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อุบตัิเหตุชีวิตคู่ อบุตัิเหตุชีวิตตนเอง สิ่งทีค่วรระวัง เพราะมันคือภัยใกลต้ัว 

Life accident Life accident Things to watch out for It is a disaster. 

กิตตินันต์  พิศสุวรรณ 

นักวิชาการอิสระ นักเขียน นักแปล 

อุบัติเหตุจากวิถีชีวิต... เป็นประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาให้ได้รับรู้ 

บางเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่ใครก็ไม่อยากให้เกิด 

บางเรื่องก็อยู่เหนือการควบคุมของเรา 

เราไม่อาจบังคับให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีดี 

เม่ือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์น้ัน...เราไม่สามารถจัดการกับมันได้ 

เราก็ต้องจัดการกับตัวเราเอง...... 

ให้สิ่งเหล่าน้ันเป็นการเรียนรู้..... 

ท าความรู้จักและใช้มันให้เป็นแบบเรียนอีกบทหน่ึงของชีวิต 

..............แล้วมันก็จะผ่านไป............. 

           "หลังพายุร้ายผ่านพ้นไป...เราจะเห็นทอ้งฟ้าที่สดใสและสายรุ้งที่สวยงาม" 

                                ขอบคุณทุกสิ่งดีดี...ท่ีเหลือของชีวิต 

                                ขอบคุณ...ชีวิต..ท่ียังมีวันน้ี 

Life accident The experience comes through. 
Some things are not happening to anyone. 
Some things are beyond our control. 
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We can not force life to meet, but good things. 
When the situation is unpleasant ... we can not handle it. 
We have to deal with ourselves ...... 
Let those things be learned. 
Learn and use it as a lesson in life. 
It's going to be ......... 
           "After the storm has passed ... we will see the bright sky and the beautiful rainbow" 
                                Thanks for all the good things ... the rest of my life. 
                                Thank you so much. 

 (ที่มา : อารดา http://oknation.nationtv.tv/blog/arada/2009/10/21/entry-1 ) 

ถ้าชีวิตคนเราจะมีปญัหาถาโถมเข้าใส่บ้าง ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา มองซะว่า โชคชะตาคงอยากทดสอบความ

แข็งแกร่งของเราก็แล้วกัน เพราะชีวิตทุกคนไม่ได้ราบรื่นเสมอไปนี่นะ บางช่วงบางตอนจงึต้องเจอวิกฤติเข้าให้

บ้าง ยกตัวอย่างกรณีของหนุม่ที่ช่ือวันชัยให้ฟัง เขาเล่าว่า ในเมื่อค่าครองชีพสงู แต่ท างานได้เงินเดือนน้อย ทุก

วันน้ีจึงยังแบมือขอสตางค์พ่อแม่ใช้ ท าไงได้เวลาจะซื้อเครือ่งใช้ไฟฟ้าสักอย่างก็ต้องผอ่นเอา เขาบอกว่า ตอน

แรกคิดว่าโตแล้วก็ไม่อยากรบกวนพ่อแม ่นี่ยังดีนะที่พอ่แม่เข้าใจ แต่เขาคงไม่ขอเงินพอ่แม่ใช้ตลอดไปแน่ๆ 

ตอนนี้ก าลังมองหางานใหม่ทีเ่งินเดือนสงูกว่าเดิมอยู่ ก็ขอใหส้มหวังตามปรารถนาเถอะนะ 

ปัญหาของคนเราไม่ได้มีแค่นี้หรอกค่ะ ยังมรีูปแบบแตกต่างกนัออกไป เรียกว่าปัญหาของใครของมัน ทีจ่รงิการ

ต้องเผชิญปญัหาหรืออุปสรรคบ้างก็ดีนะ เพราะถ้าอีกหนอ่ยเราเจออุปสรรคแบบเดิมอีก จะได้งัดวิธีที่เคยใช้มา

ประยุกตจ์ัดการสยบปญัหาได้ แต่ขออย่าให้เจอปญัหาซ้ าซากดีกว่าเนอะ ขอให้มีแต่ความสุข ความเจรญิในชีวิต

ดีกว่าเยอะชอบพระคุณข้อคิดของท่านว.วชิรเมธี เมื่อมีค าถามว่า ท างานแทบตาย เงินไม่พอใช้ ท าอย่างไรด?ี 

