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หากเปรียบชีวิตเป็นดั่ง “จิ๊กซอว์” อย่างที่คิมรันโดได้บอกไว ้ ชีวิตในช่วง 

วัยรุ่นก็คงเป็นช่วงหน่ึงท่ีต่อยากท่ีสุด เป็นช่วงแห่งการค้นหาตัวเอง ท่ีไม่แน่ใจ 

ว่าจะเลือกเดินทางใด หรือจะต่อจิ๊กซอว์ชีวิตให้ออกมาเป็นแบบไหน แต่ก็ 

เป็นช่วงที่สนุกและท้าทายมากที่สุดช่วงหนึ่งเช่นกัน

ในฐานะของคนคนหน่ึงท่ีเลือกต่อจ๊ิกซอว์ชีวิตตามแรงพลังฝันของตนเอง 

เลือกทำตามส่ิงท่ีหัวใจเรียกร้องโดยไม่สนว่าอาชีพท่ีทำอยู่น้ันจะม่ันคงแค่ไหน 

หนังสือเล่มน้ีคือเพ่ือนคนหน่ึงท่ีเข้าใจ และสามารถตอบคำถามท่ีคนมากมาย 

สงสัยอยู่เสมอว่า ทำไมผมถึงตัดสินใจที่จะมาอยู่ตรงจุดนี้ แทนที่จะไปทำ 

อาชีพที่คนในสังคมส่วนใหญ่มองว่า “ดี”  และ  “เหมาะสม”  กับปริญญาบัตร 

ที่ได้รับมาให้มากกว่านี้

คิมรันโดกล่าวไว้ว่า “สิ่งที่คนหนุ่มสาวขาดไปไม่ใช่ความสามารถ ใบ 

ประกาศนียบัตร หรือหน่วยกิตของวิชาต่าง  ๆ แต่มันคือการทบทวนตัวเอง”  

หลายคนเผลอใช้ชีวิตไปโดยที่ไม่ได้เข้าใจว่าตัวเองมีความต้องการอย่างไร  

ไม่ได้ลองวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้น มันคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจริง 

หรือไม่ สิ่งที่คุณจะได้จากหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ “คำตอบ” ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด 

สำหรับตัวคุณ แต่จะเป็น “โอกาส” ในการได้ลอง “ทบทวนตัวเอง” นี่แหละ

ทบทวน...ไม่ใช่เพื่อไม่ให้ต้องเจ็บปวดกับอะไรอีกเลยในชีวิต แต่เพื่อให ้

เจ็บปวดกับส่ิงท่ีควรค่าแก่การเจ็บปวดเท่าน้ัน และไม่ต้องเจ็บโดยไม่จำเป็นอีก 

	 ความจริงแล้วผมเช่ือว่า ไม่ใช่แค่วัยรุ่นหรอกท่ีเจ็บปวด ผู้ใหญ่หลายคน 

ถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็คงจะรู้สึกเจ็บปวดไม่แพ้กัน จากคำพูดของคิมรันโด 

ที่สะท้อนชีวิตและปัญหาที่คล้ายกันของคนมากมายในปัจจุบัน ที่อาจกำลัง 

หลงทางไปกับกระแสสังคม หรือกำลังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและสับสนกับชีวิต 

ตัวเอง หรือผิดหวังซ้ำไปซ้ำมา แต่ถ้าใครอ่านแล้วรู้สึกเหมือนโดน “แทงใจดำ” 

ก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ด ี ที่เรายังเจ็บแปลบกับเรื่องราวแบบนี้ได ้ เพราะมัน 

แสดงว่า เรายังไม่ได้ชินและชาไปกับชีวิตซะทีเดียว

คำนิยม

youth_layout 1 P01-18.indd   12 3/20/12   11:06:08 AM

ตัว
อย
่าง



ไม่ว่าจิ๊กซอว์ชีวิตของคุณในตอนนี้จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ผมเชื่อว่า  

เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด คือจ๊ิกซอว์ช้ินเล็ก ๆ อีกช้ินท่ีหลายคนน่าจะกำลัง 

หาอยู ่ เพื่อต่อภาพชีวิตให้สวยงาม ชัดเจน และเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น

ในเมื่อมันอยู่ตรงหน้านี้แล้ว ก็อย่ารอช้าอีกเลยครับ

ณัฐ ศักดาทร

นักร้อง - นักแต่งเพลง

ผู้เขียน มองทุกอย่างจากทุกมุม

“Wise men learn from others’ mistakes. Fools by their own.”

“คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น คนโง่ต้องลองเองเจ็บเอง 

จึงจะซ้ึง” หนังสือเล่มน้ีบอกเล่าเร่ืองราวความเจ็บปวด เคว้งคว้าง และว้าวุ่น 

ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นทุกยุค ไม่ว่าจะเป็นการที่เราควรเก่งด้านไหนหรือจะเรียน 

อะไรดี แต่ก็มิได้ข่มขู่ให้ตื่นกลัว หากแต่ส่งเสียงเตือนให้เรียนรู้และยอมรับ 

อย่างมีสติ พร้อมมอบเข็มทิศ ใส่เกราะ ติดอาวุธให้น้อง ๆ ก้าวผ่านช่วงวัยรุ่น 

ได้อย่างสวยงามและมั่นคงด้วยตนเอง พี่แนนขอส่งกำลังใจให้ทุกวัย ทุกรุ่น 

“อึด ถึก และลุย” สู้สู่ความฝันที่เป็นจริง

ครูพี่แนน - อริสรา ธนาปกิจ

คิมรันโดบอกไว้ว่า “เงินก็เหมือนกับเซ็กซ์ ถ้าหมกมุ่นจนเกินพอดี ชีวิต 

อาจพังพินาศได้”	

นี่แหละ ทางสว่างแห่งชีวิตผม --- คิมรันโด ผมรักคุณ

จอห์น - วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ 
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ความฝันก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไรครับ 

ถ้าตอนนี้คุณอายุ 20 ปี ก็ยินดีด้วยที่คุณยังมีเวลาอีกมากที่จะตามหา 

ความฝันแล้วทำให้มันกลายเป็นจริง

เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด ถูกเขียนข้ึนมาสำหรับนักศึกษาท่ียังคงสับสน 

ว่าหลังเรียนจบจะทำอย่างไรต่อไป หนังสือเล่มนี้อาจไม่มีคำตอบสำเร็จรูป 

ให้คุณภายใน 3 นาที แต่ยืนยันว่ามีคำตอบปลายเปิดให้คุณได้ค้นหาว่าจะ 

ผ่านช่วงวัยเรียน วัยทำงาน และวัยผู้ใหญ่ เพ่ือสร้างฝันให้เป็นจริงได้อย่างไร 

ถ้าตอนน้ีคุณอายุ 20 ปี นาฬิกาชีวิตของคุณจะอยู่ท่ีหกโมงเช้า เป็นช่วง 

ที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดี

ถ้าคุณอายุ 30 ปี นาฬิกาชีวิตของคุณจะอยู่ท่ีเก้าโมงเช้า เป็นเวลาของ 

การเริ่มทำงาน

ถ้าคุณอายุ 40 ปี นาฬิกาชีวิตของคุณจะอยู่ตอนเท่ียงตรง เป็นช่วงเวลา 

พักสั้น ๆ ที่มีค่าก่อนกลับไปสู่ชีวิตอีกครั้ง

ถ้าคุณอายุ 60 ปี นาฬิกาชีวิตจะอยู่ที่หกโมงเย็น เป็นช่วงเวลาหลัง 

เลิกงานและสามารถมองเห็นพระอาทิตย์กำลังอัสดง

 

คำถามที่สำคัญคือ คุณเดินไปถูกทางหรือเปล่า	

โชคดีเหลือเกินที่ทุกสิ่งทุกอย่างของการค้นหาตัวเองและทำความฝันให ้

เป็นจริงบรรจุอยู่ในหนังสือเล่มแล้ว 

ขอให้สนุกกับการค้นพบตัวเองครับ

มีนาคม 2555

http://www.facebook.com/springbooks

คำนำสำนักพิมพ์
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คำนำผู้เขียน

จงจำไว้ คุณงดงามเป็นประกาย

“ความเป็นหนุ่มสาวไม่มีค่าอะไร”

นี่คือคำกล่าวของจอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ ซึ่งอาจเป็นเรื่องจริง แต่ผม 

กลับคิดว่า วัยหนุ่มสาวสำคัญมาก สำคัญท่ีสุดความเป็น “หนุ่มสาว” แห่งชีวิต 

ได้ผลิบานสะพรั่งในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงที่สำคัญมาก สำคัญที่สุดในชีวิต 

ก็ว่าได้

ทุกครั้งที่ผู ้ใหญ่เห็นคุณ เขาจะเหลือบมองท้องฟ้าพร้อมกับพูดด้วย 

น้ำเสียงเสียดายปนอิจฉาว่า 

“เป็นช่วงเวลาที่ดีจริง ๆ!” 

