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หนังสือเล่มนี้ขออุทิศ ให้แก่

สาว ๆ  ทุกคนที่ตัดสินใจแล้วว่า

จะปลุกไฟในตัวเอง
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คำานิยม
 “อันเดรีย โอเวนปล่อยทีเด็ดอีกแล้ว เธอให้คำาแนะนำาอย่าง 
ถงึกึน๋ ไมอ่อ้มคอ้ม และจาระไนพฤตกิรรมทีเ่ปšนตวัการทำาใหพ้วกผูห้ญงิ
ที่ทั้งฉลาดและเก่ง เกิดความเครียดและมีชีวิตจมกับความรู้สึกแย่ ๆ   
วิธีแก้ของเธอได้ผลชะงัด ไม่ว่าใครก็ลงมือทำาได้จริง ๆ  โดยอันเดรีย 
ให้แนวทางคุณเหมือนเธอเปšนเพื่อนซี้ปากกล้าที่บอกไปตามเนื้อผ้า 
แต่ก็ปรารถนาดีและรักสุด ๆ  เสมอ หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายมาก คุณ
อาจข้ามไปอ่านบทไหนก็ได้ที่ตรงกับคุณมากที่สุดเพื่อดึงพฤติกรรม
มาแก้ไข ใครอยากรู้สึกดีต้องอ่านค่ะ !”

Christine Hassler M.A.  
ผู้เขียนเรื่อง Expectation Hangover

 “ถ้าคุณอยากได้หนังสือพัฒนาตนเองที่ช่วยคุณอย่างตรงไป 
ตรงมาและจัดจ้าน ก็ต้องเล่มนี้เลยค่ะ อ่านแล้วใจเบิกบานและ 
เข้าใจง่าย ฉันชอบที่อันเดรียอธิบายนิสัยงี่เง่าของเรา ฉันเออออ
ไปด้วยตอนอ่าน เมื่อรู้ว่าตัวเองก็มี “นิสัย” พวกนี้เหมือนกัน 
และก็ตื่นเต้นเมื่อรู้ว่ามีทางแก้ แล้วก็เปšนวิธีที่เปšนรูปธรรม ทำาตาม
ได้ง่าย ๆ  ฉันอยากจะให้สาว ๆ  ทุกคนได้อ่านเล่มนี้ค่ะ”

Rachel DeAlto ผู้เขียนเรื่อง  Flirt Fearlessly:  
The A to Z Guide to Getting Your Flirt On



6

 “ฉันปลื้มในตัวอันเดรียอย่างหนึ่งก็คือเธอจับไต๋พฤติกรรม 
หรือความคิดที่ทำาให้ผู้หญิงเราจมปลัก มีชีวิตที่ไม่เติมเต็ม ไม่มีความ
สุข และเสนอวิธีใหม่ ๆ  จริงใจให้ผู้หญิงได้นำาไปใช้และเห็นผลใน
ชีวิตได้ทันที ด้วยสไตล์การเขียนที่ทะลุทะลวงเข้าถึงใจคนอ่านสุด ๆ   
และข้อสังเกตที่ใช่เลย นั่นแหละค่ะ อันเดรียจึงเหมือน “เพื่อนซี้ใน
หนังสือ” คนที่ทำาให้เราหัวเราะได้ คนที่บอกเรื่องหนัก ๆ  ที่เราต้องรู ้ 
และคอยสนับสนุนเรา หนังสือเล่มนี้เขียนออกมาได้อย่างคมคาย 
ผู้หญิงทุกคนก็น่าจะขอบใจเธอที่ได้เปลี่ยนชีวิตให้ !”

Debbie Reber ผู้เขียนเรื่อง Doable: The Girls’  
Guide to Accomplishing Just About Anything

“หลังจากอ่าน “กลยุทธ์ดับนิสัยห่วยแตก” ฉันก็ไม่รู้สึกแย่อีกแล้ว ! 
ฉันคิดว่าหนังสือเล่มนี้เยี่ยมจริง ๆ  ค่ะ เหมาะกับคนที่มองหาความสุข 
กับเรื่องดี ๆ  ในชีวิตที่มีอยู่แล้ว มีชีวิตตามค่านิยมที่เปšนของเรา
และเลิกหาเรื่องหายนะให้ตัวเอง อันเดรียเตือนให้เราระวังตัวการที่
เปšนสาเหตุให้เราใช้ชีวิตพลาดซึ่งทำาให้เราหดหู่และกังวล แต่ตอนนี ้
ความสุขได้เกิดขึ้นแล้ว มาสนุกกับชีวิตกันเถอะค่ะ”

Dr. Eris Huemer ดาราจาก LA Shrinks ช่อง Bravo  
และผู้เขียนเรื่อง The Break-up Emergency
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 หนังสือเล่มนี้กล้าบอกคุณในเรื่องต่าง ๆ  อย่างจริงใจ ทั้งให้
คำาแนะนำาที่เฉียบคมแบบเนื้อ ๆ  สาระจัดหนัก เพื่อให้คุณก้าวข้าม
เรื่องห่วยแตกมาสู่ความเปšนเลิศในแบบของคุณ

Jen Sincero ผู้เขียนเรื่อง You Are a Badass  

หนังสือขายดีติดอันดับ Best Seller ของ New York Times
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บทนำา

 ตอนต้นปี 2550 ชีวิตของฉันอยู่ในช่วงขาลงแบบลึกสุด 
ก้นเหว ผู้ชายที่เดตด้วย โน้มน้าวให้ฉันลาออกจากงานและย้าย 
ออกจากอพาร์ตเมนต์ไปอยู่กับเขา พอตอนเรากำาลังวางแผนจะย้าย 
ฉันจับได้ว่าตั้งแต่คบกัน เขาโกหกฉันทุกเรื่อง เขาสร้างเรื่องว่าเปšน
มะเร็งเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องที่ตัวเองติดยา ผลาญเงินฉันไปหลายหมื่น 
แล้วในสัปดาห์นั้นเองฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้อง เดือนต่อมา ฉันแทบ 
ไม่เหลือเงินสักดอลลาร์ เขาทิ้งฉันไป ฉันโดนหลอกเสียป่นปี้  
ฉันทั้งรู้สึกอับอาย หมดตัว ไม่มีงานทำา ไม่มีที่จะอยู่ แถมยังท้องอีก  
นี่ยังไม่รวมดวงกุดเมื่อปีก่อนที่อดีตสามีฉันตีปีกไปหาสาวอื่น

 ครอบครัว เพื่อน½ูง และเพื่อนที่ทำางานแสดงความสงสารจน 
ฉนัเกนิจะรบัไหว ฉนัจบัเรดารค์วามกระอกักระอว่นจากคนรอบขา้งไดค้ะ่ 
เพราะพวกเขาไมรู่จ้ะเอือ้นเอย่อะไรออกมา บางคนกพ็ยายามหลบหนา้  
และดูเหมือนว่าพวกเขาไม่อยากจะเข้าใกล้ฉันมากไป เพราะกลัวรับรู้ 
ถึงภาวะความวิบัติของฉัน ฉันเกลียดชีวิต เกลียดตัวเองในสิ่งที ่
ฉันต้องทน และทำาให้ฉันต้องมาอยู่ในจุดนี้

