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แด่เธอผู้อยากทำฝันให้เป็นจริง



คำนำสำนักพิมพ์

“โตขึ้นอยากเป็นอะไร”

คำถามทีเ่รามกัไดย้นิบอ่ย  ๆในวยัเดก็ จำไดไ้หมวา่ตอนนัน้คำตอบของคณุ 

คืออะไร

แลว้สิง่ทีค่ณุกำลงัทำอยูต่อนนีใ้กลเ้คยีงกบัสิง่ทีเ่ดก็หญงิหรอืเดก็ชายคนนัน้ 

ตอบออกไปบ้างหรือเปล่า

รูส้กึไหมวา่ทัง้ทีเ่ปน็คำถามเดยีวกนั แตต่อนนัน้กลบัเราตอบออกไปอยา่ง 

มัน่ใจและชดัเจนกวา่ตอนนี ้ ลองสงัเกตเวลาทีเ่ดก็ ๆ พดูถึงความฝนัของพวกเขาดู 

ก็ได้ แววตาของพวกเขาจะเป็นประกายคล้ายกำลังมองเห็นภาพตัวเองพิชิตฝัน 

ได้สำเร็จ เพราะวัยเด็กนั้นเต็มไปด้วยพลังแห่งฝัน สำหรับพวกเขาแล้วทุกอย่าง 

เป็นไปได้เสมอ คุณเองก็คงเคยเป็นเช่นนี้มาก่อน

ในตอนนั้นภาพความฝันของคุณช่างชัดเจน ระยะทางที่ดูเหมือนจะไกล 

ไมใ่ชอ่ปุสรรคแตอ่ยา่งใด ในเมือ่รา่งกายและจติใจของคณุพรอ้มทีจ่ะออกเดนิทาง  

แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ยิ่งโตขึ้นคุณก็ยิ่งพบว่าอุปสรรคต่าง ๆ นั้นมีมากขึ้นเช่นกัน  

ภาพความฝันที่เคยชัดเจนจึงเลือนราง ทั้งจุดหมายก็เหมือนเคลื่อนที่ไกลออกไป 

จากเดิม 

หลายคนคงเคยประสบเหตุการณ์เหล่านี้ บางคนอาจล้มเลิกและทิ้ง 

ความฝนัไป บางคนอาจหยดุพกัระหวา่งทางเพือ่คดิแผนการใหมท่ีร่ดักมุกวา่เดมิ 

ก่อนจะออกเดินทางอีกครั้ง ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็ไม่ผิด ตราบใดที่คุณยัง 

ใช้ชีวิตโดยหล่อเลี้ยงความฝันเอาไว้ เพราะเมื่อมีความฝัน ก็เท่ากับว่าคุณ 

ออกเดินทางอย่างมีจุดหมาย ดีกว่าพร้อมออกเดินทางโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควร 

เริ่มต้นจากตรงไหน



ถ้าคุณลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วใช้เวลา 24 ชั่วโมงในแต่ละวันให้ผ่านพ้นไป 

โดยไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเช่นนี้วันแล้ววันเล่า จริงอยู่ที่คุณอาจใช้ชีวิต 

อย่างสบายใจเพราะไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเท่าไร แต่มันก็ไม่ต่างอะไรกับการ 

ออกเดินทางอย่างไร้จุดหมาย

ตอนที่นอนหลับอาจฝันถึงสิ่งนู้นสิ่งนี้บ้าง หรือบางคนอาจไม่ฝันถึงอะไร 

เลยก็มี แต่ความฝันที่ยูนมุนวอน (ผู้เขียน  คนหนุ่มสาวผู้เข้มแข็ง คนหนุ่มสาว 

ผูอ้อ่นไหว) พดูถงึในเลม่นีเ้ปน็ความฝนัทีจ่ะอยูก่บัคณุทัง้ในยามหลบัและยามตืน่  

ซึ่งก็คือความปรารถนาอันแรงกล้าของคุณนั่นเอง เมื่อพูดถึงความฝันอาจดูเป็น 

นามธรรม ยากที่จะหาคำมาอธิบายรูปร่างหน้าตา ซึ่งวันหนึ่งคุณอาจทำให้สิ่งที่ 

เป็นนามธรรมนี้กลายเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ แต่หากไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน อาจ 

เริ่มจากหาคำตอบของคำถามที่ว่า ความฝันของคุณในตอนนี้คืออะไร

ถ้าได้คำตอบแล้ว...ก็ออกเดินทางไปทำฝันให้เป็นจริงกันเถอะ!
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รักเธอ

