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ทำอยางไรใหมองเห็นความสุข 

กดดันจากทำงานมากเกินไป นอนไมหลับ  

ปวยไมสบาย ตองไปนอนโรงพยาบาลก็มี หรือ

รวยแตลูกติดยา เพราะทำแตงาน ไมมีเวลา 

คอยอบรมสั่งสอน ใหคำแนะนำ คำปรึกษา 

กับลูก ไมมีแมกระทั่งเวลาฟงลูกพูด หรืออีก 

หลายๆ กรณีที่บงชี้วา ไมมีความสุขในการ 

ดำเนินชีวิต 

ผมเคยไดยินศาสตราจารย ดร.วรภัทร  

โตธนะเกษม ผูอำนวยการหลักสูตร การจัดการ

ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคาร

พญาไท พูดบนเวทีในงานสานสัมพันธรุนพี่- 

รุนนองของนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก 

ประมาณวา “ผมเปนคนหนึ่งที่มีความสุขกับ 

ทุกชวงของชีวิต” เปนคำพูดที่ทำใหผมสงสัย

มากวาทานทำไดอยางไร 

จนกระทั่งในชวงสิ้นปที่ผานมาผมมีโอกาส

ไดอานหนังสือ เปดใจรับความสุขของ พระ

อาจารยไพศาล วิสาโล เจาอาวาสวัดปาสุคะโต 

จังหวัดชัยภูมิ จัดพิมพโดยชมรมกัลยาณธรรม 

โดยมีเนื้อความบางชวงในหนังสือ ดังนี้ “เพื่อน 

เรื่องราวที่เกริ่นมาขางตนสะทอนใหเห็น 

วาผูคนลวนแลวแตตองการความสุข บางคน 

คิดวาตองรวยจึงมีความสุข ยิ่งในยุคสังคม 

เมือง หรือยุควัตถุนิยมอยางเชนทุกวันนี้ คน

จำนวนมากมักใหความสำคัญกับเรื่องเงิน  

เรื่องงาน  

ดังคำพูดที่วา เงินคืองาน งานคือเงิน  

บันดาลสุข จึงมีคนจำนวนมากไปขอพรจาก 

พระวาขอใหรวย แตหลายครั้งกลับพบวาพอ 

รวยแลวกลับไมมีความสุข เพราะเครงเครียด 
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อาตมาคนหนึ่งเขียน ส.ค.ส. ใหกับเพื่อนของ 

เขาวา ขอใหเธอเห็นความสุข ขอใหสังเกต 

วาเขาไมไดเขียนวา ขอใหเธอมีความสุข 

ทำไมจึงเขียนเชนนั้น ก็เพราะความสุขนั้นมี

อยูรอบตัวเธออยูแลว เปนแตวาเธอจะเห็น

หรือไมตางหาก เมื่อใดก็ตามที่เธอเห็นความ

สุข เธอก็จะพบวาความสุขนั้นอยูรอบตัวเธอ” 

และ “อะไรทำใหเราไมสามารถมองเห็นความ

สุขที่เรามีอยู คำตอบ คือ เปนเพราะใจมัวจดจอ

แตสิ่งที่เราไมมี”  

