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หมายเหตุุ 

• คำำาภาษาตุ่างประเทศจะสะกดตุามอัักขรวิิธีีพื้้�นฐาน ยกเวิ้นบางคำำาท่�สะกดตุามคำำาขอัขอังผู้้้เขียน

• ชื่่�อันามสกุลขอังศิลปินจะเขียนโดยระบุชื่่�อัในวิงการเป็นลำาดับแรก ยกเวิ้นบางส่วินท่�ผู้้้เขียนตุั�งใจ 

   ระบุทั�งชื่่�อัจริงและชื่่�อัในวิงการคำวิบคำ้่กัน

•  กรณี่ท่�ม่การเปล่�ยนแปลงชื่่�อัในวิงการ จะระบุแคำ่ชื่่�อัในวิงการ ณี ปัจจุบันเท่านั�น

•  ชื่่�อัเพื้ลงและชื่่�อัคำอันเสิร์ตุจะกำากับด้วิยเคำร่�อังหมาย � และ < > ตุามลำาดับ
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ความลัับหลัังสเตจคอนเสิร์์ต K-POP

คิิมซัังอุุก เขีียน       คิิมยุนจูู วาด       CANDYCLOVER แปล

บัันทึึกการกำ ากับัการแสดงคิอุนเสิร์ตในวงการ K-Pop จูากโรงละคิรเล็กๆ 

สู�สนามกีฬาเวมบัลีย์
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คำ านำ าสำานักพิิมพ์ิ

 ข้�นช่ื่�อัว่ิาคำวิามสำาเร็จ ไหนเลยจะได้มาอัย่างง่ายดาย หน้าฉากท่�เหล่าคำนด้ 

ตุ่างสนุกสนานและอิั�มเอัมนั�นแลกมาด้วิยเล้อัด เหง่�อั และนำ�าตุาขอัง ‘พื้วิกเขา’ 

เลยท่เด่ยวิ

 ‘พื้วิกเขา’ ในท่�น่�คำ้อัใคำร

 เรียกได้ว่ิาพื้วิกเขาเป็นเงาแห่งคำวิามสำาเร็จขอัง K-POP ก็ไม่เกินจริงนัก

 ในเม้�อัทกุคำนเคำยเสพื้คำวิามอิั�มเอัมขอังหนา้ฉากไปอัยา่งมค่ำวิามสขุแลว้ิ 

คำรั�งน่�ลอังมาเสพื้คำวิามสนุกและรสชื่าติุประสบการณี์ขอังผู้้้ทำางานหลังฉาก 

กันด้บ้างนะคำะ

สำานักพื้ิมพื้์แจ่มใส
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ชื่ีวิิตุท่�สั�งสมเร่�อัยมา | 014

ชื่ะโงกข้ามบ่ายักษ์ | 018 
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ธีุรกิจเพื้ลงคำรั�งแรก | 038

ชื่่วิงทำางานพื้าร์ตุไทม์อัันพิื้ลึกพื้ิลั�น | 046
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ชื่ีวิิตุซ้้อันสามขอังเจ้าเป็ด | 066

คำวิามล้มเหลวิคำรั�งยิ�งใหญ่ท่�ประสบผู้ลสำาเร็จ | 073

ชื่่วิงเวิลาแห่งการส่งเสริมสมรรถภาพื้พื้้�นฐานในการจัดการแสดง | 084 

รักผู้ลิบานข้�นได้แม้ในยามสงคำราม | 094

PLAN A, สร้างสิ�งท่�ด่ท่�สุด | 100

CHAPTER 2 PLAN A × BTS บันทึึกการ์เดินทึางอันยาวนาน
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WAKE UP Japan Tour | 129

BTS BEGINS | 141
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The Most Beautiful Moment in Life ON STAGE : EPILOGUE Tour | 168 

3rd MUSTER [ARMY.ZIP+] | 181
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傳 pt.1_วิิ�งกระหด้กระหอับทัวิร์อัารีน่าในอัเมริกาเหน้อั-ยุโรป | 300 

傳 pt.2_ข้ามเอัเชื่ีย โดมทัวิร์ในญ่�ปุ�น-สเตุเด่�ยมทัวิร์ในเอัเชื่ีย | 316 

結 pt.1_ยอัดส้งสุดขอังโลก, สเตุเด่�ยมทัวิร์ในอัเมริกาเหน้อั-ใตุ้-ยุโรป-ญ่�ปุ�น | 326 

結 pt.2_ชื่่วิงตุ่อัเวิลา, สเตุเด่�ยมทัวิร์ในซ้าอัุด่อัาระเบ่ย | 376

結 pt.3_อัะไรอัย้่ตุรงปลายทางขอังชื่่วิงเวิลาท่�สวิยงามท่�สุดในชื่ีวิิตุ  
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• บัทึนำ า

ผู้มจากประเทศเกาหล่มาเป็นเวิลา 52 วิันพื้อัดิบพื้อัด่คำรับ

ท่�น่�เป็นเม้อังสุดท้ายและการแสดงวิันสุดท้ายขอังงานนอักสถานท่�อัันแสนยาวินาน

วิันท่� 8 มิถุนายน 2019 ประมาณี 14:00 น. ณี สนามสตุาดเดอัฟร็อังส์ นคำรปารีส 

ก่อันเริ�มคิำวิซ้้อัม ผู้มเดินอัอักจากห้อังรับรอังไป FOH อัย่างไร้เรี�ยวิแรง

ร้้สึกได้ถึงอัาการวิิงเวิียนฉับพื้ลัน

อัาจเป็นเพื้ราะแสงแดดจ้า

สะท้อันกับแผู้่นพื้ลาสตุิกส่ขาวิซ้้�งป้เรียงรายบนพื้้�นสถานท่�จัดคำอันเสิร์ตุ

หร่อัอัาจเป็นเพื้ราะขาดธีาตุุเหล็กระหวิ่างการทำางานนอักสถานท่�นานๆ ก็เป็นได้

อัาการวิิงเวิียนนั�น

อัาจเป็นคำวิามร้้สึกชื่ั�วิขณีะ เกิดจากข้อัเท็จจริงท่�ว่ิา

‘อั่ก 12 ชื่ั�วิโมง การทำางานนอักสถานท่�อัันยาวินานก็จะจบลงแล้วิ’

บวิกกับคำวิามร้้สึกตุ่างๆ ท่�สั�งสมมาตุลอัดการทัวิร์คำอันเสิร์ตุ 52 วิัน

นับตุั�งแตุ่ชื่่วิงเตุรียมงานอัันแสนยาวินานก่อันหน้านั�นก็ได้

98
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ตุัวิอัย่างเชื่่น

คำวิามร้้สึกสำาเร็จลุล่วิง คำวิามร้้สึกผู้ิด คำวิามเส่ยดาย 

คำวิามอัึดอััด คำวิามร้้สึกขอับคำุณี คำวิามเหงา คำวิามละอัายใจ......

