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ถึึงหลานๆ ของปู่่�
ท่ี่�ท้ี่�งเกิิดมาแล้วและย้ังไม�เกิิด 
หน้งสืือเล�มน่�สืำาหร้ับพวกิหน่นะ 
(และสืำาหร้ับทุี่กิคนท่ี่�เห็นว�าม้นม่ปู่รัะโยัชน์)

To my grandchildren who are born and 
yet to be born. This book is for you (and 
for all others who find it useful).
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ตอนนี�	คุณกำาลังเดินทางผจัญภััยกับสิ�งที�เรีื่ยกว่า	“ชีวิต”		

เพิรื่าะว่าในชีวิตนั�นมันมีเร่ื่�องรื่าวอีกมากมายที�คุณยังไม่เคยเจัอรื่ออยู่ข้ีางหน้า	

และคุณไม่มีทางรู้ื่เลยว่ามันจัะเป็นอย่างไรื่

You are on an adventurous journey called life. 

Because there’s a lot ahead that you haven’t yet encountered, you can’t possibly know what it will be like. 
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เน่�องจัากผมใกล้จัะถึงจุัดสิ�นสุดขีองการื่เดนิทางนี�	และส่วนใหญ่ก็เป็นการื่นำาทางที�ปรื่ะสบความสำาเร็ื่จั 

และเพิรื่าะผมห่วงใยคุณ	 ดังนั�น	 ผมจึังอยากแสดงให้คุณเห็นบางสิ�งที�คุณสามารื่ถคาดหวังได้ 

และแนะนำาหลักการื่บางอย่างที�ช่วยให้ผมปรื่ะสบความสำาเร็ื่จัแก่คุณ	 และผมเช่�อว่าหลักการื่ 

เหล่านี�จัะสามารื่ถช่วยคุณได้ด้วยเช่นกัน	

Since I’m near the end of that journey and have successfully navigated most of it, and because I care about 
you, I’d like to show you some of what you can expect and give you some principles that helped me and  
I believe can help you.
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สิ�งสำาคัญที�คุณจัำาเป็นต้องมีในการื่เดินทางตลอดชีวิตค่อหลักการื่ที�ดี	

หลักการื่เป็นวิธีิจััดการื่กับความเป็นจัริื่งต่างๆ	 ที�คุณจัะได้ปรื่ะสบ 

พิบเจัอให้สำาเร็ื่จัลุล่วง

และยังเป็นสูตรื่สำาคัญเพ่ิ�อความสำาเร็ื่จัในชีวิตอีกด้วย	

บุคคลที�ปรื่ะสบความสำาเร็ื่จัทุกคนล้วนมีหลักการื่ซึ�งทำาให้พิวกเขีา

ปรื่ะสบความสำาเร็ื่จั

The most important things you need to have on your journey through 
life are good principles.

Principles are ways of successfully dealing with the realities that you 
will encounter.  

They’re essentially recipes for success. 

Every successful person has principles that make them successful.
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รื่ะหว่างการื่เดินทางขีองผม	ผมได้สะสมหลักการื่นับร้ื่อยผ่านการื่อ่านหนังส่อหลายเล่ม	

หลักการื่เหล่านี�เองที�มีส่วนสำาคัญมาก	 (ยิ�งกว่าตัวผมเอง)	 ต่อความสำาเร็ื่จัใดๆ	 

ก็ตามที�เกิดขึี�นกับผม	 และมันยังช่วยคนอีกนับล้านด้วย	 ดังนั�นผมเช่�อว่าการื่ 

ศึิกษัาหลักการื่ต่างๆ	ผ่านหนังส่อจัะสามารื่ถช่วยคุณได้เช่นกัน 

ในหนังส่อเล่มกะทัดรัื่ดนี�	 ผมได้แบ่งปันหลักการื่เพ่ิ�อความสำาเร็ื่จัที�สำาคัญที�สุดขีองผม	 

เพ่ิ�อให้คุณสามารื่ถปรื่ะเมินมันได้ด้วยตัวคุณเองและค้นพิบหลักการื่ที�เหมาะกับ 

คุณที�สุด

In going through my journey I accumulated hundreds of principles, which I’m passing along  
in various books. 

They, more than me, are responsible for whatever success I’ve had, and they have helped  
millions of people, so I believe they can probably help you. 

