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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

ในโลกของการท�ำงาน ไม่ว่าใครต่างก็หวังที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงานกันทั้งสิ้น การมีต�ำแหน่งสูงขึ้นและได้เป็นผู้น�ำในสถานที่ท�ำงานต่างเป็น
ความใฝ่ฝันของทุกคน แต่ไม่ใช่กับ "ทอมมี่ ฟลินน์" ตัวละครในหนังสือเล่มนี้
ผู้เป็น "ผู้น�ำไร้ต�ำแหน่ง" และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจพร้อมแนะน�ำให้ "เบลก
เดวิส" ได้รจู้ กั กับสัจธรรมของการเป็นผูน้ �ำไร้ต�ำแหน่ง เมือ่ คุณได้อา่ นมัน คุณจะ
พบกับมุมมองใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมค�ำพูดทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ
อย่างไร้ขีดจ�ำกัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงตัวของคุณ พร้อม
ปลุกจิตส�ำนึกภาวะการเป็นผู้น�ำที่อยู่ภายในออกมา เพื่อสร้างสิ่งดีๆ ให้กับตัว
เองและคนรอบข้าง
ไม่มใี ครสามารถประสบความส�ำเร็จได้ใน 7 วันโดยการอ่านหนังสือเล่ม
หนึง่ แต่หนังสือเล่มนีจ้ ะสอนให้เรารูว้ า่ "ต�ำแหน่ง" ไม่ใช่เรือ่ งส�ำคัญ และไม่ได้
เป็นตัวชี้วัดว่าเราประสบความส�ำเร็จ การรักในสิ่งที่ท�ำ  และมีศักยภาพในการ
ท�ำงานต่างหาก ที่เป็นตัวบ่งบอกถึงความส�ำเร็จของเรา
ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น "ผู้น�ำที่มีต�ำแหน่ง" ในทุกสิ่งที่เราท�ำ
โพสต์บุ๊กส์
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คำ�นำ�ผู้แปล

"เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นเจ้านายตัวเอง ไม่เป็นลูกน้องใคร" นีค่ อื ความ
ใฝ่ฝันของนักศึกษาจบใหม่และมนุษย์เงินเดือน ทั้งหลาย "อ�ำนาจ ชื่อเสียง
เงินทอง" ล้วนคือสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างคาดหวังในชีวิต
"ผู้น�ำไร้ต�ำแหน่ง" จะท�ำให้คุณรู้ว่า ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของ
กิจการหรือมีต�ำแหน่งใหญ่โต คุณก็สามารถมีทุกอย่างที่ปรารถนาได้ หนังสือ
เล่มนี้ได้น�ำเสนอมุมมองความคิดใหม่ พร้อมเสริมความกล้า ความมั่นใจ และ
การเป็นตัวของตัวเองให้คุณสามารถกลายเป็นผู้น�ำอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณ
จะเป็นใคร อายุเท่าไหร่ หรือมีต�ำแหน่งอะไร ทุกคนท�ำได้ ทุกอย่างล้วนอยู่ที่
ความคิดคุณคิดได้ คุณย่อมท�ำได้
ทันทีที่คุณได้อ่านบรรทัดแรกของหนังสือเล่มนี้ คุณอาจจะต้องพลิก
กลับไปอ่านหน้าปกอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่านี่คือหนังสือแนวธุรกิจหรือหนังสือ
นิยายกันแน่ เพราะยิ่งอ่านก็ยิ่งเพลิน น่าติดตาม จนวางไม่ลง
ดิฉนั เชือ่ ว่า "ผูน้ ำ� ไร้ตำ� แหน่ง" เป็นหนังสือเรียนทีเ่ ราทุกคนใฝ่ฝนั สอน
บทเรียนทีเ่ ราควรรู้ ผ่านการเปลีย่ นแปลงและความคิดของตัวละคร โดยด�ำเนิน
