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คำนำ

	 ถ้าถามว่าขีดความสามารถของมนุษย์มีขอบเขตสิ้นสุดแค่ไหน			
คงไม่มีใครที่ฉลาดๆ	 จะกล้าตอบ	 เพราะความรู้	 ความคิด	 และจินตนาการ
ของมนุษย์หาขอบเขตมิได้	 วันหนึ่งมนุษย์คิดประดิษฐ์ล้อขึ้นมา	 จากนั้น	
ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า	ต่อมาไปดวงจันทร์		ตอนนี้กำลังจะไปดาวอังคาร		

	 จากมนษุยท์ีก่นิอยูอ่ยา่งเปลอืยเปลา่	ตดัสนิเอาชนะกนัดว้ยขวานหนิ
และกำลังกักขฬะ	 ก็รู้จักนุ่งผ้า	 รู้จักการเพาะปลูก	 เลี้ยงสัตว์	 รู้จักควบคุม
พฤตกิรรมการอยูร่ว่มกนัดว้ยศลีธรรมจรรยา	แลว้กม็มีนษุยบ์างทา่นกา้วหนา้
ไปถึงขั้นดับกิเลสได้หมดสิ้น			

	 เอกสารความรู้	 สดร.	 เรื่อง	 “ฝึกตัวอย่างไรให้เก่งแบบเจมส์บอนด์”	
ฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการฝึกฝนตนเองอีกแบบหนึ่ง	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของตนในการทำภารกิจต่างๆ	 ในสถานการณ์ที่สับสนท้าทาย	 ให้ประสบ
ความสำเร็จ	 ถ้าท่านได้อ่านและลองเอาไปฝึกฝนเล่นๆ	 ดู	 นอกเหนือจาก
ประโยชน์ในการทำงาน	 ยังจะช่วยเพิ่มพูนสมรรถนะในการฝึกสมองและ		
เอาตัวรอดในชีวิตส่วนตัวได้ด้วย	

	 เอกสารความรู้	 สดร.	 ฉบับนี้ ได้นำลงเผยแพร่ ในเว็บไซต์	
www.stabundamrong.go.th	 (คอลัมน์	 “นานาสาระ”)	 ด้วย	 ท่านที่สนใจ
สามารถเข้าไปอ่านหรือ	 download	 ได้	 และหากท่านใดจะมีข้อเสนอแนะ	
คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารความรู้	สดร.	ทั้งในเรื่องรูปแบบเอกสาร	ประโยชน์
ของเนื้อหาที่ได้รับ	 เรื่องที่อยากให้จัดทำ	 การแจกจ่ายเผยแพร่	 และอื่นๆ	
โปรดส่งมาได้ที่ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้	 สดร.สป.มท.	 หรือ		
ทาง	web	board	ใน	www.stabundamrong.go.th	ทางคณะผู้จัดทำจะรู้สึก
ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง	
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สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กันยายน๒๕๕๔







[ � ]

สงวน ธีระกุล ผชช. 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

*	ถอดความจากบทความเรื่อง	 “CLA	 techniques	 to	 boost	 secret	 agents	 brain	 power”				
	 (www.wilywalnut.com/secretagent.html)	

	 การต่อสู้กับกลุ่มคนร้ายแล้วหลบหนีออกมาได้	 โดยภายนอก		

ดูสงบเยือกเย็น	 ยังมีแก่ใจจู๋จี๋กับสาวๆ	 แสนสวย	 แบบเจมส์บอนด์			

หนุ่มหลายคนดูหนังแล้ว	 จะร้องว่าอยากเป็นแบบนี้	 เป็นคนที่ควบคุม

ตัวเองได้ตลอดเวลา	 ล้ำหน้าหนึ่งก้าวเสมอ	 หยิบฉวยสิ่งที่อยู่รอบตัว		

มาใช้ประโยชน์ได้ไม่สิ้นสุด	แข็งแรง	เท่	และมีเสน่ห์	

ให้เก่งแบบเจมส์บอนด์*

ฝึกตัวอย่างไร

“เทคนิค ๑๐ ประการที่ได้ผลอย่างแน่นอน 
ซึ่งหน่วยข่าวกรองใช้เพิ่มขีดความสามารถ
ทางพลังสมองให้แก่สายลับของตน เราได้
นำมาเปิดเผยในที่นี้ ลองเอาไปใช้ดู เชื่อว่า
จะใหค้ณุฉลาดกวา่เจมสบ์อนด ์ถงึ 007 เทา่
ทีเดียว !” 
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ให้เก่งแบบเจมส์บอนด์

	 คุณจะพัฒนาตัวเองให้ปราดเปรื่องแบบเจมส์บอนด์ได้ด้วย

เทคนิคต่างๆ	ดังนี้	

๑. ช่างสังเกต (Obvservation) - กฎข้อแรกของสายลับ			

	 การสืบความลับก็คือการสังเกตนั่นเอง	 เทคนิคการสังเกตคือ

การพัฒนาความสามารถในการมองอะไรๆ	 ให้เห็นได้ชัดเจน	 และจำ		

สิ่งที่เห็นได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง	ไม่ผิดพลาด	วิธีการฝึกฝนมีดังนี้	

	 เริ่มจากในห้องที่คุณอยู่ขณะนี้	 มองสิ่งต่างๆ	 รอบตัวอย่างช้าๆ			

ใหท้กุสิง่ทีม่องประทบัไวเ้ตม็สองตาของคณุ	ใหห้อ้งทัง้หอ้งซมึซาบเขา้ไป

เป็นภาพอยู่ในสมองของคุณ	ทีนี้หลับตาลง	พยายามรักษาภาพห้องนั้น

ให้ปรากฏชัดในฉากมืดของเปลือกตาหรือในสมองของคุณ	 เมื่อภาพนั้น

จางหายไป	ลืมตาสักสองสามนาที	 มองตรวจสอบรายละเอียดของห้อง

อกีครัง้	แลว้กป็ดิตามองภาพนัน้ภายในสมองอกี	ทำอยา่งนีส้กัสองสามครัง้				

	 จากนั้น	 ในขณะที่ยังปิดตาอยู่	 ให้พยายามบรรยายสภาพห้อง

อยา่งละเอยีดทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำได	้ เชน่	ลองบอกรายชือ่สิง่ของทีม่สีนีำ้เงนิ
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ในห้อง	 แล้วก็ลืมตาตรวจสอบดู	 -	 หลับตา	 แล้วพยายามนึกทบทวน		

สิ่งต่างๆ	ทั้งหมดที่มีในห้อง	ลืมตาตรวจสอบดู	-	ฝึกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ			

	 ถ้าเป็นห้องที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้ว	 การฝึกนึกภาพอย่างที่ว่า			

ก็ทำได้ง่าย	 แต่เมื่อได้ฝึก	 คุณจะต้องประหลาดใจว่ามีหลายสิ่งที่คุณ		

ไมไ่ดส้งัเกตเหน็มากอ่นเลย	แตก่ารทดสอบทีแ่ทจ้รงิ	ตอ้งไปฝกึทำแบบนี้

ในห้องหรือสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยมาก่อน	 เข้าไปในนั้นแล้วให้มอง

รอบๆ	จำส่วนต่างๆ	ของห้องนั้นเหมือนภาพถ่ายไว้ในใจ	ปิดตา	มองดู

ภาพในใจ	เปิดตา	ตรวจสอบความถูกต้อง	แล้วบันทึกรายละเอียดต่างๆ	

เก็บไว้ในความทรงจำ	

	 คุณอาจตั้งคำถามต่างๆ	 กับตัวเอง	 เพื่อกระตุ้นการสังเกตให้ดี

ยิ่งขึ้น	เช่น	ทางออกอยู่ตรงไหน	มีกี่หน้าต่าง	มีกี่คนอยู่ในห้อง	ฯลฯ				

	 คณุตอ้งฝกึเลน่เกมนีก้บัคนอืน่ดว้ย	 โดยทำตวัเหมอืนกบันกัแสดง

ที่กำลังพยายามทำความเข้าใจกับบทบาทของตัวเอง	 โดยศึกษาสีหน้า

และการแสดงออกของคนต่างๆ	 กิริยาท่าทางของเขา	 การแต่งตัว	 วิธี

การพดู	สงัเกตทกุสิง่แลว้เกบ็บนัทกึไวใ้นใจ	บอกตวัเองวา่เราเปน็สายลบั

ป้อนข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ให้แก่สมองของคุณ		

๒. คิดแนวข้าง (Lateral Thinking) - ทางเลือกที่ไม่จำกัด 

	 แนวคิดจากหนังสือเรื่อง	“การคิดแนวข้าง”	(Lateral	Thinking)			

ของEdwarddeBono	ดูจะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้ได้มากที่สุด			
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	 สิ่งที่น่าสนใจของการคิด

