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 ท�ำไมกำรเปลี่ยนแปลงจึงเกิดยำกนัก? 

 ท�ำไมเรำจึงท�ำผิดซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ? 

 ท�ำไมคนเรำจึงชอบอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย? 

 ท�ำไมเรำจึงเกิดควำมเคยชินที่เป็นนิสัยไปแล้วในหลำยๆ เรื่อง? 

 อะไรกันแน่ที่ขัดขวำงไม่ให้เรำก้ำวสู่ควำมส�ำเร็จ?

ค�ำตอบคือ “สัญชาตญาณ” ไงล่ะ

“สัญชำตญำณ” เกิดขึ้นจำก hard link ของยีน มันมีควำมหมำย
ส�ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรอยู่รอดของเรำ เซลล์ประสำทกว่ำ 80% ของสมอง
คนเรำอยู่ที่สมองน้อย และไม่ถึง 20% อยู่ที่เปลือกสมอง ซึ่งหมำยควำมว่ำ
พฤติกรรมส่วนใหญ่ของเรำจะมำจำกสัญชำตญำณดั้งเดิมและเป็นผลจำกกำร
คิดโดยไม่มีเหตุผลประกอบ 

สัญชำตญำณจะท�ำให้เรำรู้สึกถึงอันตรำยแม้จะมีเงื่อนง�ำเพียงน้อยนิด
ได้ก็ตำม แต่มันกลับไม่สำมำรถท�ำให้เรำมองตัวเรำและสิ่งต่ำงๆ ได้ชัดเจน
ซึ่งต้องอำศัยควำมคิดและควำมรู้สึกในกำรต่อสู้กับสัญชำตญำณจึงท�ำได้ 

เกริ่นน�ำ
“คิดแบบพลิกสัญชำตญำณ”
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หนังสือเล่มนี้มีเป้ำหมำยหลักคือ “พลิกสัญชาตญาณ” โดยอธิบำย
อย่ำงลึกซึ้งเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและควำมคิดในตัวเอง

เมื่อเรำสำมำรถเอำชนะสัญชำตญำณท�ำตัวเองให้งดงำมที่อยู่ในจิตใต้ 
ส�ำนึกได้ส�ำเร็จ เรำจึงสำมำรถมองเห็นข้อบกพร่องที่แท้จริงได้ชัดยิ่งขึ้น

เมื่อเรำสำมำรถเอำชนะสัญชำตญำณกำรโจมตีได้ส�ำเร็จ เรำจึงสำมำรถ
เข้ำใจผู้อื่นได้ดียิ่งข้ึน เมื่อเรำสำมำรถเอำชนะสัญชำตญำณที่จ�ำกัดคับแคบ
ได้ส�ำเร็จ เรำจึงสำมำรถมองเห็นโลกที่แท้จริงและเห็นหน้ำตำที่แท้จริงของ
สิ่งต่ำงๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ขอเพียงแค่คิดแบบพลิกสัญชาตญาณ เราจึงสามารถมองเห็นความ
จริงของสิ่งต่างๆ ที่เราคุ้นเคยในความคิด จึงสามารถเอาชนะความเคยชินที่
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาตัวเอง



ค�ำน�ำ
เดินออกจำกพื้นที่ปลอดภัยออกมำท้ำทำย

ควำมเป็นไปได้อย่ำงไม่จ�ำกัดในอนำคต 

ฌอง แบพติสต์ เดอ ลำมำร์ก นักธรรมชำติวิทยำชำวฝรั่งเศส เชื่อว่ำ 
วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตควรจะมี 2 ด้ำนคือ วิวัฒนำกำรแนวดิ่ง (จำกง่ำย
ไปยำก) และวิวัฒนำกำรแนวนอน (วิวัฒนำกำรหลำกหลำย) กระบวนกำร
วิวัฒนำกำรของคนเรำก็เป็นเช่นเดียวกันนี้ ในแนวดิ่งเริ่มจำกง่ำยไม่มีล�ำดับ
ขั้นตอน จนถึงระดับซับซ้อนและมีกำรจัดระเบียบ ในแนวนอนเริ่มจำกสิ่งที่
คล้ำยกันจนถึง “ควำมแตกต่ำงระหว่ำงคนกับคนมีมำกกว่ำควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงคนกับหมู” 

สัญชำตญำณบำงอย่ำงที่ตำมวิวัฒนำกำรไม่ทัน 
ระหว่ำงกระบวนกำรวิวัฒนำกำร เรำต่อสู้กับสัญชำตญำณในตัวเอง

อยู่ตลอดเวลำ สัตว์ต่ำงๆ ที่อยำกอยู่รอดก็จะต้องท้ิงสัญชำตญำณข้ีเกียจ
ไป ท�ำให้ตัวเองลุกขึ้นมำวิ่ง หลบศัตรู หรือหำอำหำร สุนัขจิ้งจอกเลือกที่จะ 
ร่วมมือกันเพื่อให้อยู ่รอดได้ดีขึ้นโดยแบ่งอำหำรของตัวเองและควบคุม
สัญชำตญำณเห็นแก่ตัวเอำไว้ คนสร้ำงกฎระเบียบขึ้นมำและควบคุม
สัญชำตญำณฆ่ำเพื่อให้อยู่รอดได้ดีขึ้น
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แต่ประวัติศำสตร์วิวัฒนำกำรของสิ่งมีชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงกลไก 
พื้นฐำนของกำรอยู่รอดมำกเท่ำไหร่นัก 

เช่นเดียวกับที่นักประสำทวิทยำชำวอังกฤษ จอห์น ฮิวจ์ลิงส์ แจ็คสัน 
ได้ตระหนักรู้เมื่อ 100 กว่ำปีก่อนหน้ำนี้แล้วว่ำ สัตว์สร้ำงระบบสมองที่ละเอียด 
ขึ้นมำใหม่บนสมองเก่ำที่มีอยู่เดิม ในขณะที่สมองเก่ำท�ำหน้ำที่เป็นรำกฐำน
และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมประจ�ำวัน หรือพูดอีกอย่ำงก็คือควำมชอบและ
สิ่งที่เรำเลือกส่วนใหญ่มำจำกลักษณะทำงชีวภำพในตัวเรำ

ยกตัวอย่ำงเช่น ผู้ชำยจะชอบเลือกหญิงสำวที่หน้ำตำน่ำมองและ 
รูปร่ำงดีเป็นคู่ครอง เพรำะจิตส�ำนึกทำงกำยของพวกเขำเชื่อว่ำหญิงสำว 
ลักษณะนี้จะท�ำให้ลูกรุ่นต่อไปมีลักษณะดี ในขณะที่ผู้หญิงจะเลือกผู้ชำยที ่
สูงสง่ำและแข็งแรงเป็นคู่ เช่นนี้จะท�ำให้เธอเกิดควำมรู้สึกปลอดภัย เพรำะ
ผู้ชำยลักษณะนี้ดูแล้วจะสำมำรถล่ำสัตว์มำเป็นอำหำรเก่งกว่ำและยังสำมำรถ 
เอำชนะผู้บุกรุกได้อีกด้วย

ไม่ว่ำกฎหมำยจะเข้มงวดแค่ไหน ก็ยังหยุดกำรก่อเหตุร้ำยไม่ได ้
คนจะดีแค่ไหนก็ยังท�ำผิดกันได้ เพรำะสัญชำตญำณอย่ำงหนึ่งของคนเรำก็
คือ “ควำมป่ำเถื่อน” มีหลำยครั้งในประวัติศำสตร์ที่ควำมป่ำเถื่อนสำมำรถ
เอำชนะปัญญำ แรงดึงดูดของโลกท�ำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลำยต้องตกลงพ้ืน 
สัญชำตญำณของคนเรำก็เช่นเดียวกัน มันจะท�ำให้เรำเดินเข้ำสู่ต้นก�ำเนิด
และควำมป่ำเถื่อน เดินสู่ชีวิตที่ตกต�่ำ

ท�ำไมคนจึงประเสริฐ
ทิศทำงทั่วไปของวิวัฒนำกำรมีลักษณะเด่นอยู่ที่ ควำมมีระเบียบวินัย

และกำรพลิกสัญชำตญำณ
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ยกตัวอย่ำงเช่น กำรหำควำมสุขใส่ตัวทันทีคือสัญชำตญำณของสิ่ง
มีชีวิต สัตว์มักจะไม่ท�ำส่ิงที่มองไม่เห็นผลตอบกลับในเวลำสั้นๆ เพรำะ
สัญชำตญำณของสัตว์ก็คือหำควำมสุขใส่ตัวทันที ฉะนั้นคนเรำจึงยินดีที่จะ
ควบคุมสัญชำตญำณหำควำมสุขใส่ตัวเพรำะผลประโยชน์ในระยะยำว

ในผลงำนชื่อ “Sapiens: A Brief History of Humankind” ของ 
ยูวำล โนอำ ฮำรำร่ี  เขียนไว้ว่ำ “กำรที่มนุษย์สำมำรถท�ำให้เกิดควำมร่วมมือ
ของคนเรือนหมื่นเรือนแสนเป็นควำมจริงขึ้นมำได้ ในขณะที่สัตว์ท�ำได้เพียง
รวมกลุ่มกันแค่หลักสิบหรือร้อยให้เป็นฝูงเท่ำนั้น เป็นเพรำะมนุษย์เป็นสิ่งมี
ชีวิตเพียงประเภทเดียวที่เชื่อใน ‘ควำมเชื่อที่สมมติขึ้นมำ’ ” 

