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เราปฏิเสธไมไดวา ความรักความสัมพันธอันยั่งยืน จะชวยใหชีวิตมีความ
สมบรูณพนูพรอม มนษุยจงึจาํเปนตองมคีวามของเกีย่วกบัผูคนและสังคม จน
ทําใหเกิดสถานภาพ คนรัก สามีภรรยา พอแมลูก ญาติพี่นอง และพรรคพวก
เพื่อนฝูง 

หลายคนที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน มีเงินทองมากมาย แตขาด
ความรักความสัมพันธที่แทจริง ก็ไมอาจมีความสุขในชีวิตไดเลย  

หากคุณเปนคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตสดใส เต็มเปยมไปดวยพลัง รักษาความ
สัมพนัธกบัทุกคนไดปงปง มเีพือ่นฝงูมากมาย  คบใครกย็ัง่ยนืยาวนาน ทนทาน
ตอแรงเสียดทานของกาลเวลา คุณตองศึกษากฎแหงความรักท่ีมีอยูในเลมน้ี
ใหเชี่ยวชาญ เพราะถือเปนคูมือหมวดใหญที่ใชกระชับสัมพันธภาพระหวางสามี
ภรรยา คูรัก ลูก ญาติสนิท และพรรคพวกเพื่อนฝูง

สรรพคุณของเนื้อหาในเลม ไมเฉพาะแตจะทําใหคุณเปนบุคคลที่อุดมไปดวย
ความรัก ความปลอดภัย ความมั่นคงของจิตใจเทานั้น แตคุณยังจะไดสัมผัส
ถึงความสุขสมบูรณและความสําเร็จอันแทจริงของชีวิตอีกดวย 
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แด่...

คู่แท้ คนรัก สมัครพรรคพวก หุ้นส่วนชีวิต
และบรรดาผองเพื่อนที่ดีที่สุดของผม

(คุณคือหนึ่งในนี้)

คำ�อุทิศ



บทนำ� 5

บทนำ�

มองเผนิๆ ความรักไมน่า่จะใชเ่ร่ืองทีซ่บัซอ้นอะไร ออกจะตรงไปตรงมา

ด้วยซ้ำา ถ้าคุณรักครอบครัว ครอบครัวก็รักคุณ ถ้าคุณรักเพื่อน เพื่อนก็น่าจะ

ให้ความรักคุณกลับมา หรือถ้าคุณกำาลังมองหาคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิต คุณก็แค่

หาคนที่เขารักคุณ แล้วคุณก็รักเขา เท่านั้นก็น่าจะจบ หากกระบวนการแห่ง

ความรักเป็นแบบที่ว่ามา ความรักจะเป็นเรื่องที่ง่ายมาก เพราะคุณไม่ต้อง

ออกแรงพยายามทำาสิ่งใดเป็นพิเศษ ความรักเกิดข้ึนเองจากความรู้สึกที่อยู่

ภายในล้วนๆ 

แต่พอเอาเข้าจริง ความรักกลับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ไม่ได้ง่าย

อย่างที่พูดมาทั้งหมด เหตุเพราะจิตใจคนเรามีความซับซ้อน ความรักของเรา

จึงถูกทดสอบ ลองใจ และวัดใจว่าขีดจำากัดอยู่ตรงไหน บางทีเราก็รักคนผิด 

รกัมากเกนิไป หรอืรักนอ้ยเกนิไป บางทเีรารูส้กึรกั แตไ่มรู่จ้ะแสดงออกอยา่งไร 

หรือไม่ก็คิดว่าแค่รักกันก็พอแล้ว ซึ่งจริงๆ ยังไม่พอครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่

เราชอบทำากันนักหนาก็คือ การตะเกียกตะกายไขว่คว้าหาความรัก จนที่สุดก็

ยังไม่แน่ใจว่าหาเจอหรือยัง

บางรายที่ภายนอกเห็นว่ารักกันดีอยู่ แต่ภายในต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่ารักได้

จืดจางมานานนับปี แล้วไม่รู้จะฟื้นฟูความรักให้กลับมาเบ่งบานสะพร่ังดังเก่า

ได้อย่างไร

บอ่ยครัง้ทีค่วามรกัทำาใหเ้ราลงิโลดสดุขดี หรอืเศรา้สรอ้ยชนดิสดุกู ่แต่

ก็ต้องยอมรับว่าความรักเป็นสิ่งที่ทำาให้อิ่มเอมใจ และเป็นสุดยอดปรารถนาใน

ชวิีตของเราทกุคน ลองนกึภาพวา่คณุอยูใ่นชว่งวยัปลาย นัง่อยูก่ลางแสงแดด
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อบอุ่นสดใสเคียงขา้งคูช่วีติ ทีเ่ปน็ทัง้เพือ่นตาย เพือ่นคูใ่จ และคนรกั รายลอ้ม

ดว้ยญาตสินทิ มติรสหาย และคนในครอบครัว เดก็ๆ วิง่เลน่อยูร่อบสนามหญา้ 

ทุกๆ ที่มีแต่เสียงหัวเราะและความสุข มันช่างเหมือนฉากตอนจบในหนังรัก 

โรแมนติกที่หลายคนบอกว่า “จ้างให้ก็ไม่ดู” แต่คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่ามัน 

คือช่วงเวลาดีๆ ในชีวิตที่ทุกคนต่างมุ่งแสวงหา 

เนือ้หาในหนงัสอืเลม่นี ้จงึเปน็เรือ่งของการสรา้งความรกัความสมัพนัธ์

ใหอ้ยู่ย้ังยืนยงม่ันคงชัว่ชวีติ ไมว่า่คณุจะไดอ้า่นหนังสอืเลม่นีต้อนอายเุทา่ไร ก็

ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ แล้วรวบรวมผู้คนที่ผูกสมัครรักใคร่ และทำาให้

