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ค าน า 

ผูเ้ขียนท ำอำชีพทนำยควำมนำนถึง 20 ปี และช่ืมชอบกำรเป็นนักพยำกรณโ์หรำศำสตรพ์บว่ำลกูคำ้ส่วน
ใหญ่ที่มำดดูวงชะตำมีปัญหำชีวติหลำกหลำย โดยคนสว่นใหญ่มีควำมทกุขด์ำ้นควำมรกั ดำ้นกำรงำน ดำ้น
กำรเงิน และมีปัญหำถกูฟ้องรอ้งดำ้นคดีควำมต่ำงๆ จำกปัญหำชีวิตสว่นใหญ่เกิดจำกอปุนิสยั วินยั โดยมกั
มีค่ำนิยม ตลอดถึงควำมเขำ้ใจดำ้นชีวิตที่ยึดติดแบบเดิมๆ จำกอุปนิสยัและอำรมณค์วำมรูส้ึกส่งใหเ้กิด
ปัญหำที่แตกต่ำงกนั เนื่องจำกกำรรบัรูห้รือกำรเรียนรูท้ี่แตกต่ำงส่งผลต่อกำรใชชี้วิตและควำมส ำเรจ็ต่ำงๆ 
ผูเ้ขียนมีควำมสนใจในวิวัฒนำกำรชีวิตของมนุษยม์ำก ไดค้น้ควำ้ควำมแตกต่ำงของอุปนิสยัมนุษย์จำก
หลำยแหล่งในแง่มมุแตกต่ำงๆกัน รวมถึงจำกแหล่งควำมรูท้ำงดำ้นวิทยำศำสตรแ์ละหนงัสือของคนไทย
และหนงัสือจำกต่ำงประเทศจำกผูรู้ต้่ำงๆ  

ผูเ้ขียวไดน้ ำขอ้มลูทัง้หมดมำรวบรวมสรุปเป็นคมัภีรเ์ปลี่ยนชีวิตเพื่อเป็นแนวคิดสรำ้งชีวิตใหม่ดว้ยกำรแกไ้ข
ที่ต้นเหตุอันเป็นสำระส ำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงชีวิต เพรำะอุปนิสัยของผู้คนมีส่วนส ำคัญต่อกำร
เปลี่ยนแปลงชีวิตและควำมส ำเรจ็ต่ำงๆ รวมถึงปัญหำชีวิตที่เกิดขึน้ทัง้สิน้  บำงคนท ำงำนสิ่งเดียวกนัแต่ไม่
ส  ำเร็จ แต่อีกคนหนึ่งกลับท ำงำนสิ่งเดียวกันนั้นกลับส ำเร็จรวยขึน้อย่ำงรวดเร็วอย่ำงน่ำเหลือเช่ือ  เม่ือ
พิจำรณำใหท้่องแทแ้ลว้ควำมส ำเรจ็ของมนษุยต์่ำงเกิดจำกอปุนิสยัและวินยัของคนๆ นัน้เป็นส ำคญั 

สำเหตุที่แต่ละคนมีอุปนิสยัที่แตกต่ำงกัน เนื่องดว้ยผูน้ัน้มีตน้ก ำเนิดหรือชำติเกิด ภูมิล  ำเนำสถำนที่เกิด 
สภำพแวดลอ้ม สงัคม ที่มำของชีวิตแตกต่ำงกนั  อำทิ บำงคนเกิดในครอบครวัเลีย้งดดูีเกิดมำในครอบครวั
ร  ่ำรวย บำงคนเกิดมำในครอบครวัยำกล ำบำก และบำงคนเกิดมำในชนชัน้กลำง ซึ่งแต่ละคนถกูเลีย้งดปูลกู
ฝ่ังจำกครอบครวัและสงัคมสภำพแวดลอ้มที่อยู่อำศยัแตกต่ำงกนั จึงท ำใหมี้กำรใชชี้วิต ตลอดทัง้อปุนิสยัที่
แตกตำ่งกนั โดยอปุนิสยัสง่ผลตอ่ควำมส ำเรจ็ในชีวิตของแต่ละคนเป็นอย่ำงมำก  

