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ถึงคุณที่ได้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ไม่ว่าคุณจะอยู่ในร้าน

หนังสือ ก�ำลังกวำดตำผ่ำนหน้ำหนังสือคร่ำวๆ หรือว่ำซื้อหนังสือ

เล่มนีม้ำแล้วและก�ำลงัเร่ิมอ่ำน ดิฉนัขอกล่ำวสวสัดีพร้อมกับมอบ

รอยยิม้ทีก่ว้ำงท่ีสดุเท่ำทีจ่ะท�ำได้ให้กบัคณุค่ะ เพรำะหนงัสอืท่ีคุณ

ถืออยู่นี้พิเศษจริงๆ

จิตใจมนุษย์เป็นสิ่งลึกลับและสลับซับซ้อน ถ้ำหำกมี

ใครสักคนมำบอกคุณว่ำมี “ต�ำรับด่วน” เพื่อกำร “ซ่อมใจ” อยู่  

คณุอำจจะคิดว่ำฟังดูขีโ้ม้ไม่น้อย แต่ยงัไม่อยำกให้คุณ ด่วน ตดัสนิ

หนังสือเล่มนี้แบบนั้น 

ดร.โอลิเวีย รีมส์ นักวิจัยด้ำนสุขภำพจิตที่มหำวิทยำลัย

เคมบริดจ์และผูเ้ขียนหนงัสอืเล่มนี ้ออกแบบให้ ต�ำรับด่วนซ่อมใจ  

เป็นเหมือนสูตรยำท่ีบอกส่วนผสมพร้อมท่ีมำที่ไปเสร็จสรรพ  

เพือ่ให้คณุได้น�ำไปปรงุด่ืมเอง บำงสตูรคุณก็อำจจะรู้อยูแ่ล้วและใช้

อยู่บ่อยๆ นี่คือมิติที่ “ด่วน” ของต�ำรับยำที่คุณจะได้ค้นพบ แต่ยำ 

ค�ำน�ำผูู้้แปล
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จะออกฤทธิ์เร็วแค่ไหน ได้ผลหรือไม่ รสชำติจะข่ืนคอเกินไป 

หรือเปล่ำ ก็ขึ้นอยู่กับคุณล้วนๆ แล้วละ

อย่ำงไรก็ดี ในฐำนะผูอ่้ำนคนหนึง่ทีไ่ด้อ่ำนหนงัสอืเล่มนี้

ไปหลำยรอบ ดิฉันพบว่ำสิ่งที่ผสำนอยู่ในทุกตัวอักษรของสูตรยำ

ใน ต�ำรับด่วนซ่อมใจ ก็คือกำรใจดีกับตัวเอง ไม่ว่ำจะเจอปัญหำ

อะไร อย่ำลมืว่ำจติใจคอืสิง่ทีไ่ด้รับกำรกระทบกระเทือนไปก่อนแล้ว 

ไม่มำกก็น้อย กำรกดดันตัวเองอำจท�ำให้แผลยิง่ช�ำ้ แต่กำรให้พืน้ท่ี

หัวใจได้ผ่อนคลำยสักหน่อยอำจช่วยสมำนแผลได้

ในฐำนะผู้แปล ต�ำรับด่วนซ่อมใจ ไม่ได้เป็นแค่หนังสือ 

แต่ยังเป็นโอกำสที่ดิฉันใฝ่หำมำตลอด นั่นคือกำรได้ท�ำงำนแปล

ร่วมกับส�ำนักพิมพ์ ดิฉันขอขอบคุณส�ำนักพิมพ์ bookscape 

กองบรรณำธิกำร และทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในหนังสือเล่มนี้ ดิฉัน

ซำบซึง้ใจจรงิๆ ทีเ่ชือ่ใจให้ดิฉนัได้ลองแปลและเรียนรู้ ขอขอบคุณ

บรรณำธิกำรบังเกิดเกล้ำสองท่ำน คุณพ่อกับคุณแม่นั่นเองค่ะ  

ที่ดูเหมือนว่ำจะตื่นเต้นและจริงจังยิ่งกว่ำลูกสำวเสียอีก ขอบคุณ

อติเทพ ไชยสิทธิ์ สำมีของดิฉันที่คอยช่วยเหลือและอยู่เป็นเพื่อน

ไม่ห่ำง ขอบคุณ ดร.โอลิเวีย รีมส์ ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ และขอ