ทั�งหมดน่�ประเดประดังเข้ามาในชื่ั�วิพื้ริบตุา

จนทำาให้สมอังหร่อัไม่ก็เส่�ยวิหนึ�งขอังจิตุใจท่�คำวิบคุำมคำวิามร้้สึกเอัาไวิ้

ขาวิโพื้ลนไปหมดเลยคำรับ

ผู้มเริ�มเขียนหนังส้อัเล่มใหม่ในรอับ 9 ปี

หากหนังส้อั『Kim PD’s Showtime』 

ขอัง PD เป็ดวิัยสามสิบกลางๆ ผู้้้เล้อัดร้อัน

เป็นหนังส้อัท่�ด้จะคำวิบคำุมแพื้ชื่ชื่ั�นท่�โหมกระหนำ�าไม่ไหวิ

เอัาแตุ่เล่ามันทุกเร่�อังจนฟังไม่ได้ศัพื้ท์ล่ะก็

หนังส้อั『คำวิามลับหลังสเตุจคำอันเสิร์ตุ K-POP』เล่มน่�

ขอัง PD เป็ดวิัยส่�สิบกลางๆ ผู้้้เริ�มม่ผู้มหงอักประปรายก่อันวิัย

ก็เป็นหนังส้อัท่�บรรจงรวิบรวิมประวิัตุิส่วินตัุวิยาวิเหย่ยด 

ประสบการณี์การทำางานอัันเข้มข้น

แพื้ชื่ชื่ั�นท่�ไม่ได้จ่ดจางลงแตุ่สุกงอัม และคำวิามสุขุมม่วิุฒิิภาวิะเอัาไวิ้

แล้วิคำ่อัยๆ เขียนอัอักมาอัย่างใจเย็นนั�นเอังคำรับ

98

650608_Director KPOP_Part 1.indd   9650608_Director KPOP_Part 1.indd   9 8/2/22   10:12 AM8/2/22   10:12 AM

ตัว
อย
่าง



ในบทแรก

ผู้มจะเล่าคำวิามเป็นมา จนกระทั�งได้มาเป็น PD ทำาคำอันเสิร์ตุคำรับ

หลังจากท่�อัอักหนังส้อัเล่มก่อัน นักอั่านวัิยเรียนมักถามระหวิ่างงานบรรยาย

หร่อัไม่ก็ส่งอั่เมลมาวิ่า

‘มาเป็น PD กำากับคำอันเสิร์ตุได้อัย่างไร’ 

หวิังวิ่าจะสามารถให้คำำาตุอับได้พื้อัสมคำวิรนะคำรับ

ในบทท่�สอัง

จะเป็นการหวินระลึกถึงบริษัท PLAN A ท่�ผู้มสังกัดอัย่้ตัุ�งแตุ่ปี 2013 

จนถึงฤด้ใบไม้ผู้ลิปี 2018

รวิมทั�งคำอันเสิร์ตุตุ่างๆ ท่�ได้ทำาร่วิมกันกับ BTS คำรับ

ผู้มจะไล่เรียงเร่�อังราวิโปรเจ็กตุ์มากมายท่�ผู้่านมา 

ตุั�งแตุ่เดบิวิตุ์โชื่วิ์เคำส คำอันเสิร์ตุ แฟนม่ตุตุิ�ง และอั่เวินตุ์

คำัดส่วินสำาคำัญๆ เน้นๆ อัอักมาจากบรรดากวิ่า 20 โปรเจ็กตุ์

หวิังวิ่าจะเป็นคำวิามสนุกเล็กๆ น้อัยๆ และเป็นข้อัม้ลน่าร้้

สำาหรับผู้้้สนใจเร่�อังคำอันเสิร์ตุและการแสดงนะคำรับ

ในบทท่�สาม

ผู้มจะเล่าเร่�อังราวิการทำาทัวิร์คำอันเสิร์ตุ <LOVE YOURSELF> และ

ทัวิร์คำอันเสิร์ตุ <SPEAK YOURSELF> ขอัง BTS

ไม่ใชื่่แค่ำเพื้ย่งในประวัิตุิศาสตุร์ K-Pop แตุ่งานน่�ถึงกับจาร้กลงหน้าประวิัตุิศาสตุร์

คำอันเสิร์ตุทั�วิโลกทเ่ดย่วิ

หวิังวิ่าคำวิามทรงจำาตุลอัดระยะเวิลาอัันยาวินานขอังทัวิร์รอับโลกอัันยิ�งใหญ่น่�

จะอััดแน่นอัย้่ในบทอัย่างคำรบถ้วินกระบวินคำวิาม

และดังกึกก้อังกลางใจผู้้้ชื่ม ตุลอัดจนทม่งานท่�ล่มหัวิจมท้ายมาด้วิยกัน

ไปตุลอัดกาลคำรับ

1110
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ผู้มเริ�มลงม้อัเขียนหนังส้อัเล่มน่�อัอักมาได้

หลังจากจบผู้ลงาน『Kim PD’s Showtime』เม้�อั 9 ปีท่�แล้วิ

ก็เพื้ราะม่คำนรอับตัุวิมากมายเหล้อัเกินท่�อัยากขอับคำุณี

ผู้มขอัโคำ้งศ่รษะขอับคำุณีพื้วิกเขาล่วิงหน้ามา ณี ท่�น่�คำรับ

ขอัมอับหนังส้อัเล่มน่�

แด่คำุณีแม่ท่�ภ้มิใจในตุัวิล้กชื่ายและงานเขียนเสมอัมา

แด่ภรรยาท่�รัก ซ้้�งตุ้อังอัดทนเป็นแม่เล่�ยงเด่�ยวิตุลอัดการทัวิร์อัันยาวินาน

แด่คำิมยุนและคำิมยอันท่�มาเพื้ิ�มคำำาจำากัดคำวิามให้กับคำำาวิ่า ‘รัก’ คำรับ

แล้้ว
เจอกัันจ้า...

ปะป๊า ไปทำำงานให้้สนุกนะ 
พรุ่่�งน้ี้�กลัับบ้านี้ด้้วยนี้ะคะ!

ปะป๊า งานห้นุก 
อื้้�อื้ งานห้นุก 

กลัับบ้านน่วยน้า

แล้้วเจอกััน
นะคะ~

1110
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ช่่วงเวลัาแห่งการ์เติบโต
ของเจ้าเป็็ดผู้้้แสนดี

C H A P T E R  1
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ชีีวิิตทีี่� สั�งสมเร่�อยมา
•

สิ�งท่�ตุ้อังม่ในอััตุชื่ีวิประวิัตุิขอังบุคำคำลสำาคำัญคำ้อัเร่�อังราวิในวิัยเยาวิ์

เม้�อัตุิดตุามด้แตุ่ละปมในชื่ีวิติุ

วิ่าเด็กน้อัยคำนหนึ�งเกิดมาแล้วิเติุบโตุข้�นอัย่างไร

เผู้ชื่ิญกับอัะไรและพื้บเจอัใคำรบ้าง

ได้ลิ�มลอังและล้มเหลวิอัย่างไรมา

ตุลอัดจนตุัดสินใจอัย่างไรในชื่่วิงเวิลาวิิกฤตุ

เราจะพื้บคำำาอัธีิบายวิ่าท้ายท่�สุดแล้วิ เหตุุใดบุคำคำลสำาคำัญถึงได้ทำาสิ�งเหล่านั�น

