สารบัญ
คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
คำ�นิยม
ภาววิทย์ กลิ่นประทุม
ศุภวัฒน์ พีรานนท์
อรชุมา ดุรงค์เดช
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EPISODE ONE

(7 Hours)
The Love Journey 1

“ปูทางรักตัวเอง”

• ทางเดินแรกคือ “หยุดหลอกตัวเอง”
• เดินในควันภาพจนพบทางของเรา
A Journey in the Mist of Love
• ไม่มีผู้ชม
• ทางเดินที่โดดเดี่ยว เพื่อหาตัวเอง
• ยอมเห็นความต้องการหลอก
• หัว - ใจ		
• เราต่างหาตัวเองเจอ เมื่อหลังชนฝา
• ชีวิตสบายคือชีวิตสมมุติ
• เลือกสิ่งที่ใช่เรา ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนว่าดี
• ก่อนก้าวหน้า ต้องถอยหลังเพื่อทบทวน
Two steps back are worth many steps forward
• กฎของโดเรมอน
• ศรัทธาคือ กริยา
• หยุดทำ�สิ่งเก่าที่ไม่ใช่ ดีกว่าหาสิ่งใหม่ทำ�ไปเรื่อย ๆ (Unlearning)
• คนรักตัวเอง ส่งพลังให้คนอื่น

26
28
38
42
52
56
62
66
68
70
76
80
84
86
96
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• คนรักตัวเอง ตัวเท่าคนอื่น
• ลายแทงชีวิต ของคนรักตัวเองเป็น
• การรักตัวเอง ไม่ใช่การตามใจตัวเอง
EPISODE TWO (7

100
106
116

Hours)

Love Journey 2

เงาตัวเอง “อย่าเดินตามเงาตัวเอง แต่จงหันหน้าหาแสงข้างหน้าเรา”

122

• ชีวิตในเงา Life in The Shadows
• พึ่งคนอื่นไม่เป็นเอาเสียเลย (Wallpaper & Superhero)
• หมดศรัทธาตัวเอง เพราะแก้ตัวมากไป
• หมดศรัทธาตัวเอง เพราะมัวแต่เจียมตัวเกิน
• หมดศรัทธาตัวเอง เพราะ (มัวแต่) สงสารตัวเองเกิน...
• เบื่อชีวิต จนทำ�ลายพลังศรัทธาในตัว
• สามสิ่งที่ถ่วงชีวิต ให้หมดศรัทธาตัวเอง (เงาทับซ้อน)
• หมดศรัทธา เพราะไม่ยอมหนีมนุษย์พิษ
• ดูอดีตคนอื่นมากไปก็ไม่ดี (นะ)
• ไม่ชอบคบคนคิดต่าง (มากไป)
• ชอบปราบความคิด “เกิน”
• หมดศรัทธาตัวเอง เมื่อวิตก (จริต)

124
130
136
140
144
148
164
170
176
182
184
190

EPISODE THREE

(7 Hours)

Love Journey 3

ทางเดินของความรัก
• ชีวิตตามอารมณ์ “รัก” (Love Sentiments)
• ทางเดินของรัก
6

200
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• รักตัวเองแล้ว แต่ยังหารัก (อีกคน) ไม่เจอ
• “หลง” รัก (Infatuation)
• เมื่อคิดว่าต้อง “ง้อ”
• เมื่ออกหัก
• คนที่ใช่มักเป็น “คนสองคน” ที่เจอสิ่งเดียวกัน (หมอนข้างสองใบ)
• รักไม่ลงตัว
• ความลงตัวของรัก ความลงตัวของความรัก
• รักบาง รักหนา
EPISODE FOUR (3
ทางเดินของความผูกพัน

206
214
224
228
234
240
248
250

Last Hours)