ขอบคุณผู้อ่ำนทุกท่ำนค่ะ

 ขอให้พบต�ำรับด่วนที่ถูกใจนะคะ

สุญญาตา เมี้ยนละม้าย





แปลโดย
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ฉนัขออทุศิหนังสือเล่มน้ีแด่แม่ ผู้ซ่ึงไม่เพยีงฟันฝ่า 
จนผ่านพ้นช่วงเวลายากล�าบากทีสุ่ดในชวิีต แต่ยงั 
เป็นแบบอย่างอนัไร้ทีต่ขิองบคุคลทีส่ามารถฟ้ืนตวั 
กลับมาได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เธอคือแสงน�าทาง
ในชีวิตของฉัน



บทน�ำ
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เกี่ยวกับฉัน

ฉนัเป็็นนักวทิยาศาสตร์ทีม่หาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และใช้้เวลา

เกือบท้ังทศวรรษ ณ สถำบันแห่งนี้ไปกับกำรค้นคว้ำว่ำสิ่งใด

ช่วยให้ผู้คนเติบโตในชีวิตและฟ้�นตัวจำกสถำนกำรณ์ที่ยำก

ลำบำก จำกประสบกำรณ์กำรบรรยำยบนเวทีเท็ด กำรสัมมนำ  

และกำรสนทนำกับผู้คนนับร้อย ฉันได้ค้นพบรูปแบบกำรคิดและ

ควำมรู้สกึ 10 ประเภท หรือ “อำรมณ์เชงิลบ” 10 ประเภท ทีปิ่ดกัน้

ไม่ให้ผูค้นบรรลศัุกยภำพของตน อำรมณ์เหล่ำนีเ้ป็นเร่ืองธรรมดำ

มำกๆ แต่ถ้ำคุณปล่อยให้มันกัดกร่อนตัวคุณนำนเกินไป มันย่อม

ส่งผลกระทบต่อสุขภำวะและควำมสุขของคุณอย่ำงมีนัยส�ำคัญ  

ฉันอยำกจะช่วยให้คุณรู้จักอำรมณ์เหล่ำนี้ ก้ำวพ้นมัน และดึง

ตนเองกลับมำด้วยหนังสือเล่มนี้
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เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

