


  ที่...หัวมุมถนน

โดย รวิศ หาญอุตสาหะ

ศิลปกรรมและออกแบบปก
C’est Design Studio
วิภาพร ช่องกระโทก
ธนภัทร ศิลโสภิต

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย รวิศ หาญอุตสาหะ

หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�าซ�้า จัดพิมพ์ หรือกระท�าอื่นใด 

โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ 

เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

นอกจากจะไดรับอนุญาต

ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ

รวิศ หาญอุตสาหะ.

 ที่...หัวมุมถนน. -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 2562.

 304 หนา.

 1. จิตวิทยาประยุกต์.  2. การพัฒนาตนเอง. 

 I. ชื่อเรื่อง. 

 332.6322

Barcode (e-book) : 9786160834495

ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยโดย

เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์ 0-2826-8000

[หากมีค�าแนะน�าหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com]



คำ�นำ�

หนังสือเรื่องนี้พูดถึง “วิธีคิด” ของการใช้ชีวิตส่วนตัว ชีวิตการงาน
และชีวิตที่คาบเกี่ยวกันของทั้งสองอย่าง

ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่อาจพูดได้ว่าผมค้นพบทางที่ “ลงตัว” ที่สุด
ตั้งแต่เกิดมาเลยก็ได้ครับ

ค�าว่าลงตัวไม่ได้แปลว่ามีแต่ความสุข แต่หมายถึงได้มีโอกาส 
ท�าเต็มความสามารถในทุกๆ วัน จริงๆ และผมคิดว่ามันเป็น 
ชีวิตที่สนุกครับ

ปีนี้เป็นปีแห่งความอัศจรรย์จริงๆ ครับ

มันมาจากจุดที่ผมเริ่มเลิกดื่มอย่างจริงจังตอนเดือนมีนาคม
หลังจากนั้นก็มีอะไรตามมาหลายอย่างมาก

ตั้งแต่ผมเปลี่ยนเป็นคนที่ตื่นเช้ามากๆ ชนิดที่วันธรรมดา ตื่นมา 
วิ่งตอนตี 3 ตี 4 นี่ก็เกิดขึ้นประจ�า งานกไ็ปได้ด้วยด ีแบรนด์ใหม่
อย่าง sasi ที่เพิ่งตั้งไข่มาได้ไม่กี่เดือนดูท่าจะไปได้สวยมาก ใน
ขณะที่แบรนด์หลักอย่างศรีจันทร์เองก็เติบโตอย่างน่าชื่นใจ 
รวมถึงได ้ Reorganize องค์กร ได ้เอาเครื่องมือทางการ 
บริหารจัดการใหม่เข้ามาใช้มากมาย เรียกว่าเป็นการนับหนึ่ง 
ในการเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชนอย่างจริงจัง



ผมมีโอกาสวิง่มาราธอนส�าเรจ็ทัง้ๆ ทีไ่ม่เคยคดิไม่เคยฝันว่าชวีตินี้
จะท�าได้ เป็นสิ่งที่ผมไม่มีวันลืมเลยทีเดียวครับ การวิ่งมาราธอน
เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับชีวิตของผมไปมาก

ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือ รวมไปถึงงานวิจัยแปลกๆ เยอะมากๆ 
เยอะกว่าตอนสมัยเรียนหนังสืออีก

จากการอ่านที่เยอะมากท�าให้ผมได้ท�า Podcast ทุกวันติดต่อกัน
มาหลายเดอืน ทกุวนันีม้คีนตดิตามฟังหลกัหมืน่คนต่อวนั และตดิ 
Top Chart ของ Podcast ประเทศไทยตลอด แต่สิง่ทีผ่มภมูใิจมาก
ทีส่ดุกค็อื การทีส่ามารถบงัคบัตวัเองให้ท�า Podcast ได้ทกุวนัโดย
ไม่ขาดเลยเป็นร้อยๆ วนั ไม่ว่าจะมวีนัทีเ่หนือ่ยแค่ไหนกต็าม จริงๆ 
ต้องบอกว่ามันเป็น Commitment ที่โหดมากๆ เลยส�าหรับผม 
ยังงงตัวเองเหมือนกันว่าท�าได้ยังไง

ผมได้ใช้เวลากบัครอบครวัเยอะขึน้มาก ปีนีเ้ป็นปีทีพ่าลูกๆ ไปเทีย่ว
เยอะมากๆ น่าจะเป็นปีที่มีทริปเยอะที่สุดปีหนึ่งเลย

ผมมีโอกาสเป็น Shark ในรายการทีวีทางธุรกิจที่ดังทั่วโลกอย่าง 
Shark Tank ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ใหม่กับ
ชีวิตผมมากจริงๆ

และแน่นอนครับ ผมมีเวลาเขียนหนังสือเล่มนี้จบ พร้อมกับ 
ต้นฉบับเล่มต่อไปรอไว้แล้วด้วย



อย่างทีบ่อกครบั หลายสิง่หลายอย่างผมไม่เคยคดิจรงิๆ ว่าผมจะ
ท�าได้ครบั เคยคดิว่ามนัยากมาก เคยคดิว่าคงท�าไม่ได้แน่ๆ อย่างเช่น
เรื่องวิ่งมาราธอนให้จบ หรือเรื่องจัด Podcast ทุกวัน แต่พอลอง 
ท�าจรงิๆ กท็�าได้นะครบั

จากประสบการณ์ทัง้หมดทัง้ปวงทีผ่มได้เกบ็มาในช่วง “เปลีย่นชวีติ” นี้ 
ผมกพ็บความจรงิทีธ่รรมดามากๆ ของชวิีตครับว่า

ชวีติทีอ่ยากได้ “อยูแ่ค่หวัมุมถนน”

จรงิๆ ครบั



คำ�นิยม

ทศ จิราธิวัฒน์ 

หนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นที่ปรึกษา

เรื่องวิธีคิดในการใช้ชีวิต

ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน
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ตอนที่วิ่งออกก�าลังกาย ผมจะฟัง Podcast ของ 
พี่หนุ่ม - Money Coach ไปด้วยครับ 

พีห่นุม่ได้เล่าให้ฟังถงึลกูศิษย์คนหนึง่ทีเ่ป็นเด็กหนุ่มเพิง่จบมหาวทิยาลัย
รามค�าแหงมาได้ไม่นาน เขามีความฝันแรงกล้าที่อยากจะท�าธุรกิจ
ฟิตเนสและสุขภาพ ลองนึกภาพว่าเด็กคนหนึ่งที่บ้านไม่มีเงิน 
มีแต่ความฝัน แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว

โค้ชบอกเขาว่า ถ้าเรามีทรัพยากรที่จะมาท�าความฝันให้เป็นจริงไม่พอ 
เรากต้็องหยบิยมืคนอ่ืน ลกูศิษย์คนนีอ้ยากท�าธรุกจิอาหารเสรมิ สิง่ทีเ่ขา
ท�าคอื เขาไปตามฟิตเนสต่างๆ เหน็คนไหนนัง่พัก กเ็ข้าไปคยุว่าอยากจะ
ท�าธุรกิจอาหารเสริม เล่าไอเดียให้เขาฟัง

พี่หนุ่มก็ถามว่า เฮ้ย  อยู่ดีๆ เข้าไปคุยแล้วคนเขาไม่เหวอเหรอ น้องคน
นี้ก็บอกว่ามีบ้าง แต่เขาคิดว่าไม่เสียอะไร อย่างมากคนไหนไม่คุยด้วย 
น้องเขาก็แค่ไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อ ตอนเอาแผนธุรกิจไปคุยกับคน
ที่ฟิตเนส เขาไม่รู้เลยว่าผลจะเป็นอย่างไรบ้าง แค่รู้ว่าถ้าไม่พูดก็ไม่ได้ 
พูดไปอย่างมากก็โดนปฏิเสธ สุดท้ายเขาเจอเทรนเนอร์ช่ือดังระดับ
ประเทศคนหนึง่ทีย่นิดีมาร่วมงานด้วยเพราะฟังไอเดยีแล้วชอบ ในขณะ
เดียวกันก็เจอคุณหมออีกท่านที่เก่งด้านโภชนาการที่ฟังไอเดียแล้ว
ชอบเหมือนกัน สุดท้ายได้ทั้งเงินทุนและทีมงาน จนทุกวันนี้เป็นธุรกิจ 
และกลายเป็นธุรกิจ Plan for Fit ที่เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบัน

ถามว่า ที่น้องคนนี้ได้ท�าตามความฝันคือเขาโชคดีรึเปล่า
ก่อนจะตอบผมต้องบอกว่ามีหลายคนมากครับที่มักสับสนกับค�าว่า 
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ผมมีความเชื่อว่ามันไม่เหมือนกันครับ เพียงแต่มันเกี่ยวข้องกัน
ส�าหรบัผม (และอกีหลายๆ คน) โชคชะตาเป็น Subset ของโชคครับ เวลามี
คนบอกว่าคุณโชคดีจัง ความหมายที่คนส่วนใหญ่ชอบคิดคือ “โชคชะตา” 
ของคุณดีจัง ซึ่งหมายถึงโชคดีที่ได้มานั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ
โดยสิ้นเชิง ค�านี้เอาไว้ใช้ตอนถูกลอตเตอรีนะครับ

ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถควบคุมโชคของเราได้ และอัตราส่วนที่
เราควบคุมได้จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการท�างานหนักของเรา ยิ่งเราท�างาน
หนักเท่าไร โชคชะตาก็จะมีผลต่อโชคของเราน้อยเท่านั้นครับ ลองนึกภาพ
ตามนะครับ

คุณเป็น Start-up มีความฝันที่ก�าลังจะท�าอะไรเจ๋งๆ แต่ยังขาดเรื่องเงิน
ตอนนี้คุณก็ก�าลังหาทางออกหลายๆ ทาง คุณก�าลังนั่งบนเคร่ืองบินจาก
กรงุเทพฯ จะเดนิทางไปเชยีงใหม่โดยนัง่ทีร่มิหน้าต่าง คณุเกบ็คอมพวิเตอร์
ไว้ในที่เก็บสัมภาระด้านบนเรียบร้อย คุณก�าลังจะหลับ เพราะคุณมักจะ
หลับอยู่เรื่อยเวลาเครื่องบินจะขึ้นหรือลง ทันทีที่ผู ้โดยสารคนข้างๆ คุณ
นั่งลง คุณก็แทบช็อค เพราะเขาคือ VC ตัวพ่อของประเทศไทย ที่มีเม็ดเงิน
ที่สามารถจะลงทุนใน Start-up ได้เป็นพันล้าน อันนี้เรียกโชคชะตาครับ 
คุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณจะได้นั่งคู่กับ VC ท่านนี้ คุณตัดสินใจที่จะ Pitch 
คุณจะเล่าได้ดีแค่ไหน จะโน้นน้าวเขาได้มากเพียงไร ข้ึนอยู่กับส่ิงที่ท�ามา
ในอดีตครับ ถ้าคุณมีความรู้ในงานของคุณไม่ลึกพอ ไม่เข้าใจธุรกิจดีพอ 
แน่นอนว่าการ Pitch ครั้งนี้จะจบลงด้วยการที่คู่สนทนาของคุณอยากรีบๆ 
ไปท�าอย่างอื่นต่อ

โชค โชคชะต�กับ

โดยคิดว่ามันเหมือนกัน
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แต่ถ้าคุณเตรียมพร้อมตลอดเวลา คุณมี Pitching Dialog อยู่ในหัว
ตลอดเวลา แม้ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องมีกระดาษ ไม่ต้องมีอะไร
เลย คุณก็สามารถสร้างภาพความฝันของคุณให้ไปอยู่ในหัวของคู่
สนทนาได้ ถ้าเป็นอย่างหลงั คุณจะได้รบัเงินลงทนุทีค่ณุตามหามาตลอด
อกีสองสปัดาห์ Start-up ของคณุกไ็ด้เป็นข่าวทัว่ Social Media เพราะ
มี VC ใหญ่มาลงทุน มีแต่คนบอกว่าคุณโชคดีมากที่เจอ VC คนนั้น 
บนเครื่องบิน

จริงๆ แล้วความหมายของ  “โชคดี” คืออะไรกันแน่

เดก็หนุม่วยั 14 มองดจูดหมายปฏเิสธการรบัเรือ่งสัน้ของเขาจากส�านกั
พมิพ์ต่างๆ ทีแ่ขวนไว้บนตะปตูวัหนึง่บนฝาบ้าน หลงัจากพจิารณาแล้ว 
เด็กหนุ่มคิดว่าต้องเปลี่ยนตะปูตัวเล็กเป็นตะปูตัวใหญ่ดีกว่า เพราะดู
แล้วมันคงรับน�้าหนักค�าปฏิเสธที่ดูท่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ไหว