แถวบา้นผมมโีรงเรยีนมธัยมตัง้อยู่ ทกุเชา้เมือ่ผมพาสนุขัทีเ่ลีย้งไวอ้อกไป 

เดินเล่น	 ก็จะได้พบกับบรรยากาศคึกคักของเหล่านักเรียนที่กำลังไปโรงเรียน  

พอตกดึกก็จะเห็นพวกเขาเดินทางกลับบ้านหลังจากทำกิจกรรมต่าง ๆ  เสร็จสิ้น  

การได้พบเห็นอะไรเช่นนี้ทุกวันทำให้ผมอิ่มเอมใจอย่างบอกไม่ถูก ยิ่งผมได้ดู 

รายการโทรทศันแ์ลว้ไดเ้หน็ความสามารถดา้นตา่ง ๆ ของคนหนุม่สาว	 กย็ิง่ทำให ้

มั่นใจว่าพวกเธอจะต้องมีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอน

ช่วงวัยหนุ่มสาวเปรียบได้กับฤดูใบไม้ผลิ เป็นช่วงที่ร่างกายและจิตใจ 

เจริญเติบโต อนาคตที่สดใสกำลังรอเธออยู่ จงก้าวไปข้างหน้าด้วยใจแน่วแน่ 

และเปิดรับสิ่งต่าง ๆ เพื่อขัดเกลาความคิดและฝึกจิตใจของเธอให้แข็งแกร่งขึ้น

หัวใจที่เปี่ยมไปด้วยไฟแห่งฝันของเธอจะช่วยสร้างความเป็นไปได้ที่ฝัน 

จะเป็นจริง จงเคลื่อนไปข้างหน้าทีละก้าวอย่างสม่ำเสมอ	 แล้วความฝันก็จะ 

ค่อย ๆ ผลิดอกออกผลให้เธอเห็น

เริ่มต้นบทความ



ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพราะอยากปลูกความหวังและสร้างความฝัน 

ให้กับคนหนุ่มสาว ซึ่งเป็นวัยที่ควรได้รับคำแนะนำและกำลังใจ ในฐานะรุ่นพี่ 

ที่ผ่านการใช้ชีวิตและพบเจอสิ่งต่าง ๆ มาก่อน

สิง่ทีผ่มกำลงัจะถา่ยทอดมทีัง้เรือ่งราวชว่งชวีติวยัหนุม่ ชวีติตอนทีค่วามฝนั 

เป็นจริงแล้ว หรือแม้แต่การใช้ชีวิตแบบไร้ตัวตน ไม่เป็นที่รู้จัก

เอาละ ตอนนี้เรามาก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเปลวไฟแห่งความตั้งใจ 

และความกล้าหาญอันแรงกล้าเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงกันเถอะ

ด้วยรัก

ยูนมุนวอน 



บทที่ 1
จงแผ่ขยายความฝันของคุณ



“ชีวิตคืออะไร”

ผมรู้ว่าการเร่ิมต้นด้วยเร่ืองท่ีจริงจังแบบน้ีอาจดูกดดันไปเสียหน่อย แต่น่ีคือ 

คำถามที่ไม่ว่าใครก็ต้องหาคำตอบด้วยตัวเอง

ชวีติทีเ่ธอกำลงัเผชญิอยูต่อนนีค้อืวยัหนุม่สาวซึง่เปน็ชว่งหวัเลีย้วหวัตอ่ของ 

ชีวิต เป็นช่วงท่ีต้องคิดและต้ังคำถามกับตัวเองว่า “ชีวิตคืออะไร” “ตัวฉันเป็นใคร” 

“ในอนาคตฉันจะทำอาชีพใด” และ “จะมีชีวิตแบบไหนในวันข้างหน้า” ผมเอง 

ก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อน

ทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้ในชวีติลว้นมคีวามหมาย ไมว่า่จะเปน็สิง่ทีเ่ธอเจอและไดท้ำ 

ตัง้แตเ่กดิจนกระทัง่จากโลกนีไ้ป สิง่สำคญัไมไ่ดอ้ยูท่ีว่า่มเีรือ่งราวอะไรเกดิขึน้บา้ง 

แต่อยู่ที่ว่าเธอสามารถจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญในชีวิตอย่างไรต่างหาก

ตั้งแต่เกิดมามนุษย์เราต่างต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดเหมือนที่ 

อาร์โนลด์ ทอยน์บ ี นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่า

“ชีวิตมนุษย์คือการโต้ตอบและท้าทายอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด”

ในชีวิตมีเขาหลายลูกที่เธอต้องปีนข้ามไป ไม่ว่าจะต้องเจอความท้าทาย 

หรืออุปสรรคก็ต้องปีนป่ายต่อไปเพื่อพิชิตความฝัน ตอนแรกอาจดูเหมือนว่า 

ชีวิตคืออะไร



3ยูนมุนวอน

ไมม่อีะไรเปน็ไปได ้ แตถ่า้เธอคน้พบจดุกำเนดิของความฝนัก็จะได้แรงบันดาลใจ 

ใหเ้ธอคอ่ย ๆ ลงมอืทำใหเ้ปน็รปูเปน็รา่งขึน้มา แตจ่งอยา่ลมืวา่สิง่มคีณุคา่ไมอ่าจ 

สำเร็จได้ในวันเดียว เส้นทางท่ีจะทำให้ฝันเป็นจริงก็เช่นกัน เธอต้องก้าวไปทีละก้าว 

อย่างมั่นคง อย่ารีบร้อนวิ่งไปบนทางลาดชัน รอยเท้าแต่ละย่างก้าวของเธอเป็น 

รอ่งรอยของความมุง่มัน่ของผูท้ีก่ำลงัเดนิตามทางแหง่ความฝนัไปสูป่ลายทางแหง่ 

ความสำเร็จ

เธอคงเคยไดย้นิคำวา่คณุภาพชวีติมาบา้ง คณุภาพชวีติกค็อืความซาบซึง้ 

และพึงพอใจในชีวิตนั่นเอง ชีวิตเรามักมีเงื่อนไขทางวัตถุเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าง 

หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ แตค่วามสมบรูณท์างวตัถไุมส่ามารถเปน็เกณฑว์ดัคณุภาพชวีติได ้

ในทางกลบักนักไ็มส่ามารถพดูไดว้า่ความสมบรูณท์างวตัถไุมเ่กีย่วขอ้งกบัคณุภาพ 

ชวีติ ยิง่เมือ่เธอตอ้งไขวค่วา้ความฝนัทีส่งูขึน้ไป คงปฏเิสธไมไ่ดว้า่ปจัจยัพืน้ฐาน 

และเงื่อนไขในการดำรงชีวิตก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ฝันกลายเป็นจริง

ถึงแม้จะเพรียบพร้อมด้วยวัตถุและมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าไม่รู้จัก 

ยบัยัง้ชัง่ใจกจ็ะกลายเปน็ความหลงระเรงิ ปจัจบุนัสิง่ไมม่ชีวีติเขา้มามบีทบาทตอ่ 

ชีวิตคนเรามากขึ้น ในขณะที่สิ่งเดียวกันนี้ก็ทำให้ผู้คนโดดเดี่ยวและแปลกแยก 

จากสังคม เธอต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของตัวเอง เหมือนที่อัลวิน 

ทอฟฟ์เลอร ์ นักอนาคตศาสตร์ชาวอเมริกันกล่าวไว้ว่า

“ชีวิตที่ต้องการเกิดจากฝันอันยิ่งใหญ่ของชีวิตที่ครอบครองอยู่”

ในขณะทีส่ตัวท์ัง้หลายกนิเพือ่อยู ่ อยูเ่พือ่กนิ และใชช้วีติไปตามสญัชาต- 

ญาณ มนุษย์เราก็ต้องใช้ชีวิตโดยออกตามหาความฝัน การค้นหาความฝันถือเป็น 

สิ่งพิเศษที่มีแต่มนุษย์เท่านั้นจะเพลิดเพลินไปกับมันได้ เราต่างต้องมีชีวิตอยู่ 

โดยสร้างและโอบกอดความฝันเอาไว ้ แล้วพยายามทำให้มันเป็นจริงสักวันหนึ่ง

เมื่อชีวิตของเธอมีความฝันแล้วก็ต้องหมั่นดูแลและให้ความสำคัญกับ 

ใบอ่อนแห่งความฝันนั้น ไม่ใช่เอาแต่ใช้ชีวิตสบาย ๆ แล้วรอให้ความฝันผลิดอก 

ออกผล แต่ควรทดลองทำสิ่งใหม ่ๆ เพื่อสานฝันให้เป็นจริง

ให้คิดเสียว่าชีวิตที่ต้องทำความฝันให้เป็นจริงขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับการ 



4 จุดหมายจะอยู่ใกล้ที่สุดเมื่อหยุดคิดถึงระยะทาง

ออกเดนิทาง บางครัง้ทางทีเ่ธอเลอืกเดนิไปกส็วา่งสดใส แตบ่างครัง้กต็อ้งเผชญิ 

กับความมืดมน เบื้องหลังความสุขและความดีใจมักมีความโศกเศร้าเสียใจ 

ซอ่นอยู ่ หากมวีนัชนะก็ย่อมมีวันแพ้ ในเมือ่เรือ่งราวไมด่เีกดิขึน้ได ้ สิง่ด ีๆ กเ็กดิ 

ขึ้นได้เช่นกัน เป็นธรรมดาที่เมื่อล้มแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งให้ได้  

เธอต้องยอมรับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วออกเดินทางต่อไป

หากทำทุกส่ิงเหมือนเดิมบ่อย ๆ อาจทำให้เธอหลงลืมความหลากหลายชีวิต  

แต่ละวันของเธอจะผ่านไปโดยไม่มีอะไรแปลกใหม่ ถ้าทำแต่สิ่งเดิม ๆ แล้วชีวิต 

ของเธอจะท้าทายและมีสีสันได้อย่างไรกัน



ตอนนี้เธอกำลังคิดอะไรอยู่

ในแต่ละช่วงเวลาเธออาจมีความรู้สึกแตกต่างกัน ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้า 

ก็เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น เพราะว่าชีวิตคือการสั่งสม 

