
กฎเหล็ก 11 ประการ วินัยของนักคิดเชิงระบบ จากหนังสือ The 5th Discipline  

1. Today’s problem come from yesterday’s “solutions.” ปัญหาของวนันีเ้กิดจากวิธีการแก้ปัญหาของเม่ือวาน  

นิทานเร่ืองงใูต้พรม .. เม่ือชายคนหนึ่งปพูรมลงบนพืน้ และเห็นรอยโป่งของพรม ท าให้พรมไมเ่รียบลงกบัพืน้ เรา

พยายามเอาเท้าเข่ียๆ พรมที่โป่งนัน้ให้ยบุตวัลง แตพ่รมที่บริเวิณอ่ืน ก็เกิดโป่งตวัขึน้มา เราก็ไปเหยียบพรมที่โป่งขึน้มา

อีก และท าเชน่นัน้ จนชายคนนัน้โมโห เดินไปที่ปลายด้านหนึ่งของพรมแล้วเลกิพรมขึน้มาจากพืน้ ปรากฏวา่มีงทูี่โมโห

เลือ้ยออกมาจากใต้พรมนัน้..  

บางครัง้ปัญหาตา่งๆ ก็ซบัซ้อนกวา่ที่คดิ เรามกัจะแก้ปัญหาด้วยความคิดของเราอยา่งรวดเร็ว คือมกัคิดไป

วา่ปัญหาเกิดจากอะไรและมกัจะแก้ไขอยา่งรวดเร็ว ซึง่เราไมอ่าจรู้เทา่ทนัวา่การแก้ปัญหานัน้อาจน าไปสูอี่กปัญหาหนึ่ง หรืออาจท าให้เกิดปัญหาที่

แก้ไขยากกวา่เดิมเสียอีก ดงัตวัอยา่งผลกระทบที่เราคาดไมถ่ึง เชน่ ปัญหายาเสพติด ที่เรามกัจะแก้ไขปัญหา ด้วยหนทางที่ชดัเจนที่สดุคือ การเร่ง

ก าจดัยาเสพติดทีต้่นทาง ซึง่การแก้ปัญหานี ้จะสง่ผลให้ยาเสพตดิขาดตลาด ท าให้ยามีราคาสงูขึน้ คนที่เสพต้องหาเงินมากขึน้ในการซือ้ยามาเสพ 

น าไปสูก่ารปัญหาอตัราการก่ออาชญากรรมมากขึน้ เป็นต้น  (การแก้ไขปัญหายาเสพติด  น าไปสู ่ การเพิม่ขึน้ของอตัราการก่ออาชญากรรม)  

2. The harder you push, the harder the system pushes back. ยิ่งเราผลกัดนัมากขึน้ ก็จะยิ่งมีแรงต้านกลบัมามากขึน้ 

อาจารย์ปีเตอร์พดูถึง “Compensating feedback”  ซึง่อธิบายปรากฎการณ์ เม่ือเราลงมือท าบางสิ่ง เพ่ือแก้ไขปัญหา บางครัง้

อาจจะมีความลา่ช้า (delay) ที่ท าให้เราไมส่ามารถเห็นการตอบสนองอยา่งทนัทีทนัใด ท าให้ดเูผินๆ เหมือนวา่การแก้ปัญหานัน้ได้ผล แต่เม่ือเวลา

ผ่านไป ปัญหาดงักลา่วกลบัเกิดมากขึน้อยา่งทวีคณู  ยกตวัอยา่งเชน่ การแก้ปัญหาความอดอยาก ซึง่เราแก้ไขโดยการสง่อาหารเข้าไปชว่ยเหลือใน

ท้องที่ดงักลา่ว ซึง่ดเูหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาที่ชดัเจนตรงประเด็น คาดวา่นา่จะแก้ปัญหาได้

ทนัที ปรากฎวา่ การทีค่นในในท้องถ่ินนัน้ได้รับอาหาร ที่มากขึน้ เกิดการอยูด่กิีนดีมากขึน้ ก็สง่ผล