แนวข้าง	 (lateral	 thinking)	 คือ	

ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหน	 คุณจะมี

ทางเลอืกทีเ่ปน็ไปไดอ้ยา่งไมส่ิน้สดุ	

นี่คือสถานการณ์ที่คุณจะมีอิสระ

อย่างเต็มที่	

	 แต่น่าเสียดาย	 ที่เรามัก

จะฝึกตัวเองให้ติดอยู่ในกรอบการ

คดิเดมิๆ	 (rut-thinking)	คดิวา่ทกุอยา่งมีที่มาแล้วก็ย่อมมีที่ไป	 เราเพียง

แต่เดินไปเรื่อยๆ	ตามลูกศรที่แสดงไว้บนพืน้เทา่นัน้	แตใ่นฐานะสายลบั	

คณุตอ้งมสีมองทีต่ืน่ตวักระฉบักระเฉง	การยึดกรอบความคิดแบบเดิมๆ	

อาจทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ติดกับ	ซึ่งความเสียหายอาจถึงกับ

เสียชีวิตได้	 ดังนั้น	คุณต้องมุ่งมั่นจริงจังที่จะแหวกกรอบวงล้อมนั้นออก

ไป	และคิดถึงทางเลือกอื่นๆ	อย่างหลากหลาย	

	 วธิทีำงา่ยมาก	 เพยีงแตเ่ริม่ตน้โดยใหส้มองคดิถงึทางเลอืกตา่งๆ	

ที่มีทางเลือกในการทำ	 ทางเลือกในการพูด	 ขอให้นึกถึง	คำถามของ

นักคิดแนวข้างเอาไว้	ดังนี้	

	 ♠	 สิ่งนี้เอาไปใช้ในเรื่องอื่น	 อะไรบ้าง	 ?	 มีวิธีทำ/คิด/เขียน/		
	 	 แสดงแบบอื่นๆ	ได้อีกหรือไม่	?	

	 ♠		สิ่งนั้นมีลักษณะคล้ายกับอะไรบ้าง	?						

	 ♠		ถ้าเป็นนาย	 “ก”	 (ลองสมมุติว่านาย	 “ก”	คือ	 เจมส	์บอนด์,			

	 	 อัลเบิร์ต	ไอสไตน์,	ไมเคิล	จอร์แดน,	พระเยซู	หรือ	บรูซ	ลี)			

	 	 จะทำเรื่องนี้อย่างไร	
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	 ♠		จะเป็นไง	 ถ้าเราลองกลับหัวกลับหาง	 กลับข้างในเป็น		

	 	 ข้างนอก	เอาข้างบนลงข้างล่าง	

	 ♠		จะเป็นไง	ถ้าเราตอบรับ	แทนที่จะบอกปัด	หรือถ้าเราทำให้		

	 	 มันใหญ่ขึ้น	เล็กลง	ดังขึ้น	ค่อยลง	สว่างขึ้น	มืดลง	หนักขึ้น			

	 	 เบาลง	?	

	 ♠		มันจะมองดูเป็นอย่างไร	 ถ้าเป็นสีเหลือง	 หรือสีเขียว	 ?			

	 	 ทำด้วยข้าวต้ม	?	มาจากอวกาศ	?			

	 การคิดแนวข้าง	หมายถึงการแตกแขนงจากทิศทางเดิมที่คุณ

ใช้อยู่ไปสู่ทิศทางใหม่ๆ	 และการสร้างสรรค์ก็เหมือนการติดตามไล่ไป

ตามรากที่แผ่ขยายออกไป	 สำรวจรอยแยกและซอกมุมต่างๆ	 ค้นหา		

แง่มุมใหม่ๆ	 ทิศทางใหม่ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 จะไม่ทำอะไรๆ	 อย่างที่ได้		

คาดหวังไว้ก่อนแล้ว	อย่างเอาจริงเอาจัง	

๓. ปรบัอารมณค์วามรูส้กึ (Attitude Adjustment) - ใหเ้หมาะ

กับสถานการณ ์

	 หว่านเสน่ห์

	 เจมส์	 บอนด์	 คือ เซียนตัวจริ ง			

เขาจะกา้วยา่งไปราวกบัมลีกูบอลทองคำเลีย้ง

ตดิขาไปดว้ยตลอดทาง	สตรเีหน็แลว้กอ็ยาก

สัมผัสดู	 ส่วนบุรุษเห็นแล้วก็อยากได้เป็น

เจา้ของบา้ง	เจมสบ์อนดจ์ะคดิวา่ควบคมุตนเอง

ไดด้เีสมอ	และตนเองมีเสน่ห์อย่างเหลือเฟือ	
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	 เสน่ห์เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ประสบ

ความสำเร็จ	 และทำให้ความคิดส่งผลกระทบในระดับสูง	 เมื่อนึกถึง	

“เสน่ห์”	เรามักจะนึกถึงคนแบบ	แครี่	แกรนท์,	จอร์จ	คลูนี่,	บิล	คลินตัน			

หรือ	 โทนี่	 รอบบินส์	 คุณอาจประหลาดใจกับเสน่ห์ของโอปราห์	 หรือ

ความปราดเปรื่องของ	มายา	แองเจลู	 เสน่ห์เป็นเหมือนของขลัง	 มนต์

วิเศษ	 แรงดึงดูด	 ที่มีเฉพาะตัวของแต่ละคน	 ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่าง

หน้าตา	เสน่ห์เป็นเรื่องของพลัง	จิตวิญญาณภายใน	และความสามารถ

ในการเชื่อมสัมพันธ์กับคนอื่นๆ	

	 คนที่มีเสน่ห์	 ยากที่คนอื่นจะเกลียดหรือทำร้าย	 เสน่ห์จึงกลาย

เปน็อาวธุพเิศษของสายลบั	ทำใหพ้วกเขากลายเปน็คนทีม่พีลงั	คนทัว่ไป

ย่อมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตรกับเขา	 มิอาจรังเกียจหรือรู้สึก

ไมป่ลอดภยัเมือ่อยูก่บัเขา	พวกสายลบัจงึมคีวามรูส้กึดีๆ 	 จากคนรอบตวั	

เป็นสนามพลังดุจเกราะที่คุ้มภัยให้			

	 การมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง	 ทำให้กล้าที่จะยืนยันความเห็น		

ของตน	แมจ้ะขดัแยง้กบัคนทีร่วยทีส่ดุ	ฉลาดทีส่ดุ	หรอืมอีำนาจมากทีส่ดุ	

ด้วยทัศนคติแบบผู้ชนะพร้อมกับเสน่ห์ที่มี	 ทำให้คนอื่นมิอาจปิดกั้น		

เปิดให้คุณเข้าถึงจิตใจของเขาได้	

	 วิธีที่จะทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและมีเสน่ห์	 ต้องเริ่มจาก

การชอบตัวเอง	

	 ทุกๆ	 วัน	 ขอให้คุณพูดย้ำกับตัวเองว่า	 ฉันชอบตัวเอง	 ฉันรัก

และนับถือในความเป็นตัวของตัวเอง	 ฉันเป็นที่น่าพอใจอย่างมากของ

คนอื่นๆ	ที่ได้พบปะ			
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	 แต่ก่อนอื่น	 ถามตัวเองว่า	 อะไรบ้างที่คุณชอบในตัวเอง	 ?			
จงชื่นชมสิ่งนั้น	 คำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นประจำสม่ำเสมอ	 อะไรบ้าง		
ที่คุณทำได้ดี	?	อะไรบ้างที่คุณทำได้ดียิ่งขึ้นๆ	?	จะปรับปรุงได้อย่างไร	?		
ใครรักคุณ	และคุณรักใคร	?	

	 ทำได้อย่างนี้	 ก็สร้างเสน่ห์ได้ตั้งครึ่งหนึ่งแล้ว	 ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง
เกิดจากการถามตัวเอง	 เมื่อคุณพบบุคคลต่างๆ	 ว่า	บุคคลนี้มีอะไรบ้าง
ที่น่าสนใจ	น่าพึงพอใจ	ดึงดูดใจ	?	อะไรบ้างในบุคคลนี้ที่คุณชอบอย่าง
จริงจัง	 ?	 คุณจะทำอะไรๆ	 ให้แก่บุคคลคนนี้ได้อย่างไรบ้าง	 ?	 จะทำให้
บุคคลนี้รู้สึกดีขึ้นมากกว่า	 ก่อนที่จะพบกับฉันได้อย่างไร	 ?	 การสนใจ		
คนอื่นอย่างจริงใจเป็นอุปนิสัยที่สร้างขึ้นได้ทำนองเดียวกับอุปนิสัย		
การไม่สนใจหรือไม่ชอบคนอื่นๆ	นั่นเอง	ดังนั้น	คุณก็เพียงแต่เปลี่ยนไป
เรียนรู้และสร้างสมอุปนิสัยที่ตรงกันข้ามขึ้นเท่านั้นเอง	

	 การจะหว่านเสน่ห์ให้แพร่กระจายไปเรื่อยๆ	 คุณต้องระวัง		
เรื่องการนำเสนอตัวเอง	 เตรียมความพร้อมของตัวเอง	 การวางท่าทาง	
สุขภาพ	และที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพของน้ำเสียงที่คุณพูด	 เทคนิควิธี
ต่างๆ	ในเรื่องเหล่านี้	ค้นหาดูได้จากเวปไซต์ต่างๆ		

