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ในขณะที่คุณกําลังขับรถอยูบนถนน มีรถคันหนึ่ง
ขับปาดหนาคุณแบบกระชั้นชิด เกือบทําใหเกิด
อุบัติเหตุ คุณบีบแตรไล พรอมกับดาคนขับรถนั้น
อยางเสียๆ หายๆ และสาปแชงไปวา

“ถาขับรถแบบนี้ขอใหไปตายซะเถอะ” 
… … …
ตอนบายๆ ในขณะที่คุณกําลังนั่งทํางานอยู
มีเพื�อนสนิทโทรศัพทมาบอกวา คุณพอของเขา
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต ขณะรีบขับรถ
ไปเยี่ยมแมของเขา ที่เขาโรงพยาบาล
อยางกะทันหัน คุณพอขับรถไมเกงเพราะไมได
ขบัมานานแลว ตอนแรกคณุก็ไมไดคิดอะไร
แตพอไดคยุรายละเอยีดกบัเพื�อนสนทิแลวจึงมา
รูวาคุณพอของเพื�อน คือคนคนเดียวกับคนที่
ขับรถปาดหนาคุณเมื�อเชานี้

“คุณจะรูสึกอยางไร?”

และถายอนเวลากลับไปได

“ คุณจะยังสาปแชงคนขับรถปาดหนาคนนั้น
อีกหรือไม?”
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หากหนงัสอืเล่มนีม้ส่ีวนช่วยให้ผู้อ่าน คนทีท่่านรัก ผู้คน
รอบข้างของท่านมีชีวิตที่ดีขึ้น ผมขอมอบความดีทั้งหมดนี้
ให้แก่

คณุพ่อคุณแม่ผู ใหกาํเนดิและใหความรกัและความผกูพนั 

ครบูาอาจารย์ผูประสทิธิป์ระสาทวิชาความรูและความคดิ

ผูคนบนโลกใบน้ีท่ีใหบทเรียนเรื�องการจัดการกับอารมณ์

และบุคคลส�าคัญที่เป็นแรงบันดาลใจ ให้ผมได้พัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์อย่างจรงิจงั และเปลีย่นแปลงอารมณ์
ตัวเองจนสามารถเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาได้ คือภรรยา
และลกู เพราะเขาเป็นทัง้กองเชยีร์ทีค่อยสร้างแรงบนัดาลใจ 
เป็นครูที่ตั้งโจทย์ให้ผมทดสอบ และเป็นกระจกเงาสะท้อน
ให้เห็นว่า ผมสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วหรือยัง

ขอขอบคณุส�านกัพมิพ์ซเีอด็ยเูคชัน่และทมีบรรณาธกิาร
ที่ได้ช่วยปันแต่งเนือ้หาหนงัสอืเล่มนี้ให้มคุีณค่าออกสู่สายตา
ผู้อ่าน

และสุดท้ายขอขอบคุณผู้อ่าน ที่ให้เกียรติเลือกอ่าน
หนังสือเล่มนี้
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ค�ำน�ำ 

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านทุกๆ ท่านท่ี 
อดุหนนุหนงัสอืเล่มนีม้าอย่างยาวนาน หนงัสือเล่มนี้ได้เริม่
ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และจัดจ�าหน่ายตลอด
มาจนถึงปัจจุบัน โดยหนังสือเล่มนี้ยังได้รับเกียรติให้ถูกจัด
อันดับเป็นหนังสือขายดี (Best Seller) ของส�านักพิมพ์ฯ 
นั่นก็ด้วยแรงสนับสนุนของผู้อ่านทุกท่าน

ส�าหรับหนังสือฉบับปรับปรุงใหม่นี้ ผมได้ท�าการปรับ
เนื้อหาเดิม เพิ่มเนื้อหาใหม่ให้ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
รวมถงึได้น�าเอาประสบการณ์ตรงที่ได้จากการให้ค�าปรกึษา 
การโค้ช การพูดคุยกับบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดา 
นักศึกษา คนท�างาน ไปจนถงึผูบ้รหิาร เจ้าของกจิการ มาน�า
เสนอให้ผู้อ่านได้เข้าใจ รู้เท่าตามทันทั้งอารมณ์ของตัวเอง
และอารมณ์ของคนอื่น สามารถบริหารจัดการกับอารมณ์
ทั้งเราและเขาได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และง่ายขึ้น

คนเก่งที่ไอคิวดี (IQ = Intelligence Quotient) มี
โอกาสประสบความส�าเร็จเร็วกว่า มากกว่าก็จริง แต่คนท่ี
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จะประสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนืและมคีวามสขุอย่างสมดลุ
นั้น คือคนที่ต้องมีทั้งไอคิวดีและอีคิวดี (EQ = Emotional 

Quotient) ควบคู่กันไปด้วย

เราคงเคยได้ยนิ ได้เหน็ คนทีป่ระสบความส�าเร็จ มีชื่อเสยีง 
หลายๆ คน แต่แก้ปัญหาชวีติด้วยการคดิสัน้ ตดัสนิเรื่องต่างๆ 
ในชวีติด้วยอารมณ์ชัว่วบู ขาดสตยิัง้คิด ท้ังๆ ท่ีเรื่องบางเรื่อง
เป็นเรื่องเลก็น้อยมาก แต่เป็นเพราะเขาไม่สามารถควบคมุ
หรอืจดัการกบัอารมณ์ของตวัเองและคนอื่นได้ จงึท�าให้ชวีติ
ย�า่แย่ ตกต�า่ เสยีชื่อเสยีง ล้มละลาย ในชัว่พรบิตาหรอืเพยีง
ชั่วข้ามคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคออนไลน์ที่ทุกการ 
กระท�าของคนเรา หนีไม่พ้นสายตาของคนในสังคม และ
ข่าวไม่ดีก็ยังเผยแพร่ออกไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างมาก 
ยากที่จะปิดบังได้เลย

ผมหวงัว่า เนือ้หาในหนงัสอืฉบบัปรบัปรงุใหม่เล่มนี ้จะ 
มีประโยชน์ส�าหรับผู้อ่านมากขึ้นกว่าเดิม เพิ่มเติมคืออยาก
เหน็ผูอ่้านและคนรอบข้างใช้ชวีติอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ 
ให้สมกับชื่อหนังสือ “EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส” ตลอด
เวลาและตลอดไป 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง
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บทน�ำ 

