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- สิ่งดีๆ จ�กผู้ ให้สู่ผู้รับ - 

ผูท้ี่มอบหนังสือเล่มนี้ให้แด่ท่าน คือผู้ที่มีความเอาใจใส่และปรารถนาแต่สิ่ง

ที่ดีที่สุด จึงได้มอบหนังสือเล่มนี้ที่จะช่วยให้ท่าน มีวิธีคิดที่ดีและมีกำลังใจในการ

เปลี่ยนแปลงชีวิตและก้าวข้ามอุปสรรคหรือความท้อแท้โดยไม่ยอมแพ้ยอมจำนน 

นี่คือสิ่งที่คนพิเศษผู้ที่รักและห่วงใยในตัวท่านได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้ เพียง

เพื่อต้องการให้ท่านได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น และมีความ

สุขมากขึ้นตลอดไป 

เพราะหนังสือดี เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้ 

        - เบญญาวัธน์ 

การมอบหนังสือดีแก่ผู้ที่ท่านรักและห่วงใย เป็นการเพิ่มสิ่งดีให้กับตนเองและผู้ได้รับ  
สำหรับผู้รับนั้น เมื่อท่านได้รับหนังสือดีเล่มนี้ ขอให้ตอบแทนสิ่งดีๆคืนแก่ผู้ให้ด้วยการอ่านให้จบ 
๑ ครั้ง และให้ผู้อื่นยืมอ่าน ๑ ครั้ง เพราะเท่ากับท่านได้ช่วยให้คนรอบข้างและตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้น 

 

TO

FROM
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“เ ราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น


หรือมีความสุขมากขึ้นได้เสมอ



ขอเพียงไม่ยอมจำนนหรือท้อแท้สิ้นหวัง



ต่อเหตุการณ์เลวร้ายที่ เกิดขึ้น




และไม่ปล่อยให้มันกระหน่ำซ้ำเติม



ให้เราบอบช้ำจนไม่คิดที่จะลุกขึ้นสู้ ใหม่




เพราะโอกาสที่จะมีชีวิตใหม่ที่ดีมี ได้ เสมอ


ตราบที่ เรายังมีลมหายใจ

และมีความหวัง




ดังคำที่ว่า

“ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่แน่นอน  

และทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ    

ตราบใดที่ เวลายังไม่หมด    

หรือไม่ยอมแพ้และสู้ ให้ถึงที่สุดเท่านั้น” 

ช ีว ิต เ ป ลี ่ย น ไ ด้
ถ ้า ใ จ ไ ม่ ย อ ม แ พ้
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คำปรารภ


แม้ว่�เร�ไม่ส�ม�รถเลือกได้ว่�จะต้องมีสิ่งดีๆ  เกิดขึ้น

กับชีวิตของเร�ตลอดเวล�  แต่เร�ส�ม�รถเลือกได้ว่�เร�จะมี

ปฏิกิริย�ต่อสิ่งต่�งๆ ที่ผ่�นเข้�ม�ในชีวิตอย่�งไร รวมทั้ง

เลือกได้ว่�จะยอมให้มันมีอิทธิพลต่อเร�ได้ม�กน้อยแค่ไหน  

เมื่อมีเหตุร้�ยหรือสิ่งไม่สมหวังเกิดขึ้นกับเร�  เร�เลือกที่จะ

ผ่อนร้�ยให้กล�ยเป็นเบ�ได้ รวมทั้งเลือกที่จะใช้มันให้เป็น

ประโยชน์แก่ตัวเร�ได้ และถึงแม้แทบจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่

ได้เลย  แต่อย่�งน้อยเร�ก็ยังเลือกที่จะทำใจไม่ให้ทุกข์ได้ 

“ทางเลือก”  เหล่�นั้น  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคว�มปร�รถน�

ของเร�อย่�งเดียวเท่�นั้น  แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยคว�ม

พ�กเพียรพย�ย�มของเร�เป็นสำคัญ  กล่�วคือ  มุ่งมั่นที่จะ

ไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์อันเลวร้าย  ไม่ปล่อยให้มัน

กระหน่ำโบยตีจิตใจของเราจนบอบช้ำและสิ้นหวัง  แม้จะล้ม

ก็ยังพยายามลุกและหยัดตัวยืนตรงอีกครั้ง  แม้จะทดท้อแต่ก็

ปลุกใจขึ้นมาใหม่ได้  ใจที่ไม่ยอมแพ้ให้มันกระทำกับเร�ฝ่�ย

เดียว  แต่พร้อมที่จะเข้�ไปแปรเปลี่ยนมัน  หรือนำมันม�ใช้

ให้เกิดประโยชน์  ด้วยใจอย่างนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้ชีวิต

เปลี่ยนแปลงดีขึ้นและนำเราเข้าถึงความสุข  แม้จะอยู่

ท่ามกลาง  “นรก”  หรือถูกบีบคั้นด้วยความเจ็บ  ความป่วย  

หรือความตายก็ตาม 
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คว�มสุขนั้นมีอยู่ทุกหนแห่ง ขอเพียงใจไม่ยอมแพ้ต่อ

