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นิตยสารที่ดลใจคุณ!

กล้าฝัน...
“ใช่แล้ว ฉันทำ�ได้!”

เรื่องราวที่ให้แรงบันดาลใจของผู้คน
ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่บอกว่าทำ�ไม่ได้
คือฝ่ายที่คิดผิด

มุ่งสู่เป้าหมาย

ช่วยเด็กให้เอื้อมถึงความฝัน

กล้าเป็นคนยิ่งใหญ่
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สารบัญ

บทบรรณาธิการ

ความฝันของผม

“ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน ... !” พวกเราส่วนใหญ่คงเคยได้ยินคำ�พูดที่
เลื่องลือนี้ ซึ่งกลายเป็นสุนทรพจน์ความยาวสิบนาที เพื่อเรียก
ร้องความเสมอภาคด้านเชื้อชาติ และการยุติการเลือกปฏิบัติ
โดย ดร. มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
ค.ศ. 1963 บางทีเหตุผลที่คำ�พูดดังกล่าวยังคงส่งผลกระทบต่อ
คนจำ�นวนมาก อาจเป็นเพราะเราต่างก็มีความฝัน คือความฝัน
สำ�หรับชีวิตเราเอง ความฝันสำ�หรับบุตรหลาน ความฝันสำ�หรับ
อนาคต ความฝันต่างๆนานา ความฝันบางอย่างถูกเก็บไว้เป็น
ความลับ ซึ่งคงมีเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น และแยกไว้ว่าเป็นแนวคิด
ที่ไม่เป็นจริง แต่จะเป็นอย่างไร ถ้าความฝันของเราอาจกลาย
เป็นจริง
ขณะที่เรียบเรียงนิตยสาร กุญแจใจ ฉบับแรก เราเคย
ทำ�งานในประเทศกำ�ลังพัฒนา จำ�นวนกว่า 20 ประเทศ ในหมู่
ผู้คนที่มีชีวิตภายใต้สภาพการณ์ที่อับโชค บ่อยครั้งก็ลำ�บากยาก
เข็ญ บางคนมีความทรหดอดทน แต่หลายคนท้อแท้ และต้อง
ได้รับกำ�ลังใจ นอกจากการให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติต่อ
ผู้ที่ขัดสน เราต้องการช่วยมากกว่านั้น เราจึงฝากบางสิ่งไว้กับ
เขา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความแตกต่าง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ
บางสิ่งซึ่งเป็นแรงจูงใจ
เมื่อเราบอกเล่า “ความฝัน” กับเพื่อนร่วมงาน พร้อมกับ
กุญแจใจ ฉบับแรกที่ร่างขึ้นมา และแนวคิดที่จะจัดทำ�นิตยสาร
ดังกล่าวเป็นประจำ� บางคนว่าเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม บางคน
ก็เล็งเห็นอุปสรรค ได้แก่ เงินทุนและการจัดส่ง
วันนี้ขณะที่เรียบเรียง กุญแจใจ ฉบับแรกของชุดที่สาม
เราดีใจมากที่กล้าฝันต่อไป โดยเผชิญหน้ากับอุปสรรค และไม่
ยอมล้มเลิก ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสานฝันกับเรา และทำ�งาน
หนัก เพื่อให้ กุญแจใจ กลายเป็นจริง นิตยสารของเราเป็น
แรงบันดาลใจต่อคนจำ�นวนมาก และยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป
กุญแจใจ ฉบับนี้ขออุทิศให้กับทุกคนที่ใฝ่ฝันถึง “สิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้” และต้องการ “จากโลกนี้ไปหลังจากที่ช่วยให้น่าอยู่ขึ้นอีก
หน่อย” เราหวังว่าจะเป็นกำ�ลังใจต่อคุณ ด้วยความศรัทธา
วิสัยทัศน์ ความอาจหาญ ความคิดริเริ่ม และความมุ่งมั่น ว่า
ความฝันจะกลายเป็นจริง!

“ใช่แล้ว ฉันทำ�ได้!”

เรื่องราวที่ให้แรงบันดาลใจของผู้คน
ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่บอกว่าทำ�ไม่ได้
คือฝ่ายที่คิดผิด

เด็กคนสุดท้ายที่ถูกเลือก
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คณะผู้จัดทำ� กุญแจใจ
กุญแจใจ ชุดที่ 3 เล่มที่ 1

ความฝัน
ของผม...
โดย ยูนิส วาย.

ยูนิส วาย.

ผมเติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านที่ทวีปแอฟริกา ในปี ค.ศ. 1986 ผมเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนใน
หมู่บ้าน เป็นช่วงเวลาที่แสนวิเศษตลอด 3 ปีต่อมา เพราะมีความสงบ และไม่มีปัญหา
อะไร
ต่อมา ในปี ค.ศ. 1989 เกิดสงครามขึ้น ผมหมดโอกาสเรียนระดับประถมให้จบ
หมู่บ้านที่ผมคิดว่าคงไม่มีวันจากไปไหน แต่เราต้องอพยพไป เพื่อเอาชีวิตรอด เราสูญเสีย
ทุกสิ่งที่มีอยู่
ในที่สุดเรามาถึงเมืองที่ผมอาศัยอยู่ขณะนี้ ทั้งๆที่ตื่นตระหนกจากสงคราม และผล
กระทบในแง่ลบ ครอบครัวของผมตกลงใจว่าน้องสาวและผมควรจะเรียนต่อ นี่ยากลำ�บาก
มาก ทว่าเมื่อมีความตั้งใจ ก็จะพบหนทาง ในที่สุดผมก็เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย ผมไม่ค่อย
มีเวลาเข้ารับฟังคำ�บรรยาย เพราะต้องหาเลี้ยงชีพ ผมต้องทำ�งานหนัก เป็นงานก่อสร้าง
ซึ่งพอจะหาได้ แต่ผลสุดท้ายผมก็สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
ความฝันและความหวังบางอย่างกลายเป็นจริงในที่สุด
ไม่ใช่ความฝันทุกอย่างที่กลายเป็นจริง ผมอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศ และในที่สุด
ก็แต่งงาน มีครอบครัว จนกว่าจะถึงตอนนั้น ผมก็จะ
ทำ�งานต่อไป ในเขตที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม โดย
ทำ�งานกับองค์กรเพื่อมนุษยธรรม
แต่ความฝันสูงสุดของผมก็คือ ขอให้ผู้คนทุกหนทุกแห่ง
เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอย่างสันติ และสามัคคีกลมเกลียว โลก
เป็นของขวัญที่ดีต่อเราทุกคน เราเกิดมามีอิสระและเสมอ
ภาค ถ้าเราเข้าใจเช่นนี้ และเลิกทำ�สงคราม ซึ่งส่งผลใน
แง่ลบ และก่อผลเสียระยะยาว หลายชั่วอายุคน โลกก็จะ
น่าอยู่ยิ่งขึ้น
หลานชายสองคนของยูนิส วาย.
แจใจ ชุชุดดทีที่ ่ 32 เล่เล่มมทีที่ ่ 112
กุกุญญแจใจ
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“ใช่แล้ว ฉันทำ�ได้!”

เรื่องราวที่ให้แรงบันดาลใจของผู้คนที่พิสูจน์ให้เห็นว่า คนที่บอกว่าทำ�ไม่ได้ คือฝ่ายที่คิดผิด
จาก รีเดอร์ส ไดเจสต์ ปรับเปลี่ยน

เด็กคนสุดท้ายที่ถูกเลือก
โดย ลิซ่า มิลเลอร์ ฟิวด์ส

เ

บน ซอนเดอร์ เป็นเด็กอ้วนม่อต้อและขี้อาย เขาเป็นคนสุดท้ายที่เด็กในชั้นเลือกร่วมทีมกีฬาใดๆ “ไม่ว่า
จะเป็นฟุตบอล ฮอกกี้ เทนนิส คริกเก็ต หรือกีฬาอะไรก็ตามที่ใช้ลูกบอล ผมไม่ได้เรื่องเลย” เขากล่าว
ในขณะนี้ พร้อมกับหัวเราะ แต่สมัยก่อนเขาเป็นที่ล้อเลียน และถูกหัวเราะเยาะ เมื่ออยู่ในห้องยิม ตอนที่
เรียนวิชาพลศึกษา ในเมืองดีวอนเคาน์ที แถบชนบทของประเทศอังกฤษ
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเขาก็คือ รถจักรยานภูเขา ที่เขาได้รับเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ 15 ปี ตอนแรก
เขาไปขี่จักรยานตามลำ�พังที่ป่าใกล้ๆ แล้วเขาก็เริ่มขี่กับเพื่อนคนหนึ่งที่วิ่งไปด้วย แล้วซอนเดอร์ก็ค่อยๆ
ตั้งใจจะเพาะกล้ามเนื้อ เพิ่มความเร็ว เพิ่มแรง และความทรหด พออายุได้ 18 ปี เขาวิ่งมาราธอนเป็น
ครั้งแรก
ปีต่อมา เขาได้พบกับ จอห์น ริดจ์เวย์ ผู้ซึ่งกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1960 เพราะการ
พายเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติค โรงเรียน School of Adventure ของริดจ์เวย์ ที่สก็อตแลนด์ จ้าง
ซอนเดอร์ส ไปเป็นครูที่นั่น เขาทราบถึงความอาจหาญของริดจ์เวย์ ผู้ที่อาวุโสกว่าเขา ในการพายเรือฝ่า
ท้องน้ำ�เย็นยะเยือก เขาทึ่งใจอย่างยิ่ง เขาจึงอ่านทุกบทความเกี่ยวกับนักสำ�รวจแถบอาร์กติกและขั้วโลก
เหนือ แล้วก็ตัดสินใจว่านี่คืออนาคตของเขา
การเดินทางไปขั้วโลกไม่ใช่วันหยุดพักร้อนที่ปกติธรรมดาสำ�หรับเด็กชนบทชาวอังกฤษ และคนที่ไม่
ถือว่าความฝันของเขาเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ก็คงสงสัยว่าเขามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือเปล่า “จอห์น ริดจ์เวย์
เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ไม่ได้บอกว่า ‘นายบ้าสิ้นดี’” ซอนเดอร์สกล่าว
ในปี ค.ศ. 2001 หลังจากที่ซอนเดอร์สหัดเล่นสกีจนช่ำ�ชอง เขาเริ่มต้นเดินทางออกสำ�รวจระยะทาง
ไกลเป็นครั้งแรก ไปยังขั้วโลกเหนือ นั่นต้องอาศัยความอดทนอย่างเหลือเชื่อ เขาต้องทนการถูกหิมะกัด
ประจันหน้ากับหมีขั้วโลก และผลักดันร่างกายเขาจนสุดขั้ว เขาต้องลากรถเลื่อนบรรทุกเสบียงขึ้นลงเทือก
เขาที่เป็นลานน้ำ�แข็ง
นับตั้งแต่นั้นมาซอนเดอร์ส กลายเป็นบุคคลผู้อายุน้อยที่สุด ซึ่งเดินทางไปขั้วโลกเหนือคนเดียว ด้วย
การใช้สกี เขาไปสำ�รวจเขตอาร์กติกตามลำ�พัง โดยเดินทางไปไกลกว่าชาวอังกฤษคนใด เพื่อนเล่นสมัย
เด็กไม่เชื่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ต่อมาเมื่ออายุได้ 27 ปี ซอนเดอร์ส มุ่งหน้าเดินทางลงใต้ จากชายฝั่งแอนตาร์กติกา ไปยังขั้วโลกใต้
และเดินทางกลับมา รวมระยะทาง 1,800 ไมล์ ซึ่งไม่เคยมีใครทำ�ได้ ด้วยการใช้สกี
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ผู้จัดการ
ที่ไม่ใช่นักประพันธ์
โดย แกรี่ สเล็ดจ์ ปรับเปลี่ยน

