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ผมอยากจะเลา "เรื่องราวที่อยูเบ้ืองหลัง" ของ "Who Moved My cheese?" ใหคุณรู เพราะเรื่องราวที่
อยูเบ้ืองหลังนั้น เปนที่มาของหนังสือที่ไดเขียนขึ้นเลมนี้ และมีใหพวกเราไดอาน, ไดสนุก และ ได
แบงปนใหกับผูอื่น 
 
หนังสือเรื่องนี้เปนสิ่งที่ผมตองการเห็นมันเกิดขึ้น ตั้งแตครั้งแรกที่ผมไดยิน Spencer Johnson เลา
เรื่อง "Cheese" ใหฟงเมื่อหลายปกอน, กอนที่ Johnson และ ผม จะเขียนหนังสือของเรา เรื่อง "The 
One Minute Manager" ดวยกัน 
 
ผมจําความคดิในตอนนั้นไดวา เรื่องนั้นดีอยางไร และ มันจะชวยผมอยางไร นับตั้งแตตอนนั้นเปนตน
ไป 
 
"Who Moved My Cheese?" เปนเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเขาวงกต ซึ่งมีตัวละคร
ที่นาขบขันอยู 4 ตัว ที่มองหา "Cheese" - "Cheese" เปนอุปมา สําหรับ ส่ิงที่เราตองการมีในชีวิต, ไม
วาจะเปนเรื่องงาน, ความสัมพันธ, ความสงบทางจิตใจ, หรือแมแตกิจกรรม เชน การวิ่งจ็อกกิ้ง, เลน
กอลฟ 
 
คนเราแตละคนมีความคิดเปนของตนเองวา "Cheese" คืออะไร และเราติดตามหามัน เพราะเราเชื่อวา
มันจะทําใหเรามีความสุข ถาเราเจอมัน บอยครั้งที่เราจะติดอยูกับมัน และถาเราสูญเสียมันไป หรือมัน
ถูกแยงไป มันจะทําใหเราเจบ็ปวด 
 
"เขาวงกต" ในเรื่องนี้แสดงถึงสถานที่ ที่คุณใชเวลามองหาสิ่งที่คุณตองการ มันสามารถที่จะเปน
องคกรที่คุณทํางานอยู, ชุมชนที่คุณอาศัยอยู, หรือความสัมพันธที่คุณมีในชีวิตของคุณ 
 
ผมเลาเรื่อง "Cheese" ที่คุณกําลังจะอาน ในการปราศรัยของผมทั่วโลก และบอยครั้งหลังจากที่ผม
ปราศรัยจบจะไดยินผูคนพูดถึง เรื่อง "Cheese" ที่มีตอพวกเขาแตกตางกัน 
 
เชื่อหรือไมวา, เรื่องเล็กๆ เรื่องนี้ไดรับความเลื่อมใส ในการชวยเหลือดานการดําเนนิอาชีพ, การ
แตงงาน และการดํารงชีวิต ! 
 



ตัวอยางเรื่องจริงเรื่องหนึ่งจากหลายๆ เรื่อง มาจาก Charlie Jones ผูประกาศขาวที่ไดรับความนับถือ
อยางดี ทาง NBC-TV ซึ่งเปนผูเปดเผยวา เรื่อง "Who Moved My Cheese?" ที่กําลังไดยิน ได
ชวยเหลือเขาในดานการดํารงอาชีพ งานของเขาซึ่งเปนผูประกาศขาวมีความเปนเอกลักษณ แต
หลักการดําเนนิอาชีพที่เขาไดเรียนรูสามารถนําไปใชไดกับทุกๆ คน 
 
นี้คือส่ิงที่เกิดขึ้น : Charlie ไดทํางานอยางหนัก และไดทาํงานใหญเกี่ยวกับการออกอากาศการ
แขงขัน Track and Field ที่ Olympic Games เมื่อคราวกอน เขาจึงแปลกใจ และอารมณเสีย เมื่อนาย
ของเขา บอกเขาวา เขาถูกยายออกจากการทําขาวการแขงขัน Track and Field ใน Olympics ครั้ง
หนา และไดรับมอบหมายใหไปทําขาว Swimming and Diving แทน 
 
เนื่องจาก Charlie ไมรูจักกฬีาประเภทนี้ดีพอ เขาจึงผิดหวัง เขารูสึกไมพอใจ และโกรธ เขาพูดวา เขา
รูสึกวามันไมยุติธรรม! ความโกรธของเขาเริ่มกระทบกับทุกส่ิงทุกอยางที่เขาทาํ 
 
ในเวลานั้น, เขาไดยินเรื่องราวของ "Who Moved My Cheese?" 
 
หลังจากนั้น เขาพูดวา เขาหัวเราะเยาะตวัเอง และเปลี่ยนความรูสึกนึกคิดของเขาใหม เขาเขาใจแลว
วา นายของเขาเพียงแค "เคลื่อนยาย Cheese ของเขาเทานั้นเอง" ดังนั้นเขาจึงปรับตัว เขาเรียนรูกีฬา
ใหม อีก 2 ประเภท และในความเปลี่ยนแปลงนี้ เขาพบวา การทําสิ่งใหมๆ ทําใหใหเขารูสึกหนุมขึ้น 
 
เปนเวลาไมนานนัก นายของเขาไดรับรูถึง ความรูสึกนึกคิด และกําลังความสามารถใหมของเขา และ
ไมนานนัก เขาก็ไดรับมอบหมายงานที่ดีกวา เขาเดินหนาตอไปเพลิดเพลินกับความสําเร็จที่มากขึ้น
กวาแตกอน และภายหลัง เขาไดรับการชักชวนใหเขารวมเปนผูประกาศขาว Pro Football's Hall of 
Fame ของ Alley 
 
นั้นเปนเพียงหนึ่งในบรรดาเรื่องจริงหลายๆเรื่อง ที่ผมไดยินเกี่ยวกับผลกระทบของเรื่อง "Cheese" ที่มี
ตอผูคน - จากชีวิตการทํางาน สูชีวิตของความรัก ของพวกเขา 
 
ผมเปนผูศรัทธาอยางแรงกลาในพลังของ "Who Moved My Cheese" ซึ่งผมไดแจกสําเนาตนฉบับ
กอนตีพิมพตอนตนป ใหกับทุกคน (มากกวา 200 คน) ที่ทํางานในบริษัทของเรา เมื่อไมนานมานี้ 
ทําไม? 
 
เพราะวา เหมอืนกับบริษัทอื่นๆ ที่ไมเพียงตองการดําเนินธุรกิจใหอยูรอดในอนาคต แตยังตองการอยู
ในตําแหนงที่ศักยภาพในการแขงขัน เชน Blanchard Training & Development มีการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ พวกเขาเคลื่อนยาย "Cheese" ของเราอยูอยางตอเนื่อง ในขณะที่ในอดีตเราอาจจะตองการ
พนักงานที่มีความภักดี แตในปจจุบันเราตองการคนที่ยืดหยุน ซึ่งเปนคนที่ไมยึดติดกับ "ส่ิงตางๆ ที่
เกิดขึ้นรอบๆ ที่นี่" 
 
และนอกจากนี้ ตามที่คุณรู การอาศัยอยูในน้ําที่มีความใสอยูเสมอ ทามกลางความเปลี่ยนแปลงซึ่ง
เกิดขึ้นตลอดเวลาในการทํางาน หรือในชีวิต ทําใหมีความกดดัน ถาคนเหลานั้นไมมีแนวทางในการ
มองดูความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะชวยใหเขาเขาใจ ส่ิงที่เกิดข้ึนเปดประตูสูเรื่อง "Cheese" 
 
หลายคนจะตองอาน "Who Moved My Cheese? เมื่อเขาไดยินผมเลาเรื่องราวเกีย่วกับมันใหเขาฟง 
คุณเกือบจะรูสึกไดถึงการผอนคลายพลังความคิดในแงลบที่กําลังเริ่มเกิดขึ้น คนแลวคนเลาจากทุกๆ 
แผนกหันมาขอบคุณผมเรื่องหนังสือที่ผมแจกให และบอกผมวา หนังสือที่ผมแจกชวยพวกเขาไดแลว
อยางไร โดยดูจากการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น ในบริษัทของเราในมุมมองที่แตกตางไป เชื่อผม
เถอะ นิยายเปรียบเทียบเลมนี้ ใชเวลาอานเพียงนิดเดียว แตมันมีผลกระทบอยางลึกซึ้ง 
 
เมื่อคุณเปดอานหนาตอๆ ไป คุณจะพบวาหนังสือเลมนี้แบงออกเปน 3 สวน คือ: สวนแรก : A 
Gathering, เพื่อนรวมหองรุนกอนพูดเกี่ยวกับ เรื่องความพยายามที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่
กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา ในงานเลี้ยงรุน สวนที่สอง : เรื่อง "Who Moved My Cheese?", เปน
แกนสําคัญของหนังสือเลมนี้ สวนที่สาม : A Discussion, ผูอานพูดคุยถึงส่ิงที่เรื่องนี้ใหตอพวกเขา 
และ พวกเขาจะใชส่ิงที่ไดรับ ในการทํางาน และการดําเนินชีวิตของพวกเขาอยางไร 
 



ผูอานตนฉบับของหนังสือเลมนี้มากอนบางทาน จะอานแคตอนจบของเรื่อง และไมอานตอ แตชอบที่
จะแปลความหมายของเรื่องดวยตัวเอง สวนคนอื่นๆ สนุกกับการอานในสวน A Discussion ที่ตอจาก
ตอนจบของเรื่อง เพราะเปนสวนที่กระตุนความคิดเกี่ยวกับ วิธีการที่จะประยุกตใชส่ิงที่เขาไดเรียนรูตอ
สถานการณของเขาเอง 
 
อยางไรก็ตาม ผมหวังวา แตละครั้งที่คุณไดอาน เรื่อง Who Moved My Cheese? คุณจะพบสิ่งใหมๆ 
และ ส่ิงที่เปนประโยชน เหมือนกับผม และสิ่งเหลานั้นจะชวยคุณจัดการกับความเปลี่ยนแปลง และนํา
ความสําเร็จมาใหกับคุณ ไมวาอะไรที่คณุตัดสินใจลงไป ความสําเร็จเปนของคุณ 
 
ผมหวังวาคุณจะสนุกกับสิ่งที่คุณคนพบ และ ผมขอใหคุณโชคดี จําไววา : "กาวไปกับ Cheese!". 
 
Ken Blanchard San Diego, 1998 



ตอนที่ 1 : "การรวมตัว" 
 
วันอาทิตยที่สดใสในชิคาโกวันหนึ่ง เพื่อนรวมหองรุนกอนหลายคนมาทานอาหารกลางวันรวมกัน 
หลังจากไดรวมงานเลี้ยงรุนไฮสคูล เมื่อคืนกอน พวกเขาตองการฟงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตแตละคน
มากกวานี้ หลังจากที่หยอกลอกันอยางสนุกสนาน และทานอาหารมื้ออรอยแลว พวกเขานั่งคุยกันถึง
เรื่องที่นาสนใจ 
 
แองเจลา ซึ่งเปนหนึ่งในบรรดาคนที่เดนดงัที่สุดในรุน กลาววา "ชีวิตจริงๆ ผิดกันกับที่ฉันไดคิดไวเมื่อ
ตอนที่ฉันอยูในโรงเรียน หลายอยางไดเปลี่ยนไป" 
 
"มันเปนเชนนั้นจริงๆ" นาธานกลาวย้ํา เพื่อนๆ รูวา นาธานทําธุรกิจของครอบครัวของเขา ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจแบบจําเจ และเปนสวนหนึ่งของชุมชนทองถิ่นมานานเทาที่พวกเขาจําได ดังนั้นพวกเขาจึงแปลก
ใจเมื่อ นาธานมีทาทางเขามาเกี่ยวของกับเรื่องการเปลี่ยนแปลง นาธานถามเพื่อนๆ วา "แตพวกคุณ
สังเกตหรือเปลาวา ทําไมพวกเราไมตองการเปลี่ยนแปลงเมื่อหลายสิ่งเปลี่ยนไป" 
 
คารลอสกลาววา "ฉันเดาวา พวกเราตอตานการเปลี่ยนแปลงเพราะพวกเรากลัวการเปลี่ยนแปลง" 
 
"คารลอส, คุณเปนกัปตันของทีมฟุตบอล" เจสสิกา กลาว "ฉันไมเคยคิดเลยวา จะไดยินคุณพูดวา 
กลัว!" 
 
ทุกคนหัวเราะ เพราะพวกเขาเขาใจวา ถึงแมพวกเขาจะเดินไปในทิศทางที่แตกตางกัน-จากการ
บริหารงานที่บาน ไปจนถึง การบริหารงานของบริษัท-พวกเขาประสบกับความรูสึกที่คลายกัน 
 
ทุกๆคนกําลังพยายามที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม ไดคาดหมาย ซึ่งเกิดขึ้นกับ
พวกเขาเมื่อไมกี่ปที่ผานมา และสวนใหญยอมรับวาพวกเขาไมรูวิธกีารที่ดี ที่จะจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้น 
 
ไมเคิลกลาววา "ฉันเคยกลัวการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญเกิดขึ้นกับธุรกิจของ
เรา เราไมรูวาจะทําอยางไร ดังนั้นเราจึงทําทุกอยางเหมือนเดมิ และเราเกือบสูญเสียธุรกิจนั้น 
 
"นั้นแหละ" เขากลาวตอ "จนกระทั้งฉันไดยินเรื่องสั้นที่นาขันซึ่งเปลี่ยนแปลงทุกส่ิงทุกอยาง" 
 
"เรื่องมันเปนอยางไร" นาธานถาม 
 
"อืม, เรื่องสั้นเรื่องนี้ ไดเปลี่ยนความคิดของฉันที่มีตอการเปลี่ยนแปลง และหลังจากนั้น สําหรับฉัน ทุก
ส่ิงดีขึ้นอยางรวดเร็ว-เรื่องงาน และชีวิตของฉัน" 
 
"ฉันสงเรื่องสั้นเรื่องนี้ใหกับทุกคนในบริษัทไดอาน และพวกเขาก็สงตอใหกับคนอื่นๆ และไมนาน 
ธุรกิจของเราก็ดีขึ้นมาก เพราะพวกเราทกุคนปรับตัวเขาหาการเปลี่ยนแปลงไดดีขึ้น และทุกคนก็พูด
เหมือนกับฉันวา เรื่องสั้นเรื่องนี้ชวยพวกเขาในดานชีวิตสวนตัวดวย 
 
"เรื่องอะไร" แองเจลาถาม 
 
"เรื่องนี้ชื่อวา Who Moved My Cheese?" 
 
