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บทนํา

มองเผินๆ ความรกัไมน�าจะใชเรื�องทีซ่บัซอนอะไร ออกจะตรงไปตรงมา
ดวยซ้ํา ถาคุณรักครอบครัว ครอบครัวก็รักคุณ ถาคุณรักเพื�อน เพื�อนก็น�าจะ
ใหความรักคุณกลับมา หรือถาคุณกําลังมองหาคนที่จะมาเปนคูชีวิต คุณก็แค
หาคนที่เขารักคุณ แลวคุณก็รักเขา เทานั้นก็น�าจะจบ หากกระบวนการแหง
ความรักเปนแบบที่วามา ความรักจะเปนเรื�องที่งายมาก เพราะคุณไมตอง
ออกแรงพยายามทําสิ่งใดเปนพิเศษ ความรักเกิดขึ้นเองจากความรูสึกที่อยู
ภายในลวนๆ 

แตพอเอาเขาจริง ความรักกลับเปนเรื�องละเอียดออนลึกซึ้ง ไมไดงาย
อยางที่พูดมาทั้งหมด เหตุเพราะจิตใจคนเรามีความซับซอน ความรักของเรา
จึงถูกทดสอบ ลองใจ และวัดใจวาขีดจํากัดอยูตรงไหน บางทีเราก็รักคนผิด 
รกัมากเกนิไป หรอืรักนอยเกินไป บางทีเรารูสกึรัก แตไมรูจะแสดงออกอยางไร 
หรือไมก็คิดวาแครักกันก็พอแลว ซึ่งจริงๆ ยังไมพอครับ แลวอีกอยางหนึ่งที่
เราชอบทํากันนักหนาก็คือ การตะเกียกตะกายไขวควาหาความรัก จนท่ีสุดก็
ยังไมแน�ใจวาหาเจอหรือยัง

บางรายที่ภายนอกเห็นวารักกันดีอยู แตภายในตางฝายตางก็รูวารักได
จืดจางมานานนับป แลวไมรูจะฟนฟูความรักใหกลับมาเบงบานสะพรั่งดังเกา
ไดอยางไร

บอยครัง้ท่ีความรกัทําใหเราลงิโลดสดุขดี หรอืเศราสรอยชนดิสุดกู แต
ก็ตองยอมรับวาความรักเปนสิ่งที่ทําใหอิ่มเอมใจ และเปนสุดยอดปรารถนาใน
ชวีติของเราทกุคน ลองนกึภาพวาคณุอยูในชวงวยัปลาย นัง่อยูกลางแสงแดด
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อบอุนสดใสเคยีงขางคูชวีติ ทีเ่ปนท้ังเพื�อนตาย เพื�อนคูใจ และคนรัก รายลอม
ดวยญาติสนทิ มิตรสหาย และคนในครอบครัว เดก็ๆ วิง่เลนอยูรอบสนามหญา 
ทุกๆ ที่มีแตเสียงหัวเราะและความสุข มันชางเหมือนฉากตอนจบในหนังรัก 
โรแมนติกที่หลายคนบอกวา “จางใหก็ไมดู” แตคงไมมีใครกลาปฏิเสธวามัน 
คือชวงเวลาดีๆ ในชีวิตที่ทุกคนตางมุงแสวงหา 

เนือ้หาในหนงัสอืเลมนี ้จงึเปนเรื�องของการสรางความรักความสัมพันธ
ใหอยูยัง้ยนืยงมัน่คงชัว่ชวีติ ไมวาคณุจะไดอานหนงัสอืเลมนีต้อนอายเุทาไร ก็
ไมสายเกินไปที่จะเริ่มตนใหม แลวรวบรวมผูคนที่ผูกสมัครรักใคร และทําให
คุณสุขใจมาไวใกลๆ ตัว

แกนแกนของเลมสรปุลงตรงคาํวา “ความรัก” อยางเดียวเลยครบั คํา
นี้เปนคําที่บทกวี เรื�องเลา และถอยเทศนาเขียนถึงมากกวาคําอื�นใด เปนคําที่
ทําใหอารมณที่ควรจะเรียบๆ พื้นๆ ตรงไปตรงมา ตองกลับยอกยอนซอนกล
มากกวาทีเ่ราคิด เราทกุคนเตบิโตมากบัคาํพดูคาํสอนทีว่าตองรกัเพื�อนบาน รกั
ผูคนรอบตัว ความรักทําใหโลกหมุน ความรักพิชิตไดทุกสิ่ง และความรักคือ
สิ่งหลอเลี้ยงจิตใจมนุษยทุกคน

คําบอกคําสอนเหลานั้นไมผิดเลยครับ แตจะมีสักกี่คนที่รูลึกลงไปวา 
ตองรักอยางไร รักมากนอยแคไหน จึงจะรักษาความรักใหยั่งยืน สุขสดชื�น
ตลอดไปได แมความรักจะเปนสัญชาตญาณพ้ืนฐานของมนุษย แตก็ใชวาจะ
เขาใจกันไดงายนัก หลายคนไมรูจักความรักดีพอ จึงทําใหความสัมพันธขาด
สะบั้น เพื�อนฝูงหายหนาหายตา คนในครอบครัวเขาหนากันไมติด โดยเฉพาะ
ในวันที่เราตองการพวกเขา 

