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คนบันดาลใจ
หลายครั้งที่ชีวิตกําลังทอแท สิ้นหวัง ตองอาศัยเรื่องราวจากเหตุการณ
หรือใครสักคน เพื่อเปน “แรงบันดาลใจ” ทั้งในทาง “สวนตัว” และเปน
“ความทรงจํารวม” ของคนในสังคมเดียวกัน ใหมีพลังกาวเดินตอไป
ซึ่งบุคคลผูเปนแรงบันดาลใจของแตละสังคม ก็อาจสะทอนตัวตนหรือแนวคิด
ของสังคมนั้นใหเพื่อนบานไดเรียนรูก็เปนได
อูจุน (Wu Chun)

ดร.มหาเธร บิน โมฮัมหมัด (Dr.Mahathir bin Mohamad)

ชาวบรูไนคนแรกที่ไดกาวเขาสูวงการบันเทิงขนาดใหญของจีน-ไตหวัน
และประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว นอกจากหนาตาอันหลอเหลา
และความสามารถทางการแสดงที่เต็มเปยมแลว ยังมีความสามารถ
ในการบริหารธุรกิจ "Fitness Zone" สถานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ของเขาเอง ทั้งในบรูไน และมาเลเชีย จนเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
และแวดวงธุรกิจดวยกันเอง โดยไดรับรางวัลนักธุรกิจวัยรุนยอดเยี่ยม
แหงป พ.ศ 2008 (ค.ศ. 2008) จากประเทศมาเลเซีย เปนการการันตี
ความสามารถที่รอบดานของหนุมคนนี้

ธี โสวันทา (Thy Sovantha)
ปจจุบันคนหนุมสาวกัมพูชากําลังตื่นตัวกับการสื่อสาร
ผานสังคมออนไลน (Social Media) เปนอยางมาก “ธี โสวันทา” คือ
สาวนอยวัย 19 ที่มีคนกัมพูชาติดตามทาง Facebook มากที่สุด
เปนอันดับ 3 รองจาก นายสม รังสี และ นายเกิ้ม สกคา ซึ่งเปน
กลุมผูนําดานการเมือง สิ่งที่ทําใหเธอไดรับความสนใจเปนอยางมาก
คือ “ความกลา” ในการวิพากษวิจารณการทํางานของรัฐ นอกจากนั้น
เธอยังไดใชการสื่อสารผานสังคมออนไลน สําหรับชวยเหลือคนยากไร
ในประเทศกัมพูชาอีกดวย ทั้งสวย เกง และใจบุญ จึงทําใหเธอกลายเปน
อีกหนึ่งบุคคลที่วัยรุนกัมพูชาอยากเอาเปนแบบอยาง

เทาฟค ฮิดายัต (Taufik Hidayat)
หากพูดถึงอินโดนีเซีย กีฬาแบดมินตันจะเปนชื่อตน ๆ ที่หลายคน
นึกถึง “เทาฟค ฮิดายัต” อดีตยอดนักแบดมินตันชาวอินโดนีเซีย
ถูกยกยองวาเปนหนึ่งในนักแบดมินตันที่มีพรสวรรคสูงที่สุดคนหนึ่ง
เทาที่โลกเคยมีมา สามารถควาเหรียญทอง แบดมินตันชายเดี่ยว
กีฬาโอลิมปก ที่เอเธนส ป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) กอนจะควาแชมปโลก
ในปถัดมา คือ แรงบันดาลใจ และแรงผลักดันใหเยาวชนรุนใหมพยายาม
เจริญรอยตามความสําเร็จที่เขาเคยสรางเอาไว และแมจะวางมือ
จากการแขงขันไปแลว รัฐบาลอินโดนีเซียก็ยังประกาศแตงตั้งใหเขาเปน
หัวหนาคณะนักกีฬาอินโดนีเซียชุดซีเกมส ครั้งที่ 28 ในป พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015) แสดงถึงอิทธิพลที่มีตอวงการกีฬาของอินโดนีเซีย
อยางปฏิเสธมิได

เปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของมาเลเซียนับแตป พ.ศ. 2524 - 2546
(ค.ศ. 1981 - 2003) โดยครองตําแหนงนี้นานถึง 22 ป ซึ่งทําใหเขา
เปนหนึ่งในผูนําเอเชียที่มีอายุการทํางานยาวนานที่สุดและทรงอิทธิพล
ที่สุด มีบทบาทเปนผูวางรากฐานพัฒนาประเทศในรูปแบบ
ของแผนพัฒนาประเทศ ที่มีชื่อวา “VISION 2020” ซึ่งนํามาเลเซีย
สูความเจริญทัดเทียมอารยประเทศรูปแบบการทํางาน วิธีคิดของ
ดร.มหาเธร จึงกลายเปนแรงบันดาลใจใหกลุมคนหลากหลายนําไปปรับใช
โดยเฉพาะชาติมุสลิมตาง ๆ ที่อยากปฏิรูปตัวเองเขาสูโลกสมัยใหม
โดยไมทิ้งรากเหงาตัวเอง

