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เราทุกคนมีจุดกลมกล่อมเป็นของตัวเอง มันคือจุดที่ทุกอย่าง
ดูจะลงตัวและราบรื่น จุดที่เรามีความสุข ได้ใช้ความสามารถที่
มีอย่างเต็มที่ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ได้แสดงพรสวรรค์เฉพาะตัว
และประสบความส�ำเร็จอย่างง่ายดาย จุดกลมกล่อมนั้นวิเศษ
ราวกับเวทมนตร์ ทว่ามันไม่เกี่ยวกับเวทมนตร์เลย
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นังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพราะฉันอยากทดลองดูว่า เป็นไปได้ไหมที่
คนเราจะได้ทุกอย่างที่ต้องการโดยไม่เสียอะไรเป็นการแลกเปลี่ยน
ฉันจะท�ำงานอย่างเต็มศักยภาพไปพร้อมกับมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์
ได้หรือเปล่า ฉันจะเป็นแม่ทดี่ แี ละยังคงไม่ละเลยความต้องการของตัวเอง
ได้หรือไม่ ฉันจะประสบความส�ำเร็จและมีความสุขโดยไม่ต้องเผชิญกับ
ความเครียดและความกังวลได้ไหม
ฉันศึกษาเรือ่ งความสุขและความเป็นเลิศด้านอาชีพการงานเป็นเวลา
กว่า 10 ปี ฉันจึงรู้มานานแล้วว่าต้องท�ำอะไรถึงจะมีความสุขและประสบ
ความส�ำเร็จไปพร้อม ๆ กัน แถมฉันยังเป็นที่ปรึกษามืออาชีพในเรื่องนี้ให้
กับผู้คนจากทั่วโลกด้วย แต่สารภาพตามตรงเลยนะคะ ฉันต้องพยายาม
อย่างหนักทีเดียวกว่าจะท�ำได้อย่างที่ตัวเองบอกให้คนอื่นท�ำ ประมาณ
ห้าปีก่อนฉันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ท�ำงานถึงสามงาน ทุกอย่างในชีวิต
ดูเร่งรีบไปหมด ฉันท�ำตามสิ่งที่ตัวเองแนะน�ำคนอื่นได้ในระดับหนึ่ง เช่น
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กินมื้อเย็นพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวแทบทุกวันและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่
แต่ละคนรู้สึก แต่ก็แค่นั้น ส่วนใหญ่แล้วฉันมักจะยุ่งมาก โดยต้องวิ่งวุ่น
ราวกับหนูติดจั่นและไม่กล้าด�ำเนินชีวิตให้ช้าลงแม้แต่วินาทีเดียว ฉันเริ่ม
เสียสมดุลในชีวิตไป
ชีวิตคนยุคปัจจุบันไม่ต่างจากหม้ออัดแรงดัน แม้แต่คนที่เก่งที่สุด
ก็ยงั ต้องพยายามอย่างหนักเพือ่ “รักษาสมดุล” ระหว่างงานทีด่ จู ะไม่มวี นั
จบสิน้ กับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ทัง้ ยังต้องจัดการอีเมล์และข้อมูล
ทีห่ ลัง่ ไหลเข้ามาตลอดเวลา รวมถึงรับมือกับความเครียดในระดับทีส่ งู มาก
เป็นพิเศษ มีประชากรวัยผู้ใหญ่เพียง 17 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีความสุข
ประสบความส�ำเร็จ และมีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน
ซาร่า โรบินสัน นักปรัชญาและนักอนาคตศาสตร์บรรยายชีวิต
การท�ำงานของชาวอเมริกันไว้ในความเรียงที่ว่าด้วยการท�ำงานสัปดาห์ละ
40 ชั่วโมงซึ่งก�ำลังจะหายสาบสูญไปดังนี้

Sa

ถ้าคุณโชคดีพอที่จะมีงานท� ำอยู่ในตอนนี้ คุณอาจยอม
ท�ำทุกอย่างเพื่อไม่ให้งานนี้หลุดมือไป ถ้าเจ้านายขอให้
ท�ำงานสัปดาห์ละ 50 ชั่วโมง คุณจะท�ำ 55 ชั่วโมง ถ้าเธอ
ขอ 60 ชัว่ โมง คุณจะยอมสละเวลายามค�ำ่ คืนบวกกับวันเสาร์
เพื่อท�ำให้ได้ 65 ชั่วโมง
มีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะท�ำแบบนี้มาหลายเดือน
หรือหลายปีแล้ว โดยอาจต้องแลกกับชีวติ ครอบครัว กิจวัตร
ในการออกก�ำลังกาย การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ระดับ
ความเครียด รวมถึงสุขภาพจิต คุณหมดสภาพ เหนือ่ ยล้า
