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 ไมแนใจวาใครคิด และ เขียนไว  แตอานดูแลวดีมาก  เห็นควรนํามาเผยแพรตอ 

• เวลาเจองานหนัก  ใหบอกตัวเองวา น่ีคือโอกาสในการเตรียมพรอมสูความเปน
มืออาชีพ 
 
• เวลาเจอปญหาซับซอน ใหบอกตัวเองวา น่ีคือบทเรียนที่จะสรางปญญาได
อยางวิเศษ 
 
• เวลาเจอความทุกขหนัก ใหบอกตัวเองวา น่ีคือแบบฝกหัดที่จะชวยใหเกิด
ทักษะในการดําเนินชีวิต 
 
• เวลาเจอนายจอมละเอียด  ใหบอกตัวเองวา น่ีคือการฝกตนใหเปนคน
สมบูรณแบบ (Perfectionist) 
 
• เวลาเจอคําตําหน ิ ใหบอกตัวเองวา น่ีคือการชี้ขุมทรัพยมหาสมบัติ 
 
• เวลาเจอคํานินทา ใหบอกตัวเองวา น่ีคือการสะทอนวาเรายังคงเปนคนท่ีมี
ความหมาย  

 
• เวลาเจอความผิดหวัง ใหบอกตัวเองวา น่ีคือวิธีที่ธรรมชาติกําลังสราง
ภูมิคุมกันใหกับชีวิต 
 
• เวลาเจอความปวยไข ใหบอกตัวเองวา น่ีคือการเตือนใหเห็นคุณคาของการ

วิธีคิด ท่ีดีมาก ๆ 
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รักษาสุขภาพใหดี 
 
• เวลาเจอความพลัดพราก  ใหบอกตัวเองวา น่ีคือบทเรียนของการรูจักหยัด
ยืนดวยขาตัวเอง 
 
• เวลาเจอลูกหัวด้ือ  ใหบอกตัวเองวา น่ีคือโอกาสทองของการพิสูจนความเปนพอ
แมที่แทจริง 
 
• เวลาเจอแฟนท้ิง ใหบอกตัวเองวา น่ีคือความเปนอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพาน
พบ 
 
• เวลาเจอคนท่ีใชแตเขามีคูแลว  ใหบอกตัวเองวา น่ีคือประจักษพยานวา
ไมมีใครไดทกุอยางดั่งใจหวัง 
 
• เวลาเจอภาวะหลุดจากอํานาจ ใหบอกตัวเองวา น่ีคือความอนัตตาของ
ชีวิตและสรรพส่ิง 
 
• เวลาเจอคนกล้ิงกะลอน  ใหบอกตัวเองวา น่ีคืออุทาหรณของชีวิตที่ไมนา

เจริญรอยตาม 
 
• เวลาเจอคนเลว ใหบอกตัวเองวา น่ีคือตัวอยางของชีวิตที่ไมพึงประสงค 
 
• เวลาเจออุบัติเหตุ  ใหบอกตัวเองวา น่ีคือคําเตือนวา  จงอยาประมาทซ้ําอีกเปน
อันขาด 
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• เวลาเจอศัตรูคอยกล่ันแกลง ใหบอกตัวเองวา น่ีคือบททดสอบวาที่วา 'มาร
ไมมีบารมีไมเกิด' 

• เวลาเจอวิกฤต ใหบอกตัวเองวา น่ีคือบทพิสูจนสัจธรรม 'ในวิกฤตยอมมีโอกาส' 
 