คุณสุขใจมาไว้ใกล้ๆ ตัว

แก่นแกนของเลม่สรปุลงตรงคำาวา่ “ความรกั” อยา่งเดยีวเลยครบั คำา

นี้เป็นคำาที่บทกวี เรื่องเล่า และถ้อยเทศนาเขียนถึงมากกว่าคำาอื่นใด เป็นคำาที่

ทำาให้อารมณ์ที่ควรจะเรียบๆ พื้นๆ ตรงไปตรงมา ต้องกลับยอกย้อนซ่อนกล

มากกวา่ทีเ่ราคิด เราทกุคนเตบิโตมากบัคำาพดูคำาสอนทีว่า่ตอ้งรกัเพือ่นบา้น รกั

ผู้คนรอบตัว ความรักทำาให้โลกหมุน ความรักพิชิตได้ทุกสิ่ง และความรักคือ

สิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจมนุษย์ทุกคน

คำาบอกคำาสอนเหล่านั้นไม่ผิดเลยครับ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ลึกลงไปว่า 

ต้องรักอย่างไร รักมากน้อยแค่ไหน จึงจะรักษาความรักให้ยั่งยืน สุขสดชื่น

ตลอดไปได้ แม้ความรักจะเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ แต่ก็ใช่ว่าจะ

เข้าใจกันได้ง่ายนัก หลายคนไม่รู้จักความรักดีพอ จึงทำาให้ความสัมพันธ์ขาด

สะบั้น เพื่อนฝูงหายหน้าหายตา คนในครอบครัวเข้าหน้ากันไม่ติด โดยเฉพาะ

ในวันที่เราต้องการพวกเขา 

แม้เราจะพูดอย่างเต็มปากเต็มคำาว่าเราต้องการความรัก แต่คุณจะได้

ความรักไม่เต็มร้อย หากคุณรักไม่เป็น ไม่รู้วิธีรัก และวิธีถนอมรัก ผมเองก็ไม่

เคยไปเสาะแสวงหาตำาราวิทยายุทธ์ความรักกับใครเขาหรอกครับ ทำาได้อย่าง
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มากก็แค่จับแพะมาชนแกะเท่านั้นเอง แต่ผมก็มีข้อมูลมากพอที่จะมาบอกเล่า

เก้าสิบให้คุณฟัง 

เมือ่แรกเริม่เดมิทนีัน้ ผมกห็ลงทศิสะเปะสะปะเรือ่งความรกัเหมอืนทกุ

คนนั่นละ แต่ถ้าคุณเคยอ่านหนังสือเรื่อง “กฎ” เล่มใดเล่มหนึ่งของผม คุณก็

จะรู้ว่าสิ่งที่ผมถนัดที่สุดในชีวิตคือการเฝ้ามองพฤติกรรมคนอื่น จนทำาให้ผมรู้

ว่าอะไรที่ทำาแล้วดี จนชีวิตประสบความสำาเร็จ และอะไรที่ทำาแล้วแย่จนทำาให้

ชีวิตดิ่งต่ำาลงเหว

ผมศึกษาคนมาทุกประเภท ทั้งในแง่ของการทำางาน ชีวิตส่วนตัว วิธี

คบหาสมาคม และการรักษาความสัมพนัธ์กับบุคคลตา่งๆ จนทำาให้ผมกระจ่าง

ใจว่าคนที่รักเป็นน่ะหาทำายายากจริงๆ ส่วนมากแล้วหลับตาสาวหมัดแบบ

มวยวัดกันทั้งนั้น แต่คนที่เขารุ่งด้านความรักก็มีไม่น้อยครับ คนพวกนี้เขามี

เคล็ดวิชามากมายให้พวกเราได้ดูดซับ ซึ่งทั้งหมดก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว 

ตวัผมเองมคีวามเชือ่มัน่อยา่งแรงกลา้วา่ ถา้เหตคุลา้ยกนั ผลที่ไดย้อ่มคลา้ย

กัน ความหมายก็คือ ถ้าคุณทำาอย่างที่คนมีความสุขที่สุดเขาทำากัน คุณก็จะ 

เป็นคนที่มีความสุขได้เหมือนอย่างเขา

ในเล่มนี้ ผมได้รวบรวมสุดยอดกฎ 107 ข้อเอาไว้ ให้คุณได้ศึกษากัน

อย่างจใุจ และในจำานวนกฎเหลา่น้ีจะมอียูบ่างขอ้ทีผ่มไดเ้รยีนรูม้ากบัตวัเอง จงึ

บอกได้เลยวา่ ใครทีป่ฏิบตัติามกฎเหลา่นี ้จะมชีวีติคูท่ีม่คีวามสขุ ความสมัพนัธ์

มั่นคงสดชื่น ถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชร ครอบครัวจะเกื้อกูล 

แน่นแฟ้น ลูกๆ อยากอยู่ด้วย จะมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจไปจนแก่เฒ่า จะมีคน

คอยอุปถัมภ์ค้ำาจุน อยู่ ท่ี ไหนก็ตกน้ำาไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ คนพวกนี้จะมี

สัญชาตญาณของนักเล่นกฎอย่างเต็มตัวเลยละครับ

ถ้าบอกว่าหนังสือเล่มนี้คือคู่มือความรัก ก็อาจฟังดูพิลึกพิล่ันไปหน่อย 

เผลอๆ จะเขา้ใจไปวา่เปน็คูม่อืการมเีพศสมัพนัธ ์ไมใ่ชน่ะครบั (ถา้คณุตอ้งการ

ทราบข้อมลูอยา่งวา่ กต็อ้งไปหาซือ้หนงัสอืเลม่อืน่มาอา่นครบั) คณุจะไมม่ทีาง
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เจอข้อมูลแบบนั้นในหนังสือเล่มนี้เลย จะมีก็แต่คลังความประพฤติดีๆ ที่คุณ

ควรทำาตามตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาความรักของคุณให้มีคุณภาพมากข้ึน และ

