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ค�ำนิยม

ผ	 มไม่เคยเจอใครเหมอืนมกิเิลย

อนัที่จรงิกไ็ม่ใช่อย่างนั้นเสยีทเีดยีวนะครบั

เพราะผมรูจ้กัพี่สาวฝาแฝดของเธอที่ชื่อราดาห	์	ซึ่งมหีนา้ตาเหมอืน

กบัมกิเิปี๊ยบ		แต่นั่นไม่ใช่ประเดน็

ตอนที่มกิขิอให้ผมเขยีนค�านยิมให้กบัหนงัสอืของเธอ		ผมรู้สกึลงัเล

นดิหน่อย		ผมบอกเธอว่าอยากจะอ่านร่างต้นฉบบัของหนงัสอืเล่มนั้นให้จบ

เสยีก่อน

หลงัจากนั้นไม่กี่สปัดาห์		มกิกิส่็งมนัมาให้ผม		ทว่าผมกเ็อาแต่ผดัวนั

ประกันพรุ่งและไม่ยอมหยิบมาอ่านประมาณสองสามสัปดาห์		จนกระทั่ง

วันหนึ่งที่ผมต้องนั่งเครื่องบินหลายชั่วโมงจากลอสแองเจลิสไปยังมิวนิก		 

ผมกต็ดัสนิใจเริ่มอ่านหนงัสอืเล่มนี้

ปรากฏว่าผมอ่านจนจบเลยครับ		และมันก็ท�าให้ผมประหลาดใจ

มาก
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ถงึแม้ผมและมกิจิะเคยไปสงัสรรค์ด้วยกนัหลายต่อหลายครั้ง		แถม

ผมยังเป็นหุ้นส่วนในร้านพิซซ่าของเธอที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองของ 

ลาสเวกสั		 (ซึ่งเป็นส่วนส�าคญัของโครงการ		Downtown	Project)		แต่ผม 

ไม่เคยรบัรูเ้รื่องราวทั้งหมดของเธอมาก่อน		รวมถงึไม่เคยเข้าใจอย่างแท้จรงิ

ว่าอะไรคือแรงผลักดันของเธอ		ผมทึกทักเอาเองว่าเธอคงจะเกิดมาเป็น 

คนที่ประสบความส�าเรจ็อยู่แล้ว

ในขณะที่ผมอ่านเกี่ยวกับการเดินทางของมิกิ		ผมพบว่าบางครั้ง 

ตวัเองกพ็ยกัหน้าและเหน็ด้วยกบับทเรยีนที่เธอได้เรยีนรู้		รวมถงึค�าแนะน�า

และเคลด็ลบัจ�านวนมากที่เธอมอบให้		เรื่องราวของเธอนบัว่ายอดเยี่ยมมาก  

และไม่ได้เขียนขึ้นส�าหรับแค่ผู้ประกอบการเท่านั้นนะครับ		แต่ยังส�าหรับ

ใครก็ตามที่อยากจะมีชีวิตที่ประสบความส�าเร็จในการท�าตามความฝัน 

ของตวัเองด้วย

มิกิเป็นเหมือนน้องสาวตัวน้อยของผมในหลาย	ๆ	แง่มุม		ดังนั้น		 

ผมจงึอยากบอกเธอว่าถงึแม้ตอนแรกผมจะลงัเลในการเขยีนค�านยิมให้กบั

หนังสือของเธอ		 (เหมือนที่พี่ชายหลายคนชอบแหย่น้องสาวตัวน้อย)  ผม 

ก็รู้สึกประหลาดใจในทางที่ดีและภูมิใจมากที่เธอเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา		