• คนรักตัวเอง ย่อมให้ค่าคนอื่น
• คนรักตัวเอง เปิดใจเป็น (ไม่ปิดกั้น)
• คนรักตัวเอง ไม่จัดประเภทคน
• สีหน้าเราเป็นสิ่งสำ�คัญ (Impression)
• คนรักตัวเองดี ต้องฝึกไว้ใจคนอื่น
• คนรักตัวเอง ยิ้มเก่ง
• คนรักตัวเอง มีสาระ แต่ก็ไร้สาระเป็น
• คนรักตัวเอง ไม่พยายามเปลี่ยนคนอื่น
(แต่ลองเปลี่ยนมุม ที่เราเคยมองคนอื่น)
• คนรักตัวเอง หัดเสียสละ (จิตอาสา)
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268
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274
276
278
280

Epilogue

282

เกี่ยวกับผู้เขียน

285
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การ Upgrade รัก ภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งนี้
คุณจะไม่มีวันกลับมารักแบบเดิมได้อีกต่อไป

17

Prologue
โปรยไว้เสียสวยจริง ๆ แล้ว ผมขอเตือนคุณก่อนว่า  ถ้าคุณอ่าน
หนังสือเล่มนี้รวดเดียวภายใน 24 ชั่วโมง คุณจะพบว่ามันคือหนทางโดด
เดี่ยว หวาดเสียวและแปลก มันเริ่มจากภาพที่ใช่ ภาพที่คนอื่นอาจไม่
เข้าใจหรือไม่เห็นด้วย จะมีแต่คณ
ุ เท่านัน้ ทีป่ ั้นแต่งและปูทาง จนคุณเดิน
ไปถึงจุดทีช่ อบตัวเองมากๆ แล้วคนอืน่ จะเริม่ เห็นว่าคุณมีความ “สุข” ขึน้
วันนั้นแสงนวล ๆ จะส่องออกจากหัวใจคุณ เพื่อน�ำทางผู้ที่เดินตามมา
ทีหลังซึ่งคุณแคร์พวกเขา  ต่อจากนั้นความส�ำเร็จและชีวิตแสนสมดุลจะ
ตามมาเป็นรางวัลของชีวิตคุณ ผมพบทางนี้ตั้งแต่หนุ่ม ๆ และมันก็เริ่ม
ด้วยความโดดเดี่ยวจนเกือบจะเหมือนคนหลงทาง เกือบจริง ๆ ...
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ผมยังจ�ำได้แม่นว่า...ตั้งแต่เล็ก ๆ ภาพที่ครอบครัวอยากเห็นผม
เป็นคือ Diplomat หรือ นักการทูต ผมเองก็เคยปูทางตัวเองอย่างนั้น
พยายามอัพเกรดตัวเองตามทางสายหลักที่ใคร ๆ ก็มุ่งเดินไปจนเป็น
ฟอร์แมต (Format) หรือพิมพ์เดียวกัน ตั้งแต่จบปริญญาตรีด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนักกีฬา
โครงการช้างเผือก (สคอวช) พร้อมได้ทุนภูมิพลสี่ปีซ้อน ท�ำงานสาย
วิชาการ เป็นนักพูด นักร้อง เชียร์ลดี เดอร์ ลงนิตยสารและสามารถได้ทนุ
เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของอเมริกาหรืออังกฤษได้ไม่ยาก (ผมได้รับ
การเสนอทุนตัง้ แต่ปสี ามแล้ว) เส้นสายก็มี กระทรวงการต่างประเทศตอน
นั้น ผมก็รู้ว่าผมเข้าได้ แต่ไม่ท�ำ
ภาพนักการทูตมันยังเป็นภาพหลอกใจ ผมเดินทางห่างจากภาพ
นั้นตอนเข้าปีส่ี (ปริญญาตรี) นั่นแหละครับ คือหลังจากผมดูหนังสารคดี
The Seagull by Jonathan Livingston ทีใ่ คร ๆ ก่อนจบมหาวิทยาลัย
ก็ต้องดู เหมือนหนังฮิตของคนมีแนว ผมเริ่มเห็นตัวเองกับพันธนาการ
ผมไม่อยากเดินขึ้นไปสวมภาพที่ผมคิดว่าสังคมหวังจากผม ผมกลัวตัว
เองไม่ตดิ ดิน ไม่ถ่อมตน กลัวความกร่าง ความหลงตัวเอง และกลัวการ
ใช้ชีวิตไกลหัวใจตัวเอง จนไม่เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างอย่างแท้จริง
มีแต่ภาพหลอกของความส�ำเร็จแต่จริง ๆ แล้วชีวิตกลวง
ผมยังอยากอัพเกรดตัวเอง แต่ไม่ใช่เพือ่ ภาพสวย ๆ ตามฟอร์แมต
