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 ทําไมการเปล่ียนแปลงจึงเกิดยากนัก? 

 ทําไมเราจึงทําผิดซํ้าแลวซํ้าเลา? 

 ทําไมคนเราจึงชอบอยูในพ้ืนที่ปลอดภัย? 

 ทําไมเราจึงเกิดความเคยชินที่เปนนิสัยไปแลวในหลายๆ เรื่อง? 

 อะไรกันแนที่ขัดขวางไมใหเรากาวสูความสําเร็จ?

คําตอบคือ “สัญชาตญาณ” ไงละ

“สัญชาตญาณ” เกิดขึ้นจาก hard link ของยีน มันมีความหมาย
สําคัญอยางมากตอการอยูรอดของเรา เซลลประสาทกวา 80% ของสมอง
คนเราอยูที่สมองนอย และไมถึง 20% อยูที่เปลือกสมอง ซึ่งหมายความวา
พฤติกรรมสวนใหญของเราจะมาจากสัญชาตญาณดั้งเดิมและเปนผลจากการ
คิดโดยไมมีเหตุผลประกอบ 

สัญชาตญาณจะทําใหเรารูสึกถึงอันตรายแมจะมีเงื่อนงําเพียงนอยนิด
ไดก็ตาม แตมันกลับไมสามารถทําใหเรามองตัวเราและส่ิงตางๆ ไดชัดเจน
ซึ่งตองอาศัยความคิดและความรูสึกในการตอสูกับสัญชาตญาณจึงทําได 

เกริ่นนํา
“คิดแบบพลิกสัญชาตญาณ”
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หนังสือเลมนี้มีเปาหมายหลักคือ “พลิกสัญชาตญาณ” โดยอธิบาย
อยางลึกซึ้งเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดในตัวเอง

เมื่อเราสามารถเอาชนะสัญชาตญาณทําตัวเองใหงดงามที่อยูในจิตใต 
สํานึกไดสําเร็จ เราจึงสามารถมองเห็นขอบกพรองที่แทจริงไดชัดยิ่งขึ้น

เมื่อเราสามารถเอาชนะสัญชาตญาณการโจมตีไดสําเร็จ เราจึงสามารถ
เขาใจผูอื่นไดดียิ่งขึ้น เมื่อเราสามารถเอาชนะสัญชาตญาณที่จํากัดคับแคบ
ไดสําเร็จ เราจึงสามารถมองเห็นโลกท่ีแทจริงและเห็นหนาตาที่แทจริงของ
สิ่งตางๆ ไดดียิ่งขึ้น

ขอเพียงแคคิดแบบพลิกสัญชาตญาณ เราจึงสามารถมองเห็นความ
จริงของสิ่งตางๆ ท่ีเราคุนเคยในความคิด จึงสามารถเอาชนะความเคยชินที่
เปนอุปสรรคในการพัฒนาตัวเอง



คํานํา
เดินออกจากพื้นที่ปลอดภัยออกมาทาทาย

ความเปนไปไดอยางไมจํากัดในอนาคต 

ฌอง แบพติสต เดอ ลามารก นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศส เชื่อวา 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตควรจะมี 2 ดานคือ วิวัฒนาการแนวด่ิง (จากงาย
ไปยาก) และวิวัฒนาการแนวนอน (วิวัฒนาการหลากหลาย) กระบวนการ
วิวัฒนาการของคนเราก็เปนเชนเดียวกันน้ี ในแนวด่ิงเร่ิมจากงายไมมีลําดับ
ขั้นตอน จนถึงระดับซับซอนและมีการจัดระเบียบ ในแนวนอนเริ่มจากสิ่งที่
คลายกันจนถึง “ความแตกตางระหวางคนกับคนมีมากกวาความแตกตาง
ระหวางคนกับหมู” 

สัญชาตญาณบางอยางที่ตามวิวัฒนาการไมทัน 
ระหวางกระบวนการวิวัฒนาการ เราตอสูกับสัญชาตญาณในตัวเอง

อยูตลอดเวลา สัตวตางๆ ที่อยากอยูรอดก็จะตองท้ิงสัญชาตญาณข้ีเกียจ
ไป ทําใหตัวเองลุกขึ้นมาวิ่ง หลบศัตรู หรือหาอาหาร สุนัขจิ้งจอกเลือกที่จะ 
รวมมือกันเพื่อใหอยู รอดไดดีขึ้นโดยแบงอาหารของตัวเองและควบคุม
สัญชาตญาณเห็นแกตัวเอาไว คนสรางกฎระเบียบขึ้นมาและควบคุม
สัญชาตญาณฆาเพื่อใหอยูรอดไดดีขึ้น
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แตประวัติศาสตรวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตไมไดเปลี่ยนแปลงกลไก 
พื้นฐานของการอยูรอดมากเทาไหรนัก 

เชนเดียวกับที่นักประสาทวิทยาชาวอังกฤษ จอหน ฮิวจลิงส แจ็คสัน 
ไดตระหนักรูเมื่อ 100 กวาปกอนหนานี้แลววา สัตวสรางระบบสมองที่ละเอียด 
ขึ้นมาใหมบนสมองเกาที่มีอยูเดิม ในขณะที่สมองเกาทําหนาที่เปนรากฐาน
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมประจําวัน หรือพูดอีกอยางก็คือความชอบและ
สิ่งท่ีเราเลือกสวนใหญมาจากลักษณะทางชีวภาพในตัวเรา

ยกตัวอยางเชน ผูชายจะชอบเลือกหญิงสาวที่หนาตานามองและ 
รูปรางดีเปนคูครอง เพราะจิตสํานึกทางกายของพวกเขาเชื่อวาหญิงสาว 
ลักษณะนี้จะทําใหลูกรุนตอไปมีลักษณะดี ในขณะท่ีผูหญิงจะเลือกผูชายที ่
สูงสงาและแข็งแรงเปนคู เชนน้ีจะทําใหเธอเกิดความรูสึกปลอดภัย เพราะ
ผูชายลักษณะนี้ดูแลวจะสามารถลาสัตวมาเปนอาหารเกงกวาและยังสามารถ 
เอาชนะผูบุกรุกไดอีกดวย

ไมวากฎหมายจะเขมงวดแคไหน ก็ยังหยุดการกอเหตุรายไมได 
คนจะดีแคไหนก็ยังทําผิดกันได เพราะสัญชาตญาณอยางหนึ่งของคนเราก็
คือ “ความปาเถื่อน” มีหลายครั้งในประวัติศาสตรที่ความปาเถื่อนสามารถ
เอาชนะปญญา แรงดึงดูดของโลกทําใหสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตองตกลงพื้น 
สัญชาตญาณของคนเราก็เชนเดียวกัน มันจะทําใหเราเดินเขาสูตนกําเนิด
และความปาเถื่อน เดินสูชีวิตที่ตกตํ่า

ทําไมคนจึงประเสริฐ
ทิศทางทั่วไปของวิวัฒนาการมีลักษณะเดนอยูที่ ความมีระเบียบวินัย

และการพลิกสัญชาตญาณ
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ยกตัวอยางเชน การหาความสุขใสตัวทันทีคือสัญชาตญาณของส่ิง
มีชีวิต สัตวมักจะไมทําสิ่งท่ีมองไมเห็นผลตอบกลับในเวลาสั้นๆ เพราะ
สัญชาตญาณของสัตวก็คือหาความสุขใสตัวทันที ฉะนั้นคนเราจึงยินดีที่จะ
ควบคุมสัญชาตญาณหาความสุขใสตัวเพราะผลประโยชนในระยะยาว

