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	 บทน�า 19

ส่วนที่หนึ่ง  การคิดทบทวนรายบุคคล
ปรับเปลี่ยนมุมมองของเราให้เท่าทันปัจจุบัน

	 1	 นักเทศน์		อัยการ		
	 	 นักการเมือง		และนักวิทยาศาสตร์
	 	 ก้าวเข้าสู่ความคิดของคุณ	 37

	 2	 คนที่คิดว่าตัวเองเก่ง
	 	 กับคนที่คิดว่าตัวเองไม่เก่ง
  มองหาจุดลงตัวของความมั่นใจ	 61

	 3	 ความสุขใจจากการคิดผิด
  ความเร้าใจจากการไม่เชื่อทุกสิ่งที่คุณคิด	 89

	 4	 ชมรมการทะเลาะเชิงสร้างสรรค์
  จิตวิทยาของความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์	 117
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ส่วนที่สอง  การคิดทบทวนระหว่างบุคคล
เปิดความคิดของคนอื่น

	 5	 เต้นร�ากับศัตรู
  วิธีเอาชนะการถกเถียงและโน้มน้าวคนอื่น 143

	 6	 เรื่องบาดหมางบนสนามเบสบอล
  ลดอคติด้วยการท�าลายทัศนคติเหมารวม 175

	 7	 ผู้หยั่งรู้เรื่องวัคซีน
	 	 และนักสอบปากค�าผู้ละมุนละม่อม
  การรับฟังที่ถูกต้องจูงใจให้คนเราเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 203

ส่วนที่สาม  การคิดทบทวนเป็นกลุ่ม
สร้างชุมชนของนักเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 8	 การสนทนาแบบกระตุ้นอารมณ์
  ก�าจัดการแบ่งขั้วของการโต้แย้งที่ก่อให้เกิดความแตกแยก 229

	 9	 เขียนหนังสือเรียนใหม่
  สอนให้นักเรียนตั้งค�าถามต่อความรู ้ 257

	 10	 นั่นไม่ใช่แนวทางที่เราท�ามาตลอด
  สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในที่ท�างาน 283
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ส่วนที่สี่  บทสรุป

	 11	 หนีจากมุมมองแบบอุโมงค์
  ทบทวนแผนชีวิตและอาชีพการงานที่เราวางไว้อย่างด ี 307

	 บทส่งท้าย 333

	 ลงมือท�าเพื่อสร้างผลกระทบ 341

	 ประวัติผู้เขียน 351
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บทน�ำ

ห ลงัจากเที่ยวบนิอนัยากล�าบาก  ชาย 15 คนกระโดดลงมาจากท้องฟ้า 

 ในรัฐมอนแทนา  พวกเขาไม่ใช่นักกระโดดร่ม  แต่เป็นเจ้าหน้าที่ 

ดับไฟป่าทางอากาศหรือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าระดับแนวหน้าที่กระโดดร่ม 

ลงไปดับไฟป่าซึ่งเกิดจากฟ้าผ่าเมื่อวันก่อน  หลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาท ี 

พวกเขาจะต้องวิ่งหนเีพื่อเอาชวีติรอด

ทมีเจ้าหน้าที่ดบัไฟป่าร่อนลงพื้นใกล้กบัสนัเขาของหบุเขาแมนน์กลัช์

ในตอนบ่ายแก่ ๆ อันร้อนระอุของเดือนสิงหาคมปี 1949  เมื่อมองเห็น 

เปลวเพลงิอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของหบุเขาลกึ  พวกเขาจงึเดนิลยุลงไปตามทาง

ลาดชันสู่แม่น�้ามิสซูรี  แผนการของพวกเขาคือการขุดดินเป็นแนวรอบ 

ไฟป่าเพื่อควบคมุและหนัเหทศิทางเพลงิไปยงับรเิวณที่ไม่มอีะไรให้เผาไหม้ 

มากนกั

หลงัจากเคลื่อนตวัมาได้ประมาณ 400 เมตร  หวัหน้าทมีชื่อแวกเนอร์ 

ดอดจ์  กเ็หน็ว่าเปลวเพลงิลอยข้ามหบุเขาลกึและตรงมาทางพวกเขา  มนั
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ลุกโชนสูงขึ้นไป 9 เมตรบนอากาศ  และลุกลามอย่างรวดเร็วจนอาจ

ครอบคลมุระยะทางเกอืบ 200 เมตรได้ในเวลาไม่ถงึ 1 นาที

พอถงึเวลา 17.45 น. กเ็หน็ได้ชดัว่าแม้แต่การควบคมุเพลงิกเ็ป็นเรื่อง

ที่ไม่สามารถท�าได้อกีต่อไป  เมื่อตระหนกัว่าถงึเวลาต้องเปลี่ยนกลยทุธ์จาก 

ต่อสู้เป็นหลบหนี  ดอดจ์จึงสั่งให้ลูกทีมกลับหลังหันเพื่อวิ่งขึ้นเนินทันท ี  

เจ้าหน้าที่ต้องวิ่งขึ้นเนินที่ลาดชันสุด ๆ และฝ่าต้นหญ้าสูงท่วมเข่าบนพื้น

อนัขรขุระ  8 นาทต่ีอมาพวกเขากว็ิ่งมาได้เกอืบ 450 เมตร  เหลอืระยะทาง

แค่ไม่ถงึ 200 เมตรกจ็ะไปถงึสนัเขา  

เมื่อความปลอดภัยอยู่ในระยะสายตา  ดอดจ์ก็ท�าสิ่งที่สร้างความ

งุนงงให้แก่ลูกทีม  แทนที่เขาจะพยายามวิ่งหนีให้พ้นจากเปลวเพลิงที่ 

ไล่ตามมาอย่างรวดเร็ว  เขากลับหยุดและย่อตัวลง  หยิบกล่องไม้ขีด 

ออกมา  จดุไม้ขดี  แล้วทิ้งลงไปในพงหญ้า  “ตอนนั้นเราคดิว่าเขาคงเพี้ยน

ไปแล้ว”  ลูกทมีคนหนึ่งเล่าในภายหลงั  “ไฟก�าลงัไล่หลงัเรามาอยู่รอมร่อ  

หัวหน้าจะจุดไฟอีกกองตรงหน้าเราท�าบ้าอะไร”  เขาคิดกับตัวเองว่า   

ไอ้สารเลวดอดจ์พยายามจะจดุไฟเผาฉนัให้ตาย  ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ลูกทมี

จะไม่ตามดอดจ์ไปตอนที่เขาโบกไม้โบกมอืไปทางกองไฟของเขาและตะโกน

ว่า  “ขึ้นมานี่!  มาทางนี้!”

