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‘ท�า ไม่ ได้’ b ยาก เกนิ ไป b สู้ ไม่ ไหว b ขอ ยอม แพ้ ฯลฯ 
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จะแพ้ หรอื ชนะ 
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เราต้องก�าหนดเอง!

 ด้วยรกัและปรารถนาดี

 ส�านกัพมิพ์วชิ
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จุดหมายภายในใจ

เคยได้ยนิค�าว่า จดุหมายภายในใจ กนัไหมครบั

ก่อนจะออกเดนิทางหรอืท�าอะไรกต็าม

เราควรมเีขม็ทศิน�าทางเสยีก่อน

และใจเราเอง คอื จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง

การตั้งใจ กเ็หมอืนกบั การตั้งเขม็ทศิ

หากตั้งเขม็ถูก เรากเ็ดนิทางถูก

ในเรื่องของใจ…

ผมม ี‘พระพทุธเจ้า’ และ ‘พระเจ้าอยู่หวั’

เป็นต้นแบบการคดิและการใช้ชวีติที่ดทีี่สุด

พระพุทธเจ้าตรสัรู้ เพราะใจที่ตั้งมั่นเพื่อบรรลุธรรมให้ได้

ครั้งนั้น หากใจพระองค์ท่านท้อแท้ พระองค์กค็งเปลี่ยนโลกไม่ได้ 

หากใจพระองค์ท่านยงัยดึตดิ กบัราชบลัลงัก์ ราชสมบตั ิความสุข 

กค็งไม่มศีาสนาพุทธในวนันี้

 1 

8 เอกชัย วรรณแก้ว



โดยเฉพาะในช่วงที่บ�าเพญ็ทุกรกริยิา 

พระองค์ถงึขึ้นตั้งสจัจะยอมสละชวีติ ถ้าไม่บรรลุธรรม

ถ้าวนันั้นทรงยอมแพ้ต่อความทุกข์และหมู่มาร

วนันี้ เรากค็งไม่มธีรรมะ เป็นเครื่องยดึเหนี่ยว

ป่านนี้โลกคงมแีต่คนทุกข์ที่ไร้ทางออก

พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจรงิของชวีติ

ด้วยการใช้ ‘ใจ’ เพยีงดวงเดยีว เปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ 

ในหลวงของเรา ก่อนทรงขึ้นครองราชย์ 

ทรงตั้งพระราชปณธิานว่า 

‘เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม 

เพื่อความสุขแห่งมหาชนชาวสยาม’

จากวนันั้นถงึวนันี้ คนไทยทุกคนกเ็หน็ถงึสิ่งที่ทรงท�า

ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนตลอดมา

ใจเปลี่ยนโลก 9



พลงัใจดวงเดยีวเปลี่ยนโลกทั้งใบ 

แต่ต้องเป็นใจที่แฝงไปด้วยความมุ่งมั่น

ศรทัธา วริยิะ อุตสาหะ แน่วแน่ 

ผมเองกใ็ช้ใจเปลี่ยนชวีติตวัเองมาแล้ว

เชื่อส ิผมท�าได้ คุณกต็้องท�าได้!

เส้นคั่นบางๆ ที่จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงชวีติ

คอื ‘การตดัสนิใจ’ ของเราเอง

แม้ร่างกายเราไม่เท่ากัน

แต่สิง่ทีท่�ำให้คนส�ำเรจ็-ล้มเหลว

ต่างกันที่ ‘พลังในหัวใจ!’

แต่สิง่ทีท่�ำให้คนส�ำเรจ็-ล้มเหลว

10 เอกชัย วรรณแก้ว



ใจสู้หรือเปล่า

เมื่อพูดถงึความส�าเรจ็ในชวีติ

แค่จุดเริ่มต้นทุกคนกม็มีากกว่าผมแล้ว

เริ่มต้นด้วยการเดนิ...

เดก็ๆ ทั่วไปเมื่อถงึเวลา กห็ดัเดนิได้ตามปกติ

แต่กว่าผมจะเดนิได้  ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ปากแตก คิ้วแตก มาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง 

เพราะร่างกายเหมอืนก้อนกลมๆ อะไรสกัอย่าง

จนพ่อแม่บอกว่า ไม่ต้องเดนิ อยากไปไหนบอกพ่อกบัแม่

พี่สาวซื้อยาหม่องมาทาให้ บอกว่า จะไปไหนบอกพี่ 

ไม่ต้องเดนิแล้ว พี่จะอุ้มไปเอง

ส�าหรับผม ผมเชื่อว่าถ้าใจสู้ซะอย่าง ทุกอย่างท�าได้หมด

ถ้าใจเราไม่สู้ ทุกอย่างคือศูนย์…

ที่ผ่านมา ผมคอืคนหนึ่งที่พสิูจน์แล้วว่า 

เราทุกคนเอาชนะโชคชะตาได้

หากเราไม่ยอมจ�านนไปเสยีก่อน
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วนันี้ ผมเดนิได้แล้วด้วยเท้าเลก็ๆ ของตวัเอง

ผมไม่อยากให้ทุกคนยอมแพ้กบัโชคชะตาหรอืชวีติแย่ๆ

ท�าไมไม่ลองสู้กบัมนัดูสกัตั้งล่ะ

การชนะใจตวัเองได้...

