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 นักอ่านใจไดโกะ (Mentalist DaiGo) จบการศึกษาจาก 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมข้อมูลเชิงฟิสิกส์  
มหาวิทยาลัยเคโอ (Dept. of Applied Physics and Physico- 
Informatics, Faculty of Science and Technology, Keio 
University) 
 สมัยเรียนเขาสนใจด้านพัฒนาจิตใจมนุษย์ จึงเลือกทำาวิจัยเกี่ยวกับ 
ความทรงจำาของ AI โดยศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์ (Materials Science)  
เขาเปšนคนแรกที่นำาศาสตร์การอ่านใจ (Mentalism) จากประเทศ
อังกฤษมาเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ  ของญี่ปุ่น เขาเปšนนักอ่านใจ  
(Mentalist) เพียงหนึ่งเดียวที่ออกรายการโทรทัศน์มากมาย จากนั้น
ได้ผันตัวไปทำางานทางด้านธุรกิจและวิชาการ ปัจจุบันเปšนทั้งนักเขียน  
ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ และพัฒนาโปรเจกต์
ต่าง ๆ  มากมาย 
 งานอดิเรกของไดโกะ คือ อ่านหนังสือวันละ 10 - 20 เล่ม เล่นกับแมว  
ถ่าย Niconico Live และเข้าฟิตเนส
 เขามีงานเขียนทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านชิ้น ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาไม่ว่าจะเปšนธุรกิจ เทคนิคการพูด ความรัก ไปจนถึง
การเลี้ยงลูก 
 ผลงานที่มีชื่อเสียง เช่น หนังสือชื่อ Isshun De YES Wo 
Hikidasu Shinri Senryaku หรือ วÔชÒอ่Ò¹ใจให้อี¡ฝ่ÒยปฏÔàสธไม่Åง  
และหนังสือชื่อ Jibun Wo Ayatsuru Choshuchu Ryoku หรือ 
การควบคุมตัวเองด้วยสมาธิขั้นสุดยอด รวมทั้งหนังสือชื่อ Positive 
Change 

รู้จักนักเขียน



ติดตาม Mentalist DaiGo ในช่องทางต่าง ๆ  ดังนี้

 Mentalist DaiGo Official Website http://daigo.me/
 รายการ “Shinri Bunseki shitemita!”   
  หรือรายการ “ผมอ่านใจคุณออกนะ!” 
 โดย Mentalist DaiGo ไลฟ์สดที่เว็บ “Niconico Live” 
 http://ch.nicovideo.jp/mentalist
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บทนำา

“การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต
เกิดขึ้นได้ด้วยหลักจิตวิทยาแห่งการจัดของ !”

 ในโลกนี้มีคนที่มีความสุขกับคนที่ไม่มีความสุข

 แล้วอะไรคือความต่างของคนสองแบบนี้กันล่ะ

 อาจเปšนเพราะพรสวรรค์แต่กำาเนิด หรือสภาพแวดล้อมที่ทำาให้ 
มีความสุข แต่เอาเข้าจริงมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ส่งผลมากกว่านั้น

 สิ่งนั้นคือ คว�มส�ม�รถในก�รใช้ทรัพย�กรที่มีจำ�กัด ไม่ว่�จะเป็น
เวล� เงิน หรือพลังก�ยใจ เพื่อให้ประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิต

 ภายในห้องที่รกรุงรัง หากคุณเอาแต่หาของและพูดอยู่ตลอด
เวลาว่า “เอกสารฉบับนั้นเก็บไว้ไหนนะ” และทุกเช้าเมื่อเปิดตู้เสื้อผ้า 
ก็ได้แต่ลังเลว่าจะใส่ชุดไหนออกจากบ้านดี แน่นอนว่า เวลาที่คุณจะได้
ทำาสิ่งที่อยากทำาจริง ๆ  ย่อมน้อยลงไปมาก

