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กําเนิดความคิด
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ความคิดริเริ่มสรางสรรคเปนบอเกิดของนวตกรรม ซึ่งถือกันวาเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
ในการทํางานและการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เศรษฐกิจหากไมมีการตอยอดหาทางเพิ่มมูลคาโดยใช
สติ ป ญ ญาและความคิ ด จนกลายเป น เศรษฐกิ จ สรางสรรค (Creative Economy) ดั ง ตั วอย างของ
เกาหลี ใ ต (กระแส K พุ ง สู ป ระเทศต า ง ๆ ในรู ป ของภาพยนตร ดนตรี แฟชั่ น โทรศั พ ท
คอมพิวเตอร รถยนต ฯลฯ และมุงสูการยอมรับสิ่งที่เปน “เกาหลี”) ก็จะติดกับอยูแคเศรษฐกิ จ
โรงงาน (Factory Economy) เทานั้น
ผมไดอานหนังสือชื่อ “กําเนิดความคิด” (2530) ของมนตทิวา ชัยพิพัฒนานันท และเห็น
วาทําใหเราเขาใจเรื่องความคิดซึ่งเปนรากฐานของนวตกรรมเปนอยางดี จึงขอนํามาถายทอดตอ
“.....ถาจะถามกันวา “ความคิดคืออะไร” ก็เห็นจะตองเริ่มคําวา “คิด” กอน เวลาที่
เราคิด เราจะเห็นภาพอะไรบางอยางในใจ ถาเปนการคิดเรื่อยเปอย คิดฝน คิดตามสิ่งที่มากระทบ
หู ตา และใจ เราก็ จะเห็ นอะไรที่ เกี่ ย วของกับ ที่ กําลังนึ ก คิด อยู ซึ่ง มัก เปน ภาพที่ สมองจําจาก
ประสบการณที่ผานเขามาในชีวิตของเรา ถาเปนเรื่องธรรมดาทั่วไปที่เปนรูปธรรม ภาพก็คอนขางจะ
เหมือนจริงและลงตัว แตถาเปนเรื่องแปลกใหมที่เปนนามธรรม ภาพก็จะไมชัดนัก ตัวอยางเชน
เวลาเราเรียนหนังสือเมื่ออาจารยอธิบายถึงสิ่งที่เราเคยพบเห็นมากอน เราจะเขาใจไดงาย แตถาเปน
ความรูใหมหรือศัพทเทคนิคยาก ๆ แลวอาจารยสอนไมเกง ยกตัวอยางไมเปน หรือพูดเร็วเกินไป
เราจะคิดไมทัน นึก ภาพไมออก หรือออกก็แตเพีย งบางสวน เราจึงไมเขาใจเต็มที่ เมื่อเรารู
ความหมายของคําวา “คิด” แลว ก็ขอยอนกลับไปยังคําถามวา “ความคิดคืออะไร” ไมทราบวาคุณมี
คําตอบของตัวเองหรือเปลา ถาไมมีลองฟงคําตอบของผูอื่นดู
จาก “Encyclopedia Americana” ใตหัวเรื่อง “Idea” นักจิตวิทยาบอกวาความคิดคือ
เหตุการณในจิตใจที่มีบุคลิกลักษณะของมันเอง แตบางคนอยาง David Hume และ E.D. Titchener
มี ค วามเห็ น ตรงกั น ว า ความคิ ด คื อ ภาพลั ก ษณ ห รื อ ภาพสํ า เนาที่ จ างกว า ของความรู สึ ก จริ ง
