เดินออกจาก

COMFORT ZONE ซะที!
เพื่อเอาชนะความเคยชินแบบเดิมๆ
เขี ย นโดย WEI LAN

แปลโดย กั ญ ญารั ต น จิ ร าสวั ส ดิ ์

¨Ñ´¾ÔÁ¾áÅÐ¨Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂâ´Â ºÃÔÉÑ· «ÕàÍç´ÂÙà¤ªÑè¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

¤Œ¹ËÒË¹Ñ§Ê×Í·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ ( ÃÇÁ e-book áÅÐÊÔ¹¤ŒÒ·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨ ) ä´ŒàÃçÇ ·Ñ¹ã¨

º¹ PC áÅÐ Notebook ·Õè www.se-ed.com
ÊÓËÃÑº Smartphone áÅÐ Tablet ·Ø¡ÂÕèËŒÍ ·Õè http://m.se-ed.com
( ¼‹Ò¹ browser à¢ŒÒÍÔ¹à·ÍÃà¹çµáÅŒÇ·Ó Bookmark º¹¨Í Home ¨ÐãªŒ§Ò¹ä´ŒàËÁ×Í¹ App ·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ )
ËÃ×ÍµÔ´µÑé§ SE-ED Application ä´Œ¨Ò¡ Play Store º¹ Android ËÃ×Í¨Ò¡ App Store º¹ iOS

¡Ã³Õ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ«×éÍ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ à¾×èÍãªŒÊÍ¹ ½ƒ¡ÍºÃÁ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¢ÒÂ ËÃ×Íà»š¹¢Í§¢ÇÑญ¾ÔàÈÉ ¡ÃØ³Òติดต่อÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ 
ä´Œ·Õè á¼¹¡¡ÒÃµÅÒ´¾ÔàÈÉ ºÃÔÉÑ· «ÕàÍç´ÂÙà¤ªÑè¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)  â·Ã. 0-2826-8222 ËÃ×Í â·ÃÊÒÃ 0-2826-8356-9

เดินออกจาก COMFORT ZONE ซะที ! (Counter Your Instinct)
ผู้เขียน : Wei Lan
แปลโดย : กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
ราคา 220 บาท
ส�ำนักพิมพ์ เชนจ์พลัส
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)  พ.ศ. 2562
ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�ำซ�้ำ จัดพิมพ์เนื้อหาและภาพประกอบ หรือกระท�ำอื่นใด
โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใด ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากได้รับอนุญาต
Original Title : 反本能:如何对抗你的习以为常
Text by: 卫蓝
Copyright  Sichuan Tiandi Publishing House Co., LTD. 2017
This edition is published by arrangement with TLL Literary Agency.
Translation Copyrights  2019 by SE-EDUCATION Public Co., LTD.

262-352-360
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำ�นักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
เหวยหลัน (Wei Lan).
เดินออกจาก COMFORT ZONE ซะที !. = Counter Your Instinct.
- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
360 หน้า.
1. จิตวิทยาประยุกต์.  2. จิตวิทยาประยุกต์.  
I. กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, ผู้แปล.  II. ชื่อเรื่อง.
158.1
ISBN 978-616-08-3615-4

จัดพิมพ์และจัดจำ�หนายโดย
เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8000
พิมพที่ บริษัท วี. พริ้นท์ (1991) จำ�กัด เลขท่ี 23/71-72 หมู่ 1 ซอยเทียนทะเล 10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง
แสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0-2451-3010
นายวิชัย กาญจนพัฒนา ผูพิมพผู โฆษณา พ.ศ. 2562
หากมีคำ�แนะนำ�ติชม ติดต่อได้ที่ comment@se-ed.com
ค้นหาหนังสือที่ต้องการ ได้เร็ว ทันใจ ที่ www.se-ed.com

เกริ่นน�ำ
“คิดแบบพลิกสัญชาตญาณ”

ท�ำไมการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดยากนัก?
ท�ำไมเราจึงท�ำผิดซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า?
ท�ำไมคนเราจึงชอบอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย?
ท�ำไมเราจึงเกิดความเคยชินที่เป็นนิสัยไปแล้วในหลายๆ เรื่อง?
อะไรกันแน่ที่ขัดขวางไม่ให้เราก้าวสู่ความส�ำเร็จ?
ค�ำตอบคือ “สัญชาตญาณ” ไงล่ะ
“สัญชาตญาณ” เกิดขึ้นจาก hard link ของยีน มันมีความหมาย
ส�ำคัญอย่างมากต่อการอยู่รอดของเรา เซลล์ประสาทกว่า 80% ของสมอง
คนเราอยู่ที่สมองน้อย และไม่ถึง 20% อยู่ที่เปลือกสมอง ซึ่งหมายความว่า
พฤติกรรมส่วนใหญ่ของเราจะมาจากสัญชาตญาณดั้งเดิมและเป็นผลจากการ
คิดโดยไม่มีเหตุผลประกอบ
สัญชาตญาณจะท�ำให้เรารู้สึกถึงอันตรายแม้จะมีเงื่อนง�ำเพียงน้อยนิด
ได้ก็ตาม แต่มันกลับไม่สามารถท�ำให้เรามองตัวเราและสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน
ซึ่งต้องอาศัยความคิดและความรู้สึกในการต่อสู้กับสัญชาตญาณจึงท�ำได้
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หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายหลักคือ “พลิกสัญชาตญาณ” โดยอธิบาย
อย่างลึกซึ้งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดในตัวเอง
เมื่อเราสามารถเอาชนะสัญชาตญาณท�ำตัวเองให้งดงามที่อยู่ในจิตใต้
ส�ำนึกได้ส�ำเร็จ เราจึงสามารถมองเห็นข้อบกพร่องที่แท้จริงได้ชัดยิ่งขึ้น
เมื่อเราสามารถเอาชนะสัญชาตญาณการโจมตีได้ส�ำเร็จ เราจึงสามารถ
เข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเราสามารถเอาชนะสัญชาตญาณที่จ�ำกัดคับแคบ
ได้ส�ำเร็จ เราจึงสามารถมองเห็นโลกที่แท้จริงและเห็นหน้าตาที่แท้จริงของ
สิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
ขอเพียงแค่คิดแบบพลิกสัญชาตญาณ เราจึงสามารถมองเห็นความ
จริงของสิ่งต่างๆ ที่เราคุ้นเคยในความคิด จึงสามารถเอาชนะความเคยชินที่
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตัวเอง

ค�ำน�ำ
เดินออกจากพื้นที่ปลอดภัยออกมาท้าทาย
ความเป็นไปได้อย่างไม่จ�ำกัดในอนาคต

ฌอง แบพติสต์ เดอ ลามาร์ก นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศส เชื่อว่า
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตควรจะมี 2 ด้านคือ วิวัฒนาการแนวดิ่ง (จากง่าย
ไปยาก) และวิวัฒนาการแนวนอน (วิวัฒนาการหลากหลาย) กระบวนการ
วิวัฒนาการของคนเราก็เป็นเช่นเดียวกันนี้ ในแนวดิ่งเริ่มจากง่ายไม่มีล�ำดับ
ขั้นตอน จนถึงระดับซับซ้อนและมีการจัดระเบียบ ในแนวนอนเริ่มจากสิ่งที่
คล้ายกันจนถึง “ความแตกต่างระหว่างคนกับคนมีมากกว่าความแตกต่าง
ระหว่างคนกับหมู”

สัญชาตญาณบางอย่างที่ตามวิวัฒนาการไม่ทัน
ระหว่างกระบวนการวิวัฒนาการ เราต่อสู้กับสัญชาตญาณในตัวเอง
อยู่ตลอดเวลา สัตว์ต่างๆ ที่อยากอยู่รอดก็จะต้องทิ้งสัญชาตญาณขี้เกียจ
ไป ท�ำให้ตัวเองลุกขึ้นมาวิ่ง หลบศัตรู หรือหาอาหาร สุนัขจิ้งจอกเลือกที่จะ
ร่วมมือกันเพื่อให้อยู่รอดได้ดีขึ้นโดยแบ่งอาหารของตัวเองและควบคุม
สั ญ ชาตญาณเห็ น แก่ ตั ว เอาไว้ คนสร้ า งกฎระเบี ย บขึ้ น มาและควบคุ ม
สัญชาตญาณฆ่าเพื่อให้อยู่รอดได้ดีขึ้น
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แต่ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงกลไก
พื้นฐานของการอยู่รอดมากเท่าไหร่นัก
เช่นเดียวกับที่นักประสาทวิทยาชาวอังกฤษ จอห์น ฮิวจ์ลิงส์ แจ็คสัน
ได้ตระหนักรู้เมื่อ 100 กว่าปีก่อนหน้านี้แล้วว่า สัตว์สร้างระบบสมองที่ละเอียด
ขึ้นมาใหม่บนสมองเก่าที่มีอยู่เดิม ในขณะที่สมองเก่าท�ำหน้าที่เป็นรากฐาน
และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมประจ�ำวัน หรือพูดอีกอย่างก็คือความชอบและ
สิ่งที่เราเลือกส่วนใหญ่มาจากลักษณะทางชีวภาพในตัวเรา
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ชายจะชอบเลือกหญิงสาวที่หน้าตาน่ามองและ
รูปร่างดีเป็นคู่ครอง เพราะจิตส�ำนึกทางกายของพวกเขาเชื่อว่าหญิงสาว
ลักษณะนี้จะท�ำให้ลูกรุ่นต่อไปมีลักษณะดี ในขณะที่ผู้หญิงจะเลือกผู้ชายที่
สูงสง่าและแข็งแรงเป็นคู่ เช่นนี้จะท�ำให้เธอเกิดความรู้สึกปลอดภัย เพราะ
ผู้ชายลักษณะนี้ดูแล้วจะสามารถล่าสัตว์มาเป็นอาหารเก่งกว่าและยังสามารถ
เอาชนะผู้บุกรุกได้อีกด้วย
ไม่ว่ากฎหมายจะเข้มงวดแค่ไหน ก็ยังหยุดการก่อเหตุร้ายไม่ได้
คนจะดีแค่ไหนก็ยังท�ำผิดกันได้ เพราะสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของคนเราก็
คือ “ความป่าเถื่อน” มีหลายครั้งในประวัติศาสตร์ที่ความป่าเถื่อนสามารถ
เอาชนะปัญญา แรงดึงดูดของโลกท�ำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องตกลงพื้น
สัญชาตญาณของคนเราก็เช่นเดียวกัน มันจะท�ำให้เราเดินเข้าสู่ต้นก�ำเนิด
และความป่าเถื่อน เดินสู่ชีวิตที่ตกต�่ำ