แมเราจะพูดอยางเต็มปากเต็มคําวาเราตองการความรัก แตคุณจะได
ความรักไมเต็มรอย หากคุณรักไมเปน ไมรูวิธีรัก และวิธีถนอมรัก ผมเองก็ไม
เคยไปเสาะแสวงหาตําราวิทยายุทธความรักกับใครเขาหรอกครับ ทําไดอยาง
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มากก็แคจับแพะมาชนแกะเทานั้นเอง แตผมก็มีขอมูลมากพอที่จะมาบอกเลา
เกาสิบใหคุณฟง 

เมื�อแรกเริม่เดมิทนีัน้ ผมกห็ลงทิศสะเปะสะปะเรื�องความรกัเหมอืนทกุ
คนนั่นละ แตถาคุณเคยอานหนังสือเรื�อง “กฎ” เลมใดเลมหนึ่งของผม คุณก็
จะรูวาสิ่งที่ผมถนัดท่ีสุดในชีวิตคือการเฝามองพฤติกรรมคนอื�น จนทําใหผมรู
วาอะไรที่ทําแลวดี จนชีวิตประสบความสําเร็จ และอะไรที่ทําแลวแยจนทําให
ชีวิตดิ่งต่ําลงเหว

ผมศึกษาคนมาทุกประเภท ทั้งในแงของการทํางาน ชีวิตสวนตัว วิธี
คบหาสมาคม และการรักษาความสัมพนัธกับบุคคลตางๆ จนทําใหผมกระจาง
ใจวาคนท่ีรักเปนน�ะหาทํายายากจริงๆ สวนมากแลวหลับตาสาวหมัดแบบ
มวยวัดกันทั้งนั้น แตคนที่เขารุงดานความรักก็มีไมนอยครับ คนพวกนี้เขามี
เคล็ดวิชามากมายใหพวกเราไดดูดซับ ซึ่งทั้งหมดก็อยูในหนังสือเลมนี้แลว 
ตวัผมเองมีความเชื�อมัน่อยางแรงกลาวา ถาเหตคุลายกัน ผลที่ไดยอมคลาย
กัน ความหมายก็คือ ถาคุณทําอยางท่ีคนมีความสุขที่สุดเขาทํากัน คุณก็จะ 

เปนคนที่มีความสุขไดเหมือนอยางเขา

ในเลมนี้ ผมไดรวบรวมสุดยอดกฎ 107 ขอเอาไว ใหคุณไดศึกษากัน
อยางจใุจ และในจาํนวนกฎเหลานีจ้ะมอียูบางขอทีผ่มไดเรยีนรูมากบัตวัเอง จงึ
บอกไดเลยวา ใครทีป่ฏิบตัติามกฎเหลานี ้จะมชีวีติคูทีม่คีวามสุข ความสัมพันธ
มั่นคงสดชื�น ถือไมเทายอดทองตะบองยอดเพชร ครอบครัวจะเกื้อกูล 
แน�นแฟน ลูกๆ อยากอยูดวย จะมีเพื�อนคูคิดมิตรคูใจไปจนแกเฒา จะมีคน
คอยอุปถัมภค้ําจุน อยูที่ ไหนก็ตกน้ําไมไหลตกไฟไมไหม คนพวกนี้จะมี
สัญชาตญาณของนักเลนกฎอยางเต็มตัวเลยละครับ

ถาบอกวาหนังสือเลมนี้คือคูมือความรัก ก็อาจฟงดูพิลึกพิลั่นไปหน�อย 
เผลอๆ จะเขาใจไปวาเปนคูมอืการมเีพศสมัพนัธ ไมใชนะครบั (ถาคณุตองการ
ทราบขอมูลอยางวา กต็องไปหาซ้ือหนังสอืเลมอื�นมาอานครับ) คณุจะไมมทีาง



8 อยูดวยกันเพราะอยากอยู  ไม ใชจําเปนตองอยู

เจอขอมูลแบบนั้นในหนังสือเลมนี้เลย จะมีก็แตคลังความประพฤติดีๆ ที่คุณ
ควรทําตามตลอดชีวิต เพื�อพัฒนาความรักของคุณใหมีคุณภาพมากขึ้น และ
ไดความรักที่มีคุณภาพมากขึ้นกลับคืนมาเชนเดียวกัน คุณจะไดเจอกฎตางๆ 
ทั้งกฎของการกระทําที่เปนรูปธรรมและกฎของความรูสึกที่เปนนามธรรม กฎ
ทีท่าํไดยากและกฎทีท่าํไดงาย อะไรท่ีผมคดิวาจะชวยใหคณุเขาใจความรกัและ
รักไดเปนแลว ผมก็ยําใหญใสสารพัดลงไปใหหมดเลยครับ 

จริงๆ เรื�องพวกนี้คุณก็รูกันอยูแลว แตอาจลืมๆ ไปบาง กฎทั้งหมดใน
เลมเปนเรื�องสามัญสํานึกลวนๆ ซึ่งก็เหมือนกับหนังสือของผมทุกเลมนั่นละ
ครับ ที่ออกแนวขอคิดเตือนใจ ไมใชการประกาศสัจธรรมแตอยางใด ยิ่งโดย
เฉพาะเลมนี้ที่เปนเรื�องความรัก ผมยิ่งแน�ใจวามันจะไมยากเกินเขาใจ เพราะ
ไมมีปริศนาลับที่เราไมเคยรู แมบางทีชีวิตจะเสียศูนยและออกนอกลูนอกทาง
ไปบาง ก็อยาตุปดตุเป จงใหเวลาตัวเองกลับมานั่งคิดทบทวนวาอะไรคือ 
สิ่งสําคัญจริงๆ ในชีวิต จะไดตั้งเปาใหม เพื�อซอมแซมใหความสัมพันธหยั่ง 
รากลึกและยั่งยืนยาวนาน

