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คำ�นำ�ผู้เรียบเรียง

มนุษย์เรามีคำาสอนที่มาจากความเชื่อมากมาย

และเราก็ปฏิบัติตามคำาสอนนั้นสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย

โดยไม่สงสัยเลยว่ามันดีหรือมีประโยชน์กับชีวิตจริงหรือไม่

แหกกฎเดิม เติมวิธีคิด ด้วยกฎใหม่ที่ฝากชีวิตได้อย่างสนิทใจ (The 
Rules to Break) เล่มนี้ จะช่วยให้คุณได้กลับมาทบทวนและไตร่ตรอง

กฎ กติกา หรือคำาสอนต่างๆ ที่อยู่รายล้อมตัวเรา

ข้อไหนดีก็ปฏิบัติต่อไป ข้อไหนแย่ก็หากฎใหม่มาเสริม

ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างลื่นไหล 

ไร้อุปสรรค และประสบความสุขอย่างแท้จริง

สมิทธิ์ เอกโชติ



บทนำ� 5

บทนำ�

เมื่อครั้งยังไม่ประสาต่อโลก แนวคิดและคำาสั่งสอนทุกอย่างในหัวเรา
ล้วนมาจากการปลูกฝังของคนรุ่นก่อน เช่น คนเราจะอยากได้ในส่ิงที่ตนขาด 
อิสรภาพคอืสิง่ประเสริฐสดุในชวีติ เลน่กบัหมา หมาเลยีปาก ขนัตคิอืคณุธรรม 
นีย่งัไมน่บัรวมผูห้ลกัผู้ ใหญใ่นบา้นและครบูาอาจารยท์ีส่ัง่สอนกนัเปน็การสว่น
ตวัอกี หลายคำาสอนถกูตอกย้ำาจนฝงัหวัเรา และอกีหลายคำาสอนกเ็ปน็เหมอืน
กระบวนท่าไม้ตายที่เรางัดขึ้นมาใช้ในยามเข้าตาจน

ครั้นเติบใหญ่ ก็ยิ่งมีคำาสอนมากมายทบทวีเข้ามาอีก ทั้งหลักการและ
ความเชือ่ตา่งๆ สารพดั หลายคำาสอนคณุกส็นันษิฐานไดว้า่ไมน่า่จะผดิ และไม่
เคยตั้งข้อสงสัยอะไรทั้งสิ้น เข้าทำานอง “เดินตามผู้ ใหญ่ หมาไม่กัด”

พอเป็นผู้ ใหญ่นานวันเข้า กฎต่างๆ ที่แบกไว้ก็ชักจะมากขึ้นเรื่อยๆ จน
ล้าหลังแบบไม่รู้ตัว มารู้อีกทีก็ตอนที่พ่นพร่ำาคำาเทศนาชุดใหญ่กรอกใส่หูเด็ก
หนุ่มสาวหรือเพื่อนท่ีกำาลังตกที่นั่งลำาบาก พอพูดจบก็มานั่งสงสัยตัวเองว่า 
“นี่ตูไปขุดคำาพูดแบบนี้มาจากไหนกัน”

วา่กนัตามจรงินะครบั กฎหรอืหลกัการอะไรตา่งๆ นานานัน้ ก็ไมถ่กูตอ้ง
เสมอไป ยิ่งถ้าเป็นกฎที่ออกมาจากปากของคนที่ “หวังดีแต่ประสงค์ร้าย หรือ
มีผลประโยชน์แอบแฝง” แม้กฎหลายข้อจะถูกต้องก็จริง แต่ก็อาจถูกต้อง
เฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น แล้วคนที่บอกกฎนั้นก็อาจลืมหมายเหตุไว้
ด้วยว่าจะหมดอายุการใช้เอาเมื่อไร และพอหลังจากนั้นก็อาจต้องกลับไปใช้ 
กฎที่ตรงกันข้ามกับกฎเดิม ก็มีให้เห็นกันอยู่

ประเด็นสำาคัญที่ผมอยากบอกคือ คุณต้องหัดเป็นคนช่างสงสัย ขยัน
ใคร่ครวญ ไม่ทำาตามกฎที่คนอื่นมาตั้งให้ทำาโดยไม่เอะใจอะไรเลย ไม่เช่นนั้น
ชีวิตคุณจะเหนือ่ยยากแสนสาหสัโดยใชเ่หต ุจงเชือ่มัน่ในดลุยพนิจิของคณุเอง 
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(เหน็จะมแีตก่ฎข้อนีล้ะครบัท่ีคณุทำาตามไดท้ั้งชวีติ) ผมไมไ่ดบ้อกวา่ สิง่ทีผู่้ ใหญ่
สอนมานัน้ผดิยกกระบ ิมตีำาหนยิกกระบวน ไมว่า่จะเปน็สภุาษติยอดนยิม หรอื
คำาสอนดีๆ ที่ครอบครัวตอกย้ำาพร่ำาสอนมาหลายชั่วคน อย่างเช่น ใคร่ครวญ
ใหร้อบคอบกอ่นลงมอื ผมเหน็ดว้ยกบัคำาสอนนีแ้บบไมม่ขีอ้โตแ้ยง้เลย แตต่อ้ง
หลังจากที่ผมได้คิดสะระตะถี่ถ้วนแล้วว่ามันถูกต้องจริงในทุกกรณี

หลงัๆ มานี ้ผมมกัจะคดิคำาสอนใหม่ๆ  ขึน้มาใชก้บัตวัเองอยูบ่อ่ยๆ เชน่ 
จงเปลี่ยนม้ากลางศึก กฎข้อนี้บางทีก็ดีเอามากๆ แต่คำาสอนบางอย่างผมก็ไม่
เคยเห็นด้วย เช่น การรุกคือการตั้งรับที่ดีที่สุด แม้ว่าคร้ังหนึ่งจะเป็นวิธีที่ผม
ใช้ได้ผลดีที่สุดมาแล้วก็ตาม หรืออย่างคำาสอนที่ว่า เงินทองเป็นรากเหง้าของ
ความช่ัวร้าย ผมก็ไม่เชื่อ เราเป็นคนโยนบาปให้กับเหรียญให้กับธนบัตรที่ 
ไร้ชีวิตจิตใจได้อย่างไร ของแบบนี้มันอยู่ที่คนใช้มากกว่า

แม้คนทัว่ไปจะไมพ่ดูกฎจอมปลอมพวกนีก้นัถงึขัน้ตดิปาก แตก่ฎพวกนี้
ได้กลายพันธุ์เป็นความเชื่อฝังหัว จนแพร่ไปทั่วทุกหัวระแหง บางทีที่เห็นพูดๆ 
กันเป็นสิบๆ สุภาษิตน่ะ พอได้เคี่ยวความคิดให้ตกผลึกก็จะนึกออกเองว่าเป็น
สุภาษิตเดียวกัน แถมนัยยะที่ซ่อนอยู่ก็ไร้ประโยชน์สิ้นดี

 ตั้งแต่เขียนหนังสือ “กฎทองของการใชช้ีวติ” และหนงัสอืในซรีีส์กฎ
ทองเล่มอื่นๆ (ที่ทำาให้เห็นแนวทางการปฏิบัติตนของคนที่ประสบความสำาเร็จ 
ซึ่งปฏิบัติตามได้ง่ายที่สุด และทำาให้จิตใจอิ่มเอมได้มากที่สุด) ผมพบว่าปัญหา
หลายอย่างทีเ่กิดขึน้ทกุวนันี ้เกดิขึน้เพราะคนเราชอบหลบัหหูลบัตาทำาตามกฎ
ต่างๆ อย่างไม่มีเหตุผล แล้วที่เป็นแบบนี้ก็เพราะตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียเวลา
ตั้งข้อสงสัย ที่ผ่านมาผมได้รับอีเมลจากคุณผู้อ่านจำานวนมากที่ใช้ชีวิตตามกฎ
ตา่งๆ ซึง่เป็นประเภททีผ่มเรยีกวา่ “กฎกำามะลอ” ซึง่กค็อืคำาแนะนำาจากผูห้วงั
ดแีตป่ระสงคร์า้ย หรือความเชือ่ทีเ่ชือ่สบืตอ่กนัมาชนดินานชาตโิดยไมป่รบัปรงุ

