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บลลิงเกินคือหมูบ่ า้ นทีต่ งั้ อยูใ่ นเมืองซังท์กาลเลินซึง่ อยูใ่ กล้ชายฝัง่ ทาง
ตอนเหนือของทะเลสาบซูริก  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   ในปี 1922
คาร์ล ยุง  จิตแพทย์ชื่อดังได้เลือกหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ในการสร้าง
บ้านหินสองชั้นธรรมดา ๆ ส�ำหรับพักผ่อนหย่อนใจ  โดยเขาเรียกบ้าน
หลังนีว้ า่ ทาวเวอร์  หลังจากนัน้ ยุงได้ไปเยือนประเทศอินเดียและพบว่าผูค้ น
ที่นั่นสร้างห้องฝึกสมาธิไว้ในบ้านด้วย  เมื่อเดินทางกลับมาเขาจึงต่อเติม
บ้านให้มีห้องท�ำงานส่วนตัว  โดยพูดถึงห้องนี้ว่า  “ผมจะอยู่ตามล�ำพัง
ในห้องพักผ่อนส่วนตัว  ผมพกกุญแจของห้องนีต้ ดิ ตัวตลอดเวลา  ไม่มใี คร
เข้าไปในนั้นได้เว้นแต่ผมจะอนุญาต”
นักข่าวทีช่ อื่ เมสัน เคอร์รยี   ์ ได้เขียนหนังสือเรือ่ ง  Daily Rituals  โดย
สืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้อุปนิสัยในการท�ำงานของยุงขณะอยู่
ในทาวเวอร์  เคอร์รยี ร์ ะบุวา่ ยุงจะตืน่ ราว 7 โมงเช้า  หลังจากกินอาหารเช้า
มือ้ ใหญ่  เขาจะใช้เวลาสองชัว่ โมงจดจ่ออยู่กบั การเขียนงานในห้องท�ำงาน
ส่วนตัว  ส่วนในช่วงบ่ายเขามักจะท�ำสมาธิหรือออกไปเดินเล่นใกล้บ้าน  
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พอตกกลางคืนยุงก็จะจุดตะเกียงน�ำ้ มันก๊าดและจุดเตาผิงเพื่อความอบอุ่น
เพราะที่ทาวเวอร์ไม่มีไฟฟ้า  จากนั้นเขาก็จะเข้านอนตอน 4 ทุ่ม  ยุงกล่าว
ไว้ว่า  “เมื่ออยู่ในทาวเวอร์   ผมก็รู้สึกผ่อนคลายและมีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง
ตั้งแต่เริ่มต้นวัน”
แม้ทาวเวอร์จะดูเหมือนบ้านพักตากอากาศริมทะเลสาบส� ำหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ  แต่ถ้าพิจารณาจากบริบททางอาชีพการงานในตอนนั้น
ของยุง  ก็เห็นได้ชัดว่าแท้จริงแล้วสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
หลีกหนีจากการท�ำงาน  ยุงซื้อที่ดินผืนนี้ในปี 1922 ซึ่งเป็นช่วงที่เขาไม่มี
เวลาว่างพอทีจ่ ะพักผ่อนเรือ่ ยเฉือ่ ยด้วยซ�ำ  
้ เพราะในปี 1921 ยุงเพิง่ ตีพมิ พ์
หนังสือเรือ่ ง  Psychological Types  ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อแวดวงจิตวิทยาอย่างยิง่   
หนังสือเรือ่ งนีแ้ สดงให้เห็นอย่างชัดเจนเกีย่ วกับความแตกต่างทางความคิด
สารพัดประการระหว่างยุงกับซิกมันด์ ฟรอยด์  ซึ่งเคยเป็นทั้งเพื่อนและครู
ของยุง  การแสดงตัวว่าเห็นต่างจากฟรอยด์ในช่วงทศวรรษที่ 1920 นับเป็น
เรือ่ งทีก่ ล้าหาญมากทีเดียว  ยุงจึงต้องพิสจู น์วา่ ความคิดของเขาในหนังสือ
เล่มดังกล่าวถูกต้อง  ด้วยการเขียนบทความและหนังสืออันเฉียบคมออกมา
อย่างต่อเนื่องเพื่อวางรากฐานและสนับสนุนจิตวิทยาเชิงวิเคราะห์   ซึ่ง
กลายเป็นชื่อเรียกทฤษฎีแนวใหม่ของเขาในเวลาต่อมา
ช่วงที่อยู่ซูริก  ยุงวุ่นอยู่กับการบรรยายและการให้ค�ำปรึกษาผู้ป่วย  
แต่เขาเกิดความรูส้ กึ ว่างานเหล่านีท้ ที่ ำ� ให้เขายุง่ อยูต่ ลอดเวลายังไม่สามารถ
ตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการได้   ซึ่งก็คือการเปลี่ยนความเข้าใจของผู้คน
เกีย่ วกับจิตใต้ส�ำนึก  นีเ่ ป็นงานทีต่ อ้ งอาศัยการใช้ความคิดอย่างลึกซึง้ และ
รอบคอบอย่างยิง่   ซึง่ เขาไม่มที างท�ำได้หากยังใช้ชวี ติ ทีแ่ สนวุน่ วายอยูใ่ นเมือง
ยุงจึงหลบไปพักทีโ่ บลลิงเกินเพือ่ ยกระดับชีวติ การท�ำงาน  ไม่ใช่เพือ่ หลีกหนี
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คาร์ล ยุง  กลายเป็นหนึ่งในนักคิดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่ 20  
แน่นอนว่ามีหลายเหตุผลที่ท�ำให้เขาประสบความส�ำเร็จ  ทว่าในหนังสือ
เล่มนีผ้ มจะให้ความส�ำคัญกับความมุง่ มัน่ ของยุงในการใช้ทกั ษะทีม่ บี ทบาท
ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของเขา  และทักษะดังกล่าวก็คือ
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การท�ำงานแบบด�ำดิง่ : การท�ำงานในภาวะทีม่ สี มาธิจดจ่อและ
ปราศจากสิ่งรบกวน ซึ่งกระตุ้นความสามารถด้านการรู้คิด
ให้อยู่ในจุดสูงสุด การท�ำงานรูปแบบนี้ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ที่มี