ใช่ วัยน้ีอาจเป็นช่วงเวลาท่ีดี เป็นด่ังอัญมณีท่ีไม่สามารถตีราคาได้จาก 

ประกายวาววับนั้น ถ้าคุณเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี  

เพราะมหาวิทยาลัยจะช่วยเจียระไนอัญมณีให้เจิดจรัสยิ่งขึ้น เป็นสถานที่ที่ 

คุณจะค้นพบ  “ตัวเองได้มากที่สุด” ทำให้คุณสังเกตเห็นสนิมที่เกาะอยู่ตาม 

รั้วมหาวิทยาลัย และเห็นถึงความเขียวชอุ่มของต้นไม้ที่อยู่ตามทางเดิน  

มหาวิทยาลัยจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การขัดเกลาคนหนุ่มสาวอย่างคุณ 

ในทางกลับกัน วัยนี้ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก ความวิตก 

ของคุณหนักหนาเกินท่ีจะถ่ายทอดเป็นคำพูดได้ ผู้ใหญ่อาจกระทบกระเทียบ 

ว่า “เธอจะต้องกังวลใจอะไร” หรือ “ตอนฉันอายุเท่าเธอ ฉันลำบากกว่านี ้

เยอะ” คนวัยยี่สิบหรือนักศึกษาทั่วไปอาจได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็น 

ผู้ใหญ่ ทว่าความจริงแล้วแทบไม่มีใครได้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ 

เลย เป็นเพียงช่วงเวลาท่ีปัญหาวัยรุ่น ซ่ึงเคยถูกเล่ือนออกไปด้วยเหตุผลท่ีว่า 

ต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย กำลังจะระเบิดออกมาเป็นเส่ียง ๆ เป็นช่วง 
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เวลาท่ีชีวิตถูกส่ันคลอน เป็นช่วงท่ีปราศจากความสมดุลในชีวิต เป็นท้ังช่วงท่ี 

เจิดจรัสที่สุดและมืดมิดที่สุด

นอกจากนี้ วัยหนุ่มสาวยังถูกค่านิยมของสังคมตีกรอบบังคับว่า วัยนี้ 

ควรเริ่มประสบความสำเร็จได้แล้ว แต่เนื่องจากคนหนุ่มสาวส่วนมากยัง 

ไม่หยั่งรู้พลังที่ยิ่งใหญ่ของตัวเอง จึงทำให้รู้สึกทุกข์ทรมาน แม้จะเป็นเพียง 

ช่วงเวลาสั้น ๆ  แต่ก็อยากผ่านพ้นให้เร็วที่สุด ในช่วงชีวิตที่ไม่อาจต้านทาน 

กระแสลมแรงก่อนเปล่ียนเข้าฤดูใหม่ได้ จึงปล่อยเวลาท่ีดีท่ีสุดให้หมดไปอย่าง 

ไร้ค่า ปกปิดความข้ีเกียจของตัวเอง ทำให้ตัวเองดูฉลาด แต่ถ้าลองทบทวน 

ดูให้ดีแล้วจะพบว่า ส่ิงท่ีแสร้งพยายามทำไปท้ังหมดน้ันแทบไม่มีค่าอะไรเลย 

คนหนุ่มสาวมักถูกแทรกแซงทำให้ไขว้เขวได้ง่าย ผมอยากโอบกอด 

พวกคุณท่ีกำลังเจ็บปวดด้วยคำปลอบใจท่ีแสนอ่อนโยน อยากกระตุ้นพวกคุณ 

ด้วยภาษาที่อบอุ่นและเรื่องราวที่จริงใจ ผมอยากให้กำลังใจที่ร้อนแรงแก่ 

วัยรุ่นทั้งหลาย เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่าง 

สนุกสนาน

บทความที่ผมเขียนขึ้นนี้เปี่ยมไปด้วยความหวัง แต่ไม่ใช่บทความแบบ 

มองโลกในแง่ดีท่ีว่า “อย่าห่วงไปเลย เธอทำได้!” หรือบทความท่ีแนะนำให้ 

เพิ่มความสามารถในด้านต่าง ๆ ผมถ่ายทอดเรื่องราวจากหัวใจ ซึ่งจะทำให้ 

คุณร้องไห้ และช่วยคลายความเจ็บปวดที่หลบซ่อนอยู่ในจิตใจ ผมอยาก 

วาดภาพอนาคตที่แท้จริงให้แก่คุณ ซึ่งถูกสังคมตีกรอบว่าจะต้องรีบหางาน 

ให้ได้เร็วที่สุด

ในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นนักการศึกษา ผมเข้าใจ 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี จึงอยากปลอบโยนคุณด้วยความห่วงใย  

และอยากท้วงติงเมื่อคุณหลงผิดไป

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จึงเกี่ยวข้องกับ  “การค้นหาความรู้ที่ยิ่งใหญ่”  

youth_layout 1 P01-18.indd   16 3/20/12   11:06:09 AM

ตัว
อย
่าง



“การมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่” และ  “การมีความฝันที่ยิ่งใหญ่” แต่ผม 

ไม่ได้เขียนเรื่องเหล่านี้ขึ้นจากความคิดเห็นของตัวเองเท่านั้น ผมได้รวบรวม 

ข้อมูลต่าง  ๆจากการพูดคุยกับหนุ่มสาวโดยตรงผ่านบล็อกส่วนตัว มินิโฮมเพจ 

ทวิตเตอร์ ฯลฯ และทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาทั่วประเทศ 

1,000 คน (ผลสำรวจผ่านเอ็มเบรน บริษัทผู้เช่ียวชาญด้านการทำสำรวจผ่าน 

สื่อออนไลน์) 

ในอนาคต ผมอยากเป็นนักวิชาการที่เป็น “อาจารย์ที่แท้จริง” ไม่ใช ่

อาจารย์ที่มีอำนาจในมหาวิทยาลัย ผมจึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวของคุณพ่อ 

ลูกสอง และชีวิตรุ่นพ่ีคนหน่ึงให้คุณได้รับรู้ เร่ืองบางเร่ืองอาจดูอวดเก่งไปบ้าง 

เรือ่งบางเร่ืองก็น่าอายจนแทบแทรกแผ่นดนิหนี แต่มนัคือประสบการณ์ท่ีผม 

เรียนรู้ผ่านช่วงวัยเยาว์ของตัวเอง

ถ้าผมไม่ได้ประกอบอาชีพที่พบเจอวัยรุ่นหนุ่มสาวทุกวัน ถ้าไม่ได้รู้สึก 

เป็นห่วงพวกคุณ ผมคงไม่สามารถกลั่นกรองความคิดจนกลายเป็นตัวอักษร 

ในหนังสือเล่มนี้ได้ ผมหวังว่าบทความที่เขียนขึ้นเพื่อคนหนุ่มสาววัย 20 ปี  

จะเข้าถึงความปรารถนาของนักศึกษาสมัยน้ี แต่ถ้าคุณไม่ใช่นักศึกษา ผมก็ 

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณค้นพบจุดยืนของตัวคุณเอง

ผมอยากให้คุณใจเย็นลงสักนิด อย่าเป็นพ่อค้าท่ีมุ่งหวังกำไรแค่ 1 เปอร์- 

เซ็นต์ แต่จงเป็นนักลงทุนที่รู ้จักการรอคอยโอกาสซื้อขาย อย่าเป็นนักวิ่ง 

100 เมตร	ผู้โจนทะยานเข้าสู่เส้นชัยอย่างสุดกำลัง แต่เมื่อถึงเส้นชัยแล้ว ก็ 

แทบหมดส้ินเร่ียวแรง ค่อย  ๆ ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายท่ีตัวเองปรารถนา ไม่ต้อง 

รีบร้อน

แม้จะเป็นแค่ในนาม แต่คุณก็คือวัยรุ่นท่ีหัวใจยังเต้นอยู่ จงค่อย ๆ ก้าว 

เดินไป ผมหวังว่าถ้อยคำหน่ึงจากหนังสือเล่มน้ี จะทำให้คุณค้นพบแนวทาง 

ชีวิตของตัวเอง 

ฤดูหนาว ค.ศ. 2010

คิมรันโด
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คิมรันโด

PART 1
คำตอบนั้น

ไม่อาจหาได้จากที่ไหน

นอกจากนัยน์ตาของคุณ
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2

เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด

บนโต๊ะทำงานของผมมีนาฬิกาตายตั้งไว้อยู่หนึ่งเรือน ความจริงแล้ว 

นาฬิกาเรือนนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่ แต่เพราะผมเอาถ่านออก เข็มของมันจึง 

