
ส�วนที่หนึ่ง

ทวงคืนความเสียดาย

1	 เรื่องไร้สาระของการไม่รู้สึกเสียดายที่เป็นโทษต่อชีวิต	 13

 • หลักการที่น่ายินดีแต่มีพิษภัย	 17

	 • พลังด้านบวกของอารมณ์ด้านลบ	 23

2	 ท�าไมความเสียดายถึงท�าให้เราเป็นมนุษย์	 29

	 • การเดินทางข้ามเวลาและการแต่งเรื่องราว	 30

	 • “องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของประสบการณ์มนุษย์”	 36

3 อย่างน้อยและถ้าตอนนั้น 43

	 • ความปีติยินดีจากการพ่ายแพ้
	 	 และความเจ็บปวดจากชัยชนะ	 47

	 • เรื่องย้อนแย้งของความเจ็บปวด
	 	 และความเจ็บปวดของเรื่องย้อนแย้ง	 52

4	 ท�าไมความเสียดายถึงท�าให้เราดีขึ้น	 57

 • ประโยชน์สามประการของความเสียดาย 58

 • ความรู้สึกมีไว้เพื่ออะไร 69

ทวงคืนความเสียดาย

ส�วนที่หนึ่ง

สารบัญ

SAMPLE



ส่วนที่สอง

ตีแผ่ความเสียดาย

5	 ความเสียดายระดับผิวเผิน	 79

 • แท้จริงแล้วคนเราเสียดายเรื่องอะไร	 84

	 • โอเค		ส�ารวจอีกสักครั้ง	 88

6	 ความเสียดายหลักสี่ประเภท	 93

	 • ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง	 96

	 • โครงสร้างเชิงลึกของความเสียดาย	 99

7	 ความเสียดายเรื่องการวางรากฐาน	 103

	 • พลังดึงดูดและหลักเหตุผล	 107

	 • ความผิดพลาดในการอนุมานสาเหตุของรากฐาน	 116

 • บทเรียนจากตั๊กแตน	 118

8	 ความเสียดายเรื่องความกล้าหาญ	 121

 • กล้าแสดงความคิดเห็น 123

 • ลุกขึ้นมาท�าอะไรสักอย่าง 126

 • รถไฟ		เครื่องบิน		และการบรรลุความสมบูรณ์ของชีวิต 134

9	 ความเสียดายเรื่องศีลธรรม	 137

 • ความหมายของความมีศีลธรรม 140

 • บาปที่น่าเสียดายห้าประการ 144

10	 ความเสียดายเรื่องสายสัมพันธ์	 159

 • ประตูที่ปิดตายและประตูที่เปิดกว้าง 162

 • ความแตกหักและความห่างเหิน 166

 • “ความสุขคือความรัก		แค่นั้นเอง” 171

SAMPLE



11	 โอกาสและภาระหน้าที่	 179

 • สิ่งที่เราเป็นได้และสิ่งที่ควรจะเป็น 181

 • ความฝันและหน้าที่ 187

ส่วนที่สาม

ปรับเปลี่ยนความเสียดาย

12	 ลบล้างและคิดบวก	 191

 • ขั้นตอนที่	1		ลบล้างความผิดพลาด	 194

	 • ขั้นตอนที่	2		ใช้ค�าว่าอย่างน้อย	 197

13	 การเปิดเผย		ความเมตตา		และระยะห่าง	 201

	 • ขั้นตอนที่	1		การเปิดเผยตนเอง	:	
	 	 หวนร�าลึกและปลดเปลื้อง	 202

	 • ขั้นตอนที่	2		ความเมตตาต่อตนเอง	:	
	 	 ท�าให้เป็นเรื่องปกติและหักล้าง	 207

 • ขั้นตอนที่	3		การเว้นระยะห่างจากตนเอง	:	
	 	 วิเคราะห์และวางกลยุทธ์	 213

14	 การคาดการณ์ความเสียดาย	 227

	 • ข้อดีของการคาดการณ์	 229

	 • ข้อเสียของการคาดการณ์	 234

 • การปรับใช้ความเสียดายอย่างเหมาะสม	 243

บทสรุป  ความเสียดายและการไถ่บาป 249

หมายเหตุ 255

ประวัติผู้เขียน 289

SAMPLE



“ถึงแม้เราจะอยากใช้ชีวิตโดยปราศจากความเสียดาย  

และบางครั้งก็ยืนกรานด้วยความภาคภูมิใจว่า

เราไม่รู้สึกเสียดายอะไร  แต่นั่นคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  

เพราะสุดท้ายเราก็เป็นมนุษย์ปุถุชน”

เจมส์ บอลด์วิน  ปี 1967
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1
เรื่องไร้สาระของการไม่รู้สึกเสียดาย

ที่เป็นโทษต่อชีวิต

วั นที่ 24 ตลุาคม 1960  นกัแต่งเพลงชื่อชาร์ลส์ ดมูงต์  มาถงึอพาร์ตเมนต์ 

 สดุหรูในกรงุปารสีของเอดติ ปียฟั  พร้อมความหวาดกลวัในใจและ

บทเพลงในกระเป๋าเอกสาร  ในตอนนั้นปียัฟอาจได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ความ