ในผลงานชื่อ “Sapiens: A Brief History of Humankind” ของ 
ยูวาล โนอา ฮารารี่  เขียนไววา “การที่มนุษยสามารถทําใหเกิดความรวมมือ
ของคนเรือนหมื่นเรือนแสนเปนความจริงขึ้นมาได ในขณะที่สัตวทําไดเพียง
รวมกลุมกันแคหลักสิบหรือรอยใหเปนฝูงเทานั้น เปนเพราะมนุษยเปนสิ่งมี
ชีวิตเพียงประเภทเดียวที่เชื่อใน ‘ความเช่ือที่สมมติขึ้นมา’ ” 

ขอแตกตางที่สุดระหวางคนกับสัตวอยูที่ความสามารถในการควบคุม
สัญชาตญาณของตัวเองเพื่อผลประโยชนในระยะยาว หากใครไมสามารถ
ควบคุมสัญชาตญาณของตัวเองก็จะถดถอยอยู ระดับต่ํากวามาตรฐาน 
และจะถูกสังคมคัดออก นี่คือความสําคัญของการเอาชนะสัญชาตญาณ 
สัตวที่ยิ่งสามารถควบคุมสัญชาตญาณไวไดก็จะยิ่งเปนสัตวชั้นสูง คนที่ยิ่ง
สามารถควบคุมสัญชาตญาณไวไดก็จะยิ่งโดดเดน

แมในกระบวนการวิวัฒนาการอันยาวนาน สัญชาตญาณทางกาย 
ของคนเราจะมีความสําคัญดานชี้นําแนวทางอยูรอดก็ตาม แตความเปลี่ยน 
แปลงของสภาพทางสังคม วิวัฒนาการท่ีเปนไปอยางคอยเปนคอยไปวิ่งตาม
จังหวะยุคสมัยปจจุบันแลว หากเรายังใชสัญชาตญาณของเราเผชิญหนากับ
โลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใบน้ี เราก็อาจคอยๆ ถูกกําจัด

ฉะน้ันถาอยากใหตัวเองตามจังหวะยุคสมัยใหทัน ก็จะตองเอาชนะ
การตอบสนองทางสัญชาตญาณที่ตามยุคสมัยไมทันเหลานี้ใหได เพื่อไม
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ใหตัวเองใชวิธีที่มีประสิทธิภาพต่ํากับการเรียนรู ไมใหตัวเองโกรธจนควัน 
ออกหู ไมใหตัวเองถูกปดหูปดตาจากสัมผัสหรือความรูสึกตางๆ

“ขวางสัญชาตญาณ” เสนทางสูความสําเร็จ
ถาเชนนั้นเราควรเปดศึก “พลิกสัญชาตญาณ” อยางไร เพื่อใหตัวเอง

ไดเปรียบมากข้ึน โดดเดนมากขึ้น? 

ในชีวิตเรา หลายๆ คนหวังใหตัวเองงดงามและเกงกาจยิ่งขึ้น เชน 
อยากลดไขมันลงเพ่ือใหตัวเองดูสุขภาพดี เพื่อใหไดคะแนนดี หรืออยาก
ใหตัวเองกลาขึ้นหนอยเพ่ือจะไดกลาแสดงออก 

แตความจริงคนสวนใหญลวนไมสามารถทําใหเปนจริงได ไมเชนนั้น
คงไมมีคนมากมายท่ีรูสึกไมพอใจกับชีวิตที่เปนอยูทุกวันนี้หรอก แลวมันมี
ปจจัยอะไรบางท่ีสงอิทธิพลตอการกาวสูความสําเร็จของเรา? 

ปจจัยที่ 1 ท่ีขัดขวางไม ใหเรากาวสูความสําเร็จคือ
ความมั่นคงของรูปแบบการตระหนักรับรู

โบราณกลาวไววา “สามขวบดูสิบแปด” สภาพแวดลอมของโลก
ภายนอกไดหลอหลอมรูปแบบพ้ืนฐานพฤติกรรมของเราไวตั้งแตตอนเรายัง
เด็ก เพื่อใชเปนแบบแผนในการทําความรูจักกับสิ่งตางๆ ในภายหลัง เมื่อ
เราพบเจอสถานการณที่คลายคลึงกัน เราก็จะดึงพฤติกรรมท่ีเคยใชไปกอน
หนานี้มาใชตอบสนอง

หรือก็คือ เมื่อเราเผชิญหนากับสิ่งสิ่งหนึ่ง พฤติกรรมของเราจะผาน 
“แผนผัง” อันหนึ่ง หากอยากแกไขสัญชาตญาณ ก็ตองเปลี่ยน “แผนผัง” 
เสียใหม แตกระบวนการนี้เปนกระบวนการที่ยากเพราะแผนผังนี้อยูกับเรา
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มาหลายสิบป อายุยิ่งมาก “แผนผัง” จะยิ่งฝงแนนจึงยิ่งเปลี่ยนยาก ฉะนั้น
ทําใหเราเขาใจวาทําไมรุนพอแมเราถึงหัวรั้นนัก

เรามักจะไดยิน “การใหความสําคัญในอันดับแรก (primacy effect)” 
ในชีวิตประจําวัน เราอาจรูสึกดีกับอีกฝาย เพราะอีกฝายทําใหเราเกิดความ
รูสึกดีๆ ตั้งแตแรก ตอมาแมอีกฝายจะทําอะไรผิดเราก็จะมีแนวโนมที่จะ 
เชื่อวาเปนแคความไมตั้งใจ

ที่เปนเชนน้ีก็เพราะสาเหตุวา “แผนผังในใจ” ของคนเราเปลี่ยนแปลง
ยาก เราจะใชความรูสึกที่เกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือรูจักกับอีกฝายเปน “แผนผัง 
ในใจ” ที่จะทําความรูจักกับอีกฝาย หากคิดเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับอีกฝายก็ 
จะผานแผนผังนี้ หรือก็คือมีแนวโนวคิดไปในทิศทางเดียวกับความรูสึกแรก
ที่ไดรูจัก

ดานอื่นๆ ก็เชนเดียวกัน ทําไมเราถึงไดรูสึกลึกซ้ึงกับ “ครั้งแรก” นัก? 
เพราะเราใชเรื่องราวที่เราประสบ “ครั้งแรก” เปน “แผนผังในใจ” ในการ
ทําความเขาใจกับเร่ืองราวทํานองนี้ เมื่อเราพบเจอกับเรื่องราวที่คลายคลึง
กันอีกเราก็จะตอบสนองโดยผาน “แผนผัง” น้ี สาเหตุที่แกไขยากก็เพราะ
สัญชาตญาณของ “แผนผัง” เปล่ียนแปลงยากนั่นเอง 

ปจจัยที่ 2 ที่ขัดขวางไม ใหเรากาวสูความสําเร็จคือ
ใจรอนอยากเห็นความสําเร็จเร็วๆ  

บางครั้งวิธีที่จะทําใหตัวเราโดดเดนไมไดเปนปญหา แตขณะที่อยู
ในระหวางข้ันตอนการลงมือลงแรงทําแลว ยังมองไมเห็นผลลัพธเสียที จึง
ตัดสินใจยกเลิกกลางคัน 
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เชน คนอยากลดความอวนที่ออกกําลังกายติดตอกันสามวันแลวรูสึก
ไมเห็นผล จึงคิดวาวิธีที่ทํามีปญหา จึงปรับแลวปรับอีกจนเหนื่อย และเสีย
พลังงานไปมากกับการปรับเปล่ียนซึ่งมันสงผลเสียตอเปาหมายของเรา

