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การบรรยายพเิศษเรื่อง “พลงัเยาวชน ต่อการเปล่ียนแปลงสงัคม” 
โดยคุณธนา เธยีรอจัฉรยิะ  ผอ.สถาบนัพฒันาความคดิสร้างสรรคท์างธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

ภายในค่ายเยาวชน Pladao Fill Up Your Life Summer Camp ครัง้ที ่7 วนัที ่23 – 27 เมษายน 2557 

ณ พพิธิภณัฑธ์นาคารไทย ธ.ไทยพาณชิย ์สาํนกัรชัโยธนิ และ ศูนยฝึ์กอบรม พรีะยา นาวนิ จ .ระยอง 

 

 
 

สวสัดคีรบั พีช่ื่อพีโ่จน้ะครบั ในดา้นการทาํงาน พี่ กท็าํมาหลายอยา่งมาก  เดีย๋วจะค่อยๆ  เล่าให้

ฟงั ปจัจบุนัพีช่อบไปพดูคุยคนทีอ่ายมุากกว่า  เช่น ชอบไปถามคนอายุ  70 ว่าตอนทีอ่ายุ  45 - 70 พีค่วร

ทาํอะไรบา้ง เราจะไดรู้ ้เพราะปกติแลว้ความรูท้ีแ่ยท่ีสุ่ดในโลกคอื ความรูท้ีว่่า  “รู้อย่างน้ี” คอืเวลาเราไป

ถามคนรุน่ 70 เขากจ็ะพดูว่ารูอ้ยา่งนี้ตอนอาย ุ45 ผมจะออกกําลงั  เพราะว่าตอน 70 ขาแขง้ไมด่ ีโรครา

เริม่เยอะ ถา้ 40 จะออกกําลงักายนะ รูอ้ยา่งนี้ควรมเีวลาใหล้กูดกีว่า เพราะตอนนัน้ลกูโตไป ลกูกไ็มส่นใจ

พ่อแม ่ไอรู้้ อยา่งนี้ เป็นความรูท้ีแ่ยม่าก พีก่จ็ะชอบถามคนอายเุยอะๆ  ว่ามอีะไรที่ รูอ้ยา่งนี้ๆ  แลว้เราก็

จดๆ เรากจ็ะพยายามทาํ สมมตเิอาว่าน้ องๆ อยากรูว้่า  “รูอ้ยา่งนี้ ” ของพีม่อีะไรบา้ง มอีะไรทีพ่ีท่าํบา้ง 

เช่นเรือ่งงาน วนัน้ีพีก่จ็ะเอาประวตัติวัเองมาเล่า  

  

เส้นทางการท างานของพ่ีโจ้ ธนา เธียรอจัฉริยะ 

สาํหรบัตวัพี่กจ็ะมี วิชา 3 อย่าง ทีพ่ีเ่รยีนรูม้าโดยบงัเอญิ  ถา้วนัน้ีบอกว่าพีป่ระสบความสาํเรจ็ ก็

ว่าได ้เรยีกว่ามาไกลกว่าทีช่วีติเคยฝนัไว ้แต่กบ็อกว่าในระห ว่างทางนี้มนัมวีชิาอะไรบา้ง พอเค้ นออกมา

ได ้3 วชิา เลยอยากจะใหน้้องๆ ซึง่ทุกคนสามารถทาํไดห้มด พีแ่ค่สะกดิตรงๆ น้องๆ จะได้สงัเกตเอาเอง 
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จรงิๆ  ตวัพี่ในช่วง เริม่ตน้ คงเหมอื นน้องๆ  ทัว่ไป เป็นเดก็โคราช  ได้เรยีนทีโ่รงเรยีน อสัสมัชญั เขา้มา

กรงุเทพฯ ตอน ม.4 เขา้มากรงุเทพฯ เป็นเดก็โง่ๆ  คนหนึ่งเลย วนัแรกไปกนิขา้วหน้าเป็ดตรงอนุสาวรยี์

ชยัสมรภมู ิ แบบโง่ๆ  ไปคนเดยีว กนิไปรูส้กึเป็ดเปรีย้ว มากคอืเป็ดมนัเน่า เรากง็งหรอืว่าคนกรงุเทพ ฯ 

กนิเป็ดเปรีย้ว เรากไ็มก่ลา้คนืเขาคอืเป็นเดก็ขีก้ลวั กลวัไปหมดทุกอยา่ง กนิขา้วเป็ดเน่าจนหมด จาํได้

เลยว่าทาํไมกรงุเทพฯ มนัเลวรา้ยอยา่งนี้  คอืขา้วเป็ดเน่า กนิเสรจ็ขึน้รถเมลส์าย 59 สกัอาทติย์หนึ่งกลบั

บา้นโคราช ตอนนัน้โงม่าก แลว้กไ็มไ่ดเ้ป็นคนทีม่คีวามฝนัอะไรเลย มาเรยีนเสรจ็กก็ลบัไปช่วยทีบ่า้นที่

โคราชขายอะไหล่ โชคดทีีเ่รยีนพอใชไ้ด้  แต่ไมถ่งึกบัด ีเรยีนได ้ 3 นิดๆ กเ็ขา้เตรยีม ฯ คอืไปสอบ

โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา ทุกคนในตอนนัน้กอ็ยากไปสอบเตรยีมฯ กไ็มก่ลา้เลอืกสายวทิย์ รูว้่าตวัเองไม่

น่าจะตดิ เลยไปเอาแบบทีพ่อมโีอกาส เลยไปเลอืกสายศลิป์คาํนวณ กเ็ลอืกแบบน้ีนะ  

วธิคีดิพีก่เ็ป็นอยา่งนี้ คอืเอานี้ล่ะ กเ็ฮอา มเีพื่อน มอีะไร และตอนนัน้กม็สีอบเทยีบ ทีส่อบเทยีบก็

ไมไ่ด้เพราะว่าอยาก จะไปหรอก แต่เพราะว่าแฟนสอบเทยีบ ดว้ย เรากต็ามเขาไปเรยีน ตอนสอบเทยีบ

สมยัก่อนพีต่อ้งเลอืกคณะ เลอืกไดอ้นัดบัสาม เศรษฐศาสตร ์กไ็มรู่เ้รยีนอะไร  คอือะไรกไ็มรู่น้ะ  เพราะ

ไมไ่ดม้คีวามฝนัอะไร กต็ามเพื่อนเขา้ไปอกี เพื่อนเขาเรยีนกนั ก็เขา้ไปเรยีนเศรษฐศาสตร ์กจ็บเป็นส่วน

ใหญ่ ตอนปี 4 เรยีนวชิาเดยีว แลว้กเ็ศรษฐศาสตร์ กท็่องจาํเอา เรากอ่็าน ๆ กส็อบผ่าน ช่วงนัน้ชอบทาํ

กจิกรรมเพราะว่าอะไร เพราะว่าตามเพื่อน จ รงิๆ กไ็มไ่ดม้อุีดมการณ์อะไรหรอกคอืตามเพื่อน เพื่อนไป

สงัคมสงเคราะห ์สาวสวยกไ็ป กไ็ปทาํกจิกรรม ทาํโน้นทาํนี่ แลว้กเ็รยีนจบ  

จากนัน้กเ็หมอืนทุกคนไปเรยีนต่อ ทีบ่า้นกม็สีตางคแ์ต่ไมถ่งึกบัรวย ก็ส่งไปเรยีนได้ กไ็ปอเมรกิา 

เรากย็งัเหมอืนเดมิ เขาตอ้งทาํอะไรบา้ง  ตวัพี่คดิว่าตวัเรากเ็ก่งนะจบจฬุาฯ แต่ไมม่ใีครรบั สมคัรไป 20 

มหาวทิยาลยัแรกไมม่ใีครรบั ลองใหม ่30 มหาวทิยาลยักไ็มม่ใีครรบั เขา้โรงเรยีนไมไ่ด ้เป็นครัง้ที่ เอ๋อเลย

นะ เพราะเหมอืนเสน้ทางเรา ตอ้งเดนิกา้วไปเรยีนต่อ ปรญิญาโทกลบัมาทาํงาน  คอืตอนนัน้รุน่พีจ่ะทาํ

แบบน้ีกนั หมด เป็นครัง้แรกทีล่ม้เหลวกค็อื ผดิหวงั เขา้ไมไ่ด ้ไมม่อีะไร เรยีน  ลอยๆ กน็ึกอะไรไมอ่อก  

ตอนนัน้รูส้กึเป็นภาระทีบ่า้นมาก กเ็ลยไปเรยีนภาษาองักฤษไปเรือ่ย  หนําซํ้าส่งจดหมายสมคัรงานกไ็มม่ี

ใครรบัเลย ส่งไปรอ้ยกว่าบรษิทั กม็ัว่ๆ เขยีนแบบส่งไป  

ปรากฏว่าเหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นชวีติครัง้แรกคอืว่า มบีรษิทัหน่ึง  ตอนนัน้ทีส่มคัรไป เขารบัเราไป

เป็นสจว๊ต ชื่อเดลตา้แอรไ์ลน์ (Delta Airline : DL) เป็นสายการบนิในอเมรกิา  ไดไ้ปทาํอาชพี เป็นครัง้

แรกทีก่ระโดดออกนอกเสน้ทาง ทีไ่มเ่หมอืนชาวบา้น ไมใ่ช่ว่าดหีรอืไมด่นีะ มนั เป็นโชคชะตาทีเ่รยีกว่า

เป็นความลม้เหลวครัง้แรกของชวีติ ตอนนัน้ไมรู่จ้ะทาํไรกเ็ลยตอ้งไปหางานทาํ  กโ็ดดออกไป  ไป

เป็นสจว๊ต เป็นครัง้แรกเลยทีม่คีวามรูส้กึว่าเราไดท้าํอะไรทีน่อกเสน้ทางทีไ่มเ่หมอืนคนอื่น ไมรู่ด้หีรอืไมด่ ี



3 

 

แต่ว่ามนัแปลก มนัเหมอืนมนัมอีะไรสกัอยา่งทีเ่ราใส่หลงัไว ้ตอนนัน้ไมรู่ม้นัคอือะไร  มนัเป็นงานทีโ่หด

มาก  

สจว๊ตทีอ่เมรกิาไมเ่หมอืนทีเ่มอืงไทยทีเ่ท่ๆ นะ มนับนิกนัต่อเนื่อง บางการเดนิทางมี 3 วนั ตื่นตี

สอง ออกบนิตสีี ่เพราะพีอ่ยูท่างโ อเรกอน พระอาทติย์ขึน้ชา้ คอืตอ้งตื่นต ี 4 บนิ 6 โมง เหมอืนทาํงาน

กรงุเทพฯ หาดใหญ่ สงิคโปร ์ภเูกต็ หาดใหญ่ กรงุเทพฯ กลบัไปนอนขอนแก่น  บนิจนหมดแรงพกั 10 

ชัว่โมง บนิต่อ 3 วนั กลบัมาตามกฎหมายเขาใหพ้กั 3 วนั เพราะว่ามนัเหนื่อยมาก บนิ 3 วนั พกั 3 วนั  

ตอนนัน้ภาษาเรากไ็มด่ ีตอ้งเอาตวัรอดตลอดเวลา บางทเีราพดูเขากไ็มเ่ขา้ใจ โดนฝรัง่ดถููก ตอน

นัน้กย็งัไมเ่หมอืนยคุนี้ ยคุนัน้เขาดถููกคนผวิเหลอืง แลว้เราไปบนิในทีท่ีม่แีต่ฝรัง่ เขาไมเ่คยเหน็คนเอเชยี 

เขางงๆ นึกว่าเราเป็นญีปุ่น่บา้ง เป็นจนีบา้ง ขาํหวัเราะทีเ่ราพดูไมช่ดั พีเ่คยทาํไวน์หกใส่ผูโ้ดยสาร ผ่าน

มาหมด ชวีติตอนนัน้กไ็มไ่ดรู้ส้กึลาํบากนะ รูส้กึตอ้งเอาตวัรอด กภ็าษามนักไ็ดม้าจากอยา่ง นี้ การเอาตวั

รอด ซึง่เราไมรู่ห้รอกว่าเรามาทาํแบบน้ีทาํไม เราไมไ่ดค้ดิอะไร แค่อยากมงีานทาํ มเีงนิกอ้น มเีงนิ

โทรศพัทห์าแฟน สมยัก่อนโทรศพัทม์นัไมเ่หมอืนเดีย๋วนี้นะ ค่าโทรศพัท์นาทหีนึ่ง 50 บาท คอืทาํงานเอา

เงนิโทรศพัท์หา มแีฟนอยูเ่มอืงไทย ค่า จา้งทีไ่ดม้ากเ็ช่าบา้น คุยโทรศพัทห์มด แต่ประสบการณ์พวกนี้

เราไมรู่ต้วัเราไดม้า  

หลงัจากนัน้กก็ลบัเขา้เสน้ทาง ทาํงานสกัปีกว่ากส็มคัรมหาวทิยาลยั เอาทีธ่รรมดาๆ กไ็ด ้กไ็ดไ้ป

เรยีนการเงนิ เพราะว่าการตลาด เราเถยีงสู้ฝร ัง่ไมไ่ด ้คดิแบบน้ีนะ พีค่ดิแบบเอาตวัรอดงา่ยๆ  ไมไ่ดม้ี

ทศิทางอะไรเลย ไปเรยีนการเงนิดกีว่าเพราะอยา่งน้อยคนไทยเก่งคาํนวณสูก้บัฝรัง่ แต่ถา้เป็นการตลาด

ตอ้งเถยีงกบัฝรัง่ เราอาจสูไ้มไ่ด ้ 

กลบัมาทีเ่มอืงไทย  งานแรกกส็มคัรงานส่งไปประมาณ 50 กว่าบรษิทั มคีนเรยีกสมัภาษณ์อยู ่ 2 

บรษิทั ซึง่เป็นเรือ่งปกตต่ิอไปน้องๆ ทาํ อะไรมนัจะเป็นอยา่งนี้  ไมค่่อยสวยงามนกั แลว้พีก่ไ็ดท้าํงานที่

บรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่ง ตอนน้ีไมอ่ยูแ่ลว้ สมยัก่อนเป็นบรษิทัหลกัทรพัยก์ค็อืเป็นทีซ่ือ้ขายหุน้กนั แลว้

กเ็อาบรษิทัเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์ตอนนัน้กเ็ป็นงานทีแ่ปลกด ีมนัเหมอืนจะเท่ สมยัก่อนพีจ่ะอว้นๆ  กลมๆ 

ใส่แว่นเพราะอยากหน้าแก่ ตอนนัน้เราเดก็ ตอ้งไปเจอผูใ้หญ่เยอะๆ อยากทาํตวัแก่ๆ เพื่อจะไดน่้าเชื่อถอื 

เป็นทีป่รกึษาการเงนิ งานแรกเขา้ม ากแ็ปลกอกี ตอนนัน้บรษิทัหลกัทรพัยม์นั เบ่งบานมาก หุน้ขึน้เยอะ

มาก บรษิทั เขายุง่มาก เขาแทบ ไมม่เีวลาสอนเรา เราไปถงึ อาทติยแ์รกกพ็าไปเจอผูบ้รหิารระดบัสงู 

เหมอืนเราเป็นเดก็ๆ อยา่งน้องๆ พาไปหาผูบ้รหิารระดบัสงูเลย แลว้ถงึเวลาวนัจรงิทีจ่ะไปนดัไปเจอที่

บรษิทั พีเ่ขาโทรศพัทม์าว่าไมว่่างแลว้ ไปเจอเองเลยนะ แบบทีผ่มไมรู่เ้ร ือ่งอะไรเลยนะ ไปเจอเรว็ๆ คอืพี่

จะถูกปล่อยลงเรอืแบบน้ีคลา้ยๆ กบัตอนเป็นสจว๊ตเลยคอืไมม่ใีครช่วยเลย แลว้ไปถงึ ประชุมครัง้แรกโดน

ผูบ้รหิารเห ม็นหน้า เขาก็ อยูใ่นระดบัที่ สงูมากแลว้อยูด่ีๆ  ก็เจอเดก็ทีไ่มรู่เ้ร ือ่ง  หน้า เขาโมโห โกรธ 
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หงดุหงดิ แลว้กพ็ดูแรงๆ  ใส่เรา เรากจ็๋อย พอเจอแบบนี้ สกั 5 ครัง้เราเริม่เก่งมากขึน้ เราก็ เริม่ตอบโตไ้ด้

บา้ง  

พีก่จ็ะเจออยา่งนี้ ชวีติช่วงนัน้กจ็ะเจออยา่งนี้ ถูกปล่อยลงเรอืเหมอืนคนที่ ว่ายน้ําไมเ่ป็นถูกถบีลง

ไป อยา่งไรกว็่ายได้ มนักต็อ้งว่ายมั ว่ๆ ว่ายจนได ้แลว้งานตอนนั ้ น พีม่งีาน 2 งานทีท่าํประจาํเลย  ใน

ฐานะทีเ่ป็นน้องใหมใ่นบรษิทังานแรกคอืงาน ถ่ายเอกสาร  ยคุพี่ไมม่อีเีมล น้องๆ นึกไมอ่อกหรอกว่าเป็น

อยา่งไร สมยัก่อนเวลาจะส่งใหอ้ี กบรษิทั หนึ่งมนัตอ้งถ่าย เอกสาร เป็นรอ้ยๆ  หน้า  แลว้กส็่ง ไปให้ทาง

มอเตอรไ์ซตแ์บก ไปให้ทางโน้นอ่านเสรจ็กแ็ก้ กลบัมา เรากพ็มิพถ่์าย ส่งแกไ้ปใหม ่พีถ่่าย สาํเนาทุกวนัที่

