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เศรษฐศาสตร์เป็นสาขาวชิาทีพ่ยายามหาข้อเทจ็จรงิร่วม (common 

fact) จากความจริงที่แตกต่างหลากหลาย (different truth) ตัวอย่างเช่น 

การพยายามท�าความเข้าใจรูปแบบท่ีเหมือนกันในพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งมี

ความแตกต่างกันเป็นพื้นฐาน แต่เศรษฐศาสตร์นั้นมีความแปลก เพราะ

การหาข้อเท็จจริงร่วมเพื่ออธิบายพฤติกรรมมนุษย์มักใช้เคร่ืองมือที่ไม่

เข้าไปเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง เช่น การอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์

ผ่านแบบจ�าลองซึ่งมีการตั้งข้อสมมติข้ึนก่อน จากนั้นจึงน�าเคร่ืองมือ 

ดังกล่าวไปทดสอบว่ามีพลังในการอธิบายโลกความเป็นจริงมากน้อย 

แค่ไหน

ในมุมหนึ่ง แบบจ�าลองหรือข้อสมมติท่ีก�าหนดพฤติกรรมมนุษย์

เหมือนกันนั้น หากมีพลังในการอธิบายมากพอก็ย่อมน�าไปสู่ข้อเท็จจริง

ร่วมที่ปราศจากความล�าเอียง (biasedness) ท�าให้การก�าหนดนโยบาย

บนความเหมือนกันดังกล่าวมีพลัง แต่ในอีกมุมหนึ่ง ความพยายาม

ท�าให้เหมือนกันท้ังท่ีในความเป็นจริงมีความแตกต่าง ย่อมมาพร้อมกับ

ความคลาดเคลื่อน (error) ของการอธิบายด้วยเสมอ 

ทีผ่่านมา ความคลาดเคล่ือนนบัเป็นแกนหลกัส�าคญัทีท่�าให้สาขา

วิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ทั้ง

จากการต่อยอดแบบจ�าลองในเชิงลึก การยกเว้นข้อสมมตทิีก่�าหนดขึน้ และ

การหยิบยืมวิธีคิดของศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช้ในการอธิบาย ทั้งนี้ก็เพียง

เพื่อต้องการก�าจัดความคลาดเคลื่อนให้ลดลงหรือหมดไป

ค�านิยม
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ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากข้อสมมติบางประเภทนั้น มีความ

เป็นระบบในตัวของมันเอง กล่าวคือ เป็นความคลาดเคล่ือนที่เกิดข้ึน

เหมือนกันในทุกคน ทั้งท่ีแต่ละคนมีความแตกต่างหลากหลาย และข้อ

สมมตทิีว่่านัน้ก็คอื การสมมตใิห้ปัจเจกบุคคลมีเหตมีุผล (rationality) โดย

สมบูรณ์ในการตดัสนิใจ ทัง้ท่ีในโลกความจริง มนษุย์ตดัสนิใจโดยอาศยัท้ัง

อารมณ์ (emotion) ความรู้สึก (feeling) และประสบการณ์ (experience) 

เข้ามาเกี่ยวข้อง การตัดสินใจของพวกเขาจึงต่างไปจากผลลัพธ์ที่ได้หาก

มนุษย์ตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดตามหลักเหตุผล ซึ่งนี่คือแกนหลัก

ของการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมในปัจจุบัน 

ในปี 2002 แดเนยีล คาห์เนแมน และ เวอร์นอน สมิธ ได้รบัรางวลั

เพื่อระลึกถึง อัลเฟรด โนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์จากคุณูปการในด้าน 

“เศรษฐศาสตร์พฤตกิรรมและการทดลอง” (behavioral and experimental 

economics) เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่ประยุกต์จิตวิทยาเข้ากับการ 