ประสบการณ์และการทำทุกวันให้มีความหมาย

อาจฟงัดยูากและออกแนวปรชัญาไปเสียหนอ่ยหากจะบอกเธอวา่ เวลาที ่

ไหลเวยีนไปอยา่งไรจ้ดุสิน้สดุนัน้ไมใ่ชส่ิง่ทีม่อียูม่ากมาย แตเ่ปน็เพยีงการมอียูข่อง  

“ตอนน้ี” “ณ ช่วงเวลาน้ี” เท่าน้ัน ชีวิตเราไม่ว่าเม่ือไหร่ก็คือ “ตอนน้ี” “ณ ช่วงเวลาน้ี”  

ที่ดำเนินไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

เธอไม่สามารถแยกความเป็นตัวตนออกจากช่วงเวลานี้ได ้ เพราะตอนนี้ 

เป็นเวลาที่เธอได้รับเพื่อทำบางสิ่งเหมือนที่เลโอ ตอลสตอย นักเขียนชาวรัสเซีย  

กล่าวไว้ว่า ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในโลกคือ “ตอนนี้” คนที่สำคัญที่สุดบนโลกนี้ 

กค็อื “คนทีอ่ยูก่บัเธอในตอนนี”้ งานทีส่ำคญัทีส่ดุในโลกคอื “งานทีเ่ธอกำลงัทำอยู”่  

ดงันัน้ถา้เปน็เรือ่งทีต่อ้งทำและสามารถทำไดใ้นตอนนีใ้หล้งมอืทำเลย อยา่มวัแต ่

รอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยลงมือทำ หรือแม้แต่ทำหลังจากนี้อีก 5 นาทีก็อาจ 

สายเกินไป

หากเธอมีไอเดียดี  ๆ อย่าลืมจดบันทึกไว้ ถ้าคิดทำนองเพลงได้ก็ให้เขียน 

ตัวโน้ตลงบนกระดาษทันที หรือถ้าเธออยากบอกรักแม่ก็ให้ทำเสีย เพราะไม่มีทาง 

ชีวิตคือ

การแสดงออกอยู่ตลอดเวลา
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รู้เลยว่าโอกาสจะย้อนกลับมาหาเธออีกครั้งเมื่อไหร่

ความหวังทั้งหมดของโลกนี้ล้วนเริ่มต้นจากตอนนี้ ผลของความคิดหรือ 

การกระทำของช่วงเวลานี้จะออกมาแบบไหนไม่มีใครรู้ เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า  

ช่วงเวลากำหนดทิศทางของชีวิต ไม่แน่ว่าไอเดียที่เธอนึกออกในเสี้ยววินาทีหรือ 

ทำนองเพลงที่แวบเข้ามาบางช่วงเวลา อาจกลายเป็นการค้นพบที่งดงามและ 

ก่อให้เกิดบทเพลงด ีๆ ขึ้นบนโลกใบนี้ก็เป็นได้

ในทางกลับกันความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจทำให้ชีวิตตกต่ำลงได ้

เช่นกัน เพราะฉะน้ันเธอควรควบคุมเวลาปัจจุบันให้ดี จงทำส่ิงท่ีควรทำและ 

อย่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำในช่วงเวลานั้น

เมือ่แตล่ะชว่งเวลาจบลงเธอกต็อ้งเริม่ตน้ใหมก่บัชว่งเวลาใหม ่ เพราะชวีติ 

คือการเริ่มต้นใหม่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด หากผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วก็ไม่สามารถ 

หวนคืนได้อีก

ปัจจุบัน อดีต และอนาคต ในบรรดาสามช่วงเวลาน้ี มีเพียงปัจจุบัน 

เท่าน้ันที่เธอสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ แล้วเธอยังจะเฝ้าคิดถึงแต่อดีตและฝันถึงวัน 

พรุ่งนี้ที่คลุมเครืออยู่อีกหรือ

จงใชช้วีติในปจัจบุนัอยา่งเตม็ทีใ่หส้มกบัทีเ่ราไมส่ามารถเปลีย่นแปลงสิง่ใด 

ในอดตีได ้ สิง่ทีผ่า่นแลว้กป็ลอ่ยใหม้นัผา่นไป เพยีงแคเ่ธอสลดัมนัทิง้แลว้ใชช้วีติ 

ต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความฝันอยู่เสมอ

คำว่า present ในภาษาอังกฤษที่หมายถึง ปัจจุบัน เขียนเหมือนกันกับ  

present ทีแ่ปลวา่ ของขวญั สิง่ทีเ่ธอควรทำคอืแกะหอ่ของขวญัทีภ่ายในม ี ‘เวลา 

ในปัจจุบัน’  อยู่ออก และสร้างสรรค์ชีวิตในอนาคตด้วยการกระทำในปัจจุบัน  

เพราะเมื่อช่วงเวลานี้ผ่านไปแล้วไม่อาจหวนคืนมาอีกครั้งได้ แต่ละช่วงเวลานั้น 

สำคัญก็จริง แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำตอนนี้ให้ดีที่สุด



