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การอ่านไม่เพียงเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้เท่านั้น 
หากยังทำให้เราเข้าใจความหมายของชีวิตมากขึ้น 

บัณฑิตทั้งหลายเห็นว่าชีวิตที่แค่กินกับนอนนั้นไร้ความหมาย 
เมื่อได้เกิดมาแล้ว ย่อมต้องฝากสิ่งที่มีความหมายบางอย่างให้กับโลกใบนี ้

พวกเขาจึงอ่านหนังสือเพื่อตามหาหนทางนั้น
– ชินโดฮยอน

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ
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ขอกล่าวคำขอบคุณถึงวงบังทันโซนยอนดัน (BTS)

เพราะ “วี” อ่าน จึงทำให้ <<พลังภายในคำพูด>> เป็นที่รู้จักมากขึ้น

แม้ว่ากลิ่นของดอกไม้ ไม่อาจต้านทานแรงลมได้

แต่เรื่องราวของผู้คนที่แสนงดงาม 

จะต้านทานแรงลมและแพร่ออกไปทั่วโลกใบนี้

-----------------------------

เช่นเดียวกับความงดงามที่เอาชนะแรงลม

ผมหวังว่าเรื่องราวที่แสนวิเศษของ BTS และเหล่าแฟน ๆ  

จะยิ่งแพร่ไปไกลมากกว่าเดิม
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คำนำสำนักพิมพ์

เคยสงสัยไหมว่าทำไมคำพูดของคนดังจึงเป็นวาทกรรมก้องโลก ไม่ว่า 
พวกเขาจะบัญญัติศัพท์อะไรขึ้นมา ก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างและ 
เป็นที่รู้กัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าคำพูดมีพลังและส่งอิทธิพลต่อเรามากมาย ทั้งช่วย 
แก้ปัญหา สานความสัมพันธ์ และเยียวยาหัวใจ คำหนึ่งคำจากคนธรรมดา 
กับคำหนึ่งคำจากคนที่เลือกใช้ถ้อยคำอย่างมีศิลปะจึงต่างกันราวฟ้ากับเหว 

เมื่อพลิกเปิดไปทีละหน้า คุณจะพบว่าหนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือ 
การพูดที่มีอยู่ทั่วไป ในเล่มไม่ได้มีชุดคำพูดสำเร็จรูปให้คุณหยิบไปใช้ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้เลยทันที แต่เป็นหนังสือที่ต้องค่อย ๆ  ละเลียดอ่าน 
และขบคิดอย่างช้า  ๆ ผ่านคำสอนที่ลุ่มลึกจากนักคิดและปราชญ์ชื่อดัง 
ของโลก เพื่อจุดประกายให้คุณคิด พูด ทำออกมาจากใจ แล้วส่งต่อความ 
รู้สึกนั้นไปยังใจของผู้อื่น 
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เพราะคำพูดคือกระจกสะท้อนความเป็นคุณ หากอยากพูดถ้อยคำที่ 
ล้ำลึก เราก็ต้องเป็นคนที่ล้ำลึก หากอยากพูดถ้อยคำที่น่าเชื่อถือ เราก็ต้อง 
เป็นคนที่น่าเชื่อถือก่อน

นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องหมั่นขัดเกลาตัวตนภายในและคำพูด 
อยู่เสมอ
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บทนำ
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พลังภายในคำพูด2

โคมไฟเพียงหนึ่งเอาชนะความมืดมิดพันปีได้ แม้แต่ภายในถ้ำห่างไกล 
ที่ไม่เคยมีแสงอาทิตย์ส่องถึงสักครั้งกลับสว่างขึ้นได้ด้วยโคมไฟเล็ก  ๆ  เพียง 
ดวงเดียว คำพูดเพียงคำเดียวก็มีพลังเฉกเช่นเดียวกับโคมไฟนี้ คำพูดจาก 
ใจจริงเพียงหนึ่งคำสามารถเยียวยาบาดแผลอันยาวนานระหว่างตัวเรากับ 
ผู้อื่นได้

ตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมา ผมเริ่มดูถ่ายทอดงานวันที่ระลึกของประเทศ  
ทั้งผู้ที่ทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศ ครอบครัวของพวกเขา ประชาชน 
ที่กำลังรับชม และตัวผมเองต่างร้องไห้และยิ้มแย้มไปกับปาฐกถาของ 
ประธานาธิบดีซึ่งไม่เคยได้เห็นมาก่อน เหตุผลของความประทับใจนั้นช่าง 
เรียบง่าย เพียงแค่พูดออกมาจากใจจริงถึงสิ่งที่พวกเขาอยากฟังและสิ่งที่ 
ประเทศสมควรจะต้องทำเท่านั้น

ในคำพูดหนึ่งคำได้รวมชีวิตของทั้งผู้พูดและผู้ฟังเอาไว้ด้วยกัน ก่อนอื่น 
จึงต้องตัดสินใจเลือกใช้ความหมายและการแสดงออกโดยอ้างอิงมาจาก 
ชีวิตของผู้พูด จากนั้นจึงพิจารณาชีวิตของผู้ฟังแล้วนำมาปรับบทต่อ หาก 
ไม่มีกระบวนการนี้ การพูดจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ดังนั้นการพูด  “ได้ดี”  ไม่ได้หมายถึงความเชี่ยวชาญในการใช้วาทศิลป์ 
เท่านั้น แต่รวมไปถึงการพิจารณาตัวเองอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ทุ่มเทเอาใจใส ่
และเข้าใจผู้อื่น รวมทั้งความสามารถในการอ่านสถานการณ์ต่าง  ๆ อีกด้วย  
และกระบวนการแห่งความพยายามที่จะไปให้ถึงจุดนั้นก็คือ  “การเรียนรู้ 
การพูด”

