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ช่วงชีวิตวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาท่ีมีค่าและสนุกสนานท่ีสุด จากการได้พบเจอ 

สิ่งใหม่  ๆ ค่อย  ๆ  เรียนรู้และเติบโต แต่ธรรมชาติของมนุษย์ การพบเจอ 

สิ่งใหม่ ๆ หรือการเปล่ียนแปลงย่อมเกิดสภาวะท่ีเรียกว่า การปรับตัว โดยการ 

ปรับตัวของวัยรุ่นถือเป็นการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ จากความเป็นเด็กก้าว 

เข้าสู่โลกของความเป็นผู้ใหญ่ แน่นอนว่ามันคือความเหน็ดเหนื่อยทั้งกาย 

และใจไปพร้อม  ๆ  กัน ต้องพยายามด้านการเรียน พยายามค้นหาตัวเอง  

พยายามปรับตัวและเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ ไปจนถึงการพิสูจน์ตัวเองกับคนรอบตัว  

ช่างเป็นช่วงชีวิตที่แสนหวั่นไหว

หนังสือเล่มน้ีจะให้ความรู้สึกเหมือนการนั่งชิล  ๆ  อยู่ในคาเฟแสนอบอุ่น  

ซึ่งมีผู้ดูแลคาเฟเป็นดังท่ีปรึกษาที่แสนเข้าใจความกังวลและปัญหาของวัยรุ่น  

ท้ังในเรื่องเส้นทางฝัน เพ่ือน การเรียน ความรัก หรือครอบครัว เป็นการ 

แบ่งปันประสบการณ์และความกังวลใจหลัก  ๆ  ของวัยรุ่น พร้อมเสิร์ฟเมนู 

เยียวยาจิตใจ เพ่ิมความเชื่อมั่นให้เราพร้อมที่จะสู้กับทุกปัญหา ไม่มีใครไม่เคย 

กังวลใจ ไม่มีใครไม่เคยทุกข์ เราแค่ต้องเรียนรู้ ปลอบโยน และหมั่นเติมพลัง 

ความเชื่อมั่นให้หัวใจของเราเอง

ค�าน�าส�านักพิมพ์
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อาจารย์คิมรันโดได้กล่าวไว้ในหนังสือ  เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด  ว่า  

“ดอกไม้แต่ละชนิดผลิบานในฤดูกาลของมันเอง ตอนน้ีอาจยังไม่ถึงช่วงเวลา 

ของคุณ แต่ถ้าฤดูกาลนั้นมาถึง คุณจะงดงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่น ดังนั้น 

ในช่วงเวลาที่ต้องรอคอย จงเตรียมตัวให้พร้อม”

อย่าลืมล่ะ ขอเพียงหมั่นเติมพลังใจให้พร้อมที่จะเติบโตไปในทุก ๆ วัน
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การเป็นวัยรุ่นช่างเหน็ดเหนื่อย จนมีคนเคยบอกว่า “พวกเราไม่ได้ใช้ชีวิต  

แต่ทนมีชีวิตอยู่” 

ฉันชอบให้คำาปรึกษาเพ่ือน ๆ ตั้งแต่สมัยเรียนมอปลาย ด้วยเหตุน้ีจึงเลือก 

ทำางานทีค่ลกุคลกัีบเดก็ ๆ ในชว่งวัยรุน่จากการรบัฟังเรือ่งของพวกเขา ฉนัใชช้วิีต 

ด้วยการพบเจอเยาวชนวัยตั้งแต่มอหน่ึงถึงมอหกมานานกว่าสิบห้าปีแล้ว ใน 

ทุก ๆ ปีก็จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเองพร้อม  ๆ กับรับฟังเร่ืองราว 

ของเด็กหนุ่มสาวอีกหลายร้อยคนในโรงเรียนหรือตามสถานที่อบรมต่าง ๆ 

เมือ่ลองตัง้ใจฟังเรือ่งของพวกเขาแลว้ ฉันก็กลบัมาใครค่รวญปญัหากลุม้ใจ 

ของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง

บ้างกลัดกลุ้มเพราะเส้นทางชีวิตในวันข้างหน้า บ้างปวดร้าวใจเพราะความ 

สมัพันธ์ บา้งอดัอัน้ตนัใจเพราะอยากเรยีนเก่งแตอ่บัจนหนทาง บ้างทุกขใ์จเพราะ 

ปัญหาความรัก บ้างหดหู่เศร้าซึมเพราะปมด้อยของตนและปัญหาครอบครัว  

หากปล่อยความกลัดกลุ้มทับถมจนหนักอึ้ง เราย่อมไม่อาจเตรียมการสำาหรับ 

อนาคต หรือแม้แต่ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

ทำาอย่างไรเด็กหนุ่มสาวถึงจะไม่ทุรนทุรายด้วยความกลัดกลุ้มและบ่มเพาะ 

ศกัยภาพในตวัใหเ้ตบิโตไดส้มดัง่ใจ ฉนัคดิวา่ควรเริม่จากตัง้ใจรบัฟังปญัหา คอย 

อยู่เคียงข้าง มอบความเข้าใจและคำาปลอบโยนให้เขารู้ว่า “เธอไม่ได้ทุกข์ใจอยู่ 

เพียงลำาพัง”

ค�าน�าผู้เขียน
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นักกีฬาเก่งกาจล้วนได้โค้ชดี ตัวเรานี่ละคือนักกีฬาลงสนามแข่งนามว่า 

ชีวิต โค้ชจะช่วยดึงศักยภาพข้ันสุดในตัวนักกีฬาออกมา ฉันคิดว่าหากเราคอย 

แนะแนววิธีคลี่คลายปัญหาหนักอกให้บ้าง พวกเขาคงใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นขึ้น

น่ีคือเหตุผลท่ีฉันเขียนหนังสือ โดยตั้งใจจะถ่ายทอด  “คำาปลอบโยนอัน 

อบอุ่น” กับ “คำาแนะนำาแสนเย็นใจ” ให้แก่เหล่าวัยรุ่นผู้มีสารพันปัญหากลัดกลุ้ม 

หนังสอืเลม่นีแ้บง่เปน็หา้บท โดยเปน็หวัข้อท่ีเดก็  ๆ วัยรุน่กังวลใจกันมากทีส่ดุ  

ได้แก่ อาชีพ เพื่อน การเรียน ความรัก และตัวเราและครอบครัว

ทุกตัวอย่างในหนังสือคือเรื่องราวกลัดกลุ้มของคนท่ีฉันเคยพบ โดยได้ปรับ 

เปลี่ยนชื่อ เพศ อายุ ที่อยู่ ฯลฯ เพ่ือปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของ 