ทุกคนในกลุมหัวเราะ "ฉันคิดวาฉันชอบเรื่องนี้เขาแลวละ," คารลอสพดู "เลาเรื่องราวใหฟงหนอยได
ไหม?" 
 
"ไดซิ" ไมเคลิตอบ "ฉันยินดีที่จะเลาใหฟง-มันใชเวลาไมนาน และไมเคิลก็เริ่มเลาเรื่องราว: 



ตอนที่ 2 : "ใครเอาเนยแข็งของฉันไป ?" 
 
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว ในดินแดนไกลโพน เปนที่อาศัยของ 4 ส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ซึ่งวิ่งไปตามเขาวงกต
มองหาเนยแข็ง เพื่อใชเปนอาหารและทําใหพวกเขามีความสุข 
 
ส่ิงมีชีวิต 2 ตัวเปนหนูชื่อ สนิฟและสเคอรี และอีก 2 ตัวเปนคนตัวเล็กเทาหนู แตดูคลายคนอยางเราๆ
มากกวา พวกเขาชื่อ "เฮม" และ "ฮอ" 
 
เนื่องจากขนาดที่เล็กมากจึงไมงายนักที่จะสังเกตเห็นสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู แตถาคุณมองดูอยาง
ใกลชิดพอ คุณจะสามารถคนพบสิ่งที่มหัศจรรยมากที่สุด 
 
ทุกๆวัน หนูและคนตัวเล็กใชเวลาในเขาวงกตคนหาเนยแข็งพิเศษของตนหนูทั้งสอง คือสนิฟและสเคอ
รีที่มีเพียงสมองแบบสัตวประเภทกัดแทะที่ไมซับซอน แตมีสัญชาตญาณดีนั้นคนหาเนยแข็งที่นาแทะที่
พวกมันชอบอยางที่หนูทั้งหลาย มักจะทํา 
 
สวนคนตัวเล็กทั้งสอง- เฮมกับฮอ ใชสมองของเขาซึ่งเต็มไปดวยความคิดความเชือ่หลายอยาง เพื่อ
คนหาเนยแข็งหลากหลายชนิดที่มีตัวอักษรพิมพใหญตัวซี ซึ่งพวกเขาเชื่อวาจะทําใหมีความสขุและ
ประสบความสําเร็จ 
 
แมหนูและคนตัวเล็กจะแตกตางกัน พวกเขาก็มีบางสิ่งบางอยางเหมือนกัน กลาวคือ ทุกๆเชา เขจะใส
ชุดและรองเทาสําหรับวิ่งออกจากบาน และวิ่งแขงกันไปยังเขาวงกตมองหาเนยแข็งที่โปรดปรานของ
ตน 
 
เขาวงกตเปนทางวกไปวนมาของระบียง และหองหับตางๆที่ซึ่งเต็มไปดวยเนยแข็งอรอย แตก็มีมุมมืด
และซอกซอยที่ไมเห็นทางวานําไปสูที่ใด นับเปนสถานที่หลงทางไดงายๆ 
 
อยางไรก็ตาม สําหรับผูที่รูจักทางแลว เขาวงกตนี้มีความลับที่ทําใหพวกเขามีความสุขกับชีวิตที่ดีขึ้น 
 
หนูทั้งสอง- สนิฟและสเคอรีใชวิธีที่งายแตไมมีประสิทธิภาพในลักษณะลองผิดลองถูกเพื่อค นหาเนย
แข็ง พวกเขาวิ่งไปตามระเบียงและถาพบวาวางเปลา เขาจะหันหลังกลับและวิ่งไปยังที่อื่นๆ สนิฟมักดม
หาเสนทางของเนยแข็งโดยใชจมูกที่ดีเยี่ยม สวนสเคอรีจะวิ่งนําไปกอน แลวก็เปนไปอยางที่คุณ
คาดคิด คือพวกเขาหลงทาง ออกไปยังเสนทางที่ผิดและบอยครั้งชนกับกําแพง 
 
อยางไรก็ตาม เจาตัวเล็กทั้งสอง เฮมและฮอ ใชวิธีที่แตกตางกันออกไปโดยการเชื่อมั่นใน
ความสามารถที่จะคิดและเรียนรูจากประสบการณที่ผานมา ทั้งๆที่บอยครั้ง เขารูสึกสับสนจากความคิด
และความรูสึกของพวกเขาเอง 
 
แลวในที่สุด ดวยวิถีทางของตนเอง พวกเขาทั้งหมดไดคนพบเนยแขง็ชนิดที่ตนชอบในวันหนึ่ง ที่
ปลายสุดของระเบียงแหงหนึ่งในสถานีเนยแข็งซี 
 
ทุกเชาหลังจากนั้น หนูและคนตัวเล็กก็แตงตัวในชุดวิ่งและมุงหนาไปยังสถานีเนยแข็งซี .ใชเวลาไม
นานนักพวกเขาก็กําหนดเสนทางประจําของตนเองได 
 
สนิฟและสเคอรียังคงตื่นแตเชาทุกวันและวิ่งไปตามเขาวงกตดวยเสนทางเดิมๆเสมอ เมื่อพวกเขามาถึง
จุดหมายปลายทาง หนูทั้งสองตัวถอดรองเทาที่ใชวิ่ง ผูกไวดวยกันและแขวนไวรอบคอ เพื่อจะ
สามารถเอามาใสไดโดยเร็วเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาตองการใชอีก แลวก็ไดเวลาอรอยกับเนยแข็ง 
 
ในชวงแรก เฮมและฮอวิ่งไปยังสถานีเนยแข็งซีทุกเชาเชนกัน เพื่ออรอยกับเนยแข็งชิ้นใหมๆที่มีรสชาติ
ดีที่รอคอยพวกเขาอยู แตหลังจากนั้นระยะหนึ่ง คนตัวเล็กทั้งสองไดกําหนดเสนทางที่แตกตางออกไป 
 
เฮมกับฮอตื่นสายขึ้นในแตละวัน แตงตัวชาลง และเดินไปยังสถานีเนยแข็งซี ในที่สุด พวกเขารูวาเนย
แข็งอยูที่ใดและไปที่นั่นไดอยางไร 
 



พวกเขาไมทราบวาเนยแข็งมาจากไหนและใครวางมันไวที่นั้น พวกเขาเพียงแตคิดเองวามันจะอยูที่นั่น 
ขณะที่เฮมและฮอมาถึงสถานีเนยแข็งซีทุกเชา เขาลงมือจัดการและทําตัวตามสบาย พวกเขาแขวนชุด
วิ่งและถอดรองเทาวิ่งออกไปแลวสวมรองเทาแตะแทน 
 
พวกเขารูสึกสบายใจมากในตอนนี้วาเขาไดพบเนยแข็งแลว เฮมกลาววา "ยอดเยี่ยมมาก" มีเนยแข็ง
เพียงพอที่นี้ที่จะเลี้ยงเราไดตลอดกาล" คนตัวเล็กรูสึกมีความสุขและประสบความสําเร็จ เขาคิดวาพวก
เขามั่นคงแลวในขณะนี้ 
 
ไมนานนัก เฮมและฮอก็ถือเอาวาเนยแข็งที่เขาพบที่สถานีเนยแข็งซีเปนเนยแข็งของเขา มันเปนราน
เนยแข็งขนาดใหญซึ่งพวกเขาไดยายบานมาอยูใกลกับสถานีมากขึ้น และสรางสังคมอยูรอบๆ และ
เพื่อใหพวกเขารูสึกเหมือนอยูบานมากขึ้น เฮมและฮอตกแตงพนังดวยคติพจนและแมกระทั่งวาดรูป
ของเนยแข็งไวรอบๆ ซึ่งทําใหเขายิ้มได มีรูปหนึ่งอานไดวา 
 
 
"มีเนยแข็ง ทําใหคุณมีความสุข" 
 
 
บางครั้งเฮม และ ฮอ จะพาเพื่อน ๆ มาแวะที่สถานีเนยแข็งซีเพื่ออวดกองเนยแข็งที่พวกเขาคนพบ 
พวกเขามักจะชี้ไปที่เนยแข็งและพูดดวยความภาคภูมิใจวา "มันชางเปนเนยที่แสนวิเศษ จริงไหม ?" 
บางครั้งทั้งสองก็จะแบงเนยแข็งใหเพื่อน ๆ แตบางครั้งก็เก็บไวเองไมแบงใคร 
 
"มันสมควรแลวละ ที่พวกเราจะไดครอบครองเนยแข็งเหลานี้" เฮมเปรย "เพราะพวกเราตองตรากตรํา
เปนเวลานานกวาจะไดพบมัน" วาพรางเฮมก็เลือกหยิบเนยชิ้นที่ดูสดใหมมากัดกนิอยางชื่นชม 
หลังจากนั้น เฮมก็ผลอยหลับไป อยางที่เขามักจะทําอยูเสมอ 
 
ทุกคืนคนตัวเล็กจะเดินอุยอายกลับบานเพราะตองหอบเนยแข็งกลับมาเต็มมือ และทุกเชาพวกเขาก็จะ
กลับไปที่สถานีเนยแข็ง ดวยความมั่นใจวาตองมีเนยแข็งกลับมาบานมากขึ้นเชนทุกครั้ง 
 
เหตุการณดําเนินไปเชนนี้อยูเปนระยะนานพอควร จนทําใหความเชือ่มั่นของ เฮมและฮอกลับกลายเปน
ความอวดดีโดยคิดไปวาทุกอยางคงจะตองเปนเชนนี้ไปเรื่อย ๆ ไมชาเขาทั้งสองเริ่มรูสึกเคยชินจนไม
สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น 
 
ในขณะเดียวกับที่ สนิฟและสเคอรี่ยังคงใชชีวิตไปตามปกติทุกวัน ทุกเชาพวกเขาจะมาถึงสถานีเนย
แข็งซีแตเชาเพื่อมาคอย ดมกลิ่น คุยเขี่ย และ วิ่งสํารวจไปมาเพื่อตรวจตราบริเวณรอบ ๆ สถานี วาใน
แตละวันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบางหรือไม 
 
จนกระทั่งเชาวันหนึ่งขณะที่พวกเขามาถึงสถานีเนยแข็งซี พวกเขาพบวาที่สถานี ไมมีเนยแข็งเหลืออยู
เลย แตพวกเขาก็ไมรูสึกประหลาดใจ เพราะวาสนิฟและสเคอรี่ มักจะสังเกตพบวาในแตละวันที่ผานไป 
เนยแข็งจะพรองไปเรื่อย ๆ ดังนั้นพวกเขาจึงเตรียมตัวเองใหพรอมเสมอวาสักวันหนึ่งเหตุการณที่เนย
แข็งจะหมดไมมีเหลือจะตองเกิดขึ้นอยางแนนอน และดวยสัญชาติญาณพวกเขารูวาจะตองจัดการ
อะไรตอไป 
 
พวกเขามองตากันและกัน และรูวาถึงเวลาที่จะตองใชรองเทาวิ่งคูชีพที่พวกเขามักจะผูกติดกันและแข 
วนไวที่คอ เอามาใสและผูกเชือกรองเทาเพื่อจะวิ่งคนหาแหลงเนยแข็งแหลงใหมตอไป 
 
พวกหนูมักจะไมวิเคราะหอะไรมากจนเกินเหตุ จึงทําใหพวกเขาไมตองแบกความเชื่ออะไรตาง ๆ ที่
ซับซอนจนหนาเวียนหัว สําหรับพวกหนู ปญหาและคําตอบก็คือเรื่องงาย ๆ ธรรมดา ๆ เหมือนกัน 
เหตุการณที่เกิดขึ้นที่สถานีเนยแข็งซีไดเปลี่ยนไปแลว ดังนั้น สนิฟและสเคอรี่จึงตัดสินใจที่จะตอง
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเชนกัน 
 
พวกเขาทั้งคูมุงตรงไปที่เขาวงกต สนิฟยกจมูกขึ้นเพื่อจะดมกลิ่น และพยักหนาไปที่สเคอรึ่ซึ่งไดวิ่ง
นําหนาไปภายในทางเขาวงกต สนิฟวิ่งจี้ตามติดไปโดยเร็ว พวกเขาเริ่มคนหาแหลงเนยแข็งแหงใหม
อยางรวดเร็ว 



 
เวลาตอมาในวันเดียวกัน เฮมและฮอมาถึงที่สถานีเนยแข็งซี เนื่องจากพวกเขาไมเคยสนใจที่จะสังเกต
ความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ นอย ๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวัน ทําใหพวกเขามั่นใจวาเนยแข็งจะตองมีอยูที่นั่น
อยางแนนอนเหมือนเชนทุกวัน 
 
พวกเขาไมไดเตรียมพรอมในสิ่งที่พวกเขาพบ "อะไรกันนี่ ทําไมไมมีเนยเหลืออยูที่นี่แลว?" เฮม 
ตะโกนลั่น เขายังคงตะโกนตอไปวา "ไมมีเนยเหลืออยูแลว มันหายไป มันหายไป" เขายังคงรอง
ตะโกนอยางสุดเสียงราวกับวาความดังของเสียงจะทําใหใครสักคนนําเนยแข็งกลับมาใหเขา 
 
"ใครเอาเนยแข็งของฉันไป?" เฮมตะโกนรองลั่น ในที่สุดเขาก็เอามือเทาสะเอว หนาเริ่มแดงก่ํา ดวย
ความโกรธ และแลวก็แผดเสียงรองลั่นวา "มันไมยุติธรรม!" 
 