ผมกเ็ลยตอ้งเขยีนหนงัสอืเลม่นีข้ึน้มา เพือ่ฉายสปอตไลต์ไปทีส่มองเรา
ใหเ้หน็ความเชือ่ท่ีฟงัดดูแีตไ่มม่ปีระโยชน ์ตลอดจนการปฏบิตัตินทีผู่ค้นทำาตาม
กันเพราะความเคยชนิ พรอ้มกบัแหยก่ลบีสมองใหค้ดิใหมอ่กีรอบวา่ กฎหลาย
ข้อที่คุณอุตส่าห์เชื่อมาตั้งนาน ดีต่อชีวิตคุณจริงหรือไม่
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คิดและคดิคอืเนือ้หาทัง้หมดของหนงัสอืเลม่นี ้ตัง้คำาถามกบัทกุคำาสอน 
ไม่ใช้ชีวิตตามกฎของใครต่อใคร แม้แต่ตัวผมเองก็เหมือนกัน จนกว่าจะคิด
พจิารณาใหถ้ีถ่ว้นถอ่งแท ้และแนใ่จวา่ตวัคณุเหน็ดเีหน็งามตามกฎขอ้นัน้จรงิๆ 
ไม่ว่าคุณจะอายุ 18 หรือ 80 ก็ไม่ใช่ปัญหา แต่พินิจพิจารณาหน่อยเท่านั้นว่า
คำาตำาหนิดุด่าที่มาสั่งให้คุณหลับหูหลับตาทำาตามนั้น จริงๆ แล้วถูกต้องหรือไม่ 
ขอใหห้มัน่สงัเกตตวัเองและตัง้คำาถามอยูเ่ปน็นจิวา่ “ทำาไมตอ้งเชือ่ตามคำาสอน
นั้น” และ “เป็นคำาสอนที่เกิดประโยชน์จริงหรือ”

ผมไมอ่นญุาตใหค้ณุไปเชดิใสก่ฎเกณฑค์วามเชือ่และคา่นยิมทีค่ณุเหมน็
เบ่ือนะครบั (ผมไมท่ำาแบบนัน้แน ่ทีจ่รงิก็ไมเ่หน็วา่ทำาไมคณุตอ้งมาขออนญุาต
จากผมเลย) เพราะไมใ่ชห่นทางสรา้งความสขุความเจรญิแมแ้ตน่อ้ย จงซือ่สตัย์
กับตัวเองให้มาก แล้วคุณอาจจะพบว่าตัวเองแข็งข้อก่อขบถต่อหลักการ
มากมาย ท้ังท่ีใจไมอ่ยากแยง้ยอ้นดว้ยซ้ำาไป แตก่ด็แีลว้ละครบั ผมไมส่นบัสนนุ
ให้คุณไปมัดตัวเองไว้กับค่านิยมของใครก็ไม่รู้ โดยไม่คิดให้ดีเสียก่อน อีก
ประเดน็หนึง่ คณุจะไดเ้จอกฎทีพ่ดูกนัเกรอ่ ซึง่ผมเชยีร์ใหค้ณุแหกกฎพวกนัน้
บ้าง บางครั้งบางคราวก็ยังดี กฎพวกนี้เป็นกฎสามัญๆ ที่ใช้กันไปทั่วทุกวงการ 
พอคณุอา่นจบแตล่ะบท ตอนทา้ยกจ็ะมกีฎใหมท่ีค่ณุฝากชวีติไดส้นทิใจกวา่มา
ให้ “ใช้แทนกฎเดิมๆ” ซึ่งน่าจะเหมาะสมกับกาลเทศะมากกว่า

 ผมหวงัใจวา่ คณุจะไดร้บัประโยชนจ์ากกฎใหมเ่หลา่นีอ้ยา่งเตม็ที ่และ
หากคุณอยากบอกเล่าเก้าสิบให้ผมทราบว่า เมื่อเอากฎใหม่ไปใช้แทนแล้ว 
ชีวิตสุขแซ่บประการใด ก็ติดต่อกันได้ทางเฟซบุ๊กของผม (ที่ระบุไว้ด้านล่าง) 
ผมยังไม่กลา้รบัปากวา่จะหาเวลาตอบเฟซบุก๊ไดห้รอืเปลา่ แตท่ีแ่น่ๆ  สญัญาได้
อย่างหนึ่งว่า ผมอ่านจดหมายของคุณด้วยความตั้งอกตั้งใจครับ เพราะตัวผม
ก็อยากจะรู้ไปหมดว่า แหกกฎสำาเร็จแล้ว ชีวิตคุณๆ เป็นอย่างไรบ้าง

ริชาร์ด เทมพลาร์
http : www.facebook.com/richardtemplar
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กฎที่ตองแหก 

หนาที่การงานดี มีเงินมาก
คือความสําเร็จ

ผู้คนบนโลกนี้พร้อมเสมอที่จะบอกคุณว่า คุณไม่มีทางประสบความ
สำาเรจ็ถ้าไม่ทำาแบบนัน้แบบนี ้ผมกลา้ทา้เลยวา่คณุตอ้งเคยไดย้นิคำาพดูทำานอง
นี้มาแล้ว “ชีวิตนี้แกไม่มีทางได้ดี ถ้าไม่ทำางานหนัก และหนักชนิดสายตัวแทบ
ขาด” “อนาคตไม่มีทางถึงไหน ถ้าไม่จบมหาวิทยาลัยหรือสอบไล่ไม่ผ่าน” “ถ้า
ขืนทำางานที่ได้ค่าตัวถูกๆ อยู่แบบนี้ กี่ปีถึงจะก้าวหน้า” “หน้าที่การงานต้อง
มีหน้ามีตา ชีวิตถึงจะประสบความสำาเร็จ” แต่คำาว่า “ความสำาเร็จ” จริงๆ นั้น
ข้ึนอยู่กับว่า ใครจะตีความหรือให้คํานิยามไว้อย่างไรต่างหาก และหนทางสู่
ความสําเร็จก็ไม่ได้มีแค่หนทางแคบๆ เพียงหนทางเดียว

ไม่ว่าพ่อแม่ คุณครู หรือเพื่อนๆ ผู้หวังดี ที่บอกคุณว่าความสำาเร็จต้อง
เปน็อยา่งนัน้อยา่งนี ้นา่จะเปน็การทึกทักเอาเองวา่คณุมเีปา้หมายชวีติเปน็บา้น
หลังใหญ ่เงินทองเหลอืลน้ กนิใชท้ัง้ชาตกิ็ไมห่มด มหีนา้ทีก่ารงานที่ใครๆ ตอ้ง
ก้มหัวซูฮกให้ แม้ว่าใครหลายคนในกลุ่มนั้นจะพูดถูก หรือเดาใจคุณได้เปะใน
ตอนนี ้แตถ้่าผมใหค้ณุพกัยกสกัหนึง่นาท ีแลว้มาคดิกนัใหมเ่ลน่ๆ อกีทวีา่ จรงิ
หรอืทีก่ารสอบไดค้ะแนนดีๆ  เรยีนจบมหาวทิยาลยั ทำางานในองคก์รใหญ่ๆ  และ
ไตร่ะดบัไปสูต่ำาแหนง่สงูๆ เปน็หนทางเดยีวทีจ่ะนำาชวีติไปสูค่วามร่ำารวย ผมวา่
ไมจ่รงิแน่ๆ  ถา้บอกวา่เปน็หนทางหนึง่ละก ็“ใช”่ แตถ่า้บอกวา่เปน็หนทางเดยีว 
“ไมใ่ช”่ ครบั เพราะมคีนมากมายทีเ่ลกิเรยีนหนงัสอืกลางคนั แตก่ส็รา้งตวัจน
ฐานะร่ำารวยข้ึนมาได้ แล้วเงินทองกับตำาแหน่งใหญ่โตเป็นตัววัดความสำาเร็จ
ของคุณได้จริงหรือ สองอย่างนี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของตัววัดความสำาเร็จได้ แต่
ไม่ใช่มาตรวัดเดียวแน่ๆ

ดัชนีที่ใช้ตัดสินว่าอะไรคือความสำาเร็จ คืออะไรก็ตามครับที่ทำาให้คุณ
รู้สึกอ่ิม รู้สึกพอกับชีวิตนั่นละ บางคนเขาอาจรู้สึกอิ่มเต็มกับรถหรูที่คนมอง
แล้วต้องเหลียวหลัง หรือตำาแหน่งหน้าที่ใหญ่โต ถ้าคุณชอบแบบเดียวกับเขา
ก็ไม่เป็นไร แล้วอย่าลืมตั้งไว้เป็นเป้าหมายชีวิตเลยนะครับ
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แตถ่า้ตวัคณุรู้สกึวา่ไมใ่ช ่เพราะเปน็คนประเภทอืน่ทีม่องหาสิง่แตกตา่ง
ในชีวิต คำาว่าความสำาเร็จของคุณอาจหมายถึงการมีครอบครัวใหญ่ๆ มีลูกเต็ม
บ้านหลานเต็มเมือง หรืองานที่เหลือเวลาให้คุณไปทำางานอดิเรกที่คุณรักได้ 
หรืออาจเป็นความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คน ได้ทำางานที่ใจรัก แม้ค่าตอบแทน
จะน้อยนิด และโอกาสเลื่อนขั้นเท่ากับศูนย์ก็ตาม