กอนนั้นมีเพ่ือนคนหน่ึงบอกผมวา ตอนเรียนหนังสือมีชวงหนึ่งที่ 
เธอตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษมาก แตผลการสอบกลับไมไดดั่งใจอยาก ตอมา
เธอจึงหันไปตั้งใจเรียนวิชาอื่นแทน ผลปรากฏวาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
ของเธอกลับดีขึ้นอยางมาก ดูแลวรูสึกวา “ขี้เกียจกลับทําใหไดคะแนนดี” 

ความจริงเปนอยางนั้นจริงหรือ? ไมใชเลย เพราะประโยชนที่เราจะ
ไดรับมันตองอาศัยเวลา การเปลี่ยนแปลงไมไดเกิดขึ้นภายในวันสองวัน 
แตตองใชเวลาสะสมมันกอนจะปรากฏผลออกมาใหเห็น เม่ือตัวเองเร่ิม 
ผอนคลายกับมัน สิ่งที่ตัวเองสะสมไวกอนหนาคอยเร่ิมปรากฏผลใหเห็น 
แตเรากลับคิดวามันเกิดขึ้นจากสภาวะ “ไมตั้งใจ” ของเรา

สวนมากความคิดที่เรามุงเนนลวนเปน “ส่ิงที่เกิดควบคู” เราสามารถ
รับความรูสึกของส่ิงตางๆ พรอมๆ กับท่ีสายตามองเห็น สงผลใหเกิด 
“อคติในการมองการณใกล” ในความคิดของเรา เมื่อไมสามารถเห็นผลทันที 
เราก็จะเกิดความสงสัยในผลลัพธของมัน

แตมันจะตรงกันขามกับอวัยวะรับความรูสึกของเรา ส่ิงที่เราลงแรง 
ไปมักจะตองใชเวลาระยะหนึ่งกอนจะปรากฏผลลัพธออกมาใหเห็น เรา 
เรียกวา “ผลประโยชนลาชา” ซึ่งเปนตรงกันขามกับความคิดของเรา ดังนั้น
หากเราลงแรงไปแลวไมเห็นผลลัพธที่เราอยากไดในทันที เราก็จะเกิดขอ 
สงสัยและมีแนวโนมท่ีจะยกเลิกกลางคัน 

ดังนั้นจึงเปนเหตุผลวาทําไมหลายๆ คนไมสามารถมุงมุนทําในสิ่งที่
ถูกตองตอไปจนเห็นผลลัพธก็เปนเชนน้ีเอง 
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ปจจัยที่ 3 ที่ขัดขวางไม ใหเรากาวสูความสําเร็จคือ
การหยุดอยูแต ในพื้นที่ปลอดภัย 

นักฟุตบอลถูกกําหนดใหใชหลังเทาเตะลูกบอลหรือว่ิงรอบสนามโดย 
ใชเวลานอยที่สุด แตนักเตะบอลสมัครเลนไมไดถูกกําหนดใหฝกเชนนี้ 
พวกเขาจึงเตะลูกบอลตามใจอยาก ความสุขของพวกเขาอยูที่กระบวนการ
ไมใชผลลัพธ 

คนกลุมหลังคือ คนที่ทําสิ่งตางๆ ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง ฉะน้ัน
การพัฒนาทักษะการเตะบอลของเขาจึงมีขีดจํากัด ในขณะที่คนกลุมแรกถูก
กําหนดใหใชวิธีที่ตัวเองรูสึกไมสบายท่ีจะตองเตะบอล แมพวกเขาจะรูสึก
ลําบากทุกขทน แตดวยเหตุผลนี้ที่ทําใหพวกเขามีความสามารถโดดเดน 
และพัฒนาอยางมาก 

ชีวิตคนเราก็เปนเชนเดียวกัน คนสวนใหญจะใชวิธีที่คุนชินในการ
เรียนรูหรือทํางานซึ่งไมทําใหเราเกิดการพัฒนา เหมือนโจทยเลขคณิตที่มี
วิธีแกโจทยหลายวิธี แตเรามักใชวิธีที่เราคุนเคยแกโจทย จนกระทั่งถึงวัน
ที่ใชวิธีเดิมแกโจทยไมไดอีกตอไปแลว แตตัวเองก็ไมใชวิธีอื่นเพราะไม 
เคยเรียนรูวิธีที่แตกตาง

ดังนั้นจึงไมแปลกใจเลยท่ีทําไมบางคนมีประสบการณการทํางานมา
หลายสิบป แตยังไมสามารถพัฒนาตัวเองใหเปนผูเชี่ยวชาญ เพราะพวก
เขาไมไดสั่งสมประสบการณสิบปแตนําประสบการณเดิมมาใชนานสิบป 
ตางหาก เมื่อพบคอขวดก็จะไมมีทักษะดานอื่นๆ จึงไดแตคางเติ่งอยูใน 
ระดับเดิมท่ีเคยอยูไปไหนไมได  

คนสวนใหญไมยินดีเดินออกจากพ้ืนที่ปลอดภัย สาเหตุใหญขอหน่ึงก็
คือ การเดินออกจากพื้นที่ปลอดภัยหมายถึงประสิทธิภาพลดลงในระยะสั้นๆ 
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เชนเดียวกับนักฟุตบอลที่ใชเทาซายเตะบอลไดไมดีในตอนเริ่มแรกหรือใช 
วิธีอื่นแกโจทยเลข ก็จะตองใชเวลามากกวาเดิม 

ดังนั้นในสังคมที่ใหความสําคัญเรื่องประสิทธิภาพมากจนเกินไปนี้ 
ผูคนจึงไมอยากเสียเวลาหรือเสียแรงไปกับการทดลองผิดถูก การใชวิธีที่คุน
เคยทํางานใหเสร็จแมจะประหยัดเวลาแตไมเปนผลดีตอการพัฒนาเติบโต 
ของตัวเราและไมเปนผลดีตอการกาวสูความสําเร็จ

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ กระบวนการกาวสูความสําเร็จเต็มไปดวยอุปสรรค
นานาประการ คนสวนใหญจึงบอกลา “เสนทางสูความสําเร็จ” นี้ดวยความ
ลมเหลว

“ตองมีสักคนท่ีชนะ”
แมวาเสนทางสูความสําเร็จมักจะเต็มไปดวยอุปสรรคขวากหนาม 

จากสัญชาตญาณ แตก็ยังมีคนที่ทําไดสําเร็จ ประสบการณของพวกเขาจะ 
ชวยใหเราเปลี่ยนแปลงไดสําเร็จมากขึ้น 

มีนักจิตวิทยาคนหนึ่งไดทําการทดลองคร้ังแลวคร้ังเลาจนคนพบปจจัย
ที่สงผลใหเราเปลี่ยนแปลงไดดีขึ้น และบอกแนวทางการเปลี่ยนแปลงให 
เรารู เสนทางการเปลี่ยนแปลงตัวเราคลายกับเกมตัวเราในวันนี้กับตัวเราใน
วันวาน หากเราอยากเอาชนะตัวเองในวันวานเราก็จะตองรูการเดินหมากตา
ตอไปของคูตอสู เม่ือเรารูวาตัวเองในวันวานจะเดินหมากตาตอไปอยางไร 
เราก็จะสามารถหาวิธีปองกันและแกไขจนบรรลุเปาหมายเอาชนะตัวเอง 
ไดสําเร็จ

