
วิธีสลัดเรื่องไรสาระออกจาก ใจ 
โดย  นาวาอากาศเอก ประพนัธศักดิ์  สายแจง 

 
    นิสัยที่เกดิจากการกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งครั้งแลวครั้งเลา ที่เกิดขึ้นเองตามสภาวะธรรมชาติ
และเกดิขึ้นบอยครั้งเสียจน เราทานไมรูสึกวาเปนสิ่งผิดปกติหรือเปนสิ่งที่ตองแกไข แตหารูไมวา
นิสัยที่ไมดีเหลานี้จะเปนสิ่งบั่นทอนพลังชวีิต ทําใหเราหมดกําลังใจ และทําใหเราเปนคนมองโลก
ในแงราย  เพื่อช้ีใหเห็นถึงนสัิยที่ไมด ีและควรแกไข  เทาที่รวบรวมได  ดังนี้ ครับ 
  1. ความคิดท่ีวาเมื่อประสบปญหา ตองรีบแกไขทันที ในชวงที่ประสบปญหาจิตใจจะวกวน
สับสน เครียด อึดอัด มึนงง  เศราสลดหดหูไมควรที่จะขบคิดแกไข ปญหาใด ๆ เพราะยิ่งคิดยิ่งมึนงง 
มองไมเห็นทางออก หรือถา คิดออกความคดิที่ไดกไ็มเฉยีบคม   
  วิธีแก หยุดคิด ทําใจใหสบาย ๆ ปลอยวาง  เมื่อจิตใจสงบจงึคอยเร่ิมแกไขปญหา โดยแกไข
ปญหาที่พอจะแกไขไดกอน ปญหาที่รุนแรงและเรื้อรังยากที่จะแกไขไดโดยทันที กใ็หคอย ๆ  แกไข
ไปทีละเปลาะสองเปลาะ  เมื่อ ปญหาลดนอยลงจะทําใหเรามีกําลังใจมากขึ้น ปญหาที่ยากยอม ตอง
ใชเวลา ความพยายาม ความอดทนและความตอเนื่อง เปนธรรมดา  จงยอมรับความเปนจริงทั้งหมด
ที่ ปรากฏอยูตอหนาเรา คิดถึงเหตุการณที่รายแรงที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้น(Worst case scenario)  แลว 
ทําใจยอมรับใหได เมื่อนั้นจติใจจะสงบ และในความเปนจริงมัน อาจจะไมเลวรายอยางที่เราคิดไวก็
ได จะทําใหเรายิ่งม ีกําลังใจที่จะขบคิดแกไขปญหาตอไป 
 
  2. หงุดหงดิรําคาญใจ ทุกสิ่งทุกอยางขัดหขูัดตาไปหมด ไมได ดั่งใจเอาเสียเลย  บุคคลที่มี
ความคิดประเภทนี้จะมีจิตใจคับแคบ ไมรูจักใหอภยัผูอ่ืน เอาตนเองเปนที่ตั้ง ช้ีถูกชี้ผิดอยูตลอดเวลา 
นิดหนึ่งก็ไมไดนิดหนึ่งกไ็มยอม จิตใจ รอนรุม หาความสุขไมได ไมมใีครอยากเขาใกลหรืออยาก
ทํางานดวย มศีัตรูเต็มไปหมด สุขภาพเสื่อมโทรมโรคภัยรุมเรา เพราะมคีวามเครียดอยูตลอดเวลา  
  วิธีแก รูจักปลอยวางเสยีบาง ในโลกนี้ไมมใีครสมบูรณแบบ ไมมีใครสามารถทําตามใจเรา 
ไดทุกอยาง ทําอะไรก็ตามใหอยูในระดับกลาง ๆ พอดี ๆ  ไมตองสมบูรณแบบไปเสียทุกอยาง พดูจา
ใหนุมนวลออนหวาน สบาย ๆ ไมตองเอาเปนเอาตาย เอาจริงเอาจังไปเสียทุกเรื่อง  
 
  3. บางาน คิดวาตนเองมงีานลนมือ ทุกอยางมีแตความรีบเรงจนไมมี เวลาเปนของตัวเอง 
คนที่รีบเรงทํางานหลาย ๆ อยางแตทําไม เสร็จซักอยาง งานสวนใหญมกัจะไมม ีสาระ ไมสําคัญ  
ไมไดทําใหชีวติดีขึ้น เพราะการรีบเรงทํางานอยูตลอดเวลาจิตจะไมวาง กิริยาอาการจะรอนรน ขาด
สติสัมปชัญญะ ขาดความระมัดระวัง ทําใหไมรูตัววา ตนเองกําลังทําสิ่งที่ไรสาระอยู เมื่อพลังงาน
สวนใหญสูญเสียไปกับการทําเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ งานทีอ่อกมาก็ไมมปีระสิทธิภาพ เมื่อโดนตําหนกิ็
เกิดความเครียดทําใหตองรีบ สรางผลงานมากขึ้นเพื่อชดเชยความผิด แตยิ่งรีบ ก็ยิ่งผิด วนเวยีนเปน
วงจรอุบาทวไมมีที่ส้ินสุด 



