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 วันนี้ผมต้องการหาหนังสือที่ผมเคยซื้อเอาไว้เมื่อนานมาแล้ว เพื่อ
ให้น้องที่ทำางานอ่าน พอหาไปเรื่อยๆ ก็พบหนังสือมากมาย ส่วนมากเป็น
หนังสือที่เกี่ยวกับจิตวิทยา แนวพัฒนาชีวิตเกือบทั้งหมดครับ หนังสือ
อยู่หลายที่ครับ มีทั้งในกล่อง ในตู้ต่างๆ กระจายไปหมดเลย ส่วนใหญ่
ผมจะซื้อมาเอง แต่บางส่วนก็มีคนอื่นให้มาครับ
 ช่วงนั้นผมชอบอ่านหนังสือแนวพัฒนาชีวิตมากๆ มีทั้งซื้อในร้าน
หนังสือทั่วไป และมีซื้อหนังสือมือสองหลายเล่มมาอ่าน เพราะช่วงนั้นเป็น
ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างช่วงเรียนกับช่วงที่ทำางานใหม่ๆ ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีเงิน 
หนังสือมือสองจึงช่วยให้ผมลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสืออย่างมากครับ
 พอผ่านมาอีกประมาณปีถึงสองปี หนังสือก็เต็มไปหมดครับ ผม
ก็เลยใช้วิธีประหยัดเงินด้วยการไปร้านหนังสือและไปยืนอ่าน วันละครึ่งชั่วโมง
หรือหนึ่งชั่วโมง แต่ละวันจะยืนอ่านที่ร้านไม่ซ้ำากัน เพราะเดี๋ยวคนขายจะต่อว่า
ได้ครับ
 แต่จริงๆ แล้วคนขายก็น่าจะจำาได้ เพราะผมไปยืนอ่านแบบนี้ เป็น
เดือนเลยครับ อ่านจบไปหลายเล่มเลย
 ที่ผมชอบอ่านหนังสือแนวนี้ เพราะ ผมต้องการเรียนรู้ชีวิตครับ 

ชีวิตวันนี้ที่เราเป็น
เพราะวันก่อนเราเคยทำาอะไรมา



ต้องการรู้ว่าใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะมีความสุขจริงๆ ทำายังไงชีวิตเราถึงจะดี 
แล้วอะไรคือชีวิตที่ดีมีความสุขกันแน่
 พออ่านไปอ่านมา ก็เลยเริ่มที่จะสังเกตชีวิตของเราและของคนอื่น
และหลังจากนั้นผมก็เริ่มอ่านหนังสือน้อยลงครับ แต่เปลี่ยนไปเรียนรู้
กับเหตุการณ์จริง
 ผมได้จดบันทึกเป็นคำาสั้นๆ มาเรื่อยๆ เคยมาดูระยะเวลาที่จด
ครั้งแรก ตอนนี้ก็ผ่านมา 11 ปีแล้วครับ ที่ผมจดบันทึกข้อความสั้นๆ
เพื่อเตือนใจตัวเอง ให้เราได้ทำาในสิ่งที่จะทำาให้ชีวิตเราพบกับความสุข
 ความจริงเมื่อ 11 ปีที่แล้ว ผมได้เขียนบทความคล้ายๆ กับเขียนใน
เว็บ Steemit เหมือนกันครับ ผมเขียนในเว็บ Bloggang ครับ
 จุดเริ่มต้นการเขียนของผม มาจากอ่านหนังสือพิมพ์ คนที่เขา
เขียนในเว็บ Bloggang เขียนไปเรื่อยๆ จนได้ทำาหนังสือขาย ตอนนั้นผมก็
เลยลองไปเขียนบ้างครับ
 ตอนนั้นสิ่งที่ผมเขียน ผมเขียนเรื่องทั่วไปแบบวัยรุ่นครับ เขียนว่า
ไปทำาอะไรมาบ้าง แต่ก็ใส่สาระเอาไว้ครับ ชื่อหัวข้อว่า เรื่อยเปื่อย..แต่มีสาระ
 ข้ามมาถึงเรื่องที่ผมได้จดบันทึกข้อความสั้นๆ ผมได้เรียนรู้จาก
ชีวิตจริงของตัวเองและของคนอื่น จนมากมายเป็นร้อยข้อความ ข้อความ
บางส่วนก็นำามาใส่ในแฟนเพจหนังสือเตือนใจของเราครับ
 ด้วยความที่ข้อความที่จดเอาไว้มากมาย ผมเลยมีความคิดว่า
ต้องการเขียนหนังสือบ้าง
 มีอยู่วันนึง นิตยสาร A-day หาคนมาเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับ
การสร้างความสุข ผมก็เลยส่งไป และสุดท้ายเขาก็ไม่เลือกเรา ผมจึงได้นำา
ข้อความบางส่วนมาเขียนในหนังสือเตือนใจของเราครับ



