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อาร�มภบท
ในการบรรยายของ ดร.บ�ญเก�ยรต� จะม�การพ�ฒนาการบรรยายให�ด�ข��นอย��ตลอดเวลา 

อย�างการบรรยายในร��นท�$แล�วจะไม�ม� Power Point แต�ในร��นน��ได�เตร�ยม Power Point มาเพ/$อ
ให�น�ส�ตสามารถต�ดตามเน/�อหาได�ง�ายข��น แต�การท�$ไม�ม� Power Point ก2ย�งม�จ�ดด� เพราะเป4นการ
ฝ6กให�น�ส�ตฟ8งแล�วค�ดตาม เม/$อฝ6กค�ดตามบ�อย ๆ ก2จะสามารถสร�างเป4นมโนภาพได�เก�งข��น ด�ข��น

ในสม�ยท�$ย�งไม�ม�โทรท�ศน> คนเราก2จะฟ8งแต�ว�ทย� อ�านหน�งส/อ คนสม�ยน��นจ�งสร�าง
มโนภาพเก�งมาก แต�สม�ยน��ม�โทรท�ศน> เวลาสอนหน�งส/อก2ม� Power Point พอม�ภาพให�เราเห2น 
เราก2ไม�ต�องสร�างมโนภาพใด ๆ อ�ก คนสม�ยน��จ�งสร�างมโนภาพส��คนสม�ยก�อนไม�ได�

การสร�างมโนภาพม�ความส?าค�ญมาก อย�างแพทย>ท�$ร�กษาคนไข� เวลาตรวจก2ต�อง
มโนภาพถ�งอว�ยวะภายในของคนไข� การไปน�$งว�ป8สสนากรรมฐาน บางส?าน�กเวลาน�$งสมาธ�ก2จะม�
คนบอกให�สร�างมโนภาพถ�งองค>พระท�$เป4นแก�วใส ฯลฯ

ถ�าจะพ�ดถ�งจ�ตของเรา การท�$เราร�บร��ส�$งใดท�$เป4นภาพ ก2จะม�ผลมากกว�าการท�$เราได�ย�น 
ภาพหร/อมโนภาพจ�งส?าค�ญและม�ผลอย�างมากต�อจ�ตของเรา

และย�งม�อ�กหลายอย�างท�$คนสม�ยก�อนต�างจากคนสม�ยน�� เช�น เร/$องการใช�พล�งจ�ต การใช�
สม�นไพรร�กษาคนไข� สม�ยน��เราเร�ยนร��ส�$งต�าง ๆ จากตะว�นตกมาก ร�กษาคนไข�แบบแผนป8จจ�บ�น 
ความร��เด�ม ๆ ท�$เราม�อย��จ�งเส/$อมถอยลงไป แต�ก2ย�งม�แพทย>แผนป8จจ�บ�นหลาย ๆ คนท�$ย�งสนใจ
เร/$องพล�งจ�ตน�� เพ�ยงแต�เร/$องน��ย�งไม�ม�ข�อพ�ส�จน>

การเร�ยนสม�ยน��สอนให�คนเข�าใจว�า จะเช/$ออะไร ส�$งน��นต�องพ�ส�จน>ได� คนสม�ยน��ถ�กสอนมา
แบบน�� แต�จร�ง ๆ แล�วส�$งต�าง ๆ ในโลกน��ท�$เราย�งไม�สามารถพ�ส�จน>ได�ม�อ�กมากมาย อย�างเร/$อง
ของจ�ตว�ญญาณก2ย�งไม�สามารถพ�ส�จน>ได�ว�าม�จร�ง พวกฝร�$งซ�$งเป4นคนชอบพ�ส�จน>ก2ท?าเคร/$องม/อ
ออกมา พยายามจะพ�ส�จน>ให�ได� เช�นเอาคนก�อนตายไปไว�ในครอบแก�วแล�วช�$งน�?าหน�ก แล�วด�ว�า
ตายแล�วว�ญญาณออกจากร�างน�?าหน�กจะลดลงหร/อไม� หร/อสร�างกล�องถ�ายออร�า (Aura) ฯลฯ

ซ�$งคนไทยเราบางคนก2ม�พล�งม�อ?านาจท�$จะด�ออร�าของคนอ/$นได�โดยไม�ต�องอาศ�ยเคร/$อง
ม/อใด ๆ แต�คนอ/$นท�$มองไม�เห2นก2จะบอกว�าไม�จร�ง จนม�คนท?ากล�องถ�าย Aura ได�จ�งจะยอมเช/$อ

ในโลกเราน��ส�$งท�$ย�งไม�ม�เคร/$องม/อพ�ส�จน>ย�งม�อ�กมาก เราจ�งต�องน?าเร/$องเหล�าน��นมา
พ�จารณา ไม�ใช�พอใครบอกอะไรใหม� ๆ ก�บเรา เราไม�เคยเห2น หร/อย�งพ�ส�จน>ไม�ได� เราก2สร�ปเลย
ว�าเราไม�เช/$อ