คุณค่าใหม่ซงึ่ ลอกเลียนแบบได้ยากและช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ
ของคุณ
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การท�ำงานแบบด�ำดิง่ คือสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ ในการเค้นความสามารถ
ทางสติปัญญาทุกหยาดหยดออกมา  นอกจากนี้   การวิจัยทางจิตวิทยา
และประสาทวิทยาศาสตร์ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมายังแสดงให้เห็นว่า  
ภาวะกดดันทางจิตใจซึ่งเกิดจากการท�ำงานแบบจดจ่อคือสิ่งจ�ำเป็นในการ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ด้วย  พูดง่าย ๆ ว่าการท�ำงานแบบด�ำดิง่ คือสิง่ ส�ำคัญ
ที่ช่วยให้คนคนหนึ่งสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นในสาขาที่ต้องอาศัย
การรู้คิดอย่างจิตเวชศาสตร์เชิงวิชาการในช่วงต้นศตวรรษที่ 20
ค�ำว่า  “การท�ำงานแบบด�ำดิ่ง”  เป็นค�ำที่ผมคิดขึ้นมาเองและ
คาร์ล ยุง  คงไม่เคยนึกถึงค�ำนี  ้ ทว่าการกระท�ำของเขาระหว่างอยูท่ ที่ าวเวอร์
บ่งบอกว่าเขาเข้าใจแนวคิดพืน้ ฐานของทักษะนีเ้ ป็นอย่างดี  ยุงสร้างบ้านหิน
ไว้ในป่าเพื่อยกระดับการท�ำงานแบบด�ำดิ่งในด้านจิตวิทยา  ซึ่งเป็นงานที่
ต้องใช้ทั้งเวลา  ความมุ่งมั่น  และเงิน  แต่ในขณะเดียวกันมันก็ท�ำให้เขา
ต้องลดการท�ำงานที่เร่งด่วนมากกว่าลง  โดยเมสัน เคอร์รีย์   เขียนไว้ว่า
การเดินทางไปโบลลิงเกินเป็นประจ�ำท�ำให้ยุงมีเวลารักษาผู้ป่วยน้อยลง
และ  “แม้จะมีผู้ป่วยจ�ำนวนมากที่ต้องพึ่งเขา  แต่ยุงก็หยุดงานได้อย่าง
ไม่ลงั เล”  จริงอยู่ว่าการท�ำงานแบบด�ำดิง่ อาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดล�ำดับ
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ความส� ำ คั ญ   แต่ มั น ก็ เ ป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ ป้ า หมายของเขาในการ
เปลี่ยนแปลงโลกประสบความส�ำเร็จ
อันที่จริงถ้าลองศึกษาชีวิตของบุคคลที่มีอิทธิพลทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน  คุณจะพบว่าทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นในการท�ำงานแบบด�ำดิ่ง  
ตัวอย่างเช่น  มิแชล เดอ มงแตญ  นักเขียนในศตวรรษที่ 16 เลือก
ปลีกวิเวกเพื่อท�ำงานที่ห้องสมุดส่วนตัวของเขาในหอคอยทางทิศใต้ของ
ปราสาทในฝรัง่ เศส  ส่วนมาร์ก ทเวน  ก็เขียนเรือ่ งราวส่วนใหญ่ของหนังสือ
เรือ่ ง  The Adventures of Tom Sawyer  ในกระท่อมทีฟ่ าร์มควอร์รใี นนิวยอร์ก
ซึง่ เขามาพักอาศัยในช่วงฤดูรอ้ น  กระท่อมนัน้ อยูห่ า่ งจากตัวบ้านมากเสียจน
ครอบครัวต้องเป่าแตรเพื่อเรียกเขามากินอาหารที่บ้าน
มาดูตัวอย่างของบุคคลในยุคร่วมสมัยขึ้นมาหน่อยดีกว่า  ในช่วง
ปี 1969-2013  วูดดี้ อัลเลน  นักเขียนบทและผู้ก�ำกับภาพยนตร์ได้เขียน
และก�ำกับภาพยนตร์ทั้งหมด 44 เรื่อง  โดยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล
ออสการ์ถึง 23 ครั้ง  ซึ่งนับเป็นอัตราการสร้างผลงานศิลปะที่น่าอัศจรรย์
มาก  ตลอดระยะเวลา 44 ปีนนั้ อัลเลนไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เลย  เขาท�ำงาน
ทุกชิ้นด้วยเครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อโอลิมเปียรุ่นเอสเอ็ม 3 และไม่มีอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์คอยรบกวน  ปีเตอร์ ฮิกส์  นักฟิสิกส์ทฤษฎีก็ปฏิเสธการใช้
คอมพิวเตอร์เช่นกัน  ทั้งยังเก็บตัวท�ำงานโดยตัดขาดจากโลกภายนอกจน
บรรดานักข่าวหาตัวเขาไม่เจอในตอนที่ต้องการสัมภาษณ์หลังจากรู้ผลว่า
เขาได้รบั รางวัลโนเบล  ในขณะเดียวกันแม้เจ.เค. โรว์ลงิ่   จะใช้คอมพิวเตอร์
แต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าเธอหายหน้าหายตาไปจากโซเชียลมีเดียระหว่างเขียน
หนังสือชุด  “Harry Potter”  ทั้งที่นั่นเป็นช่วงที่เทคโนโลยีดังกล่าวก�ำลัง
แพร่หลายและได้รับความนิยมจากบรรดาคนดัง  ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2009
ขณะที่โรว์ลิ่งก�ำลังเขียนหนังสือเรื่อง  The Casual Vacancy ทีมงานของ
โรว์ลิ่งได้เปิดบัญชีทวิตเตอร์ในชื่อของเธอ  และตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครึ่ง
เธอก็เขียนข้อความไว้ในทวิตเตอร์เพียงข้อความเดียวว่า  “นี่คือบัญชีของ
10