 และหลังจากนั้นก็มีไอเดียว่าจะทำาหนังสือ พอดีผมนึกถึงเวลา
ที่เพื่อนมาเล่า มาปรึกษาเวลามีปัญหา เลยตั้งชื่อหนังสือว่า “ไม่เหงาเพราะ
เรามีตัวเอง” ที่จะเล่าถึงเรื่องของการทำาให้เรามีความสุขกับตัวเอง
แต่สุดท้ายหนังสือเล่มนั้นโปรเจคก็ล่ม ไม่ได้เขียนต่อครับ
 ตอนนั้นชื่อ “หนังสือเตือนใจของเรา” ชื่อเดิมชื่อว่า “สุขใจง่ายๆ 
ได้ด้วยตัวเอง” ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเพราะตอนที่เขียนไปเรื่อยๆ ข้อความต่างๆ
คอยเตือนใจของผมเองด้วยเหมือนกันครับ เลยตั้งชื่อให้เข้ากับหนังสือเล่มนี้ 
ที่หนังสือเล่มนี้ต่อไปจะทำาหน้าที่เป็นหนังสือที่คอยเตือนใจทุกคนที่ ได้อ่านครับ
 และนี่จึงเป็นที่มาของผมครับ ว่าทำาไมผมถึงได้มาทำาหนังสือ ได้มา
เขียนบทความเกี่ยวกับการพบความสุขในตัวเองครับ
 เราทุกคนต่างผ่านชีวิตมามากมาย มีความชอบ ความถนัด 
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงเป็นเหตุผลว่าทำาไม เราถึงเป็นในแบบ
คนอื่นไม่ได้ครับ
 เรามักจะมองข้ามการกระทำาที่ผ่านมา ที่ ได้หล่อหลอมเราขึ้นมา
เป็นอย่างในวันน้ี เรามักจะมองดูคนอ่ืนท่ีพบกับส่ิงท่ีดี แล้วเราก็ทำาตามเขา
โดยที่ลืมคิดไปว่า การที่เขาได้รับสิ่งที่ดี เป็นเพราะการกระทำาของเขา
ที่ผ่านมา
 การใช้ชีวิตในตอนนี้ของเรา จะส่งผลถึงอนาคต เหมือนกับ
ในตอนนี้ที่เราใช้ชีวิตกับผลลัพธ์จากการกระทำาในอดีตของเราอยู่
ทำาตอนนี้ ให้ดีที่สุด จะลงมือทำาอะไรก็ให้นึกถึงตัวเองในอนาคต ว่าเรานั้น
จะได้รับอะไร ถ้าเราทำาสิ่งที่ดี ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจ ตัวเราในอนาคต
ก็จะได้ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ
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สารบัญ 
12  ไม่เคยมี ใครที่ ไม่เคยแพ้
“ความผิดพลาดเป็นเร่ืองธรรมดาของชีวิต เหมือนหิวแล้วต้องกินข้าว”

16  ยอมรับความเป็นจริง
“เราแค่ตื่นจากความฝันและกำาลังพบความจริงที่สดใส”

20  รักด้วยความสบายใจ
“ความรักที่แท้จริงคือความรักที่สบายใจ”

24  ปล่อย
“อย่ารั้งสิ่งที่จะไปไว้เลยครับ ทำาสิ่งที่ต้องการอยู่กับเราให้ดีที่สุดดีกว่าครับ”

28  ความรักไม่ได้เป็นทั้งหมดของชีวิต
“ความรักเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้น”

32  ความผิดหวังคือการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่ ในเวลาเดียวกัน
“เสียใจทำาไม ออกไปสดใสกับชีวิตใหม่ดีกว่า”

36  ความสมหวังในความสบายใจของเรา
“ไม่ว่าคนหรือสิ่งของ ก็ไม่ทำาให้เรารู้สึกดีได้เท่ากับความสบายใจของตัวเราเอง”

40  ความผิดหวังอาจจะทำาให้สูญเสียแต่ทำาให้เราพบสิ่งใหม่เช่นกัน
“ความผิดหวังช่วยให้เราออกจากจุดเดิมและเติมโตมากขึ้น”

44  ให้ความรักเป็นความสบายใจ
“เมื่อเรายอมรับที่จะเป็นตัวเอง เรากำาลังจะพบกับคนที่ชอบอะไรคล้ายๆ กับเรา”



สารบัญ 
48  ทำาไมเราถึงได้พบแต่คนดีๆ
“สิ่งรอบตัวจะดีแค่ไหน มาจากเราเป็นอย่างไร”

52  สนใจที่การกระทำามากกว่าผลลัพธ์
“ผลลัพธ์ที่ดีมาจากการกระทำาของเรา”

56  ทิ้งสิ่งที่ ไม่ ใช่
“เลิกใส่ใจความรู้สึกคนอื่นและสนใจความรู้สึกของตัวเองบ้าง”

60  ทำาอย่างไร เมื่อมีคนพูดให้เรารู้สึกท้อแท้
“เราเลือกได้ว่าจะเก็บคำาพูดที่ดีมาเป็นกำาลังใจหรือคำาพูดไม่ดีมาท้อแท”้

64  ความบังเอิญมาจากสิ่งที่เราทำา
“ทำาสิ่งดีก็ได้รับความบังเอิญที่ดี”

68  ความผิดหวังไม่น่ากลัวเท่ากับการเลือกอยู่กับสิ่งนั้นไปตลอด
“ความผิดหวังคือเรื่องที่ผ่านไปแล้ว”

72  ทำาด้วยใจ
“เราทำาเพราะอยากทำาหรือจำาเป็นต้องทำา”

