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สารบัญ
บทที่ 1 คิดพิลึกหมายความว่าอย่างไร
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ค�ำถามน่าทึ่งมากมายนับไม่ถ้วน...ข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ การขุดเจาะน�้ำมันด้วยวิธีแฟร็กกิ้ง และเงินตราเสมือน...ไม่มี
เครือ่ งมือวิเศษแบบ Freakonomics...ปัญหาง่าย ๆ มักหายไปอย่างรวดเร็ว
เหลือไว้แต่ปัญหายาก ๆ...วิธีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก...ประโยชน์ส่วนตัว
ปะทะประโยชน์ส่วนรวม...ใช้สมองส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้...คนแต่งงาน
แล้วมีความสุขหรือคนมีความสุขจึงแต่งงาน...วิธีสร้างชื่อเสียงจาก
การคิดแค่สัปดาห์ละหนึ่งหรือสองครั้ง...การพบปะครั้งหายนะของเรา
กับนายกรัฐมนตรีในอนาคต

บทที่ 2 ค�ำสามค�ำที่พูดยากที่สุด

31
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ท�ำไมประโยคที่ว่า “ฉันไม่รู้” ถึงพูดได้ยากเย็นนัก...เด็ก ๆ ชอบแสร้ง
ท�ำเป็นรู้ เราเองก็เช่นกัน ท�ำไมถึงเป็นแบบนั้น...ใครบ้างที่เชื่อเรื่อง
ปีศาจ...และใครบ้างที่เชื่อว่าเหตุวินาศกรรม 11 กันยายนเป็นฝีมือ
คนใน...“ผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้ความเชือ่ แบบผิด ๆ เป็นเครือ่ งมือ”...เหตุใด
การคาดการณ์สาเหตุและผลลัพธ์ถึงยากเย็นนัก...ความโง่เขลาของการ
ท�ำนายอนาคต...คุณท�ำนายอนาคตได้ดีกว่าลิงชิมแปนซีปาลูกดอก
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หรือเปล่า...อินเทอร์เน็ตไม่ได้มอี ทิ ธิพลต่อเศรษฐกิจ “มากไปกว่าเครือ่ ง
โทรสาร”...“คนสู่รู้”...ต้นทุนของการแสร้งท�ำเป็นรู้มากกว่าที่คุณรู้...
เราควรลงโทษคนที่ท�ำนายอนาคตผิดพลาดอย่างไร...การล่าแม่มด
ในโรมาเนีย...ขั้นตอนแรกของการแก้ปัญหาคือจงลืมบรรทัดฐานทาง
ศีลธรรมไปเสีย...เหตุใดการฆ่าตัวตายจึงเกิดกับคนที่มีคุณภาพชีวิตสูง
กว่า และเรารูจ้ กั การฆ่าตัวตายน้อยแค่ไหน...ข้อมูลป้อนกลับคือกุญแจ
สูก่ ารเรียนรูท้ กุ ประเภท...ขนมปังก้อนแรกมีรสชาติแย่แค่ไหน...อย่าปล่อย
ให้นักวิทยาศาสตร์มีโอกาสทดลองอยู่ฝ่ายเดียว...ไวน์ที่มีราคาแพงกว่า
รสชาติดีกว่าหรือไม่

บทที่ 3 ปัญหาของคุณคืออะไร
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ถ้ า ถามค� ำ ถามผิ ด ก็ ย ่ อ มได้ ค� ำ ตอบที่ ผิ ด ...“การปฏิ รู ป โรงเรี ย น”
หมายความว่าอะไรกันแน่...เหตุใดเด็กชาวอเมริกันจึงมีความรู้น้อย
กว่าเด็กชาวเอสโตเนีย...มันอาจเป็นความผิดพ่อแม่ก็ได้!...เรื่องจริง
อันน่าทึ่งของทาเครุ โคบายาชิ แชมป์กินฮอตด็อก...ฮอตด็อก 50 ชิ้น
ใน 12 นาที!...เขาท�ำได้อย่างไร...แล้วท�ำไมเขาถึงเก่งกว่าคนอืน่ ขนาดนี.้ ..
“การกินเร็วไม่ใช่มารยาทที่ดี”...เทคนิคโซโลมอน...การทดลองที่ไม่มีที่
สิน้ สุดเพือ่ ความเป็นเลิศ...ถูกจับ!...วิธตี คี วามปัญหาทีค่ ณ
ุ พยายามแก้ไข
เสียใหม่...สมองคืออวัยวะทีส่ ำ� คัญ...วิธเี อาชนะอุปสรรคจอมปลอม...คุณ
วิดพื้น 20 ครั้งได้หรือเปล่า