   วิธีแก  เลือกทําในสิ่งที่สอดคลอง กับเปาหมายในชีวติ ถามตนเองวาสิ่งที่กําลังทํา กําลังพูด 
และกําลังคิดอยูนี้จะทําใหเรามีความสุขขึ้น  เปนคนดีมากขึ้น มีสติปญญามากขึ้น และมีเงินทองมาก
ขึ้นหรือไม  ถาไมก็ใหตัดทิ้งเสีย เชน  การนินทาวารายเจานาย เปนตน ทาํปจจุบันใหดทีี่สุด  เพราะ 
ส่ิงตาง ๆ ที่ทําในปจจุบนัจะสงผลไปยังอนาคตอยางแนนอน ใหบอกตนเองเสมอวา ในโลกนี้มีงาน
ตาง ๆ อีกมากมายทําเทาไรกท็ําไมหมดหรอก ทําแตส่ิงทีสํ่าคัญเทานั้นก็พอ ใหตระหนัก ถึงสัจธรรม
ที่วา ถึงแมวาเราจะจากโลกนี้ไป  โลกมันก็ยังคงดําเนินตอไปไดโดยไมตองมีตัวเรา อยาสําคัญตัวเอง
มากนัก หยดุทาํงานทุกอยาง นั่งสงบนิ่งด ูลมหายใจ (อาณาปาณสติ) สัก 15 นาที  เจริญมรณานุสติ 
โดยการคิดวาถาจะตองตายในอีก 7 วันขางหนา เราอยากทําส่ิงใดมากทีสุ่ด (แตวิธี นี้ไมเหมาะกับ
บุคคลที่เปนโทสจริต เพราะมีมรณานุสติเปนอารมณอยูแลว) 
 
  4. คิดเอาตนเองเปนใหญและคิดอาฆาตแคนพยาบาทคนอยูตลอดเวลา  ความคิดนี้เปน
ความคิดในแง ลบ (Negative thinking)  ซ่ึงเปนตัวบั่นทอนพลัง ชีวิต ทําใหเราเปนคนย้ําคิดย้ําทํา
และเปนคนมองโลกในแงราย โดยที่เราไมรูตัว  การกระทํา คําพูด และแววตาจะแสดงออกมาดวย
ความกาวราวรุนแรง  
  วิธีแก  ใหระมดั ระวังความคดิในแงลบ เมือ่มีความคิดเหลานี้โผลขึ้นมาเอง ไมตองสนใจ 
ไมตองคิดตอ ใหเปลี่ยนเร่ืองคิดทันท ีใหหนัมาคิดในแงบวกแทน ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมเกดิเองตาม
ธรรมชาติ จะตองสรางขึ้นมา ทําใจยอมรับวามนุษยทุกคนเกิดมาพรอมกับความคิดที่เปนอกุศล เชน  
ความอิจฉาริษยา ความอาฆาตพยาบาท ความมีอัตตาตัวตน และความยดึ มั่นถือมั่น เปนตน  ไมมี
ใครหลีกเล่ียงไดรวมทั้งตวัเราเอง ทุกคนเทาเทียมกนัหมด เราจึงไมมสิีทธิ์ที่จะไปตดัสินผูอ่ืนวาถูก
หรือผิด หากเรายอมรับความเปนจริงในขอนี้ได เราจะรูจกัใหอภัยผูอ่ืนและใหอภยัตัวเอง  รูจัก
สํารวมคําพูดและการกระทํามากขึ้น พยายามประคับประคองความคิดที่ดีใหอยูนานที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได 
 
