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 Minimalist มินิมัลลิสตG  คือ บุคคลผูNเรียบง8าย มีขNาวของเฉพาะท่ีจำเป=น และมีความสุขในชีวิต ในหนังสือ

เล8มน้ีมีภาพประกอบของประสบการณGตรงของผูNเขียน จากคนมีของเยอะ กลายเป=นคนมีของนNอย การกำจัดของ

ต8างๆ  โดยมีหัวขNอ  

– Why minimalist?   

– Why do we have so much stuff? 

– Final list of 55 ways to throw things away 

– Additional 15 ways to throw things away 

– 12 things that changed because I declutted 

– Don’t try to become happy but feel happy instead 

–  

55 ข$อปฏิบัติในการทิ้งข$าวของ!! 

 

1 ก$อนอื่นคือ “ทิ้ง” สิ่งที่คิดเอาเองว$า “ทิ้งข7าวของพวกนั้นไปไม$ได7 

2 การทิ้งคือ “ศิลปะ” 

3 การทิ้งข7าวของไม$ใช$ “การสูญเสีย” แต$คือการได7รับ 

4 ต7องแน$ใจในเหตุผลที่ไม$สามารถทิ้งได7  

5 ไม$ใช$ “ทิ้งไม$ได7 แต$แค$ "รู7สึกเกลียด 

6 เมโมรี่ในสมอง พลังงาน และเวลามีขีดจำกัด ลา “ปWจจุบนั 

7 ให7การทิ้งข7าวของคือจุดเริ่มต7นของการบอก 

8 ไม$เสียใจภายหลังกับคำว$า “ทิ้งไปเถอะ  

9 เริ่มทิ้งจากสิ่งที่เป\น “ขยะ” อย$างเห็นได7 

10 ข7าวของที่มีอยู$หลายชิ้นให7ทิ้งไป 

11 ทั้งข7าวของที่ไม$ได7ใช7มานาน 1 ป_  

12 ทิ้งข7าวของที่มีไว7เพื่อคนอื่น 

13 แยกของที่อยากได7ออกจากของที่จำเป\น 

14 ถ$ายรูปของที่ทำใจทิ้งไม$ได7เก็บเอาไว7 

15 ย7อนดูความทรงจำด7วยไฟลaดิจิทัล 

16 ไม$ต7องใส$ใจค$าเช$าบ7านของรูมเมทที่ชื่อว$า “ข7าวของ  

17 ทิ้งความคิดเรื่อง "เก็บกวาด" และ "จัดเก็บ" ออกไป  

18 ก$อนอื่นจัดการกับ “แหล$งซ$องสุมของสัมภาระ 

19 ทำพื้นที่ว$างให7ว$างไว7  

20 ทิ้งคำว$า “สักวันหนึ่ง ที่ไม$มีวันมาถึง 



 

21 ทิ้งความลุ$มหลงใน “อดีต 

22 ทิ้งข7าวของที่ “ลืมไปแล7ว”  

23 เมื่อคิดจะทิ้งข7าวของแล7วก็ห7ามเป\นคน “ครีเอทีฟ  

24 ทิ้งความคิดที่อยากจะได7กำไรคืน 

25 จัดการกับ “โกดัง” 

26 รู7สึกถึง “ความเปล$งประกายในหัวใจ 

27 ปล$อยมือจากข7าวของโดยใช7บริการตัวแทนประมูลสินค7า   

28 หันมาเผชิญหน7ากับข7าวของอีกครั้งด7วยการประมูล 

29 ใช7บริการรับซื้อถึงหน7าบ7าน  

30 อย$าคิดถึง “ราคาตอนที่ซื้อมา 

31 “โกดัง” ของคุณคือร7านค7า 

32 เมืองที่เราอยู$คือส$วนหนึ่งของบ7าน  

33 เก็บข7าวของที่ปลุกเร7าความทรงจำเอาไว7 

34 ทิ้งของที่คิดว$าไม$อยากจะซื้อกลับมาอีกแล7ว 

35 คุณยังจำของขวัญที่เคยให7คนอื่นได7ไหม 

36 ลองนึกถึงความรู7สึกของคนที่ตายไปแล7ว 

37 ของที่เหลือเอาไว7จากการทิ้งนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญ 

38 บอกลาความสัมพันธaลูกโซ$ของข7าวของ  

39 ทิ้ง “คอลเล็คชั่น” ที่ไม$มีแผนจะสร7างพิพิธภัณฑa 

40 ยืมข7าวของที่คนอื่นก็ม ี

41 ข7าวของชิ้นไหนหาเช$าได7ก็ให7เช$าแทน 

42 โชวaของที่ทิ้งและห7องของตัวเองให7ทุกคนดูผ$านโซเชียลเน็ตเวิรaค  

43 จะต7องทำอย$างไรถ7าเริ่มต7นจากศูนยa 

44 ลองทิ้ง แบบหลอกๆ 

45 ทิ้งของที่เกะกะสายตา 

46 ซื้อ 1 ชิ้น ต7องทิ้ง 1 อย$าง 

47 รู7จักกับ “Concorde Effect” หรือ “ความเสียดายต7นทุน 

48 ยอมรับความผิดพลาดและคิดว$าเป\นบทเรียน 

49 คิดว$าของที่ซื้อมาคือของที่ “ไปยืมเขามา 

50 อย$าซื้อมาเพราะเห็นว$าถูก และอย$ารับมาเพราะเห็นว$าฟร ี

51 ทิ้งเมื่อ “รู7สึกกลุ7มใจ" ว$าจะทิ้งได7หรือไม$ 

52 ของที่สำคัญกับเราจริงๆ จะกลับมาหาเราอย$างแน$นอน 

53 ทิ้งด7วยความรู7สึกขอบคุณและเก็บความรู7สึกขอบคุณนั้นไว7 

 



54 สิ่งที่น$าเสียดายมากที่สุดก็คือ “ความรู7สึกของตัวเอง 

55 เพราะว$าทิ้งไปแล7วก็เลยไม$ลืม 

 

15 ข$อปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับคนที่ อยากทิ้งท$าวทองให$มากขึ้น!! และใบสั่งยาสำหรับคนเปEน “โรคอยากทิ้ง 

 

1 ความพอใจไม$ได7ขึ้นอยู$กับจำนวนของข7าวของ 

2 เปลี่ยนเสื้อผ7าลำลองให7เป\นยูนิฟอรaม  

3 มีข7าวของน7อยชิ้นไม$เหมือนใคร 

4 ถ7าคิดจะทิ้งตั้ง 5 ครั้งแล7วก็ทิ้งไปเลย 

5 ลองทิ้งดูด7วย “การทดสอบ ว$าสำคัญจริงๆ หรือไม$ 

6 ความลำบากเล็กๆ น7อยๆ เป\นเรื่องน$าสนุก  

7 ข7าวของที่คอยปลุกเร7าความสุขในหัวใจก็ทิ้งมันไปด7วย 

8 ลอง “จัดระเบียบชีวิต” แม7ว$าตอนนี้ยังแข็งแรงดีอยู$  

9 แม7ข7าวของจะน7อยลง แต$ “ตัวเอง" ก็ไม$ได7หายไป 

10 ตั้งคำถามกับวิธีใช7ทั่วไป 

11 ทิ้งไปเลย อย$าคิดมาก 

12 ไม$ต7องทนทรมานกับการ “เผชิญกับข7าวของที่มีอยู$น7อยชิ้น และไม$ต$อว$าคนอื่นที่มีข7าวของมากมาย  

13 โรคอยากทิ้งและโรคอยากมีคือโรคเดียวกัน 

14 มินิมัลลิสมaคือ “วิธีการ" และ "บทนํา 

15 นิยามความหมายของมินิมัลลสิมaด7วยตัวเอง 

 

สุดท7ายแล7วลองประเมินความสุขจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเป\นคนมีของน7อย ถ7ารอบๆตัวมีแต$ความสุข หรือรู7สึกขอบคุณสิ่ง

รอบๆตัวที่ทำให7มีความสุข  แสดงว$าเราได7ค7นพบความเป\นมินิมัลแล7ว  

 

 

 

  

 