เป็นวนัทาํงานคอื ต ี 1 ต ี2 ทุกวนั ระยะเวลาเป็นปี  คอืงานถ่ายเอกสาร พีว่่าพีต่อ้งถ่ายเป็นลา้น ครัง้แลว้ 

ถ่ายเยอะมาก ไอต้อนถ่ายเรากไ็มไ่ดค้ดิอะไรมาก ทาํไมเราซวยอยา่งนี้นะ เพื่อนๆ เรากด็สูบายๆ กม็านัง่

นึกวนัน้ีไอต้อนทีเ่ราถ่าย เอกสารมนัใหโ้อกาสอะไรเราหลายอยา่ง คอืไมม่ใีครอยูใ่นบรษิทัเลยเรากอ่็าน 

อ่านไปเรือ่ยๆ ถ่ายไปอ่านไป เอางานกอ็ปป้ีมาอ่าน จนพีเ่ชีย่วชาญดา้นการทาํ งานเอกสารมาก  อ่าน

เยอะมาก ไมรู่ม้นัอยูข่า้งหลงัตัง้แต่เมือ่ไร เดีย๋วพีจ่ะเล่านะว่าเล่าเรือ่งพวกนี้ทาํไม  

แลว้กม็อีกีงานหนึ่งงาน ทาํเกีย่วกบัการเงนิซึง่มนัเป็ นงานทีท่าํ excel ตวัเลข ถา้ใครเรยีนบญัชี

ซึง่มนัเป็นการทาํตวัเลขเยอะมาก  ไปใหม่ๆ  กไ็มม่ใีครสอน พี่ๆ  เขากย็ุง่กจ็ะถูกใหเ้อาโมเดลซึง่มนัยากๆ 

ดแูทบไมรู่เ้ร ือ่ง เอามาแกะเอง  ทาํโมเดลทางการเงนิเอง ซึง่พีท่าํอยา่งนัน้อยู่  3 – 4 ปี ตอนหลงัๆ  เวลา

เปิดคอมพวิเตอรท์ีบ่า้นพมิพง์าน พีใ่ช ้ excel พมิพเ์พราะคุน้มากกบั excel ทีเ่ป็นตาราง บวก ลบ คณู 

หาร แบบทาํการเงนิคล่อง พวกนี้กไ็มรู่ท้าํไมแบกใส่หลงัไวก่้อน ทาํงานหนกัมากๆ  สกัพกัหนึ่งก ็4-5 ปี 

เปลีย่นงานไปเขา้ DTAC น้องๆ น่าจะรูจ้กัละ กช็่วงแรกไปทาํงานการเงนิเลยนะ  

พี่เพิง่เริม่จะรูส้กึว่าตวัเองประหลาดกว่าคนอื่น อะไรทีไ่มแ่น่ใจมกัจะทาํ ส่วนใหญ่คนทีไ่มค่่อย

แน่ใจมกัจะไมท่าํ นอกจากนัน้ พีเ่ป็นเดก็ชาวบา้นธรรมดามาก จนตอนมาสมคัร  DTAC เขากใ็หท้าํงานๆ  

หนึ่ง. เขาบอกว่าถา้สมคัร DTAC ตอนน้ี เรารบั Investor Relations นกัลงทุนสมัพนัธ์  กง็งๆ ว่ามนัคอื

อะไร ตอนนัน้ที่  DTAC เขากไ็มรู่เ้หมอืนกนั เขาเพิง่เขา้ตลาด หลกัทรพัยฯ์ มนัตอ้งมีตําแหน่งนี้ ไมม่ใีคร

สอน จะทาํไหม ก็คงจะ ตอ้งพานกัลงทุน ไปกนิขา้ว  ไปกนิไปดื่ม  แลว้ ใหเ้ขาซือ้หุน้เรา พี่ ว่างานมนั

ประหลาดมากเนื่องจากไมค่่อยชวัรท์าํไปก่อนแลว้กนันะ เป็นงานทีป่ระหลาดจรงิๆ เป็นงานทีม่นีกัลงทุน

มาเยีย่มบรษิทัแลว้ขอขอ้มลูไป คดิว่าจะซือ้หุน้บรษิทัน้ีดไีหม นกัลงทุนส่วนใหญ่กจ็ะเป็นนกัลงทุนทีเ่ก่ง

มากๆ มาจากทัว่โลก DTAC กจ็ะเป็นส่วนหนึ่งในตลาดหลกัทรพัยท์ี่ สงิคโปร์ นกัลงทุนกจ็ะเป็นนกัลงทุน

ที่จบมาจากฮา ร์วารด์ สแตมฟอรด์ คอืเป็นคนทีฉ่ลาดทีสุ่ดในโลก ส่วนใหญ่จะอยูว่อลสตรที เขาเขา้

มาแลว้ซือ้หุน้กอ็ยากจะถาม ส่วนใหญ่เขากอ็ยากเจอผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิารระดบัสงูกไ็มช่อบเจอกบั
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ฝรัง่ หนึ่ง.คอืพดูไมค่่อยได ้สอง.คอืถามโหด ผูบ้รหิารระดบัสงูกช็อบถบีเราไป “ธนา คุณมหีน้าทีน่ี้คุณรบั

ไปก่อน” ช่วงแรกกเ็ขา้ดว้ย ช่วงหลงัพอเหน็แบบถามโน้น ถามนี่ “คุณรบัไปเลย”  

วนัหนึ่งพีร่บันกัลงทุนทีม่าจากต่างประเทศประมาณ 7-8 การประชุมๆ  ละชัว่โมงกว่า เป็นงานที่

โหดมากเลย แลว้มาถงึใหม่ๆ  นกัลงทุนเจ อหน้าเราบนิมาจากอ เมรกิาอยากเจอผูบ้รหิาร เจอหน้าไอเ้ดก็

คนหนึ่ง อาย ุ26-27 เขากเ็หมอืนคลา้ยๆ  คนทีเ่ป็นสจว๊ตคอืดถููก “เฮย้มนัจะรูอ้ะไร ” แบบหงดุหงดิเลย

อยากเจอ CEO ไมไ่ดเ้หรอ มาตัง้ไกลนะ  ฉนัซือ้หุน้คุณตัง้เยอะแยะนะทาํไมจะเจอไมไ่ด้  อาละวาดใส่เรา

ครัง้แรกๆ เรากจ็ะจ๋อยๆ เหมอืนเดมิ สกัพกัเรากห็นีไมไ่ด ้กเ็ลยลองด ูความรูท้างการเงนิเราสมยัเราทาํ

มาก่อนหน้านี้ ไฟ แนนซ์เชยีลโมเดลมนัช่วยเราพอเขา้ใจเรือ่งการเ งนิเรากม็านัง่ทาํ ไฟแนนซ์เชยีล  เรา

สามารถตอบนกัลงทุนไดม้ากขึน้ ตอบแบบไมไ่ดเ้ป็นแค่ขอ้มลูทัว่ไป  เราตอบไดล้กึขึน้ เราเอาตวัเลข มา

ทาํแลว้สูก้บัเขาไดใ้นระดบั หนึ่ง แลว้พอทาํงานไดส้กัพกั  งานนี้ไมม่ใีครอยากทาํเลยนะกเ็ลยทาํใหพ้ีไ่ด้

เขา้ไปอยูใ่นคณะผูบ้รหิารใหญ่ๆ เพราะว่าผูบ้รหิารเหน็ว่าเจอนกัลงทุน เยอะๆ ดีๆ  สบายด ีดงันัน้แทนที่

จะเล่าใหม้นัฟงันะ เอามนัเขา้มาฟงัดว้ยเลย จะไดเ้อ าขอ้มลูไปตอบนกัลงทุ น พีก่เ็ลยเป็นเดก็อาย ุ27-28 

คนเดยีว ทีไ่ดเ้ขา้ไปนัง่ในผูบ้รหิารระดบั 40-50 ทัง้นัน้  

พอเขาไปนัง่เขากเ็หน็หน้าเรา เรากม็โีอกาสพดู นี้มนัคอืสิง่ทีเ่ราคดิว่ามนัไมด่ี  คดิว่าทาํไมเรา

ต้องทาํ ไม่เหมอืนคนอื่น มนัยากกว่าคนอื่น บางทมีนัทาํใหเ้รากระโดดไปอยา่ง นี้ “สิง่ทีเ่หมอืนคนอื่นๆ  

มนักจ็ะเหมอืนๆ  ไป” ไดก้ระโดดขึน้ไปพอเขาเหน็ป ับ๊ แลว้พอช่วง  DTAC แย่ๆ  เขากน็ึกถงึเรา พีก่ม็ ี

โอกาสไดท้าํ ตอนนัน้ DTAC น้องเกดิไมท่นัหรอกมนัเป็นแบรนดส์มีว่งๆ แลว้พีม่าเปลีย่นชื่อมนัเป็น 

Happy สมยัก่อน  Dprompt ไมรู่จ้กัใช่ไหม แลว้พีก่ไ็ดม้าทาํ เ ริม่ประสบความสาํเรจ็เพราะพีไ่ดท้าํ

การตลาด  ก่อนทาํการตลาดกไ็ปทาํอะไรมา อยา่งหนึ่ง แลว้ลม้เหลว  กเ็ลยเริม่เรยีนรูม้าทาํ นี้กท็าํ เป็น

การตลาด พีก่ไ็ดม้าทาํ Happy ตอนหลงักไ็ดม้าทาํ DTAC ทัง้หมด ดเูรือ่งการตลาด  ดเูรือ่งอะไรทัง้หลาย 

ออกสื่อเยอะ เรยีกว่าอาจจะประสบความสาํเรจ็ก็ได ้ 

หลงัจากนัน้ดว้ยนิสยัของพี ่อยู่ DTAC 14 ปี ตอนนัน้อยูน่านมากเลย แลว้กเ็ปลีย่นไปทาํกางเกง

ยนีส ์ไปเป็น CEO ที ่Mc jeans แลว้กไ็ปอยูแ่กรมมี ่ทาํกล่อง GMMZ ตอนน้ีพีก่เ็ป็น CEO แลว้ก็ทาํงาน

หลากหลาย แลว้กล็่าสุดกไ็ปประมลูมอืถอืทีพ่มา่ ดว้ยความซนคอืเจา้นายส่งไป  กส็นุกดนีะไมเ่คยทาํ

อะไรอยา่งนี้  ทาํอยู ่6 - 7 เดอืนเลยนะ ประเทศทีเ่ราไมรู่จ้กั แลว้ก็ ตอนน้ีพีก่ําลงัเปิดหลกัสตูรสถาบนั

ขึน้มาเรือ่งความคดิสรา้งสรรคท์างธุรกจิ กไ็ดเ้จอคนเยอะมากเลย  เจอคนดงัทัง้หลายทัง้ปวง น้องๆ  

อาจจะรูจ้กับา้งไมรู่จ้กับา้งกต็าม มีพ่ีฟ่รุต๊ตีม้าเป็นวทิยากร ม ีบ .ก. A Day มาเป็นนกัเรยีน มอุีดม แต้

พานิช มาเป็นนกัเรยีนอยูใ่นชัน้เรยีนของพีด่ว้ย  
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สามวิชาสู่ความส าเรจ็  

วนัน้ี ทีพ่ีเ่ล่าประวตั ิถามว่าทาํไมตอ้งเล่าประวั ตเิพราะว่า กค็อือยากใหถ้ามว่าพี่ เรยีนรูอ้ะไรจาก

ประวตัขิองตวัเอง ถา้น้องๆ  ไปถาม  “คณุตนั ภาสกรนที ” กค็งจะมี เรือ่ง เสน้ทางวธิกีารทีป่ระสบ

ความสาํเรจ็มนัจะมหีลายเสน้ มนัคงไมใ่ช่เสน้เดยีว แต่เสน้ของพี่ มคีวามรูส้กึว่ามนัมอียู ่ “3 วิชา” คอืถา้

เป็นวชิาทีพ่ีเ่รยีนรูอ้ะไรจาก 3 วชิานี้บา้ง  

วิชาแรก. อนัน้ีน่าสนใจเพราะว่ารุน่พ่อพี่ คอืพีเ่ป็นรุน่ทีเ่รยีกว่า  Generation X รุน่พ่อพีเ่รยีกว่า 

Baby Boom รุ่นน้องน่าจะ Generation Z แลว้กอ็าจจะมี Y ดว้ย สาํหรบัรุน่พ่อพีห่รอืรุน่อากง คอื คุณปู่

ของน้อ งๆ คอืรุน่ทีท่าํงานหนกัมากเขาจะทาํงานหนกัสุดๆ เขาจะไมค่ดิว่าการเปลีย่นงานเป็นเรือ่ง

ยอมรบัไดเ้ลย เขาทาํงานไดแ้บบ 24 ชัว่โมง 7 วนั เป็น 7-11  ทาํงานหนกัมาก  รุน่นัน้คุณสมบตัทิีส่าํคญั

ถา้ใครมแีลว้จะรุง่เรือ่งกค็อืการรูเ้ร ือ่งเทคโนโลย ีการรูค้อมพวิเตอร ์การรูภ้าษาองักฤษ  แต่การทาํงาน

หนกัเป็นเรือ่งปกตขิองคนรุน่นัน้ ทาํงานหนกั ทุกคนมเีหมอืนกนัหมด ใครมอีะไรทีไ่มเ่หมอืนคนอื่นจะรุง่ 

รุน่น้องๆ อาจจะกลบักนัรุน่น้องๆ เป็นรุน่ทีถ่ามพีน่ะ  โชครา้ย ฟงัดเูหมอืนจะโชคดี แต่พีว่่าโชครา้ยเพราะ

น้องๆ เกดิมากบัเทคโนโลยเีกดิมากบักดปุ๊บไดป้ ับ๊  อะไรทุกอยา่ง  ขอ้มลูมีแชทเซอรว์ิสต่างๆ ตอบกดไป

ป ับ๊อ่านแลว้ทาํไมไมต่อบกโ็กรธ คอืมนัมคีวามอดทนตํ่า มาก มนัจะมเีรือ่งทีอ่ยากรู้ ตอ้งรูเ้ดีย๋วนี้ อยากได้

ตอ้งได้ กต็อ้งไดเ้ดีย๋วนี้ อยากดอูะไรกต็อ้ง 3 - 4 จอพรอ้มกนั ถามว่าโชครา้ยอยา่งไร  ตรงน้ีมนัทาํให้

ความสามารถหรอืทกัษะอนั หนึ่งทีรุ่น่พ่อเราม ีแต่เราจะไมม่ี แต่มนักจ็ะมีช่องว่างอนัหนึ่งเหมอืนกบัรุน่ปู่

ของน้องๆ กค็อืว่าถา้เขารูเ้ร ือ่งคอมพวิเตอร ์รูเ้ร ือ่ง  IT หรอืเรือ่งภาษาองักฤษกจ็ะเด่น แต่ว่ารุน่น้อง เรือ่ง 

IT ภาษาองักฤษ ไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งใหญ่มากแลว้ ถามว่าความสามารถวชิาอะไรทีรุ่น่น้ีมถีงึจะเด่น เมือ่เทยีบ

กบัรุน่ปูต่อ้งมเีรือ่งพวกนัน้ถงึจะเด่น  

 

วิชาท่ีหน่ึง. วิชาความล าบาก 

พีบ่อกไดเ้ลยว่าถา้ใครรูจ้กัวชิา วชิาหนึ่ง.ซึง่พีตุ่ม้ หนุ่มเมอืงจนัท ์ทีท่าํหลกัสูตรกบัพีเ่ขาไปพดูใน

รายการเจาะใจ เขาเรยีกว่า “วิชาล าบาก” วชิาลาํบากคอือะไร วชิาแรกกค็อื วชิาอดทน วชิาลาํบาก ถาม

ว่ามนัดอียา่งไร ยกตวัอยา่ง ชวีติพี่  แน่นอนว่าทุกคนไมอ่ยากลาํบากหรอก แต่ชวีติพีใ่นหลายๆ  ครัง้ 

ยกตวัอยา่งอนัหนึ่ง เหนื่อยมากเลยกบัการซรีอ็กซ ์ทาํงานหนกัต ี 1 ต ี2 มเีพื่อนพีค่นหนึ่งไดง้านในฝนั 

งานในฝนัคอือะไร  ? ตอนนัน้เขาไดง้านเป็นเซล ล์ของบรษิทัขายรถบรรทุก มเีงนิเดอืน ด ีตอนนัน้พีไ่ด้

เงนิเดอืน 8,000 บาท แต่เขาได ้30,000 บาท แบบงานสบายมากๆ ตอนเชา้ก็ไปเยีย่มดลีเลอร์ 3 คน 

ดแูลดลีเลอร ์3 คนนี้ กไ็ปเยีย่มเชา้ๆ ดลีเลอรก์แ็บบมาเยีย่มแลว้พรุง่นี้ไมต่อ้งมากไ็ด ้อาทติย์ หนึ่งทาํงาน 

2 วนัเอง หรอืแค่ครึง่วนัเองดว้ย ทีเ่หลอื ตอนบ่ายดูหนงัไปยงินกบา้ง เล่น สเกต็บา้ง ทาํไมชวีติมนัได้
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เงนิเดอืน 30,000 แลว้ไมต่อ้งทาํงานดว้ ย เราทาํงานแทบตายได ้ 8,000 บาท ตอนนัน้พีค่ดิว่าเขาโชคดี

นะ โชคดมีาก เพื่อนพีค่นนัน้เขากเ็ลยสบายไมต่อ้งทาํไรมาก เพื่อนๆ  ไปเรยีนต่อกนัคงไมต่อ้งเรยีนกไ็ด ้

สบาย อยูอ่ยา่งนัน้ไป 5 ปี เงนิเดอืนกเ็ท่าเดมิมาเรือ่ยๆ 5 ปี จนตอนนัน้เศรษฐกจิมนัพงัเขากโ็ดน จา้ง

ออกจากงานกไ็ปเป็นเซลลต่์อ  คราวรี้เงนิเดอืนลดลง แลว้กไ็มไ่ดเ้รยีนอะไรอกีเลย จนตอ นน้ีกเ็ป็นเซลล์

ขายกระดาษซึ่ งยากจน มหีนี้สนิท่วมหวั ในขณะทีเ่พื่อน ๆ รุง่เรอืงกนัหมด เพื่อนๆ  ทีล่าํบากช่วงแรกๆ 

ตอนน้ีรุง่เรือ่งกนัหมด ถามว่าเรยีนรูอ้ะไรจากเพื่อนพีค่นนี้บา้ง “ความสบายไม่ใช่เร่ื องดีนะ” เพราะ

มนัท าให้เราไม่เรียนรู้  ความล าบากท าให้เราได้เรียนรู้  วชิาลาํบากมนัเป็นวชิาที่ พีเ่ป็นคนทีล่าํบาก

โดยไมต่ัง้ใจ อยา่งเราไปเป็นสจว๊ตกล็าํบาก  ตอนทีเ่ขา้  DTAC กจ็ะปวดหวัมาก แต่พอมานึกยอ้นวนัน้ี รู้

เลยว่ามนัเป็นเคลด็ลบัในความสาํเรจ็หลายๆ อยา่ง 

พีเ่คยฟงัคุณตนั ภาสกรนท ีคุณตนัเขาเป็นมนุษย์แบบมมุานะ อุตสาหะมาก คุณตนัเ รยีนไมจ่บ

อะไรเลย คุณตนัทาํงานครัง้แรกไดเ้งนิเดอืน 3,000 บาท แต่ 2 ปีผ่านไปได้ 30,000 บาท ถามว่าทาํไม  ?