 ไม่ว่าจะทำางานอะไร หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เปšนระเบียบ
เรียบร้อย มนุษย์จะโฟกัสได้ไม่เต็มที่ นี่ยังไม่รวมถึงว่าจะทำางานให้
สำาเร็จหรือเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ  ได้หรือไม่



 ถ้าคุณใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบไหนก็ได้ ในที่สุดก็จะไม่รู้ว่า
สิ่งที่ต้องการจริง ๆ  คืออะไร และอาจเผลอใช้เงินหมดไปอย่างไร้ค่า

 ถ้าอยากมีความสุข คุณต้องมีชีวิตในสไตล์ของตัวเอง ต้องโฟกัส
ในเรื่องที่สำาคัญจริง ๆ  เท่านั้น แต่อุปสรรคก็คือ ข้อมูลข่าวสารหรือ 
อะไรก็ตามที่มากจนเกินไปจะทำาให้คุณตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สับสน
และไร้ทิศทาง

 “ก�รจัดของ = ก�รจัดสภ�พแวดล้อมเพื่อใช้พลังที่มีจำ�กัดมุ่งสู่
คว�มสำ�เร็จ” ซึ่งมีจุดหมายปลายทางคือ คว�มสุข

 ก�รจัดของจะทำ�ให้คุณใช้พลังก�ย พลังใจ เงิน และเวล�ที่มีจำ�กัดไป
กับสิ่งที่สำ�คัญจริง ๆ  หรือพูดอีกอย่�งคือ ก�รจัดของเปลี่ยนชีวิตให้เป็นไป
ในแบบที่ต้องก�รได้นั่นเอง แค่ลุกขึ้นมาจัดของ สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ   
ก็ทำาให้เกิด “การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต” ซึ่งทำาให้มีความสุข 
ได้แล้ว เช่น มีคนอยู่ 2 คน ที่ตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อหางาน
ใหม่ คนแรกเปšนคนไม่มีระเบียบ ส่วนคนที่สองเปšนคนรักษาสภาพ-
แวดล้อมให้เปšนระเบียบอยู่เสมอ คนไม่เปšนระเบียบ พอกลับบ้านไป สิ่งที ่
คอยอยู่คือ ห้องที่รกรุงรัง พื้นห้องแทบไม่มีที่เดิน โต๊ะกลายเปšนที่วางของ  
อ่างล้างจานล้นไปด้วยจานชาม ด้วยสภาพแวดล้อมเช่นนี้ คุณคิดว่า  
เขาจะมีกะจิตกะใจอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไหม แค่เห็นห้องรกก็น่าจะ
หมดแรงจนเผลอคิดไปว่า “เฮ้อ! วันนี้เหนื่อยแล้ว เรื่องเรียนเอาไว้พรุ่งนี ้
แล้วกัน” ใช่หรือไม่



 ในทางกลับกัน คนที่เปšนระเบียบจะเปšนอย่างไรกันนะ เมื่อกลับ 
ถึงบ้านเห็นสภาพแวดล้อมที่มีโต๊ะตั้งเด่นเปšนสง่ามีระเบียบเรียบร้อย
คอยท่าอยู่ตรงหน้า เขาน่าจะพร้อมที่จะโฟกัสในเรื่องการเรียนได้ทันท ี 

 ระหว่างคนสองคนที่ตัดสินใจว่า “อยากเปลี่ยนชีวิต” เหมือนกัน  
คุณคิดว่า การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดความสุขจะเข้ามาหาใคร นี่ละคือ  
ความหมายของการจัดของที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริง 

 ก่อนเข้าสู่เนื้อหา ผมขอทำาความเข้าใจสักหน่อยนะครับ

 หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งเป้�ที่ก�รจัดห้องให้สะอ�ด แต่เป็นหนังสือ
ที่จะบอกว่� ก�รจัดของจะช่วยทำ�ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่�งเต็มที่ขึ้น 
และคว้�คว�มสุขม�ครอบครองได้อย่�งไร