เรื่องราวผ่านตัวละครเอก เบลก เดวิส ชายหนุ่มที่สุดแสนธรรมดาคนหนึ่งที่
โชคดีได้พบกับปรมาจารย์ที่เยี่ยมยอด ซึ่งสอนให้เขารู้ว่า ต�ำแหน่งงานไม่ใช่
ตัวแปรส�ำคัญ ที่ท�ำให้เรามีอ�ำนาจ ชื่อเสียง หรือเงินทอง แต่เป็นความคิดของ
คนเราต่างหากละ! ที่สามารถเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ได้ แค่เราเปลี่ยนวิธีการคิด เรา
ก็จะกลายเป็นผู้น�ำและมีความสุขกับสิ่งที่ท�ำอยู่อย่างแท้จริง
โรบิน ชาร์มา เจ้าของผลงาน "ผู้น�ำไร้ต�ำแหน่ง" เป็นนักเขียนที่น่าทึ่ง
ดิฉันคิดว่า ถ้าเขาเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เขาคงเป็น
อาจารย์คนโปรดของนักเรียน นักศึกษาหลายๆ คนอย่างแน่นอน จ�ำได้ว่าวัน
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หนึ่งดิฉันก�ำลังนั่งอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ ก็มีโปรดิวเซอร์โฆษณาชาวอเมริกัน
เข้ามาทักทาย ปรากฏว่าเธอคนนั้นเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโรบิน ชาร์มา
พอเธอรู้ว่าดิฉันก�ำลังแปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทย เธอก็ตื่นเต้น
ใหญ่ เธอยกย่อง ชื่นชมโรบิน ชาร์มา อย่างหลงใหล และยังเล่าให้ฟังว่า เธอ
เคยเข้าร่วมการบรรยายและส่งจดหมายไปหาโรบิน ชาร์มาด้วย
ยิ่งได้ฟังอย่างนี้ ท�ำให้ดิฉันรู้สึกภูมิใจยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
ที่มีค่าของหนังสือเล่มนี้
สุดท้ายที่ดิฉันอยากบอกคุณๆ ที่ก�ำลังถือหนังสือเล่มนี้อยู่คือ รีบอ่าน
ให้จบ! แล้วคุณจะพบว่า "เช้าวันจันทร์จะไม่เป็นเช้าที่น่าเบื่ออีกต่อไป"
					

เจด้า จฎาภา
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คำ�อุทิศ

ผมขออุทศิ หนังสือเล่มนีใ้ ห้คณ
ุ ผูอ้ า่ น คุณทีเ่ ต็มใจจะปลุกความเป็นผูน้ �ำ
ภายในของคุณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผม คุณที่มุ่งมั่นจะท�ำงานด้วยตัวตน
ยอดเยี่ยมแท้จริงเพื่อผลักดันผม และคุณที่พร้อมจะท�ำให้ทุกคนที่คุณพบดีขึ้น
กว่าเดิมกระตุ้นให้ผมมอบชีวิตเพื่อช่วยผู้คนให้เป็นผู้น�ำไร้ต�ำแหน่งมากยิ่งขึ้น
"เธอสามารถเขย่าโลกได้อย่างอ่อนโยน"
มหาตมะ คานธี
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คำ�นิยม

เป็นเวลากว่าสิบห้าปีที่โรบิน ชาร์มาแบ่งปันสูตรแห่งความส�ำเร็จอย่าง
เงียบๆ ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ใน Fortune และคนร�่ำรวยมหาศาลอีกจ�ำนวน
มาก จนท�ำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้ให้ค�ำปรึกษาด้านความเป็นผู้น�ำซึ่งเป็นที่ต้อง
การมากที่สุดในโลก นี่เป็นครั้งแรกที่ชาร์มาท�ำให้กระบวนอันเป็นกรรมสิทธิ์
ของเขาเผยสู่คุณ เพื่อให้คุณสามารถไปสู่ตัวตนยอดเยี่ยมแท้จริง ขณะที่ช่วย
ให้องค์กรของคุณก้าวกระโดดสู่ชัยชนะในอีกระดับที่น่าประทับใจท่ามกลาง
ช่วงเวลาไม่แน่นอนอย่างที่สุดนี้
