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คำนำ
ทุ ก คนล้ ว นต้ อ งการความสำเร็ จ ในชี วิ ต แต่ ห ลั ง จากได้ ใ ช้ เ วลา
ยาวนานไปกับการทำงานและใช้ชีวิตแล้ว มีน้อยคนที่จะบอกตัวเองได้อย่าง
ชัดเจนว่าตนเองประสบความสำเร็จแล้ว  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? 
มีหลายเหตุผล คนที่แย่ที่สุดคือ คนที่ยังตอบตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำว่า
ตนต้องการความสำเร็จอะไรในชีวติ บางคนทีด่ หี น่อย รูต้ วั ตอบได้วา่ ต้องการ
อะไร แต่ก็ยังมองไม่เห็นว่า จะทำให้ความต้องการนั้น บรรลุผลได้อย่างไร 
คุ ณ จะเห็ น คำตอบดั ง กล่ า วได้ ชั ด เจน เมื่ อ ได้ อ่ า นเรื่ อ งราวของ
อาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ ในเอกสารความรู้ สดร. เรื่อง “ทำชีวิตให้ประสบ
ความสำเร็จ : เคล็ดลับของอาร์โนลด์”  ฉบับนี้  
อาร์โนลด์เป็นดาราฮอลลีวูด เป็นพระเอกในภาพยนตร์ไซไฟตื่นเต้น
เรื่ อ งคนเหล็ ก (The Terminator) ซึ่ ง คนทั่ ว ไปอาจมองว่ า เขาเป็ น ดารา
ในสไตล์ “ทึ่มๆ” มีบทบาทเด่นด้านการใช้กำลังและความรุนแรง ไม่น่าจะมี
อะไรทีเ่ ฉียบๆ คมๆ น่าสนใจ แต่เมือ่ คุณได้อา่ นดูวธิ คี ดิ วิธกี ำหนดจุดมุง่ หมาย
และวิธดี ำเนินการ เพือ่ ให้บรรลุตามจุดมุง่ หมายในชีวติ ของเขาแล้ว คุณจะทึง่
และเปลี่ยนความคิดต่อเขาอย่างสิ้นเชิง
เอกสารความรู้ สดร. นี้   ได้นำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบัน
ดำรงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) ด้วย หากฉบับพิมพ์
ด้วยกระดาษนี้ไม่ทั่วถึง ท่านสามารถเข้าไปอ่านหรือ download ได้จาก
เว็บไซต์ดังกล่าว
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มิถุนายน ๒๕๕๔
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เคล็ดลับของอาร์ โนลด์ ๑
สงวน ธีระกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สดร.
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นั ก พู ด นั ก เขี ย นบางคนบอกว่ า
รูปร่างหน้าตาจะบ่งบอกสติและปัญญาได้
เช่น สาวๆ ที่สวยสะดุดตา มักจะหาสาระ
แก่นสารไม่ค่อยได้ ได้แต่ “สวยไปวันๆ”  
(ในสังคมตะวันตก แหม่มสวยๆ ผมบลอนด์
มักเจอข้อหานีบ้ อ่ ยๆ ถ้าท่านเคยดูภาพยนตร์
เรือ่ ง Lady in Pink คงนึกภาพออก) โดยให้
เหตุผลว่าเพราะสาวรูต้ วั ว่าตนมีความสวย
เป็นจุดขาย ก็เลยสนใจปรุงแต่งแต่ความสวย จนลืมปรุงแต่งสติและ
ปัญญา ส่วนสาวที่รูปร่างหน้าตาไม่น่าดู ไม่มีอะไรเป็นจุดขาย สู้คนสวย
๑ ข้อมูลจาก (๑) บทความเรื่อง Arnold Schwarzenegger’s Terminator Goal Setting
Secrets จาก http://www.wilywalnut.com/arnold_schwarzenegger.html (๒) httph://
th.wikipedia.org/wiki/อาร์โนลด์_ชวาร์เซเน็กเกอร์ (๓) หนังสือพิมพ์รายวัน คมชัดลึก (http://
www.komchadluek.net/detail/๒๐๑๑๐๔๒๘/๙๖๐๖๓/เมื่ออาร์นี่อยากจะเป็นประธานอียู 

(๑). (html) (๔) http://www.bodybuilding.com/fun/drobson๕๘.htm
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เขาไม่ได้ หนุ่มๆ ทั้งหลาย ก็เจ้ากรรม มักมองข้ามไป ไม่เข้ามาวอแว
บ้ า งเลย เธอก็ เ ลยหมดภาระเรื่ อ งปรุ ง ความสวย มี เ วลาเต็ ม ที่ ที่ จ ะ
ก้มหน้าก้มตาฝึกฝนเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้มีสติปัญญาความสามารถ
เอาไว้ทำงานหาเลี้ยงตัวเอง ไม่หวังไปหว่านเสน่ห์ให้หนุ่มๆ มาหาเลี้ยง     
และก็ คิ ด กั น ว่ า ผู้ ช ายร่ า งยั ก ษ์ ห น้ า ตาทื่ อ ๆ มั ก เป็ น คนทึ่ ม 

ใช้กำลังมากกว่าสมอง กล้ามโต แต่สมองเล็ก มีแรงมากแต่ไม่ฉลาด 
ความคิดทีว่ า่ นี้ ดูเผินๆ ก็มเี หตุผลดี แต่ยงั ไม่มผี ลการศึกษาวิจยั
มาสนับสนุนยืนยัน ยิ่งถ้าเอามาใช้พิจารณาอาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์
ก็ชวนให้คดิ ว่า ข้อสรุปข้างต้นนัน้ น่าจะไม่จริง เพราะอะไร? อ่านบทความนี้
แล้วจะรู้
การวัดผล พิสูจน์ไอคิวของ “ชมรมบุคคลไอคิวสูง (แมนซ่า)”
ของอังกฤษ พบว่า ด.ญ.วิคตอเรีย โควี่ ซึ่งขณะนี้มีอายุเพียง ๑๑ ปี 

