การบรรยายพิเศษเรื่อง “พลังเยาวชน ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม”
โดยคุณธนา เธียรอัจฉริยะ ผอ.สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภายในค่ายเยาวชน Pladao Fill Up Your Life Summer Camp ครัง้ ที่ 7 วันที่ 23 – 27 เมษายน 2557
ณ พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ สํานักรัชโยธิน และ ศูนย์ฝึกอบรม พีระยา นาวิน จ.ระยอง

สวัสดีครับ พีช่ ่อื พีโ่ จ้นะครับ ในด้านการทํางาน พี่ ก็ทาํ มาหลายอย่างมาก เดีย๋ วจะค่อยๆ เล่าให้
ฟงั ปจั จุบนั พีช่ อบไปพูดคุย คนทีอ่ ายุมากกว่า เช่น ชอบไปถามคนอายุ 70 ว่าตอนทีอ่ ายุ 45 - 70 พีค่ วร
ทําอะไรบ้าง เราจะได้รู้ เพราะปกติ แล้วความรูท้ แ่ี ย่ทส่ี ุดในโลกคือ ความรูท้ ว่ี ่า “รู้อย่างนี้ ” คือเวลาเราไป
ถามคนรุน่ 70 เขาก็จะพูดว่า รูอ้ ย่างนี้ ตอนอายุ 45 ผมจะออกกําลัง เพราะว่าตอน 70 ขาแข้ง ไม่ดี โรครา
เริม่ เยอะ ถ้า 40 จะออกกําลังกายนะ รูอ้ ย่างนี้ควรมีเวลาให้ลกู ดีกว่า เพราะตอนนัน้ ลูกโตไป ลูกก็ไม่สนใจ
พ่อแม่ ไอ้รู้ อย่างนี้ เป็นความรูท้ แ่ี ย่มาก พีก่ จ็ ะชอบถามคนอายุเยอะๆ ว่ามีอะไรที่ รูอ้ ย่างนี้ๆ แล้วเราก็
จดๆ เราก็จะพยายามทํา สมมติเอาว่าน้ องๆ อยากรูว้ ่า “รูอ้ ย่างนี้ ” ของพีม่ อี ะไรบ้าง มีอะไรทีพ่ ท่ี าํ บ้าง
เช่นเรือ่ งงาน วันนี้พก่ี จ็ ะเอาประวัตติ วั เองมาเล่า
เส้นทางการทางานของพี่โจ้ ธนา เธียรอัจฉริ ยะ
สําหรับตัวพี่ กจ็ ะมี วิ ชา 3 อย่าง ทีพ่ เ่ี รียนรูม้ าโดยบังเอิญ ถ้าวันนี้บอกว่าพีป่ ระสบความสําเร็จ ก็
ว่าได้ เรียกว่ามาไกลกว่าทีช่ วี ติ เคยฝนั ไว้ แต่กบ็ อกว่าในระห ว่างทางนี้ มนั มีวชิ าอะไรบ้าง พอเค้ นออกมา
ได้ 3 วิชา เลยอยากจะให้น้องๆ ซึง่ ทุกคนสามารถทําได้หมด พีแ่ ค่สะกิดตรงๆ น้องๆ จะได้สงั เกตเอาเอง
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จริงๆ ตัว พี่ในช่วง เริม่ ต้น คงเหมือ นน้องๆ ทัวไป
่ เป็น เด็กโคราช ได้ เรียนทีโ่ รงเรียน อัสสัม ชัญ เข้ามา
กรุงเทพฯ ตอน ม.4 เข้ามากรุงเทพฯ เป็นเด็กโง่ๆ คนหนึ่งเลย วันแรกไปกินข้าวหน้าเป็ดตรงอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูม ิ แบบโง่ๆ ไปคนเดียว กินไปรูส้ กึ เป็ดเปรีย้ ว มากคือเป็ดมันเน่า เราก็งงหรือว่าคนกรุงเทพ ฯ
กินเป็ดเปรีย้ ว เราก็ไม่กล้าคืนเขาคือเป็นเด็กขีก้ ลัว กลัวไปหมดทุกอย่าง กินข้าวเป็ดเน่าจนหมด จําได้
เลยว่าทําไมกรุงเทพฯ มันเลวร้ายอย่างนี้ คือข้าวเป็ดเน่า กินเสร็จขึน้ รถเมล์สาย 59 สักอาทิตย์ หนึ่งกลับ
บ้านโคราช ตอนนัน้ โง่มาก แล้วก็ไม่ได้เป็ นคนทีม่ คี วามฝนั อะไรเลย มาเรียนเสร็จก็กลับไปช่วยทีบ่ า้ นที่
โคราชขายอะไหล่ โชคดีทเ่ี รียนพอใช้ได้ แต่ ไม่ถงึ กับดี เรียนได้ 3 นิดๆ ก็เข้าเตรียม ฯ คือไปสอบ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุกคนในตอนนัน้ ก็อยากไปสอบเตรียมฯ ก็ไม่กล้าเลือกสายวิทย์ รูว้ ่าตัวเองไม่
น่าจะติด เลยไปเอาแบบทีพ่ อมีโอกาส เลยไปเลือกสายศิลป์คาํ นวณ ก็เลือกแบบนี้นะ
วิธคี ดิ พีก่ เ็ ป็ นอย่างนี้ คือเอานี้ล่ะ ก็เฮอา มีเพื่อน มีอะไร และตอนนัน้ ก็มสี อบเทียบ ทีส่ อบเทีย บก็
ไม่ได้ เพราะว่าอยาก จะไปหรอก แต่เพราะว่าแฟนสอบเทียบ ด้วย เราก็ตามเขาไปเรียน ตอนสอบเทียบ
สมัยก่อนพีต่ อ้ งเลือกคณะ เลือกได้อนั ดับสาม เศรษฐศาสตร์ ก็ไม่รเู้ รียนอะไร คืออะไรก็ไม่รนู้ ะ เพราะ
ไม่ได้มคี วามฝนั อะไร ก็ตามเพื่อนเข้าไปอีก เพื่อนเขาเรียนกัน ก็เข้าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ ก็จบเป็นส่วน
ใหญ่ ตอนปี 4 เรียนวิชาเดียว แล้วก็เศรษฐศาสตร์ ก็ท่องจําเอา เราก็อ่าน ๆ ก็สอบผ่าน ช่วงนัน้ ชอบทํา
กิจกรรมเพราะว่าอะไร เพราะว่าตามเพื่อน จ ริงๆ ก็ไม่ได้มอี ุดมการณ์อะไรหรอกคือตามเพื่อน เพื่อนไป
สังคมสงเคราะห์ สาวสวยก็ไป ก็ไปทํากิจกรรม ทําโน้นทํานี่ แล้วก็เรียนจบ
จากนัน้ ก็เหมือนทุกคนไปเรียนต่อ ทีบ่ า้ นก็มสี ตางค์แต่ไม่ถงึ กับรวย ก็ส่งไปเรียนได้ ก็ไปอเมริกา
เราก็ยงั เหมือนเดิม เขาต้องทําอะไรบ้าง ตัวพี่คดิ ว่า ตัวเราก็เก่งนะจบจุฬาฯ แต่ไม่มใี ครรับ สมัครไป 20
มหาวิทยาลัยแรกไม่มใี ครรับ ลองใหม่ 30 มหาวิทยาลัยก็ไม่มใี ครรับ เข้าโรงเรียนไม่ได้ เป็นครัง้ ที่ เอ๋อเลย
นะ เพราะเหมือนเส้นทางเรา ต้องเดิน ก้าวไปเรียนต่อ ปริญญาโทกลับมาทํางาน คือตอนนัน้ รุน่ พีจ่ ะทํา
แบบนี้กนั หมด เป็นครัง้ แรกทีล่ ม้ เหลวก็คอื ผิดหวัง เข้าไม่ได้ ไม่มอี ะไร เรียน ลอยๆ ก็นึกอะไรไม่ออก
ตอนนัน้ รูส้ กึ เป็นภาระทีบ่ า้ นมาก ก็เลยไปเรียนภาษาอังกฤษไปเรือ่ ย หนําซํ้า ส่งจดหมายสมัครงานก็ไม่ม ี
ใครรับเลย ส่งไปร้อยกว่าบริษทั ก็มวๆ
ั ่ เขียนแบบส่งไป
ปรากฏว่าเหตุการณ์ทเ่ี ปลีย่ นชีวติ ครัง้ แรกคือว่า มีบริษทั หนึ่ง ตอนนัน้ ทีส่ มัครไป เขารับ เราไป
เป็นสจ๊วต ชื่อเดลต้า แอร์ไลน์ (Delta Airline : DL) เป็นสายการบินในอเมริกา ได้ไปทําอาชีพ เป็นครัง้
แรกทีก่ ระโดดออกนอกเส้นทาง ทีไ่ ม่เหมือนชาวบ้าน ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดนี ะ มัน เป็น โชคชะตาทีเ่ รียกว่า
เป็นความล้มเหลวครัง้ แรกของชีวติ ตอนนัน้ ไม่รจู้ ะทําไรก็เลยต้องไปหางานทํา
ก็โดดออกไป ไป
เป็นสจ๊วต เป็นครัง้ แรกเลยทีม่ คี วามรูส้ กึ ว่าเราได้ทาํ อะไรทีน่ อกเส้นทางทีไ่ ม่เหมือนคนอื่น ไม่รดู้ หี รือไม่ดี
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แต่ว่ามันแปลก มันเหมือนมันมีอะไรสักอย่างทีเ่ ราใส่หลังไว้ ตอนนัน้ ไม่รมู้ นั คืออะไร มันเป็นงานทีโ่ หด
มาก
สจ๊วตทีอ่ เมริกาไม่เหมือนทีเ่ มืองไทยทีเ่ ท่ๆ นะ มันบินกันต่อเนื่อง บางการเดินทางมี 3 วัน ตื่นตี
สอง ออกบินตีส่ี เพราะพีอ่ ยูท่ างโ อเรกอน พระอาทิตย์ ขน้ึ ช้า คือต้องตื่นตี 4 บิน 6 โมง เหมือนทํางาน
กรุงเทพฯ หาดใหญ่ สิงคโปร์ ภูเก็ต หาดใหญ่ กรุงเทพฯ กลับไปนอนขอนแก่น บินจนหมดแรงพัก 10
ชัวโมง
่ บินต่อ 3 วัน กลับมาตามกฎหมายเขาให้พกั 3 วัน เพราะว่ามันเหนื่อยมาก บิน 3 วัน พัก 3 วัน
ตอนนัน้ ภาษาเราก็ไม่ดี ต้องเอาตัวรอดตลอดเวลา บางทีเราพูดเขาก็ไม่เข้าใจ โดนฝรังดู
่ ถูก ตอน
นัน้ ก็ยงั ไม่เหมือนยุคนี้ ยุคนัน้ เขาดูถูกคนผิวเหลือง แล้วเราไปบินในทีท่ ม่ี แี ต่ฝรัง่ เขาไม่เคยเห็นคนเอเชีย
เขางงๆ นึกว่าเราเป็น ญีป่ นุ่ บ้าง เป็นจีนบ้าง ขําหัวเราะทีเ่ ราพูดไม่ชดั พีเ่ คยทําไวน์หกใส่ผโู้ ดยสาร ผ่าน
มาหมด ชีวติ ตอนนัน้ ก็ไม่ได้รสู้ กึ ลําบากนะ รูส้ กึ ต้องเอาตัวรอด ก็ภาษามันก็ได้มาจากอย่าง นี้ การเอาตัว
รอด ซึง่ เราไม่รหู้ รอกว่าเรามาทําแบบนี้ทาํ ไม เราไม่ได้คดิ อะไร แค่อยากมีงานทํา มีเงินก้อน มีเงิน
โทรศัพท์หาแฟน สมัยก่อนโทรศัพท์มนั ไม่เหมือนเดีย๋ วนี้นะ ค่าโทรศัพท์นาทีหนึ่ง 50 บาท คือทํางานเอา
เงินโทรศัพท์หา มีแฟนอยูเ่ มืองไทย ค่า จ้างทีไ่ ด้มาก็เช่าบ้าน คุยโทรศัพท์หมด แต่ประสบการณ์พวกนี้
เราไม่รตู้ วั เราได้มา
หลังจากนัน้ ก็กลับเข้าเส้นทาง ทํางานสักปีกว่าก็สมัครมหาวิทยาลัย เอาทีธ่ รรมดาๆ ก็ได้ ก็ได้ไป
เรียนการเงิน เพราะว่าการตลาด เราเถียงสู้ฝรังไม่
่ ได้ คิดแบบนี้นะ พีค่ ดิ แบบเอาตัวรอดง่ายๆ ไม่ได้ม ี
ทิศทางอะไรเลย ไปเรียนการเงินดีกว่าเพราะอย่างน้อยคนไทยเก่งคํานวณสูก้ บั ฝรัง่ แต่ถา้ เป็นการตลาด
ต้องเถียงกับฝรัง่ เราอาจสูไ้ ม่ได้
กลับมาทีเ่ มืองไทย งานแรกก็สมัครงานส่งไปประมาณ 50 กว่าบริษทั มีคนเรียกสัมภาษณ์อยู่ 2
บริษทั ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติต่อไปน้องๆ ทํา อะไรมันจะเป็นอย่างนี้ ไม่ค่อยสวยงามนัก แล้วพีก่ ไ็ ด้ทาํ งานที่
บริษทั หลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ตอนนี้ไม่อยูแ่ ล้ว สมัยก่อนเป็นบริษทั หลักทรัพย์กค็ อื เป็นทีซ่ อ้ื ขายหุน้ กัน แล้ว
ก็เอาบริษทั เข้าตลาดหลักทรัพย์ ตอนนัน้ ก็เป็นงานทีแ่ ปลกดี มันเหมือนจะเท่ สมัยก่อนพีจ่ ะอ้วนๆ กลมๆ
ใส่แว่นเพราะอยากหน้าแก่ ตอนนัน้ เราเด็ก ต้องไปเจอผูใ้ หญ่เยอะๆ อยากทําตัวแก่ๆ เพื่อจะได้น่าเชื่อถือ
เป็นทีป่ รึกษาการเงิน งานแรกเข้าม าก็แปลกอีก ตอนนัน้ บริษทั หลักทรัพย์มนั เบ่งบานมาก หุน้ ขึน้ เยอะ
มาก บริษทั เขายุง่ มาก เขาแทบ ไม่มเี วลาสอนเรา เราไปถึง อาทิตย์แรกก็พาไปเจอผูบ้ ริหารระดับสูง
เหมือนเราเป็นเด็กๆ อย่างน้องๆ พาไปหาผูบ้ ริหารระดับสูงเลย แล้วถึงเวลาวันจริงทีจ่ ะไปนัดไปเจอที่
บริษทั พีเ่ ขาโทรศัพท์มาว่าไม่ว่างแล้ว ไปเจอเองเลยนะ แบบทีผ่ มไม่รเู้ รือ่ งอะไรเลยนะ ไปเจอเร็วๆ คือพี่
จะถูกปล่อยลงเรือแบบนี้คล้ายๆ กับตอนเป็นสจ๊วตเลยคือไม่มใี ครช่วยเลย แล้วไปถึง ประชุมครัง้ แรกโดน
ผูบ้ ริหารเห ม็นหน้า เขาก็ อยูใ่ นระดับที่ สูง มากแล้วอยูด่ ๆี ก็เจอเด็กทีไ่ ม่รเู้ รือ่ ง หน้า เขาโมโห โกรธ
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หงุดหงิด แล้วก็พดู แรงๆ ใส่เรา เราก็จ๋ อย พอเจอแบบนี้ สกั 5 ครัง้ เราเริม่ เก่งมากขึน้ เราก็ เริม่ ตอบโต้ได้
บ้าง
พีก่ จ็ ะเจออย่างนี้ ชีวติ ช่วงนัน้ ก็จะเจออย่างนี้ ถูกปล่อยลงเรือเหมือนคนที่ ว่ายนํ้าไม่เป็นถูกถีบลง
ไป อย่างไรก็ว่ายได้ มันก็ตอ้ งว่ายมั ว่ ๆ ว่ายจนได้ แล้วงานตอนนั ้ น พีม่ งี าน 2 งานทีท่ าํ ประจําเลย ใน
ฐานะทีเ่ ป็นน้องใหม่ในบริษทั งานแรกคืองาน ถ่ายเอกสาร ยุคพี่ไม่มอี เี มล น้องๆ นึกไม่ออกหรอกว่าเป็น
อย่างไร สมัยก่อนเวลาจะส่งให้อี กบริษทั หนึ่งมันต้องถ่าย เอกสาร เป็ นร้อยๆ หน้า แล้วก็ส่ง ไปให้ ทาง
มอเตอร์ไซต์แบก ไปให้ทางโน้น อ่านเสร็จก็แก้ กลับ มา เราก็พมิ พ์ถ่าย ส่งแก้ไปใหม่ พีถ่ ่าย สําเนาทุกวันที่
เป็นวันทํางานคือ ตี 1 ตี 2 ทุกวัน ระยะเวลาเป็นปี คืองานถ่ายเอกสาร พีว่ ่าพีต่ อ้ งถ่ายเป็นล้าน ครัง้ แล้ว
ถ่ายเยอะมาก ไอ้ตอนถ่ายเราก็ไม่ได้คดิ อะไรมาก ทําไมเราซวยอย่างนี้นะ เพื่อนๆ เราก็ดสู บายๆ ก็มานัง่
นึกวันนี้ไอ้ตอนทีเ่ ราถ่าย เอกสารมันให้โอกาสอะไรเราหลายอย่าง คือไม่มใี ครอยูใ่ นบริษทั เลยเราก็อ่าน
อ่านไปเรือ่ ยๆ ถ่ายไปอ่านไป เอางานก็อปปี้มาอ่าน จนพีเ่ ชีย่ วชาญด้านการทํา งานเอกสารมาก อ่าน
