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คิดได้ดีขึ้น ด�ำเนินชีวิตได้ดีขึ้น... ในเวลำ 25 วัน

วิถีทางที่มีพลัง 25 วิถีเพื่อปรับปรุงการคิดของคุณ และท�าให้การคิดดีขึ้น 
การตัดสินใจดีขึ้น หยุดหลอกตัวเอง สามารถเอาชนะการหลอกลวงตัวเองที่มีอยู่
ในตัว การคิดตามใจปรารถนา และการปริวิตก ใช้การคิดที่ดีขึ้นของคุณเพื่อการ
ตัดสินใจที่ดี ในที่ท�างาน ที่บ ้าน และตลอดชีวิตของคุณ ประเมินอย่างมี
วิจารณญาณในสิ่งท่ีท่ีปรึกษาของคุณบอก ที่นักการเมืองบอก ที่ผู้บังคับบัญชา
บอก ...และแม้แต่ทีค่รอบครวัของคณุบอก เป็นหนงัสอืที่ใช้ง่ายและเป็นเชงิปฏบิตัิ 
ประกอบด้วยแผนปฏบิตัปิระจ�าวนั ประจ�าสัปดาห์ บนัทกึความก้าวหน้า และอื่นๆ

คุณเป็นอย่างที่คุณคิด! จงควบคุมการคิดของคุณ... และเริ่มต้นชีวิตอย่าง
สมบรูณ์ท่ีสดุ! ในเวลา 25 วนั คุณจะพบวธิจีบัการโกหก วธิที�าความเข้าใจท่ีลกึซึง้  
วิธีการตัดสินใจเลือกในทุกด้านของชีวิตของคุณ ...ในการท�างาน ในการเงิน 
ไปจนถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวอันลึกซึ้งของคุณ

การค้นหาวธิเีอาชนะนิสยัการคิดที่ไม่ดทีีเ่กดิจากการหลอกตวัเอง หรอืจาก
การควบคุมอารมณ์ไม่ได้ วิธีท�าความกระจ่างในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง 
ตระหนักว่าไม่รู้ ในสิ่งใด วิธีถามค�าถามที่ถูกต้อง วิธีป้องกันการถูกล้างสมอง การ
ถูกเชิด และการพดูอย่างท�าอย่าง วธิหีลกีเลีย่งการปรวิติก การว่าอะไรว่าตามกนั 
และหลกีเลีย่งการกล่าวหาผู้อื่น
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หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านฝึกฝนการคิดเชิง

วจิารณญาณ ซึง่เป็นทกัษะจ�าเป็นส�าหรบัการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสติปัญญา 

การคิดเชิงวิจารณญาณเป็นเรื่องทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ที่ใครๆ ต่างก็พูดถึง 

แต่คนไทยยังมองไม่เห็นความส�าคัญของเรื่องน้ีเท่าใดนัก ใครได้อ่านหนังสือ

เล่มนี้ แล้วน�าไปปฏิบัติ ก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยที่

ต้องไม่ละเลย และเอาใจใส่ในเรื่องคุณธรรม ศีลธรรม อันจะช่วยให้คนเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์

ผมขอแสดงความชื่นชมยนิดกีบั ศาสตราจารย์กิตตคิณุ เดชา บญุค�า้ ท่ี

ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อจัดท�าหนังสือเล่มนี้ และหวังว่าอาจารย์เดชา จะมี

สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติสืบไป

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
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โลกปัจจุบันและอนาคตเป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อน 

ความรู้ความสามารถเป็นสิ่งจ�าเป็น แต่ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตและการ

ท�างานในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้น 

ในการจดัการศกึษายคุใหม่จงึมุง่พฒันา “ความคดิ” และ “ความด”ี เป็นส�าคญั 

โดยการจดัโอกาสให้นสิตินกัศกึษา นกัเรยีน และทกุคน ได้ฝึกฝนพฒันาตนเอง

ให้เป็นผู้มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นพลเมืองและพลโลก

ที่ดีของสังคม

จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค�า้ ได้แปล

และเรียบเรียงหนังสือ ปรับควำมคิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ใน 25 วัน ซึ่งมีลักษณะ

เป็นคู่มือฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง อีกทั้งได้มีการทดลองใช้สอนซึ่ง

ได้ผลดีมาแล้ว ท�าให้หนังสือคู่มือดังกล่าวสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและ 

คนไทย นับเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา และ

ผู้สนใจ จะได้อ่านหนังสือคู่มือพัฒนาความคิดของตนเองเล่มนี้ และสามารถ 

น�าไปปฏบิตั ิเพื่อพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณของตนเอง และผูเ้กีย่วข้อง 

ได้
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จุดเด่นอีกประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ก็คือ ในขณะฝึกฝนการคิด

อย่างมีวิจารณญาณตามหนังสือคู่มือเล่มนี้ ได้มีการสอดแทรกพัฒนา “ความ

ดี” คือ ความยุติธรรม และจริยธรรมไปพร้อมกันด้วย กล่าวคือ หนังสือคู่มือ

เล่มนี้ ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง “ความคิดคู่ความดี” อันจะก่อให้เกิดคุณอนันต์ 

ต่อตนเอง สังคมไทย และมวลมนุษยชาติ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างพอเพียง สันติ 

มั่นคง และสถาพร

ผมขอชื่นชมยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค�้า ในความ

ส�าเร็จที่ได้แปลและเรียบเรียงหนังสือที่มีคุณภาพเล่มนี้ และหวังว่าทุกท่านจะ

ได้มโีอกาสอ่านและลองปฏบัิตติาม ซึง่ท่านจะเกิดความสขุในการพฒันาตนเอง

และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าเพิ่งเชื่อ ลองปฏิบัติดูครับ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
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ผู้แปลใช้บางส่วนของหนังสือเล่มนี้ ประกอบการสอนวิชา การปฏิบัติ

วิชาชีพ... เมื่อหลายปีก่อน ในหัวข้อ ทักษะมนุษย์ ที่มุ่งหมายให้ผู้ที่จะจบการ

ศกึษาออกไปปฏบิตัวิชิาชพี ได้ตระหนกัถงึความสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นในสงัคมทีห่ลาก