ผมแบงเนื้อหาในหนังสือเลมนี้ออกเปนหลายหมวด เพื�อใหคุณนําไป
ปฏิบัติใชไดงาย ทั้งหมวดการมองหาความรัก การคบคาสมาคม การเลิกรา 
(เรื�องนี้พูดไวแคเปนกระสาย เพราะคุณคงไมอยากใหเวิ่นเวอยืดยาวนัก) บาง
กฎทีด่เูหมือนคาบเก่ียวซ้าํซอน ผมกจ็ดัทีจ่ดัทางใหมใหอยูในหมวดทีเ่หมาะสม 
ถาคุณไมเห็นดวยตรงไหน ก็อยาถือสาผมเลยนะครับ นอกจากนั้น ก็จะมีกฎ
อีกสี่หาขอซึ่งอยูทายเลมที่ดูเหมือนจัดเขาหมวดไหนก็ไดหมด ผมเลยโกยๆ 
เอาไวเปนหมวดสุดทาย เพราะถือวาเปนกฎหมวดที่เหมาะกับทุกคน

กฎตางๆ ในเลมนี้ ผมใชเวลารวบรวมอยูนานหลายป แตกระนั้นก็ยัง
ตองเรียนรูอีกมาก หากคุณเห็นวายังมีหลักธรรมนําทางใดๆ ที่ผมไมไดนํามา
รวมไวในที่นี้ ก็ขอความกรุณาจากคุณมาชวยเลาใหฟงดวยนะครับ เพื�อจะได
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นักฟสิกสจําเปนตองเชี่ยวชาญ “ทฤษฎีสัมพัทธภาพ”

เพื�อใชประโยชนจากสสารและพลังงานใหไดฉันใด

นักเลนกฎก็จําเปนตองเชี่ยวชาญ “ทฤษฎีสัมพันธภาพ”

เพื�อใชประโยชนจากสังคมและพลังชีวิตใหไดฉันนั้น

ไมวาสังคมของคุณจะเปนครอบครัวเล็กๆ ที่ประกอบดวยพอ แม ลูก 
หรือเปนสังคมใหญที่คบหาผูคนมากหนา

ทั้งในสถานะญาติมิตร พรรคพวกเพื�อนฝูง หรืออื�นๆ
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ไดอยางเขาอกเขาใจ แนบแน�น ยาวนาน ครบถวนคุณคา และสมประโยชน
กับทุกฝายอยางแทจริง

แลวรงัสคีวามสุขจะแผซาน จนตองระเบิดพลงัชวีติขัว้บวกออกมาทุกวนั

สมิทธิ์ เอกโชติ





สารบัญ 13

สารบัญ

กฎที่วาดวยการแสวงหาความรัก

กฎขอที่ 1 เปนตัวของตัวเอง ..................................................................22
กฎขอที่ 2 อยามีรักใหมถาแผลเกายังไมหายสนิท ................................24
กฎขอที่ 3 ถาอยูกับตัวเองแลวทุกข ก็อยาหวังวาจะสุขในชีวิตคู .........26
กฎขอที่ 4 คนที่ใช เจอเมื�อไรก็รูเอง ......................................................28
กฎขอที่ 5 เลือกคนที่ทําใหคุณหัวเราะได ..............................................30
กฎขอที่ 6 ความไมสมบูรณแบบคือตัวคัดกรองชั้นเลิศ ........................32
กฎขอที่ 7 อยาทําผิดซ้ําซาก ...................................................................34
กฎขอที่ 8 ความสัมพันธตองมีขอบเขต .................................................36
กฎขอที่ 9 คุณเปลี่ยนใครไมไดหรอก .....................................................38
กฎขอที่ 10 คูชีวิตไมใชคูขา ....................................................................40
กฎขอที่ 11 กอนจะตกลองปลองชิ้นกับใคร
            ควรดูใจกันใหขามปเสียกอน ..............................................42
กฎขอที่ 12 อยารวมชีวิตกับคนที่ไมใสใจคุณ ........................................44



14 อยูดวยกันเพราะอยากอยู  ไม ใชจําเปนตองอยู

กฎขอที่ 13 ถาไมไวใจกัน ก็เทากับไมไดรวมชีวิตกัน ............................46
กฎขอที่ 14 จงซื�อสัตย ในขณะที่ยังมีโอกาส ........................................48
กฎขอที่ 15 อยาเลนเกม .........................................................................50
กฎขอที่ 16 อยาเอาประสบการณเกาๆ มาเหมารวม ...........................52
กฎขอที่ 17 ชีวิตคูตองมีเปาหมายรวมกัน .............................................54
กฎขอที่ 18 คนที่ไมรักคุณ ทํายังไงเขาก็ไมรัก ......................................56
กฎขอที่ 19 ตัดใจลาดวยปราณี ..............................................................58