และปวดเมือ่ ยไปทัง้ ตัว ในกรณีทแี่ ย่ทสี่ ดุ ภรรยา ลูก และ
น้องหมาอาจลืมคุณไปแล้ว แต่คณ
ุ ก็ยงั คงท�ำอย่างนัน้ ต่อไป
เพราะทุกคนรู้ว่าการท�ำงานเป็นบ้าเป็นหลังคือสิง่ ทีจ่ ะพิสจู น์
ให้เห็นว่าคุณ “รักงานที่ท�ำ” “มีประสิทธิภาพ” และ
8
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อันทีจ่ ริงพ่อแม่ทที่ ำ� งานไปด้วยจ�ำนวน 66 เปอร์เซ็นต์ระบุวา่ พวกเขา
ไม่สามารถท�ำทุกอย่างให้เสร็จตามต้องการ มีจำ� นวน 57 เปอร์เซ็นต์รู้สึก
เหมือนไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวมากพอ และจ�ำนวน 46 เปอร์เซ็นต์รู้สึก
ว่าตัวเองไม่มีเวลาพักผ่อน คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีเวลาสนุกเพลิดเพลิน
น้อยมากเมื่อเทียบกับบรรพบุรุษของเราเมื่อ 100 ปีก่อน ทั้งที่คนสมัยนั้น
ยังต้องซักผ้าด้วยมืออยู่เลย
นีน่ บั ว่าน่าแปลกมากหากพิจารณาจากทีโ่ รบินสันเขียนไว้วา่ ในช่วง
ศตวรรษที่ 20 คนจ�ำนวนมากต่างเห็นพ้องต้องกันว่า “การท�ำงานเกิน
40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเรื่องงี่เง่า สูญเปล่า อันตราย และสิ้นเปลือง
แถมยังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงการไร้ความสามารถในการ
บริหารงาน” นอกจากนี้ งานวิจัยยังแสดงให้เห็นด้วยว่า “ทุกชั่วโมง
ท�ำงานทีเ่ กินจาก 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์จะท�ำให้คณ
ุ มีประสิทธิภาพลดลงทัง้
ในระยะสัน้ และระยะยาว” ซึง่ เป็นแบบนัน้ จริง ๆ! และถึงแม้คนส่วนใหญ่
จะคิดว่ามันฟังดูสมเหตุสมผล แต่พวกเขาก็ยังตกใจกับผลวิจัยดังกล่าว
อยู่ดี
แนวคิดอันสมเหตุสมผลนี้ถูกละเลยมากเสียจนส่งผลให้การท�ำงาน
หนักเกินควรแพร่กระจายไปทั่วราวกับโรคระบาด ขณะที่ชีวิตของเรา
สะดวกสบายขึ้นในหลายด้าน เช่น มีอุปกรณ์ช่วยล้างจาน เรียนรู้ได้
ทุกเรื่องที่ต้องการ รวมถึงมีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน เราก็พาตัวเอง
เข้าสูย่ คุ ทีท่ ำ� งานหนักขึน้ ได้งา่ ยเพียงปลายนิว้ เราสือ่ สารกับเพือ่ นร่วมงาน
ได้ทงั้ วันทัง้ คืน แทนทีจ่ ะเริม่ งานตอนแปดโมงเช้า เรากลับเริม่ ตัง้ แต่หกโมง
พอกดปิดนาฬิกาปลุกบนโทรศัพท์มือถือ เราก็เปิดแอพพลิเคชั่นเพื่อเช็ก
อีเมล์ที่เข้ามาเมื่อคืนทันที
9
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ถึงแม้เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้เราประหยัดเวลาได้มาก แต่มนั
ก็เท่านั้น เพราะสุดท้ายเรากลับใช้เวลา “ที่ได้มา” ในแบบที่ไม่ได้ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานหรือความสุข ประสบการณ์ตรงจากเมื่อ
ไม่กี่ปีก่อนสอนให้ฉันเข้าใจความย้อนแย้งนี้เป็นอย่างดี
ตอนนั้ น ฉั น ท�ำ งานที่ ตั ว เองรั ก จริ ง ๆ ไม่ว ่ า จะเป็ น งานเลี้ ย งลู ก
งานที่ปรึกษา งานในฐานะนักสังคมวิทยาประจ�ำศูนย์วิจัยเกรเทอร์ กู๊ด
ไซเอนซ์ เซ็นเตอร์ ทีม่ หาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิรก์ ลีย์ หรืองานในฐานะ
นักพูด นักเขียนหนังสือ และนักเขียนบทความลงบนเว็บไซต์ของตัวเอง
อย่างไรก็ตาม การเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพร้อมท�ำงานทั้งหมดที่กล่าวไป
ท�ำให้ฉันเหนื่อยสุดขีด ถ้าให้ยอมรับตามตรง ฉันมักเหวี่ยงใส่คนที่ฉันรัก
มากที่สุดอยู่บ่อยครั้ง ฉันแทบจะไม่ได้พักผ่อนสบาย ๆ นั่งดูภาพยนตร์
