
การบรรยายพ�เศษเร��อง การค�ดบวก (Positive Thinking)
โดยค#ณบ#ญเก&ยรต� โชคว)ฒนา

ณ ห-องประช#มช)1น 6 ต3กทอง บมจ. ไอ.ซ&.ซ&. อ�นเตอร9เนช)�นแนล
ว)นศ#กร9ท&� 28 ธ)นวาคม พ.ศ. 2550

เหต�ท��ท�	ให�ค�ณบ�ญเก�ยรต� โชคว�ฒน	 ม	แนะน�	เร��องก	รค�ดบวกในว�นน�" เพร	ะท$	น
อย	กจะมอบเป'นของขว�ญป)ใหม$ 2551 แก$ผ/�บร�ห	ร และพน�กง	น ICC ท�กคน ท$	นค�ดว$	ก	ร
ค�ดบวกเป'นของขว�ญท��ด�ท��ส�ดอย$	งหน4�งเลยท�เด�ยว

ส�	หร�บผ/�ท��เข�	ฟ6งว�นน�"ส$วนใหญ$จะเป'นผ/�บร�ห	รของบร�ษ�ทฯ ค�	ว$	ผ/�บร�ห	รน�"น ผ/�ท��ม�ล/ก
น�องต�"งแต$ 1 คนข4"นไป โดยท��วไปก:ถ�อว$	เป'นผ/�บร�ห	รแล�ว แต$ต�องอย$	ล�มหน�	ท��ท��ส�	ค�ญอ�ก
อย$	งหน4�งท��ท�กคนต�องท�	 ค�อก	รบร�ห	รต�วเอง ผ/�ท� �บร�ห	รต�วเองก:น�บได�ว$	เป'นผ/�บร�ห	ร
เหม�อนก�น จ4งพ/ดได�ว$	เร	ท�กคนก:เป'นผ/�บร�ห	รด�วยก�นท�"งน�"น

ในเร� �องการค�ดบวกน�"ค�ณบ�ญเก�ยรต�ได�เคยแนะน�	ให�ก�บผ/ �บร�ห	รของ ICC และผ/�
บร�ห	รในเคร�อสหพ�ฒน<ไปแล�ว นอกจ	กน�"ท$	นย�งม�โอก	สไปแนะน�	ให�ก�บน�ส�ตน�กศ4กษ	ต	ม
สถ	บ�นต$	ง ๆ ท� �ท$	นได�ร�บเช�ญไปบรรย	ยอ�กด�วย และถ4งแม�เข	จะไม$ได�เช�ญท$	นไป
บรรย	ยเร��องค�ดบวก แต$ท$	นก:จะสอดแทรกเร��องค�ดบวกให�ด�วยท�กคร�"ง เพร	ะท$	นค�ดว$	ว�ช	
ใด ๆ ก:ไม$ส�	ค�ญเท$	ก�บก	รท�	ให�คนค�ดบวก

ส�	หร�บคนใหม$ ๆ ท��เข�	ม	ในบร�ษ�ท ก:คงเคยได�ย�นคนอ��นพ/ดก�นว$	 ค�ณบ�ญเก�ยรต�พ/ด
แต$ให�ค�ดบวก เร��องอ��นไม$ร/�จะพ/ดได�หร�อเปล$	 พ/ดเร��องค�ดบวกท�"งว�นไม$ร/�พ/ดท�	ไม ส$วนใหญ$ท��
ได-ย�นแล-วกAไมBเคยเอากล)บไปทบทวนวBาส��งท&�ได-ย�นมาน&1ด&อยBางไร บางคนไมBรD-ด-วยซ1Eา
วBาค�ดบวกเปFนอยBางไร ว�นน�"ค�ณบ�ญเก�ยรต�จ4งต�"งใจจะม	แนะน�	เร��องค�ดบวกอ�กคร�"ง

อ�กส��งหน4�งท��จะส	ม	รถเสร�มเร��องค�ดบวกได�เป'นอย$	งด�ค�อหน�งส�อเร��อง The Secret 
คนท��อ$	นแล�วก:บอกว$	ด� ก$อนหน�	น�"บ	งคนฟ6งค�ณบ�ญเก�ยรต�พ/ดถ4งเร��องค�ดบวกแล�วก:ย�งไม$
ค$อยเข�	ใจ พออ$	น The Secret ท��ฝร��งเข�ยนก:ท�	ให�เข�	ใจได�ด�ข4"น

ค�ณสมพล ช�ยส�ร�โรจน< ได�เสร�มถ4งประเด:นส�	ค�ญของ The Secret ว$	ในส$วนแรก
หน�งส�อจะกล$	วถ4งพล�งหร�อแรงด4งด/ด (Attraction) ท��ม�อย/$ในจ�ตใจของคนเร	 และพ/ดถ4งคน
หล	ย ๆ คนท��เช��อเพร	ะม�ประสบก	รณ<ในท	งท��ด�ก�บพล�งหร�อแรงด4งด/ด ซ4�งเก�ดจ	กก	รค�ด
ซ"�	 ๆ เหม�อนก�บท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�ได�เคยอธ�บ	ยให�พวกเร	ฟ6งแล�ว แต$ใน The Secret เข	ม�
ต�วเลขบอกไว�เลยว$	ต�องค�ดซ" �	 ๆ ก �น 37 คร� "ง จ 4งจะฝ6งเข�	ไปในจ �ตใต�ส �	น 4ก (Sub-
conscious) ของเร	 จ	กน�"นก:จะเก�ดแรงด4งด/ด หร�อเก�ดอ�	น	จท��จะไปด4งด/ดให�เร	ได�ในส��งท��
เร	ต�องก	ร

ค�ณบ�ญเก�ยรต� เสร�มว$	 พล�งหร�อแรงด4งด/ดใน The Secret น�" ก:ตรงก�บท��ท$	นได�พ/ด
เป'นประจ�	ก$อนหน�	ท��จะม�คนร/ �จ�กหน�งส�อเล$มน� "เส�ยอ�ก แต$ท$	นจะเร�ยกว$	แรงเหน&�ยวนEา 
(Induction) และท��เข	บอกให�ค�ด 37 คร�"ง ท$	นเองก:บอกอย/$เสมอว$	ย��งค�ดให�ม	ก ๆ บ$อย ๆ 
ก:ย��งด� และส��งท��ส�	ค�ญก:ค�อเร	ควรจะค�ดแต$เร��องท��ด� ๆ เพร	ะถ�	เร	ค�ดไม$ด�จ�ตใต�ส�	น4กของ
เร	ก:จะไปเหน��ยวน�	ส��งท��ไม$ด�น�"นเข�	ม	ห	ต�วเร	เองได�
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ด�งน�"นค�ณบ�ญเก�ยรต�จ4งม�$งม��นท��จะแนะน�	ให�ท�กคนค�ดบวก เพร	ะคนท��ค�ดบวกก:ค�อคน
ท��ค�ดแต$ในเร� �องท� �ด � ๆ ค�อ ค�ดด&ก)บตนเอง ค�ดด&ก)บผD -อ� �น และค�ดด&ก)บสถานการณ9 
นอกจ	กน�"เร	ย�งต�องม�ความเช��อ เพร	ะเม��อเร	เช��อว$	เร	จะด�เร	ก:จะด� แต$ห	กเช��อว$	เร	จะ
ไม$ด�เร	ก:จะไม$ด� และห	กเร	เช��อว$	เร	จะท�	ได�ถ4งเปW	เร	ก:จะถ4งเปW	ได�จร�ง ๆ แต$บ	งคนกล�บ
ไปเช��อว$	เร	แย$แล�ว คงไม$ม�ท	งท�	ได�ถ4งเปW	 เช��ออย$	งน�" ท�	ไปก:ไม$ถ4งเปW	

ความเช��อน�"ค�ณบ�ญเก�ยรต�ได�พ/ดถ4งบ$อยม	ก หล	ยคนคงเคยได�ย�นอย/$เป'นประจ�	 ท$	น
จะพ/ดถ4งคว	มเช��ออย/$เร� �อย ๆ โดยท$	นจะแนะน�	ให�เร	พ/ดบ$อย ๆ ค�ดบ$อย ๆ จนเก�ดแรง
เหน��ยวน�	 ซ4�งคนท��เข�	ใจเร��องค�ดบวกอย$	งถ$องแท� เร��องเหล$	น�"ก:จะเก�ดข4"นม	อย$	งอ�ตโนม�ต�

ส$วนคนท��ไม$เข�	ใจก:จะค�ดแต$ว$	ท�	ไมท$	นต�องพ/ดซ"�	 ๆ บ$อย ๆ พ/ดเพ�ยงคร�"งเด�ยวก:ได� 
บ	งคนฟ6งม	ว$	ต�องม�คว	มเช��อ ก:จะบอกว$	เช��อได�อย$	งไรย�งไม$ม�ข�อพ�ส/จน<เลย จะให�เช��อ
ต�องม�ข�อพ�ส/จน<ก$อน ซ4�งคนท��ค�ดแบบน�"น�บว�นย��งม�ม	กข4"น ค�ณบ�ญเก�ยรต�จ4งพย	ย	มแนะน�	ให�
ท�กคนเช��อไว�ก$อนว$	 ก	รค�ดบ$อย ๆ ในแง$ท��ด�หร�อก:ค�อก	รค�ดบวก ส	ม	รถท�	ให�เร	ได�ร�บใน
ส��งท��ด� ๆ ในส��งท��เร	ต�องก	รได� ซ4�งหล	ย ๆ คนก:ท�	ก�นจนเป'นเร��องอ�ตโนม�ต�อย/$แล�ว

นอกจ	กน�"ค�ณบ�ญเก�ยรต�ย�งได�แนะน�	ให�เร	ทบทวนต�วเองด�วยว$	 เร	ค�ดบวกก�บต�วเอง
บ$อยแค$ไหน ค�ดลบก�บต�วเองบ$อยแค$ไหน ค�ดบวกหร�อค�ดลบก�บต�วเองม	กกว$	ก�น บ	งคน
ค�ดบวกก�บต�วเองม	ต�"งแต$เก�ด แต$คนส$วนใหญ$จะค�ดท�"งบวกและลบปะปนก�นไป เร	จ4งต�องร/�
สต� เพ��อจะได�ค�ดบวกก�บต�วเองตลอดเวล	 ส�	หร�บคนท��ค�ดบวกม	กกว$	 50% ของคว	มค�ด
ท�"งหมด ก:น�บเป'นคนค�ดบวกแล�ว

แต$ก:ม�บ	งคนพอแนะน�	ให�ค�ดบวกก�บต�วเองเยอะ ๆ พอค�ดเสร:จก:ห�วเร	ะต�วเอง หร�อ
ไม$ก:พ/ดไปห�วเร	ะไป เพร	ะคนเหล$	น�"บอกให�พ/ดก:พ/ดไปอย$	งน�"นเอง พ/ดไปคร�"งเด�ยวแล�วก:
จะไม$พ/ดไม$ค�ดอ�กแล�ว เข	ไม$ม�คว	มเช��อ แต$ถ�	ม	พ�จ	รณ	แล�วก	รพ/ดแม�แต$คร�"งเด�ยวก:ย�งม�
ผล ถ4งจะม�ผลไม$ม	กเท$	ก�บคนท��ค�ดบ$อย ๆ หร�อพ/ดบ$อย ๆ ก:ต	ม

ก	รค�ดบวกม� 3 แบบ ค�อ ค�ดบวกก)บต)วเอง ค�ดบวกก)บผD -อ� �น และค�ดบวกก)บ
สถานการณ9 จ4งอย	กให�ท�กคนฝZกทบทวนต�วเองว$	 ปรกต�เร	ค�ดบวกก�บต�วเองก��เปอร<เซ:นต< 
ค�ดบวกก�บผ/�อ��นก��เปอร<เซ:นต<  และค�ดบวกก�บสถ	นก	รณ<ก��เปอร<เซ:นต<  ค�	ว$	สถ	นก	รณ<น�"ก:
อย$	งเช$น ร�ฐบ	ล ระเบ�ด ร	ค	น"�	ม�น ไข�หว�ดนก ซ4น	ม� ค$	เง�นบ	ท ฯลฯ ซ4�งส$วนใหญ$เป'น
เร��องลบท�"งน�"น ย��งคนท��ชอบต�ดต	มข$	วส	รบ�	นเม�องซ4�งส$วนใหญ$ม�แต$เร��องลบ ๆ จ�ตของเข	
ก:จะเป'นลบไปด�วย

ส�	หร�บค�ณบ�ญเก�ยรต�เอง ท$	นเก�อบจะไม$อ$	นหน�งส�อพ�มพ<เลย จะอ$	น Bangkok 
Post ในว�นศ�กร<หน�	 Motoring อย/$หน�	เด�ยว ส$วนหน�	อ��น ๆ จะอ$	นแบบผ$	น ๆ ตอนเช�	ก:จะ
ฟ6งเร��องเล$	เช�	น�"ขณะท	นอ	ห	รเช�	ประม	ณ 10 น	ท� ซ4�งเข	ก:พ/ดเร��องโน�นเร��องน�"ซ4�งก:ไม$
จ�	เป'นต�องร/�อย$	งละเอ�ยด โดยเฉพ	ะเร��องก	รเม�องท��เปล��ยนไปเปล��ยนม	ไม$ม�คว	มแน$นอน 
ฉะน�"นคนท��ต�ดต	มข$	วท�กว�น ใจก:จะไปจดจ$ออย/$ท��ข�อม/ลข$	วส	ร เวล	ท��จะน�	ม	ค�ดพ�ฒน	
ง	นพ�ฒน	ตนเองจ4งม�น�อยลง

แต$คนส$วนใหญ$ในป6จจ�บ�นกล�บให�คว	มส�	ค�ญต$อข�อม/ลข$	วส	รส/งม	ก เพร	ะถ/กฝร��ง
สอนม	ว$	ย�คน�"เป'นย�คแห$งข�อม/ลข$	วส	ร ย��งเร	แสวงห	ข�อม/ลข$	วส	รม	ได�เยอะเท$	ไรก:ย��ง
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เป'นก	รด� ท�	ให�เร	ล�มพ�จ	รณ	ไปว$	ข�อม/ลข$	วส	รท��เร	ได�ร�บก�นอย/$ท�กว�นน�"ส$วนใหญ$เป'น
เร��องลบท�"งน�"น พอเร	ร�บข�อม/ลข$	วส	รท��เป'นลบเข�	ม	บ$อย ๆ จ�ตของเร	ก:จะเป'นลบม	กข4"น 
คว	มต�"งใจ คว	มม�$งม��นท��จะท�	ให�ยอดข	ยถ4งเปW	ของเร	จ4งห	ยไปโดยท��เร	ร/�ต�วหร�อไม$ร/�ต�ว
ต	ม เร	ค�ดท��จะท�	ให�ถ4งเปW	หม	ยน�อยลงเพร	ะจ�ตของเร	ม�วแต$ไปจดจ$ออย/$ก�บข�อม/ล
ข$	วส	รท��ผ�นผวนและเป'นลบอย/$ตลอดเวล	

และย��งข�อม/ลข$	วส	รท��บอกว$	ตอนน�"ตล	ดเง�ยบ ตล	ดไม$ม�คน เศรษฐก�จก�	ล�งจะตก 
ห	กเร	ฟ6งบ$อย ๆ ค�ดบ$อย ๆ ก:จะท�	ให�ยอดข	ยของเร	ตกลงไปด�วย เพร	ะจ�ตของเร	ไม$ได�
จดจ$อท��จะท�	ให�ถ4งเปW	หม	ย ในป) 2550 น�"จะส�งเกตได�ว$	เก�อบท�กฝb	ยตกเปW	ก�นหมดเพร	ะ
เร	ม�วแต$ไปฝ6งใจอย/$ก�บข�อม/ลข$	วส	รน��นเอง ย��งฝb	ยไหนต�ดต	มข�อม/ลข$	วส	รก�นอย$	ง
กระช�"นช�ด ยอดข	ยก:จะย��งตกม	กเพร	ะข�อม/ลข$	วส	รไม$ม�เร��องท��ด�เลย ม�แต$เร��องท��ไม$ด� เช$น  
คว	มไม$ซ��อส�ตย< คว	มกล�บกลอก อย$	งภ	คใต�ช$วงน�"ข$	วเง�ยบไป จร�ง ๆ อ	จจะย�งม�ระเบ�ด
อย/$ แต$ม�เร��องก	รเม�องม	กลบ ข$	วส	รท	งด�	นก	รเม�องก:ม	กลบเร��องเปW	หม	ยของเร	ด�วย
เช$นก�น

และท��เป'นเช$นน�"ก:เพร	ะเร	ไม$ได�ใช�คว	มค�ด เร	ไม$ได�ถ	มต�วเอง เร	ร�บฟ6งม	อย$	งน�"ก:
เลยน4กไปต	มท��ฟ6งม	 เหม�อนก�นท�� อ.ปร�ญญ	 ต�นสก�ล ได�เคยแนะน�	เร��องของก	รน4กและ
ก	รค�ดไว� ค�ณบ�ญเก�ยรต�เองก:บอกเสมอให�ท�กคนม�$งเปW	 ถ�	ท�	เปW	ไม$ถ4งในเด�อนน�"เด�อนหน�	
ก:ต�องท�	ให�ถ4ง แต$ป6จจ�บ�นม�น�อยคนม	กท��ค�ดอย$	งน�"

บ	งหน$วยง	นม	ค�ยก�บค�ณบ�ญเก�ยรต� และสร�ปได�ว$	ป) 2549 ได�ท�	อะไรไปเยอะแยะ 
ส$วนป) 2550 น�"เก�อบไม$ได�ท�	อะไรเลย ท��เป'นเช$นน�"ก:เพร	ะจ�ตใจไปจดจ$ออย/$ก�บส��งโน�นส��งน�"
เยอะแยะไปหมด จ4งล�มท��จะจดจ$อไปท��เปW	หม	ย เป'นธรรมด	ท��เม��อเร	จดจ$อสม	ธ�ไปท��จ�ด
หน4�งสม	ธ�อ�กจ�ดหน4�งก:จะหล�ดไปล�มไป แต$ส�	หร�บคนท��เข�	ใจในเร��องคว	มค�ดเข	จะไม$จดจ$อ
อะไรจนล�มเปW	หม	ย อย$	งในช$วงก	รห	เส�ยงเล�อกต� "งผ/ �แทนร	ษฎร ค�ณบ�ญเก�ยรต�ฟ6ง
ข$	วส	รด�	นก	รเม�องย��งฟ6งย��งร/�ส4กว$	ไม$ควรฟ6งเพร	ะย�$งเหย�งเหล�อเก�น ฟ6งไปก:เส�ยเวล	ท$	น
จ4งเล�กฟ6งไปเลย จนว�นส�ดท�	ยก$อนเล�อกต�"งแค$ร/�ว$	บ�ตรส�ไหนเล�อกประเภทอะไรก:พอแล�ว 
เอ	เวล	ม	ค�ดเร��องท��จะท�	ให�ธ�รก�จของเร	เจร�ญร�$งเร��องด�กว$	 แต$หล	ย ๆ คนกล�บเพล�นไป
ก�บก	รค�ดเร��องพวกน�"จนม	กเก�นไป