ได้ความรักที่มีคุณภาพมากขึ้นกลับคืนมาเช่นเดียวกัน คุณจะได้เจอกฎต่างๆ 

ทั้งกฎของการกระทำาที่เป็นรูปธรรมและกฎของความรู้สึกที่เป็นนามธรรม กฎ

ทีท่ำาไดย้ากและกฎท่ีทำาไดง้า่ย อะไรทีผ่มคดิวา่จะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจความรกัและ

รักได้เป็นแล้ว ผมก็ยำาใหญ่ใส่สารพัดลงไปให้หมดเลยครับ 

จริงๆ เรื่องพวกนี้คุณก็รู้กันอยู่แล้ว แต่อาจลืมๆ ไปบ้าง กฎทั้งหมดใน

เล่มเป็นเรื่องสามัญสำานึกล้วนๆ ซึ่งก็เหมือนกับหนังสือของผมทุกเล่มนั่นละ

ครับ ที่ออกแนวข้อคิดเตือนใจ ไม่ใช่การประกาศสัจธรรมแต่อย่างใด ยิ่งโดย

เฉพาะเล่มนี้ที่เป็นเรื่องความรัก ผมยิ่งแน่ใจว่ามันจะไม่ยากเกินเข้าใจ เพราะ

ไม่มีปริศนาลับที่เราไม่เคยรู้ แม้บางทีชีวิตจะเสียศูนย์และออกนอกลู่นอกทาง

ไปบ้าง ก็อย่าตุปัดตุเป๋ จงให้เวลาตัวเองกลับมานั่งคิดทบทวนว่าอะไรคือ 

สิ่งสำาคัญจริงๆ ในชีวิต จะได้ตั้งเป้าใหม่ เพื่อซ่อมแซมให้ความสัมพันธ์หยั่ง 

รากลึกและยั่งยืนยาวนาน

ผมแบ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ออกเป็นหลายหมวด เพ่ือให้คุณนำาไป

ปฏิบัติใช้ได้ง่าย ทั้งหมวดการมองหาความรัก การคบค้าสมาคม การเลิกรา 

(เรื่องนี้พูดไว้แค่เป็นกระสาย เพราะคุณคงไม่อยากให้เวิ่นเว้อยืดยาวนัก) บาง

กฎทีด่เูหมือนคาบเกีย่วซ้ำาซอ้น ผมกจ็ดัทีจ่ดัทางใหมใ่หอ้ยูใ่นหมวดทีเ่หมาะสม 

ถ้าคุณไม่เห็นด้วยตรงไหน ก็อย่าถือสาผมเลยนะครับ นอกจากนั้น ก็จะมีกฎ

อีกสี่ห้าข้อซึ่งอยู่ท้ายเล่มที่ดูเหมือนจัดเข้าหมวดไหนก็ได้หมด ผมเลยโกยๆ 

เอาไว้เป็นหมวดสุดท้าย เพราะถือว่าเป็นกฎหมวดที่เหมาะกับทุกคน

กฎต่างๆ ในเล่มนี้ ผมใช้เวลารวบรวมอยู่นานหลายปี แต่กระนั้นก็ยัง

ต้องเรียนรู้อีกมาก หากคุณเห็นว่ายังมีหลักธรรมนำาทางใดๆ ที่ผมไม่ได้นำามา

รวมไว้ในที่นี้ ก็ขอความกรุณาจากคุณมาช่วยเล่าให้ฟังด้วยนะครับ เพ่ือจะได้
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กฎที่ว่าด้วย
การแสวงหา
ความรัก 



ถ้าคุณหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยน่าจะตกอยู่

ในสถานการณ์ความรักแบบใดแบบหนึง่ เชน่ ยงัไมพ่บรกักบัใครสกัท ีหรอื

พบแล้วแต่ยังไม่ค่อยแน่ใจ คู่ครองคนใหม่จะใช่คู่แท้ของเราหรือเปล่า 

แล้วทำาอย่างไรถึงจะรู้ และระหว่างท่ีดูใจกันอยู่ เราควรทำาตัวอย่างไร 

ความรักถึงจะงอกเงยเติบโต 

ชว่งเวลาแบบนี ้คณุคงกระวนกระวายใจ อยากใหท้กุอยา่งลงลอ็ก

ด้วยดี คุณกลัวว่าจะพูดหรือทำาอะไรผิดพลาด ความคาดหวังที่มีถ้าไม่สูง

ลิ่วเกินไปก็ต่ำาเตี้ยเกินเหตุ ดังนั้น ระหว่างที่คุณมองหาคู่ครองที่สมบูรณ์

แบบดังใจ หรือกำาลังดูใจคนที่คบกันใหม่ๆ หมาดๆ อยู่นี้ คุณคงอยากรู้

เป็นธรรมดาว่าควรวางตัวอย่างไรถึงจะดี และอะไรคือสิ่งที่ควรสังเกต

สังกา

หมวดแรกของหนงัสอืเลม่นี ้เปน็การใหข้อ้คดิทีจ่ำาเปน็ เพือ่ใหค้ณุ

และคู่มองเห็นตัวตนของกันและกัน ตลอดจนทะนุถนอมเขาหรือเธอคน

ที่ใช่เอาไว้ได้ 

แม้แต่คนที่มีความสัมพันธ์มั่นคงแล้ว ก็น่าจะต้องอ่านเล่มนี้อยู่ดี 

เพราะอาจช่วยย้ำาเตือนถึงเหตุผลที่ทำาให้คุณสองคนมาใช้ชีวิตร่วมกัน

ตั้งแต่แรก และอาจช่วยให้คุณมองภาพชีวิตตอนนี้ ได้กระจ่างข้ึน ยิ่งไป

กว่านั้น ในยามที่ต้องช่วยคนอื่นมองหาความรัก คุณก็จะช่วยเขาได้บน

หลักคิดท่ีมั่นคงกว่า ในขณะที่คนอื่นๆ อาจหัวหกก้นขวิด เดินผิดทิศ 

ผิดทางอย่างไรก็ตาม
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กฎข้อที่ 1 

