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บทที่ 1 

“ถ้ามันเกิดขึ้นจริง  
ผมก็คงเห็นอยู่หรอก”          13

• กอรลิลาอยู่ท่ามกลางพวกเรา  

• กอรลิลาที่ไม่มใีครมองเหน็ของเคนน ีคอนลยี์  

• เรอืด�าน�้าพลงังานนวิเคลยีร์กบัเรอืประมง  

• อบุตัเิหตคุรั้งร้ายแรงที่สดุของเบน รอธลสิเบอร์เกอร์

• การลงจอดที่ยากเยน็แสนเขญ็  • อย่าคยุโทรศพัท์ขณะขบัรถเลยครบั

• เบลล์ทุ่มเทเพื่อใครกนั  • ใครบ้างสงัเกตเหน็สิ่งที่ไม่คาดคดิ

• ต้องใช้หมอกี่คนถงึจะ...  

• เราควรรบัมอืกบัความเชื่อผดิ ๆ เกี่ยวกบัการให้ความสนใจอย่างไร

• ใด ๆ ในโลกล้วนเกี่ยวข้องกบัการให้ความสนใจSA
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บทที่ 2 

เมื่อโค้ชบีบคอผู้เล่น          67

• เราคดิอย่างไรกบัความทรงจ�า  • เมื่อความทรงจ�าขดัแย้งกนั  

• คนพวกนั้นเพิ่งยงิกระจกหน้ารถของเขาแตกไม่ใช่เหรอ  

• นกัตรวจจบัความเปลี่ยนแปลงมอือาชพี  

• คณุรู้หรอืเปล่าว่าก�าลงัคยุอยู่กบัใคร  • “ผมนั่งใกล้กปัตนัพคิาร์ด”  

• การหลงลมืเรื่องคอขาดบาดตาย

• คณุอยู่ที่ไหนตอนเกดิเหตวุนิาศกรรม 11 กนัยายน 

• ความทรงจ�าที่เหลอืเชื่อเกนิกว่าจะเป็นจรงิ 

• เราเชื่อความทรงจ�าของตวัเองได้หรอืเปล่า

บทที่ 3 

นักหมากรุกผู้แสนหลักแหลมกับ
อาชญากรจอมทึ่มเหมือนกันตรงไหน          115

• ทกุคนที่นี่คดิว่าตวัเองได้รบัการประเมนิต�่ากว่าความเป็นจรงิ 

• “ไร้ความสามารถแต่ไม่รู้ตวั”  • วกิฤตคิวามมั่นใจ 

• บางครั้งพวกหวักะทกิใ็ช่ว่าจะโดดเด่นเสมอไป  • คณุลกัษณะของความมั่นใจ 

• ท�าไมเดวดิถงึกล้าเผชญิหน้ากบัโกไลแอธ

• เราไม่ได้ผดิที่มคีวามมั่นใจ  แต่เราผดิที่ชอบความมั่นใจ

• ความมั่นใจของเธอกบัการรบัโทษของเขาSA
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บทที่ 4 

คุณควรท�าตัวเหมือนนักพยากรณ์อากาศ
หรือผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยง          161

• ข้อดขีองการท�าตวัเป็นเดก็ช่างถาม  

• แผนการที่วางไว้อย่างด.ี..  

• “ทกุครั้งที่คณุคดิว่าตวัเองรู้...สิ่งที่ไม่คาดคดิกจ็ะเกดิขึ้น”  

• ความรู้จอมปลอมกบัวกิฤตขิองจรงิ  • รู้เยอะใช่ว่าจะดเีสมอไป  

• พลงัของความคุ้นเคย  • ค�าพูดไร้สาระเกี่ยวกบัระบบประสาท

และภาพสแกนสมองอนัน่าตื่นตาตื่นใจ  

• มโีอกาส 50 เปอร์เซน็ต์ที่อากาศจะด ี อยากให้คณุอยู่ด้วยกนัตรงนี้จงัเลย 

• ท�าไมความเชื่อผดิ ๆ เกี่ยวกบัความรู้ถงึฝังแน่น 

บทที่ 5 

ด่วนสรุป          205

• มองเหน็พระเจ้าในทกุที่  • สาเหตแุละอาการของโรค  

• ระวงัความเชื่อกลายเป็น  “สาเหต”ุ  • แล้วเกดิอะไรขึ้นต่อ  

• “พ่อขอซื้อหนิของลูกหน่อยส”ิ  • สมมตุฐิานเรื่องการฉดีวคัซนี  

• เรื่องที่แม่ชเีทเรซา  เควนตนิ ทารนัตโิน  

และเจนน ีแมคคาร์ธยี์  ต่างกร็ู้ดีSA
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บทที่ 6

ฉลาดขึ้นในพริบตา!          251

• “ความอจัฉรยิะอนัน่าอศัจรรย์ของโมซาร์ท”  

