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อาหารสมอง 
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ฝากข้อคิด 

 
       วีรกร  ตรีเศศ 

    
 
  ในงานรับปริญญาของบณัฑิตในหลายประเทศ      ประเพณีหนึ�งที�มีมานานก็คือการ

เชิญบคุคลสําคญัมากล่าวสุนทรพจน์ให้บณัฑิตฟัง       ซึ�งแตล่ะคนก็จะเตรียมตวัมาเป็นอย่างดีเพราะ

ถือกนัวา่เป็นเกียรตอิยา่งสงู      และมีการบนัทกึและเผยแพร่กนัทั�ว  

  “ วิชาสุดท้าย”    หนังสือแปลโดย สฤณี  อาชวานันทกุล  (2 เล่มตีพิมพ์โดย 

Openbooks ในปี 2552)   รวบรวมสนุทรพจน์ที�มีคา่เหล่านั Aนมาไว้ด้วยกนั      ผมขอนําสนุทรพจน์ของ 

Guy Kawasaki ที� Boston College  เมื�อ 20 พฤษภาคม 2000 มาเผยแพร่ตอ่ดงันี A   

  “.......กาย คาวาซากิ (เกิดปี 1954)    นกัธุรกิจชาวฮาวาย     นกัรณรงค์ยคุแรกเริ�มของ

บริษัทแอปเปิล         ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์แมคอินทอช       ไอพอด     และไอโฟน       หลงัจากทํางาน

ให้กบัแอปเปิล     เขาก็ตั Aงบริษัทซอฟต์แวร์สองแห่งคือ   ACIUS    และ  Fog City Software  และเป็น

นกัลงทุนผู้บุกเบิก (angel investors) ในบริษัทอีกสามแห่ง      ปัจจุบนัเขาเป็นซีอีโอและประธาน

กรรมการของ Garage Technology Ventures บริษัทที�ลงทุน (venture capitalist)  ในกิจการ

เทคโนโลยีระยะแรก       คาวาซากิเขียนหนงัสือมาแล้วเก้าเลม่เกี�ยวกบัธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

  “.......ธรรมเนียมปกติของงานนี Aคือการกล่าวสุนทรพจน์เกี�ยวกับสิ�งสูงส่งทั Aงหลาย      

อย่างเช่นสิทธิมนษุยชน      สงัคม     และความเชื�อมั�นในตวัเอง       แตผ่มไม่ใช่คนปกติครับ     หวัข้อ

ของผมคือ  “คณุอยากเป็นผู้ประกอบการใชไ่หม” 

  ปลายทศวรรษ 1800 แถวนี Aมีอุตสาหกรรมนํ Aาแข็งที�กําลังเจริญรุ่งเรือง       พ่อลูก

หลายคูช่ว่ยกนัตดันํ Aาแข็งในทะเลสาบและบงึเป็นก้อน ๆ สง่ขายไปทั�วโลก 

  นักตดันํ Aาแข็งเหล่านี Aถูกบริษัทที�คิดค้นโรงงานนํ Aาแข็งบีบให้ออกจากธุรกิจ       ไม่มี

ความจําเป็นที�จะต้องตดัและขนสง่นํ Aาแข็งอีกตอ่ไป      เพราะบริษัทเหล่านั Aนสามารถผลิตนํ Aาแข็งที�เมือง

ไหนก็ได้ในทกุฤดกูาล 
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  หลงัจากนั Aนบริษัททํานํ Aาแข็งเหล่านี Aก็ถูกบริษัทตู้ เย็นบีบให้ออกจากธุรกิจ       ถ้ามัน

เป็นเรื�องสะดวกสบายที�จะทํานํ Aาแข็งในโรงงาน       คุณก็ลองนึกดูว่ามันจะดีกว่านั Aนแค่ไหนถ้าเรา

