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บทน�ำ

หากจะถามว่าความสามารถในการสังเกตและวิเคราะห์ธรรม 

ชาติของมนุษย์ของผมมีที่มาจากไหน  ผมคงบอกว่ามันมีจุด

เริ่มต้นมาจากอุบัติเหตุครั้งหนึ่งซึ่งท�าให้ผมถูกไฟคลอกและ

เปลี่ยนแปลงชวีติของผมไปตลอดกาล  มนัท�าให้ผมมแีผลไฟ

ไหม้ระดบัสามซึ่งกนิเนื้อที่ราว 70 เปอร์เซน็ต์ของร่างกาย  และ

ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานเกือบสามปีจนพลาดโอกาส

ที่จะได้ใช้ชวีติแบบวยัรุ่น  ตลอดช่วงเวลานั้นผมต้องเผชญิกบั

ความเจ็บปวดแสนสาหัสไม่เว้นแต่ละวัน  ผจญกับความผิด

พลาดของระบบการแพทย์ครั้งแล้วครั้งเล่า  และได้แผลเป็น

ขนาดใหญ่ที่ท�าให้ผมรู้สึกแปลกแยกจากผู้คนรอบข้างแทบ

ตลอดเวลา  อย่างไรกต็าม  ทั้งหมดนี้กลายเป็นโอกาสให้ผม

ได้เฝ้าสังเกตสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตอย่างใกล้ชิด  รวมถึงชักน�าให้

ผมเลอืกเรยีนทางด้านสงัคมศาสตร์อกีด้วย

แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับ  ผมไม่ได้คิดว่าความเจ็บ

ปวดและความทุกข์ทรมานเหล่านั้นจะเป็นเรื่องคุ้มค่าเลย 

สกันดิ  ทว่าประสบการณ์อนัซบัซ้อนเกี่ยวกบัอาการบาดเจบ็  

ช่วงเวลาที่รกัษาตวัในโรงพยาบาล  ตลอดจนการต้องใช้ชวีติ
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อยูก่บัแผลเป็นขนาดใหญ่และความพกิาร  กไ็ด้ผสมผสานกนั

จนกลายเป็นมุมมองที่เปรียบเหมือนกล้องจุลทรรศน์ให้ผมใช้

ส่องดูชีวิต  ผมจึงได้เห็นความทุกข์ทรมานของมนุษย์ในรูป

แบบต่าง ๆ  รวมถงึได้เฝ้ามองคนที่ต่อสูก้บัมนัและเอาชนะได้

ส�าเร็จ...ในขณะที่บางคนพ่ายแพ้  นอกจากนี้  ผมยังได้รู้จัก

กบัวธิรีกัษาโรคสารพดัรปูแบบ  และวธิกีารอนัแปลกประหลาด

ที่คนเรามปีฏสิมัพนัธ์ต่อกนั  ช่วงเวลาที่นอนแกร่วอยู่บนเตยีง

ผู ้ป่วยนั้นท�าให้ผมได้ขบคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์  

สังเกตการด�าเนินชีวิตของผู้คนรอบข้าง  และคาดเดาเหตุผล

เบื้องหลงัพฤตกิรรมต่าง ๆ

แม้จะออกจากโรงพยาบาลแล้ว  แต่แผลเป็น  ความ

เจบ็ปวด  อปุกรณ์พยงุร่างกายหน้าตาประหลาด  และผ้าพนั

แผลที่ห่อหุม้ตั้งแต่หวัจรดเท้ากย็งัท�าให้ผมรูส้กึแปลกแยกอยูด่ ี 

เมื่อได้ชวีติปกตกิลบัคนืมา  ผมกเ็ริ่มหนักล้องจลุทรรศน์ตวันั้น

มามองกจิกรรมในชวีติประจ�าวนัอย่างการจบัจ่ายใช้สอย  การ

ขับรถ  การเป็นอาสาสมัคร  การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม

งาน  การทะเลาะเบาะแว้ง  รวมถึงพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะ

ขาดความยั้งคิดทั้งหลาย  แน่นอนว่ากล้องจุลทรรศน์ของผม

ยังได้มองทะลุเข้าไปเห็นสายใยอันสลับซับซ้อนที่ก่อตัวขึ้น

ระหว่างคู่รกัอกีด้วย

มุมมองดังกล่าวท�าให้ผมหันไปศึกษาศาสตร์ทางด้าน

จติวทิยา  และเพยีงไม่นานประสบการณ์ส่วนตวักบัหน้าที่การ
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งานของผมกเ็ริ่มหลอมรวมเข้าด้วยกนั  ตวัอย่างเช่น  การเคย

สัมผัสกับปรากฏการณ์ยาหลอกผลักดันให้ผมท�าการทดลอง

เพื่อท�าความเข้าใจผลกระทบของความคาดหวังที่มีต่อการ

รักษา  การเคยได้รับข่าวร้ายระหว่างอยู่ที่โรงพยาบาลท�าให้

ผมพยายามค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการบอกข่าวร้ายแก่ผู้ป่วย  

นอกจากนี้แล้วยังมีหัวข้ออื่นที่ถูกจุดประกายขึ้นจากประสบ 

การณ์ตรงของผมอีกมากมาย  ผมจึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ 

ตัดสินใจเเละพฤติกรรมของตัวเองรวมถึงคนรอบข้างมากขึ้น

เรื่อย ๆ  ตลอด 25 ปีมานี้ผมอุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กับการ

ท�าความเข้าใจธรรมชาตขิองมนษุย์  โดยมุง่เน้นเรื่องการตดัสนิ

ใจที่ผิดพลาด  พร้อมทั้งค้นหาวิธีที่จะช่วยให้ผู้คนตัดสินใจ 

ได้ดขีึ้น  มพีฤตกิรรมที่ดขีึ้น  รวมถงึได้รบัผลลพัธ์ที่ดขีึ้นด้วย

หลังจากที่เขียนถึงประเด็นเหล่านี้ในรายงานทางวิชาการมา

หลายปี  ผมกห็นัมาเขยีนเป็นหนงัสอืส�าหรบัให้คนทั่วไปอ่าน

บ้าง  เมื่อได้รู ้ว่าการค้นพบของผมถูกจุดประกายขึ้นจาก

ประสบการณ์อนัเจบ็ปวดของตวัเอง  ผูค้นมากมายกเ็ริ่มตดิต่อ

เข้ามาเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองบ้าง  บางคนสงสัยว่า 

พอจะมีทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมอันไร้เหตุผลของตัวเอง 

หรือคนรอบข้างบ้างหรือไม่  ในขณะที่บางคนก็อยากเข้าใจ

สถานการณ์ที่เผชญิอยู่หรอืปรากฏการณ์ในสงัคมให้ดขีึ้น
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ระหว่างที่พยายามตอบค�าถามที่หลั่งไหลเข้ามาให้ได้

มากที่สดุนั้น  ผมอดที่จะตั้งข้อสงัเกตไม่ได้ว่าความคบัข้องใจ

ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะพวกเรายึดมั่นกับความมี

เหตุผลมากเกินไป  และพยายามบังคับให้ตัวเองและคนรอบ

ข้างท�าตวัมเีหตผุลให้มากที่สดุ  แต่ความจรงิกค็อืคนเราไม่ได้

มีเหตุผลมากอย่างที่คิดครับ  การคาดหวังอะไรแบบนั้นจึงดู

จะฝืนธรรมชาตเิกนิไป  โดยส่วนตวัผมเชื่อว่าส�าหรบัหลาย ๆ 

ปัญหาหรอืหลาย ๆ สถานการณ์แล้ว  การลองเลกิใช้เหตผุล

ดูบ้างอาจช่วยให้เราเข้าใจและรบัมอืกบัมนัได้ง่ายขึ้นมาก

นอกจากนี้  ผมยงัค้นพบว่าค�าถามบางข้อเป็นเรื่องที่คน

จ�านวนมากให้ความสนใจ  ในปี 2012  ผมจงึเริ่มเอาค�าถาม

ที่เจ้าของอนุญาตให้เผยแพร่มาตีพิมพ์ลงในคอลัมน์  “Ask 

Ariely”  ของหนังสือพิมพ์เดอะ วอลล์สตรีต เจอร์นัล  เเละ

หนังสือที่อยู่ในมือคุณตอนนี้ก็ได้รวบรวมค�าตอบจากคอลัมน์

ดงักล่าว  (ซึ่งผ่านการเรยีบเรยีงและเพิ่มเตมิเนื้อหาให้สมบรูณ์

ยิ่งขึ้น)  รวมถงึค�าถามและค�าตอบที่ยงัไม่เคยตพีมิพ์ที่ไหนมา

ก่อน  ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ  หนังสือเล่มนี้มีภาพประกอบเป็น

