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เ�อ 400 �อย�าน��อน เ�อ�ต�บก�วแรก�อ�เ�ด เ�น�ต�เ�อยคลาน �ต�ค�งบกค�ง� สมอง
ของ�ต�พวก� �วนให�แ�ว�แ��วน��งานเ�ยว�บการ�รง�พ�นฐานและเอา�วรอด ควบ�ม
พวกการหายใจ การ�บ�ดเ�อดและระบบไหลเ�ยนโล�ต สม�ลของ�ณห���างกาย และ�งแ��า
เราจะ��ฒนาการมาจนเ�นม�ษ�แ�ว สมอง�วน���งอ��บเราใน�วน�ก�ดของสมอง พอ��บ
�านบนของไข�นห�งของเรา เราเ�ยกสมอง�วน��า reptilian brain �ห�า�ในการควบ�ม
�ญญาณ�พ�างๆ �าสมอง�วน��งานไ�� เรา����ตปก� แ��า�น��ญหาเ�อไร �นหมาย�ง
��ตเรา

�อมา 250 �าน��แ�ว �ง���ต�างๆ��ฒนาการ�ง�น ��ต�เ�ยง�ก�วยนม ��การ�ฒนาสมอง
�วน limbic system สมอง�วน�เ�ยว�อง�บอารม� และ�ญชาตญาณ�บ�างๆ เห�อน�ต��า
ควบ�มความ�ว การนอน ความ�องการทางเพศ และอารม� โดยเฉพาะพวกอารม��บ�างๆ เ�น
ความก�ว ความโกรธ ความ�งหวง และความ�องการ�างๆ��อนอ�ใน�น�งของ�ตใจเรา

�อมา�ต�เ�ยงนม�วยนมเ�ม�ฒนาสมอง�วน Prefrontal Cortex โดยเฉพาะม�ษ��งสมอง�วน�
�ฒนามาก��ด สมอง�วน��ห�า�เ�ยว�บการใ�เห�และผล การเ�ยน� ความ�งใจ การ�ด
�เคราะ� การควบ�มตนเอง การใ�ภาษา การวางแผน การ�ม�ษ��การ�ฒนาสมอง�วน�มาก
��ด �ใ�ม�ษ�เ�น�ง���ต�สามารถเ�ยน�และใ�เห�และผลไ�อ�าง���ด
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Source: http://th.rewardfoundation.org/evolutionarydevelopmentofbrain/

�� �ญหา�นอ�ตรง�ค�บ �อ สมอง�องให�อ�าง prefrontal cortex �ควบ�มเ�องการใ�ตรรกะ
และเห�ผล �กจะแ��คนกลางอ�าง limbic system �ควบ�มเ�องอารม�เสมอๆ เพราะ limbic

system �ควบ�มอารม��นเ�น�ญชาตญาณ เห�อนเรา�กใคร�กคน �นไ��เห�ผล ห�อเราเ�น
ของชอบแ�วเ�ด�วอยาก�น�นมา �ง�นสมอง�วน��งไวมาก �นไ�เห�อน prefrontal cortex �
�ก�า �อง�ดใค�ครวญหาเห�ผล ยก�วอ�าง�ายๆนะค�บ สมม��ณ��งเ�อก�กอาหาร 1 อ�าง
ในงานเ�ยง�ฟเ� limbic system จะบอกใ��ณกระโจนไปหาของ��ณชอบ��ด แ� prefrontal

cortex จะมา�ง�ด�าอาหารไหน�แคลลอ�เ�าไร ควรแ�ง�ด�วนอาหารใน�อ�น�งไง�งจะเหมาะ
สม �ณ�า�งไหนจะชนะค�บ แ�นอนค�บ�า เ�อบ 100% limbic system ชนะ เพราะ�นไวก�ามาก
�นเอง prefrontal cortex �งไ��น�ดเส�จ �ณเอาของโปรดเ�าปาก�ณไปแ�ว