คว�มทุกข์  เมื่อหยุดคร่ำครวญ  แล้วหันม�ใคร่ครวญสิ่งที่

เกิดขึ้นทั้งนอกตัวและในใจเร� หนท�งสู่อิสรภ�พจ�กคว�ม

ทุกข์ย่อมปร�กฏแก่เร�ในที่สุด  ในย�มนั้นเหตุร้�ยอ�จยังไม่

แปรเปลี่ยนก็จริง  แต่ในใจนั้นส�ม�รถสงบเย็นและเป็นสุขได้ 

ในย�มที่ผู้คนพ�กันแสวงห�  “ชัยชนะนอกตัว”  อ�ทิ  

คว�มสำเร็จ  ชื่อเสียง  เกียรติยศ  คว�มมั่งมี  ผู้มีปัญญ�

กลับเห็นคุณค่�ของ  “ชัยชนะภายใน”  อันได้แก่ใจที่ไม่

หวั่นไหวต่อคว�มผันผวนปรวนแปรในชีวิต  ไม่หวั่นไหวต่อ

เสียงนินท�และคว�มต่ำต้อย  ไม่หวั่นไหวต่อคว�มย�กไร้และ

คว�มพลัดพร�กสูญเสีย  นี้คือชัยชนะเหนือคว�มทุกข์  แม้

จะพ่�ยแพ้ในส�ยต�ของช�วโลกก็ต�ม  เมื่อใดก็ต�มที่บรรลุ

ชัยชนะเช่นนี้ คว�มสุขก็มีอยู่กับเร�ทุกขณะ  แม้จะดูต่ำต้อย

ย�กไร้ก็ต�ม  ด้วยเหตุนี้ชีวิตจึงเปลี่ยนจ�กทุกข์เป็นสุขได้

เสมอ  ห�กใจไม่ยอมแพ้ 

บทคว�มทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้  เคยตีพิมพ์ม�ก่อน

แล้วในคอลัมน์  “Beautiful Mind” ของ นิตยสาร IMAGE  

ระหว่�งปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ ขอขอบคุณ คุณนิภา เผ่าศรีเจริญ  

บรรณ�ธิก�รIMAGE ที่ชักชวนให้ผู้เขียนม�ร่วมแบ่งปันคว�ม

คิดและประสบก�รณ์ในนิตยส�รดังกล่�ว และขอขอบคุณ  

คุณสมชัย  เบญจมิตร  ที่ทำให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้น 

      ภาวัน 
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คนเร�ล้วนต้องก�รสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต  และต้องก�รมีชีวิต

ที่ดีขึ้น มีคว�มสุขม�กขึ้น แต่หล�ยคนมักจะไม่สมหวัง กลับ

ยอมแพ้ต่อชะต�ยอมจำนนต่ออุปสรรค แท้จริงแล้วเร�ส�ม�รถ

เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นหรือมีคว�มสุขม�กขึ้นได้เสมอ  ขอ

เพียงไม่ยอมแพ้  ท้อแท้สิ้นหวังต่อเหตุก�รณ์เลวร้�ยที่เกิดขึ้น 

และไม่ปล่อยให้มันกระหน่ำซ้ำเติมเฆี่ยนตีให้บอบช้ำจนไม่คิด  

ที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่  เพร�ะโอก�สที่จะมีชีวิตใหม่ที่ดีมีได้เสมอตร�บ

ที่ยังมีลมห�ยใจและมีคว�มหวัง ดังคำให้กำลังใจที่ว่� “ไม่มีอะไร

ในโลกนี้ที่แน่นอน และทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ  ตราบใดที่เวลา

ยังไม่หมด  หรือไม่ยอมแพ้และสู้ให้ถึงที่สุดเท่านั้น” 

หนังสือ “ชีวิตเปลี่ยนได้ ถ้าใจไม่ยอมแพ้” เล่มนี้ เป็น 

หนังสือดี เขียนโดย ภาวัน  ซึ่งจะช่วยให้ท่�นมีวิธีคิดในก�ร

เปลี่ยนแปลงสิ่งเลวร้�ยที่เกิดขึ้นในชีวิต  และสร้�งกำลังใจให้มี

พลังเพื่อผลักดันให้ชีวิตไม่ยอมแพ้และก�้วรับสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นใน

ไม่ช้�ได้ 

สำนักพิมพ์  108  สุดยอดไอเดีย  มีคว�มภูมิใจที่ได้นำ

เสนอ หนังสือดี เล่มนี้ ซึ่งจะช่วยให้ท่�นเปลี่ยนแปลงชีวิตไปใน

ท�งที่ดีขึ้นตลอดไป 

เพราะหนังสือดี  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้ 

หมายเหตุบรรณาธิการ


เบญญาวัธน์ 
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“พ ระพุทธเจ้าตรัสว่า



‘ ค น มี ปั ญญา    

ถึงแม้ตกทุกข์ ก็ยังหาสุขพบ’ 

ในทุกข์นั้นมีสุขที่รอคอยคุณอยู่



ถ้ามองให้เป็นก็เห็นสุขได้ ไม่ยาก


ไ ม่ ว่ า จ ะ ทุ ก ข์ แ ค่ ไ ห น   

ก็ ต้ อ ง ห า สุ ข ใ ห้ พ บ ”  
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หม�ยเหตุบรรณ�ธิก�ร     ๗
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๑๓.   คว�มรักแสนกล     ๖๗

๑๔.  เส้นแบ่งที่เลือนร�ง     ๗๑

สารบัญ 
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เมื่อยังสาว



เธอจัดว่�เป็นผู้หญิงที่สวยระดับน�งง�ม  ไม่ใช่เรื่อง

ย�กที่เธอจะได้ช�ยที่หล่อ  เก่ง  และรวยม�เป็นส�มี   

เส้นท�งชีวิตของเธอร�บรื่นและสบ�ยเหมือนโรยด้วย

กลีบกุหล�บ  แต่ละวันหมดไปกับก�รเที่ยวห้�ง  แต่งผม  

สังสรรค์์  เช่นเดียวกับหญิงไฮโซทั้งหล�ย  พอถึงหน้�ร้อนก็

ไปท่องเที่ยวต่�งประเทศ  และขนของที่ช็อปปิ้งกลับม�ทีละ

หล�ยกระเป๋� 

แต่หลังจ�กที่แต่งง�นม�ได้เกือบ  ๒๐  ปี  เธอก็พบ

คว�มจริงว่�ส�มีที่แสนดีนั้นปันใจให้แก่หญิงอื่น  หญิงคนนั้น

ไม่ใช่ใครที่ไหน  ห�กเป็นแม่ครัวประจำบ้�นนั่นเอง  แม้

ชีวิตเปลี่ยน


๑

    จาก นิตยสาร IMAGE มีนาคม ๒๕๕๐ 
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หญิงผู้นั้นจะเป็นส�วปริญญ�  ไม่ได้ทำง�นกว�ดถูอย่�งส�ว

