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ของขวญัปีใหม ่๒๕๕๙ 

สวสัดคีรับทกุทา่น 

ในวาระดถิขี ึน้ปีใหม ่ปีพทุธศักราช ๒๕๕๙  

ผม อ.นเรศ สลีะมัย ก็ขอมอบของขวญัพเิศษใหก้บัทกุทา่นทีต่ดิตามบล็อก

ผมมาตลอดระยะเวลาหลายปี ซึง่ผมไดเ้นน้สอน “แนวคดิเกีย่วกบัการใชช้วีติ

อยา่งมคีวามสขุและมเีงนิลา้นไปพรอ้มๆกนั” 

 

อนัดับแรก ตอ้งขอขอบคณุลกูศษิยข์องผมหลายๆคนทีเ่รยีนคอรส์ตา่งๆแลว้ 

เริม่พัฒนาตัวเองจนสามารถเกษียณการท างานไดภ้ายในระยะเวลา ๑ ปี 

ในขณะทีห่ลายๆคนเชน่กัน ทียั่งไปไมถ่งึไหน น่ันเป็นเพราะไมไ่ดส้นใจทีจ่ะ

สง่การบา้นผมตามทีก่ าหนดไวใ้นหลักสตูร(บางคนสง่พอใหแ้ลว้ๆซึง่ไมผ่า่น

การตรวจสอบจากผมก็เลยไมไ่ดเ้ขา้หอ้งเรยีนในอนัดับสงูๆขึน้ไป) 

ดังนัน้ในปีใหมน่ี ้ผมอยากจะมอบขอ้คดิดีๆ  เพือ่เป็นของขวญัปีใหมใ่หก้บั

ทกุๆทา่น ใหท้า่นน าไปปรับใช ้เพือ่ทา่นจะไดม้คีวามสขุตลอดปีและตลอดไป 

หวัใจส าคัญสงูสดุของการใชช้วีติอยา่งมคีวามสขุ มอียู ่๓ ขัน้ตอนหลักๆ คอื 
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ข ัน้ตอนที ่๑ : ทา่นตอ้งต ัง้เป้าหมายใหช้ดัเจน วา่ทา่นตอ้งการอะไรกนั

แน่ในชวีติ ทา่นอยากได ้อยากม ีอยากเป็นอะไร อยา่งแทจ้รงิ และจงระบมุัน

ออกมาใหช้ดัเจนจนทกุทา่นสามารถสัมผัสมันได ้

ข ัน้ตอนที ่๒ : ทา่นตอ้งวางแผนในการลงมอืท า หมายความวา่ ถา้มี

เป้าหมายแลว้ แตไ่มม่แีผนการลงมอืท าเลย เป้าหมายนัน้ก็จะเป็นเป้าหมาย

ลมๆแลง้ๆ ไมอ่าจจะเป็นจรงิขึน้มาได(้ไมว่า่จะชาตนิีห้รอืชาตไิหน) 

ข ัน้ตอนที ่๓ : ทา่นตอ้งลงมอืท าทนัท ีในขัน้ตอนนีส้ าคัญมากๆตอ่

ความส าเร็จ เพราะถงึแมท้า่นจะตัง้เป้าหมาย และไดว้างแผนการลงมอืท าสิง่

ตา่งๆแลว้ แตท่า่นกลับไมเ่คยลงมอืท าเลย แน่นอนวา่ ความส าเร็จของทา่น

ยอ่มไมม่วีันเกดิขึน้จรงิไดอ้ยา่งแน่นอน 

ส าหรับการมอบของขวญัปีใหมใ่นครัง้นี ้ผมจะรวบยอดวธิคีดิและวธิกีารเขา้

ดว้ยกันแบบคร่าวๆ เพราะเนือ้หาเชงิลกึ ถกูบรรจอุยูใ่นหลักสตูรตา่งๆทีผ่ม

เปิดสอนอยูแ่ลว้ เรามาเริม่เรยีนรูก้ันเลยครับ 

เพือ่ความสขุและความส าเร็จในทกุๆสิง่ทีท่า่นตอ้งการ ทา่นตอ้งม ี๕ สิง่นี ้

สิง่ที ่๑ : ทา่นตอ้งมเีป้าหมายดา้นการเงนิ 

ทา่นจงจ าไวเ้สมอวา่ “เงนิไมใ่ชส่ ิง่ชัว่รา้ย” และ “เงนิไมใ่ชท่กุสิง่ทกุอยา่ง

ของชวีติ” แต ่“ชวีติเราขาดเงนิไมไ่ด”้ 

หนา้ทีห่ลักๆของ เงนิ คอื การเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่น 

  - เงนิ ซือ้บา้นได ้

  - เงนิ ซือ้รถได ้

  - เงนิ ซือ้อาหาร เครือ่งนุ่งหม่ ทีอ่ยูอ่าศัย และยารักษาโรคได ้

  - เงนิ ซือ้สิง่ทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกสบายใหก้บัเราได ้

ดังนัน้ ทา่นอยา่ปฏเิสธการมเีงนิเป็นอันขาด เพราะถา้ทา่นปฏเิสธเงนิ เงนิก็จะ

ปฏเิสธทา่น เชน่กัน จงท าความเขา้ใจวา่ “ต ัง้แตต่ ืน่นอนจนถงึเขา้นอน 

ทา่นจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิ ไมว่า่จะซือ้อยา่งใดอยา่งหนึง่อยา่งแนน่อน” 

ถา้เป็นอยา่งนี ้ใหท้า่นเตอืนตัวเองเสมอวา่ “กระแสเงนิสด ส าคัญทีส่ดุ” 

ค าถามทีส่ าคัญทีส่ดุ ในเรือ่งนี ้คอื “ท าอยา่งไรถงึจะมเีงนิ?” 
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ค าตอบ คอื ทา่นตอ้ง มสี ิง่ทีจ่ะน าไปแลกเงนิ น่ันเอง 

