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The Divided Self

For what the flesh desires is opposed to the Spirit, and what
the Spirit desires is opposed to the flesh; for these are opposed
to each other, to prevent you from doing what you want. 

—St. Paul,  Galatians 5 :171

If Passion drives, let Reason hold the Reins.
—Benjamin Franklin2

I first rode a horse in 1991, in Great Smoky National Park, North Car-
olina. I’d been on rides as a child where some teenager led the horse by a
short rope, but this was the first time it was just me and a horse, no rope. I
wasn’t alone—there were eight other people on eight other horses, and
one of the people was a park ranger—so the ride didn’t ask much of me.
There was, however, one difficult moment. We were riding along a path on
a steep hillside, two by two, and my horse was on the outside, walking
about three feet from the edge. Then the path turned sharply to the left,
and my horse was heading straight for the edge. I froze. I knew I had to
steer left, but there was another horse to my left and I didn’t want to crash
into it. I might have called out for help, or screamed, “Look out!”; but
some part of me preferred the risk of going over the edge to the certainty
of looking stupid. So I just froze. I did nothing at all during the critical five
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คำานำาสำานักพิมพ์



“ควำมสุขอยู่ที่ไหน” นี่คือค�ำถำมที่ดูเหมือนง่ำย แต่ตอบยำก ถ้ำใคร

รู้ค�ำตอบก็เหมือนได้พบลำยแทงขุมทรัพย์แห่งชีวิต รอให้ออกเดินทำงไป

แสวงหำ ส่วนจะหำได้ส�ำเร็จหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

มนุษย์ค้นหำลำยแทงแห่งควำมสุขมำแต่ไหนแต่ไร นี่คือสำเหตุที่มี

นกัคดิ นกัปรชัญำ และศำสดำของศำสนำตำ่งๆ เกิดขึน้บนโลกทุกยคุทุกสมัย  

ทุกคนพยำยำมหำค�ำตอบของค�ำถำมเดียวกัน นั่นคือจะสร้ำงควำมสุขได้

อย่ำงไรให้ยั่งยืน

แม้กำรแสวงหำควำมสุขจะดูเป็นเร่ืองของปรัชญำและนำมธรรม แต่

โลกนี้มีศำสตร์แขนงหนึ่งชื่อ “จิตวิทยำ” ที่มุ่งศึกษำควำมคิดและพฤติกรรม

มนุษย์ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรทดลองและงำนวิจัยหลำกหลำยหัวข้อ 

ในสำขำนีล้้วนมีจดุหมำยเพือ่เรียนรู้จติใจและน�ำไปสูวิ่ธีสร้ำงสุขเชน่เดียวกัน

โจนำทำน เฮดต์ ผู้เขียน วิทยาศาสตร์แห่งความสุข เป็นนักจิตวิทยำ

ผู้เล็งเห็นว่ำปรำชญ์โบรำณล้วนเป็นนักจิตวิทยำที่เก่งกำจ แนวคิดที่ท่ำน

เหล่ำนั้นน�ำเสนอคือสมมุติฐำนที่อำจพิสูจน์ได้ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์

เช่นกัน ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจึงน�ำภูมิปัญญำว่ำด้วยกำรสร้ำงสุขจำก

ยคุอดีตมำเชือ่มโยงเขำ้กับกำรทดลองและวจิยัของนักวิทยำศำสตรส์มัยใหม่ 

ผลที่ได้มีทั้งควำมเห็นคล้อยตำมและขัดแย้งกันอย่ำงน่ำสนใจยิ่ง ผู้เขียนได้

วิเครำะห ์แยกแยะ สรุปรวม และตคีวำมท้ังหมดออกมำเป็นเร่ืองท่ีคนท่ัวไป

อย่ำงเรำๆ ท่ำนๆ จะอ่ำนได้สนุก เข้ำใจง่ำย และจุดประกำยควำมคิดอย่ำง

ลึกซึ้ง

น่ีคือหนังสือท่ีจะชักชวนให้คุณหวนกลับมำพิจำรณำลำยแทงขุมทรัพย์

ในมืออีกคร้ัง ดูว่ำมันยังใช้ได้ไหม บำงทีคุณอำจได้พบลำยแทงฉบับใหม่

แทรกอยู่ในบรรทัดที่อ่ำน ถ้ำเป็นอย่ำงนั้นเรำขอแนะน�ำให้คุณขึ้นขี่ช้ำง 

(หำค�ำตอบเรื่องช้ำงได้ในเล่ม) แล้วออกเดินทำงไปแสวงหำควำมสุขกันเลย
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ฉนัควรท�ำอะไร ควรใช้ชีวิตอย่ำงไร ควรเป็นคนอย่ำงไร นีคื่อค�ำถำมท่ีหลำย 