ดร.บ�ญเก�ยรต� เองไปท�$ไหนก2ม�กจะแนะน?าเร/$องจ�ตใต�ส?าน�กและการค�ดบวก เพราะท�าน
เห2นว�าเป4นเร/$องท�$ส?าค�ญอย�างมากก�บช�ว�ต ส�งคม รวมถ�งประเทศชาต�ของเรา แต�พอแนะน?าไปผ��
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ฟ8งบางคนก2บอกว�าเป4นเร/$องท�$พ�ส�จน>ไม�ได� จ�งไม�เช/$อและปฏ�เสธต��งแต�เร�$มฟ8ง แต�คนท�$ใช�สต�
ป8ญญาพอฟ8งส�$งใดแล�วก2จะเอามาค�ด เอามาพ�จารณา แล�วเปRดร�บในส�$งท�$ด� ม�ประโยชน> และไม�
ท?าให�ผ��ใดเด/อดร�อน

คนเราถ�าย�$งฝ6กค�ด ฝ6กพ�จารณาส�$งต�าง ๆ ย�$งฝ6กก2จะย�$งฉลาด จะเก�งในการค�ดมากข��น 
ท�กอย�างอย��ท�$การฝ6กฝน

ในการบรรยายท�กคร��ง ดร.บ�ญเก�ยรต� จะต��งจ�ตก�อนว�า “จะมาท?าประโยชน>ให�ก�บผ��ฟ8ง” 
จ�งขอให�น�ส�ตท�กคนต��งจ�ตด�วยว�า “มาฟ8งแล�วจะได�ประโยชน>” การต��งจ�ตเช�นน��ก2เป4นต�วอย�าง
ของกระบวนการค�ดบวก ซ�$ง ดร.บ�ญเก�ยรต� ได�พ�ฒนาข��นมาหล�งจากท�$ได�ไปอบรมเร/$อง
 “จ�ตใต�ส?าน�ก” ก�บ ดร.อมรา ต�ณฑ>สมบ�ญ และการต��งจ�ตค�ดว�ามาฟ8งแล�วจะได�ประโยชน>น�� ขอ
ให�น�ส�ตต��งจ�ตอย�างน��ก�บท�ก ๆ ว�ชา เป4นการก?าหนดจ�ต เป4นการบอกจ�ตใต�ส?าน�กของเรา ให�เปRด
ร�บ สามารถเร�ยนร��ในท�กส�$ง

ในเร/$องการร��น�� ดร.บ�ญเก�ยรต� ได�บ�ญญ�ต�ศ�พท>ข��นมาเอง 3 ค?า ค/อ ร�บร�� เร�ยนร�� และร�บ
เร�ยนร�� ซ�$งม�ความหมายด�งน��

• ร�บร��: ค/อส�$งต�าง ๆ ท�$เราฟ8งมา เห2นมา เร�ยนมา อ�านมา
• เร�ยนร��: ค/อการน?าส�$งท�$เราร�บร�� มาท?าความเข�าใจ พ�จารณาว�าส�$งไหนม�ประโยชน>
• ร�บเร�ยนร��: ค/อการน?าส�$งท�$ม�ประโยชน> ท�$เราเร�ยนร��แล�ว มาบ�นท�กลงในจ�ตใต�ส?าน�ก ท?าให�

สามารถประย�กต>ใช�ในสถานการณ>ท�$เหมาะสมได�
ด�งน��นในการฟ8งการบรรยาย ก2ขอให�น�ส�ตค�ดตาม ท?าความเข�าใจไปด�วยท�กคร��ง หากย�ง

เข�าใจไม�ถ�องแท� ก2ให�กล�บไปค�ดต�อท�$บ�าน ถ�าย�งไม�เข�าใจก2ให�กล�บมาถามอ�กได�
แต�พฤต�กรรมของคนไทยอย�างหน�$ง ค/อไม�ค�อยต��งค?าถาม ท�$ไม�ม�ค?าถามก2เพราะเราไม�

ค�อยค�ด แต�ถ�าเราต�องการพ�ฒนาทางด�านความค�ด เราก2ต�องเร�$มฝ6กค�ด พอค�ดแล�วเราก2จะม�
ค?าถาม ย�$งค�ดค?าถามของเราก2จะย�$งละเอ�ยดอ�อน จ�งขอให�น�ส�ตฝ6กค�ด ฝ6กถาม และให�ค�ดด�วย
ว�าการถามเป4นการช�วยพ�ฒนาต�วเราและผ��อ/$นไปด�วยในเวลาเด�ยวก�น

เม/$อเราค�ดแล�วก2ให�เราบ�นท�กส�$งท�$ด�ลงไปใจจ�ตใต�ส?าน�ก ซ�$งเร/$องน��จะได�กล�าวต�อไป ซ�$ง
ความค�ดท�$ด�จะเปล�$ยนช�ว�ตของเราให�ด�ข��น ด�$งค?าท�$ว�า “เปล'(ยนความค�ด ช'ว�ตเปล'(ยน”

ส�$งท�$ ดร.บ�ญเก�ยรต� แนะน?าล�วนเป4นกลย�ทธ>ท�$จะท?าให�จ�ตของเราพ�ฒนา ถ�งจ�ตของเราจะ
ด�อย��แล�ว แต�ก2ย�งสามารถพ�ฒนาให�ม�การเร�ยงล?าด�บความค�ด เร�ยงล?าด�บจ�ต ซ�$งการต��งค?าถาม 
หาค?าตอบจะช�วยท?าให�เราสามารถเร�ยบเร�ยงจ�ตของเราได�ละเอ�ยดอ�อนมากข��น

