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แด่พ่อ ที่สอนให้ผมเข้าไปข้างใน
และ

ลาร่า เมญา และแดนี
ยาถอนพิษการพล่ามในใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของผม

i
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ผมคิดว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับคนเราคือการยึดมั่นในคุณธรรม
มันเป็นบทสนทนาที่ผมมีกับตัวเองในใจ
ผมมักเปรียบเทียบการกระทำของผมกับเสียงในหัว
มันเป็นเสียงที่ดังฟังชัดและตื่นตัวอยู่เสมอ อย่างน้อยก็สำหรับผม
มันจะบอกเมื่อผมมาถูกทาง และเตือนผมเมื่อผมออกนอกลู่นอกทาง

– บารัค โอบามา
ประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกา

ii

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เสียงในหัวผมมันกวนประสาทฉิบหาย

– แดน แฮร์ริส
ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ชื่อดัง

อดีตพิธีกรหลักของรายการ Good Morning America
และ Nightline ช่อง ABC News

iii
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การพูดคุยกับตัวเองในใจไม่ใช่เรื่องแปลก
คนเราใช้เวลาถึงครึ่งหนึ่งของเวลาที่ตื่นทำเช่นนั้น

มนุษย์เรามีวิวัฒนาการมาให้สามารถมีบทสนทนากับตัวเองหรือมีเสียง 
ในหัวเพื่อความอยู่รอด มันเตือนเราตอนมีอันตรายเข้ามาประชิด ทำให้ 
เราจำเนื้อหาในหนังสือได้ สามารถวางแผนอนาคต รำลึกความทรงจำ 
หอมหวานในอดีต กระตุ้นให้เรามุ่งไปยังเป้าหมายที่วางไว้ และร้อยเรียง 
เรื่องราวใหม่ ๆ ในชีวิต

แต่...เสียงในหัวก็ทำร้ายเราได้เหมือนกัน เมื่อมันคอยพล่ามแต่เรื่อง 
ผิดพลาดเดิม  ๆ กังวลกับสิ่งที่ยังไม่มาถึง หรือคร่ำครวญกับความผิดหวัง 
ไม่รู้จบ จนบั่นทอนทั้งสุขภาพ ความหวัง ทำให้สูญเสียอาชีพและความ 
สัมพันธ์ในชีวิต

แต่หัวใจของการเอาชนะเสียงพล่ามในหัวไม่ใช่การเลิกคุยกับตัวเอง  
ความท้าทายอยู่ตรงที่เราจะคุยกับตัวเองอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อีธาน ครอสส์ นักจิตวิทยาการทดลองและนักประสาทวิทยา ผู้เช่ียวชาญ 
เรื่องการควบคุมความคิดและอารมณ์ จะพาห้องทดลองมาหาเราและ 
แนะนำให้เรารู้จักกับเสียงในหัวของตัวเอง ตั้งแต่ว่ามันคืออะไร ทำไมถึง 
เราต้องมีมัน เสียงเหล่านั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไร นอกจากนั้นคุณจะได้ 
เดินทางเข้าไปในความคิดของคนมากมาย ตั้งแต่อดีตเจ้าหน้าที่ความมั่นคง 
สหรัฐอเมริกา  มาลาลา  ยูซาฟไซ  สาวน้อยนักสิทธิสตรีที่กล้าหาญ  

คํานําสํานักพิมพ์
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เลอบรอน เจมส์ นักบาสเกตบอลชื่อดัง ชนพื้นเมืองแถบแปซิฟิกใต้อย่าง 
ชาวเกาะโทรบรีแอนด์ และคนธรรมดา ๆ  อีกหลายคนอย่างพวกเรา เพื่อดู 
พวกเขาจัดการกับเสียงในหัวอย่างไร

จากนั้นครอสส์ได้มอบเครื่องมือหลายชิ้นเพื่อให้เราควบคุมเสียงในหัว 
ที่ออกนอกลู่นอกทาง มีตั้งแต่ชิ้นใช้งานง่ายไปจนถึงชิ้นที่ซับซ้อน บางชิ้น 
หยิบมาใช้ได้เองคนเดียว แต่บางชิ้นก็ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อม 
รอบตัวเรา ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ในแบบของตัวเอง และเมื่อเรารู้แล้วว่า 
ชิ้นไหนเหมาะกับเรา เราจะมีกล่องเครื่องมือทรงประสิทธิภาพเอาไว้ใช้ 
จัดการกับเสียงพล่ามในหัวเรา เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์กับ 
เราเท่านั้น มันยังทำให้เราได้ช่วยคนที่เรารักที่เราห่วงใยเพื่อแก้ปัญหากับ 
เสียงในหัวพวกเขาเช่นกัน

หนังสือเล่มนี้จะชวนให้เรากลับมาย้อนคิดว่า ในขณะที่เราพยายาม 
พัฒนาการสื่อสารกับคนอื่นอย่างเอาเป็นเอาตาย เราลืมพัฒนาการสื่อสาร 
กับตัวเองไปหรือเปล่า นี่คือหนังสือที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากกว่าที่ 
เคยเป็น เพราะมันจะชวนคุณเปิดบทสนทนาแบบใหม่ ซึ่งเป็นบทสนทนา 
ที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณ
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ผมยืนอยู่ท่ามกลางความมืดในห้องนั่งเล่น มือจับกระชับที่ด้ามยาง 
เหนียวหนืดของไม้เบสบอลสมัยลิตเติ้ลลีก1 แน่นเกร็งจนข้อนิ้วซีดขาว  

สายตาเพ่งออกไปนอกหน้าต่าง พยายามที่จะปกป้องภรรยาและลูกสาว 
ตัวน้อย  ๆ  ที่เพิ่งเกิดอย่างสิ้นหวังจากคนบ้าที่ผมไม่เคยพบมาก่อน ความ 
หวาดกลัวทำให้ผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสภาพตัวเองตอนนี้ดูเป็นอย่างไร หรือ 
หากคนบ้าโผล่มาจริง ๆ ผมจะทำอย่างไร

นี่เป็นความผิดของผมคนเดียว ผมบอกตัวเอง ผมมีลูกน้อยที่น่ารัก  
แข็งแรง และภรรยาที่รักนอนหลับไม่รู้เรื่องอยู่ชั้นบนของบ้าน และผม 
กำลังทำให้พวกเขาตกอยู่ในอันตราย นี่ผมทำอะไรลงไป แล้วจะแก้ไขมัน 
ได้อย่างไร ความคิดพวกนี้แล่นอยู่ในหัวไม่หยุด เหมือนผมกำลังนั่งอยู่ใน 
เครื่องเล่นน่าสยดสยองในงานเทศกาลที่ผมไม่สามารถขอลงได้

ผมไม่ได้แค่ติดอยู่ในห้องนั่งเล่นมืด  ๆ  นี่ แต่กำลังติดอยู่ในฝันร้าย 
ภายในใจของตัวเอง ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ควบคุมห้องทดลองที่ศึกษา 
ด้าน  การควบคุมตัวเอง  โดยเฉพาะ และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ 
ความคิดด้านลบที่ผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นวังวนไม่รู้จบในหัวของคนเรา  
แตต่อนนีผ้มกำลงัจอ้งออกไปนอกหนา้ตา่งตอนตสีาม พรอ้มถอืไมเ้บสบอลจิว๋ 
ในมือ ผมรู้สึกทรมาน แต่ไม่ใช่จากปีศาจบูกี้2 ที่ส่งจดหมายวิกลจริตถึงผม  

บทนำ

 1 Little League โครงการเบสบอลและซอฟต์บอลเยาวชนที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี  ค.ศ.  1939  
สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีในประเทศแถบอเมริกาเหนือ
 2 บูกี้แมน (Boogeyman) ปีศาจในนิยายปรัมปรา ขึ้นชื่อในเรื่องการทำอันตรายต่อเด็ก
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คุมเสียงในหัวได ้ ชีวิตง่ายทุกเรื่อง2

แต่เป็นปีศาจบูกี้ในหัวของผมเอง
แล้วผมมาอยู่จุดนี้ได้อย่างไร

จดหมายและเสียงพล่ามในหัว

วันนั้นเริ่มต้นเหมือนวันอื่น ๆ
ผมตื่นเช้า แต่งตัว ป้อนอาหารให้ลูกสาว  เปลี่ยนผ้าอ้อม  และ 

รีบโกยอาหารเช้าของตัวเองลงท้อง จากนั้นก็จูบลาภรรยา และออกจาก 
บ้านเพื่อขับรถไปที่ทำงานของผมซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยมิชิแกน นั่นคือช่วง 
ฤดูใบไม้ผลิของปี  ค.ศ.  2011 ที่อากาศเงียบสงบและแดดดี คล้ายกับ 
บ่งบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่สดใสและราบรื่นอีกวันหนึ่ง

เมื่อผมมาถึงอีสต์ฮอลล์ อาคารอิฐมหึมาซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะจิตวิทยา 
ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน  ผมพบสิ่งแปลกปลอมในตู้จดหมายของผม  
มีจดหมายจ่าหน้าซองด้วยลายมือถึงผมวางอยู่เหนือวารสารวิทยาศาสตร์ 
กองพะเนินในตู้จดหมาย ช่างน่าสงสัย เพราะนาน ๆ ทีผมถึงจะมีจดหมาย 
จ่าหน้าซองด้วยลายมือส่งมาถึงที่ทำงาน ผมเปิดจดหมายและเริ่มอ่าน 
ในระหว่างที่เดินไปยังห้องทำงานของตัวเอง ในตอนนั้นเองที่ผมรู้สึกได้ว่า 
มีเหงื่อไหลลงท้ายทอย ก่อนจะสังเกตว่าตัวเองร้อนแค่ไหน

มันคือจดหมายขู่ เป็นจดหมายขู่ฉบับแรกที่ผมได้รับ
เมื่ออาทิตย์ก่อน ผมได้มีโอกาสไปออกรายการ CBS Evening News  

ในช่วงสั้น  ๆ  เพื่อพูดเกี่ยวกับงานศึกษาค้นคว้าด้านประสาทวิทยาที่ผมและ 
เพื่อนนักวิจัยตีพิมพ์ งานวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าความเจ็บปวดทางกาย  
และความเจ็บปวดทางจิตใจมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าที่งานวิจัยอื่น  ๆ  
เคยเสนอมา จริง  ๆ  แล้วสมองรับรู้ความเจ็บปวดทางกายและทางใจใน 
ลักษณะเดียวกันได้อย่างน่าประหลาด ไม่น่าเชื่อว่าการอกหัก แท้แล้ว 
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทางกายภาพ

ผมและเพื่อนนักวิจัยตื่นเต้นกับผลลัพธ์นี้มาก แต่ไม่ได้คาดหวังว่า 
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อีธาน  ครอสส์ 3

จะได้รับความสนใจมากไปกว่าการมีวารสารวิทยาศาสตร์สองสามฉบับโทร. 
มาขอข้อมูลไปลงบทความ พวกเราประหลาดใจมากที่ผลการทดลองของเรา 
สร้างปรากฏการณ์ไวรัลขึ้นมา ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ผม 
เพิ่งบรรยายเรื่องจิตวิทยาความรักให้กับนักศึกษาปริญญาตรีเสร็จ ก็ถูก 
ดึงตัวไปที่สตูดิโอถ่ายทำรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยทันท ี เพื่อเข้ารับ 
การติวอย่างเร่งด่วนก่อนถ่ายรายการ การสัมภาษณ์ครั้งนั้นผ่านไปได้ด้วยดี  
โดยไม่ได้พูดจนลิ้นพันกันหลายครั้งนัก และไม่กี่ชั่วโมงถัดมา รายการช่วงที ่
ผมให้สัมภาษณ์ก็ออกอากาศ นับเป็น 15 นาทีแห่งความโด่งดัง3 สำหรับ 
นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง ซึ่งจริง  ๆ  แล้วที่ผมให้สัมภาษณ์ก็แค่ประมาณ 90  
วินาทีเท่านั้นแหละ

ผมไม่แน่ใจว่าส่วนไหนของงานวิจัยที่ทำให้เจ้าของจดหมายขุ่นเคืองใจ 
ได้มากขนาดนี้ แต่ภาพวาดที่รุนแรง ถ้อยคำให้ร้ายที่เต็มไปด้วยความ 
เกลียดชัง และข้อความสั่นประสาทนั้น ชัดเจนจนไม่เหลือพื้นที่ให้ผมต้อง 
จินตนาการความรู้สึกที่บุคคลผู้นี้มีต่อผมเท่าไรนัก แต่ในขณะเดียวกันมัน 
กลับทำให้ผมจินตนาการไปมากมายว่าความเกลียดชังที่เขามีต่อผมนั้น 
จะนำไปสู่อะไรได้บ้าง และที่แย่ไปกว่านั้น จดหมายฉบับนี้มาจากที่ไม่ใกล้ 
ไม่ไกล เพียงแค่ค้นหาตราประทับไปรษณีย์ในกูเกิ้ลก็พบว่าที่อยู่ของผู้ส่งอยู ่
ห่างไปไม่กี่ไมล์นี้เอง ความคิดของผมเริ่มหมุนติ้วจนคุมไม่อยู่ โชคชะตา 
พลิกผันอย่างรุนแรง คนที่พบกับความเจ็บปวดทางใจที่รุนแรงจนรับรู้ได้ทาง 
ร่างกายตอนนี้ก็คือตัวผมเอง

ในวันเดียวกัน หลังจากผมได้พูดคุยกับฝ่ายธุรการของมหาวิทยาลัย 
หลายต่อหลายท่าน ผมก็ไปสถานีตำรวจท้องที่เพื่อพบเจ้าหน้าที่ ที่นั่นผม 
นั่งรอคิวอย่างกระวนกระวาย เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผมได้พบให้คำปรึกษาด้วย 
ความปรารถนาดี แต่เขาไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกเบาใจขึ้นเลย เขาให้คำแนะนำ 
ผมมาสามข้อ หนึ่ง ให้โทร.ไปหาบริษัทโทรศัพท์เพื่อกำชับให้แน่ใจว่าไม่ได้ 