เพราะมนัเป็นหนงัสอืที่ยอดเยี่ยมจรงิ	ๆ

อย่าปล่อยให้ข้อเท็จจริงที่ว่านี่เป็นหนังสือที่อ่านง่ายหลอกลวงคุณ

นะครบั		มนัเตม็ไปด้วยองค์ความรูท้ี่ยอดเยี่ยมซึ่งอาจเปลี่ยนชวีติคณุได้เลย

และมกิ	ิ	บอกเอาไว้เลยนะว่าพี่ชายคนนี้จะไม่เลกิแหย่เธอแน่	ๆ

โทนี	เช

ซอีโีอของ		Zappos.com

ผู้เขยีนหนงัสอืขายดอีนัดบัหนึ่ง

ของหนงัสอืพมิพ์เดอะ นวิยอร์ก ไทมส์  

อย่าง		Delivering Happiness

DowntownProject.com
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ค�ำน�ำ

	 พื่อท�าให้แน่ใจว่าหนังสือเล่มนี้มาอยู่ในมือคุณด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง   

 จงถามตวัเองก่อนว่า		“ฉนัเหน็ด้วยกบัประโยคเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ

หรอืไม่”

• ฉนัไม่อยากท�างานประจ�าใน		“อตุสาหกรรมที่มคีนนบัหน้า

ถอืตา”		เพยีงเพราะแค่ต้องการหาเงนิ

•	 ฉนัอยากมชีวีติแบบที่ใฝ่ฝันมาโดยตลอด

•	 ฉันอยากให้พ่อแม่หรือคนส�าคัญในชีวิตสนับสนุนให้ฉัน

ไล่ตามความฝันที่แท้จรงิของตวัเอง

•	 ฉันไม่รู้ว่าความฝันที่แท้จริงของตัวเองคืออะไร		และฉัน 

กต็้องการหาค�าตอบให้ได้

•	 ฉนัมแีนวคดิที่ยอดเยี่ยมสดุ	ๆ	และอยากเริ่มต้นธรุกจิแล้ว		

แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน
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•	 ฉันหลับหลังจากอ่านหนังสือที่สอนวิธีเริ่มต้นธุรกิจไปได้

แค่สามหน้า

• ฉนัอยากระดมทนุเพื่อก่อตั้งธรุกจิ		แต่ยงัไมเ่คยท�าแบบนี้

มาก่อน

•	 ฉนัเบื่อที่มกัรูส้กึกงัวลเวลาเดนิเข้าไปในห้องที่เตม็ไปด้วย

คนแปลกหน้า		ฉันอยากรู้วิธีเข้าสังคมกับคนกลุ่มใหม่

อย่างมั่นใจและมชีวีติชวีา

•	 ฉันเบื่อที่ต้องไปบาร์เพื่อดูฟุตบอลนานสิบชั่วโมงในช่วง 

สดุสปัดาห์กบัเพื่อนสมยัมหาวทิยาลยัที่เมาหวัราน�้า		ฉนั

อยากท�าในสิ่งที่ดกีว่านี้

•	 ฉนัอยากมเีพื่อนกลุม่ใหม่ที่คอยท้าทาย		สนบัสนนุ		และ

เป็นแรงบนัดาลใจให้ฉนั

•	 ฉนัตระหนกัว่ามบีางคนในชวีติที่ไม่ได้ช่วยให้ฉนักลายเป็น

คนที่ดทีี่สดุ		แถมบางครั้งยงัคอยฉดุรั้งฉนัด้วยซ�้า		ดงันั้น		

ฉนัจงึอยากคลกุคลกีบัคนที่		“ใช่”

ถ้าคณุพยกัหน้าให้กบัข้อใดข้อหนึ่งแล้วละก	็	จงเตรยีมพร้อมในการ

ลงมอืท�าเรื่องที่เจ๋งที่สดุเท่าที่คณุเคยท�ามาได้เลย

นบัตั้งแต่นี้เป็นต้นไป		คณุจะเลกิอจิฉาคนที่		“มชีวีติสมบรูณแ์บบ”		

รวมทั้งเลกิกลวัใครกต็ามที่พยายามกดีกนัคณุไม่ให้มชีวีติแบบนั้น		คณุจะ

มีความกล้า		ความชัดเจน		และความมั่นใจที่จะเป็นตัวของตัวเอง		เป็น 

ผู้กมุชะตาชวีติ		และท�าให้ความฝันกลายเป็นจรงิ		พูดง่าย	ๆ	กค็อื		คณุ

จะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สดุเท่าที่คณุจะจนิตนาการได้SAMPLE
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เมืองไมอามี  รัฐฟลอริดา – 8 เมษายน 2011  เวลา 11.55 น.