เป็นตัวของตัวเอง

เวลาคุณเจอใครสกัคนทีถ่กูใจ จนทำาใหค้ณุรูส้กึหลงใหลไดป้ลืม้ คณุอด
ไม่ไดท้ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืทำาตวัให้ไปในทศิทางเดยีวกบัเขา หรอืไมก่พ็ยายาม
ทำาตวัเปน็คนในแบบท่ีอกีฝา่ยอยากใหเ้ป็น คณุเลยตอ้งกลายเปน็คนทีม่รีสนยิม
หรูเลิศวิไล แข็งแกร่ง เงียบๆ หงิมๆ หรือแม้กระทั่งลึกลับ แต่ไม่ว่าจะเป็นคน
แบบไหน ก็ขอให้เป็นตัวคุณจริงๆ ที่ไม่ได้เสแสร้งแกล้งเป็นเถอะครับ เพราะ
อย่างน้อยจะได้ไม่ต้องคอยปล่อยมุกตลกแก้เกี้ยว หรือมานั่งเศร้าเพราะทำา
อะไรพลาดอยู่เรื่อย

ก็ใครละครับจะเสแสร้งไปได้ตลอด อย่างมากก็ฝืนทำาได้แค่วันสองวัน 

หรอือย่างเก่งก็เดอืนสองเดอืนเทา่นัน้ แตค่งจะสาหสัพอดถูา้ใหฝ้นืปัน้หนา้กนั

ไปชั่วชีวิต ถ้าไหนๆ คุณคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้ ใจ เป็นคนที่คุณเลือกจะ

อยู่ด้วยไปอีกครึ่งศตวรรษแล้ว ลองนึกดูเล่นๆ ก็ได้ว่ามันจะน่าอึดอัดแค่ไหน

กับการตอ้งฝนืทำาตวัเปน็คนเนีย้บกรบิไปตลอด 50 ป ีหรอืตอ้งคอยขม่ใจไมใ่ห้

พูดจาล้อเล่นกับใคร

คุณคงไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่ คุณอยากจะใช้เวลาทั้งชีวิต

หมดไปกับการซ่อนตัวตนอยู่ภายใต้หน้ากากที่คุณสร้างข้ึนมาหรือ ถ้านึกภาพ

ตัวเองในวันหน้าแล้ว ผมว่าคุณคงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น เป็นคนที่ไม่ใช่คุณ

เลยแม้แต่น้อย แต่ที่ทำาเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะเลิกคบ ไม่คิดบ้างหรือครับว่า

ในเวลาไมช่า้ไมน่าน คณุกต็อ้งตบะหลดุใหอ้กีฝา่ยเขาเหน็ตวัจรงิอยูด่ ีถงึตอน

นั้นอีกฝ่ายเขาคงไม่ประทับใจคุณแล้วละ และถ้าเรื่องนี้เกิดกับตัวเอง โดยพบ

วา่อกีฝา่ยเลน่ละครตบตามาตลอดเวลาทีค่บหากนั คณุกค็งไมป่ระทบัใจเทา่ไร

เหมือนกันใช่ไหมครับ
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แตผ่มไมไ่ดห้า้มคณุพฒันาตวัเองนะครบั คนเราควรปรบัปรงุตวัใหด้ขีึน้

อยู่แล้ว เราตอ้งพฒันาตวัเองในทกุๆ เร่ือง ไมใ่ชเ่ฉพาะแตเ่รือ่งความรกัเทา่นัน้ 

ที่แน่ๆ หลังความพยายามปรับปรุงตัวทุกคร้ัง คุณจะจัดการชีวิตได้เป็นระบบ

ขึ้น และมองโลกได้สดใสกว่าเดิม ใครที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็นับเป็นยอด

คนครับ แต่กฎข้อนี้กำาลังจะบอกว่า การเปลี่ยนนิสัยพื้นฐานของตัวเองนั้นไม่

เป็นผลดี รังแต่จะผูกตัวเองเข้ากับปมปัญหาต่างๆ ให้ยุ่งเหยิงไปกันใหญ่

ดังนั้น ขอให้เป็นตัวของตัวเองไว้เถอะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ให้รีบเปิดตัว

ตนที่แท้จริงออกมาตั้งแต่วินาทีนี้เลย ถ้าคุณไม่ใช่คนที่อีกฝ่ายกำาลังมองหา 

อยา่งนอ้ยคณุก็ไมต่อ้งเสยีเวลาถลำาลกึจนถงึวนัทีอ่กีฝา่ยพบความจรงิ แลว้คณุ

ทราบไหมครับว่าการที่อีกฝ่ายไม่ชอบคนหัวสูง รสนิยมหรูเลิศ ก็ไม่ได้แปล

วา่การทำาตวัเปน็ขาลยุ ตดิดนิ จะทำาใหเ้ขาชอบเสมอไป เขาอาจชอบนสิยัตลก

เฮฮาของคุณ หรือบางทีอีกฝ่ายก็แค่ต้องการอยู่กับใครสักคนที่เข้มแข็งพอ 

จะดูแลตัวเองได้

ขอให้รู้ไว้เถอะว่าการเสแสร้งแกล้งเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่

