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แด่เธอ...คนหนุ่มสาว ผู้ก้าวเข้าสู่สังเวียนชีวิตในสังคม



คำนำสำนักพิมพ�

คนหนุ่มสาวผู้เข้มแข็ง คนหนุ่มสาวผู้อ่อนไหว

เคยเคว้งคว้างไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตไปทิศไหนดีหรือเปล่า
เคยปวดร้าวจนต้องหันหลังกลับจากเส้นทางที่กำลังก้าวเดินอยู่หรือไม่
เคยลังเลที่จะตัดสินใจเลือกทางแห่งความฝันหลากหลายสายบ้างไหม
คนหนุ่มสาวทั้งหลายผู้เติบโตและกำลังก้าวเดินอยู่บนโลกแห่งความ 

เป็นจริงในสังคม เป็นเรื่องปกติที่จะว้าวุ่นใจไปกับสิ่งต่าง  ๆ  ที่พบเจอบน 

เส้นทางชีวิตนี้ บางครั้งความหวั่นไหว ความอ่อนแอ ก็ทำให้รู้สึกท้อถอย 

และไม่กล้าก้าวเท้าเดินอีกต่อไป 

บางคนกงัวลตอ่อนาคตขา้งหนา้ เพราะตอ้งการจะไปใหถ้งึความสำเรจ็ 

แหง่ความฝนั แตเ่มือ่พบกบัความผดิหวงัเพยีงเลก็นอ้ยกถ็อดใจยอมพา่ยแพ ้ 

จนชีวิตเข้าใกล้การเป็น คนหนุ่มสาวผู้อ่อนไหว เข้าไปทุกที
แต่คุณทั้งหลายก็อย่าเพิ่งยอมจำนนต่อความอ่อนแอเพียงชั่วคราว 

คุณจะต้องพัฒนาตัวเองให้กลายเป็น คนหนุ่มสาวผู้เข้มแข็ง ให้ได ้



หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จะทำให้คนหนุ่มสาวผู้อยู่บนสังเวียนแห่ง 

การตอ่สูใ้นสงัคมสามารถพชิติความฝนัและความสำเรจ็ไดไ้มย่าก ดว้ยการ 

ถ่ายทอดประสบการณ์ความคิดที่ได้จากการทำงานกับผู้คนหลากหลาย 

ของยูนมุนวอน นักเขียนจากประเทศเกาหลีใต้ ผนวกกับบรรยากาศการ 

เขียนเล่าที่เหมือนพ่อผู้นั่งพูดคุยกับลูกในวัยหนุ่มสาว ทำให้หนังสือเล่มนี้
เป็นคู่มือของคนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันที่กระหายความสำเร็จและความสุข 

ในทุกด้านของชีวิต
หากคุณกำลังเปลี่ยวดาย ผิดหวัง ขาดเรี่ยวแรงที่จะบันดาลฝันให้ 

เป็นจริงบนเส้นทางแห่งชีวิตนี้ ลองหยิบหนังสือเล่มนี้และลองก้าวไปตาม 

เสน้ทางของ คนหนุม่สาวผูเ้ขม้แขง็ และละทิง้การเปน็ คนหนุม่สาวผูอ้อ่นไหว  

สกัวนัคณุอาจจะกลายเปน็บคุคลผูป้ระสบความสำเรจ็และมคีวามสขุผูโ้ดง่ดงั 

ระดับโลกเลยทีเดียว
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คำนำผู�เขียน

จงเฉลิมฉลองความหนุ่มสาว

เมื่อคุณก้าวเท้าเข้าสู่สังเวียนชีวิตในสังคมเป็นครั้งแรก ช่วงเวลานี้ 
แม้จะเปี่ยมไปด้วยความฝันคุกรุ่น แต่ก็อดหวั่นใจต่ออนาคตข้างหน้าไม่ได้  
จงจำไว้เถิดว่าชีวิตจะมอบความท้าทายให้แก่ผู้ที่เตรียมพร้อม มอบโอกาส 

ให้แก่ผู้กล้า และมอบความหวาดกลัวให้แก่ผู้ที่อ่อนแอ
คณุอยากวาดภาพใดใหป้รากฏขึน้บนผนืผา้ใบแหง่ชวีติกนัละ่ และเมือ่ 

ตอ้งการใหส้ิง่นัน้เกดิขึน้จรงิ คณุตอ้งลงมอืสรรคส์รา้งชวีติทีว่าดฝนัไว ้ ชวีติ 

ที่เฝ้าปรารถนาต้องมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ
คณุทีย่งัหนุม่สาวในวนันี ้ มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละปราดเปรือ่งกวา่ผม 

ในยามหนุ่มเสียอีก คุณต้องรักษาสมดุลน้ีไว้ในชีวิตให้ได้ และต้องกล่ันกรอง 

ทุกการกระทำด้วยความจริงใจ
ในสังคมที่เปรียบเสมือนสนามรบแห่งชีวิต คุณต้องเป็น “คนหนุ่มสาว 

ผู้เข้มแข็ง” หาใช่ “คนหนุ่มสาวผู้อ่อนแอ”  จงเฉลิมฉลองความหนุ่มสาวด้วย 

พลังจินตนาการที่เอ่อล้น ความปรารถนาที่ลุกโชน และปณิธานที่แรงกล้า 



ผมฝืนอดหลับอดนอนหลายคืนเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นด้วยหัวใจ 

ที่เบิกบานและเป็นสุข นั่นเพราะผมหวังว่า คนหนุ่มสาวรุ่นเดียวกับลูกสาว 

และลูกชายของผม ผู้เป็นคนรุ่นใหม่ในสังคม ผู้ที่กำลังโอบกอดความฝัน 

ด้วยความปรารถนาที่บริสุทธิ์และโชติช่วงจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้
ในยคุสมยัทีเ่วลาผนัผา่นไปอยา่งรวดเรว็ คณุอาจรูส้กึถงึความแตกตา่ง 

ระหว่างประสบการณ์ของตนเอง กับประสบการณ์ที่ผมได้ถ่ายทอด และ 

ความคาดหวงัทีค่วรจะเปน็ นัน่เพราะคนแตล่ะรุน่อาจมมีมุมองความคดิเหน็ 

ต่างกัน 

ผมหวังว่า วลีใดวลีหนึ่งในหนังสือที่ผมเขียนขึ้นนี้จะช่วยให้ความ 

ผิดพลาดในชีวิตของคนหนุ่มสาวลดลงได้บ้าง

คนหนุ่มสาว ขอให้พวกคุณปลอดภัยจากโลกใบใหญ่ที่กว้างไกลและ 

โหดร้าย!