ท่านว่า 1.หางานใหม ่(ได้ไหม?) 2.ลดความต้องการให้น้อยลง อยู่กับความจริงให้มากขึ้น 3.บริโภคปัจจัยสีโ่ดย

มุ่งประโยชน์ อย่ามุ่งประดับ 

4.ท าบัญชีรายรับรายจ่าย ต้องรักษารายจ่ายอย่าให้มากเกินรายรับ...สาธุ 

ทีนี้เมื่อชีวิตเกิดเจอปัญหาแรงๆ พุ่งเข้าใส่ แล้วพวกเราจะรบัมือกับสิ่งเหล่าน้ันกันอย่างไร? ลองท าอย่างนี้ไหม 

อาจช่วยแก้ไขท าให้สมองโล่งปลอดโปร่งและไม่เครียดมากเกนิไปได้นะ เช่น... 

 

* มองโลกในแง่ดีไว้ก่อน แม้สถานการณ์ที่ก าลงัเผชิญจะไม่สูด้ีเท่าไหรน่ัก แต่ถ้าเรามองสิง่ต่างๆที่ก าลังเผชิญใน

http://oknation.nationtv.tv/blog/arada/2009/10/21/entry-1
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ด้านบวก จะช่วยให้รอดพ้นวิกฤติไปได้ เช่น เคยเห็นคนต้องถูกออกจากงานเพราะบริษัทเดิมปิดกิจการย่อม

กลุ้มใจใช่ไหมไม่มรีายได้แล้วไม่เศร้าได้ไง แต่ถ้ามองในมมุกลบักันซะว่า เออ ตกงานคราวนี้ ก็ดีนะ จะได้เริ่มต้น

ชีวิตใหม่ เพราะงานเดิมอาจต้องเดินทางไกลเกินไป ต้องต่อรถหลายต่อกว่าจะถึง หรือคิดราวๆว่า ตกงานคราว

นี้ก็ไม่แย่เสมอไปหรอก ท าให้ได้หยุดพกัมาเลี้ยงลูกบ้างก็ดเีหมือนกัน อะไรงี้ 

* ไปเดินออกก าลังกายวันละ 20 นาที จะช่วยลดความเครียดและแรงกดดันที่เข้ามาในชีวิตได ้

* ถ้าปัญหาท าให้คุณเบื่ออาหาร อย่าปล่อยให้ตัวเองอดหรือหิว ควรทานให้ได้และพักผ่อนให้เพียงพอ 

* หาวิธีผ่อนคลายความเครียด จากปัญหาต่างๆที่รมุเร้าเข้ามา ด้วยการหาดีวีดีมาดูหรือออกไปดูหนงัตามโรง 

ภาพยนตร์บ้าง เอ้า หนงับางเรื่องช่วยให้ก าลังใจ, ให้ข้อคิดดีๆในการด าเนินชีวิต และบางเรื่องก็จุดประกายให้

มีไอเดียท ามาหากินซะด้วยนะ หรือถ้าชอบฟังเพลงก็เปิดเพลงฟงัเลย เสียงเพลงก็ช่วยให้มีความสุขได้เช่นกัน. 

 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/431090  

10 วิธีฝ่าวิกฤติชีวิตรัก 

 

1. เน้นแก้ปัญหาไม่ใช่เอาชนะ 

เมื่อคุณและเขามีปญัหา สิง่หนึง่ที่คุณควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างมาก คือการยึดเอาตัวคุณเป็นที่ตั้ง อย่ามัวมั่นใจว่า

ความคิดของตัวเองนั้นถูก และคิดเอาชนะเขาด้วยการใช้เหตผุลส่วนตัวเข้ามาอ้าง รวมทั้งเข้าข้างตัวเองว่า

เหตผุลของคุณนั้นถูกเสมอ โดยไม่พยายามเข้าใจถึงบริบทและสถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนจริง การพยายามเอาชนะ

อีกฝ่ายไม่ได้ช่วยให้อะไรดีข้ึน ตรงกันข้าม มักกลับท าใหป้ัญหาลุกลามใหญ่โตข้ึนไปอกี ดังนั้น พึงระลึกอยู่เสมอ