ใช้ทั่วไป  แต่ก็ต่ำชั้นกว่�เธอ  เธอจึงย�กที่จะทำใจได้ที่เข�ไป

ลุ่มหลงหญิงผู้นั้น  นับแต่นั้นวิม�นก็กลับกล�ยเป็นนรกทันที  

ไม่มีวันไหนที่เธอจะไม่รู้สึกชิงชังทั้ง  ๒  คน 

แล้ววันหนึ่งส�มีก็ชวนเธอไปเที่ยวทะเลที่เข�หลัก  

แน่นอนเข�อย�กไปเที่ยวกับชู้รักม�กกว่�  แต่เธอก็ยอมไป  

เพร�ะบังเอิญมีเพื่อนฝรั่งม�เยี่ยมเธอ  เธอจึงถือโอก�สนี้พ�

เพื่อนฝรั่งไปสัมผัสทะเลอันด�มันอันลือชื่อด้วย   

 

เช้�วันที่  ๒๖  ธันว�คม  ๒๕๔๗  ขณะที่เธอกำลัง

นั่งเล่นอยู่บนเรือกับเพื่อนฝรั่งนอกฝั่ง  คลื่นสึน�มิก็ถ�โถมม�

อย่�งไม่ทันตั้งตัว  เรือพลิกคว่ำทันที  ม�รู้ตัวอีกทีเธอก็อยู่ใต้

ท้องเรือ  เธอตื่นตระหนกตกใจม�กเพร�ะสำลักน้ำเข้�ไป

เต็มที่  ชั่วขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงเพื่อนฝรั่งตะโกนให้

กำลังใจ  ตอนนั้นเธอคิดว่�คงไม่รอดแล้ว  ในวิน�ทีวิกฤตนั้น

คลื่นยักษ์ก็ซัดส�ดอีกทีจนทั้งเรือและคนลอยละลิ่ว  ม�ได้สติ

อีกที  เธอก็อยู่บนฝั่งแล้ว   

เมื่อคลื่นนรกสงบลง  เธอต�มห�เพื่อนทันที  แต่กลับ

พบเข�ในร่�งที่ไร้วิญญ�ณ  ชะต�ชีวิตดูเหมือนเล่นตลก  

เธอน่�จะต�ยตั้งแต่ตอนอยู่ใต้ท้องเรือแล้ว  แต่ทำไมถึงรอด

ม�ได้  ส่วนเข�กลับต�ย 



  13มุมมองและวิธีคิดที่ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงและมีความสุขได้  ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ 

เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไป หลังจ�ก

ที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับคว�มต�ย  เธอเห็นชัดเลยว่�คว�มทุกข์

ที่เธอได้พ�นพบม�ก่อนหน้�นั้น  โดยเฉพ�ะคว�มทุกข์ที่ส�มี

ปันใจให้หญิงอื่นนั้น  นับว่�เล็กน้อยม�ก  จ�กเดิมที่เคยคิด

ว่�ตัวเองเป็นคนมีเคร�ะห์นั้น  ตอนนี้กลับเห็นว่�ตนเป็นคน

โชคดี   

ยิ่งกว่�นั้นทัศนคติของเธอต่อทั้ง  ๒  คนนั้นก็เปลี่ยน

ไปด้วย  แทนที่จะเกลียดเหมือนก่อน  เธอกลับขอบคุณหญิง

ส�วผู้นั้นที่ปรนนิบัติเธออย่�งดีตลอดหล�ยปีที่ผ่�นม�  ห�ไม่

แล้วชีวิตของเธอคงไม่สะดวกสบ�ยอย่�งนี้  ขณะเดียวกันเธอ

ก็ขอบคุณส�มีเพร�ะรู้ดีว่�ก�รที่เธอได้รับก�รปฏิบัติอย่�งดี

จ�กส�วคนนั้น เป็นเพร�ะ “บารมี” ของส�มียิ่งกว่�อะไรอื่น 

 

บ้�นที่เคยเป็นนรกตอนนี้กลับม�เป็นวิม�นอีกครั้งหนึ่ง  

ถึงตอนนี้เธอเที่ยวเตร่น้อยลง  แต่หันม�ให้เวล�กับก�ร

ปฏิบัติธรรมม�กขึ้น  เพราะเธอรู้ดีว่าวิมานหรือนรก  สุขหรือ

ทุกข์นั้น  อยู่ที่ใจของเธอเป็นสำคัญ 

คว�มต�ยนั้นแม้จะเป็นสิ่งน่�กลัว  แต่ก็ส�ม�รถเปลี่ยน

มุมมองของเร�ให้หันม�ชื่นชมกับสิ่งที่มีอยู่ได้  เวล�ประสบ

กับคว�มไม่สมหวัง  เร�มักจมอยู่กับมันจนดูเหมือนว่�ไม่มี

อะไรทุกข์ม�กกว่�นี้อีกแล้ว  แต่คว�มต�ยส�ม�รถเปิดใจให้
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เร�ตระหนักว่�เหตุก�รณ์ดังกล่�วเป็นเรื่องเล็กน้อยม�ก  

เพร�ะยังมีทุกข์ม�กกว่�นั้นอีก  คือคว�มต�ยนั่นเอง  ถ้�

เพียงเท่�นี้เร�ยังทำใจไม่ได้  แล้วจะทำอย่�งไรเมื่อเจอคว�ม

ต�ย   

คนเร�มักลืมไปว่�ตัวเองจะต้องต�ย  จึงไปยึดมั่นถือ

มั่นกับสิ่งต่�งๆ ม�กม�ย  เวล�ใครทำอะไรไม่ถูกใจ  ก็

เกลียดโกรธอย่�งหัวปักหัวปำ  แต่ถึงจะโกรธเกลียดแค่ไหน  

ไม่ช้�ก็เร็วทั้งเร�และเข�ก็ต้องต�ยจ�กกัน  ฉะนั้นจะโกรธกัน

ไปทำไม  ในทำนองเดียวกัน  อย�กได้อะไรก็ต�ม  ก็อย่�ไป

เป็นบ้�เป็นหลังกับมันม�กนัก  เพร�ะเมื่อถึงวันนั้น  เร�ก็

เอ�อะไรไปไม่ได้สักอย่�ง 

ใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนโชคร้าย  ลองเปรียบเทียบกับ