 ความเดยีวดายและความอบัอายมนักดักนิใจฉนั ดเูหมอืนวา่ทกุคน 
ที่ฉันรู้จัก ถ้าไม่แต่งงานอย่างมีความสุข ก็มีลูกมีเต้า หรือไม่บางคน 
ก็เปšนโสด แต่ละคนไม่มีใครมีชีวิตห่วยแตกเหมือนฉันเลยสักนิด  
ฉนัรูส้กึเหมอืนเปšนของมตีำาหน ินีย่งัไมน่บัรวมความโงแ่บบหาทีเ่ปรยีบ 
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ไม่ได้ของฉันด้วยนะ ฉันเ½้าถามตัวเองทุกวี่ทุกวันว่า ฉันมาอยู่ 
จุดนี้ได้ไงกันและทำาไมถึงโง่บัดซบได้ถึงเพียงนี้ ฉันทำาอะไรผิด 
ตรงไหน

 ตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันรู้แล้วว่าหลายปีก่อนฉันใช้ชีวิต
แบบที่คนอื่นคาดหวังให้เปšน มันทำาให้รู้สึกสิ้นหวังและมองไม่เห็น
ความต้องการของตัวเอง ฉันหวาดกลัวโลก กลัวคนอื่นจะรู้ความจริง 
ว่าฉันไม่เอาไหน กลัวความคิดคนอื่นเมื่อรู้ว่าฉันไม่ค่อยประสีประสา
แค่เพียงอยากจะรักและได้รับความรักเท่านั้น ฉันวนเวียนกับการ
สร้างชีวิตให้สมบูรณ์แบบ คิดแต่เรื่องพินาศให้กับตนเอง และความ
ต้องการที่จะควบคุม ทั้งหมดนี้เปšนนิสัยและพฤติกรรมที่ฉันคิดว่า
จะทำาให้อยู่รอดปลอดภัย แต่กลับไม่เปšนเช่นนั้น

 ในขณะที่ฉันค่อย ๆ  เยียวยาบาดแผลและปะติดปะต่อชีวิตตัว
เองทีละเล็กทีละน้อยอย่างมั่นคง ฉันก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้เปšนผู้หญิง
คนเดียวในโลกที่ทำานิสัยต่าง ๆ  เหล่านี้ แล้วเมื่อฉันได้ลงมือสร้าง
แนวทางในแบบฉบบัของตวัเอง และเริม่ชว่ยผูห้ญงิทีเ่คยเปšนอยา่งฉนั  
ฉนักต็ระหนกัไดว้า่มคีนมากมายทีท่ำาพฤตกิรรมเหมอืนฉนั และทกุคน 
ก็กำาลังสงสัยว่าทำาไมถึงรู้สึกห่วยแตกได้ขนาดนั้น

 ความจรงิแลว้เมือ่เวลาผา่นไป ฉนักเ็ริม่มองเหน็ภาพวา่ จรงิ ๆ  แลว้
มรีปูแบบของนสิยับางอยา่งทีค่อยสกดัขาผูห้ญงิอยา่งเรา ๆ  ไมใ่หไ้ปไหน  
นิสัยเหล่านี้ช่างเหมือนกันเสียเหลือเกิน พอได้พูดคุยกับผู้หญิง 
ที่ใจบอบช้ำาและจิตวิญญาณแตกสลาย ก็ชัดเลยค่ะว่า พวกเธอม ี
ความทุกข์จากห้วงความคิดและนิสัยที่เปšนบ่อนทำาลายตัวเอง  
รวม 14 อย่างด้วยกัน แล้วฉันก็เริ่มตั้งชื่อให้นิสัยพวกนั้น
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 ทันทีที่ได้เห็นทั้ง 14 นิสัยมารวมกลุ่มกันอย่างนี้ ฉันก็เริ่มเข้าใจ 
ได้ว่า ในขณะที่ชีวิตอยู่ในช่วงขาลง พวกนิสัยนี้แหละเปšนตัวทำาให ้
เราจมปลกัอยูอ่ยา่งนัน้ และถา้เราใสใ่จจบัตาด ูระบไุด ้และยตุมินัเสยี  
เราก็จะมีพลังแสวงหาความแข็งแกร่งและความสุขให้กับตัวเองได้

 เมื่อฉันเริ่มงานของตัวเองและได้สอนคนอื่น ฉันคิดว่า 
“การใช้ชีวิต” มีทั้งผิดและถูก ถ้าเราจะยอมจำานนกับนิสัยที่คุณกำาลัง
จะได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ก็เท่ากับว่า คุณได้ลิขิตเอาไว้แล้วว่ายังไง 
ชีวิตก็ต้องถึงกาลอวสานและทุกข์ระทม

 แต่เตรียมใจไว้ก่อนค่ะ ฉันจะพูดอะไรบางอย่างที่อาจทำาให้คุณ
ประหลาดใจ

 นิสัยทุกอย่างที่จะกล่าวในบทต่อ ๆ  ไป เปšนนิสัยที่ธรรมดา 
มาก คงไม่มีใครที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคิดว่า “เปล่านี่ ฉันไม่ได ้
มนีสิยัพวกนีส้กัหนอ่ย” แตไ่มเ่ปšนไรคะ่ เพราะจรงิ ๆ  แลว้นัน่เปšนเรือ่งด ี 
บางครั้งคุณก็ต้องการนิสัยเหล่านี้เพื่อปกป้องตัวเอง เพื่อหลีกหนี
จากความทุกข์ทรมานในชีวิต จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้และบางครั้งนิสัย 
เหล่านี้ก็ใช้ได้นะคะ แต่แค่เพียงในเวลาอันสั้น เพราะเมื่อเราเออออ
กบัมนัไปไดส้กัพกั นสิยัเหลา่นีไ้มไ่ดช้ว่ยปกปอ้งเราอกีตอ่ไป แตก่ลบั
รั้งเราไว้ นั่นแหละส่งผลให้เราชนโครมกับปัญหาเข้าแล้ว

 หนังสือแนวพัฒนาตนเอง (Self-help) บางเล่มจะบอกว่า 
คุณจะได้รับพลังงานที่ส่งออกไป พลังและทัศนคติเปšนตัวกำาหนด
สภาพที่เปšนไปและความเปšนจริง ฉันเองก็เคยเชื่อเช่นนั้น แต่พอ 
ไดม้องรอบตวัมากขึน้ ฟงัเรือ่งของคนอืน่มากขึน้ กพ็อจะตระหนกัได้ 
ว่าบางครั้ง...
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ชีวิตก็เป็นแบบนั้นแหละ