เท่ากบัเราเอาชนะโชคชะตาได้ด้วย

ในสงัเวยีนชวีติ ชนะหรอืพ่ายแพ้ 

มนัวดักนัที่ใครจะ ‘แกร่ง’ และ ‘มุ่งมั่น’ กว่ากนั

ผมเชื่อว่า หากเรามสีองค�านี้ 

ชวีติเราต้อง ‘ดขีึ้น’ แน่นอนครบั

ทุกอย่างมนัยากที่ก้าวแรก 

เหมอืนเราหดัเดนิ มนัยากที่ก้าวแรก 

แต่พอผ่านก้าวแรกไปได้ ก้าวต่อไปกไ็ม่ใช่เรื่องยากอกีต่อไป 

วนันี้เราเดนิได้ การเดนิกก็ลายเป็นเรื่องธรรมดา

ผมเชื่อว่า โลกใบใหม่ สิ่งใหม่ๆ ที่ดกีว่าเดมิ

มใีห้เราได้ค้นพบเสมอครบั เพยีงแค่เรากล้าออกมาจาก

‘ความกลวั ความทกุข์ ความท้อ’ ที่มดัหวัใจเราไว้

โลกใบใหม่รอ ‘ผู้กล้า’ มาค้นพบเสมอ

แค่เรากล้ายกเท้า...แล้วก้าวออกมาจากชวีติที่คนอื่นก�าหนด

ชีวติเรากเ็ริ่มเปลี่ยนแล้ว
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ค�ำว่ำ ‘ยอมแพ้’

เราจะยอมเมื่อไหร่ก็ได้

แต่มีเพียง ‘ชัยชนะ’ เท่านั้น

ที่เปลี่ยนชีวิตเราได้
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ใจเขียนชีวิตตัวเอง

ผมเชื่อว่า สมยัเดก็ๆ ทุกคนเคยหกล้ม

เมื่อโตขึ้น เรากย็งัหกล้มกนัอยู่ แต่เป็นการ 

‘หกล้มภายใน’ หรอืเรยีกว่า ‘หวัใจหกล้ม’

หกล้มภายใน คอื ความรู้สกึที่ท�าให้ชีวติเราท้อแท้

ทุกคนยงัโชคดทีี่เกดิมามทีุนชวีติอย่างน้อยคนละหนึ่งร้อย

หนึ่งร้อย คอื ร่างกายที่สมบูรณ์และมสีิ่งแวดล้อมที่ด ีฯลฯ

แต่มคีนจ�านวนหนึ่ง เกดิมาเริ่มต้นจากความขาดและมขี้อจ�ากดั

ที่เราเรยีกกนัว่า ‘คนพกิาร’

ครบั โชคชะตาเขยีนบทชวีติให้ผมมรี่างกายไม่เท่าคนอื่น

ผมเกดิมากต็ดิลบหนึ่งร้อย โดยที่ไม่ได้ท�าผดิอะไรเลย

ถงึแม้ร่างกายของผมเริ่มต้นจากความขาด แต่ในใจไม่เคยรูส้กึขาด

เพราะผมคดิว่า โชคชะตา กไ็ม่มแีขนขาเช่นกนั

ผมจงึท�าทุกวถิทีาง (ที่ถูกต้อง) เพื่อไขว่คว้าสร้างโชคชะตาขึ้นใหม่

เขยีนบทชวีติตวัเองอย่างที่อยากเป็น จากสิ่งที่เหลอือยู่ในชวีติ…
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กว่าผมจะเดนิทางชวีติมาถงึวนันี้ได้ 

กต็้องสู้ทุกรูปแบบ เพื่อให้กลบัมาเริ่มต้นที่ศูนย์ 

และค่อยๆ ไต่ขึ้นมา จนท�าให้ชีวติเป็นบวก  

ปู่เยน็ จากรายการ คนค้นฅน ซึ่งปัจจุบนัล่วงลบัไปแล้ว 

เคยฝากข้อคดิคมๆ เตอืนใจผมได้เป็นอย่างด ีไว้ว่า...

