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คํ า นํ า สํ า นั ก พิ ม พ์ 

เบื่อ

เคยไหมที่รู้สึกแบบนี ้

แต่กลับไม่รู้ว่าเบื่ออะไร 

เหนื่อย 

เคยไหมที่รู้สึกแบบนี้ทั้ง ๆ ที่อยู่เฉย ๆ

หมดพลัง

เคยไหมที่หมดพลังทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำอะไร

แล้วความรู้สึกที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นวันละหลายครั้ง

แต่บางครั้งก็ไม่ได้แสดงออก มีแค่ตัวเราที่รู้ว่าเรากำลังรู้สึก 

อะไร

ก็พลังงานชีวิตคนเราไม่มีเลขบอกว่าเหลือที่เปอร์เซ็นต์แล้ว 

เหมือนแบตมือถือนี่นา

เวลาต้องใช้ชีวิตแต่ละวัน ถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากเบื่อหรือ 

หมดพลังหรอก

แต่เพราะบางอย่างมันยากจะควบคุม

งั้นเราลองมาทำความเข้าใจทั้งตัวเองและคนรอบข้าง

รวมทั้งหาวิธีชาร์จพลังใจในแบบที่ใช่สำหรับตัวเองกันเถอะ

ว่าแต่ตอนนี้พลังงานชีวิตของคุณเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะ...

กรกฎาคม 2563
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บ ท นํ า

ตอนชีวิตฉันเข้ายุคมืดที่มีอาการซึมเศร้าและง่วงซึมรุนแรง 

นั้น ให้อ่านหนังสือสักวรรคยังยากเย็น ฉันจึงเริ่มบันทึกผ่าน 

ภาพวาด ดว้ยอยากใหเ้ปน็คอนเทนตย์อ่ยงา่ยแกผู่ก้ำลงัเปน็ทกุข ์

แบบเดียวกันเข้าถึงได้อย่างสะดวกใจ แม้ยังไม่สมบูรณ์พร้อม 

และมีข้อความเพียงไม่กี่วรรค แต่บางคนอ่านแล้วบอกว่า 

ปลอบโยนหัวใจดี เสียงตอบรับเหล่านี้มอบพลังเยียวยาหัวใจ 

ฉันเช่นกัน กระทั่งต่อมารวบรวมเนื้อหาตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม

หนังสือเล่มนี้บรรจุความคิดตกตะกอนจากบันทึก 3 - 4 ปี 

ตอนฉันอายุยี่สิบปีปลาย  ๆ ซึ่งเป็นช่วงที่อาการซึมเศร้าและ 

ง่วงซึมเล่นงานรุนแรง โดยผ่านการกลั่นกรองใหม่และถ่ายทอด 

ด้วยน้ำเสียงปล่อยวาง อันที่จริงตอนเขียนต้นฉบับ ฉันก็ยังคง 

หาทางพิชิตเจ้าอาการง่วงซึมและยังคงมีวันแย่  ๆ เช่นเดิม ทั้งที่ 

มุ่งม่ันเปล่ียนมุมมองตัวเองต้ังหลายปีแล้ว แต่บางทีก็เหมือนหัวใจ 

คลา้ยหกคะเมน จมดิง่ลงชัน้ใตด้นิ สกัชัน้ที ่ 30 อยา่งไรอยา่งนัน้
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ช่วงที่ชีวิตเสียสมดุล ฉันไม่อาจอ่านคอมเมนต์ “รู้สึกหัวใจ 

ได้รับการปลอบโยน” หรือ “ขอบคุณนะ” ได้อย่างสบายใจ 

เพราะรู้สึกต้องรับผิดชอบหลังวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องราว  “เคย 

มีอาการง่วงซึม แต่ตอนนี้ค่อยยังชั่วบ้างแล้ว” พอคิดว่าฉันอาจ 

ทำใหใ้ครบางคนเกดิความหวงัวา่อาการจะดขีึน้ กเ็ลยอยากแสดง 

เฉพาะด้านบวกให้เห็น คิดแล้วก็รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบจนกดดัน 

อารมณ์อันคุ้นเคยนี้ผุดจากส่วนลึกในใจให้ยินดีสลับกดดัน 

ไปพร้อมกัน

ขณะเดียวกันนั้น อาการง่วงซึมไร้พลังที่เกิดกับฉันซ้ำ  ๆ  

ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง คือล่าสุดมักเกิดเพียงระยะสั้นอย่าง 

น่าแปลก กลายเป็นว่าถึงนึกอยากให้เกิดก็เกิดเพียงไม่นาน  

อาจเพราะเจ้ากาฝากที่ชื่ออาการง่วงซึมมีขนาดเล็กลงก็เป็นได้ 

อารมณ์หมดแรงกับอาการง่วงซึมเป็นดั่งปรสิตขนาดใหญ่เกาะ 

แน่นภายในตัวฉัน แต่พอพวกมันมีขนาดเล็กลง พื้นที่ที่จะถูก 

โจมตีจากระลอกใหม่ก็เลยลดตาม จวบจนช่วงเขียนหนังสือ 

เสร็จสิ้น ฉันก็รู้สึกได้ว่าปลดเปลื้องตะกอนขุ่นมัวในหัวใจลง 

แม้จะเป็นไปอย่างเชื่องช้า ทว่าสม่ำเสมอ ทีละเล็กทีละน้อย

จริงอยู่ ฉันยังคงต่อสู้ล้มลุกคลุกคลานลำพัง แต่ที่ฉันกล้า 

เขียนหนังสือโดยตั้งเป้าหมายว่าจะขอเป็นพลังปลอบใจคนอื่น 

ก็เพราะฉันอยากส่งต่อสิ่งต่าง  ๆ  ที่ได้เรียนรู้มาจากนักบำบัด 

ผู้ให้คำปรึกษา พอดแคสต์ หนังสือ และพลังใจจากผู้คน 

ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวที่ฉันเรียนรู้ 

ผ่านประสบการณ์จากการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยใคร 

อีกหลายคนที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกับฉัน

อาการง่วงซึมเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ปรากฏเมื่อเราเครียด 

มันไม่ใช่โรคภัย ขอให้มีใจเชื่อมั่นว่าสักวันย่อมดีขึ้น



                                                             Part 01

ฉันก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองเป็น
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ตอนเด็ก ๆ ฉันยิ้มไม่เก่ง