หยุดนิ่งอยู่กับที ่ นาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ประดับโต๊ะทำงานเฉย ๆ 

เท่านั้น เพราะเมื่อครบรอบวันเกิดของผมในทุกปี ผมจะหมุนเข็มนาฬิกาให้ 

เคลื่อนไปข้างหน้า 18 นาที

1 

เวลาของชีวิตหมุนผ่านไปเร็วเสมอ เพียงแค่ช่ัวอึดใจคำนำหน้าช่ือของเรา 

ก็ถูกเปลี่ยนเป็นนาย K เสียแล้ว วันพรุ่งนี้และวันมะรืนเดินทางมาถึงอย่าง 

เงียบงัน ไม่นานนักอายุของเราก็ย่างเข้าสู่ “หลักสามสิบ” ก่อนถึงช่วงอายุนี ้

หากชีวิตปราศจากการวางแผนท่ีมุ่งม่ัน หรือไม่อาจทำให้ความฝันใด ๆ ลุล่วง 

เป็นจริงได้ พลังชีวิตที่เคยมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมก็จะมอดมลายหายไป ท้าย 

ที่สุดก็ทำได้แค่เพียงคร่ำครวญต่อเวลาที่หมดไป และต้องยอมจำนนต่อชีวิต 

ที่เป็นอยู่อย่างไม่มีเงื่อนไข และแล้ววัยสามสิบก็เริ่มต้นขึ้น

ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างเร่งรีบ ทุกคนจำเป็นต้อง 

01 

นาฬิกาชีวิต: ตอนน้ีชีวิตของคุณ
กี่โมงแล้ว

youth_layout 2 P01-63.indd   2 3/20/12   4:06:32 PM

ตัว
อย
่าง



คิมรันโด

3

 
การหางานเต็มไป

ด้วยการแข่งขัน

ที่ดุเดือด ความรู้

ในร้ัวมหาวิทยาลัย

เพียงอย่างเดียว

อาจไม่เพียงพอ

คำนวณหน่วยกิต วิชาเอก วิชาโท อย่างรอบคอบ เพ่ือจะได้จบปริญญาตรี 

ภายในเวลา 4 ปี ทว่าในยุคปัจจุบัน การหางานเต็มไปด้วยการแข่งขันที่ 

ดุเดือด ความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หลายคน 

จึงพยายามเพิ่ม  “ความสามารถ”  และหาประสบการณ์เสริม อาทิเช่น การ 

เรียนกวดวิชา การฝึกงาน การทำงานพิเศษ ฯลฯ บางคนอาจไปเป็นนักเรียน 

แลกเปล่ียนท่ีต่างประเทศสักเทอมหรือสองเทอม นักศึกษาชายต้องไปเกณฑ์ 

ทหาร ส่วนคนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ติด พักการเรียน หรือเปลี่ยนวิชา 

เอก อาจใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก 1 - 2 ปี หลังจากเรียนจบก็ยังต้องเรียนเพิ่มเพื่อ 

เตรียมสอบคัดเลือกเข้าทำงานหรือ 

เรียนต่อต่างประเทศ พอรู้ตัวอีกที  

เข็มของอายุก็ชี้ไปที่เลขสามแล้ว 

แม้วัยรุ่นจะไม่ใช่คนท่ีกำลังเผชิญ- 

หน้ากับวัยสามสิบ แต่ส่วนใหญ่ต่างก็ 

หวาดกลัวต่อความรวดเร็วของเวลา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กังวลใจต่อการ 

เรียน จนลืมความสนุกของชีวิตในร้ัว 

มหาวิทยาลัยปีแรกไปจนหมด หรือ 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีเอาแต่ครุ่นคิดถึงชีวิตหลังเรียนจบซ่ึงกำลังจะเกิดข้ึนอย่าง 

พะว้าพะวัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงบัณฑิตจบใหม่ท่ีกำลังว่างงานอยู่ ทุกวันของ 

พวกเขาผ่านไปอย่างร้อนใจและท้อแท้ หากทุกคนใช้ชีวิตรีบเร่งมากขนาดนี ้ 

แล้วจะลดความหวาดกลัวต่อความล้มเหลวหรือความสำเร็จในชีวิตได้จริง 

หรือ ถ้าคิดดูให้ดีจะพบว่า ความปรารถนาของพวกเราล้วนแต่เป็นเรื่อง 

ฉาบฉวย ไม่ว่าจะอยากประสบความสำเร็จเร็ว ๆ อยากได้งานดี ๆ ก่อนใคร... 

และไม่แน่ว่าตัวคุณซึ่งกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู ่ ก็อาจหวั่นใจอยู่ลึก ๆ ว่า

“อายุขนาดนี้แล้ว แต่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย...”
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ชีวิตของคุณอายุเท่าไหร่กันแน่

เมื่อได้ยินคำถามนี้ครั้งแรกอาจรู้สึกงงได้ ถ้าอย่างนั้นผมขอแจกแจง 

อย่างละเอียด โดยกำหนดให้ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายให้มีค่าเท่ากับ 

เวลา 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน ตอนนี้ชีวิตของคุณน่าจะตรงกับเวลาใด เวลา 

เที่ยงตรงซึ่งดวงอาทิตย์ฉายแสงร้อนแรงที่สุด หรือเป็นเวลายามบ่ายที่ต้อง 

เริ่มทำงานอีกครั้งหลังจากพักกลางวัน

หากเราลองนำอายุ บัณฑิตท่ีเพ่ิงเรียนจบหมาด ๆ ในวัย 24 ปี มาคำนวณ 

ด้วยสูตรอย่างจริงจัง กำหนดให้อายุขัยเฉลี่ยอยู่ที ่ 80 ป ี ในเวลา 24 ชั่วโมง 

คนที่อายุ 24 ปี ซึ่งสามารถมีอายุขัยถึง 80 ปี จะมีนาฬิกาชีวิตตรงกับกี่โมง 

กี่นาทีกันนะ

คำตอบคือ เจ็ดโมง 12 นาที

เวลาเจ็ดโมง 12 นาทีอาจดูเช้ามาก แต่เวลาเดียวกันน้ี ใครบางคนอาจ 

กำลังกระวีกระวาดรีบตื่นนอน และใครบางคนที่ชอบนอนตื่นสายอาจกำลัง 

นอนหลับปุ๋ยอย่างสบายใจ แต่ทั้งนี้ทุกคนที่อายุ 24 ปีจะอยู่ในเวลาเดียวกัน 
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คือ เจ็ดโมง 12 นาท ี

ในฐานะท่ีผมเป็นอาจารย์ จึงได้เห็นการเติบโตของคนหนุ่มสาวมากมาย 

ถ้าเปรียบให้เวลาชีวิตเริ่มต้นที่เจ็ดโมง 12 นาที จะเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุด 

