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อาหารสมอง
หนังสือธุรกิจดีท่ นี ่ าอ่ าน
วีรกร ตรี เศศ

หนังสือชื่อ “100 หนังสือบริ หารธุรกิจที่ต้องอ่าน” เขียนโดย Jack Covert และ
Todd Sattersten

แปลโดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน

น าหนัง สื อ เล่ม หนึ่ง ที่ อ ยู่ใ น 100 เล่ ม นี ม้ าสื่ อ สารต่อ

เป็ นหนังสือดีที่น่าสนใจ ผมขอ

เล่ม นัน้ ก็ คื อ “The

Tipping

Point”

ของ Malcolm Gladwell
“.......หนังสือ The Tipping Point เริ่มต้ นด้ วยเรื่ องการก้ าวขึ ้นมาเป็ นกระแสแฟชัน่ ยอด
นิยมของรองเท้ ายี่ห้อ Hush Puppies ยุคแห่งความเฟื่ องฟูของแบรนด์เกิดขึ ้นในช่วงต้ นทศวรรษ 1990
เมื่อวัยรุ่นกลุม่ เล็ก ๆ ในย่านอีสต์วิลเลจของนิวยอร์ กซิตี ้เริ่มสวมใส่มนั ปลายปี 1994 ดีไซเนอร์ แฟชัน่
แนวฮิปใช้ มนั ประกอบโชว์ของพวกเขา
ที่วลู ์ฟเวอรี น

แล้ วจู่ ๆ แบรนด์รองเท้ าที่ไม่น่าสนใจก็กลายเป็ นที่นิยมทัง้ ๆ

ผู้ผลิตรองเท้ าคิดที่จะเลิกสายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเพราะยอดขายไม่ดี

หนัง ที่ไ ม่น่าสนใจนี โ้ ผล่เข้ ามาอยู่ในฉากได้ อย่างไร?
Puppies และตัวอย่างอื่น ๆ ที่ เขาพูดถึง

แล้ วรองเท้ า

เพื่อผู้อ่านเข้ าใจปรากฏการณ์ ของ Hush

แกลดเวลล์อธิบายว่า “แนวคิด ผลิตภัณฑ์ข่าวสารและ

พฤติกรรมแพร่กระจายออกไปเหมือนเชื ้อไวรัส” และเมื่อเราเข้ าใจแนวคิดเกี่ยวกับไวรัสแล้ ว

ก็จะ

เข้ าใจการแพร่ระบาดดังกล่าวเช่นกัน
สาหรับในส่วนบทนานัน้
ด้ วยกันคือ

การติดต่อ

แกลดเวลล์บอกเราว่าการแพร่ระบาดนันมี
้ กฎอยู่สามข้ อ

สิ่งเล็กน้ อยก่อให้ เกิดผลกระทบยิ่งใหญ่

เกิดขึ ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไปแต่เกิดขึ ้นในชัว่ ขณะ
เพิ่มขึ ้นแบบอนุกรมเรขาคณิต

และการเปลี่ยนแปลงไม่ได้

เพื่อให้ เห็นภาพว่าการแพร่ระบาดมีการเติบโตและ

แกลดเวลล์ใช้ ปริ ศนาง่าย ๆ เพื่อให้ เราเข้ าใจการเติบโตแบบทวีคณ
ู

เขาบอกว่าถ้ าคุณเอากระดาษแผ่นใหญ่มากมาพับทบตัวมันเองห้ าสิบครัง้
จะไปถึงดวงอาทิตย์ได้ เลยทีเดียว
ค่อยไปโดยธรรมชาติอยูแ่ ล้ ว
การแพร่ระบาดแล้ วละก็

กระดาษที่พบั แล้ วแทบ

ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าแม้ คนเราจะเป็ นนักเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็ น
แต่นนั่ ก็ไม่ใช่วิธีการแพร่ระบาดของไวรัส

“ถ้ าจะเข้ าถึงพลังแห่ง

เราต้ องทิ ้งความคาดหวังเรื่ องความได้ สดั ส่วนไปเลย

เราต้ องเตรี ยม

ตัวเองให้ พร้ อมรับความเป็ นไปได้ ว่าบางครัง้ การเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่เกิดขึ ้นภายหลังเหตุการณ์เล็ก ๆ
และบางครัง้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ก็เกิดขึ ้นได้ เร็ วมาก ๆ”
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สามประการด้ ว ยกันคื อ