ยูนมุนวอน



คำนำผู�แปล

คนหนุ่มสาวผู้เข้มแข็ง คนหนุ่มสาวผู้อ่อนไหว

ทุกครั้งที่แปลหนังสือแนว Coming of Age ของเกาหลี มักจะมี 
คำว่า 청춘	 (คนหนุ่มสาว) ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่องหรือต้นฉบับเกือบทั้งเล่ม 

ความจริงแล้วคำว่า	 청춘 นอกจากจะแปลว่า “คนหนุ่มสาว” แล้ว ยังหมายถึง 

“ฤดูใบไม้ผลิ” อีกด้วย แต่ถ้าแปลความหมายให้ลึกซ้ึงลงไปอีกจะหมายความว่า  

“ช่วงเวลาที่ยอดอ่อนผลิใบขึ้น” 

ตอนที่ฉนัเรยีนอยูท่ีป่ระเทศเกาหล ี ช่วงฤดใูบไม้ผลิฉนัจะชอบออกไป 

เดนิเลน่ขา้งนอกเสมอ เพราะอากาศเริม่อุน่ขึน้แลว้ แถมยงัมกีลิน่ธรรมชาต ิ

หอม  ๆ  โอบล้อมอยู่ทุกที่ เท่าที่สังเกต ต้นไม้ของประเทศเกาหลีจะมีการ 

ผลิใบในช่วงฤดูใบไม้ผลิอยู่สองแบบใหญ่  ๆ คือ แบบที่หนึ่ง หลังจาก 

ต้นไม้ได้สัมผัสอากาศอบอุ่น ใบของมันจะค่อย  ๆ  ผลิยอดอ่อนขึ้น เช่น  

กหุลาบ แดนดไิลออน ฯลฯ กบัแบบทีส่อง คอื ตน้ไมจ้ะผลดิอกบอบบาง 

ขึ้นมาก่อน เช่น แมกโนเลีย ซากุระ ฯลฯ โดยมีสายฝนและกระแสลม 

กระโชกเป็นตัวกระตุ้นให้กลีบดอกไม้โปรยปรายละทิ้งลำต้นเป็นเวลาร่วม 

อาทิตย์ที่ต้นไม้ต้องทนยืนเปลือยเปล่าอยู่เพียงลำพัง ก่อนที่ใบสีเขียวอ่อน 

จะเริ่มผลิบานขึ้น 



ฉนัคดิวา่ ชว่งเวลาทีเ่ราเรยีนจบแลว้ตอ้งรบีรอ้นหางานนัน้ ไมต่า่งจาก 

ช่วงเวลาที่ต้นไม้ค่อย  ๆ  ละทิ้งกลีบดอกและยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยว ทั้งที่ 
เมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งถ่ายรูปรับปริญญาร่วมกับเพื่อน  ๆ  และครอบครัว 

อยา่งมคีวามสขุ แตเ่มือ่คนืวนัเหลา่นัน้ลว่งพน้ไปไดไ้มน่าน เรากถ็กูผลกัไส 

ให้ออกมาเผชิญหน้ากับชีวิตในสังคม และต้องต่อสู้กับโลกกว้างใหญ่ 
อยา่งเดยีวดาย ฉนัอยากใหท้กุคนคดิวา่ ความทรมานในชว่งเวลานีเ้ปน็ดัง่ 

สายฝนและแรงลม ที่จะช่วยให้ชีวิตข้ามผ่านช่วงเยาว์วัยไปได้อย่างมั่นคง  

อาจปวดร้าวจนแทบทนไม่ไหว เจ็บปวดจนอธิบายเป็นคำพูดใด  ๆ  ไม่ได้  
แต่เชื่อเถอะค่ะว่า ไม่ช้าไม่นานยอดอ่อนในชีวิตของคุณก็จะเบ่งบานขึ้น 

ในที่สุด

วิทิยา จันทร์พันธ์
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เสือดาวแห่งคิลิมันจาโร

เคยเห็นไฮยีนาเดินเตร็ดเตร่ในทุ่งหญ้า

เพื่อหาอาหารกินไหม

ไฮยีนาแห่งทุ่งหญ้าจะออกตระเวนหาซากสัตว์เน่าเปื่อย

ฉันอยากเป็นเหมือนเสือดาวมากกว่าไฮยีนา

อยากเป็นเช่นดั่งเสือดาวแห่งคิลิมันจาโร 

ที่ย่างกรายสู่ยอดเขาหิมะ ทนหิวโซและแข็งตาย

นี่คือเนื้อเพลง  “เสือดาวแห่งคิลิมันจาโร”  ท่อนแรก ซึ่งขับร้องโดย 

โชยงพิล (นักร้องเกาหลี) บทเพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายเรื่อง 

หิมะแห่งคิลิมันจาโร บทประพันธ์อมตะของเออร์เนสต ์ เฮมิงเวย์

ในเรือ่งเลา่วา่ ณ คลิมินัจาโร ยอดเขาหมิะสขีาวโพลน ซึง่เปน็ยอดเขา 

ที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกา มีความสูงถึง  19,341 ฟุต ได้มีซากเสือดาว 

ผอมโซแขง็ตายอยูซ่ากหนึง่ ไมม่ใีครเลยสกัคนทีอ่ธบิายไดว้า่ เสอืดาวตวันี้

ขึ้นมาทำอะไรบนยอดเขาที่สูงขนาดนี้

อาจเป็นเรื่องราวในบทประพันธ์ แต่ทำไมเสือดาวจึงต้องทนลำบาก 

ออกล่าเหยื่อจนถึงยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะหนาวเหน็บด้วย ทั้งที่มัน 

สามารถหาอาหารได้ตามทุ่งหญ้า นี่อาจเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่เตือน 

ให้มนุษย์ออกผจญภัย แสวงหาความฝันของตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง 

ช่วงที่เราสอบเข้ามหาวิทยาลัย ราวกับว่าความท้าทายต่าง  ๆ  ในชีวิต  
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ได้ถูกจุดประกายขึ้น จวบจนตอนนี้ก็อาจมีความท้าทายในรูปแบบอื่นที่รอ 

ให้เราพิสูจน์ฝีมืออยู่เบื้องหน้า 

ชีวิตเปรียบดั่งการออกผจญภัย เมื่อต้องออกผจญภัยจงอย่าได้ 

หวัน่วติกถงึความเหนือ่ยยาก ความลำบาก หรอืภยนัตรายใด ๆ ขอใหค้ดิ 

เสยีวา่ การผจญภยัคอืโอกาสทีผ่ลกัดนัใหเ้ราไดล้งมอืทำสิง่ทีท่า้ทาย เรยีนรู ้

สิ่งต่าง  ๆ เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น และนี่เป็นโอกาสสำคัญในการ 

