
โ	 บลลงิเกนิคอืหมูบ้่านที่ตั้งอยูใ่นเมอืงซงัท์กาลเลนิซึ่งอยูใ่กล้ชายฝ่ังทาง 

	 ตอนเหนือของทะเลสาบซูริก		ประเทศสวิตเซอร์แลนด์		ในปี	1922	

คาร์ล	ยุง		จิตแพทย์ชื่อดังได้เลือกหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ในการสร้าง 

บ้านหินสองชั้นธรรมดา	ๆ	ส�าหรับพักผ่อนหย่อนใจ		โดยเขาเรียกบ้าน 

หลงันี้ว่าทาวเวอร์		หลงัจากนั้นยงุได้ไปเยอืนประเทศอนิเดยีและพบว่าผูค้น

ที่นั่นสร้างห้องฝึกสมาธิไว้ในบ้านด้วย		เมื่อเดินทางกลับมาเขาจึงต่อเติม

บ้านให้มีห้องท�างานส่วนตัว		โดยพูดถึงห้องนี้ว่า		“ผมจะอยู่ตามล�าพัง 

ในห้องพกัผ่อนส่วนตวั		ผมพกกญุแจของห้องนี้ตดิตวัตลอดเวลา		ไม่มใีคร

เข้าไปในนั้นได้เว้นแต่ผมจะอนญุาต”

นกัข่าวที่ชื่อเมสนั	เคอร์รย์ี		ได้เขยีนหนงัสอืเรื่อง		Daily Rituals		โดย

สืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ	เพื่อเรียนรู้อุปนิสัยในการท�างานของยุงขณะอยู่

ในทาวเวอร์		เคอร์รย์ีระบวุ่ายงุจะตื่นราว	7	โมงเช้า		หลงัจากกนิอาหารเช้า

มื้อใหญ่		เขาจะใช้เวลาสองชั่วโมงจดจ่ออยูก่บัการเขยีนงานในหอ้งท�างาน

ส่วนตัว		ส่วนในช่วงบ่ายเขามักจะท�าสมาธิหรือออกไปเดินเล่นใกล้บ้าน		

บทน�ำ
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พอตกกลางคืนยุงก็จะจุดตะเกียงน�้ามันก๊าดและจุดเตาผิงเพื่อความอบอุ่น

เพราะที่ทาวเวอร์ไม่มไีฟฟ้า		จากนั้นเขากจ็ะเข้านอนตอน	4	ทุ่ม		ยงุกล่าว

ไว้ว่า		“เมื่ออยู่ในทาวเวอร์		ผมก็รู้สึกผ่อนคลายและมีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง

ตั้งแต่เริ่มต้นวนั”

แม้ทาวเวอร์จะดูเหมือนบ้านพักตากอากาศริมทะเลสาบส�าหรับ 

พักผ่อนหย่อนใจ		แต่ถ้าพิจารณาจากบริบททางอาชีพการงานในตอนนั้น

ของยุง		ก็เห็นได้ชัดว่าแท้จริงแล้วสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ 

หลีกหนีจากการท�างาน		ยุงซื้อที่ดินผืนนี้ในปี	1922	ซึ่งเป็นช่วงที่เขาไม่มี

เวลาว่างพอที่จะพกัผ่อนเรื่อยเฉื่อยด้วยซ�้า		เพราะในปี	1921	ยงุเพิ่งตพีมิพ์

หนงัสอืเรื่อง		Psychological Types		ซึ่งมอีทิธพิลต่อแวดวงจติวทิยาอย่างยิ่ง		

หนงัสอืเรื่องนี้แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนเกี่ยวกบัความแตกต่างทางความคดิ

สารพดัประการระหว่างยงุกบัซกิมนัด์	ฟรอยด์		ซึ่งเคยเป็นทั้งเพื่อนและครู

ของยงุ		การแสดงตวัว่าเหน็ต่างจากฟรอยด์ในช่วงทศวรรษที่	1920	นบัเป็น

เรื่องที่กล้าหาญมากทเีดยีว		ยงุจงึต้องพสิจูน์ว่าความคดิของเขาในหนงัสอื

เล่มดงักล่าวถกูต้อง		ด้วยการเขยีนบทความและหนงัสอือนัเฉยีบคมออกมา

อย่างต่อเนื่องเพื่อวางรากฐานและสนับสนุนจิตวิทยาเชิงวิเคราะห์		ซึ่ง 

กลายเป็นชื่อเรยีกทฤษฎแีนวใหม่ของเขาในเวลาต่อมา

ช่วงที่อยู่ซูรกิ		ยงุวุ่นอยู่กบัการบรรยายและการให้ค�าปรกึษาผู้ป่วย		

แต่เขาเกดิความรูส้กึว่างานเหล่านี้ที่ท�าให้เขายุง่อยูต่ลอดเวลายงัไม่สามารถ

ตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการได้		ซึ่งก็คือการเปลี่ยนความเข้าใจของผู้คน 

เกี่ยวกบัจติใต้ส�านกึ		นี่เป็นงานที่ต้องอาศยัการใช้ความคดิอย่างลกึซึ้งและ

รอบคอบอย่างยิ่ง		ซึ่งเขาไม่มทีางท�าได้หากยงัใช้ชวีติที่แสนวุน่วายอยูใ่นเมอืง  

ยงุจงึหลบไปพกัที่โบลลงิเกนิเพื่อยกระดบัชวีติการท�างาน		ไม่ใช่เพื่อหลกีหนี

.  .  .
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คาร์ล	ยุง		กลายเป็นหนึ่งในนักคิดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่	20		

แน่นอนว่ามีหลายเหตุผลที่ท�าให้เขาประสบความส�าเร็จ		ทว่าในหนังสือ 

เล่มนี้ผมจะให้ความส�าคญักบัความมุง่มั่นของยงุในการใช้ทกัษะที่มบีทบาท

ส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของเขา		และทกัษะดงักล่าวกค็อื

การท�างานแบบด�าดิง่ : การท�างานในภาวะทีม่สีมาธจิดจ่อและ
ปราศจากสิ่งรบกวน  ซึ่งกระตุ้นความสามารถด้านการรู้คิด 
ให้อยู่ในจุดสูงสุด  การท�างานรูปแบบนี้ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ที่มี
คณุค่าใหม่ซึง่ลอกเลยีนแบบได้ยากและช่วยพฒันาทกัษะต่าง ๆ 
ของคุณ