ทุกวันนี้มีหนังสือเกี่ยวกับการพูดออกมามากมาย ส่วนใหญ่แล้วเป็น 
หนังสือคู่มือ เมื่ออ่านดูจะพบว่ามุมมองในนั้นซ้ำซากจำเจ ไม่มีการกล่าวถึง 
กระบวนการที่ทำให้พูดได้ดี แต่ยกตัวอย่างการพูดได้ดีและแนะนำเทคนิค 
แทน อีกทั้งยังสนใจแต่การแสดงออกจนลืมความหมายที่ต้องนำไปใส่ใน 
คำพูดที่ใช้จริงอีกด้วย

แน่นอนว่าเทคนิคพิเศษสำหรับวาทศิลป์เป็นเรื่องสำคัญ  แต่ถ้าจะ 
เพิ่มหนังสืออีกหนึ่งเล่มเข้าไปในชั้นหนังสือประเภทการแนะนำการพูด  

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ชินโดฮยอน & ยุนนารู 3

หนังสือเล่มนั้นต้องแตกต่างจากเล่มอื่น  ๆ  ที่มีอยู่  ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ 
จึงเป็นหนังสือที่อยากช่วยค้นหาเส้นทางเพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษา 
ขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันมากกว่าที่จะเสริมสร้างความสามารถเชิง 
วาทศิลป์แบบทันทีทันใด

เพื่อที่จะทำให้ได้ เช่นนั้น  ผมจึงลงมือค้นคว้าวิชามนุษยศาสตร์   
โดยเฉพาะผลงานอันทรงคุณค่าของทั้งตะวันออกและตะวันตก  รวม 
ไปถึงสติปัญญาจากคำพูดของนักปราชญ์ทั้งหลาย วิชามนุษยศาสตร์ 
จะวิเคราะห์การพูดได้ลึกซึ้งกว่าวิชาการแขนงอื่นและเข้าถึงการพูดได้อย่าง 
ละเอียดลออ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วในท้ายที่สุดก็จะไม่ได้วางเป้าหมายไว้ที่ 
การพูดเพียงอย่างเดียว แต่จะฝันถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองและโลก  
ส่วนการพูดเป็นเพียงวิธีการที่นำไปใช้เพื่อทำให้ความฝันเป็นจริง

วิชามนุษยศาสตร์จะช่วยปกป้องตัวเราจากโลกที่โหดร้ายอันเนื่อง 
มาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ช่วยให้เราฝึกฝน 
ตัวเองในกระบวนการปรับการพูด และช่วยบอกวิธีปรับเปลี่ยนโลกและ 
ผู้อื่นด้วยคำพูดอย่างชาญฉลาด ทั้งยังช่วยสอนว่าจะต้องพูดอย่างไรจึงจะ 
ทำความตั้งใจได้สำเร็จและรอดพ้นจากอันตรายพร้อมกับปกป้องตัวเอง 
ไปด้วยได้

หากอยากเปลี่ยนแปลงการพูดตั้งแต่ขั้นพื้นฐานก็ต้องหมั่นขัดเกลา 
ฝึกฝนตัวเองและค่อย  ๆ  เก็บรวบรวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้ ซึ่งผมได้จัดเรียง 
ไว้เป็น 8 ขั้นตอน โดยก่อนเริ่มแต่ละบท ผมจะสรุปใจความที่เป็นประเด็น 
สำคัญเอาไว้ พร้อมกับยกตัวอย่างข้อความจากผลงานอันทรงคุณค่าและ 
คำพูดจากนักปราชญ์ทั้งตะวันออกและตะวันตก หลังจากนั้นจึงขยายความ 
อย่างจริงจังซึ่งเป็นรายละเอียดของข้อความต่าง  ๆ  มากกว่าที่จะเป็นการ 
ตีความ

กล่าวโดยสรุปคือ  “การฝึกฝน”  “ทัศนคติ”  “สติปัญญา”  และ  
“ความคิดสร้างสรรค์” เป็นขั้นตอนการเตรียมพร้อมและเรียนรู้การพูด  
ส่วน  “การฟัง”  เป็นขั้นตอนจัดการการฟัง “คำถาม”  เป็นขั้นตอนจัดการ 
การพูด “วาทศิลป์”  เป็นขั้นตอนที่ได้เรียนรู้หลักการการพูดอย่างละเอียด 
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มากขึ้น และสุดท้าย  “ความเป็นอิสระ”  เป็นขั้นตอนค้นหาว่าจะเลือกใช้ 
ถ้อยคำในชีวิตจริงอย่างไรจึงจะก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ ส่วน  “การลง 
สนามจริง” จะเป็นบทที่ยกตัวอย่างด ีๆ เกี่ยวกับการพูดมาไว้ให้นำไปพิจารณา

โทมัส คูห์น (Thomas Kuhn) นักปรัชญาวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า  
“แม้จะเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์แล้ว แต่โลกจะยังไม่เปลี่ยนแปลงในทันที”  
แต่ไม่ว่าอย่างไร เราต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เสียก่อนจึงจะสามารถ 
ใช้ชีวิตในโลกใบอื่นได้ ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องนำทางในการ 
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการพูดของคุณ และในท้ายที่สุดจะช่วย 
เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและโลกที่พวกเรากำลังใช้ชีวิตต่อไปได้อีกด้วย

ชินโดฮยอน
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หมายเหตุ :
- บางจุดในเล่มมีการถอดคำพูดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น
-  ชื่อหนังสือเขียนด้วยวงเล็บปีกกาคู่  << >> ส่วนข้อความ ชื่อ 

วิทยานิพนธ์ และชื่อบทความจะเขียนด้วยวงเล็บปีกกาเดี่ยว < >
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 ขั้นที ่ 1

