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คํ า นํ า สํ า นั ก พิ ม พ์

ทุกวันนี้เราถูกโอบล้อมไปด้วยวัตถุ	 ข้อมูล	 กฎเกณฑ์	 ความคิด		

และธรรมเนียมจำนวนมาก	 ความฟุ่มเฟือยเหล่านี้ล้วนผลักไสเราให้เดิน	

ออกเส้นทางเพราะมัวแต่สับสนและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมาย	 การจะ	

วกกลับสู่เส้นทางหลักได้นั้น	 เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่	 “ความเรียบง่าย”	 ด้วย	

สูตรทิ้ง	 ตั้ง	 รักษา

ทิ้ง	รายละเอียดที่ไม่สำคัญ

ตั้ง	อัตลักษณ์อย่างแข็งแกร่ง

รักษา	 ไว้ไม่ให้ร่วงหล่น

หนังสือเล่มนี้จะตอบคำถามว่าต้องทิ้ง	 ตั้ง	 รักษาอย่างไร	 จึงจะก้าว	

สู่ความเรียบง่ายขั้นสุดได้สำเร็จ	 ผ่านเรื่องราวการลองผิดลองถูกและความ	

สำเร็จอันงดงามขององค์กรระดับโลก	 ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสูตรดังกล่าว	

ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมขนาดไหน	 ไม่ว่าจะเป็น



•	อินสตาแกรม ไม่พัฒนาเว็บไซต์ให้มีลูกเล่นหลากหลายในระดับ	

แค่	 “โอเค”	 แต่เลือกทุ่มเทเฉพาะสิ่งสำคัญมาก	ๆ	 ไม่กี่อย่างให้เป็น	

ระดับ	 “สมบูรณ์แบบ”	

•	ไฟรทาก ธำรงอัตลักษณ์และคุณค่าที่ตั้งไว้แต่เดิม	 ไม่สั่นคลอน	

กับแรงยั่วยุหรือความหวั่นวิตก	 กระทั่งสามารถลอกคราบ	 “ขยะ”	

ให้เป็น	 “แบรนด์เนม”	 ได้สำเร็จ	

•	แอปเปิล ทิ้งรูปแบบการบริหารแบบมีพิธีรีตอง	 ปรับระบบการ	

ใช้งานให้ง่าย	 และเลิกผลิตสินค้าที่ปราศจากจิตวิญญาณของ	

แอปเปิล	 เพื่อสร้างอัตลักษณ์ตนเองให้ชัดเจนและสื่อสารกับ	

ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อความ	 “มากล้น”	 เริ่มเกาะกินจิตวิญญาณ	 จงกลับสู่จุดเริ่มต้น	

แล้วชีวิตจะเป็นอิสระ	 ดังที่เฮนรี	 เดวิด	 ทอโร	 (Henry	 David	 Thoreau)		

กล่าวว่า	 “ชีวิตเราสิ้นเปลืองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหลายอย่าง	 จงเรียบง่าย		

เรียบง่าย	 และเรียบง่ายเข้าไว้!”

กันยายน	 2562



1ลี จี ฮุ น

นี่เป็นเรื่องที่เกิดตอนมัตสุชิตะ โคโนซุเกะ ตำนานแห่งวงการธุรกิจญี่ปุ่น 

ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น  “เทพนักบริหาร” เดินทางไปดูงานต่างจังหวัด 

สมัยเขายังมีชีวิตอยู่ เมื่อมีผู้เล่าว่าท้องถิ่นแห่งนั้นมีพระชราผู้หยั่งรู้และ 

มีปัญญาแตกฉาน มัตสุชิตะจึงเดินทางไปพบ หมายจะขอความรู้จากท่าน 

พอไปถึงเขาได้รับเชิญเข้าไปยังห้องที่พระชราเตรียมน้ำชาไว้ต้อนรับ หลัง 

กล่าวทักทายกัน พระได้รินน้ำชาลงในถ้วยของมัตสุชิตะจนล้นถ้วย น้ำชา 

หกเจิ่งนองจนพื้นผิวโต๊ะดูคล้ายทะเลย่อม  ๆ กระนั้นท่านก็ยังไม่หยุดริน  

มัตสุชิตะจึงเอ่ยถาม 

“พระอาจารย ์ ชาล้นถ้วยแล้ว ทำไมยังรินต่ออีกล่ะครับ”

ทันใดนั้นพระชราอมยิ้ม กล่าวตอบว่า

“นั่นสินะ ทั้งที่ล้นปรี่แล้ว จะใส่อะไรเพิ่มได้อีก”

มัตสุชิตะตะลึงกับคำตอบ ก่อนพยักหน้า แล้วกล่าวว่า

“ขอบพระคุณที่สอนบทเรียนล้ำค่าให้ผมครับ”

พระชราไม่ตอบว่ากระไร ท่านเพียงหัวเราะอย่างเมตตา

ทำไมพระชราถึงรินชาต่อทั้ง  ๆ  ที่ชาล้นถ้วยแล้ว ทำไมมัตสุชิตะ 

ถึงยกย่องคำพูดซึ่งดูไม่ได้พิเศษของพระชราว่าเป็นคำสอนล้ำค่า พระชรา 

บ ท นํ า

เราต้องม ี“จิตใจแบบถ้วยเปล่า”
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รูปนั้นได้สอนมัตสุชิตะให้ระลึกรู้ตัวผ่านถ้วยชาที่น้ำชาเอ่อล้นว่าท่านจะสอน 

สิ่งใดเพิ่มได้อีก ในเมื่อมัตสุชิตะคิดว่าสมองกับหัวใจตนเปี่ยมด้วยความรู้ 

และประสบการณ์บนโลกจนล้นปรี่อยู่ก่อนแล้ว

การจะเติมสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า จำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างเสียก่อน ถ้วย 

จะใช้ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อมันว่างเปล่าไร้สิ่งบรรจุกีดขวางฉันใด การทำ 

กายใจให้ว่างก็เป็นหนทางสร้างตัวเราที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงฉันนั้น เล่าจื๊อ 

เคยกล่าวไว้ว่า ศึกษาวิชาทุกวันมีแต่เพิ่มพูน ศึกษาเต๋าทุกวันมีแต่น้อยลง  

จริง  ๆ  แล้วมีไม่กี่คนหรอกที่จะทำตนให้ว่างเปล่าได้ พวกเราผู้อยู่ในโลก 

ที่  “มากขึ้น เยอะขึ้นอีก” แม้เห็นชาล้นถ้วยก็ยังคงรินชาต่อไป เราตอนนี้ 

จึงต้องมี “จิตใจแบบถ้วยเปล่า หรือก็คือ”จิตใจแห่งความเรียบง่าย”

คำว่าสมบูรณ์แบบจะสมบูรณ์ได ้
เมื่อไม่มีอะไรให ้“ตัด” อีก

ประสบการณ์ทำอาชีพนักข่าวมานานกว่า  20 ปีสอนผมว่า งาน 

นักข่าวกับชีวิตทางโลกช่างคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะหลายปีล่าสุดซึ่งผมได้ 

รู้จักและพูดคุยกับนักธุรกิจชื่อดังระดับโลกหลายท่าน ผมยิ่งคิดว่างาน 

ของนักข่าวคล้ายกับงานบริหารธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่คล้ายกันมากสุดคือ ยิ่งมี 

ตำแหน่งสูง คุณค่าของ  “ความเรียบง่าย” ก็ยิ่งได้รับการประเมินสูงไปด้วย  

ประเด็นนี้มิได้จำกัดเพียงในศาสตร์การบริหารธุรกิจ แต่ยังใช้ได้กับงาน 

นักข่าว บริหาร กีฬา หรือศิลปะ สุดยอดทักษะฝีมือล้วนก่อเกิดจาก 

ความเรียบง่าย มือสมัครเล่นจะทำเรื่องให้สลับซับซ้อน ไม่เป็นระเบียบ  

แต่มืออาชีพผู้ชำนาญจะเป็นระเบียบและไม่ซับซ้อน 

ตัวอย่างเช่น ข่าวคุณภาพจะไม่มีเนื้อหาส่วนเกิน ชี้ประเด็นชัดเจน 

และแมน่ยำ อา่นลืน่ไหล แสดงเอกลกัษณท์างสำนวนแจม่ชดั โลกธรุกจิเอง 
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ก็ไม่ต่างกัน ผู้บริหารผู้ขาดความมั่นใจจะต้องใช้ทั้งเอกสารวางแผนงาน 

กองโตกับสไลด์จำนวนมาก ส่วนผู้บริหารตัวจริงจะไม่ทำงานอย่างวุ่นวาย 

ผู้บริหารส่วนใหญ่มักกังวลว่าหากทำสิ่งต่าง ๆ ให้เรียบง่าย คนอื่นจะมองว่า 

ตนไม่มีกึ๋น แต่ความจริงไม่ใช่เลย นักปฏิบัติผู้ตรงประเด็นจะทำงานให้ 

เรียบง่ายที่สุด

เช่นเดียวกับการจัดท่าของนักกีฬามืออาชีพเก่ง  ๆ  ไม่ให้มีส่วนเกิน 

เช่น วงสะวิงของคิมฮโยจ ู นักกอล์ฟหญิง ไม่มีท่วงท่าที่ไม่จำเป็นเลยสักนิด 

เธอเคลื่อนไหวอย่างกระชับ เน้นใช้กล้ามเนื้อและขยับตัวน้อยที่สุด ยาม 

เคลื่อนไหวจึงดูสวยงามเป็นธรรมชาติยังกับสายน้ำไหล หัวใจสำคัญของ 

การว่ายน้ำก็คือการ  “ตัดแรงที่ไม่จำเป็น” หากออกแรงหัวไหล่มาก ผู้ว่าย 

จะเหนื่อยเร็ว ว่ายได้ไม่อึด เนื่องจากร่างกายกับน้ำไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน  

ครูสอนว่ายน้ำถึงแนะนำว่าให้นึกถึงท่าว่ายน้ำของปลาโลมา ซึ่งประสาน 

เป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำ ดูเป็นธรรมชาต ิ ไม่น่าเหน็ดเหนื่อยเลยสักนิด 

ท่าว่ายที่เรียบง่ายที่สุดจึงถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด แม้แต่ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ขั้นสูงก็ยังเอ่ยถึงความเรียบง่าย ดังที่ศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ด  

วลิสนั (Edward Wilson) นกัชวีวทิยาววิฒันาการ (evolutionary biologist)  

ชื่อดังของโลก อธิบายว่า “นักวิทยาศาสตร์แสวงหาความเป็นไปได้ทาง 

เศรษฐกิจ (economic feasibility) เราพยายามกำหนดสาระสำคัญของ 

ข้อมูลโดยทำให้มันเรียบง่ายที่สุด ขณะเดียวกันก็สวยงามในเชิงสุนทรียะ 

มากที่สุด” 

อองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี (Antoine de  Saint-Exupéry) เคย 

กล่าวว่า “คำว่าสมบูรณ์แบบไม่ใช่การเพิ่มเติมสิ่งใด แต่เป็นการไม่ต้อง 

มีอะไรให้ตัดอีก” ตรงจุดนี้กล่าวถึงนิยามแรกของความเรียบง่าย นั่นคือ  

“ตดัสิง่ไมจ่ำเปน็ทิง้ใหห้มด คงเหลอืไวเ้พยีงหวัใจสำคญัอนัเปน็สภาพสมบรูณ์ 

ที่สุดที่ไม่มีส่วนไหนให้ลดทอนได้อีก”
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ความเรียบง่ายคือเครื่องมือ
ที่ช่วยให้ได้ทำ ”งานสำคัญ” อันแท้จริง

โลกทุกวันนี้มี “สิ่งที่ต้องตัดทิ้ง” มากเหลือเกิน คุณเคยยืนงงตรงหน้า 

ชั้นวางของในซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อยาสีฟันชิ้นไหนไหมครับ 

สาเหตุที่เรานิ่งงันเมื่อเห็นกองสินค้าส่วนใหญ่ที่หน้าตาดูคล้ายกันไปหมด 

มาจากอาการทางระบบประสาทที่ชื่อ “ตาบอดซ้ำ” (Repetition Blindness) 

กล่าวคือ เมื่อสายตามองวัตถุคล้ายกัน สมองจะจดจำอย่างคร่าว  ๆ  ว่า 

กล่องยาสีฟันเหล่านั้นมีรูปทรงกับขนาดเหมือนกันหมด เมื่อปี  ค.ศ.  1949  

สินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตเคยมีเพียง 3,750 กว่ารายการ แต่ปัจจุบันมีสินค้า 

แข่งกันอวดโฉมมากกว่า 45,000 รายการแล้ว

ดา้นปรมิาณขอ้มลูเองกล็น้จนทว่มทน้ไมแ่พก้นั คนทีท่ำอาชพีนกัขา่ว 

มา 20 กว่าปีอย่างผมเห็นว่าโลกเรามีข้อมูลข่าวสารฟุ่มเฟือยมากขึ้นเรื่อย  ๆ  

แค่หนังสือพิมพ์ เดอะนิวยอร์กไทมส์ ทุกวันนี้ฉบับเดียวก็บรรจุข้อมูลปริมาณ 

มากกว่าที่ชาวอังกฤษในศตวรรษที่  17 รับรู้มาตลอดชีวิตเสียอีก1 สื่อ 

สิง่พมิพเ์อย อนิเทอรเ์นต็เอย ไหนจะขอ้มลูขา่วสารผา่นกาเกาทอลค์ เฟซบุก๊ 

และทวิตเตอร์ ซึ่งอัพเดตกันเร็วเป็นหน่วยวินาที ปริมาณมีแต่เพิ่มเป็น 

เท่าทว ี แต่กลับย้อนแย้งตรงที่ว่าไม่ค่อยมีเนื้อหาสำคัญจริง ๆ มากนัก

รอล์ฟ โดเบลลี (Rolf Dobelli) ผู้เขียนหนังสือ 52 วิธีคิดให้ได้ 

อย่างเฉียบคม (The Art of Thinking Cleary หรือ Die Kunst des  

klaren Denkens) และ Die Kunst des klugen Handelns ซึ่งกล่าวถึง 

การรวบรวมข้อผิดพลาดทางด้านความคิด พฤติกรรม และนิสัยของคน 

ยุคปัจจุบัน โดเบลลีโด่งดังเรื่องไม่ดูข่าวจากโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ เขา 

อธิบายเหตุผลว่า

 1 จากหนังสือ Management in Ten Words โดยเทอร์รี ่ ลีฮี (Terry Leahy)
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“ยุคนี้เต็มไปด้วยข่าวสารฟุ่มเฟือย หากผู้คนใช้ชีวิตโดยผูกมัดตัวเอง 

กับข่าวสารก็อาจมองได้ว่าเป็น  ‘ความผิดพลาด’  อย่างหนึ่ง นั่นคือเชื่อว่า 

ยิ่งมีข้อมูลมากก็ยิ่งช่วยให้ตนคิดอ่านและตัดสินใจได้ถูกต้อง แต่ผลวิจัย 

เปิดเผยว่า หากเราป้อนข้อมูลใส่สมองมากจนเกินจุดรับไหว ความสามารถ 

ในการตดัสนิใจจะลดลง อทิธพิลของขา่วตอ่จติใจกเ็หมอืนอทิธพิลของนำ้ตาล 

ต่อร่างกาย ซึ่งกระตุ้นเราได้จริง แต่ไม่ดีต่อสุขภาพ”

โดเบลลีไม่ได้บอกว่าข่าวคือสิ่งไม่ด ี “ข่าวแย่” ในความหมายของเขา 

คือ “ข่าวด่วนที่ถูกรายงานสั้น  ๆ” รวบรัดในคราวเดียว เช่น เกิดระเบิด 

ในเมืองเบรุต หรือเหตุเครื่องบินตกในรัสเซีย โดเบลลีเห็นว่าข่าวด่วน 

รายงานรวบรัดทำได้เพียงกระตุ้นความรู้สึกและปลูกฝังการรับรู้ผิด  ๆ  แก่ 

ผู้เสพข่าว อย่างไรก็ตาม ข่าวที่ดีก็ยังมีอยู่เช่นกัน

“ข่าวคุณภาพดีที่ควรค่าแก่การอ่านไม่ใช่ข่าวด่วนสั้น  ๆ แต่เป็นข่าว 

ทีม่กีารใครค่รวญถงึมลูเหต ุ เชน่ รายงานขา่วเชงิลกึทีม่รีายละเอยีดครบครนั  

มีพลังแห่งการวินิจฉัย ทุกวันนี้สกู๊ปข่าวด่วนพิเศษเกือบไร้ความหมาย  

เพราะเมื่อเกิดเหตุ เรื่องราวก็แพร่กระจายในทวิตเตอร์ภายในสามสิบนาที 

อยู่แล้ว ถ้าผมเป็นหัวหน้าบรรณาธิการ ผมจะไม่ให้รายงานข่าวรายวัน 

ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวหรอก แต่จะให้ขุดค้นสาเหตุต่าง  ๆ  ที่อยู่ 

เบื้องหลังการเกิดเหตุและรายงานเป็นรายสัปดาห์แทน”

ผมเหน็ดว้ยกบัโดเบลลอียา่งยิง่ ยคุนีเ้ปน็ยคุที ่ “โอลดส์” (Olds) หรอื 

ปัญญาอันไม่ตกยุคตามกาลเวลาจำเป็นกว่า “นิวส์” (News)

ปริมาณวัตถุกับข้อมูลที่มากจนล้นนั้นจะฉกฉวย กัดกร่อน และ 

ลดทอนเนื้อแท้ในตัวเรา คุณธรรมในยุคที่ “วุ่นวายเกินจะทน”  จึงไม่ใช่การ 

เพิ่ม หากแต่เป็นการลด ผู้คนในโลกซึ่งถูกความ  “มาก” (more) ยึดครอง  

กำลังต้องการสิ่งที่  “น้อย” (less) แทน พวกเขาอยากหาอิสระจากความ 

เรียบง่ายท่ามกลางท้องทะเลแห่งความต้องการที่มากจนล้น เฉกเช่นคำพูด 

ของลดุวกิ มสิ ฟาน เดอร ์ โรห ์ (Ludwig Mies van der Rohe) สถาปนกิ 
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ระดับโลก กล่าวไว้ว่า “น้อยคือมาก (Less is more.)”