คนที่ตายไปแล้ว  จะตระหนักว่าตนเองยังโชคดี  อย่างน้อยก็

ยังมีโอกาสได้อยู่กับคนที่ตนรักและผูกพัน   

โลกและชีวิตนี้ยังมีสิ่งดีๆ ที่น่าชื่นชมอีกมาก  

หากยังไม่เห็น รอดพ้นจากความตายเมื่อใด  

คุณจะได้เห็นเมื่อนั้น  

แต่จะไม่ดีกว่าหรือหากเราชื่นชม  

สิ่งเหล่านี้เสียแต่เนิ่นๆ   

โดยไม่ต้องผ่านเหตุการณ์เจียนตายเสียก่อน 



ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแอฟริกาใต้



เนลสัน แมนเดลลา เคยถูกจำคุกน�นถึง ๒๕ ปีที่เก�ะ

รอบเบน   

ก�รถูกลิดรอนอิสรภ�พน�นขน�ดนั้น  โดยไม่มี

คว�มหวังว่�จะได้เป็นเสรีชนเมื่อใด  นับว่�เป็นคว�มทุกข์

ทรม�นอย่�งยิ่ง  โดยเฉพ�ะเมื่อคุณมีคว�มปร�รถน�อันแรง

กล้�ที่จะนำพ�พี่น้องร่วมช�ติให้หลุดพ้นจ�กแอกของลัทธิ

เหยียดผิวที่ไร้มนุษยธรรม 

สุขอยู่ ไม่ ไกล


ถ้าใจไม่ยอมแพ้


๒

    จาก นิตยสาร IMAGE ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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ที่เลวร้�ยไม่น้อยกว่�กันก็คือ  ทุกวันในคุกของเนลสัน

และเพื่อนไม่เคยผ่�นไปโดยไร้ก�รถูกทำท�รุณกรรม  ผู้คุม

กดขี่ข่มเหงพวกเข�ต�มอำเภอใจ  อย่�งไร้เมตต�ปร�นี  

ก่อนที่จะส่งพวกเข�เข้�ไปนอนอุดอู้อยู่ในห้องแคบๆ ที่เย็น  

ยะเยือก  ด้วยคว�มหวังว่�ไฟแห่งก�รต่อสู้เพื่อเสรีภ�พของ

พวกเข�จะมอดดับ  และถูกแทนที่ด้วยคว�มหดหู่สิ้นหวัง 

แต่วันนี้เก�ะรอบเบนได้กล�ยเป็นสถ�นที่ท่องเที่ยวที่

ได้รับคว�มนิยมแห่งหนึ่ง  มัคคุเทศก์ก็มิใช่ใครที่ไหน  คือ

อดีตนักโทษในเก�ะแห่งนี้นั่นเอง ทุกห้องที่เข�พ�ชมจะมี

เรื่องร�วเกี่ยวกับชีวิตอันแสนลำเค็ญของนักโทษ  รวมทั้งก�ร

ถูกกระทำอย่�งท�รุณ  นักท่องเที่ยวฟังแล้วรู้สึกหดหู่  แต่

เมื่อเดินม�ถึงห้องหนึ่ง หล�ยคนอดยิ้มไม่ได้เมื่อมัคคุเทศก์

พูดขึ้นว่� “บางครั้งเราก็ฆ่าเวลาที่อยู่ในคุก  ด้วยการสอน

เต้นลีลาศให้กัน” 

แม้จะทุกข์ทรม�นทั้งก�ยและใจเพียงใด  แมนเดลล�

และเพื่อนไม่เคยปล่อยใจให้จมปลักอยู่กับคว�มขมขื่น

ชั่วน�ต�ปี ห�กยังห�โอก�สที่จะปลุกใจให้รื่นรมย์เพลิดเพลิน  

และเป็นสุข  แม้เพียงชั่วขณะก็ยังดี  ภ�พนักโทษที่อ่อนล้�

ผอมโซ  กำลังสอนเต้นลีล�ศให้กันและกันนั้น  นับเป็นภ�พ

ที่ขัดแย้งกันอย่�งยิ่ง  แต่ในเวล�เดียวกันก็สะท้อนถึงจิต

วิญญ�ณของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้ต่อชะต�กรรม   



  17มุมมองและวิธีคิดที่ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงและมีความสุขได้  ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ 

ไม่ว่�สถ�นก�รณ์จะเลวร้�ยอย่�งไร ก็ไม่ยอมสยบให้

กับมัน ด้วยเหตุนี้คว�มหวังของพวกเข�จึงลุกโชนอยู่เสมอ  

เมื่อวันแห่งอิสรภ�พม�ถึง พวกเข�ไม่ยอมเสียเวล�ให้กับ

คว�มทุกข์ ในอดีต  ห�กเดินหน้�นำพ�ประเทศสู่ก�ร

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  จนแอฟริก�ใต้กล�ยเป็นแผ่นดินที่คน

ดำส�ม�รถยืดอกอย่�งเสรีชน 

แมนเดลล�และเพื่อนได้พิสูจน์ว่�  แม้แต่ในขุมนรกที่

แสนเลวร้�ย  ก็ยังมีสรวงสวรรค์ซุกซ่อนอยู่  ห�กรู้จักมอง  

ห�กห�ไม่พบ  ก็สร้�งขึ้นม�เสียเลย   

นี้ก็เช่นเดียวกับหญิงช�วยิวผู้หนึ่งที่ถูกคุมขังใน

ค่�ยกักกันของน�ซีสมัยสงคร�มโลกครั้งที่  ๒  คว�มหิวโหย  

ง�นหนัก  อ�ก�ศหน�วเหน็บ  และคว�มโหดเหี้ยมของน�ซี  

ทำให้เธอเหมือนกับตกนรกทั้งเป็น  แต่เธอก็ส�ม�รถรักษ�ใจ

ให้มีคว�มหวังจนรอดชีวิตม�ได้ 

เธอเล่�ว่�  ทุกครั้งที่เธอรู้สึกเหง�ว้�เหว่  เธอจะมอง

ไปที่หน้�ต่�ง  และรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้เห็นต้นเชสนัท  ซึ่งยื่น