การน�$งว�ป8สสนากรรมฐาน คนท�$เคยไปน�$งมาแล�วม�ก�$คนท�$จะต��งถามต�วเองว�า ไปน�$ง
ว�ป8สสนากรรมฐานเพ/$ออะไร คนท�$ต��งค?าถาม และหาค?าตอบด�วยต�วเองบ�อย ๆ ก2จะเก�ดความ
ช?านาญ และจะตอบได�ว�า เป4นการท?าให�ตนเองม�สต�ตลอดเวลา ไม�ม�อารมณ>โลภ โกรธ หลง

ค?าว�า “สอนต�วเอง” เป4นค?าท�$พระพ�ทธเจ�าทรงตร�สสอน เราคงเคยได�ย�นค?าน��ตอนท�$พระ
เทศน>หร/อเคยอ�านพบในหน�งส/อธรรมะ หมายถ�งคนเราสามารถสอนต�วเองได� ค/อเราสามารถค�ด 
พ�จารณาในส�$งต�าง ๆ ท�$ประสบมา แล�วตอบให�ได�ด�วยต�วเอง แต�คนสม�ยน��ไม�ได�ร�บการฝ6กให�
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สอนต�วเองเพราะม�ข�อม�ลข�าวสารมากมายไปหมด อยากร��อะไรก2 Search เข�าไปใน Internet ก2
ร��แล�ว จ�งไม�ต�องสอนต�วเองในเร/$องใดอ�ก ส�วนคนสม�ยก�อนเน/$องจากไม�ม�ข�อม�ลข�าวสารมาก
เหม/อนคนสม�ยน�� คนสม�ยก�อนจ�ง Active ขย�นค�ด ขย�นพ�จารณา ขย�นอ�านหน�งส/อ เพ/$อให�ได�ค?า
ตอบส?าหร�บเร/$องต�าง ๆ ส�วนคนสม�ยน��จะม�พฤต�กรรมเป4นแบบ Passive ค/อน�$งรอร�บข�อม�ล
ข�าวสารจากโทรท�ศน> หร/อจากทาง Internet

Active – Passive: อย�างการด�โทรท�ศน>เป4น Passive ส�วนการอ�านหน�งส/อเป4น Active 
เพราะเวลาอ�านเราต�องใช�ความค�ด อ�านไปต�อง Imagine ไป ต�องค�ดไปด�วย จ�งเป4นการรสอน
ต�วเอง ท?าให�จ�ตของเรา Active ตลอดเวลา เพราะเราต�องค�ดเพ/$อให�ได�ค?าตอบด�วยต�วเอง

ว�น�ย (Discipline)
คนไทยส�วนใหญ�เป4นคนท�$ไม�ม�ว�น�ย ซ�$งเก�ดจากคนไทยเราม�ช�ว�ตท�$ส�ขสบายต��งแต�

โบราณ อากาศก2สบาย ในน�?าม�ปลาในนาม�ข�าว อย��ก�นสบายมาโดยตลอด ท?าให�คนไทยเป4นคน
ท�$ เอ�อละเหย ฝร�$งย�งบอกเลยว�าคนไทยชอบพ�ดว�า “ไม�เป4นไร” ถ�งไม�ม�เง�นก2ย�งม�ข�าวก�น

นอกจากน��คนไทยย�งม�ค?าพ�งเพยท�$ว�า “ท?าอะไรตามใจค/อไทยแท�” ซ�$งเป4นค?าพ�งเพยท�$
เป4นลบ จ�งท?าตามใจตนไม�สนใจระเบ�ยบว�น�ย แถมคนไทยย�งชอบพ�ดเล�น พ�ดเย�าแหย�ก�น แกล�ง
ท?าให�คนอ/$นโกรธหร/ออายเพ/$อความสน�ก แม�แต�คนท�$ม�ว�น�ย หร/อท?าความด� ก2ไม�ละเว�น อย�างคน
ท�$เอาการเอางานท?างานจนด�กด/$น ก2จะโดยเพ/$อนเย�าแหย�ว�า “เล�ยเจ�านาย” “เป4นเจ�าของก�จการ
หร/อ” ท?าให�คนท�$ท?าความด�อาย ไม�กล�าท?าความด�น��นอ�ก

ส�วนคนญ�$ป�dนจะม�ว�น�ยมากกว�าคนไทย เป4นเพราะญ�$ป�dนเป4นประเทศท�$ประสบภ�ยพ�บ�ต�เยอะ
มาก ต�องปร�บต�วตลอดเวลา ต�องม�ว�น�ยจ�งจะอย��รอดได�

ว�น�ยเป4นเร/$องท�$ม�น�ยส?าค�ญในการพ�ฒนาประเทศ พ�ฒนาตนเอง จ�งขอให�น�ส�ตท�กคนม�
ว�น�ยโดยเร�$มจากว�น�ยเร/$องเวลา ค/อ เข�าเร�ยนให�ท�นเวลา ส�งงานตรงเวลา ไปให�ตรงเวลาตามท�$
น�ดหมาย ฯลฯ คนท�$ไม�ตรงเวลา โอกาสท�$จะส?าเร2จในงาน ในการด?าเน�นช�ว�ตน�อยลง