เชื่่นเด่ยวิกับการสร้างคำาแร็กเตุอัร์ในภาพื้ยนตุร์

แม้ไอัรอันแมนจะเปิดเร่�อังด้วิยฉากทำาลายล้างวิายร้ายกลางอัากาศ

แตุ่ก็มก่ารอัธีิบายว่ิาเหตุุใดโทน่� สตุาร์กถึงสร้างชืุ่ดเกราะข้�นมา

เดิมทโ่ทน่� สตุาร์กเป็นคำนแบบไหน

และม่คำวิามเก่�ยวิข้อังอัย่างไรกับการท่�เขาได้มาเป็นไอัรอันแมน

ตุ่อัให้ไม่เอั่ยถึงไอัรอันแมนหร่อัวิีรบุรุษผู้้้ยิ�งใหญ่

ก็ยังม่คำนรอับตุัวิอั่กมากมายเป็นเคำร่�อังพื้ิส้จน์ ‘ทฤษฎี่ถั�วิ’ วิ่า

‘ปลก้ถั�วิย่อัมได้ถั�วิ’ (ทำาสิ�งใดย่อัมได้สิ�งนั�น)

ยิ�งใคำรท่�ม่อัาชื่ีพื้ ‘คำ่อันข้างแตุกตุ่างจากคำนอั้�น’ ด้วิยแล้วิ

หากย้อันมอังเส้นทางท่�คำนผู้้้นั�นผู้่านมา ทฤษฎี่ถั�วิจะยิ�งม่คำวิามน่าเชื่่�อัถ้อัมากข้�น
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ผู้มพื้นันได้เลยวิ่า

ชื่ีวิิตุปัจจุบันขอังมนุษย์คำนหนึ�งม่ผู้ลพื้วิงมาจากเวิลา ซ้้�งสั�งสมเอัาไวิ้ชื่ั�นแล้วิชื่ั�นเล่า

แตุ่ละชื่ั�นขอังชื่ีวิิตุท่�สั�งสมมาเป็นทั�งหลักฐานอัธีิบายสภาพื้ ณี ปัจจุบัน

และเป็นทั�งเบาะแสอัันเข้มข้นท่�สุดท่�ทำาให้คำาดเดาอันาคำตุขอังเขาได้

ขณีะเด่ยวิกันชื่ีวิติุก็คำ้อัตุัวิเล้อักท่�เข้ามาไม่ขาดสาย

ตุั�งแตุ่วิัยท่�เล้อักเอังได้ เราก็ตุ้อังเล้อักวิ่า

จะด้�มนมสตุรอัเบอัรี� หร่อันมชื่็อักโกแลตุ

จะเรียนอัะไร สนใจเร่�อังไหน

จะเป็นเพื้้�อันกับใคำร เล้อักเส้นทางไหน

จะคำบหาด้ใจกับคำนแบบไหน ม่คำวิามรักแบบไหน

ชื่ีวิิตุท่�ดเ้หม้อันจะสิ�นสุดลงเม้�อัได้เข้ามหาวิิทยาลัยหร่อัเข้าทำางาน

แท้จริงแล้วินับตุั�งแตุ่วิินาท่นั�น มันกลับเรียกร้อังหาทางเล้อักท่�สำาคำัญและใหญ่ยิ�งกวิ่า 

บบ่ให้เราจัดการกับทางเล้อัก

และยอัมรับผู้ลพื้วิงท่�ตุามมา
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กล่าวิโดยสรุปเลยคำ้อั

วิันน่�เป็นผู้ลรวิมขอังชีื่วิิตุท่�ใชื่้มาจนถึงเม้�อัวิาน

วิันน่�เราตุ้อังเล้อักวิ่าจะใชื่้ชื่ีวิติุวิันน่�อัย่างไร

จำานวินทางเล้อักท่�เราสามารถเล้อักได้ ณี วิันน่�

ก็คำ้อัผู้ลพื้วิงจากการสร้างแตุ่ละชื่ั�นขอังชื่ีวิิตุ ซ้้�งสั�งสมเร่�อัยมาจนถึงเม้�อัวิานนั�นเอัง

ยกตุัวิอัย่างเช่ื่น

ผู้้้ท่�ขี�เกย่จซ้้อัมวิิ�งมาตุลอัดจนกระทั�งถึงเม้�อัวิาน 

จะไม่ม่โอักาสได้รับเล้อักให้เป็นตุัวิแทนวิิ�งผู้ลัดประจำาห้อังในวิันน่�

ผู้้้ท่�มุ่งมั�นตุระเตุรียมหางานทำามาตุลอัดจนกระทั�งถึงเม้�อัวิาน

จะม่โอักาสได้เล้อักวิ่าท่ามกลางบริษัทมากมายนั�น ตุนจะใชื่้คำุณีสมบัตุิท่�มเ่ข้าทำางาน

ในบริษัทไหน

พื้รุ่งน่�หากตุ้อังการย้น ณี ทางแยกแห่งคำวิามสุขเพื้้�อัเล้อักเฟ้นโอักาสด่ๆ นับไม่ถ้วิน

ก็ม่แตุ่ตุ้อังใชื่้ชื่ีวิิตุในวิันน่�อัย่างมุง่มั�นเท่านั�น
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หากจะให้อัธีิบายงานท่� PD เป็ดทำาอัย้่

ก็ตุ้อังย้อันกลับไปด้เร่�อังตุ่างๆ ท่� PD เป็ดเผู้ชื่ิญมา

ตุั�งแตุ่วิัยเด็ก ผู้่านวิัยเรียน กระทั�งได้มาทำางานปัจจุบันอัย่างจริงๆ จังๆ จนทุกวิันน่�

เหน้อัอั้�นใด เราจะย้อันกลับไปด้ว่ิาเขาเล้อักปล้กถั�วิชื่นิดไหน

แน่นอันวิ่าไม่ได้จะให้ใชื่้ชื่ีวิิตุเหม้อัน PD เป็ด แล้วิเป็นอัย่าง PD เป็ดแตุ่อัย่างใดนะคำรับ

(ไม่จำาเป็นจะตุ้อังตุั�งเป้าหมายในชื่ีวิิตุว่ิา ‘อัยากเป็นเหม้อันใคำรสักคำน’ ด้วิยซ้ำ�า)

โดยเฉพื้าะนักอั่านเยาวิชื่นทั�งหลาย ผู้มอัยากจะบอักวิ่า

ถ้าเกาหล่ใตุ้ม ่PD กำากับงานคำอันเสิร์ตุอัย้่ 52 คำน

หนังส้อัเล่มน่�ก็เป็นเพื้่ยงเร่�อังเดย่วิจากเร่�อังเล่าแห่งการเติุบโตุ 52 เร่�อัง

(ในคำวิามเป็นจริงหากกวิาดตุามอัง PD รอับๆ ตุัวิก็จะเห็นวิ่าแตุ่ละชื่ั�นชื่ีวิิตุขอังทุกคำน

ล้วินตุ่างกันทั�งสิ�น)

ใคำรอัยากจะเก็บเร่�อังน่�ไปประยุกตุ์ใชื่้กับตุัวิเอังก็ได้

แตุ่ผู้มหวิังวิ่าคำุณีจะไม่ล้มนะคำรับวิ่าท่�สุดแล้วิ

ชื่ีวิิตุ คำ้อัการท่�เราตุ้อังเขียนเร่�อังราวิแห่งการเติุบโตุอัันเป็นขอังเราเพื้่ยงผู้้้เด่ยวิข้�นมา

อีเมล้จากัผู้้้อ่านเล้่มที่ี�แล้้ว

คุณ PD เป็็นไงมาไงถึึงได้้
มาทำำงานคอนเสิิร์์ตเหร์อคะ

อยากร้้์เร์ ่�องร์าวการ์เติบโต
ของคุณ PD จัังเลยคร์ับ!