หลังจากเปลี่ยนขนาดตะปู จดหมายปฏิเสธก็ยังคงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ แต ่
เขายังก้มหน้าก้มตาเขียนต่อไป 

เด็กหนุ่มคนนี้เกิดในครอบครัวยากจนและไม่มีพ่อ แม่ซึ่งเป็นพนักงาน
ในร้านอาหารมีรายได้แทบไม่พอจะเลี้ยงครอบครัว เขาจึงต้องท�างาน
ตัง้แต่เดก็ นอกจากงานรบัจ้างทัว่ไปทีช่่วยแบ่งเบาภาระทางการเงนิของ
แม่แล้ว เขายงัใช้เวลาช่วงกลางคนืเขยีนเรือ่งสัน้ทีต่วัเองชอบ โดยส่งไป
ทีส่�านกัพมิพ์ต่างๆ ซึง่เรือ่งเกอืบร้อยทัง้ร้อยโดนปฏเิสธ แม้จะมบีางเร่ือง
ทีผ่่านการพจิารณาและได้ค่าตพิีมพ์มาบ้าง แต่มนักเ็ลก็น้อยเสยีจนไม่
อาจน�ามาจุนเจือครอบครัวได้ แต่ถึงอย่างนั้น เขาก็ยังมุ่งมั่นเขียนเรื่อง
สั้นต่อไปเพื่อหาทางส่งตัวเองเรียนมหาวิทยาลัย 
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เขาใฝ่ฝันอยากเป็นครู แต่เมื่อเรียนจบ เขาสอบไม่ผ่านการรับบรรจุเป็น
ครู จึงต้องมาเขียนเรื่องสั้นเพื่อหาเลี้ยงชีพ ต่อมาอีกไม่นานเขาก็แต่งงาน
กับคู่รักสมัยเรียน ถึงจุดนี้ รายได้จากการเขียนเรื่องสั้นของเขาไม่พอเลี้ยง
ครอบครวัแล้ว สองสามภีรรยาต้องท�างานหลายประเภทโดยไม่เกีย่ง ตัง้แต่
งานในร้านอาหารไปจนถงึงานในป๊ัมน�า้มนั อะไรก็ได้ทีจ่ะสามารถซ้ืออาหาร
มาวางบนโต๊ะของทั้งสอง 

ในวันแต่งงาน ทั้งคู่ถึงกับต้องขอยืมชุดสวยๆ จากเพ่ือนเพ่ือใส่เข้าพิธีของ
ตัวเองเพราะไม่มีเงินซื้อ 

พวกเขามีชีวิตอย่างอัตคัดและต้องอาศัยอยู่ในรถแวนที่ดัดแปลงเป็นบ้าน 
เพราะการมีที่อยู่ของตัวเองเป็นเรื่องไกลเกินฝัน แม้แต่โทรศัพท์ที่ติดอยู ่
ในรถบ้านเคลื่อนที่ก็ยังต้องยกออก เพราะว่ามันเป็นของฟุ่มเฟือยเกิน 
กว่าที่คนทั้งสองจะมีได้ 

ชายหนุ่มลองเปลี่ยนมาเขียนนิยายแบบยาวดูบ้าง แต่ผลตอบรับก็ไม่ได้ดี
ไปกว่าเดิมนัก แต่ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จก็อยู่ที่หัวมุมถนน
เสมอ หลังจากถูกปฏิเสธจากส�านักพิมพ์  60 กว่าแห่ง  ในที่สุดนิยายเรื่อง 
Carrie ก็ได้รับการตีพิมพ์โดยส�านักพิมพ ์DoubleDay 
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วันที่หนังสือพิมพ์เสร็จออกมา   มีแต่คนรอบข้างบอกว่าเขา “โชคดี” 

และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือ Best Seller อีกหลายสิบเล่มที่ตาม

ออกมา นิยายเรื่อง Carrie ถูกมาสร้างเป็นภาพยนตร์ถึงสามครั้ง นัก

เขียนหนุ่มคนนี้ชื่อ Stephen King เจ้าของผลงานหนังสือ Best Seller 

อย่าง The Green Mile, The Mist, Night Shift, Dream Catcher และ 

The Dark Tower มีภาพยนตร์ที่สร้างโดยอิงเค้าโครงจากงานเขียนของ

เขากว่า 20 เรื่อง เขากลายเป็นหนึ่งในนักเขียนนิยายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 

คนหนึ่งของโลก

เขา “โชคดี” 
เหมือนที่คนอื่น
บอกจริงๆ เหรอ
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คุณออกแบบโชคของตัวเองได้ครับ

I skate to where 
the puck is going 
to be, not where it 
has been.

Wayne Gretzky 
นกัฮอกกีใ้นตำานานเคยกลา่วไวว้า่



Closer than you think

#พัฒนาตัวเอง18

C H A P T E R  0 2



#พัฒนาตัวเอง

ที่...หัวมุมถนน

19

#พัฒน�องค์กร

เลิกบ่นคนที่
ออฟฟิศเถอะ 
เพร�ะมันไม่มี

ประโยชน์



Closer than you think

#พัฒนาองค์กร20

ถ้าเราลองสังเกตในออฟฟิศของเรา จะพบว่าในแต่ละวันเราได้ยินคน
บ่นเรื่องของชาวบ้านให้เราฟังเยอะมาก จนดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ�าวันไปแล้วจริงๆ เรื่องนี้เป็นกันทั่วโลก แต่บ้านเราก็คงไม่ 
แพ้ใครแน่ๆ ครับ

ส่วนตวัผมเองกเ็ป็นเหมอืนกนัครบั แต่เมือ่มาเข้าใจสาเหตแุล้ว ตอนนี้
พยายามแก้ครับ เพราะพอถอยออกมามอง เร่ืองนี้เป็นปัญหาระดับ
องค์กรเลยนะครับ การบ่นกันไปกันมาเนี่ย ที่ส�าคัญคือมันไม่ได้สร้าง
ประโยชน์ให้ใครเลย แม้แต่คนที่เอ่ยปากบ่นก็ตาม แถมที่หนักกว่านั้น
คือ หลายครั้งเรายังสับสนว่าการบ่นเรื่องของคนอื่นคือส่วนหนึ่งของ
การท�างานอีกต่างหาก

