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ดร.อุทิส ศิริวรรณ  
Reveal a Secret of Deal Maker 

เจ้าตัวมักเรียกสูตรการทำงานของ
ตนว่า คิด คลิก ควิก โมเดล หรือ faster 
model โดยอธิบายว่าเมื่อมนุษย์ทุกผู้นามวาด
หวังความสำเร็จแล้ว จะมัวเยื้องย่างไปไย วิธี
ใดที่จะทำให้ถึงเป้าหมายอย่างเร็ว อย่างด่วน 
ก็ให้เลือกไปทางนั้น  

ปัจจุบัน ดร. อุทิส ศิริวรรณ ทำงาน
แบบ Faster Model ในแต่ละวันมีภารกิจครบ
วงจรเป็นทั้ง Consultant, Practitioner & 
Real Maker ด้านการบริหารนั่งเป็นกรรมการ
บริหารบริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน) ยักษ์
ใหญ่อันดับ 1 ในประเทศและอาเซียนด้าน
อุตสาหกรรมเหล็กกิจการมูลค่ากว่า 1 แสน
ล้านบาท นายกสมาคมนักบริหารและวิจัย
ธุรกิจ และนายกสมาคมบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต (DBA Association) กรรมการบริหาร
บริษัทฐาน Research & Market จำกัด ผู้
อำนวยการโครงการปริญญาเอกหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA Program, 
Western University) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
เศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ ที่ปรึกษาประจำ
คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทน

ราษฎร คอลัมนิสต์เขียนประจำคอลัมน์ “คุย
เฟื่องเรื่องเศรษฐกิจ” “How to เฮง” “How 
to Win” หนังสือพิมพ์ประชาทรรศน์รายวัน 
หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายรายปักษ์ และ
หนังสือพิมพ์เขียงใหม่ธุรกิจรายสัปดาห์ ที่
ปรึกษาองค์กรหลายแห่ง อาทิ ปุ๋ยตราตะเกียง
เจ้าพายุ กิจการชิ้นส่วนรถยนต์ไทย-ญี่ปุ่น ผู้
บริหารระดับอุดมศึกษาและที่ปรึกษาวิจัยและ
วิชาการสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้นว่า
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา  

เฉพาะข้าวหงษ์ทองนั้นเป็นที่ปรึกษา
คนเดียวของเจียเม้งกรุปที่อยู่เบื้องหลังผลักดัน
ความสำเรจ็ใหเ้หน็เปน็รปูธรรมในตอนนี ้ผลงาน 
“ข้าวหงษ์ทอง” ที่ภูมิใจเพราะช่วยคุณถวัลย์-
ประพิศ-วัลลภ-โสพรรณ มานะธัญญา รวม
คลสัเตอรโ์รงงานผลติขา้วหงษท์อง ไปตา่งประเทศ
เยีย่มลกูคา้รว่มกนั รว่มกนักบัผูบ้รหิาร-พนกังาน
ชว่ยกนัวางระบบคดิ-ทำงานใหบ้ญัช-ีผลติ-ตลาด
เน้น “ข้างบนฟังเสียงข้างล่าง” เมื่อมี Core 
Value กล่าวคือทัศนคติ+หัวใจบริการ+ทำงาน
ด้วยหัวใจตรงกัน ยอดขายข้าวหงษ์ทองก็ทะลุ
แนวต้าน 2,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งติดขัดมากว่า
ทศวรรษไดเ้ปน็ผลสำเรจ็ จนถงึขณะนีย้อดขาย
รวมทั้งกิจการคิดเป็นมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นล้าน
บาทต่อปี 
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ทวา่ ความสำเรจ็ของดลี เมกเกอรเ์อง 
ไม่ ได้มาแค่ข้ามวัน แต่ ดร.อุทิส สะสมมา
ยาวนาน ตั้งแต่บวชเรียน เกียรติประวัติแห่ง
ชีวิต คือ การสอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้
ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร ลำดับที่ 36 นับแต่ตั้ง
กรุงรัตนโกสินทร์ จึงเกิดประกายความคิดคิด
นวัตกรรมการเรียนภาษาบาลีที่ยากให้เป็น
เรื่องง่าย ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่ฝากไว้ ใน
แวดวงวิชาการด้านภาษาบาลีคือ ผลงาน
เขียน-แต่ง-แปล-วิจัยกว่า 100 เล่ม พระเณร
ทั่วประเทศได้ใช้สอบผ่านเป็นมหาเปรียญกว่า
แสนรูปทั่วไทยนับแต่ปี 2528 เป็นต้นมา จาก
นั้นเมื่อไม่มีอะไรท้าทายก็ ได้ตัดสินใจครั้ง
สำคัญ “กล้าเปลี่ยนแปลง” โดย “เลือกทาง
เดนิขอลขิติชวีติเอง” โดยไดล้าสกิขาทิง้เสน้ทาง
เรืองรองท่านเจ้าคุณและสมเด็จ Go to the 
East ศึกษาและทำงานต่อสายการเงิน-ประกัน
ภยั-การจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศทีน่วิยอรก์ 
สหรัฐอเมริกา ดินแดนที่เต็มไปด้วยนักธุรกิจ 
และ นักทำเงิน เมื่อกลับมา ก็สะสมประสบ-
การณ์หลากหลายกว่าสิบปี หลังเรียนรู้จน
รุ่งเรือง และรู้สึกอิ่มตัวกับ “ความมั่งคั่ง” ที่
ได้รับจาก Wall Street มหานครนิวยอร์กแล้ว 
ก ็Early Retire ดว้ยวยัสามสบิตน้ๆ กลบัมาเปน็
อาจารย์ใช้ความรู้ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

ที่สวนดุสิตกว่า 8 ปี โดยในระหว่างนี้ก็ยังชีพ
ด้วยการเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
นักการตลาดส่งน้ำมันใช้แล้วไปขายร่วมกับ
เครือข่ายนักธุรกิจอินเดีย เป็นทั้งนักธุรกิจ 
เป็นทั้งนักบริหาร และที่สำคัญคือเป็น ดีล 
เมกเกอร์ 

ดร.อุทิส วิเคราะห์ตัวเองว่า ทั้งชาติ
ตระกูล ประสบการณ์ชีวิต ความหลากหลาย
ในความรู ้ เปน็ฐานทนุของการเปน็นกัคดิ นกัดลี 
นกัเจรจา แตอ่ยา่ลมื! หา “สิง่ศกัดิส์ทิธิ”์ ประจำ
ใจด้วย  

สำหรับผู้อยากเป็นดีล เมกเกอร์ หรือ 
ดีล เมกกอร์มือใหม่ ศึกษาวิธีคิด วิธีดีล ได้จาก
บทสัมภาษณ์นี้ 

  

Deal Maker Model คืออะไร 
สิ่งแรกเริ่มจาก ความคิดที่ดี good 

idea แตแ่คค่วามคดิทีด่ ีกย็งัเปน็ deal maker 
ไม่ได้ ต้องตามมาด้วย good team การมีทีม
ที่ดี แต่ก็ยังไม่พอ ต้องมี good project มี
โครงการที่ดี นอกจากนั้นแล้ว ก็ต้องมีหัวใจ
สำคัญ ที่ เกิด win - win แก่ทุกฝ่าย คือ 
good profit อันนี้เรียกเป็น อุทิส โมเดล ก็ได้ 
ไม่มี ใครพูดในโลก ต้องมี 4 องค์ประกอบ
ขับเคลื่อนไปด้วยกัน  
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ต้องดีลกับอะไรก่อน ทีมก่อน 
หรือ คิดโครงการก่อน  

