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คำ�นำ�

หนังสือ “เลิกเป็นคนดีซะที!” จากหนังสือฉบับภาษาญี่ปุ่น 

「いい人」をやめる脳の習慣 เขียนโดยคุณ Mogi Kenichiro 

นักวิชาการด้านสมองประจ�ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งได้

สร้างสรรค์งานวิจัยและบทความต่าง ๆ  ที่เผยแพร่เรื่องราวการ

ท�างานของสมองต่อความคิดและการใช้ชีวิตของคนในหลายมิติ 

ความหมายของชื่อหนังสือเล่มนี้ต้องการสื่อว่า สมองคนเราได้

สร้างนิสัยหรือความเคยชินอย่างไรที่เราจะเลิกเป็น “คนดี” และ

เราต้องฝึกสมองของตนเองได้ด้วยวิธีคิดเช่นใดจึงจะเลิกเป็น 

“คนดี” ส�าหรับการด�าเนินชีวิต และสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ  

ได้อย่างมีความสุข โดยได้น�าเสนอทั้งประสบการณ์ตรงจากตัว 

ผู้เขียนเอง ประสบการณ์จากบุคคลอื่น ๆ  หรือองค์กรที่มีช่ือเสียง 

ระดับโลก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
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สังคมวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่ฝังรากลึก จนเป็นอัตลักษณ์

ท่ีสังคมโลกต่างมองว่า ชาวญี่ปุ่นมีความทุ่มเท เอาจริงเอาจัง

ในการท�างาน รวมถึงคนญี่ปุ่นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ไม่แตกแถวหรือแปลกแยกออกไปจากสังคม หลายคนที่ใช้ชีวิต

ตามบรรทัดฐานของผู้อื่นหรือสังคม เพื่อต้องการให้ตนเองถูก

ยอมรับและให้คุณค่า แท้ที่จริงพวกเขาเหล่านั้นมีความรู้สึก

สุขใจที่ได้ท�าเช่นนั้นหรือไม่  

ในการใช้ชวีติประจ�าวนัของมนษุย์เรา ไม่ว่าจะเป็นชนชาตใิด ๆ  

ก็ตาม หากก้าวเดินไปข้างหน้าจากการพึ่งพาความพึงพอใจของ

คนรอบข้างมาเป็นพลัง ความหวาดกลัวสายตาและความคิด 

จากคนรอบข้าง อดทนเก็บความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองเพื่อ

สร้างความรู้สึกปลอดภัย เราจะประสบพบเจอความสุขที่เกิดจาก 

ตัวเราได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน 

เปลี่ยนความคิด ฝึกการท�างานของสมองกันใหม่ เพื่อให้หันมา 

รักความเป็นตัวของตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขที่เกิด

ขึ้นจากใจของตนเองได้อีกครั้งหนึ่ง  

                                ไพลิน  กล่ินเกษร
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“เมื่อถูกไหว้วานจากคนอื่น ไม่ว่าเรื่องอะไรก็รับมาเป็น

ธุระหมด”

“ไม่กล้าจะเอ่ยค�าว่า ไม่ เพราะกลัวว่าตนเองจะถูกเกลียด”

ในโลกใบนี้ คนที่เป็น “คนดี” แบบนั้นมีอยู่มากมาย แต่

ส่ิงที่ว่านั้นเรียกได้ว่าเป็น “คนดี” จริงหรือเปล่า หรือที่เรียก

อีกอย่างหนึ่งว่า “เป็นคนใช้ง่าย” ก็ได้นะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ ที่ถูกไหว้วานมา ก็ฝืนใจท�าอย่างปฏิเสธ 

ไม่ได้ จึงกลายเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบได้ง่าย ๆ ไปเสียหมด

การที่คุณได้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา คุณก็อาจจะเคยพบ

เรื่องราวเหล่านั้นมาเหมือนกันใช่ไหมครับ คนประเภทดังกล่าว

นั้นปกติจะคอยแคร์ “สายตาคนอื่น” อยู่ตลอด และแสดงบท 

“คนดี” ออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อได้รับค�าขอร้องจากคนอื่น ๆ

 บทนำา

ถ้�อย�กเปลี่ยนชีวิตของคุณ 
เร�ม�หยุดเป็น “คนดี” 
กันเถอะ!
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แน่นอนว่าการแสดงบทบาท “คนดี” นั้นอาจเพราะมาจาก