ลองนกึถงึเหตกุารณ์สมมตินีน้ะครบั มเีพ่ือนร่วมงานหรอืหวัหน้าคณุพดู
แทรกทกุคนในห้องประชมุ โดยไม่สนใจเลยว่าคนอืน่เลยก�าลงัพดูอะไร
อยู่ ประชุมเสร็จ คุณจะไปบ่นเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมงานที่คุณสนิทด้วย
แถมยังบอกว่าหมอนี่นอกจากนิสัยในห้องประชุมจะแย่แล้ว เรื่องอื่นก็
ยงัแย่ด้วย ตอบอเีมลกช้็า พูดจากระโชกโฮกฮากไม่น่าฟัง แถมมารยาท
ไม่ด ีชอบเคีย้วอาหารเสยีงดงัอกี เพ่ือนคณุกร็บัฟัง พยกัหน้าหงกึๆ และ
อาจจะส�าทับด้วยว่า จริงด้วยแหละ วันก่อนเพิ่งเจอหมอนี่เลยตอนกิน
ข้าว พดูจาแย่มาก ท�าเอาฉนักนิข้าวแทบไม่ลงเลย ฟังดคูุน้ๆ ใช่ไหมครับ

แต่คณุรูไ้หมครับว่า ในทางกลบักนั คนทีค่ณุบ่นถงึ เขากบ่็นคณุเหมอืน
กัน เขาอาจจะบอกว่าคุณจู้จี้จุกจิก ท�าหน้าเหวี่ยงตลอดเวลา แถม
ชอบพูดจาประชดประชันแดกดันชาวบ้าน และอะไรอีกมากมาย แล้ว 
เขาก็บ่นคนอื่นด้วย อาจจะบ่นหัวหน้าของเขาอีกทีว่าบ้าอ�านาจ หรือ 
micro manage มากเกินไป ฯลฯ
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มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมากมายในบริษัททุกวัน ที่น่าสนใจคือ Peter 
Bregman ได้เขยีนเกีย่วกบัเรือ่งนีไ้ว้อย่างน่าสนใจใน Harvard Business 
Review ว่า ครั้งหนึ่ง Marshall Goldsmith นักเขียนและโค้ชธุรกิจ
ชื่อดัง สัมภาษณ์คนอ่านกว่า 200 คนของเขา แล้วพบว่าคนท�างาน
ออฟฟิศใช้เวลากว่า 10 ชั่วโมงต่อเดือนในการบ่นหรือฟังคนอื่นบ่น
เรือ่งหัวหน้า และกว่า 33% ใช้เวลาเกนิ 20 ชัว่โมงต่อเดอืนในการบ่น
หรือกว่า 12.5% ของเวลาท�างานทั้งหมด! นี่ยังไม่รวมเวลาบ่นเรื่อง
เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องนะครับ

ถ้าหากเราลองสังเกตเวลาที่เราใช้ในแต่ละวัน ก็จะพบว่าตัวเลขนี้ใกล ้
เคียงความจริงมากเลยทีเดียว

เราสญูเสยีเรือ่ง Productivity ไปกบัเรือ่งนีอ้ย่างมากมายมหาศาลครับและ
ที่ส�าคัญคือ มันไม่ท�าให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแม้แต่น้อย ที่น่าสนใจคือ 
ท�าไมเราถงึชอบบ่นเรือ่งคนอืน่มากนกั ค�าตอบคือ เพราะการบ่นท�าให้เรา 
รูส้กึด ีไม่เสี่ยง และง่ายดีด้วย 

กระบวนการของการบ่นเป็นแบบนี้ครับ มีใครซักคนท�าอะไรซักอย่างให้ 
เราไม่พอใจ โกรธ กลัว ขายหน้า หรืออะไรก็แล้วแต่ ความรู้สึกนี้มันเป็น
พลังงานที่เกิดขึ้นในร่างกาย และส่งผลให้เรารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่
แสดงออกมาทางร่างกายเลย เช่น มือชา หน้าชา ตัวสั่น หัวร้อน 

เม่ือเราได้เริ่มบ่นเรื่องราวที่เป็นความไม่พอใจของเรา อาการที่ว่าเหล่านี้
จะเริ่มหายไป ราวกับว่าพลังงานแห่งความโกรธนั้นได้สลายตัวลงไป แต่
ในความเป็นจริงแล้วพลังงานนั้นไม่ได้หายไปไหน มันแค่กระจายไป 
และขยายตัวใหญ่ขึ้นด้วย นอกจากนั้น เวลาเราบ่น เรามกับ่นกบัคนที ่
เหน็ดเีหน็งามกบัเราเสมอ
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ท�าให้เรารูส้กึโล่ง รูส้กึมพีวก ท�าให้ความรูส้กึแย่ๆ (มือชา หน้าชา  ฯลฯ) 
หายไป และได้ความรู้สึกที่ดีมาแทนที่ แต่ความรู้สึกดีนั้นก็อยู่เพียง
แค่ชั่วคราวเท่านั้น แล้วความรู้สึกดีชั่วคราวแบบนี้เป็นความรู้สึกที่
สมองเสพตดิด้วย ไม่ต่างอะไรกบัสิง่เสพติดประเภทอืน่ๆ เลย ปัญหาที่
น่ากลัวอยู่ตรงนี้แหละครับ เพราะการบ่นนอกจากเสียเวลาแล้ว มัน
ยังท�าให้เราเสพติดด้วย และเหมือนสิ่งเสพติดทุกอย่าง มันสร้าง
วงจรอุบาทว์ขึ้นครับ คือพอรู้สึกแย่ แล้วบ่นออกมา จะท�าให้รู้สึกได้
ปลดปล่อย มีความสุขขึ้นมา แต่มันเกิดขึ้นเพียง “ชั่วคราว” เท่านั้น 
เดี๋ยวก็ต้องกลับไปบ่นอีก เพราะต้องการวงจรเดิมกลับมาอีกซ�้าแล้ว 
ซ�้าเล่า นี่คือวงจรของการเสพติด เมื่อยิ่งท�าแบบนี้นานๆ เข้า แทนที่ 
จะรู้สึกดี ในระยะยาวเราจะรู้สึกแย่กับตัวเองครับ

