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นี่ไม่ใช่หนังสือเกีย่ วกับตัวผมเอง แต่เนือ่ งจากหนังสือเล่มนีพ้ ดู ถึงเรือ่ ง
ของอีโก้ ผมจึงจ�ำเป็นต้องเอ่ยถึงค�ำถามหนึง่ เพราะถ้าไม่พดู ถึงผมคง
ถูกหาว่าเป็นพวกมือถือสาก ปากถือศีลแน่ ๆ
ผมเป็นใครถึงกล้ามาเขียนหนังสือเล่มนี้
เรื่องราวของตัวผมไม่ได้มีอะไรส�ำคัญเป็นพิเศษต่อบทเรียนที่
คุณจะได้อ่านหลังจากนี้ แต่ผมก็ยังอยากเล่าไว้คร่าว ๆ ถึงจุดเริ่มต้น
ของหนังสือเพือ่ แสดงให้เห็นทีม่ าที่ไปสักหน่อย เนือ่ งจากตลอดช่วงชีวติ
อันแสนสั้นที่ผ่านมานั้น ผมได้ประสบพบเจอกับอีโก้มาแล้วในทุกช่วง
วงจรชีวิตของมัน ทั้งตอนที่คนเราตั้งปณิธาน ประสบความส�ำเร็จ
และเผชิญความล้มเหลว วนเวียนสลับกันไปมาไม่รู้จบ
ตอนอายุ 19 ปี ผมลาออกจากมหาวิทยาลัยเพราะรูส้ กึ ว่าตัวเอง
มีโอกาสอันน่าตื่นเต้นในการพลิกชีวิตรออยู่ ผู้คนแย่งกันเป็นที่ปรึกษา
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ให้ผมเพื่อพยายามปลุกปั้นผมขึ้นมา ผมเป็นเจ้าเด็กคนนั้นที่ทุกคน
มองว่ามีอนาคตไกล ผมประสบความส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว
หลังจากที่ได้เป็นผู้บริหารอายุน้อยที่สุดของส�ำนักงานตัวแทน
แห่งหนึ่งในย่านเบเวอร์ลีฮิลส์ซึ่งดูแลเหล่านักร้องนักแสดงผู้มีความ
สามารถ ผมก็มีส่วนชักจูงให้วงดนตรีร็อกอันโด่งดังจ�ำนวนหนึ่งมา
เซ็นสัญญาเข้าสังกัดและได้เป็นผูจ้ ดั การให้พวกเขา นอกจากนี้ ผมยัง
ได้ให้คำ� ปรึกษาแก่ผเู้ ขียนหนังสือจ�ำนวนหนึง่ ทีก่ ลายเป็นนักเขียนหนังสือ
ขายดีระดับหลายล้านเล่ม รวมถึงบุกเบิกงานวรรณกรรมแนวใหม่ ๆ
ขึ้นมา ในช่วงวันเกิดอายุครบ 21 ปี ผมได้ไปเป็นนักวางกลยุทธ์ของ
บริษัทอเมริกัน แอพพาเรล ซึ่งในเวลานั้นเป็นหนึ่งในแบรนด์เสื้อผ้าที่
เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก และไม่นานหลังจากนั้น ผมก็ได้ขึ้นเป็น
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
พออายุ 25 ปี ผมได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกของตัวเอง (ซึ่ง
ขึน้ แท่นหนังสือขายดีในทันทีแม้วา่ เนือ้ หาจะเป็นทีถ่ กเถียงกันพอสมควร)
โดยบนหน้าปกมีภาพถ่ายใบหน้าของผมปรากฏอยูอ่ ย่างชัดเจน นอกจาก
นั้น บริษัทสร้างภาพยนตร์แห่งหนึ่งยังซื้อสิทธิในการน�ำเรื่องราวชีวิต
ของผมไปสร้างเป็นรายการโทรทัศน์อีกด้วย ในช่วงหลายปีถัดจากนั้น
ผมได้สงั่ สมสัญลักษณ์แห่งความส�ำเร็จไว้มากมาย ไม่วา่ จะเป็นอิทธิพล
เวทีแสดงผลงาน สือ่ ทรัพยากรต่าง ๆ เงินทอง หรือแม้แต่ขา่ วฉาวโฉ่
เล็กน้อย และผมก็ใช้สงิ่ เหล่านี้ในการสร้างบริษทั ทีป่ ระสบความส�ำเร็จของ