หรือกระแส  ผมจ�ำได้ว่า...ในหนังมีภาพของนกทีก่ ล้าบินออกจากฝูง จาก
กองขยะ ภาพนั้นเชิญชวนผมออกจากกฎเดิม ๆ และผมก็เริ่มเห็นภาพ
ใหม่ ภาพที่ท�ำให้ชวี ิตลงตัวอย่างที่ผมชอบ เพราะผมอยากปูทางชีวิตไป
20
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ตามภาพของผมเอง หัวใจจริง ๆ ของผมอยากลงไปหาผู้คนทั่วไป เพื่อ
รูจ้ กั ชีวติ เขา เริม่ จากเยาวชนแล้วค่อย ๆ ขยับขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ ทีละก้าว และ
ภาพที่ผมชอบก็คือ การได้คยุ กับคนเพื่อเข้าใจปมชีวิตของพวกเขา แต่ก็
พบว่ามันไม่มงี านแบบนีใ้ ห้ทำ� เลย และภาพลักษณ์มนั ก็ไม่สวยส�ำหรับคน
อืน่ ใครจะเข้าใจ การต้องอธิบายสิง่ ทีอ่ ยากท�ำมันยากจัง คือผมอยากเป็น
นักแกะปมชีวิตนั่นเอง (อยากท�ำเป็นอาชีพเลย) ภาพที่เห็นมันดูเหมือน
คนปลงกับชีวติ หรือหลงทาง แต่ผมรู้ว่าผมอยากไป
ผมรู้มานานแล้วว่า...ผมอยากตื่นมาเพื่อท�ำสิ่งนี้ในทุกเช้า  นั่นคือ
การแกะปมชีวติ คนให้เขามีความสุขส�ำเร็จขึน้ มันเหมือนภาพเรือทีพ
่ าคน
ถึงฝั่งยังไงก็ไม่รู้ และเป็นภาพที่ท�ำให้โปรไฟล์ผมไม่ดึงดูด คือถ้าผม
จบโท จบเอก จากมหาวิทยาลัยดัง ๆ คนคงอยากฟังผมมากขึ้น แต่ผม
ยินดีรับผลตรงนี้ แลกกับการแหกกฎ หักมุม เปลี่ยนทิศชีวติ คือทั้งที่ผม
เพิ่งเริ่มก็ละทิ้งเส้นทางเก่าแล้ว อีกอย่างหนึ่ง...ตอนนั้นผมมีอคติ และ
ค่อนข้างแอนตี้การไปเรียนต่อต่างประเทศ เป็นเด็กแนว (โง่)  มีความ
คิดประมาณว่าจบไทยไม่เก่งหรือ? เราไม่ใช่โลกที่สามสักหน่อย ฝรั่งมา
ตั้งธงให้เราท�ำไม?
เอาทุนไปเรียนจิตวิทยาก็ไม่เอา ตอนนัน้ อยากขัดเกลาจิตใจตัวเอง
ก่อน เลยไปเรียนพระคัมภีร์อยู่ฟิลิปปินส์ และใช้ชีวิตคุยกับเยาวชนอยู่
หลายปี เพื่อเข้าใจมุมมองของพวกเขา เงินเดือนก็น้อยนิดแทบจะเอาตัว
ไม่รอด   ต่อจากนั้นก็เดินสายท�ำงานด้านสังคมอย่างเดียว จนได้เป็นผู้
บริหารองค์การระหว่างประเทศ วันนีผ้ มยังคงเห็นตัวเองแกะปมชีวติ ผูค้ น
อยู่ ผมอยากช่วยคนและก็คงอยากท�ำสิง่ นีไ้ ปเรือ่ ย ๆ มันคือความสุขส�ำเร็จ
21
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ของผม มันอาจจะเป็นภาพห่วย ๆ ของคนอื่น แต่ส�ำหรับผมมันคือภาพ
ที่ใช่ เป็นภาพที่อยากเห็นตัวเองตื่นมาท�ำมันทุกเช้า แม้แต่งานเขียนก็ยัง
เป็นเรื่องรอง (แต่กช็ อบนะครับ ถ้ามันได้แกะปมอะไรสักอย่าง)
คุยกันแบบนี้ มันจะท�ำให้คณ
ุ กลัวหนังสือเล่มนี้ไหม? เพราะเมื่อ
ได้อ่านอารัมภบท คุณอาจเห็นแล้วว่า  มันเป็นเส้นทางที่ “แปลก” ลอง
เดินด้วยกันก่อนครับ อย่าเพิ่งคิดว่าไม่ใช่ทางของคุณ ให้โอกาสผมได้
อธิบายทางสายนี้ให้คุณเข้าใจมัน เผื่อน�ำไปปรับใช้ได้ จับมือผมอย่าเพิ่ง
ปล่อย แล้วไปด้วยกันครับ...
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รักเป็นภายใน
24 ชั่วโมง
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จริง ๆ ใคร ๆ ก็อยากรักตัวเองเป็น
แต่ใครจะรู้ว่า การเดินทางสายนี้ โดดเดี่ยว มีค่า
และละเอียดอ่อนเหลือเกิน
It is a journey less traveled,