การ์ตูนจากฝีมือของวิลเลียม เฮเฟลี  ซึ่งช่วยเสริมให้ค�าตอบ

ของผมสมบูรณ์  ชดัเจน  และล�้าลกึขึ้นมากทเีดยีว
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เป็นอย่างไรบ้างครบัเมื่ออ่านมาถงึตรงนี้เเล้ว  เริ่มรู้สกึ

ว่าผมน่าเชื่อถอืขึ้นมาบ้างหรอืยงั  ไม่เป็นไรครบั  พลกิเข้าไป

อ่านภายในเล่มแล้วค่อยตดัสนิใจกไ็ด้

       

 ด้วยความนบัถอือย่างไร้เหตผุล

แดน อาเรยีลยี์
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ภาระที่เพิ่มขึ้น

คุณแดนคะ

พอถงึช่วงเทศกาลครสิต์มาสทไีร  ฉนัจะรูส้กึเหมอืนถกูบงัคบั

ให้ต้องส่งบัตรอวยพรไปให้ทุกคนที่รู้จัก  และจ�านวนบัตรอวยพรที่

ต้องส่งกเ็พิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี  จนตอนนี้มนัมากเกนิจะรบัไหวแล้ว

ค่ะ  ฉนัขอส่งให้เฉพาะคนที่สนทิจรงิ ๆ ได้ไหมคะ

       

 — ฮอลลี

ในฐานะที่ผมไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์  ผมเลยพูดได้ว่าไม่

เป็นไรหรอกครับถ้าคุณจะส่งบัตรอวยพรให้เฉพาะเพื่อนสนิท  

และในฐานะนกัสงัคมศาสตร์  ผมกไ็ม่คดิว่าจะมใีครโกรธคณุ

เพยีงเพราะไม่ได้รบับตัรอวยพรจากคณุเช่นกนั  เผลอ ๆ หลาย

คนคงไม่ทันสังเกตด้วยซ�้า  และเมื่อไม่ได้รับบัตรอวยพรจาก

คณุ  พวกเขากจ็ะไม่รูส้กึเหมอืนถกูบงัคบัให้ต้องส่งบตัรอวยพร

ให้คณุในปีหน้า  ซึ่งเท่ากบัว่าคณุช่วยให้พวกเขาหลดุพ้นจาก

ปัญหาเดยีวกนัไปด้วย  และถ้าคณุอยากลาขาดจากธรรมเนยีม

อนัแสนวุ่นวายนี้จรงิ ๆ ละก ็ ศาสนายวิยงัรอคณุอยู่นะครบั
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ศิลปะและความรื่นรมย์แห่งการปฏิเสธ

“หลังจากท�าทุกอย่างในรายการสิ่งที่ต้องท�าครบหมดแล้ว
พวกเขาก็ครองคู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป”

SAMPLE
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คุณแดนคะ

ฉันเพิ่งได้เลื่อนต�าแหน่งค่ะ  แต่ปรากฏว่าตอนนี้มีแต่คนมา

ขอให้ฉันท�าในเรื่องที่แทบไม่เกี่ยวกับงานของฉันเต็มไปหมด  ฉันรู้

ว่าการช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานและองค์กรเป็นสิ่งส�าคญั  แต่เรื่องพวก

นี้กินเวลามากเกินไปจนฉันไม่ได้ท�างานของตัวเอง  ฉันจะจัดล�าดับ

ความส�าคญัอย่างไรดคีะ

       

 — ฟรานเชสกา

นี่แหละครับอันตรายของความส�าเร็จ  การเลื่อนต�าแหน่งมัก

จะฟังดดู ี แต่เมื่อมตี�าแหน่งสงูขึ้นจรงิ ๆ  เรากจ็ะพบว่ามนัมา

พร้อมกบัข้อเรยีกร้องและเรื่องหงดุหงดิกวนใจมากมาย  (แต่ก็

แปลกดทีี่คนส่วนใหญ่ดูเหมอืนจะไม่เขด็จากการเลื่อนต�าแหน่ง

ในครั้งก่อน ๆ เลย  เราถึงยังคงประหลาดใจทุกครั้งที่ค้นพบ

ว่ามนัมผีลเสยีพ่วงมาด้วย)

