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เราเคยรู้สึกว่าตัวเราอ่อนแอ 

เวลาต้องเจอกับปัญหาหนัก ๆ บ้างไหม

เวลาที่เราท้อแท ้ หมดกำลังใจ 

ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร 

ก็มีแต่ตัวเรานี่แหละที่ต้องเข้มแข็ง 

และดึงตัวเองกลับมาให้ได ้

ซึ่งในบางครั้งก็เป็นเรื่องยาก 

เพราะเราก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่ง  

ที่ต้องต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ อยู่ทุกวัน  

จึงไม่แปลกหากจะรู้สึกอ่อนแอบ้างในบางเวลา 

แต่ถ้าหากลองมองย้อนกลับไปเราอาจพบว่า 

ท่ีผ่านมาเราก็สามารถผ่านปัญหาเหล่าน้ันมาได้ทุกคร้ัง

แม้จะหกล้มหรือสูญเสียอะไรไป

คำนำ
สำนักพิมพ์



และท้ายที่สุดเราก็นำพาตัวเองผ่านพ้น 

จนได้มายืนอยู่ตรงนี ้

นั่นอาจหมายความว่า 

แท้จริงแล้วเราไม่ใช่คนอ่อนแอ 

เพียงแต่เราไปรับเอาความรู้สึกไม่ดีต่าง ๆ 

ที่คนอื่นสร้างขึ้นมามีผลกับความคิดของเรา

มากเกินไป

ดังนั้น วันนี้ไม่ว่าใครจะมองคุณยังไง

ให้เชื่อเสมอว่า... 

คุณไม่ได้อ่อนเเอ คุณเเค่เข้มเเข็งมานานเกินไป

กันยายน 2562



ไมม่ใีครเขม้แขง็ไดต้ลอด และกไ็มม่ใีครทีจ่ะออ่นแอ

ตลอดไปเช่นเดียวกัน 

เราเคยเจอกับหลาย ๆ เรื่องราวที่เรารู้สึกว่า

เราต้องเข้มแข็ง เราต้องทนมันให้ไหว

จนบางครั้งมันฝืนตัวเอง จนทำให้เราล้า 

และกดดันตัวเองมากเกินไป

ทั้ง ๆ ที่บางทีเรื่องเหล่านั้นเราไม่ต้องทนก็ได้

ทั้ง ๆ ที่บางทีเรื่องเหล่านั้นเราไม่ต้องสนใจมันก็ได้

แต่เรากลับแบกรับทุกอย่างไว้

และโต้ตอบมันด้วยความเข้มแข็งทั้งหมดที่เรามี

มันเหนื่อยนะผมรู้

มันไม่ง่ายหรอกที่จะเข้มแข็งได้ตลอดไป

ลองปล่อยมันไว้สักพัก แล้วพิจารณาว่าที่ทำอยู่

ที่เป็นอยู ่ เรามาถูกทางแล้วจริง ๆ ใช่ไหม

คำนำ
ผู้เขียน



ถ้าไม่ใช่ก็พอ แต่ถ้าใช่ก็ไปต่อ

หากต้องไปต่อ แต่ไม่ไหวจริง ๆ หยุดก่อนก็ได้

ไม่จำเป็นต้องทนกับทุก ๆ เรื่อง 

ไม่จำเป็นต้องเก็บมันไว้ทั้งหมด

ระบายออกมาบ้างก็ได ้

ปลดปล่อยมันออกมาบ้างก็ได้

“People cry not because they’re weak.

It’s because they’ve been strong for too long.”

– Johnny Depp

หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยปลอบใจ

และบอกกับเธอว่า ไม่เป็นไร...เราอยู่ตรงนี้แล้ว

วินนี่



คงนา่เสยีดายถา้คณุอายมุากขึน้ แต่ยังมีอีก 

หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำ

เพียงเพราะแค่คิดว่าไม่พร้อม ไม่มีเวลา 

หรือไม่กล้าทำ ดีแค่ไหนที่คุณได้อ่านบทนี้ตอนที ่

คุณยังมีเวลาเหลือให้ไล่ล่าความฝัน และเดิน 

ไปตามทางทีค่ณุไดเ้ลอืกเอง มันไม่เจบ็มากหรอก  

มันไม่เสียใจมากหรอก “ทนเสียใจดีกว่าต้อง 

เสียดาย” หากกำลังสับสนกับอะไรสักอย่าง 

ระหว่างการเลือกทำกับไม่ทำ “ให้เลือกทำ” เพราะ 

ความรู้สึกเสียใจที่ทำแล้วพลาดมันจะอยู่แค่ 

ชั่วคราว แต่ความรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ลองทำ  

จะติดตรึงในใจตลอดไป
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01
ชีวิตเป็นของคุณ