กฎแห่ง ส่วนน้ อ ย

แกลดเวลล์ บ อกว่ า มี ปั จ จัย ส าคัญ

ปั จ จัย ที่ ติดแน่น (ระดับ ของการติด ง่ า ย) และ

ความสาคัญ หรื อพลานุภ าพแห่ง บริ บทกฎแห่ง ส่วนน้ อยแนะนาเราให้ ร้ ู จักกลุ่มทางสัง คมสามกลุ่ม
คือ ผู้ร้ ู (mavens)
ดัง่ “คลังข้ อมูล”
สังคม”

นักประสาน (connectors) และนักขาย (salesmen)
เป็ นคนฉลาดปราดเปรื่ องที่เรามักขอคาตอบ

เป็ นคนที่ร้ ูจกั คนเยอะแยะ

แน่ใจในสิ่งที่ได้ ยินมา

โดยผู้ร้ ูเปรี ยบได้

นักประสานคือ “กาวประสาน

ส่วนนักขายคือคนที่มี “ทักษะในการจูงใจเราเวลาที่เราไม่

และมีบทบาทสาคัญต่อการแพร่ระบาดของคาพูดปากต่อปากเช่นเดียวกับคน

สองกลุม่ แรก”
สาหรับปั จจัยตัวที่สองหรื อปั จจัยที่ติดแน่นนัน้

แกลดเวลล์อธิบายโดยยกตัวอย่างที่

พูดถึงรายการโทรทัศน์สดุ โปรดของผมด้ วยคือ Blue’s Clues (บลูคลูส์ รายการโทรทัศน์สาหรับเด็ก
เป็ นเรื่ องราวของสุนัขชื่อบลู) ซึ่ง ต้ องการให้ รายการเป็ นที่ ดึงดูดความสนใจของผู้ชม นักวิจัยจึง
ทดสอบรายการก่อนออกอากาศทุกครัง้ ถึงสามครัง้ ด้ วยกัน
ทุกสัปดาห์เพื่อการปรับแก้ ไขสคริ ปต์รายการ

มีการประชุมร่ วมกับเด็กก่อนวัยเรี ยน

ผมชอบแนวคิดของการเข้ าถึงผู้ช มของคุณโดยตรง

และใช้ ข้อมูลที่ได้ เพื่อสร้ างผลิตภัณฑ์ที่จดจาได้ ง่าย

แม้ การเปลี่ยนแปลงจะเป็ นเรื่ องเล็กน้ อยก็

ตาม
ส่วนทฤษฎีหน้ าต่างแตก (Broken Windows Theory) คือตัวอย่างของของปั จจัยที่
สามคือ

พลัง แห่ง บริ บท

ซึ่ง เสนอว่าการแพร่ ร ะบาดไม่ไ ด้ เกิ ด จากสุญญากาศ

สมมติฐานว่าถ้ าหน้ าต่างของอาคารแห่งหนึ่งแตกหรื อถูกปล่อยทิ ้งไว้
ไม่มีใครรับผิดชอบ
ใกล้ เคียงมากขึ ้น

ด้ วยเหตุนี ้จึงมีหน้ าต่างแตกมากขึ ้น

โดยมี

คนก็จะถือว่าไม่มีใครสนใจ

นาไปสู่การเกิดอาชญากรรมในละแวก

ทังนี
้ ้แกลดเวลล์ได้ ยกตัวอย่างผลงานการดูแลโครงการปรับปรุงระบบรถไฟใต้ ดิน

เมืองนิวยอร์ กของเดวิด กันน์

เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการพลิกผันกระแสดังกล่าว

กล่าวคือในช่วง

ทศวรรษ 1980 นครนิวยอร์ กมีอตั ราการเกิดอาชญากรรมสูงที่สดุ ในประวัติศาสตร์

ระบบรถไฟใต้

ดินอยูใ่ นสภาพสับสนอลหม่าน

ตัวรถไฟถูกพ่นข้ อความต่าง ๆ คนไม่กล้ าใช้ รถไฟ

สิ่งแรกที่

เดวิด กันน์ทาคือวางแผนทาความสะอาดลบข้ อความต่าง ๆ ออกจากตัวรถและป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุอีก
และแล้ วพนักงานขนส่งก็เริ่ มซึมซาบกับการกาจัดข้ อความที่ถูกพ่นใส่ตวั รถ
ข้ อความออกมาวิ่ ง เด็ ด ขาด