หลายว่า ความเป็นผู้มีเหตุผลที่ยุติธรรมและมีจริยธรรม มีความส�าคัญยิ่งต่อ

ความเจรญิก้าวหน้าในอาชพีการงานของตนและต่อสงัคมโดยรวม ต่อมาก็ได้น�า

มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอนวิชา กำรคิดเชิงวิจำรณญำณ “วิชาเลือก” ใหม่

ทีผู่แ้ปลใฝ่ฝันทีจ่ะได้เหน็เป็นวชิาบงัคบั ในหลกัสตูรการศกึษาทกุระดบัชัน้เรยีน

ของประเทศ เพื่อตอบรบักบัยคุข้อมูลข่าวสารอันมากล้นของโลกทีเ่ปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ข้อมูลข่าวสารที่คลุกคละปะปนมีทั้งถูก ผิด จริง 

เท็จ รวมทั้งความเห็นหรือค�าวิจารณ์ที่ดีและที่แฝงเจตนา มีทั้งสาระที่ละเอียด

ลึกซึ้ง ลงไปถึงขั้นไร้สาระ ในรูปแบบต่างๆ มากมาย พร้อมให้ค้นหาได้อย่าง

อิสระ ง่ายดาย และ …ไร้ขีดจ�ากัด 

การเปลีย่นแปลงฉบัพลนัแบบก้าวกระโดดนี ้ท�าให้กระบวนทศัน์ของการ

ศึกษาของโลกจ�าต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จากการสอนความรู้และสอนทักษะ 

ไปสูก่ารสอนวิธคีดิทีม่วีจิารณญาณ ...“การสอน” ทีท่�าให้ผูเ้รยีนไตร่ตรองได้เอง
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ว่า สิ่งที่ตนเลือกเก็บเกี่ยวมาอย่างง่ายดายเหล่านั้นถูกต้องตรงประเด็นแล้ว รู้ 

ได้ด้วยตนเองว่า จริงหรือเท็จ ผิวเผินหรือลึกซึ้ง และใช้หลักเกณฑ์ใดตัดสิน 

หรือเลือกเพียงเพราะ ...มีเนื้อหาตรงตามใจอยากหรือตรงเจตนาแฝง ดังน้ัน 

การเรียนรู้วิธีคิดเชิงวิจารณญาณ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองผู้มีเหตุมีผล มี

ความยตุธิรรม และมจีรยิธรรม จงึมคีวามส�าคญัยิง่ส�าหรบัอนาคตของประเทศ  

ดงัปรากฏในพระราโชวาทของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกมุารี 

ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผู้ส�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ใน

หลายวาระ ผู้แปลได้อัญเชิญบางตอนในหลายวาระมาไว้ ในค�าน�าดังนี้ 

พระราโชวาททีท่รงพระราชทานแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมื่อ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2549 มีความตอนหนึ่งว่า

“... ผู้เป็นบัณฑิตแท้ นอกจำกจะตอ้งมีควำมรู้ ในหลกัวชิำอย่ำงหนกั

แน่น ยังต้องมี ควำมคิดวิจำรณญำณ สำมำรถวินิจฉัยแยกแยะเรื่องต่ำงๆ 

สิ่งต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้องมีเหตุมีผล ....”

และอีกตอนหนึ่ง ทรงเน้นให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนความคิดพิจารณา 

ดังปรากฏในพระราโชวาทที่ทรงพระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ว่า

“... เพื่อให้งำนส�ำเรจ็ประโยชน์ตำมเป้ำหมำยอย่ำงมปีระสทิธภิำพ จงึ

ขอให้บัณฑิตทุกคน พยำยำมฝึกฝนควำมคิดพิจำรณำให้รอบคอบรอบดำ้น 

จะได้สำมำรถประพฤติตนปฏิบัติงำนได้ถูกต้องพอเหมำะพอดี...”

นอกจากนี ้พระราโชวาททีพ่ระราชทานแก่บณัฑติมหาวทิยาลัยเดยีวกนั

นี้ในปีการศึกษาต่อมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยยังทรงเน้นย�้าถึงการ

ฝึกฝนการคิด การพูด และการกระท�า ซึ่งหมายถึงจริยธรรมด้วยเช่นกัน  ดัง

ปรากฏในพระราโชวาทตอนหนึ่งดังนี้
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“... ในโอกำสทีบ่ณัฑติทัง้หลำยส�ำเรจ็กำรศกึษำ จะต้องออกไปท�ำงำน

ร่วมกบัผูอ้ื่น ข้ำพเจ้ำจงึใคร่จะกล่ำวถงึข้อทีท่กุคนควรปฏบิตัต่ิอกนั 3 ประกำร 

ประกำรแรก คิดดี คือมีควำมเมตตำปรำรถนำดีต่อกัน ไม่คิดเพ่งโทษผู้อื่น 

หรือเห็นควำมส�ำคัญของตนเองยิ่งกว่ำคนอื่น ประกำรที่สอง พูดดี คือพูด

ในสิ่งที่ก่อให้เกิดควำมรู้ ควำมดี และควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน ไม่พูดในสิ่งที่

ก่อให้เกิดควำมแตกแยก หรือเป็นโทษเสียหำยแก่ผู้อื่น ประกำรที่สำม ท�ำ

ดี คือปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยควำมเคำรพให้เกียรติ สุภำพ และเป็นมิตร โดย

สจุรติจรงิใจ ไม่ท�ำโดยเพทบุำยหรอืมีเจตนำอนัไม่บรสุิทธิแ์อบแฝง จงึขอให้

บัณฑิตทุกคนพยำยำมฝึกฝนกำรประพฤติปฏิบัติ ทั้งควำมคิด ค�ำพูด และ

กำรกระท�ำ ตำมนัยที่กล่ำวมำนี้ให้ครบถ้วน ...”

