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ช่วง

นี้ได้ยินหลายคนพูดถึงค�ำว่า “Passion” กันค่อนข้าง
บ่อย ซึ่งได้กลายเป็นค�ำฮิตติดปากของใครหลายๆ
คนในยุคนีส้ มัยนีก้ นั ไปแล้วสินะ จะท�ำอะไรแต่ละอย่าง ก็ตอ้ งมี “Passion” เป็นแรงกระตุ้น หรือแรงจูงใจ และเมื่อไม่นานมานี้ ค�ำนี้ก็ได้ถูก
เกี่ยวโยงเกี่ยวกับปัญหาชีวิตรักของนักร้องคนหนึ่ง กลายเป็นกระแส
ใหญ่โตในโลกออนไลน์ เพียงแค่ แฮชแท็ก ค�ำว่า “หมด Passion”
ก็ท�ำเอาคนฮือฮากันทั้งประเทศ
และแล้ว ต่อมความอยากค้นหาความหมายอันแท้จริงของ
ค�ำว่า Passion ก็เริม่ ท�ำงาน แม้จะเคยรูม้ าบ้างแล้วว่ามันคืออะไร แต่
ก็ยังไม่ลึกพอ เลยไม่รอช้า รีบคว้ามือถือมา Search หาค�ำว่า “Passion” ทันที ในทีส่ ดุ สายตาก็ไปสะดุดกับกระทูห้ นึง่ ในเว็บไซต์ Pantip
ซึ่งเจ้าของในนาม “มายากล” ได้ตั้งกระทู้สั้นๆ ง่ายๆ แค่เพียง “ค�ำว่า
Passion เมือ่ แปลเป็นภาษาไทย” และแน่นอนว่า เหล่าบรรดาสมาชิก
ทั้งหลาย ก็ได้เข้ามา Comment อย่างมากมาย และโดยส่วนใหญ่จะ
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ตอบว่า Passion คือ “ความหลงใหล” แต่!!! มีความคิดเห็นหนึ่ง ซึ่ง
น่าสนใจ และให้ความหมายได้ดีเลยทีเดียว ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่า
ความคิดเห็นนี้ ค่อนข้างตีความของค�ำว่า “Passion” ได้ดีพอสมควร
เลยละค่ะ โดยสามารถสรุปสั้นๆ ได้ว่า…
“Passion” มันคือการมุง่ มัน่ กระตือรือร้น ทีจ่ ะท�ำอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ที่อาจเกิดจากสิ่งที่เราชอบ หลงใหลได้ปลื้มในสิ่งนั้น และอยาก
จะท�ำมันให้ได้ หรืออาจเกิดมาจากปมลึกๆ ทางลบในใจทีค่ ณ
ุ เคยเจอ
มาก่อน ก่อให้เกิดการกระท�ำในด้านบวก ที่ต้องการช่วยเหลือหรือไม่
ต้องการให้ผู้อื่นต้องมาเจอความเจ็บปวดแบบตัวเอง เป็นต้น”
“เมื่อเจอปัญหา ให้ลองตั้งสติ เปลี่ยนวิกฤติ ให้เป็น Passion
ใหม่ๆ เปลี่ยนจากค�ำว่า ท�ำไม่ได้ ให้เป็นค�ำว่า เราท�ำได้ ”
เมื่อมองย้อนมาในชีวิตประจ�ำวันของเรา โดยเฉพาะคน
ส่วนใหญ่ที่ยังท�ำงานประจ�ำ เริ่มมีค�ำถามว่า ชีวิตที่วนลูปอยู่เช่นนี้
จะไปหา Passion จากไหนกันล่ะ? เอาละสิ! เริ่มตอบยาก เพราะชีวิต
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ในแต่ละวันต่างพบเจอแต่สภาพเดิมๆ งานลักษณะเดิม เพือ่ นร่วมงาน
ก็หน้าเดิมๆ แถมมีนิสัยเช่นเดิมอีกต่างหาก เช้าชิพบัตรเข้าท�ำงาน
เย็นก็กลับบ้าน แถมบางคืนต้องปั่นโอทีดึกๆ ดื่นๆ ซะอีก เฮ้อ!!!
กลายเป็นว่า เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศกันไม่ต�่ำกว่า 8-10 ชม.
