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บทน�ำ

“สิ่งที่ข้อมูลข่าวสารบริโภคนั้นเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน 

มันบริโภคความสนใจจากผู้รับสารนั่นเอง”

— เฮอร์เบิร์ต ไซมอน  นักเศรษฐศาสตร์
และผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 1978

“หากบ่อน�้าขุ่นคลั่กไปด้วยโคลน  คุณไม่สามารถท�าอะไร 

ให้น�า้ใสได้  แต่เมือ่คณุปล่อยให้โคลนตกตะกอน  น�า้กจ็ะใส

ข้ึนเอง  เพราะความกระจ่างเป็นสภาพตามธรรมชาติของ

น�้า...”

และมนักเ็ป็นสภาพตามธรรมชาตขิองความคดิเช่นกนั

ผมใช้ค�าอุปมาง่าย ๆ นี้ตลอดหลายปีที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา

ให้กบัผู้น�าทางธรุกจิ  ผู้ประกอบการ  โค้ช  ที่ปรกึษา  นกับ�าบดั  

และคนทั่วไป  หากปล่อยให้โคลนในความคดิตกตะกอน  ความคดิ
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ก็จะกระจ่างขึ้น  และพวกเขาก็จะพบว่าตัวเองมีสิ่งที่จ�าเป็นต่อ 

การท�างานอยู่แล้วตรงหน้า

แล้วความกระจ่าง  (clarity)  คอือะไร  ท�าไมมนัถงึมคีวามส�าคญั  

มันท�างานอย่างไร  เหตุใดคนส่วนใหญ่จึงดิ้นรนค้นหามัน  และ 

ที่ส�าคญัที่สดุ  คณุจะหามนัให้เจอและเกบ็เกี่ยวผลประโยชนจ์าก

มนัได้อย่างไร

เป็นที่รูก้นัดว่ีาบรรดาผูน้�าที่โดดเด่นในทกุแวดวง  ไล่ตั้งแต่นกักฬีา

ที่ได้เหรียญโอลิมปิกไปจนถึงผู ้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ล้วน 

ได้ประโยชน์จากภาวะลื่นไหลซึ่งเกิดขึ้นจากสมองที่ปลอดโปร่ง  

ความคิดที่กระจ่างน�ามาซึ่งคุณสมบัติที่ท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน  

คุณสมบัติและผลลัพธ์เหล่านี้คือสิ่งที่ผู้คนและองค์กรทั้งหลาย

แสวงหา  แต่เพราะความเข้าใจผิดเลก็ ๆ น้อย ๆ เราจงึมกัมอง

หามนัผดิที่มาจนถงึทกุวนันี้

หนงัสอืเล่มนี้จงึเขยีนขึ้นเพื่อแก้ไขความเข้าใจผดิดงักล่าว  รวมทั้ง

ช่วยใหค้ณุได้พบกบัความกระจ่างที่ยิ่งใหญ่และประโยชนท์ั้งมวล

ของมนั  ผ่านการตั้งค�าถามและตอบค�าถามดงัต่อไปนี้

1. ความกระจ่างคอือะไร  มนัคอื  “ทรพัยากรที่มอียูท่ั่วไป”  

ประเภทหนึ่ง  เมื่อสมองปลอดโปร่งเราจะมีทุกอย่าง 

ที่จ�าเป็นส�าหรบัสถานการณ์ตรงหน้า  ลองถามนกัพูด
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ที่ประหม่าดูสคิรบัว่าคดิอะไรตอนอยู่บนเวท ี พวกเขา

จะบอกคณุว่ารูส้กึกลวั  กงัวล  หรอืวติกแค่ไหน  แต่ถ้า

ถามนักพูดที่มั่นใจว่าคิดอะไรตอนอยู่บนเวที  ทุกคน

แทบจะตอบเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า  “ไม่ได้คดิอะไรเลย!”  

นี่คอืสิ่งที่เกดิขึ้นในทกุแวดวงที่สร้างผลงานประสทิธภิาพ

สูง  ไล่ตั้งแต่ในห้องเรยีนไปจนถงึสนามเดก็เล่น  และ

ไล่ตั้งแต่ในห้องประชมุไปจนถงึห้องนอน  เมื่อคณุไม่ได้

คดิอะไร  คณุจะมอีสิระในการท�าสิ่งต่าง ๆ ได้ดทีี่สดุ

2. ท�าไมความกระจ่างถงึมคีวามส�าคญั  คณุจะได้ค้นพบ

ว่าท�าไมสิ่งนี้จึงส�าคัญต่อการใช้ชีวิตให้ประสบความ

ส�าเร็จทั้งภายในและภายนอก  คุณสมบัติมากมายที่

ผู้คนปรารถนากันมากที่สุดและพยายาม  “สร้างขึ้น”  

(เช่น  การรูโ้ดยสญัชาตญาณ  ความยดืหยุน่  ความคดิ

สร้างสรรค์  แรงจูงใจ  ความมั่นใจ  และแม้แต่ความ

เป็นผู้น�า)  แท้จริงแล้วเป็นความสามารถที่เรามีติดตัว

มาตั้งแต่เกิด  มันจะปรากฏขึ้นเมื่อสมองปลอดโปร่ง  

คณุสมบตัเิหล่านี้ผลกัดนัให้เกดิผลลพัธ์ที่ผูค้นปรารถนา  

ความกระจ่างเป็นที่มาของความเป็นผู้น�าอย่างแท้จริง

และการสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง  มันช่วยให้

เราอยูก่บัปัจจบุนัและมปีระสบการณ์ชวีติที่น่าพงึพอใจ  

การมเีป้าหมาย  การรูท้ศิทาง  และการมจีติวญิญาณ

ของผู้ประกอบการล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวคนที่สมอง
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ปลอดโปร่งอยู่แล้ว  เช่นเดียวกับความสุข  อิสรภาพ  

ความมั่นคงปลอดภัย  ความรัก  ความมั่นใจ  และ

ความสงบทางใจ

3. ความกระจ่างท�างานอย่างไรและจะน�ามันมาใช้ได้

อย่างไร  คุณจะได้พบกับหลักการที่อยู ่เบื้องหลัง 

ความสามารถที่คุณ  (และทุกคน)  มีติดตัวมาตั้งแต่

เกิดอย่างการคิด  การรู้สึก  และการรับรู้  ซึ่งความ

สามารถเหล่านี้เป็นต้นก�าเนิดของประสบการณ์ชีวิต 

100 เปอร์เซน็ต์ของคณุในทกุชั่วขณะ

ความกระจ่างเป็นคุณสมบัติที่ปรากฏขึ้นเอง

ตามธรรมชาต ิ มนัไม่ใช่สิ่งที่คณุท�า  แต่เป็นสิ่งที่คณุ

มีอยู่แล้ว  สมองมีระบบ  “ท�าความสะอาดตัวเอง”   

ที่สามารถน�าคณุกลบัสู่ความกระจ่าง  ไม่ว่าคณุจะอยู่

ในภาวะ  (หรอืสถานการณ์)  ใดกต็าม  สิ่งนี้เหน็ได้อย่าง

ชดัเจนในเดก็เลก็  แต่ระบบดงักล่าวจะค่อย ๆ หายไป

เมื่อเราเตบิโตเป็นผูใ้หญ่  ถงึอย่างนั้นกม็ผีูใ้หญ่บางคน

ที่โชคดคีรบั

เมื่อเริ่มท�าความเข้าใจหลักการที่อยู่เบื้องหลัง 

ความกระจ่างให้ลกึซึ้งยิ่งขึ้น  คณุกจ็ะสามารถเชื่อมโยง

กับระบบท�าความสะอาดตัวเองของสมองได้อีกครั้ง  

แล้วคุณจะพบว่าตัวเองเริ่ม  a) มีสมองที่ปลอดโปร่ง

โดยไม่ต้องพยายาม  b) มเีวลาให้กบัเรื่องส�าคญัต่าง ๆ 
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มากขึ้น  c) ตัดสินใจได้ดีขึ้น  d) ท�าผลงานได้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และ e) สร้างผลลัพธ์ที่ส�าคัญ 

ต่อตัวเองได้มากขึ้น  นอกจากนี้ยังมี  “ผลพลอยได้”  

บางอย่างที่คณุอาจสงัเกตเหน็  เช่น  ความสมัพนัธ์ที่

พฒันาขึ้น  ระดบัความเครยีดที่ลดลง  ความหลงใหล

ที่เพิ่มขึ้น  และการใช้ชวีติได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น

4. ท�าไมความกระจ่างถงึเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมากในขณะนี้  

เราก�าลงัอยูใ่นช่วงเวลาส�าคญัของประวตัศิาสตร์  ผูค้น

นับล้านต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน  ความซับซ้อน  

และความยุ่งเหยิงที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ไม่ว่าจะใน

ฐานะของปัจเจกบุคคล  องค์กร  หรือทั้งเผ่าพันธุ์  

ความกระจ่างคือกุญแจส�าคัญในการแก้ปัญหาใหญ่ 

ที่เราต้องเผชิญหากต้องการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อ 

ตวัเราเองและคนรุ่นหลงั

เห็นได้ชัดว่าเราไม่ตระหนักด้วยซ�้าว่าเรายังใช้ความเข้าใจผิด 

เกี่ยวกับการท�างานของสมองตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมมารับมือกับ

ความท้าทายในโลกดิจิตอล  ความเข้าใจผิดนี้เป็นบ่อเกิดของ

ความคดิที่ปนเปื้อน  (contaminated thinking)  เช่น  ความกงัวล  

ความวติก  การคดิมากเกนิไป  ฯลฯ  ซึ่งบดบงัความสามารถที่

เรามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดอย่างความสงบ  การอยู่กับปัจจุบัน  

ความมปีระสทิธภิาพ  ความคดิสร้างสรรค์  ความมั่นคงปลอดภยั  
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ความกระจ่าง เท่ากับ ความสามารถ ลบ สิ่งปนเปื้อน

ความรกั  และอื่น ๆ  เมื่อคณุเริ่ม  “มองทะล”ุ  ความเข้าใจผดิ  

ความกระจ่างจะปรากฏให้เห็นบ่อยขึ้นและพึ่งพาได้มากขึ้น 

เรื่อย ๆ  พูดง่าย ๆ ได้ว่า  ความกระจ่างเท่ากับความสามารถ 

ลบสิ่งปนเปื้อน

ขณะที่อ่านหนงัสอืเล่มนี้  คณุจะเริ่มหลดุพ้นจากเงื่อนไขที่มกัเป็น

อปุสรรคต่อความกระจ่างมาโดยตลอด  ทั้งยงัพบว่าสมองของคณุ

ปลอดโปร่งขึ้นเรื่อย ๆ  (แถมยงัได้ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้นตามมาด้วย)  

เวลาที่ความคิดของคุณสับสนวุ่นวาย  คุณจะรู้ว่าต้องท�าอะไร  

(และที่ส�าคญักว่านั้นคอืรูว่้าต้องไม่ท�าอะไร)  เงื่อนไขที่ว่านั้นอยูบ่น

พื้นฐานของสามประเดน็ต่อไปนี้

1. ความคดิที่ปนเป้ือนเกดิจากความเข้าใจผดิที่ว่าสิ่งต่าง ๆ 

เกิดจากภายนอกสู ่ภายใน  เงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องนี้ 

แพร่หลายมาก  ท�าให้หลาย ๆ คนมองว่าความกระจ่าง  

(และการขาดความกระจ่าง)  เป็นผลมาจากสถานการณ์

ภายนอก  และแม้จะเห็นได้ชัดว่าเงื่อนไขนี้ไม่เป็นจริง  

แต่ความเข้าใจผดิกจ็ะยงัคงอยู่หากไม่มกีารตั้งค�าถาม  

คุณจะได้เรียนรู ้วิธี  “มองทะลุ”  ความเข้าใจผิด   
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รวมทั้งค่อย ๆ เกิดความเข้าใจอันถ่องแท้และความ

ตระหนักรู้ที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับคุณได ้

ในทนัทผ่ีานเนื้อหาที่อ่านสนกุและผ่อนคลาย  หลงัจาก

ท�าความเข้าใจหลักการที่อยู่เบื้องหลังความกระจ่าง

อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น  คุณจะพบว่าความคิดที่ปนเปื้อนที่

เกดิขึ้นเป็นนสิยัจะค่อย ๆ ลดน้อยลงและความกระจ่าง

กจ็ะปรากฏขึ้นมาแทนที่

2. การเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจฐานการผลิตไปเป็น

เศรษฐกิจฐานความรู้  ในท�านองเดียวกับคนงานใน

โรงงานที่ต้องท�าความสะอาดและหยอดน�้ามนัเครื่องจกัร

อยู ่เสมอ  คนท�างานที่ใช้ความรู ้  นักสร้างสรรค์   

ผู้บริหาร  และผู้น�าก็ต้องดูแลสมองของตัวเองเช่นกัน  

ปัจจุบันผู ้คนและองค์กรต่างก็ต้องแบกรับผลเสียที่ 

เกิดจากการมีเวลาและความใส่ใจอันจ�ากัด  รวมถึง

ปริมาณข้อมูลที่อัดแน่นจนไปขัดขวาง  “เครื่องจักร 

ทางความคิด”  แต่ข่าวดีก็คือ  เราเกิดมาพร้อมกับ

ระบบภูมิคุ้มกันที่ท�าหน้าที่อย่างแข็งขันในการปกป้อง

เราจากโรคภัยไข้เจ็บ  ระบบภูมิคุ้มกันสะท้อนให้เห็น

คุณสมบัติที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดในเรื่องสุขภาพ 

และความแข็งแรง  เห็นได้จากการที่ร่างกายสามารถ

ซ่อมแซมบาดแผล  การแตกหกั  และอาการบาดเจบ็

อื่น ๆ  อย่างไรกต็าม  แทบจะไม่มใีครรู้ข้อเทจ็จรงิที่ว่า

SAMPLE
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คนเราม ี “ระบบภมูคิุม้กนัทางความคดิ”  ซึ่งสามารถ

ฟื้นฟูแม้แต่ความคิดที่ยุ ่งเหยิงที่สุดให้กลับสู่ความ

กระจ่างและความเป็นอยูท่ี่ดไีด้อย่างรวดเรว็ด้วยเช่นกนั  

เมื่อคุณท�าความเข้าใจหลักการที่อยู่เบื้องหลังความ

กระจ่างลึกซึ้งขึ้นเรื่อย ๆ  คุณจะพบว่าสิ่งที่จ�าเป็นต่อ

ความก้าวหน้าในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน  ความ

ซบัซ้อน  และการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่คณุมตีดิตวั

อยู่แล้ว

3. การพยายามค้นหาความกระจ่างโดยใช้วธิจีากภายนอก

สูภ่ายใน  สมองเป็นระบบแก้ไขตวัเอง  เงื่อนไขพื้นฐาน

ที่จ�าเป็นในการท�าให้ระบบกลับสู่สมดุลนั้นเรียบง่าย

มาก  นั่นคอืการไม่ถกูแทรกแซงจากภายนอก  ตวัอย่าง

ของการแทรกแซงจากภายนอก  เช่น  วิธีการจาก

ภายนอกสู ่ภายในอย่างการคิดในแง่บวก  การใช้

ถ้อยค�ายนืยนั  และอื่น ๆ  นอกจากนี้กย็งัมกีารสบูบหุรี่  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเกินพอดี  และการ 

เสพติดอินเทอร์เน็ตด้วย  แม้สิ่งเหล่านี้จะท�าให้สมอง

ปลอดโปร่งได้ในระยะสั้น  แต่มักไม่ยั่งยืนและท�าให้ 

สิ่งต่าง ๆ เลวร้ายลงในระยะยาว  เพราะมนัท�าให้คนที่

คิดอยู่ตลอดมีเรื่องให้ต้องคิดและท�ามากขึ้นกว่าเดิม  

(ผมคิดว่าสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการมีเรื่องที่ต้อง

คดิมากขึ้น)
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หนงัสอืเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุน้ความสามารถในการสร้าง

ความกระจ่างโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม  เพราะอย่างที่คณุจะ

ได้พบในบทต่อ ๆ ไปว่า  หลักการที่คุณก�าลังจะค้นพบจะช่วย

สร้างความกระจ่างให้คณุเอง

ควำมแตกตำ่ง : 
การท�าตัวและการเป็นจริง ๆ

• การท�าตวั : การท�าตวัเหมอืนเป็นหวดัไม่ใช่เรื่อง

ที่ท�ากันได้ง่าย ๆ แถมยังดูไม่น่าเชื่อถือด้วย  

หนังสือธุรกิจและพัฒนาตัวเองส่วนใหญ่มักจะ

มุ่งเน้นไปยังวิธีที่บอกให้คุณคิด  เปลี่ยนแปลง  

และท�า  คุณจะได้  “ท�าตัว”  ในแบบหนึ่ง ๆ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลพัธ์ที่ต้องการ

• การเป็นจรงิ ๆ : เมื่อคณุเป็นหวดัจรงิ ๆ  อาการ

ป่วยจะปรากฏให้เหน็โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม

เพราะมันเป็นจริง  หนังสือเล่มนี้ออกแบบมา

เพื่อท�าให้คุณ  “เป็น”  ตามความเข้าใจ  ซึ่ง 

ส่งผลให้ม ี “อาการ”  ตามมากค็อืความกระจ่าง  

ความยดืหยุ่น  และความสงบทางใจที่เพิ่มขึ้น
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ผมอยากให้คณุเชื่อมั่นว่าคณุมคีวามสามารถที่จะมคีวามกระจ่าง

ที่ยั่งยืนและได้ประโยชน์ทุกอย่างที่เกิดจากมัน  แต่ก่อนอื่นคุณ

ต้องตอบค�าถามต่อไปนี้

ค�าถาม : ถ้าคณุตดิกบั  อะไรคอืสิ่งเดยีวที่คณุต้องท�าก่อนถงึจะ 

  สามารถหนีออกมาได้

ค�าตอบ : คณุต้องตระหนกัก่อนว่าคณุก�าลงัตดิกบั

จนกว่าคณุจะตระหนกัได้ว่าตวัเองก�าลงัตดิกบั  กแ็ทบเป็นไปไม่ได้

เลยที่คุณจะหนีออกมาได้  แต่ทันทีที่คุณรู้ว่ามีกับดักและเข้าใจ 

ว่ามันท�างานอย่างไร  การหนีออกมาก็ค่อนข้างง่ายทีเดียว   

โดยเฉพาะถ้ามคีนอื่นที่เคยหนจีากกบัดกัเดยีวกนันี้ได้ส�าเรจ็แสดง

ให้คณุดูว่าจะหนอีอกมาได้อย่างไร

ดงันั้น  ขอให้ผมได้เปิดเผยถงึกบัดกัที่ล่อลวงผู้คนนบัล้านรวมทั้ง

ตวัผมเองมาแล้ว...SAMPLE
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ส�ำรวจต่อไป ✣ เชื่อมโยงกับผู้อื่น
แบ่งปันกำรค้นพบ ✣ เพิ่มพูนควำมเขำ้ใจ

ในช่วงท้ายของแต่ละบทคณุจะได้พบกบัส่วนที่เป็น  

“การทดลองทางความคิด”  ข้อความหรือค�าถาม

ในส่วนนี้จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงสิ่งที่ก�าลังเรียนรู ้

เข้าด้วยกนัได้อย่างลกึซึ้งยิ่งขึ้น  เช่น

การทดลองทางความคิด : เราแต่ละคนล้วนเคย

ผ่านช่วงเวลาแห่งการค้นพบความกระจ่างที่ยิ่งใหญ่  

เมื่อมองย้อนกลับไป  มีการค้นพบที่ไม่คาดคิด 

ครั้งไหนบ้างที่ดูน่าจดจ�ากว่าครั้งอื่น ๆ

เมื่ออ่านมาถึงการทดลองทางความคิด  ให้หยุด 

สกัครู ่ คณุไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจค�าถามหรอื  “ตอบ

ให้ถูก”  อันที่จริงคุณไม่จ�าเป็นต้องตอบด้วยซ�้า   

แค่อ่านค�าถามและใคร่ครวญสกัครู่กเ็พยีงพอแล้ว

ในส่วนนี้ผมได้ใส่ลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์เพื่อให้คุณ

สามารถเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน

แต่ละบท  ไล่ตั้งแต่วิดีโอ  คลิปเสียง  ไปจนถึง
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บทความ  รปูภาพ  และอนิโฟกราฟิกที่คณุสามารถ

แบ่งปันกบัคนอื่น  นอกจากนี้กย็งัมชี่องทางให้คณุ

ได้แสดงความคิดเห็นและบอกเล่าสิ่งที่คุณก�าลัง

เรยีนรู้ให้กบัคนอื่นอกีด้วย

ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าการแบ่งปันสิ่งที่คุณ

ค้นพบเป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการเชื่อมโยง 

สิ่งที่คณุเรยีนรู้เข้าด้วยกนั  ระหว่างที่คณุท�าความ

เข้าใจหลักการที่อยู่เบื้องหลังความกระจ่างผ่าน

หนังสือเล่มนี้  ผมสนับสนุนให้คุณส�ารวจ  แสดง

ความคดิเหน็  และแบ่งปันสิ่งที่คณุได้เรยีนรู้  คณุ

สามารถเริ่มท�าได้ตอนนี้เลย...

www.LittleBookOfClarity.com/introduction
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