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ถ้าคุณเคยดู TED Talks ดีๆ ล่ะก็
คุณคงรู้แน่ว่ามันช่วยสร้างความรู้สึก
มีชีวิตชีวา ทรงพลัง และเต็มเปี่ยม
ไปด้วยแรงบันดาลใจได้อย่างมหาศาลแค่ไหน
อันที่จริงคุณอาจจะก�ำลังบอกตัวเองอยู่ก็ได้
ว่าให้หา TED Talks มาดูให้มากกว่านี้
อย่างไรก็ตาม อันที่จริงแล้วการที่จะให้
พวกเราส่วนใหญ่มานั่งลงแล้วดู TED Talks
นับพันๆ ชั่วโมงที่เผยแพร่ให้ดูฟรีอยู่ในออนไลน์
นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะท�ำได้จริงสักเท่าไหร่
และนั่นคือเหตุผลที่เราท�ำหนังสือเล่มนี้ขึ้น
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นเมนูแนะน�ำที่จะคอยน�ำเสนอ
สุดยอด TED Talks เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ให้กับคุณ รวมถึงแบ่งปันข้อคิดอันหลักแหลมของ
นักพูดแต่ละคนด้วยถ้อยค�ำง่ายๆ ที่ไม่ว่าใคร
ก็สามารถเข้าใจได้
หนังสือเล่มนี้คือการรวบรวมสุดยอด
ค�ำแนะน�ำจากนักพูด TED Talks ทั้งที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์และวงการอื่นๆ
น�ำมาย่อย มาสกัด จนเหลือเพียงสาระเคี้ยวง่าย
พอดีค�ำ ที่คุณสามารถเริ่มท�ำตามได้ตั้งแต่วันนี้
เป้าหมายของเราคือช่วยคุณกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์ในตัวเอง ให้คุณได้มี
ไอเดียใหม่ๆ และสร้างความก้าวหน้าให้กับอาชีพ
การงาน โดยไม่ต้องมานั่งดู TED Talks ทั้งหมด

ตั้งแต่ต้นจนจบ ถ้ามีค�ำแนะน�ำไหนที่คุณรู้สึกว่า
มันจับจิตจับใจเป็นพิเศษ คุณก็อาจจะเลือก
ตามไปดูเฉพาะคลิปนั้นได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงมี
การอธิบายแยกเอาไว้เป็นพิเศษ เผื่อว่าคุณ
อยากเปิดฟังในช่องทางออนไลน์ได้ตามสะดวก
การพูดบางหัวข้อในหนังสือเล่มนี้อาจจะ
มุ่งเน้นไปที่อาชีพเฉพาะ เช่น จิตรกร
กราฟิกดีไซเนอร์ หรือกวี แต่โดยรวมแล้วหัวข้อ
ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาครอบคลุมค่อนข้างกว้างไกล
ช่วยให้คุณสามารถน�ำเคล็ดลับหรือไอเดีย
ไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานเชิงครีเอทีฟได้
ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ ประติมากรรม
วาดภาพประกอบ ออกแบบ แอนิเมชั่น งานเขียน
สร้างภาพยนตร์ การแสดง หรือไม่วา่ จะเป็นงานใดๆ
ก็ตามที่จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการ
'คิดนอกกรอบ' เป็นสิ่งส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องมี
โดยสรุปก็คือหนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วย
บทเรียนชีวิตและเคล็ดลับดีๆ ที่ใช้ได้จริง ที่จะ
ช่วยคุณยกระดับทักษะและความคิดสร้างสรรค์
ในตัวเองขึ้นไปอีกระดับ ไม่ว่าคุณจะท�ำอาชีพ
อะไรก็ตาม
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วิธีการใช้หนังสือเล่มนี้
หนังสือบอกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเล่มนี้ถูกออกแบบ
มาให้อ่านได้เร็วและดูคร่าวๆ ได้ง่าย คุณจะอ่าน
จากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้า หรือมาเปิดๆ
อ่านดูเวลาต้องการแรงบันดาลใจก็ได้ แล้วแต่คุณ
เลย และถ้าคุณอยากอ้างอิงถึงเกร็ดความรูข้ อ้ ไหน
ทีหลังแต่จำ� ไม่ได้วา่ อยูห่ น้าไหนก็ไม่ใช่ปัญหา
ตอนท้ายของหนังสือมีดัชนีสองอันคือดัชนีหัวข้อ
และดัชนีค�ำคม การกลับมาอ่านสิ่งที่คุณมองหา
จึงไม่ใช่เรื่องยากเลย
ที่ส�ำคัญคือคุณไม่จ�ำเป็นต้องเคยดู
TED Talks มาก่อนถึงจะอ่านหนังสือเล่มนี้สนุก
แต่ถ้าคุณอยากเพิ่มพูนความรู้และอยากลองดู
สักโชว์ละ่ ก็ไม่ใช่ปญ
ั หา เพราะตอนทีห่ นังสือเล่มนี้
วางขาย คุณก็สามารถรับชมทุกโชว์ออนไลน์ได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
คุณจะเห็นลิงก์ส�ำหรับแต่ละโชว์ในหนังสือ
เล่มนี้ นับเป็นหนึ่งในดัชนีของผู้พูด หรือคุณ
สามารถเข้าไปที่ TED.com คลิกที่รูปแว่นขยาย
ตรงมุมขวา แล้วพิมพ์ชื่อของโชว์ลงไป ยกตัวอย่าง
เช่น ถ้าคุณอยากดูโชว์แรกที่กล่าวถึงในหนังสือ
(หน้า 10) คุณต้องพิมพ์ว่า "Creativity and
Play"