ท�ำไมคนจึงประเสริฐ
ทิศทางทั่วไปของวิวัฒนาการมีลักษณะเด่นอยู่ที่ ความมีระเบียบวินัย
และการพลิกสัญชาตญาณ

ค�ำน�ำ
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ยกตัวอย่างเช่น การหาความสุขใส่ตัวทันทีคือสัญชาตญาณของสิ่ง
มีชีวิต สัตว์มักจะไม่ท�ำสิ่งที่มองไม่เห็นผลตอบกลับในเวลาสั้นๆ เพราะ
สัญชาตญาณของสัตว์ก็คือหาความสุขใส่ตัวทันที ฉะนั้นคนเราจึงยินดีที่จะ
ควบคุมสัญชาตญาณหาความสุขใส่ตัวเพราะผลประโยชน์ในระยะยาว
ในผลงานชื่อ “Sapiens: A Brief History of Humankind” ของ
ยูวาล โนอา ฮารารี่ เขียนไว้ว่า “การที่มนุษย์สามารถท�ำให้เกิดความร่วมมือ
ของคนเรือนหมื่นเรือนแสนเป็นความจริงขึ้นมาได้ ในขณะที่สัตว์ท�ำได้เพียง
รวมกลุ่มกันแค่หลักสิบหรือร้อยให้เป็นฝูงเท่านั้น เป็นเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมี
ชีวิตเพียงประเภทเดียวที่เชื่อใน ‘ความเชื่อที่สมมติขึ้นมา’ ”
ข้อแตกต่างที่สุดระหว่างคนกับสัตว์อยู่ที่ความสามารถในการควบคุม
สัญชาตญาณของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว หากใครไม่สามารถ
ควบคุ ม สั ญ ชาตญาณของตั ว เองก็ จ ะถดถอยอยู ่ ร ะดั บ ต�่ ำ กว่ า มาตรฐาน
และจะถูกสังคมคัดออก นี่คือความส�ำคัญของการเอาชนะสัญชาตญาณ
สัตว์ที่ยิ่งสามารถควบคุมสัญชาตญาณไว้ได้ก็จะยิ่งเป็นสัตว์ชั้นสูง คนที่ยิ่ง
สามารถควบคุมสัญชาตญาณไว้ได้ก็จะยิ่งโดดเด่น
แม้ในกระบวนการวิวัฒนาการอันยาวนาน สัญชาตญาณทางกาย
ของคนเราจะมีความส�ำคัญด้านชี้น�ำแนวทางอยู่รอดก็ตาม แต่ความเปลี่ยน
แปลงของสภาพทางสังคม วิวัฒนาการที่เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปวิ่งตาม
จังหวะยุคสมัยปัจจุบันแล้ว หากเรายังใช้สัญชาตญาณของเราเผชิญหน้ากับ
โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใบนี้ เราก็อาจค่อยๆ ถูกก�ำจัด
ฉะนั้นถ้าอยากให้ตัวเองตามจังหวะยุคสมัยให้ทัน ก็จะต้องเอาชนะ
การตอบสนองทางสัญชาตญาณที่ตามยุคสมัยไม่ทันเหล่านี้ให้ได้ เพื่อไม่
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ให้ตัวเองใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพต�่ำกับการเรียนรู้ ไม่ให้ตัวเองโกรธจนควัน
ออกหู ไม่ให้ตัวเองถูกปิดหูปิดตาจากสัมผัสหรือความรู้สึกต่างๆ

“ขวางสัญชาตญาณ” เส้นทางสู่ความส�ำเร็จ
ถ้าเช่นนั้นเราควรเปิดศึก “พลิกสัญชาตญาณ” อย่างไร เพื่อให้ตัวเอง
ได้เปรียบมากขึ้น โดดเด่นมากขึ้น?
ในชีวิตเรา หลายๆ คนหวังให้ตัวเองงดงามและเก่งกาจยิ่งขึ้น เช่น
อยากลดไขมันลงเพื่อให้ตัวเองดูสุขภาพดี เพื่อให้ได้คะแนนดี หรืออยาก
ให้ตัวเองกล้าขึ้นหน่อยเพื่อจะได้กล้าแสดงออก
แต่ความจริงคนส่วนใหญ่ล้วนไม่สามารถท�ำให้เป็นจริงได้ ไม่เช่นนั้น
คงไม่มีคนมากมายที่รู้สึกไม่พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หรอก แล้วมันมี
ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งอิทธิพลต่อการก้าวสู่ความส�ำเร็จของเรา?

ปัจจัยที่ 1 ที่ขัดขวางไม่ ให้เราก้าวสู่ความส�ำเร็จคือ
ความมั่นคงของรูปแบบการตระหนักรับรู้
โบราณกล่าวไว้ว่า “สามขวบดูสิบแปด” สภาพแวดล้อมของโลก
ภายนอกได้หล่อหลอมรูปแบบพื้นฐานพฤติกรรมของเราไว้ตั้งแต่ตอนเรายัง
เด็ก เพื่อใช้เป็นแบบแผนในการท�ำความรู้จักกับสิ่งต่างๆ ในภายหลัง เมื่อ
เราพบเจอสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เราก็จะดึงพฤติกรรมที่เคยใช้ไปก่อน
หน้านี้มาใช้ตอบสนอง
หรือก็คือ เมื่อเราเผชิญหน้ากับสิ่งสิ่งหนึ่ง พฤติกรรมของเราจะผ่าน
“แผนผัง” อันหนึ่ง หากอยากแก้ไขสัญชาตญาณ ก็ต้องเปลี่ยน “แผนผัง”
เสียใหม่ แต่กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ยากเพราะแผนผังนี้อยู่กับเรา
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มาหลายสิบปี อายุยิ่งมาก “แผนผัง” จะยิ่งฝังแน่นจึงยิ่งเปลี่ยนยาก ฉะนั้น
ท�ำให้เราเข้าใจว่าท�ำไมรุ่นพ่อแม่เราถึงหัวรั้นนัก
เรามักจะได้ยิน “การให้ความส�ำคัญในอันดับแรก (primacy effect)”
ในชีวิตประจ�ำวัน เราอาจรู้สึกดีกับอีกฝ่าย เพราะอีกฝ่ายท�ำให้เราเกิดความ
รู้สึกดีๆ ตั้งแต่แรก ต่อมาแม้อีกฝ่ายจะท�ำอะไรผิดเราก็จะมีแนวโน้มที่จะ
เชื่อว่าเป็นแค่ความไม่ตั้งใจ
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสาเหตุว่า “แผนผังในใจ” ของคนเราเปลี่ยนแปลง
ยาก เราจะใช้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อรู้จักกับอีกฝ่ายเป็น “แผนผัง
ในใจ” ที่จะท�ำความรู้จักกับอีกฝ่าย หากคิดเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับอีกฝ่ายก็
จะผ่านแผนผังนี้ หรือก็คือมีแนวโน้วคิดไปในทิศทางเดียวกับความรู้สึกแรก
ที่ได้รู้จัก
ด้านอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน ท�ำไมเราถึงได้รู้สึกลึกซึ้งกับ “ครั้งแรก” นัก?
เพราะเราใช้เรื่องราวที่เราประสบ “ครั้งแรก” เป็น “แผนผังในใจ” ในการ
ท�ำความเข้าใจกับเรื่องราวท�ำนองนี้ เมื่อเราพบเจอกับเรื่องราวที่คล้ายคลึง
กันอีกเราก็จะตอบสนองโดยผ่าน “แผนผัง” นี้ สาเหตุที่แก้ไขยากก็เพราะ
สัญชาตญาณของ “แผนผัง” เปลี่ยนแปลงยากนั่นเอง