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทางอากาศเหล่านั้นไม่ได้ตระหนักถึงก็คือ  

ดอดจ์ได้คิดค้นกลยุทธ์การเอาชีวิตรอดขึ้นมา  เขาก่อไฟเพื่อการหลบหน ี 

(escape fire)  เพราะเมื่อเผาหญ้าที่อยูต่รงหน้าแล้ว  กเ็ท่ากบัว่าเขาได้ก�าจดั

เชื้อเพลงิส�าหรบัไฟป่าทิ้งไป  จากนั้นเขากเ็ทน�้าจากกระตกิของตวัเองลงบน

ผ้าเช็ดหน้า  ใช้มันปิดปาก  แล้วนอนคว�่าตรงบริเวณที่ถูกเผาเกรียม 

ไปแล้ว  เขานอนอยูต่รงนั้นตลอดช่วง 15 นาทต่ีอมาขณะที่ไฟป่าลกุโหมอยู่

เหนอืตวัเขา  และรอดชวีติมาได้ด้วยก๊าซออกซเิจนที่ลอยต�่าอยู่ใกล้พื้นดนิ

เรื่องน่าเศร้าก็คือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทางอากาศ 12 คนเสียชีวิต   

ต่อมานาฬิกาพกพาของผู้เคราะห์ร้ายรายหนึ่งถูกพบโดยที่เข็มละลายอยู่ที่

เวลา 17.56 น.
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ท�าไมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าถึงรอดชีวิตเพียง 3 คน  สมรรถภาพทาง

ร่างกายอาจเป็นปัจจยัหนึ่งครบั  ผูร้อดชวีติอกี 2 คนวิ่งหนเีปลวเพลงิไปถงึ

สนัเขาได้ทนั  แต่ดอดจ์รอดชวีติมาได้ด้วยสมรรถภาพทางความคดิของเขา

เอง

•  •  •

เมื่อผูค้นคดิถงึคณุสมบตัทิี่จะท�าให้เรามสีมรรถภาพทางความคดิที่ด ี สิ่งแรก

ที่มักผุดขึ้นมาในหัวก็คือความฉลาด  ยิ่งคุณฉลาดมากเท่าไหร่  คุณก็ยิ่ง

แก้ไขปัญหาที่ซบัซ้อนได้มากและเรว็ขึ้นเท่านั้น  เดมิทเีรามองว่าสตปัิญญา

คือความสามารถในการคิดและเรียนรู้  แต่ในโลกอันสับสนวุ่นวายนี้ยังมี

ทักษะอีกชุดหนึ่งที่อาจมีความส�าคัญมากกว่า  นั่นคือ  ความสามารถใน

การคดิทบทวนและละทิ้งความรู้เดมิ

ลองจินตนาการว่าคุณเพิ่งท�าข้อสอบปรนัยเสร็จแต่ยังลังเลกับ 

ค�าตอบข้อหนึ่งของตัวเอง  ตอนนี้คุณยังมีเวลาเหลือ  คุณควรยึดมั่นใน

สญัชาตญาณแรกหรอืเปลี่ยนค�าตอบดี

นกัศกึษาประมาณ 3 ใน 4 เชื่อว่าการทบทวนค�าตอบจะส่งผลเสยีต่อ

คะแนนของพวกเขา  บริษัทรับเตรียมความพร้อมก่อนสอบรายใหญ่อย่าง

แคปแลนเคยเตือนนักศึกษาว่า  “จงใช้ความระมัดระวังอย่างมากเวลาที่

คุณตัดสินใจจะเปลี่ยนค�าตอบ  ประสบการณ์ที่ผ่านมาบ่งชี้ว่านักศึกษา

จ�านวนมากที่เปลี่ยนค�าตอบจะเปลี่ยนไปเลอืกค�าตอบที่ผดิ”  ปรากฏการณ์

นี้เป็นที่รู้จักในชื่อเหตุผลวิบัติโดยเชื่อว่าสัญชาตญาณแรกถูกเสมอ  (first- 

instinct fallacy)  

ถึงแม้ผมจะเคารพบทเรียนจากประสบการณ์  แต่ผมมักเชื่อใน 

หลักฐานที่เห็นได้ชัดเจนมากกว่า  เมื่อนักจิตวิทยา 3 คนท�าการทบทวน 

การศึกษา 33 ครั้งอย่างครอบคลุม  พวกเขาก็พบว่าในการศึกษาทุกครั้ง  

การแก้ไขค�าตอบส่วนใหญ่เปลี่ยนค�าตอบที่ผดิให้กลายเป็นค�าตอบที่ถูก  
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ในการทดลองครั้งหนึ่ง  นกัจติวทิยานบัจ�านวนรอยยางลบบนข้อสอบ

ของนกัศกึษากว่า 1’500 คนในรฐัอลิลนิอยส์  และพบว่ามกีารแก้ไขค�าตอบ

เพยีง 1 ใน 4 เทา่นั้นที่เปลี่ยนค�าตอบที่ถูกให้กลายเป็นค�าตอบที่ผดิ  ขณะที่

ครึ่งหนึ่งเปลี่ยนค�าตอบที่ผดิให้กลายเป็นค�าตอบที่ถกู  ผมได้สมัผสัในชั้นเรยีน

ของตัวเองปีแล้วปีเล่าว่า  ข้อสอบปลายภาคของนักศึกษามีรอยยางลบ 

น้อยมากจนน่าแปลกใจ  แต่คนที่ทบทวนค�าตอบของตวัเองแทนที่จะยดึมั่น

ในค�าตอบแรกกลบัท�าคะแนนได้ดขีึ้น

แน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่ค�าตอบที่สองจะไม่ใช่ค�าตอบที่ดีกว่า

เสมอไป  มันเป็นค�าตอบที่ดีกว่าเพียงเพราะนักศึกษาทั่วไปมักลังเลที่จะ

เปลี่ยนค�าตอบ  โดยจะเปลี่ยนค�าตอบกต็่อเมื่อค่อนข้างมั่นใจเท่านั้น  แต่

งานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ชี้ให้เห็นค�าอธิบายที่แตกต่างออกไป  นั่นคือ   