ความต้องการหลกีเลีย่งความขดัแย้งที่ไม่จ�าเป็น หรอืการถกูตดัสนิ 

จากคนรอบข้าง

แต่ทว่า การท่ีคุณอดทนที่จะเป็น “คนดี” ต่อไปเร่ือย ๆ  น้ัน 

ไม่สามารถท�าให้ได้รับ “ความสัมพันธ์ที่น่าวางใจ” ท่ีแท้จริง

จากคนรอบข้างได้หรอก

ไม่ว่าจะดีหรือร้าย คนญี่ปุ่นซึ่งเอาจริงเอาจังในการท�างานน้ัน 

มีแววว่าจะพยายามทุ่มเทกับการปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวัง 

รอบ ๆ ตัว

และการได้ตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นกลับกลาย

เป็นวิธีจัดการความรู้สึกที่ว่าฉันต้องการจะมีที่ยืนและมีคุณค่า

ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง

เมื่อวิเคราะห์ความรู้สึกดังกล่าวในเชิงของศาสตร์การท�างาน

ของสมอง สมองด้านในที่อยู่ส่วนหน้าเป็นส่วนท่ีมีปฏิกิริยาต่อ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับ “ตัวเอง” ในขณะเดียวกัน ก็ท�างานจากสภาวะ

การรับรู้ ในสิ่งที่ตัวเองได้รับการยอมรับจากคนอื่น หรือเรียกได้

ว่า “การเรียกร้องการยอมรับ”

“ความต้องการถูกยอมรับ” ที่อยู่ในระดับพอดีอาจส�าคัญ

ต่อมนุษย์เพื่อที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้ ในสังคม โดยท่ีต่าง

ฝ่ายต่างอยู่ในฐานะที่เอื้อประโยชน์แก่กันและกัน
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แต่ถ้า “ความต้องการถูกยอมรับ” ที่ถูกผลักดันจากการมี

ชีวิตเพื่อเห็นแก่ความสุขของคนอื่นนั้นมีมากเกินไป ก็จะน�ามา

ซึ่งผลในทางลบต่อตัวเอง

วธิคีดิทีว่่า “อย่าพดูอะไรท่ีท�าให้ตวัเองดูเป็นคนเหน็แก่ตวั” 

“ฉันต้องเป็นคนที่มีค่าส�าหรับใครต่อใคร” เป็นเหตุให้สภาพ

ร่างกายย�่าแย่ไปด้วยจากความเครียดที่มากเกินไป

สังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้มีคนท่ีแสดงออกว่าเป็น “คนดี” 

เพื่อขวนขวายให้ได้มาซึ่งที่ยืนของตัวเองในสังคมนั้นมีให้เห็น

อยู่เป็นจ�านวนมาก

เมื่อท�าเช่นนั้น ด้วยความเป็น “คนดี” สมองของเราก็จะมี

ความเมื่อยล้า นี่เป็นเหตุผลให้ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ข้ึนมา ด้วย 

ความที่อยากให้ผู้คนที่มีชีวิตอยู่อย่างสั่นคลอนเหล่านี้ ได้รีเซ็ต

สมองและกลับมาเป็น “ตัวของตัวเองที่แท้จริง”

ลองมาดูหัวข้อเหล่านี ้เพื่อตรวจดตูวัเองว่าเราก�าลงัแสดงเป็น 

“คนดี” อยู่หรือไม่ 

 m แม้จะมีความคิดเห็นแต่ก็พูดไม่ได้

 m อ�านวยความสะดวกแก่คนอื่นก่อนตัวเองเสมอ

 m การได้รับค�าขอบคุณจากผู้อื่นเป็นผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า

ของชีวิต
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 m ตอบรับอย่างรวดเร็ว ด้วยค�าว่า “อืม ได้สิ” “เข้าใจแล้ว” 

 m รู้สึกว่าตัวเองก�าลังอดทนอยู่บ่อย ๆ

 m ถ้าทุกคนสนุก เราก็สนุกเช่นกัน

 m กลัวถูกคนเกลียด

 m รู้สึกอยู่ตลอดว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไร

 m ได้รับผิดชอบต�าแหน่งงานที่เสียเปรียบกว่าอยู่เสมอ

 m มีความเชื่อว่า “ท�าสิ่งที่ดี มักจะได้สิ่งตอบแทน”

