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คําอุทิศของผูเขียน

ผมใครขอขอบคณุผูคนมากมายทีช่วยใหผมทาํหนงัสอืเลมนีส้าํเร็จ โดย
เฉพาะอยางยิ่งคุณผูอานดังรายนามตอไปนี้
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คํานําผูเรียบเรียง

มนุษยเรามีคําสอนที่มาจากความเชื/อมากมาย

และเราก็ปฏิบัติตามคําสอนนั้นสืบตอกันมาหลายยุคหลายสมัย

โดยไมสงสัยเลยวามันดีหรือมีประโยชนกับชีวิตจริงหรือไม

แหกกฎเดิม เติมวิธีคิด ดวยกฎใหมที่ฝากชีวิตไดอยางสนิทใจ (The 
Rules to Break) เลมนี้ จะชวยใหคุณไดกลับมาทบทวนและไตรตรอง

กฎ กติกา หรือคําสอนตางๆ ที่อยูรายลอมตัวเรา

ขอไหนดีก็ปฏิบัติตอไป ขอไหนแยก็หากฎใหมมาเสริม

ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื/อใหคุณไดใชชีวิตอยางลื/นไหล 

ไรอุปสรรค และประสบความสุขอยางแทจริง

สมิทธิ์ เอกโชติ
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บทนํา

เมื/อครั้งยังไมประสาตอโลก แนวคิดและคําสั่งสอนทุกอยางในหัวเรา
ลวนมาจากการปลูกฝงของคนรุนกอน เชน คนเราจะอยากไดในส่ิงที่ตนขาด 
อสิรภาพคอืสิง่ประเสรฐิสดุในชวีติ เลนกบัหมา หมาเลยีปาก ขนัตคิอืคณุธรรม 
นีย่งัไมนบัรวมผูหลกัผู ใหญในบานและครบูาอาจารยทีส่ัง่สอนกนัเปนการสวน
ตวัอกี หลายคาํสอนถูกตอกยํ้าจนฝงหวัเรา และอกีหลายคําสอนกเ็ปนเหมอืน
กระบวนทาไมตายที่เรางัดขึ้นมาใชในยามเขาตาจน

ครั้นเติบใหญ ก็ยิ่งมีคําสอนมากมายทบทวีเขามาอีก ทั้งหลักการและ
ความเชื/อตางๆ สารพดั หลายคาํสอนคณุกส็นันษิฐานไดวาไมน=าจะผดิ และไม
เคยตั้งขอสงสัยอะไรทั้งสิ้น เขาทํานอง “เดินตามผู ใหญ หมาไมกัด”

พอเปนผู ใหญนานวันเขา กฎตางๆ ที่แบกไวก็ชักจะมากขึ้นเรื/อยๆ จน
ลาหลังแบบไมรูตัว มารูอีกทีก็ตอนที่พนพร่ําคําเทศนาชุดใหญกรอกใสหูเด็ก
หนุมสาวหรือเพื/อนท่ีกําลังตกที่นั่งลําบาก พอพูดจบก็มานั่งสงสัยตัวเองวา 
“นี่ตูไปขุดคําพูดแบบนี้มาจากไหนกัน”

วากันตามจรงินะครบั กฎหรือหลกัการอะไรตางๆ นานานัน้ ก็ไมถกูตอง
เสมอไป ยิ่งถาเปนกฎที่ออกมาจากปากของคนที่ “หวังดีแตประสงคราย หรือ
มีผลประโยชนแอบแฝง” แมกฎหลายขอจะถูกตองก็จริง แตก็อาจถูกตอง
เฉพาะชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น แลวคนที่บอกกฎนั้นก็อาจลืมหมายเหตุไว
ดวยวาจะหมดอายุการใชเอาเมื/อไร และพอหลังจากน้ันก็อาจตองกลับไปใช 
กฎที่ตรงกันขามกับกฎเดิม ก็มีใหเห็นกันอยู

ประเด็นสําคัญท่ีผมอยากบอกคือ คุณตองหัดเปนคนชางสงสัย ขยัน
ใครครวญ ไมทําตามกฎที่คนอื/นมาตั้งใหทําโดยไมเอะใจอะไรเลย ไมเชนนั้น
ชวีติคณุจะเหนื/อยยากแสนสาหสัโดยใชเหต ุจงเชื/อมัน่ในดลุยพนิจิของคุณเอง 
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(เหน็จะมแีตกฎขอนีล้ะครบัทีค่ณุทาํตามไดทัง้ชวีติ) ผมไมไดบอกวา สิง่ทีผู่ ใหญ
สอนมานัน้ผดิยกกระบ ิมตีาํหนยิกกระบวน ไมวาจะเปนสภุาษติยอดนยิม หรือ
คําสอนดีๆ ที่ครอบครัวตอกยํ้าพรํ่าสอนมาหลายชั่วคน อยางเชน ใครครวญ
ใหรอบคอบกอนลงมอื ผมเหน็ดวยกับคาํสอนนีแ้บบไมมขีอโตแยงเลย แตตอง
หลังจากที่ผมไดคิดสะระตะถี่ถวนแลววามันถูกตองจริงในทุกกรณี

หลงัๆ มานี ้ผมมกัจะคดิคาํสอนใหมๆ  ขึน้มาใชกบัตวัเองอยูบอยๆ เชน 
จงเปลี่ยนมากลางศึก กฎขอนี้บางทีก็ดีเอามากๆ แตคําสอนบางอยางผมก็ไม
เคยเห็นดวย เชน การรุกคือการตั้งรับที่ดีที่สุด แมวาคร้ังหนึ่งจะเปนวิธีที่ผม
ใชไดผลดีที่สุดมาแลวก็ตาม หรืออยางคําสอนที่วา เงินทองเปนรากเหงาของ
ความชั่วราย ผมก็ไมเชื/อ เราเปนคนโยนบาปใหกับเหรียญใหกับธนบัตรที่ 
ไรชีวิตจิตใจไดอยางไร ของแบบนี้มันอยูที่คนใชมากกวา

แมคนทัว่ไปจะไมพดูกฎจอมปลอมพวกนีก้นัถงึขัน้ตดิปาก แตกฎพวกนี้
ไดกลายพันธุเปนความเชื/อฝงหัว จนแพรไปทั่วทุกหัวระแหง บางทีที่เห็นพูดๆ 
กันเปนสิบๆ สุภาษิตน=ะ พอไดเคี่ยวความคิดใหตกผลึกก็จะนึกออกเองวาเปน
สุภาษิตเดียวกัน แถมนัยยะที่ซอนอยูก็ไรประโยชนสิ้นดี

 ตั้งแตเขียนหนังสือ “กฎทองของการใชชีวติ” และหนังสอืในซรีีสกฎ
ทองเลมอื/นๆ (ที่ทําใหเห็นแนวทางการปฏิบัติตนของคนที่ประสบความสําเร็จ 
ซึ่งปฏิบัติตามไดงายที่สุด และทําใหจิตใจอิ่มเอมไดมากที่สุด) ผมพบวาปญหา
หลายอยางทีเ่กิดข้ึนทกุวนันี ้เกดิขึน้เพราะคนเราชอบหลบัหหูลบัตาทําตามกฎ
ตางๆ อยางไมมีเหตุผล แลวที่เปนแบบนี้ก็เพราะตัวเองจะไดไมตองเสียเวลา
ตั้งขอสงสัย ที่ผานมาผมไดรับอีเมลจากคุณผูอานจํานวนมากที่ใชชีวิตตามกฎ
ตางๆ ซึง่เปนประเภททีผ่มเรยีกวา “กฎกาํมะลอ” ซ่ึงกค็อืคาํแนะนาํจากผูหวงั
ดแีตประสงคราย หรอืความเชื/อท่ีเชื/อสบืตอกันมาชนิดนานชาตโิดยไมปรบัปรงุ

ผมกเ็ลยตองเขยีนหนงัสอืเลมนีข้ึน้มา เพื/อฉายสปอตไลตไปทีส่มองเรา
ใหเหน็ความเชื/อทีฟ่งดดูแีตไมมปีระโยชน ตลอดจนการปฏิบตัตินทีผู่คนทาํตาม
กนัเพราะความเคยชนิ พรอมกบัแหยกลบีสมองใหคดิใหมอกีรอบวา กฎหลาย
ขอที่คุณอุตสาหเชื/อมาตั้งนาน ดีตอชีวิตคุณจริงหรือไม
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คดิและคดิคอืเนือ้หาท้ังหมดของหนงัสอืเลมนี ้ตัง้คาํถามกบัทกุคาํสอน 
ไมใชชีวิตตามกฎของใครตอใคร แมแตตัวผมเองก็เหมือนกัน จนกวาจะคิด
พจิารณาใหถีถ่วนถองแท และแน=ใจวาตวัคณุเหน็ดเีหน็งามตามกฎขอนัน้จรงิๆ 
ไมวาคุณจะอายุ 18 หรือ 80 ก็ไมใชปญหา แตพินิจพิจารณาหน=อยเทานั้นวา
คําตําหนิดุดาที่มาสั่งใหคุณหลับหูหลับตาทําตามนั้น จริงๆ แลวถูกตองหรือไม 
ขอใหหมัน่สงัเกตตวัเองและตัง้คาํถามอยูเปนนจิวา “ทาํไมตองเชื%อตามคาํสอน
นั้น” และ “เปนคําสอนที่เกิดประโยชนจริงหรือ”

ผมไมอนญุาตใหคณุไปเชดิใสกฎเกณฑความเชื/อและคานยิมทีค่ณุเหม็น
เบื/อนะครับ (ผมไมทาํแบบนัน้แน= ทีจ่รงิก็ไมเหน็วาทาํไมคณุตองมาขออนุญาต
จากผมเลย) เพราะไมใชหนทางสรางความสขุความเจรญิแมแตนอย จงซื/อสัตย
กับตัวเองใหมาก แลวคุณอาจจะพบวาตัวเองแข็งขอกอขบถตอหลักการ
มากมาย ทัง้ที่ใจไมอยากแยงยอนดวยซํ้าไป แตกด็แีลวละครบั ผมไมสนบัสนนุ
ใหคุณไปมัดตัวเองไวกับคานิยมของใครก็ไมรู โดยไมคิดใหดีเสียกอน อีก
ประเดน็หนึง่ คณุจะไดเจอกฎท่ีพดูกนัเกรอ ซึง่ผมเชยีรใหคณุแหกกฎพวกน้ัน
บาง บางครั้งบางคราวก็ยังดี กฎพวกนี้เปนกฎสามัญๆ ที่ใชกันไปทั่วทุกวงการ 
พอคณุอานจบแตละบท ตอนทายกจ็ะมกีฎใหมทีค่ณุฝากชวีติไดสนทิใจกวามา
ให “ใชแทนกฎเดิมๆ” ซึ่งน=าจะเหมาะสมกับกาลเทศะมากกวา

 ผมหวงัใจวา คณุจะไดรบัประโยชนจากกฎใหมเหลานีอ้ยางเตม็ที ่และ
หากคุณอยากบอกเลาเกาสิบใหผมทราบวา เมื/อเอากฎใหมไปใชแทนแลว 
ชีวิตสุขแซบประการใด ก็ติดตอกันไดทางเฟซบุกของผม (ที่ระบุไวดานลาง) 
ผมยงัไมกลารบัปากวาจะหาเวลาตอบเฟซบุกไดหรอืเปลา แตทีแ่น=ๆ  สัญญาได
อยางหนึ่งวา ผมอานจดหมายของคุณดวยความตั้งอกตั้งใจครับ เพราะตัวผม
ก็อยากจะรูไปหมดวา แหกกฎสําเร็จแลว ชีวิตคุณๆ เปนอยางไรบาง