บทที่ 4 ผมที่ย้อมไม่ดีมองเห็นได้จากโคนผม
		 เช่นเดียวกับความจริงที่มองเห็นได้จากต้นตอ
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เงินอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ อาหารที่บรรทุก
มาเต็มเครื่องบินก็ไม่สามารถแก้ปัญหาความอดอยากได้เช่นกัน...วิธีหา
ต้นตอที่แท้จริงของปัญหา...ทบทวนความเชื่อมโยงระหว่างการท�ำแท้ง
และการก่ออาชญากรรม...มาร์ติน ลูเธอร์ เกี่ยวข้องอะไรกับเศรษฐกิจ
ของประเทศเยอรมนี...“การช่วงชิงแอฟริกา” สร้างความขัดแย้งอัน
ยาวนานได้อย่างไร...เหตุใดพ่อค้าทาสจึงเลียใบหน้าของทาส...การแพทย์
ปะทะความเชื่อแบบชาวบ้าน...วิเคราะห์แผลในกระเพาะอาหาร...ยา
ตัวแรกที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสวยงาม...เหตุใดแพทย์หนุ่มจึงกลืน
แบคทีเรียอันตรายลงท้อง...นีม่ นั โรคกระเพาะอักเสบเชียวนะ!...จักรวาล
ที่อยู่ในท้องของเรา...พลังของอุจจาระ

บทที่ 5 คิดแบบเด็ก
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วิธีหาแนวคิดดี ๆ...พลังแห่งการคิดเล็ก...เด็กฉลาดขึ้นด้วยแว่นสายตา
ราคา 15 ดอลลาร์...อย่ากลัวที่จะตั้งค�ำถามในสิ่งที่เห็นได้ชัด...1.6 ล้าน
เป็นจ�ำนวนทีเ่ ยอะมาก...อย่าหลงใหลในความซับซ้อน...สิง่ ทีค่ ณ
ุ ควรมอง
หาในกองขยะ...ร่างกายมนุษย์เป็นเหมือนเครือ่ งจักร...คนพิลกึ ชอบความ
สนุ ก สนาน...เป็ น เรื่ อ งยากที่ จ ะฝึ ก ฝนอย่ า งไม่ ห ยุ ด หย่ อ นในเรื่ อ งที่
ไม่สนุก...“ลอตเตอรี่ที่ไม่มีทางขาดทุน” เป็นวิธีแก้ไขอัตราการออมเงิน
ต�ำ่ หรือเปล่า...เมือ่ การพนันเจอการกุศล...เหตุใดเด็กจึงมองทะลุมายากล
เก่งกว่าผู้ใหญ่...“คุณอาจคิดว่านักวิทยาศาสตร์น่าจะถูกหลอกยาก”...
วิธีน�ำสัญชาตญาณแบบเด็ก ๆ มาใช้

บทที่ 6 ค้นหาสิ่งจูงใจที่ดึงดูดผู้คน
		 เหมือนขนมที่ดึงดูดเด็ก ๆ
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มันคือสิ่งจูงใจไง เจ้าโง่!...เด็กหญิง ขนม และห้องน�้ำ...สิ่งที่แรงจูงใจ
ทางการเงินท�ำได้และท�ำไม่ได้...เชือกร้อยแกลลอนนมเส้นโต...เงินแลก
เกรด...ปริมาณนัน้ ส�ำคัญถ้าเป็นสิง่ จูงใจทางการเงิน...วิธคี น้ หาสิง่ จูงใจที่
เหมาะสม...การใช้ประโยชน์จากการคล้อยตามกลุม่ ...เหตุใดสิง่ จูงใจทาง
ศีลธรรมจึงไม่มีพลัง...ขโมยไม้กลายเป็นหินกันเถอะ!...แนวคิดที่สุดโต่ง
ทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของแวดวงการกุศล...“อุตสาหกรรมมูลค่า 300’000
ล้านดอลลาร์ทที่ ำ� งานบกพร่องทีส่ ดุ ในโลก”...ความสัมพันธ์ครัง้ เดียวจบ
ส�ำหรับผู้บริจาคการกุศล...วิธีเปลี่ยนกรอบความสัมพันธ์...คณะทูต
นักปิงปองและการขายรองเท้า...“พวกคุณยอดเยี่ยมที่สุด!”...ลูกค้าคือ
กระเป๋าสตางค์ในคราบมนุษย์...เมื่อสิ่งจูงใจส่งผลร้าย...“ปรากฏการณ์
งูเห่า”...เหตุใดการปฏิบัติต่อผู้คนอย่างมีคุณธรรมจึงเป็นความคิดที่ดี

บทที่ 7 กษัตริย์ โซโลมอนและเดวิด ลี รอธ
		 คล้ายกันตรงไหน

157
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ชายชาวยิวใจดีสองคนที่ชื่นชอบทฤษฎีเกม...“เอาดาบมาให้ข้า!”...
เหตุผลเบือ้ งหลังเอ็มแอนด์เอ็มเม็ดสีนำ�้ ตาล...จงสอนให้สวนก�ำจัดวัชพืช
ด้วยตัวเอง...“การทรมาน” ด้วยน�ำ้ ร้อนในยุคกลางใช้ได้ผลจริงหรือไม่...
คุณเองก็สามารถเล่นบทพระเจ้าได้เป็นครั้งคราว...เหตุใดการสมัครเข้า
มหาวิทยาลัยจึงใช้เวลานานกว่าการสมัครงานมาก...แซปโปสและ
“ข้อเสนอ”...โรงงานผลิตกระสุนลับและสัญญาณเตือนจากเบียร์อุ่น...
ท�ำไมนักต้มตุ๋นชาวไนจีเรียจึงบอกว่าตัวเองมาจากไนจีเรีย...ต้นทุนของ
สัญญาณเตือนที่ผิดพลาดและผลบวกลวงอื่น ๆ...คนหัวอ่อนทั้งหลาย
โปรดก้าวมาข้างหน้า...วิธีหลอกให้ผู้ก่อการร้ายเผยตัว

