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ผม
เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก ตั้งแต่เริ่มมีความคิด

ความอ่าน นึกเอาว่าเริม่เป็นผู้ใหญ่แล้วเพยีงหลงัจากวนั

ท�าบัตรประชาชน คือ 15 ปี (ยุคนั้น) ช่วงผมเข้าเรียน ม.ปลาย ผมมี

เพื่อนรุ่นเดียวกันก็จริง แต่ก็มีอีกกลุ่มท่ีเป็นรุ่นพี่ และชอบพูดคุยกับ

คนเหล่านี้ประจ�า (แก่แดด)

มันก็มีส่วนอยู่บ้างในการมีเพื่อนที่โตกว่า ท�าให้รู้อะไรกว้าง

ขึน้ (ในมมุเดก็ๆ) ประกอบกบัการทีบ่างมมุคดิ เราพดูแล้วเพือ่นทีอ่ายุ

มากกว่าเรายอมรับ ท�าให้หลงไปว่า เก่ง คิดว่าตนรู้จริง ร่วมกับองค์

ประกอบอีกบางอย่างที่เคยบอกเล่าในบทความอื่น สร้างให้ผมกลาย

เป็นคนเชื่อมั่นความคิดตัวเองสูง จะบอกว่า “ดื้อ” ก็ว่าได้

ดื้อ เป็นค�าที่หมิ่นเหม่ บางทีเราอาจมองว่าดี บางทีก็ไม่ดี สิ่ง

ที่จะเล่า คือ ผมจึงเป็นคนที่ไม่มีใครมาเปลี่ยนอะไรได้ง่าย ด้วยความ

ยึดมั่นในความคิดตัวเองเป็นหลัก ชีวิตจะเปล่ียนแปลงอะไรก็จาก

ความคิด ความเชื่อ ของตัวเองเท่านั้น

การไม่ยอม “เปลีย่นแปลง” อะไรง่ายนีเ้อง ท�าให้ชวีติผมค่อน

ข้างวนช�า้ ท้ังทีใ่ครๆ ต่างบอกว่ามคีวามรู ้ความสามารถ แต่มนักค็ล้าย

กับว่า ไร้ประโยชน์ คิดว่าตัวเองเก่งแต่ใช้อะไรไม่ได้ มันก็คงเรียกได้

ว่า เก่งไม่จริง

การตั้งมั่น มุ่งมั่นในสิ่งใด ย่อมเป็นสิ่งดี และเป็นคุณสมบัติที่

ความส�าเร็จต้องการ เพราะหากคุณโลเล เปลี่ยนไปมา คงยาก และ

ช้ากว่าจะถึงฝัน ถึงเป้าหมาย เพราะเมื่อใดที่คนเรา “เปลี่ยนไป” แล้ว 

ย่อมหมายถงึมุง่หน้าไปเส้นทางอืน่ หาก “เปลีย่นไป” บ่อย ๆ  กค็งท�าให้

ไม่รู้ว่าชีวิตเขาคนนั้น มันจะไปทางไหน

“เปลี่ยนแปลง” ตัวเองไม่ได้ ก็เลย “เปลี่ยนไป” เอาแทน

ชวิีตผมทีไ่ม่ค่อยจะยอม “เปลีย่นแปลง” อะไร เมือ่วนัหนึง่คดิ

ว่าชีวิตไม่ไปไหนหรือมองว่าไปต่อไม่ได้ จึงเลือกใช้วิธี “เปลี่ยน

ไป” แทน หลายคนก็เป็นเช่นผม แต่เราคิดว่าการ “เปลีย่นไป” ของเรา

คือการ “เปลีย่นแปลง” ตัวเอง ในทีน่ีม้นัไม่ใช่เลย สิง่ทีแ่ตกต่างกนัคอื

● การเปลี่ยนแปลง = เป้าหมายเดิม, เส้นทางเดิม

● การเปลี่ยนไป = เป้าหมายใหม่, เส้นทางใหม่

นีค่อืความหมายหนึง่ ซึง่น่าจะท�าให้พอนกึออก และมนัไม่ผดิ

อะไร แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งอีกหน่อย เรื่องนี้หลายครั้งดูจะย้อนแย้งใน

ตัวเอง ซึ่งภายใต้ภาวะนั้น เราอาจบอกได้ว่า เราก็เปลี่ยนแปลง ลอง

ท�าอะไรหลายๆ อย่างแล้ว ไม่ใช่ จู่ๆ เปลี่ยนไปง่ายๆ บางทีก็ถูกต้อง 

แต่หลายทีไม่ใช่.. ตัวอย่าง

การที่เรา “เปลี่ยนไป” จากใครคนหนึ่ง นั่นหมายความว่า เรา

จะไปสนใจคนอื่นแล้วหรือเลิกสนใจคนนั้นแล้ว และเราอาจบอกว่า 

ลองปรับหากัน ลองเปลี่ยนแล้วไม่ดีขึ้น สุดท้ายคือ เพราะเขาเปลี่ยน

ไม่ได้ เราจึงหมดใจ หมดความความอดทนหรืออะไรก็ตาม..