ง

านอาชีพของ เอมี่ แทน เริ่มต้นอย่างไร ไม่ใช่การทะลุเป้า
ครั้งใหญ่หรอก แต่เป็นเพราะถูกไล่ออกจากงาน
ก่อนหน้าที่หนังสือ The Joy Luck Club, The Kitchen
และ The Hundred Secret Senses โดย เอมี่ แทน จะมี
ยอดขายหนึ่งล้านฉบับ เธอเคยเป็นนักเขียนด้านธุรกิจ เธอกับ
หุ้นส่วนมีธุรกิจการเขียนทางเทคนิค ซึ่งเรียกเก็บค่าจ้างเหมือน
กับทนายความ คือ “คิดเป็นรายชั่วโมง”
บทบาทของเธอกับลูกค้า ส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับการดูแล
เรื่องบัญชี แต่ลูกสาวคนอพยพเข้าเมืองคนนี้อยากทำ�อะไรในเชิง
สร้างสรรค์กับคำ�พูด โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ดังนั้นเธอจึงเสนอแนะกับหุ้นส่วนว่า “ฉันอยากเขียนหนังสือ
มากขึ้น” เขาประกาศว่าเธอเก่งด้านการคำ�นวณ การติดต่อ
ลูกค้า และการเก็บบิล นั่น “ไม่น่าสนุกเลย” เป็นงานที่เอมี่ไม่
ชอบทำ� และทราบดีว่าเธอไม่ถนัดเลย แต่หุ้นส่วนยืนกรานว่างาน
เขียนเป็นทักษะที่เธออ่อนที่สุด
“ฉันคิดว่าฉันอาจเชื่อเขา และทำ�งานนี้ต่อไป หรือไม่ก็ยื่น
ข้อเรียกร้อง” ดังนั้นเธอจึงโต้แย้ง และยืนกรานขอสิทธิของเธอ
เขาไม่ยอม
เขาตกใจ เมื่อเอมี่ตอบว่า “ฉันไม่ทำ�แล้ว”
เขาตอบว่า “คุณเลิกไม่ได้ คุณถูกไล่ออก!” เขากล่าวเสริมว่า
“คุณไม่มีวันหาเงินจากงานเขียนได้สักสตางค์แดงเดียว”
เอมี่ตั้งใจแน่วแน่ที่จะพิสูจน์ว่าเขาคิดผิด โดยรับงานมอบ
หมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ บางครั้งเธอทำ�งานสัปดาห์
ละ 90 ชั่วโมง เป็นนักเขียนอิสระที่ทำ�งานเขียนเฉพาะทาง เธอ
ทำ�งานตามลำ�พังซึ่งเป็นเรื่องยาก แต่เธอไม่ยอมให้คนอื่นตีกรอบ
หรือจำ�กัดความสามารถพิเศษของเธอ นี่ส่งผลคุ้มค่า เนื่องจาก
เธอทำ�งานตามลำ�พัง เธอจึงมีอิสระที่จะลองเขียนนิยาย
ดังนั้นหนังสือ The Joy Luck Club ซึ่งนำ�เสนอโดย
บุตรสาวผู้ปราดเปรื่องและโดดเดี่ยว ของผู้อพยพชาวจีน จึง
บังเกิดขึ้น ผู้จัดการที่ไม่ใช่นักประพันธ์ จึงกลายเป็นนักเขียน
หนังสือที่ขายดีที่สุด และมีคนชื่นชอบมากที่สุดคนหนึ่ง
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นวงการภาพยนตร์
โดย แฟรน ลอสตีส์ ปรับเปลี่ยน