“ที่ชีวิตคนเราลำาบากนั้น ไม่ได้เป็นเพราะใช้ชีวิตผิด 
แต่เป็นเพราะชีวิตมันยากต่างหาก” 

-เกลนนอน ดอยล์ เมลตัน

 ยามเมื่อเราพบวิกฤต ไหนจะเจอผู้คนที่นิสัยเกินทน โดนผู้ชาย
ทิ้ง ลูกน้อยฉุนเฉียวงอแง ลูกวัยรุ่นก็หาเรื่องให้กังวลจนนอนไม่หลับ  
หรือหมอแจ้งผลวินิจฉัยว่าเราเปšนโรคไม่พึงปรารถนา เรื่องราวเหล่านี ้
ไมไ่ดเ้ปšนเพราะคณุดำาเนนิชวีติผดิ คณุไมไ่ดส้ง่ “สญัญาณคลืน่ไมเ่อาไหน  
(bad vibration)” แต่เปšนเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นเท่านั้นเอง

 ถ้าคุณสงสัยว่าคุณทำาผิดอะไร เพราะดูเหมือนคนอื่นคิดหา 
หนทางได้ แต่คุณไม่ยักจะเปšนเช่นนั้น แถมยังลงเอยด้วยความรู้สึก 
“โดดเดี่ยวและสับสน” 

 เมื่อสิ่งต่าง ๆ  เกิดขึ้น คุณอาจจะซื้อหนังสือแนวพัฒนาตนเอง 
และฟงัเรือ่งราวทีส่รา้งกำาลงัใจจากพอดแคสต ์(Podcast) เพือ่หวงัจะ 
ไดค้ำาตอบ และคดิวา่จะตอ้งมคีำาตอบทีไ่หนสกัแหง่ใชไ่หมคะ เคลด็ลบั
กับคำาอธิบายเหรอ และรวบรวมกิจกรรมที่คิดจะทำาเอาไว้ เช่น สมาธ ิ
โยคะ สมูทตีสูตรสีเขียว ติดตามคนในอินสตาแกรม (Instagram) 
อ่านหนังสือพวกนั้นหมดทุกเล่ม

 ฉันจะบอกเรื่องจริงที่รู้ให้ฟังค่ะ รายการพวกนี้ไม่ทำาให้คุณ
เปšนสุขหรือสนุกหรอกค่ะ
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 “คำาตอบ” หรือกุญแจสู่ความสุขของคุณอยู่ที่การเรียนรู้ 
ที่จะรู้จักตัวเอง อยู่ที่การเชื่อมต่อแต่ละจุดจากอดีตมาที่พฤติกรรม 
ในปัจจุบัน และมุ่งเป้าไปยังเรื่องราวต่าง ๆ  ที่ทำาให้คุณเสียใจ 
เปšนเรื่องของการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่าง ๆ  ฟัน½่า ขบคิดผ่าน
กระบวนการ และรักตัวเองให้เปšน ยอมรับความรู้สึกและอารมณ ์
ที่เกิดขึ้น (ทั้งดีและไม่ดี) และเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดครั้งแล้ว
ครั้งเล่า นั่นคืออิสรภาพและสันติภาพ

 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เรารู้จักนิสัยแย่ ๆ  ทั้งหลาย แล้วเลือก
ที่จะสร้างนิสัยใหม่ เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ถ้าทำาผิดก็เริ่มใหม่  
ขจัดออกไปแล้วเริ่มใหม่ และบอกให้คุณลงมือทำา ไม่ใช่แค่อ่าน 
และคดิวา่ “เอิม่... ฟงัดดู”ี ไมค่ะ่ ตอ้งเปšนการคดิแบบวา่ “เอิม่... ฟงัด ู
เข้าท่า น่าจะทำาลำาบาก แต่ฉันจะทำา ถึงแม้อาจล้มเหลวอีก แต่ก็จะ 
เดินหน้าต่อเพราะทนไม่ไหวแล้วที่ต้องรู้สึกห่วยแตกแบบนี้”
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อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างไร
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 10 ปีที่แล้ว ตอนที่ฉันเข้ารับการบำาบัดหลังจากหย่า พอได้ลงนั่ง 
ที่ออฟฟิศของนักบำาบัด ฉันก็โพล่งไปว่า “ต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะ  
ถึงจะช่วยให้ฉันหายจากปัญหานี้ได้ ฉันพร้อมแล้ว และอยากเริ่ม
ตอนนี้เลยค่ะ”

 เผลอ ๆ  ตอนนั้นฉันอาจมองดูนาฬิกาเสียด้วยซ้ำา บางทีเปšน 
เพราะฉันคงอยากรวบรัดตัดความให้เสร็จ ๆ  ไปภายในชั่วโมง  
ฉันอยากจะได้วิธีแก้ปัญหาและอยากได้เร็ว ๆ

 ทุกวันนี้ใคร ๆ  ก็รู้ว่าการพัฒนาตนเองเปšนกระบวนการ ไม่ใช ่
เปšนเรื่องที่จะแก้ไขแบบเร่งด่วน แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ห้าม 
หากเราจะอยากได้คำาตอบที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา เราต้องการ 
วิธีการแก้ไขปัญหา กระบวนการที่เปšนขั้นเปšนตอนให้เราได้กา 
เครื่องหมายในรายการออก เพื่อไปพบความสุขในบั้นปลาย  
เกิดความสงบภายในใจ และเยียวยาแผลใจที่แตกเปšนเสี่ยง ๆ  เรา 
พยายามเสาะหาผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญที่มีวิธีแก้ไขสอดคล้องกับปัญหา 
ของเราและเราชื่นชม จะได้ลงมือแก้ไขและรอให้สวรรค์เปิดรับ 
พร้อมกับแสงแห่งการพัฒนาตนเอง

 บางทีประตูสวรรค์อาจจะเปิดหรืออาจจะไม่เปิดก็ได้นะคะ 
เพราะเส้นทางและการเดินทางของแต่ละคนไปสู่การแก้ปัญหา 
นั้นต่างกันไป บางคนเปลี่ยนได้รวดเร็ว บางคนก็เปšนไปอย่างช้า ๆ  
ไม่ว่าจะเปšนเส้นทางใด ฉันเพียงอยากให้คุณเข้าใจถึงพลังอันยิ่งใหญ่
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ของการเข้าใจตนเอง ยกตัวอย่าง หลังจากที่คุณจัดงานปาร์ตี้หลุด
โลกนิด ๆ  และเช้าต่อมาคุณตื่นนอน ตาปรือ ๆ  งัวเงียเดินเข้าครัว  
รู้ว่าจะต้องล้างจาน พอคุณก้าวเข้าไปในห้องที่มืดตื๋อ สิ่งแรกที่คุณจะ 
ทำาคอือะไรคะ คณุจะเริม่ลา้งจานทัง้ทีย่งัมดื ๆ  อยา่งนัน้เหรอ ไมใ่ชแ่ลว้คะ่  
คุณต้องเปิดไฟก่อนแล้วคุณจะเห็นสิ่งแรกที่ต้องลงมือทำา ส่ิงที่คุณ
ต้องเอาไปทิ้ง สิ่งที่ต้องล้าง และสิ่งที่ต้องเก็บ