ใน ผู้น�ำไร้ต�ำแหน่ง คุณจะได้เรียนรู้ถึง :
• วิธีท�ำงานอย่างอัจฉริยะ ไม่ว่าจะมีต�ำแหน่งอะไร
• 8 กลยุทธ์เพื่อก้าวข้ามจากการยุ่งไปสู่การบรรลุผลอันน่าทึ่ง
• บทเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านความเป็นผู้น�ำเพื่อสร้าง
บริษัทที่ยิ่งใหญ่
• กลยุทธ์ส�ำเร็จรูปเพื่อสร้างทีมงานชั้นแนวหน้าและเป็น "ผู้ค้าที่
สร้างความประหลาดใจ" ให้ลูกค้า
• ยุทธวิธีทรงพลังเพื่อจิตใจที่แข็งแกร่งและร่างกายที่แข็งแรงพอที่
จะเป็นผู้น�ำในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวง
• วิธีปฏิบัติเพื่อเอาชนะความตึงเครียด สร้างกรอบความคิดที่ไม่มี
ทางถูกท�ำลาย ปลดปล่อยพลังงาน และสร้างสมดุลให้ชวี ติ ส่วนตัว
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ไม่ว่าคุณจะท�ำอะไรในองค์กรหรือมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิต
ในปัจจุบนั ข้อเท็จจริงทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ เพียงอย่างเดียวคือ คุณมีอ�ำนาจในการแสดง
ความเป็นผู้น�ำ  ณ จุดที่คุณอยู่ และกระท�ำอย่างเต็มที่ในทุกเรื่อง หนังสือเล่ม
นี้แสดงให้คุณเห็นวิธีเรียกพลังที่น่าตกใจนั่น และเปลี่ยนชีวิตคุณ รวมทั้งโลก
รอบตัวคุณไปพร้อมๆ กัน
โรบิน ชาร์มา เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้น�ำที่ได้รับการ
ยอมรับมากที่สุดในโลกและยังเป็นบล็อกเกอร์ผู้โด่งดังสุดๆ เขาทุ่มเทกาย
ใจในภารกิจช่วยให้องค์กรพัฒนาผู้คนเป็นผู้น�ำไร้ต�ำแหน่ง เพื่อให้พวกเขา
มีชัยในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มข้นนี้ ลูกค้าของเขารวมถึง
Microsoft, GE, FedEx, IBM, Nike, YPO และ NASA หนังสือของ
ชาร์มา เช่น The Mock Who Sold His Ferrari และ The Greatness
Guide อยู่เหนือรายการหนังสือขายดีทั่วโลก ขายไปแล้วหลายล้านเล่มในกว่า
เจ็ดสิบภาษา และยังถูกน�ำไปใช้โดยร็อกสตาร์ เชื้อพระวงศ์ และซีอีโอผู้มี
ชื่อเสียง
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สารจากโรบิน ชาร์มา

หนังสือที่คุณถืออยู่ในมือเล่มนี้เป็นผลจากการท�ำงานเกือบสิบห้าปี
ในฐานะผู้ให้ค�ำปรึกษาด้านความเป็นผู้น�ำให้แก่หลายบริษัทยักษ์ใน Fortune
500 ทั้ง Microsoft, GE, Nike, FedEx และ IBM รวมถึงองค์กรอย่าง
มหาวิทยาลัยเยล The American Red Cross และ The Young Presidents Organization การน�ำระบบความเป็นผู้น�ำที่ผมสอนในหนังสือเล่มนี้
ไปประยุกต์ใช้ จะท�ำให้คุณประสบผลลัพธ์พุ่งพรวดในการท�ำงาน และช่วยให้
องค์กรของคุณก้าวขึ้นไปสู่นวัตกรรม ผลการท�ำงาน และความจงรักภักดีของ
ลูกค้าในอีกระดับ อีกทั้งคุณจะยังได้เห็นการพัฒนาอย่างมหาศาลในชีวิตส่วน
ตัวของคุณเองและวิธีการที่คุณแสดงตัวต่อโลกใบนี้
ข้อควรจ�ำ: แนวทางว่าด้วยความเป็นผู้น�ำที่ผมน�ำมาแบ่งปันจะถูก
ถ่ายทอดสูค่ ณ