การท�างานแบบด�าดิ่งคอืสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการเค้นความสามารถ

ทางสติปัญญาทุกหยาดหยดออกมา		นอกจากนี้		การวิจัยทางจิตวิทยา

และประสาทวิทยาศาสตร์ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมายังแสดงให้เห็นว่า		

ภาวะกดดันทางจิตใจซึ่งเกิดจากการท�างานแบบจดจ่อคือสิ่งจ�าเป็นในการ

พฒันาทกัษะต่าง	ๆ	ด้วย		พดูง่าย	ๆ	ว่าการท�างานแบบด�าดิ่งคอืสิ่งส�าคญั

ที่ช่วยให้คนคนหนึ่งสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นในสาขาที่ต้องอาศัย 

การรู้คดิอย่างจติเวชศาสตร์เชงิวชิาการในช่วงต้นศตวรรษที่	20

ค�าว่า		“การท�างานแบบด�าดิ่ง”		 เป็นค�าที่ผมคิดขึ้นมาเองและ 

คาร์ล	ยงุ		คงไม่เคยนกึถงึค�านี้		ทว่าการกระท�าของเขาระหว่างอยู่ที่ทาวเวอร์

บ่งบอกว่าเขาเข้าใจแนวคดิพื้นฐานของทกัษะนี้เป็นอย่างด	ี	ยงุสร้างบ้านหนิ

ไว้ในป่าเพื่อยกระดับการท�างานแบบด�าดิ่งในด้านจิตวิทยา		ซึ่งเป็นงานที่

ต้องใช้ทั้งเวลา		ความมุ่งมั่น		และเงิน		แต่ในขณะเดยีวกนัมนักท็�าให้เขา

ต้องลดการท�างานที่เร่งด่วนมากกว่าลง		โดยเมสัน	เคอร์รีย์		เขียนไว้ว่า 

การเดินทางไปโบลลิงเกินเป็นประจ�าท�าให้ยุงมีเวลารักษาผู้ป่วยน้อยลง 

และ		“แม้จะมีผู้ป่วยจ�านวนมากที่ต้องพึ่งเขา		แต่ยุงก็หยุดงานได้อย่าง 

ไม่ลงัเล”		จรงิอยูว่่าการท�างานแบบด�าดิ่งอาจเป็นอปุสรรคตอ่การจดัล�าดบั
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ความส�าคัญ		แต่มันก็เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้เป้าหมายของเขาในการ

เปลี่ยนแปลงโลกประสบความส�าเรจ็

อันที่จริงถ้าลองศึกษาชีวิตของบุคคลที่มีอิทธิพลทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน		คุณจะพบว่าทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นในการท�างานแบบด�าดิ่ง		

ตัวอย่างเช่น		มิแชล	 เดอ	มงแตญ		นักเขียนในศตวรรษที่	16	 เลือก 

ปลีกวิเวกเพื่อท�างานที่ห้องสมุดส่วนตัวของเขาในหอคอยทางทิศใต้ของ

ปราสาทในฝรั่งเศส		ส่วนมาร์ก	ทเวน		กเ็ขยีนเรื่องราวส่วนใหญ่ของหนงัสอื

เรื่อง		The Adventures of Tom Sawyer		ในกระท่อมที่ฟาร์มควอร์รใีนนวิยอร์ก

ซึ่งเขามาพกัอาศยัในช่วงฤดรู้อน		กระท่อมนั้นอยูห่่างจากตวับ้านมากเสยีจน

ครอบครวัต้องเป่าแตรเพื่อเรยีกเขามากนิอาหารที่บ้าน

มาดูตัวอย่างของบุคคลในยุคร่วมสมัยขึ้นมาหน่อยดีกว่า		ในช่วง 

ปี	1969-2013		วูดดี้	อัลเลน		นักเขียนบทและผู้ก�ากับภาพยนตร์ได้เขียน 

และก�ากบัภาพยนตร์ทั้งหมด	44	เรื่อง		โดยได้รบัการเสนอชื่อเข้าชงิรางวลั

ออสการ์ถึง	23	ครั้ง		ซึ่งนับเป็นอัตราการสร้างผลงานศิลปะที่น่าอัศจรรย์

มาก		ตลอดระยะเวลา	44	ปีนั้นอลัเลนไม่ได้ใช้คอมพวิเตอร์เลย		เขาท�างาน

ทุกชิ้นด้วยเครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อโอลิมเปียรุ่นเอสเอ็ม	3	และไม่มีอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์คอยรบกวน		ปีเตอร์	ฮิกส์		นักฟิสกิส์ทฤษฎกีป็ฏเิสธการใช้

คอมพิวเตอร์เช่นกัน		ทั้งยังเก็บตัวท�างานโดยตัดขาดจากโลกภายนอกจน

บรรดานักข่าวหาตัวเขาไม่เจอในตอนที่ต้องการสัมภาษณ์หลังจากรู้ผลว่า

เขาได้รบัรางวลัโนเบล		ในขณะเดยีวกนัแม้เจ.เค.	โรว์ลิ่ง		จะใช้คอมพวิเตอร์  

แต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าเธอหายหน้าหายตาไปจากโซเชียลมีเดียระหว่างเขียน

หนังสือชุด		“Harry	Potter”		ทั้งที่นั่นเป็นช่วงที่เทคโนโลยีดังกล่าวก�าลัง 

แพร่หลายและได้รบัความนยิมจากบรรดาคนดงั		ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี	2009	

ขณะที่โรว์ลิ่งก�าลังเขียนหนังสือเรื่อง		The Casual Vacancy 	ทีมงานของ 

โรว์ลิ่งได้เปิดบญัชทีวติเตอร์ในชื่อของเธอ		และตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครึ่ง

เธอก็เขียนข้อความไว้ในทวิตเตอร์เพียงข้อความเดียวว่า		“นี่คือบัญชีของ

SAMPLE



11

ฉันจริง	ๆ		แต่พวกคุณคงไม่ได้ยินข่าวจากฉันบ่อยนัก		เพราะตอนนี้สิ่งที่

ส�าคญัที่สดุส�าหรบัฉนักค็อืปากกาและกระดาษ”