ตัดสินใจของมนุษย์ และมีการพัฒนากระบวนการและเคร่ืองมือที่จะ

ท�าให้เกิดการวัด เก็บข้อมูล และท�าความเข้าใจกระบวนการตัดสินใจ

ของมนุษย์ในเชิงประจักษ์ได้อย่างชัดเจนมากย่ิงข้ึน งานของทั้งสองจึงมี

คุณูปการที่ส�าคัญยิ่งต่อวงการเศรษฐศาสตร์ทั้งโลก กล่าวคือ แนวคิดด้าน

เศรษฐศาสตร์พฤตกิรรมและการทดลองช่วยเข้ามาปิดข้อจ�ากดัอนัเกิดจาก

ข้อสมมติส�าคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่เคยมีอยู่ตลอดมา

ส�าหรับในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึง

ความส�าคัญของสาขาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง โครงการ

แผนพัฒนาวิชาการ จุฬาฯ สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 จึง

ได้ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์เศรษฐศาสตร์

พฤติกรรมและการทดลอง” (Center for Behavioral and Experimental 

Economics) หรือที่เรียกว่า CBEE เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตงาน

วจิยัด้านเศรษฐศาสตร์พฤตกิรรมและการทดลองเพือ่ตอบโจทย์ของสงัคม

ไทยโดยเฉพาะ
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ศนูย์เศรษฐศาสตร์พฤตกิรรมและการทดลองได้ด�าเนนิการมากว่า 

3 ปี มีศักยภาพสามารถด�าเนินการทดลองได้ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย 

ทัง้การทดลองในห้องแล็บ (lab experiment) การทดลองในพืน้ทีจ่ริง (field 

experiment) การจ�าลองห้องแล็บในพืน้ทีจ่ริง (lab-in-the-field experiment) 

และการทดลองโดยใช้อุปกรณ์คลิกเกอร์ (clicker experiment) ซึ่งเป็น

อปุกรณ์ประมวลผลการนบัหรือการออกความเหน็แบบง่ายท่ีไม่จ�าเป็นต้อง

ระบุตวัตนผูใ้ช้ นอกจากนี ้ศนูย์ฯ ยงัมีเครือข่ายเชือ่มโยงกับหน่วยงานและ

นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและต่างประเทศอีกหลายแห่ง

ปัจจุบัน ศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองด�าเนิน

การวิจัยใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มการทดลองทางเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข เป็นการทดลองเก่ียวกับการตัดสินใจบริโภคอาหาร อัน

เนือ่งจากปัจจยัด้านขนาด รปูแบบเมน ูหรือฉลาก เพือ่น�าไปสูก่ารออกแบบ

ทางเลือกอาหารทีเ่หมาะกับสขุภาพ (2) กลุ่มการทดลองทางเศรษฐศาสตร์

สถาบัน เป็นการทดลองเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม ความเชื่อใจ และ

การโกง อนัเนือ่งจากกระแสสังคมหรือบุคคลในสังคมท่ีตนเองอยู่ เพือ่น�าไป

สู่การออกแบบทางเลือกทีมี่ผลต่อการเปล่ียนแปลงวธิคีดิของสงัคมอย่างมี

ประสิทธิภาพ (3) กลุ่มการทดลองทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เป็นการ

ทดลองเก่ียวกับความล�าเอยีงในการตดัสนิใจ เช่น การตดัสนิใจออมหรือกู้ 

การบริจาค การให้ และการจ่ายภาษี เพื่อน�าไปสู่การน�าเสนอเชิงนโยบาย

ที่ได้ประโยชน์สูงที่สุดส�าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ทางศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองมีความ

ยนิดีเป็นอย่างยิง่ทีท่างส�านกัพมิพ์ bookscape และ openworlds ได้จดัพมิพ์ 

หนังสือ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ที่มองคน

ไปไกลกว่าสัตว์เศรษฐกิจ เล่มนี้ เพราะเน้ือหาของหนังสือได้ประยุกต์ 

องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองจากตัวอย่าง

ท่ีพบเห็นหรือรับรู้ได้ทั่วไปในชีวิตประจ�าวันมาเล่าเป็นเร่ืองให้เข้าใจได้

ง่ายและน่าสนใจตามสไตล์การเขียนของ ริชาร์ด เธเลอร์ ท�าให้คนที่ไม่มี
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ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาก่อน หรือกระทั่งไม่มีความรู้ด้าน

