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ดร.ขวัญนภา ชูแสง
สุดยอดนกัสรางความสาํเรจ็จากจติใตสาํนกึ

ที่เปลี่ยนชวีติผูคนครั้งยิ่งใหญมาแลวนบัไมถวน!

ดร. ขวัญ
นภา ชูแสง

อานซะ! ถาอยากมชีวีติ ‘กาวหนา’ ทุกดาน
ทั้งการงาน การเงนิ ความรกั และการใชชวีติ
ที่เปยมศกัยภาพ พรอมเทคนคิทาํตนอยางไร
ใหตวัเองม ี‘คาตัว’ สูงสุด!

หนังสือดีการันตีความสําเร็จ!

“เคล็ดลับ UP คาตัว” เลมนี้ไดเกิดขึ้น ผมก็รูไดทันทีวา สิ่งที่ครูขวัญ
กาํลงัจะสงมอบใหผูคน คงไมใชเพยีงแตทาํใหคนเหลานั้นมคีวามสุขแคเพยีง
มลูคาของเงนิที่เปน “คาตวั” เพิ่มขึ้นเทานั้น แตสิ่งที่ถกูสงมอบในหนงัสอืเลมนี้ 
ยงัเปนแนวทางที่ทาํใหมลูคาของ “คาตวั” ภายในจติใจของเรา ถกูยกระดบัขึ้น
ไปพรอมๆ กัน และนํามาซึ่งความสมดุลแหงความสุขที่ทําใหโลกทั้งสองโลก
สมดุลและ UP คุณคาไดอยางแทจรงิ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคชยั สเุวชวฒันกลู
รองคณบดฝีายบรหิาร คณะการจดัการการทองเที่ยว

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร (NIDA)

“ความสําเรจ็” มไิดตกมาจากฟา แตไดจากการแสวงหาและอดทน
หนงัสอื “เคลด็ลบั UP คาตวั” มคีาํตอบ... ทุกมูลคา-คุณคา อพัไดจาก

ตวัเราทั้งสิ้น ดร.ขวญันภา ชูแสง ไดถอดรหสัชวีติบรรณาการ เพื่อเกยีรตแิละ
ศกัดิ์ศรขีองความเปนมนุษย โดยไมสยบยอมกบัสิ่งลี้ลบัทั้งหลาย

ขอใหทุกคนคนพบ “ความสําเรจ็” กบั “เคลด็ลบั UP คาตวั” เลมนี้
 พระปญญานนัทมนุี

เจาอาวาส วดัปญญานนัทาราม

หลงัจากไดเจอครขูวญั กม็คีวามรูสกึใหมๆ  เกดิขึ้นในใจ มคีวามคดิใหมๆ  
ผุดขึ้นในสมอง มนุษยเปนสิ่งมหศัจรรย สมองและจติใจเปนขุมพลงัมหาศาล 
เสียดายที่ถูกบดบังไปดวยผงดําที่เกิดขึ้นจากการใหความหมายของ
ประสบการณตางๆ ที่เจอ... พอ “รูทัน” สิ่งเหลานี้ ชีวิตจะมีทางเลือกใหม
เกดิขึ้นเสมอ คอยๆ สงัเกตเหน็พลงัและศกัยภาพบางอยางของตวัเอง ยิ้มได
มากขึ้น หวัเราะไดมากขึ้นและมคีวามสุขมากขึ้น…ทุกวนั Happy Birthday!

 ธณทัรษรนิ สสุมาวตันะกลุ
บรษิทั ซปุเปอรรชิ ไทยแลนด จาํกดั
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ขอให้มีชีวิตที่เต็มเป่ียมด้วยพลัง
มีค่าตัวสูงสุดทุกด้านตลอดไป
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ด้วยความปรารถนาดีจาก

......................................................................

....................................................



W i s h
B O O K S

พมิพ์ครั้งแรก   มกรำคม  2558

ข้อมลูทางบรรณานกุรมของส�านกังานหอสมดุแห่งชาติ
ขวญันภำ ชูแสง.  

