
ลงมือทำไปก่อน

พฤติกรรมที่

ไม่รอ “ความสมบูรณ์แบบ”
ถ้าตัดสินใจแล้วว่า “ปลอดภัย” ให้ลงมือเลย
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“ความกังวล” ยิ่งคิดก็ยิ่งเพิ่ม
• “กังวลต่อเหตุการณ์ในอนาคต” ว่า “ถ้าเกิดขึ้นจะทำยังไง”

เวลาเริม่ทำอะไรใหม ่ๆ เราจะตัง้สมมตฐิานเชงิลบวา่ “สมมต ิ

ว่า...” แล้วคิดหาวิธีจัดการกับสิ่งนั้น

“สมมติว่าถ้าเป็นแบบนี้จะทำยังไง”

นี่ไม่ใช่เรื่องไม่ดี ถ้าไม่เตรียมอะไรเลยแล้วเกิดปัญหาขึ้นมา 

กะทันหัน หลายครั้งเรามักเกิดอาการลนลานบ้าง ตกใจบ้าง 

จนทำให้สูญเสียความสามารถในการตัดสินใจที่เคยมีไป

แต่ถ้ากังวลมากเกินไปก็ลำบากหน่อย

“ความกังวล”  เป็นสิ่งหนึ่งที่แผนกจิตเวชและทางจิตเวช- 

ศาสตร์มองว่าเป็นปัญหา และที่ถูกจัดว่ามีปัญหาเป็นพิเศษคือ 

“ความกังวลต่อเหตุการณ์ในอนาคต”

“ความกังวลต่อเหตุการณ์ในอนาคต” ท่ีพูดกันในทางจิตวิทยา 

คือ สภาพจิตใจที่เป็นกังวลต่อสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไป  จนทำให้ 

คาดการณ์หรือจินตนาการอนาคตไปในแง่ร้าย (ทางจิตเวชศาสตร์ 

บางครั้งจะใช้คำว่า “ความกังวลต่อเหตุการณ์ในอนาคต” เฉพาะ 

กับเรื่องที่เกรงว่าจะเกิดอาการตื่นตระหนกเฉียบพลันขึ้นมาอีก)

จะว่าไปมันก็คือโลกแห่งจินตนาการหรือเรื่องแต่ง เพราะ 

เป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น

แต่ถ้าคนที่ชอบคิดแต่แง่ร้ายหรือคนที่ขี้กังวลอยู่แล้วเกิด 

ความรู้สึก “กังวลต่อเหตุการณ์ในอนาคต” ขึ้นมา อาการจะยิ่งทวี 

ความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ เร่ืองท่ี “เป็นกังวล” ย่ิงคิดก็ย่ิงใหญ่โตข้ึน 

เรื่อยๆ นะครับ
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• เทคนิคเลิก  “นิสัยชอบจินตนาการถึงกรณีเลวร้ายท่ีสุด”

ทำไมจิตแพทย์จึงมองว่า “ความกังวลต่อเหตุการณ์ในอนาคต” 

เป็นปัญหา นั่นก็เพราะเคยมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่า มีคน “กังวล 

ตอ่เหตกุารณใ์นอนาคต” มากเสยีจนไมอ่าจกา้วเทา้ออกจากบา้นได ้

แม้แต่ก้าวเดียว

ยิ่งถ้าในอดีตคนคนนั้นเคยตกอยู่ในสภาพตื่นตระหนกหรือ 

ถูกทำให้วิตกกังวลอย่างหนัก จะยิ่งทำให้เขาหวาดกลัวอย่าง 

สุดขีดว่าจะเกิดสถานการณ์แบบเดียวกันขึ้นมาอีก

มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับนักธุรกิจหนุ่มวัย 30 กว่า ๆ ที่ผมรู้จัก

เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อน

เขาได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโปรเจ็กต์สำคัญ ระหว่าง 

การประชุมซึ่งผ่านมาแล้วหลายครั้งเขารู้สึกตื่นเต้นมาก แล้วจู่ ๆ 

หัวใจของเขาก็เต้นแรงมากเสียจนคิดว่าอาจจะสิ้นใจตาย 

ตรงนั้นแล้ว  ยิ่งลนลานหัวใจก็ยิ่งเต้นรัวขึ้นไปอีก  ได้ยินว่า 

จากนั้นไม่นานเหงื่อไม่พึงประสงค์ก็ไหลท่วมตัวเขาจนอึดอัดแทบ

หายใจไม่ออก ยิ่งไปกว่านั้นร่างกายก็เกร็งและรู้สึกอยากอาเจียน

ขึ้นมาด้วย เขาเล่าว่าอาการแบบนี้เพิ่งเกิดขึ้นกับเขาเป็นครั้งแรก

พอผ่านไปสักพักอาการของเขาก็สงบลง ทุกอย่างกลับสู่ 

สภาพปกติไม่ถึงกับต้องไปพบแพทย์ แต่นับจากนั้นมาแค่คิดว่า 

จะมีประชุม เขาจะรู้สึกกังวลขึ้นมาทันที กลัวว่าหัวใจจะเต้นแรง 

จนหมดสติไปหรือเปล่า ความกังวลนั้นทำให้เขาเบื่ออาหารและ 

สุขภาพก็แย่ลงไปด้วย

นั่นจึงทำให้เขาตัดสินใจลองปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

จริง  ๆ  แล้วถ้ามีอาการถึงขนาดนี้ เราจะเรียกว่าเป็นโรค 

ตื่นตระหนก  (Panic Disorder) หรือโรคประสาทวิตกกังวล 

11



ฮิเดกิ วาดะ 

12

(Anxiety Neurosis) หรือโรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) 

ควรเข้ารับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางแผนกจิตเวชหรือ 

เวชศาสตร์กายและจิต

แต่ถึงเป็นคนขี้กังวลเฉย  ๆ  บางครั้งก็แสดงอาการรุนแรง 

ออกมาได้

ยกตัวอย่างตอนเช้ากำลังจะออกจากบ้านไปทำงาน  ถ้า 

จังหวะนั้นเราเกิดกังวลขึ้นมาหน่อย ๆ แล้วสักพักก็หนักขึ้นเรื่อย ๆ 

ล่ะจะเป็นยังไง เช่น

“ถ้าวันนี้พูดอะไรโง ่ๆ ออกไปในที่ประชุมจะทำยังไงล่ะ”