บนัเทงิที่โด่งดงัที่สดุในประเทศฝรั่งเศส  และเป็นหนึ่งในนกัร้องที่มชีื่อเสยีง

มากที่สุดในโลก  ทว่าร่างกายของเธอค่อนข้างอ่อนแอ  ถึงแม้จะมีอายุ 

เพียง 44 ปี  แต่การติดยาเสพติด  อุบัติเหตุ  และการใช้ชีวิตอย่างยาก

ล�าบากกส็ร้างความเสยีหายต่อร่างกายของเธอ  เธอมนี�้าหนกัตวัน้อยกว่า  

45 กโิลกรมั  สามเดอืนก่อนหน้านั้นปียฟัเข้าสูภ่าวะโคม่าเนื่องจากตบัได้รบั

ความเสยีหาย

ถึงแม้รูปลักษณ์ภายนอกของเธอจะดูอ่อนแอ  แต่เธอก็ขึ้นชื่อเรื่อง

อารมณ์แปรปรวนและฉุนเฉียวง่าย  เธอมองว่าดูมงต์และคู่หูที่มาด้วยกัน

อย่างนกัแต่งเนื้อร้องชื่อมเิชล โวแกร์  เป็นแค่นกัดนตรชีั้นรอง  ก่อนหน้านั้น  

เลขานุการของเธอฝากข้อความทิ้งไว้เพื่อพยายามขอยกเลิกการนัดพบ  

ตอนแรกปียฟัปฏเิสธที่จะพบชายสองคนนี้  ท�าให้พวกเขาต้องรออย่างอดึอดั
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ในห้องนั่งเล่นของเธอ  แต่ก่อนที่เธอจะเข้านอน  เธอกย็อมปรากฏตวัออก

มาพบพวกเขาโดยสวมชดุคลมุนอนสนี�้าเงนิ  

เธอบอกพวกเขาว่าจะฟังแค่เพลงเดยีวเท่านั้น

ดูมงต์นั่งลงที่เปียโนของปียฟั  เขาเริ่มเล่นเพลงของตวัเองในสภาพ

เหงื่อแตกและประหม่า  พลางเอ่ยเนื้อร้องที่โวแกร์เป็นคนแต่งขึ้นอย่าง 

แผ่วเบา1

Non’ rien de rien.

Non’ je ne regrette rien.

ไม่  ไม่เลยสกันดิ

ไม่  ฉนัไม่เสยีใจเลยสกันดิ

ปียฟัขอให้ดูมงต์เล่นเพลงนี้อกีครั้ง  พลางตั้งข้อสงสยัออกมาดงั ๆ  

ว่าเขาเป็นคนแต่งเพลงนี้จริงหรือ  เธอเรียกเพื่อนอีกสองสามคนที่บังเอิญ

มาเยี่ยมให้มาฟังเพลงนี้ด้วยกนั  จากนั้นเธอกเ็กณฑค์นงานในบ้านมาร่วม

ฟังด้วย

หลายชั่วโมงผ่านไป  มีคนเล่าว่าดูมงต์เล่นเพลงนี้ซ�้าแล้วซ�้าอีก

มากกว่า 20 ครั้ง  ปียฟัโทรศพัท์หาผู้อ�านวยการของโอลมิเปียซึ่งเป็นสถานที่

จัดคอนเสิร์ตชั้นน�าในกรุงปารีส  เขามาถึงก่อนรุ่งสางเพียงครู่เดียวเพื่อฟัง

ผลงานชิ้นนี้

Non’ rien de rien.

Non’ je ne regrette rien.

C’est payé’ balayé’ oublié.

Je me fous du passé.
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ไม่  ไม่เลยสกันดิ

ไม่  ฉนัไม่เสยีใจเลยสกันดิ

ชดใช้ไปแล้ว  ผ่านไปแล้ว  หลงลมืไปแล้ว

ฉนัไม่สนใจอดตีเลยสกันดิ

ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาปียัฟร้องเพลงที่มีความยาว 2 นาที 19 วินาท ี

ออกรายการโทรทัศน์ของฝรั่งเศส  ในเดือนธันวาคมเมื่อเธอแสดงเพลงนี้

เป็นเพลงสุดท้ายปิดฉากคอนเสิร์ตอันน่าประทับใจที่ช่วยกอบกู้โอลิมเปีย 

จากความย่อยยบัทางการเงนิ  เธอถูกเรยีกให้ออกมาหน้าเวทหีลงัม่านปิด

ถึง 22 ครั้ง  เมื่อถึงสิ้นปีถัดมาแฟน ๆ ได้ซื้อแผ่นเสียงเพลง  “Je ne  

regrette rien  (ฉันไม่เสียใจเลยสักนิด)”  ของเธอมากกว่าหนึ่งล้านชุด   

ซึ่งยกระดบัสถานะของเธอจากนกัร้องหญงิกลายเป็นนกัร้องระดบัต�านาน  

สามปีต่อมาปียฟักเ็สยีชวีติ

เช้าวันอาทิตย์อันหนาวเหน็บในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2016  แอมเบอร์ เชส  

ตื่นขึ้นมาในอพาร์ตเมนต์ของเธอในเมอืงแคลการซีึ่งอยูท่างฝ่ังตะวนัตกของ

ประเทศแคนาดา  แฟนหนุ่มของเธอในตอนนั้น  (และปัจจุบันคือสามี)   