ก	รท�	ง	นส$วนใหญ$จะต�องใช�ร$	งก	ยเป'นพ�"นฐ	น แต$ร$	งก	ยจะท�	ง	นได�ต�องเก�ด
จ	กคว	มค�ดท��จะท�	 อย$	งค�ณน	ตย	 ผ/�บร�ห	รโรบ�นส�น ก:บอกว$	ช$วงเศรษฐก�จไม$ด�อย$	งน�"
ต�องค�ดเยอะ ๆ เธอส	ม	รถส��งจ�ต ก�	หนดจ�ดให�ค�ดเช$นน�"ได� เร	จ4งต�องย�อนกล�บม	ทบทวน
ต�วเอง พ�จ	รณ	ด/ว$	เร	พ/ดค�	น�"ก�บต�วเองบ�	งหร�อไม$ และต�องพ/ดบ$อย ๆ ด�วย พ/ดคร�"งเด�ยว
อ	จย�งไม$พอ

ค�ณสมพล เสร�มว$	ก	รค�ดแบบค�ณน	ตย	 ค�อเศรษฐก�จไม$ด�ต�องค�ดเยอะ ๆ เป'นก	ร
ค�ดแบบก�	วกระโดด ซ4�งเป'นก	รค�ดเช�งบวก อย$	งท��เร	บร�โภคข$	วส	รท��ม�แต$เช�งลบท�	ให�เร	
ค�ดว$	เศรษฐก�จไม$ด�แบบน�"เร	ท�	ได�เท$	น�"ก:ด�แล�ว เร	จ4งท�	ได�ไม$ถ4งเปW	 และจ	กก	รค�ยก�บ
ค�ณน	ตย	จ4งทร	บว$	โรบ�นส�นม�ส�นค�	หล	ยต�วท��โตแบบก�	วกระโดดโตข4"น 20 – 30% เช$น 
Brand Levis

Page 3



ค�ณบ�ญเก�ยรต� เสร�มว$	 “ในว�กฤตก:ม�โอก	ส” ถ4งคนอ��นเข	ว�กฤตแต$ให�เร	ถ�อว$	เป'น
โอก	ส ท�กคนคงเคยได�ย�นก�นม	แต$บ	งคนก:ใช�ส��งท��เคยได�ย�นม	น�"น�อยเหล�อเก�น บ	งคนก:
บอกแต$ว$	ตนเองเป'นล/กน�อง ห�วหน�	ไม$ได�ค�ดอย$	งน�" เป'นล/กน�องค�ดไปก:ไม$ม�ประโยชน< ค�ด
อย$	งน� "เป'นก	รค�ดลบก�บต�วเอง เร	ต�องสร�	งว�ธ�ค�ดของเร	 เช$น เร	คนเด�ยวก:ท�	ให�ง	น
ส�	เร:จได� ท�	ให�องค<กรส�	เร:จได� ถ4งแม�เร	จะไม$ใช$ห�วหน�	ส/งส�ดก:ต	ม

ค�ณสมค�ด จ�กรว	ฬนรส�งห< เปร�ยบเท�ยบก	รค�ดบวกค�ดลบก�บแบตเตอร�� คนค�ดบวกจะ
ม�พล�งเหม�อนแบตเตอร��ท��ม�พล�งไฟเต:มเป)oยม ส$วนคนค�ดลบเปร�ยบเหม�อนแบตเตอร��ท� �ต�อง 
Charge ไฟ

ค�ณบ�ญเก�ยรต� เห:นด�วยก�บค�ณสมค�ด แบตเตอร��ท��เต:มค�อค�ดบวก จะม�ก	ร Charge ไฟ
เข�	ไปในแบตเตอร��เร��อย ๆ ค�ดบวกท�หน4�งก:เหม�อน Charge แบตเตอร��ท�หน4�ง ค�ดบวกหล	ย ๆ 
คร�"งก:ย��งไป Charge แบตเตอร��ม	กข4"นม�พล�งไฟเต:มเป)oยม ส$วนค�ดลบเหม�อนก	ร Discharge 
ค�ดลบคร�"งหน4�งก:เหม�อนก	ร Discharge แบตเตอร��ท�หน4�ง ท�	ให�ไฟในแบตเตอร��ค$อย ๆ อ$อน
ลง ก	รเปร�ยบเท�ยบเช$นน� "ท �	ให�เห:นภ	พได�ช�ดเจนข4 "น เพร	ะก	ร Charge แบตเตอร� �
โทรศ�พท<ม�อถ�อสม�ยก$อนต�องท�	ก	ร Discharge แบตเตอร��ก$อน แล�วจ4งจะ Charge ใหม$ได� 
แต$เด�qยวน�"ไม$ต�องแล�ว

ก	รค�ดบวกก�บผ/�อ��น เร	ก:ต�องทบทวนต�วเองเช$นก�นว$	เร	เองค�ดบวกก�บผ/�อ��นม	กหร�อ
น�อยกว$	ค�ดลบก�บผ/�อ� �น เร	คงเคยได�ย�นคนไทยชอบพ/ดว$	 “อ�จฉ	เธอจ�ง” ค�	ว$	 “อ�จฉ	” 
เป'นค�	ลบ ท�	ให�จ�ตของเร	เป'นลบ เป'นก	รค�ดถ4งคนอ��นท��เป'นลบ บ	งคนพ/ดบ$อยจนเป'น
คว	มเคยช�น ฉะน�"นเร	จ4งควรพ/ดไปในท	งท��ด� เช$น ด�ใจก�บเธอจร�ง ๆ เลย ท��เธอม�น��นม�น�� ด�ใจ
ก�บเธอจ�งท��ม�แฟนหล$อ

ค�	ว$	 “อ�จฉา” ถ4งแม�จะเป'นก	รพ/ดเล$น ๆ แต$จ�ตของเร	ก:จะเร��มเป'นจ�ตท��ม�คว	มอ�จฉ	
ม	กข4"นเร��อย ๆ อ�จฉ	เร��องน�"แล�วก:แอบกระโดดไปอ�จฉ	เร��องอ��น ในหน�งส�อท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�
เข �ยนก:ม �บทหน4 �งเข �ยนไว �ว $	 ไม$อ �จฉ	ใครอ�กแล �ว ไม $ม �ค �	ว $	อ �จฉ	อ �กแล�ว ซ4 �งค �	น� "  
ดร.เท�ยม โชคว�ฒน	 พ/ดก�บค�ณบ�ญเก�ยรต�เม��อ 40 หร�อ 50 ป)ก$อนตอนท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�ย�ง
เด:ก ๆ แต$เด�qยวน�"ท$	นจ4งไม$ค�ดอ�จฉ	ใครแล�ว

เร	ต�องไม$อ�จฉ	ผ/�อ��น ถ4งแม�คน ๆ น�"นจะรวยม	อย$	งส�จร�ตหร�อไม$ก:ต	ม เร	ต�องไม$ไป
อ�จฉ	เข	 เร	ต�องว	งเฉยให�ได� แต$บ	งคนไปด$	ว$	คนอ��น ว$	ร�ฐบ	ลไม$ด� พรรคน�"นพรรคน�"ก:
แย$ แต$เข	กล�บไม$ได�ทบทวนต�วเองเลยว$	ในสมองของเข	ม�แต$เร��องลบ ๆ ท�"งน�"น

ค�	ต$อไปค�อค�	ว$	 “หBวง” บ	งคนบอกว$	ห$วงน�"ด� ท�	ให�ร/�จ�กห$วงคน แต$ค�ณบ�ญเก�ยรต�
ค�ดว$	ค�	น�"ไม$ค$อยเป'นบวก ค�	น�"เป'นลบ แต$ส	ว ๆ กล�บกล�วก�นเหล�อเก�นว$	ช	ยหน�$มจะไม$ห$วง 
ภรรย	ออกไปข�	งนอกกล�บด4กหน$อยถ�	ส	ม�ไม$โทรไป กล�บม	ก:จะงอนส	ม�ห	ว$	ส	ม�ไม$ห$วง

ค�	ว$	 ห$วง น�"เป'นลบเพร	ะท�	ให�จ�ตใจร/�ส4กหน�ก เหม�อนก�นเวล	เร	ร/�ส4กโกรธ กล�ว หร�อ  
เส�ยด	ย จ�ตใจเร	ก:จะร/�ส4กหน�ก ท�	ให�จ�ตใจเป'นลบ ห	กพ�จ	รณ	ด/จะร/�ว$	ถ4งห$วงก:ไม$ได�ช$วย
ท�	ให�อะไรด�ข4"น ห$วงไปก:ไม$ได�ท�	ให�คนท��เร	เป'นห$วงปลอดภ�ยม	กข4"น แทนท��จะห$วงเปล��ยน
เป'นร)บรD-สถานการณ9ด�กว$	 สมมต�ส��ท�$มย�งไม$กล�บบ�	น เร	ก:แค$ร�บร/�สถ	นก	รณ<ว$	ส��ท�$มเข	
ย�งไม$กล�บ ไม$ต�องห$วง ถ�	ห�	ท�$มย�งไม$กล�บก:ร�บร/�สถ	นก	รณ<ว$	ห�	ท�$มย�งไม$กล�บ เท��ยงค�น
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ย�งไม$กล�บก:ร�บร/� ไม$ต�องไปห$วง ต�หน4�งย�งไม$กล�บก:ร�บร/�แล�วโทรแจ�ง 191 โดยไม$ต�องม�คว	ม
ห$วงเข�	ม	เก��ยวข�อง เพร	ะห$วงท�	ให�จ�ตใจร/�ส4กหน�กแล�วก:ไม$ได�ช$วยแก�ไขอะไรให�เร	ได�เลย

The Secret ก:บอกว$	เวล	เร	ค�ดอะไร ส��งน�"นจะถ/กด4งด/ดเข�	ม	ห	เร	 ด�งน�"นก	รท��เร	
ม�คว	มห$วง กล�บเป'นก	รไปเช�"อเช�ญส��งท��เร	ห$วงให�เก�ดข4"นก�บคนท��เร	ห$วงได�จร�ง ๆ เช$น เร	
ห$วงว$	เข	จะเก�ดอ�บ�ต�เหต� เท$	ก�บเร	ไปเช�"อเช�ญอ�บ�ต�เหต�ให�เก�ดข4"นก�บคนท��เร	ห$วง เพร	ะ
จ�ตของเร	ม�พล�งส/งม	ก

ม�คนม	พ/ดก�บค�ณบ�ญเก�ยรต�ว$	 เข	เร��มเช��อแล�วว$	ค�	อธ�ษฐ	น ค�	อวยพร น�"นม�คว	ม
หม	ย ปวงชนช	วไทยท��ร$วมก�นถว	ยพระพรพระบ	ทสมเด:จพระเจ�	อย/$ห�ว ก:ม�ส$วนท�	ให�
พระองค<ทรงม�พระพล	น	ม�ยสมบ/รณ< ซ4�งค�ณบ�ญเก�ยรต�ก:ค�ดอย$	งน�"ม	น	นพอสมควรแล�ว 
สม�ยก$อนท$	นย�งไม$เช��อว$	ค�	อวยพรจะม�ผล แต$จร�ง ๆ ม�ผลม	กเหล�อเก�น ย��งตอนน�"ท$	นม�
คว	มเข�	ใจเร��องจ�ตว�ญญ	ณม	กข4"น ร/�ว$	เวล	เร	อวยพรหร�อค�ดด� ๆ ก�บคน ๆ หน4�ง ก:ม�ผลต$อ
คน ๆ น�"นและต$อต�วเร	เองม	ก

ฉะน�"นก	รท��เร	ค�ดบวกก�บผ/�อ��น ก:จะม�ผลด�ก�บผ/�น�"นด�วย แค$เร	ค�ดด�ก�บเข	 เข	ก:ได�ร�บ
อ	น�สงฆ<แล�ว และคนท��ค�ดก:ย�งได�ร�บอ	น�สงฆ<ด�วย เร	ค�ดด�ก�บคนอ��นต�วเร	เองก:จะด�ข4"นด�วย 
ส$วนคนท��ค�ดไม$ด�ก�บคนอ��น ค�ดบ$อย ๆ คนน�"นก:จะไม$ด�ไปโดยร/�ต�วหร�อไม$ร/�ต�วก:ต	ม แต$ส$วน
ม	กจะไม$ร/�ต�ว คนบ	งคนท��ไปด$	ว$	เข	 ต�	หน�เข	ไปท��ว แตBไมBเคยถามต)วเองเลยวBาถ-า
ต-องไปอยDBในสถานการณ9แบบน)1น ต)วเองจะทEาได-ด&กวBาเขาได-หร�อไมB

เหม�อนก�บเร��องต$อไปน�"ท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�เล$	ม	หล	ยคร�"งแล�ว คร�"งหน4�งม�น�กว�ช	ก	รได�
ร�บเช�ญม	แสดงคว	มค�ดเห:นในร	ยก	รท	งโทรท�ศน< ซ4�งก:พ/ดต�	หน�ร�ฐบ	ล ต�	หน�น��น ต�	หน�
น�� จนผ/ �ด�	เน�นร	ยก	รถ	มว$	 แล�วถ�	เข	ได�เป'นร�ฐบ	ล เข	จะจ�ดก	รเร� �องน� "อย$	งไร น�ก
ว�ช	ก	รผ/�น�"นได�แต$น��งเง�ยบ ตอบได�แต$ว$	ไม$ใช$หน�	ท��ของเข	 คนเหล$	น�"ต�	หน�ผ/�อ��นเป'นอย$	ง
เด�ยว ไม$เคยท��จะค�ดจะช$วยแก�ป6ญห	อะไรเลย ด�งน�"นท�กคร�"งก$อนท��เร	จะต�	หน�คนอ��น เร	
ต�องค�ดห	ว�ธ�ท��จะแนะน�	ช$วยให�เข	ด�ข4"นไว�ด�วย

สมมต�เร	ม�ล/กน�องแบบท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�เร�ยกว$	 “บ�กซ�เดsอ” ค�	ว$	บ�กซ�เดsอน� "ไม$ใช$
เป'นก	รค�ดลบตร	บใดท��เร	ค�ดหว�งด�ต$อเข	 ก	รอย	กท��จะท�	ให�เข	ด�ข4"นน�"ค�อก	รค�ดบวกก�บ
ผ/�อ��น แต$ถ�	ไปค�ดว$	ล/กน�องคนน�"ก/$ไม$กล�บ โง$ตลอดช�ว�ตแน$ ๆ อย$	งน�"ค�อก	รค�ดลบก�บผ/�อ��น 
ฉะน�"นก	รค�ดบวกก�บผ/�อ� �น ไม$ได�ข4 "นอย/$ก�บว$	เร	จะร�บร/ �อย$	งไร แต$ข4 "นอย/$ก�บคว	มค�ดและ
คว	มหว�งด�ของเร	ท��ม�ต$อเข	 สมมต�ค�ณบ�ญเก�ยรต�ว$	ใครว$	บ�กซ�เดsอ คนท��โดนว$	บ$อย ๆ ค�ด
ว$	จ	กน�"ต$อไปจะเป'นคนบ�กซ�เดsอไปตลอด หร�อท�	ไมต�องว$	เร	บ�กซ�เดsอท�"งว�น หร�อท�	ไม
เข	ต�องว$	เร	อย/$เร��อย ๆ น��นค�อก	รค�ดลบก�บต�วเอง แต$ถ�	เป'นคนค�ดบวกก�บต�วเอง ต�องค�ด
ว$	 ถ4งค�ณบ�ญเก�ยรต�ว$	เร	บ�กซ�เดsอ แต$อ�กไม$น	นท$	นต�องชมเร	 ต�องยกย$องเร	 เพร	ะเร	
จะพ�ฒน	ต�วเอง จะไม$ให�โดนว$	อ�ก

อย$	งคนท��จบปร�ญญ	โท ชอบค�ดว$	ค�ณบ�ญเก�ยรต�ทEาไมต�องว$	ปร�ญญ	โท ท�	ไม ๆ 
พ/ดแต$ท�	ไมแต$ไม$ม�ค�	ตอบ ไม$ม�ว�ธ�ก	รท��จะพ�ฒน	ต�วเองให�เปล��ยนแปลงไปในท	งท��ด�ข4"น 
ได�แต$พ/ดค�	ว$	ทEาไม ๆ ในหน�งส�อเล$มแรกท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�เข�ยน ท$	นได�เข�ยนไว�ว$	อย$	ใช�ค�	
ว$	ทEาไม เพร	ะคนท��พ/ดว$	ท�	ไมส$วนม	กจะไม$ม�ค�	ตอบ ส$วนคนท��ม�ค�	ตอบจะตอบได�เลยว$	
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เพร	ะอะไร ไม$ม�วม	พ/ดแต$ว$	ทEาไม ๆ ซ4�งคนท��เป'นอย$	งน�"ม�เยอะม	ก “ท�	ไมเข	ต�องม	พ/ด
ก�บฉ�นอย$	งน�" ท�	ไม ?” พอถ	มกล�บไปว$	แล�วค�ดว$	ท�	ไมล$ะ ?  ก:จะตอบได�แค$ว$	 “ก:ไม$ร/�ว$	
ท�	ไม” คนเหล$	น�"ไม$ชอบใช�คว	มค�ด ไม$ชอบร/�อะไรส�กอย$	ง ชอบแต$จะพ/ดค�	ว$	ท�	ไม ม�แต$
ค�	ว$	ท�	ไม ๆ อย/$ในสมอง แต$ก:ไม$เคยม�ค�	ตอบส�กท� ส�	หร�บคนท��ค�ดบวกแล�วจะค�ดว$	ต�วเอง
ม�ค�	ตอบอย/$ตลอดเวล	

ค�ณเกร�ยงไกร พงษ<ร �จพร ได�ถ	มค�ณบ�ญเก�ยรต�ถ 4งว �ธ �ก	รในก	รค�ดบวก ? ค�ณ
บ�ญเก�ยรต�จ4งถ	มค�ณเกร�ยงไกรกล�บไปว$	 แล�วค�ณเกร�ยงไกรเองม�ว�ธ�ก	รค�ดอย$	งไร ? ซ4�ง
ค�ณเกร�ยงไกรก:ตอบว$	ใช�ว�ธ�ก	รค�ดถ4งอด�ตท��ด� ๆ ของเข	 ค�ณบ�ญเก�ยรต�เสร�มว$	ถ/กต�อง ค�ด
เป'นอด�ตท��ด� ๆ ของต�วเอง ของคนอ��น หร�อของสถ	นก	รณ<ก:ได�

ค�ณช	คร�ต ศ�ลเศวตสก�ล ถ	มว$	 แล�วถ�	ค�ดลบไปแล�ว จะท�	อย$	งไรให�กล�บม	ค�ด
บวกได� ?