หนังสือเล่มน้ีจัดอยู่ในประเภทฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ผู้แต่ง

คือ ดร. ลินดา เอลเดอร์ และ ดร. ริชาร์ด พอล แห่ง The Foundation for 

Critical Thinking แห่งสหรัฐฯ ได้ก�าหนดให้ฝึกเป็นวันๆ ไป และบ่งความคิด

ด้านต่างๆ ที่แฝง ควำมยุติธรรม และ จริยธรรม ส�าหรับฝึกวันละความคิด 

บอกแนวคิดและยุทธวิธีของการฝึกในแต่ละวันไว้อย่างกะทัดรัด และโดยที่

หนังสือเล่มนี้มีขนาดเล็ก จึงเหมาะส�าหรับการเริ่มต้นฝึกฝน ควำมคิดพิจำรณำ 

หรือ ควำมคิดวิจำรณญำณ ดังปรากฏในพระราโชวาทที่อัญเชิญมาไว้ข้างต้น

ได้เป็นอย่างดี และไม่เพียงส�าหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเหมาะ

ส�าหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นฝึกฝนวิธีคิดของตนเองให้เป็นผู้มีเหตุมีผล 

ที่ยุติธรรม และมีจริยธรรม

หนงัสอืเล่มนีม้คี�าศพัท์เฉพาะทางวชิาการจ�านวนมากทีอ่ยู่นอกสาขาความ

รู้ของผู้แปล และมีหลายค�าที่ไม่ปรากฏในศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 

หรือเป็นค�าที่ยังไม่แพร่หลาย ดังน้ัน หากมีความคลาดเคลื่อนหรือความผิด

พลาดใดๆ  ผู้แปลขอน้อมรับและขออภัยไว้ ณ ที่นี้

เดชา บุญค�้า
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เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร. ลินดา เอลเดอร์ (Dr. Linda Elder) เป็นนักจิตวิทยาการศึกษา 

เป็นกรรมการบรหิารของศนูย์เพื่อการคิดเชงิวจิารณญาณ (Center for Critical 

Thinking) และประธานมูลนิธิเพื่อการคิดเชิงวิจารณญาณ ดร. เอลเดอร์ได้

ท�างานวิจัยต้นตอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการคิดและอารมณ์ที่น�าไปสู่

การพัฒนาการคิดเชิงวิจารณญาณ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์แพร่หลายจ�านวนมาก 

ดร. เอลเดอร์เป็นองค์ปาฐกกถาน�าในการประชมุการคดิเชงิวจิารณญาณนานาชาติ

เป็นประจ�า และเป็นผู้ได้รับการเชิญให้ไปบรรยายในสถานที่ต่างๆ มากมาย 

โดยเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้น�าในด้านการคิดเชิงวิจารณญาณ

ดร. รชิาร์ด พอล (Dr. Richard Paul) เป็นกรรมการฝ่ายการพฒันาและ

วิจัยของศูนย์เพื่อการคิดเชิงวิจารณญาณ และประธานสภาแห่งความเป็นเลิศ

ในด้านการคิดเชิงวิจารณญาณแห่งชาติ ดร. พอลได้แต่งหนังสือ 9 เล่ม และ

บทความอีกมากกว่า 200 บทความเกี่ยวกับการคิดเชิงวิจารณญาณ แนวคิด

และมุมมองของ ดร. พอล ได้ปรากฏในหนังสือพิมพ์ New York Times, 

Education Week, The Chronicle of Higher Education, American Teacher, 

Reader’s Digest, Education Leadership, Newsweek และ U.S. News 

and World Report.
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งานของ ดร. ลินดา เอลเดอร์ และ ดร. ริชาร์ด พอล ได้รับการแปลเป็น 

ภาษาสเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น และจีน การแปลที่ก�าลังด�าเนิน

อยู่ ได้แก่ ภาษารัสเซีย มาเลเซีย และเกาหลี ความต้องการแปลเป็นภาษา

ต่างๆ ที่มีมากขึ้น แสดงให้เห็นได้ว่า นานาชาติได้เห็นความส�าคัญของการคิด

เชิงวิจารณญาณว่ามีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตและการงานของมนุษย์ 

และเห็นว่างานในสาขาที่ ดร. เอลเดอร์ และ ดร. พอล ได้ทุ่มเทนี้มีความส�าคัญ

มูลนิธิเพื่อการคิดเชิงวิจารณญาณ มุ่งที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง 

อันจ�าเป็นยิ่งของสังคม ด้วยวิธีบ่มเพาะการคิดเชิงวิจารณญาณที่เปิดใจกว้าง 

คิดโน้มน้าวใจตัวเองไปสู่ความเห็นใจผู้อื่นเชิงปัญญา ความถ่อมตนเชิงปัญญา 

ความอุสาหะเชิงปัญญา ความซื่อสัตย์เชิงปัญญา และความรับผิดชอบ 

ทางปัญญา 

โลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงและก�าลังเพิ่มความซับซ้อนอย่างรวดเร็ว 

อย่างที่ก�าลังเป็นอยู่นี้ ท�าให้เราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันมากขึ้น มีผลท�าให้การ 

คิดเชิงวิจารณญาณกลายเป็นปัจจัยส�าคัญเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจและ

สังคม

ผู้สนใจสามารถติดต่อมูลนิธิเพื่อการคิดเชิงวิจารณญาณได้ที่ www.

criticalthinking.org
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บทน�ำ

“การคิดน�าคนไปสู่ความรู้ เขาอาจมองเห็นและเขาอาจได้ยิน เขาอาจอ่าน
และเรียนรู้เมื่อมีอารมณ์ดี และอาจอ่านและรู้มากเท่าที่อารมณ์ต้องการ 

แต่เขาจะไม่รู้อะไรเลย เว้นแต่เขาจะได้คิดตามไปด้วยทั้งหมด และ 
ด้วยการคิด เขาก็ ได้สร้างสมและเก็บสมบัตินั้นไว้ในใจไปแล้ว” 

– พำสเทลออซซี (Pestalozzi - นักปฏิรูปการศึกษาชาวเยอรมัน : 
พ.ศ. 2289-2370 มีชีวิตอยู่ระหว่างสมัยพระเจ้าบรมโกศ-รัชกาลที่ 4) ผู้แปล