เยอะมาก ไม่รมู้ นั อยูข่ า้ งหลังตัง้ แต่เมือ่ ไร เดีย๋ วพีจ่ ะเล่านะว่าเล่าเรือ่ งพวกนี้ทาํ ไม
แล้วก็มอี กี งานหนึ่งงาน ทําเกีย่ วกับการเงินซึง่ มันเป็ นงานทีท่ าํ excel ตัวเลข ถ้าใครเรียนบัญชี
ซึง่ มันเป็นการทําตัวเลขเยอะมาก ไปใหม่ๆ ก็ไม่มใี ครสอน พีๆ่ เขาก็ยงุ่ ก็จะถูกให้เอาโมเดลซึง่ มันยากๆ
ดูแทบไม่รเู้ รือ่ ง เอามาแกะเอง ทําโมเดลทางการเงินเอง ซึง่ พีท่ าํ อย่างนัน้ อยู่ 3 – 4 ปี ตอนหลังๆ เวลา
เปิดคอมพิวเตอร์ทบ่ี า้ นพิมพ์งาน พีใ่ ช้ excel พิมพ์เพราะคุน้ มากกับ excel ทีเ่ ป็นตาราง บวก ลบ คูณ
หาร แบบทําการเงินคล่อง พวกนี้กไ็ ม่รทู้ าํ ไมแบกใส่หลังไว้ก่อน ทํางานหนักมากๆ สักพัก หนึ่งก็ 4-5 ปี
เปลีย่ นงานไปเข้า DTAC น้องๆ น่าจะรูจ้ กั ละ ก็ช่วงแรกไปทํางานการเงินเลยนะ
พี่เพิง่ เริม่ จะรูส้ กึ ว่าตัวเองประหลาดกว่าคนอื่น อะไรทีไ่ ม่แน่ใจมักจะทํา ส่วนใหญ่คนทีไ่ ม่ค่อย
แน่ใจมักจะไม่ทาํ นอกจากนัน้ พีเ่ ป็นเด็กชาวบ้านธรรมดามาก จนตอนมาสมัคร DTAC เขาก็ให้ทาํ งานๆ
หนึ่ง. เขาบอกว่า ถ้าสมัคร DTAC ตอนนี้ เรารับ Investor Relations นักลงทุนสัมพันธ์ ก็งงๆ ว่ามันคือ
อะไร ตอนนัน้ ที่ DTAC เขาก็ไม่รเู้ หมือนกัน เขาเพิง่ เข้าตลาด หลักทรัพย์ฯ มันต้องมีตําแหน่งนี้ ไม่มใี คร
สอน จะทําไหม ก็คงจะ ต้อง พานักลงทุน ไปกินข้าว ไปกินไปดื่ม แล้ว ให้เขาซือ้ หุน้ เรา พี่ ว่างานมัน
ประหลาดมากเนื่องจากไม่ค่อยชัวร์ทาํ ไปก่อนแล้วกัน นะ เป็นงานทีป่ ระหลาดจริงๆ เป็นงานทีม่ นี กั ลงทุน
มาเยีย่ มบริษทั แล้วขอข้อมูลไป คิดว่า จะซือ้ หุน้ บริษทั นี้ดไี หม นักลงทุนส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นนักลงทุนทีเ่ ก่ง
มากๆ มาจากทัวโลก
่
DTAC ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ท่ี สิงคโปร์ นักลงทุนก็จะเป็นนักลงทุน
ที่จบมาจากฮา ร์วาร์ด สแตมฟอร์ด คือเป็นคนทีฉ่ ลาดทีส่ ุดในโลก ส่วนใหญ่จะอยูว่ อลสตรีท เขาเข้า
มาแล้วซือ้ หุน้ ก็อยากจะถาม ส่วนใหญ่เขาก็อยากเจอผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหารระดับสูงก็ไม่ชอบเจอกับ
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ฝรัง่ หนึ่ง.คือพูดไม่ค่อยได้ สอง.คือถามโหด ผูบ้ ริหารระดับสูง ก็ชอบถีบเราไป “ธนา คุณมีหน้าทีน่ ้คี ุณรับ
ไปก่อน” ช่วงแรกก็เข้าด้วย ช่วงหลังพอเห็นแบบถามโน้น ถามนี่ “คุณรับไปเลย”
วันหนึ่งพีร่ บั นักลงทุนทีม่ าจากต่างประเทศประมาณ 7-8 การประชุมๆ ละชัวโมงกว่
่
า เป็นงานที่
โหดมากเลย แล้วมาถึงใหม่ๆ นักลงทุนเจ อหน้าเราบินมาจากอ เมริกาอยากเจอผูบ้ ริหาร เจอหน้าไอ้เด็ก
คนหนึ่ง อายุ 26-27 เขาก็เหมือนคล้ายๆ คนทีเ่ ป็นสจ๊วตคือดูถูก “เฮ้ยมันจะรูอ้ ะไร ” แบบหงุดหงิดเลย
อยากเจอ CEO ไม่ได้เหรอ มาตัง้ ไกลนะ ฉันซือ้ หุน้ คุณตัง้ เยอะแยะนะทําไมจะเจอไม่ได้ อาละวาดใส่เรา
ครัง้ แรกๆ เราก็จะจ๋ อยๆ เหมือนเดิม สักพักเราก็หนีไม่ได้ ก็เลยลองดู ความรูท้ างการเงินเราสมัยเราทํา
มาก่อนหน้านี้ ไฟ แนนซ์เชียลโมเดลมันช่วยเราพอเข้าใจเรือ่ งการเ งินเราก็มานังทํ
่ า ไฟแนนซ์เชียล เรา
สามารถตอบนักลงทุนได้มากขึน้ ตอบแบบไม่ได้เป็นแค่ขอ้ มูลทัวไป
่
เราตอบได้ลกึ ขึน้ เราเอาตัวเลข มา
ทําแล้วสูก้ บั เขาได้ในระดับ หนึ่ง แล้วพอทํางานได้สกั พัก งานนี้ไม่มใี ครอยากทําเลยนะก็เลยทําให้พไ่ี ด้
เข้าไปอยูใ่ นคณะผูบ้ ริหารใหญ่ๆ เพราะว่าผูบ้ ริหารเห็นว่าเจอนักลงทุน เยอะๆ ดีๆ สบายดี ดังนัน้ แทนที่
จะเล่าให้มนั ฟงั นะ เอามันเข้ามาฟงั ด้วยเลย จะได้เอ าข้อมูลไปตอบนักลงทุ น พีก่ เ็ ลยเป็ นเด็กอายุ 27-28
คนเดียว ทีไ่ ด้เข้าไปนังในผู
่ บ้ ริหารระดับ 40-50 ทัง้ นัน้
พอเขาไปนังเขาก็
่
เห็นหน้าเรา เราก็มโี อกาสพูด นี้มนั คือ สิง่ ทีเ่ ราคิดว่ามันไม่ดี คิดว่าทําไมเรา
ต้องทํา ไม่เหมือนคนอื่น มันยากกว่าคนอื่น บางทีมนั ทําให้เรากระโดดไปอย่าง นี้ “สิง่ ทีเ่ หมือนคนอื่นๆ
มันก็จะเหมือนๆ ไป” ได้กระโดดขึน้ ไปพอเขาเห็นปบั ๊ แล้วพอช่วง DTAC แย่ๆ เขาก็นึกถึงเรา พีก่ ม็ ี
โอกาสได้ทาํ ตอนนัน้ DTAC น้องเกิดไม่ทนั หรอกมันเป็นแบรนด์สมี ว่ งๆ แล้วพีม่ าเปลีย่ นชื่อมันเป็น
Happy สมัยก่อน Dprompt ไม่รจู้ กั ใช่ไหม แล้วพีก่ ไ็ ด้มาทํา เ ริม่ ประสบความสําเร็จเพราะพีไ่ ด้ทาํ
การตลาด ก่อนทําการตลาดก็ไปทําอะไรมา อย่างหนึ่ง แล้ว ล้มเหลว ก็เลยเริม่ เรียนรูม้ าทํา นี้กท็ าํ เป็น
การตลาด พีก่ ไ็ ด้มาทํา Happy ตอนหลังก็ได้มาทํา DTAC ทัง้ หมด ดูเรือ่ งการตลาด ดูเรือ่ งอะไรทัง้ หลาย
ออกสื่อเยอะ เรียกว่าอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้
หลังจากนัน้ ด้วยนิสยั ของพี่ อยู่ DTAC 14 ปี ตอนนัน้ อยูน่ านมากเลย แล้วก็เปลีย่ นไปทํากางเกง
ยีนส์ ไปเป็น CEO ที่ Mc jeans แล้วก็ไปอยูแ่ กรมมี่ ทํากล่อง GMMZ ตอนนี้พก่ี เ็ ป็น CEO แล้วก็ทาํ งาน
หลากหลาย แล้วก็ล่าสุดก็ไปประมูลมือถือทีพ่ ม่า ด้วยความซนคือเจ้านายส่งไป ก็สนุกดีนะไม่เคยทํา
อะไรอย่างนี้ ทําอยู่ 6 - 7 เดือนเลยนะ ประเทศทีเ่ ราไม่รจู้ กั แล้วก็ ตอนนี้ พก่ี ําลังเปิดหลักสูตรสถาบัน
ขึน้ มาเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ ก็ได้เจอคนเยอะมากเลย เจอคนดังทัง้ หลายทัง้ ปวง น้องๆ
อาจจะรูจ้ กั บ้างไม่รจู้ กั บ้างก็ตาม มีพ่ ฟ่ี รุต๊ ตีม้ าเป็นวิทยากร มี บ .ก. A Day มาเป็นนักเรียน มีอุดม แต้
พานิช มาเป็นนักเรียนอยูใ่ นชัน้ เรียนของพีด่ ว้ ย
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สามวิ ชาสู่ความสาเร็จ
วันนี้ ทีพ่ เ่ี ล่าประวัติ ถามว่าทําไมต้องเล่าประวั ตเิ พราะว่า ก็คอื อยากให้ถามว่าพี่ เรียนรูอ้ ะไรจาก
ประวัตขิ องตัวเอง ถ้าน้องๆ ไปถาม “คุณตัน ภาสกรนที ” ก็คงจะมี เรือ่ ง เส้น ทาง วิธกี ารทีป่ ระสบ
ความสําเร็จมันจะมีหลายเส้น มันคงไม่ใช่เส้นเดียว แต่เส้นของพี่ มีความรูส้ กึ ว่ามันมีอยู่ “3 วิ ชา” คือถ้า
เป็นวิชาทีพ่ เ่ี รียนรูอ้ ะไรจาก 3 วิชานี้บา้ ง
วิ ชาแรก. อันนี้น่าสนใจเพราะว่ารุน่ พ่อพี่ คือพีเ่ ป็นรุน่ ทีเ่ รียกว่า Generation X รุน่ พ่อพีเ่ รียกว่า
Baby Boom รุ่นน้องน่าจะ Generation Z แล้วก็อาจจะมี Y ด้วย สําหรับ รุน่ พ่อ พีห่ รือรุน่ อากง คือ คุณปู่
ของน้อ งๆ คือรุน่ ทีท่ าํ งานหนักมากเขาจะทํางานหนักสุดๆ เขาจะไม่คดิ ว่าการเปลีย่ นงานเป็นเรือ่ ง
ยอมรับได้เลย เขาทํางานได้แบบ 24 ชัวโมง
่
7 วัน เป็น 7-11 ทํางานหนักมาก รุน่ นัน้ คุณสมบัตทิ ส่ี าํ คัญ
ถ้าใครมีแล้วจะรุง่ เรือ่ งก็คอื การรูเ้ รือ่ งเทคโนโลยี การรูค้ อมพิวเตอร์ การรูภ้ าษาอังกฤษ แต่ การทํางาน
หนักเป็นเรือ่ งปกติของคนรุน่ นัน้ ทํางานหนัก ทุกคนมีเหมือนกันหมด ใครมีอะไรทีไ่ ม่เหมือนคนอื่นจะรุง่
รุน่ น้องๆ อาจจะกลับกันรุน่ น้องๆ เป็นรุน่ ทีถ่ ามพีน่ ะ โชคร้าย ฟงั ดูเหมือนจะโชคดี แต่พว่ี ่าโชคร้ายเพราะ
น้องๆ เกิดมากับเทคโนโลยีเกิดมากับกดปุ๊บได้ปบั ๊ อะไรทุกอย่าง ข้อมูลมีแชทเซอร์ว ิ สต่างๆ ตอบกดไป
ั ๊ านแล้วทําไมไม่ตอบก็โกรธ คือมันมีความอดทนตํ่า มาก มันจะมีเรือ่ งทีอ่ ยากรู้ ต้องรูเ้ ดีย๋ วนี้ อยากได้
ปบอ่
ต้องได้ ก็ตอ้ งได้เดีย๋ วนี้ อยากดูอะไรก็ตอ้ ง 3 - 4 จอพร้อมกัน ถามว่าโชคร้ายอย่างไร ตรงนี้มนั ทําให้
ความสามารถหรือทักษะอัน หนึ่งทีร่ นุ่ พ่อเรามี แต่เราจะไม่ม ี แต่มนั ก็จะมีช่องว่างอัน หนึ่งเหมือนกับ รุน่ ปู่
ของน้องๆ ก็คอื ว่าถ้าเขารูเ้ รือ่ งคอมพิวเตอร์ รูเ้ รือ่ ง IT หรือเรือ่ งภาษาอังกฤษก็จะเด่น แต่ว่ารุน่ น้อง เรือ่ ง
IT ภาษาอังกฤษ ไม่ได้เป็นเรือ่ งใหญ่มากแล้ว ถามว่าความสามารถวิชาอะไรทีร่ นุ่ นี้มถี งึ จะเด่น เมือ่ เทียบ
กับรุน่ ปูต่ อ้ งมีเรือ่ งพวกนัน้ ถึงจะเด่น
วิ ชาที่หนึ่ ง. วิ ชาความลาบาก
พีบ่ อกได้เลยว่าถ้าใครรูจ้ กั วิชา วิชาหนึ่ง.ซึง่ พีต่ ุม้ หนุ่มเมืองจันท์ ทีท่ าํ หลักสูตรกับพีเ่ ขาไปพูดใน
รายการเจาะใจ เขาเรียกว่า “วิ ชาลาบาก” วิชาลําบากคืออะไร วิชาแรกก็คอื วิชาอดทน วิชาลําบาก ถาม
ว่ามันดีอย่างไร ยกตัวอย่าง ชีวติ พี่ แน่นอนว่าทุกคนไม่อยากลําบากหรอก แต่ชวี ติ พีใ่ นหลายๆ ครัง้
ยกตัวอย่างอัน หนึ่ง เหนื่อยมากเลยกับการซีรอ็ กซ์ ทํางานหนักตี 1 ตี 2 มีเพื่อนพีค่ นหนึ่งได้งานในฝนั
งานในฝนั คืออะไร ? ตอนนัน้ เขาได้งานเป็นเซล ล์ของบริษทั ขายรถบรรทุก มีเงินเดือน ดี ตอนนัน้ พีไ่ ด้
เงินเดือน 8,000 บาท แต่เขาได้ 30,000 บาท แบบงานสบายมากๆ ตอนเช้าก็ ไปเยีย่ มดีลเลอร์ 3 คน
ดูแลดีลเลอร์ 3 คนนี้ ก็ไปเยีย่ มเช้าๆ ดีลเลอร์กแ็ บบมาเยีย่ มแล้วพรุง่ นี้ไม่ตอ้ งมาก็ได้ อาทิตย์ หนึ่งทํางาน
2 วันเอง หรือ แค่ ครึง่ วันเองด้วย ทีเ่ หลือ ตอนบ่ายดู หนังไปยิงนกบ้าง เล่น สเก็ตบ้าง ทําไมชีวติ มัน ได้
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เงินเดือน 30,000 แล้วไม่ตอ้ งทํางานด้ว ย เราทํางานแทบตายได้ 8,000 บาท ตอนนัน้ พีค่ ดิ ว่าเขาโชคดี
นะ โชคดีมาก เพื่อนพีค่ นนัน้ เขาก็เลยสบายไม่ตอ้ งทําไรมาก เพื่อนๆ ไปเรียนต่อกันคงไม่ตอ้ งเรียนก็ได้
สบาย อยูอ่ ย่างนัน้ ไป 5 ปี เงินเดือนก็เท่าเดิมมาเรือ่ ยๆ 5 ปี จนตอนนัน้ เศรษฐกิจมันพังเขาก็โดน จ้าง
ออกจากงานก็ไปเป็นเซลล์ต่อ คราวรี้เงินเดือนลดลง แล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรอีกเลย จนตอ นนี้กเ็ ป็นเซลล์
ขายกระดาษซึ่ งยากจน มีหนี้สนิ ท่วมหัว ในขณะทีเ่ พื่อน ๆ รุง่ เรืองกันหมด เพื่อนๆ ทีล่ าํ บากช่วงแรกๆ
ตอนนี้ รงุ่ เรือ่ งกันหมด ถามว่าเรียนรูอ้ ะไรจากเพื่อนพีค่ นนี้บา้ ง “ความสบายไม่ใช่เรื่ องดีนะ” เพราะ
มันทาให้เราไม่เรียนรู้ ความลาบากทาให้เราได้เรียนรู้ วิชาลําบากมันเป็นวิชาที่ พีเ่ ป็นคนทีล่ าํ บาก
โดยไม่ตงั ้ ใจ อย่างเราไปเป็นสจ๊วตก็ลาํ บาก ตอนทีเ่ ข้า DTAC ก็จะปวดหัว มาก แต่พอมานึกย้อนวันนี้ รู้
เลยว่ามันเป็นเคล็ดลับในความสําเร็จหลายๆ อย่าง
พีเ่ คยฟงั คุณ ตัน ภาสกรนที คุณตันเขาเป็นมนุษย์ แบบมุมานะ อุตสาหะมาก คุณตันเ รียนไม่จบ
อะไรเลย คุณตันทํางานครัง้ แรกได้เงินเดือน 3,000 บาท แต่ 2 ปี ผ่านไปได้ 30,000 บาท ถามว่าทําไม ?