76  ชีวิตที่ดี
“การเดินทางไปสู่ชีวิตที่ดี เริ่มต้นที่ลงมือทำา ทำา และก็ทำาไปเรื่อยๆ”

80  ทำางานแบบใจยิ้ม
“ความสุขในการทำางาน มาจากความคิดที่ดีและมีความสุข”
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สารบัญ 
84  แบกความคิด
“แบกของหนักไม่ไหวเรายังวาง แล้วความคิด เราแบกไว้มากมายทำาไม”

88  รอจังหวะที่ดี
“อดทนรอช่วงเวลาที่ดีที่กำาลังจะมาถึง”

92  ความเป็นตัวเอง คือ ความเรียบง่ายในชีวิตที่ยิ่งใหญ่
“ถ้าเราเลือกที่จะเป็นตัวเองในพื้นที่ที่เป็นคนอื่นอยู่ เรายากที่จะเป็นตัวเอง”

96  ทำาดีคืออะไร
“อะไรที่เราสบายใจและกล้าพูดได้เต็มปาก นั่นคือ การทำาด”ี

100  ความผิดหวังให้อะไรมากกว่าที่เราคิด
“ประสบการณ์ คือ ความผิดพลาดที่ ได้รับการแก้ไขแล้ว”

104  จังหวะที่ต่างกัน อาจจะทำาสิ่งเดียวกันแล้วไม่เหมือนกัน
“เสียใจทำาไม ออกไปสดใสกับชีวิตใหม่ดีกว่า”

108  อย่ามองข้ามสิ่งที่คุ้นเคย
“ลองนึกดูให้ดีว่าเราได้มองข้ามสิ่งดีๆ ที่เรามีไปหรือเปล่า”

112  อย่าให้เรื่องเล็กน้อยมาทำาให้เรื่องใหญ่เสียไป
“ชีวิตของเรา ถูกสร้างมาจากการกระทำาเล็กๆ ในแต่ละวัน”

116  เมื่อต้องตัดสินใจ
“เมื่อเราทำาทุกอย่างเต็มที่แล้ว เราก็จะมีแต่เรื่องดีๆ ให้ตัดสินใจ”
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สารบัญ 
120  เรียนรู้ความไม่ถนัดของตัวเอง
“ยอมรับว่าอะไรที่เราทำาได้ไม่ดี และให้คนที่ถนัดกว่าได้ช่วยเหลือเรา”

124  คนอื่นเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยน
“ที่เราต้องการ คือ ความสุขหรือการเอาชนะ”

126  เราจะมีเวลามากขึ้นจากการใช้เวลาที่เหมาะสม
“เวลาที่ ใช่ ก็ทำาให้เราทำาอะไรได้อย่างเต็มที่”

130  ตอบแทนคนทำาไม่ดีกับเราด้วยการทำาดีกับเขา
“นำาด้านดีของคนนั้นกลับคืนมา ด้วยการทำาให้เขาหายโกรธ”

134  ทุกสิ่งไม่มีโอกาสเป็นไปได้ ถ้าคิดแล้วไม่ลงมือทำา
“ลงมือทำาโอกาสอาจเท่ากับ 1แต่ถ้าไม่ลงมือทำา โอกาสจะเป็น 0”

136  ไม่มีอาชีพไหนที่ ไม่เหนื่อย
“การพักผ่อน คือ สิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เรามีแรงทำางานในวันต่อไป”

140  คิดไปเอง
“มองที่ความจริงอย่าเพิ่งคิดไปเองแล้วเครียดครับ”

142  ชีวิตมีความสุขมากเท่าไหร่ยิ่งยากที่จะหนีความสุขไปได้มากเท่านั้น
“เราจะหนีความสุขไปได้อย่างไร ในเมื่อเราทำาแต่สิ่งที่ดีกับตัวเราเองครับ”

144  ติดคำาชม
“ลืมคำาชมนั้นไปดีกว่าครับ ถ้าคำาชมนั้นทำาให้เราอยู่ที่เดิม”
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สารบัญ 
146  ขอบคุณตัวเองที่ ใช้ชีวิตไปในทางที่ดี
“ขอบคุณนะตัวเราเองที่เมื่อก่อนใช้ชีวิตไปในทางที่ดี”

148  ฟังเพลงเศร้า มองเห็นความเศร้าฟังเพลงสมหวัง ชีวิตมีความสุข
“เพลงความหมายดีทำาให้เรามองเห็นความสุขในตัวเอง”

150  ลงมือทำา สำาคัญกว่าพรสวรรค์
“พรสวรรค์ ไม่สำาคัญเท่ากับลงมือทำาด้วยใจอย่างสม่ำาเสมอหรือเปล่าี่”

154  ชีวิตดี แค่ทำาหน้าที่ของตัวเองอย่างตั้งใจ
“ทำาอย่างไร ผลลัพธ์ก็สะท้อนแบบนั้นมาให้เราเห็น”

158  การให้คนอื่นยืมเงิน คือ การทำาร้ายคนอื่นด้วยการทำาดี
“การช่วยคนอื่นเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าเกินกำาลัง นั่นคือ การทำาร้ายตัวเอง”

162  คำาพูดที่ ให้เกียรติคนอื่น ทำาให้เราได้รับเกียรติกลับมาเช่นกัน
“การให้เกียรติ ยิ่งให้ยิ่งได้ครับ”