• สื่อมวลชนกบัควนัหลง  • สิ่งที่อยู่เบื้องหลงั  

• วทิยาศาสตร์จอมปลอมที่ซ่อนเร้นอยู่  • เราฝึกสมองได้หรอืเปล่า  

• วธิทีี่ถูกต้องในการดงึศกัยภาพของคณุออกมา  

• ตั้งใจเล่นหน่อย  • ฝึกสมองด้วยวธิทีี่ถูกต้อง 

บทสรุป

ความเชื่อที่สืบต่อกันมา
เกี่ยวกับสัญชาตญาณ          303

• เมื่อความประทบัใจแรกคอืความผดิพลาด  

• การเลอืกแยมและการชี้ตวัคนร้าย  

• เทคโนโลยชี่วยชวีติเราได้จรงิหรอื  

• มองหากอรลิลาที่ไม่มใีครมองเหน็

บทส่งท้ำย  (ฉบับพิมพ์ภำษำฝรั่งเศส)          329

ประวัติผู้เขียน          347  SA
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บทน�ำ

ความเชื่อผิด ๆ ในชีวิตประจ�าวัน

“โลกน้ีมีสามส่ิงที่ท�าได้ยากยิ่ง  นั่นคือ  การหลอมเหล็ก  

การเจียระไนเพชร  และการรู้จักตัวเอง”
— เบนจามิน แฟรงกลิน  จากหนังสือรายปี

เรื่อง  Poor Richard’s Almanack  (ปี 1750)

	 มื่อประมาณ	12	ปีก่อน		เราท�าการทดลองง่าย	ๆ	กับนักศึกษาสาขา 

	 จติวทิยาของเราที่มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด		แล้วกต้็องแปลกใจที่มนักลาย

เป็นหนึ่งในการทดลองที่โด่งดงัที่สดุในแวดวงจติวทิยา		ทั้งยงัไปปรากฏใน

ต�าราเรียนที่ใช้ในชั้นเรียนวิชาจิตวิทยาเบื้องต้นทั่วโลกและถูกพูดถึงใน

นติยสารหลายฉบบั		ไม่ว่าจะเป็นนวิส์วกีหรอืเดอะ นวิยอร์กเกอร์		รวมถงึ

รายการโทรทศัน์ต่าง	ๆ		เช่น		Dateline NBC		นอกจากนั้น		มนัยงัถกูน�าไป

จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เอ็กซ์พลอราทอเรียมในเมืองซานฟรานซิสโกและ

พพิธิภณัฑ์อื่น	ๆ	อกีด้วย		เหตผุลที่การทดลองนี้โด่งดงัเป็นพลแุตกกเ็พราะ

มันเผยให้เห็นเรื่องราวที่คาดไม่ถึงและน่าขันเกี่ยวกับวิธีที่เรามองโลกใบนี้

และสิ่งที่เรามองไม่เหน็

คณุจะได้อ่านรายละเอยีดเกี่ยวกบัการทดลองของเราในบทแรกครบั		

หลงัจากขบคดิเรื่องนี้มานานหลายปี		เรากต็ระหนกัได้ว่าการทดลองนี้แสดง

ให้เห็นถึงหลักการกว้าง	ๆ	ที่ว่าด้วยเรื่องการท�างานของสมอง		เราทุกคน
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เชื่อว่าเราสามารถมองเหน็สิ่งที่อยูต่รงหน้า		จดจ�าเหตกุารณส์�าคญัในอดตี

ได้อย่างแม่นย�า		เข้าใจขดีจ�ากดัความรูข้องตวัเอง		และแยกแยะสาเหตกุบั

ผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง		แต่ความเชื่อตามสัญชาตญาณเหล่านี้มักเป็น

ความเชื่อผดิ	ๆ	ที่บดบงัสายตาเราไม่ให้มองเหน็ขดีจ�ากดัของสมอง

สุภาษิตสอนใจบอกไว้ว่าเราไม่ควรตัดสินหนังสือจากหน้าปก		เรา

มกัเผลอคดิว่ารปูลกัษณ์ภายนอกจะสะท้อนถงึคณุภาพที่ซ่อนอยูภ่ายในได้

อย่างถูกต้อง		นอกจากนี้		สภุาษติที่ว่ามสีลงึพงึบรรจบให้ครบบาทกเ็ตอืน

ให้เรารูว่้าการเกบ็ออมเงนินั้นส�าคญัไม่แพ้การหาเงนิ		เพราะเรามกัมองเงนิ

ที่หามาได้กับเงินเก็บที่มีอยู่ในแบบที่แตกต่างกัน		ส่วนใหญ่แล้วค�าเตือน

เหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดจาก

สัญชาตญาณ		ในท�านองเดียวกัน		ค�ากล่าวของเบนจามิน	แฟรงกลิน		

เกี่ยวกับสามสิ่งที่ท�าได้ยากยิ่งก็แสดงให้เห็นว่า		เราควรตั้งข้อสงสัยกับ

สญัชาตญาณที่บอกว่าเราเข้าใจตวัเองดแีล้ว		เรามกัใช้ชวีติโดยท�าเหมอืน

รู้ดีว่าสมองท�างานอย่างไรและท�าไมเราถึงมีพฤติกรรมอย่างที่เป็นอยู่		แต่

น่าแปลกที่จรงิ	ๆ	แล้วเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยสกันดิ

หนงัสอืเล่มนี้จะพูดถงึความเชื่อผดิ	ๆ	ในชวีติประจ�าวนัหกประเภท

ที่มอีทิธพิลต่อชวีติของเราอย่างลกึซึ้ง		ได้แก่		ความเชื่อผดิ	ๆ	เกี่ยวกบัการ

ให้ความสนใจ		ความทรงจ�า		ความมั่นใจ		ความรู้		สาเหต	ุ	และศกัยภาพ		

ความเชื่อที่บิดเบือนไปเหล่านี้ไม่เพียงผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงเท่านั้น		 