	 าสั่งระบุอย่างชัดเจนมากบนบัตรเชิญ		นั่นคือ		เรือส�าราญจะออก 

	 เดินทางตอนเที่ยงวันศุกร์		ถ้าขึ้นเรือไม่ทันละก็...เอ่อ		ฉันคงพลาด 

การเดนิทางครั้งนี้

ฉันตั้งใจจะเอาชนะนาฬิกาประจ�าตัวให้ได้		เรื่องของเรื่องคือฉันเป็น

ลูกครึ่งอนิเดยี		และส�าหรบัคนที่ยงัไม่รู้ว่าฉนัหมายถงึอะไร		ค�าว่า		“เวลา

มาตรฐานของอนิเดยี”		คอืการไปสายอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง		หรอืบางครั้ง

กส็องชั่วโมงเลยด้วยซ�้า		แต่ต้องขอบคณุที่ฉนัมเีชื้อสายญี่ปุน่อยูอ่กีครึ่งหนึ่ง		

และ		“เวลามาตรฐานของญี่ปุ่น”		กค็อืการมาถงึก่อนเวลาสบินาที		อย่าง

ค�าพูดอันเก่าแก่ของบรรดานาวิกโยธินที่ว่า		“ถ้าคุณไม่ได้มาถึงก่อนเวลา

สบินาท	ี	กเ็ท่ากบัคณุมาสายสบินาท”ี

ความส�าเร็จไม่ใช่บทสรุป  ส่วนความล้มเหลวก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย

ความกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปต่างหากที่ส�าคัญ

— วินสตัน เชอร์ชิลล์

“ความส�าเร็จ”  เป็นอย่างที่
คุณคิดจริงหรือเปล่า
ท�ำไมคุณถึงอยำกประสบควำมส�ำเร็จ

คํ
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ในขณะที่ฉันวิ่งไปตามถนนสายต่าง	ๆ	ในย่านใจกลางเมืองของ 

ไมอามีเพื่อตรงไปยังท่าเรือ		ล้อของกระเป๋าเดินทางแบบลากก็ครูดไปกับ

พื้นจนเกอืบจะควนัขึ้น		ฉนัต้องไปขึ้นเรอืให้ทนั		ถงึแม้จะต้องตั้งท่าออกวิ่ง

แบบในภาพยนตร์เรื่อง		Mission: Impossible		แล้วกระโดดเอาหวัดิ่งลงไป

ในน�้าเย็นยะเยือกเพื่อว่ายไปให้ทันเรือ		ฉันก็ต้องท�า		ไม่มีคนแสดงแทน

เหมอืนในภาพยนตร์นะคะ		มแีค่ฉนัคนเดยีวนี่แหละ		แถมฉนัยงัใส่ชดุเดรส

สั้นแขนกดุเสยีด้วย

ฉันเดินทางมาแล้วทั่วโลก		หนังสือเดินทางของฉันมีตราประทับ 

จากอนิเดยี		ญี่ปุน่		แอฟรกิา		ออสเตรเลยี		รวมทั้งทกุประเทศในอเมรกิาใต้

และยุโรป		แต่ฉันไม่เคยล่องเรือส�าราญเลย		และแน่นอนว่าฉันไม่เคย 

ท่องเที่ยวในแบบที่ท�าให้ฉันได้อยู่ที่เดียวกับผู้ประกอบการชั้นน�าของโลก 

นบัพนัคน

หรือพูดง่าย	ๆ	ก็คือ		นี่เป็นการเดินทางสุดพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิต		

ไม่มทีางที่ฉนัจะยอมพลาด!