 3 สบิหา้นาทแีหง่ความโดง่ดงั (Fifteen Minutes of Fame) เปน็สำนวนทีส่ือ่ถงึการทีบ่คุคลหนึง่ 
ได้รับความสนใจจากสื่อเป็นเวลาเพียงชั่วคราว
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มีเบอร์โทรศัพท์บ้านของผมอยู่ในบัญชีรายชื่อสาธารณะ สอง คอยสังเกต 
ว่าไม่มีคนที่น่าสงสัยมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวที่ทำงานผม และสุดท้าย อันนี้ผม 
ชอบเป็นการส่วนตัว คือให้ขับรถจากที่ทำงานกลับบ้านโดยเปลี่ยนเส้นทาง 
ให้แตกต่างในแต่ละวัน  เพื่อจะได้ไม่มีคนรู้กิจวัตรของผม  แค่นั้นจบ  
พวกเขาไม่ได้ตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาจัดการเรื่องนี้ ผมต้องหาทางจัดการมัน 
ด้วยตัวเอง และมันไม่ใช่คำตอบที่อุ่นใจอย่างที่ผมคาดว่าจะได้ยิน

ขณะที่ผมขับรถอ้อมไปยังถนนแอนน์อาร์เบอร์ที่มีต้นไม้เรียงรายอยู่ 
ตลอดสองข้างทาง ผมพยายามคิดหาทางออกเพื่อจัดการกับเรื่องนี้ ผมคิด 
กับตัวเอง ลองไล่เรียงข้อเท็จจริงอีกทีสิ ผมต้องกังวลไหม ต้องทำอย่างไร 
บ้าง

ถา้วา่ตามทีเ่จา้หนา้ทีต่ำรวจและหลาย ๆ คนทีผ่มเลา่เรือ่งนีใ้หฟ้งับอกผม  
มีวิธีที่ผมจะสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนคือ ไม่ต้องกังวลมาก 
กับเรื่องนี้หรอกน่า เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได ้ คุณทำอะไรไม่ได้มากนักหรอก  
มันเป็นเรื่องธรรมดานะที่นายจะกลัว ผ่อนคลายหน่อยน่าบุคคลสาธารณะ 
ได้รับคำขู่หลอก  ๆ  ตลอดเวลาน่ะแหละ แต่มันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นกับ 
พวกเขาจริง ๆ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

แต่ประโยคเหล่านั้นไม่ใช่บทสนทนาแบบที่ผมคุยกับตัวเอง สิ่งที่อยู่ 
ในหัวผมเต็มไปด้วยความคิดหดหู่สิ้นหวัง ดังก้องและวนเวียนอยู่ในหัว 
ไม่สิ้นสุด นี่ผมทำอะไรลงไป เสียงในใจของผมตะโกนลั่นก่อนจะเข้าโหมด 
ลนลาน ผมควรโทร.หาบริษัทติดตั้งออดนิรภัยไหม ผมควรซื้อปืนไหม หรือ 
เราควรย้ายบ้าน แล้วผมจะหางานใหม่ได้เร็วแค่ไหน

ประโยคเหล่านี้แล่นเข้ามาในหัวซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดสองวันหลังจาก 
ที่ผมได้รับจดหมาย จนมันทำให้ผมสติแตกไปเป็นที่เรียบร้อย ผมไม่อยาก 
อาหาร และพูดเรื่องจดหมายขู่กับภรรยาของผมไม่หยุด (ในแบบไม่ก่อให้ 
เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาด้วย) จนความตึงเครียดระหว่างผมกับภรรยา 
เริ่มก่อตัว ผมสะดุ้งสุดตัวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเบา  ๆ  ลอดออกมาจากห้อง 
เด็กอ่อนที่ลูกสาวผมอยู่ แม้จะเบาแค่ไหนผมก็จะแล่นไปที่ห้องลูกโดยคิด 
ทันทีว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดกำลังเกิดขึ้นกับแก ซึ่งที่จริงแล้วสมมติฐานที่ดูจะ 
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สมเหตุสมผลน่าจะเป็นเพียงเสียงเอี๊ยดอ๊าดของเปล  หรือเสียงเด็กร้อง 
เพราะท้องอืดเสียมากกว่า

สองคืนมาแล้ว ในระหว่างที่ภรรยาและลูกสาวของผมกำลังนอนหลับ 
อยา่งสงบสขุบนเตยีง ผมยนืเฝา้ยามดา้นลา่งในชดุนอน ในมอืถอืไมเ้บสบอล 
ลิตเติ้ลลีก มองลอดออกไปทางหน้าต่างห้องนั่งเล่นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใคร 
เข้ามา โดยที่ไม่มีแผนในหัวเลยว่าผมจะทำอย่างไรถ้ามีคนดักซุ่มอยู่ข้างนอก 
จริง ๆ

สิ่งที่น่าอายที่สุดคือในคืนที่สอง เมื่อความกังวลพุ่งถึงขีดสุด ผมถึงขั้น 
นั่งลงหน้าคอมพิวเตอร์และคิดจะเสิร์ชกูเกิ้ลด้วยคำว่า  “บอดี้การ์ดสำหรับ 
นักวิชาการ” ซึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปช่างเป็นความคิดที่เลอะเทอะเหลือเกิน  
แต่สำหรับผมในตอนนั้น มันเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีเหตุผลมาก

เข้าไปข้างใน

ผมเป็นนักจิตวิทยาการทดลองและนักประสาทวิทยา ผมศึกษาศาสตร์ 
แห่งการพิจารณาจิตใจและอารมณ์ข้างในของตนเองที่  Emotion & Self  
Control Laboratory ซึ่งเป็นห้องทดลองในมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ผมก่อตั้ง 
และดูแลอยู่ เราทำวิจัยเกี่ยวกับบทสนทนาที่ผู้คนมีกับตัวเอง ซึ่งมีอิทธิพล 
อย่างมหาศาลต่อการใช้ชีวิตของเรา ผมทุ่มเทเวลาในการทำงานสายอาชีพนี ้
ทั้งหมดไปกับการค้นคว้าเกี่ยวกับบทสนทนาเหล่านั้น ว่ามันคืออะไร ทำไม 
เราถึงมีมัน และจะใช้บทสนทนาเหล่านั้นอย่างไรเพื่อให้คนมีความสุขขึ้น  
สุขภาพดีขึ้น และทำงานให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

ผมและเพื่อนนักวิจัยมักจะเปรียบตัวเองเสมือนเป็นช่างซ่อมใจ เราพา 
คนมาที่ห้องทดลองของเรา เพื่อร่วมการทดลองอันแสนซับซ้อน และเรา 
ยังศึกษาวิธีที่ผู้คนใช้ชีวิตประจำวัน  “ตามวิถีธรรมชาติ”  ของพวกเขาอีกด้วย  
เราใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาและศาสตร์อื่น  ๆ  ตั้งแต่การแพทย์ ปรัชญา  
ชีววิทยา ไปจนถึงวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เพื่อตอบปัญหาโลกแตก เช่น  
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ทำไมคนบางคนถึงได้ประโยชน์จากการเข้าไปพิจารณาจิตใจเพื่อทำความ 
เข้าใจกับความรู้สึกของตัวเอง ในขณะที่คนอีกหลายคนรู้สึกพังเมื่อพวกเขา 
ทำแบบเดียวกัน คนเราจะคิดอย่างชาญฉลาดและมีเหตุผลได้อย่างไร 
เมื่อสมองมีแต่เรื่องเครียด แล้ววิธีการคุยกับตัวเองมีถูกมีผิดไหม เราจะ 
สามารถสื่อสารกับคนที่เราห่วงใยอย่างไรโดยไม่สร้างความคิดหรือความรู้สึก 
ด้านลบให้ทั้งเขาและตัวเราเอง “เสียง” จากผู้คนนับไม่ถ้วนในโซเชียลมีเดีย  
มีผลกับเสียงในความคิดของเราไหม และจากการศึกษาเพื่อหาคำตอบ 
ให้กับคำถามเหล่านี้อย่างจริงจัง เราก็ได้ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งหลายอย่าง

เราได้เรียนรู้ว่าการพูดหรือการกระทำแบบไหนที่จะทำให้เราคุยกับ 
ตัวเองได้ดีขึ้น เราได้เรียนรู้กลวิธีที่จะไขประตูวิเศษเข้าสู่สมอง เช่นการใช้ 
ยาหลอก (Placebos) เครื่องรางของขลัง และพิธีกรรมต่าง  ๆ  ช่วยให้เรา 
ฟื้นฟูใจจากวิกฤตได้ เรายังได้เรียนรู้อีกด้วยว่า เราควรวางรูปประเภทไหน 
ไว้บนโต๊ะทำงานจึงจะช่วยเยียวยาเราจากจิตใจที่เจ็บปวด [ใบ้ให้ก็ได้ว่า 
รูปธรรมชาติเปรียบเสมือนแม่ที่คอยโอบอุ้มเรา (Mother Nature) สามารถ 
ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจได้ เหมือนกับรูปแม่ของเราเองนั่นแหละ] และเพราะ 
เหตุใดการกอดตุ๊กตาสามารถช่วยเยียวยาความรู้สึกไร้ค่า อะไรคือสิ่งที่คุณ 
ควรและไม่ควรพูดกับคู่ของคุณในวันที่เขาเจออะไรหนัก  ๆ  มา อะไรที่เป็น 
สิ่งที่คุณทำเวลาคุณใช้โซเชียลมีเดียแล้วบั่นทอนคุณ และที่แบบไหนที่คุณ 
ควรไปเดินเล่นเมื่อคุณต้องจัดการกับปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่

ความสนใจของผมเกีย่วกบับทสนทนาทีเ่รามกีบัตวัเองวา่มนัมามอีทิธพิล 
ต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราอย่างไร เริ่มต้นขึ้นก่อนที่ผมคิดจะทำงานด้าน 
วิทยาศาสตร์ และก่อนที่ผมจะเข้าใจด้วยซ้ำว่า “ความรู้สึก” คืออะไร ความ 
ตื่นตาตื่นใจที่ผมมีต่อโลกอันลุ่มลึก เปราะบาง และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
เวลา ซึ่งคั่นกลางระหว่างหูทั้งสองข้างของเรา เริ่มต้นขึ้นในห้องทดลอง 
ทางจิตวิทยาแห่งแรกของผม นั่นคือบ้านที่ผมเติบโตมา

ผมเติบโตมาในย่านคานาร์ซี ซึ่งเป็นบ้านของชนชั้นทำงานในบรุกลิน  
พ่อสอนให้ผมเห็นถึงความสำคัญของการครุ่นคิดพิจารณาตัวเองตั้งแต่ผม 
อายุยังน้อยมาก ผมคิดว่าพ่อแม่ของเด็กวัยสามขวบส่วนใหญ่จะสอนลูก 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



อีธาน  ครอสส์ 7

ของพวกเขาให้แปรงฟันอย่างสม่ำเสมอและทำดีกับผู้อื่น แต่พ่อผมกลับ 
ให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่า เขาสนใจกับการให้ผมตัดสินใจโดยใช้ 
ความรู้สึกข้างในมากกว่าอะไรทั้งหมด เขามักแนะนำผมด้วยวิธีที่ค่อนข้าง 
จะแหวกแนว เวลาผมมีปัญหาเขาชอบชี้ชวนให้ผม  “เข้าไปข้างใน”  ตัวเอง  
และมักบอกให้ผม  “ถามคำถาม  นั้น  กับตัวเองสิ” แม้ว่าผมจะไม่ค่อยเข้าใจ 
คำว่า  “คำถาม”  ที่พ่อพูดถึงสักเท่าไร แต่ในแง่หนึ่ง ผมพอจะเข้าใจว่าเขา 
ต้องการกระตุ้นให้ผมมองหาคำตอบในใจผมเอง

จะว่าไปแล้ว พ่อผมเป็นมนุษย์แห่งความย้อนแย้งในหลายมิติ เวลา 
ที่เขาไม่ได้ชูนิ้วกลางให้คนอื่นที่ขับรถบนถนนอันวุ่นวายและแทบจะอัมพาต 
ในนิวยอร์ก หรือตะโกนเชียร์ทีมแยงกีส์4 หน้าทีวีที่บ้าน ผมมักพบว่าเขา 
นั่งสมาธิอยู่ในห้องนอน (โดยปากคาบบุหรี่อยู่ใต้หนวดเฟิ้ม) หรืออ่านคัมภีร์ 
ภควัทคีตา5 แต่เมื่อผมโตขึ้นและเจอปัญหาที่ซับซ้อนกว่าการตัดสินใจว่า 
จะแอบกินคุกกี้ต้องห้ามดีไหม หรือเมื่อผมดื้อดึงดันที่จะไม่ทำความสะอาด 
ห้อง สิ่งที่เขาแนะนำก็ฟังดูมีน้ำหนักทีเดียว ผมถามตัวเองว่า ผมควรจะ 
บอกรักสาวมัธยมที่ผมแอบชอบดีไหม (ซึ่งผมก็ตัดสินใจบอก แต่สาวไม่ได้ 
รับรัก) ผมควรบอกเพื่อนไปตรง  ๆ  ไหมว่าผมเห็นเขาขโมยกระเป๋าสตางค์  
ผมควรไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยไหนดี ผมภูมิใจในตัวเองมากกับการค่อย ๆ  
คิดอย่างใจเย็น การพึ่งพากลยุทธ์  “เข้าไปข้างใน”  ที่ช่วยให้ผมตัดสินใจได้ 
อย่างถูกต้องนั้นทำให้ผมมั่นใจในตัวเอง  (และวันหนึ่ง คนที่ผมแอบชอบ 
ก็รับรักผม และผมก็ได้แต่งงานกับเธอ)

ดังนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร ที่ผมเลือกเรียนจิตวิทยาตอนเข้า 
มหาวิทยาลัย ดูเหมือนว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว ผมได้เจอสิ่ง 
ที่ใช่ การเรียนจิตวิทยาทำให้ผมได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่ผมและ 
พ่อพูดคุยกันตลอดช่วงวัยเด็กของผมในตอนที่เราไม่ได้พูดถึงทีมแยงกีส์กัน  