บรรทัดฐานทางสังคม

ออกแบบภาพลักษณ์และเส้นทางการเดิน

รวมถึงนิยามความดีและความเก่ง

ออกมาในแบบสำเร็จรูป

เราอาจจะหลงทางเพื่อไล่ตาม

ในสิ่งที่ใคร ๆ เขาก็ว่ากันว่าดี

เราอาจจะเหนื่อยกับการพยายาม

เป็นในแบบที่คนในสังคมอยากให้เป็น

เราอาจจะกำลังเปลี่ยนตัวเอง

เพื่อให้เป็นคนในแบบที่คนอื่นยอมรับและชื่นชม
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วันที่คุณพยายามทำทุกอย่าง

จนไปถึงจุดหมายที่ต้องการ

คุณพบว่ามีผู้คนชื่นชอบในตัวคุณ

แต่คุณต้องกลับบ้านมาร้องไห้กับตัวเอง

เพราะคุณไม่ชอบตัวเอง

คุณอาจจะไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่

ความสขุในแบบทีด่ ี คอืการไดเ้ปน็ในแบบทีต่วัเองอยากเปน็

และมีคนชื่นชมในแบบที่เราเป็น

อาจจะไม่ต้องมากมาย

แต่มันก็ดีกว่าการที่เราพยายามเป็นอีกคนที่ไม่ใช่เรา

เพียงเพราะคนอื่นอยากให้เราเป็น
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“อย่าตอบโต้อารมณ์ด้วยอารมณ์”

เมื่อไหร่ที่เราลังเล จงเลือกไม่ตอบโต้

หลาย ๆ อย่างที่เราทำสวนไปด้วยอารมณ์

อาจจะกลายเป็นความผิดครั้งยิ่งใหญ่

จนหากมาวัดกันที่เหตุผลตอนหลัง  

เราอาจจะแพ ้ หรือแค่เสมอกัน

แต่หากเรารัดกุม รอบคอบ มีสติ และคุมอารมณ์ได้

มาคุยเหตุผลกันตอนหลัง เราจะได้เปรียบกว่าในทุก ๆ ด้าน

อ่อนโยนได้ แต่อย่าอ่อนแอให้เขารังแก 

และเอาเปรียบเราก็พอ

อย่าคิดและตัดสินใคร ถ้าคุณยังไม่รู้จักเขามากพอ

คุณไม่รู้หรอกว่าจริง ๆ ชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้าง

ความเจ็บปวดที่สุดที่คุณเจอ

อาจจะเป็นแค่เรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตของเขา

ที่เขาเคยผ่านมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ได้

ไม่มีใครที่ควรจะเป็นแบบไหน

ไม่มีใครที่มีสิทธิ์ในการตัดสินชีวิตของใคร
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บทละครของชีวิตทุกคน

ถูกเขียนไว้และดำเนินมาในรูปแบบที่ต่างกัน

อย่าบอกว่ารู้จักเขาดีพอ

จริง ๆ คุณแค่บังเอิญผ่านมา

ในช่วงหนึ่งของชีวิตเขาเท่านั้น

ช่วยให้เกียรติชีวิตที่ผ่านมาของเขาด้วย

ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

การที่เราเรียนรู้และเข้าใจมัน

ยอมรับในวันเวลาและการเดินทางของมัน

เข้าใจว่าวันหนึ่งมันต้องเปลี่ยนไป

มันโอเคและมีความสุขมากกว่า

การพยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมตลอดไป

ซึ่งมัน…เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
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เอ้า จะถ่ายละนะ ยิ้มมมม

ผมรับกล้องมาถ่ายรูปให้แม่ลูกคู่หนึ่ง

ที่เขาขอให้ผมถ่ายให้หน่อย

ผมมองไปที่ลูกของเขา

น่าจะไม่กี่ขวบ

เดินได ้ พอพูดได ้

แต่เขากลับ “ยิ้มไม่เป็น”

