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 คำ�นำ�
เริ่มต้นควบคุมอารมณ์ของคุณตั้งแต่ตอนนี้

01.
ลองจินตนำกำรดูว่ำ ในตอนเช้ำขณะที่คุณไปท�ำงำน คุณเจอ

กับหัวหน้ำท่ีระเบียงทำงเดิน ใบหน้ำคุณเต็มไปด้วยรอยยิ้มและโบกมือ
ทักทำยเขำ แต่ไม่รู้เพรำะอะไรอีกฝ่ำยกลับไม่สนใจคุณ คุณจะเกิด
ควำมคิดอะไรขึ้นในหัว? คุณจะมีปฏิกิริยำอย่ำงไร? 

ผมเคยถำมค�ำถำมเดียวกันนี้กับนักเรียนหลำยคนในห้องเรียน 
ได้ค�ำตอบแปลกๆ ประหลำดๆ มำกมำย ผมแบ่งประเภทของค�ำตอบ
ออกเป็น 2 ประเภท หนึ่ง - คือเชิงลบ สอง - คือเชิงบวก

ค�ำตอบของฝ่ำยเชิงลบ ได้แก่ แย่แล้ว อำจเพรำะท�ำอะไรให้
หัวหน้ำไม่ถูกใจแน่ๆ อนำคตของฉันมืดมนแน่ๆ ฉันมันเป็นพวกที่ไม่
ค่อยมีคนชอบหรอก เป็นต้น ปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ของคนกลุ่มนี้มัก
จะกังวลและเศร้ำใจ อำจมีอำรมณ์ไม่แจ่มใสไปตลอดทั้งเช้ำ หรืออำจ
หมดอำรมณ์สนุกไปทั้งวันก็ได้ 
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ค�ำตอบของฝ่ำยเชิงบวก ได้แก่ หัวหน้ำอำจคิดเรื่องงำนอยู่เลย
ไม่ทันเห็นฉัน หัวหน้ำสำยตำสั้นเลยมองไม่เห็นฉัน หรือฉันหน้ำตำดี
เกินไปใครๆ ก็เลยอยำกรักษำระยะห่ำง เป็นต้น ฉะนั้นคนกลุ่มนี้จึง
ไม่ค่อยมีปฏิกิริยำทำงอำรมณ์รุนแรงสักเท่ำไหร่ และจะลืมเรื่องเล็ก
น้อยนี้ภำยในเวลำสั้นๆ จำกนั้นก็เพ่งสมำธิทั้งหมดไปที่งำนในวันนั้น

02.
บำงคนอำจพูดว่ำ แล้วหำกหัวหน้ำต้องกำรใช้วิธีนี้แสดงให้เห็น

ว่ำไม่พอใจคุณล่ะ? ถูกต้อง มันก็อำจเป็นไปได้ 

รับรองว่ำฝ่ำยท่ีคิดเชิงบวกจะไม่เหมือน “นกกระจอกเทศที่
เอาแต่ฝังหัวในพื้นทราย” ท�ำเป็นมองไม่เห็นสัญญำณอันตรำยไปเสีย
ทั้งหมดหรอก 

ฝ่ำยเชิงบวกที่แท้จริงอำจคิดว่ำ “หำกหัวหน้ำไม่สนใจฉันเ พรำะ
ไม่พอใจฉันจริงๆ ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำฉันไม่มีอะไรดีสักอย่ำงเสียหน่อย 
อย่ำงน้อยฉันก็เคยท�ำเรื่องบำงเรื่องได้ดี ซึ่งพิสูจน์ว่ำตัวเองมีคุณค่ำ” 

หรือ “ไม่มีใครหรอกที่จะล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ตลอดเวลำ 
ไม่มีใครที่จะไม่เคยเจอปัญหำระหว่ำงกำรท�ำงำน ขอแค่ฉันพยำยำม
ท�ำงำนให้ดีต่อไปรับรองว่ำหัวหน้ำจะต้องเห็นมัน” 

