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วันเวลา แตล่ะวัน แตล่ะปีผา่นไปเร็วจริงๆคะ่ ทาํนู่น ทาํน่ี แป๊บๆ กผ็า่นไปอีกวัน อีกเดือน อีกปี
แลว้ 

นอกจากตระหนักวา่อายุของเรามากข้ึนอีกวันแลว้หรอ 

กค็วรจะลองน่ังลงคดิวา่ผา่นไปอีกปีแลว้ ชีวติเราดีข้ึนมัย้ ควรทาํให้มันดีข้ึนอีกไดยั้งไง หรือ มีจุด
ไหนท่ีแยล่ง และควรปรับตัวยังไงบา้ง 

. 

ปีน้ีคุณอายุเทา่ไหร่แลว้คะ ปีน้ีเอวาอายุ 39 ปีคะ่  

เคยสัญญากับตัวเองวา่ กอ่น 40 ฉันจะตอ้งประสบความสาํเร็จตามท่ีฝันไวใ้ห้ได ้

. 

ตอนน้ีหลายสิง่ท่ีฝันกม็องเหน็เป็นรูปเป็นร่างแลว้  

ชีวติกาํลังอยูใ่นทศิทางท่ีดีจริงๆ คะ่  

. 

ท่ีตอ้งรอถึงอายุ 40 ปี  

เพราะเอวาปลอ่ยเวลาให้ผา่นไปนานโดยไมเ่คยมีเป้าหมายชีวติน่ันเอง 

เพิง่จะมารู้วา่ตอ้งการอะไร อายุกป็าเขา้ไป 36 ปีแลว้ 

. 

แทนท่ีจะน่ังร้องไห้แลว้บอกวา่ อายุป่านน้ีแลว้ ไมทั่นแลว้ ปลอ่ยแมม่ไปเถอะ กค็งไมไ่ดน้ะคะ 

เพราะเราไมไ่ดมี้แคตั่วเองคนเดียวอีกตอ่ไปแลว้ 

ยังมีครอบครัว มีลูกให้ตอ้งดูแล มีพอ่แมท่ี่รอดูความสาํเร็จ มีสามีท่ีจะจับมือกันไปตลอดชีวติ 

. 

เม่ือกอ่นพอถึงวันเกิด กร็อวา่จะมีใครมาให้ของขวัญเราบา้ง ความรู้สกึแบบนัน้มันจบไปแลว้คะ่ 

เพราะชีวติน้ีเราควรมีไวเ้พ่ือให้ของขวัญผูอ่ื้น มากกวา่รอวา่จะมีใครมาให้ของขวัญเรา 
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. 

ไมว่า่ใครกไ็มส่ามารถฝืนกฎของเวลาได ้

เราไดรั้บเวลามาเทา่กัน ดังนัน้ จึงตอ้งมีความสามารถในการใชเ้วลาให้มีคุณคา่สูงสุด  

. 

ถึงแมเ้อวาจะเร่ิมตน้ธุรกิจของตัวเองเม่ืออายุผา่นไปถึง 36 ปี 

แตก่ไ็มไ่ดม้องวา่น่ันคือความน่าเสยีดายตรงไหน 

. 

ตรงกันขา้ม 

กลับรู้สกึวา่ตัวเองโชคดีมากๆ ท่ีไดตั้ดสนิใจแบบนัน้ในวันนัน้ 

ยังจาํได ้วันท่ีโอนเงนิหลายหลักเพ่ือเร่ิมตน้ 

ลงทุนเงนิอีกมากมายเพ่ือศกึษาเรียนรู้ 

จุดประสงคแ์คจ่ะเอาเงนิจาํนวนนัน้คืนกลับมาให้ได ้

. 

แตก่ฎธรรมชาติบนโลกน้ีเท่ียงตรงเสมอคะ่  

อะไรท่ีเราใสใ่จ โฟกัส และให้พลัง เราจะไดรั้บผลลัพธนั์น้กลับมาดังท่ีใสแ่รงไป 

. 

เอวาไมไ่ดแ้คเ่อาเงนิท่ีลงทุนไปกลับมาได ้แตยั่งไดรั้บมากกวา่นัน้มาก 

และทาํให้ชีวติทัง้ชีวติเปล่ียนไปอยา่งดีข้ึนทุกๆ ดา้นจริงๆ  

เพราะสิง่ท่ีไดเ้รียนรู้  

ไมใ่ชแ่ครู้่วธีิการทาํธุรกิจเทา่นัน้ 

แตยั่งไดพั้ฒนาจิตใจและพัฒนาความสัมพันธด์ว้ย 
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. 

หลักๆ เลยคือ รู้จักสาํนึกรู้คุณ  

ขอบคุณวา่สิง่ตา่งๆ ท่ีเรามีอยูใ่นชีวติน้ี เราไดรั้บมาจากความรักของผูอ่ื้น 

ไมไ่ดค้ดิวา่เพราะกรูเกง่ เพราะกรูแน่ เหมือนเม่ือกอ่นเลย 

. 

เอวาโชคดีท่ีไดมี้ไดเ้ป็นอยา่งทุกวันน้ี 

ไมใ่ชเ่พราะความบังเอิญ  

แตมั่นเกิดข้ึนทัง้หมดจากการตัดสนิใจและความตัง้ใจ 

. 

เม่ือตัดสนิใจแลว้วา่ จะเป็น Mompreneur ให้ได ้

ฉันตอ้งไดทุ้กอยา่งสวิะ  

ทาํไมตอ้งไดอ้ยา่งนัน้ แลว้ตอ้งเสยีอยา่งนัน้ดว้ย 

ฉันไมย่อม!! 

. 

นาทีท่ีคุณตัดสนิใจ คือ วันท่ีชะตาชีวติถูกสร้างข้ึนมาใหมแ่ลว้ 

. 

ทุกวันน้ีเอวามีชีวติดีแบบเรียบงา่ย มีชีวติท่ีดีตามปกติ แบบท่ีเคยใฝ่ฝันมาเสมอ 

ไมมี่เจา้นาย ไมต่อ้งเดินทางไปทาํงาน ไมต่อ้งสง่ใบลาใคร  

มีเวลาสะดวกเพ่ือลูก สามี และพอ่แมเ่สมอ  

ไปรับไปสง่ ไปร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนลูกไดทุ้กอยา่ง 

ดูแลจัดการเงนิเอง แมว้า่สามีสามารถดูแลไดอ้ยา่งดี แตเ่รากภู็มิใจท่ีสร้างรายไดข้องตัวเองไดบ้า้ง 
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ชีวติแบบน้ี ใครจะมาทาํให้เราไดล้ะ่คะ? ถา้เราไมเ่ลือกให้ตัวเอง 

. 

วันน้ีเอวามีความรู้ระดับสุดยอดมาแบง่ปัน  

เช่ือม่ันวา่บทความพูดไดน้ี้จะทาํให้คุณไดค้ดิ ไดส้ะทอ้นตัวเอง และไดต้ระหนักถึงสิง่ท่ีมีความ
สาํคัญ สิง่ท่ีควรทาํกอ่นอายุ 40 กับ Audioblog บทท่ี 23 ช่ือเร่ืองวา่ “40 สิง่ท่ีตอ้งทาํกอ่นอายุ 
40” คะ่  

. 

1. จบปริญญาทางปัญญาและทางใจ 

พอพูดถึงใบปริญญาในยุคน้ี หลายคนอาจมองวา่เป็นเร่ืองลา้สมัย เพราะเราสามารถรํ่ารวย มี
ฐานะดีได ้โดยไมเ่หน็ตอ้งมีใบปริญญา 

. 

ใชค่ะ่ มีคนรํ่ารวยมากมายท่ีไมมี่ใบปริญญา  

แตก่ารเรียนให้จบปริญญานัน้กมี็ขอ้ดีอยูม่ากมาย อยา่งน้อยกใ็นวันท่ีเรายังไมมี่กิจการเป็นของ
ตัวเอง  

เราสามารถใชใ้บปริญญาไปสมัครงาน เร่ิมตน้จากการเป็นลูกจา้งไปกอ่น 

. 

ใบปริญญานัน้ ใชว่า่จะไดม้างา่ยๆ  

จากชัน้อนุบาลจนจบปริญญา ตอ้งใชเ้วลาอยา่งน้อย 19 ปี ในรัว้โรงเรียนจนถึงมหาวทิยาลัย ซ่ึง
เราสามารถไดเ้รียนรู้สิง่ตา่งๆ มากมาย นอกเหนือจากตาํราเรียน คือ การอยูร่่วมในสังคม และ 
การทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น 

. 
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ภาพถา่ยวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เปรียบเสมือนของลํา้คา่ ท่ีตอ้งประดับไวใ้นบา้นเรือน 
เป็นตัวแทนความสาํเร็จของหนุ่มสาวในขัน้ตน้ และความภาคภูมิใจของพอ่แมอี่กดว้ยคะ่  

. 