IT IS THE JOURNEY TO LOVE
LOVE BEING YOU
in 24 hours time...from now!
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EPISODE

ONE

(7 Hours)
The Love
Journey 1
"ปูทางรักตัวเอง"
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กฎการเดินทางของคนรักตัวเอง
ไม่ใช่การเดินทางตามภาพหลอกๆ
แต่เป็นภาพที่กลั่นกรองอย่างโดดเดี่ยว
หลังยอมเจ็บ ยอมโง่ ยอมเปลือย
จนเห็นว่าภาพนั้น กระซิบหรือตะโกนใส่หน้าเราว่า "ใช่"
ไปเลย แล้วคนอื่นจะเข้าใจต่างวาระ ต่างเวลาเอง
จงภูมิใจ แล้วไปทางนั้น
มันเป็นภาพที่จุติในวิญญาณความเป็นตัวเรา
เพราะมันคือภาพของเรา ตั้งแต่ก่อนอุบัติขึ้นมาดูโลก
มันส่องแสง และสวยเหมือนรอยน้ำ�ที่ระยิบหลังกระทบแสง
รอยสวยนั้น แม้แรกเราจะเข้าใจมันคนเดียว
แต่สักพักคนอื่นจะเห็นแสงสะท้อน
จากการอธิบายตัวเรา....
ที่กลั่นกรองด้วยใจและสมองมานาน
จนเขาเห็นว่าเรา...
"รักตัวเองเป็น"
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ทางเดินแรกคือ
"หยุดหลอกตัวเอง"
เราทุกคนเคยหลอกตัวเองด้วยภาพที่เรายืม
คนอืน่ มา เป็นภาพหลอกทีท่ ำ� ร้ายเรา ท�ำร้ายคนรอบ
ข้างเรา แต่เราไม่ยอมเห็นมัน มันอยู่ใต้จมูกเรา
เหมือนยุงลายทีเ่ ราไม่ยอมปัด จนกว่าเราจะเจ็บซ�ำ้ ๆ
หลังชนฝาหรือไปต่อไม่ได้แล้ว เราจึงมองเห็นภาพ
หลอกนัน้ ในหัวเรา จักรพรรดินโปเลียนก็ตายเพราะ
ยุงตัวเดียวกัน กองทัพทั้งกองทัพท�ำลายเขาไม่ได้
แต่ยุงใต้จมูก ปลิดชีวิตให้ล่มสลายได้ ซึ่งนั่นมันก็
คือ “ภาพหลอก”
เราหลอกตัวเองด้วยภาพอย่างไร? ตามผม
มาครับ ผมมีเรื่องเล่าให้ฟัง
28
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เรื่องแรก...
ผมจ�ำได้ว่าผมนั่งดูรูปบนเฟซบุ๊ก เป็นรูปงานวิวาห์ของคู่รักคู่หนึ่ง
ทีผ่ มเคยช่วยเขาสองคนจนถึงฝั่งฝัน แล้วผมก็ยมิ้ ด้วยความสุข เพราะรู้ว่า
เขาสองคนกว่าจะมาถึงจุดนี้มันสาหัสเพียงใด ฝ่ายหญิงเคยคิดฆ่าตัวตาย
หลายรอบ เพราะว่าภาพที่เธอมองตัวเอง คือภาระของบ้าน มันคล้าย ๆ
ภาพของเด็กผูห้ ญิงหน้าตาน่าเกลียด ไม่มใี ครยอมหวีผมให้ นัง่ อยูค่ นเดียว
ที่มุมมืด ๆ ในห้องของตัวเองและขังตัวเองไว้อย่างนั้น จนกว่าจะลงโทษ
