
ความฝัน

สุดยอดนักกีฬา

ทุกคน

ล้วนเริ่มต้น

จาก...



...ทะยานข้ามผ่านเส้นชัย

...ฝันว่าจะทำให้ ได้เหมือนอย่างฮีโร่ในดวงใจ



...ส่องให้โลกสว่างไสวด้วย
ประกายแห่งชัยชนะ
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ตัวอย่างที่เหล่าสุดยอดนักกีฬา
แสดงให้เห็นนั้นเรียบง่าย
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 และ...

จงไล่ตาม

เป้าหมาย

 ทำตาม

ความฝัน
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คิดการใหญ่

ให้ใช้กึ๋น!





1. ทำฝัน...ให้เป็นจริง



เราทุกคนต่างมีความฝัน

แต่การจะทำให้ฝันเป็นจริงได้นั ้น

ต้องมุ ่งมั ่น ทุ ่มเท มีวินัยในตนเอง

และพยายามจนหยดสุดท้าย

เจสซี โอเวนส์

(เจ้าของเหรียญทองวิ่ง 100 เมตร

โอลิมปิกเกมส์ กรุงเบอร์ลิน ปี 1936)
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ตอนเด็ก  ๆ  ฮีโร่ในดวงใจของคุณคือใคร นักฟุตบอล? นักมวย? นักว่ายน้ำ?  

นักว่ิง? 

คุณอาจรู้สึกว่าชัยชนะและความสามารถของเหล่าฮีโร่น้ันยอดเย่ียมผิดมนุษย์มนา  

ไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้ ถ้าจะทำให้ได้แบบนั้นบ้างก็คงเป็นฝันที่เกินจริง

แต่เหล่าฮีโร่ก็เหมือนคุณนั่นละ ครั้งหนึ่งพวกเขาก็เคยฝันว่าจะทำตามอย่างฮีโร่ 

ในดวงใจ และส่วนใหญ่ฝันที่เป็นจริงก็เกิดขึ้นหลังจากได้ฝึกซ้อม  มานะ  

พยายาม ล้มลุกคลุกคลาน และมั่นคงแน่วแน่มานานหลายปี

ความเป็นเลิศด้านกีฬาเป็นต้นแบบชั้นยอดสำหรับคนที่มุ่งมั่นและทำตามได้  

เพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถพิชิตเป้าหมายในแบบของตัวเองได้ทั้งนั้น 

ถ้าวันน้ีคุณว่ิง 1 กม.ได้ใน 10 นาที พรุ่งน้ีก็ลองว่ิงให้ได้ภายใน 9 นาที 50 วินาทีสิ  

แค่ทำแบบนี้ก็เท่ากับว่าคุณได้ตามรอยนักวิ่งอย่างเซบาสเตียน คู, โม ฟาราห์  

และนักวิ่งคนอื่น  ๆ  ที่เคยมีชีวิตอยู่แล้วละ เหล่านักวิ่งล้วนฝันที่จะวิ่งเข้าเส้นชัย 

ให้ได้เร็วขึ้นทุก ๆ วัน

เช่นเดียวกัน การฝันถึงความสำเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิตส่วนตัว หรือเรื่อง 

อื่น  ๆ  ที่คนเราพยายามไขว่คว้า ล้วนส่งผลดีเสมอ ความฝันทำให้คุณเข้มแข็ง 

และมีจินตนาการ กลายเป็นคนที่ต่างไปจากเดิมเหมือนฮีโร่ทั้งหลายที่คุณชื่นชม 

ตั้งแต่เด็กนั่นละ

ความสำเร็จด้านกีฬาเป็นแบบอย่างที่มีประโยชน์มาก เพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้  