คว้ากุญแจแห่งความสำเร็จมาครอบครองไว้ได้

เมือ่ความทา้ทายทีเ่ราเฝา้รอปรากฏขึน้เบือ้งหนา้ จงรบีควา้โอกาสนัน้ไว ้

แลว้ออกผจญภัย จงเพลดิเพลนิ เปดิใจยอมรบัทกุสิง่ทกุอยา่งทีผ่า่นเขา้มา

ปกติแล้วเราจะพบว่า คนที่มีการศึกษาสูงมักจะประเมินทุกสิ่งโดย 

ละเอียดรอบคอบ ไม่เปิดใจยอมรับความท้าทายแปลกใหม่สู่ชีวิต เหมือน 

พวกเขาเชื่อมั่นว่า  “แม้ไม่ต้องเสี่ยง ฉันก็ยังยืนหยัดอยู่ได้” แต่สำหรับ 

คนที่มีการศึกษาน้อย มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก ต้องดำรงอยู่ด้วยจิตใจ 

ที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวอยู่เสมอ พวกเขาจึงมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ 

สูงกว่า 

อกีทัง้คนทีช่อบคดิวา่ “ถา้ทำงานนีไ้มไ่ด ้ กท็ำงานอืน่แทนละกนั” กย็ิง่ 

เสี่ยงต่อความล้มเหลว เพราะแค่เจอกับความยากลำบากเพียงเล็กน้อย 

ก็อยากจะหลบหนีไปแอบซ่อนอยู่ในหลุมที่ตนเองขุดไว้ ฉะนั้นเราต้องสู้ 

จนสุดกำลังจึงจะพิชิตชัยชนะได้ 

แล้วความท้าทาย น่าหวาดหวั่นจริงหรือ

ความกลัวและการหลีกเลี่ยงความท้าทายไม่ต่างจากการละทิ้งความ 

สำเร็จ เหมอืนขงัตวัเองไวใ้นเปลอืกทีส่รา้งขึน้เอง ฉะนัน้เมือ่ชวีติเขา้สูส่นาม 

ประลองของสังคมจงอย่าถอยหลังโดยเด็ดขาด จงเผชิญหน้าต่อสู้กับความ 

ท้าทายที่ได้รับด้วยความยินดี และจงโอบกอดความหวาดหวั่นนั้นไว้ด้วย 

ความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่กว่า 

แต่ทุกครั้งที่โอกาสเดินทางมาถึง ก็ไม่ควรวิ่งโผเข้าหาโดยปราศจาก 
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การตริตรอง เพราะนั่นเป็นวิสัยของคนที่ไม่เข้าใจสภาพยืดหยุ่น สำหรับ 

คนทีรู่จ้กัปรบัใชค้วามยดืหยุน่ พวกเขาจะรูด้วีา่เมือ่ไรควรวิง่เขา้หาหรอืเมือ่ไร 

ควรหยุด 

มนษุยเ์ราไมว่า่ใครกต็าม ลว้นแลว้แตอ่ยากดำรงอยูด่ว้ยความสงบสขุ  

ตอ้งการอยูใ่นเขตความมัน่คง แตก่ารดำรงอยูใ่นเขตความมัน่คงนัน้นอกจาก 

จะไม่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้แล้ว ยังไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าเราจะ 

สามารถดำรงอยู่ ณ ที่แห่งนั้นได้ตลอดไป

คำนยิามของอาชพีทีม่ัน่คงนัน้ไดส้ิน้สดุลงนานแลว้ แมว้า่เราจะตอ้งการ 

อยู่ในเขตความมั่นคงตลอดไป แต่บ่อยครั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้น

ชีวิตของเราไม่ได้สงบสุขเสมอไป บางครั้งโชคชะตาก็เล่นตลกกับเรา  

ผลักดันให้เราเข้าสู่สนามประลอง ฉะนั้นการละทิ้งเขตความมั่นคง แล้ว 

ปล่อยใจให้ลองท้าทายทำสิ่งใหม่ ๆ และได้เห็นโลกกว้างใหญ่กว่าที่เคยเห็น 

ผ่านรั้วแคบ ๆ นั้นต่างหากที่ทำให้เราเติบโตได้ดีกว่า

ชีวิตเต็มไปด้วยความเสี่ยงมากมาย แต่สิ่งที่เสี่ยงที่สุดในโลกคือการ  

ที่เราไม่พร้อมยอมเสี่ยงต่อสิ่งใด  ๆ การพอใจกับปัจจุบันที่แสนสุขสงบ  

ไม่ปรารถนาความท้าทายอื่นใดเข้ามาแต่งเติมชีวิตคือความเสี่ยงที่เลวร้าย 

ที่สุด เราต้องยอมรับความเสี่ยง เพราะความท้าทายและการยอมรับความ 

เสี่ยงเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จ

จงหลีกเลี่ยงเส้นทางคุ้นชินที่เคยเดินผ่าน แต่ให้พาตัวเองไปยังป่าลึก 

เพราะ ณ ทีแ่หง่นัน้เราอาจคน้พบบางสิง่บางอยา่งทีไ่มเ่คยเหน็ทีไ่หนมากอ่น  

จงหลบหนีออกจากเขตความมั่นคง หลบหนีออกจากอดีตที่คุ้นเคยไปยัง 

ดินแดนแห่งความท้าทาย

เม่ือชีวิตเข้าสู่สนามประลอง จงอย่าถอยหลังโดยเด็ดขาด จงเผชิญหน้า 

ต่อสู้กับความท้าทายที่ได้รับด้วยความยินดี 

เมือ่เกดิอปุสรรคหรอืกำแพงขวางกัน้ใหค้ดิเสยีวา่ นีค่อืปญัหาทีท่า้ทาย  

ในเมื่อหัวใจของเรายังเต้นอยู่ก็จงออกไปเผชิญความท้าทาย คนหนุ่มสาว 

อย่างคุณจึงต้องดำรงอยู่ด้วย “ชีวิตที่หัวใจยังคงเต้นอยู่” 
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ความท้าทายนั้นไม่ได้หมายความว่า เราต้องออกไปเผชิญกับอันตราย 

