สวัสดีค่ะ มิตรรักแฟน Greeting from Bhatara Progress
เรารับมือกับปั ญหาทีโ่ ควิดแจกให้เราได้ดขี น้ึ แล้วใช่ไหมค่ะ คิดเท่าทีค่ ดิ ออก ทาเท่าทีท่ าได้ ย่อมดีกว่าทดท้อ
#ลุกขึน้ #พร้อม #9ต่อด้วยกันกับภัทรโปรเกรส
เดือน 9 ก้าวสู่ความเป็ นต้นแบบกันดีกว่า “Originals เพราะความเหมือนไม่เคยเปลีย่ นโลก” เขียน
โดย Adam Grant แปลโดย วิโรจน์ ภัทรทีปกร พิมพ์โดย สานักพิมพ์วเี ลิรน์ เป็ นหนังสือทีอ่ ยากให้
ทุกคนได้อ่าน เนื้อหาเข้มข้น จุดประกายให้เราได้วเิ คราะห์ตวั เอง ชีใ้ ห้เห็นความเชื่อผิดๆ สร้างแรงบันดาล
ใจให้เรากล้าริเริม่ เปลีย่ นความคิด การกระทาเพื่อสร้างให้ตวั เองเป็ น “คนต้นแบบ”
เมือ่ หลายปี ก่อน นักจิตวิทยาค้นพบว่าเส้นทางทีน่ าไปสู่ความสาเร็จนัน้ มีอยูส่ องทางด้วยกัน คือ การทาตาม
(conformity) และการเป็ นต้นแบบ (originality) การทาตามคือการเดินตามฝูงชนไปบน
เส้นทางปกติและรักษาสภาพทีเ่ ป็ นอยู่เอาไว้ ส่วนการเป็ นต้นแบบคือการเลือกเส้นทางทีไ่ ม่ค่อยมีคนเดิน
พร้อมทัง้ ยึดถือแนวคิดแปลกใหม่ทส่ี วนกระแสและพัฒนาสิง่ ต่างๆ ให้ดขี น้ึ ในท้ายทีส่ ุด การเป็ นคนต้นแบบ
เริม่ ต้นทีค่ วามคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างกรอบแนวคิดทีท่ งั ้ แปลกใหม่และมีประโยชน์ คนต้นแบบ คือคนที่
ริเริม่ ทาแนวคิดนัน้ ให้เป็ นความจริง
เราทุกคนสามารถกลายเป็ นต้นแบบได้ หากเราเริม่ ตัง้ คาถาม และปฏิเสธค่าเริม่ ต้นอัตโนมัติ (ความเชื่อ
เดิมๆ) เช่น เชื่อกันว่าปริมาณกับคุณภาพเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อาจมาพร้อมกันได้ ถ้าคุณอยากทางานให้มคี ุณภาพดี
ขึน้ คุณต้องทางานในปริมาณทีน่ ้อยลง แต่ความเชื่อนี้ผดิ ถนัด อันทีจ่ ริงเมือ่ เป็ นเรือ่ งของการสร้างแนวคิด
ปริมาณเป็ นหนทางทีน่ าไปสู่คุณภาพได้อย่างแน่ นอนทีส่ ุด โรเบิรต์ ซัตตัน ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ดกล่าวว่า “นักคิดต้นแบบจะผุดแนวคิดมากมายทีเ่ ป็ นการดัดแปลงแบบแปลกๆ แนวคิดทีไ่ ปต่อ
ไม่ได้ และแนวคิดทีล่ ม้ เหลวในท้ายทีส่ ุด ทว่าสิง่ เหล่านี้กน็ บั ว่าคุม้ ค่า เพราะนี่เท่ากับว่าพวกเขาผลิตแนวคิด
ออกมาได้มหาศาลโดยเฉพาะแนวคิดแปลกใหม่ต่างๆ”
วงจรชีวติ สองแบบของความคิดสร้างสรรค์: อัจฉริยะวัยเยาว์และผูเ้ ชีย่ วชาญอาวุโส
มีความเชื่อกันว่า ความเป็ นต้นแบบมีต้นกาเนิดมาจากคนหนุ่ มสาว นักลงทุนชื่อดังอย่างวิโนด โคสลา เคย
กล่าวว่า “คนอายุต่ากว่า 35 ปี คอื คนทีส่ ร้างความเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ุด ส่วนคนอายุเกิน 45 ปี นนั ้ แทบ
ไม่มที างผุดแนวคิดใหม่ๆ ได้เลย” ไอน์สไตน์ผปู้ ระสบความสาเร็จเรือ่ งทฤษฎีสมั พัทธภาพทีช่ ่วยปฏิวตั ิ
วงการฟิ สกิ ส์ในวัย 20 กลางๆ ก็ตงั ้ ข้อสังเกตคล้ายกันว่า “คนทีไ่ ม่ได้สร้างคุณูปการอันยิง่ ใหญ่ให้แก่วงการ
วิทยาศาสตร์ก่อนอายุ 30 ปี จะไม่มที าแบบนัน้ ได้อกี แล้ว” จึงน่ าเสียดายทีต่ ่อมาเขาเป็ นคนคัดค้านเรือ่ ง
กลศาสตร์ควอนตัม ซึง่ ต่อมาได้กลายเป็ นปฏิวตั คิ รัง้ ใหญ่อกี ครัง้ ในสาขานี้
ในวงการศิลปะและวิทยาศาสตร์ เดวิด กาเลนสัน นักเศรษฐศาสตร์จากชิคาโกแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้เราจะ