อะไรทีแ่ลกเงนิได?้ ค าตอบ คอื รปูแบบการสรา้งรายไดข้องทา่นน่ันเอง 

ในเรือ่งของเงนิสีด่า้น ไดแ้บง่รปูแบบอาชพีออกเป็น ๔ กลุม่ คอื 

กลุม่ที ่๑ : กลุม่ลกูจา้ง รับรายไดเ้ป็น คา่แรง/เงนิเดอืน 

กลุม่ที ่๒ : กลุม่เจา้ของธรุกจิขนาดเล็ก มรีายไดจ้ากการเปิดกจิการซึง่

บรหิารจัดการดว้ยตัวเอง 

ทัง้สองกลุม่นี ้เป็นกลุม่ทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่ “การสรา้งรายไดแ้บบ Active 

Income” หรอื ทีเ่รยีกงา่ยๆวา่ “ตอ้งออกไปท างานถงึจะไดเ้งนิ” หยดุท างาน 

ก็มคีา่เทา่กบัรายไดห้ยดุทันท ี

กลุม่ที ่๓ : กลุม่เจา้ของธรุกจิขนาดใหญ ่รับรายไดจ้ากการใชท้รัพยส์นิใหไ้ป

ท างานแลกเงนิแทนพวกเขา 

กลุม่ที ่๔ : กลุม่นักลงทนุ รับรายไดจ้ากการลงทนุ 

ทัง้สองกลุม่หลังนี ้เป็นกลุม่ทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่ “การสรา้งรายไดแ้บบ Passive 

Income” หรอื ทีเ่รยีกงา่ยๆวา่ “ใหเ้งนิ ออกไปท างานหาเงนิแทน” ดังนัน้ 

กลุม่นีจ้งึไมต่อ้งออกไปท างาน เพราะพวกเขาไดอ้อกแบบใหร้ะบบท างาน

แทนพวกเขาตลอด ๒๔ ชัว่โมง น่ันเอง 

รายละเอยีดเชงิลกึในเรือ่งนี ้ผมไดเ้ขยีนไวใ้นหลักสตูรฟรทีีช่ ือ่วา่ “๗วนัฉนั

จะเป็นเศรษฐ”ี ทกุทา่นสามารถดาวนโ์หลดมาอา่นไดต้ลอด ๒๔ ชัว่โมง 

ผมจะซมูทา่นไปที ่การตัง้เป้าหมายในดา้นการเงนิของท่าน โดยใหท้า่นตอบ

ค าถามเหลา่นีด้ว้ยตัวทา่นเอง 

  ขอ้ ๑. ทา่นตอ้งการมเีงนิกีบ่าท ทา่นถงึจะมคีวามสขุในการใชช้วีติ? 

  ขอ้ ๒. ทา่นจะใชเ้งนิ(ตามขอ้ ๑.) ไปท าอะไรบา้ง? 

  ขอ้ ๓. ทา่นจะหาเงนิ(ตามขอ้ ๑.) ดว้ยวธิกีารไหน? 

เอาละ่ครับ ผมจะยกตัวอยา่งเพือ่ใหท้า่นไดเ้ริม่ตน้การร่างแผนการลงมอืท า

ไปพรอ้มๆกัน 
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ขอ้ ๑. ทา่นตอ้งการมเีงนิกีบ่าท ทา่นถงึจะมคีวามสขุในการใชช้วีติ? 

  ผมตอ้งการมเีงนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่เพยีงพอตอ่การใชช้วีติอยา่งมี

ความสขุของผมแลว้ 

ขอ้ ๒. ทา่นจะใชเ้งนิ(ตามขอ้ ๑.) ไปท าอะไรบา้ง? 

  สิง่แรก คอื ซือ้ทีด่นิตา่งจังหวดัหา่งจากตัวเมอืง(จะไดไ้มแ่พงนัก)

ประมาณไรล่ะไมเ่กนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท(เหลอืเงนิ ๘๐๐,๐๐๐ บาท) 

  สิง่ทีส่อง คอื สรา้งบา้นแบบประหยัดสไตลร์สีอรท์เล็กๆ พรอ้มกบัมสีวน

ดอกไม ้มมีมุกาแฟ มมีมุเขยีนงาน มมีมุเลน่กตีาร ์มหีอ้งครัวเล็กๆ 

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เหลอืเงนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 

  สิง่ทีส่าม คอื ซือ้จักรยาน ๓ คัน(ป่ันกับแฟนและลกูชายในบรเิวณรอบๆ

บา้นในเนือ้ที ่๑ ไร่นัน้เอง)พรอ้มกบัซือ้รถยนตม์อืสองสภาพดีๆ  โดยทัง้หมดนี้

ตัง้งบประมาณ(พรอ้มกบังบซอ่มจนใชง้านไดด้)ี ๒๕๐,๐๐๐ บาท (เหลอืเงนิ 

๒๕๐,๐๐๐ บาท) 

  สิง่ทีส่ ี ่คอื น าเงนิเหลอื ๒๕๐,๐๐๐ บาท ไปเขา้สูต่ะกรา้ ๕ ใบ ในการ

สรา้งเป็นเครือ่งจักรป๊ัมเงนิตลอด ๒๔ ชัว่โมง ใหม้ันท างานป๊ัมเงนิแทนผม

โดยทีผ่มไมต่อ้งออกไปท างานอกีเลย รายไดโ้ดยประมาณอยูท่ีเ่ดอืนละ 

๕๐,๐๐๐ บาท – ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอ่เดอืน* 

*หมายเหต ุ: หลักการตะกรา้ ๕ ใบ มอียูใ่น E-Book : วชิารวยอยา่งมี

ความสขุ หรอื อยูใ่นคอรส์ “วธิหีาเงนิลา้นโดยไมต่อ้งลงทนุซกับาท” 

ขอ้ ๓. ทา่นจะหาเงนิ(ตามขอ้ ๑.) ดว้ยวธิกีารไหน? 