เคลด็ลบัอพัค่ำตวั.--  กรุงเทพฯ :  วชิ คอร์ปอเรชั่น, 2557. 
176 หน้ำ.  

1. กำรพฒันำตนเอง.   I. ชื่อเรื่อง.
155.25 

ISBN 978-616-92114-1-9

จดัพมิพ์โดย
ส�ำนกัพมิพ์วชิ (ในเครอื วชิ คอร์ปอเรชั่น)

51/426 ถนนรำษฎร์บูรณะ แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140 โทร. 080-983-1034 G WishGroup99

พมิพ์ที่
บรษิทั ส�ำนกัพมิพ์สุภำ จ�ำกดั

จดัจ�าหน่ายโดย
บรษิทั ซเีอด็ยูเคชั่น จำกดั (มหำชน)

อำคำรทซีไีอเอฟ ทำวเวอร์ ชั้นที่ 19 เลขที่ 1858/87-90
ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรงุเทพฯ 10260

โทรศพัท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสำร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

ราคา  160  บาท
หำกท่ำนต้องกำรซื้อหนงัสอืเพื่อใช้ในโอกำสพเิศษ 

กรุณำตดิต่อ โทร. 080-983-1034

ผู้เขยีน ดร.ขวญันภำ ชูแสง
ผู้อ�านวยการ กรชนก นภำโชตศิริิ
กองบรรณาธกิาร รสสุคนธ์ ทบัทมิใส, คุณเชตพล สุขบรบิูรณ์
 อรรณพ พงษ์สุนนัท์
ออกแบบปก/รปูเล่ม ทมีงำนคุณภำพส�ำนกัพมิพ์วชิ
พสิจูน์อกัษร ประภำศนยี์ สุคนธพนัธ์

ข้อมลูทางบรรณานกุรมของส�านกังานหอสมดุแห่งชาติ

ISBN 978-616-92114-1-9

ส�านักพิมพ์วิช ตั้งใจจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดำลใจให้กับคนทุกเพศ ทุกวัย 
ทุกอำชีพได้มีควำมรู้ควบคู่คุณธรรม เพื่อใช้ชีวิตได้อย่ำงทรงประสิทธิภำพในทุกด้ำน



ค�ำน�ำ   ค่ำตัว

ท�ำงำนอย่ำงไร ให้ถูกใจเจ้ำนำย

ท�ำตนอย่ำงไร ให้ถูกพิจำรณำขึ้นเงนิเดอืน

ท�ำตวัอย่ำงไร ให้มคีุณค่ำ จนน�ำไปสู่กำรมคี่ำตวัสูงสุด

ยำมท้อ มวีธิคีดิอย่ำงไร ที่จะเปลี่ยนจำกเหนื่อยเป็นสุดยอด 

มกีลยุทธ์อะไรบ้ำง ที่เสนองำนให้โดนใจและได้รบัค�ำชื่นชม

เมื่อเกดิวกิฤต จะรบัมอืควำมเปลี่ยนแปลง 

และก้ำวข้ำมควำมกลวัได้อย่ำงไร

จะออมเงนิอย่ำงไรให้มปีระสทิธภิำพ

วำงแผนงำนอย่ำงไร จงึจะเลื่อนขั้นเป็นเจ้ำของธุรกจิเรว็ที่สุด 

และประสบควำมส�ำเรจ็ได้ไม่ยำก

ฯลฯ

นี่คือค�ำถำมส่วนหนึ่งของมนุษย์เงินเดือน มนุษย์ท�ำงำน  

ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอำชีพ ที่ต่ำงถวิลหำค�ำตอบเพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำ 

ในหน้ำที่กำรงำน สู่จุดมุ่งหมำยสูงสุด คอื ‘ความส�าเรจ็’ ในชวีติทุกด้ำน

หนงัสอื เคลด็ลบัอพัค่าตวั โดย ดร.ขวญันภา ชแูสง สุดยอด

โค้ชด้ำนควำมส�ำเร็จ จึงถือก�ำเนิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์มนุษย์ท�ำงำนที่ต้อง 