เพียงแค่กิ่งกับดอกบ�นสะพรั่ง  ๒  ดอก  ม�ทักท�ยเธอ  

นั่นคือ  “เพื่อนคนเดียวที่ฉันมีอยู่”  เธอยังเล่�อีกว่�  เธอคุย

กับต้นไม้ต้นนี้บ่อยๆ เมื่อมีคำถ�มว่�  ต้นไม้พูดอะไรกับเธอ

หรือไม่  เธอตอบว่�  “มันพูดกับฉันว่า  ‘ฉันอยู่ที่นี่...  ฉัน

อยู่ที่นี่...  ฉันคือชีวิต...  เป็นชีวิตนิรันดร์’” 



ชีวิตเปลี่ยนได้  ถ้าใจไม่ยอมแพ้  โดย : ภาวัน 18  

ไม่ว่�อยู่ในคุก  ค่�ยกักกัน  หรืออยู่ในสถ�นก�รณ์ที่

เลวร้�ยเพียงใด  ไม่มีที่ไหนเป็นนรกสำหรับเร�ได้เลย  ห�ก

ใจเร�ไม่ยอมศิโรร�บให้กับมัน  ในท�งตรงข้�ม  ทั้งๆ ที่อยู่ดี

มีสุข  พรั่งพร้อมด้วยวัตถุ  แต่ถ้�ใจไปยอมแพ้กับคว�มไม่

สมหวังเพียงเล็กน้อย  เช่น  มีสิวฝ้�  หน้�อกเล็ก  น้ำหนัก

เกิน  เพื่อนไม่ทักท�ย  ก็เท่�กับเร�กำลังตกนรกทั้งเป็น  จะ

ว่�ไปแล้วนรกมิได้อยู่ที่ไหน  ห�กอยู่ที่ใจเร�ต่�งห�ก   

อย่�ยอมแพ้กับคว�มทุกข์  ถึงแม้จะเจอกับวิกฤต

ร้�ยแรงในชีวิต  ธุรกิจล้มละล�ย  เป็นหนี้ท่วมหัว  อกหัก  

สูญเสียคนรัก คว�มสุขก็มิได้อยู่ไกลเกินเอื้อมของคุณ ที่จริง

อ�จอยู่รอบตัวคุณ  หรืออยู่กับตัวคุณแล้วก็ได้  ขอเพียงแต่

รู้จักมอง ถ้�นึกไม่ออก ก็ลองดูสิว่� ระหว่�งสิ่งที่คุณสูญเสีย

ไปกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในเวล�นี้ อะไรมีม�กกว่�กัน ถ้�อย่�งหลัง

มีม�กกว่�อย่�งแรกชนิดที่เทียบกันไม่ได้ คุณจะทุกข์ไปทำไม 

พร ะพุ ท ธ เ จ้ า ต รั ส ว่ า   

“คนมีปัญญา ถึงแม้ตกทุกข์ ก็ยังหาสุขพบ”  

ในทุกข์นั้นมีสุขที่รอคอยคุณอยู่  

ถ้ามองให้เป็นก็เห็นสุขได้ไม่ยาก 

ไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหน ก็ต้องหาสุขให้พบ 



หากเกมกีฬาสามารถให้บทเรียนชีวิตแก่เราได้




อย่�งน้อยก็มี  ๒  ประก�รที่กีฬ�สอนใจเร�ได้  นั่นคือ  

ไม่มีอะไรที่แน่นอน  และทุกอย่างเป็นไปได้เสมอตราบใดที่

เวลายังไม่หมด 

สำหรับแฟนฟุตบอลทั่วโลก  สุดยอดของนัดชิงชนะเลิศ

ถ้วยสโมสรยุโรป หรือยูฟ�แชมเปียนลีก ที่ประทับแน่นใน

คว�มทรงจำ  ย่อมหนีไม่พ้นนัดชิงชนะเลิศระหว่�งทีม  

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับ ทีมบ�เยิร์นมิวนิค ที่ประเทศ

สเปนเมื่อปี  ๒๕๔๒   

ชัยชนะของผู้ ไม่ยอมแพ้


๓

    จาก นิตยสาร IMAGE กรกฎาคม ๒๕๕๑  
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ครั้งนั้นบ�เยิร์นฯ  ส�ม�รถทำประตูได้ตั้งแต่น�ทีที่  ๖  

และส�ม�รถต้�นท�นก�รรุกของแมนยูฯ  ได้ตลอดครึ่งแรก  

ครึ่งหลังแมนยูฯ  ยังคงบุกหนัก  แต่ก็ทำประตูไม่ได้เลย  

จนถึงน�ทีที่  ๙๐  บ�เยิร์นฯ  ก็ยังนำอยู่  ๑ : ๐  ชัยชนะอยู่

แค่เอื้อมแล้ว  แฟนบ�เยินร์นฯ  ที่เมืองมิวนิคถึงกับจุด

ดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองก่อนที่ก�รแข่งขันจะยุติ  ส่วนผู้จัดก็ผูก