อ่านหนังสือเพื่อความบันเทิง หรือนัดเจอเพื่อนฝูงในระหว่างสัปดาห์เลย
ทุกนาทีของทุกวันฉันต้องไล่ตอบอีเมล์ ท�ำภารกิจต่าง ๆ ในรายการสิ่งที่
ต้องท�ำ ไม่ก็ตระเวนขับรถรับส่งลูก ๆ
จุดตกต�ำ่ ส�ำหรับฉันคือตอนทีอ่ าชีพการงานก�ำลังรุง่ สุดขีด ฉันเปิดตัว
หลักสูตรออนไลน์ของตัวเอง ย้ายไปอยู่เมืองใหม่ แถมยังเดินทางไป
บรรยายบ่อยมาก การเดินทางข้ามเขตเวลากลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่อง
(และการเตรียมการส�ำหรับลูก ๆ เวลาที่ฉันไม่อยู่) ท�ำให้ฉันเหนื่อยล้าเกิน
บรรยาย
เช้าวันหนึง่ ในฤดูใบไม้รว่ งฉันตืน่ ขึน้ มาในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
โดยมีอาการขาดน�้ำ ทรมานสุด ๆ ไข้ขึ้นสูงถึง 39.4 องศาเซลเซียส และ
ติดเชือ้ ทีต่ บั สิง่ ทีแ่ ย่ยงิ่ กว่านัน้ ก็คอื ฉันต้องไปบรรยายในงานประชุมใหญ่
ที่แอตแลนตาในอีกไม่กี่วัน ฉันรู้ดีว่าไปไม่ได้แน่ แถมในใจยังหวังให้หมอ
ยืนกรานว่าฉันต้องนอนพักที่โรงพยาบาลด้วย นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันถึงขั้น
“ฝันอยากนอนโรงพยาบาล”
ถ้าคุณไม่เคยฝันอยากนอนโรงพยาบาล ผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดตาม
บล็อกของแคทรินา อัลคอร์น เขียนถึงความฝันนี้ได้อย่างตรงประเด็นว่า
10
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“ฉันต้องรวบรวมเรี่ยวแรงกลับไปท�ำงานตอนลูกชายอายุแค่หกสัปดาห์
เขาเอาแต่ร้องไห้งอแงไม่หยุดและมีอาการหูอักเสบเรื้อรัง ท�ำเอาฉันนอน
ไม่ได้เป็นแรมปี บอกตามตรงนะ ฉันถึงขั้นฝันอยากให้เกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างเดินทางไปท�ำงานด้วยซ�้ำ แต่ไม่ต้องร้ายแรง ขอแค่พอให้ฉันได้
นอนโรงพยาบาลสัก 2-3 วัน ฉันจะได้หลับได้นอนบ้าง!”
ฉันรู้ว่าเดี๋ยวฉันก็หายดี ฉันแค่เหนื่อยล้ามานานเกินไป พอยา
ปฏิชีวนะเริ่มออกฤทธิ์จนฉันมีแรงขึ้นมาบ้าง ฉันส่งอีเมล์หาผู้จัดงาน
พวกเขาโกรธมากเพราะฉันส่งอีเมล์แทนการโทรศัพท์ และเพราะฉันไม่ยอม
บอกล่วงหน้าว่าตัวเองจะป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล คราวหน้า
พวกเขาจะไม่จองตัวฉันไปบรรยายอีกแล้ว
ฉันรู้สึกแย่มาก เนื่องจากฉันเป็นพวกรักความสมบูรณ์แบบและท�ำ
ทุกสิง่ เกินร้อยมาทัง้ ชีวติ การท�ำให้ผจู้ ดั งานผิดหวังจึงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เจ็บปวด
ไม่ต่างจากอาการติดเชื้อเลย
การได้พักช่วงสั้น ๆ ในโรงพยาบาล (สุดท้ายฉันก็ไม่ได้นอนค้าง
แม้แต่คืนเดียว) กระตุ้นให้ฉันเริ่มท�ำการทดลองบางอย่างกับชีวิตซึ่งน�ำมาสู่
การเขียนหนังสือเล่มนี้ ฉันจะน�ำความสุขและการพักผ่อนกลับคืนมา
ได้หรือเปล่า การทดลองนี้ดูเสี่ยงมากราวกับฉันจะต้องสละเงินทองและ
ความส�ำเร็จจากอาชีพการงานเพื่อจะได้มีเวลาเล่นและพักผ่อน แต่ฉันก็
อยากมีชวี ติ ทีส่ บาย ๆ ได้แวะพูดคุยกับเพือ่ นบ้าน โยนบอลเล่นกับเจ้าตูบ
โดยไม่ต้องคุยงานทางโทรศัพท์ไปด้วย มีเวลาสร้างสรรค์งานศิลปะในช่วง
สุดสัปดาห์ อ่านหนังสือเพื่อความบันเทิง และเล่นกับลูก ฉันอยากกลับ
ไปเข้าครัวเป็นงานอดิเรกและลงมือท�ำอาหารให้ครอบครัวเองมากกว่า
แค่หยิบอาหารแช่แข็งไปอุ่น
ฉันต้องทวงความสมดุลกลับคืนมา เลิกวิ่งวุ่นเป็นหนูติดจั่น และ
ใช้ชีวิตอยู่ในจุดกลมกล่อมสักที จุดกลมกล่อมที่ว่านี้คือจุดที่นักกีฬาหวด
ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส หรือไม้กอล์ฟเข้ากระทบลูก แล้วสร้างผลลัพธ์