เพราะอายุ 24 ปี เป็นช่วงเวลาท่ีมนุษย์ข้ามผ่านวัยเยาว์และความคึกคะนอง 

ประสาวัยรุ่นมาจนเกือบหมดแล้ว เป็นช่วงชีวิตที่ต้องเตรียมพร้อมสู่การเป็น 

ส่วนหนึ่งในสังคมอย่างจริงจัง ซึ่งน่าจะตรงกับเวลาออกจากบ้านตอนเช้าไป 

ทำงานพอดี

อาย ุ 24 ป ี เป็นช่วง

เวลาที่มนุษย์ข้ามผ่าน

วัยเยาว์และความ

คึกคะนองประสา

วัยรุ่นมาจนเกือบหมด

แล้ว เป็นช่วงชีวิต

ที่ต้องเตรียมพร้อม

สู่การเป็นส่วนหนึ่ง

ในสังคมอย่างจริงจัง

ถ้าเช่นนั ้นคนอายุ  60 ปี ใน 

วัยเกษียณน่าจะตรงกับเวลาใดกัน 

คำตอบคือ หกโมงเย็น เป็นเวลาที่ 

คนส่วนใหญ่เลิกงาน และกำลังกลับ 

บ้าน หรือไม่ก็กำลังรับประทานอาหาร 

เย็นกับครอบครัวอย่างมีความสุข  

อายุชีวิตที่คล้ายคลึงกับเวลาในหนึ่ง 

วันแบบนี้ ผมจึงชอบเทียบอายุขัย  

80 ปีกับเวลาในหนึ่งวัน

การคำนวณนาฬิกาชีว ิตนั ้น 

ง่ายมาก ถ้าเวลา 24 ชั่วโมง มีค่า 

เท่ากับ 1,440 นาท ี ชีวิตที่มีอายุขัย 80 ปี จะมีค่าเท่ากับปีละ 18 นาท ี

อายุ 10 ปี จึงมีค่าเท่ากับ 3 ชั่วโมง พอใช้สูตรนี้ เราจะสามารถคิด 

คำนวณเวลาได้ทุกช่วงชีวิต อายุ 20 ปี จะตรงกับเวลาหกโมงเช้า อายุ 29 

ปี จะตรงกับเวลาแปดโมง 42 นาที นาฬิกาชีวิตนี้คำนวณขึ้นจากอายุขัย 

เฉล่ีย 80 ปี แต่ถ้าในอนาคตอายุขัยเฉล่ียเพ่ิมมากข้ึน อัตราการคำนวณเวลา 

ชีวิตก็อาจเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

เม่ือไม่นานมาน้ีมหาวิทยาลัยของผมได้จัดงานคืนสู่เหย้าข้ึน รุ่นพ่ีคนหน่ึง 

ซ่ึงมีอายุมากกว่า 60 ปีได้เล่าให้ฟังว่า เขาเป็นอาจารย์มาตลอดท้ังชีวิต จู่ ๆ  
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รัฐบาลก็ปรับแผนให้มีการเกษียณก่อนกำหนด เขาจึงต้องเกษียณท้ังท่ียังไม่ได้ 

เตรียมตัว ในตอนแรกเขารู้สึกเกลียดช่วงอายุที่ว่างเปล่านี้มาก แต่ตอนนี ้

กลับรู้สึกขอบคุณช่วงเวลานี้เป็นที่สุด เพราะเพิ่งรู้ว่าวัยเกษียณมีชีวิตใหม่ 

ที่เปี่ยมไปด้วยความสุขซ่อนอยู่ด้วย เขาขอบคุณที่ได้พบเจอโลกใบนี้เร็ว 

กว่าเดิมถึง 2 ปี...ผมรู้สึกประทับใจเรื่องราวของรุ่นพี่คนนี้มาก และเฝ้ารอให้ 

ในชีวิตหนึ่ง ไม่มีช่วง

อายุใดที่เร็วเกินไป

หรือสายเกินแก้

โลกใบใหม่เดินทางมาถึงในวันหนึ่ง 

ข้างหน้า เพราะตะวันยามเย็นหลัง 

หกโมงสาดแสงเป็นประกายงดงาม 

ไม่แพ้ท้องฟ้าเวลาอื่น

คนส่วนใหญ่ท่ีได้เห็นนาฬิกาชีวิต 

ของตัวเองล้วนแต่ประหลาดใจ เพราะ

เวลาท่ีคำนวณออกมาดูเหมือนจะผ่าน 

ไปไม่เท่าไหร่ ตอนที่ผมบอกคนที่อายุ 50 ปีว่า “ตอนนี้นาฬิกาชีวิตของคุณ 

อยู่ที่เวลาบ่ายสามโมงนะครับ” เขาลองคำนวณคร่าว  ๆ  ด้วยตัวเองอีกครั้ง 

แล้วก็พูดข้ึนอย่างตกใจว่า “จริง ๆ ด้วยแฮะ” เม่ือผมบอกเด็กอายุ 20 ปีท่ีเพ่ิง 

เรียนจบ ส่วนใหญ่มักคิดคล้าย ๆ กันว่า “นึกว่าใช้ชีวิตมานานมากแล้วซะอีก  

ที่แท้นาฬิกาชีวิตก็เพิ่งหกโมงเช้าเท่านั้น” 

อายุวัยนี้เป็นช่วงชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น อาจคิดว่ากำลังจะสาย แต่เวลา 

ในหนึ่งวันต่อจากนี้ยังคงทอดยาวไม่จบสิ้น

ความรู้สึกที่ว่า “ทุกอย่างมันสายไปแล้ว!” ไม่ได้เกิดขึ้นจาก “ความจริง”  

แต่เป็นผลมาจาก “ภาพลวงตา” ที่เราสร้างขึ้นเอง ดังนั้นจึงไม่ควรหาข้ออ้าง 

เพื่อล้มเลิกความตั้งใจ ตอนนี้ไม่มีอะไรที่สายเกินไป แม้จะเป็นเศษเวลา 

เล็กน้อย แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอ 
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3 

ขณะนี้เข็มนาฬิกาชีวิตของผมชี้ไปที่เวลาบ่ายสองโมง   24 นาที ปีนี้ผม 

อายุ 48 ปีแล้ว แต่นาฬิกาชีวิตก็ยังเดินไปไม่ถึงบ่ายสองโมงครึ่ง...ในทุกครั้ง 

ท่ีคิดว่า ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นช้ินเป็นอันเลย ท้ังท่ีอายุเกือบจะ 50 ปีแล้ว ผมจะ 

มองไปท่ีนาฬิกาบนโต๊ะ เพราะเวลาชีวิตในหน่ึงวันของผมยังเหลืออยู่มากมาย 

	 ในภาพยนตร์เรื่อง  เบนจามิน บัตตัน อัศจรรย์คนโลกไม่เคยรู้ (The  

Curious Case of Benjamin Button) มีบทสนทนาหนึ่งกล่าวไว้ว่า

“ในชีวิตหนึ่ง ไม่มีช่วงอายุใดที่เร็วเกินไปหรือสายเกินแก้”
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จงเลือกงานที่เงินเดือนน้อย

จงเลือกงานที่ต้องการฉัน จงอย่าเลือกงานที่ฉันต้องการ 

จงเลือกงานที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้า

จงหลีกเลี่ยงงานที่มีทุกอย่างสมบูรณ์พร้อม แต่จงเลือกงานที่ต้องทำ 

ทุกอย่างจากจุดเริ่มต้น

จงอย่าไปในที่ซึ่งทุกคนอยากไปถึง แต่จงไปในที่ซึ่งไม่เคยมีใครไปถึง 

มาก่อน

จงไปในที่ซึ่งทุกคนบอกว่าไม่มีอนาคต

จงไปในที่ซึ่งไม่ได้รับการยกย่องจากสังคม

จงอยู่ริมขอบ จงอย่าอยู่ในจุดศูนย์กลาง 

จงอย่าลังเลที่จะไปในที่ซึ่งพ่อแม่ ภรรยา และคู่หมั้น คัดค้าน

จงไปในที่ซึ่งรอการประหาร จงอย่าไปในที่ซึ่งได้สวมมงกุฎ

ประโยคเหล่าน้ีคือ “บทบัญญัติการเลือกงาน 10 ประการ” ของโรงเรียน 

มัธยมปลายคอชัง จังหวัดคยองซังนัม “บทบัญญัติการเลือกงาน 10 ประการ” 

นี้เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง ถึงขนาดปรากฏในเว็บไซต์สืบค้นทั่วไป 

แต่เม่ือไรก็ตามท่ีผมได้ยินประโยคเหล่าน้ี ผมจะรู้สึกหวาดหว่ันอย่างบอกไม่ถูก 

02 

จงไล่ตามความปรารถนา
ของคุณไป
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เรามาลองทบทวนไปพร้อม  ๆ กันดีกว่าว่า “ถ้าเป็นตัวเราเอง จะกล้าให้คำ 

แนะนำที่ท้าทายและทรงคุณค่าเทียบได้กับ 1 ใน 10 ของบทบัญญัติที่ว่านี ้

หรือไม่”

ไม่นานมานี้ผมได้พูดคุยกับดอกเตอร์ A ซึ่งเพิ่งเรียนจบระดับปริญญา 

เอกเมื่อหนึ่งปีก่อน และเข้าทำงานเป็นอาจารย์อัตราจ้างรายชั่วโมงให้แก ่

มหาวิทยาลัยต่าง  ๆ ขณะนั้นเขาได้รับเชิญให้เข้าทำงานที่สถาบันวิจัยของ 

บริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง เงินเดือนที่ให้ถือว่าสูงพอสมควร แต่เนื่องจากเขามี 

ความฝันท่ีจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย จึงลังเลว่าจะตัดสินใจอย่างไรดี