มีไอคิวระดับ ๑๖๒ สูงกว่าอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และสตีเฟ่น ฮอว์คกิ้ง
เสียอีก ส่วนอาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ ก็มีไอคิวระดับ ๑๓๕ ซึ่งนับว่า
สูงกว่าคนธรรมดาทั่วไป
อาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ ใช้กำลังใจ ความมุ่งมั่นทุ่มเท และ
สติปัญญาความฉลาดคิด พาตัวเองให้ก้าวจากเมืองเล็กๆ ในออสเตรีย  
ไปเป็นนักเพาะกายระดับมิสเตอร์ยนู เิ วิรส์ ถึง ๔ สมัย เป็นดาราฮอลลีวดู
มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียในที่สุด   
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ถ้ า อาร์ โ นลด์ เ กิ ด ในสหรั ฐ อเมริ ก า เขาจะมี คุ ณ สมบั ติ ส มั ค ร
รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีได้ ถ้าเป็นดังนั้น เขาอาจไม่หยุดเพียงที่
ผู้ว่าการรัฐ และประเทศสหรัฐอเมริกาก็อาจมี “คนเหล็ก” คนนี้ เป็น
ประธานาธิบดีก็ได้  
คำว่าอัจฉริยะที่จะพูดถึงในที่นี้ ขอให้คุณเปลี่ยนความคิดใหม่
อย่านึกถึงแต่ภาพของอัลเบิร์ต ไอนสไตน์ เพราะอัจฉริยะไม่จำเป็นต้อง
เป็นคนหัวล้าน สวมแว่น ดูคงแก่เรียนเสมอไป อัจฉริยะในศตวรรษที่ ๒๑
อาจเป็นคนกล้ามใหญ่ ตัวโตเหมือนยักษ์ก็ได้   
โดยทั่วไป เราส่วนใหญ่คงไม่คิดจะไปขอคำแนะนำฉลาดๆ
จากคนที่มีกล้ามใหญ่กว่าหัวสมอง แต่ถ้าคุณได้ศึกษาประวัติชีวิตของ
อาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ คุณอาจเปลีย่ นใจ เพราะคุณจะได้เคล็ดลับดีๆ
ของเขา ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอน  

การกำหนดเป้าหมาย
อาร์โนลด์ อาลอยส์ ชวาร์เซเนกเกอร์ (Arnold Alois Schwarzenegger) เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ในเมือง “เทา”
ประเทศออสเตรี ย เมื อ งเทามี บ รรยากาศเงี ย บเหงาซึ ม เซา ถ้ า นั บ
ระยะทางก็อยู่ห่างจากฮอลลีวูดแสนไกล แต่อาร์โนลด์ มีความฝันที่
ยิ่งใหญ่ ซึ่งในวันเวลาต่อมา ด้วยความฝันและความมานะพยายาม
อย่างยิ่งยวด เขาได้พาตัวเองไปสู่ฮอลลีวูด เป็นดาราชั้นนำ 
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“ผมต้องการเป็นแชมป์โลกชายงาม จากนั้น
ผมจะเดินทางไปอเมริกา และแสดงหนัง
ผมต้องการเป็นดารา”
ในตอนที่เริ่มประกาศความฝันอันยิ่งใหญ่นั้น เขามีอายุเพียง
๑๕ ปี และหลังจากนัน้ เขาก็พยายามอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ไปให้ถงึ ความฝันนัน้
อาร์โนลด์ เริ่มยกน้ำหนักตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี ทั้งๆ ที่พ่อของเขา
เห็นว่าฟุตบอลน่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นมากกว่า   
ความมานะพยายามของอาร์ โ นลด์ ในการมุ่ ง มั่ น พุ่ ง ตรงสู่
ความสำเร็จตามเป้าหมายครัง้ แล้วครัง้ เล่านัน้ เห็นได้จากการใช้เคล็ดลับ
กำหนดเป้าหมาย เขาจดจ่อฝึกฝนเพาะกายอย่างที่ไม่มีใครหยุดเขาได้ 
คุณเองก็เหมือนกัน ถ้าใช้วธิ ขี องเขา ก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้า
ได้อย่างยิ่งใหญ่ เหมือนเขาเช่นกัน

ปรับให้เข้ากับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง
แม้จะพักอาศัยอยู่ใน “Graz” หมู่บ้านที่เงียบเหงา ใกล้ๆ เขา
อัลไพน์ อาร์โนลด์ กลับไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างซึมเซาตามบรรยากาศของ
บ้านเมืองที่เขาอยู่ ณ ที่นั้นเอง เขาได้ออกแบบอนาคตของตนเองอย่าง
เอาจริงเอาจัง  พอๆ กับการออกแบบร่างกายของตัวเอง 
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ตอนเขาอายุ ๑๕ ปี เมื่อได้ร่วมทีมฟุตบอลของตนไปเยี่ยม
โรงยิมแห่งหนึ่ง ที่นั้นเอง เมื่อได้เห็นผู้ชายที่มีรูปร่างทรงพลังหลายคน
กำลังฟิตซ้อมเพาะกายกันอยู่ เขาก็ click รูต้ วั ขึน้ มาทันทีวา่ การเพาะกาย
คือสิ่งที่เขาต้องการทำ เขาอยากรู้สึกแข็งแรง และมีพลัง เหมือนขุนศึก
ผู้ยิ่งใหญ่ หรือสัตว์ร้ายที่น่าเกรงกลัว เขาเกิดอารมณ์ความรู้สึกแรงกล้า
ที่จะทำสิ่งนั้น

ผมรู้ตัวอย่างชัดเจนว่า ผมจะเป็นนักเพาะกาย
ผมจะต้องเป็นแชมป์โลกชายงามที่ยอดเยี่ยมที่สุด
เป็นชายงามนักเพาะกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

