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อาหารสมอง
ผู้ประกอบการรุ่ นใหม่ ฝากข้ อคิด
วีรกร ตรี เศศ
ในงานรับปริ ญญาของบัณฑิตในหลายประเทศ
เชิญบุคคลสําคัญมากล่าวสุนทรพจน์ให้ บณ
ั ฑิตฟั ง
ถือกันว่าเป็ นเกียรติอย่างสูง

ประเพณีหนึงทีมีมานานก็คือการ

ซึงแต่ละคนก็จะเตรี ยมตัวมาเป็ นอย่างดีเพราะ

และมีการบันทึกและเผยแพร่กนั ทัว

“วิ ช าสุ ด ท้ าย”

หนั ง สื อ แปลโดย สฤณี อาชวานั น ทกุ ล (2 เล่ ม ตี พิ ม พ์ โ ดย

Openbooks ในปี 2552) รวบรวมสุนทรพจน์ทีมีคา่ เหล่านันมาไว้
A
ด้วยกัน

ผมขอนําสุนทรพจน์ของ

Guy Kawasaki ที Boston College เมือ 20 พฤษภาคม 2000 มาเผยแพร่ตอ่ ดังนี A
“.......กาย คาวาซากิ (เกิดปี 1954) นักธุรกิจชาวฮาวาย นักรณรงค์ยคุ แรกเริ มของ
บริ ษัทแอปเปิ ล

ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ แมคอินทอช

ไอพอด และไอโฟน

หลังจากทํางาน

ให้ กบั แอปเปิ ล เขาก็ตงบริ
ั A ษัทซอฟต์แวร์ สองแห่งคือ ACIUS และ Fog City Software และเป็ น
นักลงทุนผู้บุกเบิก (angel investors) ในบริ ษัทอีกสามแห่ง

ปั จจุบนั เขาเป็ นซี อีโอและประธาน

กรรมการของ Garage Technology Ventures บริ ษัททีลงทุน (venture capitalist)
เทคโนโลยีระยะแรก

ในกิจการ

คาวาซากิเขียนหนังสือมาแล้ วเก้ าเล่มเกียวกับธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ

“.......ธรรมเนี ยมปกติของงานนี คA ื อการกล่าวสุนทรพจน์ เกี ยวกับสิ ง สูง ส่งทังA หลาย
อย่างเช่นสิทธิมนุษยชน

สังคม และความเชือมัน ในตัวเอง

แต่ผมไม่ใช่คนปกติครับ หัวข้ อ

ของผมคือ “คุณอยากเป็ นผู้ประกอบการใช่ไหม”
ปลายทศวรรษ 1800 แถวนี มA ี อุตสาหกรรมนํ าA แข็ง ที กําลัง เจริ ญรุ่ ง เรื อง

พ่อลูก

หลายคูช่ ว่ ยกันตัดนํ Aาแข็งในทะเลสาบและบึงเป็ นก้ อน ๆ ส่งขายไปทัว โลก
นักตัดนํ าA แข็งเหล่านี ถA ูกบริ ษัทที คิดค้ นโรงงานนํ าA แข็งบีบให้ ออกจากธุรกิ จ
ความจําเป็ นทีจะต้ องตัดและขนส่งนํ Aาแข็งอีกต่อไป
ไหนก็ได้ ในทุกฤดูกาล

ไม่มี

เพราะบริ ษัทเหล่านันสามารถผลิ
A
ตนํ Aาแข็งทีเมือง

-2หลังจากนันบริ
A ษัททํานํ าA แข็งเหล่านี Aก็ถูกบริ ษัทตู้เย็นบีบให้ ออกจากธุรกิ จ
เป็ นเรื องสะดวกสบายที จ ะทํ านํ าA แข็งในโรงงาน

ถ้ ามัน

คุณก็ ล องนึกดูว่ามัน จะดี กว่านันA แค่ไหนถ้ าเรา

สามารถทํานํ Aาแข็งและเก็บมันไว้ ทีบ้านของเราทุกคน
ที น่ า สนใจก็ คื อ
ไปเป็ นโรงงานทํานํ าA แข็ง