เป็นอย่างไรบ้างครับ

ยิ่งมีข้อที่ตรงกับตัวคุณเยอะเท่าไหร่ โลกของคุณก็มีแนวโน้ม 

เข้าสู่การเป็นคนดีอย่างชัดเจนขึ้น ถ้าเช่นนั้น นับจากตรงนี้

เป็นต้นไป ผมจึงอยากเสนอวิธีการที่ว่า ท�าอย่างไรจึงจะเลิกเป็น 

“คนดี” ได้

บางทีคุณอาจจะรู้สึกต่อต้านวิธีเหล่านั้น แต่โปรดขอให้คุณ

ลองดูสักหน่อย

เรามาลองท�าตัวให้สวนทางกับวงจรความคิดอันหนักแน่น 

ท่ีมักเกิดกับตัวคุณอยู่บ่อย ๆ กันดูครับ



                                                                 13

เซลล์ภายในสมองท่ีจับเป็นก้อนกันอยู่อย่างแข็งแรงน้ัน 

เมื่อเกิดการปฏิวัติเล็ก ๆ ขึ้นมา สมองก็จะมีการสั่นไหวขึ้น

มาครั้งหนึ่ง

แน่นอนว่าหากเราสามารถท�าอะไรได้โดยไม่ต้องหมุนรอบคน

อื่น ก็จะท�าให้เราหันมามองเห็นความรู้สึกในใจของตัวเราเองได้

เพียงแค่ไม่วนเวียนใส่ใจกับความรู้สึกในแง่ลบ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องอะไรก็ตาม เราจะสามารถใช้ความคิดได้อย่างกระตือรือร้น

หากผู้อ่าน “จบั” ข้อแนะน�าของการเลกิเป็น “คนด”ี จากหนงัสอื 

เล่มนี้ได้ละก็ ในฐานะผู้เขียน ก็ไม่มีสิ่งใดที่น่าดีใจไปกว่านั้น

แล้วครับ

โมงิ  เค็นอิชิโระ
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1. ไม่ว่�จะถูกขอร้องเร่ืองอะไร คุณก็
แสดงออกด้วยก�รยิ้มรับมันไว้หรือเปล่�

ไม่มีใครที่จะเป็นที่รักใคร่ช่ืนชอบของทุกคนได้หรอก

มี “คนดี” ที่คิดอยากเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน ซึ่งนี่ไม่ใช่

เรื่องที่พิเศษอะไร หรือบางทีที่ญี่ปุ่นในตอนนี้ ทุกคนอาจจะ

ก�าลังบ้าคล่ังในการต้ังใจท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีเสียมากกว่า

แน่นอน เราอาจพูดได้ว่า ความรู้สึกอยากจะเป็นที่รักของ

ผู้คนน้ัน เมื่อมองในเชิงวิทยาศาสตร์ด้านการท�างานของสมอง 

คือความรู้สึกโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ และที่เรารู้สึกเช่นนั้น 

จึงไม่แปลก เพราะเราวิวัฒน์ขึ้นมาจากสัตว์สังคม

ทำ�ไมสมองถึงได้เล่นบท 
“คนดี” ล่ะ

1
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และแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่ได้คัดค้านว่า การที่ใช้ชีวิตอยู่

ท่ามกลางความสัมพันธ์อันดีเป็นสิ่งที่มีความสุขมากกว่า

แต่ว่าความสัมพันธ์ที่ปรุงแต่งขึ้นจนกลายเป็นการแสร้ง

ขึ้นมาว่าเป็นคนดีนั้น จะเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดี

จริง ๆ หรือ

ความรู้สึกอันบริสุทธ์ิที่ว่า อยากจะเป็นที่ช่ืนชอบของทุกคน

มันกลับกลายเป็นความรู้สึกท่ีครอบง�าว่า “ฉันต้องเป็นที่ชื่นชอบ

ของทุกคน” โดยไม่รู้ตัว และในตัวของคุณก็จะสร้างบุคลิกอีก

ด้านหนึ่งที่เรียกว่า “คนดี” ขึ้นมา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร  

การแสร้งว่าตนเป็น “คนดี” นั้น สุดท้ายก็จะไม่ได้รับความเชื่อใจ 

จากใคร การโกหกตัวเองนั้นแม้ว่าจะสามารถสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีได้สักเท่าไหร่ก็ตาม ก็ไม่สามารถท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ถึง

ขั้นท่ี “ทุกคนจะขาดคุณไม่ได้”

แต่ไหนแต่ไร ในโลกนี้ก็ ไม่มีผู้ ใดเป็นที่ชื่นชอบของทุก

คนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ซึ่งแม้แต่ผมก็เช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีเก่งในด้านความสมัพนัธ์สกัเพยีงใด กต้็องมทีี่

ถกูว่าร้ายหรอืเกลยีดชงัเช่นกนั ซึง่นีเ่ป็นแก่นแท้ของความสมัพนัธ์ 

ของมนุษย์ไม่ใช่หรือ
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คนที่ไม่สามารถยอมรับแก่นแท้ ในส่ิงน้ีได้นั้นกลับมีเยอะ 

