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แน่นอน ใครๆ ที่มีอายุยืนยาวพอล้วนต้องเคยผ่านวัยยี่สิบปีกันมาแล้ว  

ทั้งสิ้น  

แต่คุณอยากรู้ไหม, ว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหลาย โดยเฉพาะ

คนดังในระดับโลกนั้น พวกเขาเคย “ยี่สิบ” กันมาอย่างไร 

หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องที่ว่าด้วยวิธีการอันชาญฉลาด ผู้เขียนรวบรวมคนดัง

ระดับโลกจำนวนมากเข้าไว้ในที่เดียวกัน แล้วเล่าโดยใช้วิธีอำพรางตัวตนของ  

คนดังเหล่านั้น ซึ่งมีตั้งแต่นักการเมือง นักดนตรี นักคิด นักเขียน นักวิทยา-

ศาสตร์ และอื่นๆ อีกมาก เราจึงแทบไม่อาจล่วงรู้ได้ว่า พวกเขาเป็นใคร  

นั่นคือการสร้างความสงสัย และทำให้เราต้องติดตามอ่านไปจนจบ เพื่อ 

“ลุ้น” ว่าชีวิตในวัยหนุ่มสาวของคนเหล่านั้น ที่สุดแล้วเขาได้เติบโตไปเป็นใคร - 

ไอน์สไตน์หรือ หรือว่าเอลวิส หรือเฉินหลง 

ชีวิตของผู้คนไม่เคยราบเรียบ มันมักพลิกผันด้วยวิธีการแปลกๆ ที่มนุษย์

อย่างเราไม่อาจล่วงรู้ ความพลิกผันนั้น บางคราวพาเราไปสู่ความล้มเหลว แต่ก็

มีไม่น้อยที่พาเราสู่ความสำเร็จไม่คาดฝัน 

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ “เฉลย” ไว้ในตอนท้ายของแต่ละบท ว่าหนุ่มสาวที่

เขาเล่าถึงนั้น โดยเนื้อแท้แล้วพวกเขาเป็นใคร  

ปกติแล้ว เรามักคิดว่าเรา “รู้จัก” ใครบางคนด้วยการ “รู้ชื่อ” ของเขา แต่

หนังสือเล่มนี้ยังบอกเราอย่างแยบคายด้วยว่า เราสามารถเรียนรู้จากความสำเร็จ

ของผู้คนได้โดยยังไม่ต้องรู้ชื่อของเขา และบางทีนั่นอาจเป็นการ “รู้จัก” ที่จริงแท้

มากกว่าการสะกดชื่อของคนคนนั้นได้ถูกต้องเสียด้วยซ้ำ 

 

โตมร ศขุปรชีา 

คำนิยม 
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พูดอีกก็ถูกอีกว่า “ใครๆ ก็เคยยี่สิบ” เหมือนกัน 

(ยกเว้นคนที่จากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควร!) 

แต่ในความเหมือนนี้ ย่อมมีความแตกต่างอยู่มากมาย 

แตกต่างทั้งเรื่องยุคสมัย สภาพสังคม วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ และ

อื่นๆ อีกมาก 

ความแตกต่างหลากหลายนี้เอง ที่ทำให้ชีวิตในวัยยี่สิบของแต่ละคนมี

ความน่าสนใจ 

ยิ่งเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลก ยิ่งน่าสนใจมาก 

ใครๆ  ก็เคยยี่สิบ เป็นหนังสือรวมชีวประวัติตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอายุ  

ยี่สิบกว่าๆ ของบุคคลผู้มีชื่อเสียง ๒๕ คน โดยใช้กลวิธีการนำเสนอให้ผู้อ่าน  

รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังอ่านไดอารี่ของใครสักคน หรือนั่งฟังใครคนหนึ่งเล่าถึง