แน่นอนว่าไม่ได้มีเพียงบุคคลในประวัติศาสตร์หรือผู้ที่หวาดกลัว

เทคโนโลยเีท่านั้นที่ท�างานแบบด�าดิ่ง		บลิล์	เกตส์		ซอีโีอของไมโครซอฟท์

แบ่งเวลาไว้ส�าหรับ		“สัปดาห์แห่งการครุ่นคิด”		ปีละสองครั้ง		ซึ่งเป็น 

ช่วงเวลาที่เขาจะปลกีวเิวกเพื่ออ่านหนงัสอืและครุน่คดิเรื่องส�าคญัโดยไม่ท�า

อย่างอื่นเลย		(ส่วนใหญ่แล้วเขามกัหมกตวัอยูใ่นบ้านหลงัน้อยรมิทะเลสาบ)		 

ในปี	1995	เกตส์ใช้ช่วงสัปดาห์แห่งการครุ่นคิดไปกับการเขียนบันทึกอัน 

โด่งดงัที่ชื่อ		“The	Internet	Tidal	Wave”		ซึ่งท�าให้ไมโครซอฟท์หนัไปสนใจ

บรษิทัเนต็สเคป	คอมมวินเิคชั่นส์		ที่เพิ่งก่อตั้ง		นอกจากนี้		เรื่องที่ย้อนแย้ง

จนน่าขนักค็อื		แม้นลี	สตีเฟนสนั		นักเขยีนนยิายแนวไซเบอร์พงัก์ที่ได้รบั 

การชื่นชมอย่างกว้างขวางจะมีส่วนช่วยในการท�าให้ยุคอินเทอร์เน็ตที่ผู้คน

โปรดปรานเป็นรปูเป็นร่างขึ้นมา		แต่การตดิต่อเขาผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์

กลับเป็นสิ่งที่แทบไม่มีทางเป็นไปได้เลย		เว็บไซต์ของสตีเฟนสันไม่มีที่อยู่

อีเมลส่วนตัวของเขา		มีเพียงเรียงความที่อธิบายว่าท�าไมเขาถึงเลือกที่จะ

เป็นผู้ใช้โซเชยีลมเีดยีที่แย่		โดยข้อความส่วนหนึ่งคอื		“ถ้าผมจดัการชวีติ

ให้มีช่วงเวลาที่ปราศจากสิ่งรบกวนอย่างต่อเนื่องและยาวนาน		ผมก็จะ

เขยีนนยิายได้		ในทางกลบักนั		ถ้าผมถกูรบกวนบ่อย	ๆ	มนัจะเป็นอย่างไร		

ค�าตอบคือแทนที่จะเขียนนิยายเสร็จตั้งนานแล้ว...ผมก็จะได้แต่เขียนอีเมล

หาผู้คนมากมาย”

.  .  .
การเน้นย�้าว่าบรรดาผู้ทรงอิทธิพลล้วนท�างานแบบด�าดิ่งเป็นเรื่องส�าคัญ		

เพราะสิ่งที่พวกเขาท�านั้นแตกต่างสุดขั้วจากพฤติกรรมในปัจจุบันของผู้คน

ส่วนใหญ่ที่ท�างานใช้ความรู้		ซึ่งหลงลมืคณุค่าของการด�าดิ่งอย่างมสีมาธิ
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สิ่งที่ท�าให้คนที่ท�างานใช้ความรู้ถอยห่างจากการท�างานแบบด�าดิ่ง

มากขึ้นเรื่อย	ๆ	กค็อืบรรดาเครื่องมอืเชื่อมต่อเครอืข่าย		ซึ่งหมายถงึสารพดั

บริการด้านการสื่อสาร		เช่น		อีเมลและการส่งข้อความทางโทรศัพท	์	 

โซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ก		รวมถึงเว็บไซต์ให้ความบันเทิง 

ที่ดเูหมอืนจะมสีาระอย่างบซัซ์ฟีดและเรดดติ		เมื่อเครื่องมอืเหล่านี้มจี�านวน

มากขึ้นและเข้าถึงได้ทุกที่ผ่านสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์ในส�านักงาน		

คนที่ท�างานใช้ความรู้ก็สมาธิแตกกระเจิง		การวิจัยของบริษัทแมคคินซีย์ 

ในปี	2012	พบว่าปัจจบุนัคนที่ท�างานใช้ความรูจ้ะใช้เวลากว่า	60	เปอร์เซน็ต์

ของสัปดาห์ท�างานไปกับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการ 

ค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต		โดยเกือบ	30	เปอร์เซ็นต์ของเวลานั้นถูกใช้ไป 

กบัการอ่านและตอบอเีมลเพยีงอย่างเดยีว

ภาวะที่สมาธิแตกกระเจิงเช่นนี้ไม่สามารถก่อให้เกิดการท�างาน 

แบบด�าดิ่ง		ซึ่งต้องอาศยัการใช้ความคดิอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน		ทว่า

บรรดาคนที่ท�างานใช้ความรู้ไม่ได้อู้งาน		อันที่จริงพวกเขาระบุว่าตัวเอง 

ยงัคงยุ่งเหมอืนเดมิ		แล้วปัจจยัใดที่ท�าให้พวกเขาถอยห่างจากการท�างาน

แบบด�าดิ่งมากขึ้นทั้งที่ยงัคงตั้งหน้าตั้งตาท�างานเหมอืนเดมิ		ส่วนใหญ่แล้ว

ค�าตอบก็คืองานอีกประเภทหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดของการท�างาน

แบบด�าดิ่ง		นั่นคอื

งานที่ตื้นเขิน : กิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องอาศัย
การคิดอย่างลึกซ้ึงซ่ึงผู้คนมักท�าเม่ือเสียสมาธิ  งานประเภทนี้
มักไม่สามารถก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าต่อโลกและ 
ลอกเลียนแบบได้ง่าย