  5. คิดดูถูกผูอ่ืน และชี้ถูกชี้ผดิอยูตลอดเวลา   ความคิดเหลานี้จะทําใหเรามีจิตใจ คับแคบ ไม
มีเมตตาตอผูอ่ืน มีความเครียดเปนอาจณิ  
  วิธีแก เอาใจเขามาใสใจเรา  เลิกเอาตัวเองเปนที่ตั้ง หัดเขาใจความคดิและอารมณของผูอ่ืน
วาทําไมเขาถึงพูด หรือทําเชนนั้น และถาเราอยูในสถานการณเดยีวกับเขา เราอาจจะทําแบบเดยีวกบั
เขาก็ได  เปนตน  ยอมรับวาในโลกนี้ไมมีใครที่คิดเหมือนกับเรา ดังนัน้  การมีความคิดที่ขัดแยงกนั
ยอมเปนเรื่องธรรมดา ไมมีใครถูก ใครผิด หัดฟงมากกวาพูด สักแตรูสักแตเหน็ รับรูทุกอยาง แต 
อยาคิดตอ ไมตองหาเหตหุาผลไปซะทุกเรื่อง พิจารณาอารมณของตนเองวาในขณะนี้เราสุข  ทุกข 
หรือ เฉย ๆ เพือ่หยุดความคดิซึ่งเปนบอเกดิแหงอัตตา ตวักูของก ู
   



  6. คิดเอาชนะผูอ่ืน  การโตเถียงเอาชนะผูอ่ืนเพียงเพื่อพสูิจนวาส่ิงที่เราคิดนั้นถูกตอง เปน 
การสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช เหต ุและยังเปนการสรางศัตรูโดยที่เราไมรู ตัว   
  วิธีแก  พูดเทาที่จําเปนพดูแตส่ิง ที่สรางสรรคและเปนประโยชน รูจักปลอยวางเสียบาง หัด 
ฟงมากกวาพูด และเอาใจเขามาใสใจเรา พยายามประคับประคองจิตใจ ใหผองใสอยูเสมอ หลีกเลี่ยง
การโตเถียงใหมากที่สุดเทา ที่จะมากได 
 
  7. คิดทวงบุญคุณจากผูอ่ืน  การทวงบุญคณุจะทําใหจิตใจคับแคบ เต็มไปดวยความอดึอัด 
ไมพอใจ  ลังเลสงสัย จิตใจสกปรกขุนมัว เพราะเปนการทําดีเพื่อหวังผลตอบแทน 
   วิธีแก  ชวยเหลือโดยไมตองคํานึงถึง ผูใหในที่นี้ คือ ตัวเรานั่นเอง ควรใหเพราะอยาก
ชวยเหลือไมตองมีตัวเขา เรา ทาน ชวยเหลือโดยไมตอง คํานึงถึงผูรับ คนไหนพอชวยไดใหชวยไป
เลยไมตองจํากดัวา ชวยเพราะเปนญาติเรา หรือชวยเพราะเขาทําดีกบัเรา เปนตน ชวยแลวหนัหลัง
กลับ ไมหวังผลตอบแทน 
 
  8. คิดกังวลในสิ่งท่ียังมาไมถงึ  การคิดวิตกกังวลในสิ่งทีย่งัมาไมถึง จะทาํใหจิตใจวาวุน 
สับสน เต็มไปดวยความหวาดกลัว จิตใจลองลอยไมอยูกบั ปจจุบัน 
  วิธีแก  รูเนื้อรูตัววาตนเองกําลังทําอะไรอยู ทําแลวเกดิผลอะไร  ทําวันนีใ้หดีที่สุด คดิโกรธ
เกลียดหมั่นไส ผูอ่ืน ความโกรธ  เกลียด รําคาญ และไมชอบหนาบุคคลที่เคยทําใหเราเจ็บช้ําน้ําใจ
เปนนิสัยที่เกิดไดกับมนษุยทกุคน แตเมื่อมีความคิดเหลานี้ผุดขึ้นในจิตใจเรา ควรระมดัระวังไมให
แสดงออกมาทาง สีหนา แววตา น้ําเสยีง และการกระทํา นอกจาก นั้น เราควรมองบุคคลเหลานั้นใน
แงบวก เชน คนที่ตําหนิตเิตียนเรานั้นอาจจะกําลังสอนใหเรารูจักทํางานใหเปนระเบยีบมากขึ้น หรือ
คนนินทาวาราย เรานั้นอาจจะกําลังสอนใหเรารูจักวางตวั พูดเทาที่จําเปน  เพราะเขารูเรื่องของเรา
หมดจึงเอาไปคุยกันจนสนุกปาก เปนตน 
 