ชีวิตคือการปีนขึ้นเขาทีละก้าว

ชวีติกเ็หมอืนกบัการขึน้เขา เมือ่มองไปยงัจดุหมายกอ่นออกเดนิทางเธอจะ 

เห็นว่ามันช่างเลือนรางจนอดคิดไม่ได้ว่า “เมื่อไหร่ฉันจะขึ้นไปถึงตรงนั้นได้นะ”  

เธอตอ้งสนใจบนัไดขัน้ทีอ่ยูต่รงหนา้ ไมใ่ชส่ดุปลายทางของบนัได แตล่ะยา่งกา้ว 

จะได้ไม่กดดันจนเกินไป และอาจไปถึงจุดหมายชนิดที่เธอเองก็ไม่ทันรู้ตัว

ถ้าตั้งใจจะขึ้นภูเขาสูงก็ต้องผ่านเนินเขาเตี้ยและหุบเขาแคบ  ๆ  ไปให้ได้  

การเดินทางไปสู่ความฝันก็เช่นกัน บางครั้งเธอจะมีพลังก้าวไปบนเส้นทางที่ทั้ง 

กว้างขวางและราบเรียบ แต่ก็มีบางคราวที่ลำบากเสียจนแทบต้องคลานเพื่อไป 

ให้ถึงจุดหมาย

ไม่มีกฎตายตัวว่าจะต้องก้าวยาวแค่ไหนหรือต้องเดินไปในทิศทางใด  

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามของตัวเธอเอง ไม่มีพรสวรรค์ใด 

ที่จะเอาชนะความสม่ำเสมอได้ เธออาจวิ่งรวดเดียวให้ถึงเส้นชัยเลยก็ได้ แต่ 

ความเร็วไม่ใช่เรื่องสำคัญขนาดนั้น เหมือนสุภาษิตจีนที่ว่า อย่ากังวลกับการ 

ก้าวเดินไปอย่างช้า  ๆ แต่จงกังวลกับการยืนอยู่ที่เดิม หากเธอพยายามเดินไป 

เรื่อย ๆ ยิ่งเข้าใกล้เท่าไร เป้าหมายก็จะค่อย ๆ ปรากฏชัดเจนขึ้น

ถึงแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความยากลำบาก แต่การออกเดินไปข้างหน้า 

จะช่วยประคับประคองชีวิตให้เธอต่อสู้เพื่อความฝันต่อไป



ผมเคยเปดิโทรทศันแ์ลว้เหน็ภาพกระทงิสองฝงูทีเ่จอกนัตรงแมน่ำ้ พวกมนั 

ต่างเข้าแถวยาวเหยียดอย่างเป็นระเบียบโดยไม่เกิดความขัดแย้งแม้แต่น้อย  

พวกมันหยุดดื่มน้ำก่อนจะเคลื่อนตัวออกไปอีกครั้ง ทำให้ผมคิดได้ว่า บางที  

ชีวิตของเราก็คือการก้าวไปตามเส้นทางอย่างแน่วแน่เหมือนกระทิง จริง ๆ แล้ว 

ความเร็วอาจไม่สำคัญเท่าการได้ก้าวออกไปตามทิศทางที่กำหนดไว้ หากเธอ 

กำหนดทิศทางไว้ชัดเจนแล้ว จงก้าวต่อไป และอย่าลืมว่าอาจมีบางครั้งที่ต้อง 

ลดความเร็วลง



ไม่ว่าใครต่างก็มีความฝันที่อยากทำให้เป็นจริง แล้วเธอล่ะมีความฝัน 

อะไรบา้งไหม การมคีวามฝนัเปน็จดุเริม่ตน้ของการทำความฝนัใหเ้ปน็จรงิ แต่ถา้ 

ตัดสินใจว่าจะไม่มีความฝันแล้วใช้ชีวิตล่องลอย ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน 

สักอย่าง ก็คงเป็นชีวิตที่ดูไร้จุดหมาย

เธอเคยคิดบ้างไหมว่าอยากมีชีวิตแบบไหนในวันข้างหน้า

หากลองสังเกตบุคคลที่มีชื่อเสียง เธอจะพบว่าพวกเขาเหล่านั้นมองเห็น 

ตัวเองในอนาคต ขณะเดียวกันก็โอบกอดความฝันในวัยเยาว์เอาไว้ก่อนจะลงมือ 

ทำให้มันเป็นจริง

อย่าปล่อยให้สภาพปัจจุบันหรือสภาพแวดล้อมมาขัดขวางความฝันของ 

เธอ ความฝันที่เธอได้โอบกอดเอาไว้เป็นโลกของเธอแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าใคร 

ก็ไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงหรือขัดขวางความฝันนี้ได้ วัยหนุ่มสาวนี่ละเป็น 

วัยแห่งความบริสุทธิ์ วัยที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น พออายุมากขึ้น 

เธอจะค่อย  ๆ พิจารณาสภาพความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อย  ๆ ขณะเดียวกันโอกาส 