โดยมากเริ่มจาก good idea หรือ 
good concept ก่อน เวลาจะทำอะไรก็แล้ว
แต่ ดีลเมกเกอร์มืออาชีพจะเริ่มต้นจากคอน-
เซป็ตก์อ่น คดิจะทำอะไร จะไปดลีกบัใคร แลว้
ดีลตัวนั้น ต้อง less energy, more perfor-
mance ใช้พลังงานให้น้อย แต่เกิดประสิทธิ-
ภาพมาก และมากกว่าคนอื่น เพราะคนที่จะ

เป็นดีลเมกเกอร์ประสบความสำเร็จได้ ต้องมี
หลักคิด หลักทำงานแบบ คิด Click Quick มี
แค่ 3 คำ ถ้าใครมีสามองค์ประกอบนี้ เป็น
ดีลเมกเกอร์ได้เลย 

 

เริ่มเข้าสู่อาชีพนี้ได้อย่างไร  
ถ้าเป็นภาวะผู้นำ ก็เรียกว่าเป็นผู้นำ

แบบธรรมชาติ คือ เป็นไปเองแบบสถาน-
การณ์พาไป ไม่เคยคิด ไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะ
เป็นดีลเมกเกอร์ โชคชะตาพาไป 

ปฐมเหตุที่เป็นดีลเมกเกอร์เกิดจาก
ต้องการปรับปรุงพัฒนา ระบบสอบบาลี ซึ่งไม่
เหมอืนระบบใดในโลก หนิ โหด ยากทีส่ดุ ตัง้แต่
รำ่เรยีนมาทัง้เรยีนในระบบ เรยีนนอกระบบ และ
เรียนตามอัธยาศัย ยังไม่เคยเจอระบบไหน
เหมือนระบบบาลี  

คิดดูทำข้อสอบเป็นหมื่นคำผิดแค่ 13 
คำตกทันที ไม่รู้ ใครคิดมาตรฐานและคุณภาพ
นะ แล้วที่รุนแรงร้ายกาจผิดมหันต์แค่ข้อความ 
1-2 ประโยค จะเท่ากับหกคะแนน 6 + 6 + 
ผิดอีก 1 คำศัพท์ จะเท่ากับ 13 คำ “แพ้คัด
ออก” ทันที แต่ละปีสอบเป็นแสน แต่สอบได้
ปีละแค่หลักพัน  

ระบบการเรยีนบาล ีคดิและเรยีนแบบ 
“กรีก” โมเดลคือ “คุณภาพมาตรฐาน” เป็น
เลิศ ตกกระแส “โลกาภิวัตน์” ระบบนี้ทำลาย
คนมี “คุณภาพและมาตรฐาน” ปีหนึ่งนับเป็น
จำนวนหมื่นๆ ราย ทำให้รัฐเสียเงินจัดสอบ
บาลีสนามหลวง เสียงบประมาณปีละหลาย
สิบล้านบาท ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีใครคิดแก้ ไข
ระบบสอบจาก “ยาก” ให้ “สะดวก” ขึ้น 

กเ็ลยเกดิแรงบนัดาลใจ good concept 
วา่อยากจะคดิและเขยีนโครงการ “เรยีนภาษา
บาลีแนวใหม่” ที่เป็นผลงานช่วยพระเณรทั้ง
ประเทศให้สอบผ่านแบบ “ยกทีม” นี่เรียกว่า
น่าจะเป็นดีลเมกเกอร์แรกที่ทำได้สำเร็จ 

พอเผยแพรผ่ลงานวชิาการ “ธรรมบท
แปลโดยพยัญชนะ” ที่ทันสมัย เน้น “คำต่อ
คำ” ใชง้า่ยสะดวก ออกสูว่ดัตา่งๆ ทัว่ประเทศ 
สำนักเรียนวัดนี้ก็ใช้ สำนักเรียนวัดนั้นใช้ ได้
ผลก็บอกต่อกันแบบปากต่อปาก ใช้กันติดวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศวันนี้สถิติการสอบดีขึ้นทันตา
เหน็ สอบหลกัหมืน่ ก็ไดจ้ำนวนหลกัหมืน่ ดกีวา่
เมื่อก่อนเยอะมาก  



98 January 
2010

MBA Talk

ยังขำเลยว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณปี 
2550 ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดฟลอริดาธัม-
มาราม เมือง Kissimme รัฐฟลอริดาเล่าให้
ฟังว่า มีนักศึกษาไทยจบปริญญาโทแล้วจะมา
ขอค้างที่วัด แรกๆ ท่านก็จะไม่ให้พัก เพราะ
ตอบคำถามไม่ชัดเจน ก็เลยถามว่าเป็นลูกศิษย์
ใคร เรยีนกบัใคร พอบอกเรยีนป.โทบรหิารธรุกจิ
ที่สวนดุสิต เป็นลูกศิษย์ ดร.อุทิส ได้พักทันที
เลย ซึ่งลูกศิษย์คนดังกล่าว กลับมาเมืองไทยก็
เล่าให้ฟังตรงกันว่า ต้องอาศัยชื่ออาจารย์  

ไม่มีเส้น ไม่มีสาย ไม่ว่าจะทำอะไร
ก็ไม่ง่าย นี่คือปรัชญาของ Deal Maker จะ
เป็นดีลที่เก่งต้องมีเส้นสาย 

 

Deal Maker ต้องมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน 

เป้าหมายชัดเจนตอนนั้น อยากเป็น
คนแรกของตระกูล อยากจะเป็นนาคหลวงใน
พระบรมราชูปถัมภ์ Hero หรือ Role Model 
สมัยนั้น คือ สมเด็จพระสังฆราชปลด กิตฺติ-

โสภโณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และ 
สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) เปรียญ
ธรรม 18 ประโยค วดัราชประดษิฐส์ถติมหา-
สีมาราม สังฆราชสานี่เป็นฮีโร่ในใจเลย ตาม
ประวตัทิา่นสอบไดเ้กา้ประโยคเปน็เณรนาคหลวง
ตั้งแต่แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ความที่สำเร็จตั้งแต่อายุน้อยๆ ไม่รู้
จะทำอะไร อยู่ในกำแพงวดัตอ่ไปไมม่อีะไรทา้ทาย
ก็ลาสิกขาจากกำแพงวัดไป ต่อมารัชกาลที่ 4 
ขึ้นครองแผ่นดินก็ชวนกลับมาบวชก็กลับมา
นับ 1 ใหม่และสามารถสอบจนจบเปรียญ 9 
ประโยคได้อีกรอบ  

ท่านเป็นต้นแบบแนวคิดว่าทำสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ทำเรื่องยากให้เป็น
เรื่องง่าย แล้วสนิทกับรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 4 
ทรงเขียนบันทึกไว้ชัดเจนเลยว่า “สาคือเพื่อน
ฉัน” รัชกาลที่ 4 ทรงยกย่องและนับถือสมเด็จ
พระสังฆราช (สา) มาก ร. 4 โปรดให้ท่าน
เป็นเจ้าอาวาสครองวัดราชประดิษฐ์ 

อันนี้ เป็นผลงานดีลเมกเกอร์ด้าน
สังคมที่สำเร็จเป็นรูปธรรมชิ้นแรก และยัง
ภูมิใจจนถึงบัดนี้  

