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ค้น Mind หาเป้าหมายที่แท้จริง Ep.10 

วิธีใช้เพ่ือความคุ้มค่า 
หนังสือค้น Mindฯ Ep.10 นี้คือ หนังสือฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวตนที่แท้จริง 
เพราะต้องการให้คุณน าไปใช้ มากกว่าเก็บไว้ในความทรงจ า…

ไม่ใช่แค่ให้คุณอ่านแล้วรู้สึกดีพอวางอ่านจบ   
ทุกอย่างจบลงนั้นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ คุณจ าเป็นต้องใช้หนังสือเล่มนี้
เพื่อสร้างพลังใจให้ตัวเอง และมันสะดวกมากเพราะเป็น E-bookที่คุณ

เลือกเพียงบางบทเปิดอ่านได้ทุกวันในตอนตื่นนอน 
แค่คุณต้องฝึกฝนท ำตำมควำมเข้ำใจที่เกิดจำกกำรอ่ำนในแต่ละวัน 

ฝึกคอยสังเกตควำมคิด ดูอำรมณ์ตัวเองที่รู้สึกแต่ละขณะ         
กำรฝึกฝนคือ กำรลงมือท ำซ ้ำๆ จนเป็นนิสัยตำมธรรมชำต ิ      

แล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ทุกอย่างที่คุณต้องการ คุณจะสามารถแก้ปัญหา       
ทุกอย่างที่ค้างคาและเข้ามา ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่คุณรับมือได้เสมอ       

ก้าวข้ามเติบโตและได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองอยูต่ลอด พร้อมกับบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการอย่างง่ายดาย แบบไม่สงสัย มันจะท าให้คุณ
ประหลาดใจได้ทุกครั้ง เพียงคิดภาพนั้นในหัวแนบใจตลอดเวลา         

ทุกอย่างเกิดขึ้นปรากฏให้คุณได้รับ และคุณจะมีทุกอย่างที่คุณต้องการ 
ไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มั่งคั่ง การงานที่สร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่น 

ความรักดีๆ ครอบครัวที่อบอุ่น กัลยาณมิตรดีๆมากมายรู้สึกดีได้ทันท!ี 
            

ในที่สุดเวลาที่คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการก็มาถึง                       
คุณพร้อมจะให้โอกาสและอนุญาตตัวเองให้ประสบความส าเร็จ 

ทุกด้านตามที่ต้องการรึยัง? 
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ค าเตือน! 
     หนังสือเล่มนี้ ฉันเขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงมุมมองชีวิตจริง
ของตัวเอง มันจะไม่ตรงกับมองมุมของคุณทั้งหมด มันไม่ผิดที่คุณ

จะคิดต่าง เจตนาของฉันคือ บอกในสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้                 

ผ่านตัวหนังสือในมือคุณ ส่งมอบพลัง ความสุข ให้กับผู้อ่าน 
ผ่านตัวหนังสือ ให้คุณรู้สึกถึงความมั่งคั่งทางจิตใจ   
รู้สึกโชคดี ชื่นชมยินด ีรู้สึกเข้าใจในความเปน็ตัวเอง         

ความรู้สึกสนุก ความดีใจ มีความหวัง มีพลังใจ เชื่อมั่นใน
ตัวเอง รู้สึกดีกับตัวเอง และรู้สึกรักอย่างไม่มีเงื่อนไข                     

รู้สึกอบอุ่น มีความเคารพในความเปน็ตัวตน ซึ่งกันและกัน  
             ฉันไม่บอกว่าหนังสือเล่มนี้จะท าให้ชีวิตคุณดีขึ้น                