การเปลี่ยนค�าตอบไม่ได้ท�าให้คะแนนของคณุดขีึ้นมากเท่ากบัการพจิารณา

ว่าคณุควรเปลี่ยนค�าตอบหรอืไม่

เราไม่เพยีงลงัเลที่จะทบทวนค�าตอบเท่านั้น  แต่ยงัลงัเลที่จะคดิเรื่อง

ทบทวนค�าตอบด้วย  ในการทดลองครั้งหนึ่ง  นกัศกึษาหลายร้อยคนถกูสุม่

ให้เรยีนรู้เรื่องเหตผุลวบิตัโิดยเชื่อว่าสญัชาตญาณแรกถูกเสมอ  ผู้บรรยาย

ให้ความรู้พวกเขาเกี่ยวกับคุณค่าของการเปลี่ยนใจและให้ค�าแนะน�าว่า

เปลี่ยนใจตอนไหนถึงจะเหมาะสม  ทว่าในการท�าข้อสอบ 2 ครั้งต่อมา  

พวกเขากย็งัไม่มแีนวโน้มที่จะแก้ไขค�าตอบมากขึ้นแต่อย่างใด

ส่วนหนึ่งของปัญหานี้ก็คือความเกียจคร้านที่จะคิด  นักจิตวิทยา 

บางส่วนเชื่อว่ามนุษย์เราไม่ชอบถ้าต้องคิดมากเกินไป  เรามักชอบความ

สะดวกสบายของการยดึมั่นในมมุมองเดมิมากกว่าความยากล�าบากในการ

ไขว่คว้ามมุมองใหม่  อย่างไรกต็าม  ยงัมอีทิธพิลที่ลกึซึ้งกว่าอยู่เบื้องหลงั 

ความรู้สึกต่อต้านการคิดทบทวนของเรา  การตั้งค�าถามกับตัวเองท�าให้ 

โลกนี้คาดเดาได้ยากขึ้น  เพราะมันท�าให้เราต้องยอมรับว่าข้อเท็จจริงอาจ

เปลี่ยนแปลงได้  ตอนนี้สิ่งที่เคยถูกอาจกลายเป็นสิ่งที่ผิด  การกลับไป
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ทบทวนอะไรสกัอย่างที่เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าอาจเป็นภยัคกุคามต่อตวัตน

ของเรา  ท�าให้เรารู้สกึราวกบัว่าเราก�าลงัสูญเสยีตวัตนบางส่วนไป

การคิดทบทวนไม่ใช่เรื่องล�าบากยากเย็นในชีวิตเราไปเสียทุกด้าน  

เพราะพอเป็นเรื่องของสิ่งที่เราครอบครอง  เราจะปรบัเปลี่ยนมนัให้ทนัสมยั

อย่างกระตอืรอืร้น  เราซื้อเสื้อผ้าใหม่เมื่อชดุเดมิเชยแล้วและปรบัปรงุห้องครวั

เมื่อมันไม่ทันสมัยอีกต่อไป  แต่พอเป็นเรื่องของความรู้และความคิดเห็น

ของเรา  เรามกัเกาะอยู่กบัสิ่งเดมิ ๆ อย่างเหนยีวแน่น  นกัจติวทิยาเรยีก

สิ่งนี้ว่าการยดึตดิ  (seizing)  และการฝังใจ  (freezing)  เราชื่นชอบความ

สบายใจจากการปักใจเชื่อมากกว่าความไม่สบายใจจากการเคลือบแคลง

สงสยั  เราหวัเราะเยาะคนที่ยงัใช้ระบบปฏบิตักิารวนิโดวส์ 95  แต่เรากย็งัคง

ยึดติดกับความคิดเห็นที่ตัวเองสร้างขึ้นในปี 1995  เรารับฟังความคิดเห็น 

ที่ท�าให้เรารู้สกึดแีทนการรบัฟังแนวคดิที่ท�าให้เราต้องใคร่ครวญอย่างหนกั

คุณอาจเคยได้ยินว่าถ้าคุณหย่อนกบตัวหนึ่งลงในน�้าที่เดือดจัด   

มันจะกระโดดออกมาทันที  แต่ถ้าคุณหย่อนกบตัวนั้นลงในน�้าอุ่นแล้ว 

ค่อย ๆ เพิ่มอณุหภูมทิลีะน้อย  กบตวันั้นกจ็ะตายในที่สดุ  มนัขาดความ

สามารถในการคิดทบทวนสถานการณ์และไม่ตระหนักถึงภัยคุกคามจน

กระทั่งสายเกนิไป

เมื่อไม่นานมานี้ผมลงมอืศกึษาเรื่องเล่ายอดนยิมดงักล่าวและค้นพบ

ปัญหาเรื่องหนึ่ง  นั่นคอื  มนัไม่ใช่เรื่องจรงิครบั

เมื่อถูกหย่อนลงในน�้าเดือด  กบจะถูกน�้าร้อนลวกอย่างสาหัสและ

อาจจะหนีรอดหรือไม่รอดก็ได้  ความจริงแล้วการอยู่ในน�้าที่เดือดอย่าง 

ช้า ๆ กลับดีกว่าด้วยซ�้า  เพราะมันจะกระโดดออกมาทันทีที่น�้าเริ่มร้อน 

เกนิไปจนรู้สกึไม่สบายตวั
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ไม่ใช่กบหรอกครับที่คิดทบทวนไม่เป็น  เราเองต่างหาก  เมื่อเรา

ได้ยินเรื่องเล่านั้นและยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริง  เราก็แทบไม่ใส่ใจที่จะ 

ตั้งข้อสงสยัเลย

•  •  •

ขณะที่ไฟป่าแห่งหบุเขาแมนน์กลัช์ลกุลามเข้าหาพวกเขา  เจ้าหน้าที่ดบัไฟป่า

ทางอากาศมเีรื่องต้องตดัสนิใจ  ในโลกอดุมคต ิ พวกเขาคงมเีวลามากพอ 

ที่จะหยดุพกั  วเิคราะห์สถานการณ์  และประเมนิทางเลอืกของตวัเอง  แต่

ในตอนที่เปลวไฟโหมกระหน�่าไล่หลังมาไม่ถึง 100 เมตรเช่นนี้  พวกเขาไม ่

มโีอกาสหยดุและใช้ความคดิเลย  “เมื่อเจอไฟไหม้ครั้งใหญ่  ไม่มทีั้งเวลา

และต้นไม้ให้หวัหน้ากบัลกูทมีได้นั่งสนทนาหรอืถกเถยีงกนัเกี่ยวกบัเปลวไฟ

ที่ลกุโชน”  นอร์แมน แมคลนี  นกัวชิาการและอดตีเจ้าหน้าที่ดบัเพลงิเขยีน

ไว้ในหนงัสอืบนัทกึเหตกุารณ์ภยัพบิตัทิี่ได้รบัรางวลัของเขาเรื่อง  Young Men 

and Fire  “ถ้าโสกราตสีเป็นหวัหน้าเจ้าหน้าที่ดบัไฟป่าที่หบุเขาแมนน์กลัช์  

เขากบัลูกทมีคงถูกย่างสดระหว่างก�าลงันั่งใคร่ครวญอยู่ตรงนั้น”