 4 ทีมนิวยอร์กแยงกีส์ (New York Yankees) หนึ่งในสองทีมเบสบอลอาชีพอันโด่งดังของ 
นครนิวยอร์ก
 5 ภควทัคตีา (The Bhagavad Gita) เปน็หนึง่ในคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ู ประกอบดว้ย 
บทกลอน 700 บทและเป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์มหาภารตะ
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ศาสตร์ที่ว่านี้เป็นดั่งคำอธิบายวัยเด็กของผม และเป็นสิ่งที่นำทางผมมาสู่ 
วัยผู้ใหญ่ สายวิชาจิตวิทยายังได้เติมคำศัพท์ใหม่ ๆ กับผมมากมาย ผมได้ 
เรียนรู้หลายอย่างในคลาสเรียน และหนึ่งในนั้นทำให้ผมได้เรียนรู้ว่า สิ่งที่ 
พ่อเน้นย้ำในหลายปีที่ผ่านมาผ่านการเลี้ยงลูกแบบนิกายเซนของเขา ซึ่งแม่ 
ของผมผู้ไม่ได้เป็นคนพิลึกพิลั่นต้องทนฟัง คือแนวคิดการพิจารณาจิตใจ 
นั่นเอง

ถ้าจะอธิบายอย่างง่ายที่สุด การพิจารณาจิตใจ หมายถึงการสนใจ 
จดจ่อกับความคิดและความรู้สึกของตัวเรา การพิจารณาจิตใจของตัวเอง 
ทำให้เราสามารถจินตนาการ จดจำ ใคร่ครวญ และใช้ห้วงความคิดนั้น 
มาแก้ปัญหา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และสร้างสิ่งใหม่ได้ นักวิทยาศาสตร์ 
หลายคนรวมถึงผมมองว่า กระบวนการนี้เป็นหนึ่งในวิวัฒนาการที่สำคัญ 
ของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่น

ผมค้นพบว่า หลักการของสิ่งที่พ่อผมสอนตลอดมาคือ เมื่อหมั่นฝึกฝน 
ทักษะการพิจารณาจิตใจ มันจะช่วยให้ผมสามารถผ่านสถานการณ์ท้าทาย 
ที่ผมต้องเผชิญไปได้ การทบทวนตนเองอย่างมีสติ จะทำให้เราฉลาดเลือก 
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และนำไปสู่ความรู้สึกเชิงบวก พูดอีกอย่างคือการ  
“เข้าไปข้างใน” คือเส้นทางสู่ชีวิตที่สมหวังและพร้อมยืดหยุ่นต่อวิกฤตที่ผ่าน 
เข้ามา ทั้งหมดนี้ฟังดูมีเหตุผลดี แต่ไม่นานนักผมก็ได้เรียนรู้ว่า สำหรับใคร 
หลายคน มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเลย

ผลงานการวิจัยใหม่  ๆ  ที่น่าเชื่อถือในช่วงไม่กี่ปีมานี้แสดงให้เห็นว่า  
เมื่อเราพบเจอความทุกข์ การพิจารณาจิตใจเป็นอันตรายต่อเรามากกว่า 
จะให้ประโยชน์ มันบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงาน รบกวนการตัดสินใจ  
และส่งผลในแง่ลบต่อความสัมพันธ์ของเรา มันยังกระตุ้นให้เกิดการกระทำ 
ที่รุนแรงและอาการก้าวร้าว ที่นำมาซึ่งความผิดปกติทางจิตหลายอย่าง  
และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางกายภาพ การใช้ใจจดจ่อกับความ 
คิดและความรู้สึกของเราในทางที่ผิด สามารถทำให้นักกีฬาอาชีพสูญเสีย 
ทักษะที่เขาใช้เวลาฝึกฝนมาทั้งชีวิต สามารถทำให้คนที่มีเหตุมีผลและ 
ห่วงใยผู้อื่นตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลและด้อยศีลธรรม  
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มันสามารถทำให้เพื่อนอยากหนีหายไปจากคุณ ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริง 
และโลกออนไลน์ สามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคู่รักที่เป็นเหมือนที่พักใจ 
ให้กลายเป็นสนามรบ มันยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เราแก่เร็วขึ้น ทั้งในด้าน 
รูปร่างหน้าตาและการเปลี่ยนแปลงภายในดีเอ็นเอของคุณ สรุปสั้น  ๆ  ว่า  
ความคดิของเรามกัไม่ ชว่ย เราจากความคดิของตวัเอง หนำซำ้ยงัปลกุบางสิง่ 
ที่ร้ายกาจให้ผุดขึ้นมา

นั่นคือ...เสียงพล่ามในหัวเรา
เสียงพล่ามในหัว ประกอบด้วยความคิดและความรู้สึกในแง่ลบที่วกวน 

ไปมาไม่รู้จบ มันทำให้การเข้าไปพิจารณาจิตใจ ซึ่งถือเป็นความสามารถ 
ที่โดดเด่นของมนุษย์กลายเป็นคำสาป มันเป็นตัวอันตรายต่อประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน การตัดสินใจ ความสัมพันธ์ ความสุข และสุขภาพของเรา  
เราจะนกึถงึสิง่ทีเ่ราทำพลาดในทีท่ำงานหรอืการผดิใจกบัคนรกั จนความรูส้กึ 
แย่  ๆ  นั้นท่วมท้นไปหมด แล้วเราก็คิดเรื่องเดิมซ้ำ  ๆ  หลาย  ๆ  รอบไม่สิ้นสุด  
เราเข้าไปพิจารณาความรู้สึกภายใน โดยหวังให้มันเป็นที่ปรึกษาของเรา  
แต่กลับเจอนักวิจารณ์ปากร้ายในนั้นแทน

แน่นอน คำถามคือ  ทำไม ทำไมเวลาคนเราเกิดความเครียดและ 
พยายาม “เข้าไปข้างใน” บางครั้งก็ช่วยเราได้มาก แต่บางครั้งก็ทำให้แย่ลง  
และคำถามที่สำคัญไม่แพ้กันคือ เวลาที่เราพบว่าตัวเองเข้าไปพิจารณา 
จิตใจแบบผิด  ๆ เราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ไขมัน ผมทุ่มเทชีวิต 
การทำงานเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ และผมได้เรียนรู้ว่าคำตอบนั้นอยู่ที่การ 
เปลี่ยนแปลงวิธีการโต้ตอบบทสนทนาซึ่งสำคัญที่สุดบทหนึ่งสำหรับมนุษย์  
นั่นคือบทสนทนาที่คุณมีกับตัวคุณเอง

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



คุมเสียงในหัวได ้ ชีวิตง่ายทุกเรื่อง10

สภาวะพื้นฐาน

หลักการใช้ชีวิตที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในศตวรรษที่ 21 คือการ  อยู่กับ 
ปัจจุบัน ผมชื่นชมในความลุ่มลึกของคติพจน์นี้ เขาบอกว่า แทนที่เราจะ 
ยอมจำนนกับความเจ็บปวดในอดีตหรือความกังวลถึงอนาคต เราควรให้ 
ความสำคัญกับการอยู่กับตัวเองและคนที่อยู่ตรงหน้าจะดีกว่า แต่กระนั้น  
ในฐานะที่ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องของความคิดและจิตใจมนุษย ์ 
ผมอดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่าข้อความที่มีเจตนาที่ดีนี้ ช่างสวนทางกับธรรมชาติ 
ทางชีววิทยาของมนุษย์ มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะ 
ตลอดเวลา สมองของคนเราไม่ได้พัฒนามาเพื่อทำแบบนั้น

ไม่กี่ปีมานี้ เรามีวิธีการสมัยใหม่ที่สามารถดูได้ว่าสมองประมวลข้อมูล 
อย่างไร และสามารถติดตามการทำงานของสมองแบบเรียลไทม์ ผลจาก 
วิธีการเหล่านั้นทำให้เราสามารถไขปริศนาเกี่ยวกับกลไกการทำงานของ 
ความคิดมนุษย์และทำให้เราได้ค้นพบบางอย่างที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ 
ของเรา นั่นคือเราใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งในสามหรือมากถึงครึ่งชีวิตใน 
ยามตื่นของเราคิดเรื่องที่ ไม่ อยู่ในปัจจุบัน

การที่เรา  “ปลีกตัว”  ออกจากปัจจุบัน เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนที่เรา 
หายใจเข้าออก สมองทำให้เราคิดถึงเหตุการณ์ในอดีต จินตนาการถึง 
สถานการณ์สมมติต่าง ๆ รวมถึงการครุ่นคิดเรื่องหลากหลาย สภาวะนี้เป็น 
สิ่งพื้นฐาน จึงมีชื่อว่า  “สภาวะพื้นฐาน”  ของเรา สมองจะกลับเข้าสู่สภาวะ 
พื้นฐานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ทำงานอยู่ แต่บ่อยครั้งก็หลุดเข้าสู่โหมด 
ที่ว่านี้แม้ว่าเรายังใช้งานอยู่ก็ตาม ในเวลาที่คุณควรจะต้องจดจ่อกับงาน 
สักอย่างหนึ่ง คุณจะสังเกตได้ว่าใจคุณลอยไปไกล เหมือนมันตั้งใจจะไป 
ตามทางของมัน เรามักจะหลุดออกจากปัจจุบันขณะ ไปสู่โลกคู่ขนานของ 
ความนึกคิดที่กระจัดกระจายไร้ทิศทางที่ชัดเจน เราถูกดูดเข้าไป  “ข้างใน”  
อย่างไม่เต็มใจแบบปุบปับ เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ประโยคที่พูดกันว่า “ชีวิตมีจิตใจ 
เปน็ผูค้วบคมุ” จงึไดค้วามหมายใหมเ่พิม่เตมิ นัน่คอื “ชวีติสว่นใหญข่องเรานัน้  
คือ จิตใจ” นี่เอง ถ้าเช่นนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อสติเราหลุดไปจากปัจจุบัน
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เราพูดคุยกับตัวเอง
และเราฟังสิ่งที่ตัวเราพูด
มนุษย์เราได้ต่อสู้กับปรากฏการณ์นี้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นสร้างอารยธรรม  

คริสเตียนผู้ติดต่อกับพระเจ้ากลุ่มแรก  ๆ  มักรำคาญเสียงในหัวที่รบกวนการ 
ทำสมาธิอันแสนสงบ บางคนถึงกับคิดว่าเสียงเหล่านั้นคือเสียงของปีศาจ  
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ทางฝั่งตะวันออก ชาวพุทธจีนก็ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ 
ความไม่สงบของสภาวะอารมณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกสับสน พวกเขาเรียก 
สิ่งนั้นว่า  “ความคิดที่ทำให้หลงผิด” แต่ในวัฒนธรรมโบราณเหล่านั้นก็มี 
บางส่วนเช่นกันที่เชื่อว่าเสียงในใจเป็นต้นทางของปัญญา เป็นความเชื่อที่อยู ่
คู่กับพิธีกรรมที่มีมานานหลายพันปี อย่างการสวดมนต์ในใจหรือนั่งสมาธิ  
(ซึ่งพ่อผมถือปฏิบัติ) แนวความเชื่อทางจิตวิญญาณต่าง  ๆ  จึงมีทั้งส่วนที่ 
หวาดกลัวเสียงในหัวและเห็นถึงประโยชน์ของมัน ซึ่งทั้งสองทัศนคตินี้ยังคง 
อยู่คู่กันมาตลอดจนถึงปัจจุบัน คนมักผูกโยงเสียงในหัวกับโรคภัยไข้เจ็บ  
เวลาผมไปบรรยายผมมักเริ่มด้วยการถามผู้ฟังว่าพวกเขาเคยพูดกับตัวเอง 
ในใจไหม และทุกครั้งผมมักจะเห็นสีหน้าโล่งอกของคนหลายคนที่เห็นคน 
รอบ  ๆ  ตัวต่างยกมือขึ้นเช่นกัน แต่โชคไม่ดีเท่าไรที่เสียงธรรมดาที่เราได้ยิน 
ในหวั (ไมว่า่จะเปน็เสยีงของตวัเรา ครอบครวัเรา หรอืเพือ่นรว่มงานของเรา)  
บางครั้งสามารถแปรเปลี่ยนไปเป็นเสียงที่ผิดปกติซึ่งบ่งบอกถึงอาการทางจิต  
เช่นในกรณีที่คนคนนั้นไม่เชื่อว่าเสียงดังกล่าวมาจากตัวเขาเอง แต่มาจาก 
บุคคลอื่น  (คนร้าย เอเลี่ยน หรือรัฐบาล เสียงเหล่านี้คือตัวอย่างของ 
เสียงหลอนที่คนมักพูดถึง) สิ่งที่สำคัญคือ เวลาที่เรากล่าวถึงเสียงในใจ  
ความแตกต่างระหว่างการเจ็บป่วยทางจิตและการมีจิตที่ปกติ ไม่ได้อยู่ 
ขั้วตรงข้ามกันเหมือนการมีโรคภัยไข้เจ็บกับการมีสุขภาพดี แต่อยู่ที่ลักษณะ 
และระดับความรุนแรงของอาการ ความแปลกอย่างหนึ่งของสมองคือ ทุก ๆ  
สิบคนจะมีหนึ่งคนที่ได้ยินเสียงในหัว และคิดว่ามันมาจากปัจจัยภายนอก  
ซึ่งเรายังคงหาทางทำความเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร

สรปุไดส้ัน้ ๆ วา่ เราทกุคนมเีสยีงในใจไมแ่บบใดกแ็บบหนึง่ คำพดูในใจ 
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเรา แม้กระทั่งกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการพูด  
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คนพูดติดอ่างบางคนบอกว่าเขาพูดในใจได้คล่องกว่าเวลาที่เขาเปล่งเสียงพูด 
ออกมาจริง ๆ คนหูหนวกที่ใช้ภาษามือในการสื่อสารก็คุยกับตัวเองเหมือนกัน  
เพียงแต่พวกเขามีการสื่อสารในแบบของตัวเองโดยการใช้ภาษามือในใจ  
คล้ายคลึงกับการที่คนหูดีใช้ถ้อยคำในการพูดกับตัวเองเงียบ ๆ ในใจ การคุย 
กับตัวเองในใจจึงนับเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของความคิดจิตใจ

ถ้าคุณเคยทวนเบอร์โทรศัพท์ซ้ำ  ๆ ในใจ ทวนบทสนทนาแล้วคิดว่าคุณ 
น่าจะพูดอีกแบบ หรือบอกตัวเองถึงวิธีแก้ปัญหาหรือฝึกทักษะบางอย่าง  
นั่นหมายความว่าคุณได้เคยใช้งานเสียงในใจแล้ว คนส่วนใหญ่พึ่งพาและ 
ใช้ประโยชน์จากเสียงในใจของเขาในทุก  ๆ วัน และเมื่อพวกเขาหลุดไปจาก 
ปัจจุบันขณะ นั่นมักเป็นช่วงที่เขาพูดคุยกับเสียงเหล่านั้น หรือฟังว่าเสียงนั้น 
จะพูดอะไร และมันมีเรื่องที่จะพูดเยอะมาก

