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ค� านิยม

ทุกครั้งที่เปิดเข้าไปที่เพจ ‘หมอจริง DR JING’ ของคุณหมอจริง นอกจาก

เนื้อหาสาระ เกร็ดความรู้ส�าคัญที่ช่วยเยียวยาและผ่อนคลายหัวใจ ทุกครั้ง 

ทีไ่ด้อ่านบทความดีๆ  จากเพจของคุณหมอ ยังได้รบัพลงัทางบวกกลบัมาด้วย

เสมอ หนังสือเล่มนี้ก็ไม่แตกต่างกัน พลังบวกของคุณหมอจริงได้ถ่ายทอด

ผ่านตัวอักษรในหนังสือเล่มนี้มาถึงผู้อ่าน

เรื่องราวแรกท่ีประทับใจมากๆ คือการอธิบายเรื่อง ‘การคิดบวก’ ของ 

คุณหมอจริง

“การคิดบวก ต่างกับ โลกสวย” เพราะการมองบวกเป็นการมองเห็นความ 

เป็นจริงรอบด้าน แต่เราเลือกจะมองไปถึงสิ่งดีที่เกิดข้ึน และเราไม่ปฏิเสธ 

ด้านท่ีไม่ดเีพ่ือน�ามาพิจารณาร่วมด้วยเสมอ เราไม่ได้ละเลยความเป็นจรงิไป

ดังน้ัน หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนมองเห็นเพียงโลกที่สวยงาม 

เตม็ไปด้วยความสขุ การพัฒนาตัวเองไปสูค่วามส�าเรจ็เพียงอย่างเดยีว เพราะ

ภายในหนังสือ คุณหมอจริงได้กล่าวถึง ‘ความล้มเหลว’ ‘ความเศร้า’ ‘ความ

อ่อนแอ’ และธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนเราทุกคน ผ่านเรื่องราวที่

คุณหมอประสบเองหรือคนรอบตัวคุณหมอประสบ ไปจนถึงประสบการณ์

จากผู้คนในสังคมที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย



สิ่งส�าคัญที่ชอบมากเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้คือ  

“การเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ยอมรับและมองเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น” 

“การยอมรับในความแตกต่างและการมองเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น”

เรื่องราวท่ีปรากฏในหนังสือพยายามชี้ชวนให้ผู้อ่านเห็นว่า ‘ทุกคนมีความ 

แตกต่างกัน’ 

บางคนก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว 

บางคนเดินไปอย่างช้าๆ 

และในบางจังหวะของชีวิตเราต่างหยุดชะงักและถอยหลังไปบ้าง 

ท้ังหมดท้ังมวลไม่เป็นไรเลย ตราบใดทีเ่ราเดนิไปตามจงัหวะของตวัเองอย่าง 

ไม่ย่อท้อ เพราะ ‘ทุกคนล้วนมีจังหวะในการก้าวเดินเป็นของตัวเอง’

สิง่ส�าคญัคอื ‘อย่าเปรยีบเทียบตัวเรากับใคร’ และ ‘ยอมรับตวัเราในแบบท่ีเรา

เป็น’

ทั้งนี้ อย่าลืมว่า ‘ตัวเราเองก็ไม่ควรเปรียบเทียบผู้อื่นกับตัวเราเช่นกัน’

“ความล้มเหลวหนึ่งด้านในชีวิต ไม่ได้แปลว่าชีวิตของเราล้มเหลว”

การท่ีเราท�าบางอย่างไม่ได้หรือไม่ส�าเร็จ ความล้มเหลวหน่ึงอย่างนั้นไม่ได้

เป็นเกณฑ์ตัดสินว่า ‘ชีวิตท้ังชีวิตของเราได้ล้มเหลวไปด้วย’ เพราะชีวิต 



ของเรามีมากกว่าหน่ึงมิติ ให้เรามองให้รอบและมองให้เห็นมิติอื่นๆ ท่ีเรา 

ยังสามารถท�าได้ในชีวิตของเรา

‘เมื่อพยายามอย่างเต็มที่แล้ว’ ให้เราเรียนรู้ที่จะ ‘เปลี่ยนทาง’ ‘รอเวลา’ หรือ 

‘ปล่อยวาง’

สุดท้าย “เมื่อเรามอบความเห็นอกเห็นใจให้แก่ผู้อื่นแล้ว อย่าลืมที่จะใจดี 

กับตวัเองด้วย” ในวันทีใ่จของเราอ่อนล้า ไม่เป็นไรท่ีเราจะรู้สกึเศร้า เพราะเรา

ทุกคนเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง เศร้าได้ ร้องไห้ได้ อ่อนแอได้ แต่เมื่อ 

ถึงจุดที่เราไม่สามารถดึงตัวเองออกมาจากจุดน้ันได้ การบอกเล่าความรู้สึก 

ของเราให้กับใครสกัคนทีเ่ราไว้ใจอาจจะเป็นเรือ่งท่ีจ�าเป็น และไม่ได้ผดิอะไร

ที่จะท�าเช่นนั้น

“เราไม่ได้เป็นคนทีอ่่อนแอ แต่เป็นคนท่ีจดัการกับอารมณ์ได้โดยไม่กดทบัมนั

ไว้ต่างหาก ไม่เป็นไรท่ีเราจะมคีวามรูส้กึ ไม่เป็นไรท่ีเราจะมอีารมณ์ต่างๆ เรา

ไม่จ�าเป็นต้องปฏิเสธอารมณ์ เพียงแต่จัดการกับมันอย่างเหมาะสมก็พอ” 