ย้อนกลบัมาที่ค�าถามของคณุนะครบั  ผมขอเดาว่าสิ่ง

ที่เกดิขึ้นในตอนนี้กค็อื  เพื่อนร่วมงานผู้น่ารกัทั้งหลายตบเท้า

เข้ามาขอให้คุณช่วยท�าอะไรสักอย่างทุกวัน  และค�าขอของ

พวกเขาก็มักไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนด้วย  เช่น  เป็นเรื่องที่ต้องท�า

ในเดือนถัดไป  ด้วยความที่คุณยินดีจะช่วยเหลือพวกเขาอยู่

แล้ว  ประกอบกับเห็นว่าตารางงานยังค่อนข้างโล่ง  คุณจึง
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บอกกับตัวเองว่า  “เดือนหน้างานไม่ได้ยุ่งมาก  จะปฏิเสธก็

ใช่ที่”  แต่นั่นเป็นความคิดที่ผิดถนัดเลยครับ  ตัวคุณใน

อนาคตไม่ได้ว่างหรอก  คณุแค่ยงัไม่ได้ใส่รายละเอยีดลงไปใน

ตารางงานต่างหาก  แล้วพอถงึวนันั้นจรงิ ๆ  ต่อให้ไม่ต้องท�า

เรื่องที่รับปากเอาไว้  คุณก็จะมีธุระของตัวเองจนล้นมืออยู่ดี

คณุจงึได้เเต่คดิว่าไม่น่าตอบตกลงไปเลย

นี่เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากครับ  ผมจึงอยากเสนอ

ทางออกง่าย ๆ สักสามทางที่จะช่วยให้คุณจัดล�าดับความ

ส�าคญัของสิ่งที่ต้องท�าได้ดขีึ้น

หนึ่ง  ทกุครั้งที่ถูกขอให้ช่วย  ลองถามตวัเองว่าจะท�า

อย่างไรหากต้องท�าตามค�าขอนั้นในสปัดาห์หน้า  นี่จะเป็นการ

บีบให้คุณต้องตัดสินใจว่าจะยกเลิกภารกิจบางอย่างเพื่อท�า

ตามค�าขอที่แทรกเข้ามาหรอืไม่  ถ้าคณุยนิดที�าเช่นนั้นกต็อบ

รบัได้เลยครบั  แต่ถ้าคณุไม่รู้สกึว่ามนัมคีวามส�าคญัมากกว่า

ภารกจิที่มอียู่เดมิ  กใ็ห้ปฏเิสธไป

สอง  เวลามใีครมาขอความช่วยเหลอื  ลองนกึภาพตวั

เองก�าลังมองดูตารางงานแล้วพบว่าวันนั้นคุณมีธุระที่ต้องท�า

เยอะมากโดยไม่สามารถสับเปลี่ยนหรือโยกย้ายอะไรได้เลย  

จากนั้นก็สังเกตว่าตัวเองรู้สึกอย่างไร  ถ้าคุณรู้สึกเสียใจที่ท�า

ตามค�าขอไมไ่ด ้ คณุกค็วรตอบรบั  แตถ่า้คณุรูส้กึโลง่อกละก ็ 

ปฏเิสธไปเสยีเถอะครบั
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สาม  ฝึกจินตนาการถึงภาวะที่เรียกว่า  “ความสุขใจ

จากการยกเลิก  (cancel-elation)”  ซึ่งหมายถึงความรู้สึก 

เบิกบานใจที่เกิดขึ้นเมื่อบางสิ่งถูกยกเลิกไป  สิ่งที่คุณต้องท�า

คอืนกึภาพว่าคณุรบัปากว่าจะช่วยไปแล้ว  แต่ค�าขอดงักล่าว

กลบัถูกยกเลกิในเวลาต่อมา  ถ้าคณุรู้สกึดใีจสดุ ๆ  คณุกค็ง

รู้แล้วนะครบัว่าต้องท�าอย่างไร

SAMPLE
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