แต่ยงัส่งผลเสยีอกีด้วย		เราจะพาคณุไปส�ารวจเหตผุลและช่วงเวลาที่ความ

เชื่อผดิ	ๆ	เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเรา		พร้อมทั้งพาไปดผูลกระทบที่มนัมต่ีอ

ชวีติของผู้คนและวธิเีอาชนะหรอืลดผลกระทบของมนัให้เหลอืน้อยที่สดุ

ความเชื่อผดิ	ๆ	ในชวีติประจ�าวนักเ็หมอืนภาพบนัไดที่ทอดยาวไม่มี

ที่สิ้นสดุของศลิปินชื่อดงัอย่างเอม็.	ซ.ี	เอสเชอร์		ถงึแม้คณุจะรู้ว่าโดยรวม

แล้วภาพนี้มีอะไรแปลก	ๆ		แต่ก็อดไม่ได้ที่จะมองบันไดแต่ละอันแล้วคิดว่า

มนักค็อืบนัไดธรรมดา	ๆ	นี่เอง		ในท�านองเดยีวกนั		ถงึแม้เราจะรู้ว่าความ

เชื่อและสัญชาตญาณของเรามีข้อบกพร่อง		แต่ก็เปลี่ยนแปลงมันได้ยาก
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อยู่ดี		สาเหตุที่เราเรียกว่าความเชื่อผิด	ๆ	ในชีวิตประจ�ำวันก็เพราะมันส่ง

ผลกระทบต่อพฤติกรรมของเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน		ถ้าเราเคยคุยโทรศัพท์

ขณะขบัรถโดยเชื่อว่าตวัเองยงัคงจดจ่ออยูก่บัถนนตรงหน้าอย่างเตม็ที่		เคย

ทึกทักไปเองว่าคนที่จดจ�าเรื่องราวในอดีตได้ไม่ถูกต้องจะต้องพูดโกหก

แน่นอน		เคยเลือกใครสักคนเป็นผู้น�าเพียงเพราะเขาดูมีความมั่นใจมาก

ที่สุด		และเคยเริ่มท�าโครงการใหม่	ๆ	โดยแน่ใจว่าตัวเองรู้ว่าต้องใช้เวลา 

เท่าไหร่ถึงจะเสร็จ		นั่นหมายความว่าเราก�าลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

ความเชื่อผิด	ๆ		ความจริงแล้วแทบไม่มีพฤติกรรมไหนของมนุษย์ที่ไม่ได ้

รบัผลกระทบจากความเชื่อผดิ	ๆ	ในชวีติประจ�าวนัเลย

ในฐานะอาจารย์ที่หาเลี้ยงชีพด้วยการออกแบบและท�าการทดลอง

ทางจติวทิยา		เราได้ค้นพบว่ายิ่งเราศกึษาธรรมชาตขิองสมองมากเท่าไหร่		

เราก็ยิ่งเห็นผลกระทบที่ความเชื่อผิด	ๆ	มีต่อชีวิตมากขึ้นเท่านั้น		คุณ

สามารถเข้าใจสมองของตวัเองได้อย่างทะลปุรโุปร่งเช่นเดยีวกนัครบั		เมื่อ

อ่านหนงัสอืเล่มนี้จบ		คณุจะมองเหน็ตวัการที่อยูเ่บื้องหลงัเรื่องราวทกุอย่าง		

รวมถงึฟันเฟืองชิ้นเลก็ชิ้นน้อยที่คอยบงการความคดิและความเชื่อของคณุ		

เมื่อคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อผิด	ๆ	ในชีวิตประจ�าวันแล้ว		คุณก็จะ

มองโลกด้วยมุมมองที่ต่างจากเดิมและพิจารณามุมมองเหล่านั้นได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น		คุณจะได้เห็นว่าความเชื่อผิด	ๆ	ส่งผลต่อความคิดและการกระท�า

ของคุณรวมถึงพฤติกรรมของคนรอบตัวอย่างไร		นอกจากนี้		คุณจะรู้ทัน

เวลาที่นักข่าว		ผู้บริหาร		นักโฆษณา		และนักการเมืองพยายามฉกฉวย

ประโยชน์จากคณุ		โดยใช้ความเชื่อผดิ	ๆ	มาโน้มน้าวหรอืท�าให้คณุสบัสน

ทั้งแบบตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ		การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อผิด	ๆ	 

ในชีวิตประจ�าวันจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินชีวิตให้

สอดคล้องกบัขดีจ�ากดัและศกัยภาพที่แท้จรงิของสมอง		รวมทั้งน�าความรู้

ที่ได้ไปปรบัใช้เพื่อความสนกุสนานและสร้างรายได้ให้กบัตวัเอง		ท้ายที่สดุ

การมองทะลมุ่านบงัตาที่บดิเบอืนมมุมองที่เรามต่ีอตวัเองและโลกใบนี้อาจ

ช่วยให้คณุเข้าใจทกุอย่างตามความเป็นจรงิเป็นครั้งแรกเลยกว็่าได้
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บทที่ 

“ถ้ามันเกิดขึ้นจริง  

ผมก็คงเห็นอยู่หรอก”