เกนิคาด และแสดงบทบาท “คนด”ี อย่างจรงิจงั เพื่อต้องการเป็นที่ 

ชื่นชอบของทุกคน ซึ่งเป็นความทุกข์ทรมาน

พูดได้ว่าคนที่ไม่สามารถตระหนักถึงจุดยืนของตนเอง ก็จะ 

ตกหลุมพรางดังกรณีที่ว่านี้ ได้ง่ายดาย จากการตัดสินใจท�า 

บางส่ิง ด้วยการกดดันตัวเองและคอยแอบสังเกตสีหน้าของคน

อื่น จนกลายเป็นตัวร้ายที่ถูกรังเกียจ ท�าให้ โลกส่วนตัวของเรา

เล็กลงอย่างรวดเร็ว การใช้ชีวิตต่อไปพร้อมกับโลกใบที่เล็กลง 

เช่นนี้ ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเสียดาย

ดังนั้น ในโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้น

ใหม่อีกครั้ง ให้พึงระลึกว่า “คนเราทุกคนเป็นได้ทั้งคนที่ถูกรัก 

และถูกเกลียดเสมอ”

ถ้าหากคุณได้แสดงบทบาท “คนดี” มาจนถึงตอนนี้ละก็  

ขอให้ลองยอมรับตัวเอง รับสิ่งนี้เข้ามาในใจและทดลองเปลี่ยน

ความคิดดู

“ไม่มีใครที่ไม่ถูกเกลียด” แต่ 

“ไม่มีใครหรอกที่จะถูกทุกคนรุมเกลียด”
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สมมติว่า ถ้าหากคุณได้พบกับตัวของคุณเอง ซึ่งได้ 100 

คะแนนเต็มจากการเลิกเป็นคนดีแล้ว อาจจะมีบางคนที่ประเมิน

ไว้สัก 50 คะแนนก็ได้ แต่อย่างไรก็ต้องมีคนที่ให้คุณ 100 

คะแนน โดยบอกว่า “คุณก็มีด้านนี้/นั้นเหมือนกันนะเน่ีย” อยู่ใน 

(กลุ่มคนที่ประเมินคุณ) นั้นอย่างแน่นอน

ดังน้ันก่อนที่จะกังวลนี่นั่น อย่างแรก สิ่งส�าคัญคือ ให้คิดว่า 

ท�าอย่างไรดีที่จะให้คะแนนตัวเอง มากกว่าที่จะมานึกถึงคนอื่น 

ที่จะให้คะแนนในการเลิกเป็น “คนดี” ของคุณ

ตอนแสดงเป็น “คนดี” ในสมองก็ก�าลังรับภาระอยู่

“อยากให้มองว่าเป็นคนใจดี” 

“ไม่อยากถูกเกลียด” 

“ไม่ชอบท�าตัวเป็นคนไม่ดี”

เพราะคิดแบบนั้น ไม่ว่าจะถูกไหว้วานเรื่องอะไรก็จะรับไว้

ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มใช่ไหม

ทั้ง ๆ  ที่รู้สึกว่ายอมรับสิ่งนั้นไม่ได้ แต่ในเมื่อตั้งใจที่จะหลีก

เลี่ยงการถูกเกลียดชังจากคนอ่ืน ก็ไม่พ้นว่าคุณเป็นคนที่ก�าลัง

แสดงเป็น “คนดี”
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เพราะว่าไม่อยากถูกเกลียดจากคนอ่ืนเลยต้องกดดันตัวเอง 

ว่า “ต้องอดทน” และแสดงท่าทีให้เข้ากับอีกฝ่ายอยู่เสมอ

ในขณะที่คิดว่าอยากจะเลิกเป็น “คนดี” แบบนั้นให้ไวที่สุด 

แต่ก็ยังตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบอยู่เสมอ นั่นมีสาเหตุมาจาก 

สมองของคุณเอง

ในสมองของคุณที่ก�าลังแสดงบท “คนดี” นั้นเกิดอะไร

ขึ้นอยู่นะ ความจริงในชั่วขณะนั้น สมองส่วนหน้าที่มีหน้าที ่

สั่งการเกี่ยวกับความรู้สึก มีวงจรการควบคุมอารมณ์ที่ก�าลัง

ท�างานอย่างหนัก เมื่อสมองก�าลังคิดไปในทางที่ว่าตัวเองก�าลัง

เสียเปรียบ ต�าแหน่งสมองส่วนหน้ามีคุณสมบัติช่วยปกป้อง 

ตัวเองในการหยุดความคิดที่ควบคุมความรู้สึกอยู่ภายใน

ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็เป็นในลักษณะเช่นนั้น

แทบทั้งหมด ในสถานการณ์ที่คล้ายจะมีการทะเลาะเบาะแว้ง 

ในความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั ในสมองกจ็ะเริม่ควบคมุอารมณ์ 