ปัจจัยที่ 2 ที่ขัดขวางไม่ ให้เราก้าวสู่ความส�ำเร็จคือ
ใจร้อนอยากเห็นความส�ำเร็จเร็วๆ
บางครั้งวิธีที่จะท�ำให้ตัวเราโดดเด่นไม่ได้เป็นปัญหา แต่ขณะที่อยู่
ในระหว่างขั้นตอนการลงมือลงแรงท�ำแล้ว ยังมองไม่เห็นผลลัพธ์เสียที จึง
ตัดสินใจยกเลิกกลางคัน
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เช่น คนอยากลดความอ้วนที่ออกก�ำลังกายติดต่อกันสามวันแล้วรู้สึก
ไม่เห็นผล จึงคิดว่าวิธีที่ท�ำมีปัญหา จึงปรับแล้วปรับอีกจนเหนื่อย และเสีย
พลังงานไปมากกับการปรับเปลี่ยนซึ่งมันส่งผลเสียต่อเป้าหมายของเรา
ก่อนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งบอกผมว่า ตอนเรียนหนังสือมีช่วงหนึ่งที่
เธอตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษมาก แต่ผลการสอบกลับไม่ได้ดั่งใจอยาก ต่อมา
เธอจึงหันไปตั้งใจเรียนวิชาอื่นแทน ผลปรากฏว่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
ของเธอกลับดีขึ้นอย่างมาก ดูแล้วรู้สึกว่า “ขี้เกียจกลับท�ำให้ได้คะแนนดี”
ความจริงเป็นอย่างนั้นจริงหรือ? ไม่ใช่เลย เพราะประโยชน์ที่เราจะ
ได้รับมันต้องอาศัยเวลา การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันสองวัน
แต่ต้องใช้เวลาสะสมมันก่อนจะปรากฏผลออกมาให้เห็น เมื่อตัวเองเริ่ม
ผ่อนคลายกับมัน สิ่งที่ตัวเองสะสมไว้ก่อนหน้าค่อยเริ่มปรากฏผลให้เห็น
แต่เรากลับคิดว่ามันเกิดขึ้นจากสภาวะ “ไม่ตั้งใจ” ของเรา
ส่วนมากความคิดที่เรามุ่งเน้นล้วนเป็น “สิ่งที่เกิดควบคู่” เราสามารถ
รับความรู้สึกของสิ่งต่างๆ พร้อมๆ กับที่สายตามองเห็น ส่งผลให้เกิด
“อคติในการมองการณ์ใกล้” ในความคิดของเรา เมื่อไม่สามารถเห็นผลทันที
เราก็จะเกิดความสงสัยในผลลัพธ์ของมัน
แต่มันจะตรงกันข้ามกับอวัยวะรับความรู้สึกของเรา สิ่งที่เราลงแรง
ไปมักจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนจะปรากฏผลลัพธ์ออกมาให้เห็น เรา
เรียกว่า “ผลประโยชน์ล่าช้า” ซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับความคิดของเรา ดังนั้น
หากเราลงแรงไปแล้วไม่เห็นผลลัพธ์ที่เราอยากได้ในทันที เราก็จะเกิดข้อ
สงสัยและมีแนวโน้มที่จะยกเลิกกลางคัน
ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าท�ำไมหลายๆ คนไม่สามารถมุ่งมุ่นท�ำในสิ่งที่
ถูกต้องต่อไปจนเห็นผลลัพธ์ก็เป็นเช่นนี้เอง
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ปัจจัยที่ 3 ที่ขัดขวางไม่ ให้เราก้าวสู่ความส�ำเร็จคือ
การหยุดอยู่แต่ ในพื้นที่ปลอดภัย
นักฟุตบอลถูกก�ำหนดให้ใช้หลังเท้าเตะลูกบอลหรือวิ่งรอบสนามโดย
ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่นักเตะบอลสมัครเล่นไม่ได้ถูกก�ำหนดให้ฝึกเช่นนี้
พวกเขาจึงเตะลูกบอลตามใจอยาก ความสุขของพวกเขาอยู่ที่กระบวนการ
ไม่ใช่ผลลัพธ์
คนกลุ่มหลังคือ คนที่ท�ำสิ่งต่างๆ ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง ฉะนั้น
การพัฒนาทักษะการเตะบอลของเขาจึงมีขีดจ�ำกัด ในขณะที่คนกลุ่มแรกถูก
ก�ำหนดให้ใช้วิธีที่ตัวเองรู้สึกไม่สบายที่จะต้องเตะบอล แม้พวกเขาจะรู้สึก
ล�ำบากทุกข์ทน แต่ด้วยเหตุผลนี้ที่ท�ำให้พวกเขามีความสามารถโดดเด่น
และพัฒนาอย่างมาก
ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นเดียวกัน คนส่วนใหญ่จะใช้วิธีที่คุ้นชินในการ
เรียนรู้หรือท�ำงานซึ่งไม่ท�ำให้เราเกิดการพัฒนา เหมือนโจทย์เลขคณิตที่มี
วิธีแก้โจทย์หลายวิธี แต่เรามักใช้วิธีที่เราคุ้นเคยแก้โจทย์ จนกระทั่งถึงวัน
ที่ใช้วิธีเดิมแก้โจทย์ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว แต่ตัวเองก็ไม่ใช้วิธีอื่นเพราะไม่
เคยเรียนรู้วิธีที่แตกต่าง
ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ท�ำไมบางคนมีประสบการณ์การท�ำงานมา
หลายสิบปี แต่ยังไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพราะพวก
เขาไม่ได้สั่งสมประสบการณ์สิบปีแต่น�ำประสบการณ์เดิมมาใช้นานสิบปี
ต่างหาก เมื่อพบคอขวดก็จะไม่มีทักษะด้านอื่นๆ จึงได้แต่ค้างเติ่งอยู่ใน
ระดับเดิมที่เคยอยู่ไปไหนไม่ได้
คนส่วนใหญ่ไม่ยินดีเดินออกจากพื้นที่ปลอดภัย สาเหตุใหญ่ข้อหนึ่งก็
คือ การเดินออกจากพื้นที่ปลอดภัยหมายถึงประสิทธิภาพลดลงในระยะสั้นๆ
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เช่นเดียวกับนักฟุตบอลที่ใช้เท้าซ้ายเตะบอลได้ไม่ดีในตอนเริ่มแรกหรือใช้
วิธีอื่นแก้โจทย์เลข ก็จะต้องใช้เวลามากกว่าเดิม
ดังนั้นในสังคมที่ให้ความส�ำคัญเรื่องประสิทธิภาพมากจนเกินไปนี้
ผู้คนจึงไม่อยากเสียเวลาหรือเสียแรงไปกับการทดลองผิดถูก การใช้วิธีที่คุ้น
เคยท�ำงานให้เสร็จแม้จะประหยัดเวลาแต่ไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาเติบโต
ของตัวเราและไม่เป็นผลดีต่อการก้าวสู่ความส�ำเร็จ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ กระบวนการก้าวสู่ความส�ำเร็จเต็มไปด้วยอุปสรรค
นานาประการ คนส่วนใหญ่จึงบอกลา “เส้นทางสู่ความส�ำเร็จ” นี้ด้วยความ
ล้มเหลว

“ต้องมีสักคนที่ชนะ”
แม้ว่าเส้นทางสู่ความส�ำเร็จมักจะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม
จากสัญชาตญาณ แต่ก็ยังมีคนที่ท�ำได้ส�ำเร็จ ประสบการณ์ของพวกเขาจะ
ช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงได้ส�ำเร็จมากขึ้น
มีนักจิตวิทยาคนหนึ่งได้ท�ำการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าจนค้นพบปัจจัย
ที่ส่งผลให้เราเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น และบอกแนวทางการเปลี่ยนแปลงให้
เรารู้ เส้นทางการเปลี่ยนแปลงตัวเราคล้ายกับเกมตัวเราในวันนี้กับตัวเราใน
วันวาน หากเราอยากเอาชนะตัวเองในวันวานเราก็จะต้องรู้การเดินหมากตา
ต่อไปของคู่ต่อสู้ เมื่อเรารู้ว่าตัวเองในวันวานจะเดินหมากตาต่อไปอย่างไร
เราก็จะสามารถหาวิธีป้องกันและแก้ไขจนบรรลุเป้าหมายเอาชนะตัวเอง
ได้ส�ำเร็จ
สิ่งที่คนส่วนใหญ่ขาดไม่ใช่ความกล้าหาญที่จะเอาชนะสัญชาตญาณ
ความเกียจคร้านและความขี้ขลาด แต่คือทักษะการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสิ่งนี้
ต่างหากที่เป็นหัวใจส�ำคัญของการก้าวสู่ความส�ำเร็จ
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จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือสิ่งนี้นั่นเอง ที่ให้ความส�ำคัญเรื่อง
การสร้างแรงบันดาลใจ หนังสือบางเล่มบอกวิธีเอาชนะนิสัยผัดวันประกัน
พรุ่งว่า ต้องใช้ “เทคนิคการจัดการเวลา (Pomodoro Technique)” หรือ
ให้ใช้เทคนิคให้รางวัลและลงโทษ เป็นต้น หรือถ้าหากอยากสื่อสารได้ดีก็
ต้องบอกให้พวกเราใช้วิธีเอ่ยชมหรือลองผิดลองถูก เป็นต้น แต่สิ่งที่พวก
เขาไม่ค่อยบอกก็คือ “ท�ำไมจึงท�ำอย่างนี้ได้?” “หลักการที่อยู่เบื้องหลังการ
ท�ำเช่นนี้คืออะไร”
ก็เหมือนกับบอกวิธีแก้โจทย์เลขว่าแก้อย่างไร แต่เราไม่รู้หลักการใน
การแก้ เมื่อเจอมัน “เปลี่ยนรูปแบบ” เราก็จะท�ำอะไรไม่ถูก ยิ่งไม่ต้องพูด
ถึงการสร้างสรรค์วิธีใหม่ๆ ออกมา
แต่หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงบอกวิธีมากมายที่น�ำไปใช้ได้จริงเท่านั้น ยัง
พยายามอธิบายสาเหตุและต้นตอที่อยู่เบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมหนึ่งๆ ท�ำให้
ทุกคนไม่ต้องติดอยู่กับวิธีที่กล่าวถึงในหนังสือ แต่สามารถค้นหาแนวทาง
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับตัวเองโดยอาศัยหลักการดังกล่าว
ผมเองรู้ดีว่าหลายคนในยุคสมัยแห่งอินเทอร์เน็ตมักเลือกอ่านบทความ
สั้นๆ แม้จะท�ำให้เราได้ความรู้แบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันในเวลารวดเร็ว แต่ก็
จะท�ำให้ความอดทนของเราเป็นเช่นนั้นไปด้วยกล่าวคือ ความอดทนยิ่งน้อย
ลงเรื่อยๆ แม้กระทั่งขณะที่เลือกอ่านบทความแนวบันเทิงหรือบทความสั้นๆ
หลายคนไม่มีความอดทนอ่านสิ่งที่มีประโยชน์ได้จนจบ แต่จะเก็บเอาไว้รอ
เวลาว่างค่อยมาอ่านและน้อยครั้งที่จะกลับมาเปิดอ่านสิ่งที่ตัวเองเก็บไว้
ดังนั้นระหว่างที่อ่านหนังสือเล่มนี้ ผมอยากให้อดทนสักหน่อย อย่า
เหมือนการอ่านบทความตามอินเทอร์เน็ตที่อ่านโดยไม่คิดตาม ขอแค่มีความ
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อดทนอ่านจึงจะช่วยให้ตัวเองพัฒนาได้เร็ว หลีเสี่ยวหลง ได้พูดไว้ว่า “ผมไม่
กลัวคนที่ท�ำเป็นร้อยๆ อย่าง ผมกลัวแค่คนที่ท�ำอย่างเดียวเป็นร้อยๆ ครั้ง
มากกว่า” หากไม่คิดให้ลึกซึ้งและฝึกฝน สิ่งที่เรียนมาก็อาจไม่มีประโยชน์ใช้งาน
ขณะที่เราอ่านสิ่งต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ เราไม่ได้ให้ความสนใจเต็ม
ร้อยเพราะใจเราคิดว่ามือถือคือการสังคมและความบันเทิง มันจึงไม่ช่วยให้
เราได้ความรู้อย่างลึกซึ้ง ความรู้ที่ได้รับในลักษณะนี้ไม่ต่างจากการอ่านขณะ
กินข้าว หากเปรียบเทียบกับขณะที่การอ่านในรูปแบบหนังสือแล้ว การอ่านแบบ
นี้จะให้ผลสูงกว่าส�ำหรับคนส่วนใหญ่เพราะใจเราคิดว่ามันให้ความรู้มากกว่า
อีกอย่างหนึ่งคือ “ความรู้” ย่อมไม่น่าสนใจเท่ากับ “ความบันเทิง”
ขอใช้ค�ำพูดของเพื่อนที่เคยฟังมาช่วยเสริมสักหน่อยว่า “ความบันเทิง” ก็
เหมือนการนวดผ่อนคลาย ตรงไหนสบายก็นวดตรงนั้น ส่วน “ความรู้”
ก็เหมือนการนวดรักษา ตรงไหนไม่สบายก็นวดตรงนั้น
บทความบันเทิงอ่านแล้วอิ่มอกอิ่มใจ แต่มันอาจไม่ท�ำให้เราแข็งแรง
ขึ้นงดงามขึ้น ส่วนความรู้อ่านแล้วปวดหัว แต่มันกลับท�ำให้คนคนหนึ่งกลาย
เป็นคนสมบูรณ์พร้อม
หนังสือเล่มนี้พยายามไม่ใช้ค�ำศัพท์เฉพาะทางมากเกินไปเพื่อให้เข้าใจ
และน�ำไปใช้ได้จริง แต่มันยังคงเป็นหนังสือจ�ำพวกให้ความรู้ ซึ่งจ�ำต้องใช้
เวลาและพลังงานในการท�ำความเข้าใจสักหน่อย ผมเชื่อว่าคนที่สามารถตั้งใจ
อ่านมันได้จนจบนั้นอยู่ห่างจากเป้าหมายของตัวเองไม่มากแล้ว
เอาล่ะ ขอให้พวกเราเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่โดดเด่นไปพร้อมๆ กัน
ระหว่างกระบวนการเรียนรู้และคิดพิจารณา!