สรุปคือ ไม่ว่ำจะเกิดอะไรไม่ดี ฝ่ำยเชิงบวกจะพยำยำมปรับ
กำรตระหนักรับรู้ของตัวเองเพื่อน�ำมำใช้ในกำรควบคุมอำรมณ์และจะ
ได้กระตือรือร้นกับงำนและชีวิตยิ่งๆ ขึ้น ในขณะท่ีฝ่ำยเชิงลบจะถูก
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ควำมคิดและอำรมณ์เชิงลบครอบง�ำ แสดงออกอย่ำงวิตกกังวลและ
ระมัดระวังมำกเกินไป

นำนๆ ไป ผู้ที่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ตัวเองได้อยู่ก็จะยิ่ง
ประสบควำมส�ำเร็จ ผู้ที่ไม่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ตัวเองได้ก็จะอยู่
กับควำมผิดหวัง 

03.
เนื้อหำข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับ “ทฤษฎี

ทางอารมณ์ ABC” ในทำงจิตวิทยำ “ทฤษฎีทางอารมณ์ ABC” คิดค้น
โดย อัลเบิร์ต แอลลิส นักจิตวิทยำชำวอเมริกัน เขำเชื่อว่ำอำรมณ์หรือ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ (Consequence) ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจำก
เหตุกำรณ์ที่เป็นตัวกระตุ้น (Activating Event) แต่เกิดขึ้นจำกควำม
ตระหนักรับรู้ (Belief) ที่เรำมีต่อเรื่องนั้นๆ 

หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ แม้จะเป็นในเรื่องเดียวกัน แต่เพรำะว่ำ
แต่ละคนมีวิธีกำรตระหนักรับรู้ที่แตกต่ำงกัน จึงเกิดปฏิกิริยำทำงอำรมณ์
ที่แตกต่ำงกัน เช่น เมื่อแต่ละคนเห็นแก้วน�้ำท่ีมีน�้ำอยู่ครึ่งแก้ว บำงคน
อำจจะพูดว่ำ “ดีจริงยังเหลือน�้ำครึ่งแก้ว!” ในขณะที่บำงคนอำจพูดว่ำ 
“แย่จริงเหลือน�้ำแค่ครึ่งแก้ว!” 

หรือก็คือ ควำมรู้สึกของเรำที่มีต่อโลกใบนี้ไม่ว่ำจะเป็นควำมสุข
หรือควำมทุกข์ ไม่ได้อยู่ที่ว่ำแท้จริงโลกนี้เป็นอย่ำงไร แต่อยู่ที่เรำมอง
โลกใบนี้ด้วยมุมมอง (กำรตระหนักรับรู้) อย่ำงไร
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ฉะนั้นหำกเรำอยำกควบคุมอำรมณ์ให้ได้ดียิ่งขึ้น หัวใจส�ำคัญ
จึงอยู่ที่กำรเปลี่ยนกำรตระหนักรับรู้ของตัวเองอย่ำงกระตือรือร้น ปรับ
แนวทำงกำรตระหนักรับรู้ที่ค่อนไปทำงเชิงลบให้กลับมำเป็นเชิงบวก

มำร์ติน อี.พี. เซลิกแมน บิดำแห่งจิตวิทยำเชิงบวก ชี้ว่ำ ผู้ที่ 
มองโลกเชิงบวกจะมองควำมล้มเหลวเป็นเรื่องชั่วครำว เป็นเร่ืองเฉพำะ
เจำะจง สำเหตุเกิดจำกปัจจัยภำยนอก และ “สุดท้ำยฉันสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงควำมจริงที่ไม่น่ำพอใจสักเท่ำไหร่ ผ่ำนควำมพยำยำม
อย่ำงกระตือรือร้นของตัวเอง” 

และเป้ำหมำยหลักของหนังสือเล่มนี้ก็คือ สำมำรถควบคุมอำรมณ์
โดยผ่ำนกำรช่วยเหลือให้คนเรำเปล่ียนแนวทำงตระหนักรับรู้ในเร่ืองหน่ึงๆ 

