


ภาคหนึ่ง

ความฝัน





ทำในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
ไม่มีใครเกิดมามีชีวิตเพียบพร้อมหรอกค่ะ หากคุณเกิดมาเช่นนั้น  

ก็คงไม่มีอะไรให้ต้องแสวงหา ไม่มีอะไรกระตุ้นให้ชีวิตคุณต้อง 

สร้างสรรค์บางส่ิงบางอย่างข้ึนมา และคุณจะไม่มีความฝันใด  ๆเลย  

ไม่ว่าจะเกิดมาในสภาพแวดล้อมใด ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีชีวิตครอบครัว 

หรือการศึกษาใด คุณก็มาสู่โลกนี้เพื่อทำความฝันให้เป็นจริง  

และไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในขณะนี ้ คุณมีทุกอย่างพร้อม 

ในทุกสิ่งที่ต้องการทำ!

อะนัสตาเซีย โซอาเร
ผู้ก่อตั้ง - อะนัสตาเซีย เบเวอร์ลีย์ฮิลส์

ฉันเริ่มต้นจากศูนย ์ เริ่มจากศูนย์จริง ๆ เราไม่มีเงิน  

พูดภาษาอังกฤษไม่ได ้ ไม่รู้ว่าประเทศตะวันตกเขาทำงาน 

เสียงเพรียก
สู่การผจญภัย
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กันอย่างไร ทั้งระบบการเงินและระบบความคิด ไม่รู้ว่า 

จะเขียนเช็คอย่างไรด้วยซ้ำ เพราะเราไม่เคยมีเช็คใน 

โรมาเนีย ฉันเริ่มเรียนการเขียนอ่านตั้งแต่เอบีซีเลย

พอล ออร์ฟาเลีย
ผู้ก่อตั้ง - กินโกส์

มีเด็กไม่มากนักหรอกที่สอบตกชั้นประถมปีที่สอง แต่ผมตก  

ผมเรียนเขียนอ่านไม่ได ้ อ่านหนังสือไม่ออก เลยเดือดร้อน 

เป็นประจำ ผมควบคุมตนเองไม่ได้ ขาดสมาธ ิ ในที่สุดก็โดน 

ไล่ออกจากโรงเรียนมัธยมปลายตอนอายุสิบหก

ยิ่งชีวิตเจอเหตุการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหน จะคาดหวังความสำเร็จ 

ใด ๆ ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น และเหตุการณ์เหล่านั้นก็มักเป็นตัวผลักดัน 

เราให้ตามล่าหาความฝัน

ปีเตอร ์ โฟโย
ประธาน - เน็กซ์เทลคอมมูนิเคชั่นส์เม็กซิโก

พ่อแม่ผมอพยพมาสหรัฐฯ เราเริ่มจากศูนย ์ จำได้ว่าผมต้อง 

สวมกางเกงขาลอยเหนือข้อเท้า พ่อเป็นนายพลในประเทศ 

ที่พ่อจากมา พอมาถึงสหรัฐฯ พ่อต้องมาเป็นคนกวาดปล่องไฟ

แลร์ด แฮมิลตัน
นักเล่นกระดานโต้คลื่นยักษ์

ผมเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดในการเหยียดชาติพันธุ ์  

ใคร ๆ จึงเกลียดผมเพราะวิธีที่ผมเกิดมา
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“ผมมีข้อเสียเปรียบทุกประการตามข้อกำหนดไปสู่ความสำเร็จ”

Larry Ellison

แลร์ รี  เอลลิสัน 

ผู้ร่วมก่อตั้งออราเคิลคอร์ปอเรชั่น

จอห์น พอล เดโชเรีย
ผู้ร่วมก่อตั้ง - จอห์นพอลมิทเชลล์ซิสเต็มส์

ผมอายุยี่สิบสามปี ลูกชายผมอายุสองขวบครึ่ง ตอนนั้นภรรยา 

ผมทิ้งเราไป ค่าเช่าห้องของเราไม่ได้จ่ายมาสามเดือนแล้ว  

เขาเลยไล่เราออก เราจึงต้องนอนกันในรถยนต ์ และดำรงชีวิต 

ด้วยการออกตระเวนเก็บขวดน้ำอัดลมไปขาย

จากสิ่งที่เกิดขึ้นสมัยเป็นหนุ่ม ยากที่จะเชื่อว่าจอห์น พอล เดโชเรีย  

จะก้าวข้ึนไปจนสร้างบริษัทผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม จอห์นพอลมิทเชลล์ 