มีความสุขและสนุกกับสิ่งที่ท าในปัจจุบัน เพียงคุณลองเปดิใจอ่าน 
อ่านด้วยใจที่เปน็กลาง แล้วเกิดมุมมองใหม่ๆที่ดีขึ้น เกิดความ
เข้าใจใหม่ๆในชีวิตคุณเองที่มันเปน็ประโยชน์ คุณรู้สึกได้ถึง
พลังความมั่นใจที่มีในตัวเองอีกครั้ง มันจะเปน็ประโยชน์มาก 
หากคุณคิดว่ามันคือ เพ่ือนสนิทหรือมิตรแท้ท่ีควรมีไว้เคียงข้างคุณ 
          คุณจะพบตัวเอง เมื่อคุณยอมรับความเป็นตัวเองได้จริงๆ 

เมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใคร คุณต้องการอะไร คุณจะท าอย่างไร                  
การที่คุณพบความเป็นคุณ ความเป็นตัวตนที่แท้จริงจะท าให้                

คุณรู้ใจตัวเอง รู้ในสิ่งที่ตัวเองรักจากตัวตนภายในที่แท้ คุณจะสนุก   
มีความสุขกับสิ่งที่ท าได้ทุกๆวัน คือการ ค้นพบเปา้หมายที่แท้จริง  
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การรู้ Mindภายใน คือ สิ่งที่ท าให้คุณรู้คุณค่าตัวเองและ               
มีความสุขมาจากข้างใน ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มองเห็นคุณค่า

ในตัวเองและสิ่งต่างๆภายนอกได้ถึงแก่นสารที่แท้ เราเพียงแค่            
ท าความเข้าใจในกฎธรรมชาติของสิ่งที่มี ความสุขและความทุกข์
เป็นของคู่กัน มีด าย่อมมีขาว มีซ้ายย่อมมีขวา มีบุญและมีบาป                

มีดี-มีชั่ว มีรวย-มีจน มีล้มเหลว-มีส าเร็จ มีแพ้-มีชนะ                         
เมื่อเจอทางเลือกคุณจะเป็นคนเลือก หรือให้ทางเป็นผู้เลือก 

 หากคุณเป็นผู้เลือก จงเลือกให้ดีที่สุด คือ เลือกคิดดี พูดดีและ
ท าในสิ่งที่ต้องการบนความถูกต้องเท่านั้น 

  …เราทุกคนต่างมีเส้นทางความส าเร็จของตนเอง                        
อย่าเสียเวลาเอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ใช้ชีวิตให้เป็นตัวเอง 
มีจุดยืนที่มั่นคง มีค่านิยมของตัวเอง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
โฟกัสเป้าหมาย ไม่ใช่ตัดทิ้งทันที ไม่เสียเวลาคิดลบ ให้ความส าคัญ

กับสิ่งที่ก าลังท าตรงหน้าอย่างเต็มท่ี ใส่ใจลงไป                             
ท าด้วยความผ่อนคลาย อย่างรู้สึกตัว แล้วสนุกไปกับสิ่งที่ท า                
ทุกช่วงเวลา เพราะคุณคือ ผู้เลือก เลือกความคิดทีด่ีดีเท่านั้น!         
จากมุมมองที่เป็นประโยชน์ ภาพสะท้อนจากโลกภายนอก            

บุคลิกของคุณ ความคิด ค าพูด น้ าเสียง แววตาและความเชื่อมั่น 
จะบ่งบอกถึงสิ่งที่คุณก าลังเลือก …ที่จะเป็น… อยู่เสมอ 

                                                                     Sweetie94 
                                                                      ด้วยรัก 
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เกิดความเข้าใจใหม่
ในชีวิตคุณเองที่
มันเป็นประโยชน ์

คุณรู้สึกได้ถึงพลัง
ความมั่นใจที่มี      

ในตัวเองอีกครั้ง!! 
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ฝึกดูความคิดจิตใจให้ชัด 
เลือกที่จะมีความสุขจาก
ส่ิงที่มีอยู่จริง มีพลัง 