ตัวเองขึน้ ในเวลาต่อมา ซึง่ ช่วยให้ผมได้ทำ� งานร่วมกับลูกค้าทีม่ ชี อื่ เสียง
และพร้อมจ่ายไม่อนั้ รวมทัง้ ได้ทำ� งานทีท่ ำ� ให้ผมได้รบั เชิญไปบรรยาย
ตามงานสัมมนาและงานเลี้ยงสุดหรูทั้งหลาย
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ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ความส�ำเร็จมักมาพร้อมกับความน่าเย้ายวนของการ
เล่านิทานที่สมบูรณ์แบบให้ตัวเองฟัง มันเป็นเรื่องราวที่ทุกสิ่งราบรื่น
ไม่มเี รือ่ งของโชคช่วย และทุกอย่างฟังดูเหมือนกับต�ำนาน เหมือนกับ
การเล่าถึงการดิ้นรนต่อสู้อันเหลือเชื่อเพื่อก้าวขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ถึงแม้
โอกาสจะแทบเป็นศูนย์ อย่างการต้องนอนข้างถนน ถูกพ่อแม่ตดั หาง
ปล่อยวัด หรือยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อความทะเยอทะยานของตัวเอง
นี่คือรูปแบบของการเล่านิทานที่ท�ำให้ความสามารถกลายเป็นตัวตน
ของคุณ และคุณค่าของคุณขึ้นอยู่กับความส�ำเร็จ
อย่างไรก็ตาม นิทานประเภทนี้ไม่เคยตรงตามความเป็นจริง
หรือเป็นประโยชน์แต่อย่างใด เรือ่ งราวทีผ่ มเพิง่ เล่าไปละเว้นเหตุการณ์
ต่าง ๆ ไปมากมาย ผมจงใจไม่เล่าถึงความตึงเครียดกับสิง่ ล่อใจทัง้ หลาย
ที่ได้เจอ ความตกต�ำ่ ทีท่ ำ� ให้ปวดมวนในท้องและสารพัดความผิดพลาด
ถูกตัดทิ้งแล้วกองไว้บนพื้นของห้องตัดต่อเพื่อให้เหลือแต่เรื่องราว
อันรุ่งโรจน์ มีหลายเหตุการณ์ที่ผมไม่ต้องการเอ่ยถึง ไม่ว่าจะเป็น
การถูกช�ำแหละต่อหน้าสาธารณชนโดยคนที่ผมเคารพนับถือคนหนึ่ง
(ซึ่งในเวลานั้นท�ำให้ผมรู้สึกใจสลายจนต้องถูกน�ำตัวส่งห้องฉุกเฉิน)
วันทีผ่ มสติหลุดแล้วเดินเข้าไปในห้องท�ำงานของหัวหน้าเพือ่ บอกว่าผม
ท�ำงานไม่ได้และอยากกลับไปเรียน (ผมรูส้ กึ เช่นนัน้ จริง ๆ) ความไม่จรี งั
ยัง่ ยืนของการติดอันดับสินค้าขายดีและความจริงทีว่ า่ ระยะเวลาดังกล่าว
สั้นเพียงใด (หนึ่งสัปดาห์) งานแจกลายเซ็นนักเขียนที่มีแฟนหนังสือ
เข้าร่วมเพียงคนเดียว หรือการที่บริษัทที่ผมก่อตั้งขึ้นแตกสลายออก
เป็นเสีย่ ง ๆ จนผมต้องสร้างมันขึน้ มาใหม่ (ถึงสองครัง้ ) ทัง้ หมดนีเ้ ป็น
เพียงตัวอย่างเหตุการณ์จำ� นวนหนึ่งที่ถูกตัดทิ้งไป

E

PL
11

M

SA

เรื่องราวที่ครบถ้วนกว่าเดิมนี้ก็ยงั เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของทัง้
ชีวิต แต่อย่างน้อยมันก็ผนวกประเด็นส�ำคัญ ๆ เข้าไปมากขึ้น หรือ
อย่างน้อยที่สุดก็เป็นประเด็นที่ส�ำคัญส�ำหรับหนังสือเล่มนี้ ซึ่งได้แก่
ความทะเยอทะยาน ความส�ำเร็จ และความยากล�ำบาก
ผมไม่ใช่พวกทีเ่ ชือ่ ว่าจู่ ๆ คนเราจะสามารถเห็นทางสว่างได้แบบ
ปุบปับ ความจริงแล้วไม่มีช่วงเวลาใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนเราได้