ฮอสั่นหัวอยางไมเชื่อตาตัวเอง เขาก็เหมือนกับเฮม คือมั่นใจวาที่สถานีซีจะตองมีเนยแข็งรอพวกเขา
อยูเสมอ เขายืนงงดวยความรูสึกช็อกเปนเวลานาน เขาไมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงนี้เชนกัน 
 
ในขณะที่เฮมยังคงตะโกนดาอะไรตอมิอะไรอยู ฮอกลับไมตองการไดยินและรับรูอะไรทั้งส้ิน เขาไม
ตองการและไมพรอมที่จะแกปญหาตาง ๆ ที่เขาเพิ่งเจอ 
 
พฤติกรรมของคนตัวเล็กดูแลวไมนาประทับใจเลย ทั้งไมเกิดประโยชนอะไรขึ้นมา แตก็นาเห็นใจ การ
คนหาเนยแข็งไมใชเรื่องงาย ๆ แตสําหรับคนตัวเล็กกลับเปนเรื่องใหญมากขึ้นไปอีก พวกเขาไมได
พอใจเพยีงแคใหมีเนยแข็งพอกินในแตละวันเทานั้น 
 
การคนพบเนยแข็งสําหรับคนตัวเล็กกลับเปนเหมือนสิ่งที่พวกเขาคิดวาจะทําใหพวกเขามีความสุข พวก
เขาสรางภาพแหงความหมายของเนยแข็งที่มีตอพวกเขาขึ้นมาเอง ภาพและความหมายเหลานั้นขึ้นอยู
รสนิยมและความชอบของแตละคน 
 
สําหรับบางคน อาจะคิดวาการคนพบเนยแข็งคือการไดครอบครองทรัพยส่ิงของทางวัตถุ บางคน
อาจจะหมายถึงการมีสุขภาพที่ดีอยูเสมอ สําหรับบางคนคือการไดพฒันาตัวเองไปสูความอยูดีมีสุขทาง
จิตวิญญาน 
 
สําหรับฮอ กอนเนยแข็งเพียงแคหมายถึงความรูสึกที่ตองการความมัน่คงปลอดภัยของชีวิต ความหวัง
ที่อยากจะมีครอบครัวที่นารักสักวันหนึ่ง และไดอาศัยในกระทอมอันแสนสุขบนถนนซีดาร 
 
แตสําหรับเฮม กอนเนยแข็งตองเปนกอนโต เขาตองการที่จะไดปกครองดูแลคนอื่น ๆ ไดมีบานหลัง
ใหญเปนของตัวเองบนเนินเขาเคเมมเบิรต 
 
เนื่องจากเนยแข็งมีความสําคัญกับพวกเขามาก คนตัวเล็กทั้งสองจึงใชเวลานานทีเดียวที่จะพยายาม
นั่งคิดวาควรจะทําอะไรตอไปดี แตทั้งหมดเทาที่พวกเขาคิดไดขณะนี้คือมองไปรอบ ๆ สถานีซี ที่
ปราศจากเนยแข็งเพื่อดูวาเนยแข็งมันหายไปจริง ๆ หรือไม 
 
ขณะที่สนิฟและสเคอรี่มุงหนาคนหาตอไปโดยไมรีรอ เฮมและฮอกลับยังคงอิดเอื้อน หันรีหันขวางไมรู
วาจะทําอะไรตอไปดี 
 
พวกเขายังคงเอะอะโวยวายเปนเดือดเปนแคนถึงความไมยุติธรรมที่เกิดขึ้น ฮอเริ่มรูสึกหดหู และคิดวา
จะเกิดอะไรขึ้นหากวันพรุงนี้พวกเขาจะไมพบเนยแข็งอีก เขาสูอุตสาหวางแผนชีวิตโดยพึ่งพาเนยแข็ง
ที่สถานีนี้เทานั้น 
 
คนตัวเล็กยังคงไมเชื่อวาสิ่งนี้เกิดขึ้นไดอยางไร ทําไมจึงไมมีใครเตอืนพวกเขาลวงหนา มันไมยุติธรรม
เลยสําหรับพวกเขา และมันไมไดเปนไปอยางที่พวกเขาคิดไว 
 
คืนนั้น เฮมและฮอกลับบานดวยความหิวโหยและหมดหวัง แตกอนที่พวกเขาจะออกจากสถานี ฮอได
จารึกขอความบนกําแพงวา 
 



"ยิ่งกอนเนยแข็งมีความสําคัญกับคุณมากเทาใด คุณก็จะยิ่งยึดติดกับมันมากเทานั้น" 
 
ในวันรุงขึ้น เฮมและฮอออกจากที่พัก และกลับไปที่สถานีเนยแข็งซีอีก ซึ่งครั้งนี้พวกเขาก็คาดหวังวา 
พวกเขาจะตองเจอเนยแข็งบาง ไมมากก็นอย แตเหตุการณก็ยังคงเดิม นั่นคือ ไมมีเนยแข็งที่สถานีเนย
แข็งอีกตอไปแลว คนตัวเล็กทั้งคูไมรูวาควรจะทํายังไงตอไป ทั้งคูยังคงยืนอยูกับที่ แนนิ่งไมไหวติง
เหมือนรูปปน 
 
ฮอปดตาลง และยกมือขึ้นปดหู เพราะเขาไมตองการรับรูอะไรทั้งส้ิน เขาไมตองการที่จะยอมรับวาจริงๆ 
แลว เนยแข็งที่เคยมีอยูไดลดจํานวนนอยลงเรื่อยๆ เขายังมีความเชือ่วา เนยแข็งทั้งหมดไดถูกยายที่
ไป 
 
เฮมวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลา จนในที่สุดเขาไดสรุปเหตุการณนี้ดวยความคิดอัน
ซับซอนของเขาวา "ทําไมเหตุการณเชนนี้จึงเกิดขึ้นกับเขา" "มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่" 
 
และเมื่อ ฮอไดลืมตาขึ้น มองไปรอบ ๆ พรอมกับพูดวา "แลวนี่ สนิฟกับสเคอรีอยูที่ไหน นายคิดวาพวก
เขาจะรูอะไรบางอยางที่เราไมรูไหม" 
 
เฮมกลาวอยางไมแยแสวา "พวกเขาจะรูอะไร" และเฮมยังกลาวตออีกวา "พวกเขาเปนเพียงหนูตัว
เล็กๆ พวกเขาจะทําอะไรเทาที่เห็นเทานั้นแหละ" แตเราสิ เราเปนคนตัวเลก็ที่มีความพิเศษมากกวา
พวกเขา" ดังนั้น เราตองสรุปเรื่องนี้ใหไดวาเกิดอะไรขึ้น เพราะถาเราทําได เราก็สมควรจะไดรับสิ่งดีๆ 
มากกวาหนู 2 ตัวนั่น 
 
เฮมยังกลาวตอวา "เหตุการณเชนนี้ไมควรเกิดขึ้นกับเรา หรือหากจะเกิด อยางนอยเราก็ควรไดรับ
ผลประโยชนบางอยางดวย" 
 
"ทําไมเราควรไดรับผลประโยชนดวยละ" ฮอถาม 
 
"เพราะเรามีสิทธิ์ที่จะไดนะสิ" เฮมกลาว 
 
"มีสิทธิ์ไดอะไร" ฮออยากรู 
 
"เรามีสิทธิ์ที่จะครอบครองเนยแข็งของเรา" เฮมตอบ 
 
"ทําไม" ฮอถาม 
 
"เพราะวาเราไมไดเปนตนเหตุของปญหานี้" เฮมกลาว "มีใครบางคนที่ทําใหเรื่องนี้เกิดขึ้น และเราก็
ตองรูใหได" 
 
ฮอจึงไดแนะนําวา "บางทีเราควรหยุดวเิคราะหเหตุการณตางๆ และควรเริ่มตนที่จะคนหาเนยแข็งใหมๆ 
ไดแลว" 
 
"ไม ไมมีทาง" เฮมโต "ฉันจะตองคนหาคําตอบของเรื่องนี้ใหได" 
 
ระหวางที่เฮมและฮอยังคงพยายามที่จะตัดสินใจวาควรจะทําอะไรตอไปดี สนิฟและสเคอรีก็ยังคงมุง
หนาไปตามทางของมัน พวกเขาเดินทางผานเขาวงกตเขาไป ทั้งทางขึ้น ทางลงตามระเบียงทางเดิน 
เพื่อที่จะคนหาเนยแข็งในทุก ๆ สถานีที่จะมีเนยแข็งกักเก็บอยู 
 
พวกเขาไมไดคิดเรื่องอื่น นอกจากการคนหาเนยแข็งใหมๆ ใหได 
 
พวกเขายังคงคนหาเนยแข็งตอไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็เขาไปถึงดินแดนแหงหนึ่งในเขา
วงกต ซึ่งพวกเขาไมเคยไปมากอน คือ สถานีเนยแข็งเอ็น 
 



พวกเขาเปลงเสียงรองออกมาดวยความดใีจ เพราะพวกเขาไดพบสิ่งที่คนหามานาน นั่นคือ แหลงเนย
แข็งใหมแหงใหญ 
 
พวกเขาแทบจะไมเชื่อสายตาตัวเองวา ที่นี่เปนแหลงเนยแข็งที่ใหญที่สุดที่หนูอยางพวกเขาเคยพบ
เห็นมา 
 
ในเวลาเดียวกัน เฮมและฮอยังคงกลับไปที่สถานีเนยแข็งซี เพื่อประเมินสถานการณตอ ทั้งคูกําลังทน
ทุกขทรมานจากการที่ไมมีเนยแข็ง พวกเขาเริ่มหงุดหงดิ โกรธ และตางตําหนิกันและกันถึงเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น 
 
ฮอยังคงนึกถึงหนู 2 ตัว คือสนิฟกับสเคอรี และอยากรูวาพวกเขาพบเนยแข็งใหม ๆ บางแลวหรือยัง 
ฮอเชื่อวาพวกเขาอาจกําลังเผชิญกับอุปสรรค หรือความยากลําบากอยู พวกเขาอาจจะตองวิ่งกลับไป
กลับมาในเขาวงกตนั้น และอาจจะพบกับความไมแนนอนตลอดเวลา แตดูเหมือนวาครั้งนี้มันอาจจะ
เปนครั้งสุดทายที่จะตองทําเชนนั้นหรือไม 
 
บางครั้ง ฮอก็จินตนาการวา สนิฟและสเคอรีคนพบเนยแข็งใหม ๆ แลว และกําลังสนกุสนานกันอยู เขา
คิดวามันจะเปนการดีกับเขาขนาดไหน หากเขาตองออกไปผจญภัยในเขาวงกตอีกครั้ง และคนพบเนย
แข็งใหม ๆ และไดลิ้มรสชาติของมัน 
 
ยิ่งฮอจินตนาการวา เขาไดเจอเนยแข็งใหม ๆ และไดลิ้มลองรสชาติเนยแข็งเหลานั้น เขาก็ยิ่งอยากที่
จะออกไปจากสถานีเนยแข็งซีมากขึ้นเทานั้น 
 
"ไปจากที่นี่กันดีกวา" เขาอุทานออกมา 
 
"ไม" เฮมตอบอยางรวดเร็ว "ฉันชอบที่นี่ ที่นี่สะดวกสบายทุกอยาง และ นี่คือที่ที่ฉันรูจัก ขางนอกมัน
อันตราย" 
 
"ไมหรอก มันไมไดเปนอยางที่นายคิดหรอก" ฮอโต "เราเคยวิ่งไปหลาย ๆ ที่ในเขาวงกตแหงนี้มาแลว 
และเราก็นาจะทําไดอีกไมใชเหรอ" 
 
"ฉันแกเกินกวาที่จะทําเชนนั้นอีกแลว" เฮมกลาว "และฉันก็ไมอยากที่จะหลงทาง หรือทําอะไรโง ๆ 
นายไมคิดอยางฉันหรือ" 
 
เมื่อไดยินคําตอบอยางนั้น ความกลัวที่จะลมเหลวก็ไดกลับเขามาในความคิดของฮออีก และความหวัง
ที่จะไดเจอเนยแข็งใหมๆ ก็มลายหายไป 
 
ดังนั้น คนตัวเล็กทั้งคูก็ยังคงดําเนินชีวิตแบบที่เคยเปนมา ทั้งคูยังคงไปที่สถานีเนยแข็งซีทุกวัน และที่
นั่นก็ไมมีเนยแข็งเชนเดิม ทั้งคูจะกลับที่พักดวยความวิตกกังวล และ ความไมสบายใจ 
 
พวกเขาพยายามที่จะปฏิเสธสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น ในแตละวันพวกเขารูสึกลําบากขึ้น กวาที่จะขมตาหลับ
ได พวกเขารูสึกวาเรี่ยวแรง พละกําลังที่มีอยูลดนอยลงเรื่อย ๆ 
 
บานของพวกเขาไมใชที่ที่เคยอบอุน หรือ พรั่งพรอมเหมือนที่เคยเปน คนตัวเล็กประสบกับความ
ลําบากในความเปนอยู การหลับนอน เพราะพวกเขามักจะฝนรายวาเขาจะไมมีเนยแข็งอีกตอไป 
 
แตเฮมและฮอก็ยังคงกลับไปรอที่สถานีเนยแข็งซีทุกวัน 
 
"นายวาไหม! ถาเราแคทํางานหนักขึ้นหนอยหนึ่ง มันอาจไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนักก็ได เนย
แข็งอาจอยูแถวๆนี้ มันอาจจะถูกซอนอยูหลังกําแพงก็ได" ฮอกลาว 
 
วันตอมาเฮมและฮอจึงแบกสิ่วและฆอนเพื่อเจาะกําแพงใหเกิดรูขนาดใหญ แตทั้งคูก็ผิดหวังเพราะก็ยัง
ไมเจอเนยแข็งซอนอยูหลังกําแพงอยูดี ถึงแมวาทั้งคูจะผิดหวังแตก็ยังคงเชื่อวาวิธีนี้นาจะแกปญหาได 



ดังนี้ ทั้งคูจึงเริ่มงาน (เจาะกําแพง) เร็วขึ้น อยูใหดึกกวาเดิม ทํางานหนักขึ้น แตส่ิงที่เกิดขึ้นก็เปนเพียง
รอยโหวที่กําแพงมีขนาดใหญขึ้นเทานั้น 
 
ฮอเริ่มตระหนกัถึงความแตกตางระหวางการกระทํา และผลิตผลที่ได 
 
"บางที เราควรรอดูวาพวกเขาอาจจะนําเนยแข็งมาคืนเราก็ได ไมชาก็เร็ว" เฮมกลาว 
 
ฮอก็อยากจะเชื่อในความคดินั้นอยูเหมือนกัน ดังนั้น ทุกวันที่เขากลับบานและเดินทางมาที่สถานีเนย
แข็งซี เขาทําอยางไมสูเต็มใจนัก แตก็ยังไมไดเนยแข็งคืนกลับมาอยูดี เขาทั้งคูรูสึกออนแรงลงเพราะ
ความหิวและเครียด ฮอเริ่มเหนื่อยและเบื่อที่จะรออยูแตในสถานีเนยแข็งแหงนี้ เพื่อใหอะไรอะไรดีขึ้น 
เขาเริ่มเห็นไดวายิ่งไมมีเนยแข็งนานเทาไร เขาก็ยิ่งรูสึกแยเทานั้น 
 
ในที่สุด วันหนึ่งฮอก็เริ่มหัวเราะใหกับตัวเอง "ฮา..ฮา..ดูซิ ฉันทําอยางเดิม ซ้ําแลวซ้ําเลา แลัวก็สงสัย
วาทําไมไมมอีะไรดีขึ้น " 
 
ฮอไมชอบความคิดที่จะวิ่งไปสูเขาวงกตอีกครั้ง เพราะเขารูดีวาเขาอาจหลงทางและไมรูวาจะหาเนย
แข็งไดจากที่ไหน แตแลวเขาก็หัวเราะออกมาใหกับความขลาดกลัวของเขา เขาถามเฮมถึงชุดวิ่งของ
เขา ซึ่งใชเวลานานพอสมควรกวาจะหาเจอ เพราะเขาไมไดสนใจกับสิ่งเหลานั้นอีกเลยดวยเขาคิดวา
ไมจําเปนตองใชมัน อีกแลวตั้งแตพวกเขาเจอสถานเีนยแข็งซี 
 
เฮมเห็นเพื่อนเขาใสรองเทาเตรียมวิ่ง จึงถามวา "จริงๆ แลว นายคงไมอยากออกไปสูเขาวงกตอีกครั้ง
หรอกใชไหม? ทําไมถึงไมรออยูที่นี่กับฉันจนกระทั่งพวกเขาเอาเนยแข็งมาคืนละ?" 
 
