ข้างหลงั ในขณะท่ีอกีส่วนเปิดรบั

และใช้เทคโนโลยีในทกุโอกาสทีพ่วกเขาสามารถจะท�าได้ เพื่อการสื่อสารและ

ใช้ประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงน้ี ผมจดัอยู่ในคนกลุม่หลงั ผมเหน็ชวีติของ

ผมรวดเร็วขึ้น และผมเห็นครอบครัว เพื่อนร่วมงานและเพื่อนๆ ของผมเอง 

ได้กลายเป็นคนที่วุ่นวายอยู่กับสิ่งที่ท�าให้ว้าวุ่น โดยเริ่มจากอีเมล พัฒนาสู่ไป

การใช้เวบ็ไซต์ การค้นหา การใช้สื่อโซเชยีล การค้นหาโซเชียล ข้อความด่วน 
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สไกป์ และความซบัซ้อนของฮาร์ดแวร์ ทีเ่พ่ิมมากขึน้ เราได้คดิค้นวธิกีารใหม่ๆ 

มากมายเพื่อทีจ่ะมาหยดุยัง้ตวัเราเอง ซึง่เราจะขยายความเร่ืองน้ีกันในบทท่ี 1

แน่นอนว่า ผมไม่ได้เป็นคนเดียวทีส่งัเกตเห็นสิง่เหล่านี ้มหีนงัสอืหลาย

เล่มที่เขียนถึงบทบาทของความเงียบที่สัมพันธ์กับการคิดสร้างสรรค์ หนังสือ

ของ ซูซาน เคน ที่ชื่อ Quiet : The Power of Introverts in a World That  

Can’t Stop Talking (ความเงียบ : พลังของคนเก็บตัว ในโลกที่ไม่สามารถ

หยุดพูดได้) อาจเป็นเล่มที่ดีที่สุดที่กล่าวถึงเรื่องนี้ ในหนังสือเล่มนี้ ทั้ง 

นกัวทิยาศาสตร์และศลิปิน มวีธิกีารคดิสร้างสรรค์ซึง่สอดคล้องกับท่ีไอน์สไตน์ 

ได้สร้างทฤษฎีเกี่ยวกับเวลา นั่นคือเขาใช้เวลาไปมากในการสร้างความคิด  

เขาอธิบายความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็น ‘สิ่งที่กลั่นกรองได้จากเวลาที่เสียไป’  

แต่ในโลกสมัยใหม่ของเรา ไม่มีใครยอมเสียเวลา ทุกคนรู้สึกว่าทุกวันนี้ เขามี

งานยุง่กว่าทีผ่่านมา เขาท�างานมากขึน้แต่ไม่เสมอไปท่ีเขาจะได้ผลผลติเพ่ิมขึน้

ไอน์สไตน์ถูกต้องใช่ไหม? เป็นไปได้ไหมว่าแท้จริงแล้ว เราจ�าเป็นต้อง 

‘เสยีเวลา’ เพื่อจะได้มาซึง่ความคดิสร้างสรรค์? บางคนอาจจะเถียงว่าไม่มีใคร

จะพลาดความคดิบางอย่าง แต่ผมยงัได้ค้นพบหลกัฐานเพื่อชีใ้ห้เหน็ว่าปรมิาณ

ข้อมูลที่ล้นเกินไปแบบทุกวันนี้ ส่งผลต่อสุขภาพและความสัมพันธ์ของเรา

ท�าไมที่มาของความคิดสร้างสรรค์จึงมีความส�าคัญ? ก็เพราะมันเป็น 

ส่ิงจ�าเป็นกับทุกบริษัท ทุกอุตสาหกรรม รวมท้ังในชีวิตของผม นอกจากน้ี  

ความคิดสร้างสรรค์ยังกลายเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมตะวันตกอีกด้วย 