ในพริบตา แต่ตอ้ งอาศัยโอกาสหลาย ๆ ครัง้ ต่างหาก ซึง่ ส�ำหรับผมแล้ว
ดูเหมือนว่าโอกาสส�ำคัญท�ำนองนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันในช่วงเวลาราว
หกเดือนในปี 2014
อย่างแรกคือบริษัทอเมริกัน แอพพาเรล (ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผม
สร้างผลงานที่ดีที่สุดส่วนใหญ่) ก�ำลังใกล้จะล้มละลาย บริษัทมีหนี้สิน
หลายล้านดอลลาร์และกลายเป็นแค่เงาของสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีต
เจ้าของบริษทั (ซึง่ ผมชืน่ ชมมาตัง้ แต่สมัยยังอายุนอ้ ย) ถูกคณะกรรมการ
บริษทั ทีเ่ ขาเลือกมาเองกับมือไล่ออกอย่างไร้เยือ่ ใย เขาตกต�ำ่ จนถึงขัน้
ต้องไปอาศัยนอนบนโซฟาในบ้านเพื่อน หลังจากนั้นบริษัทตัวแทนที่
ท�ำให้ผมเป็นทีน่ บั หน้าถือตาขึน้ มาได้กต็ กอยู่ในสถานการณ์คล้ายคลึงกัน
โดยถูกบรรดาลูกค้าทีบ่ ริษทั ติดหนีอ้ ยูฟ่ อ้ งร้องแบบไร้ทางสูค้ ดี นอกจากนี้
ที่ปรึกษาคนหนึ่งของผมก็ดูเหมือนจะสติแตกในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
ซึ่งท�ำลายความสัมพันธ์ของเราไปพร้อมกันด้วย
ผมสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาตามรอยเท้าของคนกลุ่มนี้ พวกเขา
คือคนทีผ่ มเคารพนับถือ แถมยังเป็นคนฝึกฝนอบรมผมมา ผมไม่เพียง
มองว่าคนเหล่านี้คือตัวแทนของความมั่นคง (ทั้งในแง่การเงิน สภาพ
อารมณ์ และจิตใจ) เท่านั้น แต่ความมั่นคงของพวกเขายังเป็นแก่น
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ของตัวตนและคุณค่าที่ผมมองว่าตัวเองมีอีกด้วย ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
พวกเขากลับพังไม่เป็นท่าต่อหน้าผมทีละคน ๆ
ทุกอย่างเริม่ ดิง่ ลงเหว หรืออย่างน้อยผมก็รสู้ กึ เช่นนัน้ ผมเปลีย่ น
จากการปรารถนาทีจ่ ะเป็นเหมือนใครบางคนมาตลอดชีวติ ไปเป็นตระหนัก
ว่าผมไม่มวี นั อยากเป็นเหมือนเขาเด็ดขาด มันเป็นความรูส้ กึ ทีเ่ จ็บปวด
ชอกช�้ำในแบบที่คนเราไม่สามารถเตรียมใจไว้ล่วงหน้าได้เลย
ทั้งนี้ผมเองก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นจากความล้มเหลวในท�ำนอง
เดียวกัน ปัญหาทั้งหลายที่ผมละเลยไปในการใช้ชีวิตเริ่มผุดขึ้นมาใน
ตอนที่ผมยังไม่พร้อมรับมือ
แม้ว่าผมจะประสบความส�ำเร็จมากมาย แต่ผมกลับจมปลักอยู่
ในเมืองเดิมที่ผมเริ่มต้นท�ำงานในสภาพตึงเครียดและท�ำงานหนักจน
เกินไป ผมปล่อยให้ความเป็นอิสระที่ได้มาอย่างยากล�ำบากหลุดมือไป
เพราะไม่สามารถปฏิเสธเงินตรากับความตื่นเต้นจากภาวะวิกฤติที่ผม
มองว่าน่าสนใจได้ ผมตึงเครียดมากเสียจนแม้แต่อปุ สรรคทีเ่ ล็กน้อยทีส่ ดุ
ก็สามารถท�ำให้ผมเดือดดาลจนควบคุมตัวเองไม่ได้ งานทีเ่ คยง่ายดาย