  9. คิดนอยใจในโชคชะตาของตนเอง   การคิดนอยใจในชะตากรรมของตัวเอง เชน เกดิมา
ยากจน รูป รางไมด ี หนาตาไมสวย เรียนหนังสือไมเกง หรือทําอะไรก็สูเขาไมได เปนตน  การคิด
เชนนี้นอกจากจะเปนการบั่นทอนกําลังใจตวัเองแลว ยังทาํใหชีวิตจมปลกั ไมกาวหนาไปไหน 
เพราะมัวแตย้ําคิดย้ําทําแตส่ิงเดิม ๆ 
  วิธีแก จงพอใจในสิ่งที่ตนม ีและอยาคิดเปรยีบเทียบกับคนอื่น ระลึกและจดจําในสิ่งด ีๆ ที่
เราไดรับจากคนรอบขาง รูจักและยอมรับตนเองทั้งจุดเดน และจดุดอย พัฒนาและใชจุดเดนของเรา
ใหเปนประโยชนและปรับปรุงจุดดอยหรือหาสิ่งอ่ืนมาทดแทน เรียนรูจากประสบการณตาง ๆ ใน
ชีวิต ลืมอดีตที่ขมขื่น เพื่อทําปจจุบันใหดีทีสุ่ด คดิในแงบวก และพยายามประคับประคอง จิตใจให
ผองใสอยูตลอดเวลา 



 10. นิสัย มองโลกในแงรายและคิดวามนุษยทุกคนลวนเห็นแกตัว  การคิดเชนนี้จะยิ่งเปน
การตอกย้ําความคิดในแงลบใหมากขึน้เปนทวีคูณ มองความจริงไมตรงตามความเปนจริง ปญหา 
เล็ก ๆ  ก็ตีโพยตีพายจนกลายเปนเรื่องใหญโต จิตใจคับแคบ หาความสขุไมไดเพราะจะคอยจับผิด
ผูอ่ืนอยูตลอดเวลา  
  วิธีแก  คิดถึงประสบการณดี ๆ ที่เราไดรับจากคนรอบขาง เชน  คิดถึงบุคคลที่มีบุญคุณหรือ
มีน้ําใจกับเรา  เปนตน พยายามมองโลกในแงบวก อยาปลอยใหจิตมันคดิเอง  
 
  11. คิดวาโลกนี้ มีแตปญหาเต็มไปหมด แกเทาไรก็ไมหมดเสียที  การคิดเชนนี ้นอกจากจะ
ไมชวยแกปญหาแลวรังแตจะเปนตวับอนทําลายกําลังใจของเราเองเสียอีก 
  วิธีแก  ใหมองปญหาเสมือน ดานทดสอบความอดทน ฝกฝนทักษะในการแก ปญหา 
และเปนแหลงปญญาที่หาไมไดจากในหนังสือ มองปญหาในแงบวกวามันอาจจะเปนสัญญาณเตือน
ภัยลวง หนากอนที่ความหายนะจะเกิดขึน้ก็ได ปญหาทําใหเราเห็นขอบกพรองที่เราอาจจะมองขาม
ไป  มองปญหาเปน เร่ืองธรรมชาติที่มนุษยทุกคนตองประสบ อันไหนพอแกไดก็ทําไปกอน คิดใน
แงบวกและตั้งจิตวาจะประคบัประคองจิตใจให ผองใสอยูตลอดเวลา 
 
  12. คิดวาเรา เกงกวาผูอ่ืน ฉลาดกวาผูอ่ืน หรือรํ่ารวยกวาผูอ่ืน  ความคิดเชนนีจ้ะสงผลให
พฤติกรรมที่แสดงออกมาเตม็ไปดวย ความหยิ่ง ยะโส โอหัง  อวดดี ถือตัว มองผูอ่ืนดวยสายตาดูถูก 
ดูแคลน วาจาจะรุนแรงและสามหาว บุคคลรอบขางจะรังเกียจ หม่ันไส และอิจฉาริษยา ซ่ึงเปนการ
สรางศัตรูโดยไมรู ตัว 
  วิธีแก ระมัดระวังคําพดู ความคิด และการ กระทํา ตองมสีติรูเนื้อรูตัวอยูตลอดเวลา หดัมอง
ตัวเอง  เลิกเปรียบเทียบกับผูอ่ืน อยาวพิากษวิจารณคนอืน่ 
 
  13. การดาทอ เหน็บแนม ประชดประชนั และวิพากษวิจารณ   เปนอกุศลวาจาที ่สรางความ
เจ็บช้ําน้ําใจใหกับผูอ่ืน ซ่ึงเปนการสรางศัตรู โดยไมไดตั้งใจ นอกจากนั้น ความคิดเหลานี้ยังเปน
ที่มาของ ความโกรธ ความเกลียด และความไมไวเนื้อเชือ่ใจมนุษยอีก ดวย 
  วิธี แก    คิดกอนพูดและไมตองพูดทุกอยางที่เราคิด   ถาพูดแลวไมสรางสรรคนิ่งเสีย       
จะดกีวา  เอาใจเขามาใสใจเรา ในโลกนี้ไมมีใครชอบถูกวิพากษวจิารณแมแตตวัเราเอง 

 
  (บทความที่นํามาเสนอจากหนังสือ เรื่อง Don't Sweat the Small Stuff  แตง โดย Richard Carlson) 