กระแสความคิดในรูปแบบคำพูดของเราทำงานแข็งขันมาก ถึงขนาด 
ที่มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่า อัตราการพูดกับตัวเองในใจเทียบเท่ากับการ 
พูดออกเสียงถึง 4,000 คำต่อนาที ถ้าจะเทียบให้เห็นภาพคือ โดยปกติ  
การแถลงนโยบายประจำปี (State of the Union) ต่อสภาคองเกรสของ 
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มีความยาวประมาณ 6,000 คำ และใช้เวลา 
กล่าวประมาณหนึ่งชั่วโมง สมองของเราสามารถอัดจำนวนคำเหล่านั้น 
เขา้ไปไดเ้กอืบหมดภายในแค ่ 60 วนิาท ี นัน่หมายความวา่ถา้เราตืน่ประมาณ  
16 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ตื่นอยู่ประมาณนั้น และเสียงในหัวเรา 
ทำงานประมาณครึ่งหนึ่งจากตอนที่คุณตื่นอยู ่ เท่ากับว่าเราจะสามารถกล่าว 
แถลงนโยบายประจำปีได้ 320 รอบในแต่ละวัน เสียงในหัวของคุณนี่พูดเร็ว 
เป็นต่อยหอยเลย ว่าไหม

แม้ว่าส่วนใหญ่แล้วเสียงในใจเราสามารถทำงานได้เป็นปกติ แต่มัน 
มักจะแปรเปลี่ยนเป็นเสียงพล่ามในใจเสมอในเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุด  
เช่นเมื่อเราเกิดความเครียด เจอกับเหตุการณ์ที่มีการเดิมพันสูง และเผชิญ 
กบัความรูส้กึทีจ่ดัการยากซึง่เรยีกรอ้งความสมดลุในจติใจอยา่งทีส่ดุ บางครัง้ 
เสียงพล่ามในใจก็มาในรูปแบบของการรำพึงรำพันเรื่อยเปื่อย บางครั้งก็มา 
ในรูปแบบบทสนทนาที่เรามีกับตัวเอง บ้างเป็นการคิดหรือพูดซ้ำไปซ้ำมาถึง 
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เหตุการณ์ในอดีต บางครั้งก็เป็นการกังวลถึงเหตุการณ์ในอนาคต หรือ 
บางทีก็เป็นความรู้สึกลบ ๆ และความคิดอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันวนสลับ 
ไปมา และบางครั้งก็เป็นการหมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกหรือความคิดหนึ่ง  ๆ  
ที่ไม่น่าอภิรมย์นัก แต่ไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบใด เมื่อเสียงในใจเราเตลิด 
และเสียงพล่ามคว้าไมค์ไปครอง มันไม่เพียงแต่จะทำให้เราทรมานเท่านั้น  
แต่ความคิดจิตใจของเราจะกลายจะเป็นอัมพาตไปด้วย และนั่นนำไปสู่ 
การกระทำหลายอย่างที่บ่อนทำลายตัวเราเอง

เช่นการที่คุณกำลังเพ่งมองออกไปนอกหน้าต่างห้องนั่งเล่นในกลางดึก  
เพื่อเตรียมจู่โจมผู้บุกรุกด้วยไม้เบสบอลจิ๋ว

ไขปริศนาจิตใจ 

หนึ่งในความรู้ความเข้าใจที่สำคัญที่สุดที่ผมได้จากชีวิตการทำงาน  คือ 
ความรูท้ีว่า่เครือ่งมอืทีจ่ำเปน็ในการลดเสยีงพลา่มในใจและควบคมุเสยีงในใจ 
ของเรา ไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปหาที่ไหนไกล แต่มันซ่อนอยู่ในที่ที่เรานึกไม่ถึง  
รอให้เรานำมันมาใช้งาน มันอยู่ในพฤติกรรมการคิด อยู่ในนิสัยประหลาด ๆ  
ของเรา และในกิจวัตรประจำวัน เช่นเดียวกับที่อยู่ในผู้คน องค์กร ไปจน 
ถึงสภาพแวดล้อมที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย ในหนังสือเล่มนี้ ผมจะพาคุณไป 
รู้จักกับเครื่องมือเหล่านี้ และไม่เพียงแต่จะอธิบายวิธีการใช้งานเท่านั้น แต่ 
จะบอกถึงวิธีเลือกและใช้งานร่วมกัน เพื่อสร้างกล่องเครื่องมือที่ช่วยให้คุณ 
สามารถจัดการกับบทสนทนาที่มีกับตัวเอง

ในบทต่อ  ๆ  ไป ผมจะพาห้องทดลองมาหาคุณ และจะเล่าเรื่องคน 
ที่ต่อสู้กับเสียงพล่ามในใจของพวกเขาให้คุณฟัง คุณจะได้รู้เรื่องราวในหัว 
ของอดีตเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐอเมริกา รวมถึงเฟร็ด โรเจอร์ส (Fred  
Rogers) พิธีกรระดับตำนาน มาลาลา ยูซาฟไซ (Malala Yousafzai)  
สาวน้อยนักสิทธิสตรีที่กล้าหาญ เลอบรอน เจมส์  (LeBron James)  
นกับาสเกตบอลชือ่ดงั ชนพืน้เมอืงแถบแปซฟิกิใตอ้ยา่งชาวเกาะโทรบรแีอนด ์ 
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และคนธรรมดา ๆ อีกหลายคนอย่างผมและคุณ
แตเ่ราจะเริม่หนงัสอืเลม่นีด้ว้ยการทำความเขา้ใจวา่เสยีงในใจของเรานัน้ 

จริง  ๆ แล้วคืออะไร และมันสร้างสิ่งน่าอัศจรรย์อะไรให้กับเราบ้าง จากนั้น 
ผมจะพาไปรู้จักกับด้านมืดของบทสนทนาที่เรามีกับตัวเอง และความน่า 
สะพรึงกลัวของเสียงพล่ามในหัว ว่ามันเป็นอันตรายกับร่างกายของเรา  
ทำลายความสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้อื่น และทำให้การงานเราร่วงลงเหวได้ 
หนักหนาสาหัสเพียงใด พลังของเสียงในหัวที่ไม่อาจหลีกหนีได้ ซึ่งเป็นทั้ง 
พลังวิเศษที่ช่วยเหลือเราและระเบิดปรมาณูทำลายล้าง คือสิ่งที่ผมคิดว่า 
เป็นปริศนาที่น่าพิศวงของจิตใจคนเรา เป็นไปได้อย่างไรที่เสียงในใจซึ่ง 
เปรียบเสมือนครูฝึกที่เยี่ยมที่สุด จะกลายเป็นนักวิจารณ์ที่ปากร้ายที่สุดด้วย  
ในบทที่เหลือผมจะอธิบายถึงเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยลดเสียงพล่าม 
ในหัว ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราแก้ปริศนาในจิตใจได้อย่างฉับไว

หัวใจของการเอาชนะเสียงพล่ามในหัวไม่ใช่การเลิกคุยกับตัวเอง แต่ 
ความท้าทายอยู่ตรงที่เราจะคุยกับตัวเองอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ โชคยังดี 
ที่จิตของคุณและโลกรอบตัวถูกออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ แต่ก่อน 
จะไปถึงเรื่องที่ว่าเราจะคุมเสียงในหัวเราได้อย่างไร เราควรตอบคำถามที่ 
พื้นฐานที่สุดให้ได้ก่อน

ว่าทำไมเราจึงมีเสียงพวกนี้แต่แรก
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บ ท ที่  1                                          
ทำไมเราถึงคุยกับตัวเอง

ริมทางเทา้ของมหานครนวิยอรก์คลาคลำ่ไปดว้ยผูค้น ในชว่งกลางวนัจะม ี
คนเป็นล้าน ๆ ที่ตั้งหน้าตั้งตาเดินไปตามถนน พวกเขาเหมือนกำลังสวม 

หน้ากากที่ไม่บ่งบอกความรู้สึกใด  ๆ  เช่นเดียวกับผู้คนในรถไฟฟ้าใต้ดิน  
คนอ่านหนังสือ ดูโทรศัพท์ มองไปที่อากาศที่ว่างเปล่า ดูจากสีหน้าของ 
พวกเขาแล้ว คิดไม่ออกเลยว่าพวกเขามีอะไรอยู่ในหัว

แน่นอน สีหน้าที่อ่านไม่ออกของคนนิวยอร์กกว่าแปดล้านคนเป็น 
ฉากหน้าที่ซ่อนโลกที่เต็มไปด้วยสีสัน เป็น  “ทัศนียภาพของความคิด”  ที่มี 
บทสนทนาภายในที่รุ่มรวยและออกรสซ่อนอยู่ และบางครั้งก็เซ็งแซ่ไปด้วย 
เสียงพล่าม ถึงอย่างไร ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์กก็ขึ้นชื่อเรื่องความฉุนเฉียว  
และหยาบกระด้าง (ในฐานะคนบ้านเดียวกัน นี่ผมพูดด้วยความรักจากใจ 
เลยนะ) ลองจนิตนาการดวูา่เราจะไดรู้อ้ะไรบา้ง ถา้เราสามารถทะลหุนา้กาก  
เข้าไปแอบฟังเสียงในหัวของพวกเขา และนั่นเป็นสิ่งที่นักมานุษยวิทยาชาว 
อังกฤษ แอนดรูว์ เออร์วิง (Andrew Irving) ทำเป็นเวลา 14 เดือนเริ่ม 
ตั้งแต่ต้นปี 2010 เขาได้ฟังเสียงในใจของชาวนิวยอร์กกว่าร้อยคน

เออร์วิงหวังที่จะได้รับรู้เสี้ยวความคิดของมนุษย์ที่ไม่ผ่านการกลั่นกรอง  
หรือนั่นหมายถึงการฟังตัวอย่างเสียงอย่างสั้น  ๆ  ของผู้คน จุดเริ่มต้นของ 
งานวิจัยดังกล่าว แท้จริงแล้วเกิดจากการที่เขาสนใจวิธีที่คนเรารับมือเมื่อ 
ตระหนักถึงเรื่องความตาย เขาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์  
ซึ่งก่อนหน้านั้นได้ลงพื้นที่ทำวิจัยภาคสนามในทวีปแอฟริกา เพื่อวิเคราะห์ 
สิ่งที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์พูดกับตัวเองในใจ ไม่น่าแปลกใจ 
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นักที่ความคิดของพวกเขาจะวนเวียนอยู่กับความวิตกกังวล ความรู้สึกถึง 
ความไม่แน่นอน และความทุกข์จากผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้าย

เออร์วิงต้องการเปรียบเทียบผลวิจัยเหล่านั้นกับกลุ่มที่มีความทุกข์ใจ  
แต่อาจจะไม่ได้มีภาวะจิตตกเป็นทุนเดิม เขาหาคนกลุ่มนี้มาเข้าร่วมการ 
ศึกษาโดยการเดินดุ่ม  ๆ  เข้าไปหาชาวนิวยอร์ก  (เป็นวิธีที่กล้าหาญมาก) 
ที่เดินไปมาตามถนน อยู่ในสวน และนั่งตามคาเฟ่ต่าง  ๆ  โดยอธิบายเรื่อง 
งานวจิยัของเขาและขอใหพ้วกเขาพดูสิง่ทีอ่ยูใ่นหวัของตวัเองใสเ่ครือ่งอดัเสยีง  
ซึ่งระหว่างนั้นเออร์วิงตั้งกล้องถ่ายวิดีโอพวกเขาจากระยะไกลไว้ด้วย

บางวันก็มีคนให้ความร่วมมือจำนวนมาก แต่ก็มีบางวันที่มีคนตอบ 
ตกลงแค่คนเดียว ไม่ใช่เรื่องยากเกินคาดเดาที่คนนิวยอร์กส่วนใหญ่จะยุ่ง 
หรือรู้สึกระแวงคนแปลกหน้าจนไม่อยากให้ความร่วมมือ แต่ในที่สุดเออร์วิง 
ก็สามารถรวบรวมสิ่งที่เขาเรียกว่า  “กระแสธารของเสียงในใจ”  ได้ถึงหนึ่งร้อย 
ตวัอยา่งเสยีง ไฟลเ์หลา่นัน้มคีวามยาวตัง้แต ่ 15 นาทไีปจนถงึหนึง่ชัว่โมงครึง่  
แน่นอนว่าไฟล์เสียงเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เรารู้ความคิดของพวกเขาทุกอย่าง  
เพราะบางคนก็อาจแสร้งพูดอยู่บ้างเช่นกัน ถึงอย่างนั้น พวกเขาก็ยอม 
เปิดเผยบทสนทนาส่วนตัวที่เขามีกับตัวเองในระหว่างที่ใช้ชีวิตประจำวัน 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครได้ฟัง

เป็นธรรมดาที่คนเหล่านั้นจะมีเรื่องทั่ว  ๆ ไปอยู่เต็มหัวไปหมด หลายคน 
เล่าว่าเขาคิดถึงสิ่งที่เขามองเห็นบนถนน เช่น คนที่เดินผ่านไปมา คนที่ 
กำลังขับรถ การจราจร และธุระปะปังของตัวเอง แต่สิ่งที่แทรกอยู่ในความ 
นึกคิดซึ่งไม่ได้น่าสนใจอะไรเป็นพิเศษเหล่านั้น คือบทรำพึงรำพันถึงแผล 
ในใจ เรื่องเครียด ๆ และเรื่องที่กังวล ซึ่งเรื่องเหล่านั้นมักเป็นความคิดแง่ลบ  
และหลาย  ๆ  เรื่องก็โผล่เข้ามาเฉย  ๆ  แบบไม่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องอื่น  ๆ  
เหมือนอยู่ดี  ๆ  ก็มีหลุมลึกโผล่ขึ้นมาบนถนนแห่งความคิดที่ไม่ได้ถูกถมให้ 
เรียบร้อย ยกตัวอย่างเช่น หญิงสาวชื่อเมอริดิธจากการศึกษาของเออร์วิง  
ที่อยู่  ๆ  บทสนทนาในหัวของเธอก็เปลี่ยนปุบปับจากเรื่องทั่ว  ๆ  ไป กลายมา 
เป็นเรื่องความเป็นความตาย