ต่อวัน แต่ก็ยังคงต้องก้มหน้าก้มตาท�ำกันต่อไป เพียงเพราะหวัง
เงินเดือนมาเลีย้ งปากเลีย้ งท้อง บางคนก็ทนๆ ท�ำไปทัง้ ทีจ่ ติ ใจห่อเหีย่ ว
สุขภาพกายก็แย่ สุขภาพจิตก็เสีย เป็นต่อไปอย่างนี้ ก็ไม่นา่ จะดีนะคะ
เพราะฉะนัน้ ก่อนทีจ่ ะไปหา “Passion” เราควรลองย้อนกลับ
มาตัง้ ค�ำถามกับตัวเองเราก่อนดีไหม เช่น งานทีค่ ณ
ุ ท�ำอยูท่ กุ วันนี้ มัน
ตอบโจทย์ทกุ อย่างในชีวติ ของคุณหรือป่าว? โอกาสความก้าวหน้าใน
ต�ำแหน่งหน้าที่เป็นอย่างไร? ค่าตอบแทนที่ได้รับในแต่ละเดือน
คุม้ หรือไม่? สภาพแวดล้อม และเพือ่ นร่วมงานเป็นอย่างไรบ้าง? หาก
ค�ำตอบของค�ำถามเหล่านี้ คุณเลือกที่จะพูดว่า “ไม่” เห็นที Passion
คงจะเกิดได้ยากแล้วละค่ะ ขอแนะน�ำให้เปลี่ยนงาน และสถานที่
ท�ำงานด่วน!!! เพราะขืนทนต่อไป ชีวิตคุณคงไม่สดชื่น ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน
แต่ … หากค่ า ตอบแทน สวั ส ดิ ก ารบริ ษั ท รวมถึ ง สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานดีหมด หลงเหลือแค่เพียงปัญหาในเรื่องของ
เนื้องาน เรื่องคน ความเครียด อันนี้สร้าง Passion ได้ไม่ยากค่ะ “เมื่อ
เจอปัญหา ให้ลองตัง้ สติ เปลีย่ นวิกฤติ ให้เป็น Passion ใหม่ๆ เปลีย่ น
จากค�ำว่า ท�ำไม่ได้ ให้เป็นค�ำว่า เราท�ำได้ ”
เมื่อเจอปัญหา มะรุมมะตุ้มเยอะแยะมากมาย ให้คุณลองตั้ง
สติ และลองเปลีย่ นวิกฤติเหล่านัน้ ให้เป็น Passion ใหม่ๆ ลองเปลีย่ น
มุมมองความคิดแทนที่จะบอกว่า “ยาก เราท�ำไม่ได้” ให้เป็นค�ำว่า
“เราท�ำได้ แค่หาสาเหตุให้เจอ เราคงผ่านมันไปได้ไม่ยาก” การสร้าง
Passion ในรูปแบบนี้ มันจะท�ำให้เกิดความท้าทาย มีแรงกระตุ้นให้
คุณมีพลัง สนุกกับการแก้ปัญหา และหากคุณสามารถแก้ไขปัญหา
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เหล่านัน้ ได้ในท้ายทีส่ ดุ ล่ะก็ คุณจะภูมใิ จกับมันไม่นอ้ ยเลยละค่ะ แถม
มีโอกาสที่จะเติบโตในต�ำแหน่งหน้าที่การงานในอนาคต ได้มากกว่า
คนอื่นๆ อีกด้วย
“สร้าง Passion จากผูม้ ปี ระสบการณ์ หรือจากหนังสือสักเล่ม
บทความดีๆ สักบท”
เมื่อเกิดความเครียด คิดอะไรไม่ออก ลองหา Passion ด้วย
การเปลีย่ นอิรยิ าบถ เดินออกจากโต๊ะท�ำงานไปพูดคุย ปรึกษา กับคน
ที่เค้าเคยประสบความส�ำเร็จมาก่อน แต่อย่าเผลอเดินเข้าไปคุยแบบ
สุ่มสี่สุ่มห้านะคะ ดูสถานการณ์กันด้วย และก็อย่าเผลอเมาส์มอยจน
ออกนอกลู่นอกทางไปไกล จนกลับโต๊ะไม่ถูก อันนี้ไม่น่าจะใช่การหา
Passion แล้วละค่ะ หรือหากคุณเป็นคนรักสันโดษ ไม่ชอบพูด
ไม่ชอบคุย ก็อาจผ่อนคลายด้วยการอ่านหนังสือ อ่านบทความประเภท
How to หรือเส้นทางความส�ำเร็จของผู้มีชื่อเสียงต่างๆ มันจะช่วย
กระตุ้นให้คุณเริ่มมี Passion เพิ่มขึ้นมาได้ และมีแรงสู้ต่อ ลองดูค่ะ
อีกวิธีหนึ่งที่ดี คือ การออกก�ำลังกาย ลองสร้าง Passion ด้วย
การตัง้ เป้าหมายสุขภาพให้กบั ตนเอง หากลุม่ เพือ่ น ทีม่ คี วามชอบกีฬา
ในด้านเดียวกัน แล้วรวมกลุม่ ชวนกันออกก�ำลังกาย นอกจากกีฬาจะ
ท�ำให้คณ
ุ หายเครียดได้แล้ว ยังท�ำให้คณ
ุ ได้เพือ่ นใหม่ๆ เมือ่ สมองผ่อน
คลาย จะท�ำให้คุณมีไอเดีย ความคิดลื่นไหล แถมได้สุขภาพที่ดีอีก
ต่างหาก
สรุปแล้ว Passion ของแต่ละคน จะเกิดขึ้นได้นั้น สิ่งส�ำคัญ
ที่สุด นั่นก็คือ การปรับเปลี่ยนความคิดและ Mindset อะไรที่เคยท�ำ
ไม่ได้ ให้ลองท�ำ อะไรทีย่ งั ไม่เคยรู้ ให้ลองค้นคว้าหาความรูค้ วามเพิม่
เติม อะไรทีค่ ณ
ุ ชอบ ให้ตงั้ เป้าหมาย และลงมือท�ำอย่างจริงจัง เพราะ
ฉะนั้น ชีวิตคุณ “มี” หรือ “หมด” Passion จึงขึ้นอยู่กับตัวคุณ
นั่นเอง เป็นก�ำลังใจให้ทุกคนสร้าง Passion ดีๆ มีแรงท�ำงานกันต่อ
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