
                                                                                                                                

อ่านเอาเรื่อง 
สะท้อนความคดิเพื่อการพัฒนาตนเอง 

ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 [เล่ม 3] 
 

สุวรรณ  พงษ์เจรญิ 

รวบรวม 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 



 SP : รวมเร่ืองสะทอ้นความคิดส าหรับการพฒันาบุคคล  2 

 

1] สาเหตหุลัก ที่คนเก่งๆ ลาออกจากงาน 3 

2] สามเคล็ดลับช่วยให้คุณมีความคิดสรา้งสรรค ์ 8 

3] นกไม่เคยกลัวก่ิงไม้หัก 13 

4] ถูก ผดิ แล้วได้อะไร 14 

5] เรื่องของจิ้งจก 17 

6] เพื่อชวีิตร่วมกนั 19 

7] กาแฟในถ้วยกระดาษ 21 

8] น้ าลืมอดตี 24 

9] วิธีพัฒนาตัวเอง ในแบบของนักดาบผู้ไร้พ่าย “มิยาโมโตะ มุซาช”ิ 27 

10] “โคดาวาร ิ(Kodawari)” แนวคิดพัฒนาตัวเองจากนิสัยของคนญี่ปุ่น 30 

11] กุญแจ 3 ดอก จะพาคุณไปสู่ทางออกของชวีิตได้ 33 

12] จงใช้ชีวิตของคณุ ให้เป็นเหมอืนเเบงก์พัน 35 

13] จงท าชีวติเราให้เหมือนเป็ดว่ายน้ า 38 

14] “ท าไมสุนขัถึงมชีีวติสั้นกว่ามนษุย”์ 40 

15] ตอนเรียนจบใหม่ๆ 42 



 SP : รวมเร่ืองสะทอ้นความคิดส าหรับการพฒันาบุคคล  3 

 

สาเหตุหลัก ท่ีคนเก่งๆ ลาออกจากงาน 

 

การลาออกนั้นถือเป็นเรื่องปกติของการท างาน และเป็นสิทธิที่พนักงานทุกคนสามารถตัดสินใจได้

ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่สิ่งที่เป็นปัญหาอาจจะมาจากเรื่องของเหตุผลในการ

ลาออกที่บางครั้งก็ดูสมเหตุสมผล แต่บางครั้งก็ไม่เป็นเหตุผลที่สมควรเอาเสียเลย แถมบางทียังไม่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องการท างานด้วยซ้ า มาลองดูกันว่าสาเหตุหลักๆ ที่ท าให้พนักงานอยากจะลาออกมีอะไรกันบ้าง 

1.มีปัญหาเรื่องคน 

ปัญหายอดฮิตตดิอันดับต้นๆ ของสาเหตุการลาออกก็คือเรื่องคนนี่ล่ะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่าง

เพื่อนรว่มงาน, ความขัดแย้งกับเจ้านาย, การมีปากเสียงกับลูกน้อง, หรือแม้กระทั่งทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็น

เรื่อง ตลอดจนเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยแม้แต่น้อย แต่เมื่อมีความขุ่นข้องหมองใจกันแน่นอนว่าย่อมมี

ผลกระทบต่อการท างานไม่มากก็น้อย หรืออาจจะท าให้ไม่อยากท างานที่นี่ต่อเลยเสียด้วยซ้ า ปัญหาเรื่องคน

อีกกรณีอาจจะไม่ได้เกิดการกระทบกระทั่งกันโดยตรง แตอ่าจจะเกิดจากการนนิทาว่าร้าย, โยนความผิด, หรือ

มีพฤติกรรมที่บั่นทอนสุขภาพจติคนอื่น ก็เป็นสาเหตุที่ท าให้ไมอ่ยากร่วมงานได้เช่นกัน 
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2.มีปัญหาสุขภาพ 

ปัญหาดา้นสุขภาพถือเป็นอีกสาเหตุอันดับต้นๆ ของการลาออก แล้วสาเหตุนี้ก็ดูจะสมเหตุสมผล

ที่สุด โดยเฉพาะหากมีใบรับรองแพทย์หรือค าสั่งแพทย์อย่างเป็นทางการ ก็ไม่มีเหตุผลใดที่บริษัทจะรั้งตัวไว้

หรือต าหนิพนักงานคนนั้น ปัญหาสุขภาพบางเรื่องก็เป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ โรคประจ าตัว หรือแม้แต่

อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน แต่ปัญหาสุขภาพบางอย่างก็มีสาเหตุมาจากการท างาน ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาด

ใหญ่ อย่างเช่นโรคเครียด, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ประสาทตาอักเสบ, หรือบางทีก็อาจเกิดอุบัติเหตุขณะเวลา

ท างานได้เหมือนกัน 

3.งานเยอะจนเกินพอดี 

ยุคนี้หลายบริษัทมักจะมีนโยบายการจ้างงานด้วยอัตราเงินเดือนที่น้อย แต่ต้องจ้างให้คุ้มค่าที่สุด  

ด้วยการให้ท างานมากมายหลายอย่างพรอ้มกัน หรือรวมงานจากหลายๆ ต าแหน่งมาไว้ในต าแหน่งเดียวงานที่

มากจนเกินพกิัด (Overload) นีอ้าจเกิดตั้งแต่ตอนตกลงจ้างงาน แต่พอท าจริงๆ แล้วท าไม่ไหวหรืออาจเพิ่มเติม

ภายหลังที่ไม่ได้มีการตกลงกันมาก่อน แล้วท าให้ความรับผิดชอบเยอะจนเกินไปหากพนักงานท าไม่ได้ รับไม่

ไหว หรอืรู้สกึโดนเอาเปรียบจนเกินไป ก็จะลาออกในที่สุด 

4.ท างานที่ไม่ชอบ ได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัด 

การได้ท างานที่ชอบและถนัดจะท าให้พนักงานมีความสุขกับการท างานและอยู่กับองค์กรได้นาน

แต่การทนท างานที่ไม่ชอบ หรือได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัด ก็อาจท าให้เกิดความอึดอัดหรือท าให้ท างาน

ออกมาไม่ดีได้เหมือนกัน บางครั้งสถานการณ์เหล่านี้ไม่ใช่ความท้าทายส าหรับบางคนมันอาจกลายเป็นความ

ไม่มั่นใจและเป็นผลเสียเสียมากกว่า และก็เป็นสาเหตุให้ลาออกได้ในที่สุด  

5.อัตราจ้างต่ าเกินไป และต้องการปรับเงนิเดือนขึ้น  

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินเดือนมีผลต่อการท างานของมนุษย์ออฟฟิศแทบทุกคน และเงินเดือนก็เป็น

อีกกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทใช้จูงใจให้พนักงานร่วมงานอยู่ได้ เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเงินกลายเป็น

ปัจจัยหลักในการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ไปแล้ว และทุกคนก็ย่อมอยากได้เงินเดือนที่สูงไม่ต่างกัน ในระบบ

บริษัทอัตราเงินเดอืนอาจหมายถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน, ความรับผิดชอบ, หรือแม้แต่เรื่องของโบนัส

ที่มักแปรผันตรงกับศักยภาพและความสามารถ จงึไม่ผิดเลยที่ว่ามนุษย์เงือนเดือนทุกคนจะอยากได้เงินเพิ่มอัน

เนื่องมาจากเหตุผลด้านอื่นๆ ด้วย พนักงานหลายคนย้ายบริษัทบ่อยมากแต่นั่นไม่ใช่เพราะเขาท างานแย่ 

ตรงกันข้ามเขาท างานเก่งจนได้รับข้อเสนอในเรื่องอัตราจ้างที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จากบริษัทต่างๆ ที่ต้องการซื้อตัว 
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และนั่นก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่พนักงานในยุคนีใ้ช้การย้ายงานเพื่อเพิ่มฐานเงินเดือนของตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆ และ

ท าให้เกิด Job Hopper มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นทั้งขอ้ดีและข้อเสียของโลกธุรกิจไปพร้อมๆ กัน 

6.สวัสดิการไม่ดีพอ 

องค์กรที่ดีมักจะดูแลใส่ใจเรื่องสวัสดิการของพนักงานได้ดีตามไปด้วย ซึ่งนี่ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่

ท าให้พนักงานอยู่ในองค์กรได้ยืนยาว โดยเฉพาะสวัสดิการเรื่องสุขภาพและการรักษาพยาบาล ที่พนักงาน

หลายคนเลือกท างานกับองค์กรที่ดูแลเรื่องนีอ้ย่างดี หรอืแมแ้ตส่วัสดิการย่อยๆ อย่างค่าเดินทาง, ค่าล่วงเวลา, 

หรือแม้แต่วันหยุด หากองค์กรให้อย่างไม่คุ้มค่า เอาเปรียบพนักงาน ก็ย่อมท าให้พนักงานอยากลาออกไปยัง

บริษัทที่ให้สวัสดิการที่ดแีละคุ้มค่ากว่า 

7.ปัญหาโครงสร้างบรษิัท 

ไม่ใช่แค่เรื่องของคนเท่านั้นแต่ตัวองค์กรเองก็มีผลต่อการลาออกได้เหมือนกัน บางบริษัทมี

โครงสร้างงานที่ใหญ่มากมีต าแหน่งที่เยอะมาก มีทิศทางความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ชัดเจน ก็อาจเป็ น

แรงจูงใจที่ดีที่ท าให้พนักงานอยากท างานในองค์กรนี้ไประยะยาว แต่ในทางตรงกันข้ามบริษัทที่ไม่ได้มีการวาง

แผนผังงานที่ชัดเจน ไม่มแีนวทาง Career Path ของแต่ละต าแหน่งที่เห็นได้ชัด หรือเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เห็นได้

ชัดว่าไม่มี Career Path แน่นอน ก็อาจท าให้พนักงานไม่เห็นอนาคตความก้าวหน้าของตัวเอง ไม่ตอบโจทย์

ความส าเร็จในชวีิตซึ่งก็อาจท าให้พนักงานลาออกไปหาองค์กรที่มั่นคงกว่า มีแนวโน้มก้าวหน้ากว่าก็เป็นได้ 

8.เจ้านายบริหารงานไม่เก่ง 

ถึงแม้ว่าพนักงานคนนั้นจะได้ท างานที่ชอบ ต าแหน่งที่ใช่ ตัวงานท้าทาย เข้าทางไปเสียทุกเรื่อง

แต่อาจกลับตกม้าตาย ด้วยเรื่องง่ายๆ ที่ดูจะเป็นเรื่องตลก ร้ายก็คือการได้เจ้านายที่ไม่เอาไหนบริหารงานไม่