04.
แต่สองสิ่งระหว่ำง “รู้ว่าต้องท�าอย่างไร” กับ “ท�าให้เกิดขึ้นจริง” 

มีช่องว่ำงห่ำงกันไกลมำก หรือพูดอีกอย่ำงก็คือ หำกคิดอยำกควบคุม
อำรมณ์ให้ดียิ่งขึ้น จะอำศัยเพียงแค่กำรพัฒนำกำรตระหนักรับรู้เพียง
แค่ครั้งสองครั้งยังไม่เพียงพอ เรำยังต้องลงมือท�ำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้
รูปแบบปฏิกิริยำตอบสนองทำงอำรมณ์แข็งแรงและมั่นคงยิ่งขึ้น 

ในหนังสือจิตวิทยำสังคมชื่อดังอย่ำงเรื่อง “Influence : The 
Psychology of Persuasion” ของ โรเบิร์ต บี. เซียดินี กล่ำว 
ไว้ว่ำ “คนเรำจะมีกลไกรูปแบบพฤติกรรมตำยตัวในรูปแบบ ‘กดปุ๊บ 
ติดปั ๊บ’ อยู ่เป็นจ�ำนวนมำก และจะเกิดขึ้นจนเป็นเรื่องปกติ ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงได้ยำก”
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ควำมจริงเรำสำมำรถเปลี่ยนแปลงรูปแบบปฏิกิริยำตอบสนอง
ทำงอำรมณ์ในเชิงลบที่มีอยู่ในตัว ให้เป็นรูปแบบปฏิกิริยำตอบสนอง
ทำงอำรมณ์ในเชิงบวกได้โดยผ่ำนควำมมำนะพยำยำมอย่ำงต่อเนื่อง

อัลวำโร ปัสกวัล-ลิโอน นักวิจัยค้นคว้ำทำงประสำทวิทยำของ
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด เชื่อว่ำ “กำรปรับเปลี่ยนตัว
ตนของคนเรำเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ทุกเวลำ และตลอด
ช่วงชีวิต” กำรเปลี่ยนแปลงกำรตระหนักรับรู้และรูปแบบพฤติกรรม
แต่ละครั้งของคนเรำนั้น ควำมจริงก็คือกำรปรับเปลี่ยนวงจรสมอง
ครั้งใหม่นั่นเอง 

หำกเรำตัดสินใจจะควบคุมอำรมณ์ตัวเองให้ได้ ตอนเริ่มต้นจะ
เป็นไปด้วยควำมยำกล�ำบำก เพรำะวงจรสมองที่มีอยู่เดิมอำจแข็งแกร่ง
มำกจนยำกที่จะเปลี่ยนได้ทันที แต่หำกมุ่งมั่นที่จะใช้แนวคิดและรูปแบบ
พฤติกรรมเชิงบวกมำกยิ่งขึ้น วงจรสมองใหม่ๆ ก็จะเริ่มแข็งแกร่งขึ้น 
จนสุดท้ำยควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์ก็จะย่ิงแข็งแรงข้ึนเร่ือยๆ 

สรุปเนื้อหำข้ำงบนให้กระชับก็คือ หำกอยำกควบคุมอำรมณ์ตัว
เองให้ได้ ประเด็นส�ำคัญอยู่ที่กำรพัฒนำวิธีตระหนักรับรู้ให้ตัวเองอย่ำง
ต่อเน่ือง ขณะเดียวกันต้องมุ่งมั่นมุมำนะลงมือท�ำอย่ำงกระตือรือร้นมำก
ขึ้น พยำยำมท�ำให้ถึงขั้นควำมคิดกับกำรกระท�ำเป็นหนึ่งเดียว มีเพียง
วิธีนี้เท่ำนั้น คุณจึงจะสำมำรถน�ำควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรอำรมณ์
ในหนังสือเล่มนี้มำเปลี่ยนให้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อควบคุมอำรมณ์