นักธุรกิจที่ฉลาดจะจับคุณค่าของความเรียบง่ายมาหล่อหลอม 

ใส่สินค้า กล่องค้นหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพียงกล่องเดียวบนหน้าเว็บกูเกิล 

ช่วยพาเราเข้าถึงข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตได้ง่าย  ๆ โบส (Bose) ซึ่งถูก 

เรยีกวา่ “แอปเปลิแหง่อตุสาหกรรมเครือ่งเสยีง” ดำรงสโลแกน “กดปุม่เดยีว 

ก็ได้ฟังสุดยอดดนตรี” มาตลอด 50 ปี หลังก่อตั้งบริษัท สตีฟ จ็อบส์ เอง 

ก็ย้ำถึงหลักการทำงานของแอปเปิลว่า “ความเรียบง่ายคือศาสตร์ลึกซึ้ง 

ขั้นสุด”

ปัจจุบันนี้การทำให้เรียบง่าย  (simplify)  คือประเด็นสำคัญของ 

วงการธุรกิจ เจฟฟรี อิมเมลต์ (Jeffrey Immelt) อดีตประธานบริหาร 

บริษัทจีอี (General Electric) หนึ่งในบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ระดับโลก  

เนน้ประเดน็ “การทำใหเ้รยีบงา่ย” ในรายงานประจำปเีดอืนมนีาคม ค.ศ. 2014  

ของบริษัทว่า “ความก้าวหน้าของจีอีจะแกร่งขึ้นได้ด้วยการทำให้เรียบง่าย”  

เขายังเคยให้สัมภาษณ์กับ BBC เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 ว่า

“การเติบโตขององค์กรมาพร้อมกับการทำงานไม่สำคัญที่เพิ่มมากขึ้น 

การทำให้เรียบง่ายช่วยให้พนักงานรับมือกับงานไม่สำคัญ ขณะเดียวกัน 

ก็ช่วยให้พวกเขาได้ทำงานที่สำคัญจริง  ๆ ซึ่งช่วยสร้างองค์กรที่คล่องตัว 

มากขึ้น พร้อมทั้งลดระบบบริหารที่มีพิธีรีตอง (Bureaucracy) มากเกินไป 

เพื่อให้จดจ่อกับตลาดได้เต็มที่”

ด้วยเหตุนี้ บริการที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของบริษัทให้คำปรึกษาทาง 

ธุรกิจทั่วโลกในปัจจุบันจึงเป็นบริการให้คำปรึกษาเรื่อง “การจัดการความ” 

ซับซ้อน (Complexity Management) กล่าวคือ บริษัทที่มีปัญหาเรื่อง 

การทำงานต่าง  ๆ  ให้เรียบง่าย จะมาขอความช่วยเหลือจากบริษัทให้ 

คำปรึกษา งานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยด้านบริหารธุรกิจวอร์ริค (Warwick  

Business School) ระบุว่า บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่  200 รายจากการ 

จัดอันดับของนิตยสาร  ฟอร์จูน (Fortune) สูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ 
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ทุกปีเพราะประสบปัญหาเรื่องความซับซ้อน ซึ่งคิดเป็นเงินถึง 1,000 ล้าน 

ดอลลาร์ต่อบริษัท ไซมอน คอลลินสัน (Simon Collinson) ศาสตราจารย์ 

จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม อธิบายว่า “กระบวนการขยายการเติบโต 

ของบริษัทจะทำให้ลำดับชั้นในองค์กร สายการผลิตใหม่ และตลาดใหม่  

ซับซ้อนมากขึ้นจนเกินจุดที่ประเมินไหว ส่งผลให้กัดกินผลกำไรตามมา”

หากอยากลดความยุ่งยากซับซ้อน เราจำเป็นต้องวิเคราะห์สินค้า  

บริการ และผลงานในตลาดทั้งหมดเสียใหม่ องค์กรที่สับสนวุ่นวายจะผลิต 

สินค้ามากมายป้อนตลาดเป้าหมายที่ตั้งไว้หลายหลากเกิน อีกประเด็นคือ 

ต้องพิจารณากระบวนการทำงาน กล่าวคือ ต้องตัดหน้าที่การงานอันเป็น 

วิถีปฏิบัติที่คุ้นชินแต่ไม่สำคัญทิ้งไป ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งอีเมลมากมาย  

การจัดประชุมบ่อยเกินไปโดยไม่จำเป็น ตลอดจนระบบบริหารที่มีพิธีรีตอง 

มากเกินไป นิยามอีกข้อของความเรียบง่ายจึงเป็น  “รับมือกับสิ่งไม่สำคัญ  

เพื่อจดจ่อสิ่งสำคัญ”

ความสำคัญของความเรียบง่ายไม่ได้จำกัดอยู่แค่มิติส่วนบุคคลหรือ 

องค์กรทางธุรกิจ หากแต่ครอบคลุมมิติที่กว้างไปถึงระดับโลกด้วย โลกเรา 

เข้าสู่ยุคแสวงหาความเรียบง่ายอย่างเข้มข้น วิกฤติการณ์การเงินเมื่อปี ค.ศ.  

2008 ได้ตั้งคำถามย้ำแก่เราว่า ควรปล่อยให้ระบบทุนนิยมที่ผลิตและ 

บริโภคกันปริมาณมหาศาลดำเนินต่อไปอย่างนั้นหรือ นับจากเกิดเหตุการณ์ 

เลห์แมนช็อก (Lehman Shock2) ก็ผ่านมากว่า 6 ปีแล้ว ทว่าเศรษฐกิจ 

โลกก็ยังไม่หลุดพ้นจากภาวะเติบโตอย่างซบเซา (low growth) แม้จะมี 

ความพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมากมาย ประหนึ่งจะท้าทายทักษะ 

คิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ แต่ก็ให้ผลได้ไม่นาน เศรษฐกิจยังคงซบเซา 

เรื้อรังต่อเนื่อง

 2 การประกาศล้มละลายของกลุ่มบริษัทเลห์แมนบราเธอร์ส  (Lehman Brothers)  

– ผู้แปล
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นีเ่ปน็ปญัหาเชงิโครงสรา้งมากกวา่ปญัหาวฏัจกัรเศรษฐกจิ (economy  

cycle) ซึ่งเราจะอธิบายอย่างละเอียดในภายหลัง ปัญหาดังกล่าวมีความ 

สัมพันธ์อย่างละเอียดอ่อนกับเศรษฐกิจที่เพิ่งเกิด เช่น จีนได้ถูกจัดเข้าใน 

ตลาดเสรี (free market economy) ส่งผลให้มีแรงงานใหม่จำนวนกว่า  

1,700 ล้านคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วง  30 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน 

ระบบอัตโนมัติในเครื่องจักรกลก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจากการพัฒนา 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แรงงานกับเครื่องจักรกลมากมายยังคงผลิตสินค้า 

สักอย่างจนถึงตอนนี้ สวนทางกับสภาพอุปสงค์มีผลหรืออุปสงค์ที่เกิดขึ้นจริง 

(effective demand) ซึ่งการซื้อสินค้าลดลง การพยายามแก้ไขปัญหาเชิง 

โครงสร้างด้วยมุมมองจากวัฏจักรเศรษฐกิจจึงเปรียบเสมือนการเกี่ยวแฝก 

มุงป่าที่เป็นเรื่องของแม่แบบ  (paradigm) ทางเศรษฐกิจ เป็นปัญหาที่ 

ทำให้เราต้องทบทวนวิธีคิดครั้งใหญ ่

ผมพบกุญแจสำคัญจากความเรียบง่าย ซึ่งก็คือการหลุดพ้นจาก 

มายาคติว่าต้อง  “มากขึ้น เยอะขึ้นอีก” เราต้องนิยามความสุขเสียใหม่  

ไม่ใช่ “มากขึ้น” แต่ยกให้ “คุณค่าเฉพาะของฉัน” เป็นมาตรฐานของความสุข 

กับความสำเร็จ นิยามของความเรียบง่ายข้อสามก็คือ “การกรองคุณค่า 

หรือมาตรฐานในแบบคนอื่นออกแล้วตั้งคุณค่าเฉพาะของตัวเอง”

ทิ้ง ตั้ง รักษา สูตรแห่งความเรียบง่าย

โลกเต็มไปด้วยวัตถุ ข้อมูล กฎเกณฑ์ ความคิด และธรรมเนียม  

เมื่อถูกรายล้อมด้วยสิ่งเหล่านี้ ชีวิตเราจึงซับซ้อนอลหม่านเป็นที่สุด การ 

จะรักษาตัวให้รอดจากโลกอันวุ่นวายสับสน เราต้องทำตนให้เรียบง่าย  

นี่เป็นวิธีเดียวที่จะเอาชนะความยุ่งยากซับซ้อน แต่ก็ช่างย้อนแย้งนัก 

เพราะท้ายที่สุดแล้ว กระบวนการทำให้เรียบง่ายกลับไม่ง่ายเอาเสียเลย  
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เราต้องคิดพิจารณามากมาย ต้องกล้าตัดสินใจ และรู้จักลงมือทำจริงจึงจะ 

สร้างรากฐานคอยสนับสนุนให้ตัวเราโผล่พ้นขึ้นจากบึงแห่งความซับซ้อนได้ 

สำเร็จ

ถ้าเช่นนั้นเราจะแสวงหาความเรียบง่ายได้อย่างไร ประเด็นนี้ทำให้ 

ผมรู้สึกถึงความเชื่อมโยงลึกล้ำระหว่างงานนักข่าวกับวิถีชีวิตบนโลก  

ประสบการณ์อาชีพนักข่าวยาวนานช่วยให้ผมตระหนักว่า เนื้อหาข่าวที่ดี 

เป็นผลพวงมาจากพฤติกรรม 3 ประการ คือ ทิ้ง ตั้ง รักษา 

ข่าวดีรายงานมาจากการนำข้อเท็จจริงซึ่งมีอยู่มากมายมาตักฟอง 

ออก กรองเนื้อหาลวงตา  “ทิ้ง”  ไป จากนั้นหาหัวใจหลักกับอรรถรสจาก 

ถ้อยความ โดยมองประเด็นต่าง  ๆ  ให้ปรุโปร่งแล้ว  “ตั้ง”  ประเด็นสำคัญ  

ปิดท้ายด้วยการ “รักษา” มุมมองกับตัวตนของผู้เล่าเรื่องอย่างเรา ธุรกิจเอง 

ก็เช่นกัน นักธุรกิจที่เก่งจะทิ้ง ตั้ง รักษา เหตุผลที่สตีฟ จ็อบส์ เขียน 

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ฝากไว้ในแวดวงธุรกิจได้ก็เพราะเขา  “ทิ้ง”  เป็น  

“ตั้ง” สิ่งที่คู่ควรได้แจ่มชัด และ “รักษา” สิ่งนั้นไว้อย่างพากเพียร หลักนี้เอง 

ที่ช่วยให้จ็อบส์สร้างความเรียบง่ายขั้นสุดซึ่งลอกเลียนแบบไม่ได้ “สูตรแห่ง 

ความเรียบง่าย” มีดังนี้

ข้อแรก ทิ้ง หมายถึง ทิ้งสิ่งสำคัญน้อยกว่าเพื่อสิ่งสำคัญแท้จริง  

จดจ่อกับประเด็นหลัก โดยทิ้งความคิดประเภท “เพิ่มอีก” เนื่องจากการทิ้ง 

คือข้อแรกของสูตรแห่งความเรียบง่าย

ข้อสอง ตั้ง หมายถึง เราต้องตั้งปณิธานว่าทำไมเราถึงทำงาน  

ตั้งอัตลักษณ์ของตัวเองว่าเราเป็นใคร ตั้งหนทางว่าต้องไปทางไหน แล้ว 

เราจะแสวงหาความเรยีบงา่ยไดอ้ยา่งมัน่คง ไมค่ลอนแคลนงา่ย ๆ การตัง้คอื 

ข้อสองของสูตรแห่งความเรียบง่าย

ข้อสาม รักษา หมายถึง เมื่อสร้างความเรียบง่ายได้แล้ว เราต้อง 

รกัษาใหค้งอยูเ่นิน่นาน ไมว่า่จะพบอปุสรรคหรอืหลมุพรางใด ๆ เพราะหวัใจ 
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สำคญัของความเรยีบงา่ย คอื การคงอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง สว่นความเรยีบงา่ย 

ที่เป็นเพียงคำขวัญหรือกลยุทธ์ชั่วคราวนั้นไม่มีพลังเลย การรักษาจึงเป็นทั้ง 

ข้อสามในสูตรแห่งความเรียบง่ายและเป็นข้อสุดท้ายด้วย 

“สูตรแห่งความเรียบง่าย”  อันประกอบไปด้วยทิ้ง ตั้ง รักษา ต่าง 

เกี่ยวโยงกันและกันอย่างใกล้ชิด  เช่นเดียวกับดนตรีซึ่งประกอบด้วย  

3 ปัจจัย คือ ความสูงต่ำ ความกว้าง และคุณภาพเสียง หรือสีสันที่ 

ประกอบจาก 3 ปัจจัย คือ สีสัน ความเข้มอ่อน และความสว่างมืด เรา 

ต้องทิ้งสิ่งไม่จำเป็นเสียก่อน ถึงจะตั้งสิ่งจำเป็น และรักษาไว้ให้อยู่ยาวนาน 

ได้ ต้องทิ้งจิตใจที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น และใจชอบยึดติดกับ 

เรื่องแพ้ชนะไปก่อน เราถึงจะตั้งมั่นกับการเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริง ยิ่งตั้ง 

ได้ชัดเจนก็ยิ่งมองเห็นหนทาง พอแบ่งปันสิ่งที่ตั้งไว้ชัดเจนแก่สมาชิกใน 

องค์กร การทิ้งกับการรักษาก็เป็นเรื่องง่ายขึ้น 

“สตูรแหง่ความเรยีบงา่ย” ทัง้ 3 ขอ้ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย แตเ่มือ่นำทัง้ 3 ข้อ 

ไปปฏิบัติร่วมกัน เราจะเก็บเกี่ยวดอกผลจากความเรียบง่ายอันแท้จริงได้ 

แน่นอน 

หากทิ้งอย่างเดียว ตั้งไม่ได้ แบบนี้ไม่ถือเป็นความเรียบง่าย แต่ 

เปน็เพยีงความเรยีบงา่ยจอมปลอม ความวา่งเปลา่ หรอืความหยาบกระดา้ง 

ชั้นเลวเท่านั้น 

หากไม่ทิ้งเลย เอาแต่ตั้งและรักษา ก็ถือว่าโลภ รั้น และใจแคบ  

เหมือนคำปราศรัยหาเสียงหวานจ๋อยที่ไม่มีใครอยากฟัง

หากทิ้ง ตั้ง ทว่ารักษาไม่เป็น เราก็ไม่อาจเก็บเกี่ยวดอกผล ไม่อาจ 

เรียนรู้วิธีพัฒนาตัวเอง และไม่เป็นที่จดจำของคนอื่น เหมือนเป็นเพียง 

คำสัญญาลม ๆ แล้ง ๆ
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หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง  “สูตรแห่งความเรียบง่าย”  เป็นพื้นฐาน คุณ 

จะได้เรียนรู้ว่าต้องทิ้ง ตั้ง รักษาอย่างไร จึงจะก้าวสู่ความเรียบง่ายขั้นสุด 

ได้สำเร็จ 

ความสุขที่แท้จริงของชีวิตมาจากความเรียบง่าย การมีวัตถุมากเกิน 

หรือความคิดที่มากจนล้น ล้วนเบียดขับเราออกจากเนื้อแท้อันบริสุทธิ์  

สะอาด และเจิดจรัสภายใน เมื่อจัดการสิ่งไม่จำเป็นกับการประดิษฐ์ 

ฟุ่มเฟือยได้สำเร็จ รอบตัวเราจะสงบ ไม่มีแม้เพียงเศษฝุ่นให้ระคาย ดัง 

คำจารึกบนหลุมฝังศพของนิกอส คาซานท์ซาคีส (Nikos Kazantzakis)  

ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Zorba the Geek ว่า

ข้าพเจ้าไม่หวังสิ่งใด

ข้าพเจ้าไม่หวั่นสิ่งใด

ข้าพเจ้าจึงเป็นอิสระ3

หวงัวา่หนงัสอืเลม่นีจ้ะชว่ยใหผู้อ้า่นทกุทา่นใครค่รวญถงึความเรยีบงา่ย 

ให้ลึกซึ้งมากขึ้น และเข้าใกล้ความสุขที่แท้จริงซึ่งเรียกว่าอิสระขึ้นอีกสักนิด 

ก็ยังด ี

มกราคม ปี ค.ศ. 2015

ลีจีฮุน

 3 มาจากท่อน I hope for nothing. I fear nothing. I am free. – ผู้แปล



ความสุขที่แท้จริงของชีวิตมาจากความเรียบง่าย

 การมีวัตถุมากเกิน หรือความคิดที่มากจนล้น

 ล้วนเบียดขับเราออกจากเนื้อแท้อันบริสุทธิ์ สะอาด 

และเจิดจรัสภายใน



บ ท ที่ 1

คุณพร้อม
ที่จะเรียบง่าย
หรือยัง
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ควรรับมือกับ 
”ความซับซ้อนบนโลก
ที่แทบทนไม่ไหว” 

อย่างไรดี

ก่อนเข้าเรื่อง ผมขอถาม 3 ข้อ

ข้อหนึ่ง ทำไมมิยาซากิ ฮายาโอะ ผู้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 

ผู้ยิ่งใหญ่แห่งญี่ปุ่นจึงไม่สร้างภาพยนตร์ด้วยระบบสามมิติ

ข้อสอง ทำไมถึงเกิดอาชีพ “ที่ปรึกษาด้านการจัดระเบียบบ้าน” 

ขอ้สาม ขอถามวา่ ผลงานทีม่ชีือ่วา่ “นกในอวกาศ” (Bird in Space)  

ของศิลปินชื่อคอนสแตนติน  แบรงคูซี  (Constantin Brancusi) คือ 

ประติมากรรมรูปอะไร 

มากล่าวถึงข้อสามกันก่อน คำตอบคือ “นก” หากแต่มองหาเท่าไร 

คุณก็ไม่มีทางพบปีกนก อย่าว่าแต่ปีกนกเลย ประติมากรรมนี้แทบไม่มี 

ส่วนหัวหรือจะงอยปากด้วยซ้ำ เรียกได้ว่ามองไม่เห็นเป็นรูปร่างนกเลย

ความจริงแล้วผลงานช้ินน้ีมีแก่นแท้ของนกอัดแน่นอยู่ น่ันคือ “การบิน”  

ครับ แบรงคูซีกล่าวว่า “ตลอดชีวิต ผมทำเพียงสิ่งเดียวคือแสวงหาเนื้อแท้ 

ของการบิน การได้บินมันมีความสุขแค่ไหนหนอ”
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แบรงคูซีสร้างสรรค์ผลงานชุด  “นก”  ต่อเนื่องกัน  3 ชิ้น เริ่มจาก  

“Maiastra” (ค.ศ. 1910 - 1915) ตอ่ดว้ย “Golden Bird” (ค.ศ. 1916 - 1923)  

และ “Bird in Space” (ค.ศ. 1923 - 1941) รูปผลงานที่นำมาเป็นหนึ่งใน 

สามชิ้นคือ “Bird in Space” ยิ่งนานวันผลงานของแบรงคูซีก็ยิ่งสื่อถึง 

ความเรยีบงา่ยออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยผลงาน “Bird in Space” แสดงถงึ 

ความเรียบง่ายและสมบูรณ์แบบได้อย่างไร้ที่ต ิ เพราะเมื่อพิจารณา “Bird in  

Space” แล้ว เราจะเห็นว่าไม่มีส่วนใดที่ไม่จำเป็นอยู่เลย เมื่อดูแล้วจะรับรู้ 

ได้ทันทีว่าเป็นประติมากรรมที่เรียบง่ายอย่างที่สุด

แบรงคูซีใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ถึง 21 ปี งานที่ต้องทอนออก 

เหนื่อยกว่างานที่เพิ่มเข้าเสมอ เวลาเล่นฟุตบอลแล้วถูกฝ่ายตรงข้าม 

บุกเจาะอย่างง่ายดาย เรามักบอกว่าในทีมมีผู้เล่นที่เปิด  “ช่อง”  ให้ฝ่าย 

ตรงข้าม แต่ผลงานของแบรงคูซีไม่มีช่องดังกล่าว เราใช้คำว่า  “ช่องว่าง”  

กับจุดบกพร่องในฟอร์มการเล่นของทีมฟุตบอล ซึ่งทำให้ฝ่ายตรงข้าม 

ใช้เป็นโอกาสเจาะทำประตู  ทว่าผลงานของแบรงคูซีมอบความรู้สึก 

บริบูรณ์พร้อมโดยไร้ช่องว่าง ลักษณะดังกล่าวราวกับว่าหากมีเพียงส่วนใด 

ส่วนหนึ่งถูกดึงออกไป ผลงานทั้งชิ้นจะพังทลายลง

ย้อนกลับไปยังคำถามแรก เมื่อปี ค.ศ. 2013 หนังสือพิมพ์ Weekly  

BIZ สัมภาษณ์มิยาซากิ ฮายาโอะ ว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมสร้างภาพยนตร์ 

สามมิติ ทั้ง  ๆ  ที่แอนิเมชั่นปัจจุบันมักใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ แต่ 

สตดูโิอจบิลิ (Studio Ghibli) ของเขากลบัยงัคงยดึมัน่ในการสรา้งภาพยนตร์ 

แอนิเมชั่นสองมิติเหมือนเดิม มิยาซากิเปิดเผยว่า ในอนาคตเขาก็ไม่มีแผน 

จะทำภาพยนตร์สามมิติ โดยพื้นฐานของเหตุและผลนั้นอยู่บนปรัชญา 

ของเขาซึ่งเน้นความเรียบง่าย มิยาซากิกล่าวว่า “ภาพยนตร์ทุกวันนี้มีแต่ 

ส่วนเกิน” ก่อนอธิบายไว้ดังนี้

“การเพิ่มขั้นตอนให้มีจำนวนมากไว้ก่อน โดยบอกว่าเป็นขั้นตอนของ 

การทำงานให้ละเอียดนั้นไม่ใช่เรื่องดี ภาพเคลื่อนไหวในโทรทัศน์ปัจจุบัน 
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เปลี่ยนเป็นระบบ HD ที่ทั้งใหญ่และเห็นรายละเอียดทุกซอกมุม แต่ผม 

ไม่อยากดูละเอียดถึงขนาดนั้น ไม่อยากเห็นหน้าผู้ประกาศข่าวที่ใหญ่ยิ่งกว่า 

หนา้ผมเอง ผมจงึคอ่ย  ๆกลายเปน็คนไมด่โูทรทศัน ์ แอนเิมชัน่ขนาดสัน้ทีฉ่าย 

เฉพาะในพิพิธภัณฑ์จิบลิเรื่อง Treasure Hunting ไม่ได้ใส่เสียงลงไปเลย  

พอลดทอนขั้นตอนลงเรื่อย ๆ จึงกลายเป็นว่า ‘บทพูดก็ไม่จำเป็น’ หลังจาก 

ทำแบบนี้แล้ว ผมรู้สึกว่าใจตัวเองเบาลง และคิดว่า  ‘แค่นี้ก็ดีพอ’  (...)  