In this brief book I am sharing my most essential principles for success so that you can  
assess them for yourself and discover the ones that work best for you.
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หากคณุไม่ต้องการื่ให้ชีวิตขีองคุณถูกตีกรื่อบและถูกควบคมุโดยผู้อ่�น	 

คุณต้องตัดสินใจัด้วยตัวเองว่าอะไรื่ค่อสิ�งที�ต้องทำา	และคุณจัำาเป็นต้อง 

มีความกล้าพิอที�จัะทำามัน

Unless you want to have a life that is directed by others and boxes you 
in, you need to decide for yourself what to do and you need to have the 
courage to do it.
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ซึ�งนำามาสู่หลักการื่ข้ีอแรื่กที�สำาคัญที�สุดขีองผม:

This brings me to my first and most important principles:
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ค่ิดด้ว่ยตั้ว่เอง ขณะเด่ยว่กันก็เป่ิดใจุ
ฟัังคิว่ามเห็็นจุากผ้้อ่�นอย�างแท้ี่จุร่ิ่ง 

THINK FOR YOURSELF WHILE BEING 
RADICALLY OPEN-MINDED
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เม่�อมองย้อนกลบัไปดูการื่เดนิทางขีองตวัผมเอง	ตอนนี�ผมมองเวลาเปรื่ยีบเป็นดั�งแม่นำ�า 

ที�ค่อยๆ	พิาเรื่าไปข้ีางหน้าเพ่ิ�อเผชิญหน้ากับความเป็นจัริื่งที�ทำาให้เรื่าต้องตัดสินใจั	

Looking back on my own journey, I can now see that time is like a river that carries us forward 
into our encounters with reality that require us to make decisions. 
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เรื่าไม่สามารื่ถหยุดการื่เคล่�อนไหวขีองแม่นำ�าได้	 และเรื่าไม ่

สามารื่ถหลีกเลี�ยงการื่เผชิญหน้ากับสิ�งที�จัะเกิดขึี�นได้	

We can’t stop the movement down this river and we can’t avoid the 
encounters.
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เรื่าทำาได้เพีิยงก้าวผ่านด้วยหนทางที�พิอเป็นไปได้ที�สุด

We can only approach them in the best possible way.
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ในชีวิตขีองคุณ	คุณจัะต้องเผชิญหน้ากับหลายล้านสิ�งที�คุณจัำาเป็นต้อง 
ตัดสินใจันับล้านครัื่�ง	 ซึ�งคุณภัาพิขีองการื่ตัดสินใจัขีองคุณจัะเป็นตัว 
กำาหนดคุณภัาพิชีวิตขีองคุณ

การื่ตัดสินใจัที�ดีจัะให้รื่างวัลคุณด้วยผลลัพิธิ์ที�ดี	 และการื่ตัดสินใจั 
ที�แย่จัะทำาร้ื่ายคุณได้ 

In your lifetime you will have millions of encounters that will require you 
to make millions of decisions. The quality of your decision making will 
determine the quality of your life.

Good decisions will reward you with good outcomes and bad decisions will 
hurt you.
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หากคุณเป็นคนฉลาด	 การื่เผชิญหน้ากับ 
สิ�งต่างๆ	ในชีวิตจัะสอนให้คุณรู้ื่วิธีิการื่ทำางาน 
ขีองความเป็นจัริื่ง	 และนั�นจัะทำาให้คุณมี 
หลักการื่เพิ่�อจััดการื่กับความเป็นจัรื่ิงขีอง
คุณได้ดี	

If you’re smart, these encounters will teach you 
how reality works and will give you principles 
for dealing with your realities well. 
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ผมไม่ได้มีหลักการื่ที�ดีมาตั�งแต่แรื่ก	หลักการื่เหล่านี�ผมได้ 
มาตลอดทั�งชีวิต	ซึ�งส่วนใหญ่มักเกิดจัากการื่ทำาผิดพิลาด 
และคิดทบทวนเกี�ยวกับความผิดพิลาดนั�น	

I didn’t start out with my principles. I acquired them over a 
lifetime... mostly from making mistakes and reflecting on 
them.
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ตั�งแต่ผมเป็นเด็ก
ผมวิ�งตามสิ�งที�ผมต้องการื่...	

...ล้มลง...
Ever since I was a kid 

I ran after the things I wanted… ...crashed…
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...ลุกขึี�นวิ�งอีกครัื่�ง... ...และล้มลงอีก

...got up and ran again… ...and crashed again.
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แต่ทุกครัื่�งที�ผมล้มลง	ผมได้เรีื่ยนรู้ื่บางสิ�ง...	