เสมอไป ความจรงิแลว้เราสามารถเตมิเตม็ชวีติดว้ยความทา้ทายในรปูแบบ 

งา่ย ๆ เริม่จากลองนกึถงึสิง่ทีต่วัเองไมเ่คยทำมากอ่น เชน่ งานอดเิรกใหม ่ ๆ  

หรือการเล่นกีฬาใหม่ ๆ ล้วนเป็นวิธีสร้างความท้าทายให้แก่ชีวิต 

คุณไม่ควรปิดกั้นตนเองและกดดันตัวเองอยู่เพียงลำพัง อย่ารีบ 

ด่วนสรุปว่านอกเขตความมั่นคงนั้นอันตราย และไม่มีทางมีความสุขได้  

แต่คุณต้องขวนขวายแสวงหาความท้าทายใหม่  ๆ  อยู่เสมอ ไม่ยึดติดกับ 

ความสงบสุขในปัจจุบัน ต้องเปิดใจรับความท้าทาย และดำรงอยู่ด้วย  

“ชีวิตที่หัวใจยังคงเต้นอยู่”

จงท้าทาย และท้าทายต่อไปเรื่อย ๆ



จงเป็น ดอน กิโฆเต ้
ที่เหนือกว่า ดอน กิโฆเต้
[ดอน กิโฆเต ้ (Don Quixote) วรรณกรรมสเปน

ว่าด้วยเรื่องของชายชราเสียสติที่คิดว่า

ตัวเองเป็นอัศวินกล้าหาญ จึงออกเดินทางตามหาความฝัน]
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หนา้ทีแ่ละภาระตา่ง  ๆ ทีค่ณุไดร้บัมอบหมาย ลว้นแตเ่ปน็เรือ่งไมคุ่น้ชนิ 

ใช่ไหม

เฉกเช่นเดียวกับการเดินทาง เมื่อต้องออกเดินทางไปยังที่แปลกใหม่ 

ในครั้งแรก เราอาจรู้สึกตื่นตาตื่นใจ แต่ก็อดรู้สึกหวาดหวั่นและแอบ 

กังวลใจอยู่ลึก ๆ ไม่ได้ การทำงานครั้งแรกก็เช่นกัน ถึงแม้หัวใจจะฟูฟ่อง 

เปี่ยมไปด้วยความหวังมากแค่ไหน แต่ก็ไม่แปลกหากเราจะแอบหวาดกลัว 

ต่องานที่เพิ่งลองทำ หรือความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

สิง่แปลกใหมแ่ละไมคุ่น้ชนิอาจฟงัดนูา่กลวั ยากลำบาก วุน่วาย แตถ่า้ 

ได้ลองเรียนรู้ และผลักดันตัวเองให้เผชิญหน้ากับสิ่งแปลกใหม่นี้ เราจะ 

สามารถเติบโตขึ้นได้ ตอนนี้จงพูดกับตัวเองว่า “ความสบายและความ 

คุน้เคยไดส้ิน้สดุลงแลว้” ในภายหนา้เมือ่คณุตอ้งเผชญิกบัสิง่ใดทีไ่มเ่คยชนิ  

จงอย่าปฏิเสธ แต่ให้เรียนรู้อย่างองอาจ และแสดงความกล้าหาญอย่าง 

สง่างาม 

แม้ความกลัวจะเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคน แต่อะไรคือความ 

แตกตา่งระหวา่งผูก้ลา้กบัคนขีข้ลาด คำตอบนัน้งา่ยมาก ผูก้ลา้คอืคนทีรู่จ้กั 

ข่มความกลัวของตนเองไว้ได้ อาจรู้สึกหวาดกลัว แต่ก็ลองลงมือทำ  

ไมย่อมแพใ้จตวัเอง สว่นคนขีข้ลาดคอืคนทีถ่กูความกลวักลนืกนิ ครอบงำ 

ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมจนไม่ลงมือทำอะไรเลย

คุณสมบัติพิเศษของผู้กล้าคือ ทุกครั้งที่รู้สึกหวาดกลัวจะเผชิญหน้า 

กับมัน เมื่อเราพุ่งเข้าสู้ความกลัวของตนเอง ความหวาดกลัวเหล่านั้นจะ 

สลายหายไป ความกล้าหาญจะค่อย ๆ  แจ่มจ้าขึ้น แต่ถ้าเราหันหลังให้กับ 

ความกลัว ความกลัวจะค่อย  ๆ ทวีเพิ่มมากขึ้น ท้ายที่สุดมันก็เข้าเกาะกุม 

ชีวิตของเราไว้ทั้งหมด ฉะนั้นจงปลดเปลื้องความกลัวทั้งหลายด้วยความ 

กล้าหาญ และก้าวเดินต่อไป

ทา่มกลางเหตกุารณต์า่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติของมนษุยเ์ราลว้นมสีองดา้น 

เสมอ เช่นเดยีวกบัการเผชิญสิง่แปลกใหม่ แมจ้ะรูส้กึหวัน่ไหวมากแค่ไหน  

แต่ความกล้าหาญที่อยากจะยืนหยัดต่อสู้ก็ยังแทรกตัวอยู่เช่นกัน
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ความกล้าหาญเปรียบเสมือน 

พลังงานที่หลั่งไหลออกมาในยาม 

ที่เราประสบวิกฤติและพบเจอความ 

เปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ เป็นพลังใจอัน 

มั่นคงที่ไม่มีวันลดลงหรือหมดไป  

คนที่มีพลั ง ใจ เข้มแข็ ง เป็นคนที่  

กล้ าหาญแน่วแน่  ถ้ าไม่มีความ 

กล้าหาญเลยในยามที่ประสบวิกฤติ 

หรือพบเจอการเปลี่ยนแปลงใด  ๆ  

กอ็าจตืน่ตระหนกลนลาน แตส่ำหรบั 

ผู้กล้าแล้ว แม้กระทั่งผู้ที่อยู่รอบข้าง 

ก็ยังรู้สึกมั่นคงตามไปด้วย 

เมื่อตกอยู่ในวิกฤติ ประสบกับความเปลี่ยนแปลง หรือในยามออก 

แสวงหาความสำเร็จ อย่าลังเลใจที่จะแสดงความกล้าหาญ เพราะเราจะได้ 

ค้นพบคุณค่าของตัวเอง รู้สึกเติบโตขึ้น และประสบความสำเร็จได้จริง

นักจิตวิทยาได้นำเสนอผลการวิจัยอยู่บ่อยครั้งว่า ความหวาดกลัว  

ตอ่ความลม้เหลวเปน็สาเหตหุลกัทีท่ำใหเ้ราไมส่ามารถแสดงศกัยภาพไดอ้ยา่ง 

เตม็ที ่ เมือ่ตอ้งทำงานทีย่ากและแปลกใหมก่ถ็อดใจพดูกบัตวัเองวา่ “ฉนัทำ 

ไม่ได้แน่  ๆ” จากนั้นเหตุผลร้อยแปดพันประการก็พรั่งพรูตามมาทำให้ 

ไม่สามารถทำงานนั้นได้จริง ๆ 

“ฉันไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง” “งานนี้ยากเกินความสามารถของฉัน”  