เรือ่ง หวังวา่หนังสอืเลม่นีจ้ะมปีระโยชน์แมเ้พียงเล็กนอ้ยแก่ทุกคนทีเ่ผชญิปญัหา 

คล้ายคลึงกัน

เนื่องจากเป็นเรื่องกังวลใจท่ีอยู่คู่วัยรุ่น ซึ่งน่าจะพบเจอได้ท่ัวไป หากอ่าน 

หนังสือเล่มนี้แล้วคงรู้สึกเบาใจขึ้น เมื่อได้รู้ว่าปัญหาทุกข์ใจไม่ได้เกิดกับเรา 

คนเดียว ใคร ๆ ก็มีสิทธิ์ทุกข์ได้เช่นเดียวกัน

ขอให้อ่านด้วยจิตใจโล่งสบายเช่นเดียวกับตอนไปนั่งเล่นที่คาเฟ

ดูเมนูแล้วเลือกอ่านเมนูที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพจิตใจทุกคนใน 

ตอนน้ีที่สุด หากในใจมีเรื่องหนักหน่วงราวกับมีก้อนหินหนักอ้ึงถ่วงไว้ ก็ขอให้ 

ได้ระบายออกในคาเฟแห่งนี้

เด็กหนุ่มสาวท่ีดูเมนูและพูดคุยกับฉัน ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขา 

รักตัวเองมากขึ้น ไม่ถอดใจเรื่องความฝัน เกิดความมั่นใจในการสร้างและ 

ประคับประคองความสัมพันธ์ ได้คล่ีคลายปัญหาความรักและการเรียนอย่าง 

แท้จริง ตลอดจนช่วยให้เกิดความเคารพตัวเองมากขึ้น วิธีท่ีผ่านการรับรอง 

จากชีวิตของเด็ก ๆ ที่ฉันเคยพบ ล้วนได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว
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เมื่ออ่านด้วยจิตใจสบาย ๆ แบบเดียวกับตอนจิบเคร่ืองด่ืมแสนอร่อยแกล้ม 

ของหวาน ความมั่นใจตัวเองจะค่อย ๆ พองโตจากภายใน ในฐานะผู้ดูแลคาเฟ 

ฉันขอใช้เมนูต่าง ๆ ของร้านร่วมกับประโยคด้านล่างนี ้ เป็นดั่งมนตร์คาถา

แม้ไม่ทำาสิ่งใดเลย คุณก็คือคนที่มีค่ามากล้น 

ตัวตนของคุณนั้น เพียงมีอยู่ก็สูงค่ามากพอให้เป็นที่รัก

คุณคือผู้มีความสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างที่ใฝ่ฝัน

ขอให้ได้แวะพักที่คาเฟแห่งนี ้ แล้วฝันต่อถึงชีวิตที่เฝ้าปรารถนา

คิมอึนแจ ผู้ดูแลคาเฟ
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บทที ่ 1  ไร้ฝันก็อ้างว้าง มีฝันก็หวาดหวั่น

ID หยุดที่เดิม
พอที่โรงเรียนให้เขียนวางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคต ฉันก็ 

น้ําตารื้นเพราะเขียนไม่ออก ท้ังที่ต้องเขียนบางอย่าง แต่มัน 

ยากเย็นเหลือเกิน ฉันไม่รู้ว่าตัวเองเก่งและสนุกกับการทํา 

อะไร ปัญหากลัดกลุ้มประเด็นใหญ่ท่ีสุดในชีวิตฉันคือการใช้ชีวิตไปวัน  ๆ อย่าง 

ไร้ความหมาย ไร้เป้าหมาย และไร้ความคาดหวังต่ออนาคตท่ีชัดเจน ไม่รู้ว่า 

ควรกําหนดเส้นทางอาชีพอย่างไร ทั้งกลัวว่าพอกําหนดไว้ ก็อาจนึกเสียใจ 

ภายหลัง

การเฝ้ามองเพ่ือน  ๆ  มุ่งหน้าสู่ความฝันทําให้รู้สึกเหมือนว่าพวกเขาท้ิงห่าง 

ไกลโข ฉันทั้งหดหู่และสมเพชตัวเอง มีคนบอกว่าถ้าเรียนเก่งไว้ก่อน ถึงยังไม่มี 

ความฝันก็จะมีทางเลือกมากขึ้น ฉันจึงทุ่มเทตั้งใจเรียนลูกเดียว ถึงอย่างนั้น 

ผลคะแนนก็ไม่ดีเท่าท่ีหวัง จึงได้แต่อัดอั้นตันใจ พอคิดถึงอีกสิบปีข้างหน้าก็มืด 

แปดด้านไปหมด

ใครหลายคนใช้ชีวิตโดยไม่รู้ว่าตนควรทำางานอะไร คุณหยุดที่เดิมไม่ได้ 

เป็นคนเดียวหรอก ตอนน้ีคือช่วงเวลาแห่งการค้นหาเส้นทาง การใช้ช่วงวัยรุ่น 

ตามหาสิ่งที่อยากทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้พบจึงเป็นเรื่องสำาคัญมาก

มาร์ก ทเวน1 กล่าวไว้ว่า

“สองวันท่ีสำาคัญท่ีสุดในชีวิตคือวันท่ีเราเกิดและวันที่รู้เหตุผลว่าเราเกิดมา 

บนโลกนี้ทำาไม”

การไร้ฝันในตอนน้ีไม่ใช่เรื่องน่าอาย ในเมื่อประสบการณ์ที่ได้ลองทำา 

สิ่งต่าง ๆ ยังมีไม่มาก ก็ยากจะรู้ถึงหนทางท่ีเราอยากไปจริง ๆ เป็นเรื่องธรรมดา 

1 นักเขียน นักบรรยายชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง 

ตัว
อย
่าง
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หากจะรู้สึกกลุ้มใจเหมือนคุณหยุดที่เดิมว่า ขืนรีบร้อนตกลงใจเลือก อาจเสียใจ 