ข้อแตกต่ำงที่สุดระหว่ำงคนกับสัตว์อยู่ที่ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
สัญชำตญำณของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ในระยะยำว หำกใครไม่สำมำรถ
ควบคุมสัญชำตญำณของตัวเองก็จะถดถอยอยู ่ระดับต�่ำกว่ำมำตรฐำน 
และจะถูกสังคมคัดออก นี่คือควำมส�ำคัญของกำรเอำชนะสัญชำตญำณ 
สัตว์ที่ยิ่งสำมำรถควบคุมสัญชำตญำณไว้ได้ก็จะยิ่งเป็นสัตว์ชั้นสูง คนที่ยิ่ง
สำมำรถควบคุมสัญชำตญำณไว้ได้ก็จะยิ่งโดดเด่น

แม้ในกระบวนกำรวิวัฒนำกำรอันยำวนำน สัญชำตญำณทำงกำย 
ของคนเรำจะมีควำมส�ำคัญด้ำนชี้น�ำแนวทำงอยู่รอดก็ตำม แต่ควำมเปลี่ยน 
แปลงของสภำพทำงสังคม วิวัฒนำกำรที่เป็นไปอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปว่ิงตำม
จังหวะยุคสมัยปัจจุบันแล้ว หำกเรำยังใช้สัญชำตญำณของเรำเผชิญหน้ำกับ
โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วใบนี้ เรำก็อำจค่อยๆ ถูกก�ำจัด

ฉะนั้นถ้ำอยำกให้ตัวเองตำมจังหวะยุคสมัยให้ทัน ก็จะต้องเอำชนะ
กำรตอบสนองทำงสัญชำตญำณที่ตำมยุคสมัยไม่ทันเหล่ำน้ีให้ได้ เพ่ือไม่
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ให้ตัวเองใช้วิธีที่มีประสิทธิภำพต�่ำกับกำรเรียนรู้ ไม่ให้ตัวเองโกรธจนควัน 
ออกหู ไม่ให้ตัวเองถูกปิดหูปิดตำจำกสัมผัสหรือควำมรู้สึกต่ำงๆ

“ขวำงสัญชำตญำณ” เส้นทำงสู่ควำมส�ำเร็จ
ถ้ำเช่นน้ันเรำควรเปิดศึก “พลิกสัญชำตญำณ” อย่ำงไร เพื่อให้ตัวเอง

ได้เปรียบมำกขึ้น โดดเด่นมำกขึ้น? 

ในชีวิตเรำ หลำยๆ คนหวังให้ตัวเองงดงำมและเก่งกำจยิ่งขึ้น เช่น 
อยำกลดไขมันลงเพื่อให้ตัวเองดูสุขภำพดี เพื่อให้ได้คะแนนดี หรืออยำก
ให้ตัวเองกล้ำขึ้นหน่อยเพื่อจะได้กล้ำแสดงออก 

แต่ควำมจริงคนส่วนใหญ่ล้วนไม่สำมำรถท�ำให้เป็นจริงได้ ไม่เช่นนั้น
คงไม่มีคนมำกมำยที่รู้สึกไม่พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หรอก แล้วมันมี
ปัจจัยอะไรบ้ำงที่ส่งอิทธิพลต่อกำรก้ำวสู่ควำมส�ำเร็จของเรำ? 

ปัจจัยที่ 1 ที่ขัดขวำงไม่ ให้เรำก้ำวสู่ควำมส�ำเร็จคือ
ควำมมั่นคงของรูปแบบกำรตระหนักรับรู้

โบรำณกล่ำวไว้ว่ำ “สำมขวบดูสิบแปด” สภำพแวดล้อมของโลก
ภำยนอกได้หล่อหลอมรูปแบบพื้นฐำนพฤติกรรมของเรำไว้ตั้งแต่ตอนเรำยัง
เด็ก เพื่อใช้เป็นแบบแผนในกำรท�ำควำมรู้จักกับสิ่งต่ำงๆ ในภำยหลัง เมื่อ
เรำพบเจอสถำนกำรณ์ที่คล้ำยคลึงกัน เรำก็จะดึงพฤติกรรมที่เคยใช้ไปก่อน
หน้ำนี้มำใช้ตอบสนอง

หรือก็คือ เมื่อเรำเผชิญหน้ำกับสิ่งสิ่งหนึ่ง พฤติกรรมของเรำจะผ่ำน 
“แผนผัง” อันหนึ่ง หำกอยำกแก้ไขสัญชำตญำณ ก็ต้องเปลี่ยน “แผนผัง” 
เสียใหม่ แต่กระบวนกำรนี้เป็นกระบวนกำรที่ยำกเพรำะแผนผังนี้อยู่กับเรำ
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มำหลำยสิบปี อำยุยิ่งมำก “แผนผัง” จะยิ่งฝังแน่นจึงยิ่งเปลี่ยนยำก ฉะนั้น
ท�ำให้เรำเข้ำใจว่ำท�ำไมรุ่นพ่อแม่เรำถึงหัวรั้นนัก

เรำมักจะได้ยิน “การให้ความส�าคัญในอันดับแรก (primacy effect)” 
ในชีวิตประจ�ำวัน เรำอำจรู้สึกดีกับอีกฝ่ำย เพรำะอีกฝ่ำยท�ำให้เรำเกิดควำม
รู้สึกดีๆ ตั้งแต่แรก ต่อมำแม้อีกฝ่ำยจะท�ำอะไรผิดเรำก็จะมีแนวโน้มที่จะ 
เชื่อว่ำเป็นแค่ควำมไม่ตั้งใจ

ที่เป็นเช่นน้ีก็เพรำะสำเหตุว่ำ “แผนผังในใจ” ของคนเรำเปลี่ยนแปลง
ยำก เรำจะใช้ควำมรู้สึกที่เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อรู้จักกับอีกฝ่ำยเป็น “แผนผัง 
ในใจ” ที่จะท�ำควำมรู้จักกับอีกฝ่ำย หำกคิดเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับอีกฝ่ำยก็ 
จะผ่ำนแผนผังนี้ หรือก็คือมีแนวโน้วคิดไปในทิศทำงเดียวกับควำมรู้สึกแรก
ที่ได้รู้จัก

ด้ำนอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน ท�ำไมเรำถึงได้รู้สึกลึกซึ้งกับ “ครั้งแรก” นัก? 
เพรำะเรำใช้เรื่องรำวที่เรำประสบ “ครั้งแรก” เป็น “แผนผังในใจ” ในกำร
ท�ำควำมเข้ำใจกับเรื่องรำวท�ำนองนี้ เมื่อเรำพบเจอกับเรื่องรำวที่คล้ำยคลึง
กันอีกเรำก็จะตอบสนองโดยผ่ำน “แผนผัง” นี้ สำเหตุที่แก้ไขยำกก็เพรำะ
สัญชำตญำณของ “แผนผัง” เปลี่ยนแปลงยำกนั่นเอง 

ปัจจัยที่ 2 ที่ขัดขวำงไม่ ให้เรำก้ำวสู่ควำมส�ำเร็จคือ
ใจร้อนอยำกเห็นควำมส�ำเร็จเร็วๆ  

บำงครั้งวิธีที่จะท�ำให้ตัวเรำโดดเด่นไม่ได้เป็นปัญหำ แต่ขณะที่อยู่
ในระหว่ำงขั้นตอนกำรลงมือลงแรงท�ำแล้ว ยังมองไม่เห็นผลลัพธ์เสียที จึง
ตัดสินใจยกเลิกกลำงคัน 
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เช่น คนอยำกลดควำมอ้วนที่ออกก�ำลังกำยติดต่อกันสำมวันแล้วรู้สึก
ไม่เห็นผล จึงคิดว่ำวิธีที่ท�ำมีปัญหำ จึงปรับแล้วปรับอีกจนเหนื่อย และเสีย
พลังงำนไปมำกกับกำรปรับเปลี่ยนซึ่งมันส่งผลเสียต่อเป้ำหมำยของเรำ

ก่อนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งบอกผมว่ำ ตอนเรียนหนังสือมีช่วงหนึ่งที่ 
เธอตั้งใจเรียนภำษำอังกฤษมำก แต่ผลกำรสอบกลับไม่ได้ดั่งใจอยำก ต่อมำ
เธอจึงหันไปตั้งใจเรียนวิชำอื่นแทน ผลปรำกฏว่ำคะแนนสอบภำษำอังกฤษ
ของเธอกลับดีขึ้นอย่ำงมำก ดูแล้วรู้สึกว่ำ “ขี้เกียจกลับท�ำให้ได้คะแนนดี” 

