สารบัญ

9

ค�ำนิยม โดยจอน คาบัต-ซินน์
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ค�ำนิยม โดยแดเนียล โกลแมน

บทน�ำ

ค้นหาจากภายในตัวคุณ

21

บทที่ 1

M

แม้แต่วิศวกรก็ยังมี
ความฉลาดทางอารมณ์ได้

31
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• ประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์
• เพิ่มประสิทธิภาพในตัวคุณ • เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์
• ฝึกจดจ่อ • ฝึกจดจ่อกับร่างกายไปด้วย

บทที่ 2

หายใจให้เหมือนชีวิตคุณขึ้นอยู่กับมัน
• ผ่อนคลายและตื่นตัวในเวลาเดียวกัน
• จิตเป็นสุขอยู่เป็นนิจ • ฝึกสมาธิก็เหมือนฝึกออกก�ำลังกาย
• การฝึกท�ำสมาธิอย่างมีสติ • ท่าไหนดีหนอ • นั่งสมาธิ
• นี่นาย เรื่องนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ตรงไหนล่ะ

53

บทที่ 3

มีสติโดยที่ก้นไม่ต้องติดเบาะ

77
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• ใช้สติกับทุกเรื่อง • มีสติในการท�ำกิจกรรม
• มีสติกับผู้อื่น • พูดคุยอย่างมีสติ • ฝึกให้ต่อเนื่อง
• จิตที่ว่างและเป็นสุขกับการท�ำสมาธิ
• การจดจ่อแบบปิดและการจดจ่อแบบเปิด • เซนกับเด็กหัดเดิน

บทที่ 4

มั่นใจในตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ

109

• ความชัดเจน • ศักยภาพในการรู้จักตัวเอง
• เสริมสร้างการรู้จักตัวเอง • เขียนถึงตัวเอง
• อารมณ์ของเราไม่ใช่ตัวเรา

M

บทที่ 5

บังคับอารมณ์ให้เหมือนบังคับม้า

135
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• ว่าด้วยการควบคุมตัวเอง
• การควบคุมตัวเองไม่ใช่การเก็บกดหรือไม่ยอมรับความรู้สึก
• ดุจการเขียนตัวอักษรบนผิวน�้ำ • ฝึกปล่อยวาง
• วิธีรับมือกับอารมณ์เชิงลบ • สมองกับการควบคุมอารมณ์
• การจัดการกับตัวกระตุ้น • ทางรถไฟสายไซบีเรียเหนือ
• ท�ำอย่างไรไม่ให้กระโดดไปบีบคอแม่ยายของคุณ
• วิธีอื่น ๆ ในการจัดการกับตัวกระตุ้น
• จากการควบคุมตัวเองสู่ความมั่นใจในตัวเอง
• ผูกมิตรกับอารมณ์

บทที่ 6

ท�ำก�ำไร พายเรือข้ามมหาสมุทร
และเปลี่ยนแปลงโลก 169
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• ความสุขจากสิ่งนอกกาย ความสุขจากการได้ท�ำสิ่งที่รัก
และความสุขจากการท�ำตามอุดมการณ์
• 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการสร้างแรงจูงใจ • วางแนวทาง
• มองอนาคต • ทนทายาด
• เรียนรู้ที่จะมองในแง่ดี เรียนรู้ที่จะไม่มองในแง่ร้าย
• คลื่นมหากาฬ

บทที่ 7

M

เอาใจเขามาใส่ใจเรา
บทเรียนจากเจ้าจ๋อ และสมองเต้นร�ำ

201
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• ความเข้าอกเข้าใจ เรื่องของสมอง และเจ้าจ๋อ • การเต้นร�ำของสมอง
• การเข้าใจผู้อื่นไม่ใช่การวิเคราะห์สภาพจิตหรือการเห็นดีเห็นงาม
• วิธีเพิ่มความเข้าอกเข้าใจ • สร้างนิสัยทางจิตให้ได้ดั่งใจ
• การฝึกมองความเหมือน / ท�ำสมาธิด้วยรักและเมตตา
• วิธีรักษาชีวิตสมรสและความสัมพันธ์อื่น ๆ ของคุณ
• วิธีทำ� สมาธิแผ่เมตตาแบบดั้งเดิม • ดึงข้อดีของผู้อื่นออกมา
• การสร้างความเชื่อใจเป็นประโยชน์กับการท�ำงาน
• เริ่มต้นด้วยใจที่เป็นมิตร เปิดกว้าง และตรงไปตรงมา
• สมมุติฐาน 3 ข้อ • ฟังด้วยความเข้าใจ • ชมคนให้ถูกวิธี
• รู้ทันการเมืองในองค์กรคือความเข้าอกเข้าใจอีกระดับ
• การฝึกรู้ทันการเมืองในองค์กร
• นิสัยทางจิตของผู้มีความเข้าอกเข้าใจสูง

บทที่ 8

เป็นที่รักและชื่นชมไปพร้อมกัน

239
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• การเป็นที่รักนั้นดีต่องานของคุณ
• ใช้วิกฤติให้เป็นโอกาสสร้างมิตรภาพจากความเมตตา
• เป็นผู้น�ำด้วยความเห็นอกเห็นใจ
• วิธีที่ดีที่สุดในการเป็นผู้น�ำคือการน�ำคนด้วยความเห็นอกเห็นใจ
• ฝึกความเห็นอกเห็นใจด้วยการ (ส�ำ) นึกถึงความดีงาม
• วิธีฝึกความเห็นอกเห็นใจส�ำหรับผู้กล้า • จูงใจด้วยความดีงาม
• SCARF ส�ำหรับสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคม • สร้างแรงจูงใจ
• ความดีงามเปลี่ยนชีวิตผู้ชายคนหนึ่งใน 10 นาทีได้อย่างไร
• สื่อสารด้วยความรู้จริง • พูดคุยเรื่องยาก
• ความเข้าใจที่จำ� เป็นส�ำหรับการฝึกพูดคุยเรื่องยาก
• ใช้อีเมล์อย่างมีสติ • คาถาเห็ดเมาของหมิง

M

บทที่ 9

สามขั้นตอนง่าย ๆ สู่สันติภาพโลก

281
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• เริ่มต้นที่ตัวเรา
• ยกให้การท�ำสมาธิเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง
• ให้การท�ำสมาธิกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