ปัญหาวัฒนธรรมในญี่ปุ่นตอนนี้คือ  ‘มากจนล้น’ ปริมาณมากเกินไปคือ 

ตัวแปรผันคุณภาพ แม้แต่หนังสือทุกวันนี้ก็ผลิตกันมากขึ้น ผลที่ตามมา 

จึงไม่เพียงสูญเสียคุณค่าของแต่ละเล่ม แต่ยังทำให้เราละเลยการอ่าน 

แบบดื่มด่ำลึกซึ้ง สิ่งสำคัญในตอนนี้คือ เราต้องใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนว่า 

สิ่งไหนจำเป็นอย่างแท้จริง”

มาถึงคำถามข้อสุดท้าย นักข่าวชเววอนซอก รุ่นน้องของผม เคย 

สมัภาษณค์นโดะ มารเิอะ ผูเ้ขยีนหนงัสอื ชวีติดขีึน้ทกุ  ๆดา้นดว้ยการจดับา้น 

แค่ครั้งเดียว ซึ่งมียอดขายกว่าล้านเล่มในญี่ปุ่น อาชีพของเธอมีชื่อว่า  

“ที่ปรึกษาการจัดระเบียบบ้าน” ตอนอ่านต้นฉบับจากนักข่าวชเว ผมยัง 

นึกสงสัยว่ามีอาชีพนี้ด้วยหรือ และคิดว่าคงเป็นอาชีพที่มีเฉพาะในญี่ปุ่น  

ประเทศที่มีสารพัดสาขาอาชีพอยู่แล้ว

ผมอยากรู้จึงลองค้นคำว่า “ที่ปรึกษาการจัดระเบียบบ้าน” ในเว็บท่า  

(web portal) และก็แปลกใจมากเมื่อพบว่ามีบทความและเว็บไซต์เกี่ยวกับ 

อาชีพนี้จำนวนมาก ทั้งยังมีงานประชาสัมพันธ์จากบริษัทให้คำปรึกษาการ 

จัดระเบียบบ้านจำนวนมากด้วย นิตยสารเล่มหนึ่งยังเขียนแนะนำใน 

คอลัมน์ “อาชีพทั่วโลก” ว่านี่เป็นอาชีพหนึ่งที่มาแรงล่าสุด ตลอดจนมีการ 

อบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการจัดระเบียบบ้าน และมอบประกาศนียบัตร 

เป็นเรื่องเป็นราวด้วย เหตุผลที่เกิดอาชีพนี้คงเป็นเพราะโลกเราวุ่นวาย 

ซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน จนบางคนไม่อาจจัดระเบียบสิ่งรอบตัวได้เอง ถึงต้อง 

ขอความช่วยเหลือจากคนอื่น คนโดะ มาริเอะ อธิบายว่า



17ลี จี ฮุ น

 1 เปน็กษตัรยิผ์ูย้ิง่ใหญล่ำดบัที่ 21 และ 22 แหง่ราชวงศโ์ชซอน มกัเรยีกคูก่นัวา่ยคุยอง/ 

ชองโจ โดยพระเจ้ายองโจทรงเป็นพระอัยกาหรือปู่ของพระเจ้าชองโจ – ผู้แปล

“คนยุคใหม่ถูกรายล้อมไปด้วยสิ่งของที่ไม่ทำให้ใจตัวเองเต้นแรงจน 

สิ้นเปลืองพลังงานมากมาย คุณต้องมองสิ่งรอบตัวอย่างช้า  ๆ เลือกเก็บ 

แต่สิ่งที่ปลุกเร้าให้ใจเต้นแรงไว ้ แล้วคุณจะมีสมาธิกับสิ่งที่อยากทำจริง ๆ”

เธอยงัเลา่วา่ “ลกูคา้หลายรายของฉนัเปน็นกัธรุกจิ” และ “หลายทา่น 

เลา่วา่หลงัจดัระเบยีบโตะ๊ทำงานแลว้ พวกเขาใชค้วามคดิวเิคราะหไ์ดเ้รว็ขึน้”  

เทา่กบัวา่การจดัระเบยีบบา้นทำใหค้นเราเขา้ใกลแ้กน่แทข้องประเดน็ทีข่บคดิ 

ง่ายขึ้นว่า ทำอย่างไรถึงจะดีต่อบริษัท ลูกค้า และการสร้างรายได้

สุดท้ายหัวใจในคำตอบของคำถามทั้งสามจึงเป็น “ความเรียบง่าย”  

แบรงคูซีแสวงหาความเรียบง่ายขั้นสุดเพื่อแสดงแก่นแท้ของนก มิยาซากิ  

ฮายาโอะ รักษาความเรียบง่ายไว้เพื่อต่อกรกับปริมาณงานที่มากล้นซึ่งเป็น 

ภัยต่อคุณภาพ ส่วนคนโดะ มาริเอะ ก็แนะนำวิธีสร้างสิ่งแวดล้อม หรือ 

อีกนัยที่กว้างไปกว่านั้นก็คือ การสร้างชีวิตที่เรียบง่ายโดยพยายามให้ผู้คน 

จดจ่ออยู่กับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ เท่านั้น

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ยุคสมัยแห่งการพัฒนาวิทยาการรุดหน้ารวดเร็ว 

เช่นนี้ กำลังต้องการความเรียบง่ายมากขึ้น คนเรามีแนวโน้มที่จะแสวงหา 

รูปแบบเรียบง่ายอยู่ตลอดเวลา แถมยังเคยปรากฏบ่อย ๆ ในยุคทองที่พลัง 

วัฒนธรรมรุ่งเรืองถึงขีดสุด เช่น แม้สถาปัตยกรรมในยุคเรอแนซองซ์ ซึ่ง 

วัฒนธรรมตะวันตกเจริญสูงสุดจากยุคกลางนั้นจะถูกสร้างเมื่อ 500 ปีก่อน  

แต่ก็ยังคงดูเรียบง่ายและทันสมัยอย่างไม่น่าเชื่อ ในเกาหลีใต้ก็เช่นกัน  

ยุคที่พลังของวัฒนธรรมรุ่งเรือง เช่น ยุคแพ็กเจ ยุครวมชิลลา ยุคโครยอ  

ยคุการปกครองของพระเจา้เซจงมหาราช หรือพระเจ้ายองโจกับพระเจ้าชองโจ1 

ในยุคโซซอน ล้วนมีรูปแบบความเรียบง่ายหล่อหลอมอยู่ในกระแสหลัก
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ตามหนังสือ  พงศาวดารสามก๊ก2 ของคิมบูชิก เมื่อปีที่ 15 รัชกาล 

พระเจ้าอนโจ มีบันทึกถึง “ชินจักกุงชิล” หรือลักษณะความงามของพระราชวัง 

สร้างใหม่ โดยบรรยายด้วยอักษรจีนแปดตัวว่าต้อง “เรียบง่ายแต่ไม่ซอมซ่อ  

โอ่อ่าแต่ไม่ฟุ้งเฟ้อ”

ถ้าอยากรักษาตัวรอดในโลกที่ซับซ้อนขึ้นทุกวัน ถ้าอยากจดจ่อกับ 

งานที่สำคัญกว่า และถ้าอยากสร้างอัตลักษณ์ตนเองให้แตกต่าง เราต้อง 

เรียบง่ายเข้าไว้ โดยความเรียบง่ายนี้แบ่งพิจารณาได้ทั้งในมิติส่วนบุคคล  

องค์กร และโลก แน่นอนว่าความเรียบง่ายทั้งสามมิติล้วนสัมพันธ์กัน

จงทิ้งอสูรที่ชื่อ “มากขึ้นอีก”

เราจะเริม่อธบิายความเรยีบงา่ยในมติสิว่นบคุคลกนักอ่น เฮนร ี เดวดิ  

ทอโร (Henry David Thoreau) กล่าวถึงประเด็นนี้มานานแล้วว่า “ชีวิตเรา 

สิ้นเปลืองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหลายอย่าง จงเรียบง่าย เรียบง่าย และ 

เรียบง่ายเข้าไว้!” เขายังกล่าวถึงความเรียบง่ายอีกว่า “เราต่างพยายาม 

เพื่อจะมีมากขึ้นตลอดเวลา กระทั่งลืมเรียนรู้ที่จะพอใจกับสิ่งเล็กน้อยอยู่ 

หรือเปล่า แต่บางครั้งก็ควรเรียนรู้ที่จะพอใจกับอะไรที่น้อยลงด้วยมิใช่หรือ”

ทอโรจบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ เขาไมฝ่กัใฝค่วามสำเรจ็ 

ทางโลก แตแ่สวงหาเสน้ทางแหง่ความเสร ี ไมส่งักดัทีใ่ดไปตลอดชวีติ ทอโร 

หนัหลังให้อารยธรรมเป็นเวลากวา่ 2 ป ี แล้วหนัไปสร้างบ้านไม้ริมทะเลสาบ 

วอลเดน ชานเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา เขาลงมือทำไร่ไถนา ใช้ชีวิต 

ด้วยการพึ่งพาตัวเอง โดยกล่าวว่า “ฉันอยากเผชิญหน้าเฉพาะความจริงแท้ 

ของชีวิต จะไม่ใช้ชีวิตที่ไม่เป็นชีวิต” หนังสือเล่มดังของเขา คืนชีวิตสู่ 

 2 ในที่นี้หมายถึง สามก๊กเกาหล ี หรือยุคราชอาณาจักรทั้งสาม ประกอบด้วย โคกูรยอ  

แพ็กเจ และชิลลา – ผู้แปล
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 3 พระภกิษนุกิายโชเก โดง่ดงัในเรือ่งการถอืธรรมอวทิยมานะ หรอืการตระหนกัในความ 

ว่างเปล่าของสรรพสิ่ง และมีผลงานเขียนความเรียงจำนวนมากเกี่ยวกับธรรมะนี ้ – ผู้แปล

 4 จากหนังสือ The Art of Choosing โดยชีนา ไอเยนการ ์ (Sheena Iyengar)

หว้งสงบภายใน (Walden) เปน็บนัทกึชวีติในปา่ ซึง่พระพอ็บจอง3 ถอืตดิมอื 

ไม่ขาด กระทั่งละสังขาร ทอโรตักเตือนผู้คนผ่านหนังสือเล่มนี้ว่า อสูรที่ชื่อ  

“การมี”  คือตัวกีดกั้นคนเราจากแก่นสำคัญแท้จริงในชีวิต หรือก็คือ  “สิ่งที่ 

ไม่เสื่อมไปตามกาลเวลา”

“หากคุณมองคนเป็น เมื่อพบใครสักคน คุณจะเห็นว่าเขามีทั้งของ 

ที่ตัวเองเป็นเจ้าของจริง ๆ และแสร้งว่าเป็นเจ้าของ รวมถึงเครื่องใช้ไม้สอย 

ในครัวกับขยะทั้งหลายที่ไม่กล้าเผาทิ้ง เขาแบกมันและพยายามเดินไป (...)  

ฉันเคยพบผู้อพยพที่เดินซวนเซแบกสัมภาระที่ใส่สมบัติทั้งหมดของเขา (ซึ่ง 

ดูเหมือนมีก้อนเนื้องอกยักษ์โผล่มาที่บริเวณคอ) แล้วก็รู้สึกสมเพช ไม่ใช่ 

เพราะเขามีสมบัติแค่นั้น แต่เพราะเขาต้องแบกของทั้งหมดนั้นไว้กับตัว  

หากฉันต้องแบกกับดักของตัวเองบ้าง ฉันจะพยายามทำให้มันเบา และ 

ระวงัไมใ่หม้นับัน่ทอนรา่งกายของฉนั ไมส่ ิ การไมแ่หยม่อืเขา้ไปในกบัดกันัน้ 

ตั้งแต่แรกต่างหากถึงจะฉลาดที่สุด”

ทอโรสร้างบ้านซุงริมทะเลสาบวอร์เดนและเริ่มเขียน  คืนชีวิตสู่ห้วง 

สงบภายใน (Walden) เมื่อประมาณ 170 ปีก่อน ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน  

นกัคดิแหง่ฝรัง่เศสชือ่อเลก็ซสิ เดอ ทอ็กเกอรว์ลิล ์ (Alexis de Tocqueville)  

เดินทางไปสหรัฐอเมริกาครั้งแรก และเขียนบันทึกว่า 

“ข้าพเจ้าได้พบผู้คนที่มีเงื่อนไขพร้อมสรรพสำหรับการมีความสุขที่สุด  

เปน็อสิรเสรทีีส่ดุ และไดร้บัการศกึษาดทีีส่ดุในสหรฐัอเมรกิา ทวา่ในสายตา 

ของข้าพเจ้ากลับมองเห็นเมฆดำทะมึนตรงกลางระหว่างคิ้วของพวกเขาอยู่ 

ตลอดเวลา พวกเขาไม่เพียงไม่สุขใจ แต่ยังดูแย่กว่านั้นคือ สลดใจ เพราะ 

พวกเขาฉวยทุกอย่างไว้ได้แต่กลับไม่เคยถือให้มั่น พอรีบไล่ตามความยินดี 

ชมชอบใหม่ ๆ จึงพลาดทำสิ่งที่ถืออยู่ก่อนหล่นเรื่อยไป4”
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ท่าทีที่ฉวยจับทุกอย่างไว้แต่ไม่อาจจับสิ่งใดได้มั่นคงของผู้คนเมื่อ  

170 ปีก่อน ยังคงปรากฏชัดกับคนยุคใหม่ ไม่สิ ท่าทีของผู้คนยุคปัจจุบัน 

หลังจากผ่านไป 170 ปี กลับดูด้อยกว่าในอดีตเสียอีก เราถือสิ่งต่าง ๆ ไว้ 

มากมาย แต่กลับตื่นรู้น้อยนัก เสียงตะโกนเตือนจากทอโรว่า เราต้องทิ้ง 

อสูรชื่อ  “มากขึ้นอีก” เพื่อสิ่งสำคัญแท้จริงได้ทวีความสำคัญยิ่งในปัจจุบัน  

กระนั้นเสียงจากทอโรก็ยังคงทำได้เพียงลอยวนอยู่ในอากาศ ดีเอ็นเอของ 

มนุษย์ที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงดูท่าจะยังคงทำให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป

ความเรียบง่ายคือการลด “สิ่งสำคัญน้อย” 
เพื่อ “สิ่งสำคัญมาก” : การ “สมัครใจไม่แตะคอมพิวเตอร์”  
ของศาสตราจารย์จาเร็ด ไดมอนด์

ชีวิตของศาสตราจารย์จาเร็ด ไดมอนด ์ (Jared Diamond) ผู้เขียน  

ปนื เชือ้โรค และเหลก็กลา้ กบัชะตากรรมของสงัคมมนษุย์ (Guns, Germs  

and Steel) หนังสือขายดีระดับโลก สอนให้เรารู้ว่าสิ่งใดควรลดหรือเพิ่ม 

ศาสตราจารย์ไดมอนด์เป็น  “คนไม่แตะคอมพิวเตอร์” เขาไม่เรียนรู้การใช้ 

คอมพิวเตอร์เลยทั้งชีวิต

นักข่าวรุ่นน้องที่สัมภาษณ์เขาเล่าว่า ในห้องวิจัยของศาสตราจารย์ 

ไม่มีคอมพิวเตอร์ มีเพียงเครื่องบันทึกเสียงเก่า ๆ กับกองเทปคาสเส็ตเปล่า  

ตอนเขาเขียนหนังสือก็ไม่พิมพ์ลงคอมพิวเตอร์ แต่ใช้ปากการ่างต้นฉบับ 

ลงสมุดเปล่า แล้วอัดเนื้อหาที่ร่างลงเครื่องบันทึกเสียง จากนั้นให้เลขาฯ 

แกะเสียงจากเทปแล้วพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์ ศาสตราจารย์ไดมอนด์อธิบาย 

ข้อดีของการไม่ใช้คอมพิวเตอร์ว่า

“คอมพิวเตอร์ทำให้เราเสียเวลามาก แน่นอนว่าหากไม่มีเลขาฯ ผม 

คงต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่โชคดีที่ผมมีเลขาฯเก่ง เลย 
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ไม่ต้องคอยเช็กเมล ไม่ต้องคอยลบสแปมเมล หรือดูโฆษณายาไวอากร้า  

ไมต่อ้งมานัง่เชก็คำเชญิจากแตล่ะประเทศทีข่อใหท้ำสิง่นัน้สิง่นี ้ เพราะเลขาฯ 

จะคัดเลือกเฉพาะเมลสำคัญจริง  ๆ แล้วพริ้นต์มาให้ผม อีกทั้งพอภรรยาผม 

กลับถึงบ้านตอนค่ำ เธอจะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ คอยเช็ก 

นู่นนี่ให้ทุก ๆ วัน”

ถ้าเช่นนั้นศาสตราจารย์ไดมอนด์ใช้เวลาที่ได้เพิ่มไปกับอะไรล่ะ  

คำตอบของเขาฟังดูดีมาก

“ผมก็ได้อ่านหนังสือเพิ่มอีกสักนิด ได้พูดคุยกับพวกลูก ๆ ด้วย”