สามารถทํานํ Aาแข็งและเก็บมนัไว้ที�บ้านของเราทกุคน 

  ที�น่าสนใจก็คือ     ไม่มีบริษัทไหนเลยที�เปลี�ยนสถานะจากการเป็นนักตัดนํ Aาแข็ง        

ไปเป็นโรงงานทํานํ Aาแข็ง      ไปเป็นบริษัทผลิตตู้ เย็น       เพราะพวกเขาต่อต้านสิ�งที�ไม่เคยรู้    และ

ยอมรับแต่สิ�งที�รู้แล้ว       ถ้าคณุอยากเป็นผู้ประกอบการจงทําในสิ�งตรงกันข้าม       นั�นคือ     จงรัก      

อ้าแขนรับ      ทําให้มนัเป็นสว่นหนึ�งของชีวิต      และสร้างสรรค์สิ�งที�คณุไมเ่คยรู้ 

  สมมุติว่าคุณเป็นคนสร้างกับดักหนูที�เจ๋งที�สุดในโลกโดยใช้ระเบิดปรมาณูขนาดจิgว       

คณุฆา่หนไูด้อยา่งยอดเยี�ยมที�สดุที�ในประวตัิศาสตร์มนษุยชาติ      อย่างไรก็ตามสิ�งประดิษฐ์ของคณุมี

บางประเดน็ที�นา่กงัขา 

  คนที�ติดตั Aงกับดกัเป็นต้องจบปริญญาเอกฟิสิกส์      คุณต้องหาพื Aนที�ทิ Aงหนูตายเจือ

กมัมนัตภาพรังสีที�อยู่ห่างออกไป 100 ไมล์         ราคาของกบัดกันี Aคือ 50,000 ดอลลาร์       คณุไม่ซื Aอ

สินค้าแบบนี Aแน ่ๆ แล้วทําไมคณุถึงคดิวา่คนอื�นจะซื Aอละ่ครับ? 

  ลองจินตนาการว่าถ้าผู้บริหารสายการบินยอมมานั�งเครื�องบินชั Aนประหยดัแล้วลองกิน

อาหารที�ผู้ โดยสารถกูบงัคบัให้กิน?      โลกคงจะไมเ่หมือนเดมิตอ่ไป  

  .......สิบห้าปีแรกของอาชีพของผม       ผมคิดว่ากญุแจของการเป็นผู้ประกอบการคือ

คณุภาพของไอเดีย        แต่ผมคิดผิด       ไอเดียดี ๆ นั Aนเป็นเรื�องง่าย       แม้แต่ไอเดียสุดยอดก็ง่าย

เหมือนกนั 

  ไอเดียไม่ใช่กุญแจของการเป็นผู้ ประกอบการ      การลงมือปฏิบัติต่างหากที�เป็น

กญุแจ     และยิ�งไปกวา่นั Aนกญุแจของการลงมือปฏิบตัก็ิคือการสร้างทีมที�ดี 

  ทุกคนสามารถนั�งคิดไอเดียดี ๆ ได้ทั Aงวัน       ผมจะให้ไอเดียที�มีค่าหลายพันล้าน

เหรียญกบัคณุตรงนี Aเลย---สร้างระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ที�ทํางานเร็ว        มีขนาดเล็ก      ใช้ง่าย     

และไมมี่บัnก       โอเคครับ      เอามนัไปใช้ได้เลย 

  ถ้าคณุมีไอเดีย     แบง่ปันให้คนอื�นรับรู้      หารือกับคนอื�น      ถามคนอื�นว่าคิดยงัไง       

อยา่เก็บมนัไว้คนเดียว       สร้างพนัธมิตรและแนวร่วม       ออกใบอนญุาตให้คนอื�นเอาไปใช้ 

  .......ทําทั Aงหมดนี Aเพราะอย่างที�ผมพดูไปแล้วว่า        กญุแจไม่ได้อยู่ที�ความพิเศษของ

ไอเดีย        แตอ่ยูที่�ความพิเศษในความสามารถของคณุที�จะทําให้มนัเป็นจริง 

  ถ้าคณุมีไอเดียดี      ตั Aงสมมติฐานได้เลยว่ามีคนอีกห้าคนที�กําลงัทําเรื�องเดียวกนันี Aอยู ่          