ท่	 ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บและความมืดครึ้มในช่วงตีสองของ 

	 วันที่	25	มกราคม	1995		ชายผิวด�าสี่คนหลบหนีออกจากร้านขาย

แฮมเบอร์เกอร์ในเขตโกรฟ	ฮอลล์		ของเมืองบอสตันด้วยรถเลกซัสสีทอง 

หลังก่อเหตุยิงคนในร้าน		ขณะที่พวกเขาก�าลังขับรถหนีอยู่		วิทยุต�ารวจ

กลับรายงานผิดว่าเหยื่อของเหตุการณ์นี้เป็นต�ารวจ		ส่งผลให้ต�ารวจจาก

เขตต่าง	ๆ	แห่กันมาร่วมวงขับรถไล่ล่าผู้ต้องสงสัยด้วยความเร็วสูงเป็น 

ระยะทางกว่า	16	กโิลเมตร		ในช่วงเวลา	15-20	นาทแีหง่ความโกลาหลนั้น		

รถต�ารวจคันหนึ่งไถลออกจากถนนและชนเข้ากับรถตู้ที่จอดอยู่		สุดท้าย 

รถเลกซัสคันนั้นก็ขับไปเจอซอยตันบนถนนวูดรัฟฟ์เวย์ในย่านแมตตาแพน		 

ผูต้้องสงสยัพากนักรอูอกมาจากรถและวิ่งกระเจดิกระเจงิไปคนละทศิละทาง

ผูต้้องสงสยัคนหนึ่งชื่อโรเบร์ิต	“สมตั”	บราวน์ที่	3		อาย	ุ24	ปี		สวม

เสื้อแจ๊คเกต็หนงัสดี�า		เขาพุ่งตวัออกจากรถทางประตูหลงัและวิ่งเตม็ฝีเท้า

ไปยงัรั้วตาข่ายที่อยู่ข้าง	ๆ		ในขณะเดยีวกนัรถต�ารวจที่ไม่ได้ตดิตรากแ็ล่น

1
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มาจอดทางฝั่งซ้ายของรถเลกซสั		ไมเคลิ	คอกซ์		ต�ารวจหน่วยปราบปราม

กลุ่มอาชญากรที่โตมาในย่านรอกซ์บิวรีที่อยู่ใกล้กันและเคยได้รับเหรียญ

กล้าหาญกระโจนออกจากรถและวิ่งตามบราวน์ไป		คอกซ์เป็นชายผิวด�า

เหมอืนบราวน์		คนืนั้นเขาอยู่ในชดุนอกเครื่องแบบ		โดยสวมกางเกงยนีส์		

เสื้อสดี�ามฮีูด		และเสื้อคลมุกนัลม

คอกซ์วิ่งตามบราวน์ไปที่รั้ว		ขณะที่บราวน์ก�าลังปีนรั้วขึ้นไปนั้น 

เสื้อแจ๊คเก็ตของเขาก็เกิดเกี่ยวเข้ากับตาข่าย		คอกซ์คว้าตัวบราวน์ไว้และ

พยายามดึงเขาลงมา		แต่บราวน์ตะเกียกตะกายข้ามไปอีกฝั่งได้ส�าเร็จ		

คอกซ์จงึเตรยีมที่จะปีนตามขึ้นไป		ทนัใดนั้นเขากถ็กูทบุศรีษะจากด้านหลงั

ด้วยของแข็งซึ่งอาจเป็นกระบองหรือไม่ก็ไฟฉายจนร่วงลงมากองกับพื้น		

ต�ารวจอกีนายเข้าใจผดิคดิว่าเขาเป็นผูต้้องสงสยั		จากนั้นต�ารวจหลายนาย

ก็เข้ามารุมท�าร้ายเขาโดยเตะเข้าที่ศีรษะ		หลัง	 	 ใบหน้า	 	และปาก		 

หลงัจากนั้นไม่นานกม็คีนตะโกนขึ้นว่า		“หยดุก่อน		หยดุ		เขาเป็นต�ารวจ”		

พอได้ยินเช่นนั้นทุกคนก็พากันเผ่นแน่บ		ปล่อยให้คอกซ์นอนหมดสติอยู่ 

บนพื้น		เขามีบาดแผลที่ใบหน้า		สมองได้รับการกระทบกระเทือน		และ 

ได้รบับาดเจบ็ที่ไต

ขณะเดียวกันการไล่ล่าผู้ต้องสงสัยก็ยังด�าเนินต่อไปและมีต�ารวจ 

เดินทางมาสมทบมากขึ้นเรื่อย	ๆ		ต�ารวจที่มาถึงบริเวณนั้นเป็นคนแรก	ๆ	

คือเคนนี	คอนลีย์		ชายร่างใหญ่หุ่นล�่าบึ้กจากย่านเซาท์บอสตัน		ซึ่งเพิ่ง 

เข้าท�างานที่กรมต�ารวจบอสตันเมื่อสี่ปีที่แล้วหลังเรียนจบชั้นมัธยมปลาย 

ได้ไม่นาน		เขาจอดรถต�ารวจห่างจากรถเลกซัสสีทองประมาณ	12	เมตร		

คอนลีย์เห็นบราวน์ปีนรั้วข้ามไปอีกฝั่งและวิ่งหนีไป		เขาเลยปีนรั้วบริเวณ

ใกล้เคียงและวิ่งตามเป็นระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรครึ่ง		ก่อนจะใช้

