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ทักษะ 
ควำมรู้ พรสวรรค์ หลำยคนอำจมองว่ำคล้ำยคลึง

กัน หรือเป็นส่วนประกอบของกันและกัน แต่ถ้ำ

มองถึงที่มำที่ไป ล้วนแตกต่ำงกัน อีกผมยังเชื่อว่ำ สิ่งเหล่านี้ก�าหนด

ความส�าเร็จของคนเราได้ และปิดกั้นการพัฒนาตนเองของหลาย

คนได้ ส่วนเทปกำวมำไงนั้น ? มันก็มีเรื่องของมันอยู่..

ตัง้ชือ่บทควำมนีท้แีรกไว้ว่ำ ทกัษะ ควำมรู ้พรสวรรค์ และเทป

กำว? พอเขียนจบ อยำกจะเพิ่มว่ำ “ทักษะ ควำมรู้ พรสวรรค์ และเทป

กำว? กับ มำรำโดนำ” คงจะงงไปกันใหญ่ (ฮ่ำ)

เข้ำเนื้อหำกันตรง 3 สิ่งที่กล่ำวไป เรำจะลองแยกแยะดูว่ำ 

แตกต่ำงกนัอย่ำงไรในบทควำมน้ี และมแีง่คดิประโยชน์อะไรในบรบิท

นี้

ความรู้: น่ำจะเป็นส่ิงที่อธิบำยไม่ยำก เพรำะเกิดได้จำกทุก

สัมผัสของคนเรำ กำรได้เห็น (อ่ำน) ได้ยิน ได้ลองสัมผัส ขึ้นอยู่กับว่ำ

เป็นควำมรู้ด้ำนไหน แต่ทั้งสิ้นล้วนเกิดขึ้นกลำยเป็นควำม จดจ�า

เรียนรู้บันทึกไว้ในสิ่งที่มีประโยชน์

ทักษะ: แปลควำมตำมหลักว่ำ ควำมช�ำนำญ ที่อะไรๆ หำก

เกิด (ท�ำได้) เพียงครั้งเดียวนั้น จะเรียกว่ำ ช�ำนำญคงไม่ได้ ควำม

ช�ำนำญ ย่อมเกิดจากการลงมือท�าหลายครั้ง หรือฝึกฝน จนมำก

ประสบกำรณ์ นั่นก็ได้ ตรงนี้เปรียบกันระหว่ำง ควำมรู้ กับควำม

ช�ำนำญ เรำคงพอจะเริ่มเห็นควำมแตกต่ำง

พรสวรรค์: ที่เขำบอกว่ำสิ่งนี้มีมำแต่ก�ำเนิด เรื่องนี้เป็นสิ่งที่

บังคับไม่ได้ เลือกไม่ได้ แต่ในอีกด้ำน โดยอย่ำงยิ่งในหนังสือเกี่ยวกับ

จิตวิทยำแนวใหม่ เป็นไปทำงให้ไม่เชื่อในเรื่องนี้ ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะ 

ไล่เรียงกันไปดู

ทนีีแ้ล้วอะไรส�ำคญัสดุในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ หรอืพฒันำ

ตนเองให้ประสบควำมส�ำเร็จ ถ้ำมองจำก 3 สิ่งที่เรำก�ำลังพูดถึงอย่ำง

เท่ำเทียม ไม่มีปัจจัยอื่น กำรมี พรสวรรค์ ย่อมน่ำจะท�ำให้คนๆ หนึ่ง

ก้ำวหน้ำไปได้ไกลกว่ำ ก็เพรำะคนมีความรู้หรือมีทักษะ มีมากมาย 

แต่จะเก่งแค่ไหนก็ไม่รู้.. คนมีพรสวรรค์ สิเก่งแน่นอน..

ทักษะ ความรู้ พรสวรรค์ 
และเทปกาวปรีดำ ศิริชัยวัฒนำนันท์

www.sirichaiwatt.com
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ถ้ำคิดว่ำไม่มีพรสวรรค์ ก็ไม่มีวันส�ำเร็จนะสิ ที่จริงใครมี

พรสวรรค์?

