
 
   
  
  ไมกลาเปลี่ยน ก็ไมมีโอกาส  คือเคร่ืองมือชั้นดีที่จะทําใหคุณสรางโอกาสที่เคยฝนใหเปน
จริงขึ้นมาได ดวยการจุดประกายพลังฝนในตัวเองใหลุกโชนขึ้น แลวกาวไปสูการฝกฝนทักษะตางๆ อยาง
รอบดาน เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งดานความคิด ทัศนคติ รวมไปถึงพฤติกรรม 
  คนๆ หนึ่ง หากตองการจะประสบความสาํเร็จในทุกดาน ความพยายามและโอกาสยอมเปนสิ่ง 
สําคัญอยางแนนอน แตส่ิงเหลานี้ก็ยังไมเพียงพอ ยังตองมีความคดิอันสุขุมรอบคอบ นัน่คือ สตปิญญา ซึ่งไมใช
ส่ิงที่ติดตัวมาแตกําเนิด บางครั้งก็ไดมาจากประสบการณของตนเอง  
   
  กาลครั้งหนึ่งมีเจานกตัวหนึ่งอาศัยอยูบนตนไมเกาแกที่ดจูะทรุดโทรมลงทุกที แตเจานกตัวนัน้ 
ก็ยังเคยชินที่จะสรางรังอยูบนกิ่งกานผุพัง และเฝามองบรรยากาศรอบๆ ตัวอยูเชนนัน้ ทั้งๆ ที่มันรูดีวา สภาพ 
แวดลอมที่นีไ่มดีนัก คุณภาพชีวิตก็อยูอยางยํ่าแย และทุกอยางก็กําลังจะกลายเปนปญหาใหญ แตถึงจะเปนแบบ
นี้ เจานกก็ไมคิดจากไป เพราะสําหรับมันแลว สถานที่แหงนี้เปนแหลงคุนเคยเสียยิ่งกวาที่ไหนๆ ถาจะใหมนัทิ้ง
ความมั่นคงและตองเดินทางไกลดวย เจานกคิดวาไมมทีางเปนอันขาด 
  จนมาวันหนึ่งเกิดเรื่องเลวรายข้ึน เมื่อตนไมถูกพายุพัดจนถอนรากถอนโคน เจานกที่นาสงสาร 
จึงจํายอมตองออกบินไปไกลเพื่อหาแหลงพักพิงแหงใหม สุดทายมันก็บินมาถึงผืนปาที่แสนอุดมสมบูรณ บน
ตนไมเต็มไปดวยแมลงและดกัแด อีกทั้งทิวทัศนก็งดงาม อากาศอบอุนชุมชื้น 

สําหรับนกตัวนี้แลว การละทิ้งความมั่นคงที่เคยเปนภาพมายาในอดตี ออกบนิไปสู
อาณาจักรแหงใหม นบัวาคุมคาย่ิงนัก เพราะทําใหมันไดพบกับฤดูใบไมผลิครั้งใหม ถาตนไม 
ไมโคนลมลง เจานกนอยก็ไมมีวันไดพบกบัชีวิตใหม คงไดแตจมอยูกับความทุกขโศกยุงยาก 
ใจ หวั่นวติก และใชชีวิตอยางไมเปนสุข แตเพราะเหตุการณนี้เองที่บบีใหมันตองเปลี่ยนแปลง
ความคดิ ในที่สุดจึงไดพบกบัทางเลือกใหม  

 การมีจิตตระหนักถึงเหตุการณในดานลบบาง ยอมเทากับเปนการปองกันภัย หากเผชิญ 
หนากับสังคม การงาน การติดตอส่ือสาร ดวยอารมณที่เปยมสุขแลว คุณก็จะพบวา พลังภายในใจของตนเองนั้น
จะเพิ่มข้ึน ความสามารถในการรับมือกับสถานการณตางๆ ก็มากเปนทวีคูณ แตในอีกดานหนึ่งก็ตองมีจิตตื่นตัว
และสติระแวดระวังเพ่ือเผชิญกับสังคมอันผิดปกติที่กําลังเปล่ียนแปลงอยูอยางมากดวย 