ในช่วงเวลาท่ีเต็มไปด้วยพลังทางลบจากความเศร้า ความผิดหวัง ความ

หม่นหมอง และอื่นๆ หากต้องการพลังงานทางบวกไม่มากและไม่น้อย 



จนเกินไป หนงัสอืเล่มน้ีของคณุหมอจรงิเปรยีบเสมอืนแสงอาทติย์ในยามเช้า

ที่อบอุ่นแต่ไม่ร้อนจนเกินไป สว่างไสวแต่ไม่แรงจนแยงตา 

หนังสือเล่มนี้สามารถแบ่งอ่านวันละนิด เพื่อเติมพลังใจวันละหน่อย หรือจะ

อ่านรวดเดยีวจบ เพ่ือเพ่ิมพลงัใจและความหวังให้ตัวเอง ก็ท�าได้เช่นกัน เพราะ

ภาษาของคณุหมอเป็นมติรกับผูอ่้านทุกกลุม่ แม้จะมข้ีอมลูอ้างองิทางวิชาการ

แทรกอยู่เป็นระยะก็ตาม ส�าหรบัเด็กๆ อ่านแล้วจะได้พลังใจและแรงบนัดาลใจ 

ในการก้าวออกไปสู่การใช้ชีวิต ส�าหรับผู้ใหญ่ อ่านแล้วจะได้ก�าลังใจและ 

ความหวงัในการใช้ชีวิตต่อไป

ขอบคุณคุณหมอจริงท่ีเขียนหนังสือเล่มน้ีข้ึนมาในยามท่ีโลกใบน้ีต้องการ 

ก�าลงัใจและค�าปลอบประโลม

เมริษา ยอดมณฑป

เพจ ตามใจนักจิตวิทยา



ค� าน� าส�านักพิมพ์

มคีนเคยบอกว่า ถ้าเราก�าลงัรูส้กึไม่มคีวามสขุ แสดงว่าเราก�าลงัเดินไปผดิทาง

ความไม่สบายใจ คือป้ายบอกทางให้เราหันหลังกลับ หรือเปลี่ยนเส้นทางใหม่

แต่แม้หลายคนจะรู้ว่ามาผิดทาง ก็ยังไปต่อ เพราะมีค�าถามว่าทางไหนล่ะ 

คือทางที่ถูกต้อง

วยัหนุ่มสาวหรอืวยัผูใ้หญ่ คอืช่วงเวลาแห่งความยากล�าบาก เพราะเต็มไปด้วย

ทางเลือกมากมาย และเราไม่รู้ว่าควรเดินไปทางไหนดี

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สรุปทางเดินที่ว่าไว้

แต่รวบรวมเรื่องราวและไอเดียต่างๆ ว่าถ้าอยากจะมีความสุข มีความรักที่ดี 

รู้จักคุณค่าในตัวเอง เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น และมีชีวิตที่ดีข้ึน ควร 

มีกรอบความคิดในการใช้ชีวิตอย่างไร

เพื่อเป็นแผนที่ไม่ให้เราหลงทางไปในที่ท่ีไม่อยากไป และบอกต�าแหน่งของ 

ไอเทมจ�าเป็นในการมีชีวิตอยู่

เพราะเวลาชีวิตเรามีจ�ากัด 

ควรใช้ไปกับสิ่งที่มีคุณค่าและคู่ควร



ที่ส�าคัญ ช่วงเวลาแต่ละวัยเมื่อผ่านไปไม่สามารถย้อนกลับได ้

ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ท�าตอนนี้ และเมื่อถึงเวลา  

สิ่งที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสม

ส�านักพิมพ์ DOT



ค� าน� าผู้เขียน

เราเคยตั้งค�าถามกับตัวเองไหมคะว่าใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข จะให้อภัย

ได้อย่างไร ท�าอย่างไรจึงจะเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น จะฝึกเป็นคน 

คดิบวกได้อย่างไร ฯลฯ ค�าถามเหล่าน้ีเป็นค�าถามท่ัวไปเก่ียวกับชวิีต แต่ก็ไม่มี

สอนในโรงเรียน

หนังสือเล่มน้ีรวบรวมบทความตอบค�าถามท่ีหมอเคยเขียนลงในเฟซบุ๊กเพจ 

‘หมอจริง DR JING’ โดยบางบทความก็เขียนขึ้นใหม่จากวิดีโอท่ีเคย 

โพสต์ลงยูทูบ เป็นการน�างานวิจัยมาเล่าเป็นภาษาง่ายๆ น�าเร่ืองราวของ 

ท้ังคนธรรมดาและคนดงัมาแบ่งปัน น�าสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากการเป็นแพทย์ประจ�า 

บ้านจิตเวชมาเล่าให้ฟัง 

ความตัง้ใจคอือยากให้ผูอ่้านเข้าใจตนเองและผูอ้ืน่มากขึน้ มองโลกกว้างขึน้ 

และมีความสุขมากขึ้น เหมือนประโยคที่หมอพูดบ่อยๆ ว่า “ทุกคนสามารถ

มีความสุขและประสบความส�าเร็จได้ในแบบของตัวเอง”

สิ่งที่เขียนในหนังสือเล่มน้ีไม่ได้ชี้แนะหรือแนะน�าให้ท�าตาม แต่เป็นการ 

ชักชวนให้ผู้อ่านเปิดมุมมอง และน�าสิ่งที่เข้ากับตัวเองไปปรับใช้ เหมือนกับ 

หลักกาลามสูตรที่ว ่า อย่าเชื่อด้วยการฟังตามกันมา อย่าเชื่อด้วยการ 



ถือสืบๆ กันมา อย่าเชื่อด้วยการอ้างต�ารา ฯลฯ บางวิธีการอาจเหมาะกับ 

คนหนึ่ง แต่อาจไม่เหมาะกับอีกคนหน่ึง เพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 

มีความคิดของตัวเอง มีความชอบไม่เหมือนกัน 

หมอหวังว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นเพ่ือนร่วมทางท่ีช่วยให้ผู้อ่านผ่านอุปสรรค 

