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บทน�ำ : 

การคิดแบบที่เปิดขวดไวน์

ในยามที่มืดมิดที่สุดของสงคราม  วินสตัน เชอร์ชิลล์  

กล่าวว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยให้เรารอดคือ  “นักคิดแบบที่เปิดขวด

ไวน์”

คนที่คดิต่างจากคนอื่น

เรามีทหาร  รถถัง  เครื่องบิน  และทรัพยากรทุกอย่าง

น้อยกว่าศตัรู

ถ้ายงัคดิเป็นเส้นตรงเหมอืนเดมิ  เราต้องแพ้แน่

เราจงึต้องการคนที่ไม่ได้คดิเป็นเส้นตรง

เราต้องการคนที่คดิแบบที่เปิดขวดไวน์

คนที่เข้าถงึปัญหาแบบเจาะลกึ

คนที่มองว่าปัญหาคอืโอกาส

ซึ่งกค็อืคนที่เราเรยีกว่านกัคดิสร้างสรรค์ในทกุวนันี้

นกัคดิแบบที่เปิดขวดไวน์ของเชอร์ชลิล์ก่อให้เกดิปฏบิตักิาร

เบลชต์ลีย์ พาร์ก  ซึ่งสามารถถอดรหัสเครื่องอีนิกมาที่ขึ้นชื่อ 

ว่า  “ไม่มีทางถอดรหัสได้”  และน�าไปสู่ชัยชนะในยุทธการ 

แห่งแอตแลนตกิ
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พวกเขาคิดค้นปืนสเตนโดยตั้งต้นจากที่สูบลมจักรยาน

และผลติโดยโรงงานของเล่น

คิดค้นทุ่นระเบิดติดเรือซึ่งจมเรือรบญี่ปุ่นจ�านวนมาก 

โดยอ้างองิจากลูกกวาดกอ็บสต๊อปเปอร์

ใช้ไม้สร้างเครื่องบนิทิ้งระเบดิที่ศตัรไูม่สามารถไล่ตามทนั

สร้างกองทัพเป่าลมด้วยบอลลูนยักษ์เพื่อลวงเยอรมนี

เกี่ยวกบัสถานที่ยกพลขึ้นบกในวนัดเีดย์

และจัดฉากด้วยการน�าศพที่พก  “เอกสารลับ”  ติดตัว

มาด้วยไปปล่อยลงในทะเลเพื่อหลอกให้ศัตรูเคลื่อนทัพไปยัง 

จดุอื่น

เราโชคดมีากเพราะดูเหมอืนว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่มนีกัคดิ

แบบที่เปิดขวดไวน์

แถมยงัมองว่าไม่จ�าเป็นต้องมนีกัคดิแบบนั้นด้วย

แต่การคิดแบบที่เปิดขวดไวน์หรือการคิดสร้างสรรค์ 

คอือาวธุลบัที่แท้จรงิของเรา

แล้วคณุจะหานกัคดิแบบที่เปิดขวดไวน์ได้จากที่ไหน

คุณสามารถจ้างคนเหล่านั้นหรือเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคิดนี้ 

ได้ไหม

ค�าตอบคือคุณท�าได้เสมอหากต้องการ  เพราะวิธีคิดนี้ 

กเ็หมอืนกบัความสามารถอื่น ๆ

ความคดิสร้างสรรค์อยู่รอบตวัเรา

และเราสามารถเลือกที่จะมองหาหรือมองข้ามมันไป 

กไ็ด้
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เราสามารถบริหารกล้ามเนื้อด้านการคิดสร้างสรรค์ได้

เหมอืนกล้ามเนื้ออื่น ๆ

หากขาดการบริหาร  กล้ามเนื้อนี้ก็จะลีบฝ่อและตายไป

ในที่สดุ

แต่หากเราบริหารกล้ามเนื้อนี้อย่างสม�่าเสมอ  มันก็จะ

แขง็แรงขึ้นเรื่อย ๆ

สิ่งที่เราต้องท�าคือเรียนรู้ที่จะมองหาความคิดสร้างสรรค์

รอบตวัเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

ทั้งในที่ท�างาน  บนรถไฟ  ระหว่างกนิมื้อเช้า  บนท้องถนน  

ตอนกนิมื้อเยน็  และในร้านค้า

เมื่อเริ่มมองหา  เรากจ็ะเหน็ความคดิสร้างสรรค์ในทกุที่

เราสามารถพูดคุย  ถกเถียง  โต้แย้ง  หรือตีความ 

ความคดิสร้างสรรค์ใหม่ได้

ในไม่ช้าความคิดสร้างสรรค์ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งใน 