 ทำานองเดียวกันกับการพัฒนาตนเอง สิ่งแรกที่เราต้องมองก็คือ  
สิง่ทีต่อ้งเปลีย่นในชวีติ คลา้ย ๆ  กบัการทำารายการรวบรวมของกอ่นที ่
เราจะหาวิธีการมาเปลี่ยนแปลง

 ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเปšนช่องทางด่วนให้คุณรู้จักตัวเอง  
เมื่อคุณรู้ว่าเรื่องใดที่คอยขัดแข้งขาให้ล้มลงและเปšนตัวถ่วง 
ไม่ให้มีความสุข คุณจะได้เปลี่ยนแนวทางจัดการได้อย่างรวดเร็ว  
ฉันอยากให้คุณคุ้นกับสิ่งที่เปšนตัวกระตุ้นให้รู้สึกห่วยแตก และรู้ 
คุณค่าของตัวเองเหมือนกับรายการซื้อของอย่างไรอย่างนั้น ฉัน
หมายความวา่คณุตอ้งรูว้า่คณุชอบกาแฟแบบไหน และรูว้า่ใครจะชนะใน
รายการศกึรกัสละโสด (The Bachelor) แตค่ณุรูห้รอืเปลา่วา่คณุตอ้งการ 
ใช้ชีวิตอย่างไร ในแต่ละวันคุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งใดเปšนตัวกระตุ้น 
ความรูส้กึและคณุลว่งรูส้ิง่นัน้ไดอ้ยา่งไร เพราะวา่ถา้คณุรู ้คณุกจ็ะทราบ 
ถงึขอ้ผดิพลาดและแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีนัน่เปšนวธิทีีค่ณุจะหยดุยัง้ 
ความรู้สึกย่ำาแย่และเริ่มก้าวสู่การมีชีวิตใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิม

 นอกจากนี้ฉันยังได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ  ให้คุณพัฒนา
ตนเองอาท ิการทำาสมาธ ิการทำาแผน่งานตา่ง ๆ  ทีส่อดรบักบันสิยัทีค่ณุ
จะอ่านในแต่ละบท เพียงแค่พิมพ์ www.yourkickasslife.com/ 
HTSFLS-study คุณก็จะเจอข้อมูลเพิ่มเติม
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 เป้าหมายของเรื่องนี้คือการใส่ใจนิสัยของคุณ และค้นหาว่าสิ่ง
ใดที่รั้งไม่ให้คุณเดินหน้า และพยายามหลีกหนีจากนิสัยเหล่านั้น 
เพียงแค่นี้คุณก็เดินหน้าสู่ความสุขที่ล้นปรี่ได้อย่างสบาย ๆ

กุญแจสู่ความสำาเร็จ
 เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต มีเรื่องบางเรื่องที่ฉันได้ 
เรียนรู้เนิ่น ๆ  จากเส้นทางชีวิต ซึ่งเปšนส่วนสำาคัญของความสำาเร็จ
ทุกเรื่องในชีวิตของฉันช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเปšน มิตรภาพ 
การสมรส การเปšนพ่อแม่ อาชีพ และร่างกาย เรื่องราวเหล่านี้ 
ไม่ได้เกิดจากการที่ฉันฉลาดกว่าคนอื่น มีเคล็ดลับ หรือวิธี
การใด ๆ  แต่กุญแจสำาคัญคือ ความเสมอต้นเสมอปลาย 
และมุ่งมั่นแก้ไข นี่คือสิ่งที่ต้องทำาทั้งชีวิต ไม่ใช่เพียงแค่การ
อ่านหนังสือเพียง 1 เล่ม เข้าร่วมเวิร์กช็อปเพียงงานเดียว หรือ
เพียงแค่พยายามแก้ไขด้วยตนเองเมื่อชีวิตเกิดปัญหา แต่เปšน 
การปฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ  การลม้แลว้ลกุเริม่ตน้ใหมค่รัง้แลว้ครัง้เลา่  
เหมือนชัยชนะเล็ก ๆ  หรือคว้าชัยอย่างยิ่งใหญ่ เหมือนกับตอนที่ 
จู่ ๆ  ก็คิดออกว่าสิ่งใดคือปัญหาของคุณ

 ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมา และไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ 
หรือ 1 ปีจากนี้จะเปšนอย่างไร โอกาสของการมีชีวิตที่วิเศษ ดีเยี่ยม  
และสำาเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถในการทุ่มเท มุ่งมั่นต่องานที่ทำา 
จากตัวตนภายในและนิสัยคงเส้นคงวาของคุณ และถ้าคุณจะ
พูดว่า คุณไม่มีเวลาที่จะมุ่งมั่นแล้วละก็ ฉันบอกเลยค่ะว่าคุณจะ
ลงเอยด้วยความรู้สึกห่วยแตกอีกครั้ง คุณมีเวลานะคะ ขอเพียง 
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แต่ต้องจัดลำาดับความสำาคัญ คำาพูดต่าง ๆ  ในหนังสือจะไม่มี
ประโยชน์เลย ถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะพิจารณาชีวิตของคุณให้ 
ลึกซึ้งและลงมือทำา

 ในตอนทา้ยของแตล่ะบท คณุจะพบกบัคำาถามทา้ทายหลาย ๆ  ขอ้  
เพราะว่าแค่อ่านก็ยังไม่พอค่ะ การอ่านเกี่ยวกับนิสัยที่คุณไม่ได้ 
พยักหน้าเห็นด้วย และคิดว่า “เออ นั่นล่ะนิสัยฉัน” หรือ “ฉันก็รู้สึก 
แบบนัน้เหมอืนกนั” แลว้กจ็ะยงัทำานสิยันัน้ตอ่ แตเ่พยีงตอบคำาถามตา่ง ๆ   
ที่ช่วยเจาะลึกลงไปในชีวิตของคุณ คุณก็จะได้ความคิดที่สร้างสรรค ์
(ด้วยการเขียน) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  
ดังนั้นหากระดาษสักแผ่น เขียนคำาตอบด้วยตัวเอง หรือทำากับเพื่อน
ในกลุ่มก็ยังได้ค่ะ

