


9   

เบน อีไลจาห์ 

ตัวกระตุ้น
ไอเดียเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้

ไอเดียคือการสังเคราะห์ข้อมูลใหม่และข้อมูลในความทรงจำ มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ 
ก็ได้ และไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สะดวกเสมอไป คุณอาจอยู่ในการประชุม 
ทีก่อ่ใหเ้กดิไอเดยีทีล่งตวั ในขณะเดยีวกนัคณุกอ็าจพบวา่ผูช้ายทีต่ดิกระดมุขอ้มอื 
สแีดงซึง่นัง่อยูต่รงขา้มเตอืนใหค้ณุนกึไดว้า่ตอ้งซือ้ผา้มา่นใหมไ่วต้ดิหอ้งนอนของลกู 
ก็ได้

ไอเดียอาจเป็นประโยชน์ในตอนนี้ หรือแค่เฉียดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ นั่น 
หมายความว่ามันอาจทำให้เสียสมาธิได ้ แต่ยังสำคัญ

มสีถานการณม์ากมายทีก่อ่ใหเ้กดิไอเดยีมากขึน้และดขีึน้ เชน่ เมือ่กำลงัเลน่ 
พูดคุยกับเพื่อนเก่ง ๆ หรือตอนคุณกำลังผ่อนคลาย จิตใจคุณอาจจะ “ตึงเครียด”  
นอ้ยลง ซึง่เหมาะแกก่ารกอ่เกดิไอเดยี แตไ่อเดยีกม็กัจะสญูหายไปในจติใตส้ำนกึ 
เสมอ พรอ้มทัง้เขา้ไปอยูใ่นจติสำนกึของคณุและทำใหค้ณุสนใจ หากคณุยอมรบั 
ว่าคุณควบคุมกระบวนการนี้ไม่ได้ทั้งหมด คุณก็จำเป็นต้องสร้างนิสัยที่ดีเพื่อ 
ช่วยให้คุณรับมือกับข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นมาใหม่

ความส
นใจ
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เก็บบันทึกทุกอย่าง

บ่อยครั้งที่ผมวิเคราะห์มากเกินไปกับไอเดียที่คิดออกมา ไอเดียที่ยอดเยี่ยมนั้น 
รบกวนผมได้ และผมก็จะคิดถึงมันในหัว ปล่อยให้มันรบกวนสมาธิ บางทีคุณ 
ก็เป็นเหมือนกัน สิ่งนี้แสดงถึงปัญหาใหญ่สองอย่างดังนี้

•	 มันไม่ใช่เวลาหรือสถานที่ที่เหมาะสำหรับการคิดต่อยอดไอเดีย
•	 มันอาจสูญหายไปในความทรงจำ

เป็นเรื่องแปลกที่สภาพแวดล้อมที่เกิดไอเดียต่าง ๆ มักจะต่อต้านไอเดียนั้น ๆ  
เอง และอาจหายไปตลอดกาล หรืออย่างดีที่สุดคุณก็ต้องพยายามคิดไอเดียนั้น 
ให้ออกอีกครั้ง

ทางแก้คือเอาสิ่งที่อยู่ในหัวออกไปให้เร็ว ความสำคัญอยู่ที่การฝึกสร้างนิสัย 
เก็บบันทึกสิ่งที่มีความหมายเอาไว้ในหัวและเปลี่ยนออกมาเป็นถ้อยคำ อาจฟังดู 
ธรรมดา แตก่เ็ปน็นสิยัทีถ่กูขดัขวางจากสิง่ทีไ่มล่งรอยกนัได้ ลองมาวเิคราะหก์นัดู
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การมีไอเดียก็เหมือนห่วงโซ่ที่ประกอบด้วยสามส่วนต่างกันดังนี้

1. มีไอเดีย
2. เอาไอเดียออกมา
3. ตัดสินใจเกี่ยวกับไอเดียนั้น

การมีไอเดียนั้นเหมือนกับมีหยดฝนที่ก่อตัวขึ้นจากเมฆแล้วตกลงสู่มือคุณ  
มันยากที่จะเก็บเม็ดฝนหลาย  ๆ  หยดไว้ในมือในคราวเดียวกัน แถมบางหยดก็มี 
แนวโน้มจะตกสู่พื้นด้วย