ซิสเต็มส์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลได ้ จอห์น พอล  

สร้างชีวิตให้ตนเองแบบที่ผิดจากชีวิตที่เขาเริ่มต้นจากหน้ามือเป็น 

หลังมือ และเขาทำได้ด้วยการใช้คุณสมบัติที่แม้คุณเองก็มีอยู่ในตัว

จี. เอ็ม. ราว
วิศวกรเครื่องกล ผู้ก่อตั้ง - จีเอ็มอาร์กรุ๊ป

ผมเริ่มต้นจากศูนย ์ หมู่บ้านที่ผมอยู่เล็กนิดเดียว มีคนอยู่แค่  

5,000 คน ไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีไฟฟ้า เรามีน้ำเย็น ๆ ขวดเดียว 

ที่ต้องแบ่งกัน และเราต้องเข้าคิวรับส่วนแบ่งน้ำตาลและ 

นมทุกเดือน
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ไม่ว่าคุณจะเกิดที่อินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ฝรั่งเศส  

หรือสิงคโปร์ สภาวะในการเริ่มต้นชีวิตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่า 

คุณจะได้ก้าวต่อไปยังชีวิตแบบไหน ไม่มีความแข็งแกร่งหรือ 

คุณลักษณะใดของมนุษย์สักอย่างเดียวที่คุณขาดหายไปในการ 

ไปให้ถึงความฝัน คุณมีทุกสิ่งในตัวคุณเพื่อจะเป็นหรือมีสิ่งใด 

ก็ได้ตามต้องการ แม้จะดูเหมือนว่าโอกาสไม่เป็นใจให้คุณก็ตาม

พีท แคร์รอลล์
โค้ชเอ็นเอฟแอล - ซีแอตเทิลซีฮอว์คส์

ทันทีที่ผมเล่นฟุตบอลในมหาวิทยาลัยได้สำเร็จ ผมก็พยายาม 

เข้าไปเป็นหนึ่งในทีมเอ็นเอฟแอล จากนั้นก็ไปถึงทีมฟุตบอลลีก 

ระดับโลก แต่สุดท้ายพอถูกคัดตัวออก ผมก็ตกตะลึง ไม่รู้ 

จะหันหน้าไปทางไหน เพราะทุกสิ่งที่ผมเคยตั้งตาคอยก็คือ 

การเล่นฟุตบอล ฉับพลันนั้นเองที่ผมต้องเผชิญกับคำถามที่ว่า  

ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร

หลังการทรมานจากอาการบาดเจ็บเจียนตายในขณะเป็นนักเล่นฮอกก้ี 

น้ำแข็ง ปีเตอร์ เบอร์วอช ก็มุ่งหน้าเข้าแข่งขันเทนนิส แม้จะไม่อยู่ใน 

อันดับนักเทนนิสมืออาชีพ และไม่เคยประสบความสำเร็จในการ 

แข่งขันมาก่อน เขาไม่มีเงิน จึงดำรงชีวิตส่วนใหญ่ด้วยเนยถั่ว 

ขวดหนึ่ง และขนมปังขาไก่ค้างคืนสองวัน ซึ่งเขาหักเป็นชิ้นเล็ก ๆ  

เพื่อให้พอกินไปได้ห้าวัน หลังจากอยู่ในวงการเทนนิสมาได้เจ็ดป ี  

ปีเตอร์ก็โดนบังคับให้เกษียณตนเอง ทำให้เขากลับมาพบ 

สถานการณ์ที่โอกาสแห่งความสำเร็จดูรางเลือนจนไม่เหลืออะไรอีก 

ครั้งหนึ่ง

HERO18



ปีเตอร ์ เบอร์วอช
โค้ชเทนนิส ผู้ก่อตั้ง - ปีเตอร ์ เบอร์วอช อินเตอร์เนชั่นแนล

เมื่อถึงเวลาจัดตั้งบริษัทดำเนินการด้านเทนนิส ก็พบว่ามีบริษัท 

ที่เปิดเพื่อทำสิ่งเดียวกันนี้อยู่แล้วถึงสิบหกบริษัท ผมมีเงิน  

แหล่งเงินทุน และความเชื่อถือทางด้านเทนนิสอยู่น้อยนิด  