“ถ้าถูกรถชนระหว่างเดินไปสถานีรถไฟจะทำยังไง”

“ขึ้นรถเมล์ไปอาจเกิดอุบัติเหตุก็ได้”

“รถไฟอาจเกิดอุบัติเหตุตกราง เราอาจติดอยู่ในรถไฟไปไหน 

ไม่ได้”

“ขึ้นรถไฟช่วงเวลาเร่งด่วน ถ้าเจอพวกโรคจิตจะทำยังไง”

“อยู่ในรถไฟแน่น  ๆ ถ้ามือบังเอิญไปแตะโดนตัวผู้หญิงโดย 

ไม่ได้ตั้งใจจะทำยังไงดี แล้วถ้าถูกพาไปส่งตำรวจอาจถูกจับเป็น 

อาชญากรก็ได้” ฯลฯ 

ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลมากขึ้นเรื่อย  ๆ  ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ 

ที่เลวร้ายที่สุดหรือเปล่า คิดไปคิดมาจนในที่สุดก็ถูกความกังวล 

ครอบงำ ไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำยังไงและไม่กล้าก้าวเท้าออกจาก 

บ้านไปเลย

เรื่องแบบนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งแย่ไปใหญ่

นั่นจึงทำให้เราลงมือทำอะไรไม่ได้ แต่ยาที่ดีที่สุดก็คือ 

“การลงมือทำ” นั่นเอง
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ฟังดูเหมือนจะขัดแย้งกัน แต่ถ้าลงมือทำไปเลย ความกังวล 

ท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางก็จะเกิดได้ยากข้ึน พอได้ลองทำดูแล้วไม่ยาก 

อย่างที่คิด ประสบการณ์จะช่วยให้เราขยับตัวทำอะไรได้ง่ายขึ้น

ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ ก่อนอื่นเราต้องเป็นคนที่ลงมือทำให้ได้ 

แทนท่ีจะเอาแต่คิด ผมตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มน้ีเพ่ือให้แนวคิดน้ี 

ได้รับการนำไปปฏิบัติจริงนั่นเองครับ

ความกังวลยิ่งคิดยิ่งเพิ่ม

ขึ้นรถไฟช่วงเวลาเร่งด่วน ถ้าเจอพวกโรคจิตจะทำยังไง

อยู่ในรถไฟแน่น ๆ  ถ้ามือบังเอิญไปแตะโดนตัวผู้หญิงโดยไม่ได้ตั้งใจ

จะทำยังไงด ี แล้วถ้าถูกพาไปส่งตำรวจอาจถูกจับเป็นอาชญากรก็ได้

ถ้าวันนี ้“พูดอะไรโง ่ๆ” ออกไปในที่ประชุมจะทำยังไงล่ะ

รถไฟอาจเกิดอุบัติเหตุตกราง

เราอาจติดอยู่ในรถไฟไปไหนไม่ได้

ถ้าถูกรถชนระหว่างเดินไปสถานีรถไฟจะทำยังไง

ขึ้นรถเมล์ไปอาจเกิดอุบัติเหตุก็ได้

(-_-)
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“ความกังวล” เป็นสิ่งที่แทบจะไม่เกิด
• “คิดฟุ้งซ่าน” กับ “วิตกกังวล” ไม่เหมือนกัน

ที่ผมเล่าไป ถ้ามองในฐานะบุคคลที่สามอาจคิดว่าเป็นเรื่อง 

เหลวไหลไร้สาระ แต่สำหรับเจ้าตัวถือเป็นเรื่องซีเรียสเลยละครับ

แต่ถึงจะไม่สุดโต่งขนาดนั้น  คงมีคนอยู่ไม่น้อยที่บางครั้ง 

จู่ ๆ ก็เกิดกังวลขึ้นมาว่า “ถ้าเราประสบอุบัติเหตุขึ้นมาล่ะ...”

สมมติคนในครอบครัวหรือเพื่อนของคุณเกิดมีอาการ “กังวล 

ต่อเหตุการณ์ในอนาคต”  ขึ้นมา คุณคิดว่าจะพูดให้เขาสงบลงได้ 

ยังไง

“ไม่มีอะไรต้องกังวล รถไฟตกรางไม่ใช่เร่ืองท่ีจะเกิดข้ึนง่าย ๆ 

หรอกน่า”

ถ้าพูดแบบนี ้ เขาจะคลายความกังวลลงหรือไม่

คำตอบคือ “ไม่” ครับ

“วิตกกังวล” แตกต่างจาก “คิดฟุ้งซ่าน” เล็กน้อย

อ๋อ อย่างนี้นี่เอง โอกาสที่รถไฟจะตกรางมีน้อยมาก

แต่อุบัติเหตุรถไฟตกรางเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เราไม่สามารถ 

พูดได้เต็มปากว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

อุบัติเหตุการจราจรยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นสูง จำนวนอุบัติเหตุ 

การจราจรในญี่ปุ่นเมื่อปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นทั้งสิ้น 765,510 ครั้ง มี 

ผู้ได้รับบาดเจ็บ 944,071 คน  และอีก 5,155 ชีวิตที่ต้องสูญเสีย 

เมื่อคำนวณแล้ว จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรเฉลี่ย 

ตอ่วันเท่ากับ 14.12 คน หรือทุก  ๆ 1 ช่ัวโมง 42 นาทีจะมีคนเสียชีวิต 

1 คนน่ันเอง เราไม่อาจพูดได้เต็มปากว่าเราจะไม่ใช่ 1 คนน้ันแน่ ๆ 

อีกทั้งความจริงแล้วจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุการจราจร 

ยังมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเครื่องบินตก  ซึ่งเมื่อ 



9 พฤติกรรมเพื่อเลิกเป็นคนคิดแล้วไม่ทำ

15

เกิดครั้งหนึ่งจะมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนอย่างเทียบกันไม่ได้เลย

อย่างไรก็ตาม มีคนไม่นั่งเครื่องบินเพราะกลัวว่าเครื่องบิน 

อาจจะตก แต่ถ้ามีใครพูดว่าจะไม่เดินตามท้องถนนเพราะเกรง 

จะประสบอุบัติเหตุการจราจร คนคนนั้นคงถูกตอกกลับว่า 

“แกนี่บ้าไปแล้วรึเปล่า”