ในฐานะมนษุย์ ไม่เคยมสีิง่ใดทีเ่ราท�าโดยไม่เกีย่วข้องกบัการคดิ การคดิ
บ่งบอกถงึส่ิงท่ีเราเชื่อ บอกถงึสิง่ทีเ่ราปฏิเสธ บอกถงึสิง่ทีเ่ราเหน็ว่าส�าคญั และ
บอกถงึส่ิงท่ีเราเหน็ว่าไม่ส�าคญั มันบอกถงึสิง่ทีเ่ราเหน็ว่าจรงิหรอืไม่จรงิ บอกว่า
ใครเป็นเพื่อนของเรา ใครเป็นศตัรูของเรา บอกว่าเราจะใช้เวลาของเราอย่างไร 
เราควรหางานแบบไหนท�า เราควรหาที่อยู่ที่ไหน เราควรแต่งงานกับใคร เรา
จะมลีกูด้วยกนักีค่น การคดิบอกทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รารู ้บอกสิง่ทีเ่ราเชื่อ ทกุสิง่ที่
เราต้องการ สิง่ทีเ่รากลวั และบอกสิง่ทีเ่ราหวงั ความคดิของเราเป็นตวับอกเรา

ดงันัน้ สิง่ทีต่ามมากค็อื คุณภำพกำรคิดของเรำนัน่เอง ทีเ่ป็นตวัก�ำหนด
อันส�ำคัญยิ่งต่อคุณภำพชีวิตของเรำ มันเป็นตัวผูกพันที่ท�าให้เราท�าทุกสิ่งทุก
อย่างให้เป็นไปตามการคิดนั้นๆ
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คุณภาพงาน ของคุณ ถูกก�าหนดโดยคุณภาพการคิด คิดในขณะที่คุณ

ให้เหตุผลผ่านทางปัญหาที่คุณประสบ ในขณะที่คุณก�าลังท�างาน คุณภาพใน 

ความสัมพันธ์ต่างๆ ของคุณ ก�าหนดโดยความคิดที่คุณคิด และก�าหนดโดย 

สิ่งที่คุณท�าในความสัมพันธ์นั้นๆ แม้ขณะที่คุณก�าลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ก็ 

เช่นเดียวกัน ทุกส�านึกที่คุณได้จากหนังสือ ก็คือผลของการคิดของคุณนั่นเอง 

ความสามารถในการเข้าใจและการเข้าลึกถึงแนวคิดที่มีในหนังสือเล่มนี้ จะถูก

ก�าหนดด้วยคุณภาพของการคิดของคุณเอง ในขณะที่คุณก�าลังอ่าน

ดังนั้น การเรียนรู้เพื่อการคิดในช่วงที่การคิดของคุณมีคุณภาพอยู่ที่

ระดับสูงสุด หรือที่เรียกว่า... กำรเรียนรู้เพื่อกำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณ จึงมี

ความส�าคัญอย่างยิ่ง ไม่ควรปล่อยให้ผ่านไป การคิดเชิงวิจารณญาณคือศิลปะ

ที่มีวินัย ที่เป็นหลักประกันว่า คุณได้น�าการคิดที่ดีที่สุดของคุณไปใช้กับชุดของ

สถานการณ์แวดล้อมแบบต่างๆ การพัฒนาขีดความสามารถทางวิจารณญาณ

นี้ ย่อมที่จะท�าให้คุณสามารถควบคุมความคิดที่ก�าลังควบคุมคุณอยู่

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพหรือเป้าหมายใดๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ ณ ที่ใด หรือ

ก�าลงัเผชญิหน้ากบัปัญหาใดๆ คณุจะมทีางออกทีด่เีสมอ หากคณุควบคมุความ

คิดของคุณไว้ได้ ในฐานะของนักวิชาชีพ ในฐานะพ่อแม่ ผู้ปกครอง พลเมือง 

ในฐานะคู่รัก เพื่อน หรือแม้แต่ในฐานะเป็นนักจับจ่ายที่จับจ่ายในทุกที่ รวมทั้ง

ในทุกสถานการณ์ ทักษะการคิดของคุณจะให้ผลลัพธ์ในทางดีเสมอ แต่ในทาง

ตรงกันข้าม การคิดที่แย่มักสร้างปัญหามากมายให้คุณ ท�าให้คุณต้องเสียเวลา 

เสียพลัง ต้องฉุนเฉียว และเจ็บปวด

การที่จะเป็นนักคิดเชิงวิจารณญาณได้น้ัน คุณต้องการการเรียนรู้เพื่อ

สังเกต ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างความคิดหลายประเภท ใน

หลายๆ มติ ิในชวิีตของคณุ คณุจ�าเป็นต้องสร้างนสิยัส�าคญัให้เกิดขึน้ในใจของ

คุณ มันจะเกี่ยวพันผูกโยงไปถึงการกระท�าทุกอย่างของคุณ เกิดความต้องการ
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ในการอทุศิตน ความพากเพยีร ความสุจริต และความซื่อสตัย์ในรปูแบบพเิศษ

ของคุณ ซึ่งมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ เรามีความจริงจังและมีความพยายามปฏิบัติ

ไปตลอดชีวิต

หนังสือเล่มนี้ จะแสดงให้เห็นวิธีการใช้ความคิดของคุณเพื่อปรับปรุง

วิธีการคิดของคุณ ในแต่ละแนวคิดในหนังสือเล่มนี้ ยังจะช่วยให้คุณสามารถ

ใช้จิตควบคุมความคิด อารมณ์ ความปรารถนา และควบคุมพฤติกรรมของ

คุณเองได้ด้วย

ความหวังของเราไม่ได้มุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงว่าจะเกิดขึ้นได้อย่าง

มหัศจรรย์ แต่เรามุ่งที่การวางรากฐานให้เกิดการเจริญเติบโตทางปัญญาและ

อารมณ์ของคุณในอนาคต คุณเป็นเพียงรอยขีดข่วนบนผิวบนของหัวข้อที่ลึก

และซับซ้อน หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างรวดเร็ว แต่

เมื่อเราเริ่มใช้ปัญญาท่ีก�าลังเติบโตทางความคิดของเราอย่างจริงจัง เราก็จะ

เริ่มเห็นผลตอบแทนในส่วนของชีวิตของเราทุกคน

แต่ก่อนอื่น คุณจะต้องสร้างส�านึกให้เกิดขึ้นในใจของคุณเสียก่อน คุณ

จะต้องเริ่มท�าความเข้าใจในความคิดของคุณเอง เริ่มท่ีจะมองและแลเห็นมัน

ในขณะที่มันก�าลังเริ่มเป็นต้นเหตุของปัญหา เริ่มมองว่ามันก�าลังจะก่อปัญหา

อื่นๆ แก่คุณอีก คุณต้องเรียนรู้วิธีจับมันไว้ ขณะที่มันพยายามซ่อนตัวจากตัว

คุณ (ด้วยการหลอกตวัเองของคณุในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่... ซึง่เป็นธรรมชาติ