  ในขอ้นี ้ผมจ าเป็นตอ้งน าเอาจ านวนเงนิทีเ่ป็นเป้าหมาย มาซอยยอ่ย 

ซึง่ก็คอื เงนิจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมตัง้เป้าใชเ้วลา ๑ ปี เมือ่ซอย

เป้าหมายแลว้ จะออกมาในรปูแบบนี้ 

  - รายไดร้ายเดอืน = ๘๓,๓๓๔ บาท 

  - รายไดร้ายสปัดาห ์= ๒๐,๘๓๔ บาท 

  - รายไดร้ายวัน = ๒,๙๗๗ บาท 
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  เมือ่ซอยยอ่ยเป้าหมายแลว้ ท าใหผ้มรูย้อดรายไดร้ายวนัของผมทีต่อ้ง

ท าใหไ้ดเ้พือ่บรรลเุป้าหมาย น่ันก็คอื รายไดว้นัละ ๒,๙๗๗ บาท (แน่นอน

วา่ตอ้งเป็นรายไดท้ีห่กัคา่ใชจ้่ายออกแลว้เทา่นัน้) 

  ดังนัน้ เราก็มาตอบค าถามทีว่า่ จะหาเงนิ วนัละ ๒,๙๗๗ บาท ไดด้ว้ย

วธิกีารไหนไดบ้า้ง? 

  เมือ่เป้าหมายชดัเจน ค าตอบของผม จงึชดัเจนไปดว้ยเชน่เดยีวกนั แต่

ผมตอ้งน าเรยีนกบัทกุทา่นวา่ กอ่นหนา้ทีจ่ะท าแบบนี ้ผมไดจั้ดท าบัญชี

รายรับ-รายจ่ายผมอยา่งชดัเจนแลว้วา่ ผมมรีายรับ-รายจา่ยอะไรบา้งในแตล่ะ

วนั จงึท าใหผ้มสามารถน ามาค านวณได ้ซึง่ส ิง่ทีส่ าคัญทีส่ดุ คอื “ตอ้งเป็น

รายไดท้ีพ่เิศษจากทีเ่ราเคยท าในแตล่ะวนั” ไมงั่น้เป้าหมายนีจ้ะไมส่ามารถ

เป็นความจรงิขึน้มาได ้

  สิง่ทีท่กุทา่นตอ้งรูค้อื การจะมเีงนิกอ้นโตในแตล่ะวัน (วันละ ๒,๙๗๗ 

บาท) เป็นสิง่ทีย่ากมากๆส าหรับคนทีไ่มรู่เ้คล็ดลับ และหลายคนอาจคดิไปวา่ 

ตอ้งใชเ้งนิลงทนุทีส่งูมากๆ ถงึจะมรีายไดข้นาดนัน้ ซ ึง่แนวคดิแบบนีอ้าจจะ

เป็นความจรงิ ถา้เป็นสมัยกอ่นเมือ่ ๑๐ – ๒๐ ปีทีแ่ลว้ แตใ่นปัจจบุันนี ้มันเป็น

สิง่ทีเ่ป็นไปได ้และมันงา่ยมากๆส าหรับคนทีรู่เ้คล็ดลับ 

  เอาเป็นวา่ ผมจะเปิดเผยเคล็ดลับสกั ๑ อยา่งใหก้บัทกุทา่นเพือ่เป็น

ของขวญัปีใหมว่า่ มันยากมันงา่ยเพยีงไรในการหาเงนิวันละ ๒,๙๗๗ บาท? 

    คอื การซอยยอ่ยรายไดอ้อกเป็น ๑๐ กอง น่ันหมายความวา่ เมือ่น าเอา

เงนิเป้าหมาย ๒,๙๗๗ บาท มาซอยยอ่ยลงไปอกี เป็น ๑๐ สว่น ก็จะเหลอื

แค ่สว่นละ ๒๙๗.๗๐ บาท น่ันเอง 

  ค าถามสรา้งเงนิลา้นทีผ่มใชป้ระจ าคอื “ขายอะไรถงึจะไดก้ าไรช ิน้ละ 

๓๐๐ บาท?” อะหา๊..... เป็นไงครับ เริม่จะมไีอเดยีหรอืยังละ? เพราะถา้ผม

ขายได ้๑๐ ช ิน้ จะท าใหผ้มมกี าไร ๓,๐๐๐ บาทตอ่วนัเลยทเีดยีว 

  และสดัสว่นการขายทีแ่ทจ้รงิ คอื ๑๐% ของการทีล่กูคา้ไดเ้ห็นสิง่ทีผ่ม

ขายน่ันเอง น่ันหมายความวา่ เมือ่ผมท าใหล้กูคา้ ๑๐๐ คนเห็นสิง่ทีผ่มขาย 

จะมคีน ๑๐ คนทีซ่ ือ้ ดังนัน้ เป้าหมายทีแ่ทจ้รงิ ไมใ่ชอ่ยูท่ีก่ารขายครับ แตอ่ยู่

ที ่“การท าใหค้นเห็นสิง่ทีผ่มขายใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้น่ันเองครับ” 
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  เหตผุลคอื ถา้ก าไรช ิน้ละ ๓๐๐ บาทตอ่ช ิน้ มันยาก เราก็ท าใหก้ าไรมัน

เหลอืแค ่๓๐ บาทตอ่ช ิน้ แตเ่นน้ไปทีก่ารท าใหค้นเห็นสิง่ทีเ่ราขายจาก ๑๐๐ 

คน เป็น ๑,๐๐๐ คน น่ันเอง(นีค่อืเคล็ดลับทีส่ าคัญทีส่ดุในการหาเงนิลา้น) 

  แน่นอนวา่ ก าไรช ิน้ละ ๓๐ บาท เป็นเรือ่งทีง่า่ยมากๆเลยครับ ถา้ทา่นรู ้

เคล็ดลับการตลาดและการขายแบบขัน้เทพ(ขายไดใ้น ๓ วนิาท)ีซึง่อยูใ่น

หลักสตูรและ E-Book วชิารวยอยา่งมคีวามสขุ น่ันเอง 

  สรปุแลว้ การหารายได ้วนัละ ๓,๐๐๐ บาท ก็สามารถเป็นจรงิไดโ้ดยใช ้

เคล็ดลับขา้งบน น่ันเอง ดังนัน้ เป้าหมายดา้นการเงนิของผม ก็เป็นจรงิได ้

อยา่งแน่นอน(โดยใชทั้กษะพเิศษเขา้มาชว่ย)และใชช้วีติอยา่งสงบๆโดยไม่

ตอ้งไปเบยีดเบยีนใคร ซึง่ก็พรอ้มแลว้ส าหรับของขวญัขอ้อืน่ๆ 

สิง่ที ่๒ : ทา่นตอ้งมเีป้าหมายดา้นเวลา 

ทา่นจงจ าไวเ้สมอวา่ “สิง่ทีเ่งนิซือ้ไมไ่ด ้คอื เวลา” ดังนัน้ “ทรัพยส์นิทีม่คีา่

มากทีส่ดุบนโลกนี ้คอื เวลา น่ันเอง” 