กฎที่วาดวยการรักษาความสัมพันธตอกัน

กฎขอที่ 20 ทําตัวใหน�ารัก ......................................................................62
กฎขอที่ 21 อยูดวยกันเพราะอยากอยู ไมใชเพราะจําเปนตองอยู ......64
กฎขอที่ 22 มอบพื้นที่หายใจใหอีกฝายไดเปนตัวของตัวเอง ...............66
กฎขอที่ 23 มองขอบกพรองของตัวเองบาง .........................................68
กฎขอที่ 24 ทําตัวใหน�าเคารพนับถือ .....................................................70
กฎขอที่ 25 คูครองตองมากอน ..............................................................72
กฎขอที่ 26 มองทาทีใหออก ...................................................................74
กฎขอที่ 27 เปนวีรบุรุษ เปนวีรสตรี .......................................................76
กฎขอที่ 28 ยอมรับความแตกตาง ถนอมทุกอยางที่เหมือนกันไว .......78
กฎขอที่ 29 อยาเหยียดหยามคูชีวิต.......................................................80
กฎขอที่ 30 ถาคูครองอยากได ตอง… จัดให ..........................................82



สารบัญ 15

กฎขอที่ 31 อยาโกรธนานจนขามวัน......................................................84
กฎขอที่ 32 เอยปากขอโทษกอน ............................................................86
กฎขอที่ 33 ชีวิตคูไมควรมีใครแพหรือชนะ ...........................................88
กฎขอที่ 34 ปญหาของเขาก็คือปญหาของเรา ......................................90
กฎขอที่ 35 อยาคาดหวังใหคูครองเปนปูชนียบุคคล ...........................92
กฎขอที่ 36 รูวาเมื�อไรควรฟงเฉยๆ เมื�อไรควรยื�นมือเขาไปชวย..........94
กฎขอที่ 37 อยาหยุดหลอ อยาหยุดสวย ..............................................96
กฎขอที่ 38 หาเรื�องดีๆ มาชมอีกฝายใหชื�นใจ .......................................98
กฎขอที่ 39 อยาทําตัวเปนบุพการีของคูครอง .....................................100
กฎขอที่ 40 มีสวนรวมในชีวิตของอีกฝาย ...........................................102
กฎขอที่ 41 ถามีเรื�องหยุมหยิมรําคาญใจ ใหพูดดวยอารมณขัน .......104
กฎขอที่ 42 ยกระดับการเอาใจ ............................................................106
กฎขอที่ 43 คูครองตองมองหนาคุณแลวมีความสุข ..........................108
กฎขอที่ 44 อยาโยนกลองใหคูครองของคุณ ......................................110
กฎขอที่ 45 บอกใหคูครองรูถาไมชอบเพื�อนๆ ของเขา ......................112
กฎขอที่ 46 อารมณหึงเกิดขึ้นเพราะตัวคุณ ไมใชเพราะคูครอง .......114
กฎขอที่ 47 คูของคุณสําคัญกวาลูกๆ ..................................................116
กฎขอที่ 48 หาเวลาหนุงหนิงกันบาง ...................................................118
กฎขอที่ 49 อยูรวมกันดวยความรักอันดื�มด่ํา ......................................120
กฎขอที่ 50 ชวยแบงเบาภาระงานบาน................................................ 122



16 อยูดวยกันเพราะอยากอยู  ไม ใชจําเปนตองอยู

กฎขอที่ 51 ไวใจคูครองเรื�องงานที่ทํา .................................................124
กฎขอที่ 52 อยาดุดาจูจี.้........................................................................126
กฎขอที่ 53 ทํารักดวยความรักที่จะทํา .................................................128
กฎขอที่ 54 อยากดขี่บังคับคูครอง.......................................................130
กฎขอที่ 55 เงี่ยหูฟงเรื�องที่คูครองไมไดพูด.........................................132
กฎขอที่ 56 ถาปญหายังคาใจ ก็ทะเลาะกันไดทุกวัน ..........................134
กฎขอที่ 57 เคารพความเปนสวนตัว ....................................................136
กฎขอที่ 58 ปฏิบัติตอคูครองใหดีกวาปฏิบัติตอเพื�อนซี้ ......................138
กฎขอที่ 59 อยาเคืองถาอีกฝายตองการพื้นที่สวนตัว ........................140
กฎขอที่ 60 ผูชายก็ชอบดอกไมเหมือนกัน ..........................................142
กฎขอที่ 61 แยกใชเงินคนละกระเปา ..................................................144
กฎขอที่ 62 หัวใจสบายคือเปาหมายสูงสุด..........................................146
กฎขอที่ 63 กับคูครอง ตองไมงกเรื�องเงิน ..........................................148
กฎขอที่ 64 ชีวิตคุณ คุณเลือกเองทุกวัน ............................................150
กฎขอที่ 65 อยาเปนผูเสียสละจอมปลอม ...........................................152
กฎขอที่ 66 หยุดพูดทํารายจิตใจ ..........................................................154
กฎขอที่ 67 คุณทั้งคูไมจําเปนตองเลนกติกาเดียวกัน ........................156
กฎขอที่ 68 ปลูกเรือนตามใจผูอยู ........................................................158
กฎขอที่ 69 เอาใจเขามาใสใจเรา .........................................................160
กฎขอที่ 70 ญาติของคูครองคือของแถมที่พวงมาดวย ......................162
กฎขอที่ 71 มีอะไรตองคุยกัน ...............................................................164



สารบัญ 17

กฎที่วาดวยการแยกทางกัน

กฎขอที่ 72 ฟงเสียงเตือนในตัวเรา .....................................................168
กฎขอที่ 73 ตบมือขางเดียวไมดัง ........................................................170
กฎขอที่ 74 มีศีลธรรมจรรยา ................................................................172
กฎขอที่ 75 อยาแคะคุยเรื�องเกาๆ เอามาคิด...................................... 174
กฎขอที่ 76 กันลูกใหอยูหางๆ...............................................................176