ในอดีตกลับกลายเป็นเรือ่ งยากล�ำบาก ความเชือ่ มัน่ ในตัวเองและในผูอ้ นื่
ของผมพังทลายลง จากนั้นคุณภาพชีวิตของผมก็พังไปด้วย
ผมจ�ำได้ว่าวันหนึ่งผมกลับถึงบ้านหลังจากต้องเดินทางติดต่อ
ธุรกิจนานหลายสัปดาห์แล้วเกิดอาการตื่นตระหนกอย่างรุนแรงเพียง
เพราะสัญญาณไวไฟที่บ้านใช้การไม่ได้ ผมคิดในใจว่า ถ้าฉันไม่รีบส่ง
อีเมลพวกนี้ออกไปตอนนี้ ถ้าฉันไม่รีบส่งอีเมลพวกนี้ออกไปตอนนี้
ถ้าฉันไม่รีบส่งอีเมลพวกนี้ออกไปตอนนี้ ถ้าฉันไม่รีบส่งอีเมลพวกนี้
ออกไปตอนนี้...
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คุณอาจเชื่อว่าตัวเองก�ำลังท�ำสิ่งที่สมควรท�ำ จากนั้นสังคมจะ
ตอบแทนคุณเอง แต่กลับกลายเป็นว่าคุณต้องโดนว่าที่ภรรยาทอดทิ้ง
ไปเพราะคุณไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ว
เหตุการณ์ทำ� นองนีเ้ กิดขึน้ ได้อย่างไรกัน เป็นไปได้หรือทีว่ นั หนึง่
คนเราจะรูส้ กึ ว่าตัวเองยืนอยูบ่ นจุดสูงสุด แต่พออีกวันกลับต้องพยายาม
ขุดตัวเองออกจากซากปรักหักพังหลังโดนระเบิดติด ๆ กัน จากนั้นก็
พยายามลุกขึ้นมาให้ได้อีกครั้ง
ประโยชน์อย่างหนึง่ ของเหตุการณ์ประเภทนีค้ อื มันบังคับให้ผม
ยอมรับความจริงว่าผมเป็นคนบ้างาน และไม่ใช่แค่บ้างานแบบ “อ๋อ
เขาแค่ท�ำงานมากเกินไป” หรือ “พักผ่อนสักหน่อยก็หาย” เท่านั้น
แต่เป็นแบบ “ถ้าเขาไม่เริม่ ไปสังสรรค์หรืออาบน�ำ้ อาบท่าเสียบ้าง เขา
จะต้องตายก่อนเวลาอันควรแน่” เช่นเดียวกับคนจ�ำนวนมาก ผมได้
ค้นพบว่าแรงผลักดันและความต้องการอันแรงกล้าที่เคยช่วยให้ผม
ประสบความส�ำเร็จตัง้ แต่อายุยงั น้อยมีขอ้ เสียอยูด่ ว้ ย ปัญหาไม่ได้อยูท่ ี่
ปริมาณงาน แต่อยูท่ กี่ ารมองว่างานมีบทบาททีส่ ำ� คัญเกินจริงต่อตัวตน
ของผมเอง ผมติดกับดักกลายเป็นนักโทษทีถ่ กู จองจ�ำโดยความคิดของ
ตัวเอง และผลทีต่ ามมาก็คอื ความเจ็บปวดและความคับข้องใจที่ไม่มวี นั
จบสิ้น ซึ่งผมจ�ำเป็นต้องค้นหาสาเหตุให้ได้ ไม่อย่างนั้นผมคงต้อง
พังพินาศไปอย่างน่าสลดใจเช่นเดียวกับบรรดาบุคคลต้นแบบของผม
ในฐานะนักวิจยั และนักเขียน ผมได้ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์กบั ธุรกิจ
มานาน เช่นเดียวกับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เรา หากคุณ
พิจารณาเป็นเวลานานพอก็ย่อมสังเกตเห็นประเด็นบางอย่างที่ปรากฏ
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ให้เห็นซ�้ำ ๆ ประเด็นเหล่านี้เป็นหัวข้อที่ผมสนใจมานาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องอีโก้
ผมคุน้ เคยกับอีโก้และผลกระทบทีต่ ามมาของมันดี ความจริงแล้ว
ผมได้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเวลาเกือบปีก่อนหน้า