คุณตันไปเป็นลูกจ้างอยูส่ หพัฒน์ เขาบอกว่ามีอะไรแกก็จะพูดอย่าง นี้ “เฮียให้ทาไรนะ ผมยกมือหมด”
ทําทุก อย่าง เฮียให้ทาํ อะไรยาก คนอื่นกลับบ้าน รีบกลับเลย แกยกมือขอทํา ทําทุกอย่างแบกของหนัก
แล้วแกโชว์แผลให้ดู มอเตอร์ไซต์ลม้ ถามว่า ทําไมคุณตัน ? แกตอบว่า “อ๋อ มีอยูท่ ี หนึ่ง เจ้านายเขาถาม
ว่าใครจะขีม่ อเตอร์ไซต์เอาของไปส่ง ผมก็ยกมือ คนอื่นไม่ยก ผมยก” แล้วทําไมถึงมีแผล ? แกตอบ “อ๋อ
ผมขีไ่ ม่เป็น” คือยกมือไปก่อน รับงานไปก่อน แล้วก็ลุย แกเป็นคนอย่างนี้แกถึงเด่น แกเป็นคนทีไ่ ม่ฉลาด
พูดก็ไม่ชดั อ้วนก็อว้ น แต่กข็ น้ึ มาได้กเ็ พราะอย่างนี้คอื วิชาลําบาก
แกพูดตามตรงนะ แกก็จะใส่เต็มที่ คนอื่นนะไปทํางานแล้วก็กลับบ้านพักผ่อน แกใส่เต็มทีแ่ กได้
ไปดูแผนกต่างๆ จนแกลาออก แล้วแกก็ทาํ ตัวอย่าง นี้ ตัว พี่เองก็จะเจอเรือ่ งพวกนี้เยอะมากคือวิชา
ลําบาก คือถามว่ามองย้อนกลับมาวันนี้คอื “วิชาลําบาก” คือมันทําให้เรารูจ้ กั แก้ปญั หา อย่างในชีวติ ของ
น้องๆ อาจจะเจอ คือถ้าเราช่วงแรกๆ เราเจอเรือ่ งแรงๆ เราจะเสียใจฟูมฟาย น้ องๆ นี่ไม่ว่ารูม้ แี ฟนกัน
หรือ ยังนะ อกหักครัง้ แรกมันทรมานมากเลยนะ แต่พอโดนไปสัก 5 ครัง้ เราก็จะเริม่ ชินเหมือนกัน คือ
ความลําบากมันสอนให้เราเรียนรูอ้ ะไรเยอะมาก แต่เราจะเอาเรือ่ งราวของความลําบาก
มาใส่ตวั ได้
อย่างไร คือหลายคนก็ไม่อยากหาเหาใส่หวั เราจะทําอย่างไรให้เรามีความลําบากแล้วเราเรียนรูอ้ ะไรจาก
ตรงนัน้ ถึงบอกวิชาแรกทีเ่ ราต้องมีคอื อะไร ไม่มอี ะไรทีเ่ ราพยายามใส่มนั ให้เวลากับมัน มันลําบากมาก
ครัง้ แรกๆ ในการทํา แต่ทาํ ทุกวันทําต่อเนื่องมันก็จะดีเอง
น้องๆ รูจ้ กั “บรูซ ลี ” ไหม บรูซ ลี ตายไปนาน แล้ว เป็นสุดยอดของกังฟู ทีเ่ ล่นอยู่ ในหนัง
สมัยก่อน บรูซ ลี เขาบอกว่าไม่กลัวคนทีเ่ ตะได้พนั ท่า คือสมัยก่อนท่ายากๆ ไม่กลัวหรอก แต่เขากลัวคน
ทีเ่ ตะท่าเดียวพันครัง้ คือซ้อมแม่นมาก คือซ้อมซ้อมซ้อมซ้อมหนัก ชีวติ น้องๆ จะเจอตรงนี้ได้ ถ้ายังไม่
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เจอทําอย่างไรถึงจะเจอ ออกค่ายพรุง่ นี้หรือเย็นนี้อาจจะเจอแล้ วก็ได้นะ แต่วนั นี้เราจะออกจากตรงนี้ได้
อย่างไร
“วิชาลําบาก” มันจะออกจากพืน้ ทีค่ ุน้ ชินได้อย่างไร พืน้ ทีค่ ุน้ ชินคืออะไร คือชีวติ เรามันจะมีพน้ื ที่
บางทีเราไม่ตอ้ งคิด ตื่นเช้ามาแปรงฟนั เสร็ จนังรถเมล์
่
สายนี้ไปโรงเรียน ถึงโรงเรียน เทีย่ งก็จะกินร้านนี้
เย็นเล่นเกม ร้านนี้ กลับบ้านดูทวี ชี ่องนี้ เราไม่ตอ้ งคิด เสาร์ อาทิตย์ เราก็ทาํ เหมือนเดิม พวกนี้พว่ี ่าคือ
พืน้ ทีค่ ุน้ ชิน
แต่พื้นที่ที่เราจะได้ความรู้เยอะๆ คือพื้นที่ที่เราไม่ค้นุ ไปค่ายระยองบ่ายนี้จะเป็นตัวอย่างทีด่ ี
เลย เราจะรูส้ กึ เขินๆ มันมีเพื่อนทีเ่ ราไม่รจู้ กั เราไปไ ม่รจู้ กั มันจะสนุ กไหม มันเป็นอะไรที่ กําลังจะไปแล้ว
รูส้ กึ ว่าเราตัดสินใจผิดหรื อเปล่า ทีม่ าค่ายนี้ ใช่หรือเปล่า ? ไปถึง ก็นอนลําบาก สิง่ เหล่านี้ เป็นสิง่ ทีด่ มี าก
นะ น้องๆ ลองคิดหลังจากผ่านระยองไปแล้ว คิดสักอาทิตย์ หนึ่ง เรามานังคิ
่ ดว่า เราเรียนอะไรเยอะมาก
เลยจากการไปตรงนี้ เราได้เจอเพื่อนเยอะมากขึน้ เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆ มากขึน้ เราชอบมันหรือไม่
ชอบมัน แต่เราได้ประสบการณ์ทด่ี ที งั ้ นัน้ เลย พืน้ ทีท่ เ่ี ป็นความรูม้ นั ถึงอยูน่ อกพืน้ ทีค่ ุน้ ชินเมือ่ ไรทีเ่ รา
ออกไปได้เยอะเท่าไรจะได้ควา มรูท้ ค่ี นอื่นไม่ม ี เหมือนพีเ่ สี่ ยงไปทําสจ๊วต คนอื่นเขาไม่มคี นอื่นเขาก็ทาํ
เหมือนเดิมอยู่ เราไปทํา Inventor Relations คนอื่นก็ไม่เคยทํา อย่างแรกพีว่ ่าเป็นวิชาลําบาก
วิ ชาที่สอง.วิ ชาต่อจุด
วิชาทีส่ อง.ทีพ่ เ่ี รียนรูค้ อื พีว่ ่าเป็น “วิ ชาต่อจุด ” วิชาต่อจุดคืออ ะไร เหมือนทีพ่ บ่ี อกชีวติ เรา เรา
ไม่รหู้ รอกว่าข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไร ไม่มใี ครทํานายอนาคตได้ หมอดูอะไรก็ทาํ นายไม่ได้
“สตีฟ จ็อบส์” เคยเล่าเรือ่ ง หนึ่งบอกว่าตอนทีเ่ ขาเป็นนักเรียนปี 1 เขาไม่ค่อยชอบ เข้า เรียนที่
มหาวิทยาลัย เขาก็เลยออก ทีเ่ มืองนอกทําได้คอื ขอพักการเรียน แล้วก็ไปเดินเรียนตามห้องทีเ่ ขาอยาก
เรียน มีหอ้ งหนึ่งทีเ่ ขาชอบเข้าไปเรียนมากคือการประดิษฐ์ตวั อักษรสวยๆ เหมือนฟอนต์ ในคอมพิวเตอร์
ชื่อฟอนต์ต่างๆ สมัยก่อนชื่อพวกนี้มนั คือการใช้ปากกาเขียนสวยๆ หัดประดิษฐ์ตวั อักษรสวยๆ เว้นวรรค
มีช่องไฟ มี อะไรอย่างนี้ เขาก็ไปเรียน เขาก็ไม่รเู้ รียนทําไม แต่เขาชอบเรียน เขาตัง้ ใจเรียนม าก อยากรู้
ไม่รเู้ รียนไปทําไม ไม่คดิ ว่าความรูน้ ้ตี อ้ งใช้ทาํ ประโยชน์ให้ได้เงินอย่างไร แต่ชอบเรียน ใส่ใจ ทุ่มเท 10
ปี ผ่านไป เขาเริม่ ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ ก็ดๆู เอ๊ะทําไมคอมพิวเตอร์สมัยก่อน ผมก็ เพิง่ รูน้ ะมันจะไม่ม ี
ฟอนต์ มันจะเป็นสีเขียวๆ ขาว ดํา น่าเกลียดมาก เขาก็ นํา ความรูข้ องเขาทีเ่ ขา ประดิษฐ์ตวั อักษร ที่
แว๊บขึน้ มา “เราเคยเรียนนี่นา” เขาว่าคอมพิวเตอร์น่มี นั น่าจะมีฟอนต์นะ เขาก็ทาํ ขึน้ มา ก็ม ี ฟอนต์ New
Time ฟอนต์ New Roman เหมือนทีเ่ ราใช้วนั นี้ฟอนต์สวยงาม ก็เป็นความรูท้ เ่ี ขาได้ประดิษฐ์ตวั อักษร
เมือ่ 10 ปีทแ่ี ล้ว แต่ ตอนทีเ่ ขาเรียนประดิษฐ์ตวั อักษรเขาไม่มที างรูห้ รอกว่าเขาจะใช้ตอนทีเ่ ขาทํา
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คอมพิวเตอร์ เขาไม่รอู้ กี 10 ปีเขาจะมีโอกาสทําคอมพิวเตอร์ เขาทําคอมพิวเตอร์ เขาถึงต่อมาได้ “อ๋อ
ความรูใ้ นอดีตนํามาใช้ตรงนี้น่เี อง”
น้องๆ เราจะงงๆ เหมือนกันว่าเราจะทําวันนี้ไปทําไม เราจะเลือกม าค่ายนี้ทาํ ไม เราจะเรียนตรง
นี้ทาํ ไม ทําไมเราเลือก แล้วเราจะฝนั ไปเยอะๆ พอแก่ๆ จะรูว้ ่าเราเลือกอะไรไม่ได้มากหรอกข้ างหน้า แต่
ตอนนี้เราเลือกได้ ที นี้ถามว่าต่อจุดคืออะไร พอเราโตขึน้ มาเยอะๆ เราจะเห็นเลยว่าไปจุดต่างๆ มันเกิด
จากทีพ่ บ่ี อก ว่าของทีเ่ ราใส่อยูข่ า้ งหลัง เร าไม่รหู้ รอก ว่าใส่ไปทําไม ช่วงแรกๆ นะ พีไ่ ปเป็นสจ๊วตคนด่า
เราก็ได้ใส่ความอดทนเข้ามา ใส่ภาษาอังกฤษเข้ามา เราก็ได้ใส่การเอาตัวรอดเข้ามา พีไ่ ปเป็น Inventor
Relations ตอนนัน้ ได้ใส่เรือ่ งการเงินเข้ามา ได้ใส่ เรือ่ งกฎระเบียบ ตอนนัน้ เราทําโมเดลการเงินได้ใส่
ความรูท้ างด้ านบัญชีเข้ามา แ ล้วพอเราโตขึน้ มาเรือ่ ยๆ เราใส่ของพวกนี้อยูใ่ นหลังเยอะแยะ แล้วพอถึง
เวลาเราจะใช้จริงๆ ถ้าเรามีของเยอะพอ ใส่กะเพรา ใส่พริก ใส่หวั หอม ใส่ขา้ ว ใส่อะไรเต็มหลังเลยไม่รใู้ ส่
ทําไมนะ แต่เวลาถึงเวลาทีเ่ ราต้องผัด อาหารขึน้ มา เราจะผัด อาหารได้อร่อยมาก ในขณ ะทีถ่ า้ คนๆ หนึ่ง
เดินเส้นปกติไม่ออกไปไหนเลยนะ เหมือ นเดิมชีวติ ตื่นเช้ามา เหมือนเราใส่ไก่ตวั เดียว ถึงเวลาพอโตๆ
เลยทําได้แต่ไก่ตม้ มันไม่มอี ะไรพลิกแพลงเลย คนทีข่ องเยอะทําไก่กะเพราก็ได้ ทําข้าวหน้าไก่กไ็ ด้ ทํา
ข้าวราดหน้าไก่ ทําบะหมีไ่ ก่ ทําอะไรไก่ได้เยอะ
สิง่ เหล่านี้ พีเ่ รียกว่ามันคือ “จุด” เราจะสะสมจุดพวกนี้ได้อย่างไรในชีวติ น้องทีท่ าํ วันนี้คอื ชอบ
มาก นี่คอื จุดแรก จุดมันเกิดจากอะไร จุดมันเกิ ดจากสิ่ งพวกนี้ ที่พี่เรียกว่าล้มเหลว ผิดพลาด โง่เขลา
แพ้ ด้อย ไม่คาดฝัน จุดมันจะเกิ ดจากเรื่องราวพวกนี้ เสมอ สิง่ ทีเ่ ราไม่คา ดฝนั สิง่ ทีเ่ ราไม่รู้ มาค่าย
มาเจอเพื่อนใหม่ๆ “เพื่อนก็คือจุดนะ” พาไปไหนก็ไม่รู้ บางคนอาจจะพาไปไม่ดี บางคนอาจจะพาไปดี
จุดพวกนี้เราจะสะสมได้อย่างไรในชีวติ พีเ่ ริม่ สะสมจุด ตอนแรกๆ ก็ไม่คดิ หรอกว่ามันเป็นการสะสมจุด
แต่พอสักพักหนึ่งตอนทีเ่ ราทํา ตอนทีม่ าเป็น Inventor Relations ความรูก้ ารเงินมาจากตรง โน้น ในตอน
นัน้ เช่นเรือ่ ง ภาษาอังกฤษ เพราะเราไปทําลําบากเลยได้ภาษา มา การเอาตัวรอดได้จดุ ตรงนี้มา ตอน
หลังๆ พีเ่ ลยใช้ชวี ติ อย่างนี้ว่าอะไรทีไ่ ม่ชวั ร์ทาํ ไปก่อน ในทางทีด่ นี ะ ไม่ใช่ไม่ชวั ร์แบบเ ลวๆ ทําทีเ่ ราไม่
ชัวร์ว่าเราต้องผจญภัยแบบนี้เราต้องออกไปเจอคนใหม่ๆ แบบนี้
ต่อไปน้องๆ อาจจะต้องหาทุนไปทํางานอะไรสักอย่าง หนึ่ง ไปขอสปอนเซอร์กโ็ ดนเขาด่าแต่จง
ไปเถอะ ไปขายของแล้วล้มเหลว พวกนี้เป็นจุด จุดในชีวติ แล้วสักพัก หนึ่งน้องสะสมจุดเยอะๆ เมือ่ ไร
น้องจะเห็นภาพเองว่าตัวเองอยากเป็นอะไร จะสะสมจุด อย่างไร อันนี้ ไม่รแู้ ต่ละคน วันนี้เป็นวันแรกทีด่ ี
เลยทีม่ า ไประยองมันเป็นการสะสมจุด ก็ลองพิจ ารณาดูว่าอีกสัก เดือนหนึ่ง ปี หนึ่ง การรูจ้ กั พีป่ ลาดาว
การมาทําค่ายแบบนี้เราได้อะไร เราได้อะไรเสมอ แต่เราจินตนาการไม่ออก
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วิ ชาที่สาม.วิ ชาสื่อสาร
วิชาที่ 3 ; ทบทวนวิชาแรกคือวิชาเรื่องลําบาก วิชาทีส่ องคือ เรือ่ งสะสมจุด สําหรับวิชาทีส่ าม ใน
ที่สดุ แล้วที่พี่โตมาขนาดนี้ ร้เู ลยว่า ไม่ว่าใครจะเก่ งแค่ไหนการที่เราสื่อสารได้ สาคัญที่สดุ เพราะ
คนที่มีไอเดียดีๆ แต่พดู ไม่ได้หรือพูดสื่อสารไม่เป็ น ไอเดียนัน้ ก็หาย บางทีคนมีไอเดียธรรมดา
แต่เล่าเป็ นคุ้งเป็ น แควเลยได้ประโยชน์ มากกว่า ได้เปรียบมากกว่า ทีน้กี ารสื่ อสาร เราจะสามารถ