ริบบิ้นติดชื่อบ�เยิร์นฯ  ไว้กับถ้วยเรียบร้อยแล้ว 

ชัยชนะต้องเป็นของบ�เยิร์นฯ  อย่�งแน่นอนห�ก

กรรมก�รไม่ทดเวล�บ�ดเจ็บ ๔ น�ที  แล้วน�ทีที่ ๙๑  

ป�ฏิห�ริย์ก็เกิดขึ้น  เมื่อเท็ดดี เชอริงแฮม ของแมนยูฯ  ยิง

ประตูเข้� เกมทำท่�จะต้องต่อเวล� ๓๐ น�ที แต่ผ่�นไปแค่  

๒ น�ทีเท่�นั้น  โอเล โซช� ก็สร้�งป�ฏิห�ริย์เป็นครั้งที่ ๒  

เมื่อเข�ทำประตูชัยให้แมนยูฯ แฟนบ�เยิร์นฯ ตกตะลึงทั้ง

สน�ม เพียงแค่ ๓ น�ทีเท่�นั้น ถ้วยที่เกือบจะเป็นของ  

บ�เยิร์น อย่�งแน่นอนแล้ว  ก็หลุดไปเป็นของแมนยูฯ  ทันที 

นัดชิงชนะเลิศอีกนัดหนึ่งซึ่งถือว่�ประทับใจไม่มีวันลืม  

คือนัดชิงระหว่�งลิเวอร์พูลกับเอซีมิล�นที่ประเทศตุรกีเมื่อปี  

๒๕๔๘ ครึ่งแรก มิล�น ถล่ม ลิเวอร์พูล ถึง ๓ : ๐ แฟน  

ลิเวอร์พูลหล�ยคนผิดหวังถึงกับเดินคอตกออกจ�กสน�ม

ทันทีที่หมดครึ่งแรก อีกไม่น้อยปิดโทรทัศน์เพร�ะไม่อย�ก

เห็นลิเวอร์พูลถูกเชือดม�กกว่�นี้   



  21มุมมองและวิธีคิดที่ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงและมีความสุขได้  ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ 

ครึ่งหลังมิล�นลงสน�มด้วยคว�มมั่นใจ  แต่เล่นได้แค่  

๙ น�ที  สตีเฟน เจอร์ร�ด ก็ทำประตูแรกให้ลิเวอร์พูลได้  

แม้กระนั้นก็ดูเหมือนว่�ลิเวอร์พูลย�กจะตีตื้นได้ แต่ผ่�นไปอีก 

๒ น�ทีมิล�นก็เสียประตูที่ ๒ เท�่นั้นยังไม่พอ คล้อยหลังไป

อีก ๔ น�ที  ลิเวอร์พูลก็ได้ประตูที่ ๓ ไม่มีใครเชื่อว่�เพียง

แค่ ๖ น�ทีเท่�นั้น มิล�นซึ่งเป็นทีมสุดยอดของยุโรปจะเสีย

ไปถึง ๓ ประตู 

ก�รแข่งขันนัดนั้นจบลงด้วยชัยชนะของลิเวอร์พูลจ�ก

ก�รเตะลูกโทษเข้�ได้ม�กกว่�  คือ  ๓ : ๒  มิล�นกลับบ้�น

มือเปล่�อย่�งพลิกคว�มค�ดหม�ย 

 

ตร�บใดที่ยังไม่หมดเวล�แข่ง  ก็ยังบอกไม่ได้ว่�ใคร

เป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้  แม้ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งจะถูกนำไปม�กม�ย  

หรือถูกนำตลอดจนเกือบน�ทีสุดท้�ย  ก็อ�จลงเอยด้วยก�ร

เป็นผู้ชนะก็ได้  เพราะทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ  ตราบใดที่ยัง

ไม่สิ้นความเพียร   

ในทำนองเดียวกัน  ตราบใดที่ยังไม่หมดลมหรืองานยัง

ไม่เลิกรา  ก็อย่าเพิ่งท้อแท้หมดหวัง  แม้อะไรต่ออะไรจะไม่

เป็นดั่งใจ  เพร�ะสถ�นก�รณ์อ�จเปลี่ยนไปเมื่อเร�ยัง

พย�ย�มไม่หยุดหย่อน  และรู้จักแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพล�ด   
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ถึงจะเป็น  “มวยรอง”  ก็อย่�คิดว่�จะต้องเป็นผู้แพ้

เสมอไป  เพร�ะบ�งครั้งมวยรองก็มีสิทธิได้แชมป์เหมือนกัน  

ดังทีมกรีซซึ่งถูกค�ดหม�ยว่�มีโอก�ส  ๑ ใน ๑๐๐ เท่�นั้นที่

จะมีโอก�สเป็นแชมป์ฟุตบอลยุโรปปี ๒๕๔๗ แต่แล้วในที่สุด

ก็สร้�งป�ฏิห�ริย์ด้วยก�รชนะเจ้�ภ�พคือโปรตุเกสทั้งนัดเปิด

สน�มและนัดชิงชนะเลิศได้อย่�งไม่น่�เชื่อ 

โอลิมปิกเกมส์ปีนี้  เร�คงได้เห็นอีกครั้งว่�  ทุกอย่าง

เป็นไปได้เสมอตราบใดที่ยังไม่สิ้นความหวังและความเพียร  

คว�มเป็นไปได้ในที่นี้ไม่ได้หม�ยถึงคว�มพลิกผันระหว่�ง  

ผู้แพ้กับผู้ชนะเท่�นั้น  แต่ยังรวมถึงคว�มเป็นไปได้ในก�ร

ข้�มพ้น  “ขีดจำกัด”  ของมนุษย์   

ดังที่ครั้งหนึ่ง โรเจอร์ แบนนิสเตอร์ นักวิ่งช�วอังกฤษ

ได้พิสูจน์เมื่อ  ๕๔  ปีก่อนว่�  มนุษย์เร�ส�ม�รถวิ่งระยะ

ท�ง  ๑  ไมล์ด้วยเวล�ไม่ถึง  ๔  น�ที  นับเป็นก�รทำล�ย

คว�มเชื่อที่สืบทอดกันม�นับพันปีว่� ๔ น�ทีคือเวล�น้อยสุด

ที่มนุษย์ส�ม�รถทำได้สำหรับระยะท�งดังกล่�ว 

กีฬานั้นให้บทเรียนชีวิตได้มากมาย    

ถ้ามองเป็น  ก็ได้เห็นสัจธรรมอันทรงคุณค่า 



มิ เนโกะ
อิวาซากิ



เป็นอดีตเกอิช�ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกจ�กหนังสือเรื่อง  

Geisha  และยังเป็นที่ม�ของหนังสือยอดนิยมเรื่อง  

Memoirs  of  a  Geisha  ของ  อาเทอร์  โกลเดน   

ในวัยเด็กนั้นเธอมีชีวิตที่ลำบ�กแสนเข็ญ  เนื่องจ�ก

เป็นเด็กกำพร้�และไร้ก�รศึกษ�  ลุงจึงนำเธอไปข�ยให้แก่

สำนักเกอิช�ตั้งแต่ยังเล็ก  ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยเคร�ะห์

