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ฮัล  เอลรอด  เป็นหนึ่งในผู้ท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่ำเรำทุกคนมีควำม
สำมำรถที่จะเอำชนะอุปสรรคและควำมยำกล�ำบำกต่ำง ๆ  และสร้ำง
ชีวิตอันแสนพิเศษที่เรำสำมำรถจินตนำกำรได้  เมื่ออำยุ  20  ปี  เขำ
ได้รับอุบัติเหตุทำงรถยนต์และเสียชีวิต (ในทำงกำรแพทย์) นำนถึง  
6  นำที  กระดูกหัก 11 แห่ง รวมถึงสมองได้รับควำมเสียหำยอย่ำง

หนัก แต่ในที่สุดเขำก็สำมำรถท้ำทำยข้อวินิจฉัยทำงกำรแพทย์และกำรต้องตกเป็น
เหยือ่ของอปุสรรคคร้ังส�ำคญัจนกลำยเป็นผูท่ี้ประสบควำมส�ำเร็จสงูสดุในองค์กรธรุกจิ  
นักว่ิงอัลตร้ำมำรำธอน  นักเขียนหนังสือขำยดี  ศิลปินเพลงสไตล์ฮิปฮอป  และ
วิทยำกรผู้สร้ำงแรงบันดำลใจในระดับนำนำชำติอีกด้วย

ฮัล  ตัดสินใจท่ีจะให้ชีวิตของเขำเป็นแบบอย่ำงให้แก่กำรเอำชนะควำมท้ำทำย
นำนัปกำร  เพื่อปลดปล่อยศักยภำพที่ไม่มีขีดจ�ำกัดซ่ึงอยู่ภำยในตัวพวกเรำทุกคน  
นอกจำกนี ้ เขำยงัเป็นหนึง่ในวิทยำกรและนกัพดูสร้ำงแรงบันดำลใจทีไ่ด้รับกำรยกย่อง
สูงสุดในสหรัฐฯ  อีกด้วย  เขำได้รับเชิญไปบรรยำยให้แก่องค์กรต่ำง ๆ  ท้ังภำคเอกชน
และองค์กรไม่แสวงผลก�ำไรในกำรประชุมต่ำง ๆ  และกำรระดมทุนในโครงกำรต่ำง ๆ   
ยิ่งไปกว่ำนั้น  เขำยังมีควำมมุ่งมั่นที่จะให้แรงบันดำลใจแก่เยำวชน  นับว่ำเป็นเวลำ
มำกกว่ำหนึง่ทศวรรษท่ีเร่ืองรำวของเขำได้มอีทิธิพลเชงิบวกต่อผูฟั้งนบัแสนในสหรัฐฯ 
และแคนำดำ  โดยท่ีจ�ำนวนกว่ำ  60,000  คน  เป็นเยำวชนรุ่นใหม่ในระดับมัธยม
ปลำยและมหำวิทยำลัย

- เกี่ยวกับผู้เขียน -

เสรี  อู่ธาราสวัสดิ์  ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  (เกียรตินิยม)  จำก
คณะรัฐศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  และปรญิญำโทสำขำกำรสอนภำษำองักฤษ
ในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลและองค์กร  ทั้งในอุตสำหกรรมรถยนต์  ธนำคำร  พลังงำน  อำหำร
ทะเล  บริษัทท่ีปรึกษำทำงธุรกิจ  ควบคู่กับกำรเป็นติวเตอร์ภำษำอังกฤษและนักแปล

จำกที่เคยนิยำมตัวเองว่ำไม่ใช่ “คนตื่นเชำ้” แต่ในระหว่ำงที่แปลหนังสือเล่มนี้ 
ได้ลองเร่ิมปฏิบัติตำมหลัก  “Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น เมื่อต่ืนเช้ำ”  ได้เร่ิมเล็ง
เห็นคุณค่ำของกำรต่ืนเช้ำ  และถึงแม้ว่ำจะยังประยุกต์ใช้ได้ไม่ครบทุกขั้นตอน  แต่
ใช้ชีวิตอย่ำงมีเป้ำหมำยท่ีชัดเจนและมุ่งมั่นมำกขึ้น  และเร่ิมต้นแบ่งปันเร่ืองรำวให้กับ
ผู้คนรอบข้ำง  ด้วยควำมปรำรถนำให้ผู้คนรอบ ๆ ตัวมี  “ชีวิตดีขึ้น  เมื่อตื่นเช้ำ”

- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง -
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คนเราทุกคนมีศักยภาพในการท่ีจะท�าให้ตนเองได้รบัในสิง่

ที่ต้องกำร ไม่ว่ำจะเป็น ควำมส�ำเร็จ ควำมสุข สุขภำพท่ีแข็งแรง  ทรัพย์สิน

เงินทอง อสิรภำพ และควำมรัก กำรทีจ่ะบรรลคุวำมผลส�ำเร็จในทกุ ๆ  ด้ำน

ของชีวิตนั้นสำมำรถท�ำได้ไม่ยำกนัก นั่นคือการทุ่มเทเพื่อใช้เวลาอย่าง 

คุ้มค่าในแต่ละวัน ทั้งนี้ปัจจัยส�าคัญคือ ข้ึนกับว่า “เราต่ืนนอนและใช้

เวลาในช่วงเช้าอย่างไร”  ซ่ึงขั้นตอนเล็ก ๆ ที่แสนง่ำยเหล่ำนี้ท�ำให้เรำ

สำมำรถเร่ิมต้นวันใหม่  กลำยเป็นบุคคลท่ีสำมำรถสร้ำงสรรค์ควำมส�ำเร็จ

ได้ตำมที่ต้องกำร  และได้รับอย่ำงแท้จริงในทุก ๆ ด้ำนของชีวิต  

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่ำนมีแนวทำงและวิธีกำรในกำรปฏิบัติตน

ในช่วงเวลำเช้ำอันได้แก่กำรใช้  The Life S.A.V.E.R.S.  หรือ  ความ

สงบนิ่ง (S),  ค�าปฏิญาณ (A),  การสร้างภาพจินตนาการ (V),  การ 

ออกก�าลังกาย (E), การอ่าน (R) และ การเขียน (S) ช่วยให้รู้สึกว่ำเครียด

น้อยลง และมีสมำธิ มีควำมตั้งใจ มีควำมสุข และต่ืนเต้นกับชีวิตมำกขึ้น  

หนังสือ  “Miracle Morning  ทุกสิ่งในชีวิตจะดีข้ึน เมื่อต่ืนเช้า”  

เล่มนี้เป็น หนังสือดี  แปลจำกหนังสือขำยดี The Miracle Morning : 

The Not-So-Obvious Secret Guaranteed to Transform Your Life 

(Before 8 AM)  เขียนโดย  Hal  Elrod  ซ่ึงจะช่วยให้มีวิธีและแนวทำง

ในกำรเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือท�ำให้ทุกสิ่งในชีวิตของท่ำนดีขึ้น  

ส�ำนักพิมพ์                    มีควำมภูมิใจท่ีได้จัดพิมพ์ หนังสือด ี 

เล่มนี ้ทีจ่ะช่วยให้ท่ำนมแีนวทำงและวิธีในกำรปฏบิติัตนในช่วงเวลำเช้ำ  ซ่ึง

จะท�ำให้ทุกสิ่งในชีวิตของท่ำนดีข้ึนตลอดไป  

เพรำะหนังสือดีเล่มนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเรำให้ดีขึ้นได้

สมชัย  เบญจมิตร

หมายเหตุ บรรณาธิการ
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ค�านิยม - โรเบิร์ต คิโยซากิ

ฮัล  เอลรอด  เป็นบุคคลอัจฉริยะ  และหนังสือของเขำท่ีช่ือว่ำ  “Miracle  

Morning  ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า”  นับว่ำเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตผมด้วย

ผมเองได้เร่ิมท�ำกิจกรรม  กำรเคลื่อนไหวด้ำนศักยภำพของมนุษย์หรือกำร
พัฒนำตนเอง  มำต้ังแต่ปี ค.ศ. 1973  หลังจำกที่เข้ำอบรมหลักสูตรของสถำบัน  EST  
เป็นคร้ังแรกและเร่ิมเล็งเห็นควำมเป็นไปได้ในวงกำรนี้  ตั้งแต่นั้นมำ  ผมจึงศึกษำ
เร่ืองรำวของศำสนำต่ำง ๆ ถ้อยค�ำบทสวด  กำรปฏิบัติสมำธิ  โยคะ  กำรกล่ำว 
ค�ำปฏิญำณตนเอง  กำรสร้ำงภำพจินตนำกำร  และ  NLP  (Neuro-Linguistic  
Programming)  ผมได้ลองเดินลุยไฟ  และเสำะแสวงหำหลักปรัชญำอื่น ๆ ที่   
“แตกต่ำงจำกวิถีท่ัวไป”  แน่นอนว่ำบำงอย่ำงก็  “ไกลหลุดโลก”  เกินกว่ำจะกล่ำวถึง

แต่สิง่ทีฮ่ลัปฏบัิตมิำโดยตลอด  ซ่ึงกค็อื “The Life S.A.V.E.R.S. 6  ประการ”  

เป็นหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ช่วยพัฒนำจิตใต้ส�ำนึกของมนุษยชำติมำนำนหลำยร้อยปี
และกลั่นกรองจนเป็น  “ท่ีสุดของที่สุด”  ในรูปของแบบแผนกำรปฏิบัติยำมเช้ำใน
แต่ละวัน  ซ่ึงได้กลำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินชีวิตในแต่ละวันของผมไปแล้ว

แต่ละวัน  ผู้คนมำกมำยได้ปฏิบัติตำมตัวช่วยชีวิตอย่ำงน้อย 1 ประกำร  เช่น  
หลำยคนออกก�ำลังกำยตำมหลักกำร  E  (Exercise)  ในทุก ๆ เช้ำ  ในขณะที่อีก
หลำย ๆ คน  เลือกท่ีจะปฏิบัติตนให้จิตสงบนิ่งหรือนั่งสมำธิตำมหลัก  S  (Silence)    
หรือมีควำมสุขกับกำรเขียนบันทึกตำมหลัก  S  (Scribing)  แต่ไม่มีใครเลยที่จะ
ปฏิบัติ  “หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ”  ซ่ึงมีมำแต่โบรำณนี้ได้ครบทุกข้อ  จนกระท่ังฮัลได้
รวบรวมเป็น  “The Life S.A.V.E.R. 6  ประการ”  

หลักปฏิบัติ  “Miracle Morning  ชีวิตดีข้ึน เมื่อต่ืนเช้า”  เป็นสิ่งที่เหมำะ
ทีส่ดุส�ำหรับคนทีม่ภีำรกจิรัดตวัและประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงมำกมำย  กำรปฏบัิติตำม 
“The Life S.A.V.E.R. 6  ประการ”  ทุก ๆ  เช้ำ  เปรียบเสมือนกำรอัดฉีดเช้ือเพลิง
เต็มขั้นเข้ำสู่ร่ำงกำย  จิตใจ  และจิตวิญญำณ ก่อนที่ผมจะเร่ิมต้นวันใหม่ในทุก ๆ  วัน

ดังท่ีคุณพ่อของผมซ่ึงประสบควำมส�ำเร็จได้กล่ำวเสมอ ๆ ว่ำ  “พ่อท�ำให้เงิน
ทองเพ่ิมพูนขึ้นได้  แต่ไม่สำมำรถท�ำให้วันเวลำเพิ่มขึ้นมำได้”  ดังนั้น  หำกต้องกำร
ท�ำให้ทุก ๆ วันในชีวิตเกิดประโยชน์สูงสุด  คุณต้องอ่ำนหนังสือเล่มนี้... “Miracle  

Morning  ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อต่ืนเช้า” 

          โรเบิร์ต  คิโยซากิ

โรเบิร์ต คิโยซากิ นักเขียนขายดีอันดับ 1 ของนิวยอร์กไทม์  ที่ชื่อ  “พ่อรวยสอนลูก  (Rich  Dad  
Poor  Dad)”  และผู้ก่อตั้งบริษัท  Rich  Dad  Company  ซึ่งด�าเนินธุรกิจให้ความรู้ด้านการเงิน
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เรื่องราวและผลลัพธ์ที่ประสบความส�าเร็จของ 
“Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า”

ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการอ่านเร่ืองราวต่อไปนี้  
แล้วดูว่าสิ่งใดบ้างที่สามารถเกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้  

“วันนี้เป็นวันที่  79  ที่ฉันปฏิบัติตำมหลัก  ‘Miracle 

Morning - ชวีติดข้ึีน เม่ือตืน่เช้า’  โดยไม่พลำดเลยแม้แต่

วันเดียว  ฉันพูดตำมตรงเลยว่ำนี่เป็นคร้ังแรกท่ีฉันเร่ิมต้นกำรท�ำบำงสิ่ง

เป็นระยะเวลำยำวนำนเช่นนี้และติดใจไม่ใช่เพียงแค่  2-3  วันหรือสัปดำห์

เท่ำนั้น!  ตอนน้ีฉันรอคอยท่ีจะตื่นนอนในตอนเช้ำของทุก ๆ วัน  ซ่ึงไม่น่ำ

เชื่อเลยจริง ๆ ว่ำหนังสือ  เล่มนี้จะเปลี่ยนชีวิตของฉันไปอย่ำงสิ้นเชิง”
-  เมลานี  เดปเพน  เจ้าของกิจการ  เมืองเซลินสโกรฟ  รัฐเพนซิลเวเนีย

“หลังจำกเร่ิมต้นปฏิบัติตัวตำมหลัก  ‘Miracle Morning - ชีวิต

ดีขึ้น เมื่อต่ืนเช้า’  ในเดือนธันวำคม  ค.ศ. 2009  เมื่อคร้ังเป็นนักศึกษำ

ท่ีมหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย  ฉันรู้สึกได้ทันทีถึงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง

ชัดเจน  จำกกำรเร่ิมประสบควำมส�ำเร็จในเป้ำหมำยระยะยำวท่ีตั้งไว้อย่ำง

รวดเร็วและง่ำยขึ้นกว่ำท่ีคำดหวังไว้ นอกจำกนี้ฉันสำมำรถลดน�้ำหนัก  พบ

รักคร้ังใหม่ ได้เกรดเฉลีย่สงูกว่ำทีเ่คยได้รับ และยงัสำมำรถสร้ำงช่องทำงใน

กำรหำรำยได้เพิ่มขึ้น... ทุกสิ่งทุกอย่ำงนี้เกิดขึ้นภำยใน 2 เดือนเท่ำนั้น!  

และ ณ เวลำนี้  เวลำผ่ำนไปหลำยปี  ‘Miracle Morning - ชีวิตดีข้ึน 

เม่ือต่ืนเช้า’  ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของฉันค่ะ”
-  นาทันย่า  กรีน  ผู้ฝึกสอนโยคะ  เมืองซาคราเมนโต  รัฐแคลิฟอร์เนีย

“ผมประยุกต์ใช้หลัก  ‘Miracle Morning - ชีวิตดีข้ึน เมื่อต่ืน

เช้า’  มำประมำณ  10  เดือนแล้ว  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ  รำยได้ผมเพิ่ม

ขึ้นเป็น  2  เท่ำ  และมีรูปร่ำงดีที่สุดเท่ำที่เคยมีมำ  ท่ีส�ำคัญคือมีเวลำให้
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กับครอบครัวและเพ่ือน ๆ เพ่ือสร้ำงควำมทรงจ�ำที่ดีร่วมกัน  แน่นอนว่ำ  

ผมนี่แหละแฟนพันธุ์แท้ตัวจริง!”
-  ไมค์  แมคเดอร์มอท  ผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาค  เมืองเดวิส  รัฐแคลิฟอร์เนีย  

“ตอนแรกทีผ่มได้ยนิเร่ืองรำวเกีย่วกบั  ‘Miracle Morning - ชวีติ

ดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า’  ผมก็นึกในใจว่ำ  ‘เหลวไหลสิ้นดี  จะเป็นไปได้ยังไง!’  