2. ม่ันใจในตนเอง 

ถา้เอวาถามวา่  "คุณกลา้พอรึเปลา่ ท่ีจะเปล่ียนโลกให้มันบดิๆ นิดหน่อยดว้ยตัวเรา" 

คาํตอบท่ีไดบ้ง่บอกถึงระดับความเช่ือม่ันในตัวเอง เพราะความรู้สกึม่ันใจในตัวเองน้ีอยูใ่นสว่น
ลึกของจิตใจ เป็นสิง่ท่ีเราถูกปลูกฝังมาตัง้แตใ่นวัยเดก็ 

. 

ความเช่ือม่ันในตัวเอง ไมใ่ช ่กร่างไปท่ัว หรือ ไมมี่สัมมาคารวะ 

แต ่ความเช่ือม่ันในตัวเอง คือ ความตัง้ใจท่ีจะทาํสิง่หน่ึงสิง่ใดไดส้าํเร็จตามท่ีตัง้ใจไว ้แมว้า่ใน
ระหวา่งทางอาจจะมีอุปสรรคกไ็มย่อ่ทอ้ ผลักดันตัวเองจนกา้วขา้มไปสูค่วามสาํเร็จจนได ้

. 

หากคุณยังไมค่อ่ยมีความเช่ือม่ันในตัวเอง  

ขอให้เร่ิมสร้างตัง้แตวั่นน้ี ดว้ย 4  วธีิงา่ยๆ ดังน้ีคะ่ 

. 

1. พูดกับตัวเองดว้ยคาํพูดดีๆ ทุกวัน  

ตอกยํา้ลงไปในจิตใตส้าํนึก  ฉันเกง่ ฉันสวย ฉันเป็นแมท่ี่ยอดเย่ียม ฯลฯ คาํพูดท่ีเราไดย้นิแลว้
รู้สกึดี คดิถึงเป้าหมายบอ่ยๆ ในขณะท่ีคอ่ยๆ ตัดความรู้สกึแย่ๆ  ออกไปจากชีวติ เทา่น้ีกท็าํให้เรามี
พลังใจเพิม่ข้ึนมากแลว้คะ่ 

. 

2. ฝึกการตัดสนิใจให้เดด็ขาด รวดเร็ว  

การท่ีเรากลา้ตัดสนิใจ จะทาํให้เราเป็นคนมีความเช่ือม่ันในตัวเองเพิม่ข้ึน แมว้า่จะผิดพลาดใน
บางครัง้กไ็มเ่หน็เป็นไร  
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3. ฝึกสมาธิ สูดลมหายใจเขา้ออกยาวๆ  

จะทาํให้รู้สกึผอ่นคลาย เกิดความม่ันใจ เวลาพบปะผูค้น หรืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีตอ้งตัดสนิใจ
เร่งดว่น 

. 

4. พาตัวเองเขา้ไปอยูใ่กลกั้บคนประสบความสาํเร็จ  

เราคือคา่เฉล่ียของคนใกลตั้ว 5 คนเสมอ คาํแนะนําและกาํลังใจท่ีไดรั้บจากคนเหลา่น้ี จะสามารถ
เปล่ียนให้เราเป็นคนท่ีเช่ือม่ันในตัวเองข้ึนมาไดค้ะ่ 

. 

3. สร้างสมองให้มีประสทิธิภาพมากท่ีสุด 

"สมอง" คือ เป็นอวัยวะท่ีสาํคัญท่ีสุดของร่างกาย ประกอบไปดว้ยเซลลป์ระสาทนับพันลา้นตัว 
สมองทาํงานตลอดเวลาไมว่า่เราจะหลับหรือต่ืน และสมองกเ็หมือนกับอวัยวะสว่นอ่ืนๆ ของ
ร่างกาย ท่ีตอ้งไดรั้บการบริหารอยูเ่สมอ 

. 

คนท่ีฉลาดท่ีสุด คือ คนท่ีสามารถใชง้านสมองไดม้ากท่ีสุด วธีิพัฒนาสมองสามารถทาํไดดั้งน้ีคะ่  

. 

ออกกาํลังกายอยา่งสมํา่เสมอ  

การออกกาํลังกายจะชว่ยให้เลือดไหลเวียนไปเล้ียงสมองเพิม่มากข้ึน ควรออกกาํลังกายให้หลาก
หลาย เชน่ เตน้แอโรบกิ เดิน วิง่ เลน่โยคะ เดินเทา้เปลา่บนพ้ืนดินหรือหญา้  

เดินถอยหลังวันละ 50 กา้ว เพ่ือให้สมองไดฝึ้กฝนทักษะในรูปแบบใหม่ๆ  

. 

ฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจ ฝึกมองโลกในแงดี่ ช่ืนชมคนรอบขา้งอยูเ่สมอ  

คนท่ีตอ้งช่ืนชมมากท่ีสุด คือ ตัวเอง  ควรให้รางวัลตัวเองเม่ือทาํอะไรไดส้าํเร็จดว้ย 
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. 

เรียนรู้สิง่ใหมใ่นทุกๆวัน การเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  ทาํไดง้า่ยๆ  เพียงแคล่องเปล่ียนร้านอาหารท่ีเคย
ทานประจาํ อา่นหนังสอืเลม่ใหมห่รือแนวใหม ่เพ่ือให้สมองหล่ังสารแหง่การเรียนรู้ กระตุน้ให้
คุณอยากเรียนรู้ และมีความคดิสร้างสรรคเ์พิม่มากข้ึน 

 

นอกจากน้ีตอ้งนอนหลับให้เพียงพอ ประมาณ 6-8 ช่ัวโมงตอ่วัน แตไ่มค่วรเกิน 9 ช่ัวโมง เพราะ
การนอนมากไปกมี็ผลเสยีเชน่กัน 

. 

4. มีเพ่ือนสนิทหรือเพ่ือนแท ้

เพ่ือน คือ คนท่ีคอยชว่ยเหลือเรา เม่ือคาดหวังเพ่ือนแทแ้ละเพ่ือนท่ีดี เราเองกต็อ้งทาํตัวเองให้
เป็นเพ่ือนท่ีดีกอ่น เพราะตามกฏแรงดึงดูดแลว้ เราจะพบเจอกับคนประเภทเดียวกับเราเสมอ 

. 

เม่ือมีเพ่ือนแทแ้ลว้ กจ็งรักษามิตรภาพนัน้ไวใ้ห้ดี เพราะเพ่ือนท่ีดีจะชว่ยสง่เสริม 

สนับสนุน และเป็นท่ีปรึกษาให้เราได ้

. 

5. ตัง้คาํถามท่ีดีให้กับตัวเอง เพ่ือนําไปสูค่าํตอบท่ีดี 

ฉันคือใคร?  

ฉันกาํลังทาํอะไร?  

ฉันตอ้งการอะไร? 

. 

คาํถามเหลา่น้ีเคยถามตัวเองบา้งมัย้คะ? 

คนสว่นใหญใ่ชเ้วลาหมดไปกับการสนใจเร่ืองของคนอ่ืน จนลืมสนใจเร่ืองของตัวเอง ทาํให้ชีวติ
ไมก่า้วหน้าเทา่ท่ีควร 
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. 

ชีวติท่ีเราเป็นในตอนน้ี คือ คาํตอบจากการตัง้คาํถามในอดีต 

. 

เพราะคาํถามท่ีดีจะทาํให้ไดย้นิเสยีงจากภายใน จะทาํให้เรามีเป้าหมายท่ีชัดเจนข้ึน  

สง่ผลให้เกิดการกระทาํ และมีความเปล่ียนแปลงในชีวติ 

. 

ความสาํเร็จนัน้มาจากการทาํตามเสยีงของหัวใจ หรือเรียกงา่ยๆ วา่ Passion ท่ีหมายถึงความ
ปรารถนาอันแรงกลา้ หากใครไมมี่สิง่น้ีกย็ากท่ีจะประสบความสาํเร็จได ้

. 