ถา้หลายๆทา่นเคยตดิตามบล็อก www.coursetorich.com ของผมมาโดย

ตลอด ทา่นคงเคยเห็นตารางแมททรคิการบรหิารเวลาตามขา้งลา่ง 
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ซึง่จากภาพ สามารถอธบิายไดว้า่ “ถา้ปัจจบุัน ชวีติทา่นยังไมม่อีะไรดขีึน้ ยัง

มรีายไดเ้ทา่เดมิ มกีารท างานทีเ่ดมิๆ มชีวีติเดมิๆซ ้าๆโดยไมม่อีะไรดขีึน้..” 

เหลา่นี ้คอื สญัญาณเตอืนทา่นวา่ “ทา่นก าลังขาดทักษะการบรหิารเวลา” 

หรอืเรยีกงา่ยๆวา่ “ทา่นลม้เหลวในการบรหิารเวลา” น่ันเอง 

ดังนัน้ เป้าหมายที ่๒ ทีท่า่นตอ้งโฟกสัอยา่งเร่งดว่นทีส่ดุ คอื “การบรหิาร

เวลา” น่ันเองครับ 

พืน้ทีท่ีส่ าคัญทีส่ดุ คอื พืน้ที ่สแีดง และพืน้ทีส่นี ้าเงนิ น่ันเอง โดยมเีทคนคิ

งา่ยๆ คอื “ถา้ทา่นไมป่รบัปรงุตวัเองโดยใหค้วามส าคญัหรอืใหเ้วลากบั

พืน้ทีส่นี า้เงนิ ทา่นจะประสบปญัหาตามรายการทีอ่ยูใ่นพืน้ทีส่แีดง

อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด”้ 

ดังนัน้ เวลาของทา่นในแตล่ะวัน ตอ้งจัดสรรเวลาใหก้บั 

ขอ้ ๑. การตัง้เป้าหมายรายวนัอยา่งสรา้งสรรค ์

ขอ้ ๒. การวางแผนเชงิสรา้งสรรคร์ายวัน 

ขอ้ ๓. การฝึกฝนทักษะทีจ่ าเป็นในดา้นตา่งๆ 

ขอ้ ๔. การพัฒนาตัวเองในดา้นตา่งๆ ไมว่า่จะดา้นสขุภาพ ดา้นความรัก ฯลฯ 

ถา้รูอ้ยา่งนีแ้ลว้ จ าเป็นอยา่งยิง่ทีท่า่นจะตอ้งมแีบบบันทกึอยา่งนอ้ย ๕ เลม่ 

โดยแบง่ออกเป็น 

  - เลม่ที ่๑ แบบบันทกึเป้าหมายรายวัน 

  - เลม่ที ่๒ แบบบันทกึการวางแผนรายวนั 

  - เลม่ที ่๓ แบบบันทกึการลงมอืท าตามแผนรายวัน 

  - เลม่ที ่๔ แบบบันทกึการพัฒนาทักษะในดา้นตา่งๆ 

  - เลม่ที ่๕ แบบบันทกึรายรับ-รายจ่ายรายวนั 

  - ฯลฯ  

อยา่งทีไ่ดบ้อกไปแลว้วา่ รายละเอยีดเชงิลกึตา่งๆ ไดถ้กูบรรจอุยูใ่น E-Book 

หรอื คอรส์วธิหีาเงนิลา้นตา่งๆแลว้ ถา้ทา่นเป็นสมาชกิ VIP. ใหท้า่นรบี

ด าเนนิการตามทันทจีะดทีีส่ดุ กอ่นทีท่า่นจะปลอ่ยใหช้วีติไหลไปตาม

ยถากรรมเหมอืนอยา่งทีเ่ป็นมา 
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สิง่ที ่๓ : ทา่นตอ้งมเีป้าหมายดา้นสุขภาพ 

  ในประเด็นนี ้ทา่นจงจ าไวเ้สมอวา่ ถา้พดูถงึเรือ่ง สขุภาพแลว้ละก็ 

“การป้องกนั ส าคญักวา่ การรกัษา มากมายรอ้ยเทา่พนัทว”ี 

  เพราะทา่นจะเขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้ก็ตอนทีท่า่น “นอนรอความตายจาก

การเป็นโรครา้ยแรงตา่งๆ” 

  ท าไม ผมถงึกลา้พูดอยา่งนี ้น่ันเป็นเพราะ “ผมเคยเป็นหนึง่ในผูป่้วยที่

นอนรอความตายมาหลายรอบแลว้ น่ันเอง” 

  ทา่นรูห้รอืไมว่า่ “คนป่วยทีม่สีภาพเหมอืนนอนรอความตายนัน้ เขา

ตอ้งการอะไรมากทีส่ดุ”  

  - เงนิรอ้ยลา้นพันลา้น ก็ไมต่อ้งการ 

  - อาหารอรอ่ยๆ ก็ไมต่อ้งการ 

  - เสือ้ผา้สวยๆ ก็ไมต่อ้งการ 

  ไมม่อีะไรทีค่นป่วยทีน่อนรอความตายตอ้งการ มากไปกวา่ “การได้

หายป่วยจากโรครา้ยเหลา่น ัน้” และนีค่อื ความหมายของค าวา่ “การ

ป้องกนั มคีวามส าคญักวา่ การรกัษา” น่ันเอง 

  ทา่นจงจดจ าเอาไวเ้สมอวา่ “มลูคา่ของการป้องกัน มันจะราคาถกูมาก

ถา้เทยีบกบัการรักษา” เรยีกงา่ยๆวา่ “ทา่นจะตอ้งจา่ยเงนิในราคาแพงทีส่ดุ

ถา้ทา่นไมรู่จั้กป้องกนัสขุภาพของทา่น” 