SA

M

PL

E

ฉันจริง ๆ  แต่พวกคุณคงไม่ได้ยินข่าวจากฉันบ่อยนัก  เพราะตอนนี้สิ่งที่
ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับฉันก็คือปากกาและกระดาษ”
แน่นอนว่าไม่ได้มีเพียงบุคคลในประวัติศาสตร์หรือผู้ที่หวาดกลัว
เทคโนโลยีเท่านั้นที่ท�ำงานแบบด�ำดิ่ง  บิลล์ เกตส์  ซีอีโอของไมโครซอฟท์
แบ่งเวลาไว้ส�ำหรับ  “สัปดาห์แห่งการครุ่นคิด”  ปีละสองครั้ง  ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาทีเ่ ขาจะปลีกวิเวกเพือ่ อ่านหนังสือและครุน่ คิดเรือ่ งส�ำคัญโดยไม่ทำ�
อย่างอืน่ เลย  (ส่วนใหญ่แล้วเขามักหมกตัวอยูใ่ นบ้านหลังน้อยริมทะเลสาบ)  
ในปี 1995 เกตส์ใช้ช่วงสัปดาห์แห่งการครุ่นคิดไปกับการเขียนบันทึกอัน
โด่งดังที่ชื่อ  “The Internet Tidal Wave”  ซึ่งท�ำให้ไมโครซอฟท์หันไปสนใจ
บริษทั เน็ตสเคป คอมมิวนิเคชัน่ ส์  ทีเ่ พิง่ ก่อตัง้   นอกจากนี  ้ เรือ่ งทีย่ อ้ นแย้ง
จนน่าขันก็คือ  แม้นีล สตีเฟนสัน  นักเขียนนิยายแนวไซเบอร์พังก์ที่ได้รับ
การชื่นชมอย่างกว้างขวางจะมีส่วนช่วยในการท�ำให้ยุคอินเทอร์เน็ตที่ผู้คน
โปรดปรานเป็นรูปเป็นร่างขึน้ มา  แต่การติดต่อเขาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
กลับเป็นสิ่งที่แทบไม่มีทางเป็นไปได้เลย  เว็บไซต์ของสตีเฟนสันไม่มีที่อยู่
อีเมลส่วนตัวของเขา  มีเพียงเรียงความที่อธิบายว่าท�ำไมเขาถึงเลือกที่จะ
เป็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่แย่   โดยข้อความส่วนหนึ่งคือ  “ถ้าผมจัดการชีวิต
ให้มีช่วงเวลาที่ปราศจากสิ่งรบกวนอย่างต่อเนื่องและยาวนาน  ผมก็จะ
เขียนนิยายได้  ในทางกลับกัน  ถ้าผมถูกรบกวนบ่อย ๆ มันจะเป็นอย่างไร  
ค�ำตอบคือแทนที่จะเขียนนิยายเสร็จตั้งนานแล้ว...ผมก็จะได้แต่เขียนอีเมล
หาผู้คนมากมาย”

...

การเน้นย�้ำว่าบรรดาผู้ทรงอิทธิพลล้วนท�ำงานแบบด�ำดิ่งเป็นเรื่องส�ำคัญ  
เพราะสิ่งที่พวกเขาท�ำนั้นแตกต่างสุดขั้วจากพฤติกรรมในปัจจุบันของผู้คน
ส่วนใหญ่ที่ทำ� งานใช้ความรู้  ซึ่งหลงลืมคุณค่าของการด�ำดิ่งอย่างมีสมาธิ
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สิ่งที่ท�ำให้คนที่ท�ำงานใช้ความรู้ถอยห่างจากการท�ำงานแบบด�ำดิ่ง
มากขึน้ เรือ่ ย ๆ ก็คอื บรรดาเครือ่ งมือเชือ่ มต่อเครือข่าย  ซึง่ หมายถึงสารพัด
บริการด้านการสื่อสาร  เช่น  อีเมลและการส่งข้อความทางโทรศัพท์  
โซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ก  รวมถึงเว็บไซต์ให้ความบันเทิง
ทีด่ เู หมือนจะมีสาระอย่างบัซซ์ฟดี และเรดดิต  เมือ่ เครือ่ งมือเหล่านีม้ จี ำ� นวน
มากขึ้นและเข้าถึงได้ทุกที่ผ่านสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์ในส�ำนักงาน  
คนที่ท�ำงานใช้ความรู้ก็สมาธิแตกกระเจิง  การวิจัยของบริษัทแมคคินซีย์
ในปี 2012 พบว่าปัจจุบนั คนทีท่ ำ� งานใช้ความรูจ้ ะใช้เวลากว่า 60 เปอร์เซ็นต์
ของสัปดาห์ท�ำงานไปกับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการ
ค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  โดยเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ของเวลานั้นถูกใช้ไป
กับการอ่านและตอบอีเมลเพียงอย่างเดียว
ภาวะที่สมาธิแตกกระเจิงเช่นนี้ไม่สามารถก่อให้เกิดการท�ำงาน
แบบด�ำดิ่ง  ซึ่งต้องอาศัยการใช้ความคิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  ทว่า
บรรดาคนที่ท�ำงานใช้ความรู้ไม่ได้อู้งาน  อันที่จริงพวกเขาระบุว่าตัวเอง
ยังคงยุ่งเหมือนเดิม  แล้วปัจจัยใดที่ท�ำให้พวกเขาถอยห่างจากการท�ำงาน
แบบด�ำดิง่ มากขึน้ ทัง้ ทีย่ งั คงตัง้ หน้าตัง้ ตาท�ำงานเหมือนเดิม  ส่วนใหญ่แล้ว
ค�ำตอบก็คืองานอีกประเภทหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดของการท�ำงาน
แบบด�ำดิ่ง  นั่นคือ
งานที่ตื้นเขิน : กิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องอาศัย
การคิดอย่างลึกซึ้งซึ่งผู้คนมักท�ำเมื่อเสียสมาธิ งานประเภทนี้
มั ก ไม่สามารถก่ อ ให้ เ กิ ด สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ โลกและ
ลอกเลียนแบบได้ง่าย