บางคนอาจรับมือกับห่วงโซ่พวกนี้ได้มากกว่าคนอื่น แต่เมื่อเสียสมาธิ คุณ 
ก็จะเสียกระบวนความคิดไปได้ง่าย ๆ และลืมข้อมูลที่กำลังคิดอยู่ คุณอาจเจอ 
เหตุการณ์เช่นนี้ตอนลืมความคิดที่เกิดขึ้นมาเมื่อหนึ่งนาทีก่อน การสูญเสียไอเดีย 
ดี  ๆ  ในหัวไปนั้นน่าหงุดหงิดอย่างยิ่ง ที่แย่กว่าคือ มันอาจเป็นไอเดียใหม่ที่คิด 
ขึ้นมาเป็นครั้งแรกและมีอยู่ในหัวคุณเท่านั้น ซึ่งยิ่งน่าเจ็บใจ ผมเคยกระทั่งลืม 
ไอเดียที่กำลังตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับมัน น่าโมโหชะมัด! เมื่อมีข้อมูลสะสม 
มากขึ้น ข้อมูลเหล่านั้นก็จะสร้างความยุ่งยากมากมาย ซึ่งยิ่งทำให้คุณรับมือกับ 
สิ่งที่ควรทำยากขึ้นไปอีก 

การเปลี่ยนห่วงโซ่สามส่วนออกเป็นขั้นตอนที่แยกออกจากกันนั้นเป็นเรื่อง 
ที่ฟังดูดีเลยทีเดียว สิ่งจำเป็นก็คือวิธีการอันรวดเร็วในการย้ายข้อมูลไปยังสถานที่ 
ปลอดภัย เพื่อเอาไว้ทบทวน มันปลอดภัยก็เพราะไม่ได้อยู่ในสถานที่เปราะบาง 
ในความทรงจำของมนุษย์อีกต่อไป

จากนั้นคุณควรตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าข้อมูลนั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหน  
ลองดูกระบวนการนั้นแบบลงรายละเอียดมากขึ้นอีกสักนิด
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สิ่งที่ควรทำ 
เก็บไว้ในถังเดียวกัน

เก็บบันทึกข้อมูลทุกอย่าง ตั้งแต่ไอเดียและ  “สิ่งที่ต้องทำ”  ไปจนถึงบันทึกต่าง  ๆ  
และรายการซื้อของ  – หรือสิ่งที่ลืมได้ง่าย  ๆ  – ไว้ในแหล่งเดียว ไม่ว่าคุณจะเลือก 
ที่ไหน ทั้งสมุดบันทึก โทรศัพท ์ หลังมือของคุณ มันก็คือเครื่องมือเก็บบันทึก

อย่ากังวลเรื่องการควบคุมคุณภาพ เพราะมันคืออุปสรรคใหญ่ของการเขียน 
สิ่งต่าง ๆ ลงไป แต่จงสบายใจกับการบันทึกไอเดียไร้สาระเช่นเดียวกับไอเดียดี  ๆ  
เมื่อมีไอเดีย ไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะตัดสินใจว่ามันดีหรือไม่ ถ้ามันทำให้คุณ 
สนใจได้ มันก็ดีพอที่จะจดลงไป นั่นจะช่วยให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติ

เมื่อมันเป็นไปตามที่ว่า เครื่องมือเก็บบันทึกนี้จะสร้างความสบายใจให้ได้  
เนื่องจากไอเดียนั้นปลอดภัยแล้ว ข้อนี้ถือว่าสำคัญ เพราะมันสร้างความมั่นใจ 
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ให้กับคุณในการปล่อยวางสิ่งต่าง ๆ ที่ล่องลอยอยู่ในหัว เพื่อที่คุณจะได้จดจ่อกับ 
สิ่งที่สมควรทำ