สิ่งที่คนสวนใหญขาดไมใชความกลาหาญท่ีจะเอาชนะสัญชาตญาณ

ความเกียจครานและความขี้ขลาด แตคือทักษะการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสิ่งน้ี

ตางหากท่ีเปนหัวใจสําคัญของการกาวสูความสําเร็จ 
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จุดประสงคของหนังสือเลมนี้คือสิ่งน้ีนั่นเอง ที่ใหความสําคัญเรื่อง
การสรางแรงบันดาลใจ หนังสือบางเลมบอกวิธีเอาชนะนิสัยผัดวันประกัน
พรุงวา ตองใช “เทคนิคการจัดการเวลา (Pomodoro Technique)” หรือ
ใหใชเทคนิคใหรางวัลและลงโทษ เปนตน หรือถาหากอยากสื่อสารไดดีก็
ตองบอกใหพวกเราใชวิธีเอยชมหรือลองผิดลองถูก เปนตน แตสิ่งที่พวก
เขาไมคอยบอกก็คือ “ทําไมจึงทําอยางนี้ได?” “หลักการที่อยูเบื้องหลังการ
ทําเชนนี้คืออะไร” 

ก็เหมือนกับบอกวิธีแกโจทยเลขวาแกอยางไร แตเราไมรูหลักการใน
การแก เม่ือเจอมัน “เปล่ียนรูปแบบ” เราก็จะทําอะไรไมถูก ยิ่งไมตองพูด
ถึงการสรางสรรควิธีใหมๆ ออกมา 

แตหนังสือเลมน้ีไมเพียงบอกวิธีมากมายที่นําไปใชไดจริงเทานั้น ยัง
พยายามอธิบายสาเหตุและตนตอที่อยูเบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมหนึ่งๆ ทําให
ทุกคนไมตองติดอยูกับวิธีที่กลาวถึงในหนังสือ แตสามารถคนหาแนวทาง
เปล่ียนแปลงที่เหมาะสมกับตัวเองโดยอาศัยหลักการดังกลาว

ผมเองรูดีวาหลายคนในยุคสมัยแหงอินเทอรเน็ตมักเลือกอานบทความ 
สั้นๆ แมจะทําใหเราไดความรูแบบไมเปนชิ้นเปนอันในเวลารวดเร็ว แตก็ 
จะทําใหความอดทนของเราเปนเชนนั้นไปดวยกลาวคือ ความอดทนยิ่งนอย
ลงเรื่อยๆ แมกระทั่งขณะที่เลือกอานบทความแนวบันเทิงหรือบทความสั้นๆ 
หลายคนไมมีความอดทนอานสิ่งที่มีประโยชนไดจนจบ แตจะเก็บเอาไวรอ
เวลาวางคอยมาอานและนอยครั้งที่จะกลับมาเปดอานสิ่งที่ตัวเองเก็บไว

ดังนั้นระหวางที่อานหนังสือเลมน้ี ผมอยากใหอดทนสักหนอย อยา
เหมือนการอานบทความตามอินเทอรเน็ตที่อานโดยไมคิดตาม ขอแคมีความ
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อดทนอานจึงจะชวยใหตัวเองพัฒนาไดเร็ว หลีเสี่ยวหลง ไดพูดไววา “ผมไม
กลัวคนที่ทําเปนรอยๆ อยาง ผมกลัวแคคนท่ีทําอยางเดียวเปนรอยๆ ครั้ง
มากกวา” หากไมคิดใหลึกซึ้งและฝกฝน สิ่งที่เรียนมาก็อาจไมมีประโยชนใชงาน 

ขณะที่เราอานสิ่งตางๆ บนโทรศัพทมือถือ เราไมไดใหความสนใจเต็ม
รอยเพราะใจเราคิดวามือถือคือการสังคมและความบันเทิง มันจึงไมชวยให
เราไดความรูอยางลึกซึ้ง ความรูที่ไดรับในลักษณะนี้ไมตางจากการอานขณะ 
กินขาว  หากเปรียบเทียบกับขณะที่การอานในรูปแบบหนังสือแลว การอานแบบ
นี้จะใหผลสูงกวาสําหรับคนสวนใหญเพราะใจเราคิดวามันใหความรูมากกวา

อีกอยางหนึ่งคือ “ความรู” ยอมไมนาสนใจเทากับ “ความบันเทิง” 
ขอใชคําพูดของเพ่ือนท่ีเคยฟงมาชวยเสริมสักหนอยวา “ความบันเทิง” ก็

เหมือนการนวดผอนคลาย ตรงไหนสบายก็นวดตรงนั้น สวน “ความรู” 

ก็เหมือนการนวดรักษา ตรงไหนไมสบายก็นวดตรงนั้น

บทความบันเทิงอานแลวอิ่มอกอิ่มใจ แตมันอาจไมทําใหเราแข็งแรง
ขึ้นงดงามข้ึน สวนความรูอานแลวปวดหัว แตมันกลับทําใหคนคนหน่ึงกลาย
เปนคนสมบูรณพรอม

หนังสือเลมน้ีพยายามไมใชคําศัพทเฉพาะทางมากเกินไปเพ่ือใหเขาใจ
และนําไปใชไดจริง แตมันยังคงเปนหนังสือจําพวกใหความรู ซึ่งจําตองใช
เวลาและพลังงานในการทําความเขาใจสักหนอย ผมเชื่อวาคนท่ีสามารถตั้งใจ
อานมันไดจนจบนั้นอยูหางจากเปาหมายของตัวเองไมมากแลว 

เอาละ ขอใหพวกเราเปล่ียนเปนคนใหมที่โดดเดนไปพรอมๆ กัน
ระหวางกระบวนการเรียนรูและคิดพิจารณา!
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บทที่ 3

โหมดบาเรียน

จะควบคุมตัวเองใหดีขึ้นไดอยางไรในยุคสมัยของสมารตโฟน / 85

“หลุมดํา” ของเวลา ทําไมเราถึงอยากแตจะอัพเดตขาว
ในมือถืออยูตลอดเวลา / 86 
สมองฝอ จมอยูในเครือขายสังคมออนไลนทําใหคนโงมากขึ้น / 92
การเผชิญหนาที่ยอมรับได จะลดผลเชิงลบของมือถืออยางไรดี / 96
แผนสมบูรณแบบที่ไมสมบูรณแบบ
ทําไมแผนชารจแบตถึงลมเหลวประจํา / 101
อยาปลอยใหความคิดหยุดชะงัก
หนทางท่ีดีที่สุดมักไมเกิดขึ้นทันทีที่เริ่ม / 105 
ความเปนพิธีรีตอง ทําอยางไรจึงจะดําเนินการตามแผนไดดียิ่งขึ้น / 110
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บทที่ 4

อุปสรรคของการเรียนรู
ทําไมส่ิงที่ลงแรงไปถึงไมมีอะไรกลับมา / 113

ความรูสึกวารู รูหมายถึงเขาใจแลวจริงหรือ? / 114

ความสนใจที่ตองใหความสนใจ เราเรียนรูจนหมดแลวจริงหรือ? / 118
อุปสรรคในการปนปาย
การเรียนรูก็คือกระบวนการห่ําหั่นศัตรูเพื่อไปขั้นตอไป / 122
สมมุติฐานของสมอง มันอาจเปนซูเปอรคอมพิวเตอรระดับสูง/ 126