กรรม  นอกจ�กสูญเสียน้องช�ยที่รักแล้ว  เธอยังสูญเสียคน

รักที่เป็นทุกอย่�งในชีวิต   

พ้นทุกข์


เมื่อปันสุขให้ผู้อื่น


๔

    จาก นิตยสาร IMAGE พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
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แล้ววันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง  เธอเดิน

เข้�ไปในป่�ท่�มกล�งพ�ยุหิมะและนั่งรอคว�มต�ยอันหน�ว

เหน็บ  แต่ช�ยชร�ผู้หนึ่งช่วยชีวิตเธอเอ�ไว้   

ช�ยชร�พูดประโยคหนึ่งซึ่งเตือนใจให้เธอได้คิด  “คนที่

คิดถึงแต่ตัวเองย่อมอยากตายทั้งนั้น”  ช�ยชร�ขอให้เธอ

กลับเข้�ไปในเมือง  และทำดีกับผู้อื่นวันละคน  หลังจ�กนั้น

ถ้�เธอยังอย�กต�ย  เข�จะช่วยเธอให้สมปร�รถน� 

เธอทำต�มที่ช�ยชร�แนะนำ  เธอเริ่มต้นด้วยก�รซื้อ

หนังสือให้เด็กย�กจนคนหนึ่ง  จ�กนั้นเธอก็เล่�นิท�นให้เด็ก

ฟังวันละคนสองคน  ต่อม�เธอเริ่มแต่งนิท�นเอง  นับแต่วัน

นั้น  เธอไม่เคยกลับเข้�ไปในป่�แห่งนั้นอีกเลย 

 

 

ในย�มที่เร�ประสบเคร�ะห์กรรม  เร�มักคิดว่�โลกนี้

โหดร้�ยกับเร�เป็นอย่�งยิ่ง  “ทำไมถึงต้องเป็นฉัน ?”  ทุก

คนอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถ�มนี้ร�วกับว่�มีฉันคนเดียวที่โชคร้�ย

อย่�งนั้น  แต่ทันทีที่เร�มองพ้นตัวเองออกไป  จะพบว่�คนที่

ทุกข์อย่�งเร�ก็มีไม่น้อยและคนที่ทุกข์ยิ่งกว่�เร�ยังมีอยู่อีก

ม�กม�ย   



  25มุมมองและวิธีคิดที่ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงและมีความสุขได้  ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ 

การรับรู้ว่ายังมีคนอีกมากมายที่ทุกข์ยิ่งกว่าเรา  ช่วย

ให้เราทานทนเคราะห์กรรมได้มากขึ้น  แต่ดียิ่งกว่านั้นก็คือ

การก้าวพ้นจากโลกของตัวเองออกไปช่วยเหลือคนเหล่านั้น   

ก�รได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงช่วยให้เร�หมกมุ่นกับ

คว�มทุกข์ของตัวเองน้อยลงเท่�นั้น  ห�กยังทำให้จิตใจได้รับ

คว�มสุข  สุขเพร�ะรอยยิ้มของผู้ที่ได้รับไมตรีจ�กเร�  และ

สุขเพร�ะได้พบว่�ชีวิตของเร�ยังมีคุณค่�อีกม�ก  ห�ได้ไร้ค่�

อย่�งที่เคยเข้�ใจไม่   

 

“ผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุข”  พุทธภ�ษิตนี้คือ

คว�มจริงที่คงทนต่อก�รพิสูจน์เสมอ 

หญิงผู้หนึ่งซึ่งเป็นแพทย์เด็กได้สูญเสียส�มีอย่�ง

ปัจจุบันทันด่วน  เธอโศกเศร้�ม�กจนไม่มีใจทำอะไรทั้งสิ้น  

แม้จะกลับไปที่ทำง�นหลังเสร็จสิ้นพิธีศพ  เธอก็ได้แต่นั่ง

จับเจ่�อยู่ในห้อง  ไม่ออกไปห�คนไข้และไม่พูดไม่จ�กับใคร  

หัวหน้�และเพื่อนๆ ในแผนกกุม�รเวชพย�ย�มปลอบโยน

และให้กำลังใจ  แต่ก็ไร้ผล 

ผ่�นไป ๒ สัปด�ห์ เธอก็ยังไม่สร่�งซ�จ�กคว�ม

โศกเศร้�และคว�มเงียบงัน  ในที่สุดหัวหน้�ก็คิดวิธีหนึ่งขึ้น

ม�ได้  เข�นำท�รกคนหนึ่งที่ป่วยหนักไปว�งไว้บนโต๊ะ
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ทำง�นของเธอ  พร้อมกับบอกว่�ท�รกคนนี้ต้องก�รก�รดูแล

รักษ�  แล้วเข�ก็เดินออกจ�กห้องไป   

ทีแรกเธอก็นั่งเฉย  แต่ไม่น�นท�รกก็เริ่มร้องไห้  เธอ

ยังคงนั่งนิ่งไม่ไหวติง  แต่เมื่อท�รกร้องดังขึ้น  เธอก็อยู่เฉย

ไม่ได้  ลุกขึ้นม�ดูท�รก  และพบว่�จำต้องเปลี่ยนผ้�อ้อม

และป้อนนม  เสร็จแล้วเธอก็กลับไปจับเจ่�เหมือนเดิมอีก  

แต่ท�รกไม่ยอมให้เธอทำเช่นนั้นได้น�น  เธอจึงต้องลุกขึ้น

ม�ดูแลเด็กเป็นระยะ  ทีนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนผ้�อ้อม  ป้อนนม  

แต่เยียวย�อ�ก�รเจ็บป่วยของเด็กน้อยด้วย 

 