จับตา ใส่ใจ
 นอกเหนือจากความคงเส้นคงวาและการมุ่งมั่น ยังมีอีกเรื่องที่
อยากจะเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ให้มาก
ที่สุด นั่นคือการใส่ใจ คุณกำาลังจะอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับนิสัยต่าง ๆ   
และกระบวนการทางความคิดที่อาจเปšนภาพสะท้อนความเปšนคุณ 
ดังนั้น อ่านแล้วก็ต้องเข้าใจว่านิสัยพวกนี้หน้าตาเปšนอย่างไรกันแน่  
(ถา้คณุทำานสิยัเชน่นัน้) และกเ็อาวธิกีารตา่ง ๆ  ทีช่ว่ยเปลีย่นนสิยันัน้ ๆ   
ไปใช้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณสังเกตเห็น
นิสัยนั้นในชีวิตประจำาวันได้เก่งค่ะ
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 เรื่องนี้อยู่ที่การห้ามตัวเอง เมื่อคุณตกลงทำาเรื่องอะไรก็ตามที่ 
ไม่อยากทำา และภายในไม่กี่วินาทีคุณบอกตัวเองว่า “ตายแล้ว  
ทำาอย่างนั้นก็เท่ากับเอาใจคนอื่นนี่นา” หรือ เมื่อคุณเศร้าหลังไปส่ง 
ลกูนอ้ยทีโ่รงเรยีนอนบุาลวนัเปดิเรยีน คณุกลบับา้น และรูส้กึเหมอืน 
น้ำาตาคลอเบ้า หมดเรี่ยวแรงและเริ่มจะทำาความสะอาดบ้านทั้งหลัง  
ฉันอยากให้คุณหยุดและพูดว่า “นี่เราพยายามจะทำาเปšนเข้มแข็ง 
และไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกเหรอ” แบบนี้ค่ะ นี่ไม่ใช่การตีอกชกตัวเอง  
การเอาใจคนอื่นหรือการที่จะทำาเปšนไร้ความรู้สึก แต่เรื่องนี้เปšน 
การรับรู้ถึงนิสัยและ/หรือความเชื่อ แล้วก็พยายามใช้วิธีการใหม่ ๆ

นั่นคือการใส่ใจ

 อย่างไรก็ตาม การใส่ใจมากเกินไปก็มีข้อเสียเช่นกัน คุณอาจจะ 
“คิดมากเกิน (overthinking)” ก็ได้ค่ะ แต่แย่กว่านั้น เพราะ 
ในการพัฒนาตนเอง มีผู้หญิงหลายคนแยกแยะพฤติกรรมที่ 
ว่าไว้ในตอนต้นได้เก่งเกินไปจริง ๆ  ลองคิดดูค่ะ การพยายามจะ 
ระบุทุกนิสัยที่ทำา การที่เรารู้เปšนเรื่องดีใช่ไหมคะ หรือว่าเปšน 
เรื่องไม่ดี แต่คุณว่าการหมกหมุ่นเปšนเรื่องไม่ดีใช่หรือไม่คะ 
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนไหนควรจะวิเคราะห์หรือตอนไหนที่เรา
ควรสลัดออกไปจากหัว และถ้าเราเอาออกจากหัวไม่ได้ล่ะ ถ้าเรา 
มัววิเคราะห์ตัวเองตลอดจะเกิดอะไรขึ้น

 การคิดมากเกินเช่นนั้นเรียกว่า “การระบุมากเกินไป (over-
identification)” และนั่นคือเวลาที่เรามัวแต่วิเคราะห์ทุกเรื่องที่ 
ทำาลงไปมากเกิน ผู้หญิงที่ฉลาดและประสบความสำาเร็จสูงมักจะ
เปšนเช่นนี้ค่ะ
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 ดังนั้น ถ้าคุณรู้สึกว่าเปšนเช่นนี้ และคุณทำา ก็ขอบอกว่า  
คุณเปšนคนปกติ และฉันก็ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นต่อการจัดการ
ปัญหา แต่นี่ไม่ใช่เรื่องของการมานั่งแยกส่วนวิเคราะห์อารมณ์
และสภาพจิตนะคะ ขอให้พยายามใส่ใจมากที่สุด อย่าพยายามทำา 
มากเกนิคะ่ พยายามขบคดิวา่จดุไหนทีค่ณุลม้ลกุคลกุคลานมากทีส่ดุ
และมีจุดไหนที่คุณปรับปรุงได้ รู้ทันให้ได้เมื่อพฤติกรรมนี้เกิดขึ้น 
ใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ  ที่จะเรียนรู้แค่นั้นก็พอแล้วค่ะ และอย่าลืมว่าต้อง
ไม่ใจร้ายกับตัวเองตลอดระยะเวลาขณะปฏิบัติภารกิจนี้

รับเถอะค่ะว่าอับอาย
 ชว่งฤดรูอ้นในป ี2557 ฉนัไปเมอืงซานอนัโตนโิอ (San Antonio)  
รฐัเทก็ซสั (Texas) เพือ่เขา้อบรมเรือ่ง The Daring WayTM แนวทางที ่
ได้มาจากการศึกษาวิจัยของดร.เบรเน บราวน์ (Dr.Brene Brown)  
สำาหรบัฉนัแลว้ผลงานนีเ้รยีกไดว้า่ สดุแสนจะดงีามทัง้ในแงส่ว่นตวัหรอื 
สายอาชีพ ฉันตื่นเต้นสุด ๆ  ที่เรื่องความอับอายถูกนำามาเปšนหัวข้อ 
สำาคญัตน้ ๆ  ของการพฒันาศกัยภาพตนเอง และรูส้กึขอบคณุผลงาน 
ของดร.เบรเนอย่างสุดซึ้ง คุณเองจะได้อ่านวิธีการและแนวคิด 
ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งพัฒนามาจากงานวิจัยของเธอค่ะ

 ความอับอายดูเหมือนจะเปšนคำายอดนิยมในขณะนี้ และก็เปšน 
เรื่องดีที่มีคนพูดคุยเรื่องที่ทำาให้ไม่มีความสุข แต่มีหลายครั้งที่สาว ๆ  
มาเล่าให้ฉันฟังว่าพวกเธอไม่คิดว่าเธอมีเรื่องอะไรให้อับอายเลย 
ทั้ง ๆ  ที่มีเรื่องน่าอับอาย ราวกับว่าพวกเธอแยกแยะความรู้สึก 

‘
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ของตัวเองไม่ได้ ฉันเข้าใจค่ะ เมื่อเราคิดถึงคนที่รู้สึกอับอาย 
เราอาจจินตนาการว่าคนคนนั้นได้ทำาเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำาได้
และการกระทำาเหล่านั้นเปšนที่ล่วงรู้ต่อสาธารณชนไม่ว่าจะ 
ถูกจับได้ว่ายักยอกเงินโบสถ์ แล้วคริสต์ศาสนิกชนที่ชุมนุมกัน
ในโบสถ์ก็รู้กันไปทั่ว หรือถูกจับได้ว่ามีอะไรกับจิตแพทย์แล้วคน 
ก็ไปเมาท์ต่อกันทั่วเมือง หรือแม้กระทั่งอับอายจากการกระทำา 
ของผู้อื่น เช่น มีแม่เปšนคนติดเหล้าแล้วก็เมาแอ๋มางานละครที่
โรงเรียน หรือมีลูกโดนจับเพราะไปจิ๊กของในร้านค้า