ท่าทางและรอยยิ้มช่างดูไม่เป็นธรรมชาติ

ผมหัวเราะออกมาในความไร้เดียงสาของเด็กน้อย

ในขณะที่คุณแม่ของน้องยิ้มออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ

และดูมีความสุข

ผมยื่นกล้องคืนให้แม่ของน้อง

ผมไปเดินเล่นและกลับมาแถว ๆ เดิมอีกครั้ง

แม่ลูกคู่นั้นยังอยู่

ภาพที่เห็นคือทั้งสองนั่งข้าง ๆ กัน

เห็นน้องกำลังหัวเราะและยิ้มกับการเล่นใบไม้

มันดูเป็นรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาต ิ จริงใจ และไม่ปรุงแต่ง

แตกต่างจากคุณแม่ที่นั่งข้าง ๆ 

ที่กำลังขมวดคิ้วกับเรื่องอะไรบางอย่าง

ที่อาจจะรบกวนใจของเธออยู่
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เด็กน้อยที่ยิ้มไม่เป็นกลับมีความสุขง่าย ๆ 

แต่คุณแม่ที่ยิ้มออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ

กลับดูไม่มีความสุขเลย

เราเห็นบางคนยิ้มอย่างมีความสุข

แต่ข้างในเขาอาจจะกำลังร้องไห้

บางคนอาจจะไม่ได้แสดงออกว่าสุขมากมาย

แต่ข้างในเขากลับสงบและกำลังยิ้มอยู่จริง ๆ ก็ได้
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คุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลก

เวลามีเรื่องอะไรหนัก ๆ ทั้งเรื่องที่ต้องคิด

และเรื่องที่ไม่สบายใจ

ไม่ต้องเก็บมาคิดเองคนเดียวทั้งหมดก็ได้

การหาใครสักคนมาคอยรับฟังและให้กำลังใจเรา

แม้เขาจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา แค่กอดเราไว้แน่น ๆ 

แล้วบอกให้ใจเย็น ๆ และสู ้ๆ นะ แค่นี้ก็ดีมาก ๆ แล้ว

ไม่ต้องหาคนที่มาคอยหาคำตอบ

แค่มีใครสักคนที่คอยฟังคำถามของเราก็พอแล้ว
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ตอนเด็ก ๆ เวลาแกะเปลือกลูกอมไม่ออก

แล้วเราพยายามอยู่พักใหญ ่ ออกแรงจนสุด

ทำให้เปลือกมันขาดออก

แต่ลูกอมกลับหล่นลงพื้น

ความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง

เสียใจไหม ร้องไห้รึเปล่า

พอโตขึ้นเรากลับต้องเจอลูกอม

ที่เราต้องพยายามแกะและหล่นอยู่บ่อย ๆ 

ตอนที่เราอ่านหนังสือแทบตายแต่ก็ยังสอบตก

ตอนที่เราพยายามทำงานอย่างหนัก  

แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ

ตอนที่เราพยายามเพื่อใครคนหนึ่ง  

แต่เขากลับไม่เห็นค่าของเราเลย

มีอีกหลายต่อหลายครั้งที่เราพยายามทำอะไรบางอย่าง

และพอเหมือนจะสำเร็จ มันก็กลับพังทลายลงไป

มันยังมีอีกหลาย ๆ อย่างในชีวิตของเรา

ที่ต้องล้มเหลวและไม่เป็นอย่างใจ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ยอมแพ้และพยายามต่อไป

ให้ประสบการณ์เป็นสิ่งที่คอยสอนไม่ให้เราพลาดอีก
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ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมไม่ร้องไห้และจะเก็บมากิน