ตอนนี้ผมเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยซ่ึงเรียน  19  หน่วยกิต  และท�ำงำน

ประจ�ำด้วย  แน่นอนว่ำไม่มีเวลำเหลือส�ำหรับกำรท�ำงำนอื่น ๆ ท่ีเป็น 

เป้ำหมำยส่วนตัวได้เลย  ถ้ำเป็นเมื่อก่อนท่ีจะเรียนรู้หลักและวิธีกำรนี้  ผม

เคยต้องต่ืนนอนช่วง  7-9  โมงเช้ำทุกวันเพื่อเตรียมตัวส�ำหรับกำรเข้ำเรียน

วิชำตอนเช้ำ  แต่ตอนนี้ผมสำมำรถต่ืนนอนเวลำตี  5  เป็นประจ�ำ  ผม

ก�ำลังเรียนรู้และเติบโตก้ำวหน้ำข้ึนผ่ำนกำรพัฒนำตัวเองในแต่ละวัน  และ

แน่นอนว่ำก�ำลังหลงรักหลัก  ‘Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น เม่ือตื่น

เช้า’  เข้ำอย่ำงจังเลยล่ะ!”
-  ไมเคิล  รีฟส์  นักศึกษามหาวิทยาลัย  เมืองวอลนัท  ครีก  รัฐแคลิฟอร์เนีย  

“ผมไม่รู้ว่ำจะพูดอะไรดี  นอกจำกว่ำ  กำรใช้ชีวิตในแต่ละวันของ

ผมดีขึ้น  100  เท่ำ  หลังจำกที่ประยุกต์ใช้หลัก  ‘Miracle Morning - 

ชีวิตดีข้ึน เมื่อต่ืนเช้า’”
-  จอช  ธีลบาร์  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ  เมืองบอยส์  รัฐอินเดียน่า  

“หลังจำกประยุกต์ใช้หลัก  ‘Miracle Morning - ชีวิตดีข้ึน เมื่อ

ตื่นเช้า’  เพียง  3  สัปดำห์  ฉันก็สำมำรถหยุดกำรทำนยำที่ช่วยให้ระบบ

ประสำทตื่นตัวท่ีฉันทำนต่อเนื่องในช่วง  3  ปีท่ีผ่ำนมำ!  หลักและวิธีกำร

นี้ได้เปลี่ยนชีวิตของฉันในหลำยด้ำน  และฉันมั่นใจมำกว่ำหลักกำรนี้จะ

สำมำรถเปลี่ยนแปลงคุณได้เช่นกัน”
-  ซาร่าห์  เกเยอร์  นักศึกษามหาวิทยาลัย  เมืองมินนีแอโพลิส  รัฐมินนิโซตา
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จากใจผู้เขียน

ไม่ว่า ณ ขณะน้ี  คุณก�าลังอยู่ในช่วงเวลาของ

ชวีติทีก่�ำลงัรุ่งสดุ ๆ   ก�ำลงัประสบควำมส�ำเร็จขัน้สงูสดุ  หรือ
ก�ำลังตกอยู่ในสภำวะที่ยำกล�ำบำกและดิ้นรนเพื่อหำทำงออกก็ตำม  แต่อย่ำง
น้อยท่ีสุด  ผมเชื่อว่ำพวกเรำทุกคนมีสิ่งหนึ่งท่ีเหมือนกัน  นั่นก็คือเรำทุกคน
ต่ำงต้องกำรพัฒนำให้ชีวิตและตัวของเรำดีขึ้นกว่ำเดิม  กำรกล่ำวเช่นนี้ไม่ได้
เป็นกำรชี้น�ำว่ำชีวิตของเรำมีควำมผิดปกติแต่อย่ำงใด  เพรำะในฐำนะที่เป็น
มนุษย์  เรำก็เกิดมำพร้อมกับควำมปรำรถนำและควำมต้องกำรท่ีจะผลักดัน
ตนเองให้เติบโตและพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลำ  ดังนั้นผมเชื่อมั่นว่ำสิ่งนี้มี
อยู่ในตัวเรำทุกคนอย่ำงแน่นอน  แต่ในควำมเป็นจริง  พวกเรำส่วนใหญ่ก็ยัง
คงต่ืนขึ้นมำพร้อมกับกำรด�ำเนินชีวิตในรูปแบบเดิม ๆ ทุกวันอยู่นั่นเอง 

ในฐำนะท่ีเป็นผู้เขียน  วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ  และที่ปรึกษำด้ำนควำม
ส�ำเร็จท้ังทำงชีวิตและธุรกิจ  งำนของผมจึงมุ่งเน้นท่ีกำรช่วยเหลือคนให้น�ำพำ
ทุก ๆ ด้ำนของชีวิตไปสู่ระดับแห่งควำมส�ำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยในระดับที่
สูงขึ้นให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้  นอกจำกนี้ในอีกแง่หนึ่ง  ผมเองก็เป็น
นกัเรียนในวชิำมมุมองเร่ืองชวีติทีทุ่ม่เทศกึษำเร่ืองศกัยภำพของมนษุย์และกำร
พัฒนำตนเอง  ดังนั้นผมจึงกล่ำวได้อย่ำงมั่นใจว่ำ  หลักและวิธีการของ  

“Miracle Morning - ชีวิตดีข้ึน เมื่อต่ืนเช้า”  เป็นวิธีกำรที่เป็นไปได้  น�ำ
ไปสู ่ผลลัพธ์ที่ต้องกำรได้จริง  และมีประสิทธิภำพที่สุดเท่ำท่ีผมเคยมี
ประสบกำรณ์มำก่อน  ในกำรใช้เพื่อปรับปรุงบำงแง่มุมหรือทุกแง่มุมของชีวิต
ของคุณ  และเพื่อท�ำให้เกิดผลลัพธ์อย่ำงรวดเร็วกว่ำท่ีคุณจะเชื่อว่ำสำมำรถ
เป็นไปได้อีกด้วย

ส�ำหรบัผู้ที่ประสบควำมส�ำเรจ็อยูเ่สมอ ๆ  หรอืผู้ทีม่ีผลกำรปฏิบตังิำน
ยอดเยี่ยมอย่ำงต่อเนื่อง  หลัก “Miracle Morning - ชีวิตดีข้ึน เม่ือตื่นเช้า”  
ยังสำมำรถเป็นสิ่งที่พลิกชีวิตของคุณได้อย่ำงแท้จริง  เพรำะจะช่วยให้บรรลุ
เป้ำหมำยในขั้นที่เหนือขึ้นไปอีกขั้น  น�ำพำตัวคุณไปสู่ควำมส�ำเร็จทั้งในด้ำน
ส่วนตัวและกำรท�ำงำนในระดับท่ีเหนือกวำ่ที่เคยได้รับในอดีต  ทั้งนี้  นอกจำก
จะหมำยถงึรำยได้ทีเ่พิม่ขึน้หรือธุรกจิท่ีเตบิโตขึน้ มกัรวมถงึกำรค้นพบเส้นทำง
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ใหม่ ๆ เพ่ือสัมผัสประสบกำรณ์ของกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับที่ลึกซ้ึงกว่ำ
เดิม  ในขณะเดียวกันก็ช่วยท�ำให้คุณกลับมำใส่ใจบำงแง่มุมต่ำง ๆ ในชีวิตท่ี
เคยละเลยไป  ซ่ึงจะท�ำให้ชีวิตโดยรวมมีควำมสมดุลมำกยิ่งขึ้น  และนี่ก็คือ
กำรปรับปรุงพัฒนำท้ังทำงด้ำน  สุขภาพ  ความสุข  ความสัมพันธ์  การเงิน  

และ  จิตวิญญาณ  หรือแง่มุมอื่น ๆ ท่ีมีควำมส�ำคัญ

ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังเผชิญกับอุปสรรค  ควำมยำกล�ำบำกหรือก�ำลังต่อสู้
ดิ้นรนเพื่อหำทำงออก  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสภำวะทำงอำรมณ์  ร่ำงกำย  กำรเงิน  
ควำมสัมพันธ์  ฯลฯ  หลัก  “Miracle Morning - ชีวิตดีข้ึน เมื่อตื่นเช้า”  
ได้รับกำรพิสูจน์คร้ังแล้วคร้ังเล่ำว่ำเป็นวิธีหนึ่งที่สร้ำงเสริมพลังเพื่อให้เรำ
สำมำรถเอำชนะควำมท้ำทำยทีด่เูหมอืนว่ำจะยิง่ใหญ่มำกเกนิกว่ำจะเอำชนะได้  
และท�ำให้เกิดกำรพัฒนำตนเองคร้ังส�ำคัญ  รวมถึงพลิกสภำวะแวดล้อมรอบ
ตัวให้เป็นไปในอีกรูปแบบหนึ่งที่ปรำรถนำ  ในระยะเวลำอันรวดเร็วอีกด้วย

ไม่ว่ำคณุจะต้องกำรท�ำกำรเปล่ียนแปลงคร้ังส�ำคญัเฉพำะในบำงเร่ืองที่
ต้องกำร  หรือต้องกำรเปลีย่นแปลงชวีติคร้ังยิง่ใหญ่  ตอนนีค้ณุได้หยบิหนงัสอื
ถกูเล่มแล้วครบั  เพรำะคณุก�ำลงัจะเร่ิมต้นกำรเดนิทำงทีเ่ตม็ไปด้วยปำฏหิำริย์  
ซ่ึงใช้กระบวนกำรที่เรียบง่ำยแต่ปฏิวัติชีวิต  ซ่ึงมั่นใจได้ว่ำจะเปลี่ยนแปลงทุก
แง่มุมของชีวิต...  โดยท้ังหมดนี้  จะเกิดขึ้นในช่วงเวลำก่อน  8  โมงเช้ำ

ผมทรำบดีว่ำสิ่งเหล่ำนี้เป็นค�ำสัญญำที่ยิ่งใหญ่มำกในกำรท�ำให้เกิดขึ้น
ได้จริง  แต่เชื่อเถอะว่ำ  หลัก  “Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น เมื่อต่ืนเช้า”  
ได้น�ำพำผู้คนกว่ำหลำยหมื่นคนท่ัวโลก  (รวมทั้งตัวผมเองด้วย)  ไปสู่ผลลัพธ์
ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  และแน่นอนว่ำจะเป็นสิ่งหนึ่งที่น�ำพำคุณไปสู่จุด
ที่ต้องกำร  ซ่ึง ณ ขณะนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่จะแบ่งปันหลักกำรนี ้
ให้กบัคณุ  และผมได้ทุม่เทพลงัทัง้หมดเพ่ือให้แน่ใจว่ำหนงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นกำร
ลงทุนท้ังเวลำ  พลังงำน  และควำมมุ่งมั่นเพื่อท่ีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ  
ท้ำยที่สุดนี้  ผมขอขอบคุณที่อนุญำตให้ผมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณและกำร
เดินทำงอันแสนมหัศจรรย์ไปด้วยกันก�ำลังจะเร่ิมขึ้น ณ บัดนี้

     ด้วยรักและขอบคุณ

        ฮัล  เอลรอด  
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บทน�า
เรื่องราวของผม และสาเหตุที่ว่า

ท�าไมเรื่องราวของคุณจึงมีความส�าคัญ

วันท่ี 3 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1999 เป็นวันท่ีดี แต่ไม่สิ  

เรียกได้ว่ำมันยิ่งใหญ่ส�ำหรับชีวิตของผมเลยก็ว่ำได้  ในตอนนั้นผมอำยุได้  

20  ปี  เพิ่งเรียนผ่ำนมหำวิทยำลัยช้ันปี 1  และเพิ่งใช้เวลำประมำณปีคร่ึง

จนกลำยเป็นดำวรุ่งตัวแทนขำยในบริษัทระดับ  200  ล้ำนเหรียญสหรัฐ  

ซ่ึงท�ำลำยสถติิและมรีำยได้สงูเกนิกว่ำท่ีผมฝันไว้ว่ำในอำยเุท่ำนัน้จะสำมำรถ

ท�ำได้  นอกจำกน้ีผมยังมีควำมรักท่ีหวำนช่ืนกับแฟนสำว  มีครอบครัวท่ี

อบอุ ่นซ่ึงคอยช่วยและสนับสนุน  และเพื่อน ๆ ที่ดีที่สุดที่พร้อมจะ 

ช่วยเหลือหำกต้องกำร  เรียกได้ว่ำในเวลำนั้นผมมีควำมสุขมำก

จำกเร่ืองรำวนี ้ อำจพูดได้เลยว่ำในเวลำนัน้ชวีติของผมรุ่งสดุ ๆ  โดย

ไม่มีทำงที่ผมจะทรำบเลยว่ำในคืนนั้นโลกท้ังใบของผมก�ำลังจะจบลง

 เวลา 23.32 น. : ขับรถด้วยความเร็ว 70 ไมล์ต่อชั่วโมง  

มุ่งไปทางภาคใต้บนถนนไฮเวย์สาย 99

เรำเพิ่งออกจำกร้ำนอำหำร  โดยแยกจำกเพื่อน ๆ แล้ว  ตอนนั้นมี

เพียงแค่เรำสองคน  คือผมและแฟนสำวซ่ึงเหนื่อยล้ำจำกกำรทำนข้ำวใน

เย็นนั้น  จึงผล็อยหลับไปตรงท่ีนั่งผู้โดยสำร  ซ่ึงต่ำงจำกผมที่สำยตำมุ่งมั่น

ไปท่ีถนนข้ำงหน้ำมอืกวัดแกว่งไปมำรำวกบัก�ำลงัก�ำกบัเพลงของไชคอฟสกี  

ในขณะท่ีผมก�ำลังมีควำมสุขเต็มท่ีจำกงำนเลี้ยงในคืนนั้น  ไม่ได้คิด

เร่ืองกำรนอนหลับเลยแม้แต่น้อย  เพรำะก�ำลังขับรถฟอร์ด  มัสแตงสีขำว

คันใหม่บนถนนไฮเวย์มุ่งหน้ำไปทำงภำคใต้ด้วยควำมเร็ว  70  ไมล์ต่อ

ช่ัวโมง  เป็นช่วงเวลำ  2  ชั่วโมง  หลังจำกท่ีผมได้กล่ำวสุนทรพจน์ท่ีดีท่ีสุด

ในชวีติเสร็จสิน้ไป  และได้รับกำรชืน่ชมโดยกำรทีแ่ขกทกุคนลกุขึน้ปรบมอื

ให้เป็นคร้ังแรกในชีวิต  ซ่ึงแน่นอนว่ำผมรู้สึกภูมิใจมำก  ในควำมเป็นจริง



14  Miracle Morning  ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า      โดย  ฮัล  เอลรอด   

แล้ว ตอนนัน้ผมอยำกจะตะโกนบอกควำมรู้สกึขอบคณุทุก ๆ  คนเลย เพยีง

แต่ว่ำแฟนผมก�ำลังหลับอยู่ ดังนั้นเธอยังไม่ได้สติรับรู้อะไรท้ังส้ิน  ผมคิด

จะยกหูโทรศัพท์หำคุณพ่อคุณแม่  แต่นั่นก็ดึกมำก  พวกท่ำนท้ังสองคง

เข้ำนอนไปแล้ว  จริง ๆ  ผมน่ำจะโทรศัพท์นะ  เพรำะผมไม่รู้เลยว่ำนั่นเป็น

โอกำสสุดท้ำยที่จะได้คุยกับพวกท่ำน  หรือแม้แต่ใคร ๆ ก็ตำม  

 ความจริงท่ีไม่อาจจินตนาการได้

ไม่... ผมไม่ได้สังเกตเห็นแสงไฟหน้ำของรถบรรทุกเชฟโรเลตคัน

ใหญ่ท่ีพุ่งตรงมำ  แต่มีไฟส่องมำจริง ๆ  เพียงช่ัวเวลำสั้น ๆ ท่ีไม่คำดคิด  

รถบรรทุกคันใหญ่ซ่ึงขับมำด้วยควำมเร็วประมำณ  80  ไมล์ต่อชั่วโมง   

ชนโครมเข้ำอย่ำงจังกับรถฟอร์ดของผมซ่ึงเล็กกว่ำและเทียบกันไม่ได้เลย  

จำกนั้นสองสำมวินำที  ซ่ึงเสมือนภำพสโลโมช่ัน  โดยมีเพลงบรรเลงของ

ไชคอฟสกีก�ำกับจังหวะกำรเต้นที่เลวร้ำยนั้น  โครงสร้ำงเหล็กของรถเรำท้ัง

สองคันชนประสำนกัน  ส่งเสียงร้องและเสียงครูดจำกกำรบิดและฉีกขำด  

ถุงลมนิรภัยของรถฟอร์ดท�ำงำนด้วยแรงท่ีมำกพอจะท�ำให้เรำทั้งคู่หมดสติ

ไป และด้วยควำมเร็วประมำณ 70 ไมล์ต่อชั่วโมง ท�ำให้สมองส่วนหน้ำของ

ผมแตกเป็นส่วน ๆ เนื้อเยื่อส�ำคัญส่วนใหญ่ของสมองกลีบหน้ำถูกท�ำลำย

จำกผลท่ีเกิดข้ึน  ท�ำให้ส่วนท้ำยของรถของผมถูกผลักกระเด็นไป

ที่เลนขวำซ่ึงไม่รู้เลยว่ำมีรถคันหลังตำมมำ  รถยนต์รุ่นแซทเทิร์น  ซ่ึงขับ

มำโดยเด็กวัยรุ่นอำยุ  16  ปี  ชนเข้ำมำท่ีประตูด้ำนของผมด้วยควำมเร็ว  

70  ไมล์ต่อชั่วโมง  ท�ำให้ประตูฉีกขำดและพุ่งเข้ำมำท่ีตัวผม  ขอบโลหะ

ตรงหลังคำยุบตัวลงมำท่ีศีรษะ  ผ่ำเปิดกะโหลกของผมจนหูซ้ำยผมเกือบ

ขำด  กระดูกตรงเบ้ำตำด้ำนซ้ำยหัก  ท�ำให้ลูกตำของผมไม่มีท่ียึดซ่ึง

อนัตรำยมำก  ในขณะท่ีแขนซ้ำยกห็กั  โดยทีเ่ส้นประสำทตรงแขนด้ำนหน้ำ

ได้รับควำมเสียหำย  และข้อศอกแตกละเอียด   และกระดูกต้นแขนก็แตก

เป็นเสี่ยง ๆ ทะลุเข้ำไปในผิวหนังส่วนของแขนด้ำนหน้ำ
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นอกจำกนี้  กระดูกเชิงกรำนยังได้รับควำมเสียอย่ำงหนักจำกกำรท่ี

รถซีดำนแซทเทิร์นพุ่งเข้ำมำท่ีแผงควบคุมรถยนต์ด้ำนหน้ำ  โดยแตกออก

เป็น  3  ส่วน  แยกจำกกัน  ท้ำยท่ีสุดท�ำให้กระดูกโคนขำซ่ึงเป็นกระดูกท่ี

ใหญ่ที่สุดในร่ำงกำยหักคร่ึง  โดยท่ีกระดูกชิ้นหนึ่งได้แทงทะลุต้นขำและ

เกิดเป็นรูขนำดใหญ่ใต้กำงเกงของผม

เลือดไหลออกทุก ๆ  ท่ี  ร่ำงกำยของผมถูกท�ำลำยอย่ำงหนัก  สมอง

เสียหำยอย่ำงถำวร  เมื่อไม่สำมำรถทนต่อควำมเจ็บปวดทำงร่ำงกำยอัน

แสนสำหัส  ร่ำงกำยของผมก็หยุดกำรท�ำงำน  ควำมดันเลือดลดต�่ำลงและ

ทุก ๆ สิ่งเร่ิมไม่มีควำมหวัง  เพรำะร่ำงกำยผมก�ำลังเข้ำสู่ขั้นโคม่ำ

 คุณมีชีวิตเพียง... สองคร้ัง  

สิ่งท่ีเกิดข้ึนหลังจำกนั้น  ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจำกช่วงเวลำสั้น ๆ  

ที่ไม่น่ำเชื่อ  ท่ีหลำย ๆ คนเรียกว่ำ  ปาฏิหาริย์

เมื่อทีมกู้ภัยฉุกเฉินมำถึง  และเร่ิมใช้เลื่อยของนักผจญเพลิงเพื่อ

เอำร่ำงท่ีเต็มไปด้วยเลือดของผมออกจำกซำกรถยนต์  ผมสูญเสียเลือด

มำกจนหัวใจหยุดเต้น  และหยุดหำยใจ

ในทำงกำรแพทย์นั้น  ผมได้ตำยไปแล้ว!