สิ่งที่อยู่ในใจคือ “อยากช่วย” อยาก
เหน็คนทีม่าเรยีนภาษาบาลปีระสบความสำเรจ็ 
สอบกันได้เยอะๆ ตำราภาษาบาลี สมเด็จ-
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ท่านปรับระบบมาเป็นร้อยปีหลังจากนั้นไม่มี
ใครกล้าเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อและ “เกรง” 
กันแพร่หลายว่าคนที่จะทำการศึกษาจัดการ
ศึกษาภาษาบาลี ให้ดี ได้ต้องเป็นคนมีบุญ
วาสนา บารมี เป็นเชื้อพระวงศ์ เท่านั้น ก็เลย
ไม่มี ใครกล้าคิดกล้าทำ กล้าปรับปรุง กล้า
เปลี่ยนแปลง  

สมัยนั้นเห็นผลงานศาสตราจารย์
เสฐียรพงศ์ วรรณปก ป.ธ. 9 ราชบัณฑิต ก็
เน้นเขียนแนววิพากษ์วิจารณ์ ส่วน พระพรหม
คุณาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณประยุทธ ปยุตฺโต ป.ธ. 
9 ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์) ท่านก็เน้น serve 
คนทั่วไปยกตัวอย่างเช่นพุทธธรรม แต่ก็ไม่ได้ 
serve พระเณร  

ไม่น่าเชื่อว่าพระเณรที่พรรษาน้อย 
ไม่มีใครดูแลจริงจัง  

ตัวอาจารย์ เองก็ เป็นเณร ก็รู้สึก
น้อยใจ คิดโมเดลแบบสมัยนี้เรียกว่า “รุ่นพี่ติว
รุ่นน้อง” “พี่ช่วยน้อง” และวิธีเผยแพร่ได้ผล
ต้องแต่งและเผยแพร่ให้ ได้ทั้งประเทศก็อาศัย
ร้านเรืองปัญญาและโรงพิมพ์เลี่ยงเชียงซึ่งเป็น
สำนักพิมพ์เก่าแก่เกือบร้อยปีตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน ซึ่งก็ทำได้ผลสำเร็จเป็นดีลแรก ได้ 
Upgrade Status เณรที่ด้อยโอกาสในกำแพง
วัดเป็นผลสำเร็จ วันนี้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมที่
ชี้วัดได้ตามหลักการประเมินคือ ไปตามสำนัก
เรยีนบาลทีี่ไหนในประเทศและวดัตา่งๆ ทัว่โลก 
ชื่อ “อุทิส ศิริวรรณ” ใช้อ้างอิงกับเจ้าอาวาส
วัดต่างๆ ได้ 

ตู้หนังสือเฉพาะบ้านหลังนี้กว่า 30 ตู้มากกว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง เพราะ ดร. อุทิส มีความเชื่อว่าหนังสือ 
คือ ฐานสำคัญในการคิด และให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาเรื่องต่างๆ ครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งอดีต-ปัจจุบัน-
อนาคต 
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รชักาลที ่ 4 เปน็ตน้แบบดา้น “นวตั-
กรรม” เพราะท่านเป็นเพื่อนกับ “สมเด็จพระ
พฒุาจารย ์โต” วดัระฆงั ตน้แบบ “ชนิบญัชร” 
และ “สมเด็จวัดระฆัง” ที่โด่งดัง 1 ในเบญจ-
ภาคี ร. 4 เป็นคนคิดนวัตกรรม ตำราไม่ ได้
พัฒนามาเป็นร้อยปีถึงยุค ร. 5 ต้องยอมรับว่า
รัชกาลที่ 5 ก็เป็น Hero ที่ทรงทำเรื่องยากให้
เป็นเรื่องง่าย ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายการ
จัดการได้สำเร็จ เช่น เปลี่ยนตัวอักษร “ขอม” 
เป็น ”อักษรไทย”  

ส่วนตัวเป็นคน 2 โลก โลกแบบ 
“ศาสตร์” ก็เหมือนคนทั่วไปชอบไอที ชอบ
ค้นเว็บ ชอบอินเทอร์เน็ต ชอบสื่อสารกับ
เพื่อนๆ ทั่วโลก ชอบอัพเดตความรู้ตลอด
เวลา ทำงานทันสมัย ใหม่ ท้าทาย แก้ปัญหา
ที่คนทั่วไปแก้ไม่ได้ โจทย์ยาก เป็นคนที่ค่อน
ข้างไปทางวิทยาศาสตร์ ชอบเรียนรู้ ทดลอง 
ประดษิฐ ์คดิคน้ ชอบแสวงหาวธิกีาร หลกัการ
จัดการปัญหาสมัยใหม่ วิธีหาตลาดรูปแบบ
ใหม่ วิธีหาเครือข่ายคอนเนคชันแตกต่างจาก
เดิม ชอบเดินทาง ชอบไปที่นั่นที่นี่ ชอบ
พบปะพูดคุยกับคนใหม่ๆ คนความคิด

แปลกๆ ทันสมัย นอกวงการ คนคิดบวก 
ชอบทำงานที่ทำแล้ว “ได้ผลงานแบบทันที
ทันใดทันใจ” งานไหนที่ดูแล้วเห็นผลช้า ทำ
แล้วไม่ได้เงิน ไม่ได้งาน ไม่ได้ชื่อเสียง ลงทุน
แล้วไม่คุ้ม จะทิ้งทันที และไม่ไยดี เพราะ
ทิศทางเดินข้างหน้า ยังมีงานให้เดิน มีเงินให้
ใช้ มีเพื่อนใหม่ๆ ให้คบ มีโครงการดีๆ รออยู่
อกีมากมาย เมือ่กลา้เปลีย่นแปลง กต็อ้งทำใจ
ไว้เลยว่าทุก 100 โครงการ จะต้องล้มเหลว
ถงึ 99 โครงการ แตเ่มือ่ 1 โครงการดีๆ  สำเรจ็ 
จะชดเชยการเสียพลังงาน เสียเวลา เสียเงิน 
เสียเพื่อนที่เห็นแก่ตัวอีก 99 โครงการทันที 
เป็นคน “กล้า” แต่ “ไม่บ้าบิ่น” “เร็ว” แต่ 
“รอบคอบ” “ไม่ประมาท” ไม่เคยกลัวความ
เสี่ยง ไม่เคยกลัวการเปลี่ยนแปลง พร้อม
เปลี่ยนแปลงฉับพลันทันทีภายในเวลาไม่เกิน 
14 วินาที 