พูดง่าย ๆ ว่าในยุคที่เต็มไปด้วยเครื่องมือเชื่อมต่อเครือข่ายเช่นนี  ้
คนที่ท�ำงานใช้ความรู้มักหันไปท�ำงานที่ตื้นเขินมากขึ้นเรื่อย ๆ แทนที่จะ
ท�ำงานแบบด�ำดิ่ง  โดยรับส่งอีเมลไม่หยุดหย่อนราวกับตัวเองเป็นอุปกรณ์
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ส่งต่อข้อมูล  ทั้งยังหยุดพักชั่วครู่เพื่อจัดการสิ่งรบกวนที่เข้ามาเบี่ยงเบน
ความสนใจบ่อย ๆ  สิง่ ทีต่ ามมาคือพวกเขาไม่สามารถท�ำงานทีส่ ำ� คัญกว่า
ซึ่งต้องอาศัยการคิดอย่างลึกซึ้งได้อย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีเวลามากพอ  
ไม่ว่าจะเป็นการก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่หรือการร่างเอกสารส�ำคัญ
เพื่อขอเงินสนับสนุน  พวกเขาจึงต้องแบ่งงานเหล่านี้ออกเป็นส่วน ๆ และ
ท�ำด้วยความรีบเร่งจนไม่มีสมาธิ   ผลงานที่ได้จึงไม่มีคุณภาพ  สิ่งที่แย่
ไปกว่านั้นคือหลักฐานจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนไปท�ำงาน
ที่ตื้นเขินจะส่งผลให้เรากลับมาท�ำงานแบบด�ำดิ่งได้ยาก  พูดง่าย ๆ ว่าถ้า
คุณใช้เวลาไปกับการท�ำงานที่ตื้นเขิน  เมื่อถึงจุดหนึ่งความสามารถในการ
ท�ำงานแบบด�ำดิ่งของคุณก็จะลดลงอย่างถาวร  นิโคลัส คาร์   เขียนไว้ใน
บทความของนิตยสารแอตแลนติกปี 2008 ว่า  “ดูเหมือนว่าอินเทอร์เน็ตจะ
บ่อนท�ำลายความสามารถในการจดจ่อและใช้ความคิดของผม  และไม่ได้มี
แค่ผมคนเดียวทีเ่ ป็นเช่นนี”้   จากนัน้ คาร์กน็ ำ� ข้อสังเกตนีไ้ ปอธิบายขยายความ
จนกลายเป็นหนังสือเรือ่ ง  The Shallows ซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัล
พูลิตเซอร์และผ่านเข้ารอบสุดท้าย  การเขียนหนังสือเล่มนี้ท�ำให้คาร์ต้อง
ย้ายไปอยู่ที่กระท่อมและตัดการเชื่อมต่อ  ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับ
การท�ำงานประเภทนี้
แนวคิดทีว่ า่ เครือ่ งมือเชือ่ มต่อเครือข่ายกระตุน้ ให้เราท�ำงานทีต่ นื้ เขิน
แทนทีจ่ ะท�ำงานแบบด�ำดิง่ ไม่ใช่เรือ่ งใหม่  และหนังสือเรือ่ ง  The Shallows
ก็เป็นเพียงหนังสือเล่มแรกจากหนังสือจ�ำนวนมากซึ่งพูดถึงผลกระทบที่
อินเทอร์เน็ตมีต่อสมองและอุปนิสัยในการท�ำงานของเรา  ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือเรื่อง  Hamlet’s BlackBerry ของวิลเลียม เพาเวอร์ส  หนังสือเรื่อง  
The Tyranny of E-mail  ของจอห์น ฟรีแมน  หรือหนังสือเรือ่ ง  The Distraction
Addiction  ของอเล็กซ์ ซูจอง-คิม ผาง  ต่างก็เห็นตรงกันว่าเครือ่ งมือเชือ่ มต่อ
เครือข่ายก�ำลังเบีย่ งเบนความสนใจของเราไปจากงานทีต่ อ้ งอาศัยการจดจ่อ
อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงลดทอนความสามารถในการจดจ่อของเราด้วย
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หลังจากพิจารณาหลักฐานเหล่านี้แล้ว  ผมคิดว่าผมไม่จ�ำเป็นต้อง
เสียเวลาพิสจู น์แนวคิดดังกล่าวอีก  และหวังว่าคุณจะเห็นด้วยว่าเครือ่ งมือ
เชือ่ มต่อเครือข่ายส่งผลกระทบเชิงลบต่อการท�ำงานแบบด�ำดิง่   นอกจากนี  ้
ผมจะไม่พูดถึงผลกระทบระยะยาวที่สังคมได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนี้
ซึ่งรังแต่จะท�ำให้เกิดการโต้เถียงไม่รู้จบ  โดยฝั่งหนึ่งคือกลุ่มที่ยังกังขา
ในเทคโนโลยีอย่างจารอน ลาเนียร์  และจอห์น ฟรีแมน  ซึ่งคาดการณ์ว่า
เครื่องมือเหล่านี้จะบ่อนท�ำลายสังคม  อย่างน้อยก็ในกรณีที่พิจารณาจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน  ส่วนอีกฝั่งคือกลุ่มที่มองเทคโนโลยีในแง่ดีอย่างไคลฟ์
ทอมป์สัน  ซึ่งแย้งว่าเครื่องมือดังกล่าวก�ำลังท�ำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น  ตัวอย่างเช่น  กูเกิลอาจท�ำให้ความจ�ำของเราแย่ลง  แต่เรา
ก็ไม่จ�ำเป็นต้องมีความจ�ำที่ยอดเยี่ยมอีกต่อไป  ในเมื่อตอนนี้เราสามารถ
ค้นหาอะไรก็ตามที่อยากรู้ได้
ผมไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการโต้เถียงนี้ซึ่งไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า
ใครเป็นฝ่ายถูก  สิง่ ทีผ่ มสนใจคือผลประโยชน์ในระดับบุคคลทีส่ ามารถน�ำ
ไปใช้ได้จริง  ซึ่งก็คือความจริงที่ว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าวัฒนธรรมการท�ำงาน
ที่เปลี่ยนไปสู่การท�ำงานที่ตื้นเขินเป็นเรื่องดีหรือแย่   แต่ผู้ที่จะได้รับโอกาส
ทัง้ ในด้านชีวติ ส่วนตัวและการเงินก็คอื ผูค้ นเพียงหยิบมือเดียวทีต่ ระหนักถึง
คุณค่าของการต้านทานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและให้ความส�ำคัญกับ
การท�ำงานแบบด�ำดิง่   เมือ่ ไม่นานมานีผ้ ทู้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์จากโอกาสนีก้ ค็ อื
เจสัน เบนน์   ที่ปรึกษาทางการเงินอายุน้อยจากรัฐเวอร์จิเนียซึ่งรู้สึก
เบื่อหน่ายกับการท�ำงาน