166  อย่าใช้ชีวิตให้เหมือนกับไม่มีวันพรุ่งนี้
“เหนื่อยนักก็พักบ้างพรุ่งนี้จะได้มีแรงครับ”

170  ไม่นินทาดีกว่านะครับ
“ไม่นินทาใคร ใจเราก็มีแต่ความสุข มีแต่เรื่องที่สบายใจ”

174  สมบูรณ์แบบไม่มี ในโลก
“อยู่ร่วมกับปัญหาอย่างสบายใจ”
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สารบัญ 
178  ความคิดและการกระทำาที่เปลี่ยนโลก
“สิ่งที่ทำาด้วยหัวใจ เป็นสิ่งที่ ใครๆ ก็ต้องการ”

182  อวยพรปีใหม่ ให้คนอื่นแล้วอย่าลืมอวยพรให้ตัวเอง
“อยากมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ร่ำารวยไม่ ใช่บอกแค่คำาพูด แต่ต้องลงมือทำาครับ”

184  ความแตกต่างที่เหมือนคนอื่น
“ความแตกต่าง ทำาให้เกิดสิ่งใหม่”



• เราแค
่ตื่นจากค

วามฝัน

และกำาลัง
พบความจ

ริง

ที่สดใส
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 เรามักเสียใจ ไม่สบายใจกับบางสิ่งที่ทำาให้เราสูญเสียอะไรบางอย่าง 
หรือทำาให้เราไม่สมหวัง เมื่อเราพบความไม่สมหวัง เราจึงเหมารวมว่า
ความไม่สมหวังคือสิ่งที่ทำาให้เราไม่มีความสุข
 เมื่อความสมหวังคือความสุข เราจึงฝืนความเป็นจริง ไม่ยอมรับ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นวันนี้ ทำาให้เรายอมอดทนที่จะไม่สบายใจ ยอมทำา
สิ่งที่ต่างๆ ที่จะทำาให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อเราจะได้สมหวัง
 และเมื่อการกระทำาของเราคือสิ่งที่พยายามทำาให้เกิด ไม่ได้เป็นสิ่ง
ที่เราทำาแล้วสบายใจ เรากำาลังแค่เอาใจคนอื่นเท่านั้น เอาใจเพื่อให้เขาได้เห็น
คุณค่าของเรา
 ยิ่งเราทำาเพื่อคนที่ ไม่เห็นคุณค่าเรามากเท่าไหร่ เรายิ่งเห็น
คุณค่าในตัวเองน้อยลงเท่านั้น เพราะเรากำาลังเดินเข้าไปสู่ความคิด 
และค่อยๆ ออกจากความเป็นจริงเรื่อยๆ
 การยอมรับความจริง อาจจะถูกมองว่าเป็นแค่การปลอบใจ 
แต่น่ีคือการท่ีเราจะได้มองเห็นส่ิงท่ีเป็นความจริง มากกว่าแค่คิดไปเอง ซึ่ง
เป็นคุณค่าของการไม่สมหวัง ที่ทำาให้เรามองเห็นสิ่งที่เป็นจริงอย่างชัดเจน 
เพราะเม่ือเรายังเช่ือในความคิดของตัวเอง เราจะไม่มีทางท่ีจะมองเห็นความจริง

ยอมรับความเป็นจริง
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 เรามักจะจินตนาการและสร้างอะไรมากมาย รวมถึงจินตนาการ 
ว่าคุยแบบน้ี มีการกระทำาแบบน้ี ต้องเรียกว่าอะไร เราคุยแบบน้ีต้องเป็นสถานะไหน 
ด้วยเหตุน้ี คนๆเดิม ท่ีเม่ือก่อนเราไม่ได้หวังอะไรจากเขา แต่พอเรารู้สึกดีกับเขา 
เราจึงสร้างความคิดว่า เราชอบในแบบนี้ ชอบในแบบนั้น คนนี้เป็นของเรา
 สถานะหรือเง่ือนไข ส่ิงน้ีคือความทุกข์ เป็นกรอบของความคิด 
ที่เราสร้างขึ้นมาเท่านั้น แล้วเราก็ค่อยๆ เริ่มเชื่อ จนในที่สุดเราก็เลยคิด
ว่าเป็นความจริง เม่ือความฝันท่ีเราเช่ือไปแล้วว่าเป็นความจริงได้จบลง
เราจึงเสียใจ ร้องไห้ ไม่สบายใจ ทั้งที่จริงแล้วแค่เราจบจากความคิด
แล้วกลับมาสู่ความจริงเท่านั้นเองครับ
 ความคิดไม่ได้เป็นส่ิงท่ีผิด แต่ความคิดน้ันจะต้องเป็นส่ิงท่ีนำาพา 
ชีวิตของเราไปสู่ความสุข ไปสู่แนวทางชีวิตที่ดี แล้วความจริงก็จะไป
ในทางที่ดี แต่ถ้าเราโฟกัสที่ความคิดที่จะนำาพาเราไปสู่การยึดติด
ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตาม เมื่อเวลาที่เราต้องแยกออกจากการยึดติด
เราจะพบความเสียใจครับ
 เพียงยอมรับความจริง เราจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ที่สวยงาม 
เมื่อเราได้ผ่านเรื่องราวและยอมรับความเป็นจริง เราจะได้รับสิ่งที่มีค่า
มากที่สุด นั่นคือ ประสบการณ์ครับ ประสบการณ์จะทำาให้เราแข็งแกร่ง
ต่อการยึดติดที่จะนำาพาไปสู่ความทุกข์ ประสบการณ์จะทำาให้เรามองเห็น
สิ่งที่เป็นความจริงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำาให้ชีวิตเรามีความสุขครับ
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เพียงยอมรับความจริง เราจะมีโอกาส
ได้เริ่มต้นใหม่ที่สวยงาม