	 ทำตัวให้ไร้เสน่ห์

	 คนฉลาดย่อมสามารถปรับท่าทีให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อมได้	 ในชีวิตของสายลับมีอยู่หลายครั้งหลายคราวที่ต้อง
ทำตวัใหถ้กูมองขา้ม	 เขาตอ้งจดัการกบัจติใจภายใน	ตอ้งเกบ็งำความรูส้กึ
ของตัวเองเหมือนกิ้งก่าที่อำพรางตัว	 ไม่ให้คนอื่นสะดุดตา	 เพื่อที่เขาจะ
ไดจ้บัตาสงัเกตดเูหตกุารณไ์ดอ้ยา่งใกลช้ดิ	และสามารถหลบเรน้หนไีปได	้
ไม่ถูกจับ	
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	 วางอารมณ์ความรู้สึกของ

ตัวเอง ให้อยู่ ในแบบที่อยากให้  

คนอื่นเห็น		

	 จติใจของคณุเปน็กลไกทีน่า่ทึง่

ทีส่ดุ	คณุสามารถปรบัอารมณ	์ความรูส้กึ	

และระดับพลังด้วยวิธีที่ผ่อนคลาย

อย่างเชี่ยวชาญ	ทำใจและวางอารมณ์

ความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในแบบที่

คุณอยากแสดงออกให้คนอื่น เห็น			

ยืน	 เดิน	 หายใจ	 และคิดให้เหมือนกับที่คุณจะเป็น	 เมื่ออยู่ในอารมณ์

แบบนั้น	 ฝึกวางบุคลิกท่าทางแบบยืดตัวสูงใหญ่	 มีความเชื่อมั่น		

เต็มเปี่ยม	 แล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นแบบขี้อาย	 เงียบ	 เป็นคนตัวเล็กๆ			

แอบอยู่ในมุมห้อง	ปรับเปลี่ยนบุคลิกท่าทางแบบนี้	 กลับไปกลับมาหรือ

เปลี่ยนไปมา	 จากมีความสุขกับมีความเศร้า	 อารมณ์ดีกับโกรธเกรี้ยว			

โดยไมต่อ้งมปีจัจยัแวดลอ้มอืน่ๆ	มาชว่ยเปลีย่นอารมณค์วามรูส้กึใหด้ขีึน้	

เพียงแต่เปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมภายในและสร้างอารมณ์แบบที่คุณ

ต้องการขึ้น	 อารมณ์คือพลังในการเคลื่อนไหว	คุณจัดแต่งมันได้ขณะที่

เคลื่อนไหว	

	 ลองฝึกยกระดับอารมณ์ของคุณให้สูงขึ้นๆ	 เพิ่มระดับความ

สนุกสนานร่าเริง	 ปรับเปลี่ยนบุคลิกท่าทางจากคนโชคร้ายไปเป็น		

คนโชคดี	 จากฉันคนเลวเป็นฉันคนที่แสนวิเศษ	คุณเป็นผู้กำหนดระดับ		

เป็นฝ่ายควบคุม	
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๔. ตรรก (Logic) :	 เพราะอย่างนั้น...		
จึงเป็นอย่างนี้				

	 สายลบัตอ้งรูแ้ละเขา้ใจเหตแุละผล	
จึงสามารถทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดได้ขึ้น
อย่างแม่นยำ	และจัดการได้อย่างเหมาะสม	
คุณอาจคิดถึงหลักตรรกะได้เหมือนกับ
ความคิดเรื่องกฎแห่งกรรม	 “ถ้าฉันทำสิ่งนี้		
ดังนั้น	สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้น”	

	 ความคดินีน้ำไปปรบัใชเ้พือ่ประโยชน์
ของตวัคณุเองได	้ถา้ฉนักนิอยา่งถกูสขุลกัษณะ	
ฉันก็เพิ่มโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น				
ถ้าฉันกินน้อยลง	ออกกำลังมากขึ้น	ฉันก็จะ
มีหุ่นเพรียวขึ้น	แข็งแรงมากขึ้น	ถ้าฉันเรียนรู้
เรื่องการเงินมากขึ้น	 ฉันก็ย่อมประหยัดได้
มากขึ้นและสามารถลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ	 เมื่อฉันเกษียณก็ย่อมจะ
รวยมากกว่าคนอื่นๆ	ที่ใช้จ่ายเงินจนหมด	โดยไม่รู้จักคิดถึงอนาคตเลย	

	 ตรรกะเป็นเรื่องของกฎและความเป็นจริง	 แต่เพราะลักษณะ
เป็นลำดับของตรรกะ	 บางครั้งก็ทำให้คุณเข้าใจผิดได้	 ตัวอย่างเช่น			
ถ้าผมบอกคุณว่า	“วันนี้ชายคนหนึ่งถือปืนบุกเข้าไปในธนาคาร”	ข้อสรุป
เชิงตรรกะอาจบอกว่าชายคนนั้นเป็นโจร	 แต่ถ้าคิดแบบแนวข้าง		
คุณอาจมองเห็นว่าเป็นไปได้ที่ชายคนนั้นอาจเป็นเจ้าหน้าที่	 รปภ.			
ที่กำลังดำเนินการทดสอบระบบเตือนภัย	 หรืออาจเป็นนักตกแต่ง		

ที่เร่งรีบจะไปทำงาน	เลยถลันเข้าไปในธนาคารพร้อมกับปืนพ่นสี				
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สิ่งที่ต้องทำในสถานการณ์ต่างๆ	 คือการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง	 ซึ่งถ้า

คุณรวบรวมได้ครบถ้วนแล้ว	 เมื่อนั้นคุณก็จะสามารถสรุปเหตุการณ์		

ล่วงหน้าได้ว่าถ้าทำอย่างนี้	 จะเกิดอย่างนั้นขึ้น	 อย่าด่วนตัดสินด้วย

ตรรกะอย่างผิดๆ	

๕. ปญัญาญาณ๑ (Intuition) เกดิขึน้จากความรู ้+ ประสบการณ ์

+ ความพยายามทุ่มเท  

	 ความกล้า	(Gut	feelings)	เกิดขึ้นได้อย่างไร	จะนำความรู้สึกนี้

มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร	 ?	 ควรวางใจหรือจะฝากความหวังไว้กับ

ความรู้สึกนี้ดีหรือไม่	?	

	 สายลับมักเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ	 หลากหลาย	บางที

เราเองก็เหมือนกัน	บางครั้งอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ	 ทั้งๆ	ที่มี

ขอ้มลูไมค่รบถว้น	และไมม่เีวลาหรอือปุกรณ์

เครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอที่จะไปเก็บ

รวบรวมข้อมูลเหล่านั้น	 แต่จำเป็นต้อง

ตัดสินใจในทันที	 โดยชีวิตของเขาหรือ		

คนอื่นที่เกี่ยวข้อง	 อาจจะฝากไว้กับการ

๑	(จาก	http://intuitionflow.blogspot.com/2005/06/posttoday.html+)	ดร.ประพนธ	์ผาสขุยดื			
	 (ผู้แปลและเรียบเรียงหนังสือเรื่อง	 “Intuition	 ปัญญาญาณ”	 ซึ่งแต่งโดยโอโช่	 ปราชญ์ชาว		
	 อินเดีย)	 อธิบายว่า	ปัญญาญาณ	บางคนก็เรียกว่า	ญาณทัศนะ	หรือ	 การรู้แบบปิ้งแว้บ	คือ		
	 เปน็การรูท้ีผ่ดุขึน้มาแบบไมม่ปีีไ่มม่ขีลุย่	สว่นใหญจ่ะเกดิขึน้ไดก้ต็อ่เมือ่ใจเราสงบนิง่	ผอ่นคลาย			
	 สบายใจ	มีสมาธิ	ไม่สับสนวุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆ	ที่รุมเร้าเข้ามาในชีวิต	
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ตัดสินใจเหล่านั้น	 ดังนั้น	 สายลับจึงต้องใช้ความกล้าเสี่ยง	 โดยถาม		

ตัวเองว่า	“เรารู้สึกอย่างไรในเรื่องนี้”	ต้องตัดสินใจด้วยความรู้สึก	

	 ปัญญาญาณจะผุดขึ้นมาจากการผสมผสานของสิ่งเหล่านี้		

	 •	 ข้อมูลและความรู้ทั้งหลายที่คุณได้พบเห็นเรียนรู้ตลอด		

	 	 ช่วงชีวิตที่ผ่านมา					

	 •	 ผสมผสานเขา้กบัประสบการณส์ว่นตวั	ทีค่ณุไดร้บัมาตลอด		

	 	 ช่วงชีวิต					

	 •	 บวกกับความพยายามทุ่มเทเพื่อค้นหาคำตอบ				

	 •	 และเตมิดว้ยปจัจยั	“พเิศษ”	ไดแ้ก	่จติใตส้ำนกึ	จติวญิญาณ				

	 	 ปัญญาสากล	ความทรงจำที่สั่งสมรวบรวมไว้				

	 ปัญญาญาณจะทำงานใน	๒	ระดับ	ดังนี้	

	 •	 ความรู้สึกกล้า	(Gut-feelings)	มักเป็นเรื่องเล็กๆ	ปกติทั่วไป			

	 •	 ความรู้ตัวทั่วพร้อม	 (Heart-felt	 apperceptions)	 การมี		

	 	 สตสิมัปชญัญะ	มกัเปน็เรือ่งของการเขา้ใจความคดิทีม่ขีอบเขต		

	 	 กวา้งขวางยิง่ใหญ	่(an	understanding	of	large	concepts)	

	 จงฝึกหัดใช้ปัญญาญาณของตน	 โดยถามตัวเองว่า	 “เรารู้สึก		
ในเรื่องนี้อย่างไร...”	 แล้วตรวจสอบ
ภายในใจ	จับความรู้สึกว่าตนมีปฏิกิริยา
ในเรื่องนี้อย่างไร	 ขอให้เป็นความรู้สึก		
ในระดับที่ไม่อาจบรรยายออกมาเป็น		
คำพูดได้	 พวกสายลับมักจะชอบความ

รู้สึกดีๆ	ที่เกิดขึ้น	
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๖. ใช้ความคลั่งไคล้ทุ่มเท (Pussy Galore) : Sleeping on 

the Job! 