...
การค้นพบว่าตัวคุณไม่ได้มคี ณ
ุ ค่าขนาดนัน้ ในระบบเศรษฐกิจเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ได้ในหลายสถานการณ์   ส�ำหรับเจสัน เบนน์   สถานการณ์นั้นเกิดขึ้น
หลังจากเขาเข้าท�ำงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้ไม่นาน  โดยเบนน์
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ตระหนักว่างานส่วนใหญ่ของเขาสามารถท�ำเสร็จได้อย่างง่ายดายด้วย
ค�ำสั่งในโปรแกรมเอ็กซ์เซล
บริษทั ของเบนน์จดั ท�ำรายงานให้กบั ธนาคารทีด่ แู ลข้อตกลงทางธุรกิจ
อันซับซ้อน  (เบนน์พูดติดตลกระหว่างการสัมภาษณ์ของเราครั้งหนึ่งว่า  
“ฟังดูเป็นงานที่น่าสนุกมากทีเดียว”)  การจัดท�ำรายงานเป็นกระบวนการ
ที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดการข้อมูลทั้งหมดในเอ็กซ์เซลด้วย
ตัวเอง  ในช่วงแรกเบนน์ตอ้ งใช้เวลาเกือบหกชัว่ โมงเพือ่ ท�ำรายงานหนึง่ ฉบับ  
(ส่วนพนักงานเก่าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใช้เวลาน้อยกว่าเขาครึ่งหนึ่ง)  
นี่ท�ำให้เบนน์ไม่ค่อยพอใจนัก
เบนน์กล่าวว่า  “กระบวนการนี้ดูล้าสมัยและต้องอาศัยการจัดการ
ข้อมูลด้วยตัวเองเป็นหลัก”  แต่เบนน์รู้ว่าเอ็กซ์เซลมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
ที่เรียกว่าแมโคร  ซึ่งเป็นกลุ่มค�ำสั่งที่ช่วยจัดการงานทั่วไปโดยอัตโนมัต  ิ
เขาจึงเริ่มอ่านบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อนี้   ในไม่ช้าเขาก็สามารถใช้
กลุ่มค�ำสั่งแมโครเพื่อให้โปรแกรมจัดการข้อมูลทั้งหมดเองโดยอัตโนมัติได้  
กระบวนการจัดท�ำรายงานทีเ่ คยต้องใช้เวลาเกือบทัง้ วันในการจัดการข้อมูล
ด้วยตัวเองจึงเหลือเพียงการคลิกเมาส์ครัง้ เดียวและใช้เวลาไม่ถงึ หนึง่ ชัว่ โมง
ด้วยซ�้ำ
เบนน์เป็นคนฉลาด  เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำอย่าง
มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียในสาขาเศรษฐศาสตร์และมีความทะเยอทะยาน
ในอาชีพการงานเช่นเดียวกับใครหลาย ๆ คน  แต่ไม่นานเบนน์กต็ ระหนักว่า
ความทะเยอทะยานนั้นคงมอดดับลงหากยังท�ำงานที่ทักษะหลักของเขา
สามารถถูกแทนที่ได้ด้วยกลุ่มค�ำสั่งแมโครในเอ็กซ์เซล  เบนน์ตัดสินใจว่า
เขาต้องท�ำให้ตัวเองมีคุณค่าต่อโลกใบนี้มากขึ้น  เมื่อได้ข้อสรุปหลังจาก
ค้นคว้าอยู่ระยะหนึ่ง  เขาก็บอกครอบครัวว่าจะลาออกจากงานซึ่งเขาเป็น
ได้แค่โปรแกรมเอ็กซ์เซลในคราบมนุษย์และผันตัวไปเป็นโปรแกรมเมอร์  
แต่แผนการที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้มักมีอุปสรรค  ซึ่งในกรณีของเบนน์คือเขาไม่รู้
วิธีเขียนโปรแกรม
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ในฐานะนักวิทยาการคอมพิวเตอร์  ผมยืนยันได้วา่ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องยาก  นักพัฒนาโปรแกรมหน้าใหม่ส่วนใหญ่ใช้เวลา
สี่ปีในรั้วมหาวิทยาลัยไปกับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม  และการแข่งขัน
เพื่อแย่งงานในบริษัทที่ดีที่สุดก็ดุเดือดมากทีเดียว  แต่เจสัน เบนน์   ไม่ได้
มีเวลามากขนาดนั้น  หลังจากลาออกจากบริษัทด้านการเงินเขาก็ย้าย
กลับไปอยูก่ บั พ่อแม่เพือ่ เตรียมการขัน้ ต่อไป  แม้พอ่ แม่จะดีใจทีเ่ บนน์มแี ผน
เกี่ยวกับสิ่งที่อยากท�ำ   แต่ก็รู้สึกกังวลเมื่อคิดว่าแผนนี้อาจลงเอยด้วย
ความล้มเหลว  เบนน์จ�ำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะในการเขียนโปรแกรม  และ
ต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วสุด ๆ ด้วย
แล้วเบนน์ก็พบปัญหาเดียวกับผู้คนจ�ำนวนมากที่ท�ำงานใช้ความรู้
ซึ่งฉุดรั้งการก้าวไปสู่เส้นทางอาชีพที่สดใสกว่า  ปัญหาดังกล่าวคือการ
เรียนรูส้ งิ่ ทีซ่ บั ซ้อนอย่างการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ้ งอาศัยการจดจ่อ
อย่างแน่วแน่และต่อเนื่องเพื่อท�ำความเข้าใจแนวคิดที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งนี่คือ
สิ่งที่ท�ำให้คาร์ล ยุง  ต้องย้ายไปอาศัยอยู่ในป่าที่โอบล้อมทะเลสาบซูริก  
พูดง่าย ๆ ว่าการเรียนรูส้ งิ่ ทีซ่ บั ซ้อนก็คอื การท�ำงานแบบด�ำดิง่   อย่างไรก็ตาม
ก่อนหน้านีผ้ มได้บอกไปแล้วว่าคนทีท่ ำ� งานใช้ความรูส้ ว่ นใหญ่สญ
ู เสียทักษะ
ในการท�ำงานแบบด�ำดิ่งไปแล้ว  และเบนน์ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน
เบนน์พดู ถึงช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะลาออกจากบริษทั ด้านการเงินว่า  “ผม
ท่องอินเทอร์เน็ตและเช็กอีเมลตลอด  ผมห้ามตัวเองไม่ได้  ผมควบคุมตัวเอง
ไม่ได้เลย”  ทั้งยังเล่าถึงโครงการหนึ่งที่หัวหน้าเคยมอบหมายให้เพื่อย�้ำว่า
การจดจ่อเป็นเรือ่ งยากมากส�ำหรับเขา  “พวกเขามอบหมายให้ผมร่างแผน