แต่อีกโลกหนึ่ง คือโลกของ “ศิลป์” 
ชอบศิลปะต่างๆ ชอบเดินดูจิตรกรรม หัตถ-
กรรม ศิลปกรรมวัดโน้นวัดนี้ พิพิธภัณฑ์
ต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศไปมาหมด
ทั่วโลก ชอบไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งวันนี้เป็นท่าน
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เจ้าคุณระดับเจ้าอำเภอ รองจังหวัด เจ้าคณะ
จังหวัดวัดโน้นวัดนี้ทั่วประเทศ ถ้าพอมีเวลา 
หรือผ่านไปดูงานทำงานแถบนั้น ชอบทำบุญ 
ทำกุศล วัดต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่จำกัด ไม่
เจาะจงกำแพงวัดใดวัดหนึ่ง ไปได้หมด ทั้ง
วัดป่า วัดพัฒนา วัดปริยัติศึกษา ไม่เลือก ไม่
ยึดติด ทุกวัดเป็นครูบาอาจารย์ เป็นต้นแบบ
วิธีคิดหมด ตอนนี้เลยไปอีก step กำลังสนใจ
ความเชื่อและการนับถือศาลเจ้าต่างๆ ได้ไป
ศึกษาวิธีทำบุญ วิธีทำทาน สร้างบารมี ช่วย
เหลือคน ช่วยเหลือลูกศิษย์ ช่วยเหลือผู้ด้อย
โอกาสแบบมหายาน ได้หลักคิดบางอย่างเช่น 
การไม่ทานเนื้อสัตว์และการช่วยเหลือคน
แบบมหายาน ได้นำไปประยุกต์ใช้ช่วยเหลือ 
SMEs ที่ติดขัดวิธีคิด วิธีทำงาน วิธีจัดการ 
ซึ่งปัญหาก็มีแค่ 3 เรื่องคือเรื่องเงินทุน เรื่อง
ระบบการผลิต กับเรื่องลูกค้า กลางคืนไม่ไป
ไหนก็เลียนแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์อยู่บ้าน
จัดสวน เล่นกับแมว เลี้ยงแมว คุยกับแมว 
ศึกษาพฤติกรรมสัตว์เทียบกับคน สลับกับการ
อ่านปรัชญา ศาสนา โหราศาสตร์ ฮวงจุ้ย 
ดวงเมือง ดวงคน ลายมือคน พระไตรปิฎก
เชิงวิเคราะห์แบบอภิธรรมเน้นจิตเจตสิกรูป
นิพพาน ภาษาศาสตร์เชิงลึก เชื่อไหมว่าวันนี้
ยังนั่งอ่านคัมภีร์มิลินทปัญหา สัททนีติปกรณ์ 
เทวปกรณ์ต่างๆ ตอนนี้สนใจความเชื่อเรื่อง
เทพเจ้าแห่งการจัดการต่างๆ โดยเฉพาะเทพ
ปกรณัมฝั่งตะวันออกเน้น “พระคเณศ” 
เพราะเป็นเทพที่น่าสนใจ ก็เลยพยายามสกัด 
“องค์ความรู้และความเชื่อเรื่องพระคเณศ” 
ออกมาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์การสมัย
ใหม่ นี่กำลังรวมยันต์และบทสวดพระคเณศ 
ตั้งใจจะเผยแพร่ให้นักธุรกิจไทยทั้งประเทศ
ได้นำไปบูชาไปใช้ให้เกิด “ความมั่นคง” และ 
“ความมั่งคั่ง” อย่างยั่งยืน  

พูดได้ชัดเจนว่า ความสำเร็จในวันนี้
เกิดจากการเอาศาสตร์ ไปใช้กับศิลป์ อันนี้
สัมพันธ์กับดีลเมกเกอร์ โดยบูรณาการโมเดลที่
คิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 สมัยทำงาน
ที่นิวยอร์กขอเรียกว่า “กำลังทั้ง 6” ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นั่นคือ
ต้องใช้กำลังกาย (Man Power) กำลังทรัพย์ 
(Money Power) กำลังใจรวมถึงสติปัญญา 
(Mind Power) แบบ คิด Click Quick โดย

ตอ้งอาศยักำลงัภายนอกเขา้ชว่ยใหส้ำเรจ็ลลุว่ง
ราบรื่นโดยต้องพึ่งพาเครือข่าย คอนเนคชัน 
สายสัมพันธ์ ผลึกพลังเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับ
เครือข่ายพรรคพวกเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ที่มี
บญุมอีำนาจมวีาสนามบีารม ี (Network Rela-
tion Connection Synergy Power) และ
เหนอืสิง่อืน่ใด จะตอ้งพึง่พาเครอืขา่ยผูม้อีทิธพิล
ที่ตามองไม่เห็น (Invisible Hand) ด้วย จะได้
เห็นอานิสงส์ผลบุญทันตา ได้สมบัติเจ้าสัว

คิดดี หรือ เก่งแค่ไหนก็อย่าลืมบูชา “พระ” “เทพ” และ “เจ้า(บูรพกษัตริย์)” ในบ้าน ดร.อุทิส จึงมีปูชนียบุคคลและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเพื่อเตือนใจ และเสริมการคิดดี 
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ทนัใชช้าตนิี้ ไมต่อ้งรอไปถงึชาตหินา้ โดยเฉพาะ
พระพทุธรปู ไมว่า่จะเปน็พระแกว้มรกต หลวงพอ่ 
โสธร สมเด็จโต หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ พระ
เกจอิาจารยต์า่งๆ ทกุสาย อยา่ไปลบหลู ่ดหูมิน่ 
ดูแคลนความเชื่อของใคร ต้องทำแบบสตีฟ 
จ็อบส์บอกว่า “คนเราต้องมีศรัทธา ไม่ว่าจะ
ศรัทธาในกรรม พรหมลิขิต ฯลฯ” และต้อง
เรียนรู้วิธีบูชาเซ่นสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
ผืนแผ่นดินไทย เริ่มจาก ศาลตา ศาลยาย 
พระสยามเทวาธิราช มหาราชบูรพกษัตริย์
ทุกพระองค์ที่ปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทย 
พระพรหม พระศิวะ พระนารายณ์ พระพิฆ-
เนศวร์ หรือพระคเณศ ให้ช่วยชักนำ ดลใจ ชี้
ทางสว่างในการ deal เรื่องต่างๆ ให้สำเร็จ
ลุล่วงราบรื่น และเหนือสิ่งอื่นใดต้องอาศัย 
“พลังบริสุทธิ์” จากจักรวาล ทั้ง หยิน หยาง 
ดิน น้ำ ลม ไฟ เลือกธุรกิจ เลือกธาตุที่ถูกกับ 
Deal ของเรา ยกตัวอย่างเป็นคนธาตุลม ก็
ต้องหาธุรกิจเกี่ยวกับลมมาทำ ถูกกับน้ำก็หา 
deal เกี่ยวกับน้ำมาขาย ก็จะสำเร็จอย่าง
ยั่งยืน ท่องไว้เสมอว่า “กรุงศรีอยุธยา ไม่สิ้น
คนดี” ได้ดีแล้วต้องให้ โอกาสคนอื่น อย่า

ทับถม อย่าอวดอ้าง อย่าโอ้อวด ต้องช่วย
เหลือคนอื่นๆ ให้ ได้ โอกาสเหมือนเรา ก็จะมี 
deal 2-3-4-5 ตามมาเรื่อยๆ  

ทำการใดๆ สำเร็จแล้ว เก็บไว้ใช้สัก 
50 ที่เหลืออีก 50 ก็นำไปทำบุญ ทำทาน ทำ
กุศล ก็จะเกิดบุญต่อบุญ เพราะถ้าไม่ทำบุญ 
ทำทาน เงินได้มาก็จะกลายเป็นงู ทำให้เกิด
เหตุที่ไม่คาดคิด เป็นโรคภัยไข้เจ็บหาสาเหตุไม่
เจอ อาทิ โรคเบาหวาน ความดัน โรคกระดูก
เคลื่อน โรคกินไม่ ได้ โรคนอนไม่หลับ และ
อย่าทำบุญเพลินจนลืมดูคนใกล้ตัวเช่น ลูก
น้อง ครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย จึงจะ
ถือว่านำไปใช้ ได้ผลเป็นรูปธรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 6 Powers ที่
จะขับเคลื่อน Deal Maker Model เป็นดังนี้  

ถ้วยโถโอชามมีราคาอยู่หน้าห้องครัว เสริมฮวงจุ้ยที่ดี 
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ได้เรียนรู้อะไรจากการทำดีล
แรกในชีวิต 

มีอุปสรรคเยอะ ดีลเมกเกอร์ ทำไม
เป็นอย่างนี้ ในชีวิต ยามยากมีแค่ผ้า 3 ผืน 
ชีวิตเรียบง่าย จีวร 3 สบง 3 ตัว อังสะ 3 ผืน 
ประคต 1 ซื้อพิมพ์ดีดเครื่องแรกก็ โดนโกง 
เลมิงตัน โดนเอามาหลอกขาย ซื้อมาเครื่อง
แรก 700 บาท ใช้ ไม่ได้ ต้องเอาไปโละทิ้ง  