ดั้งเดิมนั้น มีแต่จะดึงดูดให้คนที่ไม่ชอบคุณเข้ามาคบ แล้วจะมีประโยชน์อะไร 

ในเมือ่ยงัมคีนอืน่อกีมากมายทีเ่ขาอาจจะชอบนสิยัแบบคณุ ไมถ่อืสาวา่คณุจะ

มีข้อบกพร่องหรือซุ่มซ่ามเบ๊อะบ๊ะขนาดไหน คนพวกนี้มีความมั่นอกมั่นใจใน

ความเป็นตัวของตัวเอง มองว่าตัวเองมีเสน่ห์ทั้งที่อาจจะมีข้อบกพร่องเต็ม 

ไปหมด แต่เขาก็ไม่ยี่หระ ผมว่าเขามองถูกนะ

ถ้าเป็นไปได้ ก็ให้รีบเปิดตัวตน 
ที่แท้จริงออกมาตั้งแต่วินาทีนี้เลย
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กฎข้อที่ 2 

อย่ามีรักใหม่ 
ถ้าแผลเก่ายังไม่หายสนิท

มนุษย์เราทุกคนต่างมีช่วงชีวิตที่โดนมรสุมพัดกระหน่ำามาจนน่วม บาง
คนที่โชครา้ยหนอ่ยกอ็าการสาหสัแผลเหวอะหวะกวา่คนอืน่ แตแ่ผลเกา่เหลา่
นี้ละครับที่ทำาให้เราเป็นเรา ไม่เหมือนใคร ถ้ามองให้ดี แผลเก่าจึงไม่ใช่เร่ือง
เลวร้ายแต่ประการใด สำาคัญแค่ว่าตอนนี้เราต้องรักษาแผลให้หายดีก่อนจะ
กระโดดเข้าสู่สมรภูมิหัวใจอีกครั้ง

หากการคบหาใครๆ ที่ผ่านมาทำาให้สภาวะอารมณ์บอบช้ำา คุณต้อง

เยียวยารักษาแผลใจให้หายสนิท ก่อนคิดมองหารักใหม่ มิฉะนั้นอีกฝ่ายจะ 

ไม่มีวันได้เห็นตัวจริงของคุณ แล้วคุณเองก็จะไม่ได้พิจารณานิสัยอีกฝ่ายให้

ถ่องแท้ เพราะมัวแต่ก้มหน้าสาละวนอยู่กับอาการบอบช้ำาของตัวเอง

แลว้ถา้คณุพลาดซ้ำาสองกับความสมัพนัธค์รัง้ใหม ่(ซึง่เกดิขึน้ไดก้บัใครๆ 

ทุกคน) สุดท้ายหัวใจคุณจะบอบช้ำากว่าเดิม ต่อให้คุณพบใครที่รักจริงใส่ใจจัง 

คุณทั้งคู่ก็ต้องช้ำาใจกับข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่ใครก็ใครยังไม่พร้อมจะเดินเคียงคู่ 

ไปด้วยกัน

ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่อกหักยับเยินและยังไม่หายดี แต่จู่ๆ เธอก็ได้พบ

กับชายคนใหม่ที่นิสัยน่ารัก ใจดี ปกป้อง ทะนุถนอมเอื้ออาทร คุณสมบัติครบ

ถ้วนอย่างที่เธอคิดว่าใช่ แต่พอสองปีต่อมา หลังจากเขาดูแลเธอจนกลับมา

แข็งแกร่ง เป็นตัวของตัวเองได้ใหม่ ความสัมพันธ์ก็ขาดสะบั้นลงทันที เพราะ

เธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเก่าที่เขาเคยหลงรักอีกต่อไปแล้ว ผู้ชายส่วนใหญ่อยากได้

ผู้หญิงที่แข็งแกร่ง เป็นตัวของตัวเอง แต่เขาไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้น เขาชอบ 

ผู้หญิงที่บอบบาง อ่อนแอ ต้องมีใครดูแลอยู่ตลอดเวลา
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อันตรายมันอยู่ตรงนี้ละครับ ต่อให้คุณเจอคู่ครองที่สมบูรณ์แบบดังใจ 

ช่างเป็นหญิงหรือชายในฝันที่เข้ากันได้กับคุณ ณ วันนี้ที่สุด แต่อาจไม่ใช่คุณ

ในวนัต่อไปทีแ่ผลใจหายสนทิแลว้ คณุจรงิๆ ทีซ่อ่นเรน้อยูภ่ายใน ผมไมไ่ดบ้อก

ว่าความสัมพันธ์แบบนี้จะไม่มีทางรอดนะครับ เพียงแต่น้อยรายมากๆ ที่จะไป

ได้ตลอดรอดฝั่ง

ดังนั้น ก่อนจะมองหาใครใหม่ จงสงเคราะห์ตัวเองเสียก่อน ด้วยการ

หลบไปเลียแผลใจที่ไหนสักแห่ง ใช้ชีวิตกับเพ่ือนฝูงและคนในครอบครัวให้

สนุก จนกว่าแผลใจจะหายดี จึงค่อยเริ่มต้นใหม่กับคนที่คุณเลือกเฟ้นแล้วว่า

มีหัวอกเดียวกัน และแผลใจแห้งสนิทไม่กลัดหนองอีกต่อไป 

ความรักความสัมพันธ์จึงจะเกิดผลดีต่อชีวิตโดยรวม เพราะคุณทั้งคู่ได้

เห็นตัวจริงของกันและกัน เลยสานสัมพันธ์ได้ตรงใจตั้งแต่แรก

จงหลบเลียแผลใจให้แห้งสนิท 
ก่อนคิดเริ่มต้นใหม่
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กฎข้อที่ 3 

ถ้าอยู่กับตัวเองแล้วทุกข์ 
ก็อย่าหวังว่าจะสุขในชีวิตคู่

ผมรูจ้กัผูห้ญงิคนหนึง่ทีเ่ปลีย่นคนรกัอยูบ่อ่ยๆ พอเธอเลกิกบัใครปุบ๊ ก็
จะมคีนใหมใ่หค้บไดท้นัท ีผมเคยถามเธอเหมอืนกนัวา่เพราะอะไร เธอตอบวา่
เธอไม่อยากอยู่แบบไม่มีใคร จึงต้องหาหลักประกันให้อุ่นใจ ตอนที่ผมคุ้นเคย
กับเธอมากขึ้น เธอคบอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่สมบูรณ์เพียบพร้อมไปหมด เสีย
อยู่อย่างวา่ไม่คอ่ยรกัเธอเทา่ทีค่วร ผมสงสยัจนโพลง่ถามเธอไปวา่ แลว้ทนอยู่
ทำาไม เธอกลั้นใจอธิบายให้ฟังว่า เธอไม่มีทางเลือก เพราะถ้าเลือกจะไม่มีใคร
ก็หมายความว่าต้องอยู่คนเดียว เธอรับสภาพนั้นไม่ได้