ผมรูจ้กัชายคนหนึง่ เขาจะเปน็สขุสมปรารถนาเมือ่ได้ใชช้วีติสมถะตาม
ลำาพังกับสุนัขคู่ใจหนึ่งตัว แล้วก็รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าชีวิตเธอประสบ
ความสำาเร็จถา้ไดอ้ยูแ่ฟลตในลอนดอน และใชช้วีติแบบคนกรงุ แมต้อ้งทำางาน
พ้ืนๆ ออกไปไหนไมไ่ดเ้ลย ผมยงัรูจ้กัผูค้นอกีกลุม่หนึง่ทีถ่อืวา่การใชช้วีติอยูใ่น
ชนบทนอกเมอืงใหญ่ มหีนา้ทีก่ารงานพอประมาณ มบีา้นหลงัเลก็ลงหนอ่ยคอื
การประสบความสำาเร็จในชีวิตแล้ว หรือบางคนขอแค่ให้ได้ออกนอกบ้าน จะ
ทำางานอะไรไม่เกี่ยง เท่านั้นก็มีคุณค่าแล้ว ลูกชายของผมคนหนึ่งก็มีลักษณะ
ทำานองนี้ ชอบนอนบนเรือคลาสสิกที่ซ่อมมาหลายปีแล้ว เขาไม่เคยเกี่ยงเลย
ว่าต้องทำางานหาเงินเท่าไรมาซ่อมเรือ เขารู้สึกประสบความสำาเร็จเมื่อได้ซ่อม
เรือและสร้างบ้านบนเรือลำานั้นจนสำาเร็จ

แม้แต่คนหัวเก่าที่ปรารถนาความสำาเร็จตามแบบแผนเดิมๆ ก็ยังมอง
เรื่องนี้ ไปกันคนละทิศละทาง บางคนอยากมีเงินมากๆ เอาไว้อวดร่ำาอวดรวย
ถึงจะรู้สึกอุ่นใจ บางคนก็ต้องการขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่ง เพราะรู้สึกว่าท้าทาย
ด ีลางเนือ้ชอบลางยาครบั แตไ่มว่า่ใครกต็าม ลว้นมนียิามของความสำาเรจ็ตรง
กนัอยูเ่รือ่งหนึง่คอื ตอ้งทำ�ง�นหนกั มเีป�้หม�ยชดัเจน และตวัคณุเท�่นัน้ที่
รู้ดีที่สุดว�่เป้�หม�ยของตัวเองคืออะไร

ดังนั้น จงอย่ายอมให้ใครมาครอบงำาความคิดของคุณว่า ความสำาเร็จ
ในชีวิตคืออะไร เพราะไม่มีใครรู้ความหมายของคำาว่าความสำาเร็จดีไปกว่าตัว
คุณ แต่ก็ต้องคิดคำานิยามของความสำาเร็จส่วนตัวให้สะเด็ดน้ำาก่อนนะครับ ไม่
งั้นไปไม่ถึงฝั่งฝันแน่ๆ

กฎข้อที่ 1
ความสำาเร็จขึ้นกับนิยามที่แต่ละคนจะให้
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กฎที่ตองแหก 

บางคนแคเกิดมาโชคดี

คนเราชอบเผลอใจอยากได้ชีวิตของคนอื่น อยากได้สิ่งที่คนอื่นมี เช่น 
ความเก่งกลา้สามารถ ความเชีย่วชาญ มติรสหาย เงนิทอง รปูแบบการใชช้วีติ
ที่สุขสบายหรูหรา ที่เป็นแบบนี้เพราะเรามองเห็นแต่เปลือกนอก เห็นเฉพาะ
สิง่ทีค่นอืน่เขาเปดิใหเ้ราเหน็ ดไีมด่กีต็วัเราเองนัน่แหละทีเ่ลอืกเหน็เฉพาะเรือ่ง
ที่เราอิจฉาเขาอยู่

สมัยผมยังเป็นหนุ่มรุ่นกระทง มีเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งที่ฉลาดปราด
เปรื่องไปหมดทุกวิชา หัวไบรต์สมองใสมาก เรียนอะไรก็ง่ายไปหมด พิโธ่พิถัง! 
ผมอยากเรียนเก่งแบบเขาแทบตาย ก็งมงายงุ่นง่านอยู่หลายปีกว่าจะตาสว่าง
วา่ เขาทอ่งหนงัสอืหนกักวา่ทีผ่มคดิไวม้าก เขาฉลาดกจ็รงิ แตไ่มไ่ดฉ้ลาดเหนอื
มนุษย์ ซ้ำาร้ายต้องท่องหนังสือหนักกว่าเด็กอื่นเพราะพ่อแม่เขาเข้มงวดเรื่อง
การเรียนมาก ถ้าทำาการบ้านหรืออ่านหนังสือไม่เสร็จ ก็จะไม่ให้ดูทีวีหรือออก
ไปเลน่นอกบา้นเลย พอรู้เบือ้งหลงัผมกรู้็สกึดใีจท่ีไมม่ใีครใสใ่จสิง่ทีผ่มพร่ำาเพอ้ 
แล้วเอาไม้กายสิทธิ์มาเสกชีวิตผมให้เป็นแบบเขา ไม่งั้นยี้ตายเลย

จรงิๆ แลว้ ถา้จะคดิใหด้ ีผมวา่ตอนนัน้มเีดก็อืน่อกีหลายคนในโรงเรยีน
ทีอ่าจกำาลงัเผชญิปญัหาสารพดัอยา่งทีเ่ราไมม่ทีางรู ้เชน่ พอ่แมต่ดิเหลา้ แยก
ทางกัน ทารุณลูก หรือสูญเสียคนที่ตนรัก ยิ่งวันนี้ผมเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ก็ยิ่งรู้
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของใครๆ นั้น เรารู้เห็นได้ไม่ถึงครึ่ง โดยสัจธรรมจริงแท้
อย่างที่บอกไป ผมเลยเลิกอิจฉาคนอื่น เพราะไม่แน่ใจว่าถ้ารู้จักชีวิตเขาแล้ว 
เราจะอยากเป็นเขาหรือเปล่า ถ้าผมอยู่ของผมแบบนี้และเป็นอย่างที่ผมเป็น 
อย่างน้อยๆ ก็รู้ทางลม และพอจะกำาหนดหรือควบคุมชีวิตได้ ผมว่าเรื่องนี้
สำาคัญอย่างยิ่ง หรือต่อให้คนอื่นเขามั่งมีศรีสุขสนุกทุกวันคืนจริงๆ ก็ไม่มีใครรู้
หรอกวา่วนัขา้งหนา้จะเปน็อยา่งไร อกีสองสามปเีขาอาจลม่จมหมดเนือ้หมดตวั
ก็ได้ การมีชีวิตของตัวเองแบบนี้ ผมว่าผมสบายใจกว่าเยอะครับ
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แล้วคุณเคยคิดไหมครับว่า คนอื่นเขาก็อาจอิจฉาคุณเหมือนกัน คุณ
แทบไม่เคยนึกเลยละสิ ทั้งที่จริงแล้วมีความเป็นไปได้ว่าคนอื่นเขาก็อาจอิจฉา
คุณ “ทุกเรื่อง” หรือ “เรื่องใดเรื่องหนึ่ง” ก็ได้ เช่น เรื่องที่คุณมีความมั่นอก
มั่นใจ เล่นฟุตบอลเก่ง พรรคพวกเพื่อนฝูงเยอะแยะ ได้รับเชิญไปงานปาร์ต้ี 
เรียนได้ปริญญาหลายใบ 

เรามักเผลอไผลลืมว่ามีของดีอยู่กับตัว แล้วไปมัวเพ่งมองแต่สิ่งที่เรา
ไม่มี เรานา่จะมองตวัเองผา่นสายตาคนอืน่บา้ง ขึน้ชือ่วา่มนษุยย์อ่มมทีัง้ดแีละ
ไม่ดีระคนอยู่ในตัวทั้งสิ้น แม้ตัวเราก็มีชั่วดีถี่ห่างไม่ต่างจากคนอื่นเท่าไร เรา 
จึงไม่แตกต่างจากเขา และเขาก็ไม่ต่างจากเรานัก

ขอฝากเอาไว้อีกเรื่องครับ ยิ่งเร�เสียเวล�ไปจ้องอิจฉ�ใครต่อใคร ก็
ยิง่เสยีโอก�สในก�รสร�้งสรรคส์ิง่ดีๆ  ใหก้บัชวีติเร�ม�กขึน้เท�่นัน้ แทนทีจ่ะ
เอาแตอ่ยากมอียากเปน็อยา่งเขา ทำาไมไมล่งทนุเสยีเวลาสกันดิ คดิหาหนทาง
ว่าต้องทำาอย่างไรถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการ สมเพชตัวเองให้น้อยลง และปลุก
จิตปลุกใจให้มีเรี่ยวแรงขึ้นมาสักหน่อย แล้วจะรู้ว่าคนอื่นไม่มีอะไรให้คุณ 
ต้องอิจฉาเลย

กฎข้อที่ 2
อย่าอิจฉาคนอื่น
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ตองสอบไดคะแนนดีๆ

ผมว่าเราทุกคนเคยเหงื่อตกกับการเรียนในชั้นเรียน แถมยังถูกกดดัน
จากพ่อแม่ ครูอาจารย์ และญาติพี่น้องให้ต้องสอบได้คะแนนดีที่สุด เพราะ
พวกเขาล้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า อนาคตทั้งชีวิตขึ้นอยู่กับคะแนนสอบ 
ทั้งๆ ที่มันไม่จริง คะแนนสอบเป็นแค่ทางลัดทางหนึ่งเท่านั้นเอง