�ด�งเ�อง limbic system บ��ท�ใ�ประโยช�จาก limbic system ในสมองเราไ�เ�งมากบ��ท
�งเลย �อ apple ค�บ ลอง�ด��า �า apple �โฆษณา�อสารไป�งสมอง�วนใ�เห�และผลของ
เรา �โฆษณา คงจะออกมาแบบ� “เรา�คอม�วเตอ���ดยอด �การออกแบบ�สวยงาม เ�น�ตร
�บ�ใ� ใ�งาน�าย อยาก�อ�กเค�องไหมค�บ?” แ�ไ�ค�บ apple ไ��แบบ�น apple เ�อก�จะ
ใ�ประโยค�ไ��เห�ผลเลย แ�เ�น�บอารม�ความ��ก�อน �ง ประโยค�ค�บ  “�กอ�าง�เรา�
เรา�เพราะเราเ�อในการ�าทาย�งเ�าๆ เราเ�อในการ�ด�าง และเ�อ�าทายระบบเ�าๆ�น เรา
ส�างผ�ต�ณ�ของเราใ��ความสวยงาม ใ�งาน�าย และเ�น�ตร�บ�ใ� เราเลยส�าง�ดยอด
คอม�วเตอ��นมา อยาก�อ�กเค�องไหมค�บ?” จะเ�นไ��า apple เ�อก�จะเ�น�บ limbic

system ในสมองเรา�อน �อนจะบอก�าของๆเ�า��งไง เห�ผลใด�ณ�ง�อง�อ�น �งเ�นการเ�น
�บสมอง�วนเห�ผลของเราในประโยค�ด�าย ลอง�านแ�วถาม�วเอง�นะค�บ�า �ณอยาก�อ
ของจาก�โฆษณาไหนมากก�า�น?

http://th.rewardfoundation.org/evolutionarydevelopmentofbrain/
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เ�อง�ด�นประ�นพ�ง�เห�อน�นค�บ เ�อสมอง�วนอารม�เ�าครอบ�แ�ว สมอง�วนเห�ผลจะ
แทบไ��อ�านอะไรเลย ลอง�ด��าระห�าง�ง�งานปวด�ว �บเ�ด facebook เ�น�กเ�ยว สมอง
�วนเห�ผล�แทบยกธงขาว ป�อยใ�สมอง�วนอารม�กดเ�า facebook แบบไ��งเล

��าว�าย�ก��อ สมอง�วนเห�และผลอ�าง prefrontal cortex �น�องใ�พ�งในการขบ�ด �ง
�น �งเ�อง�นยากห�อ�บ�อนมาก�นเ�าไร ��โอกาส��นจะยอมแ�สมอง�วนอารม�ไ�มาก�น
เ�า�น Tim Phchyl ไ�เคย�การ�กษาและพบ�า� 7 ความ��ก�องาน �เ�อเรา��กแบบ��บงาน
�แ�ว �โอกาส�งมาก�จะเ�ดการ�ด�นประ�นพ�ง ไ�แ�

��ก�า�ง���น�าเ�อ

�ง��แ�ว��กห�ดห�ด

งาน��ความยาก ห�อ��ก�ายาก

งาน��ความ�กวม ไ��ดเจน

��ก�า�ง�นไ��ระเ�ยบ

��ก�า�ง���นไ��าส�ก

��ก�า�ง���ง�ไ���ณ�า ไ��ความหมาย

แ��ไ�ใ�ไ��ทางออกซะ�เ�ยว �าว��อสมอง�วน prefrontal cortex � สามารถ�กไ�ค�บ และ
เ�อเรา�ก�อม�น�อยๆ �นจะเ�มเ�มแ�ง�น เ�ว�น จนใน��ด limbic system �ควบ�มอารม�
จะไ�สามารถเ�าครอบครองไ�อ�างเ�ดเส�จเ�ดขาด จนเราสามารถใ�เห�และผลเอาชนะอารม�
ไ�ใน��ด