เหตุการณ์ที่ผมเล่าให้คุณฟังข้างต้น แต่ประสบการณ์อันแสนเจ็บปวด
ในช่วงเวลาดังกล่าวต่างหากทีช่ ว่ ยให้ผมมองเห็นภาพของแนวคิดต่าง ๆ
ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ได้อย่างชัดเจนในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ประสบการณ์ตรงที่ว่านี้ช่วยให้ผมมองเห็นผลเสียของอีโก้ ทั้งที่
ปรากฏต่อตัวผมเอง ในหน้าประวัติศาสตร์ ในหมู่เพื่อนฝูง ลูกค้า
และเพื่อนร่วมงาน (ซึ่งบางคนก็อยู่ ในจุดสูงสุดของแวดวงที่ตัวเอง
ท�ำงานอยู่) อีโก้ท�ำให้ผู้คนที่ผมชื่นชมต้องเสียเงินเป็นร้อย ๆ ล้าน
ดอลลาร์ แถมยังพลาดเป้าหมายในจังหวะทีก่ ำ� ลังจะประสบความส�ำเร็จ
ส่วนผมเองนั้นก็เคยอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงคล้าย ๆ กัน
ไม่กเี่ ดือนหลังจากเข้าใจเรือ่ งนีอ้ ย่างถ่องแท้ ผมก็สกั ประโยคทีว่ า่
“อีโก้คือศัตรู” ไว้บนแขนขวา ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมคิดประโยคนี้ได้
อย่างไร อาจจะมาจากหนังสือสักเล่มทีผ่ มเคยอ่านเมือ่ นานมาแล้วก็ได้
แต่ประโยคนีช้ ว่ ยปลอบประโลมและน�ำทางให้ผมได้เป็นอย่างดี ส่วนบน
แขนซ้าย ผมสักประโยคที่ว่า “อุปสรรคคือหนทาง” (ซึ่งผมไม่รู้ที่มา
พอ ๆ กัน) ผมจ้องมองสองประโยคนี้ทุกวี่ทุกวัน และใช้มันชี้น�ำการ
ตัดสินใจทั้งหลายในชีวิต ผมอดไม่ได้ที่จะมองรอยสักคู่นี้เวลาว่ายน�้ำ
นั่งสมาธิ เขียนหนังสือ หรือหลังจากอาบน�ำ้ เสร็จในตอนเช้า ทั้งสอง
ประโยคช่วยเตรียมพร้อม (และว่ากล่าว) ให้ผมเลือกทางเดินทีถ่ กู ต้อง
ในทุกสถานการณ์ที่ได้พบเจอ
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ผมไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพราะคิดว่าตัวเองรู้มากพอจะมา
เทศนาสัง่ สอนคนอืน่ แต่เขียนเพราะมันเป็นหนังสือทีผ่ มอยากให้ตวั เอง
ได้อ่านในช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญในชีวิตของผมเอง ตอนที่ผม
ต้องตอบค�ำถามที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิตที่คนเราจะสามารถถามตัวเองได้
นั่นคือ “ฉันต้องการเป็นใคร” และ “ฉันจะเลือกเดินทางใด” (หรือใน
ภาษาละตินคือ “Quod vitae sectabor iter.” นั่นเอง)
ผมมองว่าค�ำถามเหล่านี้ไม่มวี นั ตกยุค แถมยังมีความเป็นสากล
ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้ผมจึงพยายามอ้างถึงหลักปรัชญากับตัวอย่าง
ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์แทนที่จะพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวของตัวเอง
(ยกเว้นในอารัมภบทนี้)
ถึงแม้หนังสือประวัติศาสตร์ทั้งหลายจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของ
อัจฉริยะผูห้ มกมุน่ และมองการณ์ไกล ซึง่ สร้างโลกขึน้ มาใหม่โดยอาศัย
พลังที่มากมายจนเกือบจะไร้เหตุผล ผมกลับพบว่าหากตั้งใจมองแล้ว
เราจะพบได้เช่นกันว่าประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อสู้กับอีโก้ของ
ตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องการเป็นจุดสนใจ และให้ความส�ำคัญกับ
เป้าหมายมากกว่าความปรารถนาที่จะมีชื่อเสียง ผมเรียนรู้และซึมซับ
เรื่องราวท�ำนองนี้ด้วยการน�ำมันมาถ่ายทอดต่อให้ผู้อื่น
เช่นเดียวกับหนังสือเล่มอืน่ ๆ ของผม หนังสือเล่มนี้ได้รบั อิทธิพล
เป็นอย่างมากจากปรัชญาลัทธิสโตอิก รวมถึงนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย
จากสมัยกรีกโบราณ ผมหยิบยืมแนวคิดมากมายของพวกเขามาใช้
ในงานเขียนของผมในท�ำนองเดียวกับที่ผมเองอาศัยพึ่งพิงพวกเขามา
ตลอดชีวิต ดังนั้น หากหนังสือเล่มนี้มีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับคุณได้
ก็เป็นความดีความชอบของพวกเขา ไม่ใช่ผม
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ครั้งหนึ่งนักวาทศิลป์เดมอสเธนีสจากยุคกรีกโบราณเคยกล่าว
ไว้วา่ “คุณงามความดีเริม่ ต้นจากความเข้าใจและสมบูรณ์ได้ดว้ ยความ
กล้าหาญ” เราต้องเริ่มต้นด้วยการมองตัวเองและโลกนี้ในมุมมองใหม่
เป็นครัง้ แรก หลังจากนัน้ ก็ตอ้ งต่อสูด้ นิ้ รนเพือ่ ท�ำสิง่ ทีแ่ ตกต่างและรักษา
ความแตกต่างนัน้ ไว้ นัน่ คือสิง่ ทีย่ าก ผมไม่ได้บอกให้คณุ ข่มหรือท�ำลาย
อีโก้ที่คุณมีอยู่ให้หมดสิ้น (การท�ำเช่นนั้นอาจเป็นไปไม่ได้เสียด้วยซ�้ำ)
เรือ่ งราวทัง้ หลายทีผ่ มจะเล่าให้ฟงั ต่อไปนีเ้ ป็นเพียงเครือ่ งเตือนใจ เป็น
นิทานสอนใจเพื่อกระตุ้นสัญชาตญาณที่ดีของเราขึ้นมา
ในผลงานเรื่อง Ethics อันโด่งดังของอริสโตเติล เขาเปรียบ
เทียบธรรมชาติของมนุษย์กบั ไม้ทบี่ ดิ งอผิดรูป การจะก�ำจัดความบิดงอ
ได้นั้น ช่างไม้ที่มีฝีมือจะต้องออกแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทิศทาง
ตรงข้ามเพื่อดัดไม้ให้กลับมาตรงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หลายพันปี
ต่อมาอิมมานูเอล คานต์ นักปรัชญาชาวเยอรมันก็หัวเราะเยาะความคิด
ดังกล่าวโดยบอกว่า “ไม้ทบี่ ดิ เบีย้ วอย่างมนุษยชาตินนั้ ไม่สามารถถูกดัด
ให้ตรงได้” แม้พวกเราอาจจะไม่มีวันถูกดัดให้ตรงได้ แต่อย่างน้อย
ก็สามารถพยายามอย่างหนักเพื่อให้ตัวเองตรงขึ้นกว่าเดิมได้
การรูส้ กึ ว่าตัวเองพิเศษ มีอำ� นาจ หรือมีแรงบันดาลใจนัน้ ดีเสมอ
แต่สงิ่ เหล่านี้ไม่ใช่จดุ ประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ ดังนัน้ ผมจึงพยายาม