เก่ง ยิ่งถ้ามีการประเมินผลงานเป็นทีม เป็นแผนก ท าดีแทบตาย อาจได้ผลงานรวมที่แย่เพราะเจ้านายห่วย ก็

อาจท าให้พนักงานคนนั้นรู้สึกแย่และไม่ได้รับความยุติธรรมก็เป็นได้ และยิ่งถ้าบริษัทไม่สามารถเห็นปัญหาใน

จุดนี้ได้ พนักงานที่มคีวามสามารถส่วนใหญ่ก็มักตัดสินใจย้ายไปท างานใหม่ทันที 
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9.องค์กรไม่ได้ใช้ความสามารถของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

คนที่ชอบท างาน ท างานดี ท างานก่ง และทุ่มเทในการท างานไม่ว่าจะอยู่องค์กรใดก็ตามพวกเขา

ย่อมคาดหวังว่าจะได้ท างานที่ตนเองเลือกอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองตลอดจนสร้าง

ก้าวหน้าในอาชีพด้วย หากพนักงานไม่ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่อย่างที่คาดหวังไว้อาจจะท าให้เบื่อหน่าย 

หรอืรู้สกึว่าไม่ได้พัฒนาตัวเอง พนักงานในกลุ่มนี้ก็มักจะไม่ทนอยู่และมักจะหาองค์กรใหม่ที่มีงานที่ท้าทายและ

สนุกกว่า 

10.องค์กรไม่เห็นศักยภาพและไม่ส่งเสรมิพนักงานให้ก้าวหน้า 

บ่อยครั้งที่องค์กรได้พนักงานเก่งๆ มาอยู่ในมือ หรอืพนักงานพัฒนาตัวเองจนมศีักยภาพขึ้นมา แต่

บริษัทไม่เห็นตรงส่วนนี้ หรอืเห็นแลว้เพิกเฉย ละเลย ไม่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า พนักงานก็อาจไม่อยาก

ร่วมงานกับองค์กรเช่นกัน กรณีนี้อาจเกิดจากการไม่มอบหมายงานที่ท้าทายให้ไม่ไว้ใจให้ท างานที่อยากท า ไม่

เลื่อนต าแหน่ง ไม่ปรับขึ้นเงินเดือน หรือแม้แต่ไม่พิจาณาโบนัส ให้ตามความเหมาะสม สาเหตุเหล่านี้ก็อาจท า

ให้พนักงานอยากเปลี่ยนองค์กรที่เห็นศักยภาพของตนมากกว่าเชน่กัน 

11.ชีวติเสียสมดุล 

บางคนให้ความส าคัญกับเรื่อง Work-Life Balance มากๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่รักในการสร้าง

สมดุลชีวิตให้พอดี ไม่ท างานหนักจนท าให้สุขภาพแย่ ไม่บ้างานจนท าให้ชีวิตพัง ไม่ขี้เกียจท างานจนท าให้เลี้ยง

ชีพไม่รอด ไม่ท างานที่ท าให้ชีวติมคีวามทุกข์ หรอืไม่รับงานที่ท าให้วถิีชวีิตของตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่

ลง อย่างเช่น งานที่ต้องเดินทางตลอดเวลาท าให้ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว, งานที่ต้องท าในเวลากลางคืนขัด

กับวิถีชีวติปกติทั่วไป, งานที่ท าให้ไม่มเีวลาพักผอ่นหรือออกก าลังกาย, งานที่ต้องท าวันเสาร์-อาทิตย์เพิ่มเติม, 

หรือแม้แต่ออฟฟิศที่อยู่ไกลจนท าให้มีปัญหาเรื่องการเดินทาง หากพนักงานสร้างสมดุลให้กับชีวิตตัวเองไม่ได้ 

วิถีชีวติทุกอย่างจะกระทบไปหมด และนั่นก็เป็นสาเหตุให้ตอ้งยื่นใบลาออกได้เหมอืนกัน 
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12.ย้ายถิ่นฐาน 

อีกเหตุผลส าคัญหนึ่งของการลาออกก็คือการย้ายถิ่นฐานของพนักงาน ตั้งแต่ย้ายบ้านไปอยู่

อีกเขตที่ท าให้เดินทางล าบากขึ้น ครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด หรอืแมแ้ตต่้องย้ายไปท างานต่างประเทศ 

ก็เป็นเหตุส าคัญที่อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรง แตท่ าให้พนักงานตัดสินใจลาออกได้ 

13.กลับไปช่วยธุรกิจของครอบครัว เปิดกิจการเป็นของตัวเอง 

อีกเหตุผลคลาสสิกทุกยุคทุกสมัยก็คือการถูกเรียกให้กลับไปช่วยบริหารงานธุรกิจของครอบครัว 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักเป็นเหตุผลส่วนตัวและอาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหรับใครบางคนหรือบางคนต้องการ

ลาออกก็เพื่อที่จะไปท าธุรกิจส่วนตัว เริ่มต้นกิจการของตัวเอง โดยเฉพาะหลังช่วงได้รับเงินก้อนจากโบนัส 

พนักงานอาจอยากเริ่มต้นธุรกิจใหมข่องตน หรอืใช้ประสบการณ์จากการท างานไปต่อยอดธุรกิจที่ตนเห็นลู่ทาง

ประสบความส าเร็จ 

14.เบื่อหน่าย อิ่มตัว งานไม่ท้าทายอีกต่อไป 

หากพนักงานรู้สึกเบื่อหน่าย สิ้นหวัง ในการท างาน ประเภทที่ว่าตื่นลืมตามาทุกเช้าแล้วรู้สึกว่าไม่

มีอะไรน่าสนใจไม่อยากไปท างาน เบื่อออฟฟิศ เบื่อความจ าเจ เบื่อพฤติกรรมซ้ าเดิม ก็เป็นเหตุให้อยากลาออก

ได้ หรือบางทีก็เป็นเหตุผลง่ายๆ สุดแสนจะคลาสสิกแต่ทว่าดูเกือบจะไร้เหตุผลอย่าง “ถึงจุดอิ่มตัว” ซึ่ง

พนักงานบางคนอาจท างานนั้นมานานจนเกิดความเบื่อหน่าย การลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเดิมๆ  ไปสู่

สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ  หรอืแมแ้ตก่ารเปลี่ยนสายงานใหม่ไปเลย ก็อาจเป็นทางออกที่ดใีนกรณีนี้เช่นกัน 

15.เหตุผลที่ไร้เหตุผล 

สุดท้ายแล้วบางเหตุผลของการลาออกก็เป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลสิ้นดี อย่างเช่น อกหักกับคนใน

ออฟฟิศ, ย้ายตามคนรักไปอีกบริษัท, หนหีนี้, หรอืแมแ้ตอ่ยากออกเดินทางท่องโลกเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ 

สิ่งเหล่านีบ้างทีก็ดูไร้เหตุผล แตบ่างทีก็ดูเป็นเหตุผลส าคัญ และแฝงไปด้วยความตัง้ใจอันแรงกล้าอยู่  

ฝ่ายบุคคลอาจต้องมองเหตุผลและให้ดีว่าการตัดสินใจลาออกของพนักงานคนน้ันเป็น

เรื่องที่ควรหรือไม่ควร เพื่อจะได้เลือกจบกันอย่างสวยงาม หรือว่าลาจากกันด้วยความโกรธเคืองจน

มองหน้าไม่ติด 
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สามเคล็ดลับช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ 
 

 

 
 

 

และเพื่อที่ผา่นพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ความคิดสรา้งสรรคก์็ถือเป็นทางออกที่ดี 

เพราะในหลาย ๆ ธุรกิจ ก็มีการปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ 

มาดูกันว่าวันนี ้3 เคล็ดลับที่คุณสามารถท าได้ 

เพื่อสร้างสรรคใ์นการท างานที่มากขึ้น จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย~ 
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1. เรยีนรู้อีกครั้ง 

เราทุกคนนั้น เกิดมาพร้อมกับความสามารถโดยก าเนิด 

ในการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์ก่อนที่จะเกิดทักษะทางภาษา 

และเราอาจจะเข้าใจอะไรผดิไป เพราะความคิดสรา้งสรรคน์ั้น 

ไม่ได้มากจากการสอนหรอืแค่การเรียนรู้เท่าน้ัน มันสามารถเรียนใหม่ได้ 

ดังนัน้ เราจึงควรนอนหลับ และพยายามคิดถึงปัญหาที่เกิดขึน้ทั้งหมดนี้ 

เราจะได้สัมผัสกับความคิดที่อยู่ภายในตัวเรา อาจจะช่วยใหน้ึกถึงค าแนะน า 

ที่เราเคยมองขา้มไป เพื่อช่วยเราแก้ปัญหาดว้ยวิธีที่แมแ้ตค่ิดวิเคราะหไ์ป ก็ไม่สามารถท าได้ 

 

 

 

 



 SP : รวมเร่ืองสะทอ้นความคิดส าหรับการพฒันาบุคคล  10 

 

 

 
 

 

2. ฟังค าแนะน า 

อย่างที่บอกไปเมื่อขอ้ที่แล้ว บางทีเราเผลอมองขา้มหรอืเผกิเฉย 

เผลอเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโดยไม่รู้ตัว และปิดกั้นความคดิเห็นต่าง ๆ จากทุกคน 

พยายามรับฟังให้มากขึ้น รับฟังในสิ่งที่คิดว่ามันคอืข้อบกพร่องจรงิ ๆ 

ไม่ใช่ความคิดที่เต็มไปด้วยอคติ และไร้เหตุผล ไม่งัน้คุณอาจจะบ้าตายก่อน 

ไม่เว้นแมแ้ตค่วามคิดของตัวเองด้วย 
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3. จดบันทกึไอเดียตลอด 

เชื่อว่าหลายคนคงเคยเป็นกัน ที่ตอนนึกไอเดียเจง๋ ๆ ออก 

แตพ่อต้องการจะใช้จริง ๆ กลับลืมมันไปซะอย่างง้ัน 

นี่เลยเป็นเหตุผลว่าท าไมควรที่จะจดไอเดียตลอด 

โดยเฉพาะไอเดียที่ประหลาด ที่คิดวา่เป็นไปไม่ได้ ไม่มใีครท า ยิ่งควรจด 

เพราะมันอาจจะเป็นสมบัติส่วนตัวที่จะช่วยใหคุ้ณประสบความส าเร็จในอนาคตเลยก็ได้ 

นี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะช่วยใหคุ้ณนึกไอเดียออกเพื่อมาใช้ในการท างาน 
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(จะมีรอยแผลเป็นบา้งช่างปะไร เพราะนัน่หมายความวา่คุณก าลงัสมานตวั) 