ปืนขู่และจับบราวน์ใส่กุญแจมือได้ที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งบนถนนริเวอร	์ 

สตรตี		คอนลยี์ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการท�าร้ายร่างกายคอกซ์		เขาเริ่มวิ่ง

ไล่ตามบราวน์ตอนที่คอกซ์ถูกทุบศีรษะจนร่วงลงมากองกับพื้นพอด	ี	และ

กป็ีนรั้วตรงข้าง	ๆ	ที่เกดิเหตทุบุตนีั่นเอง
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ถึงแม้ผู้ต้องสงสัยรายอื่นในเหตุก่อยิงจะถูกจับกุมและคดีนี้ปิดลง

เรียบร้อยแล้ว		แต่คดีท�าร้ายร่างกายคอกซ์ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป		ตลอดระยะ

เวลาสองปีต่อมา		เจ้าหน้าที่สอบสวนภายในและคณะลกูขนุใหญ่พยายาม

หาค�าตอบว่าเกิดอะไรขึ้นในซอยตันแห่งนั้นกันแน่		ต�ารวจคนไหนบ้างที่ 

ท�าร้ายคอกซ์		พวกเขาท�าแบบนั้นท�าไม		พวกเขาเข้าใจผดิไปว่าเพื่อนร่วม

อาชีพผิวด�าคือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยจริงหรือ		ถ้าจริง		ท�าไมถึงรีบเผ่นหนี

แทนที่จะพาเขาไปโรงพยาบาล		การสอบสวนแทบไม่คืบหน้าเลย		ต่อมา

ในปี	1997		อยัการท้องถิ่นได้ส่งเรื่องต่อไปยงัอยัการกลางเพื่อให้ตรวจสอบ 

ว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการเหยียดผิวและละเมิดสิทธิพลเมืองของคนผิวด�า 

หรอืไม่

คอกซ์บอกชื่อต�ารวจสามนายที่เขาคดิว่าเป็นคนท�าร้ายเขาในคนืนั้น		

แต่ทั้งสามให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู ้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้น	 	รายงาน 

เบื้องต้นของต�ารวจระบุว่าคอกซ์ได้รับบาดเจ็บจากการลื่นล้มบนหิมะจน 

ล�าตัวไปกระแทกกับท้ายรถต�ารวจคันหนึ่ง		ถึงแม้ในที่เกิดเหตุจะมีต�ารวจ

เกือบ	60	นายที่น่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคอกซ์กันแน่		แต่ก็ไม่มีใครยอม

ปรปิากสกัคน		ส่วนเคนนี	คอนลยี์		ผู้จบักมุบราวน์ให้การหลังจากกล่าวค�า

สาบานตนดงันี้

ถาม	 :	คุณให้การว่าหลังจากผู้ต้องสงสัยวิ่งไปที่รั้วได้ไม่กี่ 

	 	 วนิาท	ี	คณุกว็ิ่งตามไปทนัทใีช่หรอืไม่

ตอบ	:	ใช่ครบั

ถาม	 :	แล้วตอนนั้นคุณไม่เห็นต�ารวจนอกเครื่องแบบผิวด�า 

	 	 วิ่งตามผู้ต้องสงสยัเลยเหรอ

ตอบ	:	ไม่เหน็ครบั

ถาม	 :	ถ้าดูจากค�าให้การของคุณ		คุณบอกว่าไม่มีต�ารวจ 

	 	 นอกเครื่องแบบผวิด�าวิ่งตามผูต้้องสงสยัเลยใช่หรอืไม่
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ตอบ	:	ผมไม่เห็นต�ารวจนอกเครื่องแบบผิวด�าวิ่งตามผู้ต้อง 

	 	 สงสยัเลยสกัคนครบั

ถาม	 :	ถ้าเขาวิ่งตามผู้ต้องสงสยัจรงิ		คณุกต็้องเหน็ใช่ไหม

ตอบ	:	น่าจะเหน็ครบั

ถาม	 :	แล้วถ้าเขาคว้าตัวผู้ต้องสงสัยตอนก�าลังปีนรั้ว		คุณ 

	 	 ก็ต้องเห็นตอนที่เขาพยายามดึงตัวผู้ต้องสงสัยลงมา 

	 	 ใช่ไหม

ตอบ	:	น่าจะเหน็ครบั

เมื่อถูกถามตรง	ๆ	ว่าเขาเหน็คอกซ์พยายามดงึตวับราวน์ลงจากรั้ว

หรือไม่		เขาตอบว่า		“ถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมก็คงเห็นอยู่หรอก”		การตอบ

ค�าถามแบบห้วน	ๆ	แสดงให้เหน็ว่าเขาเป็นพยานที่ไม่เตม็ใจให้การ		ทั้งยงั 

ได้รบัค�าแนะน�าจากทนายความให้ตอบแค่ใช่หรอืไม่ใช่เท่านั้น		และถกูเตอืน 

มาก่อนว่าไม่ควรให้ข้อมลูด้วยความสมคัรใจ		ในเมื่อตอนนั้นเขาก�าลงัวิ่งตาม

ผู้ต้องสงสัย		เขาก็น่าจะเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนที่สุด		แต่การที่