ไปท�าธุระนอกเมือง  เธอจึงออกไปเที่ยวกับเพื่อนผู้หญิงกลุ่มหนึ่งในคืน 

ก่อนหน้า  และมีเพื่อนสองสามคนกลับมานอนค้างที่ห้องของเธอด้วย  

ระหว่างที่เพื่อน ๆ ก�าลงัพูดคยุกนัพลางดื่มมโิมซา  เชสกเ็กดิครึ้มอกครึ้มใจ

ระคนเบื่อหน่ายและพูดขึ้นมาว่า  “วันนี้เราไปสักกันเถอะ!”  พวกเธอจึง

ก้าวขึ้นรถแล้วขับไปที่ร้านโจ๊กเกอร์ส แทตทู แอนด์ บอดี้ เพียร์สซิง  บน

ทางหลวงหมายเลข 1  ศลิปินประจ�าร้านลงหมกึค�าสองค�าบนผวิหนงัของเชส

รอยสักที่เชสได้มาในวันนั้นแทบจะเหมือนกับรอยสักที่มิเรลลา 

แบตทิสตา  ตัดสินใจสักก่อนหน้านั้นห้าปีในสถานที่ห่างไกลออกไปเกือบ 

4’000 กโิลเมตร  แบตทสิตาเตบิโตในประเทศบราซลิ  และย้ายไปอยูท่ี่เมอืง
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ฟิลาเดลเฟียตอนช่วงอายุ 20 ต้น ๆ เพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย  เธอ

เพลดิเพลนิกบัเมอืงที่ย้ายมาอยู ่ ขณะเรยีนหนงัสอืเธอได้งานท�าที่ส�านกังาน

บัญชีแห่งหนึ่งในท้องถิ่น  เธอมีเพื่อนฝูงมากมาย  และถึงขั้นคบหาดูใจ 

ระยะยาวกบัผู้ชายฟิลาเดลเฟียคนหนึ่งอกีด้วย  ทั้งสองดนู่าจะลงเอยด้วยการ

แต่งงานกนั  แต่หลงัจากคบหากนัได้ห้าปี  เธอกบัแฟนหนุ่มกเ็ลกิรากนัไป  

ดังนั้น  หลังจากย้ายมาอยู่อเมริกาได้เก้าปีและมองหาสิ่งที่เธอเรียกว่า   

“ปุม่เริ่มต้นใหม่”  เธอจงึย้ายกลบัไปบราซลิ  ไม่กี่สปัดาห์ก่อนเดนิทางกลบั

เธอไปสกัค�าสองค�าไว้ที่หลงัใบหูด้านขวา

แบตทิสตาไม่รู้เลยว่าน้องชายของเธอชื่อเจอร์มานโน เตเลส  ก็ได้ 

รอยสกัที่เกอืบจะเหมอืนกนัเมื่อปีก่อน  เตเลสเริ่มหลงใหลในรถจกัรยานยนต์

ตั้งแต่ยังเด็ก  ส่วนพ่อแม่ซึ่งเป็นแพทย์ที่ห่วงใยในความปลอดภัยของเขา 

ไม่ได้เห็นชอบหรือสนับสนุนในเรื่องนี้  ถึงอย่างนั้นเขาก็เรียนรู้ทุกอย่างที่

สามารถท�าได้เกี่ยวกบัรถจกัรยานยนต์  เกบ็เงนิของตวัเองทลีะน้อย  และ

ในที่สุดก็ซื้อรถซูซูกิมาหนึ่งคัน  เขารักรถคันนี้มาก  แต่แล้วบ่ายวันหนึ่ง 

ขณะที่เขาขี่รถจกัรยานยนต์อยูบ่นทางหลวงใกล้กบัเมอืงฟอร์ตาเลซาซึ่งเป็น

เมืองบ้านเกิดของเขาในบราซิล  เขาก็ถูกรถอีกคันพุ่งชนด้านข้างจนได้รับ

บาดเจ็บที่ขาซ้าย  ซึ่งท�าให้เขาขี่รถได้น้อยลงในอนาคต  หลังจากนั้น 

ไม่นานเขากไ็ปสกัรปูรถจกัรยานยนต์ตรงใต้หวัเข่าของขาข้างที่ได้รบับาดเจ็บ  

ข้าง ๆ รูปนั้นมีค�าสองค�าที่เขียนด้วยตัวอักษรโค้งลากยาวไปตามแนว 

แผลเป็นของเขา

รอยสักที่เตเลสได้มาในวันนั้นแทบจะเหมือนกับรอยสักที่บรูโน  

ซานโตส  ได้มาในกรุงลิสบอน  ประเทศโปรตุเกสเมื่อปี 2013  ซานโตส 

เป็นผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลซึ่งไม่รู้จักเชส  แบตทิสตา  หรือเตเลส  

ด้วยความคบัข้องใจเรื่องงาน  เขาจงึเดนิออกจากส�านกังานตอนบ่ายวนัหนึ่ง

และตรงดิ่งไปยังร้านสัก  ก่อนจะกลับออกมาพร้อมกับวลีสามพยางค์ที่

ประทบัอยู่บนปลายแขนข้างขวาของเขา
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คนสี่คนอาศัยอยู่ในสามทวีป  แต่กลับมีรอยสักเป็นค�าสองค�า 

เหมอืนกนั  นั่นคอื

NO REGRETS  (ไม่เสยีดาย)

หลักการที่น่ายินดีแต่มีพิษภัย

ความเชื่อบางอย่างด�าเนนิไปอย่างเงยีบ ๆ ราวกบัดนตรปีระกอบที่ดงัคลอ

อยู่เบื้องหลงั  แต่ความเชื่อบางอย่างกเ็ป็นเหมอืนบทเพลงอนัก้องกงัวานที่

ก�าหนดวถิชีวีติ  และแทบไม่มคีวามเชื่อใดเปล่งเสยีงออกมาดงักว่าค�าสอน

ที่บอกว่าความเสยีดายเป็นเรื่องโง่เขลา  ท�าให้เราเสยีเวลาและบ่อนท�าลาย

สวสัดภิาพของเรา  แนวคดินี้เตบิโตอย่างรวดเรว็จากทกุซอกมมุของวฒันธรรม  

“จงลืมอดีตที่ผ่านมา  ไขว่คว้าอนาคต”  “หลีกเลี่ยงความขมขื่น  ลิ้มรส

ความหอมหวาน”  ชวีติที่ดคีวรพุง่เป้าไปที่ทศิทางเดยีว  (ไปข้างหน้า)  และ

ตั้งอยู่บนขั้วอารมณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง  (อารมณ์ด้านบวก)  ความเสยีดาย