คะแนนสอบเป็นตัวช่วยบอกเล่าเร่ืองราวชีวิตในวัยเรียนของคุณได้
อย่างรวบรัดที่สุด ซึ่งนายจ้างจำาเป็นต้องรู้ แต่ยังมีคนอีกมากที่อยู่ดีมีสุข 
ประสบความสำาเร็จในชีวิตทั้งที่ในอดีตได้คะแนนสอบสุดห่วย แม้ อัลเบิร์ต 
ไอน์สไตน์ เองก็ขึ้นชื่อว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ผ่าน เห็นชัดเลยว่าคะแนน
สอบหลายอย่างไม่ได้บอกอนาคตเราได้ทั้งหมด แต่คะแนนสอบก็ยังมีความ
สำาคัญที่เราควรให้ราคา เพราะถ้าสอบได้คะแนนดี ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะ ยิ่งถ้า
อยู่ในวัยเรียนด้วยแล้ว คุณก็มีสิทธิเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนของพ่อแม่ เป็น
ศิษย์โปรดของครู คะแนนสอบจึงยังมีคุณค่า แต่ไม่ถึงขนาดว่าต้องอกไหม้
ไส้ขมระทมทุกข์ไปกับมัน

เมื่อคุณจบการศึกษาออกมา แล้วเลือกอาชีพที่ไม่สนคะแนนสอบ แต่
คุณอุทิศตัวให้กับงาน อีก 5 ปีหรือ 25 ปีต่อมา คุณก็มีโอกาสไต่เต้าก้าวสู่
ตำาแหนง่ไดอ้ยู่ดี แมจ้ะมหีรอืไมม่คีะแนนสอบเจงๆ สมยัเปน็นกัเรยีนกต็าม ผม
ขอเลา่เรือ่งตวัเองอกีสกัหนอ่ย ในชว่งสองปแีรกตัง้แตผ่มออกจากโรงเรยีนมา
ทำางาน ไม่มีนายจา้งคนไหนเลยทีถ่ามผมวา่สมยัเรยีนสอบไดค้ะแนนเทา่ไร แต่
แนน่อนครบัวา่เร่ืองแบบนี้ไมไ่ดเ้กดิขึน้กับคนทกุอาชพี แตท่ีผ่มจะบอกกค็อื ยงั
มีอาชีพอื่นอีกนับไม่ถ้วนที่ประสบการณ์การทำางานและพรสวรรค์สำาคัญกว่า
คะแนนสอบเอามากๆ ตอนที่คุณอายุ 18 ปี คะแนนสอบเป็นเรื่องที่นายจ้าง
ให้ความสนใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนคุณอายุ 28 ปี นายจ้างไม่สนใจ
ประสบการณ์ชีวิตคุณในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเลย เขาไม่ได้อยากรู้ว่าสมัยเรียน
คุณสอบได้คะแนนเท่าไร
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ผมยังจำาวันวานในวัยเรียนที่ต้องเหง่ือหยดเพราะสับสนว่าควรเลือก
เรยีนอะไรดรีะหวา่งเคมกีบัฟสิกิส ์แลว้ภาษาตา่งประเทศละ่จะเลอืกภาษาอะไร
ถึงจะดทีีส่ดุ หรอืจรงิๆ แลว้ควรจะเรยีนประวตัศิาสตร์ใหรู้แ้ลว้รูร้อด เอาอยา่ง
นี้ดีกว่าครับ ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งเป้ามุ่งดิ่งตรงแหน่วเข้าสู่สายวิชาชีพใดที่ต้อง
อาศัยความจำาเพาะเจาะจงมากๆ อย่างสายการแพทย์แล้ว คุณจะเลือกเรียน
อะไรไม่สำาคัญ ขอแค่วิชานั้นเป็นวิชาที่คุณชอบไว้ก่อน

บรรณาธิการเฉพาะกิจที่ทำาหนังสือเล่มนี้ให้ผม จบปริญญาทางด้าน
ฟสิกิสค์รบั คณุเหน็ความเกีย่วขอ้งของวชิาฟสิกิสก์บัการผลติหนงัสอืหรอืเปลา่
ครับ ผมพนันได้เลยว่า ตอนที่เธออายุ 18 ปี เธอคงเหนื่อยแทบขาดใจกับการ
เลือกเรียนวิชาฟิสิกส์ นักเขียนเรื่องตลกคนหนึ่งที่ผมรู้จักก็เรียนจบวิชา
ประวัตศิาสตรก์รกี นอ้งเขยของผมอกีคนกเ็คยตะเกยีกตะกายปัน้คะแนนสอบ
ปางตาย สมัยยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกเรียนอะไรดี ระหว่างปรัชญากับ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งตอนนั้นเขายังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองว่าต้องมาใช้วาทศิลป์
หากนิ แตต่อ่มาพอรูว้า่จรงิๆ แลว้ เขาอยากไดป้รญิญาดา้นชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม 
ห้าปีให้หลังเขาเลยกลับไปเรียนใหม่จนได้ปริญญาที่อยากได้สมใจ

เห็นชัดแล้วใช่ไหมครับว่าคะแนนสอบมีความสำาคัญอย่างไร และไม่มี
ความสำาคญัอยา่งไร จรงิๆ คะแนนสอบกเ็ปน็แคค่ะแนนสอบละครบั แตท่ี่ใครๆ 
รบเร้าอยากให้คุณได้คะแนนดี ก็เพราะอยากให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดไปหมดเสีย
ทุกอย่าง ตัวเขาจะได้โล่งใจหายห่วง ทั้งๆ ที่คุณอาจไม่จำาเป็นต้องใช้คะแนน
สอบสูงสุดเหล่านั้นเลยก็ตาม มีข้อควรจำาอย่างหนึ่งว่า “วันพระไม่ได้มีหน
เดียว” ถ้าเกิดคุณอยากได้ในสิ่งที่วันนี้ ไม่มีทางได้ ก็ใจเย็นๆ นะครับ วันหลัง
ค่อยตามเก็บแต้มล่าฝันเอาอีกที อะไรที่ดูเหมือนทุกข์ใจเป็นเรื่องใหญ่ชนิด 
คอขาดบาดตาย ณ วนันี ้แคอ่กีไมก่ีป่ผีา่นไป พอคณุมองยอ้นกลบัมาใหม ่คณุ
ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องจิ๊บๆ ขี้ปะติ๋วเท่านั้นเอง

กฎข้อที่ 3
คะแนนสอบไม่ใช่บทสรุปในชีวิต
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พอแมตองถูกเสมอ

ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรถ้าผู้ ใหญ่จะคาดหวังในตัวคนหนุ่มสาว 
แต่ผมเองก็รู้สึกอยู่นิดๆ ว่า ผู้ ใหญ่คาดหวังตามแบบที่เคยโดนพ่อแม่ของ
ตัวเองคาดหวังมาตั้งแต่ครั้งกระนู้นหรือเปล่า ตอนที่เราเป็นเด็ก เราชอบคิด
เอาเองวา่พอ่แมค่อืบุคคลทีส่มบูรณแ์บบไปทกุเรือ่ง ขนาดเราไมไ่ดช้อบระเบยีบ
หรอืกฎเกณฑ์ทีพ่อ่แมต่กีรอบให ้แตเ่รากฟ็นัธงวา่ ยงัไงๆ พอ่แมก่น็า่จะพดูถกู
แหละ พอเป็นวัยรุ่น เราก็ชักสังเกตเห็นว่าป้าๆ ลุงๆ น้าๆ ที่เป็นเพ่ือนของ
พ่อแม่ ทำาไมไม่ยักจะเหมือนพ่อแม่ของเราเลย แต่ด้วยความที่เราเป็นลูก ก็
เลยยังรู้สึกเข้าข้างพ่อแม่อยู่ดีว่าท่านต้องเป็นฝ่ายถูก

ถ้าคุณลองนึกดูดีๆ บุพการีของคุณทุกคนล้วนเคยมีสถานะเป็นพ่อแม่
มือใหม่กันมาทั้งนั้น แล้วพวกท่านเองก็ต้องใช้เวลาทั้งชีวิต (ชีวิตของลูกนะ
ครับ) วางแผนการเลี้ยงดู ปรับแต่ง ขัดเกลาให้เข้าที่ พอถึงตอนนี้ ตอนที่คุณ
เตบิโตเปน็ผู้ใหญ่ ก็ชวัรป์าบวา่จากมอืใหมก็่นา่จะกลายเปน็มอืฉมงัแลว้ ดอูยา่ง
ผมนี่ปะไร เป็นพ่อแม่คนมาหกครั้งหกครอกแล้ว บอกได้เลยว่าไม่มีใครเป็น
พ่อแม่ได้สมบูรณ์แบบ ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า เลี้ยงลูกเป็นงานยาก พ่อแม่ต้อง
แบกเงื่อนไขไว้ ในหัวหลายอย่าง ตั้งแต่กฎท่ีพ่อแม่สั่งสอนมา ค่านิยมของ
ตัวเอง ความหวัง ประสบการณ์ส่วนตัว อารมณ์สับสนกระวนกระวาย ก็เรียก
ได้ว่า รวมทุกๆ อย่างที่ชีวิตคนคนหนึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมา ความคิดและ
ความกลัวจะถูกสั่งสมบ่มเพาะออกมาเป็นวิธีการที่พวกเราใช้เลี้ยงลูก 