 หากมองในแง่วัตถุประสงค์ในการจัดของแล้ว ถ้าต้องใช้เรี่ยวแรง
มหาศาลไปกับการจัดของอยู่เรื่อย ๆ  ก็คงไม่ดีแน่ ดังนั้น เมื่อจัดของได้
สำาเร็จแล้ว ผมจะแนะนำาวิธีการที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาจัดของซ้ำาเปšน
ครั้งที่สองด้วย นอกจากนี้ ผมอยากบอกว่า หนังสือ How-to ของผม 
จนถึงปัจจุบันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเปšน  
ทฤษฎีทางจิตวิทยาหรือประสาทวิทยา ไม่ได้กล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย
แต่อย่างใด 

 ลำาดับต่อไป ผมขออธิบายเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะครับ



 บทที่ 1 มีเวลาว่างมากขึ้น ! 
 กฎพื้นฐานในการจัดของ 3 ข้อ

 ในบทแรกนี้ ผมจะอธิบายเกี่ยวกับหลักจิตวิทยา 3 ประการที่
ทำาให้คุณจัดของได้โดยไม่ต้อง½ืน 

 การเริ่มต้นจัดของโดยปราศจากแนวคิดที่ถูกต้องเปšนความพยายาม
ที่เสียแรงเปล่าและทำาให้ต้องล้มเลิกในที่สุด ในบทนี้ผมอยากให้ทุกคน
ทำาความเข้าใจว่า การจัดของคืออะไร แล้วทำาไมถึงช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่าง
เต็มที่ได้ โดยจะกล่าวถึงกฎพื้นฐาน 3 ข้อ ได้แก่ 

 1  ให้เลือกได้ 3 อย่าง 
 2   เร่งลงมือทำา
 3   Low-Cost ประหยัดเข้าไว้ 

 บทที่ 2 ข้อดี 5 อย่างที่ได้จากการจัดของ

 ในบทนี้จะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนว่า ข้อดีที่ได้จากการจัดของ
จะทำาให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้อย่างไร

 สำาหรับคนที่รู้สึกว่า ไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการจัดของสักเท่าไร 
แนะนำาให้ลองอ่านบทนี้ดูก่อนนะครับ



 บทที่ 3 ทิ้งเลย อย่าได้แคร์ ! 
 คำาถาม 7 ข้อช่วยลดของลงอย่างง่ายดาย

 ในบทนี้ จะเข้าสู่การถ่ายทอดเทคนิคในการจัดของ โดยผม 
จะแนะนำาวิธีคิด 7 ข้อที่เปลี่ยนความรู้สึก “ตัดใจทิ้งของไม่ลง” ได้ในพริบตา  
รับรองว่า ถ้าทำาตามเทคนิคเหล่านี้ จะจัดการทิ้งของที่ไม่จำาเปšนได้อย่าง
แน่นอน

 บทที่ 4 จะไม่รกอีกแล้ว ! 
 นิสัยจัดของที่ดีมี 7 ข้อ 

 ต่อให้จัดบ้านเปšนระเบียบสักแค่ไหน ถ้าต้องเสียแรงและเวลา
มากมายเพื่อรักษาสภาพเรียบร้อยเช่นนั้นไว้ตลอดเวลา คงไม่มีความหมาย 
อะไรใช่ไหมครับ 

 ในบทนี้ จะมาบอกนิสัยที่จะทำาให้คุณไม่ต้องกลับมาจัดบ้านซ้ำา ๆ
อีกต่อไป



 บทที่ 5 มาทำาให้เป็นห้องตัวอย่างกัน ! 
 กฎเหล็ก 5 ข้อในการจัดของโดยแบ่งตามพื้นที่

 ในบทนี้ ขอนำาเทคนิคการจัดของที่แนะนำาไปก่อนแล้ว มาประยุกต์
ใช้กับการจัดของในจุดต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเปšนการจัด “โต๊ะ” “กระเป๋า”  
“ตู้เสื้อผ้า” และ “การเก็บของทั่วไป” บทนี้เหมาะสำาหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะ
จัดของในบางจุดอย่างไรดี