ที่ก�าลังพบเจอในชีวิต เป็นเพ่ือนคู่คิดในวันที่ไม่รู้ว่าจะไปถามค�าถามเหล่าน้ี 

กับใคร 

ขอบคุณที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเป็นเพื่อนร่วมทาง หวังว่าเพื่อนคนนี้จะเป็น

ประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ

ด้วยรัก

หมอจริง







1
ใช้เวลา 21 วันเพ่ือเปล่ียนนิสัยใหม่ 

หรือลืมใครสักคนจริงหรือ



19หมอจริง เขียน

เราอาจเคยได้ยินว่าในการเปลี่ยนนิสัยใหม่นั้นจะต้องท�าเป็นเวลาต่อเน่ือง 

21 วนัจงึจะกลายเป็นนสิยัใหม่ตดิตวั หากใครทีเ่คยดมูวิสกิวิดโีอ ‘ยังไงก็ต้อง

ไหว’ ของวง The Mousses จะเห็นว่านางเอกเอ็มวีเพ่ิงเลิกกับแฟน เธอใช้

เวลา 21 วันในการท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น จดับ้าน ท�าสวน ท�าอาหาร ออกก�าลงั 

และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อที่จะลืมแฟนเก่า 

แต่ความจริงนั้น 21 วันมาจากไหนและใช้เวลา 21 วันจริงหรือไม่ หมอจะมา

เล่าให้ฟังกันค่ะ

ย้อนไปเมื่อปี ค.ศ.1960 มีศัลยแพทย์ด้านศัลยกรรมตกแต่งท่านหนึ่ง
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1  Larry P., et al. How are habits formed: Modeling habit formation in the real world: European 
Journal of Social Psychology. (2009).

ชื่อว่าคุณหมอแม็กซ์เวลล์ มอลทซ์ (Dr. Maxwell Maltz) ได้เขียนหนังสือ 

ชื่อ ‘Psycho-Cybernetics’ ซึ่งรวบรวมสิ่งที่เขาค้นพบในคนไข้ของเขา

คุณหมอมอลทซ์สังเกตว่าหลังจากที่คนไข้ผ่าตัดเสร็จจะใช้เวลาประมาณ 

21 วันถึงจะชินกับร่างกายหลังการผ่าตัดนั้น เช่น ในคนไข้ท่ีเสริมจมูกจะใช้

เวลา 21 วัน ถึงจะชินกับจมูกใหม่ หรือคนไข้ที่ถูกตัดแขนตัดขาจะยังไม่ชิน

จนกว่าจะใช้ร่างกายโดยไม่มีแขนขาข้างนั้นเป็นเวลา 21 วัน

การค้นพบนี้ท�าให้เขาลองสร้างนิสัยใหม่ๆ กับตัวเอง และก็สรุปออกมาได้ว่า

คนเราจะใช้เวลาอย่างน้อย 21 วันที่จะสลัดตัวตนคนเก่าออกไปเป็นคนใหม่ 

หนังสอืเล่มน้ีได้รบัการตอบรบัทีดี่มาก และนักพูดสร้างแรงบนัดาลใจหลายคน 

ก็เอาแนวคิดนี้มาบอกต่อๆ กันท�าให้เกิดเป็นกระแสของการใช้เวลา 21 วัน

เพื่อเปลี่ยนนิสัยใหม่

แน่นอนว่ามนีกัวิจยักลุม่หนึง่ท่ีอยากรูว่้าใช้เวลาก่ีวันกันแน่ทีจ่ะสร้างนิสยัใหม่ 

เพราะคงไม่ใช่ทุกคนบนโลกที่ใช้เวลา 21 วันเหมือนๆ กัน

ในปี ค.ศ. 2009 มีนักวิจัยท�าการศึกษาอาสาสมัคร 96 คน1 โดยให้ท�า

พฤติกรรมใหม่เป็นเวลาซ�้าๆ ทุกวัน เช่น กินผลไม้กับอาหารเที่ยงทุกวัน หรือ

วิ่ง 15 นาทีก่อนทานมื้อเย็นทุกวัน ฯลฯ

นักวิจัยได้วัดการท�าแบบอัตโนมัติ (Automaticity) ว่าอาสาสมัครเหล่าน้ัน

สามารถท�านิสัยใหม่เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดได้หรือไม่
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ปรากฏว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่ท�าได้ แต่กว่าแต่ละคนจะฝึกพฤติกรรมใหม่ 

ให้เป็นนิสัยนั้นใช้เวลาแตกต่างกันออกไป โดยระยะเวลาที่ใช้นั้นอยู่ในช่วง 18 

ถึง 254 วัน 

บางคนใช้เวลาแค่ไม่ถึงสามอาทิตย์ก็ได้นิสัยใหม่มาแล้ว แต่บางคนต้องใช้

เวลาเกือบปีเลยทีเดียว 

จะเห็นได้ว่ากว่าจะสร้างนิสัยใหม่แต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากัน แล้วถ้าเราอกหัก