สิ่งท่ีคุณถืออยู่น้ีไม่ใช่แค่หนังสือ แต่คือกลยุทธ์ครบชุดอิงหลัก

วิทยำศำสตร์ซึ่งจะช่วยคุณจัดกำรปัญหำในมิติท่ีส�ำคัญของชีวิต 

ทั้งด้ำนโลกทัศน์ สังคม กำรงำน และกำรต่อสู้ภำยในจิตใจ ฉันได้

น�ำข้อค้นพบจำกงำนวิจัยของฉันเองและกำรพูดคุยกับผู้เข้ำร่วม

งำนสัมมนำและกำรบรรยำยของฉันมำประมวล และสร้ำงเป็น 

ชุดเคร่ืองมือส�ำหรับรับมือกับปัญหำท่ีคุณสำมำรถน�ำไปใช้ได้  

ทุกที่ ทุกเวลำ ซึ่งจะช่วยให้คุณเป็นคนที่คิดบวกมำกขึ้น เด็ดขำด

มำกขึ้น และมั่นใจมำกขึ้น 

เม่ือคุณพลิกอ่ำนหนังสือเล่มนี้ไปเร่ือยๆ และเริ่มน�ำ 

เคล็ดลับกับกลเม็ดต่ำงๆ ไปใช้ คุณจะรู ้สึกได้ว่ำตัวเองเร่ิม 

ผ่อนคลำยมำกขึ้น รำวกับว่ำมีพลังเล็กๆ ก�ำลังค่อยๆ ก่อตัวขึ้น

ภำยในตัวคุณ คุณจะรู้สึกว่ำชีวิตกลำยเป็นขุมทรัพย์ของควำม

น่ำรื่นรมย์ในทุกๆ วัน และคุณจะรู้สึกว่ำตนเองค่อยๆ เปลี่ยนไป  

ฉันอยำกให้คุณมองหนังสือเล่มนี้เป็น “ใบส่ังยำ” ที่บรรจุทั้ง 

ต�ำรับยำส�ำหรับใช้ในยำมวกิฤต และบำงต�ำรับกเ็อำไว้ใช้ทลีะน้อย 

แต่จะออกฤทธิส์ะสมทีดี่เยีย่มในระยะยำว เนือ้หำในหนงัสอืเล่มนี้ 

แบ่งออกเป็นบทสั้นๆ ที่ใช้เวลำอ่ำนประมำณบทละ 20 นำที แต่

ในขณะท่ีคุณก�ำลังตื่นตระหนกและต้องกำรแนวทำงท่ีใช้ได้ทันที 

คณุสำมำรถอ่ำนเน้ือหำช่วงแรกของแต่ละบทได้เลย ซึง่เป็นส่วนท่ี

จะใช้เวลำอ่ำนไม่เกินสองนำท ีขอให้คุณใช้กลยุทธ์เหล่ำนีเ้พือ่ปรับ

อำรมณ์เม่ือชวีติเร่ิมจะไม่รำบร่ืน และคณุต้องกำรมือใครสกัคนมำ

ช่วยประคองให้กลับมำยืนหยดัได้อกีคร้ัง เนือ้หำแต่ละบทจะพดูถงึ
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อำรมณ์ที่แตกต่ำงกัน เพื่อให้คุณสำมำรถเลือกใช้ได้ตำมต้องกำร

และเจำะจงไปยังกลยุทธ์ที่คุณก�ำลังมองหำได้ทันที

 นีคื่ออำรมณ์ 10 ประเภททีฉ่นัต้องกำรช่วยให้คณุก้ำวข้ำม 

ไปให้ได้

• รู้สึกลังเล

• รู้สึกขำดแรงจูงใจ

• รู้สึกสูญเสียกำรควบคุม

• รู้สึกเครียด

• รู้สึกเกินรับไหว

• รู้สึกกังวล

• รู้สึกเหงำ

• รู้สึกถูกปฏิิเสธ

• รู้สึกตกต่ำ

• รู้สึกสิ้นหวัง

 แต่ละบทมีโครงสร้ำงดังนี้ (มองหำสัญลักษณ์เหล่ำนี้ใน

แต่ละบท)

ส่วนที ่ 1: อ่านตรงนี ้ ในนาทฉีกุเฉนิ เป็นเนือ้หำ

สั้นๆ อ่ำนจบภำยในสองนำทีที่จะช่วยให้คุณดึง

ตนเองออกมำจำกช่วงเวลำที่ยำกล�ำบำกได้
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ส่วนที่ 2: วิทยาศาสตร์เข้าใจง่าย เป็นเนื้อหำ

เก่ียวกับจติวทิยำของอำรมณ์ ควำมรู้สึก และสภำวะ

ของจิตใจท่ีแต่ละบทกล่ำวถึง ซึ่งจะมำในรูปแบบ 

บทสรุปสั้นๆ ที่น�ำเสนอข้อมูลเชิงลึกของสิ่งท่ี 

เกิดขึ้นกับคุณในระดับจิตวิทยำและ/หรือประสำท

วิทยำศำสตร์ และท�ำให้เห็นว่ำอำรมณ์เหล่ำนี ้

ส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆ อย่ำงไรบ้ำง 

ส่วนที่ 3: วิธีรับมือ เป็นกลยุทธ์ระยะยำวเพื่อ

จดักำรกับอำรมณ์หรือควำมรู้สกึนัน้ๆ นีคื่อแนวทำง

พัฒนำเชิงลึก เพื่อสร้ำงควำมยืดหยุ่นและควำม

พร้อมรับมือกับอุปสรรค 

ไม่ว่าคุณจะถือไพ่อะไรอย่่ในมือ 
ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอย่่ ณ จุดใดของชีวิต
คุณจะได้พบกับวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ 

ผ่านการพิส่จน์แล้ว น�าไปปฏิบัติได้ 
และช่วยคุณได้จริง 
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ป็ระสบการณ์ของฉันเอง