ผมจะสำรวจเครื่องมืออย่างดีแบบลงรายละเอียดในภายหลัง แต่เนื่องจาก 
คุณจะใช้เครื่องมือเก็บบันทึกเป็นสิบ  ๆ ครั้งทุกวัน ดังนั้นจึงควรนำเสนอความคิด 
นิด ๆ หน่อย ๆ ในตอนนี้ เครื่องมือเก็บบันทึกนั้นจะอยู่กับคุณเสียส่วนใหญ่ และ 
ความใกลช้ดินีห้มายความวา่คณุควรใชม้นัไดอ้ยา่งสะดวก ไมม่วีธิถีกูตอ้งแนน่อน 
ในการใช้ แต่เนื่องจากการเก็บบันทึกไอเดียคือสถานการณ์ที่มีข้อมูลเต็มแน่น 
และเวลาเป็นเรื่องสำคัญ คุณจึงอาจพบว่าสมุดจดบันทึกแบบกระดาษหรือ 
เครือ่งอดัเสยีงใชง้านไดด้ ี การทีค่ณุมสีมารต์โฟนอยูท่กุหนทกุแหง่ หมายความวา่ 
แอพพลิเคชั่นจดข้อมูลก็อาจเป็นประโยชน์เช่นกัน การทดลองและหาเครื่องมือ 
ที่สะดวกใช้บ่อย ๆ นั้นเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้เมื่อคุณตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือใด 
แล้ว ก็ขอให้พยายามใช้มันไปอย่างเดียว
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วางเส้นทางให้ข้อมูล

ไอเดยีและคำแนะนำทีเ่ปน็คำพดูนัน้จะเกบ็บนัทกึไดง้า่ย แตง่านมกัคลา้ยกบัสนิคา้  
ซึ่งส่งมาโดยการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ บางครั้งการสื่อสารเหล่านี้มีคำสั่ง 
ทีช่ดัเจน เชน่ “ซือ้ชาไปไวใ้นออฟฟศิ” คณุนำขอ้ความนีไ้ปยงัเครือ่งมอืเกบ็บนัทกึ 
ของคุณได้โดยตรง แต่บางครั้งข้อมูลก็บ่งบอกถึงงาน ลูกค้าอาจอีเมลหาคุณ 
เพื่อยืนยันการประชุม นี่ไม่ได้บอกคุณโดยตรงว่าให้หาสถานที่และเตรียมวาระ 
การประชุม แต่สิ่งเหล่านี้คืองานที่ควรทำ การสื่อสารอาจไปกระตุ้นไอเดีย แต่ 
ข้อมูลส่วนใหญ่นั้นจะมาจากคุณ

การจะเอางานออกมาและนำไปไวใ้นระบบเกบ็บนัทกึนัน้จำเปน็ตอ้งพจิารณา 
เนือ้หา แต่รูปแบบการสื่อสารที่ต่างกนักจ็ะมีแนวทางตา่งกนั อะไรคือวธิทีีด่ีทีสุ่ด 
ในการจัดการกับงานเหล่านี้ สิ่งที่จำเป็นคือระบบควบคุมความถี่ของการทบทวน 
ดูช่องทางแต่ละช่องทาง 

ผมชอบทำใหร้ปูแบบการสือ่สารเหลา่นีเ้ปน็เสมอืนชอ่งทางทีแ่ยกออกจากกนั  
ชอ่งทางทัง้หมดมสีญัญาณและเสยีงเปน็ของตวัเอง และมปีรมิาณขอ้มลูทีส่ง่ผา่น 
ต่างกัน คุณควรปฏิบัติต่อกล่องจดหมายที่เงียบสงบให้ต่างจากอินบ็อกซ์อีเมล 
ที่มีข้อความมหาศาล สัญญาณหรือความสำคัญก็คือสัดส่วนของข้อความที่ควร 

ความคิด อีเมล โทรศัพท์ การอ่าน
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ให้ความสนใจ ปริมาณคืออัตราที่ข้อความเหล่านั้นปรากฏขึ้น

ผมชอบจัดหมวดหมู่ของช่องทางโดยใช้หลักการดังนี้

•	 ช่องทางที่มีปริมาณมาก แต่ความสำคัญน้อย ไม่ต้องเช็กบ่อยนัก 
•	 ช่องทางที่มีปริมาณน้อย แต่มีความสำคัญมาก คุณต้องยอมให้มัน 
แจ้งเตือนได้