สารบัญ

ภาคที่

1

เพิ่มความสามารถในการพลิกสัญชาตญาณของตัวเอง
เอาชนะความด้อยของตัวเอง /25
บทที่

1

สืบให้ถึงต้นตอ
เห็นอยู่ว่างานเยอะแต่ท�ำไมเราคิดแต่ละผัดผ่อน / 29
ความรู้สึก VS เหตุผล ท�ำไมเราถึงไม่รู้จักเอาชนะตัวเอง / 30
ความเหนื่อยล้าจอมปลอม ท�ำไมเราถึงคิดแต่จะยอมแพ้ / 33
สมองที่ชอบมีแต่ความสุข ท�ำไมเราถึงชอบเล่นแต่มือถือ / 38
ฟันเฟืองสังคม ยิ่งท�ำงานไปนานๆ ท�ำไมยิ่งเหมือนหุ่นยนต์ / 44
ไม่ใช้เส้นทางที่แปลกๆ ท�ำไมการเปลี่ยนแปลงมันช่างยากเย็นนัก / 48
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บทที่

2

จ่ายยาให้ถูกกับโรค
เมื่ออยากผัดผ่อนเราท�ำไงได้บ้าง / 55
เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่าย
ทฤษฎี ผีเสื้อขยับปีก ที่เริ่มต้นจากส่วนที่ง่าย / 56
ตั้งแถบความคืบหน้า
ความคืบหน้าที่มองเห็นจะท�ำให้การเปลี่ยนแปลงยิ่งเห็นผล / 61
ท�ำซ�้ำอย่างได้ผล ให้นิสัยใหม่ทดแทนนิสัยเสียเก่าๆ / 66
การให้รางวัลและการลงโทษในใจ
เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสนุกเหมือนเล่นเกม / 70
ผ่อนคลายอย่างได้ผล การผ่อนคลายที่ถูกต้องคืออะไร / 75
เงื่อนง�ำแห่งความทรงจ�ำ ท�ำสิ่งที่อยากท�ำในที่ที่เหมาะสม / 81
บทที่

3

โหมดบ้าเรียน
จะควบคุมตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรในยุคสมัยของสมาร์ตโฟน / 85
“หลุมด�ำ” ของเวลา ท�ำไมเราถึงอยากแต่จะอัพเดตข่าว
ในมือถืออยู่ตลอดเวลา / 86
สมองฝ่อ จมอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ท�ำให้คนโง่มากขึ้น / 92
การเผชิญหน้าที่ยอมรับได้ จะลดผลเชิงลบของมือถืออย่างไรดี / 96
แผนสมบูรณ์แบบที่ไม่สมบูรณ์แบบ
ท�ำไมแผนชาร์จแบตถึงล้มเหลวประจ�ำ / 101
อย่าปล่อยให้ความคิดหยุดชะงัก
หนทางที่ดีที่สุดมักไม่เกิดขึ้นทันทีที่เริ่ม / 105
ความเป็นพิธีรีตอง ท�ำอย่างไรจึงจะด�ำเนินการตามแผนได้ดียิ่งขึ้น / 110

สารบัญ

บทที่
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4

อุปสรรคของการเรียนรู้
ท�ำไมสิ่งที่ลงแรงไปถึงไม่มีอะไรกลับมา / 113
ความรู้สึกว่ารู้ รู้หมายถึงเข้าใจแล้วจริงหรือ? / 114
ความสนใจที่ต้องให้ความสนใจ เราเรียนรู้จนหมดแล้วจริงหรือ? / 118
อุปสรรคในการปีนป่าย
การเรียนรู้ก็คือกระบวนการห�่ำหั่นศัตรูเพื่อไปขั้นต่อไป / 122
สมมุติฐานของสมอง มันอาจเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับสูง/ 126
ลืมสิ่งไม่ดี การลืมคือกระบวนการจัดการตัวเองของสมอง / 129
อารมณ์ยินดีพึงพอใจ คือสภาวะที่ดีที่สุดส�ำหรับการเรียนรู้ของสมอง/ 132

บทที่

5

ทิ้งความด้อย
ส่วนประกอบส�ำคัญของการเรียนรู้ประสิทธิภาพสูง / 137
ความรู้ที่เชื่อมโยง ที่มาของแรงบันดาลใจ การยกระดับความคิด/ 138
การควบรวมประสิทธิภาพสูง
การเรียนรู้แบบเจาะจง VS การเรียนรู้แบบกระจาย / 142
กายใจที่เหน็ดเหนื่อย สภาวะการเรียนรู้ของสมองที่ประสิทธิภาพต�่ำ / 145
การปลดเปลื้องแบบใจร้อน
ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต เพื่อยกระดับตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร / 148
การสร้างระบบความรู้
โหมดประหยัดพลังงานของแหล่งความรู้ความเข้าใจของสมอง / 151
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ภาคที่

2

การคบหาเป็นกลุ่มเพื่อพลิกสัญชาตญาณของตัวเอง
ให้ตัวเองเป็นคนอีคิวสูง / 159
บทที่

6

การคบหาสมาคมที่ ไม่ ได้ดังใจ
จุดบอดในกระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคม / 163
“ฟังที่ฉันพูด!” ความต้องการควบคุมคือฆาตกร
ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล / 164
“ฉันว่าแล้ว!” ท�ำไมถึงตัดสินทุกอย่าง
ของอีกฝ่ายเป็นลบไปหมดทุกครั้งที่ทะเลาะกัน / 167
ความรักที่ท�ำให้คน “ยิ่งโง่”
ท�ำไมบางคนถึงมองไม่เห็นข้อบกพร่องของคนรัก / 170
บทที่

7

วัฏจักรที่ดี
ท�ำอย่างไรจึงจะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีประโยชน์ขึ้นได้ / 173
คุ้นเคยและปลอดภัย ท�ำไมเธอถึงต้องท�ำให้ตัวเองเป็นที่คุ้นหน้า / 174
เปิดเผยตัวเอง ความเชื่อใจสร้างอยู่บนความเข้าใจซึ่งกันและกัน / 178
การริดรอนซึ่งกันและกัน คนประนีประนอมไปเสียทุกเรื่องที่น่าเบื่อ / 181
การเอ่ยชมก็ได้ผล การเอ่ยชมเป็นศาสตร์หนึ่งของการใช้ชีวิต / 185

สารบัญ

บทที่
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8

ศิลปะการสื่อสาร
ท�ำอย่างไรจึงจะพูดจากันดีๆ ได้ / 189
เลิกถกเถียง ท�ำอย่างไรถึงเลิกนิสัยชอบเถียงเอาชนะ / 190
ท�ำไมครอบครัวถึงท�ำร้ายคนเราได้
ท�ำอย่างไรจึงจะพูดคุยกันได้อย่างสนิทสนมในครอบครัว / 197
การปลดปล่อยด้วยความหวังดี
ท�ำอย่างไรจึงพูดคุยกับคนอื่นให้สนุกกว่าเดิม / 205
ความสมปรารถนาแห่งการท�ำนาย
การยอมรับผู้อื่นเป็นวิธีให้ค�ำแนะน�ำที่มีประสิทธิภาพสูง / 213
บทที่