กำรควำมส�ำเร็จอย่ำงแท้จริง เนื้อหำภำยในเล่ม อ่ำนง่ำย ท�ำตำมง่ำย  

สนกุ และใช้ได้ผล เพรำะครขูวญัได้ถ่ำยทอด หลกักำร วธิคีดิ ประสบกำรณ์ 

หลอมรวมกับแรงบันดำลใจ พร้อมสอดแทรกค�ำคมอัพค่ำตัว และ 

ชดุค�ำพดูทรงพลงั ที่จะปลุกพลงัควำมส�ำเรจ็ของคุณตั้งแต่ระดบัจติใต้ส�ำนกึ 



จนน�ำไปสูก่ำรเป็นมนุษย์ที่ ‘เป่ียมศกัยภาพ’ จนสร้ำงผลลพัธ์ได้อย่ำงน่ำทึ่ง

ทั้งด้ำนกำรบรหิำรตวัเอง เวลำ กำรงำน กำรเงนิ และกำรใช้ชวีติ อย่ำงที่ไม่

เคยเป็นมำก่อน!

ยิ่งไปกว่ำนั้น หนังสือเล่มนี้ยังเป็นคู่มือส�ำหรับ ‘มนุษย์ท�ำงำน’  

ทุกระดบั ด้วยกำรเฉลยเคล็ดลบัวธิกีำรสร้ำงตวัเองให้มทีั้ง ‘คณุค่า’ และ 

‘มลูค่า’ ไปพร้อมกนั จนม ี‘ค่าตวัสงูสดุ’ และใช้ชวีติได้เตม็ศกัยภำพเพื่อ

ขยบัชั้นขึ้นสู่ควำมเป็นมอือำชพี และก้ำวสู่กำรเป็นเจ้ำของธุรกจิที่พร้อมจะ

ประสบควำมส�ำเรจ็ในทนัที

เชื่อเหลือเกินว่ำ หลังจำกคุณได้อ่ำนหนังสือเล่มนี้ ‘มูลค่าและ

คณุค่า’ ในตวัคณุ จะเพิ่มขึ้นเป็นทวคูีณ และชวีติคุณจะเปลี่ยนไปในด้ำนที่ 

‘ดขีึ้น’ หนึ่งร้อยเปอร์เซน็ต์!