ริชารด เทมพลาร
http : www.facebook.com/richardtemplar
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11 บางคนก็นิสัยเสียแบบนั้นเอง    38
 กฎขอที่ 11 อยูดีๆ ไมมีใครนิสัยเสียเองหรอก 
  มันตองมีเหตุผลที่มาที่ไป    39

12 จิตใจจะสดชื/นรื/นเริงไดอยางไร ถารางกายยังปวดอยูอยางนี้    40
 กฎขอที่ 12 ปวดแผล ปวดหัว ปวดทอง ปวดฟน 
  ปวดสารพัด ไมไดแปลวาตองปวดใจ    41

13 ถาผลงานดีจริง ก็จะฟองตัวมันเอง    42
 กฎขอที่ 13 ถาคุณมัวแตนิ่งเงียบ อมพะนํา 
  ใครเขาจะไปรูวาคุณทํางานเกงแคไหน    43

14 ตองทําทุกวิถีทาง ใหไดทุกอยางที่ตองการ    44
 กฎขอที่ 14 อยาขมขู กดดัน หรือบังคับฝนใจใคร    45

15 ตองเปนคนมีระเบียบวินัย    46
 กฎขอที่ 15 ความเจาระเบียบไมไดทําใหใคร 
  มีศีลธรรมสูงสงไปกวาใคร    47

16 ความพอใจของคนอื/น ทําใหชีวิตเราเปยมความหมาย    48
 กฎขอที่ 16 อยาเอาชีวิตตัวเองไปผูกไวกับความพอใจของคนอื/น    49

17 ใครทําอะไรกับเราไว ก็จงตอกกลับไปอยางนั้น    50
 กฎขอที่ 17 ทําอะไรไป ก็ไดกลับมาแบบนั้น    51

18 คอเดียวกันตองคบหากันไว    52
 กฎขอที่ 18 ไมใชคอเดียวกัน ก็คบหาเปนเพื/อนกันได     53

19 ส่ิงดีๆ ที่ไดมา หามีตนทุนไม    54
 กฎขอที่ 19 ทุกสิ่งที่ล้ําคาตองแลกมาดวยความเจ็บปวด    55

20 เราตองเปลี่ยนนิสัยคนอื/นได    56
 กฎขอที่ 20 อยาพยายามเปลี่ยนนิสัยคนอื/น    57
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21 จงใหความสําคัญกับจุดหมายในวันหนา ไมใชที่มาของเราเมื/อวันวาน    58
 กฎขอที่ 21 จงภาคภูมิใจในรากเหงาของตัวเอง    59

22 เรากับเพื/อนๆ ตองคบกันยันวันตาย    60
 กฎขอที่ 22 รูจักกันเพื/อจาก พบกันเพื/อพลัดพราก    61

23 ความผิดพลาดคือความลมเหลว    62
 กฎขอที่ 23 ความผิดพลาดคือยางกาวของความสําเร็จ    63

24 ตองเปนเพื/อนกับทุกคน    64
 กฎขอที่ 24 คุณไมจําเปนตองชอบหนาทุกคน    65

25 ทุกคนจะใหความเปนมิตรกับคุณ    66
 กฎขอที่ 25 ไมใชวาใครจะชอบหนาคุณหมดทุกคน    67

26 ชอบไมชอบก็ตองกลั้นใจทน    68
 กฎขอที่ 26 ชีวิตเรา เราเลือกเองได    69

27 ตองทํากิจวัตรเบ็ดเตล็ดใหเสร็จๆ ไป    70
 กฎขอที่ 27 ชีวิตประกอบขึ้นจากเรื/องสัพเพเหระ 
  และสิ่งละอันพันละนอย    71

28 จงกาวไปไมหยุดยั้งบนเสนทางแหงความฝน     72
 กฎขอที่ 28 เมื/อเวลาเปลี่ยนไป ใจคนก็เปลี่ยนตาม    73

29 สังคมมีสิทธิรับรูขาวสาร     74
 กฎขอที่ 29 บุคคลมีหนาที่รักษาความลับ    75

30 จงเผชิญหนากับความกลัว    76
 กฎขอที่ 30 เอาความคิดดีมาแทนที่ความคิดรายๆ    77
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31 จงเคารพผูหลักผู ใหญ    78
 กฎขอที่ 31 เคารพทุกคน    79

32 จงดูแลคนใกลตัวใหดีที่สุด    80
 กฎขอที่ 32 การชวยเหลือดูแลคนอื/น ทําใหเรารูสึกดีตอตัวเอง    81

33 จะหลบวิถีกระสุนใหพน ก็จงกมหัวต่ําๆ เขาไว    82
 กฎขอที่ 33 ใครก็กดหัวเราไมได ถาเราไมยอมกมหัวใหเขาเอง    83

34 ใครจะหาเรื/องเราก็ปลอยใหเขาหาเรื/องไป ไมตองไปใสใจ    84
 กฎขอที่ 34 อยาปลอยใหใครหาเรื/องคุณ    85

35 จงใชไหวพริบเอาตัวรอด    86
 กฎขอที่ 35 วางแผนลวงหนาใหตัวเองเปนตอ    87

36 แครูวาเราทําอะไรอยู    88
 กฎขอที่ 36 จงซื/อสัตยตอตัวเอง    89

37 เราตัดสินคนไดจากรูปลักษณและการแสดงออก    90
 กฎขอที่ 37 ทุกคนลวนมีเรื/องราวอยูเบื้องหลัง    91

38 มองขาม    92
 กฎขอที่ 38 ไมมีอะไรที่เกี่ยวของกับคุณสักนิด    93

39 แคครั้งเดียวไมน=าจะเปนอะไร    94
 กฎขอที่ 39 อยาปลอยใหพฤติกรรมไมดี มีโอกาสเกิดขึ้นใหม    95

40 จงใชสัญชาตญาณ    96
 กฎขอที่ 40 จงฟงเสียงเตือนที่อยูในหัว    97
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41 จงคอยๆ กาวไปทีละขั้น    98
 กฎขอที่ 41 ถาตองการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ 
  คุณตองกาวกระโดดขนานใหญ    99

42 คนที่รักเราจะเคียงขางเราไปตลอดชีวิต    100
 กฎขอที่ 42 ผูคนที่ผานเขามา ถึงเวลาก็ตองจากไปเปนธรรมดา    101

43 จงสนุกกับชีวิตในวัยหนุมสาวใหเต็มที่    102
 กฎขอที่ 43 เราตองใชรางกายไปตลอดชีวิต    103

44 การกูยืมไมไดเสียหาย ตราบใดที่มีปญญาใชหนี้    104
 กฎขอที่ 44 จงอยาเปนหนี้ใคร    105

45 ตองเอื้อเฟอเผื/อแผ มีน้ําใจ    106
 กฎขอที่ 45 อยาใหใครยืมเงิน ถาทําใจเรื/องหนี้สูญไมได    107

46 จงเชื/อวาตัวเราเยี่ยมที่สุด    108
 กฎขอที่ 46 รูวาตัวเองมีดีที่ตรงไหน    109

47 อยายอมใหใครทําใหคุณรูสึกไมดี    110
 กฎขอที่ 47 สิ่งเดียวที่คุณควบคุมได คือตัวคุณเทานั้น    111

48 มีไมกี่คนที่ทําใหเราเสียกําลังใจได    112
 กฎขอที่ 48 เราไมควรเสียกําลังใจเพราะใครทั้งนั้น    113

49 เราหามความรูสึกของตัวเองไมได    114
 กฎขอที่ 49 ความรูสึกเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากความคิดของเรา    115

50 รักชอบใครเก็บไวในใจไมจําเปนตองเอยปาก    116
 กฎขอที่ 50 พูดใหรูวาเขาสําคัญกับเราแคไหน    117
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51 ในอินเทอรเน็ตเราเปนบุคคลนิรนาม    118
 กฎขอที่ 51 ในโลกอินเทอรเน็ต กฎตางๆ ก็ยังตามไปสงผล    119

52 จงหมั่นพัฒนาตัวเองใหเกงรอบดาน    120
 กฎขอที่ 52 คนเราไมจําเปนตองเกงไปหมดทุกเรื/อง    121

53 จงฝาฟนเพื/อความสมบูรณแบบ 100 เปอรเซ็นต    122
 กฎขอที่ 53 สมบูรณแบบเกินไปก็ไมทันกิน    123

54 ตัวเราคือผลพวงของพันธุกรรม    124
 กฎขอที่ 54 ตัวเราคือผลลัพธของประสบการณตางๆ    125

55 วันพรุงนี้ก็เปนแคอีกวันหนึ่งเทานั้น    126
 กฎขอที่ 55 การใชเวลาในแตละวัน คือการใชชีวิต    127

56 กาวแรก ตองไมผิดพลาด    128
 กฎขอที่ 56 กาวแรก ตองทําใหโลกประทับใจ 
  อดทนรอไว ไมตองรีบกาว    129

57 คนที่มีความมั่นใจสูงๆ เพราะเขามองเห็นเสนทางสูจุดหมาย
 อยางชัดเจน    130
 กฎขอที่ 57 ไมวาใครก็จิตใจสับสน และหลงทางไดเหมือนกัน    131

58 ตองโดดเดนจากฝูง    132
 กฎขอที่ 58 มีเสนบางๆ ระหวางความเจงสุด 
  กับความเพี้ยนหลุดโลก    133

59 รูปรางหนาตาเปนเรื/องสําคัญ    134
 กฎขอที่ 59 หนาตาไมสวยไมหลอ ก็ไมเห็นเปนไร    135

60 เราเปนเพียงหยดน้ําในมหาสมุทร    136
 กฎขอที่ 60 สิ่งเล็กนอยเพียงใดก็ลวนมีความสําคัญ    137



สารบัญ 15

61 เรื/องงานตองมากอน    138
 กฎขอที่ 61 งานไมไดสําคัญกวาชีวิต    139

62 ปากตองตรงกับใจ    140
 กฎขอที่ 62 หลีกเลี่ยงความขัดแยง    141

63 อยาถอยแมแตกาวเดียว ถามั่นใจวาตัวเองเปนฝายถูก    142
 กฎขอที่ 63 อยากลัวที่จะประนีประนอม    143

64 มาอยางไรก็สวนไปอยางนั้น    144
 กฎขอที่ 64 มีจริยธรรมสูงสงเสมอ    145

65 ระบายความอัดอั้นบางก็ดี    146
 กฎขอที่ 65 อยาแสดงอารมณของเรา ทับซอนอารมณคนอื/น    147

66 ไมมีใครสมบูรณแบบ    148
 กฎขอที่ 66 อยูฝายเทพ ไมอยูฝายมาร    149

67 ทํางานใหเสร็จทันนาทีสุดทาย    150
 กฎขอที่ 67 ทํางานใหเสร็จกอนนาทีสุดทาย    151

68 ควรใหคําแนะนําดีๆ    152
 กฎขอที่ 68 อยาใหคําแนะนําใดๆ    153

69 พูดใหคนอื/นรูวาคุณคิดถูก    154
 กฎขอที่ 69 อยาไดปริปากพูดสมน้ําหนาคนอื/น    155

70 จับสิ่งที่เราถนัด    156
 กฎขอที่ 70 ไขวควาหาความทาทายใหตัวเอง    157
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71 คุณมีสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม    158
 กฎขอที่ 71 เลิกคาดหวังกับความยุติธรรมในชีวิต    159

