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การดําเนินชีวิตไปดวยดี ประสบความสําเร็จในชีวิตและมีความสุข ไมใชเรื่องงาย
ดังนั้นเมื่อมีคนเอาเคล็ดลับมาบอกจึงเปนเรื่องนาสนใจ
Tom Peters ผูเขียนหนังสือ In Search of Excellence (รวมกับ Robert H. Waterman
Jr.) อันโดงดัง เขียนหนังสือเลมลาสุดชื่อ “The Little Big Things : 163 Ways to Pursue Excellence
โดยประมวล 163 ขอแนะนําในการไดมาซึ่งความเลิศจนทําใหมีชีวิตที่ดี
ผมขอนําเอาบางเรื่องมาเลาตอ เรื่องแรกคือคําถามวา What do you think? (แลวคุณ
คิด วาอย างไร) Peters บอกวามันเป น 4 คํ าที่ สําคั ญมากในการจัด การเนื่ องจากมันสื่อถึ งการให
ความสําคัญแกเพื่อนรวมทีม แกลูกนอง โดยคนที่ถูกถามจะรูสึกวาตนเองเปนคนมีคา ไดรับการ
ยอมรับนับถือ ผูถามยอมรับวิจารณญาณของเขา และตองการความชวยเหลือ
คําถามนี้ควรถูกใชบอยที่สุดเพราะจะเปนสิ่งซึ่งเชื่อมใหทุกคนเปนทีมเดียวกัน ยอมรับ
ฟงซึ่งกันและกัน จะดีหรือชั่วก็รวมลงเรือลําเดียวกัน Peters ขอใหผูอานลองนับดูวาไดใชคําถามนี้
กี่ครั้งในหนึ่งวัน เขาถือวาเปนขอความที่มีคุณคามาก
เรื่องที่สองคือเรื่องการเปลี่ยนแปลง Peters เลาเรื่อง Lord Nelson แมทัพเรือคนสําคัญ
ของอังกฤษไดเปลี่ยนแปลงทัศนคติของลูกนองทั้งกองทัพในเวลานอยกวา 1 อาทิตย
เพื่อนของเขาเริ่มเปน ครูเ มื่ออายุ 40 ป และนําสไตลการสอนแบบใหมอย างสิ้นเชิง
สูโรงเรียน และไดรับเลือกเปน top teacher ภายในเวลา 90 วัน
เรื่องที่ เ ขาเลานี้ ก็ เ พื่อชี้ใ ห เ ห็ น วาการเปลี่ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้น นั้ น จะเป น ไปอย างชาหรือ
รวดเร็วมันขึ้นอยูกับวาผูควบคุมคิดวามันจะใชเวลานานเทาใด ถาตองการรวดเร็วมันก็รวดเร็วได
Peters ดูจ ะเวอไปหน อยในเรื่องนี้ แตก็ มีป ระเด็นน าขบคิด ในเรื่องที่อยูภายใต การ
ควบคุมของตัวเราเองได เชน การเปลี่ยนนิสัย การเลิกเหลา เลิกบุหรี่ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
หักหามใจตนเองในบางเรื่อง ฯลฯ
ทําไมตองใชเวลา 2 เดือนจึงจะเลิกบุหรี่ ถาเราอยากจะเลิกจริง ๆ แลวใน 2 วันก็เลิกได
เพราะการเลิกสูบบุหรี่ไมไดทําใหถึงกับเสียชีวิตเชนเดียวกับกินเหลาและออกกําลังกาย ทุกอยางมันอยู
ที่ใจ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจะชาหรือเร็วมันอยูที่การคิดของเราเองวามันจะใชเวลานานเทาใด
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Power of First Impression เปนอันขาด เพราะอาจมีผลกระทบใหญหลวงตอชีวิตได
Roger Ailes แหง Fox News ระบุ วาเรามีเวลาเพียง 7 วินาทีเทานั้นที่จะสรางความ
ประทั บ ใจยามแรกพบ หากในเวลา 7 วิ น าที นี้ ไ ม ทํ า ให เ กิ ด ความประทั บ ใจแก ค นที่ พ บแล ว
