
สารบัญ

บทที่ 1 คิดพิลึกหมายความว่าอย่างไร 11

ค�ำถำมน่ำทึ่งมำกมำยนับไม่ถ้วน...ข้อดีข้อเสียของกำรเลี้ยงลูกด้วย 

นมแม่  กำรขดุเจำะน�้ำมนัด้วยวธิแีฟรก็กิ้ง  และเงนิตรำเสมอืน...ไม่มี

เครื่องมอืวเิศษแบบ  Freakonomics...ปัญหำง่ำย ๆ  มกัหำยไปอย่ำงรวดเรว็  

เหลอืไว้แต่ปัญหำยำก ๆ...วธิคีว้ำแชมป์ฟตุบอลโลก...ประโยชน์ส่วนตวั

ปะทะประโยชน์ส่วนรวม...ใช้สมองส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้...คนแต่งงำน 

แล้วมีควำมสุขหรือคนมีควำมสุขจึงแต่งงำน...วิธีสร้ำงชื่อเสียงจำก 

กำรคิดแค่สัปดำห์ละหนึ่งหรือสองครั้ง...กำรพบปะครั้งหำยนะของเรำ 

กบันำยกรฐัมนตรใีนอนำคต

บทที่ 2 ค�าสามค�าที่พูดยากที่สุด 31

ท�ำไมประโยคที่ว่ำ  “ฉนัไม่รู้”  ถงึพูดได้ยำกเยน็นกั...เดก็ ๆ ชอบแสร้ง

ท�ำเป็นรู้  เรำเองก็เช่นกัน  ท�ำไมถึงเป็นแบบนั้น...ใครบ้ำงที่เชื่อเรื่อง

ปีศำจ...และใครบ้ำงที่เชื่อว่ำเหตุวินำศกรรม 11 กันยำยนเป็นฝีมือ

คนใน...“ผูป้ระกอบกำรที่ใช้ควำมเชื่อแบบผดิ ๆ เป็นเครื่องมอื”...เหตใุด

กำรคำดกำรณ์สำเหตุและผลลัพธ์ถึงยำกเย็นนัก...ควำมโง่เขลำของกำร

ท�ำนำยอนำคต...คุณท�ำนำยอนำคตได้ดีกว่ำลิงชิมแปนซีปำลูกดอก SAMPLE



หรอืเปล่ำ...อนิเทอร์เนต็ไม่ได้มอีทิธพิลต่อเศรษฐกจิ  “มำกไปกว่ำเครื่อง

โทรสำร”...“คนสู่รู ้”...ต้นทุนของกำรแสร้งท�ำเป็นรู้มำกกว่ำที่คุณรู้... 

เรำควรลงโทษคนที่ท�ำนำยอนำคตผิดพลำดอย่ำงไร...กำรล่ำแม่มด 

ในโรมำเนีย...ขั้นตอนแรกของกำรแก้ปัญหำคือจงลืมบรรทัดฐำนทำง 

ศีลธรรมไปเสีย...เหตุใดกำรฆ่ำตัวตำยจึงเกิดกับคนที่มีคุณภำพชีวิตสูง

กว่ำ  และเรำรูจ้กักำรฆ่ำตวัตำยน้อยแค่ไหน...ข้อมูลป้อนกลบัคอืกญุแจ

สูก่ำรเรยีนรู้ทกุประเภท...ขนมปังก้อนแรกมรีสชำตแิย่แค่ไหน...อย่ำปล่อย

ให้นักวิทยำศำสตร์มีโอกำสทดลองอยู่ฝ่ำยเดียว...ไวน์ที่มีรำคำแพงกว่ำ

รสชำตดิกีว่ำหรอืไม่

บทที่ 3 ปัญหาของคุณคืออะไร 63

ถ้ำถำมค�ำถำมผิดก็ย ่อมได้ค�ำตอบที่ผิด...“กำรปฏิรูปโรงเรียน”  

หมำยควำมว่ำอะไรกันแน่...เหตุใดเด็กชำวอเมริกันจึงมีควำมรู้น้อย 

กว่ำเด็กชำวเอสโตเนีย...มันอำจเป็นควำมผิดพ่อแม่ก็ได้!...เรื่องจริง 

อันน่ำทึ่งของทำเครุ โคบำยำชิ  แชมป์กินฮอตด็อก...ฮอตด็อก 50 ชิ้น 

ใน 12 นำท!ี...เขำท�ำได้อย่ำงไร...แล้วท�ำไมเขำถงึเก่งกว่ำคนอื่นขนำดนี้... 

“กำรกินเร็วไม่ใช่มำรยำทที่ดี”...เทคนิคโซโลมอน...กำรทดลองที่ไม่มีที่ 

สิ้นสดุเพื่อควำมเป็นเลศิ...ถกูจบั!...วธิตีคีวำมปัญหำที่คณุพยำยำมแก้ไข

เสยีใหม่...สมองคอือวยัวะที่ส�ำคญั...วธิเีอำชนะอปุสรรคจอมปลอม...คณุ

วดิพื้น 20 ครั้งได้หรอืเปล่ำSAMPLE



บทที่ 4 ผมที่ย้อมไม่ดีมองเห็นได้จากโคนผม
  เช่นเดียวกับความจริงที่มองเห็นได้จากต้นตอ 81

เงินอย่ำงเดียวไม่สำมำรถแก้ปัญหำควำมยำกจนได้  อำหำรที่บรรทุก 

มำเตม็เครื่องบนิกไ็ม่สำมำรถแก้ปัญหำควำมอดอยำกได้เช่นกนั...วธิหีำ

ต้นตอที่แท้จริงของปัญหำ...ทบทวนควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรท�ำแท้ง