 บทที่ 6 จัดตารางชีวิต ! 
 เทคนิค 7 ข้อเพื่อใช้เวลาอย่างเต็มที่

 เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือ เพิ่มศักยภาพในชีวิตให้สูงสุด ไม่ใช ่
แค่การจัดห้องให้สวยงามเท่านั้น แต่เพื่อใช้ทรัพยากรในชีวิตที่มีจำากัด
ไปกับเรื่องที่อยากทำาหรือสำาคัญในชีวิตจริง ๆ จะได้ไม่เสียเวลาครับ

 ในบทนี้ จะนำาเทคนิคจัดของที่ผมแนะนำามาประยุกต์ใช้กับ 
การบริหารเวลาให้ชีวิตคุณ ซึ่งถือเปšนขั้นตอนสุดท้ายของการจัดของเพื่อ
เปลี่ยนชีวิตจริง ๆ  ครับ

 



 บทที่ 7 โปรแกรม 8 สัปดาห ์
 ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ไม่สับสน

 สำาหรับบทสุดท้าย ผมได้คิดโปรแกรมการจัดของเปลี่ยนชีวิต 
ภายใน 8 สัปดาห์ โดยใช้วิธีในหนังสือเล่มนี้เปšนหลัก

 ผมอยากให้ทุกคนลองนำาโปรแกรมนี้ไปใช้เสมือนเปšนไกด์นำาทาง 
เพื่อนำาสิ่งที่เรียนรู้ในหนังสือมาทำาได้จริง

 สุดท้ายนี้ ผมคิดว่าต่อให้เปšนคนที่ปกติจัดของไม่ค่อยเก่ง แต่ถ้า 
ทำาตามเทคนิคต่าง ๆ  ในหนังสือเล่มนี้อย่างตั้งใจ จะกลายเปšนคนที่  
“จัดของเปšน” และเปลี่ยนชีวิตได้แน่นอน ซึ่งถ้าเปšนแบบนั้นจริง มัน
คงจะสุดยอดมาก ๆ  เลยละครับ

 เพื่อไม่ให้เสียเวลา มาเริ่มจัดของเพื่อเปลี่ยนชีวิตกันเลยดีกว่าครับ

นักอ่�นใจไดโกะ
(Mentalist DaiGo) 