	
ถ้าคุณเกิด click กับบางสิ่งที่คุณอยากทำ อยากประสบความ
สำเร็จ และสามารถต่อเชื่อมสิ่งนั้นกับความฝัน ความมุ่งหวัง วิสัยทัศน์  
และจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณ  คุณจะประสบความสำเร็จ 

ฝันให้ ใหญ่
ฝั น ของคุณยิ่งใหญ่พอหรือยังที่จะกระตุ้ น และเร่ ง เร้ า ตั ว เอง
ให้ลงมือปฏิบตั ?ิ ใส่ความเป็นตัวตนของคุณลงไปในความฝันนัน้ แล้วยัง?
คุ ณ เดิ น หน้ า ท้ า ทาย และขยายขอบเขตความเป็ น ไปได้ ข องตั ว เอง
เพิ่มอีกสักหน่อยได้ไหม? คุณต้องคิดจะ “ใหญ่”   ให้เหมือนอาร์โนลด์  

ที่บอกตัวเองอย่างชัดเจนว่า ใฝ่ฝันจะเป็นยักษ์ใหญ่  
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ศึกษาจนรู้เรื่องที่คุณฝันใฝ่อย่างชัดเจน
อาร์โนลด์มานะพยายามดำเนินการตามที่ตั้งใจไว้อย่างมุ่งมั่น
ไม่มีความลังเล เขาถามนักเพาะกายรุ่นพี่ในยิม เป็นสมาชิกรับนิตยสาร
เพาะกาย ทำให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการเพาะกายมากขึน้ ๆ และได้นำความรู้
เหล่านีม้ าปฏิบตั ใิ ช้อย่างหนักหน่วง จนมีความก้าวหน้าในการเพาะกาย
อย่างรวดเร็ว

ผมต้องการฝึกมากขึ้น
ผมเค้นผลสำเร็จจากตัวเองมากขึ้นๆ
ไม่หยุดหย่อน
ไม่ว่าคุณจะกำหนดจุดมุ่งหมายอะไรในชีวิตไว้ ถามตัวเองดูว่า
คุณได้ค้นหาสะสมความรู้เรื่องนั้นไว้แล้วหรือยัง? คุณปล่อยให้ความ
คลั่งไคล้เรื่องนั้นเพิ่มขึ้นๆ จนคุณอยู่เฉยไม่ได้ ต้องแล่นไปค้นหาความรู้
เรื่องนั้น เพิ่มขึ้นๆ ตลอดเวลา เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของคุณ ถามตัวเองว่าคุณได้ทุ่มเทให้แก่สิ่งนั้น ด้วยทั้งหมด
ที่คุณมีหรือยัง เมื่อคุณสนใจมุ่งมั่นและต้องการสิ่งใด ระบบปฏิบัติการ
(random activating system) ในสมองของคุณจะตืน่ ตัวตอบรับกับทุกสิง่
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ที่คุณสนใจ
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มองหาคนที่คุณจะตามไปวัดรอยเท้า
การฝึ ก ฝนยกน้ ำ หนั ก เป็ น งานยาก คุ ณ ต้ อ งอดทนทำอย่ า ง
ต่อเนือ่ ง วันแล้ววันเล่า สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า ไม่ละเลิก ในสภาวะเช่นนี้
คุณจะต้องการแรงบันดาลใจเพือ่ ทีจ่ ะทำให้ตวั เองเกิดความอดทน ฝึกฝน
อย่างเหนื่อยยากต่อไป และต่อไป ลองดูวิธีของอาร์โนลด์ในการสร้าง
แรงบันดาลใจของตนเอง

ผมเติมพลังใจด้วยการดูหนังผจญภัยที่แสดงโดย
สตีฟ รีฟ, มาร์ค ฟอร์เรสท์, แบรด ฮาริส,
กอร์ดอน มิทเชล, และเรกพาร์ค
การดูภาพลักษณ์ของวีรบุรษุ บนจอดังกล่าว ช่วยเติมความอยาก
ที่จะเป็นวีรบุรุษแบบนั้นบ้าง อาร์โนลด์ได้ยึดเอาเรกพาร์ค ซึ่งมีรูปร่าง
กำยำเหมือนเฮอร์คิวลิส  เป็นต้นแบบรูปร่างในฝันของตน  
จากความคิดเช่นนั้น อาร์โนลด์บอกว่า “เรกพาร์คจึงมีอิทธิพล
ต่อ ชี วิ ต ของผมเป็ นอย่างมาก รู ป ลักษณ์ของเรกพาร์ ค คื อ ความฝั น
ของผม มันตอกประทับไว้ในใจของผมอย่างแนบแน่น”
อาร์ โ นลด์ ค้ น หาทุ ก สิ่ ง เท่ า ที่ จ ะสามารถ ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ
เรกพาร์ค เขาซื้อนิตยสารทุกฉบับที่ตีพิมพ์เรื่องเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝน
ของเรกพาร์ค เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการกิน การใช้ชีวิต และการฝึกฝนของ
ทำชีวิตให้ประสบความสำเร็จ : เคล็ดลับของอาร์ โนลด์
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เรกพาร์ค ความคลั่งไคล้นี้ทำให้เขาเกิดพลังที่จะพยายามฝึกฝนยิ่งๆ ขึ้น
เขาใช้เรกพาร์คเป็นภาพจำลองความสำเร็จ ถ้าเขาทำทุกอย่างเหมือน
ที่เรกพาร์คทำ เขาก็ย่อมจะได้รับผลสำเร็จแบบที่เรกพาร์คได้รับเช่นกัน