 
ความปรารถนาของ

ใครคนหนึ่งอาจไม่ใช่

บรรทัดฐานของโลก

แต่เป็นส่ิงท่ีสร้างคุณค่า

ความภูมิใจ และความ

ท้าทายให้ชีวิตตนเอง

ดำรงอยู่ได้

อาชีพอาจารย์อัตราจ้างสำหรับ 

ประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในอาชีพที่ 

ได้รับค่าตอบแทนน้อยที่สุด จึงไม่ 

น่าแปลกใจ หากได้ยินข่าวอาจารย ์

อัตราจ้างฆ่าตัวตายบ่อย ๆ ผมซ่ึงเคย 

เป็นอาจารย์อัตราจ้างอยู่เกือบสองป ี 

เข้าใจสถานการณ์ที่บีบคั้นนั้นเป็น 

อย่างดี ในหนึ่งเทอมหากมีสอนสาม 

วิชาจะได้รับค่าตอบแทนแค่ประมาณ  

1,200,000 วอน (ประมาณ 36,000 

บาท  – ผู้แปล) ช่วงปิดเทอม มหา- 

วิทยาลัยไม่มีการเรียนการสอน จึงไม่มีรายได้ใด ๆ จุนเจือ ไม่สามารถใช้สิทธิ 

ประกันสังคมได้ อีกท้ังยังต้องดูแลจัดการงานเบ็ดเตล็ดให้ภาควิชาและอาจารย์ 

ท่านอื่น ๆ ด้วย แม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีการปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการของ 

อาจารย์ผู้ช่วยสอนและอาจารย์ที่จบดอกเตอร์ให้สูงขึ้น แต่ก็ถือว่าเป็นอัตรา 

เงินที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับความสามารถของคนคนหนึ่ง ที่ลงทุนเงินและ 

ทุ่มเทเวลาเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก 
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นอกจากได้รับเงินค่าตอบแทนที่ต่ำแล้ว โอกาสที่จะได้เป็นอาจารย ์

ประจำมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ยังน้อยมาก นักเรียนแพทย์ที่ฝึกงานที่โรงพยาบาล  

หรือนักเรียนกฎหมายที่ฝึกงานที่ศาล อาจได้รับค่าตอบแทนที่น้อยพอกัน  

แต่ว่าในอนาคตคนกลุ่มนี้สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์ ทนายความ  

อัยการ ผู้พิพากษา ฯลฯ ได้จริง ๆ พวกเขาจึงมีแรงผลักดันและอดทนต่อ 

ความฝันที่สามารถเป็นจริงได้ในวันหนึ่งข้างหน้ามากกว่า 

แต่กรณีของอาจารย์อัตราจ้างนั้นแตกต่างออกไป เนื่องจากตำแหน่ง 

อาจารย์ประจำน้ันมีอยู่อย่างจำกัด ย่ิงหาตำแหน่งให้ตรงกับสาขาท่ีเรียนจบมา 

ก็ย่ิงยากข้ึนไปอีก ต้องรอคอยจนกว่าตำแหน่งน้ันจะว่างลง และเม่ือประกาศ 
เปิดรับสมัคร อัตราการแข่งขันสอบ 

บรรจุเข้าก็สูงล่ิว การปลอบใจตัวเอง 

ว่า “ต่อไปก็ได้เป็นอาจารย์ประจำแล้ว 

ตอนน้ีอดทนและรอคอยไปก่อน” ช่าง 

เป็นความจริงที่เลือนรางและเศร้าใจ 

สำหรับอาจารย์อัตราจ้างทุกคน

ผมเข้าใจสถานการณ์ของดอก- 

เตอร์ A เป็นอย่างดี จึงไม่อาจบอก 

ให้เขาปฏิเสธงานจากบริษัทชื่อดังได ้

ผมทำได้แค่ให้กำลังใจ และแนะนำ 

เขาไปเล็กน้อย 

“ปัญหามันอยู่ที ่นายมี  ‘ความปรารถนา’  จะเป็นอาจารย์มากแค่ไหน  

เพราะไม่มีใครยืนยันได้ว่า ตำแหน่งอาจารย์ในสาขาท่ีนายเรียนจบมาจะเปิด 

รับสมัครเมื่อไหร่ จนกว่าจะถึงวันนั้นนายก็ต้องทนลำบากแบบนี้ไปเรื่อย  ๆ 

แต่ถ้า ‘ความปรารถนา’ ท่ีจะเป็นอาจารย์ของนายแรงกล้าพอ และถ้านายมุ่งม่ัน 

ต่อความปรารถนานั้นจริง ๆ ปฏิเสธงานนี้ไปเถอะ และจงรอคอยต่อไป”

เขาน่ิงเงียบอยู่พักใหญ่ ก่อนบอกว่าจะลองกลับไปคิดดู และขอตัวกลับ 

ไป ในวันต่อมาเขามาหาผมอีกครั้งพร้อมบอกว่า

 
คนที่ตัดสินใจอย่าง

โง่เขลาที่จะเป็นและทำ

ในสิ่งที่ยากลำบาก

ในวันนี ้ ไม่แน่ว่า

วันหนึ่งเขาอาจ

ประสบความสำเร็จ

เหนือใคร ๆ 
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“ผมปฏิเสธงานบริษัทน้ันไปแล้วครับ ถ้าพยายามดูอีกหน่อย ความฝัน 

ก็อาจเป็นจริง”

ช่างเป็นการตัดสินใจที่โง่เขลาจริง ๆ 

บริษัทท่ีเชิญเขาไปทำงาน เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ช่ือดัง คนหนุ่มสาวจำนวน 

มากมุ่งม่ันท่ีจะเข้าทำงานท่ีบริษัทแห่งน้ี เป็นงานท่ี “ม่ันคง” ได้รับการยอมรับ 

โดยท่ัวไปในสังคม ถ้าลองทำงานสะสมประสบการณ์ท่ีน่ีไปก่อน โอกาสท่ีจะ 

ได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอาจอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

แต่สิ่งที่เขาและผมรู้ดีก็คือ หากใครคนหนึ่งได้ลองทำงานที่บริษัทแล้ว  

ก็เป็นเรื่องยากที่จะมีเวลาเพียงพอในการเขียนวิทยานิพนธ์และสะสมชั่วโมง 

การสอน ย่ิงเวลาผ่านไปก็จะย่ิงเบนออกจากเส้นทางการเป็นอาจารย์ทีละน้อย ๆ 

รุ่นพ่ีของเขาหลายคนท่ีเลือกเข้าทำงานในบริษัทก่อน ท้ายท่ีสุดก็ละท้ิงความฝัน 

ในการเป็นอาจารย์กันหมด 

การรอคอยแบบนี้ ไม่มีใครยืนยันได้ว่าจะได้งานจริง  ๆ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งงานอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างรู้กันเฉพาะกลุ่ม และไม่ได้มี 

ตำแหน่งว่างบ่อย ๆ แม้จะรอคอยตลอดทั้งปี ก็แทบคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะ 

ได้งานหรือไม่

ในปัจจุบันนี้อาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่อาชีพที่ดีเยี่ยมที่สุดแล้ว  

อาจมีข้อดีมากมาย แต่การยอมรับในสังคมก็ถือว่าลดลงมากเมื่อเทียบกับ 

อดีต ในทางตรงกันข้ามพนักงานบริษัททุกคนมีโอกาสเลื่อนขั้นได้เรื่อย  ๆ 

ตามความสามารถของตน จึงทำให้รู้สึกว่าชีวิต “ประสบความสำเร็จ” มากกว่า 

	 ถ้าไตร่ตรองด้วยเหตุผลอย่างรอบคอบ ดอกเตอร์ A ควรรับข้อเสนอ 

และเข้าทำงานที่บริษัท การตัดสินใจของเขาจึงถือเป็นเรื่องที่โง่เขลามาก

เหตุผลท่ีเขาตัดสินใจเช่นน้ีมีเพียงประการเดียว คือความปรารถนาท่ีจะ 

สอนเด็กรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย ช่วงเวลาที่เรียนปริญญาเอก เขาได้ลอง 

ทำงานเป็นอาจารย์ผู้ช่วย แม้จะรู้แล้วว่าอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ได ้
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น่าประทับใจอย่างที่คิดไว้ แต่การได้ยืนอยู่หน้าห้องเรียน ถ่ายทอดความรู้ 

ที่ตนเองมีให้แก่ผู้อื่น 

มันคือความปลาบปลื้มใจ ซึ่งอาจไม่มีงานใดเทียบได ้ เขาจึงตัดสินใจ 

ทำตามความปรารถนาที่โง่เขลานั้น

ความปรารถนาของใครคนหนึ่งอาจไม่ใช่บรรทัดฐานของโลก แต่เป็น 

สิ่งที่สร้างคุณค่า ความภูมิใจ และความท้าทาย ให้ชีวิตตนเองดำรงอยู่ได้ 

คนที่ตัดสินใจอย่างโง่เขลาที่จะเป็นและทำในสิ่งที่ยากลำบากในวันนี ้ ไม่แน่ 

ว่าวันหนึ่งเขาอาจประสบความสำเร็จเหนือใคร  ๆ เพราะการตัดสินใจอย่าง 

รอบคอบด้วยเหตุและผล แต่ไม่อาจยืนยันได้แน่ชัดว่า ท้ายท่ีสุดจะให้ผลลัพธ์ 

ท่ีดีท่ีสุดแก่เรา น่ันเป็นเพราะทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิตข้ึนอยู่กับแรงปรารถนาของ 