สวน Dr.Rudolf Flesch ผูแตงหนังสือที่ควรอานหลายเลมใหนิยามของความคิดวาเปนการควบคุมบงการ
ของความจําโดยยกผลการทดลองที่ Dr.Herbert G. Birch ได กระทํ าขึ้น ที่ Florida ในป 1944 มา
สนับสนุนนิยามของเขา
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นํ ามาเลี้ย งตั้ ง แต อายุ ไ ด สองอาทิ ต ย และมีก ารจดบั น ทึ ก อุป นิ สั ย พฤติ ก รรม อารมณ และ
พัฒนาการตาง ๆ ไวทุกวัน ลิงทั้งหมดจะเลนรวมกันในลานที่ลอมไวอยางดี ในนั้นมีตนไมใหญอยู
หนึ่งตนกับไมลื่น เมื่อลิงเหลานี้มีอายุไดสี่ถึงหาปก็ถูกจับใสกรงทดลอง ซึ่งในกรงมีไมอยูหนึ่งอัน
และนอกกรงมีอาหารวางอยูในระยะที่เอื้อมไมถึง
จากการทดลองทีละตัว ปรากฏวามีลิงอยูสี่ตัวที่พยายามเอื้อมหยิบอาหาร และเมื่อ
ไมสําเร็จก็ออนขอจาก Dr.Birch พอไมไดก็โกรธจัด หยิบไมในกรงปาเขามุมไป แตมีอยูตัวหนึ่งที่ไม
สนใจไมเสีย ดวยซ้ํา พอถึงคราวของลิงตั วเมียที่ชื่อ Jojo มันเดินไปริมกรงมองอาหารที่อยู ขางนอก
เหลือบดูไม หยิบขึ้นมาในทันทีแลวเกี่ยวอาหารเขากรงไป จากนั้นก็วางไมลง และเคี้ยวอาหารกิน
อยางเอร็ดอรอย ทั้งหมดนี้ในชั่วเวลาเพียง ๑๒ วินาที
อะไรทําให Jojo ตางจากลิงตัวอื่น?
จากบันทึกที่จดไวพบวา Jojo ฝกใชไมอยูเรื่อย ๆ และมันเคยเปดปดไฟดวยไมจากกรง
ของมัน ซึ่งตัวอื่น ๆ ไมเคยทําเชนนี้มากอน
แตตัวที่นาสนใจที่สุดคือ Bard ลิงตัวผู เมื่อมันเขากรงก็ประพฤติเหมือนกับสี่ตัวแรก
พยายามเอื้อมหยิบอาหาร พอไมสําเร็จก็ออนวอนขอ แลวก็เดินรอบ ๆ กรง แลวก็ขอซ้ํา แตไมได
ผล มันจึงพยายามเอื้อมหยิบอาหารอีก บังเอิญมือไปปดถูกไมเขา ทําใหเคลื่อนไปสามนิ้ว และ
ปลายของไมก็เลยชวยกวาดอาหารใหขยับไปอีกดาน Bard หยุดมองและพิจารณาสถานการณอยาง
ระมัดระวัง แลวมันก็ลองขยับไมดู ตาจองที่อาหาร เห็นมันเคลื่อน ก็ขยับไมอีก ในที่สุดก็ไดกิน
อาหารสมใจ
เพื่อพิสูจ น ใ หแน ลิงทั้ ง หกตั วจึงถู ก ปลอยไวในลานอีก ครั้ง ในนั้ น มีไมวางอยู ทั่ ว
พอครบสามวันก็จับใสกรงอยางเกา คราวนี้เพียงแคดูสถานการณ ทุกตัวก็เอาอาหารมากินไดสําเร็จ
การทดลองนี้ แสดงวา ประสบการณและความทรงจําสําคั ญอย างยิ่ง ในเรื่องกํ าเนิ ด
ความคิด.....”