สอนหนังสือยุคนั้น กรมศาสนา
สนับสนุนนิตยภัตเงินเดือนค่าตอบแทน ปกติ
สอน 3 ประโยค ไม่ให้ ต้อง 5 ประโยค แต่
ปีนั้นหาคนสอนยากไง ก็เลยให้คนสอน 3 
ประโยคด้วย เป็นครูครั้งแรกได้เงินเดือน 500 
บาท ในปี 2526 

ยุคนั้น ข้าวแกงจานละ 10 บาท นั่ง
รถเมล์ ไม่ต้องมีสมบัติ และมีคนถวาย แฟ้บก็
มี ข้าวก็มี ถือบาตรไปใบหนึ่งตอนเช้า ก็อยู่ได้
แล้ว คือ ขอให้มีข้าวกินเท่านั้นแหละมนุษย์ 
มนุษย์ขอแค่นี้แหละ ขอให้มีข้าวกิน ขอให้
สุขภาพแข็งแรง เมื่อก่อนไม่คิดอย่างอื่น 

มุง่มัน่ทำเพือ่วงการพระเณร ทำมา 7 
เล่ม ขาดทุน 7 แสน เจอกันทีไรทุกวันนี้ เขาก็
บ่น เภสัชกรคุณศรี เขาก็เห็นซากหนังสือเรา  

วิเคราะห์แล้วก็อาจเป็นเพราะ แรก
เริ่มเราพิมพ์ไม่ครบ 4 เล่ม พิมพ์แค่เล่มเดียว 
คนจะซื้อเล่มที่เหลือก็ไม่มี เขา ก็ไปใช้อาจารย์ 
เกษม บุญศรี ยุคนั้น ครองตลาดติวเตอร์ สู้
เขาไม่ได้ แต่การที่เป็นคน good concept ก็
มุ่งมั่นเขียนครบ 4 เล่ม ปี ‘28 ‘29  

ต่อจากนั้นประมาณ 2 ปี คือ ซัก
ประมาณปี 28 ใช้เวลา 3 ปี เสร็จ 4 เล่ม 
พิมพ์หามรุ่งหามค่ำ ปรุไขโรเนียว เป็นคน
พิมพ์ดีดเร็ว จากนั้นก็หาที่เผยแพร่ผลงาน ก็
ไปวัดไร่ขิง และวัดพิกุลทอง สิงห์บุรี ต้อง
ประกวดด้วย คนเราต้อง contest 

ปีที่สอบประโยค 5 ไปวัดไร่ขิงเขา
กำลังประกวดกันอยู่ สอบ 15 วัน 2 เทสต์ 
ทั้งหมด 30 เทสต์ เชื่อมั้ย เป็นคนที่ได้คะแนน 
100 เต็ม ทั้ง 30 เทสต์ ไม่มีใครได้ ปกติผ่าน 
17-15 เทสต์ สอบกันมาสิบกว่าปี เพิ่งมี 

ผลงานเราเข้าตาผู้ ใหญ่ พระธรรม-
ราชานุวัตร หลวงเตี่ย วัดโพธิ์ ก็มาเยี่ยม พระ
ธรรมกิติวงศ์ ราชบัณฑิต วัดราชโอรสท่านก็ดู 
หรือเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงท่านยิ่งเมตตาเลย 
(พระอุบาลีคุณูปมาจารย์) ท่านก็ชวนคุย เล่า
ให้ฟังว่ายุคท่านลำบาก คือ คนมีอุดมการณ์
เหมือนกัน ก็จะเล่าสู่กันฟัง ยุคท่านเหมือนยุค
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ คือ ไม่ได้
เรียน เพราะบวชไม่นาน สงครามโลก ระเบิด
ลง ต้องไปหลบที่บางขุนเทียน ไม่ได้เรียนบาลี 
เพราะมัวแต่หนีสงคราม ก็คิดว่าวันหนึ่งถ้ามี
โอกาสจะส่งเสริมให้คนได้เรียน และทำทุก
อย่างให้เกิดเป็นวัดภาษีเจริญปากน้ำขึ้นมา 
หลวงพ่ออุบาลีก็เหมือนกัน ท่านเรียนได้ 6 
ประโยค จากนั้นก็ทิ้งวัดไร่ขิงไม่ได้ ท่านต้อง
ทำงานพัฒนา ต้องจำวัดที่วัดไร่ขิง ท่านก็เลย
หมดวาสนาได้เรียนแค่นั้น แต่เห็นเราขยันก็
ส่งเสริม  

   

แล้วจากทางธรรม มาสู่ดีล 
เมกเกอร์ทางโลกได้อย่างไร  

นาคหลวงเป็นจุดเริ่มต้น เป็นทุนทาง
สังคม จากนั้นไปเรียนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  

เจอครูอาจารย์ที่ดี เช่น ศ.ดร.ศักดิ์ศรี 
แย้มนัดดา ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 
ผศ.ฐานสิร ์ชาครตัพงศ ์ผศ.ดร.ปราณ ีฬาพานชิย ์
ศ.จิรายุ นพวงศ์ องคมนตรี ศ.วิสุทธ์ บุษยกุล 
ราชบัณฑิต ผศ.ทัศนีย์ สินสกุล จะจำชื่อครู
อาจารย์ไดด้ซีาบซึง้ กตญัญ ูและบชูาทกุคำ่คนื 

ที่มา : Dr Uthit Siriwan Model of 6 Powers @2001 สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะการนำไปพิมพ์จำหน่ายเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่สงวนสิทธิ์กรณีนำไปใช้ให้เกิดความมั่นคงและความมั่งคั่งแก่ส่วนรวม ขอเพียงอ้างถึงที่
มาเท่านั้น  
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ไม่เคยลืมบุญคุณครูบาอาจารย์ เช่นเดียวกับ
ครูบาอาจารย์ทางธรรม ก็มีทั้ง พ.อ. ชรินทร์ 
จุลคประดิษฐ์ อาจารย์สุรเชฏฐ์ โพธิ์คาศรี 
พระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต พระธรรม-
วโรดม (บุญมา) พระธรรมธีรราชมหามุนี วัด
มหาธาตุ พระมหาสถิตย์ ถาวโร ป.ธ.๙ วัด
พิชัยญาติการาม พระมหาหรรษา ธีรานนฺโท 
วัดดงพลับ นครสวรรค์ พระมหาวิจิตร เขมิโก 
วัดราชนัดดา ฯลฯ ก็ยังไปมาหาสู่ติดต่อกันจน
บัดนี้ ตามโอกาสและเวลาจะอำนวย 

เราเปน็คนแรกนะที่ไปสอบ สนัสกฤต
ร้อยได้ศูนย์ อังกฤษ ร้อยได้สิบ แต่บังเอิญบาลี 
เป็นปาฏิหาริย์ ได้ 100 เปอร์เซ็นต์เป็นคนแรก 
ปกติสอบ 3 วิชา ต้องได้ 50-50-50  

เราไม่ผ่าน แต่ ศ.ดร.ศักดิ์ศรี และ
อาจารย์ โดยเฉพาะ อ.ฐานิสร์ บอกเห็นแวว
อะไรบางอย่าง บาลีได้ร้อย ถาม อ.ฐานิสร์
บอกว่า “ให้โอกาส” เรียนต่อปริญญาโทที่
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาฯ เพราะเชือ่วา่จะเรยีน
จบได้ เมื่อมีเวลาปรับตัว  