หน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้น�ำตัวผมไปท่ีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยทันที  และ

ตั้งใจท�ำงำนอย่ำงเต็มท่ีเพ่ือรักษำชีวิตผมไว้  และ  6  นำทีหลังจำกนั้นพวก

เขำก็ประสบควำมส�ำเร็จ  หัวใจผมเร่ิมเต้นอีกคร้ัง  ผมเร่ิมสูดออกซิเจน

เข้ำไป  ขอบคุณมำกครับ  ผมรอดชีวิตแล้ว

ผมอยู่ในอำกำรข้ันโคม่ำประมำณ  6  วัน  และต่ืนขึ้นมำเพื่อรับ

ทรำบข่ำวว่ำผมไม่สำมำรถเดนิได้อกีต่อไป  แต่หลงัจำกกำรพกัฟ้ืนและฟ้ืนฟู

ร่ำงกำยในโรงพยำบำลนำนกว่ำ 7 สัปดำห์  ก็สำมำรถฝึกจนกลับมำเดินได้

อีกคร้ัง  ดังนั้นพ่อแม่ของผมจึงเร่ิมหมดห่วงและผมเองก็พร้อมกลับเข้ำสู่

โลกแห่งควำมเป็นจริงอีกคร้ัง โดยท่ีทรำบดีว่ำ กำรท่ีกระดูกหัก 11 ชิ้น  
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“กล่ำวกันว่ำ 1 ชั่วโมงแรก

ก็คือหำงเสือของทั้งวันนั้น

ถ้ำผมขี้เกียจหรือรู้สึกแย่ในสิ่งที่ท�ำ

ในช่วง  1  ชั่วโมงแรกหลังจำกต่ืนนอนแล้ว

ในวันนั้นก็มีแนวโน้มท่ีจะขี้เกียจและไม่ใส่ใจอะไร

ในทางตรงข้าม  หำกผมสำมำรถท�ำให้

ชั่วโมงแรกเกิดประโยชน์มำกท่ีสุด

ก็มีแนวโน้มที่จะท�ำสิ่งต่ำง ๆ ได้

อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดทั้งวันเช่นกัน”

- Steve Pavlina



1
ได้เวลาตื่นข้ึน เพ่ือปลดปล่อย
ศักยภาพข้ันสูงสุดในตัวคุณ
“ถงึแม้ค�ำกล่ำวที่ว่ำ  ‘ชีวิตนี้  ช่ำงแสนสั้น’  มักถูกกล่ำว 

อยู่เสมอจนกลำยเป็นค�ำพูดที่ซ�้ำซำกจ�ำเจ  แต่ก็เป็นควำมจริง 
ที่ไม่อำจปฏิเสธได้  อย่ำมัวแต่รู้สึกไม่พึงพอใจหรือยอมรับกับ

สภำพชีวิตแบบธรรมดำ ๆ เพรำะนั่นไม่ใช่เพียงแค่ชีวิต 
ที่ปรำศจำกเป้ำหมำย  แต่ยังแสนเจ็บปวดอีกด้วย”

-  เซธ  โกดิน 

“ทกุ ๆ เช้ำ คุณควรตื่นนอนขึ้นมำด้วยควำม 
ตั้งใจแน่วแน่ที่ว่ำ ในคืนนี้จะนอนหลับด้วยควำมสุขใจ”  

-  จอร์จ  โลริเมอร์  

เพราะเหตุใด เม่ือเวลาท่ีเด็กทารกเกิดมา เรามักจะพูดกับ

พวกเขำว่ำ  “มหัศจรรย์แห่งชีวิต”  แต่แล้วเมื่อโตขึ้น   เรำกลับยอมรับกำร

ใช้ชีวิตแบบธรรมดำ ๆ  ท่ัวไปล่ะ  ในระหว่ำงทำงของกำรใช้ชีวิต เรำสูญเสีย

กำรมองเห็นควำมมหัศจรรย์แห่งชีวิตท่ีติดตัวเรำมำโดยตลอดหรือไม่

นอกจำกนี้  เวลำที่คุณเกิดมำ  ทุก ๆ คนจะให้ควำมมั่นใจกับคุณ

เสมอว่ำ  เมื่อโตข้ึน  คุณสำมำรถท่ีจะท�ำ  หรือมี  หรือเป็นอะไรก็ได้ตำม

ที่ต้องกำร  หำกเป็นเช่นนี้  ค�ำถำมคือ  จนถึงตอนนี้คุณเองก็เติบโตมำก

ขึ้นแล้ว  คุณก�ำลังท�ำ  ก�ำลังมี  และก�ำลังเป็นในทุก ๆ สิ่งท่ีคุณต้องกำร

หรือไม่  และตลอดกำรด�ำเนินชีวิตที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน  คุณได้เปลี่ยน

นิยำมใหม่ของ  “สิ่งใด ๆ ก็ตำม  และทุกสิ่งทุกอย่ำง”  ไปแล้ว  เนื่องจำก

กำรมีชีวิตต�่ำกว่ำท่ีต้องกำรอย่ำงแท้จริง
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เมื่อไม่นำนมำนี้  ผมได้ทรำบข้อมูลและสถิติที่น่ำกังวลใจท่ีว่ำ  คน

อเมริกันมีน�้ำหนักตัวเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ย 20 ปอนด์  และเป็นหนี้โดยเฉลี่ยสูง

ถึง 10,000 ดอลลำร์สหรัฐ  นอกจำกนี้คนอเมริกันยังประสบกับสภำวะ 

ซึมเศร้ำ  และไม่ชอบงำนท่ีก�ำลังท�ำอยู่  รวมถึงมีเพื่อนสนิทจ�ำนวนเฉลี่ย

น้อยกว่ำ  1  คน  ถึงแม้ว่ำที่กล่ำวข้ำงต้นมีข้อมูลสถิติบำงส่วนท่ีถูกต้อง  

แต่นัยคือ  ถึงเวลำแล้วท่ีคนอเมริกันจะต้องต่ืนข้ึนอย่ำงจริงจังเสียที

แล้วคุณล่ะ  คุณก�ำลังใช้ศักยภำพท่ีมีอยู่อย่ำงเต็มที่ท่ีสุดและสร้ำง

ควำมส�ำเร็จในระดบัท่ีสงูข้ึนไปตำมท่ีคณุต้องกำรอย่ำงแท้จริงในทุก ๆ  ด้ำน

ของชีวิตหรือไม่  และมีเร่ืองใดในชีวิตหรือไม่ท่ีคุณก�ำลังอยู่ในจุดต�่ำกว่ำที่

ต้องกำร  คุณก�ำลังก�ำหนดควำมคำดหวังต�่ำกว่ำระดับควำมสำมำรถที่ 

แท้จริง  และรู้สึกพึงพอใจและโอเคกับสิ่งท่ีเป็น  สิ่งท่ีมี  สิ่งที่ท�ำอยู่ใน

ปัจจุบันหรือไม่  หรือว่ำตอนนี้คุณพร้อมไหมที่จะหยุดกำรก�ำหนดควำม

คำดหวังดังกล่ำวแล้วเร่ิมใช้ชีวิตในแบบท่ีดีท่ีสุด  ในแบบที่คุณวำดฝันไว้

สร้างชีวิต “ระดับ 10”

หนึ่งในข้อควำมที่ช่วยปลุกพลังในตัวผมซ่ึงผมชื่นชอบมำกท่ีสุด  

เป็นของ  โอปราห์ วินฟรีย์*  ที่ได้เคยกล่ำวไว้ว่ำ  “การผจญภัยอันยิ่งใหญ่

ที่สุดท่ีคุณเคยเจอมา  ก็คือการได้ใช้ชีวิตดังที่คุณฝันไว้”  แน่นอนว่ำผม

เห็นด้วยกับค�ำกล่ำวนี้เป็นอย่ำงยิ่ง  แต่ทว่ำเป็นเร่ืองน่ำเศร้ำท่ีน้อยคนจะ

สำมำรถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับที่พวกเขำวำดฝัน จนท�ำให้ข้อควำมนี้กลำย

เป็นเพียงค�ำพูดที่จ�ำเจ  ไม่ได้มีควำมส�ำคัญอะไร  ในขณะท่ีคนส่วนใหญ่

ยอมละทิ้งเส้นทำงแห่งฝันแล้วเลือกเส้นทำงของกำรเป็นคนธรรมดำท่ัว ๆ 

ไปแทน  โดยกำรยอมรับสิ่งใด ๆ ก็ตำมที่ชีวิตของเขำจะถูกก�ำหนดให้  

นอกจำกนี ้ ส�ำหรับบุคคลท่ีแม้จะประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูงในด้ำนใดด้ำน

หนึ่ง เช่น ทำงธุรกิจ ก็มีแนวโน้มท่ีจะเลือกใช้ชีวิตในระดับปกติในด้ำนอ่ืน

* พิธีกรชื่อดังประเภททอล์กโชว์  The Oprah Winfrey Show  ซึ่งมีเรตติ้งการชมสูงที่สุดใน
ประวัติศาสตร์สหรัฐฯ
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เช่น  สุขภำพ  ควำมสัมพันธ์  เป็นต้น  ดังท่ี  เซธ โกดิน  นักเขียนชื่อดัง

ได้เขียนไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ  “ค�าว่าท่ัว ๆ ไป  และปานกลางแตกต่างกัน

หรือไม่  มันก็ไม่มากนักหรอก”

ไม่เคยมคี�ำพูดท่ีว่ำคณุจ�ำเป็นต้องทนใช้ชีวติในระดบัท่ีน้อยกว่ำทีค่ณุ

คำดหวัง  เพียงเพรำะคนส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้  แม้ว่ำคนส่วนใหญ่ในท่ีนี้

จะรวมถงึเพือ่น  คนในครอบครัว  และเพ่ือนร่วมงำนกต็ำม  แต่คณุสำมำรถ

เป็นหนึ่งในคนจ�ำนวนไม่กี่คนท่ีจะได้รับควำมส�ำเร็จในระดับที่เกินควำม

คำดหมำยในทุกด้ำนของชีวิตไปพร้อม ๆ กัน  ทั้งควำมสุข  สุขภำพที ่

แข็งแรง  ทรัพย์สินเงินทอง  อิสรภำพ  ควำมส�ำเร็จ และควำมรัก  ใช่ครับ  

คุณสำมำรถมีทุกสิ่งทุกอย่ำงพร้อมกันได้

ทั้งนี้  หำกคุณต้องกำรท่ีจะวัดควำมส�ำเร็จ  ควำมพึงพอใจ  และ

กำรปลดปล่อยศักยภำพในด้ำนใดด้ำนหนึ่งของชีวิตในระดับ  1  ถึง  10  

เชื่อมั่นว่ำเรำทุกคนก็คงต้องกำรท่ีจะอยู่ในระดับ  10  ใช่หรือไม่  เพรำะ

ผมไม่คิดว่ำจะมีใครพูดขึ้นมำว่ำ  “เออน่ำ  ผมต้องกำรให้มีสุขภำพแข็งแรง

ในระดับท่ี  7  ก็พอ  ผมไม่ต้องกำรให้สุขภำพแข็งแรงมำกเกินไป  หรือมี

พละก�ำลังมำกเกินไปหรอกนะ”  หรือว่ำ  “อืม...  ฉันก็รู้สึกโอเคกับควำม

สัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในระดับ  5  แล้วล่ะ  ฉันก็ไม่ได้ใส่ใจว่ำจะต้องโต้เถียง

กับคนรักเวลำท่ีฉันไม่ได้ในสิ่งท่ีต้องกำร  และฉันก็ไม่ได้ต้องกำรที่จะให้คู่

ของเรำเป็นเหมอืนบำงคูท่ีม่คีวำมสขุมำกจนกระทัง่ท�ำให้คูอ่ืน่ ๆ  รู้สกึร�ำคำญ

หรอกนะ”

อย่ำงไรก็ดี  คุณจะพบว่ำ  กำรท่ีจะบรรลุควำมส�ำเร็จใน  ระดับ  10  

ในทุก ๆ ด้ำนของชีวิตนั้น  ไม่เพียงแต่สำมำรถที่จะเป็นจริงได้  แต่ยังท�ำ 

ได้ง่ำยอีกด้วย  เพราะจริง ๆ คือการทุ่มเทเพื่อใช้เวลาอย่างคุ้มค่าใน 

แต่ละวันจะท�าให้คณุกลายเป็นบุคคลในระดบั  10  ซึง่สามารถสร้างสรรค์  

ดึงดูด  บรรลุเป้าหมาย  และรักษาความส�าเร็จในระดับ  10  นี้ได้ใน 

ทุก ๆ ด้าน
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คณุจะรู้สกึอย่างไรหากผมบอกกบัคุณว่าทุกสิง่ทกุอย่างน้ีเร่ิมต้นมา

จากว่า  “คุณตื่นนอนและใช้เวลาในช่วงเช้าอย่างไร”  ซ่ึงขั้นตอนเล็ก ๆ 

ที่แสนง่ำยเหล่ำนี้ท�ำให้คุณสำมำรถเร่ิมต้นวันใหม่  โดยท�ำให้คุณกลำยเป็น

บุคคลที่สำมำรถสร้ำงสรรค์ควำมส�ำเร็จได้ตำมที่ต้องกำร  และได้รับอย่ำง

แท้จริงในทุก ๆ   ด้ำนของชีวิต  คุณรู้สึกต่ืนเต้นหรือไม่  คุณจะเชื่อผมหรือ

ไม่  แน่นอนว่ำบำงคนอำจจะไม่  เพรำะมีผู้คนจ�ำนวนมำกท่ีรู้สึกเหนื่อย

และเบื่อหน่ำยจำกกำรได้ลองทุกวิถีทำงเพ่ือท�ำให้ชีวิตหรือควำมสัมพันธ์

ของพวกเขำดีขึ้น  แต่ก็พบว่ำยังไม่ตอบโจทย์ท่ีพวกเขำต้องกำร  ซ่ึงผม

เข้ำใจประเด็นนี้เป็นอย่ำงดี  เนื่องจำกเคยเป็นเช่นนั้นมำก่อน  แต่ต่อมำผม

ก็ค่อย ๆ เรียนรู้สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีสำมำรถเปลี่ยนทุกสิ่งได้  ซ่ึงผมขอ

เสนอตัวที่จะน�ำพำคุณไปสู่กำรใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง  ที่ไม่เพียงแค่เป็น

ชีวิตที่ดีเท่ำนั้น  แต่ยังเป็นเส้นทำงวิเศษสุดท่ีเรำสำมำรถวำดฝันให้กลำย

เป็นจริงได้ด้วย

หนังสือเล่มน้ีเขียนขึ้น

บนหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ

- คุณสามารถท่ีจะมีคุณค่า  พึงได้รับในสิ่งที่คุณท�า  และสามารถ

สร้างสรรค์และรักษาการมีสุขภาพ ความม่ังคั่ง ความสุข ความรัก  

และความส�าเร็จที่ยอดเยี่ยมในชีวิต  เหมือนกับทุก ๆ คนบนโลก

ใบนี้  กำรที่คุณเร่ิมใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับควำมจริงข้อนี้เป็นสิ่งท่ี

ส�ำคัญ  ไม่เพียงต่อคุณภำพชีวิตเท่ำนั้น  แต่ส่งผลต่อสิ่งท่ีคุณจะท�ำ

ต่อครอบครัว  เพ่ือน  ลูกค้ำ  เพ่ือนร่วมงำน  ลูก ๆ  สังคมรอบ 

ตัว  ตลอดจนใครก็ตำมท่ีคุณได้มีโอกำสประสบพบเจอและใช้เวลำ

ร่วมกันอีกด้วย

- เพื่อช่วยให้คุณออกจากชีวิตซึ่งต�่ากว่าท่ีควรได้รับ  ไม่ว่าจะเป็น

ด้านใดกต็าม  และขณะเดยีวกนักส็ร้างระดบัความส�าเร็จทีต้่องการ  
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ทั้งในชีวิตส่วนตัว  การท�างาน  และการเงิน  สิ่งส�ำคัญอันดับแรก

กค็อื  คณุต้องทุ่มเทเวลำในแต่ละวันเพ่ือเปลีย่นให้ตัวเองเป็นบคุคล

ในแบบท่ีปรำรถนำ  ผู้ซ่ึงเพียบพร้อมและสำมำรถดงึดดู  สร้ำงสรรค์  

และรักษำควำมส�ำเร็จในระดับที่ตัวคุณเองต้องกำร  อย่ำงสม�่ำเสมอ

- การปฏิบัติตัวตอนตื่นนอน  และกิจวัตรประจ�าวันยามเช้าใน  

แต่ละวัน  (หรือการไม่ได้ปฏิบัติก็ตาม)  ส่งผลต่อระดับความส�าเร็จ

ในทุก ๆ ด้านของชีวิตคุณเป็นอย่างมาก  เพรำะช่วงเวลำเช้ำที่มี

ควำมมุ่งมั่น  มีประสิทธิผล  และประสบควำมส�ำเร็จ  จะท�ำให้กำร

ด�ำเนินชีวิตของเรำในวันนั้นมีควำมชัดเจนในสิ่งที่จะลงมือท�ำ  มี

ประสิทธิผล  และประสบควำมส�ำเร็จตำมไปด้วย  ซ่ึงแน่นอนว่ำจะ

ช่วยสร้ำงสรรค์ชีวิตท่ีประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงแน่นอน ท�ำนอง

เดียวกัน  หำกเรำใช้ช่วงเวลำเช้ำโดยที่ไม่มีจุดหมำยชัดเจน  ไม่มี

ประสิทธิผล  และท�ำให้เป็นเวลำเช้ำที่เหมือนวันธรรมดำทั่ว ๆ ไป  

ก็จะท�ำให ้วันนั้นทั้งวันของเรำไม่มี จุดหมำยที่ชัดเจน  ไม่มี

ประสิทธิผล  และกลำยเป็นวันธรรมดำ ๆ เช่นกัน  และแน่นอนว่ำ

จะน�ำไปสู่คุณภำพชีวิตในระดับธรรมดำ ๆ ไม่มีอะไรพิเศษในท้ำย

ท่ีสดุ  ดังนั้นการเปลี่ยนวิธีการนอนต่ืนเช้า ใช้เวลายามเช้าอันแสน

ง่าย จะช่วยเปลี่ยนคุณ เร็วกว่าที่คุณเคยคาดคิดว่าจะท�าได้อีกด้วย

แต่ว่า ฮัล ฉันไม่ใช่ “คนต่ืนเช้า” นะ!