สําหรับความคิดสรางสรรคผูเขียนไดขอยืมขอความจากหนังสือ “มันสมอง” ของ พลตรี
หลวงวิจิตรวาทการ ดังนี้ “.....ไมวาในกิจการใด ๆ ทั้งสิ้น มันสมองเปนสิ่งสําคัญที่คนเราจะตองใช
คนโดยมากเขาใจผิด แบงการงานของมนุษยออกเปนสองอยาง ตั้งชื่อเอาเองวางานใชกําลังกาย
อย างหนึ่ ง งานใชกํ าลัง ความคิด อยางหนึ่ ง ซึ่ง เปน การผิดแท เพราะอัน ที่ จริง คนที่ ทํางานด วย
กําลังกายนั้นเอง ถาไมใชความคิดเสียเลยแลวก็เทากับมีดพราสิ่วขวานเลมเดียว จะดีกวาสิ่งเหลานั้น
หนอยก็เพียงแตเคลื่อนไหวไดในตัวเองเทานั้น ชางไมที่หาเงินไดมากที่สุดนั้นไมใชเปนคนที่มีกลามเนื้อ
แข็งแรงที่สุด ที่จริง เปนคนที่รูจัก ใชความคิดประดิษ ฐของใหแปลก ใหดีกวาของคนอื่น ๆ คนที่
สามารถทําตะปูเหล็กวิลาศอันนิดเดียวสําหรับปดซองจดหมายโดยไมใหมีใครลักเปดไดนั้น กลับมั่งมี
เป นเศรษฐี ดีก วาคนที่ ตี เหล็กไปตลอดชีวิต โดยไมคิ ดอย างอื่น นอกจากทุมเทกํ าลัง กายลงไปตาม
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ก็เ ลยหมดหนทางหากิ น ถึง แมก ารกีฬาซึ่ง ถือกัน วาเปน สวนที่ เกี่ ย วกั บรางกายโดยแทก็ ดี ก็ ยั ง
จําเปน ต องใชมัน สมองมาก นั ก มวยที่ได ชัย ชนะ ไมใชเ พราะมีกํ าลัง กายแข็ง แรงยิ่ง กวาคู ปรป ก ษ
แทจริงเปนเพราะมีไหวพริบในการตอสู ทําการไดเปรียบคูปรปกษอยูเสมอนั่นเอง
แมในการงานที่หยาบที่สุด ก็ยอมตองการกําลังมันสมองเปนเครื่องชวยเหลือ คนใชที่
เราใชทําการกวาดบาน เราก็ตองการใหมันใชความคิดทําใหเหมาะเจาะถูกตองเรียบรอย ไมสักแต
วาทําไปอยางเครื่องจักร คนไหนที่รูจักใชความคิดเชนนี้ เราก็ชื่นชมยินดี ขึ้นเงินเดือน เลื่อนชั้น
หรือใหรางวัลพิเศษ ผิดกับคนที่ไมรูจักใชความคิดและใชแตกําลังแรงเขาถมอยางเดียว.....”
ในการจะมีความคิดสรางสรรคนั้นผูเขียนบอกวา “.....เห็นจะตองถามจากผูทํางานดาน
ใชค วามคิ ดเป นประจําอยางนั กเขียน นั กโฆษณา นั กแต งเพลง นั กออกแบบ ฯลฯ แต อย า
คาดหวังอะไรมากนัก เพราะคนเกงหลาย ๆ คนคิดได แตไมสามารถบอกผูอื่นใหรูถึงวิธีการได เชน
นักเขียนนวนิยาย Elmore Leonard ผูแตงเรื่อง Glitz, Bandits และอื่น ๆ อีกยี่สิบกวาเรื่อง เขาบอก
วา “ผมไมรูวาความคิดสรางสรรคคืออะไร และความคิดผุดเขามาในสมองผมไดอยางไร และผมก็ไม
รู ด ว ยว า แรงบั น ดาลใจมาจากไหน และทํ า ไมถึ ง มา แต อ ย า งไรก็ ต ามมั น มี ก ระบวนการ
สรางสรรค วิธีการที่จะเสริมสงใหเกิดสิ่งใหม ๆ
แมวาบางครั้งขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการ
สร างสรรค จ ะละลายเขา หากั น แล วปนเปจนยุ ง เหยิ ง และผมก็ รู ด ว ยว าจะไมมี ค วามสัม ฤทธิ์ผ ล,
สิ่งแปลกใหม หากไมทําการบาน”
James Webb Young อดีตรองประธานฝายสรางสรรคของบริษัทโฆษณา J. Walter