 ส่ิงที่มีคุณคาสําคัญในชีวิตของคนเราไมใชความงดงาม แตเปนความทุกขยากที่ไดเผชิญ 
ชีวิตที่เต็มไปดวยอุปสรรค มีเพียงแคความพยายามและพยายาม ถึงจะทําใหเราสัมผัสไดถึงความหมายที่แทจริง
ของชีวิต ความกระตือรือรนเปนแรงผลักดันที่มีคาย่ิงนกั และเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงทุกส่ิงได ผูที่ปรับตัวได 
ก็จะดาํรงชีวิตตอไป ผูทีไ่มเหมาะสมก็จะถูกคัดออก ความเปนจริงมกัจะโหดรายเสมอ กฎแหงการเลือกสรรตาม
ธรรมชาติปรากฏอยูแมในสงัคมมนุษย ศตัรูของคุณกลับไมใชใครอื่นไกล หากเปนตัวของคุณเอง แคเพียงเอา 
ชนะอุปสรรคในใจลงได เอาชนะตัวเองไดก็ยอมไดรับความสําเร็จ 

  หลายคนกลัวความพายแพ จึงหลีกหนีการแขงขันทั้งปวง อนาคตก็คงจะประสบ 
ความสําเร็จไดยาก ไมวาใครก็ลวนแตเปนกัปตันแหงนาวาชีวิตตน การไมหวั่นไหวในความผดิพลาด จึงจะเปน
แรงผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลง ผูชนะยอมไมกลัวความผดิพลาด 
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ส่ิงที่นากลัวคอื การกลัวความผิดพลาดจนไมกลาทาํส่ิงใด ไดล้ิมลองความ 

พายแพจึงจะนําไปสูความเปลี่ยนแปลง เมื่อความลมเหลวคอยๆ จางหาย สุดทาย 
ยอมเอื้อมถึงความสําเร็จ 

   
 คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงอดีต แตคุณสามารถควบคมุปจจุบันเพื่อทําอนาคตให 

สมบูรณได เมือ่ผานการคัดสรรที่ดีที่สุดและไดรับผลทีค่าดการณไว การเปลี่ยนแปลงก็ยอมกลายเปนการ 
พลิกแพลงอยางรูซึ้ง สามารถไปสูปลายทางอันนาพอใจ เรียกวามีคุณคาอยางแทจริง 

 คนเรานัน้ไมวาจะทํางานหรอืติดตอส่ือสาร ก็จําตองสรางเสนหดึงดดูฝายตรงขาม 
หากไมสามารถมีส่ิงนี้ไดแลว ก็ไมตองเอยถึงอนาคตใดๆ ทั้งส้ิน ทางแพเพียงหนึ่งเดียวก็คือตองเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง 

 การเปลี่ยนแปลงคือ การตดัสินใจและเลือกส่ิงที่ถูกตองที่สุด สําหรับสิง่ที่เราตองการ 
จะเปลี่ยนลวนตองการการวนิิจฉัยอยางรูจริง ผูไมชํานาญ หากปรบัเปลี่ยนตามใจชอบก็มักจะกลายเปนการ 
ปลอยไกเสียมากกวา 
  นิทานอีสปเร่ืองหนึ่งเลาวา มลีาตัวหนึ่งกําลังกินหญาอยูในฟารม พอมนั 
มองเห็นหมาปากําลังจะเขามาขย้ํา มันจึงแกลงทําเปนเจ็บขา เมื่อหมาปามาถึงก็ถามวา  
ขาบาดเจ็บไดอยางไร เจาลาตอบวา ตอนที่มันกระโดดขามรั้วไมทันระวังถูกหนามแทงเขา  
ถาหากเจาหมาปาอยากจะกนิมันละก็ ควรจะดึงหนามออกมาเสียกอน ถึงจะไมถูกหนามแทงคอ หมาปาฟงดูมี
เหตุผล จึงยกขาของลาขึ้นแลวมองที่กีบขางนั้นดวยความจดจอ เจาลาจึงรวบรวมแรงทั้งหมดเตะหมาปาจน 
ฟนหักหลุดรวงหมด หมาปาไดแตรองครวญออกมาเสียงดัง ขาผดิเองพอเคยสอนขาวาควรจดัการกับเหยื่อ 
เชนไร แตขายังดันทุรังจะเปนหมอใหได 
  นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา อยาโออวดทาํในสิ่งที่ตนเองไมชํานาญ อาจถลําลงไปสูภัยพิบัตไิด 
เปลี่ยนแปลงยอมทําใหเกิดโอกาส แตหากเปล่ียนไปในทางไมด ีก็จะยิ่งทําใหสูญเสียโอกาส 