72 ยิ่งเรียน ยิ่งรู    160
 กฎขอที่ 72 ยิ่งเรียน ยิ่งไมรู    161

73 ถาจะทําอะไรทั้งที ตองทําใหเต็มที่สุดตัว    162
 กฎขอที่ 73 จะทําอะไรก็ตาม อยาถลําตัวลงลึกแตแรก    163

74 อยูกับเรื/องที่เรามีความรูความเขาใจ    164
 กฎขอที่ 74 กาวออกนอกพื้นที่ความสบายใจ 
  แลวเรียนรูสิ่งใหมบาง    165

75 ผูคนตัดสินคุณจากทรัพยสินในครอบครอง    166
 กฎขอที่ 75 อยาอวดรวยแขงกับใคร    167

76 ปกปดความผิดพลาดของตัวเอง    168
 กฎขอที่ 76 ไมวาใครก็ผิดพลาดไดทั้งนั้น    169

77 มีชีวิตอยูกับปจจุบัน    170
 กฎขอที่ 77 มองภาพรวม ทั้งอดีต ปจจุบัน อนาคต    171

78 ตองมีเปาหมายชัดเจน    172
 กฎขอที่ 78 ไมจําเปนตองมีเปาหมายชัดเจนทุกครั้ง    173

79 ความรูสึกผิด ชวยชี้ความบกพรองของเราได    174
 กฎขอที่ 79 อยาสรางความรูสึกผิด    175

80 เมื/อมีปญหาตองรีบหาตัวชวย    176
 กฎขอที่ 80 ตองชวยตัวเองใหรอด (ไมมีใครชวยเราไดตลอด)    177
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81 จะคิดแกปญหา ตองคิดใหมากเขาไว    178
 กฎขอที่ 81 คิดมากไป ก็แกปญหาอะไรไมได    179
82 จํากัดตัวเลือกใหนอยลง    180
 กฎขอที่ 82 พิจารณาทุกตัวเลือกที่มี    181
83 จงอยาเชื/อใจใคร    182
 กฎขอที่ 83 เชื/อใจคนทุกคน    183
84 จงเชื/อใจคนทุกคน    184
 กฎขอที่ 84 อยาเชื/อใจใคร    185
85 บางทีคนเราก็ตองบนกันบาง    186
 กฎขอที่ 85 อยาเปนคนชางบน คิดเสียวา “ชางหัวมัน”    187
86 อยาสละตัวเอง เพื/อรักษาความสัมพันธ    188
 กฎขอที่ 86 ความสัมพันธจะมีคา ถามาพบกันคนละครึ่งทาง    189
87 จะรูสึกอะไรก็ควรตองมีเหตุผล    190
 กฎขอที่ 87 เรื/องของความรูสึก ไมมีถูก ไมมีผิด
  เปลี่ยนแปลงไดตลอด    191
88 กิน ดื/ม ครึกครื้นใหสุดเหวี่ยง    192
 กฎขอที่ 88 เอาตัวใหรอด    193
89 ถึงจะเรียกรองวาอยากได ก็ไมมีใครเขาใหหรอก    194
 กฎขอที่ 89 อยากไดอะไร ตองพูดขอ    195
90 ถาอะไรยังไมเสีย ก็ไมตองซอม    196
 กฎขอที่ 90 หมั่นปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น    197
91 ตองหางานที่มั่นคงปลอดภัย    198
 กฎขอที่ 91 หางานที่ใจรัก    199
92 ตองปกปองรักษาทรัพยสมบัติ    200
 กฎขอที่ 92 ชีวิตคนมีคากวาวัตถุขาวของ    201
93 อยาเปลี่ยนมากลางศึก    202
 กฎขอที่ 93 ไมเคยสายเกินไป กับการเปลี่ยนไปใช 
  กฎขอใหม หากเหมาะกับสถานการณ    203
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กฎที่ตองแหก 

หนาที่การงานดี มีเงินมาก
คือความสําเร็จ

ผูคนบนโลกนี้พรอมเสมอท่ีจะบอกคุณวา คุณไมมีทางประสบความ
สาํเรจ็ถาไมทาํแบบนัน้แบบน้ี ผมกลาทาเลยวาคณุตองเคยไดยนิคาํพูดทาํนอง
นี้มาแลว “ชีวิตนี้แกไมมีทางไดดี ถาไมทํางานหนัก และหนักชนิดสายตัวแทบ
ขาด” “อนาคตไมมีทางถึงไหน ถาไมจบมหาวิทยาลัยหรือสอบไลไมผาน” “ถา
ขืนทํางานที่ไดคาตัวถูกๆ อยูแบบนี้ กี่ปถึงจะกาวหนา” “หนาที่การงานตอง
มีหนามีตา ชีวิตถึงจะประสบความสําเร็จ” แตคําวา “ความสําเร็จ” จริงๆ นั้น
ขึ้นอยูกับวา ใครจะตีความหรือใหคํานิยามไวอยางไรตางหาก และหนทางสู
ความสําเร็จก็ไมไดมีแคหนทางแคบๆ เพียงหนทางเดียว

ไมวาพอแม คุณครู หรือเพื/อนๆ ผูหวังดี ที่บอกคุณวาความสําเร็จตอง
เปนอยางนัน้อยางนี ้น=าจะเปนการทึกทกัเอาเองวาคณุมเีปาหมายชวีติเปนบาน
หลังใหญ เงนิทองเหลอืลน กินใชทัง้ชาตกิ็ไมหมด มหีนาทีก่ารงานที่ใครๆ ตอง
กมหัวซูฮกให แมวาใครหลายคนในกลุมนั้นจะพูดถูก หรือเดาใจคุณไดเปะใน
ตอนนี ้แตถาผมใหคณุพกัยกสักหน่ึงนาท ีแลวมาคดิกนัใหมเลนๆ อกีทวีา จริง
หรอืทีก่ารสอบไดคะแนนดีๆ  เรยีนจบมหาวทิยาลยั ทาํงานในองคกรใหญๆ  และ
ไตระดบัไปสูตาํแหน=งสงูๆ เปนหนทางเดยีวทีจ่ะนําชวีติไปสูความรํ่ารวย ผมวา
ไมจรงิแน=ๆ  ถาบอกวาเปนหนทางหนึง่ละก ็“ใช” แตถาบอกวาเปนหนทางเดยีว 
“ไมใช” ครบั เพราะมคีนมากมายทีเ่ลกิเรียนหนงัสอืกลางคนั แตกส็รางตวัจน
ฐานะร่ํารวยขึ้นมาได แลวเงินทองกับตําแหน=งใหญโตเปนตัววัดความสําเร็จ
ของคุณไดจริงหรือ สองอยางนี้ใชเปนสวนหนึ่งของตัววัดความสําเร็จได แต
ไมใชมาตรวัดเดียวแน=ๆ

ดัชนีที่ใชตัดสินวาอะไรคือความสําเร็จ คืออะไรก็ตามครับที่ทําใหคุณ
รูสึกอิ่ม รูสึกพอกับชีวิตนั่นละ บางคนเขาอาจรูสึกอิ่มเต็มกับรถหรูที่คนมอง
แลวตองเหลียวหลัง หรือตําแหน=งหนาที่ใหญโต ถาคุณชอบแบบเดียวกับเขา
ก็ไมเปนไร แลวอยาลืมตั้งไวเปนเปาหมายชีวิตเลยนะครับ
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แตถาตวัคณุรูสกึวาไมใช เพราะเปนคนประเภทอื/นทีม่องหาส่ิงแตกตาง
ในชีวิต คําวาความสําเร็จของคุณอาจหมายถึงการมีครอบครัวใหญๆ มีลูกเต็ม
บานหลานเต็มเมือง หรืองานที่เหลือเวลาใหคุณไปทํางานอดิเรกที่คุณรักได 
หรืออาจเปนความสุขใจที่ไดชวยเหลือผูคน ไดทํางานที่ใจรัก แมคาตอบแทน
จะนอยนิด และโอกาสเลื/อนขั้นเทากับศูนยก็ตาม

ผมรูจกัชายคนหน่ึง เขาจะเปนสขุสมปรารถนาเมื/อไดใชชวีติสมถะตาม
ลําพังกับสุนัขคูใจหนึ่งตัว แลวก็รูจักผูหญิงคนหนึ่งที่รูสึกวาชีวิตเธอประสบ
ความสาํเรจ็ถาไดอยูแฟลตในลอนดอน และใชชวีติแบบคนกรุง แมตองทาํงาน
พืน้ๆ ออกไปไหนไมไดเลย ผมยงัรูจกัผูคนอกีกลุมหนึง่ทีถ่อืวาการใชชวีติอยูใน
ชนบทนอกเมอืงใหญ มหีนาทีก่ารงานพอประมาณ มบีานหลงัเล็กลงหน=อยคอื
การประสบความสําเร็จในชีวิตแลว หรือบางคนขอแคใหไดออกนอกบาน จะ
ทํางานอะไรไมเกี่ยง เทานั้นก็มีคุณคาแลว ลูกชายของผมคนหนึ่งก็มีลักษณะ
ทํานองนี้ ชอบนอนบนเรือคลาสสิกที่ซอมมาหลายปแลว เขาไมเคยเกี่ยงเลย
วาตองทํางานหาเงินเทาไรมาซอมเรือ เขารูสึกประสบความสําเร็จเมื/อไดซอม
เรือและสรางบานบนเรือลํานั้นจนสําเร็จ

แมแตคนหัวเกาท่ีปรารถนาความสําเร็จตามแบบแผนเดิมๆ ก็ยังมอง
เรื/องนี้ ไปกันคนละทิศละทาง บางคนอยากมีเงินมากๆ เอาไวอวดรํ่าอวดรวย
ถึงจะรูสึกอุนใจ บางคนก็ตองการขึ้นแทนเปนเบอรหนึ่ง เพราะรูสึกวาทาทาย
ด ีลางเน้ือชอบลางยาครบั แตไมวาใครกต็าม ลวนมนียิามของความสําเร็จตรง
กนัอยูเรื/องหนึง่คอื ตองทาํงานหนกั มเีปาหมายชดัเจน และตัวคณุเทานัน้ที่
รูดีที่สุดวาเปาหมายของตัวเองคืออะไร

ดังนั้น จงอยายอมใหใครมาครอบงําความคิดของคุณวา ความสําเร็จ
ในชีวิตคืออะไร เพราะไมมีใครรูความหมายของคําวาความสําเร็จดีไปกวาตัว
คุณ แตก็ตองคิดคํานิยามของความสําเร็จสวนตัวใหสะเด็ดน้ํากอนนะครับ ไม
งั้นไปไมถึงฝงฝนแน=ๆ

กฎขอที่ 1

ความสําเร็จขึ้นกับนิยามที่แตละคนจะให
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กฎที่ตองแหก 

บางคนแคเกิดมาโชคดี
คนเราชอบเผลอใจอยากไดชีวิตของคนอื/น อยากไดสิ่งที่คนอื/นมี เชน 

ความเกงกลาสามารถ ความเชีย่วชาญ มติรสหาย เงนิทอง รูปแบบการใชชวีติ
ที่สุขสบายหรูหรา ที่เปนแบบนี้เพราะเรามองเห็นแตเปลือกนอก เห็นเฉพาะ
สิง่ทีค่นอื/นเขาเปดใหเราเหน็ ดไีมดกีต็วัเราเองนัน่แหละทีเ่ลอืกเหน็เฉพาะเรื/อง
ที่เราอิจฉาเขาอยู