 

 

 

เพราะยังมีวธิีอีกมากมาย แต่เคล็ดลับทั้ง 3 ข้อนี้ ก็ช่วยคุณได้ในระดับหน่ึง 

เชื่อว่าต่างคนต่างมีวธิีคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไป 

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกคน ไม่มากก็น้อย 

หากชอบก็อย่าลืมแบ่งปันความรู้น้ี ให้เพื่อน ๆ ด้วยนะครับ  
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นกไม่เคยกลัวกิ่งไม้หัก 

 

ในวันหนึ่งที่ต้องบินไปด้วยปีกของตัวเอง มคี ากล่าวที่บอกว่า นกที่เกาะบนกิ่งไม้ไม่เคยกลัวว่ากิ่งไม้

จะหัก เพราะสิ่งที่นกเชื่อมั่นนั้นไม่ใช่กิ่งไม้ที่เกาะ แต่เป็นปีกของมันเอง คนเราก็เช่นกัน สิ่งที่ส าคัญส าหรับการ

ด ารงชีวติ คือ การเชื่อมั่นในตัวเอง 

ความรูส้ึกที่บอกตัวเองได้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เพราะในที่สุดแล้ว คนที่จะอยู่กับตัวเราตั้งแต่เกิด

จนหมดลมหายใจ ก็คือตัวเราเอง พ่อแม่เองก็ไม่สามารถอยู่ช่วยและเป็นที่พึ่งให้ลูกเสมอไป ดังนั้น ผู้ใหญ่ต้อง

ปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักที่จะพึ่งพาตัวเอง 

เริ่มด้วยการให้ความรัก และความเอาใจใส่กับเด็ก แต่ไม่ใช่รักจนปกปูองท าทุกอย่างให้ ควรให้

เด็กเริ่มช่วยเหลือตัวเองในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เท่าที่เขาจะท าได้ตามวัย หากท าได้บางทีดีบ้าง  ไม่ดีบ้าง ก็ขอให้

ชมเชยในความพยายาม เด็กจะมีความภาคภูมใิจในตัวเอง 

เวลาเด็กมีปัญหาถ้าไม่ใช่เรื่องอันตรายอะไรนัก ลองให้เขาฝึกแก้ไขจัดการด้วยตัวเอง แต่ไม่ใช่ว่า

จะทิง้ไป ผู้ใหญ่ควรเฝาูดู เพราะอย่างไรเขาก็ยังเป็นเด็ก การปลูกฝังของผู้ใหญ่จะเป็นลมใต้ปีก เสมือนเป็นก้าว

แรก ที่ท าให้เด็กเชื่อม่ันในความสามารถและศักยภาพของตัวเอง 

มีความพยายามและมุ่งมั่นตอ่ไปเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จนสามารถบินไปด้วยปีกของตัวเอง 
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ถูก ผิด แล้วได้อะไร 

 
 

คุณคิดว่าข้อใดถูก 

8 × 3 = 23 หรอื 

8 × 3 = 24 

เอี้ยนหุยก าลังคุยกับพ่อค้าขายผ้า 

พ่อค้าบอกว่า 8 × 3 = 23 

เอี้ยนหุยจงึรบีบอกพ่อค้าทันทีว่า 8 x 3 = 24 

(พ่อค้าไม่รู้วา่ เอี้ยนหุยเป็นลูกศิษย์ขงจื้อ) 

ทั้งคู่เถียงกันอยู่นาน ในสิ่งที่ตัวเองถูก 

สั่งสอนมา สุดท้ายก็เดินทางไปหาขงจือ้ 

ด้วยกันเพื่อให้ ขงจือ้ ตัดสิน 
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เอี้ยนหุย ก็บอก ต่อหน้า ขงจือ้ว่า 

ถ้า 8 x 3 = 23 ผมจะถอดยศ ถอดหมวกออก 

แตถ่้า 8 x 3 = 24 พ่อค้าคนนีต้้องโดนตัดหัว 

ขงจือ้ได้ยินดังนั้น ก็ตัดสินวา่ "8 x 3 = 23" 

เอี้ยนหุย รู้สึกเสียใจมากที่อาจารย์ผู้เป็นที่เคารพตัดสินเช่นนี้ คิดว่า ขงจื้อคงจะเลอะๆ เลือนๆ แล้ว จึงถอด

หมวกลง อย่างฉุนเฉียว แล้วตตีนจากไป แตก่่อนจะจากไป ขงจือ้ 

ก็ได้บอกกับ เอีย้นหุยว่า 

"เจ้าจงอย่าอยู่ ใต้ต้นไม ้

และถ้าเจา้จะ คิดฆ่าใคร 

เจ้าจงคิดให้ดีเสียก่อน" 

ระหว่างทางกลับมี ฝนตกหนัก เอี้ยนหุย จงึรบีวิ่งเขา้ไป หลบใต้ตน้ไม้ พลันก็แว๊ปปขึน้มาในหัวว่า อ.บอกไว้วา่ 

"หา้มอยู่ใต้ตน้ไม้" 

ก็รีบวิ่งออกมา จากต้นไม้ ทันใดนั้น ฟูาก็ผ่าต้นไม ้ต้นน้ัน !! เอี้ยนหุยตกใจมาก 

แตก่็รู้สกึขอบคุณ ขงจือ้มากที่เตอืน 

นึกในใจว่า ขงจือ้รู้ได้ยังไงว่า จะเกิดเรื่องนี้ 

หลังจากนั้น ก็รีบเดินทางกลับบ้าน พอถึงบ้าน เนื่องจาก ดึกมากแลว้ ไม่อยากใหภ้รรยาตื่น 

จึงใช้มีดงัด ประตู เข้าไป แล้วใช้ มือคล าทางพอถึงห้องนอน เอี้ยนหุยคล าเจอคน 2 คนนอนอยู่ เขานึกใจใน

ด้วย ความโมโหว่า 

"อะไรกันเนี๊ยะ ข้าฯไป เรียนรู้วชิา กับ อ.ขงจื้อ กลับมา ภรรยามีชู้เลยเหรอ" 

ขณะที่ก าลังจะเอามดีฟัน ก็นึกได้ว่า อ.ขงจื้อเตอืนไว้วา่ 

"คิดจะฆ่าใคร ต้องคิดให้ดี" 

เขาจึงจุดเทียนแลว้ ดูว่า 2 คนที่นอน อยู่นั้น เป็นใคร ? สิ่งที่เขาเห็นนั้นคือ ภรรยาและน้องสาวของภรรยานอน

อยู่ !!!!!!!! 

เขานึกเลยว่าถ้าเขาไม่เชื่อค าของขงจื้อ ก็จะมีคนตาย 2 คน ซึ่งเป็นภรรยาของเขาเอง และน้องสาว ของ

ภรรยา!! 

เอี้ยนหุย ไม่รีรอ ที่จะเดินทาง กลับไปถามขงจื้อ ว่าท่านรูไ้ด้อย่างไร ว่าจะเกิดสิ่งต่างๆนี้ 

ขงจือ้จงึบอกว่า " ถ้าขา้ตัดสินว่า 8 x 3 = 24 " 

พ่อค้าคนนั้นตอ้งตาย ใช่ไหม ? 

จงใจสอนผดิเพื่อไมใ่ห้มคีนล้มตาย 

แมไ้ม่ใช่คณติศาสตร์ ที่ถูกต้อง 

แตคุ่ณธรรม ต่างหากที่ถูกต้อง 

เสียเกียรติ แต่อย่าให้ผู้อื่นเสียชวีิต 

คนที่ก าลังโกรธ ฉุนเฉียว มักจะ วู่วาม ท าอะไรโดยไม่คดิหนา้คิดหลัง 
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ทะเลาะกับลูกค้า ต่อให้ชนะ ก็แพ้อยู่ดี 

ทะเลาะกับคนเฒ่าคนแก่ ต่อให้ชนะ ก็แพ้อยู่ดี 

ทะเลาะกับครู อาจารย์ ต่อให้ชนะ ก็แพ้อยู่ดี 

ทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ ก็แพ้อยู่ดี 

ทะเลาะกับภรรยา ต่อให้ชนะ ก็แพ้อยู่ดี 

ทะเลาะกับเจ้านาย หรอืผู้มีอ านาจ ต่อให้ชนะก็แพ้อยู่ดี 

***************** 

ดังนั้น รู้จักยอม และหยุด แล้วพูดว่า"ไม่เป็นไร" แล้วค่อยหาหนทาง แก้ไขต่อไปอย่าง มีสติ จะได้

ไม่ต้อง เสียใจ ภายหลัง 
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เรื่องของจิ้งจก 

 

......@เรื่องจรงิผ่านชีวติจิ้งจก...สะเทอืนใจ..ในญี่ปุ่น@ 

ชายคนหนึ่งปรับปรุงบ้านโดยรือ้ก าแพงออก ตามปกติบ้านคนญี่ปุุนจะมีช่องว่างระหว่างก าแพงไม้ 

เมื่อก าแพงถูกรื้อออก เขาพบว่ามีจ้ิงจกตัวหนึ่งติดอยู่ในนั้น มันตดิอยู่เพราะถูกตะปูตอกจากข้างนอกไปตรงึเท้า

มันไว้ 

 

เห็นเชน่นั้น เขารู้สึกสงสาร ระคนกับแปลกใจ พอเขาตรวจดูตะปู ก็เป็นตะปูที่ถูกตอกไว้เมื่อ5ปี

ก่อนโน้นตั้งแต่แรกสร้างบ้าน 
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    เกิดอะไรขึ้น? 

จิ้งจกมีชีวติรอดในท่านั้นมาเป็นเวลา5ปี อยู่ในแผ่นผนังมดืๆ5ปีโดยไม่ได้เคลื่อนไหว ไม่น่าเป็นไป

ได้ น่าทึ่งมาก เขาสงสัยว่าจิ้งจกมีชีวติรอดมาได้อย่างไรตั้ง5ปี โดยที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยสักก้าว เนื่องจากเท้า

ของมันถูกตะปูตรึงไว้! 

 

เขาเลยหยุดงานและมาเฝาูสังเกตดูว่า อะไรท าให้จิ้งจกมีชีวติรอดมาได้ 

 

 ทันใดน้ัน 

ก็มีจิ้งจกอีกตัวโผล่ออกมาพร้อมกับอาหารในปาก! 