ชอบคำนี้นะ ให้โอกาสมาเรียน และ
เชื่อว่าสันสกฤต และ อังกฤษ คงปรับตัวได้
ภายหลัง  

ผลคือเรียนสำเร็จได้ภายในเวลา 1 ปี 
8 เดอืนจบโทอกัษรศาสตรแ์บบ faster model 
นั่นทำให้เป็นจุดที่ทำให้รู้จักดีลเมกเกอร์ แต่ยัง
ไม่ใชเ่รือ่งเงนิ แตจ่รงิๆ คอื Good Team Good 
Project ไม่ใช่ Good Profit  

ขณะเรียนช่วยงานพระธรรมกิตติ-
วงศ์ และเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
วดัสระเกศ ทำพระไตรปฎิก และไดน้ำประเดน็
จะศึกษาต่อไปหารือกับเจ้าประคุณสมเด็จ
พระมหาธีราจารย์ (นิยม) วัดชนะสงคราม 
โชคดีมีพระอุปัชฌาย์และคู่สวดเป็น “สมเด็จ” 
ทั้งนั้น พระอุปัชฌาย์คือสมเด็จพระธีรญาณ-
มนุ ีวดัปทมุคงคา พระกรรมวาจาจารย ์สมเดจ็
พระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม และพระ
อนุสาวนาจารย์ สมเด็จพระมหารัชชมังคลา-
จารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ  

ความตัง้ใจแรกจะไปเรยีน Buddhism 
Study ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก 
ตามคำแนะนำของท่านองคมนตรี ศ.จิรายุ 
นพวงศ์ ก็ใช้ความพยายามอยู่หนึ่งปี แต่ไม่
สำเร็จ ก็เลยลดระดับลง เบนเข็ม แทนที่จะ
เป็น Buddhism Study ก็เรียนอะไรก็ได้ที่จะ
เอาไปใช้ทำมาหากินเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดได้ใน
นิวยอร์ก  

การอยู่เมืองใหญ่อย่างนิวยอร์ก ก็
เห็นความสำคัญของการเงิน และการลงทุน 
โดยเฉพาะวิธี Make Money แบบ Faster 
Model ฝรั่งสอนหลักการนี้ดีมาก โดยเฉพาะ 
Dr. Guiiany อเมริกันเชื้อสายอิตาลีที่ทำงาน 
Federal Bank of New York ชว่ยเหลอืตวัเอง
เรื่องงานได้ดีมาก ฝรั่งสอนให้เมคมันนี่ตัวเอง 
เราต้องหาพิกัดตัวเองให้เจอ ถ้าเราไปนิพพาน
ชาตินี้ ไม่ได้แน่ๆ เราจะทำอะไรกับชีวิตที่เหลือ
ต่อไป 

   

จุดที่ทำให้ลาสิกขา 
ไปคุยกับหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จ

พระมหาธีราจารย์วัดชนะ พอดีพระอุปัชฌาย์
เสียแล้วก็เป็นอันเตวาสิกอยู่ในความดูแลของ
สมเด็จฯ วัดชนะสงคราม ก็หารือท่านเกี่ยวกับ
อนาคตของชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา 
สมเด็จฯท่านบอกว่า “ตื่นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม” 
ก็ให้ท่านดูฤกษ์ดูยามทำพิธีลาสิกขาให้แบบพิธี
โบราณ บวชวัดพระแก้ว สึกที่วัดชนะสงคราม 
ขณะเดียวกันก็ต้องทำเรื่องทูลขอพระบรม-
ราชานุญาตลาสิกขาเพื่อไปเรียนต่อที่อเมริกา
เพราะไม่สะดวกแก่การดำรงเพศบรรพชิต 
ตอนนั้นรู้สึกเต็มอิ่มกับภาษาบาลี-สันสกฤต 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ก็มีทุนให้ ไปเรียน
กลับมาเป็นอาจารย์ได้ แต่ต้องไปเรียนเคม-
บริดจ์ ไปเรียน Oriental Study 

ตอนนั้นเห็นอาจารย์ของเราแต่ละคน
นั่งบ่น จับประเด็นได้เรื่องหนึ่งคือปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ได้เงินเดือนมาแล้ว เดี๋ยวก็ต้องผ่อน
ค่าบ้าน สายภาษาตะวันออกค่าสอนน้อย ไม่
เหมือนสายบริหารธุรกิจ ต้องทำงานวิชาการ
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แล้วขยายคอนเนกชั่นยังไง 
ดีล เมกเกอร์ ต้องแม่นนะ insider 

information เป็นหัวใจของดีล เมกเกอร์ ต้อง
สืบค้นข้อมูลในทางลับ ไม่งั้นเสียเวลา ต้องใช้
หลักการข่าวกรอง intelligence แต่พวกนี้มา
รู้ทีหลังนะ รัฐมนตรีบางคนภาพดี แต่อย่าไป
ขอตงัคใ์หเ้สยีเวลา แตถ่า้มีโปรเจค็ตด์ีๆ  ประเทศ
ชาติได้ประโยชน์ และตอบสังคมได้ เขาก็จะ
ให้  

นอกจากนัน้ ตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
จะทำ Good Profit ต้องดูว่าคนที่เราดีลด้วย
เขาเป็นคนบริหารความโลภ เป็นหรือเปล่า 
พอเจรจา profit เสร็จก็ต้องดูว่าจะลงตัวที่
สูตรไหน อันนี้เขียนได้ครับ เพราะมันเรื่อง 
profit ลว้นๆ เลย ยกตวัอยา่งรายได ้100 บาท  

โมเดลที่ดีลเมกเกอร์ใช้กันทุกวันนี้ 
คือ ‘สามแก้’ แก้บน แก้กลาง แก้ล่าง จะทำ
อะไรแล้วแต่ต้องตอบโจทย์ตรงนี้ ได้ ร้อยบาท
จา่ยบน จา่ยกลาง จา่ยลา่งเทา่ไหร ่สตูรบรหิาร
ผลประโยชน์เมืองไทยส่วนใหญ่ คือร้อยละ 
80/20 70/30 60/40 50/50 บางองค์กรหนัก
กว่านั้น กลายเป็น 40/60 คนทำเหลือแค่ 40  

อันดับแรกต้องรู้ ให้ ได้ว่าจะจ่ายเงิน
ตรงไหน ฯพณฯ ทั้งหลายไม่รับเงินเองหรอก
ครับ ต้องหาจุด “จ่าย” ให้เจอ สมัยแผ่นดิน
พระเจ้าตาก จะมีทหารคนสนิทที่คอยรับ 
“จงักอบ” 2 คนชื่อ พันศรีทำงานคู่กับพันลา 
เป็นทหารที่ ไม่ปรากฏตัวเหมือนพระยาพิชัย
ดาบหักนะ แต่เป็นคนที่มีความสำคัญ ได้รับ
อวยยศจากพระเจ้าตากเป็นขุนจิตจุล กับขุน
ประมูลราชทรัพย์ ถ้าสมัยสุโขทัย ประวัติ-
ศาสตร์เรียกชื่อว่า “ขุนจิต ขุนจอด”  

ทหารเอกของพระเจ้าตากสองคนนี้ 
มีตัวตนด้วยนะ ชื่อก็บอกอยู่แล้ว คือ ขุนจิตจุล 
คือ ดลจิตดลใจ ร่ายมนตร์เก่ง ใครคุยแล้ว
เคลิ้ม ส่วนขุนประมูลราชทรัพย์เป็นคนคอย
จัดสรรตัวเลข อย่างสมัยแผ่นดินพระเจ้าตาก 