การฝึกฝน

วิธีสร้างภาชนะใส่คำพูด

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ระดับความเจริญเติบโตของมนุษย์เปรียบเหมือนกับขนาดของภาชนะ
การเรียนรู้คำพูดเริ่มต้นจากการฝึกฝนเพื่อเพิ่มขนาดของภาชนะ
หัวใจหลักของการฝึกฝนคือการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
และคุ้นเคยกับวิธีการจัดการความรู้สึก
ความเชื่อมั่นในตัวเองคือการรักตัวของฉันเอง
จะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อน จึงจะใช้ภาษาได้อย่างแข็งแรง
ไม่ปกปิดตัวเองจนเกินไป และไม่โอ้อวดตัวเองจนเกินไป
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การจัดการความรู้สึกนั้นตรงตามตัวอักษร
นั่นคือการปลดปล่อยความรู้สึกที่อยู่ภายในใจอย่างชาญฉลาด

จะต้องจัดการความรู้สึกให้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถลดคำพูดที่หดหู ่
คำพูดที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น หรือคำพูดที่โจมตีผู้อื่น

เมื่อถึงตอนนั้นจะช่วยปกป้องทั้งตัวเราเอง
และไม่สร้างบาดแผลให้กับผู้อื่นอีกด้วย
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หากภาชนะเหลี่ยม น้ำในภาชนะก็เหลี่ยม

หากภาชนะเหลี่ยม น้ำในภาชนะก็เหลี่ยม
– ซุนจื๊อ

หากวางภาชนะเอาไว้เฉย  ๆ  และพยายามจะเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
ของน้ำในภาชนะนั้นก็เสียแรงเปล่า  คำพูดก็เช่นเดียวกัน ต้องเปลี่ยน 
ภาชนะใส่คำพูดก่อน คำพูดจึงจะเปลี่ยนตามด้วย ดังนั้นหากจะปรับ 
คำพูด จงปรับที่ภาชนะก่อน หากอยากพูดถ้อยคำที่ล้ำลึกก็ต้อง 
เป็นคนที่ล้ำลึก หากอยากพูดถ้อยคำที่น่าเชื่อถือก็ต้องเป็นคนที่ 
น่าเชื่อถือ 

แน่นอนว่าคนที่สุภาพและน่าเชื่อถืออาจตกแต่งคำพูดให้อ่อนโยนได้  
เมื่อพูดคุยกันเพียงไม่กี่คำก็คงไม่รู้ ถ้าได้พูดคุยกันมากกว่านั้น เพียงไม่นาน 
คำพูดที่ถูกตกแต่งเอาไว้ก็จะเปิดเผยออกมา

ถ้าเอาแต่พูดอย่างเดียวอาจสร้างความขัดแย้งกับผู้อื่น หรือในทาง 
กลับกันอาจแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาได้ไม่มากนัก ดังนั้นก่อน 
ที่จะเป็นปัญหาจากการใช้ภาษาและการแสดงออก อาจเป็นไปได้มากว่า 
เป็นปัญหาที่ภาชนะใส่คำพูด
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ซุนจื๊อ (荀子, 298 - 238 ปีก่อนคริสต์ศักราช) นักปรัชญาในยุคกลียุคของจีน  

สืบต่อความรู้มาจากขงจื๊อ แต่ภายหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตเนื่องจาก 

ยืนยันทฤษฎีที่ว่ามนุษย์ชั่วร้ายมาแต่กำเนิด ปฏิเสธสิ่งเหลือเชื่อที่ไม่สามารถพิสูจน์ 

ด้วยหลักเหตุและผลเพราะเป็นความเชื่องมงาย เชื่อว่าจะต้องปกครองโดยมี 

กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่เป็นรูปเป็นร่างและเรียกร้องให้ผู้ปกครองมีศีลธรรมและ 

จริยธรรมที่แรงกล้า. ที่มาของข้อความ : <<ซุนจื๊อ>>

คนที่ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกภายในใจได้จะไม่กลั่นกรองความ 
รู้สึกใด  ๆ แล้วพ่นคำพูดออกมาทั้งอย่างนั้น จนทำให้เกิดความขัดแย้ง 
โดยเปล่าประโยชน์ ส่วนคนที่ไม่รักตัวเองและมีความมั่นใจในตัวเองต่ำ 
จะปกปิดตัวเอง  หรือไม่ก็ โอ้อวดตัวเองจนมากเกินไปเพราะความที่ 
ไม่เข้าใจและไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ด้วยเหตุนี้จึงชัดเจนแล้วว่าคำพูดบรรจุ 
คนคนนั้นอยู่

ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝน หมายถึงต้องรักและเข้าใจตัวเอง 
อย่างลึกซึ้ง พร้อมกับเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและจัดการ 
กับความรู้สึกภายในใจได้เป็นอย่างดี หากทำเพียงแค่สองอย่างนี้สำเร็จ  
ก็จะช่วยลดเรื่องปวดหัวที่เกิดจากคำพูดไปได้ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว
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อย่าได้นึกถึงทั้งความดีและความชั่ว

อย่าได้นึกถึงความดี อย่าได้นึกถึงความชั่ว
เช่นนั้นแล้วอะไรคือใบหน้าดั้งเดิมของพวกท่านกันแน่

– ฮุ่ยเหนิง

เป้าหมายของการฝึกฝนไม่ใช่เพื่อกลายไปเป็นคนดี แต่เพื่อให้เข้าใจ  
“ฉัน” ก่อน เราต้องเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งจึงจะสามารถรักตัวเองได ้ เพราะ 
เมื่อความเชื่อมั่นในตัวเองเติบโต พื้นฐานของจิตใจก็จะแข็งแกร่งเช่นกัน