ล่ะ จะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะลืมใครสักคนได้

ส่วนตัวพยายามหางานวิจัยเก่ียวกับเรื่องระยะเวลาในการเยียวยาแผลใจ 

หลังอกหัก แต่ก็หางานวิจัยท่ีพูดถึงเรื่องนี้ไม่เจอ โดยส่วนตัวหมอเชื่อว่า 

แต่ละคนใช้เวลาในการรักษาอาการอกหักไม่เท่ากัน คล้ายๆ กับผลงานวิจัย

เรื่องการสร้างนิสัยใหม่ที่แต่ละคนใช้เวลาแตกต่างกัน

เวลาท่ีเราเลกิกับใครสกัคน ตวัเขาคนน้ันไม่ได้หายไปเพียงคนเดยีว แต่สงัคม

และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเขาก็หายไปด้วย

ตอนท�ากิจกรรมท่ีเคยมเีขาอยูด้่วยอาจท�าให้เราหวนคดิถงึเขาก็เป็นได้ คล้าย

กับที่นางเอกเอ็มวี (วีเจมายด์) ที่คิดถึงแฟนเก่าตอนท�าสวนและเล่นกีตาร์

วันสุดท้ายท่ีนางเอกเอ็มวีคืนของให้แฟนเก่า สามารถตีเป็นความหมาย 

กลายๆ ได้ว่านี่ผ่านไป 21 วันแล้วนะ หลังจากนี้ฉันต้องใช้ชีวิตแบบไม่มีเธอ

จริงๆ เสียที 

สรุปก็คือมนุษย์แต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันในการสร้างนิสัยใหม่ โดยมีงาน

วิจยัชีว่้าอาจใช้เวลาเพียง 18 วนั หรอืยาวนานถึง 254 วันก็ได้ แต่ส�าหรับเร่ือง
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อาการอกหกันัน้ ยังไม่มงีานวจิยัชิน้ไหนทีบ่อกว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะ

ปรับตัวหลังอกหักได้ค่ะ

สุดท้ายนี้ขอฝากข้อคิดไว้ว่า “เขาอาจเลือกเรา หรือเขาอาจไม่เลือกเรา แต่ก็

คงไม่มีอะไรส�าคัญเท่ากับการที่เราเลือกรักตัวเอง”



เขาอาจเลือกเรา  
หรือเขาอาจไม่เลือกเรา  

แต่ก็คงไม่มีอะไรส� าคัญเท่ากับ 
การท่ีเราเลือกรักตัวเอง 

- หมอจริง



2
คิดบวก vs โลกสวย
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ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีกระแสของจิตวิทยาเชิงบวกมากมาย เราจะได้ยิน

ค�าว่า ‘คิดบวก’ อยู่บ่อยครั้ง แนวคิดน้ีคือการมองเห็นส่ิงดีๆ ที่เกิดข้ึน แม้จะ

อยู่ในเหตุการณ์ท่ีอาจจะไม่ค่อยดีนัก 

มีงานวิจัยเก่ียวกับการคิดบวกหลายชิ้นท่ีบอกว่าคนที่คิดบวกมักเป็นคนท่ีมี

อารมณ์ดแีละปรบัตวัได้ดกีว่า การคดิบวกท�าให้ไม่เศร้า สขุภาพด ีและมอีายุ

ยืนยาว

แล้วคดิบวกคอืโลกสวยหรอืไม่ หมอพยายามหานยิามของค�าว่าโลกสวย แต่ 

ไม่เจอแหล่งที่มาที่ชัดเจน เท่าที่หาข้อมูล ‘โลกสวย’ น่าจะหมายความว่าการ

มองเห็นแต่ด้านดีโดยไม่ได้มองด้านอื่นๆ ให้ครบถ้วน

คิดบวก คือการมองเห็นด้านดีของแต่ละสถานการณ์ โดยไม่ปฏิเสธว่าใน

สถานการณ์นั้นมีข้อเสียอยู่ด้วย
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โลกสวย คือการมองเห็นแต่ด้านดี โดยพยายามไม่มองข้อเสีย หรือมอง 

ให้เห็นอีกด้านหนึ่ง

เราจงึเห็นคนท่ีโลกสวยมกัเป็นคนเชือ่คนง่าย อาจถึงข้ันโดนหลอก เพราะมอง 

ไม่เห็นด้านที่เป็นลบ

แล้วจะฝึกคิดบวกได้อย่างไร อยากจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนค่ะ

นิทานเรื่องนี้มาจากนิทานพื้นบ้านของชาวแอฟริกันชื่อ The African King

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพระราชาองค์หนึ่งที่สนิทกับเพ่ือนของเขามาก 

เพ่ือนของพระราชาเป็นคนที่ชอบมองถึงเรื่องดีๆ ที่เกิดข้ึนไม่ว่าสถานการณ์

นั้นจะดีหรือร้าย และมักพูดว่า “นี่เป็นเรื่องดีนะ” ทั้งสองคนชอบการล่าสัตว์

เป็นชีวิตจิตใจ และมักออกล่าสัตว์ด้วยกันเป็นประจ�า 

วันหน่ึง ขณะที่พวกเขาก�าลังออกไปล่าสัตว์ป่า เพ่ือนของพระราชาบังเอิญ

ท�าปืนลั่นไปโดนนิ้วของพระราชา ท�าให้พระราชานิ้วขาดไปหนึ่งนิ้ว เพ่ือน

ของพระราชาพูดเหมือนเคยว่า “นี่เป็นเรื่องดีนะ” ท�าให้พระราชาโกรธมาก 

จึงท�าการกักขังเพ่ือนคนนี้อยู่ในคุก

หน่ึงปีผ่านไป พระราชายังออกไปล่าสัตว์เหมือนเดิม แต่จู่ๆ ก็มีเหตุการณ ์

ไม่คาดฝัน พระราชาและกลุ่มทหารล่าสัตว์ได้เจอกับชนเผ่ากินคน ท�าให้

กลุ่มทหารล่าสัตว์ของพระราชาแตกกระเจิง ต่างคนต่างหนีเอาตัวรอด มี

พระราชาคนเดียวที่ถูกจับตัวไป

เมื่อถูกจับตัวมา พระราชาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก เขารู้ตัวว่าอีกไม่นาน 