สมัยผมยังเปนหนุมรุนกระทง มีเพื/อนรวมชั้นคนหนึ่งที่ฉลาดปราด
เปรื/องไปหมดทุกวิชา หัวไบรตสมองใสมาก เรียนอะไรก็งายไปหมด พิโธพิถัง! 
ผมอยากเรียนเกงแบบเขาแทบตาย ก็งมงายงุนงานอยูหลายปกวาจะตาสวาง
วา เขาทองหนงัสอืหนกักวาทีผ่มคดิไวมาก เขาฉลาดกจ็ริง แตไมไดฉลาดเหนือ
มนุษย ซ้ํารายตองทองหนังสือหนักกวาเด็กอื/นเพราะพอแมเขาเขมงวดเรื/อง
การเรียนมาก ถาทําการบานหรืออานหนังสือไมเสร็จ ก็จะไมใหดูทีวีหรือออก
ไปเลนนอกบานเลย พอรูเบือ้งหลงัผมกร็ูสกึดใีจท่ีไมมใีครใสใจสิง่ทีผ่มพรํ่าเพอ 
แลวเอาไมกายสิทธิ์มาเสกชีวิตผมใหเปนแบบเขา ไมงั้นยี้ตายเลย

จรงิๆ แลว ถาจะคดิใหด ีผมวาตอนนัน้มเีดก็อื/นอกีหลายคนในโรงเรียน
ทีอ่าจกําลงัเผชิญปญหาสารพัดอยางท่ีเราไมมทีางรู เชน พอแมตดิเหลา แยก
ทางกัน ทารุณลูก หรือสูญเสียคนที่ตนรัก ยิ่งวันนี้ผมเติบโตเปนผู ใหญ ก็ยิ่งรู
วาสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของใครๆ นั้น เรารูเห็นไดไมถึงครึ่ง โดยสัจธรรมจริงแท
อยางที่บอกไป ผมเลยเลิกอิจฉาคนอื/น เพราะไมแน=ใจวาถารูจักชีวิตเขาแลว 
เราจะอยากเปนเขาหรือเปลา ถาผมอยูของผมแบบนี้และเปนอยางที่ผมเปน 
อยางนอยๆ ก็รูทางลม และพอจะกําหนดหรือควบคุมชีวิตได ผมวาเรื/องนี้
สําคัญอยางยิ่ง หรือตอใหคนอื/นเขามั่งมีศรีสุขสนุกทุกวันคืนจริงๆ ก็ไมมีใครรู
หรอกวาวนัขางหนาจะเปนอยางไร อกีสองสามปเขาอาจลมจมหมดเน้ือหมดตัว
ก็ได การมีชีวิตของตัวเองแบบนี้ ผมวาผมสบายใจกวาเยอะครับ
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แลวคุณเคยคิดไหมครับวา คนอื/นเขาก็อาจอิจฉาคุณเหมือนกัน คุณ
แทบไมเคยนึกเลยละสิ ทั้งที่จริงแลวมีความเปนไปไดวาคนอื/นเขาก็อาจอิจฉา
คุณ “ทุกเรื/อง” หรือ “เรื/องใดเรื/องหนึ่ง” ก็ได เชน เรื/องที่คุณมีความมั่นอก
มั่นใจ เลนฟุตบอลเกง พรรคพวกเพื/อนฝูงเยอะแยะ ไดรับเชิญไปงานปารตี้ 
เรียนไดปริญญาหลายใบ 

เรามักเผลอไผลลืมวามีของดีอยูกับตัว แลวไปมัวเพงมองแตสิ่งที่เรา
ไมม ีเราน=าจะมองตวัเองผานสายตาคนอื/นบาง ขึน้ชื/อวามนษุยยอมมทีัง้ดแีละ
ไมดีระคนอยูในตัวทั้งสิ้น แมตัวเราก็มีชั่วดีถี่หางไมตางจากคนอื/นเทาไร เรา 
จึงไมแตกตางจากเขา และเขาก็ไมตางจากเรานัก

ขอฝากเอาไวอีกเรื/องครับ ยิ่งเราเสียเวลาไปจองอิจฉาใครตอใคร ก็
ยิง่เสยีโอกาสในการสรางสรรคสิง่ดีๆ  ใหกบัชวีติเรามากขึน้เทานัน้ แทนทีจ่ะ
เอาแตอยากมอียากเปนอยางเขา ทาํไมไมลงทนุเสยีเวลาสักนดิ คิดหาหนทาง
วาตองทําอยางไรถึงจะไดในสิ่งที่ตองการ สมเพชตัวเองใหนอยลง และปลุก
จิตปลุกใจใหมีเรี่ยวแรงขึ้นมาสักหน=อย แลวจะรูวาคนอื/นไมมีอะไรใหคุณ 
ตองอิจฉาเลย

กฎขอที่ 2

อยาอิจฉาคนอื9น
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กฎที่ตองแหก 

ตองสอบไดคะแนนดีๆ
ผมวาเราทุกคนเคยเหงื/อตกกับการเรียนในชั้นเรียน แถมยังถูกกดดัน

จากพอแม ครูอาจารย และญาติพี่นองใหตองสอบไดคะแนนดีที่สุด เพราะ
พวกเขาลวนบอกเปนเสียงเดียวกันวา อนาคตท้ังชีวิตขึ้นอยูกับคะแนนสอบ 
ทั้งๆ ที่มันไมจริง คะแนนสอบเปนแคทางลัดทางหนึ่งเทานั้นเอง

คะแนนสอบเปนตัวชวยบอกเลาเรื/องราวชีวิตในวัยเรียนของคุณได
อยางรวบรัดที่สุด ซึ่งนายจางจําเปนตองรู แตยังมีคนอีกมากที่อยูดีมีสุข 
ประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งท่ีในอดีตไดคะแนนสอบสุดหวย แม อัลเบิรต 
ไอนสไตน เองก็ขึ้นชื/อวาสอบเขามหาวิทยาลัยไมผาน เห็นชัดเลยวาคะแนน
สอบหลายอยางไมไดบอกอนาคตเราไดทั้งหมด แตคะแนนสอบก็ยังมีความ
สําคัญที่เราควรใหราคา เพราะถาสอบไดคะแนนดี ชีวิตก็งายขึ้นเยอะ ยิ่งถา
อยูในวัยเรียนดวยแลว คุณก็มีสิทธิเปนลูกหัวแกวหัวแหวนของพอแม เปน
ศิษยโปรดของครู คะแนนสอบจึงยังมีคุณคา แตไมถึงขนาดวาตองอกไหม
ไสขมระทมทุกขไปกับมัน

เมื/อคุณจบการศึกษาออกมา แลวเลือกอาชีพที่ไมสนคะแนนสอบ แต
คุณอุทิศตัวใหกับงาน อีก 5 ปหรือ 25 ปตอมา คุณก็มีโอกาสไตเตากาวสู
ตาํแหน=งไดอยูด ีแมจะมีหรือไมมคีะแนนสอบเจงๆ สมัยเปนนกัเรยีนกต็าม ผม
ขอเลาเรื/องตวัเองอีกสกัหน=อย ในชวงสองปแรกตัง้แตผมออกจากโรงเรยีนมา
ทาํงาน ไมมนีายจางคนไหนเลยทีถ่ามผมวาสมยัเรียนสอบไดคะแนนเทาไร แต
แน=นอนครบัวาเรื/องแบบนี้ไมไดเกดิขึน้กับคนทุกอาชีพ แตทีผ่มจะบอกกค็อื ยงั
มีอาชีพอื/นอีกนับไมถวนที่ประสบการณการทํางานและพรสวรรคสําคัญกวา
คะแนนสอบเอามากๆ ตอนที่คุณอายุ 18 ป คะแนนสอบเปนเรื/องที่นายจาง
ใหความสนใจ แตเมื/อเวลาผานไปจนคุณอายุ 28 ป นายจางไมสนใจ
ประสบการณชีวิตคุณในชวง 10 ปที่ผานมาเลย เขาไมไดอยากรูวาสมัยเรียน
คุณสอบไดคะแนนเทาไร
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ผมยังจําวันวานในวัยเรียนที่ตองเหงื/อหยดเพราะสับสนวาควรเลือก
เรยีนอะไรดีระหวางเคมกีบัฟสกิส แลวภาษาตางประเทศละจะเลอืกภาษาอะไร
ถงึจะดทีีส่ดุ หรอืจริงๆ แลวควรจะเรียนประวัตศิาสตรใหรูแลวรูรอด เอาอยาง
นี้ดีกวาครับ ถาคุณยังไมไดตั้งเปามุงดิ่งตรงแหน=วเขาสูสายวิชาชีพใดที่ตอง
อาศัยความจําเพาะเจาะจงมากๆ อยางสายการแพทยแลว คุณจะเลือกเรียน
อะไรไมสําคัญ ขอแควิชานั้นเปนวิชาที่คุณชอบไวกอน

บรรณาธิการเฉพาะกิจท่ีทําหนังสือเลมนี้ใหผม จบปริญญาทางดาน
ฟสกิสครบั คณุเหน็ความเกีย่วของของวิชาฟสกิสกบัการผลิตหนงัสอืหรอืเปลา
ครับ ผมพนันไดเลยวา ตอนที่เธออายุ 18 ป เธอคงเหนื/อยแทบขาดใจกับการ
เลือกเรียนวิชาฟสิกส นักเขียนเรื/องตลกคนหนึ่งที่ผมรูจักก็เรียนจบวิชา
ประวตัศิาสตรกรกี นองเขยของผมอีกคนก็เคยตะเกยีกตะกายปนคะแนนสอบ
ปางตาย สมัยยังตัดสินใจไมถูกวาจะเลือกเรียนอะไรดี ระหวางปรัชญากับ
คอมพิวเตอร ซึ่งตอนน้ันเขายังไมรูชะตากรรมตัวเองวาตองมาใชวาทศิลป
หากนิ แตตอมาพอรูวาจริงๆ แลว เขาอยากไดปรญิญาดานชวีวทิยาส่ิงแวดลอม 
หาปใหหลังเขาเลยกลับไปเรียนใหมจนไดปริญญาที่อยากไดสมใจ

เห็นชัดแลวใชไหมครับวาคะแนนสอบมีความสําคัญอยางไร และไมมี
ความสาํคญัอยางไร จรงิๆ คะแนนสอบก็เปนแคคะแนนสอบละครับ แตที่ใครๆ 
รบเราอยากใหคุณไดคะแนนดี ก็เพราะอยากใหคุณไดสิ่งที่ดีที่สุดไปหมดเสีย
ทุกอยาง ตัวเขาจะไดโลงใจหายหวง ทั้งๆ ที่คุณอาจไมจําเปนตองใชคะแนน
สอบสูงสุดเหลานั้นเลยก็ตาม มีขอควรจําอยางหนึ่งวา “วันพระไมไดมีหน
เดียว” ถาเกิดคุณอยากไดในสิ่งที่วันนี้ ไมมีทางได ก็ใจเย็นๆ นะครับ วันหลัง
คอยตามเก็บแตมลาฝนเอาอีกที อะไรที่ดูเหมือนทุกขใจเปนเรื/องใหญชนิด 
คอขาดบาดตาย ณ วนันี ้แคอกีไมกีป่ผานไป พอคณุมองยอนกลบัมาใหม คุณ
ก็จะเห็นวาเปนเรื/องจิ๊บๆ ขี้ปะติ๋วเทานั้นเอง

กฎขอที่ 3

คะแนนสอบไมใชบทสรุปในชีวิต
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กฎที่ตองแหก 