มีเวลาว่างมากขึ้น !
กฎพื้นฐานในการจัดของ 3 ข้อ

Unit 01



จัดของเพื่ออะไร

 ทั้ง ๆ  ที่ตัดสินใจว่าจะจัดของแล้ว แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดอย่างไร... 
ส่วนใหญ่แล้ว คนที่จัดของไม่เปšน ผมคิดว่าน่าจะเปšนเพราะพวกเขาไม่
ยอมเริ่มต้นทำาจริง ๆ  เสียทีมากกว่า คนที่ลองทำาจริง ๆ  รวมถึงคนที่ทำาได้
ดี ล้วนต้องศึกษามาก่อนทั้งนั้นว่า “การจัดของคืออะไร”
 แน่นอนว่าก็คือการจัดของนั่นละครับ แต่ต้องมีเป้าหมายใน 
การจัดด้วย ถ้าไม่มีเป้าหมาย คงเสียแรงและเวลาไปโดยเปล่าประโยชน ์ 
เป้าหมายในการจัดของคือ เพื่อเพิ่มเวล�ว่�งและใช้ชีวิตได้เต็มศักยภ�พ
 ถ้าลดจำานวนเสื้อในตู้เสื้อผ้าลง ก็จะไม่ต้องเสียเวลาลังเลว่า  
“ใส่เสื้อตัวไหนดี” ถ้าห้องไม่รก ก็จะไม่เสียเวลามานั่งหาของพลางบ่น
ว่า “เอ๊ะ! ไปเก็บไว้ที่ไหนนะ” อีกต่อไป
 ถ้ามีเสื้อเยอะ ย่อมต้องเสียเวลาส่งร้านซักรีด ต้องซักเอง หรือ
คอยซื้อเสื้อใหม่มาแทนตัวเก่าอยู่เรื่อย ๆ  ถ้ามีของกระจุกกระจิกบนชั้น
มากมาย ก็ต้องเสียเวลาปัด½ุ่น เมื่อคุณลดจำานวนสิ่งของลง ค่าใช้จ่าย 
ในการดูแลรักษาสิ่งของเหล่านี้จะลดลงไปด้วย เมื่อคุณลดเวลาที่มัวแต ่
ลังเล เวลาหาของ เวลาดูแลสิ่งของต่าง ๆ  ลง คุณก็จะมีเวลาไปทำาสิ่งที่ 
คุณอยากทำาจริง ๆ  แทน นี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของการจัดของ
ครับ ดังนั้น แม้ห้องจะเปšนระเบียบเรียบร้อย แต่ไม่ได้หมายความว่า 
การจัดของนั้นประสบความสำาเร็จนะครับ ถ้าคุณไม่มีเวลาว่างมากขึ้น 
แต่คุณกลับต้องเสียเวลาและเรี่ยวแรงไปกับการดูแลรักษาสิ่งของต่าง ๆ   
การจัดของที่พูดถึงก็คงไม่มีความหมายอะไร
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 ถ้าในบ้านสะอาดอยู่แล้ว คงไม่มีใครอยากใช้ชีวิตเพื่อกวาดบ้าน
ให้สะอาดทุกวันหรอกใช่ไหมครับ แล้วจะทำาอย่างไรล่ะ ถึงจะใช้ชีวิต
ให้เต็มศักยภาพได้โดยที่ยังมีเวลาว่างด้วย 
 คำาตอบคือ ต้องมีกฎ 3 ข้อ ดังนี้

1  กฎ “ให้เลือกได้ 3 อย่�ง”   
2  กฎ “เร่งลงมือทำ�”
3  กฎ “Low-Cost ประหยัดเข้�ไว้” 

 ถ้าคุณจัดของโดยคำานึงถึงกฎ 3 ข้อนี้ ก็ไม่จำาเปšนต้องมานั่ง 
ทำาความสะอาด จัดของ และเก็บของซ้ำาไปซ้ำามาอีกต่อไป นั่นเพราะว่า  
จริง ๆ  แล้ว ชีวิตของคนเราไม่ต้องเก็บของหรือจัดการอะไรมากมาย
ขนาดนั้น
 ในบทนี้ ผมอยากให้ทุกคนทำาความเข้าใจเรื่องกฎพื้นฐานใน 
การจัดของทั้ง 3 ข้อข้างต้น แค่คุณเข้าใจ มุมมองของคุณที่มีต่อ 
การจัดของก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยละครับ
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กฎ “ให้เลือกได้ 3 อย่าง”
การจัดของช่วยลดความสับสนได้ !

ถ้าให้เลือก 3 อย่างเราจะเลือกได้ทันที !

 เรื่องแรกที่ผมจะอธิบายในบทนี้คือ กฎ “ให้เลือกได้ 3 อย่าง”
 เคยเปšนไหม เวลาต้องเลือกหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วคุณ 
เลือกได้โดยไม่ลังเล ในตอนนั้นจำาได้ไหมครับว่า มีตัวเลือกเท่าไร  
มีทฤษฎีที่บอกว่า มนุษย์จะตัดสินใจไม่ได้ในทันที ถ้�ตัวเลือกมีม�กกว่� 
3 อย่�งขึ้นไป
 ความคิดของมนุษย์นั้นมีขีดจำากัด คนทั่วไปจะคิดตัดสินใจโดย
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของตัวเลือกแต่ละอย่างอยู่ในหัว เต็มที่เลย
คือ 3 ตัวเลือก ถ้ามากกว่านั้น จะรู้สึกว่าอันนั้นก็ดี อันนี้ก็ดี โอกาสที่
จะตัดสินใจได้เลยนั้นยาก ถ้าสังเกตดูเมนูที่ร้านอาหาร ส่วนใหญ่จะมี
ให้เลือก 3 แบบ ไม่ว่าจะเปšน ชุด A ชุด B ชุด C หรือ ชุดต้นสน  
ชุดไม้ไผ่ ชุดบ๊วย* หรือภาพยนตร์รวมทั้งนวนิยายดัง ๆ  ที่ติดตาตรึงใจ 
หลาย ๆ  คนก็มักมี 3 ภาค นั้นก็เพราะว่า เลข 3 จำาง่ายที่สุดนั่นเอง
 แน่นอนว่า ถ้าอยากตัดสินใจได้เลย ไม่มีเวลาให้ลังเล ก็ต้องลด
ให้เหลือเพียงตัวเลือกเดียวโดด ๆ  แบบบังคับเลือกไปเลยครับ 