ห้องทำงานของเราไม่มีเก้าอี ้ เราจึงจัดประชุมกันบนพื้น 

ในสองสามปีแรก

ไม่ใช่เงื่อนไขใดจากโลกภายนอกที่มาตัดสินว่าความฝันของคุณ 

จะบรรลุได้หรือไม่ได้ ไม่จำเป็นว่าคุณจะมีเงินมากแค่ไหน  

จบการศึกษาระดับใด รู้จักใครไหม หรือแม้แต่มีประสบการณ์แค่ไหน  

หากเป็นการค้นพบศักยภาพในตัวเองและรู้วิธีใช้ศักยภาพนั้น 

เพ่ือเอาชนะอุปสรรคและทุกอย่างท่ีพบในโลกภายนอก น่ีคือส่ิงท่ีบุคคล 

ผู้ประสบความสำเร็จทุกคนทำมาแล้ว และคุณก็ทำได้เหมือนกัน

ไมเคิล แอ็คตัน สมิธ
ผู้ก่อตั้ง - ไมนด์แคนดี

ผมมีเพ่ือนคนหน่ึงช่ือทอม เราพบกันในมหาวิทยาลัย และตัดสินใจ 

ก่อตั้งธุรกิจร่วมกัน เราไม่มีเงินมากนัก อันที่จริงยังมีหนี้สินจาก 

การเรียนมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำ เราพยายามหาเงินเพื่อให้ธุรกิจ 

ดำเนินไปได ้ หลังจากได้เห็นโฆษณาหนึ่งในหน้าหนังสือพิมพ ์  

หลัก ๆ คือขอให้คนไปขายร่างตนเองเพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย ์  

ด้วยการมีส่วนร่วมในการทดลองยา เป็นยาต้านอาการไมเกรน 

ตัวใหม ่ เราจึงเข้าร่วมจนได้เงินมาคนละ 400 ปอนด์ แม่ผมตกใจ 

มาก ผมว่านั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่แม่เข้ามาสนับสนุนเต็มกำลัง  
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แม่ให้เราคนละ 1,000 ปอนด์ ส่วนพ่อแม่ของทอมอนุญาต 

ให้เราใช้ห้องใต้หลังคาของบ้านท่าน

สิบปีก่อนชีวิตฉันกำลังไปได้ดี ไต่ขึ้นสู่ความสำเร็จในแวดวง 

โทรทัศน ์ แล้วทันใดนั้นสถานการณ์อันเลวร้ายก็เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน  

ภายในไม่กี่เดือน ชีวิตทั้งชีวิตก็พังทลาย ฉันได้แต่สิ้นหวัง  

แต่ในชั่วขณะนั้นเองที่ฉันค้นพบความลับอย่างหนึ่ง ซึ่งในที่สุด 

ก็กลายเป็นภาพยนตร์และหนังสือเล่มแรกของฉัน แม้เมื่อชีวิต 

ทั้งชีวิตของคุณพังภินท ์ คุณก็เริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ได้

มาสติน คิปป์
นักเขียนผู้ให้แรงบันดาลใจ ผู้ก่อตั้ง - เดอะเดลีเลิฟ

ตอนมาถึงฮอลลีวู้ดครั้งแรกผมต้องการเป็นผู้จัดการดนตร ี  

แต่อะไร  ๆไม่เป็นไปด้วยดีเลย รู้กันอยู่ว่าฮอลลีวู้ดไม่ใช่ส่ิงแวดล้อม 

ท่ีน่ารักสักเท่าไร ผมเร่ิมเสพยาและด่ืมสุรา ชีวิตตกต่ำอย่างถึงท่ีสุด 

ภายในหน่ึงสัปดาห์ ผู้ร่วมลงทุนก็ถอนตัวออก ผมกับหุ้นส่วนธุรกิจ 

แยกทางกัน เพ่ือนร่วมห้องแจ้งให้ผมย้ายออกในสามวัน เท้าของผม 

เป็นเกาต ์ เกิดอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่าง และสาวคนที่ผม 