ของมนุษย์) คุณต้องค้นหาขยะและเรื่องไร้สาระที่คุณปล่อยออกมาโดยไม่รู้ตัว

ในช่วงหลายๆ ปีของการซึมซับของคุณไปเรื่อยๆ หนังสือเล่มนี้จะแสดงวิธีว่า 

คุณจะต้องเริ่มต้นอย่างไร
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เมื่อคุณบรรลุถึงจุดปันผล
เมื่อคณุได้ปฏบิตัผ่ิานแนวคดิ 25 ประการทีแ่นะน�าในหนงัสอืนีแ้ล้ว โปรด

น�าไปใช้ ในชีวิตประจ�าวันหรือประจ�าสัปดาห์ ...ซึ่งคุณควรเริ่มรู้สึกถึงคุณภาพ

ชีวิตที่คุณได้รับบ้างแล้ว รายการต่อไปนี้คือผลตอบแทนที่คุณอาจคาดหวังได้

คุณจะเห็นว่า

 • คุณสื่อความคิดและความเข้ากับผู้อื่นได้ดีขึ้น

 • คุณมุ่งอยู่เฉพาะประเด็นปัญหาและการแก้ปัญหาได้มากขึ้น

 • คุณแสวงหาเป้าหมายที่มีเหตุผลและบรรลุผลได้มากขึ้น 

 • คุณถามค�าถามที่สร้างสรรค์และถามค�าถามที่มีประโยชน์ได้มากขึ้น

 • คุณเห็นแก่ตัวน้อยลง

 • คุณควบคุมอารมณ์ของคุณเองได้มากขึ้น

 • คุณควบคุมความอยากและพฤติกรรมของคุณได้มากขึ้น

 • คุณเข้าใจมุมมองของผู้อื่นได้มากขึ้น

 • คุณเป็นผู้มีเหตุผลมากขึ้น

 • คุณบังคับควบคุมผู้อื่นน้อยลง

 • คุณพินอบพิเทาผู้อื่นน้อยลง คุณข่มขู่ผู้อื่นน้อยลง

 • คุณหนักใจในเรื่องที่คุณท�าอะไรไม่ได้น้อยลง

 • คุณปลดปล่อยอารมณ์เก็บกดสมัยเป็นเด็กทิ้งไปได้

 • คุณคาดถึงผลที่อาจตามมาได้ก่อนลงมือท�าการใดๆ

 • คณุยอมรบัได้สะดวกใจมากขึน้ เมื่อคณุท�าผดิหรอืคดิผดิ และคณุมุง่

ที่จะแก้ไขความเชื่อให้ถูกได้มากกว่าเดิม
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 • คุณฝึกตนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ อยู่กับร่องกับรอย มีภาพลักษณ์

ของตนได้อย่างสมเหตุผล และสามารถคบหาสมาคมกับผู้มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตได้มากขึ้น

 • คุณเริ่มตั้งค�าถามกับการชุมนุมของสังคมและกับสิ่งลึกลับมากขึ้น

 • คุณเริ่มตั้งค�าถามต่อสิ่งที่คุณได้อ่านและได้ฟังในสื่อต่างๆ

 • คุณถูกกล่อมและตะล่อมด้วยวาทะที่รื่นหูของนักการเมืองที่เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตนน้อยลง

 • คุณห่วงใยมากขึ้นในสิทธิ์และความต้องการของมนุษย์ทุกคนในโลก 

มากกว่าผลประโยชน์แคบๆ ของประเทศของคุณ 

 • คุณได้รับอิทธิพลน้อยลงจากทีวี ภาพยนตร์ และโฆษณา และดูมัน

ด้วยสายตาที่มีวิจารณญาณมากขึ้น

 • คุณมีส่วนช่วยให้โลกมีความยุติธรรมมากขึ้น

 • คุณเป็นคนท่ีมีการศึกษาดีข้ึน หนังสือหลากหลายมากขึ้น เพื่อเปิด

ส�านึกเชิงประวัติศาสตร์และโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้น

 • คุณเข้าได้ว่าการเติบโตเชิงปัญญาเป็นกระบวนการระยะยาว และ

ต้องมีแผนเพื่อให้การพัฒนาของคุณมีความต่อเนื่อง

เคล็ดส�ำหรับปลูกฝังแนวคิดแต่ละแนว
ในขณะที่คุณท�าแผนประจ�าวันและประจ�าสัปดาห์ให้เกิดผล โปรด

พิจารณาใช้ยุทธวิธีต่อไปนี้

1. อ่านหน้าที่คุณเพ่งจุดในวันนั้นทุกคืน ปฏิบัติให้แนวคิดฝังอยู่ในการ 

คิดของคุณ (ออกเสียงด้วย) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้คุณลงลึกใน

แนวคิดนั้น อ่านหน้านั้นซ�้า จนกระทั่งคุณสามารถโต้ตอบในใจกับ 

ตัวเองเกี่ยวกับแนวคิดและยุทธวิธีในหน้านั้นๆ
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2. อธบิายแนวคดิทีค่ณุก�าลงัปลกูฝังให้ตวัเองกบัผูอ้ื่น ยิง่มคีวามชดัเจน 

ก็ยิ่งท�าให้คุณเข้าใจและใช้มันได้ดีขึ้น (โดยอุดมคติ คุณควรเจาะจง

บางคนให้ปฏิบัติในแนวคิดเหล่านี้ร่วมกับคุณ – กับคนส�าคัญ ถ้าเป็น

ไปได้)

3. หาสถานที่ที่เหมาะสมส�าหรับปฏิบัติยุทธวิธีที่แนะน�า สถานที่ที่คุณ 

ใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด ที่ท�างาน กับคู่ครอง กับลูกๆ 

