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เคยโทรศัพื่ท์ม่่อถ่์อเสีย หร่อหายไหม่? เคยไหม่คอม่พิื่วเต้อร์

ที�ใช้ีทำางานเกิดเสียขึ�นม่า? หร่อของพื่วกนี�มี่ปัีญหาจนต้้อง Reset 

(รีเซ็่ต้ – เริ�ม่ระบับัใหม่่) เม่่�อใดที�อะไรทำานองนี�เกิดขึ�น บัางทีก็ 

ส่งผ่ลให้เหม่่อนต้้องนับั 1 ใหม่่ เพื่ราะข้อมู่ลต่้างๆ หายไปีหม่ด ซึ่�งผ่ล 

กระทบัจะน้อยจะม่ากก็ไม่่มี่ใครอยากให้เกิดอะไรที�ต้้องม่าเริ�ม่ใหม่่ 

แต่้ถ้์ามั่นเสีย มั่นหายไปีแล้ว เราก็บัอกตั้วเองได้แค่ว่า “ช่วัยไม่ได้็”

ยังไงก็ต้้องหาข้อมู่ลใหม่่ เพิื่�ม่ใหม่่ เริ�ม่ต้้นทำาใหม่่อีกครั�ง..

โทรศัพื่ท์หร่อคอม่พิื่วเต้อร์ บัางคนอาจเครียด บัางคนอาจ

แค่เซ็่งๆ แต่้หากเป็ีนเร่�องที�หนักหนากว่าในชีีวิต้ การต้้องเริ�ม่ต้้นใหม่่ 

โดยอย่างยิ�งแบับัไม่่สมั่ครใจคงไม่่มี่ใครอยากให้เกิด เช่ีน ต้กงาน, 

เลิกกับัแฟัน, ถู์กโกงเงินเก็บั แม้่แต่้ ช่ี�อเสียงถู์กทำาลาย หากสิ�งที�

สูญเสียเหล่านี�ต้้องใช้ีเวลาสะสม่ม่านานเท่าใด ผ่ลร้ายของมั่นยิ�ง

ทำาให้แย่ม่ากขึ�นไปีต้าม่กัน

เรู้าไว�ใจัอะไรู้ไม่ได�เสมอไป

ปีระโยคที�ว่า “ชีีวิต้ ไม่่มี่อะไรที�แน่นอน” แม้่มั่นจริงแต่้ก็ฟััง

ดูง่ายเกินไปี ซึ่�งหากเราลองพิื่จารณาเราจะพื่บัว่าไม่่มี่ใครอยู่ได้โดย

ลำาพัื่ง หร่อโดยไม่่พึื่�งพื่าใครเลย มั่นจึงเป็ีนเหตุ้ว่า แม้่เราจะ “มั่�นคง

ต่้อต้นเอง” เพื่ียงใดก็ไม่่อาจคาดหวังหร่อบัังคับัให้คนอ่�น สิ�งอ่�น 

มั่�นคงไปีพื่ร้อม่กับัเราได้…

เป็็นดารา เป็็น Celeb (เซเลิบ-ค่นดัง) ก็ต�อง

พ้ึ่�งพึ่าแฟนค่ลัิบ แลิะมูาจาก สุ่�อ หากไมู่มีูสุ่�อก็ไมู่เกิด 

หร่ออย่้ไมู่นาน

เป็็นสุ่�อ ก็ต�องพ้ึ่�งพึ่าผู้้�สุนับสุนุน สุ่วนใหญ่่ก็หมูายถ้ง 

ธุุรกิจ แบรนด์สิุนค่�า…

เป็็นบริษััท่ แบรนด์ ก็ต�องพ้ึ่�งพึ่าผู้้�บริโภค่…กำาลัิง

ซ่�อผู้้�บริโภค่ ก็ข้ึ้�นอย่้กับ เศรษัฐกิจ…แลิะเศรษัฐกิจ ก็

พ้ึ่�งพึ่าปั็จจัยต่างๆ มูากมูายบนโลิกนี�เกินกว่าจะแจกแจง 