ค�ณบ�ญเก�ยรต� แนะน�	ว$	 ถ�	เร	ค�ดลบก�บคน ๆ หน4�งอย/$ แล�วเร	อย	กจะค�ดบวกก�บเข	 
เร	ต�องค�ดว$	 คนท�กคนม�ท� "งเร� �องลบและเร� �องบวก ม�ท� "งเร� �องด�และเร� �องไม$ด� ในคน ๆ 
เด�ยวก�นตลอดเวล	 รวมถ4งต�วเร	เองด�วย ด�งน�"นให�เร	มองห	เร��องท��ด� ๆ ของเข	 แล�วให�เร	
ค�ดเร��องด� ๆ ของเข	ให�เยอะ ๆ พอค�ดถ4งระด�บหน4�งส��งท��เร	ค�ดลบก�บเข	ก:จะเจ�อจ	งน�อยลง
ไปเอง แต$คนส$วนใหญ$ม�แนวโน�มท��จะมองเร��องด� ๆ ของต�วเอง และมองเร��องท��ไม$ด�ของคน
อ��น ซ4�งก:เป'นพฤต�กรรมของคนโดยท��วไป ด�งน�"นเร	ต�องฝZกจ�ตของเร	ให�ฝvนพฤต�กรรมน�" โดย
พย	ย	มไปมองในจ�ดท��ด�ของคนอ��น ถ4งแม�ตอนเร��มใหม$ ๆ จะย�งไม$ช�	น	ญมองห	ไม$ค$อยเจอ 
แต$เร	ก:ต�องใช�คว	มพย	ย	มในก	รส�งเกตจ�ดท��ด�ของเข	ให�ได� แล�วค�ดถ4งจ�ดท��ด�น�"บ$อย ๆ

เร	ต�องฝZกว�ธ�ค�ด เร	จะได�ค�ดด� ๆ ก�บคนอ��นได� ค�ณบ�ญเก�ยรต�ได�ฝZกฝนจนเก�ดคว	ม
ช�	น	ญ ถ4งบ	งคร�"งท$	นจะค�ดลบก�บบ	งคน แต$ท$	นก:จะแผ$คล��นของคว	มร�ก คว	มหว�งด�ไป
ให�เข	 ซ4�งก:เท$	ก�บเร	ค�ดบวกก�บเข	แล�ว สมมต�คน ๆ น�"แย$เหล�อเก�น แต$เร	ก:ย�งหว�งด�ก�บเข	  
ย�งไปห	ว�ธ�ช$วยเข	 ย�งค�ดบวกก�บเข	ได� ถ4งแม�บ	งคร�"งเร	ย�งมองไม$ออกว$	เข	ด�ตรงไหน 
แต$เร	ก:ส	ม	รถส$งคล��นของคว	มหว�งด�ให�เข	ไปก$อนได�เลย

ตอนท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�ไปเร�ยนเร��องจ�ตใต�ส�	น4กก�บอ	จ	รย<อมร	 ต�ณฑ<สมบ�ญ ท$	นจะใช�
ค�	ว$	 “เหว��ยง” แม�แต$อ	จ	รย<ปร�ญญ	 ก:ใช�ค�	ว$	 “เหว��ยง” เหม�อนก�น เหว��ยงคล��นคว	มร�ก 
เหว��ยงคล��นคว	มหว�งด� แต$อ	จ	รย<อมร	ม�กจะบอกให�เหว��ยงแสงส�ชมพ/ ซ4�งก:ค�อคว	มร�กไป
ให�คนอ��นอย/$เร��อย ๆ พอเร	เหว��ยงคว	มร�กไปให�ก�บคนอ��นเข	 เข	ก:จะร/�ส4กร�กเร	 ซ4�งก:เหม�อน
ก�บก	รท��เร	ค�ดด� ๆ ก�บผ/�อ��น จ�ตของเร	ก:จะด�ด�วย นอกจ	กน�"นเข	ก:จะค�ดด�ก�บเร	ด�วย ถ4งแม�
เร	จะค�ดของเร	อย/$คนเด�ยว แต$เช��อไหมว$	จ�ตส	ม	รถส��อส	รก�นได� เร	ค�ดไม$ด�ก�บเข	 เข	ก:ร/� 
เข	จะ sense ได�เลยว$	เร	ค�ดไม$ด�ก�บเข	 เพร	ะจ�ตของเร	ส��อส	รก�นอย/$ตลอดเวล	

สม�ยก$อนค�ณบ�ญเก�ยรต�ก:ไม$เช��อ แต$ย��งน	นว�นก:ย��งเช��อว$	เร	ม�พล�งจ�ต อย$	งก	รแผ$
ส$วนบ�ญส$วนก�ศล ถ�	เร	แผ$อย$	งต�"งใจคนท��เร	ต�องก	รจะแผ$ให�ก:จะได�ร�บ ก	รแผ$ส$วนบ�ญ
ส$วนก�ศลน�"ก:ค�อก	รเหว��ยงคว	มหว�งด� เหว��ยงคว	มร�กไปให�ผ/�อ��นน��นเอง
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ในเร��องคว	มเช��อน�" พระพ�ทธเจ�	ก:ไม$เคยตร�สว$	จะเช��ออะไรต�องพ�ส/จน<ก$อน พระองค<
ตร�สว$	เวล	ฟ6งอะไรม	ขอให�ม�ด�ลยพ�น�จ ม�ก	รไตร$ตรอง ไม$ได�ตร�สว$	ต�องม�บทพ�ส/จน< 
พระองค<ย�งเคยตร�สถ4งอจ�นไตย ค�อส��งท��ไม$ควรค�ด ไม$ควรสงส�ย 4 ประก	รค�อ

1. พ�ทธว�ส�ย: ว�ส�ยของพระพ�ทธเจ�	 คว	มเป'นม	ของพระพ�ทธเจ�	
2. ฌ	นว�ส�ย: ว�ส�ยของผ/�ได�ณ	น ธรรมช	ต�ของณ	น ฌ	นและอภ�น�ห	ร
3. ก�มมว�บ	ก: ผลจ	กกรรม ก	รตอบสนองของกรรม ส�ตว<โลกเป'นไปต	มกรรม
4. โลกจ�นด	: คว	มค�ดเร��องโลก ก�	เน�ดของโลกและช�ว�ต

ท�"ง 4 ประก	รน�"พระพ�ทธเจ�	ตร�สว$	ไม$ควรค�ด ผ/�ท��ค�ดจะพ4งม�ส$วนแห$งคว	มเป'นบ�	 ได�
ร�บคว	มล�	บ	กโดยเปล$	ประโยชน< ด�งน� "นบ	งอย$	งให�เร	เช� �อไปก$อนได�เลยไม$ต�องค�ด
พ�ส/จน< ค�ณบ�ญเก�ยรต�เองจะม�หล�กค�ดว$	 เช��อไปก$อนได�เลย ตร	บใดท��คว	มเช��อน�"นไม$ท�	ให�
ใครเด�อดร�อน ค�อต�วเองไม$เด�อดร�อน ผ/�อ��นก:ไม$เด�อดร�อน ท$	นจะเช��อไปก$อน ซ4�งหล�กค�ดน�"ก:
อย/$ในหน�งส�อ หล�กค�ดและปร�ชญ	ก	รท�	ง	น บ�ญเก�ยรต� โชคว�ฒน	 ด�วย

ก	รท��เร	เช��อจะท�	ให�เร	เปzดร�บ อะไรท��สอดคล�องก�บคว	มเช��อเร	จะร�บจะเก:บเข�	ม	 
แต$คนท��ย�งไม$เช��อต�องรอพ�ส/จน<ก$อนน�"น ส��งต$	ง ๆ ก:จะไม$ส	ม	รถร�บหร�อเก:บเข�	ม	ได�เพร	ะ
เร	ปฏ�เสธไปต�"งแต$แรกแล�ว

คร�"งหน4�งค�ณบ�ญเก�ยรต�ไปบรรย	ยเร��องค�ดบวกให�ก�บอ	จ	รย<มห	ว�ทย	ล�ยแห$งหน4�ง 
ซ4�งม�อ	จ	รย<ม	ร$วมฟ6งหล	ยร�อยคน พอบรรย	ยเสร:จค�ณบ�ญเก�ยรต�ก:ถ	มว$	 “ท$	นค�ดว$	ส��งท��
ผมแนะน�	ไปน�"พอจะเช��อได�หร�อไม$ ?” ม�อ	จ	รย<ท$	นหน4�งน��งอย/$แถวหล�งยกม�อบอกว$	ไม$เช��อ 
ค�ณบ�ญเก�ยรต�จ4งถ	มว$	 “ท�	ไมไม$เช��อ ?” เข	ก:ตอบว$	เพร	ะพ�ส/จน<ไม$ได� ค�ณบ�ญเก�ยรต�จ4ง
ถ	มเข	ไปว$	 “แล�วโลกกลมค�ณพ�ส/จน<จ	กตรงไหน อ	จ	รย<เองเคยไปพ�ส/จน<ม	แล�วหร�อว$	
โลกกลม ?” อ	จ	รย<ท$	นน�"นก:เง�ยบไป จร�ง ๆ เข	ก:เช��อหน�งส�อท��บอกว$	โลกกลมโดยไม$ได�
ไปพ�ส/จน<ม	ด�วยตนเอง ซ4�งก:เหม�อนก�นก�บท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�บอกว$	 Positive Thinking หร�อ
ค�ดบวกน�"ด� แต$เข	กล�บไม$เช��อเพร	ะพ�ส/จน<ไม$ได� เข	ล�มท��จะทบทวนต�วเองว$	ท��เข	เช��อว$	
โลกกลมก:เป'นเพ�ยงคว	มเช��อเหม�อนก�น ส�	หร�บคว	มค�ดท��ว$	 ถ�	พ�ส/จน<ไม$ได�ไม$เช��อซ4�งฝ6งใจ
อย/$ต�"งแต$อด�ต ค�ณบ�ญเก�ยรต�จะเร�ยกส��งท��ฝ6งใจเหล$	น�"ว$	 Mindset

Mindset (จ�ตก�	หนด) บ	งท�ก:ไม$ค$อยม�เหต�ผล บ	งคนไปก�	หนดไว�โดยไม$ร/�ต�ว หร�อ
อ	จได�ร�บอ�ทธ�พลจ	กท��คนอ��นบอกม	 ในหน�งส�อของค�ณบ�ญเก�ยรต�เล$มล$	ส�ดก:ได�เข�ยนไว� 
คนบ	งคนม� Mindset ม	กม	ยโดยไม$ร/ �ต�ว เร� �องคว	มเข�	ใจในก	รค�ดบวกก�บผ/�อ� �นก:เป'น 
Mindset อ�นหน4�ง ก	รค�ดบวกก�บผ/�อ��นก:ไม$ได�หม	ยคว	มว$	ต$อไปน�"อะไรท��ไม$ด�ก�บเข	เร	ค�ด
ไม$ได�เลย อะไรท��เข	ท�	ไม$ถ/กไม$ด�เร	ก:ย�งค�ดได� ลDกน-องเราฝRม�อไมBด&เราย)งค�ดได- แตBจ�ต
ของเราต-องค�ดวBาจะทEาให-เขาด&ข31น ซ3�งเปFนการค�ดบวก

ม�ผ/�ถ	มว$	 ห	กเจอคน ๆ หน4�งท��ไม$เคยร/�จ�กก�นม	ก$อน แต$เร	ร/�ส4กไม$ถ/กชะต	 ถ�อว$	เร	
ค�ดลบก�บเข	หร�อไม$ ?

ค�ณบ�ญเก�ยรต� แนะน�	ว$	 ไม$เป'นก	รค�ดลบ ก	รไม$ถ/กชะต	เป'นคว	มร/�ส4ก ท��เป'นเช$นน�"
อ	จม�เหต�ม	จ	กภพช	ต�ก$อน ๆ อ	จเป'นค/$อร�ก�นก:ได� เป'นคว	มร/�ส4กไม$ได�ค�ดลบ เป'นส��งท��เก�ด
ข4"นได� แต$ถ�	ค�ดว$	เร	ต�องไปกระท�บเข	อย$	งน�"จ4งจะค�ดลบ
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ก	รค�ดบวกก)บสถานการณ9 ป6จจ�บ�นเร	เผช�ญก�บสถ	นก	รณ<ท��แย$ ๆ ม	กม	ย เช$น 
ก	รว	งระเบ�ด ค$	เง�นบ	ทแข:งต�ว น" �	ม�นแพง ซ4 �งถ�	เร	ค�ดไม$ด�หร�อค�ดลบก:จะบอกว$	 
สถ	นก	รณ<เหล$	น�"ท�	ให�เร	แย$แน$ ๆ ยอดข	ยก:คงไม$ถ4งเปW	 แต$ส�	หร�บคนท��ค�ดบวกถ4งจะ
ต�องเผช�ญก�บสถ	นก	รณ<เหล$	น�"ก:ย�งค�ดบวกได� เช$น ถ3งสถานการณ9จะเปFนเชBนไรเรากA
ทEาถ3งเปSา เก�นเปSาได- การค�ดแบบน&1ไมBควรค�ดเพ&ยงคร) 1งเด&ยว ต-องค�ดบBอย ๆ ย� �ง
เศรษฐก�จเปFนแบบน&1ย� �งต-องค�ดให-มาก ๆ ค�ดวBาจะทEาอยBางไรให-เปล&�ยนว�กฤตเปFน
โอกาส

อย$	งในป) 2550 น�"ยอดข	ยของเร	ไม$ค$อยด� แต$ถ�	เร	ค�ดว$	ป)หน�	เร	จะด�ข4"นก:เป'นก	ร
ค�ดบวก จ�ตของเร	ก:จะเป'นบวก ก	รค�ดว$	จะด�ข4"นท�	ให�เร	ค�ดเตร�ยมส��งต$	ง ๆ เพ��อให�เร	ด�
ข4"น โอก	สท� �เร	จะด�ข4 "นในป)หน�	ก:จะม�ส/งกว$	คนท� �ค�ดลบ ท� �ค�ดว$	ป)หน�	ก:คงย�งไม$ด�ข4 "น 
ร�ฐบ	ลใหม$ต�องย�$งแน$ ๆ ป)หน�	อ	จจะหน�กกว$	เด�มด�วยซ"�	 จ�ตของเร	ก:จะเป'นลบไปต	มส��งท��
เร	ร�บฟ6งม	

ส�	หร�บคนท��ค�ดบวก จะค�ดว$	บ�	นเม�องของเร	 สถ	นก	รของเร	จะด�ข4"น พอเร	ค�ดว$	
จะด�ข4"นเร	ก:จะเร��มมองห	โอก	สในว�กฤต เพร	ะในส��งท��ไม$ด�ก:จะม�ส��งท��ด�อย/$ด�วยเสมอ ไม$ม�
อะไรท��จะช��วไปตลอด เลวไปตลอด ไม$ด�ไปตลอด ด�งน�"นคนท��มองห	จ�ดท��ด� ๆ ก:จะมองห	ว$	
ในท��ไม$ด�น�"นม�อะไรท��ด�อย/$บ�	ง จะเร��มจ	กคว	มค�ดจ	กน�"นก:จะไปมองห	จ�ดต$	ง ๆ จนเจอใน
ท��ส�ด ก	รค�ดบวกก�บสถ	นก	รณ<เป'นเช$นน�"

แต$บ	งคนม�คว	มค�ดว$	 เศรษฐก�จเป'นอย$	งน�"ย�งม	หลอกต�วเองอ�กว$	จะด� บ	งคนก:ค�ด
อย$	งน�" แต$ค�ณบ�ญเก�ยรต�ก�	ล�งยกต�วอย$	งให�เห:นว$	 ก	รมองห	ส��งท��ด� ๆ ในสถ	นก	รณ<ท��ไม$
ด�ก:ย�งเจอได� เพ�ยงแค$เพร	ะคนส$วนใหญ$ไม$ได�มองให�ละเอ�ยดอ$อน ไม$ม�หล�กค�ดท��จะท�	ให�
ต�วเองมองห	อย$	งละเอ�ยดอ$อน

ส��งท��แนะน�	น�"ค�ณบ�ญเก�ยรต�พ/ดจ	กคว	มเข�	ใจ พ/ดจ	กส��งท��ได�พ�จ	รณ	ไตร$ตรองม	
ต�"งแต$ในอด�ต แล�วรวบรวมออกม	เป'นข�"นเป'นตอน

ส�	หร�บคนท��ย�งย4ดต�ดก�บข�อม/ลข�อเท:จจร�งอย/$ จะค�ดว$	ก	รค�ดบวกเป'นก	รหลอกต�วเอง 
หร�อค�ดว$	จะท�	ให�ต�วเองหลงผ�ด ค�ณบ�ญเก�ยรต�จ4งแนะน�	ว$	 ก	รค�ดบวกไม$ใช$เร��องของข�อ
เท:จจร�ง ค�ดบวกเป'นเร��องของก	รปล�กจ�ตให�ม�พล�งท��จะท�	ให�ต�วเองด�ข4"น ม�คว	มส�ขม	กข4"น 
ประสบคว	มส�	เร:จม	กข4"น คนท��ค�ดบวกก�บต�วเอง ก�บผ/�อ��น ก�บสถ	นก	รณ< จะท�	อะไรได�
ม	กกว$	คนท��ค�ดลบ จ�ตใจม�แต$คว	มสบ	ย ม�พล�งท��จะท�	ส��งต$	ง ๆ ให�ส�	เร:จได�ส/ง