4. คิดหาวิธีโต้ตอบท่ีเป็นไปได้ไว้ก่อนลงมือท�าการ ตัวอย่างเช่น ถ้า 

คุณก�าลังปลูกฝังแนวคิดเพื่อการท�าความกระจ่าง (แนวความคิด

ส�าหรับวันที่ 6) และคุณได้วางแผนการประชุมในวันถัดไปไว้แล้ว ก็

ขอให้คุณคิดถึงค�าถามที่จะสร้างความกระจ่าง เช่น คุณอาจเตรียม

ค�าถามว่า “คุณพอจะพูดถึงประเด็นนั้นในลักษณะอื่นให้ฉันทราบได้

หรอืไม่” “คณุพอจะยกตัวอย่างได้หรอืไม่” หรอื “คณุพอจะเขียนเป็น

ภาพหรือแผนภูมิให้ฉันได้หรือไม่” 

5. หาวิธีรักษาให้แนวความคิดหลักของวันนั้นๆ เด่นอยู่ในใจของคุณ

ตลอดเวลา คุณอาจแปะค�าส�าคัญ (เช่น “ความแจ้งชัด”) ไว้ที่ตู้เย็น 

โต๊ะท�างาน หรอือะไรทีค่ณุเหน็บ่อย เป็นการช่วยเพ่งจดุแนวคดิหลกั

ของวันได้ตลอดวัน

วำงแผนและบันทึกปูมควำมก้ำวหน้ำ
ในตอนท้ายหนังสือ คุณจะเห็นแผนปฏิบัติรายวันและรายสัปดาห์ ให้

คัดลอกแผนรายวันหรือรายสัปดาห์ไว้ชุดหนึ่ง หรือเขียนไว้ ในสมุดโน้ตหรือ 

ลงบนัทกึรายวนั (ใช้แบบรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏบิตั)ิ ยิง่คณุใช้เวลา

มากในการแสดงความคิด (อธิบายให้ผู้อื่นได้ทราบ สรุปด้วยการเขียน การใช้

อย่างเปิดเผยในการสนทนาและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น) มากขึ้นเท่าใด การ



บทน�ำ 39

ปลูกฝังเชิงลึกก็จะยิ่งเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น คุณจะมีความสามารถ 

ใช้มันได้อย่างอัตโนมัติมากขึ้น

ค�ำเตือน
ขณะที่คุณปฏิบัติตามหนังสือนี้ โปรดตระหนักว่า ความคิดในแต่ละวัน

คือแนวคิดที่มีความซับซ้อนในรูปแบบที่เรียบง่าย จ�าไว้ว่าเป้าหมายของเรา

คือ การสร้างจุดเริ่มต้น ของเส้นทางสู่การคิดเชิงวิจารณญาณ ดังนั้น เราจึง

ไม่ได้รวมค�าวิจารณ์อื่นอันเป็นประโยชน์ไว้ด้วย ยิ่งกว่านั้น ในการบีบอัดความ

คิดและการหาตัวอย่างจากชีวิตประจ�าวัน เราอาจท�าบางเรื่องให้มันดูง่ายจน

เกินไป นอกจากนี้ ในบางครั้งคุณอาจไม่เห็นด้วยกับตัวอย่างบางตัวอย่างของ

เรา ถ้าเป็นดังน้ัน จงพยายามไม่เฉออกไปจากจุดสุดท้ายที่ใหญ่กว่า นั่นคือ 

การพัฒนาสู่การเป็นนักคิด ใช้มันให้มากเท่าที่จะท�าได้ และผลักสิ่งที่เหลือ 

ออกไป

หากแนวความคิด 25 วันของเราดูไม่สมเหตุผลส�าหรับคุณ ก็ให้ผ่าน

มันไปก่อน และอาจกลับมาปฏิบัติต่อในภายหลัง ให้เวลาตัวเองเพื่อการเติบโต 

และให้ ใช้เฉพาะแนวความคิดท่ีคุณสามารถปฏิบัติได้มาอธิบายเพิ่มเติม คุณ

อาจหาอ่านได้จากรายการเอกสารอ่านเพิ่มเติมในท้ายเล่ม เราหวังว่าแนวคิด

เหล่านี้สามารถกระตุ้นให้คุณแสวงหาเพิ่มเติม และมีความพร้อมในการท�าให้

คุณสามารถคิดในเชิงวิจารณญาณที่เป็นนิมิตหมายในชีวิตของคุณได้

ก่อนเริ่มต้น
ก่อนเริ่มปฏิบัติตามแนวความคิดในหนังสือเล่มนี้อย่างมีชีวิตชีวา โปรด

พิจารณาความคิดนี้ แล้วย้อนกลับมาพิจารณาอีกเป็นครั้งคราว
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“
นึกเสมอว่า… 

คุณก็เหมือนมนุษย์ทั่วไป ดังนั้น 
พึงคาดได้เลยว่า ความตกต�่าของมนุษย ์

อย่างท่ีเป็นกันอยู่นี้ ย่อมมีอยู่ 
ในตัวคุณด้วยเช่นกัน

”
ถ้ามนุษย์ทั่วไปมีความล�าเอียง ให้เริ่มด้วยข้ออ้างที่ว่า คุณเองก็มีความ

ล�าเอียงด้วยเช่นกัน ถ้ามนุษย์ทั่วไปมักหลอกตัวเอง คุณเองก็มักชอบหลอกตัว

เองอยู่ด้วยเหมือนกนั เป็นไปไม่ได้ทีจ่ะก้ำวสู่กำรเป็นนักคดิได้ หำกคณุยงัยดึมัน่

ว่ำ ตัวคุณเป็นคนดีไร้ที่ติ ในความเป็นจริง คนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีไม่มีที่ติ

นั้น แท้จริงแล้วคนคนนั้นก็ไม่ใช่คนดีที่ไม่มีที่ติ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา คนดีไม่มี

ที่ติคือ คนที่รู้ตัวเองอยู่เสมอว่า ตนไม่ได้เป็นคนที่ดีไม่มีที่ติ ซึ่งก็เป็นเช่นเดียว