ลองตรองอกีหน่อย ส�าหรบัมมุคนที ่“เปลีย่นไป” ไม่ได้จะบอก

ว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่แท้จริงแล้วคุณก็อยาก “เปล่ียนเขา” 

ด ้วย  และมันคือเหตุผลหลักกว่าที่ท�าให้เปลี่ยนไป แม้คุณจะ

การเปลีย่นแปลง ไม่ใช่การเปลีย่นไป

ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์
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เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนตัวเองในมุมที่คุณอ้างหรือไม่ก็ตาม คนที่เป็น

ฝ่ายไปก็เพราะไม่พอใจที่อีกฝ่าย “ไม่เปลี่ยนแปลง” เป็นดังใจ และ

จริงๆ แล้วอีกฝ่ายก็อยากให้คุณเปลี่ยนบางอย่างเช่นกัน เพียงแต่ว่า

อีกฝ่ายจะไปอ้างว่า ทนไม่ได้ก่อนก็เท่านั้น สรุปก็คือ คนที่เปลี่ยนไป 

ไม่จ�าเป็นหรอกว่าจะเปลีย่นตวัเองหรอืไม่ เพราะแท้จรงิแล้ว อยาก

ให้อีกฝ่ายเปลี่ยนให้ได้ดังที่ตนต้องการต่างหาก ไม่ว่านิสัย การ 

กระท�า เชือ่หรือไม่ หน้าตากเ็ป็นไปได้ เมือ่วนัหนึง่ไม่พอใจแล้ว สเปค

สูงขึ้นมา (ใครจะเปลี่ยนหน้าตาได้) แต่มันก็คือความจริงในใจที่ไม่

แสดงออกมา

หากยอมรับกนัจรงิจงั เชือ่ได้ว่า ถ้าคณุเคยเป็นฝ่ายเปลีย่นไป 

คุณรู้แก่ใจว่าอีกฝ่ายอยากให้คุณเปลี่ยนอะไร แต่คุณไม่ท�า เลือกให้

เขาเปลี่ยนก่อนมาเป็นข้อบังคับ เพราะคุณ “เปลี่ยนไป” แล้ว หากยัง

ไม่เปลี่ยนไปจริงๆ คุณคงพร้อมที่จะยอม “เปลี่ยนแปลง” ต่อ แม้จะ

เคยเปลีย่นแปลงมาแล้วก็ตาม มนัจงึเหตผุลว่า เราส่วนใหญ่เปลีย่น

ตัวเองจริงๆ เมื่อคบคนใหม่

ที่จริงอาจเปรียบเทียบได้ยากในเรื่องความสัมพันธ์ การไม่

เปลี่ยนเลยนั้นจะเรียกว่าม่ันคงน้ัน น่าจะไม่ถูก เพราะแง่นิสัย และ

การร่วมชีวิต ยังไงก็ต้องเปลี่ยนหรือที่เรียกว่า ปรับเข้าหากัน มันจึง

จะไม่มีใครเปลี่ยนไป ทว่า การเอาชนะว่าใคร “ต้องเปล่่ียนแปลง

ก่อน” นั้นมันคือความคิดที่น�าไปสู่การจบสัมพันธ์ และมีอันต้อง

เปลี่ยนไป นี่คือภาวะของคนสองคน แต่ก็ไม่ต่างอะไรกับเรื่องอื่นๆ ที่

เกิดกับเราคนเดียว

ดังที่ผมเกริ่นไว้ในตอนต้น ช่วงหนึ่งความคิดตัวเองเป็นใหญ่

มาก ในตอนนัน้หากมเีหตกุารณ์อะไรทีส่่งผล แต่ผมไม่ยอมรบั คดิไม่

เชื่ออยู่ในหัว ในห้วงความคิดคนเรา ก็ย่อมมีอีกเสียงหรืออีกคน 

มาแย้ง หาเหตุผลต่อเรื่องนั้นๆ

หำกควำมมุมำนะหรือส่วนใหญ่เรียกว่ำ ทิฐิ  เป็นฝ่ำยชนะ 

เรำก็จะสรุปว่ำ  “เรำไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร” และจะปล่อยให้ส่ิง

แวดล้อมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลง

ห้วงความคิดนี้เอง หากความมุมานะหรือส่วนใหญ่เรียกว่า 

ทฐิ ิเป็นฝ่ายชนะ เรากจ็ะสรปุว่า “เราไม่ต้องเปลีย่นแปลงอะไร” และ

จะปล่อยให้สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลง.. หลายครั้งมันเป็นไป