ต่าง ๆ  เช่น “อย่าให้ถูกเกลียดเลย” “อย่าให้เขามองว่าเป็น 

คนแปลกเลยนะ”
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หากลองพูดอีกแง่หนึ่งก็คือ แม้ตัวเองคิดว่าอยากจะเลิก

เป็น “คนดี” แต่ในสมองเราก็ไม่เปลี่ยนให้ แม้จะคิดว่าอยาก

เลิกเป็น “คนดี” แต่สมองก็ต่อต้าน ถึงแม้จะต้องควบคุมหรือ

ท�าลายความเป็นตัวตน แต่สมองก็ท�างานโดยการที่ฝืนให้ตัว

เราเข้ากับผู้อื่นให้ได้

พละก�าลังในการควบคุมตัวเองเช่นน้ีอาจจะเป็นความสามารถ 

ที่จ�าเป็นเพ่ือที่จะเอาตัวรอดในสังคมได้ ในบางครั้งก็จ�าเป็นต้อง

กดความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะมีชีวิตต่อไป

แต่ผลของการท�างานของสมองในการควบคุมอารมณ์  

ให้เป็นคนดีนั้นจะมีการท�างานหนักเกินไป จนบางทีอาจกลาย

เป็นว่า จากความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในที่คุณมีอยู่ 100 นั้น

อย่าว่าแต่ 10 เลยแม้แต่ 1 ก็ยังไม่สามารถจะแสดงออกมาได้

ลักษณะเด่น 3 สิ่งของคนที่ได้แสดงบท “คนดี”

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า คนเราจ�าเป็นต้องมีการควบคุม

ความรู้สึกของตัวเองในระดับหน่ึงเพ่ือท่ีจะมีชีวิตในสังคมต่อไป

ดังนั้น เมื่อเราแกล้งให้ตัวเองท�าตัวเช่น “คนดี” แล้ว  

ในไม่ช้าก็จะมีแต่ความเครียดและกลายเป็นความทุกข์ใจ
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การเก็บกดเรื่องยุ่งยากใจต่าง ๆ  ไว้ แน่นอนว่ามันท�าให้เราไม ่

สามารถท�าสิ่งที่อยากท�าได้...ปัญหาที่อยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ใช่

แค่ปัญหาเรื่องเวลาหรือด้านวัตถุ แต่เป็นปัญหาใหญ่ในสภาพ

ที่ต้องอยู่กับความเครียดทางจิตใจ

บังคับยัดเยียดตัวเองให้รับบท “คนดี”

ต้องอยู่อย่างเป็น “คนดี”

ด้วยความคิดเช่นนี้ก็จะน�าไปสู่ความรู้สึกท่ีว่า เราไม่สามารถ

ท�าสิ่งที่อยากท�าจริง ๆ  ได้ และสุดท้ายก็ส่งผลไปถึงความสงสัย

ในตัวเอง และการไม่สามารถเชื่อถือในตัวตน แต่ทว่าเมื่อได้

รับการตัดสินจากคนรอบข้างว่าเป็น “คนดี” ครั้งหนึ่ง ก็จะ

รับบทบาทเพื่อให้เข้ากับบริบทของ “คนดี” ผู้เป็นที่คาดหวัง 

จากคนอื่นซ�้าอีก หลังจากนั้นมาก็ต้องแสดงบทบาท “คนดี” ต่อไป

ก็เพราะต้องการจะรักษาความมั่นคงทางใจไว้ เราจึงพยายาม

แสดงบทคนดต่ีอไปเรื่อย ๆ  เพ่ือไม่ให้เป็นการหกัหลงัความคาดหวงั 

ของคนอื่นที่ว่า “คุณน่ะเป็นคนดีจังเลยนะ” และความรู้สึกที่ไม่

สามารถแสดงตัวของตัวเองออกมาและไม่เข้าใจตัวตนจริง ๆ 

ของตัวเองนั้น ก็จะท�าให้เกิดความเครียดที่สะสมขึ้นมาในใจ
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ในความเป็นจริงแล้ว คนที่แสดงบทบาทการเป็น “คนดี” 

เช่นนี้มีลักษณะเด่นที่เป็นจุดร่วมกันอยู่หลายอย่าง

1. ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง

ด้วยความกังวลว่า ถ้าเปิดเผยตัวตนของตัวเองออกไป  

ก็จะถูกคนรอบข้างหมางเมิน จึงตั้งใจจะอยู่อย่างเป็น “คนดี”

ยกตัวอย่างเช่น เวลามีอะไรที่อยากท�าอย่างจริงจัง ถ้าเป็น 

คนที่มีความมั่นใจในตัวเองก็จะไม่สนใจว่าคนรอบข้างจะคิด

อย่างไร แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจ มักจะค�านึงถึงการตัดสิน 