รบกวนทั้งสองเรื่องนี้  มันคือการมองย้อนไปข้างหลังและอารมณ์ที่ไม่น่า 

พงึพอใจ  เปรยีบได้กบัพษิในกระแสเลอืดแห่งความสขุ

ด้วยเหตนุี้  จงึแทบไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่เพลงของปียฟัยงัคงเป็น

มาตรฐานไปทั่วโลก  และเป็นมาตรฐานส�าหรบันกัดนตรคีนอื่น ๆ  ศลิปิน

มากมายเคยอดัเพลงชื่อ  “No Regrets”  ไล่ตั้งแต่ต�านานเพลงแจ๊สอย่าง

เอลลา ฟิตซ์เจอรัลด์  นักร้องเพลงป๊อปชื่อดังชาวอังกฤษอย่างร็อบบี้  

วลิเลยีมส์  วงดนตรแีนวเคจนัอย่างสตฟี ไรลยี์ แอนด์ เดอะ มามู เพลย์-

บอยส์  นักร้องเพลงบลูส์ชาวอเมริกันอย่างทอม รัช  ผู้ได้รับการแต่งตั้ง 

เข้าสู่หอเกียรติยศดนตรีคันทรีอย่างเอ็มไมลู แฮร์ริส  ไปจนถึงแร็ปเปอร ์

อย่างเอม็มเินม็  แบรนด์รถยนต์หร ู ชอ็กโกแลตแท่ง  และบรษิทัประกนัภยั

ล้วนสนบัสนนุแนวคดินี้โดยใช้ค�าว่า  “Je ne regrette rien  (ฉนัไม่เสยีใจ

เลยสกันดิ)”  ของปียฟัในโฆษณาทางโทรทศัน์ของพวกเขา2
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และจะมอีะไรแสดงถงึการยดึมั่นต่อระบบความเชื่อนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่

ไปกว่าการสลกัมนับนแขน  ตวัอย่างเช่น  บรูโน ซานโตส  ซึ่งจารกึความ

เชื่อนี้เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กสีด�าตรงระหว่างข้อศอกและข้อมือบนแขนขวา

ของเขา

ถ้าอวัยวะเปื้อนหมึกบนร่างกายของคนหลายพันคนยังท�าให้คุณ 

เชื่อไม่ได้  ลองฟังผู้มีอิทธิพลสองคนแห่งวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่างกัน

ทั้งเพศ  ศาสนา  และแนวคิดทางการเมือง  แต่กลับเห็นพ้องต้องกันใน 

หลกัความเชื่อนี้ดูกไ็ด้ครบั  “ไม่มทีี่ว่างให้กบัความเสยีใจ”  คอืค�าแนะน�า

ของผู ้บุกเบิกการคิดบวกอย่างสาธุคุณ ดร.นอร์แมน วินเซนต์ พีล   

ผู้หล่อหลอมศาสนาคริสต์ในศตวรรษที่ 20 และให้ค�าปรึกษาแก่ริชาร์ด  

นิกสัน  กับโดนัลด์ ทรัมป์  “อย่าเสียเวลาไปกับ...ความเสียดาย”  คือ 

ค�าแนะน�าของผู้พพิากษารูธ เบเดอร์ กนิส์เบริ์ก  ผู้หญงิคนที่สองที่ได้เป็น 

ผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา  เธอนับถือศาสนายิวและในช่วง

บั้นปลายชวีติกไ็ด้รบัสถานะเป็นเทพใีนหมู่ชาวอเมรกินัฝ่ายเสรนียิม3

หรือจะลองฟังค�าพูดของคนดังที่คุณชอบก็ได้  “ฉันไม่เชื่อเรื่อง 

ความเสยีดาย”  แองเจลนิา โจล ี กล่าว  “ผมไม่เชื่อเรื่องความเสยีดาย”  

บ็อบ ดีแลน  กล่าว  “ผมไม่เชื่อเรื่องความเสียดาย”  จอห์น ทราโวลตา  

กล่าว  รวมถึงดาราข้ามเพศอย่างลาเวิร์น ค็อกซ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการ 

สร้างแรงบันดาลใจที่เดินลุยไฟอย่างโทนี ร็อบบินส์  และสแลชมือกีตาร์ 

ของวงดนตรรีอ็กกนัส์ แอนด์ โรสเซส4  แต่ถ้าคณุยงัไม่เชื่อกล็องไปดหูนงัสอื

ประมาณครึ่งหนึ่งของหมวดพัฒนาตนเองในร้านหนังสือแถวบ้านคุณ   

หอสมุดรัฐสภาอเมริกามีหนังสือชื่อ  No Regrets  มากกว่า 50 เล่มเลย 

ทเีดยีว5

แนวคิดต่อต้านความเสียดายฝังรากลึกอยู่ในบทเพลง  ประทับอยู่

บนผิวหนัง  และถูกน�ามาใช้โดยผู้คนที่เฉลียวฉลาด  มันชัดแจ้งในตัวเอง

มากเสียจนมักจะได้รับการยืนยันมากกว่าถูกโต้แย้ง  เราจะเชื้อเชิญ 

ความเจ็บปวดเข้ามาในชีวิตท�าไมในเมื่อสามารถหลีกเลี่ยงมันได้  เราจะ
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เรยีกเมฆฝนมาท�าไมในเมื่อสามารถอาบแสงแดดแห่งการคดิบวกได้  เราจะ