ที่ความฝันจะเป็นจริงก็หดตัวเล็กลงเรื่อย ๆ

สำหรับคนหนุ่มสาวเช่นเธอแล้ว ความเป็นไปได้ท่ีฝันจะเป็นจริงน้ันไร้ 

ขีดจำกัด ขึ้นอยู่กับเธอแล้วว่าจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้อย่างไร

ถ้ามีความฝันแต่ไม่พยายามก็ไร้ประโยชน์ ความฝันเริ่มต้นจากความคิด 

ความฝันของเธอ  อนาคตของเธอ
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ในหัวและความรู้สึกที่ออกมาจากใจก็จริง หากมีความฝันแต่ทำได้เพียงปล่อย 

ทิ้งไว้อย่างนั้น แล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

อาจมีบางครั้งที่เธอไขว้เขวเมื่อเจอคลื่นลูกใหญ่ แต่จงอย่าทิ้งความฝัน 

และความตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นจริงขึ้นมา ถ้าเธอมีความตั้งใจจริงแล้วละก็  

ไม่ว่าจะมีอะไรมาทำให้ไขว้เขว ท้ายที่สุดเธอก็จะกลับไปยังเส้นทางความฝัน 

ที่เธอกำหนดไว้ได้ แต่ลำพังเดินตามความฝันเธอก็คงยุ่งพอแล้ว จะเอาเวลา 

ที่ไหนไปนึกถึงสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวกันล่ะ

เธอเคยคิดบ้างไหมว่าโลกนี้ไม่มีความฝันใดเป็นไปไม่ได้

ลองดูส่ิงประดิษฐ์ต่าง  ๆในปัจจุบันสิ บางอย่างแค่จินตนาการยังลำบากเลย  

สิง่เหลา่นีล้ว้นเปน็ผลลพัธท์ีเ่กดิจากการลงมอืทำ จงึหวงัเปน็อยา่งยิง่ใหเ้ธอเชือ่มัน่ 

ว่าฝันของเธอต้องเป็นจริงได้สักวันหนึ่ง

เธอมีความฝันแบบไหน

ชีวิตเธอจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าความฝันของเธอเป็นอย่างไร

คนยิง่ใหญก่ม็กัมคีวามฝนัอนัยิง่ใหญ่ สว่นคนธรรมดากม็กัมฝีนัทีธ่รรมดา  

ถึงความฝันที่คิดว่ายิ่งใหญ่จะไม่ได้มีคุณค่าไปเสียหมด แต่ความฝันที่เล็กมาก 

จนเกินไปก็อาจไม่ทำให้รู้สึกอยากครอบครองหรือทำให้เป็นจริงข้ึนมาสักเท่าไรนัก

ปัจจุบันเรามักยึดติดกับการใช้ชีวิตท่ีม่ันคงและปลอดภัย แม้แต่คนหนุ่มสาว 

ทีค่วรออกไปใชช้วีติทีท่า้ทายยงัคำนงึถงึเรือ่งนี้ จนทำใหห้ลายคนไมก่ลา้ฝนัใหญ่ 

หรือทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะกลัวว่าจะเสี่ยงเกินไป

ย่ิงเธอกล้าท่ีจะฝันใหญ่ เธอก็จะได้รับส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ตามมา แต่ถ้าเธอ 

ฝันเล็ก  ๆก็จะได้รับเพียงสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ กลับมาเท่านั้น

ถ้ามีความฝันอันยิ่งใหญ่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากและไม่นิ่งเฉย 

เพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริง ในทางกลับกัน ถ้ามีความฝันแค่เล็กน้อยก็อาจประสบ 

ความสำเร็จได้โดยง่าย แต่จะไม่เกิดการพัฒนาและหยุดชะงักไป

เป็นเรื่องธรรมดาที่ความฝันอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีขนาดต่างไปจากที่เธอ 

คิดไว้ในตอนแรก ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ 

สภาพแวดลอ้มทางสงัคม หรอืเปน็การปรบัเปลีย่นเพือ่ใหค้วามสามารถและตวัตน 

ของเธอสามารถเข้ากับความฝันได้



11ยูนมุนวอน

ถงึตอนนีเ้ธอจะไมม่ฝีนัอนัยิง่ใหญห่รอืเปา้หมายทีช่ดัเจน แต่อยา่ใหค้วาม 

เคยชินหรอืสภาพแวดลอ้มทางสงัคมมาทำใหข้นาดความฝนัของเธอเลก็ลง ขอให ้

เชื่อมั่นว่าเธอจะยิ่งใหญ่ตามขนาดความฝันของเธอ และจงก้าวออกไปเผชิญกับ 

สิ่งที่อยู่ข้างหน้า





ลองวาดภาพอนาคตของเธอดู

เธอคิดว่าตัวเองเป็นคนมีวิสัยทัศน์ไหม

เคยลองถามตัวเองไหมว่าเธอมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตอย่างไร