แต่พอลองหัดยิ้มใส่กระจก 
ก็เริ่มมีเพื่อนบ้าง

01

ไม่อยากเป็นคนหน้ายู่ยี่

เพราะฉันไม่ใช่คนสดใส
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จึงอิจฉาเพื่อนที่มีนิสัย
สดใสร่าเริงได้โดยไม่ฝืน

ฉันก็ไม่อยากเป็นคนหน้ายู่ยี่หรอก

บางวันเหมือนมีตะกอนขุ่นตกค้างในใจ

ทำให้ทุกข์ใจว่าหากคนอื่นรู้เข้า 
จะพากันหนีหายจากฉัน
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ตะกอนขุ่นในหัวใจ

	 เมื่อก่อนฉันไม่มีอารมณ์ชื่นชมความงามของ 

ต้นไม้ดอกไม้ ซ้ำยังไม่ค่อยชอบสัตว์นัก จึงไม่ค่อยเข้าใจคน 

ที่ทำท่าดีใจเนื้อเต้นเวลาเห็นหมาแมวน่ารัก แต่เพราะกลัวถูก 

คนอื่นมองว่าฉันเลือดเย็น เลยต้องปรับเสียงตัวเองให้สูงเท่า 

โทน  “ซอล” แล้วพูดตาม  ๆ  คนอื่นว่า “ว้าย~น่าร้าก!” นี่เป็น 

รีแอ๊คชั่นดีที่สุดเท่าที่ฉันทำได้ละ

แม้วันหนึ่งฉันตระหนักว่าตัวเองเป็นคนแปลก แต่เพราะ 

ฉันเข้าใจว่าตัวเองเป็นแบบนี้แต่แรก  ก็เลยใช้ชี วิตด้วยวิธี 

ให้ผ่านพ้นสถานการณ์เป็นเรื่อง  ๆ โดยใช้รอยยิ้มช่วยทำให้ 

ตัวฉันกลมกลืนกับคนอ่ืน คนเราปกปิดสารพันอารมณ์ความรู้สึกไว้ 

ใต้ใบหน้าเปื้อนยิ้มได้ดีนัก แค่ฉีกยิ้มเข้าไว้ก็ใช้ชีวิตได้สะดวกดี 

ไม่มีใครคอยเซ้าซี้ถามจี้ใจดำหรอก ทว่าพอทำนานเข้า กลไก 

แสดงอารมณ์ความรู้สึกของฉันกลับค่อย  ๆ  เสื่อมจนเกิดอาการ 

ประหลาดกวา่เกา่ เชน่ ดนัหวัเราะพรดืกลางสถานการณเ์ลวรา้ย 

ในสายตาทุกคน ดันยิ้มเผล่ในสถานการณ์ควรโกรธ

ประสบการณ์เจ็บปวดที่เกิดจากการแสดงอารมณ์แง่ลบ 

ไม่ค่อยเป็น จะทำให้เราระแวงการแสดงอารมณ์ความรู้สึก 

ตัวเองตรง  ๆ เราเรียนรู้ที่จะตัดสินคุณค่าอารมณ์ที่เกิดก่อน 

จะยินยอมให้หัวใจรับรู้ถึงมันเสียอีก เราตัดสินว่าอารมณ์แง่ลบ 

คือแย่ ต้องซุกซ่อน อารมณ์แง่บวกคือดี ต้องเปิดเผย สุดท้าย 

อารมณ์ต่าง  ๆ  ที่ไม่เคยได้ไหลระบายจึงทับถม เน่าเสีย และ 

อุดตันกระทั่งช่องทางที่พาเราสู่อารมณ์แง่บวก

การเปิดเปลือยเจ้าตะกอนขุ่นในหัวใจให้ใคร ๆ ร่วมรับรู้นั้น 

ไม่ง่าย ใครบางคนอาจใช้ในทางผิด หรืออาจเป็นการเสียมารยาท 

ต่อคนที่เขาไม่เตรียมใจจะเห็นด้านดังกล่าวของเราก็ได้

คงดีไม่น้อย หากฉันรู้จักโอบกอดรอยตำหนิยับย่นของ 

ตวัเองไดก้อ่นคนแรก บางทฉีนัคงไมต่อ้งฝนืยิม้ และกค็งเอย่ถงึ 

ความงามบนโลกได้จากใจจริง
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02

รู้จักฉันดีแล้วหรือถึงตัดสินกัน

เราตัดสินคนอื่นกันวันละหลายครั้ง 
อาจจะตัดสินจากรูปโปร* หรือจากข้อความหน้าโปรไฟล์

วันนี้ที่ไม่มีคุณเป็นเพียง 

เศษตะกอนของวันวาน

วันนี้ที่ไม
่มีคุณเป

็นเพียงเ
ศษ

ตะกอน
ของวันว

าน

รูปโปรข
องคิม

มีแฟนแล้วมั้ง...?

*รูปโปร = รูปถ่ายบนโปรไฟล์

จากการแต่งตัวหรือสีหน้าท่าทาง

เรามั่นใจและคิดว่ารู้จักคนคนนั้นดีจากส่วนเสี้ยวที่เราเห็น

ฉันแค่... 
ไม่ได้แต่งหน้า...

มีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่า 
หน้าซีดเซียวจังเธอ~

แต่เรากลับไม่อยากให้ใครตัดสินเรา



14 15

รู้จักฉันดีแล้วหรือถึงตัดสินกัน???

ใช้ส่วนเสี้ยวเดียวพูดแทนตัวตนทั้งหมดไม่ได้หรอกนะ
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03

เอายังไงแน่

ยุ่งแต่ก็เซ็ง

อากาศดีซะด้วย

อยากออกไปเที่ยว

แต่พอมีเวลาเข้าจริง 
ก็ไม่มีที่ที่อยากไปเป็นพิเศษ

อยากออกไปเที่ยวเล่น แต่ก็อยากอยู่บ้าน

มีนัด

อยากกลับบ้าน

อยู่แต่บ้านก็เบื่ออีก
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หรือฉันคือคนโชคร้าย

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีกระต่ายผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามายาวนานอยู่ตัวหนึ่ง

อยู่มาวันหนึ่ง
ความสุขก็มาเยือนเจ้ากระต่ายผู้ซึมเศร้า
ทว่านั่นกลับยิ่งทำให้มันหวั่นวิตก
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เจ้ากระต่ายรู้สึกแปลกพิกล มันรู้สึกว่าถึงเกิดเรื่องโชคร้ายซ้ำให้ช้ำใจ 
ก็คงโล่งใจด้วยเหมือนกัน