ลองมาดูคำพูดของฮุ่ยเหนิงกัน เขากล่าวว่าอย่าได้นึกถึงความชั่ว 
และแม้แต่ความดีก็ด้วย หมายถึงอย่าได้ผูกมัดกับประเพณีและกฎเกณฑ์ 
ที่มีอยู่ ศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นตัวแบ่งความดีและความชั่วเป็นจุด 
สูงสุดของประเพณี เมื่อทิ้งเรื่องนั้นไปได ้ ก็ไม่ต้องกล่าวถึงประเพณีอื่น ๆ อีก

เมื่อเราเกิดความสงสัยในกฎเกณฑ์และประเพณีทุกอย่างทั้งที่จับต้อง 
ได้และจับต้องไม่ได้จากที่โรงเรียนสอน  รวมถึงที่สังคมคอยเติมใส่ใน 
ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทหน้าที่และการแบ่งแยกชายหญิง เด็ก 
ผู้ ใหญ่  รุ่นพี่ รุ่นน้อง  เป็นต้น  เมื่อนั้นเราจะสามารถพบกับ  “ฉัน”  ที่  
แท้จริงได้ เราต้องทิ้ง  “ฉันที่แสนดี” “ฉันที่มีมารยาท”  ไปก่อนจึงจะ 
มองเห็น  “ฉัน” และต้องหลุดพ้นจากความ  “สมกับเป็นผู้หญิง”  และ 
ความ “สมกับเป็นผู้ชาย” จึงจะมองเห็นความ “สมกับเป็นฉัน” ได้
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แน่นอนว่าการจะเข้าใจว่ากฎเกณฑ์ของโลกนี้เป็นบ่วงที่ผูกตัวเราเอาไว ้
และปฏิเสธมันไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่เราเข้าใจกันดีว่าความผิด  
7 ประการเพื่อไล่ลูกสะใภ้หรือกฎระหว่างคนชั้นสูงกับคนธรรมดา ที่ไม่ว่า 
อย่างไรก็มีความผิดในสมัยก่อนนั้นกดขี่ข่มเหงตัวบุคคลมากแค่ไหน ดังนั้น 
ตอนนี้ไม่ใช่สังคมในอุดมคติ ความไม่สมเหตุสมผลในกฎเกณฑ์นั้นก็ยังคง 
มีอยู่ และสิ่งนั้นจะเปิดเผยให้เห็นเมื่อไหร่ก็ได้

ดังนั้นเราต้องมองเห็นตัวเองด้วยสายตาของตัวเอง ไม่ใช่สายตาของ 
ผู้อื่น หลังจากหลุดพ้นจากข้อบังคับและกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่ถูกปลูกฝัง 
มาแล้ว เราต้องรู้ว่าตัวตนของฉันจริง ๆ เป็นคนอย่างไร สิ่งที่ฉันชอบคืออะไร  
ความฝันที่แท้จริงของฉันคืออะไร ฮุ่ยเหนิงถามพวกเราว่า

อะไรคือใบหน้าที่แท้จริงของพวกท่าน

ฮุ่ยเหนิง (慧能, ค.ศ.  638 - 713) ภิกษุในสมัยราชวงศ์ถังของจีน ให้ความ 

สำคัญกับการปฏิบัติและการตระหนักตามการหยั่งรู้มากกว่าทฤษฎีและพระคัมภีร์  

เป็นสังฆปรินายกองค์ที่  6 แห่งนิกายเซน พระคัมภีร์ที่หลงเหลือไว้ให้ศึกษาคือ  

<<ลิ่วจู่ถันจิง>>. ที่มาของข้อความ : <<The Gateless Gate (ประตูที่ไร้ประตู)>>
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ฉันเป็นตัวเอกเสมอ

รุ่ยเยียนกล่าวว่า ในทุกๆ วันให้เรียกตัวเองว่า “ตัวเอก!”
แล้วตอบกลับว่า “ใช่” แล้วถามตอบกับตัวเองว่า 

“ต้องตื่นตัวตลอดเวลา” “ใช่”
“อย่าถูกผู้อื่นหลอกโดยเด็ดขาด” “ใช่ ใช่”

– รุ่ยเยียน

หากคำพูดของฮุ่ยเหนิงเป็นการตามหาความเข้าใจ คำพูดของรุ่ยเยียน 
ก็เป็นการตามหาความตั้งใจและลงมือทำจริง รุ่ยเยียนกล่าวว่า หากเข้าใจ 
แล้วว่ากฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่สังคมมอบให้เป็นกำแพงที่ขวางทาง 
ไปสู่การสำนึกรู้ตัวเอง เมื่อนั้นเราต้องใช้ชีวิตด้วยตัวตนที่แท้จริงและให้ 
ชีวิตของเราเป็นหลักสำคัญ 

การเป็นตัวเอกในชีวิตนั้นคือการไม่ไล่ตามความปรารถนาของ 
ผู้อื่น การไม่ใช้ชีวิตโดยคาดหวังอย่างเดียวกับสังคมและจะไม่ทำตาม 
ความฝันของผู้อื่น ชีวิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานของตัวเราไม่ใช่ของ 
ผู้อื่น
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หากมองผ่าน  ๆ  อาจดูเหมือนว่าหลายคนซื่อสัตย์กับความปรารถนา 
ของตัวเองมากพอจนถึงขั้นเห็นแก่ตัว หากเป็นเช่นนั้น พวกเขาก็ควร 
มีความสุข แต่ทำไมคนมากมายถึงยังเรียกเอาความทุกข์เข้าหาตัวจนถึง 
ขั้นฆ่าตัวเองตายจนได้ นั่นเป็นเพราะเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่ 
ความเห็นแก่ตัวนั่นเอง การบรรลุเป้าหมายแม้ว่าจะต้องเหยียบยํ่าคนอื่น  
สุดท้ายแล้วก็ได้เพียงการยอมรับอันว่างเปล่าจากผู้อื่น ความสุขที่ได้ 
มาจากการตั้งใจทำงานอย่างเห็นแก่ตัวคือการได้รับการเคารพนับถือ 
จากผู้อื่นและการเป็นที่อิจฉาของผู้อื่น  เป้าหมายของชีวิตเช่นนี้ไม่ใช่ 
ของตัวเราเอง แต่เป็นของผู้อื่นต่างหาก 