และกำรก่ออำชญำกรรม...มำร์ติน ลูเธอร์  เกี่ยวข้องอะไรกับเศรษฐกิจ

ของประเทศเยอรมนี...“กำรช่วงชิงแอฟริกำ”  สร้ำงควำมขัดแย้งอัน

ยำวนำนได้อย่ำงไร...เหตใุดพ่อค้ำทำสจงึเลยีใบหน้ำของทำส...กำรแพทย์

ปะทะควำมเชื่อแบบชำวบ้ำน...วิเครำะห์แผลในกระเพำะอำหำร...ยำ 

ตัวแรกที่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสวยงำม...เหตุใดแพทย์หนุ่มจึงกลืน

แบคทเีรยีอนัตรำยลงท้อง...นี่มนัโรคกระเพำะอกัเสบเชยีวนะ!...จกัรวำล

ที่อยู่ในท้องของเรำ...พลงัของอจุจำระ

บทที่ 5 คิดแบบเด็ก 105

วิธีหำแนวคิดดี ๆ...พลังแห่งกำรคิดเล็ก...เด็กฉลำดขึ้นด้วยแว่นสำยตำ

รำคำ 15 ดอลลำร์...อย่ำกลวัที่จะตั้งค�ำถำมในสิ่งที่เหน็ได้ชดั...1.6 ล้ำน

เป็นจ�ำนวนที่เยอะมำก...อย่ำหลงใหลในควำมซบัซ้อน...สิ่งที่คณุควรมอง

หำในกองขยะ...ร่ำงกำยมนษุย์เป็นเหมอืนเครื่องจกัร...คนพลิกึชอบควำม

สนุกสนำน...เป็นเรื่องยำกที่จะฝึกฝนอย่ำงไม่หยุดหย่อนในเรื่องที่ 

ไม่สนกุ...“ลอตเตอรี่ที่ไม่มทีำงขำดทนุ”  เป็นวธิแีก้ไขอตัรำกำรออมเงนิ

ต�่ำหรอืเปล่ำ...เมื่อกำรพนนัเจอกำรกศุล...เหตใุดเดก็จงึมองทะลมุำยำกล

เก่งกว่ำผู้ใหญ่...“คุณอำจคิดว่ำนักวิทยำศำสตร์น่ำจะถูกหลอกยำก”...

วธินี�ำสญัชำตญำณแบบเดก็ ๆ มำใช้SAMPLE



บทที่ 6 ค้นหาสิ่งจูงใจที่ดึงดูดผู้คน
  เหมือนขนมที่ดึงดูดเด็ก ๆ 125

มนัคอืสิ่งจูงใจไง  เจ้ำโง่!...เดก็หญงิ  ขนม  และห้องน�้ำ...สิ่งที่แรงจูงใจ

ทำงกำรเงินท�ำได้และท�ำไม่ได้...เชือกร้อยแกลลอนนมเส้นโต...เงินแลก

เกรด...ปรมิำณนั้นส�ำคญัถ้ำเป็นสิ่งจงูใจทำงกำรเงนิ...วธิค้ีนหำสิ่งจูงใจที่

เหมำะสม...กำรใช้ประโยชน์จำกกำรคล้อยตำมกลุม่...เหตใุดสิ่งจงูใจทำง

ศีลธรรมจึงไม่มีพลัง...ขโมยไม้กลำยเป็นหินกันเถอะ!...แนวคิดที่สุดโต่ง

ที่สดุในประวตัศิำสตร์ของแวดวงกำรกศุล...“อตุสำหกรรมมลูค่ำ 300’000 

ล้ำนดอลลำร์ที่ท�ำงำนบกพร่องที่สดุในโลก”...ควำมสมัพนัธ์ครั้งเดยีวจบ

ส�ำหรับผู้บริจำคกำรกุศล...วิธีเปลี่ยนกรอบควำมสัมพันธ์...คณะทูต 

นักปิงปองและกำรขำยรองเท้ำ...“พวกคุณยอดเยี่ยมที่สุด!”...ลูกค้ำคือ

กระเป๋าสตำงค์ในครำบมนุษย์...เมื่อสิ่งจูงใจส่งผลร้ำย...“ปรำกฏกำรณ์

งูเห่ำ”...เหตใุดกำรปฏบิตัติ่อผู้คนอย่ำงมคีณุธรรมจงึเป็นควำมคดิที่ดี

บทที่ 7 กษัตริย์โซโลมอนและเดวิด ลี รอธ
  คล้ายกันตรงไหน 157

ชำยชำวยิวใจดีสองคนที่ชื่นชอบทฤษฎีเกม...“เอำดำบมำให้ข้ำ!”... 

เหตผุลเบื้องหลงัเอม็แอนด์เอม็เมด็สนี�้ำตำล...จงสอนให้สวนก�ำจดัวชัพชื 

ด้วยตวัเอง...“กำรทรมำน”  ด้วยน�้ำร้อนในยคุกลำงใช้ได้ผลจรงิหรอืไม่...

คุณเองก็สำมำรถเล่นบทพระเจ้ำได้เป็นครั้งครำว...เหตุใดกำรสมัครเข้ำ

มหำวิทยำลัยจึงใช้เวลำนำนกว่ำกำรสมัครงำนมำก...แซปโปสและ   

“ข้อเสนอ”...โรงงำนผลิตกระสุนลับและสัญญำณเตือนจำกเบียร์อุ่น...