พอแมตองถูกเสมอ
ไมใชเรื/องแปลกประหลาดอะไรถาผู ใหญจะคาดหวังในตัวคนหนุมสาว 

แตผมเองก็รูสึกอยูนิดๆ วา ผู ใหญคาดหวังตามแบบที่เคยโดนพอแมของ
ตัวเองคาดหวังมาต้ังแตคร้ังกระนูนหรือเปลา ตอนท่ีเราเปนเด็ก เราชอบคิด
เอาเองวาพอแมคอืบคุคลทีส่มบรูณแบบไปทกุเรื/อง ขนาดเราไมไดชอบระเบียบ
หรือกฎเกณฑทีพ่อแมตกีรอบให แตเรากฟ็นธงวา ยงัไงๆ พอแมกน็=าจะพดูถกู
แหละ พอเปนวัยรุน เราก็ชักสังเกตเห็นวาปาๆ ลุงๆ นาๆ ที่เปนเพื/อนของ
พอแม ทําไมไมยักจะเหมือนพอแมของเราเลย แตดวยความท่ีเราเปนลูก ก็
เลยยังรูสึกเขาขางพอแมอยูดีวาทานตองเปนฝายถูก

ถาคุณลองนึกดูดีๆ บุพการีของคุณทุกคนลวนเคยมีสถานะเปนพอแม
มือใหมกันมาทั้งนั้น แลวพวกทานเองก็ตองใชเวลาท้ังชีวิต (ชีวิตของลูกนะ
ครับ) วางแผนการเลี้ยงดู ปรับแตง ขัดเกลาใหเขาที่ พอถึงตอนนี้ ตอนที่คุณ
เตบิโตเปนผูใหญ ก็ชวัรปาบวาจากมอืใหมกน็=าจะกลายเปนมอืฉมงัแลว ดอูยาง
ผมนี่ปะไร เปนพอแมคนมาหกคร้ังหกครอกแลว บอกไดเลยวาไมมีใครเปน
พอแมไดสมบูรณแบบ ดวยขอเท็จจริงที่วา เลี้ยงลูกเปนงานยาก พอแมตอง
แบกเงื/อนไขไว ในหัวหลายอยาง ตั้งแตกฎที่พอแมสั่งสอนมา คานิยมของ
ตัวเอง ความหวัง ประสบการณสวนตัว อารมณสับสนกระวนกระวาย ก็เรียก
ไดวา รวมทุกๆ อยางที่ชีวิตคนคนหนึ่งผานรอนผานหนาวมา ความคิดและ
ความกลัวจะถูกสั่งสมบมเพาะออกมาเปนวิธีการที่พวกเราใชเลี้ยงลูก 

ยิ่งไปกวานั้น เด็กแตละคนก็มีนิสัยไมเหมือนกัน ตอใหคุณพอคุณแม
เลี้ยงพี่ชายนองสาวของเราไดอยูมือแคไหน ก็ไมไดหมายความวาจะเลี้ยงเรา
ไดอยูหมัดชะงัดมือเหมือนพี่ๆ นองๆ เสมอไป เด็กบางคนยิ่งหามเหมือนยิ่งยุ 
บางคนขี้กลัว บางคนขยันเกินเหตุ บางคนไมคอยมีเพื/อน บางคนชอบเสี่ยง 
บางคนใจเสาะถอดใจงาย มีไมกี่คนหรอกครับที่นิสัยถอดแบบมาจากพอแม 
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เดก็หลายคนเปนลกูไมหลนไกลตนไปเลยก็ม ีเดาใจยากครบัวาเด็กคนไหนตอง
เลี้ยงดวยไมไหน ผมจําไดวาลูกคนโตของผมเคยพูดกลายๆ วาผมน=าจะรูวิธี
เลี้ยงลูกเปนอยางดี เพราะเปนพอคนมาตั้ง 14 ปแลว (ตอนนั้นนะ) ไอผมก็
ทันเกมเสมอ ตอบลูกไปวา ผมไมเคยเปนพอเด็กอายุ 14 มากอนนี่นา ก็เลย
ไมมีประสบการณพอใหคิดอาน

เริม่เขาใจแลวใชไหมครับวาพอแมของเราน=ะ ทานเลีย้งเราตามวธิเีดิมๆ 
ที่ทานถูกเลี้ยงมานั่นแหละ พูดจากใจเลยนะครับ ตอใหพอแมบางทานเกงขั้น
เทพแคไหน กย็งัยดึตดิกบัวธิเีดมิๆ อยูด ีแลวทาํไมผมถงึรูน=ะหรอืครับ กเ็พราะ
ตัวผมเองเปนแบบน้ันอยูนานหลายปเหมอืนกัน (จุๆ  หามไปบอกลูกๆ ของผม
เด็ดขาดเชียว ผมไวใจคุณๆ นะครับ)

สิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือ คุณควรเชืAอฟงคําส่ังสอนของพอแม แต
ตองกลาตัดสินใจดวยตัวเองเมืAอคุณโตเปนผู ใหญมากพอแลว (สวนจะเปน
ผู ใหญตอนอายุ 15 หรือ 50 ก็แลวแตครับ) พอแมพยายามสั่งสอนเล้ียงดู 
เราสุดฝมือ แตเมื/อโตเปนผู ใหญคิดเองเปนแลว เราจะทําตามคําแนะนําของ
พอแมหรอืไมก็ได พอแมพดูอะไร ใหนอมรบัฟงอยางสภุาพทุกครัง้ แตอยาลมื
วา ชวีตินีค้ณุตองรบัผดิชอบเอง พอแมพดูถกูเปนสวนใหญกจ็รงิ แตก็ไมเสมอ
ไปทุกครั้งครับ

กฎขอที่ 4

อยาหวังใหพอแมเปนคนสมบูรณแบบ
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กฎที่ตองแหก 

ที่ชีวิตคุณเปนแบบนี้
พอแมตองรับผิดชอบ

ดวยเหตุที่พอแมของเราคือมนุษยธรรมดา ไมใชบุคคลสมบูรณแบบ 
และไมมทีางจะสมบรูณแบบไปได ดงันัน้ คณุจงึไมควรตอวาพอแมเรื/องทีท่าน
เลีย้งดูคณุมาแบบผิดๆ เพราะถาคณุเตบิโตมาไดขนาดนี ้กถ็อืวาพอแมเลีย้งดู
คุณมาอยางสุดฝมือแลว

สมมติวาจูๆ มีใครใหคุณไปทําอะไรสักอยาง เชน บริหารเครือขายเสน
ทางรถไฟ ถาเกิดคุณอยูในประเทศที่ไมมีทางรถไฟแบบประเทศไอซแลนด ก็
เปลีย่นมานกึถงึอะไรทีเ่ทยีบเคยีงกันไดแทนกแ็ลวกนั ถาคณุไมเคยรูเรื/องพวก
นีม้ากอน มาถงึกโ็ยนคณุลงไปทาํงานเลย คณุคดิวาตวัเองจะทาํงานไดถกูตอง
ไมตกหลนตั้งแตครั้งแรกเลยหรือเปลา มันไมมีทางอยูแลวใชไหมครับ 

พอแมของเรากเ็ชนเดยีวกนั ไมควรจะคาดหวงัแบบคาดค้ันวา ทานตอง
เลีย้งลกูเกงตัง้แตแรกเริม่ของการเปนพอแม ในเมื/อจูๆ  กม็คีณุมาใหเลีย้งแบบ
ไมทันตั้งตัว แมวาจะตั้งใจก็ตาม พอแมเองพอถึงคราวที่ตองเปนมือใหมหัด
เลี้ยงลูก ก็แทบกลายสภาพเปนเด็กที่เพิ่งหัดตั้งไข ไปไมเปนเหมือนกัน กวา
พวกทานจะตัง้หลกัได ก็ราวๆ คณุเรยีนจบมัธยมน่ันละ ครัน้พอจะเขาทีเ่ขาทาง 
ปบุปบลกูนอยแสนน=ารกักก็ลายรางเปนวยัรุนฮอรโมนแรง พอแมมอืเกากเ็ลย
กลายเปนพอแมมือใหมหัดเลี้ยงลูกวัยรุนกันอีกรอบ ซึ่งตอนน้ันพอแมก็คงมี
เรื/องใหกงัวลเยอะแยะ ตวัคณุเองอยางมากกแ็คปรับตวัใหเขากบัการเริม่ตนสู
วัยผู ใหญ แตพอแมนี่สิ ไหนจะตองสาละวนกับเรื/องงาน ญาติพี่นอง พอแม
ของตัวเอง ศึกสายเลือด ปวดหัวเรื/องเงินๆ ทองๆ ดังนั้น กอนจะตอวาพอแม
ของเราท่ีทําอะไรผิดพลาดพล้ังเผลอ ก็ควรคิดใหหนักกอนพูด ไมงั้นคุณจะ
กลายเปนคนไรเหตุผล เอาแตใจตัวเองอยางมากเลย
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การรับบทเปนพอแมในชีวิตจริงไมใชเรื/องงายนะครับ เพราะมันไมมี
โอกาสไดลองซอมเหมอืนเลนละคร แลวกอ็ยาคดิวาจะเหมือนตอนเราไปรบัจาง
เปนพี่เลี้ยงเด็ก เพราะตางกันอยางสิ้นเชิง ครั้นพอไดชิมลางบทบาทของการ
เปนพอแมแลว ก็ใชวาจะถอนตัวออกมาได แมผลการประเมินจากทุกคายจะ
บอกวาเราเล้ียงลูกไมเอาอาวก็เถอะ เพราะถึงอยางไรสถานภาพพอแมก็จะ
ติดตัวไปจนตลอดชีวิต

มันก็จริงละครับที่พอแมควรเลี้ยงลูกใหดีที่สุดตามอัตภาพ แตถาจะให
ถึงขั้นเล้ียงดีไมมีพลาดตลอดกาลน้ัน เลิกหวังไปเลยครับ สิ่งสําคัญคือตอง
มองเจตนาของพอแมใหออก ถาทานทําหนาทีอ่ยางสดุกาํลังความสามารถ หวัง
ดีกับคุณดวยใจจริง และรักคุณ คุณก็ตองรับสภาพความไมสมบูรณแบบของ
พอแมใหได แมพวกทานจะมีอะไรที่ไมถูกใจคุณก็ตาม แตก็ใชวาเราจะมอง
เจตนาของพอแมออกกันทุกคน ก็อยางทีผู่เชีย่วชาญดานการเลีย้งลูกทานหนึง่
เคยกลาวไววา “ในฐานะพอแม เราทําไดดทีีส่ดุกแ็คเลีย้งลกูใหรอดชวีติจนกวา
ลูกจะพึ่งตัวเองได” และในฐานะของลูก ก็ใหยึดกฎขอที่แลวไวครับวา เมื/อไร
ที่คุณโตเปนผู ใหญคิดเองได คุณก็ไมจําเปนตองหัวออนทําตามที่พอแมสอน
ไปทุกเรื/องก็ได

ในฐานะที่คุณเปนลูก มีหลายเรื/องที่คุณไมควรจะตําหนิติเตียนพอแม 
ยกเวนกรณีที่คุณโชครายตองรับเคราะห เพราะพอแมทารุณคุณดวยวิธีที่ขัด
ตอกฎหมาย ไมวาจะเปนการประทุษรายรางกาย ทารุณกรรมดวยคําพูด ลวง
ละเมิดทางเพศ ทํารายจิตใจ หรือทอดท้ิงไมเลี้ยงดู อยางน้ีคุณตําหนิไดเลย
เต็มประตู หรือหากจะยายไปอยูที่ใหมในสถานที่ที่คุณทําใจใหอภัยพอแมไดก็
ยิ่งดี เพราะประโยชนสูงสุดของการใหอภัยนั้นไมไดตกอยูที่พอแม แตจะตก
อยูกับตัวคุณเองมากที่สุดครับ