ด้วยรกัและปรำรถนำดี

ส�านกัพมิพวชิ



ค�ำนิยม   ค่ำตัว

“ความส�าเรจ็” มไิด้ตกมำจำกฟ้ำ แต่ได้จำกกำรแสวงหำและ

อดทนหนงัสอื 

“เคลด็ลบัอพัค่าตวั” มคี�ำตอบ 

น่ำเสยีดำยผูท้ี่ไม่ได้อ่ำน อ่ำนจบ จะพบขุมทรัพย์ ทั้งมูลค่ำ

และคุณค่ำ 

มลูค่า คนมมีูลค่ำ ยำกที่จะเอำเงนิมำประมำณค่ำได้ เช่น ขอ

ตดัแขนขำ ให้สบิล้ำนหรอืมำกกว่ำนั้น ไม่มใีครขำย เรยีกว่ำ มคี่ำจน

หำค่ำมไิด้ 

คณุค่า ทั้งสุขภำพ ลำภ ยศ สรรเสรญิ ควำมสุข มติรสหำย 

คนรกั คนที่เคำรพนบัถอื สนัตสิุข-สนัตภิำพ รวมถงึนพิพำน ฯ ทุก

มูลค่ำ-คุณค่ำ อพัได้จำกตวัเรำทั้งสิ้น 

ดร.ขวญันภำ ชูแสง ได้ถอดรหสัชวีติบรรณำกำร เพื่อเกยีรติ

และศกัดิ์ศรขีองควำมเป็นมนุษย์ โดยไม่สยบยอมกบัสิ่งลี้ลบัทั้งหลำย 

ขอให้ทุกคนค้นพบ “ความส�าเรจ็” กบั “เคลด็ลบัอพัค่าตวั” เล่มนี้

พระปัญญานนัทมนุี
เจ้ำอำวำสวดัปัญญำนนัทำรำม



ค�ำนิยม   ค่ำตัว

เมื่อสำมปีก่อน ผมได้มโีอกำสเข้ำไปเรยีนในห้องเรยีนของครขูวญั
ครั้งหนึ่ง วันนั้นหลังจำกเลิกเรียน ผมได้ไปขอให้ครูขวัญมำแบ่งปันเรื่อง
รำวต่ำงๆ ให้นกัศกึษำผมที่นดิ้ำ 

“ยนิดคี่ะ” คอืค�ำที่ผมได้ยนิจำกปำกของครูขวญั ซึ่งหลงัจำกนั้น
ประมำณสองสปัดำห์ผมกไ็ด้รบัโทรศพัท์จำกครู เพื่อนดัหมำยกำรมำแบ่ง
ปันตำมที่คุยกนัไว้ กำรโทรกลับมำของครูสำยนั้น ท�ำให้ผมรู้ได้ว่ำ “พันธ
สญัญา” ของครูในกำรส่งมอบเรื่องรำวดีๆ  สู่ผู้คน เป็นทั้ง “พนัธะ” และ 
“สญัญา” ที่ครูท�ำด้วยควำมมุ่งมั่นเสมอมำ และทุกก้ำวอย่ำงของครูขวญั
เป็นก้ำวอย่ำงแห่งควำมเป็น “คร”ู ผู้เอื้อเฟื้ออย่ำงแท้จรงิ

กำรได้ตดิตำมครูขวญัและกำรได้มโีอกำสแลกเปลี่ยนควำมคดิกบั
ครูขวัญอย่ำงสม�่ำเสมอ ในช่วงเวลำหลังจำกนั้น เป็นเวลำแห่งกำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงก้ำวกระโดดของผมในทุกมติ ิควำมมุ่งมั่นตั้งใจและควำมเป็น 
“อภิทกัษะ” ของครูท�ำให้ข้อจ�ำกดัต่ำงๆ ในชวีติที่ผมเคยเชื่อว่ำ “มอียู่” ถูก
ก้ำวข้ำมไป และน�ำมำซึ่งควำมสุขในใจอย่ำงเปี่ยมล้น

“ความสุข” ในนยิำมที่ครูขวญัได้แบ่งปันและเชื้อเชญิให้ผมมอง
เห็น น่ำจะเป็นควำมสุขของกำรจัดกำรควำมสมดุลระหว่ำงโลกภำยนอก
และโลกภำยในใจเรำ ควำมสอดคล้องของโลกทั้งสองจะช่วยให้เรำลดควำม
ขดัแย้ง และน�ำมำซึ่งควำมสุขที่แท้จรงิได้

จนกระทั้งหนงัสอื “เคลด็ลบั UP ค่าตวั” เล่มนี้ได้เกดิขึ้น ผมก็
รูไ้ด้ทนัทวีำ่ สิ่งที่ครขูวญัก�ำลงัจะส่งมอบให้ผู้คน คงไม่ใช่เพยีงแต่ท�ำให้คน
เหล่ำนั้นมีควำมสุขแค่เพียงมูลค่ำของเงินที่เป็น “ค่าตัว” เพิ่มขึ้นเท่ำนั้น  
แต่สิ่งที่ถูกส่งมอบในหนังสือเล่มนี้ ยังเป็นแนวทำงที่ท�ำให้มูลค่ำของ 
“คณุค่า” ภำยในจติใจสูงตำมไปด้วย ถูกยกระดบัขึ้นไปพร้อมๆ กนั และ
น�ำมำซึ่งควำมสมดุลแห่งควำมสุขที่ท�ำให้โลกทั้งสองโลกสมดุล และ  
UP คุณค่ำได้อย่ำงแท้จรงิ