แล้วถ้ำคุณเคยพยำยำมตื่นให้เช้ำข้ึน  แต่มันไม่ได้ผลล่ะ

“ฉันไม่ใช่คนตื่นเช้ำนะ”  คุณอยำกจะพูดเช่นนี้

“ฉันเป็นคนนอนดึก”

“วัน ๆ หนึ่งฉันไม่ค่อยมีเวลำหรอกนะ”

“อ้อ  แล้วฉันก็ต้องกำรนอนเยอะ ๆ  ไม่ใช่นอนน้อยลงสิ!”



2
จุดก�าเนิดของหลัก 

“Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า” 
: เกิดขึ้นจากความสิ้นหวัง

“ควำมสิ้นหวังเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของกำร 
เปลี่ยนแปลงโดยผู้ที่สำมำรถละทิ้งทุกอย่ำงที่เคย 

เชื่อมั่นมำตลอดเท่ำนั้น  จึงจะสำมำรถหลุดพ้นได้”
-  วิลเลียม  เอส  เบอร์โรห์  

“ในกำรเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่ำงแท้จริง  คุณจ�ำเป็น 
ต้องมีแรงบันดำลใจ  หรือไม่ก็ควำมสิ้นหวัง”

-  แอนโทนี่ ร็อบบินส์  

ก่อนอื่น  ผมต้องขอบอกว่าตัวเองน้ันโชคดีท่ีได้เจอกับ  

“จุดตกต�่ำท่ีสุดของชีวิต”  ถึง  2  คร้ัง  ในช่วงเวลำท่ีใกล้เคียงกัน  ใช่ครับ  

ผมใช้ค�ำว่ำ  “โชคดี”  ก็เพรำะสิ่งนี้ท�ำให้ผมได้เติบโตขึ้นผ่ำนประสบกำรณ์

ตรงและบทเรียนส�ำคญัทีผ่มได้เรียนรู้  โดยเกดิขึน้ในช่วงเวลำท่ีท้ำทำยมำก

ที่สุดในชีวิต  ท�ำให้ผมกลำยเป็นบุคคลในแบบท่ีปรำรถนำ  ได้สร้ำงชีวิตใน

แบบที่ต้องกำร  และรู้สึกขอบคุณต่อควำมส�ำเร็จและควำมล้มเหลวของ 

ตัวเอง  เพรำะได้น�ำมำใช้เพื่อช่วยเหลือคนอื่น ๆ ให้สำมำรถเอำชนะ 

และข้ำมพ้นขีดจ�ำกัดของตัวพวกเขำเองอีกทั้งยังบรรลุมำกกว่ำที่พวกเขำ

คำดหวังไว้ว่ำจะเป็นไปได้
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จุดตกต�่าท่ีสุดของชีวิต ครั้งแรก : 

เผชิญกับความตาย

อย่ำงที่คุณพอจะทรำบแล้วในช่วงบทน�ำว่ำ  จุดตกต�่ำที่สุดของชีวิต

ผมก็คือวำระสุดท้ำยของชีวิตเมื่อตอนอำยุ  20  ปี  ผมประสบอุบัติเหตุ

รถยนต์ชนกับรถกระบะท่ีผู้ขับเมำสุรำ  และผมได้เสียชีวิตแล้ว  (ผมได้

เขียนอธิบำยวิธีกำรท่ีท�ำให้ผมกลับมำมีควำมสุข  สุขภำพดี  และประสบ

ควำมส�ำเร็จจำกควำมยำกล�ำบำกในชวิีตทีด่เูหมอืนว่ำจะไม่สำมำรถเอำชนะ

ได้  รวมถึงบทเรียน  8  บท  ท่ีผมเรียนรู้ว่ำจะช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

คุณ  ในหนังสือเล่มแรกของผมท่ีช่ือว่ำ  “พุ่งชน [อุปสรรค] - มุ่งสู่ฝันอย่ำง

มั่นใจ - Taking  Life  Head  On”)  

จุดตกต�่าท่ีสุดของชีวิต ครั้งท่ีสอง : 

เป็นหน้ีสินท่วมตัวและภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรง

กำรด�ำดิ่งลงไปสู่จุดที่สิ้นหวังในคร้ังท่ีสองของชีวิต  เป็นเร่ืองที่ยำก

ล�ำบำกแสนสำหัสยิ่งกว่ำเหตุกำรณ์อุบัติเหตุทำงรถยนต์เสียอีก

ช่วงเวลำนั้นคือ  ปี ค.ศ. 2008  ที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกำอยู่ใน

ภำวะตกต�่ำคร้ังรุนแรงท่ีสุดภำยหลังจำกภำวะเศรษฐกิจตกต�่ำคร้ังใหญ่ใน

ช่วงทศวรรษที่  1930  โดยเหตุกำรณ์คร้ังนั้นเกิดขึ้นหลังจำกที่ผมรอดชีวิต

จำกอุบัติเหตุแล้วและเร่ิมกลับมำเร่ิมต้นหน้ำท่ีกำรงำนจนสำมำรถสร้ำง

เกียรติประวัติของอำชีพกำรเป็นตัวแทนขำยท่ียอดเยี่ยม  และเร่ิมประสบ

ควำมส�ำเร็จในกำรเป็นโค้ช  ซ่ึงมีรำยได้  6  หลัก  รวมถึงกำรเป็นนักเขียน

หนังสือที่ขำยดีติดอันดับ  ผมต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยอีกคร้ังหนึ่ง  นับ

ได้ว่ำเป็นควำมล้มเหลวอย่ำงรำบคำบทั้งด้ำนจิตใจ  อำรมณ์  และกำรเงิน

เพียงชั่วข้ำมคืน  ธุรกิจซ่ึงก�ำลังประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดีท่ีผม

อุตส่ำห์สร้ำงขึ้นมำก็ประสบกับภำวะขำดทุน  ท�ำให้รำยรับเกินกว่ำคร่ึงหนึ่ง

มลำยหำยไปในทันที  ผมไม่สำมำรถจ่ำยหนี้ได้เพรำะช่วงนั้นเพิ่งซ้ือบ้ำน
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หลังแรกไป  มิหน�ำซ�้ำผมเองก็มีคู่หมั้นแล้วและเรำก�ำลังวำงแผนแต่งงำน

และมีลูกคนแรกด้วยกัน  ด้วยภำวะท่ีมีหนี้สินล้นตัวและกำรขำดช�ำระหนี้

เป็นคร้ังแรกในชีวิต  ผมจึงกลำยเป็นโรคซึมเศร้ำขั้นรุนแรง

ผมจมดิ่งลงสู่จุดตกต�่ำท่ีสุดของชีวิต  แล้วจะมีอะไรที่แย่ไปกว่ำนั้น

ได้อีก  อำจจะมีก็ได้  แต่ว่ำนี่ก็เป็นช่วงเวลำท่ีย�่ำแย่ท่ีสุดเท่ำที่เคยเกิดขึ้น

กับผมแล้วนะ  แน่นอนท่ีสุด  ณ เวลำนั้นผมก�ำลังอยู่ในจุดตกต�่ำท่ีสุดของ

ผมแล้วจริง ๆ 

ท�าไมการเป็นหน้ีจึงเลวร้ายกว่าความตาย

หำกคุณถำมผมว่ำ  ระหว่ำงอุบัติเหตุทำงรถยนต์หรือกำรเป็นหนี้  

อะไรคือสิ่งที่ยำกล�ำบำกกว่ำกัน  ผมสำมำรถตอบคุณได้โดยไม่ลังเลว่ำต้อง

เป็นอย่ำงที่สองแน่นอน  คนส่วนใหญ่มักเข้ำใจว่ำกำรได้รับอุบัติเหตุจำก

คนขับขี้เมำท�ำให้กระดูกหักไป  11  ชิ้น  ทนทุกข์ทรมำนกับภำวะสมองถูก

ท�ำลำย  กำรที่หัวใจหยุดเต้นไป  6  นำที  และกำรต่ืนจำกอำกำรโคม่ำเพื่อ

มำพบกับข่ำวร้ำยที่ว่ำคุณจะไม่สำมำรถเดินได้อีกคร้ัง  ส่ิงเหล่ำนี้เป็นเร่ือง

เลวร้ำยขั้นสุดขีด  นอกจำกนี้เป็นเร่ืองท่ีพอสมเหตุสมผล  หำกจะบอกว่ำ

ควำมเจ็บปวดทำงด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ  และอำรมณ์จำกควำมล้มเหลว 

อันน่ำสะพรึงกลัวเหล่ำนี้น่ำจะเป็นจุดที่ตกต�่ำที่สุดของชีวิตคนคนหนึ่ง  

อย่ำงไรก็ตำม  ส�ำหรับผมแล้ว  ไม่ใช่เลย

เพรำะว่ำหลงัจำกประสบอบุตัเิหต ุผมมผีูค้นแวดล้อมรอบกำยท่ีช่วย

ดูแลเอำใจใส่ ตอนอยู่ที่โรงพยำบำล  บุคคลในครอบครัวของผมอยู่กับผม

อย่ำงใกล้ชิด  นอกจำกนี้ผมยังรำยล้อมด้วยแขกต่ำง ๆ ที่มำเยี่ยมเยือน  

ทั้งเพื่อน  และบรรดำญำติ ๆ ท่ีมำหำทุกวันเพ่ือดูแลพูดคุย  ให้ควำมรัก

และส่งเสริมก�ำลังใจ  ตลอดจนบรรดำคุณหมอและพยำบำลผู้ซ่ึงดูแลทุก

ขั้นตอนของกำรรักษำและกำรพักฟื้น  อำหำรถูกจัดเตรียมและส่งมอบมำ

ให้ผมเป็นอย่ำงดี  ในทุก ๆ  วันผมไม่มีควำมรู้สึกเครียดในกำรท�ำงำนหรือ

จ่ำยหนีเ้ลย ดงันัน้พดูได้เลยว่ำกำรใช้ชวีติในโรงพยำบำลเป็นเร่ืองทีง่่ำยมำก
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แน่นอนว่ำในเหตุกำรณ์คร้ังที่  2  ผมไม่ได้พบกับสิ่งเหล่ำนี้เลย  

เพรำะไม่มีใครแสดงควำมเห็นอกเห็นใจกับผม  ไม่มีใครมำเยี่ยมและไม่มี

ใครคอยดูแลและเยียวยำจิตใจอันบอบช�้ำของผม  ไม่มีใครซ้ืออำหำรมำให้  

ผมอยู่ด้วยตัวเองเพียงล�ำพัง  เพรำะทุก ๆ คนต่ำงก็มีปัญหำของตัวเองท่ี

ต้องจัดกำร  เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ใน 

ทุก ๆ ด้ำนของชีวิต  ท้ังทำงร่ำงกำย  จิตใจ  อำรมณ์  และกำรเงิน  ผม

สับสนไปหมด

นอกจำกนี้ ผมเองยังรู้สึกกลัวและไม่มั่นคงจนถึงขนำดท่ีว่ำสถำนท่ี

เพียงแห่งเดียวที่รู้สึกปลอดภัยมำกท่ีสุดก็คือเตียงนอนเท่ำนั้น  มันช่ำงน่ำ

สงสำรมำก  เพรำะสิ่งที่ท�ำให้รู้สึกว่ำผมสำมำรถผ่ำนพ้นแต่ละวันไปได้ก็คือ

ควำมรู้สึกยินดีที่ได้ล้มตัวลงบนที่นอนด้วยควำมอ่อนล้ำและหลบหลีก

ปัญหำต่ำง ๆ ไปได้ชั่วขณะยำมค�่ำคืน  แต่ทว่ำ  ในแต่ละวันควำมคิดท่ี

อยำกจะฆ่ำตัวตำยยังคงวนเวียนเข้ำมำในหัว  ถึงแม้ว่ำผมจะไม่ได้ท�ำมัน

จริง ๆ ก็ตำม  เพรำะตระหนักดีว่ำกำรฆ่ำตัวตำยนั้นจะท�ำให้พ่อแม่รู้สึก 

สูญเสียและเศร้ำโศกเสียใจมำกแค่ไหน  ดังนั้นก็ต้องก้มหน้ำยอมรับสภำพ

ที่เป็นอยู่และก้ำวเดินต่อไป  ในใจลึก ๆ แล้ว  ผมเองทรำบดีเช่นกันว่ำ   

ไม่ว่ำชีวิตจะแย่แค่ไหน  จะต้องมีหนทำงท่ีพลิกสถำนกำรณ์ที่ก�ำลังเผชิญ

ให้กลับมำดีขึ้นได้เสมอ  แต่ทว่ำควำมคิดต่ำง ๆ  ก็ยังคงวนเวียนอยู่อย่ำง

นัน้  โดยท่ีผมเองยงัมองไม่เห็นทำงออกของวิกฤตทำงกำรเงินทีก่�ำลังเผชญิ  

และก็ยังไม่รู้ว่ำจะหยุดควำมเจ็บปวดทำงอำรมณ์และจิตใจได้อย่ำงไรด้วย

ยามเช้าท่ีพลิกชีวิตของผม 

แต่แล้ว  ในช่วงเช้ำของวันหน่ึง  ทุกสิ่งทุกอย่ำงก็เปล่ียนไป  ผมต่ืน

ขึ้นมำด้วยควำมรู้สึกซึมเศร้ำอย่ำงที่เป็นมำนำนหลำยสัปดำห์  แต่เช้ำวันนี้

ผมท�ำสิ่งท่ีแตกต่ำงไปจำกเดิม  ผมท�ำตำมค�ำแนะน�ำของเพื่อนที่ให้ออกไป

วิ่งเผื่อว่ำสมองจะปลอดโปร่งขึ้นมำบ้ำง  แต่เดี๋ยวก่อน  แน่นอนว่ำผมไม่ใช่
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นักวิ่งหรอกนะ  และจริง ๆ แล้วก็ไม่ชอบกำรว่ิงอย่ำงไร้จุดหมำยหรือไม่มี

วัตถุประสงค์ใด ๆ ด้วยซ�้ำ  อย่ำงไรก็ดี  จอน  เบอร์กอฟฟ์  เพื่อนที่ดีของ

ผมคนหนึ่งเคยเล่ำให้ฟังว่ำ  เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกเครียดหรือสับสน  เขาจะ

ออกไปวิ่ง  เพราะสามารถช่วยให้เขาคิดสิ่งต่าง ๆ  ได้อย่างชัดเจนมากข้ึน  

และท�าให้มีพลังใจ  ตลอดจนช่วยให้นึกทางแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย

ทว่ำผมเองตอบจอนไปว่ำ “ฉันเกลียดกำรว่ิง” และเมื่อได้ยินเช่นนั้น  

เขำก็ตอบผมอย่ำงไม่ลังเลใจว่ำ  “ฮัล  นายเกลียดสิ่งไหนมากกว่ากัน 

ระหว่างการวิ่ง... หรือสภาพชีวิตที่เป็นอยู่ตอนน้ี”  ใช่สิ  ตอนนี้ผมรู้สึก 

สิ้นหวังและท้อแท้ไปหมดทุกอย่ำง  ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว  เมื่อคิดได้

เช่นนั้น  ผมจึงตัดสินใจเร่ิมออกว่ิง

และเช้ำวันนั้น  ผมคว้ำรองเท้ำบำสเกตบอล  ไนกี้  รุ่น Air  Jordan  

ออกมำใส่ (อย่ำงท่ีผมบอกคณุนัน่แหละว่ำผมไม่ใช่นกัว่ิง) และหยบิไอพอด

ติดตัวเพื่อท่ีจะได้ฟังอะไร ๆ ที่ท�ำให้เกิดควำมรู้สึกดี ๆ จำกนั้นก็พุ่งไปที่

ประตูบ้ำนซ่ึงก�ำลังจะตกไปเป็นของธนำคำรในเร็ว ๆ  นี้  แม้ว่ำผมเองไม่ได้

มีจุดมุ่งหมำยอะไรเป็นพิเศษส�ำหรับกำรว่ิงคร้ังนี้  แต่กลับเป็นกำรค้นพบ

คร้ังยิ่งใหญ่ที่ทรงพลัง  ลึกซ้ึง  และเร่ิมเปลี่ยนชีวิตของผมนับจำกวันนั้น

เป็นต้นมำ

ก่อนหน้ำนี้  ผมเคยเปิดฟังแนวคิดเพื่อกำรพัฒนำตนเองของ  

จิม โรห์น*  เขำเคยแนะน�ำอะไรไว้สักอย่ำงนี่แหละ  ถึงแม้จะเคยฟัง  แต่

ผมเองไม่เคยเข้ำใจมันเลย  แล้วคุณเคยฟังบำงสิ่งบำงอย่ำงซ�้ำแล้วซ�้ำอีก

โดยไม่ได้ลงมือท�ำ  แต่แล้วท้ำยท่ีสุด  ในวันหนึ่งสิ่งที่เคยฟังนั้นก็ท�ำให้คุณ

ตระหนักและเข้ำใจได้โดยถ่องแท้หรือไม่ครับ  มันคือกำรท่ีคุณมีสภำวะ

จิตใจที่เข้ำใจสิ่งนั้นอย่ำงแท้จริง  และแน่นอนว่ำ  ในเช้ำวันนั้น  ผมก็อยู่

ในสภำวะจิตใจเช่นนั้น  ซ่ึงก็คือสภำวะที่สิ้นหวัง  และผมก็เข้ำใจอย่ำง

แท้จริง  เมื่อได้ฟังจิมกล่ำวว่ำ  “ระดับความส�าเร็จของคุณมักจะไม่ค่อยมี

* จิม โรห์น  หนึ่งในกูรูด้านการพัฒนาตนเองและยังเป็นโค้ชให้กับกูรูด้านการพัฒนาตนเองในยุค
หลังมากมาย  เช่น  โทนี่ ร็อบบินส์  ฯลฯ
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“หนึ่งในเรื่องน่ำเศร้ำมำกที่สุดของชีวิตก็คือกำรพบกับ 
จุดสิ้นสุดและหวนเสียใจภำยหลัง  ทั้งที่รู้ดีว่ำคุณเอง 