ไปเป็ นบริ ษัทผลิตตู้เย็น

ยอมรั บแต่สิงทีร้ ู แล้ ว
อ้ าแขนรับ

ไม่ มี บริ ษั ท ไหนเลยที เ ปลี ยนสถานะจากการเป็ นนัก ตัดนํ าA แข็ ง
เพราะพวกเขาต่อต้ านสิงที ไม่เคยรู้ และ

ถ้ าคุณอยากเป็ นผู้ประกอบการจงทําในสิงตรงกันข้ าม

ทําให้ มนั เป็ นส่วนหนึง ของชีวิต

นัน คือ

จงรั ก

และสร้ างสรรค์สิงทีคณ
ุ ไม่เคยรู้

สมมุติว่าคุณเป็ นคนสร้ างกับดักหนูทีเ จ๋งที สุดในโลกโดยใช้ ระเบิดปรมาณูขนาดจิg ว
คุณฆ่าหนูได้ อย่างยอดเยียมทีสดุ ทีในประวัติศาสตร์ มนุษยชาติ

อย่างไรก็ตามสิงประดิษฐ์ ของคุณมี

บางประเด็นทีนา่ กังขา
คนที ติดตังกั
A บดักเป็ นต้ องจบปริ ญญาเอกฟิ สิกส์
กัมมันตภาพรังสีทีอยู่ห่างออกไป 100 ไมล์

คุณต้ องหาพื นA ที ทิงA หนูตายเจื อ

ราคาของกับดักนี Aคือ 50,000 ดอลลาร์

คุณไม่ซื Aอ

สินค้ าแบบนี Aแน่ ๆ แล้ วทําไมคุณถึงคิดว่าคนอืนจะซื Aอล่ะครับ?
ลองจินตนาการว่าถ้ าผู้บริ หารสายการบินยอมมานัง เครื องบินชันประหยั
A
ดแล้ วลองกิน
อาหารทีผ้ โู ดยสารถูกบังคับให้ กิน?

โลกคงจะไม่เหมือนเดิมต่อไป

.......สิบห้ าปี แรกของอาชีพของผม
คุณภาพของไอเดีย

แต่ผมคิดผิด

ผมคิดว่ากุญแจของการเป็ นผู้ประกอบการคือ

ไอเดียดี ๆ นันเป็
A นเรื องง่าย

แม้ แต่ไอเดียสุดยอดก็ง่าย

เหมือนกัน
ไอเดี ยไม่ใ ช่กุญ แจของการเป็ นผู้ประกอบการ

การลงมื อปฏิ บัติต่างหากที เ ป็ น

กุญแจ และยิงไปกว่านันกุ
A ญแจของการลงมือปฏิบตั กิ ็คือการสร้ างทีมทีดี
ทุกคนสามารถนัง คิดไอเดี ยดี ๆ ได้ ทังA วัน

ผมจะให้ ไ อเดี ยที มี ค่าหลายพันล้ าน

เหรี ยญกับคุณตรงนี Aเลย---สร้ างระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ทีทํางานเร็ ว
และไม่มีบกัn