 แตส่ิง่ทีฉ่นัไดเ้รยีนรูก้ค็อื นอกจากความอายจะเกดิไดบ้อ่ยกวา่ที ่
คุณคิดแล้ว แต่ยังเกิดขึ้นในสถานการณ์ส่วนตัวบ่อย ๆ  ด้วยซ้ำา  
ฉันไม่อยากจะบอกพวกคุณที่คิดว่าไม่เคยมีเรื่องอับอายเลยว่า  
พวกเราทั้งหมดก็มีความรู้สึกอับอายกันทั้งนั้นค่ะ เมื่อเราไม่ยอม
เผชิญและรับไปเลยว่าเรื่องนี้คือความอับอาย เราไม่ระบุเรื่องนี้ 
อย่างซื่อตรงและเริ่มนำาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านไปให้ได ้
เจ้าเรื่องน่าอายก็จะเข้ามากุมชีวิตเรา เรากำาลังวิ่งหนีจากความรู้สึกที่
ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงในตัวเรา

 ดร.เบรเน บราวน์ อธิบายความอับอายไว้ว่าเปšน “ความรู้สึก 
และประสบการณ์ที่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสของการเชื่อว่าเราทำา 
เรื่องผิดพลาด และด้วยเหตุนั้นจึงไม่คู่ควรต่อความรักหรือ 
การเข้าพวก เปšนเรื่องบางอย่างที่เราต่างประสบกับตัว กระทำา หรือ
พลาดที่จะทำาแล้วส่งผลให้รู้สึกไม่คู่ควรที่จะสานสัมพันธ์กับผู้คน”

 นัน่เปšนคำาจำากดัความทีว่เิศษและเปšนประโยชน ์เพราะวา่เราหลาย ๆ   
คนไม่ได้เอะใจว่าเรารู้สึก “ไม่คู่ควรกับการสานสัมพันธ์” ขออนุญาต 
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อธิบายว่าเรื่องนี้หมายความว่าอย่างไร จะสำาแดงตัวตนในชีวิตผู้ใหญ ่
อย่างเรา ๆ  อย่างไรและต้องทำาอย่างไรกับนิสัยที่จะได้อ่านต่อไป

 ฉันจะขอเริ่มจากตัวอย่างที่เปšนประสบการณ์ตอนอยู่โรงเรียน
มัธยม เปšนอีกเรื่องความอับอายที่เกิดขึ้นต่อหน้าประชาชนทั่วไป

 วันนั้นเปšนวันที่ฉันจบเกรด 8 ฉันใส่ชุดสวยที่แม่กับฉันไป
ช่วยกันเลือก ฉันยืมเสื้อเสวตเตอร์ตัวสวยแบบไม่มีปก ติดกระดุม 
มีไหล่หนุนของแม่มา มันออกจะใหญ่ไปเสียหน่อย แต่ก็ถือว่า
เก๋มากในปี 2532 ขณะที่พ่อแม่และฉันกำาลังจะเดินออกจากที่
จอดรถเข้าโรงเรียน ก็ได้พบกับ 2 สาวสุดป๊อปประจำาโรงเรียน  
เธอชีม้าทีฉ่นัแลว้กพ็ดูกบัอกีคนวา่ “อุย๊ ตายแลว้! ยายนัน่ใสอ่ะไรนะ่”  
แล้วทั้งคู่ก็หัวเราะกันระเบิดเถิดเทิง ตอนเช้าก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกว่า
ตัวเองดูดีและมั่นใจมากค่ะ แต่หลังจากได้ยินอย่างนั้น ฉันรู้สึกแย่
มาก ๆ  และดูโง่ไปถนัดตา

นั่นแหละความอับอาย

 สถานการณท์ีด่เูหมอืนจะเลก็ ๆ  เหลา่นีเ้ปšนเรือ่งทีแ่สนจะธรรมดา 
เรือ่งทีเ่ราลว้นประสบสิง่ทีเ่ราถกูดแูคลนในทีส่าธารณะ ใครทีเ่คยเรยีน 
โรงเรียนมัธยมก็จะมีเรื่องเล่าแบบฉันสักเรื่อง ไม่ก็เปšนสิบ ตอนเรา 
ยงัเดก็ เราถกูครอบครวั เพือ่น½งู และทีโ่รงเรยีนทำาใหอ้าย พอโตเปšน 
ผู้ใหญ่เราก็มีเรื่องอับอายทำานองเดียวกันในความสัมพันธ์ ที่ทำางาน 
เพื่อน½ูง และครอบครัว

 มาดูอีกตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ เรื่องนี้เปšนอัตลักษณ์ 
อย่างหนึ่งที่วัฒนธรรมเราถือว่าเปšนสิ่งที่ “ไม่เปšนที่ยอมรับ”  
(unacceptable) จึงมักนำาไปสู่ความรู้สึกอับอาย เราเพิ่งย้ายมา
อยู่รัฐใหม่ได้ไม่กี่ปี ลูก ๆ  ของฉันก็ต้องย้ายมาเข้าโรงเรียนใหม่ 
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ที่นี่ด้วย ฉันกำาลังเข้าประชุมกับครูใหญ่โรงเรียนประถม ครูคนใหม ่
ของลกูชาย พรอ้มดว้ยผูป้ระสานงานดา้นการเรยีนพเิศษ โดยกอ่นหนา้ 
จิตแพทย์ได้ส่งประวัติที่วินิจฉัยว่าลูกชายของฉันเปšนเด็กพิเศษ 
ออทิสติกมาที่โรงเรียน

 การประชุมเริ่มขึ้นและผู้ประสานงานการเรียนพิเศษเริ่มอ่าน
ประวัติลูกชายให้ฉันและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนฟังเสียงดังว่า 
“โคลตนัอยูก่บัแมพ่อ่และนอ้งสาว คณุแมข่องเขามปีระวตักิารดืม่สรุา....”  
ฉันจำาไม่ได้ว่าเธอพูดอะไรต่อเพราะกำาลังเลือดขึ้นหน้า ฉันโกรธมาก  
มือเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและตัวสั่น

 เราย้ายเข้าอยู่ในเมืองใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักเรา ก่อนประชุม  
ฉนัเพิง่ไดพ้ดูคยุอยา่งถกูคอกบัเหลา่ผูห้ญงิซึง่ฉนัคดิวา่นา่จะเปšนเพือ่น 
กนัไดอ้ยูห่ยก ๆ  พอเธออา่นเสยีงดงัวา่ “คณุแมข่องเขามปีระวตักิารดืม่
สรุา....” ฉนัไดแ้ตส่งสยัวา่ ควรขดัจงัหวะแลว้บอกวา่ ฉนัเลกิมาหลาย 
ปแีลว้ดไีหม พวกเขาจะเอาเรือ่งนีไ้ปนนิทากนัทัว่ไหมนะ พวกเขาจะมอง 
ว่าฉันเปšนคนไม่ดีเลยหรือเปล่า ความรู้สึกต่าง ๆ  ถาโถม จนอยาก
จะวิ่งหนี ฉันอยากแก้ต่างให้ตัวเองและร้องไห้ในเวลาเดียวกัน