เมื่อพูดถึงค�ำว่ำ ‘อารมณ์’ หลำยคนคงคิดถึงแต่เรื่อง 
ทีเ่ป็นลบ ซ่ึงในควำมเป็นจรงิแล้วอำรมณ์เป็นเพยีงค�ำกลำงๆ 
ที่สำมำรถเป็นได้ทั้งแง่ลบและแง่บวก เช่น รัก โลภ โกรธ 
หลง ดีใจ เสยีใจ ตื่นเต้น โศกเศร้ำ ประทบัใจ สนกุสนำน ฯลฯ 

เนื่องจำกอำรมณ์ที่เป็นบวกไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อ
กำรด�ำรงชีวิตทั้งของตัวเองและคนอื่น จึงไม่ค่อยมีใครถือ
เป็นปัญหำกันมำกนัก ยกเว้นบำงคนที่มีอำรมณ์ในระดับที่
ผิดปกติไปจำกคนทั่วไป เช่น ดีใจทีไรก็ร้องไห้ทุกที ตื่นเต้น
มำกจนชอ็ก ดใีจจนออกหน้ำมำกเกนิไปท�ำให้ไม่สมวยัของตน 

ในวัยเด็ก อำรมณ์ของคนเรำมักจะแปรเปลี่ยนได้งำ่ย 
ร้องไห้อยูไ่ม่ทนัไร พอได้ขนมหรอืของเล่นกด็ใีจทัง้น�ำ้ตำ โตขึน้มำ 
เป็นวัยรุ่นก็มีอำรมณ์ร้อนแรง คึกคะนอง อยำกลองอยำกรู้ 
ขัดใจไม่ได้ ถือเป็นควำมท้ำทำยที่ต้องลองต้องท�ำ ควบคุม
อำรมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ เพรำะเริ่มมีหลำกหลำยอำรมณ ์
รวมถึงอยู่ในช่วงของกำรปรับตัวทั้งทำงรำ่งกำย จิตใจ และ
สภำพของสังคมที่เปลี่ยนไป
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พอมำถึงวัยของผู้ ใหญ่ ทั้งวัยของคนท�ำงำนและคน
ที่มีครอบครัว ก็มักจะมีอำรมณ์ที่เกิดจำกสิ่งกระตุ้นที่หลำก
หลำย ทัง้หวัหน้ำ ลกูน้อง (ทัง้ลกูและน้อง) สำมภีรรยำ พ่อตำ
แม่ยำย พ่อสำมีแม่สำมี เพื่อนบำ้น เพื่อนร่วมงำน สภำพ
เศรษฐกิจ สังคม กำรจรำจร และคุณภำพชีวิต 

ดังน้ัน ปัญหำของคนในวัยผู้ ใหญ่นี้ จึงมีรูปแบบที่
หลำกหลำยมำกกว่ำในวัยเด็กและวัยรุ่น แต่โดยส่วนใหญ่
จะสำมำรถควบคุมระดับของกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ได้
ดีกวำ่วัยเด็กและวัยรุ่น

สุดท้ำย ก็มำถึงวัยทองและหลังวัยทอง อำรมณ์กลับ
ตำลปัตรวกกลับไปหำอำรมณ์แบบวัยเด็ก วัยรุ่น และวัย
ผู้ ใหญ่ แล้วผสมกนัเป็นแบบรวมมติรทำงอำรมณ์ มทีัง้ข้ีงอน 
ขี้หงุดหงิด คิดกำรใหญ่แต่ไม่มีก�ำลัง (กำยและใจ) น้อยใจ
และใจเหลือน้อย ฉุนเฉียว ต้องกำรให้คนอื่นเอำใจ ยึดเอำ
ควำมคิดและประสบกำรณ์ของตัวเองเป็นหลัก คนไหนที่
ท�ำใจได้ปลงตกกโ็ชคดไีป แต่คนไหนท่ีคิดไม่ได้และปลงไม่ตก 
กลบัหมกมุน่อยูก่บัควำมส�ำเรจ็ในอดตี กม็กัจะก่อไฟอำรมณ์
เผำไหม้จิตใจคนรอบข้ำงให้เจ็บแสบไปตำมๆ กัน
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ถ้าดูกันตามสัดส่วนของอายุแล้วพบว่า คนจะอยู่ใน 
วัยผู้ ใหญ่นานที่สุด เพราะโดยเฉลี่ยแล้วผมคิดว่าไม่ต�า่กว่า 
30 ปี (คิดง่ายๆ ว่าเริ่มตั้งแต่อายุ 20 ปีจนถึง 50 ปีก็พอ) 
ถ้าจะเปรียบเทียบคนกับต้นไม้ วัยนี้ก็คือช่วงท่ีต้นไม้ก�าลัง
เติบโตออกดอกออกผล 

ดังนัน้ คนในวยัผู้ใหญ่นีจ้ะต้องได้รบัการดแูลและก�าจดั
ศัตรูพืชให้ดี ศัตรูพืชบางชนิดกัดกินจากภายนอก แต่บาง
ชนิดเกิดขึ้นเองภายใน เช่นเดียวกันกับการเติบโตของชีวิต
คนที่มีทั้ง ศัตรู (อารมณ์) ที่เกิดจากทั้งภายใน (ความเชื่อ 
ทัศนคติ ประสบการณ์เดิม จินตนาการความรู้สึก อุปนิสัย) 
และภายนอก (สิ่งเร้า)