 หลงัจากได้เจอครขูวญั กม็คีวามรูส้กึใหม่ๆ เกดิขึ้นในใจ มคีวาม

คดิใหม่ๆ ผดุขึ้นในสมอง มนษุย์เป็นสิ่งมหศัจรรย์ สมองและจติใจเป็น

ขุมพลังมหาศาล เสียดำยที่ถูกบดบังไปด้วยผงด�ำที่เกิดขึ้นจำกกำรให้ 

ควำมหมำยของประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่เจอ ยิ่งโตกย็ิ่งด�ำ ค่อยๆ หลอมรวม 

หลอกเรำจนเรำเชื่อว่ำเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วก็ปล่อยให้มันเกำะกินอยู่ใน 

ใจเรำจนวันสุดท้ำยของชีวิต บดบังพลัง และศักยภำพมหำศำลที่มนุษย์ 

คนหนึ่งจะพงึม ีหำกใครมวีชิำ พอจะ “รู้ทนั” สิ่งเหล่ำนี้ ชวีติจะมทีำงเลอืก

ใหม่เกดิขึ้นเสมอ ค่อยๆ สงัเกตเหน็พลงัและศกัยภำพบำงอย่ำงของตวัเอง 

ยิ้มได้มำกขึ้น หัวเรำะได้มำกขึ้น และมีควำมสุขมำกขึ้น…ทุกวัน  

Happy Birthday!

ธณทัร์ษรนิ สสุมาวตันะกลุ
กรรมกำรผู้จดักำร บรษิทั ซุปเปอร์รชิ ไทยแลนด์ จ�ำกดั

ยนิดกีบัครูขวญัที่ได้มโีอกำสน�ำ “อภทิกัษะ” ที่ครูม ี และควำม
มุ่งมั่นใน “พันธสัญญา” มำถ่ำยทอดผ่ำนหนังสือที่ทรงคุณค่ำเล่มนี้ ซึ่ง
กลำยเป็นประจักษ์พยำนที่ครูให้ได้ไว้แก่โลก และเชื่อมั่นเป็นที่สุดว่ำ 
หนงัสอื ”เคลด็ลบั UP ค่าตวั” เล่มนี้จะน�ำมำซึ่งควำมสุขแห่งผู้คนที่ร่วม
เป็นนกัเดนิทำงบนเส้นทำงแห่งกำรพฒันำตนเองอกีหลำยต่อหลำยคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชยั สเุวชวฒันกลู
รองคณบดฝี่ำยบรหิำร

คณะกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์ (NIDA)
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ปัจจุบนัมหีนงัสอืคุณภำพ

ได้บอกเคล็ดลับดีๆ มำกมำยจนล้นตลำด แต่เป็นที่น่ำแปลกใจว่ำ

จ�ำนวนของผู้ที่ประสบส�ำเร็จก็ยังมีน้อยเหลือเกิน ทั้งที่เรำอยู่ในยุคที่

สะดวกสบำย แลกเปลี่ยนทรัพยำกร และหำองค์ควำมรู้ได้ง่ำยมำก 

อย่ำงที่ไม่เคยเกดิขึ้นมำก่อนในประวตัศิำสตร์ของมนุษยชำติ

บทน�ำ
เคล็ดลับ

ค่าตัว
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แต่หำกเรำมำพจิำรณำใคร่ครวญให้ถ้วนถี่

กฎแห่งความส�าเรจ็จากหนงัสอื

คอื กำรบอกเล่ำประสบกำรณ์ของผู้เขียน

ซึ่งแตกต่ำงจำกประสบกำรณ์ชีวติจรงิของผู้อ่ำน

จึงไม่สำมำรถรบัเข้ำมำและประยุกต์ใช้กับชวีติตนเองได้

ดงันั้น คุณสมบตัสิ�ำคญัแห่งควำมส�ำเรจ็อกีประกำรที่เรำต้องเรยีนรู้

คอืกำรน�ำสองโลก คอื ‘โลกผู้เขยีนและโลกผู้อ่าน’ ให้มำเจอกนั

และควรฝึกใช้ให้คล่องแคล่วด้วย ‘ศลิปะแห่งการประยกุต์’ 