เ

ขาไม่ได้เรียนเก่งอะไร และเพื่อนร่วมห้องก็ล้อเลียนเขา
แทนที่จะอ่านหนังสือ เด็กคนนี้ชอบวิ่งถ่ายรูปด้วยกล้อง
ขนาด 8 มิล เขาถ่ายทำ�ภาพยนตร์เองจากซากปรักหักพัง
ของรถไฟไลโอเนลของเขา (ซึ่งเขาฉายให้เพื่อนๆดู โดยเก็บ
เงินเล็กน้อย)
พอถึงมัธยมปลายปีสองเขาเลิกเรียน แต่เมื่อผู้ปกครอง
โน้มน้าวให้เขากลับไปเรียน เขากลับถูกจัดให้ไปอยู่ผิดชั้นเรียน
ซึ่งเป็นชั้นเด็กที่ไม่มีความสามารถในการเรียน เขาเรียนได้
หนึ่งเดือน เมื่อครอบครัวย้ายไปยังอีกเมืองหนึ่ง เขาจึงได้เข้า
โรงเรียนมัธยมที่เหมาะมากกว่า ในที่สุดก็สำ�เร็จการศึกษา
หลังจากถูกปฏิเสธไม่ยอมรับเข้าโรงเรียนถ่ายทำ�ภาพยนตร์
ที่ก่อตั้งมานานแล้ว สตีเว่น สเปลเบิร์ก เข้าเรียนภาษาอังกฤษ
ในวิทยาลัยคาลิฟอร์เนียสเตท ที่ลองบีช แล้วในปี ค.ศ.1965
เขาจำ�ได้ว่าในชั่วขณะที่ไม่คาดฝัน ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปอย่าง
กลับตาลปัตร ขณะไปเยี่ยมชมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เขาได้พบ
กับ ชัค ซิลเวอร์ส ผู้บริหารในแผนกบรรณาธิการ ซิลเวอร์ส
ชอบเด็กคนที่ทำ�ภาพยนตร์ 8 มิล และชวนให้กลับมาเยี่ยมอีก
เขากลับมาวันรุ่งขึ้น โดยที่ไม่มีตำ�แหน่งหน้าที่อะไร หรือ
ผ่านการตรวจเช็ค สเปลเบิร์ก (แต่งตัวชุดสูทสีดำ� ผูกเนคไท
หิ้วกระเป๋าเอกสารของพ่อเขา โดยข้างในมีแต่ “แซนด์วิช และ
ขนม”) เขาเดินเข้าไปหายามเฝ้าประตูสตูดิโอยูนิเวอร์แซลด้วย
ความมั่นใจ และโบกมือทักทายอย่างเป็นกันเอง ยามโบกมือรับ
แล้วเขาก็เดินเข้าไป
“ตลอดช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน” สเปลเบิร์กหวนรำ�ลึกว่า
“ผมสวมสูทเข้าไปคลุกคลีกับพวกบรรณาธิการ และนักเขียน
[รวมไปถึงซิลเวอร์ส] ผู้ทราบดีว่าเด็กหนุ่มไม่ใช่พนักงานใน
สตูดิโอ แต่มองข้ามภาพลวงตาไปเสีย ผมเจอออฟฟิศที่ไม่มีคนใช้
และเข้าไปจับจอง ผมซื้อแผ่นป้ายพลาสติก และติดชื่อผมใน
รายชื่อคนในตึก ว่า สตีเว่น สเปลเบิร์ก ห้อง 23C”
นี่ส่งผลคุ้มค่าต่อทุกคน เพราะสิบปีต่อมา สเปลเบิร์ก อายุ
28 ปี เป็นผู้กำ�กับการสร้างภาพยนตร์เรื่อง Jaws ซึ่งทำ�เงินได้
470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นรายได้สูงสุดในวงการภาพยนตร์
สมัยนั้น สตีเวน สเปลเบิร์ก สร้างหนังอีกหลายสิบเรื่อง และ
ได้รับรางวัลมากมาย เพราะเขาทราบสิ่งที่ครูอาจารย์ของเขา
ไม่ทราบ นั่นคือ ความสามารถพิเศษอยู่ในสายตาของผู้สร้าง
ภาพยนตร์
6
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“คุณศึกษาเรื
อ
่
งเหลวไหล”
โดย แฟรน ลอสตีส์
ดร.ยูดาห์ โฟล์คแมน เก็บสำ�เนาบทความในหนังสือพิมพ์นิวยอร์คไทม์ ปี ค.ศ 1903 ไว้ในบันทึกของเขา ใน
บทความดังกล่าว นักฟิสิกส์สองคนอธิบายว่าทำ�ไมเครื่องบินไม่น่าจะบินได้ บทความนี้ตีพิมพ์สามเดือนก่อน
หน้าที่พี่น้องตระกูลไรท์ จะเหินขึ้นสู่เวหา ที่คิตตี้ ฮ็อค ตอนต้นปี ค.ศ. 1970 ดร.โฟล์คแมน เสนอแนวคิดใน
การวิจัยค้นคว้าเรื่องมะเร็ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่นักวิทยาศาสตร์ “ทราบกัน” ว่าเป็นจริง คือเนื้องอกไม่ได้สร้าง
เส้นเลือดใหม่ขึ้นมาเพื่อ “หล่อเลี้ยง” ตัวเองให้เติบโต แต่ดร.โฟล์คแมนเชื่อมั่นว่าเป็นเช่นนั้น ทว่าเพื่อนร่วมงาน
บอกเขาว่า “คุณศึกษาเรื่องเหลวไหล” ซึ่งหมายความว่าโครงการของเขาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไร้สาระ
ดร.โฟล์คแมน ไม่ใส่ใจกับคำ�สบประมาทจากวงการวิจัยค้นคว้า ตลอดช่วงเวลายี่สิบปีที่ไม่มีใครสนใจ
เขา หรือคัดค้านเขา ขณะที่เขาศึกษาต่อไปเกี่ยวกับ angiogenesis คือวิชาว่าด้วยกระบวนการสร้าง
เส้นเลือด(ฝอย)ใหม่ไปเลี้ยงเซลล์ ในการประชุมวิจัยครั้งหนึ่ง ผู้ฟังครึ่งห้องพากันลุกออกไป “เขาเป็นแค่แพทย์
ผ่าตัด” เขาได้ยินใครคนหนึ่งกล่าว
ทว่าเขาเชื่อเสมอมาว่าผลงานของเขาอาจช่วยหยุดยั้งการเติบโตของเนื้องอกได้ และอาจช่วยหาทางสร้าง
เส้นเลือดใหม่ ในที่ซึ่งจำ�เป็น เช่น รอบๆเส้นเลือดที่อุดตันในหัวใจ
ดร.โฟล์คแมน และเพื่อนร่วมงาน พบการยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1980 ทุกวันนี้มี
คนไข้โรคมะเร็งกว่า 100,000 คน ที่ได้รับผลประโยชน์จากการวิจัยที่เขาบุกเบิก ปัจจุบันผลงานของเขาเป็นที่
ยอมรับว่าเป็นจุดริเริ่มการต่อสู้กับโรคมะเร็ง
“มีข้อแตกต่างชัดเจนระหว่างความมุมานะกับความดันทุรัง” ดร.โฟล์คแมนกล่าว “ผมตระหนักว่ากุญแจ
สำ�คัญคือการเลือกปัญหาที่ควรค่ากับการทุ่มเทความอุตสาหะพยายาม”
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จากใจ
ผู้ปกครอง