สาเหตุก็เพราะว่าเวลาปล่อยพลังงานแห่งความไม่พอใจนี้ออกไป 
เราปล่อยมันไป “ข้างๆ ” เสมอ นั่นคือการไปบ่นให้คนที่ไม่ใช่ต้นเหตุฟัง 
เราไม่เคยปล่อยมันไป “ตรงๆ ” กับคนที่เป็นต้นเหตุแห่งการบ่นของเรา
ดังนั้น เมื่อท�าแบบนี้ จริงๆ เราไม่ได้อยากแก้ปัญหา แต่เราอยาก 
“หาพวก” และอยากปลดปล่อยความรูส้กึแย่ๆ ออกไปเท่านัน้เอง ปัญหา
ก็ยังคงอยูเ่หมอืนเดิม นอกจากไม่แก้ปัญหาแล้ว ยงัมีผลข้างเคยีงหลาย
อย่างมาก นอกจากเรื่องที่เห็นชัดๆ อย่างเรื่องการเสียเวลา แล้วการบ่น
ยังลด Engagement ในการท�างาน ขยายเรื่องความน่าร�าคาญโดย 
ลากคนที่ไม่เกี่ยวเข้ามา เสริมความไม่พอใจในที่ท�างานให้เข้มแข็งขึ้น
ไปอีก และสร้างความไม่ไว้วางใจในหมู่เพื่อนร่วมงาน พูดง่ายๆ คือ 
มันเป็นการเสรมิพลงัลบ หรอื Negative Reinforcement ทีเ่ข้มแขง็มาก 
คนที่บ่นมากๆ จะท�าให้ทั้งเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง มอง 
คนคนนั้นในทางลบด้วย แต่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้เท่านั้น

การบ่นคือ No Action แต่เราต้องการ Action แล้วจะท�ายังไงดีล่ะ 
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จริงๆ มันก็ง่ายๆ ครับ คือพูดกับเจ้าตัวที่เป็นต้นเหตุตรงๆ เลย ขอแค่ท�า
อย่างมีสติ ควบคุมอารมณ์ให้ดี และเลือกค�าพูดให้รอบคอบ แน่นอนมัน
เป็นทางทีย่าก แต่คนทีอ่ยากจะโตต่อไปได้ต้องเลอืกทีจ่ะท�าครบั เพราะนี่
คือสิ่งที่เราเรียกว่า 

เพราะมันทั้งเสี่ยงและน่ากลัวส�าหรับคนส่วนใหญ่ มันอยู่นอก Comfort 
Zone ไปไกลเลยครับ แต่เหมือนทุกอย่างที่ดีๆ ในชีวิตครับ คือมันฝึกกันได้

กลบัมาทีต่วัอย่างการประชมุของเรา เราพูดกบัคนทีมี่ปัญหาตรงๆ เลยครับ 
จะพูดทันทีที่เหตุการณ์เกิดหรือพูดหลังจากการประชุมจบก็ได้ เส้นทางนี้
ยาก แต่มันจะสร้างพัฒนาการได้อย่างมาก และจากคนขี้บ่นที่เต็มไปด้วย
พลงังานลบ คณุจะกลายเป็นผูน้�าทีม่ ีEQ สงูครบั นีค่อืการพฒันาวฒันธรรม
องค์กรสมัยใหม่ ซึง่ต้องบอกว่าเหมาะกบั Context ของบริษทัในบริบทใหม่
มาก เพราะการพัฒนาแบบนีท้�าได้รวดเรว็ ลดเรือ่งการเมอืงภายในได้เยอะ 
สิ่งที่ส�าคัญมากๆ คือ ผู้ใหญ่และผู้บริหารทั้งหลายต้องสนับสนุนให้เกิด
วัฒนธรรมนี้ด้วย เริ่มด้วยการตัด Ego ทั้งหมดออกให้ได้ โดยหัวเรืออย่าง 
CEO ต้องท�าให้ดูเป็นตัวอย่าง เพราะเวลามีใครมาพูดกับเราตรงๆ แบบนี้ 
สมองส่วน Amygdala จะท�างานเพราะรู้สึกเหมือนโดนโจมตี ดังนั้น ต้อง
ฝึกลด Ego ครับ ยิ่งเป็นผู้ใหญ่เท่าไร ต้องพยายามลด Ego ให้ได้เท่านั้น 
พอลด Ego ลง ทุกคนจะเห็น Blindspot ของตัวเองได้ชัดขึ้น

Ray Dalio เคยเขียนไว้ในหนังสือ Principle ว่า สิ่งที่ท�าให้คนไปได้ไม่ถึง
ศักยภาพของตัวเองมีสองตัวคือ Ego กับ Blindspot นี่แหละครับ

คว�มกล�้ห�ญท�งอ�รมณ ์
Emotional Courage



Closer than you think

#พัฒนาองค์กร24

ตัวผมเอง (และเชื่อว่าหัวหน้าที่ดีส่วนใหญ่คงไม่ต่างกัน) ใจกว้าง 
พอที่จะรับฟังข้อเสยีของตัวเองครบั เพราะจรงิๆ แล้วมนัมแีต่ประโยชน์
กับผู้ฟัง ท�าได้ยากมากครับ แต่ผมเชื่อว่าท�าได้ และมันจะดีข้ึนเม่ือ 
ได้ฝึกไปเรือ่ยๆ ครบั

ถ้าคณุเจอหวัหน้าทีไ่ม่รบัฟังอะไรจากใครเลย อาจจะต้องลองพจิารณา
หาที่ท�างานใหม่แล้วละ อันนี้พูดจริงๆ นะครับ

ทันทีที่ความรู้สึกอยากบ่นของคุณเกิดขึ้น ให้เปล่ียนความรู้สึกนั้นมา
เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาและสร้างสรรค์ โดยคุณอาจจะลองท�าแบบนี้ดู 
ครบั ทนัททีี ่Adrenaline ของคุณหลัง่ออกมา เพราะความโกรธ ไม่พอใจ 
เสียหน้า ฯลฯ ให้รู้สึกถึงการมาถึงของอาการนี้ครับ หายใจลึกๆ แล้วให้
จับอาการของตัวเองไม่ให้ความรูส้กึมนัล้นหรอืเยอะไป จนคณุท�าอะไร
ล้นๆ ออกมา หรือนิ่งจนท�าอะไรไม่ออกเลย พยายามนิ่งให้ได้มากที่สุด
ท�าความเข้าใจกรอบของเรือ่ง เอาเฉพาะเรือ่งทีเ่กดิข้ึน ไม่เยอะไป ไม่ตีกนิ 
ไม่เหมารวม และพูดออกไปตรงๆ กับคนนั้นเลยว่า 

สถ�นก�รณ์
จะดีกว่�นี้ถ�้... 