ก็จะถูกฆ่า แต่บังเอิญ ขณะที่ชนเผ่ากินคนก�าลังท�าพิธีกรรมล้อมรอบกองไฟ

ก่อนทีจ่ะสงัเวยพระราชามาเป็นอาหารอยู่น้ัน เขาก็สงัเกตเห็นว่าพระราชาน้ัน
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นิ้วขาดไปนิ้วหนึ่ง ต้องบอกก่อนว่าชนเผ่ากินคนเผ่านี้จะกินแค่คนที่มีอวัยวะ

ครบสามสิบสองเท ่าน้ัน ดังนั้นการที่พระราชานิ้วขาดก็ผิดหลักการ 

ของเผ่า จึงต้องปล่อยตัวพระราชาไป

พระราชาดีใจมากที่รอดชีวิตมาได้ เพราะการท่ีเขานิ้วขาดท�าให้ไม่ถูกฆ่า 

โดยชนเผ่ากินคน พระราชานึกถึงเพ่ือนสนิทของเขาเป็นคนแรก เพราะ

เหตุการณ์ปืนลั่นในวันนั้นท�าให้พระราชารอดชีวิตในวันนี้

พระราชารีบว่ิงไปที่ปราสาทและตรงดิ่งไปยังคุกที่ขังเพ่ือนของเขาไว้ เมื่อได้

เจอเพ่ือน พระราชาก็รีบเล่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนให้ฟัง รวมทั้งกล่าวขอโทษ

เพื่อนที่ได้ขังเขาไว้ในคุกมาเป็นเวลานาน

“นายพูดถูก มันเป็นเรื่องดีที่นิ้วโป้งของฉันขาดไป ขอโทษนะที่จับนายขังคุก

มาเป็นเวลานาน ฉันรู้สึกแย่ที่ท�าอย่างนั้นกับนาย” พระราชากล่าว

เพื่อนของพระราชายิ้มแล้วบอกว่า “ไม่ต้องขอโทษเลย นี่เป็นเรื่องดีนะ”

พระราชาท�าหน้างงเมือ่ได้เห็นว่าเพ่ือนคนน้ีไม่โกรธเขาเลย “มนัจะเป็นเรือ่งดี

ได้อย่างไร” พระราชากล่าว

เพ่ือนของพระราชาตอบว่า “ลองคิดดูว่าถ้าท่านไม่ขังกระผมไว้ในคุกนี้ แล้ว 

กระผมออกไปล่าสตัว์กับท่าน กระผมคงไม่มชีวิีตรอด เพราะกระผมมอีวยัวะ 

ครบสามสิบสองประการ”

ทุกคนรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะ 

ส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างทึ่งที่เพ่ือนของพระราชาสามารถหาข้อดีในเหตุการณ์

แต่ละอย่างได้ แม้เหตุการณ์นั้นจะดูเลวร้าย เช่น ตอนพระราชานิ้วขาด 



สิง่ท่ีใช่จะมาในเวลาท่ีเหมาะสม28

เพ่ือนพระราชาก็คิดว่าดีแล้วท่ีไม่เสียชีวิต หรือตอนที่โดนจับขังคุก เขาก็ 

คิดว่าดีแล้วที่โดนขังไม่เช่นนั้นคงถูกชนเผ่ากินคนจับกิน 

หากเพ่ือนพระราชาไม่มองเห็นข้อดีเหล่าน้ี เขาคงจมอยู่กับความทุกข์และ 

ไม่สามารถมีความสุขได้ 

อนัทีจ่รงิความคดิของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นคดิลบหรอืคดิบวกก็มหีน้าท่ีของมนั 

ในแง่ของวิวัฒนาการ มนุษย์ยุคหินท่ีรอบตัวมีแต่อันตรายก็จะคิดถึงส่ิงที่ 

น่ากลัวที่สุดไว้ก่อน เช่น ถ้าเห็นพุ่มไม้เคลื่อนไหว คิดว่านั่นอาจจะมีสัตว์ป่า

ดุร้ายและหาที่ซ่อน ก็จะมีแนวโน้มรอดชีวิตมากกว่าคนที่คิดว่าหลังพุ่มไม ้

ไม่มีอะไร เพราะถ้ามีสัตว์ดุร้ายอยู่ข้างหลังพุ่มไม้จริงๆ คนไม่คิดอะไรและ 

ไม่หลบหนีจะโดนท�าร้ายก่อนใครเขา

ดังน้ันตามวิวัฒนาการ การคิดลบก็มีประโยชน์ของมัน แต่ในปัจจุบันโลก 

ได้มีวิวฒันาการก้าวหน้ามากขึ้น เราไม่ได้อยู่ในป่าท่ามกลางสัตว์ดุร้าย หาก

โฟกัสอยู่กับการคิดลบอย่างเดียวก็อาจมีผลต่ออารมณ์ของเราได้ อยาก 

เชิญชวนผู้อ่านมองหาข้อดีในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเพ่ือนของพระราชา

กันนะคะ



ไม่ใช่เพราะทุกอย่างดี 
เราจึงมีสุข แต่เป็นเพราะเรา
มองเห็นด้านดีในทุกๆ สิง่

- นิรนาม

Be happy. Not because everything  
is good but because you can see  
the good side in everything.