สื่อสารกับคนเยอะๆ ได้อย่างไร ยาก นะ ให้เดินออกมาพูดหน้าชัน้ ยากไหม ยากทีส่ ุดเลยนะ ตัวพีต่ อน
อายุเท่าน้อง พีเ่ ดินออกมาพูดไม่ได้เลยนะ จะหน้าจะมืดแล้วกลัวปวดท้องไปหมด ต้องเข้าห้องนํ้าเลย คือ
เดินออกมาตัวสัน่ ขาสันไปหมดเลย
่
เพิง่ มาพูดได้เป็นเรือ่ งเป็นราว เดิน พูดบรรยายได้ไม่ต่นื เต้นคือสัก
10 ปีทแ่ี ล้วเอง
มีช่วงหนึ่ งที่เรารู้สึกว่าเราต้องพูดให้ได้ เรามี ไอเดียเต็มเลยแต่เราเล่าไม่ได้ พี่กเ็ ปลี่ยนวิ ธี
เล่าเป็ นรูป เดิ นออกมาซา้ แล้วซา้ อีกอยู่ประมาณร้อยกว่ าครัง้ ถึงรู้สึกหายตื่นเต้น คือทุกอย่างมัน
เป็ นอย่ างนี้ ทาซา้ แล้ว ซา้ อีก ถ้าอยากพู ดให้ได้กต็ ้องเดิ นออกมากล้าพูด ซา้ แล้ว ซา้ อีก พูดไป
เรื่อยๆ ทีน้ถี ามว่าในการสื่อสาร เราควรจะต้องมีอะไรก่ อน พีโ่ น้ต อุดม แต้พานิช เพื่อนพี่ ซึง่ น่าจะเป็ น
คนทีส่ ่อื สารทีด่ ที ส่ี ุดในเ มืองไทยบอกว่า คือ “การเล่าเรื่องที่จบั ใจคน ฟัง” สิง่ นี้คอื อะไร ต่อไปถ้าน้องๆ
มีโอกาสได้เล่า อย่างแรกยกมือก่อนเลยนะเหมือนคุณตัน ขีม่ อเตอร์ไซต์ไม่เป็น ก็ยกไปก่อน ยกเสร็จก็ม ี
โอกาสได้เล่า
การเล่าที่จบั ใจคนฟัง ที่ขาดไม่ได้เลยคือความอยากจะเล่า ถ้าไม่มคี วามอยากจะเ ล่ามันก็จะ
เป็นอะไรทีไ่ ม่จบั ใจคน ทีน่ ้เี รามีความอยากจะเล่าได้อย่างไร ความอยากจะเล่านี่ ต้องเกิ ดจากอย่าง
แรกเลยคือ เราต้องมีของมากพอเราถึงเล่าได้ดี เล่าได้มากกว่าคนอื่น ของมากพอก็คอื จุดทีเ่ รามี
ถ้าเห็นมากกว่าคนอื่น อย่างพอเราไประยองกลับมา เราก็จะมีเรือ่ งเล่ามา กกว่าคนอื่น มันต้องเป็นเรือ่ งที่
เขาอยากฟงั ในทีส่ ุ ดมันก็จะเป็นเรือ่ งทักษะทีน่ ้องๆ จะต้องมีโอกาสสื่อสาร ถามคําถาม ตอบคําถาม ซึง่
บางค่ายก็จะมีประโยชน์มาก
การใช้ประโยชน์จาก 3 วิ ชาให้ค้มุ ค่า
สามวิชานี้ทพ่ี พ่ี ดู เร็วๆ คือ ถ้าถามพีว่ ่าในการทีพ่ โ่ี ตมา แล้ว เริม่ ทําง านได้ มีการประสบ
ความสําเร็จอะไรก็ตาม พี่ร้สู ึกเลยว่าอย่างแรกที่ได้มา ตอนลาบากได้ เยอะมากเลย ตอนที่ประสบ
ความสาเร็จ สบายๆ แทบไม่ได้อะไรเลย พีม่ องเห็นคุณตัน เห็นคนทีป่ ระสบความสําเร็จในชีวติ เยอะ
มากเลย เขาต้ องมีความลําบากเสมอเลย เราก็เคยได้ยนิ กฎหมื่ นชัวโมง
่ กฎหมืน่ ชั ่ วโมงนี่คอื ฝรังคิ
่ ดนะ
ทําอะไรได้ดี เราต้องฝึกหมืน่ ชัวโมง
่ หมืน่ ชัวโมงคื
่
อ 5 ปี เราต้องทุ่มเทกับมัน 5 ปี ยิง่ น้องๆ รุน่ นี้ ใครที่
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สามารถมีความอึดได้มากกว่าคนอื่น อดทนได้มากกว่าคนอื่น เช่นเวลาเราเจ็บหรือว่าเรา เสียใจ เราไม่ไป
โพส ต์ เฟซบุ๊คประกาศให้ทุกค นรู้ เดีย๋ ว นี้เรา ชอบคิดดัง รุน่ พีก่ ็ เป็ นเหมือนกันนะ เราชอบคิดดัง
โดยเฉพาะคนทีท่ าํ งานแล้วนะ วันทีห่ มดอนาคต คือ โมโหหัวหน้าแล้วเราไปเขียนด่าหัวหน้าในเฟซบุ๊ค
แล้วปรากฏว่าเพื่อนของหัวหน้าเป็นเพื่อนมันเอง
คือเมือ่ ก่อนเราไม่มโี อกาส ไม่มชี ่องให้คดิ ดัง รุน่ นี้มชี ่องให้คดิ ดัง เ ราจะอดทนต่อสูก้ บั เรือ่ งพวกนี้
ได้อย่างไร เราเป็นเสือเราเจ็บ เราร้อง ทีร่ อ้ งไม่ใช่เสือ ถ้าร้องจะเป็นอีกตัว หนึ่ง โดนเจ็บก็จะร้องเอ๋ง ถ้า
เราเป็ นเสือ พวกนี้ เราจะฝึ กได้ ฝึ กความอดทน ในที่สดุ แล้วน้ องๆ นี่ คือ ทักษะที่จะเด่นที่สดุ พี่
มันใจเลยพี
่
ส่ มั ภาษณ์คนมาเยอะมากแล้ วพีท่ าํ งานกับน้องๆ เดีย๋ วนี้ เพื่อนพีก่ บั พีเ่ ราจะชอบรับเด็ก
ต่างจังหวัดนะ ไม่ค่อยชอบรับเด็กจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยดังๆ
เลย เพราะว่าเด็กจุฬาฯ
ธรรมศาสตร์ เข้ามาก็อยากเป็นผู้ บริหารเร็วๆ จะไม่อดทน โดนด่าหน่อย หนึ่งก็ลาออก คือทํางานเสาร์
อาทิตย์ไม่ได้ เราจะชอบเด็กต่างจังหวัด เด็กต่างจังหวัดจะผ่านวิชาลําบาก
ตอนนี้เพื่อนพีค่ น หนึ่งเป็นเจ้าของบริษทั ไอทีใหญ่มากในเมืองไทย เขาทําสถิตเิ ขาวัด เลยว่าเขา
รับคนมาเขามีตน้ ทุนเขาต้องจ่ายเงินเดือน ต้องจับเทรนนิ่ง คนทีร่ บั มาแล้วคุม้ ก็คอื คนที่ ยงิ่ จนเท่าไร ยิง่
อยู่ ต่างจังหวัด จนแล้ วก็ลาํ บากเท่าไร ยิง่ อึด ยิง่ มี ประสิทธิผลสูงมาก เด็กทีไ่ ฮโซ สมัยก่อนจะไม่
เหมือนกันนะ แต่เดีย๋ วนี้ คนทีล่ าํ บากกลับมีประโยชน์กว่า เขาจะมีทกั ษะทีค่ นอื่นไม่มคี อื “ความอึด ”
น้องๆ จะมีเพื่อนอย่างนี้ได้อย่างไร อันนี้พ่ฝี ากไว้
ถ้าน้องอยากเด่นกว่าคนอื่น ในรุน่ ตรงนี้ไ ม่ตอ้ งใช้ ความสามารถทางภาษา ความสามารถ
ทางด้านศิลปะหรือว่าคิดเลขได้เร็วนะ ทุกคนสามารถมีได้ แล้วยิง่ เราเกิดมาด้อยกว่าคนอื่น เรายิง่ มีได้แต่
เราจะฝึกตรงนี้ได้อย่างไร ความอึด ความอดทน ความลําบาก ซึง่ พีม่ นใจได้
ั่
เลยว่ามันจะเป็นคุณสมบัตทิ ่ี
สําคัญในการประสบความสําเร็จของคนยุคนี้ เลยนะ ยุคพ่อ พีไ่ ม่มปี ระโยชน์เพราะทุกคนมันอึดหมด ยุคนี้
ทุกคนจะสร้างสรรค์ จะมีความรู้ ความสามรถหาข้อมูล ได้เร็ว จะตอบโต้ไว จะอินเตอร์ แอคทีฟเยอะมาก
แต่ความอดทนจะตํ่ามาก ถามตัวเองดูก็ ได้ พ่อแม่มกั จะชอบบ่น หรือปูย่ า่ จะชอบบ่น เราจะฝึ กตรงนี้ได้
อย่างไร อั นทีส่ อง.เรือ่ งต่อจุด น้องๆ จะเลือกต่อจุด ในยุคทีเ่ ป็นมัธยม ฯ ต่อจุดคืออะไร ทํากิจกรรมทีค่ น
อื่นเขาไม่ทาํ การไปในทีท่ เ่ี ราจะไปดีหรือ หรือว่ามีใครชวนก็ลองไปทําดู ลองคบเพื่อนใหม่ๆ ในขณะที่
ทุกคนไปคุกกีร้ นั หมด เราก็ควรจะอ่านหนังสือทีใ่ ครเขาไม่อ่าน และในที่สดุ การเรีย นรู้ที่สาคัญที่สดุ ที่
พี่ผา่ นมาก็คือการล้มเหลว เราจะเริ่ มแป้ กได้อย่างไร แป้ กบ่อยๆ พวกนี้ จะเป็ นจุด แล้วสุดท้าย.เรา
จะเล่าออกมาได้อย่างไร
พีว่ ่าทักษะสามอันนี้สาํ คัญสําหรับน้องๆ วันนี้จริงๆ พีก่ ็ไม่เคยคุยกับน้องๆ รุน่ ลุก ปกติพจ่ี ะเล่น
กับลูกมากกว่าสอนลูก ก็จะมีประเด็น มาพูดเรือ่ ง ทักษะ ทีส่ าํ คัญประมาณนี้ พีแ่ ละเพื่อนๆ ทีป่ ระสบ
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ความสําเร็จมาจะมีอะไรพีก่ น็ ึกออก 3 อย่าง มาโดยบังเอิญระหว่างทาง ก็คอื วิชาลําบาก วิชาต่อจุด วิชา
สื่อสาร ทําให้เรามาเป็นวันนี้ได้ จากเด็ก ต่างจังหวัดธรรมดาคน หนึ่งเราไม่ได้มอี ะไร จริงๆ อยากจะ มี
ช่วงเวลาเยอะๆ ให้น้องๆ ถามดีกว่า ว่า น้องๆ คิดอะไรหรือว่าหลานๆ คิดอะไร ถามกันไหม ยกมือ
เหมือนคุณตันเลย ไหนๆ มาวันนี้แล้วต้องทําอะไรที่ มันต่างออกไป คนยกมือคนแรก จะบอกเลยนะยาก
มากเพราะมันจะอาย เพื่อนจะมองอย่างไร แต่พอยกมือแล้วถามจบไปแล้วจะรูเ้ ลยว่า ข้อดีคอื ทุกคนจะจํา
แม่นชื่ออะไรบอกได้เลยครับ
ช่วงถาม - ตอบ
คาถาม: แรงบันดาลใจของพีโ่ จ้คอื อะไร
ตอนช่วงทํางานแรกๆ พีจ่ ะคิดเหมือนคนอื่นเลยนะ พีเ่ ป็นมนุษย์ ตามคนอื่นเสมอ พีจ่ ะชอบดู จะ
เห็นโฆษณาทีแ่ บบคนมีสตางค์เยอะๆ มีหอ้ งใหญ่ๆ มีเลขาส่วนตัวนังป
่ ้ อนขนมอะไรประมาณนี้ ความฝนั
เราก็จะเป็น อย่ างนี้ แล้วเราก็จะทําตัวไม่ค่อยดี ช่วงแรกพีบ่ อกเลยพีก่ จ็ ะทําตัวไม่ค่อยดี
พีก่ จ็ ะ เล่น
การเมือง จะพยายามแย่ง ชิง อยากได้หอ้ งใหญ่ๆ อยากได้ทม่ี นั เป็ นแบบนี้ ทรัพย์สมบัตอิ ะไรทัง้ หลาย
แล้วพีม่ ที ีหนึ่งทีอ่ อกจาก DTAC ไปแล้วช่วงหนึ่ง ระหว่างการทํางานที่ DTAC เหมือนนักการเมืองเลย
เป็นคนทีน่ ิสยั ไม่ดเี หมือนในหนังเลย แล้วมีแบบหัวหน้าคนหนึ่งทีเ่ ราไม่ชอบ แล้วเราก็ลาออกไป ปรากฏ
ว่าตอนลาออกเราต้องคืนทุกอย่าง เบอร์โทรศัพท์สวยๆ คืนรถ คืนห้อง คืนอะไรไปหมด อันนัน้ เป็น
เหมือนเราถอดหมวกออกไป
เรารูเ้ ลยว่า “อ๋อ! ทุกอย่างมันไม่จริ งเลย ที่จริ งคือคน คนที่เป็ นลู กน้ อง พี่ที่เราดีด้วย แล้ว
เขาก็อยาก ทางานกับเรา ช่วยเหลือเราเวลาที่เราออกไปแล้ว คนที่แบบเคยแกล้งเขาไว้ เขาก็
หมันไส้
่ เรา เตรียมกระทืบเราเอาบ้างอะไรบ้าง”
ดังนัน้ ถ้าถามพีต่ อนนัน้ เป็นต อนทีไ่ ม่ค่อยดีไม่ค่อยภูมใิ จ ก็คอื เป็ นแรงบันดาลใจอยากใหญ่โ ต
อยากเด่น อยากดัง อยากมีสตางค์เยอะ อยากมีหอ้ งใหญ่ๆ แต่พอผ่านจุดนัน้ ไปแล้ว รูเ้ ลยว่าแรงบันดาล
ใจตอนนี้เปลีย่ นไปแล้ว “เรา อยากให้มีคนข้างๆ ที่รกั เราแล้วเรามีประโยชน์กบั เขา เวลาเรา
ล้มเหลวหรือผิดพลาดอะไรบางอย่างในชีวิต มันเป็ นบทเรียนที่ดีมากเลยนะ คือความผิดพลาด
ล้มเหลวในชีวิต ไม่ใช่มนั เป็ นเรื่องไม่ดีเลย มันเป็ นเรื่องที่ ผิด เสมอ พี่กเ็ ลยเรียนรู้อย่างนี้ ” ตอน
แรกเราก็มคี วามฝนั แรงบันดาลใจอย่าง หนึ่งทีไ่ ม่ด ี แล้วเราก็ถูกสะดุดปบั ๊ ทําให้เราคิดได้ทาํ ให้เราเปลีย่ น
ชีวติ ได้เสมอ ดังนัน้ ถ้าเราไม่มเี รือ่ งพวกนี้เราก็อาจไปอีกทางหนึ่งก็ได้ อย่างพีน่ ้เี คยอ้วนมากร้อยกิโลฯ นะ
แล้วเข้าโรงพยาบาลไป แล้วก็เลยกลัวตาย ก็เลยต้องวิง่ กินผัก ทําให้ชวี ติ แข็งแรงขึน้ มา ตอนนี้ อายุ 40
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กว่า แข็งแรงทีส่ ุดในชีวติ มันจะมีจดุ ทีเ่ ปลีย่ น ชีวติ จากความล้มเหลว ดังนัน้ แรงบันดาลใจช่วงหนุ่มๆ คือ
อยากใหญ่โต อยากมีอํานาจเยอะๆ อยากรวย
แรงบันดาลใจหลังจากนัน้ ก็คอื อยากอยูก่ บั ลูกๆ พีม่ ลี กู กําลังอยู่ ป .4 ป.5 อยากใช้ชวี ติ ทีแ่ บบ
ร่างกายแข็งแรง แล้วก็มปี ระโยชน์กบั คนอื่น เพราะว่าพอถึงจุด หนึ่งแล้วมันเห มือนกับว่ามันต้องมีจดุ
อย่างนี้ในชีวติ ทีท่ าํ ให้ เกิดแรงบันดาลใจของตัวเอง เลยขอตอบเป็ นสองคําถาม ถามว่าอยากรวยผิดไหม