6. แพเ้ป็นถา่น ผา่นเป็นเพชร 

ความลม้เหลว ความผิดพลาด คือ ประสบการณ์ท่ีดี  

เม่ือเปล่ียนสิง่เหลา่น้ีให้เป็นบทเรียน เป็นการเรียนรู้ เรากจ็ะมีพลังผลักดันให้ตัวเองกา้วไปขา้ง
หน้า เพราะไมมี่ใครเกิดมาแลว้ทาํถูกตอ้งทัง้หมด ดังคาํกลา่วท่ีวา่ “คนท่ีไมเ่คยลม้เหลว คือคนท่ี
ไมเ่คยทาํอะไรเลย” 

. 

อยา่กลัว อยา่ทอ้ อยา่อาย อยา่กังวล อยา่คดิมาก อยา่ขาดกาํลังใจ ถึงแมว้า่เราจะเจอกับสิง่ท่ีไม่
สมหวัง และเหตุการณ์ไมดี่ตา่งๆ แตจ่งเสยีดายเม่ือเวลาผา่นไปแลว้เราไมไ่ดล้งมือทาํอะไรเลย 

. 

7. มีนํา้ใจ เป็นผูใ้ห้ มีจิตอาสา 

ความสาํเร็จในชิวติเราไมไ่ดมี้เพียงแคก่ารงาน หรือการเงนิเทา่นัน้ แตยั่งรวมถึงดา้นการมีสว่น
ร่วมในสังคมดว้ย 

. 
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จิตอาสา คือ ผูท่ี้เอ้ือเฟ้ือแบง่ปัน แรงกาย แรงใจ เพ่ือชว่ยเหลือผูอ่ื้น หรือสังคมให้เกิดความสุข
ความเจริญข้ึน อีกทัง้ยังชว่ยลดความมีอัตตา หรือตัวตนของเราไดด้ว้ย 

. 

การมีนํา้ใจชว่ยเหลือผูอ่ื้นนัน้มีความสาํคัญมาก ท่ีจะทาํให้สังคมของเราเป็นสังคมท่ีชว่ยเหลือ
เก้ือกูลกัน และความมีนํา้ใจจะสง่ผลให้เราเจริญกา้วหน้าในชีวติอีกดว้ย  

เพราะเม่ือเราชว่ยเหลือผูอ่ื้น กจ็ะมีคนคอยชว่ยเหลือเราเชน่กัน 

. 

8. มีกุญแจไขประตูสูค่วามสาํเร็จ 

กุญแจสูค่วามสาํเร็จ 4 ดอกน้ี เป็นสิง่ท่ีคนประสบความสาํเร็จทุกคนมี น่ันคือ 

1. มีความคดิท่ีแตกตา่ง  

โลกยุคน้ีเป็นโลกของคนท่ีมีไอเดีย  

คนท่ีกลา้คดิ กลา้ลองทาํอะไรใหม่ๆ  ในทางท่ีดีมีประโยชน์ จะไดรั้บสิง่ตอบแทนมากกวา่เสมอ 

. 

2. มีความสัมพันธท่ี์ดีกับผูค้น  

การสร้างสัมพันธท่ี์ดีกับผูอ่ื้นเป็นสิง่สาํคัญมาก เพราะชีวติของเราทุกขณะลว้นเก่ียวขอ้งกับคนทัง้
สิน้  

เคลด็ลับท่ีงา่ยท่ีสุด ท่ีทาํให้ผูค้นอยากติดตอ่สื่อสารกับคุณ คือ รอยยิ้มและบุคลิกท่ีดี 

. 

3. มีวธีิรับมือกับความลม้เหลว  

นับทุกความสาํเร็จไมว่า่จะเลก็น้อยสักแคไ่หน เขียนลงในสมุดทุกๆ วัน  

เม่ือไรท่ีรู้สกึทอ้ หรือพบกับปัญหาอุปสรรค ให้กลับไปอา่นบันทึกความสาํเร็จนัน้ จะรู้วา่มีเร่ือง
มากมาย ท่ีเราเคยทาํไดแ้ละประสบความสาํเร็จมาแลว้ 
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. 

4. รู้วา่ชะตาชีวติสามารถเปล่ียนแปลงได ้ 

หลายคนมักคดิวา่ เม่ือเราเกิดมาเป็นแบบไหน มีนิสัยอยา่งไร กจ็ะเป็นแบบนัน้ไปตลอด ประโยค
ฮิตติดหู “กฉั็นเป็นของฉันแบบน้ี”  

. 

แตค่วามจริงคือ เราสามารถเปล่ียนแปลงตัวเองไดค้ะ่ เร่ิมตน้เปล่ียนท่ีความคดิ แลว้ทุกอยา่งจะ
เปล่ียนตาม 

. 

9. มีบุคคลตน้แบบของความสาํเร็จ 

การเร่ิมตน้ทาํสิง่ใหม่ๆ   หากเราใชเ้วลาลองผิดลองถูกตามลาํพัง  อาจตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะ
ประสบความสาํเร็จ 

. 

การศกึษาวธีิคดิของคนท่ีประสบความสาํเร็จแลว้กท็าํตาม น่ีคือ สูตรทางลัด 

ยกตัวอยา่งเชน่ ถา้เราตอ้งการเป็นนักธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จ กใ็ห้เลือกนักธุรกิจท่ีคุณช่ืนชอบ
มาซักคน แลว้กศ็กึษาวธีิคดิ วธีิการทาํธุรกิจของเคา้ นําหลักการ หรือแนวคดิมาปรับใช ้ให้เหมาะ
สมกับตัวเราคะ่ 

. 

10. มองขา้มเร่ืองเลก็ๆน้อยๆ 

"หากคุณจะขา้มภูเขา กอ็ยา่สนใจ อยา่หยุดเม่ือสะดุดกอ้นหินเลก็ๆ" 

. 

ในการดาํเนินชีวติหรือการทาํงานยอ่มมีปัญหา มีบททดสอบเขา้มาให้แกไ้ขอยูเ่สมอ  

คุณควรมองขา้มเร่ืองเลก็ๆน้อยๆ ไปบา้ง  

ฝึกมองปัญหา วา่เป็นเร่ืองธรรมดา  
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การเรียนรู้ การยอมรับความผิดพลาดทัง้ของผูอ่ื้นและของตนเอง เปิดใจรับความคดิเหน็ท่ีตา่งกัน
ของแตล่ะคน เป็นสิง่สาํคัญท่ีจะนําพาให้เรากา้วไปสูค่วามสาํเร็จได ้

. 

11. มีงานท่ีใชแ่ละงานท่ีรัก 

คุณคงเคยไดย้นิมาวา่  ให้เลือกทาํงานท่ีรัก จึงจะประสบความสาํเร็จ  เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองจริงคะ่ 

แตห่ากวันน้ีงานท่ีเรารัก ยังไมส่ร้างรายได ้เรากค็วรมีงานท่ีใช ่หมายถึงงานท่ีสร้างรายไดด้ว้ย 

. 

เชน่ ตอนน้ีคุณทาํงานเป็นพนักงานประจาํ  คุณอาจจะไมไ่ดช้อบเทา่ไร แตข่อให้พึงระลึกไวเ้สมอ 
วา่งานน้ีชว่ยให้คุณมีรายไดเ้ล้ียงครอบครัว ตอ้งทาํอยา่งเตม็ท่ี ทาํเกินเงนิเดือนท่ีไดรั้บ 

. 

ในขณะเดียวกันกห็าเวลาวา่งหลังเลิกงาน หรือวันหยุด มาทาํงานท่ีรัก  แลว้คอ่ยๆ ขยายให้ใหญ่
ข้ึน จนงานท่ีรักสร้างรายไดม้ากพอ  

ถึงเวลานัน้จะเลือกทาํงานท่ีใชต่อ่ หรือทาํงานท่ีรักให้เตม็ท่ี กยั็งไมส่ายคะ่  

. 

12. 40 กไ็มส่ายถา้จะเร่ิมตน้ใหม ่

ไมมี่คาํวา่สายท่ีจะเร่ิมตน้ใหมกั่บสิง่ท่ีเรารัก  

มีคาํกลา่ววา่  Life Begins at 40s หมายถึงชีวติเร่ิมตน้ท่ีอายุ 40 เพราะเกือบ 20 ปี ของการ
ทาํงานท่ีผา่นมา เราไดเ้กบ็เก่ียวประสบการณ์มากพอสมควร มีเงนิมีทองเกบ็หอมรอมริบไวพ้อ
สมควรท่ีจะเร่ิมธุรกิจอะไรซักอยา่งท่ีเป็นของเราเองไดแ้ลว้ 

. 