กฎขอที่ 5

อยาเคี่ยวเข็ญพอแมนักเลย
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กฎที่ตองแหก 

โลกนี้เต็มไปดวยอุปสรรค
ใหฝาฟน

มนุษยทุกคนลวนตองผจญทั้งเรื/องดีและเรื/องราย ในยามราย ใครๆ ก็
รายใสเรา ครั้นพอยามดี ใครๆ ก็แหแหนเอาใจจนเหลิง ทุกคนมีโจทกที่คลาย
กัน เชน มีครูเกงๆ มีเพื/อนสุดเหย มีพอแมที่ไมตรงไปตรงมา มีพี่นองทอง
เดยีวกนัทีค่ยุกันไมรูเรื/อง มบีรรดาผูหลกัผูใหญที่ใหการสงเสรมิ ทกุส่ิงทกุอยาง
ลวนสงอิทธิพลปนเปกัน หากคิดจะช่ังตวงวัดกันจริงๆ แลว เราก็จะเห็นวามี
คนท่ีโชคดีกวาคนอื/นๆ แตไมวาจะเกิดมาโชคดีสุดๆ ขนาดไหน ก็ไมพนตอง
ผจญสุขผจญทุกขเหมือนกันทั้งนั้น

ยิ่งเมื/อไรที่คุณแยกเรือนออกมาใชชีวิตนอกบาน คุณก็ตองรับผิดชอบ
ชวีติตวัเองแบบเตม็ๆ แลวถาบงัเอญิชวีติไมไดอยางใจขึน้มา คณุกค็งหมดสทิธิ
ไปตําหนิใครไดอีก โดยเฉพาะกับพอแม โรงเรียน หรือใครก็ตาม แมบางเรื/อง
กอ็าจมใีครผดิจรงิ แตนัน่มนัสมยัอดตีตอนทีค่ณุยงัเดก็ ยงัคดิเองไมเปน และ
ยงัชวยเหลือตัวเองไมได ผมไมใชคนใจไมไสระกําทีเ่หน็ความทกุขของใครเปน
เรื/องสนุก ผมพูดไดแควา “ชีวิตคนเราก็เปนแบบนี้ละ” ไมมีใครทําใหชีวิตที่
เหลือตอจากนี้ดีขึ้นไดนอกจากตัวเราเองเทานั้น เลิกโยนบาปวาคนอื/นทําลาย
ชีวิตวัยเด็กของคุณจนยับเยิน แถมทุกวันนี้คุณก็ยังเดินหนาเหยียบย่ําซ้ําเติม
ชีวิตวัยผู ใหญของคุณอีกไมหยุดหยอน แลวถาคุณหางานการทําเลี้ยงตัวเอง
ไมได มิตองโยนกลองใหคนอื/นทํางานเลี้ยงคุณหรอกหรือ

บางครั้งการตําหนิคนอื/นไวกอนก็สะดวกปากดี แมบางทีคุณอาจเจอ
อะไรทีส่มควรดาวาตเิตยีนกต็าม แตเรื/องแยๆ  พวกนัน้ก็ไมคูควรกบัการพดูถงึ
ใหเสียความรูสกึดีๆ ในชวีติทีค่ณุมไีดตัง้แตวนิาทนีีเ้ปนตนไป ชวีติดีๆ  ไมมทีาง
เกิดขึ้นไดตราบใดท่ีไมยอมรับวาตัวเรามีหนาท่ีสรางความสุขในปจจุบันขึ้นมา
ใหม แลวเอาแตผลักภาระ ปดความรับผิดชอบไปไวกับเรื/องราวในอดีต คุณ
ตองยือ้ยดุฉุดชีวติคืนมาจากคนทีท่าํรายวยัเดก็ของคณุใหได เอาใหคนพวกนัน้
รูไปเลยวา ชีวิตดีๆ นั้นมันควรเปนเชนไร
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ถาวันนีค้ณุยังเอาแตโทษคนอื/นจนเผลอไผลไปทาํอะไรแยๆ  หรอืทาํผดิ
ศีลธรรมขึ้นมา คุณก็ตองรับผิดชอบการกระทําของตัวเองไปเต็มๆ เหมือนกัน 
แตถาคุณเปนนักเลนกฎตัวจริง โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณแบบนั้นมีนอยมาก 
แตถาเห็นความผิดพลาดที่สุดวิสัย คุณจะยืดอกยอมรับอยางไมหวั่นไหว หาก
คณุมตีนแบบทีด่งีามในวยัเร่ิมตน พอเตบิใหญคณุกจ็ะไดรบัอทิธพิลแหงความ
ดีงามนั้นติดตัวมาดวย แตถาคุณไมไดโชคดีขนาดนั้น เพราะมีผู ใหญบางคนที่
ไมดีกับคุณไว พอมาวันนี้ วันที่คุณเติบโตและเปนตัวของตัวเองไดแลว คุณก็
หมดสทิธติเิตยีนยอนหลังนะครบั เพราะชวีติของคณุนบัแตอานกฎขอนีเ้ปนตน
ไป คุณจะไมสามารถโยนความรับผิดชอบใหใครได (ทั้งเรื/องรายและเรื/องดี)

หัวขอที่ผมกับคุณกําลังคุยกันอยูนี้ ไมใชประเด็นเรื/องความถูกตอง
ยุติธรรมนะครับ แตเปนประเด็นที่วา อะไรทําใหชีวิตของคุณดีขึ้น คุณเคย
สงัเกตบางไหมวา คนทีเ่ขากลายดือกรับผดิชอบชีวติของตวัเองนัน้ เขามคีวาม
สุขมากขนาดไหน พวกเขาไมตองทรมานกับความรูสึกวาชีวิตลองลอยไปตาม
ยถากรรม เปนเหยื/อของสถานการณตางๆ แมเราจะคุมเกมใหชวีติอยูมอืไมได
ทกุเรื/อง แถมบางคร้ังกต็องฝาดาน 18 อรหนัต โหดหนิแทบกระอกั แตถาเรา
คดิวาเปนหนาทีท่ีเ่ราตองรบัผดิชอบไดเมื/อไร เราจะกลาแกไขทกุอยางใหดขีึน้ 
หรืออยางนอยก็กลาหาวิธีจัดการกับผลพวงที่ตามมา

ถาคนเรามัวแตเพงโทษคนอื/นหรือเหตุการณตางๆ ก็เทากับยอมรับ
สภาพการเปนเหยื/อ ท้ังทีจ่รงิๆ เราควรเปนผูชนะดวยซ้าํ ถาจะมองหาตัวอยาง
ของคนทีจ่ะมาพสิจูนเรื/องนี้ใหคณุเหน็กเ็ยอะคนจนแทบเดนิชนกนัตายเลยละ 
มตีัง้แตบคุคลตนแบบอยาง เนลสนั แมนเดลา ไปจนถงึคนสามัญอยางเพื/อนๆ 
ของเราบางคน พวกเขาเหลานั้นเจออะไรหนักๆ ในชีวิตมาทั้งส้ิน แตไมยอม
ตกอยูในสภาพเหยื/อ รูเห็นแบบนี้แลว คุณไมอยากเขากลุมกับพวกเขาบาง 
หรือครับ

กฎขอที่ 6

คนเราตองรับผิดชอบชีวิตตัวเอง
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ลูกๆ ของผมชอบปวนกันเองใหพี่ๆ นองๆ หรือคนอื/นๆ ตองประสาท
เสีย อยางนอยๆ ก็งอแงโยกโยโยเยตอนที่รูสึกไมสบอารมณ เจ็บไขไมสบาย
หรือเหนื/อย

เมื/อหลายปกอนโนน เราเคยซื/อบื้อถึงขนาดตั้งกันเปน “กฎ” ของบาน 
วาหามทําอะไรแบบน้ีเปนเด็ดขาด ถาใครรูตัววากําลังงอแงใหพี่ๆ นองๆ คน
อื/นไมชอบใจ ตองรีบหยุดทันที ฟงเผินๆ ก็ดูมีเหตุผลดี ยิ่งตอนนั้นผมมองวา
มันสมเหตุสมผลชนิดสุดๆ แตผมดันลืมไปเรื/องหนึ่งวา เด็กมีธรรมชาติในการ
กอกวน ปวนประสาท และทําลายลางกฎทุกกฎอยูแลวโดยอัตโนมัติ

เมื/อไมนานมานี้ ผมบังเอิญไดยินลูกๆ พูดกันวา “หยุดผิวปากไดไหม 
ฉันรําคาญ ฉันไมอนุญาตใหเธอสรางความรําคาญใหฉัน” ไมก็ “ฉันรําคาญตา
จริงๆ เวลาเหน็เธอปกมดีไวบนกอนเนย ถาเธอรูตวัวาสรางความราํคาญใหฉนั
อยู เธอก็ไมมีสิทธิทําแบบนั้นนะ” คุณคงยอนถามผมวา “แลวไง ก็เด็กๆ ทํา
ตามกฎ” กจ็รงิครบั เดก็ๆ ทาํตามกฎของบาน แตบดิเบอืนประเดน็จนมัว่ แถม
ปูยี่ปูยํา จนผมตองบอกพวกเขาวา การทําแบบนั้นทําใหผมปวดประสาทมาก 
ลูกๆ ตองเลิกหัวหมอบิดเบือนกฎกันซะที ผลปรากฏวาเสียแรงเปลา ผมเลย
ตองออกกฎใหมมาคานกับกฎขอแรกเอาไววา “ลูกๆ ตองอดทนผอนปรน
ตอคนอืAน”

ก็อยางที่ทราบวา เราไมมีทางหามเด็กไมใหทะเลาะกันไดหรอก อันที่
จริงก็ไมควรหามดวย เพราะระยะยาวแลวมนัจะดกีบัเดก็มากกวา การทะเลาะ
กนัของเดก็เกดิจากความไรเดยีงสา ซึง่กเ็หมอืนกบัทีล่กูผมใชกฎเรื/องหามสราง
ความรําคาญใหคนอื/นในบานนั่นละครับ แมเราจะมีสิทธิบอกใหคนอื/นปฏิบัติ
ตอเราอยางเคารพเกรงใจ แตตัวเราเองก็ตองรูจักสงบสติอารมณและอดทน
ผอนปรนใหคนอื/นเหมือนกัน ไมอยางนั้นก็ตองทะเลาะขัดใจกับเพื/อนบาน ผู
รวมงาน องคกรที่สังกัด เพื/อนฝูง และครอบครัว ชนิดไมหยุดหยอนเปน
มหากาพยกันไปทั้งชีวิตแน=
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อยางกรณีที่เพื/อนบานควรจะบอกเลาเกาสิบคุณสักหน=อย กอนจะ
ผลผีลามไปตดักิง่ไมที่โผลไปบานเขา ไมใชตดัโดยพลการแบบนี ้แตถามหน=อย
วามันเปนเรื/องใหญขนาดทีค่ณุจะโฉงเฉงใหกลายเปนการทะเลาะกนั หรอืการ
ที่เพื/อนรวมหองของคุณไมจดจําสักทีวาตองเติมกาแฟลงในขวดหากกินหมด
แลว ทั้งที่คุณบอกไมรูกี่รอบตอกี่รอบ แตถามจริงเถอะ ไอคนที่คุณกําลังหัว
เสยีอยูนีม่นัใชคนอื/นคนไกลซะท่ีไหน ก็พรรคพวกเพื/อนฝงูกนัทัง้นัน้ แลวความ
ดกีย็งัมีไมใชนอย เชน ชอบเกบ็กวาดบานใหสะอาดสะอาน จดัของเปนระเบยีบ
เรียบรอยดี ผมขอบอกคุณวาคนเราไมมีทางไดอยางใจไปหมดทุกอยางหรอก
ครบั แลวจะลําบากยากเขญ็อะไรกนันกัหนากับอแีคเทกาแฟลงขวดเทานัน้เอง