เขารูส้ึกจุดตื้อและสะเทือนใจอย่างแรง 

มีจ้ิงจกอีกตัวมาปูอนอาหารให้จิ้งจกตัวที่ถูกตะปูตรึงไว้ ในช่วงที่ผ่านมาถึง 5 ปี 

มันท าได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเข่นนัน้นานถึง 5 ป ีโดยไม่สิ้นหวังที่มีต่อเพื่อนของมัน 

    จนิตนาการดูกับเรื่องสิ่งมีชีวติตัวเล็กๆ สามารถท าได้  

แตก่ลับมนุษย์ที่สวดอ้อนวอนขอด้วยใจศรัทธา 

กลับท าไม่ได้ 

    โปรดอย่าละทิ้งคนท่ีคุณรัก 

อย่าพูดว่างานยุ่ง ขณะที่พวกเขาต้องการคุณ 

คุณอาจมีโลกทั้งใบอยู่ใต้เท้าของคุณ 

แต่คุณอาจเป็นคนเดียวในโลกของเขา........ 
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เพื่อชีวิตร่วมกัน 
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หญิงสาวชาวเหนือแต่งงานกับหนุ่มใต้ 

หญิงสาวไม่ทานเผ็ด แตห่นุม่ใต้ขาดเผ็ดไม่ได้ 

มีอยู่วันหนึ่ง หญิงสาวกลับบ้านแม ่พ่อของเธอซึ่งชอบทานเค็มเป็นคนท าอาหาร 

เมื่อถึงเวลาทานข้าว คุณแมข่องเธอถือถ้วยใส่น้ าร้อนมาใบหนึ่ง ก่อนทาน แม่ของเธอก็คีบอาหารผ่านน้ าร้อนใน

ถ้วย จากนั้นถึงคีบเข้าปาก ทานอย่างเอร็ดอร่อยโดยไม่พูดอะไร 

เธอสังเกตสิ่งที่แม่ท า จึงเขา้ใจว่าท าไมพ่อกับแมจ่งึอยู่กันได้ยืดยาว 

วันต่อมา  

เธอท าอาหารที่สามชีอบทาน แนน่อน แตล่ะอย่างมรีสเผ็ดจัดจ้าน 

แตต่รงหน้าของเธอ มีน้ าร้อนอยู่ถ้วยหนึ่ง  

สามีของเธอเห็นภรรยาคีบอาหารผ่านน้ าร้อนแลว้ก็ทานอย่างเอร็ดอร่อย น้ าตาก็รินขึน้มา 

วันต่อมา สามีของเธออาสาท าอาหารบ้าง แตอ่าหารที่เขาปรุงไม่มอีะไรที่เผ็ดเลยสักอย่าง  

แตว่่า ตรงหน้าของเขา มจีานเล็กๆที่มพีริกอยู่เต็มจาน ทุกครั้งที่เขาตักข้าวเข้าปาก เขาก็จะหยิบพริกในจานนั้น

ตามเข้าปากไปด้วย ทุกค าข้าวอร่อยเหมอืนเดิม... 

............ 

เพื่อชีวติร่วม 

เขาเลือกที่จะเพิ่มจานพริก เธอเลือกที่จะเพิ่มถ้วยน้ าร้อน นี่คือปรัชญาในการรว่มชีวติ 

ประชากรบนโลกมีมากถึง 7 พัน 2 ร้อยล้านกว่าคน คนที่ใช้ชีวิตร่วมกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้อง สามี

ภรรยาและญาตมิิตร หากมิใช่มีวาสนาต่อกันมา จะมาร่วมชีวิตกันได้อย่างไร? รักและถนอมคนรอบตัวให้มาก

นะครับ เพราะเราตา่งมวีาสนาที่ได้มาอยู่ร่วมกัน 
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กาแฟในถ้วยกระดาษ !! 

 

 

มีขา้ราชการเกษียณอายุท่านหนึ่ง ได้มายืนอยู่ 

ณ  ที่แห่งนี้ ท่ามกลางผูเ้ข้าฟังหลายร้อยคน 

 

เขาเป็นอดีต ผูบ้ังคับบัญชาข้าราชการแห่งหนึ่ง  

เขายืนอยู่หน้าเวที..ในขณะที่เขาเริ่มการพูดของเขา.. 

โดยยกกาแฟในถ้วยกระดาษขึน้มาจบิ 

 

เขาได้ขัดจังหวะในการพูดของเขาว่า… 

รู้ม้ัยเมื่อปีที่แล้ว ..ผมเป็น ผู้บังคับบัญชาที่มขี้าราชการ  

ลูกจา้ง หลายหมื่นคน ผมได้มาพูดอยู่บนเวทีนี้  

ณ  ที่แห่งนี้ เค้าเชิญผมมา โดยบินมาด้วยชัน้ธุรกิจ... 
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มีรถไปรับที่สนามบินมาที่โรงแรม... 

มีคนเช็คอินโรงแรมรอไว้ใหแ้ล้ว..และพาผมขึน้ไปบนหอ้งพัก 

 

…ตอนเชา้มีคนมารอรับที่ล็อบบีโ้รงแรม และพาผมมาที่นี่..ที่ดา้นหลังเวที…พาไปหอ้งพักรอ และเสริฟกาแฟผม

ด้วยถ้วยกระเบือ้งหรูหราสวยงาม 

 

แตต่อนนี้..ผมไม่ได้เป็น ผูบ้ังคับบัญชาหนว่ยงานนั้นแล้ว 

ผมบินมาด้วยชัน้ประหยัด ..นั่งแท็กซี่มาที่โรงแรมและ 

เช็คอินดว้ยตัวเอง 

 

…ตอนเชา้ผมนั่งแท็กซี่มาที่นี่เอง..เดินเข้าทางด้านหน้า 

ถามหาทางเข้ามาหลังเวที..ผมขอกาแฟ..มใีครคนหนึ่งชี้นิว้ไปที่เครื่องท ากาแฟที่มุมหอ้ง..และผมก็รินกาแฟใส่

ถ้วยกระดาษตรงนั้นดว้ยตัวเอง 

 

…บทเรียนนีส้อนผมว่า… 

”ถ้วยกระเบือ้ง” ..ไม่ได้มีไว้ส าหรับผม  

แต่….มันมไีว้ส าหรบั "ต าแหน่ง” ที่ผมเป็นต่างหาก 

 

…ส่วนตัวผมมคี่าเหมาะแค่... ”ถ้วยกระดาษ” 

 

…เราทั้งหลายมีคา่แค่ “ถ้วยกระดาษ” เมื่อคุณเริ่มประสบความส าเร็จในชวีิต…คุณจะได้รับความ

สะดวกสบาย… 

 

ผูค้นจะเรียกว่า “ท่านครับ..ท่านค่ะ” เค้าจะช่วยคุณ..ถือกระเป๋า ..เปิดประตูให้คุณ ..ชงชา/กาแฟใหคุ้ณดื่ม… 

ทั้งๆที่คุณไม่ได้ร้องขอ.. 
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…แตจ่งจ าไว้วา่…  

จรงิๆแล้ว.. นั่นเขาไม่ได้ท าให้คุณ  

แตเ่ขาท าให้ "ต าแหน่ง” ที่คุณเป็นต่างหาก 

 

…เมื่อคุณก้าวออกไป... 

เขาจะเอาทุกอย่างไปให้กับ คนที่มาแทนที่ในต าแหน่งของคุณทันที 

 

…อย่าลืมเป็นอันขาดว่า… 

เรามีค่าเหมาะแค่ “ถ้วยกระดาษ” เท่านั้น  

และต้องปลงให้ได้ ส าหรับคนส่วนใหญ่ที่คบกันด้วยหนา้กากและต าแหนง่หน้าที่ 

 

สุดท้ายแล้ว ที่เหลอืคือพี่น้อง และญาตขิองเรานี่เอง 

รักษากันไว้ให้ด!ี 

 

”จ าไว้คุณ คือ ใคร” 
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น้ าลืมอดีต 

 

มหีญิงสาวคนหนึ่ง เธอมีอดตีที่แสนเลวร้าย เจ็บช้ าและขื่นขม จงึอยากที่จะลบมุมออกจากความทรงจ า 

แตไ่ม่ว่าจะท าอย่างไร ก็ไม่สามารถลืมเลือนออกไปได้ จงึท าให้ชีวติของเธอต้องระทมทุกข์เป็นอย่างมาก 

เพราะแม้ปัจจุบันนี้ เธอจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว แต่เหตุการณ์ในอดีต ที่ผ่านมาแล้วนั้น เมื่อนึกถึงทีไรก็ท าให้ต้อง

ปวดร้าวใจเสียทุกที 

อดีตที่ผ่านมาของเรานั้น เสมือนรอยด่างพร้อยในชีวิต หากสามารถลบอดีตที่แสนขื่นขมออกไปได้ เหมือนกับ

ว่าไม่เคยมีเรื่องรา้ย 

เกิดขึ้นกับเรามาก่อนเลย ก็คงจะดีชีวติของเราคงจะมีความสุข เหมอืนกับคนอื่นเขาเสียที 

หญิงสาวร าพึงกับตนเอง หากโลกเรานี้มนี้ าวิเศษ ที่เมื่อดื่มแล้ว สามารถลืมอดีตได้เหมอืนดั่งในนิทานก็คงจะดี 

เพื่อนบ้านของหญิงสาวได้ยินเข้าพอดี จงึได้พูดกับหญิงสาวว่า ได้ยินมาว่ามีนักพรตปริศนาผูห้นึ่ง 

ท่านสามารถชว่ยเหลอืผูต้กทุกข์ได้ยากได้ทุกเรื่อง บางทีท่านอาจจะมีน้ าลบอดีตเหมอืนดังในนิทานก็เป็นได้ 
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ลองเดินทางไปเพื่อให้ท่านนักพรตช่วยเหลือดูสิ เธอจงึตัดสินใจเดินทางไปยังเขาปัญญายุทธ 

หญิงสาว : ขอประทานโทษท่านนักพรตเฉินกุ๊ยเซียงอยู่หรอืไม่คะ 

นักพรต : ข้าเอง มาหาข้ามีเรื่องเดือดเนือ้ร้อนใจอะไรอย่างนั้นรือ นักพรตเฉินกุ้ยเซียงถามด้วยความเมตตา 

หญิงสาว : คารวะท่านนักพรตขา้น้อยมเีรื่องทุกข์ใจเป็นอย่างมาก จากอดีต 

อันแสนเลวร้ายที่ขา้ได้พานพบมา แมจ้ะพยายามลมืเลือน สักเพียงใดก็ไม่อาจลมืได้ 

นักพรต : ถึงแม้จะเป็นอดีตที่เลวร้าย แตเ่มื่อมันผ่านมาแล้วเหตุใดมันจงึยังท าใหแ้มน่างทุกข์ใจได้อีก 