“ฉันไม่เก่งพอที่จะทำงานนี้ได้” “ฉันไม่ได้จบด้านนี้มาสักหน่อย” ทำไม 

ความคิดที่สั่นคลอนเป้าหมายถึงหลั่งไหลออกมาเต็มไปหมด น่าเสียดาย 

ทีเ่ราปฏเิสธพลงัของตนเองและไมค่ดิทีจ่ะพยายามพชิติเปา้หมายใหเ้ปน็จรงิ 

ตั้งแต่แรก และความคิดเหล่านี้นี่เองที่เปรียบเสมือนผู้พิพากษาที่ตัดสิน 

ความผิดในศาลชีวิตของเราเอง 

จงเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และก้าวเดินต่อไป ผู้คน 

ส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองกล้าหาญมากพอแล้ว แต่เรื่องนี้เราไม่มีทางรู้ได้ 

สิ่งแปลกใหม่และไม่คุ้นชิน 
อาจฟังดูน่ากลัว ยากลำบาก  
วุ่นวาย แต่ถ้าได้ลองเรียนรู้  
และผลักดันตัวเองให ้

เผชิญหน้ากับสิ่งแปลกใหม่นี ้  
เราจะสามารถเติบโตขึ้นได้  
ตอนนี้จงพูดกับตัวเองว่า  

“ความสบายและความคุ้นเคย 
ได้สิ้นสุดลงแล้ว”
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จนกว่าชีวิตจะเกิดวิกฤติหรือล้มเหลวขึ้นจริง ๆ เพราะในเวลานั้นมีเพียงแค่ 

ตัวเราเท่านั้นที่สามารถรับรู้ถึงความกล้าหาญทั้งหมด และเมื่อเราได้แสดง 

ความกล้าหาญที่แท้จริงออกมามันจะค่อย ๆ ฉายส่องปรากฏขึ้นเอง

แม้ว่าการมีชีวิตอยู่อย่างกล้าหาญอาจไม่ใช่เครื่องการันตีความสำเร็จ  

แต่เราก็ไม่ควรยอมจำนนต่อความหวาดกลัว จงกล้าหาญอยู่เสมอ และ 

เมื่อเราไม่หวั่นไหวต่อความกลัวใด  ๆ  ที่เกิดขึ้น ความหวาดกลัวเหล่านั้น 

จะมลายหายไป ในขณะที่ความกล้าหาญก็จะก่อตัวเพิ่มทวีขึ้น

จงเป็นดอน กิโฆเต ้ ที่เหนือกว่าดอน กิโฆเต้



สรรเสริญให้ตัวเอง
(ท่อนแรกในบทกวี บทเพลงของฉัน บทประพันธ์ของวอลต ์ วิตแมน)

บทเพลง “Hero” ของนกัรอ้งเพลงปอ็ปชือ่ดงัมารายห์ แครยี ์ ทอ่นแรก 

ร้องว่า

There’s a hero

If you look inside your heart

You don’t have to be afraid

of what you are

นั่นไงฮีโร่

เมื่อคุณจ้องมองลึกลงไปในจิตใจของคุณเอง

คุณไม่จำเป็นต้องหวาดกลัว

ต่อสิ่งที่คุณเป็น

คุณเป็นคนที่พิเศษเพียงหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้ แต่บางครั้งคุณก็ดูถูก 

ตัวเอง และบางคราวใครบางคนก็ไม่เห็นคุณค่าหรือชื่นชอบในสิ่งที่คุณเป็น

ขณะที่คุณยื่นนามบัตรให้ผู้อื่น เคยรู้สึกลังเลใจบ้างไหม 

คุณต้องยื่นนามบัตรของตนเองอย่างสง่างาม เพราะนี่คือจุดเริ่มต้น 

แห่งความภาคภูมิใจสู่ก้าวแรกในสังคม 
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คุณอาจมีหลายเหตุผลที่อดดูแคลนชีวิตตัวเองไม่ได้ เช่น “มหา- 

วทิยาลยัทีเ่รยีนจบมากง็ัน้ ๆ ถา้เทยีบกบัเพือ่นรุน่เดยีวกนั หนา้ตากธ็รรมดา  

ฐานะทางบา้นกไ็มค่อ่ยด.ี..” และถา้คณุไดเ้ริม่ทำงานจะรูส้กึอยา่งไรกบัตวัเอง 

จะไม่คิดว่าตัวเองเป็นแค่ฟันเฟืองเล็ก  ๆ  ในกลไกยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าบริษัท 

หรอกหรือ

เม่ือได้เข้าทำงานคุณอาจรู้สึกไร้ค่า เพราะลำดับความสำคัญของตำแหน่ง 

จะขับเคลื่อนไปตามกลไกของกฎระเบียบในบริษัท แต่จงอย่าคิดเช่นนั้น 

ต้องคิดว่างานที่ทำอยู่นั้นมีคุณค่า ต้องเชื่อมั่นว่าเรามีศักยภาพเพียงพอ 

จึงคู่ควรที่จะทำงานที่นี่ได้ หากมัวคิดว่าตัวเองเป็นแค่ฟันเฟืองเล็ก  ๆ  

ไม่สลักสำคัญอะไร แล้วจะก้าวหน้าได้อย่างไร

แม้ว่างานท่ีคุณทำอยู่ในตอนน้ีอาจดูไม่สำคัญ แต่อย่าได้คิดว่าตัวของคุณ 

ไร้ค่าตามไปด้วย คุณต้องคิดว่าท้ังงานและตัวคุณล้วนเป็นส่ิงสำคัญ เพราะ 

งานที่ทำอยู่ในตอนนี้เป็นตัวกำหนดสิ่งต่าง ๆ ในอนาคตของคุณ

จงคิดว่างานที่ทำอยู่ในตอนนี้เป็นของขวัญที่คุณได้รับมอบหมาย  

จงภาคภูมิใจและจงทำให้ดีที่สุด

แท้จริงแล้ว  “ตัวเราเอง”  คือเป้าหมายท่ีสำคัญท่ีสุดในชีวิต จุดเร่ิมต้น 

ของความสุขและความสำเรจ็คอืสขุภาพจติทีด่ี คนทีม่สีขุภาพจติทีด่คีอืคนที่ 

มัน่ใจในตวัเองและมองโลกในแงด่อียูเ่สมอ เปน็คนทีย่อมรบัในผลทีเ่กดิขึน้  

ไม่ผิดหวังจนเกินไป และเตรียมใจเพ่ือลองท้าทายต่อส่ิงใหม่ ๆ  อยู่เสมอ 

เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราข้ามผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงข้ามจากสิ่งที่เรา 