9

ศิลปะการคบหา
กระบวนการการพัฒนาตนเองอย่างหนึ่ง / 217
แทรกแซงสัญชาตญาณ ท�ำอย่างไรถึงจะหลีกเลี่ยงความรู้สึก
ไม่ชอบหน้าคนคนหนึ่งโดยไม่มีสาเหตุได้ / 218
ขอบเขตที่เลือนราง
ท�ำอย่างไรจึงวางการยึดมั่นถือมั่นของตัวเองลงได้ / 226
ก�ำจัดความเกียจคร้าน
ท�ำอย่างไรจึงช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการร่วมมือ / 231
ผลกระทบที่มองเห็น ท�ำอย่างไรจึงลดอารมณ์เชิงลบได้ / 234
เบื้องหลังหน้ากาก ท�ำอย่างไรจึงพอจะเข้าใจคนคนหนึ่งอย่างคร่าวๆ ได้ / 241
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บทที่

10

รับมือกับอารมณ์
อารมณ์เชิงบวก

VS

อารมณ์เชิงลบ / 245

อุปสรรคที่ข้ามไม่ผ่าน ท�ำไมเราจึงตกอยู่ในอารมณ์เชิงลบ (1) / 246
อุปสรรคที่ข้ามไม่ผ่าน ท�ำไมเราจึงตกอยู่ในอารมณ์เชิงลบ (2) / 250
เจรจากับใจเรา ยอมรับส่วนด้อยของตัวเอง / 253
ผลกระทบจากการถูกประเมินต�่ำ พลังของสัญญาณเตือนภายในใจ / 256
ความขัดแย้งของทรัพยากร
ท�ำอย่างไรจึงช่วยลดความวิตกกังวลจากการแข่งขัน / 258
ภาคที่

3

ข้อมูลเชิงลึกทางสังคมในการพลิกสัญชาตญาณของตัวเอง
มองเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็น พูดในสิ่งที่อยากพูด
บทที่

11

ปัจจัยรบกวนจากภายนอก
กับดักการตัดสินใจที่พบบ่อยๆ มีอะไรบ้าง / 267
กับดักของความรู้สึกว่าฉันควบคุมได้
คนที่มองโลกเชิงบวกมากเกินไปจะยิ่ง “ตกหลุมพราง” ง่าย / 268
ภาพที่ปรากฎ ท�ำไมเรามักถูกเรื่องเล่าโน้มน้าวเสมอ / 271
การตัดสินใจเป็นอัมพาต ทางเลือกเยอะอาจไม่ใช่เรื่องดี / 275
ความกดดันจากกลุ่ม ถึงจะอยู่โดดเดี่ยวก็ยังได้รับอิทธิพลจากกลุ่มอยู่ดี / 278
“ลิงขาว” สนใจสิ่งใดมากเป็นพิเศษ จะยิ่งท�ำให้เรามองไม่เห็นมากขึ้น / 282

สารบัญ

บทที่
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12

ตั้งเงื่อนไขให้ตัวเอง
เรามีจุดบอดทางความคิดอะไรบ้าง / 285
อคติเรื่องจิตใต้ส�ำนึก เราโดดเด่นกว่าคนทั่วไปจริงหรือ / 286
ความเข้าใจผิดเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ข้อจ�ำกัดทางความคิดที่มีอยู่ในผู้เชี่ยวชาญ / 289
“เพราะดูแล้วไม่ถูกชะตา”
อะไรที่เธอว่า ‘ไม่ ’ ส�ำหรับฉันแล้ว ‘ใช่’ หมด / 291
รอบนอกของยอดพีระมิด
เบื้องหลังของผู้ประสบความส�ำเร็จ คือผู้ล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วน / 294
ต้นทุนที่ไม่มีวันได้กลับคืน มุ่งมั่นหรือว่ายอมแพ้ นี่แหละคือปัญหา / 298
ความหุนหันคือปีศาจ ผลของการขาดสติคือการลงโทษ / 301
บทที่

13

ตรรกะของการแสดงออก
ให้คนอื่นรู้ว่าคุณอยากพูดอะไรกันแน่ / 303
อาวุธของศิลปะการแสดงออก รูปแบบพีระมิด / 304
ชักอาวุธ การน�ำรูปแบบพีระมิดมาใช้งาน / 309
สรุปล่วงหน้า ให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่คุณอยากพูด / 313
อ้างอิงประสบการณ์ ท�ำไมนักบรรยายเก่งๆ ถึงชอบยกตัวอย่าง / 316
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บทที่

14

สงครามที่แท้จริง
มองเห็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆ / 319
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สืบให้ถึงต้นตอ
เห็นอยู่ว่างานเยอะ
แล้วท�ำไมเราจึงคิดแต่จะผัดผ่อน
“การรู้ว่าเป็นอย่างไรและรู้ว่าท�ำไมเป็นอย่างนั้น” จึง
สามารถเอาชนะสัญชาตญาณการผัดผ่อนได้คล่องตัว
ยิ่งขึ้น การคงอยู่ของข้อเท็จจริงทุกๆ ข้อเท็จจริง ล้วน
มีสาเหตุที่แท้จริงในตัวมัน แม้พฤติกรรมจะเลวร้าย
แต่อาจเริ่มต้นจากแรงจูงใจที่ดี หากเราไม่สามารถ
มองสาเหตุที่แท้จริงเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน เราก็จะไม่
สามารถใช้เหตุผลเพื่อบังคับสัญชาตญาณของเราเอง
สุดท้ายจะกลายเป็นทาสของสัญชาตญาณ

ความรู้สึก

เหตุผล

ท�ำไมเราถึงไม่รู้จักเอาชนะตัวเอง

เพลโตได้กล่าวไว้ว่า “ในสมองคนเรามีคนขับรถม้าที่มีเหตุผลอยู่คน
หนึ่ง ท�ำหน้าที่บังคับม้าที่กระด้างกระเดื่อง บางครั้งต้องลงแส้มันบ้างเพื่อให้
มันอยู่ในร่องในรอย” ความจริงประโยคนี้ได้บอกให้รู้อย่างชัดเจนแล้วว่า ใน
การรับรู้ของคนเรามีความเกี่ยวพันกันระหว่างเหตุผลและความรู้สึกรวมกันอยู่
นักจิตวิทยาเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า ในสมองของคนเรามีระบบ
ปฏิบัติการสองระบบที่สัมพันธ์กันแต่ก็เป็นอิสระจากกัน ระบบแรกคือ “ด้าน
ความรู้สึก” ถือเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ ความ
รู้สึกเจ็บปวดและสุขในเรื่องต่างๆ อีกระบบคือ “ด้านเหตุผล” หรือเรียกว่า
ระบบไตร่ตรอง ส่วนนี้เป็นส่วนที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมครุ่นคิด สังเกต และ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบจากสมอง
สมองส่วนที่ควบคุมความรู้สึกเรียกว่า “ระบบลิมบิก (limbic system)”
พอล ดี. แมคลีน แพทย์และนักประสาทวิทยาชาวอเมริกันเชื่อว่า ในช่วง
ในช่วงวิวัฒนาการระบบลิมบิกเกิดขึ้นก่อนสมองส่วนหน้าของเรา ขณะเดียวกัน
มันยังปรับสมดุลสัญชาตญาณของคนเรา อีกทั้งยังกระตุ้นให้คนเราอยู่รอด
และขยายเผ่าพันธุ์
การอยู่รอดนั้นต้องอาศัย “การต่อสู้และการหลบหนี” เพียงสองสิ่ง
ส�ำหรับใช้จัดการและท�ำให้เป็นจริง ซึ่งมันไม่สามารถเรียนรู้ได้จากความ
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ล้มเหลว ไม่มีความรู้สึกและความสามารถในการไตร่ตรอง ความสามารถ
เพียงอย่างเดียวของมันมีเพียงแค่การลงมือปฏิบัติ การค้นคว้าพบว่าการเกิด
พฤติกรรมของคนเราโดยส่วนใหญ่ล้วนมาจากสมองส่วนนี้
สมองส่วนที่ควบคุมด้านเหตุผลจะเรียกว่า “นีโอคอร์เท็กซ์” (neocortex
หรือสมองส่วนหน้า (forebrain)) สมองส่วนนี้ใช้เวลาวิวัฒนาการหลาย
ร้อยล้านปี ซึ่งคิดเป็นเวลาสั้นกว่าระบบลิมบิกที่ใช้เวลาวิวัฒนาการหลาย
พันล้านปี จึงเป็นเหตุผลว่า ท�ำไมการมีอยู่ของระบบลิมบิกจึงมีความส�ำคัญ
มากต่อความอยู่รอดในระยะยาวของมนุษย์
แต่สมองส่วนนีโอคอร์เท็กซ์ก็มีหน้าที่ส�ำคัญมากต่อความอยู่รอดของ
มนุษย์ในสภาพแวดล้อมเลวร้ายที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและการอยู่รวมเป็น
กลุ่ม ในหนังสือเรื่อง “Switch: How to Change Things When Change
is Hard” ของ ชิป เฮลท์ และ แดน เฮลท์ ได้ใช้ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตมา
อธิบายความส�ำคัญของนีโอคอร์เท็กซ์ว่า
สุนัขพันธ์ุฮัสกี้ของคุณจะไม่รู้จักเก็บอาหารตุนไว้ส�ำหรับกินใน
ฤดูหนาวเมื่อการหาอาหารไม่สะดวก ในขณะที่คนเรารู้จักเก็บตุน คุณ
รู้ว่าจะต้องควบคุมความอยากความปรารถนาที่อยากมีความสุขใน
ระยะสั้นของตัวเอง ซึ่งการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของเราในเวลา
นี้ส่วนมากจะเกิดจากการท�ำงานของสมองส่วนนีโอคอร์เท็กซ์