กระต่ายผู้ซึมเศร้าเข้านอน
โดยคิดว่าโชคร้ายที่เกิดแน่นอนคงดีกว่าความสุขที่ไม่แน่นอน

โชคร้ายที่แน่นอน
ดีกว่าความสุขที่ไม่แน่นอน

	 	ทุกสิ่งพลันง่ายขึ้นทันใดเมื่อเราแปะป้าย 

“โชคร้าย”  แก่เรื่องทุกข์ยากที่เกิดโดยบังเอิญ ก็การซ่อนตัว 

ข้างหลังคำว่าดวงชะตาสะดวกดีนี่นา ความจำเป็นของไฟฝัน 

กับเหตุผลให้พากเพียรปรับเปลี่ยนสภาพการณ์ให้ดีขึ้นจะหมด 

ลงทันที รสชาติหอมหวานของการมองโลกแง่ร้ายที่ได้ลิ้มลอง 

ทำให้เราเรียงร้อยทุกเหตุการณ์ทุกข์ใจที่ผ่าน กระทั่งเกิดความ 

เชื่อหนึ่งว่า

“นั่นปะไร กะแล้วคราวนี้ก็เป็นตามคาด ฉันช่างโชคร้าย 

จริง ๆ”

ความสุขเหมือนเสื้อผ้าคนอื่น ใส่แล้วไม่สบายตัว เราจึง 

ถอดทิ้ ง  ทำไม่สนใจ  ขณะที่ควรโอบรับอารมณ์สุขสันต์  

ก็มัวระแวงว่าคงใกล้จบลง ในเมื่อหวั่นไหวกับเคราะห์ร้ายเป็น 

ทนุเดิม พอเกดิเรือ่งแยเ่ขา้จรงิ ปฏกิริยิาอารมณก์จ็ะรนุแรงและ 

ประทบัในความทรงจำลกึลง ความทรงจำเชงิอารมณท์ีโ่นม้เอยีง 

แค่ด้านหนึ่งเช่นนี้ หากปล่อยแช่ค้างนานวัน วงจรความคิด 

ผิด  ๆ  ที่เกิดจากความคุ้นเคยเรื่องเลวร้ายจะหยั่งลึกจนคงอยู่ 
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ถาวร กลายเป็นความเชื่อ และแล้วความเชื่อก็จะกลายเป็น 

ความจริง

ภาพยนตร์ คัมภีร์วายป่วง (The Brand New Testament)  

เล่าเรื่องราวชีวิตได้อย่างแยบคายผ่านตัวละครพระเจ้าที่อยู่ใน 

รูปแบบหัวหน้าครอบครัวธรรมดา รวมถึงสอดแทรกกฎของ 

เมอรฟ์ี1 ไดอ้ยา่งนา่สนกุ ตอนพระเจา้สรา้งโลกครัง้แรก พระองค์ 

ยังสร้าง “กฎแห่งการเกิดอารมณ์หงุดหงิด” ไว้หลายข้อ เช่น 

ข้อ 2125 : ขนมปังจะหล่นพื้นด้วยด้านที่ทาแยมไว้เสมอ 

และมนุษย์จะทาแยมเลอะขอบขนมปังเสมอ

ข้อ 2129 : จะมีใครโทรศัพท์หาทันทีที่มนุษย์ลงแช่อ่าง 

อาบน้ำ 

ข้อ 2218 : แถวรอจ่ายเงินแคชเชียร์ข้าง ๆ จะเร็วกว่าแถว 

ของเราเสมอ

ข้อ 2231 : เรื่องราวชวนประสาทเสียจะถาโถมเกิดกับ 

มนุษย์พร้อม ๆ กัน

การมองโลกแง่ร้ายที่ เราเชื่อนักหนาว่าเกิดเพราะเรา 

“เลือก” เอง ส่วนใหญ่ไม่เป็นจริงตามนั้น แถมยังไม่ได้เกิดจาก 

เจตนาของเราด้วย ทัศนคติคิดลบดื่มกินใจหวาดวิตกเป็น 

 1 Murphy’s Law	 เป็นภาษิต	 หมายถึง	 เหตุการณ์ต่าง ๆ มักเป็นตามเราคาดหวัง  

– ผู้แปล

อาหาร ก่อนเติบโตเบ่งบานในหัวใจอ่อนแอและด่วนกลัวต่อ 

บาดแผลกับความสิ้นหวังอันเกิดตามการเปลี่ยนแปลง แต่ถึง 

บางครั้งสภาพจิตใจเช่นนั้นจะทำให้เราเลือกรักษาสภาพการณ์ 

ปัจจุบัน ก็อย่าโทษตัวเองมากเกิน เพราะคนเราแต่ละคนล้วน 

ต้องการเวลารวบรวมพลังใจ

เมื่อเด็กหกล้ม  ท่าทางตื่นตระหนกตกใจและเป็นห่วง 

มากเกินของเราจะทำให้เด็กน้อยยิ่งร้องไห้จ้า ทว่าหากเราส่งยิ้ม 

ใหด้้วยททีา่เฉย ๆ ไมต่โีพยตพีายใหญโ่ต เดก็จะหวัเราะตามเรา 

เช่นเดียวกัน ยิ่งเรามีปฏิกิริยาทุกข์ร้อนต่อเรื่องร้ายหนักหน่วง 

ทัศนคติลบจะยิ่งหยั่งลึกในตัวเรา ขอให้ระวังอย่าติดกับดักนั้น 

โดยปล่อยให้ทัศนคติปลอมเปล่าทำใจเราสับสน เราจะได้สัมผัส 

ช่วงเวลาดีงามอันอ่อนโยนที่จะมาเยือนได้เต็มที่มากอีกสักนิด
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05

ชีวิตเป็นตามแผนที่ไหนกัน

กลุ้มจัง กลุ้มเรื่องอะไร

กลุ้มว่าทุกอย่าง
จะไม่เป็นตามแผน

แล้วชีวิตเคยเป็น
ตามแผนที่ไหนกัน
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แม้บางครั้งยังไม่รู้คำตอบ

	 ฉันมีนิสัยประหลาดเวลากินอาหารบางอย่าง 

ปกติด้านบนสุดของกระป๋องมันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อพริงเกิลส์ 