“ยิ่งผมจดจ่อต่อภาพลักษณ์นั้น
และพยายามฝึกฝนต่อไปๆ
ผมก็ยงิ่ มองเห็นว่ามันเป็นเรือ่ งจริง
ที่ผมจะเป็นแบบเขาได้”
ถามตัวคุณเองว่าใครคือต้นแบบของคุณ? ใครที่ประสบความ
สำเร็จแล้ว ในสิง่ ทีค่ ณ
ุ เลือกเป็นเป้าหมาย? ใครบ้างทีค่ ณ
ุ จะเลียนแบบได้?
จงค้นหาใครสักคนทีอ่ ยูใ่ นด้านทีค่ ณ
ุ สนใจ ซึง่ เป็นคนทีป่ ระสบความสำเร็จ
เป็นคนที่คุณชื่นชม และอยากเลียนแบบ พบแล้วก็จงพยายามศึกษา
คนเหล่านัน้ ค้นหาดูวา่ ทัง้ หมดมีอะไรบ้างทีค่ ณ
ุ จะทำแบบเขาได้ ใช้ชวี ติ
แบบเขา ในทุกๆ เรื่องที่คุณพยายามที่จะเป็นในโลกนี้ ย่อมมีวีรบุรุษ
ที่ประสบความสำเร็จ เป็นตัวอย่างให้คุณได้เสมอ   

ปรับรูปแบบจำลองของคุณให้เหมาะสม
จงพยายามไปให้ถึงจุดหมายในทุกๆ หนทาง ยิ่งคุณทำภาพ
จุดมุ่งหมายให้ปรากฏเด่นชัดในใจคุณได้มากเท่าไร คุณก็ยิ่งประสบ
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ผลสำเร็จในสิ่งนั้นได้เร็วขึ้น จงมองดูภาพในใจนั้นให้เหมือนกับเป็น
เรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้แล้ว จินตนาการว่า เมื่อคุณบรรลุผลสำเร็จในสิ่งนั้น
แล้ว คุณจะได้เห็น ได้ยิน และรู้สึกถึงสิ่งใดบ้าง? ใช้ความรู้สึกและ
ประสาทสัมผัสทุกส่วนทำให้เหมือนกับว่า จุดมุง่ หมายของคุณน่าตืน่ เต้น
เกิดขึน้ จริงๆ แล้ว ถ้าคุณไม่คดิ ถึงจุดมุง่ หมายและเกิดความรูส้ กึ มีความสุข
อย่างคลั่งไคล้ คุณก็อาจเกิดความสงสัยในตัวเองขึ้นมาว่า ทำไมคุณ
จึงมีเป้าหมายนั้น และมันเป็นความต้องการจริงๆ ของคุณแน่หรือ? 

คุณต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นชัดเจนว่าทำไมจึงต้องการเป้าหมายเช่นนั้น   
มิฉะนั้น  คุณก็ควรพิจารณาเปลี่ยนเป้าหมายเสียใหม่ 

“ผมมีความคิดแน่นอนว่าต้องการเพาะกาย
ให้เป็นเหมือนกับเรกพาร์ค
มีรูปร่างตัวอย่างแบบนั้นชัดเจนในใจ
จากนั้นผมก็เพียงแต่ฝึกฝนเพาะกล้ามเนื้อให้ปรากฏขึ้น
เติมให้เต็มตามแบบตัวอย่าง
ผมมีความฝันวนเวียนอยูแ่ ต่ภาพรูปร่างทีน
่ า่ ตืน
่ ตาประทับใจ
และเมื่อผมทำได้สำเร็จแล้ว ผมก็จะเข้าสู่วงการแสดง
ผมจะสร้างอาณาจักรของผมเอง”
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รักษาภาพความสำเร็จทีค่ ณ
ุ มุง่ หมายเอาไว้ตลอดเวลา วนเวียน
อยู่กับมันทุกวัน เหมือนสุนัขที่เอาแต่แทะเลียกระดูกอยู่ทั้งวัน ทำส่วน
ย่อยๆ ให้คมชัดมากขึ้นๆ เจียระไน ปรับแต่ง จนคุณรู้สึกว่ามันเสร็จ
สมบูรณ์พร้อมแล้ว ยิง่ พัฒนาต่อเติมภาพในใจของคุณให้เป็นตัวเป็นตน
ชัดเจนมากขึ้นเท่าไร ภาพภายนอกก็จะยิ่งกลายเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้น
เท่านัน้ คุณจะเหมือนนักทำแผนที่ ซึง่ ต้องใส่รายละเอียดเข้าไปในแผนที่
ทีค่ ณ
ุ จัดทำ หรือสถาปนิกทีอ่ อกแบบบ้าน ซึง่ ต้องใส่สงิ่ จำเป็นต่างๆ ลงไป
ให้เกิดเป็นบ้านแบบที่คิดไว้   