“ฉันกำลังคิดว่ามีร้านเครื่องเขียนสเตเปิลส์อยู่แถวนี้มั้ย” เมอริดิธ 
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กล่าว ก่อนที่จะเปลี่ยนหัวข้อเหมือนขับรถเปลี่ยนเลนกะทันหัน ไปสู่เรื่องที่ 
เพื่อนเธอเพิ่งทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็ง “คุณรู้ไหม ตอนแรกฉันคิดว่าเธอจะ 
บอกว่าแมวเธอตาย” เธอเดินข้ามถนน แล้วพูดต่อว่า “ฉันเตรียมร้องไห้ 
เรื่องแมวของเธอแล้วด้วยซ้ำ แต่กลายเป็นว่าฉันต้องพยายามไม่ร้องไห้ 
กับเรื่องของเธอเอง นิวยอร์กที่ไม่มีโจนเป็นอะไรที่ ...ฉันคิดไม่ออกเลย 
จรงิ ๆ” แลว้เมอรดิธิกป็ลอ่ยโฮออกมา “แตเ่ธอคงไมเ่ปน็ไรหรอก ฉนัชอบอยู ่
ตอนหนึง่ทีโ่จนบอกวา่มนัมโีอกาส 20% ทีจ่ะรกัษาหาย แลว้เพือ่นเธอคนหนึง่ 
ก็บอกว่า ‘แล้วถ้าเป็นเธอ เธอจะขึ้นเครื่องบินที่มีโอกาสตก 20% ไหมล่ะ’  
แน่นอนว่าไม่อยู่แล้ว คงไม่ง่ายที่จะผ่านเรื่องนี้ไปได้ แต่เธอค่อนข้างมุ่งมั่น 
ที่จะสู้กับมันอยู่พอตัวเลย”

ดูเหมือนเมอริดิธจะสามารถจัดการความรู้สึกจากข่าวร้ายนั้นแทนที่ 
จะจมปลักอยู่กับมัน การคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจ ไม่ถือว่าเป็น 
เสียงพล่ามในใจเสมอไป และในกรณีนี้เห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้หมกมุ่นอยู่ 
กบัมนั เพราะอกีไมก่ีน่าทถีดัมา หลงัจากเดนิขา้มถนนอกีเสน้หนึง่ ความคดิ 
ของเธอก็วนกลับมาที่สิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ “เลยไปหน่อยมีร้านสเตเปิลส์อยู่ 
หรือเปล่านะ ฉันคิดว่ามีนะ”

ในขณะที่เมอริดิธค่อย  ๆ  เข้าใจถึงความกลัวที่จะเสียเพื่อนรักไป ชาย 
คนหนึ่งที่ชื่อว่าโทนี่กำลังทุกข์ใจกับความเศร้าอีกแบบหนึ่ง นั่นคือความ 
สัมพันธ์ที่ห่างเหิน หรืออาจถึงขั้นยุติไปเลยก็ได้ ระหว่างที่เขาถือกระเป๋า 
เอกสารและเดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยผู้คน เขาเริ่มพ่นคำพูดในหัวตัวเอง  
“เดินออกมาจากตรงนั้นซะ  ช่างหัวมันเถอะ  หรือก็แค่ปล่อยไป  หรือ 
ออกไปจากชีวิตพวกเขาซะที ก็พอจะเข้าใจนะว่าไม่ได้บอกใครเลย แต่ผม 
ไม่ใช่คนอื่นไง เธอสองคนกำลังจะมีลูกเลยนะ แค่โทร.มาบอกก็ยังดี”  
แนน่อนเขาคงรูส้กึเจบ็มากทีเ่พือ่นรกัสองคนปดิบงัขา่วด ี ทำใหเ้ขารูส้กึเหมอืน 
เป็นคนนอก ดูเหมือนเขาพยายามจะมีสติกับเรื่องที่กระทบใจเขาอย่างมาก 
ในตอนนี้ โดยพยายามชั่งน้ำหนักว่ามันเป็นปัญหาที่เขาต้องแก้ หรือเป็น 
ความเจ็บปวดที่ทำให้เขารู้สึกสงสารตัวเองไปเรื่อย ๆ อย่างไร้ประโยชน์

“มันก็ชัดเจนอยู่แล้ว ชัดเจนมากด้วย เลิกเสียเวลาดีกว่า” โทนี่กล่าว  
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คำพูดของเขาไม่ได้แค่สะท้อนความรู้สึกออกมา แต่เป็นการหาทางออก 
ให้กับสถานการณ์ที่เจออยู่ด้วย “ประเด็นก็คือ” เขาพูดต่อ “มันอาจจะเป็น 
จังหวะที่ดีแล้วก็ได้ เพราะตอนที่พวกเขาบอกว่ากำลังจะมีลูก ก็รู้สึกเหมือน 
ห่างออกมานิดหนึ่งแล้ว ผมเหมือนถูกผลักออกมาจนกลายเป็นคนนอก  
แต่คิดดูแล้ว มันอาจเป็นจังหวะที่ดีที่จะตีตัวออกห่างจากพวกเขาก็ได้ ผม 
ยอมรับนะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ฉุน แต่ตอนนี้ไม่ได้โกรธมากขนาดนั้นแล้ว ผม 
น่าจะใช้ประโยชน์จากจังหวะเหมาะ ๆ  แบบนี้ได้” โทนี่พูดแล้วแค่นหัวเราะ  
จากนั้นก็ถอนหายใจ “ผมแน่ใจว่าตอนนี้คือจังหวะที่ดีที่จะตีตัวออกห่าง  
ผมมองวา่มนัเปน็ทางออกทีด่แีลว้แหละ...แตก่อ่นหนา้นีก้ฉ็นุจรงิ ๆ นะ เพราะ 
รู้สึกเหมือนพวกเธอสองคนเป็นคนในครอบครัวมาตลอด แต่ตอนนี้พวกเธอ 
สองคนกับลูกก็  เป็น  ครอบครัวจริง  ๆ  แล้ว และผมก็แค่พาตัวเองออกมา  
ก็แค่นั้น มั่น ๆ หน่อย!” เขาบอกตัวเอง

แล้วก็มาถึงคราวของลอร่า
ลอร่านั่งอยู่ในร้านกาแฟด้วยท่าทีกระสับกระส่าย  เธอกำลังรอให้ 

แฟนหนุ่มติดต่อมา เขาเดินทางไปบอสตัน และจริง  ๆ  เขาต้องกลับมาเพื่อ 
ช่วยเธอย้ายของไปที่อพาร์ตเมนต์ใหม่ ซึ่งเธอรอให้เขาติดต่อมาตั้งแต่ 
เมื่อวาน เธอบอกกับตัวเองว่าเขาอาจจะประสบอุบัติเหตุร้ายแรงอยู่ที่ไหน 
สักแห่ง เมื่อคืนเธอนั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมกดรีเฟรชหน้าเว็บของ 
คำค้นหา  “อุบัติเหตุรถทัวร์”  ไปเรื่อย  ๆ  เป็นเวลาเกือบสี่ชั่วโมง แต่ลึก  ๆ  เธอ 
รู้ดีว่าการที่เธอคิดถึงแต่เรื่องลบ  ๆ  ตลอดเวลา ไม่ใช่แค่เพราะกังวลว่าแฟน 
ของเธอจะประสบอุบัติเหตุ เรื่องมีอยู่ว่า ความสัมพันธ์ของเธอกับเขานั้น 
ไม่มีการผูกมัดแม้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการก็ตาม และมันก็กลายเป็นเรื่อง 
ที่ทำให้เธอทุกข์ใจอย่างหนัก แต่เธอก็พยายามบอกตัวเองว่า “จริง ๆ แล้วมัน 
ทำให้เรามีอิสระ สามารถไปนอนกับใครก็ได้ แต่ฉันไม่เคยอยากทำแบบนั้น 
เลย ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน ที่ไหนก็คงเป็นไปได้ทั้งนั้น เขาอาจจะ 
กำลังอยู่กับผู้หญิงคนอื่นก็ได้”

ในขณะที่เมอริดิธค่อย ๆ ทำใจยอมรับข่าวร้ายด้วยจิตใจที่ค่อนข้างสงบ  
(จริง  ๆ  การร้องไห้เพราะเพื่อนตรวจเจอมะเร็งก็เป็นเรื่องปกตินะ) และโทนี่ 
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กำลังปลุกใจตัวเองให้ไปต่ออย่างใจเย็น แต่ลอร่ากำลังติดอยู่กับความคิด 
แง่ลบที่วนเวียนซ้ำไปซ้ำมา เธอไม่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไร ในขณะเดียวกัน  
สิ่งที่เธอพูดกับตัวเองนั้นคือการจมอยู่กับอดีต โดยย้อนกลับไปคิดถึงการ 
ตัดสินใจของตัวเองที่นำมาสู่สถานภาพความสัมพันธ์ของเธอกับคนรักใน 
ปัจจุบัน ตอนนี้อดีตสำหรับเธอกลายมาเป็นปัจจุบัน ซึ่งเหมือนกับกรณี 
ของเมอริดิธและโทนี ่ สถานการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละคน ทำให้พวกเขา 
มวีธิใีนการทำความเขา้ใจกบัสถานการณแ์ละความรูส้กึในอดตีทีไ่มเ่หมอืนกนั  
พวกเขาทั้งสามคนต่างใคร่ครวญสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต แต่ในขณะเดียวกัน  
สิ่งที่พวกเขาพูดคุยกับตัวเองก็มุ่งไปยังอนาคตด้วยเช่นกัน พวกเขาตั้งคำถาม 
ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หรือพวกเขาควรจะทำอย่างไรต่อไป รูปแบบของการข้าม 
ไปมาระหว่างพื้นที่และเวลาของบทสนทนาในหัวของพวกเขา แสดงให้เห็น 
ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเช่นกัน นั่นคือจิตของเราเป็นนักเดินทาง 
ข้ามเวลาตัวยง

แม้ว่าถนนสายความทรงจำสามารถพาเราไปสู่ถนนแห่งการพล่ามได้  
แต่แท้ที่จริงแล้ว การหวนคิดถึงอดีตหรือการจินตนาการถึงอนาคตนั้น 
ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับเรา ความสามารถในการใช้ความคิดเดินทางข้าม 
เวลาถือเป็นคุณสมบัติที่มีค่าอย่างยิ่งของจิตใจมนุษย์ มันทำให้เราเข้าใจ 
ประสบการณ์ชีวิตในแบบที่สิ่งมีชีวิตอื่นทำไม่ได้ ความสามารถนี้ยังช่วยให้ 
เราสามารถวางแผนและเตรียมการสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  
เหมือนเวลาเราคุยกับเพื่อนถึงสิ่งที่เราได้ทำไปแล้ว และสิ่งที่เราจะทำหรือ 
อยากทำ เราก็คุยถึงเรื่องเหล่านั้นกับตัวเราเองเหมือนกัน

อาสาสมัครคนอื่น ๆ ในการทดลองวิจัยของเออร์วิง ต่างพูดถึงความคิด 
จากหลากหลายช่วงเวลาที่ผสมปนเปกันอยู่ในหัวเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น  
หญิงสูงอายุคนหนึ่งที่กำลังเดินข้ามสะพานอยู่ เธอนึกไปถึงตอนเด็กที่เดิน 
ข้ามสะพานเดียวกันนี้กับพ่อ ในตอนนั้นพวกเขาเห็นชายคนหนึ่งกระโดด 
จากสะพานเพื่อปลิดชีพตัวเอง มันเป็นเหตุการณ์ที่เธอจำได้ไม่ลืม ส่วนหนึ่ง 
เป็นเพราะพ่อของเธอเป็นช่างภาพอาชีพและถ่ายรูปวินาทีนั้นเอาไว้ได้  
ซึ่งมันกลายเป็นภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ ในช่วงเวลาเดียวกัน ชายอายุ 
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ประมาณสามสิบกลาง  ๆ  คนหนึ่งกำลังเดินข้ามสะพานบรุกลิน และนึกถึง 
แรงงานมากมายที่ใช้ในการสร้างสะพานนี้ พร้อมคิดกับตัวเองว่าเขาจะไป 
ได้สวยกับงานใหม่ที่กำลังจะเริ่มทำ ส่วนผู้หญิงอีกคนกำลังรอคู่นัดบอด 
ที่มาสายอยู่ที่วอชิงตันสแควร์พาร์ค  เธอนึกถึงแฟนเก่าคนหนึ่งที่ เคย 
นอกใจเธอ และทำให้เธอฝันหวานถึงอนาคตที่อยากมีความสัมพันธ์กับคู่รักที ่
เชื่อมโยงผูกพันกันถึงระดับจิตวิญญาณ อาสาสมัครคนอื่น ๆ  บางคนพูดถึง 
อุปสรรคทางการเงินของพวกเขาที่น่าจะมาถึงในอีกไม่ช้านี้จากพิษเศรษฐกิจ  
ในขณะที่ความวิตกกังวลของคนอีกกลุ่มหนึ่งมาจากเหตุวินาศกรรม 9/111 
ที่เกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อน (นับจากเวลาที่ทำวิจัย)

ผู้คนในนิวยอร์กที่แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาคิดให้แอนดรูว์ เออร์วิง แสดง 
ให้เห็นถึงธรรมชาติของสภาวะพื้นฐานของสมองที่มีทั้งความหลากหลาย 
และรายละเอียดที่ซับซ้อน บทสนทนาที่พวกเขามีกับตัวเองได้พาพวกเขา  
“เข้าไปข้างใน” จิตใจ ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ทำให้พวกเขามีกระแสความคิด 
มากมายที่ไหลบ่าไม่หยุดหย่อน รายละเอียดของบทสนทนาเหล่านั้นมี 
ลักษณะเฉพาะตัว เหมือนกับชีวิตของแต่ละคน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของ 
พวกเขามีโครงสร้างที่เหมือนกัน ส่วนใหญ่แล้วมักเป็น “เรื่องราว” ในแง่ลบที่ 
เชื่อมโยงต่อกันไปเรื่อย  ๆ นั่นคือจากเรื่องหนึ่งกระโดดไปสู่อีกเรื่องหนึ่งต่อ  ๆ  
กันไป บางครั้งเสียงความคิดเหล่านั้นก็มีหลักการ แต่บางครั้งก็ไม่ พวกเขา 
เหล่านั้นหมดเวลาไปกับการคิดเกี่ยวกับตัวเองค่อนข้างมาก จิตใจของ 
พวกเขามุ่งไปหาประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึก ความต้องการ และ 
ความปรารถนาของตัวเอง พูดได้ว่าการจดจ่อกับตัวเอง ถือเป็นหนึ่งใน 
คุณสมบัติหลักของสภาวะพื้นฐานนั่นเอง