•	 ไม่ต้องสนใจช่องทางที่มีความสำคัญน้อยและปริมาณน้อย

นีค่อืหลกัการทีเ่ราจะสำรวจกนัภายหลงั แตต่อนนีใ้หล้องปรบัแนวทางทีค่ณุ 
ดูช่องทางการสื่อสารของคุณตามหลักการดังนี้

•	 อินบ็อกซ์อีเมลที่ไม่เคลื่อนไหว ให้เช็กสองถึงสี่ครั้งต่อวัน
•	 ประเมินสื่อสังคมออนไลน์ใหม่อีกครั้ง โดยพิจารณาและลดจำนวนคน
	 ที่ไม่น่าสนใจที่คุณติดตามอยู ่ และเช็กให้ถี่น้อยลง

สำหรับหลายคน อีเมลคือหายนะ แต่ปัญหาของเรื่องนี้คือมนุษย์  
ไม่ใช่เทคโนโลยี

ปัญหามีสามส่วนดังนี้

อีเมลได้รับความน่าเชื่อถือเกินกว่าที่มันสมควรได้รับ
ก่อนหน้านี้ ในหัวข้อวางเส้นทางให้ข้อมูล ผมแนะนำแนวคิดเรื่อง  “ความ 

สำคัญ”  กับ  “ปริมาณ”  ว่าเป็นเสมือนเครื่องมือในการตัดสินว่าควรเช็กช่องทาง 
การสือ่สารบอ่ยแคไ่หน อยา่งไรกต็าม ผมไมไ่ดก้ลา่วถงึความเปน็ไปไดท้ีช่อ่งทาง 
หนึ่งอาจมีทั้งความสำคัญและความเร่งด่วนมากก็ได้

เมือ่เรือ่งดงักลา่วเกดิขึน้ การจดัการชอ่งทางจงึเปน็ไปไดย้าก และมกัเกดิขึน้ 
กับอีเมล อีเมลกลายเป็นวิธีหลักอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ นั่นหมายความว่า 
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ข้อมูลสำคัญได้ผสมรวมกับบทสนทนาและข้อมูลอื่น ๆ คงจะดีหากเราเช็กอีเมล 
ใหน้อ้ยลง แตห่ากมรีะเบดิเวลาอยูใ่นนัน้ละ่ การรบัมอืกบัชอ่งทางแบบนัน้ถอืเปน็ 
เรื่องยาก

•	 ลองพิจารณาใช้	 mail	 client	 เพื่อแยกข้อความของคนสำคัญออกมา 
และใช้เครื่องมือคัดกรองอีเมลขยะส่วนใหญ่ที่คุณได้รับออกไป

•	 ลองชกัชวนใหญ้าต ิๆ เพือ่น ๆ เพือ่นรว่มงาน และลกูคา้ของคณุสง่ขอ้ความ 
ดว่นผา่นทางโทรศพัท ์ หรอืใหโ้ทรศพัทม์าหาหากตอ้งการใหต้อบกลบัอยา่ง 
รวดเร็ว

ไอเดียเหล่านี้แก้ปัญหาเรื่องอีเมลไม่ได้ คุณอาจคิดวิธีทำความสะอาด 
อินบ็อกซ์อีเมลอย่างดีเยี่ยมขึ้นมาได้ แต่คนที่เหลือทั้งโลกก็ไม่ได้ทำด้วย อย่างไร 
ก็ตาม วิธีนี้จะทำให้คุณตัดสินใจได้อย่างฉลาดมากขึ้นว่าจะให้ช่องทางข้อมูลใด 
ขอ้มลูหนึง่รบกวนคณุไดห้รอืไม ่ การฝกึเพือ่น ๆ ลกูคา้ และเพือ่นรว่มงานของคณุ 
ใหเ้ลอืกชอ่งทางโดยดจูากความสำคญัของเนือ้หาอาจเปน็ไปไมไ่ด้ แตก่ค็วรคา่แก ่
การพยายามอย่างแน่นอน