อย่างไรกต็าม ถ้าใครสามารถบรหิารจัดการกบัอารมณ์
ของตวัเองและผูอ้ื่นได้ในทกุช่วงของชีวติ กถ็อืว่ายอดเยีย่ม
มาก น่าจะถอืได้ว่าคนคนนัน้ได้ลาภอนัประเสรฐิก้อนใหญ่มาก
ทีส่ดุในชีวติเลยกว่็าได้ เพราะต่อให้มเีงินมากขนาดไหน ต่อให้
จบการศกึษาสงูระดบัไหน มียศถาบรรดาศกัดิส์งูส่งขนาดไหน 
แต่สิง่เหล่านีก้็ไม่สามารถน�าไปใช้ในการรกัษาหรอืบ�าบดัโรค 
ทีเ่กดิจากอารมณ์ได้ และคงจะไม่มแีพทย์คนไหนทีจ่ะบอกเรา 
ได้ว่า “ถ้าคุณจ่ายเงินผม 100 ล้านบาท ผมจะสามารถแก้
ปัญหาการควบคุมอารมณ์ให้คุณได้ภายใน 10 นาที” 
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คนที่ยืนอยู่ในที่ต�่ำ ไม่ว่ำเขำจะถูกจัดประเภทให้ต�่ำ
เนื่องจำกปัจจยัใด เช่น กำรศกึษำน้อย รำยได้น้อย หน้ำทีก่ำรงำน
ไม่สงู หรอือยูใ่นสงัคมที่ไม่มยีศถำบรรดำศกัดิ ์คนเหล่ำนีม้กัจะ 
ไม่ถูกคำดหวังจำกสงัคมในเรื่องอำรมณ์มำกนกั เช่น ถ้ำแม่ค้ำ
ในตลำดสดด่ำเรำด้วยถ้อยค�ำอนัหยำบคำย เรำก็พอจะรบัได้ 

ตรงกันข้ำมกับคนที่มีต�ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนสูง กำร
ศึกษำสูง มีอำชีพที่คนนับหน้ำถือตำ คนที่มีฐำนะดี และคน
ทีม่ชีื่อเสยีง มกัจะถกูคำดหวงัจำกสงัคมในเรื่องต่ำงๆ สูงไป
ด้วย และหนึง่ในนัน้คอื ‘การควบคมุอารมณ์’ เพรำะคนเหล่ำนี้ 
เปรยีบเสมอืนคนทีย่นือยูบ่นเวท ีหรอืยืนอยู่บนทีส่งูทีท่กุคน
มองเหน็ได้งำ่ย สำยตำทกุคูจ่ับจ้องมำทีเ่ขำ ดังนัน้ โอกำสที่
อำรมณ์จะหลดุแม้เพยีงเลก็น้อยก็ไม่อำจจะคลำดสำยตำจำก
คนรอบข้ำงได้ เหมอืนกบัพฤตกิรรมที่ไม่ค่อยดขีองหัวหน้ำงำน 
ก็มักจะไม่รอดหูและไม่รอดสำยตำของลูกน้องและเพื่อนๆ 
ของลูกน้องไปได้เลยแม้แต่เรื่องเดียว

สงัคมไทยในปัจจบุนั มกัจะมุง่เน้นกำรพัฒนำควำมฉลำด
ทำงด้ำนอื่นมำกเกนิไป เช่น สอนให้คนเรยีนเก่ง ท�ำงำนเก่ง 
หำเงนิเก่ง จนหลงลมืกำรพฒันำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ไป จะ
เห็นว่ำแนวโน้มของนกัเรยีนทีม่คีวำมเครยีดมจี�ำนวนเพิม่มำก
ข้ึนทกุปี สถิตกิำรฆ่ำตวัตำยเนื่องจำกตำมอำรมณ์ตวัเองไม่ทนั
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กม็มีำกขึน้ ลองดวู่ำมเีดก็นกัเรยีนคนไหนบ้ำงทีส่อบตกแล้ว 
กระโดดตึกตำย…ไม่มี หรือถ้ำมี ก็คงไม่ได้มีสำเหตุมำจำก 
เร่ืองเรยีนเพยีงอย่ำงเดยีว นกัเรยีนท่ีกระโดดตกึตำยส่วนใหญ่
เป็นคนทีเ่รยีนเก่ง แค่เพยีงคะแนนสอบตกลงมำเพยีงนดิเดยีว 
ก็รบัไม่ได้ ต้องฆ่ำตวัตำย อย่ำงนีผ้มอยำกจะเรยีกว่ำ ‘อัตอารมณ์

ฆาตกรรม’ (ข้อเน้นว่ำไม่ใช่ค�ำศพัท์ทีเ่ป็นทำงกำร ผมคดิข้ึนมำ
เองเท่ำน้ัน ไม่สำมำรถน�ำไปอ้ำงองิได้) หมำยถงึ กำรฆ่ำตวัตำย 
อันเนื่องมำจำกอำรมณ์ของตัวเอง อำรมณ์ของตัวเองก็คือ
ฆำตกรที่ร้ำยกำจที่สุดเมื่อเทียบกับฆำตกรประเภทอื่น

หลำยๆ คนก�ำลังถูกฆำตกรรมทีละนิดๆ จำกฆำตกร 
ที่ชื่อ ‘อัตอารมณ์’ ท�ำให้หลำยคนเสียชีวิตแบบที่เรียกว่ำ 
‘ตายทั้งเป็น’ เพรำะในแต่ละวันมีชีวิตอยู่แบบไม่มีชีวิตชีวำ 
มีแต่ปัญหำและมีแต่อำรมณ์ ไม่สำมำรถก�ำจัดมันออกไปได้ 
ปัญหำหนึ่งหำย ปัญหำใหม่เขำ้มำแทน บำงเวลำทุกปัญหำ
จะชักชวนกันมำรุมท�ำร้ำยแบบไม่ปรำนีปรำศรัย หนีก็หนี
ไม่พ้น หลบก็ไม่ได้ ไม่มีกำรแจ้งหรือนัดหมำยล่วงหนำ้ ขอ
เลื่อนก็ไม่ได้ 