เม่ือสองปีที่แล้ว โรคมะเร็งของแม่หวนกลับมำ ฉันสัมผัสได้ถึง

ควำมรู้สกึหนึง่ซึง่ฉนัจะกล่ำวถึงในหนงัสอืเล่มนีด้้วย น่ันคอื “ภำวะ

เกินรับไหว” ฉันไม่รู้ว่ำจะหันไปทำงไหน จู่ๆ เหตุและผลในชีวิต

ก็พลันมลำยหำย ฉันรู้สึกเหมือนถูกตัดขำดจำกโลก ฉันหันไป

พึ่งกลยุทธ์ที่อยู่ในทั้ง 10 บทของหนังสือเล่มนี้ทุกคร้ังท่ีรู้สึกแย ่

และเร่ิมรับรู้ได้ว่ำควำมเข้มแข็งก�ำลังก่อตัวขึ้นภำยในจิตใจอย่ำง

ช้ำๆ เหมือนกับว่ำมีมือที่มองไม่เห็นช่วยดึงฉันขึ้นจำกพื้นและ

ประคองให้ฉันกลับไปนั่งกุมบังเหียนชีวิตได้อีกคร้ัง ฉันจึงเขียน

หนงัสอืเล่มนีเ้พือ่แสดงให้คุณเหน็ว่ำมีวธิท่ีีง่ำยและมีประสทิธภิำพ

ในกำรจดักำรกับอำรมณ์ยำกๆ และช่วยให้คณุกลับมำคุมชวีติของ

ตัวเองได้ดังเดิม



บทที่ 1

ร่้สึกลังเลอย่่ใช่ไหม
จะตัดสินใจอย่ำงไรดี
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บทนีน้�าเสนอวิธทีีจ่ะช่้วยให้คณุตดัสินใจได้เดด็ขาดมากขึน้  

ไม่ว่ำคุณจะก�ำลังหนักใจเรื่องกำรสมัครงำน ย้ำยที่อยู่ หรือแม้

กระทัง่เลือกซือ้รองเท้ำ คุณจะได้พบกับกลยทุธ์กำรตดัสนิใจอย่ำง

ม่ันใจที่จะท�ำให้กำรตัดสินใจเป็นเรื่องง่ำยขึ้น และปลดเปล้ือง 

ควำมกลัวที่ฉุดรั้งคุณเอำไว้

หำกคุณเป็นคนที่ตัดสินใจช้ำ ต้องขอควำมเห็นคนอื่น 

อยู่ตลอดเพื่อให้รู้สึกอุ่นใจ หรือมักให้คนอื่นช่วยตัดสินใจแทน  

เนือ้หำในบทนีจ้ะพำไปหำค�ำตอบว่ำคุณจะพลกิสถำนกำรณ์เหล่ำนี ้

ได้อย่ำงไร พูดอีกอย่ำงก็คือ คุณจะควบคุมชีวิตของคุณเองและ 

ใช้ชีวิตอย่ำงแน่วแน่ได้อย่ำงไร
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อ่ำนตรงนี้ ในนำทีฉุกเฉิน

• เม่ือต้องตดัสนิใจเรือ่งซับัซ้ัอน จงเช่ื้อในสญัช้าตญาณแรก  

นักวิจยัจำกมหำวิทยำลัยอมัสเตอร์ดัมชีว่้ำ ย่ิงต้องตดัสนิใจใน

เรื่องท่ียำกเท่ำไร ย่ิงต้องฟังเสียงจำกภำยในมำกข้ึนเท่ำนั้น  

เวลำเรำตดัสนิใจเร่ืองง่ำยๆ  เช่น จะเลือกซือ้ผ้ำขนหนผูนืไหนดี  

กำรเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเป็นแนวทำงที่มีประโยชน์ แต่

จดุทีย้่อนแย้งคอื หำกเร่ืองทีต้่องตดัสินใจนัน้มีควำมละเอยีด

ซับซ้อนมำกขึ้น เช่น จะเลือกซื้อเคร่ืองเรือนชิ้นไหน หรือ

รถยนต์คันไหน กำรปล่อยให้จิตใต้ส�ำนึกน�ำทำงและเชื่อใน

สัญชำตญำณของคุณเองคือแนวทำงที่ดีกว่ำ1, 2

วิทยำศำสตร์ของกำรตัดสินใจ
เวลาในการอ่าน: 10 นำที

ควำมลังเลคือสิ่งที่ชวนให้หงุดหงิด และถ้ำคุณพบเจอกับควำม

ลังเลอยู่เป็นประจ�ำ มันจะกลำยเป็นตัวถ่วงที่หน่วงหนักและ 

ฉุดรั้งคุณไว้ในหลำยๆ ด้ำนของชีวิต

บำงคนใช้เวลำกับกำรตัดสินใจเป็นชั่วโมง พวกเขำใช้

เวลำนำนมำกเพือ่เลือกเฟ้นผลิตภัณฑ์ทีดี่ท่ีสดุ บรรจงเกลำภำษำ
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ในอีเมลให้ไร้ท่ีติ คิดไม่ตกว่ำจะสั่งสินค้ำอะไรดี บำงครั้งต่อให้