ด�งน� "นค�ณบ�ญเก�ยรต�จ 4งม� $งม� �นแนะน�	ให�ท�กคนค�ดบวก ถ4งข�อม/ลจะเป'นอย$	งไร 
สถ	นก	รณ<จะเป'นอย$	งไร เร	ก:ย�งต�องค�ดบวกได� บ	งคนค�ดแต$ว$	ในสถ	นก	รณ<ท��ไม$ค$อย
จะด�อย$	งน�"เร	จะม�แรงไปค�ดบวกได�อย$	งไร ซ4�งเป'นก	รค�ดท��ไม$ถ/กต�อง เพร	ะก	รค�ดไม$เห:น
ต�องใช�แรงตรงไหนเลย คนท��ค�ดเช$นน�"บ$งบอกว$	เข	ย�งไม$เข�	ใจเร��องค�ดบวก ว$	ค�ดบวกไม$ใช$
เร��องของข�อเท:จจร�ง ไม$ใช$เร��องของข�อม/ล แม�แต$คนท��ค�ดว$	ตBอไปน&1ถ-าเร��องไหนเปFนเร��องท&�
ไมBด&เรากAค�ดลบ เร��องด&เรากAค�ดบวก กAย)งไมBใชB เพราะคนท&�ค�ดบวกเปFนและเกBงในการ
ค�ดบวก ค�อคนท&�แม-เผช�ญสถานการณ9ท&�แยB ๆ กAย)งสามารถค�ดบวกได-
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คนส$วนใหญ$จะม�คว	มค�ดว$	คนท��เร�ยนหน�งส�อม	น�อยต�องแพ�คนท��เร�ยนหน�งส�อม	ม	ก 
แต$คนท��ค�ดบวกก�บต�วเองจะค�ดว$	ถ4งเร	เร�ยนหน�งส�อม	น�อยก:จร�งแต$ก:จะส�	เร:จม	กกว$	คนท��
เร�ยนม	ม	กได� บ	งคนก:ค�ดว$	คนอ��นม�ล/กน�องเก$ง ๆ คอยช$วยเข	จ4งส�	เร:จ แต$ต�วเร	ไม$ม�ล/ก
น�องเก$ง ๆ เลย ม�แต$ล/กน�องห$วย ๆ อย$	งน�"ก:ค�ดลบ คนท��ค�ดว$	ต�วเองม�ล/กน�องด�ล/กน�องเก$ง
ค�อคนท��ค�ดบวกก�บล/กน�อง ค�ดบวกก�บผ/�อ��น และห	กค�ดว$	แม�แต$ล/กน�องย�งไม$เก$ง ล/กน�องเร	
ย�งอ$อนแอ แต$เร	ก:ย�งส�	เร:จได� น��ค�อก	รค�ดบวกก�บต�วเอง และจะย��งด�ถ�	เร	ค�ดว$	ล/กน�องเร	
ก:ด� ต�วเร	เองก:เก$ง เพร	ะเป'นก	รค�ดบวกก�บท�"งต�วเองและล/กน�องด�วย

ส$วนเร��องประสบก	รณ< บ	งคนค�ดว$	คนท��ไม$ม�ประสบก	รณ<คงท�	อะไรไม$ส�	เร:จ ฉะน�"น
คนใหม$ ๆ จะท�	อะไรก:จะไม$ส�	เร:จต�องรอให�ม�ประสบก	รณ<ก$อน ถ�	ค�ดอย$	งน�"คนเก$	 ๆ ม�
ประสบก	รณ<ม	เยอะ ๆ อ	จจะส/�คนใหม$ ๆ ท��ค�ดบวก ท��ม�$งม��น ท��ต�"งใจ ไม$ได�

ม�บร�ษ�ทหน4�งเม��อ 10 ป)ท��แล�ว ตอนว�กฤตเศรษฐก�จป) 40 บร�ษ�ทน�"ประสบภ	วะข	ดท�น 
เง�นท�นก:หมดจนเข�	ข�"นว�กฤตแล�ว ค�ณบ�ญเก�ยรต�จ4งให�เข�	ม	ประช�มก�บท$	นเพ��อห	ว�ธ�ก	รแก�
ว�กฤต ซ4 �งในก	รประช�มคร� "งแรกเข	ก:ม�คว	มค�ดว$	ถ�	จะท�	ให�บร�ษ�ทหล�ดพ�นสภ	พก	ร
ข	ดท�นต�องใช�เวล	อย$	งน�อย 4 ป) เพร	ะพน�กง	นของเข	ก:ย�งต�องพ�ฒน	อ�กม	ก ในก	ร
ประช�มคร�"งท�� 2 เข	ก:ย�งม�คว	มค�ดเหม�อนเด�มค�อต�องใช�เวล	 4 ป)ในก	รแก�ว�กฤต และต�อง
พ�ฒน	พน�กง	นอ�กม	ก ท�	ให�ทร	บคว	มค�ดของเข	ท� �ค �ดว$	พน�กง	นของเข	ย�งอ$อน 
พน�กง	นของเข	ย�งใช�ไม$ได� พอประช�มคร�"งท�� 3 ค�ณบ�ญเก�ยรต�จ4งแนะน�	เข	ว$	 ต$อไปน�"ให�
เข	เปล��ยนคว	มค�ดใหม$ ให�ค�ดว$	พน�กง	นของเข	ไม$ว$	ระด�บใดก:ต	มร�กบร�ษ�ท และช$วยให�
บร�ษ�ทด�ข4 "นได� ให�ค�ดอย$	งน� " ซ4 �งผ/�บร�ห	รหล	ย ๆ คนก:เช��อและปฏ�บ�ต�ต	ม จนแก�ป6ญห	
บร�ษ�ทท��ข	ดท�น ส	ม	รถค�นท�นได�ในระยะเวล	ไม$ถ4ง 4 ป)ต	มท��ค�ดไว�ในตอนแรก ท)1งหมดน&1
เร��มจากการเปล&�ยนความค�ด เม��อเร	ค�ดด�ก�บเข	จ�ตของเร	ก:จะเหว��ยงคว	มหว�งด� คว	มร�ก 
ไปให�เข	 ซ4�งเข	ก:ร�บร/�ได� เข	ก:จะม�ก�	ล�งใจ ม�คว	มร/�ส4กท��ด� ๆ จนเก�ดคว	มม�$งม��นในก	รท�	
ส��งต$	ง ๆ ให�บร�ษ�ทประสบคว	มส�	เร:จในท��ส�ด และเร	ก:จะห	ว�ธ�ต$	ง ๆ ท��จะพ�ฒน	ให�เข	ด�
ข4"นไปอ�ก

คว	มค�ดจ4งเป'นส��งท��ส�	ค�ญ เร	จ4งต�องร/�จ�กทบทวนคว	มค�ดของต�วเอง ถ4งล/กน�องจะ
ต�องพ�ฒน	อ�กเยอะแต$เร	ก:ต�องค�ดไปด�วยว$	เข	จะด�ต$อบร�ษ�ท เข	จะเจร�ญ บร�ษ�ทก:จะเจร�ญ 
ซ4�งเป'นก	รค�ดบวก ด�กว$	ค�ดแต$เพ�ยงว$	ล/กน�องย�งไม$ได�เร��อง ต�องพ�ฒน	อ�กเยอะ ท�	ให�จ�ตไม$
ได�ม�$งไปท��คว	มส�	เร:จ ไม$ก$อให�เก�ดก	รพ�ฒน	จ�ตของเร	 เป'นก	รมองผ/�อ��นในแง$ลบ ด�งน�"น
ถ4งแม�เร	ร/�ว$	เข	ม�จ�ดอ$อน ต�องพ�ฒน	ตรงน�"นตรงน�" แต$เร	ก:ย�งต�องค�ดไปด�วยว$	เข	หว�งด�ต$อ
บร�ษ�ท ค�ดว$	เข	จะช$วยให�บร�ษ�ทของเร	ส�	เร:จได� ค�ดอย$	งน�"บ$อย ๆ และค�ดว$	บร�ษ�ทเร	ต�อง
ส�	เร:จได�เพร	ะต�วเร	และล/กน�องช$วยก�น น��ค�อก	รค�ดบวก

ก	รค�ดบวกก�บผ/�อ��นน�" ผ/�บร�ห	รบ	งคนค�ดบวกก�บล/กน�องคนน�" ร/�ส4กว$	เข	ด� แต$ก�บล/ก
น�องคนอ��น ๆ กล�บไปค�ดลบก�บเข	 ท	งท��ด�ให�ค�ดบวกกว	ดไปเลยว$	ท�กคนด� ค�ดกว�	ง ๆ ไป
เลยไม$ต�องไปลงร	ยละเอ�ยด ไม$ต�องไปห	ข�อม/ล ค�ดบวกไว�ก$อนเลยว$	ท�กคนด�หมด ท�กคน
น$	ร�ก ท�กคนหว�งด�ก�บบร�ษ�ท ค�ดแบบน�"เป'นก	รเหว��ยงคว	มหว�งด� คว	มร�กให�ก�บท�กคน และ
ต�องอย$	ล�มว$	เวล	ท��เร	ค�ดด�ก�บใคร เข	ก:จะร/�ส4กได� และเข	ก:จะด� เร	ก:จะด�ด�วย
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เร��องท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�แนะน�	ต$อไปค�อเร��อง “สต�” คนเร	เวล	ม�สต�ค�อร/�ต�ว ท�กคนท��น��ง
ฟ6งก�นอย/$น�"ก:ม�สต� ค�ณบ�ญเก�ยรต�ได�ทบทวนและพบว$	เวล	เร	บอกว$	เร	ม�สต�น�"น บ	งคร�"งเร	
ก:ย�งท�	อะไรผ�ด ๆ พล	ด ๆ อย/$ อย$	งคนท��ไปเสพย	บ�	เข	ก:ม�สต�เพร	ะเข	ร/�ต�วว$	เข	ก�	ล�ง
เสพย	บ�	อย/$ อย$	งตอนท��เร	ม�อ	รมณ<โกรธเร	ก:ร/�ต�ว เวล	เร	โกรธน�"นเร	ก:ย�งม�สต�อย/$ แต$ส��ง
ท��เร	ข	ดไปน�"นค�อ สต�ส)มปช)ญญะ ถ4งม�สต�แต$ก:ไม$ม�สต�ส�มปช�ญญะ

พจน	น�กรมไทย ฉบ�บร	ชบ�ณฑ�ตยสถ	น พ.ศ. 2542 ได�ให�คว	มหม	ยของค�	ว$	 
“สต�” ไว�ว$	 คว	มร/�ส4ก คว	มร/�ส4กต�ว ส$วนค�	ว$	 “สต�ส�มปช�ญญะ” ม�คว	มหม	ยว$	 คว	มระล4ก
ได�และคว	มร/�ต�ว คว	มร/�ส4กต�วด�วยคว	มรอบคอบ

ส�	หร�บคว	มเข�	ใจของค�ณบ�ญเก�ยรต� สต�ส�มปช�ญญะ ค�อคว	มร/�ผ�ดร/�ถ/ก คนท��เสพย	
ร/�ต�วว$	เสพย	แต$ไม$ได�แยกแยะว$	ก	รเสพย	น�"ถ/กหร�อผ�ด ควรหร�อไม$ควร เข	ไม$ได�ค�ด ส$วน
คนท��โกรธก:ร/�ต�วว$	โกรธอย/$ แต$ไม$ได�แยกแยะว$	โกรธน�"ด�หร�อไม$ เช$นเด�ยวก�บคนท��ม�อ	รมณ<
โมโห อ�จฉ	 หม��นไส�ท� �ร/ �ต�ว แต$ก:ย�งม�อ	รมณ<เหล$	น� "ต$อไป ก:ค�อข	ดสต�ส�มปช�ญญะท� �จะ
ไตร$ตรองว$	ส��งท��ต�วเองท�	อย/$น�"ใช$หร�อไม$ใช$ ถ/กต�องเหม	ะสมด�วยประก	รท�"งปวงหร�อไม$

ถ�	เร	เป'นคนท��ม�สต�ส�มปช�ญญะ เร	จะส	ม	รถแยกแยะได�ว$	ตอนน�"เร	ก�	ล�งค�ดบวก
หร�อค�ดลบอย/$ ส$วนคนท��ไม$เคยถ	มต�วเองเลยว$	ต�วเองค�ดลบหร�อค�ดบวกอย/$น�"น จะพ/ดอะไร
ไปอย$	งเร��อยเปvoอย อย	กจะท�	อะไรก:ท�	 อย	กจะค�ดอะไรก:ค�ด น�"นค�อคนท��ม�สต� แต$ไม$ม�
สต�ส�มปช�ญญะ และเม��อเร	ม�สต�ส�มปช�ญญะแยกแยะก	รค�ดบวกค�ดลบอย/$เป'นประจ�	จนเก�ด
คว	มช�	น	ญ จะท�	ให�เร	ส	ม	รถท��จะค�ดบวก พ/ดบวกได�ตลอดเวล	 เพร	ะคนท��ค�ดบวกจ4ง
จะพ/ดบวก ส$วนคนท��ค�ดลบเวล	จะพ/ดบวกจะล�	บ	กม	ก ส$วนม	กจ4งเล�อกท��จะไม$พ/ด กล	ย
เป'นคนท��ไม$พ/ดไป ค�ณบ�ญเก�ยรต�เองก:เคยเป'นคนท��ไม$พ/ด เพร	ะในสมองม�แต$เร��องลบ ๆ ซ4�ง
เร��องเหล$	น�"พ/ดออกไปไม$ได� แต$เม��อเปล��ยนเป'นคนค�ดบวกเด�qยวน�"ท$	นพ/ดน"�	ไหลไฟด�บเลย

ซ4�งก:เป'นท��ม	ของเร��อง “บทบาท ทBาท& ภาพล)กษณ9” ซ4�งค�ณบ�ญเก�ยรต�ก:เข�ยนเร��องน�"
ไว�ในหน�งส�อด�วยเช$นก�น เร��องบทบ	ท ท$	ท� ภ	พล�กษณ<น�" พอคนเร	ม�สต�ส�มปช�ญญะ เร	ก:
จะร/�ต�วว$	ท��เร	ค�ดอย/$น�"บวกหร�อลบ เวล	เร	ค�ดลบเร	จะร/�ต�วแล�วกล�บม	ค�ดบวกภ	ยในเส�"ยว
ว�น	ท� อย$	งก	รเป'นห$วงซ4�งเป'นลบ ก:เปล��ยนเป'นร�บร/�สถ	นก	รณ<แทนท�นท�ซ4�งเป'นบวก หร�อ
คนท��พ/ดว$	 “ท�	ไม” แต$ไม$ม�ค�	ตอบซ4�งเป'นลบ ก:ให�ค�ดว$	 “เร	ม�ค�	ตอบ” ค�ดห	ค�	ตอบใน
ท�นท�ซ4�งเป'นบวก ท�กคร�"งท��ค�ดลบให�เร	ค�ดบวกชดเชยในท�นท� เร	ต�องม�สต�ส�มปช�ญญะค�ด
ก$อนว$	เร	จะพ/ดอะไรออกไปถ�	เป'นลบให�เร	เปล��ยนท�นท�

เร��องก	รพ/ดน�"ค�ณบ�ญเก�ยรต�ได�เร�ยนร/�ม	จ	กค�ณชวน หล�กภ�ย ซ4�งค�	พ/ดแต$ละค�	ของ
ท$	นจะไม$ม�ค�	ท��ก�	วร�	วเลย ใคร ๆ ก:บอกว$	เหม�อนน"�	ผ4"งค�อเน�ยนม	ก ซ4�งเก�ดจ	กก	รท��ม�
สต�ส�มปช�ญญะก$อนพ/ดจะร/�ว$	ต�องพ/ดอะไร ไม$ใช$พ/ดบวกแต$เป'นก	รพ/ดแบบต�วเองร/�ส4กด�ใน
ท�กค�	พ/ด พ/ดโดยไม$ม�อ	รมณ<เป'นส$วนประกอบ

คนท��ม�อ	รมณ< โลภ โกรธ หลงน�" บ	งคนก:ไม$ร/�ว$	ต�วเองโลภอย/$ หลงอย/$ เพร	ะเข	ไม$
ได�แยกแยะว$	อย$	งไรเร�ยกว$	โลภ อย$	งไรเร�ยกว$	หลง โกรธส$วนม	กจะร/� แต$โลภก�บหลงม�ก
ไม$ค$อยร/�ก�น แต$ถ�	ได�แยกแยะตลอดเวล	เร	จะร/�เลยว$	ตอนน�"เร	ก�	ล�งโลภ ก�	ล�งหลง น��ค�อ

Page 10



ก	รม�สต�ร/�สต�ของต�วเร	เอง แล�วใช�สต�ส�มปช�ญญะพ�จ	รณ	ว$	 โลภ หลง ถ/กต�องหร�อไม$ โลภ 
หลง บ	งอย$	งก:ไม$ถ/กต�อง บ	งอย$	ง โลภ หลง แล�วไม$ท�	ให�ใครเด�อดร�อนก:ไม$เป'นอะไร

เร��องก	รพ/ดน�"จร�ง ๆ แล�วคนไทยเร	จะละเอ�ยดอ$อนเร��องค�	พ/ดม	กอย/$แล�ว จ4งหล�ดค�	
ท��ไม$ด�ออกไปไม$ม	กน�ก แต$ก:ย�งพ�ถ�พ�ถ�นให�ด�ข4"นได�อ�ก ค�ณบ�ญเก�ยรต�เองสม�ยก$อนตอนเด:ก ๆ 
ก:ไม$ค$อยละเอ�ยดอ$อน แม�แต$น"�	เส�ยงท��พ/ดออกไปก:ย�งละเอ�ยดอ$อนน�อยม	ก เด�qยวน�"ท$	นจ4ง
ต�องฝZก แม�แต$ว�นน�"จะอ	ย� 60 แล�วก:ย�งต�องฝZกอ�กหล	ย ๆ อย$	ง เช$น น"�	เส�ยงท��เหม	ะสม 
จ�งหวะจะโคนท��เหม	ะสม แม�กระท��งค�	พ/ดท��เหม	ะสม ฉะน�"นคนท��บอกว$	แก$แล�ว ไม$ต�องท�	
อะไรแล�ว พ�ฒน	ต�วเองไม$ได�แล�ว พวกน�"ค�ดลบ คนจ�	นวนหน4�งพออ	ย�ม	ก ๆ ใครม	บอก
อะไรก:ฟ6งไม$ร/�เร��อง เพร	ะเข	ม� Mindset ว$	แก$แล�วพ�ฒน	ไม$ได�แล�ว ซ4�ง Mindset ท��ไม$ด�เช$น
น�"ให�เร	ปลดออก ส$วนค�ณบ�ญเก�ยรต�จะม� Mindset ว$	ท$	นพ�ฒน	ไปได�เร��อย ๆ จนกว$	ว	ระ
ส�ดท�	ยของช�ว�ต ซ4�ง Mindset น�"ก:ม	จ	ก ดร.เท�ยม โชคว�ฒน	 ท$	นพ/ดไว�ว$	เร	เร�ยนร/�ได�
จนกว$	ว�นส�ดท�	ยของช�ว�ต ค�ณบ�ญเก�ยรต�จ4งส	ม	รถพ�ฒน	ต$อไปเร��อย ๆ โดยร/�ต�วเองด�วยว$	
ได�พ�ฒน	ได�เปล��ยนแปลงอะไรไปบ�	งในแต$ละว�นแต$ละเด�อน เร	ต�องฝZกสร�ป และเร	จะสร�ป
ได�ก:ต$อเม��อเร	ถ	มต�วเองแล�วตอบต�วเอง