กำลังไปมาหาสู่ก็เลิกคบ ชีวิตผมล้มพับเพียงสัปดาห์เดียว  

เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในชีวิตที่เจ็บปวดและยาวนาน  

ซ่ึงน่าดีใจท่ีผ่านมาได้ และผมไม่ต้องการกลับไปมีสภาพแบบน้ันอีก  

เป็นเวลาที่รู้สึกเหมือนตนอยู่ท่ามกลางพายุเฮอร์ริเคน แล้วจากนั้น 

ก็ตระหนักได้ว่า ถ้านี่คือพายุเพื่อทดสอบผมเล่า
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ลิซ เมอร์เรย์
จบปริญญาจากฮาร์วาร์ด นักเขียนและนักพูด

ฉันผ่านช่วงเวลาเช่นนี้ตอนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สูญเสียไป 

ในฉับพลันทันใด แม่เสียชีวิต พ่อทำตัวเหินห่างและหลบหน้าหลบตา  

ลุงของฉันท่ีเรียกได้ว่าเป็นเทพท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในชีวิตก็เกิดมาด่วน 

ลาจากไปอีกคน สุดท้ายฉันเลยกลายเป็นคนไร้บ้าน อะไร  ๆ ท่ีเคย 

มีอยู่ จู่ ๆ ก็หายไป ฉันยังจำได้ถึงความรู้สึกแบบที่ว่า หากชีวิต 

เปลี่ยนไปถึงจุดตกต่ำได ้ ชีวิตก็น่าจะเปลี่ยนไปดีขึ้นได ้ เพราะ 

เห็นชัดเลยว่าชีวิตนั้นเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเหลือเกิน

สถานการณ์ชีวิตอาจจะยากลำบากนัก เช่นที่เกิดขึ้นกับลิซ เมอร์เรย ์ 

แต่สถานการณ์เหล่าน้ันเป็นส่ิงท่ีทำให้ลิซเกิดความปรารถนาอันเข้มข้น 

ท่ีฉุดเธอออกจากข้างถนนในกรุงนิวยอร์ก และได้เข้าเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

ฮาร์วาร์ด เมื่อคุณพบความปรารถนาอันเข้มข้นที่จะเป็นหรือทำอะไร  

คุณก็จะพบพลังในการฟันฝ่าสถานการณ์ที่ดูจะทำให้เป็นไปไม่ได ้

และมีข้อจำกัดต่าง ๆ นานา

ด้วยการตระหนักถึงความฝันของตนเอง คุณจะรู้จักความยิ่งใหญ ่

ในตัวคุณ ความยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดมาพร้อมช้อนเงินช้อนทองคาปาก  

การติดตามความฝันและการตระหนักถึงความเป็นฮีโร่ในตัวคุณคือ 

สิ่งที่ยิ่งใหญ่
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เสียงเพรียกหาคุณ
แต่ละคนท่ีเกิดมาหรือจะเกิดมาต่อไป ย่อมเกิดมาพร้อมความสามารถ 

หรือศักยภาพพิเศษส่วนตน น่ีคือส่ิงพิเศษท่ีเพรียกหาคุณ แม้จะไม่มี 

มนุษย์คนใดเลยท่ีเกิดมาโดยไร้ความสามารถพิเศษน้ี แต่หลายคน 

อาจจะใช้ชีวิตไปตลอดโดยไม่ค้นพบหรือติดตามเสียงเพรียกหานี้

เสียงเพรียกหาของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณก้าวเดินอย่างมุ่งมั่นในชีวิต  

เป็นสิ่งที่ดึงดูดคุณ สิ่งที่คุณหลงใหล และทำให้คุณเอิบอาบด้วย 

ความปีติยินด ี และรู้สึกลิงโลดทุกครั้งที่ได้ลงมือทำ

เสียงเพรียกอันพิเศษของคุณอาจเป็นความปรารถนาอันเข้มข้น 

ที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจ กีฬา งาน หรืออาชีพ แม้แต่ 

งานอดิเรก งานอดิเรกก็อาจเป็นเงื่อนไขหนึ่งของเสียงเพรียกหาก็ได ้  

เพราะเป็นสิ่งที่คุณหลงใหล และคุณพร้อมให้เวลาในการทำให ้

ลุล่วง งานอดิเรกของหลายคนกลายเป็นความฝันอันยิ่งใหญ ่

ซึ่งก่อให้เกิดบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วหลายแห่ง

ไมเคิล แอ็คตัน สมิธ
สิ่งที่ผมชื่นชอบเสมอมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กก็คือการเล่นเกม ผมรัก 