เศรษฐศาสตร์เลย กย็งัอ่านได้ด้วยความสนกุสนานและเรียนรู้จากหนงัสือ

เล่มนี้ได้เป็นอย่างดี 

ท้ายที่สุด ขอให้ทุกท่านสนุกสนานและได้รับความรู้จากหนังสือ 

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เล่มนี้อย่างเต็มที่

ธานี ชัยวัฒน์
ผู้อ�านวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

และการทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



แด่:
วิกเตอร์ ฟูกส์ ที่มอบหนึ่งปีให้ผมได้คิด

และ อีริก แวนเนอร์ กับมูลนิธิรัสเซลล์ เสจ
ที่สนับสนุนความคิดสุดประหลาด

และแด่:
คอลิน แคเมอเรอร์ กับ จอร์จ โลเวนสไตน์
นักศึกษาวิชาพฤติกรรมขาดสติยุคแรก



จิตวิทยาคือพื้นฐานของวิชาเศรษฐกิจการเมืองและสังคมศาสตร์
ทุกแขนง วันหนึ่งเราอาจใช้หลักพื้นฐานของจิตวิทยามาสรุป

เป็นกฎทางสังคมศาสตร์ได้ส�าเร็จก็ได้

วิลเฟรโด พาเรโต, 1906 



แปลโดย
ศรพล ตุลยะเสถียร
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ก่อนที่จะเริ่ม ผมขอเล่าเรื่องของ เอมอส ทเวอร์สกี และ แดเนียล 

คาห์เนแมน ให้ฟัง ทัง้คูเ่ป็นท้ังเพือ่นและครูของผม เร่ืองราวของทัง้สองคน 

บอกใบ้ถึงสิ่งที่จะได้จากหนังสือเล่มนี้

พยายามเอาใจเอมอส

 แม้กระทั่งคนที่ขี้ลืมจนจ�าไม่ได้ว่าวางกุญแจบ้านไว้ที่ไหน ชีวิตก็

น�าพาเราไปพบกับช่วงเวลาที่ติดตรึงไม่รู้ลืมเสมอ เหตุการณ์จ�านวนหนึ่ง

เป็นเหตุการณ์สาธารณะ ซึ่งหากคุณอายุเท่าผม เหตุการณ์นั้นอาจเป็น

วันท่ีประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี ถูกลอบสังหาร (ตอนนั้นผม

เป็นนกัศกึษาปีหนึง่ ก�าลังเล่นบาสเกตบอลอยู่ในโรงยิมของมหาวทิยาลยั) 

ส�าหรับคนที่โตพอจะอ่านหนังสือเล่มนี้ เหตุการณ์นั้นอาจเป็นวันท่ี 11 

กันยายน 2001 (ตอนนัน้ผมเพิง่ตืน่นอน ฟังสถานวีทิยสุาธารณะแห่งชาติ 

และพยายามท�าความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น)
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 เหตุการณ์ท่ีเหลือเป็นเรื่องส่วนตัว ตั้งแต่พิธีวิวาห์ไปจนถึงการ 

ตกีอล์ฟได้โฮลอนิวัน  ส�าหรับผม เหตกุารณ์พเิศษนีค้อืการรบัโทรศพัท์จาก 

แดนนี คาห์เนแมน  แม้ว่าเราจะคุยกันบ่อย และมีการพูดคุยทางโทรศัพท์

เป็นร้อยๆ คร้ังท่ีปลิวหายไปกับสายลม แต่การพดูคุยคร้ังนัน้ ผมจ�าได้แม่น

เลยว่าตัวเองยืนอยู่ที่ไหน ตอนนั้นเป็นช่วงต้นปี 1996 และแดนนีโทร.มา 

บอกข่าวว่า เอมอส ทเวอร์สกี เพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเขา ป่วยเป็น