พูดง่าย	ๆ	ว่าในยุคที่เต็มไปด้วยเครื่องมือเชื่อมต่อเครือข่ายเช่นนี้		

คนที่ท�างานใช้ความรู้มักหันไปท�างานที่ตื้นเขินมากขึ้นเรื่อย	ๆ	แทนที่จะ

ท�างานแบบด�าดิ่ง		โดยรบัส่งอเีมลไม่หยดุหย่อนราวกบัตวัเองเป็นอปุกรณ์
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ส่งต่อข้อมูล		ทั้งยังหยุดพักชั่วครู่เพื่อจัดการสิ่งรบกวนที่เข้ามาเบี่ยงเบน

ความสนใจบ่อย	ๆ		สิ่งที่ตามมาคอืพวกเขาไมส่ามารถท�างานที่ส�าคญักวา่ 

ซึ่งต้องอาศัยการคิดอย่างลึกซึ้งได้อย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีเวลามากพอ		 

ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่หรือการร่างเอกสารส�าคัญ 

เพื่อขอเงนิสนบัสนนุ		พวกเขาจงึต้องแบ่งงานเหล่านี้ออกเป็นส่วน	ๆ	และ

ท�าด้วยความรีบเร่งจนไม่มีสมาธิ		ผลงานที่ได้จึงไม่มีคุณภาพ		สิ่งที่แย่ 

ไปกว่านั้นคือหลักฐานจ�านวนมากขึ้นเรื่อย	ๆ	บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนไปท�างาน

ที่ตื้นเขนิจะส่งผลให้เรากลบัมาท�างานแบบด�าดิ่งได้ยาก		พูดง่าย	ๆ	ว่าถ้า

คณุใช้เวลาไปกบัการท�างานที่ตื้นเขนิ		เมื่อถงึจดุหนึ่งความสามารถในการ

ท�างานแบบด�าดิ่งของคณุกจ็ะลดลงอย่างถาวร		นโิคลสั	คาร์		เขยีนไว้ใน

บทความของนติยสารแอตแลนตกิปี	2008	ว่า		“ดเูหมอืนว่าอนิเทอร์เนต็จะ

บ่อนท�าลายความสามารถในการจดจ่อและใช้ความคดิของผม		และไม่ได้มี

แค่ผมคนเดยีวที่เป็นเช่นนี้”		จากนั้นคาร์กน็�าข้อสงัเกตนี้ไปอธบิายขยายความ

จนกลายเป็นหนงัสอืเรื่อง		The Shallows  ซึ่งได้รบัการเสนอชื่อเข้าชงิรางวลั

พูลิตเซอร์และผ่านเข้ารอบสุดท้าย		การเขียนหนังสือเล่มนี้ท�าให้คาร์ต้อง

ย้ายไปอยู่ที่กระท่อมและตัดการเชื่อมต่อ		ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับ

การท�างานประเภทนี้

แนวคดิที่ว่าเครื่องมอืเชื่อมต่อเครอืข่ายกระตุน้ให้เราท�างานที่ตื้นเขนิ

แทนที่จะท�างานแบบด�าดิ่งไม่ใช่เรื่องใหม่		และหนงัสอืเรื่อง		The Shallows  

ก็เป็นเพียงหนังสือเล่มแรกจากหนังสือจ�านวนมากซึ่งพูดถึงผลกระทบที่

อินเทอร์เน็ตมีต่อสมองและอุปนิสัยในการท�างานของเรา		ไม่ว่าจะเป็น

หนงัสอืเรื่อง		Hamlet’s BlackBerry 	ของวลิเลยีม	เพาเวอร์ส		หนงัสอืเรื่อง		

The Tyranny of E-mail		ของจอห์น	ฟรแีมน		หรอืหนงัสอืเรื่อง		The Distraction 

Addiction		ของอเลก็ซ์	ซูจอง-คมิ	ผาง		ต่างกเ็หน็ตรงกนัว่าเครื่องมอืเชื่อมต่อ

เครอืข่ายก�าลงัเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปจากงานที่ต้องอาศยัการจดจ่อ

อย่างต่อเนื่อง		รวมถงึลดทอนความสามารถในการจดจ่อของเราด้วย
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หลังจากพิจารณาหลักฐานเหล่านี้แล้ว		ผมคิดว่าผมไม่จ�าเป็นต้อง 

เสยีเวลาพสิจูน์แนวคดิดงักล่าวอกี		และหวงัว่าคณุจะเหน็ด้วยวา่เครื่องมอื

เชื่อมต่อเครอืข่ายส่งผลกระทบเชงิลบต่อการท�างานแบบด�าดิ่ง		นอกจากนี้		

ผมจะไม่พูดถึงผลกระทบระยะยาวที่สังคมได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนี้ 

ซึ่งรังแต่จะท�าให้เกิดการโต้เถียงไม่รู้จบ		โดยฝั่งหนึ่งคือกลุ่มที่ยังกังขา 

ในเทคโนโลยอีย่างจารอน	ลาเนยีร์		และจอห์น	ฟรแีมน		ซึ่งคาดการณ์ว่า

เครื่องมอืเหล่านี้จะบ่อนท�าลายสงัคม		อย่างน้อยก็ในกรณทีี่พจิารณาจาก

สถานการณ์ปัจจบุนั		ส่วนอกีฝั่งคอืกลุ่มที่มองเทคโนโลยใีนแง่ดอีย่างไคลฟ ์

ทอมป์สัน		ซึ่งแย้งว่าเครื่องมือดังกล่าวก�าลังท�าให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป 

ในทางที่ดขีึ้น		ตัวอย่างเช่น		กูเกลิอาจท�าให้ความจ�าของเราแย่ลง		แต่เรา 

ก็ไม่จ�าเป็นต้องมีความจ�าที่ยอดเยี่ยมอีกต่อไป		ในเมื่อตอนนี้เราสามารถ

ค้นหาอะไรกต็ามที่อยากรู้ได้

ผมไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการโต้เถียงนี้ซึ่งไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า

ใครเป็นฝ่ายถกู		สิ่งที่ผมสนใจคอืผลประโยชน์ในระดบับคุคลที่สามารถน�า

ไปใช้ได้จรงิ		ซึ่งกค็อืความจรงิที่ว่าไม่ว่าคณุจะคดิว่าวฒันธรรมการท�างาน

ที่เปลี่ยนไปสู่การท�างานที่ตื้นเขินเป็นเรื่องดีหรือแย่		แต่ผู้ที่จะได้รับโอกาส

ทั้งในด้านชวีติส่วนตวัและการเงนิกค็อืผูค้นเพยีงหยบิมอืเดยีวที่ตระหนกัถงึ

คุณค่าของการต้านทานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและให้ความส�าคัญกับ