  - โรคตับ เกดิจาก การดืม่เหลา้ การท างานหนัก ฯลฯ 

  - โรคไต เกดิจาก การท างานหนัก การกนิอาหารรสจัด รสเค็ม ฯลฯ 

  - โรคปอด เกดิจาก การสบูบหุรี ่การสดูดมสารพษิ ฝุ่ น ควนั ฯลฯ 

  - โรคหัวใจ เกดิจาก การไมอ่อกก าลังกาย ความอว้น ฯลฯ 

  - โรคมะเร็ง เกดิจาก การทานอาหารขยะเต็มไปดว้ยสารพษิ ไขมันฯลฯ 

  - โรคความดันโลหติสงู เกดิจาก ความเครยีด ความอว้น ฯลฯ 

  - อบุัตเิหต ุแขนขาด ขาขาด สมองพกิาร ฯลฯ เกดิจาก ความประมาท 

  ทัง้หมดนี ้ลว้นเกดิจาก “การไมป้่องกนั” น่ันเอง  
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  ทกุทา่นเคยเรยีนรูม้าแลว้ตัง้แตเ่ป็นนักเรยีน วา่ วธิดีแูลสขุภาพให ้

สมบรูณ์แข็งแรง มขีัน้ตอนทีง่า่ยๆซึง่ใครก็ท าได(้แตไ่มท่ ากัน) น่ันก็คอื 

  ขอ้ ๑. การทานอาหารใหค้รบ ๕ หมู ่

  ขอ้ ๒. การนอนหลับพักผอ่นใหเ้พยีงพอ 

  ขอ้ ๓. การออกก าลังกายอยา่งสม ่าเสมอ 

  ขอ้ ๔. การมสีขุลักษณะทีด่ใีนการด าเนนิชวีติ 

  ขอ้ ๕. การมอีารมณ์แจม่ใสร่าเรงิ 

  ทัง้ ๕ ขอ้นี ้เป็นความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ าเป็นมากๆตอ่การดแูลสขุภาพของ

เราใหส้มบรูณ์แข็งแรง ค าถามคอื “มสีกักีค่นทีท่ าได ้๑๐๐%” ค าตอบคอื มี

ประมาณ ๕% เทา่นัน้ทีท่ าได ้และแน่นอนวา่เขาเหลา่นีล้ว้นมทีัง้สขุภาพทีด่ี

ทัง้ร่างกายและจติใจและมตีังคใ์ชเ้พยีงพอทีจ่ะท าใหเ้ขาใชช้วีติอยา่งมี

ความสขุทีส่ดุในแตล่ะวนั 

  ค าถาม คอื จะท าอยา่งไรทีเ่ราจะตัง้ปณธิานทีจ่ะดแูลสขุภาพของเราได ้

แบบ ๑๐๐%? ค าตอบมันงา่ยมากๆ คอื ท าตารางเช็คลสิตข์ ึน้มาสคิรบั 

ตัวอยา่งเชน่  วันนีไ้ปทานเนือ้ยา่งเกาหลพีรอ้มกบัดืม่เหลา้หมด ๑ ขวด ๓ 

คนกบัเพือ่นๆ 

 

ที ่
 

โรครา้ยแรง เสีย่งตอ่การเกดิขึน้ 
 

หมายเหต ุ
ใช ่ ไมใ่ช ่

๑ โรคตับ   - ดืม่เหลา้ 

๒ โรคไต   - อาหารรสจัด 

๓ โรคปอด   - ควนัไฟ 

๔ โรคหัวใจ - - ไมแ่น่ใจ 

๕ โรคมะเร็ง  - เนือ้ไหมเ้กรยีม 

๖ โรคความดันโลหติสงู  - - ไมแ่น่ใจ 

๗ อบุัตเิหต.ุ....................  - ความสามารถการขบัขีล่ดลง 

๘ อืน่ๆ ..........................    
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ตัวอยา่ง วนันีด้แูลตัวเองเรือ่งอาหาร แตม่งีานส าคัญทีต่อ้งสง่ท าใหน้อนดกึ 

 

ที ่
 

การดแูลสขุภาพ กจิกรรมทีท่ า 
 

หมายเหต ุ
ใช ่ ไมใ่ช ่

๑ การทานอาหารใหค้รบ ๕ หมู ่  - ทานครบ ๕ หมู ่

๒ การนอนหลับพักผอ่นใหเ้พยีงพอ -  เรง่ท างานสง่จนดกึ 

๓ การออกก าลังกายอยา่งสม ่าเสมอ -  ไมม่เีวลาออกก าลัง 

๔ การมสีขุลักษณะทีด่ใีนการด าเนนิชวีติ -  ไมค่อ่ยไดด้แูล 

๕ การมอีารมณ์แจม่ใสรา่เรงิ -  เครยีดเรือ่งงาน 

  เป็นไงครับ จากเชค็ลสิตด์ังกลา่ว ท าใหเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจนวา่ 

กจิกรรมทีเ่ราท า มันเสีย่งตอ่การท าลายสขุภาพเราหรอืไม?่ ถา้เราเสยีสละ

เวลาในการตรวจสอบรายการตา่งๆกอ่นนอน และหมั่นปรับปรงุวถิกีารใชช้วีติ

ของเราใหเ้กดิความสมดลุ จะท าใหเ้ราหา่งไกลจากโรครา้ยอยา่งแน่นอนครับ 

สิง่ที ่๔ : ทา่นตอ้งมเีป้าหมายดา้นความรกั/ความสมัพนัธ ์

  ในประเด็นนี ้ทา่นจงจ าไวเ้สมอวา่ ถา้พดูถงึเรือ่ง ความรักและ

ความสมัพันธแ์ลว้ละก็ ใหท้า่นนกึถงึ “ดอกไมท้ีส่วยงาม พรอ้มกบัรอยยิม้

และเสยีงหวัเราะอยา่งมไีมตรตีอ่กนัและกนัในหมูเ่พือ่นมนษุย”์ น่ันเอง 

  ความรัก/ความสมัพันธ ์สามารถแบง่ยอ่ยออกเป็นหลายระดับดว้ยกัน 

โดยแบง่ความส าคัญไดด้ังภาพขา้งลา่ง 
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  จากภาพ จะเห็นวา่ ไมว่า่ใครก็แลว้แต ่คณุพ่อคณุแม ่คณุปู่ คณุยา่คณุ