คาดหวังไว้ 

“คนหนุ่มสาวผู้เข้มแข็ง” จำเป็นต้องมีสุขภาพจิตท่ีดี ดังน้ันจงรู้จักยอมรับ 

ข้อด้อยของตัวเองและจงรักตัวเอง

“การรักตัวเอง”  ครอบคลุมถึงเรื่องความรับผิดชอบ ความภาคภูมิใจ  

การมองโลกในแง่ดี และความศรัทธาในตัวเอง ซ่ึงตรงข้ามกับ  “การดูถูก 

ตัวเอง” แต่ท้ังน้ีการรักตัวเองไม่ใช่ความรู้สึกว่า  “ฉันเหนือกว่าเธอ” แต่เป็น 

ความเช่ือม่ันอย่างแรงกล้าว่า “ตัวฉันก็มีดีไม่แพ้กัน” 
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ถ้าเราไม่รักตัวเอง คอยคิดตำหนิข้อบกพร่องของตัวเอง สุขภาพจิต 

กพ็ลอยแยต่ามไปดว้ย แลว้แบบนีเ้ราจะสามารถทำงานทีม่คีณุคา่ไดอ้ยา่งไร

ยิ่งเรารักตัวเองมากเท่าไร ความมั่นใจและความศรัทธาในศักยภาพ 

ของตัวเองก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ส่งผลให้ผลงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ตามไปด้วย หากเราต้องการเป็น  “คนหนุ่มสาวผู้เข้มแข็ง” เราต้องเชื่อมั่น 

ในศักยภาพของตัวเอง ตั้งเป้าหมาย มีกำลังใจที่ดี มองโลกในแง่ดี ต้อง 

มีสติแจ่มชัด ตระหนักรู้ว่าตัวเองทำอะไร เพราะการทำสิ่งที่ถูกต้องเป็น 

สิ่งที่สำคัญที่สุด

จงเปิดประตูหัวใจของคุณ จงยอมรับการดำรงอยู่ของตัวเอง และ 

จงเฝ้ามองตัวเองลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง
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เมื่อได้เริ่มต้นใช้ชีวิตในสังคมครั้งแรก ใครบางคนอาจคิดว่าตัวเอง 

เกง่มากอยูแ่ลว้ แตห่ากเขาเหลา่นัน้ซึง่กำลงัชุม่โชกไปดว้ยความฝนัทีว่าดไว ้

ได้เผชิญหน้ากับความจริง ทุกสิ่งที่เคยวาดหวังไว้ก็อาจพังทลายลงมา

เราไม่ควรนำความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองมาใช้ประเมิน 

ความสามารถที่มีอยู่จนสูงเกินจริง เพราะการประเมินความสามารถของ  

ตัวเองโดยปราศจากหลักฐานคือความยโสโอหัง ซึ่งความยโสโอหังกับ 

ความภาคภูมิใจในตัวเองนั้นแตกต่างกัน

คนที่ยโสโอหังจะรักตัวเองแบบผิด  ๆ จนมองข้ามความคิดเห็นของ 

ผู้คนรอบข้าง และจะรู้สึกมั่นใจเมื่อได้โอ้อวดตัวเองต่อผู้อื่น ดังนั้นความ 

ยโสโอหังจึงไม่ถือเป็นความศรัทธาในตนเอง

คนที่ยโสโอหังคือคนที่เชื่อมั่นในตนเองโดยปราศจากความจริง ท้าย 

ที่สุดชีวิตก็อาจโผเข้าสู่วงจร “คนหนุ่มสาวผู้อ่อนแอ” ได้โดยง่าย

จงจริงใจกับตัวเอง ลองถามตัวคุณเองดูสิว่า

“จุดอ่อนและข้อด้อยของฉันคืออะไร แล้วฉันมีพรสวรรค์หรือความ 

สามารถพิเศษอะไรบ้าง”

แล้วลองถามย้ำกับตัวเองอีกครั้งว่า 

“นั่นคือความจริงใช่ไหม”

จงต่อสู้กับสภาพที่ดำรงอยู่ เฝ้ามองสิ่งที่คุณมี และทำใจยอมรับมัน  

นีค่อืการใช้ “หลกัแหง่ความจรงิ” จดัการกบัปญัหา แมว้า่อาจจะไมใ่ชห่นทาง 

ที่ดีที่สุดก็ตาม



อย่าเดินหนี
หรือหลบเลี่ยงอุปสรรค

“ได้ลองทำแล้วใช่ไหม”

นีค่อืคำพดูตดิปากของชองจยูอง ผูก้อ่ตัง้บรษิทัฮนุไดกรุป๊ ซึง่ปจัจบุนั 

ได้ล่วงลับไปแล้ว

เมือ่ไดร้บัมอบหมายใหท้ำงานดา้นยอดขายของบรษิทั คณุจะตอบอยา่ง 

มั่นใจว่า “ทำได้แน่ค่ะ/ครับ” ได้หรือไม่ เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณเผลอพูดว่า  

“รู้สึกไม่มั่นใจเลยค่ะ/ครับ” วินาทีนั้นความพ่ายแพ้ก็ได้เข้ายึดกุมจิตใจ 

โดยฉับพลันเข้าให้แล้ว คุณที่เอ่ยเช่นนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่คุณทำไม่ได ้ แต่ 

เป็นเพราะจิตใจอ่อนแอเกินไป จึงยอมจำนนต่อความพ่ายแพ้ล่วงหน้า 

ต่างหาก

จิตใจที่อ่อนแอนี้จะทำให้คุณไม่กล้าเริ่มต้นลองสิ่งใด  ๆ แท้จริงแล้ว 

เป็นเพราะความขี้ขลาดและไม่ต้องการพยายามอีกต่อไปแล้วต่างหาก จึง 

ทำให้เราหลุดพูดว่า “ไม่มั่นใจ”

เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ คุณไม่ควรพูดว่า  “ไม่มั่นใจ”  

หรือเมื่อมีโอกาสได้ทำงานที่ท้าทาย จงอย่าพูดกับตัวเองว่า  “ไม่มั่นใจ” 