แม้เป็นเรื่องที่แทบไม่เกิด แต่ความเป็นไปได้ก็ไม่ใช่ศูนย์ 

เพราะฉะนั้นอาการกังวลไม่สบายใจไม่อาจเรียกว่าเป็นการ 

คิดฟุ้งซ่านไปเองและก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติด้วย ยิ่งถ้าพิจารณาจาก 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังพูดได้ว่าความกังวลที่เกิดขึ้นเป็น 

เรื่องปกติยิ่งกว่าการกลัวเครื่องบินเสียอีก

•	 สิ่งที่พูดได้ว่า “100%” ในโลกนี้มีเพียงสิ่งเดียว

เม่ือ “ความกังวลต่อเหตุการณ์ในอนาคต” ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะเป็นไป 

ไม่ได้เสียทีเดียว เราจึงจัดการกับมันยาก

อย่างไรก็ตาม แม้จะกังวลใจ แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเดินถนนได้ 

ยังคงข้ึนรถเมล์ รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินอยู่ น่ันเป็นเพราะคนเรา 

มกัมองวา่แมโ้อกาสจะไมใ่ชศ่นูย ์ แตถ่า้ความเปน็ไปไดต้ำ่จะถอืวา่ 

“ใกล้เคียงกับศูนย์”

ต่อให้คิดว่า “ไม่อยากประสบอุบัติเหตุหรือเผชิญกับเหตุการณ์ 

อะไรเลย” หรือ  “กลัวล้มเหลว” โอกาสไม่ใช่  0 แต่ก็ไม่ใช่  1 

เหมือนกัน

ในโลกน้ีแทบไม่มีท้ัง “ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนอย่างแน่นอน 100%” และ 

“สิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน 100%” 

จะว่าไป “สิ่งที่แน่นอน” แทบไม่มีอยู่ในโลกนี ้หรอกครับ

ถ้าเป็นเลขคณิต “1 + 1 = 2”  มันก็จริง แต่ถ้าพูดกันอย่าง 
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คุณหมอวาดะ

ไม่แน่อาจประสบอุบัติเหตุก็ได้

ไม่สิ ช่วงนี้ดวงไม่ดีเลย ต้องประสบอุบัติเหตุแน ่ๆ...

ขืนออกไปข้างนอกอาจประสบอุบัติเหตุ

ถึงชีวิตก็ได้นะ

ถ้าคิดอย่างรอบคอบจะรู้ว่า

โอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุ

ไม่ใช่ 0 แล้วก็ไม่ใช่ 1 ด้วย

ละเอียดในทางฟิสิกส์ มีแนวคิดที่มองว่า  “1 + 1 = 2”  ไม่ถูกต้อง 

กลศาสตรน์วิตนัเองกม็สีิง่ทีผ่ดิ แลว้ทีว่า่กนัวา่ สาเหตทุีท่ำใหโ้ลก 

ร้อนคือคาร์บอนไดออกไซด์ ก็ไม่ได้แปลว่าได้รับการพิสูจน์ 

รับรองแล้ว 100%

ถ้าจะมีสิ่งที่เกิดขึ้น 100% ในโลกนี้เพียงสิ่งเดียว

คงมีแค่เรื่องที่ว่า สิ่งมีชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์ สักวันหนึ่ง 

ก็ต้องตายอย่างแน่นอน

ต่อให้มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้คนเราไม่แก่และมีอายุยืนยาว 

แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยู่เหนือความตายได้เลย สัก 

วันหนึ่งก็ต้องตาย

พอคิดแบบนี้แล้วก็ให้  เตรียมใจ ไม่ต้องเกรงกลัวอะไร 

บางทีคุณอาจขจัดความกังวลออกไปได้ง่ายกว่าที่คิด
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รู้ความแตกต่างของ...
“ความปลอดภัย” กับ “ความสมบูรณ์แบบ”
• “ตัดขาดทุน” แล้วลงมือทำ

ต่อให้เสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุ คนก็ยังออกจากบ้าน เดิน 

ถนนและขับขี่ยวดยานพาหนะ

นั่นเป็นเพราะเรากำลังต้องการสิ่งที่ดีกว่าปัจจุบัน

การลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน

อยากสารภาพรักกับคนที่แอบชอบ  แต่กลัวจะถูกปฏิเสธ 

ก็เลยไม่กลา้พูด  หรือต้องออกไปพบลูกค้า  แต่กังวลว่าอาจเจรจา 

ธุรกิจไม่ราบรื่น  จึงไม่กล้าออกไป

แต่สิ่ งหนึ่ งที่แน่นอนคือ  ถ้าไม่ลงมือทำก็ ไม่มีอะไร 

เปลี่ยนแปลง ครับ

บางทีคนที่เราแอบชอบอยู่ฝ่ายเดียวมาตลอดอาจกลับเป็น 

ฝ่ายมาขอคบหากับเรา หรือลูกค้าอาจโทรศัพท์เข้ามาส่ังซ้ือสินค้า 

ท่ีต้องการเองก็ได้ แต่น่ันก็มีความเป็นไปได้ต่ำ ถ้าไม่สารภาพรัก 

หรือไม่ออกไปพบลูกค้าก็ไม่มีอะไรคืบหน้า วันน้ีก็จะไม่ต่างจาก 

เมื่อวาน  ไม่มีทั้งผลสำเร็จและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทาง 

ที่ดีขึ้น

ถ้าพิจารณาแค่ผลลัพธ์  อย่างเช่น  ไม่ได้คบกับคนที่แอบ 

ชอบเพราะถกูปฏเิสธ	 หรอืไมไ่ดค้บกบัคนทีแ่อบชอบเพราะ 

ไม่ได้สารภาพรัก ดูเผินๆ ก็เหมือนกันเลย

ออกไปพบลูกค้าแต่เจรจาธุรกิจไม่สำเร็จ  หรือไม่ได้รับคำส่ังซ้ือ 

เพราะไม่ได้ไปพบลูกค้า  มองผ่าน  ๆ  ก็เป็นคนทำงานไม่ได้เรื่อง 

เหมือนกัน

แต่ถ้าสารภาพออกไปก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโอกาสคบกัน 
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หรือถ้าออกไปพบลูกค้า  โอกาสที่จะปิดการขายได้  อย่างน้อย ๆ 