• ความ
ผิดพลาด

เป็นเรื่องธรรมด
า

ของชีวิต
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 ผมเป็นคนที่ ไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอล ดูฟุตบอลแล้ว
ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเตะเข้า เวลาที่มีฝ่ายไหนเตะเข้า ผมก็ยืนดูเฉยๆ 
ไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นอะไรครับ
 แต่ผมกลับได้ข้อคิดอะไรบางอย่างที่ ได้จากฟุตบอล นั่นคือ
ไม่เคยมี ใครที่ ไม่เคยแพ้
 ถ้าดูตารางการแข่งขัน แม้แต่ทีมที่อยู่อันดับหนึ่งของตาราง 
ก็ยังมีคำาว่าแพ้แสดงเป็นจำานวนให้เราเห็น ขนาดเป็นคนเก่งยังเคยแพ้ครับ
 แม้แต่นักฟุตบอลที่เก่งที่สุด ก็ยังเคยทำาประตูไม่ได้ ยิ่งถ้ารวม
การทำาประตูไม่ได้ของเขาทั้งชีวิตมารวมกัน ก็มากมายเลยครับ
 ผมมองเห็นการทำาผิดพลาดมากมายในสนาม บางคนรับบอล
จากเพื่อนไม่ได้ บางคนถูกทำาประตู บางคนเตะลูกออกสนาม บางคนบาดเจ็บ
ในสนาม บางคนล้ม บางคนได้ใบเหลือง บางคนได้ใบแดง
 จะเห็นได้ว่า มีคนที่ทำาผิดพลาดมากมาย นับไม่ถูกจริงๆ
ว่าผิดพลาดมาเท่าไหร่แล้วครับ
 ที่ผมพูดถึงแต่ความผิดพลาด เพราะต้องการบอกถึงว่า
เราจะคิดมากทำาไมกับความผิดพลาด ในเมื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกวัน
บางวันหลายรอบด้วยครับ
 คนท่ีไม่ทำาผิดพลาด มีแต่คนท่ีไม่ได้ลงมือทำาครับ ซ่ึงเป็นข้อผิดพลาด
ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต

ไม่เคยมีใครที่ ไม่เคยแพ้

• ความ
ผิดพลาด

เป็นเรื่องธรรมด
า

ของชีวิต
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 เรามักจะเสียใจกับความผิดพลาด เก็บไปคิดมาก จนเสียเวลา
ที่จะทำาในสิ่งที่ควรจะทำามากกว่า คือ เริ่มต้นใหม่
 ยิ่งเราลงมือทำามากเท่าไหร่ เรายิ่งพบข้อผิดพลาดมากขึ้นเท่านั้น 
ข้อผิดพลาดจึงเป็นสิ่งที่ทำาให้เรารู้ว่า เรากำาลังจะเติบโตขึ้นอีกแล้วนะ
 เมื่อเราแก้ไขความผิดพลาดได้ เราจะมีความรู้มากขึ้น ในการ
ทำาอย่างไรให้ไม่ผิดพลาด ดีกว่าเราหนีปัญหาไป โดยที่ ไม่ได้แก้ไข เพราะนั่น
ก็เป็นวิธีที่จะทำาให้เราไม่ผิดพลาดเช่นเดียวกัน แต่ต่างกันตรงที่ ถ้าเราหนี
เราจะไม่มีความรู้ ในการแก้ปัญหา เราจึงทำาได้แค่เพียงหนี แต่ไม่ได้ก้าวข้าม
ปัญหาให้พ้นด้วยการแก้ปัญหาครับ
 ผมชอบกีฬาฟุตบอลก็ตรงนี้ครับ เป็นเครื่องมือที่จะทำาให้เรา
เรียนรู้เรื่องความผิดพลาดได้ดีอย่างมากครับ ผมเห็นมีแต่คนที่ทำาผิดพลาด
เต็มไปหมดเลยครับ และนอกจากนั้นผมยังได้เห็นการแก้ปัญหาในเวลา
ไม่นาน นั่นคือ เริ่มต้นใหม่ ยังคงทำาต่อไป เพื่อเอาชนะครับ
 การแก้ปัญหาไม่ได้เป็นการเอาชนะใครบนโลกใบนี้ หรือเอาชนะ
สิ่งใดเลย การแก้ปัญหาคือการเอาชนะตัวเองครับ เพื่อการก้าวข้ามผ่าน
ความอ่อนแอของจิตใจ สู่ความแข็งแกร่งที่มากขึ้นครับ
 ใช้เวลากับความเสียใจในความผิดพลาดให้น้อยที่สุด เพื่อเรา
จะมีเวลาได้ทำาผิดพลาดอย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งจะนำามาสู่ชีวิตที่ดีครับ
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เราจะคิดมากทำาไมกับความผิดพลาด
ในเมื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกวัน

บางวันหลายรอบด้วยครับ



• ความ
รักที่แท้จ

ริง 

คือความรัก
ที่สบายใ

จ



21TAWA SIRIWACH’S LIFE

 โลกนี้เต็มไปด้วยความรัก ไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่อแม่ ความรัก
ชายหญิง ความรักพี่น้อง ความรักในแบบเพื่อน ความรักสิ่งของ ความรัก
สัตว์ต่างๆ ความรักในสิ่งที่เราทำา
 ความรักช่วยให้เรามีความอบอุ่นใจ จิตใจมีชีวิตชีวา รู้สึกถึงความ
สุขของการมีชีวิต เราจึงได้แสวงหาความรัก เพ่ือมาทำาให้ชีวิตของเรามีความสุข
 แต่ในบางครั้ง ทำาไมเราถึงทุกข์กับความรัก ทำาไมบางคนถึงได้
ทะเลาะกัน บางคนเกลียดกันเพราะความรัก บางคนถึงขั้นทำาร้ายกัน เพราะ
บอกว่ารัก
 ถ้าผมแปลภาษาไทยไม่ผิด คำาว่ารักกับคำาว่าเกลียดเป็นส่ิงท่ีตรงข้าม
กันเลย แต่ทำาไมเพราะรักถึงเกลียด
 ความรักที่แท้จริง ที่จะนำาพาเราไปสู่ความสุข คือความรักที่
สบายใจ
 ความรักที่ทำาให้เกิดความทุกข์ คือความรักตามความรู้สึก 
เรารู้แค่เพียงว่าทำาอย่างไรก็ได้ ให้สิ่งที่ทำาให้เรามีความสุขต้องเป็นของเรา
คนเดียว เราต้องเป็นเจ้าของ เราต้องควบคุมคนนั้นได้
 ความรักในแบบนี้ เราจะมีความสุขต่อเมื่อเราได้รับการตอบสนอง
จากคนๆ นั้นในทางที่ถูกใจเรา แต่ถ้าทำาไม่ถูกใจ เราก็จะมีความทุกข์ ซึ่งนำามา
ซึ่งการทะเลาะกัน มากสุดคือความเกลียด

รักด้วยความสบายใจ
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 เราเชื่อและสร้างความรักที่ผิดมาโดยตลอด เราถึงได้ต้องการ
ที่จะควบคุมเพื่อให้คนนั้นตอบสนองให้ถูกใจเรา การเลิกราจึงเกิดขึ้น
เมื่อคนๆ นั้น ตอบสนองความต้องการของเราไม่ได้แล้ว
 ความรักที่ถูกต้อง คือ ความสบายใจ ไม่วิตกกังวลอะไร 
เมื่อเราสบายใจที่จะมอบความรักให้แก่ ใคร ต่อให้ ใครจะไม่ตอบสนอง
ก็ไม่สำาคัญ เพราะสิ่งที่เราโฟกัส นั่นคือการลงมือทำาด้วยใจ 
ไม่ ใช่เพื่อผลประโยชน์
 เมื่อเราสบายใจ เราจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามามีความสบายใจ
ด้วยเช่นกัน เมื่อเราสบายใจ โอกาสที่จะมีปัญหากันก็น้อยมากจนแทบไม่มี
เลยครับ
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เมื่อเราสบายใจ โอกาสที่จะมีปัญหากัน
ก็น้อยมากจนแทบไม่มีเลยครับ



• อย่ารั้งสิ่ง
ที่จะไปไว

้เลยครับ

ทำาสิ่งที่ต
้องการอยู่กับเรา

ให้ดีที่สุด
ดีกว่าคร

ับ
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 เราถูกสอนกันมาว่า ให้มีความพยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 
การยอม การเลิกล้มความตั้งใจ คือการพ่ายแพ้ ทำาให้เราเหน็ดเหนื่อย
กับการที่ต้องรักษาสิ่งที่ ไม่ใช่สำาหรับเราและคนอื่นไว้
 เราเคยสังเกตไหม เวลาที่เราพยายามทำาอะไร แล้วไม่สำาเร็จสักที
เราจะเกิดความเครียดและท้อแท้
 แต่ถึงแม้ว่าจะเครียดและเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตาม เราก็ยังไม่ย่อท้อ 
เพื่อไม่ให้ตัวเองผิดหวัง จะไม่ยอมให้ตัวเองต้องพ่ายแพ้
 เราได้แต่คิดฝันไปเอง ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเราต้องการที่สุด เป็นสิ่ง
ที่เราตามหา และเมื่อเราทำาได้สำาเร็จ เราจะประสบความสำาเร็จตามความฝัน
 แต่ความเป็นจริงแล้ว มีบางสิ่งที่ต้องการที่จะอยู่กับเรา แต่ก็มี
อีกหลายๆ สิ่งที่ ไม่อยากจะอยู่กับเรา ซึ่งส่วนมากเราจะมองข้าม
สิ่งที่ต้องการอยู่กับเราไป และไปสนใจในสิ่งที่ ไม่อยากอยู่กับเรา แล้วเรา
ก็บอกว่านี่เป็นความฝัน เป็นสิ่งที่จะทำาให้ชีวิตของเราดีแน่นอน
 ลองคิดดูนะครับ ถ้าสิ่งที่เราเรียกว่าความฝันดีกับเรา 
แล้วทำาไมถึงไม่อยู่กับเรา แล้วถ้าไม่อยู่กับเรา แล้วเราจะมีความสุข
กับสิ่งนั้นได้อย่างไร
 เพราะเราชอบมีความสุขกับส่ิงท่ีเราไม่มี เม่ือเราพบกับความจริง 
เราก็จะพบความว่างเปล่า พบกับสิ่งที่เราเรียกว่าคิดไปเอง