เชื/อไหมครับวา การเอาใจเขามาใสใจเรา ก็ชวยใหตัวเราฉลาดขึ้นได
เหมอืนกนั ตองถามกอนวา พวกเขากอความราํคาญดวยเจตนาจะหยาบหยาม
ไมเกรงใจคณุหรอืเปลา ถาเปนแบบน้ันคณุกม็สีทิธทิกุอยางทีจ่ะปกปองตวัเอง 
(ดวยวถิทีางการทตู) หรือพวกเขากาํลงัมเีรื/องเรงรอนอยางอื/นเลยลืมนกึถงึคณุ 
จงึทาํในสิง่ทีด่ไูมคอยจะมหีวัคดิสกัเทาไร แตความรูเทาไมถงึการณกเ็ปนคนละ
เรื/องกบัการจงใจหยาบหยามโดยมเีจตนาไตรตรองไวกอนเปนอยางมากนะครับ

การเอาใจเขามาใสใจเรา จะทําใหคุณไดลองคิดกลับกันดูบาง วาคุณมี
นสิยัอะไรทีก่วนใจชาวบานชาวชองเขาบางไหม เคยคิดบางหรอืเปลาวา ตวัคณุ
เองก็อาจกอความราํคาญใหคนอื/นไดเหมอืนกัน ไมใชวามองไมเหน็หวัใคร แลว
เอาแตมองจากมุมของตวัเองฝายเดยีวเทานัน้ โปรดจาํไววา คนเรามีเรื/องพลาด
กนัไดทัง้นัน้ เราจงึตองรูจกัใหอภัย ยอมหยวน อะลุมอลวย และโอนออนผอน
ปรนในบางจงัหวะเวลา ถงึแมคนทีม่าเสรมิความราํคาญใหเราจะเปนญาตหิรอื
ไมใชญาติของเราก็ตาม

กฎขอที่ 7

เรามีสิทธิไดรับความเคารพเกรงใจจากคนอื9น 

แตเราตองมีความอดทน 

ผอนปรนตอคนอื9นเชนกัน
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กฎที่ตองแหก 

เราเลือกเพืDอนได
แตเลือกพี่เลือกนองไมได

กฎขอนีจ้รงิมากๆ จรงิชนดิเถยีงไมออกเลยทเีดยีว แตแมจะจรงิแคไหนก็
อาจจะขวานผาซากและเดด็ขาดเกนิไป ถาขนืไปเชื/อแบบไมลมืหูลมืตา ชวีติกอ็าจ
พังพินาศและขาดทุนเอาได คําพูดนี้ถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะเราเลือกจะใหใคร
มาเปนพีเ่ปนนองเราไมไดแน=ๆ  แตเราเลือกไดวาจะผกูมติรหรอืผกูใจเจ็บกบัพีน่อง 
บางทอีาจตองฝนใจอยูบาง แตกค็ุมคาน=าลองครบั ไมวานกัจติวทิยาคนไหนก็พดู
เปนเสยีงเดียวกนัทัง้นัน้วาพีน่องทองเดียวกนัจะมสีญัชาตญาณในการเปนคูแขง
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแขงกันแยงชิงความรักความเอาใจใสจาก
พอแม แตละคนจะดิ้นรนใหตัวเองแตกตางจากพี่นองคนอื/นๆ เพื/อที่พอแมจะได
รักตัวเองมากกวา ตอนที่เรายังเด็ก สัญชาตญาณนี้จะเปนแรงผลักดันลึกๆ ขาง
ในโดยที่เราไมรูตัว

ในบางครอบครัว สัญชาตญาณนี้ก็ตอกลิ่มขยายความราวฉานใหพี่สาว
นองชายโตข้ึนมาแบบหมางใจกนั ซ่ึงไมยตุธิรรมกบัชวีติเทาไร เพราะแคไมลงรอย
กันตั้งแตสมัยเปนเด็กไมรูความ ซึ่งตางคนตางก็ทําตามสัญชาตญาณของความ
เปนเดก็เทานัน้ พอแมบางรายกเ็กงลนเหลอื เพราะสามารถสงบศกึสายเลอืดได
อยางไมลําเอียง แตบางรายก็ปลอยเปนปญหาเรื้อรัง รอวันบานปลาย และดู
คลายๆ วาจะไปจุดชนวนความขัดแยงขึ้นมาใหมเสียดวยซ้ํา

ไมวาคณุจะมีความขดัแยงไมลงรอยอะไรกับพีน่องคนไหนสมัยเมื/อยังเดก็
ก็ตาม แตมาวันนี้คุณโตเปนผู ใหญแลว ดีไมดีก็อาจแยกเรือนมีลูกเตาเติบโตกัน
ไปหมด คุณกค็วรตัดใจทิ้งความขัดแยงเหลานั้นเอาไวขางหลงัใหไดนะครับ ผมรู
วาพูดงาย ทาํยาก แถมทําแลวก็ไมคอยจะสําเรจ็เทาไร แตถงึอยางไรกจ็าํเปนตอง
ทาํครบั เพราะพีน่องทองเดียวกนัจะอยูกบัเราไปอยางยาวนานมากกวาใคร ย่ิงถา
พอแมไมอยูแลว ก็เหลือแตพี่ๆ นองๆ น่ีละครับท่ีจะไปมาหาสูกัน และก็มีแตพี่
นองเทาน้ันทีจ่ะรูนสิยักันและกนัเปนอยางด ีไมวาจะเปนเรื/องท่ีเราละอายใจ เรื/อง
ที่เราไมอยากใหใครรู เรื/องที่บางทีเราเองก็ลืมไปแลว พี่นองยังเปนเพื/อนสนิทที่
คอยประคับประคองจิตใจในยามท่ีเจอปญหา พวกเขาจะอยูกับคุณดวยความ
หวงใยที่ผูกพันมั่นคง แบบที่เพื/อนคนไหนๆ ก็อาจไมมีวันใหคุณได
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ผมรูจกัพีน่องคูหน่ึงทีเ่ปนไมเบื/อไมเมากนัมาตัง้แตเดก็ๆ แมจะกอดคอเลน
ดวยกันเหมือนพี่นองบานอื/นทั่วๆ ไป แตที่ไหนได พวกเขากลับพกพาความแคน
ในวัยเยาวเอาไวจนเติบใหญ พออายุ 20 กวาๆ ทั้งคูก็แทบจะไมพูดกันเลย แลว
จูๆ คุณพอของพวกเขาก็เสียชีวิตลงอยางกะทันหัน ครอบครัวจึงตองมารวมตัว
กัน ทําใหแตละฝายไดซึ้งน้ําใจในความชวยเหลือเกื้อกูลเปนอยางดีของอีกฝาย 
หลังจากน้ันเลยกลายเปนเพื/อนคูหูที่สนิทกันที่สุด ตางคนตางเล่ียงที่จะไมใหอีก
ฝายเจ็บช้ําน้ําใจ และพยายามถนอมนํ้าใจกัน จนสามารถฟนฟูความสัมพันธให
กลับมาได คุณเองก็เชนกันครับ ตองคอยหม่ันสังเกตวาความสัมพันธฉันพี่นอง
มปีญหาอะไรไหม ถาเริม่สอแววหรอืมไีปแลว กต็องคอยๆ แกไข ประคับประคอง
กันไปนะครับ

เพื/อนของผมคนหนึง่ ถกูนองชายขอเลนๆ วา ใหเลิกทาํตวัราวกบัเขาเปน
เด็กเล็กๆ ไดไหม เธอยอมรับคําขอของนองชายโดยดุษฎี พอนองชายมานอน
คางที่บาน เธอก็สงบปากสงบคําลงบาง และก็น=าแปลกที่วา พอเธอเลิกบนปาก
เปยกปากแฉะ นองชายก็ยังมาขอใหเธอชวยทําโน=นทํานี่ให แมจะเปนเรื/องที่
มนุษยหนาไหนก็ทําเอาเองไดทั้งนั้น เห็นทาไมดีเธอเลยคุยกับนองชายไปลอยๆ 
วา ถาจะใหเธอเลกิจูจีส้ัง่การ ตัวเขาเองกต็องเลกิทําตวัเปนเดก็อมมอืดวยเหมอืน
กัน ซ่ึงนองชายก็เขาใจเปนอยางดี เธอบอกผมวา ตอนนี้ความสัมพันธของเธอ
กับนองดีขึ้นมาก และเทาเทียมกันมากกวาเดิม

ดังนั้น ถานองสาวของคุณยังชอบขโมยซีนไมหยุด หรือนองชายยังชิงดี
ชิงเดนไมเลิก (ตอนเด็กๆ ก็แขงเรื/องกีฬาและการเรียน พอวันนี้ก็เปลี่ยนมาแขง
เรื/องฐานะการเงินและหนาทีก่ารงาน) คณุกต็องปรบัปรงุเปล่ียนแปลงอะไรใหศกึ
สายเลอืดสงบลงเสยีท ีและอยาไดคดิวาเปนความผดิของอกีฝายเสยีท้ังหมดนะ
ครับ เพราะที่จริงมันไมใชความผิดของใคร ในวัยเด็ก พี่นองทะเลาะกันเปนเรื/อง
ธรรมดา แตพอเติบใหญแลวกต็องปฏิวตัติวัเองใหม ลางบางนสิยัไมดอีอกใหหมด 
จะไดไมตองทะเลากันอีก ไมอยางน้ันคราวหนาพออยากไดเพื/อนที่รู ใจเราจริงๆ 
สักคน ก็จะกลายเปนวา เสียเพื/อนที่ดีที่สุดในหมูเพื/อนไปซะแลว

กฎขอที่ 8

พี่นองเปนทั้งเพื9อนเกิดและเพื9อนตายของเรา
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กฎที่ตองแหก 

ครูคือผูที่รูดีที่สุด
ผมออกจากโรงเรียนตั้งแตอายุ 16 ป ตอนนั้นครูใหญบอกผมวา ชีวิต

นีผ้มไมมทีางไดด ีกจ็รงิครบั ผมไมไดเปนวรีบรุษุกูโลก ไมไดเปนนายกรฐัมนตรี 
แตผมวา ผมก็ทําใหชีวิตไดดีพอสมควร

ปญหาของครูสวนใหญคือรูลึกแตเรื/องการสอน แตไมรูรอบเรื/องโลก
ภายนอกสักเทาไร ครูหลายคนก็แตงงานกับคนในแวดวงอาชีพใกลเคียงกัน 
ทํางานในสถาบันการศึกษาท้ังชีวิต ทําใหสังคมแคบ ไมเห็นเดือนเห็นตะวัน
อยางที่ควรจะเปน