สตูรลบัหวัใจแห่งควำมส ำเร็จ แทจ้ริงแลว้อยู่ที่กำรเปลี่ยนแปลงอปุนิสยัดงัเดิมที่ถูกจดัเก็บเป็นขอ้มูลและ
บนัทึกไวเ้ป็นควำมเช่ือของแต่ละคน มีลกัษณะฝ่ังลึกตรึงตรำจิตใจของเรำหรือจะเรียกว่ำถูกจัดเก็บและ
บนัทึกไวใ้นจิตใตส้  ำนึก ซึ่งเป็นกำรยำกส ำหรบัผูท้ี่ มีควำมเช่ือเดิมไม่ยอมปลี่ยนแปลง ดงันัน้ มนุษยส์่วน
ใหญ่จึงมกัไม่ประสบควำมส ำเร็จในชีวิต จำกสำเหตุไม่เปลี่ยนแปลงอุปนิสยัดงัเดิม และจำกกำรคน้ควำ้
พบว่ำอุปนิสัยที่จะเปลี่ยนแปลงไดน้ั้น ผูน้ั้นจะตอ้งเปิดรบัสิ่งใหม่และฝึกฝนอุปนิสัยใหม่  ท ำสิ่งนั้น ซ ำ้ๆ 
บอ่ยๆ จนเกิดเป็นควำมเคยชิตหรอืตัง้จิตทกุขณะ บคุคลนัน้จะเกิดอปุนิสยัแห่งผูส้  ำเรจ็นัน้เอง  

ผู้เขียนได้รวบรวมสูตรลับดึงพลังในตัวเองออกมาใช้สร้างความส าเร็จ ซ่ึงวิธีสร้างพลังดึงดูดนีไ้ด้
ถูกรับรองผลลัพธ์โดยวิทยาศาสตรที่โด่งดังขณะนี้ไปทั่วโลก จากสูตรลับความส าเร็จ Law of 
Attraction 
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สูตรลับวิธีเชื่อมต่อพลังจิตใต้ส านึกซ่ึงเป็นขุนทรัพยใ์นตัวคุณสามารถเนรมิตความส าเร็จ ความ
ร ่ารวย โชคลาภ เงินทอง ความรักและท าให้คุณสมหวังในสิ่งต่างๆที่ปรารถนาได้ และเรียนรู้
เจาะลึกแก่นแท้ศาสตร์แห่งความร ่ารวย (The Science of Getting Rich) หลักกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรท์ีรั่บรองผลพสูิจนม์าแล้ว 

รวบสรุปเครื่องมือเปลี่ยนแปลงชีวิตใชไ้ดจ้ริงตำมหลกัวิทยำศำสตร ์และไดน้ ำระบบ NLP คือกระบวนกำร
สะกิดจิตตวัเองมำใชร้ว่มกบักฎ 21 วนัเขำ้มำเป็นโปรแกรมเปลี่ยนชีวิต และเคล็ดลบัสรำ้งเงินลำ้นในยคุทอง
แห่งเทคโนโลยี ยคุดิจิทลั ดว้ยวิธีสรำ้งรำยไดใ้นระยะเวลำสัน้ๆ  โดยเนือ้หำอ่ำนและเขำ้ใจง่ำย  นอกจำกนี ้
ยงัไดร้วบรวมสตูรลบัผูส้  ำเร็จมหำเศรษฐีผูร้  ่ำรวยมำกมำยทั่วโลก ผูเ้ขียนไดน้ ำแก่นสำระส ำคญัมำสรุปให้
เหมำะสมกบัคนไทยมำเป็นแนวทำงสรำ้งชีวิตใหม่ 

ผู้เขียนมีเจตนำวัตถุประสงค์ให้คัมภีร ์เปลี่ยนชีวิตเล่ม เป็นคู่มือติดตัวเรำเพื่อเป็นเส้นทำงลัดสร้ำง
ควำมส ำเร็จและเป็นแสงสว่ำงสรำ้งกำรเปลี่ยนชีวิตใหผู้ค้นไปทั่วโลก ส่งต่อใหผู้อ้่ำนน ำไปใชแ้ละเป็นแสง
สวำ่งสง่ตอ่ใหผู้ค้นต่อไป  ดว้ยกฎลบัพลงัดงึดดูตำมหลกัวิทยำศำสตรท์ี่โด่งดงัในขณะนี่ไปทั่วโลก   

 

 

อ. อมรรตัน ์บญุฤทธ์ิ 
โคช้ Ami  Lawyer  
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E-Book เล่มนี ้ 