ลืมสิ่งไมดี การลืมคือกระบวนการจัดการตัวเองของสมอง / 129

อารมณยินดีพึงพอใจ คือสภาวะท่ีดีที่สุดสําหรับการเรียนรูของสมอง/ 132

บทที่ 5

ทิ้งความดอย
สวนประกอบสําคัญของการเรียนรูประสิทธิภาพสูง / 137

ความรูที่เชื่อมโยง ที่มาของแรงบันดาลใจ การยกระดับความคิด/ 138
การควบรวมประสิทธิภาพสูง
การเรียนรูแบบเจาะจง VS การเรียนรูแบบกระจาย / 142
กายใจที่เหน็ดเหนื่อย สภาวะการเรียนรูของสมองที่ประสิทธิภาพตํ่า / 145
การปลดเปล้ืองแบบใจรอน
ใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต เพ่ือยกระดับตัวเองใหดีขึ้นไดอยางไร / 148 
การสรางระบบความรู
โหมดประหยัดพลังงานของแหลงความรูความเขาใจของสมอง / 151
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การคบหาเปนกลุมเพื อพลิกสัญชาตญาณของตัวเอง
ใหตัวเองเปนคนอีคิวสูง / 159 

บทที่ 6

การคบหาสมาคมท่ีไมไดดังใจ
จุดบอดในกระบวนการความสัมพันธทางสังคม / 163

“ฟงที่ฉันพูด!” ความตองการควบคุมคือฆาตกร
ของความสัมพันธระหวางบุคคล / 164

“ฉันวาแลว!” ทําไมถึงตัดสินทุกอยาง
ของอีกฝายเปนลบไปหมดทุกครั้งท่ีทะเลาะกัน / 167

ความรักที่ทําใหคน “ยิ่งโง”
ทําไมบางคนถึงมองไมเห็นขอบกพรองของคนรัก / 170 

บทที่ 7

วัฏจักรท่ีดี
ทําอยางไรจึงจะสรางความสัมพันธทางสังคมที่มีประโยชนขึ้นได / 173

คุนเคยและปลอดภัย ทําไมเธอถึงตองทําใหตัวเองเปนที่คุนหนา / 174 
เปดเผยตัวเอง ความเชื่อใจสรางอยูบนความเขาใจซึ่งกันและกัน / 178
การริดรอนซ่ึงกันและกัน คนประนีประนอมไปเสียทุกเรื่องที่นาเบื่อ / 181 
การเอยชมก็ไดผล การเอยชมเปนศาสตรหนึ่งของการใชชีวิต / 185

2
ภาคที่
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บทที่ 8

ศิลปะการสื)อสาร
ทําอยางไรจึงจะพูดจากันดีๆ ได / 189

เลิกถกเถียง ทําอยางไรถึงเลิกนิสัยชอบเถียงเอาชนะ / 190 

ทําไมครอบครัวถึงทํารายคนเราได
ทําอยางไรจึงจะพูดคุยกันไดอยางสนิทสนมในครอบครัว / 197

การปลดปลอยดวยความหวังดี
ทําอยางไรจึงพูดคุยกับคนอื่นใหสนุกกวาเดิม / 205 

ความสมปรารถนาแหงการทํานาย
การยอมรับผูอื่นเปนวิธีใหคําแนะนําที่มีประสิทธิภาพสูง / 213

บทที่ 9

ศิลปะการคบหา
กระบวนการการพัฒนาตนเองอยางหนึ่ง / 217

แทรกแซงสัญชาตญาณ ทําอยางไรถึงจะหลีกเลี่ยงความรูสึก
ไมชอบหนาคนคนหน่ึงโดยไมมีสาเหตุได / 218

ขอบเขตที่เลือนราง

ทําอยางไรจึงวางการยึดมั่นถือม่ันของตัวเองลงได / 226

กําจัดความเกียจคราน

ทําอยางไรจึงชวยลดความขัดแยงระหวางการรวมมือ / 231 

ผลกระทบที่มองเห็น ทําอยางไรจึงลดอารมณเชิงลบได / 234 

เบื้องหลังหนากาก ทําอยางไรจึงพอจะเขาใจคนคนหน่ึงอยางคราวๆ ได / 241 
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บทที่ 10

รับมือกับอารมณ

อารมณเชิงบวก VS อารมณเชิงลบ / 245

อุปสรรคท่ีขามไมผาน ทําไมเราจึงตกอยูในอารมณเชิงลบ (1) / 246
อุปสรรคท่ีขามไมผาน ทําไมเราจึงตกอยูในอารมณเชิงลบ (2) / 250 
เจรจากับใจเรา ยอมรับสวนดอยของตัวเอง / 253 
ผลกระทบจากการถูกประเมินต่ํา พลังของสัญญาณเตือนภายในใจ / 256 
ความขัดแยงของทรัพยากร
ทําอยางไรจึงชวยลดความวิตกกังวลจากการแขงขัน / 258  

ขอมูลเชิงลึกทางสังคมในการพลิกสัญชาตญาณของตัวเอง
มองเห็นในสิ่งที่มองไมเห็น พูดในสิ่งที่อยากพูด 

บทที่ 11

ปจจัยรบกวนจากภายนอก
กับดักการตัดสินใจที่พบบอยๆ มีอะไรบาง / 267

กับดักของความรูสึกวาฉันควบคุมได
คนที่มองโลกเชิงบวกมากเกินไปจะย่ิง “ตกหลุมพราง” งาย / 268

ภาพที่ปรากฎ ทําไมเรามักถูกเรื่องเลาโนมนาวเสมอ / 271

การตัดสินใจเปนอัมพาต ทางเลือกเยอะอาจไมใชเรื่องดี / 275

ความกดดันจากกลุม ถึงจะอยูโดดเด่ียวก็ยังไดรับอิทธิพลจากกลุมอยูดี / 278

“ลิงขาว” สนใจสิ่งใดมากเปนพิเศษ จะย่ิงทําใหเรามองไมเห็นมากขึ้น / 282 

3
ภาคที่
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บทที่ 12

ตั้งเงื)อนไขใหตัวเอง
เรามีจุดบอดทางความคิดอะไรบาง / 285

อคติเรื่องจิตใตสํานึก เราโดดเดนกวาคนท่ัวไปจริงหรือ / 286

ความเขาใจผิดเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ขอจํากัดทางความคิดท่ีมีอยูในผูเชี่ยวชาญ / 289

“เพราะดูแลวไมถูกชะตา” 
อะไรที่เธอวา ‘ไม ’ สําหรับฉันแลว ‘ใช’ หมด / 291 
รอบนอกของยอดพีระมิด
เบื้องหลังของผูประสบความสําเร็จ คือผูลมเหลวนับครั้งไมถวน / 294 

ตนทุนที่ไมมีวันไดกลับคืน มุงม่ันหรือวายอมแพ นี่แหละคือปญหา / 298 

ความหุนหันคือปศาจ ผลของการขาดสติคือการลงโทษ / 301 

บทที่ 13

ตรรกะของการแสดงออก

ใหคนอื่นรูวาคุณอยากพูดอะไรกันแน / 303

อาวุธของศิลปะการแสดงออก รูปแบบพีระมิด / 304 

ชักอาวุธ การนํารูปแบบพีระมิดมาใชงาน / 309

สรุปลวงหนา ใหคนอื่นเขาใจในส่ิงที่คุณอยากพูด / 313

อางอิงประสบการณ ทําไมนักบรรยายเกงๆ ถึงชอบยกตัวอยาง / 316 
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บทที่ 14

สงครามท่ีแทจริง
มองเห็นธรรมชาติของสิ่งตางๆ / 319 

ความหมายของการมีอยู ชีวิตเราคือการเดินทางของเวลา / 320

แวดวงสังคม ทําอยางไรจึงจะไดเขาสูสังคมชั้นสูงมากยิ่งขึ้น / 324 

ฉากลวงอันงดงาม ทําไมการลางสมองจึงรายกาจ / 333

เหลาเกาในขวดใหมของวิทยาศาสตรลวงโลก
ทําไมเราถึงเชื่อเรื่องราศี / 342

ขอสรุปแบบสุดขั้ว ทําไมจึงเห็นขอเท็จจริงยากนัก / 347

เหลี่ยมที่โดนลับ เปล่ียนอยางไรใหเปนสามัญ / 350 

บันทึกทายเลม  

ทําใจใหนิ่งจึงจะเรียนรูไดอยางแทจริง / 353

เกี่ยวกับผูเขียน

Wai Lan / 358 

 



เดินออกจาก
COMFORT ZONE ซะที!