คนถำม และในชีวิตสมัยใหม่อย่ำงทุกวันนี้ เรำไม่ต้องเดินทำงไปไหนไกล 

เพือ่หำค�ำตอบ ปัจจบุนัภมิูปัญญำเป็นของถกูและมีเกล่ือนกล่นจนท่วมท้น

เรำ มีอยู่ท้ังในปฏิทนิ ถงุชำ ฝำขวด ฟอร์เวร์ิดเมลท่ีเพือ่นผูห้วงัดีส่งมำให้  

มนุษย์เรำเป็นเหมือนชำวเมืองในหนังสือของฆอร์เฆ ลุยส์ บอร์เฆส เรือ่ง  

ห้องสมุดแห่งบาเบล (Library of Babel) คืออำศยัอยู่ในห้องสมุดกว้ำงใหญ่

ไพศำลท่ีมีหนังสือทุกเร่ืองทุกส่ิงเขียนด้วยตัวอักษรทุกแบบเท่ำที่มีอยู่ 

ดังน้ัน ในนีจ้งึมีหนงัสอือธบิำยแน่ๆ  ว่ำท�ำไมห้องสมุดแบบนีจ้งึเกิดขึน้และ

เรำจะใช้งำนมันได้อย่ำงไร แต่บรรณำรักษ์ของบอร์เฆสคำดว่ำจะไม่มีวันหำ

หนังสือที่ว่ำนั้นพบท่ำมกลำงหนังสือไร้สำระที่เรียงรำยยืดยำวเป็นไมล์ๆ 

สภำพกำรณ์ของเรำดีกว่ำนั้น ที่มำทำงปัญญำของเรำมีไม่มำกนัก

ท่ีไร้สำระ และจ�ำนวนมำกก็เป็นจริงด้วย แต่กระนั้น ห้องสมุดของเรำก็

ยังกว้ำงใหญ่ไพศำลอยู่ดี แต่ละคนได้อ่ำนหนังสือแค่เพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ

ของห้องสมุด เรำต้องเจอกับปัญหำจำกควำมเหลือเฟือ ไม่ว่ำเรื่องไหนๆ

บทน�ำ

ปรีชำญำณมำกเกินไป
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ปรมิำณก็คอยท�ำลำยคณุภำพอยูเ่สมอ ห้องสมุดทีก่ว้ำงใหญ่แสนวเิศษนัน้ 

แผ่ขยำยออกไปเบื้องหน้ำ เรำมักท�ำได้แค่อ่ำนผ่ำนๆ หรืออ่ำนเฉพำะรีวิว 

เรำอำจพบแนวคิดยิ่งใหญ่ที่สุดไปแล้วก็ได้ ควำมรู้ท่ีอำจเปล่ียนแปลงเรำ

หำกเรำได้ลิ้มชิมมัน พำมันไปสู่หัวใจ และให้มันเข้ำมำท�ำงำนในชีวิต

นี่คือหนังสือว่ำด้วยแนวคิดยิ่งใหญ่สิบประกำร แต่ละบทคือควำม

พยำยำมจะลิม้ชมิรสแนวคิดหนึง่ๆ  ซึง่ค้นพบมำแล้วโดยอำรยธรรมต่ำงๆ 

ของโลก แล้วตัง้ค�ำถำมกับควำมคิดนัน้โดยใช้ควำมเข้ำใจปัจจบัุนท่ีเกิดจำก

งำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ จำกนั้นจึงสกัดบทเรียนท่ียังน�ำมำใช้กับชีวิต 

ยุคใหม่ของเรำได้

ผมเป็นนักจิตวิทยำสังคม ผมท�ำกำรทดลองต่ำงๆ เพื่อท�ำควำม

เข้ำใจแง่มุมในชีวิตทำงสังคมของมนุษย์ แง่มุมท่ีว่ำคือเร่ืองของศีลธรรม

และอำรมณ์ควำมรู้สึกเชิงศีลธรรม ผมเป็นครูด้วย ผมสอนจิตวิทยำ

เบ้ืองต้นในชั้นเรียนใหญ่ที่มหำวิทยำลัยเวอร์จิเนีย ซึ่งต้องพยำยำม

อธิบำยสำขำจิตวิทยำทั้งหมดให้ได้ในกำรสอนยี่สิบสี่ครั้ง ผมต้องน�ำเสนอ 

ผลกำรวิจัยนับพันชิ้นตั้งแต่เรื่องโครงสร้ำงเรตินำไปจนถึงกำรท�ำงำน 

ของควำมรัก และคำดหวังว่ำนักศึกษำของผมจะเข้ำใจและจ�ำได้ท้ังหมด 

ระหว่ำงฝ่ำฟันปัญหำนีใ้นปีแรก ผมรู้สกึว่ำมีแนวคดิหลำยอย่ำงผดุขึน้ซ�ำ้ๆ

ระหว่ำงกำรสอน และบ่อยคร้ังเป็นแนวคิดที่นักคิดในอดีตเคยกล่ำวถึง 

เอำไว้แล้วอย่ำงคมคำย หำกจะสรุปแนวคิดทีว่่ำอำรมณ์ของเรำ ปฏิกิริยำของ

เรำต่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ และอำกำรป่วยทำงจิตบำงอย่ำงเป็นผลมำจำก 