บทสนทนาของเรากบัผู้คนรอบตวั

แล้วเรากจ็ะกระตุน้คนอื่นให้สงัเกตเหน็ความคดิสร้างสรรค์

เช่นกนั

ทกุคนมกีล้ามเนื้อด้านการคดิสร้างสรรค์อยู่แล้ว

หนงัสอืเล่มนี้จะช่วยให้คณุใช้กล้ามเนื้อดงักล่าวได้ดขีึ้น

คุณสามารถคิดสร้างสรรค์ด้วยสารพัดวิธีและค้นพบ 

ความคดิสร้างสรรค์จากสารพดัแห่ง

แต่ความคดิสร้างสรรค์ที่แท้จรงิไม่ได้อยู่ในหอศลิป์
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มันไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์เฉพาะด้านส�าหรับงานศิลปะ

แสนจดืชดื

ความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงคือสิ่งที่มีชีวิตชีวาซึ่งเกิดขึ้น

ในทกุที่รอบตวัเราอยู่ทกุวนั

นักคิดแบบที่เปิดขวดไวน์จึงเป็นอาวุธลับที่แท้จริงของ 

วนิสตนั เชอร์ชลิล์

ส่วนบลิล์ เบร์ินบาค  กก็ล่าวไว้ว่า  “ความคดิสร้างสรรค์

นบัเป็นแต้มต่อที่เหนอืชั้นที่สดุที่คณุจะหยบิมาใช้ได้เพื่อเอาชนะ

คู่แข่งอย่างใสสะอาด”

ทันทีที่คุณรู ้วิธีมองหามัน  ความคิดสร้างสรรค์ก็จะ 

กลายเป็นแต้มต่อที่เหนอืชั้นที่สดุ
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ถึงเวลาแสดงละคร

ในปี 1985 สิ่งที่ทกุคนในวอชงิตนั ด.ีซ.ี  ต้องการมากที่สดุ

คอืตั๋วชมการแข่งขนัของทมีอเมรกินัฟตุบอลวอชงิตนั เรดสกนิส์

แฟน ๆ ต้องลงชื่อรอซื้อตั๋วล่วงหน้าถงึ 25 ปี

แต่บรษิทัเคเบลิทวีแีห่งหนึ่งสร้างโอกาสให้ตวัเองจากความ

ขาดแคลนนี้

โดยสุ่มเลือกผู้โชคดีจ�านวนหนึ่งแล้วส่งจดหมายเชิญ 

เข้าชมการแข่งขนัของทมีวอชงิตนั เรดสกนิส์  แบบฟร ีๆ

ทุกคนที่ได้รับจดหมายต่างรู ้สึกว่าตัวเองโชคดีสุด ๆ   

โชคดจีนไม่น่าเชื่อเลยทเีดยีว

จดหมายเชิญนั้นถูกส่งมาจากบริษัทแฟล็กชิป อินเตอร์-

เนชั่นแนล สปอร์ตส์ เทเลวชิั่น  พร้อมลายเซน็ของเจ้าของบรษิทั

คอืไอ. เอม็. เดตนาว

โดยสาธยายถงึงานสงัสรรค์อนัหรหูราด้วยการกนิมื้อสาย

ที่ศูนย์การประชมุวอชงิตนั  จากนั้นกน็ั่งรถบสัไปชมการแข่งขนั

ที่สนามกฬีา

แน่นอนว่าผูโ้ชคดต้ีองน�าบตัรประจ�าตวัประชาชนมายนืยนั

ตวัตนด้วย

เมื่อมาถงึศูนย์การประชมุ  บรรดาผูโ้ชคดกีพ็บบรรยากาศ

แสนครึกครื้นที่เต็มไปด้วยเสียงเชียร์  เสียงโห่ร้อง  และการ 

แปะมอืทกัทายกนั
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แถมยังได้รับอ้อมกอดต้อนรับจากเชียร์ลีดเดอร์สวย ๆ 

ด้วย

จากนั้นพนักงานต้อนรับในชุดทักซิโด้รวมทั้งชุดที่เป็น

สัญลักษณ์น�าโชคประจ�าทีม  ซึ่งก็คือชายที่สวมหมวกขนนก 

แบบชนพื้นเมืองอเมริกันและมาสคอตไก่ก็น�าทางผู้โชคดีไปยัง

ห้องจดังาน

แล้วหัวหน้าฝ่ายการตลาดของบริษัทก็ก้าวขึ้นไปบนเวที

เพื่อกล่าวต้อนรบัผู้โชคดี

เขากล่าวว่า  “สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่าน  เรา 

มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจะมอบให้พวกคุณ...ตอนนี้พวกคุณถูกจับ

แล้ว  หมอบลงกบัพื้นเดี๋ยวนี้”

ต�ารวจหลายสิบคนพร้อมปืนในมือเปิดประตูห้องแล้วพุ่ง

เข้ามาอย่างรวดเรว็

จากนั้นผู้โชคดทีกุคนกถ็ูกจบัใส่กญุแจมอื

แท้จริงแล้วงานนี้คือกลลวงของต�ารวจโดยมีเป้าหมาย 

เพื่อล่อเสอืออกจากถ�้า

ผู้โชคดทีั้งหมดคอืผู้หลบหนคีดซีึ่งไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน

พนักงานทุกคนคือต�ารวจและเจ้าพนักงานบังคับคดีของ

กระทรวงยตุธิรรมแห่งสหรฐัอเมรกิา

ไล่ตั้งแต่พนักงานต้อนรับในชุดทักซิโด้  คนที่อยู่ในชุด 

มาสคอต  ไปจนถงึเชยีร์ลดีเดอร์

โดยเจ้าพนกังานบงัคบัคดทีี่รบับทเชยีร์ลดีเดอร์กอดต้อนรบั

ผู้โชคดแีต่ละคนเพื่อตรวจหาอาวธุต่างหาก

SAMPLE



19

ช่างน่าอัศจรรย์ใจที่บรรดาผู้หลบหนีคดีไม่นึกเอะใจเลย

สกันดิ  แถมยงัโผล่มาร่วมงานกนัอย่างคบัคั่ง

ความยั่วยวนใจของตั๋วฟรีในการเข้าชมการแข่งขันของ 

ทมีวอชงิตนั เรดสกนิส์  เอาชนะสญัชาตญาณการระวงัตวัของ

พวกเขา

หัวหน้าหน่วยสืบสวนกล่าวว่านั่นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดมาก  

เนื่องจากผู้โชคดพีากนัโทรศพัท์มาสอบถามรายละเอยีดทนัที

และเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่า  “คุณต้องน�าบัตรประจ�าตัว

ประชาชนมาแสดงด้วยนะ  ไม่งั้นเราจะยกตั๋วของคณุให้ควิต่อไป”

ผู้หลบหนีคดีทุกคนล้วนตอบว่า  “ห้ามเอาตั๋วของฉันให้

คนอื่นเดด็ขาด  งานนี้ฉนัไม่พลาดแน่”

หวัหน้าชดุปฏบิตักิารบอกสมาชกิในทมีว่าแผนนี้จะส�าเรจ็

ก็ต่อเมื่อพวกเขาใช้มารยาและส�าทับว่า  “ปกติเราจะไม่ยิ้มให้

พวกคนเลว  แต่วนันี้เราต้องเล่นงานพวกมนัด้วยรอยยิ้ม”

ปฏิบัติการนี้ท�าให้ต�ารวจจับกุมผู้หลบหนีคดีได้ 119 คน

และน�าไปสูก่ารพพิากษา 101 คด ี โดยมทีั้งฆาตกร  โจรลกัทรพัย์  

อาชญากรในคดอีกุฉกรรจ์  และคนร้ายคดขี่มขนื

ปกติแล้วการไล่ล่าผู้หลบหนีคดีตัวเอ้หนึ่งคนต้องใช้เงิน

หลายล้านดอลลาร์

แต่ปฏบิตักิารนี้มคี่าใช้จ่ายเพยีง 22’000 ดอลลาร์

แถมเจ้าหน้าที่ทกุคนยงัสนกุกบัการท�างานครั้งนี้ด้วย
SAMPLE
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บริษัทเคเบิลทีวีที่พวกเขาอุปโลกน์ขึ้นมาคือแฟล็กชิป 

อนิเตอร์เนชั่นแนล สปอร์ตส์ เทเลวชิั่น  (Flagship International 

Sports Television)

ซึ่งมาจากชื่อทีมที่รับผิดชอบปฏิบัติการนี้คือ  F.I.S.T.  

โดยย่อมาจาก  Fugitive Investigative Strike Team  (ทมีสบืสวน 

เชงิรกุเพื่อไล่ล่าผู้หลบหนคีด)ี

ส่วนผูบ้รหิารที่ลงชื่อในจดหมายเชญิคอืไอ. เอม็. เดตนาว  

(I. M. Detnaw)

ซึ่งเกิดจากการสลับตัวอักษรของประโยคที่ว่า  I. M.  

Wanted  (ฉนัถูกหมายหวั)

หัวหน้าชุดปฏิบัติการนี้กล่าวว่า  “กลลวงนี้คือวิธีที่

ปลอดภัยในการจับกุมผู้หลบหนีคดี  พวกเขาตั้งตัวไม่ทันและ

ก�าลงัเคลบิเคลิ้มกบับรรยากาศแสนครกึครื้น”

ต่อมาหวัหน้าชดุปฏบิตักิารนี้กไ็ด้รบัต�าแหน่งผู้บญัชาการ

กรมต�ารวจนวิยอร์กและท�างานให้กบันายกเทศมนตรจีูลอิานี

สิ่งที่ต�ารวจเหล่านี้ท�ากเ็หมอืนกบักจิกรรมการสร้างสรรค์

ต่าง ๆ

และปฏิบัติการครั้งนี้คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงกฎ 

ข้อแรกของการคดิสร้างสรรค์ที่แท้จรงิ

นั่นคือเราควรระลึกไว้เสมอว่าสิ่งส�าคัญไม่ได้มีเพียงการ

เข้าใจในงานที่ท�า

แต่รวมถงึการเข้าใจผู้คนด้วย

SAMPLE
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