เสยีใจกบัสิ่งที่ท�าเมื่อวานนี้ไปท�าไมในเมื่อเราสามารถฝันถงึความเป็นไปได้

อนัไร้ขดีจ�ากดัของวนัพรุ่งนี้ได้

โลกทศัน์แบบนี้ดสูมเหตสุมผล  มนัดเูหมอืนจะถกูต้องและให้ความ

รู้สกึน่าเชื่อถอื  แต่มนัมจีดุบกพร่องอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องเลก็น้อยเลย

เพราะมนัผดิอย่างมหนัต์

สิ่งที่กลุ่มต่อต้านความเสียดายเสนอไม่ใช่พิมพ์เขียวส�าหรับชีวิตที่ดี

หรอกครบั  สิ่งที่พวกเขาเสนอเป็น...(ขอโทษที่ต้องใช้ค�าค�านี้  แต่มนัเป็นค�า

ที่เลอืกสรรมาอย่างรอบคอบแล้ว)...เป็นเรื่องโกหกทั้งเพ

ความเสียดายไม่ได้อันตรายหรือเป็นเรื่องผิดปกติ  มันไม่ใช่การ 

เบี่ยงเบนออกจากเส้นทางมั่นคงที่มุ ่งหน้าสู่ความสุข  ความเสียดาย 

มีประโยชน์และเป็นสากล  ทั้งยังเป็นส่วนส�าคัญของการเป็นมนุษย์   

ความเสียดายยังเป็นสิ่งที่มีค่าอีกด้วย  มันให้ความกระจ่าง  ให้ความรู้ 

แก่เรา  หากเราเสียดายอย่างถูกวิธี  มันก็ไม่จ�าเป็นต้องฉุดเราให้ตกต�่า  

กลบักนัมนัสามารถยกระดบัเราให้สูงขึ้นได้  

และนั่นไม่ใช่ฝันกลางวันอันแสนหวาน  หรือความทะเยอทะยาน 

อันท่วมท้นที่ถูกปรุงแต่งเพื่อท�าให้เรารู้สึกอบอุ่นและคิดว่าตัวเองได้รับการ

ดูแลในโลกที่แสนเย็นชาและโหดร้าย  นั่นคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สรุปไว ้

ในงานวจิยัที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษก่อน

นี่คือหนังสือเกี่ยวกับความเสียดาย  หรือความรู้สึกแย่ ๆ ที่ว่า

ปัจจุบันน่าจะดีกว่านี้และอนาคตน่าจะสดใสกว่านี้ถ้าในอดีตคุณไม่ได้ 

เลือกผิด  ตัดสินใจพลาด  หรือท�าเรื่องโง่เขลาบางอย่างไป  ในเนื้อหา 

สบิสามบทถดัไป  ผมหวงัว่าคณุจะมองความเสยีดายในแง่มมุที่สดใสและ

ถูกต้องมากขึ้น  รวมถึงเรียนรู้ที่จะน�าพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของมันมา

ท�าสิ่งด ีๆ ได้
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เราไม่ควรสงสัยความจริงใจของคนที่บอกว่าพวกเขาไม่รู้สึกเสียดายหรือ

เสียใจ  แต่เราควรคิดว่าพวกเขาเป็นนักแสดงที่ก�าลังสวมบทบาทหนึ่งอยู่  

แถมยังสวมบทบาทนั้นบ่อยและลึกซึ้งจนพวกเขาเริ่มเชื่อว่าบทบาทนั้น 

เป็นเรื่องจริง  การหลอกตัวเองในทางจิตวิทยาแบบนี้พบเห็นได้บ่อยครับ  

บางครั้งมันอาจกลายเป็นประโยชน์ด้วยซ�้า  แต่กรณีที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าคือ

การแสดงนั้นกลายเป็นสิ่งที่ขัดขวางคนเราจากการท�าเรื่องยาก ๆ ที่ก่อให้

เกดิความอิ่มเอมใจอย่างแท้จรงิ

ลองพจิารณานกัร้องผูช้�่าชองอย่างปียฟัดูกไ็ด้ครบั  เธออ้างว่า  (หรอื

ที่จรงิคอืป่าวประกาศว่า)  เธอไม่รู้สกึเสยีดาย  แต่การทบทวนเวลา 47 ปี

ของเธอบนโลกนี้อย่างคร่าว ๆ เผยให้เหน็ชวีติที่จมอยูก่บัโศกนาฏกรรมและ 

ความยากล�าบาก  ตอนอายุ 17 ปีเธอคลอดลูกคนหนึ่งที่เธอทอดทิ้งให้ 

คนอื่นดูแลและเสียชีวิตก่อนจะอายุครบ 3 ขวบ  เธอไม่รู ้สึกเสียใจกับ 

ความตายของเด็กคนนั้นสักแวบหนึ่งเลยหรือ  เธอใช้ชีวิตช่วงหนึ่งของ 

วยัผูใ้หญ่ไปกบัการตดิเหล้าและมอร์ฟีน  เธอไม่รูส้กึเสยีดายที่อาการเสพตดิ 

ขัดขวางพรสวรรค์ของเธอบ้างเลยหรือ  เธอใช้ชีวิตส่วนตัวที่บรรยายแบบ

ถนอมน�้าใจได้ว่าปั่นป่วน  ซึ่งรวมถงึชวีติแต่งงานที่พงัพนิาศ  การเสยีชวีติ

ของคนรกั  และหนี้สนิที่เธอก่อให้สามคีนที่สองแบกรบั  เธอไม่รู้สกึเสยีใจ

กับการตัดสินใจเรื่องความรักของตัวเองบ้างสักครั้งเลยหรือ  คงเป็นเรื่อง

ยากที่เราจะนึกภาพปียัฟนอนรอความตายอยู่บนเตียงและเฉลิมฉลอง 

การตัดสินใจของตัวเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตัดสินใจหลายครั้ง