ควำมจริงเป็นอย่ำงนั้นจริงหรือ? ไม่ใช่เลย เพรำะประโยชน์ที่เรำจะ
ได้รับมันต้องอำศัยเวลำ กำรเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นภำยในวันสองวัน 
แต่ต้องใช้เวลำสะสมมันก่อนจะปรำกฏผลออกมำให้เห็น เมื่อตัวเองเริ่ม 
ผ่อนคลำยกับมัน สิ่งที่ตัวเองสะสมไว้ก่อนหน้ำค่อยเริ่มปรำกฏผลให้เห็น 
แต่เรำกลับคิดว่ำมันเกิดขึ้นจำกสภำวะ “ไม่ตั้งใจ” ของเรำ

ส่วนมำกควำมคิดที่เรำมุ่งเน้นล้วนเป็น “สิ่งที่เกิดควบคู่” เรำสำมำรถ
รับควำมรู้สึกของสิ่งต่ำงๆ พร้อมๆ กับที่สำยตำมองเห็น ส่งผลให้เกิด 
“อคติในกำรมองกำรณ์ใกล้” ในควำมคิดของเรำ เมื่อไม่สำมำรถเห็นผลทันที 
เรำก็จะเกิดควำมสงสัยในผลลัพธ์ของมัน

แต่มันจะตรงกันข้ำมกับอวัยวะรับควำมรู้สึกของเรำ ส่ิงที่เรำลงแรง 
ไปมักจะต้องใช้เวลำระยะหนึ่งก่อนจะปรำกฏผลลัพธ์ออกมำให้เห็น เรำ 
เรียกว่ำ “ผลประโยชน์ล่าช้า” ซึ่งเป็นตรงกันข้ำมกับควำมคิดของเรำ ดังนั้น
หำกเรำลงแรงไปแล้วไม่เห็นผลลัพธ์ที่เรำอยำกได้ในทันที เรำก็จะเกิดข้อ 
สงสัยและมีแนวโน้มที่จะยกเลิกกลำงคัน 

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่ำท�ำไมหลำยๆ คนไม่สำมำรถมุ่งมุ่นท�ำในสิ่งที่
ถูกต้องต่อไปจนเห็นผลลัพธ์ก็เป็นเช่นนี้เอง 
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ปัจจัยที่ 3 ที่ขัดขวำงไม่ ให้เรำก้ำวสู่ควำมส�ำเร็จคือ
กำรหยุดอยู่แต่ ในพื้นที่ปลอดภัย 

นักฟุตบอลถูกก�ำหนดให้ใช้หลังเท้ำเตะลูกบอลหรือวิ่งรอบสนำมโดย 
ใช้เวลำน้อยที่สุด แต่นักเตะบอลสมัครเล่นไม่ได้ถูกก�ำหนดให้ฝึกเช่นนี้ 
พวกเขำจึงเตะลูกบอลตำมใจอยำก ควำมสุขของพวกเขำอยู่ที่กระบวนกำร
ไม่ใช่ผลลัพธ์ 

คนกลุ่มหลังคือ คนท่ีท�ำสิ่งต่ำงๆ ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง ฉะนั้น
กำรพัฒนำทักษะกำรเตะบอลของเขำจึงมีขีดจ�ำกัด ในขณะที่คนกลุ่มแรกถูก
ก�ำหนดให้ใช้วิธีที่ตัวเองรู้สึกไม่สบำยที่จะต้องเตะบอล แม้พวกเขำจะรู้สึก
ล�ำบำกทุกข์ทน แต่ด้วยเหตุผลนี้ที่ท�ำให้พวกเขำมีควำมสำมำรถโดดเด่น 
และพัฒนำอย่ำงมำก 

ชีวิตคนเรำก็เป็นเช่นเดียวกัน คนส่วนใหญ่จะใช้วิธีที่คุ้นชินในกำร
เรียนรู้หรือท�ำงำนซึ่งไม่ท�ำให้เรำเกิดกำรพัฒนำ เหมือนโจทย์เลขคณิตที่มี
วิธีแก้โจทย์หลำยวิธี แต่เรำมักใช้วิธีที่เรำคุ้นเคยแก้โจทย์ จนกระทั่งถึงวัน
ที่ใช้วิธีเดิมแก้โจทย์ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว แต่ตัวเองก็ไม่ใช้วิธีอื่นเพรำะไม ่
เคยเรียนรู้วิธีที่แตกต่ำง

ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ท�ำไมบำงคนมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนมำ
หลำยสิบปี แต่ยังไม่สำมำรถพัฒนำตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชำญ เพรำะพวก
เขำไม่ได้สั่งสมประสบกำรณ์สิบปีแต่น�ำประสบกำรณ์เดิมมำใช้นำนสิบปี 
ต่ำงหำก เมื่อพบคอขวดก็จะไม่มีทักษะด้ำนอื่นๆ จึงได้แต่ค้ำงเติ่งอยู่ใน 
ระดับเดิมที่เคยอยู่ไปไหนไม่ได้  

คนส่วนใหญ่ไม่ยินดีเดินออกจำกพื้นที่ปลอดภัย สำเหตุใหญ่ข้อหน่ึงก็
คือ กำรเดินออกจำกพื้นที่ปลอดภัยหมำยถึงประสิทธิภำพลดลงในระยะสั้นๆ 
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เช่นเดียวกับนักฟุตบอลที่ใช้เท้ำซ้ำยเตะบอลได้ไม่ดีในตอนเริ่มแรกหรือใช้ 
วิธีอื่นแก้โจทย์เลข ก็จะต้องใช้เวลำมำกกว่ำเดิม 

ดังนั้นในสังคมที่ให้ควำมส�ำคัญเรื่องประสิทธิภำพมำกจนเกินไปน้ี 
ผู้คนจึงไม่อยำกเสียเวลำหรือเสียแรงไปกับกำรทดลองผิดถูก กำรใช้วิธีที่คุ้น
เคยท�ำงำนให้เสร็จแม้จะประหยัดเวลำแต่ไม่เป็นผลดีต่อกำรพัฒนำเติบโต 
ของตัวเรำและไม่เป็นผลดีต่อกำรก้ำวสู่ควำมส�ำเร็จ

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ กระบวนกำรก้ำวสู่ควำมส�ำเร็จเต็มไปด้วยอุปสรรค
นำนำประกำร คนส่วนใหญ่จึงบอกลำ “เส้นทำงสู่ควำมส�ำเร็จ” นี้ด้วยควำม
ล้มเหลว

“ต้องมีสักคนที่ชนะ”
แม้ว่ำเส้นทำงสู่ควำมส�ำเร็จมักจะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวำกหนำม 

จำกสัญชำตญำณ แต่ก็ยังมีคนที่ท�ำได้ส�ำเร็จ ประสบกำรณ์ของพวกเขำจะ 
ช่วยให้เรำเปลี่ยนแปลงได้ส�ำเร็จมำกขึ้น 

มีนักจิตวิทยำคนหนึ่งได้ท�ำกำรทดลองครั้งแล้วครั้งเล่ำจนค้นพบปัจจัย
ที่ส่งผลให้เรำเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น และบอกแนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงให้ 
เรำรู้ เส้นทำงกำรเปลี่ยนแปลงตัวเรำคล้ำยกับเกมตัวเรำในวันนี้กับตัวเรำใน
วันวำน หำกเรำอยำกเอำชนะตัวเองในวันวำนเรำก็จะต้องรู้กำรเดินหมำกตำ
ต่อไปของคู่ต่อสู้ เมื่อเรำรู้ว่ำตัวเองในวันวำนจะเดินหมำกตำต่อไปอย่ำงไร 
เรำก็จะสำมำรถหำวิธีป้องกันและแก้ไขจนบรรลุเป้ำหมำยเอำชนะตัวเอง 
ได้ส�ำเร็จ

สิ่งที่คนส่วนใหญ่ขาดไม่ใช่ความกล้าหาญท่ีจะเอาชนะสัญชาตญาณ
ความเกียจคร้านและความขี้ขลาด แต่คือทักษะการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสิ่งนี้
ต่างหากที่เป็นหัวใจส�าคัญของการก้าวสู่ความส�าเร็จ 
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จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือสิ่งน้ีน่ันเอง ที่ให้ควำมส�ำคัญเรื่อง
กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ หนังสือบำงเล่มบอกวิธีเอำชนะนิสัยผัดวันประกัน
พรุ่งว่ำ ต้องใช้ “เทคนิคการจัดการเวลา (Pomodoro Technique)” หรือ
ให้ใช้เทคนิคให้รำงวัลและลงโทษ เป็นต้น หรือถ้ำหำกอยำกสื่อสำรได้ดีก็
ต้องบอกให้พวกเรำใช้วิธีเอ่ยชมหรือลองผิดลองถูก เป็นต้น แต่สิ่งที่พวก
เขำไม่ค่อยบอกก็คือ “ท�ำไมจึงท�ำอย่ำงน้ีได้?” “หลักกำรที่อยู่เบื้องหลังกำร
ท�ำเช่นนี้คืออะไร” 

ก็เหมือนกับบอกวิธีแก้โจทย์เลขว่ำแก้อย่ำงไร แต่เรำไม่รู้หลักกำรใน
กำรแก้ เมื่อเจอมัน “เปลี่ยนรูปแบบ” เรำก็จะท�ำอะไรไม่ถูก ยิ่งไม่ต้องพูด
ถึงกำรสร้ำงสรรค์วิธีใหม่ๆ ออกมำ 