ปล่อย

• อย่ารั้งสิ่ง
ที่จะไปไว

้เลยครับ

ทำาสิ่งที่ต
้องการอยู่กับเรา

ให้ดีที่สุด
ดีกว่าคร

ับ
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 เราไม่ควรที่จะเลิกความฝัน ถ้าความฝันนั้นทำาให้เรามีความสุข 
สบายใจ และทำาให้ชีวิตมีการพัฒนาไปในทางที่ดี แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ทำาให้เราเสียใจ 
ไม่สบายใจ ทำาชีวิตเราไม่พัฒนา เราก็ควรยอมรับความจริง
 ยอมปล่อยสิ่งที่ ไม่ ใช่ของเรา แต่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามี
หรือสิ่งที่ต้องการอยู่กับเรา ตอบแทนคุณค่าที่เขามอบให้เราอย่างจริงใจ 
ก่อนที่จะสายเกินไปครับ
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ลงมือทำาสิ่งที่ดี
เมื่อจังหวะที่ดีเข้ามา ผลลัพธ์ก็จะดีครับ



• ความ
รักเป็นเพ

ียง

แค่ส่วนห
นึ่งของชีวิต

เท่านั้น
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 เราอาจจะมีความเชื่อว่า เมื่อเรามีความรัก คนที่เรารักจะกลายเป็น
ส่วนหนึ่งกับเรา เหมือนเป็นคนเดียวกัน ไปไหนก็ไปด้วยกัน ทำาอะไรก็ต้องทำา
ด้วยกัน ต้องมีเวลาให้
 ถ้าเปรียบเหมือนตัวเราและคนที่เรารักเป็นวงกลม วงกลมทั้งสอง
วงนั้นก็จะซ้อนกันพอดี แบบไม่เห็นช่องว่าง
 แต่วงกลมที่ซ้อนกันแทบจะเป็นวงกลมเดียวกัน ดูเหมือนจะมีปัญหา 
เมื่อพื้นที่ว่างรอบข้างแทบไม่มี ทำาให้วงกลมสองวงนั้นค่อนข้างอึดอัด 
จะขยับไปไหนก็ไม่ได้ เพราะถ้าขยับแล้ว จะเกิดช่องว่างขึ้นมา ทำาให้ดูไม่เหมือน
เป็นวงกลมเดียวกัน
 ถ้าวงกลมน้ันเป็นส่ิงของ วงกลมสองวงน้ันจะสามารถอยู่ด้วยกัน 
อย่างไม่ต้องขยับได้ตลอดเวลาเท่าที่ต้องการ
 แต่สำาหรับคนนั้นไม่ ใช่ คนเป็นสิ่งมีชีวิต ที่ต้องมีการเคลื่อนไหว
มีชีวิตเป็นของตัวเองอยู่ตลอดเวลา การท่ีคนน้ันจะเป็นเหมือนวงกลม
สองวงที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลา คงเป็นไปไม่ได้
 และการเปลี่ยนแปลงนั้น ทำาให้เกิดช่องว่าง ที่ทำาให้อีกคนรู้สึกได้ถึง
การเปล่ียนแปลง เหมือนกับวงกลมอีกวงหน่ึง กำาลังขยับตัวเพ่ือให้เกิดช่องว่าง 
เพื่อไม่ให้เกิดความอึดอัดจนเกินไป

ความรัก 
ไม่ได้เป็นทั้งหมดของชีวิต
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 เราเลยมักจะมีปัญหากันในเรื่องนี้ คือ ปัญหาเรื่องของการที่ทำาไม
เขาถึงไม่เหมือนเดิม
 ปัญหาเกิดจากวิธีคิดตอนเริ่มแรกที่ถูกเรียนรู้กันมานานครับ 
สิ่งกล่อมเกลาให้เชื่อแบบนี้มีทั้งความคิดของเราเอง เพลง คำาพูดของคนอื่น 
และอีกมากมายครับ
 เราก็เลยเข้าใจผิดไปว่า ถ้ารักกันจริง ต้องเหมือนเป็นส่วนหนึ่ง
ของกันและกันนะ เป็นเหมือนกับวงกลมสองวงที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
แต่ที่จริงแล้ว ความรักนั้น เป็นเหมือนกับวงกลมที่ซ้อนกันแค่เพียงบางส่วน
เท่านั้น ส่วนใหญ่ของวงกลมนั้นไม่ได้ซ้อนกัน ส่วนเล็กที่ซ้อนกัน คือ
ช่วงเวลาที่ ใช้ด้วยกันครับ
 ความรักเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้น ส่วนใหญ่ของ
ชีวิตเรา เป็นของเรา และส่วนใหญ่ของชีวิตเขา ก็เป็นของเขาครับ
 เมื่อเราให้ความรักเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ ใช่ทั้งหมด
ของชีวิต เราสามารถจะเลื่อนวงกลมสองวงนั้นเข้าหากันมากขึ้น เพื่อ
ให้ส่วนที่ซ้อนทับกันมีมากขึ้น หรือบางครั้งก็เลื่อนออกจากกันเพื่อมีพื้นที่
สำาหรับความเป็นส่วนตัวของเราได้มากขึ้น เราจะไม่รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไป เพราะ
วงกลมสองวงก็ยังซ้อนทับกันอยู่ แค่เพียงไม่ได้กำาหนดว่าจะต้องซ้อนทับกัน
มากเท่าไหร่
 ให้ความรักเป็นเพียงบางส่วนของชีวิต ที่ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
มากำาหนดให้เกิดความอึดอัด ให้ส่วนที่มีจุดร่วมเดียวกัน เป็นจุด
ที่มีแต่ความสบายใจ และยอมรับร่วมกันที่จะให้พื้นที่ของความเป็นส่วนตัวนั้น 
เป็นพื้นที่ที่เราและเขาจะได้ใช้เวลาแบบมีความสุขในแบบส่วนตัวครับ