เรียนรู้ยอมรับ                         
ปรับความเข้าใจใหม่               

ในมุมมองที่ดี 

เกิดประโยชน์ทั้งต่อ
ตัวเองและผู้อื่น 
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ฉันใช้ภาพประกอบเพ่ือส่ือให้คุณฝึกการมอง              
การตีความ ท าความเข้าใจกับตัวคุณเองในส่ิงทีเ่ห็น
ในมุมท่ีให้ความรู้สึกดีดีทีม่ีประโยชน์ต่อจิตใจของ

คุณในด้านบวก 

      การคิดเปน็ภาพท าให้คุณเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ
ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการใช้ค าพูดที่ตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย 
กระชับคุณจะไม่รู้สึกเบ่ือ มีภาพช่วยฝึกให้อ่านจากการมอง 
และไม่ได้มีตัวหนังสือเยอะจนเกินไป แต่หากอ่านซ ้าๆคุณจะ
เกิดความเข้าใจใหม่ที่มันลึกซึ้งกว่าครั้งแรกที่อ่าน                       
ที่มองเสมอ… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ฝึกมองภาพอย่างน้อย 5 วินาที ทุกภาพก่อนเลื่อนอ่าน                  
ค่อยๆอ่าน ไม่ต้องรีบ คุณมหีน้าที่มอง แล้วท าความเข้าใจกับ

ตัวเองให้มันกระจ่างใจ 
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จริงในแบบเรา 

วันนี้คุณได้ค้นพบค าตอบของใจท่ีต้องการ คืองานท่ีคุณรักที่
คุณมีความสามารถท าได้ในแบบท่ีคุณชอบตัวเอง แต่ความ
จริงของสังคมท่ีบอกคุณว่างานท่ีรัก ส่วนใหญ่เล้ียงตัวไม่ได้ 
เลี้ยงกายไม่รอด หล่อเลี้ยงใจได้เท่านั้น คุณยังจะเชื่อมั่นใน
ตัวเองและตัดสินใจท าต่อไปหรือไม่ อย่างท่ีฉันเคยบอกใน 
ค าเตือน! ว่ามุมมองท่ีแตกต่างไม่ได้หมายถึงใครถูก ใครผิด 
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จริงของเขาไม่ได้หมายถึงทุกอย่างต้องเป็นจริงแบบนั้น
ส าหรับเราเสมอไป  

      จริงในแบบของเรา เราจะรู้จะเห็นจะเข้าใจได้จากการ
ลงมือท าด้วยเอง รู้จากสิ่งท่ีเกิดขึ้นคือสิ่งท่ีเป็นจริงส าหรับ
เรา แต่ผลลัพธ์ความจริงในอดีต สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เสมอตามเหตุปัจจัยและองค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน ผลลัพธ์
ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัเป็นความจริงเช่นเดียวกัน แต่ผลลัพธ์ท่ี
ต้องการจะไม่เหมือนกันแน่นอน ต่างเป็นไปในแบบของเหตุ
ปัจจัยของคนๆนั้นท่ีเจตนาท าขึ้น ค่าของเงินในอดีตใช้ซื้อ
ของในอดีต ค่าของเงินในปัจจุบันใช้ส าหรับซื้อของใน
ปัจจุบัน ส่ิงท่ีได้มาต่างกันฉันใดก็ฉันนั้น คุณไม่ควรเชื่อหรือ
ยึดเอาความจริงในอดีตที่มันไม่ช่วยท าให้คุณได้ลงมือท าได้
สักที ไม่ว่าจากใครก็ตาม ท้ังคนท่ีคุณรู้สึกชื่นชมและคนท่ี
คุณไม่ชื่นชอบก็ตาม หากคุณจะน าค าพูดเหล่านั้นมาใช้ต้อง
ปรับBalance (วิธีปรับBalance ก่อนน ามาใช้ใน Ep.9)ให้
เข้ากับความเป็นคุณในแบบท่ีคุณเป็นอยู่ในปัจจุบันก่อน    
ถึงเหมาะน ามาใช้  
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       คุณยังคงชัดเจนในตัวเองและมีความสุขในสิ่งท่ีท า
ต่อไปกับปัจจุบัน หากคุณแคร์ค าคนอื่นเท่ากับคุณก าลังลด
ความเชื่อมั่นในตัวเองลงโดยไม่รู้ตัว หากคุณไม่สนใจค าพูดที่
ไร้สาระ คุณมั่นคงในจิตใจ แน่วแน่ยืนหยัดในค่านิยมของ
ตัวเอง มีจุดยืนบนความถูกต้องท่ีชัดเจนเป็นตัวเองแล้ว รู้จัก
ตัวเองรู้ชัดในสิ่งท่ีต้องการ แล้ววันท่ีคุณประสบความส าเร็จ
พวกเขาเหล่านั้นจะบอกว่าคุณแค่โชคดี ปล่อยไปอะไรที่
ไม่ใช่เป้าหมาย ไม่ใช่ส่ิงท่ีต้องการไม่ต้องโฟกัส ดูใจ แล้ว
รู้สึกตัวให้ต่อเนื่อง คุณจะมีความสุขได้ในปัจจุบันกับสิ่งท่ีท า
จากตัวคุณเอง    