ท�าให้เธอต้องมานอนรอความตายก่อนเวลาอนัควรหลายสบิปี

หรือจะพิจารณาคนมากมายที่ไปสักดูก็ได้  ลองพูดคุยกับพวกเขา

สักเล็กน้อย  แล้วคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมา

ภายนอกว่า  “ไม่เสียดาย”  นั้นแตกต่างจากสิ่งที่พวกเขารู้สึกอยู่ภายใน

ตวัอย่างเช่น  มเิรลลา แบตทสิตา  ทุ่มเทเวลาหลายปีให้กบัความสมัพนัธ์

แบบจริงจัง  เมื่อความสัมพันธ์นั้นพังทลายลง  เธอรู้สึกแย่มาก  และถ้า

เธอมีโอกาสแก้ตัว  เธอก็คงจะตัดสินใจแตกต่างจากเดิม  นั่นคือความ
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เสียดายครับ  แต่เธอก็ยังยอมรับว่าตัวเองตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสมและ

เรียนรู้จากการตัดสินใจเหล่านั้น  เธอบอกผมว่า  “การตัดสินใจทุกครั้ง 

น�าฉันมายังจุดที่ฉันอยู่ตอนนี้  และท�าให้ฉันเป็นตัวฉันเอง”  นั่นคือข้อดี 

ของความเสยีดาย  แบตทสิตาไม่ได้ลบความเสยีดายออกจากชวีติของเธอ  

(เพราะค�านี้ถูกจารึกไว้อย่างถาวรบนร่างกายของเธออยู่แล้ว)  และเธอ 

กไ็ม่จ�าเป็นต้องด้อยค่ามนัด้วย  เธอแค่ใช้ประโยชนจ์ากมนัอย่างเหมาะสม

ตอนที่เราคุยกันผ่านโปรแกรมซูมในค�่าวันหนึ่ง  แอมเบอร์ เชส   

ในวยั 35 ปีบอกผมว่า  “ชวีติมจีดุพลกิผนัมากมายที่คณุอาจตดัสนิใจผดิได้”  

หนึ่งในนั้นคือการแต่งงานครั้งแรกของเธอ  ตอนอายุ 25 ปีเธอแต่งงาน 

กับผู้ชายคนหนึ่งที่  “มีปัญหามากมาย”  ชีวิตคู่ของเธอมักไม่มีความสุข

และเต็มไปด้วยความวุ่นวาย  อยู่มาวันหนึ่งสามีของเธอก็หายตัวไป 

โดยไม่บอกกล่าว  “เขาขึ้นเครื่องบินและจากไป...ฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน 

เป็นเวลาสองสัปดาห์”  เมื่อเขาโทรศัพท์มาหาในที่สุด  เขาก็บอกเธอว่า  

“ผมไม่ได้รกัคณุแล้ว  ผมจะไม่กลบับ้าน”  ชวีติแต่งงานของเธอสิ้นสดุลง

ในพริบตา  ถ้าเชสมีโอกาสแก้ตัวอีกครั้ง  เธอจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ 

หรอืไม่  ไม่มทีางครบั  แต่การตดัสนิใจที่เลวร้ายครั้งนั้นเป็นตวัผลกัดนัให้

เธอออกเดนิทางไปสู่ชวีติแต่งงานที่มคีวามสขุในวนันี้

รอยสักของเชสยังล้อเลียนความเปราะบางของแนวคิดที่ว่าด้วย

ความไม่เสยีดาย  รอยสกัของเธอไม่ได้เขยีนว่า  “No Regrets”  แต่เขยีน

ว่า  “No Ragrets”  โดยจงใจสะกดค�าที่สองผิด  เธอเลือกสักลายนี้เพื่อ 

เป็นเกยีรตต่ิอภาพยนตร์เรื่อง  We’re the Millers  ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวตลก

ในปี 2013 ที่ไม่ได้มีอะไรน่าจดจ�านัก  โดยเจสัน ซูเดคิส  รับบทเป็น 

เดวิด คลาร์ก  พ่อค้ากัญชารายย่อยที่ถูกบีบให้สร้างครอบครัวก�ามะลอ  

(โดยมีภรรยาและลูกวัยรุ่นสองคน)  เพื่อท�างานใช้หนี้ให้พ่อค้ายารายใหญ่  

ในฉากหนึ่งเดวิดพบกับสก็อตตี้ พี.  เด็กหนุ่มท่าทางไม่น่าไว้ใจที่ขี่รถ

จกัรยานยนต์มารบั  “ลูกสาว”  ของเดวดิไปออกเดต
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สกอ็ตตี้ พ.ี  สวมเสื้อกล้ามสขีาวซกมกที่เผยให้เหน็รอยสกัหลายจดุ  

รวมถึงรอยสักที่พาดยาวไปตามกระดูกไหปลาร้าของเขาซึ่งเขียนด้วย 

ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ว่า  No Ragrets  เดวิดเรียกให้เขานั่งคุยกันสั้น ๆ   

บทสนทนาเริ่มต้นด้วยการไล่ดูรอยสักของสก็อตตี้ พี.  และน�าไปสู่การ 

พูดคยุต่อไปนี้

เดวิด
(ชี้ไปที่รอยสัก  “No Ragrets”)

รอยสกัตรงนั้นคอือะไรเหรอ

สก็อตตี้ พี.