มุ่งสู่เป้าหมาย
ช่วยเด็กให้เอื้อมถึงความฝัน
โดย เบเวอร์ลีย์ เค. เบเชล ปรับเปลี่ยน

พวกเราส่วนใหญ่นึกคิดว่าเราต้องการบรรลุผลอะไร และตั้งเป้าหมายในชีวิตเรา
ทว่าบุตรหลานของเราทำ�เช่นเดียวกันไหม เป็นเรื่องสนุกเมื่อเด็กจินตนาการสิ่งน่า
ทึ่งที่เขาอาจบรรลุผลในวันหนึ่งข้างหน้า แล้วตอนนี้เขาทำ�อะไรหรือเปล่า เพื่อสาน
ฝันให้เป็นจริง ไม่มีเวลาใดเหมาะไปกว่าขณะนี้ ในการช่วยให้บุตรหลานมุ่งสู่เป้า
หมาย ใครๆก็รู้จักตั้งเป้าหมายได้ ผลการวิจัยค้นคว้าพบว่าเด็กที่ตั้งเป้าหมาย จะ
รู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเอง มีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น เรียนได้เกรดดีขึ้น และพึงพอใจกับชีวิต
มากขึ้น
ต่อไปนี้คือเคล็ดลับ 10 ประการ ในการช่วยให้เด็กอยู่ในเส้นทางที่มุ่งสู่เป้าหมาย และเข้าสู่ลู่ทางที่เอื้อมถึง
ความฝันได้อย่างรวดเร็ว
1. ฉลาดตั้งเป้า (SMART) โดยที่แน่ใจว่าเป้าหมาย
ของบุตรหลาน
Savvy – เข้าใจได้ง่าย และมีความหมายต่อเขา
Measurable – เจาะจงแน่ชัดว่าเขาต้องการบรรลุผล
อะไร
Active – บอกเขาว่าต้องลงมือทำ�อะไรบ้าง
Reachable – ทำ�ได้จริง โดยยึดจากทักษะและ
ประสบการณ์ของเขา
Timed – กำ�หนดวันเวลาที่ชัดเจน เมื่อเขาจะ
สามารถกล่าวว่า “ฉันทำ�ได้แล้ว”
เป้าหมายที่ไม่ค่อยฉลาด (SMART) อาทิเช่น “ได้
เกรด A+ ในวิชาคณิตศาสตร์” ส่วนเป้าหมายที่ฉลาด
คือ “เพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นอย่างน้อยหนึ่งเกรด
ตอนปลายเทอมนี้”
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เป้าหมายที่ไม่ค่อยฉลาด เช่น “ซื้อรถจักรยานคันใหม่”
เป้าหมายที่ฉลาด คือ “เก็บออมไว้ซื้อรถจักรยานคัน
ใหม่ตอนปลายปี”
2. บันทึกไว้ ให้เด็กเขียนเป้าหมาย และวันที่ซึ่ง
ต้องการบรรลุผลตามนั้น นำ�มาติดไว้บนฝาผนัง บน
คอมพิวเตอร์ บนตู้เย็น หรือที่ไหนสักแห่ง ซึ่งเขาเห็น
บ่อยๆ
3. นึกคิดในแง่บวก ทัศนคติคือทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อ
เกี่ยวข้องกับความสำ�เร็จในอนาคตของเด็ก ช่วยเขา
ให้จดรายการคุณสมบัติดีๆของเขา จดจำ�ที่จะชมเชย
และเห็นคุณค่าสิ่งที่เขามี นอกจากนี้ก็ระลึกไว้ว่า ถ้า
เด็กเห็นตัวอย่างที่ดี ในการมีทัศนคติที่ว่าเขาทำ�ได้
เขาก็คงจะนึกคิดในแง่บวกมากขึ้น
กุญแจใจ ชุดที่ 3 เล่มที่ 1