ยากนักหนาที่จะกูความประทับใจกลับคืนมาได
Peters บอกวาจงใหความสนใจแกประเด็นวาจะทําใหเกิดการมีปฏิสัมพันธเมื่อแรกพบ
กั น อย า งไร เพราะมั น สํ า คั ญ มากกว า เนื้ อ หาหรื อ สิ่ ง ที่ ต อ งการสื่ อ ผ า นไปให ค นพบรั บ ด ว ยซ้ํ า
ตัวอยางเชน ตั้งใจสรางความประทับใจครั้งแรกแกคนอื่นวาตนเองเปนคนมีเสนห สิ่งที่ตองใหความ
สนใจคือจะทําอยางไรในการมีปฏิสัมพัน ธเ พื่อใหค นอื่นหรือบางคนรับ สารไปวาตนเองเป นคนมีเสน ห
ซึ่งจะปฏิสัมพันธอยางไรนี้สําคัญมากกวาสารดวยซ้ํา หากปฏิสัมพันธอยางไมดีทุกอยางก็ลมเหลว
ปฏิสัมพันธในที่นี้อาจไดแกการพูด หรือการไมพูด การแสดงออกทางสีหนา หรือ
ภาษากาย การเขียนจดหมายหรือกลอน เปนตน
เรื่ อ งที่ สี่ ก็ คื อ มนุ ษ ย นั้ น มี ร ายการ “To-Dos” ที่ จ ะต อ งทํ า เพื่ อ ให กิ จ ธุ ร ะเสร็ จ สิ้ น
Peters แนะนําวาแทจริง “To-Don’ts” อาจสําคัญกวาดวยซ้ํา
รายการ “To-Dos” เตือนใหเราทําสิ่งยังคางอยู แต “To-Don’ts” เตือนใหรูวาตองไม
ทําอะไรซึ่ง เป น เรื่องคงทนมากกวาเรื่องแรก เมื่อเราทําสิ่งต าง ๆ ไปแลวรายการ “To-Dos” ก็ไมมี
ความหมาย แตรายการ “To-Don’ts” นั้น ไมมีวันหมดไป
“To-Don’ts” ไดแกขอแนะนําวาตองไมทําอะไร เชน อยาปากมาก อยาพูดจาอะไร
โดยไมระวัง (“คําพูดของเรานั้นเมื่อหลุดออกไปจากปากแลวจะวิ่งเร็วกวามาที่วิ่งเร็วที่สุด”) อยาดื่มเหลา
จนหมดสติ ฯลฯ
เรื่ อ งสุ ด ท า ยคื อ ช ว งเวลาการนํ า เสนอ เป น ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไปว า สุ น ทรพจน ข อง
วุฒิสมาชิก Baract Obama ที่ Democratic National Convention เมื่อป 2004 นั้นเปนจุดผกผันสําคัญที่
ทําใหเขาไดรับความสนใจจากคนอเมริกันและมีสวนทําใหเขาไดรับเลือกเปนตัวแทนพรรคในป 2008 และ
ไดเปนประธานาธิบดีในที่สุด
ถาใครไดอานและยิ่งไดฟงจะรูสึกประทับใจมากกับสุนทรพจนในวันนั้น เนื้อหาอาจไม
ถูกใจทุกคน แต ทวงทาการนําเสนอและคําพูดนั้นเปนยอด สิ่งที่สุดยอดก็คือมัน ยาวเพียง 17 นาที
เทานั้น!
อยาพูดในสิ่งที่ตนเองตองการพูดโดยไมคํานึงถึงสิ่งที่คนอยากจะฟง และที่สําคัญอยา
ยืดยาวเปนอันขาด
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เครื่องเคียงอาหารสมอง : ไดรับจากอีเมลขอเอามาแบงปนกันดังนี้
ชายคนหนึ่ง รัก ภรรยาคนแรก เพราะเอาใจเขามาก ทุ มเททุ กสิ่งให แต เขาก็ งั้น ๆ
แตใจก็รักหวงกังวล
ภรรยาคนที่ 2 เขารักมาก เขาจะทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อภรรยาคนนี้และจะไปหาภรรยา
คนนี้เสมอ
ภรรยาคนที่ 3 เขารักรองลงมา ดูแลเอาใจใสพอควร แวะไปหาบางเปนครั้งคราว
ภรรยาคนที่ 4 เขาไมเคยสนใจ ไมเ คยดูแลเอาใจใส