บ	งคนพ�ฒน	ต�วเองไปต�"งม	กม	ย แต$ไม$เคยถ	มต�วเองเลยว$	ได�พ�ฒน	ไปก��เร��อง ม� 
Mindset เปล��ยนไปในแง$ท��ด�ข4"นก��เร��อง บ	งคนย�งไม$ร/�เลยว$	ต�วเองม� Mindset ท��ด� และท��ไม$ด�
ก��เร��อง เพร	ะไม$เคยถ	มต�วเอง ไม$เคยทบทวนต�วเอง ต$อจ	กน�"ไปค�ณบ�ญเก�ยรต�ขอให�เร	
ถ	มต�วเอง ทบทวนต�วเองว$	เร	ม� Mindset ก��เร��อง เร	เปล��ยนแปลง Mindset ของเร	ไปก��
เร��อง รวมท�"งเร	ท�	อะไรด� ๆ ให�คนอ��นก��เร��อง ให�เร	ส	ม	รถสร�ปได�ท�กเด�อนท�กว�นหร�อตลอด
เวล	ก:จะย��งด�

ก	รทบทวนต�วเองน�"ค�ณบ�ญเก�ยรต�ได�ม	จ	ก ดร.เท�ยม โชคว�ฒน	 ตอนค�ณบ�ญเก�ยรต�
เด:ก ๆ ดร.เท�ยม แนะน�	ให�ท$	นทบทวนว$	ต�วท$	นเองท�	อะไรถ/ก ท�	อะไรผ�ด ท�	อะไรด� ท�	
อะไรไม$ด�ท�กค�นก$อนนอน ป6จจ�บ�นค�ณบ�ญเก�ยรต�จ4งได�ทบทวนต�วเอง แต$ไม$ใช$ท�กค�นก$อน
นอนเท$	น�"น แต$ท$	นจะทบทวนตลอดเวล	 ทบทวนแล�วก:จะร/�ถ4งส��งท��เร	ท�	ได�ไม$ด�ซ4�งก:ต�อง
ท�	ได�ด�ข4"น ส$วนส��งท��ไม$ถ/กต�องคร	วหน�	ก:ต�องท�	ให�ถ/กต�อง

ด�งน�"นคว	มส	ม	รถท��เร	ต�องพ�ฒน	ต$อไปค�อก	รฝZกทบทวนต�วเอง โดยค�ดจะทบทวน 
จะพ�ฒน	เพ��อให�ต�วเอง ผ/�อ��น และส�งคมด�ข4"น ก	รทบทวนต�วเองน�"ภ	ษ	อ�งกฤษจะใช�ค�	ว$	 
Soul Search ย��งทบทวนก:จะพบส��งต$	ง ๆ ม	กม	ย อย$	งหน�งส�อหล�กค�ดและปร�ชญ	ก	ร
ท�	ง	น บ�ญเก�ยรต� โชคว�ฒน	 ซ4�งได�รวบรวมหล�กค�ดและปร�ชญ	ก	รท�	ง	นไว�ถ4ง 71 ข�อก:
เก�ดจ	กก	รท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�ทบทวนต�วเองน��เอง ตอนน�"นท$	นค�ดจะทบทวนว$	ต�วท$	นเองม�
ปร�ชญ	ในก	รท�	ง	นก��ข�อ ค�ดเองก��ข�อ ดร.เท�ยมให�ม	ก��ข�อ ได�ม	จ	กคนอ��น ๆ ก��ข�อ พอต�"ง
ค�	ถ	มก:เข�ยนข4"นม	เลย ตอนน�"นเข�ยนได�ประม	ณ 30 ข�อในเวล	ไม$ถ4งช��วโมง จนตอนน�"ใน
หน�งส�อม�ถ4ง 71 ข�อแล�ว และจะม�เพ��มข4"นอ�กในอน	คต น��ค�อก	รทบทวนต�วเอง ก	รทบทวน
ต�วเองน� "เร	จะต�องบอกต�วเองให�ได�ว$	เร	ม�ส� �งท� �ด � ๆ ท� �เร	พ�ฒน	ข4 "นม	 แล�วใช�ให�เก�ด
ประโยชน<ก�บต�วเองอะไรบ�	ง
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คนบ	งคนชอบพ/ดค�	ว$	 “ไม$ร/�ซ�” หล	ย ๆ คนพอถ	มต�วเอง ทบทวนต�วเองก:จะม�ค�	
พ/ดหน4�งหล�ดออกม	ในจ�ตใจค�อ “ไม$ร/�” ค�ณบ�ญเก�ยรต�เองช$วงหน4�งก:ต�ดค�	ว$	ไมBรD- ช$วงน�"นใคร
ถ	มอะไรก:จะตอบว$	 “ไม$ร/�” ส	เหต�ท��หล	ย ๆ คนชอบพ/ดค�	ว$	 “ไม$ร/�” เพร	ะเข	ไม$อย	กร�บ
ผ�ดชอบ ไม$อย	กย�$ง ถ	มอะไรม	ไม$อย	กตอบก:จะพ/ดป6ดสวะไปเลยว$	 “ไม$ร/ �” แต$ถ�	พ/ด
อย$	งน�"บ$อย ๆ คนท��พ/ดก:จะไม$ร/�อะไรม	กข4"นอ�กเลย และหล�งจ	กท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�เข�	ใจเร��อง
จ�ตใต�ส�	น4ก ท$	นจะไม$พ/ดค�	ว$	 “ไมBรD-” จะได�ย�นบ�	งก:เป'นเพ�ยงค�	สร�อยของค�	อ��น ๆ เป'น
แสดงก	รถ$อมต�ว

อ�กค�	หน4 �งท� �จะไม$พ/ดค�อค�	ว$	 “เหน� �อย” เพร	ะค�	ว$	เหน� �อยน� "ย� �งพ/ดก:ย� �งเหน� �อย 
ป6จจ�บ�นถ�	ม�คนม	ถ	มค�ณบ�ญเก�ยรต�ว$	 “เหน��อยไหม ?” จะได�ย�นค�ณบ�ญเก�ยรต�ถ	มกล�บไป
ว$	 “เหน��อยแปลว$	อะไร ?” อ�กค�	ค�อ “ไมBม&เวลา” ตอนท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�กล�บม	จ	กต$	ง
ประเทศใหม$ ๆ ท$	นจะพ/ดว$	 “ไม$ม�เวล	” เป'นประจ�	 ย��งพ/ดผ/�ใต�บ�งค�บบ�ญช	ก:จะพ/ดต	มด�วย
ว$	 “ไม$ม�เวล	” กล	ยเป'นต$	งคนต$	งรวมพล�งก�นไม$ม�เวล	 ป6จจ�บ�นค�ณบ�ญเก�ยรต�จ4งไม$พ/ดค�	
ว$	 “ไม$ม�เวล	” อ�ก

ในเร��องค�ดบวกน�" ส�	หร�บผ/�หญ�งท��ต�"งครรภ<อย/$ต�องย��งค�ดบวกก�บต�วเอง ค�ดบวกก�บล/ก
ในท�อง อย$	ไปค�ดลบก�บใคร แม�อะไรจะเก�ดข4 "นก:ต�องค�ดบวกให�ได�ท� "งหมด อย$	ค�ดถ4ง
อ�ปสรรคหร�อส� �งลบ ๆ ท� �อย/ $รอบต�ว รวมถ4งข�อม/ลข$	วส	รเก� �ยวก�บก	รเม�อง เก� �ยวก �บ
พรรคก	รเม�อง อย$	ให�ม	กระทบต�วเร	 เพร	ะย��งร�บเร��องลบ ๆ ล/กท��คลอดออกม	ก:อ	จจะม�
ป6ญห	ในแง$ต$	ง ๆ บ	งคนก:ไม$ได�ส�งเกตเลยว$	ส��งท��ล/กเป'นน�"ม�ส	เหต�ต�"งแต$อย/$ในครรภ<ของ
ม	รด	แล�ว ก	รท��ค�ดในส��งท��เป'นลบจะส$งผลม	ถ4งล/กในครรภ< ค�ณแม$จ4งต�องพ�ถ�พ�ถ�นในคว	ม
ค�ด ต�องค�ดบวกให�ส�ด ๆ ให�ค�ดว$	 “ล/กของเร	ต�องเก�ดม	ด� เก�ดม	เก$ง เก�ดม	รวย” ด& เกBง 
รวย น�"ให�ค�ดให�เร	พ/ดไปเร��อย ๆ ท�ก ๆ ว�น โดยอย$	ไปค�ดอย/$บนฐ	นของคว	มห$วงหร�อคว	ม
กล�ว เช$นบ	งคนค�ดว$	ล/กคลอดออกม	จะครบ 32 หร�อไม$ หร�อค�ดว$	โตข4"นล/กจะฉล	ดหร�อ
ไม$ หร�อไปค�ดอ�งก�บข�อเท:จจร�ง เช$น ล/กจะรวยได�อย$	งไรในเม��อเร	เองก:ย�งไม$รวยเลย เหล$	
น�"เป'นก	รค�ดลบ พอค�ดลบอย$	งน�"ล/กท��เก�ดม	ก:จะม�โอก	สเป'นไปต	มส��งลบ ๆ ท��เร	ค�ดได� 
ด�งน�"นเร	ต�องค�ดบวกค�ดให�ล/ก ด& เกBง รวย ซ4�ง 3 ค�	น�"เป'นเร��องท��เป'นหล�กส�	ค�ญ ส	ม	รถ
ครอบคล�มส��งท� �เป'นบวกได�ท�กอย$	ง อย$	ไปค�ดอะไรจ�กจ�กกระจ�ดกระจ	ยเก�นไป เพร	ะ
จ�ตใต�ส�	น4กของเร	จะร�บเร��องจ�กจ�กไม$ได�เยอะ จ4งต�องค�ดถ4งแต$เร��องหล�ก ๆ ท�ศท	งอน	คต
จะได�ช�ดเจน

พ$อแม$บ	งคนก:ต�"งเปW	หม	ยให�ล/กไม$ถ/กต�อง เช$น ต�"งเปW	หม	ยให�ล/กเร�ยนจบปร�ญญ	
โท เพร	ะค�ดว$	ปร�ญญ	โทเป'นส�ญล�กษณ<ของคว	มเก$ง แต$จร�ง ๆ แล�วคนท��ไม$จบปร�ญญ	
โทก:เป'นคนเก$งได� ต�วอย$	งเช$น Bill Gate ครบส/ตรเลยท�"งรวย เก$ง ด� บร�จ	คให�ม/ลน�ธ�เป'น
ล�	น ๆ เหร�ยญ พ$อแม$ท��ห$วงกล�วว$	ล/กจะไม$รวย กล�วล/กจะฐ	นะไม$ด� จ4งเร$งร�บห	เง�นห	ทอง
ห�วซ�กห�วซ�น พย	ย	มห	ท�กว�ถ�ท	งท��จะท�	ให�ฐ	นะด�เพ��อโตข4"นล/กจะได�สบ	ย พ$อแม$พวกน�"
ค�ดลบโดยไม$ร/�ต�ว ด�งน�"นเร	ไม$ต�องห$วง ไม$ต�องกล�ว ค�ดแต$ว$	ล/กจะด� จะเก$ง จะรวย ค�ดแบบ
น�"ล/กเร	ก:จะด�ไปเอง จะได�ท�กอย$	งต	มท��เร	ค�ดไว�
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พ$อแม$บ	งคนค�ณบ�ญเก�ยรต�แนะน�	ให�ค�ดให�ล/กด& เกBง รวย ส�	หร�บเร��องด&ก�บเกBงน�"ม�ก
ไม$ม�ป6ญห	อะไร แต$พอถ4งเร��องรวยกล�บไม$ได�ค�ด จร�ง ๆ แล�วถ�	รวยอย$	งส�จร�ตก:ไม$เห:นจะม�
เหต�ผลอะไรท��จะค�ดไม$ได�

ม�ผ/�แสดงคว	มค�ดเห:นว$	 เคยอ$	นหน�งส�อเล$มหน4�งซ4�งแนะน�	ให�ค�ดอย$	งเฉพ	ะเจ	ะจง
ลงไปเลย เช$น ถ�	จะค�ดให�ล/กรวยให�เร	ก�	หนดเจ	ะจงลงไปเลยว$	 20 ล�	นบ	ท หร�อ 30 
ล�	นบ	ท

ค�ณบ�ญเก�ยรต� แนะน�	ว$	ในหน�งส�อท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�เข�ยนก:ม�บอกไว� แต$ท��แนะน�	ไปค�อ
ก	รค�ดให�ครอบคล�มไปก$อน ล/กย�งไม$ท�นโตเลยเร	บอกว$	ล/กต�องม�เง�น 20 ล�	นบ	ท ล/กฟ6ง
แล�วก:คงงง ย�งห	เง�นไม$เป'นเลยแต$ต�องม� 20 ล�	นบ	ท ล/กจะเก�ดอ	ก	รเคร�ยด พ$อแม$บ	ง
คนก:บอกล/กไว�ต�"งแต$เด:กเลยว$	 โตข4"นต�องด/แลพ$อแม$ เป'นก	รสร�	งคว	มเคร�ยดให�ก�บล/ก
ท�นท� ล/กบ	งคนถ4งขน	ดไม$อย	กโตอย	กเป'นเด:กต�วเล:กไปเร��อย ๆ เพร	ะกล�วท��จะต�องด/แล
พ$อแม$ ส�	หร�บค�ณบ�ญเก�ยรต�เองจะไม$เคยบอกให�ล/กด/แลต�วท$	นเองเลย ท$	นจะค�ดเสมอว$	
ท$	นอ	ย�ม	กเท$	ไรท$	นก:ด/แลต�วเองได�

ม�ค�	ถ	มว$	ถ�	พ/ดอย$	งน�"ก�บล/กไปแล�ว จะพ/ดใหม$ได�หร�อไม$ ? ค�ณบ�ญเก�ยรต�แนะน�	ว$	
พ/ดใหม$ได� ท�กอย$	งท��เร	พ/ดไปแล�วไม$ถ/กต�อง ส	ม	รถเปล��ยนได�ท�"งน�"น ขอให-ลDกด& เกBง 
รวย สBวนพBอแมBดDแลต)วเองได- ก	รพ/ดอย$	งน�"จะท�	ให�ล/กอย	กด/แลพ$อแม$ และเวล	เร	
เปล��ยนม	พ/ดเช$นน�"ให�เร	พ/ดบ$อย ๆ พ/ดแล�วร$	งก	ยของเร	ก:จะแข:งแรง ม�คว	มร/�ส4กท��ผ$อน
คล	ย ล/กก:จะย��งกต�ญญ/อย	กจะด/แลพ$อแม$ เพร	ะไม$โดนกดด�นไม$โดนบ�งค�บให�ด/แลพ$อแม$ 
เข	จะย��งสบ	ยใจด�วยซ"�	ท��พ$อแม$แข:งแรงม�ส�ขภ	พด�

ส�	หร�บค�ณรม�ด	 ร�สเซลล< มณ�เสถ�ยร ก:ม�จ�ตก�งวลก�บร$	งก	ยท��ส/งเก�นไป แต$จร�ง ๆ 
แล�วย��งส/งย��งด� แต$ท��ม�ปมด�อยเช$นน�"อ	จเป'นเพร	ะโดนเพ��อนท��โรงเร�ยนล�อ ท�"ง ๆ ท��เป'นเร��องท��
ด�แต$ก:กล	ยเป'นปมด�อยได�เช$นก�น เหม�อนก�บท��ค�ณบ�ญช�ยค�ณบ�ญเก�ยรต�เป'นฝ	แฝดก�น ตอน
เด:ก ๆ ก:โดนเพ��อนล�อท�"งว�นจนไม$อย	กจะเป'นฝ	แฝด ถ/กล�อจนร�	ค	ญจนจ�ตไม$ชอบ อย$	ง
คนท��สวมแว$นก:ม�กจะโดนล�อจนไม$อย	กสวมแว$น ส��งเหล$	น�"เก�ดข4"นได�ย��งตอนเด:ก ๆ ย��งเก�ด
ผลกระทบได�ม	ก

ส��งท��กล$	วม	น�"ต�วเร	เป'นคนก�	หนดข4"นเอง และย�งเป'นคนท��ก�	หนดล/กด�วย ด�งน�"นล/ก
จะด�หร�อไม$ด� จะเป'น Wednesday Child ท��ด�หร�อไม$ด� ก:อย/$ท��ต�วพ$อแม$เป'นส$วนใหญ$ พ$อแม$
จ4งต�องพ�ถ�พ�ถ�นก�บว�ธ�ค�ด โดยเฉพ	ะเร��องค�ดบวก บ	งคร�"งเร	พ/ดออกไปเร	ค�ดว$	บวก เช$น 
ให�ล/กด/แลพ$อแม$ค�ดว$	เป'นก	รสอนให�ล/กม�คว	มกต�ญญ/ แต$จร�ง ๆ กล�บเป'นก	รใส$ภ	ระให�
ล/ก เร	จ4งต�องพ�ถ�พ�ถ�นในค�	พ/ดของเร	ให�ม	ก ๆ ค�	ไหนท��จะไปกระทบจ�ตใจก:อย$	ไปพ/ด 
แม�แต$จะเป'นก	รพ/ดเล$นก:ต	ม