ยิ่งไปกว่านั้น เด็กแต่ละคนก็มีนิสัยไม่เหมือนกัน ต่อให้คุณพ่อคุณแม่
เลี้ยงพี่ชายน้องสาวของเราได้อยู่มือแค่ไหน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเลี้ยงเรา
ได้อยู่หมัดชะงัดมือเหมือนพี่ๆ น้องๆ เสมอไป เด็กบางคนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ 
บางคนขี้กลัว บางคนขยันเกินเหตุ บางคนไม่ค่อยมีเพ่ือน บางคนชอบเส่ียง 
บางคนใจเสาะถอดใจง่าย มีไม่กี่คนหรอกครับที่นิสัยถอดแบบมาจากพ่อแม่ 
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เดก็หลายคนเปน็ลกูไมห้ลน่ไกลตน้ไปเลยกม็ ีเดาใจยากครบัวา่เดก็คนไหนตอ้ง
เล้ียงด้วยไม้ไหน ผมจำาได้ว่าลูกคนโตของผมเคยพูดกลายๆ ว่าผมน่าจะรู้วิธี
เลี้ยงลูกเป็นอย่างดี เพราะเป็นพ่อคนมาตั้ง 14 ปีแล้ว (ตอนนั้นนะ) ไอ้ผมก็
ทันเกมเสมอ ตอบลูกไปว่า ผมไม่เคยเป็นพ่อเด็กอายุ 14 มาก่อนนี่นา ก็เลย
ไม่มีประสบการณ์พอให้คิดอ่าน

เริม่เขา้ใจแลว้ใชไ่หมครบัวา่พอ่แมข่องเรานะ่ ทา่นเลีย้งเราตามวธิเีดมิๆ 
ที่ท่านถูกเลี้ยงมานั่นแหละ พูดจากใจเลยนะครับ ต่อให้พ่อแม่บางท่านเก่งขั้น
เทพแค่ไหน กย็งัยดึตดิกบัวธิเีดมิๆ อยูด่ ีแลว้ทำาไมผมถงึรูน้ะ่หรอืครบั กเ็พราะ
ตัวผมเองเป็นแบบนั้นอยู่นานหลายปีเหมอืนกัน (จุ๊ๆ  ห้ามไปบอกลูกๆ ของผม
เด็ดขาดเชียว ผมไว้ใจคุณๆ นะครับ)

สิ่งที่ผมกำาลังจะบอกก็คือ คุณควรเชื่อฟังคำ�ส่ังสอนของพ่อแม่ แต่
ต้องกล้�ตัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อคุณโตเป็นผู้ ใหญ่ม�กพอแล้ว (ส่วนจะเป็น
ผู้ ใหญ่ตอนอายุ 15 หรือ 50 ก็แล้วแต่ครับ) พ่อแม่พยายามส่ังสอนเล้ียงดู 
เราสุดฝีมือ แต่เมื่อโตเป็นผู้ ใหญ่คิดเองเป็นแล้ว เราจะทำาตามคำาแนะนำาของ
พอ่แม่หรอืไมก่็ได ้พอ่แมพ่ดูอะไร ใหน้อ้มรบัฟงัอยา่งสภุาพทกุครัง้ แตอ่ยา่ลมื
วา่ ชีวิตน้ีคณุตอ้งรบัผดิชอบเอง พอ่แมพ่ดูถกูเปน็สว่นใหญก่จ็รงิ แตก่็ไมเ่สมอ
ไปทุกครั้งครับ

กฎข้อที่ 4
อย่าหวังให้พ่อแม่เป็นคนสมบูรณ์แบบ
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กฎที่ตองแหก 

ที่ชีวิตคุณเปนแบบนี้
พอแมตองรับผิดชอบ

ด้วยเหตุท่ีพ่อแม่ของเราคือมนุษย์ธรรมดา ไม่ใช่บุคคลสมบูรณ์แบบ 
และไม่มีทางจะสมบรูณ์แบบไปได ้ดงันัน้ คณุจงึไมค่วรตอ่วา่พอ่แมเ่รือ่งทีท่า่น
เลีย้งดคูณุมาแบบผดิๆ เพราะถา้คณุเตบิโตมาไดข้นาดนี ้กถ็อืวา่พอ่แมเ่ลีย้งดู
คุณมาอย่างสุดฝีมือแล้ว

สมมติว่าจู่ๆ มีใครให้คุณไปทำาอะไรสักอย่าง เช่น บริหารเครือข่ายเส้น
ทางรถไฟ ถ้าเกิดคุณอยู่ในประเทศที่ไม่มีทางรถไฟแบบประเทศไอซ์แลนด์ ก็
เปลีย่นมานกึถึงอะไรทีเ่ทยีบเคยีงกนัไดแ้ทนกแ็ลว้กนั ถา้คณุไมเ่คยรูเ้รือ่งพวก
นีม้าก่อน มาถึงกโ็ยนคณุลงไปทำางานเลย คณุคดิวา่ตวัเองจะทำางานไดถ้กูตอ้ง
ไม่ตกหล่นตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรือเปล่า มันไม่มีทางอยู่แล้วใช่ไหมครับ 

พอ่แมข่องเรากเ็ชน่เดยีวกัน ไมค่วรจะคาดหวงัแบบคาดคัน้วา่ ทา่นตอ้ง
เล้ียงลูกเก่งต้ังแตแ่รกเร่ิมของการเปน็พอ่แม ่ในเมือ่จู่ๆ  กม็คีณุมาใหเ้ลีย้งแบบ
ไม่ทันต้ังตัว แม้ว่าจะตั้งใจก็ตาม พ่อแม่เองพอถึงคราวที่ต้องเป็นมือใหม่หัด
เลี้ยงลูก ก็แทบกลายสภาพเป็นเด็กที่เพิ่งหัดตั้งไข่ ไปไม่เป็นเหมือนกัน กว่า
พวกทา่นจะตัง้หลกัได ้กร็าวๆ คณุเรยีนจบมธัยมนัน่ละ ครัน้พอจะเขา้ทีเ่ขา้ทาง 
ปุบปับลกูนอ้ยแสนนา่รกักก็ลายรา่งเปน็วยัรุน่ฮอร์โมนแรง พอ่แมม่อืเกา่กเ็ลย
กลายเป็นพ่อแม่มือใหม่หัดเลี้ยงลูกวัยรุ่นกันอีกรอบ ซึ่งตอนนั้นพ่อแม่ก็คงมี
เรือ่งใหกั้งวลเยอะแยะ ตวัคณุเองอยา่งมากกแ็คป่รบัตวัใหเ้ขา้กบัการเริม่ตน้สู่
วัยผู้ ใหญ่ แต่พ่อแม่นี่สิ ไหนจะต้องสาละวนกับเรื่องงาน ญาติพี่น้อง พ่อแม่
ของตัวเอง ศึกสายเลือด ปวดหัวเรื่องเงินๆ ทองๆ ดังนั้น ก่อนจะต่อว่าพ่อแม่
ของเราที่ทำาอะไรผิดพลาดพลั้งเผลอ ก็ควรคิดให้หนักก่อนพูด ไม่ง้ันคุณจะ
กลายเป็นคนไร้เหตุผล เอาแต่ใจตัวเองอย่างมากเลย
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การรับบทเป็นพ่อแม่ในชีวิตจริงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ เพราะมันไม่มี
โอกาสไดล้องซอ้มเหมอืนเลน่ละคร แลว้กอ็ยา่คดิวา่จะเหมอืนตอนเราไปรบัจา้ง
เป็นพี่เลี้ยงเด็ก เพราะต่างกันอย่างสิ้นเชิง ครั้นพอได้ชิมลางบทบาทของการ
เป็นพ่อแม่แล้ว ก็ใช่ว่าจะถอนตัวออกมาได้ แม้ผลการประเมินจากทุกค่ายจะ
บอกว่าเราเลี้ยงลูกไม่เอาอ่าวก็เถอะ เพราะถึงอย่างไรสถานภาพพ่อแม่ก็จะ
ติดตัวไปจนตลอดชีวิต

มันก็จริงละครับที่พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดตามอัตภาพ แต่ถ้าจะให้
ถึงข้ันเลี้ยงดีไม่มีพลาดตลอดกาลนั้น เลิกหวังไปเลยครับ สิ่งสำาคัญคือต้อง
มองเจตนาของพอ่แมใ่หอ้อก ถา้ท่านทำาหนา้ทีอ่ยา่งสดุกำาลงัความสามารถ หวงั
ดีกับคุณด้วยใจจริง และรักคุณ คุณก็ต้องรับสภาพความไม่สมบูรณ์แบบของ
พ่อแม่ให้ได้ แม้พวกท่านจะมีอะไรที่ไม่ถูกใจคุณก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าเราจะมอง
เจตนาของพอ่แมอ่อกกนัทกุคน กอ็ยา่งท่ีผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเลีย้งลกูทา่นหนึง่
เคยกล่าวไวว้า่ “ในฐานะพอ่แม ่เราทำาไดด้ทีีส่ดุกแ็คเ่ลีย้งลกูใหร้อดชวีติจนกวา่
ลูกจะพึ่งตัวเองได้” และในฐานะของลูก ก็ให้ยึดกฎข้อที่แล้วไว้ครับว่า เมื่อไร
ที่คุณโตเป็นผู้ ใหญ่คิดเองได้ คุณก็ไม่จำาเป็นต้องหัวอ่อนทำาตามที่พ่อแม่สอน
ไปทุกเรื่องก็ได้