การท?าให�ตนเองม�ว�น�ยในเร/$องเวลาไม�ได�เป4นส�$งท�$ยาก แค�ม�ส?าน�กก2จะเปล�$ยนได� คนท�$มา
สายเป4นประจ?าเป4นเพราะเขาไม�ยอมเปล�$ยนแปลง หร/ออาจจะม� Mindset ท�$จะต�องสายซ�$งเป4น
พฤต�กรรมทางจ�ต ท�กอย�างจ�งข��นอย��ก�บความพร�อมท�$จะปร�บปร�งเปล�$ยนแปลงพฤต�กรรมของ
ตนเอง คนท�กคนสามารถท?าได�ถ�าค�ดจะท?า

ว�น�ยเร/$องเวลาน�� เป4นจ�ดเร�$มต�นของการม�ว�น�ยด�านอ/$น ๆ และขอให�ตระหน�กอย��เสมอโดย
เฉพาะคนท�$ม�ล�กว�า “ถ�าเราเป4นคนท�$ไม�ม�ว�น�ย แล�วเราจะไปสอนล�กหลานให�เป4นคนม�ว�น�ยได�
อย�างไร” น�$ค/อเร/$องพ/�นฐานท�$ส�ดในการท�$จะพ�ฒนาตนเอง พ�ฒนาส�งคม พ�ฒนาประเทศชาต� ซ�$ง
ต�องเร�$มจากตนเอง

ผ�AนBา (Leadership) จะต�องม�ค�ณล�กษณะ 3 ประการ ค/อ
1. เป4นต�วอย�างท�$ด�
2. เป4นผ��เส�ยสละ
3. เป4นผ��ให�
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ประเทศไทยของเราผ��ท�$เป4น Leader ท�$ช�ดเจนท�$ส�ดค/อ พระบาทสมเด2จพระเจ�าอย��ห�วฯ 
พระองค>ม�ครบท��ง 3 ค�ณล�กษณะ

ด�งน��นการท�$เราจะท?าให�ล�กน�องเป4นคนท�$ม�ว�น�ย เราจ�งต�องเร�$มจากต�วเรา ปร�บปร�งตนเอง
ให�ม�ว�น�ยก�อน

ในการพ�ฒนาว�น�ยคนอ/$น อย�างล�กน�องท�$ไม�ตรงเวลา เราต�องเข�าใจส�จธรรมข�อหน�$งก�อน
ว�าไม�ม�อะไรในโลกท�$จะสมบ�รณ>แบบ เราจ�งต�องไม�คาดหว�งเขา 100% แต�เราต�องเป4นต�วอย�าง
ท�$ด� เราเองต�องตรงเวลาในท�ก ๆ เร/$อง อย�างการประช�มเราก2ต�องมาให�ตรงเวลา ล�กน�องท�$มา
สายเราก2อาจจะแซวว�า “คนไหนมาท�หล�งให�มาน�$งเป4นประธานก�บผม” ก2เป4นการเต/อนสต�เขาได� 
และก2ย�งม�อ�กหลาย ๆ ว�ธ� เม/$อท?าแล�วล�กน�องของเราก2จะด�ข��นเร/$อย ๆ แต�ต�องอย�าคาดหว�งให�ได�  
100% คนท�$หว�ง 100% ก2จะผ�ดหว�งท�กคน

การนHก – การค�ด
การนHก (Recall): หมายถ�ง การน?าประสบการณ>หร/อเร/$องเด�ม ๆ ท�$เราเคยท?า หร/อ

จดจ?าไว� น?ามาใช� เช�น
• การเร�ยนในมหาว�ทยาล�บ
• การอ�านหน�งส/อ
• ฟ8งหร/อเห2นในส�$งท�$คนอ/$นท?า
• การอบรมส�มมนา
• ข�อม�ลต�าง ๆ ท�$ได�ร�บมา

การค�ด (Think): หมายถ�ง กระบวนการ การท?างานร�วมก�นของจ�ตก�บสมองโดยเพ/$อ
ว�ตถ�ประสงค> บางอย�าง เช�น เพ/$อการแก�ป8ญหา เพ/$อการสร�างสรรค>ส�$งใหม�ๆ โดยค�ดหาว�ธ�การ
เพ/$อให�ถ�งเปjาหมาย

การค�ดต�องเร�$มจากการม�ว�ตถ�ประสงค> หร/อเปjาหมาย แล�วจ�งหาว�ธ�การหร/อกระบวนการ 
เพ/$อให�บรรล�ว�ตถ�ประสงค> หร/อเปjาหมายท�$ต��งไว�

ต�วอย%าง การน�ก - การค�ด

การน�ก การค�ด

ว�นน��จะไปขอเง�นแม� จะไปขอเง�นแม� จะขอเท�าไหร� จะขอ
ด�วยว�ธ�อะไร จะพ�ดอย�างไรแม�ถ�งจะให�
ตามท�$เราต�องการ

สมม�ต�ว�าเราจะไปก�นอาหาร เราน�กถ�ง
ร�านท�$เราเคยไปก�นมาแล�ว เป4นร�านท�$ม�
อาหารอร�อย ม�บรรยากาศด�มาก

เราต�องการจะไปก�นอาหาร เราจะเร�$มค�ด
ว�า เราจะไปร�านไหนด� ท�$ม�อาหารอร�อย 
เราจะหาร�านอาหารต�างๆน��ได�อย�างไร 
จะไปด�วยว�ธ�ไหน เป4นต�น การค�ดต�อง
ก?าหนดเปjาหมาย
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การน�ก – การค�ด น��ถ�าเราแยกแยะได�ถ�ก เราจ�งจะร��ว�าตอนน��เราน�กหร/อเราค�ดอย�� ก2ค/อม�
สต�น�$นเอง