นั�นสิินะ 
ตอบอีเมลพวกนี�

เป็็นหนังส่ิอเลยก็แล้วกัน
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ชีะโงกข้้ามบ่ัายักษ์์
•

พื้่�ชื่ายท่�อัายุห่างกันสามปีเตุิบโตุข้�นเป็นคำนเก่งประจำาละแวิกท่�ผู้มอัย้่อัาศัย

พื้่�ไม่ก่อัปัญหาใดๆ เติุบโตุข้�นอัย่างเรียบร้อัย 

ได้รับคำวิามไวิ้วิางใจจากแม่มาก

ฉะนั�นไม่วิ่าพื้่�จะทำาอัะไร จ้งด้ด่และน่าอัิจฉาไปเส่ยหมด

ผู้มทำาทุกสิ�งทุกอัย่างตุามพื้่�พื้ลางนึกอัยากปีนข้�นไปบนบ่ายักษ์

การเตุิบโตุมาพื้ร้อัมพื้่�ชื่ายท่�อัายุห่างกันสามปีจ้งเหม้อันการดวิลกับคำ้่ตุ่อัส้้ท่�เหน้อักวิ่า

หนึ�งหร่อัสอังรุ่น

ไม่ตุ่างจากการประลอังด้วิยพื้ลังกายและพื้ลังใจซ้้�งไร้ท่�สิ�นสุด

พื้อัผู้มจวินเจียนเข้าชื่ั�นประถม

ไม่ทันไรพื้่�ก็ข้�นส้่ชื่ั�นปีส้งๆ 

และพื้อัผู้มข้�นชื่ั�นปีส้งๆ บ้าง

พื้่�ก็กลายเป็นนักเรียน ม.ตุ้น ท่�เห็นว่ิาการดวิลกับเด็กประถมชื่ักจะไม่เหมาะเส่ยแล้วิ

ปัญหาหนักสุดในวิัยเด็กขอังล้กคำนท่�สอังคำ้อั

การทำาตุัวิเอังให้ทัดเทย่มล้กคำนแรก และทำาให้พื้่อัแม่ยอัมรับ

ผู้มเอังก็เฝึ้าฝึันถึงบ่าขอังยักษ์อัายุแก่กว่ิาสามปีท่�เรียกวิ่าพื้่�ชื่ายเชื่่นกัน
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พื้วิกวิิทยุบังคำับและหุ่นยนตุ์ประกอับท่�พื้่�เคำยซ้่�อั

หนังส้อั ‘ฉ้่ฮั่ั�น ศึกชื่ิงบัลลังก์สะท้านปฐพื้่’ กับ ‘ยุทธีศาสตุร์ส้่ชื่ัยชื่นะแบบซุ้นวิ้’ 

ซ้้�งม่แตุ่ตุัวิจีนท่�พื้่�เคำยอั่าน

เทปเพื้ลงขอังมารายห์ แคำรีท่�พื้่�เคำยฟัง

เกมสามก๊กในคำอัมพื้ิวิเตุอัร์ท่�พ่ื้�เคำยเล่น

หนังส้อัเรียนและแบบฝึึกหัดขอังภาคำเรียนใหม่ท่�พื้่�เคำยได้

ผู้มดิ�นรนทำาสิ�งตุ่างๆ ตุามท่�พื้่�สนใจ

พื้ร้อัมกับปีนข้�นบ่ายักษ์

แตุ่ปัญหาคำ้อับ่ายักษ์เอังก็ขยายขนาด ทั�งส้งและกวิ้างอัอัก

พื้อัๆ กับอััตุราคำวิามเร็วิท่�ผู้มตุะกายข้�นไป

คำรั�นพื้่�เตุิบโตุข้�นเป็นคำนเก่งประจำาละแวิกท่�ผู้มอัย้่อัาศัย

แม่ก็จัดแจงให้ผู้มเดินบนเส้นทางท่�คำล้ายคำลึงกัน

ในยุคำท่�ม่นักเรียนห้อังละ 60 คำน

แม้สอับไม่ได้ท่� 1 แตุ่ผู้มก็คำว้ิาท่� 3-4 ขอังชื่ั�นมาได้สบายๆ 

จง้ไม่เคำยได้ยินใคำรท่�ไหนบอักวิ่าผู้มเรียนไม่เก่ง

ทวิ่ากลับได้ยินเร่�อังเหล่าน่�แทน
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วันเป็ิด้เทำอม โร์งเร์ียนทำี�พี�เคยเร์ียน

โร์งเร์ียนกวด้วิชาทำี�พี�เคยไป็

ป็้าแถึวบ้าน

สิวัสิด้ีคร์ับ

จั้ะ อย้�ห้องไหน
นะล้้กั

อ๋อ จั้ะ ได้้ยินว�าพี�เร์า
เร์ียนเก�งนี�นา

เธอก็เร์ยีนเก�ง
เหม่อนกันใช�ไหม

แต่�คงไม่�เท่�าพ้�ชาย
หรุ่อกม่ั�ง...

ห้อง 609 
คร์ับ

ช่�ออะไร์ล�ะ
เธอน่ะ

สิวัสิด้ีคร์ับ 
คิม oo ครั์บ

อ๋อ งั�นเหร์อ 
เธอค่อน้อง
ของคิม xx 
นี�เองสิินะ

โค้ง

มาใหม�ใช�ไหม 
ช่�ออะไร์ล�ะ

สิวัสิด้ีคร์ับ 
คิม oo คร์ับ

เธอค่อน้อง 
ของคิม xx สิินะ 

เร์ียนเก�ง
เหม่อนกัน
ใช�ไหมนี�

โค้ง
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พ่ื้�ชื่ายท่�ข้�นเป็นนักเรียน ม.ปลาย ก้าวิไปส้่โลกอั่กใบหนึ�ง

การสอับจำาลอังระดับประเทศท่�จัดข้�นทุกหนึ�งหร่อัสอังเด้อันอัย่างไม่ม่วิ่างเวิ้น

จะแจกแจงเกรดขอังนักเรียนตุามรายวิิชื่าชื่นิดละเอัย่ดยิบ

และแสดงลำาดับคำะแนน ไล่ตุั�งแตุ่ระดับห้อังไปจนถึงระดับประเทศ

กระทั�งในโลกใบนั�น พื้่�ก็ยังคำงอัย้่ในฝึั�งขอังผู้้้ชื่นะ

กร์อด้ 
ทำำไมเอาแต�พ้ด้ว�า
เป็็นน้องของใคร์

อย้�ได้้เนี�ย
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พื้่�ไม่เล่นสนุกกับนักเรียน ม.ตุ้น อัย่างผู้มอั่กตุ่อัไป