ถ้ำเรำหลงคิดอะไรคล้ำยๆ แบบนี้ ในแง่ที่คนเก่ง คนส�ำเร็จ 

ต้องมอีะไรบำงอย่ำงทีม่ำกกว่ำแค่ควำมรู ้ทกัษะนัน้ กจ็ะปิดตำยกำร

พฒันำของคนๆ นัน้ไปเลย เพรำะว่ำเมือ่เขำรู ้(มคีวำมรู)้ ได้ลองท�ำ (มี

ทักษะ) และไม่ส�ำเร็จ (ดั่งใจ) เขำอำจล้มเลิกไปด้วยเหตุผลว่ำ เรำคง

สู้พวกมีพรสวรรค์ ไม่ได้

จะว่ำไปแล้วพรสวรรค์นัน้ ไม่มเีลย ก็อำจรูส้กึว่ำไม่ใช่ เรำอำจ

เคยสงสัยว่ำ คนบำงคน เก่งอะไรง่ำยดำยเหลือเกิน จึงตอบควำม

สงสัยนั้นว่ำ เพรำะพรสวรรค์นี้แน่..

อยำกให้ลองมำคดิดกูนัแบบเป็นกลำง ปล่อยวำงควำมเชือ่ลง

ก็อำจนึกได้ว่ำ อะไรที่เรำเรียกว่ำพรสวรรค์กับสิ่งหนึ่ง เช่น ในด้ำน 

กีฬำ คนตัวสูง ใหญ่ ได้เปรียบในกีฬำบำงประเภทใช่หรือไม่ ? เรำจะ

เรียกว่ำพรสวรรค์ได้หรือไม่ ? แน่นอนหลำยคนคงบอกว่ำไม่ใช่ แต่ก็

คงมีที่หลงลืมมองอะไรบำงมุมแบบน้ีไป แล้วไปรวมควำมเอำว่ำ มี

พรสวรรค์ ทั้งที่แค่มีบำงสิ่งได้เปรียบ

ในกีฬำ หลำยประเภทคนที่รูปร่ำงดูเสียเปรียบ ก็มีเก่ง

มำกมำย เช่น ถ้ำคุณดูฟุตบอล รู้จักต�ำนำนสักนิดหนึ่ง คุณคงจะรู้จัก 

ดีเอโก้ มำรำโดนำ Diego Maradona นักฟุตบอลที่หลำยคนยกว่ำ 

เก่งที่สุดในโลก ส�ำหรับคนไม่รู้จักลองเสิร์ชดูรูปร่ำงเขำ จะพบว่ำ ไม่

น่ำจะเก่งทีส่ดุได้เลย วเิครำะห์จำกตรงนีต่้อว่ำควำมเก่งของ มำรำโดนำ

คืออะไร หรือพรสวรรค์ คืออะไร กำรยิงประตู? กำรเลี้ยงบอล? กำร

ยืนต�ำแหน่ง? กำรวิเครำะห์คู่ต่อสู้? เรำคงคิดว่ำหำไม่เจอ หรือหลำย

คนบอก ก็ทั้งหมดนั่น.. ซึ่งไม่ผิดเลย

แต่เมื่อคุณ ค่อยๆ แยกออกมำแล้ว คุณจะเริ่มรู้สึกว่ำ ที่จริง

ในส่วนประกอบเหล่ำนั้น ก็ล้วนเป็นทักษะ ไม่ว่าจะเป็นด้าน การยิง

ประตู การครองบอล การอ่านเกมส์ ที่ต่ำงล้วนมีคนเก่งๆ ในแต่ละ

ทักษะ เหมือนกัน เพียงแต่ อำจไม่เท่ำกันบ้ำงหรือไม่เก่งไปหมด และ

มำกกว่ำนี้ มำรำโดนำ ก็ไม่ได้เล่นดีตลอดเวลำ เหมือนกันกับนัก- 

ฟุตบอลเก่งๆ ทั่วไป ที่มีฟอร์มตกเป็นบำงครั้ง ภำพรวมคือ เขำแค่มี

ระดับในทักษะต่ำงๆ ที่สูง รวมถึงรักษำมำตรฐำนกำรเล่นได้ดีกว่ำ 