บทส่งท้าย

ให้การกู้ โลกเป็นงานอดิเรกของคุณ
หมายเหตุ
ประวัติผู้เขียน

301
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วามประทับใจแรกพบของผมที่มีต่อกูเกิลก่อตัวขึ้นจากเชดหมิงตัน  
หรือที่ใคร ๆ เรียกกันว่าหมิง  เขาเป็นผู้ให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือน
ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ  และเป็นเพื่อนแสนดีผู้ร่าเริง  (“อย่างไม่มี
ใครปฏิเสธได้”  นามบัตรของเขาเขียนไว้อย่างนั้น)
เมื่อได้รู้จักกับเขา  ผมก็ตระหนักว่าหมิงเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเลย  
สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้คิดแบบนั้นคือ  ตอนที่ผมไปยังห้องท�ำงานของเขาและเห็น
กระดานติดผนังใกล้ประตูห้อง  บนนั้นมีรูปของหมิงที่ถ่ายคู่กับคนดัง
ระดับโลกติดอยู่เต็มไปหมด  ทั้งอัล กอร์  องค์ดาไลลามะ  มูฮัมหมัด อาลี
และกวินเน็ธ พัลโทรว์   ในเวลาต่อมาผมก็ได้รู้จากบทความหน้าแรกของ
หนังสือพิมพ์เดอะ นิวยอร์ก ไทมส์  ว่าหมิงได้ชอื่ ว่าเป็น  “คนกูเกิลคนนัน้ ”  
เขาคือวิศวกรหนึ่งเดียวที่มีความฉลาดทางสังคมมากพอที่จะท�ำให้แขก
ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองและยอมถ่ายรูปคู่กับเขา
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ทว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ท�ำให้หมิงพิเศษเหนือใคร  แต่เป็นการผนวกรวม
อย่างน่าอัศจรรย์ระหว่างทักษะการวิเคราะห์ระบบอันชาญฉลาดกับจิตใจที่
ดีงามของหมิงต่างหาก
มาว่ากันที่เรื่องการวิเคราะห์ก่อนดีกว่า
เมื่อครั้งที่ผมไปบรรยายเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ในงานสัมมนา
นักเขียนซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำที่กูเกิล  ผมรู้สึกว่ามันก็คงเป็นแค่หนึ่งใน
สวัสดิการซึ่งมีนับไม่ถ้วนส�ำหรับพนักงาน  ไล่ตั้งแต่การนวดไปจนถึง
น�ำ้ อัดลมที่มีให้ดื่มฟรีไม่อั้น
ในสถานที่รวมตัวของเหล่าหัวกะทิซึ่งรับพิจารณาเฉพาะคนที่ได้
คะแนนสูงสุดในการสอบ  SAT  ผมแอบหวัน่ ใจว่าจะมีสกั กีค่ นในบริษทั ทีจ่ ะ
สนใจฟังเรื่องเกี่ยวกับทักษะเฉพาะตัวอันละเอียดอ่อน  ดังนั้น  พอมาถึง
ห้องบรรยายซึง่ เป็นห้องทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในพืน้ ทีส่ ว่ นนัน้ ของกูเกิลเพล็กซ์  ผมจึง
ต้องประหลาดใจทีเ่ ห็นคนมาร่วมงานกันอย่างท่วมท้น  แถมยังหลัง่ ไหลกัน
เข้ามาเพิ่มเรื่อย ๆ  เห็นได้ชัดว่าคนให้ความสนใจงานนี้กันอย่างล้นหลาม
เลยทีเดียว
ที่กูเกิล  ผมได้บรรยายให้กับกลุ่มผู้ฟังที่เรียกได้ว่ามีไอคิวสูงที่สุด
เท่ า ที่ ผ มเคยพบเจอมา  แต่ ท่ามกลางคนเก่ ง ๆ ที่ นั่ ง ฟั ง ผมในวั น นั้ น  
มีเพียงหมิงที่สามารถถอดรหัสความฉลาดทางอารมณ์ได้ส� ำเร็จ  เขา
จัดการแยกชิน้ ส่วนแล้วประกอบมันกลับเข้าไปใหม่ดว้ ยความเข้าใจอันลึกซึง้
โดยมองเห็นว่าการรู้จักตัวเองคือแก่นแท้ของความฉลาดทางอารมณ์  
และเครื่องมือที่ดีที่สุดในการท�ำแบบนั้นก็คือวิธีฝึกจิตที่เรียกว่าการฝึกสติ  
(mindfulness)  นั่นเอง
ความเข้าใจดังกล่าวเป็นพื้นฐานของหลักสูตรที่หมิงพัฒนาขึ้นเพื่อ
ใช้สอนที่มหาวิทยาลัยกูเกิล  โดยมีชื่อว่าหลักสูตรค้นหาจากภายในตัวคุณ  
(ช่างเข้ากับบริษทั ทีม่ งี านหลักเป็นการให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
เสียจริง)  คุณจะได้รู้จากหนังสือเล่มนี้ว่ามีหลายคนที่ได้เรียนหลักสูตร
ดังกล่าวจากกูเกิลแล้วมองว่ามันเป็นประสบการณ์เปลี่ยนชีวิต
10
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นอกจากนี้   หมิงยังเก่งเรื่องการเลือกคนมาร่วมงานกับเขาอีกด้วย  
ทั้งนอร์แมน ฟิสเชอร์   ผู้เป็นอาจารย์เซน  เพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงาน
ของผมอย่างมิราไบ บุช  ซึ่งเป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์จิตตปัญญาเพื่อสังคม  
แถมหมิ ง ยั ง ได้ อ าศั ย ประสบการณ์ ข องเพื่ อ นเก่าของผมอี ก คนอย่าง
จอน คาบัต-ซินน์   ผู้ที่ริเริ่มน�ำการฝึกสติมาใช้ในทางการแพทย์ทั่วโลก  
ด้วยความที่เป็นคนท�ำงานเน้นคุณภาพ  หมิงจึงไม่หยุดอยู่แค่นั้น  เขากับ
คนในทีมบรรจงคัดสรรวิธีที่ผ่านการทดสอบมาอย่างดีที่สุด  เพื่อสร้างชีวิต
ที่เต็มไปด้วยความรู้เท่าทันตัวเอง  ความอยู่ดีมีสุข  ความมีเมตตา  และ
ความสุข
คราวนี้มาว่ากันเรื่องจิตใจที่ดีงามบ้าง
เมือ่ หมิงเห็นว่าการค้นหาจากภายในมีประโยชน์เช่นนี  ้ เขาก็อยากจะ
แบ่งปันให้กบั ทุกคนทีส่ นใจ  ไม่ใช่เฉพาะคนทีโ่ ชคดีได้มาเรียนทีก่ เู กิลเท่านัน้   
อันทีจ่ ริงครัง้ แรกทีผ่ มได้พบหมิง  เขาบอกผมอย่างกระตือรือร้นว่า  เป้าหมาย
สูงสุดในชีวิตของเขาคือการสร้างสันติสุขขึ้นในโลกผ่านการเผยแพร่เรื่อง
ความสงบภายในและความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์   (สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้
ซึ่งท�ำเอาผมหวั่นใจหน่อย ๆ ก็คือ  ความทุ่มเทของหมิงที่มีต่อเป้าหมาย
ดังกล่าวนั้นมีมากเสียจนท�ำให้เขาดูเหมือนคนชอบโหวกเหวกโวยวายอยู่
สักหน่อย)
หนังสือน่าอ่านเล่มนี้จะเผยให้เห็นวิสัยทัศน์ของเขาในทุกซอกมุม  
ซึ่งได้น�ำพาให้กูเกิลเริ่มทดลองใช้หลักสูตรสร้างความฉลาดทางอารมณ์
ที่มีพื้นฐานมาจากการฝึกสติ   จากนั้นก็เผยแพร่ต่อไปยังคนที่อาจได้รับ
ประโยชน์  ดังทีเ่ ขากล่าวไว้ว่า  “ถือเสียว่าเป็นของขวัญอีกชิน้ ทีก่ เู กิลตัง้ ใจ
มอบให้โลกนี้”
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เมื่อรู้จักหมิงมากขึ้น  ผมก็ได้รู้ว่าเขาไม่ใช่วิศวกรธรรมดา  แต่เป็น
พระโพธิสตั ว์ทซี่ ่อนตัวอยู่ในหมู่มนุษย์  และการปรากฏตัวของหนังสือเล่มนี้
ท�ำให้ผมต้องตัดค�ำว่า  “ที่ซ่อนตัวอยู่”  ทิ้งไป
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อนทีเ่ จอหมิงครัง้ แรกผมคิดในใจว่า  “หมอนีเ่ ป็นใครถึงได้เรียกตัวเอง
ว่าเพื่อนแสนดีผู้ร่าเริงของกูเกิล”  (นั่นเป็นข้อความในนามบัตรของ
เขา  ตามด้วยค�ำในวงเล็บว่า  “อย่างไม่มีใครปฏิเสธได้”)
หมิงเชิญผมไปบรรยายในหัวข้อการฝึกสติทกี่ เู กิล  พอผมไปถึงทีน่ นั่
ได้ไม่กวี่ นิ าทีเขาก็ยกเรือ่ งการฝึกสติและสันติสขุ มาคุยกับผมพร้อมยิงมุกตลก
เป็นระยะ  อารมณ์ขันของเขาออกจะเข้าใจยากอยู่สักหน่อย  หมิงพาผม
เดินชมสถานที่   จุดหมายแรกคือกระดานติดรูปในล็อบบี้ของอาคารหลัก
ทีก่ เู กิลเพล็กซ์  ซึง่ มีรปู เขาถ่ายคูก่ บั คนดังผูท้ รงอิทธิพลแทบจะทุกคนบนโลก
ผมอดคิดไม่ได้ว่า  “คนที่คอยต้อนรับผู้นำ� ประเทศ  เจ้าของรางวัลโนเบล  
และบุคคลส�ำคัญ ๆ ที่มาเยือนกูเกิลคนนี้เป็นใครกันแน่   หมอนี่น่าเชื่อถือ
จริงหรือเปล่า  เราจะเชื่อทุกค�ำพูดของเขาได้ไหม”
หมิงบอกอะไรผมหลายเรือ่ ง  รวมถึงเรือ่ งทีว่ า่ เป้าหมายสูงสุดของเขา
คือการปูทางให้เกิดสันติสุขขึ้นบนโลกในช่วงชีวิตของเขา  และเขารู้สึกว่า
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เป้าหมายนีจ้ ะส�ำเร็จได้กด็ ว้ ยการช่วยให้มนุษยชาติสามารถเข้าถึงประโยชน์
ของการท�ำสมาธิ  ซึง่ กูเกิลควรต้องเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในเรือ่ งนีใ้ ห้สมกับ
ที่เป็นกูเกิล
คุณคงพอเดาได้ว่าผมฟังแล้วจะคิดอย่างไร  “กูเกิลที่ขึ้นชื่อว่าเป็น
ผูน้ ำ� การเข้าถึงทีเ่ ท่าเทียม  (ยกเว้นบางประเทศทีพ่ ยายามปิดกัน้ หรือควบคุม
การเข้าถึงกูเกิล)  สนใจบทบาทที่ว่ากับเขาด้วยหรือ  อย่างน้อยก็มีคนหนึ่ง
ในกูเกิลที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้  ช่างน่าทึ่งสุด ๆ  เขาอาจแกล้งท�ำตัวเพี้ยน ๆ
แต่จริง ๆ แล้วเป็นคนเดียวที่เข้าใจโลกที่สุด  พนักงานหมายเลข 107 ที่อยู่
กับกูเกิลมานานขนาดนี้ย่อมต้องท�ำงานที่ถูกจ้างมาให้ท�ำในตอนแรกได้
อย่างดีเยี่ยม  นั่นเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้ว  ผมอดคิดไม่ได้ว่างานที่ว่านั้น
อาจจะเป็นแค่การเป็นเพื่อนแสนดีผู้ร่าเริงของทุกคน  ส่วนงานเขียน
โปรแกรมส�ำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ก็ปล่อยให้คนอื่นท�ำกันไป”
นัน่ เป็นความคิดทีเ่ กิดขึน้ ในหัวผมตอนไปเยือนกูเกิลครัง้ แรก  ถ้าหมิง
จริงจังกับเรื่องนี  
้ (ไม่นับมุกตลกทั้งหมด)  ผมมองว่าย่อมมีผลกระทบที่ไม่
สิ้นสุดทั้งต่อสังคมและต่อตัวบุคคล  ผมเองก็รู้สึกประทับใจเหมือนทุกคน
เมื่อเขาชี้ให้ดูจอแสดงผลภาพกราฟิกที่จัดแสดงอยู่ในล็อบบี้หลัก  โดยเป็น
รูปโลกทีก่ ำ� ลังหมุนและมีลำ� แสงสีตา่ ง ๆ พุง่ ออกสูอ่ วกาศอันด�ำมืดจากทุกที่
ทั่วโลกที่มีคนก�ำลังค้นหาข้อมูลด้วยกูเกิลอยู่ ณ เวลานั้น  สีที่แตกต่างกัน
หมายถึงภาษาทีแ่ ตกต่างกัน  ส่วนความยาวของล�ำแสงก็ขนึ้ อยูก่ บั จ�ำนวนครัง้
ของการค้นหาในแต่ละพื้นที่บนโลก  ในขณะเดียวกันหัวข้อของการค้นหา
ข้อมูลเหล่านั้นก็ไปปรากฏอยู่บนหน้าจอขนาดยักษ์อีกจอหนึ่ง  ภาพที่เห็น
ทั้งหมดสื่อให้เห็นการเชื่อมโยงถึงกันในโลกของเรา  ให้อารมณ์เดียวกับ
ครั้งแรกที่มนุษย์ได้เห็นภาพของโลกในห้วงอวกาศอันมืดมิดที่ถ่ายจาก
ดวงจันทร์  ทัง้ ยังสะท้อนถึงพลังแห่งการค้นหาข้อมูล  (ตามค�ำของกูเกิลเอง)
และพลังแห่งกูเกิล
ผมจะไม่เล่าถึงเนือ้ หาการบรรยายของผมทีก่ เู กิล  หรือเรือ่ งเกีย่ วกับ
เพื่อนร่วมงานของผมที่ไปบรรยายในงานเดียวกันซึ่งหมิงจะกล่าวถึงใน
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หนั ง สื อ เล่ ม นี้   ทั้ ง หมดมี ใ ห้ ดู ใ นยู ทู บ ซึ่ ง ก็ เป็น ส่ว นหนึ่ ง ของกู เ กิ ล ด้ ว ย
เหมือนกัน  และผมจะไม่เล่าถึงชั้นเรียนลดความเครียดด้วยการฝึกสติ  
(Mindfulness-Based Stress Reduction  หรือ  MBSR)  ซึ่งหมิงได้ริเริ่มขึ้นที่