ตัวเองได้สาสม มันเป็นภาพที่เธอหลอกตัวเอง ท�ำให้เธอตีความทุกค�ำพูด
ทุกกิริยา หรือแม้ทุกความช่วยเหลือของคนรอบข้างว่าเธอคือ “ส่วนเกิน”
แฟนของเธอเป็นในทางตรงกันข้าม เขาเกิดมาเพื่อช่วยทุกคนให้มี
ความสุขบนความทุกข์ของตัวเอง เนื่องจากเป็นเด็กที่มีจิตวิญญาณผู้ใหญ่
รับความรู้สึกหนักของคนอื่นเป็นตั้งแต่เด็ก (Old Soul) เขาจึงอาสาเป็น
“ฟองน�้ำ” รองรับอารมณ์แย่ ๆ ของทุกคนในบ้าน เขามีภาพหลอกที่ว่า เขา
เกิดมา “ซึมซับ” ทุกความรู้สกึ แย่ ๆ รู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบ เป็นฟองน�้ำ
เหม็น ๆ ที่ถ้าช่วยไม่ได้ ก็ไม่อยากฟังอะไรอีก
ทั้งคู่หลอกตัวเองกับภาพใต้จมูกนั้น มันเป็นเหมือนยุงลายกัดกิน
จนทั้งคู่เริ่มติดไข้ รู้สึกแย่กับตัวเอง จนได้มารักกันแล้วก็มาหลอกกันเอง
ต่อ เพราะฝ่ายหนึ่งรู้สึกเป็นภาระ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฟองน�้ำ แล้วทั้งคู่ก็
พาชีวติ คูล่ งเหว ผมมาทันตอนเขาทัง้ สองยืนตรงปากเหวพอดี ผมขอให้เขา
ทั้งสอง “แหกกฎ” การมองตัวเองใหม่ เมื่อชี้ให้เห็นหลักฐานจริงของมุม
มอง ที่เป็นความต้องการของเขาสองคนเป็นครั้งแรก
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ภาพจริงของฝ่ายหญิง คือภาพของผู้หญิงที่รักการสื่อสาร มีความ
เห็นใจ ไม่ใช่ภาระใคร (เมื่อเธอเชื่อในความเห็นใจ เธอจึงยอมมองตัวเอง
ว่า “มีค่า” ไม่ใช่เป็นภาระใคร) ภาพจริงของฝ่ายชายคือ เขาไม่ใช่ฟองน�้ำ
แต่เป็น “แรงบันดาลใจ” ของฝ่ายหญิงให้มีชีวิตต่อ เมื่อมองอย่างนั้น เขา
ก็ไม่ต้องกลัวอารมณ์แฟนของเขา แต่ต้องฟังด้วยความเข้าใจ ทั้งให้แรง
บันดาลใจได้ดี ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อน
ฝ่ายหญิงจึงเลิกคิดว่าตัวเองเป็น “ภาระ” แล้วขู่ว่าจะขอเลิก เพราะ
อยู่ไปก็ท�ำร้ายจิตใจฝ่ายชายมากขึ้นเรื่อย ๆ ฝ่ายชายเลิกเครียดเพราะคิด
ว่าเป็น “ฟองน�ำ้ ” ทีซ่ มึ ซับความรูส้ กึ ฝ่ายหญิงไม่ไหว จนเริม่ จะเชือ่ ฝ่ายหญิง
ว่าตัวเองไม่สามารถ “รับผิดชอบ”ชีวิตฝ่ายหญิงหรือใครได้จริง
ความต้องการจริง ๆ ของทั้งสอง ท�ำ ให้ทั้งคู่เปลี่ยนภาพหลอก