ในทีส่ดุพอสถานการณ์เลวรา้ยลงมากๆ เขาคนนัน้กจ็ากไป เธอประคบั

ประคองจิตใจ เตรียมรับการหย่าร้างที่ตามมาเหมือนอาฟเตอร์ช็อกอยู่เป็น

เดือน ผมถามเธอด้วยความเป็นห่วงว่าจะไหวหรือ คราวนี้เธอตอบว่า “ก็ยัง

ไหวนะ ทีแรกนึกว่าหัวจิตหัวใจจะย่อยยับดับสูญไปแล้วเหมือนกัน แล้วมันก็

เจบ็นานกว่าทีค่ดิ” เทา่ทีผ่มสงัเกต กวา่เธอจะหายจากอาการอกหกักป็าเขา้ไป 

6 เดือนเห็นจะได้ แต่ 3 เดือนหลังจากนั้น เธอก็พบผู้ชายนิสัยน่ารักคนหนึ่ง 

ทีค่ดิจะคบเธอจรงิจงัและตอ้งการยา้ยเขา้ไปอยูด่ว้ยกนัโดยไมร่อชา้ แตเ่ธอยนื

กรานปฏิเสธ เพราะตอนนี้เธอสนุกกับการใช้ชีวิตตามลำาพังมากกว่า

ที่ผ่านมาเธอต้องทนกับความสัมพันธ์อันง่อนแง่นและกล้ำากลืนฝืนทน

กบัการมปีากเสียงอย่างไร้เหตุผล กเ็พราะเธอกลัวว่าจะอยูค่นเดียวตามลำาพัง

ไม่ได ้ประเด็นของเรือ่งอยูต่รงนีล้ะครบั แตพ่อเธอรูว้า่อยูค่นเดยีวกม็คีวามสขุ

ได้ เธอเลยตั้งมาตรฐานเรื่องชีวิตคู่ให้สูงขึ้นอีกมาก และจะไม่ยอมทนกับ
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มาตรฐานระดับรองๆ ลงมาเลย เธอมองว่าถ้าไม่ได้ดีก็ไม่เอา เพราะอย่างมาก

สิ่งที่เลวร้ายท่ีสุดก็แค่กลับมาอยู่คนเดียวเหมือนเดิม ซึ่งตอนนี้เธอรู้แล้วว่า 

เธออยู่ได้ และอยู่อย่างมีความสุขเสียด้วย

อุทาหรณ์สอนใจจากเรื่องนี้ก็คือ คุณต้องใช้ชีวิตโดยลำ�พังอย่�งมี 

คว�มสุข และมีคว�มมั่นใจในตัวเอง ถ้าทำาแบบนี้ได้เมื่อไร คุณจะไม่มีวันตก

ที่นั่งลำาบากจากความกลัวที่ว่าจะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว หากชีวิตคู่ไปกันไม่รอด 

ก็แยกกันได้ โดยไม่มีปัญหาอะไรมาก 

ขณะที่คนมากมายหลายคณาต้องทนกล้ำากลืนฝืนอยู่ด้วยกันไป เพราะ

กลัวโดดเดี่ยวเอกา แต่นักเล่นกฎจะเรียนรู้เรื่องการอยู่คนเดียวให้มีความสุข 

แล้วเมื่อใดท่ีคิดจะมีคู่ครอง พวกเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นใจและ 

สมเหตุสมผล ถ้าคุณเข้าใจกฎข้อนี้อย่างถ่องแท้ คุณจะอยู่กับใครบนโลกใบนี้

ก็ได้ทั้งนั้น เพราะต่างฝ่ายต่างรักกันบนพื้นฐานของความมีเหตุผล

แม้การอยู่คนเดียวได้จะนับเป็นเรื่องเยี่ยม แต่การได้อยู่กับคนที่เรารัก

เย่ียมกวา่เยอะครบั แลว้ถา้วนัใดมเีหตใุหอ้ยูด่ว้ยกนัไมไ่ด ้คณุกจ็ะจากกนัอยา่ง

มีความสุข เพราะปราศจากเรื่องขุ่นข้องหมองใจกัน

การอยู่คนเดียวได้นับเป็นเรื่องเยี่ยม 
แต่การได้อยู่กับคนที่เรารัก 
เยี่ยมกว่าเยอะเลยครับ
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กฎข้อที่ 4 

คนที่ใช่ เจอเมื่อไรก็รู้เอง

ว่ากันตรงๆ เลยนะครับ ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ากฎข้อนี้จะถูกต้องร้อย
เปอรเ์ซน็ต์กับทกุคน เพราะมบีางคนทีพ่อเจอเนือ้คูก่ร็ู้ไดฉ้บัพลนัทนัใดวา่ใชค่น
ที่ฉันตามหามาทั้งชีวิต แต่กับบางคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย กฎจริงๆ ก็คือ 
ถ้าไม่แนใ่จวา่เปน็คนที่ใช ่กอ็ยา่ไปเสีย่งดวงคบหา แตถ่า้เปน็คนที่ใช ่ยงัไงกใ็ช่
อยู่ดี คุณจึงไม่ต้องรีบร้อน ใช้เวลาดูใจกันไปเรื่อยๆ แล้วคุณจะมั่นใจได้เอง 
แม้จะกินเวลามากหน่อยก็ตาม 