แลิะสุรุป็ได�ในป็ระโยค่เดียว…แลิะเราสุ่วนใหญ่่ ก็เพีึ่ยง

หน้�งมูนุษัย์ธุรรมูดา 1 ใน 7 พัึ่นกว่าลิ�านค่น บนโลิกนี� อีกที่ 

ที่�ไมู่ได�เป็็นค่นดังค่นพิึ่เศษั

ปรีดา ศิุริชัยวิัฒนานันท์

www.sirichaiwatt.com

ชี่วิิตต้องพร้อมนับ 1 ใหม่อ่กครั�ง

ที�พื่ยายาม่กล่าวไปีเป็ีนเพีื่ยงภาพื่รวม่อย่างง่ายของการ

พึื่�งพื่า เพีื่ยงเพ่ื่�อจะบัอกว่าเราไม่สามารถึควับคุมอะไรเองได้็

จริง และแม้่จะใช้ีชีีวิต้แบับัที�พ้�งพา “ใคร” น้ิอยที�สุด็นัิ�นิ มันิก็

ยังมี “ธิรรมชาติ” ดินฟ้ัาอากาศที�ยากจะคาดเดา เราจึงควรเต้รียม่

ใจไว้บ้ัางเสม่อ

อย่ากลัวการู้เรู้ิ�มให้ม่	ที�ต�องถีอยห้ลัง

หากม่องย้อนไปีเราก็คงมี่ปีระสบัการณ์ “เริ�ม่ใหม่่” กับัอะไร

กันม่าบ้ัาง เช่ีน เข้าโรงเรียนใหม่่ ที�ทำางานใหม่่ เรียนรู้สิ�งใหม่่ เพีื่ยง

แต่้สิ�งเหล่านี�อาจไม่่ได้ทำาคุณเด่อดร้อนใจเท่าการที�อะไร “พัื่งลงไปี” 

แล้วต้้องเริ�ม่ใหม่่ เราอาจไม่่อยากยอม่รับั และยากทำาใจ หากใน

ต้อนนี�หร่อต้อนที�เรามี่สติ้เราจะพื่บัว่า เราอาจแค่กำาลังผิ่ดหวัง 

เสียใจเลยยังไม่่คิดเริ�ม่ใหม่่ และจม่อยู่กับัความ่เศร้าต้รงนั�น เหม่่อน

ทุกอย่างเป็ีนศูนย์ ถ์ดถ์อย หร่อถ์อยหลัง

ม่องมุ่ม่หนึ�งแล้วที�จริงการเริ�ม่ใหม่่ ไม่่ใช่ีเป็ีนการถ์อยหลัง

แม้่มั่นจะคลา้ยกันก็ต้าม่ เปีรยีบัเปีรยเหม่่อนการที�เราเดนิทางเขา้ไปี

เจอซ่อยตั้น เราก็ต้้องถ์อยหลัง แต่ใช่หมายควัามว่ัาเราไม่ไปั

ต่อ เราถ์อยเพ่ื่�อไปีจุดที�ต้้องเริ�ม่ใหม่่ เลี�ยวใหม่่ไปีอีกทาง แต่้ไม่่ใช่ี

ถ์อยไปีกลับัสู่จุดเริ�ม่ต้้น หร่อย้อนไปีม่ากกว่านั�น
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แม้่จะพูื่ดให้ดูดีอย่างไร ก็ไม่่มี่ใครอยากเริ�ม่อะไรใหม่่อยู่ดี

ส่วนหนึ�งในต้อนต้้นกล่าวไว้ว่า การเริ�ม่ใหม่่นี�เหม่่อนการ 

Reset ซึ่�งไม่่ใช่ี Restart (รีสต้าร์ท-เริ�ม่ใหม่่) การ Reset ค่อ การ 

ตั้�งต้้นใหม่่ นับั 1 ใหม่่ แต้ก่าร Restart ก็ค่อการเริ�ม่ใหม่่เหม่่อนกนั สิ�งที� 