มักเป็นชิ้นเกลี้ยงสวย ยิ่งลึกลงก้นกระป๋องจะเริ่มเป็นชิ้นแตกหัก 

ฉันชอบเทมันฝรั่งทั้งหมดลงบนจาน แยกชิ้นสวยกับไม่สวยออก 

จากกัน จากนั้นค่อย ๆ บรรจงหยิบมันฝรั่งชิ้นสวยใส่คืนกระป๋อง 

จนครบ แล้วจัดการกินชิ้นหัก  ๆ  กับเศษที่เหลือให้หมดก่อนถึง 

จะรู้สึกดี ฉันทำพิธีกรรม  (?) เดียวกันนี้เวลากินองุ่นซึ่งเป็น 

ผลไม้โปรดเช่นกัน ฉันจะเขย่าก้านองุ่นเบา  ๆ  แล้วเก็บลูกองุ่น 

ที่ร่วงจากขั้วมาใส่จานกินก่อนถึงจะสบายใจ แน่นอน ฉันกิน 

วิธีนี้ไม่ได้เวลากินอาหารร่วมกับคนอื่นนอกบ้าน ก็เลยแอบ 

เพลียใจอยู่เหมือนกัน

อีกนิสัยเจ้ากี้เจ้าการตัวเองของฉันก็คือ ต้องเห็นแบตเตอรี่ 

มือถือชาร์จเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์เสียก่อนถึงจะสบายใจ ขนาด 

รูท้ัง้รูว้า่จะสาย ฉนักยั็งออกจากบา้นไม่ไดถ้้าตวัเลขบอกพลงังาน 

แบตเตอรี่ยังไม่เต็ม (ซึ่งย้อนแย้งสุด ๆ ที่ดันไม่ยอมเจ้ากี้เจ้าการ 

ตัวเองให้รักษาเวลาตามนัด) จะชาร์จถึง 97 เปอร์เซ็นต์หรือ  

98 เปอร์เซ็นต์ฉันก็ไม่ยอม ต้องเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น 

และเนื่องจากฉันแทบไม่ค่อยปล่อยให้แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ 

ต่ำจนเปลี่ยนเป็นโหมดพลังงานต่ำโดยไม่มีเหตุจำเป็น จึงไม่ 

เข้าใจมนุษย์ท่ีคุย  ๆสายอยู่ก็โพล่งว่า “เด๋ียวนะ โทษที ๆ แบตฉัน 

เหลอืแคส่ามเปอรเ์ซน็ต ์ เครือ่งอาจจะดบั!” นีส่หาย ลมืแลว้หรอื 

โลกเรามีสิ่งที่เรียกว่าแบตเตอรี่สำรองอยู่

นิสัยนี้อาจมีประโยชน์ตอนทำงานตามแผน แต่ก็อย่างที่รู้ 

เรื่องส่วนใหญ่ในชีวิตตรงตามแผนเสียที่ไหน โดยเฉพาะเรื่อง 

มนุษยสัมพันธ์ เหตุการณ์เหนือการควบคุมจะทำให้ฉันวิตกจน 

นอนไมห่ลบั แต่ถงึเตรยีมรบัมอืตวัแปรสรา้งปฏกิริยิากบัอารมณ ์

ของอีกฝ่ายอย่างใส่ใจแค่ไหน ก็ย่อมเกิดเหตุคลาดเคลื่อนจาก 

แผนได้เสมอ เราไม่จำเป็นต้องฝืนเปลี่ยนนิสัยตราบใดที่นิสัย 

นั้นไม่ส่งผลเสียต่อเรื่องอื่น บางมุมนิสัยเจ้ากี้เจ้าการก็ทำให้ 

จติใจเรามัน่คงด ี ดงันัน้หากไมถ่งึกบักอ่ปญัหารา้ยแรง จะปลอ่ย 

ไว้ก็ไม่เป็นไรหรอก อย่างไรก็ตาม กรณีฉัน นิสัยนี้สร้างปัญหา 

หนักใจแก่งานและความสัมพันธ์ถี่ขึ้น จึงต้องปรับปรุงบ้าง
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อันดับแรก ฉันเริ่มจากลองทำสิ่งตรงข้ามกับนิสัยเจ้ากี้- 

เจ้าการเดิม เช่น กินอาหารชิ้นสวยสมบูรณ์ก่อน แรก  ๆ  อาจ 

ตะขดิตะขวงใจนดิหนอ่ย แตก่ไ็มถ่งึกบัรูส้กึแย ่ สว่นวนัไหนไมม่ ี

ธุระสำคัญ ฉันจะปล่อยให้แบตเตอรี่มือถือต่ำจนเปลี่ยนเป็น 

โหมดพลังงานต่ำ และพอรู้ตัวว่านิสัยชอบดูนาฬิกาในมือถือ 

บ่อย ๆ แทบทุก 0.1 วินาทีทำให้ตัวเองเหนื่อยใจ ฉันก็ควบคุม 

โอกาสเกิดอารมณ์อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าภายนอกเช่นนี้ ด้วยวิธี 

เปลี่ยนไปใช้แอปตั้งปลุกเป็นหลัก จะได้เลิกดูเวลาบนหน้าจอ 

มือถือเสียเลย ทำนานเข้าก็พบว่าตัวเองไม่ค่อยอาการหนัก 

เมื่อเห็นแบตมือถือเหลือ  3 เปอร์เซ็นต์แล้ว อาจดูเป็นเรื่อง 

เล็กน้อย แต่วิธีนี้ เป็นบริบทเดียวกับการบำบัดด้วยวิธีปรับ 

เปลี่ยนความคิด (Cognitive Therapy คือการจงใจปรับเปลี่ยน 

“ความคิด”  ของเราเพื่อควบคุมอารมณ์ที่ทำให้เรารู้สึกแย่  

ปัจจุบันได้รับการยอมรับให้เป็นวิธีรักษาโดยไม่ใช้ยาที่ทรง 

ประสิทธิภาพที่สุดจากการรักษาแผนกบำบัดจิตใจส่วนใหญ่) 

ยังมองอีกมุมได้ว่า ในเมื่อนิสัยเจ้ากี้เจ้าการตัวเองทำให้เรา 

เหนื่อยง่ายกว่าคนอื่น  วิธีนี้จะเป็นการใช้อีกด้านของนิสัย 

จอมวางแผน ช่วยกำหนดช่วงพักผ่อนไว้ล่วงหน้าเสียเลย

วิธีดังกล่าวช่วยคลี่คลายปัญหาในชีวิตประจำวัน ทำให้ฉัน 

โล่งใจกับการทำเรื่องอื่น  ๆ และเปิดมุมมองต่อตัวเองและโลก 

ใหก้วา้งขึน้ การลองเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเพยีงเลก็นอ้ยสง่ผลด ี