จัดเรียงเนื้อหาเพื่อช่วยให้คุณได้ลงเอยในสภาพเดียวกับผมในตอนที่
เขียนหนังสือเล่มนีเ้ สร็จ นัน่ คือ คุณจะชืน่ ชมตัวเองน้อยลง ผมหวังว่า
คุณจะเชื่อในนิทานเกี่ยวกับความพิเศษของตัวคุณเองน้อยลง และ
มีอิสรเสรีในการท�ำสิ่งเปลี่ยนโลกที่คุณตั้งใจไว้ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้
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หลักการแรกคือคุณต้องไม่หลอกตัวเอง
และตัวคุณเองก็เป็นคนที่ถูกหลอกได้ง่ายที่สุดเสียด้วย

M

SA

— ริชาร์ด ฟายน์แมน
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คุณอาจอายุน้อยและเต็มไปด้วยความทะเยอทะยาน คุณอาจอายุน้อย
และก�ำลังต่อสู้ดิ้นรน คุณอาจเพิ่งเก็บเงินล้านได้เป็นครั้งแรก ได้ท�ำ
สัญญาเป็นครั้งแรก ได้รับเลือกเข้ากลุ่มที่มีอภิสิทธิ์บางอย่าง หรือ
ประสบความส�ำเร็จมากพอส�ำหรับทัง้ ชีวติ แล้ว คุณอาจตกตะลึงทีค่ น้ พบ
ว่าจุดสูงสุดนั้นว่างเปล่าเพียงใด คุณอาจต้องรับหน้าที่พาคนอื่นฟันฝ่า
วิกฤติไปให้ได้ คุณอาจเพิ่งถูกไล่ออก คุณอาจเพิ่งมาถึงจุดตกต�่ำที่สุด
ของชีวิต
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดหรือท�ำอะไรอยู่ ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของคุณ
ก็อยู่ในตัวคุณเรียบร้อยแล้ว อีโก้ (ego) ของคุณนั่นเอง
“ไม่ใช่ฉนั ” คุณอาจคิด “ไม่เคยมีใครบอกว่าฉันเป็นพวกอีโก้สงู
สักหน่อย” คุณอาจคิดมาตลอดว่าตัวเองค่อนข้างเป็นคนมีเหตุผล แต่
คนที่ทะเยอทะยาน มีพรสวรรค์ มีความมุ่งมั่น หรือมีศักยภาพนั้น
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ย่อมมีอีโก้อยู่ในตัวตามธรรมชาติ สิ่งที่ท�ำให้คนเรามีศักยภาพในการ
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ
รวมถึงผลักดันให้เราไปถึงจุดสูงสุดของแวดวงเหล่านั้นได้ก็เป็นสิ่งที่
ท�ำให้เราตกเป็นเหยื่อของด้านมืดในจิตใจของเราเองได้ง่ายเช่นกัน
ทว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงอีโก้ในความหมายของซิกมันด์
ฟรอยด์ ซึง่ ชอบอธิบายถึงอีโก้วา่ เป็นเหมือนคนขีม่ า้ ในขณะทีแ่ รงกระตุน้
ทัง้ หลายในจิตใต้สำ� นึกเปรียบเหมือนม้าทีอ่ โี ก้พยายามจะควบคุม ส่วน
นักจิตวิทยายุคใหม่นั้นจะใช้ค�ำว่า “ผู้ยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง (egotist)”
เพื่ออธิบายถึงคนประเภทที่สนใจแต่ตัวเองจนน่ากลัวโดยไม่สนใจผู้อื่น
ค�ำนิยามเหล่านีล้ ว้ นสอดคล้องกับความเป็นจริง แต่ไม่คอ่ ยมีประโยชน์
ในแวดวงอื่นนอกเหนือจากแวดวงการแพทย์
อีโก้ที่เราสังเกตเห็นได้บ่อยกว่ามักเป็นไปตามค�ำนิยามที่เป็น
ทางการน้อยกว่า นั่นคือ ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับความส�ำคัญของ