ถ้าได้ลองลงมือทำสักครั้งหรือสองครั้ง แล้วพบว่าไม่สำเร็จดั่งที่คาดคิดไว้ 

ก็อย่าเพิ่งล้มเลิกถอดใจ



15น่ีคือยุคแห่งหัวขบถ จงเป็นผู้นำการปฏิวัติเหมือนสตีฟ จ็อบส์01

คนที่รักตัวเองไม่มีทางพูดว่า 

ไม่มั่นใจ คนที่รักตัวเองเมื่อต้องเริ่ม 

ทำงานที่ยากและท้าทาย พวกเขา 

จะให้กำลังใจและปลอบโยนตัวเอง  

เพราะเหนอืสิง่อืน่ใด ความมัน่ใจเปน็ 

ส่วนสำคัญที่ช่วยบำรุงสุขภาพจิต 

ของคุณให้ดียิ่งขึ้น 

หากคุณรู้สึกมั่นใจในตัวเอง  

ไม่ช้าไม่นานก็จะกลายเป็น “คนหนุ่มสาวผู้เข้มแข็ง” คุณจะสามารถยอมรับ 

ความเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ และสามารถวิ่งเข้าสู่เส้นชัยแห่งความ 

สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว 

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่เสมอ บ่อยครั้งที่เรา 

เอาแต่หมกมุ่นว่า ไม่เห็นเก่ง ไม่มีความสามารถ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ 

โดยที่ไม่มีหลักฐานใด  ๆ  พิสูจน์ได้ หากไม่ยอมสลัดความคิดตำหนิตัวเอง 

วา่ดอ้ยคา่เชน่นีท้ิง้ไป ทา้ยทีส่ดุความคดิเหลา่นีจ้ะหลอมรวมใหเ้รากลายเปน็ 

คนที่ไร้ค่าจริง ๆ ทั้งที่ความสามารถของเราอาจสูงกว่านั้น แต่เพราะคิดว่า 

ตัวเองด้อยค่า ทำให้เลือกทำเฉพาะงานง่าย ๆ 

แน่นอนว่าทุกคนต่างมีงานที่ทำได้และทำไม่ได้  แต่หากคิดให้ดี   

งานส่วนใหญ่ที่คิดว่าทำไม่ได้ล้วนเป็นเพียงแค่ข้ออ้างว่า  “ทำไม่ได้”  เท่านั้น  

เพราะนั่นนับเป็นการปกป้องตัวเองรูปแบบหนึ่ง 

ความรู้สึกที่เชื่อว่า  “ทำไม่ได้”  นั้น เป็นสิ่งที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง  “งาน 

ที่ไม่เคยทำ”  กับ  “งานที่สามารถทำได้”  เท่านั้น ฉะนั้นจงอย่าดูถูกตัวเอง  

และจงใช้ความสามารถที่ซ่อนอยู่อย่างเต็มที่

ก้าวแรกในการข้ามอุปสรรคไม่ใช่การเดินหนีหรือหลบเลี่ยงบริเวณนั้น  

แต่คุณจะต้องเตรียมบันไดที่ดีพอเพื่อจะข้ามผ่านไป ด้วยการลงมือสร้าง 

บันไดแห่งความมั่นใจ เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้ 

ความมั่นใจในตัวเองไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเข้มแข็ง แต่ยังทำให้ผู้คน 

ถ้าคุณอยากมั่นใจมากขึ้น  
จงเร่ิมลงมือทำงานท่ีคุณเช่ือม่ัน 
มากที่สุดก่อน และเมื่อสิ่งนั้น 
สำเร็จลุล่วงแล้วจึงค่อย ๆ  

ลงมือสร้างผลงานชิ้นอื่นต่อไป
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รอบข้างสัมผัสถึงความกล้าหาญนี้ได้ ความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในยาม 

ที่คุณไม่พร้อม หรือไร้ซึ่งความสามารถ แต่มันจะปรากฏฉายชัดในยาม 

ที่คุณวางแผน เตรียมพร้อม และทุ่มเท 

คุณต้องแต่งเติมชีวิตให้กลายเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถเชื่อมั่นใน 

ตวัเองได ้ เพราะความแตกตา่งระหวา่งคนทีม่ัน่ใจกบัคนทีไ่มม่ัน่ใจในตวัเอง  

เป็นเสมือนคำพิพากษาไปสู่ทางแยกระหว่าง  “คนหนุ่มสาวผู้เข้มแข็ง”  และ  

“คนหนุ่มสาวผู้อ่อนแอ”

คนทีม่ัน่ใจในตวัเอง ตอ้งมคีวามคดิสรา้งสรรค์ ไมห่วัน่ไหวแมใ้นยาม 

ที่เกิดความเปลี่ยนแปลง ไม่รู้สึกหวาดหวั่นหรือกังวลใจต่อทัศนคติของ 

ตัวเอง สนุกกับการโต้แย้ง และยอมรับการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น 

เพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

ถ้าคุณอยากมั่นใจมากขึ้น จงเริ่มลงมือทำงานที่คุณเชื่อมั่นมากที่สุด 

ก่อน และเมื่อสิ่งนั้นสำเร็จลุล่วงแล้วจึงค่อย  ๆ  ลงมือสร้างผลงานชิ้นอื่น 

ต่อไป

แม้ว่าผลงานที่เกิดขึ้นอาจไม่ยิ่งใหญ่ก็ไม่เป็นไร แต่ให้เป็นแค่ผลงาน 

ชิ้นเล็ก  ๆ  ที่คุณลงมือทำอย่างละเมียดละไมก็พอแล้ว  เมื่อคุณสะสม 

ประสบการณ์และความศรัทธาในตัวเองผ่านผลงานที่ค่อย ๆ ร้อยเรียงขึ้นนี้  

ท้ายที่สุดคุณจะสามารถพิชิตผลงานยิ่งใหญ่ได้

จงอย่าละเลยหน้าที่ของตนเองในแต่ละวัน จงตั้งเป้าหมายและทำให้ดี 

ที่สุด ความสำเร็จอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมธรรมดา ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน 