เพื)อเอาชนะความเคยชินตามสัญชาตญาณเดิม





ภาคที่ ่  1
•

เพิ่มความสามารถในการพลิก 
สัญชาตญาณของตัวเอง
/ เอาชนะความดอยของตัวเอง /
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เรามักพบสถานการณเหลานี้เสมอๆ ในชีวิต

ตอนเรียนเราตองห้ิวหนังสือเลมหนาปกกลับบานตอนปดเทอมเปน
ประจํา พรอมจินตนาการวาถาตัวเองอานหนังสือเลมหนาปกเหลานั้นจบ จะ
รูสึกภาคภูมิใจมากสักแคไหน แตความจริงมักโหดรายเสมอ…แบกหนังสือ
ไมรูกี่เลมกลับบาน และมักจะปลอยใหอยูอยางนั้นโดยไมแตะตอง หาก
สามารถอานไดสักหนึ่งในสิบของที่แบกกลับไป ก็ตองขอบคุณฟาดินมากมาย

เรียนจบทํางาน เจียดเวลาหนึ่งวันมานั่งวางแผนงานของทั้งสัปดาห 
แตเมื่อมานั่งดูรายการสิ่งที่ตองทําตอนเย็นของวันสุดทายในสัปดาห ก็พบ
วาสิ่งที่ตัวเองทําเสร็จไปยังไมถึงครึ่งหนึ่งของรายการสิ่งที่ตองทําเลยดวยซํ้า 

วันเวลาผานไปทําใหเราเติบโตขึ้น แตนิสัยบางอยางในตัวกลับไม
เติบโตและไมดีขึ้นตามวันเวลาที่ผานไป เชน นิสัยผัดผอน ซึ่งความเฉื่อย 
ของการผัดผอนมันสงผลมาก ความสุขระยะสั้นที่มันใหเราทําใหเรา “หยุด
ไมได” 

เมื่อเราตระหนักไดวาวันพรุ งนี้ก็คือวันเดดไลน ทําใหเราตองทํา
ภารกิจใหลุลวงโดยวิธีทํารายรางกายตัวเอง นานวันเขารูปแบบพฤติกรรมน้ี
จะกลายเปนตัวเราและกลายเปนมาตรฐานแรกของพฤติกรรมที่ถายังไมถึง
วินาทีสุดทายก็ยังไมลงมือทํา 
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เคยมีงานสุมตัวอยางตรวจสอบคน 500 คน ที่ชี้ใหเห็นวา มีคนราวๆ 
75% เชื่อวาตัวเองมีโรคผัดผอนในตัวระดับหนึ่ง และมีคนเกือบครึ่งที่เชื่อวา
รูสึกเวลาไมพออยางไมรูตัว และสําหรับคําถามที่ถามวา “สิ่งที่กินเวลาสวน
ใหญของชีวิตเราคืออะไร?” มีคนราว 70% ที่ตอบวา “วีแชต*”

จากสองคําถามเล็กๆ นี้ ก็ทําใหพอจะรูวาการผัดผอนเปนเรื่องธรรมดา
ทั่วไป และมือถือโดยเฉพาะการเลนวีแชตกินเวลาในแตละวันของเราไปมาก
ทีเดียว การผัดผอนกลายเปนโรคที่เปนกันแพรหลายในทุกยุคสมัยก็วาได

เราทุกคนลวนมีแนวโนมผัดผอนกันทั้งนั้นมากนอยตางกัน แตสาเหตุ
ของการผัดผอนชางมีมากมายเปนพันเปนหม่ืน 

ทุกๆ สาเหตุของการผัดผอนลวนสามารถใชหลักจิตวิทยา สรีรวิทยา 
และวิวัฒนาการ มาอธิบายไดทั้งสิ้น ถาเชนนั้นตนเหตุของการผัดผอนคือ
อะไรกันแน? 

เรามาทําความรูจักการผัดผอนใหรอบดานและถึงแกนกันดีกวา

* วีแชต (WeChat) เปนโปรแกรมเมสเซนเจอรที่สามารถใชงานไดในสมารตโฟน นิยมใชกันมาก
ในประเทศจีน (จีนเรียกวา Weixin) ในขณะที่ประเทศไทยนิยมใช Line





บทท่ี
1

สืบใหถึงตนตอ
เห็นอยูวางานเยอะ 
แลวทําไมเราจึงคิดแตจะผัดผอน



ความรูสึก  เหตุผล 
ทําไมเราถึงไมรู จักเอาชนะตัวเอง 

เพลโตไดกลาวไววา “ในสมองคนเรามีคนขับรถมาที่มีเหตุผลอยูคน
หนึ่ง ทําหนาท่ีบังคับมาที่กระดางกระเดื่อง บางครั้งตองลงแสมันบางเพื่อให
มันอยูในรองในรอย” ความจริงประโยคนี้ไดบอกใหรูอยางชัดเจนแลววา ใน
การรับรูของคนเรามีความเก่ียวพันกันระหวางเหตุผลและความรูสึกรวมกันอยู 

นักจิตวิทยาเช่ือกันอยางแพรหลายวา ในสมองของคนเรามีระบบ
ปฏิบัติการสองระบบที่สัมพันธกันแตก็เปนอิสระจากกัน ระบบแรกคือ “ดาน
ความรูสึก” ถือเปนสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่จะกอใหเกิดอารมณ ความ
รูสึกเจ็บปวดและสุขในเรื่องตางๆ อีกระบบคือ “ดานเหตุผล” หรือเรียกวา 
ระบบไตรตรอง สวนนี้เปนสวนที่กอใหเกิดพฤติกรรมครุนคิด สังเกต และ
ไตรตรองอยางรอบคอบจากสมอง

สมองสวนที่ควบคุมความรูสึกเรียกวา “ระบบลิมบิก (limbic system)” 
พอล ดี. แมคลีน แพทยและนักประสาทวิทยาชาวอเมริกันเชื่อวา ในชวง 
ในชวงวิวัฒนาการระบบลิมบิกเกิดขึ้นกอนสมองสวนหนาของเรา ขณะเดียวกัน
มันยังปรับสมดุลสัญชาตญาณของคนเรา อีกทั้งยังกระตุนใหคนเราอยูรอด
และขยายเผาพันธุ