ธุรกิจ”  แต่เบนน์ท�ำไม่เป็น  เขาจึงตัดสินใจศึกษาแผนธุรกิจห้าแผน  โดย
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างเพือ่ ท�ำความเข้าใจองค์ประกอบ
ส�ำคัญ  นีเ่ ป็นความคิดทีด่   ี แต่เบนน์กลับพบปัญหาอีกอย่าง  โดยเขากล่าว
ว่า  “ผมไม่สามารถจดจ่ออยู่กับงานได้”  เบนน์ยอมรับว่าเขาใช้เวลาแทบ
ทุกนาที   (“98 เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมด”)  ไปกับการท่องอินเทอร์เน็ต  
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สุดท้ายโครงการร่างแผนธุรกิจซึง่ เป็นโอกาสทีจ่ ะท�ำให้เขาโดดเด่นในอาชีพ
การงานก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า
ช่วงที่ลาออกจากงาน  เบนน์รู้ดีว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องการท�ำงาน
แบบด�ำดิ่ง  และเมื่อตัดสินใจว่าจะทุ่มสุดตัวเพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรม  
เขาก็ตระหนักว่าการสอนให้สมองรู้วิธีดำ� ดิ่งเป็นสิ่งที่สำ� คัญอย่างยิ่งส�ำหรับ
ภารกิจนี้   เบนน์ใช้แนวทางที่สุดโต่งแต่ก็ได้ผลดีทีเดียว  โดยเขากล่าวว่า  
“ผมขังตัวเองไว้ในห้องที่ไม่มีคอมพิวเตอร์  มีแต่ต�ำรา  กระดาษโน้ต  และ
ปากกาเน้นข้อความ”  เบนน์เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยการขีดปากกา
เน้นข้อความลงบนต�ำรา  ลอกแนวคิดส�ำคัญ ๆ ลงบนกระดาษโน้ต  จากนัน้
ก็ท่องมันออกมาดัง ๆ  ในช่วงแรกการตัดสิ่งรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น
เรื่องยากทีเดียว  แต่เบนน์ไม่เผื่อทางเลือกอื่นให้ตัวเองเลย  เขาต้องอ่าน
ต�ำราเหล่านีแ้ ละท�ำให้แน่ใจว่าในห้องไม่มสี งิ่ รบกวนทีท่ �ำให้เสียสมาธิ  และ
เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จดจ่อได้ดีขึ้น  จนในที่สุดก็ถึงขั้นสามารถจดจ่ออย่าง
ต่ อ เนื่อ งได้ ถึง 5 ชั่วโมงหรือ มากกว่ าเพื่อ อ่า นต�ำ ราเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรม  โดยเบนน์กล่าวว่า  “ผมน่าจะอ่านต�ำราการเขียนโปรแกรมไป
ประมาณ 18 เล่มได้”
หลังจากขังตัวเองอยูใ่ นห้องอ่านหนังสือนานสองเดือน  เบนน์กส็ มัคร
เข้าเดฟ บู๊ตแคมป์  ทีข่ นึ้ ชือ่ ว่ายากสุด ๆ  มันคือหลักสูตรเร่งรัดส�ำหรับการ
เขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นซึ่งใช้เวลา 100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   (ตอน
ค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับหลักสูตรนี  ้ เบนน์พบว่านักศึกษาปริญญาเอกคนหนึง่
จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันพูดถึงหลักสูตรนี้ไว้ว่า  “มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
ที่เคยท�ำในชีวิต”)  ผลปรากฏว่าการเตรียมตัวที่ดีบวกกับความสามารถ
ในการท�ำงานแบบด�ำดิ่งที่เพิ่งพัฒนามาหมาด ๆ ช่วยให้เบนน์ท�ำผลงาน
ได้ยอดเยี่ยม  นอกจากนี้  เบนน์ยงั เล่าด้วยว่า  “บางคนมาเรียนโดยไม่ได้
เตรียมตัวอะไรเลย  พวกเขาจึงไม่สามารถจดจ่อได้  และไม่สามารถเรียนรู้
ได้อย่างรวดเร็วด้วย”  ในบรรดาคนที่เริ่มเรียนพร้อมเบนน์มีเพียงครึ่งเดียว
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ที่เรียนจบตามก�ำหนด  ส่วนเบนน์ไม่เพียงเรียนจบตามก�ำหนด  แต่ยังเป็น
ที่หนึ่งของชั้นเรียนด้วย
สุดท้ายการท�ำงานแบบด�ำดิ่งก็ให้ผลตอบแทนกับเบนน์  เขาได้งาน
เป็นนักพัฒนาโปรแกรมทีบ่ ริษทั สตาร์ตอัพสายเทคโนโลยีในซานฟรานซิสโก
อย่างรวดเร็ว  โดยบริษัทแห่งนี้มีเงินทุนถึง 25 ล้านดอลลาร์และพนักงาน
ฝีมอื ฉกาจ  เมือ่ ครึง่ ปีกอ่ นเบนน์ทำ� งานในต�ำแหน่งทีป่ รึกษาทางการเงินและ
มีรายได้ 40’000 ดอลลาร์ต่อปี   แต่ตอนนี้เขาเป็นนักพัฒนาโปรแกรมที่มี
รายได้ 100’000 ดอลลาร์ต่อปี   และตัวเลขนี้ก็สามารถพุ่งสูงขึ้นตามความ
สามารถที่เพิ่มขึ้นของเขาได้อย่างไม่มีขีดจ�ำกัดในตลาดซิลิคอนวัลเลย์
ครั้งล่าสุดที่ได้คุยกัน  เบนน์ก�ำลังก้าวหน้ากับต�ำแหน่งงานใหม่  
เขากลายเป็นสาวกของการท�ำงานแบบด�ำดิ่งและเช่าอพาร์ตเมนต์ที่อยู่
ตรงข้ามกับส�ำนักงาน  เพื่อจะได้ไปถึงที่ท�ำงานเป็นคนแรกและท�ำงาน
โดยปราศจากสิ่งรบกวน  โดยเบนน์เล่าว่า  “บางวันผมก็สามารถจดจ่อ
อยู่กับงานได้ถึง 4 ชั่วโมงก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของวัน  
แล้วช่วงบ่ายก็ท�ำงานอย่างจดจ่อได้อีก 3-4 ชั่วโมง  ผมหมายถึง  ‘จดจ่อ’  
จริง ๆ นะ  ผมตั้งหน้าตั้งตาเขียนโปรแกรม  โดยไม่ได้เช็กอีเมลหรือเข้า
เว็บไซต์แฮ็กเกอร์ นิวส์  (เว็บไซต์ยอดนิยมในหมูค่ นทีส่ นใจด้านเทคโนโลยี)”  
ส�ำหรับคนที่เคยใช้เวลาท�ำงาน 98 เปอร์เซ็นต์ไปกับการท่องอินเทอร์เน็ต
อย่างเจสัน เบนน์  การเปลี่ยนแปลงนี้นับว่าน่าอัศจรรย์ทีเดียว

