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คนส่วนใหญ่มกั จะรู้ สกึ ไม่คอ่ ยพอใจกับสิ่งที่ตวั เองมีอยู่ เป็ นอยู่ หรื อได้ อยู่ มักจะเห็นสิ่งที่คนอื่นเป็ น คนอื่นมี คน
อื่นได้ ดีกว่าตัวเองเสมอ ที่เป็ นเช่นนี ้ไม่ใช่เป็ นเพราะใครมีอะไรดีกว่าเราหรอก แต่เนื่องจากว่าเรามองข้ ามความสาคัญของ
สิ่งที่เรามีอยู่นนั่ เอง เช่น บ้ านคนอื่นน่าอยู่กว่าบ้ านเรา แฟนคนอื่นน่ารักกว่าแฟนเรา รถคนอื่นน่าขับกว่ารถเรา งานคนอื่น
ดีกว่างานที่เราทาอยู่ ฯลฯ ใครที่ร้ ูสกึ แบบนี ้ผลที่จะติดตามมาคือความไม่พงึ พอใจต่อสิง่ ที่ตวั เองเป็ น มี หรื อได้ อยู่ ทาให้ ขาด
ความทุม่ เทในการที่จะทา จะดูแลรักษาสิง่ เหล่านี ้ไว้ เมื่อใส่ใจน้ อยลง ยิ่งทาให้ ความสาคัญของสิง่ นันๆน้
้ อยตามลงไปด้ วย
คนหลายคนพยายามไขว่คว้ า หาสิ่งที่ ค นอื่ น มี แต่ตนเองไม่มี บางคนพยายามทุก วิถี ท างที่ จะได้ มัน มา เช่น
คนทางานหลายคนอยากมีรถเป็ นของตัวเองเหมือนกับที่เพื่อนๆคนอื่นเขามีกนั ทังๆที
้ ่ตวั เองรายได้ ไม่ได้ สงู มากมายอะไร
สุดท้ ายเป็ นหนี ้ก็ยอม เพียงแค่ขอให้ ได้ รถยนต์มาขับเท่ๆ เท่านันเอง
้ และความพึงพอใจต่อสิง่ ที่ได้ มาส่วนใหญ่ไม่จีรังยัง่ ยืน
แรกๆที่ได้ มาก็ร้ ู สกึ ดี รู้ สกึ พึงพอใจ แต่เมื่อมันอยู่กบั เราไปนานๆ ความรู้ สกึ ชอบรู้ สกึ รัก รู้ สกึ พอใจก็ค่อยๆจางหายไปและ
หมดไปในที่สดุ
คนทางานหลายคนมักจะบ่นว่าไม่ชอบทางานนี ้เลย แต่ก็ไม่ร้ ู จะไปทาอะไร ไม่ชอบบริ ษัทนี ้เลย แต่ก็ต้องจาใจทา
ไม่ชอบเจ้ านายคนนี ้เลย แต่ยงั ไงคงจะเปลีย่ นนายไม่ได้ หรอก คนเรามักจะบ่นและโทษโน่นโทษนี่วา่ ไม่ดี ไม่เหมาะกับตัวเอง
แต่ไม่เคยหันมามองตัวเองเลยว่าในความเป็ นจริ งแล้ วทุกชีวิตมีทางเลือกในชีวิตอย่างน้ อยสองทางเลือกเสมอ เช่น
•

เลือกที่จะทาในงานที่ตวั เองรักตัวเองถนัดหรื อเลือกที่จะรักงานที่ตวั เองทาอยู่

•

เลือกที่จะอยูก่ บั คนที่เราไม่ชอบด้ วยความสนุกหรื อเลือกที่จะอยูก่ บั คนที่เราไม่ชอบด้ วยความ
ขมขื่น

•

เลือกที่จะเข้ าร่วมสัมมนาด้ วยความสนุกหรื อเลือกที่จะเข้ าร่วมสัมมนาแบบเซ็งๆไปทังวั
้ น

•

เลือกที่จะอยูก่ บั ครอบครัวด้ วยความสุขหรื อเลือกที่จะอยูก่ บั ครอบด้ วยความทุกข์

•

เลือกที่จะมีรถแต่เป็ นหนี ้หรื อเลือกที่จะไม่มีหนี ้แต่ไม่มีรถ

•

เลือกที่จะแก้ ไขปั ญหาด้ วยอารมณ์หรื อเลือกที่จะแก้ ปัญหาด้ วยสติ ด้ วยเหตุด้วยผล

•

เลือกที่จะด่าลูกน้ องหรื อเลือกที่จะสอนให้ ลกู น้ องคิดได้ เองเมื่อลูกน้ องทาผิด

•

เลือกที่จะเอาปั ญหาคนอื่นมาใส่ในหัวเราหรื อเลือกที่จะรับเอาสิง่ ดีๆของคนอื่นเข้ ามาอยูใ่ นหัว