อ�บาย�ายๆ เห�อนเรา��งจะห�บของโปรด�ก�นมาทาน �า prefrontal cortex เรา�กจน
แ�งแก�งมากพอ �นจะเบรกเราไ� �วย�อเ�ย�จะเ�ด�นหาก�ณทาน�น และ�เวลา�ด�นใจมาก
�น�นเองค�บ

���อมใ�สมอง�วนเห�ผลเอาชนะอารม�ในเ�อง�ด�นประ�นพ�ง

Chris Bailey ไ�เ�ยนไ�ใน Harvard Business Review �า ���กสมองใ�เอาชนะ��ยเ�อง�ด�น
ประ�นพ�งไ� � 5 �� ค�บ

1. ลองหา�มก�บ เ�อ�อง�งาน��แนวโ�ม�ง�าจะ�การ�ด�นประ�นพ�งเ�ด�น

เ�น เ�อ��ก�า�ณ��ง�งาน�ยากและ�าเ�อ และ��ก�าอยากจะเ�อนงาน�นออก�อน เพราะ
ความยากและ�าเ�อของ�น ใ�ลอง�ด��างาน�นเ�นงาน��าทาย และ�าส�ก เ�น อาจสมม��า
�นเ�นเกม��าน�าน �เรา�ห�า��องเ�นใ��าน�าน�นไปใ�ไ�
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2. เ�มลง�อ� ไ��าจะไ�อยาก�แ�ไหน�ตาม ลอง�นเ�มใ�ไ��

�นตอน�ยาก��ด�อการเ�ม�น เห�อน�ณ�เ�ยจออกไป�ง แ�เ�อเถอะ �า�ณ�นพา�วเองไป�
สนาม�งไ� �ณ��ง �น�จ�ง �นเห�อน�วรถ�กรห�กๆ�ก�าจะเค�อน�วไ�ตอนแรก�ามาก แ�
พอไ�ออก start แ�ว �นจะ�อยๆ�ง�วยความเ�ว��ง�นเ�น�ตราเ�ง ห�อใ�มองภาพ��ายก�า
�น��อเห�อน�ณจะก�ง�น�ก�อน ตอนแรก�นจะห�กมาก แ�พอเ�มก�งไ� �จะ�าย�นและใ�
พ�งงาน�อยลง การ�ด�นประ�นพ�ง�เห�อน�นค�บ �า�ณ�นเ�ม��นไ� �น�จะ�อยๆไหล�อ
ของ�นเอง

3. หา�ด�พอ�

หลายค�ง�เราเ�อ�ง��อง� เพราะเราไ�สามารถหาความพอ�ของ�นไ� เ�น เราอยากจะไป�ง
แ�พอไปแ�ว�เห�อย ทรมาน �ไ�� ก�บมาปวดเ�อปวด�ว �ใ�เ�อ�ณอยากจะออกไป�งในค�ง
�อๆไป ความ��กทรมานเห�า�น�ลอยมา �ณ�ง�องใ�พ�งใจ�งมาก�งจะ�นพา�วเองออกไป�ง
ไ� และแ�นอน�าก�า�ณจะสะสมพ�งใจมากพอ เวลา�อาจเลย�านเ�นเ�อน จน�ณ�มไปแ�ว�า
�ณเคย�งใจ�จะออกไป�งใน�กๆ�น �า��ญหา�นอง� �แนะ��อใ�หา�ด�พอ�ค�บ เ�น �า
�ณ�อง�ง 10 รอบ แ�ว��กทรมาน เห�อย�ามาก จนไ�อยาก�ง ใ�ลอง�อยๆลดรอบลง จาก 10

เห�อ 8 เห�อ 6 จน�ณ�ไ�รอบ�พอ� �อออกไป�งแ�ว��ก�ความ�ข ไ�เห�อยมาก ไ�ทรมาน
��งพอ� ใ�เ�มจาก�ด�น�อน เ�อไ�ใ�เป�องพ�งใจ�บการ�น�วเองมากไป จาก�น เ�อ�ณ
สามารถเ�ม��ง�นอ�าง�อเ�องไ�แ�ว เ�ยว�ณสามารถ��ง�นไ�มาก�นและนาน�นเ�อยๆ
เอง โดย�ใ�พ�งใจเ�าเ�มห�อ�อยลงเ�อยๆค�บ