	 ปิดหนังสือสายลับเจมส์บอนด์ไว้ชั่วคราว	 ลองไปหาความรู้		

ที่คุณต้องการจากที่อื่นๆ	 ดูบ้าง	 ขอให้คงอารมณ์ขันและไปออดอ้อน		

ล้วงข้อมูลเรื่องที่คุณอยากรู้	 ถ้ามีหลายคนที่รอบรู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น		

คุณก็ต้องรู้วิธีที่จะไปแสวงหาหรือออเซาะเพื่อให้เขาเปิดเผยทุกเรื่อง		

ให้คุณทราบ	

	 ศาสตราจารย์หัวเหม่ง	 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนิวเคลียร์	 อาจไม่ใช่		

สเปคของคุณ	แต่คุณก็ต้องไปหว่านเสน่ห์เพื่อให้เข้าถึงเขาอย่างใกล้ชิด

ให้ได้	 การจะเข้าไปเป็นวงในของคนที่มีอำนาจ	คุณต้องทำตัวให้น่าคบ		

น่าประทับใจ	และเข้าให้ถึงความรู้สึกลึกๆ	ของเขาให้ได้	 โดยอาจเข้าถึง

ตัวเขาเองโดยตรง	หรือเข้าทางเพื่อนสนิทของเขาซึ่งเป็นทางอ้อม	

	 แต่ที่กล่าวมา	 ไม่ได้หมายถึงการใช้วิธีหลอกลวง	 ดูอย่าง		

เจมส์	 บอนด์	 คุณจะเห็นว่าเวลาเขาหว่านเสน่ห์กับสาวๆ	 เขาจะอยู่		

ในอารมณ์พึงพอใจอย่างจริงใจ	 และเวลาที่เขาอยากให้ความสุข		

ความสบายใจแก่คนอื่น	เขาก็ไม่เคยมีความเห็นแก่ตัวเจือปนอยู่เลย				

	 เวลาคุณศึกษาเรื่องราวต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์			

ประวัติศาสตร์ศิลปะ	การออกแบบหน้าเว็บไซต์...คุณต้องศึกษาเรื่องนั้น

ด้วยความรัก	คลั่งไคล้	คลุกคลี	เรียนรู้อยู่กับมันจนสนิทคุ้นเคยในที่สุด	
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๗. สวมรอยความรู้สึกนึกคิด (Double Dealings) : จิตใจ

ที่พร้อมสวมรอยเป็นคนอื่น 

	 ในฐานะสายลับ	 คุณต้อง		

รูว้า่คนทัว่ไปคดิเรือ่งอะไร	อยา่งไรอยู	่

เพื่อที่คุณจะคาดหมายพฤติกรรม	

และปฏิกิ ริยาของเขาเหล่านั้น		

ล่วงหน้าได้	 คุณต้องสามารถจับ

ระบบความคิดและค่านิยมของเขา

ที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างแม่นยำ		

ในโลกทีค่ลมุเครอืเตม็ไปดว้ยสายลบั

สองหน้า	 สายลับชั้นนำจะสืบลึกเข้าไปถึงภายในของระบบการเมือง

และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ	ที่อาจจะผิดแปลกไปจากความคิดความเชื่อ

ของตนอย่างสิ้นเชิง			

	 การจะไปสืบและเก็บรวบรวมข่าวสารความลับอย่างอิสระได้		

คุณต้องเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนที่คุณจะไปเก็บข่าวสารเสียก่อน			

คุณต้องทำตัวเป็นฝ่ายตรงข้าม	 เพื่อที่จะขโมยข้อมูลความลับจากฝ่าย

ตรงข้าม	การจะทำสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีจิตใจที่ยืดหยุ่น	สามารถที่จะ

คิดอย่างที่คนกลุ่มดังกล่าวคิด	 สายลับขั้นยอดจะฝึกจิตใจตัวเองอยู่

เสมอเพื่อเก็บบังความคิดความเชื่อหลักของตน	ตลอดจนจุดมุ่งหมาย

ของภารกิจซ่อนไว้ลึกๆ	 ในใจ	 เหมือนอัญมณีหาค่ามิได้	 ซึ่งถูกเก็บซ่อน

ไว้หลังม่านกำมะหยี่			
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	 ส่วนความคิดจิตใจที่แสดงออกมาภายนอก	สายลับจะควบคุม

ตัวเองให้คิด	 พูด	 และแสดงท่าทางให้เหมือนกับที่ฝ่ายตรงข้ามทำ			

ถ้าหลุดการควบคุมเมื่อใด	ก็จะถูกจับได้	 ในการปล่อยความรู้สึกนึกคิด

ของตัวเองให้เข้าถึงภายในความรู้สึกนึกคิดของฝ่ายตรงข้าม	 สายลับ

หลายคนพบปัญหา	 เพราะธรรมชาติอย่างหนึ่งของจิตก็คือ	ถ้าเราคิดถึง

สิ่งใดเราก็จะกลายเป็นสิ่งนั้น	 ดังนั้น	 ความรู้สึกนึกคิดของสายลับอาจ

เปลี่ยนไปจริงๆ	กลายเป็นอีกฝ่ายไปก็ได้	

	 สายลับที่ทรยศ	คือสายลับที่ได้สูญเสียความคิดความเชื่อเดิม

ของตนไปแล้ว	 จากการสวมหลายๆ	บทบาท	ทำให้สายลับได้เห็นว่า

ระบบความคิดทางการเมืองเป็นเพียงสิ่งจอมปลอม	 ในที่สุดเขาก็กลาย

เป็นสายลับไร้สังกัด	 (Ronin)	 สวมบทบาทเป็นหลากหลายฝ่าย		

เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก	

	 เมื่อไม่ได้อยู่ในชีวิตที่ต้องปกปิดแอบซ่อน	สายลับที่ได้สวมรอย

เป็นคนอื่น	นานๆ	 เข้า	 จะเกิดความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์

ของคนได้อย่างลึกซึ้ง	 ซึ่งด้วยกระบวนการเช่นนี้เอง	ที่ทำให้เราได้เรียนรู้

วิธีที่จะชื่นชมประสบการณ์ชีวิตของผู้อื่น	 ทำให้เราไม่แสดงความรู้สึก

ออกมาด้วยอารมณ์สั่นไหว	แต่จะสามารถควบคุมปฏิกิริยาที่แสดงออก

มาได้อย่างดี	 เมื่อต้องพบกับเรื่องน่าเศร้า	 ความโหดร้าย	 อาชญากรรม	

ความอดอยาก	คนไร้บ้าน					

	 จงเปิดใจของคุณออกมา	กล้าที่จะไปสำรวจความรู้สึกนึกคิด

ของคนอื่น	 แล้วคุณจะกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่กว่า	 และเป็นนักคิด		

ที่ดีกว่า	
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๘. ปลอมแปลงอำพรางตัว (Disguise) - ความสามารถ  