ประเทศต่างๆ ในโลกมีทางเลือกในการแข่งขันอยู่สองทางคือ จะเป็นพวก

ท่ีท�างานหนักกว่า ยาวนานกว่า แต่ได้ผลลัพธ์น้อยกว่า หรือจะเป็นพวกท่ี

พยายามสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองด้วยวิธีการอื่น

ผมเห็นโลกก�าลังเคลื่อนที่เร็วข้ึน แต่ด้วยอะไรบางอย่างกลับท�าให้มี

ความคบืหน้าน้อยลง มกีารสื่อสารมากขึน้ แต่มีการสนทนากันน้อยลง มีข้อมูล
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28  โลกหมุนเร็วข้ึน ต้องคิดให้ช้าลง

มากขึน้ แต่ไม่ได้มกีารเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ สิง่ทีด่ขูดัแย้งเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีเราจะเห็น

ได้ชัด จากที่ โทนี่ ชวาร์ตซ์ บอกว่าเป็นเรื่องของการท�าอะไรๆ ที่ ‘มากกว่า 

ใหญ่กว่า เร็วกว่า’ ในหนังสือของเขาที่ชื่อ The Way We’re Working Isn’t 

Working (วิธีการท�างานที่ไร้ผล)

ทุกวันนี้ คนบนโลกต่างพูดกันว่า เราต้องเพ่ิมทรัพยากรให้มากที่สุด 

เราต้องท�าสิ่งท่ีดีที่สุดให้ตัวเอง ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ 

เราจะใช้แหล่งทรัพยากรทีห่ายากของเราได้อย่างไร หากเราไม่รูอ้ะไรเกีย่วกบั 

ศักยภาพของเราเองเลย? และที่แย่ไปกว่านั้น อะไรจะเกิดขึ้นหากสิ่งที่เรา

หวังว่าจะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนั้น แท้จริงแล้วมันก�าลังท�าลาย

ความสามารถในการสร้างสรรค์โดยธรรมชาติของเรา?

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ถูกจ�ากัดอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น 

การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การออกแบบ และการตลาด แต่เราต้องการ

ความคิดสร้างสรรค์มากมายในวิชาชีพอื่นๆ เช่น กฎหมาย สถาปัตยกรรม 

การบญัช ีและการให้ค�าปรึกษาด้านการจดัการ ซึง่ทุกสาขาอาชพีก�าลงัตกอยู่ 

ภายใต้ปัญหาเดียวกัน คือมีเวลาน้อยลง เราต่างมีเวลาน้อยเกินกว่าจะคิด 

แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างลกึซ้ึง ในช่วงเวลาทีเ่ศรษฐกจิซบเซาหรอืถดถอย อาจจะ 

เป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ท�าให้ผู้คนเปิดรับต่อความคิดใหม่ๆ ในขณะที่เศรษฐกิจมี

การเจริญเติบโตหรืออยู่ในช่วงขาขึ้น ความจ�าเป็นของนวัตกรรมก็มักจะถูก

มองข้ามไป ในความจริงแล้วมีพื้นที่ส�าหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์

ในทุกอุตสาหกรรม บางคนบอกว่านี่น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดส�าหรับมัน

และถ้าเราต้องการให้สิง่นีเ้กดิขึน้ได้จรงิ เราต้องเลกิยดึตดิกบัความเชื่อ 

เรื่องการท�างานของสมอง ที่เชื่อกันมาตลอดว่า เป็นการท�างานของสมอง

ซีกซ้ายและสมองซีกขวา โดยสมองซีกซ้ายคือการวิเคราะห์เหตุผลในขณะ

ท่ีสมองซีกขวาเป็นเรื่องของแนวคิด จินตนาการ ความรู้เรื่องสมองนี้มีการ
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เปลีย่นแปลงตลอดหลายปีทีผ่่านมา และจะมีการเปลีย่นแปลงไปเร่ือยๆ กล่าว

โดยสรุปคือความรู้ในเร่ืองน้ียังไม่น่ิงและมีแนวโน้มท่ีจะเปลี่ยนแปลงต่อไป 

เพื่อความชัดเจนผมอยากจะบอกว่าการคิดว่าการท�างานของสมองซีกซ้าย

และสมองซีกขวาแยกจากกันนั้นเป็นเรื่องที่ผิด เพราะทั้งสองซีกท�างานร่วม

กัน อย่างไรก็ตามเราสามารถเรียกพวกมันว่า กระบวนการ (ซึ่งเป็นวิธีการที่

ผมจะอ้างถึงพวกมันตลอดทั้งเล่มนี้) เนื่องจากพวกมันมีความแตกต่างและ

สามารถแยกแยะได้ แต่ก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในสมองเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น