ตาคณุยาย จะมรีะดับความส าคัญสงูสดุ รองลงมาถงึจะเป็นสาม/ีภรรยาและ

ลกูชาย/ลกูสาว จากนัน้ก็จะเป็น ญาตพิีน่อ้ง .. เพือ่น.. และบคุคลทั่วไป

ตามล าดับ 

  พอเราแยกระดับความส าคัญไดอ้ยา่งชดัเจนแบบนีแ้ลว้ จะท าใหเ้รา

ตัง้เป้าหมายในดา้นความรักและความสัมพันธไ์ดอ้ยา่งชดัเจนเชน่กนั 

  ประเด็นทีผ่มตอ้งเนน้ย ้ามากทีส่ดุ คอื “พอ่ แม ่มเีพยีงแคค่นเดยีวใน

โลก” ทัง้สองทา่นนีค้อื บคุคลทีส่ าคัญทีส่ดุและตอ้งใหค้วามส าคัญมากทีส่ดุ 

ทา่นตอ้งมเีป้าหมายทีจ่ะท าเพือ่ทา่นใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้และสิง่ทีผ่ม

อยากจะบอกมากทีส่ดุคอื “พอ่แมไ่มต่อ้งการเงนิทองจากลกู สิง่ทีท่า่น

ตอ้งการ คอื เวลา ความรัก และการดแูลเอาใจใสจ่ากลกูหลาน” 

  ในหวัขอ้นี ้มคี าศัพทอ์ยู ่๒ ค า คอื ความรัก และ ความสัมพันธ ์ซึง่เพือ่

ความเขา้ใจทีต่รงกัน ผมจะใหค้ านยิามค าศัพท ์๒ ค านี ้

  ค าแรก ค าวา่ ความรกั จะเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัครอบครัวมากทีส่ดุ 

รักพอ่ รักแม ่รักปู่ ยา่ตายาย รักสาม/ีภรรยา รักลกู รักญาตพิีน่อ้ง รักเพือ่น รัก

และเคารพในครบูาอาจารย ์ฯลฯ .... 

  ค าทีส่อง ค าวา่ ความสมัพนัธ ์จะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการตดิตอ่สือ่สารซึง่

กนัและกัน ไมว่า่จะในฐานะเพือ่นบา้น เพือ่นร่วมหมูบ่า้น เพือ่นรว่มต าบล 

เพือ่นร่วมอ าเภอ เพือ่นรว่มจังหวดั ประเทศ ทวปี โลก ฯลฯ ซึง่ในทีน่ี ้อาจ

หมายรวมไปถงึการตดิตอ่สือ่สารในดา้นของการท าธรุกจิไปดว้ย 

  เมือ่เราเขา้ใจนยิามตรงกันแลว้ เราก็จะไดแ้ยกแยะไดถ้กูวา่ เราจะ

ตัง้เป้าหมายดา้นความรักความผกูพัน หรอื ดา้นความสมัพันธไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 

  เป้าหมายดา้นความรกั :  

  คณุพ่อ คณุแม ่ปู่ ยา่ตายาย  แบง่เวลาไปเยีย่มทา่น พาทา่นไปเทีย่ว 

ซือ้อาหารไปทานร่วมกนั ซือ้สิง่ของทีท่า่นชอบไปฝากทา่นเสมอๆ กราบไหว ้

บชูาแสดงความเคารพอยา่งนอบนอ้มถอ่มตน ตอบแทนบญุคณุใหถ้งึทีส่ดุ 
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  สาม/ีภรรยา ลกูชาย/ลกูสาว  กนิขา้วรว่มกันบอ่ยๆ ไปเทีย่วดว้ยกนั 

ดหูนังฟังเพลงเลน่เกมดว้ยกนั ท ากจิกรรมสรา้งสรรคร์ว่มกันบอ่ยๆ กอด หอม 

กนับอ่ยๆ ปรกึษาหารอืร่วมกันอยา่งสม ่าเสมอ ฯลฯ 

  ญาต ิพีน่อ้ง  ไปมาหาสู ่เยีย่มเยยีนถามขา่วกัน แบง่ปันสิง่ดีๆ ใหก้ัน

และกนั ชว่ยเหลอืเจอืจนูซึง่กันและกนั รว่มกนัปรกึษาหารอืแลกเปลีย่นความ

คดิเห็นซึง่กันและกัน ท ากจิกรรมสรา้งสรรคร์ว่มกนับา้งตามสมควร 

  ครบูาอาจารย ์ ไปมาหาสู ่เยีย่มเยยีนถามขา่ว แสดงความเคารพ 

กตัญญตูอ่ครบูาอาจารย ์ใชค้วามรูไ้ปในทางทีถ่กูทีค่วร กราบไหวบ้ชูา 

  เพือ่นสนทิ  ไปมาหาสู ่เยีย่มเยยีนถามขา่ว แบง่ปันสิง่ดีๆ ใหก้ันและ

กนั ชว่ยเหลอืเจอืจูนซึง่กันและกัน ชกัจงูกันไปในทางทีถ่กูทีค่วร คอยดแูล 

ใหค้ าปรกึษาซึง่กันและกนั สมัครสมานสามัคคกีนัอยา่งสม า่เสมอ 

 เป้าหมายดา้นความสมัพนัธ ์:  

 บคุคลทั่วไป  มนี ้าใจไมตรใีหก้ันและกนั แบง่ปันรอยยิม้และเสยีง

หวัเราะ คดิด ีท าด ีพดูดตีอ่กัน ใหค้วามเคารพซึง่กันและกนั 

  ลกูคา้  มนี ้าใจไมตรใีหก้นัและกนั แบง่ปันรอยยิม้และเสยีงหวัเราะ 

มอบสิง่ดีๆ ใหก้บัลกูคา้ มอบประโยชนแ์ละคณุคา่ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้

