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สังเกตให้ดีในองค์กรที่เราปฏิบัติงานอยู่นั้น จะมีคนอยู่
หลายประเภท เช่น คนที่ขาดความมั่นใจ เศร้า ซึมเซา
ซังกะตาย ขาดความเชือ่ ใจ อารมณ์ขงึ้ เครียดคับข้องใจ และวิตกกังวล
ล้วนเป็นอารมณ์พษิ ทีผ่ สมปนเปกัน บางทีเราอาจจะแปลกใจว่าบุคคล
คนหนึ่งจะมีชีวิตต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในจิตใจของเขาได้อย่างไร
กัน และที่ส�ำคัญคนเหล่านี้มีเต็มไปด้วยพลังงานลบๆ ท�ำงานร่วมกับ
เราในองค์กรได้อย่างไรหนอ
ทว่าเราต้องยอมรับในเบื้องต้นว่าคนที่มีความลบๆ ท�ำนองนี้
มีปรากฏอยู่รอบๆ ตัวเรา และเราก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลย
ที่กล่าวมานี้มิได้หมายถึงว่าแม้กระทั่งอย่างตัวเราจะไม่มี
พลังงานลบ เพราะในบางขณะหรือบางจังหวะก็เกิดท้อแท้ คับข้องใจ
และไม่มกี ำ� ลังใจขึน้ มาได้เช่นกัน แต่ในฐานะทีเ่ ป็นคนคิดบวกนัน้ เรา
จงอย่าได้ปล่อยให้เกิดความคิดลบๆเหล่านี้มาครอบง�ำชีวิตของเรา
เด็ดขาด เรามีชีวิตในอัตรา 4:1 หมายความว่าเราสร้าง 4 ความคิด
บวกต่อทุกๆ 1 ความคิดลบ เพื่อจะรักษาสถานการณ์ และยึดพื้นที่
บวกก่อนที่จะสูญมือไป
ที่เราก�ำลังจะกล่าวต่อไปนี้ เราจะพบว่ามี 15 สัญญาณของ
คนคิดลบ และเราจะเห็นว่าอะไรท�ำให้สงิ่ เหล่านีเ้ กาะกุมในใจเขา เรา
จะได้พบว่าเหตุใดคนมากมายถึงไม่ระแวดระวังถึงอารมณ์ลบๆ ของ
พวกเขากันเอง ซึง่ มันก�ำลังจะท�ำลายชีวติ ของพวกเขา และยังกระทบ
ต่อคนอืน่ ๆ ด้วยสัญญาณเตือนเหล่านีจ้ ะสอนให้เราให้ตนื่ รู้ เพือ่ ว่าเรา

จะสามารถหลีกเลี่ยง ไม่ตกหลุมด�ำของความคิดลบเด็ดขาด
ต่อไปนี้ คือ 15 สัญญาณของคนคิดลบ:

1. วิตกกังวลตลอด

คนคิดลบจะต้องสู้กับความวิตกกังวล จนกระทบต่อสุขภาพ
ระบบความคิดถูกชักน�ำขับเคลือ่ นว่าต้องมีอะไรมาปกป้องตัวเอง และ
ต้องระวังตัวสุดๆ การฝึกฝนให้รู้สึกตัวอย่างมีสติ (Mindfulness) และ
อยู่ในปัจจุบันขณะ (Present) เป็นวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะทะลายความ
วิตกกังวล
“Whatever is going to happen will happen, whether we
worry or not.” Anna Monnar
“ไม่ว่าเราจะวิตกกังวลหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่ก�ำลังจะเกิดก็เกิด
อยู่ดี” แอนนา มอนนาร์

2. พวกประเภททีพ
่ ยายามบอกบทว่าเราต้องท�ำอะไร

เมื่อมีคนหลายคนเริ่มบอกเราว่าควรท�ำอะไรกับชีวิต ควรซื้อ
บ้านอะไร หรือแม้กระทัง่ ว่าเราควรเปลีย่ นงานหรือไม่อย่างไร เรียกว่า
เป็นการชีน้ ำ� ทีเ่ กินเลยเกินขอบเขต เราน่าจะแน่ใจได้แล้วว่าคนพวกนี้
มีความคิดมากดดันแล้ว พวกนี้ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายนัก แต่นี่คือ
สัญญาณที่แน่นอนแล้วว่าพวกนี้ไม่ได้มีความเข้าใจกระจ่างเรื่องราว
แม้แต่ในชีวติ ของเขาเองเลย มันคงจะง่ายกว่ามากหากบอกให้คนอืน่
ทุกคนว่าจะช่วยยกระดับชีวิตของคนเหล่านั้นอย่างไรดีมากกว่า!