ความคดิสร้างสรรค์ อาจไม่เป็นทีรู่จ้กักนัแพร่หลายในคนบางกลุม่ เช่น 

นักบัญชีและนักการเงิน ซึ่งถูกเรียกกันว่าเป็นพวก “สมองซีกซ้าย” แต่ความ

จริงแล้วคนพวกเขาอาจมีความสร้างสรรค์ได้มาก ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้

เป็นเพยีงแค่พืน้ฐานของพวก ‘สมองซกีขวา’ หรอืกลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์

เท่านั้น นวัตกรรมหลายเร่ืองที่ก่อให้เกิดปัญหามากในช่วงภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยในปี 2009 ก็เป็นผลโดยตรงมาจากคนพวก ‘สมองซีกซ้าย’ ที่หันมา

คดิสร้างสรรค์มากจนเกนิไป! หากจะมสีิง่ใดจ�าเป็นขณะนีก้ค็อืคลื่นลกูใหม่ของ

การสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดและนักลงทุนว่า นวัตกรรม

จากนี้ไปจะคุ้มค่าต่อการลงทุน (นี่คือเรื่องของศรัทธา เป็นกระบวนการของ

สมองซีกขวาซึ่งอาจจะไม่เคยมีอยู่ในพวกสมองซีกซ้าย)

ความจรงิแล้ว ความคดิสร้างสรรค์เกดิขึน้มาจากการท�างานของสมอง

ท้ังสองด้าน แต่ถูกน�ามาใช้ในงานที่แตกต่างกัน (เราจะคุยเร่ืองน้ีเพ่ิมเติม 

ในบทท่ี 4) เรื่องทีเ่หน็ได้ชดัคอื กระบวนการของสมองซกีขวาเช่น ‘ความเช่ือ

หรอืศรทัธา’ เป็นเร่ืองที ่กระบวนการของสมองซกีซ้ายไม่ยอมรบั และในทาง

กลบักนั การใช้เหตผุลของสมองซกีซ้ายกไ็ม่ได้รบัการยอมรบัจากกระบวนการ

ของสมองซีกขวาเช่นกัน

Chap 01-08N.indd   29 9/11/2019   8:12:38 AM



30  โลกหมุนเร็วข้ึน ต้องคิดให้ช้าลง

ปัญหาของการโอเวอร์โหลด

มหีลกัฐานว่าการมข้ีอมลูมากเกนิไป จะเปลีย่นแปลงรปูแบบพฤตกิรรม

ของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรายงานเรื่องการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่ง

นกัศกึษารูสึ้กว่าตกอยูภ่ายใต้ความกดดันมากขึน้กว่าทีเ่คย ท�าให้สมองตอบสนอง 

ต่อความกดดันนั้นด้วยวิธีการที่ต่างกัน ถ้าเล็กน้อยก็จะเป็นประโยชน์ แต่ถ้า

มากไปก็อาจเป็นอันตรายได้

หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าตัวของสมองเองมีการพัฒนาทางกายภาพ

เมื่อจ�าเป็นต้องปฏบิตังิานทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น คนขบัรถแทก็ซีท่ีม่ฮีปิโปแคมปัส 

ขยายใหญ่ขึน้ มกีารพฒันากระบวนการบางอย่าง และบางอย่างกลบัลดน้อย

ลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งพฤติกรรมจริงและพฤติกรรมที่คาดหวัง

ความวุ่นวายนี้ก�าลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา ชั่วโมงการท�างานของเรา