ภายหลัง การให้วัยรุ่นฟันธงอาชีพตัวเองจึงเป็นเรื่องยากจริง ๆ

แต่สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและสังคมในปัจจุบัน กลับจำาแนกคนที่ไม่มี 

ความฝันว่าเป็นคนลอยชายและปล่อยปละละเลยชีวิต เช่น การท่ีโรงเรียน 

ชอบจัดกิจกรรมเขียนเรียงความหัวข้อความฝัน แข่งพูดภาษาอังกฤษหัวข้อ 

ความฝัน ซึ่งการจะคว้าคะแนนท่ีดีได้ ก็ต้องกำาหนดเส้นทางอนาคตของตน 

ได้ชัดเจนไว้ก่อนแล้ว เด็ก ๆ ท่ียังตัดสินใจเลือกเส้นทางหรืออาชีพไม่ได้เหมือน 

คุณหยุดที่เดิมจึงกระวนกระวายและรู้สึกว่าตนล้มเหลว

ปัจจุบันคนที่เคยมีผลงานหรือทำากิจกรรมที่สอดคล้องความฝันของตนตั้งแต ่

เด็ก  ๆ  จะได้เปรียบกว่าคนอื่นตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัย สมมติตอนมอสี่เคย 

เขียนไว้ว่าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ ตอนมอห้าก็ควรระบุให้ชัดข้ึนว่าชอบทาง 

ฟิสิกส์ และพอมอหกก็ควรชี้ชัดลงรายละเอียดได้เลยว่าจะเป็นนักฟิสิกส์ ด้าน 

กลศาสตร์ควอนตัม แต่ของอย่างน้ีทำาได้ง่ายท่ีไหนกัน! คนยังไม่เคยลองเรียน 

ศาสตร์นั้น ๆ อย่างจริงจังจะรู้ได้อย่างไร

หมายความว่าคนท่ียังหาเสน้ทางชวิีตไมเ่จอ ตอ้งทุม่เทเรยีนหนงัสอืลกูเดยีว 

เหมือนท่ีคุณหยุดท่ีเดิมทำาอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่เลย! ฉันคิดว่าคงดีกว่า หากเรา 

จัดสรรเวลาเรียนโดยค้นหาสิ่งที่อยากทำาด้วย

ไม่ต้องถึงกับหาความฝันชัดเจนแบบลงลึกทุกรายละเอียดหรอก เราควร 

ครุ่นคิดว่าชอบด้านไหน อยากทำางานแขนงใด นี่ละ จะช่วยให้เราก้าวหน้า 

บนหนทางของตัวเองโดยไม่เสียเวลาเปล่า

สิ่งสำาคัญที่สุดเมื่อเลือกเส้นทางชีวิตคือการรู้จัก  “ตัวเอง” ใคร ๆ ต่างใฝ่หา 

อาชีพสร้างรายได้ที่ดูน่าอิจฉาและอนาคตไกล ถ้าอย่างนั้นเราควรเลือกงาน 

แบบน้ีดว้ยไหม ไมห่รอก ส่ิงสำาคญัท่ีสุดคอืเราสนใจและถนัดงานน้ันไหมตา่งหาก

ตัว
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บทที ่ 1  ไร้ฝันก็อ้างว้าง มีฝันก็หวาดหวั่น

คนชอบพูดกันว่าถ้าอยากมีงานทำา ก็ต้องสั่งสมคุณสมบัติต่าง  ๆ  ใส่ตัว  

ซึ่งหมายถึงเกรดเฉล่ียตอนเรียนมหาวิทยาลัย ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษา 

อังกฤษ ประกาศนียบัตร และสารพัดรางวัลจากงานประกวด ทว่าคุณสมบัติ 

สำาคัญที่สุดคือการรู้จัก “ตัวเอง” อย่างถ่องแท้ต่างหาก

ต่อไปนี้ขอแนะนำาห้าวิธีทำาความรู้จัก “ตัวเอง” เมื่อเรียนรู้วิธีเหล่าน้ี จะช่วย 

ให้เห็นเส้นทางที่เหมาะกับตัวเราได้ชัดขึ้นอีกนิด

	 วิธีค้นหาเส้นทางของตัวเองที่ชัดเจนที่สุด 1 :
 เส้นทางของเราคือสิ่งที่เรายินดีเลือกแม้ ไม่มีใครสั่ง

โจเซฟ แคมป์เบล เป็นอาจารย์และนักวิชาการผู้ทำางานวิจัยเรื่องปรัมปรา 

ท่ัวโลก ลูกศิษย์หลายรายมักปรึกษาเขาเรื่องเส้นทางชีวิต ทุกครั้งแคมป์เบล 

จะกล่าวอย่างชัดถ้อยชัดคำาว่า

“ทำาตามพรสวรรค์ของคุณเถอะ อย่าหวาดหว่ันกับการตามหาและการ 

ทำาตามพรสวรรค์เลย”

เขาอธิบายความหมายของพรสวรรค์ในที่น้ีไว้ในหนังสือ  พลานุภาพแห่ง 

เทพปกรณัม (The Power of Myth) ว่า

“หากสิ่งที่ทำาอยู่คือสิ่งที่เต็มใจเลือก ก็คือสิ่งนั้นละ”

ฟังแล้วฉันตบเข่าฉาด เวลาจะตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิต โดยท่ัวไปเรา 

มักฟังเสียงคนอื่น “อาชีพ ก. ได้เงินไม่พอเล้ียงชีพหรอก” “ทำางานที่มั่นคงคือ 

ดีที่สุด” “ศาสตร์ด้าน ข. มีแววรุ่งโรจน์ในอนาคต จงเลือกวิชาเอกด้านน้ัน”  

“งาน ค. การแข่งขันกันสูงมาก เลี่ยงได้ควรเลี่ยงนะ”

แต่แคมป์เบลบอกให้เราปิดเสียงท่ีสังคมบอก แล้วจงเง่ียหูฟังเสียงจาก 

ภายในหัวใจตน
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ฟรีดริช นีทซ์เชอ2 กล่าวถึงวิธีตามหาเส้นทางของตนไว้คล้ายคลึงกันว่า

“จิตวิญญาณเราจะอ่อนเยาว์ได้ด้วยการหมั่นสำารวจหัวใจตัวเอง โดยต้ัง 

คำาถามว่า อะไรคือสิ่งที่เธอรักจริง ๆ มาตลอด อะไรที่ผนึกแนบในจิตวิญญาณ 

เธอ โดยที่ทำาสิ่งนั้นได้อย่างสุขใจ”