ท�ำไมนักต้มตุ๋นชำวไนจีเรียจึงบอกว่ำตัวเองมำจำกไนจีเรีย...ต้นทุนของ

สัญญำณเตือนที่ผิดพลำดและผลบวกลวงอื่น ๆ...คนหัวอ่อนทั้งหลำย

โปรดก้ำวมำข้ำงหน้ำ...วธิหีลอกให้ผู้ก่อกำรร้ำยเผยตวั

SAMPLE



บทที่ 8 วิธีโน้มน้าวคนที่ยึดมั่นในความคิดตัวเอง 187

อนัดบัแรก  จงท�ำควำมเข้ำใจว่ำมนัเป็นเรื่องยำกแค่ไหน...เหตใุดคนที่ม ี

กำรศึกษำดีกว่ำจึงมีโอกำสเป็นพวกสุดโต่งมำกกว่ำ...หลักเหตุผลและ 

ข้อเทจ็จรงิไมเ่ข้ำกบัอดุมกำรณ.์..อกีฝ่ำยมคีะแนนเสยีงเพยีงหนึ่งเดยีว...

อย่ำคิดว่ำข้อโต้แย้งของคุณสมบูรณ์แบบ...รถยนต์ไร้คนขับจะช่วยชีวิต

คนได้มำกแค่ไหน...เก็บค�ำดูถูกไว้ในใจ...เหตุผลที่คุณควรเล่ำเรื่องรำว...

กำรกนิไขมนัเลวร้ำยจรงิ ๆ หรอื...สำรำนกุรมควำมล้มเหลวทำงจรยิธรรม...

คัมภีร์ไบเบิลมีเนื้อหำ  “เกี่ยวกับ”  อะไรกันแน่...บัญญัติ 10 ประกำร

ปะทะ  The Brady Bunch

บทที่ 9 ข้อดีของการยอมแพ ้ 211

วินสตัน เชอร์ชิลล์  คิดถูกและคิดผิด...เหตุผลวิบัติว่ำด้วยต้นทุนจมกับ

ต้นทนุค่ำเสยีโอกำส...คณุจะไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำของวนัพรุง่นี้ได้  ถ้ำ

ยงัไม่โยนสิ่งที่ไร้ประโยชน์แล้วทิ้งไป...ฉลองให้กบัควำมล้มเหลวด้วยงำน

เลี้ยงและเค้ก...เหตุใดร้ำนค้ำสำขำแรกในจีนจึงไม่ได้เปิดตำมก�ำหนด...

ยำงโอริงของกระสวยอวกำศชำเลนเจอร์ถูกก�ำหนดให้ท�ำงำนผิดพลำด

จริงหรือ...“กำรชันสูตรก่อนตำย”...ค�ำถำมมูลค่ำ 1 ล้ำนดอลลำร์คือ  

“ตอนไหนควรสู้ต่อ  ตอนไหนควรยอมแพ้”...คุณจะใช้กำรโยนเหรียญ

เพื่อตัดสินอนำคตหรือไม่...“ฉันควรเลิกนับถือนิกำยมอรมอนหรือไม่”...

กำรไว้เครำจะไม่ท�ำให้คุณมีควำมสุข...แต่กำรทิ้งแฟนสำวของคุณอำจ

ท�ำได้...เหตใุดดบัเนอร์และเลวติต์ถงึชอบยอมแพ้นกั...เนื้อหำทั้งหมดของ

หนงัสอืเล่มนี้เป็นเรื่องของ  “กำรปล่อยวำง”...ตอนนี้ถงึตำคณุแล้ว

ประวัติผู้เขียน 237

SAMPLE



บทที่ 1

คิดพิลึก
หมายความว่าอย่างไร

SAMPLE



ห ลงัจากที่เราตพีมิพ์หนงัสอืเรื่อง  Freakonomics  และ  SuperFreako- 

 nomics  บรรดาผูอ่้านกเ็ริ่มส่งค�าถามทกุรปูแบบมาหาเรา  เช่น  ใบ

ปริญญายังเป็นสิ่งที่  “ควรมี”  หรือเปล่า  (ค�าตอบแบบสั้น ๆ คือควร   

ส่วนค�าตอบแบบยาว ๆ คอืควรอยู่แล้ว)  การส่งต่อธรุกจิของครอบครวัให้

ลูกหลานสบืทอดเป็นความคดิที่ดหีรอืเปล่า  (ดแีน่นอน  ถ้าเป้าหมายของ

คณุคอืการท�าให้ธุรกจินั้นเจ๊งนะครบั  เพราะผลจากการรวบรวมข้อมูลพบ

ว่าการจ้างผู้บริหารที่ไม่ใช่คนในครอบครัวส่งผลดีต่อธุรกิจมากกว่าในภาพ

รวม*)  ตอนนี้สถานการณ์ของโรคเส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกดทับซึ่ง

เคยมผีู้ป่วยจ�านวนมากเป็นอย่างไรบ้าง  (เมื่อบรรดานกัข่าวหายจากโรคนี้

แล้ว  พวกเขาก็เลิกเขียนถึงมัน  แต่ปัญหานี้ยังคงอยู่  โดยเฉพาะในหมู ่

ผู้ใช้แรงงาน) 

บางค�าถามก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในแง่มุมที่ซับซ้อน  เช่น  อะไร

