ข้อมูลสําหรับสื่อมวลชน

วิถีแห่ ง “วินัย”
กุญแจไขส่ ูความสุข
คนส่วนใหญ่มกั มีมมุ มองต่อเรื่ อง “วินยั ” ว่านําไปสูค่ วามตึงเครี ยด โดยลืมมองมุมกลับว่าการขาดวินยั
คือชนวนแห่งความล้ มเหลว การเกิดปั ญหาทับถมซํ ้าซ้ อน และนําไปสูค่ วามเครี ยด ความทุกข์จนถึงขันฆ่
้ าตัวตา
เพราะไร้ ทางออกในที่สดุ
ตัวอย่างใกล้ ตวั ง่ายๆ คือ การจับจ่ายแบบ “ขาดวินยั ทางการเงิน” ทังระดั
้ บกระเป๋ าชาวบ้ าน ไปจนถึง
กระเป๋ าประเทศชาติ นําไปสูก่ ารกู้ กู้ และกู้ อันเป็ นต้ นทางแห่งความระทมทุกข์และนานาปั ญหารุมเร้ าในบัน้
ปลาย
ในสังคมไทยเรามีเสียงบ่นเสมอว่า คนไทยติดนิสยั “ทําอะไรตามใจ คือไทยแท้ ” เป็ นสังคมที่ขาดวินยั
ทําให้ เจริญช้ า ไม่วา่ คํากล่าวที่ว่าเป็ นเรื่ องจริงเพียงไร แต่ก็ดเู หมือนจะเป็ นที่ยอมรับและมีการกล่าวซํ ้าๆ สืบต่อกั
มาจนถึงวันนี ้
“วิถีสขุ ” ฉบับนี ้ ขอนําข้ อคิดดีๆ จาก ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ แห่งภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ที่อยูใ่ น www.hiso.or.th ว่าด้ วยการสร้ างวินยั อย่างฉลาดเพื่อให้ ชีวิตและงาน
ประสบความสําเร็จ ชีวิตเป็ นสุขมานําเสนอ
ความสําเร็จในการทํางานทุกสิ่งทุกอย่ างอย่ ูท่ วี นิ ัย
ศ.นพ.รณชัย กระบุวา่ ทุกวงการไม่วา่ จะเล็กใหญ่เพียงใดจําต้ องมีวินยั มิฉะนันแล้
้ ววงการนันก็
้ ไม่อาจ
ทําอะไรให้ สําเร็จได้ ในที่สดุ ก็ต้องเลิกล้ มไป
“เมื อ่ เราเข้าโรงเรี ยน เราก็พบกับวิ นยั ของโรงเรี ยน ซึ่ งบางทีเราก็พยายามหลี กเลี ย่ ง เป็ นทหารก็พบกับ
วิ นยั ทีเ่ ข้มงวดยิ่ งขึ้น ถ้าได้เข้าทีมฟุตบอลหรื อที มกี ฬาก็พบกับวิ นยั อีก ที มฟุตบอลหากไม่มีวินยั ก็ยากทีจ่ ะเอาชนะ
คู่ต่อสู้ได้ การที ว่ งการเหล่านีจ้ ะมี วินยั ดี คือให้สมาชิ กปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบ ที ว่ งการนัน้ ๆ ตัง้ ขึ้น สมาชิ กทุกคน
จะต้องมี วินยั ของตัวเองเสียก่อน”
ต่อไปนี ้คือวิธีคิดและวิธีการในการสร้ างวินยั ให้ ตนเอง
- กําหนดความมุ่งหมายให้ ชัดเจน
ความมุง่ หมายนันอาจเป็
้
นงานที่ต้องทําในระยะยาว หรื อเป็ นงานในวันหนึง่ ๆก็ได้ แต่โดยมากเป็ นงานที่
ต้ องใช้ เวลานาน ท่านต้ องเขียนเรื่ องที่ทา่ นต้ องการจะทําให้ สําเร็จลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพราะจะทําให้ ทา่ น
เห็นชัดขึ ้น และรู้แผนงานแน่นอนกว่าที่จะติดเอาไว้ ในใจ ท่านต้ องเขียนจุดมุง่ หมาย หรื อเรื่ องที่ทา่ นต้ องทําให้