ว่า สิ่งที่คุณต้องการในปัจจุบัน เมื่อเกิดปญัหาคือการแก้ปญัหาที่ก าลังเป็นอยู่อย่างถูกจุด ตรงประเด็น อย่ามุ่ง

ไปที่การเอาชนะอีกฝ่ายเพียงอย่างเดียว ซึ่งวิธีแก้ปัญหาชีวิตคู่ที่ง่ายที่สุด ก็คือเปิดใจรบัฟังเหตผุล พยายามท า

ความเข้าใจ และหาทางออกที่ดีทีสุ่ดร่วมกัน 

 

2. จับมือกนัไว้ให้มั่น 

พื้นฐานของคนสองคน ก่อนที่จะตัดสินใจให้ค ามั่นค าสญัญาเพื่อเคียงคู่อยู่ด้วยกัน นั่นคือความรัก ความเข้าใจ 

ความผูกพัน ช่วงเวลาศึกษาดูใจจึงเป็นช่วงเวลาส าคัญของการพัฒนาความรกั บางคนอาจจะใช้เวลาหลายๆ ปี

กว่าจะรูจ้ักกันอย่างถ่องแท ้ซึ่งบางคนก็ใช้เวลาไม่นาน ด้วยความรู้สึกถูกชะตาแบบบุพเพสันนิวาส ไม่อยากรีรอ

https://www.thairath.co.th/content/431090
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อะไรอีกต่อไปแล้ว แต่ระยะเวลามากหรอืน้อยในการคบหากนัไม่ใช่สิ่งส าคัญเสมอไป สิง่ส าคัญคือ คุณรักและ

เข้าใจอีกฝ่ายมากเพียงไหน เพราะเมือ่เวลาเกิดปญัหาในชีวิตคู่ของคุณสองคนข้ึน การจบัมือกันและกันไว้เพื่อ

ต่อสู้ปญัหา คือทางออกทีม่ั่นคงและดีทีสุ่ด และการจับมือกนัและกันจะแน่นหนาเพียงไร อยู่ที่ความรักความ

เข้าใจที่มีให้แก่กัน หากคุณมีความมั่นคงมั่นใจในคู่ของคุณทีจ่ะผจญปัญหาไปด้วยกัน ไม่ว่าปัญหาที่เข้ามาจะ

หนักหนาสาหสัเพียงใด ก็ไม่มีวันท าร้ายคุณได้ 

 

3. เตรียมพร้อมรับปัญหา 

บนเส้นทางของชีวิตคู่ ไม่มีใครรู้ว่าจะมีอปุสรรคหรอืปญัหาถาโถมเข้ามาเมื่อไหร่ การเตรียมพร้อมรบั

สถานการณ์ต่างๆ เป็นปัจจัยหนึง่ในการรับมือกบัวิกฤตการณ์นั้น ไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่า ความรักของคุณ

จะราบรื่นสวยงามตลอดไป วันหนึ่งคุณอาจต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อก าจัดปัญหาบางประการ ไม่ว่าจะ

เป็นปญัหาด้านการเงิน ปัญหาภายในครอบครัว ฯลฯ คุณและคู่รักจึงควรเตรียมพรอ้มรบักบัปญัหาต่างๆ 

อาจจะใช้วิธีพูดคุยกันว่าหากมเีหตุการณ์นี้เกิดข้ึน เราทัง้สองจะท าอย่างไร เช่น หากกลัวจะมีปัญหาเรื่องเงินใน

ยามเศรษฐกจิขาลง ก็ควรหาทางส ารองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินจ าเป็น มองลู่ทางในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย

ที่ไม่จ าเป็นลง หากต้องตัดสินใจในเรื่องดูแลบุตร เช่น การเลีย้งดู การหาโรงเรียน แนวทางการศึกษา ก็รบี

วางแผนอนาคตเสียต้ังแต่ต้น อย่ากลัวทีจ่ะต้องเตรียมตัว เพราะการเตรียมตัวที่ดีเป็นหนทางสู่ชัยชนะในการ

รับมอืกับปัญหาชีวิต 

 