แม่บอกให้ทิ้งไปเลย ผมเสียใจ

ยอมควักเงินอีกบาทเพื่อซื้อลูกอมมาอีก 2 เม็ด

พยายามแกะอีกครั้ง

และฮึบ...ผมได้กินลูกอมเม็ดใหม่

ที่ผมแกะเองกับมือแล้ว

ความทรงจำแย ่ๆ ที่เกิดขึ้น

อาจจะเคยเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว

แต่เรากลับเอามันมาทำร้ายตัวเองซ้ำ ๆ 

และตัดสินตัวเองว่าเป็นคนไม่ดี

จากการทำผิดพลาดแค่ครั้งเดียว

ทุกวันนี้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นไหม

ปรับปรุงตัวและไม่ทำซ้ำแบบเดิมอีกแล้วไม่ใช่เหรอ

แต่ก็ยังมีหลาย ๆ ครั้งที่คุณยังคงตำหนิตัวเอง

และคิดถึงเรื่องราวที่ผิดพลาดของตัวเองอยู่บ่อย ๆ ใช่ไหม

ความคิดแบบนี้แหละที่อันตราย



11This is your life

เพราะคุณจะคิดแบบนี้กับคนอื่นด้วย

คุณจะตัดสินทุกอย่างจากอดีตของเขา

ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดที่เกิดเพียงครั้งเดียว

ก็กลายเป็นภาพจำของคุณและตัดสินเขาไปตลอดกาล

เขาอาจจะปรับปรุงแล้ว เขาอาจจะดีขึ้นแล้ว

คุณคิดว่ามันแฟร์ไหม ถ้ามีคนตัดสินคุณ

จากความผิดพลาดที่คุณแก้ไขแล้ว

คนอื่นก็คิดแบบนี้เหมือนกัน

ให้เกียรติอดีตของกันและกัน

เลิกตำหน ิ เลิกตัดสินตัวเองและคนอื่นซ้ำ ๆ ได้แล้ว
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“ไมช่อบใหค้นอืน่ทำกบัเรายงัไง กอ็ยา่ทำกบัคนอืน่แบบนัน้” 

ไม่ชอบให้คนอื่นเสียงดัง เราก็ต้องพูดเสียงเบา

ไม่อยากให้เขาใช้อารมณ ์  

เราก็ต้องเป็นคนทำอะไรด้วยเหตุผล

ไม่อยากให้เขาเอาเปรียบ ก็ต้องอย่าเอาเปรียบเขา

ไม่งั้นการกระทำของเขามันก็คล้าย ๆ กับกระจกสะท้อน

ว่าปกติแล้วเราทำตัวกับคนอื่นไว้อย่างไร

ความสุขมีประโยชน์มากมาย

มันคือกำลังใจ

มันคือสิ่งตอบแทนความพยายาม

มันคือสิ่งดี ๆ ต่อร่างกายและจิตใจของเรา

แต่ความสุขกลับไม่เคยสอนอะไรเราเท่าไหร่

สิ่งที่ทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่ากลับเป็นความทุกข์

นั่นคือเหตุผลที่คนที่พบเจอแต่ความสุข

มักจะผ่านสถานการณ์ร้าย ๆ ไปได้ยากกว่า

เพราะเขาไม่เคยรับมือ ไม่เคยเผชิญกับเรื่องแย ่ๆ 

ต่างจากคนที่มีความทุกข์วนเข้ามาบ่อย ๆ 

เขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน
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ความทุกข์มันทำให้เราคิดมาก ทำให้เราคิดวน ๆ 

เราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้น เราจะได้คุยกับตัวเองมากขึ้น

โอเค...ความทุกข์มันทำให้เราไม่สบายใจ

ไม่มีใครอยากจมอยู่กับมัน

แต่หากดูด ีๆ เรื่องราวหลาย ๆ อย่างที่เรามีวันนี้ได้

เพราะความทุกข์มากมายมันสอนเรา  

มันฝากบทเรียนไว้ให้เรา

ผมเชื่อว่าเรื่องด ีๆ อาจทำให้เรามีรอยยิ้มและความสุข

แต่หยดน้ำตาจากความทุกข์จะทำให้เราเรียนรู้และเติบโต
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ยิ่งหนาว

ยิ่งต้องกอดตัวเองให้เก่ง

ยิ่งเหงา

ยิ่งต้องอยู่คนเดียวให้เป็น

ยิ่งทุกข์

ต้องยิ่งผ่านมันไป

และหาความสุขให้เก่งมากขึ้น

อย่าคาดหวังอะไรจากโลกภายนอก

หรือคาดหวังว่าใครจะมาช่วยเรา

หรือบรรเทาความเจ็บปวด

ไออุ่นจากตัวคุณ

ความสุขที่คุณเป็นคนมอบให้ตัวเอง

มันปลอดภัย ทำง่าย 

และไว้ใจได้ที่สุดแล้ว
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แพ้เป็นเรื่องชั่วคราว ยอมแพ้เป็นเรื่องถาวร