ชื่่วิงเวิลาท่�อัย้่บ้านก็สั�นมากพื้อัแล้วิ

แถมเม้�อัไหร่ท่�อัย้่บ้าน พ่ื้�ยิ�งแทบจะเก็บตัุวิอัย้่แตุ่ในห้อัง 

เขาเก็บซ้่อันบ่าท่�ผู้มใฝึ�ฝึันมายาวินานในชื่ั�วิพื้ริบตุา

ไม่แม้แตุ่จะบอักกล่าวิกันล่วิงหน้า

ไม่ม่การขอัคำวิามยินยอัมจากผู้ม

ผู้มท่�ส้ญเส่ยเป้าหมายจง้ได้แตุ่สับสนงุนงง

ผู้มดวิลอัย่างเส่ยเปรียบมาตุลอัด 14 ปี

ปีนป�ายอัย่างมุ่งมั�นและพ่ื้ายแพื้้อัย่างราบคำาบ

ผู้้้ท้าชื่ิงท่�เคำยพื้ยายามอัดเปรี�ยวิไวิ้กินหวิาน หวิังว่ิา ‘สักวิันฉันจะเป็นผู้้้ชื่นะ’

กลับตุ้อังเหม่อัมอังตุำาแหน่งว่ิางเปล่าขอังแชื่มเปี�ยนท่�จ้่ๆ ก็อัันตุรธีานไปด้�อัๆ

ตุั�งแตุ่นั�นมาผู้มท่�เอัาแตุ่แหงนมอังบ่ายักษ์จนคำอัเคำล็ด

เลยเริ�มอัอักตุามหาว่ิาตุัวิผู้มเอังอัยากจะทำาอัะไร

2322

650608_Director KPOP_Part 1.indd   22650608_Director KPOP_Part 1.indd   22 8/2/22   10:12 AM8/2/22   10:12 AM

ตัว
อย
่าง



การเดิินที่างในเม่องยักษ์์
•

วิัยหนุม่สาวิย่างกรายมา ผู้มลงม้อัทำาสิ�งตุ่างๆ ท่� ‘ไม่ได้ม่ใคำรสั�งให้ทำา’

ผู้มป�วิยด้วิยอัาการพื้ิษไข้ขอังรักแรก 

จับปากกาเขียนนิยายท่�ไม่ม่แก่นสาร

ลงเรียนก่ตุาร์เพื้ราะอัยากด่ดก่ตุาร์มาก

เริ�มเขียนไดอัารี�ไม่เวิ้นแม้แตุ่วัินเด่ยวิ

และตุระเวินทั�วิละแวิกท่�ผู้มอัาศัยอัย้่จนตุะคำริวิแทบกินขา

ผู้มแวิะด้ร้านขายซ้ีด่แถวิบ้านซ้้�งอัย้่ระหว่ิางทางไปโรงเรียน

ทำาบัตุรสมาชื่ิกท่�ร้านเชื่่าวิิด่โอักับร้านเชื่่าการ์ตุ้น

และเปล่�ยนสายรถไฟใตุ้ดินเพื้้�อัไปร้านหนังส้อัใหญ่ขอังย่านชื่งโนเพื้่ยงลำาพื้ัง

ผู้มเส่ยเงินเป็นคำรั�งแรกในชื่ีวิติุ ซ้่�อัหนังส้อัรวิมเร่�อังสั�นท่�อัยากอั่านกับเทปเพื้ลง

ท่�อัยากฟัง

และถ้อั เอั้ย พื้าวิอัล์กแมน* ท่�คำุณีภาพื้เส่ยงเห่ยจนทนฟังไม่ไหวิหากเป็นสมัยน่� 

ร่วิมทางไปไหนมาไหนด้วิยกัน

ผู้มชื่ักสนุกกับการด้ข่าวิตุอัน 1 ทุ่มมากกวิ่ารายการวิัยรุน่ชื่่วิงประมาณี 5 โมงเย็น

เริ�มอั่านหนังส้อัพื้ิมพ์ื้ขอังสำานักข่าวิท่�ไม่ม่คำำาวิ่า ‘สปอัร์ตุ’ ตุ่อัท้ายทุกวิัน

และรบเร้าแม่ให้สมัคำรสมาชื่ิกนิตุยสารรายสัปดาห์ให้

ผู้มไม่ได้ตุะกละตุะกลามยัดสิ�งตุ่างๆ ท่�พื้่�ชื่ายม่ลงไปในตุัวิเอังเหม้อันเม้�อัก่อันแล้วิ

ผู้มด้�มดำ�า ลิ�มรส และประเมินสิ�งท่�คำ้นพื้บ

ใชื่้ลายม้อัโย้เย้ไร้ประสบการณี์ขีดเขียนบางอัย่างอัอักมา

* วิอัล์กแมน (Walkman) เป็นแบรนด์เคำร่�อังเล่นเพื้ลงพื้กพื้าขอังบริษัทโซ้น่� ถ้อัเป็นเคำร่�อังเล่นเพื้ลงพื้กพื้า (ม่ทั�ง
แบบตุลับเทป แผู่้นซี้ด่ แผู่้นเอ็ัมด่ ฯลฯ) ซ้้�งบุกเบิกและเปล่�ยนแปลงพื้ฤติุกรรมการฟังเพื้ลงขอังมนุษย์ให้สามารถ
ฟังท่�ไหนเม้�อัไหร่ก็ได้
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ผู้มเพื้ลิดเพื้ลินกับสิ�งท่�ผู้มเล้อัก

อัาจเป็นแคำ่เร่�อังเล็กน้อัยแตุ่กลับอัิ�มเอัม

และปลายฤด้ร้อันในปีนั�น

พื้่อัขอังผู้ม

ก็จากไปอัย่างกะทันหัน

ราวิกับเร่�อังโกหก

ตุั�งแตุ่นั�นมา

การเขียนไดอัารี�ก็ย้ดเย้�อั 

ทวิ่าจำานวินคำำาพื้้ดกลับลดน้อัยลง

ผู้มเริ�มตุั�งใจเรียนยิ�งกว่ิาคำรั�งใด

และอัยากใชื่้ผู้ลการเรียนสร้างคำวิามปลาบปล้�มให้แม่

ผู้มเขียนใบสมัคำรสอับเข้าเรียนโรงเรียนมัธียมปลายเฉพื้าะทาง

ด้านภาษาตุ่างประเทศ
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ป็ลายฤด้ใ้บไม้ร์�วงตอน ม.3

แม�!!! 
ผู้ม

สิอบติด้
แล้ว!