• เวลาเจอความจน ใหบอกตัวเองวา น่ีคือวิธีที่ธรรมชาติเปดโอกาสใหเราไดตอสู
ชีวิต 
 
• เวลาเจอความตาย ใหบอกตัวเองวา น่ีคือฉากสุดทายที่จะทําใหชีวิตมีความ

สมบูรณ 
 
30 วิธีเรียกความสุขใหตนเอง 

1.นึกไวเสมอวาการโกรธ 1 นาที จะทําใหมีความทุกขอยูกับคณุ 3 ชั่วโมง 

2.ถายิ้มใหกับคนที่อยูในกระจก รับรองวาเขาตองยิ้มกลับมาทุกครั้งแน 

3.ลองปลูกตนไมเองสักตน การเติบโตของมันจะบงบอกตัวตนของคุณได 

4.หลับตาน่ิงๆสักสามนาที  เมื่อรูสึกวาอะไรท่ีอยูตรงหนา  มันชางยากเหลือเกิน 

5.ระหวางแปรงฟน ฮัมแพลงดวยจนจบ จะทําใหฟนสะอาดขึ้นสองเทา 

6.เคี้ยวขาวแตละคําใหชาลง จากท่ีรสชาดธรรมดา ก็จะอรอยขึ้นเยอะเลย 

7.ไมวาผมจะสั้นหรือยาวแคไหน ก็ตองการใหหวีอยางทนุถนอมเหมือนกันหมด 

8.การข้ึนลงบันใดสูงๆ แบบไมใหเมื่อย คือการไมนับวากําลังยืนอยูบันใดข้ันที่เทาไร 

9.คนตาบอดจะเห็นวาคุณสวย/หลอมากๆทันที ที่คุณถามเขาวา "ชวยพาขามถนนไหมคะ/

ครับ?" 

10.เมื่อจะหยิบเศษเงินใหขอ ทาน ไมจําเปนตองนับกอนที่หยอนลงกระปองหรอก  
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11.ควรหัดพูดคําวา "ไมเปนไร"ใหเคยปากมากกวาการพูดคําวา "จะเอายังไง" 

12.ลองต้ังนาฬิกาใหเร็วข้ึน 15 นาที รับรองวาจะไมคอยไปสายเหมือนกอน 

13.สัตวเลี้ยงที่บานเก็บความลับเกง เร่ืองที่ไมอยากใหใครรูจึงควรเลาใหมันฟง 

14.อาหารทีไ่มชอบกินตอนเด็ก ลองตักเขาปากอีกที เผือ่จะกลายเปนอาหารจานโปรด
ในปจจุบัน 

15.เขียนช่ือคนที่เกลียดใสกระดาษแลวฉีกทิ้ง ความเกลียดจะเบาบางลงเร่ือยๆ 

16.ปลอยใหนํ้าตาไหลโดยไมตองเช็ด เมื่อนํ้าตาแหงแลว แทบดูไมออกวาเพ่ิงรองให 

17.ตุกตาและของเลนเกาๆ จะทาํใหเราย้ิมไดเสมอ  เมื่อไปหยิบมาเลนอีกคร้ัง 

18.กอนจะซื้ออะไรก็ตาม ตองคิดหาประโยชนของมันใหได อยางนอยสามขอกอน 

19.ถึงเสื้อกางเกงในตูจะมีอยูนอย แตถาใสสลบักันไปเร่ือยๆ ก็ดูเหมือนมันมีเยอะเอง 

20.ซาลาเปา 1 ลูกกินได 2 คน ลูกช้ินปง 1 ไม  กินได 4 คน  ถาคุณคดิจะแบงเทา
น้ันเอง  

21.เลือกใหของขวัญคนที่ไมเคยไดดีกวา ใหคนที่ไดเยอะ จนจําช่ือคนที่ใหไมได 

22.ในวันที่รูสึกเศราๆ เหงาๆ  เดินไปซื้อดอกไมใหตัวเองสักดอกกจ็ะดีข้ึน 

23.แอบรักใครสักคน  ยังไงก็ยังดีกวาไมเคยรูวาความรูสกึรัก มันเปนอยางไร 

24.ถึงจะไมออกไปไหน  แตไมไดหมายความวา  จะแตงตัวสวยๆ หลอๆที่บานไมได  

25.ฝกโรแมนติกงายๆ คนเดียวบาง ดวยการน่ังนับดาวใหครบ 100 ดวงกอนนอน 

26.ถาคุณเช็ดกระจกทีขุ่นมัวที่สุดจนใสได ทําไมคุณจะเรียนดีกวาน้ีไมได 

27.พยายามอานหนังสือทุกชนิดในมือใหจบเลม มันอาจจะไมสนุก  แตก็มีประโยชน
แฝงอยู 

28.วันที่ต่ืนเชาๆ ใหบิดข้ีเกียจนานที่สุดเทาที่จะนานได  ถาข้ีเกียจออกกําลังกาย 
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29.แคเอาขาวที่กินไมหมดไปใหหมาท่ีเดินผาน  ก็เปนการทําบุญที่ไมตองลงทุนแลว 

30.ปดไฟดวงที่ไมจําเปนในบาน  แมจะไดมคีาขนมเพ่ิมข้ึนอีกหลายบาท  

อยาทอที่จะอานนะครับ  30 ขอสําหรับการสรางความสขุใหตนเอง  

 
 

 
 
 
 

ดวยความปรารถนาดี   จาก   อ.มงคล  กริชติทายาวุธ 

                     