ในการปลอมตัวเป็นคนอื่น    

	 การทำความรู้สึกนึกคิดให้พร้อมสวมรอยเป็นบุคคลต่างๆ	และ

การเรียนรู้ที่จะคิดเหมือนคนอื่น	 ช่วยให้เราเข้าใจและทำท่าทางเหมือน

คนเหล่านั้นได้	 คนเหล่านั้นจึงรับเราเข้าไว้เป็น

พวกเดียวกับเขา	อันเป็นผลให้เรามีโอกาสเข้าถึง

ข้อมูลความลับทุกอย่างได้	

ในการสวมรอยนี้	 สายลับต้องปลอมแปลง		

ตัวเอง	 การปลอมตัวเป็นเหมือนหน้ากากที่

ปกปิดตัวตนจริงของสายลับ	 ทำให้เขาดู		

แตกต่างจากตัวจริงอย่างสิ้นเชิง	 หน้ากาก		

ที่ว่าก็คือบุคลิกภาพที่ปรากฏให้คนนอกเห็น			

(คำว่าบุคลิก/บทบาท	 -	 Persona	 -	 ตาม		

รากศัพท์	 หมายถึงหน้ากาก)	 ดังนั้น	บุคลิกหรือบทบาท

ที่คุณสวมใส่อยู่	 แสดงให้เห็นลักษณะและคุณสมบัติที่ต่างไปจาก		

คนอื่น	 ถ้าจะให้คนอื่นเห็นคุณในรูปแบบที่ต่างออกไป	คุณต้องเปลี่ยน

นิสัยและบุคลิกเสียใหม่	

	 เราส่วนมากได้เคยฝึกหัดในเรื่องนี้มาบ้างแล้ว	 เช่น	 เวลาไป

สมัภาษณง์าน	เรามกัแสดงใหด้เูหมอืนวา่เราเปน็คนทีป่ระสบความสำเรจ็

และเปี่ยมไปด้วยความสามารถ	มากเกินกว่าที่เรารู้สึกว่าเราเป็นอยู่จริง			

หรอืเมือ่เผชญิกบัความทา้ทาย	เราอาจใสห่นา้กากใหด้วูา่เรา	“กลา้หาญ”	

ในขณะที่อกสั่นขวัญแขวนอยู่ภายใน	
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	 เราใช้การปลอมตัว เพื่อให้ดูเหมือน

เป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เรา ,	 ขอให้อ่านประโยคนี้		

ให้ชัดๆ	อีกที		คิดตามไปด้วย			

	 นิสัยบุคลิกแบบไหนที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้ยัง

ไมม่อียูบ่า้ง	?	คณุอยากเปน็คนทีส่ดใสรา่เรงิหรอืเปลา่	?	

มองโลกในแง่ดี	 ?	 กระตือรือร้น	 ?	 ก้าวหน้าในอาชีพ

การงาน	?	มีเสน่ห์	?	หรือเปล่า	

	 ลองฟั งนิทานของตะวันออกสัก เ รื่ อ ง			

พระราชาในเมืองหนึ่ง	 ทารุณโหดร้ายมาก	 จนเป็น		

ที่หวาดกลัวของเหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งปวง	 หน้าตาของพระองค์

เหี้ยมโหดอัปลักษณ์	 อีกเมืองที่ใกล้เคียงกันปกครองโดยเจ้าหญิงที่ทรง

ศิริโฉม	 อ่อนหวาน	 เมตตา	และบริสุทธิ์	 ทุกเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงล้วน		

ดีงาม	 ทำให้เจ้าหญิงองค์นี้เป็นที่ปรารถนาของพระราชาดังกล่าว			

เปน็อยา่งยิง่	พระองคส์ัง่ใหท้หารยกทพัไปยดึเมอืงนัน้	และนำเจา้หญงิมา		

เพื่อเสกสมรสกับพระองค์		

	 เมื่อทหารนำเจ้าหญิงมาถวาย	 พระราชาขอเธอแต่งงาน			

เจ้าหญิงตกใจเมื่อเห็นพระพักตร์อันโหดร้าย	พระราชาทรงโกรธเกรี้ยว				

แต่ก็อยากให้เจ้าหญิงรัก	เพราะพระองค์ได้ตกหลุมรักเจ้าหญิงไปแล้ว				

	 พระราชาจึงเรียกมหาอำมาตย์ที่ทรงไว้ใจที่สุดมาปรึกษา			

ซึ่งหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว	 มหาอำมาตย์ก็กราบทูล		

พระราชาว่า	 “ควรทำหน้ากากเพื่อทรงสวมสักอันหนึ่ง	 เป็นหน้ากาก		
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ที่มีลักษณะเมตตา	ทรงธรรม	ร่าเริง	เมื่อเจ้าหญิงมองที่พระองค์ก็จะเห็น

แต่ลักษณะดีๆ	เหล่านั้น	แทนพระพักตร์จริงที่ดุร้าย	ตราบเท่าที่พระองค์

ทรงสวมหน้ากากนี้ไว้	 จะไม่มีใครคิดระแวงสงสัยเลยว่าพระองค์ทรง

โหดร้ายเพียงไร	

	 แล้วมหาอำมาตย์ก็ออกจากวัง	 เอาขี้ผึ้งอย่างดีมาทำหน้ากาก

วิเศษขึ้นอันหนึ่ง	 เขียนสีเป็นหน้าตาที่มีลักษณะแสนวิเศษแบบที่อยาก

ให้คนอื่นเห็นพระราชาเป็นเช่นนั้น	 แล้วนำไปถวาย	 เมื่อพระราชาทรง

สวมและส่องกระจกดู	 ก็พอใจพระพักตร์ใหม่เป็นอย่างมาก	 “ทีนี้			

เจ้าหญิงก็จะรักข้า”	 ทรงบอกแก่มหาอำมาตย์	 ขณะที่ในใจก็คิดว่า		

เจ้าหญิงจะงามสักเพียงไหนนะ	ตอนที่โดนจับขึงพืดบนเตียง				

	 เมื่อมองเห็นแววหื่นกระหายของพระราชา	 มหาอำมาตย์ได้

กราบทูลว่า	ช้าก่อนพระองค์	พวกเราต้องบอกพระองค์ก่อนว่า	หน้ากาก

วิเศษนี้จะใช้ได้ผลจริง	 พระองค์ต้องทำใจให้เหมือนกับคุณความดี		

ทั้งมวลที่เราได้หล่อหลอมใส่ไว้ในหน้ากาก	 ทั้งความรัก	 ความเมตตา		

สุภาพ	 ร่าเริง	 และงดงาม	แต่เมื่อใดที่ทรงมีความคิดที่ไม่ดี	 หน้ากากนี้		

ก็จะแตกออก	แล้วสิ่งที่อำพรางไว้จะเปิดเผยออกมา		

	 หลังจากฝึกใส่หน้ากากนี้สองสามวัน	พระราชาก็พบเจ้าหญิง		

ซึ่งทรงแปลกใจกับพระราชาที่เปลี่ยนไปจากเดิม	พระราชาทรงแสดง

ความเสน่หาอย่างอ่อนโยนจนชนะใจเจ้าหญิง	 และอภิเษกสมรสเป็น

พระราชินีในที่สุด		
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	 หลังจากเสกสมรสแล้วสองสามสัปดาห์	 พระราชาเรียก		

มหาอำมาตย์มาปรึกษาด้วยความหงุดหงิดว่า	 “ข้าทนหลอกลวงสตรี		

ทีข่า้รกัเชน่นีอ้กีไมไ่ดแ้ลว้	 เอาหนา้กากออก	ใหเ้ธอเหน็หนา้ขา้จรงิๆ	 เถอะ	

ให้คนไปคอยรับด้วย	หากพระราชินีจะทรงสิ้นสติล้มลง	เมื่อเห็นข้า”			

	 มหาอำมาตย์ดึงหน้ากากออกด้วยความหวั่นเกรง	 แล้วก็ต้อง

ประหลาดใจ	 เมือ่เหน็พระพกัตรพ์ระราชาทีบ่ดันีแ้สดงใหเ้หน็แตล่กัษณะ

ที่ทรงคุณธรรมความดีทั้งปวง	 เหมือนที่

เขยีนใสไ่วใ้นหนา้กากทกุประการ	

	 พระพั กตร์ นั้ นแสดงให้ เห็ น		

คณุธรรมความดทีีม่อียูใ่นใจ	และจากนัน้

เป็นต้นมา	พระราชาและพระราชินีก็ร่วม

ชวีติกนัอยา่งมคีวามสขุ					

	 ทั้งหมดนี้	 สรุปตามคำพูดของ	

Stuart	Wilde	 ได้ว่า	 “คุณต้องเสแสร้งไป

จนกว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ”	

๙. ใช้ทักษะนักพนัน (Gambler’s Edge) – ความสามารถ

ในการเล่นเกมเสี่ยง ตัดสินใจอย่างฉับไว และไม่ละเลิก 

	 นักเล่นการพนันมีทั้งแบบโง่และแบบฉลาด	 นักการพนันที่โง่		

จะเชื่อมั่นในโชคลาภและการสวดวิงวอน	แต่นักการพนันที่ฉลาดจะมี

วิสัยทัศน์	 มีแผน	 และระบบการเล่น	 เขาจะหาโอกาสความเป็นไปได้		
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ที่จะชนะ	พวกนี้จะมีการศึกษา	มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากที่สุดเท่าที่

จะทำได้	ก่อนที่จะพิจารณาและตัดสินใจ			

	 ปกติแล้ว	 เรามักจะถูกกดดันเรื่องเวลาอยู่เสมอ	 จึงไม่มีเวลา		

ที่จะศึกษาวิจัยข้อมูลก่อน	ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้	 ดังนั้นสายลับจึงได้รับ

การฝึกฝนอย่างหนักให้มีความพร้อมรับเหตุการณ์ต่างๆ	 ที่ไม่คาดคิด		

มาก่อน	 การฝึกฝนนี้จะช่วยให้สายลับสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดเท่าที่

จะเป็นไปได้ในขณะนั้นๆ		

	 คุณเองก็ทำอย่างนั้นได้	 คุณอาจฝึกซ้อมวิธีที่จะตอบโต้ใน

สถานการณ์ต่างๆ	 โดยคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับงานของคุณ	 เขียนรายการ

ทางเลือกต่างๆ	 ที่จะเป็นไปได้	 ทั้งในกรณีเลวร้ายที่สุดและดีที่สุด			

ถามตัวเองว่า	 “อะไรจะเกิดขึ้น	 ถ้า...	 ?”	 หรือ	 “ฉันควรจะทำอย่างไร			

ถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้น?”	