 
จัดท าขึน้เพือ่เป็นคัมภรีส์ าหรับบุคคลต้องการเปล่ียน

ชีวิตสร้างเงนิล้านภายในระยะเวลาส้ัน 

 

น าเสนอวิธีคิดและวิธีการง่ายๆ ในยุคเทคโนโลย ี

 

ผู้ท ามีเจตนาอยากใหค้นไทยเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยสูตรลับความส าเร็จงา่ยๆ  
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“  จงเหน็ คุณค่าในส่ิงทีคุ่ณมี 

แล้วคุณจะมีมากขึน้ 
หากคุณมุ่งจิตไป แต่ส่ิงทีคุ่ณไม่มี  

คุณจะไม่มีทางมีพอใช้    ” 
[  โอปราห ์ วินฟรีย ์ พธิีกรหญิงชาวอเมริกัน  ]   

หากกล่าวถงึในสตรีผู้ทรงอทิธิทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นเจ้าของทอลค์ โชว ์

 ทีมี่ผู้ชื่นชมตดิตามมีเรทติง้และบทบาทสูงในรายการโทรทศันใ์น
ประวัตศิาสตร ์
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อะไร คือ ววิัฒนาการและความแตกต่างของมนุษยน ์
          ไม่มีใครเกิดมาโดยไม่มีชาติก าหนดทุกคนมีชาติก าหนดเผ่าพันธุ ์หากตรวจค้นให้แน่ชัด

เราพบว่า วัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชาตกิ าเนิด ตามยุคสมัยและกาลเวลา  

          ส่ิงที่เรำทรำบกนัทั่วไปวิวฒันำกำร หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงจำกสภำพหนึ่งไปสู่อีกสภำพหนึ่ง
ซึง่มีลกัษณะขยำยตวัจำกกำรคอ่ยเป็นคอ่ยไปตำมล ำดบั  โดยอำศยัระยะเวลำอนัยำวนำน  วิวฒันำกำร
ของมนษุยเ์ป็นไปตำมชำติก ำเนิด ตำมยคุสมยักำลเวลำ เรำสงัเกตเห็นไดว้่ำตัง้แต่เรำเกิดจนถึงปัจจบุนั
มีกำรเปลี่ยนแปลงทีละนอ้ยจำกสิ่งหนึ่งไปยงัอีกสิ่งหนึ่ง ดงัเช่น จำกยุคสมคัยก่อน กำรเดินทำงเรำใช้
เวลำนำนเพื่อไปยงัสถำนที่แห่งหนึ่งโดยสมยัหนึ่งกำรเดินทำงยงัไม่มียำนพหนะ ตอ้งใชเ้กรียน และกำร
เดินทำงดว้ยเทำ้แต่ยคุสมยัเวลำผ่ำนไปมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมวิว  ฒนำกำรของเทคโนโลยีจะเห็นว่ำใน
ปัจจบุนัเรำเดินทำงดว้ยรถยนต ์โดยสำร รถไฟฟ้ำ และเครื่องบิน   

          

   

(อำ้งอิง : ดอบซำนสกี (Dobzhansky)  นกัพนัธุศำสตรแ์ละวิวฒันำกำรชำวรสัเซีย ไดก้ล่ำวไวด้งันี ้ “วิวฒันำกำรของ
สิ่งมีชีวิต  คือกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง ส่วนประกอบของพันธุกรรมของประชำกรที่เกิดขึน้ต่อเน่ืองกัน   โดยกำร
เปลี่ยนแปลงนีอ้ำจเกิดขึน้เพียงบำงสว่นหรอืทัง้หมดอนัเป็นผล มำจำกปฏิกิรยิำที่สิ่งมีชีวิตมีกำรปรบัตวัใหเ้หมำะสมกบั
สิ่งแวดลอ้ม  กระบวนกำรนีเ้ม่ือเกิดขึน้แลว้จะไม่มีกำยอ้นกลบัเป็นอย่ำงเดิมอีก” )        

 

ความแตกต่างของผู้คน มีลักษณะ 3 สาเหตุส าคัญ             

1.  ลักษณะทางพันธุกรรม บรรพบุรุษ หรือ ชาติก าเนิด  คือ พืน้ฐานครอบครัว การสนับสนุน