แต่คุณอาจหาโชว์ ไม่เจอในบางครั้ง เพราะ
ระหว่างกระบวนการผลิตหนังสือเล่มนี้ โชว์บาง
ส่วนยังไม่ได้อัพโหลดลงในเว็บไซต์ของ TED แต่
ไม่ต้องกังวลไป เพราะคุณสามารถดูทุกโชว์ใน
ยูทูบได้เช่นกัน พูดง่ายๆ คือถ้าคุณพิมพ์ชื่อโชว์
ลงไปใน TED.com แล้วไม่เจอ ให้คณ
ุ เข้าไปหาคลิป
ใน YouTube.com แทน ในกรณีนี้ อย่าลืมใส่
เครื่องหมายค�ำพูด (" ") ลงไปด้วย ยูทูบจะได้รู้ว่า
คุณก�ำลังหาอะไรอยู่ (มีคลิปอีกหลายพันล้านคลิป
ในเว็บนี้ เพราะฉะนั้นคุณต้องเฉพาะเจาะจง
หน่อย)
อีกทางเลือกหนึ่งคือคุณสามารถพิมพ์ชอื่ โชว์
ลงในกูเกิลได้ (อย่าลืมใส่เครื่องหมายค�ำพูด)
ในกรณีนี้ โชว์จะขึ้นในรายการของกูเกิลใต้หัวข้อ
'วิดีโอ'
ไม่ว่าคุณจะเลือกอ่านหนังสือเล่มนี้
อย่างเดียวหรือใช้มันเป็นตัวส่งให้คุณเปิดโลก
สู่การดู TED Talks มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้อง
เปิดใจและได้รับแรงบันดาลใจ เตรียมพร้อมรับ
มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับชีวิต การงาน และดูกันว่า
มันจะพาคุณไปได้ไกลแค่ไหน!
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จงเปิดรับวิธีคิดใหม่ๆ
ก้าวแรกของการจะกลายเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
ให้มากยิ่งกว่าเดิม คือการเปิดตัวคุณเองสู่วิธีการคิด
และการรับรู้โลกแบบใหม่ๆ
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คิดให้เหมือนเด็ก
หยุดท�ำตัวเป็น 'ผู้ใหญ่' และปล่อยให้จินตนาการของคุณได้โบยบิน

อยากจะเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
งั้นหรือ ถ้าอย่างนั้นคุณจะต้องหัดคิด
ให้เหมือนเด็กครับ ทิม บราวน์ หัวหน้า
ฝ่ายออกแบบของบริษัทไอดีโอช่วยยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ให้เราเข้าใจว่าจะน�ำไอเดียนี้ไปใช้ในทาง
ปฏิบัติจริงได้อย่างไร
ในการพูดหัวข้อ "Creativity and Play"
ของเขา บราวน์ขอให้ผู้ชมหยิบกระดาษขึ้นมาและ
วาดรูปของคนที่นั่งอยู่ถัดจากพวกเขาภายในเวลา
30 วินาที กิจกรรมนี้เรียกเสียงหัวเราะและความ
เขินอายได้อย่างมากเมื่อทุกคนได้เห็นภาพสเก็ตช์
เห่ยๆ ที่ถูกวาดออกมา "ผมคิดว่าผมได้ยินเสียง
บางคนบอกว่า 'ขอโทษทีนะ' " บราวน์เล่า "ครับ
นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่คุณท�ำเรื่องแบบนี้
กับคนที่เป็นผู้ใหญ่"
ปัญหาส�ำคัญส�ำหรับเรื่องนี้ก็คือ "ถ้าคุณ
ลองท�ำกิจกรรมเดียวกันนี้กับเด็ก พวกเขาจะ
ไม่รู้สึกอายเลยแม้แต่น้อย" บราวน์อธิบาย
"พวกเขาจะมีความสุขมากที่ได้อวดภาพวาด
มาสเตอร์พีซของตัวเองให้กับใครก็ตามที่อยากจะ
ดูมัน แต่เมื่อพวกเขาเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาจะ
เริ่มอ่อนไหวกับความคิดเห็นของผู้อื่น แล้วสูญเสีย
ความรู้สึกแห่งอิสรภาพนี้ไปในที่สุด"
พูดสั้นๆ ก็คือการจะมีความคิดสร้างสรรค์
และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ได้นั้น คุณจ�ำเป็นต้อง
ปลดปล่อยความคิดให้เป็นอิสระจากค�ำตัดสินของ
ผู้อื่นเหมือนที่พวกเด็กๆ เป็น และบราวน์กล่าวว่า
วิธีเดียวที่จะท�ำให้เรื่องนี้สามารถน�ำไปปฏิบัติ

ได้จริงก็คือการเปลี่ยนงานสร้างสรรค์ให้
กลายเป็นการละเล่นในองค์กร
ลองเอากิจกรรมวาดภาพสเก็ตช์มาเป็น
ตัวอย่างดูนะครับ บราวน์บอกว่า "ลองจินตนาการ
ดูว่าถ้าคุณท�ำกิจกรรมเดียวกันนี้กับเพื่อนในขณะที่
ก�ำลังดื่มกันในผับ โดยที่ทุกคนตกลงกันว่าใคร
วาดภาพออกมาได้ห่วยที่สุดจะต้องเป็นคนเลี้ยง
ดริ๊งก์รอบต่อไปดูสิ กรอบของกฎในการท�ำงาน
ได้เปลี่ยนสถานการณ์ที่ยากและชวนขายหน้าให้
กลายเป็นเกมน่าสนุกแทนแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ
เราทุกคนต่างก็รู้สึกปลอดภัยที่จะน�ำเสนองาน
ของตัวเอง"
พูดอีกอย่างก็คือด้วยวิธีเปลี่ยนงานคิด
สร้างสรรค์ให้กลายเป็นการเล่นสนุก จะช่วยให้เรา
สามารถเข้าถึงความเป็นเด็กและปลดปล่อย
จินตนาการที่อยู่ภายในตัวเราออกมา เหมือนกับที่
เราเคยท�ำตอนที่เรายังเป็นเด็กน้อยนั่นเอง