4. หา����ใ�ตระห�ก�ง�น�นของการ�ด�นประ�นพ�ง

ความ�ขระยะ�น �ก�ใ�เ�าหมายระยะยาวของเรา�งเสมอค�บ แ�คน�วนให���งตระห�ก�ง
ผลเ�ยของการ�ด�นประ�นพ�งไ��อยก�าผลเ�ยจ�งๆของ�นอ�� ����ใ�เราตระห�ก อาจใ�
��เ�ยนผลเ�ยของการไ���ง�จะ�อง�ไ�ใน�ด�เ�น�ดๆ เ�อเ�อนตนเองตลอดเวลา เ�น �า
�ณ�งใจลด�ห�ก �ณอาจ��งหา�อ�างเ�อเ�อนการออก��งกายของ�ณไ��อน แ�ใ�เ�ยน
เ�อน�วเองไ�เลย�า �า�ณไ�ลด�ห�ก�น� �น�างห�าจะเ�ดอะไร�บ�ณ�าง

�การ�กษามากมาย �พบ�า การ�ด�นประ�นพ�ง��ง�กเ�อ�ง เ�นสาเห�ใ���ตครอบค�ว�ง �ก
ใ�ออกจากงาน และ�ญเ�ยความ�นใจในตนเองค�บ

5. อ�ใ��าง �วเ�ยงเบนความสนใจ

ลองหา��า อะไร�อ�วเ�ยงเบนความสนใจจาก�ง���ง�เบอ� 1 ของเรา ใ�อ��างๆ�ง�นไ�
ค�บ
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เ�น �า�ณ��ง�งใจลด�ห�ก แ��เ�อนส�ทชอบชวนไป�น�ฟเ� �ใ�อ��างๆ�นไ��อน ห�อ
�า�ณ��ก�า �อ�อ �อ�ว�ด�งหวะการ�งานของ�ณ เพราะ�ณ�กจะ�ม�ว แอบเ�ดมาเ�น โดย
�งใจ�า จะแ�เ�า facebook ไป�การแ�งเ�อน�ดห�อย แ�พอกดเ�าไปแ�ว �ณ�แ�ยาวจน�ม
เวลา ��ว�ก��ไ�อยากก�บไป�งานตรงห�า�กแ�ว ขอเ�อนไป�อน�ก�กห�อยแ�ว�น �าเ�น
แบบ� แนะ�ใ�เอา�อ�อไ�อ��างๆเวลา��ง�งาน �งเ�า�งไ�ยาก �ง� โดยเฉพาะเ�อ�ณ
��ง�งาน�ยากและ�าเ�อ เพราะ�น�แนวโ�ม�งมาก��ณจะห�บ�อ�อ�นมาเ�น แ�ว�บอก�ว
เอง�า เ�ยว�อน �อยมา��อละ�น

นอกจาก� Timothy Pychyl อาจาร�สอน�ต�ทยา �มหา�ทยา�ย Carleton ในก�ง Ottawa ของ
แคนาดา ไ�ใ��แนะ�เ�อเอาชนะการ�ด�นประ�นพ�งไ��ง�ค�บ

1. แ�งงานออกเ�น�วนๆ ใ�งาน�นไ�ให�และยากจนเ�นไป จาก�น��หนดเ�าหมายแ�วเส�จ
ของ�ละ�วนไ�

2. เ�ม�น�งาน เ�ยว�

3. เ�อน�วเอง�งประโยช�ของการ�งาน�น�ใ��เ�จในอนาคต และตระห�ก�งผลเ�ยหากไ�
�งาน�น�ใน�จ��น

4. �หนดบทลงโทษ�วเอง�าเ�อนเวลาการ�งานออกไป

5. ใ�ราง�ลแ�ตนเองเ�อ�งานในแ�ละ�วน�เ�จ
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ฝ�ง (�โรป) ��นสอดไหม ?
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