ถ้าคณุมีไอเดียสดุยอด       ก็ตั Aงสมมตฐิานได้เลยวา่มีคนอีกสิบคนที�กําลงัทําเรื�องนี Aอยูเ่ชน่กนั 
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  ผ ม ไ ม่ เ ค ยพ บ ผู้ ป ร ะ กอ บ ก า ร ค นไ ห น ที� วิ ตก จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ ส บ ค วา ม สํ า เ ร็ จ              

ผู้ ประกอบการที�ประสบความสําเร็จล้วนแบ่งปันไอเดียของพวกเขา      แบ่งปันหุ้ นของพวกเขา    

แบง่ปันความฝันของพวกเขา     และเปลือยจิตวิญญาณของพวกเขา 

  คณุอาจจะคิดว่าเป้าหมายของการเป็นผู้ประกอบการคือการแสวงหาสภาพคล่องใน

ฐานะเครื�องมือที�จะทําให้คณุ  “มีความสุข”   และคณุอาจจะคิดว่าความสุขเป็นเรื�องที�คาดการณ์ได้              

เชน่ได้รับ 

(ก)  ไอพีไอ (การเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั�วไปครั Aงแรกซึ�งจะทําให้ได้เงินก้อน

ใหญ่) 

(ข)  บ้านหลงัใหญ่      รถสปอร์ต       เครื�องบนิสว่นตวั           

  “ความสุข”    เป็นสิ�งที�อยู่เพียงชั�วคราวและไม่ยั�งยืน     มนัไม่ควรเป็นเป้าหมายของ

การเป็นผู้ประกอบการ 

  ความเบิกบานใจคือเป้าหมายที�ถกูต้อง       ความเบิกบานใจอยู่ตรงข้ามกบัความสุข

ตรงที�มนัคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้        มนัมาจากการวิ�งไล่ตามความสนใจและสิ�งที�คณุรัก       ซึ�งเป็น

สิ�งที�ไม่  “ชัดเจน”  ว่าจะนําไปสู่ความสุข      มันมาจากการสร้างทีมงานที�ดี      มาจากครอบครัว       

มาจากเพื�อนฝูง       และมาจากสิ�งของต่าง ๆ ที�ราคาไม่แพง   หรือไม่อย่างนั Aนก็ไม่ต้องใช้เงินซื Aอเลย     

มนัมาจากการทําให้โลกนี Aนา่อยูข่ึ Aนกว่าเดมิ....... 

  .......การเรียนรู้เป็นกระบวนการ       ไม่ใช่เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ�ง       ผมเคยคิด

ว่าการเรียนรู้จะสิ Aนสุดลงเมื�อผมได้รับปริญญา      นั�นไม่เป็นความจริง     ผู้ประกอบการไม่เคยหยุด

เรียนรู้     และอนัที�จริงการเรียนรู้เป็นเรื�องง่ายกว่าเดิมหลงัจากที�คณุเรียนจบแล้ว       เพราะมนัง่าย

กวา่เดมิที�จะมองเห็นความเกี�ยวโยงที�อธิบายวา่เหตใุดคณุถึงจําเป็นต้องเรียนรู้ 

  อย่าสับสนระหว่างโรงเรียนกับการเรียนรู้       คณุอาจจะไปโรงเรียนแต่ไม่ได้เรียนรู้

อะไรเลย      และคณุก็สามารถเรียนรู้อะไร ๆ ได้มหาศาลนอกรั Aวโรงเรียน 

  ถ้าคณุอยากเป็นผู้ประกอบการที�ประสบความสําเร็จคณุจะต้องเรียนรู้อยา่งไมห่ยดุยั Aง 

  .......สิ�งต่าง ๆ ในโลกนี Aเปลี�ยนแปลงจากสิ�งสัมบูรณ์ (absolute)  ไปเป็นสิ�ง

เปรียบเทียบ (relative)      ตอนที�คุณยงัเป็นเด็ก     การโกหก       การคดโกง      หรือการลกัขโมย      