ุ ในรูปแบบนิยาย ซึง่ มีเบลก เดวิส เป็นตัวเอก ทอมมี่ ฟลินน์ คือ
ผู้ให้ค�ำปรึกษาแสนน่าจดจ�ำ  และยังมีอาจารย์ชั้นยอดอีกสี่ท่านที่เป็นผู้เปลี่ยน
วิธีการท�ำงานและใช้ชีวิตของเขา ตัวละครทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการ
สุดโต่งของผม แต่เชือ่ ได้วา่ ระบบความเป็นผูน้ �ำ รวมทัง้ หลักการ เครือ่ งมือ และ
กลยุทธ์ต่างๆ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นของจริงแท้แน่นอน และได้ช่วยผู้
15

ผู้นำ�ไร้ตำ�แหน่ง
The leader who had no title

คนหลายแสนคนในองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จที่สุดจ�ำนวนมากบนโลกให้มี
ชัยในวงการธุรกิจและเป็นผู้น�ำในสาขานั้นๆ มาแล้ว
ผู้ถูกกระท�ำพร�่ำบ่นถึงปัญหา ผู้น�ำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ความหวังจาก
ใจของผมก็คือ อยากให้ ผู้น�ำไร้ต�ำแหน่ง ชี้น�ำคุณและองค์กรที่คุณท�ำงานอยู่
ไปยังวิธีเปลี่ยนเกมเพื่อไปสู่ตัวตนยอดเยี่ยมแท้จริงในช่วงเวลาแสนวุ่นวายและ
ไร้ความแน่นอนอย่างมาก
					
โรบิน ชาร์มา
ป.ล. เพื่อรักษาและเพิ่มการเปลี่ยนแปลงด้านความเป็นผู้น�ำให้ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นขณะคุณอ่าน ผู้น�ำไร้ต�ำแหน่ง ให้เข้าไปที่ www.robinsharma.com
คุณจะได้พบกับแหล่งข้อมูลเสริมฉบับสมบูรณ์ ทัง้ สือ่ มัลติมเี ดีย ข้อมูลข่าวสาร
บล็อกการประเมินความเป็นผู้น�ำออนไลน์ และเครื่องมือส�ำหรับการสร้างทีม
งานชั้นยอด
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1
ความเป็นผู้นำ�และความสำ�เร็จ
คือสิทธิแต่กำ�เนิด
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ไม่มีใครประสบความส�ำเร็จเหนือความคาดหวังอันสุดโต่ง
ถ้าเขาหรือเธอไม่มีความคาดหวังแบบสุดๆ เสียก่อน
ราล์ฟ ชาเรลล์
การได้เห็นความส�ำเร็จคือของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่สุด
ที่มนุษย์สามารถมอบให้ผู้อื่นได้
ไอน์ แรนด์

เราทุกคนเกิดมาเป็นอัจฉริยะ แต่น่าเศร้าที่พวกเราส่วนใหญ่กลับ
จมอยู่ท่ามกลางความธรรมดาสามัญ ผมหวังว่าคุณคงไม่หงุดหงิดที่ผม
เผยถึงความเชื่อที่ยึดมั่นถือมั่นกันนี้อย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ ของเรา
จริงๆ แล้วผมควรบอกด้วยว่า ผมเป็นแค่คนธรรมดาที่บังเอิญโชคดี
ได้เรียนรู้ความลับชั้นยอดที่ช่วยให้ผมประสบความส�ำเร็จแบบสุดๆ ใน
ทางธุรกิจและเติมเต็มชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ข่าวดีคือ หนังสือเล่มนี้จะ
ท�ำให้คุณได้รับรู้ทุกอย่างที่ผมค้นพบจากการผจญภัยอันน่าทึ่ง เพื่อให้
คุณท�ำงานส�ำเร็จเป็นเลิศและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้เช่นกัน โดยเริ่มตั้ง
แต่เดี๋ยวนี้เลย
ผมจะน�ำเสนอบทเรียนที่ทรงประสิทธิภาพนี้อย่างประณีตบรรจง
ละเอียดถี่ถ้วนและเร้าใจ เราจะไปพร้อมๆ กันอย่างสนุกสนาน ตื่นเต้น