นกัเตะคนอืน่ นัน่ท�ำให้เขำถูกยกว่ำเก่งกว่ำคนอ่ืน ซึง่ก็สมควรได้รบัค�ำ

ชมนั้น แต่แท้แล้วใช่ว่ำจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหนือว่ำนักเตะทั่วโลกด่ัง

มนุษย์ต่ำงดำว ไม่มีทักษะอะไรที่นักเตะคนอื่นท�ำแบบมำรำโดนำ 

ไม่ได้ (เว้น Hand of god ตบบอลเข้ำประตู ฮ่ำ เรื่องข�ำๆ นะครับ)

ถ้ำคิดตำมกันทันตรงนี้ เมื่อเรำแยกหรือแตกประเด็นออก ก็

น่ำจะท�ำให้ค�ำว่ำ พรสวรรค์ มีเหตุผลมำกขึ้น ว่ำมันก็คือทักษะชนิด

หนึ่ง มีกำรเปลี่ยนแปลงได้

ว่ำต่อในด้ำนกีฬำนี้ ที่จริงคนที่มีรูปร่ำงดี ร่ำงกำยแข็งแรง ก็

น่ำจะเรียกว่ำมีพรสวรรค์ทำงกีฬำนะ แต่เรำก็มองว่ำไม่ใช่ เพรำะดัง

ที่เห็นคนรูปร่ำงดีใช่จะเล่นกีฬำ เก่งซะหมด เรำเชื่อแค่ส่ิงที่เรำเห็น 

พรสวรรค์ คือค�ำตอบของสิ่งที่เรำไม่เห็นก็เท่ำนั้นหรือเปล่ำ? ซ่ึงหำก

เปรียบกันด้ำนอื่น กำรมีรูปร่ำงดี คือ ต้นทุนที่ดี ถ้ำเขำต่อยอดไปได้ 

หลำยคนก็อำจเรียกมันว่ำ พรสวรรค์ อีกอยู่ดี…

ดังทีก่ล่ำว เพยีงเพรำะเรำไม่เหน็ และแน่นอนว่ำ มนัยำกทีจ่ะ

เหน็ทีม่ำทีไ่ปของควำมส�ำเรจ็ของคนๆ หนึง่ เชือ่ว่ำถ้ำถำมหลำยๆ คน

ทีเ่ขำประสบควำมส�ำเรจ็ เขำก็คงบอกว่ำ “เขำไม่ได้มพีรสวรรค์” อะไร

มองพรสวรรค์ เป็นแค่ต้นทนุด้านหนึง่ทีค่ณุอาจคดิไม่ออกเอง

หลำนชำยผมคนหนึ่งที่ผมเห็นแบบใกล้ชิดมำตั้งแต่เกิด เขำ

เป็นนักวิ่งวัยประถม วิ่งได้เร็วมำก เด็กคนนี้มีพรสวรรค์แน่นอนใน

สำยตำคนอื่น..

ด้วยควำมทีผ่มเหน็กำรเติบโตของเขำ ผมกลับไม่แปลกใจ พ่อ

ของเขำใส่ใจสุขภำพลูกเขำมำก พำไปเดินเล่นตั้งแต่เล็กๆ เป็นกำร

ออกก�ำลังทุกวัน และเป็นกิจวัตรที่เขำพำเดินเข้ำออก ซอยบ้ำน (ใน

กรุงเทพฯ) ด้วยระยะทำงที่ผู้ใหญ่บำงคนยังขี้เกียจเดิน วัยเพียงไม่ถึง 

3 ขวบดี เด็กคนนี้เดินขึ้นภูเขำเที่ยวกับพ่อได้สบำย (ด้วยควำมเด็กที่

สนกุมำกกว่ำเหนือ่ย) และพ่อเขำ ไม่เคยคิดหรอืวำงแผนว่ำจะต้องให้

ลูกเป็นนักวิ่ง นักกีฬำอะไรเลย.. พรสวรรค์กำรวิ่งเด็กคนนี้มีหรือไม่? 