กูเกิลและด�ำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีจนถึงปัจจุบัน  หรือเรื่องหลักสูตร
ค้นหาจากภายในตัวคุณ  ซึ่งเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ที่มีพื้นฐาน
มาจากการฝึกสติ  โดยหมิงได้พฒ
ั นาขึน้ มาร่วมกับคนเก่ง ๆ ในทีมทีต่ อนแรก
เข้ามาเยือนเพราะความเป็นกูเกิล  และเพราะเขาคือหมิง  ทั้งหมดนั้นคือ
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้
ผมอยากเล่าให้คุณฟังถึงสิ่งที่ได้ค้นพบเกี่ยวกับหมิงจากหนังสือ
เล่มนี้  และสิ่งที่คุณควรระลึกอยู่เสมอขณะก�ำลังอ่าน  เพราะนี่ไม่ใช่เพียง
หนังสือเล่มหนึง่   แต่ยงั เป็นหลักสูตรทีใ่ ช้สอนกันจริง ๆ  เป็นแนวทางทีค่ ณ
ุ
สามารถด�ำเนินรอยตามโดยอาศัยแบบฝึกหัดและค�ำแนะน�ำแบบเจาะลึก  
เป็นหนทางฝึกจิตให้เชือ่ มโยงกับผู้อนื่ และกับตัวคุณเอง  พร้อมทัง้ สามารถ
เปลีย่ นแปลงและปลดปล่อยชีวติ ได้อย่างแท้จริงหากน�ำไปปฏิบตั อิ ย่างเป็น
ระบบ  อีกทัง้ ผมยังหวังว่ามันจะสร้างความเพลิดเพลินให้กบั คุณได้อกี ด้วย  
อันทีจ่ ริงถ้าคุณลองท�ำไปสักระยะแล้วรูส้ กึ ว่ามันไม่สนุก  ไม่แม้แต่จะกระตุน้
ความสนใจส่วนตัวหรือบ่มเพาะนิสัยด้านดีที่สุดและส�ำนึกในส่วนลึกที่สุด  
บางทีนนั่ อาจเป็นเพราะยังไม่ใช่เวลาทีค่ ณ
ุ จะรับเอาหลักสูตรค้นหาจากภายใน
ตัวคุณมาปรับใช้แบบเต็มตัว  แต่ถงึ อย่างนัน้ เมล็ดพันธุก์ ไ็ ด้หยัง่ รากลึกลงไป
แล้ว  ขอเพียงแค่คณ
ุ อ่านหนังสือและลองท�ำแบบฝึกหัดตามทีเ่ ข้าใจ  รวมถึง
ท�ำการทดลองปลายเปิดกับท�ำการทดสอบอารมณ์และจิตใจ  เพื่อน�ำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน  การท�ำงาน  และเป้าหมายในชีวิตของคุณ
สิง่ ทีผ่ มค้นพบและคุณก็จะค้นพบด้วยคือ  ถึงหมิงจะชอบเล่นมุกตลก
แต่เขาก็เป็นคนทีจ่ ริงจังมาก  ไม่ชา้ คุณจะได้เห็นถึงความเชือ่ มัน่ อันแรงกล้า
ของเขาที่มีต่อการฝึกสติ  การปูทางให้เกิดสันติขึ้นในสังคม  และการสร้าง
โลกที่ตั้งอยู่บนความสุขสงบ  อย่างน้อยก็ในหมู่มนุษย์ด้วยกัน  เขาจริงจัง
กับการใช้ประโยชน์จากระบบและอิทธิพลของกูเกิลเพือ่ ท�ำเป้าหมายให้สำ� เร็จ
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ผมคาดว่าเขาวางแผนมาตัง้ แต่แรกอยูแ่ ล้วถึงได้จดั งานบรรยายทีก่ เู กิล  โดย
เลือกเชิญอาจารย์สอนท�ำสมาธิ  นักวิชาการชาวพุทธ  และนักวิทยาศาสตร์
ที่ศึกษาเรื่องการท�ำสมาธิทั้งในมุมของการรักษาและประสาทวิทยาศาสตร์  
รวมถึงประโยชน์ที่มีต่อวงการแพทย์และสุขภาพ  การศึกษา  และอื่น ๆ  
นับเป็นการเตรียมพร้อมส� ำหรับแผนการพลิกโลกให้หันสู่เส้นทางแห่ง
สันติสุข  โดยเริ่มต้นที่กูเกิล  แล้วค่อยขยับขยายไปทั่วโลก
ผมสัมผัสได้ว่าหมิงจริงจังกับวิสัยทัศน์ของตัวเองมากจนถึงขั้นรู้ว่า  
การพูดถึงเรือ่ งส�ำคัญอย่างการฝึกสติและศักยภาพของมันในการเปลีย่ นโลก
อย่างจริงจังมากเกินไปอาจไม่ใช่เรื่องดี   ดังนั้น  เขาจึงเพิ่มสีสันด้วย
การเล่นมุกตลกที่ตั้งใจให้ไม่ข�ำ   (หรือผมควรพูดว่าที่ไม่ได้ตั้งใจให้ข�ำดี)  
อารมณ์ขันของหมิงอาจต้องใช้เวลาท�ำความคุ้นเคย  แต่ผมคิดว่าพออ่าน
หนังสือเล่มนี้ได้ไม่นานคุณก็จะชินไปเอง  พร้อม ๆ กับที่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่
ส�ำคัญยิ่งกว่าซึ่งเขาพยายามชี้ให้เห็น  นั่นคือ  ขุมพลังเบื้องลึกที่ซ่อนอยู่
ภายในตัวคุณ  ซึ่งการจะดึงมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นต้องเริ่มด้วยการ
ตระหนักให้ได้ก่อนว่า  ประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นกับตัวเราหากรู้จักเห็นแก่
ผู้อื่นไปพร้อม ๆ กับที่เห็นแก่ตัวเอง
หัวใจส�ำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีพื้นฐานมาจากการ
ฝึกสติกม็ อี ยูเ่ ท่านีเ้ อง  นีเ่ ป็นเหตุผลว่าท�ำไมคุณถึงจ�ำเป็นต้องเริม่ ต้นค้นหา
จากภายในตัวคุณ  ทั้งในเชิงปฏิบัติและในเชิงอุปมาอุปไมย  สิ่งที่ก�ำลังรอ
การค้นพบหรือเปิดเผยคือทุกแง่มมุ ของตัวคุณในฐานะคนคนหนึง่   และการ
ตระหนักว่าคุณเป็นส่วนหนึง่ ของมนุษยชาติและชีวติ ทุกชีวติ ในหลากหลาย
มิติ  เนื่องจากการมีสติไม่ใช่เรื่องของการออกไปตามหาที่อื่น  แต่เป็นการ
อยู่กับปัจจุบัน ณ ที่ที่คุณอยู่   และตระหนักถึงพลังของการมีสติรู้ตัวอยู่
ตลอดเวลา  หลักสูตรของหมิงจึงเป็นเรือ่ งของการค้นหามากกว่าการตามหา
โดยมีเป้าหมายเพื่อการค้นพบ  เรียกคืน  และเปิดเผยตัวตนของคุณใน
ทุกมิต  ิ แล้วน�ำตัวตนนีม้ าพัฒนาและขัดเกลาผ่านการศึกษาและการฝึกฝน
อย่างเป็นระบบ  จากนั้นเมื่อน�ำมารวมกับสิ่งที่คุณรักมากที่สุด  พร้อม
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ด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวคุณ  ทั้งหมดก็จะ