กฎที่วาดวยวงศวานวานเครือ

กฎขอที่ 77 อยาตําหนิพอแมของเราเลย ............................................180
กฎขอที่ 78 อยาปลอยใหพอแมชักใยความรูสึกของเรา ....................182
กฎขอที่ 79 นึกถึงลูก กอนนึกถึงตัวเอง ..............................................184
กฎขอที่ 80 ความขัดแยงแตกแยกไมเกิดประโยชนอันใด .................186
กฎขอที่ 81 ไมวาอีกฝายจะรายกับคุณแคไหน อยารายตอบ ............188
กฎขอที่ 82 คําพูดบางอยางตองหามพูด .............................................190
กฎขอที่ 83 อยาบีบคั้นจิตใจคนในบาน................................................ 192
กฎขอที่ 84 ไมมีคําวาไมวาง สําหรับคนที่เรารัก .................................194
กฎขอที่ 85 ลูกตองทะเลาะกับคุณเพื�อจะไดยายไปอยูที่อื�น ..............196
กฎขอที่ 86 ไมจําเปนที่ใครตองเหมือนคุณ .........................................198
กฎขอที่ 87 พี่นองทองเดียวกันก็ผิดใจกันได ......................................200
กฎขอที่ 88 ปลูกฝงทัศนคติเรื�องเพศใหถูกตอง .................................202



18 อยูดวยกันเพราะอยากอยู  ไม ใชจําเปนตองอยู

กฎที่วาดวยน้ํามิตร

กฎขอที่ 89 อยาตั้งกฎใหเพื�อนทําตาม ................................................206
กฎขอที่ 90 เพื�อนซี้ที่เคยเปนคนแปลกหนามากอน ...........................208
กฎขอที่ 91 คบแตเพื�อนที่ทําใหชีวิตดีขึ้น ............................................210
กฎขอที่ 92 จะเปนเพื�อนใครทั้งทีก็จงเปนเพื�อนแท ............................212
กฎขอที่ 93 ใหอภัย ...............................................................................214
กฎขอที่ 94 อยาเสนอความคิดใดๆ ใหกับเพื�อน .................................216
กฎขอที่ 95 อยาสรางความอึดอัดใจใหคนอื�น .....................................218
กฎขอที่ 96 คบเพื�อนที่รักความซื�อถือความสัตย ................................220
กฎขอที่ 97 อยาใหเพื�อนยืมเงินถาคุณไมพรอมจะยกหนี้ให ..............222
กฎขอที่ 98 ถาไมชอบหนาแฟนเพื�อนก็ลําบากหน�อย ........................224
กฎขอที่ 99 เมื�อชี้นิ้วดาคนอื�น สามนิ้วที่เหลือจะกลับมาชี้ที่ตัวเอง ......226
กฎขอที่ 100 มิตรภาพเปลี่ยนแปลงได ...............................................228
กฎขอที่ 101 รูวาเมื�อไรควรสิ้นสุดมิตรภาพ ........................................230
กฎขอที่ 102 ความขมขื�นใจไมชวยใหชีวิตใครดีขึ้น ............................232

กฎที่วาดวยผูคนที่คุณพานพบ

กฎขอที่ 103 ผูคนสําคัญกวาขาวของ..................................................236
กฎขอที่ 104 การหมกมุนอยูกับความรูสึกผิด
 เปนความเห็นแกตัว .......................................................238



สารบัญ 19

กฎขอที่ 105 ความรักมีน้ําหนักเทากับเวลา ........................................240
กฎขอที่ 106 ยิ่งให ยิ่งได .....................................................................242
กฎขอที่ 107 จงมั่นใจวาคุณยังมีเพื�อน ................................................244

อยากอานตออีกไหมครับ

สรางผลงาน ใหโดดเดนเขาตา ..........................................................248
ใครๆ ก็มีสิทธิ์รวย ขอแคสมัครใจจะรวย ..........................................250
ใหทีมทํางานดวยใจ ...............................................................................252
อายุมากขึ้น ไมจําเปนตองฉลาดขึ้นเสมอไป ......................................254
ปลอยวาง ทําใจสบายๆ  ......................................................................256



กฎที่วาดวย
การแสวงหา
ความรัก 



ถาคุณหยิบหนังสือเลมนี้ขึ้นมา ผมเชื�อวารอยทั้งรอยน�าจะตกอยู
ในสถานการณความรกัแบบใดแบบหนึง่ เชน ยังไมพบรักกบัใครสักท ีหรอื
พบแลวแตยังไมคอยแน�ใจ คูครองคนใหมจะใชคูแทของเราหรือเปลา 
แลวทําอยางไรถึงจะรู และระหวางที่ดูใจกันอยู เราควรทําตัวอยางไร 
ความรักถึงจะงอกเงยเติบโต 

ชวงเวลาแบบน้ี คณุคงกระวนกระวายใจ อยากใหทกุอยางลงล็อก
ดวยดี คุณกลัววาจะพูดหรือทําอะไรผิดพลาด ความคาดหวังที่มีถาไมสูง
ลิ่วเกินไปก็ต่ําเตี้ยเกินเหตุ ดังนั้น ระหวางที่คุณมองหาคูครองที่สมบูรณ
แบบดังใจ หรือกําลังดูใจคนท่ีคบกันใหมๆ หมาดๆ อยูนี้ คุณคงอยากรู
เปนธรรมดาวาควรวางตัวอยางไรถึงจะดี และอะไรคือส่ิงที่ควรสังเกต
สังกา