และเพลิ ด เพลิ น ทฤษฎี แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ คุ ณ จะค้ น พบจะท� ำ ให้ ห น้ า ที่
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การงานของคุณก้าวกระโดด ความสุขพุ่งทะยาน และแสดงออกซึ่งตัว
ตนที่แท้จริงอันยอดเยี่ยมของคุณได้อย่างเต็มที่ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผม
ขอสัญญาว่าผมจะน�ำเสนออย่างตรงไปตรงมา ผมต้องเคารพพวกคุณ
ผมชื่อเบลก เดวิส ผมเกิดที่มิลวอกี แต่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์ก
มาเกื อ บทั้ ง ชี วิ ต และผมก็ รั ก ที่ นี่ ทั้ ง ร้ า นอาหาร ทางเดิ น ผู ้ ค นและ
ฮ็อตด็อกข้างถนน มันเยี่ยมสุดๆ ถูกแล้วครับ ผมชอบของกิน ผมว่า
มั น เป็ น หนึ่ ง ในความน่ า ยิ น ดี ที่ สุ ด ของชี วิ ต เลย รวมถึ ง บทสนทนาดี ๆ
กีฬาโปรด และหนังสือเยี่ยมๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีที่ไหนบนโลก
เหมือนมหานครนิวยอร์ก ผมไม่มีแผนย้ายออกไป ไม่มีวันไป
ขอให้ ผ มพู ด ถึ ง ภู มิ ห ลั ง ของผมสั ก เล็ ก น้ อ ย ก่ อ นที่ จ ะเล่ า ถึ ง
เหตุการณ์ประหลาดแต่ล�้ำค่าที่ท�ำให้ผมขยับจากจุดที่เคยอยู่มาสู่จุดที่
เคยต้องการอยู่มาโดยตลอด แม่ของผมเป็นบุคคลที่ใจดีมีเมตตาที่สุด
ที่ผมเคยพบ พ่อของผมเป็นบุคคลที่แน่วแน่ที่สุดที่ผมเคยรู้จัก เป็น
บุคคลที่มีคุณค่า แม้จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนี่นา
สิ่งส�ำคัญคือ พวกท่านท�ำทุกอย่างสุดความสามารถเสมอ ในความคิด
ของผม การท�ำสุดความสามารถหมายถึงทั้งหมดที่คุณท�ำได้ เมื่อคุณ
ได้ท�ำไปแล้ว จงกลับบ้านและนอนหลับฝันดี การวิตกกังวลถึงสิ่งที่อยู่
เหนือการควบคุมเป็นสูตรที่ดีส�ำหรับอาการป่วย และส่วนใหญ่สิ่งที่เรา
เป็ น กั ง วลไม่ เ คยเกิ ด ขึ้ น จริ ง ๆ เคิ ร ์ ต วอนเนกั ต กล่ า วได้ อ ย่ า งงดงาม
ตอนที่บอกว่า "ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณ มักจะไม่ใช่เรื่องเดียว
กับที่สิ่งที่คุณเฝ้าวิตกกังวล มันมักจะมาแบบไม่บอกไม่กล่าวในตอน
ไหนก็ไม่รู้"
พ่อแม่ของผมมีอิทธิพลต่อผมในหลายๆ ด้าน พวกท่านไม่ได้
มี อ ะไรมากมาย แต่ ใ นหลายๆ แง่ พวกท่ า นก็ มี ทุ ก อย่ า ง พวกท่ า นมี
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ความกล้าหาญในความเชื่อมั่นของตัวเอง มีคุณค่าชั้นยอด และมีความ
เคารพตัวเอง ผมยังคงคิดถึงพวกท่านอย่างมาก และไม่มีวันไหนเลย
ที่ผมจะลืมชื่นชมพวกท่าน ในเวลาเงียบๆ บางครั้งผมก็นึกสะท้อนความ
จริงที่ว่าพวกเราส่วนมากไม่ค่อยใส่ใจคนที่เรารักมากที่สุด จนกระทั่ง
เสียพวกเขาไป แล้วเราก็มาเดินเงียบๆ และอธิษฐานให้มีโอกาสที่สอง
เพื่อจะปฏิบัติต่อพวกเขาในแบบที่พวกเขาสมควรได้รับ โปรดอย่าให้
ความเสียใจแบบนั้นเกิดขึ้นในชีวิตคุณ มันเกิดขึ้นบ่อยเกินไปแล้ว ถ้า
คุณยังโชคดีมากพอที่ยังมีพ่อแม่อยู่ จงให้เกียรติพวกท่านและจงท�ำตั้ง