คุณตนัไปเป็นลกูจา้งอยูส่หพฒัน์ เขาบอกว่ามอีะไรแกกจ็ะพดูอยา่ง นี้ “เฮียให้ท าไรนะ ผมยกมือหมด” 

ทาํทุกอยา่ง เฮยีใหท้าํอะไรยาก คนอื่นกลบับา้น  รบีกลบัเลย แกยกมอืขอทาํ  ทาํทุกอยา่งแบกของหนกั 

แลว้แกโชวแ์ผลใหด้ ูมอเตอรไ์ซตล์ม้ ถามว่าทาํไมคุณตนั ? แกตอบว่า “อ๋อ มอียูท่ีหนึ่ง เจา้นายเขาถาม

ว่าใครจะขีม่อเตอรไ์ซตเ์อาของไปส่ง ผมกย็กมอื คนอื่นไมย่ก  ผมยก” แลว้ทาํไมถงึมแีผล  ? แกตอบ “อ๋อ 

ผมขีไ่มเ่ป็น” คอืยกมอืไปก่อน รบังานไปก่อน แลว้กล็ุย แกเป็นคนอยา่งนี้แกถงึเด่น แกเป็นคนทีไ่มฉ่ลาด 

พดูกไ็มช่ดั อว้นกอ็ว้น แต่กข็ึน้มาไดก้เ็พราะอยา่งนี้คอืวชิาลาํบาก  

แกพดูตามตรงนะ  แกกจ็ะใส่เตม็ที่  คนอื่นนะไปทาํงานแลว้กก็ลบับา้นพกัผ่อน แกใส่เตม็ทีแ่ กได้

ไปดแูผนกต่างๆ จนแกลาออก แลว้แกกท็าํตวัอยา่ง นี้ ตวัพี่เองกจ็ะเจอเรือ่งพวกนี้เยอะมากคอืวชิา

ลาํบาก คอืถามว่ามองยอ้นกลบัมาวนัน้ีคอื “วชิาลาํบาก” คอืมนัทาํใหเ้รารูจ้กัแกป้ญัหา อยา่งในชวีติ ของ

น้องๆ อาจจะเจอ คอืถา้เราช่วงแรกๆ เราเจอเรือ่งแรงๆ  เราจะเสยีใจฟูมฟาย น้ องๆ นี่ไม่ว่ารูม้แีฟนกนั

หรอืยงันะ อกหกัครัง้แรกมนัทรมานมากเลยนะ แต่พอโดนไปสกั 5 ครัง้ เรากจ็ะเริม่ชนิเหมอืนกนั คอื

ความลาํบากมนัสอนใหเ้ราเรยีนรูอ้ะไรเยอะมาก แต่เราจะเอาเรือ่งราวของความลาํบาก มาใส่ตวัได้

อยา่งไร คอืหลายคนกไ็มอ่ยากหาเหาใส่หวั เราจะทาํอยา่งไรใหเ้รามคีวามลาํบากแลว้เราเรยีนรูอ้ะไรจาก

ตรงนัน้ ถงึบอกวชิาแรกทีเ่ราตอ้งมคีอือะไร ไมม่อีะไรทีเ่ราพยายามใส่มนั ใหเ้วลากบัมนั มนัลาํบากมาก

ครัง้แรกๆ ในการทาํ แต่ทาํทุกวนัทาํต่อเนื่องมนักจ็ะดเีอง  

น้องๆ รูจ้กั  “บรซู ลี ” ไหม บรซู ล ีตายไปนาน แลว้  เป็นสุดยอดของกงัฟู ทีเ่ล่นอยู่ ในหนงั

สมยัก่อน บรซู ล ีเขาบอกว่าไมก่ลวัคนทีเ่ตะไดพ้นัท่า คอืสมยัก่อนท่ายากๆ ไมก่ลวัหรอก แต่เขากลวัคน

ทีเ่ตะท่าเดยีวพนัครัง้ คอืซอ้มแมน่มาก คอืซอ้มซอ้มซอ้มซอ้มหนกั ชวีติน้องๆ  จะเจอตรงน้ีได ้ถา้ยงัไม่
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เจอทาํอยา่งไรถงึจะเจอ ออกค่ายพรุง่นี้หรอืเยน็น้ีอาจจะเจอแล้ วกไ็ดน้ะ แต่วนัน้ีเราจะออกจากตรงน้ีได้

อยา่งไร  

“วชิาลาํบาก” มนัจะออกจากพืน้ทีคุ่น้ชนิไดอ้ยา่งไร พืน้ทีคุ่น้ชนิคอือะไร คอืชวีติเรามนัจะมพีืน้ที ่

บางทเีราไมต่อ้งคดิ ตื่นเชา้มาแปรงฟนัเสร็ จนัง่รถเมลส์ายนี้ไปโรงเรยีน ถงึโรงเรยีน เทีย่งกจ็ะกนิรา้นน้ี 

เยน็เล่นเกม รา้นน้ี กลบับา้นดทูวีชี่องนี้  เราไมต่อ้งคดิ เสาร ์อาทติย ์เรากท็าํเหมอืนเดมิ พวกนี้พีว่่าคอื

พืน้ทีคุ่น้ชนิ  

แต่พื้นท่ีท่ีเราจะได้ความรู้เยอะๆ คือพื้นท่ีท่ีเราไม่คุ้น ไปค่ายระยองบ่ายนี้จะเป็นตวัอยา่งทีด่ี

เลย เราจะรูส้กึเขนิๆ  มนัมเีพื่อนทีเ่ราไมรู่จ้กั เราไปไ มรู่จ้กัมนัจะสนุกไหม มนัเป็นอะไรที่ กําลงัจะไปแลว้

รูส้กึว่าเราตดัสนิใจผดิหรือเปล่าทีม่าค่ายนี้  ใช่หรอืเปล่า  ? ไปถงึกน็อนลาํบาก สิง่เหล่านี้ เป็นสิง่ทีด่มีาก

นะ น้องๆ ลองคิดหลงัจากผ่านระยองไปแลว้  คดิสกัอาทติย์หนึ่ง เรามานัง่คดิว่า เราเรยีนอะไรเยอะมาก

เลยจากการไปตรงนี้ เราไดเ้จอเพื่อนเยอะมากขึน้ เราไดป้ระสบการณ์ใหม่ๆ  มากขึน้ เราชอบมนัหรอืไม่

ชอบมนั  แต่เราไดป้ระสบการณ์ทีด่ที ัง้นัน้เลย พืน้ทีท่ีเ่ป็นความรูม้นัถงึอยูน่อกพืน้ทีคุ่น้ชนิเมือ่ไรทีเ่รา

ออกไปไดเ้ยอะเท่าไรจะไดค้วา มรูท้ีค่นอื่นไมม่ ีเหมอืนพีเ่สี่ ยงไปทาํสจว๊ต  คนอื่นเขาไมม่คีนอื่นเขากท็าํ

เหมอืนเดมิอยู ่เราไปทาํ Inventor Relations คนอื่นกไ็มเ่คยทาํ อยา่งแรกพีว่่าเป็นวชิาลาํบาก  

 

วิชาท่ีสอง.วิชาต่อจดุ 

วชิาทีส่อง.ทีพ่ีเ่รยีนรูค้อืพีว่่าเป็น  “วิชาต่อจดุ” วชิาต่อจดุคอือ ะไร เหมอืนทีพ่ีบ่อกชวีติเรา  เรา

ไมรู่ห้รอกว่าขา้งหน้ามนัจะเป็นอยา่งไร ไมม่ใีครทาํนายอนาคตได ้หมอดอูะไรกท็าํนายไมไ่ด ้ 

“สตีฟ จอ็บส”์ เคยเล่าเรือ่ง หนึ่งบอกว่าตอนทีเ่ขาเป็นนกัเรยีนปี 1 เขาไมค่่อยชอบ เขา้เรยีนที่

มหาวทิยาลยั เขากเ็ลยออก ทีเ่มอืงนอกทาํไดค้อืขอพกัการเรยีน แลว้กไ็ปเดนิเรยีนตามหอ้งทีเ่ขาอยาก

เรยีน มหีอ้งหนึ่งทีเ่ขาชอบเขา้ไปเรยีนมากคือการประดษิฐต์วัอกัษรสวยๆ เหมอืนฟอนต์ ในคอมพวิเตอร์ 

ชื่อฟอนตต่์างๆ สมยัก่อนชื่อพวกนี้มนัคอืการใชป้ากกาเขยีนสวยๆ หดัประดษิฐต์วัอกัษรสวยๆ เวน้วรรค 

มชี่องไฟ มีอะไรอยา่งนี้ เขากไ็ปเรยีน เขากไ็มรู่เ้รยีนทาํไม แต่เขาชอบเรยีน เขาตัง้ใจเรยีนม าก อยากรู้

ไมรู่เ้รยีนไปทาํไม  ไมค่ดิว่าความรูน้ี้ตอ้งใชท้าํประโยชน์ใหไ้ดเ้งนิอยา่งไร แต่ชอบเรยีน ใส่ใจ ทุ่มเท 10  

ปี ผ่านไป เขาเริม่ประดษิฐค์อมพวิเตอร ์ กด็ูๆ  เอ๊ะทาํไมคอมพวิเตอรส์มยัก่อน ผมก็ เพิง่รูน้ะมนัจะไมม่ี

ฟอนต ์ มนัจะเป็นสเีขยีวๆ ขาว ดาํ น่าเกลยีดมาก เขาก็ นําความรูข้องเขาทีเ่ขา ประดษิฐต์วัอกัษร ที ่     

แว๊บขึน้มา “เราเคยเรยีนนี่นา” เขาว่าคอมพวิเตอรน์ี่มนัน่าจะมฟีอนตน์ะ เขากท็าํขึน้มา กม็ี ฟอนต ์New 

Time ฟอนต ์New Roman เหมอืนทีเ่ราใชว้นัน้ีฟอนตส์วยงาม กเ็ป็นความรูท้ีเ่ขาไดป้ระดษิฐต์วัอกัษร

เมือ่ 10 ปีทีแ่ลว้ แต่ ตอนทีเ่ขาเรยีนประดษิฐต์วัอกัษรเขาไมม่ทีางรูห้รอกว่าเขาจะใชต้อนทีเ่ขาทาํ
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คอมพวิเตอร์ เขาไมรู่อ้กี 10 ปีเขาจะมโีอกาสทาํคอมพวิเตอร์  เขาทาํคอมพวิเตอร ์เขาถงึต่อมาได ้ “อ๋อ 

ความรูใ้นอดตีนํามาใชต้รงน้ีนี่เอง”  

น้องๆ เราจะงงๆ เหมอืนกนัว่าเราจะทาํวนัน้ีไปทาํไม เราจะเลอืกม าค่ายนี้ทาํไม เราจะเรยีนตรง

น้ีทาํไม ทาํไมเราเลอืก แลว้เราจะฝนัไปเยอะๆ พอแก่ๆ จะรูว้่าเราเลอืกอะไรไมไ่ดม้ากหรอกข้ างหน้า แต่

ตอนน้ีเราเลอืกได ้ที นี้ถามว่าต่อจดุคอือะไร พอเราโตขึน้มาเยอะๆ  เราจะเหน็เลยว่าไปจดุต่างๆ  มนัเกดิ

จากทีพ่ีบ่อกว่าของทีเ่ราใส่อยูข่า้งหลงั เร าไมรู่ห้รอก ว่าใส่ไปทาํไม ช่วงแรกๆ  นะ พีไ่ปเป็นสจว๊ตคนด่า

เรากไ็ดใ้ส่ความอดทนเขา้มา ใส่ภาษาองักฤษเขา้มา เรากไ็ดใ้ส่การเอาตวัรอดเขา้มา พีไ่ปเป็น Inventor 

Relations ตอนนัน้ไดใ้ส่เรือ่งการเงนิเขา้มา ไดใ้ส่ เรือ่งกฎระเบยีบ ตอนนัน้เราทาํโมเดลการเงนิไดใ้ส่

ความรูท้างด้ านบญัชเีขา้มา แ ลว้พอเราโตขึน้มาเรือ่ยๆ  เราใส่ของพวกนี้อยูใ่นหลงัเยอะแยะ แลว้พอถงึ

เวลาเราจะใชจ้รงิๆ ถา้เรามขีองเยอะพอ ใส่กะเพรา ใส่พรกิ ใส่หวัหอม ใส่ขา้ว ใส่อะไรเตม็หลงัเลยไมรู่ใ้ส่

ทาํไมนะ แต่เวลาถงึเวลาทีเ่ราตอ้งผดั อาหารขึน้มา เราจะผดัอาหารไดอ้รอ่ยมาก ในขณ ะทีถ่า้คนๆ หนึ่ง

เดนิเสน้ปกตไิมอ่อกไปไหนเลยนะ เหมอื นเดมิชวีติตื่นเชา้มา  เหมอืนเราใส่ไก่ตวัเดยีว ถงึเวลาพอโตๆ  

เลยทาํไดแ้ต่ไก่ตม้ มนัไมม่อีะไรพลกิแพลงเลย คนทีข่องเยอะทาํไก่กะเพรากไ็ด ้ทาํขา้วหน้าไก่กไ็ด ้ทาํ

ขา้วราดหน้าไก่ ทาํบะหมีไ่ก่ ทาํอะไรไก่ไดเ้ยอะ  

สิง่เหล่านี้  พีเ่รยีกว่ามนัคอื  “จดุ” เราจะสะสมจดุพวกนี้ไดอ้ยา่งไรในชวีติ น้องทีท่าํวนัน้ีคอืชอบ

มาก นี่คอืจดุแรก จดุมนัเกดิจากอะไร จดุมนัเกิดจากส่ิงพวกน้ีท่ีพ่ีเรียกว่าล้มเหลว ผิดพลาด โง่เขลา 

แพ้ ด้อย ไม่คาดฝนั จดุมนัจะเกิดจากเร่ืองราวพวกน้ีเสมอ  สิง่ทีเ่ราไมค่า ดฝนั สิง่ทีเ่ราไมรู่้ มาค่าย

มาเจอเพื่อนใหม่ๆ  “เพ่ือนกคื็อจดุนะ” พาไปไหนกไ็มรู่ ้บางคนอาจจะพาไปไมด่ ีบางคนอาจจะพาไปด ี

จดุพวกนี้เราจะสะสมไดอ้ยา่งไรในชวีติ พีเ่ริม่สะสมจดุ ตอนแรกๆ  กไ็มค่ดิหรอกว่ามนัเป็นการสะสมจดุ 

แต่พอสกัพกัหนึ่งตอนทีเ่ราทาํ ตอนทีม่าเป็น Inventor Relations ความรูก้ารเงนิมาจากตรง โน้น ในตอน

นัน้ เช่นเรือ่ง ภาษาองักฤษ  เพราะเราไปทาํลาํบากเลยไดภ้าษา มา การเอาตวัรอดไดจ้ดุตรงน้ีมา ตอน

หลงัๆ พีเ่ลยใชช้วีติอยา่งนี้ว่าอะไรทีไ่มช่วัรท์าํไปก่อน ในทางทีด่นีะ  ไมใ่ช่ไมช่วัรแ์บบเ ลวๆ ทาํทีเ่ราไม่

ชวัรว์่าเราตอ้งผจญภยัแบบน้ีเราตอ้งออกไปเจอคนใหม่ๆ  แบบน้ี  

ต่อไปน้องๆ  อาจจะตอ้งหาทุนไปทาํงานอะไรสกัอยา่ง หนึ่ง ไปขอสปอนเซอรก์โ็ดนเขาด่าแต่จง

ไปเถอะ ไปขายของแลว้ลม้เหลว พวกนี้เป็นจดุ จดุในชวีติ แลว้สกัพกั หนึ่งน้องสะสมจดุเยอะๆ  เมือ่ไร 