โอเคครับ

สร้ างพันธมิตรและแนวร่วม

หารื อกับคนอืน

ถามคนอืนว่าคิดยังไง

ออกใบอนุญาตให้ คนอืนเอาไปใช้

.......ทําทังหมดนี
A
Aเพราะอย่างทีผมพูดไปแล้ วว่า
ไอเดีย

ใช้ ง่าย

เอามันไปใช้ ได้ เลย

ถ้ าคุณมีไอเดีย แบ่งปั นให้ คนอืนรับรู้
อย่าเก็บมันไว้ คนเดียว

มีขนาดเล็ก

กุญแจไม่ได้ อยู่ทีความพิเศษของ

แต่อยูท่ ีความพิเศษในความสามารถของคุณทีจะทําให้ มนั เป็ นจริ ง
ถ้ าคุณมีไอเดียดี

ถ้ าคุณมีไอเดียสุดยอด

ตังสมมติ
A
ฐานได้ เลยว่ามีคนอีกห้ าคนทีกําลังทําเรื องเดียวกันนี Aอยู่

ก็ตงสมมติ
ัA
ฐานได้ เลยว่ามีคนอีกสิบคนทีกําลังทําเรื องนี Aอยูเ่ ช่นกัน

-3ผม ไ ม่ เ คยพ บผู้ ประกอบการคนไ หนที วิ ต กจริ ตและประสบความสํ าเร็ จ
ผู้ป ระกอบการที ป ระสบความสํ า เร็ จ ล้ ว นแบ่ง ปั น ไอเดี ย ของพวกเขา

แบ่ง ปั น หุ้น ของพวกเขา

แบ่งปั นความฝั นของพวกเขา และเปลือยจิตวิญญาณของพวกเขา
คุณอาจจะคิดว่าเป้าหมายของการเป็ นผู้ประกอบการคือการแสวงหาสภาพคล่องใน
ฐานะเครื องมื อที จะทําให้ คณ
ุ “มี ความสุข” และคุณอาจจะคิดว่าความสุขเป็ นเรื องทีคาดการณ์ ได้
เช่นได้ รับ
(ก) ไอพี ไอ (การเสนอขายหุ้นให้ กับประชาชนทัวไปครั งA แรกซึงจะทํ าให้ ได้ เงิ นก้ อน
ใหญ่)
(ข) บ้ านหลังใหญ่

รถสปอร์ ต

เครื องบินส่วนตัว

“ความสุข” เป็ นสิงทีอยู่เพียงชัว คราวและไม่ยงั ยืน มันไม่ควรเป็ นเป้าหมายของ
การเป็ นผู้ประกอบการ
ความเบิกบานใจคือเป้าหมายทีถกู ต้ อง
ตรงทีมนั คาดการณ์ล่วงหน้ าไม่ได้

มันมาจากการวิงไล่ตามความสนใจและสิงทีคณ
ุ รัก

สิง ที ไ ม่ “ชัดเจน” ว่าจะนํ าไปสู่ความสุข
มาจากเพือนฝูง

ความเบิกบานใจอยู่ตรงข้ ามกับความสุข

มันมาจากการสร้ างที ม งานที ดี

ซึงเป็ น

มาจากครอบครั ว

และมาจากสิงของต่าง ๆ ทีราคาไม่แพง หรื อไม่อย่างนันA ก็ไม่ต้องใช้ เงินซื Aอเลย

มันมาจากการทําให้ โลกนี Aน่าอยูข่ ึ Aนกว่าเดิม.......
.......การเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการ
ว่าการเรี ยนรู้ จะสิ Aนสุดลงเมือผมได้ รับปริ ญญา
เรี ยนรู้

ไม่ใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง
นัน ไม่เป็ นความจริ ง

ผมเคยคิด

ผู้ประกอบการไม่เคยหยุด

และอันทีจริ งการเรี ยนรู้ เป็ นเรื องง่ายกว่าเดิมหลังจากที คณ
ุ เรี ยนจบแล้ ว

เพราะมันง่าย

กว่าเดิมทีจะมองเห็นความเกียวโยงทีอธิบายว่าเหตุใดคุณถึงจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้
อย่าสับสนระหว่างโรงเรี ยนกับการเรี ยนรู้
อะไรเลย

คุณอาจจะไปโรงเรี ยนแต่ไม่ได้ เรี ยนรู้

และคุณก็สามารถเรี ยนรู้อะไร ๆ ได้ มหาศาลนอกรัวA โรงเรี ยน
ถ้ าคุณอยากเป็ นผู้ประกอบการทีประสบความสําเร็ จคุณจะต้ องเรี ยนรู้ อย่างไม่หยุดยังA
.......สิ ง ต่า ง ๆ ในโลกนี เA ปลี ย นแปลงจากสิ ง สัม บูร ณ์ (absolute)

เปรี ยบเที ยบ (relative)