ที่ทรงพลังที่สุดทั้งที่ออกแรงตีแบบสบาย ๆ ที่สุด ตอนเล่นเทนนิส ถ้าฉัน
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ตีลกู โดนจุดกลมกล่อมของหน้าไม้ ลูกเทนนิสจะลอยข้ามตาข่ายไปอย่างแรง
และเร็ว ทว่าถ้าตีพลาดจากจุดนั้น แรงตีจะไม่มากเท่าไหร่และมีแรงต้าน
สูง หากตีพลาดบ่อย ๆ ฉันมักจะปวดแขนหลังเล่นเสร็จ
ชีวิตจริงไม่ต่างจากการเล่นเทนนิส แม้เราจะ “ตีตรงจุด” จน
ประสบความส�ำเร็จอยู่บ้าง แต่หลายครั้งเราก็เจอแรงต้านและรู้สึกเครียด
เพราะชีวิตหลุดออกจากจุดกลมกล่อม อย่างสมัยที่ฉันเป็นผู้จัดการฝ่าย
การตลาดตอนอายุยังน้อย ฉันท�ำงานได้ดีและได้รางวัลเป็นโครงการ
“สนุก ๆ” แถมได้เลื่อนขั้นหลายครั้ง แต่เนื่องจากการท�ำตลาดให้องค์กร
ใหญ่ไม่ใช่งานทีเ่ หมาะกับฉัน ฉันจึงไม่อาจค้นพบจุดกลมกล่อมได้ ฉันอาจ
ประสบความส�ำเร็จเป็นบางครั้ง แต่ความส�ำเร็จเหล่านั้นได้มาไม่ง่ายเลย
การท�ำงานที่ยังไม่ใช่ทำ� ให้ฉันรู้สึกถึงแรงต้านและเครียดเสมอ
สิ บ ปี ต ่ อ มาฉั น พบว่ า ตั ว เองหลุ ด ออกจากจุ ด กลมกล่ อ มอี ก ครั้ ง
คราวนี้ไม่ใช่เพราะอยู่ผิดสายงาน ฉันได้ท�ำงานที่รักแต่กลับจัดการมันได้
ไม่ดี แม้จะประสบความส�ำเร็จเช่นเคย โดยเป็นเจ้าของหนังสือขายดี
และท�ำงานอันทรงเกียรติอย่างต�ำแหน่งผู้บริหารศูนย์วิจัยที่มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ แต่การไม่ได้อยู่ในจุดกลมกล่อมท�ำให้ฉนั เหนือ่ ยล้า
และส่งผลเสียต่อสุขภาพในที่สุด
เพื่อน ๆ ของฉันที่เป็นหมอก็เผชิญปัญหานี้เช่นกัน พวกเขารักงาน
ของตัวเอง แต่ก็ยากที่จะท�ำงานจากจุดกลมกล่อมเพราะข้อจ�ำกัดต่าง ๆ
ในสาขาอาชีพ
ในท�ำนองเดียวกัน บางวันฉันก็ไม่ได้ทำ� หน้าทีแ่ ม่จากจุดกลมกล่อม
ไม่ใช่ว่าฉันไม่เตรียมอาหารให้ลูกกินหรือไม่ได้พาลูกเข้านอน ลูกของฉัน
กินอิ่มนอนหลับกันทุกคน แต่ฉันเสียศูนย์จากการท�ำหน้าที่แม่ กิจวัตร
ประจ�ำวันอย่างการเตรียมมื้อเย็นและพาลูกเข้านอนท�ำให้ฉันเหนื่อยล้า
จนหมดแรง
เวลาหลุดออกจากจุดกลมกล่อม เราไม่เพียงมีแนวโน้มที่จะรู้สึก
เหนือ่ ยล้าจนเกินรับไหว แต่ยงั ท�ำหน้าทีไ่ ด้ไม่เต็มศักยภาพด้วย เราพลาด
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ทีจ่ ะได้สมั ผัสกับ “ภาวะลืน่ ไหล” ซึง่ เป็นช่วงทีเ่ วลาดูจะหยุดเดิน ทุกอย่าง
ดูจะหยุดนิ่ง เราไม่รู้สึกกดดันหรือรีบเร่งอีกต่อไป และชีวิตกับงานดูจะ
ไม่ได้หนักหนาสาหัสเหมือนเคย
นักกีฬาเพิม่ โอกาสทีจ่ ะตีโดนจุดกลมกล่อมได้ด้วยการเรียนรู้จงั หวะ
ที่ลงตัวในการตีลูก ไม่ว่าจะท�ำอะไรก็ตาม เมื่อเราเจอจังหวะที่ลงตัวแล้ว
เราจะมีโอกาสอยู่ในจุดกลมกล่อมได้นานขึ้น การตัดสินว่าตัวเองอยู่ใน
จุดกลมกล่อมหรือไม่นั้นต้องอาศัยความรู้สึกและสัญชาตญาณที่บอกเรา
ว่าทุกอย่างก�ำลังลงตัว
จุดกลมกล่อมไม่ต้องอาศัยการใคร่ครวญอย่างจริงจัง จิตใต้สำ� นึก
จะบอกเราผ่านทางร่างกายว่าเราอยู่ตรงจุดนั้นแล้ว การรู้จากจิตใต้ส�ำนึก
ทรงพลังกว่าการรู้จากจิตส�ำนึกอย่างมหาศาล สมองส่วนการรับรู้จาก
จิตส�ำนึกประมวลผลข้อมูลด้วยอัตราเร็วประมาณ 50 บิตต่อวินาที ขณะที่
จิตใต้สำ� นึกหรือระบบประสาททีท่ ำ� งานโดยสัญชาตญาณประมวลผลข้อมูล
ด้วยอัตราเร็วถึง 11 ล้านบิตต่อวินาที ลองเปรียบเทียบดูสคิ ะ นีไ่ ม่ใช่ความ
แตกต่างเล็ก ๆ เลย ถ้าเราใส่ใจมากพอ เราจะรูส้ กึ ได้วา่ จิตใต้ส�ำนึกก�ำลัง
บอกใบ้และชี้น�ำเราผ่านทางร่างกายอยู่