ฉนัมองเหน็เค้าโครงของเรอืล�ำมหมึำที่ดูพร้อมจะแล่นออกสูม่หาสมทุรอยู่

ไกลออกไปลบิ	ๆ  ฉนัได้ยนิเสยีงแตรของเรอืดงัลั่น		ตอนนี้ฉนัวิ่งมา	15 นาที

แล้ว		กระเป๋าเดนิทางแบบลากครดูกบัขา		ส่วนสายของกระเป๋าสะพายกจ็กิ

เข้าไปในเนื้อ

ใกล้จะถงึแล้ว...ฉนัจกุจนแทบหายใจไม่ออก...ใกล้เข้าไปอกีนดิแล้ว...

นั่นไงทางลาด!		ฉันวิ่งขึ้นทางลาดแล้ว!		เสียงแตรของเรือดังขึ้นอีกครั้ง		 

เรอืก�าลงัจะออกแล้วเหรอเนี่ย		รอฉนัก่อน!

ฉนัมาถงึทนัเวลาที่จะกระโดดข้ามเชอืกเข้าไปในเรอืได้อย่างปลอดภยั

ก่อนที่ทางลาดส�าหรบัเดนิขึ้นเรอืจะถูกยกออก

ท�าไมฉันต้องท�าให้สิ่งต่าง	ๆ	กลายเป็นเรื่องยากด้วยนะ		ทุกครั้งที่

เดินทางไปที่ไหนก็ตาม		ชีวิตของฉันมักกลายเป็นภาพยนตร์แอ็กชั่นที่ฉัน
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ต้องวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลา		ทั้งที่ฉนัสามารถท�าให้มนัค่อยเป็นค่อยไปแบบ

ภาพยนตร์โรแมนตกิของฝรั่งเศสได้อย่างง่ายดาย		เพยีงแค่ฉนัออกจากบ้าน

เรว็ขึ้นหนึ่งชั่วโมง

ฉันเช็ดเหงื่อบนหน้าผาก		จัดสายของกระเป๋าสะพาย		และเดิน 

ทอดน่องไปตามดาดฟ้าของเรอื

เมื่อก้าวเข้าไปในเรอืหลงัจากเชก็อนิเรยีบร้อยแล้ว		ฉนักไ็ม่อยากเชื่อ

สายตาเลยว่าฉนัเหน็ใคร!

คนคนนั้นคอืรชิาร์ด	แบรนสนั		ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการในดวงใจของฉนั  

เขาก�าลงัจบิเครื่องดื่มอยูท่ี่บาร์		และเล่าเรื่องราวบางอย่างให้ผู้ประกอบการ

รุ่นเยาว์ฟังอย่างเพลิดเพลิน		ผมสีบลอนด์ซีดของเขาปลิวไสวไปตามลม		 

นี่ช่างเป็นภาพที่เหมาะแก่การบันทึกเอาไว้ในใจ...ภาพที่ฉันจะจดจ�าไป 

อกีนานหลายปี		ฉนัตื่นเต้นมากที่ได้เจอเขาจนเดนิสะดดุขาตวัเอง		แต่กร็บี

ทรงตัวและเดินต่อ		ฉันคิดว่าตัวเองรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการรีบมาขึ้นเรือ

เกนิกว่าจะเข้าไปพูดคยุกบัเขาตอนนี้		(แถมฉนัยงัเหงื่อแตกพลั่กจากการวิ่ง)

เรือล�านี้หรูหรามาก		มันมีทั้งหมดห้าชั้นด้วยกัน		แถมยังมีลาน 

ด้านนอกที่ดูโอ่อ่าอกีสองชั้น		ซึ่งทกุคนสามารถเพลดิเพลนิกบัการฟังเสยีง

คลื่นและอาบแดดในตอนกลางวนั		แล้วชมดวงดาวในยามค�่าคนื		มบีธูดเีจ

และลานเต้นร�าขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้นสอง		ฉันรู้ทนัทวี่านั่นคอืสถานที่ที่ฉนัจะ