การอยูรอดนั้นตองอาศัย “การตอสูและการหลบหนี” เพียงสองส่ิง
สําหรับใชจัดการและทําใหเปนจริง ซ่ึงมันไมสามารถเรียนรูไดจากความ
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ลมเหลว ไมมีความรูสึกและความสามารถในการไตรตรอง ความสามารถ
เพียงอยางเดียวของมันมีเพียงแคการลงมือปฏิบัติ การคนควาพบวาการเกิด
พฤติกรรมของคนเราโดยสวนใหญลวนมาจากสมองสวนนี้ 

สมองสวนที่ควบคุมดานเหตุผลจะเรียกวา “นีโอคอรเท็กซ” (neocortex 
หรือสมองสวนหนา (forebrain)) สมองสวนนี้ใชเวลาวิวัฒนาการหลาย
รอยลานป ซึ่งคิดเปนเวลาสั้นกวาระบบลิมบิกที่ใชเวลาวิวัฒนาการหลาย 
พันลานป จึงเปนเหตุผลวา ทําไมการมีอยูของระบบลิมบิกจึงมีความสําคัญ
มากตอความอยูรอดในระยะยาวของมนุษย

แตสมองสวนนีโอคอรเท็กซก็มีหนาที่สําคัญมากตอความอยูรอดของ
มนุษยในสภาพแวดลอมเลวรายที่เปลี่ยนแปลงบอยและการอยูรวมเปน 
กลุม ในหนังสือเรื่อง “Switch : How to Change Things When Change 

is Hard” ของ ชิป เฮลท และ แดน เฮลท ไดใชตัวอยางของส่ิงมีชีวิตมา
อธิบายความสําคัญของนีโอคอรเท็กซวา 

ระหวางกระบวนการวิวัฒนาการ สมองจะไมสูญหายไปเหมือนหาง
ของเรา แตจะเกิดการสรางใหมบนพื้นฐานของสมองเดิม นี่เองที่ทําใหสมอง
มีสวนของสัญชาตญาณดั้งเดิมเก็บไวมากมาย แตมันก็มีประโยชนตอการ 
อยูรอดของคนเราอยางมาก 
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ในผลงานเรื่อง “Elephant and the Rider” ของ โจนาธาน เฮดต 
นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกัน แหงมหาวิทยาลัยแหงเวอรจิเนีย ก็ไดอธิบาย
เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางความรูสึกและเหตุผลในตัวคนไวอยาง
ลึกซึ้ง เขาเปรียบเทียบความรูสึกของคนเราวาเปนชาง และเหตุผลของ
คนเราเปนคนขี่ชาง คนขี่ชางรูจักวิเคราะหและมองการณไกล เขาจะออก 
คําสั่งใหชางทําส่ิงตางๆ แตความสามารถในการควบคุมชางของเขาข้ึนๆ 
ลงๆ ไมแนนอน ในขณะที่ความรูสึกของคนเราจะมีขนาดมหึมาเหมือนชาง 
แถมยัง “ฟงภาษาคนไมรูเรื่อง” คนขี่ชางไมสามารถกุมอํานาจการควบคุม
มันไวไดตลอดเวลา หากชางและคนขี่ชางไมเดินไปในทิศทางเดียวกัน คน
ขี่ชางก็ทําอะไรไมได

นี่คือความขัดแยงระหวางความรูสึกและเหตุผล ความปรารถนาที่ 
จะมีความสุขทันทีกับความรูจักควบคุมตัวเอง แตการตัดสินใจสวนใหญ 
ของคนเรามักจะมีเหตุผลพรอมอารมณแฝงอยูดวยเสมอ 

แตความรูสึกและเหตุผลไมไดขัดแยงกันตลอดเวลา หลายคนชอบ
การวางแผนซึ่งท่ีจริงก็คือ ทําใหคนขี่ชางพึงพอใจ (เหตุผล) ความรูสึกพึง
พอใจท่ีเกิดจากข้ันตอนการวางแผนมีมากกวาความพึงพอใจที่เกิดจากการ
ลงมือปฏิบัติ และถาอยากโนมนาวชาง (ความรูสึก) ก็หามใช “ภาษาคน” 
เพราะมันฟงไมรูเรื่อง นี่เองคือสาเหตุวา รูทั้งรูวาแผนการดี แตไมยอมลงมือทํา 

และหากคิดจะใหตัวเองลงมือทําเสียที ก็จําเปนตองรวมมือกับ 
ความรูสึกในตัว เหตุผลรับผิดชอบการวิเคราะห ความรูสึกรับผิดชอบการ
ลงมือทํา เม่ือสองอยางไปในทิศทางเดียวกัน ความรวมมือก็จะสมบูรณแบบ



ความเหนื8อยลาจอมปลอม
ทําไมเราถึงคิดแตจะยอมแพ 

อะไหลของเครื่องจักรที่ถูกใชงานตลอดเวลาอาจแตกหักเพราะเนื้อเหล็ก
ถูกใชงานมากเกินไป หรืออะไหลอาจไหมเสียหายเพราะถูกเสียดสีมากจน
เกิดความรอนสูง คนเราก็อาจเหมือนเครื่องจักรที่ตองแจงซอมหรือเกิดความ
เสียหายกอนเวลาอันควร หากตกอยูในสภาพใชงานหนักตลอดเวลา สมอง
ของเราจึงพยายามปกปองเราเพื่อชวยใหปญหาดังกลาวลดลง โดยมันจะสง 
คําเตือนดวยวิธีตางๆ และกระตุนใหเกิดพฤติกรรมบางอยางเพื่อใหรางกาย
เราฟนฟู หรือบอกใหเรารูวามันเหน่ือยแลวอยากพักผอน ซึ่งระบบปกปอง
ของสมองก็คือ การนอน การลืม การหลีกเล่ียงหรือการฟดแบคที่ไมเหมาะสม 

ระบบการปองกันของสมอง
หลายปกอน นิตยสาร Science ของสหรัฐอเมริกาเคยตีพิมพผลงาน 

คนควาความสัมพันธระหวางการนอนกับโรคอัลไซเมอร งานคนควาพบวา 
การนอนไมเพียงพอเปนหน่ึงในปจจัยที่ทําใหเกิดโรคอัลไซเมอร นักวิจัย
คนควาของโรงพยาบาลเซนตปเตอรบารนสจิววิชไดใชหนูที่เกิดจากการ
ผสมพันธุจากยีนที่เปนโรคอัลไซเมอรเปนเปาหมาย เพื่อศึกษาระดับของ 
โปรตีนบี-แอมีลอยดในตัวพวกมัน ซึ่งภายในสมองของหนูที่เปนโรค 
อัลไซเมอรมักจะมีการสะสมของโปรตีนตัวนี้อยู 
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งานคนควาแสดงใหเห็นวา ขณะที่หนูตื่นระดับโปรตีนตัวน้ีจะขึ้นสูง
และลดลงเมื่อหลับ ศาสตราจารยเดวิด โฮลตซแมน ช้ีวา เมื่อนักวิจัยรบกวน
การนอนของหนู สถานการณนี้จะแยลง

หรือก็คือ การอดนอนสงผลเสียตอการกําจัดโปรตีนบี-แอมีลอยด 
ออกจากสมองและจะคอยๆ สะสมในสมอง หากอยากกําจัดหรือสลาย 
โปรตีนบี-แอมีลอยด ก็จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานมากกวาเดิม

ภายใตภาวะดังกลาว การทํางานของรางกายเราจะไมปกติ สงผลให
ประสิทธิภาพการทํางานของเราลดลงอยางมากจนตกอยูในโหมดงวงนอน และ
แสดงออกมาในรูปความเช่ืองชาและซึมเซา เชนเดียวกับพื้นที่คอมพิวเตอร 
ที่ถูกใชนํามาเก็บไฟลที่มากขึ้นเร่ือยๆ เมื่อพื้นท่ีทํางานถูกยึดไป จึงสงผล 
ใหระบบประมวลผลของคอมพิวเตอรชาลงๆ นั่นเอง

หากตกอยูในสภาพเชนนี้เปนเวลานานๆ สมองของเราก็จะเริ่ม “ทู” 
และเกิดโรคเกี่ยวกับสมอง เชนเดียวกับที่คอมพิวเตอรแฮงกหรือไฟลหาย
บอยๆ นั่นเอง

สมองคือ อวัยวะที่คิดเปนรอยละ 2 ของนํ้าหนักทั้งหมดของรางกาย
คนเรา แตมันจําเปนตองใชออกซิเจนในเลือดประมาณรอยละ 20 และน้ําตาล
กลูโคสรอยละ 25 ของทั้งหมดในรางกาย เมื่อสมองรับรูวาพลังงานของ
รางกายลดลงอยางรวดเร็ว มันก็จะหาวิธีตางๆ เพิ่มพลังงานใหแกรางกาย
และลดภาระของตัวเอง ขณะเดียวกันก็จํากัดการใชพลังงานของรางกาย
สวนอ่ืนๆ ไปพรอมกันดวย 

ยกตัวอยางเชน หากออกซิเจนไมเพียงพอ ก็จะใชวิธีหาวเพื่อใหสมอง 
ไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอในเวลารวดเร็ว ขณะเดียวกันก็จะจํากัดความ 
หนักเบาของงาน เมื่อเราตกอยูในสภาวะที่มีความเครียดคอนขางสูงและ 
งานหนักเปนเวลานาน สมองก็จะใชวิธีตางๆ เพื่อใหเรารูวาตัวเองตกอยูใน
สภาวะใด 
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ความรูสึกเหนื8อยลาจอมปลอม 
หากคุณวิ่งมาราธอนบอยๆ คุณอาจมีประสบการณแบบนี้คือ คุณรูสึก

วิ่งจนเหนื่อยมาก ว่ิงตอไปจะไมไหวอยูแลว ในสมองของคุณจะมีแตเสียง 
วนเวียนวา “ฉันวิ่งไมไหวแลว” แตเม่ือคิดถึงระยะทางที่เหลือวายังหางจาก
ที่ตัวเองตั้งไวเล็กนอย จึงตัดสินใจกัดฟนวิ่งตอซ่ึงก็สามารถว่ิงตอไปได 
นานมาก และโดยไมรูตัวคุณก็จะพบวาตัวเองก็ไมเหนื่อยเทาไหร และโดย
ไมรูตัวเชนกันที่ในที่สุดคุณก็วิ่งจนถึงเสนชัย 

ทําไมจึงเปนอยางนี้? คําตอบยังคงเปนเพราะการปกปองของสมอง
นั่นเอง นักสรีระวิทยาเรียกความรูสึกเหน็ดเหนื่อยจากการออกกําลังกาย 
ครั้งแรกวา “ความรูสึกเหนื่อยลาจอมปลอม (false fatigue)”

ทโิมที เดวดิ นอคส นกัวทิยาศาสตรชาวแอฟรกิาใตและเปนศาสตราจารย
ดานวิทยาศาสตรและเวชศาสตรการกีฬา ที่มหาวิทยาลัยเคปทาวน เช่ือวา 
ความรูสึกเหน็ดเหนื่อยระหวางการออกกําลังกายครั้งแรกมักไมไดเกิดจาก

สาเหตุกลามเนื้อไมสามารถทํางานตอเน่ือง แตเปนการทํางานของระบบ

เฝาระวังที่ไมใหสมองทําหนาที่ปกปองมากเกินไป

เพราะสมองตองการจํากัดการสูญเสียพลังงานในรางกายใหนอยลง 
จึงมักจะใหเราเลือกวิธีทํางานหรือเรียนรูที่เสียพลังงานนอย เมื่อสิ่งที่เราจะ
ทําไมใชสิ่งที่เราคุนเคยหรือชํานาญ สมองก็จะจัดพฤติกรรมน้ีไวในกลุม
พฤติกรรมที่สูญเสียพลังงานมากและจะไมใหทําพฤติกรรมเหลานี้

ซึ่งคลายคลึงกับทฤษฎีวิวัฒนาการสมองที่ ชารลส ดารวิน กลาวไว
คือ การดูแลใหอยูรอดคือ ความรับผิดชอบหลักของสมอง หากคุกคามกับ
การอยูรอด สมองก็จะมีปฏิกิริยาโตตอบที่รุนแรง 
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โดยเฉพาะเมื่อเราเผชิญหนากับพฤติกรรมที่สูญเสียพลังงานที่ไมใช
ความตองการของรางกาย จิตใตสํานึกในสมองของเราจะบอกกับตัวเองวา 
“อยาทํา” ฟดแบคดังกลาวมีความหมายสําคัญอยางมากในสังคมดั้งเดิมที่
ยังไมพัฒนา เพราะในสภาพแวดลอมเดิมที่ซับซอนและเปลี่ยนแปลงบอย 
การปลอยใหพลังงานสูญเสียมากเกินไปจะสงผลเสียตอการหาอาหาร 
ประทังชีวิตและวิ่งหนีเอาตัวรอดของตัวเอง

หากมีพลังงานไมเพียงพอจนไมสามารถหาอาหารประทังชีวิตและ
วิ่งหนีเอาตัวรอดจากศัตรูตามธรรมชาติ มันก็จะถูกธรรมชาติคัดทิ้ง และท่ี
เหลือก็จะพัฒนากลายเปน “ความเกียจคราน” ดังนั้นในชีวิตของพวกเราจึง
เห็นสิ่งมีชีวิตที่กินอิ่มก็นอน นอนอิ่มก็กินอยูเสมอๆ ซึ่งสําหรับมนุษยแลว
ยังคงมีสิ่งสืบทอดจากวิวัฒนาการทํานองนี้จํานวนมากคงเหลืออยูในสมอง
ของเราจนทุกวันนี้

ขณะที่เราพบเห็นสิ่งใหมๆ เรามักจะหลีกหางจากมันกอนเสมอๆ ในชวง
แรก เพราะขณะที่เราทําความเขาใจกับสิ่งใหม เรามักตองสูญเสียทรัพยากร
ความรูความเขาใจไปเปนจํานวนมาก ความรูสึกที่ไมคุนเคยน้ีจะทําใหสมอง
ของเราจัดสิ่งใหมๆ ไวอยูในหมวดหมูสิ่งที่ทําใหเรา “เหน็ดเหนื่อย” เพื่อให
ตัวเองลาถอย ฉะนั้นความมุงม่ันทําสิ่งใดส่ิงหนึ่งที่ทําใหตัวเองกาวหนาแต
ยาก จึงมักทําใหคนปวดหัวเสมอๆ 

ความมุงมั่นก็คือชัยชนะ 
โบราณกลาวไววา “ไมวาเรื่องใดเริ่มตนมักจะยากเสมอ” สาเหตุหนึ่ง

ก็อยูที่นี่เอง ชวงที่ทําใหเรายอมแพงายที่สุดขณะที่ทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งก็คือ ใน
ชวงเริ่มตน เราจะรูสึกไมคุนเคยตางๆ นานาและอยากยอมแพมากๆ ซ่ึง