บทที่ 8 วิธีโน้มน้าวคนที่ยึดมั่นในความคิดตัวเอง
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อันดับแรก จงท�ำความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องยากแค่ไหน...เหตุใดคนที่มี
การศึกษาดีกว่าจึงมีโอกาสเป็นพวกสุดโต่งมากกว่า...หลักเหตุผลและ
ข้อเท็จจริงไม่เข้ากับอุดมการณ์...อีกฝ่ายมีคะแนนเสียงเพียงหนึง่ เดียว...
อย่าคิดว่าข้อโต้แย้งของคุณสมบูรณ์แบบ...รถยนต์ไร้คนขับจะช่วยชีวิต
คนได้มากแค่ไหน...เก็บค�ำดูถูกไว้ในใจ...เหตุผลที่คุณควรเล่าเรื่องราว...
การกินไขมันเลวร้ายจริง ๆ หรือ...สารานุกรมความล้มเหลวทางจริยธรรม...
คัมภีร์ไบเบิลมีเนื้อหา “เกี่ยวกับ” อะไรกันแน่...บัญญัติ 10 ประการ
ปะทะ The Brady Bunch

บทที่ 9 ข้อดีของการยอมแพ้
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วินสตัน เชอร์ชิลล์ คิดถูกและคิดผิด...เหตุผลวิบัติว่าด้วยต้นทุนจมกับ
ต้นทุนค่าเสียโอกาส...คุณจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาของวันพรุง่ นีไ้ ด้ ถ้า
ยังไม่โยนสิง่ ทีไ่ ร้ประโยชน์แล้วทิง้ ไป...ฉลองให้กบั ความล้มเหลวด้วยงาน
เลี้ยงและเค้ก...เหตุใดร้านค้าสาขาแรกในจีนจึงไม่ได้เปิดตามก�ำหนด...
ยางโอริงของกระสวยอวกาศชาเลนเจอร์ถูกก�ำหนดให้ท�ำงานผิดพลาด
จริงหรือ...“การชันสูตรก่อนตาย”...ค�ำถามมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์คือ
“ตอนไหนควรสู้ต่อ ตอนไหนควรยอมแพ้”...คุณจะใช้การโยนเหรียญ
เพื่อตัดสินอนาคตหรือไม่...“ฉันควรเลิกนับถือนิกายมอรมอนหรือไม่”...
การไว้เคราจะไม่ท�ำให้คุณมีความสุข...แต่การทิ้งแฟนสาวของคุณอาจ
ท�ำได้...เหตุใดดับเนอร์และเลวิตต์ถงึ ชอบยอมแพ้นกั ...เนือ้ หาทัง้ หมดของ
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของ “การปล่อยวาง”...ตอนนี้ถึงตาคุณแล้ว

ประวัติผู้เขียน
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หมายความว่าอย่างไร
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ลังจากทีเ่ ราตีพมิ พ์หนังสือเรือ่ ง Freakonomics และ SuperFreakonomics บรรดาผู้อ่านก็เริม่ ส่งค�ำถามทุกรูปแบบมาหาเรา เช่น ใบ
ปริญญายังเป็นสิ่งที่ “ควรมี” หรือเปล่า (ค�ำตอบแบบสั้น ๆ คือควร
ส่วนค�ำตอบแบบยาว ๆ คือควรอยู่แล้ว) การส่งต่อธุรกิจของครอบครัวให้
ลูกหลานสืบทอดเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่า (ดีแน่นอน ถ้าเป้าหมายของ
คุณคือการท�ำให้ธุรกิจนั้นเจ๊งนะครับ เพราะผลจากการรวบรวมข้อมูลพบ
ว่าการจ้างผู้บริหารที่ไม่ใช่คนในครอบครัวส่งผลดีต่อธุรกิจมากกว่าในภาพ
รวม*) ตอนนี้สถานการณ์ของโรคเส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกดทับซึ่ง
เคยมีผู้ป่วยจ�ำนวนมากเป็นอย่างไรบ้าง (เมื่อบรรดานักข่าวหายจากโรคนี้
แล้ว พวกเขาก็เลิกเขียนถึงมัน แต่ปัญหานี้ยังคงอยู่ โดยเฉพาะในหมู่
ผู้ใช้แรงงาน)
บางค�ำถามก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในแง่มุมที่ซับซ้อน เช่น อะไร
ท�ำให้คนเรามีความสุขอย่างแท้จริง ความไม่เท่าเทียมของรายได้เป็นเรื่อง