อีเมลคืองานปลอม ๆ 
ปัญหาอย่างที่สองของอีเมลซึ่งถือเป็นปัญหาหนักที่สุดและมีความน่าสนใจ  

คือการเช็กอินบ็อกซ์เพื่อดูอีเมล ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนการทำงาน การเช็กอีเมล 
นั้นไม่ได้แสดงถึงความท้าทายหรือการใช้ความคิดมากมาย แต่สร้างความรู้สึก 
เชิงบวกและคุ้มค่าราวกับว่าได้ทำบางสิ่งที่เกิดผล แม้จะเป็นแค่การส่งข้อความ 
ตอบกลับไปอย่างไร้ประโยชน์ก็ตาม ซึ่งถือเป็นการทำงานที่ได้ผลงานเทียบเท่า 
กับผ้าห่มผืนโปรดของเด็ก  ๆ คือให้ความสบาย แต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใด  ๆ เลย  
หากคุณมีแนวโน้มว่าจะต้องเช็กอีเมลให้ได ้ ทั้งที่เป็นการกระทำทีไ่ม่สมกับคุณค่า 
ของมันเลย คุณอาจแค่รู้สึกพอใจที่ได้เช็ก 
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ความกำกวมในอินบ็อกซ์
ผมพบวา่ในอนิบอ็กซต์า่ง ๆ มกัมขีอ้ความทีเ่ปดิดไูปแลว้และยงัไมไ่ดเ้ปดิอา่น  

ซึ่งทำให้เกิดรายการงานขั้นพื้นฐานที่ต้องทำในหลาย  ๆ  กรณี อย่างไรก็ตาม  
ผลกระทบคือทำให้เกิดแหล่งที่มาของความคลุมเครือขนานใหญ ่ ทันใดนั้นคุณ 
ก็จะไม่รู้ว่าบางอย่างดูไปแล้วหรือยัง จัดการไปแล้วหรือยัง หรือกำลังจะสร้าง 
ปัญหามากมายให้คุณหรือไม่

เดวดิ อลัเลน ผูเ้ขยีนหนงัสอืเรือ่ง Getting Things Done แนะนำแนวทาง 
ทีม่ปีระโยชนม์ากสำหรบัรบัมอืกบัเรือ่งนี้ นัน่คอื กฎสองนาที หากงานบางอยา่ง 
ใช้เวลาทำน้อยกว่าสองนาที ก็ให้ทำทันทีเลย คุณจะใช้ระยะเวลาเพียงเท่านั้น 
ในการจดัการกบัมนั ดงันัน้จงึไมม่เีหตผุลทีจ่ะเพิม่งานเขา้ไปอกี คณุจะไดใ้ชเ้วลา 
ช่วงหนึ่งจัดการอีเมลไล่ตั้งแต่บนลงล่าง ลบหรือเก็บอีเมลที่ไม่สำคัญ ตอบ 
ข้อความที่จำเป็นต้องตอบกลับอย่างรวดเร็วเท่านั้น และเอางานที่อาจต้องใช้ 
เวลาทำนานหน่อยออกมา

แต่ถ้าคุณมีอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านเป็นร้อย  ๆ  หรือพัน  ๆ  ฉบับ โดยต้องย้อน 
กลับไปเป็นอาทิตย์ เดือน หรือแม้กระทั่งปี  ๆ  ล่ะ ความเป็นไปได้ก็คือ อีเมล 
เก่านั้นไม่น่าสนใจแล้ว มันเป็นเรื่องเข้าใจได้ที่จะดูอีเมลซึ่งส่งมานานเกินกว่า 
หนึ่งเดือนหรือประมาณนั้นทุกฉบับ และจัดเก็บไว้มันไว้ในหน่วยเก็บถาวร เพื่อ 
เอาอเีมลออกจากอนิบอ็กซข์องคณุ บางคนจะไลด่อูเีมลทีส่ำคญัจรงิ ๆ สว่นอเีมล 
ที่ใหม่กว่านั้น แต่มีอายุมากกว่าสองสามวัน คุณอาจตอบกลับด้วยการถาม 
ผู้ส่งที่ดูมีความสำคัญว่าพวกเขายังต้องการคำตอบอยู่หรือไม่ หากพวกเขา 
ตอบกลับ มันก็จะเป็นอีเมลที่ต้องเริ่มจัดการใหม่
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วิธีจดสิ่งต่าง ๆ 