แต่ตอนนี้
ผมโตมาเป็นเด็กดี "จิตใจอ่อนโยน" คือลักษณะที่คุณปู่ใช้อธิบาย
ตัวผม ผมไม่มีนิสัยจะไปท�ำร้ายใครหรือท�ำลายอะไร ผมเรียนค่อนข้าง
ดี โ ด่ ง ดั ง ในหมู ่ เ ด็ ก ผู ้ ห ญิ ง และเล่ น อเมริ กั น ฟุ ต บอลให้ ที ม หลั ก ของ
โรงเรี ย นมั ธ ยมปลายทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งแปรเปลี่ ย นไปเมื่ อ พ่ อ แม่ ผ มเสี ย
ชีวิต ทุกอย่างมลายหายไป ผมสูญเสียความมั่นใจและล่องลอย ชีวิต
ผมหยุดชะงัก
ตอนอายุยี่สิบต้นๆ ผมเปลี่ยนงานไปเรื่อย ลอยชายเรื่อยเปื่อย
อยู่พักหนึ่ง ผมเฉยชาและไม่สนใจอะไรมากมายนัก ผมเยียวยาตัวเอง
ด้วยทีวี อาหารและความกังวลมากมาย ทั้งหมดก็เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ต้องรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่คนคนหนึ่งจะรู้สึกเมื่อได้รับรู้ถึงศักยภาพ
ที่หายไปของตน
ในช่วงเวลานั้นของชีวิต การท�ำงานเป็นเพียงหนทางช�ำระหนี้มาก
กว่าเป็นเวทีแสดงตัวตนยอดเยี่ยมของผม งานเป็นแค่การฆ่าเวลาไป
ในแต่ละวันมากกว่าโอกาสอันงดงามที่จะเติบโตเป็นสิ่งที่ผมถูกก�ำหนด
มาให้เป็น การท�ำงานก็แค่ท�ำให้เวลาผ่านพ้นไปวันๆ แทนที่จะเป็นโอกาส
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ในการเปล่งประกายตัวผมเองให้ผู้อื่นเห็นและใช้เวลาสร้างองค์กรให้ดี
ขึ้น รวมทั้งท�ำให้โลกน่าอยู่ขึ้นด้วย
ในที่สุด ผมก็ตัดสินใจเข้ากองทัพ ดูเหมือนจะเป็นการกระท�ำที่
ช่วยให้ผมมีความส�ำนึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน และพบความมีวินัย
ท่ามกลางความวุ่นวาย ผมถูกส่งไปในสงครามอิรัก และแม้ว่าการอยู่ใน
กองทัพจะท�ำให้ชวี ติ ผมมีระเบียบแบบแผน แต่มนั ก็นำ� มาซึง่ ประสบการณ์
ที่ยังคงตามหลอกหลอนผมมาจนถึงวันนี้ด้วย ผมเห็นเพื่อนที่ฝึกพื้นฐาน
มาด้วยกันถูกฆ่าในการสู้รบนองเลือด ผมเห็นทหารที่เป็นเพียงแค่เด็ก
หนุ่มถูกท�ำร้ายอย่างทารุณและบาดเจ็บอย่างน่าสลด และผมก็มองเห็น
ความศรัทธาที่อาจเคยมีอยู่ในตัวตนก่อนหน้าของผมจางหายไป การสิ้น
หวังกับชีวิตของผมเหมือนผมจมดิ่งลึกลงไปในปลักโคลน แม้ว่าผมไม่
ได้รับบาดเจ็บทางกายในสงคราม แต่ผมก็ยังเป็นนักรบผู้มีบาดแผลอยู่ดี
ภาพหลอนของสงครามตามติดผมไปด้วยทุกที่			
แล้ววันหนึ่งก็ถึงเวลากลับบ้านอย่างกะทันหัน มันเกิดขึ้นเร็วมาก
จนท�ำให้มึนงง ผมนั่งเครื่องบินกลับบ้าน และยื่นเอกสารภายในวันหรือ
สองวันหลังการตรวจร่างกาย ผมได้รับค�ำขอบคุณจากภารกิจที่ผมได้
ปฏิบตั ใิ ห้ประเทศชาติและได้รบั ค�ำอวยพรให้โชคดี ตอนบ่ายในฤดูใบไม้รว่ ง
ที่แสงแดดจ้า ผมเดินออกสู่ถนนในเมืองและได้รับบทสรุปที่น่าหวาดกลัว
ว่าผมอยู่ตัวคนเดียวอย่างแท้จริงอีกครั้ง				
การดิ้นรนอันใหญ่หลวงที่สุดของผมคือ การพยายามหาทางกลับ
เข้าไปสู่สังคมที่ลืมผมไปแล้ว ผมนอนไม่หลับบ่อยๆ จิตใจผมทุกข์ระทม