หญิงสาว : เพราะอดีตในครั้งเก่านั้นเป็นเหมือนรอยด่างพร้อย ที่คอยตอกย้ าให้นึกถึงแต่เหตุการณ์เก่าๆ 

ตลอดเวลา แมป้ัจจุบันจะมี 

ชีวติที่ดีเพียงใด แตเ่มื่อนกึได้ว่าเคยมีอดตีที่เลวร้าย ก็ท าให้ข้าน้อยมอิาจ 

มีความสุขกับปัจจุบันได้เลย หญิงสาวคุกเข่าลงแลว้เอ่ยต่อไปว่า 

หญิงสาว : ข้าทุกข์เหลือเกิน ท่านนักพรต พอมีทางช่วยเหลือขา้ได้หรอืไม่ หญิงสาวเอ่ยด้วยสีหนา้ทุกข์ระทม 

นักพรต : แมน่างโปรดยืนขึ้นก่อนแล้วเชญิตามขา้มา เฉินกุ้ยเซียงให้หญิงสาวไปที่โต๊ะแล้วได้น ากาน้ า 

กับถ้วยใบหนึ่งออกมาซึ่งในถ้วยใบนั้นมีน้ าอยู่ค่อนถ้วย 

นักพรต : แมน่างโปรดดื่มน้ าในถ้วยนีเ้ถิด 

หญิงสาว : หรอืนี่จะเป็นน้ าลืมอดีต 

นักพรต : หากเจา้จะเรียกเชน่นั้นก็ย่อมได้ หญิงสาวจึงหยิบถ้วยน้ ามาดื่มด้วยความดีใจ 

แต่เมื่อน้ าในถ้วยนั้นได้สัมผัสกับปากของหญิงสาว ก็ต้องรีบวางถ้วยใบนั้นลงทันที เพราะน้ าที่ดื่มนั้นมีรถเค็ม

เป็นอย่างมาก 
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หญิงสาว : ท่านนักพรตท่านเอาน้ าอะไรมาให้ขา้ดื่มท าไมจึงมีรสชาติเค็มปี๋เช่นนี้ 

นักพรต : ต้องขอโทษด้วย ถ้าอย่างนัน้ข้าจะเติมน้ าเปล่าลงไปในถ้วยอีกสักหนอ่ยนะเผื่อรสชาติจะดีขึ้น 

นักพรตจงึรนิน้ าเปล่าจากในกาเพิ่มอกี 

นักพรต : แมน่างลองดื่มดูอีกทีสวิ่ารสชาติดขีึน้รยึัง 

หญิงสาว : ค่อยยังช่ัวแล้วค่ะ รสชาติพอกินได้แตย่ังมีรสเค็มอยู่บ้าง 

นักพรต : ถ้าอย่างนัน้ข้าจะเติมน้ าเปล่าลงไปในถ้วยอีกสักหนอ่ยนะ นักพรตรนิน้ าเปล่าลงไปอีก 

หญิงสาว : น้ าในถ้วยนี้มีรสจืด จนแทบไม่หลงเหลือความเค็มอีกแล้ว ดื่มได้สบายเลย ทันใดนั้น หญิงสาวก็

เข้าใจในทันที 

นักพรต : อันว่าอดีตที่แสนเลวร้าย ก็เปรียบเหมือนดั่งเกลือในน้ าที่มีรสเค็ม ท าให้มิอาจดื่มกินได้ แต่หากเรา

หมั่นเตมิสิ่งดีๆลงไป 

เหมอืนเราเตมิน้ าเปล่าเข้าไป ย่อมท าให้น้ าที่มรีสเค็มมาก ค่อยๆจางลง 

จนในทีสุดก็กลายเป็นน้ าที่เรา สามารถดื่มกินอย่างมคีวามสุขได้ 

เพียงแมน่างหมั่นเติมสิ่งดีๆใหก้ับชีวติ ไม่เตมิสิ่งรา้ย ๆเข้าไปอีก ก็จะท าให้อดีตที่แสนเลวร้าย ด้อย

ค่าด้อยราคาลงไปเอง ถึงแม้ว่ามันจะยังอยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถสร้างความทุกข์ใจให้กับเราได้ เพราะมันเจือ

จางลงแล้วนั่นเอง 
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วิธีพัฒนาตัวเอง ในแบบของนักดาบผู้ไร้พ่าย “มยิาโมโตะ มุซาชิ” 
 

 
 

ถ้าพูดถึงซามูไรญี่ปุุนแลว้ เราก็มักจะนึกถึง ผูน้ าซามูไรแหง่ยุคเซนโกคุ อย่าง “โอดะ โนบุนากะ” 

แตถ่้าเราพูดถึงซามูไร ที่ไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับศัตรูเลยละ ?  

หากอ้างอิงตามบันทึกประวัติศาสตร์ รวมถึงคัมภีร์ห้าห่วง เขาผู้นี้มีชื่อว่า “มิยาโมโตะ มุซาชิ” 

เพื่อนๆ หลายคนอาจคุ้นชื่อของเขาผู้นี้ เพราะว่า บุคลิก เนื้อเรื่องต่างๆของเขา ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับ

การต์ูนญี่ปุุนช่ือดังหลายเรื่อง  

แตต่้องบอกก่อนวา่ เท่าที่พวกเรา InfoStory ไปนั่งคน้หามา ก็ดูเหมอืนว่า ขอ้มูลของเขาเนี่ย ก็จะมี 

2 มุมมองเนอะ  

มุมที่ 1 คือ อ้างองิตามประวัตศิาสตร์ที่บันทึก เขาคอืซามูไรที่ไร้พ่ายจริงๆ 

มุมที่ 2 คือ ทั้งหมดคอืเรื่องที่แต่งขึน้ เพื่อยกยอตัวเอง และแท้จรงิแล้ว มุซาชิ อาจเป็นเพียงแค่นักประพันธ์... 
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แตไ่ม่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ขอเป็นว่า พวกเรา InfoStory ขอหยิบยกกรณีศึกษาในการพัฒนา

ตัวเองสั้นๆ ที่เก็บตกได้จากมุมมองในประวัติศาสตร์ตามที่ได้บันทึกของ “มิชาโมโตะ มุซาชิ” มาในบทความนี้

แล้วกันนะ 

มารู้จักเส้นทางชีวติของ มิยาโมโตะ มุซาชิ กันสักนิด 

มิยาโมโตะ มุซาชิ เกิดในปี 1584 โดยในวัยเด็กนั้น เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อน วู่วาม เริ่มหัดเพลง

ดาบตั้งแต่อายุเพียงแค่ 13 ปี โดยในการประลองดาบนั้น มุซาชิ ได้เผลอสังหารอาจารย์ของเขาไป  อย่างไรก็ดี 

มุซาชิ ตั้งใจฝึกฝนวิชาดาบ และการต่อสู้ไปอย่างไม่ลดละ แน่นอนว่าเขาฝันอยากเป็น ซามูไร อย่างที่ในยุคนั้น 

นักดาบทุกคน ก็อยากเป็น มุซาชิ ได้มีโอกาสไปเป็นซามูไร ประจ าการอยู่กับกองทัพประจิมซึ่งบัญชาการโดย 

“อิชิดะ มิตสึนาริ”  

แต่ทว่า ในปี 1600 ภายหลังยุทธการที่เซกิงาฮาระ ที่ “โตกุกาวะ อิเอยาสุ” เป็นผู้ชนะ และ ฝุาย

ประจิมของ “อิชิดะ มิตสึนาริ” ได้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ โตกุกาวะ อิเอยาสุ ได้ท าการรวบรวมแผ่นดินญี่ปุุน

เป็นครั้งสุดท้าย และถือเป็นจุดจบสงคราม 100 ปี ในยุคเซ็นโกคุ ยุคแห่งซามูไร ความสงบ ในญี่ปุุนก็ได้เริ่มต้น

ขึน้ ณ บัดนี้… 

มิยาโมโตะ มุซาชิ ของเรา ก็เลยต้องกลายสภาพเป็น โรนิน ที่ไม่มีเจ้านาย และ ได้ออกพเนจร 

สร้างชื่อเสียงด้วยการประลองไปทั่ว แต่มุซาชินั้น ถนัดการสู้รบโดยใช้ ดาบ 2 เล่ม และ หนึ่งในเพลงดาบที่

สร้างชื่อเสียงให้กับเขา มีชื่อว่า “นิเทนอิจิริว” ซึ่งแน่นอนว่า ส าหรับซามูไร หรือ พวกโรนิน นี่เป็นเรื่องที่แปลก

มาก ในความสามารถการใช้ดาบแบบนี้ ว่ากันว่า มุซาชิเนี่ย ท าการต่อสู้มาแล้ว ไม่ต่ ากว่า 60 ครั้ง และ ชนะ

ทุกครั้ง และ มกีารตอ่สู้ของเขาที่ถูกกล่าวเป็นต านานคือ การสังหารหมูลู่กศษิย์ของส านักดาบโยชิโอกะ 70 คน 

ใน คืนเดียว โดย “มิยาโมโตะ มุซาชิ” ในช่วงที่มุซาชิ เริ่มมีอายุมากขึ้น เขาก็ได้ท าการเขียนต ารามากมาย เช่น 

คัมภรี์ห้าหว่ง กระจกแห่งวิถีกลยุทธ์ 

 

แล้วเรื่องราวของมุซาชิ ที่เราสามารถเรยีนรู้เรื่องการพัฒนาตนเอง ได้อย่างไรบ้าง ? 