ต่อความคิดกับอารมณ์ฉันได้จริง ๆ

หากจะมีสิ่งใดจีรังจริงบนโลกเรา เห็นจะมีเพียงสัจธรรม 

“ทุกสิ่งล้วนไม่จีรัง”  นั่นละ ใช่ว่าชีวิตจะถึงคราวพังพินาศเมื่อ 

เรื่องหนึ่งเกิดผิดแผน ฉะนั้นแม้ยังไม่รู้คำตอบ ก็ไม่เสียหาย 

หรอกถ้าจะลองทำดูก่อน
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เด็กหลงทางกลางจักรวาล

ช่วงเวลายาวนานที่สุดของวันคือช่วงเงียบสงัดก่อนนอน

เมื่อใจหวนนึกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดตลอดวันขณะเอนกายนอน

สารพันเรื่องหยุมหยิม
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เปื้อนเปรอะด้วยปัญหากลัดกลุ้มและเจ็บใจ แล้วกลืนกินตัวเรา
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ก่อนเคยคิดว่า
พอโตเป็นผู้ใหญ่คงกลัวกลางคืนน้อยลง

ต่อเมื่อโตถึงรู้ว่าการนอนลำพังในราตรีมืดมิด 
บางทีก็ให้รู้สึกดั่งกลายเป็นเด็กหลงทางกลางจักรวาล
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เป็นธรรมดาของชีวิต

	 ขอแนะนำฮาวทู (?) ใช้ชีวิตอย่างไรใหเ้พลยีใจ 

มากขึ้นฉบับส่วนตัวของฉัน ถ้าได้รู้จักเพื่อนใหม่หรือเจอคน 

ไม่สนิท ฉันจะติดนิสัยคิดทบทวนเหตุการณ์ทุกขั้นตอนและ 

ทุกบทสนทนาที่เกิดในวันนั้นละเอียดยิบเมื่อกลับถึงบ้าน ถ้า 

วันไหนแชตคุยกับคนไม่สนิทผ่านกาเกาทอล์ค2 ฉันจะอ่านทวน 

ข้อความในห้องแชตทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบก่อนนอน เพื่อ 

ตรวจทานว่าฉันเผลอพลาดตรงไหนบ้าง “ทำไมเราดันพิมพ์ 

แบบนี้นะ” “น่าจะพิมพ์ว่าแบบนั้นแทน!” ฉันจะย้ำคิดย้ำทำให้ 

ตัวเองเจ็บใจไม่หยุดหย่อน ตามด้วยลามสู่พฤติกรรมหนักอก 

กับอนาคตต่อว่า จะทำอย่างไรหากวันหน้าเผลอทำพลาดซ้ำ...

ตอนเรียนบทสนทนาภาษาอังกฤษจากซีรี่ส์อเมริกัน เขา 

สอนว่า หากท่องจำสำนวนด้วยวิธีเลียนแบบท่าทาง สีหน้า 

และอารมณ์ของตัวละคร จะช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษได้ผล 

มากขึ้น ด้วยบริบทเดียวกันจึงเท่ากับว่าฉันสร้างวิธีฝึกให้ตัวเอง 

จำได้แต่เหตุการณ์น่าอึดอัดใจนะนี่ ในเมื่อบันทึกฉากตอน  

 2 KakaoTalk แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสาร – ผู้แปล 

บทสนทนา ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดลงสมองเสียแล้ว 

ก็ย่อมจดจำได้แม่นยำ ซ้ำร้ายยังขยันนึกถึงเรื่อย  ๆ จนลืมไม่ลง 

ถ้าขยันทบทวนแบบเดียวกันสมัยเรียนหนังสือได้บ้างละก็...

ถ้าไมอ่ยากเก็บความทรงจำเลวรา้ยไวก้บัตวันาน ๆ เราตอ้ง 

ทำตรงกันข้าม หากอารมณ์โหมกระหน่ำใจ ให้หาเวลาพัก 

ทำสมองให้โล่ง พอกลับมาคิดเป็นเหตุเป็นผลได้ใหม่ค่อยย้อน 

พิจารณาเรื่องในอดีต วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เราแต่งเติม 

อารมณ์จนบันทึกความทรงจำอันบิดเบือน พร้อมกับลดโอกาส 

เสี่ยงที่จะเผลอต่อยอดความกลัดกลุ้มให้ฟูมฟายเกินเหตุ

ที่สำคัญยิ่งกว่าคือ ต้องรู้เท่าทันว่าการคิดมากของเราไม่ใช ่

เรื่องแปลก ขอเพียงยอมรับฮาวทูใช้ชีวิตอย่างไรให้เพลียใจ 

มากขึ้นฉบับส่วนตัวของเราเองว่าเป็นเรื่องธรรมดา ทุกอย่าง 

จะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอีกต่อไป



38 39

07

ไม่อยากมีแค่เราที่ดูต่าง

คนประหลาด คนปกติ
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08

ช่วยล็อกเอาต์กันให้หมดทีเถอะ

บางวันกระแสข้อมูลข่าวสาร
ในโซเชียลมีเดีย

กับสายตาจับจ้อง
ชวนอึดอัด

ก็กระจัดกระจายมากมาย
อย่างกับใบไม้แห้งร่วงพรู



วันไหนที่หัวใจเหมือนหดเล็กลง

ก็อยากอยู่คนเดียว  
ช่วยล็อกเอาต์กันให้หมดทีเถอะ
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09

ต้องสมบูรณ์แบบก่อนหรือถึงจะเป็นที่รัก

ฝันของฉัน

ข้อควรระวังที่สุดของผู้นิยม
ความสมบูรณ์แบบ

คือนิสัยย้ำคิดว่า
เพราะเรายังบกพร่อง

ฝันของฉัน

จึงต้องพากเพียรให้เก่งขึ้นอีก
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จงอย่าสูญเสียกระทั่งคุณค่าแห่งการมีอยู่ของตัวเองเลยนะ