4. หาเวลา ช่วยให้เด็กตัดสิ่งที่ทำ�ให้เสียเวลาออก
ไป เช่น การดูทีวี เล่นเน็ต หรือคุยโทรศัพท์ เพื่อจะ
ได้ปลีกเวลามาจดจ่อกับเป้าหมายที่วางไว้
5. ใช้เวลา 10 นาที ตั้งนาฬิกาจับเวลา 10 นาที
แล้วส่งเสริมให้เด็กใช้เวลานั้นทำ�งานเพื่อมุ่งไปสู่เป้า
หมาย เขาอาจพบว่าตัวเองมีแรงจูงใจที่จะทำ�ต่อ
เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย ถึงแม้ว่าจะหมดเวลา 10
นาทีแล้วก็ตาม
6. ให้รางวัล เมื่อเด็กย่างก้าวหนึ่งไปสู่เป้าหมาย ก็
ให้รางวัลเขา เช่น ดูหนัง อาหารจานโปรด พัก
จากหน้าที่การงานตอนสุดสัปดาห์ หรือสิ่งจูงใจอื่นๆ
ที่พอจะให้ได้ ซึ่งจะช่วยให้เขามีแรงกระตุ้นต่อไป
7. นึกภาพความสำ�เร็จ ความนึกคิดสร้างภาพให้
จดจ่อ ถ้าเด็กเห็นว่าตัวเองเอื้อมถึงเป้าหมายได้
ง่ายดาย เขาก็มีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะประสบความ
สำ�เร็จ ลองไต่ถามตอนทานอาหารเย็น หรือขณะ
ขับรถไปส่งที่โรงเรียน เพื่อให้เขาพูดคุยถึงเป้าหมาย
ของเขา
8. กำ�หนด “ผลพวงเส้นตาย” นี่ตรงกันข้ามกับ
รางวัล คือให้เด็กบอกตัวเองว่า “ถ้าฉันไม่ทำ�ภายใน
5 โมงเย็น ฉันก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนค่ำ�นี้ไม่ได้”
9. ขอความช่วยเหลือ บอกให้เด็กทราบว่าเขาไม่
ต้องทำ�เอง และผู้คนในชีวิตเขา (คือครอบครัว
เพื่อน ครู โค้ช) อยากจะช่วยเขา ในทางใดก็ตาม
ที่ทำ�ได้ เสนอที่จะแนะนำ�เขาให้รู้จักคนที่เป็นแบบ
อย่าง หรือพาเขาไปทัศนศึกษา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับอาชีพที่เขาสนใจ
10. เป็นแบบอย่าง ถ้าเราพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับ
เป้าหมายของเรา และย่างก้าวที่เราทำ�เพื่อให้บรรลุ
ผลนั้น และเขาเห็นเราทำ�ตามที่ปวารณาตนไว้ เขา
ก็คงจะทำ�เช่นเดียวกันมากขึ้น

ไม่มีอะไรหยุดยั้งเด็กได้ ตราบใดที่เขาย่างก้าวต่อไป
มัวคอยอะไร ก่อนจะเริ่ม ตั้งเป้าเลย!
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กล้าฝัน...
แรงทะยาน
โดย เดวิด โจนส์

คุ

ณกำ�ลังพยายามเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ขึ้นหรือ
คุณกำ�ลังมองหาแนวคิดที่จะช่วยปรับปรุง
คุณภาพชีวิตคุณ และชีวิตครอบครัวคุณหรือเปล่า
คุณกำ�ลังมองหากลยุทธ์ซึ่งจะช่วยให้หมู่คณะของคุณ
แข็งแกร่งขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีสุขภาพดีขึ้นหรือ
ถ้าคุณตอบว่า ใช่แล้ว คุณก็กำ�ลังพยายามสร้าง
ความแตกต่างใหญ่หลวง แต่คุณอาจเผชิญหน้ากับ
อุปสรรคใหญ่หลวงเช่นกัน คุณอาจมีทุนทรัพย์หรือ
เวลาไม่เพียงพอ คุณอาจต้องมีคนอื่นร่วมมือร่วมใจ
ด้วยมากขึ้น คุณอาจสร้างโปรแกรมขึ้นมาได้ยาก
ภายใต้สภาพการณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้สิ่งต่างๆง่าย
ขึ้น อาจดูเหมือนว่าคนรอบข้างมองไม่เห็นปัญหาของ
คุณ บางครั้งคุณคงรู้สึกราวกับว่ามีอุปสรรคขัดขวาง
คุณจริงๆ
เมื่อเราเผชิญหน้ากับอุปสรรคใหญ่หลวง และ
อดไม่ได้ที่จะหงุดหงิด โดยคิดสงสัยว่าจะมีโอกาส
สำ�เร็จหรือเปล่า ถึงแม้ว่าเราจะใส่ใจอย่างที่สุดต่อ
เป้าหมายของเรา และผู้คนก็พึ่งพาเรา ทว่าความ
หงุดหงิดและความสงสัยจะไม่ช่วยให้เราประสบความ
สำ�เร็จเลย เมื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรค มีอะไรที่ช่วยได้
แรงทะยานยังไงล่ะ! เมื่อใดก็ตามที่ผู้คนบรรลุผลสำ�เร็จ
สำ�คัญๆ ในยามที่เผชิญหน้ากับอุปสรรค ก็มักจะมี
แรงทะยานเป็นปัจจัยเสมอ
เราใช้เวลาหลายปีศึกษาค้นคว้าว่าอะไรที่ก่อให้
เกิดแรงทะยาน และคงไว้ซึ่งแรงทะยาน เมื่อประสบ
ความยากลำ�บาก ผลการศึกษาของเรานำ�มาสู่คำ�
จำ�กัดความว่า “แรงทะยานคือความรู้สึกแรงกล้าที่
เกิดขึ้นภายในใจเราแต่ละคน เมื่อเราประกอบการงาน
ที่มีความหมาย ซึ่งทำ�ให้เรารู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเอง
ตามระดับฝีเท้าที่รู้สึกว่าเราทำ�ความคืบหน้าอย่าง
แท้จริง” กล่าวคือ “ความหมาย x ความคืบหน้า =
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แรงทะยาน”
คนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าเขาใส่ใจอย่างที่สุด ต่อผล
งานของเขา เขาจะมีแรงทะยานโดยอัตโนมัติ ทว่าเป้า
ที่มีความหมายอย่างเดียว จะไม่คงไว้ซึ่งแรงทะยาน
ผลการค้นคว้าแสดงให้เห็นว่าการสำ�นึกถึงความหมาย
สูงส่ง ถ้าปราศจากความคืบหน้า จริงๆแล้วก็จะทำ�ให้
รู้สึกหงุดหงิดและโมโห ถ้าเราอยากคงไว้ซึ่งแรงทะยาน
ในการงานของเรา เราต้องรู้สึกว่าเราขับเคลื่อนเป้าที่
มีความหมายไปข้างหน้า ถ้าปราศจากความคืบหน้า
เราก็จะหมดแรงทะยาน และพลังที่ช่วยให้เราทรหด
อดทน เมื่อคนอื่นล้มเลิกไปแล้ว
ความคืบหน้าคือสิ่งที่น่าสนใจ ยากที่จะประมาณได้
เพราะเป็นความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริง เหตุการณ์
ที่สร้างความรู้สึกคืบหน้าสำ�หรับผม อาจไม่สร้าง
ความรู้สึกเช่นนั้นในผู้อื่นเลย ยกตัวอย่างเช่น ผมอาจ
พยายามสร้างโรงเรียนในชุมชน วันนี้ผมขอให้ห้างร้าน
ในท้องถิ่นแห่งหนึ่งช่วยบริจาคหนังสือสำ�หรับโรงเรียน
นั่นช่วยให้ผมรู้สึกว่าผมทำ�ความคืบหน้า เพราะผม
เชื่อว่า “หนังสือคือแหล่งที่มาของความรู้” มีคนอื่นที่
พยายามสร้างโรงเรียนเช่นกัน มีคนบริจาคหนังสือให้
เช่นกัน แต่นั่นไม่ช่วยให้เขารู้สึกว่าทำ�ความคืบหน้า
เลย เพราะ “หนังสือไม่ช่วยจ่ายเงินเดือนให้คุณครู”
สภาพการณ์คล้ายคลึงกัน ไม่ได้สร้างความรู้สึกว่า
คืบหน้า เหมือนกันเสมอไป
ดังนั้นเราจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าเรารู้สึกคืบหน้า
ในเป้าที่มีความหมาย เราทำ�อะไรได้บ้างเพื่อให้แน่ใจ
ว่าคนรอบข้างรู้สึกเหมือนกัน ต่อไปนี้คือสามสิ่งที่
เราทำ�ได้ตอนนี้ เพื่อยกระดับความรู้สึกคืบหน้า โดย
เฉพาะเมื่อเป้าหมายของเราใหญ่โต และอุปสรรคใหญ่
หลวงกว่านั้นอีก
กุญแจใจ ชุดที่ 3 เล่มที่ 1