หากลืมเลือนความจริงอันแน่แท้ว่าตัวเราจะต้องเป็นตัวเอกในชีวิต 
ของตัวเอง ไม่ใช่ตามความปรารถนาและการยอมรับของผู้อื่นไปแล้ว เรา 
จะไม่อาจมีความสุขได้เลย ดังนั้นรุ่ยเยียนจึงคอยถามและตอบตัวเองทุกวัน  
กล่าวออกเสียงจากปาก เรียกตัวเองว่าตัวเอกและขานรับ เพื่อจะได้ไม่ลืม 
ว่าเรานี่แหละคือตัวเอกในชีวิต ทั้งยังเรียกเอาความกล้าหาญออกมาได้ 
อีกด้วย

หากต้องการเป็นตัวเอกในชีวิตท่ามกลางผู้คนที่ยังไม่สามารถใช้ชีวิต 
อย่างเป็นตัวเอกได้ จำเป็นต้องมีความตั้งใจและความกล้าหาญอย่างมาก  
ดังนั้นลองตั้งใจกล่าวออกมาอย่างชัดเจนในทุก  ๆ  เช้า วันละ 1 นาทีอย่าง 
ที่รุ่ยเยียนบอกจะดีหรือไม่ ขอแค่ช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้เป็นตัวเอก 
ในชีวิตเพียง 1 นาทีก็พอ

รุ่ยเยียน (瑞巖, ค.ศ.  850 - 910) ภิกษุในสมัยราชวงศ์ถังของจีน นามเดิม 

ชื่อฉี ฉายาเมื่อเป็นพระชื่อฉีเหยียน บ้างก็เรียกว่ารุ่ยเยียนฉีเหยียน ออกบวชตั้งแต่ 

ยังเด็ก แม้จะไม่มีตำราที่แต่งเอาไว้ แต่เรื่องที่คนอื่นนำมาเล่าต่อและเป็นที่ชื่นชอบ  

ได้แก่  เรื่อง  “ลูกประคำ”  และเรื่อง  “ตัวเอก”  ที่ตะโกนพูดกับตัวเอง.  ที่มาของ 

ข้อความ : <<The Gateless Gate (ประตูที่ไร้ประตู)>>
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เราทุกคนล้วนเป็นผลงานศิลปะ

ชีวิตของแต่ละคนไม่สามารถเป็นผลงานศิลปะได้หรือ 
แม้แต่บ้านพักอาศัยยังถือว่าเป็นศิลปะได้ 

แล้วทำไมชีวิตของคนเราจึงเป็นเช่นนั้นไม่ได้เล่า
– มีแชล ฟูโก

คำตรงข้ามของงานศิลปะอาจเป็นคำว่าสินค้า หากสินค้าเป็นสิ่งที่ 
ถูกสร้างออกมาให้เหมือนกัน งานศิลปะก็เป็นสิ่งที่สร้างได้เองจากความคิด 
สร้างสรรค์ ดังนั้นเมื่อเป็นสินค้าแล้วก็ไม่อาจเป็นงานศิลปะได้  แม้จะ 
เป็นเช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่างานศิลปะจะมีคุณค่าเหนือกว่าสินค้า เพราะ 
ทั้งสินค้าและงานศิลปะต่างเป็นสิ่งจำเป็นบนโลกใบนี้ทั้งสิ้น

แต่ยังคงหวังว่าชีวิตของมนุษย์จะเป็นงานศิลปะไม่ใช่สินค้า ถ้าเป็น 
ชีวิตของ  “ฉัน”  ยิ่งควรต้องเป็นเช่นนั้น ถ้าชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง 
ออกมาให้เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อไม่มีตัวเราก็ยังหาคนอื่นมาแทนที่ได้ 
อย่างไร้ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างมาก 

ด้วยเหตุนี้ คนเป็นพ่อแม่ต่างก็หวังให้ลูกเป็นผลงานศิลปะ โรงเรียน 
และสังคมก็ต้องสร้างแต่ละบุคคลให้เป็นงานศิลปะล้ำค่าชิ้นเดียวที่มีอยู่  
แต่สิ่งที่ควรจะทำก่อนอะไรทั้งหมดคือเราต้องสร้างสรรค์และเฝ้ามองชีวิต 
ของตัวเองให้เป็นงานศิลปะเสียก่อน หากพ่อแม่ โรงเรียน และสังคม 
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ไม่อาจสร้างให้เราได้ อย่างน้อยเราก็ควรที่จะสร้างด้วยตัวเอง สิ่งที่ฟูโก 
คาดหวังก็คือการที่ความคิดสร้างสรรค์ได้ซึมซาบเข้าไปในชีวิตของเรา 
แต่ละคน 