กรยิา ประธาน และกรรม ประกอบกนัเปน็พืน้ฐานของประโยคทีเ่หมาะสม  
เป็นหนึ่งหน่วยความคิดหนึ่งที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่แยกกัน 

เป็นเรื่องง่ายที่เราจะบันทึกไอเดียลงไปโดยใช้คำนามที่เชื่อมโยงกับไอเดียใน 
ตอนนั้น เช่น คุณอาจเขียนคำว่า  “ช็อกโกแลต”  เมื่อจำเป็นต้องซื้อช็อกโกแลต 
ในวันแม ่ หรือคำว่า “50 ยูโร” เมื่อต้องถอนเงินสดบางส่วนออกจากตู้กดเงิน

คำนามเหล่านี้ประกอบด้วยเจตจำนงต่าง เจตจำนงนั้นอาจจะชัดเจนเมื่อ 
เขียนคำนามลงไป แต่ก็ลืมได้ง่าย ดังนั้นจึงควรระบุอย่างชัดเจน 

คุณเขียนเจตจำนงลงไปเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และมีความเป็นไปได้ด้วย 
ว่าในอนาคตคุณอาจกลายเป็นอีกคนหนึ่ง ซึ่งฉลาดเหมือนกับคุณ แต่เป็นคนที่ 
จำอะไรทั้งหมดที่คุณทำไม่ค่อยได้ จงนึกถึงคนคนนี้ไว้ตอนที่คุณกำลังเขียนงาน 
ออกมา คุณจะมอบหมายงานให้คนอื่นโดยใช้แค่คำนามเพียงอย่างเดียวไม่ได้  
แต่ต้องใช้ข้อมูลให้มากขึ้นเพื่อให้งานนั้นเข้าใจง่าย

การไหลของน้ำ

กริยา
กร
รม

ประธาน

กริยา

กร
รม

ประธาน
กริยา

กร
รม

ประธาน
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“ซื้อช็อกโกแลตจากซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับวันแม่”
กริยา: ซื้อ
ประธาน / หัวข้อ: ช็อกโกแลตจากซูเปอร์มาร์เก็ต
กรรม / จุดประสงค์: วันแม่

การเพิ่มกริยาลงไปในเจตจำนงคือการเปลี่ยนมันให้เป็นงานชิ้นหนึ่ง และ 
กรรม / จุดประสงค์แสดงถึงผลลัพธ์ที่ตั้งใจให้เกิดขึ้น ประโยคนี้คือข้อมูลกองหนึ่ง 
ที่จะจัดเตรียมเจตจำนง รวมถึงข้อมูลเสริมที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อทำความเข้าใจ 
ได้ทันทีในภายหลัง วิธีนี้จะทำให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นมาก
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ความยุง่เหยงิเปน็เรือ่งดี เปน็สญัญาณวา่มบีางสิง่เกดิขึน้ การมอีสิระในการสรา้ง 
ความยุ่งเหยิงกระตุ้นให้คุณได้เล่นและทดลอง อะไรที่เป็นเรื่องจริงสำหรับเด็ก 
กับของเล่น (และศิลปินกับสี) ก็เป็นเรื่องจริงสำหรับใครก็ตามที่ทำงานกับข้อมูล  
อันที่จริงความยุ่งเหยิงเป็นประโยชน์ ตอนที่คุณมีอิสระในการเล่น ทดลอง และ 
สำรวจ นั่นละคือตอนที่คุณจะผลิตผลงานได้มากที่สุด การสร้างความยุ่งเหยิง 
ต้องใช้พื้นที่ที่ชัดเจน พื้นที่นี้อาจเป็นได้ทั้งทางกายภาพ เป็นสิ่งชั่วคราว และ 
ดา้นจติใจ โตะ๊ทำงานทีโ่ลง่เหมาะสำหรบัสรา้งงานไมท้ีค่ณุภาพดยีิง่ขึน้ ชว่งเวลา 
ที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนอาจใช้สร้างงานที่มีประสิทธิภาพได้ และสมองที่ 
ปลอดโปร่งจะเป็นบ่อเกิดของไอเดียที่ดีกว่า