เขายนืกรานปฏเิสธว่าไม่เหน็คอกซ์นั้นเป็นอปุสรรคใหญ่หลวงที่ท�าให้อยัการ

กลางไม่สามารถฟ้องร้องด�าเนินคดีต�ารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท�าร้าย

ร่างกาย		สดุท้ายพวกเขาจงึไม่ถูกตั้งข้อหาในคดนีี้

คนเดียวที่ถูกตั้งข้อหาก็คือเคนนี	คอนลีย์	 	 ในปี	1997	 เขาถูก 

ฟ้องร้องฐานให้การเทจ็และขดัขวางกระบวนการยตุธิรรม		อยัการปักใจเชื่อ

ว่าคอนลยี์		“ให้การเทจ็”		ทั้งที่กล่าวค�าสาบานตนแล้ว		แถมยงัอ้างด้วย

เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นว่าเขาไม่เห็นเหตุการณ์ตรงหน้า		อัยการมองว่าคอนลีย์ 

ไม่ยอมพูดถึงการกระท�าผิดของเพื่อนต�ารวจเช่นเดียวกับคนอื่น	ๆ	ที่เขียน

ในรายงานว่าตวัเองไม่มส่ีวนรูเ้หน็ในเหตกุารณ์นี้		อนัที่จรงิหลงัจากคอนลย์ี

ถูกฟ้องไม่นาน		ดกิ	เลยีร์		นกัข่าวสบืสวนสอบสวนชื่อดงัในเมอืงบอสตนั

ได้เขยีนข่าวว่า		“กรณอีื้อฉาวในคดขีองคอกซ์แสดงให้เหน็ถงึการร่วมมอืกนั
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ปกปิดการกระท�าผดิของเจ้าหน้าที่ต�ารวจบอสตนั...พวกเขาสมรู้ร่วมคดิกนั

อย่างสดุก�าลงัเพื่อแต่งเรื่องขึ้นมาปกป้องตวัเอง”

เคนน	ีคอนลย์ี		ยงัคงยนืยนัตามค�าให้การของตวัเองและคดขีองเขา

กถ็ูกน�าขึ้นพจิารณาในชั้นศาล		บราวน์ให้การว่าคอนลยี์คอืต�ารวจที่จบักมุ

เขา		แถมยังบอกด้วยว่าพอปีนรั้วข้ามไปอีกฝั่งแล้ว		เขาก็หันกลับมามอง

และเหน็ต�ารวจผวิขาวตวัสงูคนหนึ่งยนือยูใ่กล้กบัที่เกดิเหตทุบุตพีอด	ี	ส่วน

ต�ารวจอกีนายกใ็ห้การยนืยนัว่าคอนลย์ียนือยูต่รงนั้น		คณะลกูขนุไม่เชื่อว่า 

คอนลีย์จะวิ่งตรงไปที่รั้วเพื่อไล่ตามบราวน์โดยไม่ทันสังเกตเห็นการท�าร้าย

ร่างกายหรอืแม้กระทั่งคอกซ์เลยแม้แต่น้อย		หลงัการพจิารณาคดสีิ้นสดุลง		

ลูกขุนคนหนึ่งก็กล่าวว่า		“ผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาไม่เห็นเหตุการณ์ทั้งที่มัน

ชลุมนุวุน่วายขนาดนั้น”		ส่วนลกูขนุชื่อเบอร์เจสส์	นโิคลส์		กเ็ล่าว่า		ลกูขนุ

อีกคนบอกเขาว่ามีพ่อกับลุงเป็นต�ารวจ		และต�ารวจก็ถูกฝึกให้		“สังเกต 

ทุกอย่างที่เกิดขึ้น”		เพราะพวกเขาเป็น		“ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกฝน 

มาแล้ว”

คณะลกูขนุไม่เชื่อถอืค�าให้การของคอนลยีท์ี่วา่เขามองไม่เหน็คอกซ์		

พวกเขาจึงตัดสินว่าคอนลีย์มีความผิดจริงฐานให้การเท็จและขัดขวาง

กระบวนการยตุธิรรม		ส่งผลให้เขาต้องโทษจ�าคกุ	34	เดอืน		หลงัจากศาล

ไม่รับพิจารณาค�าร้องอุทธรณ์คดีของเขาในปี	2000		เขาก็ถูกไล่ออกจาก

กรมต�ารวจบอสตนั		และขณะที่ทนายความยื้อเวลาไม่ให้เขาต้องตดิคกุโดย

ยื่นค�าร้องอทุธรณ์ใหม่		เขากห็นัไปท�าอาชพีช่างไม้แทน

ดกิ	เลยีร์		นกัข่าวผูร้ายงานเกี่ยวกบัคดขีองคอกซ์และ		“การร่วมมอื

กนัปกปิดการกระท�าผดิของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ”		ไม่เคยพบกบัเคนน	ีคอนลย์ี		

มาก่อนจนกระทั่งในฤดูร้อนปี	2001		หลงัได้สมัภาษณ์คอนลยี์		เลยีร์กเ็ริ่ม

สงสัยว่าคอนลีย์อาจพูดความจริง		เขาจึงพาอดีตต�ารวจคนนี้ไปยังห้อง

ปฏบิตักิารของแดเนยีลที่มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด
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กอริลลาอยู่ท่ามกลางพวกเรา