เป็นการมองตัวเองแบบภาพจริง ภาพบวก แล้วเริ่มรักตัวเองไปพร้อมกับ
การรักกันและกัน จนกลายเป็นภาพ “ยิ้ม” ของคู่รักในวันวิวาห์ที่ผมเห็น
บนเฟซบุ๊ก มันคือวันที่ใจทั้งสองส่องแสง ระยิบระยับพาดผ่านน�้ำตา จน
กลายเป็นน�้ำหล่อเลี้ยงจิตใจกันและกัน
นักบริหารหนุ่มอีกท่านหนึ่ง ดูแลธุรกิจระดับพันล้านและมีชื่อเสียง
ในสังคม เขาเกิดมาพร้อมกับความคาดห วังของพ่อ พ่อที่ล�ำบากถูก
ครอบครัวเครือญาติดูถูก พ่อมักตอกย�้ำกับลูกว่า “อย่าให้ใครดูถูกเราได้”
ภาพที่พ่อให้เขาคือ ภาพของคนที่ระวังค�ำดูถูกคน เหมือนสุนัขบูลด็อกที่
พร้อมกัดทุกคนที่เข้ามาในระยะที่ไม่น่าไว้ใจ
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ลูกไม่มีเพื่อน ยิ้มยาก แต่ชีวิตพุ่งสุด ๆ เพราะภาพที่รับมาจากพ่อ
จนมีครอบครัวก็ยังท�ำแต่งาน ใครเตือนอะไรก็พาลคิดว่าเขามาดูถูก ท้าย
สุด กลายเป็นโรคเครียด นอนไม่หลับ ชีวติ พัง จริง ๆ ภาพที่เขาเพิ่งเห็น
ว่าเป็นภาพที่ขับเคลื่อนชีวิตเขาได้ดกี ว่า คือภาพอะไรก็ได้ที่ท�ำให้เขาภูมิใจ
ในตัวเอง ไม่กลัวการดูถูก และภาพที่เขาชอบคือ ภาพของต้นไม้ใหญ่ที่
แผ่กิ่งก้านสาขาดูแลคนจ�ำนวนมากได้
ต้นไม้ให้ร่มเงา ไม่ข้โี กรธ ไม่ระแวงใครดูถูก ใคร ๆ ก็สัมผัสร่มเงา
ของไม้ใหญ่นี้ แต่เขาพบภาพนี้ หลังจากชีวติ พัง รวมถึงชีวติ ครอบครัวด้วย
เหลือแต่ตวั เองกับอารมณ์เน่า ๆ จากภาพหลอก เขาช่วยทุกคนพ้นความ
ล�ำบากด้วยสมอง แต่เขาจะไม่สามารถช่วยใครให้พ้นค�ำดูถูกได้แม้แต่ตัว
เอง ถ้าเขาไม่เปลี่ยนภาพที่ “หลอก” ตัวเองมานาน ภาพที่หลอกตัวเอง มัน
ก็จะหลอกหลอนเราให้เดินทางห่างจากหัวใจและห่างจากสุขภาพจิตที่ดี
ภาพหลอก คือภาพที่ท�ำเราให้เสียสุขภาพจิต ผิดหวังตัวเอง เศร้า
วิตก เบื่อการใช้ชวี ิต มันเป็นภาพที่ท�ำให้เราตีความลบ ๆ เพราะมองสิ่งที่
คนอื่นมองเราด้วยความกังวล มากกว่าจะมองตัวเองจริง ๆ ในด้านบวก
ที่ส�ำคัญมันไม่ใช่ภาพบวกและก็ไม่ใช่ตัวเราเลย ภาพเหล่านี้มันซ่อนอยู่
ใต้จมูก เป็นยุงลายที่มีฤทธิ์ แต่เราไม่ยอมเห็น เพราะอยากหลอกตัวเอง
ไปเรื่อย ๆ
สมการของการรักตัวเอง จึงมีจุดเริ่มจากภาพที่ให้คุณค่า
ซึ่งเราต้องลบภาพหลอก ๆ ออก แล้วปรับให้กลายเป็นภาพบวก