คนวัยน้ียังมีความฝัน มีความมุง่ม่ัน  และสามารถเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  ได ้เม่ือพร้อมแลว้ กถึ็งเวลา
แสดงศักยภาพในตัวคุณให้โลกไดรั้บรู้คะ่ 

. 
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13. สร้างธุรกิจของตัวเอง 

สิง่ท่ีนักธุรกิจทุกคนตอ้งมีคือ หัวใจของความยืนหยัด  

กลา้เผชิญปัญหา กลา้รับความทา้ทาย และพร้อมพัฒนาให้ดียิง่ข้ึน 

. 

ถา้คุณสนใจทัง้วธีิการ และ วธีิคดิในการทาํธุรกิจ  

Audioblog ทุกๆ เร่ืองของเอวา เหมาะมากท่ีคุณจะให้เวลาเพ่ืออา่นและฟัง โดยเฉพาะอยา่งยิง่
สาํหรับคุณแมท่ี่ตอ้งการสร้างรายไดจ้ากท่ีบา้น ใชเ้วลาในชว่งกลางวันระหวา่งลูกๆ ไปโรงเรียน 

. 

เอวามีผลงานความรู้หลายอยา่งท่ีเปรียบเสมือนทางลัดให้คุณเขา้มาศกึษาเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ ธุรกิจท่ีเอวาอยากสนับสนุนให้คุณทาํ คือ การสอนคอร์สออนไลน์เพ่ือให้ความรู้ในเร่ืองท่ีเรา
ถนัดคะ่  

. 

ธุรกิจน้ีใชเ้วลาน้อย ลงทุนน้อย ทาํครัง้เดียวขายไดต้ลอด และท่ีสาํคัญกาํไรเยอะมากเพราะแทบ
ไมมี่ตน้ทุน 

. 

ถา้คุณกาํลังสนใจอยากสอนเพ่ือถา่ยทอดสิง่ท่ีรักและถนัดให้ผูอ่ื้นเกง่ข้ึนไดด้ว้ย add Line 
@avamompreneur คลิก >>  https://line.me/R/ti/p/@avamompreneur แลว้พิมพ์
มาวา่ “คอร์สออนไลน์” นะคะ  

คุณจะไดรู้้รายละเอียดและราคาพิเศษสุดทันทีท่ีเอวาเปิดรับสมัครอีกครัง้คะ่ 

. 

14. ควา้โอกาสท่ีผา่นเขา้มาในชีวติ 

โอกาส ไมต่า่งอะไรกับ สายนํา้ เพราะเม่ือปลอ่ยให้ผา่นไปแลว้ กย็ากท่ีจะเรียกคืนกลับมาได ้

. 
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"โอกาส" ไมไ่ดมี้มาบอ่ยๆ และสว่นใหญก่ม็าแบบไมทั่นตัง้ตัว หน้าท่ีของเรา คือ เตรียมตัวให้
พร้อม เพ่ือเปิดรับโอกาสอยูเ่สมอ 

. 

ฝึกสายตาและทัศนคติ ให้เป็นคนมองเหน็โอกาสอยูเ่สมอ แลว้คุณจะไดพ้บกับสิง่ใหม่ๆ  เขา้มาใน
ชีวติมากมาย 

คนบางคน เหน็โอกาสเสมอ แมต้กอยูใ่นสภาวะวกิฤติ  

คนบางคน เหน็โอกาสเม่ือมีคนหยบิย่ืนให้  

คนบางคน มีโอกาสเขา้มาทัง้ชีวติ แตก่ไ็มเ่คยมองเหน็เลย 

. 

15. อา่นหนังสอื เพ่ือเพิม่ความรู้และสร้างภูมิปัญญา 

มีแตม่นุษยเ์ทา่นัน้ท่ีสามารถอา่นและทาํความเขา้ใจกับความหมายท่ีลึกซ้ึงในหนังสอืได ้สิง่น้ีจึง
ทาํให้มนุษยมี์พัฒนาการเหนือสิง่มีชีวติอ่ืนๆ 

. 

เดก็ๆ มีเสน้ใยประสาทในสมองมากกวา่ผูใ้หญถึ่ง 3 เทา่  

และเม่ืออายุมากข้ึน เสน้ใยสมองท่ีไมไ่ดใ้ชง้านจะหายไป  

ดังนัน้ การอา่นจะชว่ยให้เสน้ใยประสาทในสมองคงอยู ่เราจึงควรอา่นหนังสอือยูเ่สมอ  

. 

เม่ืออา่นหนังสอืมีความรู้แลว้ ควรนําความรู้นัน้มาลงมือทาํดว้ย  

ความเช่ียวชาญไมไ่ดเ้กิดข้ึนจากการอา่นเพียงอยา่งเดียว แตเ่กิดหลังจากรู้แลว้ลงมือทาํจนกลาย
เป็นความชาํนาญเทา่นัน้ 

. 

16. มีท่ีปรึกษา  
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การทาํสิง่ใดไมว่า่จะเลก็หรือใหญ ่จาํเป็นตอ้งมีท่ีปรึกษา เพ่ือให้เคา้ชว่ยเหลือแนะนํา ชว่ยคดิเพ่ือ
ความรอบคอบ แบบน้ียอ่มดีกวา่คดิเอง ทาํเองคนเดียวแน่นอน 

. 

ท่ีปรึกษา หรือ Mentor จึงสาํคัญมาก เหมือนกับในเร่ืองสามก๊ก ท่ีเลา่ป่ีมีขงเบง้เพียงคนเดียว ก็
รบชนะทัง้กองทัพ 

. 

ท่ีปรึกษา คือ ผูท่ี้มีประสบการณ์ ประสบความสาํเร็จในเร่ืองนัน้ๆ คอยช้ีแนะแนวทางตา่งๆ เพ่ือให้
เราไปถึงเป้าหมาย โดยมีความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 

. 

การมีท่ีปรึกษาท่ีดี  กเ็หมือนมีเขม็ทศิและคัมภีร์ความสาํเร็จติดตัว วันน้ีคุณมีแลว้หรือยัง ถา้ยังก็
รีบหาซะเลยนะคะ 

. 

17. สร้างความสัมพันธท่ี์ดีกับผูค้น เพ่ือเปิดประตูสูค่วามสาํเร็จ 

เม่ือพูดถึงความสัมพันธ ์หรือ Connection เราอาจจะคดิวา่ ฉันจะไปหาจากท่ีไหนละ่?ฉันไมไ่ด้
รู้จักกับเศรษฐี หรือคนมีหน้ามีตาในสังคมซักคน 

. 

จริงๆ แลว้ Connection คือ การมีความสัมพันธท่ี์ดีกับคนรอบๆ ตัว ของเราน่ีเองคะ่ ไมว่า่จะ
เป็นเพ่ือนบา้น เพ่ือนท่ีทาํงาน หรือในยุคน้ีกเ็พ่ือนใน Social  

อยา่มองขา้มความสาํคัญของทุกคนท่ีเขา้มาในชีวติ โดยเฉพาะคนท่ีเราคดิวา่ไมมี่โอกาสชว่ยเหลือ
เรา บางครัง้เคา้กส็ามารถนําพาโอกาสมาให้เราได ้

. 

Connection เปรียบเสมือนตน้ไม ้ท่ีเราตอ้งดูแลรักษาให้ดี รอวันท่ีจะเติบโตงอกงาม และถึงวัน
ท่ีให้ร่มเงากับเราไดค้ะ่  

. 
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18. เป็นขวัญใจมหาชน 

การอยูบ่นโลกใบน้ี  มีเพ่ือนเป็นพันเป็นหม่ืน อาจถือวา่น้อย แตห่ากมีศัตรูซัก 1 คน กถื็อวา่มาก
แลว้ 

. 

เพราะเราไมรู้่วา่ในอนาคตจะเป็นอยา่งไร  

คนท่ีเราไมช่อบหน้าในวันน้ี อาจเป็นใหญเ่ป็นโตในวันหน้า หรือเราอาจตอ้งขอความชว่ยเหลือ
จากเคา้กไ็ด ้

. 

ดังนัน้จงรักและทาํดีกับทุกๆ คนท่ีเขา้มาในชีวติ อยา่คดิเป็นศัตรูกับใคร หากทาํใจให้รักไมไ่ด ้ก็
อยูห่า่งๆ ไมต่อ้งเกลียดกันกพ็อคะ่ 

. 

19. มีแรงบันดาลใจ 

แรงบันดาลใจหมายถึง พลังท่ีใชใ้นการขับเคล่ือนภายใน ท่ีผลักดันให้เราทาํสิง่ตา่งๆ ไดส้าํเร็จ 
โดยไมต่อ้งอาศัยแรงจูงใจจากภายนอก 

. 