หมวดแรกของหนงัสอืเลมนี ้เปนการใหขอคดิทีจ่าํเปน เพื�อใหคณุ
และคูมองเห็นตัวตนของกันและกัน ตลอดจนทะนุถนอมเขาหรือเธอคน
ที่ใชเอาไวได 

แมแตคนที่มีความสัมพันธมั่นคงแลว ก็น�าจะตองอานเลมนี้อยูดี 
เพราะอาจชวยย้ําเตือนถึงเหตุผลที่ทําใหคุณสองคนมาใชชีวิตรวมกัน
ตั้งแตแรก และอาจชวยใหคุณมองภาพชีวิตตอนน้ีไดกระจางขึ้น ยิ่งไป
กวานั้น ในยามที่ตองชวยคนอื�นมองหาความรัก คุณก็จะชวยเขาไดบน
หลักคิดที่มั่นคงกวา ในขณะที่คนอื�นๆ อาจหัวหกกนขวิด เดินผิดทิศ 
ผิดทางอยางไรก็ตาม
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กฎขอที่ 1 

เปนตัวของตัวเอง

เวลาคณุเจอใครสักคนท่ีถกูใจ จนทําใหคณุรูสกึหลงใหลไดปลืม้ คุณอด
ไมไดทีจ่ะเปล่ียนแปลงหรือทําตวัใหไปในทิศทางเดยีวกบัเขา หรือไมกพ็ยายาม
ทาํตวัเปนคนในแบบทีอ่กีฝายอยากใหเปน คณุเลยตองกลายเปนคนทีม่รีสนิยม
หรูเลิศวิไล แข็งแกรง เงียบๆ หงิมๆ หรือแมกระทั่งลึกลับ แตไมวาจะเปนคน
แบบไหน ก็ขอใหเปนตัวคุณจริงๆ ที่ไมไดเสแสรงแกลงเปนเถอะครับ เพราะ
อยางนอยจะไดไมตองคอยปลอยมุกตลกแกเกี้ยว หรือมานั่งเศราเพราะทํา
อะไรพลาดอยูเรื�อย

ก็ใครละครับจะเสแสรงไปไดตลอด อยางมากก็ฝนทําไดแควันสองวัน 
หรอือยางเกงกเ็ดือนสองเดอืนเทานัน้ แตคงจะสาหสัพอดถูาใหฝนปนหนากนั
ไปชั่วชีวิต ถาไหนๆ คุณคิดวาคนคนนี้เปนคนที่คุณรู ใจ เปนคนที่คุณเลือกจะ
อยูดวยไปอีกครึ่งศตวรรษแลว ลองนึกดูเลนๆ ก็ไดวามันจะน�าอึดอัดแคไหน
กบัการตองฝนทาํตวัเปนคนเนีย้บกริบไปตลอด 50 ป หรอืตองคอยขมใจไมให
พูดจาลอเลนกับใคร

คุณคงไมอยากใหเรื�องนี้เกิดขึ้นกับคุณแน� คุณอยากจะใชเวลาทั้งชีวิต
หมดไปกับการซอนตัวตนอยูภายใตหนากากท่ีคุณสรางข้ึนมาหรือ ถานึกภาพ
ตัวเองในวันหนาแลว ผมวาคุณคงไมอยากใหเปนอยางนั้น เปนคนที่ไมใชคุณ
เลยแมแตนอย แตที่ทําเพราะกลัววาอีกฝายจะเลิกคบ ไมคิดบางหรือครับวา
ในเวลาไมชาไมนาน คณุกต็องตบะหลดุใหอกีฝายเขาเหน็ตัวจรงิอยูด ีถงึตอน
นั้นอีกฝายเขาคงไมประทับใจคุณแลวละ และถาเรื�องนี้เกิดกับตัวเอง โดยพบ
วาอกีฝายเลนละครตบตามาตลอดเวลาทีค่บหากนั คณุกค็งไมประทบัใจเทาไร
เหมือนกันใชไหมครับ
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แตผมไมไดหามคณุพฒันาตวัเองนะครบั คนเราควรปรบัปรงุตวัใหดขีึน้
อยูแลว เราตองพฒันาตวัเองในทุกๆ เรื�อง ไมใชเฉพาะแตเรื�องความรักเทานัน้ 
ที่แน�ๆ หลังความพยายามปรับปรุงตัวทุกคร้ัง คุณจะจัดการชีวิตไดเปนระบบ
ขึ้น และมองโลกไดสดใสกวาเดิม ใครที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไดก็นับเปนยอด
คนครับ แตกฎขอนี้กําลังจะบอกวา การเปลี่ยนนิสัยพื้นฐานของตัวเองนั้นไม
เปนผลดี รังแตจะผูกตัวเองเขากับปมปญหาตางๆ ใหยุงเหยิงไปกันใหญ