"ก็เพราะนายจะไมไดมันคนืมานะซิ" ฮอตอบ "ฉันรูแลวละวาไมมีทางจะไดเนยแข็งกอนเดิมคืนมา มัน
เปนอดีตไปแลว ถึงเวลาที่ตองหาของใหมแลวละ" 
 
"แลวถาขางนอกนั่นมันไมมีเนยแข็งละ หรือถึงแมวามี นายอาจหามันไมเจอก็ได" เฮมโต 
 
"ฉันก็ไมรูซิ" เฮมกลาว 
 
แลวเขาก็เริ่มถามตัวเองซ้ําแลวซ้ําเลา และเริ่มหวั่นวิตกอีกครั้ง แตแลวเขาก็เริ่มคดิไดวาเขาตองหาเนย
แข็งกอนใหม และแลวความคิดดีๆ ก็หลั่งไหลเขามาทําใหเขากลาอีกครั้ง 
 
"บางที..ส่ิงที่เปลี่ยนไปแลวจะไมมีทางกลับมาเหมือนเดิมไดอีก เหมอืนหลายๆ ครั้งที่ผานมา มนัเปน
ครรลองของชีวิต ชีวิตตองผันแปร พวกเราเองก็เหมือนกัน" ฮอพยายามกลาวจูงใจเพื่อนของเขาที่
รางกายดูซูบผอมลงทุกที 
 
แตความกลัวของเฮมไดกลับกลายเปนความโกรธและเขาก็ไมตองการจะรับฟง แมวาฮอไมตองการจะ
แสดงอาการหยาบคายกับเพื่อนเขา แตเขาก็อดที่จะหัวเราะใหกับความเขลาของเขาทั้งคูไมได เขา
ตะโกน "ถึงเวลาผจญภัยแลว!" แตเฮมกลับไมมีปฏิกิริยาใดๆ 
 
ฮอไดหยิบแทงหินมาเขียนขอคิดและวาดรูปชีสไวรอบๆ ขอความนั้น โดยหวังใหเฮมยิ้มออก เกิด
ความคิดใหมๆ  และตามเขาออกไปหาเนยแข็งกอนใหม แตเฮมไมสนใจจะดูดวยซ้ํา ฮอจารึกขอความ
ไววา 
 
"ถาเราไมเปลีย่นแปลง เราจะกลายเปนคนลาสมัย" 
 
ฮอเชื่อวามันอาจจะไมมีเนยแข็งกอนใหมหรือเขาอาจหามันไมพบก็ได ความเชื่ออันนากลัวเชนนี้ทําให
เขาไมกลา แลวฮอก็ยิ้มออกมาไดและเขารูวาเพื่อนเขารูสึกสงสัยวา "ใครเปนคนเอาเนยแข็งไป?" แต
ตัวเขากลับสงสัยวาทําไมเขาถึงไมลุกขึ้นมาและกาวไปตามหาเนยแข็ง 
 
เมื่อฮอไดออกมาสูเขาวงกต เขาไดมองกลับไปดูที่ที่เขาเพิ่งจากมาและรูสึกสบายใจ เขารูสึกวาเขา
คุนเคยกับเสนทางเดิน ถึงแมวาเขาอาจจะหาเนยแข็งไมเจอบางในบางเวลาก็ตาม เขาเริ่มรูสึกกังวล



และประหลาดใจวาถาเขาไมตองการที่จะออกมาผจญภัยจริงๆ ละ เขาจารึกขอความของเขาไวบน
กําแพงวา 
 
"ถาเราไมกลัว แลวเราคิดจะทําอะไร?" 
 
เขาเริ่มคิดและพบวาบางครั้งความกลัวนี้ก็ดีเหมือนกัน ถาเรากลัววาถาเราไมทําอะไรเลย ส่ิงตางๆ 
อาจจะเลวรายลงกวาเดิม ซึ่งจะกลายเปนตัวกระตุนใหเรารีบทํา แตถาความกลัวกลบัทําใหเราไมกลา
ทําอะไรเลยนั้น มันก็คงไมดี 
 
เขามองไปทางดานขวาของเขาวงกต มันเปนที่ที่เขาไมเคยไป และเขาก็เริ่มรูสึกวิตก แตแลว เขาก็เริ่ม
สูดหายใจลึกๆ และวิ่งชาๆ ไปทางดานขวา ไปในที่ที่เขาไมเคยรูจัก! 
 
ขณะที่เขากําลังหาหนทางที่จะไปในที่ที่เขาไมเคยไปนั้น เขาก็เริ่มกังวลวา อาจเปนเพราะเขารออยูที่ 
สถานีเนยแข็งซีนานเกินไป ทําใหเขาไมไดกินเนยแข็งมานานและรูสึกออนแอลง มันทําใหเขาใช
เวลานานและทรมานกวาปกติที่จะฝาฟนไปได เขาตัดสินใจวาถาเขามีโอกาสอีกครั้ง เขาจะปรับตัวให
เขากับการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ซึ่งมันจะทําใหทุกอยางงายขึ้น แตแลวเขาก็ยิ้มออกมาได "อืม..ม ทํา
ชาดีกวาไมทาํเลย!" 
 
หลายวันตอมาฮอไดพบเนยแข็งใหมกอนเล็กๆ ที่โนนบาง ที่นี่บาง แตก็เปนปริมาณที่ไมมากนัก เขา
หวังวาจะเจอเนยแข็งกอนที่ใหญเพียงพอที่จะนํากลับไปใหเฮมและชวยกระตุนใหเพื่อนเขาออกมา
ผจญภัยดูบาง 
 
แตฮอก็ยอมรับวาเขาเองก็ยังไมมั่นใจเทาใดนัก เขารูสึกสับสนบางเพราะมีหลายอยางในเขาวงกตนี้
เปลี่ยนแปลงไปนับแตครั้งลาสุดที่เขาเคยมา เขารูสึกวา เขาไมคอยจะกาวหนาไปเทาไรเลย บางครั้ง 
เขาก็คิดวามันจะมีความเปนไปไดแคไหนที่เขาจะเจอเนยแข็งกอนใหม 
 
เมื่อไรก็ตามทีเ่ขารูสึกทอถอย เขาจะคอยเตือนตัวเองวาเขากําลังทําอะไรอยู มันดีกวาที่เขาจะรอคอย
เนยแข็งอยูที่เดิมหรือไม เขาเริ่มควบคุมตวัเองไดมากกวาที่จะใหเหตกุารณพาไป แลวเขาก็คิดขึ้นได
วา ถา สนิฟกับสเคอรีทําให เขาก็ตองทําได! 
 
เมื่อคิดยอนกลับไปฮอก็รูสึกไดวา เนยแข็งในสถานีเนยแข็งนั้นไมไดหายไปชั่วขามคืน แตมันคอยๆ 
หมดไปทีละนอย ๆ แตเขาไมไดสังเกต และไมไดเตรียมตัว 
 
เขาเริ่มตระหนกัไดวา การเปลี่ยนแปลงนั้นไมไดเกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยที่เขาไมไดตัง้ตัว ถาเขา
เพียงแตเฝาระวัง สังเกตวามีอะไรเกิดขึ้นบาง และคาดการณวามีอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปบาง ซึ่งบาง
ทีสนิฟกับสเคอรีอาจจะทําก็ได เขาหยุดพกัและจารึกขอความบนกําแพงไววา 
 
"ดมเนยแข็งบอยๆ จะไดรูวาเมื่อไรเนยแข็งจะเริ่มเกาลง" 
 
หลังจากที่ฮอไมสามารถหาเนยแข็งไดเปนระยะเวลานานพอสมควร เขาไดตัดสินใจขามไปที่สถานีเนย
แข็งขนาดใหญซึ่งดูดี แตเมื่อเขาเขาไปขางในก็ผิดหวัง เพราะพบวาขางในนั้นวางเปลา ไมมีเนยแข็ง 
เขาคิดวา ความรูสึกวางเปลาเชนนี้ เกิดขึ้นกับเขาบอยครั้งมาก จนเขารูสึกทอถอย เขารูสึกวารางกาย
เขาหมดแรงและเหมือนจะไมรอด เขาคิดวาจะกลับไปหาเฮมที่สถานีเนยแข็งซีเพราะอยางนอยเขาก็
ไมไดอยูคนเดียว แตแลวเขาก็ถามตัวเองอีกครั้งกับคําถามที่วา "ถาเราไมกลัว แลวเราคิดจะทําอะไร?" 
 
เขารูสึกกลัวขึ้นมาบอยครั้งเกินกวาที่เขาจะรับได เขาเริ่มไมมั่นใจวาเขากลัวอะไร แตในสภาวะเชนนี้ 
เขากลัวที่จะอยูคนเดียว เขาเริ่มวิ่งไดชาลงเพราะความกลัว เขานึกถึงเฮมวาอาจจะตามเขามาหรือ
อาจจะยังคงจมอยูกับความกลัว และแลวฮอก็นึกถึงชวงเวลาที่ดีที่สุดตอนที่เขาออกมาผจญในเขา
วงกต เขาจารึกขอความบนกําแพง ซึ่งไมเพียงแตเปนการเตือนตัวเขาเทานั้น แตคิดวานาจะชวยเฮม
ไดบาง ไววา 
 
"การเคลื่อนไปในทิศทางใหม จะชวยใหเราไดเปดรับสิ่งใหมๆ" 
 



ฮอไดมองไปที่ทางเดินที่มืดสนิทแลวก็รูสึกกลัวขึ้นมาวาจะมีอะไรอยูขางหนาบางหรืออาจไมมอีะไร
เลยหรือที่แยไปกวานั้น มันอาจมีอันตรายซอนอยู เขาเริ่มจินตนาการถึงความกลัวตางๆ นาๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นกับตัวเขา ซึ่งอาจถึงตายได 
 
และแลวเขาก็หัวเราะออกมาได เขาเริ่มตระหนักไดวาความกลัวนี่เองทําใหทุกอยางเลวรายลง ดังนั้น
เขาก็ทําสิ่งที่เขาอยากจะทําถาเขาไมรูสึกกลัว นั่นคือ เขาเดินไปตามทางใหมนั้น 
 
และเมื่อเขาเดินไปตามเฉลียงที่มืดสนิท เขาเริ่มยิ้มออก เขายังไมรูวาอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาดวยซ้ําแต
เขาก็เกิดความรูสึกดีๆ อยูภายในจิตวิญญาณของเขา เขาเริ่มรูสึกสนุกขึ้นเรื่อยๆ แลวรูสึกประหลาดใจ
วา ทําไมเขาถึงรูสึกดีอยางนี้ ทั้งๆ ที่เขายังไมไดเนยแข็งเลยแลวเขาก็ไมรูวาเขากําลังจะไปไหนดวย
ซ้ํา แตแลวเขาก็รูวาทําไมเขาถึงรูสึกดีๆ อยางนี้ เขาจึงหยุดจารึกขอความไวที่กําแพงวา 
 
"เมื่อคุณสามารถเอาชนะความกลัวได คณุจะรูสึกวาคุณเปนอิสระ" 
 
ฮอตระหนักดีวาเขาถูกผูกมัดไวดวยความกลัว การที่เขาไดเคลื่อนไปในทิศทางใหมๆ ทําใหเขารูสึก
โลง เปนอิสระ ตอนนี้ เขารูสึกสดชื่นขึ้น เขาสูดหายใจลึกๆ และรูสึกราเริง มีความสุขกับการเคลื่อนไหว 
ครั้นเมื่อเขาสามารถผานความกลัวมาได เขารูสึกสนุกสนานราเริงกวาที่เขาคิด เขาไมไดรูสึกอยางนี้มา
นานมากจนเขาเกือบลืมความรูสึกเชนนี้ไปแลว 
 
เขาเริ่มวาดภาพในใจเขาอยางใกลเคียงความจริงมากขึ้น เขาเห็นตัวเขานั่งอยูทามกลางเนยแข็ง
มากมายหลายชนิด ตั้งแต Cheddar จนถึง Brie (เปนชีสชนิดหนึ่ง) เขาเห็นตัวเขากินเนยแข็งที่เขา
ชอบอยางเอร็ดอรอย เขารูสึกมีความสุขที่ไดเห็นภาพเหลานั้น ยิ่งเขาสามารถวาดภาพเนยแข็งกอน
ใหมไดชัดเจนเทาไร ก็ยิ่งทําใหเขาใกลความจริงมากเทานั้น และยิ่งทําใหเขารูไดวาเขากําลังคนหามัน 
เขาจารึกขอความเอาไววา : 
 