ตัวเราเอง

หลังจากทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เท่าท่ีผมสังเกตเห็นการเลือก 

คณะและวิชาเอกของนักเรียนจะข้ึนอยู่กับความนิยมในขณะน้ัน หากช่วงไหน 

มีละครดังที่ตัวเอกเป็นนักบิน คณะที่เกี่ยวข้องกับการบินจะได้รับความนิยม 

จากนักเรียนอย่างท่วมท้น หรือช่วงไหนที่ละครฮิตมีตัวเอกทำร้านเบเกอรี่  

นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะแห่ไปเรียนคณะคหกรรมศาสตร์เหมือนกันหมด จริง 

อยู่ว่าคณะเหล่าน้ีเป็นคณะท่ีดี แต่การ 

เลือกอาชีพที่ต้องทำไปตลอดทั้งชีวิต 

เพียงเพราะอิทธิพลของโทรทัศน  ์ 

ชีวิตของเราก็ไม่ต่างไปจากผ้ึงตัวหน่ึง 

ในฝูงที่ต้องบินไปหาน้ำหวานพร้อม 

กับผึ้งตัวอื่น ๆ 

ถ้าไม่เช่นนั ้นก็เลือกเรียนต่อ 

ในคณะที ่คนส่วนใหญ่เลือกเรียน 

เหมือน ๆ กัน ช่วงปลายปี ค.ศ. 1990 

เราต้องมีชีวิตอยู่

เพ่ืออนาคต ความฝัน

และความปรารถนา
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การเรียนต่อท่ีโรงเรียนกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นท่ีนิยมมาก จากน้ัน 

ทุกคนก็เปลี่ยนมาสนใจเรียนต่อที่สถาบันนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) 

ส่วนคนที่เรียนต่อในประเทศ นักเรียนสายวิทย์จะเลือกศึกษาต่อในคณะ 

แพทยศาสตร์หรือคณะทันตแพทยศาสตร์ นักเรียนสายศิลป์จะเลือกศึกษาต่อ 

ในคณะนิติศาสตร์หรือโรงเรียนกฎหมาย

ผมไม่ได้แย้งว่าอาชีพหมอหรือทนายความไม่ดี แต่ถ้าเราเลือกเรียน  

เพราะนึกถึงแค่เพียงความม่ันคงและรายได้ท่ีสูง หรือเพราะเป็นอาชีพท่ีทุกคน 

ช่ืนชม แต่ไม่ใช่ความปรารถนาท่ีแท้จริงของตัวเอง ก็ถือว่าชีวิตท่ีต้องดำรงอยู่ 

ด้วยอาชีพนี้ช่างไร้ค่าและว่างเปล่าเหลือเกิน

เราต้องมีชีวิตอยู่เพ่ืออนาคต ความฝัน และความปรารถนา “passion”  

เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่าความปรารถนา มีรากศัพท์มาจากคำว่า  

“passio” ซึ่งมีความหมายว่าความทุกข์ทรมาน ความทุกข์ทรมานจากแรง 

ปรารถนาจะเกิดขึ้นในยามที่เราต้องตัดใจทอดทิ้งความฝันแสนหวานที่รออยู่ 

เบื้องหน้า 

สตีฟ จ็อบส์ ซีอีโอแห่งบริษัทแอปเปิล ผู้รับเงินเดือน 1 ดอลลาร์ต่อปี 

และแบ่งหุ้นของบริษัทมูลค่าสูงลิ่วให้พนักงานได้ถือครอง เคยกล่าวไว้ว่า  

“ผมไม่ได้ทำงานเพราะปรารถนาเงิน แต่เพราะปรารถนาที่จะทำงาน จึงหา 

youth_layout 2 P01-63.indd   13 3/21/12   11:58:23 AM

ตัว
อย
่าง



14

เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด

เงินได้มากมาย” (เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแอปเปิล และเป็นมหา- 

เศรษฐีระดับโลก) คำพูดของเขาถูกต้องท่ีสุด แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดไปเอง 

ว่า ความปรารถนาเกี่ยวข้องกับเงินตราเท่านั้น

ผมไม่แน่ใจว่าดอกเตอร์ A รู้บทบัญญัติการเลือกงาน 10 ประการของ 

โรงเรียนมัธยมปลายคอชังมาก่อนหรือเปล่า เขาถึงเลือกทำตามบทบัญญัติน้ี 

อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงได้เร็วกว่าที่คิด

เขาตัดสินใจได้โง่เขลาจริง ๆ 

แต่การตัดสินใจนี้จะพาเขาไปสู่เส้นทางแห่งความฝันได้เร็วยิ่งขึ้น 
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การได้เห็นฤดูกาลทั้งสี่หมุนเวียนเปลี่ยนผันไปตลอดระยะเวลาหนึ่งปี 

นับเป็นอีกหนึ่งความสุขใจของชีวิตอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างผม เพื่อน 

ร่วมรุ่นท่ีแวะมาหาผมท่ีมหาวิทยาลัย หลังจากท่ีไม่ได้ผ่านเข้ามาท่ีน่ีนานแล้ว 

ได้พูดข้ึนว่า “ตอนเรียนอยู่ ฉันไม่เคยสังเกตเลยว่า ท่ีน่ีสวยงามมากขนาดน้ี” 

เขาหมายถึงความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติ ซึ่งแม้ตึกหรือสิ่งก่อสร้างใด  ๆ 

ต่อให้ถูกประดับประดาด้วยกระจกหรือหินอ่อนจนวิจิตรตระการตา ก็มิอาจ 

งดงามเกินกว่าธรรมชาติได ้

มหาวิทยาลัยท่ีผมสอนหนังสือต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาซ่ึงเคยเป็นสนามกอล์ฟ 

มาก่อน วิวทิวทัศน์ของที่นี่จึงสวยงามมาก ในแต่ละฤดูมีดอกไม้นานาชนิด 

แข่งกันผลิบาน

พิธีปฐมนิเทศของนักเรียนเกาหลีจะเร่ิมต้นพร้อมกันในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ 

ณ เวลานั้น ขณะที่สายลมเย็นยังคงปกคลุมไปทั่วทุกหนแห่ง ดอกบ๊วยจะ 

คลี่กลีบทีละเล็กทีละน้อยอวดโฉมก่อนดอกไม้อื่น จากนั้นเมื่อถึงช่วงเปิด 

ภาคเรียน ดอกแมกโนเลีย ดอกอาซาเลีย ดอกฟอร์ซิเทีย ที่ปลูกไว้ตาม 

ทางเดินทั่วมหาวิทยาลัยจะบานขึ้นพร้อม ๆ กัน

03 

ฤดูกาลที่ตัวคุณผลิบาน
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ครั้นเมื่อถึงช่วงสอบกลางภาค ดอกซากุระจะค่อย ๆ แย้มกลีบออกมา 

ทักทาย แต่ขณะที่กำลังบานสะพรั่งสวยงามที่สุดอยู่นั้น สายฝนโปรยแห่ง 

ฤดูใบไม้ผลิก็จะพัดพากลีบบางเบาหลุดร่วงจากกิ่งก้านจนหมด ต้นซากุระ 

เปลือยเปล่าตรงทางเดินหลังหอสมุด จึงเป็นเสมือนภาพสะท้อนถึงความ 

กังวลใจของนักเรียนที่ต้องเตรียมตัวสอบ ตราบจนถึงเดือนพฤษภาคม  

ดอกกุหลาบ ราชินีแห่งดอกไม้ทั้งปวง จึงชูช่อแบ่งบานให้ทุกคนได้ยลโฉม  

เนื่องจากวันฉลองบรรลุนิติภาวะอยู่ในเดือนนี้พอดี เราจึงเห็นผู้คนถือดอก 

กุหลาบช่อโตหรือกระเช้าดอกกุหลาบในมหาวิทยาลัยได้ทั่วไป ราวกับว่า 

ดอกกุหลาบเป็นตัวแทนของการเติบโตไปพร้อม  ๆ กับการเรียนรู้ นอกจากนี้ 

ที่ประเทศเกาหลียังมีวันพ่อแม่และวันครูอยู่ในเดือนพฤษภาคมด้วย จึง 

ไม่แปลกที่จะเห็นดอกคาร์เนชั่นช่องามละลานตาไปทั่วทุกแห่ง 

หลังจากนั้นดอกมอร์นิ่งกลอรี่และดอกทานตะวันจึงค่อยผลิบานต้อนรับ 

ปิดเทอมฤดูร้อน และเมื่อดอกคอสโมเริ่มแย้มกลีบออก ก็แสดงว่าเปดิเทอม 

ฤดูใบไม้ร่วงกำลังใกล้เข้ามาถึงแล้ว ครั้นถึงเวลาเปิดเทอมฤดูใบไม้ร่วงจริง  

ดอกเบญจมาศสีสันสดใสจะถูกนำมาประดับแจกัน ตราบจนดอกเบญจมาศ 

ร่วงโรยจนหมด โลกของดอกไม้ก็เหมือนกับหยุดทำหน้าท่ีไปช่ัวขณะ จากน้ัน 

ไม่นานดอกคามิลเลียทางตอนใต้จึงค่อยแบ่งบานทำหน้าที่สืบต่อไป

ดอกบ๊วย ดอกซากุระ ดอกทานตะวัน ดอกเบญจมาศ ดอกคามิล- 

เลีย...