กับคนอื่นๆ ที่มักเป็นคนหลอกตัวเอง และถือตัวเองเป็นศูนย์กลาง



บทน�ำ 41

1
วันที่

ร่วมรู้สึกกับผู้อื่น
เผยความไม่รู้แจ้งแห่งตน
สังเกตความขัดแย้ง
มีความยุติธรรม ไม่เห็นแก่ตัว
ยึดมั่นความมุ่งหมาย
มีความกระจ่างชัด
อยู่ในประเด็น
ตั้งค�าถาม ตั้งค�าถาม ตั้งค�าถาม
คิดถึงผลที่จะตามมาให้ตลอด
ควบคุมอารมณ์
ควบคุมความอยาก
เป็นผู้มีเหตุผล
แสดงความเมตตา
คิดด้วยตัวเอง
ไม่ท�าตนเหนือผู้อื่น
ไม่ยอมสยบตนต่อผู้ใด
อย่าเป็นคนช่างปริวิตก
หยุดโทษพ่อแม่ผู้ปกครอง
จงวิจารณ์สื่อ
มองนักการเมืองให้ทะลุ
เป็นพลเมืองของโลก
สังเกตขยะในสื่อ
ท�าแต้มโดยการมีส่วนช่วยโลก
เป็นผู้ใฝ่รู้อยู่เสมอ
มองหาทางที่จะไปต่อ

“
นี่คือวันสร้างความร่วม 

รู้สึกกับผู้อื่น
 

ร่วมรู้สึก
Empathize

เห็นใจผู้อื่น

เอาใจเขามาใส่ใจเรา

”
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จงมองหาโอกาสที่จะร่วมรู้สึกกับผู้อื่น มองหาตัวอย่าง พฤติกรรม ร่วมรู้สึก

ของผูอ้ื่น ฝึกความร่วมรูส้กึของตน ตวัอย่างเช่น ทกุคร้ังเมื่อมผีูว้างท่าทไีม่

เหน็ด้วยกับเรา จงลองใช้ค�าพดูของเราแทนค�าพดูของเขาทีค่ดิว่าเขาจะพดูกบั

เรา แล้วลองถามผู้ไม่เห็นด้วยกับเราคนนั้นว่า สิ่งนั้นตรงกับที่เขาอยากจะพูด

กับเราหรือไม่ สังเกตผู้อื่นว่า เขามีความร่วมรู้สึกกับเรามากน้อยเพียงใด ดูว่า

มีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เขาพูด (“ฉันเข้าใจ”) กับพฤติกรรมที่เขาก�าลังส่อ

ให้เห็น (ว่าเขาก�าลังไม่ได้ตั้งใจฟังสิ่งที่คุณพูดอยู่) ถามบางคนที่เขาไม่เห็นด้วย

กับคุณว่า เขาเข้าใจสิ่งที่คุณพูดว่าอย่างไร สังเกตคนขณะบิดเบือนค�าพูดของ

ตน เพื่อรักษามุมมองตัวเอง หรือยอมรับเฉพาะบางสิ่งที่ตัวเองจะได้ประโยชน์ 

สงัเกตว่าตวัคณุเองท�าเช่นนีด้้วยหรอืไม่ โดยการฝึกความร่วมรู้สกึเชงิปัญญาน้ี 

คณุจะมคีวามเข้าใจผูอ้ื่นได้อย่างเตม็ทีม่ากขึน้ ขยายการรูถ้งึความอวชิชาหรือการ

ไม่รูข้องตวัคณุเอง และปลกูฝังการเข้าใจผูอ้ื่นให้ลกึซึง้มากยิง่ขึน้ในจิตของคุณ

1
วันที่ เรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมรู้สึกกับผู้อื่น

การร่วมความรู้สึกเชิงปัญญา ต้องการการคิดในมุมมองของผู้อื่นโดย 

ตัวเรา โดยเฉพาะกับผู้ที่เราคิดว่าเขาผิด ซึ่งยากมาก จนกว่าเราจะตระหนักได้

เองว่า เราเองกเ็คยท�าผดิมาแล้วไม่น้อย ในขณะทีค่นอื่นกท็�าถกูมามากเหมอืน

กัน คนที่คิดต่างจากเรา บางครั้งเขาก็รู้ความจริงที่เราไม่เคยรู้มาก่อน การฝึก

การคิดในมุมมองของผู้อื่น คือสิ่งจ�าเป็นยิ่งยวดในการพัฒนาความเป็นนักคิด

ของคุณ นักคิดที่ดีให้คุณค่ากับมุมมองที่ตรงกันข้ามกับมุมมองของตน พวก

เขาตระหนักว่า การแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความจริงหลายอย่างนั้น อยู่ที่การ

พยายามคิดในมุมมองอื่นๆ พวกเขาจะชื่นชมวิธีการใหม่ๆ ในการมองโลก พวก

เขาจะไม่ทกึทกัว่าทศันคตขิองตนมเีหตผุลท่ีสดุ เขาเหล่านัน้เตม็ใจทีจ่ะถกเถยีง
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กนัเพื่อท�าความเข้าใจกบัทศันคตอิื่นๆ พวกเขาจะไม่กลวัความคดิหรือความเชื่อ

ที่เขายังไม่เข้าใจหรือยังไม่เคยพิจารณา พวกเขาไม่กลัวที่จะเปลี่ยนหรือละทิ้ง

ความคิดที่ตนเคยลุ่มหลงมาก่อน ที่พิสูจน์ได้ ในภายหลังว่าเป็นเท็จ

ยุทธวิธีเพื่อสร้างความร่วมรู้สึกกับผู้อื่น

1. ระหว่างการไม่เห็นด้วยกับผู้ ใดผู้หนึ่ง ให้สลับข้างกัน บอกผู้น้ันว่า 

“ฉัน/ผมจะพูดในมุมมองของคุณ 10 นาที และขอให้คุณท�าเช่น

นั้นด้วย” จากนั้นแต่ละคนลองแก้ไขท่าทีของตนในมุมมองของคู่ 

ถกเถียง “ท่าทีในส่วนของฉันที่คุณไม่เข้าใจคือ...”