ก็น่าจะประมาณ 30%

พูดอีกอย่างคือ  ไม่สารภาพรักหรือไม่ออกไปพบลูกค้าเพราะ 

มวัแตก่ลวัอกีฝา่ยเปน็เรือ่งนา่เสยีดายทัง้เวลาและชวีติ  แทนทีค่ณุ 

จะกลัวความเสี่ยงแล้วย่ำเท้าอยู่กับที่ อยากให้คิดว่า  ถึงจะเสี่ยง 

เราก็ต้องการส่ิงท่ีดีกว่าปัจจุบัน  ด้วยเหตุน้ี  ก่อนอ่ืนคุณต้องลงมือ 

ทำ ก้าวเท้าออกมาก้าวหนึ่งก่อน

วิธีหนึ่งก็คือ  “ตัดขาดทุน”  ความกังวลต่อเหตุการณ์ใน 

อนาคตหรือความเสี่ยง

ตัดขาดทุนเป็นศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงการขายหุ้น 

หรือตราสารในส่วนที่เริ่มขาดทุนเพื่อจำกัดการขาดทุน สมมติว่า 

หุ้นที่ซื้อมาแสนเยนราคาตกลงเรื่อย ๆ  จนเหลือประมาณห้าหมื่น 

เยน  และคนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าคงจะร่วงลงไปอีกอย่างหนัก

ถึงตอนนี้ถ้ามัวแต่ลังเลเสียดายเงินห้าหมื่นเยนที่ขาดทุน 

ไปแล้ว ระหว่างนั้นสมมติว่าบริษัทที่ว่าเกิดล้มละลายขึ้นมาและ 

ใบหุ้นกลายเป็นเศษกระดาษไป คุณก็จะสูญเสียเงินทั้งหมด

แต่ถ้าตัดสินใจขายหุ้นไปตอนห้าหมื่นเยน คุณก็จะขาดทุน 

แค่ห้าหมื่นเยน เลือก  “ขาดทุนเล็กน้อย”  เพื่อเลี่ยง  “ขาดทุน 

มหาศาล”

ถ้าคุณตื่นตระหนกจากการที่หุ้นร่วงหนัก อาจสูญเสียความ 

สามารถในการตัดสินใจอย่างรอบคอบก็ได้ เพ่ือไม่ให้เป็นแบบน้ัน 

ตอนซื้อหุ้นคุณควรกำหนดไว้คร่าว  ๆ ว่าจะขายทิ้งเมื่อราคาตกลง 

มาเท่าไร แต่ถ้าคุณมัวแต่คิดว่าแย่แล้ว  ขาดทุนไปต้ังห้าหม่ืนเยน 

หรือยังมีความหวังอันน้อยนิดว่าสักวันราคาอาจจะกลับขึ้นมา 

คุณก็จะตัดใจขายไม่ได้สักที ผลที่ตามมาคือขาดทุนหนักกว่าเดิม
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ข้อดีของการตัดขาดทุน  คือ  คุณจะรู้มูลค่าหรือระดับความ 

เสียหายสูงสุดที่จะได้รับ ถ้าคุณรู้ว่าต่อให้ขาดทุนแค่ไหนก็ไม่เกิน 

ห้าหมื่นเยน  คุณจะคิดว่าแค่นั้นก็ยังดี  แล้วตัดสินใจทำอะไรได้ 

ง่ายขึ้น

ตัวอย่างที่ยกมาอาจฟังดูแห้ง  ๆ ไปสักหน่อย แต่ความกังวล 

ต่อเหตุการณ์ในอนาคตก็เหมือนกันนะครับ

เราควรฝึกนิสัยตัดขาดทุนไว้

ทำเป็นมองไม่เห็นความเสี่ยงในระดับหนึ่ง

ตดัสนิใจใหเ้ดด็ขาดวา่ ตอ่ใหท้ำพลาดกจ็ะยอมรบัความ 

ผิดพลาดแค่ระดับนี้

จากนั้นลองลงมือทำ สิ่งสำคัญที่สุดคือตรงนี้ ลองลงมือทำ 

แม้เพียงก้าวหนึ่งก็ยังดี

แล้วก้าวต่อไปของคุณจะรู้สึกเบาสบายเกินคาดเลยละครับ
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โลกนี้ไม่มีสิ่งที่ “สมบูรณ์แบบ” 

แต่เราเลือก “ความปลอดภัย” ได้ 

คุณหมอวาดะ

แนวคดิ “ตดัขาดทนุ” ความกงัวลตอ่เหตกุารณใ์นอนาคต
 
หรือความเสี่ยงคืออะไร... 
 

 

 

ซื้อหุ้น 1 แสนเยน

หุ้นไม่ขึ้นอย่างที่คิด...

ตรงข้ามกลับตกลงไปเรื่อย ๆ

ทะทะทำยังไงดี...

1 แสนเยน ราคาหุ้นของคุณ A และคุณ B

เอาละ ขายที ่ 5 หมื่นเยนนี่แหละ ขายไม่ลง มันอาจจะกลับขึ้นมาก็ได้...

บริษัทล้มละลาย 0 เยน!

รักษา 5 หมื่นเยนไว้ได้

คราวหน้าต้องเลือกบริษัทที่ดีกว่านี้

เรามันไม่มีพรสวรรค์เรื่องหุ้น

A B
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• ยาทุกชนิดมีความเสี่ยง แต่ถ้าไม่กินยา อาการจะแย่ลง

คนที่ไม่ลงมือทำอะไรสักทีมักลังเลอยู่กับก้าวแรกนี้เอง

แต่ถึงก้าวแรกจะหนักสักหน่อย พอก้าวที่ 2 จะเบาขึ้นเยอะ 

ยิ่งพอก้าวที่ 3 ก้าวที่ 4 จะเริ่มรู้จังหวะก้าวเดินมากขึ้นเรื่อย  ๆ 

แล้วคุณจะค่อย ๆ กลายเป็นคนที่ขยับตัวทำอะไรได้ง่ายขึ้น

ตรงกันข้าม ถ้าเอาแต่คิดอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลย ความ 

กังวลจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงเสมอ แต่ถ้ากลัวเสี่ยงแล้ว 

ไม่ทำอะไรเลย โอกาสจะกลายเป็นศูนย์

การรักษาคนไข้ที่หมออย่างพวกผมทำอยู่ก็ต้องอยู่กับความ 

เสี่ยงตลอดเวลา

ต่อให้เป็นการรักษาอย่างง่ายแค่ไหน ก็ไม่มีอะไรรับประกันว่า 

จะปลอดภัย 100%

ยกตัวอย่างเช่น ภาวะแอนาฟีแล็กติกช็อก (Anaphylactic 

Shock) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลัน 

คนไข้จะเกิดอาการช็อกเนื่องจากแพ้ยา อาหาร หรือถูกผึ้ง 

ต่อย ฯลฯ บางครั้งอาจถึงแก่ชีวิต

กรณีที่รุนแรงมาก  ๆ  แค่กินยาแก้หวัด 1 เม็ด  หรือฉีดยา 

ที่ฉีดให้ใครก็ได้ตามปกติเพียงเข็มเดียว อาจถึงกับช็อกตายได้ 

แน่นอนว่าความเป็นไปได้อยู่ที่หนึ่งในหลายหมื่นรายหรือหนึ่งใน 

ร้อยล้านราย แต่ก็ไม่ได้เป็นศูนย์ เพราะฉะนั้นเวลารักษาคนไข้ 

หมออยู่คู่กับความเสี่ยงเสมอ แต่ถ้าเอาแต่กลัวความเสี่ยงก็จะ 

ไม่เห็นผลสำเร็จ ทั้งยังจะมีแต่ผลเสียเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

สิ่งที่อยากให้คนที่ไม่ลงมือทำอะไรสักทีได้รู้คือความแตกต่าง 

ระหว่าง “ความสมบูรณ์แบบ” กับ “ความปลอดภัย”
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ในโลกนี้แทบไม่มีสิ่งที่  “สมบูรณ์แบบ”	 แต่เราสามารถ 

เลือก “ความปลอดภัย” ได้

ด้วยความที่ผมกำลังแนะนำเทคนิคเตรียมสอบอยู่ บ่อยครั้ง 

ผมจึงรับปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วย

เวลาให้คำปรึกษา ผมไม่สามารถสอนเทคนิคเลี้ยงลูกให้ 

ประสบความสำเร็จ 100% ได้อย่างแน่นอน  เพราะมันไม่มีสูตร 

สำเร็จ แต่ถ้าเป็นเทคนิคเล้ียงลูกให้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง 

ละก ็ ผมให้คำแนะนำได้

ถ้าแยกแยะความปลอดภัยกับความสมบูรณ์แบบได้เมื่อไร 

จังหวะก้าวเท้าของคุณจะเบาขึ้นเยอะ 

หลักพื้นฐานคือ เป็นไปไม่ได้ที่ความเสี่ยงจะเป็นศูนย ์ ไม่ว่า 

เรื่องอะไรย่อมมีความเสี่ยงเสมอ

เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอ “ความสมบูรณ์แบบ”

ถ้าพิจารณาแล้วว่า “ปลอดภัย” ให้ลงมือทำได้เลยครับ

“ยุคสมัยที่จะลองทำอะไรก็ง่าย” มาถึงแล้ว 
• สมัยนี้ไม่มีต้นแบบความสำเร็จแล้ว

สมัยก่อนผู้คนคิดกันว่า ถ้าอยากรวยต้องตั้งใจเรียนให้จบ 

จากมหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงแลว้เขา้ทำงานในบรษิทัชัน้นำ หรอืไม ่

ก็จบมาเป็นหมอ รับรองว่าอนาคตสุขสบาย

ถ้าอยากเน้ือหอมให้ลดความอ้วนและออกกำลังกายให้ตัวเอง 

ดูดีมีเสน่ห์เข้าไว ้ ก็มีโอกาสเป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นแล้ว

ถ้าอยากค้าขายประสบความสำเร็จให้นำสินค้าที่กำลังฮิตใน 

สหรัฐอเมริกาเข้ามาขาย หรือขายให้ถูกลงก็จะขายได้ หรือไม่ก็ 

ขยายการลงทุนเพ่ือให้เป็นร้านท่ีมีสินค้าครบครันมากท่ีสุดในท้องถิ่น 
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เหล่านี้คือต้นแบบความสำเร็จในอดีต แค่ทำตามต้นแบบนั้นก็จะ 

มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง

แต่สมัยนี้ แทบไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นต้นแบบได้อีกแล้ว

ไม่ใช่แค่สินค้าที่กำลังฮิตในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น สินค้าที่น่า 

สนใจจากทั่วโลกก็ถูกนำเข้ามาแทบจะทุกอย่างแล้ว จะเอาอะไร 

เข้ามาจากต่างประเทศก็ขายไม่ได้แล้ว นอกจากน้ันความคิดเพ้อฝัน 

ทีว่า่ ถา้จบจากมหาวทิยาลยัชือ่ดงัแลว้จะไดท้ำงานในบรษิทัชัน้นำ 

ก็หมดไปแล้ว (แต่ถึงอย่างนั้นคนที่จบจากมหาวิทยาลัยด ีๆ ก็ยังมี 

โอกาสมากกว่าอยู่ดี) หรือต่อให้เข้าทำงานได้จริง ก็ไม่รู้อีกว่า 

บรษิทัจะลม้ละลายเมือ่ไร อกีทัง้แนวคดิเรือ่งการจา้งงานตลอดชพี 

ก็ปิดตำนานไปแล้ว

• คลินิกทำฟันที่มีมากกว่าร้านสะดวกซื้อ!?