31TAWA SIRIWACH’S LIFE

ให้ส่วนที่มีจุดร่วมเดียวกัน
เป็นจุดที่มีแต่ความสบายใจ



• เสียใจ
ทำาไม 

ออกไปสดใส

กับชีวิตใ
หม่ดีกว

่า
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 เรามักจะกลัวความผิดหวัง เพราะนั่นคือสิ่งที่ทำาให้เราไม่มีความสุข 
เราจึงได้หลีกเลี่ยงที่จะพบกับมัน
 เมื่อเราหลีกเลี่ยงที่จะพบความผิดหวัง ผลลัพธ์ที่ ได้ นั่นคือ
การหนี เราจึงคอยพยายามใช้ความคิดและจินตนาการของตัวเอง
กลั่นกรองมาแบบไหนก็ไม่รู้ ตีความได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ทำาให้เราไม่เสีย
สิ่งที่ต้องการไป
 เราจึงได้พยายามทำาสิ่งต่างๆ ที่จะไม่ทำาให้ผิดหวัง ก้มหน้าก้มตา
พยายามต่อไป โดยไม่มองที่ความจริงว่าเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดหรือเปล่า
 ถ้าอยู่กับความคิดแต่ไม่ทำาให้ใครเดือดร้อน เรามีความสุข 
เราก็ไม่จำาเป็นต้องทำาให้ตัวเองเสียความรู้สึกด้วยการรู้ความจริง
 แต่ถ้าความจริงเป็นสิ่งที่จะทำาให้เราทำาผิด เราก็ควรที่จะวิ่ง
เข้าหาความจริง ไปตามหาความชัดเจนของเรื่องนั้น
 การเข้าไปหาความจริงก็มีอยู่สองอย่าง คือ เป็นไปอย่างที่เราคิด 
ถ้าเป็นอย่างนั้น ก็คงจะทำาให้เรามีความสุข
 แต่ชีวิตจริงไม่ได้สวยหรูอย่างกับในละคร เรามีท้ังสมหวังและผิดหวัง
 การที่รู้ความจริงแล้วทำาให้ผิดหวัง เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆ 
ที่เราจะต้องเสียใจ แต่ความผิดไม่ได้อยู่ที่ ใครเลยครับ เป็นเพียงแค่เรา
เอาใจไปสนใจ ใช้เวลาอยู่กับมันมากเท่านั้นครับ

ความผิดหวังคือการสิ้นสุด
และการเริ่มต้นใหม่ในเวลาเดียวกัน

• เสียใจ
ทำาไม 

ออกไปสดใส

กับชีวิตใ
หม่ดีกว

่า
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 เมื่อเราผิดหวัง เราจะได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของการอยู่ร่วม
กับความผิดหวังได้อย่างมีความสุขครับ
 ถ้าความผิดหวังจะทำาให้เรารู้ความจริง และทำาในสิ่งที่ถูกต้อง
กับตัวเองและคนอื่น ความผิดหวังนั้นก็มีค่ากับเรามากมาย เพราะเรา
จะไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไป ไม่ต้องเครียดไปเองคนเดียวครับ เราจะเสียใจ
ปนความโล่งที่ ได้รู้ความจริงเสียทีครับ
 คนนึงที่ควรจะอยู่ ให้กำาลังใจในวันที่เราผิดหวัง นั่นคือ ตัวเรา
หมั่นให้กำาลังใจตัวเองให้ต่อสู้ต่อไปครับ
 ความผิดหวังคือการสิ้นสุดของอะไรสักอย่าง และในเวลา
เดียวกันน้ันก็คือการเร่ิมต้นในส่ิงใหม่เหมือนกัน จมอยู่กับความเสียใจทำาไม 
ออกไปสดใสกับชีวิตใหม่ของเรากันดีกว่าครับ
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หมั่นให้กำาลังใจตัวเอง
ให้ต่อสู้ต่อไปครับ



• ไม่ว่าค
นหรือสิ่งของ

ก็ไม่ทำาให
้เรารู้สึก

ดี

ได้เท่ากับ
ความสบ

ายใจ

ของตัวเรา
เอง