ล้วนเป็นเรื� องผิดอย่างสัมบูรณ์       เมื�อคุณโตขึ Aน และโดยเฉพาะเมื�อคุณไต่ลําดับขั Aนในธุรกิจ                     

คณุอาจจะถกู  “ระบบ”  เย้ายวนให้คดิในเชิงเปรียบเทียบ 

  “ผมไมไ่ด้โกงภาษีเทา่กบัเพื�อนร่วมงานของผม” “ผมไม่ยัดไส้ใบขอเบิกค่าใช้จ่าย

เทา่กบัคนอื�น ๆ”       “ผมไมต่กแตง่บญัชีเทา่กบับริษัทอื�น” 
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  คิดแบบนี Aผิด       โลกมีสิ�งที�ถูกอย่างสัมบูรณ์ (absolute rights)   และผิดอย่าง

สมับรูณ์ (absolute wrongs)     ผู้ประกอบการเป็นตําแหน่งที�สงัคมชื�นชม     ดงันั Aนคณุจึงมีพนัธะทาง

ศีลธรรมในการสร้างบรรทดัฐานให้สงู 

  .......ในบรรดาบทเรียนทั Aงหมดไม่มีอะไรเลย       ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง      อํานาจ    

หรือชื�อเสียง     ที�จะสามารถทดแทนครอบครัวและเพื�อน ๆ ของคณุได้     หรือนําพาพวกเขากลบัมา

หลงัจากที�พวกเขาลาจากไปแล้วได้.......” 

  นี�คือความคดิเห็นของผู้ประกอบการรุ่นใหมที่�นา่สนใจอยา่งมาก 
 

เครื$องเคียงอาหารสมอง  
  สามีภรรยาสงูอายคุูห่นึ�งไปพบแพทย์    หลงัจากการตรวจร่างกายหมอได้บอกกบัสามี
วา่เขามีสขุภาพดี       หมอได้ถามวา่เรื�องทางเพศของเขายงัเป็นปกติดีอยู่หรือเปล่า     และเขามีปัญหา
อะไรจะถามไหม 
  ชายชราตอบว่า   อนัที�จริงมนัก็มีอยู่หรอกนะ     หลงัจากที�นอนกบัภรรยาของผมแล้ว
ผมมกัจะรู้สกึร้อนและมีเหงื�อออก       แตห่ลงัจากที�ผมนอนกบัเธอเป็นครั Aงที�สองผมมกัจะหนาวสั�น 
  หลงัจากนั Aนหมอก็ไปตรวจภรรยาและพดูว่า    ทกุอย่างเป็นปกติ      คณุมีข้อวิตก
กงัวลในเรื�องสขุภาพอะไรที�จะถามไหม......ภรรยาตอบว่าเธอไม่มีปัญหาอะไรที�วิตกกงัวล         หมอจึง
พดูกบัตวัภรรยาว่า       สามีของคณุมีความวิตกกงัวลที�ไม่ปกติธรรมดา       เขาบอกว่าเขามกัจะร้อน
และเหงื�อออกเมื�อนอนกบัคณุในครั Aงแรก  และรู้สึกหนาวสั�นหลงัจากนอนในครั Aงที�สอง       คณุพอจะรู้
ไหมครับวา่เป็นเพราะเหตใุด         

 เธอบอกว่า     อีตาแก่บ้าเอ๊ย     นั�นเป็นเพราะครั Aงแรกนั�นน่ะเป็นหน้าร้อน                        
เดือนกรกฎาคมและครั Aงที�สองนะ่มนัเป็นหน้าหนาวเดือนธนัวาคม 
   

⊙.............................................................⊙ 
 

นํ (าจิ (มอาหารสมอง      จงปฏิบตัติาม 3 Rs 
  (1)   เคารพตนเอง  (Respect for self) 
  (2)    เคารพผู้ อื�น (Respect for others) 
  (3)    รับผิดชอบตอ่การกระทําของตน (Responsibility for all your actions) 

(ทั Aง “เครื�องเคียง และนํ Aาจิ Aมอาหารสมอง” มาจาก “ข่าวรุ่น มช. 08”) 
-------------------------------------------------- 