กลุ่มชนชั้นปัญญาชนอะไรนั่น สมัยนี้คงไม่มีแล้ว

สมัยก่อนมีแนวโน้มสูงว่าถ้าพ่อเป็นหมอ ลูกก็จะเป็นหมอด้วย 

แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว

ในบรรดาเพื่อนที่เป็นหมอด้วยกัน ส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนไม่ 

อยากให้ลูกตัวเองเป็นหมอ

ยิ่งถ้าพูดถึงหมอฟัน มีข้อมูลที่ประกาศโดยสมาคมแพทย์ 

ประกันทันตกรรมโตเกียว (Tokyo Shika Hoken-iKyokai) ว่า 

เมื่อปี  พ.ศ.  2550 มีคลินิกทันตกรรมปิดตัวลง 350 แห่ง ลอง 

คำนวณคร่าว ๆ เท่ากับปิดไปเกือบวันละ 1 แห่ง

ข้อมูลระบุว่า คลินิกทันตกรรมที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดบริเวณ 

พื้นที่ใจกลางเมืองมีจำนวนมากกว่าร้านสะดวกซื้อเป็นเท่าตัว

จากนี้ไปจำนวนประชากรจะลดลง แถมค่ารักษาพยาบาล 
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ก็จะถูกควบคุมดูแลมากขึ้น จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับเข้าเรียน 

ในคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์เพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีโอกาสเข้าเรียนง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน 

แตน่ัน่กลบัยงัหมายความอกีวา่ ตอ่ใหค้ณุไดเ้ปน็หมอก็ไมไ่ด้ 

รับประกันว่าจะมีชีวิตที่ดี

นอกจากนี้ ถ้าพูดถึงทนายความ เมื่อก่อนได้ชื่อว่าเป็น 

“อาจารย์” แต่ก็เป็นอดีตไปเสียแล้ว

โรงเรียนสอนกฎหมายตั้งขึ้นมาแห่งแล้วแห่งเล่า จำนวน 

ทนายความก็เพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ  ในทางกลับกันเมื่อเศรษฐกิจแย่ลง 

ความต้องการใช้บริการทนายความดูเหมือนจะลดลง ว่ากันว่า 

ทนายความต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นกันมากขึ้น อย่างน้อยที่สุด 

มคีวามจรงิทีว่า่ ทนายความทีห่างานไมไ่ดน้ัน้ยากจนกวา่พนกังาน 

กินเงินเดือนมาก

ช่างเป็นยุคสมัยที่คาดการณ์อะไรไม่ได้จริง ๆ

•	 แค่ปรับแนวทางใหม่ก็พอ

อยา่งไรกต็าม ในทางกลบักนั ยคุนีก้ม็คีวามเปน็ไปไดต้า่ง ๆ 

มากมาย

เมื่อแทบไม่มีต้นแบบความสำเร็จแล้ว ถ้าไม่ลองทำหลาย ๆ 

ทางก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

พูดอีกอย่างก็คือ ก่อนอื่นถ้า ไม่ลองทำดูก็จะไม่รู้ผล

นอกจากนี้ สังคมสมัยนี้ลองทำอะไรได้ง่ายขึ้นมาก ไม่ว่า 

จะเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องเรียน

ถ้าพูดถึงโมเดลธุรกิจ แม้จะเป็นคนท่ีเพ่ิงเร่ิมค้าขายเป็นคร้ังแรก 

ก็ยังลองทำอะไรได้หลายอย่างด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย
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1 mixi เว็บไซต์บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของญี่ปุ่น

แม้อาจจะล้มเหลว แต่ถ้าเป็นเงินทุนก้อนเล็ก  ๆ  ก็ไม่ต้อง 

เจ็บตัวมาก

ถ้าอยากขายของ แค่ใช้อินเทอร์เน็ตก็เริ่มธุรกิจได้โดยไม่ต้อง 

มีหน้าร้าน ถ้าโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตหาวิธีดี ๆ ก็ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

มากสักเท่าไรด้วย

เพียงเลือกใช้วิธีเก็บเงินปลายทาง คุณก็สามารถทำธุรกิจ 

ขายตรงหรือขายสินค้าทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องใช้เงินลองขาย 

สินค้าอย่างหนึ่งถ้าไม่เวิร์คก็เปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นได้ แล้วถ้าเจอ 

สินค้าที่ขายดีก็ค่อยทุ่มเงินทุนไปกับตรงนั้น

ดเูผนิ ๆ พอไมม่ตีน้แบบความสำเรจ็แลว้เราอาจรูส้กึวา่ความ 

เส่ียงเพ่ิมข้ึน แต่ความจริงคือ ยุคสมัยท่ีลองทำธุรกิจใหม่  ๆได้ง่ายข้ึน 

ด้วยเงินทุนก้อนเล็ก ๆมาถึงแล้วนะครับ

เพื่อฉกฉวยโอกาสนี้ไว้ เรื่องอื่นเอาไว้ก่อน อย่างแรก 

ต้องลงมือทำ

ถ้ามีส่ิงท่ีอยากทำให้ลองทำด้วยเงินทุนก้อนเล็กในงบประมาณ 

ที่ล้มแล้วลุกได้ แล้วค่อยเริ่มธุรกิจจากตรงนั้นก็ได้

มีหลายคนเร่ิมต้นทำแบบน้ีแล้วกลายเป็นมหาเศรษฐีอายุน้อย 

ภายในช่วงเวลาสั้น ๆ

คุณเคนจิ คะสะฮะระ ผู้ก่อตั้งมิกซี1 หลังจากก่อตั้งไม่กี่ปี 

เขากลายเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่ช่วงวัย  20 และติดอันดับ  “40 

มหาเศรษฐีของญ่ีปุ่น” คัดเลือกโดยนิตยสาร ฟอร์บส์ ตอนอายุ 32 ปี 

ซึ่งถือเป็นมหาเศรษฐีที่มีอายุน้อยที่สุด

ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินรวมที่ลงไว้ในนิตยสารคือ 740 
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2 Mobega-town  บรกิารเครอืขา่ยสงัคมสำหรบัโทรศพัทม์อืถอืทีใ่หญท่ีส่ดุ 