Thompson แหงสหรัฐฯ เขามีคําตอบที่คอนขางจะสมบูรณและไดเขียนออกมาเปนหนังสือเลมกะทัดรัด
ชื่อวา A Technique for Producing Ideas
ในหนั ง สื อเขาแสดงความเห็ น วา ความคิ ด นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ลึก ลั บ มั น โผล มาใน
ทั น ที ทั น ใดเหนื อ พื้ น ผิ ว ของจิ ต ใจและก็ มี ก ลิ่ น อายของความมหั ศ จรรย แ ละบอกเล า อะไรไม ถู ก
เหมือนกับการปรากฏขึ้นในฉับพลันของเกาะปะการังกลางทะเลใตซึ่งไมมีบงไวในแผนที่
และโดยการสัง เกตงานของนั ก ผลิต ความคิ ด ทั้ ง หลายกั บการครุน คิ ด ของตั วเขาเอง
Young คนพบวาการผลิตความคิดมีกระบวนการแนนอน ดํ าเนินไปเปนขั้นตอนซึ่งคนเราสามารถ
เรียนรูและควบคุมได และเมื่อไดฝกฝนเทคนิคจนชํานาญก็จะสามารถคิดไดอยางมีประสิทธิผล เทคนิค
ที่วา คุณสามารถอานโดยละเอียดไดจากหนังสือดังกลาว.....”
James Webb Young นั ก สร า งสรรค โ ฆษณาสื่ อ ลื อ ชื่ อ ระบุ ว า มี ห า ขั้ น ตอนใน
กระบวนการผลิต ความคิ ด ของเขาซึ่ง ได แก (๑) การเก็ บ รวบรวมวั ต ถุ ดิ บ ทั้ ง วัต ถุ ดิ บ ของป ญ หา
เฉพาะหน าและวัต ถุดิบ ที่มาจากการสั่งสมความรูทั่วไปอยางสม่ําเสมอของคุ ณ (๒) การครุน คิดถึ ง
วัตถุดิบเหลานั้นในจิตใจของคุณ (๓) ระยะฟูมฟก ซึ่งคุณปลอยใหบางสิ่งนอกเหนือจากจิตสํานึกเปนตัว
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ขั้นสุดทายและการพัฒนาความคิดใหเปนประโยชนในเชิงปฏิบัติ
“.....Young บอกวา ในการเรียนศิลปะใดก็ตาม สิ่งสําคัญที่จะตองเรียนมีอยูสองอยาง
คือ หลักการกับวิธีการ ศิลปะในการสรางสรรคความคิดก็เชนเดียวกัน
หลักการที่เปนรากฐานของการผลิตความคิดนั้นมีอยูสองประการ คือ หนึ่ง ความคิดเปน
การผสมผสานใหมของสวนประกอบเกา สอง การนําสวนประกอบเกามาผสมผสานใหมนั้นขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการที่จะมองเห็นความเกี่ยวของสัมพันธของแตละสวนประกอบดังกลาว ฉะนั้นเมื่อใด
ที่คุณมองออกถึงความเกี่ยวพันของขอมูลปญหา ฯลฯ ความคิดก็จะเกิด และดวยเหตุนี้การคนหา
ความเกี่ยวพันระหวางขอเท็จจริงตาง ๆ จึงสําคัญที่สุดในการสรางสรรคความคิด
สําหรับวิธีการหรือเทคนิคในการผลิตความคิดนั้น Young ยืนยันวามีอยู หาขั้น และ
เมื่อใดที่คนเราคิด ก็จะตองผานกระบวนการทั้งหานี้ ซึ่งดําเนินเปนลําดับตายตัว ไมมีการขามขั้นกัน
โดยเด็ดขาด.....”
สงสัยวาผูสรางปญหาความวุนวายในบานเราไดใชห าขั้นตอนขางตนในกระบวนการ
ผลิตความคิดอยางมีประสิทธิภาพ เสียแตเปนความคิดที่อุบาวท อํามหิต เกินจะพรรณนา ไมวา
ในการใช RPG ยิงวัดพระแกว หรือบุกรุกขูเข็ญผูทํางานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
---------------------------------------