Each time I crashed, I learned something... 
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...ได้พัิฒนาขึี�น... ...และล้มน้อยลง

...got better... ...and crashed less.
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ด้วยการื่ทำาแบบนี�ซำ�าแล้วซำ�าเล่า	ผมได้เรื่ยีนรู้ื่ที�จัะรัื่กกรื่ะบวนการื่นี�	แม้แต่ในวนัที� 
ผมล้มเหลว

ผมยังได้เรีื่ยนรู้ื่ที�จัะมองปัญหาเป็นเหม่อนกับเกมปริื่ศินา	ที�หากผมสามารื่ถแก้ 
ปัญหาได้	ผมจัะได้รื่างวัลเป็นอัญมณีอันลำ�าค่า

ปริื่ศินานั�นค่อ	 “ผมควรื่ทำาอย่างไรื่หากต้องตกอยู่ในสถานการื่ณนี์�ในครัื่�งต่อไป”	 
และอัญมณีอันลำ�าค่าที�ผมจัะได้รัื่บจัากการื่แก้ปริื่ศินานี�ก็ค่อ	 หลักการื่ที�จัะ 
สามารื่ถช่วยผมได้ในอนาคต	

นี�ค่อวิธีิที�ผมได้มาซึ�งหลักการื่	 ซึ�งผมจัะจัดบันทึกมันไว้และปรัื่บมันไปเร่ื่�อยๆ	
เม่�อเวลาผ่านไป	

และผมขีอแนะนำาให้คุณทำาแบบนั�นเช่นกัน	

By doing that over and over again I learned to love this process, even the crashing  
part of it. 

I also learned to view problems like puzzles that would give me gems if I could  
solve them. 

The puzzle was “what should I do in this situation next time?” and the gem I would  
get by solving it was a principle that would help me in the future. 

That is how I got my principles. I wrote them down and modified them over time. 

I recommend that you do that, too.
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กรื่ะบวนการื่นี�สอนให้ผมรู้ื่ว่า	หนึ�งในหลักการื่พ่ิ�นฐานที�สำาคัญที�สุดสำาหรัื่บผมค่อ...

This process taught me one of my most fundamental principles, which is that... 
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การิ่ร้้ิ่ว่�าอะไริ่ค่ิอคิว่ามจุร่ิ่ง เป็ินส่ิ่�งสิ่ำาคัิญ
เพ่ื่�อการิ่ตั้ดส่ิ่นใจุท่ี่�ด่

KNOWING WHAT IS TRUE IS ESSENTIAL FOR 
MAKING GOOD DECISIONS
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การื่รู้ื่ว่าอะไรื่ค่อความจัริื่ง	ผมหมายถึงการื่รู้ื่ว่าความเป็นจัริื่งทำางานอย่างไรื่	แม้ผู้คนจัะไม่ได้สร้ื่างกฎ 
แห่งธิรื่รื่มชาติที�เรื่าต้องปฏิิบัติตามเพิ่�อปรื่ะสบความสำาเรื่็จั	 แต่ถ้าเรื่าสามารื่ถเขี้าใจักฎเหล่านี� 
ได้ดี	เรื่าจัะสามารื่ถใช้กฎเหล่านี�เพ่ิ�อให้บรื่รื่ลุเป้าหมายที�ตั�งไว้ได้

By knowing what is true, I mean knowing how reality works. People didn’t create the laws of nature that  
we have to live by in order to be successful, but if we can understand these laws we can use them to achieve 
our goals.
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สิ�งนี�ทำาให้ผมเป็นผู้ยึดถ่อความจัริื่ง	(Hyperrealist)	หร่ื่อคนที�สามารื่ถยอมรัื่บความเป็นจัริื่งได้และ 
สามารื่ถทำางานบนความเป็นจัริื่งแบบที�มันเป็นอยู่ได้ดี	ไม่ใช่คนที�ปรื่ารื่ถนาให้มันแตกต่างออกไป
และบ่นว่ามันไม่ใช่สิ�งที�พิวกเขีาชอบ

This makes me a hyperrealist: someone who embraces reality and works with it well as it is—not someone 
who wishes it were different and complains that it is not to their liking. 
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คิว่ามฝััน + คิว่ามเป็ินจุร่ิ่ง + คิว่ามมุ�งมั�น