ดอดจ์ไม่ได้รอดชวีติเพราะใช้ความคดิได้ช้ากว่า  เขารอดชวีติเพราะ

สามารถคดิทบทวนสถานการณ์ได้เรว็กว่า  เจ้าหน้าที่ดบัไฟป่าทางอากาศ 

12 คนต้องเผชญิกบัผลลพัธ์อนัเลวร้ายเพราะพฤตกิรรมของดอดจ์ไม่สมเหตุ

สมผลส�าหรบัพวกเขา  พวกเขาไม่สามารถคดิทบทวนความเชื่อของตวัเอง

ได้ทนั

ภายใต้ความตึงเครียดแบบเฉียบพลัน  คนเรามักหันไปพึ่งการ 

ตอบสนองแบบอัตโนมัติที่ผ่านการเรียนรู้มาอย่างดี  นั่นคือการปรับตัว 

ตามวิวัฒนาการครับ  ตราบใดที่คุณตกอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดิม 

ซึ่งปฏกิริยิาตอบสนองเช่นนั้นคอืสิ่งจ�าเป็น  ถ้าคณุเป็นเจ้าหน้าที่ดบัไฟป่า

ทางอากาศ  การตอบสนองที่ผ่านการเรยีนรูม้าอย่างดขีองคณุคอืการดบัไฟ  

ไม่ใช่การก่อไฟอกีกอง  ถ้าคณุก�าลงัวิ่งหนเีพื่อเอาชวีติรอด  การตอบสนอง
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ที่ผ่านการเรยีนรูม้าอย่างดขีองคณุคอืการวิ่งออกห่างจากเปลวเพลงิ  ไม่ใช่

วิ่งเข้าหามนั  สญัชาตญาณเหล่านั้นอาจช่วยชวีติคณุได้ในสถานการณ์ปกต ิ 

ทว่าดอดจ์รอดชวีติจากหบุเขาแมนน์กลัช์เพราะเขายกเลกิการตอบสนองทั้ง

สองแบบได้อย่างรวดเรว็

ไม่มใีครสอนให้ดอดจ์รูว้ธิก่ีอไฟเพื่อหลบหน ี เขาไม่เคยได้ยนิแนวคดิ

นี้มาก่อนด้วยซ�้า  มนัเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าล้วน ๆ  ในเวลาต่อมา

ผู้รอดชีวิตอีก 2 คนได้ให้การต่อศาลว่าการก่อไฟเพื่อหลบหนีไม่ได้อยู่ใน

หลักสูตรการฝึกของพวกเขาเลย  ผู้เชี่ยวชาญหลายคนใช้เวลาตลอดชีวิต

การท�างานของตวัเองศกึษาเรื่องไฟป่า  โดยไม่รู้เลยว่าเราสามารถรอดชวีติ

ได้ด้วยการเผาหญ้าให้เป็นหลมุเพื่อหลบเปลวเพลงิ

เมื่อผมเล่าเรื่องการเอาชีวิตรอดของดอดจ์ให้คนอื่นฟัง  พวกเขา 

มกัจะรูส้กึพศิวงกบัไหวพรบิภายใต้แรงกดดนัของดอดจ์  นี่มนัอจัฉรยิะชดั ๆ!  

แล้วความประหลาดใจของพวกเขาก็จางหายไปอย่างรวดเร็วกลายเป็น

ความผดิหวงั  เมื่อพวกเขาได้ข้อสรปุว่าช่วงเวลาแห่งการตระหนกัรู้เช่นนั้น

เป็นสิ่งที่ไกลเกนิเอื้อมส�าหรบัมนษุย์ธรรมดา  ฉนัท�าการบ้านวชิาคณติศาสตร์

ของลกูที่อยูช่ั้นเกรดสี่ไม่ได้ด้วยซ�้า  แต่ส่วนใหญ่แล้วการคดิทบทวนไม่ต้อง

อาศยัทกัษะหรอืความเฉลยีวฉลาดมากเป็นพเิศษเลยครบั

ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นที่หบุเขาแมนน์กลัช์  เจ้าหน้าที่ดบัไฟป่าทาง

อากาศพลาดโอกาสอกีครั้งหนึ่งในการคดิทบทวน  และโอกาสครั้งนั้นกอ็ยู่

ใกล้เพยีงปลายนิ้ว  ก่อนที่ดอดจ์จะเริ่มโยนไม้ขดีลงไปในพงหญ้า  เขาสั่ง

ให้ลูกทมีทิ้งเครื่องมอืหนกัของตวัเอง  พวกเขาใช้เวลา 8 นาททีี่ผ่านมาไป

กบัการวิ่งขึ้นเนนิขณะที่ยงัคงแบกขวาน  เลื่อย  พลั่ว  และเป้สะพายหลงั

ที่หนกัเกอืบ 10 กโิลกรมั

ถ้าคุณก�าลังวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอด  อันดับแรกคุณย่อมอยากทิ้ง 

อะไรกต็ามที่อาจท�าให้คณุเคลื่อนที่ได้ช้าลง  แต่ส�าหรบัเจ้าหน้าที่ดบัเพลงิ  

เครื่องมือคือสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการท�างาน  การแบกและการดูแลเครื่องมือ

ฝังลึกอยู่ในการฝึกฝนและประสบการณ์ของพวกเขา  เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
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ทางอากาศส่วนใหญ่เพิ่งจะตดัสนิใจทิ้งเครื่องมอืเมื่อดอดจ์ออกค�าสั่ง  และ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนหนึ่งก็ยังคงถือพลั่วเอาไว้จนเพื่อนร่วมทีมต้องดึงมัน

ออกจากมือเขา  ค�าถามคือถ้าลูกทีมทิ้งเครื่องมือของตัวเองเร็วกว่านั้น   

มนัจะช่วยให้พวกเขารอดชวีติหรอืเปล่า

เราไม่มีทางรู้ได้หรอก  แล้วกรณีแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่หุบเขา 