"การวาดภาพวาเรามีความสุขที่ไดส่ิงใหมๆ กอนที่จะพบมัน ชวยนําทางใหเราไดไปพบมัน" 
 
ฮอเริ่มถามตัวเองวา "เอ ทําไมเราถึงไมทาํอยางนี้มาตั้งนานแลวนะ?" เขาเริ่มออกวิ่งไปตามทางอยาง
กระฉับกระเฉง 
 
จากนั้นไมนาน เขาก็มองเห็นจุดเล็กๆ ที่เปนที่ตั้งของสถานีเนยแข็ง เขารูสึกตื่นเตนราวกับไดพบเนย
แข็งกอนใหมมากมายใกลทางเขา มันเปนเนยแข็งชนิดที่เขาไมเคยเห็นมากอนแตก็ดดูี เขาลองชิม
และรูสึกวาอรอย เขาชิมเกือบทุกกอนที่มีอยูแลวก็ยังเก็บใสกระเปาเอาไวกินอีกในภายหลัง และบาง
ที… อาจนําไปแบงกับเฮม เขารูสึกวาเขากลับเขมแข็งขึ้นมาอีกครั้ง 
 
เขากาวเดินเขาไปในสถานีเนยแข็งแหงนั้นดวยความรูสึกตื่นเตนเป นอันมาก แต…ส่ิงที่ทําใหเขารูสึก
ตกใจแทบสิ้นสติก็คือ…ความวางเปลา มีบางคนมาที่นี่แลวจากไป ทิ้งไวเพียงเศษเนยแข็งกอนเล็กๆ 
เขารูดีวาถาเขามาเร็วกวานีอ้ีกหนอย เขาอาจเปนผูพบเนยแข็งที่นี่เองก็ได เขาตัดสินใจเดินทางกลับ
และดูซิวาเฮมตองการจะรวมเดินทางกับเขาหรือไม ขณะที่เขาเดินกลับทางเดิม เขาไดหยุดและเขียน
ขอความบนกําแพงไววา 
 
"ยิ่งทิ้งอดีตไดเร็วเทาไร กย็ิ่งเจออนาคตไดเร็วเทานั้น" 
 
จากนั้นไมนานฮอก็เดินทางมาถึงสถานีเนยแข็งซี และไดพบเฮม เขาแบงเนยแข็งใหเฮม แตเพื่อนเขา
กลาววา "ฉันคิดวาฉันไมอยากไดเนยแข็งกอนใหมหรอก มันไมคุนเคยนะ ฉันไดอยากเนยแข็งกอนเกา
คืนมาและฉันก็จะไมเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นจนกวาจะได ส่ิงที่ตองการ" 
 
ฮอสายหัวดวยความผิดหวงัและเดินกลับไปทางเดิมอยางเสียไมได ขณะที่เขาเดินหางไกลออกไปสู
เขาวงกต เขาก็รูสึกคิดถึงเพื่อนเขา แตเขาก็ตระหนักดีวาเขาชอบในสิ่งที่เขาไดคนพบ แมแตเปน
ชวงเวลากอนที่เขาไดพบเนยแข็งกอนใหม เขารูสึกวาเขามีความสุขมากกวาการมเีนยแข็ง 
 
เขารูสึกมีความสุขที่เขาไมไดเดินทางดวยความหวาดวติก เขาชอบในสิ่งที่เขากําลังทําอยูในขณะนี้ 
 



การไดรูเชนนี้ ทําใหเขาไมรูสึกออนแอเหมือนเมื่อตอนที่อยูในสถานีเนยแข็งซี เขาเพียงแตรูวา จะไม
ยอมใหความกลัว วิตกกังวลมาหยุดเขาได และรูวาเขาไดไปในทิศทางใหมที่ทําใหเขาแข็งแกรงขึ้น 
 
ตอนนี้ เขารูสึกวามันเปนเพียงคําถามของเงื่อนเวลากอนที่เขาไดคนพบสิ่งที่เขาตองการ ซึ่งตอนนี้เขารู
แลววาเขากําลังมองหาอะไรอยู เขายิ้มออกเมื่อเขานึกออก 
 
"มันมั่นใจที่ไดออกคนหามากกวารอคอยอยูในสถานการณที่วางเปลา" 
 
ฮอไดตระหนกัอีกครั้งเหมือนอยางที่เคยวา ส่ิงที่กลัวไมเคยเลวรายไปกวาสิ่งที่ไดวาดภาพไว ความ
กลัวที่เราไดสรางไวในความรูสึกในใจเรานั้นแยยิ่งกวาเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง 
 
เขาเคยรูสึกวิตกวาจะไมไดพบเนยแข็งกอนใหมกอนที่เขาจะออกหามันดวยซ้ํา ครั้นพอเริ่มออก
เดินทาง เขาก็ไดพบเนยแข็งตามทางเดินซึ่งชวยใหเขากาวตอไป ตอนนี้ เขากําลังมองไปขางหนาและ
ดูวาจะมีอะไรที่นาตื่นเตนเกดิขึ้น 
 
ความคิดเกาๆ ของเขาถูกปกคลุมไปดวยเมฆหมอกความความกังวลและความกลัว เขาเคยคิดวาไมมี
เนยแข็งเพียงพอหรือไมมากพอเทาที่เขาตองการ เขาเคยคิดวามีส่ิงที่ไมถูกตองชอบธรรมมากกวาสิ่ง
ที่ถูกตอง แตความรูสึกนี้ก็ถูกเปลี่ยนไปเมื่อเขาไดออกจากสถานีเนยแข็งซี 
 
เขาเคยเชื่อวาเนยแข็งไมเคยถูกเคลื่อนยายไปไหนและการเปลี่ยนแปลง ก็ไมใชส่ิงที่ถูกตอง แตตอนนี้
เขารูแลววาเปนธรรมชาติสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ไมวาเราจะยอมรับมัน
หรือไม การเปลี่ยนแปลงนี้จะทําใหเรารูสึกประหลาดใจตอเมื่อเราไมไดคาดหวังและไมไดตั้งใจ 
 
เมื่อเขารูตัววาเขาไดเปลี่ยนความเชื่อของเขาไดแลว เขาจึงหยุดและจารึกขอความเอาไวที่กําแพงวา : 
 
"ความเชื่อเกาๆ ไมนําพาไปสูส่ิงใหมๆ" 
 
ฮอยังไมเจอเนยแข็งสักกอน แตเขาคิดถึงส่ิงที่เขาไดเรียนรู เขารูวาความเชื่อใหมๆ  จะกระตุนใหมีการ
เปลี่ยนพฤติกรรม พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปจากที่เขายังคงวงเวียนอยูในสถานีเดมิ 
 
เราอาจมีความเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงอาจทํารายเรากเ็ลยขัดขวางมัน หรืออาจเชื่อวาการคนหาสิ่งใหม 
ชวยใหเราอาแขนรับกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดนี้ ขึ้นอยูเราเลือกที่จะเชื่ออยางใด เขาจึงจารึก
ขอความไวบนกําแพงวา : 
 
"เมื่อเห็นวาคณุสามารถหาและสนุกสนานกับเนยแข็งกอนใหมคุณก็จะเปลี่ยนแนวความคิด" 
 
ฮอรูดีวาเขาคงทําไดดีกวานี้ ถาเขาเปดรับการเปลี่ยนแปลงไดเร็วกวานี้และละทิ้งสถานีเนยแข็งซีกอน
หนา นี้ และรูสึกเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจอีกทั้งรับมือกับความทาทายในการออกหา เนยแข็งกอน
ใหม ซึ่งจริงๆ แลว เขาอาจพบเนยแข็งกอนใหมแลวก็ไดถาเขาคาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงมากวา
จะเสี ยเวลาไมยอมรับวาไดมกีารเปลี่ยนแปลงไปแลว 
 
เขารวบรวมความตั้งใจและดําเนินไปในทิศทางใหม เขาไดพบเนยแข็งกอนเล็กกอนนอย ที่นี่บาง ที่
โนนบางและมันเริ่มทําใหเขารูสึกเขมแข็งและมั่นใจขึ้น 
 
เมื่อเขาคิดยอนกลับไปถงึที่ที่เขาจากมา เขาดีใจที่เขาไดขีดเขียนขอความตางๆ ไวบนกําแพง และเชื่อ
วามันจะชวยใหเฮมตามรอยนั้นมาถาเพื่อนเขาตัดสินใจละทิ้งสถานีเนย แข็งซี 
 
เขาหวังวาเขากําลังเดินมาถูกทางและคิดวาเฮมคงอานลายมือของเขาและหาหนทางดวยตัวเขาเอง 
ฮอไดจารึกขอความที่เขาคิดไวบนกําแพงวา : 
 
"ใสใจกับการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยเร็วขึ้น เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงใหญที่อาจตามมา" 
 



มาถึงตรงนี้ ฮอไดปลอยวางกับอดีตและกําลังปรับตัวใหเขากับอนาคต เขายังคงเดินทางตอเขาไปใน
เขาวงกตดวยความเข็มแข็ง และความเร็วที่เพิ่มขึ้น ดูเหมือนวาเขาใชเวลาอยูในเขาวงกตนั้นนานชั่วกัป
ชั่วกัลป แตตอนนี้การเดินทางของเขากําลังจะจบลงอยางรวดเร็ว และจบลงอยางมีความสุข 
 
ฮอคนพบเนยแข็งแหลงใหมแลว ที่สถานีเนยแข็งเอ็น 
 
เมื่อเขาเขาไปขางใน เขาแทบไมเชื่อส่ิงที่เขาเห็นอยูเบ้ืองหนา มันคือเนยแข็งกองพะเนินเรียงซอนกัน
สูงลบิลิ่วเต็มพื้นที่ในสถานีเนยแข็งแหงนั้น นับเปนแหลงเนยแข็งที่ใหญที่สุดที่เขาเคยเห็น เขาไมรูจัก
เนยแข็งทุกชนิดในสถานีแหงนี้ เพราะมีเนยแข็งใหมหลาย ๆ ชนิดที่เขาไมเคยลิ้มลองมากอน 
 
เขาก็หยุดคิดวาสิ่งที่เขาเห็นมันเปนของจริง หรือเปนแคเพียงจินตนาการของเขาเทานั้น และแลวเขาก็
ไดเจอเพื่อนเกา หนู 2 ตัว คือ สนิฟและสเคอรี สนิฟกลาวตอนรับฮอดวยการผงกหัว สวนสเคอรี
ทักทายฮอดวยการชูอุงเทา และโบกไปมา เจาเพื่อนเกาของเขาไดแสดงใหฮอรูวาพวกเขาไดอยูที่นี่
มาชวงระยะเวลาหนึ่งแลว 
 
ฮอกลาวทักทายหนู 2 ตัว อยางรวดเร็ว และเริ่มลงมือกัดกินเนยแข็งอันโปรดปรานอยางเอร็ดอรอย 
เขาถอดรองเทา และชุดวิ่งคูชีพออกพรอมกับพับเก็บอยางเรียบรอย เพื่อวาวันหนึ่งเขาอาจจะตองการ
ใชมันอีก จากนั้นเขาก็กระโดดเขาไปในกองเนื้อแข็งใหม กัดกินอยางชื่นชอบ และเขาก็ไดยกชิ้นเนย
แข็งสดขึ้น และพูดเชียรดัง ๆ กับตัวเองวา "เย !! สําหรับการเปลี่ยนแปลง"!! 
 
ในขณะที่ฮอกําลังสนุกสนานกับเนยแข็งใหม เขาก็นึกถึงส่ิงที่ไดเขาไดเรียนรูจากเหตุการณครั้งนี้ เขา
ตระหนักไดวา ตอนที่เขารูสึกกลัวที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเขาไปยึดติดกับภาพลวงตา
ของเนยแข็งกอนเกา ซึ่งมันหมดไปแลว 
 
และการที่เขายึดติดกับความคิดเชนนั้น ทําใหเขาไมกลาเปลี่ยนแปลง หรือมันก็คอืความหวาดกลัวที่
เขาคิดวาเขาอาจจะอดอยาก ฮอคิด "ไมวาจะอะไรก็แลวแต ความคิดตรงนี้ก็ไดชวยเขาอยูดี" 
 
ฮอหัวเราะและเขาใจวา การเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นทันทีที่เขาสามารถหัวเราะใหกับตัวเองได หรือ
หัวเราะใหกับความผิดพลาดของตัวเองได ส่ิงที่จะตัดสินคุณไดวาคุณไดเปลี่ยนแปลงแลวก็คือ การที่
คุณสามารถหัวเราะใหกับความโงเขลาของตัวเอง และปลอยวางกับความคิดนั้น จากนั้นคุณตองกาวไป
ขางหนาอยางรวดเร็ว 
 
เขารูวาเขาไดเรียนรูบางสิ่งบางอยางที่เปนประโยชนจากเพื่อนหนู 2 ตัวของเขา ในเรื่องของการดําเนิน
ชีวิต เพื่อนหนู 2 ตัว ใชชีวิตอยางเรียบงาย พวกเขาไมไดวิเคราะห หรือสรุปเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
อยางซับซอน เมื่อสถานการณเปลี่ยนไปจากเดิม นั่นคือ เนยแข็งไดถูกยายที่ไป พวกเขาก็ได
เปลี่ยนแปลงตามดวย คือไปตามหาเนยแข็ง ซึ่งเรื่องนี้ฮอคงจะจําไวไมมีวันลืม 
 
และแลวฮอไดใชสมองอันฉลาดปราดเปรื่องของคนตัวเล็กอยางเขาที่จะทําสิ่งนี้ใหดีกวาหน ู
 
เขาไดใชความผิดพลาดในอดีตเปนบทเรียน และใชบทเรียนนั้นวางแผนอนาคตของเขาตอไป เขารูวา
คุณก็สามารถที่จะเรียนรูที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงไดเชนเดียวกนั : 
 