วันน้ีเอวามี 3 วธีิ สร้างแรงบันดาลใจ เป็นเร่ืองงา่ยๆ ท่ีคุณทาํไดภ้ายในวันน้ีเลยคะ่  

1. การตัง้เป้าหมาย เขียนเป้าหมาย  

ดว้ยกฏของแรงดึงดูด หากเราคดิถึงสิง่ใดเป็นประจาํ เรากจ็ะกลายเป็นสิง่นัน้ และขยับภาพฝัน
เหลา่นัน้มาใกลตั้ว  

ดังนัน้จงเขียนเป้าหมาย แลว้คดิถึงมันบอ่ยๆ คดิแลว้กล็งมือทาํดว้ยนะคะ 

. 

2. เลือกรับสื่อท่ีชว่ยสร้างแรงบันดาลใจ 
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การอา่นหนังสอืชีวประวัติของผูนํ้าตา่งๆ หรือคนท่ีประสบความสาํเร็จ ชว่ยสร้างแรงบันดาลใจได้
ดีมากๆ  

สาํหรับยุคน้ีท่ีเรามีเวลาอา่นหนังสอืน้อยลงจะเปล่ียนมาฟัง AudioBook ระหวา่งเดินทางกไ็ดค้ะ่ 

. 

3. หาบุคคลตน้แบบหรือบุคคลตัวอยา่ง  

มองหาบุคคลท่ีเราอยากจะมีชีวติแบบเคา้ กเ็ป็นอีกทางท่ีชว่ยสร้างแรงบันดาลใจให้เราได ้

. 

20. ติดเบรกให้ชีวติการทาํงาน 

การทาํงานอยา่งทุม่เทนัน้เป็นเร่ืองท่ีดี แตเ่ราตอ้งไมลื่มวา่  ชีวติไมไ่ดมี้เพียงแคเ่ร่ืองงานเทา่นัน้  

. 

หลายคนทาํงานอยา่งบา้คล่ัง  ทาํงานแบบไมมี่วันหยุด พักร้อนไมเ่คยใช ้ หรือแมก้ระท่ังบา้นท่ี
ตา่งจังหวัดกไ็มก่ลับ จนในท่ีสุดตัวเองกล็ม้ป่วยลง และเงนิท่ีหามาไดก้ถู็กใชไ้ปกับการรักษาตัว 
ซ่ึงไมคุ่ม้ท่ีจะแลกเลยแมแ้ตนิ่ดเดียว 

. 

ครอบครัวคือคนสาํคัญท่ีคอยอยูเ่คียงขา้งไมว่า่สุขหรือทุกข ์จงให้เวลากับครอบครัว  

และเร่ืองอ่ืนในทุกดา้นของชีวติเทา่ๆ กับงาน กอ่นท่ีจะสายเกินไปคะ่ 

. 

21. เกบ็กอ่น รวยกอ่น 

ใครท่ีใชเ้งนิแบบไมค่ดิ ชีวติตอ้งถังแตกซักวันแน่นอนเลยคะ่ 

ให้ลองคดิดูวา่หากชว่ง 6 เดือนน้ี ไมมี่รายไดเ้ลย เราจะยังมีเงนิดาํรงชีวติอยูห่รือเปลา่ ถา้ไมล่ะ่ก ็
ชีวติคุณอันตรายแลว้ละ่คะ่ 

. 
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การออมเป็นการสร้างความม่ันคงในชีวติ 

ควรเกบ็ออมอยา่งน้อย 10% กอ่นเสมอ อยา่คดิวา่เหลือกอ่นแลว้คอ่ยเกบ็ เพราะสว่นมากไม่
เหลือให้เกบ็หรอกคะ่  

. 

เงนิเกบ็ 10% น้ี ห้ามนํามาใชจ้า่ยเดด็ขาด แตใ่ห้นําไปลงทุนในสถาบันท่ีเราสบายใจ เพ่ือให้เงนิ
กอ้นน้ีเติบโตเป็นหา่นทองคาํ เป็นตน้ไมแ้หง่ความม่ังค่ังท่ีจะออกดอกออกผลมาให้เราไดใ้น
อนาคตคะ่ 

. 

22. ใชชี้วติแบบ “เศรษฐี”  

เรามาดูกันดีกวา่วา่ “เศรษฐี” ตัวจริง เคา้ใชชี้วติกันแบบไหน ดูแลว้กเ็อาไปปรับใชกั้นนะคะ 

1. ใชเ้งนิน้อยกวา่ท่ีหาได ้

2. ชาํระบัตรเครดิตเตม็จาํนวนทุกเดือน (เศรษฐีตัวจริงหลายคนไมใ่ชบั้ตรเครดิต) 

3. จา่ยให้ตัวเองกอ่นเสมออยา่งน้อย 10% 

4. นําเงนิเกบ็ท่ีไดไ้ปลงทุนให้งอกเงย 

5. ใชชี้วติอยา่งท่ีตัวเองตอ้งการจริงๆ ไมใ่ชเ่พ่ืออวดใคร 

. 

วันน้ีคุณใชชี้วติแบบไหนอยูค่ะ?  

เป็นแบบชีวติ “เศรษฐี” ตัวจริงหรือเปลา่ ลองถามตัวเองดู ถา้ไมใ่ชก่ข็อให้รีบปรับเปล่ียนดว่นเลย
นะคะ 

. 

23. “ปลดหน้ี” สูอิ่สรภาพทางการเงนิ 

การมีภาระหน้ีสนิอยู ่เป็นสิง่หน่ึงท่ีฉุดรัง้ ทาํให้เราไมก่ลา้ลองทาํอะไรใหม่ๆ  
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เพราะกลัววา่จะกระทบกับรายได ้ท่ีตอ้งนําไปจา่ยหน้ีสนิดว้ย 

ทาํให้ตัดสนิใจคลาดเคล่ือน เพราะบางครัง้ตอ้งทาํงานน้ี เพราะเร่ืองเงนิ ไมใ่ชว่า่ทาํเพราะอยากทาํ
จริงๆ  

. 

ดังนัน้ตอ้งหาทางปลดหน้ีให้หมดโดยเร็ว เพราะเงนิของเราคงไมส่ามารถงอกเงยข้ึนมาได ้หากมัว
แตผ่อ่นชาํระหน้ีสนิอยู ่

. 

การชาํระหน้ี ให้เลือกชาํระหน้ีท่ีมีดอกเบ้ียสูงๆ กอ่น และรีบกาํจัดหน้ีท่ีไมก่อ่ให้เกิดรายได ้เชน่ คา่
ผอ่นสนิคา้ตา่งๆ 

. 

สาํคัญท่ีสุด ตอ้งไมส่ร้างหน้ีใหมเ่พิม่เดด็ขาด ฝึกควบคุมความอยากให้เป็นความเคยชิน ถา้มีเงนิ
ไมพ่ออยา่ซ้ือ แคน้ี่กจ็บแลว้คะ่  

. 

อิสรภาพทางการเงนิรอคุณอยูน่ะคะ 

. 

24. มองหาเคร่ืองผลิตเงนิ 

Passive Income หรือ รายไดอั้ตโนมัติท่ีผลิตเงนิมาให้เราเสมอโดยท่ีไมต่อ้งออกแรงทาํงาน
อีกแลว้  

. 

มีหลายอยา่งเลยท่ีสามารถเป็นเคร่ืองผลิตเงนิได ้อยา่งเชน่… 

เงนิปันผล จากการลงทุนในหุ้น กองทุน ธุรกิจตา่งๆ 

คา่คอมมิชช่ัน เชน่ ธุรกิจเครือขา่ย หรือ ธุรกิจประกันชีวติ 

คา่เชา่ เชน่ บา้นเชา่ คอนโด หน้าร้านให้เชา่ เคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญ 
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คอร์สออนไลน์, EBook, Audiobook หรือ ผลงานความรู้ตา่งๆ ท่ีทาํครัง้เดียวแตส่ามารถขาย
ไดต้ลอดไปคะ่ 

. 

25. มีประกันชีวติ เพิม่ความม่ันคง 

เราตอ้งทาํให้ความเสี่ยงเป็นความปลอดภัย 

การทาํประกันชีวติ คือการสร้างหลักประกันชีวติให้กับตัวเราและครอบครัว ในวันท่ีป่วยไมมี่ราย
ได ้โดยเฉพาะหากเราเสยีชีวติไปกอ่นเวลาอันควร 

. 

การทาํประกันชีวติ ถือเป็นสิง่จาํเป็น ท่ีชว่ยให้มีเงนิสาํรองใชใ้นยามฉุกเฉินไมว่า่จะมีเหตุการณ์
ไมค่าดฝันใดๆ เกิดข้ึน 

. 