ไม่มีการปล่อยรถที่มี

การท าความสะอาดรถไฟแสดงให้ ผู้ ใช้ บริ ก ารรู้ ว่ า ระบบ

“หน้ าต่างแตก” ได้ รับการแก้ ไขและโมเมนตัมหรื อแรงเคลื่อนไหวของอาชญากรรมได้ หยุดลงแล้ ว
ในขณะที่คนเราพยายามก้ าวให้ ทนั กับภูมิทศั น์ธุรกิจที่มีวิวฒ
ั นาการอย่างรวดเร็ วอยู่
นัน้

พวกเขาจะหันไปหาหนังสือที่เขียนโดยนักหนังสือพิมพ์ที่สามารถทาให้ ภาพใหญ่กลายเป็ น
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แกลดเวลล์

และ Freakonomics ของสตีเวน เลอวิตต์ และสตีเฟน ดับเนอร์

เนื อ้ หาที่ ค่อนข้ างครอบคลุม เท่านัน้
แบบเดิม ๆ ด้ วย

ซึ่งไม่เพียงแต่มี

แต่การเขี ยนถื อว่าค่อนข้ างดีกว่าหนังสื อแนวบริ หารธุ รกิ จ

The Tipping Point คือหนังสือที่เริ่ มกระแสดังกล่าว หรื ออาจเรี ยกได้ ว่าเป็ น

การแพร่ระบาดของมันก็ได้

การแพร่ระบาดนี ้ยังคงดาเนินไปในฐานะหนังสือที่ดีที่สดุ เล่มหนึง่ .......”

นอกจากหนังสือเล่มนี ้แล้ ว
เช่น Blink/

Blink หนังสือเล่มถัดมาของ

Malcolm Gladwell ยังมีหนังสือขายดีระดับโลกอีก

Outliers และ What the Dog Saw

งานวิจยั ทางสังคมวิทยาที่คาดไม่ถึง
การพ่นข้ อความบนตัวรถไฟใต้ ดนิ

เช่น

เรื่ องของเขาน่าสนใจเพราะเกี่ยวกับนัยยะของ
เรื่ องรองเท้ า Hush Puppies

กระจกแตก

ฯลฯ

หนังสือของ Gladwell ให้ ความรู้ในเรื่ องแปลก ๆ มากมายอย่างเต็มไปด้ วยอารมณ์
ขัน และเนื ้อหาเชิงวิชาการ

เครื่ องเคียงอาหารสมอง
อาจารย์พรหม หรื อพระวิสิทธิ สงั วรเถร เป็ นชาวอังกฤษ เป็ นลูกศิษย์หลวงปู่ ชา
ก่อนจะไปก่อตังวั
้ ดป่ าโพธิญาณใกล้ เมืองเพิร์ธ ที่ออสเตรเลีย
ช่วงก่อตังวั
้ ดป่ าโพธิญาณเมื่อปี 2526 พระอาจารย์พรหมเล่าว่า หลังจากซื ้อที่ดิน
แล้ วเงินก็แทบไม่เหลือ

ต้ องสร้ างวัดด้ วยมือของตัวเอง

ตังแต่
้ ผสมปูนจนถึงการก่อกาแพงอิฐ..

ท่านเล่าว่า... ตอนที่ลงมือทาก็ร้ ูสกึ ว่าได้ ทาอย่างประณีตที่สดุ จนกระทัง่ กาแพงอิฐเสร็ จ
สิ ้นลง..

แต่พอถอยออกมายืนดูก็พบว่าก่ออิฐพลาดไป 2 ก้ อน ..!!

แต่ มี อ ยู่ 2 ก้ อนที่ เ อี ย ง ๆ ..

อิฐกาแพงเรี ยงเรี ยบสวย

พระอาจารย์ พ รหมขอเจ้ าอาวาสทุ บ ก าแพงทิ ง้ เพื่ อ ก่ อ ใหม่

แต่เจ้ าอาวาสไม่ยอม...
จากนันเป็
้ นต้ นมา.. ทุกครัง้ ที่พระอาจารย์พรหมพาแขกเยี่ยมวัด
หลีกเลี่ยงพาแขกเดินผ่านกาแพงบริ เวณนี ้...

เพราะอายที่ก่ออิฐผิดพลาดไป 2 ก้ อน.. จนกระทัง่

วันหนึ่ง.. พระอาจารย์พรหมกาลังเดินกับผู้มาเยี่ยมวัดคนหนึ่ง..
ขึ ้นมาว่า “กาแพงนี่สวยดี”..

ท่านจะพยายาม

เขาเห็นกาแพงอิฐนี ้แล้ วก็เปรย

พระอาจารย์พรหมถามด้ วยอารมณ์ขนั ว่า..