วิสัยทัศน์เป็นสิ่งพิเศษที่ไม่ใช่ทุกคนจะมี คนที่มีวิสัยทัศน์คือคนที่มอง 

การณไ์กล มองเห็นภาพจดุหมายปลายทางในอนาคตของตัวเอง แต่กต้็องอาศัย 

ความอดทนในการรอคอยให้ถึงวันที่สิ่งที่คาดการณ์ไว้มาถึง ทั้งยังต้องยอมรับ 

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้

อย่างท่ีบอกไปว่าวิสัยทัศน์เป็นส่ิงพิเศษท่ีอาจมีแค่ในบางคนเท่าน้ัน ดูอย่าง 

ความสำเร็จของไมโครซอฟท์เองก็เกิดจากวิสัยทัศน์ของบิล เกตส์ ในขณะที่ 

คนอืน่ยดึตดิอยูก่บัคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ แตเ่ขากลบัคิดถงึคอมพวิเตอร์สว่นตัว 

ที่มีขนาดกะทัดรัดและมุ่งมั่นพัฒนามันขึ้นมา

เมื่อมีสิ่งใดเข้ามา จงอย่าวิ่งเข้าใส่หรืออ้าแขนรับทันที อยากให้เธอลอง 

นึกภาพอนาคตของเธอดูว่าเป็นเช่นไร แล้ววางแผนระยะยาวอย่างรอบคอบ  

จากนั้นจึงลงมือทำเพื่อให้สิ่งที่คาดการณ์ไว้เกิดขึ้นจริง

ลองวาดภาพวสิยัทศันข์องเธอในอนาคตด ู วสิยัทศันท์ีเ่รากำลงัพดูถงึอยูน่ี ้

คอืสิง่ทีบ่อกใหรู้ว้า่ตวัตนของเธอเปน็อยา่งไร อะไรคอืจดุมุง่หมาย และเธออยาก 

เป็นคนแบบไหนในอนาคต

วิสัยทัศน์จะช่วยนำทางชีวิตของเธอไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ ช่วยให้เธอรู้ถึง 



14 จุดหมายจะอยู่ใกล้ที่สุดเมื่อหยุดคิดถึงระยะทาง

ศักยภาพและความสามารถของตัวเอง ทั้งยังช่วยให้เธอมองเห็นภาพตัวเอง 

ในอนาคตได้ชัดเจนขึ้น แต่จงอย่าลืมว่าวิสัยทัศน์ที่เป็นจริงได้นั้นไม่ได้เกิดขึ้น 

เพราะโชคช่วย

ตอนนี้เธอกำลังเตรียมการและดำเนินการเพื่อวิสัยทัศน์ที่มีอยู่อย่างไร  

มีหลายคนที่ทำให้วิสัยทัศน์จบลงแค่วิสัยทัศน์ เหล่านั้นคือคนที่เห็นภาพแล้ว 

แต่ไม่ลงมือทำ เพราะมัวแต่รอให้โชคช่วย

วิสัยทัศน์จะโอบกอดคนที่พยายามแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจด้วยการ 

กระทำ สิง่สำคญัอยูท่ีก่ารลงมอืทำ คนทีม่วีสิยัทศันแ์ตไ่มล่งมอืทำไมต่า่งอะไรกบั 

การฝันกลางวัน ในทางกลับกัน หากลงมือกระทำโดยปราศจากวิสัยทัศน์ก็อาจ 

เป็นการกระทำที่ไร้ผล

เมื่อตั้งเป้าหมายแล้วตัวตนของเธอจะถูกผูกติดอยู่กับความรับผิดชอบ  

เธอต้องรับผิดชอบต่อความฝันที่วาดไว้ วิสัยทัศน์ไม่อาจเป็นจริงได้ชั่วข้ามคืน  

คนที่ไม่มีความคิด หากไม่มีการเตรียมตัวใด ๆ ก็ยากที่จะเป็นคนมีวิสัยทัศน์

หากมกีารวางแผนอยา่งชดัเจน พยายามทำทกุอยา่งดว้ยความตัง้ใจ และ 

เชือ่ในสิง่ทีก่ำลงัทำอยู ่ ความสำเรจ็กอ็ยูไ่มไ่กลเกนิเอือ้ม หวงัวา่เธอจะมวีสิยัทศัน ์

ที่ยิ่งใหญ่และเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีก



เข็มทิศของชีวิต

หากลองสงัเกตดรูอบตวัจะพบวา่มนีกัเรยีนทีไ่ปโรงเรยีนทกุวนัอยา่งไมค่อ่ย 

เต็มใจนัก พวกเขาเหล่าน้ีคือคนท่ีไม่ต้ังเป้าหมายชีวิตและใช้ชีวิตแต่ละวันให้ผ่านไป 

อย่างไร้จุดหมาย

ในชีวิตไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องมีการตัดสินใจ ดูอย่างเรือท่ีออกจากฝ่ังยังต้อง 

แล่นไปตามเส้นทางเดินเรือเลย ชีวิตของเราก็ต้องมีเส้นทางที่ชัดเจนเช่นกัน 

เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้ราหลงทาง ซึง่เปา้หมายถอืเปน็เขม็ทศิของชวีติ หากปราศจาก 