ความพร้อมต่างๆ ตลอดทัง้การศึกษา และอุปนิสัยต่างๆ  โดยมกีารถ่ายทอดลักษณะน้ันๆ ส่ง

ต่อใหก้ับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อกันมา   

เรำมำรูจ้กัลกัษณะทำงพนัธุกรรมกนับำ้งเล็กนอ้ย  พนัธุกรรมที่เรำรู ้ ไดแ้ก่  สีนยันต์ำ สีผม สีผิว ควำม
สงู น ำ้หนกัตวั สติปัญญำ ควำมถนดั อำรมณ ์และพฤติกรรมต่ำงๆ ฯลฯ  ลว้นแลว้ถกูสง่ตอ่ถ่ำยทองจำก 
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รุน่หนึ่งไปยงัอีกรุน่หนึ่งเสมอ ลกัษณะดงักล่ำวนีท้ี่เรำเรียกว่ำ ยีน (Gene) เป็นหน่วยควบคมุลกัษณะ
ในทำงพนัธุกรรมท ำหนำ้ที่ถ่ำยทอดลกัษณะจำกพ่อแม่ไปสู่ลูกหลำนทำงยืน (Gene) อยู่ในรูปแบบ
โครโมโซม ลกัษณะต่ำงๆ ของสิ่งมีชีวิตจะถูกถ่ำยทอดจำกบรรพบุรุษไปสู่รุ่นลกูหลำน โดยสิ่งนีส้่งใน
ลกัษณะเซลลท์ี่เรียกว่ำ ยีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอ  แต่มนัมีทัง้ส่วนที่อยู่ในนิวเคลียสและส่วนที่
อยู่ในไซโทพลำซึม  ซึ่งทัง้สองส่วนนีจ้ะควบคมุถ่ำยทอดลกัษณะต่ำงๆ ทำงพนัธุกรรมดว้ยแบบแผนที่
ต่ำงกัน  ดังน้ัน มนุษย์จึงมีความแตกต่างด้านอุปนิสัยจากพันธุกรรม ที่มีการส่งต่อด้าน
สตปัิญญา ความถนัด อารมณแ์ละพฤตกิรรมต่างๆ  

2.  ลักษณะสภาพแวดล้อม หรือสถานที่เกิด ประเทศ เมืองที่อยู่อาศัย สังคม ตลอดทั้ง

สถานที่ท างาน  คือ บุคคลที่เกิดในสภาพแวดล้อมและใช้ชีวิตในสถานที่ลักษณะแบบต่างๆ  

โดยทั่วไปส่งผลต่อการมีอุปนิสัยและการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลน้ันมาก เป็นไปตาม

สภาพแวดล้อมสิ่งน้ัน ดังน้ัน แต่ละคนจึงมีนิสัยแตกต่างกัน เช่นเรำจะเห็นไดจ้ำกเด็กที่เกิดใน

สลัมมักจะใชชี้วิตตำมสภำพแวดลอ้มอุปนิสัยจะเป็นไปตำมนัน้หำกไม่เคลื่อนยำ้ยตัวเองออกจำก

สถำนที่อยู่อำศยั 

3.  ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลน้ัน  หมายความว่า บุคคลแต่ละคนสามารถเลือกคิด เลือก

ตัดสินใจ เลือกการลงมือ เลือกใช้ชีวิต ตามความมุ่งม่ัน ขยัน การสร้างความส าเร็จให้แก่

ตัวเองได้จากสิ่งที่เขารับรู้ถูกเก็บบันทึกไว้เป็นความทรงจ าและความเชื่อแต่ละคนที่มีความ

แตกต่างกัน เช่นผู้ส าเร็จจ านวนมากก็เลือกเส้นทางชีวิตตัวเอง 

จากลักษณะความแตกต่างของบุคคลทัง้สามข้อข้างต้น จึงท าให้ผู้คนแต่ละคนมีการติดสินใจ 

มีการเลือก มีการลงมือท า มีความต้องการ  มีความมุ่งม่ัน มีความขยัน มีความเชื่อม่ันและมี

การใช้ชีวิต ตลอดทั้งถูกก าหนดชะตาชีวิตโดยชาติก าเนิด พันธุกรรม ภาพแวดล้อมสถานที่

เกิดหรือผู้อ่ืนก าหนดให ้ดังน้ัน มนุษยแ์ต่ละคนจงึมีการใช้ชีวิตแตกต่างกัน 
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ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวติไปตามดวงชะตาหรือเช่ือเร่ืองโชคชะตาหมอดูร่างทรงไม่เลือก