แน่นอนว่าการท�าแบบนี้ยากกว่าบ่นเฉยๆ เยอะ แต่ว่ามีค่าและสร้าง 
Productivity ได้ดีกว่าเยอะ อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนก็ต้องคิดว่า 
เดี๋ยวนะ ถ้าคนที่เราต้องพูดด้วยเป็นเจ้านายเรา มันจะได้เหรอวะ 
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ค�าตอบคอื ส่วนใหญ่ได้ครบั ในความเป็นจรงิคอื คนทีร่บัฟังสิง่ทีเ่ราจะพดูนัน้ 
แม้ตอนแรกเขาอาจจะรู้สึกเหมือนถูกโจมตีและจู่โจม เพราะมันเป็นการ
ตอบสนองขั้นพื้นฐานของมนุษย์ต่อสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นลบ แต่เม่ือฟังเหตผุล
แล้ว คนส่วนใหญ่ ขอเน้นว่า ส่วนใหญ่ จะเข้าใจครับ เขาจะขอบคุณ และ
นับถือคุณมากขึ้นด้วย

ถ้าหากเป็นแบบนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการบ่นที่อาจจะเป็นการบ่นแบบ 
เรื่อยเปื่อยเป็นเดือนๆ และไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไร มาเป็นการ
ใช้เวลาเพียง 3 นาทีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและ Productivity อย่าง
แท้จริงได้

ดังนั้น เม่ือคุณรู้สึกอยากบ่นอะไร ให้รับรู้อาการนี้ และให้เห็นมันเป็น 
โอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับ

ถ้าเปลี่ยนเรื่องนี้ได้ เราจะได้วัฒนธรรมองค์กรที่โคตรเจ๋ง และที่ส�าคัญคือ 
ทุกคนจะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอย่างมากมายมหาศาล เรียกว่ามันคุ้มจริงๆ 
ที่จะเลิกบ่น และเผชิญหน้ากับปัญหาแบบตรงๆ ไปเลยครับ
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#พัฒน�ตัวเอง

42.2 
กิโลเมตรแรก 

สอนอะไรผมบ�้ง
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ผมเริ่มปีใหม่ด้วยสมองที่หนักอ้ึงครับ ปัญหาเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ 
รอบตัวผมมีมากมาย ผมเริ่มใช้เวลาแต่ละวันจมกับความเครียด และ
ยิ่งเครียดก็ยิ่งหาทางออกไม่ได้ วนไปวนมาครับ

ก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยดูแลตัวเอง นอนดึก กินอาหารแย่ๆ แถมยังด่ืม
ค่อนข้างเยอะกว่าปกติด้วย กีฬาก็ไม่ค่อยเล่น อาการนี้ผมเป็นติดต่อ
กันมาหลายเดือนแล้ว แต่พอผ่านปีใหม่มา เรื่องเหล่านี้ดูเหมือนจะแย่
ลงครับ น�้าหนักผมขึ้นจนทุกคนทัก และเสื้อผ้าหลายตัวเริ่มใส่ไม่ได้

ตอนนั้นผมกินเยอะ ขนาดที่ว่าเกี๊ยวซ่าเจ้าดังที่เรียงมาเป็นวงกลมใน
ถาดเหมือนพิซซ่า ผมกินคนเดียวหมดกล่องครับ เพราะรู้สึกว่าตอนกิน
มนัมคีวามสขุดี แต่ความสขุมนักห็ายไปเรว็มากนะหลังกนิหมด มอียูว่นั
หนึง่ กระดมุเสือ้เชิต้ทีผ่มใส่มนัเด้งออกมาครบั มนัส่งสญัญาณบอกให้
ผมรู้ว่า ไม่ไหวแล้วนะ 

DAY
01.1.2018

DAY
01.3.2018

ผมเอารองเท้าว่ิงมาใส่ ว่ิงวันแรกไปได้ 3 กิโลเมตร ที่ Pace เฉล่ีย 
9.22 กิโลเมตร ที่ระยะมันสั้นและเวลาแย่ขนาดนี้ เพราะผมห่างหาย 
จากการวิ่งจริงจังมาหลายเดือน การวิ่งในวันนี้จึงเหมือนเริ่มใหม่

3.0 km
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DAY
07.4.2018

หลังจากนั้นผมก็พยายามต่ืนตี 5 ทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวัน
หยุดสุดสัปดาห์ ไม่ว่าจะนอนหลับ นอนไม่หลับ ผมก็จะตื่นตี 5 ระยะวิ่ง
ของผมค่อยๆ เพิ่มจาก 3 เป็น 10 เป็น 15 เป็น 22 กิโลเมตร ในหนึ่งเดือน
ที่ผ่านมาผมวิ่งเกือบทุกวันแทบไม่ขาด (ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่ได้
วิ่ง 3 วันเท่านั้น)

ผมเริ่มหลับง่ายขึ้น เครียดน้อยลง ท�างานได้ดีขึ้น ละเอียดขึ้น มีความ
สุขมากขึ้น กินอาหารดีขึ้น และที่ส�าคัญคือ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่เขียน
บทความนี้ ยังไม่มีแอลกอฮอล์ผ่านปากผมแม้แต่หยดเดียว น�้าหนักผม
ลดไป 5.5 กิโลกรัมแล้ว แม้ไม่ได้ท�าสิ่งที่ “คิด” ว่าตัวเองเคยชอบ เช่น 
กินของอ้วนๆ หรือดื่มเบียร์ แต่ชีวิตวันนี้มีความสุขกว่าช่วงก่อนหน้าที่จะ
กลับมาวิ่งเยอะครับ