ต่้างกันค่อ Restart นั�นมั่นค่อการเริ�ม่ใหม่่ด้วย “อะไรเดิม่ๆ” อาจล้าง

บัางสิ�งที�ชัี�วคราว หร่อแก้ไขอะไรที�เล็กน้อยได้ โดยไม่มีผิลทำาให้ 

สิ�งแวัด็ล้อมถ้ึงกับต้อง “เปัลี�ยนิไปั” แต่้ปัีญหาหลายเร่�องมั่นใหญ่

เกินกว่าจะใช้ีวิธีนี� ก็จะคล้ายการถ์อยหลังแต่้ยังไปีทางเดิม่

ด้วยหลายคนพื่ยายาม่ถ์อยหลังแบับั Restart ค่อพื่ยายาม่

เริ�ม่ต้้นใหม่่ใน Mindset (ม่ายด์เซ็่ต้ – กรอบัความ่คิด) เดิม่ แนวคิด

เดิม่ ทรัพื่ยากรเดิม่ การปีฏิบััติ้ที�คล้ายเดิม่ ซ่ำ�าแล้ว ซ่ำ�าเล่า และทึกทัก

เอาว่านี� “ฉัันิต้องเริ�มใหม่ อีกกี�ครั�ง” บัางทีเพีื่ยงเพื่ราะว่าแท้จริง

แล้วยังไม่่ยอม่ที�จะ Reset ยังกอดสิ�งแวดล้อม่เดิม่ไว้แน่นอย่างเสีย

ไม่่ได้ ไม่่อยากเริ�ม่ต้้นใหม่่จริงๆ

อยากเรู้ิ�มให้ม่	แต่ทำาไม่ได�

ถ้์ามี่ความ่สุขดีคงไม่่อยากเริ�ม่ใหม่่ มั่นคงเป็ีนเร่�องที�ใครๆ 

ก็คิดเช่ีนนี� แต่้มี่หลายคนอยู่ในภาวะที�อยากเริ�ม่ใหม่่แต่้ทำาไม่ได้ 

เหตุ้ผ่ลหนึ�งเพื่ราะ “ไม่เคยเตรียมไว้ั หร่อเตรียมพร้อมว่ัาต้อง

เริ�มใหม่” เราจึงสร้างพัื่นธะ หร่อความ่ผู่กพัื่นธ์บัางสิ�งบัางอย่าง

เอาไว้เหนียวแน่น จนถ์อยไม่่ได้ แยกไม่่ได้ และออกจากจุดนั�น

ไปีง่ายๆ ไม่่ได้

บัางเร่�องก็เป็ีนเร่�องที�เราปีระเมิ่นเกินจริง กล่าวค่อ ที�จริง

หากเราจะเริ�ม่ใหม่่ก็ทำาได้ แค่คิดกังวล กลัวม่ากไปีเอง แต่้บัางเร่�อง

ก็ยากลำาบัากจริงๆ ในการที�จะไปีเริ�ม่ใหม่่ ซึ่�งไม่่วา่จะเป็ีน ธุรกิจ ชีีวิต้ 

ความ่รัก ความ่สัม่พัื่นธ์ใดๆ ก็ต้าม่ ที�บัทความ่นี�เพีื่ยงสะท้อนให้เห็น

ว่า การพื่ร้อม่ที�จะเริ�ม่นับั 1 ใหม่่ อาจต้้องเคยคิด และเคยวางแผ่น

ไว้แต่้ต้้นบ้ัางว่า “เราควรพื่ร้อม่เสม่อ”