ประกันชีวติแบบออมเงนิ ยังชว่ยให้มีเงนิออมในระยะยาว เม่ือครบกาํหนดสัญญากมี็เงนิทุนกอ้น
หน่ึงมาทาํอยา่งอ่ืนได ้และคา่เบ้ียประกันชีวติยังนํามาลดหยอ่นภาษีไดด้ว้ย 

. 

26. หยุดตักตวง แลว้เปล่ียนมาเป็นผูใ้ห้ 

Bill Gates เศรษฐีอันดับ 1 ของโลก ตัง้แตอ่ายุ 39 ปี คือ ตัวอยา่งของเศรษฐีผูใ้จบุญ  

. 

เงนิสว่นใหญข่องเขาถูกใชใ้นงานกุศล เขากอ่ตัง้มูลนิธิท่ีมีทรัพยส์นิหลายหม่ืนลา้นดอลลาร์ 
บริจาคเงนิให้กับโครงการการกุศลในสหรัฐ และอีกกวา่ 100 ประเทศท่ัวโลก 

. 

“ยิง่ให้ ยิง่ไดรั้บ” ยิง่เราชว่ยเหลือผูอ่ื้น ยิง่นํามาซ่ึงความสุขในจิตใจของตัวเราเอง ยิง่ทาํให้กิจการ
ของเราเจริญรุ่งเรือง เพราะไดรั้บการสนับสนุนจากผูค้น 

. 
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วันน้ีเราสามารถเร่ิมแบง่ปันนํา้ใจ แรงกาย ทรัพยส์นิเลก็ๆ น้อย เพ่ือเติมเตม็ในจิตใจของตัวเอง
ไดเ้ลยทันที โดยไมต่อ้งรอให้รวยลน้ฟ้ากอ่นแลว้คอ่ยให้ 

. 

27. สอนลูกเร่ืองการเงนิ 

เร่ืองการเงนิเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีสาํคัญมาก และเป็นหน้าท่ีของพอ่แม ่ท่ีตอ้งสอนลูกดว้ยตัวเอง 

. 

สอนให้ลูกใชจ้า่ยอยา่งเหมาะสม ไมว่า่จะเป็นการซ้ือขนม ของเลน่ รู้จักหักห้ามใจหากมีเงนิใน
กระเป๋าไมพ่อจา่ย 

. 

สอนให้ลูกรู้จักการออม อธิบายให้ลูกเขา้ใจถึงเหตุผลวา่ทาํไมตอ้งมีการออม นอกจากลูกจะมีเงนิ
ออมแลว้ ยังเป็นการปลูกฝังนิสัยการเงนิท่ีดีให้กับลูกดว้ย 

. 

พอ่แม ่คือ ตัวอยา่งให้กับลูกไดดี้ท่ีสุด ทัง้การสัง่สอนเป็นคาํพูดและพฤติกรรมการเงนิของพอ่แม่
เอง 

. 

28. มีคาํพูดท่ีทรงพลังให้ตัวเอง 

ความม่ังค่ังและความสุขเร่ิมตน้ท่ีคาํพูด 

คาํพูดทุกคาํท่ีพูดกับตัวเอง มีผลตอ่ชีวติเราอยา่งมาก 

. 

ทุกครัง้ท่ีพูด ทัง้พูดออกมาจริงๆ หรือ พูดในใจ คาํพูดเหลา่นัน้จะถูกฝังลงในจิตใตส้าํนึก และมัน
จะคอยเตือนสมองของเรา ให้คดิและเช่ือวา่ “มันคือความจริง”  

. 

ฉันคือคนม่ังค่ังรํ่ารวย 
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ฉันมีงานท่ีรัก 

ฉันมีความสุขทุกๆ วัน 

ฉันเป็นท่ีรักของทุกๆ คน 

. 

คาํพูดท่ีเราพูดกับตัวเอง จะสง่ผลให้เกิดการกระทาํท่ีสอดคลอ้งกัน เราจะเร่ิมพัฒนาตัวเองในได้
ทุกๆ ดา้น 

ลองทาํดูนะคะ การสร้างสิง่มหัศจรรยใ์นชีวติ บางครัง้กเ็ป็นเร่ืองงา่ยจนเราคาดไมถึ่ง 

. 

29. มีทัศนคติท่ีถูกตอ้งเร่ืองเงนิ 

เงนิเป็นสิง่สาํคัญในชีวติ ท่ีชว่ยให้เรามีคุณภาพชีวติท่ีดีได ้แตต่อ้งแยกให้ออกระหวา่ง “เงนิ” กับ 
“ความสุข” 

. 

การมีเงนิเยอะๆ ไมใ่ชต่น้เหตุของความสุขเสมอไป 

มีเงนิเยอะหรือน้อย กมี็ความสุขได ้ 

มีเงนิเยอะหรือน้อย กมี็ความทุกขไ์ด ้

. 

การท่ีจะมีความสุขหรือไมนั่น้ ตัวแปรสาํคัญคือ ตัวเราเอง เม่ือมีความสุขกับสิง่ท่ีไดรั้บ และพัฒนา
ตัวเองข้ึนทุกวัน 

ไมใ่ชแ่คเ่ร่ืองการเงนิเทา่นัน้ แตเ่ราจะเป็นผูม่ั้งค่ังทุกๆ ดา้นของชีวติเลยทีเดียว 

. 

30. อยา่ทาํตัวยุง่เกินไปจนไมมี่เวลาดูแลตัวเอง 

การออกกาํลังกายอยา่งสมํา่เสมอเป็นเร่ืองสาํคัญมาก 
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ร่างกายท่ีแขง็แรง เกิดจากการออกกาํลังกายสมํา่เสมอ ตัง้แตวั่นท่ียังแขง็แรงอยูน่ี่แหละคะ่ 

. 

มีเศรษฐีหลายคนเสยีชีวติตัง้แตอ่ายุยังน้อย และมีอีกหลายคนท่ีใชชี้วติเขา้ๆ ออกๆ โรงพยาบาล 

เงนิถูกยกให้คนอ่ืน หรือถูกใชไ้ปกับการรักษาตัว เป็นเร่ืองจริงของใครหลายคนและไมใ่ชเ่ร่ือง
ตลก 

. 

ลองถามตัวเองดีๆ วา่เรายุง่ขนาดนัน้เลยเหรอ หรือ เราจัดเวลาไมเ่ป็นกันแน่ 

. 

เขียนสิง่ท่ีตอ้งทาํทัง้วันออกมา มันใชเ้วลาเทา่ไร ท่ีเวลาหมดไปเพราะใชเ้วลาสว่นใหญยุ่ง่เร่ืองคน
อ่ืนอยูรึ่เปลา่ 

. 

เวลาเป็นสิง่ท่ีทุกคนมีเทา่กัน การจัดสรรเวลาเป็นทักษะหน่ึงของคนประสบความสาํเร็จ 

หากเราไมจั่ดเวลาไปออกกาํลังกาย หมายถึง เรามองวา่เร่ืองสุขภาพมันไมส่าํคัญ เป็นแบบน้ีแลว้
พอถึงเวลาท่ีป่วย มันกอ็าจจะสายเกินไปกไ็ดน้ะคะ 

. 

31. มีคูค่รองท่ีเป็นคูชี่วติ 

การเลือกคูค่รองนัน้สาํคัญมาก  

ถา้ตัดสนิใจผิด ชีวติคูก่จ็ะลม่สลายในเวลาไมน่าน หรือไมก่ต็อ้งทนอยูอ่ยา่งทุกขร์ะทมไปตลอด
ชีวติ 

. 

คนท่ีจะมาเป็นคูชี่วติ นอกเหนือจากความหลอ่สวย ตรงกับใจแลว้ ยังตอ้งเป็นคูหู่ คอยสนับสนุน 
ให้กาํลังใจ เป็นคนท่ีเราอยูใ่กล้ๆ  แลว้มีความสุขอีกดว้ย 

. 
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คูชี่วติจะตอ้งมีนิสัยใกลเ้คียงกัน ถึงแมจ้ะไมทั่ง้หมด สว่นท่ีแตกตา่งกันกส็ามารถยอมรับกันได ้อยู่
ดว้ยกันอยา่งให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 

. 

ท่ีสาํคัญท่ีสุด คือ คุณและเขามีความรัก ความซ่ือสัตยใ์ห้แกกั่น เพราะหากมีความรักอยูฝ่่ายเดียว 
กไ็มส่ามารถใชชี้วติร่วมกันอยา่งมีความสุขได ้

. 