ขอให้วันนีย้ังมีตัวตนของเราดำรงอยู่

	 ฉันเคยเข้าอบรมที่สถาบันด้านจิตวิทยาแห่ง 

หนึ่ง แต่คงเพราะเข้าใจเนื้อหาที่เรียนไม่กระจ่างเลยปฏิบัติจริง 

ได้ไม่ดีนัก พอกลับถึงบ้านก็ยิ่งเสียใจจนนอนคลุมโปงร้องไห้อยู่ 

พักใหญ ่ ต่อมาฉันส่งข้อความขอคำปรึกษาจากวิทยากรที่อบรม 

ถามเขาว่าฉันควรอบรมคอร์สไหนเพิ่มถึงจะปฏิบัติได้เก่งขึ้น 

เขาตอบกลับว่า

“อยากให้คุณรู้เท่าทันหัวใจตัวเองว่าที่อยากเก่งขึ้นเพราะ 

มองว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบ ตราบใดที่ยังมีหัวใจคิดแบบนั้น 

ต่อให้เรียนรู้เรื่องไหน สุดท้ายจะกลายเป็นอาวุธทำร้ายตัวคุณ”

หลังจากนั้นฉันหยุดพยายามปรับเปลี่ยนปัญหาด้านนิสัย 

จติใจ หยดุขอคำปรกึษา และหยดุหางานเขยีนปลอบประโลมใจ 

อ่านนานพักใหญ่ ดูเหมือนช่วงเวลาที่หยุดพักนี้เองที่ช่วยคืน 

ความหย่อนใจแก่หัวใจฉันได้ใหม่
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คนนิสัยรักความสมบูรณ์แบบมีแนวโน้มจะยึดติดต่อสภาพ 

ขาดตกบกพร่อง กวดขันทั้งตัวเองและคนอื่นว่าต้องดีขึ้นเก่งขึ้น 

เสมอ สิ่งที่ห้ามเข้าใจผิดมีอยู่ว่า นิสัยรักความสมบูรณ์แบบ 

ไม่ใช่ปัญหาหรือเรื่องเลวร้าย ก็การสำนึกถึงความบกพร่องและ 

มุ่งมั่นจะปรับปรุงให้ดีขึ้นควรนับเป็นปัญหาที่ไหนเล่า เรา 

เพียงต้องรู้จักแยกแยะระหว่างความสมบูรณ์แบบกับคุณค่าให้ 

ออก ขืนยึดมั่นก่อนเสียแล้วว่าต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้นจึงจะ 

เปน็ทีร่กัและยอมรบั คงทำใหเ้ราเผลอเขา้ใจวา่ตอ้งสมบรูณแ์บบ 

ก่อนเท่านั้นถึงจะกล่าวอ้างสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ เรื่องน่ากลัว 

ที่สุดก็คือการมองตัวเองผู้บกพร่องว่าต่ำต้อย สมควรเผชิญ 

แต่เรื่องเลวร้าย เช่นนี้แล้วขอให้เราอย่าเชื่อมโยงความบกพร่อง 

ที่มีกับคุณค่าในตัวเอง เพราะความไม่สมบูรณ์แบบไม่เกี่ยวข้อง 

กับสิทธิ์ความเป็นมนุษย์แม้แต่น้อย

ที่ผ่านมา ทุกครั้งที่ตั้งเป้าหมายและพยายามจะทำให้ดีขึ้น 

เราแอบคาดหวังว่าจะได้รับความสนใจหรือได้เป็นที่ยอมรับ 

หากทำสำเร็จ คำถามคือความคิดดังกล่าวถือว่าผิดไหม จัด 

เป็นพฤติกรรมของคนมีความเคารพตัวเองต่ำหรือเปล่า และถ้า 

อยากเป็นคนที่เคารพคุณค่าของตัวเอง ก็ไม่ควรมุ่งมั่นทำตัวให้ 

เกง่ขึน้ใชห่รอืไม ่ ไมใ่ชท่ัง้นัน้แหละ คนเราตา่งคาดหวงัใหค้นอืน่ 

สนใจและยอมรับตัวเอง รวมถึงใช้แรงขับนี้ผลักดันให้อุตสาหะ 

ความคิดนี้จึงไม่ถือเป็นเรื่องผิด เพียงแต่เราต้องไม่ติดกับดัก 

ความคิดโดยยกให้ความพยายามกับผลสำเร็จเป็นปัจจัยกำหนด 

คุณค่าความเป็นเรา มิเช่นนั้นยิ่งพยายามให้คนอื่นมองเห็น 

ยิ่งมีแต่จะวนเวียนในวงจรอุบาทว์อันลดทอนความเคารพคุณค่า 

ในตัวเอง

เราคงปรับเปลี่ยนนิสัยนิยมความสมบูรณ์แบบได้ยากใน 

เวลาสั้น  ๆ ฉะนั้นหากพื้นเพเรามีนิสัยรักความสมบูรณ์แบบ 

ก็จงมุ่งหน้าสู่ความสมบูรณ์แบบโดยโอบกอดความเชื่อว่าเรา 

มีคุณค่าในตัวเองมากพอ  แม้ไม่ถึงกับสมบูรณ์พร้อมและ 

ไม่ต้องพยายามดีขึ้นเก่งขึ้นเลย ก็ขอให้ยืนหยัดดำรงตัวตนของ 

ตัวเองในวันนี้ได้ด้วยหัวใจเบาสบายแล้วกัน
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10

อิจฉาคนที่เก่งแบบไม่ต้องพยายาม

อิจฉาคนที่เก่งทั้งที่ไม่ต้องพยายามจัง

ยกตัวอย่างเช่น คนหุ่นผอมเพรียวทั้งที่ไม่สนใจควบคุมอาหาร

เอ่อ...ฉันอิ่มแล้ว~
ทำไมไม่กินอีกหน่อยล่ะ 

อร่อยนะ

โห... 
ขนาดนายใช้เท้าถ่ายรูปนะเนี่ย 

สุดยอด!

คนที่ทำอะไรคร่าว ๆ 
แต่ผลงานก็ยังออกมาดี

ว้าว... 
ขนาดหลับตาวาด 
งานยังเจ๋งสุด ๆ

คนที่มีพรสวรรค์
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ในขณะที่ฉันแสนจะทุ่มเท

กำลังลดน้ำหนัก

หามุมถ่ายรูปลงโซเชียล

พากเพียร

และฝืนพยายาม

ไม่ ๆ ๆ ยังใช้ไม่ได้...!!!

ทำไมมีแค่ฉัน... 
ที่ไร้สุข...