1

* ต้นสน ไม้ไผ่ บ๊วย เปšนสัญลักษณ์ของความเปšนมงคลสำาหรับคนญี่ปุ่น โดยคนญี่ปุ่นจะ
ใช้ 3 คำานี้แทนตัวเลือกของสินค้าและบริการต่าง ๆ  เช่น ห้องจัดงานแต่งงาน หรือเมนูอาหาร 
เปšนต้น โดยต้นสนจะมีระดับสูงสุด ตามด้วยไม้ไผ่ และบ๊วย
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 แม้การจำากัดให้เหลือเพียงตัวเลือกเดียวเปšนเรื่องยาก เช่น ถ้ามี
คนบอกว่า รองเท้าที่ใส่ไปทำางานน่ะเหลือแค่คู่เดียวพอ ก็จะยิ่งเครียด
กว่าเดิมในการพยายามเลือกหารองเท้าให้ได้เพียงคู่เดียว กรณีอย่างนี้
ถือว่าหลงประเด็น ทำาให้เกิดผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ามได ้
 ดังนั้น ในแง่ของกฎการจัดของที่ทำาได้ในชีวิตจริงนั้น จึงกำาหนด
ตัวเลือกได้ 3 อย่าง ผมจึงอย�กให้ทุกคนตั้งธงในใจว่�จะเลือก 1 จ�ก 
3 ตัวเลือก และตัดสินใจลุยทันท ี และให้เปšนกฎการจัดของประจำาใจ
ของคุณไปเลย
 ตัวเลือกในการตัดสินใจทำาอะไรบางอย่างเปšนแบบเดียวกับการเลือก
สิ่งของ ถ้าคุณคัดรองเท้าที่จะใส่ไปทำางานให้ได้ 3 คู่ คุณจะทิ้งรองเท้า
ที่เหลือได้ทันที คนที่สับสนในการเลือกกระเป๋ามาใช้ มัวแต่สาละวนหา
และพูดว่า “กระเป๋าใบนั้นเอาไปวางไว้ไหนนะ” ถ้าจำากัดจำานวนกระเป๋า
ที่ชอบให้เหลือแค่ 3 ใบ ส่วนที่เหลือก็ทิ้งหรือขายไป จะได้ไม่เสียเวลา
อีกต่อไป
 คนที่ชอบซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมามากมาย 
แต่ไม่เคยใช้ได้ผลสักที ก็ควรเลือกเล่มที่อยาก½ƒกมาสัก 3 เล่มก็พอ 
แล้วที่เหลือก็โละออกไปให้หมด ดังนั้น การประยุกต์ใช้กฎให้เลือกได้  
3 อย่างกับสิ่งต่าง ๆ  ในชีวิตจะช่วยลดความสับสนลังเลกับตัวเลือกที่
ไม่จำาเปšนได้เปšนอย่างดี