ลองฟังเสียงที่ร่างกายก�ำลังบอกคุณในตอนนี้ โดยเริ่มจากการพูด
เรื่องโกหกออกมาดัง ๆ ถ้าจะให้ดีควรมีผู้ฟังด้วย เช่น “ฉันชอบตอนที่
เจ้านายสบประมาทฉันต่อหน้าคนในทีม” หรือ “ฉันชอบมากเวลาทีต่ วั เอง
ไม่สบาย” ระหว่างนัน้ ก็สงั เกตดูวา่ ร่างกายของคุณมีปฏิกริ ยิ าอย่างไร ปกติ
มันจะแสดงอาการเพียงเล็กน้อยอย่างการผงะนิดหน่อย กรามเกร็ง หรือ
ไหล่กระตุก เวลาที่ฉันพูดสิ่งที่จิตใต้สำ� นึกไม่ถูกใจ ร่างกายจะพยายาม
แสดงอาการผ่านช่องท้อง ถ้าฉันหลุดออกจากจุดกลมกล่อมนานเกินไป
และท�ำสิ่งที่ไม่เหมาะกับตัวเอง ฉันมักลงเอยด้วยการปวดท้อง
ทีนี้ให้ลองพูดเรื่องจริงออกมาดัง ๆ เช่น “ฉันชอบทะเล” หรือ
“ฉันชอบความรู้สึกเวลาที่ศีรษะลูกแนบแก้มฉัน” แล้วสังเกตปฏิกิริยา
ทางร่างกายดู เวลาที่ฉันพูดสิ่งที่ตรงใจมาก ๆ ฉันจะรู้สึกว่ามัน “จริง
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จนน่าขนลุก” และฉันก็ขนลุกจริง ๆ ด้วย หรือเวลาที่ฉันพยายามขบคิด
ปัญหายาก ๆ ให้ออกและจู่ ๆ ค�ำตอบที่ใช่ก็ผุดขึ้นมา ฉันจะรู้สึกอยาก
“ร้องไห้จากใจจริง” น�้ำตาที่บอกฉันว่าบางสิ่งเป็นเรื่องจริงอย่างที่สุดนั้น
แตกต่างจากน�้ำตาที่เกิดจากความเศร้าหรือความเจ็บปวดโดยสิ้นเชิง
พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า “เช่นเดียวกับที่เรารู้ว่านั่นเป็นมหาสมุทร
เพราะมันมีรสเค็มเสมอ เราตระหนักได้ถงึ การตืน่ รูเ้ พราะมันมีรสแห่งความ
หลุดพ้นเสมอ” จุดกลมกล่อมของเราก็มรี สแห่งอิสรภาพและความแข็งแกร่ง
เสมอ เมือ่ ไหร่ทเี่ ราหลุดออกจากจุดกลมกล่อม เราจะรูส้ กึ เหมือนถูกจ�ำกัด
และถูกบีบคัน้ ร่างกายจะแสดงออกผ่านอาการต่าง ๆ เช่น การปวดไหล่
การปวดหลัง หรือท้องไส้ปั่นป่วน
ต่อให้นักกีฬาฝึกหนักแค่ไหน พวกเขาก็ไม่มีทางเรียนรู้จังหวะที่
ลงตัวในการตีลูกได้หากยังใช้วิธีผิด ๆ อยู่ เช่นเดียวกับที่เราไม่มีทางพบ
จุดกลมกล่อมได้ด้วยการพยายามทุ่มเทสุดก�ำลังเพียงอย่างเดียว คน
ส่วนใหญ่จดั การความยุง่ เหยิงในชีวติ ด้วยวิธอี ย่างการท�ำหลายสิง่ พร้อมกัน
หรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ท�ำงานได้มากขึ้นและไวขึ้น แต่วิธีเหล่านี้
มีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผลตรงกันข้ามกับทีเ่ ราคิด ดูตวั อย่างจากฉันในสมัยก่อน
ก็ได้ ตอนนั้นฉันป่วย เหนื่อยล้าจนหมดแรง ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ต�ำ่ ไม่คอ่ ยมีความสุข และสมองไม่แล่น เราจะพบจุดกลมกล่อมก็ตอ่ เมือ่
เราท�ำความเข้าใจโครงสร้างทางสมองและสรีรวิทยา แล้วจัดการชีวิตด้วย
วิธีที่สอดคล้องกับโครงสร้างนั้น
ส�ำหรับคนจ�ำนวนมาก การด�ำเนินชีวิตในจังหวะที่ลงตัวเป็นเรื่อง
ของการน�ำความสบายกายสบายใจกลับเข้ามาในชีวิต ความสบายกาย
สบายใจมีความหมายต่างกันไปตามแต่ละบุคคล บางคนอ่านหนังสือ
เล่มนี้เพราะต้องการวิธีขับเคลื่อนชีวิตอย่างราบรื่น คนเหล่านี้มุ่งหน้าไป
ถูกทางแล้ว แต่บางทีมรสุมชีวติ ก็ท�ำให้พวกเขาเสียศูนย์ บางคนใช้หนังสือ
เล่มนีเ้ พือ่ เพิม่ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการท�ำผลงานให้ได้
สูงสุดในยุคทีเ่ ต็มไปด้วยการแข่งขัน บางคนแค่อยากมีชวี ติ ทีม่ คี วามหมาย
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และสนุกมากขึ้น หลายคนเป็นอย่างที่ฉันเคยเป็น นั่นคือ โดยรวมแล้ว
มีความสุขดีแต่ก็เหนื่อยล้าและท�ำงานหนักมากเกินไป