ก็สำมำรถเป็น  ท�ำ  และมีได้มำกกว่ำนี้”
-  โรบิน  ชาร์มา  

“เรื่องรำวของมนุษย์คือเรื่องของผู้ชำยและผู้หญิง 
ที่ประเมินคุณค่ำของตัวเองต�่ำเกินไป”

-  อับราฮัม  มาสโลว์

ทุก ๆ วัน ท่ีคุณและผมต่ืนขึ้นมา เราต่างก็พบกับความ

ท้ำทำยแบบเดยีวกนั  คอืกำรเอำชนะกบัสิง่ทีธ่รรมดำ ๆ  ท่ัวไป  และพยำยำม

ด�ำเนินชีวิตโดยใช้ศักยภำพท่ีมีอย่ำงเต็มท่ีท่ีสุด  ซ่ึงนี่คือควำมท้ำทำยยิ่ง

ใหญ่ท่ีสุดในประวัติศำสตร์ของมนุษย์  คือกำรก้ำวข้ำมข้ออ้ำงต่ำง ๆ  ท�ำ

ในสิ่งท่ีถูกต้อง  ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเรำเอง  และสร้ำง  ชีวิตระดับ 10  ตำม

ทีต้่องกำรอย่ำงแท้จรงิ  ซ่ึงไร้ขดีจ�ำกดัใด ๆ   ในแบบทีน้่อยคนนกัจะสำมำรถ

มีได้

แต่ทว่ำเป็นเรือ่งทีน่่ำเศร้ำมำกทีค่นส่วนใหญ่ไม่เคยได้ด�ำเนนิชวีติใน

แบบที่ใกล้เคียงกับชีวิตเช่นนั้นเลย  มีผู้คนประมำณ  95%  ของสังคมท่ี

ใช้ชีวิตในแบบที่ห่ำงไกลจำกสิ่งที่พวกเขำต้องกำร  แต่ขณะเดียวกันก็
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ปรำรถนำให้ตัวเองมีมำกกว่ำนี้  แต่ก็ยังนั่งเศร้ำโศกเสียใจ  ผิดหวัง  โดย

ไม่เคยเข้ำใจว่ำท่ีจริงแล้วพวกเขำสำมำรถท่ีจะเป็น  สำมำรถท�ำ  และสำมำรถ

มีทุกสิ่งทุกอย่ำงตำมท่ีต้องกำรได้

จำกข้อมูลของส�ำนักงำนประกันสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกำ  

(Social  Security  Administration)  ระบุว่ำ  หำกก�ำหนดให้คน  100  

คน  เร่ิมต้นชีวิตกำรท�ำงำนพร้อมกัน  และติดตำมพวกเขำไปตลอดเป็น

ระยะเวลำ  40  ปี  จนกระทั่งเกษียณอำยุ  จะพบว่ำ  มีเพียงแค่  1  คน

เท่ำนั้นท่ีมีฐำนะมั่งคั่ง  ในขณะท่ีอีก 4 คน  มีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน  และ

อีก  5  คน  ยังคงท�ำงำนต่อไป  ทั้งนี้ไม่ใช่เพรำะว่ำพวกเขำต้องกำรท�ำงำน  

แต่เป็นเพรำะจ�ำเป็นต้องท�ำ  ส่วนอีก  36  คน  เสียชีวิตไปแล้ว  และ

สุดท้ำยคือมีอีก  54  คน  ท่ีประสบวิกฤตทำงกำรเงินและต้องอำศัยควำม

ช่วยเหลือจำกเพื่อน ๆ  ครอบครัว  ญำติพ่ีน้อง  และรัฐบำลในกำรดูแล

หำกจะพิจำรณำข้อมูลข้ำงต้นในเชิงกำรเงิน  จะพบว่ำมีเพียง  5%  

ที่สำมำรถประสบควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงชีวิตที่อิสระ  ในขณะที่อีก  95%  

ยังคงต้องต้อสู้ดิ้นรนเลี้ยงชีพต่อไป

ดังนั้น  ค�ำถำมส�ำคัญท่ีเรำควรเร่ิมต้นแสวงหำและค้นพบค�ำตอบให้

ได้ก็คือ ณ เวลำนี้  อะไรคือสิ่งที่เราสามารถท�าได้  เพื่อมั่นใจได้ว่าในที่สุด

แล้วพวกเราจะไม่ต้องต่อสู้ด้ินรนไปตลอดชีวิตเหมือนกับคนกลุ่ม  95%  

ก้าวข้ามกลุ่มคนส่วนใหญ่

และเข้าร่วมกลุ่มคน 5% ท่ีระดับสูงสุด 

ควำมจริงก็คือ  กำรท่ีคุณอ่ำนหนังสือเล่มนี้  แสดงให้เห็นว่ำคุณ

พร้อมที่จะท�ำให้ชีวิตของคุณก้ำวไปในระดับท่ีสูงข้ึนจำกเดิม  โดยไม่พอใจ

กับกำรอยู่กับสถำนะที่ต�่ำกว่ำท่ีคุณสำมำรถมี  สำมำรถเป็น  และสำมำรถ

ท�ำได้  ซ่ึงแตกต่ำงจำกคนส่วนใหญ่
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และนี่คือ 3 ขั้นตอนง่ำย ๆ  ท่ีจะท�ำให้คุณก้ำวข้ำมกลุ่มคนส่วนใหญ่

และเข้ำร่วมกลุ่มคน  5%  ท่ีระดับสูงสุด

ขั้นตอนที่ 1 : ยอมรับว่าสังคมมีคน 95% 
ที่ไม่สามารถสร้างหรือใช้ชีวิตตามที่ต้องการได้  

ก่อนอื่น  เรำต้องเข้ำใจและยอมรับควำมจริงที่ว่ำคนจ�ำนวน  95%  

ในสังคมไม่เคยสร้ำงและด�ำเนินชีวิตในแบบที่พวกเขำต้องกำรได้  เรำต้อง

ยอมรับข้อเท็จจริงท่ีว่ำ  หำกในตอนนี้  เรำไม่ตกลงท่ีจะคิดและใช้ชีวิตท่ี

แตกต่ำงจำกคนส่วนใหญ่  แสดงว่ำพวกเรำก�ำลังยอมทนที่จะใช้ชีวิตแบบ

ธรรมดำ ๆ ที่ต้องเจอกับกำรต่อสู้ดิ้นรน  ควำมล้มเหลว  และควำมเศร้ำ

โศกเสียใจ  เฉกเช่นคนส่วนใหญ่ในสังคม  ซ่ึงรวมถึงเพื่อน  ครอบครัว  

และเพื่อนร่วมงำน  และหำกเรำไม่ท�ำอะไรสักอย่ำงตอนนี้  หรือไม่คิดถึง

ตัวอย่ำงของสิ่งที่เป็นไปได้ที่ซ่ึงเรำต้ังค�ำมั่นสัญญำว่ำจะใช้ศักยภำพให้ 

เต็มที่ที่สุด

กำรใช้ชีวิตแบบกลำง ๆ ก็คือกำรด�ำเนินชีวิตในระดับท่ีต�่ำกว่ำจุดที่

คุณต้องกำรจริง ๆ  และสำมำรถน�ำพำตนเองไปให้ถึงจุดนั้นได้  รวมถึงกำร

ต่อสู้ไปตลอดชีวิต  ในทุก ๆ  วัน  ผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตและต่อสู้ในระดับ

ที่แตกต่ำงกัน  ท้ังนี้  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ  อำรมณ์  ควำม

สัมพันธ์  กำรเงิน  หรืออะไรก็ตำมแต่  ท้ังหมดนี้ผู้คนต่ำงก็ตื่นขึ้นมำและ

ดิ้นรนเพื่อสร้ำงระดับควำมส�ำเร็จ  ควำมสขุ  กำรได้รบัควำมรักควำมเอำใจ

ใส่  สุขภำพ  และควำมมั่งคั่งทำงกำรเงินตำมท่ีพวกเขำปรำรถนำ

 ลองพิจารณาสิ่งต่อไปน้ี

- ทางด้านร่างกาย  ภำวะอ้วนเป็นโรคตดิต่อร้ำยแรง  ในขณะเดยีวกนั

ผู้ที่ป่วยด้วยโรคร้ำยแรงอย่ำงมะเร็งและโรคหัวใจก็เพิ่มจ�ำนวนมำก

ขึ้น  นอกจำกนี้คนท่ัว ๆ ไปเองยังรู้สึกเหนื่อยล้ำและพลังทำงด้ำน

ร่ำงกำยก็อยู่ในระดับต�่ำ  โดยท่ัวไปคนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถสร้ำง
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พลังงำนให้สำมำรถด�ำเนนิชวิีตยำวตลอดในแต่ละวนัได้โดยทีไ่ม่ดืม่

กำแฟ 2-3 ถ้วย  หรือเคร่ืองดื่มชูก�ำลัง  หำกมองอีกมุมหนึ่ง  ควำม

ส�ำเร็จของผลติภณัฑ์เหล่ำนีเ้ป็นหลกัฐำนส�ำคญัทีแ่สดงให้เหน็ว่ำคน

ทั่วไปยังคงต่อสู้ดิ้นรนในด้ำนสภำวะร่ำงกำยอยู่

- ทางด้านจิตใจและอารมณ์  พบว่ำในทุก ๆ วัน  มียำที่ส่ังโดยใบส่ัง

แพทย์ถูกใช้เป็นจ�ำนวนมำก  เพื่อที่จะพยำยำมเอำชนะอำกำรเจ็บ

ป่วย  เช่น  อำกำรซึมเศร้ำ  ควำมกังวล  ตลอดจนอำกำรเจ็บป่วย

ทำงด้ำนจิตใจหรืออำรมณ์อื่น ๆ คุณจะสังเกตได้ว่ำน้อยคร้ังที่เปิด

ดูโทรทัศน์แล้วจะไม่เจอโฆษณำยำประเภทนี้เลย  และภำพโฆษณำ

ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเริ่มต้นด้วยคู่สำมีภรรยำวัยกลำงคนก�ำลังเล่นว่ำว

บนชำยหำดพร้อมกับสุนัข  จำกนั้นผู้ชำยก็เร่ิมบรรยำยผลข้ำงเคียง

จำกยำ  ด้วยเสียงท่ีทุ้มและดัง  อย่ำงเรียบ ๆ แต่เร็ว ๆ ว่ำ  “คุณ

เคยรู้สึกเหนื่อย  เศร้ำใจ  โดดเดี่ยว  ซึมเศร้ำ  น�้ำหนักมำกผิดปกติ  

หรืออำกำรอื่น ๆ   ท่ีคุณอยำกจะจ่ำยเงินเพ่ือให้อำกำรเหล่ำนี้หำยไป

หรือไม่  เยี่ยมเลยครับ  เพรำะคุณก�ำลังจะโชคดีท่ียำ  XYZ  (ชื่อ

ยี่ห้อสมมุติของยำ)  สำมำรถช่วยคุณได้!  ดังนั้น  อย่ำรอช้ำ  โทร

เบอร์ท่ีขึ้นหน้ำจอวันนี้เลย!”  

- ทางด้านความสัมพันธ์  เป็นที่ทรำบกันดีว่ำเกิดภำวะกำรหย่ำร้ำงทั่ว

สหรัฐอเมริกำ  ซ่ึงหนึ่งในสองคู่แต่งงำนจะล้มเหลวในกำรใช้ชีวิตคู่  

นั่นหมำยควำมว่ำเกือบครึ่งหนึ่งของคู่รัก  ซ่ึงยืนต่อหน้ำเพื่อน ๆ 

และครอบครัวทัง้สองฝ่ำยและให้ค�ำมัน่สญัญำต่อกนัว่ำจะใช้ชวีติอยู่

ร่วมกันและต่อสู้   ผ่ำนช่วงเวลำท่ีดีและร้ำยไปด้วยกัน  และหลัง

จำกใช้ชีวิตคู่ผ่ำนไปกว่ำ 30 ปี  บุคคลสองคนที่ผมชื่นชม  ซ่ึงก็คือ

คุณพ่อและคุณแม่ของผม  ก็เพิ่งหย่ำกันเมื่อไม่นำนมำนี้เอง  ดังนั้น

จะว่ำไป  ผมเองก็คุ้นเคยกับควำมเจ็บปวดนี้  เพรำะเป็นภำวะกำร

ต่อสู้กับอุปสรรคด้ำนควำมสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนได้ท่ัวไป



  593.  วิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง  และตั้งปณิธานท�าสิ่งที่แตกต่าง

- ทางด้านการเงนิ  ชำวอเมริกนัมหีนีส่้วนตัวมำกท่ีสุดในประวัติศำสตร์  

ผู้คนจ�ำนวนมำกไม่สำมำรถหำเงินได้มำกเท่ำที่พวกเขำต้องกำร  แต่

ขณะเดียวกันก็ใช้จ่ำยมำกเกินตัว  ไม่มีเงินเก็บ  และประสบปัญหำ

ทำงกำรเงินในท่ีสุด

เป็นเร่ืองที่ทรำบกันว่ำผู้คนส่วนมำกก�ำลังใช้ชีวิตต�่ำกว่ำระดับของ

ศักยภำพท่ีเขำมี  และเมื่อเรำยอมรับในประเด็นนี้  สิ่งส�ำคัญก็คือเรำต้อง

ค้นหำว่ำอะไรคือสำเหตุของกำรท่ีผู้คนต่ำง ๆ ยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนและใช้

ชีวิตในรูปแบบธรรมดำ ๆ ท่ัว ๆ ไปเช่นนี้ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 : ระบุสาเหตุ
ของการเป็นคน “ธรรมดา ๆ”

เมื่อเรำยอมรับแล้วว่ำผู้คนกว่ำ  95%  ในสังคมด�ำเนินชีวิตต�่ำกว่ำ

ระดับควำมสำมำรถที่เขำท�ำได้ และทนทรมำนในกำรด�ำเนินชีวิตเช่นเดิม ๆ  

ในทกุ ๆ  ด้ำนของชวีติ  โดยปรำศจำกกำรได้สมัผสัระดบัควำมส�ำเร็จ  ควำม

สุข  และอิสรภำพในระดับท่ีพวกเขำต้องกำร  ขั้นตอนต่อจำกนี้คือกำร

ท�ำควำมเข้ำใจสำเหตุว่ำ  “ท�าไมจึงเป็นเช่นน้ัน”  เพรำะกำรรู้สำเหตุของ

กำรใช้ชีวิตทั้งชีวิตในแบบธรรมดำทั่ว ๆ  ไป  จะช่วยป้องกันไม่ให้ภำวะเช่น

นี้เกิดขึ้นกับตัวคุณได้  

หำกคุณจะถำมคนระดับธรรมดำ ๆ  ในประเทศสหรัฐอเมริกำนี้  ซ่ึง

ได้แก่คนช่วงอำยุ  40-50  ปี  ที่ใช้ชีวิตในระดับต�่ำกว่ำท่ีต้องกำร  และ

ก�ำลังดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตมีควำมสุข  รวมถึงยังคงจ่ำยหนี้ที่คั่งค้ำง  เป็นต้น  

โดยถำมว่ำภำวะเช่นนี้เป็นสิ่งที่พวกเขำวำงแผนไว้หรือไม่  นี่คือวิสัยทัศน์ท่ี

เขำต้องกำรส�ำหรับชีวิตหรือไม่  แล้วคุณคิดว่ำพวกเขำจะตอบว่ำอย่ำงไร  

คุณคิดว่ำพวกเขำเห็นภำพตั้งแต่แรกว่ำชีวิตจะต้องต่อสู้ดิ้นรนเช่นนี้หรือไม่  

แน่นอนว่ำค�ำตอบท้ังหมดคือ  ไม่!  และนี่คือเร่ืองท่ี  “น่ากลัวมาก”
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ถ้ำคนจ�ำนวน  95%  ของสังคมไม่ได้ด�ำเนินชีวิตตำมท่ีต้องกำร  เรำ