ต�วอย�างแรก “ว�นน��จะไปขอเง�นแม�” ท�$เป4นการน�กเพราะขาดเปjาหมาย ขาดกระบวนการ 
ไม�ร��ว�าจะขอไปท?าอะไร ขอด�วยว�ธ�ไหนแม�จ�งจะให� เป4นเพ�ยงน�กว�าจะไปขอเง�นแม� ซ�$งมาจาก
ประสบการณ>ท�$เราเคยขอเง�นจากแม�มาก�อน ว�นน��จ�งน�กจะไปขอเง�นแม�อ�ก แต�ถ�าเป4นการค�ด จะ
ต�องม�การต��งเปjาหมาย เช�น ว�นน��จะต�องขอเง�นจากแม�ให�ได� จะขอก�$บาท พอต��งเปjาแล�ว 
กระบวนความค�ดก2จะเก�ดตามมา

และหากเราพ�จารณาช�ว�ตประจ?าว�นของเรา ส�วนใหญ�เราใช�การน�กท��งน��น เพราะความ
เคยช�น หร/อม�ประสบการณ>มามากแล�วในเร/$องเหล�าน�� จ�งท?าโดยไม�ต�องผ�านกระบวนการในการ
ค�ด

การค�ด ส�วนมากเป4นเร/$องในอนาคต เป4นการสร�างส�$งใหม�ๆ สร�างว�ตถ�ประสงค>ใหม�ๆ ใน
อนาคต เวลาท�$เราค�ด เราสามารถด�งเร/$องท�$เราน�กเข�ามาได� หมายความว�าเวลาเราค�ด เราจะเร�$ม
ต��งเปjาหมาย แล�วจ�งไปค�ดถ�งกระบวนการ ซ�$งส�วนน��เราสามารถด�งเร/$องท�$เราน�กเข�ามาใส�ได� 
เพ/$อท?าให�เราบรรล�เปjาหมาย

โจทย>ฝ6กค�ด

ทBาไมหลาย ๆ คนถามอะไรแลAวชอบตอบไม%ตรงคBาถาม ?
คนเหล�าน��ตอนเด2ก ๆ จะซ�กซนมากจนโดนพ�อแม�ด�อย��เร/$อย เวลาหน�เท�$ยวกล�บมาพ�อแม�

ก2ม�กจะถามว�า “ไปไหนมา” ถ�าตอบตรง ๆ ว�าหน�เท�$ยวคงจะต�องโดนด�โดนต� ฉะน��นจ�งพยายาม
พ�ดบ�ายเบ�$ยงให�พ�อแม�สนใจไปในเร/$องอ/$น พอท?าเช�นน��บ�อย ๆ ก2เก�ดความเคยช�น ใครถามอะไร
เวลาตอบจ�งตอบบ�ายเบ�$ยงไม�ตรงค?าถาม

พฤต�กรรมของเรา 60 – 70% ล�วนเก�ดจากตอนท�$เป4นเด2ก พฤต�กรรมต�าง ๆ จะเก�ดจาก
ตอนท�$เป4นเด2กอาย�ประมาณ 5 – 13 ปq พ�อแม�หลาย ๆ คนไม�เข�าใจตรงน�� ชอบเอาความร��ส�ก
ของตนเองใส�เข�าไปในต�วเด2กด�วยความหว�งด� หลาย ๆ เร/$องเป4นเร/$องของผ��ใหญ� เป4นเร/$องท�$ม�
เหต�ม�ผลซ�$งเด2กย�งไม�สามารถร�บได�

อย�างพ�อแม�ท�$ม�ล�กย�งเล2กอย�� หากพ�ดว�า “ตอนพ�อแม�แก� ๆ อย�าล/มเล��ยงด�พ�อแม�นะ” ล�ก
พอได�ย�นก2จะร��ส�กว�า ต�วเองต�วน�ดเด�ยว พ�อก�บแม�ก2ต�วใหญ�โต แล�วจะให�ด�แลจ�งเป4นภาระท�$ย�$ง
ใหญ�มากของเด2กต�วเล2ก ๆ ย�$งค�ดก2ย�$งเคร�ยดไม�ยากท?า เด2กบางคนไม�อยากโตเลยก2ม� นอกจาก
น��ค?าพ�ดท�$ให�เด2กเส�ยสละให�น�อง ต�องด�แลน�อง ก2เช�นก�น ค?าพ�ดเหล�าน��ท?าให�พอโตข��นก2จะเป4น
คนท�$ไม�อยากด�แลใครเลย ไม�อยากเส�ยสละ กลายเป4นคนเห2นแก�ต�ว