ที่ใช่ตัวเราจริง ๆ
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ภาพทีใ่ ช่ คือภาพบวกทีเ่ รานิยามตัวเองใหม่ แต่เอามาปรับจนเห็น
ว่า เป็นภาพที่ปูทางจนท�ำให้เรารักตัวเองได้จริง
ภาพทีใ่ ช่ จะมาพร้อมกับเสียงกระซิบเบา ๆ หรือเสียงตะโกนแบบ
นักเลงจริงใจว่าถ้าตัง้ ธงอย่างนี้ เราใช้ชวี ติ ง่ายเลย คนทีย่ อมโง่กอ่ นเท่านัน้
จะพบมัน มันเริ่มจากค�ำถามง่าย ๆ ที่เราทุกคนต้องท�ำ คือถามว่า...
"เราต้องการอะไรจากชีวิต?"
เพราะค�ำถามนีจ้ ะท�ำให้เราเริม่ หาภาพทีด่ ขี องตัวเอง แทนภาพหลอก
ที่ท�ำให้เสียสุขภาพจิต เรามีตัวตนผูกอยู่กับสิ่งที่หัวใจต้องการ และ
อยากตื่นมาทุกเช้าเพื่อใช้ชีวิตให้ได้อย่างที่ต้องการ ก่อนนั้นตัวตนยังเป็น
สุญญากาศ รอการปรุงแต่งและจับต้องไม่ได้ จนหัวใจยอมมองสิง่ ทีต่ อ้ งการ
จึงมี “มิติ” ให้เห็นเป็นรูปธรรม หัวใจจะเริ่มรับรู้ตัวตนเพราะรู้ว่า “รักตัว
เอง” รักอย่างไร?
และนัน่ คือเหตุผลทีเ่ ราจ�ำอะไรจากหนังได้ดกี ว่าการอ่านต�ำรา เพราะ
การเรียนรู้จากภาพลึกกว่าตัวอักษรมาก (นอกจากแปลงตัวอักษรเป็นภาพ
ที่จะท�ำให้จ�ำได้ง่าย) ทางเดินสายนี้ค่อนข้างหมกมุ่น เพราะเราจะโง่ก่อน
แล้วค่อยงง จากนั้นจะเริ่มเห็นภาพราง ๆ ว่าเดินอยู่ในหมอกควัน แล้วจึง
ค่อย ๆ เห็นตัวเองชัดขึ้น การหลอกตัวเอง มักเกิดตอนอวดฉลาดคิด
ว่าเดิม ๆ มันดีแล้ว บางกรณีมันก็ไม่ใช่ภาพที่เกิดมาจากปมชีวิตอย่าง
เดียว เพราะมันอาจรวมถึงภาพที่คนอื่นบอกให้เราชอบ หรือเราคิดว่าเรา
ต้องโชว์ภาพนั้นต่อคนส�ำคัญในชีวิตหรือสังคมอย่างนั้น
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สมการของการรักตัวเอง
จึงมีจุดเริ่มจากภาพที่ให้คุณค่า
ซึ่งเราต้องลบภาพหลอก ๆ ออก
แล้วปรับให้กลายเป็นภาพบวก
ที่ใช่ตัวเราจริง ๆ
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มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นข้าราชการ ทั้งที่ภาพที่ใช่ของชีวิตเขา คือผู้
ประกอบการ เขาทิ้งโอกาสดี ๆ ทางธุรกิจ เพื่อแลกกับความภูมิใจของแม่
ที่เป็นคนต่างจังหวัด แม่ท่คี อยอวดด้วยความปริ่มปลื้มต่อคนอื่น ๆ ที่เขา