* บริษัทครอบครัวในญี่ปุ่นมีวิธีแก้ไขปัญหานี้มานานแล้ว

โดยพวกเขาจะจ้างซีอีโอที่ไม่ใช่คนใน
ครอบครัวแล้วรับเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ จ�ำนวนของผู้ที่ถูกรับเป็นบุตรบุญธรรม
ในญี่ปุ่นเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์จึงเป็นผู้ชายวัยผู้ใหญ่
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อันตรายอย่างที่หลายคนพูดกันจริงหรือไม่ อาหารที่มีโอเมกา-3 สูงจะน�ำ
สันติภาพมาสู่โลกของเราได้หรือไม่
ผู้คนอยากรู้ข้อดีและข้อเสียของรถยนต์ไร้คนขับ การเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ เคมีบ�ำบัด ภาษีมรดก การขุดเจาะน�ำ้ มันและก๊าซด้วยวิธแี ฟร็กกิง้
ลอตเตอรี่ การบ�ำบัดโรคด้วยการสวดมนต์ การหาคู่ทางออนไลน์ การ
ปฏิรูประบบสิทธิบัตร การล่าแรดอย่างผิดกฎหมาย การใช้ไม้หัวเหล็กตี
ลูกกอล์ฟออกจากที่ตั้งลูก และเงินตราเสมือน เราได้รับอีเมล์ที่ขอให้เรา
“แก้ปัญหาโรคอ้วนที่ก�ำลังแพร่กระจาย” แล้วหลังจากนั้นห้านาทีเราก็ได้
รับอีเมล์อีกฉบับที่เรียกร้องให้เรา “แก้ปัญหาความอดอยากเดี๋ยวนี้!”
ดูเหมือนว่าบรรดาผูอ้ า่ นจะคิดว่าไม่มปี ญ
ั หาใดทีซ่ บั ซ้อนหรือยากเย็น
เกินกว่าจะแก้ไขได้ ราวกับว่าพวกเรามีหลักการแบบ Freakonomics เป็น
เครื่องมือแก้ปัญหาเฉพาะตัว และสามารถใช้มันดึงองค์ความรู้ที่ซุกซ่อน
อยู่ในตัวผู้คนออกมาได้
ถ้าท�ำอย่างนั้นได้จริง ๆ ก็ดีสิครับ!
แต่ความจริงคือการแก้ปัญหาเป็นเรือ่ งยาก ถ้าสิง่ ทีค่ ณ
ุ ก�ำลังคิดถึง
คือปัญหาที่ยังคงอยู่จนถึงตอนนี้ละก็ ผมกล้าพนันเลยว่าคนจ�ำนวนมาก
ได้พยายามแก้ไขมันแล้วแต่ไม่สำ� เร็จ ปัญหาง่าย ๆ จะค่อย ๆ หายไป แต่
ปัญหายาก ๆ จะยังคงอยู่กับเรา
นอกจากนี้ ล�ำพังการหาค�ำตอบดี ๆ ให้กับค�ำถามง่าย ๆ ยังต้อง
ใช้เวลามากในการรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเหตุนี้
เราจึงคิดว่าแทนที่จะพยายามตอบค�ำถามที่ผู้คนส่งมาหาเราโดยรู้อยู่แก่ใจ
ว่าเราคงไม่สามารถตอบค�ำถามส่วนใหญ่ได้ เราน่าจะเขียนหนังสือเพื่อ
สอนให้ผู้คนรู้จักคิดพิลึกดีกว่า
แล้วการคิดพิลึกคืออะไร