คิดเชิงบวกเข้าไว้
อาร์โนลด์ค้นพบพลังใจที่มีอิทธิพลเหนือร่างกาย เขาสังเกต
และรู้ ตั ว ว่ า อารมณ์และความวิตกทำให้ตนเองเกิ ด ความอ่ อ นแอได้  
ความคิดวิตกกังวลถึงปัญหาต่างๆ ระหว่างการฝึกเพาะกาย บ่อนเซาะ
ให้พละกำลังที่เขาจำเป็นต้องใช้ในการฝึกเพาะกายนั้นอ่อนแอลง
เขายังรู้ว่าปัจจัยบั่นทอนอะไรบ้างที่คนอื่นมีต่อจุดหมายของตน
และพยายามกำจัดมันออกไป คนเชิงลบมักต่อต้านคนเชิงบวก และจะ
รู้สึกไม่เป็นสุขจนกว่าจะผลักให้พวกเชิงบวกล้มหมดท่าไปเสีย  หรือไม่ก็
จนกว่าเขาจะมองเห็น “แง่บวก” และเปลี่ยนความคิดตนเองใหม่
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“ผมจำคนพวกทีพ่ ยายามจะยัดเยียดความคิดเชิงลบให้ผมได้
เขาพยายามชักจูงให้ผมยอมแพ้
แต่ผมพบสิ่งที่ผมต้องการ และพร้อมจะทุ่มเทชีวิตให้
และไม่มีอะไรจะมาหยุดผมได้”
คุณต้องแน่ใจว่า คุณได้พฒ
ั นาความเป็นคนเชิงบวก “อย่างหนา”
ขึน้ ได้แล้ว เพราะคนในครอบครัวมักจะเป็นฝ่ายค้านเสียงดัง ต่อความฝัน
ของคุณ แต่ไม่ต้องตีตัวออกห่างพวกเขา คุณเพียงแต่ยืนหยัดมั่นคง
ในจุดมุ่งหมายของตัวเอง มีข้อแนะนำว่าในระยะเริ่มต้นแรกๆ ควรเก็บ
จุดมุง่ หมายนัน้ เป็นความลับไว้ในใจก่อน และพยายามไปสมาคมมัว่ สุม
กับคนที่จะมีส่วนช่วยให้จุดมุ่งหมายของคุณบรรลุผลสำเร็จได้ เกาะติด
กับพวกที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้พวกนี้ แล้วความสำเร็จเรื่องหนึ่ง
ก็จะทำให้เกิดความสำเร็จในเรื่องอื่น สืบต่อๆ กันไป
อาร์โนลด์รู้และเข้าใจหลักดังกล่าวเป็นอย่างดี เขาจะไปฝึกฝน
คลุกคลีอยู่กับคนที่ดีที่สุดเท่าที่เขารู้จักและติดต่อได้ “การคิดเชิงบวก
เป็ น โรคติ ด ต่ อ อย่ า งหนึ่ ง การอยู่ ใ นวงแวดล้ อ มของผู้ ช นะทั้ ง หลาย 

จะช่วยคุณให้พัฒนาตัวไปเป็นผู้ชนะได้ด้วยเช่นกัน”
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ท้าทายกรอบจำกัดของคุณ
ปกติคนทัว่ ไปจะฝึกเพาะกายส่วนใดส่วนหนึง่ ประมาณ ๓-๕ ชุด
ร่างกายจะคุ้นเคยกับการฝึกฝนที่ทำเป็นประจำนี้ และจะไม่โตใหญ่ขึ้น
อย่างฮวบฮาบแบบที่คุณต้องการ   
อาร์โนลด์ใช้เทคนิคทำให้กล้ามเนือ้ ตกใจ และบังคับให้มนั เติบโต
ใหญ่ขึ้น โดยในแต่ละสัปดาห์ เขาจะเลือกแบบฝึกฝนอย่างหนึ่ง และ
ทุ่ ม เทการฝึ ก ฝนทั้ ง หมดแต่ แ บบนั้ น แบบเดี ย ว แทนที่ จ ะฝึ ก ๕ ชุ ด 

เขาอาจจะฝึกถึง ๕๕ ชุด หรือไม่ก็ทำเรื่อยไปจนกว่าจะทำต่อไปไม่ได้
อีกแล้ว บ่อยครั้ง เขาจะฝึกกับคนที่มีจิตใจเหมือนๆ กัน และแข่งขันกัน
บ้างเล็กน้อย เพื่อกระตุ้นตัวเองให้ทำได้ดียิ่งขึ้น เขาจะท้าและแข่งกัน
ยกน้ำหนักให้หนักขึ้นๆ เรื่อยๆ 
ลองเอาหลักทำให้ตกใจ (shock principle) ไปใช้กบั จุดมุง่ หมาย
ของคุณเองดู สมมุติว่าคุณมีจุดหมายต้องการเป็นนักปาฐกถาในการ
สัมมนา แต่คุณยังพูดไม่เก่ง คุณก็อาจต้องฝึกสัก ๑ หรือ ๒ ครั้งก่อน
ถ้าคุณต้องการเป็นนักพูดที่ดี คุณต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า อาจ
จัดตารางพูดวันละครั้งเป็นเวลา ๑ เดือน หรือวันละ ๓ ครั้ง เป็นเวลา 

๑ สั ป ดาห์ หิ้ ว ลั ง สบู่ ใ บหนึ่ ง เอาไปยื น ในสวนสาธารณะ แล้ ว พู ด 

ยิ่งฝึกให้หนักและให้บ่อยมากเท่าไร คุณก็จะพัฒนาเป็นนักพูดที่ประสบ
ความสำเร็จ น่าพอใจ เร็วขึ้นเท่านั้น
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โทนี้ รอบิ น ส์ ทำอย่ า งนี้ เมื่ อ ตอนที่ เ ขาเริ่ ม อาชี พ นั ก พู ด 

ตอนเช้าเขาต้องพูดในสำนักงานธุรกิจ ตอนบ่ายพูดที่สมาคมสตรี และ
ตอนค่ ำ ไปพู ด ในที่ อื่ น ๆ อี ก เขาทำอย่ า งนี้ สั ป ดาห์ แ ล้ ว สั ป ดาห์ เ ล่ า  
เดือนแล้วเดือนเล่า ผลสุดท้ายเขากลายเป็นนักพูดที่เก่งมาก ทั้งในการ
สร้างความบันเทิง และให้ข่าวสารความรู้ 

เร่งความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุด
อาร์ โ นลด์ ตั ว ใหญ่ ขึ้ น ใหญ่ ขึ้ น ใหญ่ ขึ้ น   ภายใน ๒-๓ ปี 