สังคมของพวกเราแบ่งชีวิตหรือแม้แต่ร่างกายของแต่ละคนเป็นปกติ 
กับไม่ปกติ เพราะคิดว่ามนุษย์เป็นสินค้าจึงทำเช่นนั้นได้ เพื่อที่จะก้าวข้าม 
ความคิดทางสังคมเช่นนี้ไป พวกเราต้องใช้ความพยายามในการมอง 
ชีวิตให้เห็นเป็นงานศิลปะเสียก่อน เมื่อนั้นจึงจะดึงเอา  “ส่วนที่ 
ต่ำต้อย”  ของตัวเราที่ถูกนับว่าเป็นความไม่ปกติหรือข้อด้อยเข้ามา 
โอบกอดไว้ได้ เป็นการเปิดเส้นทางไปสู่การยอมรับและรักตัวเอง 
อย่างที่เราเป็นทั้งหมดได้ในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปจนสามารถมองชีวิต 
ของผู้อื่นเป็นงานศิลปะได้เช่นกัน เมื่อนั้นความแตกต่างระหว่างตัวเรา 
กับผู้อื่นก็ไม่ เป็นอุปสรรคอีกต่อไป  นอกจากจะไม่ เป็นอุปสรรคแล้ว  
ยังเปล่งประกายออกมาอย่างมีคุณค่ากว่าเดิมเพราะความแตกต่างนั้น 
อีกด้วย

มีแชล ฟูโก (Michel Foucault, ค.ศ.  1926 - 1984) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส 

ผู้ให้ความสนใจในหัวข้อเล็ก  ๆ  ที่ไกลออกไปจากประวัติศาสตร์ปรัชญา เขาเขียน 

หนังสือเรื่อง  <<Discipline and Punish (ฝึกฝนและลงโทษ)>>  วิเคราะห์ 

เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ตรวจตราและลงโทษในเรือนจำและค่ายทหาร หนังสือเรื่อง  

<<Madness and Civil ization :  A History of  Insanity in the Age of  

Reason (ความบ้าและอารยธรรม : ประวัติศาสตร์ของความวิปลาสในยุคแห่ง 

เหตุผล)>> โดยศึกษาประเด็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างการแบ่งแยก 

ความมีเหตุผลออกจากความไร้เหตุผล รวมถึงยังเขียนบทความเกี่ยวกับการอภิปราย 

เรื่องนิสัยพื้นฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นของการรักร่วมเพศอีกด้วย. ที่มาของข้อความ :  

<Genealogy of Morals (พงศาวลีแห่งคุณธรรม)>
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รักตัวเองให้มากกว่ารักโลก

หากรักตัวเองมากกว่ารักโลกจะสามารถดูแลโลกได้
ตรงกันข้าม หากถวายชีวิตตัวเองเพื่อรักโลกแล้ว

จะสามารถดูแลโลกได้อย่างไร
– เล่าจื๊อ

การฝากโลกไว้กับคนที่รักโลกมากกว่ารักตัวเองคือเรื่องธรรมดาที่รู้กัน 
ทั่วไป แต่เล่าจื๊อกลับคิดตรงกันข้าม เขาคิดว่าคนที่เราจะฝากโลกใบนี้ 
เอาไว้ได้ต้องเป็นคนที่รักตัวเองมากกว่ารักโลก

เล่าจื๊อกล่าวว่า คนที่รักตัวเองมากกว่ารักโลกจะไม่โอนอ่อนตาม 
กฎระเบียบและกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้ พวกเขาจะมองและสร้างตัวเอง 
จากที่ตนมองเห็นไม่ใช่ที่โลกมอง ส่วนคนที่ตั้งใจจะมอบชีวิตของตัวเอง 
เพื่อรักโลกจะใช้ชีวิตอย่างถูกบังคับให้ติดอยู่กับกฎเกณฑ์เท่ากับที่เขารัก 
โลกใบนี้ 

กล่าวคือ คนที่รักตัวเองมากกว่ารักโลกจะสร้างโลกและคุณค่าอย่าง 
ที่ตัวเองฝันไว้ แต่คนที่มอบตัวเองให้กับโลกจะเคารพกฎเกณฑ์และความ 
เป็นไปของโลกตามที่เป็นอยู่ การเสียสละให้กับโลกจะเชื่อมต่อไปถึงการ 
เสียสละให้กับกฎเกณฑ์ของโลกด้วย 
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คนที่แสดงให้เห็นว่ารักตัวเองมากกว่าโลกได้นั้นจะรู้ว่า  “เธอ”  ก็เป็น 
คนมีค่าเหมือนกันกับ  “ฉัน” นั่นคือการเข้าใจในคุณค่าของแต่ละบุคคล  
ในขณะที่คนที่มอบตัวเองให้กับโลกจะคิดว่าตัวเองเสียสละเพื่อโลกแล้ว 
คนอื่นก็ต้องเสียสละด้วยเหมือนกัน

 
ดังนั้นเล่าจื๊อจึงกล่าวว่า สมควรที่จะฝากฝังโลกใบนี้ไว้กับคนที่รู้จักรัก 

ตัวเองอย่างแท้จริง และไม่ควรฝากเพียงแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น  
แต่ควรฝากไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง คนที่ไม่สามารถรักตัวเองได้ก็ไม่สามารถ 
รักคนอื่นได้ คนที่ไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองก็ไม่สามารถรู้จักคุณค่า 
ของคนอื่นเช่นกัน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องเริ่มฝึกการพูดจาก 
ความเข้าใจและรักตัวเองเสียก่อน

เล่าจื๊อ (老子, 571 - 471 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เกิดในยุคชุนชิวของจีน เป็น 

บุคคลในตำนานเล่าขาน ท่านได้เขียนตำราเรื่อง <<เล่าจื๊อ>> แม้ว่าหลักปรัชญา 

ของท่านจะพบได้ยากในกระแสหลัก แต่ยังคงเชื่อมต่อมาถึงความรู้ของราษฎร 

และกระแสรองในฐานะที่เป็นทัศนคติทางเลือกอยู่เสมอ และยังมีอิทธิพลอย่างมาก 

ต่อการพัฒนาความรู้ของตะวันตกพร้อม ๆ  กันกับขงจื๊ออีกด้วย. ที่มาของข้อความ :  