สิงสถิตทุกคืน		ฉันสังเกตเห็นว่าผู้คนก�าลังลากกระเป๋าเดินทางเพื่อหา 

ห้องพกัของตวัเองไปพร้อม	ๆ	กบัส�ารวจเรอืล�านี้เหมอืนกนั

แล้วฉนักเ็หน็โทนี	เช		(ซอีโีอของ		Zappos.com)  เบลก	มายคอสก	ี	

(ผูก่้อตั้ง		TOMS)  แกร	ีเวย์เนอร์ชคั		(ผูก่้อตั้ง		Wine	Library)  รวมถงึบรรดา

ผู้ก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรชั้นน�าอย่าง	 Charity:	Water’		Pencils	of	

Promise		และ		Invisible	Children		นี่มนัเหลอืเชื่อมาก!

ฉนัคว้าโทรศพัท์มอืถอืจากกระเป๋าสะพาย		ฉนัอยากโทรหาราดาห์	 

(พี่สาวฝาแฝดของฉนัเอง)  เพื่อเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกบัสิ่งที่เกดิขึ้นทั้งหมดแบบ

ฉากต่อฉาก		แต่ขณะที่ฉนัพยายามกดโทรออก		ฉนักเ็พิ่งรูว่้าโทรศพัท์มอืถอื
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ไม่มสีญัญาณ		พนกังานบนเรอืคนหนึ่งเหน็ฉนัวุน่วายอยูก่บัโทรศพัท์มอืถอื		

เขาจึงเดินตรงเข้ามาหาและบอกว่า		โทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้

บนเรอืล�านี้

จรงิหรอืเนี่ย		ไม่มใีครสามารถโทรออกได้เลยใช่ไหม		นั่นหมายความ

ว่ามสีิ่งรบกวนน้อยลงหนึ่งอย่างในระหว่างที่เราก�าลงัพดูคยุกนั		(และหวงัว่า

จะได้ร่วมงานกนั)  ตลอดสี่วนัเตม็เลยน่ะสิ		ฉนัชอบแนวคดินี้ชะมดั!		จะมี

วธิไีหนดไีปกว่าการได้แบ่งปันแนวคดิใหม่	ๆ	โดยปราศจากความช่วยเหลอื

ทางเทคโนโลยี		มเีพยีงค�าพูด		การสบตา		และการส่งยิ้มเท่านั้น

ฉันดึงเอาก�าหนดการส�าหรับสี่วันบนเรือส�าราญขึ้นมาอ่านและ 

พบว่า		วันนี้ฉันต้องไปที่ห้องประชุมเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงานตอนสี่โมงเย็น		 

โดยริชาร์ด	แบรนสัน		จะขึ้นพูดในตอนนั้นด้วย		ว้าว		องค์กร		Summit	

Series		ที่จัดงานล่องเรือนี้ขึ้นมาไม่ยอมเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เลย		

พวกเขาเปิดตวัผู้มชีื่อเสยีงหลายต่อหลายคน!

ฉันอ่านก�าหนดการต่อจนรู้ว่ามีวงดนตรีประจ�าเรือชื่อเดอะรูทส์		 

พวกเขาจะเล่นทกุคนืพร้อมกบัดเีจชื่อดงัอย่างเพรตตี้	ไลต์ส		และแอก็ซ์เวลล์

แห่งสวดีชิ	เฮาส์	มาเฟีย!		นี่มนัเหลอืเชื่อไปเลย

ฉันยังสามารถเข้าร่วมการฝึกโยคะตอนเช้า	 	รวมทั้งเข้าไปฟัง 

การสัมมนาได้ทุกเรื่อง		ไล่ตั้งแต่นวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ไปจนถึงการเสริมสร้างอ�านาจให้ตัวเอง		 เรียกได้ว่ามีเรื่องให้ท�าเพียบ!		 