ดังนั้น ขอใหเปนตัวของตัวเองไวเถอะครับ ถาเปนไปไดก็ใหรีบเปดตัว
ตนที่แทจริงออกมาตั้งแตวินาทีนี้เลย ถาคุณไมใชคนที่อีกฝายกําลังมองหา 
อยางนอยคณุก็ไมตองเสยีเวลาถลําลกึจนถึงวนัท่ีอกีฝายพบความจรงิ แลวคณุ
ทราบไหมครับวาการที่อีกฝายไมชอบคนหัวสูง รสนิยมหรูเลิศ ก็ไมไดแปล
วาการทาํตวัเปนขาลยุ ตดิดนิ จะทําใหเขาชอบเสมอไป เขาอาจชอบนสิยัตลก
เฮฮาของคุณ หรือบางทีอีกฝายก็แคตองการอยูกับใครสักคนที่เขมแข็งพอ 
จะดูแลตัวเองได

ขอใหรูไวเถอะวาการเสแสรงแกลงเปนคนอื�นที่ไมใชตัวตนของเราแต
ดั้งเดิมนั้น มีแตจะดึงดูดใหคนที่ไมชอบคุณเขามาคบ แลวจะมีประโยชนอะไร 
ในเมื�อยังมคีนอื�นอกีมากมายทีเ่ขาอาจจะชอบนสิยัแบบคณุ ไมถอืสาวาคณุจะ
มีขอบกพรองหรือซุมซามเบอะบะขนาดไหน คนพวกนี้มีความมั่นอกม่ันใจใน
ความเปนตัวของตัวเอง มองวาตัวเองมีเสน�หทั้งที่อาจจะมีขอบกพรองเต็ม 
ไปหมด แตเขาก็ไมยี่หระ ผมวาเขามองถูกนะ

ถาเปนไปได ก็ใหรีบเปดตัวตน 
ที่แทจริงออกมาตั้งแตวินาทีนี้เลย
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กฎขอที่ 2 

อยามีรักใหม 
ถาแผลเกายังไมหายสนิท

มนุษยเราทุกคนตางมีชวงชีวิตท่ีโดนมรสุมพัดกระหน่ํามาจนน�วม บาง
คนท่ีโชครายหน�อยก็อาการสาหสัแผลเหวอะหวะกวาคนอื�น แตแผลเกาเหลา
นี้ละครับที่ทําใหเราเปนเรา ไมเหมือนใคร ถามองใหดี แผลเกาจึงไมใชเรื�อง
เลวรายแตประการใด สําคัญแควาตอนนี้เราตองรักษาแผลใหหายดีกอนจะ
กระโดดเขาสูสมรภูมิหัวใจอีกครั้ง

หากการคบหาใครๆ ที่ผานมาทําใหสภาวะอารมณบอบช้ํา คุณตอง
เยียวยารักษาแผลใจใหหายสนิท กอนคิดมองหารักใหม มิฉะน้ันอีกฝายจะ 
ไมมีวันไดเห็นตัวจริงของคุณ แลวคุณเองก็จะไมไดพิจารณานิสัยอีกฝายให
ถองแท เพราะมัวแตกมหนาสาละวนอยูกับอาการบอบช้ําของตัวเอง

แลวถาคณุพลาดซ้าํสองกับความสมัพนัธครัง้ใหม (ซึง่เกดิขึน้ไดกบัใครๆ 
ทุกคน) สุดทายหัวใจคุณจะบอบชํ้ากวาเดิม ตอใหคุณพบใครที่รักจริงใสใจจัง 
คุณทั้งคูก็ตองช้ําใจกับขอเท็จจริงท่ีวา ไมใครก็ใครยังไมพรอมจะเดินเคียงคู 
ไปดวยกัน

ผมมีเพื�อนคนหนึ่งที่อกหักยับเยินและยังไมหายดี แตจูๆ เธอก็ไดพบ
กับชายคนใหมที่นิสัยน�ารัก ใจดี ปกปอง ทะนุถนอมเอื้ออาทร คุณสมบัติครบ
ถวนอยางที่เธอคิดวาใช แตพอสองปตอมา หลังจากเขาดูแลเธอจนกลับมา
แข็งแกรง เปนตัวของตัวเองไดใหม ความสัมพันธก็ขาดสะบั้นลงทันที เพราะ
เธอไมใชผูหญิงคนเกาที่เขาเคยหลงรักอีกตอไปแลว ผูชายสวนใหญอยากได
ผูหญิงที่แข็งแกรง เปนตัวของตัวเอง แตเขาไมใชผูชายแบบนั้น เขาชอบ 
ผูหญิงที่บอบบาง ออนแอ ตองมีใครดูแลอยูตลอดเวลา



กฎขอที่ 2 อยามีรักใหม ถาแผลเกายังไมหายสนิท 25

อันตรายมันอยูตรงนี้ละครับ ตอใหคุณเจอคูครองที่สมบูรณแบบดังใจ 
ชางเปนหญิงหรือชายในฝนที่เขากันไดกับคุณ ณ วันนี้ที่สุด แตอาจไมใชคุณ
ในวันตอไปทีแ่ผลใจหายสนิทแลว คณุจรงิๆ ทีซ่อนเรนอยูภายใน ผมไมไดบอก
วาความสัมพันธแบบนี้จะไมมีทางรอดนะครับ เพียงแตนอยรายมากๆ ที่จะไป
ไดตลอดรอดฝง

ดังนั้น กอนจะมองหาใครใหม จงสงเคราะหตัวเองเสียกอน ดวยการ
หลบไปเลียแผลใจท่ีไหนสักแหง ใชชีวิตกับเพื�อนฝูงและคนในครอบครัวให
สนุก จนกวาแผลใจจะหายดี จึงคอยเร่ิมตนใหมกับคนที่คุณเลือกเฟนแลววา
มีหัวอกเดียวกัน และแผลใจแหงสนิทไมกลัดหนองอีกตอไป 