การละเล่น คิดว่านั่นคือส่วนที่สำคัญมากของการเป็นมนุษย ์  

ดังนั้น ความฝันอันยิ่งใหญ่ตลอดกาลของผมจึงเป็นการได้เปิด 

บริษัทเกม ได้ออกแบบเกมต่าง ๆ และทำให้คนเพลิดเพลิน
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พีท แคร์รอลล์
แม้ว่าผมจะได้ทำหน้าที่โค้ชมาตั้งแต่อายุสิบสามเวลาไปเข้าค่าย 

หรืออะไรทำนองนั้น แต่ไม่เคยเชื่อมโยงการเป็นโค้ชกับสิ่งที่คิดว่า 

อยากทำเลย เมื่อกลับเข้าไปเรียนปริญญาตร ี ผมเป็นโค้ชที่ 

มหาวิทยาลัยแห่งแปซิฟิก และนั่นคือตอนที่ผมกลับมาคิดว่า  

“เอ นี่คือสิ่งที่ใกล้เคียงกับการเล่นฟุตบอลที่สุดซึ่งฉันทำได้นี่นะ”  

และนั่นเอง ผมจึงเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นโค้ชโดยแท้จริง

เสียงเพรียกหาของคุณอาจเป็นสิ่งที่เคยนั่งฝันกลางวันว่าอยากเป็น 

หรืออยากทำ และคิดว่าคงไม่มีทางเกิดขึ้นได ้ แต่พอคุณคิดถึงการ 

ทำสิ่งใดเฉพาะเจาะจง และคิดถึงการใช้ชีวิตเช่นนั้นด้วยความรู้สึก 

ที่เต็มตื้นด้วยความเป็นสุขและความสำเร็จอันเหลือเชื่อ และไม่ว่า 

ความฝันนั้น ๆ จะดูเป็นไปไม่ได้สักเพียงไร คุณก็ได้ยินเสียงเพรียกให ้

ติดตามความฝันนั้นไป

ลิซ เมอร์เรย์
ฉันคงจะหลับไปลำพังตามโถงทางเดินสักแห่งในกรุงนิวยอร์ก  

ฉันฉกชิงโอรีโอกับแครกเกอร ์ และคงนอนหนุนกระเป๋าหนังสือ 

หลับไป ในกระเป๋าหนังสือนั่นมีทุกอย่างของฉัน สมุดบันทึก  

เสื้อผ้า และภาพถ่ายของแม่ที่เอาติดตัวไปด้วยทุกหนแห่ง  

เมื่อนอนหนุนกระเป๋าหนังสือใบนั้น หลับอยู่บนโถงทางเดินที่ว่า  

ฉันจะฝันถึงชีวิตท่ีดีข้ึน ฉันเกิดความรู้สึกอยู่ลึก  ๆในใจว่า ฉันได้รับ 

การกำหนดมาให้อยู่ในที่ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่นี ้ ไม่ใช่แค่จุดหมายว่า 

จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่เพื่อทำให้ชีวิตของคนอื่น ๆ ดีขึ้นด้วย
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ไม่ว่าคุณจะจำได้หรือไม่ก็ตาม ในชีวิตนี้คุณได้รับเสียงเพรียก 

มาแล้วหลายครั้ง คุณอาจได้รับมาตั้งแต่ยังเด็ก ตอนที่รู้แน่ว่า 

คุณอยากจะเป็นอะไรเมื่อโตขึ้น แต่แล้วสังคมหรือพ่อแม่และครู 

ผู้ปรารถนาดีก็โน้มน้าวเราด้วยทางเลือกอันจำกัดว่าสิ่งไหนเราทำได ้

หรือไม่ได้ เราจึงหยุดเสียงเพรียกและความฝันของเราไปสิ้น

ปีเตอร ์ โฟโย
ผมฝันถึงเรื่องใหญ ่ๆ ตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย เป็นนานก่อนจะม ี