“คุณลืมแว่นสายตาไว้ ที่รถหรื อเปล่า

คุณไม่เห็นหรื อว่ามีอิฐ 2 ก้ อนที่ผิดพลาดจน

กาแพงดูไม่ดี”
แต่แล้ วผู้มาเยี่ยมชมคนนี ้ก็เอ่ยประโยคที่ทาให้ พระอาจารย์พรหมเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ทังหมดที
้
่เคยมีตอ่ กาแพงนี ้พร้ อมกับเปลี่ยนแง่มมุ ที่มีตอ่ ชีวิต..
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้
า... “ผมเห็นอิฐที่วางไม่ดี 2 ก้ อนนัน้ แต่ผมก็ได้ เห็นด้ วยว่า..
มีอิฐอีก 998 ก้ อนที่ก่อไว้ อย่างสวยงาม”
“นับเป็ นครัง้ แรกในรอบ 3 เดือน ที่อาตมาสามารถมองเห็นอิฐก้ อนอื่น ๆ บนกาแพง
นัน้ นอกเหนือจากเจ้ า 2 ก้ อนที่เป็ นปั ญหา..
และด้ านขวาของเจ้ าอิฐ 2 ก้ อนนัน้

ไม่ว่าจะเป็ นอิฐที่อยู่ด้านบน

ล้ วนแต่เป็ นอิฐที่ก่อไว้ อย่างดีไม่มีที่ต.ิ .

ด้ านล่าง ด้ านซ้ าย
ยิ่งไปกว่านันจ
้ านวนอิฐ

ที่ดมี ีมากกว่าเจ้ าอิฐไม่ดี 2 ก้ อนนัน”
้
ช่ว ง 3 เดื อ นที่ ผ่า นมา.. สายตาของพระอาจารย์ พ รหมเฝ้ ามองแต่อิ ฐ 2 ก้ อ นนัน้
ท่านยอมรับว่าสายตาของท่านมืดบอดต่อสิ่ งอื่น ๆ ..
อิฐ 2 ก้ อนที่ผิดพลาด..!!
กาแพงนี ้

ท่านอยากทลายกาแพง เพราะมองเห็นแต่

แต่ทนั ทีที่ความรู้ สึกเปิ ดกว้ าง

กาแพงเดิมที่อยากทลาย

มองเห็นอิฐก้ อนดี ๆ จานวนมากบน

ก็กลับงดงามขึ ้นมาทันที..

“ใช่.. กาแพงนี ้สวยดี ” พระอาจารย์ พรหมหันไปบอกกับผู้มาเยี่ยมคนนัน้

จนถึง

วันนี.้ .พระอาจารย์พรหมก็นึกไม่ออกแล้ วว่า.. อิฐก้ อนที่ผิดพลาด 2 ก้ อนนัน้ อยู่ตรงไหนของกาแพง
“ทั ศ นคติ ” ในการมองโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงท าให้ อิ ฐ 2 ก้ อนนั น้ เลื อ นหายจากความทรงจ า
พระอาจารย์พรหมเปรี ยบเปรยว่า

คูช่ ีวิตที่ตดั สัมพันธ์หรื อหย่าร้ างกันก็เพราะทังคู
้ เ่ พ่งมองแต่ “อิฐที่

ไม่ดี 2 ก้ อน” ในตัวคูช่ ีวิตของเขา..
คนที่คดิ ท้ อแท้
ทังที
้ ่ในความเป็ นจริ ง

อยากฆ่าตัวตายก็เพราะเรามองเห็นแต่ “อิฐ 2 ก้ อน” ในตัวเราเอง

นอกจาก “อิฐ 2 ก้ อน” ที่ผิดพลาดแล้ ว ยังมี “อิฐก้ อนที่ดี” และ “อิฐก้ อนที่ดี

จนไม่มีที่ต”ิ มากมายอยูใ่ นตัวเรา

เพียงแต่เรามองไม่เห็นเท่านัน้

ท่า นอาจารย์ พ รหมเตื อ นสติว่ า ... อย่า ให้ ค วามผิ ด พลาดของ “อิ ฐ ที่ ไ ม่ดี ” เพี ย ง
“2 ก้ อน” ทาให้ เราต้ องทาลายกาแพงดี ๆ จนพัง..
⊙.............................................................⊙

นา้ จิม้ อาหารสมอง
Inability to tell good from evil is the greatest worry of man’s life.
(Cicero นักปราชญ์ โรมัน 106 BC-43BC)
ความไม่สามารถแยกแยะความดีความเลวได้

เป็ นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในชีวิตของ

มนุษย์
--------------------------------------------------