เขากลายเป็นนักกล้าม บรรลุถงึ จุดมุง่ หมายเข้าไปทุกทีๆ เขาต้องเอาชนะ
อุ ป สรรคและสิ่ ง ท้ า ทายมากมาย ทั้ ง จากภายนอก และภายในใจ
ของเขาเอง เขากล่าวว่า “ผมต้องการมีรูปร่างแบบนั้น และผมไม่สนใจ
ว่าต้องเผชิญอะไรบ้าง เพื่อจะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายนั้น”  
เมื่ออายุ ๑๘ ปี เขาสมัครเข้าเป็นทหารเกณฑ์ ไปอยู่ในหน่วย
รถถั ง ไม่ น านต่ อ มา มี ก ารจั ด แข่ ง ขั น ชิ ง แชมป์ เ พาะกายรุ่ น เด็ ก ขึ้ น
ในเยอรมันนี อาร์โนลด์ตัดสินใจว่าจะเข้าแข่งขัน ทั้งๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติ
ให้ ล างาน เขาตั ด สิ น ใจว่ า ยั ง ไงๆ ก็ จ ะต้ อ งเข้ า แข่ ง ขั น ให้ ไ ด้ จึ ง ต้ อ ง
หนีงานไป  บางครั้งการที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของคุณก็ต้องเสี่ยง 
โชคดีที่อาร์โนลด์ชนะ ได้รางวัลที่ ๑ ถือถ้วยกลับไปที่ค่ายทหาร
เขาถูกลงโทษกักขัง ๑ สัปดาห์ แต่คำพูดทีบ่ อกต่อๆ กันเรือ่ งความสำเร็จ
จากการแข่งขันเพาะกายของเขา ทำให้ในเวลาต่อมา ผู้บังคับบัญชา
ได้ยกย่องเขาว่าเป็นตัวอย่างวีรบุรุษของชาวออสเตรียน
ทำชีวิตให้ประสบความสำเร็จ : เคล็ดลับของอาร์ โนลด์
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อาร์โนลด์ ออกไล่ล่าตำแหน่งแชมป์จากการแข่งขันเพาะกาย
ได้มากมายดังนี้ ๒
• ๑๙๖๕ Mr. Europe - Junior 

(Germany) 
• ๑๙๖๖ Best Built Man of 

Europe (Germany) 
• ๑๙๖๖ Mr. Europe (Germany)
• ๑๙๖๖ International Powerlifting Championship 

(Germany)
• ๑๙๖๗ NABBA Mr. Universe - Amateur (England) 
• ๑๙๖๘ NABBA Mr. Universe - Professional (England) 
• ๑๙๖๘ German Powerlifting Championship (Germany) 
• ๑๙๖๘ IFBB Mr. International (Mexico) 
• ๑๙๖๙ IFBB Mr. Universe - Amateur (USA) 
• ๑๙๖๙ NABBA Mr. Universe - Professional (England) 
• ๑๙๗๐ NABBA Mr. Universe - Professional (England) 
• ๑๙๗๐ Mr. World (USA) 
• ๑๙๗๐ IFBB Mr. Olympia (USA) 
• ๑๙๗๑ IFBB Mr. Olympia (France) 
• ๑๙๗๒ IFBB Mr. Olympia (Germany) 
๒ ข้อมูลจาก http://www.bodybuilding.com/fun/drobson58.htm
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•
•
•
•

๑๙๗๓ IFBB Mr. Olympia (USA) 
๑๙๗๔ IFBB Mr. Olympia (USA) 
๑๙๗๕ IFBB Mr. Olympia (South Africa) 
๑๙๘๐ IFBB Mr. Olympia (Australia)

เมื่ออาร์โนลด์ประสบความสำเร็จ ได้ชัยชนะในการแข่งขัน
ชายงาม Mr. Universe ที่ลอนดอน เขาก็ได้เดินต่อไปตามความฝันไปสู่
อเมริกา 

ต้องตรวจสอบความเป็นจริง
อาร์โนลด์มกั ถูกยกเป็นตัวอย่างของคนทีซ่ อื่ ตรงต่อความเป็นจริง
เขาไม่สนใจว่าใครจะมาจ้องดูสะดือของเขา เขาไม่ใช่คนที่ยกน้ำหนัก
โดยมีความกังวลหรือมีเรื่องติดค้างในใจ
ความซือ่ ตรงเป็นคุณสมบัตปิ ระการหนึง่ ทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ ทีใ่ ครๆ ก็มไี ด้
เมื่อไปถึงอเมริกา อาร์โนลด์เข้าสู่การแข่งขันเพาะกายชิงแชมป์โลกทันที  
เมื่อได้รางวัลที่สอง เขารู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเพราะเขาเห็นว่ารูปร่าง
ของตนสมบูรณ์แบบที่สุด ดีกว่าคนอื่นๆ แต่เขาก็ยอมรับการตัดสิน
ด้วยใจสงบ ประเมินจุดอ่อนของตัวเอง และวางแผนปรับปรุงเพือ่ เอาชนะ
ต่อไป
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“ผมซื่อตรงต่อจุดอ่อนของผมเสมอ
สิ่งนี้ทำให้ผมพัฒนาขึ้น ผมคิดว่ากุญแจ
ไขไปสู่ความสำเร็จทุกอย่าง คือ ความซื่อตรง
รู้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหน
และยอมรับมัน”
ในความพยายามไล่ ล่ า ความฝั น   คุ ณ ต้ อ งเตรี ย มแผนการ
ปรับปรุงไว้ แผนนี้ต้องทำด้วยความซื่อตรงและต้องสามารถพิจารณา
สิ่งต่างๆ อย่างที่มันเป็นจริง มิใช่แบบที่คุณอยากให้มันเป็น เมื่อคุณ
มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างที่มันเป็น คุณก็จะอยู่ในสถานะที่มีอำนาจมาก
ขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้