ตดัสนิใจไปแล้ว พวกเขำก็ยงัคงไม่พอใจกบัสิง่ทีเ่ลือก เอำแต่คดิว่ำ 

น่ำจะเลือกอย่ำงอื่นอยู่ร�่ำไป

วิธีตัดสินใจอำจส่งผลอย่ำงมำกต่อชีวิตของคุณ มันเป็น

ตัวก�ำหนดว่ำคุณจะท�ำงำนลุล่วงหรือจะย�่ำอยู่กับท่ี หำกมีโอกำส

อยู่ตรงหน้ำ มันจะเป็นตัวก�ำหนดว่ำคุณจะคว้ำมันหรือจะยั้งมือ 

เนื้อหำบทนี้จะพำคุณไปดูว่ำกลไกป้องกันตัวในสมองของเรำ 

ท�ำงำนอย่ำงไร เพื่อช่วยให้เรำไม่รู ้สึกทรมำนมำกเกินไปเม่ือ 

ตัดสินใจ “พลำด” ถ้ำหำกคุณก�ำลังลังเลคิดไม่ตกเสียที ฉันอยำก

บอกคุณว่ำมีกลยทุธ์ทรงประสทิธภิำพทีจ่ะช่วยให้คณุตดัสนิใจได้

ง่ำยขึ้นและเพิ่มควำมแน่วแน่ในชีวิต ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ในบทนี้

“นาย ย” และ “นาย ง”: “คนเยอะๆ” กับ “คนง่ายๆ”

นกัจติวทิยำ แบร์รี ชวำร์ตซ์ (Barry Schwartz) พบว่ำเรำสำมำรถ

จ�ำแนกคนออกเป็นหลำยประเภทได้ตำมวิธีกำรตัดสินใจ บำงคน

เป็น “คนเยอะๆ” (maximiser) ในทีน่ีข้อเรียกว่ำ “นำย ย” ในขณะท่ี 

บำงคนเป็น “คนง่ำยๆ” (satisficer) หรือ “นำย ง”3

ในช่วงชีวิตของคุณ คุณน่ำจะได้พบพำนนำย ย อยู่บ้ำง  

หรือบำงทีคุณอำจจะรู้สึกว่ำคุณเองก็เป็นหนึ่งในนั้น นำย ย  

จะตัดสินใจต่อเม่ือได้รวบรวมข้อมูลครบทุกซอกทุกมุมเสียก่อน  

ถ้ำนำย ย จะซื้อเสื้อโค้ตตัวใหม่ ก็จะไปดูหลำยๆ ร้ำน และลอง

สวมเสื้อโค้ตหลำยๆ แบบให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ก่อนจะ 

ตัดสินใจเลือก แรงขับเคล่ือนของคนกลุ่มนี้คือกำรหำ “ส่ิงท่ีดี

ทีสุ่ด” ไม่ว่ำจะเป็นเส้ือโค้ตท่ีดีทีส่ดุ คอมพวิเตอร์แล็ปทอ็ปทีดี่ท่ีสุด  
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หรือกระทั่งคู่ครองท่ีดีที่สุด หำกคุณเป็น นำย ย แล้วมีอะไร

สักอย่ำงในบ้ำนเกิดพังขึ้นมำ คุณก็คงจะติดต่อไปที่ร ้ำนค้ำ  

แต่กระบวนกำรที่คุณหำร้ำนสักร้ำนมักจะยำวนำนและยำกเย็น 

คณุจะต้องค้นหำร้ำนท้ังหมดในย่ำนของคุณ อ่ำนรีววิให้มำกท่ีสดุ  

หำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ตอีกเป็นชั่วโมงก่อนที่จะตัดสินใจ  