ก าหนดชีวิตตัวเองจึงท าให้ชีวิตไม่ประสบความส าเร็จ แต่ส าหรับผู้ประสบ

ความส าเร็จพวกเขาเป็นผู้เลือกก าหนดชะตาชีวติตัวเอง  

1. บำงคนมีสภำพของครอบครวั (พอ่แม)่ ทะเลำะหรอืโมโหรำ้ย หรอืครอบครวัไมดี่ ก็สง่ผลตอ่อปุนิสยั
และกำรใชชี้วิต บคุคลนัน้ๆ มกัเป็นคนมีอปุนิสยัแบบเดียวกบัชำติก ำหนดนัน้   

2. บำงคนมีสถำนที่เกิด สภำพแวดลอ้ม สงัคม โดยแวดลอ้มคนไม่ดี และใชชี้วิตอยู่กบัสภำพแวดลอ้ม
นั้น ไม่เคลื่อนยำ้ยตัวเองออกจำกถิ่นเดิมยังคงอยู่ท่ำมกลำงบรรยำกำศสังคมไม่ดี เขำคนนั้นก็
มกัจะซึมซบัอปุนิสยัและกำรใชชี้วิตตำมนัน้ อำจส่งผลใหไ้ม่ประสบควำมส ำเรจ็ได ้เช่น เด็กอยู่ใน
สงัคมกลุม่คนติดยำเด็กคนนัน้ก็มกัจะติดยำ  

3. แต่หำกบำงคนเกิดมำรวยแต่กำรเลีย้งดูไม่ดี บุคคลผู้นั้นก็อำจจะมีอุปนิสัยและกำรใชชี้วิตไม่
ประสบควำมส ำเรจ็  เรำจะเห็นลกูคนรวยถงัแตกออกหลำยครัง้เสมอหรือหมดตวัเรว็เม่ือพ่อแม่ไม่
อยู่แลว้  

4. บำงคนกำรศกึษำดีจบระดบัสงูสดุ แต่อยู่กบัผูค้นสงัคมคตโกงคนไม่ดีและสภำพแวดลอ้มดำ้นไม่ดี 
ก็สง่ผลตอ่ชีวิต มกัใชชี้วิตลกัษณะแบบเดียวกนั เช่น ท ำงำนใหก้บัคนคตโกง ผูน้ัน้มกัมีคดคีวำม  

5. บำงคนไม่เลือกก ำหนดชีวิตตัวเอง แต่เลือกใหผู้อ้ื่นก ำหนดชะตำชีวิตตัวเอง หรือใหช้ำติก ำเนิด
บรรพบุรุษก ำหนดชีวิตหรือใชชี้วิตตำมสถำนที่เกิดดำ้นไม่ดี  ชีวิตก็มักเป็นไปตำมนัน้ไม่ประสบ
ควำมส ำเรจ็ 

6. ผู้ส  ำเร็จเลือกเคลื่อนย้ำยตัวเองออกจำกสถำนที่ เกิด  สภำพแวดล้อสังคมไม่ดีและมู่ง ไปสู่
สภำพแวดลอ้มสงัคมผูค้นเจรญิและผูค้นมีพลงับวกและอยู่ใกลช้ิดผูป้ระสบควำมส ำเรจ็ 

7. ผูส้  ำเรจ็พวกเขำเลือกคบสงัคมผูค้นดีๆ และเลือกหำส่ิงที่ดีใหก้บัตวัเอง ศกึษำเรยีนรู ้พฒันำ และลง
มือท ำตำมควำมฝันของตวัเอง ถึงแมเ้ลือกชำติก ำหนด สถำนที่เกิดไม่ได ้แต่เลือกใชชี้วิตได ้ 
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• ชีวิตคนส่วนใหญ่ ใชชี้วิตตำมที่ชำติก ำเนิด บรรพบุรุษปลกูฝ่ัง (บนัทึกควำมจ ำ) และกำรเลีย้งดขูอง
ครอบครวั สถำนที่เกิด สภำพแวดลอ้มและสงัคม  

• สิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกัน ฉะนัน้ กฎแห่งต้นเหตุและผล ยุติธรรมเสมอ เราเลือกชาติก าเนิด
ไม่ได้ แต่หากเรายังอยู่ที่เดิมตามสถานที่เกิดหรือชาติก าเนิด  ชีวิตเราจะเป็นไปตามชาติ