หรือบังเอิญได้ขำที่แข็งแรงจำกรูปแบบชีวิตดังกล่ำว ?

ในยคุสมยัทีก่ำรเลีย้งเดก็ล้วนมข้ีอมลูทำงกำรแพทย์มำกมำย 

หลำยคนรู้จักค�ำว่ำ กล้ำมเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ เด็กคนหนึ่งวำดรูปได้

ด ีกเ็พรำะกล้ำมเนือ้พวกนี้บงัคบัมอืไมใ่ชห่รอื ยคุนีพ่้อแมท่ีใ่สใ่จอำจ

ฝึกได้ เด็กสมัยนี้จึงปัด iPad ได้รวดเร็ว (ฮ่ำ) ยุคสมัยก่อนมันก็อำจ

เกดิเพรำะควำมบงัเอญิ ของเดก็คนหนึง่ในกำรเลีย้งด ูพ่อเขำอำจป้ัน

ควำย วำงไว้ข้ำงๆ เด็กจับเล่นหมุนไปมำ คล้ำยที่ผมยกตัวอย่ำงเรื่อง

ว่ิงไป ท�ำให้เด็กคนนีว้ำดรปูได้ดี ประกอบกับเชงิจติวิทยำทีว่่ำ เมือ่พอ

วำดรูปดีขึ้นมำแล้วถูกชื่นชม เด็กก็ยิ่งท�ำสิ่งนั้นด้วยควำมสุข แน่นอน

ว่ำมนัต่อยอดกนัไป พรสวรรค์ ทางศลิปะ ทีเ่หมอืนว่าไม่มทีีม่า บำงที 

นีก่แ็ค่ทกัษะ (กำรท�ำซ�ำ้ หลงัจำกได้รบัค�ำชม) ผ่ำนต้นทนุทำงกำยอกี

เช่นกนั และมนัน�าให้เขาเก่งขึน้ด้วย ความรู.้. (เทคนคิกำรวำดทีม่ำก

ขึ้น) ถ้ำเขำยังท�ำมันต่อไป..

จดุสังเกตุหนึง่คุณอำจจะเริม่เหน็ว่ำ คนเราเพยีงแค่มต้ีนทนุ

ต่างกัน แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำเรำพัฒนำอะไรไม่ได้ ในอีกด้ำน 

มีต้นทุนมำกกว่ำ ต่อยอดไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่

เคยมต้ีนทนุดีๆ ในหลำยเรือ่งแต่ติดกรอบควำมคิด (Mindset) ข้ออ้ำง 

ที่คล้ำยๆ กับกำรไปคิดว่าเราไม่มีพรสวรรค์ แค่เก่งระดับหนึ่ง ไม่

กล้ำ ต่ำงๆ นำๆ จึงสูญเสียทักษะเหล่ำนั้นไป ที่น่ำจะท�ำให้ส�ำเร็จได้

ในอดีต

แล้วในเชิงควำมคิดล่ะ พรสวรรค์ ทางความคิด ไอเดียล่ะ 

เช่นศิลปะก็ไม่ใช่แค่วาด เรื่องนี้หำกเรำเข้ำใจกลไลของควำมคิด 

สมองอะไรเสยีหน่อย จะพบว่ำ แม้ตวัเรำเองกแ็สดงพฤตกิรรมไม่คำด

คิด ไม่รู้ตัวออกมำได้ นี่หมำยถึงด้วยกลไกอันซับซ้อนของสมอง เรา
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ล้วนรับสิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ สั่งสมเป็นจิตใต้ส�านึก ที่ส่งผล