วัดผลได้ และได้ฉลองชัยกันไปทั่วอย่างกว้างขวาง ทีมที่ชนะได้รับถ้วยรางวัล  

ส่วนนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล

แม้ความสำเร็จในแบบคุณอาจไม่ได้วัดจากถ้วยหรือเหรียญรางวัลใด แต่ตัวคุณ 

จะรับรู้ถึงมันได้เมื่อบรรลุเป้าหมาย เพราะคุณจะรู้สึกได้ถึงความฝันที่กลายเป็น 

จริง
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2.
 ห

มั่น
ย้ำ

กับตัวเองบ่อยๆ 
การทำอะไรซ้ำ ๆ นั้นมีพลังแสนวิเศษ

อธิบายได้ด้วยเหตุผล 5 ประการ ดังนี้

	 ความทรงจำจะบันทึกการกระทำซ้ำ  ๆ  เอาไว้  

ช่วยให้เราทำสิ่งนั้นได้สำเร็จง่ายขึ้นในอนาคต

	 เราสามารถทดลองปรับเปลี่ยนจุดเล็กจุดน้อย 

ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพบวิธีที่ใช่ที่สุดได้

	 การพูดซ้ำ  ๆ  ก่อให้เกิดพลังที่มีจังหวะจะโคน  

มีแบบแผน คล้ายบทสวดมนต์

	 เมื่อเราพูดซ้ำความหมายของคำจะเปลี่ยนไป 

และกลายเป็นรูปธรรมมากขึ้น

	 ยิ่งเราย้ำสิ่งใด สิ่งนั้นจะยิ่งกลายเป็นคาถา 

ประจำตัว

นักกีฬาทั้งหลายโดยเฉพาะกีฬาประเภทที่ต้องใช้ 

ความทนทานมักจะมีวลีเด็ดประจำตัวไว้ใช้ท่องขณะ 

เล่นกีฬาเพื่อช่วยเอาชนะความรู้สึกเจ็บปวด ความ 

เหนื่อยล้า และกระตุ้นตัวเองให้ฮึดสู้ต่อ

นักไตรกีฬาอาชีพรายหนึ่งบอกกับตัวเองว่า  “ขา 

แข็งแรง ปอดแข็งแรง ใจแข็งแรง” ขณะที่เขาปั่น 
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จักรยานระยะทาง 180 กม. ระหว่างการแข่งขันไตรกีฬาระยะไกลและในจังหวะ 

ที่เบียดเข้าเส้นชัยในการวิ่งมาราธอน

แนวคิด “ใจสั่งกาย” ใช้ได้กับทุกเรื่อง ช่วยให้คุณมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ  ได้  

ไม่ว่อกแว่ก และพาคุณไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่วแน่มากยิ่งขึ้น

ทุกครั้งที่เราพูดอะไรซ้ำ  ๆ  อย่างเช่นว่า “ฉันจะไปให้ถึงที่สุด”  แทนประโยคอื่น 

ซึ่งอาจจะเป็น “ฉันกลัวว่าจะล้มไม่เป็นท่า” หรือ “ฉันไม่ไหวแล้ว"

จิตใจของคนเราผันแปรไปตามเคล็ดลับเล็กน้อยอย่างนี้ได้ด้วย ช่างน่าทึ่งจริง ๆ !

อยา่งเดก็  ๆในละครเพลงเรือ่ง เดอะซาวนดอ์อฟมวิสคิ ยงัร้องเพลงบอกตวัเองกนัวา่  

“จงลองนึกไปถึงสิ่งเหล่านั้นเพื่อผ่อนคลาย ขับความทุกข์ให้หายสิ้นไป”

ในบรรดาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จัดเก็บไว้ในกล่องเครื่องมือแห่งจิตใจของนักกีฬา การ 

ย้ำกับตัวเองบ่อย ๆ นับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และทรงพลังมหาศาลเลย 

ทีเดียว

มูฮัมหมัด อาลี

(นักมวยผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์)

การยืนหยัดทำสิ่งหนึ่งซ้ำๆ  จะนำไปสู่ความเชื่อ และ 

เมื่อความเชื่อนั้นกลายเป็นความศรัทธาอย่างแรงกล้า  

สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นจริง



3. โฟกัสไปยัง

เป้าหมาย
ที่ต้องการ



ถ้าคิดถึงเรื่องโฟกัสในแง่ของการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ แล้วละก็ มีสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึง 