. . .
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ลองจินตนาการว่าคุณเป็นนักฟุตบอลทีเ่ ก่งมากและก�ำลังจะพาทีมชาติคว้า
แชมป์ฟุตบอลโลกในอีกไม่กี่อึดใจ สิ่งเดียวที่คุณต้องท�ำในตอนนี้ก็คือการ
ยิงจุดโทษเพียงครั้งเดียว ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่คุณจะท�ำประตูได้ เพราะ
การยิงจุดโทษของนักฟุตบอลอาชีพมีอัตราความส�ำเร็จราว 75 เปอร์เซ็นต์
ผู้ชมโห่ร้องขณะที่คุณวางลูกบอลลงตรงจุดโทษ ประตูอยู่ห่างออก
ไปไม่ถงึ 11 เมตร โดยมีความกว้าง 7 เมตรกว่าและความสูงเกือบ 2 เมตร
ครึ่ง
ผูร้ กั ษาประตูจอ้ งคุณแบบตาไม่กะพริบ เมือ่ คุณเตะลูกบอลออกไป
มันจะพุง่ เข้าหาเขาด้วยความเร็วราว 129 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ด้วยความเร็ว
ระดับนี้ เขาย่อมไม่สามารถป้องกันประตูดว้ ยการรอดูวา่ คุณจะเตะลูกบอล
ไปทางไหนแล้วค่อยพุ่งตัวไปทางนั้น แต่ต้องอาศัยการเดาและพุ่งตัวออก
ไปทันทีที่คุณเตะลูกบอล ถ้าเขาเดาผิด โอกาสที่คุณจะยิงลูกเข้าประตูได้
ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์
ตัวเลือกทีด่ ที สี่ ดุ คือการเตะไปยังมุมของประตูฝง่ั ใดฝัง่ หนึง่ ด้วยความ
แรงที่มากพอจะท�ำให้ผู้รักษาประตูไม่สามารถป้องกันได้แม้จะเดาทิศทาง
ถูก แต่วธิ นี กี้ ม็ คี วามเสีย่ งอยูเ่ ล็กน้อย นัน่ คือ แค่กะระยะผิดเพียงนิดเดียว
ลูกบอลก็จะลอยออกนอกกรอบประตูไปอย่างแน่นอน ดังนัน้ คุณอาจต้อง
ผ่อนแรงลงหน่อย หรือเล็งให้หา่ งจากมุมประตูอกี เล็กน้อย แม้นนั่ จะท�ำให้
ผู้รักษาประตูมีโอกาสป้องกันประตูได้มากขึ้นหากเขาเดาถูกว่าคุณจะเตะ
ลูกไปฝั่งไหน
นอกจากนี้ คุณยังต้องเลือกด้วยว่าจะเตะลูกบอลไปยังมุมซ้ายหรือ
มุมขวา ถ้าคุณถนัดเท้าขวาเหมือนนักฟุตบอลส่วนใหญ่ การเตะไปทางซ้าย
ย่อมเป็นทิศทางที่คุณ “ถนัด” ซึ่งหมายความว่าคุณจะเตะลูกได้แรงและ
แม่นย�ำกว่า ประเด็นส�ำคัญคือบรรดาผู้รักษาประตูต่างรู้เรื่องนี้ ข้อมูล
ทางสถิติระบุว่าอัตราที่ผู้รักษาประตูพุ่งตัวไปยังด้านซ้ายของผู้เตะอยู่ที่
57 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อัตราการพุ่งตัวไปด้านขวามีเพียง 41 เปอร์เซ็นต์
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ขณะที่คุณยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อเตรียมเตะลูกบอลที่จะเปลี่ยนชีวิตของ
คุณไปอย่างสิ้นเชิง หัวใจของคุณเต้นรัวเร็ว ผู้ชมพากันโห่ร้อง สายตา
ของคนทัง้ โลกก�ำลังจับจ้องมาทีค่ ณ
ุ ส่วนคนทัง้ ประเทศก็ก�ำลังสวดภาวนา
ถ้าคุณยิงประตูได้ คุณจะได้รับการพูดถึงราวกับเป็นนักบุญที่ผู้คนเคารพ
รักไปตลอดกาล แต่ถา้ คุณท�ำพลาด...ไม่อยากจะคิดเลยจริง ๆ ว่าคุณต้อง
เจอกับอะไรบ้าง
ตัวเลือกต่าง ๆ วิ่งวนอยู่ในหัวคุณ คุณจะเลือกด้านที่ถนัดหรือ
ไม่ถนัดดี จะเล็งให้ใกล้มุมประตูที่สุดหรือเขยิบออกมาสักหน่อยดี คุณ
เคยดวลจุดโทษกับผู้รักษาประตูคนนี้มาก่อนหรือเปล่า ถ้าเคย ตอนนั้น
คุณยิงไปตรงไหน แล้วเขาพุ่งตัวไปทางไหน นอกจากนี้ คุณยังคิดด้วย
ว่าผูร้ กั ษาประตูกำ� ลังคิดอะไรอยู่ และอาจถึงขัน้ คิดว่าเขาจะคิดว่าคุณก�ำลัง
คิดอะไรอยู่
คุณรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าความเป็นไปได้ทคี่ ณ
ุ จะกลายเป็นวีรบุรษุ อยูท่ ปี่ ระมาณ
75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าไม่น้อยเลย แต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถเพิ่ม
ความเป็นไปได้นั้นให้สูงขึ้น มีวิธีอื่นที่ดีกว่าส�ำหรับปัญหานี้ไหม จะเกิด
อะไรขึ้นถ้าคุณสามารถคิดให้เหนือกว่าคู่ต่อสู้ได้ด้วยการคิดถึงตัวเลือก
อืน่ ๆ นอกเหนือจากสิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั อยูแ่ ล้ว เช่น คุณรูว้ า่ ผูร้ กั ษาประตูยอ่ ม
เลือกที่จะพุ่งตัวไปทางซ้ายหรือขวา แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเลือกที่จะ
ไม่เตะลูกบอลไปทางซ้ายหรือขวา แต่กลับท�ำเรื่องที่ดูโง่เง่าที่สุดด้วยการ
เตะลูกบอลไปที่กลางประตู
แม้ตอนนี้ผู้รักษาประตูจะยืนจังก้าอยู่กลางประตู แต่คุณค่อนข้าง
มัน่ ใจว่าเขาจะพุง่ ออกจากต�ำแหน่งนัน้ ทันทีทคี่ ณ
ุ เตะลูกบอล จ�ำข้อมูลทาง
สถิติก่อนหน้านี้ได้ไหมครับ อัตราที่ผู้รักษาประตูจะพุ่งตัวไปทางซ้ายของ
ผูเ้ ตะอยูท่ ี่ 57 เปอร์เซ็นต์ ส่วนทางขวาอยูท่ ี่ 41 เปอร์เซ็นต์ นัน่ หมายความ
ว่าจากการรักษาประตูทั้งหมด 100 ครั้ง พวกเขายืนปักหลักอยู่ตรงกลาง
แค่ 2 ครัง้ แน่นอนว่าถึงจะพุ่งตัวไปยังทิศทางใดทิศทางหนึง่ แล้ว ผู้รักษา
ประตูกอ็ าจไหวตัวทันและสกัดลูกบอลทีก่ �ำลังพุง่ ตรงเข้ากลางประตูได้ แต่
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เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนกัน คุณต้องทึ่งอย่างแน่นอนหากได้เห็น
สถิติของการยิงจุดโทษโดยเล็งเข้ากลางประตู!
ช่างบังเอิญที่เรามีข้อมูลนั้นพอดี เอาละครับ แม้การเตะไปยัง
กลางประตูจะดูเสี่ยงมาก แต่ก็มีแนวโน้มที่ลูกบอลจะเข้าประตูมากกว่า
7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการเตะโดยเล็งไปที่มุมประตู
คุณยินดีจะเสี่ยงไหม
สมมุตวิ า่ คุณตกลงทีจ่ ะเสีย่ ง คุณวิง่ เหยาะ ๆ ไปยังลูกบอล ทรงตัว
ให้มนั่ ด้วยเท้าซ้าย ง้างเท้าขวา และเตะลูกบอลเต็มแรง จากนัน้ คุณก็รสู้ กึ
ราวกับถูกสาปให้ตัวแข็งด้วยเสียงตะโกนที่ดังสนั่นจากผู้ชมว่าเข้าแล้ววว!
ผู้ชมพากันกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุข ส่วนคุณก็ถูกเพื่อนร่วมทีมพุ่ง
เข้ามากอดรัดฟัดเหวี่ยง ช่วงเวลานี้จะตราตรึงอยู่ในใจคุณตลอดไป ชีวิต
หลังจากนี้ของคุณจะเป็นเหมือนงานเลี้ยงครั้งใหญ่แสนสุข ลูก ๆ ของคุณ
จะเติบโตขึ้นเป็นคนเข้มแข็ง จิตใจดี และประสบความส�ำเร็จ ขอแสดง
ความยินดีด้วยครับ!