พ�อแม�บางคนก2ชอบเอาล�กไปเปร�ยบเท�ยบก�บคนอ/$นท�$เก�งกว�า “ด�คนน��ส� เขาเร�ยนเก�งนะ”  
“ด�เอาไว�นะคนเก�ง ๆ เล�ยนแบบเอาไว�” เด2กก2ร�บไม�ได� โตข��นก2จะขาดความม�$นใจในต�วเอง พ�อ
แม�ท�$ไปช/$นชมคนอ/$นว�า “คนน�$นเก�งอย�างน�$นอย�างน��” เท�าก�บด�งให�ล�กแย�ลง จ�ตของล�กก2ตก ล�ก
ก2จะขาดความม�$นใจไม�ว�าจะร��ต�วหร/อไม�ร��ต�วก2ตาม
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ม�การว�จ�ยในอเมร�กาเร/$องคนท�$ต�ดค�ก พบว�า 75% ของคนท�$ต�ดค�ก ตอนเด2ก ๆ พ�อแม�จะ
เคยด�าว�า “น�ส�ยอย�างน�� ว�นหน�$งต�องต�ดค�ก” ถ�งแม�คนเหล�าน��จะเร�ยนหน�งส/อเก�ง โตข��นก2ท?างาน
ด� แต�ก2ต�องต�ดค�กจนได�เน/$องจากพ�อแม�ก?าหนดจ�ตด�วยค?าพ�ดไว�ต��งแต�ตอนท�$เป4นเด2ก

จ�ตของเด2กร�บค?าพ�ดต�าง ๆ ได�ง�ายมาก ค?าพ�ดหน�$งค?าของผ��ใหญ�ท�$ไม�เข�าใจ จะกระเท/อน
ถ�งจ�ตของเด2ก และจะต�ดอย��ก�บเขาไปตลอดบางท�ถ�งขนาดข�ามภพข�ามชาต�เลยก2ม�

พ�อแม�จ�งต�องพ�ถ�พ�ถ�นก�บค?าพ�ด ค?าพ�ดแต�ละค?าต�องพ�ถ�พ�ถ�นให�มาก ๆ โดยเฉพาะพ�อแม�
ท�$ม�อารมณ>ร�าย เวลาม�อารมณ>ก2จะด�าล�ก เป4นพ�อแม�ท�$ใช�การน�ก ไม�เคยค�ด ไม�เคยต��ง
ว�ตถ�ประสงค> ท?าอะไรตามอารมณ>

สมมต�เราอยากให�ล�กเจร�ญร��งเร/อง ม�อนาคต อยากให�เป4นคนรวย คนเก�ง เราจะท?า
อย�างไร ? ซ�$งก2เป4นการค�ดต��งเปjาหมาย ต��งว�ตถ�ประสงค> แล�วเราจะต�องค�ดว�ธ�การ เช�น จะค�ด
อย�างไร ท?าอย�างไร พ�ดอย�างไร จ�งจะท?าให�ได�ตามเปjาหมายท�$ต��งไว�

จะใหAล�กเปRนคนด' เราจะค�ดอย%างไร ทBาอย%างไร ?
• ค�ดด� ท?าด� พ�ดด� ท?าท�กอย�างท�$ด� ๆ ให�ล�กเห2นจะเป4นการปล�กฝ8งต��งแต�เด2ก ๆ และเต�บโต

มาล�กก2จะเป4นคนด�และค�ดได�
• สร�างระเบ�ยบว�น�ย ใส�ใจล�กท��งเร/$องการเร�ยนและเร/$องส�วนต�ว ร��จ�กร�บฟ8งป8ญหา และพร�อม

แก�ป8ญหาให�ก�บล�ก

ล�ก 2 คน ทBาไมน�ส�ยจHงไม%เหมSอนก�น ?
• ข��นอย��ก�บผ��เล��ยงด� และส�$งแวดล�อมรอบข�าง
• พ�ฒนาการของสมองม�ไม�เท�าก�น
• กรรมเก�า หร/อบ�พกรรมในอด�ตชาต�

การท�$คนเราแตกต�างก�น ส�วนหน�$งก2มาจากบ�พกรรม เพราะคนเราเก�ดมาหลายภพหลาย
ชาต�แล�ว เราจ�งส�$งสมส�$งต�าง ๆ ท��งน�ส�ยใจคอ ความสามารถพ�เศษ ท��งหลายท��งปวงผ�านมาทาง
จ�ตใต�ส?าน�ก ซ�$งจะเก2บบ�นท�กท�กส�$งอย�างท�$ส?าค�ญ ๆ ต��งแต�ภพชาต�แรกไว�

ด�งน��นคนท�$ค�ดว�า “อาย�ป�นน��แล�ว อย�าไปเร�ยนเลย ตายไปก2ไม�ได�ใช�” จ�งต�องท?าความ
เข�าใจใหม�ว�า ตายไปแล�วแต�ก2เอาไปใช�ในชาต�ภพต�อ ๆ ไปได� หากเราเร�ยนร��ในส�$งท�$ด� ท�$ม�
ประโยชน> ก2จะเป4นพรสวรรค>ของเราในภพชาต�หน�า แต�ถ�าเราเร�ยนร��แต�ส�$งท�$เลวร�าย ส�$งท�$ช�$วช�า 
ชาต�หน�าก2จะม�แต�ความช�$ว จร�ตของคนเราก2เก�ดข��นจากการส�$งสมเช�นน�� ท?าให�คนสองคนจ�งม�
จร�ตท�$ไม�เหม/อนก�นแม�จะเป4นฝาแฝดก�นก2ตาม “จร�ต” หมายถ�ง น�ส�ยของจ�ต