กันเหนื่อย บ้านแค่ 50 ตารางวา ศาสตรา-
จารย์ทั้งหลายกว่าจะผ่อนได้เกือบตาย ยิ่งรถ
ขับยิ่งไม่ต้องพูดถึง ขนาดอาจารย์บางท่านจบ
ปริญญาเอกจากเพนซิลวาเนีย ก็จำเป็นต้อง
ถอืถงุออมสนิใบหนึง่ เอาขา้วใสก่ลอ่งทพัเพอร-์
แวร์ ถามว่าทำไมอาจารย์ ไม่ทานอาหารดีๆ 
กว่านี้ คำตอบว่าเกินงบเดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายค่า
บ้าน ศ.ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา จนวันเสียชีวิต 
ก็ยังผ่อนบ้านไม่หมด เป็นตัวอย่างที่เห็นจาก
โลกวิชาการด้านเดียว 

แตเ่ราเปน็คนชอบ Benchmark ชอบ 
Competitiveness และเห็นโลกที่นิวยอร์กมา
แล้ว ก็ ได้ข้อเปรียบเทียบว่า ถ้าจะสร้างตัว 
สร้างฐานะอยู่เมืองไทยทั้งชาติก็ไม่รวย ยุคนั้น
เพื่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเงินเดือน
ปริญญาโทเริ่มต้นที่สี่พันกว่าบาท โอ๊ย...ไม่เอา 
สู้ ไปทำงานนิวยอร์กไม่ ได ้ ยุคนั้นคนมีฝีมือ
ทำงานที่นิวยอร์กอย่างเราระดับปริญญาโท
แล้วก็ ได้ค่าแรงชั่ วโมงละ 200 บาท (8 
เหรียญต่อหนึ่งชั่วโมง) วันหนึ่งได้แล้ว 1,600 
บาท เขียนคอลมัน ์“จากนวิยอรก์ถงึบางกอก” 
ใหน้ติยสารชีวิตรัก ในเครือภาพยนตร์บันเทิง 
ก็ ได้อีกคอลัมน์ละ 1,000 บาท เดือนหนึ่ง
เขียนแค่สี่ครั้งก็ ได้เงินเดือนสี่พันบาทเท่ากับ
ปรญิญาโท นีค่อืวธิรีวยลดัจากสมอง สีค่อลมัน์
เขียนอย่างมากแค่ครึ่งวัน ทำงานสองวันได้
สี่พัน นี่เขาทำงานทั้งเดือนได้สี่พัน ทำงาน
ประจำและงานพาร์ทไทม์ที่นิวยอร์ก ทำน้อย
แต่ได้มากกว่าทำงานเมืองไทยเพราะค่าเงิน
ต่างกัน 25 เท่า ด้วยวิธีคิดและวิธีทำงานแบบ
นี้ ก็มั่งคั่งได้รวดเร็ว และยิ่งไม่ติดอบายมุข 
ไม่เล่นการพนัน ก็ยิ่งสร้างตัว สร้างฐานะได้
รวดเร็ว 
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ข้าวยากหมากแพงไง หน้าที่สองคนนี้ก็คงมา
ดูนา อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ก็จะ
มาตรวจดูว่าใครมีข้าว สมัยก่อนมีเก็บภาษี 
เรียกว่าจังกอบใช่มั้ย จะส่งหลวงมั้ย ถ้าส่ง
หลวงจ่ายกี่เกวียน แต่ถ้าคุยหลักการกับขุน
จิตจุล จ่ายเท่านี้ก็จบเรื่องและขุนจิตจุลรับ
ออเดอร์อย่างเดียว ส่วนตัวเลขให้คุยเอาเอง
กับขุนประมูลราชทรัพย์ 

 

มี good team นี่ก็เหมือนหา
คู่บุญเจอ 

ถูก เขาถึงต้องมีการดูดวงกันไง ดู
โหงวเฮ้ง ถูกเลย เจ้าสัวทั้งหลายถึงต้องเชื่อ
โหงวเฮ้ง ยิ่งกว่าเชื่อนักวิเคราะห์ที่จบการเงิน
ชั้นสูงจากวาร์ตันหรือฮาร์วาร์ด เพราะเชื่อ
แล้วได้เงิน ไม่เจ้าหลักการ ไม่ทฤษฎีมาก  

ความจริง ไม่ต้องพึ่งซินแส ก็ได้ ให้
สังเกตดูสิว่า ออกไปทำงานหาโชคหาลาภกับ
ใครแล้วเฮง ไปคุยแล้ว ได้กี่งาน ไปสิบงาน ได้
กี่งาน แต่ถ้าไปด้วยกัน โดนด่า ปวดหัว ก็ไม่
สมพงษ์ละ ต้องรีบบอกศาลา 

ทุกวันนี้ ก็มีคู่คิด คู่ทำงานคือ “ศ.ดร. 
ธนวรรธ ศรีวะรมย์” ก็ได้ท่านเป็นกำลังหลัก

สำคัญในการเจรจาเรื่องต่างๆ จนสำเร็จเป็น
ผลงานด้วยกันหลายเรื่อง ที่ภูมิใจคือผลิตลูก
ศิษย์ระดับปริญญาตรี-โท ร่วมกันได้กว่า 500 
ชีวิต ในรอบ 3 ปี ได้สร้างนักธุรกิจระดับบน-
กลาง-ล่างร่วมกัน เป็นผลผลิตและผลงานที่
ภูมิใจครับ  

    

มองอีกมุมแล้ว ดีล เมกเกอร์ 
ก็ทำให้คนทั้งได้ประโยชน์ และมี
คนเสียโอกาส 

ต้องเรียกว่างานดีลเมกเกอร์ที่ดี จะ
ต้องจบลงด้วย Win-Win ทุกฝ่าย ประโยชน์
ต้องลงตัว ดีลที่ดีต้อง “ไม่มีใครเจ็บ ไม่มีใคร
ตาย” Nobody Hurt Nobody Dies ดีลที่มี
คนเสียโอกาส ไม่ถือเป็นดีลเมกเกอร์ 

ยกตัวอย่างนายหน้าในวงการข้าว
เรียกว่า “หยง” งานหยงคือ “Deal Maker” 
ถา้เทยีบวงการคา้ขา้ว ขา้วทีจ่ำนำหรอืรบัประกนั
ไม่ถึงชาวนา เพราะชาวนาทั้งหลายเงินก็ไม่มี 
ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ไม่มี ชาวนาทั้งหลายต้องมาเอา
จากโรงสี แล้วโรงสี ให้เงินไปก่อน ก็คล้าย
โมเดลขุนจิตจุล ขุนประมูลราชทรัพย์ เทียบให้
เห็นภาพเลย ขุนจิตจุลก็คือโรงสี ขุนประมูล
ราชทรัพย์ก็คือ หยง  

ชาวนาได้ข้าว ได้ปุ๋ย ไปเก็บเกี่ยวมา
ส่งโรงสี โรงสีบางครั้งขาดเงิน พึ่งธนาคาร
ไม่ได้ ก็ต้องพึ่งหยง หยงคือแบงก์อีกรูปแบบ
หนึ่งเหมือนสหกรณ์ เป็นพ่อค้าคนกลางที่มี
อิทธิพล มีเงินกว่าพ่อค้าข้าวที่โด่งดังในแวดวง
ข้าวอย่างนครหลวงค้าขาวหรือข้าวหงษ์ทอง 
แต่ Low Profile หยงที่ ใหญ่ๆ จะมีอำนาจ
รวมตัวกันต่อรองรัฐบาล ตามไปสืบดูจะพบว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผูกขาดโดยพรรค
ไหนมาโดยตลอด นั่นแหละคือ “หยง” ตัวจริง 