ยาวนานกว่าเดมิ มกีารวดัผลงานของเรามากขึน้ ผูน้�าของเราจ�าเป็นต้องแสดง

ให้เหน็ว่าเขาท�าอะไรมากกว่าเดิม แม้ว่าจรงิๆ แล้วเขาไม่ได้ท�าอะไรมากไปกว่า

เดิมเลย เรื่องที่น่าสนใจคือ เมื่อเราถามถึงแบบอย่างที่ดีงาม ซึ่งเป็นต้นแบบ

ของเราได้ พวกเรามกัจะให้ค�าตอบว่า ‘เขาคอืใคร’ แทนทีจ่ะอธบิายว่า ‘เขาท�า 

อะไร’ เราจะพบค�าตอบเรื่องนี้ในบทที่ 6

การเร่งความเร็วและเสียงรบกวนเป็นการท�าลายสภาพแวดล้อม 

ทีส่่งเสรมิความคิดเพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของความเงยีบ 

และสภาพแบบนี้ส่งผลกระทบต่อเรามากจนดูเหมือนว่าเราก�าลังสูญเสีย 

เพราะเราพยายามเร่งรบีเกนิไปและหลอกตวัเองว่าเราเร็ว มันเป็นภาพลวงตา

มากกว่าความเร็วทีแ่ท้จริง น่ันเป็นเหตุผลทีผ่มเขยีนหนงัสอืเล่มนีข้ึน้มา เพราะ

ผมอยากสารภาพความจริง

ความคดิสร้างสรรค์เป็นวธิกีารทีช่่วยให้ท้ังเร่ืองธรุกิจและเรื่องส่วนตวั

ยงัคงก้าวไปข้างหน้าได้ เป็นวธิทีีท่�าให้พวกเขาสามารถเตบิโตอย่างรวดเรว็ด้วย 
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บทน�า 31

การเริ่มสิ่งใหม่ซึ่งท�าให้พวกเขายังคงมีความสุขได้ ความคิดสร้างสรรค์มี 

ความส�าคัญไม่ใช่แค่ในเรื่องของธุรกิจเท่านั้น แต่มันส�าคัญต่อชีวิต

นอกจากจะช่วยให้สังคมที่สร้างสรรค์มีความเจริญก้าวหน้าแล้ว ยัง

สามารถสร้างความยัง่ยนืในการเพิม่ผลผลติอกีด้วย ขอเพยีงแค่พวกเขาเข้าใจ

ว่าศักยภาพและการเรียนรู้เป็นส่วนส�าคัญอย่างไรในการเริ่มต้นใหม่

ความคิดสร้างสรรค์ทัว่โลก

ความคดิสร้างสรรค์เป็นเรื่องเกีย่วกบัอนาคต มนัน�ามาซึง่ข้อมลูเชงิลกึ  

ความแปลกใหม่และการเปลี่ยนแปลง ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ผมได้เดินทาง 

ไปยังทวีปเอเชีย อเมริกา และประเทศอื่นอีกหลายแห่งในโลก ผมพบ

ทศันคตท่ีิแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองของความคดิสร้างสรรค์ ตวัอย่างเช่น  

ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีประวัติศาสตร์น้อยมาก จนเมื่ออนาคตมาเคาะประตู 

ความคิดสร้างสรรค์จึงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ตรงกันข้ามกับในยุโรป 

อนาคตถูกมองด้วยความสงสัยมากกว่า ส่วนในเอเชียทุกสิ่งทุกอย่างก�าลัง

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พวกเขาแค่ต้องท�าความคุ้นเคยกับจังหวะของ