ไม่ได้ และดงัทีบ่อกไปเมือ่ผลลพัธ์ท้ายทีส่ดุออกมา เรากจ็ะโทษเอาว่า 

สิ่งแวดล้อม ปัจจัย รวมถึง โชค ไม่เอื้ออ�านวย เราคงอยู่บนเส้นทางนี้

ไม่ได้ เราไม่เหมาะ เราไม่มโีชค เราขาดโอกาส สารพดัข้ออ้างดงักล่าว 

จึงเลือกเปลี่ยนไปในทางอื่น

ตัวอย่าง เช่น อยากรวย ใครทุกคนย่อมคิด เพราะเป็นปัจจัย

ส�าคญั แต่เมือ่ท�างานได้เงนิไม่เยอะ เกบ็ไม่ได้ เราจะปรบัสภาพไปใน

ทางอื่น เช่น พอเพียง แค่นี้ก็ดีแล้ว ไม่ผิดอะไร และโทษสิ่งแวดล้อม

ในทางอ่ืน เช่นว่า ไม่มโีชค ไม่ได้เกิดมามทีนุ ไม่ได้เกิดมาเรยีนเก่ง ปิด

โอกาสทีตั่วเองจะรวย เพราะเลิกด้ินรน เลิกมองหนทาง แน่นอนว่าไม่

เปลีย่นแปลงอะไรในการกระท�า เพราะเปลีย่นไปทางความคดิแล้ว

บนเป้าหมายหรอืเส้นทางทีเ่ราต้องการนัน้ มนัก็คงไม่ต่างจาก

คนอื่น เช่น อยากมีบ้าน มีรถ มีเงินมาก มีครอบครัวสมบูรณ์ มีความ

สขุ ต่างๆ แต่การถงึจดุนัน้ ถ้าคดิกนัจรงิๆ เรากพ็อรูว่้าจะได้มาอย่างไร 

แต่จะเป็นไปในรปูเดียวกับคนอืน่นัน้ไม่ได้ หมายความว่าคนมพีืน้ฐาน 

และการด�าเนินชีวิตที่ต่างกัน จะเรียกว่าต้นทุนต่างกันก็ไม่ผิด

ครัน้แล้วในพืน้ฐานปัจจยัทีต่่างกนันีเ้อง ทีจ่รงิไม่ใช่ตวัช้ีหรอก

ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ แต่เรามักเอาสิ่งเหล่านี้มาท�าให้เราเปลี่ยน

ไป ว่าเราคงท�าไม่ได้ พืน้ฐานต่างกัน แต่อกีคนก็บอกว่า ท�าเหมอืนเขา

แล้วไม่เห็นได้ผล เอ้า ก็พื้นฐานมันต่างกัน

ย้อนแย้งทัง้สองฝ่าย มนัต้องลองเปลีย่นวธิกีาร เปลีย่นสภาพ

แวดล้อม แม้แต่เปลี่ยนนิสัย เพราะที่สุดแล้ว มีหลายคนที่ส�าเร็จใน

แบบที่เราอยากเป็นบนพื้นฐานปัจจัยไม่ต่างกับเราหรือแย่กว่าเรา 

ด้วยซ�้า ตรงนี้คงรู้ดี และเคยเห็น แต่เขาเหล่านั้นแค่ไม่หยุด และ 

ยงัอยูบ่นเป้าหมาย ไม่ว่าจะชวีติคนประสบความส�าเรจ็คนไหน กผ่็าน

ในจุดที่แย่ๆ เพียงแค่เขายังคงเดิม ไม่เปลี่ยนไป

อย่างไรกต็าม จะเปลีย่นแปลงหรอืเปลีย่นไป ถ้าอ่านไป อ่าน

มาแล้วเริ่มสับสน ผมก็จะขอสรุปให้ครับว่า หากคุณมีเป้าหมาย 

จุดมุ่งหมายใดก็ตาม อย่าปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง ถ้าเห็นว่ามันไม่

ได้ผล จงยอมรับว่าที่ผ่านมา วิธีคิด กระบวนการหรือวิธีการที่ท�ามา

ไม่ได้ผล ความเชื่อ ความเป็นตัวตนเรานั้นมันคงยังไม่เหมาะสม 

กล้าที่จะเปิดรับ ทดลอง พัฒนา และระวังหลอกตัวเองด้วยว่า 

เปลี่ยนแล้ว...

ซึ่งก็ใช่ว่าชีวิตจะ “เปล่ียนไป” ไม่ได้เลย เป้าหมายความ 

พึงพอใจใดๆ ก็ตาม เราย่อมมีสิทธิเลือก เพียงแต่ส่วนใหญ่ไม่เช่นนั้น 

เปลีย่นไป ในสิง่ทีล่กึๆ ยงัต้องการชวีติ จงึวนซ�า้ในเชงิว่าเปลีย่นแปลง

อะไรก็ไม่ดีขึ้น เพราะถ้าเปล่ียนแปลงบนเป้าหมายเดิมต่อไปจนเจอ

หนทางที่ดี ที่ถูก มันก็จะเข้าใจได้ว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เอง ท�าให้

เรา ไม่ต้องเปลี่ยนไป