สรา้งสมัพันธไมตรตีอ่กนัอยา่งตอ่เนือ่ง(แมจ้ะเป็นลกูคา้หรอืไมเ่ป็นลกูคา้) 

คดิด ีพดูด ีท าด ีตอ่กนัและกนั ใหค้วามเคารพซึง่กันและกนั 

  ทัง้หมดนี ้ทา่นควรจะท าเป็นเชค็ลสิตอ์อกมาวา่ ทา่นไดว้างตัวอยา่งไร

ในดา้นความรักและความสมัพันธ ์ทา่นไดท้ าอะไรขาดตกบกพรอ่งไปหรอืไม่

ดังตัวอยา่งขา้งลา่ง 
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ที ่

 
กลุม่/บคุคล 

ความรกั/
ความสมัพนัธ ์

 
กจิกรรมทีท่ า 

ท า ไมท่ า 

๑ พอ่แม/่ปู่ ยา่ตายาย    

๒ สาม/ีภรรยา/ลกู    

๓ ญาต ิพีน่อ้ง    

๔ ครบูาอาจารย ์    

๕ เพือ่นสนทิ    

๖ บคุคลทั่วไป    

๗ ลกูคา้    

 

  การท าเชค็ลสิตอ์อกมาแบบนี ้จะท าใหท้า่นตรวจสอบตัวเองไดว้า่ 

เป้าหมายดา้นความรัก/ความสมัพันธข์องทา่น มันประสบผลส าเร็จหรอืไม่

อยา่งไร?  สิง่ทีท่กุทา่นตอ้งใหข้ึน้ใจเสมอวา่ “นกไมม่ขีน คนไมม่เีพือ่น 

บนิสงูไมไ่ดอ้ยา่งแนน่อน”  และในบรรดากลุม่/บคุคลทัง้หมด กลุม่ทีจ่ะ

ชว่ยใหท้า่นรวยไดอ้ยา่งแน่นอน คอื กลุม่ลกูคา้ เพราะฉะนัน้ ทา่นจงมอบสิง่

ทีม่ปีระโยชนแ์ละคณุคา่สงุสดุใหก้บัพวกเขาใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้

สิง่ที ่๕ : ทา่นตอ้งมเีป้าหมายดา้นจติวญิญาณ 

  ในบรรดาเป้าหมายทัง้หมด สิง่ทีข่ับเคลือ่นใหล้งมอืปฏบิัตทิีแ่ทจ้รงิ คอื 

“จติวญิญาณ” เพราะฉะนัน้ เป้าหมายดา้นจติวญิญาณ จงึมคีวามส าคัญมากๆ

ตอ่ความส าเร็จ และทีส่ าคัญคอื “มันซอ่นอยูข่า้งในและรูไ้ดเ้ฉพาะบคุคล”  

  ในรา่งกายของคนเรา ประกอบดว้ย ร่างกายและจติใจ ซึง่สิง่ที่

ขับเคลือ่นใหบ้คุคล ท า หรอื ไมท่ า อะไรก็ตาม คอื จติใตส้ านกึ หรอือาจจะ

เรยีกไดว้า่ เป็น จติวญิญาณ น่ันเอง เพราะฉะนัน้ ถา้ใครสามารถควบคมุจติ

วญิญาณได ้เทา่กับผูนั้น้ควบคมุความส าเร็จได ้น่ันเอง 

  จติวญิญาณ เป็นเรือ่งของนามธรรม เป็นสิง่ทีม่อิาจมองเห็นไดด้ว้ยตา 

แตส่มัผัสไดด้ว้ยหวัใจเทา่นัน้ บางคนพยายามใชศ้าสตรท์ีเ่รยีกวา่“จติวทิยา”  

  ในหวัขอ้นี ้ผมจะไมข่อกลา่วถงึหลักการมากนัก เพราะวา่รายละเอยีด

ปลกียอ่ยมันเยอะ(เยอะจนไมจ่ าเป็นตอ่การน าไปปฏบิัตจิรงิ) เอาเป็นวา่ จะขอ

กลา่วถงึประเด็นยอ่ๆเพือ่ความเขา้ใจไดง้า่ยๆก็แลว้กนั เรามาเริม่กันทีค่ าถาม 
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  - ท าไมคนเราถงึอยากมบีา้นหลังใหญ่ๆ  มกี าแพงสงูๆ มเีฟอรน์เิจอรห์รูๆ 

มเีครือ่งอ านวยความสะดวกครบครัน....? : ค าตอบ ก็เพราะวา่ มันบง่บอกถงึ

ความมั่งคั่งร ่ารวย การมกีนิมใีชอ้ยา่งเพยีงพอ การมหีนา้มตีาในสังคม ฯลฯ... 

  - ท าไมคนเราถงึอยากมรีถยนตห์รูๆ คันละหลายๆลา้น..? : ค าตอบ ก็ไม่

ตา่งจากขอ้แรกสักเทา่ไหร ่แตม่เีพิม่เขา้มาคอื การมสีเน่หด์งึดดูเพศตรงขา้ม 

การชอบอวด ชอบโชวพ์าวเวอร ์ฯลฯ.... 

  จากทีก่ลา่วมาทัง้หมด สามารถน ามาตคีวามไดว้า่ สิง่ทีซ่อ่นอยู่

เบือ้งหลังของสิง่ตา่งๆ คอื “ทศันคต ิความเชือ่ และศรทัธา” น่ันเอง 

  ดังนัน้ ถา้พดูถงึ จติวญิญาณ จงึตอ้งพดูถงึ ทศันคต ิความเชือ่ และ

ศรทัธา เขา้มาเกีย่วขอ้งเสมอ... 

  หลายๆทา่น อาจจะเคยไดย้นิค าวา่ “จติวญิญาณนักสู”้ ซึง่เป็นการ

กลา่วเชดิชถูงึบคุคลทีไ่มเ่คยยอมแพอ้ะไรงา่ยๆ สูจ้นสิน้เลอืดหยดสดุทา้ย..