แปลกใจใช่ไหมครับ ที่จู่ ๆ ผมอธิบายเรื่องดอกไม้ยืดยาวขนาดนี้ นั่น 

เป็นเพราะผมมีคำถามที่อยากถามคุณอยู่หนึ่งข้อ

“ในบรรดาดอกไม้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ คุณคิดว่าดอกไม้ใดยอดเยี่ยม 

ที่สุด”

ไม่ใช่เลือก  “ดอกไม้ที่คุณชอบ”  นะครับ แต่เป็น  “ดอกไม้ที่คุณคิดว่า 

ยอดเยี่ยมที่สุด” 

“คำถามอะไรกัน ไร้สาระ ดอกไม้แต่ละชนิดก็สวยงามแตกต่างกันไป 

ตามฤดูกาล จะมีดอกไหนยอดเยี่ยมที่สุดได้ไง เป็นคำถามที่ไม่มีทางหา 
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ดอกไม้ชนิดอื่น 

พอเปรียบเทียบดอกไม้กับชีวิตจริง วิสัยทัศน์แคบ ๆ ของเราอาจทำให ้

มองข้ามความงดงามของดอกไม้แต่ละชนิดไป เหมือนที่เรามองไม่เห็นจมูก 

ด้วยตาท้ังสองข้างของตนเองได้ เพราะทุกคนคงอยากเป็นดอกบ๊วยท่ีผลิดอก 

ส่งกลิ่นหอมในต้นฤดูใบไม้ผลิก่อนดอกไม้อื่น มากกว่าที่จะอยากเป็นดอก 

เบญจมาศที่เบ่งบานอยู่อันดับรั้งท้ายในฤดูใบไม้ร่วง แต่ดอกบ๊วยที่ผลิบาน  

“ก่อน” บรรดาดอกไม้ทั้งปวง มีเหตุผลเพียงพอที่จะเป็นดอกไม้ที่งดงามที่สุด 

ในโลก หรือยอดเยี่ยมที่สุดในโลกจริงหรือ

ถ้าไม่ใช่ดอกบ๊วย หลายคนก็อาจคิดว่าอยากเป็นดอกกุหลาบแห่งเดือน 

พฤษภาคมท่ีผลิบานสะพร่ังงดงามกว่าดอกไม้ใด แต่ถ้าลองไตร่ตรองให้ถ่ีถ้วน 

หากดอกกุหลาบแสนสวยเกิดใจร้อนคิดอยากจะผลิบานในเดือนมีนาคม 

ซึ่งอากาศยังคงเย็นยะเยือก จะเกิดอะไรขึ้น กลีบดอกที่บอบบางคงไม่อาจ 

ทนต่อความเยือกเย็นนั้นได ้

ดอกไม้แต่ละชนิด

ผลิบานในฤดูกาล

ของมันเอง ตอนนี้

อาจยังไม่ถึงช่วงเวลา

ของคุณ อาจสาย

ไปหน่อยเมื่อเทียบกับ

คนอื่น แต่ถ้าฤดูนั้น

มาถึง คุณจะงดงาม

ไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่น

คำตอบที่ถูกต้องได้หรอก!”

คุณอาจกำลังคิดแบบนี้อยู่ งั้น 

เราลองมาทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ 

ของคำถามกันหน่อยดีกว่า

ไม่มีดอกไม้ท่ียอดเย่ียมท่ีสุดหรอก 

ดอกไม้ทุกดอกยอดเยี่ยมเหมือนกัน 

หมด น่ันเป็นเพราะดอกไม้แต่ละชนิด 

ผลิบานตามเงื่อนไขของฤดูกาล

ปัญหาก็คือ เรานึกถึงความงาม 

ของดอกไม้ได้อย่างเข้าใจ แต่พอ 

เป็นช่วงชีวิตของเราเอง กลับไม่ยอม 

ใจอ่อนเข้าข้างตัวเองบ้าง วัยหนุ่ม 

สาวถ้าเปรียบไปก็คงคล้ายกับดอก 

บ๊วยที่ออกดอกในฤดูใบไม้ผลิก่อน 
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 1 ท่ีเหลืออีกสองข้อคือ การได้ยศเพราะบิดา และความสามารถในการเขียนดีเลิศ  

ซื่อซัวซินอวี่” หนังสือพิมพ ์โชซอน ฉบับวันที ่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 2010 หน้า 30)
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นั่นเป็นเพราะการประสบความสำเร็จก่อนเวลาอันสมควรจะทำให้เกิด 

ความทะนงตนและความเฉ่ือยชาต่อชีวิต ความทะนงตนก่อให้เกิดศัตรูได้ง่าย 

ส่วนความเฉื่อยชาทำให้ชีวิตหยุดนิ่ง หมดความปรารถนาที่จะทดลองทำสิ่ง 

ใหม่ ๆ ท้ายท่ีสุดชีวิตก็ถูกความทุกข์ใจเข้าครอบงำ ดังน้ันบรรดาผู้ใหญ่จึงได้ 

แต่งภาษิตเหล่าน้ีจากประสบการณ์ท่ีเคยพบเห็นข้ึน เพ่ือใช้เตือนใจคนรุ่นหลัง 

ในฐานะท่ีผมเป็นอาจารย์ ส่ิงท่ีผมคาดหวังจากลูกศิษย์ไม่ใช่การประสบ 

ความสำเร็จ “ได้เร็ว” กว่าคนอ่ืน แต่คือการได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ 

“ได้มากที่สุด” เพราะเมื่อชีวิตเดินทางมาถึงวันสุดท้าย สิ่งที่มีคุณค่าเหนือ 

ส่ิงอ่ืนใดก็คือ การรู้ตัวว่า “ส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของฉันคือส่ิงน้ี” ซ่ึงการหวนคิดถึง 

อดีต เช่น “ช่วงปลายอายุ 20 ฉันประสบความสำเร็จมากกว่าใคร ๆ” แทบ 

ไม่มีความหมายอะไรเลย 

แต่คนหนุ่มสาวจำนวนมากพากันท้อแท้ในความล้มเหลวแรกของชีวิต  

รู้สึกต้อยต่ำและหมดค่า จงอย่ากังวลใจไป เพราะโอกาสที่คุณจะสามารถ 

ประสบความสำเร็จได้ยังมีมากมายเหลือเกิน 

สิ่งที่ผมคาดหวัง

จากลูกศิษย์ไม่ใช่การ

ประสบความสำเร็จ

“ได้เร็ว” กว่าคนอื่น

แต่คือการได้เห็น

ลูกศิษย์ประสบความ

สำเร็จ “ได้มากที่สุด”

คิมแดจุง อดีตประธานาธิบด ี

เกาหลีผู้ล่วงลับไปแล้ว มีสมญานาม 

ว่า “ต้นสายน้ำผึ้ง” เพราะเป็นไม้ 

เล้ือยท่ีทนทานมาก สามารถผลิบาน 

ได้แม้ในฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็น 

ที ่ส ุด คุณคิดว่าดอกไม้ของท่าน 

ผลิบานในช่วงเวลาใดกัน แต่ละคน 

อาจมีความคิดเห็นที ่แตกต่างกัน  

เพราะในปี ค.ศ. 2000 ท่านได้รับรางวัล 

โนเบลสาขาสันติภาพ ขณะที่มีอาย ุ

75 ปี 

แม้ว่าอดีตประธานาธิบดีคิมแดจุง 
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จะอายุเกิน 60 ปีแล้ว ก็ยังต้องอดทนต่อการกดข่ีอย่างถึงท่ีสุด สมกับสมญา- 