ฟงัดแูลว้กน็า่เปน็หว่งวา่เขาจะตามไมท่นัการเปลีย่นแปลงของยคุสมยั 

แต่ศาสตราจารย์ไดมอนด์กลับบอกว่า “ตรงกันข้ามเลย” ผลงานของเขา 

มีมากกว่าพวกเพื่อนร่วมงานที่เล่นอินเทอร์เน็ตเสียอีก เขาอธิบายว่าเมื่อ 

นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ เวลาที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นั้นมีมากกว่าเวลา 

ที่มีสมาธิทำงาน

เคล็ดลับของศาสตราจารย์ไดมอนด์คือถือครองข้อดีของคอมพิวเตอร์ 

และหลกีเลีย่งขอ้เสยีใหม้ากทีส่ดุ เชน่ หากตอ้งคน้หาขอ้มลู เขาจะให้เลขาฯ 

ทำแทน แนวคดิของศาสตราจารยไ์ดมอนดอ์ธบิายใหเ้ขา้ใจงา่ย ๆ ไดว้า่ เปน็ 

การลดงานหยมุหยมิเพือ่เพิม่งานทีส่ำคญักวา่ หรอืกค็อืงานทีไ่มเ่สือ่มลงตาม 

กาลเวลา ศาสตราจารยไ์ดมอนดย์งักลา่ววา่ เขาไมเ่หน็ดเีหน็งามกบัโซเชยีล 

มีเดียและสมาร์ทโฟนก็เพราะเหตุผลเดียวกันนี้

“ผมคดิวา่โซเชยีลมเีดยีกบัสมารท์โฟนไมด่ตีอ่การพฒันามนษุยสมัพนัธ ์ 

เวลาพูดคุยกับคนอื่นต่อหน้า โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น พวกเขาจะใช้เวลา 

ส่วนใหญ่ไปกับการก้มหน้ามองจอสมาร์ทโฟนหรือไอพ็อด พฤติกรรมนี้ 

ทำให้เจ้าตัวแยกแยะไม่ออกว่ากำลังคุยกับใครกันแน่ เพราะนี่ไม่ใช่การ 

สนทนาระหวา่งคนกบัคน แตส่ว่นมากเปน็การสนทนาระหวา่งคนกบัอปุกรณ ์

อิเล็กทรอนิกส์ เวลาเราพูดคุยกับคนด้วยกัน ถ้าไม่มีสมาธิ ก็จะมองไม่เห็น 

สัญญาณที่มนุษย์ใช้เข้าสังคม และไม่อาจประเมินความคิดกับเจตนาของ 
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คู่สนทนาด้วยการอ่านสีหน้า คำพูด และสายตาได้”

กุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตของชองมยองฮุน วาทยกรและนักเปียโน 

ชือ่กอ้งโลกคอื “ความเรยีบงา่ย” เหมอืนกนั เขาไมใ่ชท้ัง้สมารท์โฟนและอเีมล  

ถ้าอยากติดต่อเขาซึ่งอาศัยอยู่ต่างประเทศ จะต้องโทรศัพท์ข้ามประเทศ 

หรือส่งแฟกซ์ไปเท่านั้น นอกจากดนตรีแล้ว ชองมยองฮุนจะใช้เวลาที่เหลือ 

ไปกบัครอบครวั การทำอาหาร และศาสนา เรยีกวา่เขาใชช้วีติอยา่งเขม้ขน้ 

ด้วยการทำสิ่งที่ตัวเองมองว่ามีความหมายและคุณค่าจริง  ๆ ชองมยองฮุน 

กล่าวว่า เขาได้รับแรงบันดาลใจและทักษะศาสตร์ทางดนตรีอย่างลึกซึ้ง 

ก็ด้วยวิถีชีวิตเรียบง่ายนี ้

ผมไม่ได้ห้ามทุกท่านใช้คอมพิวเตอร ์ อินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดีย  

เพยีงแตอ่ยากชวนใหล้ด “สิง่สำคญันอ้ยกวา่” เพือ่ “สิง่สำคญัมากกวา่” ในชวีติ  

ความเรียบง่ายในมิติส่วนบุคคลจึงหมายถึงการรักษา “สิ่งสำคัญ” ด้วยการลด 

“สิ่งไม่สำคัญ” เพื่อสร้างชีวิตที่อุดมด้วยคุณค่า

	 จุดบอดของมัลติทาสกิ้ง 

วิถีเซ็นสอนว่า “เมื่ออยู่เบื้องหน้าชา จงดื่มชา เมื่ออยู่เบื้องหน้าข้าว  

จงกินข้าว” หรือก็คือเวลาดื่มชา อย่าอ่านหนังสือพิมพ ์ เวลากินข้าว อย่าด ู

โทรทัศน์ไปกินไป วิถีเซนเตือนเราว่า นิสัยที่ชอบทำหลายอย่างพร้อมกัน  

ซึ่งเรียกมัลติทาสกิ้ง (Multitasking) นั้น เป็นเหตุให้ใจสับสนอลหม่าน

หากแต่ผู้คนจำนวนมากกลับมองว่ามัลติทาสกิ้งเป็นของขวัญแห่ง 

อารยธรรมที่มาจากการพัฒนาเทคนิคกลไกก้าวไกล หรือถ้าใช้คำให้ยิ่งใหญ่ 

หน่อยก็คือ เทคนิคกลไกทุกวันนี้ช่วยให้เราทำงาน (หรือเข้าใจไปเองว่าได้ 

ทำงาน) มากถึง 57 อย่างในเวลาเดียว แน่ละ มัลติทาสกิ้งเป็นสิ่งจำเป็น 

ระดบัหนึง่ เชน่ หากพนกังานในรา้นอาหารไมเ่สริฟ์ไปพรอ้ม  ๆกบัรบัออรเ์ดอร ์ 

ระยะเวลารับรองลูกค้าจะนานขึ้น หากคู่สามีภรรยาซึ่งทำงานทั้งคู่ ทำงาน 
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บริษัทแล้วไม่รับสายโทรศัพท์ของลูก  ๆ หรือคุณครูที่สถานรับเลี้ยงเด็กเลย  

ความสงบสุขในครอบครัวก็จะพังทลาย อย่างไรก็ตาม เรากำลังมองข้าม 

ผลพวงจากมัลติทาสกิ้งกันอยู่ เซเนกา (Seneca) เคยกล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่า  

“ผู้ที่อยู่ทุกที่คือผู้ที่ไม่อยู่ที่ใดเลย”

ผลวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเมื่อป ีค.ศ. 2009 เผยให้เห็นถึง 

สิ่งที่เราเสียไปเพราะมัลติทาสกิ้งอย่างชัดเจน คณะวิจัยได้แบ่งนักศึกษา  

100 คนเปน็ 2 กลุม่ กลุม่หนึง่ใหท้ำงานแบบมลัตทิาสกิง้ โดยใชอ้นิเทอรเ์นต็ 

กับโทรศัพท์มือถือ ส่วนอีกกลุ่มไม่ให้ใช้วิธีทำงานดังกล่าว จากนั้นก็ทดสอบ 

ความสามารถด้านความรู้และความคิด (cognitive ability) ผลวิจัยชี้ชัด 

ว่ากลุ่มที่ทำงานแบบมัลติทาสกิ้งได้ผลวัดความสามารถดังกล่าวลดลง 

ในทุกรูปแบบการทดสอบ พวกเขาแยกแยะระหว่างข้อมูลสำคัญกับข้อมูล 

ปลีกย่อยไม่ได้ ทั้งยังจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลไม่ได้ ซ้ำร้ายแม้แต่งาน 

มัลติทาสกิ้งต่าง ๆ พวกเขาก็ทำได้ไม่ดี ทั้งยังไม่อาจสับเปลี่ยนจากงานหนึ่ง 

ไปทำงานอีกอย่างให้เร็วและดีพอ

ในการทดสอบแรก คณะวิจัยแสดงรูปภาพอย่างง่าย  ๆ  บนจอภาพ  

เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีแดง 2 ครั้ง โดยครั้งที่สองมีรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน 2 - 6 รูป 

ปรากฏรอบ  ๆ  รูปสี่เหลี่ยมสีแดงด้วย คณะวิจัยสั่งให้ผู้เข้าทดสอบ  “ไม่ต้อง 

สนใจสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน แต่ให้ดูว่าสี่เหลี่ยมสีแดงเปลี่ยนตำแหน่งหรือไม่”  

กลุ่มนักศึกษาที่ไม่ทำงานแบบมัลติทาสกิ้งตอบโจทย์กันได้สบาย แต่กลุ่มที่ 

ทำงานแบบมัลติทาสกิ้งกลับมัวแต่ใส่ใจรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินด้วย ทำให้ 

ไม่มีสมาธิจนทดสอบได้คะแนนต่ำ

การทดสอบท่ีสองคือให้ผู้เข้าทดลองมองตัวอักษรแอลฟาเบตหลาย  ๆ ตัว 

บนหน้าจอที่ปรากฏขึ้นต่อเนื่องแล้วนับว่าตัวแอลฟาเบตที่เหมือนกันนั้น 

ปรากฏซ้ำกี่ครั้ง นักศึกษาปกติตอบได้ดีเยี่ยม ในขณะที่พวกมัลติทาสเกอร ์ 

(multitasker) นั้นยิ่งทดสอบก็ยิ่งได้คะแนนต่ำ สำหรับการทดสอบที่สาม  

คณะวจิยัแสดงตวัอกัษรแอลฟาเบตกบัตวัเลขตอ่เนือ่งบนจอภาพ โดยระบวุา่ 
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หากส่ังให้ “มองเฉพาะตัวเลข” หมายความว่าให้ผู้เข้าทดสอบตอบว่าตัวเลขน้ัน 

เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ ส่วนหากสั่งให้  “มองเฉพาะตัวอักษร” หมายความว่า 

ให้ตอบว่าตัวอักษรแอลฟาเบตที่เห็นเป็นพยัญชนะหรือสระ

พดูงา่ย ๆ คอื นีเ่ปน็การทดสอบความสามารถในการเปลีย่นความคดิ  

ซึ่งเหล่ามัลติทาสเกอร์ยังคงไม่อาจตั้งสมาธิและได้คะแนนทดสอบต่ำเช่นเดิม 

คณะวจิยัตกตะลงึกบัผลวจิยัมาก เพราะไมว่า่จะพยายามเทา่ไร กห็า 

การทดสอบที่พวกมัลติทาสเกอร์ทำได้ดีไม่เจอ ปัญหาของมัลติทาสเกอร์คือ 

ตั้งสมาธิไม่ได้ แม้พวกเขาจะรับข้อมูลทั้งหมดตรงหน้า แต่กลับไม่อาจ 

จดจ่อกับงานเหล่านั้นได้แม้แต่อย่างเดียว 

ผู้บริหารยุคปัจจุบันล้วนมีลักษณะของมัลติทาสเกอร์ ทอม ปีเตอร์ส  

(Tom Peters) เคยกล่าวอย่างเหยียดหยันในบทสัมภาษณ์ลง  แมคคินซีย์ 

ควอร์เทอร์ล ี (McKinsey Quarterly) วารสารออนไลน์ของบริษัทแมคคินซีย ์ 

(McKinsey & Company) ว่า “ผู้บริหารเดี๋ยวนี้ยุ่มย่ามกับงานเกือบทุกอย่าง  

ทำสิ่งนี้อยู่ด ีๆ ก็เปลี่ยนมาทำอีกอย่าง ยังกับเด็กสมาธิสั้นอาย ุ 12 ปีที่มัวแต ่

รับข้อมูลไม่หยุดหย่อน” ปีเตอร์สมักเน้นย้ำความสำคัญของการบริหารเวลา 

ในระดับที่เรียกได้ว่าดุเดือดแก่เหล่าผู้บริหาร ว่าเมื่อไรที่เขาเริ่มพูดเกี่ยวกับ 

การจัดการเวลา พวกผู้บริหารมักไม่พอใจ “ฉันโตแล้ว มีสมองคิดได้เอง  

ช่วยพูดอะไรที่สำคัญกว่านี้เถอะ” แต่ปีเตอร์สบอกว่าไม่มีอะไรสำคัญกว่า 

อีกแล้ว เพราะ  “เวลาเป็นทรัพยากรสำคัญที่เรามีอยู่น้อยนิด แต่คนกลับ 

ชอบคิดว่าตนมีเวลาไม่จำกัดอยู่เรื่อย”

มัลติทาสก้ิงของคนยุคใหม่ส่วนใหญ่เกิดในโลกออนไลน์ พวกเราวนเวียน 

อยูก่บัอนิเทอรเ์นต็และสมารท์โฟนไมห่ยดุหยอ่น กระวนกระวายรอคอยอเีมล  

ขอ้ความแจง้เตอืน และขอ้ความในกาเกาทอลค์ราวกบัสิง่เหลา่นีจ้ะพยากรณ์ 

เรื่องที่พลิกโลกได ้ เราเข้าเว็บไซต์เพื่อค้นข้อมูลบางอย่าง แต่พอเปิดลิงก์นู้น  

แล้วย้ายไปลิงก์นี ้ ก็ลืมกระทั่งสิ่งที่ตั้งใจจะค้นในตอนแรก
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นิโคลัส คาร์ (Nicholas Carr) นักคิดศาสตร์การบริหาร แสดง 

ความเคลือบแคลงต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมาก คาร์วิตกว่ากลไก 

การทำงานของสมองถูกเปล่ียนต้ังแต่มนุษย์เร่ิมคุ้นชินกับเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต  

จนทำให้สมองขาดสมรรถภาพ ไม่อาจตั้งสมาธิได้นานหลายนาทีเมื่อทำ 

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง คาร์ยังเตือนผ่านหนังสือของเขาชื่อ The Shallows: What  

the Internet Is Doing to Our Brains ว่าอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนโครงสร้าง 

สมองคนเราได้จริง ยิ่งสมองปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ 

เท่าไร ประสิทธิภาพความคิดวิเคราะห์ของคนเราก็ยิ่งตื้นเขิน

“เมื่อก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ ก็เท่ากับเรายืนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ 

จูงใจให้เราคิดอ่านแบบฉาบฉวย และเรียนรู้แบบผิวเผิน ในโลกออนไลน์ 

เราจะลืมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดรอบตัว ขณะที่เรารับการบ่าท่วมของแรงกระตุ้น 

และสัญลักษณ์ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ภาพของโลกจริงจะค่อย  ๆ  

เลือนราง อินเทอร์เน็ตทำให้ความว่อกแว่กกลายเป็นลักษณะของมนุษย์ 

อย่างหน่ึงโดยสมบูรณ์ ซ่ึงรุนแรงย่ิงกว่าท่ีบรรพบุรุษของเราเคยเป็นมาเสียอีก”

หนังสือ The Shallows: What the Internet Is Doing to Our  

Brains กล่าวถึงกระบวนการเกิดคำว่า “มัลติทาสกิ้ง” ด้วย กลางทศวรรษ  

1970 ศูนย์วิจัยพาโลอัลโต (Palo Alto Research Center: PARC) ซึ่ง 

รังสรรค์ประวัติศาสตร์อันยาวนานของซีร็อกซ์ (Xerox) ได้จัดงานบรรยาย 

เทคโนโลยีล่าสุดซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยเชิญเหล่านักวิทยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ชื่อดังมาร่วมงาน ซีร็อกซ์นำเสนอระบบทำงานใหม่ที่ช่วยให้ 

ทำงานแบบมลัตทิาสกิง้ไดง้า่ยดาย ซึง่ตา่งจากระบบเดมิทีท่ำงานไดค้ราวละ 

อย่างเดียว เพราะสกรีนบนระบบใหม่สามารถแยก “หน้าต่าง” ได้หลายบาน  

ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานอื่น ๆ ในหน้าต่างแต่ละบานได้ วิทยากรของซีร็อกซ์แสดง 

ตวัอยา่งโดยทำเปน็วา่ขณะเขากำลงัเขยีนโปรแกรมซอฟตแ์วรใ์นหนา้ตา่งหนึง่ 

พอมีเมลเข้า เขาสามารถคลิกเปิดอีกหน้าต่าง อ่านและตอบเมลกลับได้ 

ว่องไว ก่อนจะกลับมาทำงานเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ในหน้าต่างเดิมต่อ
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ผู้เข้าร่วมในงานบรรยายหลายคนชอบใจ แต่บางคนก็ต่อต้าน  

นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งพูดโกรธ  ๆ ว่า “ให้ตายเถอะ ทำไมเราต้องเช็กเมล 

ตอนเขียนโปรแกรมด้วยล่ะ ปล่อยให้คนทำงานถูกรบกวนสมาธิจนว่อกแว่ก 

เนี่ยนะ” นิโคลัส คาร์ ชี้ให้เราเห็นว่า แม้คำถามจากนักวิทยาศาสตร์คนนี้ 

เคยถูกมองข้ามว่าไม่มีค่าพอให้เก็บมาคิดในสมัยนั้น แต่ก็ยังเป็นคำถาม 

สำคัญยิ่ง แม้ปัจจุบันจะผ่านมากว่า  40 ปีแล้ว คณะวิจัยของซีร็อกซ์ 

ก็ต้องการให้บุคลากรทำงานหลายประเภทในเวลาเดียวกันจนเกือบเหมือน 

เล่นกายกรรมอยู่รอมร่อ แต่นักวิทยาศาสตร์คนนั้นกลับมองว่าการทำงาน 

เป็นกิจกรรมที่เราควรปฏิบัติเงียบ ๆ อย่างมีสมาธิ

แน่ละ เราไม่อาจพูดแบบฟันธงได้ว่ามัลติทาสกิ้งดีหรือแย่ พนักงาน 

บริษัทคนไหน  ๆ  ต่างก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันใน 

เวลาเดียวได้ ปัญหาจึงเป็นระดับความสมดุลมากกว่า เราต้องปกป้องและ 

ควบคุมตัวเองไม่ให้เผลอทำงานสะดุดเพราะเจอปริมาณข้อมูลที่ท่วมท้น 

ไมห่ยดุหยอ่นจากอเีมล สมารท์โฟน และอนิเทอรเ์นต็ เกริด์ กเีกอเรนเซอร์  

(Gerd Gigerenzer) นกัจติวทิยา กลา่ววา่ “ถา้หนา้จอคอมพวิเตอรข์องผม 

มีหน้าต่างคอยเด้งขึ้นมาอยู่เรื่อย ๆ ผมคงคิดอะไรไม่ออก” เขาเสริม “ผม 

เช็กอีเมลแค่วันละครั้ง และถ้าไม่โทรศัพท์ไปไหนก็จะปิดมือถือไว้”

สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราต้องระมัดระวังไม่ให้พลาดสิ่งสำคัญจริง  ๆ ใน 

ชวีติเพราะมลัตทิาสกิง้ ถา้มวัพะวงเชก็อเีมลหรอืขอ้ความแจง้เตอืนในโซเชยีล 

มีเดียบ่อย  ๆ ทั้งที่เช็กวันละครั้งก็พอ จนไม่สนใจ ไม่พูดคุยกับครอบครัว 

หรือเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตจริง เท่ากับว่าเราพลาดสิ่งสำคัญ 