ระหว่างกระบวนการวิวัฒนาการ สมองจะไม่สูญหายไปเหมือนหาง
ของเรา แต่จะเกิดการสร้างใหม่บนพื้นฐานของสมองเดิม นี่เองที่ท�ำให้สมอง
มีส่วนของสัญชาตญาณดั้งเดิมเก็บไว้มากมาย แต่มันก็มีประโยชน์ต่อการ
อยู่รอดของคนเราอย่างมาก
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ในผลงานเรื่อง “Elephant and the Rider” ของ โจนาธาน เฮดต์
นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกัน แห่งมหาวิทยาลัยแห่งเวอร์จิเนีย ก็ได้อธิบาย
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกและเหตุผลในตัวคนไว้อย่าง
ลึกซึ้ง เขาเปรียบเทียบความรู้สึกของคนเราว่าเป็นช้าง และเหตุผลของ
คนเราเป็นคนขี่ช้าง คนขี่ช้างรู้จักวิเคราะห์และมองการณ์ไกล เขาจะออก
ค�ำสั่งให้ช้างท�ำสิ่งต่างๆ แต่ความสามารถในการควบคุมช้างของเขาขึ้นๆ
ลงๆ ไม่แน่นอน ในขณะที่ความรู้สึกของคนเราจะมีขนาดมหึมาเหมือนช้าง
แถมยัง “ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่อง” คนขี่ช้างไม่สามารถกุมอ� ำนาจการควบคุม
มันไว้ได้ตลอดเวลา หากช้างและคนขี่ช้างไม่เดินไปในทิศทางเดียวกัน คน
ขี่ช้างก็ท�ำอะไรไม่ได้
นี่คือความขัดแย้งระหว่างความรู้สึกและเหตุผล ความปรารถนาที่
จะมีความสุขทันทีกับความรู้จักควบคุมตัวเอง แต่การตัดสินใจส่วนใหญ่
ของคนเรามักจะมีเหตุผลพร้อมอารมณ์แฝงอยู่ด้วยเสมอ
แต่ความรู้สึกและเหตุผลไม่ได้ขัดแย้งกันตลอดเวลา หลายคนชอบ
การวางแผนซึ่งที่จริงก็คือ ท�ำให้คนขี่ช้างพึงพอใจ (เหตุผล) ความรู้สึกพึง
พอใจที่เกิดจากขั้นตอนการวางแผนมีมากกว่าความพึงพอใจที่เกิดจากการ
ลงมือปฏิบัติ และถ้าอยากโน้มน้าวช้าง (ความรู้สึก) ก็ห้ามใช้ “ภาษาคน”
เพราะมันฟังไม่รู้เรื่อง นี่เองคือสาเหตุว่า รู้ทั้งรู้ว่าแผนการดี แต่ไม่ยอมลงมือท�ำ
และหากคิ ด จะให้ ตั ว เองลงมื อ ท� ำ เสี ย ที ก็ จ� ำ เป็ น ต้ อ งร่ ว มมื อ กั บ
ความรู้สึกในตัว เหตุผลรับผิดชอบการวิเคราะห์ ความรู้สึกรับผิดชอบการ
ลงมือท�ำ เมื่อสองอย่างไปในทิศทางเดียวกัน ความร่วมมือก็จะสมบูรณ์แบบ

ความเหนื่อยล้าจอมปลอม
ท�ำไมเราถึงคิดแต่จะยอมแพ้

อะไหล่ของเครื่องจักรที่ถูกใช้งานตลอดเวลาอาจแตกหักเพราะเนื้อเหล็ก
ถูกใช้งานมากเกินไป หรืออะไหล่อาจไหม้เสียหายเพราะถูกเสียดสีมากจน
เกิดความร้อนสูง คนเราก็อาจเหมือนเครื่องจักรที่ต้องแจ้งซ่อมหรือเกิดความ
เสียหายก่อนเวลาอันควร หากตกอยู่ในสภาพใช้งานหนักตลอดเวลา สมอง
ของเราจึงพยายามปกป้องเราเพื่อช่วยให้ปัญหาดังกล่าวลดลง โดยมันจะส่ง
ค�ำเตือนด้วยวิธีต่างๆ และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้ร่างกาย
เราฟื้นฟู หรือบอกให้เรารู้ว่ามันเหนื่อยแล้วอยากพักผ่อน ซึ่งระบบปกป้อง
ของสมองก็คือ การนอน การลืม การหลีกเลี่ยงหรือการฟีดแบคที่ไม่เหมาะสม

ระบบการป้องกันของสมอง
หลายปีก่อน นิตยสาร Science ของสหรัฐอเมริกาเคยตีพิมพ์ผลงาน
ค้นคว้าความสัมพันธ์ระหว่างการนอนกับโรคอัลไซเมอร์ งานค้นคว้าพบว่า
การนอนไม่เพียงพอเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท�ำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ นักวิจัย
ค้นคว้าของโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์บาร์นส์จิววิชได้ใช้หนูที่เกิดจากการ
ผสมพันธุ์จากยีนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นเป้าหมาย เพื่อศึกษาระดับของ
โปรตี น บี - แอมี ล อยด์ ใ นตั ว พวกมั น ซึ่ ง ภายในสมองของหนู ที่ เ ป็ น โรค
อัลไซเมอร์มักจะมีการสะสมของโปรตีนตัวนี้อยู่
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งานค้นคว้าแสดงให้เห็นว่า ขณะที่หนูตื่นระดับโปรตีนตัวนี้จะขึ้นสูง
และลดลงเมื่อหลับ ศาสตราจารย์เดวิด โฮล์ตซ์แมน ชี้ว่า เมื่อนักวิจัยรบกวน
การนอนของหนู สถานการณ์นี้จะแย่ลง
หรือก็คือ การอดนอนส่งผลเสียต่อการก�ำจัดโปรตีนบี-แอมีลอยด์
ออกจากสมองและจะค่อยๆ สะสมในสมอง หากอยากก�ำจัดหรือสลาย
โปรตีนบี-แอมีลอยด์ ก็จะท�ำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าเดิม
ภายใต้ภาวะดังกล่าว การท�ำงานของร่างกายเราจะไม่ปกติ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท�ำงานของเราลดลงอย่างมากจนตกอยู่ในโหมดง่วงนอน และ
แสดงออกมาในรูปความเชื่องช้าและซึมเซา เช่นเดียวกับพื้นที่คอมพิวเตอร์
ที่ถูกใช้น�ำมาเก็บไฟล์ที่มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพื้นที่ท�ำงานถูกยึดไป จึงส่งผล
ให้ระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ช้าลงๆ นั่นเอง
หากตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เป็นเวลานานๆ สมองของเราก็จะเริ่ม “ทู่”
และเกิดโรคเกี่ยวกับสมอง เช่นเดียวกับที่คอมพิวเตอร์แฮงก์หรือไฟล์หาย
บ่อยๆ นั่นเอง
สมองคือ อวัยวะที่คิดเป็นร้อยละ 2 ของน�้ำหนักทั้งหมดของร่างกาย
คนเรา แต่มันจ�ำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในเลือดประมาณร้อยละ 20 และน�้ำตาล
กลูโคสร้อยละ 25 ของทั้งหมดในร่างกาย เมื่อสมองรับรู้ว่าพลังงานของ
ร่างกายลดลงอย่างรวดเร็ว มันก็จะหาวิธีต่างๆ เพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย
และลดภาระของตัวเอง ขณะเดียวกันก็จ�ำกัดการใช้พลังงานของร่างกาย
ส่วนอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย
ยกตัวอย่างเช่น หากออกซิเจนไม่เพียงพอ ก็จะใช้วิธีหาวเพื่อให้สมอง
ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอในเวลารวดเร็ว ขณะเดียวกันก็จะจ�ำกัดความ
หนักเบาของงาน เมื่อเราตกอยู่ในสภาวะที่มีความเครียดค่อนข้างสูงและ
งานหนักเป็นเวลานาน สมองก็จะใช้วิธีต่างๆ เพื่อให้เรารู้ว่าตัวเองตกอยู่ใน
สภาวะใด
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ความรู้สึกเหนื่อยล้าจอมปลอม
หากคุณวิ่งมาราธอนบ่อยๆ คุณอาจมีประสบการณ์แบบนี้คือ คุณรู้สึก
วิ่งจนเหนื่อยมาก วิ่งต่อไปจะไม่ไหวอยู่แล้ว ในสมองของคุณจะมีแต่เสียง
วนเวียนว่า “ฉันวิ่งไม่ไหวแล้ว” แต่เมื่อคิดถึงระยะทางที่เหลือว่ายังห่างจาก
ที่ตัวเองตั้งไว้เล็กน้อย จึงตัดสินใจกัดฟันวิ่งต่อซึ่งก็สามารถวิ่งต่อไปได้
นานมาก และโดยไม่รู้ตัวคุณก็จะพบว่าตัวเองก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ และโดย
ไม่รู้ตัวเช่นกันที่ในที่สุดคุณก็วิ่งจนถึงเส้นชัย
ท�ำไมจึงเป็นอย่างนี้? ค�ำตอบยังคงเป็นเพราะการปกป้องของสมอง
นั่นเอง นักสรีระวิทยาเรียกความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการออกก�ำลังกาย
ครั้งแรกว่า “ความรู้สึกเหนื่อยล้าจอมปลอม (false fatigue)”
ทิโมที เดวิด นอคส์ นักวิทยาศาสตร์ชาวแอฟริกาใต้และเป็นศาสตราจารย์
ด้านวิทยาศาสตร์และเวชศาสตร์การกีฬา ที่มหาวิทยาลัยเคปทาวน์ เชื่อว่า
ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยระหว่างการออกก�ำลังกายครั้งแรกมักไม่ได้เกิดจาก
สาเหตุกล้ามเนื้อไม่สามารถท�ำงานต่อเนื่อง แต่เป็นการท�ำงานของระบบ
เฝ้าระวังที่ไม่ให้สมองท�ำหน้าที่ปกป้องมากเกินไป
เพราะสมองต้องการจ�ำกัดการสูญเสียพลังงานในร่างกายให้น้อยลง
จึงมักจะให้เราเลือกวิธีท�ำงานหรือเรียนรู้ที่เสียพลังงานน้อย เมื่อสิ่งที่เราจะ
ท�ำไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยหรือช�ำนาญ สมองก็จะจัดพฤติกรรมนี้ไว้ในกลุ่ม
พฤติกรรมที่สูญเสียพลังงานมากและจะไม่ให้ท�ำพฤติกรรมเหล่านี้
ซึ่งคล้ายคลึงกับทฤษฎีวิวัฒนาการสมองที่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน กล่าวไว้
คือ การดูแลให้อยู่รอดคือ ความรับผิดชอบหลักของสมอง หากคุกคามกับ
การอยู่รอด สมองก็จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่รุนแรง
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โดยเฉพาะเมื่อเราเผชิญหน้ากับพฤติกรรมที่สูญเสียพลังงานที่ไม่ใช่
ความต้องการของร่างกาย จิตใต้ส�ำนึกในสมองของเราจะบอกกับตัวเองว่า
“อย่าท�ำ” ฟีดแบคดังกล่าวมีความหมายส�ำคัญอย่างมากในสังคมดั้งเดิมที่
ยังไม่พัฒนา เพราะในสภาพแวดล้อมเดิมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย
การปล่ อ ยให้ พ ลั ง งานสู ญ เสี ย มากเกิ น ไปจะส่ ง ผลเสี ย ต่ อ การหาอาหาร
ประทังชีวิตและวิ่งหนีเอาตัวรอดของตัวเอง
หากมีพลังงานไม่เพียงพอจนไม่สามารถหาอาหารประทังชีวิตและ
วิ่งหนีเอาตัวรอดจากศัตรูตามธรรมชาติ มันก็จะถูกธรรมชาติคัดทิ้ง และที่
เหลือก็จะพัฒนากลายเป็น “ความเกียจคร้าน” ดังนั้นในชีวิตของพวกเราจึง
เห็นสิ่งมีชีวิตที่กินอิ่มก็นอน นอนอิ่มก็กินอยู่เสมอๆ ซึ่งส�ำหรับมนุษย์แล้ว
ยังคงมีสิ่งสืบทอดจากวิวัฒนาการท�ำนองนี้จ�ำนวนมากคงเหลืออยู่ในสมอง
ของเราจนทุกวันนี้
ขณะที่เราพบเห็นสิ่งใหม่ๆ เรามักจะหลีกห่างจากมันก่อนเสมอๆ ในช่วง
แรก เพราะขณะที่เราท�ำความเข้าใจกับสิ่งใหม่ เรามักต้องสูญเสียทรัพยากร
ความรู้ความเข้าใจไปเป็นจ�ำนวนมาก ความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยนี้จะท�ำให้สมอง
ของเราจัดสิ่งใหม่ๆ ไว้อยู่ในหมวดหมู่สิ่งที่ท�ำให้เรา “เหน็ดเหนื่อย” เพื่อให้
ตัวเองล่าถอย ฉะนั้นความมุ่งมั่นท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้ตัวเองก้าวหน้าแต่
ยาก จึงมักท�ำให้คนปวดหัวเสมอๆ