น้องจะเหน็ภาพเองว่าตวัเองอยากเป็นอะไร จะสะสมจดุ อยา่งไร อนัน้ีไมรู่แ้ต่ละคน วนัน้ีเป็นวนัแรกทีด่ี

เลยทีม่า ไประยองมนัเป็นการสะสมจดุ กล็องพจิ ารณาดวู่าอกีสกั เดอืนหนึ่ง ปีหนึ่ง การรูจ้กัพีป่ลาดาว 

การมาทาํค่ายแบบน้ีเราไดอ้ะไร เราไดอ้ะไรเสมอ แต่เราจนิตนาการไมอ่อก  
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วิชาท่ีสาม.วิชาส่ือสาร 

วชิาที ่3 ; ทบทวนวชิาแรกคอืวชิาเรื่องลาํบาก วชิาทีส่องคอื เรือ่งสะสมจดุ สาํหรบัวชิาทีส่าม ใน

ท่ีสดุแล้วท่ีพ่ีโตมาขนาดน้ีรู้เลยว่า ไม่ว่าใครจะเก่ งแค่ไหนการท่ีเราส่ือสารได้ ส าคญัท่ีสดุ เพราะ

คนท่ีมีไอเดียดีๆ  แต่พดูไม่ได้หรือพดูส่ือสารไม่เป็น ไอเดียนัน้กห็าย  บางทีคนมีไอเดียธรรมดา

แต่เล่าเป็นคุ้งเป็นแควเลยได้ประโยชน์มากกว่า ได้เปรียบมากกว่า  ทนีี้การสื่ อสาร เราจะสามารถ

สื่อสารกบัคนเยอะๆ  ไดอ้ยา่งไร ยาก นะ ใหเ้ดนิออกมาพดูหน้าชัน้ ยากไหม ยากทีสุ่ดเลยนะ ตวัพีต่อน

อายเุท่าน้อง พีเ่ดนิออกมาพดูไมไ่ดเ้ลยนะ จะหน้าจะมดืแลว้กลวัปวดทอ้งไปหมด ตอ้งเขา้หอ้งน้ําเลย คอื

เดนิออกมาตวัสัน่ ขาสัน่ไปหมดเลย เพิง่มาพดูไดเ้ป็นเรือ่งเป็นราว เดนิพดูบรรยายไดไ้มต่ื่นเตน้คอืสกั 

10 ปีทีแ่ลว้เอง  

มีช่วงหน่ึงท่ีเรารู้สึกว่าเราต้องพดูให้ได้ เรามี ไอเดียเตม็เลยแต่เราเล่าไม่ได้ พ่ีกเ็ปล่ียนวิธี

เล่าเป็นรปู เดินออกมาซ า้แล้วซ า้อีกอยู่ประมาณร้อยกว่าครัง้ถึงรู้สึกหายต่ืนเต้น  คือทุกอย่างมนั

เป็นอย่างน้ีท าซ า้แล้ว ซ า้อีก ถ้าอยากพู ดให้ได้กต้็องเดินออกมากล้าพดู ซ า้แล้ว ซ า้อีก พดูไป

เร่ือยๆ ทนีี้ถามว่าในการสื่อสาร เราควรจะตอ้งมอีะไรก่ อน พีโ่น้ต อุดม แตพ้านิช เพื่อนพี่ ซึง่น่าจะเป็น

คนทีส่ื่อสารทีด่ทีีสุ่ดในเ มอืงไทยบอกว่าคอื “การเล่าเร่ืองท่ีจบัใจคน ฟัง” สิง่นี้คอือะไร ต่อไปถา้น้องๆ  

มโีอกาสไดเ้ล่า อยา่งแรกยกมอืก่อนเลยนะเหมอืนคุณตนั ขีม่อเตอรไ์ซตไ์มเ่ป็น กย็กไปก่อน ยกเสรจ็กม็ี

โอกาสไดเ้ล่า  

การเล่าท่ีจบัใจคนฟัง ท่ีขาดไม่ได้เลยคือความอยากจะเล่า ถา้ไมม่คีวามอยากจะเ ล่ามนักจ็ะ

เป็นอะไรทีไ่มจ่บัใจคน ทีน่ี้เรามคีวามอยากจะเล่าไดอ้ยา่งไร  ความอยากจะเล่าน่ีต้องเกิดจากอย่าง

แรกเลยคือ เราต้องมีของมากพอเราถึงเล่าได้ดี เล่าได้มากกว่าคนอ่ืน  ของมากพอกค็อืจดุทีเ่ราม ี

ถา้เหน็มากกว่าคนอื่น อยา่งพอเราไประยองกลบัมา เรากจ็ะมเีรือ่งเล่ามา กกว่าคนอื่น มนัตอ้งเป็นเรือ่งที่

เขาอยากฟงั ในทีสุ่ ดมนักจ็ะเป็นเรือ่งทกัษะทีน้่องๆ  จะตอ้งมโีอกาสสื่อสาร ถามคาํถาม  ตอบคาํถาม ซึง่

บางค่ายกจ็ะมปีระโยชน์มาก  

 

การใช้ประโยชน์จาก 3 วิชาให้คุ้มค่า 

สามวชิานี้ทีพ่ ีพ่ดูเรว็ๆ คอื ถา้ถามพีว่่าในการทีพ่ีโ่ตมา แลว้ เริม่ทาํง านได้  มกีารประสบ

ความสาํเรจ็อะไรกต็าม พ่ีรู้สึกเลยว่าอย่างแรกท่ีได้มา ตอนล าบากได้ เยอะมากเลย ตอนท่ีประสบ

ความส าเรจ็ สบายๆ แทบไม่ได้อะไรเลย  พีม่องเหน็คุณตนั เหน็คนทีป่ระสบความสาํเรจ็ในชวีติเยอะ

มากเลย เขาต้องมคีวามลาํบากเสมอเลย เรากเ็คยไดย้นิกฎหมื่ นชัว่โมง กฎหมืน่ชั ่วโมงนี่คอืฝรัง่คดินะ 

ทาํอะไรไดด้ีเราตอ้งฝึกหมืน่ชัว่โมง หมืน่ชัว่โมงคอื 5 ปี เราตอ้งทุ่มเทกบัมนั 5 ปี ยิง่น้องๆ  รุน่น้ี ใครที่
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สามารถมคีวามอดึไดม้ากกว่าคนอื่น อดทนไดม้ากกว่าคนอื่น เช่นเวลาเราเจบ็หรอืว่าเรา เสยีใจ เราไมไ่ป

โพส ต์เฟซบุ๊คประกาศใหทุ้กค นรู ้เดีย๋ว นี้เรา ชอบคดิดงั  รุน่พีก่็ เป็ นเหมอืนกนันะ เราชอบคดิดงั 

โดยเฉพาะคนทีท่าํ งานแลว้นะ วนัทีห่มดอนาคต คอืโมโหหวัหน้าแลว้เราไปเขยีนด่าหวัหน้าในเฟซบุ๊ค 

แลว้ปรากฏว่าเพื่อนของหวัหน้าเป็นเพื่อนมนัเอง  

คอืเมือ่ก่อนเราไมม่โีอกาส ไมม่ชี่องใหค้ดิดงั รุน่น้ีมชี่องใหค้ดิดงั เ ราจะอดทนต่อสูก้บัเรือ่งพวกนี้

ไดอ้ยา่งไร เราเป็นเสอืเราเจบ็ เรารอ้ง ทีร่อ้งไมใ่ช่เสอื ถา้รอ้งจะเป็นอกีตวั หนึ่ง โดนเจบ็กจ็ะรอ้งเอ๋ง ถ้า

เราเป็นเสือ พวกน้ีเราจะฝึกได้ ฝึกความอดทน ในท่ีสดุแล้วน้องๆ  น่ีคือทกัษะท่ีจะเด่นท่ีสดุ  พี่

มัน่ใจเลยพีส่มัภาษณ์คนมาเยอะมากแล้ วพีท่าํงานกบัน้องๆ  เดีย๋วนี้ เพื่อนพีก่บัพีเ่ราจะชอบรบัเดก็

ต่างจงัหวดันะ ไมค่่อยชอบรบัเดก็จฬุาฯ ธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัดงัๆ  เลย เพราะว่าเดก็จฬุาฯ 

ธรรมศาสตร ์เขา้มากอ็ยากเป็นผู้ บรหิารเรว็ๆ  จะไมอ่ดทน โดนด่าหน่อย หนึ่งกล็าออก คอืทาํงานเสาร ์

อาทติยไ์มไ่ด ้เราจะชอบเดก็ต่างจงัหวดั เดก็ต่างจงัหวดัจะผ่านวชิาลาํบาก  

ตอนน้ีเพื่อนพีค่น หนึ่งเป็นเจา้ของบรษิทัไอทใีหญ่มากในเมอืงไทย เขาทาํสถติเิขาวดั เลยว่าเขา

รบัคนมาเขามตีน้ทุนเขาตอ้งจา่ยเงนิเดอืน ตอ้งจบัเทรนน่ิง คนทีร่บัมาแลว้คุม้ กค็อืคนที่ยิง่จนเท่าไร ยิง่

อยู่ ต่างจงัหวดั  จนแล้ วกล็าํบากเท่าไร ยิง่อดึ ยิง่มี ประสทิธผิลสงูมาก เดก็ทีไ่ฮโซ สมยัก่อนจะไม่

เหมอืนกนันะ  แต่เดีย๋วนี้ คนทีล่าํบากกลบัมปีระโยชน์กว่า  เขาจะมทีกัษะทีค่นอื่นไมม่คีอื  “ความอึด ” 

น้องๆ จะมเีพื่อนอยา่งนี้ไดอ้ยา่งไร อนัน้ีพี่ฝากไว ้ 

ถา้น้องอยากเด่นกว่าคนอื่น ในรุน่ ตรงน้ีไ มต่อ้งใช้ ความสามารถทางภาษา ความสามารถ

ทางดา้นศลิปะหรอืว่าคดิเลขไดเ้รว็นะ ทุกคนสามารถมไีด ้แลว้ยิง่เราเกดิมาดอ้ยกว่าคนอื่น เรายิง่มไีดแ้ต่

เราจะฝึกตรงน้ีไดอ้ยา่งไร ความอดึ ความอดทน ความลาํบาก ซึง่พีม่ ัน่ใจไดเ้ลยว่ามนัจะเป็นคุณสมบตัทิี่

สาํคญัในการประสบความสาํเรจ็ของคนยคุนี้ เลยนะ ยคุพ่อพีไ่มม่ปีระโยชน์เพราะทุกคนมนัอดึหมด ยคุนี้

ทุกคนจะสรา้งสรรค์  จะมคีวามรู ้ความสามรถหาขอ้มลู ไดเ้รว็ จะตอบโตไ้ว จะอนิเตอร์ แอคทฟีเยอะมาก  

แต่ความอดทนจะตํ่ามาก ถามตวัเองดกู็ ได ้พ่อแมม่กัจะชอบบ่น หรอืปูย่า่จะชอบบ่น เราจะฝึ กตรงน้ีได้

อยา่งไร อันทีส่อง.เรือ่งต่อจดุ  น้องๆ จะเลอืกต่อจดุ  ในยคุทีเ่ป็นมธัยมฯ ต่อจดุคอือะไร  ทาํกจิกรรมทีค่น

อื่นเขาไมท่าํ  การไปในทีท่ีเ่ราจะไปดหีรอื หรอืว่ามใีครชวนกล็องไปทาํด ูลองคบเพื่อนใหม่ๆ  ในขณะที่

ทุกคนไปคุกกีร้นัหมด  เรากค็วรจะอ่านหนงัสอืทีใ่ครเขาไมอ่่าน  และในท่ีสดุการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสดุท่ี

พ่ีผา่นมากคื็อการล้มเหลว เราจะเร่ิมแป้กได้อย่างไร แป้กบ่อยๆ พวกน้ีจะเป็นจดุ แลว้สุดทา้ย .เรา

จะเล่าออกมาไดอ้ยา่งไร  

พีว่่าทกัษะสามอนัน้ีสาํคญัสาํหรบัน้องๆ วนัน้ีจรงิๆ  พีก่็ไมเ่คยคุยกบัน้องๆ  รุน่ลุก ปกตพิีจ่ะเล่น

กบัลกูมากกว่าสอนลกู  กจ็ะมปีระเดน็ มาพดูเรือ่ง ทกัษะ ทีส่าํคญัประมาณนี้  พีแ่ละเพื่อนๆ  ทีป่ระสบ
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ความสาํเรจ็มาจะมอีะไรพีก่น็ึกออก 3 อยา่ง มาโดยบงัเอญิระหว่างทาง กค็อื วชิาลาํบาก วชิาต่อจดุ วชิา

สื่อสาร ทาํใหเ้รามาเป็นวนัน้ีได้ จากเดก็ ต่างจงัหวดัธรรมดาคน หนึ่งเราไมไ่ดม้อีะไร จรงิๆ  อยากจะ มี

ช่วงเวลา เยอะๆ  ใหน้้องๆ  ถามดกีว่า  ว่าน้องๆ  คดิอะไรหรอืว่าหลานๆ  คดิอะไร ถามกนัไหม  ยกมอื

เหมอืนคุณตนัเลย  ไหนๆ มาวนัน้ีแลว้ตอ้งทาํอะไรที่ มนัต่างออกไป  คนยกมอืคนแรก จะบอกเลยนะยาก

มากเพราะมนัจะอาย เพื่อนจะมองอยา่งไร แต่พอยกมอืแลว้ถามจบไปแลว้จะรูเ้ลยว่า ขอ้ดคีอืทุกคนจะจาํ

แมน่ชื่ออะไรบอกไดเ้ลยครบั 

 

ช่วงถาม - ตอบ 

ค าถาม: แรงบนัดาลใจของพีโ่จค้อือะไร  

ตอนช่วงทาํงานแรกๆ  พีจ่ะคดิเหมอืนคนอื่นเลยนะ  พีเ่ป็นมนุษย์ตามคนอื่นเสมอ  พีจ่ะชอบดู จะ

เหน็โฆษณาทีแ่บบคนมสีตางคเ์ยอะๆ มหีอ้งใหญ่ๆ มเีลขาส่วนตวันัง่ป้อนขนมอะไรประมาณน้ี ความฝนั

เรากจ็ะเป็น อย่างนี้  แลว้เรากจ็ะทาํตวัไมค่่อยด ีช่วงแรกพีบ่อกเลยพีก่จ็ะทาํตวัไมค่่อยด ี พีก่จ็ะ เล่น

การเมอืง จะพยายามแยง่ ชงิ อยากไดห้อ้งใหญ่ๆ อยากไดท้ีม่นัเป็ นแบบนี้ ทรพัยส์มบตัอิะไรทัง้หลาย  

แลว้พีม่ทีีหนึ่งทีอ่อกจาก DTAC ไปแลว้ช่วงหนึ่ง ระหว่างการทาํงานที่  DTAC เหมอืนนกัการเมอืงเลย 

เป็นคนทีน่ิสยัไมด่เีหมอืนในหนงัเลย แลว้มแีบบหวัหน้าคนหนึ่งทีเ่ราไมช่อบ แลว้เรากล็าออกไป ปรากฏ

ว่าตอนลาออกเราตอ้งคนืทุกอยา่ง เบอรโ์ทรศพัทส์วยๆ คนืรถ คนืหอ้ง  คนือะไรไปหมด  อนันัน้เป็น

เหมอืนเราถอดหมวกออกไป  

เรารูเ้ลยว่า “อ๋อ! ทุกอย่างมนัไม่จริงเลย  ท่ีจริงคือคน คนท่ีเป็นลูกน้อง พ่ีท่ีเราดีด้วย แล้ว

เขากอ็ยาก ท างานกบัเรา ช่วยเหลือเราเวลาท่ีเราออกไปแล้ว คนท่ีแบบเคยแกล้งเขาไว้ เขาก็

หมัน่ไส้เรา เตรียมกระทืบเราเอาบ้างอะไรบ้าง”  

ดงันัน้ ถา้ถามพีต่อนนัน้เป็นต อนทีไ่มค่่อยดไีมค่่อยภมูใิจ กค็อืเป็ นแรงบนัดาลใจอยากใหญ่โ ต 

อยากเด่น อยากดงั อยากมสีตางค์เยอะ อยากมหีอ้งใหญ่ๆ แต่พอผ่านจดุนัน้ไปแลว้ รูเ้ลยว่าแรงบนัดาล

ใจตอนน้ีเปลีย่นไปแลว้ “เราอยากให้มีคนข้างๆ  ท่ีรกัเราแล้วเรามีประโยชน์กบัเขา  เวลาเรา

ล้มเหลวหรือผิดพลาดอะไรบางอย่างในชีวิต มนัเป็นบทเรียนท่ีดีมากเลยนะ คือความผิดพลาด

ล้มเหลวในชีวิต ไม่ใช่มนัเป็นเร่ืองไม่ดีเลย มนัเป็นเร่ืองท่ี ผิดเสมอ พ่ีกเ็ลยเรียนรู้อย่างน้ี ” ตอน

แรกเรากม็คีวามฝนัแรงบนัดาลใจอยา่ง หนึ่งทีไ่มด่ ีแลว้เรากถ็ูกสะดุดป ับ๊ ทาํใหเ้ราคดิไดท้าํใหเ้ราเปลีย่น

ชวีติไดเ้สมอ ดงันัน้ถา้เราไมม่เีรือ่งพวกนี้เรากอ็าจไปอกีทางหนึ่งกไ็ด ้อยา่งพีน่ี้เคยอว้นมากรอ้ยกโิลฯ นะ