     คุณไม่มีอะไรที่ต้องคิด นอกจากส่ิงที่
ท าอยู่ ความรักจากงานที่ท า ท าให้คุณมี
ความสุข ความสุขนี้จะพาคุณไปสู่
ความส าเร็จเท่านั้นจ าให้ได้แค่นี้ก็พอ  
       
         ความส าเร็จ คือผลลัพธ์ของความรักและความสุข
เป็นเหตุและผลเชื่อมโยงกัน หากคุณไม่ท าเหตุ สร้างเหตุ
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ขึ้นมาจากความรัก(ความเมตตา) คุณจะได้รับความสุขได้
อย่างไร หากคิดว่าความสุขไม่ต้องเกิดจากความรัก(ความ
เมตตา) คุณมีความสุขได้ แต่ความสุขจากการไม่รู้สึกรักนี้ 
จะไม่สมดุล คุณมีเงินมากมายมีความสุขสบายจากวัตถุ  
นอกกาย อยูบ่้านหลังใหญ่ กินอาหารเลิศรส มีรถยนต์กว่า 
10 คัน บริวารรับใช้มากมาย แต่ใจยังรู้สึกขาดอะไร
บางอย่าง ส่วนใดส่วนนึงมันจะไม่ใช่ความส าเร็จท่ีส าเร็จ
แท้จริงตลอดไป เพราะมันจะเสื่อมไปตามกาลเวลา          
สิ่งภายนอกที่คุณเคยควบคุมได้ ถึงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมัน
จะไม่สามารถควบคุมได้ตลอดไป แล้วคุณจะทุกข์ทรมานกับ
มันอย่างท่ีสุด หากใจคณุไม่มีความรักหรือความเมตตาเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในสิ่งท่ีเกิดขึ้น 

อย่างค าพุทธพจน์ท่ีกล่าวไว้ว่า.. มีลาภ-เสื่อมลาภ              
มียศ-เสื่อมยศ มีสรรเสริญ-นินทา มีคนรัก-มีคนอิจฉา 
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….ฉันคิดว่ามันเป็นธรรมดา                 
มีได้ ย่อมปล่อยได้ ไม่มีก็สร้างข้ึนได้ 
สร้างได-้ ก็วางได้เช่นกัน ไม่ยึดไว้ก็

สุขได้ง่ายๆ คือ เรื่องจริง! 
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ไม่ได้ ไม่เลิก! 