ความมุ่งมั่นก็คือชัยชนะ
โบราณกล่าวไว้ว่า “ไม่ว่าเรื่องใดเริ่มต้นมักจะยากเสมอ” สาเหตุหนึ่ง
ก็อยู่ที่นี่เอง ช่วงที่ท�ำให้เรายอมแพ้ง่ายที่สุดขณะที่ท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือ ใน
ช่วงเริ่มต้น เราจะรู้สึกไม่คุ้นเคยต่างๆ นานาและอยากยอมแพ้มากๆ ซึ่ง
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ความจริงก็คือผลจากระบบการปกป้องที่มากเกินไปจากสมอง มันพยายาม
ให้เราเดินบน “เส้นทางสูญเสียพลังงานน้อย” ยั่วยวนให้เราเดินหาเส้นทางที่
มีความสุข อยากให้เรายอมแพ้ อย่าสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไป แต่ความ
เป็นจริงแล้ว ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจอมปลอมที่เกิดขึ้นเมื่อเราเผชิญกับ
สิ่งใหม่ๆ มักอยู่ในขอบเขตที่สมองรับได้ทั้งนั้น
เช่นเดียวกับขณะที่เราออกก�ำลังกาย เมื่อสมองรับรู้ถึงการเต้นของ
หัวใจที่เร็วขึ้นเรื่อยๆ และพลังงานที่ถูกเผาผลาญไปอย่างรวดเร็ว มันก็จะ
พยายามบอกเราว่าตัวเองเหนื่อยแล้วและต้องพักผ่อน ซึ่งฟีดแบคข้อมูลที่
ได้รับครั้งแรกนี้มักอยู่ในขอบเขตที่เรายังรับได้ทั้งสิ้น มันไม่ใช่เพราะกล้าม
เนื้อเราไม่สามารถท�ำงานได้อีกต่อไปแล้ว แต่คืออารมณ์และความรู้สึกอย่าง
หนึ่งเท่านั้นเอง
ปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ตัดสินว่าเราจะมุ่งมั่นท�ำต่อไปหรือไม่ก็คือ
การตระหนักรับรู้ความสามารถในตัวเองของตัวเรา หากเรามั่นใจไม่มากพอ
ก็จะยอมแพ้อย่างง่ายดาย แต่หากรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถที่จะท�ำต่อไป
เราก็จะมุ่งมั่นท�ำต่อไปจนเสร็จพร้อมกับค่อยๆ ก�ำจัดความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย
จอมปลอมทิ้งไป
เมื่อเราได้รับภารกิจชิ้นหนึ่ง ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจอมปลอมนี้จะ
กลายเป็นอุปสรรคของภารกิจจนท�ำให้เราผัดผ่อน ส่วนประกอบดั้งเดิมที่
เหลืออยู่มากมายในโครงสร้างสมองคนเราก�ำหนดให้ความมุ่งมั่นไม่เกียจคร้าน
เป็นสิ่ง “ฟุ่มเฟือย”

สมองที่ชอบมีแต่ความสุข :
ท�ำไมเราถึงชอบเล่นแต่มือถือ

หากมองในมุมของชีววิทยาแล้ว ความสุขคือสัญชาตญาณของคนเรา
ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเรื่องเพศ ล้วนท�ำให้เรารู้สึกมีความสุข ในมุมมอง
ด้านจริยธรรมของนักปรัชญากรีกโบราณ-อีพิคิวรัส ก็เชื่อว่า ความสุขคือ
เป้าหมายของการมีชีวิต เป็นความหวังดีอย่างยิ่งของสวรรค์ เขาเชื่อด้วย
ว่าการไขว่คว้าหาความสุขเป็นเรื่องปกติเรื่องหนึ่งภายในเงื่อนไขที่ไม่ขัดต่อ
คุณธรรมและกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ
ความสุขคือสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่ขาดไม่ได้เหมือนกับการ
กินอิ่มนอนหลับ ตอนที่เรายังอยู่ในยุคดึกด�ำบรรพ์ สิ่งที่ท�ำให้เรารู้สึกมี
ความสุขและอารมณ์ดีได้มักมาจากอาหารและเรื่องเพศ หากสัญชาตญาณ
ทั้งสองนี้ไม่ท�ำให้คนรู้สึกมีความสุข คนก็จะไม่ท�ำมัน ฉะนั้นถ้าฉากจบ
ไม่ใช่อดตายก็จะเป็นสูญพันธุ์เพราะไม่ชอบการสืบพันธุ์