1. จงเลือกใช้จุดแข็งของเรา พัฒนาตัวเอง และ สร้างสรรค์ผลงาน 

มุซาชิ เชื่อว่า การที่เขาสามารถรบชนะ ซามูไร หรือ โรนิน ทุกคนได้ นั่นมาจากฝีมือของเขา

ทั้งหมด โดยกลยุทธ์ที่เขาใช้ คือ การรู้จุดแข็งของตัวเอง และ น ามาปิดจุดอ่อน ซึ่งท าให้ศัตรูไม่สามารถ

มองเห็นได้ 

2. สิ่งท่ียากที่สุดในการพัฒนาตัวเอง คอื ความหมั่นเพียรที่สม่ าเสมอ 

มุซาชิ เชื่อว่า ความเก่งกาจแบบไร้เทียมทานของเขา เกิดมาจาก การฝึกฝน และ ลงมือปฏิบัติอย่าง

สม่ าเสมอ เพราะไม่มทีางเลย ที่เขาจะเก่งเพลงดาบ จากแค่อ่านในต าราเพียงอย่างเดียว 

3. จะพัฒนาตัวเองได้ เราต้องรู้จักตัวเองให้ดพีอก่อน 

หากเราอ้างองิถึงคัมภีรห์า้หว่ง ของมุซาชิแล้ว จะมีการเอ่ยถึงเรืองธาตุทั้ง 4 อย่าง ดิน น้ า ลม ไฟ 

(จรงิๆ มีอกีอัน คือ สุญญากาศ) 
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ซึ่งในคัมภีร์เล่มแรก จะว่าด้วยธาตุคือ ดิน หลักๆจะพูดเกี่ยวกับ พื้นฐานของตัวเอง ที่จะเป็น

รากฐานสู่ธาตุอื่นๆ ได้ 

4. การศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง จะท าให้เราพัฒนาได้เร็ว และ มีประสิทธิภาพ 

ในต าราส่วนใหญ่ที่เขียนโดยมุซาชิ จะมีการพูดถึงในเรื่องของ การหมั่นเรียนรู้ อยู่เสมอ  โดยการ

หมั่นเรยีนรู้ของมุซาชิ จะเป็นในแนวของการเรียนรู้ กลยุทธ์ของคู่ต่อสู้เสียมากกว่า แต่ในที่นี้ พวกเราขอให้เป็น

การเรียนรู้ ในรูปแบบของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น อ่านหนังสือ ลงคอร์สเรียนออนไลน์ แบบนี้แทนก็

แล้วกัน  เพราะ ปัจจุบันเราคงไม่ได้ไปต่อสูก้ับใคร นอกเสียจาก การลับคมสมองของเราเนอะ 

สุดท้ายแล้ว บั้นปลายของชีวิต “มิชาโมโตะ มุซาชิ” ก็ได้ไปใช้ชีวิตอย่างสงบ พ านักอยู่กับไดเมียว

โองาซาวาระ ที่นับถือเขามากเป็นพิเศษ โดย มุซาชิ ได้อาศัยอยู่ในฐานะครูสอนเพลงดาบ ที่ปราสาทคุมาโมโตะ 

และ นอกจากนั้น ในช่วงเวลานี้ คือเวลาที่เขาได้เขียนต าราต่างๆ ออกมามากมาย รวมถึง งานศิลปะต่างๆอีก

ด้วย แล้วเพื่อนๆ รูไ้หมว่า ปราสาทคุมาโมโตะ แห่งนี้ เป็นปราสาทที่มีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุุน และมีสไตล์

สถาปัตยกรรมของยุคตอนตน้เอโดะ  

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่าบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เป็นยอดคนเหล่านี้ จะมีแค่เพียงจุดเด่นข้อดี ส าหรับ

ข้อควรระวังที่ส าคัญ ที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนจาก มุซาชิ คือ ความเก่งที่มากล้นจนเกินไป จนท าให้เกิด

ความทะนงตน จนละลงไม่ได้ นั่นเอง  

ขอทิ้งท้ายไว้กับข้อมูลที่น่าสนใจ  

เพื่อนๆรู้ไหมว่า ต าราต่างๆ ที่ มุซาชิ ได้เขียนขึ้นมานั้น ก็ได้มีการน ามาพัฒนาบูรณาการ ต่อจน

กลายเป็นกลยุทธ์การบริหารงาน บริหารคน เยอะแยะเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเชน่  

- กลยุทธ 35 ข้อ (Hyoho Sanjugo Kajo)  

- คัมภรี์ห้าหว่ง ที่อาจเรียกเปรียบกันว่า นี่คือ ต าราพิชัยสงครามซุนจื่อ ในแบบฉบับซามูไร 
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รู้จัก “โคดาวาร ิ(Kodawari)” แนวคิดพัฒนาตัวเอง จากนิสยั ของคนญี่ปุ่น 
 

 
 

แนวคิดพัฒนาตัวเอง บนโลกใบนี้ มีอยู่หลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบของทฤษฎีจิตวิทยา หรือ 

จาก โดยการน าประยุกต์ใช ้จากกรณีศึกษา จากวัฒนธรรมประเทศอื่น ๆ  

ในบทความนี้ พวกเรา InfoStory จะขอพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับ แนวคิดพัฒนาตัวเอง ที่สะท้อนมา

จาก นิสัย และ วัฒนธรรมของคนญี่ปุุน อย่าง “โคดาวาริ (Kodawari)” กัน 

 

โคดาวาร ิ(Kodawari) คอือะไร ?  

เท่าที่พวกเราพยายามค้นหามา “โคดาวาริ” ยังไม่มีความหมายแบบแปลตรงตัว จากภาษาญี่ปุุน 

เป็น ไทย เพียงแต่ “โคดาวาริ” เป็นค าที่มีความหมายในตัวของมันเองว่า การมีความมุ่งมั่น แน่วแน่ และ การ

แสวงหาความสมบูรณ์แบบ ในวิถีของคนญี่ปุุน โดยหลักๆแล้ว จะเกี่ยวข้องกับการท างาน หรอื การเรียน  
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แล้วท าไม ต้องเป็นคนญี่ปุ่นละ ?  

ก็เพราะว่า หากเราพูดถึงลักษณะนิสัยทั่วไป ของคนญี่ปุุน ไม่ว่าเราจะสังเกตตามการ์ตูน ซีรี่ย์ 

หรือ แม้กระทั่งใครที่มี เพื่อน หรือ หัวหน้า หรือ ต้องท างานในบริษัทสัญชาติญี่ปุุน  ก็จะเห็นได้ว่า พวกเขานั้น 

ล้วนมคีวามจริงจัง และ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่กันอย่างเต็มที่ (จนบางครั้งอาจมุทะลุ มีพลังจนเกินพอดีอีก

ด้วย) 

แต่ส าหรับ แนวคิด “โคดาวาริ” อาจไม่ได้สะท้อนในมุมโหด หรือ จริงจังมากไปของคนญี่ปุุน แต่

จะเพิ่มเติม ความพอดีในนิสัยของคนญี่ปุุน เช่น เรื่องการพิถีพิถัน และแสวงหาความสมบูรณ์แบบ เพื่อที่จะ

ท างานหนึ่งงาน ให้ออกมาดทีี่สุดนั่นเอง 

 

แนวคดิที่ส าคัญ ของ “โคดาวาริ” ที่สะท้อนมาจากคนญี่ปุ่น มีอะไรบ้าง ? 

1. ไม่มีค าว่าหยวน มีแต่ค าว่าจะท าให้สุดฝีมือ และ จะต้องดทีี่สุด 

สังเกตง่ายๆ จาก เชฟคนญี่ปุุน เวลาที่เขาปั้นซูชิ 1 ชิ้น เขาจะปั้นอย่างตั้งใจสุดฝีมือ เพื่อให้ซูชิค า

นั้น ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด และ สิ่งที่วัดผลได้ ก็คือ ค าชม และ รอยยิม้จากคุณลูกค้า นั่นเอง 

2. ไม่ดูถูกงาน  

ไม่ว่างานที่ได้รับมอบหมาย จะเล็ก หรือว่า ใหญ่ แต่คนญี่ปุุนจะไม่ดูถูกงาน และ ท าออกมาให้ดี

ที่สุด เพราะงานทุกงาน ที่ออกมาสมบูรณ์แบบ จะมีคุณค่าเสมอ ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

หากไม่มีการท างานชิน้เล็ก ๆ ส าเร็จ  

3. เคารพเวลา 

คนญี่ปุุนใหค้วามส าคัญกับความตรงตอ่เวลามาก เพราะนี่คอืส่วนหนึ่งของความรับผดิชอบนั่นเอง 

หากนัดเวลาไหน พวกเขามักจะมาถึงตรงเวลานัดหมาย หรอื อาจมาถึงก่อนด้วยซ้ าไป 

(เข้าใจว่า เพื่อนๆ บางคนอาจเคยพบเจอกับหัวหน้าชาวญี่ปุุน ที่ไม่เคารพเวลาในเรื่องของเวลาเลิกงาน ในส่วน

นี ้อาจตอ้งขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กร และนิสัยเฉพาะส่วนบุคคลจริงๆ) 

4. ท างานเต็มความสามารถ และ รับผิดชอบงาน 

นี่อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุ ที่ท าให้เราสังเกตได้ว่าคนญี่ปุุนจริงจังเกินไป ชอบท างานล่วงเวลา แบบ

ไม่เรียกค่า OT หรือว่า เพื่อนๆที่อยู่ในบริษัทญี่ปุุน ก็จะรู้สึกเครียด และ กดดัน เพราะคนญี่ปุุน ไม่ได้มองว่า 

“การท างานไปวันๆ” หรอื “เดี๋ยวก็หมดวันแลว้ เดี๋ยวก็เริ่มใหม่” เป็นเรื่องที่ปกติพวกเขาจะตั้งใจท างาน เสมือน

กับว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของโลก (ตรงนี้เป็นค าเปรียบเปรย ให้เห็นภาพที่ชัดเฉยๆ ) หากว่างานที่ได้รับ

มอบหมาย หรือ เปูาหมายประจ าวัน ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ พวกเขาก็จะตั้งใจท าต่อไป จนเสร็จนั่นเอง (เลย

อาจจะท าให้เกิดการท างานล่วงเวลา ได้บ่อยครั้ง) ทั้งนี้ คนไทยเราไม่ได้มีวัฒนธรรมในการท างานเกินเวลา

ขนาดนั้น พวกเราอาจตอ้งสรา้งความสมดุลใหด้ี 
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5. กล้ายอมรับผิด รวมถงึ การรับผิดชอบ 

โดยในข้อนี้ ถือว่าเป็นข้อที่ท้าทายที่สุด ในเชิงปฏิบัติ แต่เชื่อไหมว่า หากเราสามารถปรับเปลี่ยน

แนวคิดนี้ได้ ก็จะท าให้เราพัฒนากรอบความคิดได้อีกเยอะมาก เพราะ หากเรายังไม่รู้ว่าตัวเองผิด เราก็จะดื้อ

ดัน เดินในทางที่ผิดต่อ แต่หากเรารู้ตัวว่า ผิดพลาดแล้ว ก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขสิ่งนั้น และ เก็บเอาไว้เป็น

บทเรียนสอนใจ ในครั้งต่อไป ซึง่เราจะเห็นได้ว่า คนญี่ปุุนมีความรับผดิชอบ และ กล้ายอมรับผดิมากๆ เชน่  

การลาออกของผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท อิชิยะ ผู้ผลิต คุกกี้ Shiroi Koibito จาก โรงงานชิโรอิโคอิบิโต 

หลังจากที่บริษัทได้มีความผิด ในเรื่องของการบิดเบือน การระบุวันที่ความอร่อยของขนม  หรือ การลาออก

ของอดีตนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพอย่างล าไส้อักเสบเรื้อรัง ซึ่งโรคภัยนี้ ท าให้

เขารูต้ัวว่า จะไม่สามารถท าหนา้ที่ผู้น าประเทศที่ดีที่สุด ให้กับประเทศญี่ปุุนได้  

 

ทั้งหมดที่กล่าวมาในบทความ คือ ใจความส าคัญของ แนวคิดพัฒนาตัวเอง จากนิสัย ของคน

ญี่ปุุน อย่าง “โคดาวาริ (Kodawari)” อันที่จรงิแล้ว โคดาวารี ยังมีความหมายอื่นๆ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับการตีความ 

หรอื คอนเซปต์ เพิ่มเติมขึ้นได้อีก อย่างเช่น การบริการด้วยใจ การมีสัมมาคารวะ การโฟกัส หรือ การท างาน

ที่มาจากพลังขา้งใน เป็นต้น 

 

เรียกได้ว่า “โคดาวาริ (Kodawari)” สะท้อนคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีของคนญี่ปุ่นออกมา

น่ันเอง ซึ่งพวกเราก็สามารถน ามาปรับใช้ และพัฒนาแนวคิดของเราได้เช่นกัน  อย่างไรก็ดี 

ต่างประเทศ ต่างวัฒนธรรม ต่างมุมมอง การที่เราน ามุมมองการพัฒนาที่แตกต่าง มาปรับใช้เต็ม 

100% ก็อย่าลืมมองถึงความสุขของคนรอบข้าง หรือ ผู้ร่วมงาน ร่วมชะตากรรมกันด้วยนะ… จับมือไว้

แล้วไปด้วยกันได้ น่าจะดีท่ีสุด 
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กุญแจ 3 ดอก จะพาคุณไปสู่ทางออกของชีวติได้ 

 

 

ดอกที่หน่ึงคอื ยอมรับ 

ดอกที่สองคือ แก้ไข 

ดอกที่สามคือ ปล่อยวาง 

ถ้ายอมรับไม่ได้จงลงมือแก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็จงปล่อยวาง คนที่มองโลกในแง่ดี คิดแต่จะหัวเราะ

จนลมืความอาฆาต คนที่มองโลกในแง่รา้ย คิดแตจ่ะอาฆาต จนลมืหัวเราะไปบทเรียนจากชีวติวัย 40 ปี 

1. ท าสิ่งที่มีความสุขให้ถึงที่สุดจะมีคนได้รับความสุขจากสิ่งที่เราท าสิ่งนั้นอาจเป็นอาหารอร่อยรูปถ่ายสวยๆ 

ดนตรีเพราะๆ 

2. อะไรเก่าก็เปลี่ยนอะไร ขาดก็หามาอะไร มีเยอะก็ ให้ผู้อื่นบ้าง 

3. แยกคนจริงใจกับคนไม่จริงใจ ให้ออกเพื่อปูองกันความผดิหวังของเรา 
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4. ถ้าไม่ชอบสิ่งใดอย่าเสียเวลาบ่นจงท าให้เป็นสิ่งที่ชอบซะถ้าแก้ไม่ได้ก็จงออกมาเอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่คุ้มค่า

ดีกว่า 

5. แยกให้ออกว่าสิ่งใดควรค่าแก่ การเสียเวลาสิ่งใดสูญเปล่าเมื่อแยกแล้วก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรแล้ววางมือจากสิ่ง

สูญ 

6. อย่าฉลาดจนตัวเองไม่มคีวามสุข 

7. ค าหวานมักไม่จริง แตเ่ราเคลิม้เพราะอยากให ้มันจริงตามที่เขาพูด 

8. หากพยายาม เราอาจเป็นอะไรได้หลายๆ อย่างแตเ่ราไม่ตอ้งเป็นทุกอย่างก็ได้แคเ่รามีความสุขก็พอแล้ว 

9. ความฉลาดจะมีประโยชน์เมื่อท าให้ผู้อื่นมีชีวติที่ดีขึน้ 

 

10. ร่วมมือกับคนที่คิดต่างกัน มักสร้างสิ่งใหมไ่ด้เสมอ 

11. เราอาจจะผดิก็ได้ทดสิ่งนี้ ไว้ในใจเสมอ 

12.ส ารวจตัวเองหากทรมานใจวันใด แปลว่าความอยากได้เริ่มเกินความสามารถที่มอียู่แล้ว 

13. ฝกึน้อมรับสิ่ง ที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวันมันคอืหนทางแหง่สันตใินหัวใจ 

14. พาตัวเองออกจากพืน้ที่ปลอดภัยเพื่อเตบิโตและกลับสู่ออ้มกอดเพื่อผ่อนพัก 

15. ควรมีของไว้ใชม้ิใช่ไว้โชว์จงมชีีวติที่ได้ใช ้ไม่ใช่ได้โชว์ 

16. ใช้เวลานานขึน้กับสิ่งที่ชอบสิ่ง ที่สนใจสนใจสิ่งนัน้จะหยิบยื่นคุณค่าบางอย่างให้เรา 

17. อนุญาตใหต้ัวเองขีเ้กียจบ้างในบางวัน 

18. ยิ้มเถอะรอยยิ้มของเรา คือความสุขของคนที่รักเราเขาก็อยากเห็นเรามีความสุข 

19. ส่องกระจกบ่อยๆ เพื่อให้มองเห็นรอยต าหนิของตัวเองชัดๆแล้วไม่มองตัวเองดีงามเกินไปนั่นมันแค่

จนิตนาการของเรา 

20. ลูกชิน้ที่ชอบควรกินลูกหนึ่งตอนหิวและถ้าอยากเก็บไว้กินท้ายสุดอีกลูกก็ได้หากเก็บไว้หมดช่วงแรกจะไม่มี

ของโปรดมาลิม้รสเลย 
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จงใช้ชีวิตของคุณ ให้เป็นเหมือนเเบงก์พัน 

 

อาจารย์มหาวิทยาลัย ท่านหนึ่งได้เริ่ม การสัมมนา ของเขาโดย การหยิบแบงก์ 1,000บาทขึ้นมา

ในห้องที่มนีักศึกษาร่วมฟังกว่า 200 คน แลว้เขาก็พูดว่า “ใครอยากได้แบงก์ 1,000 บาทนี ้บ้าง  ” 

 

คนทั้งห้องต่าง ก็พากันยกมือขึ้น ทุกคน (ใครจะไม่อยากได้ล่ะ จริงไหม ? )เขาก็พูดต่อว่า “ฉันจะ

ให้เงินแบงก์ 1,000 บาทนี ้แก่หนึ่งในพวกท่าน แตค่รั้งแรกนี ้ฉันจะท าอย่างนี”้ 
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เขาเริ่มที่จะขย า ๆ เงินนั้น แล้วเขาก็ถามอีกว่า “ใครยังต้องการมันอีก ? ”คนทั้งห้องต่างก็ยังคง 

ยกมอืขึน้ทั้งหมดเหมอืนเดิม “ด”ี เขาตอบ “แล้วถ้าฉันท าอย่างนี้ละ่” 

 

พูดจบเขาก็ทิ้งมันลง ที่พื้นเริ่มเหยียบย่ า มันด้วยรองเท้า ของเขาจากนั้น เขาก็เก็บขึ้นมาขณะนี้มัน

ทั้งยับยู่ยี่และสกปรก“ตอนนี้ยังมใีครตอ้งการมันอีกไหม ? ” 
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คนทั้งห้องต่างก็ยังคงยกมือขึ้นทั้งหมดอยู่ดี ตอนนี้คุณได้เรียนรู้บทเรียนที่มี คุณค่ามากที่สุดบท

หนึ่งแล้วไม่ว่า ฉันจะท าอะไรกับเงิน คุณก็ยังต้อง การมันอยู่ดี 

เพราะว่ามันไม่ได้ลด คุณค่าในตัวลงเลย มันก็ยังคงมีค่า 1,000 บาท อยู่นั่นเองเหมือนกับหลาย ๆ 

ครั้งในชีวติ ของคนเราที่ถูกทิง้ถูกเหยียบย่ า และถูกท าให้สกปรก 

 

ท าให้รูส้ึกว่า คุณค่าของตัวเรา ลดนอ้ยลง “แตม่ันไม่จริงเลย” ที่คุณรู้สกึแบบนั้นเป็นเพราะคุณคิด

ผิดไป หลังจากได้อ่านเรื่องนี้ จนจบจงจ าไว้ว่า“คุณไม่เคยสูญเสียคุณค่า ในตัวเอง คุณยังคงเป็นคนพิเศษ อยู่

เสมอ”อย่าน าความผิดหวัง ของเมื่อวาน มาบดบังความฝัน ในวันพรุ่งนี้ 
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จงท าชีวิตเราให้เหมือนเป็ดว่ายน้ า 

 

จงท าชีวติเราให้เหมือนเป็ดว่ายน้ า ข้อคิดน้ีสอนได้ดีมาก 

เวลาเรานั่งมองเป็ดจากตลิ่ง เราจะรู้สึกว่ามันตัวนิ่งมากๆ แต่ถ้าน้ าใสซักหน่อย และเราสังเกตดีๆ     

จะเห็นเลยว่าภายใต้ความนิ่งนั้น มันตีเท้าใต้น้ าอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดพัก ชีวิตเราก็เช่นกันไม่ว่าเราจะเจองาน

หนักแค่ไหน งานยุ่งเท่าไหร่เราก็ต้องประคับประคองตัวให้ลอยไปให้ได้เปรียบเหมือนต้องตีเท้าอยู่ใต้น้ า

ตลอดเวลา ถึงแม้จะเหนื่อยบ้าง ล้าบ้าง ก็หยุดไม่ได้ เพราะอาจจะจมลงด้วยภาระหนี้สินที่มี เราควรรักษา

ความสงบเสงี่ยมภายนอกเอาไว้ ไม่ตีโพยตีพายใหใ้ครเห็น 

ถามว่า จะขอแสดงความอ่อนแอบ้างไม่ได้หรือ? ค าตอบคือท าได้นะ แต่ไม่จ าเป็นต้องท าให้ทุกคนเห็น 

แค่ให้คนที่เรารัก คนที่เราไว้ใจ คนในครอบครัวที่คอยปลอบโยนเราก็พอแล้ว ยิ่งตอนนี้มีโซเชียลให้เราระบาย

ได้โดยงา่ย เราก็มักจะเผลอเอาเรื่องส่วนตัวไปบอกส่วนรวมเสียหมด ชีวิตเหมือนกับการเล่นไพ่ บางทีก็ได้ไพ่ดี 