‘หอยไม่มมีอื ไม่มตีนี ยงัหากนิได้เลย

นบัประสาอะไรกบัคนมมีอืมเีท้า

หากนิเองไม่ได้ กอ็ายหอย’

ผมกค็ดิเช่นนั้น...

ผมจงึพยายามผลกัดนัตวัเองให้มหีนึ่งร้อยเท่าทุกคน

แต่ผมจะเสยีใจมาก หากทุกคนใช้ทุนที่มอียู่ ท�าให้ตดิลบ

มนัน่าอายหอยนะครบั

ชีวิตหกล้ม... ไม่ ใช่ปัญหา

แต่ปัญหำคือ เรำไม่ยอมลุกต่ำงหำก!
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ส�าเร็จล้มเหลว ไม่ได้อยู่ที่กรรมพันธุ์

ผมอยากบอกว่า บทนี้ ดมีาก 

เพราะคนส่วนใหญ่มกัมขี้ออ้าง โทษโน่นโทษนี่ตลอด 

แต่เราไม่เคยโทษตวัเอง!

เช่น โทษที่ครอบครวัไม่มเีงนิ ไม่มคีวามรู้ ไม่โด่ง ไม่ดงั ฯลฯ

แต่เราลมืนกึไปว่า...

คนส่วนใหญ่ที่ประสบความส�าเรจ็

กเ็ริ่มจากค�าว่า ไม่มี เช่นกนั

และไม่จ�าเป็นเสมอไปว่า...

คนที่มพีร้อมทุกอย่าง จงึจะมสีทิธิ์ประสบความส�าเรจ็เท่านั้น

ผมว่า ‘ความส�าเรจ็’ ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อม

ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัครอบครวั หรอือะไรทั้งนั้น

มนัเกี่ยวแค่ ‘ตวัเราเอง’ เท่านั้นว่า ‘เราใฝ่ด’ี หรอืเปล่า

และขึ้นอยู่กบัใจเราด้วยว่า อยากส�าเรจ็จรงิหรอืไม่
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สมมุตถิ้าเราอยากเรยีนหนงัสอืจรงิๆ 

ผมว่า โอกาสมนัมเียอะ

หากเราดิ้นรนจรงิๆ มนัไม่มทีางจะมดืมนไปเสยีทเีดยีว

มนัต้องมแีสงเลก็ๆ และหากเราพยายามเดนิตามแสงนั้น

เรากจ็ะเจอทางออกในที่สุด

บางคนแค่เหน็ความมดื กก็ลวัแล้ว

นั่นกค็อื จบตั้งแต่จดุเริ่มต้น!

ตวัผมกเ็ช่นกนั 

พื้นฐานเป็นคนต่างจงัหวดั พ่อแม่เรยีนจบแค่ประถม 

ตวัเองกถ็ูกปฏเิสธเรื่องการเข้าเรยีนมาตลอด

อดทนรอตั้ง 6 ปี ถงึจะมโีอกาสเริ่มเรยีนหนงัสอื 

ในขณะที่เพื่อนๆ รุ่นเดยีวกแ็ซงไปไกลละ

แต่สุดท้าย ผมกเ็รยีนจบเช่นกนั

เพราะผมใช้ค�าว่า ‘สกัวนัหนึ่ง’ มาเป็นก�าลงัใจตวัเองตลอด

ตั้งแต่...

สกัวนัหนึ่ง หากผมมโีอกาส ผมจะท�ามันให้ดทีี่สุด

สกัวนัหนึ่ง ต้องเป็นของเรา ฯลฯ
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ชวีติผมเริ่มจากตดิลบด้วยซ�้า 

ผมว่าทุกคนมตี้นทุนดกีว่าผม ต้องท�าได้แน่นอน

ทุกอย่างเริ่มจากก้าวแรก แล้วค่อยๆ เดนิ...

เดนิบ้าง ล้มบ้าง เจบ็บ้าง คลานบ้าง ไม่เป็นไร

เพราะทุกอย่างจะส่งให้เราเดนิทางไปข้างหน้า

และสกัวนัหนึ่ง... คุณต้องประสบความส�าเรจ็อย่างแน่นอน

หากเราตวัไม่โต...

กใ็ห้ก้าวเลก็ๆ แต่สม�า่เสมอ

เชื่อว่า เราจะถงึเส้นชยัในสกัวนั!

ผมคิดเสมอว่ำ ควำมล้มเหลว 

เป็นเพียงบททดสอบ มิใช่บทสรุป

ผมไม่เคยกลัวที่จะก้ำวต่อไป

ผมคิดเสมอว่ำ ควำมล้มเหลว 

เป็นเพียงบททดสอบ มิใช่บทสรุป

ผมไม่เคยกลัวที่จะก้ำวต่อไป
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