เหนือสิง่อ่ืนใด อยากไดคู้ชี่วติท่ีดี เร่ิมท่ีตัวเราเองตอ้งเป็นคูชี่วติท่ีดีกอ่นนะคะ 

. 

32. มีวันของครอบครัว 

ทุกวันน้ีเราทาํงานหนักเพ่ือใคร? 

เพ่ือตัวเรา เพ่ือครอบครัวและคนท่ีเรารักใชมั่ย้คะ? 

. 

แตค่รอบครัวไมไ่ดต้อ้งการเพียงแคเ่งนิเทา่นัน้ พวกเคา้ตอ้งการเราดว้ย  

. 

คุณพาลูกไปเท่ียวนอกบา้นบา้งหรือเปลา่? 

คุณทานขา้วกับครอบครัวครัง้สุดทา้ยเม่ือไหร่? 

. 

อยา่ทุม่เทชีวติให้กับงานจนมีปัญหาครอบครัว 

เพราะเม่ือมีปัญหาครอบครัว เรากจ็ะทาํงานอยา่งไมมี่ความสุข 

และเรากไ็มส่ามารถประสบความสาํเร็จได ้หากชีวติครอบครัวลม้เหลว 

. 
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การจัดสรรเวลาให้ครอบครัวเป็นเร่ืองสาํคัญ รักษาสมดุลระหวา่งงานกับครอบครัวให้ได ้น่ีกเ็รียก
ไดว้า่เราเป็นประสบความสาํเร็จคนหน่ึงแลว้คะ่ 

. 

33. มีความกตัญ�ในหัวใจ 

ความกตัญ�เป็นพ้ืนฐานของคนดี และ ความกตัญ�ยังเป็นจุดเร่ิมตน้ของความม่ังค่ังทัง้ปวง 

คนท่ีมีความกตัญ�รู้คุณ คนท่ีสาํนึกรู้คุณตอ่สิง่ตา่งๆ ท่ีตัวเองมี ผูนั้น้ยอ่มมีแตค่วามสุขความ
เจริญ 

. 

พอ่แมอ่ยูเ่คียงขา้งลูกเสมอ  

ในวันท่ีลูกมีปัญหา พลาดพลัง้ กค็อยชว่ยเหลือ เป็นกาํลังใจให้ลูกจนกระท่ังผา่นพน้วกิฤต และ
ยืนหยัดไปสูค่วามสาํเร็จในชีวติ 

. 

วันน้ีเราไดต้อบแทนพระคุณทา่นทัง้ 2 แลว้หรือยัง?  

ทาํไดโ้ดยการให้เวลากับทา่นมากๆ ไปเย่ียมทา่นในวันหยุด พาหลานๆ ไปหา ไปทานขา้ว ไป
เท่ียวดว้ยกัน เพียงเทา่น้ีทา่นกมี็ความสุขแลว้  

. 

ตอนน้ีพวกเราเป็นพอ่แมกั่นแลว้  

เราไมไ่ดห้วังอะไรจากลูกมากนักหรอกคะ่ แคเ่หน็เคา้เติบโตอยา่งมีความสุขม่ังค่ังในชีวติ แคน้ี่ก็
ภูมิใจและช่ืนใจท่ีสุดแลว้ 

. 

นอกจากพอ่แมแ่ลว้ ตลอดเสน้ทางแหง่ความสาํเร็จ กยั็งมีผูค้นมากมายท่ีไดใ้ห้ความชว่ยเหลือเรา  

ไมว่า่จะเป็นลูกคา้ คูค่า้ ครู เพ่ือนๆ อยา่ลืมระลึกถึงพวกเคา้ และตอบแทนบุญคุณเม่ือมีโอกาส
ดว้ยนะคะ 
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. 

34. มีสุขภาพดี 

เฉพาะสุขภาพท่ีดีเทา่นัน้ท่ีจะชว่ยพาเราเดินไปถึงความสาํเร็จ และไดอ้ยูช่ื่นชมความสาํเร็จของตัว
เอง 

. 

หลายคนใชชี้วติแบบทาํลายสุขภาพ ทาํงานหนักไมรู้่จักคาํวา่พักผอ่น  

พอวันหยุดกจั็ดงานเล้ียงสังสรรค ์ด่ืมเหลา้ สูบบุหร่ี เป็นแบบน้ีวนไปไมรู้่จบ 

. 

พอรู้ตัวอีกทีกก็ลายเป็นคนสุขภาพไมแ่ขง็แรง มีโรคตา่งๆ รุมเร้า เม่ือคดิไดก้ส็ายไปซะแลว้ เงนิท่ี
หามาไดก้ต็อ้งนํามาจา่ยให้กับการรักษาตัว 

. 

หันกลับมาดูแลตัวเองตัง้แตวั่นน้ีกันเถอะคะ่ 

พักผอ่นให้เพียงพอ ทานอาหารท่ีดีตอ่สุขภาพ ออกกาํลังกายอยา่งสมํา่เสมอ ไมมี่อะไรยากเกินไป
เลยคะ่ เม่ือตัดสนิใจแลว้ทาํให้มันดี 

. 

35. ไปเท่ียวในท่ีท่ีอยากไป 

ชว่งวัยน้ีเรายังมีร่างกายแขง็แรง จะข้ึนเขา เดินป่า ขับรถไปเท่ียวทะเล ร่างกายกยั็งไหว 

. 

การไดอ้อกไปเหน็โลกกวา้ง เหน็สังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตา่ง ยังชว่ยจุดประกายไอเดียใหม่ๆ  
ให้กับเราไดอี้กดว้ย หลายครัง้มาก เรียกวา่แทบทุกครัง้เลย ท่ีเอวามีความคดิดีๆ ไอเดียดีๆ ป๊ิงข้ึน
มาในชว่งเวลาท่ีไดไ้ปเท่ียว เพราะสมองท่ีผอ่นคลายน่ันเองคะ่  

. 

ตา่งประเทศ กเ็ป็นสถานท่ีท่ีควรจะไปเปิดหูเปิดตาให้ได ้ 
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ลองคดิวา่ตอ้งใชเ้งนิเทา่ไหร่ จะไปเม่ือไหร่ เพ่ือจะไดรู้้วา่ตอ้งเกบ็เงนิเดือนละเทา่ไหร่ แลว้เกบ็
เงนิจาํนวนน้ีทุกเดือน พอครบกาํหนดกจ็ะไดเ้ดินทางแน่นอนคะ่ 

. 

36. ทาํสมาธิเพ่ือเรียกสติ 

ในสมองของเรามีความคดิแลน่ผา่นตลอดเวลา 

หากไมมี่สติ ความคดินัน้อาจจะทาํให้เราฟุ้งซา่น เกิดความรู้สกึเครียด กังวล ข้ึนมาได ้

. 

เราจึงควรฝึกสติดว้ยการน่ังสมาธิ 

การทาํสมาธิมีประโยชน์มากมาย เอวาอยากแบง่ปัน 7 ขอ้ดีของการน่ังสมาธิ ท่ีเม่ือรู้แลว้คุณน่าจะ
รีบลุกข้ึนมาน่ังสมาธิไดอ้ยา่งแน่นอนคะ่ 

. 

1. สมาธิดีตอ่ระบบการหายใจ ร่างกายจะลดการใชอ้อกซิเจนและการเตน้ของชีพจร 

     2. สมาธิมีผลตอ่การเผาผลาญ ร่างกายสงบแตพ่ร้อมปฏิบัติหน้าท่ี 

     3. สมาธิชว่ยให้ความจาํดีข้ึน 

     4. สมาธิมีผลตอ่ความดันโลหิต ทาํให้หัวใจทาํงานหนักลดลง 

     5. สมาธิทาํให้สมองสัง่ให้ร่างกายสร้างภูมิตา้นทานไดดี้ข้ึน 

     6. สมาธิทาํให้คล่ืนสมองทาํงานไดมี้ประสทิธิภาพมากข้ึน 

     7. สมาธิจะชว่ยให้สมองควบคุมอารมณ์ไดมี้ประสทิธิภาพมากข้ึน 

. 

สมาธิชว่ยให้คุณภาพชีวติดีข้ึนทุกๆ ดา้น เพียงแคน่ั่งสมาธิวันละ 15 นาทีเทา่นัน้เองคะ่ 

. 

37. อยูกั่บปัจจุบัน 
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อดีต คือ เวลาท่ีเราแกไ้ขอะไรไมไ่ดแ้ลว้ 

สว่นอนาคต คือ สิง่ท่ียังไมเ่กิดข้ึน 

. 