ค�ณบ�ญเก�ยรต�เองเม� �อก$อนก:ไม$ค$อยพ�ถ�พ�ถ�นก�บค�	พ/ด แต$ตอนน� "ท$	นได�พ�ฒน	จน
ช�	น	ญ ท$	นส��งจ�ตต�วเองว$	 “เร	พ�ฒน	ได�” อย$	ไปพ/ดอะไรด�วยคว	มสะใจ เวล	จะพ/ดอะไร
เร	ต�องใส$ใจในคว	มร/�ส4กของเข	ด/ว$	พ/ดแล�วจะไปกระเท�อนใจใครหร�อไม$ เพร	ะค�	พ/ดบ	ง
ค�	อ	จท�	ให�คนอ��นสะเท�อนใจได�โดยเร	ไม$ร/�ต�ว
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ส$วนก	รต�"งเปW	ให�ต�วเองเร	ต�องเจ	ะจงลงไปเลย เช$นเร	อย	กม�เง�น ให�เร	ต�"งไปเลย
ว$	จะม�เท$	ไร ต�"งแล�วให�มโนภ	พให�ช�ดเจนถ4งส��งท��เร	ต�"งน�"น ก	รต�"งเปW	ให�ต�วเองน�"ต�องระบ�
เวล	ด�วย สมมต�ตอนน�"เร	อ	ย� 40 ป) อ�กหน$อยพออ	ย� 50 ป) เร	อย	กได�อะไร ม�อะไร ให�เร	
ค�ดไว�เลย ม�เง�นเท$	ไร ม�บ�	นหน�	ต	อย$	งไร ม�รถย��ห�ออะไร บ	งคนบอกว$	ท�	แล�วแต$ก:ย�งไม$
ได�ต	มท��ต�"งเปW	 ซ4�งอ	จ	รย<อมร	บอกไว�ว$	เวล	ค�ดเร	ต�องม�คว	มม��นใจด�วย เร	ต�องม��นใจว$	
เร	จะได�ต	มท��เร	ค�ดให�เร	ส��งก�	หนดจ�ตไว� แต$ถ�	จ�ตของเร	ว�	ว�$นค�ดแต$ว$	ไม$ร/�จะได�หร�อไม$ 
เร	ต�"งเปW	ไปก$อนแล�วค$อยม	ด/ก�นอ�กท�หน4�ง แบบน�"แสดงถ4งก	รข	ดคว	มม�$งม��น จ�ตใต�ส�	น4ก
ของเร	ก:จะข	ดคว	มม�$งม��นไปด�วย

ฉะน�"นเม��อเร	ต�"งเปW	แล�วเร	ต�องเห:นภ	พ ภ	พน�"นต�องเป'นภ	พท��เร	ม��นใจว$	เร	ต�องได�
ต	มน�"นแน$ ๆ ด�งน�"นใครม��นใจว$	 10 ป)ข�	งหน�	จะแย$ลง ก:จะแย$ลงจร�ง ๆ เร	จ4งต�องค�ดบวก 
หร�อก:ค�อก	รต�"งเปW	ท��ท�	ให�เร	ด�ข4"น ต�"งเปW	ให�เร	เก�ดก	รพ�ฒน	ไปข�	งหน�	 แล�วบอกต�วเอง
ว$	เร	ม��นใจ เร	ท�	ได� ตรงน�"ส�	ค�ญม	ก

ส�	หร�บคนท��ต�"งเปW	ไปแบบลม ๆ แล�ง ๆ ต�"งแล�วแต$ก:ค�ดว$	ส�ดท�	ยก:คงจะไม$ได�ต	มน�"น 
คนท��ต�"งเปW	แบบน�"ต�"งไปก:ไม$ม�พล�ง เร	ต�องต�"งเปW	ด�วยคว	มม��นใจว$	จะท�	ได� แล�วต�องเห:น
ภ	พ สร�	ง Imagine ข4"นม	เลยว$	จะม�บ�	นส�อะไร รถยนต<ย��ห�ออะไร ในสม�ดเง�นฝ	กม�ยอด
เง�นเท$	ไร แต$อย$	ต�"งน�อยเก�นไปหร�อต�"งต�ดลบ อย$	งน�กศ4กษ	ท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�เคยไปสอน
บ	งคนต�"งเปW	ว$	ตอนอ	ย� 60 ป) อย	กม�ร�	นหน�งส�อเล:ก ๆ ซ4�งตอนน�"เข	ม�อะไรต�"งเยอะแล�ว 
แต$ตอน 60 กล�บอย	กม�แค$ร�	นหน�งส�อเล:ก ๆ กล	ยเป'นต�"งเปW	ให�ลดลง และก:ม�น�กศ4กษ	
บ	งคนท��ต�"งเปW	จนเก�นคว	มจร�งอย$	งไร�ส	ระ เช$น ต�"งว$	จะม�เง�นเด�อนเด�อนละ 10 ล�	นบ	ท

น�กศ4กษ	บ	งคนตอนน�"อ	ย� 30 ป)กว$	 ๆ ก:ต�"งเปW	ขอเพ�ยงม�บ�	นหล�งเล:ก ๆ ม�โรงง	น
เล:ก ๆ ตอนอ	ย� 60 ป) ซ4�งเป'นก	รต�"งเปW	ท��น�อยเก�นไป ไม$ม�คว	มท�	ท	ยเลย ค�ณบ�ญเก�ยรต�
จ4งต�องแนะน�	ไปว$	 “ท��ต�"งเปW	จะม�โรงง	นเล:ก ๆ น�" ต�"งเปW	ว$	จะม�โรงง	นใหญ$ ๆ ไม$ได�หร�อ” 
คนท��ต�"งเปW	แบบน�"เป'นคนค�ดลบ เป'นคนท��ข	ดคว	มม��นใจ อ	จเคยม�ประสบก	รณ<ท��ร�	ย ๆ ม	
ก$อน อ	จเคยล�มเหลวม	ก$อน จ4งค�ดแต$ว$	ใหญ$ ๆ ไม$ม�ท	ง เล:ก ๆ ก:พอ ต�"งเปW	ใหญ$ ๆ ก:ต�อง
ไปค�ดต$ออ�ก ค�ดว$	โรงง	นใหญ$ ๆ ท��ต�วเองต�"งม	น�" ต�องม�ก�	ไรด�วย ไม$ใช$ต�"งเปW	แค$ม�โรง	น
ใหญ$แต$รอว�นปzดก�จก	ร ด�งน�"นอย$	ล�มต�"งเปW	ว$	ต�องก�	ไรด�วย ก	รต�"งเปW	อย$	งละเอ�ยดอ$อนน�"
เป'นก	รค�ดบวกท��เหม	ะสม

ด�งน�"นค�ณบ�ญเก�ยรต� จ4งให�หล	ย ๆ ส�นค�	 Imagine ว$	อ�ก 10 ป)ข�	งหน�	 Brand จะ
ใหญ$แค$ไหน จะม�ยอดข	ยเป'นเท$	ไร และให�ค�ดถ4งก�	ไร ค�ดถ4งต�วเองด�วย ค�ดไปเลย จะม�
ฐ	นะด� จะม�คว	มส�ข จะรวย จะม�คนน�บหน�	ถ�อต	เพร	ะท�	ง	นส�	เร:จ Imagine ไปเลยว$	จะ
ได�ถ�อห��นของบร�ษ�ทด�วย ค�ดอย$	งน�"แล�วจะเก�ดพล�ง

บ	งคนค�ดลบค�ดว$	ต�วเองไม$เอ	ไหน บร�ษ�ทเข	คงไม$เอ	เร	 หร�อค�ดว$	ท�	ให�บร�ษ�ท
ด�ๆ เสร:จแล�วเข	ก:จะไล$เร	ออก เหม�อนก�บ “เสร:จน	ฆ$	คว	ยถ4ก เสร:จศ4กฆ$	ข�นพล” ท��ท�กคน
เคยได�ย�น บ	งคนม� Mindset อย$	งน�"โดยไม$ร/�ต�วซ4�งเป'นเร��องลบ Mindset เหล$	น�"อ	จจะถ/ก
ปWอนให�เร	โดยอ	จจะม�ใครม	พ/ดให�เร	ฟ6ง หร�อเจอในอ$	นข$	วก:ได� ซ4�งเร	ก:ร�บม	 คนพวกน�"
จะไม$ม�พล�ง ท�	อะไรก:ด�บ�	งไม$ด�บ�	ง ข4"น ๆ ลง ๆ ตลอด เหต�ก:เก�ดม	จ	กต�วเร	เอง เม��อจ�ต
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ไม$บวกพอ แต$เร	พย	ย	มค�ดบวกก�บง	น บวกก�บต�วเอง ก:เลยเก�ดอ	ก	รด4งก�นไปด4งก�นม	 
ส�ดท�	ยก:หล�ด

ค�ณบ�ญเก�ยรต�ได�แนะน�	คนหล	ยคนท��บอกว$	เจ�	น	ยของเข	บ$นว$	เข	เป'นประจ�	 ค�ณ
บ�ญเก�ยรต�ได�ถ	มว$	 “เจ�	น	ยเข	ไล$เข	ออกได�ไหม ? คนท��ไล$เข	ออกได�ไม$ใช$เจ�	น	ยเข	 
ไม$ต�องเป'นห$วง” ม�น�กศ4กษ	ท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�เคยไปสอนม�ป6ญห	ก�บเจ�	น	ย ค�ณบ�ญเก�ยรต�จ4ง
แนะน�	ให�เข	ส��งจ�ตใหม$ว$	 “เจ�	น	ยต�องร�กฉ�น” ให�พ/ดท�กว�น จ	กน�"นอ�ก 3 เด�อนเข	ก:กล�บ
ม	บอกว$	เร��องร	วต$	ง ๆ เร�ยบร�อยด�แล�ว

ก	รก�	หนดจ�ตว$	เจ�	น	ยต�องร�กเร	เจ�	น	ยต�องชอบเร	น� "ไม$ท�	ให�ใครเส�ยห	ย จะ
ท�	ให�ส$วนหน4�งของจ�ตของเร	ไปเหน��ยวน�	เจ�	น	ยให�ชอบเร	 เม��อเร	ต�"งใจท��จะให�ห�วหน�	
ชอบน�"ต�วเร	เองก:จะต�"งใจท�	ง	นไปด�วย เร	คงไม$ม	น��งท�"งว�นโดยไม$ท�	อะไรเลย เร	ต�อง
ขย�นท�	โน$นท�	น�� เพ��อสน�บสน�นให�เจ�	น	ยชอบเร	ม	กข4"น

ส�	หร�บคนท��ค�ดว$	เจ�	น	ยไม$ร�กเร	เลย ท�	ด�ท�"งช	ต�เจ�	น	ยก:คงไม$เห:นคว	มส�	ค�ญ 
ไม$เห:นค�ณง	มคว	มด� ห	กค�ดเช$นน�"พ/ดเช$นน�"ท�กว�น ห�วหน�	ก:คงไม$ม�โอก	สชอบเร	 เพร	ะ
คว	มค�ดเป'นต�วก�	หนดเก�อบท�กอย$	งในต�วเร	 คนท��ค�ดลบช�ว�ตก:จะล�$ม ๆ ดอน ๆ ไปตลอด 
เร	จ4งต�องค�ดบวกและเช��อว$	คว	มค�ดบวกน�"จะท�	ให�ต�วเร	เองด�ข4"น

ค�ณบ�ญเก�ยรต�ได�เปร�ยบเท�ยบก	รพ�ฒน	ก	รค�ดบวกก�บเมล:ดพ�ช ต�วท$	นเองก:ม�เมล:ด
ก	รค�ดบวกอย/$ในต�วต�"งแต$เด:กแล�ว แต$อ	จพ/ดได�ว$	ตอนเด:ก ๆ อย/$ในด�นไม$ด� เมล:ดค�ดบวก
เลยไม$งอก แต$ถ�	ได�ด�นด� คว	มค�ดบวกก:งอกออกม	 เต�บโตแผ$ก� �งก�	นส	ข	ม	กม	ย 
เหม�อนก�บค�ณบ�ญเก�ยรต�ในป6จจ�บ�นน�"ท��ก�	ล�งจะแผ$ก��งก�	นส	ข	เผ��อแผ$ไปให�ก�บท�ก ๆ คน

ค�ณบ�ญเก�ยรต�ได�ยกต�วอย$	งเร��องค�ดบวกอ�กต�วอย$	งหน4�ง เป'นเร��องก	รใช�ส	ยต	 เม��อ 
10 ป)ก$อน ค�ณบ�ญเก�ยรต�สวมแว$นส	ยต	 ว�นหน4�งท$	นก:เล�กสวมแว$นส	ยต	ด�วยคว	มค�ดท��ว$	  
“ต	จะมองเห:นโดยไม$สวมแว$น และจะมองเห:นช�ดข4"น ๆ” จนท�กว�นน�"ท$	นส	ม	รถมองเห:นได�
ท�"งใกล�และไกลได�โดยไม$ต�องสวมแว$นส	ยต	อ�กเลย และเม��อไม$น	นม	น�"ท$	นก:ได�ไปร$วม
ง	นเล�"ยงของเซ:นทร�ลท��เซ:นทร�ลเว�ร<ล ก:พบก�บช	ยคนหน4�งเด�นเข�	ม	ท�กท	ยแล�วบอกว$	
ภรรย	ของเข	ไปฟ6งค�ณบ�ญเก�ยรต�บรรย	ยเร��องค�ดบวก แล�วก:ม	เล$	ให�เข	ฟ6งเร��องก	รเล�ก
สวมแว$นส	ยต	ของค�ณบ�ญเก�ยรต� เข	เลยท�	ต	มซ4�งตอนน�"เข	ก:ไม$ต�องสวมแว$นส	ยต	แล�ว
เช$นก�น และในว�นน�"นเองค�ณบ�ญเก�ยรต�ก:ได�พบก�บ พลต�	รวจเอก สมช	ย ประภ�สภ�กด� จ4งได�
เล$	เร��องน�"ให�ท$	นฟ6งว$	ด�ใจม	กท��ม�คนน�	เอ	ค�	พ/ดไปประย�กต<ใช�จนเก�ดผลท��ด� และเร��องน�"ก:
ส	ม	รถอธ�บ	ยได�ในเช�งของว�ทย	ศ	สตร<ได�ว$	 เวล	เร	ค�ดว$	ส	ยต	ของเร	จะด�ข4"น เท$	ก�บ
เร	ไปส��งจ�ตใต�ส�	น4กของต�วเร	เอง ซ4�งจ�ตใต�ส�	น4กเป'นผ/�ควบค�มกล�	มเน�"อของต	 เหม�อนท��
ควบค�มก	รเต�นของห�วใจ ซ4�งเป'นก	รควบค�มแบบอ�ตโนม�ต� เม��อเร	ต�องก	รมองใกล�หร�อมอง
ไกลจ�ตใต�ส�	น4กก:จะไปส��งกล�	มเน�"อต	ให�ขย�บเพ��อปร�บ Focus ให�เร	เห:นได�ช�ด สมมต�ว$	เร	
เห:นไม$ช�ด ซ4�งก:เป'นอ	ก	รของกล�	มเน�"อต	ท��เร��มไม$แข:งแรง พอสวมแว$นส	ยต	กล�	มเน�"อต	
ก:ไม$ต�องท�	อะไรอ�ก ไม$ต�องขย�บเขย��อน เหม�อนคนท��ไม$ได�ออกก�	ล�งก	ย กล�	มเน�"อต	ก:จะ
ย��งไม$แข:งแรงเข�	ไปใหญ$
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แต$ถ�	เร	ถอดแว$นส	ยต	โดยบอกว$	 “เร	จะเห:นช�ด” ใหม$ ๆ ก:อ	จจะย�งเห:นไม$ช�ด แต$
จ�ตใต�ส�	น4กก:จะเร��มส��งกล�	มเน�"อต	ให�ขย�บ ให�ปร�บ Focus และย��งฝZกบ$อย ๆ ก:จะเห:นช�ดข4"น 
อ	จจะไม$ถ4ง 100% เหม�อนตอนเป'นเด:ก แต$ก:ท�	ให�กล�	มเน�"อต	แข:งแรงข4"นมองช�ดเจนข4"น
ได� หล�งจ	กน�"นผ$	นไปเด�อนกว$	พลต�	รวจเอก สมช	ย ซ4�งเด�มต�องใช�แว$นส	ยต	 2 อ�น ค�อ
ส�	หร�บท�"งส	ยต	ส�"น 1 อ�น และย	ว 1 อ�น ตอนน�"ใช�เพ�ยงอ�นเด�ยวแล�ว ซ4�งใน The Secret 
ก:ได�พ/ดถ4งเร��องน�"เช$นก�น

ท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�พ/ดม	ท�"งหมดน�"เพร	ะก	รค�ดบวกม�ประโยชน<ต$อต�วเร	เอง แต$หล	ย ๆ 
คร�"งเร	ก:ย�งไม$ยอมปร�บพฤต�กรรมในก	รค�ดของเร	 แต$ถ�	เร	ม�สต�ในก	รค�ด ท�กคร�"งเร	ค�ด
อย$	งม�สต� เร	ก:จะปร�บคว	มค�ดลบให�เป'นคว	มค�ดบวกก�บต�วเอง ก�บผ/�อ��น ก�บสถ	นก	รณ<ได� 
เร	ย��งฝZกเร	ก:ย��งช�	น	ญในก	รค�ดบวก ย��งท�	ท�ก ๆ ว�นด�วยคว	มเช��อแล�วท�กอย$	งก:จะด�ข4"น 
อ	จจะไม$ได�ด�ข4"นในท�นท� แต$ห	กส�งเกตจะพบว$	ด�ข4"น แข:งแรงข4"น โอก	สต$	ง ๆ ก:จะเห:น
ช�ดเจนข4"น แต$บ	งคนก:ย�งไม$ร/�ต�วด�วยซ"�	ว$	ต�วเองเป'นคนค�ดลบ ด�งน�"นเร	จ4งต�องทบทวนต�ว
เอง เปล��ยนคว	มค�ดของต�วเอง ไม$ใช$ค�ดแต$ว$	 เร	ส/�เข	ไม$ได� บ	รม�เร	ส/�เข	ไม$ได� เง�นทองก:
ส/�เข	ไม$ได� ย��งพ/ดก:ย��งไม$ส�	เร:จ