ใครที่อยู่ในวัยท�ำงำน ก็ลองหลับตำนึกถึงภำพของคน 
ในทีท่�ำงำนดวู่ำ แต่ละคนมอีำรมณ์แบบไหนกันบ้ำง มีท้ังชอบบ่น 
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ชอบดดุ่ำลกูน้องต่อหน้ำคนอื่น เมื่อไม่ถกูใจกแ็สดงสีหน้ำ (ยกัษ์) 
อำรมณ์เปลีย่นตำมเขม็วนิำท ีเอำแน่นอนไม่ได้ ชอบเถยีงแบบ 
หวัชนฝำหลงัชนก�ำแพง ควำมคดิของตนเองเป็นใหญ่ ควำมคดิ
ของใครไม่เหมอืนเป็นอนัผดิหมด มอืถอืเลื่อย (ขำเก้ำอีห้วัหน้ำ) 
พูดจำปำกหวำน (เอำใจนำย) บำงคนเมื่อไม่พอใจก็ประชด
ประชันไม่ยอมท�ำงำนบ้ำง ท�ำงำนแบบขอไปทีบำ้ง หรือไม่ก็ 
ขำดงำนลำงำนไปเลย ปัญหำแบบนีม้ทีกุทีแ่ละทกุองค์กร จะ 
แตกต่ำงกันบ้ำงก็ตรงที่ที่ไหนจะมีปัญหำไหนมำกกว่ำกัน 
เท่ำนั้นเอง

ลองนึกภำพดูว่ำ ถ้ำคนในองค์กรไหนไม่มีปัญหำเรื่อง
อำรมณ์ (รำ้ย) กำรท�ำงำนในองค์กรนั้นน่ำจะมีประสิทธิภำพ
สูงขึ้นอย่ำงน้อยหนึ่งเทำ่ตัว เพรำะปัญหำส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น 
ในองค์กรไม่น่ำจะต�ำ่กว่ำครึง่หนึง่ของปัญหำทัง้หมดมสีำเหตุ 
มำจำกอำรมณ์ ถงึแม้สำเหตุของปัญหำน้ันไม่ได้เกดิจำกอำรมณ์
โดยตรง แต่ในตอนทีค่นเข้ำไปยุง่กบัปัญหำกำรท�ำงำนนัน่เอง
ท่ีในตอนนัน้อำรมณ์จะเกดิตำมมำ แล้วท�ำให้ปัญหำยิง่ซบัซ้อน
มำกยิ่งขึ้น หรือพอปัญหำเรื่องงำนจบ แต่ปัญหำอำรมณ์ยัง
คงยืดเยื้อต่อไปอีก เผลอๆ ปัญหำทำงอำรมณ์ที่เกิดจำกกำร
ท�ำงำนจะใหญ่กว่ำปัญหำเรื่องงำนเสยีอกี หลำยครัง้ท่ีคนท�ำงำน
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โยนควำมผิดไปให้คนอื่นเพื่อให้พ้นตวัเอง เพื่อรกัษำภำพพจน์ 
ของตวัเองให้ดูดีในเร่ือง (ผล) งำน แต่หำรู้ไม่ว่ำภำพพจน์ใน
เรื่องกำรควบคุมอำรมณ์ ได้เสียหำยไปเรียบร้อยแล้ว

ปัญหำเรื่องอำรมณ์ ถอืว่ำเป็นเร่ืองอำถรรพ์ส�ำหรับคน 
ทกุเพศทกุวยั ใครแก้อำถรรพ์นี้ได้ก่อนย่อมได้เปรียบ เพรำะ 
ตำจะสว่ำงขึ้น หูจะโล่งขึ้น จิตใจจะโปร่งใสมำกขึ้น มีเวลำ
เหลือในกำรพัฒนำตัวเองในเรื่องอ่ืนๆ แต่ถ้ำใครยังแก้
อำถรรพ์เรื่องนี้ไม่ได้ รบัรองได้ว่ำต้องเสยีเวลำในชวีติไปฟรีๆ  
อย่ำงมำกมำยเลยทเีดยีว เพรำะไหนจะต้องเปลอืงสมองใน
กำรเครยีด เสยีเวลำในกำรกงัวล เปลืองพลังงำนไปกบักำร
คิดในแง่ลบอยู่ตลอดเวลำ หำเวลำคิดสร้ำงสรรค์ไม่ได้เลย 

ลองดูตัวเองก็แล้วกันว่ำ ถำ้วันไหนเรำทะเลำะกับใคร
สักคน เรำจะเสียเวลำตั้งแต่ทะเลำะกัน (ปรุงแต่งอำรมณ์) 
ช่วงทีท่ะเลำะกนั และหลงัจำกทะเลำะกนัแล้ว ในควำมเป็น
จรงิแล้ว ทกุคนมเีวลำในชวีติเท่ำกนัคอืวนัละ 24 ชัว่โมง ถ้ำ
เรำเสยีเวลำไปกบัปัญหำอำรมณ์เสยีวนัละ 4 ชัว่โมง เรำจะมี
เวลำเหลือส�ำหรบักำรท�ำกจิกรรมในชวีติอกีเพยีง 20 ชัว่โมง 
เมื่อเป็นเช่นนี ้เรำจะสูค้นทีเ่ขำมเีวลำพฒันำชวีติเต็มทัง้ 24 
ชั่วโมงได้อยำ่งไร
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EQ คืออะไร
ถ้ำสรปุสัน้ๆ ให้ง่ำยตำมต�ำรำวชิำกำร คงสรปุได้ว่ำ EQ 

ย่อมำจำกค�ำว่ำ Emotional Quotient หมำยถึงควำมฉลำด
ทำงอำรมณ์ในกำรรับรู้ และจัดกำรกับอำรมณ์ของตัวเอง
และผู้อื่น ได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์

ถ้ำจะแปลภำษำไทยวชิำกำรเป็นภำษำคนธรรมดำแบบ
ง่ำยๆ ก็คือ

คนมีอีคิว (EQ) ดี 

คือคนที่ใจเย็น นิ่ง ควบคุมอำรมณ์ได้ทุกสถำนกำรณ์

คนที่อีคิว (EQ) ไม่ดี 

คือคนที่ขี้หงุดหงิด ขี้โกรธ ขี้โมโห ขี้ร�ำคำญคนอื่น
รู้เลยว่ำก�ำลังโกรธ เครียด เศร้ำ ฯลฯ 

ลองมำดกูนัว่ำระหว่ำงไอควิ หรอืควำมฉลำดทำงปัญญำ
(Intelligence Quotient) กับอคีวิ หรอืควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 
(Emotional Quotient) เปรียบเทียบให้เข้ำใจง่ำยได้อย่ำงไร
บ้ำง



การลดการจนิตนาการเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิอารมณ์ที่
รนุแรงขึน้นัน้ เราจะต้องมกีารควบคมุทัง้สองด้านคอื พยายาม
หาข้อมลูและข้อเทจ็จรงิในเรื่องนัน้ๆ ให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้
และในขณะเดียวกัน ต้องพยายามใช้งานพื้นที่ในสมองให้
เต็มประสิทธิภาพ อย่าพยายามให้สมองว่าง มิฉะนั้นแล้ว
อาจจะโดนอารมณ์เข้ายดึครองพืน้ที่ในสมองเราได้ จะท�าให้
ยากต่อการแก้ไข อาจจะยากกว่าการไล่ท่ีคนเช่าบ้านท่ีไม่
ยอมย้ายออกเสียอีกก็ได้



“ ไม้ขีดก้านเล็กๆ
 อาจเปนต้นเหตุของ
 อัคคีภัยครั้งยิ่งใหญ่ได้
 ปญหาคาใจเล็กๆ น้อยๆ
 อาจน�าเราไปสู่ความล้มเหลว
 ในการควบคุมอารมณ์ได้เช่นกัน”



“ จงอยาเชื�อ เพราะแหลงขาวน�าเชื�อถือ
 จงอยาเชื�อ เพราะขาวนั้นมีความถี่มาก
 จงอยาเชื�อ เพราะตรงกับที่เราคิด

 แต…จงเชื�อ เพราะสิ่งนั้นคือความจริง”
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อยาหูเบา
หลายครัง้ทีเ่รารูส้กึโกรธและโมโหเพราะข่าวลอืท่ีแว่ว

มาเข้าห ูโดยทัว่ไปแล้วหเูราก็ไม่ได้หนกัหรอืเบาอะไร เป็นหู
ธรรมดานีแ่หละ แต่เมื่อใดกต็ามทีเ่รามเีชือ้เพลงิทางอารมณ์
เกีย่วกบัเรื่องน้ันอยูใ่นใจแล้ว เมื่อนัน้หเูราจะเริม่เบากบัเรื่อง
นั้นๆ โดยอัตโนมัติ

ถ้าเรามเีรื่องขดัใจกบัใครคนใดคนหนึง่ และต่างคนต่าง
ก�าลงัมอีารมณ์กนัอยู ่ลองมใีครสกัคนมาบอกเราว่าคนคนนัน้
เขาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ในเรื่องที่ไม่ดี รับรองได้ว่าเราจะ
เชื่อเกนิร้อยเปอร์เซน็ต์ เพราะใจเราเอนเอียงไปรออยูก่่อน
หน้านี้แล้ว

บางครัง้เราเชื่อข่าวลือทีแ่ว่วมาเข้าห ูเพราะว่าเป็นเรื่อง
ที่ตรงกับสิ่งที่เราก�าลังมีอารมณ์อยู่ บางครั้งเราเชื่อเพราะ
บุคคลที่น�าข่าวมาให้เรา บางครั้งเราเชื่อเพราะจ�านวนครั้ง 
(ความถี่) ที่ข่าวนั้นมากระทบหูเรา จะเห็นว่าคนเรามักจะ
ตัดสินว่าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อข่าวที่ได้รับมาจากเรื่องอื่น 
มากกว่าที่จะดูว่าข่าวนั้นถูกต้องหรือเป็นจริงหรือไม่ 
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วธิกีารในการท�าให้หหูนักขึน้คอื เราจะต้องมกีารตรวจ
สอบข่าวทกุครัง้ว่าสิง่ที่ได้รบัมานัน้เป็นจรงิหรอืไม่ อย่าเพิง่
มีอารมณ์ไปก่อน เพราะถ้าเรามีอารมณ์ไปแล้ว โอกาสที่จะ
เอาคืนนั้นไม่มีเลย ส่วนวิธีการตรวจสอบข่าวนั้นท�าอย่างไร
ได้บ้าง เช่น

 การสาวให้ถึงต้นตอของข่าว

การสาวให้ถงึต้นตอของข่าวนัน้ บางครัง้เราเชื่อเพราะ 
คนที่พูดคนสุดท้ายเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ แต่เราหารู้ไม่ว่า 
ต้นตอของข่าวอาจจะเกิดจากบุคคลที่เราไม่เชื่อถือก็ได้

 ปล่อยให้ข่าวตกตะกอน

ข่าวก็เหมือนกับน�้าขุ่นๆ ที่อยู่ในแก้ว เราไม่สามารถ
รู้ได้เลยว่าความขุ่นนั้นเกิดจากอะไร แต่ถ้าเราตั้งทิ้งไว้สัก
ระยะหนึง่ความขุน่ในแก้วน�า้จะตกตะกอน จะท�าให้วเิคราะห์
ได้ง่ายขึ้นว่าความขุ่นนั้นเกิดจากอะไร เช่นเดียวกันกับ 
ข่าวลือที่มาเข้าหูเรา บางครั้งควรรับข่าวเข้ามาก่อน แต ่
อย่าเพ่ิงด่วนสรุปว่าจริงหรือไม่จริง เชื่อหรือไม่เชื่อ ควร
ปล่อยให้ข่าวนั้นตกตะกอนเสียก่อน
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 ยืมหูคนอื�นมาประเมินข่าว

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ในบางอารมณ์เราเชื่อข่าว
เพราะเรามีเชื้อเพลิงทางอารมณ์ในเรื่องนั้นๆ อยู่ ดังนั้น 
เราอาจจะใช้วิธีการยืมหูคนอื่นในการประเมินข่าวแทนเรา 
เพราะในขณะนัน้หเูราอยูใ่นสภาพล�าเอยีงใช้งานไม่ได้ตาม
ปกติ เช่น เราได้ยินข่าวมาว่าหัวหน้าจะโยกย้ายเราไปอยู่
หน่วยงานอ่ืน ถ้าเราเพิ่งทะเลาะกับหัวหน้ามา แน่นอนว่า
เราจะเชื่อข่าวนัน้ทนัท ีอยากจะแนะน�าให้ลองไปถามเพื่อน
ร่วมงานดูว่า ถ้าเขาเป็นเราเขาจะเชื่อข่าวนี้หรือไม่ เพราะ