“เมื่อผมพบว่าตัวเองมีทัศนคติแบบถอยหลัง
ผมจะหาเหตุผลเพื่อขจัดมันออกไป
และดำเนินการเพื่อให้การมองของผมถูกต้อง
ตามความเป็นจริงมากขึ้น”
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การมุ่งมองออกไปข้างนอกจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสต่างๆ
ได้มากขึ้น อาร์โนลด์เป็นมนุษย์ประหลาดที่เป็นตำนานได้ เขามีความ
ฉับไวในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของจิตตัวเอง เขาใช้ความเหนือกว่า
ในเชิงจิตวิทยาเอาชนะคู่แข่งขัน   
ความสามารถในการสังเกตเห็นทีแ่ จ่มแจ้งชัดเจน เป็นเครือ่ งมือ
ที่มีพลังสำหรับการคิดและประเมินคนอื่น อาร์โนลด์จะจับตาดูอย่าง
ใกล้ชิดในการกระทำของทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ล้มเหลว   
ทำให้เขาสามารถแยกแยะได้ว่าพฤติกรรมแบบใดที่ควรลดเลิก และ
แบบใดทีค่ วรเสริมสร้าง อาร์โนลด์จงึ สามารถบุกบัน่ ไปข้างหน้าได้รวดเร็ว
ในขณะที่คนอื่นๆ อาจต้องเสียเวลาและกระปลกกระเปลี้ยจากการต้อง
ปีนขึ้นเขาลงห้วย ครั้งแล้วครั้งเล่า

“คนส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตเห็นไม่ก้าวรุดหน้าได้
อย่างน่าทึ่ง เพราะเขาไม่ศรัทธาในตนเอง
สิ่งที่เขาอยากเป็น เห็นได้แค่ภาพที่พร่ามัว
และก็เกิดความลังเลสงสัยว่า
มันจะเป็นจริงได้หรือเปล่า ในที่สุดแล้ว
เขาก็จะไม่ใส่ความพยายามแบบที่ผมใส่ลงไป
เพราะเขาไม่รู้สึกว่า เขามีโอกาสที่จะทำมันได้”
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รูปแบบความสำเร็จ
การเพาะกายเป็ น เรื่ อ งยากยิ่ ง กว่ า จะประสบความสำเร็ จ 

คนกรีกเป็นเลิศในความคิดที่ว่าสุขภาพใจที่ดีย่อมมีอยู่ในสุขภาพกาย
ที่สมบูรณ์ และนับเป็นชาติแรกที่จัดทำบทฝึกหัดพัฒนาร่างกาย คือ
การฝึกยกน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับการพักผ่อนที่เพียงพอ
และการกินที่ถูกสุขลักษณะ การฝึกฝนเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถเพิ่ม
ขนาดและความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อของคุณได้
อาร์ โ นลด์ น ำความรู้ เ รื่ อ งกระบวนการที่ จ ะทำให้ ป ระสบ
ความสำเร็จในการเพาะกายไปใช้ในด้านอื่นๆ ของชีวิตด้วย ในด้านการ
เพาะกาย เขามีเป้าหมายระยะยาว เช่น การชนะการแข่งขันรายการ
ใหญ่ๆ อาทิ มิสเตอร์โอลิมเปีย ขณะเดียวกัน เขาก็มีเป้าหมายระยะ
กลาง เช่น การทำน้ำหนักให้ได้ ๒๓๕ ปอนด์ และมีไขมันในร่างกาย
เพียง ๖%  รวมทั้งมีเป้าหมายระยะสั้นอีกนับร้อยรายการ เช่น ฝึก ๑๒
ท่ายก น้ำหนักขนาด ๒๐๐ ปอนด์   หรือตัดเค้กออกจากรายการอาหาร
เพื่อควบคุมน้ำหนัก ซึ่งต้องใช้ทั้งวินัยและความตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายต่างๆ ดังกล่าว
เมื่อคุณประสบความสำเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิต ขอให้คุณ
นำเอารูปแบบที่ประสบความสำเร็จนั้นไปใช้กับเรื่องอื่นๆ ในชีวิตด้วย  
ถ้าคุณมีประสบการณ์เรือ่ งความสำเร็จเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ มาแล้ว คุณย่อม
สามารถนำประสบการณ์นั้นไปใช้ซ้ำในเรื่องอื่นๆ ได้ อันที่จริงทุกคน
ย่อมมีความสำเร็จในชีวิตมาบ้างแล้วทั้งนั้น ถ้าไม่เชื่อลองนึกย้อนหลัง
ไปดูตัวเองเมื่อตอนเริ่มตั้งไข่หัดเดิน หัดพูด และหัดอ่านหนังสือดูสิ  
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“ใน ๒-๓ ปีแรก
ผมสามารถเปลี่ยนรูปร่างของผมได้ทั้งตัว
สิ่งนั้นบอกให้ผมรู้ว่า
ถ้าผมสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากขนาดนั้น
ผมก็ย่อมสามารถนำระเบียบวินัย
และความมุ่งมั่นดังกล่าวนั้น
ไปใช้เปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นๆ ที่ผมต้องการได้ด้วย
เหมือนกัน เช่น การเปลี่ยนอุปนิสัยตนเอง
การเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิต เป็นต้น”
ในการเรียนรูด้ า้ นธุรกิจ อาร์โนลด์ได้นำเอารูปแบบทีเ่ ขาประสบ
ความสำเร็จในการเพาะกายไปปรับใช้ ทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน
ตั้งนานแล้วก่อนที่จะไปมีชื่อเสียงในฮอลลีวูดด้วยซ้ำ๓ และเขายังนำ
รูปแบบที่ใช้ในการฝึกเพาะกายไปใช้กับงานแสดง ทำให้พัฒนาบทบาท
การแสดงได้ดีขึ้นๆ  

๓ เมื่อเขามาอเมริกา เขาใช้เงินรางวัลที่เขาได้รับลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และขาย
อุปกรณ์เพาะกายทางไปรษณีย์ ธุรกิจของเขาเป็นไปได้ด้วยดี เขาทำงานการแสดงไปด้วย 