ผมตัง้ใจว่าจะซ้อมเพ่ือวิง่มาราธอนให้ได้ซกัสิน้ปีหรือต้นปีหน้าครับ แต่เอา
จริงๆ นะครับ ลึกๆ แล้วคิดว่ายังไงก็คงวิ่งไม่ไหว เพราะวิ่ง 15 กิโลเมตรก็
หมดแรง ชนิดที่เรียกว่าวิ่งต่อจะไม่ไหวแล้ว นึกไม่ออกจริงๆ ว่าต้องวิ่งอีก
เท่าตัวกว่าๆ จะไปวิ่งได้ยังไง 

ผมเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นครับ และแน่นอนว่าดีใจที่ได้มีโอกาสมาวิ่งที่
แปลกๆ ด้วย 

15.0 km 5.5 k
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DAY
09.4.2018

DAY
11.4.2018

ผมมีโอกาสได้ไปวิง่ที ่Osaka Castle Park ซึง่บรรยากาศดมีาก อากาศ
กด็มีาก วนันัน้วิง่ไปได้ 22 กโิลเมตร เยอะทีส่ดุต้ังแต่กลับมาวิง่รอบนี ้แต่
เล่นเอาเดีย้งไปเลยครบั กลบัทีพั่กวนันัน้เท้าพองไปเลย ต้องเอาเขม็มา
เจาะกันเลยทีเดียว แล้วผมกับครอบครัวก็เดินทางต่อมาเกียวโตครับ
เราพักกันอยู่ใกล้ๆ Kyoto Station ซึ่งถัดไปนิดหนึ่งมีสวนสาธารณะชื่อ 
Umekoji Park ซึ่งผมก็เล็งไว้แล้วละครับว่าจะมาวิ่งที่นี่ 

ผมออกจากที่พักราวตี 5 ซึ่งสายกว่าปกตินิดหน่อย โดยกะว่าจะวิ่งซัก 
10 ถึง 15 กิโลเมตร เพราะยังล้าจากการวิ่งวันที่ 9 อยู่ จ�าได้ว่าหยิบ
Energy Gel ไปแค่ซองเดียวเอง เพราะไม่ได้กะวิง่เยอะ พอวิง่ไปเรือ่ยๆ 
ก็รู้สึกว่าวันนี้อากาศดี ครึ้มฟ้าครึ้มฝน เลยวิ่งสบาย วิ่งไปได้ครบ 15 
กิโลเมตร ก็เกิดนึกถึงความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาครับ

มันคือความรู้สึกตอนอ่านหนังสือ Homo Finishers หนังสือเล่มใหม่
ของนิ้วกลมครับ หนังสือเล่มนี้ผมมีโอกาสได้เขียนค�านิยมให้ ตอนที่
อ่านก่อนเขียนค�านิยม มันยัง “ไม่เข้าหัว” แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วครับ มี
ข้อความตอนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ คุณมานิต อุดมคุณธรรม ผู้ก่อตั้ง
ห้างโรบินสันได้กล่าวไว้ว่า
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ผมบอกกับคนหนุ่มคนสาวเสมอว่า ถ้าแนะน�าได้ ผมอยากแนะน�าให้คุณ
ลองว่ิงมาราธอนสกัครัง้ในชวีติ เพราะถ้าคณุจบมาราธอน คณุจะมพีลงัขึน้
มา คุณจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ มันไม่ง่าย แต่ทุกคนท�าได้ถ้าตั้งใจ

เพราะเม่ือคุณวิ่งไปถึง 30 กิโลเมตร คุณจะพบว่าร่างกายคุณไปไม่ไหว
แล้ว สิ่งที่พาร่างกายคุณต่อไปจนถึงเส้นชัย คือหัวใจเท่านั้น คุณต้องต่อสู้
กับความอยากยอมแพ้ แต่ถ้าคุณพาตัวเองไปถึงเส้นชัย แปลว่าคุณมี 
หัวใจอีกแบบหนึ่ง หัวใจแบบนั้นท�าอะไรก็ส�าเร็จ

นี่คือค�ากล่าวที่เรียบง่าย แต่เฉียบคมอย่างยิ่ง ผมเลยคิดว่าเอาวะ ลองดู 
มันจะตายเชียวหรอื แล้วกว็ิง่ครบั แรกๆ กโ็อเคนะครบั แต่ซกัพกัเริม่เหนือ่ย 
ความรู้สึกต่างๆ ถาโถมมามากมาย ผมเริ่มพูดกับตัวเองครับว่า 

“เฮ้ย เราต้องซ้อมหลายๆ เดือนก่อนดิ เรากะจะวิ่งส้ินปีไม่ใช่เหรอ มาวิ่ง 
อะไรตอนนี้ ร่างกายจะไม่ไหว”

หรือ

“เดีย๋วนะ เรากนิ Energy Gel ซองเดียวของเราไปแล้ว ถ้าวิง่แล้วเกดิเดีย้ง
ขึ้นมาท�าไง”

“เฮ้ย ตอนนี้น�้าหนักตัวยังไม่เข้าเกณฑ์ วิ่งเยอะๆ แบบนี้เข่าพังขึ้นมาจะท�า
ยังไง”

ฯลฯ 
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ผมยอมรับเลยครับว่าอยากจะเลิกหลายรอบมาก เพราะไม่รู้จะวิ่งให้
ทรมานสงัขารไปท�าไม ผมรูส้กึเจบ็บางส่วนของเท้าทีไ่ม่เคยเจบ็มาก่อน 
ความรูส้กึตอนนัน้มนับอกไม่ถกูจรงิๆ ครบั ทัง้เจบ็ ทัง้ตึง ทัง้แสบ รวมๆ กนั

จนกระทัง่ถงึกโิลเมตรที ่ 34 มนัเหมอืนอยากก้าวขาแต่ก้าวไม่ออก ผม 
คดิในใจตอนนั้นว่า นี่คงเป็นอาการที่เรียกว่า Hitting the Wall หรือ 
เปล่าก็ไม่รู้ครับ ซึ่งผมเคยได้ยินมาจากภาพยนตร์หรือสารคดีเรื่องหนึ่ง
จ�าไม่ได้แล้ว จ�าได้ว่าตอนนั้นเปลี่ยนมาวิ่งแบบช้ามากๆ