ไม่ผดิ นะ คือทุกคนก็คงอยากรวย แล้วพีค่ ดิ ว่าในการทีถ่ า้ เรารวยในวิธที ถ่ี ูกต้อง โดยจิตทีม่ นั positive
ทํางานหากินอย่างทางสายพุทธก็จะเรียกว่าสัมมาอาชีวะก็คอื ทําแบบตรงไปตรงมา ไม่ได้ไปแกล้งใคร
ไม่ได้ไปเลื่อยขา เก้าอี้ ใคร ไม่ พยายามแบบเพื่ อให้คนอื่นเดือดร้อน ก็เป็นเรือ่ งแบบโอเคนะถ้าถามพีม่ ี
ความฝนั อย่างนัน้ ได้ แล้วถ้ามีสตางค์ในระดับหนึ่งมันทําให้เรามีเวลา แล้วก็ม ี การช่วยเหลือผูอ้ ่นื ก็เป็น
ความฝนั ทีด่ แี ต่กไ็ ม่ควรจะดู อย่างพี่ มีช่วงหนึ่งดูหนังเยอะ อยากมีเลขา ฯ นังข้
่ างๆ น่ ารัก ป้อน ขนมให้
อันหนึ่ง มีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวไปไหนก็ได้ ซึง่ พวกนี้มนั เป็นของไม่จริง
คาถาม: ตอนที่พี่สมัครเป็ นสจ๊วต งานหนักมาก ต้องอดทน ทาไมถึงไม่ลาออกไปหางานที่ดีกว่า
เป็นคําถามทีด่ เี ลย เป็นคําถามทีน่ ่าสนใจเพราะว่าพอเป็นเด็กยุคนี้มนั มีทางเลือกเยอะ เราไม่
พอใจเราลาออกได้ ยุคพีห่ รือยุคพ่อพีม่ นั จะไม่มคี วามคิดอย่างนี้ คือแล้วเราถูก สอนมาว่าให้อดทน ทุกคน
จะอดทนหมด เราจะรูส้ กึ เลยว่าคือเดีย๋ วนี้ เราจะมีความคิด อีกหลายๆ แบบ เพื่อนก็อาจจะบอกว่าทําไม
ต้องทน ต้องเปลีย่ นได้ ในยุคพีม่ นั จะมีตรงนี้ทุกคนจะมีเหมือนกันหมดคือความอดทนโดยธรรมชาติ ก็ทาํ
ได้ งานหนักก็ไม่ได้รสู้ กึ ว่าจะต้องออก มันมีความรูส้ กึ อย่างนัน้ จริงๆ ก็ทาํ แล้วตอนนัน้ ก็ไม่ได้รสู้ กึ ว่ามัน
ลําบาก เพียงแต่รสู้ กึ ว่ามันประหลาดเท่านัน้ เอง เพื่อนๆ ก็อาจถามว่าเรากําลังทําอะไร ถามว่ามันเหนื่อย
ไหม ลําบากไหม ก็ลาํ บาก แต่ว่าตอนนั ้ นไม่มคี วามคิดนี้ ดังนัน้ ก็เลยกลับมาว่าน้องๆ ตรงนี้ ถอื ว่ามีสงิ่
รอบข้างเยอะมากทีท่ าํ ให้เรา เลิกเหอะ จะทําไปทําไม ทําบ้าอยูค่ นเดียว เลิกเถอะ ทําอย่างอื่นดีกว่า
บางครัง้ เราก็ ควรจะเลิกเถอะไปทําอย่างอื่นนะ ถ้าเราคิดอย่างรอบคอบแล้ว แต่ตอ้ งถามว่า “เราใส่มนั
สุดหรือยัง แล้วเรารอผลมันนานพอหรือยัง แล้วเ ราเรียนรู้ อะไรจากตรงนัน้ ” คือทุกคนมันไม่ได้ม ี
ความผิดอะไร แต่เราจะเหมือนคนในรุน่ เรา เราก็จะเป็นอย่างนี้ใน Generation Z ก็จะเป็ นอย่างนี้เห็น
อะไรหลายอย่างมีทางเลือกเยอะแยะไปหมด แต่ตรงนี้เราจะ ฝึกความอดทนตรงนี้ได้อย่างไร มันมี
ประโยชน์มาก ความอดทนในยุคนี้ แต่พอ ตอนนัน้ อีกทาง หนึ่งคือว่า choice คือถ้ามีตวั เลือกน้อยมันทํา
ให้ตดั สินใจง่ายคือถ้าไม่ทาํ อันนี้กไ็ ม่มสี ตางค์โทรหาแฟนตอนนัน้ ก็ทาํ ไปไม่ได้คดิ ทําๆ ไป
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คาถาม: ทาไมเป็ นสจ๊วตอยู่พอทาไปสักพักก็น่าจะชิ น ทาไมถึงเปลี่ยนงาน
เมืองไทย ตอนนัน้ อยูใ่ นยุ คพี่ท่ตี อ้ งไปจบ ป.โท แค่ จบ ป.ตรี อย่างเดียวไม่พอ แล้ว สําหรับการ
กลับเมืองไทยมาทํางาน อย่างทีส่ งั คมเขาควรจะเป็น ตอนนัน้ พีก่ เ็ ดินตามสังคม พอเป็นสจ๊วตนอกลู่นอก
ทางแป๊ ปหนึ่ง พ่อแม่กต็ าม บอกว่าต้องเรียนต่อแล้ว บ้านอื่นเขาเรียนต่อกันหมดแล้ว เราก็กลับมาเรียน
จบปริญญาโทกลับมา ก็มาหางานทีท่ ุกคนพ ยายามหา ตอนนัน้ คือ ทํางานการเงิน มีสจ๊วต เป็นอะไรที่
กระโดดไปนิด หนึ่ง แล้วก็กลับมาเข้าเส้นทางจนอายุประมาณ หนึ่งเลยนะถึงเริม่ รูส้ ึ กว่าเดินตามเส้นทาง
ของคนอื่นมันเหมือนคนอื่นเกินไป เราก็จะฟงั เสียงคนอื่นเยอะก็ไม่ได้ฟงั เสียงตัวเอง จนอายุ 30 กว่าแล้ว
ถึงจะเริม่ เข้าใจต นเอง คือเรามี “จุด” มากพอทีเ่ ราเข้าใจว่าเราชอบเดินสายนี้เราชอบทําแบบนี้ แต่ตอน
นัน้ ไม่รกู้ ท็ าํ ตามเพื่อนบ้าง พ่อแม่บา้ ง ตอนนัน้ พ่อแม่บอกกลับมาเรียนได้แล้วก็เรียน แล้วมีความรูส้ กึ ว่า
เพื่อนๆ จบ ป.โท ไปแล้วเราต้องจบบ้าง คือเมืองไทยจะเป็นอย่างนี้ สังคมไทยจะเป็นอย่ างนี้ คือมันจะมี
เสียง สังคมเยอะมาก น้องๆ ก็ตอ้ งชังนํ
่ ้ าหนักเองว่าเราทําแบบนี้ บางอย่างก็ควรจะฟงั เสียงสั
งคม
บางอย่างก็ควรจะฟงั เสียงตัวเอง
คาถาม: อาชีพไหนที่พี่ชอบมากที่สดุ
ตอนนี้เลย พีช่ อบตัวเองตอนนี้มาก คือพีช่ อบเป็นครูใหญ่ในสถาบันทีพ่ ท่ี าํ ตอนนี้ เพราะว่ามัน
ตอบโจทย์ชวี ติ มากขึน้ คือพีท่ าํ สถาบันอัน หนึ่งทีเ่ ป็นเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์กท็ าํ หลักสูตรคล้ายๆ
ปลาดาว แต่เป็นรุน่ โตรุน่ ผูบ้ ริหาร แล้วก็เอามาเหมือนปลาดาวเลยเอามา เอาผูบ้ ริหาร ทีเ่ ขาทํางานจน
กลายเป็นงานไปแล้ว เอาเขามาแล้ว พาเขาออกนอก พาเขาไปมีวทิ ยากรสนุกๆ มาสอน พาเขาออกไป
ได้ยนิ ในเรือ่ งทีเ่ ขาไม่เคยได้ยนิ เอานักแต่งเพลงนักเขียนมาเล่าให้ฟงั มีพเ่ี อ๋ นิ้วกลมมาเล่า พีย่ กตัวอย่าง
นะ ให้เขาหัดแต่งเพลง เอาพีจ่ ยุ้ ศุ บุญเลีย้ ง มาสอนแต่งเพลง เอาทีม หนัง “พีม่ ากพระโขนง” มีพเ่ี ก้ง (จิ
ระ มะลิกุล ) กับคนทีเ่ ขียนบทของ GTH ทีท่ าํ พีม่ ากเอามาสอนทําหนังสัน้ ให้เขาทําหนังสัน้ กัน 3 วัน
แบ่งกลุ่มทําหนังสัน้ คือให้เขาออกมาทําสิง่ ทีเ่ ขาไม่เคยทํา
ทีพ่ ช่ี อบตอนนี้เพราะว่า อย่างแรก .พีไ่ ด้เปลีย่ นคน คนทีเ่ หมือนจะเปลีย่ นไม่ได้เลย อายุ 40-50
เขาเปลีย่ นไปอีกโลก หนึ่งเลยนะ กระตุน้ ขึน้ มา เอาความเป็นเด็กอย่างน้ องๆ เข้าไปใส่เขา ได้เปลีย่ นคน
เสร็จ สอง.เราก็ฟ งั วิทยากรทีเ่ ราอยากฟงั เราอยากเชิญ ใครมาเราก็เชิญมาแล้วเราก็นงฟ
ั ่ งั ไปด้วยไม่ตอ้ ง
เสียสตางค์ อันทีส่ าม.เราก็ได้เพื่อนมาอีกร้อยคนเพราะเขาก็เป็นรุน่ เดียวกับพีท่ เ่ี อามาเรียน ได้เพื่อนมาที
ร้อยคน เป็นเพื่อนตลอดชีวติ เลย อันทีส่ ่ี.เราก็หดั เขาไปทําดีๆ ให้สงั คมด้วยคือว่าคนพวกนี้พอเวลาเขามี
สตางค์แล้วเขาไม่รจู้ ะทําอะไร คือเขาก็ทาํ งานทุกวัน ทีน้พี อเขารวมกันเขารักกันขึน้ มา เราก็เริม่ ใส่สงิ่ ดีๆ
เพื่อสังคม พีเ่ อากลุ่มลูกเหรียงทีย่ ะลา สมัยก่อนเมือ่ ไม่นานมานี้กลุ่มลูกเ หรียงคือกลุ่มที่เด็กๆ เขาเสียพ่อ
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เสียแม่ จากสามจังหวัดภาคใต้ แล้วมีคน หนึ่งชื่อพี่ “ชมพู่ ” เขาก็ ไปเก็บเด็กพวกนี้มาอยูด่ ว้ ยกัน แล้วก็
พยายามสอนไม่ให้แค้นตอบเพราะยิง่ แค้นก็ไม่จบ ภาคใต้แก้ปญั หาแบบ ถ้าไปล้างแค้นปุ๊บ ฉันเสียพ่อแม่
ฉันไปลุยต่อก็ไม่จบ พีช่ มพู่กเ็ อาเด็กๆ พวกนี้มาสอน เอามาเลีย้ งดู แล้วก็พยายามปลอบให้ หายจากการ
ช็อกทีเ่ สียพ่อเสียแม่ แต่สตางค์เขาไม่ค่อยมี เด็กก็มามากขึน้ เรือ่ ยๆ กลุ่มนี้ทม่ี พี ลังกลุ่มทีพ่ ส่ี อนอยู่ ก็เลย
ชวนชมพู่กบั น้องๆ มาเล่าให้ฟงั ก็สนับสนุ นทุนการศึกษา สร้างบ้าน ให้ พีโ่ น้ต อุดม ก็ลงไปเดีย่ ว
ไมโครโฟนให้เด็กๆ ได้ดู เด็กๆ ดีใจมาก ตอนหลังเราก็พาเขาไปเทีย่ วเชียงใหม่ เ ด็กจากยะลาเขาไม่เคย
ไป พึง่ พาไปเป็นความทรงจําที่ อย่างน้อยให้เขาเห็นว่าโลกนี้ยงั มีเรือ่ งดีๆ อยู่ ไม่ใช่มแี ต่คนฆ่าพ่อฆ่าแม่
เขา เราก็จะได้ ทําประโยชน์ให้ส่วนรวมด้ว ย ในทีส่ ุดพีก่ จ็ ะได้ สตางค์ ดว้ ยเพราะพีต่ อ้ งเก็ บเงินค่าเรียน
ดังนัน้ มันค่อ นข้างดีมากเลยในการทีช่ วี ติ หนึ่งเราจะได้ทาํ งานอย่างนี้ ได้รจู้ กั คน ได้ถ่ายทอดอะไรดีๆ ให้
ข้างนอก ให้สงั คมแล้วได้ สตางค์ มาด้วย แล้วได้เพื่อนด้วย คือตอนนี้กเ็ ลยเป็นงานทีพ่ ช่ี อบทําทีส่ ุด ณ
ปจั จุบนั ยังเป็ นงานค่อนข้างอดิเรกอยู่
คาถาม: เวลาอ่านหนังสือส่วนมาก ทุกคนจะพูด ว่าสร้างความสาเร็จได้อย่างไร ที นี้ พอมาถึงรุ่น
เราไม่ใช่ผส้ ู ร้างแต่เป็ นผูส้ ืบทอด ต่อ คาถามของผมก็คือถ้าเราเป็ นผูส้ ืบทอดความสาเร็จจากรุน่
ก่อนเรา เราจะมีวิธีวางตัวแล้วก็แนวทางการปฏิ บตั ิ ตวั อย่างไร
พีเ่ คยทํางานกับเจ้าของ กิจการทีม่ ลี ูก รูเ้ ลยว่ามันไม่เหมื อนแบบบริษทั ทีเ่ ป็นมืออาชีพมีผู้ บริหาร
อะไร เจ้า ของกับพีท่ ่เี ป็นคนนอกเข้าไป ถ้าเป็นบริษทั ทีเ่ ป็นมืออาชีพเขาจะมองผลงานก็คอื ทําได้ขายได้
เท่าไร แต่เจ้าของเขามองคนทีเ่ ข้ามาสืบทอดไม่ว่าจะเป็นลูกหรือคนนอกก็คอื คําแรกทีพ่ เ่ี ป็นคนเข้าไป
ใหม่ๆ เขาเรียกว่า “Trust” คือความเชื่อใจ ต้องเอาคํานี้จากเจ้าของให้ได้ก่อน ต้องให้เขาเชื่อ ให้
ได้ก่อน ถ้าเป็นพ่อทําอย่างไรให้พ่อเชื่อ คือส่วนใหญ่ลกู เข้าไปถึงก็เปลีย่ นเลย พ่อก็จะเปลีย่ นทําไม ทํามา
ตัง้ 30 ปี มันก็ได้อยูแ่ ล้ ว นี่เด็กยังไม่สน้ิ กินนํ้านมมา ลองของเดีย๋ วก็ผดิ พลาด เขาก็ไม่เชื่อหรือแม้แต่คน
นอกเข้ามารือ้ ๆ เขาก็ไม่เชื่อ เขาก็ทาํ มาก็ดอี ยูแ่ ล้ว
ความเชื่อ นี้จะเกิดจากอะไร แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน เชื่อบางคน ถ้าเป็นคน นอกอย่างพีเ่ ข้าไป
“การเชื่อ” ของเขาคือต้องไม่โกงนะ เจ้าของกลัวเรือ่ งโกงทีส่ ุด อันทีส่ อง.เชื่อว่ามันทํางานหนักเหมือ นเรา
นะ เพราะว่ารุน่ เจ้าของอย่างทีพ่ บ่ี อกเขาก็จะมีค่านิยมไม่เหมือนรุน่ นี้ รุน่ นัน้ คือการทํางานหนัก อุทศิ ตน
สําคัญ เราอาจจะแกล้งทํางานหนักก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องให้เขารูส้ กึ ว่าเราทํางานหนัก แต่ว่าเขาจะมี
ค่าวัดทีไ่ ม่เหมือนเรา ดังนัน้ เราจะทําให้เขาเชื่อได้อย่างไร เชื่อนี่ดที ส่ี ุดเลยนะ พอเชื่อแล้วก็จะปล่อย
เจ้าของเท่าทีพ่ เ่ี คยเจอมา เจ้าของเห็นธุรกิจเหมือนลูกอีกคนหนึ่ง พีเ่ คยเจอมาเจ้าของบริษทั แห่งหนึ่ง เขา
ไม่มลี กู เขานอนทีโ่ รงงานเลย แล้วก็ต่นื มาลูบคลําเครือ่ งจักรเหมือนลูกเลยแล้วตอนนัน้ เขาโดนเจ้าหนี้ยดึ