ต่อความคดิตดัสนิใจในหลายด้าน ขึน้อยู่กับว่ำชวีติแต่ละคนพบเจอ 

และเลือกอะไรต่อไป เรื่องนี้ก็คล้ำยกัน คนที่มีโลกในมุมแคบก็ยำกที่

จะมีควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์ ก็เพรำะมันเห็นมำไม่มำกพอ มี

ประสบกำรณ์ไม่มำกพอหรือชีวิตไม่ค่อยได้ตัดสินใจอะไร ถูกต�ำหนิ 

ถกูฝังหวัว่ำกำรท�ำผดิเป็นเรือ่งใหญ่เกินจรงิ มำตลอด ท�ำให้กลำยเป็น

คนกลัวกำรตัดสินใจ มันก็ย่อมส่งผลให้เป็นคนไม่ชอบคิด คิดบ่อยๆ 

เจอปัญหำ กต้็องแก้ แก้บ่อยๆ คดิบ่อยๆ กำรท�ำซ�ำ้ๆ กย่็อมเป็นทกัษะ

อย่ำงหนึ่ง ขยำยต่อไปได้อีกว่ำกล้ำประยุกต์ กำรปรับปรุง พรสวรรค์ 

ทางความคิดก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่า ที่ผ่านมามีประสบการณ์ กับ 

มุมมองต่อสิ่งต่างๆ อย่างไร ไม่จ�ำเป็นว่ำต้องเป็นเรื่องที่เคยพบเจอ

หรือเหมือนเดิม แต่มันจะมีบำงสิ่งที่ท�ำให้เกิดกำรตัดสินใจได้ไม่ 

ต่ำงกัน และแน่นอนมันเปลี่ยนได้ทันที ถ้ำคุณเข้ำใจ

ต้นทุนทางกายอาจสร้างไม่ได้แล้ว แต่ทางความคิดสร้างได้

มากมายไม่สิ้นสุดด้วยความรู้

เมือ่คณุอำยมุำกขึน้แล้ว ทีจ่รงิก็คดิว่ำทกุคนทีผ่่ำนมำอ่ำน สิง่

ที่ต้องต่อยอดคือ ควำมคิด เพรำะเป้ำหมำย ณ วันนี้คงไม่ใช่กำรเป็น

นักกีฬำ นักเต้นหรืออะไรๆ ที่ใช้ร่ำงกำย ซึ่งไม่ได้บอกว่ำท�ำไม่ได้ แค่

มองว่ำน่ำจะอยูใ่นสถำนะสร้ำงควำมมัน่คงให้ชวีติ ดงันัน้ ต้นทนุทาง

กายอาจสร้างไม่ได้แล้ว แต่ทางความคิดสร้างได้มากมายไม่สิ้นสุด

ด้วยความรู้ มันก็ขึ้นอยู่กับว่ำเรำจะรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่ในแต่ละวันของ

ชีวิต หรือจบที่ไม่มีพรสวรรค์ ไม่มีต้นทุน ไม่มีนั่น นี่ โน่น.. และชีวิต

หยุดเท่านี้..