และเขายังได้ปริญญาทางด้านธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแห่งวิสคอนซิน
ทำชีวิตให้ประสบความสำเร็จ : เคล็ดลับของอาร์ โนลด์
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กระหายอยู่เสมอ
อาร์ โ นลด์ เ ป็ น อั จ ฉริ ย ะด้ า น
เพาะกาย เหมือนที่เปเล่เป็นอัจฉริยะด้าน
ฟุ ต บอล บรู๊ ซ ลี ด้ า นมวยกั ง ฟู เอลวิ ส
เพลสลี่ ด้านร๊อคแอนด์โรล   
การเพาะกายถื อ เป็ น กิ จ กรรม
ที่เหนื่อยหนักและเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อ  
และยั ง ไม่ มี ใ ครที่ จ ะเป็ น นั ก เพาะกาย
ต้นแบบล้ำหน้าอาร์โนลด์ไปได้ อาร์โนลด์ได้ตั้งจุดมุ่งหมายและประสบ
ความสำเร็ จ ตามจุ ด มุ่ ง หมาย โดยไม่ ล ดละ เขามี แ รงขั บ ดั น แบบ
ที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ และอุทิศตัวจนทำให้แม้ในการแสดง เขาก็กลาย
เป็น “ตัวจริง”ในบทบาทหุ่นยนต์จากโลกอนาคต ในภาพยนตร์เรื่อง
“The Terminator”
อาร์โนลด์ กล่าวว่า “ความหมายของชีวิตไม่ใช่เพียงการมี
ชีวติ อยู่ อยูร่ อดได้ แต่ตอ้ งหมายถึงการก้าวไปข้างหน้า การผงาดขึน้
เพื่อประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นผู้ชนะ”    
คติดลใจที่เขายึดถือคือ “กระหายอยู่เสมอ” ความหมายคือ
อย่ารู้สึกสบายมากเกินไป ความสำเร็จอาจฆ่าความรู้สึกนึกคิด ทำให้
คุณหลงคิดไปว่า ต้องทำเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งความจริงไม่จำเป็น
ต้ อ งเป็ น เช่ น นั้ น ตราบที่ คุ ณ มี ชี วิ ต อยู่ คุ ณ ย่ อ มริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ไ ด้ 

ความคิ ด ใหม่ ๆ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ และความสำเร็ จ ระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
ก็ย่อมเกิดมีได้
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อาร์ โนลด์ฝันต่อ : ประธานอียู ๔
ข่าวที่อาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ “คนเหล็ก” หรือ “โคนัน” 

แห่งวงการมายาฮอลลีวู้ด กำลังฝันหวานอยากจะนั่งเก้าอี้ประธาน
คณะมนตรียุโรปกำลังเป็นจริงเป็นจังมากขึ้น หลายคนยังเชื่อด้วยซ้ำไป
ว่าฝันใหม่ของอาร์นี่อาจไม่ไกลเกินเอื้อม เนื่องจากสถานการณ์กำลัง
เอื้ออำนวย  
ทั้ ง นี้ นิ ต ยสารนิ ว สวี ค เป็ น ฉบั บ แรกที่ ป ล่ อ ยข่ า วนี้ ว่ า บรรดา
คนสนิทที่รายล้อมรอบตัวอดีตนักเพาะกายชาวออสเตรียวัย ๖๓ ปี
ที่เพิ่งถอดหัวโขนผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้พยายาม
๔ จากบทความเรื่อง “เมื่อาร์นี่อยากจะเป็นประธานอียู (๑)” โดยบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ 

ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
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พู ด เป่ า หู ใ ห้ อ าร์ นี่ ก ลั บ ไปยั ง บ้ า นเกิ ด ที่ ยุ โ รป เพื่ อ ทำศึ ก ชิ ง ประธาน
คณะมนตรียุโรปคนใหม่
เทอร์รี่ แทมมิเนน หัวหน้านักวางแผนของดาราดังจากเรื่อง
“คนเหล็ ก ” ให้ ความเห็นว่าในช่วง ๒-๓ ปีข้า งหน้ า ภาคี ส มาชิ ก อี ยู
ต่างต้องการประธานคณะมนตรีคนใหม่ที่มีความสามารถ มากกว่า
แค่ นั่ ง ในตำแหน่ ง ประธานฝ่ า ยพิ ธี ก าร อั น เป็ น ตำแหน่ ง เกี ย รติ ย ศ
แต่ไม่มีหน้าที่บทบาทสำคัญแต่อย่างใด แต่ประธานคนใหม่จะต้องเป็น
คนที่สามารถผนึกรวมอียูเป็นหนึ่งเดียวกันได้จริงๆ
“ฝรั่ ง เศสไม่ อ ยากได้ ป ระธานคณะมนตรี ที่ เ ป็ น ชาวเยอรมนี
ส่วนชาวเยอรมนีก็ไม่อยากได้ประธานคนใหม่เป็นชาวอิตาลี อาร์โนลด์
ซึ่ ง ถื อ ตั ว เองเป็ นคนยุโรป เพียงแต่บินไปหาความก้ า วหน้ า ในสหรั ฐ
มานาน ก็อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่ช่วยนำพาสหภาพยุโรปใหม่ให้
ผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้จริงๆ”
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คณะผู้จัดทำ
บรรณาธิการบริหาร
นายกมลโลจฒน์  เชียงวงค์

ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
นายสงวน   ธีระกุล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางณิทฐา  แสวงทอง

ผูอ้ ำนวยการส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้

กองบรรณาธิการ
นางวันเพ็ญ   ทรงวิวัฒน์
นายกิจชัย   กุลสัมฤทธิ์

นางณิรมล  เกิดแก้ว
นางกาญจนา  แจ่มมินทร์

ศิลปกรรม / จัดทำรูปเล่ม
นางสาวอัจนา   เตชะพันธุ์

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๐-๒๒๒๑-๕๙๕๘, ๕๐๕๕๖ (สื่อสาร สป.มท.)
“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารความรู้ สดร.
เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ
สถาบันดำรงราชานุภาพและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย”