	 เมื่อคุณต้องตัดสินใจ	 จงตัดสินใจในทันที	 อย่างเลี่ยงความจริง

โดยคดิเอาเองวา่เดีย๋วมนัอาจจะดขีึน้	จงตดัสนิใจใชท้างเลอืกทีเ่ปน็ไปได้

และดทีีส่ดุ	แลว้เกาะตดิกบัการตดัสนิใจนัน้	ดำเนนิการตามนัน้	ถา้ตอ่มา

ปรากฏว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด	 ก็ปรับเปลี่ยนการตัดสินใจใช้		

ทางเลือกอื่นได้ในจังหวะเวลาที่บีบคั้นเช่นนั้น	 สายลับที่ตัดสินใจได้

อย่างฉับไว	 จะปฏิบัติภารกิจที่ได้ประสิทธิผลสูงกว่าคนที่เอาแต่กังวล		

ลังเล	และไม่กล้าตัดสินใจ		

	 ถา้คณุอยูใ่นสถานการณท์ีม่ดืไปหมด	ไมรู่อ้ะไรไดเ้ลย	ไมส่ามารถ

จะคาดการณ์ทางเลือกใดๆ	ได้	ก็จงโยนหัวโยนก้อย	!		
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	 นักบริหารระดับสูงคนหนึ่ง	 มักจะพกเม็ดลูกปัดจำนวนหนึ่งไว้

ในกระเปา๋	 เมือ่เขาตอ้งตดัสนิใจในเรือ่งทีย่ากยิง่	 (impossible	decision)	

แต่ต้องตัดสินใจในทันทีว่าจะตกลงหรือไม่ตกลงในโครงการนั้นๆ			

เขามักจะล้วงมือไปในกระเป๋า	 กำเม็ดลูกปัดออกมากำหนึ่ง	 แล้วนับ

ออกทีละเม็ด	 ถ้าเป็นเลขคู่จะตอบตกลง	ถ้าเป็นเลขคี่จะตอบไม่ตกลง		

และเมื่อตัดสินใจอย่างไรแล้ว	 เขาก็จะดำเนินการอย่างจริงจังตามการ

ตัดสินใจนั้น	 ผู้ชายคนนี้ได้รับยกย่องมากว่าเป็นนักบริหารอัจฉริยะ			

มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีเยี่ยม	 เขาบอกว่าเคล็ดลับของความ

สำเร็จคือต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วแล้วก็ลงมือดำเนินการตามการ

ตัดสินใจนั้นทันที	

๑๐. เกมสายลับ (Spy Game) - กฏสำคัญ ๑๐ ประการ 

ของสายลับชั้นนำ    

	 จากข้อมูลความรู้ที่ได้โดยตรงจากสายลับที่ปฏิบัติงานในพื้นที่		

สรุปเป็นข้อคิดที่คุณจะนำไปปรับใช้ได้ดังต่อไปนี้	

	 กฎข้อที่หนึ่งต้องเป็นฝ่ายบุก

	 อย่ารอให้ใครมาตีคุณ

เข้าก่อน	ถ้าเห็นว่าพวกเขาน่าจะ

เป็นอันตรายต่อเรา	 ก็จงลงมือ

ทันที	 ในการทำธุรกิจ	คุณจะมัว

อืดอาดไม่ได้	เดี๋ยวคู่แข่งก็มากิน

คุณเป็นอาหารเช้าเสียเท่านั้น			
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ถ้าคุณสร้างกำแพงล้อมป้องกันตัว	 แล้วเข้าไปอยู่ภายในกำแพงนั้น				

ก็เท่ากับเชิญชวนฝ่ายตรงข้ามให้เข้ามาล้อมโจมตีคุณจนกว่าป้อม

กำแพงของคุณจะพังทลายลง	 ป้องกันตัวอย่างแข็งแรงก็ดีแล้ว	 แต่ก็

ต้องดำเนินการเชิงรุกอย่างจริงจังด้วย	คุณต้องตรวจสอบฝ่ายตรงข้าม

และสถานการณอ์ยูเ่สมอๆ	 เพือ่ใหแ้นใ่จวา่พวกเขาอยูใ่นทีต่ัง้ของตนเอง	

ไม่ได้เข้ามาล้อมบุกคุณ	ต้องตรวจสอบอนาคตและตรวจติดตามฝ่าย

ตรงข้ามอยู่เสมอ	มองข้ามให้ไกลไปกว่าวันนี้	 คิดว่าวันพรุ่งนี้	 คุณจะไป

อยู่ในสถานการณ์อย่างไร	 แล้ววางแผนดำเนินการเพื่อให้คุณได้อยู่		

ในจุดที่คุณต้องการ	เมื่อถึงเวลานั้น		

	 เป็นฝ่ายบุกโจมตีคู่แข่งของคุณอยู่เสมอๆ	ทำให้เขาต้องเป็น

ฝ่ายรับโดยตลอด	ในการทำธุรกิจจงใช้ยุทธวิธีนี้	 เพื่อให้เกิดโอกาสที่คุณ

จะควบคุมตลาดได้	โดยการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ	ตลอดเวลา	

	 โจมตีศัตรูภายในของคุณด้วย	 ได้แก่	 นิสัยเฉื่อยช้า	 ขี้เกียจ			

กำจัดนิสัยนี้	 แล้วก็ป้องกันมันกลับมาด้วยการคิดริเริ่มสร้างสรรค์			

ทำกิจกรรมที่กระตุ้นเร่งเร้า	 หาวิธีใหม่ๆ	 ในการทำงานอยู่เสมอ	คุณอยู่

นิ่งๆ	 ไม่ได้	 ไม่มีที่ใดที่จะป้องกันตัวเองได้	 ดีไปกว่าการเอาชนะตัวเอง		

ตั้งแต่วันนี้		

	 กฎข้อสองนับถือทักษะความชำนาญของคุณเอง

	 ทุกครั้งที่ทำเรื่องที่สร้างสรรค์	 หรือได้ความคิดที่เยี่ยมๆ	 จงชม

ตัวเอง	 เป็นการพัฒนาระบบให้รางวัล	แม้เพียงความสุขใจเล็กๆ	น้อยๆ		

เช่น	เมื่อทำอะไรที่พิเศษได้สักอย่างให้ชมตัวเองว่า	“ฉันช่างเก่งอะไรเช่น

นี้”			ซึ่งจะเป็นการฝึกใจตัวเองให้คุ้นเคยกับเรื่องที่ดีๆ	
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	 ในการเตรียมหาบุคลากรเข้าทำงาน	ฝ่ายบุคลากรย่อมต้องวาง

ระบบการให้รางวัล	 เช่น	 โบนัส	 คำชม	 การยกย่องนับถือ	 อำนาจ		

การตัดสินใจ...	 ซึ่งมีความหมายมากกว่าตัวเงินเป็นรางวัลในแง่ของ

อารมณ์ความรู้สึก	ซึ่งจะจูงใจให้คนทำงาน				

	 ถ้าคุณต้องการดึงดูดคนเข้าทำงาน	 คุณต้องแสดงให้เห็น		

สิ่งต่างๆ	ที่เขาคาดหวังว่าจะได้รับตอบแทนจากการทำงาน				

	 ทำนองเดียวกัน	 อย่าลืมแสดงความชื่นชมต่อความคิดของ		

ตัวเอง	แสดงความยินดีให้ตัวเองด้วย	จงแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอื่น	

และตอ้งไมล่มืทีจ่ะเปน็ฝา่ยยกยอ่งสรรเสรญิความคดิและความชว่ยเหลอื

ที่ได้รับจากเขา	 ไม่มีอะไรที่จะทำให้คนประทับใจได้มากไปกว่าการที่

ใครสักคนมามองหน้าคุณแล้วบอกว่า	“คุณฉลาดมาก”			