3. พวกที่จมอยู่กับความกลัวเกินเหตุ

มี ค� ำ อธิ บ ายทางประสาทวิ ท ยาบอกว่ า เหตุ ใ ดบางคนถึ ง
จบชีวิตอย่างลบๆ มันคงมีอะไรกับส่วนหนึ่งของสมองที่เรียกว่า
อะมิกดะลา (amygdala หรือที่นักวิทยาศาสตร์ทางสมองตั้งชื่อว่า
เมล็ดถัว่ ขีก้ ลัวเป็นเม็ดเล็กๆ ในสมอง) ซึง่ ท�ำหน้าทีส่ ม�ำ่ เสมอคงทีเ่ ป็น
ตัวเตือนภัย และยังระวังความอันตราย ความกลัว และข่าวร้ายต่างๆ
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่คือต�ำแหน่งของการจับผิดของสมอง ในแง่
ของวิวฒ
ั นาการแล้ว เป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจกันได้ มันล้วนเป็นกลไกของการ
ต่อกรกับความกลัว และการหลบหลีก ซึ่งสมองจะใช้เซลล์ประสาท
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สั่งการส่วนใหญ่เพื่อติดตามระแวดระวังกับข่าวร้ายๆ ทั้งหลายที่ถูก
กักเก็บไว้ในความทรงจ�ำ
อย่างไรก็ดี หากเราเข้าใจการท�ำงานของอะมิกดะลาได้ เรา
จะรูถ้ งึ ข้อดีขอ้ เสีย จะได้ไม่ตกอยูใ่ นข้อเสียจนเกินไป เพราะการทีก่ ลัว
จนเกินเหตุ รังแต่สร้างอุปสรรคในการท�ำงาน และหากปลดล็อคความ
คิดตรงนี้ไม่ได้ ก็จะตกอยู่ในความคิดลบ มองโรคในแง่ร้าย และซึม
เศร้าได้ ในท�ำนองกลับกันคนที่คิดบวกจะพัฒนาความสามารถที่จะ
ประเมิน และเผชิญหน้ากับปัญหา และสามารถตอบโต้กับมัน นี่คือ
กลไกส�ำคัญ

4. พวกสนุกสนานกับความลับ

ถ้าเราพบคนทีม่ คี วามคิดลบๆ ในงานปาร์ตี้ เราอาจพบว่าการ
พูดคุยสนทนาแบบไร้สาระค่อนข้างน่าเบือ่ หน่าย หรือแม้แต่มกี ารแชร์
หรือขยายข้อมูลข่าวสารมากมายเกินจริงหรือขยายเรื่องราวอย่าง
น่ากลัว พวกนี้มีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัว และกลัวว่าสิ่งที่พวกเขา
กลัวอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีส�ำหรับคนอื่นไปด้วย พวกนี้ไม่ค่อยได้คิดว่า
สิ่งที่เขาบอกเล่าอาจจะถูกน�ำไปใช้ในแง่มุมบวกได้ด้วย
ถ้าหากเราพบว่าตัวเองเองเริ่มต่อต้านกับสิ่งที่พวกนี้คุย และ
อยากจะจบการฟังการสนทนาแล้ว ขอให้คดิ หาเหตุผล และความเป็น
ไปได้ให้กับตัวเราเองด้วยก่อนจะออกมาจากวงสนทนา

5. มองโลกในแง่ร้าย

คนที่ชอบมองอะไรๆ ในแง่ลบนั้น น้อยนักที่จะมีความสุขกับ
ผลลัพธ์หรือผลงาน พวกนีม้ กั จะจินตนาการเสมอว่าทุกสิง่ ทุกอย่างจะ
เลวร้าย
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6. พวกที่ไม่อาจทนต่อข่าวร้าย

คนคิดลบมักเดินมาหาเราแล้วก็พูดท�ำนองว่า “ได้ยินข่าว
เลวร้ายเรื่อง...ไหม” เสร็จแล้วก็เติมสีสันแล้วดึงเราเข้าร่วมวงอย่าง
เมามัน โศกนาฏกรรมท�ำนองนี้มันจึงช่างเกินจริงที่สามารถสร้างเป็น
ข่าวอีกชิ้นหนึ่งต่างหากที่มีแรงกระทบต่อบุคคลที่ก�ำลังกล่าวถึง
เรียกว่าพูดไปพูดมากลายเป็นเรือ่ งทีเ่ กินเลยลึกเกินกว่าเรือ่ งเดิมไปแล้ว
นี่จึงสะท้อนถึงความคิดลบได้อย่างขนานแท้ มีข้อสังเกตจากที่มีการ
ส�ำรวจวิจัยข่าวสารในปัจจุบันนี้ที่เรียกว่า Social Network ก�ำลังมี
ผลอย่างยิ่ง สามารถสร้างแรงสะท้อน แรงกระทบ เป็นค�ำพิพากษา
ล่วงหน้าให้แก่ผคู้ นในสังคมทีเ่ สพข่าวสาร ซึง่ ปัจจุบนั เราจะพบกันบ่อย
มาก เพราะนี่คือความคิดลบที่สร้างแรงกดดัน ตายทั้งเป็น และผลก
ระทบทางจิตใจต่อผู้เกี่ยวข้อง พอๆ กับที่เรียกว่า Post-Traumatic
Stress Disorder (PTSD) กล่าวคือ เป็นภาวะของความเครียดจนป่วย
นี่แหละคือสีสันอันตรายของความคิดลบที่มีต่อชีวิต
นีค่ อื เหตุผลทีว่ า่ ท�ำไมเราจึงควรมีขอบเขตจ�ำกัดกับการเสพข่าว
อาทิ การชมโทรทัศน์ อ่านข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ใน
Social Network เราควรเสพข่าวอย่างระมัดระวัง มีสติสัมปชัญญะ
อย่าได้หวัน่ ไหวคล้อยตามหรือยอมให้ขา่ วสารพวกนีม้ าสัง่ จิตครอบง�ำ
ความคิดของเราทีเดียว
		
อ่าน ต่อฉบับหน้า