นึกถึงอัจฉริยะวัยเยาว์ทร่ี ุ่งเรืองถึงขีดสุดตัง้ แต่อายุยงั น้อยได้อย่างรวดเร็ว แต่กม็ ผี เู้ ชีย่ วชาญอาวุโสอีก
มากมายทีท่ ะยานสู่ความสาเร็จตอนอายุมากแล้ว วงการแพทย์ม ี เจมส์ วัตสัน ซึง่ มีส่วนช่วยในการค้นพบ
โครงสร้างแบบเกลียวคู่ของ DNA เมือ่ อายุ 25 ปี ขณะเดียวกันก็มคี นอย่างโรเจอร์ สเปอร์ร ี ซึง่ แยกแยะ

ความเชีย่ วชาญทีแ่ ตกต่างกันของสมองซีกขวากับซีกซ้ายเมือ่ อายุ 49 ปี วงการภาพยนตร์มคี นอย่างออร์
สัน เวลส์ ซึง่ สร้างสรรค์ Citizen Kane ผลงานชิน้ เอกและภาพยนตร์ยาวเรือ่ งแรกของเขาเมือ่ อายุ
25 ปี ขณะเดียวกันก็มคี นอย่างอัลเฟรด ฮิตซ์คอ็ ก ซึง่ สร้างภาพยนตร์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมสูงสุด 3 เรือ่ ง
หลังจากทางานมาได้เกือบ 30 ปี ภาพยนตร์เรือ่ ง Vertigo เมือ่ เขาอายุ 59 ปี เรือ่ ง North by
Northwest อายุ 60 ปี เรือ่ ง Psycho อายุ 61 ปี วงการกวีนิพนธ์ม ี อี อี คัมมิงส์ แต่งบทกวี
อันทรงอิทธิพลชิน้ แรกเมือ่ อายุ 22 ปี และแต่งผลงานทีด่ ที ส่ี ุดกว่าครึง่ ก่อนอายุ 40 ปี
เราจะไปถึงจุดสูงสุดของความเป็ นต้นแบบเมือ่ ไหร่ และจะรักษาไว้ได้นานแค่ไหนขึน้ กับรูปแบบการคิดของ
เรา กาเลนสันศึกษาบรรดานักสร้างสรรค์และค้นพบรูปแบบการสร้างสรรค์นวัตกรรมทีแ่ ตกต่างกันอย่างสุด
ขัว้ สองแบบคือ แบบอาศัยแนวคิดและแบบอาศัยการทดลอง นักสร้างสรรค์แนวคิดจะผุดแนวคิดเรือ่ งใหญ่
ขึน้ มาและเริม่ ลงมือทาตามนัน้ ส่วนนักสร้างสรรค์แนวทดลองจะแก้ไขปั ญหาผ่านการลองผิดลองถูกพร้อมทัง้
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตัวเองในระหว่างนัน้ พวกเขาลงมือจัดการกับปั ญหา โดยไม่ได้มวี ธิ กี ารแก้ไขทีแ่ น่นอนใน
ใจแต่แรก
กาเลนสันเปรียบเทียบไว้ว่านักสร้างสรรค์นวัตกรรมทีอ่ าศัยแนวคิดนัน้ เหมือนนักวิง่ ระยะสัน้ ส่วนนัก
สร้างสรรค์นวัตกรรมทีอ่ าศัยการทดลองนัน้ เหมือนนักวิง่ มาราธอน ตัวอย่างเช่น นักเศรษฐศาสตร์ทไ่ี ด้ชนะ
รางวัลโนเบลกลุ่มทีอ่ าศัยแนวคิดสร้างผลงานอันทรงอิทธิพล อายุเฉลีย่ 43 ปี และ 61 ปี คือกลุ่มทีอ่ าศัย
การทดลองสร้างสรรค์ผลงาน ในวงการบทกวีทถ่ี ูกตีพมิ พ์ซ้าสูงสุด นักสร้างสรรค์ทอ่ี าศัยแนวคิดจะแต่ง
ผลงานทีด่ ที ส่ี ุดขณะอายุ 28 ปี และ อาศัยแนวทดลอง อายุ 39 ปี
ถ้าอยากรักษาความเป็ นต้นแบบขณะทีอ่ ายุเพิม่ ขึน้ วิธที ด่ี ที ส่ี ุดคือการนาแนวทางทีอ่ าศัยการทดลองมาปรับ
ใช้ โดยวางแผนเกีย่ วกับสิง่ ทีต่ อ้ งการสร้างสรรค์ให้น้อยลง แล้วเริม่ ทดสอบแนวคิดและวิธแี ก้ไขปั ญหาแบบ
ต่างๆ
การวิง่ ระยะสัน้ เป็ นกลยุทธ์ทด่ี เี ยีย่ มสาหรับอัจฉริยะวัยเยาว์ แต่การเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญอาวุโสต้องอาศัยการ
ทดลองอย่างอดทนซึง่ เป็ นเสมือนการวิง่ มาราธอน นักเขียนชื่อแดเนียล พิงก์ กล่าว “แต่การทดลองก็อาจ
ส่งเสริมความมุง่ มันของเต่
่
าทีม่ คี วามใฝ่ รอู้ ยูต่ ลอดเวลา ชอบลองผิดลองถูกเสมอ และทุ่มเทสุดตัวโดยไม่
หวาดหวันกั
่ บความว่องไวของกระต่าย”
เราทุกคนเป็ นคนต้นแบบได้ เป็ นคนต้นแบบในหลายๆ เรือ่ งยิง่ ดี ไม่เกี่ยงวัย ไม่สายทีจ่ ะเริม่ #ต้องมี
กาลังใจ ตุลาคมเรามาอ่านภาค 2 กัน #คิดถึงจังเลย #คิดถึงอย่างแรง #อุดหนุนภัทรโปรเกรสด้วยนะคะ.
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