ก าเนิดและสภาพแวดล้อม ตามพลังงานกฎแรงดงึดูด  

• แต่หำกเรำเลือกเปลี่ยนแปลงสถำนที่อยู่ สภำพแวดลอ้ม แมเ้รำจะไม่อำจเปลี่ยนแปลงชำติก ำเนิดได้ 

แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ ด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

สถานทีอ่ยู่ และการศึกษาเรียนรู้ มุ่งม่ันใหม้ากก็สามารถประสบความส าเร็จได้ 

• หำกเรำจดจ่อมุ่งมั่นเพิ่มน ำ้หนกัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรตดัสินใจ เลือกวิธีที่ใหญ่เปลี่ยนแปลงชีวิต

และลงมือท าทันทีอย่างต่อเน่ือง บ้าสุดๆ และใช้พลังในตัวเราทวีคูณ มีความเชื่อม่ันและ

ศรัทธาตัวเอง แมเ้กิดเป็นลกูคนจน ชำวนำ  แต่มีวิสยัทศันท์ี่ดี มีควำมกลำ้เช่ือมนัตัวเอง ผลลัพธ ์

คือ คุณย่อมมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แตกต่างจากชาติก าเนิด  ซ่ึงเห็นมาเยอะ เป็นตัวอย่าง

ผู้ส าเร็จ ร ่ารวยมากมาย เช่น เกิดมาจนแต่สร้างตัวเป็นมหาเศรษฐีใหเ้ราเหน็จ านวนมาก   

• เราไม่จ าเป็นต้องโทษชาติก าเนิด แมอ้งคป์ระกอบชีวิตเรำไม่สมบรูณ ์ แต่เราเลือกการใช้ชีวิตได้ 
เลือกท าอะไรอย่างจริงจัง ไม่ยอมแพ้ ขยัน และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา แค่คุณต้อง

รับผิดชอบต่อตัวเองอย่างเต็มตัว หากคุณใช้พลังดึงดูดในตัวคุณอย่างเต็มที่  เคลื่อนย้าย

ตัวเองเพื่อเป็นการแก้ไขสภาพแวดล้อมออกไปท่องเที่ยวหาสภาพแวดล้อมใหม่ และลงมือ

ท าสิ่งทีเ่ป็นเป้าหมายใหญ่ ชีวิตของคุณก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน 

• หากคุณอยากมีชีวิตที่ดี มีการเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายตัวเองออกจาก

สถานทีท่ีเ่ป็นปัญหากับชีวิตของคุณ ไปอยู่ในสถานทีแ่หง่ใหม่แวดล้อมได้วยผู้คนและสังคมผู้

ประสบความส าเร็จ คนร ่ารวย คุณจะเป็นดังเช่นสิ่งทีคุ่ณใช้ชีวิตอยู่น้ัน  
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ชาตกิ าเนิดและสภาพแวดล้อมส่งผลต่อชีวิต ิ

เกิดในครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะกันส่งผลต่อชีวิต 

 
เด็กช่วงอายุระหว่าง 1 ถงึ 8 ขวบ เป็นวัยแหง่การบันทกึจดจ าเก็บข้อมูล 

 
หากชาติก าเนิดส่งพลังความคิดและอารมณแ์บบไหนใหเ้ด็ก 

เม่ือโตขึน้เดก็คนน้ันมักจะมีอุปนิสัยเช่นน้ัน 
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“  หากเงนิ คือ ความหวังของคุณสู่อสิรภาพ คุณจะไม่มีวันได้

อสิรภาพน้ันมาความม่ันคง แทจ้ริงทีม่นุษยต้์องมี  คอื ความรู้ 

ประสบการณ ์และความสามารถ     ” 
[  เฮนรี  ฟอรด์  มหาเศรษฐีอเมริกัน  ]  

 

“ If money is your hope for independence you will never have it.  

The only real security that a man will have in this world  is a 
reserve of knowledge, experience and ability.”   