จงรอให้ความรู้สึกตกผลึก แล้วจึงตัดสินใจ
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คนที่ไม่ใช่เรา หูของเขายังใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้น วิธีนี้
อาจจะช่วยให้เราประเมินข่าวได้ตรงกับความเป็นจริงมาก
ยิ่งขึ้นได้เหมือนกัน

 การตรวจสอบข่าวจากหลายแหล่ง

ข่าวลอืหรอืข่าวที่ไม่ด ีส่วนมากมกัจะไม่ได้มาจากแหล่ง
เดียว เดี๋ยวได้ยินมาจากคนนั้น เดี๋ยวได้ยินมาจากคนนี้ วิธี
การหนึ่งที่เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข่าวได้
คือ ลองพิจารณาดูว่าข่าวที่ได้รับมาในแต่ละแหล่งและใน
แต่ละครั้ง นั้นมีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันบ้าง และ
ขอให้จดบันทึกไว้ หลังจากนั้นค่อยมาวิเคราะห์ดูว่าข้อเท็จ
จริงของข่าวนั้นคืออะไร

จากตัวอย่างแนวทางในการลดความหูเบาที่กล่าวมา
ทั้งหมดนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแล้วจะได้
ผลดี ในบางครั้งจ�าเป็นต้องใช้หลายวิธีร่วมกันจึงจะส�าเร็จ





“การหลีกเลี่ยงการเกิดอารมณ์
ถือเป็นเรื�องยาก แต่…การควบคุมการแสดงออก

ทางอารมณ์ เป็นเรื�องที่ท�าได้ไม่ยาก”
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อยาแบงชั้นของคาความอดกลั้น
ทางอารมณ
เหตุผลหนึ่งที่ท�าให้คนเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์

ได้อย่างคงเส้นคงวาคอื เรามกัจะมกีารก�าหนดค่าแห่งความ
อดกลั้นทางอารมณ์กับคนกลุ่มต่างๆ ไม่เท่าเทียมกัน เช่น
ถ้าหัวหน้าบ่นเรื่องเราไม่ตรงเวลา เราอาจจะเกิดอารมณ์
น้อยกว่าเพื่อนร่วมงานบ่นเราในเรื่องเดียวกัน เพื่อนร่วม
งานบ่นอาจจะเกิดอารมณ์น้อยกว่าคนที่บ้าน (สามี ภรรยา 
พ่อแม่ พี่น้อง) บ่น 

ถ้าการตัง้ค่าความอดกลัน้ทางอารมณ์ของเราเหมอืนกบั
เครื่องตดัไฟทีบ้่าน (กรณทีีม่ไีฟรัว่ ไฟชอร์ต หรอืไฟฟ้าลัดวงจร) 
คนทีต่ัง้ค่าความอดกลัน้ทางอารมณ์แตกต่างกนัไปตามบคุคล
แต่ละกลุ่ม คงไม่แตกต่างอะไรไปจากบ้านที่ต้องมีเครื่อง
ตดัไฟหลายเครื่อง เครื่องหนึง่ตัง้ค่าไว้ที ่20 แอมแปร์ส�าหรบั
เครื่องซักผ้า (หัวหน้า) เครื่องหนึ่งตั้งค่าไว้ที่ 10 แอมแปร์
ส�าหรับตู้เย็น (เพื่อนร่วมงาน) อีกเคร่ืองหน่ึงตั้งค่าไว้
5 แอมแปร์ส�าหรับหม้อหุงข้าว (คนในครอบครัว) 

อยาแบงชั้นของคาความอดกลั้น
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คนทีเ่รามกัจะเกดิอารมณ์โกรธ หงดุหงดิ โมโหได้ง่าย
คือ ‘คนที่ใกล้ชิด’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัว ทั้งๆ 
ที่ในความเป็นจรงิแล้วคนทีต้่องอยูก่บัเราไปตลอดชวีติ คนที ่
ไม่เคยทอดทิ้งเราคือคนในครอบครัว ส่วนคนที่เรามักจะให้ 
อภัยได้มากคือคนที่ห่างตัวออกไป เช่น เพื่อนร่วมงาน 
หัวหน้า คนที่เพิ่งรู้จักกับเรา ย่ิงคนที่เราไม่เคยรู้จักเลย 
เรายิง่มคีวามอดกลัน้ทางอารมณ์มากยิง่ขึน้ เขาท�าอะไรผิด
นิดๆ หน่อยๆ เรามักจะให้อภัยได้ 

ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคุณเดินไปที่ตลาด ปรากฏว่ามีคน
คนหนึ่งเป็นหญิงชราเดินมาเหยียบเท้าของคุณ แล้วหญิง
ชราคนนั้นก็พูดว่า “ขอโทษนะลูก ยายมองไม่เห็น สายตา
ของยายแย่มากเลย” คณุจะรูส้กึอย่างไร และจะแสดงออก
อย่างไร 

วันรุ่งขึ้น คุณเดินไปตลาดเดิมที่คุณไปมาเมื่อวานนี้ 
เดินไปถงึจดุเดมิ กมี็นกัเลงประจ�าตลาดคนหนึง่เดนิมาแล้ว
เหยยีบเท้าคณุ แล้วเขากเ็ดนิจากไปโดยไม่พดูอะไรเลย คณุ
จะรู้สึกอย่างไร และจะแสดงออกอย่างไร



ต่อมาอกีวนัหนึง่ คณุกบัภรรยาหรอืสามเีดนิไปซือ้ของ
ด้วยกันที่ตลาดแห่งเดิม เดินไปเดินมาภรรยาหรือสามีของ
คุณมัวแต่เดินดูของจนท�าให้เหยียบเท้าคุณขึ้นมา คุณจะ
รู้สึกอย่างไร และจะแสดงออกอย่างไร

ลองนกึเปรยีบเทยีบระดบัอารมณ์และการแสดงออก
เอาเองว่า คณุมคีวามเป็นธรรมกบัการตัง้ระดบัความอดกลัน้
และการแสดงออกทางอารมณ์กับคนแต่ละกลุ่มหรือไม่ 