ทั้งที่การยิงจุดโทษโดยเล็งเข้ากลางประตูมีแนวโน้มที่จะประสบความ

SA

ส�ำเร็จมากกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่กลับมีเพียง 17 เปอร์เซ็นต์ของการยิง
ประตูทั้งหมดที่ผู้เตะเล็งเป้าไปที่กลางประตู ท�ำไมตัวเลขถึงน้อยขนาดนั้น
เหตุผลข้อแรกคือหากมองเพียงผิวเผิน การเล็งไปที่กลางประตู
ดูจะเป็นความคิดทีไ่ ม่เข้าท่า ลองคิดดูสคิ รับ จะให้เตะบอลเข้าหาผูร้ กั ษา
ประตูเนี่ยนะ วิธีนี้ฟังดูประหลาดและขัดกับสามัญส�ำนึกอย่างเห็นได้ชัด
แต่การป้องกันโรคด้วยการฉีดเชือ้ โรคทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคเข้าไปในร่างกาย
ก็เคยถูกมองว่าเป็นความคิดที่ประหลาดและขัดกับสามัญส�ำนึกเช่นกัน
เหตุผลข้อทีส่ องคือปกติแล้วผูเ้ ตะจะได้เปรียบในการยิงจุดโทษเพราะ
ผู้รักษาประตูไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้เตะจะเล็งไปตรงไหน แต่ถ้าผู้เตะเล็ง
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ทีก่ ลางประตูเสมอ ผูร้ กั ษาประตูกจ็ ะเริม่ จับทางได้ แล้วอัตราการท�ำประตู
ของนักฟุตบอลคนนั้นก็จะลดลงอย่างฮวบฮาบ
และเหตุผลข้อที่สามซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ทำ� ให้นกั ฟุตบอลจ�ำนวน
มากไม่เล็งเป้าไปที่กลางประตู โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีเดิมพันสูง
อย่างการแข่งขันฟุตบอลโลกก็คอื การกลัวว่าจะขายหน้า แต่ไม่มนี กั ฟุตบอล
คนไหนยอมรับหรอกครับ
ลองจินตนาการอีกครั้งว่าคุณคือนักฟุตบอลที่ก�ำลังจะยิงจุดโทษ
ในช่วงเวลาทีช่ วนให้กระวนกระวายสุด ๆ เช่นนี้ แรงจูงใจทีแ่ ท้จริงของคุณ
คืออะไร ดูเหมือนว่าค�ำตอบจะชัดเจนอยู่แล้ว นั่นคือ คุณอยากยิงประตู
ได้เพือ่ ให้ทมี ชนะการแข่งขัน ถ้าเป็นเช่นนัน้ ข้อมูลทางสถิตกิ แ็ สดงให้เห็น
อย่างชัดเจนแล้วว่าคุณควรยิงบอลไปที่กลางประตู แต่แรงจูงใจที่แท้จริง
ของคุณคือการชนะเกมนัดนี้จริงหรือ
ลองนึกภาพตัวเองก�ำลังยืนอยู่ที่จุดโทษ คุณเพิ่งตัดสินใจว่าจะเล็ง
ไปที่กลางประตู แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าผู้รักษาประตูไม่พุ่งตัวไปไหนเลยล่ะ
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาปักหลักอยู่ที่เดิมด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างและคุณ
ก็เตะลูกบอลตรงเข้ากลางตัวเขาพอดี ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับเขาปกป้อง
ประเทศของตัวเองเอาไว้ได้โดยไม่ต้องขยับเขยื้อนเลย ในขณะที่คุณดู
น่าสมเพชสุด ๆ! ผูร้ กั ษาประตูคนนัน้ จะกลายเป็นวีรบุรษุ ส่วนคุณคงต้อง
พาครอบครัวหนีไปอยู่ต่างประเทศเพื่อป้องกันการถูกลอบสังหาร
คุณจึงคิดทบทวนอีกรอบ
คราวนี้คุณคิดว่าจะท�ำแบบที่นักฟุตบอลส่วนใหญ่ท�ำกัน ซึ่งก็คือ
การเล็งไปทีม่ มุ ของประตู แม้ผ้รู กั ษาประตูจะเดาถูกและสกัดลูกบอลไว้ได้
แต่กถ็ อื ว่าคุณได้พยายามอย่างกล้าหาญแล้ว ทัง้ ทีจ่ ริง ๆ แล้วยังมีตวั เลือก
อื่นที่ดีกว่า และถึงจะไม่ได้เป็นวีรบุรุษแต่คุณก็ไม่จำ� เป็นต้องหนีออกนอก
ประเทศ
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ถ้าคุณเลือกท�ำตามแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวซึ่งก็คือการปกป้องชื่อเสียง
ของตัวเองด้วยการไม่ท�ำสิง่ ทีอ่ าจดูเป็นเรือ่ งโง่เง่า คุณก็มแี นวโน้มทีจ่ ะเตะ
ลูกบอลไปทางมุมของประตู
แต่ถา้ คุณเลือกท�ำตามแรงจูงใจเพือ่ ส่วนรวมซึง่ ก็คอื การพยายามคว้า
ชัยชนะให้ประเทศด้วยการท�ำสิ่งที่อาจท�ำให้ตัวเองดูโง่เง่า คุณก็จะเตะ
ลูกบอลไปที่กลางประตู
บางครัง้ การพุง่ ตรงเข้าไปหาอะไรสักอย่างก็เป็นการกระท�ำทีก่ ล้าหาญ
ที่สุด