ผู้คนในนิวยอร์กต่างมีสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน แต่การพูดกับตัวเองของ 
พวกเขาก็สะท้อนให้เห็นถึงอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือน ๆ  กัน นั่นคือ 

 1 เหตุวินาศกรรม 9/11 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน ปี 2001 ผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลเคดา 
จี้เครื่องบินโดยสารจำนวน 4 ลำ เพื่อบังคับให้นักบินขับพุ่งเข้าชนตึกแฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 2 ลำ  
ชนอาคารเพ็นทากอน  1 ลำ และอีกหนึ่งลำมีการต่อสู้กันในเครื่องบินจนตกกลางทุ่งนาในรัฐ 
เพนซิลเวเนีย เหตุการณ์ดังกล่าวมีคนเสียชีวิตเกือบ 3,000 คน
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เสียงในใจจะอยู่ตรงนั้นและพร้อมบอกอะไรบางอย่างกับเราเสมอ มัน 
ย้ำเตือนให้รู้ว่าเราหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้ความคิดในการทำความเข้าใจกับ 
ประสบการณ์ต่าง ๆ และภาษาก็มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้เราทำสิ่งนั้นได้

แม้เรามีความรู้สึกและความคิดที่ไม่ได้มาในรูปแบบของคำพูด เช่น 
ในรูปแบบที่ผู้สร้างสรรค์ศิลปะและนักดนตรีใช้ในการถ่ายทอด แต่มนุษย์เรา 
ดำรงอยู่ในโลกของถ้อยคำ เพราะถ้อยคำคือสื่อที่เราใช้สื่อสารกับผู้คนเป็น 
ส่วนใหญ่ (แม้ว่าภาษากายและกิริยาท่าทางก็เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
ที่ใช้การได้ดีเช่นกัน) และเราใช้เพื่อสื่อสารกับตัวเองเป็นหลักเช่นกัน

สมองของเรามีระบบที่สามารถตัดความสนใจของเราออกจากสิ่งที่ 
เกิดขึ้นตรงหน้า ทำให้เกิดบทสนทนาขึ้นในหัวของเรา เราใช้เวลาส่วนใหญ่ 
ในยามตื่นไปกับการทำสิ่งนั้น นี่ทำให้เกิดการตั้งคำถามที่สำคัญว่า  “ทำไม”  
ถึงเป็นเช่นนั้น วิวัฒนาการได้คัดเลือกทักษะที่ทำให้เรามีแต้มต่อในการ 
อยู่รอด ซึ่งถ้าเราคิดจากหลักการนี้ คุณก็คงไม่คิดว่าวิวัฒนาการทำให้เรา 
มีความสามารถนี้เพียงเพื่อให้เราพูดกับตัวเองได้มาก  ๆ  เท่านั้น แต่มนุษย์ 
มีสิ่งนี้เพื่อเสริมความสามารถในการเอาตัวรอดให้ดียิ่งขึ้น อิทธิพลของเสียง 
ในใจมีความสำคัญกับเรามาก มันทำงานได้อย่างแนบเนียนจนทำให้เรา 
แทบไม่รู้ตัวเลยว่า เสียงเหล่านั้นสร้างประโยชน์ให้เรามากแค่ไหน

นักมัลติทาส์กผู้ยิ่งใหญ่ 2

เมื่อมีการพูดถึงการทำงานของสมอง นักประสาทวิทยามักอ้างถึงแนวคิด 
ของการทำงานหลายหน้าที่ของระบบประสาท แนวคิดดังกล่าวหมายถึง 
วงจรประสาทชุดเดียวกันในสมอง สามารถทำงานได้หลายอย่าง เป็นการ 
ใช้เซลล์ประสาทที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ยกตัวอย่าง 
เช่น ฮิปโปแคมปัส ส่วนของสมองที่มีรูปทรงคล้ายม้าน้ำ ฝังอยู่ในส่วนลึก 

 2 การมัลติทาส์ก (Multitasking) คือการทำอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน
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ของสมอง ทำหน้าที่สร้างความจำระยะยาว ช่วยนำทางเราและช่วยให้เรา 
ไปในที่ต่าง  ๆ  ได้ สมองถือเป็นนักมัลติทาส์กที่เก่งกาจ เพราะไม่อย่างนั้น 
มันคงต้องมีขนาดใหญ่เท่ารถเมล์เพื่อจะสามารถจุวงจรประสาทที่ไว้ทำงาน 
แต่ละอย่างที่มีมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งเสียงในใจเราก็ถือเป็นอัจฉริยะด้าน 
การมัลติทาส์กเช่นกัน

หนึ่งในหน้าที่สำคัญของสมองคนเรา คือการขับเคลื่อนการทำงานของ 
สิ่งที่เรียกว่า ความจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) มนุษย์เรามีแนวโน้ม 
ที่จะนึกถึงภาพความทรงจำที่โรแมนติก ภาพวันคืนเก่า ๆ ที่ผ่านมานานแล้ว  
เรานึกถึงมันในฐานะดินแดนแห่งอดีตที่เต็มไปด้วยภาพ ความรู้สึก และ 
ช่วงเวลาต่าง  ๆ  ที่จะอยู่กับเราตลอดไป และประกอบเป็นเรื่องราวชีวิตใน 
อดีตของเรา แต่ในความเป็นจริงคือในทุก  ๆ  นาทีจะมีสิ่งเร้าผ่านประสาท 
สัมผัสเข้ามาทำให้เราเสียสมาธิอยู่ตลอดเวลา (ทางรูป กลิ่น เสียง และ 
อืน่ ๆ) เราจงึตอ้งกลบัไปนกึถงึประสบการณต์า่ง ๆ ในอดตีเพือ่นำความทรงจำ 
เหล่านั้นมาใช้งาน แม้ว่าเรามีแนวโน้มที่จะลืมข้อมูลเหล่านั้นแทบทั้งหมด 
หลังจากที่เราไม่จำเป็นต้องใช้มันแล้ว แต่ในช่วงเวลาสั้น  ๆ  ที่ข้อมูลนั้น 
ยังมีความจำเป็นต้องใช้ เราต้องนำมันมาใช้ประโยชน์ได้

ความจำเพื่อใช้งานเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถพูดคุยเรื่องงานหรือ 
มีบทสนทนาเบา ๆ บนโต๊ะอาหารค่ำได้ เพราะมันทำให้เราจดจำสิ่งที่บางคน 
พูดเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนหน้าได้ และนำมาจับใจความเพื่อพูดคุยโต้ตอบให้ 
สอดคล้องกัน ความจำเพื่อใช้งานยังช่วยให้เราสามารถอ่านเมนูและสั่ง 
อาหาร (พร้อม  ๆ  การพยายามตามบทสนทนาเมื่อครู่นี้ให้ทันไปด้วย) หรือ 
ทำให้เราสามารถเขียนอีเมลเรื่องเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญพอที่จะต้องบรรจุเป็น 
ความจำระยะยาว สรุปสั้น ๆ ได้ว่ามันสามารถทำให้เราใช้ชีวิตแบบคนปกติ 
บนโลกใบนี้ เวลาที่มันไม่ทำงานหรือทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ สิ่งธรรมดา 
ที่เราทำได้ตามปกติในชีวิต (อย่างการเคี่ยวเข็ญให้ลูก ๆ แปรงฟันในระหว่าง 
ที่เตรียมอาหารกลางวันให้พวกเขา พร้อมกับคิดว่าคุณมีนัดอะไรในวันนี้ 
บ้าง) จะพังไม่เป็นท่า และสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกับความจำเพื่อใช้งานก็คือ 
เสียงในใจเรา
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ส่วนประกอบสำคัญของความจำเพื่อใช้งานคือระบบประสาทที่ทำหน้าที ่
เฉพาะในการจัดการข้อมูลที่เกิดจากการพูดหรือการได้ยิน หรือที่เรียกว่า 
วงจรเกี่ยวกับเสียง (Phonological Loop) ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุด  
คือมันเป็นหน่วยงานกลางของสมองที่จัดเก็บทุกอย่างที่เกี่ยวกับคำพูดที่เกิด 
รอบ  ๆ  ตัวเราในปัจจุบันขณะ วงจรเกี่ยวกับเสียงมีสองส่วนคือ  “หูด้านใน”  
ที่ช่วยให้เราสามารถเก็บคำที่เราได้ยินแค่ไม่กี่วินาทีได้ และ  “เสียงในใจ”  
ที่ทำให้สามารถพูดทวนประโยคที่ได้ยินในหัวได้  เหมือนเวลาเราซ้อม 
พูดสุนทรพจน์ จำเบอร์โทรศัพท์ หรือท่องบทสวดมนต์ ความจำเพื่อใช้งาน 
ของเราอาศัยวงจรเกี่ยวกับเสียงเพื่อให้วิถีประสาทด้านภาษาเชื่อมต่อกัน  
เพื่อให้เราสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่โต้ตอบ 
กับเสียงในใจไปด้วย เราเริ่มเรียนรู้วิธีใช้คำพูดเพื่อเชื่อมโยงความคิดของเรา 
กับโลกภายนอกตั้งแต่ยังเป็นทารก และทันทีที่วงจรเกี่ยวกับเสียงของเราเริ่ม 
เข้าที่ เราจะมีพัฒนาการด้านจิตใจไปไกลอีกขั้น วงจรเกี่ยวกับเสียงนี้ 
ยังช่วยให้เราทำอะไรได้มากกว่าการโต้ตอบกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าด้วย

พัฒนาการด้านภาษาของเราเกิดพร้อม  ๆ  กับพัฒนาการด้านอารมณ์  
ดังนั้นการพูดกับตัวเองออกมาดัง  ๆ  ในช่วงวัยเตาะแตะเป็นการช่วยให้เรา 
รู้จักการควบคุมตัวเอง ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นักจิตวิทยาชาวโซเวียต  
เลฟ วีกอตสกี (Lev Vygotsky) เป็นหนึ่งในบุคคลแรก  ๆ  ที่ศึกษาความ 
เชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการด้านภาษาและการควบคุมตัวเอง เขาสนใจ 
พฤติกรรมแปลก ๆ ของเด็กที่พูดกับตัวเองออกมาดัง ๆ สั่งให้ตัวเองทำสิ่งต่าง ๆ  
พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเสร็จสรรพ ใครก็ตามที่ใช้เวลาอยู่กับเด็กมาก ๆ  
จะทราบว่าพวกเขามักจะมีบทสนทนาเรื่อยเปื่อยกับตัวเองยาวเหยียด มัน 
ไม่ใช่แค่การเล่นหรือใช้จินตนาการ แต่มันคือสัญญาณของพัฒนาการของ 
ระบบประสาทและอารมณ์

วีกอตสกีเห็นต่างจากนักคิดแถวหน้าคนอื่น ๆ  ในยุคเดียวกัน พวกเขา 
มองว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเพียงพัฒนาการที่ยังไม่ได้รับการขัดเกลาของเด็ก  
แต่วีกอตสกีมองว่าภาษามีบทบาทสำคัญในการทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะควบคุม 
ตัวเอง ทฤษฎีนี้ของวีกอตสกีได้รับการพิสูจน์ด้วยข้อมูลในภายหลัง เขา 
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เชื่อว่าวิธีการที่เราใช้จัดการอารมณ์ของตัวเองมาจากความสัมพันธ์ที่เรามีกับ 
ผู้ที่เลี้ยงดูเราคนแรก ๆ (ซึ่งส่วนใหญ่คือพ่อแม่) พวกเขาจะออกคำสั่งกับเรา  
และเราก็จะทวนคำสั่งออกมาดัง ๆ  หลายครั้งเหมือนการเลียนแบบ แรก  ๆ  
เราจะทำแบบนั้นด้วยการออกเสียง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเริ่มทวนและ 
ทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวด้วยการพูดในใจ และหลังจากนั้น เมื่อเรา 
พฒันามากขึน้ เราจะใชถ้อ้ยคำของตวัเองในการควบคมุตวัเราเพือ่ดำเนนิชวีติ 
ที่เหลือหลังจากนั้นเป็นต้นไป และอย่างที่เรารู้ เราไม่ได้ทำตามสิ่งที่พ่อแม่ 
เราต้องการไปเสียหมด สุดท้ายแล้วเราจะมีความคิดในแบบของตัวเอง ซึ่ง 
ความคิดเหล่านั้นจะเป็นตัวกำหนดให้เรามีพฤติกรรมในแบบฉบับของเราเอง  
แต่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงแรก  ๆ  ของพัฒนาการในวัยเด็กมีอิทธิพล 
กับเรามากเช่นกัน

แนวคิดของวีกอตสกีไม่เพียงแต่อธิบายวิธีการที่คนเราเรียนรู้การใช้เสียง 
ในใจเพื่อควบคุมตัวเองเท่านั้น แต่ยังทำให้เราเข้าใจว่าการเลี้ยงดูมีส่วน 
ในการพัฒนารูปแบบของบทสนทนาในใจของเราอย่างไร งานวิจัยเกี่ยวกับ 
การขัดเกลาทางสังคมในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาชี้ว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
มีอิทธิพลต่อการมองโลกของเรา รวมไปถึงมุมมองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเอง 
ด้วย เมื่อเรายังเป็นเด็ก พ่อแม่ของเราเป็นแบบอย่างของการควบคุมตัวเอง  
และแนวทางของพวกเขาได้แทรกซึมเข้าสู่เสียงในใจของเราที่อยู่ในช่วงกำลัง 
พัฒนา พ่ออาจย้ำกับเราบ่อย ๆ ว่าเราไม่ควรใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  
แม่อาจพร่ำบอกให้เราไม่ยอมแพ้เวลาเจอเรื่องผิดหวัง เมื่อเวลาผ่านไป เรา 
ก็เป็นคนบอกคำเหล่านั้นกับตัวเอง และคำเหล่านั้นก็เริ่มหลอมรวมมาเป็น 
คำพูดของเราเอง