มะเรง็ระยะสุดท้าย และมีเวลาใช้ชวิีตอกีประมาณหกเดือน  ผมชอ็กจนต้อง

ยืน่โทรศพัท์ให้ภรรยาแล้วเรียกสตกิลับคืนมา ข่าวท่ีว่าเพือ่นสนทิก�าลังจะ

เสียชวีติเป็นเร่ืองน่าเศร้า แต่ เอมอส ทเวอร์สกี คือคนท่ีไม่ควรจากไปในวยั

เพียง 59 ปี เอมอส ผู้ซึ่งเขียนบทความและกล่าวบรรยายได้อย่างชัดเจน

สมบูรณ์แบบ ผู้ซึง่มีเพยีงกระดาษโน้ตและดินสอวางเป็นระเบียบเรียบร้อย

อยู่บนโต๊ะ ไม่ควรตายจากไปแบบนี้

 เอมอสเก็บข่าวนี้ไว้จนกระทั่งเขาไปท�างานที่ออฟฟิศไม่ได้ ก่อน

หน้านั้น มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ ซึ่งรวมถึงเพื่อนสนิทของผมอีกสองคน เรา 

ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลนี้กับใครนอกจากคู่ชีวิตของเรา ดังนั้น 

เราจึงต้องผลัดกันปลอบใจซึ่งกันและกันในช่วงเวลาห้าเดือนที่เราเก็บ 

ข่าวร้ายนี้ไว้กับตัว

 เอมอสไม่ต้องการเปิดเผยสถานะทางสุขภาพของเขา เพราะเขา

ไม่อยากใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแบบคนป่วยใกล้ตาย เขายังมีงาน 

ต้องท�า เขากับแดนนีตัดสินใจที่จะร่วมกันเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่ม

หนึง่ โดยรวบรวมบทความของพวกเขาและของนกัวชิาการคนอืน่ในวงการ

จิตวิทยาสาขาที่ทั้งคู่เป็นผู้บุกเบิก นั่นก็คือการศึกษาเก่ียวกับการตัดสิน

คณุค่าและการตดัสินใจ พวกเขาตัง้ชือ่หนงัสือว่า ตวัเลือก คณุค่า และกรอบ

ความคดิ (Choices, Values, and Frames)  เอมอสตอ้งการท�าสิง่ทีเ่ขารกั 

ซึง่กคื็อการท�างาน การใช้เวลากับครอบครวั และการดูบาสเกตบอล ในช่วง

เวลานั้น เอมอสไม่อยากให้คนที่ไปเยี่ยมแสดงความเสียใจกับอาการป่วย

ของเขา แต่การไปพบ “เพื่อการท�างาน” นั้นท�าได้ ดังนั้น ผมจึงไปพบเขา
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ประมาณหกสัปดาห์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต โดยอ้างเหตุผลเร่ืองบทความ 

ที่ผมก�าลังเขียนร่วมกับเขา เราใช้เวลากับบทความนั้นครู่หนึ่ง หลังจาก

นั้นก็ไปดูบาสเกตบอลเอ็นบีเอรอบเพลย์ออฟด้วยกัน

 เอมอสฉลาดหลักแหลมในแทบทุกเร่ืองของชีวิต ซึ่งรวมถึงการ

จัดการกับอาการป่วย1 หลังจากปรึกษาหารือเร่ืองผลการวินิจฉัยโรคกับ

ผูเ้ชีย่วชาญทีส่แตนฟอร์ด เขากต็ดัสินใจไม่รับการรักษาอนัเปล่าประโยชน์

ที่น่าจะต่อชีวิตของเขาออกไปได้ไม่ก่ีสัปดาห์ แต่จะท�าให้เขาป่วยหนัก

และสูญเสียช่วงเวลาไม่กี่เดือนสุดท้ายของชีวิต สมองของเขายังเฉียบคม 

ดังเดิม เขาอธิบายให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาฟังว่ามะเร็งไม่ใช่

เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ (zero-sum game) “สิ่งที่ไม่ดีต่อเนื้อร้ายก็ไม่ได้

หมายความว่ามันจะดีกับผมนะ”  วันหนึ่ง ผมถามเขาทางโทรศัพท์ว่าเขา

รู้สึกอย่างไรบ้าง เขาตอบว่า “คุณรู้ไหม มันตลกดีนะ ตอนที่เราเป็นหวัด 

เรารู้สึกเหมือนจะตาย แต่ตอนท่ีเราจะตายจริงๆ เรากลับรู้สึกสบายดี 

เป็นส่วนใหญ่” 