ถ้าถูกถามว่าเราจะท�ำอย่างไรในสถานการณ์ทตี่ อ้ งเลือกระหว่างประโยชน์
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ส่วนตัวกับประโยชน์สว่ นรวม คนส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับว่าพวกเขาให้ความ
ส�ำคัญกับประโยชน์สว่ นตัวมากกว่า แต่ประวัตศิ าสตร์กแ็ สดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าคนส่วนใหญ่มกั ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองก่อนผลประโยชน์
ของคนอื่น ไม่ว่านั่นจะเป็นผลจากธรรมชาติของมนุษย์หรือการเลี้ยงดู
ก็ตาม และมันก็ไม่ได้ทำ� ให้คนเหล่านัน้ เป็นคนเลว มันเป็นแค่คณ
ุ ลักษณะ
อย่างหนึ่งของมนุษย์
อย่างไรก็ตาม การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเช่นนี้อาจเป็นเรื่อง
น่าหนักใจ ในกรณีที่คุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าการคว้าชัยชนะเล็ก ๆ
น้อย ๆ เพือ่ ตัวเอง เช่น คุณอาจอยากแก้ไขปัญหาความยากจน กระตุ้น
ให้รัฐบาลท�ำงานดีขึ้น โน้มน้าวให้บริษัทของคุณก่อมลพิษน้อยลง หรือ
ท�ำให้ลูก ๆ ของคุณเลิกทะเลาะกัน คุณต้องท�ำอย่างไรถึงจะดึงให้ทุกคน
มุง่ ไปยังทิศทางเดียวกัน ในเมือ่ ตอนนีพ้ วกเขายังให้ความส�ำคัญกับตัวเอง
มากกว่า
เราเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อตอบค�ำถามท�ำนองนั้น เรารู้สึกว่า
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้คนเริ่มคิดว่าการแก้ปัญหาอะไรสักอย่างย่อมมีวิธีที่
“ถูกต้อง” และวิธีที่ “ผิด” แนวคิดนี้น�ำไปสู่การโต้เถียง และน่าเศร้าที่
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มันยังส่งผลให้ปัญหาจ�ำนวนมากไม่ได้รับการแก้ไขด้วย แล้วจะมีวิธีที่
ช่วยให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นได้ไหม เราก็หวังให้เป็นอย่างนั้นครับ เราอยาก
ล้มล้างความคิดที่ว่ามีวิธีที่ถูกต้องและผิด วิธีที่เฉียบแหลมและโง่เขลา
หรือวิธีที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม การรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ในโลกยุค
ปัจจุบันต้องอาศัยการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล
มากขึ้น พูดง่าย ๆ ก็คือเราต้องคิดจากมุมมองที่ต่างจากเดิม ใช้สมอง
ส่วนทีก่ อ่ นหน้านีไ้ ม่คอ่ ยได้ใช้ และคาดหวังในสิง่ ทีต่ า่ งจากทีผ่ า่ นมา โดย
ปราศจากความกลัว ความล�ำเอียง การมองโลกในแง่ดอี ย่างไม่ลมื หูลมื ตา
และการเคลือบแคลงสงสัยโดยไร้เหตุผล สรุปก็คือเราต้องคิดแบบ...เอ่อ...
พิลึกครับ