ต�องพัรู้�อมนับ	1	ให้ม่

การนับั 1 ใหม่่ หร่อเริ�ม่ต้้นใหม่่ของหลายคนอาจเกิดจาก

ความ่จำาเป็ีน เช่ีน ทุกอย่างถู์กทำาลายลงไปีแล้ว ทำาอะไรไม่่ได้

นอกจากเริ�ม่ใหม่่ แต่้ในด้านหนึ�งไม่่มี่วันที�มั่นจะไม่่เหล่ออะไรเลย 

อย่างน้อยก็ความ่รู้ ปีระสบัการณ์ และในทางต้รงกันข้าม่ หากคิด

ว่าพื่ร้อม่จะเริ�ม่ต้้นใหม่่ในบัางอย่าง ก็มิ่ใช่ีว่า “ต้องทำาลายสิ�งที�มี 

หร่อทิ�งทุกอย่างก่อนิ ไม่ให้เหล่ออะไร” เช่ีนกัน…

ตั้วอย่าง เช่ีน การเริ�ม่ธุรกิจใหม่่ หลายคนอาจเล่อก เซ้่งร้าน

เดิม่ทำาร้านใหม่่ หร่อเลิกธุรกิจเดิม่ ไปีทำาธุรกิจอ่�น แต่้ในมุ่ม่หนึ�ง

เราอาจเริ�ม่ธุรกิจใหม่่ โดยไม่่จำาเป็ีนต้้องทิ�งธุรกิจเดิม่ก็ได้ เช่ีน ร้าน 

ข้าวมั่นไก่ เหม่่อนเดิม่… แต่้ช่ี�อร้านใหม่่ สูต้รใหม่่ การจัดการใหม่่ 

การต้กแต่้งใหม่่ ปีรับัปีรุงจากสิ�งที�เคยเรียนรู้ม่า เพราะมันิก็ดี็กว่ัา

ยำ�ากับที� หร่อต้องถึอยหลังไปัคิด็ว่ัา ขายอะไรดี็? และต้้องดูให้ดี 

ว่านี�ค่อการเริ�ม่ใหม่่บันสิ�งแวดล้อม่ใหม่่หม่ด ไม่่ใช่ีแค่ปีรับัปีรุงหร่อ

ที�ได้บัอกไปีว่าเพีื่ยง Restart ที�ผ่ลลัพื่ธ์ก็อาจไม่่มี่อะไรเปีลี�ยนไปี

ม่ากนัก

หร่อในชีีวิต้ความ่สัม่พัื่นธ์ เราอาจอภัยแฟัน แบับัหม่ดใจ  

ไม่่ว่าเขาจะผิ่ดอะไรม่า บันความ่เข้าใจใหม่่ และเรยีนรู้ว่า แฟันคนนี� 

ที�จริงนิสัยอย่างไร หร่อปัีจจุบัันเขาเปีน็อย่างไร ไม่่ใชีค่นที�เราเคยคบั 

เคยรู้จัก และบัางทีเราก็แค่ไม่่เคยรู้จักเขาดีพื่อ แต่้ถ้์าเพีื่ยงอภัยได้

แต่้ไม่่ล่ม่ หร่อยังคาดหวังให้เขาเปี็นแบับัที�เรา “เคยคิด” นั�นมั่นก็

ไม่่ใช่ีการเริ�ม่ใหม่่ เพื่ราะไม่่นานมั่นก็ต้้องแย่เหม่่อนเดิม่ เพื่ราะลึกๆ 

เขาก็เป็ีนแบับันั�น เราก็ยังคงเป็ีนแบับันี�

การพื่ร้อม่นับั 1 ใหม่่อาจเริ�ม่จาก “ไม่่คาดหวัง (กับัสิ�งเดิม่)” 

กับัแนวคิดเดิม่ วิธีการเดิม่ ผู้่คน และสิ�งแวดล้อม่เดิม่ เพ่ื่�อไปีสู่ 

เป้ีาหม่ายเดิม่ หร่อเป้ีาหม่ายใหม่่ก็ได้ เพื่ราะปัีญหาจุดแรกที�เรายังนับั 

1 ไม่่ได้ หร่อทำาใจในการนับั 1 ไม่่ได้เพื่ราะเรายังคาดหวัง ยังจดจำา 

หร่อพื่ร้อม่เพีื่ยงแต่้จะเดินไปีในเส้นทางเดิม่ที�มั่นไม่่เคยดี

อีกสิ�งหากคิดให้ดีเม่่�อมี่สิ�งใดเกิดขึ�นแล้วก็ต้าม่ เหม่่อน

โทรศัพื่ท์ม่่อถ่์อ กับัคอม่พิื่วเต้อร์ หากเรามี่ Back up (แบัคอัพื่-

สำารองข้อมู่ล) ไว้พื่ร้อม่ มั่นจะพัื่งเม่่�อไหร่ เสียเม่่�อไหร่ หายเม่่�อไหร่ 

อย่างน้อยเราก็ไม่่ต้้องเสียเวลาเริ�ม่อะไรใหม่่หม่ด เพีื่ยงแต่้ว่า 

ในชีีวติ้เราอะไรที�ต้้อง Back up บ้ัาง แต่้ละคนก็อาจต่้างกันไปี สำาคัญ

แค่เคยสำารองไว้หร่อเปีล่า? สิ�งสำาคัญค่อต้้องมี่หัวใจที�เข้ม่แข็ง 

และเข้าใจว่า ชีีวิต้ควรจะพื่ร้อม่นับั 1 ใหม่่ได้เสม่อ

และที�สุดแม้่จะพื่ร้อม่ยอม่รับัหร่อไม่่ เม่่�ออะไรม่ันเกิดพัื่ง

ขึ�นม่าก็ “คิด” ไม่่ต่้างจากม่่อถ่์อ คอม่พิื่วเต้อร์เช่ีนกัน… เพีื่ยงแค่ว่า 

“มั่นช่ีวยอะไรไม่่ได้” นอกจากเริ�ม่ใหม่่อีกครั�ง