คนที่เก่งทุกเรื่องแบบไม่ต้องพยายามนี่
น่าอิจฉาที่สุดในโลกเลย
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คนไร้พรสวรรค์

	 บางทฉีนักท็กุขใ์จเมือ่คดิวา่ตวัเองขาดพรสวรรค ์

ในหลาย ๆ เรือ่ง เกดิมากไ็มฉ่ลาดระดบัอจัฉรยิะ หนา้ตาไมส่วย 

บาดใจ ไม่น่ารักน่าเอ็นดู แถมยังเข้าสังคมไม่เก่ง พอเอาแต่ 

เปรียบเทียบสิ่งที่ฉันไม่มีกับคนมีพรสวรรค์ด้านต่าง ๆ  บ่อยเข้า 

ฉันก็ชักไม่พอใจสิ่งที่ตัวเองทำ เกิดความรู้สึกย้ำ  ๆ  ว่าตัวเอง 

ห่วยบรม ตามด้วยกลัวว่าชีวิตจะจบลงด้วยการเป็นชนชั้นลำดับ 

สองหรอืสาม ทัง้ทีฉ่นัอยากเปน็อนัดบัหนึง่ในดา้นใดบา้งสกัครัง้... 

โลกยังคล้ายกลัวฉันจะลืม จึงขยันตอกย้ำให้สำนึกบ่อย ๆ ว่าฉัน 

ไมพ่เิศษ ซึง่ยิง่ฉดุใหฉ้นัจมดิง่ กวา่จะฟืน้คนืพลงักใ็ชเ้วลานานโข

แต่ก็น่าตลก ขณะเดียวกับที่เศร้าเพราะสิ่งที่ไม่มี ฉันก็ 

ทำใจยอมรับจริง  ๆ  ไม่ลง ไม่หรอก ต้องบอกว่าฉันไม่อยาก 

ยอมรับ แล้วก็ไม่อยากรับรู้ความจริงจากคำแนะนำต่อสิ่งที่ฉัน 

บกพร่องด้วย ฉันยังดื้อรั้นอยากเก่งเหมือนพวกคนมีพรสวรรค์ 

อยู่ เป็นนาน  ฉันเริ่มพอใจสิ่งต่าง  ๆ  ที่ เป็นทีละน้อยก็ตั้งแต่ 

ยอมรับอย่างแท้จริงได้ว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ซึ่งก็ถือเป็น 

เรื่องปกติยิ่ง

ชีวิตกลับดีขึ้นเมื่อฉันเลิกยึดติดตลอดเวลาว่าชีวิตจะต้อง 

ดขีึน้เทา่นัน้ เพราะเมือ่เรายอมรบัสิง่ทีเ่ปน็ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ความ 

วริยิะพยายามจากนีจ้ะไมใ่ชแ่คฝ่นืทำ แตก่ลายเป็นกระบวนการ 

อันรักตัวเอง จริงอยู่แรก  ๆ  ฉันแค้นโลกว่าไม่ยุติธรรม และ 

ต่อไปก็คงยังมีเรื่องให้แค้นเคืองด้วยนั่นละ ทว่าพอเผชิญ 

เหตุการณ์แบบเดียวกันซ้ำ  ๆ วันที่ฉันยอมรับตัวตนจริงของ 

ตัวเองได้อย่างแท้จริงและสามารถทุ่มเทพยายามอย่างไม่ขุ่นใจ 

ก็มาเยือน เมื่อเรายอมรับสัจธรรมแสนสามัญว่า “จงทุ่มเท 

เต็มฝีมือเท่าที่ทำได้” นั่นละเราถึงจะก้าวหน้าต่อได้ เราต้องทิ้ง 

ความคิดอยากได้สิ่งดี  ๆ  อย่างง่ายดายเสียก่อน ถึงจะเริ่มมอง 

เห็นสิ่งดีงามเดิมที่มีติดตัว

การใช้ชีวิตด้วยการเป็นตัวเองอันแท้จริง คือการยอมรับ 

โดยไร้ข้อโต้แย้งว่าเราไม่ได้เกิดเป็นคนที่เราอยากเป็น แต่ถึง 

ต้องพยายามเพิ่มสักนิด ฝืนบ้างสักหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอก 

เพราะถึงอย่างไรพื้นที่แห่งความพยายามก็ยังคงมีด้านงดงาม 

เฉพาะในชีวิตของเรา
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บางทีนึกอยากปล่อยชีวิตไปเรื่อยเปื่อย

วิธีเติมพลังสติเล็ก ๆ แก่หัวใจว่างเปล่าของฉัน 1

เมื่ออยากใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยแต่ยังไม่กล้าพอ
เช่น ขอซื้อสินค้าหนึ่งแถมหนึ่งแค่ชิ้นเดียว

ไม่เป็นไรค่ะ! 
ขอชิ้นเดียวพอ!

คุณลูกค้า 
สินค้านี้จัดรายการหนึ่ง
แถมหนึ่งนะครับ1 แถม 1

หมวกสีฉูดฉาดจนไม่ค่อยได้ใส่

แต่งตัวแบบไม่แคร์สายตาใคร



เคล็ดลับ
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เข้านอนโดยไม่ล้างหน้า

*เกเรเบา ๆ: กระตุ้นใจด้วยสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ 
 ที่กระทำได้แน่ชัด

เกเรเบา ๆ*

    ในแบบ

    ของ
                   

                  ฉัน

เกเรเบาๆ

ช่วงไหนเหนื่อยล้ากับโลกความจริงจนหมดหวังกับวันพรุ่งนี้ 

บางทีก็นึกอยากใช้ชีวิตตามใจฉัน แต่ถ้ายังไม่กล้าพอ ลองเกเร 

นิด  ๆ  ดูก่อนก็ได้ เช่น ดึงกระดาษชำระในห้องน้ำสาธารณะ 

ใช้เยอะกว่าปกติสักสองสามแผ่น เพราะการกระทำแหกคอก 

หน้าที่พลเมืองดีนิด  ๆ  แบบนี้บางทีก็ช่วยให้เรารู้สึกว่าหลุดพ้น 

จากกรอบจำเจของชีวิตได้เหมือนกัน ถ้าช่วงไหนหงุดหงิดและ 

อึดอัดใจ แต่ยังหนีเที่ยวไกลไม่ได้ ก็ขอแนะนำให้แสร้งทำตัว 

เป็นนักท่องเที่ยว เดินเตร่ทั่วละแวกใกล้บ้านซะเลย! อาจฟัง 

แปลกพิกล แต่พอลองทำจะรู้ว่าสนุกมากเชียวละ

จะปฏิเสธไปไย

ชีวิตคนเราไม่มีเหตุผลพิเศษว่าต้องทำหรือไม่ต้องทำ 

เรื่องใด  ๆ  มากพอกัน  บางทีทำเรื่องไร้สาระนิด  ๆ  ก็จำเป็น 

เหมือนกันนะ เพราะจะได้ช่วยเพิ่มสีสันกับรสชาติให้ชีวิตเรา 

วันนี้ของเราจะสนุกขึ้นเมื่อแคร์สายตาคนอื่นน้อยลงอีกนิด 

ขบถต่อรูปแบบชีวิตประจำวันจำเจอีกสักหน่อยไง
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วิธีเติมพลังสติเล็ก ๆ แก่หัวใจว่างเปล่าของฉัน 2