ตอนท��ค�ญบ�ญเก�ยรต�ไปบรรย	ยให�ก�บน�ส�ตน�กศ4กษ	ก:ม�หล	ยคนท��บอกว$	ไม$ม�โอก	ส 
พ$อแม$ย	กจนอย/$ต$	งจ�งหว�ด พ/ดแบบน� "ค�อค�ดลบ ผ/ �บร�ห	รของเร	เองส$วนหน4 �งท� �ม	จ	ก
พน�กง	นข	ย ก:จะแอบค�ดลบอย/$ในใจว$	เร	เร�ยนม	น�อย แต$ท��ตนเองม�ประสบก	รณ<ม	กม	ย
กล�บไม$ค�ด เร�ยนม	น�อยกล�บชอบค�ด ท�	ให�ศ�กยภ	พท��เร	ม�อย/$ลดน�อยลงไป แต$ถ�	เร	ค�ด
บวกว$	 เร�ยนน�อยเร�ยนม	กไม$เก��ยว ถ4งเร	เร�ยนม	น�อยเร	ก:เก$งได� เร�ยนม	น�อยเร	ก:ส�	เร:จได�  
บ	งคนบอกว$	ภ	ษ	อ�งกฤษไม$เก$ง ขน	ดท$องท�กว�นก:ย�งไม$เก$ง ถ�	อย	กจะเก$งต�องบอกต�ว
เองว$	ภ	ษ	อ�งกฤษของเร	จะด�ข4"น ๆ ม�คนหน4�งท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�เคยข4"นไปพ/ดบนเวท�ม	ด�วย
ก�น เข	พ/ดภ	ษ	อ�งกฤษส�	เน�ยงด�ม	กเหม�อนน�กเร�ยนนอกเลย แต$คน ๆ น�"กล�บไม$ได�ไปเร�ยน
เม�องนอกม	 แค$ไปเทรนท��เม�องนอกม	ไม$ก��เด�อนแต$พ/ดภ	ษ	อ�งกฤษได�ส�	เน�ยงด�ม	ก เข	
เป'นคนม�$งม��นจะเก$งภ	ษ	อ�งกฤษ เข	จ4งสนใจภ	ษ	อ�งกฤษ ได�ย�นท��ไหนก:จะสนใจฟ6ง สนใจ
จ�	 สนใจท��จะน�	ไปประย�กต<ใช�จนเก$งข4"นท�กว�น ไม$เหม�อนก�บอ�กหล	ย ๆ คนท��ค�ดว$	ท�"งช	ต�
ภ	ษ	อ�งกฤษคงจะส/�เข	ไม$ได�นอกจ	กจะไปเร�ยนเม�องนอกม	 สม�ยก$อนค�ณบ�ญเก�ยรต�เป'น
คนท��ค�ดลบม	ก เวล	ไปเม�องนอกเจอฝร��งก:ม�กจะไม$กล�	พ/ด กล�วฝร��งจะแอบห�วเร	ะเย	ะ 
พอกล�บม	เม�องไทยเจอฝร��งเม��อใดก:จะเง�ยบไม$กล�	พ/ดท�กท� จนต�องส��งจ�ตใหม$ให�กล�	พ/ดก�บ
ฝร��ง หร�อกล�	พ/ดต$อหน�	ฝร��ง เร	เก$งกว$	ฝร��งต�"งเยอะ ฝร��งพ/ดได�แค$ภ	ษ	เด�ยว แต$เร	พ/ดได�
ต�"ง 3 ภ	ษ	 ส��งจ�ตเช$นน�"เยอะ ๆ ตอนน�"ก:ด�ข4"นกว$	สม�ยก$อนม	กถ4งจะย�งปลดไม$หมดม�เศษ ๆ 
เหล�ออย/$บ�	งก:ต	ม ผ/�บร�ห	รบ	งคนเวล	ไปเม�องนอกจะต�องพ	เลข	ไปด�วย เอ	ไปช$วยพ/ด
ภ	ษ	อ�งกฤษ แล�วอย$	งน�"เม��อไรภ	ษ	อ�งกฤษจ4งจะเก$ง

ค�ณบ�ญเก�ยรต�ได�ยกต�วอย$	งก	รจ�ดก	รป6ญห	 คร�"งหน4�งท$	นม�อ	ก	รไอม	ก ไอท�ก ๆ 
2 น	ท�เลยก:ว$	ได� ซ4�งตอนน�"นก:ต�องไปออกร	ยก	รโทรท�ศน<ร$วมก�บผ/�เสวน	อ��น ๆ อ�ก 4 – 5 
คน พอถ4งเวล	ข4"นเวท�กล�บหย�ดไอได�ถ4งคร4�งช��วโมง พอปzดร	ยก	รก:ไอต$อ เพร	ะก$อนข4"นเวท�
ท$	นค�ดว$	 “เร	จะพ/ดได�ด�” จ�ตใต�ส�	น4กจ4งไปช$วยจ�ดก	รจนท�กอย$	งเร�ยบร�อย ค�ณบ�ญเก�ยรต�
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ใช�ว�ธ�น�"ม	หล	ยคร�"งแล�วก�บสถ	นก	รณ<ท��เป'นแบบ Out of Control ก	รพ/ดภ	ษ	อ�งกฤษก:
ใช�ว�ธ�น�"ได�

จ�ตใต�ส�	น4กน�"ไม$ร/�ผ�ดร/�ถ/กเหม�อนเด:กท��ไร�เด�ยงส	 แต$ม�พล�งส/งม	ก บ	งคร�"งเวล	เร	ค�ด
ค�	ว$	 “อย$	” หร�อ “ไม$” จ�ตใต�ส�	น4กก:ไม$เข�	ใจ อย$	งเร	ค�ดว$	อย$	ท�	จ4งกล	ยเป'นท�	 ไม$
กล�วจ4งกล	ยเป'นกล�ว ด�งน�"นคนท��ข�"ล�มแล�วส��งจ�ตว$	 “ไม$ล�ม” ก:จะไม$ช$วยอะไร เร	ควรจะส��ง
จ�ตว$	 “จ�	ได�” จะด�กว$	 หร�อก	รส��งจ�ตว$	รถเร	จะ “ไม$ชน” ก:ส/�ส� �งจ�ตว$	 “ปลอดภ�ย” ไม$ได� 
เพร	ะบ	งคร�"งจ�ตใต�ส�	น4กก:ฟ6งผ�ดได�ย�นแต$ค�	ว$	ชน เลยร�บค�	ว$	ชนเข�	ไปเต:ม ๆ เร	จ4งต�อง
เข�	ใจจ�ดน�"เวล	ค�ดก:ต�องเล�อกใช�ภ	ษ	ท��เด:ก ๆ เข�	ใจได�ง$	ย ๆ น��ค�อก	รส��งจ�ต หร�อก	ร
ก�	หนดจ�ต เพร	ะจ�ตใต�ส�	น4กเร	เหม�อนเด:ก แต$ม�พล�งมห	ศ	ล ต�องพ/ดอะไรท��เข�	ใจง$	ย ๆ

ท��จ�ตใต�ส�	น4กไม$เข�	ใจค�	ว$	 “อย$	” น�" อ	จ	รย<อมร	 ก:เคยพ/ดไว�เหม�อนก�น แต$จ	กท��
ค�ณบ�ญเก�ยรต�ได�ค�นคว�	ด�วยต�วเอง ส�งเกตด�วยต�วเอง พบว$	ไม$ใช$ว$	จะไม$เข�	ใจเส�ยเลยท�
เด�ยว บ	งอย$	งท��ไม$ส	ม	รถห	ค�	อ��นม	แทนได�ก:ย�งใช�ค�	ว$	 “อย$	” หร�อ “ไม$” ได� อย$	งค�	
ว$	 “ไม$กล�ว” ก�บค�	ว$	 “กล�	” บ	งท�ก:ใช�แทนก�นไม$ได� เช$น “ไม$กล�วผ�” ก�บ “กล�	ผ�” คว	ม
หม	ยก:ไม$เหม�อนก�น จ4งต�องใช�ค�	ว$	 “ไม$กล�วผ�” ต$อไป อย$	งค�	ว$	 “ไม$เหน��อย” จะใช�ค�	ว$	 
“ขย�น” แทนก:ย�งไม$ตรง หร�อจะใช�ค�	ว$	 “สบ	ย” ก:ย�งไม$ใช$

ค�ณรม�ด	ได�เล$	เร��องของค�ณต	 ซ4�งเป'นคนท��แข:งแรงม	ก ในว�นป)ใหม$ป)หน4�งป)น�"นค�ณ
ต	อ	ย� 79 ป) ท$	นก:พ/ดออกม	เองว$	 “ตอนน�"อ	ย� 79 แล�ว ขอต	ยด�กว$	” จ	กน�"นอ�กไม$ก��
เด�อนต$อม	ค�ณต	ซ4�งอ�วนท�วนเหม�อนผ/�พ�นแซนเดอร<สท��ย�นอย/$หน�	ร�	น KFC ก:กล�บผอมลง
จนห�$นสเลนเดอร<เลย ซ4�งเป'นส�ญญ	ณบอกว$	ม�ส��งผ�ดปรกต�แล�ว จ	กน�"นจ4งร/�ว$	เป'นมะเร:ง แล�ว
ในเด�อนพฤศจ�ก	ยนป)น�"นท$	นก:เส�ย ก:เป'นไปต	มท��ท$	น Wish ว$	ป)น�"แก$แล�วต	ยด�กว$	 ใน
ขณะท��ค�ณย	ยเป'นคนท��ค�ดตลอดเวล	ว$	เด�อนน�"จะท�	อะไร เด�อนหน�	จะท�	อะไร ป)หน�	จะ
ท�	อะไร ตอนน�"ค�ณย	ยอ	ย� 89 ป)แล�วแต$ก:ย�งเล$น Internet ย�งใช� E-mail ย�งส	ม	รถค�ยก�บ
ล/กหล	น จ�	ได�ท�กอย$	ง โต�ตอบอะไรได�ค$อนข�	งรวดเร:ว ค�ณต	ก�บค�ณย	ยม�ว�ธ�ค�ดท��ไม$
เหม�อนก�นท�	ให�ส$งผลต$	งก�น ค�ณต	เส�ยไป 10 ป)แล�วแต$ค�ณย	ยย�งแข:งแรงด�อย/$

ส�	หร�บค�ณย	ยน�"ม�ว�นหน4�งท��ท$	นต��นข4"นม	ปร	กฎว$	พอล�กข4"นจ	กเต�ยงก:ร/�ส4กเจ:บม	ก
ย�นไม$ได�เลยเพร	ะเข$	ม�ป6ญห	 แต$ค�ณย	ยก:ม�$งม��นว$	จะไม$พ�ก	ร ต�องเด�นเองให�ได� ตอนท��
ไปห	หมอ หมอก:บอกว$	ท�	อะไรไม$ได�แต$ค�ณย	ยก:ไม$ยอมแพ�ค�ยก�บหมอจนส�ดท�	ยก:ห	ว�ธ�
จนได� ตอนน�"ค�ณย	ยเด�นได�แล�ว ถ4งอ	จจะไม$เด�นคล$องเท$	เด�ม แต$ก:เด�นได� เล$นไพ$นก
กระจอกได� ค�ดเลขได�เร:ว ย�งท�	อะไรได�ท�กอย$	ง ซ4�งก:เป'นผลม	จ	กว�ธ�ค�ดน��นเอง

ค�ณบ�ญเก�ยรต�เสร�มว$	เร��องน�"ก:เป'นก	ร Wish บ	งกรณ�พ$อแม$บ	งคนเป'นมะเร:ง แต$บอก
ว$	ต	ยไม$ได�เพร	ะล/กย�งเล:ก ค�ดอย$	งน�"มะเร:งก:ห	ยได� อย$	งกรณ�หน4�งเป'นค�ณแม$ท��ต�"งครรภ<
อย/$แล�วเป'นมะเร:ง ซ4�งเข	ก:บอกว$	เข	ต	ยไม$ได�เข	ต�องห	ยด�วย เข	ต�องด�ด�วย และไม$อย	ก
ให�ล/กในครรภ<ม�ผลกระทบ ถ4งตอนคลอด ล/กก:แข:งแรง แม$ก:ห	ยจ	กมะเร:ง คว	มค�ดจ4งเป'น
ส��งท��ส�	ค�ญม	ก

อ	จ	รย<สรพล ส�ขทรรศน�ย< ก:เคยเล$	ให�ฟ6งว$	 ส��งท��ส��งให�มะเร:งท�	ง	นก:ค�อจ�ตใต�ส�	น4ก
ของเร	น��เอง เพร	ะร$	งก	ยของเร	ม�ส	รพ�ษท��เร	ร�บเข�	ไปสะสมอย/$ในเซลล<ต$	ง ๆ ส�	หร�บ
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เซลล<ท��แข:งแรงก:จะส	ม	รถข�บส	รพ�ษออกไปได�เอง ส$วนเซลล<ท��อ$อนแอพอร�บส	รพ�ษ
เข�	ไปก:ข�บไม$ออก จ�ตใต�ส�	น4กจ4งส��งก	รให�เซลล<อ�กชน�ดหน4�งท��ท�	ง	นเหม�อนทห	รพร	นไป
จ�ดก	รก�บเซลล<ท��อ$อนแอเหล$	น�"น แต$ถ�	เซลล<ท��เหม�อนทห	รพร	นน�"เกเร จ�ดก	รก�บเซลล<ท��
อ$อนแอไปแล�วย�งไปจ�ดก	รก�บเซลล<ท��ไม$อ$อนแอต$ออ�ก เซลล<น�"ก:ค�อมะเร:ง คนท��ส��งให�ท�	ง	น
ก:ค�อจ�ตใต�ส�	น4ก ฉะน�"นว�ธ�ท��เร	จะส��งให�มะเร:งกล�บฐ	น ก:แค$บอกต�วเองว$	เร	ต�องห	ย ๆ เร	
จะไม$เป'น ๆ บอกก�บจ�ตของเร	เอง บอกบ$อย ๆ จ�ตใต�ส�	น4กก:จะไปส��งเซลล<มะเร:งให�กล�บเข�	
ท�� ซ4�งก:ห	ยก�นม	เยอะแล�ว อ	ท� อ	จ	รย<เผ$	ทอง ท$	นเช��อว$	ท��ห	ยเป'นเพร	ะบ	รม�ของ
สมเด:จพระร	ช�น�ท��ทรงร�บอ	จ	รย<ไว�ในพระบรมร	ช�น/ปถ�มภ< ทรงส$งดอกไม� และร�บส��งว$	อย$	
เป'นอะไร ม	ช$วยง	นก�นก$อน แล�วป	ฏ�ห	ร�ย<ก:เก�ดข4"นท�"งท��เป'นมะเร:งในต$อมน"�	เหล�องและค�ด
ว$	ต�องต	ยแน$ ๆ แต$ก:ห	ยได�

ค�ณบ�ญเก�ยรต�ได�พ/ดม	ตลอดว$	มะเร:งน� "เป'นส�ญญ	ณ เป'นเคร��องม�อท��ท�	ให�คนถ4ง
อ	ย�ข�ย สม�ยก$อนต	ยไปแบบไม$ร/�ว$	เป'นมะเร:ง ค�ดแต$ว$	เข	ส�"นอ	ย�ข�ย พอถ4งอ	ย�ข�ยมะเร:งก:
จะเก�ดข4"น แต$กรณ�อ	จ	รย<เผ$	ทอง ท$	นม�คว	มส	ม	รถ ม�พรสวรรค<เร��องประว�ต�ศ	สตร< แต$
ท$	นอ	จจะม�อะไรบ	งอย$	งท��ไม$ถ/กต�อง เบ�"องบนจ4งได�ส$งมะเร:งม	เต�อนสต� ด�งน�"นพอท�	ท�ก
อย$	งด� กอปรก�บได�ร�บพระมห	กร�ณ	ธ�ค�ณจ	กสมเด:จพระร	ช�น� จ4งห	ยเป'นปรกต�แบบไม$ม�
ร$องรอยใด ๆ เหล�ออย/$เลย คนท��ห	ยได�ม�เยอะม	ก แต$ถ�	ค�ดลบส�ดท�	ยก:คงต�องเส�ยช�ว�ต 
เหล$	น�"ก:ค�อก	รค�ดลบ ค�ดบวก ท�ก ๆ อย$	งวนเว�ยนอย/$ก�บก	รค�ดลบ ค�ดบวก ก	รค�ดบวกจ4งม�
คว	มส�	ค�ญม	ก ม�ประโยชน<ม	ก ค�ณบ�ญเก�ยรต�จ4งอย	กให�ท�กคนช$วยก�นค�ดบวก

ค�ณบ�ญเก�ยรต�ได�แนะน�	เร��อง Mindset หร�อจ�ตก�	หนดเพ��มเต�ม ซ4�งท�กคนม�อย/$ในต�ว
เองแต$บ	งคนก:ไม$ร/�ว$	ต�วเองม� Mindset น�"ไม$เก��ยวก�บจ�ต เป'นก	รท��เร	 set Mind ของต�วเอง 
อย$	งค�ณรม�ด	จะม� Mindset ท��ว$	 “ต�องม�ง	นท�	ตลอด แล�วเจ�	น	ยจะไม$ไล$ออก” Mindset 
น�"ย�งน�บว$	เป'นก	รค�ดบวก ก	รท��เร	บอกว$	เจ�	น	ยห�	มไล$เร	ออกน�"เป'นก	รค�ดบวกก�บต�วเอง  
ด�กว$	คนท��กล�วจะโดนไล$ออกย��งค�ดบ$อย ๆ ส�กว�นก:คงโดนไล$ออกจร�ง ๆ ตอนท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�
ส�มภ	ษณ<คนเข�	ท�	ง	นท$	นจะถ	มว$	เข	ค�ดว$	ต�	แหน$งส�ดท�	ยในก	รท�	ง	นของเข	จะเป'น
ต�	แหน$งอะไร บ	งคนขอแค$ห�วหน�	แผนก ซ4�งค�ณบ�ญเก�ยรต�ก:แนะน�	ให�ค�ดไปเลยว$	จะเป'น
กรรมก	รผ/�อ�	นวยก	ร คนเหล$	น�"แม�แต$จะค�ดก:ย�งไม$กล�	 ซ4�ง Mindset ก:ม�ผลเป'นอย$	งม	ก