อ๋อ  นี่น่ะเหรอ  คตปิระจ�าใจของผมเอง  ไม่เสยีดาย

เดวิด
(แสดงท่าทีสงสัย)

น่าสนใจนะ  นายไม่มเีรื่องที่เสยีดายเลยเหรอ

สก็อตตี้ พี.

ไม่มคีรบั...

เดวิด

แบบว่า...ไม่มแีม้แต่ตวัอกัษรเดยีวเลยเหรอ

สก็อตตี้ พี.

ไม่มคีรบั  ผมคดิไม่ออกเลย
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ถ้าสก็อตตี้ พี.  เคยรู้สึกลังเลเกี่ยวกับถ้อยค�าที่พาดอยู่รอบคอของ

ตวัเอง  เขากไ็ม่ใช่แค่คนเดยีวที่คดิแบบนั้น  ประมาณหนึ่งในห้าของคนที่

ไปสกั  (โดยอาจรวมถงึคนที่สกัค�าว่า  “No Regrets”)  รู้สกึเสยีใจกบัการ

ตดัสนิใจของตวัเองในท้ายที่สดุ  นั่นคอืเหตผุลที่ท�าให้ธรุกจิลบรอยสกัเป็น

อตุสาหกรรมที่มมีลูค่า 100 ล้านดอลลาร์ต่อปีในสหรฐัอเมรกิาเพยีงประเทศ

เดยีว6  แต่เชสไม่ได้รูส้กึเสยีใจกบัรอยสกัของตวัเอง  สาเหตอุาจเป็นเพราะ

คนส่วนใหญ่จะไม่มีวันได้เห็นมัน  ในวันอาทิตย์ที่อากาศหนาวในเมือง 

แคลการเีมื่อปี 2016  เธอเลอืกที่จะสกับนบั้นท้ายของตวัเอง

พลังด้านบวกของอารมณ์ด้านลบ

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1950  แฮร์ร ีมาร์โควติซ์  นกัศกึษาบณัฑติวทิยาลยั

สาขาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชิคาโกคิดค้นแนวคิดซึ่งดูเป็นเรื่อง 

พื้นฐานมากในปัจจบุนั  แต่ในสมยันั้นมนัน�าไปสูก่ารปฏวิตัวิงการจนท�าให้

เขาได้รบัรางวลัโนเบล7  แนวคดิอนัยิ่งใหญ่ของมาร์โควติซ์กลายเป็นที่รู้จกั

ในชื่อ  “ทฤษฎพีอร์ตการลงทนุสมยัใหม่  (modern portfolio theory)”  ถ้าจะ

ให้ผมสรปุแบบง่าย ๆ  แนวคดิของเขากค็อืหลกัคณติศาสตร์ที่อยูเ่บื้องหลงั

ส�านวนที่ว่า  “อย่าเกบ็ไข่ทั้งหมดใส่ในตะกร้าใบเดยีว”

ก่อนที่มาร์โควิตซ์จะเสนอแนวคิดนี้  นักลงทุนจ�านวนมากเชื่อว่า 

เส้นทางสูค่วามร�่ารวยคอืการลงทนุในหุน้ที่มศีกัยภาพสูงแค่หนึ่งหรอืสองตวั  

เพราะมักจะมีหุ้นแค่ไม่กี่ตัวที่ให้ผลตอบแทนมหาศาล  ถ้าเลือกหุ้นตัวเก็ง

เหล่านั้นคุณก็จะได้ก�าไรมหาศาล  ภายใต้กลยุทธ์นี้  คุณอาจลงเอยด้วย

การเลอืกหุน้มากมายที่ไม่ได้เรื่อง  แต่การลงทนุกม็คีวามเสี่ยงแบบนี้แหละ  

ทว่ามาร์โควิตซ์แสดงให้เห็นว่าแทนที่จะท�าตามสูตรนี้  นักลงทุนสามารถ

ลดความเสี่ยงและยังคงสร้างผลก�าไรที่ดีได้ด้วยการกระจายความเสี่ยง  
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โดยลงทุนในหุ้นหลายตัว  ไม่ใช่แค่ตัวเดียว  รวมถึงกระจายการเดิมพัน 

ไปสู่อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท  นักลงทุนจะไม่ได้ก�าไรก้อนโตจาก

หุ้นทุกตัวที่เลือก  แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะท�าเงินได้มากขึ้นโดยม ี