ไมเ คยไปหา ไมคิด ถึง เลย

ดวยซ้ํา
ตอมาชายคนนี้ไปกระทําความผิดรายแรงและถูกจับ ตองถูกประหารชีวิต กอนที่จะถูก
ประหารเขาขอรองวาเขาขอกลับบานเพื่อไปล่ําลาภรรยาสุดที่รักซักครั้ง ผูคุมเห็นใจจึงอนุญาต เมื่อ
กลับมาถึ งบ านเขารีบ ตรงไปหาภรรยาคนที่ 1 เลาเหตุ การณ ตาง ๆ ใหฟง และถามภรรยาคนที่ 1 วา
“ถาเขาตองตายภรรยาคนที่ 1 จะทําอยางไร?”
ภรรยาคนที่ 1 ตอบน้ํ าเสีย งที่เ ย็ นชาวา “ถ าเธอตาย เราก็ จ บกัน ”
เหมือนสายฟาที่ผาเปรี้ยง!! ลงมาที่เขาอยางจัง

คํ าตอบที่ได รับ

เขารูสึกเจ็บปวดและเสียใจเปนอยางยิ่ง นึกเสียดาย

วาเขาไมควรทุมเทใหภรรยาคนนี้เลย
จากนั้นเขาก็ไปหาภรรยาคนที่ 2 ดวยอาการเศราโศก เลาเรื่องราวตาง ๆ ใหฟงและถาม
คําถามเดิมกับภรรยาคนที่ 2 วา “ถาเขาตองตาย ภรรยาคนที่ 2 จะทําอยางไร?”
ภรรยาคนที่ 2 ก็ตอบอยางหนาตาเฉยวา “ถาเธอตาย ฉันจะมีใหม” เหมือนสายฟา!!
ผาลงมาซ้ําที่เขาอยางจัง เขารูสึกเสียใจมากและนึกเสียดายวาที่ผานมาเขาไมควรทุมเทใหภรรยาคนนี้
เชนกัน
เขาเดินคอตกมาหาภรรยาคนที่ 3 เลาเรื่องราวตาง ๆ ใหฟง และถามภรรยาคนที่ 3 วา
“ถาเขาตองตาย ภรรยาคนที่ 3 จะทําอยางไร?”
ภรรยาคนที่ 3 ตอบวา “ถาเธอตายฉันจะไปสง” ทําใหเขาคลายความเศราโศกขึ้นมาได
บาง อยางนอยก็ยังมีภรรยาที่จริงใจกับเขา
กอนกลับ ไปรับโทษ เขานึก ขึ้น มาไดวามีภรรยาอีก คนซึ่งไมเ คยไปหาเลย จึง ไปหา
ภรรยาคนที่ 4 และถามวา “ถาเขาตองตาย ภรรยาคนที่ 4 จะทําอยางไร?”
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หนั กขึ้นไปอีก เพราะ.....มัน สายเกิ นไปเสียแลว ชวงที่ เขามีชีวิต อยู เ ขาไมเ คยเห็ นค าของภรรยาคนนี้
แตภรรยาคนนี้ไมคิดที่จะทิ้งเขา จะติดตามเขาไปอยูดวย
แลวชายคนนี้ก็กลับไปรับโทษประหาร และเมื่อเขาตาย ภรรยาคนที่ 4 ก็ตายตามไป
ดวย.....
เราทุกคนก็มีภรรยา 4 คน นี้ มีคําถามวาภรรยาทั้ง 4 คนเปนใคร?

คิดกันกอนนะ

แลวคอยเฉลย.....
ทีนี้เรามาดูกันวา ภรรยาคนที่ 1, 2, 3 และ 4 เปนใครกันบาง
ภรรยาคนที่ 1 รางกายของเรา เพราะเวลาเรามีชีวิต อยูเ ราจะบํารุงบําเรอด วยของสิ่ง
ทุ ก อย าง อยากได อะไรก็ ห าให แต พอเราตายมั น กลับ ไมไปกั บ เรา

เมื่อเราตายรางกายมัน ก็ มี

คาเทากับทอนไมทอนหนึ่งเทานั้น
ภรรยาคนที่ 2 ทรัพยสมบัติ เพราะเวลาเรามีชีวิตอยูเราจะทําทุกอยางเพื่อใหไดมันมา
แตพอเราตายมันกลับไมไปกับเรา แตไปเปนของคนอื่น
ภรรยาคนที่ 3 พอแม ลูกเมีย ญาติ พี่นอง เพราะพอเราตายเขาจะทําศพใหเรา
ทําบุญไปให แปลวา เขาแคไปสงเราเทานั้น
ภรรยาคนที่ 4 บุญกับบาป เมื่อเราตายไปเราไมสามารถเอาอะไรไปดวยได มีเพียงแค
บุญกับบาปเทานั้นที่จะตามเราไป.....
ความเห็นผูสง เห็นไหมวาเงินไมใชสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับชีวิต แตเดี๋ยวกอน..... อยา
พึ่งคิดวาเงินไมสําคัญ

สําคัญ..... แตไมสําคัญที่สุดเทานั้นเอง

อยาลืม.....ยังมีเรื่องอื่นที่สําคัญกวา

เงินอีกเยอะ
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
Everyone lives by selling same thing.
(Robert Louis Stevenson)
เราตางมีชีวิตอยูด วยการขายอะไรบางอยางดวยกันทัง้ นั้น
----------------------------------