Mindset บ	งอย$	งก:เก�ดจ	กประสบก	รณ<ท� �ไม$ด�ท� �เร	เจอ แล�วเร	ไม$ได�ไตร$ตรอง 
อย$	งบ	งคนม� Mindset ท��ว$	 “ถ�	ไม$หล�งต�ดฝ	 จะไม$พ/ด” หร�อ “กล�	ขอ ก:กล�	ให�” อ�นหล�ง
น�"อ	จจะไม$ได�เก�ดจ	กต�วเอง อ	จจะฟ6งเข	พ/ดก�นม	 ซ4�งเป'นภ	ษ	น�กเลงเหม�อนก�บ “ฆ$	ได� 
หย	มไม$ได�” อ	จจะม	จ	กภ	พยนตร<จ�น ส�	หร�บ Mindset ของผ/�หญ�งก:จะม� “เส�ยทองเท$	
ห�ว ไม$ยอมเส�ยผ�วให�ใคร” บ	งคนม� Mindset ท��พอท�	อะไรผ�ดก:จะไม$กล�	ท�	อ�กเลย แต$ถ�	
เป'น Mindset ท��ถ/กเร	จะค�ดว$	คร	วหน�	ท�	ถ/กแน$ ๆ เพร	ะเร	ร/�แล�ว เหล$	น�"ค�อ Mindset ท��
เก�ดข4"นม	

เร	ท�กคนจะม� Mindset ในต�วเร	เต:มไปหมด แต$คนโดยส$วนใหญ$จะไม$ได�ส�งเกต ค�ณ
บ�ญเก�ยรต�เองก:เพ��งสร�ปได�ป)หน4�งม	น��เอง คนส$วนใหญ$จะไม$ได�ทบทวนต�วเอง จะท�	อะไรก:
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ท�	ไปต	มธรรมช	ต�ของตนเอง ด�งน�"นบ�คล�กท$	ท	งและคว	มค�ดท��แปลก ๆ ท��แสดงออกม	น�"
ก:ม�ผลม	จ	ก Mindset ท��ซ$อนเร�นอย/$โดยท��เร	เองไม$ร/�ต�วน��นเอง

เร	จ4งต�องทบทวนต�วเองว$	เร	ม� Mindset อย/$ก��ข�อ ตอนท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�ไปบรรย	ยให�
ก�บน�กศ4กษ	ก:ได�ให�น�กศ4กษ	ลองเข�ยน Mindset ของต�วเองข4"นม	 บ	งคนเข�ยนได�กว$	 20 
ข�อ บ	งคน Mindset ส$วนใหญ$ก:เป'นเร��องท��ด� แต$บ	งคนก:ม�แต$เร��องร�	ย ๆ เต:มไปหมด เช$น
บ	งคนจะด��มน"�	จะต�องเป'นน"�	ท��บรรจ�ขวด น"�	จ	กต/�น"�	กดท��ว ๆ ไปจะก�นไม$ได� ซ4�ง Mindset น�"
เก�ดจ	กประสบก	รณ<ร�	ย ๆ ตอนท��กดน" �	จ	กต/�น" �	เย:น อย$	งคนท��ชมภ	พยนตร<จ�นก�	ล�ง
ภ	ยในท��ม�แต$เร��องก	รฆ$	ล�	งแค�นก�น “ฆ$	ได�แต$หย	มไม$ได�” “ม�แค�นต�องช�	ระ” Mindset ท��
เก�ดข4"นน�" จะซ$อนอย/$ในต�วเร	 โดยท��เร	ไม$ร/�ว$	จะโผล$ออกม	ตอนไหน ว�นด�ค�นด�ม�คนม	หย	ม
เร	 ห	กตอนน� "นเร	ม�สต�ส�มปช�ญญะเร	ก:คงจะไม$ไปฆ$	เข	 เพร	ะเร	ย�งใช�จ�ตส�	น4ก ม�
มโนธรรม ม�ค�ณธรรม แต$ถ�	เม��อใดจ�ตใต�ส�	น4กออกม	ควบค�มแล�วม�คนม	หย	มเร	 อย$	งพวก
ท��ข�บรถม	ป	ดหน�	ก�นแล�วฆ$	ก�นต	ย เป'นเพร	ะ Mindset ท��ไม$ด�เหล$	น�"จะโผล$ออกม	ตอน
ท��เร	ข	ดสต�ส�มปช�ญญะ คนเร	จะข	ดสต�ตอนท��เร	โลภ โกรธ หลง เม	 เพร	ะจ�ตใต�ส�	น4ก
จะออกม	ควบค�มเร	แทนจ�ตส�	น4ก Mindset ซ4�งอย/$ในระด�บจ�ตใต�ส�	น4กจ4งโผล$ข4"นม	ด�วย

อย$	งกรณ�ของน	ยแพทย<ว�ส�ทธ��ก:น$	จะเก�ดจ	กคว	มหลง ม�ป6ญห	เร��องก	รแบ$งสมบ�ต�  
ม�ป6ญห	เร��องผ/�หญ�ง ซ4�งก:ค�อคว	มหลงท�"งน�"น หร�อในข$	วท��เด:กช	วอเมร�ก	ท��ข	ดสต�เอ	ปvน
ม	ไล$ย�งก�นในโรงเร�ยน เหล$	น� "เป'นเพร	ะจ�ตใต�ส�	น4กไม$ร/ �ผ�ดร/ �ถ /ก พอเด:กได�ชมข$	วใน
โทรท�ศน<ว$	ม�เด:กคนอ��นย�งเด:กด�วยก�นในโรงเร�ยนต	ยเข	ก:จะบ�นท4กไว�ในจ�ตใต�ส�	น4ก ตอนท��
ปรกต �อย/ $ก :ไม $ม �ป 6ญห	อะไร แต $ เม� �อใดท� � เข	เก �ดเส �ยใจ น �อยใจ โกรธ ท �	ให �ข	ด
สต�ส�มปช�ญญะจ�ตใต�ส�	น4กก:จะข4"นม	ควบค�ม และก	รย�งก�นในโรงเร�ยนท��เข	เก:บไว�ในน�"นก:
โผล$ข4"นม	 ห	กท��บ�	นบ�งเอ�ญม�ปvนก:จะน�	ปvนม	ย�งต	มแบบท��เคยเห:นในข$	ว

คนท��ด��มเหล�	จนเม	 บ	งคนก:ข�บรถกล�บบ�	นเองไม$ได� บ	งคนถ4งขน	ดต�องจอดรถ
นอนก�นท��บ	ร<เลย แต$บ	งคนถ4งเม	แล�วก:ย�งข�บรถถ4งบ�	นได�ไม$ร/�ต�วด�วยซ"�	ว$	ข�บรถกล�บม	ถ4ง
บ�	นได�อย$	งไร ส��งน�"เป'นเพร	ะเวล	เม	เร	จะข	ดสต� จ�ตใต�ส�	น4กจะข4"นม	ควบค�มแทน และ
คนท��เม	แล�วข�บรถกล�บบ�	นได�น�"ก:จะต�องเคยค�ดเคยพ/ดก�บต�วเองบ$อย ๆ ว$	 “เม	อย$	งไรก:
กล�บบ�	นถ/ก” พอเม	จ�ตใต�ส�	น4กก:โผล$ออกม	ท�	ง	นท�	ให�ส	ม	รถข�บรถกล�บบ�	นได� แต$พอ
ถ4งหน�	บ�	นก:จะจอดรถหล�บอย/$หน�	บ�	นน��นเอง ฉะน�"นคนไหนท��จะพ�ฒน	ต$อยอด ก:ให�พ/ด
บ$อยๆ ว$	 “เม	อย$	งไรก:กล�บถ4งบ�	น ปลอดภ�ย และเข�	บ�	น อ	บน"�	 ข4"นเต�ยงอย$	งสบ	ย” 
ค�ดเอ	ไว�ให�ครบถ�วน หร�อพ/ดง$	ย ๆ ไม$ต�องอ	บน"�	ก:ได� เช$น “เม	อย$	งไรก:จะข4"นเต�ยงถ/ก”

ม�ค�	ถ	มถ4ง Mindset ก�บก	รก�	หนดจ�ต ค�ณบ�ญเก�ยรต�แนะน�	ว$	คล�	ยก�น Mindset 
เป'นก	รก�	หนดโดยไม$ร/�ต�ว ม�คนม	ก�	หนดให� เห:นจ	กโทรท�ศน<ก:ก�	หนดจ�ตเร	ได� เร	จ4ง
ต�องทบทวนต�วเร	เองว$	เร	ม� Mindset อะไรบ�	ง ส�	หร�บ Mindset ท��ไม$ด�ก:ให�เร	ก�	หนด
เปล��ยนใหม$ เช$น เด�มค�ดว$	 “ข	ดก	แฟไม$ได�” ก:เปล��ยนใหม$เป'น “ไม$ท	นก	แฟก:สบ	ยไม$
เห:นเป'นอะไร” อย$	งน�"ค�อก	รเปล��ยน Mindset พอบอกต�วเองว$	ไม$ท	นก	แฟไม$เห:นเป'น
อะไร น	น ๆ เข�	 ก:จะเล�กต�ดก	แฟไปในท��ส�ด
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ม�ค�	ถ	มว$	 Mindset น�"เร	 set ให�คนอ��นได�หร�อไม$ ค�ณบ�ญเก�ยรต�แนะน�	ว$	ท�	ได� เช$น 
“ฉ�นต�องใช� Arrow เท$	น�"น” “ฉ�นต�องใช� Arty เท$	น�"น” เร	เองก: set ให�ก�บล/กค�	ได� ซ4�งก:ค�อ
ก	รส��งจ�ตน��นเอง เป'นก	รท��เร	ไปเหน� �ยวน�	ให�ล/กค�	ใช� Arrow เวล	ม�ล/กค�	ให�เร	ค�ดว$	
ล/กค�	คนน�"จะต�องต�ดส�นใจซ�"อ Arrow ซ4�งเท$	ก�บเร	ไปส��งจ�ตล/กค�	ได� (ก	รโฆษณ	โดยม�
คว	มถ��ก:เท$	ก�บก	รส��งจ�ตคนด/เหม�อนก�น)

ค�ณจ�นจ�ร	 จ�นทร<โฉม เม��อก$อนก:ค�ดว$	 “ใครด�ด�วยเร	ด�ตอบ ใครร�	ยด�วยเร	ร�	ยตอบ” 
ตอนน� "ได�เปล� �ยนเป'น “ใครด�ด�วยเร	ด�ตอบ ใครร�	ยด�วยเร	อโหส�” อย$	งน� "ค �อก	รปร�บ 
Mindset ใครท�	ไม$ด�ก�บเร	ให�เร	อโหส� อ	จ	รย<ปร�ญญ	ก:แนะน�	อย/$เสมอว$	 “ร�กให�ได� ให�
ให�เป'น” อโหส�ก:ค�อก	รให�อภ�ย ส$วนศ�ลของอ	จ	รย<ปร�ญญ	ม�ข�อเด�ยวค�อ “ไม$ก�	วล$วงผ/�ใด” 
ห	กเร	ม	ด/ศ�ล 5 ท�กข�อก:ค�อก	รก�	วล$วงท�"งน�"น อย$	งศ�ลข�อ 5 ก	รด��มส�ร	ก:เป'นก	รก�	วล$วง
ต�วเอง และห	กเม	ม	ก ๆ ก:อ	จจะไปก�	วล$วงผ/�อ��นได�อ�กด�วย

ม�คนหน4�งสม�ยก$อนจะกล�วค�ณบ�ญเก�ยรต�ม	ก ค�ณบ�ญเก�ยรต�ว�เคร	ะห<ว$	น$	จะเก�ดจ	ก
ตอนเด:ก ๆ ค�ณพ$อคงจะด� พอโตข4"นก:ม�ก	รเช��อมโยงค�ณพ$อของต�วเองก�บผ/�ใหญ$ ก�บเจ�	น	ย 
หร�อห�วหน�	 จ4งกล�วผ/�ใหญ$ กล�วเจ�	น	ย กล�วห�วหน�	ถ�วนท��วไปหมด กว$	จะเล�กกล�วได�บ	ง
คนต�องใช�เวล	ถ4ง 30 ป) เร	จ4งต�องม�ค�	ตอบให�ต�วเอง ค�ณบ�ญเก�ยรต�จะม�ค�	ตอบท�กคร�"ง 
Mindset เหล$	น�"ส$วนม	กจะเก�ดต�"งแต$ตอนท��ย�งเป'นเด:ก อย$	งอ	ก	ร “ถ	มอย$	ง ตอบอ�ก
อย$	ง” ถ	มอย$	งน�"กล�บไปตอบอย$	งโน�น พวกน�"ตอนเด:ก ๆ คงจะซนม	ก กล�บม	จ	กข�	ง
นอกพ$อแม$ก:ม�กจะถ	มว$	ไปไหนม	 และเพร	ะกล�วโดนท�	โทษจ4งพย	ย	มจะตอบเล��ยงไป
เป'นอย$	งอ��น ตอบแบบเบ��ยงเบนประเด:น ถ�	พ$อแม$เผลอ ๆ ก:จะล�มไปได� เม��อตอบเบ��ยงเบน
ประเด:นบ$อย ๆ ก:เก�ดเป'นคว	มเคยช�น กล	ยเป'นคนท��ม�พฤต�กรรมถ	มอย$	งตอบอย$	งไปใน
ท��ส�ด

ม�ค�	ถ	มว$	 คนท��ไปปล$อยปล	ด�กก:จะม� Mindset ท��ต$อไปจะไม$ก�นปล	ด�กอ�ก ซ4�งค�ณ
บ�ญเก�ยรต�เสร�มว$	อย$	งน�"เป'นปณ�ธ	น เพร	ะม�เหต�ม�ผล ห	กเร	ปล$อยเข	ไปแล�ว เร	ย�งไป
ก�นเข	อ�กก:จะด/กะไรอย/$เร	เลยไม$ก�นเข	อ�ก แต$ Mindset ส$วนใหญ$จะโผล$ข4"นม	แบบไม$ร/�ต�ว 
จะฝ6งอย/$ในใจเร	จ	กประสบก	รณ<ท��ด�บ�	ง ท��ไม$ด�บ�	ง ซ4�งแต$ละคนจะม�เยอะแยะไปหมด ค�ณ
บ�ญเก�ยรต�เองก:ม�เยอะ เช$น “ไม$ชอบคนพ/ดกล�บไปกล�บม	” (กล�บกรอก) ตอนน�"ก:ย�งไม$ชอบ
อย/$ แต$ข�อน�"ก:ไม$ท�	ให�ใครเด�อดร�อน

บ	งคนตอนเด:ก ๆ ม�คนชมว$	 “อ�วนน$	ร�กด�” จ4งขออ�วนไปตลอดช�ว�ต จร�ง ๆ เป'น 
Mindset ท��คนอ��นก�	หนดให�

ค�ณบ�ญเก�ยรต�ยกต�วอย$	ง Mindset ท��เคยได�ย�นม	 เช$น “คนสองคนไม$ต�องค�ดเหม�อน
ก�นก:ได� ” “จะเช��ออะไรต�องพ�ส/จน<ได�ก$อน” ข�อหล�งน�"อ	จ	รย<ท��โรงเร�ยนเป'นคนก�	หนดให�เร	
โดยเร	เองไม$ร/�ต�ว อย$	งท��อเมร�ก	พ$อแม$ก:จะพ/ดก�บล/กว$	 “อย$	พ/ดก�บคนแปลกหน�	” พอโต
ข4"นม	เห:นคนแปลกหน�	จะไม$ค�ยด�วยจนกว$	จะเห:นก�นหล	ย ๆ คร�"งไม$แปลกหน�	ก$อนแล�วจ4ง
จะค�ยก�นได� ส��งเหล$	น�"เก�ดข4"นโดยเร	ไม$ร/�ต�ว

ส$วน Mindset ท��ค�ณบ�ญเก�ยรต�ก�	หนดข4"นเอง เช$นคร�"งหน4�งท$	นข�บรถยนต<ตอนด4ก ๆ 
แล�วหล�บใน หล�งจ	กน�"นก:ต�"งใจว$	ต$อไปง$วงแค$ไหนก:จะห	ยง$วง ต�"งแต$น�"นม	จ�บพวงม	ล�ยจะ
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ห	ยง$วงท�นท� ไม$เหม�อนบ	งคนท��เคยง$วงท�หน4�งจ	กน�"นจ�บพวงม	ล�ยรถก:จะง$วงตลอด บ	ง
คนเวล	ร�บประท	นอ	ห	รเสร:จข�บรถยนต<ก:จะง$วงท�กท� อย$	งน�"ไม$ได�แก� Mindset

อย$	งคนท��กล�บม	จ	กต$	งประเทศจะนอนไม$หล�บเป'นส�ปด	ห<บ	งท�เป'นเด�อน ข�บรถก:
จะง$วงนอน ย��งไปพ/ดว$	นอนไม$หล�บย��งนอนไม$หล�บเข�	ไปใหญ$ บ	งคนพ/ดแต$ว$	ท�	ไมต�อง
เป'นแบบน�" พ/ดไปก:แก�ไม$ได� จะแก�ได�เร	ต�องต�"งใจไปแก� Mindset ของต�วเร	เองจ4งจะปลด
ออกได� Mindset จะอย/$ในระด�บจ�ตใต�ส�	น4ก แต$คว	มต�"งใจเป'นเร� �องของจ�ตส�	น4กซ4�งเร	
ส	ม	รถก�	หนดเองได�

Mindset อ�กข�อหน4�ง คนท��พ/ดอย$	งน�"อ	จจะน4กว$	เท$ด� “ฉ�นเป'นคนท��อย/$ได�ย	ก ใครจะ
อย/$ก�บฉ�นต�องเข�	ใจฉ�น” ซ4�งก:คล�	ย ๆ ก�บ “Love me love my dog.” ค�อถ�	จะร�กฉ�นต�องร�ก
น�ส�ยของฉ�นด�วย ฉ�นจะเลวอย$	งไรเธอก:ต�องทนได�ถ�	ร�กฉ�น

ด�งน� "นเร� �อง Mindset น�" ขอให�ท�กคนไปทบทวน แล�วเข�ยนออกม	เป'นข�อ ๆ แล�ว
พ�จ	รณ	แต$ละข�อว$	เป'น Mindset ท��ด�หร�อไม$ด� ถ�	ไม$ด�ต�องค�ดว$	จะปลดหร�อจะแก�ไข
อย$	งไร ซ4�งจะก$อให�เก�ดประโยชน<ต$อต�วเร	เอง และให�เร	ก�	หนด Mindset ด�วยว$	เร	ต�อง
ถ4งเปW	หม	ยท�"งยอดข	ยและก�	ไร ท�กคนในบร�ษ�ทก:จะม�คว	มส�ข

เอนก สร�ป/พ�มพ<
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