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1. อย่าฟังความเห็นคนอื่น 
 

ยิ่งไอเดียของคุณแปลกใหม่เท่าไหร่ โอกาสที่คนอื่นจะให้คำแนะนำที่ดีกับ

คุณได้ก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น ครั้งแรกที่ผมเริ่มเขียนการ์ตูนลงบนด้าน

หลังของนามบัตร ใคร ๆ ก็คิดว่าผมบ้าไปแล้ว ทำไมผมไม่ทำอะไรที่

ตลาดจะเข้าใจได้ง่ายกว่านี้ อย่างทำการ์ดน่ารัก ๆ หรืออะไรทำนอง

นั้นล่ะ 
 

เมื่อคุณมีไอเดียใหม่  คุณไม่รู้หรอกว่าไอเดียของคุณดี
หรือเปล่า  คนอื่น ๆ รอบตัวคุณก็ไม่รู้เหมือนกัน  อย่างมากก็มีแค่ตัว

คุณเองเท่านั้นที่รู้สึกได้ว่ามันดีแน่  แต่การเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัว

เองก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คนมองโลกในแง่ดีเขาว่ากันหรอก  เรามักกลัว

ความรู้สึกของตัวเอง  เพราะสิ่งที่เรารู้สึกกับสิ่งที่คนอื่น ๆ บอกเรามัก

เป็นคนละเรื่องกันเสมอ 

นอกจากนั้น  การถามความเห็นของเพื่อนสนิทก็ช่วยไม่ได้มาก

เท่าที่คุณคิดเสียด้วย  พวกเขาไม่ได้จงใจจะไม่ช่วยคุณ  แต่พวกเขา

รู้จักโลกของคุณเพียงแค่หนึ่งในล้านของทั้งหมดเท่านั้นเอง  ไม่ว่าพวก

เขาจะพยายามแค่ไหน  และไม่ว่าคุณจะอธิบายให้พวกเขาฟังอย่างไร 

ก็ตาม 
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อีกอย่าง  ไอเดียใหญ่ ๆ มักทำให้คุณเปลี่ยนไป  เพื่อน ๆ ของคุณ

อาจจะรักคุณ  แต่พวกเขาไม่อยากเห็นคุณเปลี่ยนแปลงหรอก  ถ้าคุณ

เปลี่ยน  ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับคุณก็ต้องเปลี่ยนตามไป

ด้วย  เพื่อน ๆ อาจจะอยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิม  เพราะพวกเขา

รักคุณอย่างที่คุณเป็น  ไม่ใช่คุณคนใหม่ที่ไม่เหมือนเก่า 

ดังน้ัน  พวกเขาจึงไม่อยากให้คุณเปล่ียนแปลงและอาจจะต่อต้าน

ทุกอย่างที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย  นี่เป็นธรรมชาติของ

มนุษย์  และคุณเองก็จะทำแบบนี้เช่นกัน  ถ้าคุณเป็นหนึ่งในเพื่อน

เหล่านั้น 

เพื่อนร่วมงานยิ่งร้ายใหญ่  พวกเขาชินกับการปฏิบัติต่อคุณด้วย

วิธีแบบเดิม ๆ เหมือนที่ผ่านมา  เพราะพวกเขาเข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างคุณกับพวกเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้ว  และพวกเขาก็รู้ดีด้วยว่า

ควรจะวางตัวกับคุณอย่างไรเพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการ  คนกลุ่มนี้

อยากให้ตัวเองเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน  ถ้าคุณเจริญก้าวหน้า

ด้วย  พวกเขาอาจจะดีใจยิ่งขึ้นก็ได้  แต่ว่ากันตามตรงแล้ว  อนาคต

ของคุณไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับพวกเขานักหรอก 

ถ้าไอเดียของคุณดีเลิศเสียจนทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไป  

ดีจนคุณต้องการพวกเขาน้อยลง  หรือที่ยิ่งหนักไปกว่าก็คือ  มันดีจน

ตลาดต้องการพวกเขาน้อยลงล่ะก็  พวกเขาจะต้องพยายามต่อต้าน

ไอเดียของคุณทุกวิถีทางแน่ ๆ  

แต่นี่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อีกนั่นแหละ 

ไอเดียที่ดีจะเปลี่ยนแปลงสมดุลบางอย่างระหว่างความสัม-

พันธ์ของคนเรา  ในช่วงเริ่มแรกไอเดียที่ดีจึงมักถูกต่อต้านเสมอ 

ไอเดียที่ดีมาพร้อมกับภาระที่หนักหน่วง  จึงมีคนเพียงไม่กี่คน

เท่านั้นที่ลงมือสานความฝันให้กลายเป็นรูปธรรมได้    และมีเพียงไม่กี่

คนเท่านั้นที่ทำสำเร็จจริง ๆ  
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ไอเดียท่ีดีจะเปล่ียนแปลงสมดุลบางอย่าง
ระหว่างความสัมพันธ์ของคนเราในช่วง
เริ่มแรกไอเดียที่ดีจึงมักถูกต่อต้านเสมอ

มันก็จริงอยู่หรอก  แต่... 
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พวกนั้นดูไฮโซ 
ดีนะแต่พอ 
เปิดปากพูด 
เท่านั้นแหละ
หมดกัน 
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2. ไม่ต้องเป็นไอเดียใหญ่โต ขอแค่เป็น
ไอเดียของคุณเองก็พอ 
 

พลังที่คุณทุ่มให้กับงานของคุณจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้มาก 

ยิ่งกว่าเนื้องานจริง ๆ เสียอีก 
 

เราทุกคนต่างก็เคยประทับใจในตัวคนที่เราไม่เคยพบมา
แล้วหลายครั้ง  ไม่ว่าจะเป็นคนที่ปรากฏอยู่ตามสื่อต่าง ๆ เพราะเป็น

เจ้าของบริษัทใหญ่โต  มีผลิตภัณฑ์ยอดฮิต  มีหนังยอดนิยม  มีหนังสือ

ติดอันดับขายดีที่สุด  หรืออะไรก็ตามแต่ 

แล้วเราก็เคยทุ่มเทเวลาไปมากมายเพื่อไล่ตามคนเหล่านั้นให้ทัน  

พยายามเปิดบริษัทของตัวเอง  สร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเอง  ทำหนัง

ของตัวเอง  เขียนหนังสือ  หรืออะไรก็ตามแต่ 

ผมเองก็ไม่ต่างไปจากทุกคน  ผมเคยพยายามทำอะไรมาแล้ว

หลายอย่างในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  พยายามสุดชีวิตท่ีจะเปล่ียนอาชีพ

แสนธรรมดาของตัวเองให้กลายเป็นสิ่งพิเศษ  บ้างก็พยายามทำธุรกิจ  

บ้างก็ทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ  หรืออื่น ๆ  
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