ความรักความสัมพันธจึงจะเกิดผลดีตอชีวติโดยรวม เพราะคุณทั้งคูได
เห็นตัวจริงของกันและกัน เลยสานสัมพันธไดตรงใจตั้งแตแรก

จงหลบเลียแผลใจใหแหงสนิท 
กอนคิดเริ่มตนใหม
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กฎขอที่ 3 

ถาอยูกับตัวเองแลวทุกข 
ก็อยาหวังวาจะสุขในชีวิตคู

ผมรูจกัผูหญงิคนหนึง่ทีเ่ปลีย่นคนรกัอยูบอยๆ พอเธอเลิกกบัใครปุบ ก็
จะมคีนใหมใหคบไดทนัท ีผมเคยถามเธอเหมอืนกนัวาเพราะอะไร เธอตอบวา
เธอไมอยากอยูแบบไมมีใคร จึงตองหาหลักประกันใหอุนใจ ตอนที่ผมคุนเคย
กับเธอมากขึ้น เธอคบอยูกับผูชายคนหนึ่งที่สมบูรณเพียบพรอมไปหมด เสีย
อยูอยางวาไมคอยรกัเธอเทาทีค่วร ผมสงสยัจนโพลงถามเธอไปวา แลวทนอยู
ทําไม เธอกลั้นใจอธิบายใหฟงวา เธอไมมีทางเลือก เพราะถาเลือกจะไมมีใคร
ก็หมายความวาตองอยูคนเดียว เธอรับสภาพนั้นไมได

ในทีส่ดุพอสถานการณเลวรายลงมากๆ เขาคนนัน้กจ็ากไป เธอประคับ
ประคองจิตใจ เตรียมรับการหยารางท่ีตามมาเหมือนอาฟเตอรช็อกอยูเปน
เดือน ผมถามเธอดวยความเปนหวงวาจะไหวหรือ คราวน้ีเธอตอบวา “ก็ยัง
ไหวนะ ทีแรกนึกวาหัวจิตหัวใจจะยอยยับดับสูญไปแลวเหมือนกัน แลวมันก็
เจบ็นานกวาทีค่ดิ” เทาทีผ่มสงัเกต กวาเธอจะหายจากอาการอกหกักป็าเขาไป 
6 เดือนเห็นจะได แต 3 เดือนหลังจากนั้น เธอก็พบผูชายนิสัยน�ารักคนหนึ่ง 
ทีค่ดิจะคบเธอจรงิจงัและตองการยายเขาไปอยูดวยกนัโดยไมรอชา แตเธอยนื
กรานปฏิเสธ เพราะตอนนี้เธอสนุกกับการใชชีวิตตามลําพังมากกวา

ที่ผานมาเธอตองทนกับความสัมพันธอันงอนแงนและกล้ํากลืนฝนทน
กบัการมีปากเสียงอยางไรเหตุผล ก็เพราะเธอกลัววาจะอยูคนเดียวตามลําพัง
ไมได ประเดน็ของเรื�องอยูตรงนีล้ะครบั แตพอเธอรูวาอยูคนเดยีวกม็คีวามสุข
ได เธอเลยต้ังมาตรฐานเรื�องชีวิตคูใหสูงขึ้นอีกมาก และจะไมยอมทนกับ
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มาตรฐานระดับรองๆ ลงมาเลย เธอมองวาถาไมไดดีก็ไมเอา เพราะอยางมาก
สิ่งที่เลวรายที่สุดก็แคกลับมาอยูคนเดียวเหมือนเดิม ซึ่งตอนน้ีเธอรูแลววา 
เธออยูได และอยูอยางมีความสุขเสียดวย

อุทาหรณสอนใจจากเรื�องนี้ก็คือ คุณตองใชชีวิตโดยลําพังอยางมี 
ความสุข และมีความมั่นใจในตัวเอง ถาทําแบบนี้ไดเมื�อไร คุณจะไมมีวันตก
ที่นั่งลําบากจากความกลัวที่วาจะถูกทิ้งใหอยูคนเดียว หากชีวิตคูไปกันไมรอด 
ก็แยกกันได โดยไมมีปญหาอะไรมาก 

ขณะที่คนมากมายหลายคณาตองทนกล้ํากลืนฝนอยูดวยกันไป เพราะ
กลัวโดดเดี่ยวเอกา แตนักเลนกฎจะเรียนรูเรื�องการอยูคนเดียวใหมีความสุข 
แลวเมื�อใดที่คิดจะมีคูครอง พวกเขาก็จะเปนตัวของตัวเองอยางมั่นใจและ 
สมเหตุสมผล ถาคุณเขาใจกฎขอนี้อยางถองแท คุณจะอยูกับใครบนโลกใบนี้
ก็ไดทั้งนั้น เพราะตางฝายตางรักกันบนพื้นฐานของความมีเหตุผล

แมการอยูคนเดียวไดจะนับเปนเรื�องเยี่ยม แตการไดอยูกับคนที่เรารัก
เยีย่มกวาเยอะครบั แลวถาวนัใดมเีหตใุหอยูดวยกนัไมได คณุกจ็ะจากกนัอยาง
มีความสุข เพราะปราศจากเรื�องขุนของหมองใจกัน

การอยูคนเดียวไดนับเปนเรื5องเยี่ยม 
แตการไดอยูกับคนที่เรารัก 
เยี่ยมกวาเยอะเลยครับ