แลว้เขา้โรงพยาบาลไป แลว้กเ็ลยกลวัตาย กเ็ลยตอ้งวิง่ กนิผกั ทาํใหช้วีติแขง็แรงขึน้มา ตอนน้ี อายุ 40 
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กว่า แขง็แรงทีสุ่ดในชวีติ มนัจะมจีดุทีเ่ปลีย่น ชวีติจากความลม้เหลว  ดงันัน้แรงบนัดาลใจช่วงหนุ่มๆ  คอื 

อยากใหญ่โต อยากมอีํานาจเยอะๆ อยากรวย  

แรงบนัดาลใจหลงัจากนัน้กค็อือยากอยูก่บัลกูๆ พีม่ลีกูกําลงัอยู ่ป .4 ป.5 อยากใชช้วีติทีแ่บบ

รา่งกายแขง็แรง แลว้กม็ปีระโยชน์กบัคนอื่น เพราะว่าพอถงึจดุ หนึ่งแลว้มนัเห มอืนกบัว่ามนัตอ้งมจีดุ

อยา่งนี้ในชวีติทีท่าํให้ เกดิแรงบนัดาลใจของตวัเอง  เลยขอตอบเป็นสองคาํถาม ถามว่าอยากรวยผดิไหม 

ไมผ่ดินะ คอืทุกคนกค็งอยากรวย  แลว้พีค่ดิว่าในการทีถ่า้เรารวยในวธิทีีถู่กตอ้ง  โดยจติทีม่นั  positive 

ทาํงานหากนิอยา่งทางสายพุทธกจ็ะเรยีกว่าสมัมาอาชวีะกค็อืทาํแบบตรงไปตรงมา ไมไ่ดไ้ปแกลง้ใคร 

ไมไ่ดไ้ปเลื่อยขา เกา้อี้ ใคร ไม่พยายามแบบเพื่ อใหค้นอื่นเดอืดรอ้น กเ็ป็นเรือ่งแบบโอเคนะถา้ถามพีม่ ี

ความฝนัอยา่งนัน้ได ้แลว้ถา้มสีตางคใ์นระดบัหน่ึงมนัทาํใหเ้รามเีวลา แลว้กม็ี การช่วยเหลอืผูอ้ื่น  กเ็ป็น

ความฝนัทีด่แีต่กไ็มค่วรจะดู อยา่งพี่  มชี่วงหนึ่งดหูนงัเยอะ อยากมเีลขา ฯ นัง่ขา้งๆ น่ารกั ป้อน ขนมให้

อนัหนึ่ง มเีฮลคิอปเตอรส์่วนตวัไปไหนกไ็ด ้ซึง่พวกนี้มนัเป็นของไมจ่รงิ  

 

ค าถาม: ตอนท่ีพ่ีสมคัรเป็นสจว๊ต งานหนักมาก ต้องอดทน ท าไมถึงไม่ลาออกไปหางานท่ีดีกว่า  

เป็นคาํถามทีด่เีลย เป็นคาํถามทีน่่าสนใจเพราะว่าพอเป็นเดก็ยคุนี้มนัมทีางเลอืกเยอะ เราไม่

พอใจเราลาออกได ้ยคุพีห่รอืยคุพ่อพีม่นัจะไมม่คีวามคดิอยา่งนี้ คอืแลว้เราถูกสอนมาว่าใหอ้ดทน ทุกคน

จะอดทนหมด เราจะรูส้กึเลยว่าคอืเดีย๋วนี้ เราจะมคีวามคดิ อกีหลายๆ  แบบ เพื่อนกอ็าจจะบอกว่าทาํไม

ตอ้งทน ตอ้งเปลีย่นได ้ในยคุพีม่นัจะมตีรงน้ีทุกคนจะมเีหมอืนกนัหมดคอืความอดทนโดยธรรมชาติ  กท็าํ

ได้ งานหนกักไ็มไ่ดรู้ส้กึว่าจะตอ้งออก  มนัมคีวามรูส้กึอยา่งนัน้ จรงิๆ กท็าํแลว้ตอนนัน้กไ็มไ่ดรู้ส้กึว่ามนั

ลาํบาก เพยีงแต่รูส้กึว่ามนัประหลาดเท่านัน้เอง เพื่อนๆ กอ็าจถามว่าเรากําลงัทาํอะไร ถามว่ามนัเหนื่อย

ไหม ลาํบากไหม กล็าํบาก  แต่ว่าตอนนั ้ นไมม่คีวามคดินี้ ดงันัน้ กเ็ลยกลบัมาว่าน้องๆ  ตรงน้ีถอืว่ามสีิง่

รอบขา้งเยอะมากทีท่าํใหเ้รา เลกิเหอะ จะทาํไปทาํไม ทาํบา้อยูค่นเดยีว เลกิเถอะ ทาํอยา่งอื่นดกีว่า 

บางครัง้เราก็ ควรจะเลกิเถอะไปทาํอยา่งอื่นนะ ถา้เราคดิอยา่งรอบคอบแลว้  แต่ตอ้งถามว่า  “เราใส่มนั

สดุหรือยงั แล้วเรารอผลมนันานพอหรือยงั แล้วเ ราเรียนรู้อะไรจากตรงนัน้  ” คอืทุกคนมนัไมไ่ดม้ี

ความผดิอะไร แต่เราจะเหมอืนคนในรุน่เรา เรากจ็ะเป็นอยา่งนี้ใน Generation Z กจ็ะเป็นอยา่งนี้เหน็

อะไรหลายอยา่งมทีางเลอืกเยอะแยะไปหมด  แต่ตรงน้ีเราจะ ฝึกความอดทนตรงน้ีไดอ้ยา่งไร  มนัมี

ประโยชน์มาก  ความอดทนในยคุนี้ แต่พอ ตอนนัน้อกีทาง หนึ่งคอืว่า choice คอืถา้มตีวัเลอืกน้อยมนัทาํ

ใหต้ดัสนิใจงา่ยคอืถา้ไมท่าํอนัน้ีกไ็มม่สีตางคโ์ทรหาแฟนตอนนัน้ กท็าํไปไมไ่ดค้ดิ ทาํๆ ไป 
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ค าถาม: ท าไมเป็นสจว๊ตอยู่พอท าไปสกัพกักน่็าจะชิน ท าไมถึงเปล่ียนงาน 

เมอืงไทย ตอนนัน้อยูใ่ นยุคพี่ที่ตอ้งไปจบ ป.โท แค่จบ ป.ตรี อยา่งเดยีวไมพ่อ แลว้สาํหรบัการ

กลบัเมอืงไทยมาทาํงาน อยา่งทีส่งัคมเขาควรจะเป็น  ตอนนัน้พีก่เ็ดนิตามสงัคม พอเป็นสจว๊ตนอกลู่นอก

ทางแป๊ปหนึ่ง พ่อแมก่ต็าม บอกว่าตอ้งเรยีนต่อแลว้ บา้นอื่นเขาเรยีนต่อกนัหมดแลว้ เรากก็ลบัมาเรยีน 

จบปรญิญาโทกลบัมา กม็าหางานทีทุ่กคนพ ยายามหา ตอนนัน้ คอืทาํงานการเงนิ มสีจว๊ต เป็นอะไรที่

กระโดดไปนิดหนึ่ง แลว้กก็ลบัมาเขา้เสน้ทางจนอายปุระมาณ หนึ่งเลยนะถงึเริม่รูส้ ึ กว่าเดนิตามเสน้ทาง

ของคนอื่นมนัเหมอืนคนอื่นเกนิไป เรากจ็ะฟงัเสยีงคนอื่นเยอะกไ็มไ่ดฟ้งัเสยีงตวัเอง  จนอาย ุ30 กว่าแลว้

ถงึจะเริม่เขา้ใจต นเอง คอืเรามี “จดุ” มากพอทีเ่ราเขา้ใจว่าเราชอบเดนิสายน้ีเราชอบทาํแบบน้ี แต่ตอน

นัน้ไมรู่ก้ท็าํตามเพื่อนบา้ง พ่อแมบ่า้ง ตอนนัน้พ่อแมบ่อกกลบัมาเรยีนไดแ้ลว้กเ็รยีน แลว้มคีวามรูส้กึว่า

เพื่อนๆ จบ ป.โท ไปแลว้เราตอ้งจบบา้ง  คอืเมอืงไทยจะเป็นอยา่งนี้ สงัคมไทยจะเป็นอย่ างนี้ คอืมนัจะมี

เสยีง สงัคมเยอะมาก น้องๆ  กต็อ้งชัง่น้ําหนกัเองว่าเราทาํแบบน้ี บางอยา่งกค็วรจะฟงัเสยีงสั งคม 

บางอยา่งกค็วรจะฟงัเสยีงตวัเอง 

 

ค าถาม: อาชีพไหนท่ีพ่ีชอบมากท่ีสดุ 

ตอนน้ีเลย พีช่อบตวัเองตอนน้ีมาก คอืพีช่อบเป็นครใูหญ่ในสถาบนัทีพ่ีท่าํตอนน้ี  เพราะว่ามนั

ตอบโจทยช์วีติมากขึน้ คอืพีท่าํสถาบนัอนั หนึ่งทีเ่ป็นเรือ่งความคดิสรา้งสรรคก์ท็าํหลกัสตูรคลา้ยๆ

ปลาดาว  แต่เป็นรุน่โตรุน่ ผูบ้รหิาร แลว้กเ็อามาเหมอืนปลาดาวเลยเอามา เอาผูบ้รหิาร ทีเ่ขาทาํงานจน

กลายเป็นงานไปแลว้  เอาเขามาแลว้  พาเขาออกนอก พาเขาไปมวีทิยากรสนุกๆ  มาสอน พาเขาออกไป

ไดย้นิในเรือ่งทีเ่ขาไมเ่คยไดย้นิ เอานกัแต่งเพลงนกัเขยีนมาเล่าใหฟ้งั มพีีเ่อ๋ นิ้วกลมมาเล่า พีย่กตวัอยา่ง

นะ  ใหเ้ขาหดัแต่งเพลง เอาพีจุ่ย้ ศุ บุญเลีย้ง มาสอนแต่งเพลง เอาทมีหนงั “พีม่ากพระโขนง” มพีีเ่กง้ (จิ

ระ มะลกุิล ) กบัคนทีเ่ขยีนบทของ  GTH ทีท่าํพีม่าก เอามาสอนทาํหนงัสัน้ ใหเ้ขาทาํหนงัสัน้กนั 3 วนั 

แบ่งกลุ่มทาํหนงัสัน้ คอืใหเ้ขาออกมาทาํสิง่ทีเ่ขาไมเ่คยทาํ  

ทีพ่ีช่อบตอนน้ีเพราะว่า อยา่งแรก .พีไ่ดเ้ปลีย่นคน คนทีเ่หมอืนจะเปลีย่นไมไ่ดเ้ลย อาย ุ 40-50 

เขาเปลีย่นไปอกีโลก หนึ่งเลยนะ กระตุน้ขึน้มา  เอาความเป็นเดก็อยา่งน้ องๆ เขา้ไปใส่เขา ไดเ้ปลีย่นคน

เสรจ็ สอง.เรากฟ็งัวทิยากรทีเ่ราอยากฟงั เราอยากเชญิ ใครมาเรากเ็ชญิมาแลว้เรากน็ัง่ฟงัไปดว้ยไมต่อ้ง

เสยีสตางค ์อนัทีส่าม.เรากไ็ดเ้พื่อนมาอกีรอ้ยคนเพราะเขากเ็ป็นรุน่เดยีวกบัพีท่ีเ่อามาเรยีน ไดเ้พื่อนมาที

รอ้ยคน เป็นเพื่อนตลอดชวีติเลย อนัทีส่ ี่.เราก็หดัเขาไปทาํดีๆ  ใหส้งัคมดว้ยคอืว่าคนพวกนี้พอเวลาเขามี

สตางคแ์ลว้เขาไมรู่จ้ะทาํอะไร คอืเขากท็าํงานทุกวนั ทนีี้พอเขารวมกนัเขารกักนัขึน้มา เรากเ็ริม่ใส่สิง่ ดีๆ  

เพื่อสงัคม พีเ่อากลุ่มลกูเหรยีงทีย่ะลา สมยัก่อนเมือ่ไมน่านมานี้กลุ่มลกูเ หรยีงคอืกลุ่มที่เดก็ๆ เขาเสยีพ่อ
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เสยีแม่ จากสามจงัหวดัภาคใต้  แลว้มคีน หนึ่งชื่อพี่  “ชมพู่ ” เขาก็ ไปเกบ็เดก็พวกนี้มาอยูด่ว้ยกนั แลว้ก็

พยายามสอนไมใ่หแ้คน้ตอบเพราะยิง่แคน้กไ็มจ่บ ภาคใต้แกป้ญัหาแบบ ถา้ไปลา้งแคน้ปุ๊บ ฉนัเสยีพ่อแม ่

ฉนัไปลุยต่อกไ็มจ่บ พีช่มพู่กเ็อาเดก็ๆ พวกนี้มาสอน เอามาเลีย้งด ูแลว้กพ็ยายามปลอบให้ หายจากการ

ชอ็กทีเ่สยีพ่อเสยีแม ่แต่สตางคเ์ขาไมค่่อยม ีเดก็กม็ามากขึน้เรือ่ยๆ กลุ่มนี้ทีม่พีลงักลุ่มทีพ่ีส่อนอยู ่กเ็ลย

ชวนชมพู่กบัน้องๆ  มาเล่าใหฟ้งั กส็นบัสนุนทุนการศกึษา สรา้งบา้น ให ้พีโ่น้ต อุดม กล็งไปเดีย่ว

ไมโครโฟนใหเ้ดก็ๆ ไดด้ ูเดก็ๆ ดใีจมาก ตอนหลงัเรากพ็าเขาไปเทีย่วเชยีงใหม ่เ ดก็จากยะลาเขาไมเ่คย

ไป พึง่พาไปเป็นความทรงจาํที่ อยา่งน้อยใหเ้ขาเหน็ว่าโลกนี้ยงัมเีรือ่งดีๆ  อยู ่ไมใ่ช่มแีต่คนฆา่พ่อฆา่แม่

เขา เรากจ็ะได้ ทาํประโยชน์ใหส้่วนรวมดว้ ย ในทีสุ่ดพีก่จ็ะได้ สตางค์ ดว้ยเพราะพีต่อ้งเก็ บเงนิค่าเรยีน 

ดงันัน้มนัค่อนขา้งดมีากเลยในการทีช่วีติ หนึ่งเราจะไดท้าํงานอยา่งนี้ ไดรู้จ้กัคน ไดถ่้ายทอดอะไรดีๆ  ให้

ขา้งนอก ใหส้งัคมแลว้ได้ สตางค์มาดว้ย แลว้ไดเ้พื่อนดว้ย คอืตอนน้ีกเ็ลยเป็นงานทีพ่ีช่อบทาํทีสุ่ด  ณ 

ปจัจบุนั ยงัเป็นงานค่อนขา้งอดเิรกอยู ่

 

ค าถาม: เวลาอ่านหนังสือส่วนมาก ทุกคนจะพดู ว่าสร้างความส าเรจ็ได้อย่างไร ที น้ีพอมาถึงรุ่น

เราไม่ใช่ผูส้ร้างแต่เป็นผูสื้บทอด ต่อ ค าถามของผมกคื็อถ้าเราเป็นผูสื้บทอดความส าเรจ็จากรุ่น

ก่อนเรา เราจะมีวิธีวางตวัแล้วกแ็นวทางการปฏิบติัตวัอย่างไร 

พีเ่คยทาํงานกบัเจา้ของกจิการทีม่ลีูก รูเ้ลยว่ามนัไมเ่หมือนแบบบรษิทัทีเ่ป็นมอือาชพีมผีู้ บรหิาร

อะไร เจา้ของกบัพีท่ี่เป็นคนนอกเขา้ไป  ถา้เป็นบรษิทัทีเ่ป็นมอือาชพีเขาจะมองผลงานกค็อืทาํไดข้ายได้

เท่าไร แต่เจา้ของเขามองคนทีเ่ขา้มาสบืทอดไมว่่าจะเป็นลกูหรอืคนนอกกค็อืคาํแรกทีพ่ีเ่ป็นคนเขา้ไป 

ใหม่ๆ  เขาเรียกว่า “Trust” คอืความเชื่อใจ ตอ้งเอาคาํนี้จากเจา้ของใหไ้ดก่้อน ตอ้งใหเ้ขาเชื่อ ให้

ไดก่้อน ถา้เป็นพ่อทาํอยา่งไรใหพ้่อเชื่อ คอืส่วนใหญ่ลกูเขา้ไปถงึกเ็ปลีย่นเลย พ่อกจ็ะเปลีย่นทาํไม ทาํมา

ตัง้ 30 ปี มนักไ็ดอ้ยูแ่ล้ว นี่เดก็ยงัไมส่ิน้กนิน้ํานมมา ลองของเดีย๋วกผ็ดิพลาด  เขากไ็มเ่ชื่อหรอืแมแ้ต่คน

นอกเขา้มารือ้ๆ เขากไ็มเ่ชื่อ เขากท็าํมากด็อียูแ่ลว้  

ความเชื่อนี้จะเกดิจากอะไร แต่ละคนจะไมเ่หมอืนกนั เชื่อบางคน ถา้เป็นคนนอกอยา่งพีเ่ขา้ไป  

“การเชื่อ” ของเขาคอืตอ้งไมโ่กงนะ เจา้ของกลวัเรือ่งโกงทีสุ่ด  อนัทีส่อง.เชื่อว่ามนัทาํงานหนกัเหมอื นเรา

นะ เพราะว่ารุน่เจา้ของอยา่งทีพ่ีบ่อกเขากจ็ะมคี่านิยมไมเ่หมอืนรุน่น้ี รุน่นัน้คอืการทาํงานหนกั อุทศิตน