ออกกำลังกาย หรือการพบลูกค้า ซึ่งความสำเร็จเล็ก  ๆ  เหล่านี้จะช่วย 

จุดประกายความเชื่อมั่นให้คุกรุ่นขึ้น 

เริ่มจากสิ่งที่สามารถทำได้ เมื่อสิ่งนั้นสำเร็จแล้ว ก็ค่อยเปลี่ยนไปทำ 

สิ่งที่ยากเพิ่มขึ้นอีกหน่อย และยากมากขึ้นอีกนิด แล้วทุกครั้งที่คุณ 

ก้าวข้ามด่านวัดใจเหล่านี้ไปได้ คุณจะรู้สึกถึงความมั่นใจที่ฉายชัดขึ้น 

ในตัวเอง



คุณต้องบ้าคลั่ง

เหตุผลที่ทำให้ใครคนหนึ่งบนโลกใบนี้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่ 

เรื่องไกลเกินเอื้อม เพียงแค่คุณไม่ทำอะไรครึ่ง ๆ  กลาง  ๆ ลงมือทำอย่าง 

สุดกำลัง  และเมื่อได้ลงมือทำอย่างสุดกำลังแล้ว  ก็อย่าหวั่นไหวว่า 

จะหยุดทำ ต้องบ้าคลั่งในงานนั้นอย่างเต็มเปี่ยม เพียงเท่านี้โชคชะตา 

ก็จะเข้าข้างคุณ 

ผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างบอกไม่ถูก ขณะที่อ่านข้อความโฆษณาข้างต้น  

ซึ่งเป็นการโฆษณาของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

ตอนนีค้ณุกำลงับา้คลัง่กบัอะไรอยูบ่า้งไหม รูห้รอืไมว่า่ความปรารถนา 

ในความบ้าคลั่งนั้นคือสิ่งวิเศษที่สุดในโลกใบนี้

แม้แต่บริษัท  อินเทล ซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดังเองก็ยึดหลัก 

ทีว่า่ “Only the Paranoids Survive.” คำว่า “Paranoid” มคีวามหมาย 

ตามพจนานุกรมว่า “ภาวะจิตบกพร่อง ภาวะหวาดระแวง” แต่ทำไมบริษัท 

อินเทลจึงเลือกใช้คำนี้ล่ะ

ถ้าลองวิเคราะห์ดูให้ดี ประโยคนี้น่าจะหมายความว่า “คนที่บ้าคลั่ง 

เท่านั้น ถึงจะอยู่รอดได้” นั่นเป็นเพราะว่า ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด  



18 คนหนุ่มสาวผู้เข้มแข็ง 
คนหนุ่มสาวผู้อ่อนไหว

หากบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่มุ่งมั่นจนบ้าคลั่งก็คงยืนหยัดอยู่รอดได้ยาก

ภาษิตจีนเองก็มีคำว่า  “ไม่บ้าคลั่ง ไม่ลุล่วง”  (不狂不及) ซึ่งมี 

ความหมายใกล้เคียงกันว่า  “ถ้าไม่มุ่งมั่นสุดกำลัง ก็ไม่มีทางที่เป้าหมาย 

จะลุล่วงสำเร็จได้” 

คุณที่ยังหนุ่มสาว ถ้าไม่ลุ่มหลงจนแทบบ้าคลั่งในตอนนี้ แล้วต้องรอ  

ถึงเมื่อไรจึงจะสำเร็จ คุณที่ยังเยาว์วัยควรจะต้องมี “หัวใจที่เปี่ยมไปด้วย 

ไฟมุ่งมั่น” เต้นรัวโครมคราม และจงเติมเชื้อไฟให้คุกรุ่นอยู่เสมอเถิด

ต้องทำงานด้วยความตั้งใจ ดำเนินชีวิตอยู่อย่างแช่มชื่น มีความรัก 

ที่เร่าร้อน และจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยไฟปรารถนาที่ลุกโชนอยู่เสมอ
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เข้าใจแล้วสินะว่า คุณต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่องานมากแค่ไหน    

ตอนนีเ้ตรยีมพรอ้มทีจ่ะมุง่มัน่แลว้ใชไ่หม และความมุง่มัน่นัน้มมีากพอแลว้ 

จริงเหรอ

ถ้าต้องการให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ก็จำเป็นต้องมีพลังมากพอที่จะ 

ปลดปลอ่ยความมุง่มัน่ เพราะความมุง่มัน่นัน้คอืพลงัยิง่ใหญส่ำหรบัคนทีม่ ี

ความฝัน เป็นดั่งพลังงานให้รถไฟที่ชื่อว่าชีวิตขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่าง 

สง่างาม ความหมายแท้จริงของการมีชีวิตคือการได้ลงมือทำโดยไม่ยอม 

เพิกเฉย

ทา่มกลางการแขง่ขนัทีไ่มม่วีนัสิน้สดุในสงครามชวีติ คนทีมุ่ง่มัน่บา้คลัง่  

มีความคิดสร้างสรรค์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะสร้างความต่าง 

ทีโ่ดดเดน่ จะเปน็คนทีส่ามารถกา้วขา้มอปุสรรค และประสบความสำเรจ็ได้  

ฉะนั้นเมื่อต้องลงมือทำงานใดก็ตาม คุณต้องทุ่มเทมุ่งมั่น พร้อมมอบ 

ทุกอย่างที่มีให้แก่มัน และเมื่อคุณทำงานอย่างสุดกำลังแล้ว คุณจะต้อง 

ประสบความสำเร็จแน่ ๆ เมื่อนั้นชีวิตจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอน

คุณไม่อยากให้ศักยภาพที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตนเองหลั่งไหลออกมา 

บ้างเหรอ คุณไม่อยากเห็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในโลกใบนี้ หรือสิ่งที่เป็นไปได้ 

แค่ในจินตนาการเกิดขึ้นจริงหรอกหรือ

งานที่คุณไม่ยอมลงทุนทุ่มเทย่อมไม่มีทางสำเร็จลุล่วงได้แน่ ถึงแม้ 

มนุษย์จะใช้พลังที่ซ่อนเร้นอยู่ไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ในการทำงานต่าง ๆ แต่ 

คุณต้องนำความมุ่งมั่นมาผลักดันพลังที่ซ่อนเร้นนั้นออกมาให้หมด เพราะ 

เมื่อคุณใช้พลังนั้นร่วมกับหัวใจและความรู้สึกที่เปี่ยมล้นแล้ว ไม่ว่าที่ใด 

ก็สามารถไปถึง ไม่ว่างานใดก็สามารถสำเร็จได้ และไม่ว่าอะไรก็สามารถ 

เกิดขึ้นได้จริง

จงละทิ้งความคิดเดิม ๆ ที่คอยห่อหุ้มตัวตนของคุณไว้ จงกระตุ้นพลัง 

ซ่อนเร้นในตัวคุณให้ฉายชัดด้วยความมุ่งมั่น