การท่ีเรามีสติอยูกั่บปัจจุบัน ทาํให้การตัดสนิใจและการทาํงานมีประสทิธิภาพ 

สง่ผลให้งานออกมาดี ชีวติกมี็ความเจริญกา้วหน้า 

. 

ผูค้นสว่นใหญเ่ม่ือเจอปัญหาหรืออุปสรรค 

จะหวนคดิถึงความผิดพลาดเกา่ๆ มาตอกยํา้ซํา้เติม ทาํให้เสยีเวลา เสยีโอกาสในการคดิแกไ้ข
ปัญหาท่ีกาํลังเกิดข้ึน 

. 

ชีวติยังคงตอ้งดาํเนินตอ่ไป และเดินตอ่ไปในทางท่ีดีข้ึน จงเรียกสติให้กลับมาอยูกั่บปัจจุบัน แลว้
ทาํวันน้ีให้ดีท่ีสุด ดีกวา่คะ่ 

. 

38. รักตัวเองให้เป็น 

คนท่ีเราตอ้งรักมากท่ีสุด คือ “ตัวเอง” เพราะถา้เราไมรั่กตัวเอง เราไมส่ามารถรักใครไดเ้ลยใน
ชีวติน้ี 

เม่ือเรียนรู้รักตัวเองเป็นแลว้ คุณถึงจะสามารถเผ่ือแผค่วามรักไปให้คนอ่ืนได ้

. 

การท่ีเรารักตัวเอง ทาํให้เขา้ใจวา่เราตอ้งการอะไรจริงๆ ทาํตามท่ีหัวใจตอ้งการ รวมทัง้พัฒนาตัว
เองให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ 

. 
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คนท่ีตอ้งการความรักจากคนอ่ืน โหยหาความรักจากผูอ่ื้น จนแสดงออกตา่งๆนานาเพ่ือเรียกร้อง
ความรักนัน้ จะยิง่ไมไ่ดรั้บความรัก เพราะขนาดตัวเองยังไมรั่ก ยังไมเ่หน็คุณคา่ของตัวเองเลย จะ
หวังให้ใครมารักกค็งยากคะ่  

. 

เม่ือรักตัวเองเป็น เรากจ็ะเขา้ใจคนอ่ืนมากข้ึน ความเขา้ใจซ่ึงกันและกันมีจุดเร่ิมตน้จากการรักตัว
เอง  

ยิง่เรารักตัวเองมากเทา่ไร เราจะแบง่ปันความรักสูค่นรอบขา้งไดม้ากเทา่นัน้คะ่ 

. 

39. ดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีอยูเ่สมอ 

ทุกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน มองวา่ดี หรือมองวา่ร้ายอยูท่ี่จิตใจเสมอ 

จิตใจเป็นกุญแจดอกสาํคัญท่ีสุด หากไขออกไมไ่ด ้กุญแจอ่ืนๆ กไ็มมี่วันถูกไขออก 

. 

กอ่นนอนทุกวัน ควรทบทวนเร่ืองท่ีผา่นมาทัง้วัน มีตอนไหนท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข ตอนไหนท่ีเรา
ทาํไดดี้ เพ่ือเป็นการเรียนรู้จิตใจของเราเอง 

. 

การเคลียร์ใจตัวเองทุกวัน ไมเ่กบ็สะสมเร่ืองเกา่ๆ ท่ีไมดี่ให้คาใจ เกบ็ไวเ้พียงเร่ืองดีๆ ให้เป็นพลัง
ใจ แคน้ี่กท็าํให้เรารู้สกึสดช่ืน มีแรงบันดาลใจในชีวติไดแ้ลว้คะ่ 

. 

ดูแลรักษาดวงใจน้ีให้ดี ความสุขดึงดูดความสุข หัวใจท่ีสดใสกจ็ะนําพาให้หัวใจดวงท่ีอยูใ่กล้ๆ  
สดใสตามไปดว้ย  

ท่ีจริงแลว้ ความสุขไมต่อ้งไปหาท่ีไหนไกลหรอกคะ่ ความสุขอยูใ่นจิตใจของเราน่ีเอง 

. 

40. มีความสุขตอนน้ีเลย 
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ความสุข คือ ทักษะท่ีเราสามารถฝึกไดค้ะ่  

ฝึกมีความสุข กเ็หมือนฝึกพิมพดี์ด ฝึกร้องเพลง หรือ ฝึกขับรถ น่ันหมายความวา่ ยิง่เราให้เวลา
กับการฝึกมากเทา่ไหร่ เรากจ็ะยิง่เกง่มากข้ึนเทา่นัน้ 

. 

ขอ้ท่ี 40 ขอ้สุดทา้ยท่ีเอวาอยากฝากคุณไวใ้นวันน้ี  

คา่เฉล่ียมาตรฐานคนเรามีอายุขัยไมเ่กิน 100 ปี ตอนน้ีอายุของพวกเราลว่งเลยมา 1 ใน 3 ของ
ชีวติแลว้คะ่  

. 

นานแคไ่หนแลว้ ท่ีคุณเล่ือนความสุขออกไปให้ไกลข้ึน ไกลข้ึน จนทัง้ชีวติกแ็ลว้ ยังหาความสุข
ไมไ่ดเ้ลย  
. 

เวลาของเรามีแคเ่วลาเดียว คือ เวลาน้ี และเวลาน้ี คือ เวลาแหง่ความสุขของเรา 

. 

ความสุขจะนําพาความรํ่ารวย ความม่ังค่ัง เขา้มาได ้เพราะทุกอยา่งเร่ิมมาจากความสุข 

. 

เราอยากมีบา้น มีรถ อยากรวย อยากทาํงานท่ีชอบ อยากแตง่งานกับคนดีๆ อยากแขง็แรง 

เพราะอะไรคะ?  

เพราะเราเช่ือวา่สิง่เหลา่นัน้จะนําความสุขมาให้ 

. 

จริงๆ แลว้ เป้าหมายหลักของชีวติมนุษย ์มีเป้าหมายเดียว คือ มีความสุข  

. 

เพราะฉะนัน้ กแ็คตั่ดสนิใจมีความสุขไปเลยส ิกจ็บแลว้ไง 
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แลว้ความสุขน่ันแหละจะดึงเอาความรํ่ารวยเขา้มาหาเรา 

. 

ใชฉั่นมีความสุขแลว้ แตก่ยั็งปรารถนาความกา้วหน้า อยากเติบโตตอ่ไป อยากสร้างคุณคา่ให้ตัว
เองและผูอ่ื้นเพิม่เติมอีก ยังอยากเรียนรู้เพิม่อีก ยังอยากแกปั้ญหาอะไรให้ผูค้นเพิม่อีก 

. 

แลว้จะทาํยังไงให้รู้สกึมีความสุขตอนน้ีไดเ้ลย?  

. 

งา่ยมากกกกกกคะ่ 

คือ การสาํนึกรู้คุณ การขอบคุณ ขอบคุณทุกสิง่ทุกอยา่งท่ีมี ขอบคุณทุกสิง่ท่ีมองเหน็ ขอบคุณ
ลว่งหน้า ขอบคุณทุกอยา่งท่ีผา่นมา 

. 

กอ่นหลับตานอน ตัง้ใจขอบคุณ ทาํให้จิตอยูใ่นห้วงแหง่ความสุข 

เม่ือเราหลับไปพร้อมกับความสุข เวลาต่ืนเรากจ็ะมีความสุข 

ระหวา่งท่ีหลับ จิตใตส้าํนึกทาํงานตลอดเวลา มันจะทาํงานอยูใ่นคล่ืนแหง่ความสุขแบบนัน้  

. 

พอต่ืนเรากข็อบคุณอีก 

ทุกๆ วัน เราจบวันดว้ยความสุข พอเร่ิมวันใหม ่กเ็ร่ิมดว้ยความสุข อิม่เอิบ ทีน้ีทัง้วันเรากจ็ะรอบ
ลอ้มไปดว้ยความสุข ชีวติจะยิง่มีความสุขมากยิง่ข้ึนอีก 

. 

จงมีความสุขในขณะน้ี มีความสุขตอนน้ี ทันที 

น่ีแหละคะ่ คือ เคลด็ลับของชีวติ 

. 

 

31 

www.avamompreneur.com 

 

http://www.avamompreneur.com/


AudioBlog#23 : 40 สิง่ท่ีควรทาํกอ่นอายุ 40 - ครูเอวา 

รัก 

ครูเอวา 

เพราะ ความ รักของลูก = เวลา 
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