การท�างานแบบด�าดิ่ง		เมื่อไม่นานมานี้ผูท้ี่ได้รบัประโยชน์จากโอกาสนี้กค็อื

เจสัน	 เบนน์	 	ที่ปรึกษาทางการเงินอายุน้อยจากรัฐเวอร์จิเนียซึ่งรู้สึก 

เบื่อหน่ายกบัการท�างาน

.  .  .
การค้นพบว่าตวัคณุไม่ได้มคีณุค่าขนาดนั้นในระบบเศรษฐกจิเป็นสิ่งที่เกดิขึ้น

ได้ในหลายสถานการณ์		ส�าหรับเจสัน	เบนน์		สถานการณ์นั้นเกิดขึ้น 

หลงัจากเขาเข้าท�างานในฐานะที่ปรกึษาทางการเงนิได้ไม่นาน		โดยเบนน์
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ตระหนักว่างานส่วนใหญ่ของเขาสามารถท�าเสร็จได้อย่างง่ายดายด้วย 

ค�าสั่งในโปรแกรมเอก็ซ์เซล

บรษิทัของเบนน์จดัท�ารายงานให้กบัธนาคารที่ดแูลข้อตกลงทางธรุกจิ

อันซับซ้อน		(เบนน์พูดติดตลกระหว่างการสัมภาษณ์ของเราครั้งหนึ่งว่า		

“ฟังดูเป็นงานที่น่าสนุกมากทีเดียว”)		การจัดท�ารายงานเป็นกระบวนการ

ที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดการข้อมูลทั้งหมดในเอ็กซ์เซลด้วย 

ตวัเอง		ในช่วงแรกเบนน์ต้องใช้เวลาเกอืบหกชั่วโมงเพื่อท�ารายงานหนึ่งฉบบั		

(ส่วนพนักงานเก่าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใช้เวลาน้อยกว่าเขาครึ่งหนึ่ง)		

นี่ท�าให้เบนน์ไม่ค่อยพอใจนกั

เบนน์กล่าวว่า		“กระบวนการนี้ดูล้าสมัยและต้องอาศัยการจัดการ

ข้อมูลด้วยตัวเองเป็นหลัก”		แต่เบนน์รู้ว่าเอ็กซ์เซลมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง 

ที่เรียกว่าแมโคร		ซึ่งเป็นกลุ่มค�าสั่งที่ช่วยจัดการงานทั่วไปโดยอัตโนมัต	ิ	 

เขาจึงเริ่มอ่านบทความต่าง	ๆ	เกี่ยวกับหัวข้อนี้		ในไม่ช้าเขาก็สามารถใช้

กลุ่มค�าสั่งแมโครเพื่อให้โปรแกรมจัดการข้อมูลทั้งหมดเองโดยอัตโนมัติได้		

กระบวนการจดัท�ารายงานที่เคยต้องใช้เวลาเกอืบทั้งวนัในการจดัการข้อมลู

ด้วยตวัเองจงึเหลอืเพยีงการคลกิเมาส์ครั้งเดยีวและใช้เวลาไม่ถงึหนึ่งชั่วโมง

ด้วยซ�้า

เบนน์เป็นคนฉลาด		เขาจบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัชั้นน�าอย่าง

มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียในสาขาเศรษฐศาสตร์และมีความทะเยอทะยาน 

ในอาชพีการงานเช่นเดยีวกบัใครหลาย	ๆ	คน		แต่ไม่นานเบนน์กต็ระหนกัว่า

ความทะเยอทะยานนั้นคงมอดดับลงหากยังท�างานที่ทักษะหลักของเขา

สามารถถูกแทนที่ได้ด้วยกลุ่มค�าสั่งแมโครในเอ็กซ์เซล		เบนน์ตัดสินใจว่า

เขาต้องท�าให้ตัวเองมีคุณค่าต่อโลกใบนี้มากขึ้น		เมื่อได้ข้อสรุปหลังจาก

ค้นคว้าอยู่ระยะหนึ่ง		เขากบ็อกครอบครวัว่าจะลาออกจากงานซึ่งเขาเป็น

ได้แค่โปรแกรมเอ็กซ์เซลในคราบมนุษย์และผันตัวไปเป็นโปรแกรมเมอร์		 

แต่แผนการที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้มักมีอุปสรรค		ซึ่งในกรณีของเบนน์คือเขาไม่รู ้

วธิเีขยีนโปรแกรม
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ในฐานะนกัวทิยาการคอมพวิเตอร์		ผมยนืยนัได้ว่าการเขยีนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องยาก		นักพัฒนาโปรแกรมหน้าใหม่ส่วนใหญ่ใช้เวลา

สี่ปีในรั้วมหาวทิยาลยัไปกบัการเรยีนรู้การเขยีนโปรแกรม		และการแข่งขนั

เพื่อแย่งงานในบรษิทัที่ดทีี่สดุกด็เุดอืดมากทเีดยีว		แต่เจสนั	เบนน์		ไม่ได้

มีเวลามากขนาดนั้น		หลังจากลาออกจากบริษัทด้านการเงินเขาก็ย้าย 

กลบัไปอยูก่บัพ่อแม่เพื่อเตรยีมการขั้นต่อไป		แม้พ่อแม่จะดใีจที่เบนน์มแีผน

เกี่ยวกับสิ่งที่อยากท�า		แต่ก็รู ้สึกกังวลเมื่อคิดว่าแผนนี้อาจลงเอยด้วย 

ความล้มเหลว		เบนน์จ�าเป็นต้องเรยีนรู้ทกัษะในการเขยีนโปรแกรม		และ

ต้องเรยีนรู้อย่างรวดเรว็สดุ	ๆ	ด้วย

แล้วเบนน์ก็พบปัญหาเดียวกับผู้คนจ�านวนมากที่ท�างานใช้ความรู้ 

ซึ่งฉุดรั้งการก้าวไปสู่เส้นทางอาชีพที่สดใสกว่า		ปัญหาดังกล่าวคือการ 

เรยีนรูส้ิ่งที่ซบัซ้อนอย่างการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ต้องอาศยัการจดจ่อ