เสียใจอยู่แค่ไม่นาน แต่เสียดายจะอยู่ตลอดไป

หากเราหกล้ม เจ็บปวด พ่ายแพ้

ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นแบบนั้นไปตลอด

ความทุกข์ท่ีเกิดจากความล้มเหลวจะอยู่กับเราแค่ช่วงเวลาหน่ึง

ที่สำคัญมันจะเพิ่มภูมิต้านทานต่อความไม่สมหวังของเรา

ให้แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อย ๆ 

แต่หากเราเลือกที่จะยอมแพ ้ หรือไม่ลองพยายามดู

มันจะเกิดเป็นความเสียดาย

และคนส่วนใหญ่กลับเลือกทางนี ้  

เพราะกลัวที่จะต้องเจอกับความผิดหวัง

แต่หารู้ไม่ว่าการเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยในวันนี้

กลับเพาะเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งความเสียดายไว้ในใจ

และมันจะเติบโตขึ้นตามกาลเวลาเช่นกัน

ผู้คนมากมายได้แต่บ่นในตอนท้าย ๆ ของชีวิต

ว่าความเสียใจที่เขาพบเจอ สุดท้ายมันหายไปหมดสิ้น

เหลือแต่เพียงความเสียดาย

ที่ตามหลอกหลอนเขามาจนถึงทุกวันนี้
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อย่าทำตัวไร้ค่า อย่ารู้สึกไร้ค่า

เพียงแค่ใครบางคนมองไม่เห็นมัน

คุณยังเป็นคนที่มีค่าเสมอ

ตราบใดที่คุณ “ยังเห็นค่าของตัวเอง”

ไม่มีใครรู้จักตัวคุณดีเท่าคุณ

นั่นคือเหตุผลที่คนที่ตัดสินคุณได้ดีที่สุดคือตัวคุณเอง

และคนที่คุณควรรับฟังมากที่สุด…ก็คือคุณเช่นกัน
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นิ้วก้อยเท้าที่เอาแต่เตะโดนนู่นโดนนี่

ดูแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลย 

นอกจากมอบความเจ็บปวดให้เรา

แต่หากไม่มีนิ้วก้อยเท้า ก็คงถือว่าร่างกายไม่ครบสมบูรณ์

ดังนั้นความเจ็บปวด

อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์มากขึ้นก็ได้นะ

“หากเราเคยล้ม เคยผิดพลาด เคยร้องไห้

มันอาจจะทำให้เรารู้คุณค่าของความสุขมากยิ่งขึ้น

หากเราเคยเจ็บปวด เคยเสียใจ เคยทรมาน

มันอาจจะทำให้เราเข้าใจว่าความเจ็บปวดนั้น

วันหนึ่งก็จะดีขึ้นและหายไปในที่สุด”

หากเราไม่เคยพบกับความผิดหวังเลย

หากเราไม่เคยพบกับเรื่องแย ่ๆ ในชีวิตเลย

เราอาจจะมีภูมิต้านทานต่ำ

เมื่อเจอเรื่องบางอย่างเข้า

เราอาจจะอ่อนแอกว่าคนที่เขาเจอเรื่องแย ่ๆ มาตลอดก็ได้
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ทำไมคนด ีๆ หลาย ๆ คนต้องมาเจอเรื่องแย ่ๆ 

ทำไมคนไม่ดีถึงมีความสุข

คนที่ซื่อสัตย์และตั้งใจกลับเป็นฝ่ายแพ้

และเสียน้ำตา

โลกไม่เลือกหรอกว่าคนไหนดีไม่ดี

มันไม่สนหรอกว่าเรื่องแบบนี้ใครต้องเจอ

ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีจะตอบโต้ไม่ได้

อ่อนโยนได้ ในแบบที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว

อย่ายอมให้ใครทำร้าย

อย่ายอมให้ใครมาเอาเปรียบ

แค่เพียงเพราะเราเป็นคนดี

เป็นคนดี…ไม่จำเป็นต้องอ่อนแอ
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เคยลองปล่อยตัวเอง

ให้หลุดออกจากโลกออนไลน์สักพักไหม

มนัเปน็ความรูส้กึทีด่อียา่งบอกไมถ่กูเลยนะ

ได้อยู่กับตัวเอง ได้เห็นอะไรชัดขึ้น

ได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยิน 

ได้กลิ่นและสัมผัสหลาย ๆ อย่าง

ที่เราเผลอมองข้ามมาตลอด

ได้คุยกับตัวเอง

ได้ลองถามความรู้สึกตัวเอง

ได้ปล่อยชีวิตให้ดำเนินไปช้า ๆ 

บนโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

มันเป็นความสุขที่นานมาแล้วไม่ได้เจอ

ใครรู้สึกยังไงไม่รู้

เราชอบความรู้สึกแบบนี้
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ไม่มีอะไรที่เราได้มาโดยไม่ใช้เวลา