[  Henry Ford  ] 
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ต้นเหตุความฝันของคนส่วนใหญ่ไม่เป็นจริง เกดิจากอุปนิสัย  

ปัญหำใหญ่เจำ้ตวัควำมฝันของคนสว่นใหญ่ เกิดจำกอปุนิสยัและวินยัมนัมีฤทธ์ิมำก มนัมำหลำยรูปแบบซึง่
เกิดจำกพฤติกรรมและควำมเช่ือปลูกฝังมำเนินนำน จำกชำติก ำเนิด  บรรพบุรุษ สถำนที่เกิด จำกสงัคม
แวดลอ้มและผูอ้ื่นส่งต่อให ้อุปนิสัยของคนเราเกิดจากพฤติกรรมที่มีการท าสิ่งน้ัน ซ ้าๆ บ่อยๆ 
ติดต่อเป็นเวลานานๆ โดยข้อมูลน้ันจะถูกจัดเก็บและบันทกึไว้ในจติใต้ส านึกของเรา   

ทกุคนมีควำมฝัน  แต่ควำมฝันจะเป็นจรงิหรือไม่ ซึง่ขึน้อยู่กบัอปุนิสยัและวินยัของแต่ละบคุคล ควำมฝันนัน้
เป็นสมบตัิที่ล  ำ้ค่ำของมนุษยท์ี่พระเจำ้ประทำนมำใหก้ับทุกคนและไม่มีใครจะท ำลำยควำมฝันมนัลงได้
นอกจำกตวัเรำนัน้เอง 

นักปราชญ์หลายคนเคยบอกว่า ความฝัน  คือ จุดเร่ิมต้นเป็นของขวัญส่ิงล ้าค่าท่ีมนุษย์ทุกคน
ได้รับพรจากพระเจ้า โดยไม่มีการแบ่งแยกช้ันวรรณ ความฝันนี้ท าให้มนุษยน์เจริญและมี
ความสุขกบัชีวติจนถึงทุกวนันี ้

แต่ทกุคนมีควำมฝันแลว้ใช่วำ่ จะท ำใหม้นักลำยเป็นจรงิไดท้กุคนไม่  ควำมฝันทกุควำมฝันมนัจะเป็นจรงิได้
หรือไม่..หำกแต่ต้องมีแรงปรารถนาบันดาลใจอันสูงส่งเป็นแรงพลักดันหรือการลงมือท าเป็นตวั
ขบัเคลื่อนจนก่อเกิดรูปรำ่งจำกควำมฝันนัน้สูค่วำมเป็นจรงิส  ำเรจ็ลงได ้ 

หลำยคนลม้เลิกควำมฝันลงกลำงทำง เพรำะเจอปัญหำอปุสรรคและมีคนจ ำนวนมำกลม้เลิกลงไม่ถึงเป้ำ
หมำยควำมฝัน  สำเหตสุว่นใหญ่มำจำกเพรำะตวัเรำนัน้เองไปไม่ถึงฝันนีล้ม้เลิกมนัเสียก่อน 

โดยผูเ้ขียนคน้พบกว่ำปัญหำใหญ่ของผูค้นส่วนใหญ่ รวมถึงผูเ้ขียนเองในช่วงชีวิตที่ผ่ำนมำไม่ประสบ
ควำมส ำเรจ็ในสิ่งที่ฝันมำจำกอปุนิสยัและไม่มีวินยัในตวัเอง โดยมีควำมเช่ือเดิมดำ้นผิดๆ ที่ถกูปลกูฝ่ังไวใ้น
จิตใตส้  ำนกึมำยำวนำนมนัท ำลำยควำมฝันใหห้ยดุลง 

จำกกำรเป็นทนำยควำมมำนำนกว่ำ 20 ปี  และกำรเป็นนักพยำกรณโ์หรำศำสตรพ์บว่ำ คนส่วนใหญ่มี
อปุนิสยั 9 ขอ้นี ้ ที่ท  ำใหชี้วิตไม่เปลี่ยนแปลงและไม่สำมำรถท ำสิ่งที่เป็นควำมฝันใหส้  ำเรจ็ลุล่ว่งเป็นจรงิได ้
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9 อุปนิสัยท าลายอนาคตตัวเอง  ที่ท าให้ความฝันไม่เป็นจริง 

 

อุปนิสัยที่  1  : ข้ออ้างแห่งความล้มเหลว  สุดฮิต  เพ่ือผดัวนัประกนัพรุ่ง   

ตัวอย่างของข้ออ้าง  สาเหตุแห่งการไม่ท างานหรือไม่ลงมือท าทันท ี 

ขอ้อำ้งที่ 1    ฉนัไม่มีเวลำ ตอนนี ้

ขอ้อำ้งที่ 2    ฉนัลืมท ำมนั ...เอำไวก้่อน ..เดี๋ยวก่อน... 