<<เล่าจื๊อ>> 
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อย่าได้ทำตามอารมณ์

การไร้ความสามารถของมนุษย์ที่ไม่อาจควบคุมอารมณ์ได้นั้น 
ข้าพเจ้าเรียกว่าผู้ตกเป็นทาส

มนุษย์ผู้ทำตามอารมณ์มิได้อยู่ใต้อำนาจของตัวเอง
หากแต่อยู่ภายใต้อำนาจของโชคชะตา เพราะพลังของโชคชะตา 

จะบังคับให้เขาทำตามทางที่เลวร้ายในขณะที่เขาเห็นว่าดี
– สปิโนซา

หลังถูกอารมณ์ควบคุมเพียงชั่วขณะแล้ว ถึงได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งนั้น 
ไม่เป็นไปตามความต้องการของตัวเอง ในขณะนั้นชีวิตกลับไม่ใช่ความ 
ตั้งใจของตัวเอง แต่กลับตกอยู่ภายใต้โชคชะตาที่คอยบงการ หากตก 
เป็นทาสของอารมณ์ แม้จะพบกับสถานการณ์ที่ดีก็ไม่สามารถยอมรับ 
สถานการณ์นั้นได้ กลับวิเคราะห์สถานการณ์นั้นไปในทางที่เลวร้ายและ 
ได้แต่ลากต้อนตัวเองไปทางอื่น

หากอยากยืนหยัดอย่างสง่างามด้วยการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง 
ก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ให้เป็น ดังนั้นต้องวิเคราะห์ให้ได้อย่างชัดเจน 
ระหว่างสถานการณ์ที่พบเจอกับอารมณ์ในขณะนั้น ยิ่งเป็นคนที่โอนอ่อน 
ให้กับอารมณ์มากเท่าไหร่  ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะบิดเบือนสถานการณ์ 
ที่ตนเจอมากเท่านั้น คนที่โอนอ่อนให้กับอารมณ์โกรธจะวิเคราะห์ว่า 
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สถานการณ์นั้นเหมาะที่จะบันดาลโทสะออกมา คนที่โอนอ่อนให้กับอารมณ์ 
เศร้าจะวิเคราะห์ว่าสถานการณ์นั้นมีแต่ความเศร้า เป็นเช่นนั้นซ้ำไปเรื่อย ๆ 

ทว่าหากตัดสินสถานการณ์ด้วยสายตาที่ถูกอารมณ์ครอบงำ การ 
ตัดสินนั้นจะเป็นไปได้ยาก จึงจำเป็นต้องพยายามทำความเข้าใจโครงสร้าง 
อารมณ์ของตัวเองก่อนที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่าง  ๆ ลองนึกถึง 
อารมณ์ที่เรายอมโอนอ่อนให้เป็นพิเศษดู เพราะด้วยการกดดันให้สงบ 
อารมณ์เอาไว้ จึงกลายเป็นว่าโครงสร้างอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ไม่อาจ 
แข็งแรงขึ้นมาได ้

อย่างน้อยตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เราต้องมองให้ลึกถึงโครงสร้างอารมณ์ 
ภายในใจตัวเอง  เพราะโครงสร้างที่บิดเบี้ยวจึงทำให้เรารู้สึกอิจฉาใน 
สถานการณ์ที่ควรขอบคุณ หรือเปลี่ยนอารมณ์ที่รู้สึกผิดไปเป็นอารมณ์ 
โกรธแทน เพื่อที่จะปรับหนทางของอารมณ์ที่ผิดแปลกให้ไปสู่หนทางที่ปกต ิ 
สปิโนซาได้วิเคราะห์และแยกแยะอารมณ์ออกมาทั้งหมด  48 อารมณ์ 
ดังต่อไปนี้ โดยเน้นให้ตระหนักและแก้ไขอารมณ์อย่างถูกต้องดีกว่าที่จะ 
อดทนระงับเอาไว้ แล้วคลายมัดอารมณ์ที่รวมเป็นกองออกมาเพื่อแสดง 
ให้เห็นว่ามีอารมณ์ชนิดใดบ้าง 

ตํ่าช้า  ภูมิใจในตัวเอง แปลกใจ อยากเอาชนะ  ทะเยอทะยาน  
รักใคร่  ใจกล้า  ละโมบ  เป็นปรปักษ์  เมตตา  เห็นใจ  สำนึกผิด  
งงงวย ดูหมิ่น ทารุณ โลภ ปรารถนา ดูถูก สิ้นหวัง อยากดื่มสุรา  
ประเมินเกินความจริง  มีน้ำใจ  ดีใจ  เป็นเกียรติ  ขอบคุณ  ถ่อมตัว  
โกรธ อิจฉา คิดร้าย เย้ยหยัน มีตัณหา ตะกละ หวั่นวิตก สงสาร  
อ่อนโยน  เกลียดชั ง  เสี ยใจภายหลั ง  ถูกดึ งดูดให้หลง  อับอาย  
หวาดกลัว มั่นใจ มีความหวัง โอหัง ขี้ขลาด สุขใจ เศร้าใจ ละอายใจ  
อยากแก้แค้น
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สปิโนซา (Spinoza, ค.ศ.  1632 - 1677) นักปรัชญาชาวยิวผู้เกิดที่ประเทศ 

เนเธอร์แลนด์  เขายืนยันแนวคิดสรรพเทวนิยมและสนับสนุนการเมืองอย่าง 

สาธารณรัฐ ในเกาหลีใต้เคยเกิดประเด็นถกเถียงว่าเขาเป็นผู้พูดประโยคที่ว่า  

“ต่อให้พรุ่งนี้โลกจะถล่มลงมา ฉันก็จะปลูกต้นแอ๊ปเปิ้ลต่อไป” แต่ในความเป็นจริง 

ไม่ใช่คำพูดของสปิโนซา หนังสือที่เขาเป็นผู้เขียน ได้แก่ <<Ethics (จริยธรรม)>>.  