ของญี่ปุ่น

ล้านดอลลาร ์ สุดยอดมาก

คุณโทโมโกะ นัมบะ ซีอีโอบริษัทดีเอ็นเอ จำกัด  ซึ่งบริหาร 

จัดการโมบาเกะ  -  ทาวน์2 ขึ้นครองตำแหน่งบริษัทที่ทำผลกำไร 

สูงสุด แซงหน้าบรรดาประธานผู้ก่อตั้งบริษัทหญิงคนอื่น ๆ  ของ 

ญี่ปุ่นภายในชั่วพริบตา 

ความสำเร็จเหล่านั้นล้วนเป็นผลมาจากการลงมือทำทั้งสิ้น

“ชนะหนึ่ง
 แพ้เก้า” ก็ได้
•	 เคล็ดลับความสำเร็จของยูนิโคล่

ผู้ที่ครองอันดับสูงสุดในการจัดอันดับ  “40 มหาเศรษฐีของ 

ญี่ปุ่น” โดยนิตยสาร  ฟอร์บส์ เมื่อปี  พ.ศ.  2552 คือ คุณทาดาชิ 

ยานาอิ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหารบริษัทฟาสต์ 

รีเทลลิ่ง  ซึ่งรู้จักกันดีในนามยูนิโคล่  โดยมีมูลค่าทรัพย์สิน 

ประมาณการรวม 6,100 ล้านดอลลาร์

คุณยานาอิจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยวาเซดะ  และเริ่มทำงานที่บริษัทจัสโก้ (ปัจจุบันคือ 

อิออนรีเทล) แต่ทำงานได้เพียง 9 เดือนก็ลาออกและกลับไป 

ทำงานที่บริษัท “โอโกริ โชจิ” ซึ่งเป็นบริษัทของคุณพ่อที่บ้านเกิด 

ในเมืองอุเบะ จังหวัดยะมะงุชิ  และพัฒนาบริษัทจนใหญ่โต 

มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในปัจจุบัน

ขณะท่ีเราคิดว่าเขาคงประสบความสำเร็จมาตลอดแน่ ๆ  น้ัน 

แท้จริงแล้วคุณยานาอิเขียนหนังสือที่ชื่อว่า “ชนะหนึ่ง แพ้เก้า” ไว้
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ในหนังสือ เผยให้รู้ว่าเขาวางแผนไว้ 10 อย่าง แต่ล้มเหลว 

ไป 9 อย่าง

แต่ ความสำเร็จหนึ่งเดียวนั้นทำให้เขาก้าวมาถึงวันนี้

ต่อให้ล้มเหลวสักก่ีคร้ัง ถ้ายังอยู่ในขอบเขตท่ีตัวเองจัดการได้ 

(เช่น ไม่ก่อหนี้ก้อนโต) เราจะลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอ อีกทั้งการ 

ได้ลองทำอะไรหลายอย่างจะเปิดโอกาสให้เราประสบความสำเร็จ 

ยิ่งใหญ่สักครั้งหนึ่งด้วย

พวกเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะมีธุรกิจชั้นนำระดับโลกแบบคุณ 

ยานาอิ เราแค่คิดที่จะประสบความสำเร็จเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในแต่ละ 

วันเท่านั้น

ที่บอกว่าลองทำดูก็คงไม่ถึงกับขาดทุนอะไรมากมาย

ถ้าอย่างนั้นเราก็ยิ่งไม่ต้องกลัวความล้มเหลวเลยสักนิด

ลองทำโน่นทำนี่ดู ถ้าประสบความสำเร็จสัก 1 อย่าง 

สุดท้ายแล้วความล้มเหลวก็เป็นหนทางสู่ความสำเร็จ นั่นเอง

ก่อนอื่นคุณต้องขยับตัวและลองลงมือทำ

สมัยน้ีเราไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างย่ิงยวดดังสุภาษิตท่ีว่า 

ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความสำเร็จอยู่ท่ีน่ันอีกแล้ว ตรงกันข้าม 

ถ้าเห็นว่าส่ิงท่ีลองทำอยู่ใช้ไม่ได้ก็ควรเปล่ียนแนวทางทันที แบบนี้ 

จะมีโอกาสได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากกว่า

รู้แบบนี้แล้ว ถ้ายังมัวพูดว่า “เริ่มลงมือทำอะไรไม่ได้สักที” 

หรอื “ไมย่อมลงมอืทำสกัท”ี คณุจะไมรู่ส้กึเลยเหรอครบัวา่ตวัเอง 

ช่างน่าตลกสิ้นดี

ช่วงวินาทีที่คุณกลัดกลุ้ม ถ้าก้าวเท้าออกมาได้หนึ่งก้าว 

คุณจะแตกต่างจากคู่แข่งอย่างมาก
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3 Momoe Yamagushi นักร้อง นักแสดงไอดอลที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น 

ช่วงทศวรรษ 1970

• ทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองถนัดคือสไตล์วาดะ

ทำพลาดไปก็ไม่มีอะไรจะเสีย ลองทำดูก่อน ไม่ต้องคิดมาก

ผลท่ีออกมาต่อให้แพ้ไป 9 คร้ัง แต่คร้ังสุดท้ายเอาให้ชนะก็พอ

“ชนะหนึง่ แพเ้กา้” ของคณุยานาอิ บวกกบัแนวคดิทีว่า่ ถา้ 

เป็นไปได้จะไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัด คือสไตล์ของวาดะ

ตัง้แตส่มยัเรยีน ผมสนใจและทุม่เททำกจิกรรมมากมาย  แต่ 

ทั้งหมดก็เพื่อทำฝันให้เป็นจริง ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ ผมเลือกที่จะ 

ไมท่ำในสิง่ทีค่ดิวา่ไมถ่นดัเพือ่ไมใ่หเ้สยีเวลาของตวัเอง สมยัเรยีน 

ผมไปเรียนที่คณะแพทย์พลางเป็นนักเขียนลงนิตยสารบ้าง วิ่งไป 

สัมภาษณ์คนโน้นคนนี้ตามที่ต่าง ๆ บ้าง

จุดเร่ิมต้นท่ีทำให้ผมเร่ิมคบค้าสมาคมกับคนในวงการส่ือมาจาก 

การก่อต้ัง “กลุ่มศึกษาเร่ืองการผลิตไอดอล มหาวิทยาลัยโตเกียว” 

เพื่อจัดหาเงินทุนและขยายเครือข่าย โดยมีเป้าหมายคือความฝัน 

ที่อยากทำหนัง

ในตอนนั้นต่อให้ผมคิดอยากทุ่มเงินก้อนโตทำหนัง 16 มม. 