ผลิดอกออกผลให้โลกเห็นในรูปของวิถีทางอันชาญฉลาดและหลากหลาย
สู่การมีชีวิตที่ดีและเปี่ยมด้วยความสุขของพวกเราทุกคน
ถ้าทัง้ หมดนัน้ ฟังดูเหมือนโลกในอุดมคติ  ก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่  แต่
ถ้ามันฟังดูเหมือนกลยุทธ์ที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อโลกที่มีสันติสุขยิ่งขึ้น  ทั้ง
ภายในและภายนอก  ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม  ทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก  คุณก็คิดถูกแล้วล่ะ  นั่นคือสิ่งที่หมิงตั้งใจท�ำอย่างแท้จริง  
หลังจากพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นที่กูเกิลและทดสอบใช้งานจริงในบรรยากาศ
การท�ำงานที่นั่น  ตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะเผยแพร่หลักสูตรดังกล่าวสู่โลก
ภายนอกด้วยจิตวิญญาณเสรีที่เชื่อในการเข้าถึงที่เท่าเทียม  ผ่านหนังสือ
เล่มนี้และสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องตามมา
หลักสูตรค้นหาจากภายในตัวคุณเป็นของฟรี   คุณจะน�ำมันไปใช้
แบบไหน  ที่ไหน  หรืออย่างไรก็ได้  ดังที่คุณจะได้เห็นด้วยตัวเอง  ส่วนจะ
ใช้ประโยชน์หรือน�ำไปประยุกต์ได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตของ
จินตนาการและการลงมือท�ำของคุณเอง  หลักสูตรค้นหาจากภายในตัวคุณ
นั้นอาศัยศาสตร์แห่งการท�ำสมาธิที่จะช่วยบ่มเพาะสติ   ความเอื้อเฟื้อ  
ความมีเมตตา  ความเบิกบาน  ความสงบ  การอยูก่ บั ปัจจุบนั   ความฉลาด
ทางอารมณ์  และแง่มุมส�ำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิด  จิตใจ  และ
ร่างกายของเรา  คุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้นเช่นกันเมื่อผ่านเข้ามาทางประตูนี้  
ดังที่หมิงกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า  เป้าหมายของเขาคือการ  “ท�ำให้
มนุษยชาติสามารถเข้าถึงประโยชน์ของการท�ำสมาธิ”  และให้สังคมใน
วงกว้ า งมองว่ า มั น เป็ น การออกก� ำ ลั ง ทางใจที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ น
ระยะยาว  ที่ส�ำคัญยิ่งกว่านั้นคือ  ต้องแน่ใจว่าพวกเราแต่ละคนที่ได้รับ
ค�ำเชิญให้ท�ำการค้นหาจากภายในจะน�ำมันไปประยุกต์ใช้   ยึดเป็นหลัก
ในการด�ำเนินชีวิต  และส่งต่อให้กับคนอื่น ๆ ไม่มากก็น้อย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น  หมิงได้วางแนวทางที่ผ่านการออกแบบ
และการทดสอบมาเป็นอย่างดี  เพื่อพัฒนาและใช้ความฉลาดทางอารมณ์
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ได้ทงั้ ในบ้านและทีท่ ำ� งาน  โดยตัง้ อยูบ่ นหลักการทางวิทยาศาสตร์ทที่ นั สมัย  
และผลงานวิจัยอันมีชื่อเสียงเกี่ยวกับอารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์  
ความส�ำคัญของการมองโลกในแง่ดี   และพลังของความเมตตากรุณา  
พร้อมด้วยผลงานวิจยั ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ทมี่ มี ากขึน้ เรือ่ ย ๆ เกีย่ วกับ
การฝึกสติและความมีเมตตา  การวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ทีส่ ำ� คัญของการท�ำสมาธิ  ซึง่ สามารถสังเกตเห็นได้หลังจากผ่านการฝึกฝน
เพี ย ง 8 สั ป ดาห์ เ ท่ า นั้ น   ผมกั บ ริ ช ชี เดวิ ด สั น   ได้ ท� ำ การศึ ก ษากั บ
เพือ่ นร่วมงานจ�ำนวนมากซึง่ เผยให้เห็นว่า  ผูค้ นในทีท่ ำ� งานทีไ่ ด้ฝกึ สติดว้ ย
วิธี   MBSR  เป็นเวลา 8 สัปดาห์มีแนวโน้มที่จะมีความฉลาดทางอารมณ์
มากขึ้นเมื่อดูจากการเปลี่ยนแปลงของจุดตั้งต้นทางอารมณ์ในสมองส่วน
หน้า  แบบเดียวกับพระที่ฝึกฝนมายาวนานนับหมื่นชั่วโมง  นี่เป็นเครื่อง
ยืนยันว่าคุณไม่ถึงขั้นต้องบวชเป็นพระ  ลาออกจากงาน  หรือตัดขาดจาก
ครอบครัวก็สามารถได้รบั ประโยชน์จากการท�ำสมาธิได้  อันทีจ่ ริงแล้ว  บ้าน
กับทีท่ ำ� งานนีแ่ หละทีเ่ หมาะจะใช้เป็นสถานทีฝ่ กึ จิตใจและร่างกาย  รวมถึง
ส�ำนึกและอารมณ์แบบที่หมิงได้อธิบายไว้   ก่อนที่จะมีการศึกษาดังกล่าว  
เป็นที่เชื่อกันว่าจุดตั้งต้นทางอารมณ์ของคนเรานั้นจะหยุดนิ่งก่อนถึงวัย
ผูใ้ หญ่  และไม่มที างเปลีย่ นแปลงได้  แต่ผลการศึกษาของเราแสดงให้เห็น
ว่า  สมองจะตอบสนองต่อการฝึกจดจ่อประเภทนี้โดยปรับเปลี่ยนการ
ท�ำงานของมันไปในทางที่ท�ำให้เกิดสมดุลทางอารมณ์มากขึ้น  นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า  สมองถึงกับมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของมันเลยทีเดียว  นี่เป็นตัวอย่างของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า
ความยืดหยุ่นของสมอง  (neuroplasticity)
เอาเข้าจริง ๆ หมิงก็จดั เป็นอาจารย์สอนท�ำสมาธิทเี่ ก่งกาจไม่เหมือน
ใคร  (แม้จะแหกคอกไปมาก)  เขาเป็นคนแรกที่กล้าพูดว่าตัวเองเรียนรู้มา
จากคนอื่นทั้งนั้น  แน่นอนว่าหมิงมีอาจารย์และเพื่อนร่วมงานชั้นยอด  