ทัง้หมดน้ีกินทั้งเวลำและพลังงำน และเนื่องจำกคนอย่ำงนำย ย  

มีนิสัยละเอียดถี่ถ้วนโดยธรรมชำติ พวกเขำจึงผัดกำรตัดสินใจ

และกำรลงมือท�ำสิ่งต่ำงๆ ออกไป เพรำะกำรเลือกเฟ้นและศึกษำ

ควำมเป็นไปได้ทัง้หมดทีมี่นัน้เป็นงำนท่ีหนกัหนำเอำเร่ืองทีเดียว 

จรงิอยูท่ี่ว่ำบำงคร้ังนำย ย กไ็ปเจอเพชรน�ำ้เอกเข้ำในระหว่ำงกำร

ค้นหำอนัละเอยีดลออ แต่กว่ำจะได้เจอส่ิงท่ีหวงั พวกเขำก็อ่อนล้ำ 

เกินกว่ำจะเชยชมสิ่งที่ค้นพบได้อย่ำงมีควำมสุขเสียแล้ว

ในทำงกลับกัน ถ้ำคนอย่ำง “นำย ง” จะต้องซื้ออะไร 

สักอย่ำง พวกเขำจะเล็งไว้สักสองสำมตัวเลือก และทันทีท่ีพบ

สิ่งท่ีตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่ง พวกเขำก็จะเลือกสิ่งนั้น นำย ง  

ไม่ได้แสวงหำควำมสมบูรณ์แบบ และด้วยเหตนุีช้วีติของพวกเขำ 

จึงผ่อนคลำยกว่ำ นำย ง ยึดหลักส�ำคัญในกำรตัดสินใจเพียง 

หลักเดียว นั่นคือค�ำว่ำ “ดีพอ” และเพรำะว่ำพวกเขำไม่ได ้

ไล่ล่ำ “ควำมสมบูรณ์แบบ” พวกเขำจึงไม่ผิดหวังหำกได้พบสิ่งที ่

ดีกว่ำหลังจำกตัดสินใจไปแล้ว ในทำงตรงข้ำม นำย ย มักชะลอ

กำรตัดสินใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเม่ือรู้ว่ำจะไม่อำจเปล่ียนใจได้

ในภำยหลัง ก็แล้วถ้ำในอนำคตมีตัวเลือกที่ดีกว่ำตัวเลือกใน 

ปัจจุบันล่ะ ด้วยหลักคิดแบบนี้ พวกเขำจึงเฝ้ำมองหำส่ิงท่ีดีกว่ำ 

อยู่เสมอ และนี่เองคือสิ่งที่ขัดขวำงควำมสุขของพวกเขำ
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โลกแห่งตัวเลือก

หำกคุณเป็นนำย ย กำรใช้ชีวิตในโลกวัตถุนิยมท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปไม่เว้นแต่ละวันอำจไม่ใช่เร่ืองง่ำยเลย ทุกวันนี้เรำมีตัวเลือก