จำกสิ่งดีๆ  ‘ภายนอก’ น้อมน�ำสู่ ‘ความคดิภายใน’

โลกของเรำมหีนงัสอืมำกมำย มคีวำมรู้มำกพอ

ที่จะตอบค�ำถำมของเรำได้ทุกเรื่อง

แต่น่ำเสยีดำย ที่เรำไม่เคย ‘ประยกุต์และเชื่อมโยง’ มำสู่ชวีติเรำ

และปฏบิตัจิรงิๆ เสยีท ีท�ำให้เสยีโอกำสและย�่ำอยู่ที่เดมิ

ความแตกต่างในมนษุย์ที่เหน็ได้ชดัคอื 

ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งที่อยู่รอบตวั

และสำมำรถปรบัตวัให้เป็นหนึ่งเดยีวกบัสิ่งภำยนอกได้

หำกท�ำได้จนถงึขั้นเป็นเนื้อเดยีวกนัอย่ำงช�ำนำญ 

นี่คอื สิ่งที่จะท�ำให้คุณ ‘แตกต่าง’ จำกคนอื่น

ควำมแตกต่ำงหรือดกีว่ำ จะน�ำมำซึ่ง ‘การอพัค่าตวั’ ที่ได้ผลชดัเจน
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มนษุย์เรามศีกัยภาพ และ คณุภาพที่ไม่เหมอืนกนั

กำรใคร่ครวญอย่ำงละเอยีดจำกภำยใน จงึเป็นอกีคุณสมบตัทิี่ควรท�ำ

เพื่อให้กำรประยุกต์ใช้ได้ผลดเีลศิ

เพรำะกำรรู้จุดอ่อน จุดแขง็ของตน

จนน�ำไปสู่กำรรู้ว่ำ วธิใีดที่เหมำะสมกบัตนเองมำกที่สุด

และปรบัใช้ให้เหมำะสม ตำมสถำนกำรณ์ เวลำ และบุคคล

คอื กลยทุธ์อพัค่าตวั ที่ทรงประสทิธภิำพมำกที่สุด

บำงคนถนดัช้ำๆ ละเอยีดลออ

บำงคนถนดัในแบบตรงๆ ชดัๆ ท�ำตำมปุ๊บ ได้ผลปั๊บ

การเชื่อถอืทั้ง 100% และท�ำตำมประสบกำรณ์ผู้อื่นทั้งหมด

โดยไม่วเิครำะห์จุดอ่อน จุดแขง็ ตวัตนของเรำอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน

และควำนหำวธิทีี่เหมำะสมกบัตวัเองนั้น

จะท�ำให้ภำคปฏบิตัเิรำเกิดควำมรู้สึก ‘ขดัแย้งภายใน’

ส่งผลให้ผลลพัธ์ที่ได้นั้น ไม่ส�ำเรจ็ผลตำมต้องกำร

และแน่นอน ชวีติที่แสนจะวุ่นวำยและเร่งรีบในปัจจุบนั

เรยีกร้องควำมสำมำรถของเรำอย่ำงเข้มข้น

และดูเหมอืนหลำยคนจะถงึทำงตนั

แต่ครูขวญัรบัรองว่ำ

“ภายใต้จกัรวาลแห่งความต้องการ ไม่มอีะไรเป็นไปไม่ได้”

ถ้ำเรำรู้ควำมลบัที่ครูขวญัจะทยอยเฉลยในบทต่อๆ ไป
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เกร็ดลับอัพค่ำตัว

ดงันั้น ในบทต่อไป ครูขวญัจะพำผู้อ่ำนทุกคน

ไปส�ำรวจ ค้นหำ เจำะลกึมติคิวำมรูใ้หม่ๆ ด้วย ‘โปรมแกรมภาษาสมอง’