- Anonymous



3 
Yes – Not Yet – I have 
something better.
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ผูอ่้านคงเคยมช่ีวงเวลาทีเ่ครยีดมากๆ เช่น ตอนเตรยีมตวัสอบเข้า

มหาวทิยาลยั หรือตอนเริ่มงานใหม่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย 

หมอก็เคยมีช่วงนั้น เป็นช่วงเตรียมมาเรียนต่อที่อเมริกา 

จ�าได้ว่าปีนั้น หมอสมัครเรียนต่อแพทย์ประจ�าบ้านจิตเวชทั่วไปอยู่สองร้อย

กว่าโรงพยาบาล แต่ผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วยังไม่ถูกเรียกสมัภาษณ์แถมยัง 

ต้องเตรียมสอบ

ความเครยีด ความกดดัน ถ้ามแีต่ ‘พอดี’ มแีต่ ‘น้อยๆ’ เรียกว่า Healthy Stress 

น้ันเป็นสิ่งดี เพราะช่วยกระตุ้นให้เราอ่านหนังสือสอบหรือท�างานส่งตาม

ก�าหนด

แต่ถ้ามี ‘มากๆ’ แล้วจะท�าให้เสียสุขภาพทั้งกายและใจ 

ยิ่งท�าให้อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องหรือไม่มีสมาธิท�างาน
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เวลาไม่สบายใจ หมอจะชอบเปิดอะไรดูในยูทูบ 

โดยเฉพาะแรงบันดาลใจจากไอดอลของเรา 

มิเชล ฟาน (Michelle Phan) เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องส�าอางที่เริ่มต้นจาก

การสอนแต่งหน้าในยูทูบ 

พ่อแม่ของเธออพยพมาจากเวียดนาม ตอนเด็กๆ เธอยากจน

ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และตั้งมั่นว่าสักวันฉันจะเป็นนักธุรกิจ 

ท�าให้เธอประสบความส�าเร็จแบบสุดๆ

หมอชอบท่ีมเิชลไม่ได้แค่หน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังจติใจดแีละฉลาด 

อกีด้วย มีคลิปวิดีโอหลายอันที่ตอบปัญหาวัยรุ่นและต่อต้านการ Bully

มีคนถามมิเชลว่าท�าอย่างไรเมื่อล้มเหลว

มิเชลบอกว่าหากมีคนขอพรจากพระเจ้า

พระเจ้าจะตอบอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ค�านี้ คือ

1. Yes – โอเค เอาไปเลย

2. Not Yet – ยังไม่มานะ รอก่อน

3. I have something better. – ฉันมีสิ่งที่ดีกว่านี้นะ

การทีเ่ราไม่ได้ในสิง่ท่ีปรารถนา ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าปฏิเสธเรา หรือเราล้มเหลว

เพียงแต่ ‘สิ่งที่เหมาะสมที่สุด’ ส�าหรับเรา อาจจะยังไม่มาถึงเพียงเท่านั้น

หลังจากฟังแล้วหมอรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะ ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือต่อไป

แล้วคิดว่าสิ่งที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมเอง

หลังจากนั้นไม่นาน มหาวิทยาลัยฮาวายได้เรียกหมอมาสัมภาษณ์

หมอตื่นเต้นมาก ใจหนึ่งก็อยากเรียนที่นี่มาก แต่อีกใจหนึ่งก็กลัวสอบไม่ติด 
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ตอนนั้นคิดว่าเราพยายามถึงที่สุดแล้ว ผลจะเป็นอย่างไรเราก็ได้ท�าเต็มที่

ตอนที่ประกาศผลว่าสอบติด หมอท้ังต่ืนเต้นและดีใจ รู้สึกว่าหยาดเหงื่อ 

แรงกายทีทุ่่มเทตอนอ่านหนงัสอื เตรยีมสอบ ท�าวจิยั ไปเรยีนวิชาเลอืกต่างๆ 

ออกดอกออกผลก็วันนี้

ถ้ามองย้อนกลับไปตอนท่ีหมอรอเรียกสัมภาษณ์นั้น พระเจ้าคงบอกว่า 

“ยังไม่มานะ รอก่อน”

เทคนคิท่ีมเิชลแนะน�าได้ผลมากตอนก�าลงัรออะไรบางอย่างทีเ่ราไม่สามารถ 

ควบคุมได้

ในสถานการณ์แบบนีเ้ป็นเรือ่งธรรมดาทีจ่ะรูส้กึกระวนกระวายใจ จงท�าในสิง่

ที่เราควบคุมได้ เช่น เรียนรู้ที่จะผ่อนคลายในสถานการณ์ที่ท�าให้เรากังวล

อะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตท่ีเราจะรู้ผล 

เมื่อเวลามาถึง

หากใครก�าลังเผชิญกับเรื่องไม่สบายใจอยู่ ลองน�าเทคนิค Yes, Not Yet, 

I have something better. ไปลองใช้ดูได้นะคะ บางทีสิง่ท่ีดกีว่าอาจรอเราอยู่

ก็ได้ค่ะ
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ด้านซ้ายคือพระราชินีเอ็มมา (Queen Emma) 

ด้านขวาคือพระราชาคาเมฮาเมฮา (King Hamehameha) 

ราชนีิองค์น้ีเป็นคนก่อตัง้โรงพยาบาล The Queen’s Medical Center  

ที่หมอท�างานอยู่ตอนเป็นแพทย์ประจ�าบ้านที่ฮาวายค่ะ

ตอนที่หมอไปสัมภาษณ์ ได้ถ่ายรูปไว้ 

คิดว่าถ้าสอบติดจะน�ามาลงเฟซบุ๊ก ปรากฏว่าสอบติดจริงๆ 



อย่าหยุดฝันเพียงแค่เพราะ 
เธอฝันร้ายเพียงหน่ึงคืน 

- จิลล์ สกอตต์

Don’t stop dreaming just because  
you had a nightmare. 