ส?าหร�บคนท�$ต�ดค�กต�ดตาราง ชาต�หน�าก2จะม�โอกาสประสบเหต�การณ>น��ซ�?าอ�กได� แต�ถ�า
อยากจะแก�ไข ไม�ให�เจอเหต�การณ>อย�างน��อ�ก ก2จะต�องใช�สต�ป8ญญาในการด?าเน�นช�ว�ต ร��จ�กค�ด 
ร��จ�กพ�จารณา เช�น หากต�ดค�กก2ให�ส?าน�กว�าท�$ต�องอย��ในค�กก2เพราะส�$งไม�ด�ท�$ได�ท?าไป เม/$อส?าน�ก
แล�วก2จะสามารถต��งจ�ตขอเป4นคนด�จะได�ไม�ต�ดค�กอ�ก ในภพชาต�หน�าเขาก2จะหล�ดพ�น
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คนเรา เก�ดมาทBาไม ?
• มาใช�กรรม
• เพ/$อสร�างบ�ญ
• เพ/$อเป4นคนด�
• เพ/$อแก�ไขส�$งท�$ผ�ดพลาด
• เพ/$อด�บท�กข> (น�พพาน)
• เพ/$อท?าประโยชน>ให�คนรอบข�าง

คนเราเก�ดมาก2เพ/$อมายกระด�บจ�ตของตนเองให�ส�งข��น ส�งส�ดก2ค/อน�พพาน ในการยก
ระด�บจ�ตของเราน�� หากเราท?าอะไรผ�ดไป แล�วเราส?าน�กได� แล�วเราระล�กได�ว�าเราจะท?าความด�
ต�อไป จ�ตของเราก2จะไม�ตก อย�างเวลาเราโมโห แล�วเราร��ต�วว�าไม�ควรจะโมโห แค�น��ก2ประเสร�ฐ
แล�ว

พอพ�ดถ�งการยกระด�บจ�ต ก2จะม�คนค�ดถ�งการสวดมนต> การน�$งสมาธ� น�$งว�ป8สสนา
กรรมฐาน ซ�$งเป4นการฝ6กให�เราเก�ดสต� เก�ดสมาธ� ซ�$งก2เป4นบ�ญ เป4นมโนกรรมท�$ด� เพราะเวลาเรา
ปฏ�บ�ต�เราจะไม�ค�ดช�$ว เราจะม��งสต�อย��ก�บการปฏ�บ�ต� จ�ตของเราจะน�$ง สงบ เป4นอ�เบกขา

ทBาบ�ญ ก�บ ทBาทาน ต%างก�นอย%างไร ?
• การท?าทานค/อการให�ส�$งของแก�ผ��อ/$น การท?าบ�ญค/อการท?าให�ด�วยจ�ตใจ 

พ�ดง�าย ๆ ได�ว�าท?าบ�ญท?าด�วยใจ ท?าทานท?าด�วยกาย อย�างอาจารย>ท�$มาสอนเป4นการท?า
ทาน ด�งค?าว�า “ว�ทยาทาน” แต�ถ�าต��งจ�ตหว�งด�ต�อคนท�$มาฟ8ง ต��งจ�ตให�ล�กศ�ษย>ได�ประโยชน> ได�
เก�ดการพ�ฒนา ก2จะได�ท��งบ�ญและทาน

และถ�าน�ส�ตหว�งด�ก�บผ��อ/$น น?าส�$งท�$ด� ๆ ม�ประโยชน>ไปสอนต�อ น�ส�ตก2จะได�บ�ญไปอ�กทอด
หน�$งด�วย แม�เพ�ยงแค�หว�งด� ค�ดด� ก2ได�บ�ญแล�ว การค�ดด�ก2ค/อ การค�ดบวก ด�งน��นการค�ดบวกจ�ง
เป4นการท?าบ�ญ และท?าให�จ�ตของเราส�งข��น

หล�กค�ด
หล�กค�ด หมายถ�ง บทสร�ปเร/$องราวต�าง ๆ ท�$ม�ประโยชน>สามารถน?าไปประย�กต>ใช�ในการ

ท?างาน หร/อการด?าเน�นช�ว�ตเพ/$อให�ตนเองประสบความส?าเร2จได�
ว�ธ'สรAางหล�กค�ด
เราไปร��อะไรมาแล�วน?ามาท?าความเข�าใจ (เร�ยนร��) แล�วพ�จารณาในส�$งท�$เร�ยนร��มาว�าส�$งใด

ด�และม�ประโยชน> และน?ากล�บมาสร�ปเป4นประเด2นส��น ๆ และค�ดถ�งส�$งน��นอย��บ�อยๆ จนฝ8งลงไปใน
จ�ตใต�ส?าน�ก (ร�บเร�ยนร��)

เราต�องสร�ปเร/$องราวท�$ม�ประโยชน> ให�เป4นประโยคส��น ๆ เพ/$อให�เราจดจ?าได�ง�าย ทบทวน
ได�ง�าย แล�วค�ดบ�อย ๆ ทบทวนบ�อย ๆ ส�$งท�$เราค�ดหร/อทบทวนก2จะฝ8งลงไปในจ�ตใต�ส?าน�ก