แต่หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงบอกวิธีมำกมำยที่น�ำไปใช้ได้จริงเท่ำนั้น ยัง
พยำยำมอธิบำยสำเหตุและต้นตอที่อยู่เบื้องหลังกำรเกิดพฤติกรรมหนึ่งๆ ท�ำให้
ทุกคนไม่ต้องติดอยู่กับวิธีที่กล่ำวถึงในหนังสือ แต่สำมำรถค้นหำแนวทำง
เปลี่ยนแปลงที่เหมำะสมกับตัวเองโดยอำศัยหลักกำรดังกล่ำว

ผมเองรู้ดีว่ำหลำยคนในยุคสมัยแห่งอินเทอร์เน็ตมักเลือกอ่ำนบทควำม 
สั้นๆ แม้จะท�ำให้เรำได้ควำมรู้แบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันในเวลำรวดเร็ว แต่ก็ 
จะท�ำให้ควำมอดทนของเรำเป็นเช่นนั้นไปด้วยกล่ำวคือ ควำมอดทนยิ่งน้อย
ลงเรื่อยๆ แม้กระทั่งขณะที่เลือกอ่ำนบทควำมแนวบันเทิงหรือบทควำมสั้นๆ 
หลำยคนไม่มีควำมอดทนอ่ำนสิ่งที่มีประโยชน์ได้จนจบ แต่จะเก็บเอำไว้รอ
เวลำว่ำงค่อยมำอ่ำนและน้อยครั้งที่จะกลับมำเปิดอ่ำนสิ่งที่ตัวเองเก็บไว้

ดังนั้นระหว่ำงที่อ่ำนหนังสือเล่มนี้ ผมอยำกให้อดทนสักหน่อย อย่ำ
เหมือนกำรอ่ำนบทควำมตำมอินเทอร์เน็ตที่อ่ำนโดยไม่คิดตำม ขอแค่มีควำม
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อดทนอ่ำนจึงจะช่วยให้ตัวเองพัฒนำได้เร็ว หลีเสี่ยวหลง ได้พูดไว้ว่ำ “ผมไม่
กลัวคนที่ท�าเป็นร้อยๆ อย่าง ผมกลัวแค่คนที่ท�าอย่างเดียวเป็นร้อยๆ ครั้ง
มากกว่า” หำกไม่คิดให้ลึกซึ้งและฝึกฝน สิ่งที่เรียนมำก็อำจไม่มีประโยชน์ใช้งำน 

ขณะที่เรำอ่ำนสิ่งต่ำงๆ บนโทรศัพท์มือถือ เรำไม่ได้ให้ควำมสนใจเต็ม
ร้อยเพรำะใจเรำคิดว่ำมือถือคือกำรสังคมและควำมบันเทิง มันจึงไม่ช่วยให้
เรำได้ควำมรู้อย่ำงลึกซึ้ง ควำมรู้ที่ได้รับในลักษณะนี้ไม่ต่ำงจำกกำรอ่ำนขณะ 
กินข้ำว  หำกเปรียบเทียบกับขณะที่กำรอ่ำนในรูปแบบหนังสือแล้ว กำรอ่ำนแบบ
นี้จะให้ผลสูงกว่ำส�ำหรับคนส่วนใหญ่เพรำะใจเรำคิดว่ำมันให้ควำมรู้มำกกว่ำ

อีกอย่ำงหนึ่งคือ “ควำมรู้” ย่อมไม่น่ำสนใจเท่ำกับ “ควำมบันเทิง” 
ขอใช้ค�ำพูดของเพื่อนที่เคยฟังมำช่วยเสริมสักหน่อยว่ำ “ความบันเทิง” ก็
เหมือนการนวดผ่อนคลาย ตรงไหนสบายก็นวดตรงนั้น ส่วน “ความรู้” 
ก็เหมือนการนวดรักษา ตรงไหนไม่สบายก็นวดตรงนั้น

บทควำมบันเทิงอ่ำนแล้วอิ่มอกอิ่มใจ แต่มันอำจไม่ท�ำให้เรำแข็งแรง
ขึ้นงดงำมขึ้น ส่วนควำมรู้อ่ำนแล้วปวดหัว แต่มันกลับท�ำให้คนคนหนึ่งกลำย
เป็นคนสมบูรณ์พร้อม

หนังสือเล่มนี้พยำยำมไม่ใช้ค�ำศัพท์เฉพำะทำงมำกเกินไปเพ่ือให้เข้ำใจ
และน�ำไปใช้ได้จริง แต่มันยังคงเป็นหนังสือจ�ำพวกให้ควำมรู้ ซึ่งจ�ำต้องใช้
เวลำและพลังงำนในกำรท�ำควำมเข้ำใจสักหน่อย ผมเชื่อว่ำคนที่สำมำรถตั้งใจ
อ่ำนมันได้จนจบนั้นอยู่ห่ำงจำกเป้ำหมำยของตัวเองไม่มำกแล้ว 

เอาล่ะ ขอให้พวกเราเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่โดดเด่นไปพร้อมๆ กัน
ระหว่างกระบวนการเรียนรู้และคิดพิจารณา!



เพิ่มความสามารถในการพลิกสัญชาตญาณของตัวเอง
เอาชนะความด้อยของตัวเอง /25 

บทที่ 1
สืบให้ถึงต้นตอ
เห็นอยู่ว่างานเยอะแต่ท�าไมเราคิดแต่ละผัดผ่อน / 29

ความรู้สึก VS เหตุผล ท�ำไมเรำถึงไม่รู้จักเอำชนะตัวเอง / 30
ความเหนื่อยล้าจอมปลอม ท�ำไมเรำถึงคิดแต่จะยอมแพ้ / 33
สมองที่ชอบมีแต่ความสุข ท�ำไมเรำถึงชอบเล่นแต่มือถือ / 38
ฟันเฟืองสังคม ยิ่งท�ำงำนไปนำนๆ ท�ำไมยิ่งเหมือนหุ่นยนต์ / 44 
ไม่ใช้เส้นทางที่แปลกๆ ท�ำไมกำรเปลี่ยนแปลงมันช่ำงยำกเย็นนัก / 48 

สารบัญ
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บทที่ 2
จ่ายยาให้ถูกกับโรค
เมื่ออยากผัดผ่อนเราท�าไงได้บ้าง / 55

เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่าย
ทฤษฎี �ผีเสื้อขยับปีก� ที่เริ่มต้นจำกส่วนที่ง่ำย / 56
ตั้งแถบความคืบหน้า
ควำมคืบหน้ำที่มองเห็นจะท�ำให้กำรเปลี่ยนแปลงยิ่งเห็นผล / 61 
ท�าซ�้าอย่างได้ผล ให้นิสัยใหม่ทดแทนนิสัยเสียเก่ำๆ / 66 
การให้รางวัลและการลงโทษในใจ
เพื่อให้กำรเปลี่ยนแปลงสนุกเหมือนเล่นเกม / 70
ผ่อนคลายอย่างได้ผล กำรผ่อนคลำยที่ถูกต้องคืออะไร / 75
เง่ือนง�าแห่งความทรงจ�า ท�ำสิ่งที่อยำกท�ำในท่ีท่ีเหมำะสม / 81

บทที่ 3
โหมดบ้าเรียน

จะควบคุมตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรในยุคสมัยของสมาร์ตโฟน / 85

“หลุมด�า” ของเวลา ท�ำไมเรำถึงอยำกแต่จะอัพเดตข่ำว
ในมือถืออยู่ตลอดเวลำ / 86 
สมองฝ่อ จมอยู่ในเครือข่ำยสังคมออนไลน์ท�ำให้คนโง่มำกขึ้น / 92
การเผชิญหน้าที่ยอมรับได้ จะลดผลเชิงลบของมือถืออย่ำงไรดี / 96
แผนสมบูรณ์แบบที่ไม่สมบูรณ์แบบ
ท�ำไมแผนชำร์จแบตถึงล้มเหลวประจ�ำ / 101
อย่าปล่อยให้ความคิดหยุดชะงัก
หนทำงที่ดีที่สุดมักไม่เกิดขึ้นทันทีที่เริ่ม / 105 
ความเป็นพิธีรีตอง ท�ำอย่ำงไรจึงจะด�ำเนินกำรตำมแผนได้ดียิ่งขึ้น / 110
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บทที่ 4
อุปสรรคของการเรียนรู้
ท�าไมสิ่งที่ลงแรงไปถึงไม่มีอะไรกลับมา / 113

ความรู้สึกว่ารู้ รู้หมำยถึงเข้ำใจแล้วจริงหรือ? / 114
ความสนใจที่ต้องให้ความสนใจ เรำเรียนรู้จนหมดแล้วจริงหรือ? / 118
อุปสรรคในการปีนป่าย
กำรเรียนรู้ก็คือกระบวนกำรห�่ำหั่นศัตรูเพ่ือไปขั้นต่อไป / 122
สมมุติฐานของสมอง มันอำจเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับสูง/ 126
ลืมสิ่งไม่ดี กำรลืมคือกระบวนกำรจัดกำรตัวเองของสมอง / 129
อารมณ์ยินดีพึงพอใจ คือสภำวะที่ดีที่สุดส�ำหรับกำรเรียนรู้ของสมอง/ 132