การเปลี่ยนแปลง

ผมพบว่ายุโรปเป็นที่ซึ่งเหมาะกว่าที่อื่นในเรื่องของมาตรฐานความคิด

สร้างสรรค์ เพราะยุโรปมกีารต่อต้านในการเปลีย่นแปลงมากกว่า ท�าให้ความคดิ 

ที่เข้ามาใหม่นั้นต้องเป็นเรื่องที่ดีจริงๆ จึงจะได้รับการยอมรับ เพราะพวกเขา

ถกูท้าทายโดยความเป็นมาทัง้หมดของประวตัศิาสตร์ น่ีท�าให้ยโุรปเป็นสถานท่ี 

ซึ่งเปิดกว้างส�าหรับความคิดแต่ไม่ใช่ทุกความคิดใหม่ จะมีเฉพาะความคิด 

ท่ีได้รบัการพสิจูน์อย่างเหมาะสมแล้ว และเป็นความคิดท่ีเอาชนะการคดัค้าน

ต่างๆ รวมทัง้ได้เคยลองใช้ความคดิใหม่เหล่าน้ีในท่ีอื่นๆ มาแล้ว วฒันธรรมของ

สหรัฐอเมริกา มองเห็นความคิดใหม่ๆ ที่ก�าลังทดลอง ได้สร้างความล้มเหลว 
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ขึ้นมากมาย แต่ก็มีความส�าเร็จเพิ่มขึ้นอีกมากด้วย นี่อาจเป็นเรื่องของทุน

ทางปัญญาที่มีความแตกต่างกัน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Times 

Higher Education World University Rankings) ในปี 2015 ใน 10 อันดับ

แรกของสุดยอดมหาวิทยาลัยโลก มีมหาวิทยาลัย 3 แห่งเท่าน้ันท่ีตั้งอยู ่

ในยุโรป (และทัง้หมดนีอ้ยูใ่นสหราชอาณาจกัร) โดยท่ีสถาบนัเทคโนโลยแีห่ง

แคลฟิอร์เนยีเบร์ิกลย์ี และสแตนฟอร์ด อยูใ่นอันดบัต้นๆ ของการจัดอนัดบันี้

เมื่อใดทีม่กีารแข่งขนักนัมากขึน้ เมื่อนัน้กจ็ะมมีาตรฐานการสร้างสรรค์

สูงขึ้น ในเอเชียทุกอย่างเติบโตอย่างรวดเร็วและในหลายๆ กรณีเป็นเพียง

แค่การขยายผลของกระบวนการที่มีอยู่แล้วให้กระจายตัวออกไป มีตัวอย่าง

ของความคดิสร้างสรรค์อนัน่าทึง่ในด้านสถาปัตยกรรม ตวัอย่างเช่น โรงแรม 

มารีนาเบย์แซนส์ ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารท่ีพิเศษท่ีสุดในโลก  

มันได้รับการพัฒนาโดย ลาสเวกัสแซนส์คอร์ปอเรชั่น ด้วยงบประมาณ 

8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ออกแบบโดย โมเช่ ซาฟได เขาบอกว่าได้รับ 

แรงบนัดาลใจมาจากส�ารบัไพ่ นอกเหนือจากคาสโินแล้ว ยงัมีส่วนประกอบอื่นๆ  

ของการก่อสร้าง คือโรงแรม 3 แห่งที่เป็นอาคารสูงมีห้องพัก 2,500 ห้อง 

ซึง่ด้านบนมดีาดฟ้าและสกายพาร์กเชื่อมต่อกนักบัสระว่ายน�า้ยกระดับซึง่ยาว

ท่ีสุดในโลก สถาปัตยกรรมของรีสอร์ตได้รับการเห็นชอบจากท่ีปรึกษาด้าน 

ฮวงจุ้ยผู้ล่วงลับ ชอง สวอน เลก และ ลุยซ่า ออง ลี สถาปัตยกรรมคือการ

แสดงให้เหน็ ไม่ใช่แค่การบอกเล่าว่าความคดิสร้างสรรค์ของเมืองเป็นอย่างไร 

เราจะศกึษาเรื่องนีก้นัต่อได้ในหนงัสอืว่า การออกแบบสถาปัตยกรรมและการ

ตกแต่งภายในเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนคิดได้อย่างไร

ผมพบความสมดุลของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ท่ีดีท่ีสุดในสหรัฐ 

อเมรกิา ประเทศทีไ่ม่มใีครจดจ�าอะไรได้ว่าทีน่ีเ่ป็นอย่างไรเม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว แต่โดย

การใช้ความคดิสร้างสรรค์ รายการแบบ แฟมล่ีิกาย ก็เกิดขึน้มา สหรัฐอเมริกา
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