คุณควรจะพึงระลึกไวเสมอวา คุณควรทําอะไรใหงายที่สุด ยืดหยุนได และ พรอมที่กาวไปขางหนา
อยางรวดเร็ว 
 
คุณไมจําเปนตองทําใหเรื่องงายกลายเปนเรื่องยาก หรือทําใหตัวเองสับสนดวยความเชื่อที่เต็มไปดวย
ความหวาดกลัว 
 
คุณตองหมั่นสังเกต และระแวดระวัง ทันทีที่การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ นอยเริ่มเกิดขึ้น เพื่อวาคุณจะได
เตรียมตัวเผื่อไวสําหรับการเปลี่ยนแปลงใหญ ๆ ที่อาจจะตามมา 
 
เขารูวาเขาจําเปนตองปรับตัวใหเร็วขึ้น มิฉะนั้นแลวมันอาจจะไมทันการก็ได หรือคุณอาจจะไมมีโอกาส
ไดทันปรับตัวเลยก็ได 



 
อุปสรรคที่ยิ่งใหญที่สุดตอการเปลี่ยนแปลง คือ ตัวของคุณเอง จะไมมีอะไรดีขึ้นอยางแนนอน จนกวา
คุณจะเริ่มเปลี่ยนที่ตัวคุณเองกอน 
 
ส่ิงสําคัญเหนือส่ิงอื่นใด คือขางนอกมีเนยแข็งใหม ๆ แนนอนรออยู และคุณจะไดครอบครองมันอยาง
แนนอน หากคุณสามารถสลัดความกลัวของคุณทิ้งไป และออกไปคนหามันอยางมีความสุข 
 
ความกลัวเปนสิ่งที่เรามองขามไมได เพราะมันจะชวยทําเราไมเกิดอนัตราย แตฮอก็ตระหนักวาจาก
เหตุการณที่ผานมานั้น ความกลัวที่เกิดขึ้นในใจของเขานั้นไมสมเหตุสมผลสักเทาไร และความกลัวนี้ก็
ทําใหเขาไมกลาที่จะเปลี่ยนแปลงทั้ง ๆ ที่มันถึงเวลาที่จะตองเปลี่ยนแปลง 
 
เขาก็ไมชอบเหตุการณนี้ทั้งหมด แตเขาก็รูวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเขานี้ทําใหเขาไดส่ิงดีๆ ที่
แตกตางไปจากเดิม นั่นคือทําใหเขาไดพบเนยแข็งแหลงใหมนั่นเอง 
 
และเขาก็ยังพบวามีส่ิงดี ๆ บางสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาดวย 
 
ฮอยังจําไดถึงส่ิงที่เขาไดเรียนรู และเขาก็ยังนึกถึงเฮมเพื่อนของเขา เขาอยากรูวาเฮมจะไดอาน
ขอความที่เขาจารึกไวบนกําแพงในสถานีเนยแข็งซี และตลอดเสนทางในเขาวงกตหรือไม 
 
ไมรูวาปานนี้เฮมจะปลอยวางกับเหตุการณที่เกิดขึ้น และกาวออกมาเผชิญความจริงแลวหรือยัง เขาจะ
กลับเขามาในเขาวงกต และคนหาสิ่งที่จะทําใหชีวิตเขาดีขึ้นกวาเดิมหรือไม 
 
ฮอคิดเกี่ยวกับการกลับไปที่สถานีเนยแข็งซี และดูวาเฮมยงัอยูที่นั่นไหม เขานาจะหาทางกลับไปที่นั่น
ได และถาเขาพบเฮม เขาคิดวาเขาอาจจะทําใหเฮมออกมาจากสถานการณที่แรนแคนเชนนั้นได แต
ฮอก็ไดตระหนักตอวา จริง ๆ แลวที่ผานมาเขาก็ไดพยายามที่จะชวยใหเพื่อนของเขาเปลี่ยนความคิด
แลว แตไมสําเร็จ 
 
เฮมคงตองหาทางออกดวยตัวของเขาเอง เขาตองละทิ้งความกลัวที่มี และมุงไปสูความสบายใหได 
ไมมีใครชวยเขาได หรือเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาได เขาคงตองเห็นผลประโยชนบางอยางที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองกอนดวย 
 
ฮอรูวาเขาไดทําสัญลักษณ และรองรอยบางอยางเพื่อเฮมจะตามเขามาไดอยางถูกทาง รองรอยที่เขา
ทิ้งไวคือขอความที่เขาไดจารึกไวบนกําแพง 
 
ฮอยังไดเขียนสรุปสิ่งที่เขาไดเรียนรูทุกอยางบนกําแพงสถานีเนยแข็งเอ็น เขาไดวาดรูปเนยแข็งกอน
โต เพื่อที่จะไดจารึกส่ิงที่เขาไดเรียนรูทั้งหมด 
 
ส่ิงที่เขาไดจารึกลงบนกําแพง คือ 
 
    * การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น : "มีคนยายที่เนยแข็ง" 
    * คาดการณลวงหนาวาจะมีการเปลี่ยนแปลง : "เตรียมพรอมสําหรับเนยแข็งที่จะถูกยายไป" 
    * ติดตามการเปลี่ยนแปลง : "ดมเนยแข็งบอยๆ จะไดรูวาเมื่อไรเนยแข็งจะเริ่มเกาลง" 
    * ปรับตัวคุณใหเขากับการเปลี่ยนแปลงใหเร็วที่สุด : "ยิ่งคุณทิ้งอดีตไดเร็วเทาไร คุณก็จะไดพบกับ
อนาคตที่สดใสเร็วขึ้นเทานั้น" 
    * การเปลี่ยนแปลง : "กาวไปตามหาเนยแข็ง" 
    * สนุกกับการเปลี่ยนแปลง : "สนุกกับการผจญภัย และ ชื่นชอบรสชาติใหม ๆ ของเนยแข็งกอน
ใหม" 
    * พรอมทีจ่ะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสนุกกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหมอีก : "มีคนยายที่เนย
แข็ง" 
 
ฮอไดตระหนกัวา เขาไดเดนิทางมาไกลเหลือเกิน นับจากวันที่เขาเคยอยูรวมกับเฮมที่สถานีเนยแข็งซี 
และเขาก็รูวา มันงายมากเลยที่เขาจะกลับไปอยูในสภาพเดิมอีก หากเขายังทําตัวสบายมากเกินไป 



ดังนั้นในแตละวัน เขาจะตรวจตราเนยแข็งในสถานีเนยแข็งเอ็น เพื่อที่จะดูวาเนยแข็งที่มีอยูยังดีอยู เขา
จะทําทุกอยางเพื่อที่จะปองกันไมใหเขาตองกลับไปพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่เขาไมไดทันตัง้ตัวอีก 
 
ทั้ง ๆ ที่ฮอยังมีแหลงเนยขนาดใหญ เขายังคงออกไปสํารวจในเขาวงกตตอ เพื่อที่จะสํารวจดูวา
สถานการณภายนอกเปนอยางไรบาง เขาเรียนรูวามันจะปลอดภัยกวาหากเขาสามารถเห็นทางเลือกอื่น 
ๆ ดวย ดีกวาที่จะมาจํากัดตัวเองอยูในที่ที่คิดวาสบายแลว หรือที่ที่มีทุกอยางพรั่งพรอมแลว 
 
และแลว ฮอไดยินเสียงบางอยางกําลังเคลื่อนไหวเขามาใกล เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อย ๆ เขาคิดวานาจะมี
ใครบางคนกําลังจะเขามาที่นี่ 
 
อาจจะเปนเฮมก็ไดที่กําลังจะมาที่นี่ เพื่อนของเขาคิดไดแลวเหรอ 
 
ฮอจึงเริ่มมีความหวังในใจ เหมือนอยางที่เขาเคยหวัง --- อาจจะเปนครั้งนี้ก็ได ที่เพื่อนของเขาจะกาว
ไปตามหาเนยแข็ง และลิ้มลองมัน 



ตอนที่ 3 : "ในเย็นวันน้ัน" 
 
เมื่อไมเคิลเลาเรื่อง Who Moved My Cheese? จบ เขาไดมองไปรอบ ๆ หอง และไดเห็นเพื่อนรวนรุน 
ยิ้มใหเขา 
 
ทุกคนขอบคุณไมเคิล และทุกคนคิดวา เรื่องนี้ไดใหอะไรมากมายกับพวกเขา 
 
นาธานถามที่กลุมวา "พวกเรานาจะเจอกันอีก และมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอีกดีไหม" 
 
คนสวนใหญในกลุมอยากจะพูดคุยเรื่องนี้อีก พวกเขาจึงนัดหมายเวลาที่จะพบกันกอนอาหารเย็น 
 
ในเย็นวันนั้น พวกเขาไดมาเจอกันที่หองโถงของโรงแรม พวกเขาเริม่กระเซาเหยาแหยกัน เกี่ยวกับ
การคนพบ "เนยแข็ง" และเห็นภาพตัวเองวากําลังอยูในเขาวงกต 
 
แองเจลาไดถามกลุมดวยคาํถามที่ตองการคําตอบวา "คุณคิดวา คุณเปนใครในเรื่องนี้ สนิฟ สเคอรี 
เฮม หรือ ฮอ" 
 
แครอลตอบวา "อืม.. ฉันคิดเรื่องนี้อยูเหมือนกันเมื่อตอนกลางวัน ฉันยังจําชวงเวลากอนที่ฉันจะมีธรุกิจ
เกี่ยวกับสินคาประเภทกีฬาไดวา ในตอนนั้นฉันตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ไมคอยราบรื่นสัก
เทาไร" 
 
"ฉันคงไมใชสนิฟแนนอน เพราะฉันคงไมใชวิธีดมกลิ่นกับเหตุการณตาง ๆ เพื่อจะไดลวงรูถึงการ
เปลี่ยนแปลงแตเนิ่นๆ และแนนอนฉันคงไมใชสเคอรี เพราะฉันจะไมดําเนินการอะไรทั้งส้ินในชวงเวลา
อันจํากัด" 
 
"ฉันนาจะเปนเฮมมากกวา เพราะฉันชอบที่จะอยูในที่ที่คุนเคย และความจริงก็คือวา ฉันไมตองการที่จะ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลง หรือแมแตจะพบเห็นมัน" 
 
ไมเคิล ผูซึ่งรูสึกเหมือนวาเวลายังไมไดผานไปเลย นับจากวันที่เขาและแครอลเปนเพื่อนที่สนิทกัน
สมัยเรียน ไดถามขึ้นมาวา "พวกเรากําลังคุยกันเรื่องอะไร" 
 
แครอลตอบวา "การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดคิดวาจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของงาน" 
 
ไมเคิลหัวเราะ "คุณถูกไลออกเหรอ" "อืม.. เอาเปนวาฉันไมตองการที่จะออกไปคนหาเนยแข็งกอน
ใหม ฉันคิดวาฉันมีเหตุผลที่ดีพอวาทําไมการเปลี่ยนแปลงจึงไมควรเกิดขึ้นกับฉัน ดังนั้นฉันไมสบายใจ
เลยในชวงนั้น" 
 
บางคนในกลุมที่นั่งเงียบในชวงเริ่มตนรูสึกสบายใจที่จะพูด และ เสนอความคิดเห็นของตน และหนึ่งใน
กลุมนั้น คือ แฟรงค ผูซึ่งเคยทํางานในกองทัพมากอน 
 
"เฮมไดทําใหฉันนึกถึงเพื่อนคนหนึ่ง" แฟรงคกลาว "แผนกของเขาถูกยุบ เขาไมตองการที่จะเผชิญกับ
ความจริงตรงนั้น อยางไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังทําการโยกยายพนักงานของเขา คนในบริษัทฯ ทุกคน
พยายามที่จะพูดกับเขาวายังมีโอกาสอีกมากมายในบริษัทฯ ใหกับผูที่มีความยืดหยุน แตเขาก็ไมคิดวา
เขาตองเปลี่ยนแปลง เขาคือพนักงานคนเดียวที่รูสึกตกใจ เมื่อแผนกของเขาถูกยุบลง และในตอนนี้
เขาก็กําลังเผชิญกับความยากลําบากในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดคิดวามันจะ
เกิดขึ้น" 
 
เจสสิกากลาววา "ฉันคิดวาการเปลี่ยนแปลงไมควรจะเกิดขึ้นกับฉันดวยเชนกัน แต "เนยแข็ง"ของฉัน
ไดถูกยายที่มากกวาหนึ่งครั้งในชวงเวลาที่ผานมา" 
 
หลาย ๆ คนในกลุมหัวเราะ ยกเวนนาธาน 
 



"บางที นั่นแหละ คือประเด็นทั้งหมดที่เรากําลังพูดคุยกัน" นาธานกลาว "การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ
พวกเราทุกคนที่นี่" 
 
นาธานกลาวตอ "ฉันอยากใหครอบครัวของฉันไดยินเรื่องของเนยแข็งกอนหนานี้จังเลย ครอบครัวของ
ฉันไมตองการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เขามาในธุรกิจของเรา แตถึงตอนนี้ มันก็สายไปแลว เพราะ
เรากําลังจะปดรานหลายรานที่เรามีอยู" 
 
ส่ิงที่นาธานกําลังเลาทําใหหลาย ๆ คนในกลุมประหลาดใจ เพราะทุกคนคิดวา นาธานมีธุรกิจที่มั่นคง
ที่สุดในชวงเวลาที่ผานมา 
 
"เกิดอะไรขึ้น" เจสสิกาอยากรู 
 
"สาขายอย ๆ ของรานเรากลายเปนรานที่ลาสมัย ก็เพราะตอนที่มีรานยักษใหญเขามา พรอมกับสินคา
ที่หลากหลาย และราคาถูกกวา รานของเราไมมีทางจะไปสูกับรานพวกนั้นไดเลย" 
 
"ฉันจึงเห็นภาพตอนนี้วา แทนที่เราจะเปนสนิฟและสเคอรี เรากลับกลายเปนเฮมมากกวา เพราะเราก็ยัง
อยูตรงจดุเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งส้ิน เราพยายามที่จะไมสนใจ ไมรับรูวามีอะไรเกิดขึ้น
รอบตัวเรา และ ถึงตรงจุดนี้ เรากําลังตกที่นั่งลําบาก เรานาจะไดบทเรียนสักหนึ่งหรือสองบทเรียนจาก
ฮอนะ" 
 