เมื่อสับสนและวนเวียนในอารมณ์ลบ

พอพลังงานศักย์3 
กลายเป็นพลังงานจลน์4

 3 พลังงานที่มีในวัตถุจากตำแหน่งในสนามแรง – ผู้แปล
 4 พลังงานที่เกิดกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที ่ – ผู้แปล

โอ๊ย

แบบเดียวกับตอน
ผลแอ๊ปเปิ้ลร่วงจากต้น

ฮึ่ม
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ไม่ว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่าทำร้ายเราคืออะไร ก็ใช้มันเป็นพลังขับเคลื่อน 
แก่ตัวเราในวันพรุ่งนี้ได้ทั้งนั้น

ย้ากกกก!!!!

หงึก หงึก

*กรุณาอย่าทำตาม
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ถึงเป็นอารมณ์
แง่ลบก็เถอะ

โมโหแล้วนะ...!!!!

แค่พลิกแพลง 
เปลี่ยนให้เกิดประโยชน์กับเราเป็นพอ

พลิกอารมณ์แง่ลบให้เป็นประโยชน์

บางทีเรื่องแย่  ๆ ก็ประดังประเดเยอะเสียจนแยกไม่ออกว่า 

สถานการณ์หรือตัวเราเองกันแน่ที่บีบให้ทุกอย่างแย่ลง ลองใช้ 

อารมณ์แง่ลบเป็นแรงผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาดูไหม หากเรา 

ขจัดอารมณ์แง่ลบไม่หมด ปล่อยให้สะสมไว้ ก็อาจเกิดเป็น 

อาการซึมเศร้าหรือเซื่องซึม ดังนั้นหากเกิดสถานการณ์สร้าง 

อารมณ์แง่ลบ อย่าลืมลองหาทางใช้ประโยชน์จากมัน 

สุดท้ายก็เป็นพลังงานทางอารมณ์

แค่รู้สึกแย่ ใช่ว่าเราจะกลายเป็นคนไม่ดี หากพิจารณา 

ดูให้ดีจะเห็นว่าพลังงานบวกในอดีตก็แค่เหือดหาย เปลี่ยน 

สภาพกลายเป็นอารมณ์เจ็บปวดกับโทสะ สุดท้ายก็ยังเป็น 

พลังงานทางอารมณ์ปริมาณเท่าเดิม ต่างกันแค่สภาพ ดังนั้น 

ถ้าพลิกแพลงสร้างประโยชน์จากอารมณ์แง่ลบได้บ้าง เราก็ 

จะได้ทั้งขจัดความรู้สึกแย่  ๆ  และก่อเกิดแรงผลักไปสู่ทิศทาง 

ตามต้องการ
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เมื่อเหมือนมีเพียงชีวิตฉันย่ำอยู่ที่เดิม

อา... 
ทำไมเมื่อก่อนฉันทำแบบนั้นนะ!!

1. เปรียบเทียบกับตัวเราในอดีต 2. ขยายมองเฉพาะสิ่งดี ๆ ให้เห็นแจ่มชัด

ส่องขยาย
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3. โทษคนอื่นดีกว่าโทษตัวเอง

โอ๋เอ ๋ๆ~

โอ๋ตัวเองหน่อย~

1. เปรียบเทียบกับตัวเราในอดีต
หากรู้สึกเหมือนชีวิตไร้ความเปลี่ยนแปลงทั้งที่พยายามแล้ว 

ให้ลองเปรียบเทียบตัวเราปัจจุบันกับตัวเราในอดีต เร่ิมจากหลับตา 
ลง นกึถงึตอนชวีติเราตกตำ่ขดีสดุ มองตวัเราในอดตีดว้ยสายตา 
บุคคลที่สาม เราจะพบว่าคนในอดีตต่างจากตัวเรา ณ ตอนนี้ 
สิ้นเชิง เปรียบเทียบคนในอดีตกับเราตอนนี้แล้วหาสิ่งที่ตัวเรา 
ปัจจุบันมีดีกว่า จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แค่ไหนก็ได้

2. ขยายมองเฉพาะสิ่งดีๆ ให้เห็นแจ่มชัด	
คนเรามีแนวโน้มจะเห็นแค่สิ่งไม่ดี ซ้ำร้ายตอนหัวใจทุกข์ 

ร้อน เราจะยิ่งมองเห็นเรื่องดีงามได้น้อยลง มีแค่เรื่องแย่ ๆ ที่ดู 
เหมือนขยายใหญ่เป็น 200 เปอร์เซ็นต์ ความคิดได้รับอิทธิพล 
จากอารมณ์ความรู้สึก เราจึงคิดแต่เรื่องลบเวลาหัวใจอ่อนล้า 
ขอให้ขยายสิ่งดีในตัวเราที่หาพบจากข้อ  1 ให้ใหญ่และเห็น 
ชัดเข้าไว้ หากยังคิดแต่เรื่องพลาดพลั้งหรือเจ็บใจอยู่เหมือนเดิม 
ให้ย้อนไปใช้วิธีมองด้วยสายตาบุคคลที่สามอีกครั้ง

3. โทษคนอื่นดีกว่าโทษตัวเอง
เราเรียนรู้กันตลอดมาว่าคนดีไม่สมควรกล่าวโทษผู้อื่น 

ทว่าสำหรับคนที่ติดนิสัยจับผิดและชอบตำหนิตัวเอง บางครั้ง 
ลองโทษคนอื่นบ้างก็ได้ ลองมองว่าเป็นความผิดคนอื่นนิด  ๆ 
หน่อย  ๆ จากนั้นปล่อยวาง เลือกมองเฉพาะสิ่งที่อยากเห็น 
บ้างก็ด ี หัวใจจะได้เบาสบายลงอีกนิด