และแน่นอน เสียงที่พ่อแม่พร่ำสอนก็เกิดจากการหล่อหลอมโดยปัจจัย 
ทางวัฒนธรรมในสังคม ตัวอย่างเช่น การทำตัวแตกต่างจากคนอื่นไม่ได้ 
ถือเป็นค่านิยมที่ดีในสายตาของคนเอเชียส่วนใหญ่ เพราะพวกเขากังวลว่า 
อาจทำให้เกิดการแบ่งแยกในสังคม ในทางตรงข้าม ประเทศแถบตะวันตก 
อย่างสหรัฐอเมริกามักเชิดชูเรื่องอิสรภาพ ทำให้พ่อแม่ชื่นชมเมื่อลูกเลือก 
ทางเดินในแบบของตัวเอง ศาสนาและหลักคำสอนก็มีผลต่อธรรมเนียม 
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ต่าง  ๆ  ในบ้านเช่นกัน สรุปได้ว่า ค่านิยมทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อเสียง 
ในใจของพ่อแม่เรา ซึ่งมีอิทธิพลต่อเสียงในใจของเรา ผ่านวัฒนธรรมและ 
การส่งต่อหลายชั่วอายุคนจนหล่อหลอมเป็นความคิดของเรา พวกเรา 
เปรียบเหมือนกับตุ๊กตาแม่ลูกดกของรัสเซียที่มีบทสนทนาในหัวที่ทับซ้อนกัน 
เป็นชั้น ๆ 

แต่ถึงอย่างนั้น อิทธิพลของวัฒนธรรม พ่อแม่ และลูก ๆ ไม่ได้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวเสมอไป แต่วิธีที่ลูกประพฤติตัวก็มีผลต่อความคิดของพ่อแม่ 
เช่นกัน และมนุษย์เรายังมีบทบาทในการสร้างและเปลี่ยนแปลงค่านิยมของ 
วัฒนธรรมในวงกว้างด้วย ในแง่หนึ่ง ตอนเด็ก  ๆ  เสียงในใจของเราเกิดขึ้น 
จากปัจจัยภายนอกเข้าสู่ภายใน จนวันหนึ่ง เมื่อเราสามารถพูดสิ่งที่เราคิด 
ออกไป สิ่งนั้นก็จะส่งผลต่อสิ่งรอบ ๆ ตัวเราเช่นกัน

ไม่นานมานี้มีงานวิจัยที่ศึกษาต่อยอดทฤษฎีของวีกอตสกี เสียดาย 
ที่เขาลาโลกไปก่อนจะทันอยู่เห็น การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เด็ก 
ที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายจะมีพัฒนาการ 
ด้านการพูดในใจได้เร็วกว่าเด็กคนอื่น  ๆ และเรายังพบอีกว่าการมีเพื่อนใน 
จินตนาการอาจช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านการพูดในใจของเด็ก  ๆ ได้ จริง ๆ  
แล้วยังมีวิจัยอื่น ๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าการเล่นบทบาทสมมติช่วยส่งเสริมพัฒนาการ 
ในการควบคุมตัวเอง รวมถึงข้อดีอื่น ๆ อย่างการคิดอย่างสร้างสรรค์ ความ 
มั่นใจ และความสามารถในการสื่อสาร

อีกหนึ่งวิธีที่เสียงในใจช่วยให้เราควบคุมตัวเองได้ คือการประเมิน 
ตัวเองในขณะที่เราพยายามไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ มันทำงานเหมือน 
แอปพลิเคชันในโทรศัพท์ที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวของคุณ โดยสภาวะ 
พื้นฐานของสมองเราจะคอยประเมินดูว่าเราทำงานได้ถึงเป้าเพื่อจะได้ขึ้น 
เงินเดือนในปีหน้าไหม หรือเรามีความก้าวหน้าในการสานฝันว่าจะเปิด 
ร้านอาหารมากน้อยแค่ไหน หรือดูว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทที่คุณ 
แอบชอบอยู่รุดหน้าไปถึงไหนแล้ว ความคิดในหัวเหล่านี้มักโผล่ขึ้นมา 
เหมือนการแจ้งเตือนนัดหมายบนโทรศัพท์ของคุณ ที่จริงแล้ว ความคิด 
เกี่ยวกับเป้าหมายต่าง ๆ ที่มักโผล่ขึ้นมาเอง เป็นความคิดประเภทที่ผุดขึ้นมา 
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บ่อยที่สุดในหัวเรา มันคือเสียงในใจที่เตือนให้เราใส่ใจกับจุดมุ่งหมายนั้น ๆ
หนึ่งปัจจัยที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายคือการเลือกทางที่ถูกเมื่อต้อง 

ตัดสินใจเรื่องสำคัญ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเสียงในใจจึงทำให้เราสามารถลอง 
จินตนาการสถานการณ์ต่าง  ๆ  ก่อนตัดสินใจได้ ยกตัวอย่างเช่น เวลาเรา 
ประชุมเพื่อหาไอเดียสร้างสรรค์ในการพรีเซ้นต์งานหรือหาทำนองเพลงใหม ่
ที่กำลังแต่งกันอยู่ เราจะลองคิดในหัวหลาย  ๆ  แบบ ซึ่งบ่อยครั้งเราทำ 
ก่อนจะเริ่มร่างข้อมูลสำหรับการพรีเซ้นต์หรือจับเครื่องดนตรีด้วยซ้ำ เรา 
ใช้ความสามารถในการพิจารณาในใจเพื่อตัดสินใจเลือกรูปแบบที่ดีที่สุด  
เช่นเดียวกับการจัดการเรื่องความสัมพันธ์ แบบที่โทนี่นึกถึงเรื่องที่เพื่อนรัก 
ทั้งสองไม่ได้บอกว่าพวกเขากำลังจะมีลูก ระหว่างที่ตัวเขาเดินไปอยู่ใน 
นิวยอร์ก เขาจำลองเหตุการณ์ว่าเขาควรทำตัวเหมือนเดิมกับเพื่อน หรือ 
ควรตีตัวออกห่าง การจำลองสถานการณ์ต่าง  ๆ  ในหัวเช่นนี้เกิดขึ้นแม้ 
ระหว่างที่เรานอนหลับ มันเกิดขึ้นในความฝันของเรา

ในอดีต นักจิตวิทยามองว่าความฝันนั้นเกิดขึ้นมาเอง และเป็นสิ่ง 
แยกออกจากยามตื่นของเราอย่างสิ้นเชิง ซิกมุนด์ ฟรอยด์3 มองความฝัน 
เป็นเส้นทางไปสู่จิตไร้สำนึก ซึ่งฟรอยด์เปรียบจิตไร้สำนึกกับกล่องที่ล็อกด้วย 
แม่กุญแจ ในกล่องอัดแน่นไปด้วยความต้องการที่เก็บกดไว้ และกุญแจ 
ที่จะเปิดกล่องนั้นได้คือการใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์  (Psychoanalysis)  
เขาคิดว่าเวลาที่กลไกการป้องกันตัวของเรากำลังหยุดพัก หรือในช่วงเวลา 
ที่เราไม่จำเป็นต้องรักษามารยาททางสังคมเช่นตอนนอน ปีศาจในตัวเรา 
จะออกมาอาละวาดและเผยความต้องการลับ  ๆ  ของเราออกมา จนเมื่อ 
มีการศึกษาด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในยุคแรก  ๆ  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
ที่เชื่อมความฝันเข้ากับเรื่องความรักความใคร่ในด้านมืดที่ออกจะวาบหวาม  
ก็ถูกแทนที่ด้วยมุมมองที่เป็นหลักเป็นการว่าความฝันเกิดจากขั้นตอนการ 
ทำงานของสมอง มุมมองดังกล่าวอธิบายถึงความฝันว่าเป็นเพียงวิธีการ 

 3 ซิกมุนด์ ฟรอยด์  (Sigmund Freud) นักประสาทวิทยาชาวออสเตรีย ผู้สร้างทฤษฎี 
จิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis)
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แปลงข้อมูลสะเปะสะปะที่ส่งสัญญาณมาจากก้านสมองในการนอนช่วงที่ 
เรียกว่า REM sleep4 เราโบกมือลาให้กับจิตวิเคราะห์ที่มีนัยของความใคร่  
แม้มันจะไร้สาระแต่สร้างความบันเทิงให้เราได้พอควร จากนั้นเราก็ได้ 
ทำความเข้าใจใหม่ว่าความฝันเป็นกลไกของเซลล์ประสาทในสมอง เป็น 
แนวคิดที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับมากกว่า (และไม่มีเรื่องทางเพศ 
มาเจือปน)

ในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น จึงมีงานวิจัยที่ทำให้เราได้รู้ 
ว่าความฝันของเรามีส่วนคล้ายคลึงกับความคิดในหัวที่ผุดขึ้นมาในช่วงเวลา 
ที่เราไม่ได้หลับ ทำให้เราได้รู้ว่าความคิดในหัวเรายามตื่นกับความฝันใน 
ยามหลับนั้นสามารถสื่อสารถึงกันได้ โชคดีที่มันไม่ได้ร่วมมือกันคิดแผนการ 
แผลง ๆ อย่างการสานฝันเรื่องปมเอดิปัส5

แต่มันสามารถร่วมมือกันเพื่อช่วยเราได้
ยังมีหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนว่า หลายครั้งความฝันของเรามักมี 

ประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการที่นำมาใช้ได้จริง คุณลอง 
จินตนาการว่ามันเป็นเครื่องจำลองการบินที่พิสดารหน่อย  ๆ  ซึ่งช่วยให้เรา 
เตรียมตัวกับอนาคตโดยจำลองเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึง และชี้ให้เห็นถึง 
ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวัง แม้ว่ายังมี 
อะไรให้เราเรียนรู้อีกมากเกี่ยวกับอิทธิพลของความฝัน แต่สุดท้ายแล้วมัน 
ก็คือ  เรื่องเล่า  ในใจเรานั่นเอง และแน่นอนว่าในยามตื่น เสียงในใจเราจะ 
พร่ำบอกเรื่องพื้นฐานที่สุดในมุมมองทางจิตวิทยา นั่นคือเรื่องของตัวเราเอง

กระแสความคิดของเรามีบทบาทสำคัญในการสร้างให้เราเป็นเรา  
สมองเชื่อมโยงความคิดจากในแต่ละช่วงของชีวิต เพื่อสร้างเรื่องราวที่มี 

 4 REM sleep คือช่วงการนอนหลับ ที่ตาของเราจะเคลื่อนไหวไปมาด้วยความรวดเร็ว  
จึงเป็นที่มาของคำว่า REM ซึ่งย่อมาจาก Rapid Eye Movement ช่วงเวลานี้กล้ามเนื้อทั้งหมด 
ของร่างกายจะหยุดทำงาน ยกเว้นหัวใจ กะบังลม กล้ามเนื้อตาและกล้ามเนื้อเรียบ แต่สมอง 
ยังทำงานอยู่จึงเป็นเป็นช่วงเวลาที่เกิดความฝันได้บ่อยครั้งในช่วงเช้ามืด
 5 ปมเอดิปัส (Oedipus Complex) คือทฤษฎีของซิกมุนด์ ฟรอยด์ เกี่ยวกับเด็กที่มีความรู้สึก 
เชิงชู้สาวกับบุพการีเพศตรงข้ามของตัวเอง
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ความหมาย หรืออีกนัยหนึ่งคือ เราใช้ความคิดของเราเพื่อเขียนเรื่องราว 
ชีวิตของตัวเอง โดยมีเราเป็นตัวเอกของเรื่อง การทำเช่นนั้นทำให้เราโตขึ้น  
ช่วยให้เรารู้ว่าอะไรคือคุณค่าที่เรายึดถือ อะไรเป็นสิ่งที่เราต้องการ ทำให้ 
เราผ่านพ้นความยากลำบากและรู้จักปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง ด้วย 
การตระหนักถึงตัวตนที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องอยู่เสมอ การใช้ภาษามีความ 
สำคญัตอ่กระบวนการนี้ เพราะมนัสามารถทำใหเ้ราปะตดิปะตอ่ประสบการณ์ 
ในชีวิตประจำวันของเราให้เป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน ช่วยให้เรา “สร้างเรื่องราว”  
ของชีวิตขึ้นมาได้ ถ้อยคำในหัวของเราประกอบเรื่องราวแห่งอดีตขึ้นมา  
และกลายเป็นจุดตั้งต้นของเรื่องราวให้เราดำเนินไปในอนาคต บทสนทนา 
ในใจเราถักทอความทรงจำขึ้นเป็นเรื่องราวในสมอง โดยการย้อนกลับไป 
นึกถึงความทรงจำในอดีตช่วงโน้นทีช่วงนี้ที เราฝังอดีตเข้าไปในสมองของเรา 
เพื่อสร้างตัวตนของเราขึ้นมา

ความสามารถในการมัลติทาส์กของสมองเรามีประโยชน์รอบด้าน และ 
สำคัญต่อการดำรงชีวิตเช่นเดียวกับเสียงในใจเรา แต่การจะเข้าใจถึงความ 
สำคัญของมันอย่างถ่องแท้ ให้เราลองคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเสียงความคิด 
ในหวัของเราหายไป ถงึมนัจะฟงัดเูพอ้เจอ้ แตเ่ราคงไมจ่ำเปน็ตอ้งจนิตนาการ 
สถานการณ์สมมติ เพราะมันเกิดขึ้นจริงกับคนบางคน

หลุดไปในลา - ลาแลนด์ 6

วันที่ 10 ธันวาคม ปี 1996 จิลล์ โบลที เทย์เลอร์ (Jill Bolte Taylor) ตื่น 
ขึ้นมาเหมือนเช่นทุกวัน เธอเป็นนักประสาทกายวิภาคศาสตร์ วัย 37 ปี  
ทำงานอยู่ที่ห้องทดลองจิตเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ซึ่งเธอ 
ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ในสมอง ความมุ่งมั่นของเธอคือการศึกษา 

 6 ลา  - ลาแลนด์ (La-La Land) หมายถึงการไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง เพราะอยาก 
หลีกหนีจากชีวิตจริงที่ไม่น่าอภิรมย์
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โครงสร้างของสมองให้ทะลุปรุโปร่งเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของเซลล์ 
และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ต่าง  ๆ ซึ่งความตั้งใจนี้เกิดจากเรื่องราว 
ของคนในครอบครัว น้องชายของเธอเป็นโรคจิตเภท7 และถึงแม้ว่าเธอ 
ไม่สามารถรักษาอาการป่วยของน้องชายให้หายขาด แต่มันกลายเป็นสิ่งที่ 
กระตุ้นให้เธอพยายามคลี่คลายปริศนาต่าง  ๆ ของจิตใจคนเรา งานของเธอ 
ไปได้สวย จนกระทั่งวันที่สมองเธอเกิดทำงานผิดปกติ