ความเสี่ยงน้อยลงอย่างมาก  ถ้าคณุเอาเงนิออมไปลงทนุในกองทนุรวมดชันี

หรอืกองทนุรวมอทีเีอฟ  ทฤษฎพีอร์ตการลงทนุสมยัใหม่คอืเหตผุลว่าท�าไม

คณุถงึท�าแบบนั้น

ถึงแม้แนวคิดของมาร์โควิตซ์จะทรงพลัง  แต่เราก็มักจะละเลย

การน�าตรรกะนี้ไปใช้กับส่วนอื่น ๆ ของชีวิต  ตัวอย่างเช่น  มนุษย์มีสิ่งที่

เปรียบได้กับพอร์ตอารมณ์  อารมณ์บางส่วนเป็นอารมณ์ด้านบวก  เช่น  

ความรัก  ความภาคภูมิใจ  และความรู้สึกทึ่ง  อารมณ์อีกส่วนหนึ่งเป็น

อารมณ์ด้านลบ  เช่น  ความโศกเศร้า  ความคับข้องใจ  หรือความ 

ละอายใจ  โดยทั่วไปแล้ว  เรามกัจะตค่ีาอารมณ์ประเภทหนึ่งสูงเกนิไปและ

ตีค่าอารมณ์อีกประเภทต�่าเกินไป  เราเติมพอร์ตของตัวเองด้วยอารมณ์ 

ด้านบวกและเทขายอารมณ์ด้านลบทิ้งไปตามค�าแนะน�าของคนอื่นและ

สญัชาตญาณของเราเอง  แต่การละทิ้งอารมณ์ด้านลบและสะสมอารมณ์

ด้านบวกถอืเป็นความเข้าใจผดิมากพอ ๆ กบัแนวทางการลงทนุที่มมีาก่อน

ทฤษฎพีอร์ตการลงทนุสมยัใหม่

แน่นอนว่าอารมณ์ด้านบวกคือสิ่งที่จ�าเป็น  เราจะหลงทางเมื่อ

ปราศจากอารมณ์เหล่านี้  การมองในมมุที่สดใส  คดิในแง่ด ี และค้นหา

แสงสว่างในความมดืมดิถอืเป็นสิ่งส�าคญั  การมองโลกในแง่ดมีคีวามสมัพนัธ์

กบัสขุภาพร่างกายที่ดขีึ้น  อารมณ์ต่าง ๆ อย่างความปีตยินิด ี ความรู้สกึ

ขอบคุณ  และความหวังช่วยส่งเสริมความเป็นอยู ่ที่ดีของเราอย่างม ี

นัยส�าคัญ8  เราต้องการอารมณ์ด้านบวกมากมายในพอร์ตของเรา  มัน 

ควรจะมีจ�านวนมากกว่าอารมณ์ด้านลบ9  แต่การที่เราลงทุนทางอารมณ์

โดยให้น�้าหนักแก่อารมณ์ด้านบวกมากเกินไปก็มีอันตรายเช่นกัน  ความ 

ไม่สมดุลอาจขัดขวางการเรียนรู้  ปิดกั้นการเติบโต  และจ�ากัดศักยภาพ

ของเรา
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นั่นเป็นเพราะอารมณ์ด้านลบก็มีความส�าคัญเช่นกัน  มันช่วยให ้

เราอยู่รอด  ความกลวัผลกัดนัให้เราหนอีอกจากอาคารที่ก�าลงัลกุไหม้และ

ท�าให้เราเดินอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงงู  ความขยะแขยงปกป้องเรา

จากยาพษิและท�าให้เราถอยหนจีากพฤตกิรรมที่ไม่ด ี ความโกรธท�าให้เรา

ตื่นตวัต่อภยัคกุคามและการยั่วยจุากคนอื่น  ทั้งยงัท�าให้ส�านกึผดิชอบชั่วดี

ของเราเฉียบแหลมมากขึ้น  แน่นอนว่าอารมณ์ด้านลบที่มากเกินไปย่อม

บั่นทอนก�าลงัใจเรา  แต่ถ้าน้อยเกนิไปกเ็ป็นอนัตรายเช่นกนั10  ถ้าเราขาด

ความสามารถที่จะรู้สึกแย่อย่างเป็นระบบเป็นครั้งคราว  หุ้นส่วนก็อาจ 

เอาเปรียบเราครั้งแล้วครั้งเล่า  งูอาจฝังเขี้ยวลงบนขาของเรา  และคุณ 

กบัผม  (รวมถงึเหล่าพี่น้องที่ยนืตวัตรงบนสองขาและมสีมองใหญ่ของเรา)   

คงไม่ได้มาอยู่ที่นี่ในวนันี้  

และเมื่อเรารวบรวมอารมณ์ด้านลบทั้งหมดแล้วน�ามันมาเรียงกัน  

โดยให้ความโศกเศร้าอยู่ติดกับความรู้สึกเหยียดหยามที่อยู่ถัดจากความ

รู้สกึผดิ  คณุจะสงัเกตเหน็อารมณ์หนึ่งที่แพร่หลายและทรงพลงัมากที่สดุ

นั่นคอื  ความเสยีดาย

จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือการทวงคืนความเสียดายในฐานะ

อารมณ์ที่ขาดไม่ได้  และเพื่อแสดงให้คุณเห็นวิธีใช้จุดแข็งมากมายของ

อารมณ์นี้ในการตัดสินใจให้ดีขึ้น  ท�าผลงานได้ดีขึ้นทั้งที่โรงเรียนและ 

ที่ท�างาน  อกีทั้งน�าความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่ามาสู่ชวีติของคณุ

ผมจะเริ่มต้นด้วยโครงการทวงคนืความเสยีดาย  ในเนื้อหาส่วนที่หนึ่ง

ซึ่งประกอบด้วยบทนี้และอกีสามบทถดัไป  ผมจะแสดงให้เหน็ว่าท�าไมความ

เสยีดายถงึมคีวามส�าคญั  การวเิคราะห์ส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ใช้ประโยชน์จาก

องค์ความรูท้ี่เพิ่มพนูมากขึ้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา  นกัเศรษฐศาสตร์

และนักทฤษฎีเกมซึ่งท�างานอยู่ภายใต้เงามืดของสงครามเย็นเริ่มศึกษา

หัวข้อนี้ในช่วงทศวรรษที่ 1950  ซึ่งเป็นช่วงที่การท�าลายล้างโลกด้วย 

ระเบิดนิวเคลียร์ถือเป็นการกระท�าที่น่าเสียใจอย่างถึงที่สุด  หลังจากนั้น 

ไม่นานนักจิตวิทยาที่ชอบคิดนอกกรอบสองสามคน  ซึ่งรวมถึงคนที่ 
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