เราทุกคนล้วนสามารถค้นพบขุมพลังอันมหาศาลจากจุดกลมกล่อม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความส�ำเร็จ รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จาก
อิสรภาพและความสบายกายสบายใจในจุดนั้นเพื่อเพิ่มความสุขให้ตัวเอง
ได้
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ฉันพบจังหวะที่ลงตัวได้อย่างไร
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ตอนนั้นฉันรู้อย่างแน่ชัดว่าฉันต้องเลิกใช้ชีวิตในสภาพที่มีทางเลือกแค่สู้
หรือหนีเสียที ฉันอ่าน วิเคราะห์ ทดลอง กลั่นกรอง และทดลองซ�ำ้
ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็นผลวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์จากประสบการณ์
จริงของคนอื่น หรือเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
“สมการจุดกลมกล่อม” ซึ่งก็คือสูตรง่าย ๆ ที่ช่วยให้เข้าถึงทั้งจุดแข็งของ
ตัวเองและความสบายกายสบายใจได้บ่อยขึ้น หนังสือเล่มนี้คือบันทึก
การใช้สมการดังต่อไปนี้ในชีวิตจริง
หยุดพัก + เปิดระบบอัตโนมัติ + ปลดพันธนาการตัวเอง
+ บ่มเพาะความสัมพันธ์ + ทนต่อความล�ำบาก
= จุดกลมกล่อม

อันที่จริงการหยุดพักเป็นวิธีเพิ่มพลังสมองที่ดีมาก คุณต้องยอม
ให้ตวั เองได้หยุดพักจากการท�ำงานหนักเกินไป รวมถึงเปลีย่ นความเครียด
ให้กลายเป็นพลังงานในการสร้างสรรค์และสร้างประสิทธิภาพ เมื่อเรา
ปล่อยให้สมองท�ำงานโดยอัตโนมัติ ก็เท่ากับว่าเราเลิกคาดหวังที่จะท�ำ
ทุกสิง่ ด้วยการทุม่ เทแรงกายแรงใจเพียงอย่างเดียว แล้วให้การท�ำเป็นนิสยั
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เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ การปลดพันธนาการตัวเองจากสิ่งต่าง ๆ (เช่น
โทรศัพท์มอื ถือทีก่ ระตุน้ ให้เราหยิบขึน้ มาดูอยูต่ ลอดเวลา) คือการเปิดประตู
รับความสุขทีม่ ากกว่าเดิมซึง่ ท�ำได้งา่ ยกว่าทีค่ ณ
ุ คิดมาก การติดต่อกับผูอ้ นื่
และบ่มเพาะความสัมพันธ์อาจฟังดูจอมปลอม (หรือยาก) แต่วทิ ยาศาสตร์
ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผลตอบแทนของมันคุ้มค่ามากจริง ๆ
ความสามารถในการอดทนต่อความล�ำบากเล็ก ๆ น้อย ๆ เกีย่ วข้อง
กับทักษะหลักในการใช้ชีวิตสามข้อคือ (1) ท�ำทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความ
เชีย่ วชาญ แล้วเรือ่ งยากจะกลายเป็นเรือ่ งง่าย (2) กล้าทีจ่ ะท�ำตามความ
หลงใหลและจุดมุ่งหมายของตัวเองแทนที่จะท�ำตามคนส่วนมาก การท�ำ
แบบนีช้ ว่ ยเปลีย่ นเรือ่ งยากให้กลายเป็นเรือ่ งง่ายเช่นกัน และ (3) สามารถ
ลุกขึ้นสู้ใหม่ในยามที่สะดุดล้มบนถนนชีวิต
เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าสมการนี้สามารถน�ำไปใช้จริงได้เร็วแค่ไหน
ในตอนท้ายของแต่ละบท ฉันจะเสนอวิธเี ข้าถึงจุดกลมกล่อมของคุณทีง่ า่ ย
อย่างเหลือเชือ่ ภายใต้หวั ข้อ “เรือ่ งง่าย ๆ ทีใ่ ครก็ทำ� ได้” เนือ้ หาในส่วนนัน้
จะช่วยน�ำความสบายกายสบายใจมาสู่ชีวิตคุณได้ทันที
แต่ละส่วนของสมการนี้และแต่ละบทในหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงการ
สร้างจุดแข็งหรือความสบายกายสบายใจ ไม่กท็ งั้ สองอย่าง ไม่ตอ้ งห่วงค่ะ
ฉันจะไม่ทำ� แค่พดู อย่างสวยหรูวา่ “ท�ำตัวสบาย ๆ ก็พอ” เพราะไม่มอี ะไร
ท�ำให้ฉันเครียดเท่ากับการได้ยินแบบนั้นอีกแล้ว! สมการนี้ไม่ใช่เรื่องของ
การมี ท�ำ หรือเป็นอะไรสักอย่างให้นอ้ ยลง คุณไม่จ�ำเป็นต้องทุม่ เทให้กบั