1.

ประเมินผลการกระทำ� ประเมินผลกิจกรรม
เป็นประจำ�ให้เป็นที่รับรู้กัน เพื่อช่วยให้ความ
ฝันเป็นจริง ขอให้เราดูตัวอย่างจากเป้าหมายการ
สร้างโรงเรียน เริ่มวางแนวทางสิ่งที่ลงมือทำ�ได้ เช่น
จัดประชุมชุมชน หาทุนทรัพย์ หาหนังสือเรียน หา
คุณครู หาที่ดิน แปลนอาคาร วัสดุก่อสร้าง ขอการ
สนับสนุนจากชุมชน และขอใบอนุญาต ในการกระทำ�
แต่ละอย่างนี้ เราประเมินผลได้ว่าจะต้องทำ�อะไรบ้าง
เพื่อให้สำ�เร็จลุล่วง
ตัวอย่างเช่น การหาทุน เราอาจต้องจัดการ
ประชุมหลายครั้งกับองค์กร NGO หรือยื่นคำ�ร้อง
หรือจัดงานหาทุนหลายครั้งในชุมชน หรือสร้างหุ้น
ส่วนกับเอกชนขึ้นมา เมื่อเราประเมินผลกิจกรรมดัง
กล่าว เราก็สร้างความรู้สึกคืบหน้า ในช่วงการดิ้นรน
ต่อสู้ที่ยาวนาน ระหว่างจุดที่เราฝันถึงโรงเรียนแห่ง
ใหม่ ไปสู่วันที่เปิดโรงเรียนจริงๆ

2.

ยึดหลักจากความเป็นจริง บ่อยครั้งความรู้สึก
คืบหน้าหายไป เพราะเราคิดว่าเป้าหมายต้อง
กลายเป็นจริงเร็วกว่าที่จะเป็นไปได้ อาทิเช่น เรากับ
ทีมงานเชื่อว่าจะใช้เวลาหนึ่งปีในการสร้างโรงเรียน
แต่ชุมชนทุกแห่งในประเทศนั้นใช้เวลาสามปี เพียง
แค่การหาทุนและรับการอนุมัติ เรากับทีมงานจะรู้สึก
อย่างไร เมื่อหนึ่งปีผ่านไป แต่ยังไม่ได้เปิดโรงเรียน
เราไม่มีเงินที่จะเริ่มโครงการด้วยซ้ำ� ความคืบหน้ากับ
แรงทะยาน คงไม่มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้น ถ้ากำ�หนดเวลา
ของเราในการบรรลุเป้าหมาย ยึดหลักจากความเป็น
จริง ก็คงเป็นไปได้ทีเดียวที่เราจะรู้สึกถึงความคืบหน้า
และคงไว้ซึ่งแรงทะยาน ในระหว่างเส้นทางการสาน
ฝันให้เป็นจริง

3.