ถ้าคณุม่ันใจจนเตม็ร้อยวา่นีค่อืคนที่ใช ่ในเวลาเพยีงชัว่ขณะที่ไดพ้บกนั 

ก็จดัวา่โชคดมีาก (คนละเรือ่งกบันสิยัรกังา่ย เจอใครกว็า่ใชด่ะไปหมดนะครบั) 

หวัใจสำาคญัของเรือ่งนีก้ค็อื อย�่ผกูมัดตวัเองกบัใครจนกว�่คณุจะแน่ใจจรงิๆ 

ประเภททีพ่ดูวา่ “นีรู่้ไหม ขนาดวนัแตง่งาน ฉนัยงัสงสยัอยูเ่ลยวา่เลอืกคนถกู

หรือเปล่า” แบบนี้เกือบร้อยทั้งร้อยต้องหย่ากันในวันหน้าแน่นอน

ถ้ากระทั่งวันแต่งแล้วคุณยังสงสัยอยู่ละก็ อย่าแต่งเลยดีกว่า เพราะ

หมายความว่าคุณกำาลังตัดสินใจผิด และกำาลังทำาพลาดครั้งใหญ่ ถ้าคุณมั่นใจ

ว่าเจอคนที่ใช่ การแต่งงานหรือการมีลูกจะไม่ใช่เร่ืองที่ทำาให้หนักใจอะไรเลย 

ถ้าตอนเจอหน้ากันแรกๆ แล้วคุณสงสัยว่าคนนี้จะใช่หรือไม่ใช่ ผมถือว่าเป็น

เรื่องธรรมดา เพราะเรื่องแบบนี้จะให้ชัวร์ชัด ก็อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ 

หลายเดือน หรือกระทั่งหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณออกจะขี้ระแวงอยู่

สักหน่อย ก็ไม่เสียหายอะไรครับ แต่ถ้ายังไม่ถึงวันที่คุณมั่นใจได้เต็มร้อย ก็ 

ไม่ควรให้คำามั่นสัญญากับใครเขานะครับ
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ในขณะที่คุณยังไม่ชัวร์ แต่อีกฝ่ายอาจชัดเจนต้ังแต่แรกเห็นหน้าคุณ

แล้วก็ได้ ความรู้สึกของคนเราไม่เหมือนกันครับ แต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมก็อย่า

ยอมใหเ้ขามาบบีคัน้เพือ่ตดัสนิใจ เพราะถ้าตดัสนิใจผดิข้ึนมา ใครจะรบัผดิชอบ

ละครบั จงเอาความรูส้กึจรงิๆ ของตวัเองเปน็ทีต่ัง้ อยา่โกหกหรอืหลอกตวัเอง 

ถ้าเมื่อไรคุณเจอคนที่ใช่ จนคุณอยากใช้ชีวิตด้วยจริงๆ คุณจะไม่คิดแบบอิดๆ 

ออดๆ หรอกว่า “ไม่รู้สิ ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรว่าใช่คนนี้หรือเปล่า ลองดูก็ได้” 

แต่คุณจะคิดแบบมั่นๆ เลยว่า “ใช่ๆๆๆ ฉันขอลุยโลด” ถ้าคุณไม่ได้คิดแบบนี้ 

ก็แสดงว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดตัวเองกับใครคนนั้น

ถ้าตอนเจอหน้ากันแรกๆ 
แล้วคุณไม่แน่ ใจว่าคนนี้จะใช่หรือไม่ ใช ่

ก็ให้ใช้เวลาคบหากันไปก่อน
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กฎข้อที่ 5 

เลือกคนที่ทำาให้คุณหัวเราะได้

ตอนแรกผมเกือบจะตั้งกฎนี้เป็นกฎข้อแรกแล้ว เพราะมองว่าเป็นสิ่ง
สำาคัญที่สุดหากต้องคบหาใครสักคน ถ้าคุณเลือกคบกับใครเพราะรูปโฉม
โนมพรรณ สถานภาพ หรือแม้แต่เพราะบุคลิกลักษณะบางอย่างที่โดดเด่น 
สดุทา้ยคณุจะน้ำาตาเชด็หวัเขา่ครับ เพราะสิง่ตา่งๆ เหลา่นีอ้าจสญูสลายไปตาม
กาลเวลา แม้คนที่เปี่ยมล้นด้วยความมั่นใจก็อาจหวั่นไหวหวาดกลัวได้หากมี
เหตุการณ์ผิดหวังรุนแรง คนที่ความอดทนสูงก็อาจกลายเป็นคนข้ีหงุดหงิด 
กลดักลุม้ไดง้า่ย หากเจบ็ไข้ไดป่้วยหรือลม้หมอนนอนเสือ่ขึน้มา แตค่วามมนีสิยั
จี้เส้นขำาขันจะยังคงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าสิ่งมัดใจอื่นๆ จะจางหายไปหมดแล้ว 
เม่ือถงึวยัทีค่ณุทัง้คูต่อ้งนัง่เกา้อี้โยก เกษยีณอายมุานานนบัสบิป ีลกูๆ โตเปน็
ผู้ ใหญ่ไปจนหมด อารมณ์ขันอาจเป็นเสน่ห์เดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ ซึ่งถ้าเป็น
ได้อย่างนั้นก็ถือว่าชีวิตดีมากแล้วครับ

เสียงหัวเราะคือความล้ำาค่าดั่งทอง และอารมณ์ขันก็เป็นคุณสมบัติ

เฉพาะตวัของใครของมนั มไีมก่ีค่นเทา่นัน้ทีจ่ะทำาใหเ้ราหวัเราะจนทอ้งคดัทอ้ง

แขง็ไดม้ากกวา่คนอืน่ หากคณุเจอใครทีท่ำาใหค้ณุหวัเราะไดม้ากกวา่คนอืน่ จง

แตง่งานกบัเขาเถอะครับ (คณุสมบัตอิืน่กต็อ้งผา่นเกณฑม์าตรฐานดว้ยนะครบั) 