ให้จ านวนประชากรเพ่ิมขึน้ ท าให้อาหารที่ต้องสง่เข้าไปก็ต้องเพ่ิมมากขึน้ตามไป จนถึงจดุๆ หนึ่ง 

อาหารที่สง่เข้าไปก็จะไมเ่พียงพออยูด่ี และท าให้สภาวะการขาดอาหารของประชากรในท้องถ่ิน

นัน้เลวร้ายลง กลายเป็นวา่ เราแก้ปัญหาคนอดอยากด้วยการให้อาหาร แตก่ารให้อาหารนัน้กลบั

สร้างความอดอยากที่มากขึน้ในเวลาตอ่มา เป็นต้น  

ตวัอยา่งที่สองคือ คนที่ต้องการหยดุบหุร่ี .. อดบหุร่ี และท าให้อยากทานอาหารมากขึน้ ท าให้อ้วนขึน้ และเม่ืออ้วนขึน้ก็เกิดความเครียด ..

และเม่ือเครียดก็ท าให้อยากสบูบหุร่ีมากขึน้เพ่ือคลายความเครียด ท าให้มีความอยากสบูบหุร่ีมากขึน้ไปอีก เป็นต้น  

3. Behavior grows better before it grows worse. พฤติกรรมมกัจะพฒันาไปในทางที่ดี  ก่อนที่จะแยล่ง  

 อาจารย์ปีเตอร์แนะน าให้เรารู้จกั “Delay” หรือเวลาที่คัน่กลางไว้ ท าให้เราไม่

สามารถเห็นผลสะท้อนของสิ่งที่ตา่งๆ ที่เราลงมือท าได้อยา่งทนัทีทนัใด ท าให้เราวา่แท้ที่จริงแล้ว

ปัญหาตา่งๆ เกิดจากการกระท าที่เกิดมาก่อนหน้านี ้และหลายครัง้ท าให้เรานึกไมอ่อกวา่ มนัจะ

มีความเก่ียวข้องกนัอยา่งไร อาจารย์ปีเตอร์ใช้ค าวา่ “short term benefit and long term 

disbenefit”  เพ่ือให้เรามองสิ่งตา่งๆ ไมใ่ชเ่พียงแตใ่นระยะสัน้ แตใ่ห้เราพิจารณาถึงผลกระทบ

ที่จะเกิดขึน้ในระยะยาวตอ่ไปด้วย ภาพประกอบที่มีช่ือเสียง คือภาพชายที่ผลกัโดมิโน่ออกไป

แล้วนัง่อยา่งสบายใจ เพราะเขาคิดไปวา่เขาได้แก้ไขปัญหาไปเรียบร้อยแล้ว  

 

 

 

 



 

4. The easy way out usually leads back in. ทางออกที่งา่ย ...มกัจะพาเรากลบัมาที่เดิม  
 

เร่ืองเลา่มีอยูว่า่ ในยามค ่ามืดชายคนหนึ่งก าลงัเดินหาของอยูใ่นซอยบ้านของตนเอง ชายอีกคนเดิน

ผ่านก็ถามวา่หาอะไรครับ เผ่ือผมชว่ยหา ชายคนแรกตอบวา่ ผมท ากญุแจหาย ชายคนที่สองถามวา่ ท าหลน่ที่

ไหนละ่  ชายคนแรกตอบวา่ มนัหลดุมอืหลน่ไปตอนผมก าลงัไขประตบู้าน ชายคนที่สองถามวา่ อ้าว แล้วหน้า

บ้านคณุอยูต่รงไหนละ่ เดี๋ยวผมชว่ยหา ชายคนแรกบอกวา่ อยู่ตรงโน้นน่ะ..(ชีไ้ปที่หน้าบ้านที่หา่งออกไป) ชายคน

ที่สองถามวา่ อ้าว กญุแจหลน่ตรงหน้าบ้านโน้น ท าไมมาหาตรงนีล้ะ่ครับ ชายคนแรกบอกวา่ หน้าบ้านผมมนัมืด 

มองไมเ่ห็น ตรงนีม้นัมีไฟ มนัน่าจะมองเห็น .. 
 

