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ช่วง
นี้ได้ยินหลำยคนพูดถึงค�ำว่ำ “Passion” กันค่อนข้ำง

บ่อย ซึ่งได้กลำยเป็นค�ำฮิตติดปำกของใครหลำยๆ 

คนในยคุน้ีสมัยนีก้นัไปแล้วสนิะ จะท�ำอะไรแต่ละอย่ำง ก็ต้องม ี“Pas-

sion” เป็นแรงกระตุ้น หรือแรงจูงใจ และเมื่อไม่นำนมำนี้ ค�ำนี้ก็ได้ถูก

เกี่ยวโยงเกี่ยวกับปัญหำชีวิตรักของนักร้องคนหนึ่ง กลำยเป็นกระแส

ใหญ่โตในโลกออนไลน์ เพียงแค่ แฮชแท็ก ค�ำว่ำ “หมด Passion” 

ก็ท�ำเอำคนฮือฮำกันทั้งประเทศ

และแล้ว ต่อมควำมอยำกค้นหำควำมหมำยอันแท้จริงของ 

ค�ำว่ำ Passion กเ็ร่ิมท�ำงำน แม้จะเคยรูม้ำบ้ำงแล้วว่ำมนัคอือะไร แต่

ก็ยังไม่ลึกพอ เลยไม่รอช้ำ รีบคว้ำมือถือมำ Search หำค�ำว่ำ “Pas-

sion” ทนัท ีในทีส่ดุ สำยตำก็ไปสะดดุกับกระทูห้นึง่ในเวบ็ไซต์ Pantip 

ซึ่งเจ้ำของในนำม “มำยำกล” ได้ตั้งกระทู้สั้นๆ ง่ำยๆ แค่เพียง “ค�ำว่ำ 

Passion เมือ่แปลเป็นภำษำไทย” และแน่นอนว่ำ เหล่ำบรรดำสมำชกิ

ทั้งหลำย ก็ได้เข้ำมำ Comment อย่ำงมำกมำย และโดยส่วนใหญ่จะ

ตอบว่ำ Passion คือ “ควำมหลงใหล” แต่!!! มีควำมคิดเห็นหนึ่ง ซึ่ง

น่ำสนใจ และให้ควำมหมำยได้ดีเลยทีเดียว ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่ำ 

ควำมคิดเห็นนี้ ค่อนข้ำงตีควำมของค�ำว่ำ “Passion” ได้ดีพอสมควร

เลยละค่ะ โดยสำมำรถสรุปสั้นๆ ได้ว่ำ…

“Passion” มนัคอืการมุง่มัน่ กระตอืรอืร้น ทีจ่ะท�าอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ที่อาจเกิดจากสิ่งที่เราชอบ หลงใหลได้ปลื้มในสิ่งนั้น และอยาก

จะท�ามนัให้ได้ หรอือาจเกิดมาจากปมลึกๆ ทางลบในใจทีคุ่ณเคยเจอ

มาก่อน ก่อให้เกิดการกระท�าในด้านบวก ที่ต้องการช่วยเหลือหรือไม่

ต้องการให้ผู้อื่นต้องมาเจอความเจ็บปวดแบบตัวเอง เป็นต้น”

“เมื่อเจอปัญหา ให้ลองตั้งสติ เปลี่ยนวิกฤติ ให้เป็น Passion 

ใหม่ๆ เปลี่ยนจากค�าว่า ท�าไม่ได้ ให้เป็นค�าว่า เราท�าได้ ”

เมื่อมองย้อนมำในชีวิตประจ�ำวันของเรำ โดยเฉพำะคน 

ส่วนใหญ่ที่ยังท�ำงำนประจ�ำ เริ่มมีค�ำถำมว่ำ ชีวิตที่วนลูปอยู่เช่นนี้  

จะไปหำ Passion จำกไหนกันล่ะ? เอำละสิ! เริ่มตอบยำก เพรำะชีวิต
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ในแต่ละวนัต่ำงพบเจอแต่สภำพเดมิๆ งำนลักษณะเดมิ เพือ่นร่วมงำน

ก็หน้ำเดิมๆ แถมมีนิสัยเช่นเดิมอีกต่ำงหำก เช้ำชิพบัตรเข้ำท�ำงำน 

เย็นก็กลับบ้ำน แถมบำงคืนต้องปั่นโอทีดึกๆ ดื่นๆ ซะอีก เฮ้อ!!!  

กลำยเป็นว่ำ เรำต้องใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศกันไม่ต�่ำกว่ำ 8-10 ชม.  