มากแค่ไหน ก็ไม่มีนักแสดงหญิงเจ้าบทบาทคนไหนยอมมาเล่น 

หนังของนักศึกษาธรรมดาอย่างผม ดังนั้นผมจึงถือโอกาสที่คุณ 

โมโมเอะ ยะมะงชุิ3 ถอนตัวออกจากวงการ จดัอีเว้นตใ์หน้กัศกึษา 

มหาวิทยาลัยโตเกียวเลือกไอดอลที่ทุกคนจะสนับสนุนคนต่อไป 

โดยเลือกจากบุคคลทั่วไป ไม่ใช่คนที่เป็นดาราอยู่แล้ว

ผมหวังเอาไว้ว่าจะให้ไอดอลที่ได้รับเลือกจากงานนี้มารับบท 

นักแสดงนำในหนังของผม
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4 HoriPro  บริษัทเอเจนซี่จัดหาดาราขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น

สมัยน้ันอีเว้นต์น้ีค่อนข้างเป็นท่ีพูดถึงกันพอสมควร คุณคุมิโกะ 

ทาเคดะ คือไอดอลที่ได้รับเลือกในครั้งนั้น และปัจจุบันยังคงเป็น 

ดาราที่มีชื่อเสียง ส่วนเรื่องหนัง คุณคุมิโกะถูกดึงตัวไปรับบทใน 

หนังเรื่อง  “High Teen Boogie” ที่นำแสดงโดยคุณมาซาฮิโกะ 

คนโด ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบมากในยุคนั้น อย่างไรก็ตาม ตัวผมได้ 

สานสัมพันธ์กับสื่อมากขึ้น และมีโอกาสทำหน้าที่กรรมการตัดสิน 

ในกิจกรรมคาราวานตามล่าดาวดวงใหม่ (Talent Scout Caravan) 

ของโฮริโปร4 ด้วย (ในรอบคุณชิเอมิ โฮริ และรอบคุณอิทสึมิ 

โอซาวะ)

อีกด้านหนึ่ง จากสภาพความเป็นจริงที่ในสมัยนั้นเด็กจาก 

โรงเรียนมัธยมปลายนาดะสามารถสอบเข้าเรียนต่อในคณะ 

แพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโตเกียวได้มากกว่าเด็กจากโรงเรียน 

มัธยมปลายในโตเกียวมาก ผมจึงตั้งสถาบันกวดวิชาเพื่อสร้าง 

ปัญญาชนขึ้น ปัจจุบันสถาบันนี้ยังคงเป็นสถาบันกวดวิชาที่มี 

ช่ือเสียงและติวเด็กให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียวได้ 200 - 300 คน 

แตต่วัผมเนือ่งจากไมไ่ดร้ว่มลงทนุสกัเทา่ไร กเ็ลยถกูขบัไลอ่อกมา 

ด้วยความระทมขมขื่น

แต่ผมก็ได้มาก่อตั้งบริษัทใหม่เป็นบริษัทให้บริการด้านการ 

ศกึษาทางไกล โดยสอนเทคนคิเตรยีมสอบทีผ่มสัง่สมมา ปทีีแ่ลว้ 

นักเรียนของผมสอบผ่านได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์

ธรรมชาติ  3 ของมหาวิทยาลัยโตเกียว  และธุรกิจของผมก็ 

ประสบความสำเร็จเช่นกัน

ผมเองกว่าจะมาถึงวันนี้ก็มีแพ้บ้างชนะบ้าง
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ผมเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษา สวมหมวกมา 

กี่ใบแล้วนับไม่ถ้วน

• ตัวผมเองก็ยึดหลัก “ไม่ลองไม่รู้” มาตลอด

สมัยที่ผมเป็นนักเรียน ยังมีนักศึกษาที่เรียนและเริ่มทำธุรกิจ 

ไปด้วยน้อยมากในญี่ปุ่น

ถ้าคิดกันตามปกติ หลายคนคงคิดว่า อุตส่าห์สอบเข้า 

มหาวทิยาลยัโตเกียวได้แลว้ พยายามเกบ็หนว่ยกติใหค้รบ ทุม่เท 

กับการหางานทำและเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำก็พอ หรือไม่ก็ 

เลือกประกอบอาชีพที่ได้รับยกย่องเป็น  “อาจารย์” เช่น หมอ 

ทนาย ครู เป็นต้น แต่ถ้าทำแบบนั้น ผลที่ได้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้ 

อยู่แล้ว

พอเริ่มทำงานแล้วเราจะหาเวลาไม่ได้ แต่ถ้าเป็นนักเรียน 

หากรู้จักจัดสรรดี ๆ ก็หาเวลาได้ ผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างงั้น  ลอง 

ทำดูก่อนเลยละกัน

ลองทำดู ถ้าไปได้สวยก็ทำต่อไป ถ้าไม่ไหวก็แค่เลิกทำ 

เท่านั้นเอง

แนวคดิทีว่า่ “ไมล่องไมรู่”้ หรอื “ถา้สนใจกล็องทำด”ู ในยคุนัน้ 

ยังใช้ได้กับสมัยน้ี ปัจจุบันผมก็ยังใช้ชีวิตโดยยึดหลักแนวคิดน้ันอยู่

ทำงานเป็นจิตแพทย์แล้วก็เขียนหนังสือไปด้วย ทำหนังบ้าง 

บินไปเรียนเพ่ิมเติมท่ีสหรัฐฯบ้าง 3 เดือนคร้ัง ระหว่างตระเวนกิน 

ไปเร่ือย ๆ ผมได้รู้จักเพ่ือนใหม่มากมาย เช่น คุณมาริโกะ ฮายาชิ5 

ผมใช้ชีวิตทำแต่สิ่งที่ตัวเองชอบ และผมคิดว่านั่นเป็นเพราะ 

มุมมองเปิดกว้างที่ว่า ไม่ว่าเรื่องอะไรลองทำดูก่อนก็ได้
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ทำแต่สิ่งที่ชอบ ทำแต่สิ่งที่ถนัด คือ “สไตล์วาดะ”

ผู้หญิง กีฬา

สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ถนัด
• หมอ

• คอลัมนิสต์

• ผลิตไอดอลมหาวิทยาลัยโตเกียว

• ผู้กำกับหนัง

• การศึกษาทางไกลสอนเทคนิคเตรียมสอบ

• เขียนหนังสือ

• ของกินและไวน์

• เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  กับนักเขียนชื่อดัง

โยนทิง้ โยนทิง้

    