อุปสรรคจะเข้ามาวัดขนาดใจคุณเสมอว่า… 
  คุณเอาจริงรึเปล่า?  
  เอาจริงแค่ไหน?  
  ใจถึง?  
     (ถึงขนาดไหน? ไม่ใช่ถึงปากซอยก็ถอยแล้ว)  
           หากคุณใจถึง เอาจริง! คุณจะรู้สึกถึงความ
เปลี่ยนแปลงของตัวเองจากภายใน เข้าใจในความรักที่มีต่อ
ตัวเอง ยอมรับในสิ่งท่ีต้องการด้วยความซื่อสัตยต์่อภายใน
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และยอมรับปรับเปลี่ยนแก้ไขนิสัยและความคิดลบๆให้เป็น
ด้านท่ีเกิดประโยชน์ คุณกล้าท่ีจะลองอะไรใหม่ๆโดยไม่คิด
มากเหมือนเมื่อก่อน ลงมือท าทันทีท่ีรู้ชัดในสิ่งท่ีต้องท าจาก
สิ่งท่ีต้องการ สิ่งท่ีคุณต้องการจะเป็นหลักชี้ชัด ว่าท าไมคุณ
ต้องท า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณก็ตาม ฝนฟ้าคะนอง 
พายุมา แดดจ้าร้อนแรง จะเจออะไรก็ตาม คุณก็ไม่คิดจะ
ยอมแพ้หรือล้มเลิก และหาหนทางใหม่ๆ ค้นหาวิธีต่างๆท า
ต่อไปเสมอจนส าเร็จ  

          

อะไรจะเกิดก็เกิด แต่คุณจะท าตาม
เป้าหมายต่อไป ไม่ว่าจะยังไง คุณจะ
ไม่มีข้อแม/้อุปสรรคอะไรก็ตาม ก็
ขวางคุณไม่ได!้ หยุดคุณไม่ให้ท า

หรือไปถึงเป้าหมายไม่ได!้  
 



17 

 

 

ค้น Mind หาเป้าหมายที่แท้จริง Ep.10 

       …เมื่อคนจริงเดินบนเส้นทางที่เลือก
สร้างข้ึนเองกับมือ คุณต้องใส่เกราะให้
ตัวเองด้วยค าว่า "ไม่ได้ ไม่เลิก!"  

   ความส าเร็จเท่านั้นๆๆ.. เพราะคุณเชื่อในตัวเอง 
คุณมั่นใจในส่ิงท่ีท า คุณจะไม่ยอมหยุดเป้าหมายท่ียิ่งใหญ่ 
เพียงเพราะปัญหาเล็กน้อยชั่วขณะที่เกิดขึ้นแน่นอน        

           มันเทียบไม่ได้กับพลังความรัก ความเก่ง ความเจ๋ง
ในตัวคุณ คุณมีสติปัญญาท่ีสามารถเอาชนะปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ได้เสมอ…  

        ตราบที่คุณเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเอง
และส่ิงที่ท าอย่างไว้วางใจ เข้าใจภายใน
ตามความถูกต้อง คุณจะพบแสงสว่าง
น าพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างที่
ต้องการในไม่ช้า 
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หยุดวงจรอุบาทว ์

      วงจรอุบาทว์ท่ีฉันบอก หมายถึงปัญหาท่ีท าให้คุณทุกข์
ใจซ้ าๆ เกิดขึ้นจากเหตุเดิมๆ ซ้ าๆ คุณไม่มีเหตุผลอะไร
จะต้องมาทุกข์ใจกับเรื่องเดิมๆ ปัญหาเดิมๆ ท่ีเกิดขึ้นแล้วใน
อดีต เกิดขึ้นอีกในปัจจุบันท าให้คุณเสียใจแล้วเสียใจอีกเป็น
วงจรอุบาทว์ จากปัญหาเรื่องเดิมๆท่ีท าให้คุณรู้สึกไม่ดีต่อ
ตัวเองและโลกภายนอก หยุดได้ด้วยตัวคุณเองเท่านั้น!  

       ถึงเวลาท่ีคุณต้องหยุดให้ได้ในปัจจุบันนี้เลย ตัดสินใจ
ให้เด็ดขาด ใช้สติเป็นเบรกให้คุณหยุดยึดติดในสิ่งเหล่านั้น 