แท้จริงในชีวิต อาเรียนนา ฮัฟฟิงตัน (Arianna Huffington) ผู้ก่อตั้ง 

เดอะฮัฟฟิงตันโพสต์ (The Huffington Post) เล่าเรื่องถึงคุณแม่ของเธอ 

และชี้ปัญหาของมัลติทาสกิ้งว่า 

“ครัง้สดุทา้ยทีค่ณุแมโ่กรธฉนัคอืตอนฉนัคยุกบัลกู  ๆพลางเปดิจดหมาย 

อา่น คณุแมเ่กลยีดการทำอะไรหลายอยา่งในคราวเดยีวคะ่ ทา่นคดิวา่การทำ 
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แบบนั้นทำให้เราพลาดเวลาในชีวิต ซึ่งเป็นของขวัญที่จะได้รับต่อเมื่อจดจ่อ 

กับทุกช่วงเวลาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์”

ดังเช่นท่ีเกอเธ่ (Goethe) เคยกล่าวว่า “ท่านท้ังหลาย ชีวิตคนเราส้ันนัก 

เมือ่เทยีบกบัจติวญิญาณ” ดเูผนิ ๆ เหมอืนมลัตทิาสกิง้จะชว่ยใหเ้ราประหยดั 

เวลา แต่จริง ๆ แล้วนี่อาจกลายเป็นไวรัสที่ทำให้เราสูญเสียเวลาอันมีค่าก็ได้

คำพูดหวานหูแต่ปราศจากการเลือกอันเจ็บปวด 
ไม่ถือเป็นกลยุทธ์

ถ้าเช่นนั้นทำไมความเรียบง่ายจึงจำเป็นต่อมิติระดับองค์กร คำตอบ 

คือเพราะสภาพขององค์กรในยุคสมัยที่มีสินค้า บริการ และข้อมูลข่าวสาร 

มากจนลน้ อนันำไปสูภ่าวะ “ตาบอดซำ้” ดงัทีก่ลา่วไปกอ่นหนา้นัน้ ลักษณะ 

เช่นนี้คล้ายคลึงกับสภาพของจิตรกรในช่วงกลางศตวรรษที่  19 เมื่อครั้ง 

กล้องถ่ายรูปถูกประดิษฐ์ขึ้น 

ก่อนหน้านั้นจิตรกรรมหมายถึงการวาดภาพคนหรือวัตถุเป็นหลัก  

ต่อมาเมื่อมีคนสร้างกล้องถ่ายรูปก็ผลักดันให้เหล่าศิลปินก้าวสู่เส้นทาง 

ผจญภัยใหม่ ๆ เม่ือมีส่ิงประดิษฐ์ท่ี “ทำได้ดีกว่า แถมราคาถูกกว่า” จนคนเรา 

ไม่จำเป็นต้องใช้ภาพวาด จิตรกรจึงต้องเสาะแสวงหาทักษะที่เทคนิคถ่ายรูป 

ไลต่ามไมท่นั กลไกดงักลา่วสง่ผลใหศ้ลิปะในชว่งศตวรรษที่ 20 เกดิรปูแบบ 

ใหม่ ๆ ที่ฉีกจากเดิม

ปอล โกแกง (Paul Gauguin) ไมเ่พยีงวาดตามวตัถตุน้แบบ แตย่งั 

สร้างจุดสนใจด้วยการคงเอกลักษณ์ในวัตถุนั้น ขณะที่อองรี มาตีส (Henri  

Matisse) เปลี่ยนแปลงรูปทรงของมนุษย์อย่างอิสระ ส่วนภาพ “หวีด” (The  

Scream) ของเอดวาร์ด มุงค์ (Edvard Munch) ก็ก้าวพ้นจากแนวสัจนิยม  
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(Realism) มาเป็นผลงานตัวแทนของลัทธิสำแดงพลังอารมณ์ (Expres- 

sionism) อยา่งเตม็ตวั หรอืภาพ “Celebes” ของมกัซ ์ เอนิสต ์ (Max Ernst)  

ก็เป็นจุดกำเนิดลัทธิเหนือจริง (Surrealism) หากปราศจากการประดิษฐ์ 

กล้องถ่ายรูป ก็คงปราศจากศิลปะยุคใหม่ไปด้วย

อุปทานส่วนเกิน (Oversupply) ในปัจจุบันก็เหมือนการสร้างกลไก 

ถ่ายรูปในอดีต วัตถุทุกวันนี้มีมากล้นเพราะอุปทานส่วนเกินซึ่งเหมือนกับ  

“การลอกแบบ”  ที่มีมากจนเฝือเพราะรูปถ่าย เรากำลังอยู่ในโลกที่สินค้า 

และแบรนด์ทุกอย่างล้วนมีสภาพทดแทนกันได้ ถ้าอยากครอบครองพื้นที่ 

ว่างในใจ (mind space) ของผู้บริโภคท่ามกลางวัตถุหลากหลั่ง ณ ตอนนี้  

เราจำเปน็ตอ้งคน้ควา้และทดลอง ผูบ้รโิภคกำลงัอยูภ่ายใตก้ระแสหลากทว่ม 

ของสินค้าและข้อมูล หรือพูดให้แย่หน่อยคือพวกเขากำลังตกที่นั่งลำบาก 

เพราะสิ่งเหล่านั้น มิเชล ทัวร์เนียร์ (Michel Tournier) นักเขียนนิยาย 

ชาวฝรัง่เศส ไดบ้รรยายสภาพการณด์งักลา่วไดส้มจรงิไวใ้นงานเขยีนของเขา 

เรื่อง Petites Proses

“ภาพสะท้อนทั้งหมดล้วนเฝื่อนเฝือ นิตยสาร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ 

ต่างป้อนภาพแก่ตาเราจนอิ่ม และทำให้ประสาทสัมผัสส่วนอื่น ๆ ของมนุษย์ 

กลายเป็นส่ิงไร้ประโยชน์ มนุษย์ทุกวันน้ีตกอยู่ในสภาพปากถูกอุดและแขนด้วน  

เคว้งคว้าง สะเปะสะปะ ภายในพระราชวังอันเต็มไปด้วยสิ่งลวงตา”

ประสาทสัมผัสของมนุษย์รับข้อมูล 11 ล้านข้อมูลทุก ๆ วินาที ทว่า 

สมองทั้งสองซีกจัดการกับข้อมูลได้เพียง 40 ข้อมูลต่อวินาทีเท่านั้น สาเหตุ 

ทีเ่ราหาพืน้ทีว่า่งในใจของผูบ้รโิภคไดย้ากมากภายใตป้รมิาณบา่ลน้ของสนิคา้ 

และข้อมูล สัมพันธ์กับประเด็นนี้ แบรนด์หนึ่ง  ๆ  ทำสินค้าครบทุกหมวด  

แบรนด์ที่มีอยู่ก่อนหน้าก็จำแนกรายละเอียดยิบย่อยยังกับคอมแพ็คท์ดิสก์  

(compact disc) พืน้ทีว่า่งในใจผูบ้รโิภคเลยหายากและมคีา่มหาศาลเหมอืน 

อสังหาริมทรัพย์เกรดเอใจกลางเมือง บริษัทต้องทิ้งความหน้ามืดตามัว 

อยาก “เพิ่มอีก” ถ้าต้องการครอบครองพื้นที่ว่างในใจของผู้บริโภคซึ่งนับวัน 
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ยิง่มนีอ้ยนดิ ลกูคา้ในยคุทีท่กุสิง่อยา่งลว้นมากลน้ ไมต่อ้งการสิง่อืน่นอกจาก 

ปรารถนาจะได ้ “เลอืก” สิง่ทีม่คีวามหมายตอ่ตนจรงิ ๆ พดูอกีอยา่งคอื ลกูคา้ 

ต้องการให้บริษัทเป็นภัณฑารักษ ์ (curator) ของพวกเขา 

การหลุดพ้นจาก  “เพิ่มอีก”  หลายครั้งใช้วิธี  “พิเศษขึ้น” ก่อนคนเรา 

จะประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปได้ การวาดภาพตัวเองจำกัดอยู่แต่ในหมู่ชนชั้นสูง  

เชน่ กษตัรยิ ์ ขนุนาง และเศรษฐ ี แตเ่มือ่กลอ้งถา่ยรปูถอืกำเนดิขึน้ อภสิทิธิ ์

ท่ีชนช้ันสูงเคยมีจึงหมดส้ินไป เพราะใคร  ๆ ก็ถ่ายรูปตัวเองได้ท้ังน้ัน ความหมาย 

ของภาพทิวทัศน์ก็เปลี่ยนไปครั้งใหญ่เช่นกัน ลองเข้าโซเชียลมีเดียดูสิ แค่ 

เวลาไม่ถึง  0.1 วินาที ก็มีรูปทิวทัศน์สวยชนิดลืมหายใจจากทั่วโลกถูก 

อัพโหลดให้ดูอยู่ตลอด

ก่อนเกิดกลไกถ่ายภาพ รูปวาดถือเป็นทักษะ เดิมทีคำศัพท์  “art”  

กเ็คยใชใ้นความหมายถงึทกัษะและเทคนคิ ตอนนีก้ย็งัคงใชใ้นความหมายนัน้ 

อยู่ แต่รูปวาดช่วงหลังเกิดรูปถ่ายได้รับการยกระดับเป็นศิลปะไปแล้ว นี่ 

เป็นปฏิกิริยาต่องานถ่ายภาพที่มีมากจนเกร่อ เราจึงยืนอยู่บนทางแยกแห่ง 

การเลอืกวา่การทำธรุกจิในตอนนีท้ีม่ ี “มากจนเกรอ่” เหมอืนกนั เราจะพฒันา 

จนได้รับการยกระดับเป็นศิลปะหรือจะยอมอุดอู้อยู่ในรังดักแด้เช่นเดิม

	 “เหตุผลเดียวที่คุณเป็นผู้บริหารคือเพื่อเลือกให้ต่าง”

นวัตกรรมใหม่ที่แท้จริงของยุคนี้คือสิ่งสร้างความเรียบง่าย ผู้บริหาร 

ธุรกิจเก่งกาจเข้าใจดีถึงคุณงามความดีของความเรียบง่าย เควิน ซิสตรอม  

(Kevin Systrom) ผู้ก่อตั้งอินสตาแกรม เว็บไซต์แบ่งปันรูปถ่ายซึ่งโด่งดัง 

ในฐานะธุรกิจสตาร์ตอัพที่ประสบความสำเร็จสูงในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า 

“ความเรียบง่ายเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ” เฟซบุ๊กแถลงการณ์ 

ซื้อกิจการอินสตาแกรมในเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 เป็นเงินมูลค่าประมาณ  

1,000 ล้านดอลลาร์ เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่แม้แต่ในซิลิคอนแวลลีย์ 
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 5 ย่อมาจาก mergers and acquisitions – ผู้แปล

ซึง่มขีา่วการควบรวมและการซือ้กจิการ M & A5 อยูเ่นอืง  ๆยงัตกตะลงึ เพราะ 

ถงึแมต้อนนัน้อนิสตาแกรมจะกำลงัมาแรง โดยมผีูใ้ชง้านถงึ 30 ลา้นคน แต ่

ก็ยังเป็นธุรกิจสตาร์ตอัพที่เพิ่งก่อตั้งได้เพียง 2 ปี และมีพนักงานแค ่ 12 คน

เควิน ซิสตรอม เกิดปี ค.ศ. 1983 เขาเปิดตัวอินสตาแกรม ซึ่งเป็น 

บริการให้ผู้ใช้แบ่งปันรูปถ่ายจากสมาร์ทโฟนกันกับเพื่อน ๆ  เมื่อ  ค.ศ.  2010  

จุดเด่นของอินสตาแกรมคือผู้ใช้งานสามารถเพิ่มแต่งสีสันกับเอฟเฟ็กต์ลงรูป 

ของตนด้วยฟิลเตอร์ต่าง ๆ ฐานข้อมูล ค.ศ. 2013 ระบุว่า มีรูปถ่ายถูกอัพโหลด 

ลงอนิสตาแกรมทัง้สิน้ 16,000 ลา้นรปู และเพิม่ขึน้ทกุวนั วนัละ 45 ลา้นรปู 

จากจำนวนผู้ใช้งานรวม 130 ล้านคน เป็นที่รู้กันดีว่าซิสตรอมรวยเละ 

หลังขายหุ้นบริษัทแก่เฟซบุ๊กมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ เขาก็ดำรงตำแหน่ง 

ซีอีโอเพื่อบริหารบริษัทต่อ เขาเล่าถึงเคล็ดลับที่นำพาธุรกิจให้ประสบความ 

สำเร็จทั้งที่มีพนักงานเพียง 12 คนว่าคือ “การจดจ่อ” 

“เราทำอินสตาแกรมด้วยการทุ่มเฉพาะสิ่งสำคัญมาก  ๆ  ไม่กี่อย่าง  

แทนทีจ่ะพยายามคมุเรือ่งหยมุหยมิทกุอยา่ง เรือ่งทีเ่ราจดจอ่ เชน่ อนิสตา- 

แกรมต้อง  ‘ใช้เวลาอัพโหลดรูปน้อยที่สุด’ หรือ  ‘ใช้งานง่าย ใคร  ๆ  ก็ใช้ได้’  

วิธีนี้ช่วยให้เราประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ทั้งที่มีบุคลากรน้อย”

ซิสตรอมย้ำว่า เบ้ืองหลังการใช้งานง่ายของอินสตาแกรมน้ัน มี “ความ 

อตุสาหะทีต่ามองไมเ่หน็” แฝงตวัอยูม่ากมาย เชน่ พวกเขาใชเ้วลาประมาณ  

8 สัปดาห์ตอนสร้างอินสตาแกรมเวอร์ชั่นแรก โดยเวลา 3 สัปดาห์ในนั้น 

คือการทุ่มเทหาและตัดสินใจเลือกระดับความเร็วในการเลื่อนหน้าจอขึ้นลง  

(scroll) ให้เหมาะสมที่สุด พวกเขาใส่ใจและคิดกันนานทีเดียวกว่าจะสร้าง 

โปรแกรมให้ผู้ใช้เลื่อนและหยุดหน้าจอได้โดยไม่รู้สึกติดขัด

“วิดีโออินสตาแกรม (บริการแบ่งปันภาพเคลื่อนไหว) ก็เหมือนกัน  

ผมบรรยายไม่ถูกเลยว่าวิศวกรของเราพยายามกันมากแค่ไหนกว่าจะพัฒนา 
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แอพพลิเคชั่นที่ใช้ง่ายเพียงปลายนิ้วคลิกอย่างเป็นธรรมชาต ิ เหมือนพวกเขา 

ควบคุมแอพพลิเคชั่นได้ด้วยตัวเอง”

ซสิตรอมเปดิเผยปรชัญาในการพฒันาวา่ เขาจดจอ่อยูก่บั 3 สิง่ คอื  

เรียบง่าย (simplicity) รวดเร็ว (fast) และงดงาม (beauty) เขาอธิบายว่า 

“แทนทีจ่ะทำหลาย  ๆสิง่ในระดบั ‘กโ็อเค’ ผมเลอืกจะจดจอ่กบั 3 สิง่นีใ้หบ้รรล ุ

ถึงระดับ ‘สมบูรณ์แบบ’ แทน”

วา่แตท่ำไมพวกเราถงึทำสิง่ตา่ง  ๆใหเ้รยีบงา่ยไมค่อ่ยเปน็กนัละ่ ทำไม 

ร้านขายซอลลองทัง (ต้มกระดูกวัว) ถึงต้องขายกระทั่งทงคัตสึ (หมูทอด)  

กับคัลกุกซู (ก๋วยเตี๋ยวน้ำข้น) ทำไมคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 

ถึงต้องเขียนให้ซับซ้อนขนาดนั้น เหตุผลก็คือเพราะคนเราเกลียดการเลือก  

เอ. จี. ลาฟลีย์ (A. G. Lafley) อดีตซีอีโอและประธานบริหารแห่งบริษัท  

P & G เคยกล่าวเชิงติติงไว้ว่า

“ประสบการณบ์รหิารธรุกจิ 40 กว่าปีทำใหผ้มทราบวา่ผู้นำส่วนใหญ่ 

ไมช่อบการเลอืก พวกเขาตอ้งการใหม้ตีวัเลอืกมาก ๆ เพราะการเลอืกบบีให ้

พวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ ได้น้อยลง กระดิกกระเดี้ยตัวไม่ได ้ และมีโอกาสเสี่ยง”

รา้นซอลลองทงัไมแ่นใ่จวา่ลกูคา้อยากกนิทงคตัสหึรอืเปลา่ พอคดิวา่ 

มีโอกาสพลาดลูกค้ากลุ่มนี้ ร้านจึงปรุงทงคัตสึขายด้วย ส่วนคู่มือแนะนำ 

ผลติภณัฑ ์ ธนาคารกใ็สค่ำอธบิายอยา่งละเอยีดเพราะรูว้า่พวกเขาใชส้ิง่นีเ้พือ่ 

หลีกเลี่ยงคำซักไซ้ประเภท “ทำไมไม่เห็นอธิบาย...ด้วยล่ะ” ซึ่งลูกค้ามีโอกาส 

ถามได้ในอนาคต พูดอีกอย่างคือ คู่มือเหล่านี้ช่วยหลีกเลี่ยงให้พวกเขา 

ไม่ต้องรับผิดชอบ โลกเราจึงยิ่งซับซ้อน และอีกมุมหนึ่งของความซับซ้อนนี้ 

ก็ได้ซุกซ่อนเจตนาที่ว่า “ทำอย่างไรถึงจะไม่ต้องรับผิดชอบ” แฝงอยู่ด้วย 

การไม่ยอมเลือกคือการละทิ้งหน้าที่ของผู้บริหาร เพราะหน้าที่ของ 

ผู้บริหารก็คือการเลือก แจ็ก เวลช์ (Jack Welch) อดีตประธานบริหาร 
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บริษัทจีอี เคยย้ำว่า “บริหาร” เป็นคำศัพท์เดียวกับคำว่า “สร้างความแตกต่าง”  

(Differentiation) เวลชก์ลา่ววา่ “บรหิารคอืการจำแนกแยกแยะ คา่พฒันา 

และวจิยัควรตัง้ไวเ้ทา่ไรและใชก้บัทีไ่หน งบประมาณการตลาดควรเปน็เทา่ไร  

พนกังานคนไหนเกง่มาก คนไหนเกง่ปานกลาง คนไหนไมไ่ดเ้รือ่ง พดูงา่ย ๆ  

คือ การสร้างความแตกต่าง” เขาสรุป “เหตุผลเดียวที่คุณทำงานเป็น 

ผู้บริหารคือเพื่อเลือกให้ต่าง” 

ความเรียบง่ายจึงมีความหมายเดียวกับการเลือก สุนทรพจน์หนึ่ง 

ของสตีฟ จ็อบส์ ใน  “งานสัมมนาสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมทั่วโลกของ 

แอปเปลิ” (Worldwide Developer Conference: WWDC) เมื่อ ค.ศ. 1997  

ได้อธิบายไว้อย่างน่าฟังว่า 

“คำว่าจดจ่อหมายถึงการตอบ  ‘ไม่’ ให้กับไอเดียที่ดูเหมือนจะเข้าท่า 

คณุตอ้งเลอืกใหร้อบคอบจรงิ ๆ แลว้ผมภมูใิจกบัสิง่ทีไ่มไ่ดเ้ลอืกมากเทา่ ๆ กบั 

สิ่งที่เลือกทำเลยแหละ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่นั้นมักเกิดจากการบอก  ‘ไม่’  

ให้แก่สิ่งอีกนับพัน”

ทิม คุก  (Tim Cook) ซีอีโอคนปัจจุบันของแอปเปิล สานต่อ 

เจตนารมณน์ีข้องจอ็บส ์ “เราเชือ่ในความเรยีบงา่ยมากกวา่ความซบัซอ้น เรา 

บอก ‘ไม’่ กบัโปรเจก็ตน์บัรอ้ยพนั เพือ่จดจอ่เฉพาะสิง่ทีม่คีวามหมายแทจ้รงิ”  

สว่นไดอานา วรแีลนด ์ (Diana Vreeland) อดตีบรรณาธกิารนติยสารแฟชัน่  

โว้ก มักกล่าวว่า 

“ความเก๋คือการปฏิเสธ (Elegance is refusal.)”