เทปกำว

เครดิตภาพ www.baanandbeyond.com

อำทิตย์ก่อนหน้ำผมจะเขียนบทควำมนี้ ผมไปจัดกิจกรรม 

Team building ให้หน่วยงำนหนึง่ ซึง่ในนัน้มโีครงกำรสร้ำงอตัลกัษณ์

องค์กรอยู่ด้วย ด้วยกำรท�ำกิจกรรมจึงท�ำให้อุปกรณ์กำรท�ำงำนของ

เรำมีมำกมำย หนึ่งในนั้นคือ เทปกำว เรำมีหลำยอัน และมีอันหนึ่ง

เป็นสีฟ้ำ

ในระหว่ำงนัน้เรำจ�ำเป็นต้องน�ำกระดำษฟลปิชำร์ตขึน้ไปแปะ 

เพื่อให้ผู ้ท�ำกิจกรรมอ่ำนข้อควำม ทีมงำนผมคนหนึ่ง ก็ไปหยิบ

กระดำษกำวสีฟ้ำนี้มำติด ในตอนนั้นผมไม่ได้มอง หันมำอีกที เขำน�ำ

มันไปติดกับแอร์ เขำรีบบอกว่ำ มันติดไม่อยู่ (เลยต้องติดตรงนี้) ผม

หวัเรำะเลก็น้อย แล้วบอกว่ำมนัจะตดิได้ยงัไง เพรำะมนัไม่ใช่ส�ำหรบั

ติด มันไม่เหนียว เขำอำจงง (หรือเข้ำใจไปแล้วไม่แน่ใจ) ด้วยควำม

รีบผมจึงต้องท�ำงำนต่อไป

เทปกำวสีฟ้ำนี้ คือเทปกำวท�ำแนว ท�ำเขตหรือส�ำหรับตีเส้น

เวลำทำสี เรำเอำมำใช้ท�ำเส้น เขต แปะพื้นในห้องประชุม ด้วย

คุณสมบัติที่มันไม่ติดพื้นผิวเกินไป ท�ำกิจกรรมเสร็จแล้ว ลอกออกไม่

ท�ำให้พืน้ห้องประชมุเขำเป็นรอย ผมคดิแบบรบัผดิชอบสถานทีท่ีเ่รา

ไปท�างาน จงึน�ำเทปกำวแบบนีม้ำใช้ แน่นอนว่ำเรำมเีทปกำวอกีแบบ

ส�ำหรับไว้ติดอะไรจริงๆ

แค่เทปกำวกม็หีลำกหลำย ด้วยคณุสมบตัต่ิำงกนั เทปโอพพีี 

ทีผ่นกึกล่องกระดำษ คุณสมบติัคือเหนยีว แกะแล้วกล่องขำดไปด้วย 

แต่นัน่คอืคณุสมบตัมินั ให้ยดึตดิกล่องให้อยูไ่ม่ให้ของข้ำงในหลดุมำ

ได้ง่ำยๆ

เทปกำวย่น อันนั้นคือติดกับสิ่งต่ำงๆ ได้หลำกหลำย

นอกจำกนี้ยังมีเทปกำวย่นกันร้อน แบบกันชื้น เทปสองหน้ำ

แบบโฟม แบบบำง เทปใสแบบฟิล์ม เหล่ำนี้เป็นแค่ควำมรู้ กับไม่รู้  

ที่แต่ละคน เอำมำใส่ใจในกำรท�ำงำนต่ำงกัน

ความรู ้ ท�ำให้เรำเริ่มท�ำบำงอย่ำงได้ ท�ำไปมำกๆ ก็เกิด 

ทักษะ ทักษะที่เกิดจำกกำรท�ำจนช�ำนำญ แต่ถ้ำขำดควำมรู้ เรำก็

ท�ำได้แค่นั้น บำงทีก็คิดว่ำช�ำนำญเหมือนมองว่ำ ก็แค่เทปกาว

แบบนี้ก็ไม่พัฒนำ ถ้ำสลับวนแบบก้ำวหน้ำคือ ควำมรู้ใหม่ ได้ทักษะ

ใหม่ เพื่อไปเรียนรู้ใหม่

เมือ่มทีกัษะทกุด้ำนในงำนทีเ่รำต้องท�ำ เก่งทกุทกัษะ เรำกค็ง

เหมือนมำรำโดนำได้ ไม่วันใด ก็วันหนึ่ง แต่ถ้ำเชื่อพรสวรรค์ ก็จบกัน

ไปตรงนี้ โชคดีครับ

หลำยคนคงยังแอบงงอยู่ดี เกี่ยวอะไรกับเทปกำว 

ปล. เรื่องเทปกำวเป็นแรงบันดำลใจให้เขียนเรื่องนี้ครับ
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