หลงัจากนัน้ผมกว็ิง่ไปเรือ่ยๆ โดยไม่ได้สนใจอะไรนอกจากตอนนาฬิกา 
Garmin สั่นเมื่อครบกิโลเมตรต่อไปเท่านั้นเอง จนในที่สุดเลข 42 ก็ขึ้น
มาบนนาฬิกาครับ ตอนนี้ผมต้องวิ่งอีกแค่ 200 เมตรเท่านั้นก็จะครบ 
42.2 กิโลเมตรแล้ว ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนวิ่งเข้าเส้นชัยจริงๆ ครับ
ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเส้นชัย ไม่มีคนจัดแข่ง ไม่มีเหรียญ แต่นี่คือ
มาราธอนแรกของผมแล้วละครับ

ผมวิ่งจบระยะ 42.2 กิโลเมตร ด้วยเวลา 4 ชั่วโมง 38 นาที 58 วินาที 
ด้วย Pace เฉลี่ย 6.35 นาที/กิโลเมตร เป็นวันแห่งความทรงจ�าอีกวันที่
ผมไม่มีวันลืมครับ

วิง่เสรจ็ผมนัง่นิง่ๆ อกี 15 นาทคีรบั หมดแรงสดุๆ เหนื่อยที่สุดในชีวิต 
แต่เป็นสุดยอดประสบการณ์จริงๆ ครับ

มาราธอนสอนผมว่า แม้เราจะตวัเลก็นดิเดยีว แต่ธรรมชาตสิร้าง
เราให้มีพลังที่ซ่อนอยู่ครับ อยู่ที่ว่าเราเลือกเอาออกมาใช้เมื่อไร
เท่านั้นเอง ไม่ใช่แค่กับการวิ่ง แต่กับทุกเรื่องครับ
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มาราธอนสอนผมว่า เราไม่ได้วิ่งแข่งกับเวลา ไม่ได้วิ่งแข่งกับคน
อื่น แต่เราวิง่แข่งกบัตวัเอง การวิง่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพือ่ทดสอบ
ประสทิธภิาพของร่างกาย แต่เพ่ือทดสอบประสทิธภิาพของจติใจต่าง
หาก และมาราธอนสอนสิ่งที่ส�าคัญที่สุดให้กับผมว่า

สิ่งส�าคัญที่สุดในการไปถึงเป้าหมาย ไม่ใช่ก�าลังขาหรือการซ้อมอย่าง
เดียว เพราะทั้งหมดจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ได้ “ใจ” ที่เต็มเปี่ยม 
ไปด้วยครับ 

ผมกลับมาอ่านหนังสือของนิ้วกลมอีกครั้งครับ
นิ้วกลมเขียนไว้ว่า

 ชีวิตเป็นเรื่องยาก แต่ก็คล้ายกับมาราธอน เพราะมันยาก มันจึง
ท�าให้เรามีพลงั มนัจงึท�าให้เราต้องฝึกฝนเค่ียวกร�า และต้องฝ่าด่านสารพดั
เพื่อพิชิตเรื่องยากล�าบากเหล่านั้น และด้วยการกระท�าเหล่านี้เองที่ท�าให้
ชีวติเป็นสิง่ทีม่คีวามหมาย ทกุวนัเราตืน่มาเพ่ือปล่อยตวัเองจากจดุสตาร์ต 
แล้วออกเดินทางไปพิชิตเส้นชัยที่ไม่มีใครเห็น

เอลอิดุ คปิโชเก นักวิง่มาราธอนทีดี่ทีส่ดุในโลกคนหนึง่ ได้กล่าวกบันกัศกึษา
ที่มหาวิทยาลัย Oxford ว่า จ�าไว้ว่า มีเพียงผู้มีวินัยเท่านั้นที่จะเป็นอิสระ
เขาขยายความว่า

ห�กคุณไม่มีวินัย คุณจะตกเป็นท�สของอ�รมณ์คว�มรู้สึก 
คุณจะตกเป็นท�สของคว�มลุ่มหลง และนัน่คือคว�มทุกข ์
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จึงไม่แปลกทีก่ารวิง่ท�าให้ผมได้ค้นพบคุณค่าใหม่ในชวีติ นัน่คอื คณุค่า
ของการมีวินัยในตัวเอง โดยไม่มีใครบังคับ ผมค่อยๆ เคลื่อนตัว
เข้าหาสิง่นัน้ ด้วยการเปลีย่นเเปลงทีส่งัเกตเหน็ได้ในตวัเองเมือ่ลงมอืท�า 
อย่างต่อเนื่องและมีวินัย ผมพบว่าวินัยในการฝึกซ้อมวิ่งน�ามาซ่ึง 
หลายสิ่งในชีวิต 

เมื่อวิ่งอย่างมีวินัย 
ผมเริ่มนอนเป็นเวลาอย่างมีวินัย 
ตื่นอย่างมีวินัย
กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างมีวินัย 
มีตารางการทำางานที่มีวินัย 

และผมเริม่ห้ามใจตวัเองไม่ให้ท�าในสิง่ทีอ่ยากท�าแต่ไม่ส่งผลดใีนระยะ
ยาว และเริม่ผลักดันตัวเองให้ลกุขึน้ท�าในสิง่ทีค่วรท�าซ่ึงส่งผลดใีนระยะ
ยาวได้มากขึ้นเรื่อยๆ

สิ่งที่ค้นพบนั้นน่าตกใจ วินัยกลับไม่ใช่กรงขังอย่างที่ผมคิดมาตลอด 
หากมันกลับกลายเป็นกุญแจที่จะไขไปสู ่ชีวิตที่มีอิสรภาพจาก
พันธนาการต่างๆ ที่โลกแวดล้อมพยายามจะชักจูงเราให้หลงทางไป
อยู่ในวงล้อมเหล่านัน้ เมือ่ควบคมุตวัเองได้ เรากลบัมีอิสระจากส่ิงล่อลวง
ต่างๆ มากขึน้ และมีความสุขในเส้นรอบวงที่จะพาเราไปถึงจุดหมายที่
ตั้งใจไว้ ซึ่งโลกใบนั้นช่างเรียบง่ายเหลือเกิน



#พัฒนาตัวเอง

ที่...หัวมุมถนน

35

วินัยไม่ใช่กรงขัง

อย่�งที่หล�ยคนคิด 

แต่จะเป็นกุญแจไขสู่

ชีวิตที่มีอิสรภ�พ 

มาราธอนก็เหมือนกับเป้าหมายใหญ่ๆ ในชีวิต

คุณไปถึงได้ 

“ใจ” ต้องถึง 

“วินัย” ต้องได้ครับ

แล้วอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
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