หำกเรำไม่เริ่มต้นลงมือควบคุมอำรมณ์ เรำก็จะถูกอำรมณ์ควบคุม 
หลักกำรเดียวกันหำกเรำไม่เริ่มต้นควบคุมชีวิต เรำก็จะถูกชีวิตควบคุม
โดยไม่มีจุดยืนที่แน่นอน
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ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต

ในวิชำจิตวิทยำ “แนวคิดสมบูรณ์แบบนิยม” ได้รับกำรนิยำมว่ำ  
“คือกำรประเมินตัวเองที่มำพร้อมค�ำติชมที่มำกเกินไป ตั้งมำตรฐำน
กำรท�ำงำนไว้สูงเกินไป” ซึ่งมำตรฐำนที่สูงเกินไปนี้เกี่ยวข้องกับ 
ควำมหวำดกลัวต่อควำมล้มเหลว จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมหลบ
เลี่ยงหรือหลีกหนีกำรลงมือท�ำเรื่องที่เขำหวำดกลัว
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เลิกแนวคิดสมบูรณ์แบบนิยม  
คุณจะได้เลิกกังวล 

 

01.
ทุกวันอังคำรกับพฤหัสมักเป็นวันที่ผมเครียดมำกที่สุด เพรำะ

ผมก�ำหนดให้ตัวเองเขียนบทควำมจิตวิทยำควำมยำวประมำณ 2,000 
ค�ำ* ให้เสร็จภำยในค�่ำของวันดังกล่ำว 

อันที่จริง จำกควำมเร็วในกำรเขียนบทควำมของผมตอนนี้  กำร
ใช้เวลำเพียง 2  ชั่วโมงเขียนบทควำมให้จบ ไม่ใช่เรื่องยำก แล้วท�ำไม
ผมจึงรู้สึกเครียดมำกขนำดนี้ล่ะ? ค�ำตอบอยู่ที่ แนวคิดสมบูรณ์แบบ
นิยม (Perfectionism)

 
* อักษรจีนจะนับเป็นค�ำ เปรียบเทียบได้ว่ำ ใน 1 หน้ำกระดำษ A4 จะมีอยู่ประมำณ 816 ค�ำ
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ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต

ผมกังวลว่ำส่ิงท่ีเขียนออกมำจะไม่มีคนอยำกอ่ำน ไม่มีคุณค่ำ
ใดๆ ให้คนอ่ำน สุดท้ำยกลำยเป็นตัวเองรู้สึกไปเองคนเดียว ฉะน้ันทุก
ครั้งที่โพสต์บทควำมบนอินเทอร์เน็ตแล้ว ผมมักจะหยิบมือถือขึ้นเช็ค
เป็นระยะๆ เพื่อดูว่ำมีคนอ่ำนกี่คนมำกน้อยแค่ไหน กดไลก์แล้วกี่คน 
หำกทั้งสองอย่ำงสูง ผมก็จะรู้สึกดีใจมำก แต่ถ้ำกลับกันก็จะผิดหวัง 

ภำยใต้อิทธิพลแนวคิดสมบูรณ์แบบนิยมที่ก�ำหนดข้ึน มีช่วง
หนึ่งที่ผมหลบเลี่ยงกำรเขียนบทควำม ผมนึกถึงควำมสุขท่ีตัวเองได้
จำกกำรนั่งเขียนบทควำมไม่ออกเลย

ภำยหลัง ขณะท่ีอ่ำนหนังสือเรื่อง “ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว”  
ผมอ่ำนเจอค�ำว่ำ “เสร็จสมบูรณ์ ชนะสมบูรณ์แบบ” เล่ำกันว่ำค�ำค�ำนี้
ถูกติดไว้บนก�ำแพงของส�ำนักงำนใหญ่ของ Facebook