ดูเพิ่มเติมได้ที่
"Creativity and Play"
โดย Tim Brown
2008
"Think Like a Child!"
โดย Harun Robert
2014
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ถ้าคุณลองท�ำกิจกรรม
เดียวกันนี้กับเด็ก
พวกเขาจะไม่รู้สึกอายเลย
แม้แต่น้อย
ทิม บราวน์
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ท้าทายตัวเองใน 30 วัน
ใช้แนวคิดนี้ในการสลัดความยุ่งเหยิงออกจากงานคิดสร้างสรรค์ของคุณ

มีบางอย่างที่คุณอยากจะท�ำมา
โดยตลอดแต่ก็ยังไม่ได้ท�ำสักทีใช่ไหม
ในการพูดของแมตต์ คัตส์ เขาแนะน�ำ
ว่าคุณควรจะลองท�ำมันเป็นเวลาสามสิบวัน
ติดต่อกัน
คัตส์เป็นวิศวกรของกูเกิล เขาอธิบายถึง
ช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับภาวะความคิดติดหล่ม
หรือความรู้สึกท�ำนองนั้น เขาจะเริ่มท�ำการ
ท้าทายง่ายๆ ก็คือการถ่ายรูปทุกวันติดต่อกัน
เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม และมันส่งผลต่อชีวิต
ของเขาอย่างมหาศาลเลยทีเดียว
"ดูเหมือนว่าเวลาสามสิบวันจะเป็นระยะเวลา
ที่เหมาะสมส�ำหรับการสร้างนิสัยใหม่หรือสลัด
นิสัยเก่าทิ้งไปจากชีวิตของคุณ เช่น การดูข่าว"
คัตส์อธิบาย "แทนที่จะรู้สึกว่าเวลาหนึ่งเดือน
ผ่านไปโดยไม่รสู้ กึ อะไร หรือถูกลืมเลือนไปโดยง่าย
กลับกลายเป็นว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจ�ำ
อย่างยิ่ง ผมจ�ำได้ชัดเจนเลยว่าตัวเองอยู่ตรง
จุดไหน และก�ำลังท�ำอะไร (ในแต่ละวัน)
นอกจากนี้ผมยังสังเกตด้วยว่าผมเริ่มท้าทาย
ตัวเองแบบสามสิบวันนี้หนักขึ้นและมากขึ้นด้วย

ความมั่นใจในตัวเองของผมเติบโตขึ้นมาก
ผมเปลี่ยนตัวเองจากเนิร์ดที่เอาแต่นั่งจมอยู่กับ
โต๊ะคอมพิวเตอร์ กลายเป็นผู้ชายที่ขี่จักรยาน
ไปท�ำงาน...เพราะมันสนุกแทน"
ที่สุดๆ ไปกว่านั้นก็คือคัตส์ลงเอยด้วยการ
ไปปีนยอดเขาคิลิมันจาโรและเขียนนิยาย สองสิ่ง
ที่เขาไม่เคยคิดฝันว่าตัวเองจะท�ำมาก่อน และ
บทเรียนที่เขาได้จากเรื่องนี้ก็คือคุณสามารถ
ท�ำอะไรก็ได้ติดต่อกันเป็นเวลาสามสิบวันถ้าคุณ
ต้องการมันมากพอ
"คุณยังจะรออะไรอยู่อีกล่ะครับ" คัตส์สรุป
"ผมรับประกันกับคุณได้เลย สามสิบวันต่อจากนี้
จะผ่านไปไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม
เพราะงั้นท�ำไมไม่คิดถึงบางอย่างที่คุณอยากจะ
ลองท�ำมาโดยตลอดแล้วก็ลองท�ำมันซะเลย
ในสามสิบวันถัดจากนี้"

คิดถึงบางอย่าง
ที่คุณอยากจะลองท�ำ
มาโดยตลอดแล้วก็
ลองท�ำมันซะเลย

"Why I Do Something Everyday that
Scares Me"
โดย Emma Van Der Merwe
2016

ดูเพิ่มเติมได้ที่
"Try Something New for Thirty Days"
โดย Matt Cutts
2011

แมตต์ คัตส์
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ท�ำหลายๆ อย่างในคราวเดียว
การท�ำหลายอย่างพร้อมกันท�ำให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเดิม

ถ้าคุณอยากจะท�ำงานให้ส�ำเร็จ
คุณอาจวางแผนมุ่งเป้าไปที่งานนั้น
โดยเฉพาะเพียงงานเดียว และตัด
ทุกอย่างทิ้งไป แต่นักเขียนอย่างทิม ฮาร์ฟอร์ด
บอกว่านั่นอาจเป็นวิธีที่ผิดก็ได้ เขาเผยถึงเรื่องนี้
เอาไว้ในการพูดหัวข้อ "A Powerful Way to
Unleash Your Natural Creativity" ว่า
อันที่จริงแล้วการท�ำงานหลายอย่างพร้อมกัน
จะยิ่งท�ำให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและ
ท�ำงานได้มากขึ้นด้วย
ฮาร์ฟอร์ดบอกว่าบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะ
ท�ำงานหลายๆ โปรเจ็กต์พร้อมกัน และจะสลับ
กลับไปกลับมาระหว่างชิ้นงานต่างๆ เวลาที่
อารมณ์เริ่มจะไม่คงที่ คนที่มีบุคลิกภาพ
แปลกแยกอย่าง ไอน์สไตน์, ชาร์ลส์ ดาร์วิน,
ทไวล่า ธาร์ป และไมเคิล ไครช์ตัน ล้วนพบ
แรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ผลงานได้มากมาย
ด้วยวิธีการที่ว่านี้ และฮาร์ฟอร์ดเองก็เชื่อว่านั่น
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใด
"บ่อยครั้งความคิดสร้างสรรค์ก็มาจาก
การที่คุณน�ำไอเดียที่เกิดจากบริบทแรกเริ่ม
เคลื่อนย้ายไปใช้กับบริบทอื่น" เขาอธิบาย
"เป็นการง่ายกว่าที่จะคิดนอกกรอบ ถ้าคุณ
ใช้เวลาไปกับการปีนออกจากกล่องใบหนึ่งไปยัง
กล่องอีกใบ"

การจะท�ำงานหลายอย่างพร้อมกันนั้น
ฮาร์ฟอร์ดเน้นย�้ำว่าจะต้องท�ำมันอย่างช้าๆ
แทนที่จะเร่งลนลาน "เราคุ้นเคยกับการต้อง
สาละวนท�ำงานหลายอย่างพร้อมกันเพราะมันจะ
ไม่ทันเวลาแล้ว เรารีบร้อน เพราะเราต้องการท�ำ
ทุกอย่างให้เสร็จพร้อมกัน (แต่) ถ้าเราค่อยๆ
ท�ำงานหลายอย่างพร้อมกันอย่างช้าๆ เราจะพบ
ว่ามันได้ผลอย่างน่าทึ่งมากทีเดียว"
เขาเปรียบเทียบวิธีการนี้เข้ากับ "การเล่น
ปริศนาอักษรไขว้และคุณยังคิดค�ำตอบไม่ออก...
เพราะคุณมีค�ำตอบผิดๆ ติดคาอยู่ในหัว" และ
ทางแก้ก็มักจะเป็นการ "เปลี่ยนหัวข้อ เปลี่ยนไป
หาค�ำใบ้ใหม่ซะ เพื่อที่คุณจะได้ลืมค�ำตอบผิดๆ
นั่น และได้ปล่อยให้ค�ำตอบที่ถูกต้องผุดขึ้นมา
ในหัวแทน"

ดูเพิ่มเติมได้ที่
"A Powerful Way to Unleash
Your Natural Creativity"
โดย Tim Harford
2018
"Do Something New Every
Single Day"
โดย Dave Cornthwaite
2014
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เดินสร้างไอเดีย
ขยับเท้าช่วยสร้างพลังสมอง