หัวใจเรามีไฟฝันแบบท่ีไม่สนคำาคนอื่นไหม มีส่ิงที่นึกมุ่งมั่นของเราคนเดียว  

เพลิดเพลินที่จะทำาโดยไม่ต้องรอใครส่ัง ท่ีผ่านมามีสิ่งใดที่เราโปรดปราน 

โดยปราศจากใครคอยบอกหรือเปล่า บางทีสิ่งนั้นอาจเป็นเส้นทางของคุณก็ได้

Q:	 อะไรคือสิ่งที่เรายินดีทำาแม้ไม่มีใครสั่ง

A:  

	 วิธีค้นหาเส้นทางของตัวเองที่ชัดเจนที่สุด 2 : 
 เส้นทางของเราคือสิ่งที่เราจะโมโหเมื่อทำาไม่ได้

หนุ่มสาววัยรุ่นมักทึกทักเอาเองว่าทักษะความถนัดในด้านท่ีตนชอบจะ 

ปรากฏโดดเด่นตั้งแต่ช่วงอายุสิบป ี ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด

การจะเปน็ผูเ้ชีย่วชาญเก่งกาจจนใชศ้าสตรใ์ด ๆ หาเลีย้งชพีได้น้ัน นอกจาก 

พรสวรรค์แล้ว ยังต้องใช้เวลาฝึกฝนยาวนาน  ภาพยนตร์แนวยอดมนุษย์ 

มักมีฉากฝึกปรือฝีมือของตัวเอก ตัวละครในภาพยนตร์ชุด  แฮร์รี่ พอตเตอร์  

(Harry Potter) ต้องเรียนเวทมนตร์กันในโรงเรียนสอนพ่อมดแม่มดหลายปี  

พระเอกจากเรื่อง  ซูเปอร์นักรบดับทัพอสูร (Edge of Tomorrow) ต้องฝึกฝน 

และตายหลายร้อยครั้งเพ่ือทำาภารกิจช่วยเหลือมนุษยชาติจากการรุกรานของ 

2 นักนิรุกติศาสตร์และนักปรัชญาชาวเยอรมัน

ตัว
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มนุษย์ต่างดาว พระเอกจากเรื่อง  เดอะเมทริกซ์  (The Matrix) เรียนศิลปะ 

การต่อสู้จากอาจารย์กระท่ังเอนตัวจนแทบตั้งฉากได้สำาเร็จ ส่วนตัวเอกในเร่ือง  

กังฟูแพนดา้ (Kung Fu Panda) ผู้อยากเปน็ปรมาจารย์ศิลปะการตอ่สู้ ก็ฝกึฝน 

ไปพร้อมกับพุงกระเพื่อม

หากอยากเป็นยอดมนุษย์ในชีวิตจริงก็ต้องฝึกฝนระดับเข้มข้นเช่นกัน ทว่า 

ตอนอายุสิบปีกว่า ๆ คงไม่มีพลังพอให้ฝึกเข้มนัก แต่ท่ีแน่ชัดคือสิ่งไหนที่เรามีใจ 

อยากฝึกแม้จะแสนยากลำาบาก สิ่งนั้นละคือเส้นทางของเรา!

สิ่งที่ทุกคนโปรดปรานหรือถนัดคืออะไร พูดให้เข้าใจง่าย  ๆ  ก็คือสิ่งท่ีเรา 

อยากเก่งอยู่เสมอ ขอยกตัวอย่างการเรียนในโรงเรียน เด็กบางคนยังคงสดใส 

แม้คะแนนไม่ค่อยดี

“ฉันอ่านทบทวนแค่สี่ชั่วโมง แต่ได้ตั้งสามสิบเจ็ดคะแนน เก่งใช่ไหม”

หมายความว่าการเรียนหนังสือไม่ใช่เส้นทางของเด็กประเภทนี้ โลกเรา 

กว้างใหญ่ มสีิง่ให้ทำาอกีมาก ควรรบีหาทางอืน่ให้พบ ขณะเดยีวกันเดก็บางคน 

แค่พลาดพลั้งนิดเดียวก็ฟูมฟายใหญ่โต แสดงว่าการเรียนหนังสือเหมาะกับ 

ความชอบและความถนัดของเจ้าตัว

Kian84 นักวาดเว็บตูนเคยเล่าว่า สมัยประถมเขาเรียนหนังสือไม่เก่งเลย  

จึงถูกแม่ตีจนน่วม เจ้าตัวเล่าว่าท้ัง  ๆ  ท่ีถูกตีขนาดน้ัน ก็ไม่ยักเกิดใจใฝ่เรียน  

ต่อมาพอได้เรียนพิเศษในโรงเรียนศิลปะ กลับรู้สึกอยากให้งานวาดภาพของ 

ตัวเองเป็นที่หนึ่ง ทำาให้เขาตั้งใจวาดมาก เท่ากับว่าเส้นทางของ Kian84 คือ 

งานด้านวาดภาพนั่นเอง

ฉันอยากเป็นนักเขียนตั้งแต่เด็ก  ฉันเริ่มอ่านหนังสือตอนอายุสิบขวบ  

แถมยังชอบคำานวณอายุตอนเข้าวงการของนักเขียน ฉันเขียนไม่เก่งหรอก  

สมัยประถมเคยประกวดงานเขียนระดับประเทศ ก็ไม่เคยชนะสักครั้ง ซึ่งทำาให้ 
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ฉันเศร้าใจมาก แต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้ ยังคงส่งงานเขียนประกวดเรื่อย  ๆ  ท้ังตอน 

มอต้นและมอปลาย ถึงจะไม่ชนะเหมือนเดิม แต่ส่ิงสำาคัญคือการเข้าร่วมแข่ง 

อย่างสมำ่าเสมอ

ครั้งหนึ่งตอนเรียนมอห้าฉันประกวดเขียนบทกวี แล้วเพ่ือนร่วมห้อง 

ชนะรางวัล ฉันอิจฉาเพ่ือนมาก เพ่ิงรู้เป็นครั้งแรกว่าอารมณ์อิจฉาทำาให้เรารู้สึก 

อย่างกับเกิดไฟลุกท่วมตัว ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยอิจฉาใครมากเท่านั้นเลย