ขอ้อำ้งที่ 3    ฉนัตอ้งกำรขอ้มลูเพิ่มเติมก่อน...จะเริม่ลงมือท ำงำน... 

ขอ้อำ้งที่ 4    ฉนัยงัไม่รูส้กึอยำกท ำมนั.. 

ขอ้อำ้งที่ 5    รอก่อน ...ฉนัตอ้งท ำสิ่งนีก้่อน 

ขอ้อำ้งที่ 6    มนัยงัไม่ส  ำคญัหรอก..เอำไวก้่อน 

ขอ้อำ้งที่ 7   ฉนัรูส้กึวำ่งำน..มนัเยอะเกินไป..ท ำมำกเหลือเกิน ..โดนถำโถม.. ท ำไม่หมด.. 

ขอ้อำ้งที่ 8   ฉนัไม่เก่ง..งำนนีม้นัยำกซบัซอ้น.. รอไวก้่อน 

ขอ้อำ้งที่ 9   ฉนัไม่เคยท ำ.. ขอเวลำก่อน 

ขอ้อำ้งอื่นๆ  [อีกมำกมำย]  
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อุปนิสัยที่  2    ชอบคดิด้านลบ มองโลกในแง่ร้าย  

อุปนิสัยที่  3    ไม่ให้คุณค่าตัวเอง พูดส่ิงที่ไม่ดีต่อตัวเองและผู้อ่ืน 

[นินทา ต่อว่า บ่น พูดลบ] 

อุปนิสัยที่ 4    เคยชินนิสัยเดิมๆ  กลวัการเปลีย่นแปลง 

อุปนิสัยที่ 5    ไม่ลงมือท า ไม่อดทน ล้มเลกิความฝันง่าย  

อุปนิสัยที่ 6    อารมณ์เสียง่าย ขีห้งุดหงิด ร าคาญ และใช้อารมณ์ด้าน

ลบ 

อุปนิสัยที่ 7    ชอบดูข่าวและเสพส่ือด้านลบต่างๆ  

อุปนิสัยที่ 8    ไม่มีเป้าหมายและไม่วางแผนชีวติ 

อุปนิสัยที่ 9    ไม่เรียนรู้และไม่พฒันาทักษะใหม่ๆ เช่ือข้อมูลเดิม 

สาเหตุของอุปนิสัยทั้ ง  9 ข้อนี้   เ ป็นอุปนิสัยด้านท าลายชีวิตเป้า

หมายความฝันของหลายคน โดยท าให้หลายคนล้มเหลวไม่สามารถ

ท างานส าเร็จได้ 

 

  กูรู้ทางจิตวทิยาของโลกท่านหน่ึงกล่าวว่า   
 “ นิสยั  หรือ Hablt นั้น เกิดจากความเคยชินของการกระท าซ ้ าๆ ของคน”  

 ริสโตเติล  ยงัได้กล่าวว่า  

“ เราจะเป็นอยา่งท่ีท าซ ้ าซาก  

  ความเป็นเลิศ  เช่นนั้น หาใช่การแสดง หากแต่เป็นอุปนิสยั “  
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สรุป หากเราจะเอาชนะอุปนิสัยท าลายอนาคตความส าเร็จตัวเอง 
คุณจะต้องฝึกสร้างนิสัยใหม่ และมีวินัยกับตัวเอง โดยฝึกบ่อยๆ 
ซ า้ๆ    
 

ฝึกตัวเองใหเ้ป็นผู้เสพตดิสิ่งดีๆ   
 

ฝึกพัฒนาตัวเอง และเพิม่ทกัษะสิ่งใหม่ๆ   
 

ฝึกตัง้เป้าหมายและวางแผนชีวติ 
 

ฝึกลงมือท าทันท ีไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 
 

ฝึกสร้างนิสัยใหม่ และมีวนัิยในตัวเองและท าซ า้ๆ ทุกๆ วัน  
 

เลิกอุปนิสัย 9 ข้อ เคลื่อนย้ายตัวเองออกห่างจากความคิด 
อารมรณ ์ค าพูด และการกระท าด้านท าลายชีวิตต่างๆ  

[ วิธีแก้ไขอุปนิสัยท าลายอนาคตตัวเอง อ่านต่อในบนที ่3 ถงึ19 ] 

 

 
 