แมนน์กลัช์ด้วย  แค่ระหว่างปี 1990-1995 กม็เีจ้าหน้าที่ดบัไฟป่าถงึ 23 คน

เสียชีวิตขณะพยายามวิ่งหนีเพลิงขึ้นเนิน  แม้ว่าการทิ้งเครื่องมือหนักจะ 

ก่อให้เกดิความแตกต่างระหว่างความเป็นกบัความตายกต็าม  ในปี 1994 

บนภูเขาสตอร์มคิงในรัฐโคโลราโด  ลมแรงท�าให้เปลวเพลิงพวยพุ่งข้าม

หุบเขาลึก  ขณะก�าลังวิ่งขึ้นเนินบนทางขรุขระโดยที่มองเห็นโอกาสรอด 

อยู่ห่างออกไปข้างหน้าเพยีง 60 เมตร  เจ้าหน้าที่ดบัไฟป่าทางอากาศและ

เจ้าหน้าที่ดบัไฟป่าภาคพื้นดนิ 14 คนกลบัต้องเสยีชวีติ  โดยในจ�านวนนั้น

เป็นหญงิ 4 คนและชาย 10 คน

ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนค�านวณว่าหากปราศจากเครื่องมือ

และเป้สะพายหลัง  เจ้าหน้าที่จะสามารถวิ่งได้เร็วขึ้น 15-20 เปอร์เซ็นต์  

“เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่คงรอดชีวิตหากพวกเขาทิ้งเครื่องมือแล้ววิ่งไปยังจุดที่

ปลอดภยั”  ผูเ้ชี่ยวชาญคนหนึ่งเขยีนไว้  ขณะที่กรมป่าไม้แห่งสหรฐัอเมรกิา

เห็นพ้องว่า  “หากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทิ้งเป้สะพายหลังและเครื่องมือ   

พวกเขากค็งไปถงึสนัเขาก่อนที่เปลวไฟจะลกุลามมาถงึ”

เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะสันนิษฐานว่าตอนแรกเจ้าหน้าที่อาจ 

วิ่งตามสัญชาตญาณ  พวกเขาน่าจะไม่รู้ด้วยซ�้าว่าตัวเองยังคงแบกเป้กับ

เครื่องมืออยู่  “หลังจากวิ่งขึ้นเนินไปประมาณ 300 เมตร”  ผู้รอดชีวิต 

คนหนึ่งให้การ  “ผมถึงได้รู ้ว่าตัวเองยังแบกเลื่อยไว้บนไหล่อยู ่เลย!”   

ถึงแม้จะตัดสินใจอย่างชาญฉลาดแล้วว่าจะทิ้งเลื่อยไฟฟ้าที่หนักกว่า  

10 กิโลกรัมไป  เขาก็ยังสูญเสียเวลาอันมีค่า  “ผมเริ่มมองหาที่วางเลื่อย

อย่างไร้สตเิพื่อไม่ให้มนัโดนไฟไหม้...จ�าได้ว่าตอนนั้นผมคดิว่า  ‘ไม่อยากเชื่อ

เลยว่าฉนัจะทิ้งเลื่อย’ ”  ศพของผูเ้คราะห์ร้ายรายหนึ่งถกูพบในสภาพที่ยงั
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สะพายเป้และมือยังถือด้ามจับของเลื่อยไฟฟ้า  ท�าไมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

จ�านวนมากถงึยดึตดิกบัเครื่องมอืทั้ง ๆ ที่การทิ้งมนัอาจช่วยให้พวกเขารอด

ชวีติ

ถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง  การทิ้งเครื่องมือไม่ใช่แค่การเลิกท�า

สิ่งที่ท�าเป็นประจ�าและเพิกเฉยต่อสัญชาตญาณเท่านั้น  ทว่ายังหมายถึง

การยอมรับความล้มเหลวและทิ้งตัวตนบางส่วนของคุณไปด้วย  คุณต้อง

ทบทวนเป้าหมายในอาชพีและบทบาทของตวัเองในชวีติ  “ไฟไม่ใช่สิ่งที่จะ

สู้ได้ด้วยร่างกายและมือเปล่า  แต่ต้องใช้เครื่องมือที่เป็นสัญลักษณ์ของ 

เจ้าหน้าที่ดบัเพลงิ”  นกัจติวทิยาองค์กรชื่อคาร์ล ไวก์  อธบิาย  “สิ่งเหล่านี้

คือเหตุผลที่ท�าให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงถูกเรียกตัวออกไปแต่แรก...การทิ้ง 

เครื่องมอืก่อให้เกดิวกิฤตติวัตน  เมื่อไม่มเีครื่องมอืแล้ว  ฉนัเป็นใครกนัแน่”

ไฟป่าเป็นเรื่องที่เกดิขึ้นไม่บ่อย  ชวีติของคนส่วนใหญ่ไม่ได้แขวนไว้

กบัการตดัสนิใจในเสี้ยววนิาททีี่บบีให้เราต้องทบทวนความคดิ  โดยมองว่า

เครื่องมอืของเราเป็นต้นตอของอนัตรายและไฟเป็นเส้นทางสูค่วามปลอดภยั  

ถึงอย่างนั้นความท้าทายในการคิดทบทวนก็เป็นเรื่องที่พบเห็นได้อย่าง 

แพร่หลายจนน่าแปลกใจ  เรยีกว่าพบในตวัมนษุย์ทกุคนเลยกว็่าได้  

เราทุกคนล้วนเคยท�าผิดพลาดแบบเดียวกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทาง

อากาศและนักดับเพลิง  แต่ผลสืบเนื่องจากการท�าผิดพลาดนั้นร้ายแรง 

น้อยกว่า  มนัจงึไม่ค่อยเป็นที่สงัเกตเหน็  วธิคีดิของเรากลายเป็นนสิยัที่อาจ

ฉุดรั้งเราไว้  และเราไม่ยอมเสียเวลาตั้งค�าถามกับนิสัยเหล่านั้นเลยจนมัน

สายเกนิไป  คณุคาดหวงัว่าเบรกที่มเีสยีงดงัลั่นจะยงัคงท�างานได้ต่อจนกระทั่ง

มันเสียบนถนนในที่สุด  คุณเชื่อว่าตลาดหุ้นจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อไป 

หลังจากที่นักวิเคราะห์เตือนว่าก�าลังจะเกิดฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์  คุณ