 ในทุกสถานการณ์ที่สร้างความอับอายเหล่านี้ สิ่งหนึ่งที่มักจะ 
เกิดขึ้นก็คือ เรารู้สึกห่วยแตก ซึ่งเปšนเรื่องที่แย่เอามาก ๆ  ไม่มี
อารมณ์ใดจะเหมือนแบบนี้ เหมือนกับที่ ดร.เบรเน บราวน์พูดไว้  
“ความอับอายเป็นอารมณ์ที่ฟาดหน้าเข้าเต็ม ๆ   (Shame  is  
a  full  contact  emotion) ” เปšนความรู้สึกที่ทุกคนบนโลกนี้ 
ต่างก็เกลียดกลัว เมื่อเรารู้สึก เราจะไม่อยากรู้สึกอย่างนั้นอีกเลย  
เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าคิดแบบนี้ แต่ลึก ๆ  ในใจ เรารู้ดีว่าอยาก 
ให้มันหายไป
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 เรื่องน่าอายสมัยจบมัธยมต้นผ่านมาแล้วกว่า 25 ปี แต่ฉันยังจำา 
ความรู้สึกเหล่านั้นได้เหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวาน รายละเอียดมันชัดเจน  
ฉันจำาได้กระทั่งชื่อของเด็กผู้หญิงที่หัวเราะเยาะ ความรู้สึกจาก
เหตุการณ์ที่ดูเปšนเรื่องเล็กน้อยประทับตราตรึงอยู่ในใจฉัน ไม่ได้
ก่อให้ฉันกลายเปšนคนที่ฉันเปšนมากนัก แต่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ 
ฉันทำาลงไป

 นั่นเปšนเหตุผลว่าทำาไมเราถึงต้องทำาความเข้าใจก่อนว่าจะระบุ
เรื่องน่าอับอายได้อย่างไร ก่อนที่เราจะเริ่มคิดถึงนิสัย 14 อย่าง 
ที่คุณกำาลังจะอ่านในหนังสือเล่มนี้ เราต่างมีสัญชาตญาณหลบหลีก
ความละอายด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เราใช้ชีวิต 
โดยพยายามหลีกหนีให้ได้มากที่สุด และการหลีกหนีกลายเปšน 
แรงผลกัดนัใหเ้กดินสิยัทีบ่ัน่ทอนชวีติของเราคะ่ ซึง่เปšนทีม่าของนสิยั 
ทั้งหลายแหล่ที่จะได้อ่าน ไม่ว่าจะเปšนการมุ่งหาความสมบูรณ์แบบ 
(perfectionism) การประจบผู้อื่น (people pleasing) การโทษ 
ผู้อื่น (blaming) การหาเรื่องพินาศให้ตัวเอง (self-sabotage)  
การทำาเปšนว่าไม่รู้สึกอะไร (numbing) การแยกตัวออก (isolating 
and avoiding) การควบคุม (control) และทำาทุกอย่างให้สำาเร็จ
มากเกิน (overachieving) ถ้าคุณมีนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
มีทั้งหมดนี้ ก็ลองเดาดูสิคะว่าเปšนเพราะอะไร ความอับอายไงคะ

 ถ้าเราไม่เรียนรู้เกี่ยวกับความอับอายในชีวิต แล้วปล่อยให้ 
ความอบัอายควบคมุเรา ถา้เราคดิวา่เราไมม่คีวามอบัอายเลย เราอาจทำา 
พฤตกิรรมทัง้หมดทัง้มวลทีจ่ะไดอ้า่นในเลม่นีแ้ละตอ้งวิง่หนไีปตลอด

 ตอนที่คุณอ่านเกี่ยวกับนิสัยต่าง ๆ  ในหนังสือเล่มนี้ ขอให้ระลึก
ไว้เถอะค่ะว่า เปšนไปได้ที่คุณจะใช้นิสัยเหล่านี้เสมือนเกราะป้องกัน  
และขอให้รู้ไว้ว่า นิสัยเหล่านี้จะทำาให้คุณรู้สึกว่ามีเกราะป้องกัน 
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จากความอับอาย และซึ้งกับคุณค่าของมันในฐานะโล่ หลังจากนั้น
ก็ลดโล่นั่นลงค่ะ

 เพราะเมื่อเราเข้าไปอยู่ในวงจรของการพยายามหาความ-
สมบูรณ์แบบ ประจบผู้คน ไม่รู้สึกรู้สาและนิสัยอื่น ๆ  เราไม่ได้ 
หาทางแก้ไขปัญหาจริง ๆ  หรอกค่ะ อย่างมากเราแค่ปฐมพยาบาล
แปะพลาสเตอร์บนแผล รอการเอาใจใส่และรักษาอย่างจริงจัง  
และการเอาใจใส่นั่นแท้จริงเปšนดังนี้ค่ะ

1. การรับรู้พฤติกรรมที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้น ว่าพฤติกรรมนี ้
 ไม่ส่งเสริมให้คุณเปšนคนที่อยากจะเปšน ฉันรู้ว่าคุณไม่ต้องการ 
 จะเต้นท่าที่คนอื่นอยากให้เต้น ฉันรู้ว่าคุณแค่อยากจะเข้ากับ 
 ผูค้นแทนการหลบซอ่นตวั เมือ่สถานการณเ์รยีกรอ้ง ฉนัรูว้า่คณุ 
 พยายามอย่างดีที่สุดแล้วแทนที่จะฆ่าตัวเองด้วยการอยากเปšน 
 นักสมบูรณ์แบบ เมื่อรู้ว่ากำาลังจะทำาพฤติกรรมเหล่านี้ คุณก็จะ 
 ดำาเนินการแก้ไขมันได้

2.  รู้เกี่ยวกับคุณค่าของตัวเอง คุณต้องรู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกับ 
 ทีค่ณุรูว้า่คณุชอบกาแฟแบบไหน (บทที ่15) สิง่ทีส่ำาคญัสำาหรบัคณุ 
 คอือะไร คณุจดออกมาไดไ้หม บอกสิง่ทีค่ดิวา่สำาคญัตอ่การใชช้วีติ 
 ในแต่ละวันของคุณมากที่สุด และทำาไมถึงสำาคัญต่อคุณตาม 
 ลำ�ดับ