คงต้องก�ำหนดชี้ชัดว่ำพวกเขำท�ำอะไรผิดแปลกไปหรือไม่  หรืออะไรที่ยัง

ท�ำไม่ถูกต้อง  เพื่อท่ีว่ำกำรด�ำเนินชีวิตของพวกเรำจะไม่ได้จบลงตำมแบบ

คนธรรมดำ ๆ ทั่วไป

พวกเรำทุกคนไม่ต้องกำรให้ชีวิตของเรำต้องต่อสู้อย่ำงยำกล�ำบำก  

ดังเช่นตัวผมเองก็ต้องกำรมีชีวิตที่อิสระเสรี  ต่ืนขึ้นมำในสถำนท่ีที่มีควำม

สุข  และได้ท�ำในสิ่งท่ีต้องกำร  มีเวลำที่ต้องกำร  กับใครก็ตำมที่ผมใฝ่ฝัน

อยำกให้เขำอยู่ด้วย  ผมต้องกำรลุกขึ้นจำกเตียงทุก ๆ วันด้วยควำมรู้สึก  

“รักในชีวิตตัวเอง”  อย่ำงแท้จริง  ผมอยำกรู้สึก  “รักในงำนท่ีท�ำ”  ตลอด

จนได้แสดง  “ควำมรักและควำมห่วงใยคนที่ผมอยำกใช้ชีวิตและท�ำงำน

ด้วย”  สิ่งเหล่ำนี้คือค�ำนิยำมควำมส�ำเร็จของผม  ท้ังนี้  ชีวิตแบบนี้ไม่ได้

เพิ่งแค่เกิดขึ้น  แต่ต้องสำมำรถออกแบบได้  หำกคุณต้องกำรใช้ชีวิตที่

พิเศษกว่ำปกติตำมที่คุณเองก�ำหนดและออกแบบไว้  ก็ต้องระบุสำเหตุ 

พื้นฐำนของกำรใช้ชีวิตแบบธรรมดำท่ัว ๆ  ไป  เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สำเหตุ

เหล่ำนี้เอำตัวคุณไปจำกชีวิตท่ีต้องกำรได้อีกด้วย

ต่อจำกนีเ้ป็นสิง่ท่ีผมเช่ือว่ำคอืสำเหตุส�ำคญัและส่งผลต่อกำรใช้ชวีติ

แบบธรรมดำ ๆ  ทั่วไปและไม่ได้ใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มท่ี  สำเหตุเหล่ำนี้เกิด

ขึ้นและยังคงส่งผลใหญ่ที่สุดต่อชีวิตของคุณ  นอกจำกนี้  ผมจะแนะน�ำสิ่ง

ที่คุณสำมำรถท�ำได้เพ่ือข้ำมผ่ำนไปให้ได้อีกด้วย

สาเหตุของการท่ีเรายังเป็นคนธรรมดาท่ัว ๆ ไป 

และวิธีการแก้ไขเพื่อกลายเป็นคนท่ีมีศักยภาพเต็มท่ี

1. อาการกลับไปคิดถึงตัวตนในอดีต

หนึ่งในสำเหตุของกำรใช้ชีวิตแบบธรรมดำ ๆ  คือภำวะท่ีผมเรียกว่ำ  

อาการกลับไปคิดถึงตัวตนในอดีต  (Rearview  Mirror  Syndrome 

- RMS)  โดยจิตใต้ส�ำนึกของเรำจะติดกระจกมองด้ำนหลังซึ่งเป็นตัวจ�ำกัด
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4
ปัจจัยอะไรท่ีท�าให้คุณ
ตื่นนอนตอนเช้านี้
“ทกุ ๆ เช้ำคุณควรตื่นขึ้นมำด้วยควำมมุ่งมั่นที่ว่ำ 

ในคืนนี้จะเข้ำนอนด้วยควำมอิ่มเอมใจ”
    -  จอร์จ  โลริเมอร์

“กจิวัตรประจ�ำวันสิ่งแรกที่คุณท�ำ  จะเป็นสิ่งที่คุณทุ่มเท 
พลังกำยพลังใจมำกที่สุด  เพรำะมีผลกระทบต่อกำรเตรียม 

สภำพจิตใจและสิ่งต่ำง ๆ รอบตัวในช่วงเวลำทั้งวัน  ต่อจำกนั้น”
-  อีเบน  พาแกน

ท�ำไมคุณจึงรู้สึกร�าคาญใจเวลาท่ีลุกขึ้นจากท่ีนอนใน

ตอนเช้ำของวันนี้  ลองนึกถึงเหตุผลสักครู่นะครับ... แล้วที่ผ่ำน ๆ  มำท�ำไม

คุณต้องต่ืนนอนตอนเช้ำด้วย  ท�ำไมคุณต้องเอำตัวเองออกจำกท่ีนอน 

นุ่ม ๆ  ผ้ำห่มอุ่น ๆ  ด้วยล่ะ  กำรลุกข้ึนจำกท่ีนอนเป็นสิ่งที่คุณต้องกำรจริง

หรือ  หรือเป็นเพรำะว่ำคุณลุกจำกท่ีนอนสำยมำกแล้วจนกระท่ังสุดท้ำย

คุณ “จ�าเป็นต้อง” ลุกข้ึนมำ

ถ้ำคุณเป็นเหมือนกับคนส่วนใหญ่ท่ัว ๆ ไป  ในทุก ๆ เช้ำก็จะต่ืน

ขึ้นมำพร้อมกับเสียงนำฬิกำปลุกที่ดังอย่ำงต่อเนื่อง  และลำกตัวเองออกมำ

จำกเตียงอย่ำงไม่เต็มใจนัก  เพรำะคุณจ�ำเป็นต้องไปที่ใดที่หนึ่ง  หรือต้อง

ท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือแม้แต่ต้องดูแลใครคนอื่นต่อจำกนั้น  ในขณะที่คน

อ่ืน ๆ ยังมีทำงเลือก  (แล้วคุณล่ะ  มีทำงเลือกบ้ำงไหม)  ที่จะยังคงนอน

ต่อไป



  794.  ปัจจัยอะไรที่ท�ำให้คุณตื่นนอนตอนเช้ำนี้

แน่นอนว่ำ  โดยธรรมชำติแล้ว  เรำทุกคนรู้สึกดื้อ  โดยกำรกดปุ่ม

ปลุกต่ืนนอนและแสดงอำกำรต่อต้ำนกำรต่ืนนอน  โดยไม่ได้ใส่ใจว่ำกำร

กระท�ำในลักษณะต่อต้ำนนี้ก�ำลังส่งสำส์นส�ำคัญให้กับโลก  (รอบตัวคุณ)  

ได้รับทรำบว่ำ  คุณพอใจท่ีจะนอนต่อบนเตียงอย่ำงไม่รู้สึกตัว  มำกกว่ำ

กำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีสติและกระตือรือร้น  และสร้ำงรูปแบบชีวิตในแบบ

ที่เรำบอกไว้ว่ำเป็นสิ่งที่ต้องกำร  พวกเรำส่วนมำกมักจะถอดใจและกลับไป

ใช้ชีวิตในระดับเดียวกับคนส่วนใหญ่ทั่ว ๆ ไป  รวมถึงกำรไม่พยำยำมใช้

ศักยภำพของตนเองอย่ำงเต็มที่  แน่นอนว่ำคุณเองก็คงไม่ชอบหรือไม่ได้

รู้สกึดกีบัสภำพชวิีตเช่นนี ้ และเรำต่ำงกท็รำบดว่ีำยงัคงมรีะดบัควำมส�ำเร็จ  

กำรบรรลุเป้ำหมำย  และกำรใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มที่ในอีกขั้นหนึ่งซ่ึง

สำมำรถท�ำได้  เพียงแต่ตอนนี้ยังติดกับดักอยู่และไม่รู้ว่ำควรท�ำสิ่งใดเพื่อ

ให้หลุดพ้นจำกสภำพเช่นนี้

อย่ารอให้สายเกินไป โอกาสจะหลุดมือ : 

ความจริงเก่ียวกับการต่ืนนอน

ส�ำนวนท่ีว่ำ  “อย่ารอให้สายเกินไป  โอกาสจะหลุดมือ”  อำจมี

ควำมหมำยท่ีลึกซ้ึงมำกกว่ำที่พวกเรำเคยเข้ำใจมำโดยตลอด  กล่ำวคือ  

หำกคุณต่ืนสำยมำกจนกระท่ังรู้สึกว่ำจ�ำเป็นต้องตื่น  แสดงว่ำคุณรอคอย

จนกระท่ังถึงช่วงเวลำสุดท้ำยเท่ำท่ีจะเป็นไปได้  แล้วจึงลุกขึ้นจำกที่นอน

และเร่ิมวันใหม่  กำรท�ำเช่นนี้ท่ีจริงแล้วเป็นกำรต่อต้ำนกำรด�ำเนินชีวิตของ

ตัวคุณเอง  เพรำะเมื่อใดก็ตำมที่กดปุ่มงีบหลับต่อท่ีนำฬิกำปลุก  คุณก�ำลัง

เข้ำสู่ภำวะต่อต้ำนช่วงเวลำของวันนั้นของชีวิตคุณเอง  และที่ส�ำคัญคือกำร

ต่อต้ำนกำรตืน่นอนเพือ่สร้ำงชวีติในแบบท่ีคณุต้องกำร  ลองนกึถงึพลงักำย

พลังใจในเชิงลบรอบตัวเมื่อคุณเร่ิมต้นท�ำกิจกรรมในวันนั้นด้วยควำมรู้สึก

ต่อต้ำนดูสิ  เมื่อคุณต้องโต้ตอบกับเสียงนำฬิกำปลุกด้วยควำมรู้สึกในใจ

ว่ำ  ‘โอ้ว  ไม่นะ  ถึงเวลาแล้วเหรอเนี่ย  ฉันจ�าเป็นต้องต่ืนแล้วสินะ   

จริง ๆ แล้วไม่ได้อยากจะต่ืนเลยด้วยซ�้า’  ซ่ึงควำมรู้สึกดังกล่ำวเท่ำกับว่ำ
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คุณก�ำลังพูดประโยคท่ีว่ำ  “ฉันไม่ต้องการมีชีวิตแบบน้ัน  อย่างน้อยก็ไม่

ต้องใช้ศักยภาพจนสูงสุดก็ได้”  

นอกจำกนี้  คนส่วนใหญ่ท่ีทนทุกข์ทรมำนจำกภำวะซึมเศร้ำได้ให้

ควำมเห็นว่ำช่วงเวลำตอนเช้ำเป็นช่วงท่ียำกล�ำบำกที่สุด  เพรำะพวกเขำตื่น

ขึ้นมำด้วยควำมหวำดกลัว  ในบำงคร้ังอำจเป็นเพรำะหน้ำที่กำรงำนท�ำให้

พวกเขำรู้สึกว่ำเป็นสิ่งท่ีต้องท�ำ  และต้องออกจำกบ้ำนไปท�ำงำน  หรือใน

บำงคร้ังต้องต่ืนนอนขึ้นมำเพรำะครุ่นคิดแต่เร่ืองควำมสัมพันธ์ที่ก�ำลัง 

ล้มเหลว  หรือบำงคนอำจจะรู้สึกซึมเศร้ำได้โดยง่ำยเพรำะเป็นธรรมชำติ

ของโรคนี้อยู่แล้วซ่ึงเข้ำครอบง�ำจิตใจ  อำรมณ์  และควำมรู้สึกโดยไม่ต้อง

อำศัยเหตุผลใด ๆ เป็นพิเศษ  ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำ  ช่วงเช้ำของเรำจึงมี 

ผลกระทบมหำศำลต่อช่วงเวลำท้ังวันท่ีเหลือ  และคุณจะพบว่ำ  แท้จริง

แล้วความรู้สึกทั้งหมดจะเป็นเสมือนวงเวียนหมุนไปเร่ือย ๆ นั่นคือ 

เร่ิมต้นจากการต่ืนนอนด้วยความสิ้นหวัง  และใช้เวลาท้ังวันหลังจากน้ัน

ไปกับความรู้สึกเช่นนั้น  และสุดท้ายก็เข้านอนด้วยความกังวลหรือ 

ซึมเศร้า  แล้วก็วนเวียนอยู่กับความเศร้าโศกเช่นน้ีในวันต่อ ๆ ไป

ดังนั้น  ไม่เพียงแต่ว่ำคนท่ัวไปก�ำลังจะพลำดโอกำสท่ีจะได้รับควำม

รู้สึกสดชื่น  พละก�ำลัง  แรงกระตุ้น  และพลังใจซ่ึงมำจำกกำรตั้งใจท่ีจะ

ตื่นนอนตอนเช้ำเท่ำนั้น  แต่ควำมรู้สึกต่อต้ำนท่ีมีต่อภำรกิจในวันนั้นจะ

ท�ำให้ล้มตัวลงนอนโดยไม่ต้องรับรู้อะไร  มำกกว่ำกำรเริ่มต้นออกแบบชีวิต

ในแบบที่ต้องกำรให้เป็น

ในทำงตรงกันข้ำม  หากในแต่ละวัน  คุณตื่นนอนข้ึนมาด้วยความ

มุ่งมาดปรารถนาและมีจุดมุ่งหมาย  น่ันคือคุณก�าลังเข้าสู่คนกลุ่มน้อย 

ที่มีแต่ผู้ท่ีประสบความส�าเร็จและได้ใช้ชีวิตตามความฝัน  และที่เหนือ

กว่าสิ่งอื่นใดก็คือ  คุณจะมีความสุข  ดังนั้น  ด้วยกำรเปล่ียนแนวทำงกำร

ตื่นนอนตอนเช้ำ  คุณจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่ำง  แต่ทว่ำคุณอำจ

จะไม่ต้องเชื่อในสิ่งท่ีผมบอกทั้งหมดก็ได้  แต่ขอให้เชื่อมั่นกลุ่มคนท่ีนอน

ตื่นเช้ำท่ีประสบควำมส�ำเร็จในชีวิตเหล่ำนี้  ได้แก่ โอปรำห์ วินฟรีย์,  โทนี่ 



  814.  ปัจจัยอะไรที่ท�ำให้คุณตื่นนอนตอนเช้ำนี้

ร็อบบินส์, บิล เกตต์, โฮวำร์ด ชูลทซ์,  ดีแพค โชปรำ,  เวนย์ ไดเออร์,   

โทมัส เจฟเฟอร์สัน,  เบนจำมิน แฟรงค์คลิน,  อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์,  

อริสโตเติล  และคนอื่น ๆ อีกมำกมำยเกินกว่ำจะสำมำรถระบุในที่นี้ได้

เรำต้องเรียนรู้ด้วยตนเองว่ำ  เรำจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงชีวิต

ท้ังหมดได้  โดยกำรเรียนรู้วิธีกำรตั้งใจเพ่ือตื่นนอนอย่ำงมีสติในตอนเช้ำ

วันรุ่งขึ้นด้วยควำมปรำรถนำและควำมกระตือรือร้นอย่ำงแท้จริงเท่ำนั้น  

แต่ถ้ำทกุวนันี ้ คณุยงัคงกดปุ่มงีบหลบัจนกระท่ังถงึช่วงเวลำสดุท้ำย

ที่จ�ำเป็นต้องลุกขึ้นมำเพื่อไปท�ำงำน  ไปเข้ำชั้นเรียน  หรือดูแลคนใน

ครอบครัว  และจำกนั้นก็กลับมำบ้ำนและใช้เวลำจดจ่ออยู่กับหน้ำโทรทัศน์

จนกระทั่งเข้ำนอน  ผมขอถำมคุณสักหน่อยว่ำ  “แล้วเมื่อไหร่ท่ีคุณจะเร่ิม

พัฒนำตนเองเพื่อเป็นบุคคลท่ีคุณต้องกำรและก�ำหนดระดับของสุขภำพ  

ควำมมั่งคั่ง  ควำมสุข  ควำมส�ำเร็จ  และอิสรภำพท่ีคุณต้องกำรและควร

ได้รับล่ะ  เมื่อไหร่ที่คุณจะได้ใช้ชีวิตท่ีต้องกำรอยำ่งแท้จริงแทนที่จะข้ำม

ผ่ำนช่วงเวลำท้ังหมดอย่ำงไร้ควำมรู้สึกและพยำยำมหำช่องทำงหลบหลีก

เท่ำท่ีเป็นไปได้เพื่อหนีจำกควำมเป็นจริงล่ะ  แล้วถ้ำสุดท้ำยแล้วพบว่ำชีวิต

หรือควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นกลับกลำยเป็นสิ่งที่คุณไม่คำดคิดล่ะ”  

ดังนั้น  ไม่มีวันใดท่ีดีไปกว่าวันน้ีอีกแล้ว  ที่จะหยุดสิ่งที่เราเคย

เป็น  เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่คนท่ีเราต้องการจะเป็น  และยกระดับ

รูปแบบการด�าเนินชีวิตให้เป็นในแบบที่เราต้องการ  ไม่มีหนังสือเล่มไหน

ที่จะดีไปกว่ำเล่มท่ีคุณก�ำลังถืออยู่ในตอนนี้  ซ่ึงช่วยให้คุณได้เป็นคนใน

แบบทีใ่ฝ่ฝัน  ผูซ่ึ้งสำมำรถสร้ำงสรรค์  ดงึดดู  และรักษำรูปแบบกำรด�ำเนนิ

ชีวิตในแบบที่คุณต้องกำรมำตลอดได้โดยทันที
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โดยไม่งีบหลับอีก (ส�าหรับคนที่ชอบงีบหลับ)

“ถำ้พิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วน  คุณจะพบว่ำกำรกดปุ่มงีบเพื่อ 
หลับต่อในตอนเช้ำไม่ได้มีสำระอะไรเลย  เพรำะมีควำมหมำย 

ว่ำ  ‘ฉันเกลียดกำรตื่นเช้ำ  เลยท�ำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ...’”  
-  เดเมทริ  มาร์ติน

“ฉนัชอบตอนเช้ำมำกเลย  ตรำบเท่ำที่พระอำทิตย์ยังไม่ขึ้น”
-  นิรนาม

ก่อนอื่น  ผมขอกล่าวสักเล็กน้อยว่าถ้าไม่ใช่เพ่ือการ 

แบ่งปันกลยุทธ์ให้กับคุณแล้ว  ผมก็คงอำจจะก�ำลังนอนหลับอยู่  หรืองีบ

หลับต่อหลังจำกเสียงนำฬิกำปลุกในทุกเช้ำ  หรือถ้ำจะร้ำยแรงกว่ำนั้น  คือ

ผมอำจจะยงัคงยดึตดิกบัควำมเช่ือแบบเดมิ ๆ  ทีปิ่ดกัน้ศกัยภำพของตนเอง

ที่ว่ำผมนั้นไม่ใช่  “คนตื่นเช้ำ”