ท�าให้คนเรามีความสขุอย่างแท้จรงิ  ความไม่เท่าเทยีมของรายได้เป็นเรื่อง

* บริษัทครอบครัวในญี่ปุ่นมีวิธีแก้ไขปัญหานี้มานานแล้ว  โดยพวกเขาจะจ้างซีอีโอที่ไม่ใช่คนใน

ครอบครวัแล้วรบัเป็นบตุรบญุธรรมตามกฎหมาย  ด้วยเหตนุี้  จ�านวนของผู้ที่ถูกรบัเป็นบตุรบญุธรรม

ในญี่ปุ่นเกอืบ 100 เปอร์เซน็ต์จงึเป็นผู้ชายวยัผู้ใหญ่
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อนัตรายอย่างที่หลายคนพูดกนัจรงิหรอืไม่  อาหารที่มโีอเมกา-3 สูงจะน�า

สนัตภิาพมาสู่โลกของเราได้หรอืไม่

ผู้คนอยากรู้ข้อดีและข้อเสียของรถยนต์ไร้คนขับ  การเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่  เคมบี�าบดั  ภาษมีรดก  การขดุเจาะน�้ามนัและก๊าซด้วยวธิแีฟรก็กิ้ง  

ลอตเตอรี่  การบ�าบัดโรคด้วยการสวดมนต์  การหาคู่ทางออนไลน์  การ

ปฏิรูประบบสิทธิบัตร  การล่าแรดอย่างผิดกฎหมาย  การใช้ไม้หัวเหล็กตี

ลูกกอล์ฟออกจากที่ตั้งลูก  และเงนิตราเสมอืน  เราได้รบัอเีมล์ที่ขอให้เรา  

“แก้ปัญหาโรคอ้วนที่ก�าลังแพร่กระจาย”  แล้วหลังจากนั้นห้านาทีเราก็ได้

รบัอเีมล์อกีฉบบัที่เรยีกร้องให้เรา  “แก้ปัญหาความอดอยากเดี๋ยวนี้!”

ดเูหมอืนว่าบรรดาผูอ่้านจะคดิว่าไม่มปัีญหาใดที่ซบัซ้อนหรอืยากเยน็

เกนิกว่าจะแก้ไขได้  ราวกบัว่าพวกเรามหีลกัการแบบ  Freakonomics  เป็น

เครื่องมือแก้ปัญหาเฉพาะตัว  และสามารถใช้มันดึงองค์ความรู้ที่ซุกซ่อน 

อยู่ในตวัผู้คนออกมาได้

ถ้าท�าอย่างนั้นได้จรงิ ๆ กด็สีคิรบั!

แต่ความจรงิคอืการแก้ปัญหาเป็นเรื่องยาก  ถ้าสิ่งที่คณุก�าลงัคดิถงึ

คือปัญหาที่ยังคงอยู่จนถึงตอนนี้ละก็  ผมกล้าพนันเลยว่าคนจ�านวนมาก

ได้พยายามแก้ไขมนัแล้วแต่ไม่ส�าเรจ็  ปัญหาง่าย ๆ จะค่อย ๆ หายไป  แต่

ปัญหายาก ๆ จะยงัคงอยู่กบัเรา

นอกจากนี้  ล�าพงัการหาค�าตอบด ีๆ ให้กบัค�าถามง่าย ๆ ยงัต้อง

ใช้เวลามากในการรวบรวม  จดัระเบยีบ  และวเิคราะห์ข้อมูล  ด้วยเหตนุี้  

เราจึงคิดว่าแทนที่จะพยายามตอบค�าถามที่ผู้คนส่งมาหาเราโดยรู้อยู่แก่ใจ

ว่าเราคงไม่สามารถตอบค�าถามส่วนใหญ่ได้  เราน่าจะเขียนหนังสือเพื่อ

สอนให้ผู้คนรู้จกัคดิพลิกึดกีว่า

แล้วการคดิพลิกึคอือะไร

.  .  .
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ลองจนิตนาการว่าคณุเป็นนกัฟตุบอลที่เก่งมากและก�าลงัจะพาทมีชาตคิว้า

แชมป์ฟตุบอลโลกในอกีไม่กี่อดึใจ  สิ่งเดยีวที่คณุต้องท�าในตอนนี้กค็อืการ

ยิงจุดโทษเพียงครั้งเดียว  ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่คุณจะท�าประตูได้  เพราะ