 ปรับมโนทศันคือสัญญาณบอกเหตุลวงหนาของการเปลี่ยนแปลง สมองที่ปรากฏ 
เครื่องหมายคําถามอยูตลอดเวลา ก็คือทรัพยสมบัติอันมีคามหาศาล เมื่อเราอยูทามกลางสังคมอันเสรีและเปด
กวาง การเปลีย่นมุมมองความคิด เปลี่ยนวิธีการแกไขปญหา โลกนี้ก็ยอมเปยมไปดวยประกายแหงแสงอาทิตย 
   

ประเภทที่ 1 คือ ไมมโีอกาส แตเพราะดวงชะตาดีทาํใหเกิดโอกาสเรยีกวา โชคด ี
ประเภทที่ 2 คือ ไมมโีอกาส แตเพราะคนอุปถัมภ ทําใหเกิดโอกาสเรยีกวา ดวงลิขติ 
ประเภทที่ 3 คือ ไมมโีอกาส แตเพราะการสรางทําใหเกิดเรียกวา เปลีย่นโอกาส 
ประเภทที่ 4 คือ ไมมโีอกาส แตเพราะมกีารเตรียมพรอมและรอคอยโอกาสที่จะมาถึง 

เรียกวา พบโอกาส 
ประเภทที่ 5 คือ มีโอกาส และเมื่อโอกาสมา จําตองควาเอาไวใหทันทวงที จึงจะไมสูญเสีย 

ดังที่เรียกวา ควาโอกาส 
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ประเภทที่ 6 คือ มีโอกาส แตเพราะโอกาสนั้นมากเกินไป ยากที่จะคดัสรร 

จําตองมี สติปญญาอันเฉียบแหลม 
ประเภทที่ 7 คือ มีโอกาส แตเมื่อตนเองทําลมเหลว จําตองกลับมาทบทวน

ตัวเอง แกไขและเสาะแสวงหา โอกาสใหม 
  ประเภทที่ 8 คือ มีโอกาส แตโชคที่มีกําลังจะหมดไป ไมเหลือไวใหเก็บเกี่ยวอีก และยากที่จะ 
ลงจากบัลลังกอยางภาคภูม ิ

 เพราะคนอุปถมัภทําใหเกิดโอกาสเรียกวา ดวงลิขิต อยาไดถือวาตนเองถูกตอง และไม 
เช่ือฟงคําของผูอ่ืน เพราะประสบการณของคนเรานั้นมขีีดจํากัด การเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป ไมยอมเชื่อ
ผูเช่ียวชาญ อาจนาํไปสูความผิดพลาดในวันขางหนาได 

 หากคุณพลาดโอกาสไปสักครั้งแลว คุณก็อาจจะพลาดโอกาสหนที่สองอีกก็เปนได 
เพราะนิสัยเปนสิ่งที่ยากจะแกไข ในความเปนจริงนั้นไมมีผูชนะคนใดที่จะเชื่อในโอกาส เพราะหากไมมีความ 
มุงมั่นก็ไมมีโอกาส ขอเพียงแคมีความมุงมั่นในจติใจ คําวาโอกาสจึงจะมีความหมายขึ้นมาได จากสถิติพบวา 
คนฉลาดมักสรางโอกาสดวยตนเองมากกวารอใหโอกาสมาหา 