สาเหตุที่แท้จริงของการตัดใจทิ้งของไม่ลง 

 คนที่กังวลกับการจัดของนั้นมักตัดใจทิ้งของไม่ค่อยได้ ดังนั้น  
ถ้าอยากใช้กฎ “ให้เลือกได้ 3 อย่าง” แบบได้ผลจริง ๆ  จัง ๆ  ก็ต้อง
ทะลุทะลวงปัญหานี้ให้ได้เสียก่อน
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 แล้วทำาไมพวกคุณถึงตัดใจทิ้งของไม่ลงกันล่ะครับ
 ถ้าวิเคราะห์ในเรื่องของจิตใจ จะเข้าใจเลยว่า มีสาเหตุมาจาก
กระบวนการทางจิต ดังนี ้

1  ไม่อยากเลือก
2  ไม่อยากสูญเสีย
3  รู้สึกดีที่ได้เก็บของนั้นไว้
 กระบวนการทางจิต 3 ข้อนี้ ทำาให้คุณ “ไม่ลงมือทำาอะไรสักอย่าง 
ทั้ง ๆ  ที่มีอะไรต้องทำาเต็มไปหมด” ผลลัพธ์ก็คือ บ้านรก ๆ  กับชีวิต 
ที่มีแต่ความลังเล
 ผมขออธิบายทีละข้อนะครับ
 ข้อแรก คือ ไม่อย�กเลือก ก็อย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่า  
เมื่อตัวเลือกมีเยอะเกินไป มักจะเลือกไม่ค่อยได้ 
 ส่วนข้อที่ 2 คือ ไม่อย�กสูญเสีย พูดง่าย ๆ  คือ มนุษย์เร�เป็น 
สิ่งมีชีวิตที่กลัวตนเองเสียผลประโยชน์สุด ๆ
 โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์เราจะรู้สึกทรมานใจเวลาที่ต้องสูญเสีย 
หรือทำาอะไรหายไป ต่อให้มีคนมาพร่ำาบอกว่า ทิ้งของไปบ้างสิ แล้วก็
จัดบ้านให้เปšนระเบียบ ชีวิตจะได้มีคุณค่ามากขึ้น คนส่วนใหญ่มักเกิด
ความกลัวแทนที่จะดีใจรีบคว้าโอกาสเปลี่ยนชีวิตตัวเอง
 ส่วนข้อที่ 3 คือ รู้สึกดีที่ได้เก็บของนั้นไว้ เพราะทำาให้คุณรู้สึกว่�
ของที่คุณมีอยู่นั้นมีค่�ม�กเกินจริง 

 มีการทดลองทางด้านจิตวิทยาที่น่าสนใจมากซึ่งอธิบายเกี่ยวกับ 
ความรู้สึกดังกล่าวว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร โดยทำาการทดลองดังนี้ 

1   เอาแจกันดอกไม้ให้ผู้เข้าร่วมทดลองดู จากนั้นถามว่า “คิดว่าแจกัน
ใบนี้จะขายได้ราคาเท่าไร”
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2   มอบแจกันใบเดิมให้ผู้เข้าร่วมทดลองเปšนของขวัญ จากนั้นถามว่า 
“ถ้าขอซื้อแจกันใบนี้คืน คุณจะขายเท่าไร”