การยงิจดุโทษของนกัฟตุบอลอาชพีมอีตัราความส�าเรจ็ราว 75 เปอร์เซน็ต์

ผู้ชมโห่ร้องขณะที่คณุวางลูกบอลลงตรงจดุโทษ  ประตูอยู่ห่างออก

ไปไม่ถงึ 11 เมตร  โดยมคีวามกว้าง 7 เมตรกว่าและความสงูเกอืบ 2 เมตร

ครึ่ง

ผูร้กัษาประตจู้องคณุแบบตาไม่กะพรบิ  เมื่อคณุเตะลกูบอลออกไป  

มนัจะพุง่เข้าหาเขาด้วยความเรว็ราว 129 กโิลเมตรต่อชั่วโมง  ด้วยความเรว็

ระดบันี้  เขาย่อมไม่สามารถป้องกนัประตดู้วยการรอดวู่าคณุจะเตะลูกบอล

ไปทางไหนแล้วค่อยพุ่งตัวไปทางนั้น  แต่ต้องอาศัยการเดาและพุ่งตัวออก

ไปทนัททีี่คณุเตะลูกบอล  ถ้าเขาเดาผดิ  โอกาสที่คณุจะยงิลูกเข้าประตูได้

กจ็ะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 90 เปอร์เซน็ต์

ตวัเลอืกที่ดทีี่สดุคอืการเตะไปยงัมมุของประตฝ่ัูงใดฝ่ังหนึ่งด้วยความ

แรงที่มากพอจะท�าให้ผู้รักษาประตูไม่สามารถป้องกันได้แม้จะเดาทิศทาง

ถกู  แต่วธินีี้กม็คีวามเสี่ยงอยูเ่ลก็น้อย  นั่นคอื  แค่กะระยะผดิเพยีงนดิเดยีว  

ลกูบอลกจ็ะลอยออกนอกกรอบประตูไปอย่างแน่นอน  ดงันั้น  คณุอาจต้อง

ผ่อนแรงลงหน่อย  หรอืเลง็ให้ห่างจากมมุประตอูกีเลก็น้อย  แม้นั่นจะท�าให้

ผู้รักษาประตูมีโอกาสป้องกันประตูได้มากขึ้นหากเขาเดาถูกว่าคุณจะเตะ

ลูกไปฝั่งไหน

นอกจากนี้  คณุยงัต้องเลอืกด้วยว่าจะเตะลกูบอลไปยงัมมุซ้ายหรอื

มมุขวา  ถ้าคณุถนดัเท้าขวาเหมอืนนกัฟตุบอลส่วนใหญ่  การเตะไปทางซ้าย

ย่อมเป็นทศิทางที่คณุ  “ถนดั”  ซึ่งหมายความว่าคณุจะเตะลูกได้แรงและ

แม่นย�ากว่า  ประเด็นส�าคัญคือบรรดาผู้รักษาประตูต่างรู้เรื่องนี้  ข้อมูล 

ทางสถิติระบุว่าอัตราที่ผู้รักษาประตูพุ่งตัวไปยังด้านซ้ายของผู้เตะอยู่ที่  

57 เปอร์เซน็ต์  ในขณะที่อตัราการพุ่งตวัไปด้านขวามเีพยีง 41 เปอร์เซน็ต์

SAMPLE



16

ขณะที่คุณยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อเตรียมเตะลูกบอลที่จะเปลี่ยนชีวิตของ

คุณไปอย่างสิ้นเชิง  หัวใจของคุณเต้นรัวเร็ว  ผู้ชมพากันโห่ร้อง  สายตา

ของคนทั้งโลกก�าลงัจบัจ้องมาที่คณุ  ส่วนคนทั้งประเทศกก็�าลงัสวดภาวนา  

ถ้าคุณยิงประตูได้  คุณจะได้รับการพูดถึงราวกับเป็นนักบุญที่ผู้คนเคารพ

รกัไปตลอดกาล  แต่ถ้าคณุท�าพลาด...ไม่อยากจะคดิเลยจรงิ ๆ ว่าคณุต้อง

เจอกบัอะไรบ้าง

ตัวเลือกต่าง ๆ วิ่งวนอยู่ในหัวคุณ  คุณจะเลือกด้านที่ถนัดหรือ 

ไม่ถนัดดี  จะเล็งให้ใกล้มุมประตูที่สุดหรือเขยิบออกมาสักหน่อยดี  คุณ 

เคยดวลจุดโทษกับผู้รักษาประตูคนนี้มาก่อนหรือเปล่า  ถ้าเคย  ตอนนั้น

คณุยงิไปตรงไหน  แล้วเขาพุ่งตวัไปทางไหน  นอกจากนี้  คณุยงัคดิด้วย

ว่าผูร้กัษาประตกู�าลงัคดิอะไรอยู ่ และอาจถงึขั้นคดิว่าเขาจะคดิว่าคณุก�าลงั

คดิอะไรอยู่

คณุรูอ้ยูแ่ล้วว่าความเป็นไปได้ที่คณุจะกลายเป็นวรีบรุษุอยูท่ี่ประมาณ 

75 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งถือว่าไม่น้อยเลย  แต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถเพิ่ม

ความเป็นไปได้นั้นให้สูงขึ้น  มีวิธีอื่นที่ดีกว่าส�าหรับปัญหานี้ไหม  จะเกิด

อะไรขึ้นถ้าคุณสามารถคิดให้เหนือกว่าคู่ต่อสู้ได้ด้วยการคิดถึงตัวเลือก 

อื่น ๆ นอกเหนอืจากสิ่งที่เหน็ได้ชดัอยูแ่ล้ว  เช่น  คณุรู้ว่าผูร้กัษาประตยู่อม

เลือกที่จะพุ่งตัวไปทางซ้ายหรือขวา  แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเลือกที่จะ 

ไม่เตะลูกบอลไปทางซ้ายหรือขวา  แต่กลับท�าเรื่องที่ดูโง่เง่าที่สุดด้วยการ

เตะลูกบอลไปที่กลางประตู

แม้ตอนนี้ผู้รักษาประตูจะยืนจังก้าอยู่กลางประตู  แต่คุณค่อนข้าง

มั่นใจว่าเขาจะพุง่ออกจากต�าแหน่งนั้นทนัททีี่คณุเตะลูกบอล  จ�าข้อมูลทาง

สถิติก่อนหน้านี้ได้ไหมครับ  อัตราที่ผู้รักษาประตูจะพุ่งตัวไปทางซ้ายของ 

ผูเ้ตะอยูท่ี่ 57 เปอร์เซน็ต์  ส่วนทางขวาอยูท่ี่ 41 เปอร์เซน็ต์  นั่นหมายความ

ว่าจากการรกัษาประตูทั้งหมด 100 ครั้ง  พวกเขายนืปักหลกัอยู่ตรงกลาง

แค่ 2 ครั้ง  แน่นอนว่าถงึจะพุง่ตวัไปยงัทศิทางใดทศิทางหนึ่งแลว้  ผูร้กัษา

ประตกูอ็าจไหวตวัทนัและสกดัลกูบอลที่ก�าลงัพุง่ตรงเข้ากลางประตไูด้  แต่
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เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนกัน  คุณต้องทึ่งอย่างแน่นอนหากได้เห็น

สถติขิองการยงิจดุโทษโดยเลง็เข้ากลางประตู!