4. พูดคุยอย่างเปิดอก 

เมื่อเกิดปญัหาใดๆ ข้ึนในชีวิตคู่ ไม่ว่าจะรุนแรงเลวร้ายขนาดไหน การพูดคุยอย่างเปิดอกถึงปญัหาทีเ่กิดข้ึน 

เป็นอีกวิธีหนึง่ทีจ่ะผอ่นคลายปญัหา การสารภาพผิดอย่างจริงใจ 

จะช่วยให้บรรยากาศที่ตงึเครียดนั้นเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด คุณและคู่ของคุณจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาทีเ่กิด

ได้อย่างถูกจุด เช่น คุณอาจจะมปีัญหาเรื่องเงิน เนือ่งจากเอาเงินเก็บทีม่ีอยู่ไปลงทุนในตลาดหุ้น แต่ตลาดหุ้น

กลับตกอย่างหนักจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ท าให้คุณขาดทุนแบบวายป่วง คุณคงเครียดและไมรู่้จะท า

อย่างไรกบัสถานการณ์นี้ เช่ือเถอะว่า การสารภาพกบัคนรักของคุณแบบตรงๆ จะช่วยให้สถานการณ์ดีข้ึนได้

จริง แม้ว่าเขาอาจจะช่วยอะไรคุณไม่ได้ แต่การได้พูดคุยกับคนที่เรารักมากที่สุด จะช่วยแบ่งเบาความหนักอึง้ใน

ใจลงได้ และสุดท้าย คนสองคนก็จะช่วยกันแก้ปัญหาใหผ้่านไปได้อย่างดีที่สุด 
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5. เช่ือใจให้เกียรต ิ

คู่รักหลายคู่คงได้เจอปัญหาเจ้ากรมข่าวลือคอยบั่นทอนความรักอยูเ่สมอๆ วันน้ีฉันเห็นแฟนเธอไปกินข้าวกบั

ผู้หญิง วันน้ันฉันเห็นแฟนเธอเดินจูงมือกับใครไมรู่ ้จนท าใหอ้าจกลายเป็นปัญหาความระแวงซึ่งกันและกัน 

หากปล่อยใหทุ้กอย่างคาราคาซังอยู่แบบนี้ วันหนึง่ข้างหน้า ปัญหาคงระเบิด จนทะเลาะเบาะแว้งกันได ้และ

สุดท้ายกเ็ป็นจรงิดังทีเ่จ้ากรมข่าวลอืเขาท านายไว้ จงอย่า ‘หึง’ แบบไม่มสีาเหตุ อย่า ‘ระแวง’ แบบไม่ฟัง

เหตผุล อย่า ‘คิดไปเอง’ แบบทีเ่ขาไม่รู้ตัว ความเช่ือใจ ไว้ใจ และให้เกียรติซึง่กันและกันคือสิ่งทีส่ าคัญ และเป็น

เกราะคุ้มกันที่ดีทีสุ่ดส าหรับค าว่า ‘ความเข้าใจผิด’ ทางที่ดพียายาม ‘ไว้ใจ’ คนของคุณให้มากๆ เพราะคุณและ

เขาเลือกทีจ่ะคบกันแสดงความต้องรักกันมากพอ และวาดหวังอนาคตไว้ร่วมกัน หากคุณยังไม่ไว้ใจหรือเช่ือใจ

คนที่คุณหวังจะฝากอนาคตแล้ว คุณจะไปเช่ือใจใครได้อีก 

 

6. ยอมรับความแตกต่าง 

คนสองคนทีเ่กิดมาแตกต่างกัน ทั้งชาติก าเนิด การเลี้ยงดู การศึกษา และอุปนสิัยใจคอ แต่สิง่ต่างๆ เหล่าน้ี 

ไม่ใช่อุปสรรคของความรกัหากคนสองคนรักกันมากพอ ในระยะแรกของความสัมพันธ์ หลายคู่เลือกทีจ่ะเก็บง า

ปิดบังความเป็นตัวของตัวเองไว้ เพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายไมส่บายใจ เมื่อปิดบังมากๆ เข้า ความอึดอัดคับข้อง

ใจก็จะบังเกิด แถมอาจจะระเบิดได้ทุกเมื่อ อย่ากระนั้นเลย หากคุณรู้สกึว่า คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณ

จนเกินไป จงบอกกบัเขาหรือเธอตรงๆ ว่า คุณคงไม่ได้เป็นอย่างที่อีกฝ่ายคิด คุณชอบแบบนั้น คุณอยากท าแบบ

นี้ ปรับตัวและหัวใจกันเสียให้ตรง ดีกว่าปล่อยให้อีกฝ่ายคาดหวังและเดาไปต่างๆ นานา เรื่องนีจ้ะเป็นปราการ

ด่านส าคัญทีจ่ะท าให้คุณและเขาจูนกันเข้าใจมากขึ้นยามมปีญัหา พูดจากันเสียให้รูเ้รือ่งแต่ต้น ยุติความขัดแย้ง

ด้วยความเข้าใจเสียต้ังแต่แรก หากเกิดเรื่องที่ต้องตัดสินใจฝา่ฟันไปด้วยกัน จะได้ไม่มีปญัหาในภายหลัง 

 

7. ให้และแบง่ปัน 

การแบ่งปันในที่นี้ไม่ใช่แค่เรือ่งเงินเท่านั้น โปรดอย่าคิดเลก็คดิน้อยในทุกเรื่องกับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณทีสุ่ด 

เช่น การคิดว่า รักเราไมเ่ท่ากัน ฉันรกัเธอมาก ท าไมเธอรกัฉันไม่เท่ากบัที่ฉันรกัเธอ ความรักความเข้าใจเป็นสิ่ง

ที่ทั้งสองคนมอบให้แก่กัน อย่าน ามาเปรียบเทียบปริมาณมากหรอืน้อยให้ไมส่บายใจ เพราะการแสดงความรกัก็

ต้องแล้วแต่ช่วงจังหวะหรือโอกาสด้วย บางทียุง่ๆ แทบไม่ได้มองหน้ากันก็มี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ความรักที่

มีให้คุณจะลดน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเวลาคู่ของคุณมีปัญหาที่อาจจะยงับอกคุณไม่ได้ เพียงแค่คุณโอบ

กอดเขาเบาๆ สอบถามเขาด้วยความห่วงใย ปัญหาหนกัแสนหนักแค่ไหนกจ็ะบรรเทาเบาบางลงทันที เรื่องนี้
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อาจจะดเูหมือนเรื่องเล็กน้อย แต่เช่ือไหมว่ามันสร้างพลังใจได้อย่างมหาศาล เพราะเมือ่คนรักของคุณ รู้สึก 

‘อุ่น’ ในหัวใจแล้ว ไม่ว่าปัญหาใดก็คลี่คลายได้ไม่ยากจริงๆ 

 

8. รวมใจฝ่าฟัน 

ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆ ในชีวิตคู่ สุดท้ายแล้ว คนที่ต้องรับภาระหนกัที่สุดในการแกป้ัญหาก็คือ คุณและเขา ใน

วันที่พายุถาโถมอย่างเลวร้ายทีสุ่ด คนที่อยู่ตรงกลางของจุดนั้นและต้องจับมือฝ่าฟันกันไปให้ได้ก็คือคุณและเขา

เช่นเคย ถ้าคุณอยากฝ่ามรสุมชีวิตและผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได ้คุณกับคนรักของคุณต้องตั้งมั่นและรวมใจไว้เป็น

หนึ่งเดียว ยอมรับและผจญกับปัญหาน้ันๆ ไปด้วยกันให้ได ้การหาแนวทางแก้ไขปัญหาครอบครัวที่ดีทีสุ่ด ย่อม

มาจากคนในครอบครัวสองคนคุยกัน ร่วมใจกัน ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ยุติปัญหาและความไม่เข้าใจนั้น คุณควร

จะมีมมุมองและทัศนคติที่เป็นบวกต่อคู่ของคุณ เช่ือมั่นว่าคุณกับเขาจะฝ่าฟันในทกุสถานการณ์ไปด้วยกันได้

เป็นอย่างด ีและจงตระหนักอยูเ่สมอว่า ปัญหาครอบครัว เปน็ปัญหาของ ‘เรา’ ไม่ใช่เป็นปัญหาของคนอื่น 

เพราะฉะนั้น คนแก้ปญัหาที่ดีทีสุ่ด ก็คือ ‘เรา’ สองคนน่ันเอง 

 