ในฐานะที่คุณเป็นลูก มีหลายเรื่องที่คุณไม่ควรจะตำาหนิติเตียนพ่อแม่ 
ยกเว้นกรณีที่คุณโชคร้ายต้องรับเคราะห์ เพราะพ่อแม่ทารุณคุณด้วยวิธีที่ขัด
ต่อกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการประทุษร้ายร่างกาย ทารุณกรรมด้วยคำาพูด ล่วง
ละเมิดทางเพศ ทำาร้ายจิตใจ หรือทอดทิ้งไม่เลี้ยงดู อย่างนี้คุณตำาหนิได้เลย
เต็มประตู หรือหากจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ในสถานที่ที่คุณทำาใจให้อภัยพ่อแม่ได้ก็
ยิ่งดี เพราะประโยชน์สูงสุดของการให้อภัยนั้นไม่ได้ตกอยู่ที่พ่อแม่ แต่จะตก
อยู่กับตัวคุณเองมากที่สุดครับ

กฎข้อที่ 5
อย่าเคี่ยวเข็ญพ่อแม่นักเลย
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โลกนี้เต็มไปดวยอุปสรรค
ใหฝาฟน

มนุษย์ทุกคนล้วนต้องผจญทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ในยามร้าย ใครๆ ก็
ร้ายใส่เรา ครั้นพอยามดี ใครๆ ก็แห่แหนเอาใจจนเหลิง ทุกคนมีโจทก์ที่คล้าย
กัน เช่น มีครูเก่งๆ มีเพื่อนสุดเห่ย มีพ่อแม่ที่ไม่ตรงไปตรงมา มีพี่น้องท้อง
เดยีวกนัทีค่ยุกนัไมรู้่เร่ือง มบีรรดาผูห้ลกัผู้ใหญท่ี่ใหก้ารสง่เสรมิ ทกุสิง่ทกุอยา่ง
ล้วนส่งอิทธิพลปนเปกัน หากคิดจะชั่งตวงวัดกันจริงๆ แล้ว เราก็จะเห็นว่ามี
คนที่โชคดีกว่าคนอื่นๆ แต่ไม่ว่าจะเกิดมาโชคดีสุดๆ ขนาดไหน ก็ไม่พ้นต้อง
ผจญสุขผจญทุกข์เหมือนกันทั้งนั้น

ยิ่งเมื่อไรที่คุณแยกเรือนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน คุณก็ต้องรับผิดชอบ
ชีวติตัวเองแบบเตม็ๆ แลว้ถา้บงัเอญิชวีติไมไ่ดอ้ยา่งใจขึน้มา คณุกค็งหมดสทิธิ
ไปตำาหนิใครได้อีก โดยเฉพาะกับพ่อแม่ โรงเรียน หรือใครก็ตาม แม้บางเรื่อง
ก็อาจมีใครผดิจรงิ แตน่ัน่มนัสมยัอดตีตอนทีค่ณุยงัเดก็ ยงัคดิเองไมเ่ปน็ และ
ยังชว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ด ้ผมไมใ่ชค่นใจไม้ไสร้ะกำาทีเ่หน็ความทกุขข์องใครเปน็
เรื่องสนุก ผมพูดได้แค่ว่า “ชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้ละ” ไม่มีใครทำาให้ชีวิตที่
เหลือต่อจากนี้ดีขึ้นได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้น เลิกโยนบาปว่าคนอื่นทำาลาย
ชีวิตวัยเด็กของคุณจนยับเยิน แถมทุกวันนี้คุณก็ยังเดินหน้าเหยียบย่ำาซ้ำาเติม
ชีวิตวัยผู้ ใหญ่ของคุณอีกไม่หยุดหย่อน แล้วถ้าคุณหางานการทำาเลี้ยงตัวเอง
ไม่ได้ มิต้องโยนกลองให้คนอื่นทำางานเลี้ยงคุณหรอกหรือ

บางครั้งการตำาหนิคนอื่นไว้ก่อนก็สะดวกปากดี แม้บางทีคุณอาจเจอ
อะไรทีส่มควรดา่วา่ตเิตยีนกต็าม แตเ่รือ่งแย่ๆ  พวกนัน้ก็ไมคู่ค่วรกบัการพดูถงึ
ใหเ้สยีความรูส้กึดีๆ  ในชวีติทีค่ณุมไีดต้ัง้แตว่นิาทนีีเ้ปน็ตน้ไป ชวีติดีๆ  ไมม่ทีาง
เกิดข้ึนได้ตราบใดที่ไม่ยอมรับว่าตัวเรามีหน้าที่สร้างความสุขในปัจจุบันข้ึนมา
ใหม่ แล้วเอาแต่ผลักภาระ ปัดความรับผิดชอบไปไว้กับเรื่องราวในอดีต คุณ
ตอ้งย้ือยุดฉุดชีวติคนืมาจากคนทีท่ำารา้ยวยัเดก็ของคณุให้ได ้เอาใหค้นพวกนัน้
รู้ไปเลยว่า ชีวิตดีๆ นั้นมันควรเป็นเช่นไร
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ถ้าวนันีค้ณุยงัเอาแตโ่ทษคนอืน่จนเผลอไผลไปทำาอะไรแย่ๆ  หรอืทำาผดิ
ศีลธรรมขึ้นมา คุณก็ต้องรับผิดชอบการกระทำาของตัวเองไปเต็มๆ เหมือนกัน 
แต่ถ้าคุณเป็นนักเล่นกฎตัวจริง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมีน้อยมาก 
แต่ถ้าเห็นความผิดพลาดที่สุดวิสัย คุณจะยืดอกยอมรับอย่างไม่หวั่นไหว หาก
คณุมตีน้แบบทีด่งีามในวยัเริม่ตน้ พอเตบิใหญค่ณุกจ็ะไดร้บัอทิธพิลแหง่ความ
ดีงามนั้นติดตัวมาด้วย แต่ถ้าคุณไม่ได้โชคดีขนาดนั้น เพราะมีผู้ ใหญ่บางคนที่
ไม่ดีกับคุณไว้ พอมาวันนี้ วันที่คุณเติบโตและเป็นตัวของตัวเองได้แล้ว คุณก็
หมดสทิธติเิตยีนยอ้นหลงันะครบั เพราะชวีติของคณุนบัแตอ่า่นกฎขอ้นีเ้ปน็ตน้
ไป คุณจะไม่สามารถโยนความรับผิดชอบให้ใครได้ (ทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดี)

หัวข้อท่ีผมกับคุณกำาลังคุยกันอยู่นี้ ไม่ใช่ประเด็นเรื่องความถูกต้อง
ยุติธรรมนะครับ แต่เป็นประเด็นที่ว่า อะไรทำ�ให้ชีวิตของคุณดีขึ้น คุณเคย
สงัเกตบ้างไหมวา่ คนทีเ่ขากลา้ยดือกรบัผดิชอบชวีติของตวัเองนัน้ เขามคีวาม
สุขมากขนาดไหน พวกเขาไม่ต้องทรมานกับความรู้สึกว่าชีวิตล่องลอยไปตาม
ยถากรรม เปน็เหยือ่ของสถานการณต์า่งๆ แมเ้ราจะคมุเกมใหช้วีติอยูม่อืไมไ่ด้
ทกุเรือ่ง แถมบางครัง้กต็อ้งฝา่ดา่น 18 อรหนัต ์โหดหนิแทบกระอกั แตถ่า้เรา
คดิว่าเปน็หนา้ทีท่ีเ่ราตอ้งรบัผดิชอบไดเ้มือ่ไร เราจะกลา้แก้ไขทกุอยา่งใหด้ขีึน้ 
หรืออย่างน้อยก็กล้าหาวิธีจัดการกับผลพวงที่ตามมา

ถ้าคนเรามัวแต่เพ่งโทษคนอื่นหรือเหตุการณ์ต่างๆ ก็เท่ากับยอมรับ
สภาพการเปน็เหยือ่ ทัง้ทีจ่รงิๆ เราควรเปน็ผูช้นะดว้ยซ้ำา ถา้จะมองหาตวัอยา่ง
ของคนทีจ่ะมาพสิจูนเ์รือ่งนี้ใหค้ณุเหน็กเ็ยอะคนจนแทบเดนิชนกนัตายเลยละ 
มีต้ังแต่บุคคลตน้แบบอยา่ง เนลสนั แมนเดลา ไปจนถงึคนสามญัอยา่งเพือ่นๆ 
ของเราบางคน พวกเขาเหล่านั้นเจออะไรหนักๆ ในชีวิตมาทั้งสิ้น แต่ไม่ยอม
ตกอยู่ในสภาพเหยื่อ รู้เห็นแบบนี้แล้ว คุณไม่อยากเข้ากลุ่มกับพวกเขาบ้าง 
หรือครับ