สาํคญั เราอาจจะแกลง้ทาํงานหนกักไ็ด้  แต่อยา่งไรกต็ามตอ้งใหเ้ขารูส้กึว่าเราทาํงานหนกั แต่ว่าเขาจะมี

ค่าวดัทีไ่มเ่หมอืนเรา ดงันัน้เราจะทาํใหเ้ขาเชื่อไดอ้ยา่งไร เชื่อนี่ดทีีสุ่ดเลยนะ พอเชื่อแลว้กจ็ะปล่อย  

เจา้ของเท่าทีพ่ีเ่คยเจอมา เจา้ของเหน็ธุรกจิเหมอืนลกูอกีคนหนึ่ง พีเ่คยเจอมาเจา้ของบรษิทัแห่งหนึ่ง เขา

ไมม่ลีกู เขานอนทีโ่รงงานเลย แลว้กต็ื่นมาลบูคลาํเครือ่งจกัรเหมอืนลกูเลยแลว้ตอนนัน้เขาโดนเจา้หนี้ยดึ 
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เขารอ้งไหเ้สยีใจ  เขาต่อสู ้เขาทาํทุกอยา่งเลยนะ เพื่อทีจ่ะเอาโรงงานคนื ญาตเิขาบอกเจา้หนี้คุณไม่

เขา้ใจหรอกว่าทาํไม ตอ้งสูข้นาดนี้ คอืยอมตาย  เพราะเขาเหน็โรงงานนี้ เหมอืนลกู เขาไมไ่ดเ้หน็เป็น

โรงงานทีข่ายไปกไ็ด้ เขาเหน็เหมอืนลกูเลย  ขายไปไมไ่ด้ เชา้ๆ ตื่นมาไดล้บูเครือ่งจกัรเหมอืนคน บา้เลย

นะ แต่จรงิๆ คอืลบูเครือ่งจกัรมคีวามสุขทีเ่ราสรา้งมนัขึน้มาได้ ตรงน้ีถา้เราเขา้ใจ แลว้เราจะทาํใหเ้ขาเชื่อ

เราไดอ้ยา่งไรว่าเรารูส้กึเหมอืนเขาก่อน แลว้ความเชื่อสาํคญัทีสุ่ด ถา้เราไดค้วามเชื่อมาแลว้หลั งจากนัน้

จะงา่ย ไมใ่ช่ผลงานนะ  ส่วนใหญ่ถา้เป็นมอือาชพีจะเป็ นผลงาน พ่อเชื่อ ป๊าเชื่อ  เขาจะเชื่อเราไดอ้ยา่งไร 

จรงิๆ ส่วนใหญ่เขาก็จะเชื่อถา้เกดิเรา ทาํตวัคลา้ยๆ  เขา ถา้ทาํตวัไมเ่หมอืนเขา  เขากไ็มเ่ชื่อ ที นี้ทาํตวั

คลา้ยๆ เขาแลว้กค็่อยๆ ใส่สิง่ทีเ่ราเชื่อเขาไปทลีะนิด แต่ตอ้งหาความเชื่อใหเ้ขาเชื่อใจใหไ้ดก่้อน  

 

ค าถาม: หลงัจากท่ีพ่ีผา่นความล าบากอะไรมาเยอะ ความรู้สึกท่ีมาอยู่จดุๆ น้ีเป็นอย่างไรบ้าง 

พีโ่ชคดมีากคอืพีไ่มไ่ดเ้ป็นคนเลอืกความลาํบาก  พีม่คีวามคดิทีโ่ชคดมีากคอืไมค่่อยชวัรแ์ลว้ทาํ

ไปก่อน มนัไมรู่ค้วามคดินี้เกดิจากอะไรแต่อาจจะเกดิจากการทีเ่ราอ่านหนงัสอืเยอะๆ  เมือ่สมยัก่อนกไ็ด ้

เราสนใจไปหมด เราอยากทาํ โน้นทาํนี่ อาจจะโชคด ีน้องๆ  อาจจะโชคดกีไ็ดท้ีพ่่อแมป่ล่อยมา หลายๆ  

คนพ่อแมไ่มใ่หม้า คอืพ่อแมป่ล่อยมา แลว้ความโชคดนีี่เราจะรูคุ้ณค่ามนัแน่ ตอนน้ีน้องๆ  ยงัไมรู่ ้จนผ่าน

ไปอยา่งพี่  พีเ่ล่าไดเ้ลยว่า พีเ่ชื่อเรือ่งการต่อจดุมากเลยนะ คอืสมยัก่ อนพีก่จ็ะทาํกจิกรรมอยา่ง นี้ พีก่จ็ะ

เดนิสายแจกใบปลวิ แลว้เรากไ็มรู่ห้รอกเราทาํอยา่งนี้ไปทาํไม เรากไ็ดเ้พื่อนเฮฮาสนุกสนาน  

ตอนทีพ่ีท่าํการตลาด  Happy ตอนนัน้ไมม่ีสตางค์พีก่น็ึกถงึแลว้อยูด่ีๆ  มนักโ็ผล่ขึน้มา  เหมอืน

ตอนที่ สตฟี จอ็บส์ ประดษิฐต์วัอกัษร ทาํไมเราไมเ่อาพนั กงานออกไปเดนิแบบตอนทีเ่ราทาํกจิกรรม  

ทาํไมเราไมส่นุกแบบตอนทีเ่ราทาํกจิกรรมมหาวทิยาลยั  แลว้เราก็ จดุพลงัพนกังานขึน้มาตอนนัน้  เอา

พนกังานออกไปเดนิ ไปแจกใบปลวิ ไปเล่นเฮฮาเหมอืนเดก็ๆ  กนั แลว้ทาํใหบ้รษิทัมนัรกักนั  แลว้กพ็้น

วกิฤต ตอนนัน้ DTAC มวีกิฤตมาก  

พอดจีากประสบการณ์เมือ่ตอนยงัทาํ กจิกรรมมหาวทิยาลยั หรอืพีอ่ยูอ่สัสมั ชญัศรรีาชาจะมฉีาย

หนงักลางแปลง  ตอนวนัเสารจ์ะม ี ตอนนัน้กไ็ปดหูนงักลางแปลงกนัอยูใ่นโรงเรยีน  เรากด็กูไ็มม่อีะไรนะ  

แต่ตอนทีพ่ีม่าทาํ Happy สตางค์ เราน้อย  มแีต่คนมาเสนอใหจ้ดัคอนเสริต์แต่เราไมม่ี สตางค์  ถา้จดั

คอนเสริต์ สตางค์ เราไมพ่อแต่เรา จะบอก  แบรนด ์Happy ไปเยอะๆ  ไดอ้ยา่งไร  จดัคอนเสริต์ที่ หนึ่งมี

ค่าใชจ้า่ย 5 ลา้นบาท เราไดส้ปอนเซอรร์ายเดยีว บางทใีหพ้ี่ๆ  เขาพดูแป๊ปเดยีวเอง ใครจะไปรูจ้กั 5 ลา้น 

ตอนนัน้เรามเีงนิ 10 ลา้น ทาํไปกไ็มม่ผีล  เรากน็ัง่นึกว่าเอ๊ะ  Happy มนัตอ้งขายทัว่ประเทศใช่ไหม คน

ต่างจงัหวดัเขาชอบอะไร  ตรงน้ี ขอ้ดเีดมิหลายๆ  ครัง้ ใครเป็นคนต่างจงัหวดับา้งตรงน้ี  เราจะคดิว่าคน

ต่างจงัหวดันี่ดอ้ยกว่าคนกรงุเทพ ฯ ตอนพีอ่ยูโ่คราชสมยัก่อน มนัจะมเีหน่อๆ  บา้ง พอมาทาํการตลาด 
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วญิญาณของเดก็ต่างจงัหวดัมนัช่วยมากเลย ทาํใหเ้ราเขา้ใจตลาด ตอนเดก็ๆ มนัมงีิว้ ลเิก คนกรงุเทพ ฯ 

ไมเ่คยดหูรอก  งิว้ ลเิก แลว้มหีนงักลางแปลง  เพราะพีเ่คยดหูนงักลางแปลงดว้ย  เราทาํสามอยา่งนี้ได้

ไหม งิว้ไมน่่าทาํไดป้ระชากรคนฟงัเหลอืน้อยมาก ลเิกกไ็มค่่อยเวิรค์ หนงักลางแปลงอาจจะเวิ รค์ ลองทาํ

หนงักลางแปลงดไูหม เดก็ๆ  เราเคยดู  เรารู้มนัเป็น อยา่งไร  มนัตอ้งมี ตอ้งตดิต่อใคร โทรไปหาป๊าอยู่

โคราช ป๊ากแ็นะนําเพื่อนทาํหนงัอยู่  หนงักลางแปลงตอนนัน้เป็นหนงัขายยามนัจะเจง๊หมด แลว้ ลองไป

คุยกบัเขาดไูปคุย 

เสรจ็จากนัน้กไ็ปเป็น Happy กลางแปลง Happy กลางแปลง คนดทูเีป็นพนัๆ  คนเลย แลว้มนั

เปลีย่นเรือ่งได ้เดีย๋วเป็นหนงัเรือ่งนี้ บา้ง เดีย๋วเอา เรือ่งนัน้บา้ง มาทีเ่ดมิกเ็ปลีย่นๆๆ  ซอฟต์แวรไ์ด ้คนก็

มาเรือ่ยๆ โฆษณา Happy ไปดว้ย เราสามารถทาํไดห้มดเลยนะตัง้แต่ก่อนฉายหนงั  ระหว่างหนงัฉาย

สองเรือ่ง เราไมถ่งึกบัโหดทีพ่ระเอกกําลงัจะตายแลว้หยดุแลว้โฆษณา คอืเราต่อเรือ่ง หนึ่งแลว้ก็ขายของ

อะไรทาํไดห้มดทุกอยา่ง  ถา้คอนเสริต์จดัสีล่า้น พีท่าํ หนงักลางแปลงคนเท่ากนัเลยนะใชป้ระมาณสีห่มืน่

แลว้เราทาํไดร้อ้ยครัง้  บางทตีอนทีเ่ราเป็นเดก็สิง่ทีเ่ราไมค่ดิว่าจะช่วย  เห็นอะไรเยอะๆ  ตอนโตๆ เราจะ

ไดใ้ชม้นั  ตอนน้ีน้องไมรู่ห้รอกน้องเกบ็จดุไวก่้อน  ได้ทาํอะไรเยอะแยะ  เกบ็มนัไวแ้ลว้เดีย๋วมนัไดใ้ชเ้อง 

เรายงัไมรู่ห้รอกมนัจะโผล่ขึน้มาเมือ่ไร แต่มนัจะไดใ้ช้ 

 

ค าถาม : ความรู้สึกหลงัจากท่ีผา่นอะไรมาเยอะมนัเป็นอย่างไร 

พี่รูส้กึดมีากเลยทีพ่ีผ่่านอะไรมาเยอะ  คอืรูส้กึว่าในการผ่านอะไรมาเยอะมนัช่วยจรงิๆ บางอนั 

หลายๆ  อนัมนัคอืความลม้เหลวเลยนะ  หลายๆ  อนัคอืการ แป้ก  ทาํอะไรแบบ  ทาํไปไดอ้ยา่งไร เขนิ 

ผดิพลาดไปหมด แต่มนัช่วยเยอะมากเลยนะในการแป้ก ยกตวัอยา่งเช่น พีเ่ป็นคนทีไ่มไ่ดพ้ดูเก่ง เป็นคน

ทีพ่ดูห่วยมากเมือ่เทยีบกบัน้องๆ  หรอืว่าใครในชัน้ในรุน่ มาพดูอยา่งนี้ไมไ่ดเ้ลยนะ  จนตอนหลงัๆ  พดู

หลายๆ ครัง้ บางครัง้พดูแลว้กดสไลดไ์มต่ดิ ครัง้แรกไปไมเ่ป็นเลยนะ ไมรู่ท้าํ อยา่งไร ไดแ้ต่กดๆๆ อาย  

พดูแบบน้ีสกั 5 ครัง้ รูล้่ะกดไมต่ดิ  เรานึกแลว้ เราเล่าเรือ่งนี้ไปก่อนเดีย๋วให้ เขาซ่อมคอม พวิเตอร์ ไป 

ตอนน้ีพีส่ามารถเล่าได ้ 10 นาทโีดย ไมม่สีไลด ์ถา้เกนินัน้อาจ จะเริม่เดอืดรอ้น  พวกนี้มนัจะทาํใหเ้รา

แขง็แรงขึน้ แกรง่ขึน้ การ แป้ก การล้มเหลวมนัท าให้เราตกใจ ตกใจแล้วกม็าคิดทบทวนจะท าให้

เราแก้ไขได้ แล้วถ้าเรา เจออะไรย่ิงเยอะเท่าไรมนัคือจดุ  เราจะมจีดุเยอะ เมือ่ไรทีเ่รามจีดุเยอะพอ 

น้องๆ ตอนน้ีอาจจะมสีกั 3 จดุ เมือ่ไรทีม่จีดุ เยอะพอ  เราอยากรูเ้ราจะเป็นอะไร  เราจะทาํอะไร เราเก่ง

อะไร เราถนดัอะไร แลว้เราไมเ่หมอืนคนอื่นไดอ้ยา่งไร เราตอ้งมจีดุเยอะพอ เราจะสะสมจดุไดอ้ยา่งไร 

วนัน้ีกเ็ป็นจดุหนึ่งจดุ  
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ค าถาม: ความสขุของพ่ีตอนน้ีคืออะไร 

ความสุขตอนน้ีของพีม่ ี สามอยา่ง  อยา่งแรกสุดเลยพีเ่ลอืกทุ กอยา่งสาํหรบัทางเลอืก นี้เลยคอืลกู

สาว อาย ุ10 กบั 8 กพ็ีช่อบไปถามคนแก่ทุกคนกจ็ะบอกเหมอืนกนัเลยนะ ถา้ ปล่อยเวลาช่วงนี้ไป คอืคน

ยคุพีน่ะมกัจะทาํงานหนกั โผล่มาอกีท ี50 กว่า ลกูโตเป็นวยัรุน่มแีฟนไปแลว้ ช่วงนี้เป็นช่วงทีเ่ราจะอยูไ่ด้  

มเีวลากบัเขาไดเ้ยอะๆ แลว้เขากย็ังแบบ “พ่อหล่อทีสุ่ดในโลกอยู่ อกีสกั 2 ปี 3 ปี” ตอนน้ีพีท่าํงานอะไรก็

ตาม บางทไีดง้านต่างประเทศกไ็ มไ่ปเพื่อจะไดม้เีวลาอยูก่บัลกู ใหม้ากทีสุ่ด  ความสุขของพีค่อืลกูสาว

ประเดน็แรกความสุขของพีค่อืลกูสาว อนัทีส่อง .นี่คอืการทีม่รีา่งกายแขง็แรงอนัน้ีน้องๆ  อาจจะยงัเดก็

อาจจะยงัไมเ่ขา้ใจนกั  พีเ่รยีนอสัสมัชญัศรรีาชา มนัจะมป้ีายเป็นภาษาละตนิ หน้าโรงเรยีนบอกว่า “จติใจ

ทีด่จีะอยูใ่นรา่งกายทีแ่ขง็แรงเท่านัน้” ตอนแรกพีฟ่งัตอนเดก็ๆ  พีค่ดิว่ามนักลบัหวักนันะ พีค่ดิว่า รา่งกาย

ตอ้งมาก่อนจติใจ หรอืว่าจรงิๆ แลว้จติใจตอ้งมาก่อน รา่งกายหรอืเปล่า ถา้เราใจดรีา่งกายเรากจ็ะดจีรงิๆ

แลว้มนัไมใ่ช่  พอไปเรือ่ยๆ  แลว้กต็าม แมก้ระทัง่ตอนน้องๆ  โต ถา้รา่งกาย แขง็แรง  จติใจจะน่ิง ถา้

รา่งกายไมแ่ขง็แรง  จติใจจะไมน่ิ่ง  ดงันัน้น้องๆ  จะออกกําลงัเป็นนิสยัไดอ้ยา่งไร  ตอนโตๆ รา่งกายจะได้

ไม่ทรมาน เรือ่งทีส่อง .เรือ่งรา่งกายพีม่คีวามสุขกบัการทีไ่มป่ว่ย ลองคดิถงึตวัเองปว่ยทรมาน นะ เราไม่

ชอบปว่ย เพราะฉะนัน้การทีอ่ายเุยอะๆ  แลว้มนัไมป่ว่ยมนัด ีคอือยา่งแรกเลยกค็อืเรือ่งลกูสาว อนัทีส่อง

เรือ่งไมป่ว่ย อนัทีส่ามพวกคนแก่ทีแ่นะนําพีต่อนน้ี กค็อืว่า ให้มีความสขุกบัส่ิงเลก็ๆ น้อยๆ ดีกว่า แต่

น้องๆ กค็วรจะมเีรือ่งอนาคต พีผ่่านอายมุาเยอะแลว้ พีจ่ะมคีวามสุขกบัเรือ่งเลก็ๆ  น้อยๆ อยา่งมาคุยกบั

น้องๆ กม็คีวามสุข สนุก ชอบ เป็นเรือ่งทีแ่บบไมต่อ้งฝนั ตอ้งเป็นนายกฯ ซึง่เดีย๋วนี้แบบเละเทะหมดแลว้

นะ เรากช็อบเรือ่งเลก็ๆ  น้อยๆ ความสนุกสนานระหว่างทางในชวีติ เลื อกมองโลกในแงด่ี  มนัมอีะไร