ตอนมองเพ่ือนเดินข้ึนเวทีรับรางวัลเรียนดี ฉันไม่ยักเสียใจหรือน้อยใจ  

ตอนได้ศูนย์คะแนนภาคปฏิบัติวิชาพละก็ไม่เศร้าสักนิด ครั้งหน่ึงฉันเคยตั้งใจ 

ถักผ้าพันคอไหมพรมให้เพ่ือน ซึ่งฝีมือถักแย่บรมจนเพ่ือนออกปากว่าเกิดมา 

เพ่ิงรู้สึกอารมณ์เสียกับการได้รับของขวัญเป็นครั้งแรก นอกจากที่เล่ามา ฉันก็ 

เป็นนักเรียนท่ีไม่เก่งอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะได้รับคำาวิจารณ์อย่างไรก็ไม่ได้เสียใจ 

นัก แต่กลับเสียใจเหลือเกินท่ีเขียนไม่เก่ง อารมณ์พลุ่งพล่านจนตัวสั่นเทิ้ม 

เมื่อเห็นเพ่ือนคนอื่นได้รางวัล ฉันอยากเก่งบ้างน่ีนา มารู้ทีหลังว่าสิ่งที่ทำาให้เรา 

เสียใจเพราะเราไม่เก่งนี่ละ คือเส้นทางของเรา

การจะเก่งสิ่งท่ีเราอยากทำานั้น ทำาได้โดยใช้ชีวิตพลางค่อย  ๆ  ฝึกปรือ 

หล่อหลอมให้สมบูรณ์ อย่าด่วนตัดสินว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เส้นทางของเรา เพียง 

เพราะตอนนี้ไม่เก่งเลย

ไม่นานมาน้ี เพ่ือน  ๆ  ลูกชายชั้นปอสี่ของฉันเขียนจดหมายอวยพรวันเกิด 

ให้เขา มีคนเขียนว่า

“นายมีความมุ่งมั่นเหมือนตอนตบตักจี3 เลย” 

3 ของเล่นที่ทำาจากกระดาษ พับเป็นรูปสี่เหลี่ยม วิธีเล่นคือ เอาตักจีของตัวเองตบตักจีของ 
ฝ่ายตรงข้ามให้พลิก ถ้าไม่พลิกก็ต้องผลัดให้อีกฝ่ายเป็นผู้ตบ สลับกันไปจนกว่าจะมีผู้ชนะ
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ขอแค่มีใจแบบเดียวกันก็พอ ถึงตอนน้ียังตบตักจีไม่เก่ง แค่มีใจหมายจะ 

ทำาให้ตักจีพลิกก็พอ ท่ีเหลือก็ฝึกต่อ มีสิ่งท่ีปลุกไฟในตัวเราได้เช่นนี้บ้างไหม  

เป็นสิ่งที่เราโมโหเพราะไม่เก่งและอยากทำาให้ดีสักตั้ง

สิ่งนั้นละคือเส้นทางของคุณ

Q:	 สิ่งที่ทำาให้โมโหจัดเมื่อทำาไม่ได้หรือตอนนี้ยังไม่เก่งคืออะไร

A:  

	 วิธีค้นหาเส้นทางของตัวเองที่ชัดเจนที่สุด 3 : หาบุคคลต้นแบบ
หนึ่งในวิธีที่จะรู้ถึงเส้นทางของตัวเอง คือการหาคนที่เราอยากเป็นอย่างเขา  

เพราะคนเรามักรู้สึกเคารพและหวั่นไหวใจเต้นเมื่อมองผู้เป็นบุคคลต้นแบบ

หัวใจฉันสั่นไหวเวลาเห็นผู้ทรงอิทธิพลด้านงานเขียนและภาษา ฉันใจเต้น 

เมื่อเห็นพวกเขาเขียนถ้อยคำางดงามและจัดอบรมที่ช่วยให้คนอื่น  ๆ  เติบโต  

หากเห็นพวกเขาออกรายการโทรทัศน ์ ฉันก็ตัดสินใจว่าสักวันจะได้ออกรายการ 

แบบเดียวกันบ้าง เฝ้าอ่านหนังสือทุกเล่มท่ีบุคคลต้นแบบเขียน ไปฟังงานบรรยาย 

ที่พวกเขาพูด และเรียบเรียงเน้ือหาบรรยายของพวกเขาในอินเทอร์เน็ตมาลอง 

ทำาตาม ฉันเชื่อว่าหากพากเพียรให้เหมือนพวกเขา สักวันตัวเองจะเก่งถึงจุดนั้น 

ขนาดบุคคลสำาคัญในประวัติศาสตร์ยังมีบุคคลต้นแบบเลย นีทซ์เชอชื่นชม 

นกัปรชัญา อารท์รู ์ โชเพนเฮาเออร ์ นกัดนตร ี รชิารด์ วากเนอร์ และนักดนตร ี 

ฟรันซ์ ลิสท์ ส่วนปาโบล ปิกัสโซ เคารพนับถือดิเอโก เบลัซเกซ4 ฟรันซิสโก  

4 จิตรกรชาวสเปน
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โกยา5 และเอดอูาร ์ มาเน6 เขาชืน่ชอบเบลซัเกซเปน็พิเศษ ถึงกับเคยฝกึรา่งงาน 

ตามผลงานอีกฝ่ายจำานวนนับไม่ถ้วน ขนาดคนเก่งยังเลื่อมใสใครบางคนและ 

เอาอย่างจนสุดท้ายก็พัฒนาก้าวไกล

การมีใครสักคนให้เราอยากยกเป็นแบบอย่าง คือการพบเป้าหมายย่ิงใหญ่ 

ให้ลองท้าทายฝ่าฟัน เพ่ือพ้นจากกรอบความคิดกับค่านิยมเดิมในชีวิตเรา  

ลองต้ังใจพินิจผู้คนมากมายท่ีพบพานผ่านหนังสือ คลิปในอินเทอร์เน็ต หรือ 

ในชีวิตประจำาวัน ว่ามีคนท่ีเราสนใจเป็นพิเศษหรือทำาให้ใจเต้นไหม หากเกิด 

ความคดิว่าเราเองก็อยากลองทำาส่ิงท่ีเขาทำาไดอ้ย่างเย่ียมยอดบา้งละก็ แสดงว่า 

สิ่งนั้นคือเส้นทางของคุณ

Q:	 บุคคลต้นแบบที่ปลุกเร้าให้หัวใจเราเต้นโครมครามคือใคร

A:  