เราสองคนรู้จักกันเมื่อ	10	ปีก่อน		ตอนนั้นคริสโตเฟอร์เป็นนักศึกษา

ปรญิญาเอกสาขาวชิาจติวทิยาที่มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด		ส่วนแดเนยีลเพิ่ง

เริ่มงานเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์		ห้องท�างานของเราสองคนอยู่กันคนละ

ฟากของชั้น		แต่ในไม่ช้าเรากพ็บว่าเราสนใจเรื่องการรบัรู	้	การจดจ�า		และ

การคิดเกี่ยวกับโลกแห่งการมองเห็นเหมือนกัน		คดีของเคนนี	คอนลีย์		 

คืบหน้าไปมากในช่วงที่แดเนียลสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยให้กับนักศึกษา

ปริญญาตรีโดยมีคริสโตเฟอร์เป็นผู้ช่วยสอน		นักศึกษาช่วยเราสองคน

ท�าการทดลองบ้างเป็นครั้งคราว		หนึ่งในการทดลองเหล่านี้กลายเป็นที่ 

โด่งดังไปทั่ว		โดยต่อยอดมาจากงานวิจัยอันเฉียบแหลมในช่วงทศวรรษ 

ที่	1970	ที่ว่าด้วยการให้ความสนใจและการรบัรู้ทางสายตา		ผู้ด�าเนนิงาน

วจิยันี้คอืนกัจติวทิยาด้านการรู้คดิรุ่นบกุเบกิอย่างอูลรคิ	ไนส์เซอร์		ซึ่งย้าย

ไปประจ�าที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ในช่วงที่แดเนียลเรียนปริญญาเอก 

ปีสดุท้ายที่นั่น		แดเนยีลจงึได้พดูคยุกบัไนส์เซอร์หลายต่อหลายครั้งจนเกดิ

แรงบนัดาลใจที่จะต่อยอดงานวจิยัของเขา

เราเริ่มจากการถ่ายท�าวิดีโอสั้น	ๆ	ตรงพื้นที่ว่างบริเวณอาคารเรียน

ภาควชิาจติวทิยา		โดยให้นกัศกึษาแบ่งออกเป็นสองทมีและเดนิไปรอบ	ๆ	

พลางส่งลูกบาสเกตบอลให้คนในทีมเดียวกัน		ทีมหนึ่งสวมเสื้อสีขาว		 

อีกทีมสวมเสื้อสีด�า		แดเนียลรับหน้าที่เป็นตากล้องและผู้ก�ากับ		ส่วน 

คริสโตเฟอร์คอยประสานงานเรื่องการแสดงและตรวจสอบว่าต้องถ่ายท�า

ฉากไหนบ้าง		หลังจากถ่ายท�าเสร็จเราก็ตัดต่อและบันทึกลงในเทปวิดีโอ		

จากนั้นนักศึกษาของเราก็แยกย้ายกันไปทั่วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อ

ท�าการทดลอง

พวกเขาขอให้ผู้เข้าร่วมการทดลองนับว่าผู้เล่นที่สวมเสื้อสีขาวส่ง 

ลูกบาสเกตบอลกี่ครั้งโดยไม่ต้องสนใจการส่งลูกของผู้เล่นที่สวมเสื้อสีด�า		

วิดีโอนี้กินเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที		ถ้าคุณอยากลองทดสอบบ้างละก็		เราขอ
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ให้คุณหยุดอ่านแล้วเข้าไปที่		www.theinvisiblegorilla.com		ในนั้นมีคลิป