ชีวิตตัวเอง แม้ตอนแรกจะยังไม่รู้ว่าผู้เล่าคนนั้นเขาเป็นใครหนอ แต่ก็มีเฉลยให้

ในตอนท้าย 

ด้วยกลวิธีการนำเสนอที่แตกต่างและโดดเด่น รวมถึงการคัดสรรแต่

ประเด็นที่น่าสนใจ ทำให้ ใครๆ ก็เคยยี่สิบ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสารคดี

สำหรับเยาวชน จากการประกวดแว่นแก้ว ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๔ 

สำหรับคนที่ยังไม่เคยยี่สิบ นับเป็นเรื่องดีที่จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาด

ของ “ใครๆ” ในเล่มนี้ และยังจะได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของพวกเขา

อีกด้วย เพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการก้าวเข้าสู่ช่วงวัยต่างๆ อย่างมั่นคง 

ดังนั้นจึงอย่าลังเลเลยที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้!  

 

นานมบีุค๊สพ์บัลเิคชัน่ส์ 

 

คำนำสำนักพิมพ์
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คำนำนักเขียน
ครั้งหนึ่ง ผู้เขียนเคยได้อ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพิธีกรรมของชาว  

อะบอริจิน ที่เรียกกันว่า วอล์กอะเบาต์ (Walkabout) ว่ากันว่า ชาวอะบอริจิน

นั้นเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว พวกเขาจะต้องพิสูจน์ตนเองด้วยการออกเดินทางสู่  

พงลึกเพื่อเจริญรอยตามเส้นทางของบรรพบุรุษ และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตพึ่งพา

ตนเองเพียงลำพัง พิธีกรรมนี้อาจกินเวลาหลายเดือนในโลกอันรกร้างและยาก

ลำบาก จวบจนเมื่อหนุ่มสาวเหล่านั้นเดินทางกลับมาสู่บ้านเกิดอีกครั้ง พวกเขา

จะได้รับการยอมรับในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งในสังคมเผ่าของเขา และนั่นเป็นเพียง

เรื่องราวเล็กๆ เรื่องหนึ่งบนโลกใบนี้ของการก้าวพ้นวัยหนุ่มสาว 

สำหรับผู้เขียนแล้ว ใครๆ ก็ต้องเคยเป็นวัยรุ่นด้วยกันทั้งนั้น โชคดีที่  

ทุกวันนี้ เราไม่จำเป็นต้องเข้าป่าลึกเพื่อค้นหาตัวเองอีกต่อไปแล้ว แต่ลักษณะของ

วัยหนุ่มสาวที่ยังคงเป็นสากลจวบจนปัจจุบันก็คือ ช่วงเวลาแห่งการตั้งคำถามกับ

ตัวเอง วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มหันกลับมามองตัวเอง สอบถามตัวเองถึง

ทิศทางชีวิตกันอย่างจริงๆ จังๆ ก่อนที่เราจะก้าวผ่านช่วงวัยนั้นไปสู่ความท้าทาย

ใหม่ๆ ในชีวิตต่อไป มันไม่มีจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ และไม่มีจุดสิ้นสุดอย่าง

เป็นทางการเช่นกัน ช่วงเวลาแห่งการตั้งคำถามเหล่านี้อาจกินเวลามากกว่าที่  

วัยรุ่นชาวอะบอริจินต้องเผชิญก็เป็นได้ กว่าที่พวกเขาจะค้นพบตัวเองอย่าง

แท้จริง หรือแม้แต่บางคนอาจจะยังคงค้นหาคำตอบกันต่อไป 

หนังสือเล่มนี้เองก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์เหล่านั้นเช่นกัน 

เพราะคงจะเป็นการดีหากเราได้ร่วมเป็นสักขีพยานกับเรื่องราวที่ใครสักคนหนึ่ง

กว่าจะมีชีวิตที่เข้ารูปเข้ารอยและเป็นประโยชน์แก่บุคคลรอบข้างนั้น พวกเขา

ฟันฝ่ามันไปได้อย่างไร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การได้เรียนรู้ชีวิตจากบทเรียนของ