วันรุ่งขึ้นเมื่อกลับม�ที่โรงพย�บ�ล  สิ่งแรกที่เธอทำ

คือถ�มว่�ท�รกคนนั้นเป็นอย่�งไรบ้�ง  เธอเข้�ไปตรวจดู

อ�ก�รของท�รกถึงเตียง  และพบว่�ยังมีท�รกอีกหล�ยคนที่

รอคอยก�รดูแลรักษ�จ�กเธอ  วันนั้นทั้งวันเธอจึงง่วนอยู่กับ

ก�รรักษ�เด็ก  วันถัดไปก็เช่นเดียวกัน  เธอไม่มีเวล�ที่จะ

เจ่�จุกกับคว�มทุกข์อีกต่อไป  ไม่น�นเธอก็คล�ยจ�กคว�ม

โศกเศร้�  และกลับม�เป็นคนเดิมที่แย้มยิ้มหัวเร�ะได้ 

คนเราทุกข์ไม่ใช่เพียงเพราะว่าประสบกับสิ่งไม่สมหวัง

เท่านั้น  หากยังเป็นเพราะเราเอาใจไปหมกมุ่นเจ่าจุกกับ

ความไม่สมหวังด้วย  ยิ่งหมกมุ่นก็ยิ่งทุกข์  แต่เมื่อใดที่ถอน

ใจออกไปจดจ่อกับสิ่งอื่นแทน  ความทุกข์ก็จะบรรเทาลง  



  27มุมมองและวิธีคิดที่ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงและมีความสุขได้  ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ 

การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถดึงจิตออกไปจาก

ความทุกข์ได้  อีกทั้งยังมีความสุขเป็นรางวัลตอบแทน 

คนเราทุกข์ไม่สร่าง  

ก็เพราะมัวแต่คิดถึงแต่ตัวเอง    

เพราะเหตุนี้ ใช่ไหม  ชายชราจึงเตือนสติ    

มิเนโกะ อิวาซากิ  ว่า    

“คนที่คิดถึงแต่ตัวเองย่อมอยากตายทั้งนั้น” 

นิ ท าน เ รื่ อ ง นี้ ส อน ให้ รู้ ว่ า    

ถ้ารักตัวเองจริงก็อย่าลืมนึกถึงผู้อื่นให้มากๆ  
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“ค นเราทุกข์ ไม่ ใช่ เพียงเพราะว่า


ประสบกับสิ่งไม่สมหวังเท่านั้น



หากยังเป็นเพราะเราเอาใจ



ไปหมกมุ่นเจ่าจุกกับความไม่สมหวังด้วย







ยิ่ ง ห ม ก มุ่ น ก็ ยิ่ ง ทุ ก ข์ 


แต่เมื่อใดที่ถอนใจออกไปจดจ่อกับสิ่งอื่นแทน



ความทุกข์ก็จะบรรเทาลง





การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นวิธีหนึ่ง



ที่สามารถดึงจิตออกไปจากความทุกข์ ได้




อีกทั้งยังมีความสุขเป็นรางวัลตอบแทน”




คุณเคยสังเกตไหมว่า




ทั้งๆ ที่ทุกวันนี้เร�มีอุปกรณ์อำนวยคว�มสะดวกและ

ประหยัดเวล�ส�รพัดอย่�ง  แต่ชีวิตกลับวุ่นม�กขึ้นและมี

เวล�ว่�งน้อยลง  ตรงกันข้�มกับช�วบ้�นในชนบท  ซึ่งมี

เวล�อยู่กับลูกหล�นหรือนอนเอกเขนกอย่�งสบ�ยๆ แม้ว่�จะ

ทำอะไรแต่ละอย่�งล้วนต้องใช้เวล�  เพร�ะไม่มีรถยนต์  

หม้อหุงข้�ว  เครื่องซักผ้�  หรือเทคโนโลยีทุ่นเวล�ทั้งหล�ย

เหมือนอย่�งคนกรุง 

มีน้อยจึงสุขมาก


๕

    จาก นิตยสาร IMAGE พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
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มองให้ดีอ�จจะพบว่�เวล�แต่ละวันของเร�ที่ห�ยไปนั้น

เป็นเพร�ะหมดไปกับอุปกรณ์เหล่�นั้นนั่นเอง  เคยคำนวณ

ไหมว่�เร�ใช้เวล�อยู่หน้�จอโทรทัศน์  จอคอมพิวเตอร์  หรือ

แนบหูกับโทรศัพท์  วันละกี่ชั่วโมง  และที่หมดไปไม่น้อยก็

คือเวล�ที่อยู่ในรถยนต์  อ�จจะถึง ๔ ชั่วโมงต่อวันก็ได้  แต่

คำนวณแค่นั้นยังไม่พอ  ต้องรวมเวล�ที่ใช้ในก�รห�เงินเพื่อ

ซื้อสิ่งเหล่�นั้นม�ไว้ในครอบครอง  รวมทั้งก�รห�เงินม�เป็น

ค่�ดูแลรักษ�  ซึ่งรวมถึงค่�น้ำมัน  ค่�อะไหล่  ค่�ประกัน  

ค่�ภ�ษี  เป็นต้น 

ในอเมริก�มีก�รค�ดประม�ณว่�ผู้คนที่นั่นเสียเวล�ไป

กับรถยนต์วันละ  ๔  ชั่วโมง  ซึ่งหม�ยถึงเวล�ที่อยู่บนรถ

และเวล�ที่ ใช้ในก�รห�เงินเพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับรถ    

(รวมทั้งเวล�ในก�รห�ที่จอดรถด้วย) แต่สำหรับคนกรุงเทพฯ  

ตัวเลขย่อมสูงกว่�นั้น  อ�จจะถึง  ๖  ชั่วโมง  เพร�ะแค่

เดินท�งก็หมดไปแล้ว  ๔  ชั่วโมง  ขณะที่ร�ค�รถยนต์ใน

เมืองไทยก็สูงกว่�ม�กเมื่อเทียบกับค่�ครองชีพหรือเงินเดือน 

 

บ�งคนอ�จบอกว่�ก�รมีรถยนต์และก�รใช้เวล�กับก�ร

เดินท�งวันละหล�ยชั่วโมง  เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอ�ชีพก�ร

ง�นที่มั่นคง  ซึ่งไม่ใช่ว่�จะห�ได้ง่�ยๆ  แต่มองให้ดี  ส�เหตุ

ที่เร�อย�กมีอ�ชีพที่มั่นคงก็เพร�ะต้องก�รมีเงินม�กพอที่จะ