- Jill Scott



4
คนท่ีใช่...จะไม่ยาก
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บทความนี้เขียนไว้ตอนเพื่อนคนหนึ่งของหมอบอกว่าก�าลังจะแต่งงาน

เพื่อนคนนี้ชื่อต้นหญ้า จบหมอศิริราช

เธอเจอว่าที่สามีตอนสมัยเป็นนักศึกษาแพทย์

ทั้งสองอยู่ชมรมดนตรีสากลเหมือนกัน

พี่เขาเล่นไวโอลิน ส่วนต้นหญ้าร้องเพลงประสานเสียง

“เราไม่รู้ตัวเลยว่าพี่เขาจีบตอนไหน”

เธอเล่าพลางหัวเราะตอนหมอถามถึงช่วงแรกของการคบกัน

เน่ืองจากอยู่ชมรมเดียวกัน ท�าให้ท้ังคู่ต้องท�ากิจกรรมด้วยกันเสมอๆ แสดง

ดนตรีเสร็จก็ไปกินข้าวกันเป็นกลุ่ม พ่ีเขาอาสาเป็นโชเฟอร์ขับรถส่งคนใน

ชมรมเสมอ แล้วต้นหญ้าเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเอง
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“เราอยู่บ้านใกล้กัน พี่เขาเลยมาส่งเราเป็นคนสุดท้ายก่อนกลับบ้าน” 

เธอเล่าพลางบอกต่อว่าท้ังสองชอบอะไรเหมือนๆ กัน นั่นอาจเป็นสาเหตุที่

ท�าให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

“เวลาจะไปน่ังวิปัสสนากรรมฐาน คนในชมรมไม่มีใครไป เลยไปกันสองคน 

หรือบางทก็ีชวนกันเข้าวัดท�าบุญ มารูตั้วอีกทีก็กลายเป็นแฟนกัน” เธอหวัเราะ

อารมณ์ดี

“คนที่ใช่ จะไม่ยาก”

ต้นหญ้าเอ่ยถึงความสัมพันธ์ของตัวเองที่ด�าเนินมาอย่างเรียบง่าย ซึ่งเป็น 

ค�าพูดที่คุณแม่หมอเคยกล่าวไว้เช่นกัน

“ต่อให้เจอเรื่องที่ยาก คนที่ใช่ก็จะพากันผ่านพ้นไปโดยง่ายอยู่ดี”

ต้นหญ้ามีความฝันอยากมาเรียนต่อที่อเมริกา ซึ่งต้องใช้ความอดทนในการ

อ่านหนังสอื ผ่านหลากหลายข้ันตอนก่อนจะได้มาเรยีนทีน่ี ่ แค่ช่วงสอบกใ็ช้

เวลา 2-3 ปี (บางคนอาจมากกว่านั้น) หลังจากสอบได้ ต้องเรียนต่ออีก 5 ปี

พี่ชายคนนี้ให้ก�าลังใจเธอเสมอมา และสุดท้ายก็ขอเธอแต่งงานหลังจากคบ

กันมา 5 ปี หลงัแต่งงาน เขาเดินทางตามไปเรยีนท�าวิจยัท่ีเดยีวกันกับต้นหญ้า

ที่นิวยอร์ก และท้ังคู ่ตั้งใจจะกลับมาเป็นอาจารย์แพทย์ท่ีมหาวิทยาลัย 

แห่งหนึ่งหลังเรียนจบ

“ตัง้แต่คบมา เราไม่เคยทะเลาะกันเลย อาจมเีรือ่งทีต้่องปรบัตวัเข้าหากันมาก 

แต่เราใช้วิธีคุยกันมากกว่า” ฟังดูอาจสวยหรู แต่หมอเห็นด้วยว่าส�าหรับ 

บางคู่ก็ท�าได้จริง

ทุกความสมัพันธ์จะม ี‘ความคดิเห็นทีไ่ม่ตรงกัน’ (Conflict) เสมอ เพียงแต่เรา 
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จะเปลี่ยนเป็น ‘การท�าข้อตกลงกัน’ (Agreement) หรือ ‘การทะเลาะกัน’ 

(Argument) เท่านั้นเอง

ลดอัตตาลงมาสักนิด ระงับอารมณ์ตัวเองสักหน่อย ใจเย็นลงแล้วค่อยมา 

คุยกันจะช่วยท�าให้ความสัมพันธ์น้ันผ่านไปได้อย่างราบรื่น กลายเป็นการ

ท�าข้อตกลง แทนท่ีจะทะเลาะกัน ถ้าสุดท้ายไปกันไม่ได้จริงๆ จากกันแบบ 

ไม่แตกหกัก็จะดกีว่า

หมอชอบแนวความคดิด้านความรกัของท้ังคู่ เพราะบางคร้ังเราอาจพยายาม

กับความสัมพันธ์นั้นอยู่ฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายอาจไม่ได้ทุ่มเทให้กับความรักนี้

ในแบบเดียวกัน

ถ้าเริ่มถามตัวเองว่าเขาคือคนที่ใช่ไหม 

ค�าตอบคือเขาอาจจะใช่ หรือไม่ใช่ก็ได้

ถ้าไม่ใช่ อาจถึงเวลาที่เราต้องปล่อยเขาไป

เพราะถ้าเขาคือคนที่ใช่ เราจะเจอคนที่ท�าให้รู้สึกว่า

“คนที่ใช่...จะไม่ยาก”

 



อย่าเลือกคนท่ีงดงาม
ส� าหรับโลกใบน้ี  

แต่จงเลือกคนท่ีท�าให้ 
โลกใบน้ีของคุณงดงาม 

- แฮร์ร่ี สไตล์



Don’t choose the one  
who is beautiful to the world,  

but choose the one  
who makes your world beautiful. 