ทึกทักเอาเองว่าชีวิตสมรสยังมีความสุขดีทั้งที่คู่สมรสของคุณรู้สึกห่างเหิน

กบัคณุมากขึ้นเรื่อย ๆ  คณุรู้สกึว่าอาชพีการงานของคณุมั่นคงแม้ว่าเพื่อน

ร่วมงานบางคนจะถูกเลกิจ้างไปแล้ว
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หนงัสอืเล่มนี้จะพูดถงึคณุค่าของการคดิทบทวน  การใช้ความยดืหยุน่

ทางความคดิแบบเดยีวกบัที่ท�าให้แวกเนอร์ ดอดจ์  รอดชวีติ  และการท�า

สิ่งที่เขาล้มเหลวให้ส�าเรจ็  นั่นคอื  การสนบัสนนุให้คนอื่นมคีวามยดืหยุ่น

ในท�านองเดยีวกนั

คุณอาจไม่ได้แบกขวานหรือพลั่ว  แต่คุณมีเครื่องมือทางความคิด 

ที่คณุใช้อยูเ่ป็นประจ�า  มนัอาจจะเป็นสิ่งที่คณุรู ้ ความเชื่อที่คณุสร้างขึ้นมา  

หรอืความคดิเหน็ของคณุ  บางสิ่งบางอย่างไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในอาชพี

การงานของคณุเท่านั้น  แต่ยงัเป็นส่วนหนึ่งของตวัตนคณุอกีด้วย

ความเชื่อ

สัญชาตญาณ

นิสัย

การมีความคิดเปิดกว้าง

เครื่องมือที่เรำยึดติด

ลองมาพิจารณานักศึกษากลุ่มหนึ่งซึ่งสร้างสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็น 

เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เครอืข่ายแรกของฮาร์วาร์ดกไ็ด้  คนกลุม่นี้เชื่อมโยง

นักศึกษาใหม่จ�านวน 1 ใน 8 ที่ก�าลังจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย 

ผ่านเครอืข่าย  “อกีรุ๊ป”  แต่พอนกัศกึษาใหม่เหล่านี้มาถงึเมอืงเคมบรดิจ์

ซึ่งเป็นที่ตั้งของฮาร์วาร์ด  พวกเขากอ็อกจากเครอืข่ายนั้นแล้วปิดมนัทิ้งไป  

ห้าปีต่อมามาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก  ได้ก่อตั้งเฟซบุ๊กขึ้นมาในรั้วมหาวิทยาลัย

เดยีวกนั
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บางครั้งบางคราวกลุ่มนักศึกษาที่เป็นคนสร้างอีกรุ๊ปขึ้นมาก็รู้สึก 

ปวดแปลบเพราะความเสยีดาย  ผมรู้ด ี เพราะผมเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง

กลุ่มนั้น

ขอบอกให้ชัดเจนตรงนี้ก่อนเลยว่าผมคงไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะต่อยอด

แพลตฟอร์มของเราให้กลายเป็นเฟซบุ๊กได้  แต่เมื่อมองย้อนกลบัไป  เหน็

ได้ชดัว่าผมและเพื่อน ๆ พลาดโอกาสหลายครั้งในการคดิทบทวนศกัยภาพ

แพลตฟอร์มของเรา  ความตั้งใจแรกของเราคอืการใช้อกีรุป๊เพื่อหาเพื่อนใหม่  

เราไม่ได้คิดเลยว่ามันอาจเป็นที่สนใจในหมู่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น

หรอืคนที่เรยีนจบไปแล้ว  นสิยัที่ผ่านการเรยีนรู้มาอย่างดขีองเราคอืการใช้

เครื่องมือออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกล  พอเรามาอยู่ใน 

รั้วมหาวทิยาลยัเดยีวกนัจนสามารถเดนิไปมาหากนัได้  เราจงึคดิว่าไม่จ�าเป็น

ต้องมีอีกรุ๊ปอีกต่อไป  ถึงแม้หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งจะเรียนสาขาวิทยาการ

คอมพวิเตอร์และสมาชกิแรกเริ่มอกีคนจะเปิดบรษิทัสตาร์ตอพัด้านเทคโนโลยี

ที่ประสบความส�าเรจ็  เรากย็งัเชื่อกนัแบบผดิ ๆ ว่าเครอืข่ายสงัคมออนไลน์

เป็นเพียงงานอดิเรกชั่วครู่ชั่วยาม  ไม่ใช่ส่วนส�าคัญของอินเทอร์เน็ตใน

อนาคต  และเนื่องจากผมไม่รู ้วิธีเขียนโปรแกรม  ผมจึงไม่มีเครื่องมือ 

สร้างสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้น  แถมการเปิดบริษัทยังไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากท�าใน

ตอนนั้นด้วย  ผมมองว่าตวัเองเป็นแค่นกัศกึษาปีหนึ่ง  ไม่ใช่ผูป้ระกอบการ

ดาวรุ่ง

นบัตั้งแต่นั้นการคดิทบทวนกก็ลายเป็นส่วนส�าคญัของตวัตนของผม  

ผมเป็นนกัจติวทิยา  แต่ผมไม่เหน็ด้วยกบัทฤษฎขีองฟรอยด์  ผมไม่มโีซฟา

อยู่ในห้องท�างาน  และผมไม่ได้ท�าจติบ�าบดั  ในฐานะนกัจติวทิยาองค์กร

ที่โรงเรยีนธรุกจิวอร์ตนั  ผมใช้เวลา 15 ปีที่ผ่านมาไปกบัการวจิยัและสอน

วิชาบริหารจัดการแบบอิงหลักฐาน  ในฐานะผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์

จากข้อมูลและแนวคิด  ผมได้รับการติดต่อจากองค์กรต่าง ๆ อย่างกูเกิล  

พิกซาร์  เอ็นบีเอ  และมูลนิธิเกตส์เพื่อช่วยพวกเขาทบทวนวิธีออกแบบ

ต�าแหน่งงานที่มีความหมาย  สร้างทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์  และ
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หล่อหลอมวฒันธรรมความร่วมมอื  หน้าที่ของผมคอืการคดิทบทวนแนวทาง

ของเราในการท�างาน  การเป็นผู้น�า  และการด�าเนนิชวีติ  แล้วเปิดโอกาส

ให้คนอื่นท�าแบบเดยีวกนั

ไม่มช่ีวงเวลาไหนที่จ�าเป็นต้องคดิทบทวนมากไปกว่าทกุวนันี้อกีแล้ว  

ขณะที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  ผู้น�าหลายคนทั่วโลกกลับ