งานจนไม่เหลือเวลาให้ครอบครัวหรือตัวเอง และไม่ต้องท�ำในทางกลับกัน
ด้วย ฉันคือหลักฐานที่มีชีวิตซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่จำ� เป็นต้องทิ้งความ
ส�ำเร็จเพื่อที่จะมีความสุขมากขึ้น และเราไม่จ�ำเป็นต้องมีความสุขน้อยลง
เพือ่ ทีจ่ ะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ความสบายกายสบายใจท�ำให้เรา
เป็นพ่อแม่ เพื่อน หัวหน้า พนักงาน ผู้เยียวยา นักกิจกรรม ศิลปิน
และเพือ่ นร่วมงานทีด่ ขี นึ้ ส่วนการค้นพบจังหวะทีล่ งตัวท�ำให้เรามีความคิด
สร้างสรรค์ มีไหวพริบ เป็นที่รัก และมีประสิทธิภาพในทุกด้านมากขึ้น
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อย่ า งไรก็ต าม การเปลี่ยนแปลงที่ฉันแนะน�ำไม่ไ ด้ง่ายราวกับ
ปอกกล้วยเข้าปากเสมอไป ขอโทษด้วยที่ฉันไม่สามารถสัญญาว่าคุณ
จะได้เคล็ดลับแบบในหนังสือเรื่อง The 4-Hour Workweek ของทิโมธี
เฟอร์ริสส์ และฉันก็ไม่คิดจะยืนกรานให้คุณต้องเปลี่ยนอาชีพหรือย้าย
เข้าไปใช้ชีวิตในป่าโดยปราศจากโทรศัพท์มือถือ ชีวิตแต่ละด้านของเรา
เป็นเหมือนฟันเฟืองหลายขนาดที่เกาะเกี่ยวกันอยู่ บ่อยครั้งเราพยายาม
ปรับปรุงชีวิตด้วยการขยับเฟืองตัวใหญ่ เช่น การหย่าร้าง การแต่งงาน
การย้ายเมือง หรือการลาออกจากงาน ซึ่งเป็นเฟืองที่ขยับได้ยากมาก
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของการขยับเฟืองตัวเล็ก ๆ ที่สามารถสับเปลี่ยนได้
ค่อนข้างง่าย และเนื่องจากฟันเฟืองทุกตัวเกาะเกี่ยวกันอยู่ เวลาเราขยับ
เฟืองตัวเล็กสักตัว เฟืองตัวใหญ่ก็จะขยับตามเองโดยไม่ต้องออกแรง
หรื อ ลองคิ ด แบบนี้ ดู ก็ ไ ด้ “ปริ ม าณขั้ น ต�่ ำ สุ ด ที่ ใ ช้ แ ล้ ว เห็ น ผล
(minimum effective dose หรือเอ็มอีด)ี ” คือการรับผลิตภัณฑ์ยาในปริมาณ
ที่ต�่ำที่สุดเท่าที่จะท�ำได้โดยที่มันยังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
สุขภาพ ฉันต้องค้นหาเอ็มอีดีของทุกสิ่งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการนอน
การท�ำสมาธิ การเขียนบทความลงในเว็บไซต์ การเช็กอีเมล์ การท�ำงาน
อาสาตามโรงเรียน การสอนการบ้านลูก การนัดกินมื้อค�่ำนอกบ้าน การ
ใช้เวลากับลูก ๆ อย่างมีคุณภาพ หรือการท�ำงานบ้าน ฉันต้องยอมรับ
ว่าการท�ำมากใช่ว่าจะดีเสมอไป สังคมที่สนับสนุนการก้มหน้าก้มตาท�ำ
สิ่งต่าง ๆ แข่งกับเวลาไม่เพียงผลักดันฉันให้ห่างไกลจากเอ็มอีดีเท่านั้น
แต่ยงั บังคับให้ฉนั ท�ำเกิน “ปริมาณขัน้ สูงสุดทีร่ บั ไหว (maximum tolerated
dose หรือเอ็มทีด)ี ” ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการท�ำกิจกรรมหรือการรับยาใด ๆ
หากเกินเอ็มทีดี กิจกรรมหรือยานั้นก็จะส่งผลเสียและก่อให้เกิดปฏิกิริยา
เชิงลบ
ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงตั้งแต่วันที่เข้าโรงพยาบาลเพราะ
อาการติดเชื้อร้ายแรง และเมื่อเร็ว ๆ นี้ชีวิตของฉันก็เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายอย่างที่ส่งผลให้กลุ่มเฟืองตัวใหญ่ขยับเขยื้อนโดยไม่คาดคิด ฉัน
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เปลีย่ นรูปแบบการท�ำงานและแต่งงานใหม่ เจ้าตูบวัย 15 ปีทปี่ ่วยเป็นโรค
เบาหวานได้จากไป ฉันรับลูกสุนขั ตัวใหม่วยั 1 ขวบมาเลีย้ ง ลูก ๆ ของฉัน
เริม่ เข้าเรียนในชัน้ มัธยม และฉันกลายเป็นแม่เลีย้ งให้กบั ลูกติดอีกสองคน