มีค�ำกล่ำวท่ีว่ำ “ไม่มีใครหรอกท่ี ‘ชอบการตื่นแต่เช้า’ แต่ทุก ๆ  คน  

‘ชอบความรู้สึกของการจะได้ตื่นเช้า’”  ก็เหมือนกับกำรออกก�ำลังกำยนั่น

แหละ  ที่พวกเรำต้องต่อสู้โดยกำรลำกสังขำรไปฟิตเนส  แต่พวกเรำก็ชอบ

ควำมรู้สึกช่วงแรกที่ตั้งใจอยำกจะออกก�ำลังกำยให้ได้  ดังนั้นกำรตื่นนอน

แต่เช้ำ  โดยเฉพำะกำรท�ำโดยมีจุดมุ่งหมำย  ย่อมเป็นกำรเริ่มต้นควำมรู้สึก

ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังกำยพลังใจในวันนั้นของคุณด้วย



88  Miracle Morning  ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า      โดย  ฮัล  เอลรอด   

เพิ่มระดับแรงกระตุ้นในการต่ืนนอน (WUML)  

ส�ำหรับพวกเรำส่วนมำก  เวลำที่เสียงนำฬิกำปลุกดังขึ้นในเช้ำ 

แต่ละวัน  เรำก็เหมือนถูกปลุกให้ตื่นจำกช่วงหลับลึก  ดังนั้นกำรต้องลุก

ออกจำกท่ีนอนแสนสบำยจึงเป็นสิง่ท่ีน่ำดงึดดูใจน้อยทีส่ดุเท่ำท่ีเรำอยำกจะ

ท�ำ  และหำกลองประเมินระดับของแรงกระตุ้นที่ส่งผลต่อกำรตื่นนอนหรือ

ที่เรียกว่ำ  ระดับแรงกระตุ้นในการตื่นนอน  (WUML)* ณ ช่วงเวลำที่

นำฬิกำปลุกดังขึ้นไปเร่ือย ๆ จำกระดับ  1 - 10  (10  คือพร้อมตื่นนอน

และพร้อมรับสิ่งต่ำง ๆ ในวันนั้น  และ  1  คือกำรท่ีคุณไม่ต้องกำรอะไร

มำกไปกว่ำกำรกลับไปนอนต่อ)  แน่นอนว่ำพวกเรำส่วนใหญ่ย่อมประเมิน

ระดับ  WUML  ให้ใกล้เคียงกับระดับ  1  หรือ  2  ซ่ึงเร่ืองนี้เป็นเร่ืองที่

เกิดขึ้นตำมธรรมชำติอยู่แล้ว  เพรำะถ้ำคุณยังรู้สึกคร่ึงหลับคร่ึงต่ืน  ก็คง

ต้องกดปุ่มงีบ  แล้วกลับไปนอนต่อ

ดังนั้น  ควำมท้ำทำยก็คือคุณจะท�ำให้ตัวเองมีแรงกระตุ้นอย่ำงไรท่ี

จะพอท�ำให้ลุกข้ึนจำกที่นอนแต่เช้ำและท�ำให้วันนั้นเป็นวันที่พิเศษไปจำก

เดิม  โดยที่ระดับแรงกระตุ้นในกำรต่ืนนอนยังคงอยู่ที่ระดับ  1  หรือ  2  

ในช่วงที่นำฬิกำปลุกก็ยังคงดังอยู่

ค�ำตอบนั้นง่ำยมำก  นั่นคือ  “ค่อย ๆ ท�าทีละข้ันตอน”  ในที่นี้ผม

ขอเสนอ  5  ขั้นตอนง่าย ๆ  ท่ีจะท�าให้คุณตื่นนอนในตอนเช้า  หรือแม้แต่

จะเป็นช่วงเช้ำตรู่ก็ตำม  ซ่ึงเป็นข้ันตอนท่ีง่ำยกว่ำท่ีเคยท�ำมำอย่ำงแน่นอน

ขั้นตอนที่ 1 : ตั้งปณิธานก่อนเข้านอน 

กุญแจส�ำคัญประกำรแรกส�ำหรับกำรตื่นนอนคือกำรจ�ำให้ดีว่ำ  

‘ความคิดแรกของยามเช้า  คือ  ความคิดสุดท้ายของคืนวันก่อนหน้า’  

เช่น  เรำทุกคนคงเคยมีค�่ำคืนที่นอนไม่ค่อยหลับเพรำะเรำรู้สึกต่ืนเต้นที่จะ

พบเจอสิ่งต่ำง ๆ ในวันรุ่งข้ึน  ไม่ว่ำจะเป็นวันคริสต์มำส  คืนก่อนหน้ำวัน

* WUML  ย่อมาจาก  Wake  Up  Motivation  Level  



  895.  กลยุทธ์ 5 ขั้นตอน  เพื่อตื่นนอนโดยไม่งีบหลับอีก (ส�ำหรับคนที่ชอบงีบหลับ)

คล้ำยวันเกิด  วันแรกท่ีเข้ำโรงเรียน  วันแรกที่เร่ิมงำนใหม่  หรือแม้แต่วัน

พักร้อน  เมื่อได้ยินเสียงนำฬิกำปลุกดังขึ้นคุณจะลืมตำขึ้นมำด้วยควำม

กระตือรือร้นและต่ืนเต้นที่จะลุกขึ้นจำกท่ีนอนเพื่อพร้อมรับวันส�ำคัญนี้!

ในทำงตรงกันข้ำม  ถ้ำควำมคิดสุดท้ำยก่อนเข้ำนอนเป็นดังเช่นว่ำ  

‘ฉันไม่อยำกจะเชื่อเลยว่ำจะมีเวลำนอนแค่  6  ชั่วโมงเท่ำนั้น  ก็ต้องตื่นขึ้น

มำแล้ว  พรุ่งนี้ต้องล้ำแน่ ๆ !’  ดังนั้นเมื่อนำฬิกำปลุกดังขั้น  ควำมคิดแรก

ของคุณก็คือ  ‘โอ้ย  นี่มัน 6 ช่ัวโมงแล้วเหรอ ไม่นะ ฉันยังอยำกนอนต่อ!’  

ดังนั้น  กุญแจส�าคัญก็คือ  ต้องก�าหนดจิตใจอย่างมีสติในทุก ๆ 

คืนเพื่อสร้างความคาดหวังเชิงบวกในวันถัดไป  และเพื่อช่วยให้คุณ

สำมำรถปฏบัิติสิง่นีไ้ด้ดยีิง่ขึน้และเข้ำใจได้ว่ำถ้อยค�ำแบบไหนทีค่วรใช้ตอน

ก่อนเข้ำนอนเพื่อท�ำให้ควำมตั้งใจทรงพลังมำกขึ้น  ผมเสนอให้คุณอ่ำน

ตัวอย่ำงของผมได้ท่ี  The  Miracle  Morning  ในหัวข้อ  “ค�ำปฏิญำณ

ก่อนเข้ำนอน  (Bedtime  Affirmation)”  ที่  www.TMMBook.com*  

ขั้นตอนที่ 2 : วางนาฬิกาปลุกคนละมุมห้องกับที่นอน 

หำกคุณยังไม่เคยย้ำยนำฬิกำปลุกไปให้ไกลจำกที่นอนให้ไกลท่ีสุด

เท่ำท่ีจะเป็นไปได้  ขอให้ลองท�ำเลย  เพรำะจะบังคับให้คุณต้องลุกขึ้นจำก

ที่นอนและร่ำงกำยได้เคลื่อนไหว  ซ่ึงท�ำให้เกิดพลังงำน  เป็นกำรท�ำให้คุณ

ตื่นนอนโดยธรรมชำตินั่นเอง

ในทำงตรงกันข้ำม  หำกคุณวำงนำฬิกำปลุกไว้ใกล้ตัว  คุณจะยัง

สะลึมสะลือเวลำที่เสียงนำฬิกำปลุกดังข้ึน  และเป็นกำรยำกที่จะท�ำให้คุณ

ตื่นได้  ผมมั่นใจว่ำคุณจะนอนกลิ้งไปมำบนที่นอน  งัวเงีย  และกดปิด

นำฬิกำปลุกโดยไม่สนใจด้วยซ�้ำว่ำมันส่งเสียงปลุกแล้ว  ผมเองทรำบดีว่ำ

หลำย ๆ  คร้ังทีผ่มพยำยำมบอกกบัตัวเองว่ำเสยีงนำฬิกำปลุกเป็นเพยีงส่วน

หนึ่งของควำมฝันด้วยซ�้ำ

* หมายเหตุ  ท่านสามารถอ่านตัวอย่าง  “ค�าปฏิญาณก่อนเข้านอน  (Bedtime  Affirmation)”  ที่
ได้น�ามาแปลจากเว็บไซต์ของผู้เขียน  โดยส�านักพิมพ์ได้ท�าการแปลไว้เพื่อให้ท่านสะดวกมากขึ้น
ในการอ่านตัวอย่างซึ่งท่านสามารถอ่านฉบับแปลภาษาไทยได้ที่  ภาคผนวก 1  หน้า  193
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หลักปฏิบัติ 6 ประการ เพื่อช่วยให้คุณ
ออกจากชีวิตที่ใช้ศักยภาพไม่เต็มที่

“ควำมส�ำเร็จคือกำรได้รับแรงดึงดูดจำกคนในแบบที่คุณใฝ่ฝัน”
-  จิม  โรห์น

“ชวีิตที่แตกต่ำงเป็นพิเศษคือกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
ในทุก ๆ วัน  ในเรื่องที่มีควำมส�ำคัญมำกที่สุด”

-  โรบิน  ชาร์มา

รู้สึกเครียด  ทุกสิ่งรุมเร้า  ผิดหวัง  ไม่เป็นไปตามท่ี 

คำดหวัง  และทุกข์ใจ

ค�ำที่แสดงออกถึงควำมรู้สึกเศร้ำใจเช่นนี้  รำวกับว่ำเป็นควำมโชค

ไม่ดีเสียเหลือเกิน  แต่หำกมองในอีกมุมหนึ่ง  ก็นับว่ำเป็นค�ำนิยำมที่ตรง

ควำมหมำยและเหมำะสมกับควำมรู้สึกของคนซ่ึงใช้ชีวิตธรรมดำ ๆ ทั่วไป

จะรู้สึกได้บ่อยคร้ัง

ท้ังคุณและผมเรำต่ำงก�ำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยท่ีมีควำมรุ่งโรจน์

และเจริญก้ำวหน้ำมำกท่ีสดุในประวตัศิำสตร์ของมนษุยชำต ิ เพรำะมโีอกำส

และทรัพยำกรต่ำง ๆ  มำกมำยพร้อมสรรพมำกกว่ำช่วงเวลำอ่ืน ๆ  ในอดีต  

แต่ถึงกระนั้นพวกเรำส่วนใหญ่กลับไม่ได้เปิดศักยภำพอันไร้ขีดจ�ำกัดที่มี

อยู่ภำยในตัวเองออกมำ  ซ่ึงผมไม่พอใจกับสภำพเช่นนี้เลย  แล้วคุณล่ะ



94  Miracle Morning  ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า      โดย  ฮัล  เอลรอด   

ช่องว่างของศักยภาพ

คุณเคยรู้สึกว่ำสภำพชีวิตท่ีต้องกำรและกำรเป็นบุคคลในแบบที่

ใฝ่ฝัน  ซ่ึงคุณก็ทรำบดีว่ำสำมำรถเป็นเช่นนั้นได้  นั้นอยู่ใกล้แค่เอ้ือมไหม

คุณรู้สึกว่ำก�ำลังวิ่งไล่ตำมศักยภำพของตัวเอง  ซ่ึงก็ทรำบดีว่ำมันอยู่ตรง

นั้น  คุณมองเห็นชัดเจน  แต่ยังไม่เคยคว้ำได้เลย  หรือแม้แต่เวลำท่ีคุณ

เหน็คนอืน่ท่ีแสดงศกัยภำพในด้ำนทีค่ณุไม่ม ี คณุกค็ดิว่ำ  กค็งไม่ใช่เพรำะ

พวกเขำเข้ำใจหรือแก้ไขปัญหำทุกอย่ำงด้วยตัวเองหรอก  แต่เป็นเพรำะแค่

พวกเขำรู้ในส่ิงท่ีคณุไม่รู้ ดงันัน้หำกคณุรู้ กจ็ะมคีวำมเชีย่วชำญเช่นเดยีวกนั

อย่ำงแน่นอน

พวกเรำส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในด้ำนท่ีมีช่องว่ำงทำงศักยภำพ  ช่องว่ำงท่ี

แยกเรำออกจำกบุคคลท่ีเรำสำมำรถจะเป็นได้  เรำมักจะรู้สึกผิดหวังกับ 

ตัวเอง  ขำดแรงบันดำลใจ  ควำมพยำยำม  และผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องในด้ำน

ใดด้ำนหนึ่ง  (หรือมำกกว่ำนั้น)  ของชีวิต  โดยใช้เวลำในกำรคิดมำกเกิน

ไปว่ำจะท�ำอะไรดีเพื่อสร้ำงผลลัพธ์ท่ีต้องกำร  แต่ไม่ลงมือท�ำสักที  ท่ีจริง

แล้วเรำเองรู้ดว่ีำต้องท�ำอะไร  เพยีงแต่ไม่ลงมอืท�ำสิง่นัน้อย่ำงต่อเนือ่ง  แล้ว

คุณเคยเป็นเช่นนี้ไหม

สิ่งนี้ก็คือ  “ช่องว่างทางศักยภาพ”*  ซ่ึงแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละ

บคุคล  ส�ำหรับคณุเองอำจจะคดิว่ำตวัเองอยูใ่กล้ศกัยภำพ ณ ปัจจบุนัเพยีง

แค่เอื้อม  แต่มีกำรบิดเปลี่ยนเล็กน้อยจึงไม่เป็นไปตำมที่คำดไว้  หรือบำงที

คุณอำจรู้สึกในทำงตรงกันข้ำม  คือศักยภำพท่ีแท้จริงช่ำงอยู่ไกลเกินสิ่งท่ี

คุณเป็นในตอนนี้และคุณก็ไม่รู้ว่ำจะต้องเร่ิมต้นอย่ำงไรดี  แต่ไม่ว่ำกรณี

ของคุณจะเป็นเช่นไร  ขอให้รู้ว่ำกำรใช้ชีวิตกับศักยภำพในด้ำนท่ีถูกต้อง

และกลำยเป็นบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถนั้นเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้และเกิดขึ้นได้

ไม่ว่ำคณุก�ำลงันัง่อยูด้่ำนตรงข้ำมกบัหุบเหวแห่งศกัยภำพ  และก�ำลงั

คิดไม่ตกว่ำจะข้ำมไปอีกด้ำนได้อย่ำงไร  หรือแม้แต่ตอนนี้คุณก�ำลังคิดหำ

* ช่องว่างทางศกัยภาพ  หมายถงึระยะห่างระหว่างความสามารถขัน้สงูสดุทีค่นเราแต่ละคนสามารถ
ท�าได้  กับความสามารถปัจจุบัน ณ ตอนนี้ที่เราท�าได้
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ทำงเพื่อข้ำมฝั่งไป  แต่ก�ำลังติดอยู่ด้ำนบนยอดและไม่รู้ว่ำจะหำทำงเชื่อม

ช่องว่ำงใหญ่นัน้และข้ำมไปได้อย่ำงไร  ในบทนี้จะแนะน�าเครื่องมือ 6 ชนดิ  

ที่ท�าให้คุณสามารถเดินทางไปจากจุดท่ีคุณอยู่ในปัจจุบัน  โดยเร่ิมจาก

การยอมรับในสิง่ท่ีคุณทราบว่าท�าให้เป็นจริงได้  (มากกว่ายอมรับข้อจ�ากดั

ในตัวเอง)  และเร่ิมพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นบุคคลท่ีคุณเองก็ทราบดี

ว่าจะสามารถเป็นเช่นน้ันได้

ชีวิตของคุณไม่เป็นอย่างท่ีคิด

พวกเรำส่วนมำกมักจะยุ่งวุ่นวำยกับกำรพยำยำมจัดกำร  รักษำ  

หรือแม้แต่ท�ำให้  “สถำนกำรณ์”  ต่ำง ๆ ในชีวิตอยู่รอดให้ได้โดยแทบ 

ไม่ได้ใช้เวลำกับสิ่งท่ีส�ำคัญท่ีสุด  ซ่ึงก็คือชีวิตของเรำเอง  แล้วมันแตกต่ำง

กันอย่ำงไรล่ะ  ควำมจริงก็คือสถำนกำรณ์ในชีวิตเรำนั้นเป็นเรื่องรำวของ

สภำวกำรณ์  เหตุกำรณ์  ผู้คน  และสถำนที่ภำยนอกรอบข้ำงตัวเรำท้ังส้ิน  

แต่ไม่ใช่คนท่ีเรำเป็นจริง ๆ   เพรำะท่ีจริงแล้วเรำเป็นได้มำกกว่ำสถำนกำรณ์

ต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต

ชีวิตของคุณก็คือตัวตนท่ีอยู่ในระดับที่ลึกท่ีสุด  ซ่ึงประกอบด้วย

องค์ประกอบ  ทัศนคติ  และควำมนึกคิดภำยในซ่ึงสำมำรถมอบพลังใน

กำรปรับเปลี่ยน  แผ่ขยำย  หรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น

ในทุก ๆ ช่วงเวลำของชีวิต

นอกจำกนี้  ชีวิตคนเรำยังประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ  ทำงร่ำงกำย  สติ