วดิโีอการทดลองจ�านวนมากที่เราพูดถงึในหนงัสอืเล่มนี้		รวมถงึคลปิวดิโีอ

การส่งลูกบาสเกตบอลฉบบัสั้น	ๆ	ด้วย		ลองตั้งใจดูแล้วนบัว่าทมีสขีาวส่ง

ลูกทั้งหมดกี่ครั้ง		อย่าลมืนบัลูกกลางอากาศและลูกกระดอนด้วยนะครบั

เมื่อดูเสร็จนักศึกษาก็ถามผู้เข้าร่วมการทดลองทันทีว่านับได้กี่ครั้ง		

ในวดิโีอฉบบัเตม็นั้น		ค�าตอบที่ถูกต้องคอืประมาณ	34-35	ครั้ง		ความจรงิ

แล้วจะกี่ครั้งกไ็ม่ส�าคญัหรอกครบั		ภารกจินี้มจีดุประสงค์เพื่อให้ผูค้นสนใจ

ความเคลื่อนไหวบนหน้าจอ		ไม่ใช่ความสามารถในการส่งลูก		สิ่งที่เรา

ต้องการทดสอบจรงิ	ๆ	กค็อื		เมื่อถงึช่วงกลางของวดิโีอ		จะมนีกัศกึษาสวม

ชุดกอริลลาเดินเข้าไปในฉาก		จากนั้นก็หยุดนิ่ง		หันหน้าเข้าหากล้อง		 

ทบุอกตวัเอง		แล้วเดนิหายออกไปจากหน้าจอ		รวมเบด็เสรจ็แล้วกนิเวลา

ประมาณเก้าวนิาที		หลงัจากถามผูเ้ข้าร่วมการทดลองเกี่ยวกบัจ�านวนครั้ง

ในการส่งลูกแล้ว		เรากถ็ามค�าถามที่ส�าคญัยิ่งกว่าดงันี้

ถาม	 :	คุณสังเกตเห็นอะไรผิดปกติระหว่างที่นับจ�านวนการ 

	 	 ส่งลูกบาสเกตบอลบ้างหรอืเปล่า

ตอบ	:	ไม่เหน็เลยครบั

ถาม	 :	คณุสงัเกตเหน็อย่างอื่นนอกจากผู้เล่นไหม

ตอบ	:	อ๋อ		ผมเหน็ลฟิต์กบัตวัอกัษร	S	อยู่บนก�าแพง		ผม 

	 	 ไม่รู้เหมอืนกนัว่ามนัหมายถงึอะไร

ถาม	:	คณุสงัเกตเหน็คนอื่นนอกจากผู้เล่นหรอืเปล่า

ตอบ	:	ไม่ครบั

ถาม	 :	คณุสงัเกตเหน็กอรลิลาหรอืเปล่า

ตอบ	:	หา!

ไม่น่าเชื่อเลยครับ		ผู้เข้าร่วมการทดลองประมาณครึ่งหนึ่งในงาน

วจิยัของเราไม่เหน็กอรลิลาแม้แต่น้อย!		หลงัจากนั้นกม็คีนน�าการทดลองนี้
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ไปท�าซ�้าหลายต่อหลายครั้งในหลายประเทศโดยใช้เงื่อนไขต่างออกไปและ

ใช้ผูเ้ข้าร่วมการทดลองที่แตกต่างกนั		แต่ผลลพัธ์กอ็อกมาเหมอืนเดมิเสมอ		

นั่นคือ		คนประมาณครึ่งหนึ่งไม่เห็นกอริลลา		เป็นไปได้อย่างไรที่เราจะ 

ไม่เห็นกอริลลาที่เดินมายืนตรงกลางฉาก		หันหน้าเข้าหากล้อง		ทุบอก 

ตวัเอง		แล้วเดนิออกไป		อะไรท�าให้เราไม่เหน็กอรลิลา		ความบกพร่องด้าน

การรับรู้ซึ่งเกิดจากการไม่สนใจวัตถุที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายนี้มีชื่อ

เรยีกทางวทิยาศาสตร์ว่าภาวะ		“มองไม่เหน็เพราะไม่สนใจ		(inattentional	

blindness)”		นี่ต่างจากการมองไม่เห็นเพราะระบบประสาทการมองเห็น 

เสียหาย		สาเหตุที่ผู้คนไม่เห็นกอริลลาไม่ใช่เพราะพวกเขามีปัญหาเรื่อง

สายตา		เมื่อผู้คนจดจ่ออยู่กับบางบริเวณหรือบางแง่มุม		พวกเขามักจะ 

ไม่เหน็วตัถทุี่ไม่คาดคดิ		ถงึแม้มนัจะสะดดุตา		เป็นสิ่งส�าคญั		และปรากฏ

ขึ้นมาตรงจดุที่พวกเขาก�าลงัจ้องมองอยู่ก็ตาม		พูดง่าย	ๆ	กค็อื		ผู้เข้าร่วม

การทดลองมัวแต่ให้ความสนใจกับการนับจ�านวนครั้งของการส่งลูก

บาสเกตบอลจน		“มองไม่เหน็”		กอรลิลาที่อยู่ตรงหน้า

อย่างไรก็ตาม		สิ่งที่ท�าให้เราเขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ภาวะมอง 

ไม่เหน็เพราะไม่สนใจหรอืงานวจิยักอรลิลานะครบั		ข้อเทจ็จรงิที่ว่าผู้คนไม่

เหน็สิ่งต่าง	ๆ	นั้นมคีวามส�าคญักจ็รงิ		แต่สิ่งที่เราสนใจยิ่งกว่ากค็อื		ท่าทาง

ประหลาดใจที่พวกเขาแสดงออกมาตอนรูว่้าตวัเองพลาดอะไรบางอย่างไป		

เมื่อได้ดูวิดีโออีกครั้งโดยไม่ต้องนับจ�านวนครั้งในการส่งลูกบาสเกตบอล		

พวกเขาก็เห็นกอริลลาได้อย่างง่ายดายและพากันตกตะลึงเป็นแถว		 

บางคนโพล่งออกมาทันทีว่า		“นี่ฉันไม่เห็นได้ยังไง!”		หรือ		“ไม่มีทาง!”		 

รายการ		Dateline NBC		เคยเปิดวดิโีอนี้ให้ผู้เข้าร่วมรายการด	ู	ผู้เข้าร่วม

รายการคนหนึ่งถงึกบัพูดว่า		“ผมรู้หรอกน่าว่าตอนแรกคณุให้ผมดูวดิโีอที่

ไม่มกีอรลิลา”		ส่วนผู้เข้าร่วมรายการคนอื่น	ๆ	กก็ล่าวหาว่าเราสลบัวิดโีอ

ตอนที่พวกเขาเผลอ

งานวจิยักอรลิลาแสดงให้เหน็อย่างชดัเจนและอาจจะชดัเจนยิ่งกวา่

งานวจิยัอื่น	ๆ	ว่า		ความเชื่อผดิ ๆ เกี่ยวกบัการให้ความสนใจ  (illusion of 
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