	 ส่งเรื่องดีๆ	การให้กำลังใจครั้งแล้วครั้งเล่า	เข้าสู่ความคิดจิตใจ

ของคุณเอง	 เป็นการตอบแทนความคิดจิตใจของคุณที่ได้ให้สิ่งมีค่า		

ออกมามากมาย	

	 กฏข้อสามเป็นเจ้าถิ่น

	 นำอัจฉริยภาพของคุณเข้าสู่สมรภูมิ	 ตรวจสอบกับคนที่เยี่ยม

สุดยอด	 เพื่อให้เป็นเหมือนกับที่	 เจย์	 อับราฮัม	 ปารมาจารย์ด้านการ

ตลาด	 เรียกว่ากลยุทธ์การก้าวขึ้นสู่จุดสุดยอดเหนือใคร	 การฝึกปฏิบัติ

ดังกล่าวคุณต้องยอมทุ่มเทพลังงานและทรัพยากร	 คุณเลี่ยงเส้นทางนี้

ไม่ได้	 ถ้าหากต้องการเป็นสุดยอด	คุณต้องเข้าสู่สนามในฐานะสุดยอด

ในกลุ่มของคุณ	 และหาหนทางและวิธีการต่างๆ	ที่จะเผชิญหน้าและ
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เขีย่คูแ่ขง่ของคณุใหก้ระเดน็ออกไป	เพือ่ทีค่ณุจะเปน็เจา้ถิน่	ผูค้รอบครอง

สนาม	 ถ้าคุณไม่ออกไปต่อสู้ดังว่า	 คุณก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า			

คู่แข่งของคุณเป็นเจ้าถิ่นอยู่	

	 ในด้านจิตใจ	 การครองสนาม	 หมายถึง	 คุณดึงปกเสื้อให้ตึง

แล้วก้าวออกไป	ฟาดทุกสิ่งที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ	 ให้กระเด็นออกไปจาก

ทางของคุณอย่างเต็มกำลัง	 จากนั้นก็สร้างระบบที่จะคอยตรวจติดตาม

พฤติกรรมของคู่แข่งที่กำลังหาทางโค่นคุณอยู่	 เพื่อที่คุณจะได้ก้าว		

ล้ำหน้าพวกเขาไปหลายๆ	ก้าว	

 กฎข้อสี่รู้จักภูมิหลังตนเองดี

	 ถ้าดูประวัติการทำงานของสายลับ	 จะพบว่ามีกรณีที่ประสบ

ความลม้เหลวอยูม่ากมาย	ภารกจิประสบหายนะและสายลบัถกูฆา่ตาย	

เรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดมีการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด	สายลับที่ได้อ่าน

เอกสารเหล่านี้	จะรู้ประวัติของเครือข่ายและภารกิจของตนอย่างดี			

	 ด้วยวิธีนี้สายลับจึงได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและ		

ไม่ทำผิดพลาดแบบเดิมๆ	ซ้ำเข้าไปอีก			

	 อั จ ฉ ริ ย ะ มั ก จ ะ เ ป็ น		

นักอ่านที่กระหาย	 ศึกษาความรู้

และความคิดของบุคคลสำคัญ

อย่างจริงจัง	เราควรยืนอยู่บนไหล่

ของยักษ์	 เพื่อพยายามที่จะเป็น

ยักษ์ด้วยตัวเราเองในอนาคต	
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วงล้อมีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแล้ว	 เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไป

ประดิษฐ์มันซ้ำขึ้นมาอีก	 จงใช้ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่แล้วให้เป็นฐาน		

ที่จะสร้างความรู้ใหม่ๆ	ขึ้นมา	

	 อะไรก็ตามที่คุณต้องการทำ	 ต้องการเป็น	 จงเรียนรู้แล้วจะ

ประสบความสำเร็จ	มีคนอื่นๆ	ที่ล่วงหน้าคุณไปก่อนแล้ว	ด้วยความฝัน

อย่างเดียวกับคุณ	 ดังนั้น	 จงเลียนแบบเขา	 ถ้าคุณอยากเป็นนักธุรกิจ		

ที่ร่ำรวย	 จงอ่านหนังสือชีวประวัติของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ				

ถ้าคุณอยากเป็นนักกอล์ฟระดับสูงขึ้น	จงอ่านเรื่องของไทเกอร์	วูด	จงใช้

ประโยชน์จากทุกสิ่งที่พร้อมให้ใช้ได้แล้ว	 ตลอดเส้นทางที่ดำเนินการมา	

ถ้าคุณจะทำผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่เป็นไร	 ขอเพียงให้แน่ใจว่า

เป็นความผิดพลาดจากตัวคุณเอง	 มิใช่ความผิดพลาดที่คนอื่นๆ	 ทำ			

ซึ่งคุณควรจะได้เรียนรู้จากเขาแล้ว	 ไม่จำเป็นต้องทำผิดพลาดซ้ำตาม

เขาไปอีก				

	 กฎข้อห้าอย่ามองข้ามการวิเคราะห์

	 รวบรวมแหลง่ความรูข้องคณุไวด้ว้ยกนั	 ใชข้อ้มลูทัง้หมดทีค่ณุม	ี

ถ้าพบกับเรื่องท้าทายในธุรกิจ	 จงรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดที่มี		

แล้วนำมาวิเคราะห์อย่างจริงจัง		

	 ในขอ้มลูนัน้มทีัง้สญัญาณบอกและคำตอบตอ่ปญัหา	สิง่ทา้ทาย	

และสถานการณ์ของคุณ	 การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้คุณมองเห็น

สัญญาณและคำตอบดังกล่าว	 แม้ว่าไม่ง่ายเสมอไปที่จะจับจุดให้ถูก		

แตบ่างครัง้	เพยีงนำขอ้มลูตา่งๆ	มาพจิารณารว่มกนั	สญัญาณและคำตอบ

ดังกล่าวก็ปรากฏให้เห็นได้ทันที	
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	 การวิเคราะห์คือการที่คุณไปตรวจดูอะไรสักอย่าง	 เหมือน

พยาบาลที่เอาแว่นขยายและหวีเสนียด	 เข้าไปตรวจปัญหาเหาระบาด

ในโรงเรียน...	 เหมือนนักล่าสมบัติที่เดินสำรวจตามชายหาด	 ใช้เครื่อง

ตรวจจับโลหะ	 ค่อยๆ	 ตรวจไปตามผืนทรายทีละนิ้วๆ	 อย่างเป็นระบบ		

เมื่อมันเจอโลหะบางอย่าง	 ก็จะส่งเสียงบี๊บๆๆ	 เตือนให้คุณรู้ว่าอาจมี

บางสิ่งที่มีค่าฝังอยู่	

	 กฎข้อหกอย่าใจแคบ

	 ในแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานสายลับหลากหลายองค์กร		

จึงมีบ่อยๆ	 ที่ เกิดการทำงานทับซ้อนกันขึ้น	 และเกิดการขัดแย้ง			

ชิงดีชิงเด่นขึ้นได้	 ด้วยต่างคนต่างทำงานด้วยวิธีการของตนและคิดว่า	

“ฉันก็แน่”	เรื่องที่ว่านี้ทำให้การประมวลข่าวสารไม่ได้ผลเท่าที่ควร	

	 คุณควรเรียนรู้ที่จะยอมรับนับถือหลายๆ	คน	ที่ร่วมอาชีพเดียว

กับคุณ	 ซึ่งทำงานอย่างบากบั่น	 เป็นมืออาชีพ	 ที่ทำงานอย่างสุด		

ความสามารถ	 เปน็แบบอยา่งทีค่ณุควรจะเรยีนรูต้ามอยา่งได	้ควรเปดิใจ

เรียนรู้จากคนเก่งอื่นๆ	นอกสายงานที่คุณเชี่ยวชาญด้วย	

	 คุณจะเรียนรู้ได้อีกมาก	 เพียงแต่ขยายขอบข่ายความสนใจ		

ไปยังเรื่องอื่นๆ	 มากขึ้น	 ความคิด

สร้างสรรค์จะไม่เกิดในรูปแบบ

เดียวเดิมๆ	 อย่างที่เราต้องการได้	

ความคิดสร้างสรรค์จะเบ่งบาน

เฉพาะเมื่อมีหลายๆ	มุมมอง		
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	 คนที่ใจแคบ	 ปฏิเสธโลก	 เท่ากับปฏิเสธตัวเอง	 ไม่ให้เข้าถึง		

บางส่วนที่ยิ่งใหญ่กว่าในจิตใจของตน	จงเดินทางดูบ้าง	แล้วชิมอาหาร

แปลกใหม่	 สวมเสื้อผ้าแบบที่ไม่คุ้นเคย	 ดื่มชากับชาวบ้านในถิ่นนั้น				

จงร่วมแบ่งปันประสบการณ์กัน	 แล้วคุณจะไปถึงจุดหมายร่วมกันได้

รวดเร็วขึ้น	

	 กฎข้อที่เจ็ดพัฒนาทีมของคุณ

	 คุ ณ ต้ อ ง ฝึ ก ฝ น		

เป็นประจำสม่ำเสมอ	 ถ้าคุณ

ต้องการปฏิบัติงานในระดับ		

ขีดสมรรถนะสู งสุดที่ คุณมี	

ต้ อ งลั บสมอง ให้ เ ฉี ยบคม			

ด้ ว ย แ ผนก า ร ฝึ ก ฝ นที่ จั ด		

อย่างเป็นระบบ	ความคิดแบบ

อัจฉริยะเป็นทักษะที่เรียนรู้กันได้	 คุณจะเข้าใกล้ความเป็นอัจฉริยะ		

ยิ่งขึ้น	ถ้าคุณให้ความสนใจและมุ่งเน้นต่อมันมากขึ้น	

	 ในทำนองเดยีวกนั	ถา้คณุมคีนทีท่ำงานอยูก่บัคณุ	ทำงานใหค้ณุ	

คุณก็ต้องยอมลงทุนในการฝึกฝนเขา	 เพื่อให้เขาทำได้ดีที่สุดในทาง		

ของเขา	เช่นเดียวกับคุณ	

	 ใชว้ธิลีดั	โดยหาความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ	แนน่อน	คณุเรยีนรูเ้องได้