เวลาที่เรามีปัญหากับการท�ำงานเชิง
ความคิดสร้างสรรค์ เรามักจะรู้สึกถึง
แรงกระตุ้นที่จะออกไปเดินเล่นเพื่อ
สลัดความคิดยุ่งเหยิงในหัวออก แต่บ่อยครั้งที่เรา
จะคอยหักห้ามความรู้สึกนี้เอาไว้ และบอกตัวเอง
ว่าเราควรจะ 'ก้มหน้าก้มตา' และจัดการกับ
ปัญหาตรงหน้าอย่าง 'เป็นเรื่องเป็นราว' ซะ
แต่ตามที่นักวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรม
และการเรียนรู้ มาริลี อ็อพเพซโซ แนะน�ำ
คุณควรจะเลือกท�ำอย่างแรกมากกว่า เพราะการ
ออกไปเดิน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทอดน่อง
นอกบ้านหรือจ�ำกัดพื้นที่ด้วยการเดินอยู่บนลู่วิ่ง
ในบ้าน ต่างก็สามารถช่วยให้คุณมี
ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นได้ทั้งสิ้น
ในการพูดหัวข้อ "Want to Be More
Creative? Go for a Walk" ของเธอนั้น
อ็อพเพซโซเล่าถึงการศึกษาวิจัยสี่เรื่องที่เธอท�ำกับ
ผู้คนหลากหลายประเภท เธอขอให้กลุ่มตัวอย่าง
ที่เข้าร่วมการทดลองช่วยกันคิดถึงวิธีการต่างๆ
ที่จะน�ำข้าวของในชีวิตประจ�ำวันมาใช้ให้ได้
หลากหลายรูปแบบมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น
"คุณสามารถใช้กุญแจท�ำอะไรได้บ้าง"
อ็อพเพซโซพบว่าคนที่ใช้เวลานั่งเฉยๆ
ก่อนเข้ารับการทดสอบจะมีไอเดียเกี่ยวกับการ
ใช้งานกุญแจอยู่ที่ราว 20 อย่างโดยเฉลี่ย
แต่ส�ำหรับคนที่ใช้เวลาเดินเล่นก่อนเข้ารับ

การทดสอบจะมีไอเดียมากกว่าเกือบสองเท่าตัว
เลยทีเดียว
นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างที่น่าสนใจ
ระหว่างสมาชิกของกลุ่มที่เดินเล่นและนั่งพัก
ครู่หนึ่งก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบ กับกลุ่มที่
เดินเล่นและจากนั้นก็เข้ารับการทดสอบในทันที
โดยพบว่ากลุ่มหลังสามารถท�ำได้ดีกว่ากลุ่มแรก
อย่างเห็นได้ชัด "เพราะฉะนั้นนี่ท�ำให้เราพอจะรู้
เป็นนัยๆ ได้แล้วว่า" อ็อพเพซโซสรุป "คุณควรจะ
ออกไปเดินเล่นก่อนที่จะเริ่มการประชุมครั้งส�ำคัญ
และควรเริ่มระดมสมองทันทีเมื่อกลับมาถึง"

ดูเพิ่มเติมได้ที่
"Want to Be More Creative?
Go for a Walk"
โดย Marily Oppezzo
2017
"The Brain-changing Benefits
of Exercise"
โดย Wendy Suzuki
2017
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เปลี่ยนการผัดวันประกันพรุ่ง
ให้กลายเป็นเรื่องดี
การเลื่อนการท�ำงานออกไปก่อนเป็นเรื่องที่ดี