แจ่มแจ้ งชัดเจน ต่อจากนันก็
้ เขียนแผนงานว่าจะทําอะไรก่อนหลังเป็ นลําดับไปจนถึงที่สดุ
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- เริ่มทําจากส่ วนเล็กหรื อส่ วนย่ อยๆ ก่ อน
เวลาจะทําอะไร ถ้ าคิดใหญ่โตเกินไปนักก็จะเกิดท้ อจึงมีข้อแนะนําว่าควรแยกส่วนใหญ่นนออกเป็
ั้
น
ส่วนย่อยๆ แล้ วทําให้ เสร็จไปทีละส่วน จะพบว่าไม่เหนื่อยแรงและทําได้ ง่าย เมื่อแรกลงมือทํานันอาจรู
้
้ สกึ อึดอัดใจ
คิดอะไรไม่ออก ทําอะไรก็ไม่คอ่ ยคล่องแคล่ว แต่ถ้าแข็งใจทําต่อไป ก็จะรู้สกึ ว่าทําได้ รวดเร็ว คล่องแคล่วขึ ้น
เคล็ดลับสําคัญในการปูพื ้นฐานการสร้ างวินยั ให้ ตนเองนัน้ ศ.นพ.ณชัย ระบุวา่ อย่าวางแผนอย่างคิด
ฝั น ต้ องดูวา่ ในวิสยั ที่ปฏิบตั ิได้ จริ ง และเมื่อได้ กําหนดอะไรลงไปแล้ วต้ องบังคับใจปฏิบตั ิตามแผนให้ ได้ ตาม
กําหนด
“แรกๆ จะรู้สึกว่ายากมากทีเดียว ระยะนีแ้ หละ ทีท่ ่านต้องเอาชนะใจให้ได้ หากท่านชนะหนแรก ก็จะ
ทําให้ท่านมี กําลังใจแรงขึ้น ต่อไปท่านก็เอาชนะใจของตัวเองได้ง่ายขึ้น ท่านก็จะกลายเป็ นคนมี ระเบี ยบ มี
ความสําเร็ จและเป็ นทีเ่ ชือ่ ถื อของคนอืน่ ๆ” อาจารย์ให้ กําลังใจ
ท้ ายสุด รศ.รณชัย มีข้อแนะนําปลีกย่อยอีกบางประการ นัน่ คือ หนึ่ง ต้ องพยายามรักษาระเบียบและ
ความเรี ยบร้ อย สอง ฝึ กตัวเองให้ พกั ผ่อนเป็ น และ สาม คือ ลองทํางานที่ยากเสียบ้ าง
นี่คือหนึ่งในฐานอันแข็งแกร่ งของการมีชีวติ ที่ถูกคุกคามจากความทุกข์ ท่ มี ีสาเหตุจาก
ความเครี ยด ชีวติ ที่สับสน และผิดพลาดซํา้ ๆ ได้ อย่ างชะงัด
สืบค้ นได้ จาก http://www.hiso.or.th/

สร้ างวินัย ใช้ เวลาแค่ วันละ 14 นาที!
วันหนึง่ มี 1,440 นาที ท่านอาจจะใช้ เป็ น เวลานอนเสีย 440 นาที ยังมีเวลาอีก 1,000 นาที ท่านควร
แบ่งเวลานันมาสั
้
ก 14 นาทีในวันหนึง่ ๆ ว่าวันรุ่งขึ ้นท่านจะทําอะไรบ้ าง ท่านเคยเขียนแผนงานประจําวัน บ้ างหรื อ
เปล่า เชื่อว่ามีน้อยคนหรื ออาจไม่มีเลย แต่วา่ การกระทําดังนี ้ เป็ นการฝึ กตนเองอย่างเยี่ยม
รายการที่จะเขียนไว้ สําหรับวันรุ่งขึ ้นก็คือ วันรุ่งจะทําอะไรบ้ าง เขียนไว้ เป็ นเรื่ องๆตามลําดับ
ความสําคัญ ทําเครื่ องหมายสําหรับเรื่ องที่จะต้ องให้ เสร็จในวันนันๆ
้ พอรุ่งขึ ้นท่านทําตามแผนงานที่กําหนด จน
หมดเวลางาน ท่านก็เอาแผนงานมาดูวา่ ได้ ทําอะไรเสร็จไปบ้ าง มีอะไรค้ างอยู่ จะทําต่อไปวันรุ่งขึ ้นอีกอย่างไร
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