โทรศัพท์ไร้สายที่ผมฝันว่าจะเยี่ยมสักแค่ไหนถ้ามีโทรศัพท์อยู่ในมือ 

โดยไม่ต้องมีสายต่อเชื่อมพะรุงพะรัง น่าทึ่งไม่ใช่หรือถ้าผมเสียบ 

การ์ดเข้าไปในปั๊มน้ำมันแล้วก็กดเติมน้ำมันได้เลย จะน่าทึ่ง 

สักแค่ไหนถ้าเราทำให้เมืองต่าง ๆ เลี่ยงหนีจากดวงอาทิตย์ได ้  

ผมมีทัศนวิสัยว่าจะสร้างบริษัทอันยิ่งใหญ่นี ้ ทำเงินได้มาก  

และได้เป็นผู้บริหารที่ดีที่สุดในละตินอเมริกา

คุณอาจได้ยินเสียงเพรียกในสิ่งที่ดูจะเป็นช่วงขณะของทุกวัน ผ่าน 

บางอย่างที่คุณเห็น อ่าน หรือได้ยิน แล้วบางสิ่งก็กระทบใจคุณ 

ฉับพลันเหมือนแสงแปลบของฟ้าแลบ และช่วงเวลาธรรมดา ๆ  

ก็จะกลายเป็นช่วงเวลาที่นิยามชีวิตคุณ

จี. เอ็ม. ราว
ครูสอนคณิตศาสตร์ของผมที่โรงเรียนบอกว่า ทุกชีวิตย่อมมีจุด 

มุ่งหมาย และเราควรมุ่งมั่นทำงานโดยตระหนักถึงจุดมุ่งหมายนั้น 

เพราะนั่นคือความสำเร็จอันแท้จริง คำพูดนี้จุดความปรารถนา 

อันแรงร้อนในตัวผมในการค้นหาเสียงเพรียกและมุ่งมั่นไปสู ่

ความสำเร็จในเรื่องนั้น
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แลร์ด แฮมิลตัน
พ่อทิ้งแม่ไปตอนผมยังตัวนิดเดียว ผมเลยต้องเป็นผู้ใหญ่ตัวน้อย 

ก่อนวัยอันควร เรื่องนั้นผลักดันให้ผมตัดสินใจแน่วแน่ว่าผม 

ต้องการเป็นอะไรที่สำคัญสักอย่าง

นอกไปจากสถานการณ์ในชีวิตที่มีแรงท้าทาย ความปรารถนาอัน 

เข้มข้นเกิดขึ้นในตัวแลร์ด แฮมิลตัน ให้เขาทำอะไรสักอย่างในชีวิต 

เขาได้ยินเสียงเพรียก และตอบรับ และระหว่างทำความฝันในการ 

เป็นนักเล่นกระดานโต้คลื่นยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งจนสำเร็จ  

เขาก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนบนโลกจำนวนนับล้านด้วย

ส่วนเลน บีชลีย์ เสียงเพรียกมาถึงในช่วงสถานการณ์อันท้าทาย 

อย่างยิ่งเมื่อเธอยังเป็นเด็กด้วยเหมือนกัน ตอนที่เลนอายุเพียง 

เจ็ดขวบ แม่เสียชีวิตกะทันหัน หลังการเสียชีวิตของแม ่ เลนจึงรู้ว่า 

แม่รับเธอมาเลี้ยง แม่ผู้ให้กำเนิดเธอจริง ๆ อายุเพียงสิบเจ็ดป ี  

ให้กำเนิดเธอเพราะถูกข่มขืนในวันออกเดต

ฐานรากของเลนพังทลาย แต่ก็ด้วยเหตุการณ์สำคัญท่ีเธอสูญเสียแม่  

จึงขับเคลื่อนให้เลน บีชลีย์ กลายเป็นนักกรีฑาหญิงของออสเตรเลีย 

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก

เลน บีชลีย์
ผู้ชนะเลิศนักเล่นกระดานโต้คลื่นของโลกเจ็ดครั้ง

โดยสัตย์จริง สิ่งที่ขับดันฉันจนกลายมาเป็นแชมเปี้ยนโลกก็คือ 

การที่ฉันถูกรับมาเลี้ยง ก่อนจะเลือกกระดานโต้คลื่น ความฝัน 
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อันยิ่งใหญ่ของฉันคือเป็นแชมเปี้ยนโลกในกีฬาใดก็ได ้  

ขอแค่ให้ได้เป็นคนเก่งที่สุดของโลก ฉันรู้สึกว่าจำเป็นต้อง 

พิสูจน์ตนต่อโลก

พอล ออร์ฟาเลีย
ผมไม่เคยนึกสงสัยในสิ่งที่ตนเองต้องการในชีวิตเลย ผมต้องการ 

มีธุรกิจของตนเอง จะเป็นธุรกิจอะไรก็ได ้ ผมเคยยืนมองตึก 

ไอบีเอ็มแล้วคิดว่า “ฉันต้องการมีธุรกิจที่ใหญ่กว่านี้”