ปัญหาคือมันยากที่จะสร้างความยุ่งเหยิงเมื่อคุณมีมันอยู่แล้ว

ผมเคยพบว่าตัวเองกำลังควบคุมความคิดถึงแนวคิดที่น่าสนใจไว้เพราะกลัว 
วา่จะลมืมนัไปเสยี ซึง่เปน็เรือ่งไรส้าระ เพราะผมทำราวกบัวา่กำลงักกัตนุความคดิ 

สิ่งที่คุณได้รับ
อิสรภาพที่จะสร้างความยุ่งเหยิง
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ที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างไว้ในถังที่บังคับการระบาย เพื่อเก็บไว้ใช้และนำออกมา 
ภายหลังเมื่อสะดวกได้ สมองไม่ได้ทำงานแบบนั้น หรือผมอาจจะมีไอเดียและ 
ความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะทำให้มันวิ่งอยู่ในหัวผมตลอดเวลาจนไม่สามารถคิด 
อย่างอื่นได้จนกว่านำความคิดนั้นออกมา ในระหว่างนั้นมันทำให้ผมเสียสมาธิ 
จากสิ่งที่ควรทำ คุณอาจคุ้นกับเรื่องแบบนี้ก็ได้ การเอาข้อมูลออกจากหัวคุณ 
จะสร้างพื้นที่โล่งในสมองซึ่งทำให้มีอิสระที่จะคิดเรื่องน่าสนใจมากมาย

เมื่อสิ่งนี้กลายเป็นนิสัย มันจะมีอำนาจทำให้คุณรู้สึกถึงอิสรภาพอันล้ำลึก  
และมอบความเข้าใจที่ว่า คุณสามารถใช้สมองเพื่อสร้างความยุ่งเหยิงตอนไหน 
ก็ได้
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เรือช่วยชีวิตถ้อยคำ

การทีค่ณุฝากไอเดยีของคณุไวใ้นรปูแบบของถอ้ยคำและจดัเกบ็มนัไวใ้นเครือ่งมอื 
บางชนิด คุณทำให้ไอเดียนั้นปลอดภัยจากการถูกลืม “เรือช่วยชีวิต” ของถ้อยคำ 
ลำนี้ส่งผลกระทบน่าสนใจสองอย่าง

อย่างแรก การใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเขียนไอเดียบวกกับข้อมูลสนับสนุน 
ในปริมาณที่สมเหตุสมผล ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าได้เตรียมไอเดียพวกนั้นไว้ 
อย่างเหมาะสมสำหรับกลับมาดูในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกริยาและกรรม /  
จุดประสงค์จะทำให้คุณเข้าใจงานได้โดยไม่ต้องพยายามจำมากเกินไป การ 
มอบหมายงานให้ตัวคุณเองด้วยวิธีนี้จะทำให้คุณมีอิสระที่จะปล่อยมันไป ซึ่ง 
เป็นความรู้สึกที่น่าพอใจมาก 

อยา่งทีส่อง เมือ่คณุจำเปน็ตอ้งตดัสนิใจวา่จะทำสิง่ใดในอนาคต งานเหลา่นี ้
จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เมื่อสมองอยู่กับเครื่องมือของมันเอง สมองจะตุน 
ข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อใช้อ้างอิงความคิดในอนาคต เช่น การวางแผน 
หรือความคิดสร้างสรรค์ การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจะใส่ข้อมูลส่งออก 

กรรม
ประธาน กริยา
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ในอดีตของสมองเข้าไปในข้อมูลนำเข้าของปัจจุบัน การทำเช่นนี้จะเพิ่มคุณภาพ 
ความคิดของคุณมากขึ้น

เคยรูส้กึดใีจไหมเมือ่ไดก้ลบัไปอา่นไอเดยีดี  ๆทีค่ณุเคยมมีากอ่น แตภ่ายหลงั 
กลับลืมไป คุณจะรู้สึกอย่างนี้บ่อยกว่าเดิม