	 วิธีค้นหาเส้นทางของตัวเองที่ชัดเจนที่สุด 4 : 
 ลองทำาแบบทดสอบความถนัด

เคยทำาแบบทดสอบความถนัดไหม เทียบกันแล้วน่ีเป็นวิธีช่วยตามหา 

เสน้ทางอนาคตตวัเองไดเ้ปน็รปูธรรมชดัเจน ขอแนะนำาแบบทดสอบสองประเภท 

ที่ลองทำาได้ฟรีในอินเทอร์เน็ต

	 แบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ (เวิร์กเน็ต)7

5 จิตรกรและศิลปินภาพพิมพ์แนวจินตนิยมชาวสเปน
6 จิตรกรแนวอิมเพรสชั่นนิสต์สำาคัญของประเทศฝรั่งเศส
7 www.work.go.kr (ของประเทศไทยลองทำาแบบทดสอบได้ทาง http://www.thaifranchise 

center.com/test/business/occupation.php และ http://ez.eduzones.com/testyourself/
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	 แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ (แคเรียร์เน็ต)8

แบบทดสอบทั้งสองใช้เวลาทำารวมกันไม่ถึงชั่วโมง ถ้าแค่น้ียังไม่พยายาม  

ก็ไมต่อ้งบอกวา่ตามหาเสน้ทางอนาคตตวัเองไมเ่จอ ตอ้งบอกว่าไมส่นใจเสน้ทาง 

อนาคตของตัวเองแทน

หากลองทำา “แบบทดสอบฮอลแลนด์” วัดความสนใจทางอาชีพในเวิร์กเน็ต 

จะช่วยให้รู้ว่าเราสนใจศาสตร์แขนงไหน ถ้าอยากรู้ข้อดีของตัวเองก็ให้ลอง 

ทำา  “แบบทดสอบพหุปัญญา”  หาความถนัดทางอาชีพที่แคร์เรียเน็ต ไม่มีใคร 

ปราศจากข้อดี แบบทดสอบนี้จะมีคำาถามให้เราค่อย  ๆ  ทบทวนทีละประเด็น 

เพื่อหาข้อดีของเรา

เช่น “สุขุมกว่าคนอื่น” “จดจำาเสียงท่ีได้ยินเพียงครั้งเดียวได้แม่นยำา”  

“เตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารได้คล่องแคล่ว” ส่ิงเหล่าน้ีมีอยู่ในแบบทดสอบ 

พหุปัญญา เมื่อก่อนฉันไม่เคยคิดว่าการอ่านหนังสือจบเร็วกว่าคนอื่น หรือ 

การถ่ายทอดเรื่องราวที่ฟังมาได้เก่งเป็นข้อดี เพราะในสายตาฉันมันเป็นความ 

สามารถเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ ทว่านาทีท่ีได้รู้ว่าความสามารถทั้งสองเป็นข้อดี ฉันก็ 

คน้พบสิง่ถนัด ซึง่ก็คอือา่นหนังสอืจบเรว็ เลยอดัคลปิแนะนำาหนังสอืแก่คนอ่ืน ๆ  

ลงยูทูบ

เมือ่มองเหน็ความสามารถท่ีเปน็เหมอืนอาวธุประจำาตวัเจอ ก็จะชว่ยต่อยอด 

ศักยภาพของเราได้มากมาย

หากวิเคราะห์ผลประเมินของแบบทดสอบทั้งสองไม่ค่อยเป็น อาจขอให้ 

8 www.career.go.kr (ของประเทศไทยลองทำาแบบทดสอบได้ทาง https://www.samsung 
scd.org/self-discovery และ https://guidance.triamudom.ac.th/test/gardner.html)
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อาจารย์แนะแนวหรือหน่วยงานให้คำาปรึกษาท่ีโรงเรียนช่วยวิเคราะห์อีกแรง  

เมื่อนำาอาชีพลำาดับหนึ่งกับลำาดับสองท่ีได้จากแบบทดสอบมาเทียบกัน ก็จะ 

เห็นความเชื่อมโยง แล้วคัดอาชีพท่ีเราสนใจจากผลประเมินมาค้นหาข้อมูลเพ่ิม 

อย่างจริงจัง หาคลิป สารคดี และข่าว เก่ียวกับอาชีพน้ัน ๆ ลองอาสาทำางาน 

ในองค์กรท่ีเก่ียวข้อง สัมภาษณ์คนที่ทำาอาชีพนั้น หาประสบการณ์ หรือสมัคร 

เข้าชมรม ฯลฯ

ฉันได้ลักษณะเข้าสังคมเก่งเป็นอันดับหน่ึงจากแบบทดสอบความสนใจทาง 

อาชีพ หมายถึงโดยพ้ืนเพสนใจงานท่ีได้คบค้าสมาคมกับผู้คน และได้ความ 

สามารถด้านภาษาเป็นอันดับหนึ่งจากแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ

ฉันลองหาจุดเชื่อมโยงระหว่างทั้งคู่ ในเมื่อความสามารถด้านภาษามีสูง  

จึงควรทำาอาชีพที่ใช้ทักษะพูดหรือเขียน แต่ให้เป็นนักเขียนทำางานอยู่บ้าน 

คนเดียวคงไม่ไหว เพราะแบบทดสอบความสนใจทางอาชีพบอกว่าฉันเป็น 

คนชอบเข้าสังคม จึงควรทำาอาชีพท่ีได้พบปะผู้คนด้วย เมื่อเจอจุดเชื่อมโยงของ 

ผลประเมินแบบทดสอบท้ังสอง ก็เท่ากับว่าฉันควรทำางานด้านพูดและเขียน  

โดยที่ได้ใช้ชีวิตพบปะคนอื่น  ๆ  ถึงจะมีความสุขและสนุก แล้วฉันก็สนุกสนาน 

กับการพบเจอพวกนักเรียนท่ีโรงเรียนจริง  ๆ ฉันพูดบรรยายได้อย่างสนุกสนาน  

ไม่สั่นแม้พบคนแปลกหน้าในงานบรรยาย เพราะเป็นคนชอบเข้าสังคม การ 

สัมภาษณ์คนที่เพ่ิงพบหน้ากันครั้งแรกก็ไม่ยาก ในเมื่อสนุกกับการพูด จึงสนุก 

กับการทำาช่องยูทูบชื่อ “อึนแจทีวี” (은재TV) ด้วย

เส้นทางของคุณล่ะเป็นแบบไหน รีบเปิดคอมพิวเตอร์ทำาแบบทดสอบกัน 

เถอะ
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Q:	 ลองเขียนผลประเมินจากแบบทดสอบ