 เมื่อเปรียบเทียบราคาจาก 2 ข้อข้างต้นพบว่า ราคาแจกัน 
ในข้อ 1 ต่ำากว่าราคาจริง ในขณะที่ราคาแจกันในข้อ 2 แพงกว่า
ราคาจริง นั่นหมายความว่า คนเรามักประเมินค่าของสิ่งที่เรามีสูงกว่า 
ความเปšนจริงเสมอนั่นเอง
 ความรู้สึกจากการเก็บของเยอะ ๆ  ไว้กับตัว ทำาให้รู้สึกว่า สมบัติ 
ทุกอย่างที่คุณมีน้ันล้วนมีค่าไปหมด ทำาให้ตัดสินใจเลือกได้ยากหรือ 
ไม่อยากเลือกทิ้งอะไร จึงส่งผลให้คุณกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่มีไปในที่สุด
 เมื่อกระบวนการทางจิตใจ 3 ข้อนี้ทำางานหมุนวนไป มนุษย์จะมี
ท่าทีอย่างไรกับสิ่งของที่ตัวเองมี
 คำาตอบก็ชัดอยู่แล้ว คือ ไม่ยอมทิ้ง จะเก็บสะสมของไปเรื่อย ๆ  
ทิ้งอะไรไม่ได้สักอย่าง ผลก็คือ ห้องรกเหมือนเดิม ชีวิตก็งง ๆ  แบบเดิม 
ไม่เปลี่ยน ผมเรียกสภาวะทางจิตใจแบบนี้ว่า “คว�มอย�กให้เป็นแบบ
เดิม ๆ  ตลอดไป” 
 ตัวปัญห�ที่แท้จริงของ “ก�รตัดใจทิ้งของไม่ลง” ก็ม�จ�ก  
“คว�มอย�กให้เป็นแบบเดิม ๆ  ตลอดไป” นี่ละครับ ถ้าแก้นิสัยนี้ได้ 
ก็จะจัดของได้ดีขึ้น
 ในโลกของธุรกิจ ทุกคนต่างพยายามแก้ปัญหาใหม่ ๆ  ถ้าเปšน 
ร้านอาหารก็ต้องออกเมนูใหม่ ๆ  ให้หลากหลาย บางร้านมีเมนูใหม่ไม่พอ  
ยังขึ้นป้ายกระดานดำาหน้าร้านว่า “เมนูแนะนำาวันนี้” อีกต่างหาก มีพนักงาน 
น้อยคนที่จะยื่นรายการสินค้าและบอกลูกค้าว่า “เชิญเลือกที่ชอบ 
ได้เลยครับ” แต่ละคนมักจะเสนออาหารชุดที่กำาหนดให้ลูกค้าเลือกจาก 
1 ใน 3 กันเปšนส่วนใหญ่ 
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กระบวนการทางจิตใจ 3 ข้อ
ที่ทำาให้คุณตัดใจทิ้งของไม่ลง

 1 ไม่อย�กเลือก 
มีของให้เลือกมากมาย 
ทำาให้เลือกยาก

 2 ไม่อย�กสูญเสีย 
กลัวการสูญเสียสิ่งของนั้นไป 
ไม่อยากเสียผลประโยชน์ของตัวเอง

 3 รู้สึกดีที่ได้เก็บของนั้นไว้ 
คิดว่าสิ่งที่เรามีนั้น 
มีคุณค่าและราคามากเกินจริง

เก็บของทุกอย่างไปเรื่อย ๆ  ทิ้งอะไรไม่ได้สักอย่าง
ห้องก็รก ชีวิตก็สับสนวุ่นวายต่อไป

 สภ�พปัจจุบัน 
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 เวลานำาเสนอโครงการภายในบริษัทก็เช่นเดียวกัน คงไม่มีนักธุรกิจ
คนไหนจะทำาธุรกิจแบบเดิม ๆ  ตลอด ต้องมีโครงการใหม่ ๆ  ทำาเพิ่ม 
เรื่อย ๆ
 แต่หากเปšนเรื่องของตัวเอง เราต้องเลือกทำาสิ่งที่ควรทำา แต่เรากลับ 
มีตัวเลือกเยอะมากจนเลือกไม่ถูก ผลก็คือ เรายอมที่จะคงแบบเดิมไว้
ไม่เปลี่ยนแปลง เราทิ้งอะไรไม่ลง และจัดของอะไรไม่ได้เลย
 เพื่อหลีกเลี่ยงการคงสภาพรกแบบเดิมไปเรื่อย ๆ  คุณจำาเปšน 
ต้องจำากัดตัวเลือกเหลือแค่ 3 ตัวเลือกเท่านั้น ที่เหลือตัดใจโละทิ้ง 
ให้หมดครับ

point
จำ�กัดตัวเลือกให้น้อยเข้�ไว้ จะได้กล้�ตัดสินใจ
ทิ้งสภ�พเดิม ๆ  และโฟกัสในสิ่งที่ควรทำ�จริง ๆ  จะดีกว่�
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