แมนนี่ ปาเกียว (Manny Pacquiao)
การขึ้นชกของปาเกียวทุกครั้งมีความสําคัญระดับทําใหโลก
ของชาวฟลิปปนสจํานวนหนึ่งหยุดหมุน แตความยิ่งใหญของปาเกียว
ไมไดหยุดอยูแคบนสังเวียนกําปนเทานั้น เพราะเขายังคงบริจาคเงิน
จํานวนมหาศาลที่ไดจากการชกใหกับการกุศลทุก ๆ ป และยังปฏิบัติตัว
เปนคริสตศาสนิกชนที่เครงครัดเชนเดิม
ความโดงดังในระดับที่ทั่วโลกใหการยอมรับไดกลายเปนอีกหนึ่ง
อัตลักษณของฟลิปปนสบนเวทีโลกที่ชาวฟลิปปนสสามารถยืดอก
ไดอยางเต็มภาคภูมิ หากจะกลาววาแมนนี่ ปาเกียว สรางสํานึก
ความเปนชาติรูปแบบใหมขึ้นมาในหมูชาวฟลิปปนสก็คงจะไมเกินเลยไปนัก

ลี กวน ยู (Lee Kuan Yew)
บิดาผูกอตั้งประเทศสิงคโปร และนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร
ผูดํารงตําแหนงนานถึง 31 ป ไดรับการยกยองอยางกวางขวางในฐานะ
รัฐบุรุษผูปฏิรูปเศรษฐกิจสิงคโปรใหพัฒนาแบบกาวกระโดด
จนกลายเปนประเทศที่มีรายไดตอหัวประชากรสูงที่สุดแหงหนึ่งของโลก
เปนศูนยกลางการเงินและการคาที่สําคัญ และเปนแบบอยาง
การพัฒนาสําหรับอีกหลายประเทศ มุมมอง และวิสัยทัศน
ของนายลี กวน ยู ไดรับการยกยองจากผูคนทั่วโลกเปนอยางมาก
โดยเฉพาะเหลาผูนําประเทศ ดวยเหตุนี้ นายลี กวน ยู จึงเปนบุคคล
ที่มีอิทธิพลอยางมากตอประเทศสิงคโปร

หลวงปู ติช นัท ฮันห (Thich Nhat Hanh)

เฮือง ลิดดัง
จากเด็กสาวเรียนจบ ป.4 ออกมาขายกลวยปง เพื่อชวยเหลือ
ทางบาน จนวันนี้เธอ คือ เจาแมสินคาปลอดภาษี (Duty Free)
ของ สปป.ลาว และเปนเจาของกิจการ “กลุมบริษัท ดาวเฮือง กรุป”
กลุมธุรกิจขนาดใหญอันดับตน ๆ ของ สปป.ลาว ซึ่งสินคาในเครือ
ที่คนไทยคุนเคยเปนอยางดีก็คือ “กาแฟดาว” คุณเฮือง หรือ
“เจดาวเรือง” ถือเปนหญิงเกงที่เปนแรงบันดาลใจใหกับชาวลาวรุนใหม
จํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมผูหญิง จากการไมยอมแพตอความยากลําบาก
ปจจุบันเธอยังเปนวิทยากรถายทอดเรื่องราวชีวิตใหผูคนใน สปป.ลาว
รวมทั้งผูที่มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับเธอ เพื่อหวัง
สรางกําลังใจใหคนที่กําลังทอแทไดลุกขึ้นสูอีกครั้ง

อู ถั่น (U Thant)
อดีตเลขาธิการองคการสหประชาชาติ (United Nations: UN)
ชาวเมียนมาร ที่ดํารงตําแหนงระหวางป พ.ศ. 2504 - 2514 (ค.ศ. 1961 1971) ตลอดระยะเวลา 10 ป ที่ดํารงตําแหนง นายอู ถั่น
ไดมีบทบาทสําคัญเจรจาสรางสันติภาพใหแกชาวโลกไวมากมาย
ปจจุบันรัฐบาลเมียนมารไดบรรจุเนื้อหาชีวประวัติและผลงานของเขา
เขาไปในบทเรียนอีกครั้ง สวนบานของนายอู ถั่น ไดเปดเปนพิพิธภัณฑ
ใหประชาชนเขาศึกษาชีวประวัติ และรับรูเรื่องราวจากคําบอกเลา
ลูกหลานที่เคยอาศัยอยูในบานหลังนี้

พระภิกษุชาวเวียดนาม ผูนําเสนอความคิด “พุทธศาสนาตองเปน
สวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน และพุทธธรรมเปนสิ่งที่สามารถ
ประยุกตใชใหเขากับวิธีชีวิตยุคปจจุบันได (Engage Buddhism)”
ทานเปนที่รูจักในฐานะพระเถระชั้นผูใหญ ในพุทธศาสนานิกายมหายาน
ผูสอนการฝกสมาธิภาวนา กวี นักเขียน นักตอสูเพื่อสันติภาพ
เคยถูกเสนอชื่อเขารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และนิตยสารไทม
(Time Magazine) ยกยองใหเปน “Hero” หรือผูมีผลงานอันโดดเดน
และเปนแรงบันดาลใจใหแกคนทั้งโลก

แลวบุคคลผูเปนแรงบันดาลใจ
ของคุณคือใคร
แลวเขาสะทอนตัวตนของคุณ
ออกมาอยางไร

เรียบเรียงขอมูลจาก
• รายงานพิเศษ “รายการสวัสดีอาเซียน”Nation TV ออกอากาศ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557
• หนังสือ “17 ผูทรงอิทธิพลในอาเซียน” จุลนภ ศานติพงศ และคณะ เรียบเรียง, สํานักพิมพสถาพรบุคส
• หนังสือ “จับเขาคุย มหาธีร โมฮัมหมัด (Conversations with Mahathir Mohamad)” ผูแตง ทอมเพลท (Tom Plate), ผูแปล สุภากรณกาญจนวีระโยธิน, สํานักพิมพมติชน
• Content http://www.siamsport.co.th/column/120926_188.html
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