หลายๆ อยา่งในโลกนี้ทีเ่ราไมส่ามารถแกม้นัได ้เรากต็อ้งเลอืกทีจ่ะมองมนัเท่านัน้เอง 

 

ค าถาม: พ่ีมีเป้าหมายท่ียงัไม่ได้ท าไหม 

เป้าหมายทีย่งัไมไ่ดท้าํกไ็มถ่งึกบัมชีดัเจนมากนกันะ คอืตอนน้ีกค็ลาํๆ อยากจะทาํโปรเจคต์อะไร

ทีม่นัแบบพลกิฟ้ืนบรษิทัอกีรอบหนึ่ง เพราะพีช่อบทาํอะไรทีม่นัแย่ๆ  แลว้มนัดีขึน้ ยงัไมไ่ดม้เีรือ่งเรง่ด่วน 

ตอนน้ีเป้าหมายที่ยงัไมไ่ดท้าํ มนักเ็ป็นเป้าหมาย ระหว่างทาง กค็อืว่า อยากเหน็ลกูสาวโตขึน้ไปเป็นคนดี

แลว้ยงัไมม่แีฟนจนอายสุกั 30 อะไร ซึง่ยากมากเดีย๋วนี้ อาทติยก่์อนไปหา้งมคีนมาขอเบอรแ์ลว้ 
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ค าถาม: ในเม่ือตลอดเวลาท่ีผา่นมาพ่ีท าตามคนอ่ืนมาตลอด อะไรคือส่ิงท่ีท าให้พ่ีเลือกท่ีจะท า

ในส่ิงท่ีไม่แน่ใจทัง้ๆ ท่ีมนัเส่ียงมาก 

จรงิๆ  เราจะพอรูน้ะว่าการลม้เหลว  ไมไ่ดท้าํอะไรถงึขนาดลม้เหลวจนหมดตวั  ทาํคนอื่น

เดอืดรอ้นอะไรอยา่งนี้ พีจ่ะลม้เหลว พีใ่ชค้าํว่า “แป้ก” แป้กมนัจะดนู่ารกัดคีอืมนัแบบมนัไมถ่งึกบัทาํอะไร

พลาดแลว้ตอ้งออกจากโรงเรยีน หรอืทาํอะไรพลาดแลว้เราตอ้ง แบบไปเป็นขอทานหรอืตดิคุก  เราไมไ่ป

ขนาดนัน้ แต่มนัเป็นการแป้กเลก็ๆ  น้อยๆ ในชวีติประจาํวนั  ทีเ่ราอาจจะลม้เหลวกไ็ด้  เช่น ปิดเทอมเรา

โตหน่อยเราอาจจะไปทาํงาน ขายของ ขายซุปเปอรแ์วรแ์ลว้ขายไมไ่ด้  อนัน้ีเป็นเรือ่งทีพ่ีว่่าน่าทาํนะ คอื

ขายไมไ่ด้กเ็ลยไดเ้รยีนรูเ้ร ือ่งพวกนี้ไดอ้ยา่งไร ช่วงแรกพีจ่ะทาํเหมอืนคนอื่นมาตลอดจน  จนพีค่ิดว่ามนั

มาเริม่ตอนทีพ่ีท่าํ การตลาดที ่ Happy ตอนนัน้ Happy มสีตางค์น้อยมาก  สูก้บัคู่แขง่ตอนนัน้ที่เขารวย

มาก  ก็หาวธิทีีแ่บบพีว่่ามนัน่าลอง คอืตอ้งทาํ อยา่ง ไรอยา่ง นี้ เช่น จดัหนงักลางแปลงทาํอะไรทีม่นัไม่

เหมอืนชาวบา้น ทาํอะไรทีต่่างออกไปเพื่อจะสูก้บัเขา แลว้พอเริม่ทาํต่างแลว้ประสบความสาํเรจ็  

การทีเ่ราตวัเลก็กว่าคอืดอ้ยกว่าเขา แต่ว่าเราทาํต่างจากเขา ทาํออกไปกป็ระสบค วามสาํเรจ็ คอื

ถา้เราลอกเขา 100 % อยา่งไรกแ็พ้ มนัเป็นธรรมชาตขิองการแขง่ขนั ตน้ไมเ้ลก็โตใตต้น้ไมใ้หญ่ อยา่งไร

กแ็พ ้ถา้ไปโตไกลๆ นะแต่ขยนัหน่อยรดน้ําพรวนดนิ ดนิอาจจะแหง้แลง้กว่าคนอื่น  แต่เราขยนักว่าเราโต

แซงไดต้อนนัน้ Happy ชนะขึน้มาได ้เพราะตอนนัน้เราขยนั เดนิแล้วกเ็อาไอเดยีกลบัมาแก้  ขยนักว่าคน

อื่นเยอะ  ดงันัน้มนัจงึกลบัมาขอ้แรกของพี ่ความคดิออกนอกกรอบ  ตกลงได้แลว้ขอ้หนึ่ง แต่ความขยนั  

อดทนยิง่จาํเป็นมากๆ สาํหรบัคนยคุนี้ เราจะหาตรงน้ีเจอไดอ้ยา่งไร เราจะฝึกมนัไดอ้ยา่งไร และสิง่ทีม่นั

ทาํใหเ้ราหนัเห มนัจะยัว่ยวนเราใหอ้อกจ ากตรงน้ี มนัคอืโซเชยีล มเีดยี เพราะฉะนัน้โซเชยีลมเีดยีมนัทาํ

ใหเ้ราไมพ่อใจอะไรเรากข็ึน้  status คอืเราจะอดทนต่อเรือ่งพวกนี้ไดอ้ยา่งไร  คอืพีว่่าม ีณ จดุทีต่อ้งคดิ

หนกัมากเลย  และคาํพดูมนัเป็นนายเราและโซเชยีลมเีดยี ยิง่น้องโตขึน้ไปเรือ่ยคอืคาํพดูเป็นนายเรา

จรงิๆ แลว้เดีย๋วนี้มนัเป็นหนกั เราเขยีนคนเดยีว เหมอืนเราพดูกบัใครสกัคนหน่ึงในหอ้งนี้  แต่มนัไมใ่ช่นะ 

พอเรากดลงไปตอ้งจนิตนาการว่าเรามคีนพนัคนฟงัเราอยู่  แลว้เราตะโกนออกไปอยา่ง นี้ เราควรจะทาํ

ไหม แต่เวลาเราเขยีนเรารูส้กึว่ามคีนเดยีว แลว้มอีะไรปุ๊บเราตอ้ง ตอบโต้ทนัท ีพวกนี้เราจะเริม่ฝึกตวัเอง

ไดอ้ยา่งไร พวกเราจะไดไ้มเ่หมอืนคนอื่น แลว้เราจะไมเ่หมอืนไดอ้ยา่งไร  

มเีจา้ของธุรกจิหมืน่ลา้น  ที่บรษิทัโตโยตา้ดเียีย่มของคุณสมชาย  เหล่าสายเชือ้ คุณสมชายเป็น

คนทีค่ดิเลขชา้มา ก ป.5 ตอ้งออกจากโรงเรยีนแลว้เพราะว่าหวัไมท่นัเขา  คอืเรยีนไมไ่ดเ้ลย ค่อนขา้งจะ

แบบมปีญัหาทางสมองดว้ยซํ้า แต่วนัน้ีเขากเ็ป็นเศรษฐหีมืน่ลา้น เขากใ็ชว้ธิน้ีีกค็อื เมือ่ไปสายน้ีไมไ่ดก้็

ขยบั เขาบอกเองเขาไปเป็ นเดก็ขบัรถ ส่งน้ําอดัลม คนอื่นตื่นแปดโมงเขาตื่นตสีี่ วิง่ไปก่อนแลว้กลบัมา

ประมาณนี้ แลว้เขาก็ ไปสมคัรงานเพราะเขาอยากทาํงานรถ  ไปสมัครกม็แีต่คนรบัปรญิญาตร ีเขา ป .5 
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เขากไ็มรู่ท้าํอยา่งไรเขากเ็ดนิไปหาเจา้ของ บอกเฮยีฟงัผมก่อน ผมรูผ้มไมจ่บปรญิญาตรแีต่ผมสมคัรงาน

ผมทาํอะไรกไ็ดค้รบั ผมทาํเจด็วนักไ็ดค้รบั ผมไมเ่อาเงนิเดอืนกไ็ดค้รบั ใครจะไมร่บั  กเ็ลยถูกเข้าไปแลว้

เขากข็ยนั ขยนัแบบคุณตนั  “ถ้าเราไม่มีพรสวรรคอ์ย่างอ่ืนเลยความขยนั คือพรสวรรคอ์ย่างหน่ึง” 

และ “ความอดทน คือพรสวรรคอ์ย่าง หน่ึง” เราจะมตีรงน้ีไดอ้ยา่งไร  พวกทีแ่บบไฮโซมากๆ  จบ

มหาวทิยาลยัดีๆ  พวกนี้ไมค่่อยมคีวามอดทน ดงันัน้เราจะสรา้งใหอ้นัน้ีเป็นจดุเด่นของเราไดอ้ยา่งไร   

 

ค าถาม: ส่ิงท่ีแป้กท่ีสดุในชีวิตของพ่ีคืออะไร แล้วพ่ีมีการแก้ไขอย่างไร 

แป้กทีสุ่ดเลยเหรอ คอืตอนที่ พีอ่ว้นแลว้เขา้โรงพยาบาล พีอ่ว้นมากแลว้ก ็อว้นรอ้ย กโิลฯ เขา้

โรงพยาบาลนี่แบบยํ่าแย่ทีสุ่ดแลว้พีเ่ขา้หอ้ง CCU เหมอืนหอ้ง ICU ของหวัใจ มนัคอื ICU แลว้พีไ่มเ่คย

เขา้โรงพยาบาล แลว้ตอนนัน้อว้นอายุ 37 แลว้หวัใจมนัเตน้ผดิปกตมิาก วนันัน้เลยเขา้โรงพยาบาล ตอน

ทีน่อนเขา้ไปในโรงพยาบาลมนัเหมอืนกบัในหนงัมนัมไีฟวบูๆ แลว้คนข้างๆ ทีเ่ดนิไปไมรู่ห้นาวหรอืเปล่า

แต่ผา้ปิดหน้าไว้ คนืนัน้จาํไดเ้ลยเป็นคนืทีน่อนไมห่ลบั เวลาเราใก ลค้วามตายมากๆ มนัจะคดิถงึแบบ ว่า

ลกูกน่็ารกั ภรรยาก็สวย งานกด็ ีคดิ โน้นคดินี่ มคีดิถงึงานศพตวัเองดว้ยนะ ตอนนัน้แบ บยํ่าแย่สุดๆ คดิ

แบบตายตอนนัน้นะ  แลว้ถา้มีคนมาถามภรรยาว่ าสามีเป็นอะไรตาย แลว้ภรรยาจะตอบว่าอะไร  “มนัจกุ

อกตาย” มนัเป็นการตายแบบอว้นตาย คอืตอนนัน้มนั รูส้กึแย่มากนะ แลว้ทาํไมเราทาํตวัเองแบบนี้ แล้ ว

จนออกจากโรงพยาบาลกไ็ป หาหมอ ไมใ่ช่แค่โรคหวัใจ แต่คอือะไรทุกอยา่งหมด  พีก่เ็ลยกลวัตาย  เรือ่ง

วนันัน้พีว่่าโชครา้ยทีสุ่ดในชวีติ  การแป้กคอืโชครา้ยทีสุ่ดในชวีติ ทาํไมตอ้งเกดิขึน้กบัเรา  คนอื่นอว้นไม่

เหน็เป็นไรเลย พีก่เ็ริม่ปวด รูส้กึความกลวัเป็นอยา่งไรกเ็ลยเริม่กินผกั ชวีติจนอายุ  37 ไมเ่คยกนิผกัเลย

นะ ถัว่งอกตน้หนึ่งกเ็ขีย่ออก ไมก่นิผกัเลย ตอนนัน้กก็ลวักเ็ริม่กนิผกั เสรจ็แลว้เริม่วิง่  

วนัแรกวิง่ไดร้อ้ยเมตรเหนื่อยมาก แต่แบบกลวัตายทาํไปเรือ่ยๆ  สามเดอืนน้ําหนกัพีล่งไปสบิ

กว่ากโิลฯ พีว่ิง่ไดส้บิกโิลฯ ตอนน้ีพีว่ ิง่วนัละเจ็ดกโิลฯ ทุกวนัเลยนะ วนัน้ีอาย ุ 45 แขง็แรงทีสุ่ดตัง้แต่เกดิ

มา ไมป่ว่ย ถามว่าวนันัน้ทีเ่ขา้โรงพยาบาล โชคดหีรอืโชครา้ย โชคดนีะ อยา่งวนัทีเ่ราคดิว่าโชครา้ยทีสุ่ด

ในชวีติ หรอืเจออะไรทีม่นั เขา้มาใหเ้ราตัง้คาํถามว่า ทาํไมตอ้งเป็นเรา  มนัมอีกีมุมหนึ่งเสมอ เราจะใชม้นั

แลว้เปลีย่นมนัอยา่งไรใหม้นัเป็นวนัทีโ่ชคดขีองเรา  

พีย่นืยนัไดเ้ลยคอืเวลาเราเชญิค นทีป่ระสบความสาํเรจ็ มาพดูเรือ่งประสบความสาํเรจ็หรอืเวลา

อ่านหนงัสอื เรือ่งความสาํเรจ็ เราจะ รูส้กึว่ามนังา่ยมาก เรือ่งราวสัน้มาก ยกตวัอยา่งเช่น คุณตนั  เคยฟงั

คุณตนัพดูใช่ไหม เปิดรา้นอาหารแลว้เหน็คนกนิชาเขยีวกเ็อามาผลติ  แลว้กข็ายๆๆๆ แลว้กร็วยๆๆ ลอง

ไปตม้ชาเขยีวขายสิ บอกแมต่ม้สไิมม่ทีาง หรอืเถา้แก่น้อย ต๊อบ  (อทิธพิทัธ ์กุลพงษ์วณชิย์ ) ใช่ไหม เขา

บอกว่า “พี!่ ผมอยูม่หาวทิยาลยั อาย ุ 19 เพื่อนกนิสาหรา่ยกถ็ามเพื่อน ผูห้ญงิทาํไมกนิสาหรา่ย อ๋อ กนิ
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แลว้มนัไมอ่ว้น  ผมกเ็ลยไดไ้อเดยี ผมกเ็ล ยป้ิงสาหรา่ยแลว้กล็องไปขาย รา้น 7-11 ดู ซึง่ไมค่่อยใหเ้ขา้ 

ช่วงแรกๆ กข็ายสบิลา้น เดีย๋วนี้ขายพนัลา้น” ถามว่างา่ยไหมพรุง่นี้ลองไปป้ิงสาหรา่ยดู  อายเุท่ากนั ยาก

ไหม เพราะเราจะฟงัเฉพาะเรือ่งความสาํเรจ็สัน้ๆ  

พีเ่จอคนเยอะมาก  พีก่็จะชอบถามทีน่่าสนใจ 100% นะไมพ่ดูถงึเหนือคนเหนือฟ้าแลว้พ่อรวย 

ไมน่บัเป็นเรือ่งความสาํเรจ็นะ คนทีป่ระสบความสาํเรจ็ทุกคนเลยนะมเีรือ่งความลม้เหลวอยูเ่สมอ  ก่อน

หน้านัน้ทุกครัง้เลยไมว่่าถามใครกม็ี  คุณตนัเจง๊มาก่อนหน้านัน้ หลายรอบนะ เวลาใหแ้กเล่าเรือ่งความ

ลม้เหลวไดส้นุกมาก น้องต๊อบไปทาํเกาลดัไปทาํอะไร ลม้เหลวตัง้หลายรอบก่อนหน้านัน้  สตฟี จอ็บส ์ที่

ว่าเจง๋ๆ ก่อนทีเ่ขาทาํแอปเป้ิล  เขาทาํรซิ่าเจง๊ ก่อนทีเ่ขาทาํไอโฟนได ้เขาทาํมอืถอืบลอ็ก จาํ โทรศพัท์โม

โตโรราทีเ่ป็น mp3phone ก่อนหน้าทีเ่ขาประสบความสาํเรจ็  เขาลม้เหลว ทุกครัง้ ก่อนหน้าที่ พีจ่ะทาํ

Happy ได้ พีก่ไ็ปเจง๊อนัหนึ่งเหมอืนกนั ดงันัน้ก่อนทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ไดต้อ้งมเีจง๊ ดงันัน้ถา้อยาก

ประสบความสาํเรจ็ตอ้งแป้ก ตอ้งแป้กใหบ้่อย แป้กเสรจ็ แป้กคอือะไร  พอแป้กเสรจ็แลว้มนัจะทาํ อยา่งไร

เหมอืนเวลาคนทีเ่หมอืนทหารทีเ่ก่งมากๆ ถอดเสือ้มาจะตอ้งมแีผลเป็นเตม็ไปหมดใช่ไหม แป้ กทาํใหเ้รา

เกดิแผล แผลเลก็แผลน้อยก็ได ้แลว้เรากจ็ะจาํได ้ตรงรา่งกายตรงน้ี “โดนน้ีไง โดนมดีบาด ” ความสาํเรจ็

จะไมค่่อยไดจ้าํ  

แป้กนี่มนัจะเป็นจดุ เมือ่ไรทีเ่รามจีดุมากพอเราจะรูว้่าตวัเองคอือะไร เราจะเริม่แป้ กอยา่งนี้ได้

อยา่งไร แต่แน่นอนพีก่ไ็มไ่ดบ้อกว่าตอ้งเสีย่งจนหมดเนื้อหมดตวัหรอืว่าเสี่ ยงชวีติหรอืเสีย่งตดิคุก  แป้กก็