 โอกาสเปนของผูที่เตรียมพรอมเสมอ หากตองการเปนผูย่ิงใหญ ก็จําตองรูจักแสวง 
หาประโยชนในทุกโอกาส โอกาสที่จะไดรับโชคก็เปรียบไดดังตลาดขายสินคา หากมวัแตหนวงเหนีย่ว ราคาก ็
จะเปลี่ยนไปทนัที 
  ผูเขียนเคยไดยินเพื่อนคนหนึ่งเลาเร่ือง กลองลวดเย็บกระดาษใหฟงวา  
มีบัณฑิตจบใหมจากมหาวทิยาลัยที่สามารถสอบเขาทํางานในองคกรใหญของรัฐดวยผลคะแนน 
ดีเย่ียม วันหนึง่หนวยงานจัดการประชุมใหญข้ึน เพ่ือนรวมงานในฝายตางก็ชวยกันเตรียมงานตลอดทั้งคืน  
โดยงานที่มอบหมายใหกับชายหนุม คือการเย็บเลมและจัดเอกสารใสซอง หัวหนาฝายไดเอยย้ําอยูตลอดเวลาวา 
จะตองเตรียมการใหพรอม เมื่อถึงเวลานั้นจะไดไมวุนวาย โกลาหล ชายหนุมกลับคดิวา เร่ืองพรรคนี้ใครๆ ก็ทํา
ได จําเปนตองกําชับกันขนาดนี้เลยหรือไร และเขาก็ไมไดใสใจในงานนั้น 

ขณะที่เพ่ือนรวมงานพากันยุงวุนวาย เขากลับไมยอมยืน่มือชวย ไดแตอาน
หนังสือพิมพอยูขางๆ เมื่อเอกสารมาถึงมือชายหนุม เขาก็เร่ิมเย็บเอกสารเปนชุดๆ  
แตวาเย็บไปไดเพียงแคสิบชุดลวดเย็บกระดาษก็หมด และไมรูวาเพราะเหตุใด ของที่
เคยเห็นเกลื่อนกลาดอยูเปนประจํา บดันีก้ลับหาไมเจอเลยแมแตอันเดียว ทําใหชาย
หนุมโดนหัวหนาฝายตําหนดิวยความโมโหวา “ผมบอกใหคุณเตรียมพรอมแลวไมใช 

หรือ แมแตเร่ืองงายๆ แคนีคุ้ณยังทําไมได ปริญญาบัณฑิตจะมีความหมายอะไรเลา” เร่ืองนี้เปนเครื่องพิสูจน 
ที่ดีของคําพูดที่วา “โอกาสเปนของผูที่เตรียมพรอมเสมอ” 

 คนฉลาดรูจักเปล่ียนโอกาสใหสมดังใจปรารถนาไดเสมอ วิธีการ “ตีเหล็กเม่ือยามรอน” 
ยอมทําใหไดรับโอกาสเสมอ หากกลาววา โอกาสที่เกิดขึน้คือเร่ืองบังเอิญ แตการใชประโยชนจากโอกาส ยอม
ไมใชเร่ืองบังเอิญ แตเปนความเฉียบแหลมและความคดิอันแนวแนมัน่คง ยามเมื่อโอกาสมาถึงจาํตองรูจักใช 
ประโยชนใหมากที่สุด จะกลาววา ไดคืบเอาศอกกด็ี หรือจะวาขุดบอเมื่อดินรวนกด็ี ในขณะเดียวกนั เมื่อได 
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เอยวาจากับผูมีอํานาจเหนือกวา หากสําเร็จไปขั้นหนึ่งแลว ก็ตองรีบตเีหล็กเมื่อยามรอน กาวไปสูเบื้องหนา 
เชนนี้จึงจะเกดิประโยชนอันสูงสุด ในเวลาสําคญั นโยบายการบริหารนั้นไมอาจขึ้นอยูกับคนจาํนวนมากได 
แนนอนวา ความเห็นของคนสวนใหญคือส่ิงที่ตองรับฟง แตการตัดสนิใจควรจะตองข้ึนอยูกับคนเพียงผูเดียว 

 ความสําเร็จและความลมเหลวอยูหางกันเพียงแคเสนบางๆ ข้ึนอยูกับวา 
คุณมีสติปญญา และความกลาหาญหรือไม ผูที่มีสติปญญาและความกลาหาญถึงจะกลา
สรางสรรค กลาเผชิญหนากับความเสี่ยง เพ่ือควาโอกาสเอาไวใหได 