อย่างแน่วแน่และต่อเนื่องเพื่อท�าความเข้าใจแนวคิดที่เกี่ยวข้อง		ซึ่งนี่คือ 

สิ่งที่ท�าให้คาร์ล	ยุง		ต้องย้ายไปอาศัยอยู่ในป่าที่โอบล้อมทะเลสาบซูริก		

พดูง่าย	ๆ	ว่าการเรยีนรูส้ิ่งที่ซบัซ้อนกค็อืการท�างานแบบด�าดิ่ง		อย่างไรกต็าม  

ก่อนหน้านี้ผมได้บอกไปแล้วว่าคนที่ท�างานใช้ความรูส่้วนใหญ่สญูเสยีทักษะ

ในการท�างานแบบด�าดิ่งไปแล้ว		และเบนน์กเ็ป็นเช่นนี้เหมอืนกนั

เบนน์พดูถงึช่วงเวลาก่อนที่จะลาออกจากบรษิทัด้านการเงนิว่า		“ผม

ท่องอนิเทอร์เนต็และเชก็อเีมลตลอด		ผมห้ามตวัเองไม่ได้		ผมควบคมุตวัเอง

ไม่ได้เลย”		ทั้งยงัเล่าถงึโครงการหนึ่งที่หวัหน้าเคยมอบหมายให้เพื่อย�้าว่า 

การจดจ่อเป็นเรื่องยากมากส�าหรบัเขา		“พวกเขามอบหมายให้ผมร่างแผน

ธรุกจิ”		แต่เบนน์ท�าไม่เป็น		เขาจึงตดัสนิใจศกึษาแผนธรุกจิห้าแผน		โดย

เปรยีบเทยีบความเหมอืนและความแตกต่างเพื่อท�าความเข้าใจองค์ประกอบ

ส�าคญั		นี่เป็นความคดิที่ด	ี	แต่เบนน์กลบัพบปัญหาอกีอย่าง		โดยเขากล่าว

ว่า		“ผมไม่สามารถจดจ่ออยู่กับงานได้”		เบนน์ยอมรบัว่าเขาใช้เวลาแทบ

ทุกนาที		(“98	เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมด”)		ไปกับการท่องอินเทอร์เน็ต		
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สดุท้ายโครงการร่างแผนธรุกจิซึ่งเป็นโอกาสที่จะท�าให้เขาโดดเด่นในอาชพี

การงานกล็้มเหลวไม่เป็นท่า

ช่วงที่ลาออกจากงาน		เบนน์รู้ดีว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องการท�างาน

แบบด�าดิ่ง		และเมื่อตัดสินใจว่าจะทุ่มสุดตัวเพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรม		

เขากต็ระหนกัว่าการสอนให้สมองรู้วธิดี�าดิ่งเป็นสิ่งที่ส�าคญัอย่างยิ่งส�าหรบั

ภารกิจนี้		เบนน์ใช้แนวทางที่สุดโต่งแต่ก็ได้ผลดีทีเดียว		โดยเขากล่าวว่า		

“ผมขงัตวัเองไว้ในห้องที่ไม่มคีอมพวิเตอร์		มแีต่ต�ารา		กระดาษโน้ต		และ

ปากกาเน้นข้อความ”		เบนน์เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยการขีดปากกา

เน้นข้อความลงบนต�ารา		ลอกแนวคดิส�าคญั	ๆ	ลงบนกระดาษโน้ต		จากนั้น

กท็่องมนัออกมาดงั	ๆ		ในช่วงแรกการตดัสิ่งรบกวนทางอเิลก็ทรอนกิส์เป็น

เรื่องยากทีเดียว		แต่เบนน์ไม่เผื่อทางเลือกอื่นให้ตัวเองเลย		เขาต้องอ่าน

ต�าราเหล่านี้และท�าให้แน่ใจว่าในห้องไม่มสีิ่งรบกวนที่ท�าให้เสยีสมาธ	ิ	และ

เมื่อเวลาผ่านไปเขากจ็ดจ่อได้ดขีึ้น		จนในที่สดุกถ็งึขั้นสามารถจดจ่ออย่าง 

ต่อเนื่องได้ถึง	5	ชั่วโมงหรือมากกว่าเพื่ออ่านต�าราเกี่ยวกับการเขียน

โปรแกรม		โดยเบนน์กล่าวว่า		“ผมน่าจะอ่านต�าราการเขียนโปรแกรมไป

ประมาณ	18	เล่มได้”

หลงัจากขงัตวัเองอยูใ่นห้องอ่านหนงัสอืนานสองเดอืน		เบนน์กส็มคัร

เข้าเดฟ	บูต๊แคมป์		ที่ขึ้นชื่อว่ายากสดุ	ๆ		มนัคอืหลกัสตูรเร่งรดัส�าหรบัการ

เขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นซึ่งใช้เวลา	100	ชั่วโมงต่อสัปดาห์		(ตอน

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกบัหลกัสตูรนี้		เบนน์พบว่านกัศกึษาปรญิญาเอกคนหนึ่ง

จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันพูดถึงหลักสูตรนี้ไว้ว่า		“มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุด 

ที่เคยท�าในชีวิต”)		ผลปรากฏว่าการเตรียมตัวที่ดีบวกกับความสามารถ 

ในการท�างานแบบด�าดิ่งที่เพิ่งพัฒนามาหมาด	ๆ	ช่วยให้เบนน์ท�าผลงาน 

ได้ยอดเยี่ยม		นอกจากนี้		เบนน์ยงัเล่าด้วยว่า		“บางคนมาเรยีนโดยไม่ได้

เตรยีมตวัอะไรเลย		พวกเขาจงึไม่สามารถจดจ่อได้		และไม่สามารถเรยีนรู้

ได้อย่างรวดเรว็ด้วย”		ในบรรดาคนที่เริ่มเรยีนพร้อมเบนน์มเีพยีงครึ่งเดยีว
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ที่เรยีนจบตามก�าหนด		ส่วนเบนน์ไม่เพยีงเรยีนจบตามก�าหนด		แต่ยงัเป็น