ตัวเอง รวมถึงความจองหองและความทะเยอทะยานแบบค�ำนึงถึงแต่
ตัวเอง นัน่ เป็นค�ำนิยามทีเ่ ราจะใช้กนั ในหนังสือเล่มนี้ อีโก้คอื เด็กน้อย
เจ้าอารมณ์ที่อยู่ในตัวเราทุกคนและต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่
ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจใครหรืออะไรอืน่ มันคือความปรารถนาทีจ่ ะ
เหนือกว่า เป็นมากกว่า และได้รับการยอมรับมากเกินกว่าที่จะเป็น
ประโยชน์หากพิจารณาด้วยเหตุและผล นี่คืออีโก้ ซึ่งเป็นความรู้สึก
เหนือกว่าและความแน่ ใจที่เกินขอบเขตของความมั่นใจและความ
สามารถ
อีโก้เกิดขึ้นเมื่อความคิดต่าง ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับตัวเองและโลก
ใบนีเ้ ริม่ เกินจริงจนบิดเบือนความเป็นจริงทีอ่ ยูร่ อบตัว หรืออย่างที่โค้ช
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อเมริกันฟุตบอลชื่อดังอย่างบิลล์ วอลช์ กล่าวไว้ว่า “เมื่อความมั่นใจ
ในตัวเองกลายเป็นความจองหอง ความกล้าแสดงออกกลายเป็น
ความดันทุรัง และความเชื่อมั่นกลายเป็นการท�ำตามอารมณ์อย่าง
ไม่ยั้งคิด” นี่คืออีโก้ที่ “ดึงเราให้ต�่ำลงราวกับกฎของความโน้มถ่วง”
อย่างที่นักเขียนชื่อไซริล คอนนอลลี เตือนเอาไว้
หากมองในแง่นี้ อีโก้ก็นับว่าเป็นศัตรูของสิ่งที่คุณต้องการและ
สิ่งที่คุณมีอยู่ มันเป็นศัตรูของการเรียนรู้ทักษะใด ๆ การมีความคิด
สร้างสรรค์ทแี่ ท้จริง การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ การสร้างความจงรักภักดี
และแรงสนับสนุน การมีอายุยืน การประสบความส�ำเร็จ และการคงไว้
ซึ่งความส�ำเร็จนั้น อีโก้ขับไล่ข้อได้เปรียบกับโอกาสทั้งหลาย รวมถึง
เป็นแม่เหล็กดึงดูดศัตรูกับความผิดพลาด อีโก้คือการหนีเสือปะจระเข้
คนส่วนใหญ่ไม่ได้ “เป็นพวกอีโก้สูง” แต่อีโก้ก็เป็นต้นตอของ
ปัญหาและอุปสรรคเกือบทั้งหมดที่เราจะได้พบเจอ ไล่ตั้งแต่การที่เรา
ไม่ชนะไปจนถึงการจ�ำเป็นต้องชนะให้ได้ตลอดเวลาโดยไม่สนความ
เดือดร้อนของคนอืน่ หรือไล่ตงั้ แต่การไม่ได้ครอบครองสิง่ ทีเ่ ราปรารถนา
ไปจนถึงการได้ครอบครองสิง่ ทีป่ รารถนาแต่ดเู หมือนว่ามันจะไม่ชว่ ยให้
เรารู้สึกดีขึ้น
แต่คนเรามักไม่คิดเช่นนี้ เรามักคิดว่าต้องกล่าวโทษสิ่งอื่น
(ซึง่ ส่วนใหญ่กห็ มายถึงคนอืน่ ) ส�ำหรับปัญหาทัง้ หลายของเรา เราเป็น
เหมือน “คนป่วยที่ไม่ตระหนักถึงสาเหตุของความป่วยไข้ของตน”
อย่างทีก่ วีชอื่ ลูเครติอสุ กล่าวไว้เมือ่ หลายพันปีกอ่ น ยิง่ เป็นคนทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จก็ยิ่งมองไม่เห็นว่าอีโก้ของพวกเขาขัดขวางไม่ให้พวกเขา
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