ซึ่งเป็นวธิคีดิที่น�ำไปสู่ ‘วธิอีพัค่าตวั’ จำกภำยในสู่ภำยนอก

และไม่ว่ำจะท�ำอำชีพใด อยู่ในสถำนะไหน 

เรำจะเป็นคนที่ทรงประสทิธภิำพและได้ผลลัพธ์กำรท�ำงำนที่เรว็มำก 

...น่ำสนใจแล้วใช่ไหมคะ 

ก่อนที่จะอ่ำนกนัต่อ ขอให้รบัรู้ไว้เลยว่ำ

ครูขวญัตั้งใจเขยีนหนงัสอืเล่มนี้มำก

ถ่ำยทอดจำกประสบกำรณ์ตรงของตวัเอง

และมุมมองของครูบำอำจำรย์ที่ได้พยำยำมส่งต่อเรื่องรำว

รวมถึงข้อคดิดีๆ  มำกมำย

เพื่อให้ทุกบรรทดัจำกนี้ไป เป็นตวัอกัษรที่มคีุณค่ำมำกที่สุด

และให้ประโยชน์สูงสุดกบัผู้อ่ำนทุกคน

Without adaptation, all species will not survive. กำรปรบัตวั 

เป็นคณุสมบตัทิี่มนษุย์มมีำตั้งแต่ดกึด�ำบรรพ์ เมื่อน�ำมำใคร่ครวญและ

ใช้ในชีวิตบ่อยๆ จะสร้ำงควำมเจริญให้กับเรำอย่ำงคำดไม่ถึงเลย 

ทเีดยีว
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ชุดค�ำพูดที่ ใช้สั่งสมอง

	 สู่	‘กำรประยุกต์และเช่ือมโยง’
 ] ฉนัใช้ชวีติทุกวนัของฉนั เป็นของขวญัแห่งโลกใบนี้

 ] ฉนัมุ่งมั่นตั้งใจท�ำประโยชน์ให้กบัผู้คนที่เข้ำมำในชีวติ

· อย่ำงมพีลงัทุกวนั
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เคล็ดลับที่ 1
ค้นพบโปรแกรมสมองคุณภาพ

การตั้งโปรแกรม
(เหตุการณในอดีต)

ความคิด ความรูสึก การกระทำ ผลลัพธ



ก่อนอื่น ต้องบอกว่ำชวีติครูขวญัมหศัจรรย์มำกๆ 

เชื่อไหมว่ำ...ครูขวญัเริ่มต้นชวีติจำกเด็กด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ 

ขวนขวำยส่งเสียตวัเองเรยีน จนได้ชื่อว่ำเป็น

‘ดอกเตอร์’ ด้ำนจติวทิยำกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัย AUH (American University of Human Science) 

ประเทศสหรฐัอเมรกิำ

ยิ่งกว่ำนั้น ยงัได้มโีอกำสเรียนศำสตร์นอกโรงเรียนอกีหลำยรูปแบบ

จนสุดท้ำยไปเรยีนวชิำ NLP (Neuro-linguistic programs) 

คอืวธิใีช้ภาษา เพื่อเปลี่ยนความรู้สกึนกึคดิของสมอง

และสำมำรถควบคุมให้สมองท�ำงำนอย่ำงมเีป้ำหมำย 

ครขูวญัจงึน�ำศำสตร์ NLP เข้ำมำใช้ในชวีติ กำรท�ำงำน กำรสอน ฯลฯ

จนค้นพบว่ำ เป็นวธิทีี่ง่ำยและได้ผลอย่ำงน่ำมหศัจรรย์

จากนี้ไป ครขูวญัจะพาทกุคนเข้าใจความหมายของ NLP ก่อนนะ

NLP คอื กำรท�ำงำนของสมอง จติใจ ควำมคดิ

ควำมรู้สกึ และกำรแสดงออกทำงร่ำงกำย

ทั้งหมดล้วนเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงกนัอย่ำงเป็นระบบ

โดยใช้ ‘ภาษา’ เป็นเครื่องมอืในกำรสั่งกำร

ฉะนั้นหำกมกีำรฝึกใช้ ‘ชดุค�าสั่งทางภาษาที่ถกูวธิ’ี

ภำษำหรอืถ้อยค�ำสั้นๆ นี้ จะเป็นตวัสบัไกระบบสมอง 

จนน�ำไปสู่กำรกระท�ำที่สร้ำงผลส�ำเรจ็ได้อย่ำงอศัจรรย์
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ศาสตร์ NLP พบว่า

ถ้อยค�ำที่คิดและพูด มีผลต่อพฤติกรรมโดยตรง !