•

ฯลฯ

จากตัวอย่างทางเลือกในชี วิตที่เขียนมานี ้ คงพอจะทาให้ ท่านผู้อ่านได้ เห็นว่าในความเป็ นจริ งแล้ ว คนเรามี
ทางเลือกในชีวิตในแต่ละเรื่ องอย่างน้ อยสองทางเลือกเสมอคือทางเลือกที่เป็ นบวกและทางเลือกที่เป็ นลบ ขึ ้นอยู่กบั ว่าเรา
จะเลือกทางเลือกไหน คนส่วนใหญ่มกั จะเลือกทางเลือกที่เป็ นลบ จึงทาให้ เกิดความเครี ยดและความทุกข์กนั มิหยุดหย่อน
ผมอยากจะฝากข้ อคิดถึงทุกๆคนครับว่า คนเราเลือกเกิดไม่ได้ ก็จริ งแต่เมื่อเกิดมาแล้ วเรามีสทิ ธิที่จะเลือกสิง่ ต่างๆ
อีกมากมาย ถ้ าเราเลือกรักในทุกสิ่งที่เราต้ องทา ไม่ว่าจะเป็ นเลือกที่จะรักการเรี ยนเมื่อยู่ในวัยเรี ยน เลือกรักงานที่กาลัง ทา
เลือกรักครอบครัวที่เรามีแล้ ว โอกาสที่เราจะเลือกทาในสิง่ ที่เรารักมากที่สดุ นันมี
้ มากขึ ้น
สาหรับคนทางานที่กินเงินเดือนส่วนใหญ่มกั จะใฝ่ ฝั นว่าวันหนึ่งตัวเองจะออกไปทางานส่วนตัวที่ตวั เองชอบ เช่น
เปิ ดกิจการทัวร์ เปิ ดร้ านเสริ มสวย เป็ นที่ปรึ กษาอิสระ ฯลฯ ผมมีความเชื่อเป็ นการส่วนตัวว่าใครก็ตามที่ต้องการให้ ฝัน
เหล่านี ้เป็ นจริ ง จะต้ องผ่านด่านที่สาคัญในชีวิตอย่างน้ อยหนึง่ ด่าน นัน่ ก็คือทาอย่างไรจึงจะรักงานที่ทาอยูใ่ ห้ ได้ ก่อน เพราะ
งานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั นันคื
้ อสะพานสาคัญที่จะนาพาเราไปทาในสิ่งที่เรารักหรื อเราชอบได้ ตราบใดที่เรายังไม่สามารถรัก
งานที่กาลังทาอยูไ่ ด้ โอกาสที่เราจะออกไปทาสิง่ ที่เรารักได้ นนมี
ั ้ น้อยมากหรื อแทบจะไม่มีเลยก็วา่ ได้
ผมอยากให้ คนทางานทุกคนยินดีที่จะทางานทุกอย่างที่มีโอกาส เพราะการปฏิเสธงานที่ตวั เองคิดว่าไม่รักไม่ชอบ
นัน้ เท่ากับเป็ นการปิ ดกันตั
้ วเอง คนหลายคนเพิ่งมารู้วา่ ตัวเองชอบงานบางงานที่เคยไม่ชอบมาก่อน แต่พอได้ ทาได้ สมั ผัสก็
เกิดความรักขึ ้นมาเลย ผมอยากให้ คนทางานทุกคนได้ มีโอกาสลอง มีโอกาสทากับสิ่งที่ตวั เองไม่เคยทาและคิดว่าไม่ชอบ
ถ้ าลองทาแล้ วสุดท้ ายยังไม่ชอบอีก และมีสทิ ธิเลือกที่จะทาในสิง่ ที่ตวั เองชอบก็ไม่วา่ กัน แต่ถ้าทาแล้ วยังไม่มีทางเลือกที่จะ
ทาในสิ่งที่ตวั เองชอบก็ให้ พยายามหาจุดดีของงานนันให้
้ ได้ สกั อย่างสองอย่าง เพื่อให้ เรารู้ สกึ ดีๆต่องานมากกว่าที่จะรู้ สกึ
ทางเชิงลบ อย่างน้ อยที่สดุ จะช่วยให้ เราทางานนันๆได้
้ อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ ้นนะครั บ
สุดท้ ายนี ้ ผมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อา่ นคงจะเริ่ มมองหาสิง่ ดีๆจากสิง่ หรื อบุคคลที่ตวั เองไม่ชอบได้ บ้างนะครับ
ลองเริ่ มค้ นหาจากบุคคลที่ใกล้ ชิดเรา งานที่เราทา องค์กรที่เราอยู่ ถ้ าทาได้ แบบนี ้ทุกวัน ผมเชื่อโอกาสที่เราจะได้ เลือกทาใน
สิง่ ที่เรารักจะมีมากยิ่งขึ ้นอย่างแน่นอน