ที่หนึ่งของชั้นเรยีนด้วย

สดุท้ายการท�างานแบบด�าดิ่งกใ็ห้ผลตอบแทนกบัเบนน	์	เขาได้งาน

เป็นนกัพฒันาโปรแกรมที่บรษิทัสตาร์ตอพัสายเทคโนโลยใีนซานฟรานซสิโก

อย่างรวดเร็ว		โดยบริษัทแห่งนี้มีเงินทุนถึง	25	ล้านดอลลาร์และพนักงาน

ฝีมอืฉกาจ		เมื่อครึ่งปีก่อนเบนน์ท�างานในต�าแหน่งที่ปรกึษาทางการเงนิและ

มีรายได้	40’000	ดอลลาร์ต่อปี		แต่ตอนนี้เขาเป็นนักพัฒนาโปรแกรมที่มี

รายได้	100’000	ดอลลาร์ต่อปี		และตวัเลขนี้กส็ามารถพุ่งสูงขึ้นตามความ

สามารถที่เพิ่มขึ้นของเขาได้อย่างไม่มขีดีจ�ากดัในตลาดซลิคิอนวลัเลย์

ครั้งล่าสุดที่ได้คุยกัน		เบนน์ก�าลังก้าวหน้ากับต�าแหน่งงานใหม	่	 

เขากลายเป็นสาวกของการท�างานแบบด�าดิ่งและเช่าอพาร์ตเมนต์ที่อยู ่

ตรงข้ามกับส�านักงาน		เพื่อจะได้ไปถึงที่ท�างานเป็นคนแรกและท�างาน 

โดยปราศจากสิ่งรบกวน		โดยเบนน์เล่าว่า		“บางวันผมก็สามารถจดจ่อ 

อยู่กับงานได้ถึง	4	ชั่วโมงก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของวัน		 

แล้วช่วงบ่ายกท็�างานอย่างจดจ่อได้อกี	3-4	ชั่วโมง		ผมหมายถงึ		‘จดจ่อ’		

จริง	ๆ	นะ		ผมตั้งหน้าตั้งตาเขียนโปรแกรม		โดยไม่ได้เช็กอีเมลหรือเข้า 

เวบ็ไซต์แฮก็เกอร์	นวิส์		(เวบ็ไซต์ยอดนยิมในหมูค่นที่สนใจด้านเทคโนโลย)ี”		

ส�าหรับคนที่เคยใช้เวลาท�างาน	98	เปอร์เซ็นต์ไปกับการท่องอินเทอร์เน็ต

อย่างเจสนั	เบนน์		การเปลี่ยนแปลงนี้นบัว่าน่าอศัจรรย์ทเีดยีว

.  .  .
เรื่องราวของเจสัน	เบนน์		ช่วยเน้นย�้าบทเรียนส�าคัญ		นั่นคือการท�างาน

แบบด�าดิ่งไม่ใช่สิ่งที่ชวนให้ระลึกถึงนักเขียนหรือนักปรัชญาในช่วงต้น

ศตวรรษที่	20		แต่เป็นทกัษะที่มคีณุค่าอย่างยิ่งในปัจจบุนั
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เหตผุลที่ท�าให้ทกัษะการท�างานแบบด�าดิ่งเป็นสิ่งที่มคีณุค่ามทีั้งหมด

สองข้อ		เหตผุลข้อแรกเกี่ยวข้องกบัการเรยีนรู้		ระบบเศรษฐกจิที่ขบัเคลื่อน

ด้วยข้อมลูข่าวสารในปัจจบุนัต้องพึ่งระบบต่าง	ๆ 	ซึ่งซบัซ้อนและเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเรว็		ตวัอย่างเช่น		ภาษาคอมพวิเตอร์จ�านวนหนึ่งที่เบนน์เรยีนรู้

เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนและมีแนวโน้มที่จะล้าสมัยในอีกสิบป ี

ข้างหน้า		ในท�านองเดยีวกนั		ผู้คนที่เข้าสู่แวดวงการตลาดในช่วงทศวรรษ

ที่	1990	กค็งไม่รู้เลยว่าในอนาคตพวกเขาจะต้องเรยีนรู้การวเิคราะห์ข้อมูล

ดจิิตอลให้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นสิ่งส�าคญัส�าหรับทุกวนันี้		ดงันั้น		ถ้าอยากให้

ตวัเองมคีณุค่าทางเศรษฐกจิเสมอ		คณุกต้็องเชี่ยวชาญในทกัษะการเรยีนรู้

สิ่งที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว		ซึ่งนี่ต้องอาศัยการท�างานแบบด�าดิ่ง		ถ้า 

ไม่พัฒนาทักษะนี้คุณก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้า 

ไปเรื่อย	ๆ

ส่วนเหตุผลข้อสองก็คือผลกระทบจากการปฏิวัติเครือข่ายดิจิตอล 

มทีั้งข้อดแีละข้อเสยี		ถ้าผลงานของคณุมปีระโยชน์อย่างแท้จรงิ		มนักจ็ะ

เข้าถงึคนทกุกลุม่ได้โดยไร้ขดีจ�ากดั		แล้วคณุกจ็ะได้รบัผลตอบแทนมหาศาล		

ในทางกลับกัน		ถ้าผลงานของคุณอยู่ในระดับธรรมดาทั่วไป		คุณก็จะ

ล�าบากเพราะผู้คนสามารถค้นหาทางเลือกที่ดีกว่าผ่านช่องทางออนไลน์ 

ได้อย่างง่ายดาย		ไม่ว่าคณุจะเป็นโปรแกรมเมอร์		นกัเขยีน		นกัการตลาด		

ที่ปรกึษา		หรอืผู้ประกอบการ		สถานการณ์ของคณุกไ็ม่ต่างจากคาร์ล	ยงุ		

ที่พยายามใช้สติปัญญาเอาชนะฟรอยด์		หรือเจสัน	เบนน์		ที่พยายาม 

ยืนหยัดอยู่ในบริษัทสตาร์ตอัพซึ่งก�าลังมาแรง		กล่าวคือถ้าอยากประสบ

ความส�าเร็จ		คุณก็ต้องสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างแท้จริง		และ