อย่าคิดว่าท้องฟาดีกว่าภูเขา
อย่าคิดว่าเพื�อนเราดีกว่าคนในครอบครัว
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ผมเชื่อว่าถึงแม้คุณจะโกรธทั้งสามคนเหมือนกัน แต่ 
‘การแสดงออกต่อคนทั้งสามคงจะไม่เหมือนกันแน่นอน’ 
เหตผุลทีส่�าคญัคอืคนบางคนมบีางส่ิงบางอย่างช่วยในการ 
ถ่วงดุลในการแสดงออกทางอารมณ์ เช่น ถ้าเป็นหญิงชรา 
คุณอาจจะค�านึงถึงภาพลักษณ์ของตัวเอง โดยเฉพาะ
ถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษต่อหน้าสาธารณชนในตลาด คุณ
อาจจะมีความรู้สึกสงสารเป็นตัวถ่วงดุลอยู่ ในขณะที่ถ้า
เป็นนักเลงประจ�าตลาด คุณมีเรื่องของความปลอดภัย
ในชีวิตถ่วงดุลอยู ่ไม่ให้แสดงออกทางอารมณ์ออกมา
ทั้งหมด แต่...สามีหรือภรรยาอาจจะไม่มีอะไรมาถ่วงดุล 
เพราะคุณพอจะรูอ้ยูแ่ล้วว่าสามารถแสดงออกทางอารมณ์ 
ได้อย่างเต็มที่ และในอดีตที่ผ่านมาก็เคยแสดงออกบ่อยๆ 
ไม่เห็นเป็นอะไร 

ดังนั้น คนเราควรจะปรับระดับค่าความอดกลั้นทาง
อารมณ์ให้ยุติธรรมส�าหรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนท่ี
เป็นกลุ่มคนใกล้ชิดกับชีวิตเรามากที่สุด ทุกครั้งที่เกิด
อารมณ์โกรธ หงุดหงิด หรือโมโหคนใกล้ชิดขึ้นมา กรุณา
นึกถึงภาพของบุญคุณที่บุคคลคนน้ันเคยมีให้เราในช่วง
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เวลาที่ผ่านมา หรือให้นึกถึงวาระสุดท้ายที่เขากับเราต้อง
จากกัน เช่น ถ้าโมโหพ่อแม่ ขอให้นึกถึงตอนท่ีเราเป็น
เด็ก แล้วเกิดเจ็บป่วย และพ่อแม่ต้องอดหลับอดนอน
ดูแลเราทั้งคืน หรือให้นึกถึงวันสุดท้ายที่ท่านจะจากเราไป
สิ่งเหล่านี้ก็คงจะพอเป็นลูกตุ้มน�้าหนักที่จะใช้ถ่วงดุลกับ
ระดบัความโกรธของเราได้บ้าง จะถ่วงได้ดมีากน้อยเพยีงใด
ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ฝึกฝนความคิดเช่นนี้บ่อยเพียงใด 

ถ้าโกรธสามีหรือภรรยา ให้นึกถึงวันแรกท่ีเป็นแฟน
กัน นึกถึงวันที่เราล�าบากแล้วเขาไม่ทอดทิ้งเรา หรือนึกถึง
วนัทีเ่ขาจะจากเราไป นกึถงึลกูทีข่าดพ่อหรือแม่ แล้วดึงเอา
ความรู้สึกนี้มาต่อสู้กับคลื่นอารมณ์ที่ก�าลังก่อตัวขึ้นมาใน
ใจเรา เราควรจะน�าเอาสิ่งเหล่านี้มาสกัดกั้นไม่ให้พายุแห่ง
อารมณ์ที่ก่อตัวอยู่ภายในใจของเราหลุดออกมาสู่ภายนอก 
และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี



“ เหตุการณ์สมมติ

 ท�าผิดยังคิดท�าใหม่ได้

 แต่…เหตุการณ์จริง

 ท�าผิดแล้วหมดสิทธ์ิแก้ไข”
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คิดวาเปนเรื�องสมมติ
สมมตว่ิาเราท�างานเป็นผูจ้ดัการบรษิทั แล้วอยูม่าวนัหนึง่

เราโดนหัวหน้าต่อว่าโดยไม่มีเหตุผล โดยต่อว่าเราต่อหน้า
ผู้จัดการทั้งหมดของบริษัทในที่ประชุม ถ้าเหตุการณ์เป็น
เช่นนี้เราจะท�าอย่างไร

ถ้าค�าถามนีเ้ป็นการถามเล่นๆ ในหมูเ่พื่อนฝงู ค�าตอบ
ที่ได้อาจจะเป็น ‘ด่ากลับไปเลย ไม่ต้องไปกลัว’ หรือ ‘เฉยๆ 
ไว้เดี๋ยวก็ดีเอง’ หรือ ‘ให้ชี้แจงด้วยเหตุผล ถ้ายังไม่ฟงอีก 
ก็อัดกลับไปเลย’ อะไรท�านองนี้

ถ้าน�าค�าถามนี้ ไปถามผู้สมัครงานในขณะสัมภาษณ์
ค�าตอบส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่า ‘ค่อยๆ อธิบายและชี้แจง
เหตุผลให้หัวหน้าเข้าใจ’ 

ถ้าถกูถามต่อว่า ‘ถ้าเขายงัไม่เข้าใจล่ะ จะท�าอย่างไรต่อ’

บางคนอาจจะตอบว่า ‘กต้็องหาวธิกีารอธบิายไปเร่ือยๆ 
จนกว่าจะเข้าใจ’

บางคนอาจจะบอกว่า ‘หาหลักฐาน ข้อมูล หรือพยาน
บุคคลมาชี้แจง’

คิดวาเปนเรื�องสมมติ
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ในขณะท่ีบางคนอาจจะตอบว่า ‘เอาไว้ค่อยอธิบาย 
ภายหลังก็แล้วกัน รอให้หัวหน้าอารมณ์เย็นก่อน เพราะ
อธิบายไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร’