บทที่ 5
ทิ้งความด้อย
ส่วนประกอบส�าคัญของการเรียนรู้ประสิทธิภาพสูง / 137

ความรู้ที่เชื่อมโยง ที่มำของแรงบันดำลใจ กำรยกระดับควำมคิด/ 138
การควบรวมประสิทธิภาพสูง
กำรเรียนรู้แบบเจำะจง VS กำรเรียนรู้แบบกระจำย / 142
กายใจที่เหน็ดเหนื่อย สภำวะกำรเรียนรู้ของสมองท่ีประสิทธิภำพต�่ำ / 145
การปลดเปลื้องแบบใจร้อน
ใช้ประโยชน์จำกอินเทอร์เน็ต เพื่อยกระดับตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่ำงไร / 148 
การสร้างระบบความรู้
โหมดประหยัดพลังงำนของแหล่งควำมรู้ควำมเข้ำใจของสมอง / 151
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การคบหาเป็นกลุ่มเพื่อพลิกสัญชาตญาณของตัวเอง
ให้ตัวเองเป็นคนอีคิวสูง / 159 

บทที่ 6
การคบหาสมาคมที่ ไม่ได้ดังใจ
จุดบอดในกระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคม / 163

“ฟังที่ฉันพูด!” ควำมต้องกำรควบคุมคือฆำตกร
ของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล / 164

“ฉันว่าแล้ว!” ท�ำไมถึงตัดสินทุกอย่ำง
ของอีกฝ่ำยเป็นลบไปหมดทุกครั้งที่ทะเลำะกัน / 167

ความรักที่ท�าให้คน “ยิ่งโง่”
ท�ำไมบำงคนถึงมองไม่เห็นข้อบกพร่องของคนรัก / 170 

บทที่ 7
วัฏจักรที่ดี
ท�าอย่างไรจึงจะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีประโยชน์ขึ้นได้ / 173

คุ้นเคยและปลอดภัย ท�ำไมเธอถึงต้องท�ำให้ตัวเองเป็นท่ีคุ้นหน้ำ / 174 
เปิดเผยตัวเอง ควำมเชื่อใจสร้ำงอยู่บนควำมเข้ำใจซ่ึงกันและกัน / 178
การริดรอนซึ่งกันและกัน คนประนีประนอมไปเสียทุกเรื่องท่ีน่ำเบ่ือ / 181 
การเอ่ยชมก็ได้ผล กำรเอ่ยชมเป็นศำสตร์หน่ึงของกำรใช้ชีวิต / 185

2
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บทที่ 8
ศิลปะการสื่อสาร
ท�าอย่างไรจึงจะพูดจากันดีๆ ได้ / 189

เลิกถกเถียง ท�ำอย่ำงไรถึงเลิกนิสัยชอบเถียงเอำชนะ / 190 
ท�าไมครอบครัวถึงท�าร้ายคนเราได้
ท�ำอย่ำงไรจึงจะพูดคุยกันได้อย่ำงสนิทสนมในครอบครัว / 197
การปลดปล่อยด้วยความหวังดี
ท�ำอย่ำงไรจึงพูดคุยกับคนอื่นให้สนุกกว่ำเดิม / 205 
ความสมปรารถนาแห่งการท�านาย
กำรยอมรับผู้อื่นเป็นวิธีให้ค�ำแนะน�ำที่มีประสิทธิภำพสูง / 213

บทที่ 9
ศิลปะการคบหา
กระบวนการการพัฒนาตนเองอย่างหนึ่ง / 217

แทรกแซงสัญชาตญาณ ท�ำอย่ำงไรถึงจะหลีกเลี่ยงควำมรู้สึก
ไม่ชอบหน้ำคนคนหนึ่งโดยไม่มีสำเหตุได้ / 218
ขอบเขตที่เลือนราง
ท�ำอย่ำงไรจึงวำงกำรยึดมั่นถือมั่นของตัวเองลงได้ / 226
ก�าจัดความเกียจคร้าน
ท�ำอย่ำงไรจึงช่วยลดควำมขัดแย้งระหว่ำงกำรร่วมมือ / 231 
ผลกระทบที่มองเห็น ท�ำอย่ำงไรจึงลดอำรมณ์เชิงลบได้ / 234 
เบื้องหลังหน้ากาก ท�ำอย่ำงไรจึงพอจะเข้ำใจคนคนหนึ่งอย่ำงคร่ำวๆ ได้ / 241 



20 เดินออกจาก COMFORT ZONE ซะท!ี

บทที่ 10
รับมือกับอารมณ์

อารมณ์เชิงบวก VS อารมณ์เชิงลบ / 245

อุปสรรคที่ข้ามไม่ผ่าน ท�ำไมเรำจึงตกอยู่ในอำรมณ์เชิงลบ (1) / 246
อุปสรรคที่ข้ามไม่ผ่าน ท�ำไมเรำจึงตกอยู่ในอำรมณ์เชิงลบ (2) / 250 
เจรจากับใจเรา ยอมรับส่วนด้อยของตัวเอง / 253 
ผลกระทบจากการถูกประเมินต�่า พลังของสัญญำณเตือนภำยในใจ / 256 
ความขัดแย้งของทรัพยากร
ท�ำอย่ำงไรจึงช่วยลดควำมวิตกกังวลจำกกำรแข่งขัน / 258  

ข้อมูลเชิงลึกทางสังคมในการพลิกสัญชาตญาณของตัวเอง
มองเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็น พูดในสิ่งที่อยากพูด 

บทที่ 11
ปัจจัยรบกวนจากภายนอก
กับดักการตัดสินใจที่พบบ่อยๆ มีอะไรบ้าง / 267

กับดักของความรู้สึกว่าฉันควบคุมได้
คนที่มองโลกเชิงบวกมำกเกินไปจะยิ่ง “ตกหลุมพรำง” ง่ำย / 268
ภาพที่ปรากฎ ท�ำไมเรำมักถูกเรื่องเล่ำโน้มน้ำวเสมอ / 271
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บทที่

1

สืบให้ถึงต้นตอ
เห็นอยู่ว่างานเยอะ 
แล้วท�าไมเราจึงคิดแต่จะผัดผ่อน

“การรู้ว่าเป็นอย่างไรและรู้ว่าท�าไมเป็นอย่างนั้น” จึง

สามารถเอาชนะสัญชาตญาณการผัดผ่อนได้คล่องตัว

ยิ่งข้ึน การคงอยู่ของข้อเท็จจริงทุกๆ ข้อเท็จจริง ล้วน 

มีสาเหตุที่แท้จริงในตัวมัน แม้พฤติกรรมจะเลวร้าย 

แต่อาจเร่ิมต้นจากแรงจูงใจที่ดี หากเราไม่สามารถ

มองสาเหตุที่แท้จริงเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน เราก็จะไม่

สามารถใช้เหตุผลเพื่อบังคับสัญชาตญาณของเราเอง 

สุดท้ายจะกลายเป็นทาสของสัญชาตญาณ



ความรู้สึก  เหตุผล 
ท�าไมเราถึงไม่รู้จักเอาชนะตัวเอง 

เพลโตได้กล่าวไว้ว่า “ในสมองคนเรามีคนขับรถม้าที่มีเหตุผลอยู่คน
หนึ่ง ท�าหน้าที่บังคับม้าที่กระด้างกระเดื่อง บางครั้งต้องลงแส้มันบ้างเพื่อให้
มันอยู่ในร่องในรอย” ความจริงประโยคน้ีได้บอกให้รู้อย่างชัดเจนแล้วว่า ใน
การรับรู้ของคนเรามีความเก่ียวพันกันระหว่างเหตุผลและความรู้สึกรวมกันอยู่ 

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�าหรับใช้จัดการและท�าให้เป็นจริง ซึ่งมันไม่สามารถเรียนรู้ได้จากความ
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ล้มเหลว ไม่มีความรู้สึกและความสามารถในการไตร่ตรอง ความสามารถ
เพียงอย่างเดียวของมันมีเพียงแค่การลงมือปฏิบัติ การค้นคว้าพบว่าการเกิด
พฤติกรรมของคนเราโดยส่วนใหญ่ล้วนมาจากสมองส่วนนี้ 

สมองส่วนที่ควบคุมด้านเหตุผลจะเรียกว่า “นีโอคอร์เท็กซ์” (neocortex 
หรือสมองส่วนหน้า (forebrain)) สมองส่วนนี้ใช้เวลาวิวัฒนาการหลาย
ร้อยล้านปี ซึ่งคิดเป็นเวลาส้ันกว่าระบบลิมบิกที่ใช้เวลาวิวัฒนาการหลาย 
พันล้านปี จึงเป็นเหตุผลว่า ท�าไมการมีอยู่ของระบบลิมบิกจึงมีความส�าคัญ
มากต่อความอยู่รอดในระยะยาวของมนุษย์

แต่สมองส่วนนีโอคอร์เท็กซ์ก็มีหน้าที่ส�าคัญมากต่อความอยู่รอดของ
มนุษย์ในสภาพแวดล้อมเลวร้ายที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและการอยู่รวมเป็น 
กลุ่ม ในหนังสือเร่ือง “Switch : How to Change Things When Change 
is Hard” ของ ชิป เฮลท์ และ แดน เฮลท์ ได้ใช้ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตมา
อธิบายความส�าคัญของนีโอคอร์เท็กซ์ว่า 