A:	 แบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ 

  – รูปแบบที่หนึ่ง : 	 รูปแบบที่สอง :

 	 แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ  

  – รูปแบบที่หนึ่ง : 	 รูปแบบที่สอง :

	 อาชีพที่ได้เมื่อเชื่อมโยงทั้งสองแบบประเมิน :

	 วิธีค้นหาเส้นทางของตัวเองที่ชัดเจนที่สุด 5 : 
 คน วัตถุ ไอเดีย และข้อมูล คุณชอบอะไรมากกว่า

ทุกคนชอบอะไรมากกว่าจาก “คน วัตถุ ไอเดีย และข้อมูล” โดยหนังสือ  

The Owner’s Manual for Personality from 12 to 22 ของเพียร์ซ เจ.  

ฮาวเวิร์ด และเจน ฮาวเวิร์ด กล่าวว่า คนเรามักทำางานเก่ียวข้องกับหน่ึงในสี่ 

ของ “คน วัตถ ุ ไอเดีย และข้อมูล” 

	 คนที่ชอบคน : องค์กร ประชุม สัมภาษณ ์ ผู้ชม สนทนา

	 คนที่ชอบวัตถ ุ : เครื่องจักรกล สัตว ์ อุปกรณ ์ วัตถุดิบ

	 คนทีช่อบไอเดยี : ทฤษฎี เรือ่งราว ทดสอบ โจทย์ วางแผน ตัดสนิใจ

	 คนที่ชอบข้อมูล : ตัวเลข สเปรดชีต ฐานข้อมูล สูตร 

เพราะฉันชอบผู้คน ในคาบเรียนอิสระตอนมอปลายจึงมักให้คำาปรึกษา 

เพื่อน ๆ กว่าจะกลับบ้านก็เสียงแหบแห้งเสมอ หัวข้อให้คำาปรึกษาก็คือความรัก 

กับวิธีเรียนหนังสือ ตอนน้ันฉันโสดสนิท แถมยังถูกคนท่ีชอบเก็บไว้เป็นตัวเลือก 

ตัว
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อีกต่างหาก ถึงอย่างนั้นก็ยังโปรดปรานการให้คำาปรึกษาความรักแก่คนอื่น  ๆ  

เรียกว่าเพ่ือน  ๆ  ต่อแถวขอคำาปรึกษาความรักกันเลย แถมยังแนะนำาวิธีเรียน 

หนังสือให้เก่งด้วย ฉันไม่ค่อยขยันเรียนหรอก แต่จะอ่านหนังสือสอนวิธี 

เรียนเก่ง วิธีวางแผนการเรียน และวิธีท่องแบบคิดเชื่อมโยง เพ่ือไปสอน 

เพ่ือน  ๆ ฉันยังเคยไปหาพวกรุ่นพ่ีท่ีสอบติดมหาวิทยาลัยดัง แล้วนำาเคล็ดลับ 

เรียนเก่งที่ได้รู้กลับมาถ่ายทอดเพื่อน  ๆ  อีกต่อ  เพ่ือนที่ฉันให้คำาปรึกษามี 

ผลคะแนนพุ่งพรวดจริง  ๆ สอบติดมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ภายหลังได้เรียน 

ถึงปริญญาเอกก็มี

ถึงอย่างน้ันฉันก็ไม่ได้เชื่อมโยงนิสัยชอบผู้คนเข้ากับเส้นทางอาชีพ คิด  ๆ  

ดูแล้วถ้าเมื่อก่อนฉันรู้ว่าชอบ “คน”  คงช่วยลดความสับสนในการเลือกเส้นทาง 

อาชีพลงได้

หลังจบมหาวิทยาลัย ฉันก็ยังไม่รู้ว่าควรประกอบอาชีพอะไร หลายคน 

ทำางานบริษัทตอนเรียนจบจึงทำาเหมือนคนอื่น  ๆ  บ้าง โดยคิดว่า “คนอื่นทำาได้  

เราก็ต้องทำาได้” งานในบริษัทธุรกิจเครื่องนุ่งห่มขนาดใหญ่ต้องจัดการ “ข้อมูล”  

เป็นหลัก วางแผนงาน ทุกเช้าต้องจัดทำาและวิเคราะห์สถิติยอดขาย ฉันทำา 

ไม่ไหวเพราะผิดจากความถนัดตัวเอง การไปบริษัทแต่ละวันสุดแสนทรมาน  

หากงานบริษัทนั้นส่งผลต่อวิสัยทัศน์ในชีวิตบ้าง ฉันคงอดทน ก้มหน้าก้มตา 

ทำางานล่วงเวลา แต่สิ่งท่ีรู้สึกมีแค่เหมือนชีวิตส้ันลงทุก  ๆ  ห้านาที สุดท้าย 

ก็ย่ืนใบลาออกหลังทำาได้สิบห้าเดือน ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าหางานใหม่ได้แล้วด้วย ฉัน 

ไม่อยากทำางานบริษัทน้ันต่อถึงขนาดยอมเป็นคนตกงานเลยละ  และแม้ 

ลาออกก็ไม่เสียดายเลย การทำางานท่ีไม่ตรงความชอบกับความถนัดเราน้ัน 

ทุกข์ทรมานมากจริง ๆ

มีโอกาสสูงว่าอนาคตเราจะเป็นแบบนี้ถ้าทำางานตาม  ๆ  คนอ่ืนโดยไม่รู้จัก 
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บทที ่ 1  ไร้ฝันก็อ้างว้าง มีฝันก็หวาดหวั่น