พอล ออร์ฟาเลีย ทรมานจากอาการดิสเล็กเซีย (ความบกพร่องทาง 

ทักษะทางการเรียนรู้) และโรคสมาธิสั้น จึงอ่านและเขียนหนังสือ 

ไม่ได้ แต่ดูสิ่งที่เขาทำกับชีวิตเขาส ิ เขาสร้างกินโกส ์ บริษัทที่มี 

มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร ์ ที่ให้คนจำนวนหลายพันคนได้ม ี

งานทำ ในโลกที่มีสองสิ่งคู่กัน ความเสียเปรียบทุกประการย่อมม ี

สิ่งที่อยู่ตรงข้ามคือความได้เปรียบ พอลเปลี่ยนความเสียเปรียบ 

ของเขาเป็นความได้เปรียบ

อะนัสตาเซีย โซอาเร ฝันถึงการหนีออกจากโรมาเนียที่ปกครอง 

ด้วยระบอบคอมมิวนิสต ์ เธอวางแผนและรอคอยเพื่อจะหนีออกมา 

พร้อมบุตรสาวอยู่เกือบสามปี การตัดสินใจหนีน้ันเป็นเร่ืองเส่ียงคร้ังใหญ่  

และในที่สุดเมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกา อะนัสตาเซียก็ต้องเผชิญกับการ 

ตัดสินใจคร้ังสำคัญอีกคร้ัง เธอต้องทำงานสิบส่ีช่ัวโมงต่อวันเพ่ือหาเงิน 

ให้พอเลี้ยงดูครอบครัว นอกจากจะคิดทำอะไรให้แตกต่างไป  

นี่จะเป็นชะตาชีวิตของเธอ
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อะนัสตาเซีย โซอาเร
ฉันจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่าง ฉันจำเป็นต้องพิสูจน์และหาตัวตน 

ของตัวเองในฐานะบุคคลคนหน่ึงให้เจอ เป็นส่ิงท่ีทำให้ฉันดูมีค่าข้ึน  

ไม่ได้บอกนะว่านี่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว เพราะจริง ๆ เป็นเรื่องน่ากลัว  

แต่ฉันคิดว่า “นี่คือเหตุผลที่ฉันมายังประเทศนี ้ นี่คือดินแดน 

แห่งโอกาส ฉันต้องทำเรื่องนี ้ ไม่งั้นก็จะเกิดคำถามว่ามาที่นี่ทำไม 

จะให้มีชีวิตที่แย่กว่าตอนอยู่ในโรมาเนียน่ะหรือ ไม่มีทางหรอก”

การมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งในโรมาเนีย 

ยังทิ้งความเข้มแข็งเป็นพิเศษในบุคลิกลักษณะของอะนัสตาเซีย  

รวมทั้งความมุ่งมั่นที่นำเธอฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่าง เพื่อทำตาม 

ความฝันว่าจะมีธุรกิจของตนเองได้สำเร็จ ธุรกิจนั้นขยายออกไปทั่ว 

สหรัฐอเมริกามากกว่า 1,000 สาขา และสาขานานาชาติอีกมากกว่า  

600 สาขา รวมทั้งห้องเสริมสวยในหลายประเทศทั่วโลก

ใช่ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะเป็นลบทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์หรอก  

สถานการณ์ที่เป็นลบทุกสถานการณ์ย่อมมีสิ่งตรงข้าม จึงมีสิ่งดี ๆ  

ซุกอยู่ภายในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเลวร้ายทุกสถานการณ ์  

ชีวิตย่อมไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นกับคุณ  

แต่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำโดยมีโอกาสทองซ่อนอยู่ภายใน!