ทั้งความพยายามที่ต้องทุ่มเทลงไป

ทั้งแรงกายแรงใจ 

และต้องแลกอะไรบางอย่าง

เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมา

อย่าคาดหวังว่ามันจะเร็ว

อย่าคาดหวังว่ามันจะไม่ต้องใช้เวลา

บางอย่างเวลาและความพยายามเท่านั้นจะเป็นคำตอบ

แค่ทำตัวให้พร้อมไว้รอ

โอกาสมาถึงเมื่อไหร่

คุณจะไม่มีวันพลาดมันไปอีกแน่นอน
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คนส่วนใหญ่เวลายิ้ม
ตามักจะเล็กลง

ธรรมชาติกำลังบอกเราว่า
บางทีความสุขอาจจะได้มาง่าย ๆ
จากการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ

ให้น้อยลง

อยู่กับตัวเองให้มาก
ความสุขไม่ได้สร้างยาก

ขนาดนั้นหรอก
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ไม่ต้องทำให้ชีวิตแย่ขนาดนั้นก็ได้

หลาย ๆ คนพอเจอเรื่องที่ผิดหวัง

แล้วชอบทำอะไรบางอย่างที่แย ่ๆ 

เช่นปล่อยเนื้อปล่อยตัว ไม่ดูแลตัวเอง 

และทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีก

อาจจะเป็นเพราะเรารู้สึกว่าพอเจอเรื่องแย ่ๆ 

มันเป็นโอกาสที่ดีในการเอาเรื่องแย ่ๆ เข้ามาอีก

เหมือนเป็นการป้องกัน

ไม่ให้มันไปเกิดในตอนที่ทุกอย่างกำลังไปได้ดี

ทั้งที่จริง ๆ มันไม่เกี่ยว การทำแบบนั้นกลับยิ่งตอกย้ำ

ความเลวร้ายของเหตุการณ์นั้นไปอีก
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ทำตัวให้ดีขึ้นเถอะ ดูแลตัวเอง

และพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเถอะ

วันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลย

กับการที่ปล่อยให้ทุกอย่างที่แย่อยู่แล้วมันแย่ลงไปอีก
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หลาย ๆ ครั้งที่เรายอมเหน็ดเหนื่อย

เพราะจริง ๆ เราไม่ชอบความยากลำบาก

และกลัวต้องเผชิญกับมันตอนที่แก่ตัวลง

หลาย ๆ ครั้งที่เรายอมใช้ความรุนแรง

เพราะจริง ๆ เรารักความสงบ

และไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราได้
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หลาย ๆ ครั้งที่เรายอมไม่รู้

เพราะจริง ๆ เราต้องการเรียนรู้

และอยากที่จะเก่งขึ้น

หลาย ๆ ครั้งเราที่เราต้องยอมทำอะไรที่ตรงข้าม

เพื่อแลกกับสิ่งที่เราต้องการ

เราอาจจะต้องฝืนทำในสิ่งที่ไม่ชอบ

ยอมไปในทางที่ไม่ใช่บ้าง

ซึ่งไม่มีใครได้สิ่งที่ชอบด้วยการทำสิ่งที่ชอบเท่านั้นอยู่แล้ว
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ผู้คนมากมายยอมเอาความสุขไปทิ้ง

เพื่อแลกเงิน แลกความมั่งคั่งกลับมา

สุดท้ายกลับพบว่าเขาไม่มีความสุขเลย

และก็ได้แต่เอาเงินนั้นไปแลกเป็นความสุข

ในอีกรูปแบบหนึ่งกลับมาอีกท ี

ซึ่งเป็นความสุขคนละแบบ

และไม่อาจทดแทนกันได้

ความสุขที่เราเสียไปในตอนแรก

อาจจะเป็นความสุขจากการที่เราได้อยู่ใกล ้ๆ คนที่เรารัก

ซึ่งแน่นอน ภายหลังที่เราอยากได้ความสุขแบบนั้น

เรามีเงินแค่ไหนก็ไม่มีทาง

ซื้อความสุขในรูปแบบนั้นกลับมาได้อีก

ใช้เวลากับคนที่คุณรักให้คุ้มค่า

เพราะวันใดที่คุณมีเงิน มีทุกอย่าง

แต่อยากได้วันเวลาอันแสนมีความสุขกลับมา

มันก็ไม่มีทางเป็นจริงได้อีกแล้ว