ตัวเราดีพอ ปี ค.ศ. 2016 มีสถิติรายงานว่าพนักงานใหม่ท่ีเพ่ิงจบมหาวิทยาลัย 

ของเกาหลีใต้จำานวนย่ีสิบเจ็ดคนจากร้อยคน ลาออกจากบริษัทหลังทำาได้เพียง 

หนึ่งปี ซึ่งฉันคือหนึ่งในนั้น

บทเรียนที่ได้รับคือ เราควรทำางานท่ีชอบ ต่อมาฉันถึงเข้าใจว่างานบริษัท 

เก่าควรให้คนที่ชอบ “ข้อมูล” ทำา คนที่ชอบ “คน” อย่างฉันควรทำางานท่ีได้พบปะ  

“ผู้คน” ปัจจุบันฉันเป็นคร ู ได้พบเจอเด็ก ๆ วัยรุ่นหลายรายจนทำางานสนุกสนาน 

ย่ิงกว่าใคร เท่ากับว่าท่ีเคย  “แนะแนวและปลอบโยน”  เพ่ือน  ๆ  สมัยมอปลาย 

จึงยังคงได้ทำาต่อถึงทุกวันนี้

ปัจจุบันประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ีสี่9 กำาลังมาแรง พลอยให้ 

อาชีพโปรแกรมเมอร์ได้รับกระแสนิยม แต่ถึงมีใครจ่ายเงินรายปีให้ฉันสัก 

ร้อยล้านวอน10 ก็ไม่ทำาหรอก งานน้ันควรให้คนท่ีชอบและถนัดด้าน  “วัตถุ”  กับ  

“ข้อมูล”  ทำา จะจ่ายพันล้านวอน11 หรือ ถ้าอย่างนั้นขอคิดอีกที ฮ่า  ๆ ล้อเล่น  

นอกจากไม่มีใครจ่ายพันล้านวอนให้จริง ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะสนุกกับงานด้านนี้ 

ด้วย ขอตั้งอกตั้งใจทำางานเกี่ยวกับ “คน” ตามที่ชอบดีกว่า

Q:	 คุณชอบอะไร คน วัตถ ุ ไอเดีย หรือข้อมูล

A:  

9 The Fourth Industrial Revolution: 4IR หรืออุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) คือ 
การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาผสมกับโลกการผลิต

10 ประมาณสามล้านบาท
11 ประมาณสามสิบล้านบาท

ตัว
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ลองทบทวนห้าวิธีค้นหาเส้นทางของตัวเองท่ีชัดเจนที่สุด พร้อมใคร่ครวญ 

คำาถามดู เมื่อตอบคำาถามต่าง ๆ ได้ ก็คงจะเห็นเส้นทางท่ีเหมาะควรได้ชัดเจน 

อีกนิด

การตามหาไฟฝันก็เหมือนตามล่าหาทองคำา ลองใช้แว่นขยายแห่งหัวใจ 

ค่อย ๆ ส่องหาดู เมื่อพบบางส่ิงท่ีเปล่งประกายระยิบระยับในใจเรา ขอให้พินิจ 

พิจารณาสิ่งน้ันให้นาน เส้นทางยอดเย่ียมสำาหรับคุณน้ัน ไม่ใช่ทางที่คนอื่น 

บอกให้ไป เส้นทางที่คุณตกลงใจเลือกใช้ต่างหากคือทางที่ดีที่สุดสำาหรับคุณ

เลิกเครียดกับการเติมเต็มข้อบกพร่องในตัว ขอเพียงตั้งใจจะใช้ชีวิตโดย 

พัฒนาจุดแข็งแกร่งของตน เราจะค้นพบเส้นทางชีวิตได้ง่ายข้ึนมาก อย่า 

เพิกเฉยความสนใจและความถนัดของตัวเองเด็ดขาด เส้นทางของคุณค้นพบ 

ได้จากภายในตัวคุณ ไม่ใช่จากภายนอก และจะใช้เดินทางต่อไปได้ดีแน่นอน

ตัว
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บทที ่ 1  ไร้ฝันก็อ้างว้าง มีฝันก็หวาดหวั่น

	 เมนูแนะนำา

ชาดำา ช่วยค้นหา 
ความสามารถกับ 
ข้อดีที่ซ่อนเร้น

ทุกคนล้วนมีซิกซ์แพ็กแข็งแกร่งซ่อนอยู่ใต้พุง แค่ถูกไขมันบดบัง!
ในร่างกายเราก็มีความสามารถกับข้อดีซ่อนอยู่ตรงไหนสักแห่ง
จิบชาด�าแล้วจะเกิดใจกระตือรือร้นค้นหาความสามารถกับข้อดี 
ที่เรามี

	 สูตรบำาบัดจากผู้ดูแลคาเฟ

วิธีค้นหาเส้นทางของตัวเองที่ชัดเจนที่สุด

1. เส้นทางของเราคือสิ่งที่เรายินดีเลือกแม้ไม่มีใครสั่ง  
2. เส้นทางของเราคือสิ่งที่เราจะโมโหเมื่อท�าไม่ได้
3. หาบุคคลต้นแบบ
4. ลองท�าแบบทดสอบความถนัด
5. คน วัตถุ ไอเดีย และข้อมูล คุณชอบอะไรมากกว่า
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คิมอ�นแจ เข�ยน
ตรองสิร� ทองคำใส แปล

십 대를 위한 쓰담쓰담 마음 카페การเป�นวัยร��นช�างเหน็ดเหนื่อย จนมีคนเคยบอกว�า
"พวกเราไม�ได�ใช�ช�วิต แต�ทนมีช�วิตอยู�" 
หากคุณกำลังเผช�ญกับป�ญหานี้ และในเวลานี้
ขอให�ลองแวะพักใจในคาเฟแสนอบอุ�น
ที่พร�อมเสิร�ฟเมนูเยียวยาป�ญหามากมาย 
ทั�งความกังวลในเส�นทางฝ�น เพ�่อน การเร�ยน ความรัก หร�อครอบครัว…
ไม�นานความเจ็บปวดเหล�านั�นจะค�อยๆ ละลายหายไป
แล�วความเช�่อมั�นจะเติมลงในจิตใจอย�างเต็มเป��ยม

ไม�ว�าจะเจอเร�่องหนักหนาแค�ไหน ขอให�เช�่อมั�นและเคารพในตัวเอง 
หมั�นดูแล ปลอบโยน และเติมกำลังใจให�แก�ตัวเรา…
ที่สำคัญ โปรดจำไว�ว�า เมื่อท�องอ��ม เราจะสู�ได�กับทุกป�ญหา!

คิมอ�นแจ เข�ยน
ตรองสิร� ทองคำใส แปล

ไม�ผ�ดที่หวั�นไหว ไม�ผ�ดที่เสียใจ ไม�ผ�ดที่หมดหวัง
คาเฟแห�งนี้จะคอยเติมพลังความเช�่อมั�นให�แก�เธอ… 
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