ไม่ว่าจะเป็นแดเนียล โกลแมน  มิราไบ บุช  นอร์แมน ฟิสเชอร์   หรือ
คนอื่น ๆ  แต่เขาเป็นคนรวบรวมความรู้ทั้งหมดมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย
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ตัวเอง  เพื่อเอื้อต่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบันทึกแหล่งที่มา
ไว้อย่างครบถ้วน  หากหนังสือเล่มนี้ดูไม่เข้มข้นพอที่จะใช้ฝึกท�ำสมาธิ  
นั่นก็เป็นไปตามเจตนา  เพราะใครก็ตามที่ได้ลองปฏิบัติด้วยตัวเองก็มี
โอกาสสูงที่จะเกิดแรงกระตุ้นให้อยากใช้เวลาฝึกฝนอย่างจริงจังมากขึ้น  
ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อให้ถึงขั้นบรรลุฌานหรืออะไร  แต่เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้
และหลุดพ้นจากเงื่อนไขของเวลา  การฝึกนี้มีเป้าหมายเพื่อการปล่อยวาง  
การมีใจที่เปิดกว้าง  การตื่นรู้   และการรับเอาความมีเมตตาเข้ามาเป็น
ส่วนหนึง่ ของตัวเราอย่างถาวร  มันไม่ใช่หนทางหลีกหนีจากชีวติ จริง  ในทาง
ตรงกันข้าม  การฝึกสติคือประตูที่จะพาเราไปสัมผัสกับการเชื่อมโยงถึงกัน
และการพึง่ พาอาศัยกัน  ซึง่ น�ำไปสูก่ ารกระท�ำทีม่ พี นื้ ฐานมาจากความฉลาด
ทางอารมณ์  การด�ำรงอยู่แบบใหม่  ความสุข  ความชัดเจน  สติปัญญา  
และความเอื้อเฟื้อที่เพิ่มขึ้นในท้ายที่สุด  ทั้งในที่ท�ำงานและในโลกใบนี้  
แค่เราแต่ละคนเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตัวไปเพียงเล็กน้อยก็ท� ำให้โลกต่างไป
จากเดิมได้แล้ว  หากมองในแง่นี้จึงอาจพูดได้ว่าเราคือโลก  และเมื่อเรา
รู้จักรับผิดชอบบทบาทของตัวเองที่ถึงจะเล็กน้อยแต่ไม่ได้ไร้ความส�ำคัญ  
การเปลี่ยนแปลงต่อมนุษยชาติทั้งหมดก็จะเกิดขึ้น  โดยผลิดอกออกผล
มาให้เห็นในแง่ของอารมณ์  รวมถึงในแง่อนื่ ๆ ทีส่ ำ� คัญและอาจส่งผลกระทบ
มหาศาล
ผมขอให้การเดินทางของคุณเข้าสู่โลกและความคิดของหมิงเป็นไป
ด้วยดี  และที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ  ขอให้ได้ค้นพบความคิด  จิตใจ  ร่างกาย  
และความสัมพันธ์ของคุณเอง  ยิง่ ถ้าเป็นในแบบใหม่อย่างไม่คาดฝันมาก่อน
ได้ยิ่งดี   ขอให้การผจญภัยครั้งนี้ของคุณก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างลึกซึ้ง  
และขอให้มันน�ำมาซึ่งความสงบ  ทั้งภายในและในทางอื่นทั้งหมด
— จอน คาบัต-ซินน์
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นุษย์ที่มีความสุขที่สุดในโลกต้องดูเป็นอย่างไรกันนะ  ที่รู้ ๆ คือเขา
ต้องดูไม่เหมือนผมแน่ ๆ  อันที่จริงเขาดูเหมือนชายชาวฝรั่งเศส
ศีรษะล้านสวมผ้าคลุมแบบทิเบต  ชื่อของเขาคือแมทธิว ริคาร์ด
แมทธิวเกิดและเติบโตในฝรัง่ เศส  หลังจบปริญญาเอกสาขาอณูพนั ธุ
ศาสตร์จากสถาบันปาสเตอร์ในปี 1972  เขาก็ตัดสินใจบวชเป็นพระทิเบต  
ผมบอกเขาว่าเหตุผลที่เขามาเป็นพระก็เพราะในปี 1972 เขาไม่สามารถ
เข้าท�ำงานที่กูเกิลได้  และการบวชก็ดูเป็นอาชีพที่ดีรองลงมา
การเลือกอาชีพของแมทธิวน�ำเราไปสู่เรื่องที่แมทธิวกลายมาเป็น  
“มนุษย์ที่มีความสุขที่สุดในโลก”  เมื่อองค์ดาไลลามะทรงเริ่มสนใจใน
วิทยาศาสตร์ของการท�ำสมาธิ   พระองค์ได้เชิญเหล่าพระทิเบตมาร่วมใน
การทดลองทางวิทยาศาสตร์  แมทธิวเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนมาก  ด้วยความ
ที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง  มีความเข้าใจวิธีคิดทั้งทางฝั่งตะวันตก
และทางฝั่งทิเบต  รวมถึงได้ฝึกการท�ำสมาธิแบบดั้งเดิมมาหลายสิบปี  
สมองของแมทธิวจึงได้กลายเป็นประเด็นศึกษาในงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
จ�ำนวนมาก1
จากการตรวจวัดมากมาย  สิง่ หนึง่ ทีน่ ่าสนใจก็คอื ค่าระดับความสุข
ของเขา  ทุกวันนีเ้ รามีวธิ ปี ระเมินความสุขจากสมอง  โดยวัดระดับกิจกรรม
สัมพัทธ์ในบริเวณสมองส่วนหน้าซีกซ้ายเทียบกับสมองส่วนหน้าซีกขวา 2
ยิ่งมีระดับกิจกรรมในสมองซีกซ้ายมากแค่ไหนก็ยิ่งแสดงว่าเป็นคนที่มี
อารมณ์เชิงบวกมากเท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นความสุข  ความกระตือรือร้น  
การมีพลังงานล้นเหลือ  หรืออื่น ๆ  เรื่องนี้เป็นจริงในทางกลับกันเช่นกัน  
กล่าวคือ  คนที่มีระดับกิจกรรมในสมองซีกขวามากกว่ามักมีอารมณ์เชิงลบ
มากกว่า  เมื่อลองสแกนสมองของแมทธิวดู  ค่าระดับความสุขที่วัดได้นั้น
สูงทะลุเพดานเลยทีเดียว  จนถึงทุกวันนีเ้ ขายังคงจัดว่าเป็นคนทีม่ คี วามสุข
ที่สุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   ไม่ช้าสื่อต่าง ๆ
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ก็เริ่มตั้งฉายาให้เขาว่าเป็น  “มนุษย์ที่มีความสุขที่สุดในโลก”  แมทธิวเอง
รู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยที่โดนเรียกแบบนั้น  ซึ่งให้ความรู้สึกย้อนแย้งพิลึก