มำกกว่ำที่เคย แค่คุณเข้ำอินเทอร์เน็ต คุณก็จะได้พบกับสรรพ-

อำหำรละลำนตำ รำยกำรโทรทัศน์ วิดีโอเกม และสถำนที่ต่ำงๆ  

ที่น่ำไปเยือน ถ้ำคุณเป็นนำย ย คุณคงอดไม่ได้ที่จะหำข้อมูล 

เก่ียวกับทุกอย่ำงที่มีอยู ่ในตลำดก่อนจะเลือกซื้อของสักชิ้น  

แต่คุณจะท�ำอย่ำงนั้นได้อย่ำงไร ในเม่ือมีตัวเลือกเป็นสิบหรือ

กระทั่งเป็นร้อยดำหน้ำมำให้คุณเลือก

ทั้งหมดนี้น�ำไปสู่ประเด็นส�ำคัญที่ว่ำ เม่ือเรำเผชิญกับ 

ตัวเลือกจ�ำนวนมำกเกินไป เรำมักจะตัดสินใจได้แย่ลง ในกำร

ทดลองหนึ่ง ผู้ร่วมกำรทดลองท่ีได้รับตัวเลือกช็อกโกแลตเพียง

หกแบบ มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่ำงติดมือกลับไป 

มำกกว่ำผู ้ร่วมกำรทดลองอีกกลุ่มที่มีช็อกโกแลตให้เลือกถึง  

30 แบบ4 นอกจำกนี ้เม่ือตวัเลือกมีจ�ำกัด คนเรำยงัมักจะพงึพอใจ

กับสิ่งที่ซื้อไปมำกกว่ำอีกด้วย

ปรำกฏิกำรณ์เดียวกันนี้เกิดข้ึนกับกำรท�ำงำนเช่นกัน 

นักเรียนที่ถูกสั่งให้เขียนเรียงควำมโดยมีหัวข้อให้เลือกเขียน

น้อยกว่ำ มักจะเขียนงำนออกมำได้ดีกว่ำนักเรียนท่ีมีหัวข้อให้

เลือกมำกกว่ำ4 ส่ิงที่เรำค้นพบก็คือ ยิ่งน้อยยิ่งดี เม่ือเรำเห็น 

ตัวเลือกน้อยลงและถูกห้อมล้อมด้วยตัวเลือกน้อยลง กำรเลือก

ก็ง่ำยขึ้น เรำจะรู้สึกพึงพอใจกับส่ิงที่เรำเลือกมำกขึ้น บำงทีมัน

อำจจะเก่ียวกับกำรท่ีเรำได้ตัดสิ่งที่ไม่จ�ำเป็นท้ิงไป และใช้ชีวิต 

ให้เรียบง่ำย โดยซื้อเฉพำะสิ่งที่จ�ำเป็นและมีควำมสุขกับส่ิงท่ี 

มีอยู่ให้มำกขึ้น
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นี่คือเหตุผลว่ำ ท�ำไมกำรยึดหลัก “ดีพอ” จึงอำจเป็น 

ทำงเลือกที่ดีกว่ำในโลกแห่งกำรช็อปปิ�งออนไลน์และท่ำมกลำง

ใบหน้ำนบัไม่ถ้วนบนแพลตฟอร์มหำคู่ออนไลน์6 ในโลกแห่งกำร

เปล่ียนแปลงอย่ำงทุกวันนี้ ซึ่งสิ่งที่ดีกว่ำและดังกว่ำเกิดขึ้นใหม่

ทกุๆ สองถงึสำมเดือน และคูรั่กก็เลิกรำกันถีข่ึน้ กำรไขว่คว้ำสิง่ท่ี 

“สมบูรณ์แบบ” ก็เหมือนกับกำรว่ิงไปสูเ่ส้นชยัท่ีเป็นด่ังภำพลวงตำ  

เส้นชัยที่ขยับหำ่งออกไปในทุกก้ำวที่คุณวิ่ง เส้นชัยท่ีคุณไม่มีวัน

ไปถึง สิ่งที่ “สมบูรณ์แบบ” ทั้งหลำยนั้น ไม่ว่ำจะเป็นสินค้ำ บ้ำน 

หรอือำชพีกำรงำน ล้วนไม่มีอยู่จริง เพรำะสิง่ทีใ่หม่กว่ำและดีกว่ำ 

พร้อมจะผุดโผล่ข้ึนมำได้เสมอ เพรำะอย่ำงนี้ ค�ำว่ำ “ดีพอ”  

จึงสำมำรถปกป้องเรำจำกชีวิตแห่งกำรไล่ล่ำอย่ำงไม่มีท่ีส้ินสุด 

เพื่อเอื้อมคว้ำบำงสิ่งที่จริงๆ แล้วไม่ได้มีอยู่เสียด้วยซ�้ำ

ภูมิคุ้มกันทางใจ

บำงคร้ังคนเรำกเ็ลอืกทีจ่ะชะลอกำรตดัสนิใจออกไปเพรำะว่ำกลัว 

กลัวควำมเสี่ยงที่มำกับกำรเลือก โดยเฉพำะกับกำรเลือกที่ส่งผล 

ถำวร เรำกลัวว่ำหำกผลจำกกำรตัดสินใจไม่เป็นอย่ำงท่ีหวัง  

เรำจะต้องทนแบกรับผลที่เกิดขึ้นไปอีกแสนนำน แต่สิ่งท่ีเรำ 

ไม่ค่อยตระหนักกันก็คือเรำมักจะประเมินควำมรู้สึกที่จะเกิดจำก

ควำมผิดหวังไว้รุนแรงจนเกินไป จริงๆ แล้ว เรำเยียวยำตนเอง

ได้ดีและเร็วกว่ำที่คิด
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เลือกสิ่งที่ 
“ดีพอ”
ไม่ใช่สิ่งที่ 
“ดีที่สุด”