ประโยคนี้ส่งผลอย่ำงมำกต่อตัวผม มันปลอบโยนจิตใจดวงที่
เรียกร้องควำมสมบูรณ์แบบและวิตกกังวลให้สงบลงอย่ำงได้ผลที่สุด 
ผมค่อยๆ ค้นพบว่ำ ไม่ว่ำจะเป็นนักเขียนที่เก่งกำจสักแค่ไหน ก็รับ
ประกันไม่ได้ว่ำบทควำมทุกบทจะเขียนได้น่ำอ่ำนเสมอไป แต่สิ่งเดียวที่
สำมำรถคงไว้ได้ในฐำนะนักเขียนที่ยอดเยี่ยมก็คือ กำรฝึกปลำยปำกกำ
อย่ำงต่อเนื่อง และทุ่มเทอย่ำงไม่หยุดยั้ง  

เพรำะมีเพียงกำรเขียนบทควำมอย่ำงต่อเนื่องและปล่อยมัน
ออกมำเท่ำนั้น ที่จะท�ำให้ได้รับเสียงตอบรับไม่ขำดตอน เพื่อให้ควำม
สำมำรถในกำรเขียนของตัวเองพัฒนำยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 

ในขณะที่ใจที่เรียกร้องหำควำมสมบูรณ์แบบ มีแต่จะท�ำให้คน
กลัวกำรเขียน กลัวกำรได้ลองท�ำ  ท้ำยที่สุดก็จะเสียโอกำสในกำรพัฒนำ
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Part 1 ทะลวงความคิด

ฝีมือกำรเขียน หรือแม้กระทั่งควำมกล้ำที่จะเขียนหัวข้อบทควำมก็ยัง 
ไม่มี

02.
ในวิชำจิตวิทยำ “แนวคิดสมบูรณ์แบบนิยม” ได้รับกำรนิยำมว่ำ 

“คือ กำรประเมินตัวเองที่มำพร้อมค�ำติชมที่มำกเกินไป ตั้งมำตรฐำน
กำรท�ำงำนไว้สูงเกินไป” มำตรฐำนที่สูงเกินไปน้ีเกี่ยวข้องกับควำมหวำด
กลัวต่อควำมล้มเหลว จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมหลบเลี่ยงหรือหลีกหนี
กำรลงมือท�ำเรื่องที่เขำหวำดกลัว

ในสถำนกำรณ์ส่วนใหญ่ แนวคิดสมบูรณ์แบบนิยมจะเป็นหนึ่ง
ในต้นเหตุส�ำคัญของควำมเครียดจำกงำน ท�ำไมจึงกล่ำวเช่นนี้? 

เพรำะแนวคิดสมบูรณ์แบบนิยมจะส่งผลให้คนเรำเกิดพฤติกรรม
หลบเล่ียง หรือจะพูดให้เห็นภำพอีกหน่อยก็คือ คนเรำจะกลัวควำมไม่
สมบูรณ์แบบ จนถ่วงเวลำงำนออกไปเรื่อยๆ ส่งผลให้ประสิทธิภำพใน
กำรท�ำงำนลดลงและตกอยู่ในอำรมณ์วิตกกังวลระยะยำว 