เร่ืองนีท้ าให้เห็นวา่ บางครัง้หนทางที่ดวูา่ชดัเจน ก็ไมใ่ชก่ารแก้ปัญหาเสมอไป ลองคิดดวูา่ถ้าปัญหามนัแก้ไขได้งา่ยดาย เห็นได้ชดัขนาด

นัน้ มนัคงไมเ่ป็นปัญหาให้เห็นมาถึงเราหรอก ..  
 

5. The cure can be worse than the disease. หนทางรักษาโรกอาจจะเลวร้ายกวา่ตวัโรคเสียเอง 
 

หนทางการแก้ปัญหาที่ดเูหมือนจะแก้ไขได้งา่ย แตบ่างครัง้มนัมีอนัตรายมากกวา่ตวัปัญหาจริงแถมยงั

แก้ปัญหาไมไ่ด้เสียด้วยซ า้ ยกตวัอยา่งเชน่ คนใช้วิธีการดื่มเหล้าเพื่อคลายความเครียด  แตก่ารดื่มเหล้าท าให้ตดิ

เหล้า ท าให้เราต้องการดื่มมากขึน้ๆ จนในที่สดุเราจะขาดเหล้าไมไ่ด้ จะเห็นได้วา่เราแก้ปัญหาความเครียดแตเ่รา

ท าให้เกิดปัญหาพิษสรุาเรือ้รัง ซึง่โรคพิษสรุาเรือ้รังนัน้รักษายากกวา่ความเครียดเสียอีก เร่ืองท านองนีม้กัจะเกิดขึน้

บอ่ยๆ เม่ือเราพบปัญหา และเราก็พึง่พิงที่ปรึกษามากในการแก้ไขปัญหาตา่งๆ ให้เรา จนท าให้ไมส่ามารถ

แก้ปัญหาอะไรเองได้จริงๆ  
 

6. Faster is slower ยิ่งเร็ว ยิ่งช้า  

บางครัง้การเร่งรีบในการเจริญเติบโต ท าให้เกิดปัญหาได้ โรคมะเร็ง คือตวัอยา่งการเติบโตที่รวดเร็ว

มากเกินไป เป็นตวัอยา่งหนึ่งของธรรมชาติที่ไมส่มดลุ  บางครัง้การไมท่ าอะไร การน่ิงเฉยได้ กลบัท าให้เกิดความ

เสียหายน้อยกวา่  

 

7. Cause and effect are not related in time and space. สาเหตแุละผลที่เกิดขึน้ไมไ่ด้เช่ือมโยงกนัอยา่งเห็นได้ชดั มนัซบัซ้อนกวา่ที่เราคิด

เสมอ  
  

เราควรเรียนรู้ความแตกตา่ง ของค าวา่  สาเหต ุ(Cause)  ผลกระทบ (Effect) และอาการที่

แสดงออก (Symptom) วา่มนัแตกตา่งกนั บางครัง้สิ่งที่แสดงออกคืออาการ ที่เกิดจากการเช่ือมโยงกนัของ

สิ่งตา่งๆ ที่สง่ตอ่กนัมาหลายๆ ทอด และอาการหรือผลกระทบนัน้ ไมใ่ชส่าเหตขุองปัญหาที่แท้จริง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Small changes can produce big results but the areas of highest leverage are often the least obvious. ความเปลี่ยนแปลง

ที่เล็กๆ สามารถก่อให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่ได้ แตจ่ดุเล็กๆ ที่พลิกสถานการณ์ได้มากที่สดุ มกัจะมองเห็นได้ยากที่สดุ   