จากคนรอบข้าง และเอาความคิดที่คนรอบข้างมองเราว่าเป็น 

“คนดี” มาสนับสนุนใจตัวเอง

2. ความมุ่งมั่นในตัวเองยังไม่มากพอ

คนท่ีแสดงว่าเป็น “คนดี” จะมีความมุ่งมั่นไปในทางที่ว่า 

“ฉันอยากท�าแบบนี้” น้ันยังมีไม่มากพอและยังอ่อนด้อยใน

การแสดงตัวตนของตัวเองออกมา บ่อยครั้งที่คล้อยตามไป

กับความคิดของอีกฝ่าย และมักตัดสินใจจากความเห็นของ 

ตัวเองที่เข้ากันได้ความเห็นของคนอื่น

เพราะตอนก�าลังสวมบท “คนดี” อยู่นั้น จะวางตัวในจุดที่

จะไม่ถูกตัดสินจากคนอื่นที่มากไปหรือน้อยไป และจะเพียงแค่

ปฏิบัติตัว (ท�าและพูด) แบบเดิม ๆ อยู่เท่านั้น
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ไม่ใช่แค่ว่าตัวเราเองนั้นคิดอย่างไร แต่ความคิดที่ฝังอยู่ว่า  

“ฉันต้องถูกมองเช่นนี้” หรือจากความกังวลที่ว่า “อาจจะถูกมอง 

แบบนี้ก็ได้” มักจะท�าให้ตกอยู่ในความคิดที่เป็นกฎตายตัวใน

การตัดสินใจ

3. ใส่ใจกับการตัดสินของคนอื่น

คนที่แสดงว่าเป็น “คนดี” จะเห็นได้ชัดว่ามักจะสนใจอยู ่

เสมอว่า “เราจะถูกคนอ่ืนมองอย่างไร” และ ปฏิบัติตัวโดย

การคิดเสมอว่า “เป็นฉันที่สามารถท�าตามความคาดหวัง 

ของอีกฝ่าย” เป็นเรื่องส�าคัญที่สุด ซึ่งอาจจะคิดผิดก็ ได้ 

แต่อาจกล่าวได้ว่าคนลักษณะนี้เป็นคนที่รักตัวเองสูง ซึ่งปกติ  

ต่อหน้าคนอื่นจะแสดงบทบาท “คนดี” เพื่อที่จะได้รับการยอมรับ 

แต่เมื่อถูกโจมตีด้วยความจริงที่ว่าไม่มีใครยอมรับ บางทีก็จะ

รู้สึกสูญเปล่า จนอาจจะมีกรณีที่เกิดความรู้สึกต่อต้านขึ้นมา

การหลอกตัวเองให้แสดงบทบาทเป็น “คนดี” ท�าให้เกิด

ความเครียดสะสมอีกด้วย ช่างเป็นเรื่องที่เลวร้ายจริง ๆ

ดังนั้นอันดับแรก เรามาปลดปล่อยตัวเองจากความคิดที่

ว่าต้องอยู่อย่างเป็น “คนดี” กันเถอะครับ

ถ้าเลิกเป็น “คนดี” แล้วจะมีข้อดีอะไรงั้นเหรอ
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มันท�าให้ถูกปลดปล่อยจากความเครียด สามารถพัฒนาความ

สามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง และใช้ชีวิตได้อย่างที่เป็นตัวเอง

แม้ไม่ได้แสดงบท “คนดี” คุณค่าของคุณก็ไม่ได้เปล่ียนไป

2. คว�มแตกต่�งที่เห็นได้ชัดระหว่�ง     
    สมองของคนที่ประสบคว�มสำ�เร็จ
    กับคนที่ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ

ลองคิดตามหลักการเกม ในแง่ของ “การหวังผลประโยชน์ 

ทางตรงของคนดี”

“คนนั้นเป็นคนดีและขยันขันแข็งดีนะ” “ลูกน้องคนนั้นว่า

นอนสอนง่ายดีนะ ไม่ว่าจะให้ช่วยอะไรก็รับฟังไปหมดทุกอย่าง” 

ค�าเล่าลือเหล่าน้ีเท่าที่ฟังก็ดูเป็นภาพลักษณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะ ซึ่งถ้า 

เป็นการคบหากันท่ัวไปละก็ คนจ�านวนไม่น้อยแน่ ๆ ที่คิดว่าคน

ลักษณะนั้นเป็นคนในอุดมคติ

ขยัน ซื่อตรง และเป็น “คนดี” เมื่อมองค�าเหล่านี้แวบหนึ่ง 

ก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่ไม่ดีเลยนี่

แต่เมื่อวิเคราะห์ “คนดี” ที่ว่านี้ด้วยมุมมองด้านวิทยาศาสตร์

ทางสมอง
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คนแบบนี้หลายครั้งจะพบว่าเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบ และเป็น 