ฉนัประทบัใจมาก

งาน		Summit	at	Sea		มีขึ้นส�าหรับคนที่ได้รับเชิญเท่านั้น		ฉันจึง

ซาบซึ้งมากที่ตัวเองได้รับเกียรตินี้		ฉันเริ่มก่อตั้งธุรกิจขนาดเล็กตอนอายุ	 

26 ปีและมันก็ค่อนข้างประสบความส�าเร็จ		จุดประสงค์ของงานนี้คือการ

ท�าให้ผู้ประกอบการดาวรุ่งและหนุ่มสาวผู้มากความสามารถได้พบปะกับ

ผู้น�าในอตุสาหกรรมต่าง	ๆ

ฉันนึกย้อนถึงเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่ท�าให้ฉันได้มายืนอยู่บนเรือล�านี้		

การผจญภยัทางธรุกจิของฉนัเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้องที่เกดิขึ้นอยูบ่่อย	ๆ 	
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จนฉนัหงดุหงดิ		มนัจดุประกายให้ฉนัเกดิความคดิที่จะเปิดร้านอาหาร		ซึ่ง

ขายพิซซ่าส�าหรับคนแพ้แล็กโทสและคราฟต์เบียร์ของท้องถิ่นในนิวยอร์ก		

ฉนัตั้งชื่อร้านว่า		SLICE		(ตอนนี้เปลี่ยนเป็น		WILD		แล้ว)		ร้านของฉนัขาย

พซิซ่าซึ่งใช้วตัถดุบิส่งตรงจากไร่		โดยปราศจากฮอร์โมน		สารเตมิแต่ง		หรอื

สารอนัตรายอื่น	ๆ		แถมยงัช่วยสนบัสนนุชาวไร่และธรุกจิในประเทศด้วย

ฉันเปิดร้านอาหารแห่งแรกในย่านอัปเปอร์อีสต์ไซด์ของแมนฮัตตัน

ในช่วงปลายปี	2005 โดยมีงบประมาณจ�ากัด		แถมยังขอความช่วยเหลือ

จากทุกคนที่นึกออก		ตอนนั้นฉันอายุ	26 ปีและไม่เคยกระโจนเข้าสู่ธุรกิจ

ร้านอาหารมาก่อน		แต่ฉันเชื่อว่าแนวคิดเรื่องพิซซ่าที่ใช้วัตถุดิบส่งตรง 

จากไร่จะเปลี่ยนวิธีคิดที่ผู ้คนมีต่อประเด็นเรื่องอาหารที่ไม่ค่อยส่งผลด ี

ต่อสุขภาพ		ตอนนั้นอาหาร		“ท้องถิ่น”		และ		“เพื่อสุขภาพ”		ยังไม่ได้

กลายเป็นกระแส		การโน้มน้าวให้ผูค้นเชื่อว่าพซิซ่าเพื่อสขุภาพไม่ได้มรีสชาติ

เหมอืนกระดาษแขง็จงึถอืเป็นเรื่องยากมาก		เราเป็นหนึ่งในร้านแรก	ๆ	ของ

นิวยอร์กที่น�าเสนออาหารส�าหรับคนที่กินมังสวิรัติและอาหารที่ปราศจาก 

กลเูตน		และการเป็นผู้บกุเบกิในอตุสาหกรรมนี้ย่อมไม่ได้ท�าให้การเดนิทาง

ของฉนัโรยด้วยกลบีกหุลาบ

ขณะที่อยู่บนเรอื		ฉนัอยากเรยีนรู้และพบปะกบัผู้คนให้ได้มากที่สดุเท่าที่

จะท�าได้		โดยเฉพาะบรรดาสดุยอดผูน้�าที่ฉนัได้แต่คอยชื่นชมอยูไ่กล	ๆ	มา

นานแล้ว!