นีค่อืคำาแนะนำาจากผมเอง เพราะผมสามารถรับประกนัไดเ้ลยวา่คณุจะหลงใหล

คลั่งไคล้เขาจนหมดใจ ใครก็ตามที่เรียกเสียงหัวเราะจากคุณได้ จะเป็นคนที่มี

เสนห่์ในสายตาคณุอยา่งเหลอืลน้ ถงึแมว้า่เขาหรอืเธอคนนัน้จะไมไ่ดม้รีปูรา่ง

หน้าตาตรงสเปกของเราก็ตาม

ถงึผมจะเขยีนเชยีร์ออกหนา้ออกตามากไปนดิ แตก่พ็อปะแลม่ๆ เทา่นัน้ 

โดยส่วนตัวแล้วผมเองก็แต่งงานกับคนที่ทำาให้ผมหัวเราะได้มากที่สุดเหมือน

กันครับ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างที่สุด แต่อาจจะมีบางท่านที่ดันไป
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ถูกใจคนที่ทำาให้คุณหัวเราะได้ไม่มากนัก แล้วจะทำายังไงล่ะ สำาหรับเรื่องนี้ ผม

ขอบอกว่าคุณไม่ควรลดหย่อนผ่อนปรนมาตรฐานใดๆ ครับ ฟังดูโหดร้ายมาก

ไปไหม

แม้ว่าอารมณ์ขันจะเป็นคุณสมบัติสำาคัญที่คุณควรมองหาในตัวตน 

ของอีกฝ่าย แต่ก็มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งคือ ต้องเป็นอ�รมณ์ขันที่ทำ�ให้คุณขำ� 

“ตวัเอง” ได ้นัน่ละครบั ชวีติคณุถงึจะผา่นอปุสรรคไปไดอ้ยา่งราบรืน่นุม่นวล

ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง ภรรยาของเขาเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง เขา

บอกว่าสิ่งที่เขาคิดถึงภรรยามากที่สุด คือเธอทำาให้เขาหัวเราะขำาตัวเองได้ ที่

ผ่านๆ มาเขาไม่รู้ตัวเองเลยว่า เธอได้ช่วยชีวิตเขาไว้มากมายขนาดนี้ จนวันที่

เธอไม่อยู่ ชีวิตเขาจึงแห้งแล้งสุดจะพรรณนา ทุกวันนี้เขากลายเป็นคนที่

เคร่งเครียดจริงจัง เครียดกับสารพัดเรื่องที่ปกติแล้วเธอทำาให้เขาหัวเราะ 

คิกคักได้

หากคุณกำาลังมองหาใครสักคนอยู่ในตอนนี้ แล้วบังเอิญไปเจอสาว 

ขาสวยเรียวงาม แววตาเซ็กซี่ รอยยิ้มเก๋ไก๋ ก็อย่าเพิ่งหลงกลเชียวนะครับ ให้

ดูก่อนว่าเธอทำาให้คุณขำาคิกคักได้โดยไม่ต้องจี๋เอวหรือเปล่า

ความจี้เส้นขำาขัน จะคงอยู่ตลอดไป 
แม้เสน่ห์มัดใจอื่นๆ จะจางหายไปหมดแล้ว



อยูดวยกันเพ
ราะอยากอยู ไมใชจําเปนตองอยู

จิตวิทยาทั่วไป-พัฒนาตนเอง

จิต
วิท

ยาท
ั่วไป

-พ
ัฒ
น
าต

น
เอง

RICHARD TEMPLAR
กฎทองแหงความสําเร็จของชีวิต

อยูดวยกันเพราะอยากอยู
ไมใชจําเปนตองอยู
(The Rules of Love)

เราปฏิเสธไมไดวา ความรักความสัมพันธอันยั่งยืน จะชวยใหชีวิตมีความ
สมบรูณพนูพรอม มนษุยจงึจาํเปนตองมคีวามของเกีย่วกบัผูคนและสังคม จน
ทําใหเกิดสถานภาพ คนรัก สามีภรรยา พอแมลูก ญาติพี่นอง และพรรคพวก
เพื่อนฝูง 

หลายคนท่ีประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน มีเงินทองมากมาย แตขาด
ความรักความสัมพันธที่แทจริง ก็ไมอาจมีความสุขในชีวิตไดเลย  

หากคุณเปนคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตสดใส เต็มเปยมไปดวยพลัง รักษาความ
สัมพนัธกบัทุกคนไดปงปง มเีพือ่นฝงูมากมาย  คบใครกย็ัง่ยนืยาวนาน ทนทาน
ตอแรงเสียดทานของกาลเวลา คุณตองศึกษากฎแหงความรักท่ีมีอยูในเลมน้ี
ใหเชี่ยวชาญ เพราะถือเปนคูมือหมวดใหญที่ใชกระชับสัมพันธภาพระหวางสามี
ภรรยา คูรัก ลูก ญาติสนิท และพรรคพวกเพื่อนฝูง

สรรพคุณของเนื้อหาในเลม ไมเฉพาะแตจะทําใหคุณเปนบุคคลที่อุดมไปดวย
ความรัก ความปลอดภัย ความมั่นคงของจิตใจเทานั้น แตคุณยังจะไดสัมผัส
ถึงความสุขสมบูรณและความสําเร็จอันแทจริงของชีวิตอีกดวย 

กฎทองแหงความสําเร็จของชีวิต

อยูดวยกัน
เพราะอยากอยู
ไมใชจําเปนตองอยู
THE RULES OF LOVE

กฎแหงการสรางความรักและมิตรภาพ
กับคนรัก เพื�อน ลูก และญาติสนิท

โดย

RICHARD TEMPLAR
เรียบเรียงโดย

สมิทธิ์ เอกโชติ
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