9. หมั่นปรับเกลียวความรกั 

เมื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาหลายๆ ปี ความรักอาจจืดจางลง การพูดจาต่อกันก็คงไม่ไพเราะเสนาะหูเหมือนเก่า 

และถ้าหากมีปัญหาชีวิตทับโถมเข้ามาอีกอย่าง ก็คงไม่ต้องคิดว่า ชีวิตคู่มันจะเลวร้ายขนาดไหน อย่าปลอ่ยให้

เวลาผ่านเลยไปเสียเฉยๆ หมั่นตรวจเช็คความรักของคนสองคนอย่างสม่ าเสมอ คอยดูว่า ตลอดเวลาทีผ่่านมา 

เราหมางเมินกันเกินไปไหม เราเอาใจใส่กันน้อยลงหรอืเปล่า เรายังห่วงหาอาทรกันอยู่หรือไม่ ฯลฯ ถ้าคุณยังรัก

กันอยู่เหมือนเดิม ก็จงท าตอ่ไป แต่ถ้าคุณคิดว่า ความรักลดน้อยถอยลง ก็จงหาวิธีมาเติมเตม็ความรักเสีย ไม่ว่า

จะเป็น บอกรักกันมากขึ้น กอดกันทกุวัน ส่งข้อความหากันเหมือนสมัยทีจ่ีบกันใหม่ๆ  หาเวลาไปเที่ยวด้วยกัน 

แล้วชีวิตรักของคุณทั้งสองจะกระชุ่มกระชวยข้ึนมาอีกครัง้ สิง่เหล่าน้ีล้วนเป็นตัวกระตุ้นใหเ้กลียวความรักของ

คุณแน่นข้ึน และยังเป็นตัวช่วยในการแก้ปญัหายามวิกฤติชีวิตคู่มาถึงได้อย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียว 

 

10. ใช้ ‘ธรรมะ’ แก้ปัญหาชีวิต 

เมื่อปญัหาชีวิตมาถึงขีดสุด คุณอาจหน้ามืดตามัว มองไม่เห็นทางออกว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยเฉพาะใน

เรื่องความรัก เงินทอง ฐานะความเป็นอยู่ แมจ้ะพยายามแกป้ัญหาเท่าไหร่ ก็เหมือนลิงแก้แห ปมพันกันยุ่งไป

หมด ไม่ยอมคลายเงื่อนปมเสียท ีทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะด้วยเงื่อนของเวลา ความสุกงอมของสถานการณ์ หรอื
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ความไม่พร้อมต่างๆ การปฏิบัติตามแนวทางธรรมเป็นอกีหนทางหนึง่ที่ช่วยคุณได้อย่างไม่น่าเช่ือ การปฏิบัติ

ดังกล่าวกเ็ช่น การท าบญุ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ใช้ความรัก ความเมตตา ฯลฯ พราะจะท าให้คุณอยู่

กับตัวเอง ไม่ฟุง้ซ่านไปเรื่องอื่นๆ คิดพิจารณาสิง่ต่างๆ ด้วยความเมตตา ไม่ท าสิง่เลวร้าย แม้ไม่ได้ท าให้ปญัหา

เบาบางลง แต่อย่างน้อย ก็ไม่เพิม่ขึ้น และทีสุ่ดแล้ว ‘ธรรมะ’ จะท าให้คุณพบแสงสว่างในการด าเนินชีวิตได้ใน

วันใดก็วันหนึ่ง 

 

ทั้ง 10 วิธีที่ว่าน้ี เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการคลี่คลายปญัหาที่เกดิระหว่างการใช้ชีวิตร่วมกันที่อาจท าได้โดยตัวคนรัก

ทั้งสองเอง แต่ถ้าปัญหามันหนกัหนาสาหสัเกินไป การยมืมือคนกลางเข้ามาชวยคลี่คลายปัญหา ก็อาจจะช่วย

ให้จัดการกับปัญหาเป็นไปได้อย่างตรงจุดและง่ายข้ึน หากคุณมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ที่ยังแก้ไม่ตกเสียที การเข้า

รับค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะอาจเป็นตัวเลอืกที่ดีอีกทางหนึง่ก็ได้(เอกสารอ้างอิง : 

https://pantip.com/topic/32496253 ) 
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