ที่มาของข้อความ : <<Ethics (จริยธรรม)>>

ลองมองเข้าไปในใจตัวเองและดูชนิดของอารมณ์ต่าง  ๆ  ข้างต้น 
ไปด้วย พวกเราเองก็ควรที่จะลองค้นหาอารมณ์ที่เรามักถูกครอบงำได้ง่าย  
ในขณะเดียวกันก็ควรตามหาอารมณ์ที่เราขาดแคลนไปพร้อมกันด้วย
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หากอยากยืนหยัดอย่างสง่างาม  
ด้วยการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง  

ก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ให้เป็น
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ต้องสังเกตจึงจะตระหนักรู้

หมั่นสังเกตสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายอย่างมีสติ
หมั่นสังเกตสภาพการณ์ที่ดับไปภายในร่างกายอย่างมีสติ

หมั่นสังเกตสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปภายในร่างกายอย่างมีสติ 
จงสังเกตทุกสิ่งที่ความรู้สึกและจิตใจต้องเผชิญอย่างนี้เช่นเดียวกัน

– พระศากยมุนี

หากวิเคราะห์โครงสร้างอารมณ์ของตัวเองจนเข้าใจแล้วจะควบคุม 
อารมณ์ได้ง่ายขึ้น หากอารมณ์หลักของเราคือความโกรธ โอกาสที่จะ 
ถูกครอบงำด้วยอารมณ์โกรธก็จะลดลง และหากอารมณ์แห่งความหวัง 
มีไม่เพียงพออาจมีความหวังมากขึ้นหลังจากนั้น

หลังจากที่วิเคราะห์โครงสร้างทางอารมณ์แล้ว ให้นำโครงสร้างนั้น 
เป็นพื้นฐานเพื่อวาดแผนผังอารมณ์ต่อ ลดอารมณ์ที่มากเกินไปและเพิ่ม 
อารมณ์ที่น้อยเกินไป เป้าหมายก็เพื่อเพิ่มอารมณ์เชิงบวกและลดอารมณ์ 
เชิงลบนั่นเอง

จากนั้นจึงใช้แผนผังเป็นพื้นฐานในการบริหารและควบคุมอารมณ์ 
แต่ละขณะ พระศากยมุนีได้ทรงคิดวิธีต่าง  ๆ  เพื่อใช้ในการควบคุมอารมณ์  
โดยมี  “การตระหนักรู้”  และ  “การเห็นแจ้ง”  เป็นสองหัวใจหลักของวิธีการ 
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เหล่านั้น หากกล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือ การตระหนักรู้ หมายถึง สังเกต 
ปฏิกิริยาทั้งหมดของตัวเองและตระหนักรู้ตามความเป็นจริง หรือกล่าวคือ 
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ตัวเราต้องเผชิญในทุกขณะ

หากสังเกตและตระหนักรู้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากตัวเองได้แล้ว 
ก็จะควบคุมอารมณ์นั้นได้ ยิ่งตระหนักรู้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีมาก 
เท่านั้น ดังนั้นการตระหนักรู้คือการคิดถึงอารมณ์ของตัวเองได้อย่าง 
รวดเร็วและวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ

พระศากยมุนีตรัสให้พวกเราหมั่นสังเกตสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 
ร่างกายอย่างมีสติ หากมีอารมณ์ใดปะทุขึ้น อารมณ์นั้นจะปรากฏให้เห็น 
ทางร่างกายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นมา  
ลมหายใจอาจหอบถี่หรือร่างกายอาจสั่นสะท้าน หากเอาใจใส่สภาพการณ์ 
เหล่านี้เอาไว้ก็จะตระหนักรู้การเกิดของอารมณ์ในตัวเองได้เร็วขึ้น เพื่อง่าย 
ต่อการเพิ่มหรือหยุดอารมณ์นั้นตามที่ตัวเราตั้งใจไว้

นักบวชในศาสนาพุทธอย่างติช นัท ฮันห์ และทะไลลามะต่างก็ใช้ 
การตระหนักรู้ในการควบคุมอารมณ์ แม้แต่สตีฟ จ็อบส์ ผู้ก่อตั้งบริษัท 
แอปเปิลผู้ล่วงลับก็เคยบอกว่าเขานั่งสมาธิเพื่อให้ตระหนักรู้ และด้วยสิ่งนี้ 
เขาจึงควบคุมอารมณ์กับความคิดไร้สาระเอาไว้ได้ และมีสติจดจ่ออยู่กับ 
การพัฒนาไอเดียต่าง ๆ 

พระศากยมุนี  (釋迦牟尼,  563 -  483 ปีก่อนคริสต์ศักราช)  ศาสดาแห่ง 

ศาสนาพุทธ เรียกอีกอย่างว่า  “พุทธะ” อันมีความหมายว่า  “ผู้ตรัสรู้” ประสูติ 

ในราชวงศ์หนึ่งของอินเดีย แต่เสด็จออกผนวชมาเป็นผู้บำเพ็ญเพียร เชื่อใน 

หลักการเดินทางสายกลางแทนการบำเพ็ญทุกรกิริยา และไม่เห็นด้วยกับการ 

แบ่งชนชั้นในสังคม. ที่มาของข้อความ : <<สังยุตตนิกาย>>
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