คุณไม่มีวันได้ยินเสียงเพรียกให้ตามความฝัน เว้นแต่จะมีหนทาง 

หลากหลายให้คุณใช้ในการบรรลุจุดหมาย เป็นไปไม่ได้เลยจริง ๆ  

ท่ีคุณจะมีความฝันแล้วไม่อาจทำให้ความฝันน้ันเป็นจริงได้ ความฝัน 
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ของคุณกำลังเพรียกหาคุณให้ไปสู่ชีวิตท่ีดีท่ีสุดท่ีคุณจะมีได้ เพรียกหา 

คุณให้พบความเป็นฮีโร่ในตัวคุณ

มาสติน คิปป์
ผมเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างงดงาม พ่อแม่ของผม 

สุดยอด จึงเป็นเกราะกำบังผมจากความเจ็บปวดใด ๆ ในโลกได้ 

อย่างมาก พอเริ่มก้าวออกมาภายนอกด้วยตัวเอง และพบเห็น 

ความเจ็บปวดของคนอื่น ๆ และตระหนักว่า ผมน่าจะทำอะไร 

ในเรื่องนี้ได ้ จึงชัดเจนว่าไม่มีอื่นใดอีกแล้วที่ผมจะทำได้ในชีวิตนี้ 

จริง ๆ ความฝันของผมจึงเป็นการผนวกวัฒนธรรมสมัยนิยม 

เข้ากับแรงบันดาลใจและภูมิปัญญาโดยแท้จริง เพื่อเราจะเข้าถึง 

ผู้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ถ้าคุณได้ยินเสียงเพรียก และไม่ตอบกลับ เพราะกลัวเกินไป  

หรือไม่เชื่อว่าจะทำสำเร็จได ้ บางครั้ง สถานการณ์จะผลักดันคุณ 

ให้ตามความฝัน อย่างที่เคยเกิดกับฉัน

ฉันกำลังทำงานเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับเครือข่ายแห่งหนึ่ง  

และเคยฝันอยากจะเริ่มบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ของตนเอง  

ฉันคงไม่ได้ลงมือทำแน่เพราะมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงด ู งานที่ทำ 

ก็ได้รับค่าตอบแทนดี และเราจำเป็นต้องมีเงินไว้กินและมีหลังคาคุ้มหัว  

ฉันยึดติดกับงานอันม่ันคงเต็มกำลัง แม้หลายคนจะขอให้ฉันเร่ิมบริษัท 

ของตนเอง
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จากนั้นฉันก็โดนไล่ออก ฉันตกใจมาก เราจะเอาอะไรกิน เราจะ 

จ่ายค่าเล่าเรียนของลูก ๆ อย่างไร เราจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนบ้าน

ทางเลือกหนึ่งที่มีก็คือหางานที่เครือข่ายโทรทัศน์อีกช่อง แต่ก็ทน 

ความคิดที่จะกลับไปหาสิ่งที่ลงมือทำไปแล้วไม่ได้ ฉันตระหนักว่า  

ตั้งแต่โดนไล่ออก ฉันไม่ได้สูญเสียอะไรเลย ฉันจึงเริ่มทำงานตาม 

แนวคิดสำหรับรายการโทรทัศน์บนโต๊ะเก้าอี้พลาสติกในห้องด้าน 

หลังบ้านขนาดกลาง ๆ ของเรา ฉันพัฒนาแนวคิดและสร้างสรรค ์

รายการโทรทัศน์เพื่อนำไปเสนอ แม้จะไม่รู้วิธีสร้างสรรค์การนำเสนอ 

รายการ แต่ฉันก็เชื่อมั่นในแนวคิดนี ้ จึงนำแนวคิดไปเสนอให้ระดับ 

บริหารที่เครือข่ายแห่งหนึ่งด้วยใจเต้นแรงและแข้งขาสั่น รายการนั้น 

ได้รับการบรรจุเข้าผัง และพอออกอากาศ ก็ประสบความสำเร็จ 

อย่างสูง และกลายเป็นรายการต่อเนื่องอยู่ยาวนาน

จากการโดนไล่ออก ฉันได้รับสถานการณ์อันสมบูรณ์พร้อมที่ตอบรับ 

เสียงเพรียกได้ในที่สุด และใช้ชีวิตกับความฝันของตน และยังคง 

สำนึกบุญคุณที่เครือข่ายโทรทัศน์แห่งนั้นไล่ฉันออกอยู่จนถึงทุกวันนี ้  

ถ้าไม่โดนไล่ออก ฉันคงปฏิเสธเสียงเพรียกให้ตามหาความฝัน และ 

คงพลาดการใช้ชีวิตกับการเดินทางสู่ความสำเร็จที่น่าตื่นเต้นที่สุด 

ในชีวิตไปแล้ว
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