ช่างบังเอิญที่เรามีข้อมูลนั้นพอดี  เอาละครับ  แม้การเตะไปยัง 

กลางประตูจะดูเสี่ยงมาก  แต่ก็มีแนวโน้มที่ลูกบอลจะเข้าประตูมากกว่า  

7 เปอร์เซน็ต์เมื่อเทยีบกบัการเตะโดยเลง็ไปที่มมุประตู

คณุยนิดจีะเสี่ยงไหม

สมมตุว่ิาคณุตกลงที่จะเสี่ยง  คณุวิ่งเหยาะ ๆ ไปยงัลูกบอล  ทรงตวั

ให้มั่นด้วยเท้าซ้าย  ง้างเท้าขวา  และเตะลกูบอลเตม็แรง  จากนั้นคณุกร็ูส้กึ

ราวกับถูกสาปให้ตัวแข็งด้วยเสียงตะโกนที่ดังสนั่นจากผู้ชมว่าเข้าแล้ววว!  

ผู้ชมพากนักระโดดโลดเต้นอย่างมคีวามสขุ  ส่วนคณุกถ็ูกเพื่อนร่วมทมีพุ่ง

เข้ามากอดรดัฟัดเหวี่ยง  ช่วงเวลานี้จะตราตรงึอยู่ในใจคณุตลอดไป  ชวีติ

หลงัจากนี้ของคณุจะเป็นเหมอืนงานเลี้ยงครั้งใหญ่แสนสขุ  ลูก ๆ ของคณุ

จะเตบิโตขึ้นเป็นคนเข้มแขง็  จติใจด ี และประสบความส�าเรจ็  ขอแสดง

ความยนิดดี้วยครบั!

ทั้งที่การยิงจุดโทษโดยเล็งเข้ากลางประตูมีแนวโน้มที่จะประสบความ

ส�าเร็จมากกว่าอย่างมนียัส�าคญั  แต่กลบัมเีพยีง 17 เปอร์เซน็ต์ของการยงิ

ประตูทั้งหมดที่ผู้เตะเลง็เป้าไปที่กลางประตู  ท�าไมตวัเลขถงึน้อยขนาดนั้น

เหตุผลข้อแรกคือหากมองเพียงผิวเผิน  การเล็งไปที่กลางประต ู

ดจูะเป็นความคดิที่ไม่เข้าท่า  ลองคดิดสูคิรบั  จะให้เตะบอลเข้าหาผูร้กัษา

ประตูเนี่ยนะ  วิธีนี้ฟังดูประหลาดและขัดกับสามัญส�านึกอย่างเห็นได้ชัด  

แต่การป้องกนัโรคด้วยการฉดีเชื้อโรคที่เป็นสาเหตขุองโรคเข้าไปในร่างกาย

กเ็คยถูกมองว่าเป็นความคดิที่ประหลาดและขดักบัสามญัส�านกึเช่นกนั

เหตผุลข้อที่สองคอืปกตแิล้วผูเ้ตะจะได้เปรยีบในการยงิจดุโทษเพราะ

ผู้รกัษาประตูไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้เตะจะเลง็ไปตรงไหน  แต่ถ้าผู้เตะเลง็
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ที่กลางประตเูสมอ  ผูร้กัษาประตูกจ็ะเริ่มจบัทางได้  แล้วอตัราการท�าประตู

ของนกัฟตุบอลคนนั้นกจ็ะลดลงอย่างฮวบฮาบ

และเหตผุลข้อที่สามซึ่งเป็นเหตผุลส�าคญัที่ท�าให้นกัฟตุบอลจ�านวน

มากไม่เล็งเป้าไปที่กลางประตู  โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีเดิมพันสูง

อย่างการแข่งขนัฟตุบอลโลกกค็อืการกลวัว่าจะขายหน้า  แต่ไม่มนีกัฟตุบอล

คนไหนยอมรบัหรอกครบั

ลองจินตนาการอีกครั้งว่าคุณคือนักฟุตบอลที่ก�าลังจะยิงจุดโทษ   

ในช่วงเวลาที่ชวนให้กระวนกระวายสดุ ๆ เช่นนี้  แรงจงูใจที่แท้จรงิของคณุ

คอือะไร  ดูเหมอืนว่าค�าตอบจะชัดเจนอยู่แล้ว  นั่นคอื  คณุอยากยงิประตู

ได้เพื่อให้ทมีชนะการแข่งขนั  ถ้าเป็นเช่นนั้น  ข้อมลูทางสถติกิแ็สดงให้เหน็

อย่างชัดเจนแล้วว่าคุณควรยิงบอลไปที่กลางประตู  แต่แรงจูงใจที่แท้จริง

ของคณุคอืการชนะเกมนดันี้จรงิหรอื

ลองนกึภาพตวัเองก�าลังยนือยู่ที่จดุโทษ  คณุเพิ่งตดัสนิใจว่าจะเลง็

ไปที่กลางประตู  แต่เดี๋ยวก่อน  ถ้าผู้รักษาประตูไม่พุ่งตัวไปไหนเลยล่ะ   

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาปักหลักอยู่ที่เดิมด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างและคุณ 