สิ่งเหลานี้ทำใหนึกถึงผูคนจำนวนมากที่ 

ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น และ 

มักเปรียบเทียบในทางที่ตัวเองอยากได อยากมี 

แตยังไมมี หรือมี ก็มีดอยกวาเขา เชน ชีวิต 

ฉันลำบาก ทำไมชีวิตฉันไมสบายเหมือนคนอื่น

เขา ฉันจน ทำไมฉันไมรวยเหมือนคนอื่นเขา  

ฉันไมมีบาน หรือมีบานเล็ก ทำไมฉันไมมีบาน

ใหญโต นาอยูเหมือนคนอื่นเขา ไปจนถึง ทำไม

ฉันไมสวยเหมือนคนอื่นเขา  

หรือถึงขนาดที่ผมเคยไดยินผูหญิงบางคน

พูดวา ฉันหนาอกเล็ก ทำไมฉันหนาอกไมใหญ

เหมือนผูหญิงคนอื่นเขา หรือผูหญิงบางคนพูด

วา ฉันหนาอกใหญ ทำไมฉันหนาอกไมเล็กเหมือน

คนอ่ืนเขา จึงตองด้ินรนไปเสริม เติม แตง จนกวา

จะเปนที่พอใจ เปนตน  

คิดแลวก็เห็นจริงที่ เรามักไมมีความสุข  

เพราะใจมัวไปจดจอกับสิ่งที่เรายังไมมี หรือมี 

แตมีดอยกวาคนอื่นเขา แตมองไมเห็นคุณคา 

หรือชื่นชมในสิ่งที่เรามีอยูนั่นเอง อยางตอน

สุขภาพดี เราก็ไมมีความสุขเพราะใจมัวแต 

ไปจดจอวาทำไมฉันไมสวย ไมหลอ เหมือน 

คนอื่นเขา แตพอลมปวยไปไหนมาไหนไมได 

เปนทุกขทรมานจากการเจ็บปวยจึงคอยรูสึกวา

ตอนสุขภาพดี นั่นแหละเปนชวงเวลาแหงความ

สุขแลว  

แมกระทั่ งการที่ คน เราตองตกอยู ใน 

สภาพที่เลวรายก็ยังมีความสุขได จากเนื้อหา

บางตอนในหนังสือ “คนพิการจำนวนมาก เขา

ไมมัวตัดพอตอวาชะตากรรม วาทำไมฉันถึง 

ตองเกิดมาพิการ แตเขาจะพยายามใชชีวิตใหมี

ความสุขเทาที่จะทำได มีคนพิการชาวญี่ปุน

คนหนึ่งชื่อ โอโตทาเกะ มีแตหัวไมมีแขนไม

มีขา เขาพูดไวประโยคหนึ่งวา ผมเกิดมา

พิการ แตผมมีความสุขและสนุกทุกวัน” 

เน้ือหาสวนน้ีทำใหคิดวา ถาคนพิการคิดวาทำไม

ฉันมีไมเหมือนคนอื่นเขา คนอื่นเขามีรางกาย

ครบสามสิบสองประการ ทำไมฉันมีไมครบ ทำไม

ฉันถึงตองเกิดมาพิการ คนพิการก็ไมมีความสุข 

แตเพราะเขาเลือกที่จะมองหาความสุขในสิ่งที่

เขามีอยู และพยายามใชชีวิตใหมีความสุขเทาที่ 

จะทำได ดังนั้นแมรางกายพิการ แตใจเขาไม 

พิการ เขาจึงมีความสุขได   

แมในองคกรก็เชนกัน ผมเห็นคนทำงาน

จำนวนไมนอยบนเรื่องเบื่องาน เบื่อคนที่ทำงาน 

เบื่อหัวหนาชอบเผด็จการ ไมยอมฟงความ 

คิดเห็นของลูกนองบางเลย หรือ คอยจุกจิก 

ควบคุมสารพัดเรื่อง เซ็งลูกนอง ทำงานไมคอย

ไดดังใจ ไมพอใจในงาน มอบหมายงานให 

เยอะแยะไปหมด ไมอยากไปทำงานแลว อยาก

ขาดงาน อยากลาปวยการเมือง ไปจนถึงอยาก

ลาออก  

ในขณะที่ผมเห็นคนจำนวนไมนอยที่ 

สมัครงาน รอสัมภาษณงาน หลายคนสัมภาษณ

งานหลายแหง หลายคร้ัง แตละแหงก็หลายรอบ 

รองานมาก็นาน จนบัดนี้ก็ยังไมไดงาน ดังนั้น

หลายครั้งที่มีคนทำงานมาบนเรื่องงานเยอะ 

เบื่องาน ผมจึงมักบอกไปวา ใหคิดซะวางาน 

เยอะก็ยังดีกวาไมมีงานทำ หรือไหนๆ จะตอง

เปรียบเทียบ ทำไมเราไมเอาตัวเราไปเปรียบ-

เทียบกับคุณโอโตทาเกะ ที่มีแตหัวไมมีแขน 

ไมมีขา การใชชีวิตใหผานไปในแตละวันคง

ลำบากมาก แตคุณโอโตทาเกะก็ยังมีความสุข

ทุกวัน คนทำงานเองสามารถทำงานได สุขภาพ

รางกายดี ทำไมเราจะมีความสุขทุกวันแบบ 

คุณโอโตทาเกะบางไมไดละ 

จริงๆ แลว คนเรามีความสุขได ถารูจัก 

เลือกมองในสิ่งที่เรามี หรือ ถาคิดจะเปรียบ- 

เทียบ ก็รูจักเลือกเปรียบเทียบ เลือกมองแลว

ทำใหรูสึกตัวเองมีคุณคาและมีกำลังใจนาจะ 

ดีกวา ดังนั้นเพียงแคเราพอใจในสิ่งที่มี ที่เปน 

ยินดีในสิ่งที่ได เราก็มองเห็นความสุขแลว 

นะครับ   

คิดแลวก็เห็นจริงที่เรา 
มักไมมีความสุข เพราะ 
ใจมัวไปจดจอกับสิ่งที่ 
เรายังไมมี หรือมี แตมี
ดอยกวาคนอื่นเขา  
แตมองไมเห็นคุณคา  
หรือชื่นชมในสิ่งที่เรา
มีอยูนั่นเอง 