กฎข้อที่ 6
คนเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง
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กฎที่ตองแหก 

เรามีสิทธิอันเต็มเปยม
ในการไดรับความเคารพ

ลูกๆ ของผมชอบป่วนกันเองให้พี่ๆ น้องๆ หรือคนอ่ืนๆ ต้องประสาท
เสีย อย่างน้อยๆ ก็งอแงโยกโย้โยเยตอนที่รู้สึกไม่สบอารมณ์ เจ็บไข้ไม่สบาย
หรือเหนื่อย

เมื่อหลายปีก่อนโน้น เราเคยซื่อบื้อถึงขนาดตั้งกันเป็น “กฎ” ของบ้าน 
ว่าห้ามทำาอะไรแบบนี้เป็นเด็ดขาด ถ้าใครรู้ตัวว่ากำาลังงอแงให้พ่ีๆ น้องๆ คน
อื่นไม่ชอบใจ ต้องรีบหยุดทันที ฟังเผินๆ ก็ดูมีเหตุผลดี ยิ่งตอนนั้นผมมองว่า
มันสมเหตุสมผลชนิดสุดๆ แต่ผมดันลืมไปเรื่องหนึ่งว่า เด็กมีธรรมชาติในการ
ก่อกวน ป่วนประสาท และทำาลายล้างกฎทุกกฎอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ

เมื่อไม่นานมานี้ ผมบังเอิญได้ยินลูกๆ พูดกันว่า “หยุดผิวปากได้ไหม 
ฉันรำาคาญ ฉันไม่อนุญาตให้เธอสร้างความรำาคาญให้ฉัน” ไม่ก็ “ฉันรำาคาญตา
จรงิๆ เวลาเหน็เธอปกัมดีไวบ้นกอ้นเนย ถา้เธอรูต้วัวา่สรา้งความรำาคาญใหฉ้นั
อยู่ เธอก็ไม่มีสิทธิทำาแบบนั้นนะ” คุณคงย้อนถามผมว่า “แล้วไง ก็เด็กๆ ทำา
ตามกฎ” ก็จรงิครับ เดก็ๆ ทำาตามกฎของบา้น แตบ่ดิเบอืนประเดน็จนมัว่ แถม
ปู้ยี่ปู้ยำา จนผมต้องบอกพวกเขาว่า การทำาแบบนั้นทำาให้ผมปวดประสาทมาก 
ลูกๆ ต้องเลิกหัวหมอบิดเบือนกฎกันซะที ผลปรากฏว่าเสียแรงเปล่า ผมเลย
ต้องออกกฎใหม่มาคานกับกฎข้อแรกเอาไว้ว่า “ลูกๆ ต้องอดทนผ่อนปรน
ต่อคนอื่น”

ก็อย่างที่ทราบว่า เราไม่มีทางห้ามเด็กไม่ให้ทะเลาะกันได้หรอก อันที่
จรงิก็ไม่ควรหา้มดว้ย เพราะระยะยาวแลว้มนัจะดกีบัเดก็มากกวา่ การทะเลาะ
กนัของเดก็เกดิจากความไร้เดยีงสา ซึง่กเ็หมอืนกบัทีล่กูผมใชก้ฎเรือ่งหา้มสรา้ง
ความรำาคาญให้คนอื่นในบ้านนั่นละครับ แม้เราจะมีสิทธิบอกให้คนอื่นปฏิบัติ
ต่อเราอย่างเคารพเกรงใจ แต่ตัวเราเองก็ต้องรู้จักสงบสติอารมณ์และอดทน
ผ่อนปรนให้คนอื่นเหมือนกัน ไม่อย่างนั้นก็ต้องทะเลาะขัดใจกับเพ่ือนบ้าน ผู้
ร่วมงาน องค์กรท่ีสังกัด เพื่อนฝูง และครอบครัว ชนิดไม่หยุดหย่อนเป็น
มหากาพย์กันไปทั้งชีวิตแน่
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อย่างกรณีที่เพื่อนบ้านควรจะบอกเล่าเก้าสิบคุณสักหน่อย ก่อนจะ
ผลีผลามไปตดักิง่ไมท้ี่โผลไ่ปบา้นเขา ไมใ่ชต่ดัโดยพลการแบบนี ้แตถ่ามหนอ่ย
ว่ามันเป็นเรือ่งใหญข่นาดทีค่ณุจะโฉงเฉงใหก้ลายเปน็การทะเลาะกนั หรอืการ
ที่เพื่อนร่วมห้องของคุณไม่จดจำาสักทีว่าต้องเติมกาแฟลงในขวดหากกินหมด
แล้ว ทั้งที่คุณบอกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ แต่ถามจริงเถอะ ไอ้คนที่คุณกำาลังหัว
เสยีอยูน่ีม่นัใชค่นอืน่คนไกลซะที่ไหน กพ็รรคพวกเพือ่นฝงูกนัทัง้นัน้ แลว้ความ
ดกีย็งัมไีม่ใชน่อ้ย เชน่ ชอบเกบ็กวาดบา้นใหส้ะอาดสะอา้น จดัของเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยดี ผมขอบอกคุณว่าคนเราไม่มีทางได้อย่างใจไปหมดทุกอย่างหรอก
ครบั แล้วจะลำาบากยากเขญ็อะไรกนันกัหนากบัอแีคเ่ทกาแฟลงขวดเทา่นัน้เอง

เชื่อไหมครับว่า การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็ช่วยให้ตัวเราฉลาดข้ึนได้
เหมือนกัน ตอ้งถามกอ่นวา่ พวกเขากอ่ความรำาคาญดว้ยเจตนาจะหยาบหยาม
ไม่เกรงใจคณุหรอืเปลา่ ถา้เปน็แบบนัน้คณุกม็สีทิธทิกุอยา่งทีจ่ะปกปอ้งตวัเอง 
(ดว้ยวถิทีางการทูต) หรอืพวกเขากำาลงัมเีร่ืองเรง่รอ้นอยา่งอืน่เลยลมืนกึถงึคณุ 
จงึทำาในสิง่ท่ีดไูมค่อ่ยจะมหีวัคดิสกัเท่าไร แตค่วามรูเ้ทา่ไมถ่งึการณก์เ็ปน็คนละ
เรือ่งกบัการจงใจหยาบหยามโดยมเีจตนาไตรต่รองไวก้อ่นเปน็อยา่งมากนะครบั

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะทำาให้คุณได้ลองคิดกลับกันดูบ้าง ว่าคุณมี
นสิยัอะไรท่ีกวนใจชาวบา้นชาวชอ่งเขาบา้งไหม เคยคดิบา้งหรอืเปลา่วา่ ตวัคณุ
เองกอ็าจกอ่ความรำาคาญใหค้นอืน่ไดเ้หมอืนกนั ไมใ่ชว่า่มองไมเ่หน็หวัใคร แลว้
เอาแตม่องจากมมุของตวัเองฝา่ยเดยีวเทา่นัน้ โปรดจำาไวว้า่ คนเรามเีรือ่งพลาด
กันไดท้ัง้นัน้ เราจงึตอ้งรูจ้กัใหอ้ภัย ยอมหยวน อะลุม้อลว่ย และโอนออ่นผอ่น
ปรนในบางจงัหวะเวลา ถงึแมค้นทีม่าเสรมิความรำาคาญใหเ้ราจะเปน็ญาตหิรอื
ไม่ใช่ญาติของเราก็ตาม

กฎข้อที่ 7
เรามีสิทธิได้รับความเคารพเกรงใจจากคนอื่น 

แต่เราต้องมีความอดทน 
ผ่อนปรนต่อคนอื่นเช่นกัน
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กฎที่ตองแหก 

เราเลือกเพื�อนได
แตเลือกพี่เลือกนองไมได

กฎขอ้นีจ้รงิมากๆ จรงิชนดิเถยีงไมอ่อกเลยทเีดยีว แตแ่มจ้ะจรงิแคไ่หนก็
อาจจะขวานผ่าซากและเดด็ขาดเกนิไป ถา้ขนืไปเชือ่แบบไมล่มืหลูมืตา ชวีติกอ็าจ
พังพินาศและขาดทุนเอาได้ คำาพูดนี้ถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะเราเลือกจะให้ใคร
มาเปน็พีเ่ปน็นอ้งเราไมไ่ดแ้น่ๆ  แตเ่ราเลอืกไดว้า่จะผกูมติรหรอืผกูใจเจบ็กบัพีน่อ้ง 
บางทอีาจตอ้งฝนืใจอยูบ่า้ง แตก่ค็ุม้คา่นา่ลองครบั ไมว่า่นกัจิตวทิยาคนไหนกพ็ดู
เปน็เสียงเดียวกนัทัง้นัน้วา่พีน่อ้งทอ้งเดยีวกนัจะมสีญัชาตญาณในการเปน็คูแ่ขง่
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแข่งกันแย่งชิงความรักความเอาใจใส่จาก
พ่อแม่ แต่ละคนจะดิ้นรนให้ตัวเองแตกต่างจากพี่น้องคนอื่นๆ เพื่อที่พ่อแม่จะได้
รักตัวเองมากกว่า ตอนที่เรายังเด็ก สัญชาตญาณนี้จะเป็นแรงผลักดันลึกๆ ข้าง
ในโดยที่เราไม่รู้ตัว