รับราชการ จนเขาอยากสร้างภาพเหล่านั้นให้แม่ (เพราะคนมีหน้ามีตาแถว
บ้านเขา ก็คือคนท�ำอาชีพครู) ท้ายสุดชีวิตก็ไปครึ่ง ๆ กลาง ๆ เพราะไม่
ได้รักงานเลย แถมโอกาสไต่เต้าทางอาชีพของเขาก็ยังไม่ได้ขึ้นกับความ
สามารถแท้จริง แต่อาศัยพรรคพวกกับเส้นสาย ดังนั้นเขาจึงยิ่งรู้สึกติด
กับดักทางอาชีพมากขึ้น
มีน้องคนหนึ่งเรียนหมอ เพราะพี่เป็นหมอหมดทุกคน แล้วก็เกิด
กลัวว่าตัวเองจะเป็นตัวประหลาด แต่ที่จริงแล้วเขาอยากเป็น “นักปรัชญา
ชีวติ ” เขามีภาพตัวเองทีค่ นอืน่ หยิบยืน่ ให้กค็ อื “คุณหมอ” เพราะทีบ่ า้ นไม่มี
ใครแตกต่างไปจากนี้ แล้วก็เป็นหมอได้จริง ๆ แต่ท้ายสุดแล้ว ก็ไปเป็น
นักปฏิบัติธรรมและเป็นนักปรัชญาชีวิตอยู่ดี คอยสอนคนอื่น ไม่ได้ใช้สิ่ง
ที่ร�่ำเรียนมาเลย นั่นเพราะหลอกใจตัวเองไม่ได้อีกแล้ว เพราะภาพที่เคย
ชอบเมื่อก่อน มันกลับกลายเป็นภาพคนอื่นที่เราชอบ หรือภาพในสังคมที่
เราชอบ แต่จริง ๆ มันไม่ใช่เรา เราฝืน เรากดดันตัวเอง เราก็รู้อยู่ว่ามัน
เป็นภาพฝันของใครก็ไม่รู้ มันหลอกตาเราอยู่...เป็นควันภาพ
มีหลายคนเป็นนักแสดง เป็นดารา เป็นคนที่อยู่ในสื่อ แต่จริง ๆ
ผมพบว่ามีบางคนอยากเป็นผู้พิพากษา บ้างก็อยากเป็นต�ำรวจหญิง เป็น
บรรณาธิการนิตยสาร บางคนยอมอยูใ่ นสือ่ เพราะครอบครัวหรือแฟนอยาก
ให้ท�ำเพื่ออนาคต เพราะมีภาพว่าเงิน คือสิ่งส�ำคัญที่สุดในชีวิต เขาอาจจะ
ร�ำ่ รวยจริง แต่เขาจะรูส้ กึ ลึก ๆ ว่ามันไม่ใช่ชวี ติ เขา บางคนเดินตามเส้นทาง
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นั้นต่อไปเรื่อย ๆ จนสายจะเกิน “เป็นตัวเอง” ได้แล้ว
ผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรหาเงิน หาโอกาสท�ำเงินนะครับ แต่ผม
ไม่อยากให้เราทิง้ ชีวติ เพียงเพราะเงินเพราะทุกความสามารถท�ำเงินได้หมด
ถ้าเรารักตัวเองและปูเส้นทางตัวเองเป็น ด้วยภาพเส้นทางที่เราเห็นนั้น
เป็นภาพที่ทรงพลัง ทรงคุณค่า กลั่นมาจากการยอมโง่ ยอมลองมองดู
สิ่งที่หัวใจต้องการจริง ๆ เพื่อหลุดออกจากควันภาพหลอก สู่ภาพที่โล่ง
บวก และจริงใจ

35

"รักเป็นภายใน 24 ชั่วโมง"

"เรา
ต้องการ
อะไร
จากชีวิต?"
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