ภารกจินี้กต็้องอาศยัการด�าดิ่ง

การท�างานแบบด�าดิ่งกลายเป็นสิ่งจ�าเป็นมากขึ้นทกุท	ี	ซึ่งนี่ถอืเป็น

เรื่องใหม่		ในยุคของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม		แรงงานและผู้คนใน

สาขาอาชีพที่ต้องใช้การท�างานแบบด�าดิ่งมีจ�านวนไม่มากนัก		ในขณะที่ 
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คนท�างานส่วนใหญ่ไม่จ�าเป็นต้องพัฒนาทักษะในการจดจ่อกับงานโดย 

ไม่วอกแวก		เพราะงานของพวกเขามเีพยีงการผลติสนิค้าตามกระบวนการ

เดิม	ๆ	ที่แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตลอดระยะเวลาหลายสิบปี		แต่ 

หลังจากก้าวเข้าสู่ยุคของระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวสาร		

งานที่ต้องอาศัยคนที่ท�างานใช้ความรู้ก็มีจ�านวนมากขึ้นเรื่อย	ๆ		และการ

ท�างานแบบด�าดิ่งก็กลายเป็นปัจจัยส�าคัญที่ขาดไม่ได้		ทว่าคนส่วนใหญ่

กลบัไม่ได้ตระหนกัถงึความจรงิข้อนี้เลย

สรุปก็คือ		การท�างานแบบด�าดิ่งไม่ใช่ทักษะล้าสมัยที่หมดความ

ส�าคัญไปแล้ว		แต่เป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ส�าหรับผู้ที่อยากเติบโตก้าวหน้า 

ในระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวสารซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขัน		

และคนที่ท�าผลงานได้ไม่ดกีม็แีนวโน้มที่จะตกอบั		ผูท้ี่จะได้รบัผลตอบแทน

อย่างงดงามไม่ใช่คนที่ใช้เฟซบุ๊กเป็น		 (งานที่ตื้นเขินและลอกเลียนแบบ 

ได้ง่าย)		แต่เป็นคนที่สามารถสร้างระบบใหม่	ๆ 	เพื่อยกระดบับรกิารดงักล่าว

ได้		(งานที่ต้องจดจ่อและลอกเลียนแบบได้ยาก)		การท�างานแบบด�าดิ่ง 

มีความส�าคัญมากเสียจนเรียกได้ว่ามันคือ		“พลังวิเศษส�าหรับศตวรรษ 

ที่	21”		ดงัที่อรีคิ	บาร์เกอร์		นกัเขยีนสายธรุกจิกล่าวไว้

.  .  .
ที่ผ่านมาเราได้ท�าความเข้าใจข้อเทจ็จรงิสองอย่าง		โดยข้อเทจ็จรงิแรกคอื

การท�างานแบบด�าดิ่งเป็นทักษะที่ผู้คนขาดแคลนมากขึ้นเรื่อย	ๆ		ส่วน 

ข้อเท็จจริงที่สองคือการท�างานแบบด�าดิ่งกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงขึ้น 

เรื่อย	ๆ		เมื่อผนวกข้อเทจ็จรงิทั้งสองเข้าด้วยกนั		เรากจ็ะได้แนวคดิที่เป็น

รากฐานของทกุสิ่งทกุอย่างที่ผมจะพูดถงึในหนงัสอืเล่มนี้		นั่นคอื
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สมมุติฐานของการท�างานแบบด�าดิ่ง : ทักษะในการท�างาน
แบบด�าดิ่งเป็นสิ่งที่หายากขึ้นเรื่อย ๆ และมีคุณค่ามากข้ึน 
เรื่อย ๆ ในระบบเศรษฐกิจของเรา  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่ประสบ 
ความส�าเรจ็จงึมเีพียงคนหยบิมอืเดยีวทีพ่ฒันาและยดึทกัษะนี้
เป็นหลักในการท�างาน

หนงัสอืเล่มนี้มเีป้าหมายสองประการและแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน  

เนื้อหาในส่วนที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแรกซึ่งก็คือการโน้มน้าวให้คุณ

เชื่อว่าสมมุติฐานของการท�างานแบบด�าดิ่งเป็นเรื่องจริง		และส่วนที่สอง

เกี่ยวข้องกบัเป้าหมายที่สองซึ่งกค็อืการแนะน�าวธิใีช้ประโยชน์จากความจรงิ

ข้อนี้	 	ด้วยการฝึกสมองและปรับเปลี่ยนอุปนิสัยในการท�างานของคุณ 

ให้ยึดการท�างานแบบด�าดิ่งเป็นหลัก		อย่างไรก็ตาม		ก่อนจะลงลึกถึง 

รายละเอียดเหล่านี้		ผมขอเวลาสักครู่เพื่ออธิบายว่าท�าไมผมถึงกลายเป็น

สาวกของการท�างานแบบด�าดิ่ง

.  .  .
ผมพัฒนาทักษะในการจดจ่อกับเรื่องยาก	ๆ	มาตลอดสิบปี		สาเหตุที่ผม

สนใจสิ่งนี้กเ็พราะผมเป็นนกัวทิยาการคอมพวิเตอร์เชงิทฤษฎี		และท�าวจิยั

ปริญญาเอกในกลุ่มทฤษฎีการค�านวณอันโด่งดังของสถาบันเทคโนโลย ี

แมสซาชูเซตส์หรอืเอม็ไอที		ซึ่งทกัษะในการจดจ่อเป็นสิ่งที่ส�าคญัอย่างยิ่ง

ในสภาพแวดล้อมการท�างานนี้

ในช่วงหลายปีนั้นผมใช้ห้องท�างานของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

ที่อยู่สดุโถงทางเดนิร่วมกบัผู้ที่ได้รบั		“ทุนอจัฉรยิะ”		ของมูลนิธแิมคอาเธอร์  

เขาได้รบัการว่าจ้างจากเอม็ไอทใีห้เป็นอาจารย์ตั้งแต่ตอนอายยุงัไม่ถงึเกณฑ์

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกกฎหมายเลยด้วยซ�้า		ไม่ใช่เรื่องแปลก

ที่จะพบว่าเขานั่งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารพลางจ้องข้อความต่าง	ๆ	
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