ถ้าเป็นเหตุการณ์สมมติแบบนี ้ใครก็ตอบได้ จะตอบว่า
อะไรก็ตอบได้ แต่พอถึงเหตุการณ์จริงแล้ว ทุกคนมักจะไม่
คิดว่ามนัเป็นเรื่องสมมต ิทกุคนจะเอาอารมณ์เข้าไปร่วมมาก 
บางครั้งมากจนเกินไป เลยท�าให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่อง
ใหญ่ เรื่องสั้นกลายเป็นเรื่องยาว

ถ้าในวันหนึง่ เพื่อนร่วมงานคนหนึง่ของคณุเดนิมาหา 
คุณพร้อมกับด่าทอคุณต่างๆ นานา ไม่เว้นจังหวะให้คุณ
อธิบายเลย พนักงานทั้งส�านักงานหันมามองคุณเป็นตา
เดียวกัน คุณทัง้โกรธและทัง้อาย คณุคดิว่าคณุจะท�าอย่างไร 

ในขณะที่คุณก�าลังคิดว่าคุณจะท�าอย่างไรนั้น ก็มี
กรรมการผู้จัดการเดินมาพร้อมกับช่างภาพ และตากล้อง
โทรทัศน์ช่องหนึ่ง แล้วเขาเข้ามาเฉลยให้คุณทราบในภาย
หลงัว่า เขาก�าลงัถ่ายท�ารายการโทรทศัน์รายการหนึง่ เรื่อง
การทดสอบอารมณ์คน เมื่อคณุรูอ้ย่างนีคุ้ณจะรูสึ้กอย่างไร 
สิ่งที่คุณคิดจะด่าตอบเพื่อนคุณนั้น คุณคิดว่าจะด่าเขาอีก
หรือไม่ แน่นอนว่าคุณคงตอบว่า ‘ไม่’ เพราะมันเป็นเรื่อง
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สมมติ เพ่ือนคุณไม่ได้มีเจตนาด่าคุณจริงๆ เป็นเพียงการ
แสดงเท่านั้น

คิดสูง คิดใหญ่ คิดส�าคัญเข้าไว้ แล้วจิตใจจะสูงตาม

ในชวีติจรงิของคนเรานัน้ก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากการ
แสดง เพียงแต่การแสดงที่เกิดขึ้นนั้นค�าเฉลยมันไม่ได้มา
เร็วเหมือนตัวอย่างที่ยกมา บางครั้งค�าเฉลยของการแสดง
บางเรื่องอาจจะต้องให้เวลาผ่านไปห้าปหรอืสบิป ถงึจะรูว่้าที่
คนคนหนึ่งทะเลาะกับเรานั้นเป็นเพราะการเข้าใจผิด เป็น
เพราะเขายงัเดก็อยู ่เป็นเพราะตอนนัน้เขาก�าลงัเครยีดเรื่อง
ครอบครัวอยู่ เป็นเพราะมีคนยุยงส่งเสริมเขา ฯลฯ
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ผมอยากจะแนะน�าว่า ให้ฝึกสมมติเหตุการณ์ท่ีอาจ
จะท�าให้เราเกิดอารมณ์ (ที่ไม่ดี) บ่อยๆ แล้วลองดูว่าเราจะ
คิดจัดการกับมันอย่างไร และเมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงที่อาจจะท�าให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมา ให้ฝึก
คิดดังนี้

• คิดว่าเรื่องที่ก�าลังเกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงเหตุการณ์
สมมติ ไม่ใช่เรื่องจริง

• คดิว่าเราหรอืคนอ่ืนก�าลงัแสดงภาพยนตร์หรอืละคร 
ไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนกัน

• คิดว่าเราก�าลังถูกทดสอบเรื่องการควบคุมอารมณ์
อยู ่ถ้าเราสอบไม่ผ่าน เราก็ไม่มโีอกาสประสบความ
ส�าเร็จในชีวิตเลย 

เวลาเราเข้าไปดูภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่ง เราจะสังเกต
เหน็ว่าคนทกุคนในโรงภาพยนตร์ไม่ได้มอีารมณ์ร่วมไปหมด 
ทุกคน เช่น ภาพยนตร์ตลก แต่คนบางคนกลับนั่งเฉย ใน 
ขณะท่ีผู้ชมบางคนหัวเราะร่าออกมาจากโรงภาพยนตร์
เลย หรือภาพยนตร์เศร้า บางคนเดินร้องไห้ออกมาจาก 
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โรงภาพยนตร์ ในขณะที่บางคนกลับหัวเราะเสียด้วยซ�้าไป 
นี่แสดงให้เราเห็นว่าขนาดเรื่องสมมติ (ภาพยนตร์) ยัง 
สามารถมีอิทธิพลต่อการควบคุมอารมณ์ของเราได้มาก 
ขนาดนี้ แล้วถ้าเป็นเรื่องจริงล่ะ คงจะหนักกว่านี้หลาย 
เท่าตัว

คนบางคนไวต่ออารมณ์ขัน เห็นอะไรก็หัวเราะได้ คน 
บางคนไวต่ออารมณ์เศร้า น้อยใจ และคิดมาก แม้กระทั่ง 
ลมพัดใบไม้ไหวก็ยังร้องไห้ได้เลย คนบางคนไวต่ออารมณ์
โกรธ ฉุนเฉียว และขี้หงุดหงิด ดังนั้น ‘จึงควรฝึกซ้อมและ
สมมติอารมณ์ให้กับตัวเอง’ เพื่อจะได้มีโอกาสฝึกควบคุม
และพร้อมที่จะรับสถานการณ์จริง วันไหนพบเหตุการณ์
จริงก็ให้คิดเสมอว่าเป็นเรื่องสมมติ เป็นภาพยนตร์ หรือ
เป็นละคร เดี๋ยวเดียวก็จบแล้ว 

เทคนิคนี้จะช่วยลดระดับอารมณ์ของเราลงได้บ้าง 
ถึงแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตาม เพราะเมื่อเราคิดว่าเหตุการณ์ที่
ท�าให้เรามีอารมณ์นั้นเป็นเพียงเรื่องสมมติหรือเป็นเพียง 
การแสดง อารมณ์ที่จะแสดงออกมาก็จะออกมาไม่หมด 
เหมือนกับการที่เราคิดว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องจริง 



“อย่าสร้างมลทินในใจให้กับใคร

ด้วยอารมณ์มือสอง”
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