ปัญญำ  อำรมณ์  และ  จิตวิญญำณ  หรือที่เรียกว่ำ  P.I.E.S.*  ซ่ึงหลอม

รวมกันในตัวมนุษย์ทุกคน โดยทำงร่ำงกำย  (Physical)  ก็คือร่ำงกำยของ

เรำ สขุภำพและพลงักำย ทำงด้ำนสติปัญญำ (Intelligent) กค็อืกำรประสำน

กันระหว่ำงจิตใจ  สติปัญญำ  และควำมคิด  ส่วนด้ำนอำรมณ์  (Emo-

tional)  กค็อือำรมณ์  ควำมรู้สกึ และทัศนคต ิ และส�ำหรับด้ำนจิตวญิญำณ  

* P.I.E.S. ย่อมาจากค�าเต็มภาษาอังกฤษ  คือ  Physical  (ร่างกาย)  Intelligent  (สติปัญญา)  
Emotional  (อารมณ์)  และ  Spiritual  (จิตวิญญาณ) 
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(Spiritual)  ก็คือสิ่งท่ีสัมผัสไม่ได้  เช่น  จิตวิญญำณ  ตัวตน  รวมถึง

พลังขั้นสูงท่ีมองไม่เห็นซ่ึงควบคุมสิ่งต่ำง ๆ ท้ังหมดท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น

ชีวิตคุณจะประกอบด้วยควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมรู้สึก  

มุมมอง  ควำมเชื่อ  และทัศนคติใหม่ ๆ  ที่อยู่ในโลก  “ภำยใน”  ตัวเรำเอง  

จำกนัน้คณุจะสำมำรถสร้ำงหรือปรับเปลีย่นสภำวะแวดล้อม  ควำมสมัพนัธ์  

ผลลัพธ์  ฯลฯ  ที่อยู่  “ภำยนอก”  ของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิต  ดังเช่น

นักปรำชญ์และผู้รู้เคยสอนว่ำ  “โลกภายนอกเป็นสิ่งสะท้อนโลกภายใน”  

ดังนั้น  กำรให้ควำมส�ำคัญกับเวลำและควำมทุ่มเทในแต่ละวันเพื่อพัฒนำ  

P.I.E.S.  และท�ำให้กลำยเป็นคุณคนใหม่ที่ดีขึ้น  จะท�ำให้สถำนกำรณ์ 

ต่ำง ๆ ในชีวิตพัฒนำไปด้วยโดยอัตโนมัติ

นอกจำกนี้  คุณสำมำรถมั่นใจได้จำกเส้นทำงกำรเปลี่ยนแปลงชีวิต

จำกประสบกำรณ์ของผมที่ได้เปลี่ยนแปลงตนเอง  จำกกำรใช้ชีวิตไป 

เร่ือย ๆ  โดยมักหำข้ออ้ำงให้ตัวเองและใช้ชีวิตแบบคนธรรมดำ ๆ  ไม่ 

แตกต่ำงจำกคนส่วนใหญ่  จนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ซ่ึงคร้ังหนึ่ง

เคยรู้สึกว่ำไม่มีทำงเป็นไปได้  ดังนั้น  ขอให้มั่นใจได้ว่ำ  ค�ำมั่นสัญญำของ

คุณท่ีจะท�ำกำรพัฒนำตัวเองในทุก ๆ วัน  จะกลำยเป็นเคร่ืองมือส�ำคัญใน

กำรเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่ำงแน่นอน  เหมือนที่ได้เคยเกิดขึ้นกับผมมำแล้ว

ถึงเวลาพบกับชีวิตท่ีพิเศษ

และเต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพของคุณ

ส�ำหรับผู้คนส่วนใหญ่  พวกเขำไม่มีโอกำสได้พบกับชีวิตที่พิเศษ

และเต็มเปี่ยมด้วยศักยภำพท่ีพวกเขำต้องกำรอย่ำงแท้จริงในระดับ  10  

เพรำะแต่ละวัน ๆ พวกเขำถูกรุมเร้ำและใช้เวลำมำกเกินไปกับสถำนกำรณ์

ต่ำง ๆ  ในชีวิต  ท�ำให้กินเวลำส่วนใหญ่ไปเกือบหมด  จนละเลยสิ่งที่ส�ำคัญ

หรือเร่ืองที่ส�ำคัญมำกที่สุดไป
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เพื่อไม่ให้ชีวิตระดับ  10  ถูกละเลยและถูกจ�ำกัดโดยควำมต้องกำร

มำกมำยในชีวิตไปมำกกว่ำนี้  ซ่ึงแน่นอนว่ำท้ำยที่สุดจะน�ำไปสู่ชีวิตที่เต็ม

ไปด้วยควำมเศร้ำโศก  และไม่แตกต่ำงหรือพิเศษจำกคนทั่วไป  รวมถึง

ศักยภำพก็ไม่ได้รับกำรปลดปล่อย  ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่คุณต้องจัด

ล�ำดับสิ่งส�ำคัญทั้งหมดและทุ่มเทเวลำในแต่ละวันเพื่อกำรพัฒนำตนเอง  

ขอให้คุณลองใช้หลัก  6 ประกำร  ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในทำงท่ีดี  

ซ่ึงผมขอเรียกว่ำ  “The Life S.A.V.E.R.S. - หลัก 6 ประการ  เพื่อชีวิต

ใหม่ท่ีดีกว่าเดิม”  มันเป็นวิธีกำรปฏิบัติในแต่ละวันที่ง่ำย  ท�ำให้ชีวิตมี

คุณค่ำเพิ่มมำกขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในทำงท่ีดีขึ้น  โดยแต่ละวิธีจะช่วย

พัฒนำแง่มุมทำงด้ำนร่ำงกำย  สติปัญญำ  อำรมณ์  และจิตใจ  ด้ำนใด

ด้ำนหนึง่หรือมำกกว่ำนัน้  เพ่ือท�ำให้คณุกลำยเป็นคนทีใ่ฝ่ฝันเพือ่สร้ำงชวีติ

ที่ต้องกำรได้ในที่สุด

ทั้งนี้  โปรดจ�าไว้เสมอว่า  เม่ือคุณท�าการเปลี่ยนแปลงโลกภายใน  

ซึ่งก็คือชีวิตของคุณแล้ว  จากนั้นโลกภายนอก  อันหมายถึงสถานการณ์

ต่าง ๆ ในชีวิตก็จะเป็นไปในทางท่ีดีข้ึนควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน

จำกนี้ไป  คือ  “The Life S.A.V.E.R.S. - หลักปฏิบัติ  6  ประการ

เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม”  เพ่ือพัฒนำตนเองซ่ึงได้รับกำรพสิจูน์แล้วว่ำคณุ

จะสำมำรถท�ำตำมเพ่ือน�ำไปสูพ่ลงัอนัยิง่ใหญ่ท่ีอยูใ่นตวัคณุเอง  ให้สำมำรถ

ท�ำกำรปรับเปลี่ยน  เปลี่ยนแปลง  หรือเปลี่ยนรูปแบบของแง่มุมใด ๆ 

ก็ตำมในชีวิต  เรำลองมำดูเคร่ืองมือแต่ละตัว  ว่ำสำมำรถช่วยคุณให้กลำย

เป็นบุคคลท่ีคุณต้องกำรเพื่อดึงดูด  สร้ำงสรรค์  และใช้ชีวิตแสนวิเศษ   

อีกทั้งแตกต่ำงจำกคนอื่น ๆ ตำมที่คุณจินตนำกำรไว้ได้อย่ำงไร
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The Life S.A.V.E.R.S. 
- หลัก 6 ประการ เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม

S - ความสงบนิ่ง (Silence)

“เวลำที่จิตใจสงบนิ่ง  จิตของเรำจะพบกับเส้นทำง
ที่สว่ำงไสว  รู้ว่ำสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคและท�ำให้หลงทำง   

จำกนั้นจะแก้ไขให้ชัดเจนด้วยตัวเอง”

-  มหาตมะ  คานธี

“ในช่วงเวลำแห่งควำมเงียบสงบ  คุณจะเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ  
ได้มำกกว่ำกำรใช้เวลำอ่ำนหนังสือทั้งหมด 1 ปี เสียอีก”

-  แมทธิว  เคลลี

ความสงบน่ิง  (Silence)  เป็นวิธีปฏิบัติประกำรแรกของ  The 

Life S.A.V.E.R.S. - หลัก 6 ประการ  เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม  และก็

อำจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ส�ำคัญมำกที่สุดต่อกำรพัฒนำรูปแบบกำรใช้ชีวิตที่

วุ่นวำย เร่งรีบ และถูกบังคับให้ตื่นตัวตลอดเวลำ  ในที่นี้ผมก�ำลังหมำยถึง

พลังที่ต้ังใจที่จะท�ำให้จิตใจสงบเพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิต  โดยค�ำว่ำ  “ตั้งใจ”  

สำมำรถอธิบำยได้ง่ำยที่สุด  คือกำรที่คุณอยู่ในห้วงเวลำแห่งควำมสงบเพื่อ

ให้จิตใจรู้สึกดียิ่งขึ้น  โดยมิใช่เพียงแค่ท�ำเพื่อให้เกิดควำมเงียบเท่ำนั้น  ดัง

เช่นที่  แมทธิว เคลลี  ได้ระบุไว้อย่ำงชัดเจนในหนังสือท่ีขำยดีติดอันดับ

ของเขำ  ที่ชื่อว่ำ  “จังหวะชีวิต - The  Rhythm  of  Life”  ว่ำ  “ในช่วง

เวลาแห่งความเงียบสงบ  คุณจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าการใช้เวลา

อ่านหนังสือทั้งหมด 1 ปี  เสียอีก”  ซ่ึงนับว่ำเป็นค�ำกล่ำวท่ีทรงพลังจำก

บุรุษผู้ปรำดเปร่ือง

ดังนั้น  หำกคุณต้องกำรลดระดับควำมเครียดลงโดยทันที  ให้ลอง

เร่ิมต้นช่วงเวลำเช้ำของทุกวันด้วยกำรต้ังใจท�ำจิตสงบนิ่ง  เพื่อที่จะได ้

เร่ิมต้นในแต่ละวันด้วยจิตใจท่ีนิ่ง  สดใส  และปรำรถนำดี  ซ่ึงจะท�ำให้คุณ
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สอนรวย
หมานอย
วิธีคิด วิธีรวย

Download ตัวอยาง PDF  เพ�ออานกอนซื้อที ่www.BeeMedia.co.th

โดย โบโด  เชฟเฟอร Bodo Schäfer
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)- วิธีตั้งเปาหมายและจินตนาการใหสำเร็จ

- วิธีหาเงินจากสิ่งที่ชอบ และชนะอุปสรรค
- เรียนรูกฎ 4 ขอ วิธีใชเงินเปน
- เริ่มตนลงทุนและกลาทำในสิ่งที่ “กลัว”
- วิธีคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง

- วิธีเขียน “บันทึกความสำเร็จ” 
- เริ่มลงทุนตามหลักการ “หานทองคำ”
- วิธีคิดในเรื่องเงินที่พอแมไมไดสอน
- สอนวิธีจัดการเงินตั้งแตยังเล็ก
- เริ่มตนชีวิตใหม กับอิสรภาพทางการเงิน

“เจาหานตัวนี้
   ก็เปรียบเหมือนกับเงินของหนู  
   ถาหากหนูเอาเงินไปลงทุน
   หนูก็จะไดดอกเบี้ย  
   ซึ่ง  ‘ดอกเบี้ย’  ที่ออกมา
   ก็คือ  ‘ไขทองคำ’  ไงจะ”

เร�องราวของ หมานอย กับ เด็กหญิงคีรา

ที่สอนวิธีคิดในเร�องการเงิน และการลงทุน

นักเขียนหนังสือขายดีีกวา 10 ลานเลมทั่วโลก และติดอันดับ 
ขายดีในเยอรมนีนานกวา 5 ป เกิดที่ประเทศเยอรมนี สามารถ 
บริหารเงินเปลี่ยนชีวิตจากคนยากจน  ใหกลายเปนคนร่ำรวยได

หนังสือขายดี  3  เลม

- เรียนรูเรื่องที่จะทำใหคุณมั่งคั่ง
- วิธีเพิ่มรายไดของคุณ
- ทัศนคติที่สำคัญที่สุดที่ทำใหมีเงิน 
- วิธีจัดการกับปญหาหนี้สิน
- วิธีเก็บออมเงินเพื่อทำใหร่ำรวย 
- ความมหัศจรรยของดอกเบี้ยทบตน
- วิธีวางเปาหมายทางการเงิน 3 แบบ   

- รับมือกับคำวิจารณและความเครียดได    - เปนอิสระจากความกลัว
- เปลี่ยนความทุกขใหกลายเปนเชื้อเพลิงความสำเร็จ  - มีรายไดมากขึ้น

เชื่อไหมวา “ความจริงแลว” คุณสามารถเปนอะไรไดมากกวานี้ 
ความฝนของคุณถูกกลบดวยความหงุดหงิดและงานประจำวันหรือไม

หนังสือเลมนี้จะบอกวิธีใหคุณมีชีวิตที่เติมเต็มดวยโปรแกรม 30 วันของโบโด
คุณจะไดเรียนรูกฎพื้นฐานของความสำเร็จ กฎของความสำเร็จจะชวยใหคุณ

กฎ 30 ขอ ของผูชนะ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ วิธีคิดและความเช�อใหม

เร็ว ๆ นี้

Die Gesetze der Gewinner 
: Erfolg  und  ein  erfülltes Leben

E i n  H u n d  n a m e n s  M o n e y
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“คณุรูไหมตอนไหนลำบากที่สุด 
ก็ตอนที่คุณไมมีเงินไง!
ตอนนั้นเงินจะสำคัญที่สุด...
ดังนั้น จงสรางฐานะโดยเร็ว

อยาลืมเปนอันขาดวา ความร่ำรวย
เปนสิทธิโดยกำเนิดของคุณ  
ชีวิตคุณควรจะสดใส  ไมใชลำบาก
จงปนชีวิตคุณใหเปนผลงานชิ้นเอก  
จงพิสูจนใหตนเองและคนอื่นเห็นวา
คุณสามารถมั่งคั่งไดภายใน  7  ป”

มีเงินลาน
วิธีสรางอิสรภาพการเงิน

ใน ป

ยอดขาย 7 ลานเลมทั่วโลก แปลไปแลว 25 ภาษา

หนังสือขายดียอดขาย 10 ลานเลม แปลไปแลวกวา 35 ประเทศทั่วโลก

ผลงามทั้ง 3 เลม แปลและเรียบเรียงโดย : เจนจิรา เสรีโยธิน

Der Weg zur finanziellen Freiheit



222  Miracle Morning  ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า      โดย  ฮัล  เอลรอด   

รา
คา

 1
45

.- 
(1

60
 ห

นา
) เ ป ลี่ ย น วิ ธี ค ิด แ ล ะ ชี วิ ต ค ุณ ไ ด

ทำ “เล็ก ๆ” ทีละนอย

คอย ๆ ทำทีละนิด

one   small   Step   can   change   
your   life      TH E  KA I Z EN  WAY

one 
small  Step

can  change
your  life

T H E  K A I Z EN  WAY

- วิธีประยุกตใชไคเซ็นเพื่อใหชีวิตดีีขึ้น

- เพราะเหตุใด แนวคิด “ไคเซ็น” 

  จึงเปนที่แพรหลายและไดผล

- วิธีการตั้ง “คำถามเล็ก ๆ” เพื่อขจัด

  ความกลัวและใหเกิดความคิดสรางสรรค

- วิธีการคิดถึง “เรื่องเล็ก ๆ” เพื่อพัฒนา

  ทักษะและนิสัยโดยวิธี “จัดระเบียบจิตใจ”

 

- วิธีการ “ลงมือทำเล็ก ๆ” แตเกิดผลสำเร็จ

- วิธีการ “แกปญหาเล็ก ๆ” แตไดผล

  แมในยามที่กำลังเผชิญกับวิกฤต

- วิธีการมอบ “รางวัลเล็ก ๆ” เพื่อใหไดมา

  ซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุด

- วิธีใชประโยชนจาก “ชวงเวลาที่เล็ก ๆ” 

  เพื่อทำใหเกิดไอเดียสรางสรรค 

แปลและเรียบเรียงโดย : เสรี อูธาราสวัสดิ์

เขียนโดย :  robert   maurer,   p h .d.
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ฉบับปรับปรุงใหม เร็ว ๆ
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คุณ ในอนาคต

ที่อดทนสูในวันนี้

ตองขอบคุณตัวเอง

ฉันจึงขยันเชนนี้

เพราะไมอยากดูถูกตัวเองตอนแก

แปลจาก :

เขียนโดย : ทัง มู

- มีทิศทางในใจ จะไดไมสะดุดลม
- ใจกวางแคไหน 
  อนาคตก็กวางแคนั้น
- คนที่โชคดีมักโชคดีเสมอ  
  คนที่โชครายมักโชครายตลอด
- อุปนิสัยตาง  อนาคตตาง

- ควบคุมตนเองเสียแตวันน�้ 
  วันขางหนาจึงจะประสบความสำเร็จ
- ตองมั�นใจวา ชีวิตวันพรุงน�้
  ที่ดีกวาวันน�้ คุณมีวันที่จะไปถึง
- สูสักตั้ง ใหคุณในวันพรุงน�้  
  ขอบคุณตัวคุณในวันน�้



224  Miracle Morning  ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า      โดย  ฮัล  เอลรอด   

หำซ้ือหนงัสอืได้ทีร้่ำน SE-ED นายอินทร์ B2S CUBook 7-11 และ ร้านหนงัสอืช้ันน�าทัว่ประเทศ

กรณีต้องการซื้อหนังสือจ�านวนมากเพื่อใช้แจกหรือมอบเป็นของขวัญของช�าร่วย  ในงำนต่ำง ๆ  

หรือเป็นของขวัญพิเศษส�ำหรับคนที่รักและห่วงใย  ท่านสามารถติดต่อขอรับส่วนลดพิเศษได้ที่

มือถือ 089-111-7500 หรือ Line id : @beemedia สั่งซื้อ Online ที่ www.BeeMedia.co.th  