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เขาร้องไห้เสียใจ เขาต่อสู้ เขาทําทุกอย่างเลยนะ เพื่อทีจ่ ะเอาโรงงานคืน ญาติเขาบอกเจ้าหนี้คุณไม่
เข้าใจหรอกว่าทําไม ต้องสูข้ นาดนี้ คือยอมตาย เพราะเขาเห็นโรงงานนี้ เหมือนลูก เขาไม่ได้เห็นเป็น
โรงงานทีข่ ายไปก็ได้ เขาเห็นเหมือนลูกเลย ขายไปไม่ได้ เช้าๆ ตื่นมาได้ลบู เครือ่ งจักรเหมือนคน บ้าเลย
นะ แต่จริงๆ คือลูบเครือ่ งจักรมีความสุขทีเ่ ราสร้างมันขึน้ มาได้ ตรงนี้ถา้ เราเข้าใจ แล้วเราจะทําให้เขาเชื่อ
เราได้อย่างไรว่าเรารูส้ กึ เหมือนเขาก่อน แล้วความเชื่อสําคัญทีส่ ุด ถ้าเราได้ความเชื่อมาแล้วหลั งจากนัน้
จะง่าย ไม่ใช่ผลงานนะ ส่วนใหญ่ถา้ เป็นมืออาชีพจะเป็ นผลงาน พ่อเชื่อ ป๊าเชื่อ เขาจะเชื่อเราได้อย่างไร
จริงๆ ส่วนใหญ่เขาก็ จะเชื่อถ้าเกิดเรา ทําตัวคล้ายๆ เขา ถ้าทําตัวไม่เหมือนเขา เขาก็ไม่เชื่อ ที นี้ทาํ ตัว
คล้ายๆ เขาแล้วก็ค่อยๆ ใส่สงิ่ ทีเ่ ราเชื่อเขาไปทีละนิด แต่ตอ้ งหาความเชื่อให้เขาเชื่อใจให้ได้ก่อน
คาถาม: หลังจากที่พี่ผา่ นความลาบากอะไรมาเยอะ ความรู้สึกที่มาอยู่จดุ ๆ นี้ เป็ นอย่างไรบ้าง
พีโ่ ชคดีมากคือพีไ่ ม่ได้เป็นคนเลือกความลําบาก พีม่ คี วามคิดทีโ่ ชคดีมากคือไม่ค่อยชัวร์แล้วทํา
ไปก่อน มันไม่รคู้ วามคิดนี้เกิดจากอะไรแต่อาจจะเกิดจากการทีเ่ ราอ่านหนังสือเยอะๆ เมือ่ สมัยก่อนก็ไ ด้
เราสนใจไปหมด เราอยากทํา โน้น ทํานี่ อาจจะโชคดี น้องๆ อาจจะโชคดีกไ็ ด้ทพ่ี ่อแม่ปล่อยมา หลายๆ
คนพ่อแม่ไม่ให้มา คือพ่อแม่ปล่อยมา แล้วความโชคดีน่เี ราจะรูค้ ุณค่ามันแน่ ตอนนี้น้องๆ ยังไม่รู้ จนผ่าน
ไปอย่างพี่ พีเ่ ล่าได้เลยว่า พีเ่ ชื่อเรือ่ งการต่อจุดมากเลยนะ คือสมัยก่ อนพีก่ จ็ ะทํากิจกรรมอย่าง นี้ พีก่ จ็ ะ
เดินสายแจกใบปลิว แล้วเราก็ไม่รหู้ รอกเราทําอย่างนี้ไปทําไม เราก็ได้เพื่อนเฮฮาสนุกสนาน
ตอนทีพ่ ท่ี าํ การตลาด Happy ตอนนัน้ ไม่ม ี สตางค์ พก่ี น็ ึกถึง แล้ว อยูด่ ๆี มันก็โผล่ขน้ึ มา เหมือน
ตอนที่ สตีฟ จ็อบส์ ประดิษฐ์ตวั อักษร ทําไมเราไม่เอาพนั กงานออกไปเดินแบบตอนทีเ่ ราทํากิจกรรม
ทําไมเราไม่สนุกแบบตอนทีเ่ ราทํากิจกรรมมหาวิทยาลัย แล้วเราก็ จุดพลังพนักงานขึน้ มาตอนนัน้ เอา
พนักงานออกไปเดิน ไปแจกใบปลิว ไปเล่นเฮฮาเหมือนเด็กๆ กัน แล้วทําให้บริษทั มันรักกัน แล้วก็พ้ น
วิกฤต ตอนนัน้ DTAC มีวกิ ฤตมาก
พอดีจากประสบการณ์เมือ่ ตอนยังทํา กิจกรรมมหาวิทยาลัย หรือพีอ่ ยูอ่ สั สัม ชัญศรีราชาจะมีฉาย
หนังกลางแปลง ตอนวันเสาร์จะมี ตอนนัน้ ก็ไปดูหนังกลางแปลงกันอยูใ่ นโรงเรียน เราก็ดกู ไ็ ม่มอี ะไรนะ
แต่ ตอนทีพ่ ม่ี าทํา Happy สตางค์ เราน้อย มีแต่คนมาเสนอให้จดั คอนเสิรต์ แต่เราไม่ม ี สตางค์ ถ้า จัด
คอนเสิรต์ สตางค์ เราไม่พอแต่เรา จะบอก แบรนด์ Happy ไปเยอะๆ ได้อย่างไร จัดคอนเสิรต์ ที่ หนึ่งมี
ค่าใช้จา่ ย 5 ล้านบาท เราได้สปอนเซอร์รายเดียว บางทีให้พๆ่ี เขาพูดแป๊ปเดียวเอง ใครจะไปรูจ้ กั 5 ล้าน
ตอนนัน้ เรามีเงิน 10 ล้าน ทําไปก็ไม่มผี ล เราก็นงนึ
ั ่ กว่าเอ๊ะ Happy มันต้องขายทัวประเทศใช่
่
ไหม คน
ต่างจังหวัดเขาชอบอะไร ตรงนี้ ข้อดีเดิมหลายๆ ครัง้ ใครเป็นคนต่างจังหวัดบ้างตรงนี้ เราจะคิดว่าคน
ต่างจังหวัดนี่ดอ้ ยกว่าคนกรุงเทพ ฯ ตอนพีอ่ ยูโ่ คราชสมัยก่อน มันจะมีเหน่อๆ บ้าง พอมาทําการตลาด
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วิญญาณของเด็กต่างจังหวัดมันช่วยมากเลย ทําให้เราเข้าใจตลาด ตอนเด็กๆ มันมีงว้ิ ลิเก คนกรุงเทพ ฯ
ไม่เคยดูหรอก งิว้ ลิเก แล้วมีหนังกลางแปลง เพราะพีเ่ คยดูหนังกลางแปลงด้วย เราทําสามอย่างนี้ได้
ไหม งิว้ ไม่น่าทําได้ประชากรคนฟงั เหลือน้อยมาก ลิเกก็ไม่ค่อยเวิรค์ หนังกลางแปลงอาจจะเวิ ร์ค ลองทํา
หนังกลางแปลงดูไหม เด็กๆ เราเคยดู เรารู้ มนั เป็น อย่างไร มันต้องมี ต้องติดต่อใคร โทรไปหาป๊าอยู่
โคราช ป๊าก็แนะนําเพื่อนทําหนังอยู่ หนังกลางแปลงตอนนัน้ เป็นหนังขายยามันจะเจ๊งหมด แล้ว ลองไป
คุยกับเขาดูไปคุย
เสร็จจากนัน้ ก็ไปเป็น Happy กลางแปลง Happy กลางแปลง คนดูทเี ป็นพันๆ คนเลย แล้วมัน
เปลีย่ นเรือ่ งได้ เดีย๋ วเป็น หนังเรือ่ งนี้ บา้ ง เดีย๋ วเอาเรือ่ งนัน้ บ้าง มาทีเ่ ดิมก็เปลีย่ นๆๆ ซอฟต์แวร์ได้ คนก็
มาเรือ่ ยๆ โฆษณา Happy ไปด้วย เราสามารถทําได้หมดเลยนะตัง้ แต่ก่อนฉายหนัง ระหว่างหนังฉาย
สองเรือ่ ง เราไม่ถงึ กับโหดทีพ่ ระเอกกําลังจะตายแล้วหยุดแล้วโฆษณา คือเราต่อเรือ่ ง หนึ่งแล้วก็ขายของ
อะไรทําได้หมดทุกอย่าง ถ้าคอนเสิรต์ จัดสีล่ า้ น พีท่ าํ หนังกลางแปลงคนเท่ากันเลยนะใช้ประมาณสีห่ มืน่
แล้วเราทําได้รอ้ ยครัง้ บางทีตอนทีเ่ ราเป็นเด็กสิง่ ทีเ่ ราไม่คดิ ว่าจะช่วย เห็นอะไรเยอะๆ ตอนโตๆ เราจะ
ได้ใช้มนั ตอนนี้น้องไม่รหู้ รอกน้องเก็บจุดไว้ก่อน ได้ทาํ อะไรเยอะแยะ เก็บมันไว้แล้วเดีย๋ วมันได้ใช้เอง
เรายังไม่รหู้ รอกมันจะโผล่ขน้ึ มาเมือ่ ไร แต่มนั จะได้ใช้
คาถาม : ความรู้สึกหลังจากที่ผา่ นอะไรมาเยอะมันเป็ นอย่างไร
พี่รสู้ กึ ดีมากเลยทีพ่ ผ่ี ่านอะไรมาเยอะ คือรูส้ กึ ว่าในการผ่านอะไรมาเยอะมันช่วยจริงๆ บางอัน
หลายๆ อันมันคือความล้มเหลวเลยนะ หลายๆ อันคือการ แป้ก ทําอะไรแบบ ทําไปได้อย่างไร เขิน
ผิดพลาดไปหมด แต่มนั ช่วยเยอะมากเลยนะในการแป้ก ยกตัวอย่างเช่น พีเ่ ป็นคนทีไ่ ม่ได้พดู เก่ง เป็นคน
ทีพ่ ดู ห่วยมากเมือ่ เทียบกับน้องๆ หรือว่าใครในชัน้ ในรุน่ มาพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยนะ จนตอนหลังๆ พูด
หลายๆ ครัง้ บางครัง้ พูด แล้วกดสไลด์ไม่ตดิ ครัง้ แรกไปไม่เป็นเลยนะ ไม่รทู้ าํ อย่างไร ได้แต่กดๆๆ อาย
พูดแบบนี้สกั 5 ครัง้ รูล้ ่ะกดไม่ตดิ เรานึก แล้ว เราเล่าเรือ่ งนี้ไปก่อนเดีย๋ วให้ เขาซ่อมคอม พิวเตอร์ ไป
ตอนนี้พส่ี ามารถเล่าได้ 10 นาทีโดย ไม่มสี ไลด์ ถ้าเกินนัน้ อาจ จะเริม่ เดือดร้อน พวกนี้มนั จะทําให้เรา
แข็งแรงขึน้ แกร่งขึน้ การ แป้ก การล้มเหลวมันทาให้เราตกใจ ตกใจแล้วก็มาคิ ดทบทวนจะทาให้
เราแก้ไขได้ แล้วถ้าเรา เจออะไรยิ่ งเยอะเท่าไรมันคือจุด เราจะมีจดุ เยอะ เมือ่ ไรทีเ่ รามีจดุ เยอะพอ
น้องๆ ตอนนี้อาจจะมีสกั 3 จุด เมือ่ ไรทีม่ จี ดุ เยอะพอ เราอยากรูเ้ ราจะเป็นอะไร เราจะทําอะไร เราเก่ง
อะไร เราถนัดอะไร แล้วเราไม่เหมือนคนอื่นได้อย่างไร เราต้องมีจดุ เยอะพอ เราจะสะสมจุดได้อย่างไร
วันนี้กเ็ ป็นจุดหนึ่งจุด
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คาถาม: ความสุขของพี่ตอนนี้ คืออะไร
ความสุขตอนนี้ของพีม่ ี สามอย่าง อย่างแรกสุดเลยพีเ่ ลือกทุ กอย่างสําหรับทางเลือก นี้เลยคือลูก
สาว อายุ 10 กับ 8 ก็พช่ี อบไปถามคนแก่ทุกคนก็จะบอกเหมือนกันเลยนะ ถ้า ปล่อยเวลาช่วงนี้ไป คือคน
ยุคพีน่ ะมักจะทํางานหนัก โผล่มาอีกที 50 กว่า ลูกโตเป็นวัยรุน่ มีแฟนไปแล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงทีเ่ ราจะอยูไ่ ด้
มีเวลากับเขาได้เยอะๆ แล้วเขาก็ย ั งแบบ “พ่อหล่อทีส่ ุดในโลกอยู่ อีกสัก 2 ปี 3 ปี ” ตอนนี้พท่ี าํ งานอะไรก็
ตาม บางทีได้งานต่างประเทศก็ไ ม่ไปเพื่อจะได้มเี วลาอยูก่ บั ลูก ให้มากทีส่ ุด ความสุขของพีค่ อื ลูกสาว
ประเด็นแรกความสุขของพีค่ อื ลูกสาว อันทีส่ อง .นี่คอื การทีม่ รี า่ งกายแข็งแรงอันนี้น้องๆ อาจจะยังเด็ก
อาจจะยังไม่เข้าใจนัก พีเ่ รียนอัสสัม ชัญศรีราชา มันจะมีป้ายเป็ นภาษาละติน หน้าโรงเรียนบอกว่า “จิตใจ
ทีด่ จี ะอยูใ่ นร่างกายทีแ่ ข็งแรงเท่านัน้ ” ตอนแรกพีฟ่ งั ตอนเด็กๆ พีค่ ดิ ว่ามันกลับหัวกันนะ พีค่ ดิ ว่า ร่างกาย
ต้องมาก่อนจิตใจ หรือว่าจริงๆ แล้วจิตใจต้องมาก่อน ร่างกายหรือเปล่า ถ้าเราใจดีรา่ งกายเราก็จะดีจริงๆ
แล้วมันไม่ใช่ พอไปเรือ่ ยๆ แล้วก็ตาม แม้กระทังตอนน้
่
องๆ โต ถ้า ร่างกาย แข็งแรง จิตใจจะนิ่ง ถ้า
ร่างกายไม่แข็งแรง จิตใจจะไม่นิ่ง ดังนัน้ น้องๆ จะออกกําลังเป็นนิสยั ได้อย่างไร ตอนโตๆ ร่างกายจะได้
ไม่ทรมาน เรือ่ งทีส่ อง.เรือ่ งร่างกาย พีม่ คี วามสุขกับการทีไ่ ม่ปว่ ย ลองคิดถึงตัวเองปว่ ยทรมาน นะ เราไม่
ชอบปว่ ย เพราะฉะนัน้ การทีอ่ ายุเยอะๆ แล้วมันไม่ปว่ ยมันดี คืออย่างแรกเลยก็คอื เรือ่ งลูกสาว อันทีส่ อง
เรือ่ งไม่ปว่ ย อันทีส่ ามพวกคนแก่ทแ่ี นะนําพีต่ อนนี้ ก็คอื ว่า ให้มีความสุขกับสิ่ งเล็กๆ น้ อยๆ ดีกว่า แต่
น้องๆ ก็ควรจะมีเรือ่ งอนาคต พีผ่ ่านอายุมาเยอะแล้ว พีจ่ ะมีความสุขกับเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ อย่างมาคุยกับ
น้องๆ ก็มคี วามสุข สนุก ชอบ เป็นเรือ่ งทีแ่ บบไม่ตอ้ งฝนั ต้องเป็ นนายกฯ ซึง่ เดีย๋ วนี้แบบเละเทะหมดแล้ว
นะ เราก็ชอบเรือ่ งเล็กๆ น้อ ยๆ ความสนุกสนานระหว่างทางในชีวติ เลื อกมองโลกในแง่ดี มันมีอะไร
หลายๆ อย่างในโลกนี้ทเ่ี ราไม่สามารถแก้มนั ได้ เราก็ตอ้ งเลือกทีจ่ ะมองมันเท่านัน้ เอง
คาถาม: พี่มีเป้ าหมายที่ยงั ไม่ได้ทาไหม
เป้าหมายทีย่ งั ไม่ได้ทาํ ก็ไม่ถงึ กับมีชดั เจนมากนักนะ คือตอนนี้กค็ ลําๆ อยากจะทําโปรเจค ต์อะไร
ทีม่ นั แบบพลิกฟื้นบริษทั อีกรอบหนึ่ง เพราะพีช่ อบทําอะไรทีม่ นั แย่ๆ แล้วมันดีขน้ึ ยังไม่ได้มเี รือ่ งเร่งด่วน