ผมระลกึและตระหนกัดวีา ครเูปนบคุลากรผูมคีณุปูการผูสัง่สอนอบรม
ใหความรู ครทูีม่ฝีมอืระดบัปรมาจารยสามารถสอนลกูศษิยใหไดดทีลีะเปนรอย
คน แถมยังสรางแรงบันดาลใจใหเด็กประสบความสําเร็จไปตลอดชีวิต ดวย
เหตุเหลานี้ ผมจึงขอย้ําอีกทีวาผมไมบังอาจกาวลวงหรือดูหมิ่นปูชนียบุคคล
เหลานี้ครับ แตตลอดชีวิตท่ีผานมา ผมรูจักครูบาอาจารยไมกี่ทานเทานั้นที่มี
ความคิดรอบรู ในสารพัดเรื/องรอบดาน เชน ความรูดานการเปนนักบิน การ
ทํางานในองคกรพัฒนาสังคมระดับนานาชาติ หรือการทํากิจการสวนตัว แลว
ทําไมครูจะตองรอบรูเรื/องสัพเพเหระพวกนี้ดวย ก็เพราะวาความใฝรูเปน
คุณสมบัติของครูผูเยี่ยมยุทธในการสอนน=ะสิครับ

ครหูลายทานใชเวลาสวนใหญไปกับการปกหลกัสอนตามตาํราและออก
ขอสอบตามหลักสูตร จึงจ้ําจี้จ้ําไชคุณใหสนใจในทุกวิชา แตสิ่งที่ครูสอนก็เชื/อ
ไมไดหมดรอยเปอรเซน็ตนะครับ ผมรูจกัเดก็คนหนึง่ทีถ่กูครตูอวามาตลอดเรื/อง
ลายมอืไมด ีโดยลมืไปวาลายมอืไมใชปจจยัสาํคญัสาํหรบัความสําเร็จในแวดวง
การทํางาน เพราะทุกวันนี้ ใครๆ ก็ใชคอมพิวเตอรกันหมด ผมไมเถียงวาการ
มีลายมือสวยน=ะเปนเรื/องดีที่น=าชื/นชม แตก็ไมควรทําใหชีวิตเด็กขื/นขม เพราะ
มันไมใชปญหาใหญโตเหมือนอยางที่ครูเดือดเนื้อรอนใจสักนิด
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ครูบางทานก็ชอบตําหนิเด็กชนิดเอาเปนเอาตาย เรื/องการทําตัวใหถูก
จารตีประเพณทีกุกระเบยีดนิว้ ทัง้ทีค่นสวนใหญในสงัคมก็ไมไดเขมงวดขนาด
นัน้ มีไมกีแ่วดวงอาชีพหรอกครบัทีเ่ขมงวดกบัเรื/องนี ้ถาคุณมอีาชพีครูกส็มควร
อยางย่ิงทีต่องทาํตวัใหถกูขนบจารตี ในฐานะพอพมิพแมพมิพของชาต ิผูทาํงาน
ในสถาบันที่ตองยึดมั่นในระเบียบกฎเกณฑอยางเหนียวแน=น แตบรรยากาศ
เขมๆ ในวงการครูก็บังตาครูหลายทานใหมองลอดชั้นบรรยากาศออกไปเห็น
โลกภายนอกไมไดเหมอืนกัน ความเปนจริงของสงัคมกค็อื ถาคุณจะไปเปนนกั
วทิยาศาสตรทีท่าํงานคนควาวจิยั นกัออกแบบกราฟก นกัเขยีนอสิระ สวนใหญ
แลวบคุลกิแบบนอกคอกนอกรีตนอกรอยน่ีละทีส่งัคมเขายอมรับ เรยีกวากรีด๊
กราดถูกอกถูกใจดวยซ้ําไป

โปรดจําไวใหขึ้นใจวา คุณครูของเราไมไดรอบรูไปหมดทุกเรื/อง ครูจะรู
ลึกเปนอยางดีในวิชาที่สอน การทํางานในสถาบันที่มีวัฒนธรรมองคกรแบบ
อนุรักษนิยม เรื/องพฤติกรรมของเด็ก แตถาเปนเรื/องโลกภายนอกครูก็มีชอง
โหวอยูมากทีเดียว ดังนั้น ถาครูที่โรงเรียนบอกวาคุณนําเสนองานไดหวยแตก 
หรอืมีทศันคติทีแ่ตกตาง กอ็ยาเพิง่ทอถอยหมดกาํลงัใจไปกอนนะครบั ใหคณุ
มองหาแวดวงวิชาชีพท่ีเขาใหความสําคัญกับความสามารถที่คุณมี และไมได
ถอืสาวาเรื/องจปิาถะเหลานีเ้ปนเรื/องใหญ ไมตองกลัววาจะหางานทําไมได โลก
ภายนอกมีงานรองรับคนทุกประเภทละครับ ไมวาความถนัด ทัศนคติ และ
บุคลิกสวนตัวของคุณจะเปนแบบไหนก็ตาม ขอใหคุณเชื/อมั่นในตัวเองเอาไว 

กฎขอที่ 9

ชีวิตจริง ไมเหมือนในตําราเรียน
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กฎที่ตองแหก 

ตองเปนฝายชวนคุย
ผมมักถูกถามอยูบอยๆ วา ถาเรามีพื้นนิสัยเปนคนข้ีอาย ไมคอยกลา

พดูจาผูกมติรกบัใครกอน หวาดผวากบัการเขาสงัคม แตบงัเอญิตองไปพบปะ
พูดคุยกับบุคคลตางๆ ตองรวมกวนกับเพศตรงขาม หรือบรรดาผูหลักผู ใหญ
ในที่ทํางาน ซึ่งเรามีความประหวั่นพรั่นพรึงเปนทุนเดิมอยูแลว เราจะพูดคุย
เรื/องอะไรดี ถาคุยไปแลวใบกินละ เราจะทําอะไรเปนๆ ออกมาไหม

ผมตองออกตัวกอนนะครับวา สวนตัวแลวไมเคยยุงยากใจเรื/องนี้เลย 
ผมคุยกับใครไดหมด ไมมีปญหา บางคนถึงขนาดบอกวาผมพูดมากไปดวยซ้ํา 
กระนัน้ผมกเ็ขาใจคนทีต่องเผชญิกบัปญหาดงักลาวครบั เพราะเพื/อนผมหลาย
คนก็เปนแบบนี้เหมือนกัน แมจะไมบอยนัก ผมเคยเห็นมากับตาวาเจาเพื/อน
ผมมันออกอาการกระอึกกระอัก พิพักพิพวนจนเขาขั้นพิการคําพูดไปเลย

ผมเปนคนชอบแอบดูผูคนในวงสังคมวาเขาเปดฉากสนทนากันแบบ
สภุาพอยางไรบาง ผมบอกคณุไดเลยครบัวา คนทีป่ระสบความสําเรจ็สงูสุดใน
การสนทนาคือคนที่ไมตั้งใจวาจะมาพูด แตตั้งใจจะมาฟง ดังนั้น สิ่งที่คุณตอง
พกมาในวงสนทนาคือคําถามสองสามขอ เพื/อใชเปดประเด็นใหคนอื/นไดเริ่ม
พูด พอใครสักคนไดพูดแลว ก็ปลอยใหเขาพูดไปเรื/อยๆ เทานั้นเองครับ และ
ถาใครคนนัน้ไมใชคนน=าเบื/อชนดิเขาสายเลอืดจรงิๆ ไมชากจ็ะพดูเรื/องทีส่ะกดิ
จนิตนาการของคณุขึน้มา จนคุณกลาดนสด ถามไถขอมลูเพิม่เตมิ พอคูสนทนา
เครื/องติดแลว คุณก็จะคุยตามน้ําไปกับเขาไดเองโดยแทบไมรูตัวดวยซ้ํา คุณ
จะคุยไดโดยไมตองพยายาม ตอใหคุณขัดๆ เขินๆ อยูบาง แตยังไงก็จะพูดรับ
สงกับอีกฝายไดโดยไมตองกลัววาจะนั่ง “ใบกิน” เลยครับ 

เนื/องจากคนเราชอบพูดเรื/องตัวเอง ความคิดอาน ความฝน และ
ประสบการณของตวัเอง กเ็ลยไมมใีครรงัเกยีจรังงอน เวลาคณุไปยใุหเขาเปน
ฝายพูด เปนใครก็ชอบใจทั้งนั้นละครับที่มีคนมาเปดประเด็น แถมสนใจฟงใน
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สิ่งที่เขาพูด ผมวาคนทุกคนลวนมีแงมุมชีวิตท่ีถาคุณตั้งใจฟง คุณจะไดอะไร
กลบัมาไมมากกน็อย ผมยังจาํผูใหญทานหนึง่ทีเ่ปนเพื/อนเกาของครอบครัวเรา
มาเปนชั่วอายุคนได เรียกวาเปนเพื/อนเกากอนผมเกิดดวยซ้ําไป เวลาผมพบ
ทานในงานสังคมกเ็ลยกลวัจนตวัลบี ไมกลาอวดฉลาดกบัคนทีเ่หน็โลกมานาน
อยางทาน เทาทีผ่มเหน็ ทานกท็ํางานจดืๆ ใชชวีติชดืๆ ดนู=าเบื/อมากสําหรบัผม 
แตพอวันหนึ่งที่ทานเปดฉากเลาทฤษฎีของทานเกี่ยวกับแมงมุมใหผมฟง 
หลังจากนั้นผมก็ติดทานหนึบเลย ทานบอกวาที่คนเรากลัวแมงมุมก็เพราะ
สัญชาตญาณของเรารูวาแมงมุมเปนสัตวตางดาวที่หลุดมาจากดาวดวงอื/น 
โอโฮ! ผมไมรูวาเรื/องไหนน=าสนใจกวากันระหวางทฤษฎีสัตวตางดาว กับคนที่
ผมบอกวาจืดชืดแตความคิดวิ่งไกลไปถึงตางดาวโน=น

การฟงคนอื/นพดูมขีอดอีกีอยางหน่ึงคอื ทาํใหคณุหนัเหความสนใจจาก
ตัวเองไปอยูที่คนอื/นได พอคุณเลิกนึกถึงความขี้อายของตัวเองเมื/อไร จิตใจ
ของคณุก็จะผอนคลายหายเกรง็จนพดูคยุไดเปนปกต ิถาคุณรูตวัวาจะตองรวม
วงพบปะสังสรรค ใหเตรียมคําถามเอาไวสักสองสามคําถาม (เชน “ผมไดยิน
วาคุณเปนนักเทนนิสมือฉกาจ...”) แตถาไมรูจริงๆ วาตองไปพบปะพูดคุยกับ
ใครบาง ก็ใหเตรียมคําถามท่ัวๆ ไปท่ีใชถามใครก็ไดเผื/อไปดวย ก็อยางที่ผม
บอกละครับ ทุกคนมีเรื/องที่ตัวเองคลั่งไคลหลงใหลกันทั้งนั้น คุณจึงตอง
พยายามหาใหไดวาคูสนทนาชอบอะไร เชน “เวลาที่คุณวางจากงาน คุณชอบ
ทาํอะไร” เชื/อเถอะครบัวา ถาคณุถามแบบน้ีออกไป คุณแทบจะไมตองพดูอะไร
เลย ซื้อเวลาไปไดจนกวาตัวเราพรอมจะพูดนั่นละครับ แลวตอนที่คุณเอียงหู
ฟงอีกฝายจออยางเมามัน ตอนนั้นใครๆ ก็ตองเผลอใจชอบผูฟงที่ดีอยางคุณ
ทั้งนั้น

กฎขอที่ 10

ถาไมรูวาจะพูดอะไร ก็จงเปนคนฟง