3.  ลงมือ คุณอาจจะทำาไม่ถูกทุกครั้งหรืออาจจะไม่บ่อยครั้งด้วยซ้ำา  
 การเปลีย่นพฤตกิรรมเปšนเรือ่งทีวุ่น่วาย บางครัง้คณุทำาผดิพลาด 
 บางครั้งก็ทำาถูกต้อง บางครั้งคุณก็ภูมิใจในตัวเองและรู้สึก 
 ต่าง ๆ  นานาไปตลอดวัน แต่ท้ายที่สุดแล้ว ยิ่งคุณ½ƒกปรือมาก 
 เท่าไร คุณก็จะพัฒนาสร้างนิสัยใหม่ที่เหมาะและง่ายกว่า 
 เพื่อช่วยให้คุณมีความสุขได้มากขึ้น
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กล้าเผชิญหน้า
 คณุจะไดอ้า่นคำาวา่ “กลา้เผชญิหนา้ (show up)” ในหลาย ๆ  บท  
ดูเหมือนว่าจะเห็นอยู่ทนโท่แล้วใช่ไหมคะ ฉันจะแจกแจงให้ดูว่าคำา
นี้หมายถึงอะไร

 การกล้าเผชิญหน้ายืนหยัด หมายถึง เต็มใจที่จะลงมือ 
ทำาอะไรบางอยา่งทีอ่าจไมไ่ดส้นกุนกั เปšนสิง่ทีใ่จจรงิคณุอยากจะถอย
ออกมาและบอกว่า “ไม่เอา !”  เมื่อคุณกล้าเผชิญหน้า คุณปล่อยตัว 
ให้รู้สึกกลัว รู้สึกตะขิดตะขวงใจ และรู้สึกแปลก ๆ  เพราะไม่ใช่เรื่อง
คุ้นเคยได้ แต่คุณต้องใช้มันเปšนแรงบันดาลใจ ให้คุณได้ลงมือทำา 
อย่างสุด ๆ  จริงจังและกล้าไปพร้อม ๆ  กัน

นั่นแหละค่ะ ความหมายแท้จริงของคำาว่า “กล้าเผชิญหน้า”

 ในแตล่ะวนั เมือ่คณุเผชญิหนา้กบัเรือ่งราวทีย่ากเยน็และกระอกั 
กระอ่วน อาทิ พูดแย่ ๆ  กับตัวเอง สนทนากับเพื่อนร่วมงานที่เจ้า
อารมณ์ ซึ่งเปšนเรื่องแย่มาก แต่ก็ต้องทำาเพราะจำาเปšน หรือแม้กระทั่ง
กับลูกน้อยแสนดื้อซนของเรา เรามี 2 ทางเลือกค่ะ

1. คุณไม่ทำาอะไรเลยแล้วรู้สึกแย่สุด ๆ  เมื่อคุณกลัว ทุกสิ่งก็คงอยู่ 
 แบบเดิม ๆ

2. คุณยอมรับว่าอึดอัดใจแต่ก็กล้าและกลัวไปพร้อม ๆ  ที่จะเห็น 
 การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
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 คุณสังเกตไหมว่าใน 2 ตัวเลือกนี้ มีความกลัวเหมือน ๆ  
กันเพราะความกลัวเปšนส่วนหนึ่งของชีวิตที่สุดแสนจะเลิศเลอ 
ของเรา

 เพียงเรากล้ายืนหยัด เผชิญหน้าและเริ่มจัดการกับปัญหา  
คุณก็ประกาศให้โลกรู้แล้วว่าคุณเหนื่อยที่จะทำาร้ายจิตใจตัวเอง 
และทำานสิยัทีส่ง่ผลใหต้วัเองรูส้กึแย ่แลว้คณุพรอ้มทีจ่ะเปลีย่น เทา่นี ้
ฉันก็ขอชื่นชมคุณสุด ๆ  จากก้นบึ้งของหัวใจแล้วค่ะ

 และแน่นอนว่าบางครั้งคนเราก็จะมีช่วงที่รู้สึกแปลก ๆ
กระอักกระอ่วนจนอยากหนีจากความรู้สึกและการรับรู้ของตน  
อาการแบบนี้เปšนเรื่องปกติ แน่นอน มันอาจจะลำาบากใจ คุณเคย
ทำาตัวแบบนั้นมาตลอด มันคงต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะเริ่มรู้สึก
สบายใจที่จะใช้วิธีการและเริ่มมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขึ้นกว่าเดิม  
ฉนัไมเ่คยรูจ้กัใครทีช่อบคยุแตเ่รือ่งเครยีด ๆ   และกำาหนดเรือ่งทีต่อ้งคยุ 
เช่น “แหม รอไม่ไหวแล้วนะ อึดอัดอยากคุยกับแม่เรื่องนี้จริงจริ๊ง 
จะถามว่าทำาไม เดี๋ยวนี้คุยเรื่องการเมืองในบ้านไม่ได้” แต่มันก็จะ 
กลายเปšนเรื่องที่ง่ายกว่าเดิม ! คุณจะเริ่มรู้ว่าความกลัวจะสลายไป
ในขณะที่ความรู้สึกมั่นใจและพลังเข้ามาแทนที่

 ดังนั้น ขอต้อนรับสาว ๆ  ที่ใจสลาย ชอกช้ำาและหวาดกลัว 
ทกุคนคะ่ เราจองทีน่ัง่ไวใ้หท้กุคนแลว้ พวกคณุกเ็หมอืนกนักบัเราคะ่  
เรารักคุณอย่างที่คุณเปšน และคุณยังคงต้องการที่จะเปลี่ยน 
เพื่อสิ่งที่ดีกว่า มีเรื่องนึงที่ฉันแน่ใจก็คือ เมื่อใดก็ตามที่ผู้หญิง 
มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนชีวิต ใส่ใจตัวเองและสิ่งที่แสวงหา ก็ไม่มีอะไร
มาหยุดเธอได้ค่ะ
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 ฉันตื่นเต้น ที่พวกคุณมุ่งมั่นจะเรียนรู้ตัวเองมากขึ้น เพราะถ้า
คุณเริ่มเรียนรู้ คุณก็จะได้เริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ  ที่ทำาให้ตัวเองรู้สึกดี
ขึ้น แล้วคุณก็จะกลายเปšนคนใหม่ที่เปลี่ยนไป

 และเมื่อคุณเปšนคนใหม่ที่ทำาดีกับตัวเองมากขึ้น คุณก็จะเปšน
แรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น สร้างแรงผลักดันไปในทางที่ดี ผู้หญิงมี
อำานาจไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนตัวพวกเธอเอง แต่ยังเปลี่ยนโลกได้ด้วย

 เอาละ ถึงเวลาพับแขนเสื้อ รวบผมขึ้น รัดหางม้า แล้วมาลงมือ
ทำากันเถอะค่ะสาว ๆ



“The key has been consistency 
and commitment to the work”

“กุญแจสำ�คัญคือก�รเสมอต้นเสมอปล�ย
และมุ่งมั่นที่จะแก้ไข”