เฮ้้ย 
แกน้ี้�เจ๋๋งจ๋รุ่ิงๆ 
ด้้ใจ๋ด้้วยนี้ะ

จ๋้า เจ๋้าลัูกชาย
คนี้เลั็กของแม่� 

แหม่ 
อะไรุ่กันี้เน้ี้�ย!

แม� ร้้์เป็ล�า เหร์อจั๊ะะะ

โอ้ื้โห้ 
เก�งม่ากจ๋้ะ!

จ๋ิ�ๆ

ม่หา’ลััย S 
มั่นี้ไม่�ได้้หมู่
ขนี้าด้นี้ั�นี้หรุ่อกนี้ะ

เขาบอก
ใคร์เข้า ม.ป็ลาย 

ร์.ร์. D ได้้
 ก็เข้ามหา’ลัย S 
ได้้กันทำั�งนั�น!
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ผู้มอัยากเข้าเรียนโรงเรียนท่�จำาเป็นตุ้อังผู้่านการสอับรอับพื้ิเศษ

เพื้้�อัแสดงผู้ลลัพื้ธี์อัันเป็นท่�ประจักษ์ให้แม่ได้เห็น

และอัยากลอังทดสอับตุัวิเอังด้ด้วิยวิ่า

ผู้ลการเรียนขอังผู้มอัย้่ระดับท่�เท่าไหร่จากทั�งประเทศ

ผู้มเล้อักโรงเรียนท่�เกณีฑ์์ตุัดคำะแนนส้งท่�สุดในบรรดามัธียมปลายเฉพื้าะทาง

ด้านภาษาตุ่างประเทศ

เพื้ราะหากสอับตุกก็ยังใชื่้เป็นข้อัอั้างด่ๆ ได้

และเล้อักวิิชื่าเอักเป็นภาษาท่�ด้โรแมนติุกท่�สุดอัย่างภาษาฝึรั�งเศส

ผู้มเข้าสอับตุอันปลายฤด้ใบไม้ร่วิง โชื่คำด่ท่�ผู้มสอับผู้่าน 

ป็้าแถึวบ้านทำี�ตอนนี�เจัอหน้าได้้อย�างมั�นใจั

อุ๊ย ได้้ข�าวว�าสิอบติด้ 
ม.ป็ลาย ภาษา

เหร์อล้กครั์บผม 
ขอบคุณคร์ับ

น�าช่�นชมจัร์ิงๆ นะ
เด้็กคนนี�~

ได้้ข�าวว�าท่้�นี้ั�นี้นี้�ะ 
เข้าม่หา’ลััย S 
กันทำั�งนั�นด้้วยก็ไม่�เท่�าไหรุ่�หรุ่อกครุ่ับ

ตอื้นน้�
ยังแค�เรุ่ิ�ม่ต่้นี้นี้�ะฮ้ะ

ก็ว�าไปครุ่ับ

เชิด้
เชิด้
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ขณีะเด่ยวิกัน

รอับตุัวิผู้มไม่ม่สักคำนท่�เคำยเข้า หร่อักำาลังจะเข้า ม.ปลาย เฉพื้าะทางด้านภาษา

ตุ่างประเทศเลย

ตุอัน ม.ตุ้น ก็ไม่เคำยอัย้่ห้อังท่�เตุรียมสอับเข้า ม.ปลาย เฉพื้าะทางเส่ยด้วิย

เน้�อังจากใบสมัคำรท่�ส่งไปด้วิยอัารมณ์ีวิ้่วิาม

ผู้มจ้งไม่ม่ข้อัม้ลใดๆ วิ่าเด็กคำนอั้�นๆ เขาเตุรียมตุัวิก่อันเปิดเทอัมกันอัย่างไร

ดังนั�น

หลังจากประเมินและตุัดสินใจเอังวิ่า ‘ถึงขั�นน่�แล้วิ ไวิ้คำ่อัยตุิดสอัยห้อัยตุามใคำร

สักคำนเอัาแล้วิกัน’

ผู้มก็เริ�มลงเรียนปรับพื้้�นฐานล่วิงหน้า

พื้อัเลิกจากโรงเรียนกวิดวิิชื่า กลับบ้านมาด่ดก่ตุาร์และร้อังเพื้ลง

ผู้มจะร้้สึกเหม้อันชื่ีวิิตุเข้าร่อังเข้ารอัย ลงตุัวิเลยท่เด่ยวิ

ไม่ร้้โชื่คำดห่ร่อัโชื่คำร้าย

คำวิามถ้อัตุัวิและอัวิดด่นั�นคำงอัย้่ได้ไม่นาน
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ติวภาษาฝร์ั�งเศสิ เอาล�ะ เพิ�งเคย
เร์ียนภาษาฝร์ั�งเศสิ

ใช�ไหมจั๊ะ 
      ลองพ้ด้ตามนะ

กอมมอง ตาเล ว้ 
ซาวาเบียง

ครุู่สอนี้ภาษาฝรุ่ั�งเศส 
ซึ่่�งเป็นี้คนี้รุู่้จ๋ักของลัูกสาวเพ่�อนี้

ของเพ่�อนี้ของเพ่�อนี้ของแม่�
ท่้�กว�าจ๋ะได้ต้่ัวม่าก็ยากเย็นี้

เลั่อกเรุ่ย้นี้ภาษาฝรุ่ั�งเศส
ท่ำไม่นี้�ะเธอ

เฮ้้อ

ฮ้�าๆ ยากแฮ้ะ 
ฮ้�าๆ

เพรุ่าะเป็นี้ครุ่ั�งแรุ่ก
รุ่เ่ปลั�านี้ะ ฮ้�าๆ

ติวเลข

ฮ้�าๆ ให้ต่ายสิ 
เรุ่าน้ี้�นี้�าภูม่ิใจ๋จ๋รุ่ิง

สิ�งท่้�ห้าม่ล่ัม่! สูต่รุ่!

เทำอมแร์กของ 
ม.4 ใกล้จับแล้ว

สิินะ

ข้อพวกน้ี้� เรุ่าท่ำเองได้้
หม่ด้เลัยนี้ะเน้ี้�ย

คณิตศาสิตร์์
พ่�นฐาน

เบ่�องต่้นี้

คนนั�นติด้ 
ม.ป็ลาย ภาษา

ล่้ะ
เขาว�าเด้็ก ร์.ร์. นั�น

เร์ียนเร์็วกว�าเร์าอีกแหละ

ติวภาษาอังกฤษ

อม่ ได้้พ่�นฐานแล้ว
ก็น�าจัะพอมั�ง

ภาษาอังกฤษพ่�นฐาน

English

เขาว�าเด้็ก ร์.ร์. นั�น
เร์ียนทำุกวิชาเป็็น
ภาษาอังกฤษนี�

คนนั�นมาจัาก 
ม.ป็ลาย ภาษาล�ะ

เอ๋? ไม�มีทำาง
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ป็ร์ะกาศผลการ์สิอบจัำลองร์ะด้ับป็ร์ะเทำศคร์ั�งแร์กตอน ม.ป็ลาย

ไม่นาน คำรั�นได้รับผู้ลการสอับจำาลอังระดับประเทศแล้วิ

ผู้มก็ไม่ม่วัินล้มวิินาท่นั�นอั่กเลย

การยึดมั�นในคำวิามคำิดด้วิยอัคำตุิ

คำ้อัแนวิโน้มซ้้�งจะทำาให้เราเปิดรับแตุ่ข้อัม้ลท่�เป็นประโยชื่น์

แล้วิเพื้ิกเฉย บิดเบ้อันข้อัมล้ท่�ไม่ตุรงกับใจตุัวิเอัง

ร้์องไห้ทำำไม
ล่้ะนั�น

ได้้ทำี� โหล�ร์ึไง

จัะแจักผลการ์สิอบ
ล�ะนะ! เอาล�ะ ตั�งแต�
เลขทำี� 1 ออกมาได้้!