ตอนนี้เป้าหมายที่ยงั ไม่ได้ทาํ มันก็เป็ นเป้าหมาย ระหว่างทาง ก็คอื ว่า อยากเห็น ลูกสาวโตขึน้ ไปเป็นคนดี
แล้วยังไม่มแี ฟนจนอายุสกั 30 อะไร ซึง่ ยากมากเดีย๋ วนี้ อาทิตย์ก่อนไปห้างมีคนมาขอเบอร์แล้ว
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คาถาม: ในเมื่อตลอดเวลาที่ผา่ นมาพี่ทาตามคนอื่นมาตลอด อะไรคือสิ่ งที่ทาให้พี่เลือกที่จะทา
ในสิ่ งที่ไม่แน่ ใจทัง้ ๆ ที่มนั เสี่ยงมาก
จริงๆ เราจะพอรูน้ ะว่าการล้มเหลว ไม่ได้ทาํ อะไรถึงขนาดล้มเหลวจนหมดตัว
ทําคนอื่น
เดือดร้อนอะไรอย่างนี้ พีจ่ ะล้มเหลว พีใ่ ช้คาํ ว่า “แป้ก” แป้กมันจะดูน่ารักดีคอื มันแบบมันไม่ถงึ กับทําอะไร
พลาดแล้วต้องออกจากโรงเรียน หรือทําอะไรพลาดแล้วเราต้อง แบบไปเป็นขอทานหรือติดคุก เราไม่ไป
ขนาดนัน้ แต่มนั เป็ นการแป้กเล็กๆ น้อยๆ ในชีวติ ประจําวัน ทีเ่ ราอาจจะล้มเหลวก็ได้ เช่น ปิดเทอมเรา
โตหน่อยเราอาจจะไปทํางาน ขายของ ขายซุปเปอร์แวร์แล้วขายไม่ได้ อันนี้เป็นเรือ่ งทีพ่ ว่ี ่าน่าทํานะ คือ
ขายไม่ได้ กเ็ ลยได้เรียนรูเ้ รือ่ งพวกนี้ได้อย่างไร ช่วงแรกพีจ่ ะทําเหมือนคนอื่นมาตลอดจน จนพีค่ ิดว่ามัน
มาเริม่ ตอนทีพ่ ท่ี าํ การตลาดที่ Happy ตอนนัน้ Happy มีสตางค์ น้อยมาก สูก้ บั คู่แข่ง ตอนนัน้ ที่เขารวย
มาก ก็หาวิธที แ่ี บบพีว่ ่ามันน่าลอง คือต้องทํา อย่าง ไรอย่าง นี้ เช่น จัดหนังกลางแปลงทําอะไรทีม่ นั ไม่
เหมือนชาวบ้าน ทําอะไรทีต่ ่างออกไปเพื่อจะสูก้ บั เขา แล้วพอเริม่ ทําต่างแล้วประสบความสําเร็จ
การทีเ่ ราตัวเล็กกว่าคือด้อยกว่าเขา แต่ว่าเราทําต่างจากเขา ทําออกไปก็ประสบค วามสําเร็จ คือ
ถ้าเราลอกเขา 100 % อย่างไรก็แพ้ มันเป็ นธรรมชาติของการแข่งขัน ต้นไม้เล็กโตใต้ตน้ ไม้ใหญ่ อย่างไร
ก็แพ้ ถ้าไปโตไกลๆ นะแต่ขยันหน่อยรดนํ้าพรวนดิน ดินอาจจะแห้ง แล้งกว่าคนอื่น แต่เราขยันกว่าเราโต
แซงได้ตอนนัน้ Happy ชนะขึน้ มาได้ เพราะตอนนัน้ เราขยัน เดินแล้วก็เอาไอเดียกลับมาแก้ ขยันกว่าคน
อื่นเยอะ ดังนัน้ มันจึงกลับมาข้อแรกของพี่ ความคิดออกนอกกรอบ ตกลงได้ แล้วข้อ หนึ่ง แต่ความขยัน
อดทนยิง่ จําเป็นมากๆ สําหรับคนยุคนี้ เราจะหาตรงนี้เจอได้อย่างไร เราจะฝึกมันได้อย่างไร และสิง่ ทีม่ นั
ทําให้เราหันเห มันจะยัวยวนเราให้
่
ออกจ ากตรงนี้ มันคือโซเชียล มีเดีย เพราะฉะนัน้ โซเชียลมีเดียมันทํา
ให้เราไม่พอใจอะไรเราก็ขน้ึ status คือเราจะอดทนต่อเรือ่ งพวกนี้ได้อย่างไร คือพีว่ ่า มี ณ จุดทีต่ อ้ งคิด
หนักมากเลย และคําพูดมันเป็นนายเราและโซเชียลมีเดีย ยิง่ น้องโตขึน้ ไปเรือ่ ยคือคําพูดเป็นนายเรา
จริงๆ แล้วเดีย๋ วนี้มนั เป็นหนัก เราเขียนคนเดียว เหมือนเราพูดกับใครสักคนหนึ่งในห้องนี้ แต่มนั ไม่ใช่นะ
พอเรากดลงไปต้องจินตนาการว่าเรามีคนพันคนฟงั เราอยู่ แล้วเราตะโกนออกไปอย่าง นี้ เราควรจะทํา
ไหม แต่เวลาเราเขียนเรารูส้ กึ ว่ามีคนเดียว แล้วมีอะไรปุ๊บเราต้อง ตอบโต้ ทนั ที พวกนี้ เราจะเริม่ ฝึกตัวเอง
ได้อย่างไร พวกเราจะได้ไม่เหมือนคนอื่น แล้วเราจะไม่เหมือนได้อย่างไร
มีเจ้าของธุรกิจหมืน่ ล้าน ที่บริษทั โตโยต้า ดีเยีย่ มของคุณสมชาย เหล่าสายเชือ้ คุณสมชายเป็น
คนทีค่ ดิ เลขช้ามา ก ป.5 ต้องออกจากโรงเรียนแล้วเพราะว่าหัวไม่ทนั เขา คือเรียนไม่ได้เลย ค่อนข้างจะ
แบบมีปญั หาทางสมองด้วยซํ้า แต่วนั นี้เขาก็เป็ นเศรษฐีหมืน่ ล้าน เขาก็ใช้วธิ นี ้กี ค็ อื เมือ่ ไปสายนี้ไม่ได้ก็
ขยับ เขาบอกเองเขาไปเป็ นเด็กขับรถ ส่ง นํ้าอัดลม คนอื่นตื่นแปดโมงเขาตื่นตีส่ี วิง่ ไปก่อนแล้วกลับมา
ประมาณนี้ แล้วเขาก็ ไปสมัครงานเพราะเขาอยากทํางานรถ ไปสมัครก็มแี ต่คนรับปริญญาตรี เขา ป .5
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เขาก็ไม่รทู้ าํ อย่างไรเขาก็เดินไปหาเจ้าของ บอกเฮียฟงั ผมก่อน ผมรูผ้ มไม่จบปริญญาตรีแต่ผมสมัครงาน
ผมทําอะไรก็ได้ครับ ผมทําเจ็ดวันก็ได้ครับ ผมไม่เอาเงินเดือนก็ได้ครับ ใครจะไม่รบั ก็เลยถูกเข้ าไปแล้ว
เขาก็ขยัน ขยันแบบคุณตัน “ถ้าเราไม่มี พรสวรรค์อย่างอื่นเลยความขยัน คือพรสวรรค์อย่าง หนึ่ ง”
และ “ความอดทน คือพรสวรรค์อย่าง หนึ่ ง ” เราจะมีตรงนี้ได้อย่างไร พวกทีแ่ บบไฮโซมากๆ จบ
มหาวิทยาลัยดีๆ พวกนี้ไม่ค่อยมีความอดทน ดังนัน้ เราจะสร้างให้อนั นี้เป็นจุดเด่นของเราได้อย่างไร
คาถาม: สิ่ งที่แป้ กที่สดุ ในชีวิตของพี่คืออะไร แล้วพี่มีการแก้ไขอย่างไร
แป้กทีส่ ุดเลยเหรอ คือตอนที่ พีอ่ ว้ นแล้วเข้าโรงพยาบาล พีอ่ ว้ นมากแล้วก็ อ้วนร้อย กิโลฯ เข้า
โรงพยาบาลนี่แบบยํ่าแย่ ทส่ี ุดแล้วพีเ่ ข้า ห้อง CCU เหมือนห้อง ICU ของหัวใจ มันคือ ICU แล้วพีไ่ ม่เคย
เข้าโรงพยาบาล แล้วตอนนัน้ อ้วนอายุ 37 แล้วหัวใจมันเต้น ผิดปกติมาก วันนัน้ เลยเข้าโรงพยาบาล ตอน
ทีน่ อนเข้าไปในโรงพยาบาลมันเหมือนกับในหนังมันมีไฟวูบๆ แล้วคนข้างๆ ทีเ่ ดินไปไม่รหู้ นาวหรือเปล่า
แต่ผา้ ปิดหน้าไว้ คืนนัน้ จําได้เ ลยเป็นคืนทีน่ อนไม่หลับ เวลาเราใก ล้ความตายมากๆ มันจะคิดถึงแบบ ว่า
ลูกก็น่ารัก ภรรยาก็ สวย งานก็ดี คิด โน้นคิดนี่ มีคดิ ถึงงานศพตัวเองด้วยนะ ตอนนัน้ แบ บยํ่าแย่ สุดๆ คิด
แบบตายตอนนัน้ นะ แล้ว ถ้ามีคนมาถามภรรยาว่ าสามีเป็นอะไรตาย แล้วภรรยาจะตอบว่าอะไร “มันจุก
อกตาย” มันเป็นการตายแบบอ้วนตาย คือตอนนัน้ มัน รูส้ กึ แย่ มากนะ แล้วทําไมเราทําตัวเองแบบนี้ แล้ ว
จนออกจากโรงพยาบาลก็ไป หาหมอ ไม่ใช่แค่โรคหัวใจ แต่คอื อะไรทุกอย่างหมด พีก่ เ็ ลยกลัวตาย เรือ่ ง
วันนัน้ พีว่ ่าโชคร้ายทีส่ ุดในชีวติ การแป้กคือโชคร้ายทีส่ ุดในชีวติ ทําไมต้องเกิดขึน้ กับเรา คนอื่นอ้วนไม่
เห็นเป็นไรเลย พีก่ เ็ ริม่ ปวด รูส้ กึ ความกลัวเป็น อย่างไรก็เลยเริม่ กิ นผัก ชีวติ จนอายุ 37 ไม่เคยกินผักเลย
นะ ถัวงอกต้
่
นหนึ่งก็เขีย่ ออก ไม่กนิ ผักเลย ตอนนัน้ ก็กลัวก็เริม่ กินผัก เสร็จแล้วเริม่ วิง่
วันแรกวิง่ ได้รอ้ ยเมตรเหนื่อยมาก แต่แบบกลัวตายทําไปเรือ่ ยๆ สามเดือนนํ้าหนักพีล่ งไปสิบ
กว่ากิโลฯ พีว่ งิ่ ได้สบิ กิโลฯ ตอนนี้ พว่ี งิ่ วันละเจ็ ดกิโลฯ ทุกวันเลยนะ วันนี้อายุ 45 แข็งแรงทีส่ ุด ตัง้ แต่เกิด
มา ไม่ปว่ ย ถามว่าวันนัน้ ทีเ่ ข้าโรงพยาบาล โชคดีหรือโชคร้าย โชคดีนะ อย่างวันทีเ่ ราคิดว่าโชคร้ายทีส่ ุด
ในชีวติ หรือเจออะไรทีม่ นั เข้ามาให้เราตัง้ คําถามว่า ทําไมต้องเป็นเรา มันมีอกี มุ มหนึ่งเสมอ เราจะใช้มนั
แล้วเปลีย่ นมันอย่างไรให้มนั เป็นวันทีโ่ ชคดีของเรา
พีย่ นื ยัน ได้เลยคือเวลาเราเชิญค นทีป่ ระสบความสําเร็จ มาพูดเรือ่ งประสบความสําเร็จหรือเวลา
อ่านหนังสือ เรือ่ งความสําเร็จ เราจะ รูส้ กึ ว่ามันง่าย มาก เรือ่ งราวสัน้ มาก ยกตัวอย่างเช่น คุณตัน เคยฟงั
คุณตันพูดใช่ไหม เปิดร้านอาหารแล้วเห็นคนกินชาเขียวก็เอามาผลิต แล้วก็ขายๆๆๆ แล้วก็รวยๆๆ ลอง
ไปต้มชาเขียวขายสิ บอกแม่ตม้ สิไม่มที าง หรือเถ้าแก่น้อย ต๊อบ (อิทธิพทั ธ์ กุลพงษ์วณิชย์ ) ใช่ไหม เขา
บอกว่า “พี!่ ผมอยูม่ หาวิทยาลัย อายุ 19 เพื่อนกินสาหร่ายก็ถามเพื่อน ผูห้ ญิงทําไมกินสาหร่าย อ๋อ กิน
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แล้ว มันไม่อว้ น ผมก็เลยได้ไอเดีย ผมก็เล ยปิ้งสาหร่ายแล้วก็ลองไปขาย ร้าน 7-11 ดู ซึง่ ไม่ค่อยให้เข้า
ช่วงแรกๆ ก็ขายสิบล้าน เดีย๋ วนี้ขายพันล้าน” ถามว่าง่ายไหมพรุง่ นี้ลองไปปิ้งสาหร่ายดู อายุเท่ากัน ยาก
ไหม เพราะเราจะฟงั เฉพาะเรือ่ งความสําเร็จสัน้ ๆ
พีเ่ จอคนเยอะมาก พีก่ ็จะชอบถามทีน่ ่าสนใจ 100% นะไม่พดู ถึงเหนือคนเหนือฟ้าแล้วพ่อรวย
ไม่นบั เป็นเรือ่ งความสําเร็จนะ คนทีป่ ระสบความสําเร็จทุกคนเลยนะมีเรือ่ งความล้มเหลวอยูเ่ สมอ ก่อน
หน้านัน้ ทุกครัง้ เลยไม่ว่าถามใครก็ม ี คุณตันเจ๊งมาก่อนหน้านัน้ หลายรอบนะ เวลาให้แกเล่าเรือ่ งความ
ล้มเหลวได้สนุกมาก น้องต๊อบไปทําเกาลัดไปทําอะไร ล้มเหลวตัง้ หลายรอบก่อนหน้านัน้ สตีฟ จ็อบส์ ที่
ว่าเจ๋งๆ ก่อนทีเ่ ขาทําแอปเปิ้ล เขาทําริซ่าเจ๊ง ก่อนทีเ่ ขาทําไอโฟนได้ เขาทํามือถือบล็อก จํา โทรศัพท์ โม
โตโรราทีเ่ ป็น mp3phone ก่อนหน้าทีเ่ ขาประสบความสําเร็จ เขาล้มเหลว ทุกครัง้ ก่อนหน้าที่ พีจ่ ะทํา
Happy ได้ พีก่ ไ็ ปเจ๊งอัน หนึ่งเหมือนกัน ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะประสบความสําเร็จได้ตอ้ งมีเจ๊ง ดังนัน้ ถ้าอยาก
ประสบความสําเร็จต้องแป้ก ต้องแป้กให้บ่อย แป้กเสร็จ แป้กคืออะไร พอแป้กเสร็จแล้วมันจะทํา อย่างไร
เหมือนเวลาคนทีเ่ หมือนทหารทีเ่ ก่งมากๆ ถอดเสือ้ มาจะต้องมีแผลเป็ นเต็มไปหมดใช่ไหม แป้ กทําให้เรา
เกิดแผล แผลเล็กแผลน้อยก็ได้ แล้วเราก็จะจําได้ ตรงร่างกายตรงนี้ “โดนนี้ไง โดนมีดบาด ” ความสําเร็จ
จะไม่ค่อยได้จาํ
แป้กนี่มนั จะเป็นจุด เมือ่ ไรทีเ่ รามีจดุ มากพอเราจะรูว้ ่าตัวเองคืออะไร เราจะเริม่ แป้ กอย่างนี้ได้
อย่างไร แต่แน่นอนพีก่ ไ็ ม่ได้บอกว่าต้องเสีย่ งจนหมดเนื้อหมดตัวหรือว่าเสี่ ยงชีวติ หรือเสีย่ งติดคุก แป้กก็
คือเป็นอะไรทีม่ นั ล้มเหลวแบบขําๆ แบบอายๆ หน่อย แบบลุกขึน้ มาเขาให้ยกมือแล้วพูดหน้าชัน้ 5 นาที
พูดแล้วเราแบบแย่เลย พูดไม่ดเี ลย อย่างนี้พว่ี ่าแป้ก แต่ทาํ ไป หลายๆ ครัง้ มันจะเริม่ พัฒนา มันจะเริม่ ดี
ขึน้ มาเอง เราจะแป้กได้อย่างไร