อาจารย์ปีเตอร์ยกตวัอยา่ง การประดิษฐ์ Trim tab ของ Buckminster 

Fuller ที่ประดิษฐ์ปีกเล็กๆ ที่ช่ือวา่ trim tab ซึง่อยูบ่นปีกใหญ่ หรือหางเสือเรืออีก

ทีหน่ีง (Rudder on the rudder) ซึง่เคลื่อนที่ เปิดปิดได้งา่ยกวา่ปีกใหญ่ในขณะที่

มีแรงต้านของลมหรือน า้สงูๆ trim tab นีข้ยบัได้งา่ย ใช้พลงังานน้อย และสามารถ

ชว่ยเปลี่ยนแปลงทิศทางลมได้อยา่งทรงพลงั ซึง่เกิดจากการขยบัปีกขนาดเล็กๆ เทา่

นัน้เอง Trim tab นีเ้ป็นผลงานการประดิษฐ์ที่ Fuller ภาคภมิูใจมาก และเป็นนกั

ออกแบบที่เป็นผู้ ริเร่ิมแนวคิด “doing more with less” ซึ่งเกิดจากการเฝา้

สงัเกตการณ์ปรากฏการณ์อยา่งใกล้ชดิ เพ่ือเข้าใจความเชื่อมโยงของสิ่งตา่งๆ ก่อนที่จะออกแบบการแก้ไขปัญหา 

9. You can have your cake and eat it too – but not at once. เราสามารถได้เค้กนัน้มาและได้ทาน

มนัด้วย! แตไ่มใ่ชพ่ร้อมๆ กนันะ! (สิ่งยากๆ เราสามารถจดัการได้ โดยคอ่ยๆ ท าไปทีละสว่น) 
 

เหมือนบางครัง้ที่เราต้องการเพ่ิมคณุภาพและลดต้นทนุไปด้วย มนัจะเป็นไปได้หรือ? ค าตอบคือ 

เป็นไปได้ บางครัง้การลงทนุในการพฒันาคน ก็ท าให้คนมีประสิทธิภาพมากขึน้ ท าให้คณุภาพเพ่ิมขึน้ และลด

ต้นทนุได้ด้วย แตบ่างครัง้ การลงทนุในการพฒันาคนนัน้ ก็ใช้เวลาในการเติบโตก่อนการเก็บเก่ียว   

 

10. Dividing on elephant in half does not produce two small elephants. การตดัช้างแบง่คร่ึงไมไ่ด้แปลวา่จะได้ช้างสองตวั  

การแยกสว่น บางครัง้ท าให้การเชื่อมโยงกนัมนัหายไป ท าให้ท างานได้

ไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ที่ต้องการ การปฏิสมัพนัธ์สื่อสารกนัในระบบเป็นเร่ืองส าคญั 

บางครัง้การมองในมมุที่เราไม่เคยเห็น ท าให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ดขีึน้ สว่นการ

แบง่แยก เพื่อพยายามลดความซบัซ้อน กลบัท าให้เราไมเ่ห็นสิ่งที่ส าคญั(ภาพรวม) 

ของระบบอยา่งแท้จริง เหมือนนิทานเร่ือง ตาบอดคล าช้าง  ที่ตา่งคนก็มี

ประสบการณ์ความคิดที่แตกตา่งกนั แม้จะก าลงัพดูถึงสิ่งเดียวกนัก็ตาม 

 

11.  There is no blame. ไมมี่การตอ่ว่าวา่ใครผิด  

เราทกุคนล้วนเป็นสว่นหนึ่งของระบบ การที่เราคิดหรือมองสถานการณ์

แตกตา่งกนั ไมไ่ด้แปลวา่เราเป็นศตัรูตอ่กนั  

หลายๆ ครัง้ ทางแก้ปัญหาทีด่ีที่สดุ กลบัอยูท่ี่ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุ กบั 

“ศตัรู” ของคณุนัน่แหล่ะ  

 

 

แปลและเรียบเรียงโดย  นลิน  ตติุยาพงึประเสริฐ (ครูตุ๊กตา)  มกราคม 2561 

 