 หลายสิ่งหลายอยางลวนมีหลักการเดียวกัน นัน่คือ ปฏิบัตนิานเขาก็เกิด 
ความเคยชิน แลวก็เกิดความเหนื่อยลา เมื่อเหนื่อยลาก็จะถูกกําจดัออก ดังนัน้จึงตองรักษาพลังฮกึเหิมในชีวิต
เอาไวเสมอ จาํตองตระหนักในวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได สรางจิตใจที่กลาแข็งในการตอสู จึงจะเปนวธิีการอันดีที่สุด
ในการดูแลไมใหโอกาสเดินจากไป กลาวกันวา เราตองรูจักบุญคุณของโอกาสที่ไดครอบครองอยู ขณะเดียวกันก็
ตองโอบกอดความหวังอันยิ่งใหญ พยายามจนสดุสิ้นกาํลัง ใครครวญอยางสุดสมอง เมื่อยามที่ตองเจอกับ
ขอจํากัดคุณก็จะสามารถยิ้มกวางพรอมกับผานไปไดและลงจากบัลลังกไดโดยไมเสียน้ําตาแมแตหยดเดียว 
 
 

เจาของรานกาแฟแหงหนึ่งในญี่ปุน เปนนกัธุรกิจที่มีความคิดสรางสรรค เขาเชิญมิตร
สหายกวา 30 คนมาที่ราน โดยแตละคนดืม่กาแฟรสชาติเดียวกันสี่แกว เพียงแตสีของ
แกวนั้นตางไป แบงเปนสีแดง สีน้ําตาล สีเขียว สีเหลือง 

  ผลจากการชิม คนสวนมากคดิวากาแฟในถวยสีน้ําตาล ขมไปหนอย กาแฟในถวยสีเขียวกลับ 
จืดเกินไป กาแฟถวยสีเหลืองไมเขมเกินกําลังดี ขณะทีก่าแฟในถวยสีแดงนั้น เขมเกินไป 
  เจาของรานกาแฟจึงไดขอสรุปจากผลการทดลองในครั้งนี้วา สายตาที่มองไปยงัสีสันตางๆ นั้น
กอใหเกิดความรูสึกอันแตกตางออกไป เขาจึงเปล่ียนแกวทั้งหมดในรานเปนสีแดง เชนนี้ก็สามารถใสกาแฟ 
ในปริมาณทีน่อยลง ผลกําไรก็เพ่ิมมากขึ้น และลูกคาตางก็คิดตรงกันวากาแฟในรานนี้ “หอมหวานกลมกลอม 
ราคายอมเยา”  เปนเทคนคิการเปลี่ยนสีสันเพื่อเปล่ียนแปลงความรูสึกของลูกคาที่มีตอรสชาติอาหาร และก็ได 
ผลเปนอยางดย่ิีง  
  เปลี่ยนแปลงจงึจะเกิดโอกาส จะเปลี่ยนแปลงเชนไรนั่นยอมขึ้นอยูกับปญญาแหง 
ความสรางสรรค มีความสรางสรรคถึงจะมีโอกาสมั่งคั่งรํ่ารวย มีโอกาสดําเนนิชีวิตตอ มีโอกาส 
เปลี่ยนอาชีพ กอใหเกิดความรูสึกแปลกใหมแกผูอ่ืน และนํามาซึ่งพ้ืนที่สําหรับแสดงตัวตนออกมา  
ผูที่ไรซึ่งความสรางสรรค จิตใจยอมเหี่ยวเฉา หอเห่ียว ไมกระฉับกระเฉง  หมดพลังเร่ียวแรง ไมมีแมแต 
ความหวงัใดๆ เชนนี้แลวจะมีโอกาสไดอยางไรกัน  
 

 การติดตอส่ือสารเปนศาสตรที่สําคัญอยางย่ิง เปรียบไดดังลูกกุญแจดอกหนึ่งที่ไขไปสู 
เคล็ดลับแหงความสัมพันธอันดีระหวางผูคน ประตูบานนี้มิไดตองการเครื่องมือพิเศษใดๆ ใครๆ ก็สามารถเปด
ออกได เพียงแครูรหัสลับและรูวิธีที่จะถอดรหัส จากนั้นก็จะประสบความสําเร็จทุกดานในสังคม 
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เลากันวามตีํารวจหนุมโสดนายหนึ่งมักจะถูกสงตัวใหไปทําหนาที่ประนีประนอม

ปญหาขัดแยงในครอบครัวเสมอ และตาํรวจหนุมผูนัน้กม็ีแผนการดีๆ เอาไวรับมือกับ
แตละครอบครัวไดเปนอยางดี 