โบลที เทย์เลอร์ ตื่นขึ้นมาออกกำลังกายตอนเช้าด้วยเครื่องออกกำลัง- 
กายแบบคาร์ดิโอ แต่เธอรู้สึกไม่ปกติ เธอปวดตุบ  ๆ  บริเวณด้านหลังของ 
ดวงตา เหมอืนอาการเยน็จีด๊ขึน้สมองเวลาเรารบัประทานไอศกรมี อาการปวด 
ที่ว่าเป็นแล้วก็หายไป แล้วก็ปวดขึ้นมาอีก จากนั้นก็หายไป อยู่อย่างนั้น  
และเมื่อเริ่มออกกำลังกาย เธอก็ยิ่งรู้สึกถึงอาการแปลก  ๆ  มากขึ้นเรื่อย  ๆ  
ในขณะทีเ่ธออยูบ่นเครือ่งออกกำลงักาย เธอรูส้กึวา่รา่งกายของเธอเคลือ่นไหว 
ชา้ลง กระบวนการรบัรูข้องเธอลดลง “ฉนัไมรู่ส้กึถงึรา่งกายฉนัอกีตอ่ไปแลว้”  
เธอพยายามย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น “ฉันบอกไม่ได้ว่าร่างกายของฉัน 
มีขอบเขตจากตรงไหนถึงตรงไหน”

เธอไมเ่พยีงสญูเสยีการรบัรูถ้งึรา่งกายในทางกายภาพเทา่นัน้ แตเ่ธอเริม่ 
สูญเสียการรับรู้ว่าตนคือใคร เธอรู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกและความทรงจำ 
ค่อย  ๆ  หายไป เหมือนพวกมันกำลังย้ายถิ่นฐานไปที่ไหนสักแห่ง การรับรู้ 
และการตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ในทุกช่วงขณะ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีสต ิ
และรู้ตัวของเธอค่อย  ๆ  เลือนหายไป เธอเริ่มไม่สามารถคิดอะไรได้เป็นรูป 
เปน็รา่ง และนัน่ทำใหเ้ธอสญูเสยี ถอ้ยคำของตวัเอง กระแสความคดิของเธอ 
ไหลเอื่อยเหมือนแม่น้ำที่กำลังจะแห้งขอด เครื่องจักรภาษาในสมองของเธอ 
ไม่สามารถทำงานได้แล้ว

หลอดเลือดในสมองด้านซ้ายของเธอแตก ซึ่งเป็นอาการของโรค 
หลอดเลือดสมอง

 7 โรคจิตเภท หรือ Schizophrenia เป็นโรคที่มีความผิดปกติทางความคิด ทำให้ผู้ป่วย 
มีความคิดและการรับรู้ไม่ตรงกับความเป็นจริง มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การ 
ดูแลตัวเอง การใช้ชีวิตในสังคม
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ในขณะที่ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายและการทำงานของ 
สมองส่วนที่ทำหน้าที่ด้านภาษาของเธอถูกปิดกั้นอย่างรวดเร็ว เธอรวบรวม 
พลังโทร.หาเพื่อนร่วมงานซึ่งจับใจความได้ทันทีว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น  
ไม่นานโบลที เทย์เลอร์ ก็อยู่ในรถพยาบาลที่กำลังแล่นไปยังโรงพยาบาล 
แมสซาชูเซตส์ เจเนอรัล “ฉันรู้สึกเหมือนจิตใจของฉันยกธงขาวแล้ว” เธอ 
กล่าว “ฉันไม่ได้เป็นคนที่ควบคุมชีวิตของตัวเองอีกต่อไป”  เธอเชื่อว่า 
ตัวเองกำลังจะตาย เธอจึงบอกลาตัวเอง

แต่เธอไม่ตาย บ่ายวันนั้นเธอตื่นขึ้นมาบนเตียงของโรงพยาบาลด้วย 
ความตื่นตะลึงว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ ถึงแม้ว่าชีวิตเธอไม่เหมือนเดิมไปอีกเป็น 
เวลานาน เสียงในใจที่เธอคุ้นเคยมาตลอดได้จากเธอไป “เสียงความคิด 
ของฉันมา ๆ หาย ๆ ไม่ปะติดปะต่อ และถูกแทรกด้วยความเงียบเป็นระยะ”  
เธอย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น “ฉันอยู่คนเดียว มีแค่ฉันกับเสียงหัวใจ 
เต้นตุบ  ๆ  เท่านั้น ไม่มีอะไรอื่นอีก” เธอไม่ได้อยู่กับความคิดของตัวเอง 
ด้วยซ้ำ เพราะเธอไม่ มี ความคิดอยู่ในหัวเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปแล้ว

ความจำเพื่อใช้งานของเธอไม่ทำงาน ทำให้เธอไม่สามารถทำแม้แต่ 
กิจวัตรง่าย ๆ และดูเหมือนว่าวงจรเกี่ยวกับเสียงของเธอไม่ทำงาน เสียงพูด 
ในใจของเธอเงียบกริบ เธอไม่ได้เป็นนักข้ามเวลาที่สามารถคิดย้อนอดีตและ 
ข้ามไปคิดเรื่องอนาคตอีกต่อไปแล้ว เธอรู้สึกเปราะบางอย่างที่ไม่เคยคิดว่า 
ในชีวิตนี้จะเป็นได้ ราวกับว่าตัวเธอลอยเคว้งคว้างอยู่คนเดียวในอวกาศ  
เธอสงสัย (โดยไม่ได้คิดสงสัยเป็นคำพูดในหัว) ว่าถ้อยคำเหล่านั้นจะมีวัน 
กลับมาเป็นปกติได้หรือไม่ เมื่อไม่สามารถพิจารณาจิตใจข้างในโดยใช้ 
คำพูดได้ เธอจึงสูญเสียความเป็นมนุษย์ในแบบที่เธอเคยรู้จักไป เธอเคย 
เขียนไว้ว่า “การที่ไม่สามารถใช้ภาษาและประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
ในใจ ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากชีวิตในแบบที่ฉันเป็นมาตลอด”

สิ่งที่รุนแรงที่สุดจากเหตุการณ์นี้คือเธอได้สูญเสียตัวตนของเธอ เสียง 
ในใจที่ร้อยเรียงความเป็นตัวเธอกว่าสี่ทศวรรษลบตัวเองออกไปจนหมดสิ้น  
สิ่งที่เธอเรียกว่า “พวกเสียงเล็ก  ๆ ในหัวของคุณ” ที่ทำให้เธอเป็น เธอ ตอนนี้ 
เงียบสนิท “สรุปตอนนี้ฉันยังเป็นตัวเองอยู่ไหม  ฉันจะยังเป็น  ดร.จิลล์  
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โบลที เทย์เลอร์ ได้อย่างไร ในเมื่อฉันไม่ได้รับรู้ประสบการณ์ชีวิต ความคิด  
และความรู้สึกผูกพันที่เธอคนนั้นมีอีกต่อไปแล้ว”

เมื่อผมลองจินตนาการว่าถ้าผมเจอเหตุการณ์แบบที่จิลล์  โบลที  
เทย์เลอร์เจอ ผมจะเป็นอย่างไร แค่คิดผมก็หวั่นวิตก การสูญเสียความ 
สามารถในการพูดกับตัวเอง การใช้ภาษาเพื่อทำความเข้าใจสิ่งต่าง  ๆ  
การปะติดปะต่อเรื่องราวต่าง ๆ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือการวางแผนอนาคต  
มันเลวร้ายกว่าการได้รับจดหมายคุกคามจากคนโรคจิตหลายเท่านัก และ 
จุดนี้เองที่ทำให้เรื่องราวของเธอยิ่งแปลกและน่าสนใจมากขึ้นไปอีก

โบลที เทย์เลอร์ ไม่ได้กลัวการที่เสียงของความคิดหายไปในแบบที่ผม 
จินตนาการว่าใคร  ๆ  จะรู้สึก มันน่าทึ่งมากที่เธอกลับรู้สึกสบายใจแบบที่ 
ไม่เคยเป็นมาก่อน หลังจากที่บทสนทนาในใจที่อยู่กับเธอมาตั้งแต่จำความ 
ได้หายวับไป “ฉันติดใจความว่างเปล่าที่เกิดในสมองอันบอบช้ำของฉัน 
เป็นที่สุด” เธอเขียน “ฉันยินดีโอบรับความเงียบ หลังจากที่ต้องเผชิญ 
เสียงพล่ามในใจมาโดยตลอด

เธอได้หลุดไปในที่ที่เธอเรียกว่า “ลา - ลาแลนด์”
ในแง่หนึ่ง การถูกปล้นความทรงจำและความสามารถในการใช้ภาษา 

เป็นสิ่งที่น่ากลัวและทำให้ว้าเหว่ แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้รู้สึกปลอดโปร่ง 
และสุขใจอย่างล้นเหลือ การเป็นอิสระจากตัวตนในอดีต หมายความว่า 
เธอสามารถปลดปล่อยตัวเองจากความทรงจำที่ย้อนมาทำให้เธอเจ็บปวด  
รวมถึงความเครียดที่มีและความวิตกกังวลถึงสิ่งที่กำลังจะเกิด การไม่มี 
เสียงของความคิด เท่ากับว่าเสียงพล่ามในใจก็หายไปด้วย เธอรู้สึกว่ามัน 
คุ้มค่าเทียบกับสิ่งที่เธอเสียไป เธอคิดได้ภายหลังว่า ความรู้สึกโล่งนี้เกิดขึ้น 
เพราะเธอไม่เคยเรียนรู้วิธีจัดการกับเสียงจอแจในโลกความคิดของเธอ ก่อน 
จะเกิดเหตุการณ์หลอดเลือดสมองแตก เธอมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ 
ความรู้สึกเวลาที่จมอยู่ในวังวนความคิดด้านลบเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคน

สองสัปดาห์ครึ่งหลังเหตุการณ์หลอดเลือดสมองแตก โบลที เทย์เลอร์  
ได้รับการผ่าตัดเอาเลือดที่คั่งในสมองขนาดเท่าลูกกอล์ฟออก  เธอใช้ 
เวลาแปดปีในการฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติ เธอยังคงทำงานวิจัยด้านสมอง  
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พร้อมกับการเล่าเรื่องราวของเธอให้คนทั้งโลกได้รับรู้ เธอมักเล่าถึงความ 
รู้สึกสุขใจอย่างล้นเหลือเมื่อนักวิจารณ์ในหัวของเธอเป็นใบ ้ เธอถือว่าตอนนี ้
ตนเปน็ “ผูท้ีศ่รทัธาในการใหค้วามสำคญักบัการคยุกบัตวัเอง เพราะมนัสำคญั 
กับสุขภาพจิตของเรา”

ประสบการณ์ของเธอทำให้เรารู้ได้อย่างหนึ่งว่า คนเราทุกข์ทรมาน 
กับเสียงในใจเราแค่ไหน ทุกข์ขนาดที่ว่ารู้สึกดีใจมากกว่าอะไรทั้งหมดเมื่อ 
มันจากไป แม้มันจะพรากความสามารถในการคิด การดำเนินชีวิต และ 
การมีตัวตนของเราก็ตาม นี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญว่าเสียงในใจของเรานั้น 
มีอิทธิพลกับเรามากเพียงไร งานวิจัยต่าง  ๆ  มองข้ามความสำคัญของสิ่งนี้ 
ไปมาก เพราะความคิดไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อความรู้สึกของเราเท่านั้น  
มันยังสามารถทำลายทุกอย่างจนแทบไม่เหลือซากได้อีกด้วย

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี 2010 ชี้ให้เห็นถึงเรื่องดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์ 
ค้นพบว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในค่อย  ๆ  ทำให้เราสนใจเรื่องราวภายนอก 
ลดลง พวกเขาพบว่าสิ่งที่ผู้ร่วมทดสอบคิดบ่งชี้ถึงความสุขมากกว่าสิ่งที่เขา 
กำลังทำอยู่จริง เช่นเดียวกับการคิดถึงประสบการณ์ขมขื่นทั้งที่คุณอยู่ใน 
สถานการณ์ที่ควรจะมีความสุข (เช่น ใช้เวลาอยู่กับเพื่อน หรือฉลองความ 
สำเร็จ) ความคิดที่หมกมุ่นเหล่านั้นกัดกินจิตใจคุณ อารมณ์ของคุณไม่ได้ 
ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่

เหตุผลที่บางคนโล่งอกเมื่อเสียงในใจเงียบลง ไม่ใช่เพราะว่าเสียง 
เหล่านั้นคือคำสาปจากวิวัฒนาการของเรา อย่างที่เราได้เห็นแล้วว่า การ 
มีเสียงในหัวถือเป็นของขวัญพิเศษที่ไปกับเราได้ทุกที่ ตั้งแต่ถนนหนทาง 
ในนิวยอร์ก ไปจนถึงในความฝันยามเราหลับ เสียงในหัวทำให้เราสามารถ 
ดำเนินชีวิตอย่างปกติในโลกใบนี้ ทำให้เราบรรลุเป้าหมาย ช่วยให้เรา 
สามารถสร้างสรรค์ผลงาน ทำให้เราเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัว และกำหนด 
ตัวตนของเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่เมื่อมันกลายร่างเป็นเสียงพล่ามในใจ 
ที่ยากต่อการรับมือ เราจึงลืมข้อดีของมันไปหมด และแทบจะขอให้เรา 
ไม่ต้องมีเสียงในใจอีกเลย

ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์จะสอนให้เราควบคุม 
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เสียงของความคิดได้อย่างไร เราต้องเข้าใจถึงโทษของเสียงพล่ามในใจ 
เสียก่อน เมื่อคุณได้เรียนรู้ว่าความคิดด้านลบเป็นอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ  
และความสัมพันธ์ได้มากแค่ไหน คุณจะเข้าใจทันทีว่าการเดินร้องไห้ไปตาม 
ถนนในนิวยอร์กเป็นแค่เรื่องเบาะ ๆ เท่านั้น
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