 เอมอสเสียชีวิตในเดือนมิถุนายน และงานศพถูกจัดข้ึนท่ีเมือง

พาโล อัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นเมืองท่ีเขาและครอบครัวพักอาศัย  

โอเรน ลูกชายของเอมอส เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน และเขาก็น�า 

ส่วนหนึง่ของบันทกึทีเ่อมอสมอบให้กับเขาไม่กีว่นัก่อนจะเสียชวีติมากล่าว

 
พ่อรู้สึกว่าสองสามวันท่ีผ่านมา เราได้แลกเปล่ียนเร่ืองราวใน

ความทรงจ�าและเร่ืองเล่ามากมาย ด้วยความตั้งใจว่าเร่ืองราว

เหล่านั้นจะเป็นที่จดจ�า อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาหนึ่ง พ่อคิด

ว่าประเพณีของชาวยิวท่ีมีมาช้านานถือว่าประวัติศาสตร์และ

1 ในขณะท่ีเอมอสยังมีชีวิต มุกตลกซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักจิตวิทยาก็คือ เอมอสท�าให้

เกิดการทดสอบไอคิวแบบข้อเดียวจบ นั่นคือ ย่ิงคุณรู้ตัวได้เร็วเท่าไรว่าเอมอสฉลาดกว่า 

คุณก็ยิ่งฉลาดเท่านั้น 
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ภูมิปัญญาไม่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งผ่าน

การบรรยายและหนงัสอืประวตัศิาสตร์ แต่ถ่ายทอดผ่านเร่ืองราว

ในความทรงจ�า เรื่องเล่าชวนข�า และมุกตลกที่เหมาะสม

 

หลังพธิศีพ ครอบครวัทเวอร์สกีก็จดังานชวิา <shiv’a ช่วงเจด็วนั

ของการไว้ทุกข์ตามธรรมเนียมยิว> ที่บ้านของพวกเขา ตอนนั้นเป็นบ่าย

วันอาทิตย์ มีช่วงหนึ่งที่พวกเราบางคนเข้าไปในห้องดูทีวีเพื่อติดตามช่วง

สุดท้ายของเอ็นบีเอรอบเพลย์ออฟ เรารู้สึกผิดเล็กน้อย แต่ทาล ลูกชาย

ของเอมอสก็บอกว่า “ถ้าพ่อยังอยู่ เขาก็คงบอกให้เราอัดเทปงานศพแล้ว

มาดูบาสเกตบอลกัน” 

 ตั้งแต่ผมได้พบกับเอมอสคร้ังแรกในปี 1977 ผมก็ทดสอบ

บทความทุกชิ้นที่ผมเขียนอย่างไม่เป็นทางการโดยถามตัวเองว่า “เอมอส 

จะเห็นด้วยหรือไม่?”  อีริก จอห์นสัน เพื่อนของผมซึ่งคุณจะได้อ่าน 

เร่ืองราวของเขาในภายหลัง เป็นพยานในเร่ืองนีไ้ด้ เพราะบทความชิน้หนึง่

ท่ีเราเขียนร่วมกันใช้เวลาปรับแก้อยู่สามปีจงึจะได้ตพีมิพ์ หลงัจาก วารสาร

ยอมรับบทความช้ินนัน้แล้ว บรรณาธกิาร กรรมการบทความ และอริีก ต่าง

ก็พอใจกับบทความ แต่เอมอสมีประเด็นหนึง่ตดิอยูใ่นใจ และผมก็อยากจะ

ตอบค�าถามของเอมอสให้ได้ ผมสาละวนอยู่กับการแก้ไขบทความ ส่วน 

อีริกที่น่าสงสารก็ต้องหาผลงานอื่นมาน�าเสนอส�าหรับการเลื่อนขั้น โชคดี

ทีอี่ริกเขียนบทความดีๆ ไว้หลายช้ิน ความเอือ่ยเฉือ่ยของผมจงึไม่กระทบ

กับการเล่ือนขั้นเป็นอาจารย์ประจ�าของเขา และหลังจากปรับแก้อยู่ระยะ

หนึ่ง เอมอสก็พอใจในที่สุด

 การเขียนหนังสือเล่มนี้ ผมคิดถึงข้อความที่เอมอสส่งมอบให้กับ

โอเรนอย่างจริงจัง หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือแบบที่คุณอาจจะคาดหวัง