แสดงความยินดีเป็นประจำ� ทุกวันเราควร
จะเพาะนิสัยการเล็งเห็นความเพียรพยายาม
ของเราและเพื่อนร่วมงาน เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
ของเราไปข้างหน้า นั่นทำ�ยากกว่าพูดหลายเท่า เรา
อดใจไม่ค่อยได้ที่จะมุ่งเน้นสิ่งที่ผิด มากกว่าสิ่งที่ถูก ยก
ตัวอย่างเช่น ดูสูตรคณิตศาสตร์ต่อไปนี้ คุณสังเกต
เห็นอะไร

2+2=4
3+1=7
4+5=9
เช่นเดียวกับผู้คนหลายพันคนที่เข้าร่วมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการกับเราตลอดเวลาหลายปี เราคงบอก
ว่า “ข้อกลางผิด” เราไม่บอกว่า “สองข้อถูก” เรา
ทุกคนได้รับการฝึกมาอย่างดี ให้มุ่งเน้นสิ่งที่ผิด และ
พยายามแก้ไข ทว่าการทำ�เช่นนั้นอย่างเดียว ขัด
ขวางเราจากการเล็งเห็นความคืบหน้าที่มีอยู่ ถ้าทุก
วันเรามัวแต่มุ่งเน้นสิ่งที่ผิดไป เราจะตัดขาดตัวเอง
จากความคืบหน้า แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เราควรจะ
ใช้เวลาทุกวัน เพื่อสำ�นึกถึงสองในสามสิ่งที่ทำ�ถูกต้อง
เมื่อเราแสดงความยินดีว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความคืบหน้า
เราก็จะคงไว้ซึ่งแรงทะยาน ถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไป
ตามที่วางแผนไว้เสียทีเดียว ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อ
เราฝันใหญ่ ท่ามกลางอุปสรรคใหญ่หลวง

เดวิด โจนส์ เป็นประธาน PassionWorks, www.passionworks.ca,
ผู้ประพันธ์หนังสือ Passion Works,
Your Guide to Passion in the Modern Workplace
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กล้าเป็นคนยิ่งใหญ่
ถ้าคุณต้องการให้ความฝันกลายเป็นจริง สิ่งแรก
ที่คุณต้องทำ�ก็คือ ตื่นขึ้นจากความฝัน – เจ. เอ็ม.
พาวเวอร์
เล็งเป้าไปที่ดวงจันทร์ ถึงแม้ว่าคุณพลาด อย่าง
น้อยก็จะไปถึงดวงดาว – เลส บราวน์
ความสำ�เร็จไม่ใช่ผลลัพธ์จากการระเบิดตัวขึ้น
มาทันที คุณต้องจุดไฟให้เกิดประกายเสียก่อน
– อาร์โนด์ เฮช. กลาโซว์
คงไม่เรียกปัญหาในชีวิตว่า “สิ่งกีดขวาง” ถ้าไม่มี
ทางฟันฝ่าไปได้ – ผู้ประพันธ์นิรนาม
ถึงแม้ว่าไม่มีใครย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้ แต่ใครๆ
ก็เริ่มต้นใหม่ได้จากจุดนี้ และสร้างจุดจบใหม่ขึ้นมา
– ผู้ประพันธ์นิรนาม
มุมมองในการรับมือกับปัญหาได้ดีที่สุด ก็คือการ
ลองพยายามดู – ผู้ประพันธ์นิรนาม
อย่าดำ�เนินชีวิตต่ำ�กว่าความคาดหมาย ออกไปทำ�
อะไรสักอย่างที่น่าทึ่งใจ – เวนดี วาสเซอร์สทีน
สิ่งต่างๆลงเอยดีที่สุด สำ�หรับผู้ที่ทำ�สุดความ
สามารถกับสภาพที่เป็นไป – อาร์ท ลิงค์เลตเทอร์
สิ่งที่อยู่เบื้องหลัง และสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า เป็นเรื่อง
จ้อย เมื่อเทียบกับสิ่งที่อยู่ในเรา – ราล์ฟ วัลโด
อีเมอร์สัน

Notable

ข้อQuotes
ควรคิด

เราไม่ได้พิชิตขุนเขา เราพิชิตตัวเองต่างหาก
– เอ็ดมันด์ ฮิลลารี
พระเจ้ามอบความฝันขนาดใหญ่เกิน เราจะได้เติบโต
เท่าความฝันนั้น – ผู้ประพันธ์นิรนาม
ข้อสำ�คัญคืออย่าเลิกตั้งคำ�ถาม – อัลเบิร์ต ไอสไตน์
มือที่คอยช่วยคุณได้ดีที่สุด คือมือที่อยู่ปลายแขนคุณ
เอง – เฟรด เดห์เนอร์
ธรรมชาติป่าวประกาศว่าเราไม่เร็วกว่าความเร็ว
ของแสง ความเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดจึงเป็นแค่ทาง
เลือก – โรเบิร์ต บรอล์ท
ความฝันได้มาเปล่าๆ ปลดปล่อยความฝันให้เป็น
อิสระ – แอสทริด อัลออดา
ผู้ที่บอกเราว่าเลิกฝันเสียที เผชิญหน้ากับความเป็น
จริง ขอให้ตอบเขาว่าฝันต่อไป จนกลายเป็นจริง
– คริสเตียน คาน
อย่าให้ใครช่วงชิงความฝันไป นั่นเป็นความฝันของ
คุณ ไม่ใช่ของเขา – แดน ซาดร้า
ถ้าฝันหนึ่งสลายเป็นพันๆเสี่ยง อย่ากลัวที่จะหยิบชิ้น
หนึ่งขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ – ฟลาเวีย วีดน์
โลกต้องการนักฝัน และโลกต้องการคนลงมือทำ�
แต่เหนือสิ่งอื่นใด โลกต้องการนักฝันผู้ลงมือทำ�
– ซาราห์ แบน เบรธนาค