คอืเป็นอะไรทีม่นัลม้เหลวแบบขาํๆ แบบอายๆ  หน่อย แบบลุกขึน้มาเขาใหย้กมอืแลว้พดูหน้าชัน้ 5 นาท ี

พดูแลว้เราแบบแยเ่ลย พดูไมด่เีลย  อยา่งนี้พีว่่าแป้ก แต่ทาํไป หลายๆ ครัง้มนัจะเริม่พฒันา  มนัจะเริม่ดี

ขึน้มาเอง เราจะแป้กไดอ้ยา่งไร 

 

ค าถาม: ช่วงท่ีพ่ีล าบาก พ่ีล าบากเพราะอะไร และปัญหาของพ่ีคืออะไร 

ถา้ลาํบากกม็หีลายช่วงคอืมนัลาํบากแต่บางทเีราไมไ่ดเ้ลอืก อยา่งช่วงทีไ่ปเป็นสจว๊ตนี่ลาํบาก

มากๆ เลย แต่มองตอนน้ีเหมอืนลาํบ าก มองตอนนัน้มนักต็อ้งทนเอา  คอืเราไม่มตีวัเลอืกอะไร ปญัหาพี่

ตอนนัน้ทีล่าํบากคอืกต็อ้งไปทาํ เพราะไมอ่ยา่งนัน้เรากอ็ยูเ่ฉยๆ อายพ่ออายแม ่เราตอ้งทาํอะไรสกัอยา่ง

หนึ่ง แลว้เรากไ็มม่ี สตางค์โทรหาแฟนดว้ย  ลาํบากหนกัเลย โตไปหนุ่มๆ  กจ็ะถูกกระตุน้เรือ่งนี้เยอะ ทาํ

อะไรโง่ๆ  หลงัๆ กเ็ป็นเรือ่งอยา่งนี้ล่ะ เรากต็อ้ งลาํบากเพราะเราไมม่ี ตวัเลอืก จรงิๆ ตวัเลอืกบางทกีเ็ป็น

เรือ่งไม่ดนีะ เรามีตวัเลอืกเยอะๆ กไ็มใ่ช่ด ีมนัทาํใหเ้ราตอ้งลุยกลบัไป กไ็มไ่ดค้ดิอะไรมาก พีว่่ามนัเป็น

พืน้ฐานทีสุ่ดของการทีอ่ดทน อดทนเพื่อใหม้ี สตางค์ไปทาํอะไรก่อน  ซือ้เสือ้ผา้อะไรทีต่อ้งม ี แลว้กฝึ็กจติ

ตวัเองแลว้ค่อยๆ พฒันาอะไรขึน้ไปเรือ่ยๆ 
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ค าถาม: เดก็ส่วนใหญ่เด๋ียวน้ี ไม่ว่าจะอายเุท่าไร มนักจ็ะแบกมาเยอะมากๆ  กคื็อความฝนั แต่ก็

มีเรื่องความขี้เกียจ เข้ามารบกวน  เราจะท า อย่างไรให้ความขี้เกียจมนักย็งัอยู่  แต่กท็ าให้ความ

ฝนัของเราส าเรจ็ไปด้วยกนัได้ 

พีเ่ป็นคนขีเ้กยีจน ะ ตอ้งบอกก่อน พีไ่มไ่ด้เป็นคนทีข่ยนัเลย เป็นคนทีข่ ีเ้กยีจ มากเลย ตอนอายุ

เท่าน้องๆ  เคยนอนขา้มวนัขา้มคนืบ่อย คอืนอนตื่นมา เขาเรยีกอะไร นอนคํ่าชนคํ่า  ขา้มไปวนัหนึ่งแลว้

ตื่นมาอกีทีหนึ่งเคยทาํ  คอืพีข่ ีเ้กยีจมาก แลว้กม็คีวามฝนัลมๆ  แลง้ๆ ไปดว้ย แต่พีค่ดิว่าตอนน้ีกข็ี้ เกยีจ

นะ ทนีี้ถามว่ามนัมอีะไรตอนน้ี พี่ หาอะไรทีต่อ้งต่อสูก้บัตวัเองระยะสัน้ บอกเลยระยะสัน้  เพราะว่าความ

ฝนัมนัเป็นเรือ่งระยะยาว เราจะสูก้บัตวัเองระยะสัน้ไดอ้ยา่งไรใหเ้อาชนะตวัเองได ้พีม่เีรือ่ง หนึ่งทีพ่ีท่าํทุก

เชา้ ก่อนเล่าเรือ่งพีจ่ะเล่าเรือ่งของศลิปินฝรัง่ เศสคน หนึ่ง ทีฝ่ร ัง่เศสมนัหนาวมากนะแต่ตอนเชา้กจ็ะ

อาบน้ําเยน็ทุกเชา้  เขาเป็นคนทีข่ ีเ้กยีจมากแต่เขาจะอาบน้ําเยน็ทุกเชา้เพราะเขาบอกว่าในก่อนทีเ่ขาจะ

ตดัสนิใจเดนิเขา้น้ําเยน็ มนัเป็นวนิาททีี่ ทุกอยา่งตอ้งตื่นตวัหมด  อาบดีหรอืไมอ่าบด ีแลว้วิง่เขา้ไป แลว้

เขาบอกว่าถา้อาบน้ําเยน็ไดน้ะทัง้วนังา่ยหมด ไมม่อีะไรยากแลว้ เพราะเขาไดต้ดัสนิใจแรงๆ  ครัง้หนึ่งใน

ชวีติไดใ้นตอนเชา้ทุกเชา้ เป็นเรือ่งเลก็ๆ  อยา่งนี้นะ พีก่ม็ทีุกเชา้นะ  พีเ่ป็นคนทีไ่มช่อบวิง่เลย ไมช่อบ

ออกกําลงั แต่กลวัตาย มนัใหญ่กว่าไมอ่อกกําลงันะ พีก่เ็ลยตอนเชา้ทุกเชา้พีจ่ะวิ่ งประมาณหกวนัในหน่ึง

อาทติย ์ตอนเชา้ ตอ้งต่อสูทุ้กวนัตื่นหรอืไมต่ื่น อยา่งแรกนะ เพราะบางทมีนัไมต่อ้งตื่น กไ็ด ้เพราะว่าตื่น

สายมนัวิง่ไมไ่ด ้เราตอ้งตื่นเชา้ ตื่นเสรจ็ ลุกขึน้มาแลว้ จะนอนต่อ ดไีหมหรอืลุกออกจากหอ้งนอน ลุกจาก

หอ้งนอนเสรจ็จะแต่งตวัไหม หรอืไปกนิขา้วเลย จะแต่งตวัใส่รองเทา้ไหม ต่อไปจะเดนิหรอืจะวิง่ วิง่ไปสกั

พกัหนึ่ง เหนื่อยมากเลย ตัง้ใจวิง่ 7 กโิลฯ วิง่ไปได้ 3 กโิลฯ กอ็าจจะคดิว่าพอแลว้หรอืจะวิง่ต่อใหถ้งึ 7 

กโิลฯ มนัจะมกีารเอาชนะตวัเองทุกวนัตอนเชา้ๆ  

น้องๆ จะหาอะไรอยา่งนี้ไดไ้หมคอืมนัเป็นการฝึกความพยายามซํ้า แลว้ซํ้าอกี ซํ้าแลว้ซํ้าอกี  จะ

หาไดอ้ยา่งไรเพราะว่ามอีกีเรือ่ง หนึ่ง “หวัใจของการประสบความส าเรจ็ไม่ใช่ศกัยภาพ ” มนัมคีลนิิก

ลดความอว้น พีเ่คยอ่านเรือ่งหนึ่ง คนอว้นมากๆ  เดนิไปตูไ้ปรษณยีแ์ลว้เหนื่อย  ทีฟ่ลอรดิาเขาเปิดคลินิก

มาเป็นรอ้ยปีแลว้นะ วนัแรกเขาจะใหค้นอว้น เดนิ คนอว้นๆ  กจ็ะเดนิ  บางคนเดนิไดก้โิลฯ หนึ่ง บางคน

เดนิได ้ 50 เมตร ตอ้งหามกลบัมาบา้น แลว้เขากท็าํ ลดความอว้นไปเรือ่ยๆ  แลว้เขากด็สูถติปิระสบ

ความสาํเรจ็ทีส่ามาร ถลดได ้เพราะการลดความอว้นทีแ่บบ อว้นเป็นรอ้ยๆ  กิโลฯ มนัต้องใช้ จติใจที่

เขม้แขง็มากๆ เขา ทาํจดุบน กราฟเลย ปรากฏว่ าศกัยภาพกค็อืว่า คนทีเ่ดนิไกลทีสุ่ดในวนัแรก ไมไ่ด้

หมายความว่าจะลดความอว้นได ้ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัเลยนะกบัการลดความอว้นไดส้ีเ่ดอืนหลงัจากนัน้

แต่สถติมินัสงูขึน้เรือ่ยๆ  เมือ่คนอว้นไม่ว่าจะเดนิใกลห้รอืเดนิไกล  แต่วนัทีส่องยงัลุกมาเดนิ  ความสาํเรจ็
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เกดิขึน้อกี วนัที่ สามถา้คนเดยีวกนัยงัมาอกี  ความสาํเรจ็กย็งัมโีอกาสเกดิขึน้ ถา้เดนิสีว่นัแรก  มาทุกวนั 

ไมว่่าจะเป็นคนทีอ่่อนแอทีสุ่ดในกลุ่มโอกาสสาํเรจ็ 100% ดงันัน้มนัอยูท่ีก่ารทาํซํ้า ทาํซํ้า  

ในทีสุ่ดแลว้ความฝนันัน้มนัคอืเป้าหมายไกลๆ เหมอืนความฝนัพีช่่วงหนึ่งทีอ่ยากวิง่ได ้10 กโิลฯ 

อยากไปวิง่มนิิมาราธอนแต่ความจรงิคอือะไรตอ้งเริม่วิง่ใหไ้ด ้100 เมตรก่อน แลว้การทีไ่ปถงึความฝนัคอื

อะไร กค็อืการที่วนัน้ีวิง่ 100 เมตร พรุง่นี้กต็อ้งวิง่ใหไ้ด ้ 110 อกีวนัวิง่ใหไ้ด ้200 อกีวนัใหไ้ด ้300 เพิม่ที

ละนิด เพิม่ทลีะนิด มนัถงึจะใกลค้วามฝนัขึน้ไปเรือ่ยๆ มนัตอ้งเริม่จากความจรงิก่อน กา้วแรกแลว้พฒันา

ตวัเอง ทนีี้การพฒันาตวัเอง แน่นอนว่าการวิง่มนังา่ย มนัตอ้งวิง่ใหม้ากขึน้เรือ่ยๆ มนัไมง่า่ยหรอก  แต่มนั

เขา้ใจงา่ย วิง่ตอ้งวิง่ใหม้ากขึน้เรือ่ยๆ จนถงึความฝนัได ้ 

แต่ในโลกของเรา  เช่นถา้เราอยากเป็น  CEO บรษิทัใหญ่ๆ ยกตวัอยา่ง อยากเป็นตําแหน่งสงูๆ 

ถามว่าความฝนัตรงนัน้มนัตอ้งใชอ้ะไรมนัตอ้งใชจ้ดุ ในทีสุ่ดพอเรามจีดุมากพอเราอาจไมอ่ยากเป็นความ

ฝนันัน้ก็ ได้ ความฝนัมนัมคีวามฝนัทีเ่ราฝนัเองจาก ลมๆ แลง้ๆ  ขึน้มา หรอืมนัเป็ นความฝนัจรงิๆ  มนั

สาํคญัอยูท่ีจ่ดุถา้เรามจีดุมากพอ เราถงึจะฝนัไดจ้รงิๆ  ว่าเราเป็นอะไร บางทเีรากฝ็นัไปอยา่งนัน้แหละ ดู

ทวีเีห็นคุณหมอคนน้ีหล่อ  เลยอยากเป็นหมอ มนัก็ เป็นความฝนัทัว่ไป  แต่เมือ่ไรกต็ามทีเ่ราเริม่สะสมจดุ

เรากจ็ะเริม่รูแ้ลว้ว่าเราชอบ เราอยากเป็นอะไร ถา้เราชอบช่วยเหลอืคน เราชอบเหน็คนมคีวามสุข  เราได้

ลองแลว้เราเหน็คนมคีวามสุข  แลว้เรือ่งนี้มนัเจง๋ ด ีมนัก็จะเป็นจดุอยูต่รงน้ี  รูว้่าเราเป็นอะไรจรงิๆ ดงันัน้

เราควรจะทบทวนความฝนัตวัเองตลอดเวลา  

อนัทีห่นึ่ง .เพราะว่าเราสะสมจดุไปเรือ่ยๆ ความฝนั เราจะเปลีย่น อนัทีส่อง .ไมว่่าความฝนัเราจะ

เปลีย่นหรอืไม ่นิสยัทีจ่ะพาเราไปสู่ความฝนัเราจะสรา้งมนัไดอ้ยา่งไร จะหาอะไรทีจ่ะต่อสูก้บัตวัเองไดทุ้ก

วนั งา่ยๆ  เรือ่งอะไรกไ็ดทุ้กวนั ซํ้าแลว้ซํ้าอกีทุกวนั  เอาเรือ่งงา่ยๆ  พีท่า้เอาเรือ่งงา่ยๆ  ทีสุ่ดเลยนะ  คอื

เรือ่งการใชไ้หมขดัฟนั  พีว่่ามนัดนีะ หมอฟนับอกว่าถา้ ทาํแลว้เราแทบไมต่อ้งไปหาหมอ ฟนัเลย เราไม่

ชอบไปหาหมอ ฟนัอยูแ่ลว้  อนัทีส่อง .เรากจ็ะไมค่่อยปว่ยเพราะเชือ้โรคมนัไมอ่ยูใ่นปาก แลว้อายยุนืขึน้

ดว้ยนะ แลว้ทีน่ี้ถามว่า การทาํทุกวนัมนัยากไหม ยากมากๆ เลยนะ เพราะว่าคอืมนัเหมอืนไมย่ากนะแต่

ลองทาํดสู ิมนัเหมอืนเราจะรูส้กึว่าเดีย๋วสะสม  4-5 วนั ทาํครัง้หนึ่งกไ็ด้ เดีย๋วมนัเอาออกไปเอง  ถา้เรา

พยายามบงัคบัใหต้วัเอง ใชไ้หมขดั ฟนัได้ อยา่งนี้ หาอะไรก็ ไดท้ีเ่ราทาํไดทุ้กวนัๆ เรือ่งงา่ยๆ  ในชวีติมี

อะไรบา้งทุกวนั ซํ้าแลว้ซํ้าอกีๆ สิง่ทีเ่ราอาจจะทาํไมไ่ดทุ้กวนัแต่เราบงัคบัตวัเอง  พีว่่ามนัเป็นการฝึกนิสยั

เพื่อจะทาํไปสู่ความฝนั อาจจะไมไ่ดพ้าไปสู่ความฝนัโดยตรงแต่มนัจะมนิีสยั  พอเราจะตอ้งวิง่ใหไ้ด้ เรากร็ู้

ล่ะเราตอ้งทาํทุกวนั พอเรามเีราตอ้งทาํทุกวนั  เราจะสรา้งนิสยั  ความจรงิ แลว้เราจะไปเชื่อมกบัความฝนั

ไดอ้ยา่งไร เมือ่เรามจีดุมากพอเราจะรูฝ้นัทีช่ดัขึน้ว่าเราอยากเป็นอะไร เราตอ้งสะสมจดุ 
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พีจ่ะเล่าอกี นิดหนึ่ง เคลด็ลบัในชวีติ อนัหนึ่งของพีด่ว้ง ดวงฤทธิ ์บุนนาค ทีเ่ป็นสถาปนิก อนัดบั

หนึ่งของประเทศไทย เป็นคนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคส์งูมาก เขามาสอนพีบ่อกว่าความคดิสรา้งสรรคห์รอื

อะไรกต็ามคุณสอนไปเรือ่ยๆ มนัไมไ่ดห้รอก เขาบอกว่าครัง้แรกเลยเขาจะใหน้กัเรยีน เขยีน ชัน้เรยีนของ

พีเ่ลย ใหเ้ขยีนวตัถุประสงค ์3 อยา่งทีม่าทาํกจิกรรมนี้คอือะไร อยากไดอ้ะไร มเีพื่อน อยากพั ฒนาตวัเอง 

อยากไปทะเล อยากอะไรก็ ไดส้ามอยา่งใหเ้ขยีนไปเลย เขยีนใส่กระดาษไวเ้ลยนะ แลว้มองมนับ่อยๆ 

แลว้จบค่ายเราจะไดม้นัเอง  แต่เราตอ้งเขยีนก่อนว่าเราอยากไดอ้ะไรจากสามอั นน้ี เขยีนใหช้ดัๆ  ไปเลย 

แลว้หลงัจากนี้ ลองเขยีนเล่นๆ  กไ็ดน้ะ ไมไ่ด้อยูใ่นภาคบงัคบัไมไ่ดอ้ยูใ่นหลกัสตูร แต่เขยีนไวส้ามอนัทุก  

อยา่ง มนัจะดดูเขา้มาเองเป็นกฎแรงดงึดดูของโลก กจิกรรมทีเ่ราทาํอะไรหลายๆ  อยา่ง มนัจะพาเราไปสู่

สามขอ้นี้เอง แลว้เรากจ็ะไดม้นัเอง แต่ละคนจะอยากไดไ้มเ่หมอืนกนันะ ไมม่ถีูกไมม่ผีดิ. 

  