ต่อวัน แต่ก็ยังคงต้องก้มหน้ำก้มตำท�ำกันต่อไป เพียงเพรำะหวัง 

เงนิเดอืนมำเลีย้งปำกเลีย้งท้อง บำงคนกท็นๆ ท�ำไปทัง้ทีจ่ติใจห่อเหีย่ว 

สขุภำพกำยกแ็ย่ สขุภำพจติกเ็สยี เป็นต่อไปอย่ำงนี ้กไ็ม่น่ำจะดีนะคะ

เพรำะฉะนัน้ ก่อนทีจ่ะไปหำ “Passion” เรำควรลองย้อนกลบั

มำตัง้ค�ำถำมกบัตวัเองเรำก่อนดไีหม เช่น งำนทีค่ณุท�ำอยู่ทุกวนันี ้มนั

ตอบโจทย์ทกุอย่ำงในชวีติของคณุหรอืป่ำว? โอกำสควำมก้ำวหน้ำใน

ต�ำแหน่งหน้ำท่ีเป็นอย่ำงไร? ค่ำตอบแทนที่ได้รับในแต่ละเดือน 

คุม้หรอืไม่? สภำพแวดล้อม และเพือ่นร่วมงำนเป็นอย่ำงไรบ้ำง? หำก

ค�ำตอบของค�ำถำมเหล่ำนี้ คุณเลือกที่จะพูดว่ำ “ไม่” เห็นที Passion 

คงจะเกิดได้ยำกแล้วละค่ะ ขอแนะน�าให้เปล่ียนงาน และสถานที่

ท�างานด่วน!!! เพรำะขืนทนต่อไป ชีวิตคุณคงไม่สดชื่น ไม่มีกำร

เปลี่ยนแปลงอย่ำงแน่นอน

แต่…หำกค่ำตอบแทน สวัสดิกำรบริษัท รวมถึงสภำพ

แวดล้อมในกำรท�ำงำนดีหมด หลงเหลือแค่เพียงปัญหำในเรื่องของ

เนื้องำน เรื่องคน ควำมเครียด อันนี้สร้ำง Passion ได้ไม่ยำกค่ะ “เมื่อ

เจอปัญหำ ให้ลองตัง้สต ิเปล่ียนวกิฤต ิให้เป็น Passion ใหม่ๆ เปลีย่น

จำกค�ำว่ำ ท�ำไม่ได้ ให้เป็นค�ำว่ำ เรำท�ำได้ ”

เมื่อเจอปัญหำ มะรุมมะตุ้มเยอะแยะมำกมำย ให้คุณลองตั้ง

สต ิและลองเปลีย่นวกิฤตเิหล่ำนัน้ ให้เป็น Passion ใหม่ๆ ลองเปล่ียน

มุมมองควำมคิดแทนที่จะบอกว่ำ “ยำก เรำท�ำไม่ได้” ให้เป็นค�ำว่ำ 

“เราท�าได้ แค่หาสาเหตใุห้เจอ เราคงผ่านมนัไปได้ไม่ยาก” กำรสร้ำง 

Passion ในรูปแบบนี้ มันจะท�ำให้เกิดควำมท้ำทำย มีแรงกระตุ้นให้

คุณมีพลัง สนุกกับกำรแก้ปัญหำ และหำกคุณสำมำรถแก้ไขปัญหำ

เหล่ำนัน้ได้ในท้ำยทีส่ดุล่ะก ็คณุจะภมูใิจกบัมนัไม่น้อยเลยละค่ะ แถม

มีโอกำสที่จะเติบโตในต�ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนในอนำคต ได้มำกกว่ำ

คนอื่นๆ อีกด้วย

“สร้าง Passion จากผูม้ปีระสบการณ์ หรอืจากหนงัสอืสกัเล่ม 

บทความดีๆ สักบท”

เมื่อเกิดควำมเครียด คิดอะไรไม่ออก ลองหำ Passion ด้วย

กำรเปลีย่นอริยิำบถ เดนิออกจำกโต๊ะท�ำงำนไปพดูคยุ ปรกึษำ กบัคน

ที่เค้ำเคยประสบควำมส�ำเร็จมำก่อน แต่อย่ำเผลอเดินเข้ำไปคุยแบบ

สุ่มสี่สุ่มห้ำนะคะ ดูสถำนกำรณ์กันด้วย และก็อย่ำเผลอเมำส์มอยจน

ออกนอกลู่นอกทำงไปไกล จนกลับโต๊ะไม่ถูก อันนี้ไม่น่ำจะใช่กำรหำ 

Passion แล้วละค่ะ หรือหำกคุณเป็นคนรักสันโดษ ไม่ชอบพูด 

ไม่ชอบคุย กอ็ำจผ่อนคลำยด้วยกำรอ่ำนหนงัสอื อ่ำนบทควำมประเภท  

How to หรือเส้นทำงควำมส�ำเร็จของผู้มีชื่อเสียงต่ำงๆ มันจะช่วย

กระตุ้นให้คุณเริ่มมี Passion เพิ่มขึ้นมำได้ และมีแรงสู้ต่อ ลองดูค่ะ

อีกวิธีหนึ่งที่ดี คือ กำรออกก�ำลังกำย ลองสร้ำง Passion ด้วย

กำรตัง้เป้ำหมำยสขุภำพให้กบัตนเอง หำกลุม่เพือ่น ทีม่คีวำมชอบกฬีำ

ในด้ำนเดยีวกนั แล้วรวมกลุม่ชวนกนัออกก�ำลงักำย นอกจำกกฬีำจะ

ท�ำให้คณุหำยเครยีดได้แล้ว ยงัท�ำให้คณุได้เพือ่นใหม่ๆ เมือ่สมองผ่อน

คลำย จะท�ำให้คุณมีไอเดีย ควำมคิดลื่นไหล แถมได้สุขภำพที่ดีอีก

ต่ำงหำก

สรุปแล้ว Passion ของแต่ละคน จะเกิดขึ้นได้นั้น สิ่งส�ำคัญ

ที่สุด นั่นก็คือ กำรปรับเปลี่ยนควำมคิดและ Mindset อะไรที่เคยท�ำ

ไม่ได้ ให้ลองท�ำ อะไรทีย่งัไม่เคยรู ้ให้ลองค้นคว้ำหำควำมรูค้วำมเพิม่

เตมิ อะไรทีค่ณุชอบ ให้ตัง้เป้ำหมำย และลงมอืท�ำอย่ำงจรงิจงั เพรำะ

ฉะนั้น ชีวิตคุณ “มี” หรือ “หมด” Passion จึงข้ึนอยู่กับตัวคุณ

นั่นเอง เป็นก�ำลังใจให้ทุกคนสร้ำง Passion ดีๆ มีแรงท�ำงำนกันต่อ
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