    เร่ิมตนตาํรวจหนุมจะอดทนฟงทั้งสองฝายโตเถียงใสกัน จากนัน้ก็จะแกลงเอย
ข้ึนวา ที่เขาไมกลาแตงงานกเ็พราะเห็นความขัดแยงของสามี ภรรยาอยูเปนประจํานัน่เอง 
  หลังจากที่ตํารวจพูดจบ บรรดาคูสามีภรรยาที่กําลังทะเลาะกันตางก็หันมาชวยกันหวานลอม 
เขาใหเห็นถึงขอดีของการแตงงาน จนเมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง แมวาความบาดหมางจะไมจางหายไปเลย 
ทีเดียว แตทาทีแข็งกราวในตอนตนกด็ูจะเบาบางลง โอกาสที่จะประนปีระนอมกันไดก็สูงข้ึน 
  เห็นไดวา นายตํารวจผูนี้มีวาทศิลปดีเย่ียม เพราะเขารูจักนิสัย เขาใจความรูสึกของผูคนได 
เปนอยางด ีคนสวนใหญในสังคมนั้นชอบการแสดงออก สามีภรรยาทีช่อบทะเลาะกนันั้นก็เพราะตางฝายตาง 
ก็ปรารถนาที่จะแสดงความในใจและความตองการที่มีของตนออกมา ตาํรวจหนุมถอยเพื่อรุก ใชคําพูดมีนัย 
เพ่ือหวานลอม เขาคือแบบอยางของนักส่ือสารผูยอดเยีย่ม  
  มีนิทานอีกเร่ืองหนึ่งคือ ยอดพอครัวแยกรางโค ตามหลักการของยอดพอครัว  
การใชมีดชําแหละวัวจะแบงออกเปน 3 ทกัษะ คือ ระดบัตน กลาง และสูง พอครัวระดับตน 
จะใชวิธีการฟน ซึ่งทําใหมีดมีอายุการใชงานไดเพียงแคสามเดือนกต็องเปลี่ยนอันใหม ขณะที่ 
พอครัวระดับกลางจะใชมีดเพื่อการสับ แมจะดูเหนือช้ันกวา แตมดีเลมนั้นก็ใชไดเพียงแค 
หกเดือน สําหรับพอครัวระดับสูงจะใชวิธแีลโดยใชใบมดีคมกริบนั้นปาดเลาะไปตามแนวกระดูกและกลามเนื้อวัว 
การทําเชนนี้จงึนับวาเปนศิลปะการชําแหละเนื้อที่ไมทําลายคมมีด ชวยรักษาใหมดียังใหมอยูเสมอ และไมตอง
เปลี่ยนบอยครั้ง 

จากศิลปะการใชมีดในนิทานเรื่อง ยอดพอครัวแยกรางโค เราสามารถเรียนรูไดถึงหลักการ 
ดานการตดิตอสัมพันธระหวางบุคคล 

 ยามเมื่อเราเผชิญกับปญหาตางๆ ไมจําเปนตองใชวิธีการฟนหรือสับเสมอไป แต 
สามารถที่จะใชวิธีการแลอันยอดเยี่ยมอยางพอครัวระดับสูงได ลองคนหาชัยชนะอนัหลากหลายของตนเอง  
ใชสติปญญาเปลี่ยนความยุงยากใหงายดายเพื่อคลี่คลายปญหา รักษาไมตรีเอาไวไดโดยไมจําเปนตองสรางศัตร ู 

 เมื่อคุณตองการจะเสนอความเห็นตอผูอ่ืน ส่ิงแรกที่ควรจะคํานึงถึงก็คือ คนผูนัน้ 
ชอบฟงส่ิงที่คุณพูดหรือชอบใหคุณฟงเขากันแน เพราะการออกความเห็นหรือใหคําแนะนาํใดๆ ก็ตาม ไมได 
หมายความวาจะกอใหเกิดผลดีเสมอไป คาํแนะนําทีด่ีหากไมรูจักวิธีการถายทอด บางครั้งก็ยากที่จะยอมรับได 

 เคล็ดลับความสําเร็จของความสัมพันธอันดีนั้นอยูที่การเอาใจเขามาใสใจเรา จดัการ 
ปญหาดวยสมองของผูอ่ืน เชนนี้แลวจึงจะไมหันเหออกจากเปาหมายที่ตองการ 
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