ความสุขสุดขีดของแมทธิวไม่ใช่ทเี ด็ดเพียงอย่างเดียวทีส่ มองของเขา
เผยให้เห็น  เขาคือมนุษย์คนแรกทีว่ ทิ ยาศาสตร์ตรวจพบว่าสามารถข่มการ
สะดุ้งตามธรรมชาติ   ซึ่งก็คือการที่กล้ามเนื้อบนใบหน้าเกิดอาการกระตุก
เวลาตกใจเสียงดัง ๆ และปกติแล้วมักอยูน่ อกเหนือการควบคุมเช่นเดียวกับ
ปฏิกริ ยิ าตอบสนองอืน่ ๆ  แต่แมทธิวสามารถควบคุมมันได้ผา่ นการท�ำสมาธิ
นอกจากนี  ้ เขายังเป็นผู้เชีย่ วชาญในการตรวจจับการแสดงออกทางสีหน้า
ที่แวบขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ  นี่อาจเป็นเรื่องที่ฝึกกันได้ก็จริง  แต่แมทธิว
กับนักท�ำสมาธิอีกคนที่ไม่เคยผ่านการฝึกมาก่อนกลับท�ำการทดสอบใน
ห้องทดลองได้คะแนนดีกว่าเกณฑ์ปกติถงึ สองระดับ  ถือว่าเก่งกว่ามืออาชีพ
ที่เคยผ่านการฝึกมาแล้วทุกคน
เรื่องราวของแมทธิวและปรมาจารย์ด้านการฝึกจิตคนอื่น ๆ ช่วย
สร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี   พวกเขาเหล่านั้นล้วนเป็นตัวอย่างที่
แสดงให้เห็นว่า  เราแต่ละคนสามารถพัฒนาจิตให้มศี กั ยภาพเกินขีดจ�ำกัด  
ทีส่ ำ� คัญเหนือสิง่ อืน่ ใดก็คอื   จิตนัน้ ต้องเป็นสุข  พบหนทางสงบอย่างแท้จริง  
และเปี่ยมด้วยเมตตา
วิธีพัฒนาจิตให้มีศักยภาพเกินขีดจ�ำกัดเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ว่าคุณ
หรือผมหรือใคร ๆ ก็สามารถท�ำได้  และนั่นคือเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้
ทีก่ เู กิล  ความพยายามทีจ่ ะท�ำให้ทกุ คนสามารถเข้าถึงวิธกี ารเหล่านัน้
เกิดขึ้นเมื่อเราถามตัวเองว่า  จะเป็นอย่างไรถ้าผู้คนสามารถใช้การฝึกจิต
เพื่อช่วยให้ตัวเองประสบความส�ำเร็จในชีวิตและในหน้าที่การงาน  พูด
อีกอย่างหนึ่งคือ  จะเป็นอย่างไรถ้าการฝึกจิตสามารถก่อประโยชน์ต่อ
ผลการท�ำงานและผลประกอบการของบริษัท  สิ่งใดก็ตามที่เป็นผลดีต่อ
ตัวบุคคลและธุรกิจย่อมแพร่หลายออกไปในวงกว้าง  หากเราท�ำเรื่องนี้ให้
เป็นจริงได้   ผู้คนทั่วโลกก็จะประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
กันมากขึ้น  ผมเชื่อว่าทักษะต่าง ๆ ที่นำ� เสนอในหนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้าง
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ความสุขและความสงบยิ่ง ๆ ขึ้นไปในชีวิตของคุณ  รวมถึงผู้คนรอบข้าง
คุณด้วย  ในท้ายทีส่ ดุ ความสุขและความสงบนัน้ ก็จะแพร่กระจายไปทัว่ โลก
เพือ่ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  กูเกิลยินดีเปิดโอกาสให้วศิ วกรของ
บริษัทใช้เวลางาน 20 เปอร์เซ็นต์ท�ำโครงการที่อยู่นอกเหนืองานหลักของ
ตัวเอง  ทีมของพวกเราจึงใช้   “เวลา 20 เปอร์เซ็นต์”  นั้นร่วมกันสร้าง
สิ่งที่กลายมาเป็นหลักสูตรค้นหาจากภายในตัวคุณ  ซึ่งเน้นเรียนรู้เรื่อง
ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีพื้นฐานมาจากการฝึกสติ   โดยได้รับความ
ช่วยเหลือจากบรรดาผูม้ คี วามสามารถเหลือล้นจากหลากหลายสาขา  ไม่วา่
จะเป็นบรรดาอาจารย์เซน  ซีอีโอ  หรือนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด  รวมถึงแดเนียล โกลแมน  ผูเ้ ขียนหนังสือเกีย่ วกับความฉลาด
ทางอารมณ์ตัวจริงเสียงจริง  นี่ฟังดูเหมือนเป็นการเกริ่นน�ำเพื่อเตรียม
ยิงมุกตลกอย่างไรก็ไม่รู้  (“มีอาจารย์เซนกับซีอีโอเดินเข้ามาในห้อง...”)
หลั ก สู ต รความฉลาดทางอารมณ์ ท่ี มี พื้ น ฐานมาจากการฝึ ก สติ  
(หลักสูตรค้นหาจากภายในตัวคุณ)  ก็เหมือนกับหลาย ๆ อย่างในกูเกิล  
โดยตอนแรกเป็นแค่ชื่อที่ตั้งขึ้นมาข�ำ  ๆ  แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ถูกน�ำมาใช้กัน
จริง ๆ  สุดท้ายผมกลายเป็นวิศวกรคนแรกในประวัตศิ าสตร์ของกูเกิลทีย่ า้ ย
จากฝ่ายวิศวกรรมไปท�ำงานในฝ่ายปฏิบัติการด้านบุคคล  (นั่นเป็นชื่อที่ใช้
เรียกฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเรา)  เพือ่ ดูแลหลักสูตรดังกล่าวและหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรอืน่ ๆ  ผมทึง่ ทีก่ เู กิลยอมให้วศิ วกรมาสอนเรือ่ งความฉลาด
ทางอารมณ์  ก็สมกับที่เป็นกูเกิลล่ะ
ปรากฏว่าการที่วิศวกรอย่างผมมาสอนหลักสูตรค้นหาจากภายใน
ตัวคุณนั้นมีประโยชน์ที่คาดไม่ถึงหลายประการ  ประการแรก  เนื่องจาก
ผมเต็มไปด้วยข้อสงสัยและมองทุกอย่างในเชิงวิทยาศาสตร์   ถ้าต้องสอน
อะไรที่ ไม่มี ห ลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ ม ารองรั บ อย่างน่าเชื่ อ ถื อ ผมคง
ละอายใจถึงทีส่ ดุ   ดังนัน้   หลักสูตรนีจ้ งึ ตัง้ อยูบ่ นหลักการทางวิทยาศาสตร์
เป็นหลัก  ประการที่สอง  ด้วยความที่ผมท�ำงานมานานในฐานะวิศวกร
รุ่นแรก ๆ ของกูเกิล  ผมจึงมีประสบการณ์ตรงในการฝึกใช้ความฉลาด