ลอรา ผูซึ่งกลายเปนนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จ ไดกลาววา "ฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตั้งแตตอน
กลางวัน ฉันอยากรูวาฉันจะเปนเหมือนฮอไดอยางไร นั่นคือ เห็นความผิดพลาดของตัวเอง แลวก็
หัวเราะใหกับตัวเอง จากนั้นก็เปลี่ยนแปลง และทําทุกอยางใหดีขึ้นกวาเดิม" 
 
ลอรายังกลาวตออีกวา "ฉันเปนคนสนใจใครรูนะ มีใครบางที่กลัวการเปลี่ยนแปลง" ไมมีใครตอบ
คําถามของลอรา เธอจึงแนะตอวา "ชวยยกมือหนอยสิ" 
 
มีเพียงคนเดียวที่กลายกมือ "อืม ดูเหมือนเราจะมีเพื่อนเพียงคนเดียวเทานั้นที่กลาพูดความจริง" ลอรา
กลาว "บางทีคุณอาจจะอยากฟงอีกหนึ่งคําถามที่ดีกวานี้ และอาจจะอยากตอบก็ได มีใครบางที่คิดวา
คนอื่นกลัวการเปลี่ยนแปลง" ทุกคนยกมือขึ้น พอถึงตรงนี้ ทุกคนเริ่มหัวเราะ 
 
"ส่ิงนั้นบอกอะไรแกเราบาง" 
 
"การปฏิเสธความจริง" นาธานตอบ 
 
ไมเคิลยอมรับ "บางที เราอาจไมรูตัววาเรากลัวการเปลี่ยนแปลง ฉันรูวาฉันไมกลัว เมื่อฉันไดยินเรื่องนี้
ครั้งแรก ฉันชอบคําถามนะ "คุณจะทาํอะไรละ ถาคุณไมกลัวการเปลี่ยนแปลง" 
 
เจสสิกากลาวเสริมวา "อืม ส่ิงที่ฉันไดเรียนรูจากเรื่องนี้ก็คือ การเปลี่ยนแปลงยอมเกิดขึ้นแนนอน ไมวา
ฉันจะกลัวมันหรือไมก็ตาม หรือไมวาฉันจะชอบมัน หรือไมก็ตาม" 
 
"ฉันยังจําไดวาสมัยที่บริษัท ฯ ของเราขายหนังสือชุด Encyclopedia มีคน ๆ หนึ่งพยายามที่จะบอก
เราวา เราควรจะจัดเก็บ Encyclopedia ทั้งชุดลงในแผนดิสก และขายมันเพื่อเปนการลดตนทุนการ
ผลิต ซึ่งมันจะชวยใหราคาของสินคาต่ําลง และผูบริโภคก็สามารถซื้อหาได เพราะราคาไมสูงมาก แต
เราทุกคนในบริษัทฯ ไมเห็นดวย และ ตอตานกับความคิดนั้น ณ ตอนนั้น" 
 
"ทําไมตอนนัน้คุณจึงตอตาน" นาธานถาม 
 
"เพราะเราเชือ่วา ฐานของธุรกิจของเราคือ ทีมฝายขายที่ตองออกไปขายสินคาชนิดแบบ เสนอขายถึง
หนาประตูบานลูกคา (door to door) ซึ่งนโยบายการขายแบบนี้ จะมีคาคอมมิชชัน่กอนใหญเปนตัวลอ
ใหทีมฝายขายตองหาลูกคา และขายสินคาที่มีราคาสูงนี้ใหได ซึ่งเราก็ไดดําเนินธรุกิจแบบนี้มาเปน
ระยะเวลายาวนาน และคิดวามันจะเปนอยางนี้ตลอดไป" 
 



"มันเปน "เนยแข็ง" ของคุณ" นาธานกลาว 
 
"ใช และเราก็อยากยึดติดอยูกับมัน" 
 
"เมื่อฉันคิดยอนหลังวามีอะไรเกิดขึ้นกับเราบาง ฉันเห็นวามันไมใชเพยีงแค พวกเขา "ไดยายที่เนย
แข็ง" แต "เนยแข็ง" นั้นมีชีวิตดวย และสูญสลายลงในที่สุด 
 
"อยางไรก็ตาม เราก็ไมไดเปลี่ยนแปลงอะไร แตคูแขงรายหนึ่งของเราเปลี่ยนแปลง และยอดขายของ
เราก็ไดตกลงอยางนาใจหาย เราไดเผชญิกับชวงเวลาที่ยากลําบาก และเดี๋ยวนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญเกิดขึ้นอีกในอุตสาหกรรมของเรา และดูเหมือนไมมีใครเลยในบริษัทฯ 
ของเราที่ตองการจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดูสถานการณแลว ไมนาไววางใจเลย ฉันคิด
วาฉันอยากจะลาออกจากงานนี้เร็ว ๆ นี้" 
 
"มันเปนชวงเวลาที่จะกลับไปอยูในเขาวงกตอีกแลว" คารลอสกลาว ทุกคนหัวเราะ รวมทั้งเจสสิกาดวย 
 
คารลอสหันไปทางเจสสิกา และ กลาววา "มันเปนการดีที่คุณสามารถหัวเราะใหตวัเองบาง" 
 
แฟรงคเสนอวา "นั่นคือส่ิงที่ฉันไดจากเรื่องนี้ดวย" ฉันชอบที่จะเครงเครียดมากเกินไป และฉันก็
สังเกตเห็นวา ฮอเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง เมื่อเขาสามารถที่จะหัวเราะใหตัวเอง และหัวเราะในสิ่งที่
เขากําลังทําอยู ไมตองแปลกใจนะ หากฉันจะบอกวา ฉันเปนฮอ" 
 
แองเจลาถามวา "คุณคดิไหมวาเฮมจะเปลี่ยนแปลง และคนพบเนยแข็งใหม" 
 
อีเลนกลาว "ฉันคิดวาเขานาจะเปลี่ยนแปลงนะ" 
 
"ฉันไมรู" โครี่กลาว "บางคนไมเคยคิดทีจ่ะเปลี่ยนแปลง และ พวกเขาก็ตองยอมรับกับสิ่งที่เขาจะ
ไดรับ ฉันเห็นคนที่เปนอยางเฮมตอนที่ฉันฝกเปนหมอ พวกเขาคิดวาเขามีสิทธิ์ที่จะครอบครอง "เนย
แข็ง" ของพวกเขา พวกเขารูสึกวาจะตกเปนเหยื่อ หากเนยแข็งเหลานั้นถูกยายไป และพวกเขาจะ
ตําหนิผูอื่น พวกนี้จะลําบากมากกวาพวกที่ปลอยวางได และพรอมที่จะกาวตอไป" 
 
นาธานกลาวอยางเงียบ ๆ ราวกับพูดกับตัวเองวา "ฉันเดาวา คําถามคือ "อะไรคือส่ิงที่เราตองปลอยวาง 
และอะไรคือส่ิงที่เราตองกาวตอไป" 
 
ไมมีใครตอบอะไรทั้งส้ินในขณะนั้น 
 
"ฉันตองยอมรับ" นาธานกลาว "ฉันเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงบางอยางเกิดขึ้นในประเทศของเรา แตฉัน
หวังวามันคงจะไมมีผลอะไรกับพวกเรา ฉันเดาวามันจะเปนการดีกวาที่เราจะริเริ่มใหมีการเปลี่ยนแปลง
ในขณะที่เรา สามารถทํามันได ดีกวาที่เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแลว เราพยายามที่จะตอบสนอง 
และปรับเปลี่ยนตัวเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงนั้น บางทีเราควรจะยายที่เนยแข็งของเราเองดวย" 
 
"คุณหมายความวาอยางไร" แฟรงคถาม 
 
นาธานตอบ "ฉันคงชวยอะไรไมได แตก็อยากรูวาเราควรจะอยูตรงไหนวันนี้ ถาเราตองขายธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยที่เปนรานเกา ๆ ของเรา และไปสรางรานใหญที่ทันสมัย เพื่อที่จะแขงขันกับคูแขงที่ดี
ที่สุด" 
 
ลอรากลาว "บางที่นั่นคือ ส่ิงที่ฮอหมายถึง เมื่อตอนที่เขาจารึกขอความลงบนกําแพงที่วา "สนุกกับการ
ผจญภัย พรอมกับกาวตามเนยแข็งของคุณไป" 
 
แฟรงคกลาว "ฉันคิดวามีบางสิ่งไมควรเปลี่ยนแปลง ตัวอยางเชน ฉันตองการที่จะยึดถือคานิยม
บางอยางของฉัน แตฉันเพิ่งจะตระหนักตอนนี้วา ชีวิตฉันคงจะไปไดดีกวานี้ ถาฉันกาวไปพรอมกับเนย
แข็งใหเร็วขึ้นกวานี้" 
 



"อืม..ไมเคิล มันเปนเรื่องที่ดีมาก" ริชารด เพื่อนรวมชัน้ผูซึ่งไมเชื่อถืออะไรงาย ๆ ไดกลาว "จริง ๆ แลว 
คุณไดนําเรื่องนี้ไปใชในบริษัทฯ ของคุณอยางไร" 
 
ที่กลุมไมรู และตอบไมได แตริชารดเคยมีประสบการณกับการเปลี่ยนแปลงบางอยางที่เกิดขึ้นกับเขา 
เนื่องจากเขาเพิ่งแยกทางกับภรรยาเมื่อเรว็ ๆ นี้ และขณะนี้เขาพยายามที่จะประคับประคองอาชีพของ
เขา ไปพรอม ๆ กับ การเลี้ยงดูลูก ๆ ที่กําลังเปนวัยรุน 
 
ไมเคิลตอบ "คุณรูไหม ฉันคิดวางานของฉันเปนงานที่คอยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในแตละวัน ในขณะที่
ฉันควรจะเริ่มมองไปขางหนา และใสใจวาเราควรจะไปที่ไหนดี" 
 
"และคุณรูไหมวา ฉันจัดการกับปญหาเหลานั้น –ยี่สิบสี่ชั่วโมงตอวัน- ไมมีใครอยากเขาใกลฉันนัก
หรอก ฉันจะยุงมาก และก็ยังไมมีทางออกในเรื่องนี้" 
 
"อยางไรก็ตาม หลังจากที่ฉันไดยินเรื่องนี้ "ใครเอาเนยแข็งของฉันไป" และเห็นวาฮอเปลี่ยนแปลงไป
อยางไร ฉันตระหนักวางานของฉันตอนนี้ ก็คือ การวาดรูป "เนยแข็งกอนใหม" และวาดมันใหชดัเจน 
และเปนจริงมากที่สุด เพื่อที่ฉัน และทีมงานของฉันจะไดสนุกกับการเปลี่ยนแปลงนี้ และประสบ
ความสําเร็จไปพรอม ๆ กัน" ไมเคิลกลาว 
 
"นาสนใจด"ี แองเจลากลาว "เพราะวาเนื้อเรื่องสวนที่เปนประเด็นสําคัญมากที่สุดก็คือ ตอนที่ฮอสลัด
ความกลัวออกไปจากใจของเขา และมีความมุงมั่นที่จะคนหา "เนยแข็งกอนใหม" ใหได พรอมกับการ
วิ่งวกไปวนมาภายในเขาวงกตดวยความรูสึกกลัวนอยลงเรื่อยๆ และ รูสึกสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทํามากขึ้น 
และทายสุดเขาก็ไดรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น" 
 
ริชารด ผูซึ่งคอนขางวิตกกังวลในขณะที่ทุกคนกําลังพูดคุยกนั ไดกลาววา "ผูจัดการของฉันไดบอกฉัน
วา บริษัทฯ ของเราตองการที่จะเปลี่ยนแปลง ฉันคิดวาสิ่งที่เธอตองการบอกฉันจริง ๆ ก็คือ ฉันคือคนที่
ตองเปลี่ยนแปลง แตฉันก็ไมตองการที่จะไดยินมัน ฉันเดาวา ฉันไมอยากรูวา "เนยแข็งกอนใหม" ที่
เธอพยายามจะใหเรา คืออะไร หรือ ฉันจะไดรับอะไรจากเนยแข็งกอนใหมนั้น" 
 
ริชารดยิ้มกอนที่จะพูดวา "ฉันตองยอมรับเลยวา ฉันชอบความคิดที่วา กําลังเห็น "เนยแข็งกอนใหม" 
และ จินตนาการตอวาตัวเองกําลังมีความสุขอยูกับมัน" มันทําใหทุกอยางดูมีชีวิตชวีาไปหมด มันทําให
ความกลัวของเรานอยลง และสนใจที่จะทําใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
 
"บางทีฉันอาจจะประยุกตใชเรื่องนี้กับที่ครอบครัวของฉันดวย" ริชารดกลาวเสริมตอ "เพราะดูเหมือนวา
ลูก ๆ ของฉัน คิดวา คงไมมกีารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเขา เวลาที่เขาโกรธ ฉันเดาเอาวา เขา
คงจะโกรธที่เขาไมรูวาอนาคตขางหนาจะเปนอยางไร หรืออาจเปนเพราะฉันยังไมไดชี้ใหพวกเขาเห็น
ถึงภาพของ "เนยแข็งกอนใหม" เนื่องจากตัวฉันเองยังไมรูวา "เนยแข็งกอนใหม" คืออะไรก็เปนได" 
 
ที่กลุมยังคงนั่งเงียบงัน เพราะกําลังคิดถึงชีวิตครอบครัวของตนเอง 
 
"อืม พวกเราสวนใหญจะพูดถึงเรื่องงาน แตฉันกําลังคิดถึงเรื่องสวนตัว ฉันคิดวาความสัมพันธของฉัน
กับครอบครัวในปจจุบันนี้ กําลังจะเปน "เนยแข็งกอนเกา" ที่มีราขึ้นอยู" 
 
โครี่หัวเราะอยางเห็นดวย "ฉัน ก็เหมือนกัน บางทีฉันอาจจะตองปลอยใหความสัมพันธที่ไมดีมัน
ออกไปครอบครัวของเรา" 
 