คนที่ไม่สามารถประสบความส�าเร็จได้

จากที่ได้ลองคดิด้วย “ทฤษฎเีกม” ทัง้เร่ืองชวีติและการท�างาน 

จึงได้ค้นพบสิ่งใหม่ สิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีเกมน้ัน คือความคิด 

ในเชิงหลักการของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ด้วย

ค�าถามที่เป็นการชี้น�าให้ตัดสินใจในเวลาที่มีคนหลายคนเข้ามา

เกี่ยวข้องกัน หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายมากขึ้นคือ การคิดว่า 

“จากสถานการณ์ที่มีผู้เกี่ยวข้องกันในหลายรูปแบบหลาย 

กลยุทธ์ จะปฏิบัติอย่างไรถึงจะดีที่สุด”

กล่าวคือ การคิดว่าตอนที่มี (ผู้เล่น) อีกฝ่ายอยู่นั้น ตัวเอง

จะเลือกวิธีการอย่างไรที่จะมีความได้เปรียบมากที่สุด

ถ้าอย่างนั้นจะขอแนะน�าเกมตัวอย่างที่เป็นเหมือนตัวแทน

ของหลักการที่กล่าวมา ซ่ึงมีชื่อว่า “ทฤษฎีนักโทษที่เข้าตาจน 

(Prisoners’ dilemma)” 

มีนักโทษชายสองคนถูกจับ ซ่ึงพวกเขาถูกแยกห้องสอบสวน

คนละห้อง เพื่อสอบปากค�า

แต่แม้เวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ ทั้งสองคนนั้นก็เอาแต่นิ่งเงียบ 

ต�ารวจจึงใช้แผนการต่อไปนี้กับทั้งสองคน
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“จะนิ่งเงียบอยู่แบบนี้ก็ได้นะ แต่สารภาพมาดีกว่าเพื่อตัว

เอง ถ้าไม่ปริปากอยู่แบบนี้ ก็จะถูกจ�าคุกเป็นจ�านวน 3 ปี แต่

ถ้าหากสารภาพ และเป็นพยานเอาโทษอีกคนละก็ โทษจ�าคุก

ก็จะเหลือเพียง 1 ปี

แต่ถ้านักโทษอีกคนสารภาพแต่คุณยังเงียบอยู่ โทษของ

คุณก็จะหนักขึ้นเป็น 15 ปี และถ้า...ทั้งสองคนยอมร่วมมือ 

สารภาพทั้งคู่ ก็จะจ�าคุกทั้งคู่เป็นจ�านวน 10 ปีละนะ”

มาถึงตรงนี้แล้วมาลองจัดระเบียบความคิดกันอีกครั้งหนึ่ง

กันครับ

 m อีกฝ่ายไม่สารภาพ แต่ตัวเองสารภาพ จะติดคุก 1 ปี

 m ถ้าทั้งคู่ไม่สารภาพจะติดคุก 3 ปี

 m ถ้าทั้งคู่สารภาพจะติดคุก 10 ปี

 m ถ้าอีกฝ่ายสารภาพแต่ตัวเองไม่สารภาพจะติดคุก 15 ปี

ถ้าหักหลังอีกฝ่าย ก็จะได้รับโทษเบา และถ้าอีกฝ่ายหักหลัง

เหมือนกัน ก็จะได้รับโทษร่วมกันทั้งคู่ แต่ถ้าหากถูกอีกฝ่ายหัก

หลังก็จะได้รับโทษที่หนักที่สุด

คราวนี้มาลองคิดในมุมของ “คนดี” ดูบ้าง
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ถ้าหากในเร่ืองน้ีมีคนดีท่ีจะค�านึงถึงผลประโยชน์ของกัน 

และกันโดยไม่สารภาพผิด อาจจะถูกคนขี้โกงซึ่งเป็นคนที่ 

เห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นส�าคัญ ชิงสารภาพก่อน 

ก็เป็นได้

สิ่งนี้เรียกว่าการวางกับดักการแลกเปลี่ยนในการโจมตีกัน

ทางจิตวิทยา

ดังน้ัน ในรูปแบบของความไม่เข้าใจความรู้สึกนึกคิดซึ่งกัน

และกัน ท�าให้ถูกบีบบังคับว่าจะให้ความร่วมมือกับอีกฝ่ายหรือจะ

หักหลังอีกฝ่าย จึงน�า “ทฤษฎีนักโทษเข้าตาจน” นี้ มาเป็นรูปแบบ 

จ�าลองแบบหนึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายเกี่ยวกับสัมพันธภาพในการ