ในบางครอบครัว สัญชาตญาณนี้ก็ตอกลิ่มขยายความร้าวฉานให้พี่สาว
นอ้งชายโตขึน้มาแบบหมางใจกนั ซึง่ไมย่ตุธิรรมกบัชวีติเทา่ไร เพราะแคไ่มล่งรอย
กันต้ังแต่สมัยเป็นเด็กไม่รู้ความ ซึ่งต่างคนต่างก็ทำาตามสัญชาตญาณของความ
เปน็เด็กเทา่นัน้ พอ่แมบ่างรายกเ็กง่ลน้เหลอื เพราะสามารถสงบศกึสายเลอืดได้
อย่างไม่ลำาเอียง แต่บางรายก็ปล่อยเป็นปัญหาเรื้อรัง รอวันบานปลาย และดู
คล้ายๆ ว่าจะไปจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมาใหม่เสียด้วยซ้ำา

ไมว่า่คุณจะมคีวามขดัแยง้ไมล่งรอยอะไรกบัพีน่อ้งคนไหนสมยัเมือ่ยงัเดก็
ก็ตาม แต่มาวันนี้คุณโตเป็นผู้ ใหญ่แล้ว ดีไม่ดีก็อาจแยกเรือนมีลูกเต้าเติบโตกัน
ไปหมด คณุกค็วรตัดใจทิ้งความขดัแยง้เหล่านั้นเอาไวข้้างหลงัให้ได้นะครบั ผมรู้
วา่พูดง่าย ทำายาก แถมทำาแลว้ก็ไมค่อ่ยจะสำาเรจ็เทา่ไร แตถ่งึอยา่งไรกจ็ำาเปน็ตอ้ง
ทำาครบั เพราะพีน่อ้งทอ้งเดยีวกนัจะอยูก่บัเราไปอยา่งยาวนานมากกวา่ใคร ยิง่ถา้
พ่อแม่ไม่อยู่แล้ว ก็เหลือแต่พี่ๆ น้องๆ นี่ละครับที่จะไปมาหาสู่กัน และก็มีแต่พี่
นอ้งเทา่นัน้ทีจ่ะรูน้สิยักนัและกนัเปน็อยา่งด ีไมว่า่จะเปน็เรือ่งทีเ่ราละอายใจ เรือ่ง
ที่เราไม่อยากให้ใครรู้ เรื่องที่บางทีเราเองก็ลืมไปแล้ว พี่น้องยังเป็นเพื่อนสนิทที่
คอยประคับประคองจิตใจในยามที่เจอปัญหา พวกเขาจะอยู่กับคุณด้วยความ
ห่วงใยที่ผูกพันมั่นคง แบบที่เพื่อนคนไหนๆ ก็อาจไม่มีวันให้คุณได้
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ผมรูจ้กัพีน้่องคูห่นึง่ท่ีเปน็ไมเ้บือ่ไมเ้มากันมาตัง้แตเ่ดก็ๆ แมจ้ะกอดคอเลน่
ด้วยกันเหมือนพี่น้องบ้านอื่นทั่วๆ ไป แต่ที่ไหนได้ พวกเขากลับพกพาความแค้น
ในวัยเยาว์เอาไว้จนเติบใหญ่ พออายุ 20 กว่าๆ ทั้งคู่ก็แทบจะไม่พูดกันเลย แล้ว
จู่ๆ คุณพ่อของพวกเขาก็เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน ครอบครัวจึงต้องมารวมตัว
กัน ทำาให้แต่ละฝ่ายได้ซึ้งน้ำาใจในความช่วยเหลือเก้ือกูลเป็นอย่างดีของอีกฝ่าย 
หลังจากนั้นเลยกลายเป็นเพื่อนคู่หูที่สนิทกันที่สุด ต่างคนต่างเลี่ยงที่จะไม่ให้อีก
ฝ่ายเจ็บช้ำาน้ำาใจ และพยายามถนอมน้ำาใจกัน จนสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้
กลับมาได้ คุณเองก็เช่นกันครับ ต้องคอยหมั่นสังเกตว่าความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
มปีญัหาอะไรไหม ถา้เริม่สอ่แววหรอืมไีปแลว้ กต็อ้งคอ่ยๆ แก้ไข ประคบัประคอง
กันไปนะครับ

เพือ่นของผมคนหน่ึง ถกูน้องชายขอเลน่ๆ วา่ ใหเ้ลกิทำาตวัราวกบัเขาเปน็
เด็กเล็กๆ ได้ไหม เธอยอมรับคำาขอของน้องชายโดยดุษฎี พอน้องชายมานอน
ค้างที่บ้าน เธอก็สงบปากสงบคำาลงบ้าง และก็น่าแปลกที่ว่า พอเธอเลิกบ่นปาก
เปียกปากแฉะ น้องชายก็ยังมาขอให้เธอช่วยทำาโน่นทำานี่ให้ แม้จะเป็นเรื่องที่
มนุษย์หน้าไหนก็ทำาเอาเองได้ทั้งน้ัน เห็นท่าไม่ดีเธอเลยคุยกับน้องชายไปลอยๆ 
วา่ ถา้จะใหเ้ธอเลกิจูจ้ีส้ัง่การ ตวัเขาเองกต็อ้งเลกิทำาตวัเปน็เดก็อมมอืดว้ยเหมอืน
กัน ซ่ึงน้องชายก็เข้าใจเป็นอย่างดี เธอบอกผมว่า ตอนนี้ความสัมพันธ์ของเธอ
กับน้องดีขึ้นมาก และเท่าเทียมกันมากกว่าเดิม

ดังน้ัน ถ้าน้องสาวของคุณยังชอบขโมยซีนไม่หยุด หรือน้องชายยังชิงดี
ชิงเด่นไม่เลิก (ตอนเด็กๆ ก็แข่งเรื่องกีฬาและการเรียน พอวันนี้ก็เปลี่ยนมาแข่ง
เรือ่งฐานะการเงนิและหนา้ท่ีการงาน) คณุกต็อ้งปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอะไรใหศ้กึ
สายเลอืดสงบลงเสยีที และอยา่ไดค้ดิวา่เปน็ความผดิของอกีฝา่ยเสยีทัง้หมดนะ
ครับ เพราะที่จริงมันไม่ใช่ความผิดของใคร ในวัยเด็ก พี่น้องทะเลาะกันเป็นเรื่อง
ธรรมดา แตพ่อเตบิใหญแ่ลว้กต็อ้งปฏวิตัติวัเองใหม ่ลา้งบางนสิยัไมด่อีอกใหห้มด 
จะได้ไม่ต้องทะเลากันอีก ไม่อย่างนั้นคราวหน้าพออยากได้เพ่ือนที่รู้ ใจเราจริงๆ 
สักคน ก็จะกลายเป็นว่า เสียเพื่อนที่ดีที่สุดในหมู่เพื่อนไปซะแล้ว

กฎข้อที่ 8
พี่น้องเป็นทั้งเพื่อนเกิดและเพื่อนตายของเรา
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ตั้งแตเปนเด็กหัวเทากําปนจนปานนี้ ชีวิตลวนอุดมไปดวยกฎกติกาที่มาพรอม
ดวยความหวังดีของเหลาพอแม ครูอาจารย เพื่อนฝูง ญาติมิตร

บางก็มีหลักการนาเชื่อถือ บางก็เปนกฎเพื่อความสําเร็จ แตปญหาอยูที่วา
กฎเหลานั้นไมไดเห็นผลจริงตามที่บอก (หรือจริงไดไมตลอด) 

คุณก็เลยอยากปลดแอกตัวเองออกจากความเชื่อผิดๆ ที่ฝงแนนเปนปรสิต
อยูในซอกหลืบอันเรนลึกของจิตใจ 

วาแตจะทําอยางไรถึงจะรอนทองออกมาจากกองขี้เลื่อยได

คําตอบทั้งหมดมีอยูในหนังสือเลมนี้

ซึ่งจะมาตีแผใหคุณรูทันบรรดากฎกํามะลอที่ไรประโยชน แตใชกันอยางดาษดื่น

แลวนําเสนอมุมมองใหม
เพื่อการใชชีวิตที่ “ใช” และ “สดใหม” สําหรับคุณ

แหกกฎเดิม
เติมวิธีคิด ดวยกฎใหม

ที่ฝากชีวิตไดอยางสนิทใจ

โดย

RICHARD TEMPLAR
เรียบเรียงโดย

สมิทธิ์ เอกโชติ

THE RULES TO BREAK

การพัฒนาตนเอง-ทั่วไป

การพ
ัฒ
น
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น
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ั่วไป

กฎทองแหงความสําเร็จของชีวิต

กฎกติกาใหมเพื�อการใชชีวิต
ในแบบฉบับของคุณเอง
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