ก็เตะลูกบอลตรงเข้ากลางตัวเขาพอดี  ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับเขาปกป้อง

ประเทศของตัวเองเอาไว้ได้โดยไม่ต้องขยับเขยื้อนเลย  ในขณะที่คุณดู 

น่าสมเพชสดุ ๆ!  ผูร้กัษาประตูคนนั้นจะกลายเป็นวรีบรุษุ  ส่วนคณุคงต้อง

พาครอบครวัหนไีปอยู่ต่างประเทศเพื่อป้องกนัการถูกลอบสงัหาร

คณุจงึคดิทบทวนอกีรอบ

คราวนี้คุณคิดว่าจะท�าแบบที่นักฟุตบอลส่วนใหญ่ท�ากัน  ซึ่งก็คือ

การเลง็ไปที่มมุของประต ู แม้ผูร้กัษาประตจูะเดาถกูและสกดัลกูบอลไวไ้ด้   

แต่กถ็อืว่าคณุได้พยายามอย่างกล้าหาญแล้ว  ทั้งที่จรงิ ๆ แล้วยงัมตีวัเลอืก

อื่นที่ดีกว่า  และถึงจะไม่ได้เป็นวีรบุรุษแต่คุณก็ไม่จ�าเป็นต้องหนีออกนอก

ประเทศ
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ถ้าคณุเลอืกท�าตามแรงจูงใจที่เหน็แก่ตวัซึ่งกค็อืการปกป้องชื่อเสยีง

ของตวัเองด้วยการไม่ท�าสิ่งที่อาจดเูป็นเรื่องโง่เง่า  คณุกม็แีนวโน้มที่จะเตะ

ลูกบอลไปทางมมุของประตู

แต่ถ้าคณุเลอืกท�าตามแรงจูงใจเพื่อส่วนรวมซึ่งกค็อืการพยายามคว้า

ชัยชนะให้ประเทศด้วยการท�าสิ่งที่อาจท�าให้ตัวเองดูโง่เง่า  คุณก็จะเตะ

ลูกบอลไปที่กลางประตู

บางครั้งการพุง่ตรงเข้าไปหาอะไรสกัอย่างกเ็ป็นการกระท�าที่กล้าหาญ

ที่สดุ

ถ้าถกูถามว่าเราจะท�าอย่างไรในสถานการณ์ที่ต้องเลอืกระหว่างประโยชน์

ส่วนตวักบัประโยชน์ส่วนรวม  คนส่วนใหญ่จะไม่ยอมรบัว่าพวกเขาให้ความ

ส�าคญักบัประโยชน์ส่วนตวัมากกว่า  แต่ประวตัศิาสตร์กแ็สดงให้เหน็อย่าง

ชดัเจนว่าคนส่วนใหญ่มกัค�านงึถงึผลประโยชน์ของตวัเองก่อนผลประโยชน์

ของคนอื่น  ไม่ว่านั่นจะเป็นผลจากธรรมชาติของมนุษย์หรือการเลี้ยงดู

กต็าม  และมนักไ็ม่ได้ท�าให้คนเหล่านั้นเป็นคนเลว  มนัเป็นแค่คณุลกัษณะ

อย่างหนึ่งของมนษุย์

อย่างไรก็ตาม  การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเช่นนี้อาจเป็นเรื่อง 

น่าหนักใจ  ในกรณีที่คุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าการคว้าชัยชนะเล็ก ๆ 

น้อย ๆ เพื่อตวัเอง  เช่น  คณุอาจอยากแก้ไขปัญหาความยากจน  กระตุน้

ให้รัฐบาลท�างานดีขึ้น  โน้มน้าวให้บริษัทของคุณก่อมลพิษน้อยลง  หรือ

ท�าให้ลูก ๆ ของคณุเลกิทะเลาะกนั  คณุต้องท�าอย่างไรถงึจะดงึให้ทกุคน

มุง่ไปยงัทศิทางเดยีวกนั  ในเมื่อตอนนี้พวกเขายงัให้ความส�าคญักบัตวัเอง

มากกว่า

เราเขยีนหนงัสอืเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อตอบค�าถามท�านองนั้น  เรารู้สกึว่า

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้คนเริ่มคิดว่าการแก้ปัญหาอะไรสักอย่างย่อมมีวิธีที่  

“ถูกต้อง”  และวธิทีี่  “ผดิ”  แนวคดินี้น�าไปสู่การโต้เถยีง  และน่าเศร้าที่
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มันยังส่งผลให้ปัญหาจ�านวนมากไม่ได้รับการแก้ไขด้วย  แล้วจะมีวิธีที่ 

ช่วยให้สถานการณ์นี้ดขีึ้นได้ไหม  เรากห็วงัให้เป็นอย่างนั้นครบั  เราอยาก

ล้มล้างความคิดที่ว่ามีวิธีที่ถูกต้องและผิด  วิธีที่เฉียบแหลมและโง่เขลา  

หรือวิธีที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม  การรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ในโลกยุค

ปัจจบุนัต้องอาศยัการคดิอย่างมปีระสทิธภิาพ  สร้างสรรค์  และมเีหตผุล

มากขึ้น  พูดง่าย ๆ ก็คือเราต้องคิดจากมุมมองที่ต่างจากเดิม  ใช้สมอง

ส่วนที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ใช้  และคาดหวงัในสิ่งที่ต่างจากที่ผ่านมา  โดย

ปราศจากความกลวั  ความล�าเอยีง  การมองโลกในแง่ดอีย่างไม่ลมืหลูมืตา  

และการเคลอืบแคลงสงสยัโดยไร้เหตผุล  สรปุกค็อืเราต้องคดิแบบ...เอ่อ...