แงๆ 
แม่�จ๋๋า…

ไม่�เป็นี้ไรุ่นี้ะ 
ไม่�เป็นี้ไรุ่

เลัขท่้� 1
เลัขท่้� 2เลัขท่้� 3

อย�าร์้องไป็เลย ฉัันกลัว
ไป็ด้้วยเลยเนี�ย…

ฉัันจัะทำำยังไงดี้
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ณี จุดรับผู้ลการสอับ ท่ามกลางเส่ยงโอัดคำรวิญดังระงม อัาจารย์ขานชื่่�อัผู้ม

ผู้มกลายเป็นตุ้นแบบขอังจริงสำาหรับ 

‘การศึกษาวิิจัยเร่�อังการยึดมั�นในคำวิามคำิดด้วิยอัคำติุขอังนักเรียน ม.ปลาย ขณีะได้รับ

ผู้ลการสอับ’

ผู้มสะดุดตุาแคำ่คำำาวิ่า ‘ทั�งโรงเรียน’ กับเลข ‘46’ เท่านั�น

ข้อัมล้ในส่วินอั้�นๆ ถ้กเพื้ิกเฉยทั�งหมด

ทำี� 46 
ก็…อันด้ับของ

ทำั�งโร์งเร์ียนสิินะ…

ชั�นี้เรุ่าม่้ 12 ห้อง ห้องลัะ 50 คนี้ 
แสด้งว�าม่้นี้ักเรุ่ย้นี้ท่ั�งหม่ด้ 600 คนี้

…งั�นี้ท่้� 46 ก็ได้้อยู�

ม่ันี้ก็พอใช้ได้้ไม่�ใช�รุ่่

ถึ่งจ๋ะท่ำได้้ไม่�เท่�าต่อนี้ 
ม่.ต่้นี้ แต่�ท่้�น้ี้�เป็นี้โรุ่งเรุ่้ยนี้

เฉพาะท่างน้ี้�นี้า…

ฮ้�าๆ
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ต่าฉันี้
บวม่ม่ากปะ

อ่อๆ อา…
ฮ้่ก

หยิบนีู้�นี้หยิบน้ี้�

เหม่�อ...

จ๋บโฮ้ม่รุู่ม่แค�น้ี้�!

แป็ลกจััง 
ทำำไมไม�ค�อย
ตกใจัเลย…

หร์่อเร์าด้้อะไร์ผิด้

อย�าบอกนะว�า
ได้้ทีำ� 46 จัากทัำ�งป็ร์ะเทำศ 

ด้้อีกร์อบด้ีกว�า 

คร์ั�งหน้า
แค�ทำำให้ดี้ก็พอ ขาด้คาบพิเศษล�ะก็ 

เจัอฉัันเอ็ด้แน�!

แหม ด้้ทำ�า
จัะตกใจักับอันด้ับ
ของตัวเองนะนั�น

ทำี� 46 นี� 
ของห้องงั�นเหร์อ

!!!!!

สิ�วนอันดั้บของ
ทำั�งโร์งเร์ียน

ค่อเกินทำี� 500 ไป็อีก
เนี�ยนะ

ชีวะทำี� โหล�ของห้อง?

เคมีทำี� 49?

ป็ร์ะวัติศาสิตร์์
เกาหลีทำี� 48?
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ทุกคำรั�งท่�ม่เวิลา ผู้มจะเพื้่งมอังผู้ลการสอับจำาลอังระดับประเทศอัันแสนจะซ้ับซ้อ้ัน

เพ่ื้งอัย้่หลายวิันจนตุาแทบจะถลนอัอักมา

กวิ่าจะยอัมรับคำวิามจริงท่�ว่ิาผู้มเป็นเพื้่ยงกบในกะลา

ทั�งอั่อันหัด อัวิดด่ และยึดมั�นในคำวิามคำิดด้วิยอัคำตุิ

ก็ใชื่้เวิลาเพื้ิ�มอั่กหลายวิัน

ท่�นั�นเป็นเม้อังยักษ์อั่กแห่งหนึ�ง

และผู้มก็เป็นเพื้่ยงคำนแคำระท่�ใชื่้เท้าทำาข้อัสอับจนผู้่านเข้าไปในเม้อังยักษ์ได้

วิิชื่าปรับพื้้�นฐานท่�ผู้มลงเรียนล่วิงหน้าจัดว่ิาอัย้่ในระดับอ่ัอันด้อัยจนคำวิรหัวิเราะเยาะ 

ผู้มม่เพื้้�อันท่�เรียนเลข ม.ปลาย จบหมดแล้วิตุั�งแตุ่ก่อันเปิดเทอัม

ม่เพื้้�อันท่�เคำยใชื่้ชื่ีวิิตุตุ่างประเทศมาระยะหนึ�ง เลยไม่จำาเป็นตุ้อังเรียนวิิชื่า

ภาษาอัังกฤษก็ได้

ม่เพื้้�อันท่�เริ�มเรียนภาษาฝึรั�งเศสตุั�งแตุ่วิัยเด็ก

ม่เพื้้�อันท่�กวิาดรางวิัลจากการแข่งขันประเภทตุ่างๆ มาตุลอัดตุั�งแตุ่สมัย ม.ตุ้น

ชื่่วิงเวิลา 3 ปีในชื่ั�นมัธียมปลาย 

ผู้มไร้ทางเล้อักอั้�น ได้แตุ่อัอักแรงแบกคำวิามอัวิดด่จำ�าอั้าวิ

เพื้้�อัตุามคำนอั้�นให้ทัน ไม่ให้ตุัวิเอังตุ้อังอัับอัายเพื้ราะล้าหลัง

เม้�อัเทย่บกับก้าวิเนิบๆ ขอังยักษ์วิัยเด่ยวิกันท่�นั�งอัย้่ข้างๆ ข้างหน้า และข้างหลังผู้ม
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ชีีวิิตประจำำาวัินทีี่�ปลดิปล่อยออกมาผ่่านปลายปากกา
•

หนึ�งสิ�งท่�ผู้มมุ่งมั�นทำามากๆ ชื่่วิงสมัย ม.ปลาย

คำ้อัการเขียน เขียนจนเป็นชื่ีวิิตุประจำาวิัน

ผู้มใชื่้เวิลาไม่น้อัยกว่ิา 30 นาท่ตุ่อัวิันเพื้้�อัเขียนอัะไรบางอัย่าง

อัย่างแรกคำ้อัผู้มเขียนไดอัารี�ทุกวิี�ทุกวิัน

ตุั�งแตุ่วิันเกิดตุอัน ม.2 จวิบจนวิันเกิดตุอันซ้ิ�วิเพื้้�อัรอัสอับเข้ามหาวิิทยาลัย