สุนัขพันธ์ุฮัสก้ีของคุณจะไม่รู้จักเก็บอาหารตุนไว้ส�าหรับกินใน 

ฤดูหนาวเมื่อการหาอาหารไม่สะดวก ในขณะที่คนเรารู้จักเก็บตุน คุณ 

รู้ว่าจะต้องควบคุมความอยากความปรารถนาที่อยากมีความสุขใน

ระยะสั้นของตัวเอง ซึ่งการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของเราในเวลา

นี้ส่วนมากจะเกิดจากการท�างานของสมองส่วนนีโอคอร์เท็กซ์

ระหว่างกระบวนการวิวัฒนาการ สมองจะไม่สูญหายไปเหมือนหาง
ของเรา แต่จะเกิดการสร้างใหม่บนพื้นฐานของสมองเดิม นี่เองที่ท�าให้สมอง
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�าสั่งให้ช้างท�าสิ่งต่างๆ แต่ความสามารถในการควบคุมช้างของเขาข้ึนๆ 
ลงๆ ไม่แน่นอน ในขณะที่ความรู้สึกของคนเราจะมีขนาดมหึมาเหมือนช้าง 
แถมยัง “ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่อง” คนขี่ช้างไม่สามารถกุมอ�านาจการควบคุม
มันไว้ได้ตลอดเวลา หากช้างและคนขี่ช้างไม่เดินไปในทิศทางเดียวกัน คน
ขี่ช้างก็ท�าอะไรไม่ได้

นี่คือความขัดแย้งระหว่างความรู้สึกและเหตุผล ความปรารถนาที่ 
จะมีความสุขทันทีกับความรู้จักควบคุมตัวเอง แต่การตัดสินใจส่วนใหญ่ 
ของคนเรามักจะมีเหตุผลพร้อมอารมณ์แฝงอยู่ด้วยเสมอ 

แต่ความรู้สึกและเหตุผลไม่ได้ขัดแย้งกันตลอดเวลา หลายคนชอบ
การวางแผนซึ่งที่จริงก็คือ ท�าให้คนขี่ช้างพึงพอใจ (เหตุผล) ความรู้สึกพึง
พอใจที่เกิดจากขั้นตอนการวางแผนมีมากกว่าความพึงพอใจที่เกิดจากการ
ลงมือปฏิบัติ และถ้าอยากโน้มน้าวช้าง (ความรู้สึก) ก็ห้ามใช้ “ภาษาคน” 
เพราะมันฟังไม่รู้เรื่อง นี่เองคือสาเหตุว่า รู้ท้ังรู้ว่าแผนการดี แต่ไม่ยอมลงมือท�า 

และหากคิดจะให้ตัวเองลงมือท�าเสียที ก็จ�าเป็นต้องร่วมมือกับ 
ความรู้สึกในตัว เหตุผลรับผิดชอบการวิเคราะห์ ความรู้สึกรับผิดชอบการ
ลงมือท�า เม่ือสองอย่างไปในทิศทางเดียวกัน ความร่วมมือก็จะสมบูรณ์แบบ



ความเหน่ือยล้าจอมปลอม
ท�าไมเราถึงคิดแต่จะยอมแพ้ 

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

ระบบการป้องกันของสมอง
หลายปีก่อน นิตยสาร Science ของสหรัฐอเมริกาเคยตีพิมพ์ผลงาน 

ค้นคว้าความสัมพันธ์ระหว่างการนอนกับโรคอัลไซเมอร์ งานค้นคว้าพบว่า 
การนอนไม่เพียงพอเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท�าให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ นักวิจัย
ค้นคว้าของโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์บาร์นส์จิววิชได้ใช้หนูที่เกิดจากการ
ผสมพันธุ์จากยีนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นเป้าหมาย เพื่อศึกษาระดับของ 
โปรตีนบี-แอมีลอยด์ในตัวพวกมัน ซึ่งภายในสมองของหนูที่เป็นโรค 
อัลไซเมอร์มักจะมีการสะสมของโปรตีนตัวนี้อยู่ 
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งานค้นคว้าแสดงให้เห็นว่า ขณะที่หนูตื่นระดับโปรตีนตัวนี้จะขึ้นสูง
และลดลงเมื่อหลับ ศาสตราจารย์เดวิด โฮล์ตซ์แมน ชี้ว่า เมื่อนักวิจัยรบกวน
การนอนของหนู สถานการณ์นี้จะแย่ลง

หรือก็คือ การอดนอนส่งผลเสียต่อการก�าจัดโปรตีนบี-แอมีลอยด์ 
ออกจากสมองและจะค่อยๆ สะสมในสมอง หากอยากก�าจัดหรือสลาย 
โปรตีนบี-แอมีลอยด์ ก็จะท�าให้สิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าเดิม

ภายใต้ภาวะดังกล่าว การท�างานของร่างกายเราจะไม่ปกติ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท�างานของเราลดลงอย่างมากจนตกอยู่ในโหมดง่วงนอน และ
แสดงออกมาในรูปความเชื่องช้าและซึมเซา เช่นเดียวกับพื้นที่คอมพิวเตอร์ 
ที่ถูกใช้น�ามาเก็บไฟล์ที่มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพื้นที่ท�างานถูกยึดไป จึงส่งผล 
ให้ระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ช้าลงๆ นั่นเอง

หากตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เป็นเวลานานๆ สมองของเราก็จะเริ่ม “ทู่” 
และเกิดโรคเกี่ยวกับสมอง เช่นเดียวกับที่คอมพิวเตอร์แฮงก์หรือไฟล์หาย
บ่อยๆ นั่นเอง

สมองคือ อวัยวะที่คิดเป็นร้อยละ 2 ของน�้าหนักทั้งหมดของร่างกาย
คนเรา แต่มันจ�าเป็นต้องใช้ออกซิเจนในเลือดประมาณร้อยละ 20 และน�้าตาล
กลูโคสร้อยละ 25 ของทั้งหมดในร่างกาย เมื่อสมองรับรู้ว่าพลังงานของ
ร่างกายลดลงอย่างรวดเร็ว มันก็จะหาวิธีต่างๆ เพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย
และลดภาระของตัวเอง ขณะเดียวกันก็จ�ากัดการใช้พลังงานของร่างกาย
ส่วนอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย 

ยกตัวอย่างเช่น หากออกซิเจนไม่เพียงพอ ก็จะใช้วิธีหาวเพื่อให้สมอง 
ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอในเวลารวดเร็ว ขณะเดียวกันก็จะจ�ากัดความ 
หนักเบาของงาน เมื่อเราตกอยู่ในสภาวะที่มีความเครียดค่อนข้างสูงและ 
งานหนักเป็นเวลานาน สมองก็จะใช้วิธีต่างๆ เพื่อให้เรารู้ว่าตัวเองตกอยู่ใน
สภาวะใด 
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ความรู้สึกเหนื่อยล้าจอมปลอม 
หากคุณวิ่งมาราธอนบ่อยๆ คุณอาจมีประสบการณ์แบบนี้คือ คุณรู้สึก

วิ่งจนเหนื่อยมาก วิ่งต่อไปจะไม่ไหวอยู่แล้ว ในสมองของคุณจะมีแต่เสียง 
วนเวียนว่า “ฉันวิ่งไม่ไหวแล้ว” แต่เมื่อคิดถึงระยะทางที่เหลือว่ายังห่างจาก
ที่ตัวเองตั้งไว้เล็กน้อย จึงตัดสินใจกัดฟันว่ิงต่อซ่ึงก็สามารถว่ิงต่อไปได ้
นานมาก และโดยไม่รู้ตัวคุณก็จะพบว่าตัวเองก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ และโดย
ไม่รู้ตัวเช่นกันที่ในที่สุดคุณก็วิ่งจนถึงเส้นชัย 

ท�าไมจึงเป็นอย่างนี้? ค�าตอบยังคงเป็นเพราะการปกป้องของสมอง
นั่นเอง นักสรีระวิทยาเรียกความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการออกก�าลังกาย 
ครั้งแรกว่า “ความรู้สึกเหนื่อยล้าจอมปลอม (false fatigue)”

ทโิมท ีเดวดิ นอคส์ นกัวทิยาศาสตร์ชาวแอฟริกาใต้และเป็นศาสตราจารย์
ด้านวิทยาศาสตร์และเวชศาสตร์การกีฬา ที่มหาวิทยาลัยเคปทาวน์ เชื่อว่า 
ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยระหว่างการออกก�าลังกายครั้งแรกมักไม่ได้เกิดจาก
สาเหตุกล้ามเนื้อไม่สามารถท�างานต่อเนื่อง แต่เป็นการท�างานของระบบ
เฝ้าระวังที่ไม่ให้สมองท�าหน้าที่ปกป้องมากเกินไป

เพราะสมองต้องการจ�ากัดการสูญเสียพลังงานในร่างกายให้น้อยลง 
จึงมักจะให้เราเลือกวิธีท�างานหรือเรียนรู้ที่เสียพลังงานน้อย เมื่อสิ่งที่เราจะ
ท�าไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยหรือช�านาญ สมองก็จะจัดพฤติกรรมน้ีไว้ในกลุ่ม
พฤติกรรมที่สูญเสียพลังงานมากและจะไม่ให้ท�าพฤติกรรมเหล่านี้