หนึ่งในนั้นคอืโทน	ีเช		ซอีโีอของ	 Zappos.com		ฉนัคดิวา่ด้วยความ

ที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จถึงสองอย่าง		และขายธุรกิจ

เหล่านั้นไปตั้งแต่อายุ	36 ปีด้วยราคา	1’400 ล้านดอลลาร์		เขาอาจม ี

เรื่องราวดี ๆ	มาเล่าให้ฟัง		และอาจมีค�าแนะน�าที่ดีกว่าให้ผู้ประกอบการ 

ที่ยงัอายนุ้อยอย่างฉนั
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ในช่วงที่ดวงอาทติย์ใกล้ลบัขอบฟ้า		ฉนัเหน็เขานั่งอยูท่ี่บาร์บนชั้นสอง

ของเรอื		โดยมคีนสองสามคนวนเวยีนอยูร่อบ	ๆ	เพื่อพยายามจะพดูคยุกบั

เขา		โดยปกตแิล้วฉนัไม่ใช่คนขี้อายที่สดุในห้อง		แต่ฉนักลบัเดนิวนไปวนมา

อยู่หลายรอบกว่าจะรวบรวมความกล้าเดนิตรงไปหาเขา

ท�าไมฉันถึงประหม่าขนาดนี้นะ		ท�าไมฉันไม่เดินตรงเข้าไปและพูด

อะไรกบัเขาสกัอย่างล่ะ		ถงึอย่างไรเขากเ็ป็นคนธรรมดาเหมอืนฉนันี่แหละ		

แต่ความจริงที่ว่าเขาประสบความส�าเร็จอย่างถล่มทลายตั้งแต่อายุยังน้อย

ท�าให้ฉนัขวญัผวาได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ขณะเดินผ่านไปผ่านมาและเฝ้ามองเขาพูดคุยสัพเพเหระกับคน 

กลุ่มหนึ่ง		ฉนักต็ดัสนิใจว่าจะยงัไม่พูดคยุกบัเขาตอนนี้		เพราะฉนับอกได้

จากปฏิกิริยาของเขาที่มีต่อคนอื่นว่าเขำเป็นคนขี้อาย		แน่นอนว่าเขาชอบ

พูดคุยกับผู้คน		แต่เขาดูท�าตัวไม่ค่อยถูก		ซึ่งหมายความว่าเขาชอบฟัง

มากกว่าพูด		และดูเหมือนจะเปิดใจมากกว่าถ้าได้คยุกบัเขาแบบตวัต่อตวั		

ดังนั้น		แทนที่ฉันจะเข้าไปเป็นหนึ่งในคนที่ชวนเขาพูดคุยสัพเพเหระ		ซึ่ง

เขาต้องอดทนด้วยในคืนนั้น		ฉันตัดสินใจที่จะยืนตรงข้ามเขา		และจ้อง

จนกว่าเขาจะหนัมาสบตา		(ฉนัไม่สนหรอกว่าตวัเองจะดเูหมอืนพวกโรคจติ

ที่ชอบสะกดรอยตามคนอื่นหรือเปล่า)  จากนั้นฉันก็ยิ้มและโบกมือให้เขา		

ปรากฏว่าเขายิ้มตอบ!

และทั้งหมดกจ็บลงแค่นั้น		ไม่ส�าคญัหรอกว่าเขาจะจ�าฉนัได้หรอืเปล่า  

แต่เขายิ้มให้ฉนั		นั่นหมายความว่าฉนัดงึดูดความสนใจเขาได้แล้ว!		ฉนัรู้

ว่าฉนัจะตดิต่อกบัเขาอกีทตีอนกลบันวิยอร์ก		(เขาใส่อเีมล์เอาไว้ในช่วงท้าย

ของสไลด์ที่เขาน�าเสนอบนเรอื		และฉนักจ็ดมนัไว้เรยีบร้อย)  นี่หมายความ

ว่าภารกจิส�าเรจ็แล้ว!

การล่องเรือหลังจากนั้นช่างดูราวกับความฝัน		นี่เป็นครั้งแรกที่ฉัน

ได้พบเจอกับผู้คนที่มีความสนใจเหมือนกันและต้องการในสิ่งเดียวกัน		 

นั่นคือ		ก่อตั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและสังคม		ซึ่งสามารถสร้าง

ผลกระทบทางสงัคมได้อย่างแท้จรงิ
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