หนังสือสองเล่มแรกของเราได้รบั แรงบันดาลใจมาจากแนวคิดทีเ่ รียบง่าย
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จ�ำนวนหนึ่ง นั่นคือ
แรงจูงใจเป็นสิ่งส�ำคัญของการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่ และการ
ท�ำความเข้าใจหรือค้นหาแรงจูงใจเหล่านั้นก็เป็นกุญแจส�ำคัญที่จะช่วยให้
เราเข้าใจปัญหา และมองเห็นว่าจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร
การรู้ว่าต้องวัดผลอะไรและรู้วิธีในการวัดผลจะท�ำให้โลกที่แสน
ซับซ้อนนี้ซับซ้อนน้อยลง ไม่มีสิ่งไหนจะทรงพลังมากไปกว่าตัวเลขซึ่ง
สามารถช่วยขจัดความสับสนและความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะเรื่อง
ที่เป็นประเด็นอ่อนไหว
กระแสความเชื่อดั้งเดิมมักจะผิด และการยอมรับกระแสความเชื่อ
นั้นโดยไม่คิดไตร่ตรองให้ดีอาจน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ย�่ำแย่ เปล่าประโยชน์
หรือถึงขั้นอันตรายได้
สิ่งที่สัมพันธ์กันอาจไม่ได้เป็นสาเหตุและผลลัพธ์ของกันและกัน
สองสิ่งที่สัมพันธ์กันมักท�ำให้เราอดไม่ได้ที่จะทึกทักว่าสิ่งหนึ่งเป็นสาเหตุที่
ท�ำให้เกิดอีกสิ่งหนึ่ง เช่น คนที่แต่งงานแล้วดูมีความสุขมากกว่าคนโสด
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อย่างเห็นได้ชัด นั่นหมายความว่าการแต่งงานเป็นสาเหตุของความสุข
ใช่หรือไม่ ก็ไม่ใช่เสมอไปหรอกครับ ข้อมูลระบุวา่ คนทีม่ คี วามสุขมีแนวโน้ม
ที่จะแต่งงานมากกว่าอยู่แล้ว ก็อย่างที่นักวิจัยคนหนึ่งกล่าวไว้อย่าง
น่าประทับใจนัน่ ล่ะครับว่า “ถ้าคุณอารมณ์เสียอยู่ตลอด ใครหน้าไหนจะ
อยากแต่งงานกับคุณ”
เราเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจากแนวคิดหลักเหล่านั้นเช่นเดียวกับ
หนังสือสองเล่มก่อน แต่มีจุดหนึ่งที่แตกต่างกัน นั่นคือ หนังสือสองเล่ม
แรกแทบไม่มีการแนะน�ำอะไรเลย ส่วนใหญ่แล้วเราแค่หยิบข้อมูลต่าง ๆ
มาบอกเล่าเรือ่ งราวทีค่ ดิ ว่าน่าสนใจเพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้เห็นบางแง่มมุ ของสังคม
ที่มักถูกหลงลืม ทว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่ท�ำเช่นนั้น แต่จะมอบค�ำแนะน�ำ
บางอย่างที่น่าจะมีประโยชน์ ไม่ว่าเรื่องที่คุณสนใจจะเป็นเทคนิคการแก้
ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจ�ำวันหรือการปฏิรูปครั้งใหญ่ระดับโลก
ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่หนังสือแนวพัฒนาตนเองอย่างที่คุณคุ้นเคย
เพราะจริง ๆ แล้วเราน่าจะไม่ใช่คนประเภทที่คุณอยากขอความช่วยเหลือ
และค�ำแนะน�ำบางอย่างของเราก็นา่ จะท�ำให้ผคู้ นต้องเจอกับปัญหา แทนที่
จะหลุดพ้นจากมัน
แนวคิดของเราได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีทางเศรษฐศาสตร์ แต่
ไม่ได้หมายความว่ามันจะน�ำไปปรับใช้ได้กับเรื่อง “เศรษฐกิจ” เท่านั้น
นะครับ ไม่ใช่เลย วิธที างเศรษฐศาสตร์เป็นสิง่ ทีท่ งั้ กว้างและเรียบง่ายกว่า
นั้น กล่าวคือ วิธีทางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ใช้ความรู้สึกหรือความเชื่อ แต่
ใช้ขอ้ มูลในการท�ำความเข้าใจว่าสิง่ ต่าง ๆ ในโลกนีด้ ำ� เนินไปอย่างไร ท�ำไม
การใช้แรงจูงใจจึงได้ผล (หรือไม่ได้ผล) ทรัพยากรถูกจัดสรรอย่างไร และ
อุปสรรคใดทีข่ ดั ขวางไม่ให้ผคู้ นเข้าถึงทรัพยากรเหล่านัน้ ไม่วา่ จะเป็นสิง่ ที่
มองเห็นได้ดว้ ยตาอย่างอาหารและการคมนาคม หรือสิง่ ทีไ่ ม่สามารถมอง
เห็นได้อย่างการศึกษาและความรัก
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