2. ในระหว่างการถกเถียง ให้สรุปสิ่งที่อีกฝ่ายพูดโดยใช้โครงข้อความ 

“ความเข้าใจของฉันในสิ่งที่คุณพูดก็คือ... ถูกต้องไหม”

3. ขณะก�าลงัอ่านข้อเขยีน ให้คณุพดูในใจว่า คณุคดิว่าผูเ้ขยีนก�าลงัพูด

ถึงอะไร อธิบายให้คนอื่นฟัง ตรวจสอบข้อเขียนถึงความถูกต้องอีก

ครั้ง ซึ่งนี่คือการช่วยให้คุณสามารถประเมินความเข้าใจของคุณที่

มีต่อมุมมองของผู้เขียน คุณจะแสดงท่ำทีของกำรไม่เห็นด้วยอย่ำง

แท้จริงได้ ก็ต่อเม่ือคุณมีควำมเข้ำใจในมุมมองของผู้เขียนเร่ืองนั้น

โดยถ่องแท้แล้วเท่ำนั้น

“ผู้ที่อยู่กับความไม่รู้แจ้งของผู้อื่น 
ก็คือผู้ที่อยู่กับความไม่รู้แจ้งของตน”

– นิรนำม
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ยุทธวิธีเพื่อการพัฒนาความถ่อมตนเชิงปัญญา
1. เมื่อคุณไม่สามารถหาหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความเชื่อของ 

คุณว่าจริงได้ ให้เริ่มพูดว่า “ฉันอาจผิดก็ได้ แต่ที่ฉันคิดคือ...” หรือ 
“ถึง ณ จุดนี้ฉันเชื่อว่า...” หรือ “เท่าที่ความรู้ที่ฉันมีในเรื่องนี้ ฉัน
คิดว่า...”

2. สังเกต ขณะท่ีคุณก�าลังถกเถียงเรื่องความเช่ือโดยที่คุณไม่มีหลัก
ฐานที่เพียงพอมาสนับสนุน ให้คุณตระหนักและตรองว่า ท�าไมคุณ
จึงท�าอย่างนั้น

3. ตั้งค�าถามถามเรื่องที่คุณมีความเชื่อเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ 
ความเชื่อที่ลึก เช่น ศาสนา วัฒนธรรม หรือความเชื่อทางการเมือง

4. หาแหล่งข้อมูลทางเลือกที่เป็นตัวแทนมุมมองของคุณ ที่คุณยังไม่
เคยพิจารณามาก่อน

5. อย่ากลัวที่จะ “ส�ารวจ” ความเชื่อใหม่ๆ เพื่อที่จะค้นหาความจริงได้
อย่างทะลุปรุโปร่ง

6. ท�ารายการทุกอย่างเกี่ยวตัวบุคคลที่คุณคิดว่ารู้จักดีที่สุด แล้วท�า 
รายการสิง่ทีค่ณุคดิว่าเป็นความจรงิ แต่ไม่แน่ใจว่าจะจรงิอย่างแน่นอน
เท่าใดนัก จากนั้น ถ้าคุณเชื่อถือคนผู้นั้นมาก ให้ส่งรายการที่คุณ 
ท�าให้เขาด ูเพื่อดูว่าคณุถกูต้องเพยีงใด มคีวามจรงิเชิงลกึใดทีผุ่ดขึน้
ในใจให้คุณทราบอีกบ้างหลังได้รับการป้อนกลับ

ค�าถามที่คุณอาจถาม เพื่อบ่งชี้ความอ่อนแอ
ในการคิดของคุณ
 • อะไรบ้างทีฉ่นัรูจ้รงิ (เกีย่วกบัตวัเอง เกีย่วกบัสถานการณ์นัน้สถานการณ์
นี้ เกี่ยวกับบุคคลอื่น เกี่ยวกับประเทศของคุณ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ในโลก)
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เรียบเรียงโดย เดชา บุญค้ำ

เพียงเปลี่ยนความคิด ก็ทำใหชีวิตเปลี่ยนได

ปรับความคิด
เพื�อชีวิตที่ดีขึ้น
ใน 25 วัน

โดย Dr.Linda Elder & Dr.Richard Paul

BETTER THINKINGto

BETTER LIVING&

คิดได้ดีขึ้น ด�ำเนินชีวิตได้ดีขึ้น... ในเวลำ 25 วัน

วิถีทางที่มีพลัง 25 วิถีเพื่อปรับปรุงการคิดของคุณ และท�าให้การคิดดีขึ้น 
การตัดสินใจดีขึ้น หยุดหลอกตัวเอง สามารถเอาชนะการหลอกลวงตัวเองที่มีอยู่
ในตัว การคิดตามใจปรารถนา และการปริวิตก ใช้การคิดที่ดีขึ้นของคุณเพื่อการ
ตัดสินใจท่ีดีในท่ีท�างาน ที่บ ้าน และตลอดชีวิตของคุณ ประเมินอย่างมี
วิจารณญาณในสิ่งที่ที่ปรึกษาของคุณบอก ที่นักการเมืองบอก ท่ีผู้บังคับบัญชา
บอก ...และแม้แต่ทีค่รอบครวัของคณุบอก เป็นหนงัสอืที่ใช้ง่ายและเป็นเชงิปฏบิตัิ 
ประกอบด้วยแผนปฏบิตัปิระจ�าวนั ประจ�าสัปดาห์ บนัทกึความก้าวหน้า และอื่นๆ

คุณเป็นอย่างที่คุณคิด! จงควบคุมการคิดของคุณ... และเริ่มต้นชีวิตอย่าง
สมบรูณ์ท่ีสดุ! ในเวลา 25 วนั คณุจะพบวธิจีบัการโกหก วธิที�าความเข้าใจท่ีลกึซึง้  
วิธีการตัดสินใจเลือกในทุกด้านของชีวิตของคุณ ...ในการท�างาน ในการเงิน 
ไปจนถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวอันลึกซึ้งของคุณ

การค้นหาวธิเีอาชนะนสิยัการคดิที่ไม่ดทีีเ่กดิจากการหลอกตวัเอง หรือจาก
การควบคุมอารมณ์ไม่ได้ วิธีท�าความกระจ่างในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง 
ตระหนักว่าไม่รู้ ในสิ่งใด วิธีถามค�าถามที่ถูกต้อง วิธีป้องกันการถูกล้างสมอง การ
ถูกเชิด และการพดูอย่างท�าอย่าง วธิหีลกีเลีย่งการปรวิติก การว่าอะไรว่าตามกนั 
และหลกีเลีย่งการกล่าวหาผู้อื่น

ปรับความคิด
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
ใน 25 วัน
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เรียบเรียงโดย เดชา บุญค้ำ

เพียงเปลี่ยนความคิด ก็ทำใหชีวิตเปลี่ยนได

ปรับความคิด
เพื�อชีวิตที่ดีขึ้น
ใน 25 วัน

โดย Dr.Linda Elder & Dr.Richard Paul
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