ตอนทีคุณยังเป็ นเด็ก

ล้ ว นเป็ นเรื อ งผิ ด อย่ า งสัม บู ร ณ์

การโกหก

การคดโกง

ไปเป็ นสิ ง
หรื อการลักขโมย

เมื อ คุณ โตขึ นA และโดยเฉพาะเมื อ คุณ ไต่ ลํ า ดับ ขันA ในธุ ร กิ จ

คุณอาจจะถูก “ระบบ” เย้ ายวนให้ คดิ ในเชิงเปรี ยบเทียบ
“ผมไม่ได้ โกงภาษี เท่ากับเพือนร่วมงานของผม”
เท่ากับคนอืน ๆ”

“ผมไม่ตกแต่งบัญชีเท่ากับบริ ษัทอืน”

“ผมไม่ ยัด ไส้ ใ บขอเบิ ก ค่า ใช้ จ่ า ย
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โลกมี สิง ที ถูกอย่างสัมบูรณ์ (absolute rights)

และผิดอย่าง

สัมบูรณ์ (absolute wrongs) ผู้ประกอบการเป็ นตําแหน่งทีสงั คมชืนชม ดังนันคุ
A ณจึงมีพนั ธะทาง
ศีลธรรมในการสร้ างบรรทัดฐานให้ สงู
.......ในบรรดาบทเรี ยนทังA หมดไม่มี อะไรเลย

ไม่ว่าจะเป็ นเงิ นทอง

หรื อชือเสียง ทีจะสามารถทดแทนครอบครัวและเพือน ๆ ของคุณได้

อํ านาจ

หรื อนําพาพวกเขากลับมา

หลังจากทีพวกเขาลาจากไปแล้ วได้ .......”
นีคือความคิดเห็นของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทีนา่ สนใจอย่างมาก

เครื$ องเคียงอาหารสมอง
สามีภรรยาสูงอายุคหู่ นึง ไปพบแพทย์ หลังจากการตรวจร่ างกายหมอได้ บอกกับสามี
ว่าเขามีสขุ ภาพดี หมอได้ ถามว่าเรื องทางเพศของเขายังเป็ นปกติดีอยู่หรื อเปล่า และเขามีปัญหา
อะไรจะถามไหม
ชายชราตอบว่า อันทีจริ งมันก็มีอยู่หรอกนะ หลังจากทีนอนกับภรรยาของผมแล้ ว
ผมมักจะรู้สกึ ร้ อนและมีเหงือออก แต่หลังจากทีผมนอนกับเธอเป็ นครังA ทีสองผมมักจะหนาวสัน
หลังจากนันหมอก็
A
ไปตรวจภรรยาและพูดว่า ทุกอย่างเป็ นปกติ
คุณมีข้อวิตก
กังวลในเรื องสุขภาพอะไรทีจะถามไหม......ภรรยาตอบว่าเธอไม่มีปัญหาอะไรทีวิตกกังวล
หมอจึง
พูดกับตัวภรรยาว่า สามีของคุณมีความวิตกกังวลทีไม่ปกติธรรมดา เขาบอกว่าเขามักจะร้ อน
และเหงือออกเมือนอนกับคุณในครังA แรก และรู้ สึกหนาวสัน หลังจากนอนในครังA ทีสอง คุณพอจะรู้
ไหมครับว่าเป็ นเพราะเหตุใด
เธอบอกว่า
อีตาแก่บ้าเอ๊ ย
นัน เป็ นเพราะครังA แรกนัน น่ะเป็ นหน้ าร้ อน
เดือนกรกฎาคมและครังA ทีสองน่ะมันเป็ นหน้ าหนาวเดือนธันวาคม
⊙.............................................................⊙

นํา( จิม( อาหารสมอง

จงปฏิบตั ติ าม 3 Rs

(1) เคารพตนเอง (Respect for self)
(2) เคารพผู้อืน (Respect for others)
(3) รับผิดชอบต่อการกระทําของตน (Responsibility for all your actions)
(ทังA “เครื องเคียง และนํ Aาจิ Aมอาหารสมอง” มาจาก “ข่าวรุ่น มช. 08”)
--------------------------------------------------