พลิกึครบั

หนงัสอืสองเล่มแรกของเราได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากแนวคดิที่เรยีบง่าย

จ�านวนหนึ่ง  นั่นคอื

แรงจูงใจเป็นสิ่งส�าคัญของการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่  และการ

ท�าความเข้าใจหรือค้นหาแรงจูงใจเหล่านั้นก็เป็นกุญแจส�าคัญที่จะช่วยให้

เราเข้าใจปัญหา  และมองเหน็ว่าจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร

การรู้ว่าต้องวัดผลอะไรและรู้วิธีในการวัดผลจะท�าให้โลกที่แสน 

ซับซ้อนนี้ซับซ้อนน้อยลง  ไม่มีสิ่งไหนจะทรงพลังมากไปกว่าตัวเลขซึ่ง

สามารถช่วยขจดัความสบัสนและความขดัแย้งต่าง ๆ ได้  โดยเฉพาะเรื่อง

ที่เป็นประเดน็อ่อนไหว

กระแสความเชื่อดั้งเดมิมกัจะผดิ  และการยอมรบักระแสความเชื่อ

นั้นโดยไม่คิดไตร่ตรองให้ดีอาจน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ย�่าแย่  เปล่าประโยชน์   

หรอืถงึขั้นอนัตรายได้

สิ่งที่สัมพันธ์กันอาจไม่ได้เป็นสาเหตุและผลลัพธ์ของกันและกัน   

สองสิ่งที่สัมพันธ์กันมักท�าให้เราอดไม่ได้ที่จะทึกทักว่าสิ่งหนึ่งเป็นสาเหตุที่

ท�าให้เกิดอีกสิ่งหนึ่ง  เช่น  คนที่แต่งงานแล้วดูมีความสุขมากกว่าคนโสด
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อย่างเห็นได้ชัด  นั่นหมายความว่าการแต่งงานเป็นสาเหตุของความสุข 

ใช่หรอืไม่  กไ็ม่ใช่เสมอไปหรอกครบั  ข้อมลูระบวุ่าคนที่มคีวามสขุมแีนวโน้ม

ที่จะแต่งงานมากกว่าอยู่แล้ว  ก็อย่างที่นักวิจัยคนหนึ่งกล่าวไว้อย่าง 

น่าประทบัใจนั่นล่ะครบัว่า  “ถ้าคณุอารมณเ์สยีอยูต่ลอด  ใครหนา้ไหนจะ

อยากแต่งงานกบัคณุ”

เราเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจากแนวคิดหลักเหล่านั้นเช่นเดียวกับ

หนงัสอืสองเล่มก่อน  แต่มจีดุหนึ่งที่แตกต่างกนั  นั่นคอื  หนงัสอืสองเล่ม

แรกแทบไม่มีการแนะน�าอะไรเลย  ส่วนใหญ่แล้วเราแค่หยิบข้อมูลต่าง ๆ 

มาบอกเล่าเรื่องราวที่คดิว่าน่าสนใจเพื่อให้ผู้อ่านได้เหน็บางแง่มมุของสงัคม

ที่มกัถูกหลงลมื  ทว่าหนงัสอืเล่มนี้จะไม่ท�าเช่นนั้น  แต่จะมอบค�าแนะน�า

บางอย่างที่น่าจะมีประโยชน์  ไม่ว่าเรื่องที่คุณสนใจจะเป็นเทคนิคการแก้

ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจ�าวันหรือการปฏิรูปครั้งใหญ่ระดับโลก

กต็าม

อย่างไรก็ตาม  นี่ไม่ใช่หนังสือแนวพัฒนาตนเองอย่างที่คุณคุ้นเคย  

เพราะจริง ๆ แล้วเราน่าจะไม่ใช่คนประเภทที่คุณอยากขอความช่วยเหลือ  

และค�าแนะน�าบางอย่างของเรากน่็าจะท�าให้ผูค้นต้องเจอกบัปัญหา  แทนที่

จะหลดุพ้นจากมนั

แนวคิดของเราได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีทางเศรษฐศาสตร์  แต่ 

ไม่ได้หมายความว่ามันจะน�าไปปรับใช้ได้กับเรื่อง  “เศรษฐกิจ”  เท่านั้น 

นะครบั  ไม่ใช่เลย  วธิทีางเศรษฐศาสตร์เป็นสิ่งที่ทั้งกว้างและเรยีบง่ายกว่า

นั้น  กล่าวคอื  วธิทีางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ใช้ความรู้สกึหรอืความเชื่อ  แต่

ใช้ข้อมลูในการท�าความเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ด�าเนนิไปอย่างไร  ท�าไม

การใช้แรงจงูใจจงึได้ผล  (หรอืไม่ได้ผล)  ทรพัยากรถกูจดัสรรอย่างไร  และ

อปุสรรคใดที่ขดัขวางไม่ให้ผูค้นเข้าถงึทรพัยากรเหล่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่

มองเหน็ได้ด้วยตาอย่างอาหารและการคมนาคม  หรอืสิ่งที่ไม่สามารถมอง

เหน็ได้อย่างการศกึษาและความรกั
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