น่ันเอง แลว้จติวญิญาณอะไรละ่ทีเ่ราจะตอ้งน ามาตัง้เป้าหมาย เรามาเรยีนรู ้

กนัเลยครับ 

 

ขอ้ ๑. จติวญิญาณของการเรยีนรูแ้ละพฒันาตวัเองอยูเ่สมอ 

  ขอ้นี ้ส าคัญมากๆตอ่ความส าเร็จ เพราะการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาตัวเอง 

เป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จทกุประการ 

  - ทา่นจงอา่นหนังสอืใหม้ากๆ ในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเป้าหมายของ

ทา่น 

  - ทา่นจงเขา้คอรส์อบรมใหม้ากๆ ในเรือ่งทีจ่ะชว่ยพัฒนาทักษะที่

จ าเป็นตอ่ความส าเร็จในดา้นตา่งๆ 

  - ทา่นจงเลอืกทีจ่ะรับสือ่ทีส่รา้งสรรค ์มากกวา่สือ่ทีท่ าลาย เพราะวา่

หวัใจของการพัฒนา คอื การสรา้งสรรคส์ ิง่ตา่งๆอยา่งไมห่ยดุนิง่ 
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ขอ้ ๒. จติวญิญาณของการใหแ้ละการแบง่ปนั 

  ทา่นจงจ ากฏแหง่การไดรั้บ ทีก่ลา่วไวว้า่ “การทีท่า่นจะไดอ้ะไร ทา่น

ตอ้งใหส้ ิง่น ัน้กอ่นเสมอ”  

  - ทา่นจะไดร้อยยิม้ ก็ตอ่เมือ่ทา่นยิม้ใหก้บัผูค้น  

  - ทา่นจะไดค้วามรักและความศรัทธา ทา่นจะตอ้งใหค้วามรักและความ

ศรัทธากบัผูค้น 

  - ทา่นจะไดเ้งนิจากลกูคา้ ทา่นจะตอ้งมอบสิง่ทีม่ปีระโยชนแ์ละ

ทรงคณุคา่สงูสดุแกล่กูคา้เสมอ 

ขอ้ ๓. จติวญิญาณของการมคีณุธรรม/จรยิธรรม 

  ทา่นจงจ าไวเ้สมอวา่ “คนด ีตกน า้ไมไ่หล ตกไฟไมไ่หม”้ เพราะ

ทา่นจะมคีวามสขุมากทีส่ดุ ถา้ทา่นคดิด ีพดูด ีท าด ีในทกุๆเรือ่งใน

ชวีติประจ าวนั 

  - ทา่นจงม ีความ ขยัน ประหยัด ซือ่สตัย ์อดทน มวีนัิยในทกุๆเรือ่ง  

  - ทา่นจงใชค้วามเพยีรในการท าอะไรใหส้ าเร็จ ไมย่อมแพอ้ะไรงา่ยๆ 

  - ทา่นจงมคีวามรักและความเมตตาตอ่เพือ่นมนุษยท์กุคน 

  - ทา่นจงมอบแตส่ ิง่ทีม่ปีระโยชนแ์ละทรงคณุคา่สงูสดุใหก้ับผูค้น 

 เป็นไงกันบา้งครับ ส าหรับขอ้คดิดีๆ ทีถ่อืวา่เป็นของขวญัปีใหม ่ปี

พทุธศักราช ๒๕๕๙ ของผมในครัง้นี ้ถา้ทกุทา่นตอ้งการใชช้วีติอยา่งมี

ความสขุตลอดปีและตลอดไป ทา่นจงม ี๕ สิง่นีต้ดิตัวทา่นไวเ้สมอ 
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  หวัใจส าคัญสงูสดุ คอื “ความสมดลุ” หมายความวา่ ในแตล่ะดา้น ควร

จะพัฒนาไปพรอ้มๆกนั หาใชก่ารพุง่เป้าไปทีก่ารมเีงนิเยอะๆ แตไ่มม่เีวลา 

สขุภาพป่วย ไรค้วามรัก ไรจ้ติวญิญาณ หรอืไมก่็สนใจแตด่า้นความรัก หรอื

ดา้นสขุภาพ จนไมส่นใจหาเงนิ ไมส่นใจแบง่เวลาไปท ากจิกรรมทีส่รา้งสรรค ์

ถา้เป็นแบบนี ้ชวีติก็จะหาความสขุมไิด ้เพราะฉะนัน้ทา่นตอ้งบรหิารทกุสิง่ให ้

เกดิความสมดลุใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้

  และนอกเหนอืสิง่ใด ทีม่อิาจขาดไดก้็คอื “การน าเอาความรูท้ ีไ่ดร้บันี้

ไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัของทา่นใหม้ากทีส่ดุและเร็วทีส่ดุ” ไม่

งัน้ ความรูเ้หลา่นีก้็จะไมม่ปีระโยชนอ์ะไรเลย 

ทา่นจงตระหนักเตอืนตัวเองเสมอวา่ “รู ้แตไ่มท่ า มคีา่เทา่กบั ไมรู่”้   

  สดุทา้ยนี ้ผมขออาราธนาสิง่ศักดิส์ทิธิทั์ง้หลายในสากลโลก ไดโ้ปรด

ชว่ยดลบันดาลใหท้กุทา่น จงมคีวามสขุในการใชช้วีติ มเีงนิมทีองใชไ้มข่าด

มอื มสีขุภาพทีส่มบรูณ์แข็งแรง มเีวลาท าในสิง่ทีอ่ยากท า มคีวามรักและ

ความสมัพันธอ์นัอบอุน่อยา่งมไีมตร ีและสดุทา้ย มจีติวญิญาณทีด่ ีมุง่เนน้ไป

ทีก่ารใหแ้ละการแบง่ปัน มคีณุธรรมจรยิธรรมน าไปสูค่วามเจรญิรุง่เรอืงตลอด

กาลนาน 

ไมว่า่ส ิง่น ัน้จะเป็นอะไร ศรทัธาจะน ามาซึง่ความส าเร็จเสมอ... 

 

 

 

 

 

 

      อ.นเรศ สลีะมยั  

 

ปล. ตดิตอ่สอบถามเกีย่วกบั E-Book วชิาเศรษฐ,ี วชิารวยอยา่งมคีวามสขุ 

และคอรส์วธิหีาเงนิลา้นตา่งๆกบัผมโดยตรงไดท้ี ่ID Line : richhappily 