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ทางอารมณ์กบั งานประจ�ำวัน  ไม่วา่ จะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์  การจัดการ
ทีมงาน  การขอปรับขึ้นเงินเดือนกับหัวหน้า  หรืออื่น ๆ  จึงเชื่อได้ว่า
หลักสูตรค้นหาจากภายในตัวคุณนั้นผ่านการทดสอบมาอย่างโชกโชนและ
พร้อมให้น�ำไปใช้ได้ทันที   ประการที่สาม  สมองที่คิดแบบคนเป็นวิศวกร
ช่วยให้ผมแปลค�ำสอนต่าง ๆ จากภาษาของนักปฏิบตั ธิ รรมมาเป็นภาษาที่
คนเน้นการปฏิบตั ติ ามสัญชาตญาณอย่างผมเข้าใจได้  ตัวอย่างเช่น  เวลา
นักปฏิบตั ธิ รรมพูดถึง  “การรับรูอ้ ารมณ์เชิงลึก”  ผมก็จะเรียกมันว่า  “การ
ท�ำความเข้าใจกระบวนการทางอารมณ์ให้ละเอียดยิ่งขึ้น”  แล้วอธิบาย
ต่อว่า  มันคือความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ ณ ตอนที่มันเกิดขึ้นและ
ดับไป  รวมถึงอารมณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงในระหว่างนัน้ ทัง้ หมดไม่วา่ จะเล็กน้อย
แค่ไหนก็ตาม
นัน่ เป็นเหตุผลทีท่ �ำให้หลักสูตรค้นหาจากภายในตัวคุณมีคณ
ุ สมบัติ
น่าประทับใจหลายอย่าง  ทั้งมีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ  น�ำไป
ปฏิบัติได้จริง  และอธิบายด้วยภาษาที่แม้แต่ผมยังเข้าใจ  ผมกะไว้แล้วว่า
ปริญญาทางวิศวกรรมของผมต้องพอมีประโยชน์อยู่บ้างแหละ
หลักสูตรค้นหาจากภายในตัวคุณถูกน�ำมาสอนทีก่ เู กิลตัง้ แต่ปี 2007  
ส�ำหรับผู้เข้าร่วมหลายคน  มันคือหลักสูตรเปลี่ยนชีวิตทั้งในแง่หน้าที่
การงานและชีวิตส่วนตัว  เราได้รับเสียงสะท้อนมากมายหลังการอบรม  
เช่น  ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งบอกว่า  “ผมรู้ว่ามันฟังดูน�้ำเน่า  แต่ผมคิดจริง ๆ
ว่าหลักสูตรนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของผม”
ในแง่หน้าที่การงาน  ผู้เข้าร่วมบางคนได้ค้นพบความหมายและ
เป้าหมายใหม่ ๆ ในงานของพวกเขา  (มีอยู่คนหนึ่งที่ถึงขั้นเปลี่ยนใจไม่
ลาออกจากกูเกิลหลังจากเข้าร่วมหลักสูตรค้นหาจากภายในตัวคุณ!)  ส่วน
อีกหลายคนก็สามารถท�ำงานของตัวเองได้ดีขึ้นมาก  เช่น  บิลล์ ดเวน  
ผูจ้ ดั การฝ่ายวิศวกรรมทีพ่ อได้คน้ พบความส�ำคัญของการให้เวลากับตัวเอง
ก็ลดเวลาท�ำงานลงเหลือ 4 วันต่อสัปดาห์   หลังจากท�ำเช่นนั้นเขาก็ได้รับ
การเลื่อนต�ำแหน่ง  เพราะบิลล์มีเวลาดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นและได้ค้นพบ
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วิธีท�ำงานน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้น  ผมถามบิลล์ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ทีเ่ ขาได้รบั จากหลักสูตรค้นหาจากภายในตัวคุณ  เขาตอบว่า
เขาได้หัดเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้น  ควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองได้มากขึ้น  และ
เข้าใจทุก ๆ สถานการณ์ได้ดีขึ้น  โดย  “เรียนรู้ที่จะแยกแยะเรื่องราวออก
จากความเป็นจริง”  ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้เขากลายเป็นผูจ้ ดั การทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ท�ำงานกับเขา
ส�ำหรับวิศวกรฝ่ายขายอย่างเบลซ พาบอน  หลักสูตรค้นหาจาก
ภายในตัวคุณได้ชว่ ยให้เขามีความน่าเชือ่ ถือมากขึน้ ในสายตาลูกค้า  เพราะ
ตอนนี้เขาสามารถรับมือกับค�ำท้วงติงในระหว่างการสาธิตผลิตภัณฑ์ได้ดี
และสงบนิ่งขึ้นมาก  เขากล่าวถึงคู่แข่งอย่างเข้าใจ  และกล้าที่จะพูดถึง
ผลิตภัณฑ์ของเราให้ลูกค้าฟังอย่างตรงไปตรงมา  คุณสมบัติเหล่านี้ท�ำให้
ลูกค้ายอมรับนับถือเขามากขึน้   ส่วนวิศวกรอีกคนหนึง่ พบว่า  เขามีความคิด
สร้างสรรค์มากขึ้นหลังเข้าร่วมหลักสูตรค้นหาจากภายในตัวคุณ  วิศวกร
อีกคนก็บอกเราว่า  ความคืบหน้าส�ำคัญที่สุดสองครั้งในโครงการของเขา
เกิดขึ้นหลังจากได้ฝึกสติซึ่งเขาเรียนรู้ผ่านหลักสูตรนี้
ไม่นา่ แปลกใจทีผ่ คู้ นจะพบว่า  หลักสูตรค้นหาจากภายในตัวคุณนัน้
มีประโยชน์ยิ่งกว่าส�ำหรับชีวิตส่วนตัวของพวกเขา  หลายคนบอกว่าเขา
กลายเป็นคนสงบนิ่งขึ้นและมีความสุขกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด  ผู้เข้าร่วม
คนหนึ่งกล่าวว่า  “ผมเปลี่ยนวิธีตอบสนองต่อเรื่องที่มาท�ำให้เครียดไป
โดยสิน้ เชิง  ผมใช้เวลาครุน่ คิดถึงสิง่ ต่าง ๆ และพยายามเข้าใจสถานการณ์
ของผู้อื่นแทนที่จะด่วนสรุป  ผมชอบตัวผมคนใหม่!”  บางคนพบว่าชีวิต
สมรสของตัวเองดีขึ้น  บางคนเล่าถึงการผ่านพ้นวิกฤติในชีวิตเพราะได้
หลักสูตรนี้ช่วยเอาไว้  มีคนหนึ่งบอกผมว่า  “ฉันต้องเผชิญกับการสูญเสีย
น้องชายระหว่างเข้าร่วมหลักสูตรค้นหาจากภายในตัวคุณ  มันช่วยให้ฉัน
รับมือกับความเสียใจได้ดีขึ้น”  อีกคนบอกว่า  “ตอนนี้ผมมองตัวเองและ
โลกใบนี้ด้วยสายตาที่เป็นมิตรและมีความเข้าใจมากขึ้น”
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