ตัวกรองทำงจิตท่ีเรำใช้มองโลก ผมคิดว่ำคงไม่มีใครพูดได้ตรงไปกว่ำ 

เชกสเปียร์อีกแล้ว เขำบอกว่ำ “ไม่มีสิ่งใดงำมหรือทรำม มีแต่ควำมคิด 

ที่ท�ำให้เป็นไป”1 ผมเร่ิมยกค�ำพูดเหล่ำนี้มำช่วยให้นักศึกษำจดจ�ำแนวคิด

ใหญ่ๆ ในจิตวิทยำ และเริ่มสงสัยว่ำมีแนวคิดแบบนี้อยู่มำกมำยแค่ไหน

เพื่อหำค�ำตอบ ผมอ่ำนงำนเกี่ยวกับปรีชำญำณโบรำณหลำยสิบ 

ชิ้น ส่วนใหญ่มำจำกสำมภูมิภำคส�ำคัญที่เป็นเจ้ำของแนวคิดคลำสสิก 



13

ได้แก่ อินเดีย (เช่น อุปนิษัท ภควัทคีตำ หรือพุทธพจน์) จีน (คัมภีร ์

หลุนอ่ีว์ของขงจือ๊ เต้ำเต๋อจงิ งำนเขยีนของเม่งจือ๊ และนกัปรชัญำคนอืน่ๆ) 

และวัฒนธรรมแถบเมดิเตอร์เรเนียน (พระคัมภีร์ไบเบิลภำคพันธสัญญำ

เดิมและพันธสัญญำใหม่ นักปรัชญำกรีกและโรมัน คัมภีร์อัลกุรอำน) ผม

ยังอ่ำนงำนปรัชญำและวรรณกรรมหลำกหลำยท่ีเขียนข้ึนช่วงห้ำร้อยปี

ที่ผ่ำนมำด้วย ทุกคร้ังท่ีพบค�ำกล่ำวอ้ำงทำงจิตวิทยำ เป็นค�ำพูดว่ำด้วย

ธรรมชำติมนุษย์หรือกำรท�ำงำนของจิตหรือหัวใจ ผมจะบันทึกเอำไว้ เมื่อ

พบว่ำแนวคดิใดแนวคิดหนึง่ปรำกฏอยูใ่นหลำยทีห่ลำยยคุ ผมจะจดัมันไว้ 

ให้เป็นแนวคิดยิ่งใหญ่ แต่แทนที่จะเรียงออกมำเป็นสิบอันดับแนวคิด

ทำงจิตวิทยำของมนุษยชำติที่แพร่หลำยท่ีสุดตลอดกำล ผมตัดสินใจว่ำ

ควำมสัมพันธ์ของแนวคิดพวกนี้ส�ำคัญกว่ำควำมถี่ที่มันปรำกฏ ผมอยำก

เขียนถึงแนวคิดที่ลงตัวสอดคล้องกัน ก�ำเนิดข้ึนจำกกันและกัน และ 

บอกเล่ำเร่ืองรำวว่ำมนุษย์เรำจะค้นหำควำมสุขและควำมหมำยของชีวิต

ได้อย่ำงไร

กำรช่วยผู้คนค้นหำควำมสุขและควำมหมำยคือเป้ำประสงค์ของ

จิตวิทยำเชิงบวก (positive psychology)2 ซึ่งเป็นจิตวิทยำสำขำใหม่ที่ผม

ท�ำงำนมำตลอด3 ดังนั้น ในแง่หนึ่ง หนังสือเล่มนี้จึงเก่ียวข้องกับก�ำเนิด

ของจิตวิทยำเชิงบวกที่แฝงอยู่ในภูมิปัญญำโบรำณ และกำรน�ำจิตวิทยำ

เชิงบวกไปปรับใช้ในปัจจุบัน งำนวิจัยส่วนใหญ่ที่ผมจะกล่ำวถึงท�ำโดย 

นกัวทิยำศำสตร์ท่ีไม่ได้มองว่ำตวัเองเป็นนกัจิตวทิยำเชงิบวก อย่ำงไรก็ตำม  

ผมพยำยำมน�ำแนวคิดโบรำณสิบแนวคิด และผลจำกงำนวิจัยสมัยใหม่

ชิน้ส�ำคญัๆ หลำยช้ิน มำถกัทอเป็นเร่ืองรำวเก่ียวกับควำมดีงำมของมนษุย์ 

รวมถึงอุปสรรคที่เรำสร้ำงขึ้นมำเองบนหนทำงสู่ชีวิตที่ดี

เร่ิมจำกกำรเล่ำว่ำจติมนษุย์ท�ำงำนอย่ำงไร แน่นอนว่ำประเด็นนีค้ง

เล่ำเตม็ๆ เร่ืองไม่ได้ แต่มีควำมจรงิโบรำณสองประกำรทีต้่องท�ำควำมเข้ำใจ

ก่อนคุณจะน�ำจิตวิทยำสมัยใหม่ไปใช้เพื่อปรับปรุงชีวิต ควำมจริงข้อแรก 