- Harry Style



5
ถึงคนท่ีชอบต่อว่าตัวเอง
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เราทุกคนล้วนเคยมีประสบการณ์ท�าอะไรไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ 

บางครั้งเราต่อว่าตัวเองต่างๆ มากมาย เช่น 

สอบตก ก็ต่อว่าตัวเองว่าอ่านหนังสือไม่มากพอ 

สัมภาษณ์งานไม่ผ่าน ก็ต่อว่าตัวเองว่าไม่เก่งพอที่จะได้งานนั้น

อกหัก ก็ต่อว่าตัวเองไม่ดีพอ ไม่มีค่าพอให้ใครมารัก

ท�าไมเราถึงต่อว่าตัวเอง อาจมีค�าอธิบายหลากหลาย 

บางคนคิดว่าการต่อว่าตัวเองจะท�าให้เราท�าได้ดีขึ้นในครั้งถัดไป 

หรอืบางคนอาจคดิว่าถ้าคนรอบข้างเห็นว่าเราต่อว่าตวัเองแล้วก็จะต่อว่าเรา

น้อยลง 

ในขณะที่บางคนคิดว่าการต่อว่าตัวเองด้วยถ้อยค�าเจ็บๆ แรงๆ จะท�าให ้

ค�าต่อว่าจากคนอื่นรู้สึกเจ็บน้อยกว่า
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ในสงัคมทีม่คีวามกดดนัและความคาดหวังจากคนรอบข้าง เดก็ท่ีเตบิโตมาอาจ 

ได้ยินค�าพูดหรอืเหน็ท่าทจีากผูใ้หญ่รอบตวัซึง่ส่งผลกระทบต่อตวัตนของเขา

สมมติว่าตอนประถม เด็กชายเอสอบได้เกรด 3 แล้วคุณครูพูดกับเขาด้วย 

น�้าเสียงที่ผิดหวังว่า “ท�าไมเทอมน้ีเกรดถึงตกลงล่ะ เอเคยได้เกรด 4 มา

ตลอดนะ”

พอเด็กชายเอกลับมาที่บ้าน เจอคุณพ่อบอกว่า “เอาเวลาไปอ่านการ์ตูนล่ะสิ 

เกรดถึงเป็นแบบนี้” และวันต่อมา ป้าข้างบ้านพูดกับเขาว่า “เห็นแม่เธอบ่น

เรื่องเกรด อ่านหนังสือเยอะๆ นะ จะได้ไม่ต้องท�าให้พ่อแม่ผิดหวัง”

ลองคิดดูว่าค�าพูดจากคนรอบข้างเหล่าน้ี ถ้าเด็กคนหน่ึงได้ยินซ�้าๆ ประโยค 

เหล่านั้นอาจกลายเป็นค�าพูดที่เขาพูดกับตัวเองเมื่อโตขึ้นมา

เขาอาจจะโตมาเป็นนายเอท่ีต่อว่าตัวเองว่าไม่เก่งพอเมื่อสัมภาษณ์งาน 

ไม่ผ่าน คิดว่าตัวเองไม่มีค่าพอให้ใครมารักเมื่ออกหัก

ถ้าคนคนหน่ึงต่อว่าตัวเองอยู่บ่อยๆ ย่อมส่งผลกระทบด้านลบต่ออารมณ ์

และจิตใจได้ มีงานวิจัยที่บอกว่าการต่อว่าตัวเอง หรือภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า 

Self-criticism น้ันน�าไปสูค่วามวิตกกังวล การใช้สารเสพตดิ พฤตกิรรมรนุแรง 

และความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ได้2

เมือ่อ่านมาถึงตรงนี ้ถ้าเริม่รูส้กึว่าตัวเองมแีนวโน้มทีจ่ะต่อว่าตวัเองดงัท่ีกล่าว

ไปข้างต้น อย่าเพิ่งหมดก�าลังใจนะคะ 

2  Shahar, G. (2015). Erosion: The psychopathology of self-criticism.  
New York: Oxford University Press.



45หมอจริง เขียน

เพราะถึงแม้เราจะต่อว่าตัวเองในอดีตท่ีผ่านมา แต่ก็ไม่จ�าเป็นว่าเราจะต้อง

ต่อว่าตัวเองต่อไปเมื่อเรามองเห็นถึงผลกระทบของมัน

ถ้า Self-criticism คือ การต่อว่าตัวเอง การวิพากษ์วิจารณ์ตัวเอง

ค�าตรงข้ามน่าจะเป็น Self-compassion นั่นคือ การเมตตาตัวเอง

การเมตตาตัวเองคือการมองเห็นว่าตัวเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง เราไม่ต้อง 

สมบูรณ์แบบก็ได้ เพราะคงไม่มีมนุษย์คนไหนท่ีจะท�าถูกใจตัวเองไปหมด 

ทุกอย่าง เราให้อภัยตัวเองได้ ชื่นชมตัวเองบ้างก็ได้ ไม่ต้องทุบตีต่อว่าตัวเอง

ตลอดเวลา

สมมติว่ามีเพ่ือนคนหนึ่งท�าผิดพลาดมา เราคงไม่ซ�้าเติมเพ่ือนคนนั้นถึงข้อ 

ผิดพลาดของเขา เราคงรับฟัง ปลอบประโลม และให้ก�าลังใจเพื่อนคนนั้น 

ถ้าเราสามารถพูดดีๆ กับเพื่อนได้ ท�าไมเราถึงไม่พูดดีๆ กับตัวเองบ้างล่ะ

อันที่จริงแล้ว เราคือเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของตัวเอง เพราะเราอยู่กับตัวเองตลอด

เวลา

ถ้าใครมีแนวโน้มที่จะต่อว่าตัวเอง ลองน�าแนวคิดของการเมตตาตัวเอง 

ไปใช้ดู นึกดูว่าตัวเองคือเพื่อนของเรา เราปลอบเพื่อนได้ เราจะปลอบตัวเอง

บ้างก็ได้ เราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีย่ิงขึ้นด้วยการให้ก�าลังใจตัวเอง 

ไม่จ�าเป็นต้องต่อว่าตัวเองตลอดเวลาค่ะ

 



การเมตตาตัวเอง  
คือเราให้อภัยตัวเองได้  

เราช่ืนชมตัวเองได้  
เราเห็นเจตนาท่ีดีของเรา  

และยอมรับว่า 
เราไม่ต้องสมบูรณ์แบบ  

- นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
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