ถึงอยู่สองสามเรื่อง คือ คุณอยากเห็นภาพรวมทั้งภาพแบบคมชัดทั้งวิวทิวทัศน์  

ผูค้น และสิง่ของอืน่ ๆ (อาจจะเป็นบ้าน รถยนต)์ ชดัเจนทัง้หมดทกุอยา่งเลยหรอืไม่  

หรือคุณอยากเห็นภาพอะไรสักอย่างที่คมชัดเฉพาะตรงกลางภาพ โดยที่ฉากหลัง 

ค่อย ๆ จางออกไป

ช่างภาพเรียกความแตกต่างของสองภาพนี้ว่า “ระยะชัดลึกชัดตื้น” ส่วนนักกีฬา  

ความแตกต่างนี้อาจเทียบได้กับความสามารถเฉพาะบุคคล 

และความสามารถของทัง้ทมี นกักฬีาบางคน 

มีเป้าหมายส่วนตัวที่ชัดเจนซึ่งสัมพันธ์  

กับตารางเวลาเตรียมความพร้อมเพื่อลง 

แข่งนัดใดนัดหนึ่งโดยเฉพาะ ส่วนบางคน 

สนใจเร่ืองภาพรวมของทีมมากกว่า

เรื่องนี้นำมาปรับใช้กับชีวิตเราได้เช่นกัน เช่น  

เรือ่งสขุภาพและความแขง็แรงของครอบครวัอาจ 

สำคัญกว่าความสำเร็จของตัวคุณเพียงคนเดียว  

หรือการได้เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจที่กำลังมาแรง  

อาจทำให้หัวใจคุณพองโตเสียยิ่งกว่าการทำให้ 

รายได้ของตัวเองเพิ่มขึ้นก็เป็นได้

ฉันไม่สน
ใจหรอกว

่ าจะต้อง 

เ ผ ชิญหน้ า กั บ อ ะ ไ ร  ฉั น 

สนใจแต่เป
้าหมายขอ

งฉันและ 

พยายามมอ
งข้ามเรื ่อ

งอื ่น

(วีนัส วิลเลีย
มส์ นัก

เทนนิสเ
จ้าของแ

ชมป ์

แกรนด์ส
แลม 22 รายกา

ร)

สิ่งที่นักกีฬาให้ความสำคัญมีอยู ่ 4 อย่าง คือ
1. สำหรบันกักฬีาประเภททมี พวกเขาจะรว่มแรงรว่มใจกนัดงึความสามารถทีด่ทีีส่ดุของผูเ้ลน่คนอืน่ 

ในทมีออกมาใหไ้ด ้ อาจรวมถงึการสบัเปลีย่นตำแหนง่เพือ่เตมิเตม็การเลน่ของคนอืน่ในทมีมากกวา่ 
ที่จะเน้นโชว์ฟอร์มของตัวเองอย่างเดียว เช่น นักฟุตบอลจะปลาบปลื้มมากเวลาได้ต่อบอลและ 
รอลุ้นให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูสุดเจ๋ง

2. จงแสดงความทุม่เทออกมา ถา้ระลกึวา่คนอืน่กำลงัทุม่เทอยา่งหนกัเพือ่เรา จะทำให้เรามแีรงฮึด  
มุ่งสู่เป้าหมายที่มีร่วมกันได้อย่างชัดเจนขึ้น

3. สำหรับนักกีฬาประเภทเดี่ยว การจดจ่อที่เป้าหมายมักหมายถึงการยอมสูญเสียอะไรบางอย่าง 
ไป เช่น งานสังสรรค ์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และความบันเทิงยามค่ำคืน

4. การฝึกและการซ้อมเดี่ยวอาจกินเวลานานหลายชั่วโมง ซึ่งก่อภาระให้คนอื่น (เช่น ครอบครัว)  
อย่าลืมว่าต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย

ทั้งหมดที่ว่ามานี้ใช้กับการพิชิตเป้าหมายต่าง  ๆ ในชีวิตได้เช่นเดียวกับเรื่องของกีฬา เพราะฉะนั้นจง 
จดจำภาพที่อยู่ในความคิดของคุณให้ขึ้นใจและอย่าลืมโฟกัส!