นาม “ต้นสายน้ำผ้ึง” ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ในขณะท่ีอายุน้อยมาก เคยถูกตัดสินประหารชีวิตถึงสามคร้ัง ชีวิตส่วนใหญ่ 

ของท่านถูกสั่งกักบริเวณให้อยู่ในบ้านพัก หรือไม่ก็ถูกตัดสินให้จำคุก ถึง 

ขนาดมียุคสมัยหนึ่งที่ห้ามกล่าวถึงท่านออกสื่อ แต่ใครก็ตามที่ได้ยินชื่อท่าน 

มักจะกล่าวสรรเสริญในฐานะบุคคลท่ีได้รับรางวัลโนเบล แม้ว่าท่านจะได้เป็น 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเร็วกว่าใคร แต่ชีวิตในวัยหนุ่มส่วนใหญ่ถูกคุมขัง 

ทว่าผลงานตลอดชีวิตของท่านโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร

บางคร้ังผมจินตนาการเล่น ๆ ว่า หากอดีตประธานาธิบดีคิมแดจุงอยาก 

ประสบความสำเร็จอย่าง “รวดเร็ว” เหมือนเด็กรุ่นใหม่จะเกิดอะไรขึ้น ท่าน 

จะได้เป็นประธานาธิบดีหรือได้รับรางวัลโนเบลแบบนี้หรือเปล่า ผมคิดว่า 

คงเป็นไปได้ยาก ท่านอาจเป็นแค่หน่ึงในบรรดานักการเมืองจำนวนมาก “ท่ีมี 

ชีวิตผ่านไปวัน ๆ” เท่านั้น 

ส่ิงท่ีสำคัญไม่ใช่การประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว แต่ต้องทำความฝัน 

ให้เป็นจริงได้ในที่สุดด้วย
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มีคำถามหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ ในงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ออสการ์ 

จะไม่มีการมอบรางวัลสาขาหนึ่ง แต่ที่ประเทศเกาหลีมีรางวัลนี ้ รางวัลนี้คือ 

รางวัลอะไร

เท่าท่ีทุกคนรู้กัน อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกามีความเป็นมา 

ยาวนานกว่าประเทศเกาหลีมาก จึงมีรางวัลภาพยนตร์หลากหลายสาขา แต่ 

มีรางวัลสาขาหนึ่งที่ประเทศเกาหลีม ี แต่ที่สหรัฐฯไม่มี นั่นคือรางวัลใด

เฉลย “รางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม” หรือรางวัลที่มอบให้แก ่

นักแสดงหน้าใหม่ท่ีแสดงบทบาทในภาพยนตร์เร่ืองแรกได้ดีเย่ียม เป็นรางวัล 

เกียรติยศ “ที่มีโอกาสได้รับเพียงครั้งเดียวในชีวิต” ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับรางวัลนี ้

เป็นนักร้องที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงในภายหลัง หรือคนสูงอายุที่เพิ่งได้เป็น 

นักแสดง แต่ที่สหรัฐฯไม่มีรางวัลประเภทนี ้ เป็นเพราะอะไรกัน

ผมคิดว่าในวงการฮอลลีวูด “นักแสดงหน้าใหม่” ตัวจริงไม่ค่อยมีมากนัก 

ดาราที่แม้จะโด่งดังเป็นพลุแตกชั่วข้ามคืน แต่ถ้าดูประวัติให้ดี จะรู้ได้ว่า 

ก่อนที่เขาหรือเธอจะได้รับบทนำในภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ล้วนเคยแสดงเป็น 

ตัวประกอบมาแล้วแทบทั้งสิ้น ถ้าเช่นนั้นแล้วพวกเขาเริ่มเป็น “นักแสดงหน้า 

ใหม่” ตั้งแต่ตอนไหนกันแน่ ตั้งแต่เริ่มรับบทตัวประกอบ ตั้งแต่ได้รับบทนำ 

ในคร้ังแรก หรือต้ังแต่ได้รับบทนำท่ีเด่นท่ีสุด เป็นประเด็นท่ีคลุมเครือเกินกว่า 

จะตัดสินผลรางวัลนี้ได ้ จึงไม่มีรางวัลในสาขานี้

แล้วถ้าสมมติคุณมีโอกาสเลือกรับรางวัลได้ คุณจะเลือกรางวัลใด ระหว่าง 

สิ่งที่สำคัญไม่ใช่การ

ประสบความสำเร็จ

อย่างรวดเร็ว แต่ต้อง

ทำความฝันให้เป็นจริง

ได้ในที่สุดด้วย

รางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม  

หรือรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยม

รางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอด- 

เย่ียมเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่นักแสดง 

ท่ีประสบความสำเร็จ “รวดเร็ว” ทำให้ 

ใคร  ๆ  ต่างพากันอิจฉา ดังนั ้นเมื ่อ 

ได้รับรางวัลน้ีอาจเกิดความวิตกได้ว่า 
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จะไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามที่ทุกคนคาดหวังได ้ ถึงขนาดมีคำพูดว่า 

“ไม่มีครั้งที่สอง” แต่รางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมนั้นต่างกัน เพราะเป็น 

รางวัลที่จะได้รับก็ต่อเมื่อนักแสดงคนนั้นแสดงบทบาทได้ยอดเยี่ยมควรค่า 

แก่รางวัล เม่ือมีความสามารถสูงจริง ๆ จึงไม่มีทางท่ีฝีมือการแสดงจะตกลง  

หากได้รับรางวัลน้ีแล้ว ส่ิงท่ีจะเพ่ิมพูนข้ึนในภายหลังมีแต่เกียรติยศและความ 

ร่ำรวย จึงเปรียบได้ว่ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเป็นรางวัลที่ได้รับ 

ในช่วงต้นของชีวิต ส่วนรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมเป็นรางวัลที่ได้รับ 

หลังจากผ่านการฝึกฝนจนมีฝีมือยอดเยี่ยมจริง ๆ  

ดังน้ันจึงไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวเร่ืองวัย เพราะรางวัลท่ีเราควรได้รับคือ 

รางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยม

ทว่าหนุ่มสาวจำนวนมากยึดติดกับ “รางวัลนักแสดงหน้าใหม่” ในชีวิต 

มากเกินไป จึงมุ่งม่ันท่ีจะประสบความสำเร็จก่อนใคร ขวนขวายท่ีจะทำงาน 

ในบริษัทดี ๆ ก่อนเพื่อน ต้องการที่จะร่ำรวยและได้รับการยอมรับก่อนผู้อื่น  

ทั้งที่ความปรารถนาเหล่านั้นเป็นเพียงก้าวแรกของชีวิต เปรียบเสมือนรางวัล 

นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเท่านั้น ราวกับลืมนึกถึงการสะสมประสบการณ์ 

ต่าง ๆ เพื่อในวันหนึ่งข้างหน้าจะได้รับรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมแห่งชีวิต 

ของจริง

 

ทุกคนสนใจแค่ว่าในวัย 20 - 30 จะทำงานอะไร แต่กลับขาดวิสัยทัศน ์

เฝ้ามองถึงวัย 50 - 60 ซ่ึงเป็นวัยท่ีงดงามทางสังคมท่ีสุดในชีวิต (ตัวอย่างเช่น 

ประธานาธิบดีคิมแดจุงผู้มีอายุถึง 75 ปีก่อนได้รับรางวัลโนเบล) 

จงจำไว้ว่า ส่ิงท่ีคุณต้องพยายามไม่ใช่เพ่ือรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ แต่ 

เพื่อรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมแห่งชีวิต

คุณกำลังท้อแท้อยู่ใช่ไหม ขณะที่เพื่อน ๆ รุ่นเดียวกันเริ่มทยอยประสบ 

ความสำเร็จ มีเพียงคุณเท่านั้นที่ยังดูเลื่อนลอยอยู่ใช่ไหม ถ้าคุณกำลังคิด 

แบบน้ี อย่าลืมเร่ืองท่ีผมเพ่ิงบอกไป ดอกไม้แต่ละชนิดผลิบานในฤดูกาลของ 
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คิมรันโด

มันเอง ตอนนี้อาจยังไม่ถึงช่วงเวลาของคุณ อาจสายไปหน่อยเมื่อเทียบกับ 

คนอื่น แต่ถ้าฤดูกาลนั้นมาถึง คุณจะงดงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่น ดังนั้น 

ในช่วงเวลาที่ต้องรอคอย จงเตรียมตัวให้พร้อม
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