...

เรื่องราวของเจสัน เบนน์   ช่วยเน้นย�้ำบทเรียนส�ำคัญ  นั่นคือการท�ำงาน
แบบด�ำดิ่งไม่ใช่สิ่งที่ชวนให้ระลึกถึงนักเขียนหรือนักปรัชญาในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 20  แต่เป็นทักษะที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในปัจจุบัน
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เหตุผลทีท่ ำ� ให้ทกั ษะการท�ำงานแบบด�ำดิง่ เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ามีทงั้ หมด
สองข้อ  เหตุผลข้อแรกเกีย่ วข้องกับการเรียนรู  ้ ระบบเศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ น
ด้วยข้อมูลข่าวสารในปัจจุบนั ต้องพึง่ ระบบต่าง ๆ ซึง่ ซับซ้อนและเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว  ตัวอย่างเช่น  ภาษาคอมพิวเตอร์จำ� นวนหนึ่งที่เบนน์เรียนรู้
เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนและมีแนวโน้มที่จะล้าสมัยในอีกสิบปี
ข้างหน้า  ในท�ำนองเดียวกัน  ผู้คนที่เข้าสู่แวดวงการตลาดในช่วงทศวรรษ
ที่ 1990 ก็คงไม่รู้เลยว่าในอนาคตพวกเขาจะต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูล
ดิจิตอลให้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับทุกวันนี  
้ ดังนั้น  ถ้าอยากให้
ตัวเองมีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจเสมอ  คุณก็ต้องเชีย่ วชาญในทักษะการเรียนรู้
สิ่งที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งนี่ต้องอาศัยการท�ำงานแบบด�ำดิ่ง  ถ้า
ไม่พัฒนาทักษะนี้คุณก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้า
ไปเรื่อย ๆ
ส่วนเหตุผลข้อสองก็คือผลกระทบจากการปฏิวัติเครือข่ายดิจิตอล
มีทั้งข้อดีและข้อเสีย  ถ้าผลงานของคุณมีประโยชน์อย่างแท้จริง  มันก็จะ
เข้าถึงคนทุกกลุม่ ได้โดยไร้ขดี จ�ำกัด  แล้วคุณก็จะได้รบั ผลตอบแทนมหาศาล  
ในทางกลับกัน  ถ้าผลงานของคุณอยู่ในระดับธรรมดาทั่วไป  คุณก็จะ
ล�ำบากเพราะผู้คนสามารถค้นหาทางเลือกที่ดีกว่าผ่านช่องทางออนไลน์
ได้อย่างง่ายดาย  ไม่ว่าคุณจะเป็นโปรแกรมเมอร์  นักเขียน  นักการตลาด  
ที่ปรึกษา  หรือผู้ประกอบการ  สถานการณ์ของคุณก็ไม่ต่างจากคาร์ล ยุง  
ที่พยายามใช้สติปัญญาเอาชนะฟรอยด์   หรือเจสัน เบนน์   ที่พยายาม
ยืนหยัดอยู่ในบริษัทสตาร์ตอัพซึ่งก�ำลังมาแรง  กล่าวคือถ้าอยากประสบ
ความส�ำเร็จ  คุณก็ต้องสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างแท้จริง  และ
ภารกิจนี้ก็ต้องอาศัยการด�ำดิ่ง
การท�ำงานแบบด�ำดิ่งกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็นมากขึ้นทุกที  ซึ่งนี่ถือเป็น
เรื่องใหม่   ในยุคของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  แรงงานและผู้คนใน
สาขาอาชีพที่ต้องใช้การท�ำงานแบบด�ำดิ่งมีจ�ำนวนไม่มากนัก  ในขณะที่
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คนท�ำงานส่วนใหญ่ไม่จ�ำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการจดจ่อกับงานโดย
ไม่วอกแวก  เพราะงานของพวกเขามีเพียงการผลิตสินค้าตามกระบวนการ
เดิม ๆ ที่แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตลอดระยะเวลาหลายสิบปี   แต่
หลังจากก้าวเข้าสู่ยุคของระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวสาร  
งานที่ต้องอาศัยคนที่ท�ำงานใช้ความรู้ก็มีจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ  และการ
ท�ำงานแบบด�ำดิ่งก็กลายเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ขาดไม่ได้   ทว่าคนส่วนใหญ่
กลับไม่ได้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้เลย
สรุปก็คือ  การท�ำงานแบบด�ำดิ่งไม่ใช่ทักษะล้าสมัยที่หมดความ
ส�ำคัญไปแล้ว  แต่เป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ส�ำหรับผู้ที่อยากเติบโตก้าวหน้า
ในระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวสารซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขัน  
และคนทีท่ ำ� ผลงานได้ไม่ดกี ม็ แี นวโน้มทีจ่ ะตกอับ  ผูท้ จี่ ะได้รบั ผลตอบแทน
อย่างงดงามไม่ใช่คนที่ใช้เฟซบุ๊กเป็น  (งานที่ตื้นเขินและลอกเลียนแบบ
ได้งา่ ย)  แต่เป็นคนทีส่ ามารถสร้างระบบใหม่ ๆ เพือ่ ยกระดับบริการดังกล่าว
ได้   (งานที่ต้องจดจ่อและลอกเลียนแบบได้ยาก)  การท�ำงานแบบด�ำดิ่ง
มีความส�ำคัญมากเสียจนเรียกได้ว่ามันคือ  “พลังวิเศษส�ำหรับศตวรรษ
ที่ 21”  ดังที่อีริค บาร์เกอร์  นักเขียนสายธุรกิจกล่าวไว้
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ที่ผ่านมาเราได้ทำ� ความเข้าใจข้อเท็จจริงสองอย่าง  โดยข้อเท็จจริงแรกคือ
การท�ำงานแบบด�ำดิ่งเป็นทักษะที่ผู้คนขาดแคลนมากขึ้นเรื่อย ๆ  ส่วน
ข้อเท็จจริงที่สองคือการท�ำงานแบบด�ำดิ่งกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงขึ้น
เรื่อย ๆ  เมื่อผนวกข้อเท็จจริงทั้งสองเข้าด้วยกัน  เราก็จะได้แนวคิดที่เป็น
รากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะพูดถึงในหนังสือเล่มนี้  นั่นคือ
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สมมุติฐานของการท�ำงานแบบด�ำดิ่ง : ทักษะในการท�ำงาน
แบบด�ำดิ่งเป็นสิ่งที่หายากขึ้นเรื่อย ๆ และมีคุณค่ามากขึ้น
เรื่อย ๆ ในระบบเศรษฐกิจของเรา ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ประสบ
ความส�ำเร็จจึงมีเพียงคนหยิบมือเดียวทีพ
่ ฒ
ั นาและยึดทักษะนี้
เป็นหลักในการท�ำงาน