ซึ่งเคยมคีนท�ำวจิยั ‘คลื่นความเจบ็ปวด’

โดยให้ ‘คนมายนืด่า’

แล้ว ‘วดัแรงสั่นสะเทอืน’ ของสมอง

เปรยีบเทยีบกบั ‘การเอามดีกรดีลงไปที่นิ้ว’

ผลกค็อื พลงัสมองสะเทอืนในระดบัที่เท่ากนั 

ควำมน่ำสนใจอยู่ตรงที่ควำมเจบ็จำกคมมดียงัมวีนัหำย 

ขณะที่ ‘ค�าด่า’ กลบัสำมำรถเพิ่มควำมเจบ็ปวดได้ตำมกำลเวลำ

นั่นคอื อำนุภำพที่ทรงพลงัของ ‘ค�าพดู’ ซึ่งไม่ต่ำงจำกระเบิดปรมำณู 

ที่มทีั้งคุณและโทษ คอืมอีำนุภำพท�ำลำยล้ำงก็ได้

หรอืสำมำรถน�ำมำสร้ำงสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์กไ็ด้

ฉะนั้นแล้ว อำนุภำพของ ‘ภาษา’

สำมำรถใช้ผ่ำสภำวะ ‘ซอยตนั’ ของสมองได้ 

และสำมำรถท�ำลำยล้ำงมติรภำพหลำยสิบปี ให้ทลำยลงได้ในพริบตำ!

คนเรำทุกคนมคีวำมเหมอืนกนั

ในเรื่องเนื้อที่สมองและอวยัวะต่ำงๆ ที่ท�ำหน้ำที่ในร่ำงกำย

แต่สิ่งที่ท�ำให้เรำต่ำงกนั ได้แก่ ‘โปรแกรมหรอืซอฟแวร์’ 
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สิ่งที่บรรจเุข้ำไปในตวัโปรแกรมมชีื่อว่ำ ‘ความเชื่อ’

ซึ่งจะเป็นตวัก�ำหนดควำมคดิ ควำมรู้สกึ และกำรกระท�ำ 

จำกนั้น ครูขวญักม็ำเจออกีศำสตร์หนึ่งชื่อ 

Brain-based Coaching programs

กพ็บว่ำ ‘สมอง กบั จติใต้ส�านกึ’ นั้น

มผีลกบักำรแสดงออกของเรำโดยตรง

หนงัสอืเล่มนี้น�ำเอำศำสตร์เหล่ำนี้มำรวมกนั 

หลอมรวมกบักำรได้ใช้ชวีติอยู่ในสหรฐัอเมรกิำนำนถงึ 15 ปี 

เป็นชวีติที่ไม่ง่ำย เรยีนเยอะ ท�ำเยอะ ประสบกำรณ์เยอะ 

แต่ด้วย ‘โปรแกรมสมองที่ถกูต้อง’ จงึท�ำให้ครูขวญัผ่ำนมำได้ 

และประสบควำมส�ำเรจ็จนถงึทุกวนันี้

วนันี้ ทุกสิ่งทุกอย่ำงจงึส่งผลตอบแทน

ทั้งในด้ำนชวีติส่วนตวั ส่วนรวม กำรงำน กำรเงิน ควำมรกั ฯลฯ

เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะ ครูขวญัจะขยำยให้ชดัขึ้นในบทต่อๆ ไป

เชื่อว่ำหลำยคนจะต้องทึ่งแน่นอน...

อย่ำรอช้ำ ต่อไปเรำจะมำรู้จัก ‘พลานภุาพสมอง’ กนัต่อ... 
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