คาถาม: ช่วงที่พี่ลาบาก พี่ลาบากเพราะอะไร และปัญหาของพี่คืออะไร
ถ้าลําบากก็มหี ลายช่วงคือมันลําบากแต่บางทีเราไม่ได้เลือก อย่างช่วงทีไ่ ปเป็นสจ๊วตนี่ลาํ บาก
มากๆ เลย แต่มองตอนนี้เหมือนลําบ าก มองตอนนัน้ มันก็ตอ้ งทนเอา คือเราไม่ มตี วั เลือกอะไร ปญั หาพี่
ตอนนัน้ ทีล่ าํ บากคือก็ตอ้ งไปทํา เพราะไม่อย่างนัน้ เราก็อยูเ่ ฉยๆ อายพ่ออายแม่ เราต้องทําอะไรสักอย่าง
หนึ่ง แล้วเราก็ไม่ม ี สตางค์ โทรหาแฟนด้วย ลําบากหนักเลย โตไปหนุ่มๆ ก็จะถูกกระตุน้ เรือ่ งนี้เยอะ ทํา
อะไรโง่ๆ หลังๆ ก็เป็นเรือ่ งอย่างนี้ล่ะ เราก็ตอ้ งลําบากเพราะเราไม่ม ี ตวั เลือก จริงๆ ตัวเลือกบางทีกเ็ ป็น
เรือ่ งไม่ดนี ะ เรามี ตวั เลือกเยอะๆ ก็ไม่ใช่ ดี มันทําให้เราต้องลุยกลับไป ก็ไม่ได้คดิ อะไรมาก พีว่ ่ามันเป็น
พืน้ ฐานทีส่ ุดของการทีอ่ ดทน อดทนเพื่อให้ม ี สตางค์ไปทําอะไรก่อน ซือ้ เสือ้ ผ้าอะไรทีต่ อ้ งมี แล้วก็ฝึกจิต
ตัวเองแล้วค่อยๆ พัฒนาอะไรขึน้ ไปเรือ่ ยๆ
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คาถาม: เด็กส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ ไม่ว่าจะอายุเท่าไร มันก็จะแบกมาเยอะมากๆ ก็คือความฝัน แต่ก็
มีเรื่องความขี้เกียจ เข้ามารบกวน เราจะทา อย่างไรให้ความขี้เกียจมันก็ยงั อยู่ แต่กท็ าให้ความ
ฝันของเราสาเร็จไปด้วยกันได้
พีเ่ ป็นคนขีเ้ กียจน ะ ต้องบอกก่อน พีไ่ ม่ได้ เป็นคนทีข่ ยันเลย เป็นคนทีข่ เ้ี กียจ มากเลย ตอนอายุ
เท่าน้องๆ เคยนอนข้ามวันข้ามคืนบ่อย คือนอนตื่นมา เขาเรียกอะไร นอนคํ่าชนคํ่า ข้ามไปวัน หนึ่งแล้ว
ตื่นมาอีกที หนึ่งเคยทํา คือพีข่ เ้ี กียจมาก แล้วก็มคี วามฝนั ลมๆ แล้งๆ ไปด้วย แต่พค่ี ดิ ว่าตอนนี้กข็ ้ี เกียจ
นะ ทีน้ถี ามว่ามันมีอะไรตอนนี้ พี่ หาอะไรทีต่ อ้ งต่อสูก้ บั ตัวเองระยะสัน้ บอกเลยระยะสัน้ เพราะว่าความ
ฝนั มันเป็ นเรือ่ งระยะยาว เราจะสูก้ บั ตัวเองระยะสัน้ ได้อย่างไรให้เอาชนะตัวเองได้ พีม่ เี รือ่ ง หนึ่งทีพ่ ท่ี าํ ทุก
เช้า ก่อนเล่าเรือ่ งพีจ่ ะเล่าเรือ่ งของศิลปินฝรัง่ เศสคน หนึ่ง ทีฝ่ รังเศสมั
่
นหนาวมากนะแต่ตอนเช้าก็จะ
อาบนํ้าเย็นทุกเช้า เขาเป็นคนทีข่ เ้ี กียจมากแต่เขาจะอาบนํ้าเย็นทุกเช้าเพราะเขาบอกว่าในก่อนทีเ่ ขาจะ
ตัดสินใจเดินเข้านํ้าเย็น มันเป็นวินาทีท่ี ทุกอย่างต้องตื่นตัวหมด อาบดีหรือ ไม่อาบดี แล้ววิง่ เข้าไป แล้ว
เขาบอกว่าถ้าอาบนํ้าเย็นได้นะทัง้ วันง่ายหมด ไม่มอี ะไรยากแล้ว เพราะเขาได้ตดั สินใจแรงๆ ครัง้ หนึ่งใน
ชีวติ ได้ในตอนเช้าทุกเช้า เป็นเรือ่ งเล็กๆ อย่างนี้นะ พีก่ ม็ ที ุกเช้านะ พีเ่ ป็นคนทีไ่ ม่ชอบวิง่ เลย ไม่ชอบ
ออกกําลัง แต่กลัวตาย มันใหญ่กว่าไม่ออกกําลังนะ พีก่ เ็ ลยตอนเช้าทุกเช้าพีจ่ ะวิ่ งประมาณหกวันในหนึ่ง
อาทิตย์ ตอนเช้า ต้องต่อสูท้ ุกวันตื่นหรือไม่ต่นื อย่างแรกนะ เพราะบางทีมนั ไม่ตอ้ งตื่น ก็ได้ เพราะว่าตื่น
สายมันวิง่ ไม่ได้ เราต้องตื่นเช้า ตื่นเสร็จ ลุกขึน้ มาแล้ว จะนอนต่อ ดีไหมหรือลุกออกจากห้องนอน ลุกจาก
ห้องนอนเสร็จจะแต่งตัวไหม หรือไปกินข้าวเลย จะแต่งตัวใส่รองเท้าไหม ต่อไปจะเดินหรือจะวิง่ วิง่ ไปสัก
พักหนึ่ง เหนื่อยมากเลย ตัง้ ใจวิง่ 7 กิโลฯ วิง่ ไปได้ 3 กิโลฯ ก็อาจจะคิดว่า พอแล้วหรือจะวิง่ ต่อให้ถงึ 7
กิโลฯ มันจะมีการเอาชนะตัวเองทุกวันตอนเช้าๆ
น้องๆ จะหาอะไรอย่างนี้ได้ไหมคือมันเป็นการฝึกความพยายามซํ้า แล้วซํ้าอีก ซํ้าแล้วซํ้าอีก จะ
หาได้อย่างไรเพราะว่ามีอกี เรือ่ ง หนึ่ง “หัวใจของการประสบความสาเร็จไม่ใช่ศกั ยภาพ ” มันมีคลินิก
ลดความอ้วน พีเ่ คยอ่านเรือ่ งหนึ่ง คนอ้วนมากๆ เดินไปตูไ้ ปรษณียแ์ ล้วเหนื่อย ทีฟ่ ลอริดาเขาเปิดคลิ นิก
มาเป็นร้อยปีแล้วนะ วันแรกเขาจะให้คนอ้วน เดิน คนอ้วนๆ ก็จะเดิน บางคนเดิน ได้กโิ ลฯ หนึ่ง บางคน
เดินได้ 50 เมตร ต้องหามกลับมาบ้าน แล้วเขาก็ทาํ ลดความอ้วนไปเรือ่ ยๆ แล้วเขาก็ดสู ถิตปิ ระสบ
ความสําเร็จทีส่ ามาร ถลดได้ เพราะการลดความอ้วนทีแ่ บบ อ้วนเป็นร้อยๆ กิโลฯ มันต้ องใช้ จิตใจที่
เข้มแข็งมากๆ เขา ทําจุดบน กราฟเลย ปรากฏว่ าศักยภาพก็คอื ว่า คนทีเ่ ดินไกลทีส่ ุดในวันแรก ไม่ได้
หมายความว่าจะลดความอ้วนได้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เลยนะกับการลดความอ้วนได้สเ่ี ดือนหลังจากนัน้
แต่สถิตมิ นั สูงขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ คนอ้วนไม่ว่าจะเดินใกล้หรือเดินไกล แต่วนั ทีส่ องยังลุกมาเดิน ความสําเร็จ
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เกิดขึน้ อีก วันที่ สามถ้าคนเดียวกันยังมาอีก ความสําเร็จก็ยงั มีโอกาสเกิดขึน้ ถ้าเดินสีว่ นั แรก มาทุกวัน
ไม่ว่าจะเป็นคนทีอ่ ่อนแอทีส่ ุดในกลุ่มโอกาสสําเร็จ 100% ดังนัน้ มันอยูท่ ก่ี ารทําซํ้า ทําซํ้า
ในทีส่ ุดแล้วความฝนั นัน้ มันคือเป้าหมายไกลๆ เหมือนความฝนั พีช่ ่วงหนึ่งทีอ่ ยากวิง่ ได้ 10 กิโลฯ
อยากไปวิง่ มินิมาราธอนแต่ความจริงคืออะไรต้องเริม่ วิง่ ให้ได้ 100 เมตรก่อน แล้วการทีไ่ ปถึงความฝนั คือ
อะไร ก็คอื การที่วนั นี้วงิ่ 100 เมตร พรุง่ นี้กต็ อ้ งวิง่ ให้ได้ 110 อีกวันวิง่ ให้ได้ 200 อีกวันให้ได้ 300 เพิม่ ที
ละนิด เพิม่ ทีละนิด มันถึงจะใกล้ความฝนั ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ มันต้องเริม่ จากความจริงก่อน ก้าวแรกแล้วพัฒนา
ตัวเอง ทีน้กี ารพัฒนาตัวเอง แน่นอนว่าการวิง่ มันง่าย มันต้องวิง่ ให้มากขึน้ เรือ่ ยๆ มันไม่งา่ ยหรอก แต่มนั
เข้าใจง่าย วิง่ ต้องวิง่ ให้มากขึน้ เรือ่ ยๆ จนถึงความฝนั ได้
แต่ในโลกของเรา เช่นถ้าเราอยากเป็น CEO บริษทั ใหญ่ๆ ยกตัวอย่าง อยากเป็นตําแหน่งสูงๆ
ถามว่าความฝนั ตรงนัน้ มันต้องใช้อะไรมันต้องใช้จดุ ในทีส่ ุดพอเรามีจดุ มากพอเราอาจไม่อยากเป็นความ
ฝนั นัน้ ก็ ได้ ความฝนั มันมีความฝนั ทีเ่ ราฝนั เองจาก ลมๆ แล้งๆ ขึน้ มา หรือมันเป็ นความฝนั จริงๆ มัน
สําคัญอยูท่ จ่ี ดุ ถ้าเรามีจดุ มากพอ เราถึงจะฝนั ได้จริงๆ ว่าเราเป็นอะไร บางทีเราก็ฝนั ไปอย่างนัน้ แหละ ดู
ทีวเี ห็นคุณหมอคนนี้หล่อ เลยอยากเป็นหมอ มันก็ เป็ นความฝนั ทัวไป
่ แต่เมือ่ ไรก็ตาม ทีเ่ ราเริม่ สะสมจุด
เราก็จะเริม่ รูแ้ ล้วว่าเราชอบ เราอยากเป็นอะไร ถ้าเราชอบช่วยเหลือคน เราชอบเห็นคนมีความสุข เราได้
ลองแล้วเราเห็น คนมีความสุข แล้วเรือ่ งนี้มนั เจ๋ง ดี มันก็จะเป็นจุดอยูต่ รงนี้ รูว้ ่าเราเป็นอะไรจริงๆ ดังนัน้
เราควรจะทบทวนความฝนั ตัวเองตลอดเวลา
อันทีห่ นึ่ง .เพราะว่าเราสะสมจุดไปเรือ่ ยๆ ความฝนั เราจะเปลีย่ น อันทีส่ อง .ไม่ว่าความฝนั เราจะ
เปลีย่ นหรือไม่ นิสยั ทีจ่ ะพาเราไปสู่ความฝนั เราจะสร้างมันได้อย่างไร จะหาอะไรทีจ่ ะต่อสูก้ บั ตัวเองได้ทุก
วัน ง่ายๆ เรือ่ งอะไรก็ได้ทุกวัน ซํ้าแล้วซํ้าอีกทุกวัน เอาเรือ่ งง่ายๆ พีท่ า้ เอาเรือ่ งง่ายๆ ทีส่ ุดเลยนะ คือ
เรือ่ งการใช้ไหมขัดฟนั พีว่ ่ามันดีนะ หมอฟนั บอกว่าถ้า ทําแล้ว เราแทบไม่ตอ้ งไปหาหมอ ฟนั เลย เราไม่
ชอบไปหาหมอ ฟนั อยูแ่ ล้ว อันทีส่ อง .เราก็จะไม่ค่อยปว่ ยเพราะเชือ้ โรคมันไม่อยูใ่ นปาก แล้วอายุยนื ขึน้
ด้วยนะ แล้วทีน่ ้ถี ามว่า การทํา ทุกวัน มันยากไหม ยากมากๆ เลยนะ เพราะว่าคือ มันเหมือนไม่ยากนะแต่
ลองทําดูส ิ มันเหมือนเราจะรูส้ กึ ว่าเดีย๋ วสะสม 4-5 วัน ทําครัง้ หนึ่ง ก็ได้ เดีย๋ วมันเอาออกไปเอง ถ้าเรา
พยายามบังคับให้ตวั เอง ใช้ไหมขัด ฟนั ได้ อย่างนี้ หาอะไรก็ ได้ทเ่ี ราทําได้ทุกวันๆ เรือ่ งง่ายๆ ในชีวติ มี
อะไรบ้างทุกวัน ซํ้าแล้วซํ้าอีกๆ สิง่ ทีเ่ ราอาจจะทําไม่ได้ทุกวันแต่เราบังคับตัวเอง พีว่ ่ามันเป็ นการฝึกนิสยั
เพื่อจะทําไปสู่ความฝนั อาจจะไม่ได้พาไปสู่ความฝนั โดยตรงแต่มนั จะมีนิสยั พอเราจะต้องวิง่ ให้ได้ เราก็รู้
ล่ะเราต้องทําทุกวัน พอเรามีเราต้องทําทุกวัน เราจะสร้างนิสยั ความจริง แล้วเราจะไปเชื่อมกับความฝนั
ได้อย่างไร เมือ่ เรามีจดุ มากพอเราจะรูฝ้ นั ทีช่ ดั ขึน้ ว่าเราอยากเป็ นอะไร เราต้องสะสมจุด
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พีจ่ ะเล่าอีก นิดหนึ่ง เคล็ดลับในชีวติ อันหนึ่งของพีด่ ว้ ง ดวงฤทธิ ์ บุนนาค ทีเ่ ป็นสถาปนิก อันดับ
หนึ่งของประเทศไทย เป็นคนทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์สงู มาก เขามาสอนพีบ่ อกว่าความคิดสร้างสรรค์หรือ
อะไรก็ตามคุณสอนไปเรือ่ ยๆ มันไม่ได้หรอก เขาบอกว่าครัง้ แรกเลยเขาจะให้นกั เรียนเขียน ชัน้ เรียนของ
พีเ่ ลย ให้เขียนวัตถุประสงค์ 3 อย่างทีม่ าทํากิจกรรมนี้คอื อะไร อยากได้อะไร มีเพื่อน อยากพั ฒนาตัวเอง
อยากไปทะเล อยากอะไรก็ ได้สามอย่างให้เขียนไปเลย เขียนใส่กระดาษไว้เลยนะ แล้วมองมันบ่อยๆ
แล้วจบค่ายเราจะได้มนั เอง แต่เราต้องเขียนก่อนว่าเราอยากได้อะไรจากสามอั นนี้ เขียนให้ชดั ๆ ไปเลย
แล้วหลังจากนี้ ลองเขียนเล่นๆ ก็ได้นะ ไม่ได้อยูใ่ นภาคบังคับ ไม่ได้อยูใ่ นหลักสูตร แต่เขียนไว้สามอันทุก
อย่าง มันจะดูดเข้ามาเองเป็นกฎแรงดึงดูดของโลก กิจกรรมทีเ่ ราทําอะไรหลายๆ อย่าง มันจะพาเราไปสู่
สามข้อนี้เอง แล้วเราก็จะได้มนั เอง แต่ละคนจะอยากได้ไม่เหมือนกันนะ ไม่มถี ูกไม่มผี ดิ .
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