M

PL

E

หนังสือเล่มนีม้ เี ป้าหมายสองประการและแบ่งเนือ้ หาออกเป็นสองส่วน
เนื้อหาในส่วนที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับเป้าหมายแรกซึ่งก็คือการโน้มน้าวให้คุณ
เชื่อว่าสมมุติฐานของการท�ำงานแบบด�ำดิ่งเป็นเรื่องจริง  และส่วนที่สอง
เกีย่ วข้องกับเป้าหมายทีส่ องซึง่ ก็คอื การแนะน�ำวิธใี ช้ประโยชน์จากความจริง
ข้อนี้   ด้วยการฝึกสมองและปรับเปลี่ยนอุปนิสัยในการท� ำงานของคุณ
ให้ยึดการท�ำงานแบบด�ำดิ่งเป็นหลัก  อย่างไรก็ตาม  ก่อนจะลงลึกถึง
รายละเอียดเหล่านี้   ผมขอเวลาสักครู่เพื่ออธิบายว่าท�ำไมผมถึงกลายเป็น
สาวกของการท�ำงานแบบด�ำดิ่ง

...

SA

ผมพัฒนาทักษะในการจดจ่อกับเรื่องยาก ๆ มาตลอดสิบปี   สาเหตุที่ผม
สนใจสิง่ นีก้ เ็ พราะผมเป็นนักวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี  และท�ำวิจยั
ปริญญาเอกในกลุ่มทฤษฎีการค�ำนวณอันโด่งดังของสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์หรือเอ็มไอที   ซึ่งทักษะในการจดจ่อเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในสภาพแวดล้อมการท�ำงานนี้
ในช่วงหลายปีนนั้ ผมใช้หอ้ งท�ำงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่อยู่สุดโถงทางเดินร่วมกับผู้ที่ได้รับ  “ทุนอัจฉริยะ”  ของมูลนิธิแมคอาเธอร์
เขาได้รบั การว่าจ้างจากเอ็มไอทีให้เป็นอาจารย์ตงั้ แต่ตอนอายุยงั ไม่ถงึ เกณฑ์
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกกฎหมายเลยด้วยซ�้ำ  ไม่ใช่เรื่องแปลก
ที่จะพบว่าเขานั่งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารพลางจ้องข้อความต่าง ๆ
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