มากขึ้นเป็นลำดับๆ	แต่ประหยัดเวลาของคุณไว้ดีกว่า	โดยเรียนรู้จากครู	

อ่านหนังสือที่พัฒนาสมอง	 ไปร่วมการสัมมนาในเรื่องที่ เกี่ยวกับ		
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การสร้างสรรค์บ่อยๆ	จนเมื่อมีความรู้พื้นฐานเหล่านั้นแล้ว	คุณค่อยเติม

ความละเอียดประณีตและความสร้างสรรค์ของคุณเพิ่มลงไป	

	 กฎข้อแปดอย่ายอมให้ถูกผลักออกนอกสนาม

	 ถ้าคุณเป็นคนที่มี ไหวพริบ	 และ

สายตาที่แหลมคม	มักจะเป็นที่ไม่พอใจของ

คนอื่นและถูกมองข้าม	 เพราะคุณมักเสนอ

เรื่องต่างๆ	 ที่จะเป็นแรงกดดันที่ทำให้เขา		

ต้องเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมที่เป็นอยู่	 ในทาง

ธุรกิจ	 คุณอาจถูกมองว่าเป็นผู้ท้าทายอำนาจ

ของผู้บังคับบัญชา	 เขาจึงพยายามที่จะกีดกัน

คุณออกไป	ปิดกั้นคุณไว้	หรือแม้แต่กำจัดคุณ

ออกไป	หลายๆ	ครั้ง	พวกเขาจะขโมยความคิดของคุณไปใช้	แล้วอ้างว่า

เป็นความคิดของเขาเอง	

	 ก่อนที่จะแต่งงาน	นางวอลนัท	 เคยทำงานในบริษัทภาพยนตร์			

ผู้จัดการใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นนายของเธอ	ได้ขโมยความคิดของเธอไปใช้	

และอวดโอ้ว่าเป็นความคิดของเขาเอง	 เมื่อมีปัญหาเขาจะโบ้ยให้คนอื่น	

แต่เมื่อได้รางวัลเขาจะออกไปรับเสียเอง	

	 คุณต้องอย่าปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น	 ถ้าคุณได้เขียน

ข้อเสนอความคิดและได้ตรวจสอบว่าเป็นความคิดที่ดีแล้ว	จงเสนอมัน

ต่อผู้มีอำนาจในเรื่องนั้น	 ข้ามผ่านฝ่ายบริหารที่อยู่ตรงกลาง	 ข้ามผ่าน

ใครก็ตามที่พยายามจะกดหรือกีดกันความก้าวหน้าของคุณ				
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	 จงจำไว้ในใจว่า	 ต้องคอยระวัง

พวกชอบปิดกั้นความก้าวหน้าและ

ขโมยความคิดของคุณ	 คนที่ว่าก็คือ

ความคิดเฉื่อยๆ	ความลังเลสงสัย	 และ

ความหวั่นกลัวของคุณนั่นเอง	 มันจะ

ทำให้คุณชอบอยู่ในเขตปลอดภัย	 เมื่อมี

การเผชิญหน้ากัน	 มันมักจะหยุดยั้งคุณ	

ทำให้คุณไขว้เขวด้วยเรื่องแทรกต่างๆ	

เชน่	รายการทวีทีีช่อบ	ขา่วในหนงัสอืพมิพ	์

ไอศครีมที่อยากกินเพิ่มอีกหน่อย	ฯลฯ	จงผลักสิ่งที่ขโมยอนาคตของคุณ

ออกไป	แล้วเดินมุ่งไปข้างหน้า	ด้วยความคิดของคุณเอง		

 กฏข้อเก้าจงรู้ว่าเมื่อไรถึงเวลาต้องไป

	 ในวงการจารกรรม	 เต็มไปด้วยภัยอันตราย	 คนที่ต้องต่อต้าน

การจารกรรมเป็นเวลานานๆ	 มักจะกลายเป็นคนประสาท	 ขี้ระแวง		

คอยแต่คิดว่าทุกคนจะมาเล่นงานตน	 เหมือนทหารผ่านศึก	 ที่มักจะมี

ความยุ่งยากเดือดร้อนในชีวิตมากมาย	 เขาต้องอยู่กับการหลอกลวง			

ไม่หลอกเขาก็ถูกเขาหลอกตลอดเวลา	 เกมของสายลับก็เหมือนกับ		

ห้องกระจกลวงตา	ที่ทุกอย่างล้วนไม่เป็นอย่างที่เรามองเห็นเลย	การมี

สิ่งเหล่านี้ในชีวิตคุณ	ถ้ามากไปก็ไม่ดี	

	 ในกองทัพ	บุคลากรจะถูกโยกย้ายทุก	๒	 -	๓	ปี	 เพื่อทำให้เขา

ยังคงกระชุ่มกระชวยอยู่เสมอ	
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ในบางอาชีพหรือในบางสถานการณ์	 ถ้าต้องอยู่กับมันนานเกินไป			

คุณจะรู้สึกติดตัน	 ดังนั้น	 คุณควรหาวิธีที่จะขยับขยายเป็นระยะๆ			

เพื่อที่จะได้มีประสบการณ์กับสถานที่ใหม่	 โอกาสใหม่	 และได้เรียนรู้

ทักษะใหม่ๆ	 ถ้าสมองของคุณถูกใช้งานเป็นเวลานานๆ	 มันก็ต้องการ		

พักบ้าง	 การเปลี่ยนแปลงก็ถือเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งเหมือนกัน			

ดังนั้น	 จงก้าวขยับต่อไปเรื่อยๆ	 เพื่อคุณจะได้พบกับสิ่งท้าทายสดใหม่		

ที่จะทำให้คุณต้องหาวิธีแก้ไขในแบบที่ไม่เคยใช้มาก่อน	

	 เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์กดดันเป็นเวลานานๆ	สมองของคุณ

จะมีอาการ	๒	อย่างนี้	 คือ	ประการแรก	สมองบางส่วนจะหลับไปและ

ปล่อยให้ประสาทอัตโนมัติทำงาน	 (autopilot)	 ซึ่งจะทำให้งานของคุณ

ไม่ขยับ	 ประการที่สอง	 บางส่วนของสมองจะเข้าสู่ระดับความเร็วสูง		

เกินควร	ทำให้คุณมีปฏิกิริยาที่เกินพอดี	แบบควบคุมได้ยาก	

 กฏข้อสิบอย่ายอมแพ้

	 ไม่ว่าภารกิจหรือจุดมุ่งหมายที่คุณทำอยู่จะเป็นเรื่องใดก็ตาม		

ขอให้คุณเกาะติด	 ทำต่อไปอย่างมานะอดทน	 อย่ายอมแพ้	 หน่วย		

สืบราชการลับหลายแห่งได้ใช้ความพยายามอย่างเงียบๆ	 เป็นเวลา

หลายเดือน	 เพื่อติดตามบุคคลเป้าหมายและจับให้ได้คาหนังคาเขา			

ซึง่ในบางชว่งเวลา	มนัจะดรูาวกบัหยดุนิง่	 เหมอืนไมม่กีารดำเนนิงานใดๆ	

แต่บางทีในขณะที่คุณเริ่มถามตัวเองว่าจะยอมแพ้ดีไหม	 ก็อาจเป็น

จังหวะที่เหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงไป	สิ่งที่คุณรอคอย	อาจพลันเกิดขึ้น		

สิง่ทีค่ณุคน้หา	จดุมุง่หมายทีค่ณุพยายามอยูอ่าจปรากฏเปน็จรงิขึน้กไ็ด	้	
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	 ภารกิจหนึ่งๆ	 อาจใช้เวลาถึง	 ๑๐	 เดือน	 กว่าจะสำเร็จ	 แต่ถ้า

คุณยอมแพ้ในเดือนที่	 ๙	 ความพยายามของคุณก็จะสูญเปล่าไป		

โดยสิ้นเชิง			

	 จงอย่าทำตัวเหมือนนักขุดทองที่อุตส่าห์ซื้อเหมืองทองมา			

แต่หลังจากพยายามขุดอย่างเหนื่อยยากไปสักพัก	 แล้วก็หยุดขุดเสีย

กลางคัน	ทั้งที่อีกเพียง	๓	ฟุต	 เขาก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐี	 เพราะเขา

ยอมแพ้	 และขายเหมืองนั้นไป	 ทำให้สูญโอกาสที่จะได้ทอง	 ๑,๐๐๐			

ล้านดอลล่าร์	ในเวลาต่อมา			

	

	

...เฮ้อ!!
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