ทบทวนความเชื่อของตวัเองอย่างเชื่องช้า  ตอนแรกพวกเขาคดิว่าเชื้อไวรสั

คงไม่แพร่กระจายมาถึงประเทศของตัวเอง  ต่อมาพวกเขาก็คิดว่ามันคง 

ไม่ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ่  และคงมีเพียงผู้ป่วยที่แสดงอาการเท่านั้น 

ที่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้  ทุกวันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจึงยังคงเพิ่มขึ้น 

เรื่อย ๆ 

ในช่วงปีที่ผ่านมา  เราทกุคนล้วนต้องเผชญิการทดสอบความยดืหยุน่

ทางความคดิของตวัเอง  เราถูกบบีให้ตั้งค�าถามในสิ่งที่เราเหน็ว่าเป็นเรื่อง

ปกติเสมอมาและเสมอไป  อย่างเรื่องที่เรามองว่าการไปโรงพยาบาล   

กินอาหารที่ร้าน  และกอดพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของเราเป็นการกระท�า 

ที่ปลอดภัย  รวมถึงความเชื่อที่ว่าเราจะมีการถ่ายทอดสดกีฬาให้ชม 

ทางโทรทัศน์อยู ่ตลอดเวลา  พวกเราส่วนใหญ่จะไม่มีวันต้องท�างาน 

นอกบริษัทหรือสอนหนังสือลูกที่บ้าน  และเราสามารถซื้อกระดาษช�าระ 

กบัผลติภณัฑ์ล้างมอืได้ทกุเมื่อที่ต้องการ

ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด  หลายครั้งที่การกระท�าอนัโหดร้าย

ของต�ารวจได้ท�าให้ผูค้นจ�านวนมากหนักลบัมาคดิทบทวนมมุมองของตวัเอง

เกี่ยวกบัความไม่เป็นธรรมทางเชื้อชาตแิละบทบาทของพวกเขาในการต่อสู้

เรื่องนี้  การเสียชีวิตอย่างไร้เหตุผลของพลเมืองผิวด�า 3 คนอย่างจอร์จ  

ฟลอยด์  บรีออนนา เทย์เลอร์  และอาห์มูด อาร์เบอรี  ท�าให้คนผิวขาว

หลายล้านคนตระหนักว่าการเหยียดเชื้อชาติไม่ใช่ปัญหาส�าหรับเฉพาะคน

ผวิส ี เหมอืนที่การเหยยีดเพศกไ็ม่ใช่ปัญหาของผูห้ญงิเท่านั้น  การประท้วง

เกิดขึ้นหลายระลอกทั่วประเทศในทุกกลุ่มจุดยืนทางการเมือง  ขบวนการ

เคลื่อนไหวภายใต้ชื่อ  Black Lives Matter  (ชวีติคนด�ามคีวามหมาย)  ได้รบั
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แรงสนบัสนนุเพิ่มขึ้นภายในเวลาแค่สองสปัดาห์  ซึ่งมากพอ ๆ กบัที่ได้รบั

มาตลอดช่วงเวลาสองปีก่อนหน้านั้น  คนจ�านวนมากที่เคยไม่ยอมรับ 

เรื่องนี้ได้หันมาตระหนักอย่างรวดเร็วถึงความเป็นจริงอันโหดร้ายของการ

เหยยีดเชื้อชาตอิย่างเป็นระบบที่ยงัคงแพร่หลายในอเมรกิา  คนจ�านวนมาก

ที่เคยนิ่งเฉยมานานหนัมาแสดงความรบัผดิชอบจนกลายเป็นผูต่้อต้านการ

เหยยีดเชื้อชาตแิละตอบโต้ความไม่เป็นธรรมนี้

ถงึแม้จะมปีระสบการณ์เหล่านี้ร่วมกนั  แต่เรากลบัด�ารงชวีติอยู่ใน

ยุคสมัยที่มีความแตกแยกมากขึ้นเรื่อย ๆ  ส�าหรับผู้คนบางส่วน  แค่เอ่ย 

ถึงการคุกเข่าตอนได้ยินเพลงชาติเพื่อประท้วงการเหยียดเชื้อชาติเพียง 

ครั้งเดยีวกเ็พยีงพอแล้วที่จะท�าให้มติรภาพสิ้นสดุลง  ส�าหรบัคนอกีส่วนหนึ่ง  

บัตรลงคะแนนเพียงใบเดียวในคูหาเลือกตั้งก็เพียงพอที่จะจบชีวิตสมรสได้  

อุดมการณ์ที่ฝังรากลึกท�าให้วัฒนธรรมของอเมริกาแตกแยก  ทว่าขนาด

บทบญัญตัอินัยิ่งใหญ่ที่ใช้ปกครองประเทศอย่างรฐัธรรมนูญยงัเปิดโอกาส

ให้แก้ไขเพิ่มเติมได้  ลองคิดดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเรารีบแก้ไข

บทบญัญตัทิางความคดิของตวัเองให้เรว็กว่านี้

เป้าหมายของผมในหนงัสอืเล่มนี้คอืการส�ารวจว่าการคดิทบทวนเกดิ

ขึ้นได้อย่างไร  ผมเสาะหาหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดและนักคิดทบทวน 

ผูช้�่าชองมากที่สดุในโลก  เนื้อหาส่วนแรกจะมุง่เน้นไปที่เรื่องของการเปิดกว้าง

ทางความคิด  แล้วคุณจะพบค�าตอบว่าท�าไมผู้ประกอบการหัวก้าวหน้า 

ถึงยึดติดกับอดีต  ท�าไมผู้สมัครชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีที่มีโอกาสน้อย 

ถึงมองว่าโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่ง  (impostor syndrome)  เป็นข้อได้เปรียบ  

นกัวทิยาศาสตร์ผู้ได้รบัรางวลัโนเบลยอมรบัความผดิพลาดด้วยความยนิดี

อย่างไร  นักพยากรณ์ที่เก่งที่สุดในโลกปรับมุมมองของตัวเองให้ทันสมัย

ด้วยแนวทางใด  และผู้สร้างภาพยนตร์ที่ได้รบัรางวลัออสการ์มวีธิทีะเลาะ

เชงิสร้างสรรค์อย่างไร

เนื้อหาส่วนที่สองจะส�ารวจว่าเราสามารถกระตุ้นให้คนอื่นหนัมาคดิ

ทบทวนได้อย่างไร  คุณจะได้เรียนรู้ว่าแชมป์โต้วาทีระดับนานาชาติชนะ 
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ได้อย่างไร  และนักดนตรีผิวด�าโน้มน้าวให้ผู้ที่อยู่ในลัทธิเชิดชูคนผิวขาว 