เป้าหมายแล้วอาจไม่รู้เลยว่าชีวิตควรจะเดินไปทางไหน ไม่ต่างอะไรกับเรือที่ไร้ 

เข็มทิศซึ่งไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได ้ ทำได้เพียงล่องลอยไปตามลม

กุญแจสำคัญที่จะสานฝันให้เป็นจริงคือการสร้างเป้าหมาย ต้องกำหนด 

เป้าหมายเสียก่อนจึงจะมุ่งไปสู่ความสำเร็จได้ หากไม่มีเป้าหมาย คำว่าความ 

พยายามและความสำเร็จก็เป็นเพียงคำเลื่อนลอยที่ไร้คุณค่า

เมือ่มเีปา้หมายแลว้พลงัอนัมหศัจรรยจ์ะปรากฏขึน้ ระหวา่งทางเธอจะได้ 

ค้นพบว่าความสามารถของตัวเองมีส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ฝันเป็นจริง และ 

ทำใหเ้ธอมองเหน็ปลายทางไดช้ดัเจน เมือ่เปน็เชน่นัน้จะเกดิพลงักายและพลงัใจ 

ในการฝ่าฟันความยากลำบากระหว่างทางเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายอันงดงามที่ได้ 

วาดฝันเอาไว้

ถ้าจะให้ดีควรตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าความสามารถของเธอเล็กน้อย  



เป้าหมายที่ทำสำเร็จได้ง่าย  ๆ  โดยแทบไม่ต้องพยายามจะทำให้เธอเป็นคน 

เกียจคร้าน แต่ในทางตรงกันข้ามเป้าหมายที่อยู่สูงเกินไปก็อาจทำให้เธอล้มเลิก 

ความตั้งใจได้ง่าย  ๆ ดังนั้นจึงควรกำหนดจุดมุ่งหมายให้สูงกว่าความสามารถ 

ของเธอเล็กน้อย ให้พอรู้สึกว่าจะสามารถทำให้มันสำเร็จได ้ แล้วค่อยเพิ่มระดับ 

จุดมุ่งหมายให้สูงขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป

เส้นทางที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายในระยะยาวได้ คือการทำเป้าหมาย 

ระยะสั้นให้สำเร็จไปทีละอย่าง หมู่นี้การวิ่งมาราธอนกำลังเป็นที่นิยม หลายคน 

ที่เพิ่งเริ่มวิ่ง แรก  ๆ  มักมองว่าการวิ่งเป็นแค่งานอดิเรก จึงเริ่มวิ่งด้วยระยะทาง 

ไม่กี่กิโลเมตร อาจเริ่มจาก 5 กิโลเมตร จากนั้นก็ค่อย  ๆ  เพิ่มระยะทางเป็น  

10...15 กโิลเมตร จนวิง่ได ้ 21 กโิลเมตรหรอืทีเ่รยีกกนัวา่ฮาลฟ์มาราธอน ต่อมา 



17ยูนมุนวอน

จึงท้าทายตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนวิ่งได้ไกลถึง 42 กิโลเมตรในที่สุด

มคีำกลา่ววา่ความสำเรจ็สรา้งความสำเรจ็ หากบรรลเุปา้หมายหนึง่ไดแ้ลว้ 

ละก ็ ตอ่ใหก้ำหนดจดุมุง่หมายทีส่งูขึน้ กจ็ะเกดิความมัน่ใจและเชือ่มัน่วา่ตวัเอง 

สามารถทำได้อย่างแน่นอน จากนั้นเป้าหมายระยะยาวก็จะค่อย ๆ เกิดขึ้น

เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วก็ต้องวางแผนว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้สำเร็จ  

แผนการคือกรอบและโครงสร้างของเป้าหมายทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเธอ 

มีความฝันอยากเป็นนักการทูตก็ต้องกำหนดเป้าหมาย ต้องสอบได้คะแนน 

เท่าไร อาจต้องเรียนพิเศษวิชาที่ไม่ถนัดหรือวิชาเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม  

ต้องวางแผนให้เป็นรูปเป็นร่าง ถ้าเกิดวางแผนคลุมเครือ พอถึงเวลาลงมือทำ 

กอ็าจลม้เหลว เพราะมองไม่เห็นภาพรวมอย่างชัดเจน และแนน่อนวา่ยิง่วางแผน 

และเริ่มต้นไวเท่าไรยิ่งดี

เมื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายแล้วขอเธอจงอย่าท้อแท ้ อย่าวอกแวก การมีสต ิ

จะเป็นทางลัดไปสู่จุดหมาย ขอให้เธอจงเชื่อมั่นในตัวเองอยู่เสมอว่า เธอทำได้ 

แน่นอน

สำหรบัการออกเดนิทางแตล่ะครัง้นัน้ กา้วแรกสำคญัเสมอ อยา่มองไปที ่

จุดเริ่มต้นและปลายทาง แต่ให้เริ่มต้นด้วยการก้าวออกไปอย่างมั่นใจ