ด้วยความทรงจ�ำอันเลวร้ายจากเหตุการณ์ที่ผมประสบในสงคราม ทุกๆ
เช้า ผมจะนอนอยู่บนเตียงเป็นชั่วโมงๆ พยายามให้มีพลังงานมากพอเพื่อ
ลุกขึน้ และเริม่ วันใหม่ ร่างกายผมเจ็บปวด ผมรูส้ กึ กลัวโดยไร้เหตุผล และ
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สายสัมพันธ์กับใครไม่ได้เลยนอกจากเพื่อนทหาร สิ่งที่ผมเคยชอบท�ำดูไม่
ส�ำคัญและน่าเบื่อ ชีวิตผมขาดจุดประสงค์หรือความหมาย บางครั้งผมก็
คิดว่าตัวเองน่าจะตายไปเสีย
บางทีหนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อแม่มอบให้ผมคือ การรักเรียน
โดยเฉพาะการอ่านหนังสือ ภายใต้ปกของหนังสือเล่มหนึ่งมีความคิด
ซึ่ ง ถ้ า น� ำ ไปปฏิ บั ติ จ ะมี พ ลั ง ในการขี ด เขี ย นทุ ก ส่ ว นในชี วิ ต ของคุ ณ
ใหม่ แทบไม่ มี อ ะไรหลั ก แหลมพอกั บ การลงทุ น เพื่ อ เป็ น นั ก คิ ด ที่ เ ก่ ง
ขึ้ น และพั ฒ นาจิ ต ใจให้ แ ข็ ง แกร่ ง ขึ้ น การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งไม่ ห ยุ ด นิ่ ง เป็ น
หนึ่ ง ในคุ ณ สมบั ติ ห ลั ก ของคนที่ เ ปิ ด กว้ า งและทรงอ�ำ นาจ การศึ ก ษา
ด้ ว ยตั ว เองอย่ า งเต็ ม ที่ แ ละไม่ ห ยุ ด หย่ อ นเป็ น หนึ่ ง ในกลยุ ท ธ์ ก ารเอา
ตัวรอดที่เยี่ยมที่สุดในช่วงเวลาอันวุ่นวาย คนที่เยี่ยมยอดที่สุดมักจะมี
ห้องสมุดใหญ่ที่สุด
ดังนัน้ ผมจึงเริม่ ท�ำงานในร้านหนังสือทีโ่ ซโห แต่เนือ่ งด้วยทัศนคติ
แง่ลบและพฤติกรรมชะล่าใจอย่างที่สุดของผม ท�ำให้ผมท�ำงานในร้านได้
ไม่ดี ผมถูกผู้จัดการต�ำหนิอยู่บ่อยๆ และคิดว่าจะถูกไล่ออกแน่ๆ ผมไม่
ตัง้ ใจ ขาดการท�ำงานเป็นทีม และท�ำงานได้ตำ�่ กว่ามาตรฐานอยูเ่ นืองๆ การ
รักในหนังสือของผมเป็นสิง่ เดียวทีช่ ว่ ยผมเอาไว้ ขณะทีค่ นทีท่ ำ� งานในร้าน
ชิงชังผมที่ขาดจริยธรรมในการท�ำงาน ลูกค้ากลับชอบผม และเพราะเหตุ
นี้ ผมถึงยังได้ท�ำงานอยู่ แต่ก็แขวนอยู่บนเส้นด้าย
เอาละครับ ต่อไปเป็นจุดที่เรื่องราวเริ่มดีขึ้น วันหนึ่ง ปาฏิหาริย์ก็
เกิดขึ้นในชีวิตผม เมื่อผมไม่ได้คาดหวังว่าจะมีอะไรดีๆ เกิดขึ้น เรื่องดีๆ
กลับตามล่าผมมา และนั่นก็เปลี่ยนชีวิตผมไปโดยสิ้นเชิง คนแปลกหน้า
ที่น่าสนใจที่สุดมาหาผมที่ร้านหนังสือ และบทเรียนที่เขาสอนผมในเวลา
แสนสั้นของเราท�ำลายขีดจ�ำกัดที่ผมยึดติด ท�ำให้ผมได้พบเจอหนทาง
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ใหม่ในการท�ำงานและการใช้ชีวิต
ปัจจุบัน ผมอายุยี่สิบเก้า อยู่ท่ามกลางความส�ำเร็จและความสุข
มากกว่าที่ผมเคยฝันเอาไว้ ผมเข้าใจแล้วว่าช่วงเวลายากล�ำบากท�ำให้คน
เก่งขึ้นท่ามกลางความยากล�ำบากยังมีโอกาส และพวกเราแต่ละคนถูก
สร้างมาให้ชนะทั้งในการงานและชีวิต ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องเล่า
สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมให้คุณรู้ 						
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