อีกชีวิตหนึ่งนั้นน่าจะเปิดหัวใจและมุมมองใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี แถมยังไม่ต้อง

เสี่ยงเข้าไปผจญสิงสาราสัตว์ในป่าลึกอีกด้วย 

 

 ขอใหส้นกุกบัเรือ่งราวของใครอกีหลายๆ คนในเลม่นีค้รบั 

 ณ วฒัน์ 
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หลากหลายเรื่องราวของเหล่าบุคคลสำคัญ

ซึ่งแต่ก่อนก็เคยเป็นคนไม่สำคัญมาด้วยกันทั้งนั้น
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บทนำ

แต่ละคนล้วนมีนิยามเกี่ยวกับอนาคตในใจแตกต่างกัน หนึ่งคนอาจรอให้

อนาคตมาถึงอย่างค่อยเป็นค่อยไป หนึ่งคนอาจเฝ้าสงสัยและจินตนาการว่า

อนาคตจะหน้าตาเป็นเช่นไร ในขณะที่อีกคนอาจหวังสร้างอนาคตขึ้นมาด้วย  

ตัวเอง แต่ไม่ว่าเราเห็นด้วยกับคนกลุ่มไหน หรือจะคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตใน

ลักษณะใดก็ตาม เหนือสิ่งอื่นใดแล้ว เวลาและอนาคตกำลังไหลเรื่อยผ่านตัวเรา

ไปครั้งละวินาทีอย่างไม่หยุดยั้ง 

ในโลกกลมๆ ใบนี้ ยังมีอีกข้อเท็จจริงหนึ่งเกี่ยวกับเวลาที่ชวนให้ประหลาด

ใจไม่น้อย นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุค ๔๐๐ กว่าปีก่อน เมื่อบรรดาผู้รอบรู้และ

บาทหลวงมากมายทั่วภาคพื้นยุโรปต่างเป็นประจักษ์พยานต่อเหตุการณ์แปลกๆ 

ที่เริ่มทยอยเกิดขึ้นอย่างไม่ถูกกาลเทศะนักในแต่ละช่วงของป ีจนเริ่มมีข่าวลือกัน

ไปหนาหู บ้างว่าคล้ายจะเป็นลางบอกเหตุถึงความไม่ชอบมาพากลอันน่าหวั่น

วิตก หลายคนพานตื่นตระหนกว่าโลกกำลังจะถึงคราดับสูญไปแล้วหรือไร และ

ก่อนที่เหตุการณ์ชวนสนเท่ห์เหล่านี้จะเลยเถิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตในวงกว้าง   

นักคิดจากทั่วทุกสารทิศจึงถูกระดมกันมาเพื่อถกปัญหาข้อนี้กันอย่างเอาจริง  

เอาจัง นับเป็นช่วงเวลาที่วิทยาศาสตร์และความเชื่อทำงานร่วมมือกันอย่างขยัน

ขันแข็งที่สุดที่เคยมีบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ก็ว่าได้  

หลังจากใช้เวลาศึกษาตีความกันอยู่พักใหญ่ ในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบ  

ต้นสายปลายเหตุจนได้ และโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลา คริสตจักร

โรมันคาทอลิกในสมัยนั้นตัดสินใจประกาศปรับความแม่นยำของปฏิทินเสียใหม่

แบบสายฟ้าแลบ เนื่องจากผลการค้นพบที่ว่า วิธีคำนวณปฏิทินของเดิมที่ใช ้ 

กันมาตั้งแต่ ค.ศ. ๑ เทียบกับการหมุนจริงของโลกรอบดวงอาทิตย์นั้นมี

ความคลาดเคลื่อนเล็กๆ อยู่วันละไม่กี่นาที แต่ไม่กี่นาทีนี่เองที่พอสะสมกันนาน
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