เขียนมาตุลอัด 5 ปี ไม่พื้ลาดแม้แตุ่วิันเด่ยวิ

เหตุุผู้ลท่�เริ�มตุ้นเขียนนั�นเรียบง่าย

มันมาจากคำำาแนะนำาขอังอัาจารย์วิิชื่าภาษาเกาหล่ตุอัน ม.2 ท่�วิ่า 

‘ถ้าเขียนไดอัารี�สมำ�าเสมอั ก็จะเก่งภาษาได้เอัง’

อัาจารย์แกพื้้ดไปอัย่างนั�นแหละ

คำำาแนะนำาก็ไม่ได้แปลกใหม่อัะไรด้วิย

แตุ่เหม้อันร่ายมนตุร์สะกดผู้มไว้ิตุลอัด 5 ปีเลยท่เด่ยวิ
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หากก่ฬาถ้อัเป็นสิ�งท่�ชื่่วิยปลดปล่อัยเอัเนอัร์จีร่างกายอัันพื้ลุ่งพื้ล่าน

ขอังวิัยรุ่นกำาลังโตุอัย่างรวิดเร็วิได้ล่ะก็

สิ�งท่�ชื่่วิยคำุมอัารมณี์ข้�นๆ ลงๆ ขอังภาวิะท่�เรียกวิ่า ‘วิัยวิ้าวิุ่น’ ได้

ย่อัมเป็นไดอัารี�

ตุัวิหนังส้อัท่�จรดด้วิยปากกาซ้่อันอัารมณี์ผู้้้เขียนไว้ิภายใน

นำ�าหมึกขอังปากกาลดลงเท่าไหร่

อัารมณี์ท่�สุมอัย้่ในอักก็ลดลงเท่านั�น

หมด้เวลาพักคาบพิเศษ คาบทำี� 2

โอ๊ย 
หัวร์้อน…

โมโห

เพิ�งท่ะเลัาะกับเพ่�อนี้ม่า

เด้่อด้ 

 เด้่อด้

ครุ่่ด้
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เม้�อัไหร่ท่�สิ�งรอับกายมันน่าคำับแคำ้นใจ

ผู้มจะเขียนไดอัารี�แล้วิฝึังคำวิามคำับแคำ้นใจนั�นลงในตุัวิหนังส้อั ทิ�งไปบนกระดาษ

เม้�อัไหร่ท่�ผู้มชื่ักเหิมเกริม ทำาเหม้อันตุัวิเอังเป็นจุดศ้นย์กลางขอังโลก

ผู้มจะฝึังคำวิามเหิมเกริมนั�นลงในตุัวิหนังส้อั ทิ�งไปบนกระดาษ

พื้อัได้ทำาแบบน่� อัารมณี์ท่�ตุึงเคำรียดก็จะทุเลา

ค้ำนพื้บคำวิามสงบขอังจิตุใจได้ในท่�สุด

คาบพิเศษ คาบทำี� 3

นี�มันเวล้า
เขียนได้อาร์ี�ชัด้ๆ...

เชอะ
หลัับสนิี้ท่

ความ่โกรุ่ธ
ยังค่กรุ่่�นี้

หลัับสนิี้ท่
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เฮ้้ย XX 
มันชอบ O ว�ะ!

ร์บีกลับบ้านเถึอะ ฮ้�าๆๆ มันก็เป็็น
ของมันเช�นนั�นเอง

นี� ไป็กิน
ต๊อกบกกี
กันไหม ไป็ๆ 

เลิศสิุด้!

ฮ้�าๆๆ ชีวิต
จัะมีอะไร์

มากกว�านี�ล�ะ มาม่อเป็ล�า
ก็ต้องกลับไป็ม่อเป็ล�า

นะจั๊ะ...ฮ้�าๆๆ
โอป้็า วันนี�

ทำำเต็มทำี�แล้วค�า

เฮ้้ย นั�นโอป้็า
ของฉัันเหอะ

ส่ด้ยอด้ๆ 
สุด้-ยอื้ด้

อ่�ยต่ายๆ!

จ๋บคาบ!

จ๋้อกแจ๋้กๆ

ไอ้เป็ด้ 
กลัับบ้านกัน

ฉันี้หิวม่าก
เลัยอะ

จ๋้อกแจ๋้กๆ

อ๋า ของวันนี�
ฉัันยังไม�ได้้ทำำเลย 
คงต้องกลับไป็ทำำ
ทำี�บ้านแล้วล�ะ

ฉัันทำำเสิร์็จั
หมด้ล้าว

หมด้คาบพิเศษ
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การเขียนซ้้�งเป็นกิจวัิตุรประจำาวิัน เริ�มจากไดอัารี�ไปส้่จดหมาย

หากมอังวิ่าไดอัารี�เป็นการเขียนเพื้้�อัตุัวิเอัง

จดหมายก็คำงเป็นการเขียนเพื้้�อัคำนอั้�น

แตุ่การเขียนจดหมายน่�นับเป็นการเขียนเพื้้�อัตุัวิผู้มเอังด้วิยเหม้อันกัน

ใคำรบางคำน

กล่าวิวิ่าอัรรถรสขอังการเขียนจดหมาย

อัย้่ท่�คำวิามตุ้�นเตุ้นระหวิ่างรอัคำอัยการตุอับกลับ

ไม่ได้มแ่คำ่คำวิามตุ้�นเตุ้นเท่านั�น

ผู้มเล้อักปากกาท่�เหมาะกับลายม้อัตุัวิเอัง เล้อักกระดาษจดหมายท่�เข้ากับเน้�อัหา

อั่านทวินอัย้่หลายคำรั�งเพื้ราะเกรงวิ่านำ�ายาลบคำำาผิู้ดจะทำากระดาษเปรอัะ 

จากนั�นคำ่อัยลงม้อัเขียนอัย่างใส่ใจ

คำวิามเอัาจริงเอัาจังในการพื้ับกระดาษให้สวิยเรียบและพื้อัด่กับซ้อัง

เป็นการฝึึกฝึนอัารมณ์ีอัันลึกซ้้�งท่�การเขียนอั่เมลสมัยน่�ไม่สามารถให้ได้

แรงผู้ลักดันท่�ทำาให้ผู้มเขียนได้อัย่างทุกวิันน่�

ซ้้�งกินเวิลาตุลอัดชื่่วิงอัายุสิบกว่ิา เร่�อัยมาจนถึงชื่่วิงย่�สิบตุ้นๆ

มาจากการฝึึกเขียนอัย่างสมำ�าเสมอัเป็นปีๆ กระทั�งกลายเป็นกิจวิัตุรประจำาวิัน

ก็น่าเศร้าเหม้อันกันนะท่�ปัจจุบัน

เราไม่อัาจสัมผู้ัสอัารมณี์อัันนุม่นวิลแบบสมัยนั�นได้อัก่แล้วิ
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