การผัดวันประกันพรุ่งมักถูกมองว่าเป็น
เรื่องแย่ ทั้งนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
และไลฟ์โค้ชทั้งหลายต่างพากัน
บอกคุณว่า "หยุดคิดแล้วก็ลงมือท�ำซะที!" แต่
นักจิตวิทยาองค์กรอย่างอดัม แกรนต์กลับโต้แย้ง
เรื่องนี้ในการพูดหัวข้อ "The Surprising Habits
of Original Thinkers" ว่าการท�ำตัวผัดวัน
ประกันพรุ่งนิดๆ หน่อยๆ สามารถท�ำให้คุณ
มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นได้
"ลองดูเลโอนาร์โด ดา วินชีสิครับ" เขาชี้
ให้เห็น "เขาวาดภาพโมนาลิซาแบบท�ำๆ หยุดๆ
อยู่นานถึงสิบหกปีเต็ม จนเจ้าตัวรู้สึกว่าตัวเอง
ล้มเหลว เขาเขียนถึงเรื่องนี้เอาไว้ในบันทึกของ
ตัวเองหลายหน้าทีเดียว แต่การได้ลองเปลี่ยน
มุมมองสายตาก็ท�ำให้เขาพัฒนาวิธีที่เขาออกแบบ
แสงเงาเสียใหม่ และนั่นท�ำให้เขากลายเป็นจิตรกร
ที่เก่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมเสียอีก"
แกรนต์ยงั ยกตัวอย่างของมาร์ตนิ ลูเธอร์ คิง
จูเนียร์ด้วยว่า "คืนก่อนที่เขาจะขึ้นกล่าว
สุนทรพจน์ครั้งส�ำคัญที่สุดในชีวิต ส�ำหรับการ
เดินขบวนเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของคนผิวสี
ที่เรียกกันว่า The March on Washington เขา
ปรับเปลี่ยนแก้ไขสุนทรพจน์อยู่จนถึงตีสาม"
แกรนต์เล่า "เขานั่งอยู่ท่ามกลางผู้ฟัง รอให้ถึงคิว
ตัวเองที่จะได้ขึ้นเวที จนถึงตอนนั้นเขาก็ยังคงโน้ต
ข้อความขยุกขยิกและขีดฆ่าบางประโยคออกอย่าง

ไม่หยุดมือ เมื่อถึงเวลาขึ้นเวทีในอีกสิบเอ็ดนาที
ต่อมา เขาก็ทิ้งสุนทรพจน์ที่จดเอาไว้ เปลี่ยนเป็น
ค�ำพูดสีค่ ำ� ทีเ่ ปลีย่ นแปลงประวัตศิ าสตร์ไปตลอดกาล
อย่าง 'ผมมีความฝัน' ซึ่งไม่ได้มีอยู่ในสคริปต์ที่
ร่างเอาไว้ด้วยซ�้ำ
สรุปสั้นๆ ก็คือการทิ้งสิ่งต่างๆ เอาไว้จน
กระทั่งถึงนาทีสุดท้ายที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ หรือการ
ผัดวันประกันพรุ่งเช่นนี้ บางครั้งก็น�ำไปสู่ผลลัพธ์
ที่น่าทึ่งได้เช่นกัน นี่ไม่ใช่ความขี้เกียจ เหมือนที่
ผู้ก�ำกับและนักเขียนบทคนดังของฮอลลีวูดอย่าง
แอรอน ซอร์กินเคยกล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งว่า
"คุณอาจจะเรียกมันว่าการผัดวันประกันพรุ่ง แต่
ผมเรียกมันว่าอยู่ในระหว่างการคิด" ส�ำหรับ
ไอเดียเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค่อยๆ ท�ำงานให้เสร็จ
อย่างช้าๆ ให้ลองเปิดหน้า 168 ครับ

ดูเพิ่มเติมได้ที่
"The Surprising Habits of
Original Thinkers"
โดย Adam Grant
2016
"Inside the Mind of a Master
Procrastinator"
โดย Tim Urban
2016
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ลองดูเลโอนาร์โด
ดา วินชีสิครับ
เขาวาดภาพโมนาลิซา
แบบท�ำๆ หยุดๆ
อยู่นานถึงสิบหกปีเต็ม
จนเจ้าตัวรู้สึกว่า
ตัวเองล้มเหลว
อดัม แกรนต์
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