ความแขง็กรา้วทวา่สขุมุพอจะตอบ “ไม”่ กบัสิง่ทีย่งัไม ่ “ดทีีส่ดุ” ถงึแม ้

วา่สิง่เหลา่นัน้จะฟงัดดูแีคไ่หน และการตดัสนิใจปฏเิสธสิง่ไมส่ำคญัคอืปจัจยั 

ที่ช่วยให้องค์กรเรียบง่ายขึ้น และนำไปสู่การทำให้แตกต่างได้ในท้ายที่สุด
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	 “ความกลัวที่จะตัด” คือตัวฉุดรั้งความสำเร็จ

ผมเพิ่งรู้ไม่นานมานี้เองว่า ใบขับขี่ในเกาหลีใต้มีรูปถ่าย 2 รูป และ 

ใต้รูปใบเล็กกว่ามีตัวเลข 4 ตัวและตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวกำกับอยู่  

ผมมารู้ตอนที่พนักงานศูนย์บัตรเครดิตถามตัวเลขกับตัวอักษรดังกล่าว  

ตอนนั้นบัตรเครดิตผมใช้จ่ายค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะไม่ได้ ผมเลย 

ไปธนาคารเพื่อขอทำบัตรใหม่ พนักงานธนาคารบอกว่าทางศูนย์บัตรเครดิต 

จะตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตรก่อนโดยลูกค้าต้องโทร.ไปศูนย์ 

บตัรเครดติเอง ผมจงึโทร.ตดิตอ่ตอนอยูใ่นธนาคารนัน่ละ พนกังานปลายสาย 

ขอทั้งที่อยู่ หมายเลขใบขับขี่ และยังขอตัวเลขกับตัวอักษรใต้รูปถ่ายใบเล็ก 

ในใบขับขี่ด้วย ทั้ง  ๆ  ที่การเข้าไปติดต่อกับธนาคารและนั่งประจันหน้ากับ 

พนักงานธนาคารโดยตรงน่าจะช่วยให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลได้ชัดเจนกว่า 

แท ้ๆ แล้วทำไมพวกเขาต้องทำงานให้ซับซ้อนขนาดนี้ด้วย

อีกนัยหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ความซับซ้อนที่เกิดขึ้นนี้แฝงไว้ด้วยการ 

ปัดความรับผิดชอบ “ไม่ว่าอย่างไรเราก็จะไม่รับผิดชอบ” (ธนาคารกับศูนย์ 

บัตรเครดิต) “ขืนไม่มีข้อจำกัดเลย ถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาเราอ่วมแน่ ต้องตั้ง 

ข้อจำกัดให้มาก ๆ จะได้ไม่เกิดปัญหา” (หน่วยงานด้านการเงิน)

คุณคิดว่าลักษณะปกป้องตัวเองแบบนี้มีอยู่แค่ในงานธนาคารเท่านั้น 

หรือเปล่า 99 เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งแสนปีที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ดำรงชีพอยู่บนโลก  

เปน็ไปในลกัษณะการยงัชพีแบบผูล้า่สตัวแ์ละผูห้าอาหาร (hunter-gatherer)  

พอไม่รู้ว่าเมื่อไรตนจะกลายเป็นผู้ถูกล่า มนุษย์จึงรู้สึกว่าต้องทำทุกวิถีทาง 

เพื่อป้องกันตัวเอง ซึ่งในสังคมทุกวันนี้ สัญชาตญาณที่ว่าได้เปลี่ยนเป็น 

ลกัษณะจติใจทีไ่มอ่าจตดัทอนสิง่ใด ๆ ออกไดเ้ลย เพราะไมม่ัน่ใจวา่จะมอีะไร 

ทำลายตนใหผ้ดิพลาดหรอืเปลา่ คารนิ มอกก ์ (Karin Mogg) นกัจติวทิยา 

กล่าวว่า ความรู้สึกดังกล่าวคือ  “ความกลัวที่จะตัด” เป็นความหวาดหวั่น 

ต่อจำนวนไอเดียที่มีน้อย เพราะคนเรารู้สึกว่าหากมีเพียงไอเดียเดียวแล้ว 

เกิดล้มเหลวก็เป็นอันจบสิ้น
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ปัญหาคือ  “ความกลัวที่จะตัดเพราะเกรงว่าจะไม่สำเร็จ” นี่ละคือ 

สิง่ฉดุรัง้ไมใ่หส้ำเรจ็เสยีเอง บางทนีีอ่าจเปน็ความคดิกึง่ ๆ วา่ “ไมว่า่อยา่งไร 

เราก็ไม่รับผิดชอบ” ไม่สิ หากพิจารณาสภาพการณ์ทั่วโลกทุกวันนี้ หลาย 

กรณีไม่ใช่แค่อยู่กึ่ง  ๆ  ด้วยซ้ำ เราต้องพิชิตจิตใจอยากปัดความรับผิดชอบ 

ให้ได้ก่อน ถึงจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้เหมือนที่ริชาร์ด พี. รูเมลต์ (Richard  

P. Rumelt) ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์บริหารและศาสตราจารย์คณะบริหาร 

ธุรกิจแอนเดอร์สัน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส กล่าวว่า  

“คำพูดหวานหูแต่ปราศจากการเลือกอันเจ็บปวดไม่ถือเป็นกลยุทธ์”

หนังสือ  Simple  โดยอลัน  ซีเกิล  (Alan Siegel)  และไอรีน  

เอทซค์อรน์ (Irene Etzkorn) วจิารณว์า่ ระบบกฎหมายทำใหค้นกลวัทีจ่ะตดั 

บางรายละเอยีดทิง้ และยงัเปน็ตวัการใหญท่ำสงัคมวุน่วายซบัซอ้น นกัเขยีน 

แสดงความเห็นว่า “ภายใต้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อธนาคาร บริษัทธุรกิจ 

ขนาดใหญ ่ ตลอดจนรัฐบาล คือความคิดฝังหัวของพวกทนายความที่คิดว่า 

ต้องใช้ศัพท์แสงกับคำศัพท์เฉพาะให้เข้าใจยากเข้าไว้ ถ้าอยากหาหนทาง 

เตรียมรับมืออุดทุกช่องโหว่”

ความกลัวที่จะตัดทวีความรุนแรงจากเหตุการณ์สุดโต่งซึ่งมีโอกาส 

เกิดน้อยมาก  เช่น เมื่อไม่กี่ปีก่อนมีเรื่องน่าขนลุกในสหรัฐอเมริกาว่ามีคน 

ใส่แมวตัวเปียก  ๆในไมโครเวฟเพ่ืออบให้ขนแห้งจนแมวตายคาเตา เจ้าของแมว 

ฟอ้งรอ้งบรษิทัผูผ้ลติเตาไมโครเวฟขอ้หาไมย่อมระบคุำเตอืนในคูม่อืการใชง้าน 

ให้ชัดเจนว่า “การใส่สัตว์เลี้ยงอบในเตาไมโครเวฟเป็นเรื่องอันตราย” แม้จะ 

เป็นเพียงเรื่องสมมติจากอาจารย์โรงเรียนกฎหมายแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา  

เพื่ออธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของผู้ผลิตต่อความเสียหายที่เกิดจาก 

สินค้าไม่ปลอดภัย (Product Liability Law) แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็มีสิทธิ์ 

เกิดขึ้นได้จริงเช่นกัน 

เมื่อหลายปีก่อนบริษัทดงบูแดอูอิเล็กทรอนิกส์ (Dongbu Daewoo  

Electronics) เพิ่มคำเตือนว่า “กรุณาอย่าแช่เวชภัณฑ์ (เช่น ยารักษาโรค  
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 6 ชาวเกาหลีนิยมกินกิมจิเป็นเครื่องเคียงเกือบทุกมื้ออาหาร ทุกบ้านจึงมีกิมจิติดบ้านไว้  

แต่เนื่องจากเป็นอาหารหมักดองที่มีกลิ่นแรง หลายครอบครัวจึงซื้อตู้เย็นขนาดเล็กสำหรับแช่ 

กิมจิแยกโดยเฉพาะ – ผู้แปล

และสินค้าผสมสารเคมี)  ในตู้เย็นกิมจิ6!” เนื่องจากเคยมีคนแช่ยากิน  

เครื่องสำอาง และสารเคมีทดสอบในห้องทดลองในตู้ เย็นกิมจิจริง  ๆ  

ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทดงบูแดอูอิเล็กทรอนิกส์เล่าว่า

“เมือ่สองปกีอ่นเคยมลีกูคา้แชอ่าหารทีจ่ะใชเ้ปน็วตัถดุบิทำวทิยานพินธ ์

ในตูเ้ยน็กมิจแิลว้คณุภาพอาหารนัน้เกดิเสือ่ม เลยมาเรยีกรอ้งคา่เสยีหายกบั 

บริษัท” และเสริมว่า “การเพ่ิมคำเตือนไว้ล่วงหน้าช่วยให้เราไม่ต้องรับผิดชอบ”  

บริษัททั้งหลายที่ไม่อยากจ่ายค่าเสียหายก้อนโตให้กับคำพิพากษาเมื่อเกิด 

เหตุการณ์ไม่คาดฝัน จึงพากันระบุข้อความยิบย่อยลงในคู่มือแนะนำการใช ้

สินค้า

“การจับเตารีดขณะยังร้อนจะทำให้เกิดบาดแผล”

“ดรายร์เป่าผมเป่าลมร้อน โปรดใช้อย่างระมัดระวัง”

“อย่าพยายามจับมีดขณะหล่น” (คู่มือมีดทำครัว)

“กรณุาอยา่นำไปใชเ้พือ่การเดนิเรอื” (คูม่อืกระดาษเชด็ปากพมิพล์าย 

แผนที่โลก)

“เสื้อผ้าชุดนี้ใส่แล้วบินไม่ได้” (คู่มือคอสตูมชุดซูเปอร์แมน)

ไมแ่นใ่นอนาคตอาจมคีำเตอืน “กรณุาอยา่หยดุหายใจ เนือ่งจากจะ 

เป็นเหตุให้ขาดอากาศจนเสียชีวิต”  ก็ได้ ปัญหาคือ วิธีสื่อสารที่เตรียม 

หาทางหนีทีไล่ในทุกกรณีเช่นนี้ ดันกลายเป็นตัวกำจัดการสื่อสารเสียเอง  

คู่มืออธิบายการใช้ตู้เย็นของบริษัทแห่งหนึ่งยาว 55 หน้า ซึ่งหนาพอ ๆ กับ 

อนสุารเลย สว่นคูม่อืการใชโ้ทรทศันส์ามมติกิห็นาถงึ 197 หนา้ ซึง่พอ ๆ กบั 
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หนังสือนิยาย เป้าหมายของคู่มือการใช้งานพวกนี้คือเลี่ยงความรับผิดชอบ  

ไม่ใช่การสื่อสารกับลูกค้า

ตอนทำประกัน คุณเคยอ่านกรมธรรม์กันครบทุกบรรทัดไหมครับ  

เคยสังเกตเอกสารกำกับยาตัวเท่าเมล็ดงาบนขวดยาสักครั้งหรือเปล่า เคย 

อา่นคูม่อืการใชร้ถยนตอ์ยา่งสนกุสนานกนัหรอืไม ่ ทัง้กรมธรรม ์ เอกสารกำกบั  

และคู่มือการใช้ ทั้งหมดนี้ควรเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  “ใบประกาศแสดงความ 

ไม่รับผิดชอบ” เสียมากกว่า 

เมื่อ  ค.ศ.  2012 สำนักข่าวโชซอนรายวัน (Chosun Ilbo) เคยลง 

ซีรี่ส์ข่าวต่อเนื่องเรื่อง “เงินบำนาญคุณปลอดภัยอยู่ไหม” โดยตีแผ่เบื้องลึก 

ของความซับซ้อนในบริษัทการเงิน ซึ่งเริ่มมาจากการขาดความสามารถที่จะ 

เหน็อกเหน็ใจผูบ้รโิภค (empathy ability) อยา่งหนกั หลายคนเชือ่ดว้ยซำ้วา่ 

บริษัทประกันจงใจเขียนเนื้อหาให้ซับซ้อนและอ่านยาก คงไม่เกินจริงนัก 

หากจะกล่าวว่าคู่มืออธิบายผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันภัยใช้ศัพท์คล้าย 

ข้อความเข้ารหัสลับซึ่งผู้บริโภคทั่วไปอ่านไม่เข้าใจ เหมือนประกาศว่า  

“ห้ามอ่าน”

เป็นต้นว่า ข้อความด้านล่างสุดในหน้าสุดท้ายของคู่มืออธิบาย 

ผลติภณัฑร์ะบวุา่ “คา่ประกนัทีผู่ท้ำประกนัจา่ยจะนำไปใชเ้ปน็คา่ตา่ง ๆ เชน่  

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบริหารบริษัทประกันภัย ซึ่งหากเกิดความเสียหาย 

หรอืมกีารเปลีย่นแปลงในชว่งระยะเวลาประกนั ผูท้ำประกนัอาจไดเ้งนิประกนั 

น้อยกว่าหรือไม่ได้คืนเลย” ทั้ง ๆ  ที่เป็นเนื้อหาสำคัญ แต่บริษัทประกันภัย 

กลับเลือกใช้ตัวอักษรเล็กจิ๋วแค่ 2 มิลลิเมตร จนน่าสงสัยว่าจงใจไม่ให้ 

ลูกค้าเห็นหรือเปล่า

เมื่อหลายปีก่อน  ขนาดซีอีโอบริษัทการเงินที่ซื้อกิจการบริษัท 

ประกันภัยรายหนึ่งยังเคยแสดงความเคลือบแคลงว่า คำศัพท์เฉพาะของ 

งานประกันภัยดูจงใจทำให้เข้าใจยาก
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 7 User Experience หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลอง 

ใช้งานตั้งแต่ขั้นพัฒนา เพื่อเก็บข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด  

– ผู้แปล

“ผมบริหารบริษัทการเงินมานาน แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจโครงสร้างที่ 

ซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ประกันภัยเท่าไหร่นัก ไม่รู้เพราะจงใจให้คำอธิบาย 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยฟังยากเข้าไว้ คนจะได้ไม่กล้าสมัครประกันกันเอง 

โดยไม่ผ่านนายหน้าขายประกันหรือเปล่า เพราะถ้าสมัครผ่านคนเหล่านั้น 

เขาจะได้ค่าคอมมิชชั่น”

ความคดิอยากเลีย่งความรบัผดิชอบไมไ่ดเ้ปน็ปญัหาในระบบกฎหมาย 

หรือแวดวงการเงินเท่านั้น เหตุผลที่บริษัทผู้ผลิตทั้งหลายประโคมกลไก 

หลากหลายลงในสินค้าเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ก็เพราะ 

มีความคิดอยากเลี่ยงความรับผิดชอบซุกซ่อนอยู่ เมื่อประธานบริษัทถามว่า  

“ทำไมไม่มีฟังก์ชันนี้” ก็จะได้ใช้ฟังก์ชันที่เตรียมไว้มาแก้ตัวว่า “ก็อยู่ตรงนี้ 

ไงครับ” ไกลส์ คอลบอร์น (Giles Colborne) กรรมการผู้จัดการซีเอกซ์ 

พาร์ตเนอร์ส (CXpartners) บริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

โดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก (UX7) เคยตำหนิว่า 

“ถ้าเคยทำตาม ‘คำกะเกณฑ์ของคนกลุ่มหน่ึง’ (design by committee) 

สักครั้ง คุณจะรู้ว่าการโต้เถียงว่าสิ่งไหนไม่จำเป็นบ้างนั้นไม่มีทางทำได้เลย  

พอคณุเริม่เสนอวา่ใหต้ดัฟเีจอรอ์ะไรบา้ง จะมคีนคอยแกต้า่งใหแ้ตล่ะฟเีจอร ์

ว่า ‘แต่ถ้าผู้ใช้งาน...ล่ะ’ ”

การจะทำให้บริษัทเรียบง่ายขึ้น เราต้องทิ้งความหวาดหวั่นที่เรียกว่า  

“แต่ถ้าหากว่า”  เสียก่อน ต้องหลุดพ้นจากความเปล่าประโยชน์ที่เกิดการ 

ประโคมสิง่ไมจ่ำเปน็เพราะหวัน่ใจวา่อาจเกดิเรือ่งไมค่าดคดิในอนาคต คำวา่ 

ความเรียบง่ายสำหรับมิติขององค์กรจึงหมายถึงการเลือกแค่บางสิ่ง โดย 

ยอมรับความเสี่ยงและพร้อมที่จะรับผิดชอบ
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“อย่าซื้อสินค้าเรา” คำโฆษณาประหลาด 
จากบริษัทแห่งหนึ่ง : “ธุรกิจแห่งศีลธรรม” 
ของอีวอน ชูนาร์ด ประธานบริษัทปาตาโกเนีย

มีบริษัทที่ใช้คำโฆษณาว่า อย่าซื้อสินค้าของเราด้วยหรือ

คำตอบคอืมจีรงิครบั เจา้ของวลดีงักลา่วคอืปาตาโกเนยี (Patagonia)  

บรษิทัธรุกจิเครือ่งนุง่หม่สำหรบัทำกจิกรรมกลางแจง้ เมือ่ ค.ศ. 2011 บรษิทันี ้

เคยเรยีกความสนใจของผูค้นจากโฆษณาลง เดอะนวิยอรก์ไทมส ์ดว้ยคำโปรย 

ว่า “อย่าซื้อแจ็กเก็ตตัวนี้” (Don’t buy this jacket) เพราะปาตาโกเนีย 

ต้องการให้ผู้คนลดการบริโภคที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม  

ปาตาโกเนียยังเคยจัดโครงการรณรงค์ให้ผู้คนซ่อมแซมเสื้อผ้าเก่าและนำ 

กลับมาใช้ด้วย 

บริษัทปาตาโกเนียก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1973 โดยมีปณิธานสูงสุดคือเพื่อ 

“สิ่งแวดล้อม” สินค้าเครื่องนุ่งห่มทุกชิ้นของบริษัททำจากฝ้ายที่ปลูกแบบ 

ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ แค็ตตาล็อกทุกเล่มทำจากกระดาษรีไซเคิล  

ก่อสร้างร้านด้วยวัสดุรีไซเคิลและตกแต่งด้วยสีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติเท่านั้น  

เรียกว่าอุทิศจิตวิญญาณให้กับ  “สิ่งแวดล้อม”  ระดับ  “สุดโต่ง”  เลยทีเดียว  

มิหนำซ้ำในทุก  ๆ  ปีบริษัทยังบริจาคเงินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของยอดขายให้กับ 

องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย และเมื่อเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย  

ไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธ ิ จึงมีมูลค่ามหาศาล

พดูงา่ย ๆ คอื ปาตาโกเนยีเปน็บรษิทัทีส่วนกระแสกบันยิามการเตบิโต 

ทางธุรกิจอ่ืน  ๆ ท่ีว่า “มากข้ึนอีก” ถึงแม้ปาตาโกเนียจะทำเร่ืองแปลกประหลาด 

อย่างการแนะนำให้ลูกค้าอย่าซื้อสินค้าตน ทว่าบริษัทนี้กลับครองสัดส่วน 

ในตลาดเครือ่งนุง่หม่สำหรบักจิกรรมกลางแจง้ของสหรฐัอเมรกิาสงูเปน็อนัดบั 

สอง (12.7 เปอร์เซ็นต์) รองจากเดอะนอร์ทเฟซ (The North Face) 



39ลี จี ฮุ น

ตามสถติเิมือ่เดอืนสงิหาคม ค.ศ. 2013 ขอ้เทจ็จรงิทีว่า่มบีรษิทัแบบนี้ 

อยูจ่รงิ ๆ แถมยงัไดร้บัความรกัจากผูบ้รโิภคเสยีดว้ย ชว่ยหลอ่เลีย้งจติใจเรา 

ไดเ้ปน็อยา่งด ี พอทีจ่ะกลายเปน็ตน้แบบเพือ่ชีท้ศิทางทีธ่รุกจิสมควรดำเนนิไป 

ในยุคอันซับซ้อนวุ่นวายนี้  เมื่อปี  ค.ศ.  2011 อีวอน  ชูนาร์ด  (Yvon  

Chouinard) ประธานบรหิารและผูก้อ่ตัง้บรษิทัปาตาโกเนยี เคยใหส้มัภาษณ ์

กับ Weekly BIZ ถึงเหตุผลที่ปาตาโกเนียเลือกโฆษณาเช่นนั้นใน  เดอะ 

นิวยอร์กไทมส์ นักข่าวถามว่าเป็นเพราะยอมแพ้ต่อวัตถุประสงค์ในการ 

ดำเนินธุรกิจอย่างการแสวงหากำไร หรือเพราะใช้เป็นการตลาดรูปแบบหนึ่ง  

ชูนาร์ดตอบไว้ดังนี้

“ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าไม่มีสินค้าไหนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

แค่กระบวนการผลิตและบริโภคสินค้าก็ส่งผลร้ายต่อโลกแล้ว มนุษย์ใช้ 

ทรัพยากรอันมีจำกัดอย่างสิ้นเปลือง เราเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทำร้ายโลกมากที่สุด  

ถ้างั้นต้องทำอย่างไรล่ะ หากอยากช่วยโลกซึ่งกำลังย่ำแย่ ก็ต้องไม่ผลิต 

สินค้าน่ะสิ แต่ถ้าทำไม่ได้จริง ๆ การใช้แต่น้อยคือคำตอบ คนเราชอบซื้อ 

สิ่งของที่ไม่จำเป็น หลายครั้งเราซื้อเพราะสนุก เพราะแก้เซ็ง หรือซื้อเพราะ 

นักเทนนิสคนดังใช้” 

ชูนาร์ดกล่าวว่า ภารกิจของปาตาโกเนียคือการ “ทำให้ผู้คนรู้สึกว่า 

การบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยนั้นเห่ย” (uncool) เขาย้ำว่า “ต่อไปต้องเป็นยุคที่ 

การสวมกางเกงเก่า  ๆ  ย้วย  ๆ  เป็นเรื่องเท่” ปรัชญาทำธุรกิจของชูนาร์ดคือ 

ตอ่ตา้นการเตบิโตและความฝนัแบบอเมรกินั (American Dream) “รากเหงา้ 

ของปัญหาส่ิงแวดล้อมเกิดจากบริษัทธุรกิจแสวงหาการเติบโตกันไม่หยุดหย่อน”  

ชูนาร์ดแสดงความคิดเห็นว่า

“บริษัทซึ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์จะต้องเติบโตให้มากกว่าช่วงเวลา 

เดียวกันกับเมื่อปีก่อน  15 เปอร์เซ็นต์ ในทุก  ๆ  ปีบริษัทจึงวางแผนการ 

เติบโตด้วยการกระตุ้นอุปสงค์ที่ไม่จำเป็น ทุกคนคิดว่าการเติบโตเป็นเรื่องดี  

แต่การเติบโตอย่างมีสุขภาพดีกับการเติบโตอย่างอ้วนพีนั้นแตกต่างกันมาก 



40 ทํ า ทุ ก อ ย่ า ง ใ ห้ ง่ า ย เ ข้ า ไ ว้   คื อ หั ว ใ จ ข อ ง ค ว า ม สํ า เ ร็ จ

 8 chock อุปกรณ์ยึดติดกับหน้าผา ใช้ร้อยกับสายโรยตัว – ผู้แปล

ในขณะที่สารัตถะของบริษัทซึ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์มีเพียงต้อง ‘เติบโต’ ให้ได้  

จึงแสวงหาการเติบโตจนก้าวข้ามความเป็นเหตุเป็นผล ทว่าธุรกิจนั้นยิ่งโตไว 

ก็ยิ่งตายไว เพราะโฟกัสกับแผนการระยะยาวไม่ได้”

ชนวนที่จุดประกายให้ชูนาร์ดหันมาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหา 

สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังนั้น ต้องเล่าย้อนไปสมัยที่เขายังผลิตอุปกรณ์ปีนเขา 

กอ่นจะกอ่ตัง้บรษิทัปาตาโกเนยี เมือ่ชนูารด์เหน็วา่หมดุโลหะ (piton) ทำจาก 

เหล็กสำหรับใช้ไต่เขาที่ตนผลิต สร้างความเสียหายแก่ผิวหน้าผา เขาจึง 

พัฒนาตัวโช้กยึด8 อะลูมิเนียมขึ้นมาใช้ทดแทน

ต่อมาชูนาร์ดได้กลายเป็นผู้เผยแพร่ความสำคัญของ “คลีนไคล์มบิง”  

(Clean Climbing) หรือวิธีปีนเขาแบบไม่ทำลายธรรมชาติ ยอดขายโช้ก 

ยึดอะลูมิเนียมก็เพิ่มขึ้น และความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมนี้ก็กลายเป็นภารกิจ 

และคำประกาศเจตนารมณ์พิเศษของปาตาโกเนียในอีก 20 ปีให้หลัง

“เราจะผลิตสิ่งจำเป็นด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด กระบวนการผลิตสินค้า 

ของเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติจนค้นพบหนทางแก้ไข 

วิกฤติสิ่งแวดล้อม และจะเผยแพร่ให้ผู้คนรับรู้โดยทั่วกัน”

เราพบแง่คิดใหญ่สามประการของบริษัทที่ได้รับความสนใจจากผู้คน 

เช่นนี ้ คือ

ประการแรก การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย ผมกล่าวไปแล้วว่า ยุค 

ของการผลิตมากบริโภคมากนั้นเติบโตจนมาถึงขีดจำกัด ผู้คนจึงแสวงหา 

แม่แบบทางเศรษฐกิจใหม่ หรือถ้าพูดให้กว้างกว่านั้นก็คือ แสวงหาวิถีกับ 

ปรัชญาชีวิตใหม่ วิกฤติการณ์การเงินได้ตอกย้ำความสำคัญของการ 

เปลี่ยนแปลงไว้อย่างเจ็บแสบ ชูนาร์ดวิเคราะห์ว่า “โลกปัจจุบันเป็นสังคม 

ช่วงหลังยุคแห่งการบริโภค (post-consumerism) ซึ่งเข้าสู่รอยต่อของสังคม 

ต่อต้านบริโภคนิยม (anti-consumerism)” ผู้บริโภคเริ่มรู้สึกด้วยตัวเองแล้ว 
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 9 นักกีฬาสเกตน้ำแข็งหญิงชื่อดังของเกาหลีใต ้ – ผู้แปล
 10 altruism ความไม่เห็นแก่ตัว – ผู้แปล

ว่าการมัวแต่ผลิตมาก ขายมาก บริโภคมาก เป็นสิ่งน่ารังเกียจ 

ประการทีส่อง พลงัแหง่การตลาดแบบมเีรือ่งราว (story marketing)  

โฆษณาหลายสบิตวัเลอืกใชค้มิยอนา9 เปน็พรเีซน็เตอร ์ ทวา่ผูค้นจดจำสนิคา้ 

ทีเ่ธอโฆษณาไมไ่ดเ้ลยดว้ยซำ้ ทา่มกลางกระแสบา่ทว่มของสารสนเทศเชน่นี้ 

เรือ่งราวปรตัถนยิม10 และการมใีจอทุศิเพือ่สาธารณประโยชนข์องปาตาโกเนยี 

ซึ่งโฟกัสกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ปาตาโกเนีย 

แตกต่างจนถึงขั้นโดดเด่นกว่าบริษัทอื่นและไปไกลถึงระดับ “ความต้องการ 

ความสมบูรณ์ของชีวิต” (self-actualization) อันเป็นลำดับขั้นสูงสุดจาก 

ห้าลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs)  

ในใจของผู้บริโภคเลยทีเดียว ชูนาร์ดย้ำว่า “วัยรุ่นไม่เชื่อคำโฆษณาและ 

ไม่ดูโทรทัศน์ พวกเขาสื่อสารกับเพื่อน ๆ โดยตรงผ่านโซเชียลมีเดีย”

ประการที่สาม แรงจูงใจของพนักงาน ชูนาร์ดกล่าวว่า “เหตุผล 

ที่พนักงานของปาตาโกเนียตั้งใจทำงานไม่ใช่แค่รักงานของตน แต่พวกเขา 

ยังรู้ว่าตนช่วยเหลือโลกได้ด้วยการทำงานกับเรา” และอธิบายเพิ่มว่า “เมื่อ 

สองสิ่งนี้มาผสานกัน เราจึงทั้งดึงศักยภาพเยี่ยมยอดของมนุษย์ออกมา  

พร้อม ๆ กับสร้างความสำเร็จในเชิงธุรกิจขนาดใหญ่ ผลคือบริษัททำสำเร็จ 

ทั้งสองอย่าง” ความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท (Corporate Social  

Responsibility: CSR) ของบริษัทธุรกิจทั่วไปยกให้การแสวงหาผลกำไร 

มาก่อนเป็นอันดับหนึ่ง และการตอบแทนสังคมจากผลกำไรที่เหลือเป็น 

อันดับสอง แต่ปาตาโกเนียกลับยกสาธารณประโยชน์เป็นอันดับหนึ่ง ส่วน 

การแสวงหาผลกำไรเป็นอันดับสองแทน

บริษัทของทุกท่านดำรงอยู่เพื่ออะไรครับ เดวิด แพคการ์ด (David  

Packard) ผู้ร่วมก่อตั้งคนหนึ่งของบริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด  (Hewlett- 

Packard) เคยพูดถึงเหตุผลการดำรงอยู่ของบริษัทว่า 
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“หลายคนเข้าใจผิดว่าบริษัทธุรกิจมีอยู่เพื่อหาเงินอย่างเดียว การ 

แสวงหาผลกำไรเป็นเหตุผลสำคัญต่อการดำรงอยู่ของบริษัทก็จริง แต่เรา 

ต้องใคร่ครวญถึงความหมายการดำรงอยู่ที่แท้จริงให้ลึกซึ้งขึ้นด้วย”

การทบทวนและใคร่ครวญความหมายการดำรงอยู่ที่แท้จริงของ 

บริษัทให้ลึกซึ้งขึ้นนั้น คือกระบวนการจำเป็นต่อการผลักดันองค์กรให้เข้าสู่ 

ความเรียบง่าย

เศรษฐกิจโลกกำลังบินแบบ “สตอลล์สปีด”

ยังมีอีกเหตุผลสำคัญกว่านั้นที่ทำให้ผมคิดว่าความเรียบง่ายเป็นเรื่อง 

จำเป็น นั่นคือความเรียบง่ายในมิติของโลก นักวิชาการหลายท่านต่าง 

เปรียบเทียบเศรษฐกิจโลก ณ ขณะนี้กับเครื่องบินที่บินด้วย “สตอลล์สปีด”  

(ระดับความเร็วต่ำสุดที่เครื่องบินจะต้านแรงโน้มถ่วงและลอยอยู่กลาง 

อากาศได้)  ว่า เศรษฐกิจโลกปัจจุบันอยู่ในจุดสุ่มเสี่ยงจะเกิดอันตราย 

หากระดับความเร็วลดลงอีกเพียงนิดเดียว เรียกได้ว่า กำลังยืนอยู่ปากเหว  

ดังที่ผมกล่าวไปก่อนหน้าว่า นี่ไม่ใช่เพียงปัญหาวัฏจักรเศรษฐกิจ แต่เป็น 

ปัญหาเชิงโครงสร้าง

ระบบทุนนิยมที่ผลิตและบริโภคกันปริมาณมหาศาลนั้นพึ่งพาอุปสงค์ 

มีผล หรือก็คือพึ่งพาผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อ ทว่าอุปสงค์มีผลได้หมดสิ้น 

ไปแล้ว ทั้งเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ต่างประกาศเรื่องการ 

ส่งออก ในเมื่อประเทศตนไม่มีอุปสงค์มีผล ก็ต้องไปหาจากต่างประเทศ  

แต่ปัญหาคือ ไม่มีที่ไหนมีอุปสงค์มีผลเลย

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Great Depression) เมื่อทศวรรษ  

1930 ได้ตีแผ่ให้โลกรู้ว่า “กฎของเซย์” (Say’s Law) ที่ว่าด้วย  “อุปทาน 
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ก่อให้เกิดอุปสงค์ในตัวเอง”  เป็นเรื่องลวง ต่อมาเคนส์ (Keynes) เข้ามา 

มีบทบาทและเสนอให้แก้ไขปัญหาโดยให้รัฐบาลสร้างอุปสงค์มีผลขึ้นมา 

แทนเอกชน ช่วงเกิดวิกฤติการณ์การเงินก็มีการนำวิธีของเคนส์มาใช้

รัฐบาลแต่ละประเทศระดมทุนอุ้มธุรกิจแทนภาคเอกชนซึ่งร่วงอยู่ใน 

กองหนี้เพื่อจะสร้างอุปสงค์มีผล แต่กระทั่งวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวก็ยังมี 

ขีดจำกัด เพราะประเทศต่าง ๆ ในยุโรปหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาต่างก็เป็นหนี้ 

มหาศาล ส่งผลให้ความเชื่อถือของตลาดตกฮวบ เกิดวิกฤติการเงิน สภาพ 

ทางด่วนโล่งโจ้งกับสนามบินสร้างไม่เสร็จในจีน เผยให้เห็นทางตันของการ 

สร้างอุปสงค์มีผลด้วยวิธีหนุนจากรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

ถ้าแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มล่ะ ถึงจะต้องยอมเสี่ยงกับ 

สภาวะเงินเฟ้อ แต่ก็จะมีเม็ดเงินใหม่อัดฉีดเข้าไปซึ่งช่วยเพิ่มอุปสงค์มีผล  

แถมยังลดภาระจากหนี้สินได้จริงด้วย วิธีแก้ปัญหานี้เคยถูกนำไปใช้แล้ว 

วิธีแก้ปัญหาซึ่งผิดแผกเช่นนี้ เคยถูกนำไปใช้แล้วในสหรัฐอเมริกา ยุโรป  

และญีปุ่น่ [ในชือ่ “มาตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณทางการเงนิ” (Quantitative  

Easing: QE]

ทว่ากลับได้ผลไม่ชัดเจนนัก เมื่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมีสูง  

ญีปุ่น่ในอดตีจะเพิม่ธนบตัร แตผู่ค้นนอ้ยนกัจะยอมเปดิกระเปา๋สตางคต์วัเอง 

จ่าย ซ้ำร้ายนโยบายนี้ยังสร้างผลกระทบใหญ่ต่าง  ๆ เช่น ภาวะฟองสบู่  

ราคาสินทรัพย์พุ่งสูง ความเหล่ือมล้ำระหว่างคนรวยคนจนขยายข้ึน นอกจากน้ี  

ภาวะประชากรผู้สูงอายุ (Population Ageing) เพิ่มขึ้นทั่วโลกก็เป็นปัจจัย 

ที่ไม่เอื้อต่อการสร้างอุปสงค์มีผล

ถึงโลกเราจะมีสินค้าจนล้น ผู้ผลิตก็ยังคงผลิตสินค้าต่อไปเพื่อบริหาร 

โรงงานและคงการวา่จา้งแรงงาน แตถ่า้ไมม่อีปุสงคม์ผีลทีจ่ะมาชว่ยซือ้สนิคา้ 

เหลา่นัน้ละ่ แลรร์ี ่ ซมัเมอรส์ (Larry Summers) ศาสตราจารยม์หาวทิยาลยั 

ฮาร์วาร์ด เสนอว่า รัฐบาลแต่ละประเทศควรปล่อยเงินหนุนอีกครั้งแม้จะ 

ก่อหนี้เพิ่มอีก แต่วิธีนี้จะได้ผลจริงหรือ (โดยเฉพาะหากคำนึงถึงระดับความ 
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สามารถและความน่าเชื่อถือของการเมืองในแต่ละประเทศด้วยแล้ว) อีกทั้ง 

เรายังเดาไม่ออกด้วยว่าจะเกิดผลกระทบใดบ้างหากทำเช่นนั้น 

ในเมื่อสถานการณ์ยากเกินรับไหว เราต้องเปลี่ยนปรัชญาและวิธีคิด 

ใหม่ พวกเราเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต ในมุมมองผู้บริโภค เราสามารถ 

ลดการบริโภคได้ ถึงจะไม่สะดวกสบายไปบ้าง แต่การมีน้อย ใช้น้อย 

ก็เพียงพอแล้ว เราปวดหัวเวลาเห็นสินค้าสารพัดเรียงรายบนชั้นวางของ 

ห้างสรรพสินค้าอยู่แล้ว ฉะนั้นหากมีตัวเลือกน้อยลง เราอาจมีความสุข 

มากขึน้ อยา่งไรกต็าม ปญัหายงัคงอยู ่ เพราะหากการบรโิภคลดลง โรงงาน 

ผลติกต็อ้งปดิตวั สง่ผลใหเ้กดิการวา่งงาน พวกเราตา่งรูก้นัดวีา่โลกทีไ่มม่งีาน 

ให้ทำนั้นน่าขนหัวลุกแค่ไหนจากวิกฤติการณ์การเงินของเอเชียในยุค IMF 

สรุปคือ “ระบบที่ห้ามหยุดบริโภค”  กับ  “อุปสงค์มีผลที่ไม่เพิ่มขึ้น”  

ได้สร้างความขัดแย้งจนถึงจุดวิกฤติแล้ว ถึงเวลาวิจัยเกี่ยวกับแม่แบบใหม่ ๆ 

เพื่อรับมือกับความขัดแย้งนี้ โดยต้องตรวจสอบใหม่ไปจนถึงรากเหง้าของ 

เจตคตเิกีย่วกบัการบรโิภค แรงงาน และการแบง่สนัรายได ้ เชน่ วธิแีบง่ปนั 

ตำแหน่งงาน  (job sharing) หรือการที่ทุกคนทำงานน้อยลงแต่มีงาน 

ทำกันครบ และวิธีสร้างอุปสงค์มีผลใหม่  ๆ  ผ่านการเพิ่มอำนาจซื้อของ 

ประเทศยากจนกับกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำด้วยการปรับปรุงการจัดสรรรายได ้