ยอมละทิ้งความเกลยีดชงัได้อย่างไร  คณุจะได้ค้นพบว่าการรบัฟังแบบพเิศษ

สามารถช่วยให้คนไข้ยอมเปิดใจเรื่องวัคซีนกับแพทย์  และช่วยให ้

นักการเมืองคนหนึ่งเกลี้ยกล่อมให้ผู ้น�ากองทัพในยูกันดายอมเข้าร่วม 

การเจรจาสันติภาพกับเธอได้อย่างไร  และถ้าคุณเป็นแฟนเบสบอลทีม 

นวิยอร์ก แยงกี้ส์  ผมจะลองหาค�าตอบว่าตวัเองสามารถเกลี้ยกล่อมให้คณุ

เชยีร์ทมีบอสตนั เรดซอ็กซ์  ได้หรอืไม่

เนื้อหาส่วนที่สามจะพูดถึงการสร้างชุมชนของนักเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ในเรื่องการเข้าสังคม  ห้องทดลองที่มีไว้ศึกษาเกี่ยวกับบทสนทนายาก ๆ 

จะช่วยอธิบายว่าเราจะสามารถพูดคุยประเด็นที่มีการแบ่งขั้วอย่างการ

ท�าแท้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ดีขึ้นได้อย่างไร  ในเรื่อง

การศกึษา  คณุจะได้เหน็ครอูาจารย์สอนเดก็ ๆ ให้คดิทบทวนด้วยการท�าให้

ห้องเรียนเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์  สั่งให้เด็กท�าโครงงานอย่างงานช่างไม้  

และแก้ไขต�าราเรียนที่ใช้กันมานาน  ในเรื่องการท�างาน  คุณจะได้ออก

ส�ารวจวธิสีร้างวฒันธรรมแห่งการเรยีนรู้กบัหญงิชาวอเมรกินัเชื้อสายสเปน

คนแรกที่เดนิทางสูอ่วกาศ  เธอขึ้นบรหิารองค์การนาซาเพื่อป้องกนัอบุตัเิหตุ

หลงัจากกระสวยอวกาศโคลมัเบยีระเบดิออกเป็นชิ้น ๆ  ผมจะปิดท้ายด้วย

การใคร่ครวญความส�าคัญของการคิดทบทวนแผนการที่เราวางไว้อย่างดี

ที่สดุ

นี่คือบทเรียนที่นักดับเพลิงได้เรียนรู้จากประสบการณ์อันโหดร้าย  

ในช่วงที่เหตกุารณ์ก�าลงัตงึเครยีด  แรงกระตุน้ที่สั่งใหแ้วกเนอร์ ดอดจ์  ทิ้ง

เครื่องมอืหนักและใช้กองไฟที่เขาจดุขึ้นมาเป็นที่ก�าบงัคอืตวัตดัสนิระหว่าง

ความเป็นกับความตาย  แต่ความคิดสร้างสรรค์ของเขาคงไม่ใช่สิ่งจ�าเป็น

ด้วยซ�้าหากไม่มีความล้มเหลวในการคิดทบทวนที่ซ่อนอยู่ภายในระบบ 

ของเรา  โศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สดุในหบุเขาแมนน์กลัช์กค็อื  เจ้าหน้าที่

ดับไฟป่าทางอากาศ 12 คนต้องเสียชีวิตเพราะพยายามต่อสู้กับเพลิงที่ไม่

จ�าเป็นต้องสู้ด้วยซ�้า

SAMPLE
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ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่ 1880  นักวิทยาศาสตร์เริ่มเน้นย�้า

บทบาทส�าคัญของไฟป่าที่มีต่อวัฏจักรของป่า  ไฟจะก�าจัดสิ่งที่ตายแล้ว  

มอบสารอาหารลงสู่ดิน  และเปิดพื้นที่เพื่อรับแสงอาทิตย์  เมื่อไฟถูกดับ  

ป่าจะหนาทึบเกินไป  ซ�้าร้ายการเพิ่มจ�านวนของพุ่มไม้  ใบไม้แห้ง  และ 

กิ่งไม้จะกลายเป็นเชื้อเพลงิที่ท�าให้ไฟป่าครั้งถดัไปยิ่งรนุแรงมากขึ้น

แต่ต้องรอให้เวลาล่วงมาจนถงึปี 1978 กว่ากรมป่าไม้ของสหรฐัอเมรกิา

จะยตุนิโยบายซึ่งก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ลงมอืดบัไฟป่าทกุจดุที่พบเหน็ภายใน

เวลา 10.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  ไฟป่าในหุบเขาแมนน์กัลช์เกิดขึ้นในพื้นที่ 

ห่างไกลซึ่งไม่เป็นภัยต่อชีวิตมนุษย์  ทว่าเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทางอากาศ 

ก็ยังถูกเรียกตัว  เพราะไม่มีใครในชุมชน  องค์กร  หรือสาขาวิชาชีพของ

พวกเขาตั้งค�าถามกับความเชื่อที่ว่าไม่ควรปล่อยให้ไฟป่าลุกลามและดับ 

ไปเอง

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นการเชื้อเชิญให้คุณปล่อยวางความรู้และ 

ความคดิเหน็ที่ไม่เป็นประโยชน์กบัคณุอกีต่อไป  แล้วหนัมายดึมั่นในความ

ยืดหยุ่นแทนที่จะเป็นความเสมอต้นเสมอปลาย  ถ้าคุณฝึกฝนศิลปะแห่ง

การคดิทบทวนจนเชี่ยวชาญ  ผมเชื่อว่าคณุจะมโีอกาสประสบความส�าเรจ็

ในอาชพีการงานและมคีวามสขุในชวีติมากขึ้น  การคดิทบทวนช่วยให้คณุ

สร้างทางออกแบบใหม่ส�าหรับปัญหาเดิมและย้อนกลับไปที่ทางออกเดิม 

เมื่อเจอปัญหาใหม่  มันคือเส้นทางแห่งการเรียนรู้จากคนรอบตัวมากขึ้น

และด�าเนนิชวีติด้วยความเสยีใจน้อยลง  เครื่องหมายแห่งปัญญาคอืการรู้

ว่าควรละทิ้งเครื่องมอืบางอย่างที่คณุหวงแหนที่สดุตอนไหน  และควรละทิ้ง

ตวัตนบางส่วนที่คณุเทดิทูนที่สดุเมื่อไหร่  SAMPLE
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