= ช่ีว่่ต้ท่ี่�ปิริ่ะสิ่บคิว่ามสิ่ำาเร็ิ่จุ 

DREAMS + REALITY + DETERMINATION 
= A SUCCESSFUL LIFE

นั�นจึังนำาผมมาสู่หลักการื่ข้ีอที�สาม:

That brings me to my third principle:
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กล่าวอีกนัยหนึ�ง	ถ้าคุณมุ่งเน้นไปที�การื่บรื่รื่ลุความฝัันขีองคุณ	คุณมีหน้าที�ต้องทำา 
ความเขี้าใจัความเป็นจัรื่ิงต่างๆ	 ที�ส่งผลต่อคุณและหาวิธีิการื่จััดการื่กับมันให้ดี	 
และทำาด้วยความมุ่งมั�น	 แล้วคุณจัะได้เรีื่ยนรืู่้หลักการื่ที�จัะทำาให้ชีวิตคุณปรื่ะสบ 
ความสำาเร็ื่จั

In other words, if you keep focused on achieving your dreams, take responsibility  
for understanding the realities that affect you and how to deal with them well, and do  
that  with  determination,  you  will  learn  principles  that  will  give  you  a  successful  life.
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แล้วชีวิตที�ปรื่ะสบความสำาเร็ื่จัค่ออะไรื่?

So what is a successful life?
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เรื่าแต่ละคนต้องตัดสินใจัเองว่า	 “ชีวิตที�ปรื่ะสบความสำาเร็ื่จัค่ออะไรื่?” 
ผมไม่สนใจัว่าคุณอยากเป็น	“เจ้ัาแห่งจัักรื่วาล”	หร่ื่อใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่ 
ใต้ต้นปาล์ม...	หร่ื่ออะไรื่ก็ตาม	พูิดจัริื่งๆ	ผมไม่ได้สนหรื่อก	

We each have to decide for ourselves what it is. I don’t care whether you want 
to be a “Master of the Universe”...or to live under a palm tree...or anything else. 
I really don’t. 
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สิ�งที�คุณต้องการื่ล้วนขึี�นอยู่กบัคุณ	ผมแค่อยากให้คุณมีความสขุีและ 
มีสุขีภัาพิดี	รื่วมถึงมีการื่วิวัฒน์ที�ยอดเยี�ยมในตัวเอง	พิร้ื่อมกันกับ
สร้ื่างการื่วิวัฒน์ต่อไป	

What you want is up to you. I just want you to be happy and healthy,  
having your own great evolution while contributing to evolution.
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อย่างไรื่ก็ตาม	ไม่ว่าคุณจัะเล่อกเส้นทางไหน	คุณจัะต้องยอมรัื่บความเป็นจัริื่งขีองคุณ...	

However, whatever path you choose, you must embrace your realities…
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...โดยเฉพิาะอย่างยิ�ง	หากสิ�งที�คุณต้องการื่นั�นไม่เป็นความจัริื่ง

...especially the ones you wish weren’t true.
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ในตอนแรื่ก	ปัญหา	ข้ีอผิดพิลาด	และจุัดอ่อน 
ทำาให้ผมเจ็ับปวดอย่างมาก	 เพิรื่าะผมมัวแต ่
ยึดติดว่าผมไม่อยากมีจุัดอ่อนหร่ื่อข้ีอผิดพิลาด 
เหล่านี�	

หลังจัากเวลาผ่านไป	 ผมได้เรีื่ยนรืู่้ว่าความ 
เจ็ับปวดเหล่านี�ได ้ส ่งสัญญาณว่าผมต้อง 
ทบทวนความเป็นจัริื่งขีองตัวเอง	 และหาวิธีิ 
จััดการื่กับมันให้ดีที�สุด

At first, my problems, mistakes, and weaknesses 
caused me a lot of pain, mostly because I was stuck 
wishing I didn’t have them. 

After a while, I learned that these pains were 
messages that were signaling that I needed to 
reflect on my realities and how to best deal with 
them.

จุุดอ�อน
WEAKNESSES
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ปัิญห็า

ผ่ดพื่ลาด

PROBLEMS

MISTAKES
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นั�นค่อตอนที�ผมได้เรีื่ยนรู้ื่ว่า:	

That’s when I learned that: คิว่ามเจ็ุบปิว่ด
+

การิ่ค่ิดที่บที่ว่น
=

การิ่พัื่ฒนา 
Pain + Reflection = Progress
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