ข้อที่ 1:  แนวคิดสมบูรณ์แบบนิยมส่งผลให้งานล่าช้า 

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่กินเวลำนำนมำกที่ผมคิดอยำกเขียนจดหมำย
ขอบคุณถึงคุณยำยจำกออสเตรเลียท่ำนหนึ่ง ท่ำนมีชื่อว่ำ ฮีทเทอร์  
ท่ำนเป็นเจ้ำของบ้ำนท่ีผมไปอำศัยอยู่ตอนท่ีผมไปเรียนท่ีนั่น ช่วง
นั้นท่ำนดีกับผมมำก พำผมเที่ยวทั่วทุกที่ เลี้ยงข้ำวผม สอนผมเล่น 
เปียโน และยังให้ผมร่วมงำนเลี้ยงครอบครัวของท่ำนด้วย ตอนผม
เรียนจบจะกลับบ้ำน เรำสองคนกอดลำกันแน่น
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Part 1 ทะลวงความคิด¤¹·Õè¤Çº¤ØÁÍÒÃÁ³�ä´Œ¹Ñé¹ ¶×ÍÇ‹Òà¡‹§¡ÅŒÒÊÒÁÒÃ¶¡Ç‹ÒáÁ‹·Ñ¾
·ÕèÂ¡·Ñ¾ÂÖ´àÁ×Í§ä´Œ ¤¹à¡‹§æÍÂ‹Ò§¤Ø³¨ÐµŒÍ§¡ØÁÊÔ·¸Ôì
¡ÒÃ¡ŒÒÇÊÙ‹¤ÇÒÁÊÓàÃç¨äÇŒã¹Á×Í¤Ø³ãËŒä´Œ

"·Ø¡ÇÑ¹¹ÕéàÃÒµ‹Ò§ÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ã¹¡ÅØ‹ÁÊÑ§¤ÁÍÂÙ‹ã¹¡ÅØ‹ÁÊÑ§¤Á·Õèáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ 
¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÃÐËÇ‹Ò§ÊÒÁÕÀÃÃÂÒ¡çµŒÍ§ÃÙŒ¨Ñ¡¤Çº¤ØÁÍÒÃÁ³�µÑÇàÍ§
¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº¤¹Í×è¹¡çµŒÍ§ÃÙŒ¨Ñ¡¤Çº¤ØÁÍÒÃÁ³�àª‹¹¡Ñ¹ 
¤¹·Õè¤Çº¤ØÁÍÒÃÁ³�µÑÇàÍ§äÁ‹ä´Œ ¨ÐäÁ‹ÁÕÇÑ¹·ÓàÃ×èÍ§ãËÞ‹ä´ŒÊÓàÃç¨"

- ÍÇÕëËÁÔè¹Ë§

"¡ÒÃ·ÕèÍÒÃÁ³�â¡Ã¸¡ÅÒÂà»š¹ÊÔè§àÅÇÃŒÒÂ à¾ÃÒÐàÃÒ
à¡çº¡´ÁÑ¹äÇŒµÑé§áµ‹µŒ¹ ÇÔ¸Õ¨Ñ´¡ÒÃ·Õè¶Ù¡µŒÍ§¤×Í ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
ÍÒÃÁ³�â¡Ã¸¢Í§µÑÇàÍ§ ¶ÒÁÁÑ¹Ç‹ÒÁÑ¹µŒÍ§¡ÒÃ
Ê‹§ÊÑÞÞÒ³ÍÐäÃãËŒ¤Ø³ ¨Ò¡¹Ñé¹ãªŒÊµÔ»˜ÞÞÒ·ÕèÁÕÍÂÙ‹
ÁÒ¡ÁÒÂá¡Œä¢ ÁÑ¹¡ç¨Ðà»š¹ÍÒÇØ¸¢Í§¨Ôµã¨ª‹ÇÂãËŒ¤Ø³á¢ç§á¡Ã‹§¢Öé¹"

- ÍÙ‹¨×éÍË§

EMOTION CONTROL

ควบคุม

เปนนายชีวิต
อารมณได

อยาปลอยใหอารมณ 1% ที่หลุดการควบคุม
มาทำลายความพยายาม 99% ของคุณ

International
Best Seller

สุดยอดหนังสือขายดี
จากจีน

â´Â Song Xiaodong
ÍÒ¨ÒÃÂ�ÇÔªÒ¨ÔµÇÔ·ÂÒáË‹§¤ÇÒÁÊØ¢ áÅÐ¹Ñ¡à¢ÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÒÂ´Õ

á»Åâ´Â ¡ÑÞÞÒÃÑµ¹� ¨ÔÃÒÊÇÑÊ´Ôì

ควบคุมอารมณ
ได เปนนายชีวิต

Song Xiaodong
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