ซึ่งคล้ายคลึงกับทฤษฎีวิวัฒนาการสมองที่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน กล่าวไว้
คือ การดูแลให้อยู่รอดคือ ความรับผิดชอบหลักของสมอง หากคุกคามกับ
การอยู่รอด สมองก็จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่รุนแรง 
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โดยเฉพาะเมื่อเราเผชิญหน้ากับพฤติกรรมที่สูญเสียพลังงานที่ไม่ใช่
ความต้องการของร่างกาย จิตใต้ส�านึกในสมองของเราจะบอกกับตัวเองว่า 
“อย่าท�า” ฟีดแบคดังกล่าวมีความหมายส�าคัญอย่างมากในสังคมดั้งเดิมที่
ยังไม่พัฒนา เพราะในสภาพแวดล้อมเดิมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย 
การปล่อยให้พลังงานสูญเสียมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อการหาอาหาร 
ประทังชีวิตและวิ่งหนีเอาตัวรอดของตัวเอง

หากมีพลังงานไม่เพียงพอจนไม่สามารถหาอาหารประทังชีวิตและ
วิ่งหนีเอาตัวรอดจากศัตรูตามธรรมชาติ มันก็จะถูกธรรมชาติคัดทิ้ง และที่
เหลือก็จะพัฒนากลายเป็น “ความเกียจคร้าน” ดังนั้นในชีวิตของพวกเราจึง
เห็นสิ่งมีชีวิตที่กินอิ่มก็นอน นอนอิ่มก็กินอยู่เสมอๆ ซึ่งส�าหรับมนุษย์แล้ว
ยังคงมีสิ่งสืบทอดจากวิวัฒนาการท�านองน้ีจ�านวนมากคงเหลืออยู่ในสมอง
ของเราจนทุกวันนี้

ขณะที่เราพบเห็นสิ่งใหม่ๆ เรามักจะหลีกห่างจากมันก่อนเสมอๆ ในช่วง
แรก เพราะขณะที่เราท�าความเข้าใจกับสิ่งใหม่ เรามักต้องสูญเสียทรัพยากร
ความรู้ความเข้าใจไปเป็นจ�านวนมาก ความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยนี้จะท�าให้สมอง
ของเราจัดสิ่งใหม่ๆ ไว้อยู่ในหมวดหมู่สิ่งที่ท�าให้เรา “เหน็ดเหนื่อย” เพื่อให้
ตัวเองล่าถอย ฉะนั้นความมุ่งมั่นท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท�าให้ตัวเองก้าวหน้าแต่
ยาก จึงมักท�าให้คนปวดหัวเสมอๆ 

ความมุ่งมั่นก็คือชัยชนะ 
โบราณกล่าวไว้ว่า “ไม่ว่าเรื่องใดเริ่มต้นมักจะยากเสมอ” สาเหตุหนึ่ง

ก็อยู่ที่นี่เอง ช่วงที่ท�าให้เรายอมแพ้ง่ายที่สุดขณะที่ท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือ ใน
ช่วงเร่ิมต้น เราจะรู้สึกไม่คุ้นเคยต่างๆ นานาและอยากยอมแพ้มากๆ ซึ่ง
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ความจริงก็คือผลจากระบบการปกป้องที่มากเกินไปจากสมอง มันพยายาม
ให้เราเดินบน “เส้นทางสูญเสียพลังงานน้อย” ยั่วยวนให้เราเดินหาเส้นทางที่
มีความสุข อยากให้เรายอมแพ้ อย่าสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไป แต่ความ
เป็นจริงแล้ว ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจอมปลอมที่เกิดขึ้นเมื่อเราเผชิญกับ 
สิ่งใหม่ๆ มักอยู่ในขอบเขตที่สมองรับได้ทั้งนั้น 

เช่นเดียวกับขณะที่เราออกก�าลังกาย เมื่อสมองรับรู้ถึงการเต้นของ
หัวใจที่เร็วขึ้นเรื่อยๆ และพลังงานที่ถูกเผาผลาญไปอย่างรวดเร็ว มันก็จะ
พยายามบอกเราว่าตัวเองเหนื่อยแล้วและต้องพักผ่อน ซึ่งฟีดแบคข้อมูลที่
ได้รับครั้งแรกนี้มักอยู่ในขอบเขตที่เรายังรับได้ทั้งสิ้น มันไม่ใช่เพราะกล้าม
เนื้อเราไม่สามารถท�างานได้อีกต่อไปแล้ว แต่คืออารมณ์และความรู้สึกอย่าง
หนึ่งเท่านั้นเอง 

ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ตัดสินว่าเราจะมุ่งมั่นท�าต่อไปหรือไม่ก็คือ 
การตระหนักรับรู้ความสามารถในตัวเองของตัวเรา หากเรามั่นใจไม่มากพอ
ก็จะยอมแพ้อย่างง่ายดาย แต่หากรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถท่ีจะท�าต่อไป 
เราก็จะมุ่งมั่นท�าต่อไปจนเสร็จพร้อมกับค่อยๆ ก�าจัดความรู้สึกเหน็ดเหน่ือย
จอมปลอมทิ้งไป 

เมื่อเราได้รับภารกิจชิ้นหนึ่ง ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจอมปลอมนี้จะ
กลายเป็นอุปสรรคของภารกิจจนท�าให้เราผัดผ่อน ส่วนประกอบดั้งเดิมที่
เหลืออยู่มากมายในโครงสร้างสมองคนเราก�าหนดให้ความมุ่งมั่นไม่เกียจคร้าน
เป็นสิ่ง “ฟุ่มเฟือย” 



สมองที่ชอบมีแต่ความสุข :
ท�าไมเราถึงชอบเล่นแต่มือถือ 

หากมองในมุมของชีววิทยาแล้ว ความสุขคือสัญชาตญาณของคนเรา 
ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเรื่องเพศ ล้วนท�าให้เรารู้สึกมีความสุข ในมุมมอง
ด้านจริยธรรมของนักปรัชญากรีกโบราณ-อีพิคิวรัส ก็เชื่อว่า ความสุขคือ 
เป้าหมายของการมีชีวิต เป็นความหวังดีอย่างยิ่งของสวรรค์ เขาเชื่อด้วย
ว่าการไขว่คว้าหาความสุขเป็นเรื่องปกติเรื่องหนึ่งภายในเงื่อนไขที่ไม่ขัดต่อ
คุณธรรมและกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ 

ความสุขคือสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่ขาดไม่ได้เหมือนกับการ 
กินอิ่มนอนหลับ ตอนที่เรายังอยู่ในยุคดึกด�าบรรพ์ สิ่งที่ท�าให้เรารู้สึกมี 
ความสุขและอารมณ์ดีได้มักมาจากอาหารและเรื่องเพศ หากสัญชาตญาณ 
ทั้งสองนี้ไม่ท�าให้คนรู้สึกมีความสุข คนก็จะไม่ท�ามัน 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�าให้สมองกลายเป็นสถานที่
ที่มีความขัดแย้งเล็กน้อยหรืออาจมีความรู้สึกเหมือน “สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของ
ทิ้งงานเพราะเงินทุนหมด” จึงเป็นต้นเหตุท�าให้ “ภายในสมองไม่สมดุล” ใน
ระดับหนึ่ง หรืออาจถึงขั้นเกิดโรคทางสมอง 

ตอนที่มนุษย์ยังเป็นสัตว์เซลล์เดียว ทุกพฤติกรรมของเราจะถูกกระตุ้น
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของร่างกายโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านสมอง 
แม้ต่อมาเราจะกลายเป็นสัตว์หลายเซลล์และจัดเป็นประเภทสัตว์ชั้นสูงขึ้นกว่า
เดิม อีกทั้งยังมีวิวัฒนาการทางสมองแบบง่ายๆ แล้วก็ตาม แต่สมองส่วน 
การควบคุมตัวเองของเราก็ยังไม่ได้พัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์

ระหว่างกระบวนการวิวัฒนาการ สมองจะไม่สูญหายไปเหมือนหาง 
ของเรา แต่จะเกิดการอัพเดตหรือสร้างใหม่อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
สมองเดิม

จนปัจจุบันนี้ สมองส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมของคนเรายังคงเป็นส่วนท่ี
เต็มไปด้วยสัญชาตญาณทางชีววิทยา จัดอยู่ในพื้นที่ส่วนลึกของสมอง เราเรียก
มันว่า “สมองสัตว์เลื้อยคลาน (reptilian brain)” หรือ “ระบบจิตใต้ส�านึก”

แต่พื้นที่สมองส่วนดังกล่าวไม่มีความสามารถในการไตร่ตรองเท่าที่
ควร ท�าได้เพียงประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายๆ หากเห็นหญ้าไหวสิ่งที่มันจะ
นึกถึงก็คือ “สิงโตมา” ถ้ามองเห็นเงาด�าส่ิงที่มันจะนึกถึงก็คือ อันตรายที่
ซ่อนอยู่และเพิ่มความระมัดระวังตัว 
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มันไม่รู้จักเรียนรู้จากความล้มเหลว รู้จักแค่วิธีเอาตัวรอดที่ท�าทุกอย่าง
คล้ายเคร่ืองจักรเพื่อให้ร่างกายประหยัดพลังงานที่สุดปลอดภัยที่สุด หากหิว
มันก็จะส่งสัญญาณ “หาอาหาร” หากพบอันตรายมันก็จะส่งสัญญาณ “หนี” 
อย่าอยู่เฉย 