นักเศรษฐศาสตร์และผู้มีอำนาจทางการเมืองต่างเคยทำพลาดเรื่อง 

การปอ้งกนัวกิฤตกิารณก์ารเงนิและวกิฤตหินีส้าธารณะยโุรปมาแลว้ ถงึเวลา 

แก้ไขความทับซ้อนของระบบทุนนิยมในยุคที่อุปสงค์มีผลสูญพันธุ์ โดย 

ช่วยกันระดมสมองเพื่อนำพาให้เศรษฐกิจโลกดำเนินต่อไปได ้

	 ยุคอุปทานส่วนเกิน

หากอุปสงค์มีผลขาดแคลนคือด้านหัวของเหรียญ ก็กล่าวได้ว่า 

ดา้นกอ้ยของเหรยีญคอือปุทานสว่นเกนิ แดเนยีล อลัเพริต์ (Daniel Alpert)  
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แห่งธนาคารเพื่อการลงทุนเวสต์วูดแคปิตอล (Westwood Capital) เคย 

แสดงความเห็นในหนังสือ The Age of Oversupply ว่า ปัญหาหลัก 

ที่เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่คืออุปทานส่วนเกิน ไม่ว่าจะเป็น 

อุปทานด้านแรงงาน อุปกรณ์เครื่องจักรกลการผลิต และต้นทุน ล้วน 

เกินล้นเมื่อเทียบกับอุปสงค์ การอัดฉีดเงินด้วยมาตรการผ่อนคลายในเชิง 

ปริมาณทางการเงินและนโยบายกระตุ้นการเติบโตจึงแทบใช้ไม่ได้ผลใน 

ยุคที่ต้นทุนราคาต่ำมีกลาดเกลื่อนและอุปทานส่วนเกินมีล้น ไม่ว่าจะเป็น 

ด้านแรงงานหรืออุปกรณ์การผลิต

อัลเพิร์ตชี้ว่า จีนและประเทศเกิดใหม่เป็นบ่อเกิดของปัญหาอุปทาน 

ส่วนเกิน เขามองว่าเศรษฐกิจโลกเกิดจุดเปลี่ยนเมื่อคณะกรรมการกลาง 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่สามของสมัยที่สิบเอ็ดในปี  ค.ศ.  1978 ภายใต้ 

การนำของเติ้งเสี่ยวผิงได้ประกาศนโยบาย “ปฏิรูปเปิดประเทศ” เมื่อวันที่  

18 -  22 ธันวาคม รวมเป็น 5 วัน และในปีเดียวกัน สหภาพโซเวียตได้ 

มิคาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงเกษตร

7 ปีต่อมา กอร์บาชอฟได้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และ 

ผลักดันประชากรกว่า 400 ล้านคนในสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก 

ที่เคยอยู่ภายในการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ให้เข้าสู่ตลาดเสรีโลก  

การเปลี่ยนแปลงในอินเดียเริ่มต้นใน  ค.ศ.  1991 แม้จะช้ากว่าจีนและ 

สหภาพโซเวียตมาก แต่ก็ส่งผลให้มีแรงงานวัยผู้ใหญ่เกือบ 500 ล้านคน 

หลั่งไหลสู่เวทีเศรษฐกิจโลกเช่นกัน

ข้อมูลของแมคคินซีย์ระบุว่า ระหว่างปี ค.ศ. 1980 - 2010 มีแรงงาน 

ใหม่กว่า 1,700 ล้านคนไหลสู่ตลาดแรงงานโลก โดยส่วนใหญ่เป็นอุปทาน 

จากกระบวนการเปลี่ยนผ่าน “จากเกษตรสู่อุตสาหกรรม” ของประเทศกำลัง 

พัฒนา ปัจจุบันโลกเรามีแรงงานเกินกว่า 3,000 ล้านคน ครึ่งหนึ่งอยู่ใน 

จีน อินเดีย และอดีตประเทศสมาชิกสหภาพโซเวียต และมีแรงงานอีก 
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จำนวนมากกำลังแก่งแย่งตำแหน่งงานในสาขาต่าง  ๆ ซึ่งตรงกับสาขาที่ 

แรงงานในประเทศพัฒนาแล้วทำอยู่

อัลเพิร์ตแสดงความเห็นว่าหากเราเพิกเฉยคลื่นแรงงานจำนวน 

มหาศาลดังกล่าว ก็คงไม่มีทางอธิบายได้ว่าทำไมคนหนุ่มสาวสมัยนี้ถึง 

หางานทำยากยิ่งกว่าคว้าเดือนดาว ทำไมชีวิตการทำงานนับวันยิ่งแร้นแค้น 

โหดร้าย และทำไมบริษัทธุรกิจต่าง ๆ ถึงลังเลกับการลงทุน 

โดยทั่วไประบบเครือข่ายแห่งความปลอดภัยทางสังคม (Social  

Safety Net) หรอืระบบบำนาญในประเทศเกดิใหมม่กัยงัไมส่มบรูณ ์ แรงงาน 

ในประเทศเกิดใหม่จึงเก็บออมรายได้เป็นสัดส่วนสูงกว่าแรงงานในประเทศ 

พัฒนาแล้ว ฉะนั้นการคาดการณ์เรื่องอุปสงค์หรือความต้องการซื้อสินค้า 

ของแรงงานใหม่จำนวน 1,700 ล้านคนที่เพิ่มมาบนเวทีเศรษฐกิจโลกนั้น 

จึงเป็นเรื่องผิดมหันต ์

ผลสุดท้ายอุปทานก็ขยายตัวจนมากเกินไป ไม่สมดุลกับอุปสงค์  

ส่วนอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการในประเทศพัฒนาแล้วก็หยุดชะงัก ดังนั้น 

แม้แต่บริษัทธุรกิจที่ทำเงินได้มากที่สุดก็ยังไม่ยอมลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่  

รวมถึงไม่จ้างพนักงานใหม่ด้วย

อกีเรือ่งทีต่อ้งใหค้วามสนใจคอืขอ้เทจ็จรงิทีว่า่การเพิม่แรงงานมหาศาล 

ก่อให้เกิดอุปทานส่วนเกินในทุนสำรอง เพราะประชากรหลายร้อยล้านคน 

เปลี่ยนจากเกษตรกรมาเป็นแรงงานและเริ่มเก็บรายได้ส่วนหนึ่งเป็นเงินออม  

ประเทศเกิดใหม่ต่างสะสมเม็ดเงิน เมื่อ  ค.ศ.  2000 ทุนสำรองเงินตรา 

ระหว่างประเทศ (Foreign Exchange Reserves) ของจีนมีเพียง 25,000  

ล้านดอลลาร ์

แตใ่นป ีค.ศ. 2008 เพิม่ไปถงึ 2 ลา้นลา้นดอลลาร ์ และป ีค.ศ. 2013  

ก็ทะลุไปถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ 

ของประเทศเกิดใหม่ทั้งหมดใน ค.ศ. 2000 มีเกณฑ์อยู่ประมาณ 7 แสนล้าน 
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ดอลลาร์ แต่เมื่อเข้าปี ค.ศ. 2012 ก็พุ่งพรวดมาเกือบ 7 ล้านล้านดอลลาร์  

ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่การเก็บออมเงินตราจะเพิ่มมากมายถึงเพียงนี้ในระยะ 

เวลาสั้น ๆ

อลัเพริต์ตำหนวิา่ นบัแตเ่กดิวกิฤตกิารณก์ารเงนิมา 6 ป ี ผูน้ำทัว่โลก 

ก็ยังไม่เคยหลาบจำเลยว่าอะไรกันแน่ที่เป็นปัญหาแท้จริง พวกเขาไม่เคย 

ตระหนักว่าอุปทานส่วนเกินคืออุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อการรีสตาร์ตเครื่องยนต ์

แห่งการเติบโต แม้จะมีแรงงานจำนวน 1,700 ล้านคนกับเงินมูลค่ากว่า  

6 ลา้นลา้นดอลลารป์รากฏบนเวทโีลกอยูท่นโท่ เหลา่ผูร้า่งนโยบายสว่นใหญ่ 

ยังคงมองข้ามพลังน่ากลัวที่เขย่าโลกนี้ได้อยู่ดี

มีสำนวนสุภาษิตว่า “ขี่ช้างจับตั๊กแตน” แต่ในทางตรงกันข้าม การ  

“ขี่ตั๊กแตนจับช้าง”  ดูท่าจะก่อปัญหาใหญ่ยิ่งกว่า เช่นเดียวกับการปฏิเสธ 

ปญัหาเชงิโครงสรา้งแลว้แกไ้ขในมมุมองของวฏัจกัรเศรษฐกจิ ซึง่จะกอ่ผลเสยี 

ตามมา แม้จะน่าเจ็บปวด แต่เราต้องระดมสมองหานโยบายแก้ไขปัญหา 

เชิงโครงสร้าง ซึ่งคีย์เวิร์ดของนโยบายแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างดังกล่าวก็คือ  

“ความเรียบง่าย” ถึงเวลาแล้วที่เราต้องประกาศให ้ “น้อยลง” แทน “มากขึ้น”

	 สารพันสิ่งที่สร้างเพื่อทิ้ง

การให้แรงงานกว่า 3,000 ล้านคนผลิตสินค้าสักอย่างไม่หยุดหย่อน 

สิ่งแวดล้อมบนโลกย่อมรับไม่ไหว โลกไม่ใช่บ่อน้ำที่ขุดลึกลงไปเท่าไรก็ไม่ 

เป็นไร แต่เป็นบ่อน้ำที่ขุดไปเรื่อย ๆ ก็จะเจอก้นบ่อเปล่า ๆ เข้าสักวัน หนังสือ  

Natural Capitalism โดยพอล ฮอว์เคน (Paul Hawken) เอมอรี่ เลอวิงส์  

(Amory Lovins) และฮันเตอร์ เลอวิงส์ (Hunter Lovins) กล่าวว่า ขยะ 

จากการสร้างชิปเซมิคอนดักเตอร์11 ชิ้นเดียวมีปริมาณหนักกว่าชิปถึงแสนเท่า  

ส่วนขยะจากการสร้างโน้ตบุ๊กก็มีมากกว่าน้ำหนักของโน้ตบุ๊กประมาณ  
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4,000 เท่า การผลิตน้ำส้มลิตรเดียวจะต้องใช้น้ำมันเบนซิน 2 ลิตรกับน้ำ  

1,000 ลิตร การผลิตกระดาษหนึ่งตันต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อีกถึง 98 ตัน 

หนังสือยังบอกว่า “หากทุกคนบนโลกใช้ชีวิตแบบเดียวกับผู้คนใน 

อเมริกาเหนือ ต้องมีโลกสองใบถึงจะพอ และหากประชากรโลกเพิ่มเป็น 

สองเท่าจากปัจจุบัน ก็ต้องมีโลกสามใบถึงจะพอ”

คนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของใหม่สักเท่าไร หากแต่ระบบ 

เศรษฐกิจของเราซึ่งหมกมุ่นอยู่กับการเติบโตอย่างเหลือเกินได้ล้างสมองผู้คน 

และตอกย้ำเรื่องวัตถุกันนักหนา หนังสือ Bon Pour La Casse12 ของ 

เซิร์จ ลาตูช์ (Serge Latouche) นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส กล่าวถึง 

ปัญหานี้อย่างแยบคาย โดยประเด็นย่อยในหนังสือว่าด้วย “รายงานความ 

บ้าคลั่งของการจงใจออกแบบให้ตกรุ่น”

“แผนกำหนดอายุสินค้าหรือการจงใจออกแบบให้ตกรุ่น” (Planned  

Obsolescence) คือการย่นอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ที่สร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นการเกิดอุปสงค์ใหม่  ๆ พูดอีกอย่างคือ  “สร้างเพื่อทิ้ง”  

เช่น บริษัทแห่งหน่ึงมีใบรับรองความสามารถในการผลิตใบมีดโกนท่ีไม่สึกกร่อน  

แต่บริษัทก็เลือกจะไม่ผลิต “เพราะคุณสมบัติยั่งยืนคงทนของสินค้าคือ 

อวสานแห่งการผลิต” กล่าวคือ สินค้าจะต้องเสื่อมลงเพื่อให้การผลิตยังคง 

มีต่อไป

 ลาตชูก์ลา่ววา่ ระบบเศรษฐกจิทีห่มกมุน่อยูก่บัการเตบิโตอยา่งหนกั 

มีจุดเริ่มต้นมาจากแผนกำหนดอายุสินค้า ไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ เราต่าง 

ได้รับแรงกระตุ้นให้ผลิตและบริโภคมากขึ้นอย่างไม่มีหยุดหย่อน ถ้าอยาก 

เพิ่มการว่าจ้างงาน มีเงินจ่ายบำนาญ และรักษาสภาพรายจ่ายสาธารณะ  

(public  expenditure)  ไว้ได้ จะต้องทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

(Gross Domestic Product: GDP) เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
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สภาพเชน่นีจ้งึเปน็การเตบิโตเพือ่จะเตบิโต ไมใ่ชก่ารเตบิโตเพือ่ความ 

จำเปน็ทีช่ดัเจนซึง่นำไปสูก่ารกระตุน้ใหค้นบรโิภคและเกดิความตอ้งการใหม ่ๆ  

ที่ไร้ขอบเขตเพื่อขยายการผลิตที่ไร้ขอบเขตเสมอกัน และธรรมชาติก็ต้อง 

แบกรับผลกระทบจากพฤติกรรมเหล่านี้เต็ม  ๆ นี่เป็นการขูดรีดธรรมชาติ 

อย่างไร้เมตตาของมนุษย ์

ลาตูช์ยกตัวอย่างกรณีที่เรียกว่า “ข้อกำหนดหนึ่งพันชั่วโมง” (1,000  

hours life committee) ว่าเป็นเหตุการณ์แรกเริ่มของยุคกำหนดอายุสินค้า  

เมื่อทศวรรษ 1880 หลอดไฟดวงแรกที่เอดิสันประดิษฐ์มีอายุการใช้งาน  

1,500 ชั่วโมง ต่อมาอายุการใช้งานของหลอดไฟก็เพิ่มเป็น 2,500 ชั่วโมง 

ในทศวรรษ 1920 บรษิทัใหญเ่ชน่จอีไีมอ่าจยนิยอมใหส้นิคา้มอีายกุารใชง้าน 

ยาวนานขนาดนั้น

เมื่อถึงปี  ค.ศ.  1924 บริษัทจีอีรวมถึงผู้เกี่ยวข้องรายต่าง  ๆ  ในธุรกิจ 

ผลิตหลอดไฟได้สร้าง “ข้อกำหนดหนึ่งพันชั่วโมง” ที่เมืองเจนีวา (Geneva)  

โดยจำกัดอายุการใช้งานของหลอดไฟให้ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง และเมื่อมี 

การกำกับดูแลจากคณะกรรมการ เป้าหมายดังกล่าวจึงสัมฤทธิผลในช่วง 

ทศวรรษ 1940

ความมหัศจรรย์ของการตลาดเป็นตัวช่วยเอื้อต่อแผนการกำหนดอายุ 

สินค้า เพราะโฆษณาและกระแสแอบสร้างแรงจูงใจลับ ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้คน 

คิดเรื่องสินค้าตกยุคด้วย เมื่อ ค.ศ. 1928 จัสตัส จอร์จ เฟรเดริค (Justus  

George Frederick) นักโฆษณา ยอมรับประเด็นนี้ซึ่งมีอยู่ในข้อความ 

โฆษณาตามนิตยสารอย่างตรงไปตรงมาว่า

“เราตอ้งพยายามทำใหผู้บ้รโิภคซือ้ซำ้หรอืซือ้แลว้ทิง้ เพือ่จะไดซ้ือ้ใหม ่ 

มากกว่าพยายามทำให้พวกเขาซื้อไปใช้จริง ๆ”

ผู้คนส่วนใหญ่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ยังคิดว่า เศรษฐศาสตร์ 

หมายถึงความประหยัดอยู่เลย แต่แล้วหลังจากเคนส์ยกเรื่อง “ความขัดแย้ง 
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ของการมัธยัสถ์” (Paradox of Thrift) ความหมายของการมัธยัสถ์และ 

อดออมก็เปลี่ยนเป็นเลวร้ายทันที ถ้าเช่นนั้นทางเลือกของเราก็คือนำการ 

ทิ้งนิสัย  “เพิ่มขึ้นอีก”  มาสร้างเป็นแม่แบบใหม่ แม้ยังไม่รู้คำตอบที่แน่ชัด  

แต่เราจะมัวยืนเฉยอยู่อย่างเดียวไม่ได ้

มิคาเอล เบราน์การ์ท (Michael Braungart) นักเคมีและนักทฤษฎ ี

ด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) ชื่อดังชาวเยอรมัน ได้ 

เสนอทางเลือกว่ากระบวนการผลิต และบริโภคควรเป็นไปแบบหมุนเวียนให ้

คล้ายคลึงกับระบบนิเวศธรรมชาติ หรือก็คือการสร้าง “ระบบเศรษฐกิจแบบ 

หมนุเวยีน” (Circular Economy) ธรรมชาตไิมส่รา้งขยะ ทกุสิง่จากธรรมชาต ิ

ล้วนหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่

โครงการพฒันาอตุสาหกรรม (Industrial Complex) ทีค่าลนุดบ์อรก์  

(Kalundborg) ประเทศเดนมาร์ก ลองเลียนแบบหลักการนี้ โดยใช้ 

ผลพลอยได้หรือสิ่งเหลือทิ้งจากบริษัทแห่งหนึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิต 

ของอกีบรษิทั นบัเปน็การสรา้งความเปลีย่นแปลงแบบกา้วกระโดดจากวธิคีดิ  

หาใชเ่พยีงวธิผีลติและบรโิภคอยา่งเดยีว เอพคิวิรสุ (Epicurus) เคยกลา่ววา่  

“คนผู้ไม่อาจพอใจในสิ่งเล็กน้อย ย่อมไม่อาจพอใจในสิ่งอื่นได้เช่นกัน”

ปัญหาของโลกเนื่องจากอุปทานส่วนเกินท่วมท้นไปด้วยสิ่งของและ 

ข้อมูล ล้วนเป็นเพราะการค้นพบและรักษาสิ่งจำเป็นและมีความหมาย 

แท้จริงนั้นเป็นเรื่องยาก พวกเราต่างตะเกียกตะกายอยู่ภายใต้กระแส 

หลากท่วมของข้อมูลไร้แก่นสาร ถูกแย่งชิงเวลามากมายไปกับงานอัน 

ไร้ความหมาย ตกหลุมลึกของความคิดว่า “ขอรวดเร็วไว้ก่อน” จนเพิกเฉย 

การใส่ใจคุณภาพและความสมบูรณ์ที่แท้จริง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ยุคปัจจุบัน 

ต้องการความเรียบง่าย 

ความเรียบง่ายหาใช่การมีสิ่งของน้อยชิ้นหรือความง่ายดายเท่านั้น  

แต่คือความตื่นรู้ มองเห็นสิ่งมีประโยชน์ มีความหมายท่ามกลางสิ่ง 

ไร้ความหมายต่าง  ๆ คือเจตจำนงที่จะรักษาสิ่งสำคัญเหล่านั้น คือความ 
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กล้าที่จะบอก  “ไม่” เพื่อลดการสูญเวลาในโมงยามที่ทุกคนต่างตอบ  “ได้”  

อย่างไร้ความรับผิดชอบ คือความซื่อตรงที่จะตั้งมั่นในอัตลักษณ์ของตน 

ด้วยสิ่งที่จะไม่มีวันล้าสมัยต่อให้วันเวลาบนโลกเปลี่ยนผ่านไปเท่าไรก็ตาม

คุณมุ่งมั่นที่จะเรียบง่ายแล้วหรือยังครับ
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