สมองที่ “จบรวบรัด”
คนเราไม่ได้ปรารถนาจะควบคุมตัวเองในตอนเริ่มแรกของวิวัฒนาการ
สมอง นักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ แกรี่ มาร์คัส กล่าวในผลงานชื่อ “Kluge:
The Haphazard Construction of the Human Mind” ของเขาว่า เมื่อ
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โครงสร้างใหม่ของสมองถูกสร้างขึ้น โครงสร้างเก่าของสมองยังไม่สูญหาย
ไปไหนเพื่อคงความสามารถในการเดินและวิ่งหลังตรงเอาไว้
นโยบาย “สร้างไปด้วย ใช้งานไปด้วย” ท�ำให้สมองกลายเป็นสถานที่
ที่มีความขัดแย้งเล็กน้อยหรืออาจมีความรู้สึกเหมือน “สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของ
ทิ้งงานเพราะเงินทุนหมด” จึงเป็นต้นเหตุท�ำให้ “ภายในสมองไม่สมดุล” ใน
ระดับหนึ่ง หรืออาจถึงขั้นเกิดโรคทางสมอง
ตอนที่มนุษย์ยังเป็นสัตว์เซลล์เดียว ทุกพฤติกรรมของเราจะถูกกระตุ้น
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของร่างกายโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านสมอง
แม้ต่อมาเราจะกลายเป็นสัตว์หลายเซลล์และจัดเป็นประเภทสัตว์ชั้นสูงขึ้นกว่า
เดิม อีกทั้งยังมีวิวัฒนาการทางสมองแบบง่ายๆ แล้วก็ตาม แต่สมองส่วน
การควบคุมตัวเองของเราก็ยังไม่ได้พัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์
ระหว่างกระบวนการวิวัฒนาการ สมองจะไม่สูญหายไปเหมือนหาง
ของเรา แต่จะเกิดการอัพเดตหรือสร้างใหม่อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
สมองเดิม
จนปัจจุบันนี้ สมองส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมของคนเรายังคงเป็นส่วนที่
เต็มไปด้วยสัญชาตญาณทางชีววิทยา จัดอยู่ในพื้นที่ส่วนลึกของสมอง เราเรียก
มันว่า “สมองสัตว์เลื้อยคลาน (reptilian brain)” หรือ “ระบบจิตใต้ส�ำนึก”
แต่พื้นที่สมองส่วนดังกล่าวไม่มีความสามารถในการไตร่ตรองเท่าที่
ควร ท�ำได้เพียงประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายๆ หากเห็นหญ้าไหวสิ่งที่มันจะ
นึกถึงก็คือ “สิงโตมา” ถ้ามองเห็นเงาด�ำสิ่งที่มันจะนึกถึงก็คือ อันตรายที่
ซ่อนอยู่และเพิ่มความระมัดระวังตัว
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มันไม่รู้จักเรียนรู้จากความล้มเหลว รู้จักแค่วิธีเอาตัวรอดที่ท�ำทุกอย่าง
คล้ายเครื่องจักรเพื่อให้ร่างกายประหยัดพลังงานที่สุดปลอดภัยที่สุด หากหิว
มันก็จะส่งสัญญาณ “หาอาหาร” หากพบอันตรายมันก็จะส่งสัญญาณ “หนี”
อย่าอยู่เฉย
ในขณะที่สมองส่วนลิมบิกและนีโอคอร์เท็กซ์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ อาจ
มีอายุเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีที่มีบทบาทควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ และการ
ควบคุมพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตของ “สมองสัตว์เลื้อยคลาน” สามารถสืบ
ย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่เกิดสิ่งมีชีวิตนั้น
สมองสัตว์เลื้อยคลานมีวิวัฒนาการนานกว่าสมองส่วนนีโอคอร์เท็กซ์
และมันประสบความส�ำเร็จอย่างมากในหน้าที่ที่ท�ำให้เราอยู่รอด ฉะนั้นการ
พึ่งพาสมองสัตว์เลื้อยคลานจึงฝังแน่นมากขึ้น นี่คือสาเหตุว่า ท�ำไมการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์จึงพิสูจน์ได้ว่าการตัดสินใจด้านพฤติกรรมส่วนใหญ่ล้วนเกิด
จากสมองสัตว์เลื้อยคลาน
การตัดสินของสมองสัตว์เลื้อยคลานโดยมากจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์และ
หลีกเลี่ยงการเกิดผลเสีย ขณะที่เราท�ำงานมันจะยั่วยวนให้เราหยิบมือถือขึ้น
มาคุยหรือเล่นเกมตลอดเวลา เพราะมันอยากให้เราประหยัดพลังงานไว้มากๆ
และสนใจมองหาอาหาร รวมถึงคิดเรื่องสืบพันธุ์ตลอดเวลา
แรงกระตุ้นจากสมองสัตว์เลื้อยคลานจะรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นพิเศษเมื่อ
เราพบกับอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ เพราะส�ำหรับสมองส่วนนี้แล้วมันคิดว่า
ความล้มเหลวทุกๆ อย่างคือ การคุกคามที่ซ่อนเร้นและจะส่งผลให้เกิด
ปฏิกิริยาโต้ตอบในรูป “หลีกหนี” หากไม่มีการควบคุมจากสมองส่วน
นีโอคอร์เท็กซ์ เราก็จะยอมประนีประนอมกับสมองสัตว์เลื้อยคลาน
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จึงเกิดเป็นพฤติกรรมผัดผ่อนในตัวพวกเรา เมื่อเราพบอุปสรรคเล็กๆ
น้อยๆ ระหว่างการลงมือท�ำ สมองสัตว์เลื้อยคลานในตัวเราก็จะโผล่ออกมา
และน�ำเสนอความสุขความบันเทิงต่างๆ นานาให้เราเลือกท�ำเพื่อพาตัวเอง
ออกจากงานที่ท�ำให้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อย
ฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรท�ำ สมองสัตว์เลื้อยคลานในตัวเองจะ
ไม่รู้สึกตัวเลือกท�ำงานหรือเรียนรู้ หากสมองส่วนนีโอคอร์เท็กซ์ของเราไม่
แข็งแกร่งพอ ไม่นานเราก็จะยอม “ก้มหัวสวามิภักดิ์” ต่อสมองสัตว์เลื้อย
คลานและเข้าสู่โหมดขอมีความสุข

ยืดเวลาแห่งความสุข
ผมชอบประโยคหนึ่งในหนังสือเรื่อง “Don Quijote de la Mancha”
มากๆ ที่กล่าวว่า “คันธนูไม่สามารถโค้งงอได้ตลอดไป หากไม่มีสิ่งรื่นเริง
บันเทิงใจก็ยากที่คนจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้” แต่หากเป็นความต้องการของ
ตัวเอง ไม่ใช่คนที่ชอบชีวิตเรียบง่าย การไขว่คว้าความรื่นเริงบันเทิงใจมาก
จนเกินไป ก็จะท�ำให้คนคนนั้นกลายเป็นคนธรรมดาไปอย่างง่ายดาย
คนที่รู้จักไตร่ตรองมองการณ์ไกลมักจะประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น
มีงานทดลองทางจิตวิทยาที่พิสูจน์ได้ว่า คนที่รู้จักยืดเวลาแห่งความสุขจะ
ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น
วัลเทอร์ มิชเชิล นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้เชี่ยวชาญในด้านทฤษฎี
บุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐฯ ได้
ท�ำการทดลองชื่อ “Delayed gratification” กับเด็กวัย 4 ขวบ
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วิธีทดลองคือ ในแต่ละครั้งจะพาเด็ก 4 ขวบ หนึ่งคน เข้าไปอยู่ใน
ห้อง ให้นั่งข้างโต๊ะ เจ้าหน้าที่ที่ท�ำการทดลองจะวางขนมมาร์ชแมลโลว์หนึ่ง
เม็ดบนโต๊ะ และบอกกับเด็กว่าตัวเขาจะออกจากห้องไปไม่กี่นาทีนี้ เมื่อเขา
กลับเข้ามา และเห็นว่าเด็กไม่กินขนมชิ้นนี้ เขาจะให้ขนมเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
เท่ากับจะได้ 2 ชิ้น
ผลลัพธ์คือ เด็กสองในสามไม่สามารถยืดเวลาแห่งความสุขได้ ก่อนที่
เจ้าหน้าที่จะกลับมาก็กินขนมไปแล้ว ส่วนเด็กอีกหนึ่งในสามสามารถอดกลั้น
ความยั่วยวน รอจนเจ้าหน้าที่กลับมาและได้รับขนมเพิ่มเป็น 2 ชิ้นตามสัญญา
บางคนอาจอดใจไม่ไหวถามว่า ใครจะกินขนมก่อนหรือหลังส�ำคัญ
ด้วยหรือ? ค�ำตอบคือส�ำคัญ หลังผ่านไปสิบปี วัทเทอร์ มิชเชิล ได้ติดต่อ
กับพ่อแม่ของเด็กกลุ่มนี้เพื่อสอบถามชีวิตของเด็กๆ พบว่า เด็กกลุ่มที่ยอม
อดใจรอให้เจ้าหน้าที่กลับมาถึงห้อง จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองและมี
ความสามารถรับมือกับอุปสรรคได้ดีกว่าเมื่อเติบโต ส่วนเด็กอีกกลุ่มที่อดใจ
ไม่ไหวกินขนมไปก่อนจะรวบรวมสมาธิยาก ขาดแรงจูงใจ แบบแผนในการ
ท�ำงานก็ค่อนข้างแย่กว่า
หากมองในแง่วิวัฒนาการ จะเห็นว่าสมองมีความต้องการความสุข
ค่อนข้างสูง เพราะความสุขดั้งเดิมของคนเรามักเกี่ยวข้องกับเรื่องการขยาย
เผ่าพันธุ์และการเอาชีวิตรอด หากเราไม่รู้สึกถึงความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
อาหารการกิน การร่วมเพศ หรือการต่อสู้ เช่นนี้เราก็จะค่อยๆ หิวตายเพราะ
ไม่กินอาหาร จะสูญพันธุ์เพราะไม่มีเพศสัมพันธ์ จนสุดท้ายถูกธรรมชาติ
คัดทิ้ง ในขณะที่สิ่งมีชีวิตที่ไขว่คว้าหาความสุขก็จะมีอัตราส่วนการรอดชีวิต
มากขึ้น
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ในหลายพันล้านปีก่อน ธรรมชาติยังมีอาหารไม่เพียงพอ ต้องใช้ชีวิต
อย่างยากล�ำบาก วิวัฒนาการด้านการแพทย์ยังไม่พัฒนา จึงเป็นสาเหตุให้
บรรพบุรุษเราอายุสั้น แถมยังต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น บางทีเช้านี้ยังนั่งกินกวางป่าที่ล่าได้เป็นอาหาร
อยู่ดีๆ แต่ถึงตอนค�่ำตัวเองต้องกลับตกเป็นอาหารของสิงโตไปเสียแล้วก็มี
สภาพความเป็นอยู่ที่เต็มไปด้วยอันตรายและล้าสมัยนี้ ท�ำให้บรรพบุรุษ
ของเรามีรูปแบบพฤติกรรมหลีกหนีอันตรายและไขว่คว้าหาความสุขไว้ก่อน
พยายามกินอาหารและสืบพันธุ์ให้มากเข้าไว้ จึงเป็นเส้นทางชีวิตที่ดีที่สุด
ส�ำหรับการแพร่เผ่าพันธุ์ของพวกเขา
หลังผ่านวิวัฒนาการมาหลายพันล้านปี รูปแบบพฤติกรรมนี้จึงได้
กลายมาเป็นสัญชาตญาณของเราและจารึกลงเป็นส่วนหนึ่งของยีนไปเสีย
แล้ว รูปแบบความบันเทิงเริ่มขยายวงกว้างตามสภาพสังคมที่พัฒนา ซึ่ง
ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่เพียงอาหาร เพศ และการต่อสู้ อีกต่อไป แต่สมอง
ส่วนจิตใต้ส�ำนึกของเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไรเข้าไป
ได้ ท�ำให้สมองจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ท�ำให้เรารู้สึกมีความสุขเข้าอยู่ในหมวด
พฤติกรรมที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
เมื่อเราเห็นเอกสารที่ยังท�ำไม่เสร็จวางกองเต็มโต๊ะ ปฏิกิริยาแรกสุด
ของสมองเรามักจะท�ำคือ การต่อต้าน หากไม่มีความกดดันมากพอ เช่น
หัวหน้าเร่งงาน หรือมีวันเดดไลน์เพื่อให้เรารู้สึกร้อนใจ เราก็ยังคงเลือกที่
จะเล่นมือถือผ่อนคลายความเครียดก่อนเสมอ อย่างไรก็ตาม ความสุขคือ
สิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งในความต้องการของสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับการกิน
การนอน