ของสามี การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฉันค้นพบจังหวะที่
ลงตัวของตัวเองอีกครั้ง
ดังที่คุณน่าจะนึกภาพออก การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในชีวิตของฉัน
น�ำมาซึง่ ความเครียดมากพอ ๆ กับความสุข ตอนนีฉ้ นั มีลกู เพิม่ จากสองคน
เป็นสี่คน บ้านจึงโกลาหลมากขึ้น การเป็นแม่เลี้ยงโดยที่มีลูกของตัวเอง
ด้วยถือว่าท้าทายมาก และแม้ฉนั จะไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ งการฉีดยาโรคเบาหวาน
ให้เจ้าตูบอีกแล้ว แต่ก็มีสุนัขพันธุ์ผสมจอมซนที่ต้องดูแล แถมฉันยัง
ย้ายบ้านซึง่ ท�ำให้ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางมากกว่าเดิมเฉลีย่ สัปดาห์
ละห้าชั่วโมง
ดังนั้น ถึงแม้ชีวิตของฉันจะดีขึ้น แต่มันก็ไม่ใช่เพราะการเปลี่ยน
แปลงครัง้ ใหญ่เหล่านี้ หลายปีกอ่ นหน้านัน้ ฉันท�ำการปรับฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ
พร้อมทั้งติดอาวุธให้ตัวเองด้วยจุดแข็งและความสบายกายสบายใจ นั่น
ท�ำให้ฉันมองความสุขในมุมใหม่และยังคงมีประสิทธิภาพสูงในทุกด้าน
เมือ่ ฉันเครียดน้อยลง ฉันก็มพี ลังงานเหลือมากพอทีจ่ ะน�ำไปใช้ทำ� กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงสร้างนิสัยและพฤติกรรมที่ช่วยให้ยิ่งมีพลังงานมากขึ้นไปอีก
ผลก็คือ ฉันมีความสุข ประสบความส�ำเร็จ และมีสุขภาพที่ดี
ทั้งนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นคนที่ “สมบูรณ์แบบ” ฉันแค่
สามารถสร้างนิสยั ทีด่ ไี ด้มากขึน้ โดยไม่เกิดความเครียดตามมาแบบทีเ่ คยเป็น
ตัวอย่างเช่น เมื่อก่อนฉันชอบกองจานชามเอาไว้ แต่ตอนนี้ฉันเริ่มสร้าง
นิสัยในการดูแลห้องครัวให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายส�ำหรับ
ฉันซึ่งเป็นคนไร้ระเบียบพอสมควร ขณะที่ก�ำลังเขียนบทนี้ก็มีจานชาม
กองอยู่ในอ่างเช่นกัน ทว่ามันน้อยลงกว่าเมื่อก่อนเยอะ ฉันก�ำลังสร้าง
พฤติกรรมใหม่และฝึกให้ตวั เองเคยชินกับมันจนสามารถท�ำได้อย่างอัตโนมัติ
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ความพอเพียงไม่ใช่ปริมาณของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ไม่ใช่การเลือ่ น
ฐานะจากการเป็นคนยากจนขึ้นมาได้นิดหน่อย ไม่ใช่การ
มีเงินเพิ่มอีกเล็กน้อยก็จะกลายเป็นคนมีทรัพย์สินบริบูรณ์
มั น ไม่ ใ ช่ ก ารวั ด ว่ า มี แ ทบไม่ พ อหรื อ มากเกิ น พอ ความ
พอเพียงไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเลย มันคือประสบการณ์
สภาพแวดล้อมที่เราสร้างขึ้น และการรับรู้ว่ามีพอดีแล้ว
แค่นั้นก็พอ
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คุณเองก็สามารถด�ำรงชีวติ ด้วยความพอเพียงได้เช่นกัน สังคมของ
เรามีแต่ความร�่ำรวยทางวัตถุ ทว่าขาดแคลนสิ่งเติมเต็มจิตใจ เรามัก
หลงลืมว่าสิ่งส�ำคัญอยู่ที่เรามีความสุขมากแค่ไหนและค้นพบความหมาย
ของชีวติ มากเพียงใด ดังทีแ่ มรี่ โอลิเวอร์ เคยเขียนไว้วา่ “สุดท้ายทุกอย่าง
ก็ต้องดับสูญไปหมดไม่ใช่หรือ แถมการดับสูญนี้ยังเกิดขึ้นเร็วเกินไปเสมอ
ด้วย จริงไหม ไหนบอกทีสิว่าคุณมีแผนจะท�ำอะไรกับชีวิตเดียวอันมีค่า
ของคุณ”
นั่นล่ะค่ะ คุณมีแผนจะท�ำอะไรกับชีวิตเดียวอันมีค่าของคุณ ฉัน
ขอแนะน�ำให้ค้นหาจุดกลมกล่อมของตัวเองให้เจอ ในจุดนั้นคุณจะมีทั้ง
จุดแข็งและความสบายกายสบายใจอย่างยิ่งยวด
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