ในขณะที่สมองส่วนลิมบิกและนีโอคอร์เท็กซ์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ อาจ
มีอายุเพียงไม่ก่ีร้อยล้านปีที่มีบทบาทควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ และการ
ควบคุมพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตของ “สมองสัตว์เลื้อยคลาน” สามารถสืบ
ย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่เกิดสิ่งมีชีวิตนั้น

สมองสัตว์เลื้อยคลานมีวิวัฒนาการนานกว่าสมองส่วนนีโอคอร์เท็กซ์ 
และมันประสบความส�าเร็จอย่างมากในหน้าที่ที่ท�าให้เราอยู่รอด ฉะนั้นการ
พึ่งพาสมองสัตว์เลื้อยคลานจึงฝังแน่นมากข้ึน น่ีคือสาเหตุว่า ท�าไมการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์จึงพิสูจน์ได้ว่าการตัดสินใจด้านพฤติกรรมส่วนใหญ่ล้วนเกิด
จากสมองสัตว์เลื้อยคลาน

การตัดสินของสมองสัตว์เลื้อยคลานโดยมากจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์และ
หลีกเล่ียงการเกิดผลเสีย ขณะที่เราท�างานมันจะยั่วยวนให้เราหยิบมือถือขึ้น
มาคุยหรือเล่นเกมตลอดเวลา เพราะมันอยากให้เราประหยัดพลังงานไว้มากๆ 
และสนใจมองหาอาหาร รวมถึงคิดเรื่องสืบพันธุ์ตลอดเวลา

แรงกระตุ้นจากสมองสัตว์เลื้อยคลานจะรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นพิเศษเมื่อ 
เราพบกับอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ เพราะส�าหรับสมองส่วนนี้แล้วมันคิดว่า 
ความล้มเหลวทุกๆ อย่างคือ การคุกคามที่ซ่อนเร้นและจะส่งผลให้เกิด
ปฏิกิริยาโต้ตอบในรูป “หลีกหนี” หากไม่มีการควบคุมจากสมองส่วน 
นีโอคอร์เท็กซ์ เราก็จะยอมประนีประนอมกับสมองสัตว์เลื้อยคลาน
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จึงเกิดเป็นพฤติกรรมผัดผ่อนในตัวพวกเรา เมื่อเราพบอุปสรรคเล็กๆ 
น้อยๆ ระหว่างการลงมือท�า สมองสัตว์เลื้อยคลานในตัวเราก็จะโผล่ออกมา
และน�าเสนอความสุขความบันเทิงต่างๆ นานาให้เราเลือกท�าเพื่อพาตัวเอง 
ออกจากงานที่ท�าให้เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อย

ฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรท�า สมองสัตว์เลื้อยคลานในตัวเองจะ
ไม่รู้สึกตัวเลือกท�างานหรือเรียนรู้ หากสมองส่วนนีโอคอร์เท็กซ์ของเราไม่
แข็งแกร่งพอ ไม่นานเราก็จะยอม “ก้มหัวสวามิภักดิ์” ต่อสมองสัตว์เลื้อย
คลานและเข้าสู่โหมดขอมีความสุข 

ยืดเวลาแห่งความสุข
ผมชอบประโยคหนึ่งในหนังสือเรื่อง “Don Quijote de la Mancha” 

มากๆ ที่กล่าวว่า “คันธนูไม่สามารถโค้งงอได้ตลอดไป หากไม่มีสิ่งร่ืนเริง
บันเทิงใจก็ยากที่คนจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้” แต่หากเป็นความต้องการของ 
ตัวเอง ไม่ใช่คนที่ชอบชีวิตเรียบง่าย การไขว่คว้าความรื่นเริงบันเทิงใจมาก
จนเกินไป ก็จะท�าให้คนคนนั้นกลายเป็นคนธรรมดาไปอย่างง่ายดาย 

คนที่รู้จักไตร่ตรองมองการณ์ไกลมักจะประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น 
มีงานทดลองทางจิตวิทยาที่พิสูจน์ได้ว่า คนที่รู้จักยืดเวลาแห่งความสุขจะ
ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น 

วัลเทอร์ มิชเชิล นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้เชี่ยวชาญในด้านทฤษฎี
บุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐฯ ได้
ท�าการทดลองชื่อ “Delayed gratification” กับเด็กวัย 4 ขวบ
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วิธีทดลองคือ ในแต่ละครั้งจะพาเด็ก 4 ขวบ หนึ่งคน เข้าไปอยู่ใน
ห้อง ให้นั่งข้างโต๊ะ เจ้าหน้าที่ที่ท�าการทดลองจะวางขนมมาร์ชแมลโลว์หนึ่ง
เม็ดบนโต๊ะ และบอกกับเด็กว่าตัวเขาจะออกจากห้องไปไม่กี่นาทีนี้ เมื่อเขา
กลับเข้ามา และเห็นว่าเด็กไม่กินขนมชิ้นนี้ เขาจะให้ขนมเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
เท่ากับจะได้ 2 ชิ้น

ผลลัพธ์คือ เด็กสองในสามไม่สามารถยืดเวลาแห่งความสุขได้ ก่อนที่ 
เจ้าหน้าที่จะกลับมาก็กินขนมไปแล้ว ส่วนเด็กอีกหนึ่งในสามสามารถอดกลั้น
ความยั่วยวน รอจนเจ้าหน้าที่กลับมาและได้รับขนมเพิ่มเป็น 2 ชิ้นตามสัญญา 

บางคนอาจอดใจไม่ไหวถามว่า ใครจะกินขนมก่อนหรือหลังส�าคัญ
ด้วยหรือ? ค�าตอบคือส�าคัญ หลังผ่านไปสิบปี วัทเทอร์ มิชเชิล ได้ติดต่อ
กับพ่อแม่ของเด็กกลุ่มนี้เพื่อสอบถามชีวิตของเด็กๆ พบว่า เด็กกลุ่มที่ยอม
อดใจรอให้เจ้าหน้าที่กลับมาถึงห้อง จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองและมี
ความสามารถรับมือกับอุปสรรคได้ดีกว่าเมื่อเติบโต ส่วนเด็กอีกกลุ่มที่อดใจ
ไม่ไหวกินขนมไปก่อนจะรวบรวมสมาธิยาก ขาดแรงจูงใจ แบบแผนในการ
ท�างานก็ค่อนข้างแย่กว่า 

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�าบาก วิวัฒนาการด้านการแพทย์ยังไม่พัฒนา จึงเป็นสาเหตุให้
บรรพบุรุษเราอายุสั้น แถมยังต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น บางทีเช้านี้ยังนั่งกินกวางป่าที่ล่าได้เป็นอาหาร
อยู่ดีๆ แต่ถึงตอนค�่าตัวเองต้องกลับตกเป็นอาหารของสิงโตไปเสียแล้วก็มี 

สภาพความเป็นอยู่ที่เต็มไปด้วยอันตรายและล้าสมัยนี้ ท�าให้บรรพบุรุษ
ของเรามีรูปแบบพฤติกรรมหลีกหนีอันตรายและไขว่คว้าหาความสุขไว้ก่อน 
พยายามกินอาหารและสืบพันธุ์ให้มากเข้าไว้ จึงเป็นเส้นทางชีวิตท่ีดีท่ีสุด
ส�าหรับการแพร่เผ่าพันธุ์ของพวกเขา

หลังผ่านวิวัฒนาการมาหลายพันล้านปี รูปแบบพฤติกรรมนี้จึงได ้
กลายมาเป็นสัญชาตญาณของเราและจารึกลงเป็นส่วนหน่ึงของยีนไปเสีย
แล้ว รูปแบบความบันเทิงเริ่มขยายวงกว้างตามสภาพสังคมที่พัฒนา ซึ่ง
ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่เพียงอาหาร เพศ และการต่อสู้ อีกต่อไป แต่สมอง
ส่วนจิตใต้ส�านึกของเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอะไรเข้าไป
ได้ ท�าให้สมองจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ท�าให้เรารู้สึกมีความสุขเข้าอยู่ในหมวด
พฤติกรรมที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิต 

เมื่อเราเห็นเอกสารที่ยังท�าไม่เสร็จวางกองเต็มโต๊ะ ปฏิกิริยาแรกสุด 
ของสมองเรามักจะท�าคือ การต่อต้าน หากไม่มีความกดดันมากพอ เช่น 
หัวหน้าเร่งงาน หรือมีวันเดดไลน์เพื่อให้เรารู้สึกร้อนใจ เราก็ยังคงเลือกที่
จะเล่นมือถือผ่อนคลายความเครียดก่อนเสมอ อย่างไรก็ตาม ความสุขคือ
สิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งในความต้องการของส่ิงมีชีวิตเช่นเดียวกับการกิน 
การนอน 
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