แองเจลาตอบสวนวา " อาจเปนไปไดที่วา "เนยแข็งกอนเกา" ควรเปนแค พฤติกรรมเกา ๆ ดังนั้น ส่ิงที่
เราควรจะกําจดัออกไปก็คือ พฤติกรรมอันเปนเหตุใหเกิดความสัมพันธที่ไมดีในครอบครัวเรา และ
จากนั้นเราก็ควรกาวไปสูการคิดใหม และการกระทําใหม ๆ" 
 
"ประเด็นนี้ดีนะ ดีที่วา เนยแข็งกอนใหมเปรียบเสมือนสัมพันธภาพใหม ๆ กับคน ๆ เดิม" โครี่กลาว 
 



ริชารดกลาวตอ "ฉันกําลังคิดวามีอะไรมากไปกวาสิ่งที่เรากําลังคิดกันอยูหรือไม ฉันชอบความคิดที่วา 
เราตองแทนที่พฤติกรรมเกา ๆ ของเรา ดวยสัมพันธภาพแบบใหม ๆ เพราะวาการที่คุณประพฤติหรือ 
ปฏิบัติแบบเดิม ๆ มันคงจะสงผลลัพธแบบเดิม ๆ ใหคุณเชนเดียวกัน 
 
"เพราะฉะนั้น แทนที่จะเปนการเปลี่ยนงาน ฉันควรจะเปนคนที่จะชวยบริษัทฯ ใหไปสูการเปลี่ยนแปลง
และหากฉันไดทํามันกอนหนานี้ บางทีฉันอาจจะไดงานที่ดีกวาตอนนี้แลวก็ได" 
 
เบคกี้ ผูซึ่งอาศัยอยูอีกเมืองหนึ่ง แตไดมารวมงานเลี้ยงรุนในครั้งนี้ดวย ไดกลาววา "จากการที่ฉันได
ฟงเรื่องราวทั้งหมด รวมถึงการวิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็นของทุกคนที่นี่ ถึงตอนนี้ ฉันอยากจะ
หัวเราะใหกับตัวเอง เพราะวาฉันเปนเฮมมานานเหลือเกิน ไมวาจะเปน การเปนแบบเฮม และการเปน
แบบฮอ และการกลัวที่จะเปลี่ยนแปลง ฉันยังไมรูเลยวา จะมีอีกกี่คนที่จะเปนแบบนี้ดวย ฉันคิดวาฉัน
ไดชี้นําความคิดที่กลัวการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ใหกับลูก ๆ ฉันโดยที่ฉันไมรูตัวดวยซ้ํา" 
 
"ฉันคิดวา การเปลี่ยนแปลงนําเราไปสูที่ ๆ ใหมกวา และดีกวาจริง ๆ ทั้ง ๆ ที่คุณอาจจะกลัววามัน
อาจจะไมไดเปนอยางที่คุณคิดกไ็ด ณ เวลาที่มาถึงจริง ๆ 
 
"ฉันยังจําไดวา ตอนที่ลูกชายของฉันกําลังเรียนอยูระดับมัธยมปลาย ตอนนั้นสามีของฉันตองยายที่
ทํางานของเขาจากรัฐอิลินอย ไปรัฐเวอรมอนต ซึ่งเปนเหตุใหลูกชายของฉันรูสึกไมชอบใจ เพราะเขา
จะไมไดอยูกับเพื่อน ๆ ของเขาอีกตอไป เขาเปนดาวเดนประเภทนักกีฬาวายน้ํา และโรงเรียนใหมที่รัฐ
เวอรมอนตก็ยังไมมีทีมนักวายน้ําเลย ดังนั้นเขาจึงโกรธเรามากที่ทําใหเขาตองยายตามไปดวย 
 
"แตพอจริง ๆ เขา เหตุการณกลับเปลี่ยนไป เขากลับชอบภูเขาเวอรมอนต ชอบเลนสกีกับเพื่อน ๆ 
นักเรียนที่นั่น และตอนนี้เขาก็มีความสุขมาก และอยูที่รัฐโคโลราโด 
 
"ถาเราไดมีโอกาสพูดคุยเรื่องราวของ "เนยแข็ง" ดวยกันมากอน อาจจะแคพูดคุยกันบนโตะกาแฟ เรา
ก็คงจะสามารถชวยครอบครัวของเราไดมากกวานี้" 
 
เจสสิกากลาว "ฉันจะกลับไปเลาเรื่องนี้ใหครอบครัวของฉันฟง ฉันจะถามลูก ๆ ของฉันวาเขาคิดวา ฉัน
เปนใครในเรื่อง -- สนิฟ สเคอรี เฮม หรือ ฮอ -- และ เขาคิดวา เขาเปนใครในเรื่องดวย เราควรจะ
พูดคุยกับคนในครอบครัวของเราวาเขาคดิวา "เนยแข็งกอนเกา" คืออะไร และ "เนยแข็งกอนใหม" คือ
อะไร" 
 
"นั่นเปนความคิดที่ดีมากเลย" ริชารดกลาว 
 
แฟรงคกลาวเสรมิตอวา "ฉันคิดวาฉันจะเปนฮอ และกาวไปกับเนยแข็งกอนใหม และสนุกไปกับมัน 
และฉันจะเลาเรื่องนี้ใหเพื่อนของฉันที่กําลังจะลาออกจากกองทัพฟง เพื่อใหเขาคิดวาการ
เปลี่ยนแปลงมีความหมายตอเขาอยางไร มันคงจะทําใหเราไดพดูคยุกัน และคงมีเรื่องราวที่นาสนใจ
แนนอน" 
 
ไมเคิลกลาว "อืม..นี่ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ทําใหเราไดปรับปรุงธุรกิจของเราดวย เราไดมีการพดูคุย 
ถกเถียงเกี่ยวกับสิ่งที่เราไดรับจากเรื่องราวของ "เนยแข็ง" และเราจะประยุกติ์เรื่องนี้ใชกับเหตุการณ
จริง ๆ ของเราไดอยางไร 
 
"ส่ิงที่ดีอีกอยางหนึ่งคือ เวลาที่เราพูดคุยเรื่องนี้ เราไดภาษาใหม ๆ และพวกเราก็สนุกสนานกันมาก 
ตอนที่คุยถึงเรื่องการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในองคกร นอกจากนี้แลว การที่ไดพูดคุยถึงเรื่องนี้ทํา
ใหคนในองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย เพราะคนจะมองเรื่องนี้ลึกซื้งมากขึ้น" 
 
"ลึกซึ้งมากขึ้นอยางไร" นาธานถาม 
 
"อืม ยิ่งเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเทาไร เราจะพบวา คนในองคกรของเรารูสึกวาตนเองสามารถ
ควบคุมเหตุการณ หรือ สถานการณตาง ๆ ไดนอยลง เนื่องจากพวกเขากลัวผลลัพธของการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นทุกคนจึงตอตานการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
 



"โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงที่คนที่ไมตองการ จะทําใหคนตอตานตอการเปลี่ยนแปลงนั้น" 
 
"ฉันนาจะไดอานหรือไดยินเรื่องราวของเนยแข็งมากอนหนานี้นะ" ไมเคิลกลาวเสรมิ 
 
"ทําไดอยางไรละ" คารลอสถาม 
 
"เพราะวาเราเพิ่งจะมาพูดคยุเรื่องนี้ตอนที่ธุรกิจของเราย่ําแยแลว เราตองสูญเสียคนดี ๆ ไป เสียเพื่อน
ดี ๆ ไป มันเปนสิ่งที่ยากมากสําหรับพวกเราทุกคนนะ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลว ไมวาคนที่จาก
ไปแลว หรือคนที่ยังอยู เรื่องราวของเนยแข็งสามารถชวยทําใหทุกคนไดเห็นสิ่งตาง ๆ แตกตางไปจาก
เดิม และไดแนวทางในการแกปญหาดีขึ้นกวาเดิม 
 
"มันอาจจะยากในตอนเริ่มตน สําหรับผูที่ตองจากไป และตองหางานใหมนั้น แตเมื่อคุณนึกถึงเรื่องนี้ 
เชื่อวาเรื่องนี้คงจะชวยคุณไดมากทีเดียว" 
 
แองเจลาถาม "อะไรที่จะชวยพวกเขาไดมากที่สุด" 
 
ไมเคิลตอบ "หลังจากที่เขาไดกาวผานความกลัวไปแลว ส่ิงที่ดีที่สุดคือ มีเนยแข็งกอนใหมกําลังรอให
คุณไปคนพบอยูภายนอก" 
 
พวกเขายังพูดอีกวา การที่คุณมีภาพของเนยแข็งกอนใหมในใจคุณจะชวยทําใหคุณรูสึกดีขึ้น เพียงแค
ความรูสึกตรงนี้ ในเวลาที่คุณตองไปสัมภาษณงานใหม คุณจะมีกําลังใจ และ หลาย ๆ คนก็ไดงานใหม
ที่ดีกวางานเดิมดวยซ้ํา" 
 
ลอราถาม "และคนที่ยังอยูในองคกรละ" 
 
"อืม .. แทนที่พวกเขาจะบนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถึงตรงนี้พวกเขาจะพูดวา "มีใครบางคน
ไดยายที่เนยแข็งของเรา ถึงเวลาที่เราจะตองไปคนหาเนยแข็งกอนใหมกันแลว" หากคนในองคกรเปน
อยางนี้ได มันจะเปนการชวยลดเวลาที่เราจะตองสูญเสียไป และที่สําคัญคือชวยลดความเครียดดวย 
ไมเคิลกลาว 
 
อยางไรก็ตาม คนที่ตอตานการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นขอไดเปรียบของการเปลี่ยนแปลงอยูดี และพวก
เขาจะเปนสื่อกลางนําความเปลี่ยนแปลงเขามาดวย 
 
โครี่กลาว "คุณเคยคิดไหมวาทําไมถึงเปนเชนนั้น" 
 
"ฉันคิดวามีหลาย ๆ คนในองคกรที่มักจะคิด หรือคลอยตามผูอื่น 
 
"มีอะไรเกิดขึน้บางในองคกรที่คุณเคยทํางานมา หากผูบริหารระดับสูงคือผูที่ประกาศใหพนักงานทุก
คนทราบถึงความเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นในองคกร คนในองคกรจะคิดวาการเปลีย่นแปลงนั้น เปน
เรื่องที่ดี หรือเรื่องที่ไมดี" 
 
"เปนเรื่องไมด"ี แฟรงคตอบ 
 
"ใชแลว เปนเรื่องไมดี" ไมเคิลกลาวเห็นดวย "ทําไมละ" เขาถามตอ 
 
คารลอสกลาว "เพราะคนในองคกรอยากใหทุกส่ิงทุกอยางอยูในสภาพเดิม และพวกเขาคิดวาการ
เปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่ไมดีสําหรับพวกเขา และเมื่อใดก็ตามที่มีคนเกงในองคกรพูดวา การเปลี่ยนแปลง
เปนเรื่องที่ไมดี แนนอนคนอื่นก็ยอมพูดแบบนี้ดวยเหมือนกัน" 
 
"ใช จริง ๆ แลว พวกเขาอาจจะไมไดรูสึกเชนนั้นก็ได" ไมเคิลกลาว "แตพวกเขาเห็นดวยเพื่อที่จะได
ถูกมองจากคนอื่นวาพวกเขาก็เกง และฉลาดเหมือนกัน การคลอยตามกันนี่แหละที่จะไปตอตานการ
เปลี่ยนแปลงในองคกร" 
 



เบคกี้กลาวเสริม "ในครอบครัว ส่ิงที่เหมือนกันนี้อาจจะเกิดขึ้นเชนกัน ระหวางพอแม กับลูก" จากนั้น
เบคกี้ถามตอวา "เมื่อคนไดยินเรื่องราวของเนยแข็งแลว ส่ิงตาง ๆ แตกตางไปจากเดิมอยางไร" 
 
ไมเคิลตอบ "คนจะเปลี่ยนไป เพราะไมมีใครอยากจะเหมือนเฮม" 
 
ทุกคนหัวเราะรวมทั้งนาธาน จากนั้นเขากลาววา "นั่นเปนประเด็นที่ดีนะ ไมมีใครในครอบครัวของฉัน
อยากจะเหมือนเฮมเลย นั่นคือส่ิงที่ทําใหพวกเขาเปลี่ยนแลว ทําไมคุณไมเลาเรื่องนี้ใหเลาฟงตอนที่
เรามาเจอกันครั้งที่แลวละ มันจะไดเห็นผลมากกวานี้" 
 
ไมเคิลจึงไดเสนอความคิดสุดทายวา "เมื่อพวกเราทุกคนเห็นวาเรื่องนี้มันชวยพวกเราได เรากค็วรจะ
เผยแพรเรื่องนี้ใหกับคนที่เราทํางานดวย เพื่อใหพวกเขาทราบถึงการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงใน
องคกรของเขา เราขอเสนอวา เราอาจจะเปน "เนยแข็งกอนใหม" ของพวกเขา นั่นคือ เปนเพื่อน
รวมงานที่ดีกวาเมื่อกอน เพื่อกาวไปสูความสําเร็จ และธุรกิจใหมรวมกนั" 
 
ส่ิงที่ไมเคิลพูดไดจุดประกายความคิดใหเจสสิกามากมายทีเดียว และยังชวยเตือนเธออีกวา เธอไดมี
นัดกับลูกคาหลายรายในเชาวันนี้ เธอดูเวลาที่นาฬิกา และกลาววา "อืม ถึงเวลาที่ฉันตองไปจากสถานี
เนยแข็งนี้ซะที และก็จะไปตอที่สถานีเนยแข็งแหงใหม" 
 
ที่กลุมหัวเราะกันอยางสนุกสนาน และเริ่มที่จะกลาวร่ําลากัน หลายคนอยากที่จะพูดคุยถึงเรื่องนี้ตออีก 
แตถึงเวลาที่ตองไปแลวจริง ๆ กอนที่พวกเขาจะจากกัน ทุกคนไดขอบคุณไมเคิลอีกครั้งสําหรับการเลา
เรื่องนี้ใหพวกเขาฟง 
 
ไมเคิลกลาวในตอนทายวา "ฉันรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ทุกคนเห็นวาเรื่องนี้เปนประโยชน และฉันก็หวัง
เปนยิ่งวาพวกคุณคงจะมีโอกาสที่จะแบงปนสิ่งดี ๆ ใหกับผูอื่นดวย" 
 
The End 