จากปลายปากกาของอาจารย์เศรษฐศาสตร์ มันไม่ใช่ต�าราเล่มหนาอ่าน

ยากและไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อว่าร้ายใคร แน่นอนว่าจะมีการพูดถึงงานวิจัย 

แต่ก็จะมีเร่ืองราวในความทรงจ�า เร่ืองเล่าท่ี (น่าจะ) สนุกสนาน รวมถึง 

มุกตลกแปลกๆ รวมอยู่ด้วย
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แดนนีกับคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผม

 วันหนึ่งในช่วงต้นปี 2001 ผมแวะไปเยี่ยม แดนนี คาห์เนแมน  

ท่ีบ้านของเขาในเมืองเบร์ิกลีย์ เรานัง่คุยกนัอยู่ในห้องนัง่เล่นตามปกต ิจาก

นัน้อยู่ดีๆ แดนนกีน็กึข้ึนได้ว่าเขามีนดัคุยทางโทรศพัท์กบั โรเจอร์ โลเวน- 

สไตน์ นักข่าวของ New York Times Magazine ที่ก�าลังเขียนบทความ

เก่ียวกับงานของผม  โรเจอร์ซึ่งเป็นผู้เขียน เม่ืออัจฉริยะคิดผิด (When 

Genius Failed) หนึ่งในหนังสือเล่มดัง อยากคุยกับแดนนีเกลอเก่าของ

ผม ผมจึงลังเลว่าควรจะออกจากห้องหรือควรจะอยู่ฟังการสนทนา? “อยู่

สิ” แดนนีบอก “มันน่าจะสนุก”

 เม่ือเร่ิมสัมภาษณ์ การฟังเพื่อนเล่าเรื่องเดิมๆ เกี่ยวกับตัวคุณ 

ก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น และการได้ยินใครบางคนชื่นชมคุณก็เป็นเร่ืองชวน

เขนิเสมอ ผมหาอะไรมาอ่านแล้วความสนใจของผมก็ล่องลอยไป จนกระทัง่

ผมได้ยินแดนนพีดูว่า “อ๋อ คุณสมบัตทิีดี่ท่ีสดุของเธเลอร์ซึง่ท�าให้เขาพเิศษ

มากๆ ก็คือ เขาเป็นคนขี้เกียจ” 

 อะไรนะ? เอาจริงหรือนี?่ ผมคงไม่ปฏิเสธเรือ่งทีต่วัเองขีเ้กยีจ แต่

แดนนีคดิว่าความขีเ้กียจเป็นคุณสมบัตหินึง่เดียวทีย่อดเยีย่มของผมหรือ? 

ผมโบกไม้โบกมือและส่ายหัวอย่างบ้าคล่ัง แต่แดนนีก็พูดต่อไป ชื่นชม

ข้อดีเร่ืองความเกียจคร้านของผมไปเร่ือย จนถึงวันน้ี แดนนียังยืนยันว่า

นั่นเป็นการชื่นชมอย่างสูง เขาบอกว่าความขี้เกียจของผมท�าให้งานที่ผม

เลือกท�าต้องเป็นโจทย์ท่ีน่าสนใจมากพอ จนท�าให้ผมเอาชนะการบ่ายเบ่ียง

หนงีานซึง่เป็นอาการปกตไิด้ คงมีเพยีงแดนนเีท่านัน้ท่ีเปล่ียนความขีเ้กยีจ

ของผมให้กลายเป็นทรัพย์สินอันมีค่า 

 นัน่แหละครบั คุณคงจะพอเข้าใจแล้ว ก่อนท่ีจะอ่านหนงัสอืเล่มนี ้

ต่อไป คุณควรท�าใจว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนโดยคนข้ีคร้าน 

ผ่านการรับรอง ข้อดีตามที่แดนนีเคยพูดไว้ก็คือ ผมจะเขียนเฉพาะเรื่องที่

น่าสนใจเท่านั้น อย่างน้อยก็น่าสนใจส�าหรับผม 