จ�ตใต�ส?าน�ก (Subconscious) จะเช/$อฟ8งจ�ตส?าน�กของเราเองอย�างไม�ม�เง/$อนไข เราพ�ด
อะไร เราค�ดอะไร จ�ตใต�ส?าน�กจะบ�นท�กเข�าไปท��งหมด ฉะน��นเวลาเราค�ดถ�งค?าใดบ�อย ๆ 
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จ�ตใต�ส?าน�กก2จะบ�นท�กได�ง�ายกว�า ช�ดเจนกว�าค?าท�$เราค�ดเพ�ยงคร��งหร/อสองคร��ง
จ�ตใต�ส?าน�กย�งเปร�ยบเสม/อนเด2ก ค/อค�ดหร/อพ�ดอะไรยาว ๆ จะไม�ร��เร/$อง จ�งต�องค�ดหร/อ

พ�ดอะไรท�$ส��น ๆ ง�าย ๆ จ�งจะร�บได� นอกจากน��จ�ตใต�ส?าน�กย�งไม�ร��ผ�ดร��ถ�ก จ�งเปร�ยบเสม/อนเทปท�$
บ�นท�กท�กอย�างโดยไม�แยกแยะ

ต�วอย%างหล�กค�ด
• ร�กต�วเอง ร�กครอบคร�ว ร�กองค>กร
• คนค�ดบวกม�โอกาสส?าเร2จมากกว�าคนค�ดลบ
• อย�าให�งานต�องรอการต�ดส�นใจของเรา
• ค�ดท�ละเร/$อง แต�ท?าท�ละหลาย ๆ เร/$อง

คนเราชอบค�ดเร/$องน��นน�ดเร/$องน��หน�อย หาข�อสร�ปส�กเร/$องไม�ได�เลย ฉะน��นคนเราเวลาค�ด
จ�งต�องแยกค�ดท�ละเร/$อง ค�ดเร/$องน��ว�เคราะห> สร�ปให�ได�ก�อน อย�าหย�บเอาเร/$องอ/$นมาค�ดปะปนก�น 
ซ�$งว�ธ�น��ก2เป4นข��นตอนหน�$งของ Systematic Thinking ส�วนค?าว�า ท?าท�ละหลายเร/$อง ค/อเราต�อง
ม�ความเช/$อว�าเราท?าหลาย ๆ อย�างพร�อม ๆ ก�นได� พอค�ดเสร2จแล�วเวลาจะท?าก2ท?าไปพร�อม ๆ 
ก�นหลาย ๆ เร/$อง

• การงานจะส?าเร2จหร/อล�มเหลว ไม�ใช�เพราะคนอ/$น แต�เพราะต�วเราเองเท�าน��น
สมมต�ต�วเราม�ป8ญหาก�บเจ�านาย ม�อะไรก2จะโทษเจ�านาย จร�ง ๆ ต�วเราเองต�องค�ด

ทบทวนต�วเองก�อน ว�าต�วเองไม�ด�ตรงไหน ต�องปร�บปร�งส�$งใด ถ�าร��จ�กค�ดพ�จารณาเช�นน�� การ
ท?างานของเราก�บเจ�านายก2จะไม�ม�ป8ญหา เก�ดผลด�ก�บการท?างานโดยรวม

• ท?างานใหญ� ต�องร��จ�กไว�ใจคน
• การท?างานเป4นท�มได�ด� ต�องไม�ก�งวลว�า คนอ/$นท?างานน�อยกว�าเรา
• จดแล�วไม�ค�อยจ?า เข�าใจแล�วไม�ค�อยล/ม
• เราเปล�$ยนเม/$อวานไม�ได� แต�เราท?าพร��งน��ด�ข��นได�
• ค�ณค�าของคน อย��ท�$การช�วยเหล/อผ��อ/$น
• ความส?าเร2จของท�าน ค/อรางว�ลของเรา

หล�กค�ดข�อส�ดท�ายน�� มาจากการท�$ ดร.บ�ญเก�ยรต� ได�ช�วยองค>กรหน�$ง ท?าให�เขาประสบ
ความส?าเร2จ จนในการประช�มว�นหน�$งองค>กรน��ก2ได�มอบกระเช�าแสดงความขอบค�ณ ดร.บ�ญ
เก�ยรต� ได�กล�าวก�บเขาว�า “Your success is my reward” หมายความว�าความส?าเร2จของเขา ก2
ค/อรางว�ลของท�านแล�ว ไม�ต�องให�ของขว�ญแค�ท?าให�องค>กรประสบความส?าเร2จก2เป4นรางว�ล
ส?าหร�บท�านแล�ว

หล�กค�ดแต�ละหล�กค�ด จะต�องม�เร/$องราว ม�ท�$มาท�$ไป แล�วเราจ�งจะสร�ปให�เป4นประโยค
ส��นๆ เป4นหล�กค�ด แต�คนท�$วไปไม�ค�อยจะพ�จารณาหร/อสร�ปเร/$องใดมาเป4นหล�กค�ด ส�วนมากก2จะ
แค�ร�บร��ในส�$งต�าง ๆ ในเร/$องราวต�าง ๆ ท�$เก�ดข��นมา แต�ส?าหร�บ ดร.บ�ญเก�ยรต� เอง ตอนน��ม�หล�ก
ค�ดถ�ง 71 หล�กค�ด ซ�$งเก�ดจากการค�ดและพ�จารณามาร�วม 10 ปq จ�งอยากให�น�ส�ตน?าไปเป4นแบบ
อย�าง ฝ6กค�ดพ�จารณาหาหล�กค�ดของตนเอง และน?ามาประย�กต>ใช�ได�ในสถานการณ>ต�าง ๆ ให�
เก�ดประโยชน>ได�
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