บางทีก็ไม่มีดวง แต่ที่ส าคัญคือห้ามหงายไพ่ให้คนอื่นดู จงท างานหนักอย่างเงียบๆ แล้วปล่อยให้ความส าเร็จ

พูดแทน 
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พร 9 ประการ ที่จะส่งเสรมิให้คุณส าเร็จ 

1. หากคุณไม่แก่งแย่ง รอบกายคุณจะมากด้วยมิตรสหาย หากคุณมีก าลังจงช่วยคนอื่นที่ล าบากกว่า 

แบบนีเ้รียกว่าสร้างบารมี 

2. จงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้บ้าง อย่าคิดแต่จะเป็นผู้ได้อยู่ฝุายเดียวทางเดินของคุณจะยิ่งมายิ่งกว้างขวาง 

แบบนีย้ิ่งเสริมบุญวาสนา 

3. คนอื่นอาจลงแรงมากกว่าคุณ แตเ่ป็นเพราะคุณไม่ได้เห็นตอนที่เขาลงแรง 

4. อย่าเอาแรงกดดันมาเป็นแรงขับเคลื่อน ใช้ร่างกายจนเกินก าลังก าไรแคไ่หนก็ขาดทุน 

5. สิ่งของฟุุมเฟือยบางอย่าง น าความพอใจมาสู่คุณเพียงครั้งคราว แต่มันเติมเต็มชีวิตคุณไม่ได้

ตลอดไปหรอก 

6. อย่าใช้ร่างกายมากเกินไป สุขภาพดีคือต้นทุน ร่างกายไม่แข็งแรง คุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

อย่างไร 

7. อย่าคิดว่ารับราชการแลว้จะเหนอืกว่าชาวบ้าน ถึงเวลาเกษียณก็ต้องเป็นชาวบ้านเหมอืนเดิม 

8. อย่าเห็นชื่อเสียงและลาภยศเป็นสิ่งส าคัญ หากไร้ซึ่งความดีงามยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่น่านับถือ 

9. อย่าเห็นการทักทายของใครเป็นสิ่งน่าร าคาญคนที่ส่งข้อความให้คุณเสมอ เพราะคุณยังอยู่ใน

สายตาเขา 

  

  



 SP : รวมเร่ืองสะทอ้นความคิดส าหรับการพฒันาบุคคล  40 

 

“ท าไมสุนัขถึงมีชีวิตสั้นกว่ามนุษย์” 
 

 

 

น่ีเป็นค าตอบที่น่าเซอร์ไพรซ์จากเด็ก 6 ขวบ 

การเป็นสัตวแพทย์ท าให้ผมได้มีโอกาสตรวจสุนัขพันธุ์ Irish wolfhound ชื่อ Belker ซึ่งมี

เจ้าของคือรอน,ลิซ่าและเด็กน้อยเชน  เชนน้ันผูกพันBelkerมากๆ และพวกเขาก าลังคาดหวังว่าจะมี

ปาฏิหารยิ์ ผมตรวจพบว่าBelker ก าลังจะเสียชีวติจากโรคมะเร็ง ผมบอกกับทางครอบครัวน้ันว่าเราไม่

มีทางรักษาเขาได้แล้ว และผมได้เสนอการท าการุณยฆาตให้Belker ที่บ้าน หลังจากที่เราได้คุยกัน 

รอนและลิซ่าได้บอกกับผมว่ามันน่าจะดีกับเด็กหกชวบอย่างเชนที่ได้สังเกตการจากไปของBelker 

พวกเขาคดิว่าเชนควรจะได้เรยีนรู้บางอย่างจากการจากไปคร้ังน้ี 

วันต่อมาผมรู้สึกจุกจนพูดไม่ออก เมื่อเห็นBelker ถูกรายล้อมด้วยครอบครับของเขา เชน

ดูสงบ เขาลูบBelkerเป็นครั้งสุดท้าย ผมสงสัยว่าเขารู้รึเปล่าว่าก าลังจะเกิดอะไรขึ้น และไม่กี่นาทีหลัง

จากนั้น Belkerก็จากไปอย่างสงบ 
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เด็กน้อยดูเหมือนจะยอมรับการจากไปของBelkerอย่างง่ายดายและปราศจากความสับสน 

พวกเราน่ังด้วยกันหลังจากที่Belkerจากไป และข้องใจกับความจริงที่หน้าเศร้าที่ว่าท าไมสุนัขถึงชีวิต

สั้นกว่ามนุษย์ เชนที่ก่อนหน้าน้ีน่ังเงยีบจงึตอบขึ้นมาว่า ‘ผมรู้ว่าท าไม’ 

พวกเราทุกคนหันไปมองที่เชน สิ่งที่เขาพูดออกมาต่อจากน้ันท าให้ผมต้องอึ้ง ผมไม่เคย

เจอค าอธิบายที่ปลอบโยนได้ขนาดน้ีมาก่อน และน้ันท าให้ผมต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตเสียใหม่  ‘มนุษย์

เกิดมาเพื่อเรยีนรู้การมีชวีิตที่ดอีย่างเช่นการรักผู้อื่นหรือการท าความดีใช่มั้ยครับ ถ้าอย่างน้ัน สุนัขก็รู้

หมดแล้ว พวกมันเลยไม่ต้องมีชีวติอยู่นานแบบมนุษย์อย่างเรา’ 

ใช้ชวีิตอย่างง่ายๆ 

รักอย่างเผื่อแผ่ 

ใส่ใจอย่างลึกซึ้ง 

พูดจาอย่างอ่อนโยน 

จงจ าไว้ หากสุนัขเป็นครูสิ่งท่ีเราได้เรยีนรู้จากเขาคือ 

- ถ้าคนที่คุณรักกลับมาถึงบ้าน จงวิ่งไปต้อนรับเขา 

- อย่าปล่อยโอกาสที่จะได้ออกไปน่ังรถเล่นทิ้งไป 

- สัมผัสอากาศบริสุทธิ์และลมที่มาปะทะกับใบหน้า 

- งบีบ้าง 

- ยืดตัวก่อนที่จะลุกขึ้น 

- ออกไปวิ่งเล่นทุกวัน 

- มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆและปล่อยให้ผู้คนได้รู้จักสัมผัสตัวตนของคุณ 

- หลักเลี่ยงการกัด เห่าเบาๆก็พอ 

- ในวันท่ีอากาศอบอุ่น อย่ามัวแต่นอนบนพื้นหญ้า 

- ในวันท่ีอากาศร้อน ดื่มน้ าให้เพียงพอ แล้วไปนอนเล่นใต้ร่มไม้ 

- เวลามีความสุข ลองเต้นร าและขยับร่างกายไปทั้งตัว 

- มีความสุขง่ายๆจากการเดินไปเรื่อยๆ 

- ซื่อสัตย์ 

- อย่าพยายามเป็นในสิ่งท่ีคุณไม่ใช่ 

- ถ้าอยากได้กระดูกที่ฝังไว้ จงขุดจนกว่าจะเจอมัน 

- ถ้ามีใครซักคนก าลังอยู่ในวันร้ายๆ จงเงยีบ น่ังข้างๆ เอาจมูกไปซุกเขาอย่างอ่อนโยน 

 

“น่ันเป็นความลับของความสุขที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเจ้าหมา” 
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ตอนเรียนจบใหม่ๆ 
 

 

 
 

 

ตอนเรียนจบใหม่ๆ 

เป็นคนหนึ่งที่โฟกัสไปที่เงินเดือน 

ที่ไหนเขาว่าเงินเยอะ ทีไ่หนเขาว่าด ี

ก็รีบวิ่งหาสมัคร 

ก็ตั้งเป้าว่าจะท าสัก 5-6 ปีแล้วค่อยลาออก 

แต่พอท าได้ไม่ถึง 1ปี ก็เริ่มมีความคิด 

ที่จะอยากลาออก 

เรามัวแตไ่ปโฟกัสที่เงินเดือน 

โฟกัสที่ผลตอบแทนทีจ่ะได ้

จนลืมมองไปที่ ความสุขในการท างาน 
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เคยไหม ที่ต้องต่ืนข้ึนมาท างาน 

แล้วมองไปที่นาฬิกา นบัเวลาถอยหลัง 

เมื่อไหร่จะเลิกงานสักทวีะ 

นาฬิกาตอนท างานมันเดินช้ากวา่ปกติจริงๆ 

ภาระงาน เพือ่นร่วมงาน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

หลายๆสิ่งที่มันบั่นทอนจิตใจของเรา 

เหนื่อย ท้อ กดดันและความเครียด 

มันท าให้เรามองไปถึงอนาคตว่า 

เราจะท างานแบบนีไ้ปจนถึงตอนไหนกัน 

พอเราอายุมากข้ึนเราจะท าไหวไหม 

หรือตอนนั้นเราจะโดนบีบให้ต้องลาออกไหม 

ไม่อยากให้มันเลวร้ายถึงขั้นมีความรู้สึกว่า 

วันนี้เรากู้เงินมาซื้อรถ ซื้อบ้าน 

ด้วยสเตทเม้นท์เงินเดือนที่ด ี

แต่ไม่สามารถลาออกจากที่ท างานได้ 

เพราะถ้าลาออกเมื่อไหร่ 

จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายหนี้สินท่ีต้องส่งทุกเดือน 
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ส าหรับเราในอายุที่น้อย 

ไม่ใช่การรีบมีทุกสิ่งทุกอย่าง 

ไม่จ าเป็นต้องรีบ มรีถมีบ้าน 

แต่สิ่งที่ต้องรีบหา 

คืองานที่ท าแล้วมีความสุขต่างหากละ . 
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https://www.facebook.com/109967197212221/photos/a.112260886982852/230054908536782/?__cft__%5b0%5d=AZUEzEIMalblSGnGwJiYzeEPUz9DmTVzB1Yx-L8pmSlwdvOqJAz-lL__IYoYyKN9NydY-iatzUoY4mLu8P0q39o1LPWOLfSxf6YDbE4iNuwYxb6HpeL5WlF2N0HhLoVYpYpdoBOshXsqGJiTLFJw3zwz&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/109967197212221/photos/a.112260886982852/230054908536782/?__cft__%5b0%5d=AZUEzEIMalblSGnGwJiYzeEPUz9DmTVzB1Yx-L8pmSlwdvOqJAz-lL__IYoYyKN9NydY-iatzUoY4mLu8P0q39o1LPWOLfSxf6YDbE4iNuwYxb6HpeL5WlF2N0HhLoVYpYpdoBOshXsqGJiTLFJw3zwz&__tn__=EH-R
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**ขอขอบคณุเจ้าของภาพ และบทความ** 
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