พึ่งพาอาศัยกันและกัน

ถ้าเช่นนั้น ตอนที่คนเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกับทฤษฎี

นักโทษเข้าตาจน เขามีแนวโน้มที่จะเลือกปฏิบัติแบบไหนกันนะ

จะยอมให้ความร่วมมือกับอีกฝ่าย หรือจะหักหลังอีกฝ่ายด ี

การค�านึงถึงความสัมพันธ์ของตัวเองและผู้อื่นก็คงจะหนีไม่พ้น

การต้องประจันหน้ากับการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นท่ีกล่าวมา
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จากทฤษฎีเกมที่กล่าวมานี้ ในอนาคตส�าหรับมนุษย์เรา วิธีการ 

ท่ีเรียกว่า เป็นคนดี จะน�ามาซึ่งผลประโยชน์ได้สักเท่าไหร่กัน

ขณะที่ไตร่ตรองกลยุทธ์ที่จะอยู่โดยเป็น “คนดี” อย่างมีสติ 

ไม่ว่าผลจะมองอย่างไรก็ตาม สุดท้ายก็จะไม่เกิดผลลัพธ์ถึง

ขนาดที่มี “มูลค่าจากการหวังผลประโยชน์” ที่สูงขนาดนั้น

มันก็แน่นอนว่า เราได้รับการตัดสินว่าเป็น “คนดี” จากผู้อื่น 

ต่อหน้าก็อาจได้รับความขอบคุณนับถือ แต่ทว่า “คนดี” ที่ท�า

เช่นนั้น จากที่ไม่สามารถปฏิเสธการขอร้องจากคนอื่นได้ ไม่ใช่

แค่จะถูกใช้อย่างสบาย ๆ  เป็นประจ�า แต่การกระท�าทั้งหมดนั้น

จะมีแนวโน้มไปทางลบเสียมากกว่า

[ไม่สามารถปฏเิสธในเรื่องทีถ่กูขอร้อง Ô ถอืงานมากมายเอา

ไว้คนเดียว Ô เก็บกดไว้มากเกินไปก็ระเบิดออกมา Ô การถูก 

ให้ค่าก็ไม่ได้สูงขึ้น Ô ค่าแรงไม่ได้เพิ่มขึ้น Ô ไม่สามารถใช้

ชีวิตได้อย่างสุขสมบูรณ์]

ถ้าหากว่ามีชีวิตที่ตกอยู่ในวังวนเช่นนี้ การได้รับขนานนาม

ว่าเป็น “คนดี” จะมีความหมายอะไร

“คนดี” ไม่สามารถประสบความส�าเร็จในทางธุรกิจได้!?
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ผมได้กล่าวไปแล้วว่า สมองของพวกเรานั้นมีการควบคุมได้

ง่าย กล่าวคือ ในสมองมีลักษณะนิสัยที่ว่า เม่ือสถานการณ์ตรง

หน้ามีเรื่องราวขัดแย้งหรือปะทะกัน ก็จะอดทนต่อสิ่งที่ตัวเอง 

ต้องการพูดหรือต้องการจะท�า จึงท�าให้ไม่สามารถท�างานได้อย่าง 

ราบรื่น

เม่ือพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนี้ จึงท�าให้รู้สึกได้ว่าคนที่

ประสบความส�าเร็จในทางธุรกิจและไม่ประสบความส�าเร็จนั้นมี

ความแตกต่างของการท�างานในสมองอยู่มาก

เมื่อไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร คนรอบตัวจะพูดอะไร 

เราจะมีความเชื่อถือต่อตัวเองและความยึดถือในความคิดของ

ตัวเองได้ หรือเรียกอีกอย่างว่า ผู้ประสบความส�าเร็จมักจะเป็น

คนท่ีสามารถท�าอะไรได้อย่างอิสระจากการควบคุมของสมอง

ในโลกใบนี้ ส่วนใหญ่ของคนที่ฝ่าฟันเพื่อความส�าเร็จ จะเป็น 

พวกคนที่เชี่ยวชาญในการออกห่างจากการควบคุมของสมอง 

ดังนั้น ก็จะมีทั้งผู้ที่สนับสนุนเรื่องดังกล่าวอย่างคลั่งไคล้ และ

ผู้ที่ต่อต้านอย่างรุนแรงในเวลาเดียวกัน แต่พวกเขาจะไม่

หวาดกลัวต่อปฏิกิริยาของคนรอบข้างเหล่าน้ัน และท้าทาย 

ส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ ท�าให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมา






