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บทน�ำ : 

ท�ำไมหนึ่งบวกหนึ่งถึงเท่ำกับสำม

เมื่อสองสามปีก่อนผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของสตีฟ  

จอ็บส์

จอ็บส์กล่าวว่าแนวคดิใหม่ ๆ เป็นเพยีงการจบัองค์ประกอบ

เก่า ๆ มาผสมผสานกนัในรูปแบบใหม่

เขาบอกว่าความสามารถในการหารปูแบบใหม่ ๆ ขึ้นอยู่

กบัความสามารถในการมองเหน็ความสมัพนัธ์ของสิ่งต่าง ๆ

นั่นคอืสิ่งที่ท�าให้บางคนมคีวามคดิสร้างสรรค์มากกว่า

คนเหล่านั้นสังเกตเห็นความเชื่อมโยงและมองเห็นความ

สมัพนัธ์ที่เป็นไปได้ของสิ่งต่าง ๆ ได้ดกีว่า

พวกเขาท�าได้เพราะมีประสบการณ์ที่หลากหลายกว่า 

หรอืครุ่นคดิเกี่ยวกบัประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่า

พวกเขาเชื่อมโยงจุดต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ดีกว่าเพราะมี

จดุให้เชื่อมโยงมากกว่า

จอ็บส์กล่าวว่านี่เป็นปัญหาในอตุสาหกรรมการ  “สร้างสรรค์”

คนส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ที่หลากหลาย

พวกเขาอาจมคีวามรู้เยอะแต่กจ็�ากดัอยู่ในวงแคบ
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พวกเขาจงึมจีดุให้เชื่อมโยงไม่มากพอ

และลงเอยด้วยแนวคดิทื่อ ๆ แสนน่าเบื่อ

คาร์ล แอลลี  คือหนึ่งในสุดยอดบุคลากรของวงการ

โฆษณา

เขากล่าวไว้ว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

อยากเป็นพวกรอบรู้

พวกเขาสนใจใคร่รูใ้นทกุเรื่อง  ทั้งประวตัศิาสตร์ยคุโบราณ  

คณิตศาสตร์สมัยศตวรรษที่ 19  เทคนิคการผลิตสมัยใหม่   

การจดัดอกไม้  และตลาดซื้อขายเนื้อหมูล่วงหน้า

เพราะพวกเขาไม่รู้เลยว่าเรื่องพวกนั้นจะหลอมรวมกัน

กลายเป็นแนวคดิใหม่ ๆ ตอนไหน

อาจเป็นภายใน 6 นาทหีรอือกี 6 ปีข้างหน้า  แต่พวกเขา

รู้ว่ามนัจะต้องเกดิขึ้น

นั่นเป็นหนึ่งในจดุประสงค์ที่ผมเขยีนหนงัสอืเล่มนี้ขึ้นมา

ยิ่งเรารบัข้อมลูที่หลากหลายมากเท่าไหร่  การผสมผสาน

กจ็ะยิ่งไปไกลเหนอืความคาดหมายมากเท่านั้น  แล้วเรากจ็ะได้

แนวคดิที่มคีวามสร้างสรรค์มากขึ้นเป็นเงาตามตวั

ดงัที่สตฟี จอ็บส์  กล่าวไว้ว่ายิ่งเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ในชวีติ

มนุษย์อย่างกว้างขวางมากเท่าไหร่  เราก็จะยิ่งมีจุดส�าหรับ 

เชื่อมโยงมากขึ้นเท่านั้น  แล้วเราก็จะได้แนวคิดที่มีความ

สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
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ผมพบวิธีคิดที่คล้ายคลึงกันเมื่อหลายปีก่อนตอนอ่าน

หนงัสอืของศาสตราจารย์ด้านคณติศาสตร์ชาวอนิเดยี

เธอเขยีนไว้ว่าเราสามารถใช้สมองได้ดขีึ้นอกีโข

แต่ไม่ใช่ด้วยวธิแีบบเดมิ ๆ

อนัที่จรงิเราต้องใช้วธิทีี่ต่างไปแบบสดุขั้ว

ความลบัอยู่ที่การเชื่อมโยงเช่นเคย

เดมิทคีนเราจะเรยีนรู้เพิ่มเตมิเฉพาะเรื่องที่ตวัเองสนใจ

เธอกล่าวว่าการเรียนรู้ในลักษณะนี้ท�าให้เราใช้สมองได ้

ดขีึ้นเพยีงเลก็น้อยและต้องใช้เวลานาน

เพราะมันเป็นแค่การเพิ่มข้อมูลใหม่ ๆ เข้าไปในคลัง 

ความรู้เดมิ

แต่แนวคิดใหม่ ๆ เกิดจากการจับองค์ประกอบที่หลาก

หลายมาผสมผสานกนัในรูปแบบใหม่

ยิ่งเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกนัได้มากเท่าไหร่  

เรากจ็ะยิ่งผลติแนวคดิใหม่ ๆ ได้มากเท่านั้น

ศาสตราจารย์ท่านนั้นจงึบอกว่าถ้าอยากใช้สมองได้ดขีึ้น

อย่างแท้จรงิ

เราต้องระบสุิ่งที่ตวัเองไม่สนใจเลยและเรยีนรู้ในเรื่องนั้น

แล้วเราจะรู ้ในเรื่องที่หลากหลายขึ้น  และมีจุดให้ใช ้

เชื่อมโยงมากขึ้นอย่างมหาศาล

รูปแบบการผสมผสานของเราจงึใหม่เอี่ยม

มนัจะกลายเป็นสิ่งที่ทั้งสดใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจ
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แนวคิดใหม่ ๆ เกิดจากการเชื่อมโยงจุดทั้งหลายที่เรามี

อยู่ในมอื

ความคดิสร้างสรรค์กบัจ�านวนการเชื่อมโยงจดุต่าง ๆ ของ

เราจงึมคีวามสมัพนัธ์กนัโดยตรง

และจ�านวนจุดส�าหรับการเชื่อมโยงกับการเปิดรับสิ่ง 

ใหม่ ๆ ที่เราไม่คุ้นเคยกม็คีวามสมัพนัธ์กนัโดยตรง

และนั่นกค็อืหวัใจของหนงัสอืเล่มนี้

วิธีพัฒนาสมองแบบเดิม ๆ จะท�าให้เราได้ผลลัพธ์แบบ  

1 + 1 = 2

แต่วธิแีบบใหม่จะท�าให้เราได้ผลลพัธ์แบบ 1 + 1 = 3
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การเสียใจ
ภายหลัง
แย่กว่า
การขายหน้า

ส่วนที่ 1
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สิ่งที่มีอยู่ส�ำคัญกว่ำสิ่งที่ไม่มี

วันหนึ่งในปี 1988 ภรรยาของนิโคลัส วินตัน  ก�าลังจัด

ข้าวของในห้องใต้หลงัคา

เธอพบสมดุเล่มหนึ่ง

ในสมดุนั้นมชีื่อและที่อยู่ของผู้คนหลายร้อยคน

เธอไม่รู้จกัคนเหล่านั้นเลย

เธอจงึถามสามวี่าพวกเขาเป็นใคร

แล้วเขากเ็ล่าเรื่องต่อไปนี้ให้ฟัง

ในปี 1938 นิโคลัส วินตัน  วางแผนว่าจะไปเล่นสกีที่ 

สวติเซอร์แลนด์

แต่แล้วเหตกุารณ์คนืกระจกแตก  (Kristallnacht)  กอ็บุตัิ

ขึ้น

ชาวยิวทั่วเยอรมนีถูกสังหารหมู่ในค�่าคืนที่แสนโหดร้าย

นั้น

บ้านเรอืน  โรงพยาบาล  และโรงเรยีนของชาวยวิถกูปล้น

หรอืเผา

โบสถ์ยวิมากกว่า 1’000 แห่งและห้างร้านของชาวยวิราว 

7’000 แห่งถูกท�าลาย

ชาวยวิถกูสงัหารราว 100 คน  ส่วนอกี 30’000 คนถกูส่ง

ไปยงัค่ายกกักนั

นั่นคือจุดเริ่มต้นของแผนการก�าจัดชาวยิวให้สิ้นซากของ

นาซ
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