มองกลางๆ บ้านเรา ดีลเมกเกอร์
เหมาะกับบางเรื่อง แต่จะไม่เหมาะกับบาง
เรื่อง ควรไปเอาเงินต่างชาติมามากกว่า แต่
ไมเ่หมาะทีจ่ะมาเอาเงนิกระดกูสนัหลงัของชาต ิ
เช่น วงการข้าวหรือเกษตร ประสบการณ์ดีล 
ผมจะไม่เน้นค้าขายกับคนในประเทศ จะเน้น
ทำโครงการนำเงนิตา่งชาตเิขา้ประเทศมากกวา่ 
แต่วันนี้ต่างชาติเห็นการเมืองไม่เสถียรภาพ ก็
ไมก่ลา้นำเงนิตราเขา้มาลงทนุในประเทศ นีค่อื
โจทย์ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ ไขเร็วที่สุด 

 

ในชวีติ ดลีโครงการมากีม่ากนอ้ย  
บางงานดีลแค่ 5 นาทีก็ ได้เงินเป็น

ล้าน แตกต่างจากสอนหนังสือเมื่อก่อนสอน
สวนดุสิตทั้งวัน ได้เงินเดือนแค่ 30,000 บาท 
Market Value ต่ำ มหาวิทยาลัยต่างๆ “ตาไม่
ถึง พึ่งไม่ได้” วันนี้ “ประกาศอิสรภาพแล้ว” 
คดิแบบ “เจา้ของสวนมะมว่ง” ไมค่ดิ “รบัจา้ง
ทำสวนมะม่วง” หรือ “เช่าสวนมะม่วง” อีก
ต่อไป และกำลังขยายแนวคิดนี้กับนักวิชาการ
ต่างๆ แต่นักวิชาการทั้งหลายก็เน้น ความ
เสี่ยงเป็น 0 รวยยาก สู้ดีลกับพ่อค้านักธุรกิจ
ที่ชอบเซ็งลี้ดีกว่า คุยกันได้ตรงๆ ขัดเจน  

โครงการ Small Medium Large มี
เยอะ ความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็มีรายรับ
เยอะกว่ารายจ่ายนะ เวลา SMEs มาปรึกษา 
ก็บอกต้องกล้าจ่ายนะ ถ้ากล้าจ่ายบน กลาง 
ลา่ง กจ็ะดลีให ้แตท่ี่ใจถงึพึง่ไดม้นีอ้ย สว่นใหญ่
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คำว่ามีลูกศิษย์เป็นรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. นายพล
เหล่าทัพต่างๆ ผู้กำกับ ตำรวจ ทหาร นายพล 
นายพนั เจา้ของกจิการ SMEs มากมาย กจิการ
ระดับ Large มหาชนในตลาดหลักทรัพย์ก็
หลายแห่ง ทุกวันนี้ทำงานง่ายกว่าเมื่อก่อน 
เหนื่อยน้อยลง มีเวลามากขึ้น แน่นอน มี
ความสุขมากขึ้น “Don’t Worry, Be Happy”  

รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความภาค
ภูมิใจ และเป็นความสุขใจ ที่เห็น “เครือข่าย
ลูกศิษย์” เป็นใหญ่เป็นโตในทุกวงการ ถือ
เป็นผลงานที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐ-
กิจและสังคมของประเทศที่ชื่นใจ 

ถึงวันนี้ อิ่มเอมใจ ปีติที่ ได้เกิดมา
บำเพ็ญประโยชน์แก่แผ่นดินและพระศาสนา 
แบบ Faster Model 

  

คนที่อยากเป็นดีลเมกเกอร์
นอกจาก 4Gs แล้วต้องเพิ่ม
คุณสมบัติอะไรอีกบ้าง  

ต้องเรียนรู้ระดับกิเลส ตัณหา ความ
ต้องการ ความอยาก อุปนิสัย พฤติกรรม ของ
ผู้คน คบใครเราต้องดูคนเป็น อ่านคนออก 
ศึกษานพลักษณ์ ต้อง Blink ต้องปิ๊งแวบ ต้อง 
Smell ต้องใช้สัญชาตญาณ สัมผัสรู้เลยว่า
โปรเจ็กต์นี้จะได้ตังค์ หรือไม่ ได้ตังค์ ต้องมี 
Sense&Smell of money ต้องกล้าได้กล้าเสีย 
กล้าเสี่ยง กล้าล้มเหลว ร้อยสำเร็จหนึ่ง ต้อง
ผ่านการทดลองประมาณ 2,000 โปรเจ็กต์ 
หรือใช้เวลาเรียนรู้อย่างน้อย 10,000 ชั่วโมง
ขึ้นไป ก็จะเก่ง  

เหนือสิ่งอื่นใด เก่งแล้วต้องเฮง ต้อง
เรียนรู้วิธีเฮงจากระบบสวรรค์และจักรวาล 
คนเราต้องมีดวง ถ้าไม่ถูกดวง ถูกโฉลก ทำ
แล้วก็เจ๊ง เก็บไปคิดเล่นๆ ว่า “มนุษย์ลิขิตมิสู้
ฟ้าลิขิต” จริงหรือไม่?  

สนใจอยากเป็น อยากแลกเปลี่ยน
ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดกับ ดีล เมกเกอร์ 
อีเมล์มาได้ที่ uthitsiriwan@gmail.com  

ที่เจอ “เค็ม เหนียว เขี้ยว” มาก ที่ “เบี้ยว” 
มีน้อย นานๆ จะเจอ ในวงการ Deal Maker 
ก็ต้องใช้คนมีสีจัดการกับพวกเบี้ยวพวกนี้ ไม่
ต้องเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาล เสียเวลากับคนที่
ทุจริต อย่าสุจริตด้วย ต้อง “ตาต่อตาฟันต่อ
ฟัน” 

การดีลต้องมีฐานครับ รวยทรัพย์ 
นับวิชา อย่างผมก็ ได้อาศัยความเป็นตระกูล 
“ศิริวรรณ” เหมือนกัน ออเดอร์ไม่ต้องวิ่งหา
หรอก นักธุรกิจ นักเซ็งลี้ ตาเหยี่ยว จมูกมด 
จะส่งงานผ่านตามเครือข่าย ผ่านตามช่องมา
เอง แบบ “ปากต่อปาก”  

ดีลเมกเกอร์ต้อง “เหลาซิก มีสัจจะ 
คำไหนคำนั้น คำพูดเชื่อถือได้ ไว้วางใจได้ใน
เรื่องความลับธุรกิจ” ต้องบริหารความโลภทั้ง
เขาและเราให้ ได้ ต้องคิดประกันภัยให้เขา 
ไม่ใช่ได้เงินเยอะนะ ต้นทุนกินไปแล้ว 50 ให้
เขาอีก 30 เหลือ 20 ผู้ใช้บริการก็พอใจ  

 

เฉลีย่ margin ของดลี เมกเกอร ์
เป็นเท่าไหร่  

โปรเจ็กต์ใหญ่ผลตอบแทนเฉลี่ยหลัง
แบ่งกับทุกฝ่าย ได้กำไร 3 -5% อยากได้เงิน
มากกข็ยนัทำให้ ไดเ้ยอะๆ กจ็ะมากบา้งนอ้ยบา้ง 
ตามฤดูกาล ตามเทศกาล  

 

ถูกเบี้ยวบ่อยไหม 
ไม่เคยมี แต่เสียเวลามากกว่า ดีล

แล้วเสียเวลาอย่าไปทำ โปรเจ็กต์เวอร์เกินไป
ก็อย่าทำ SMEs บางรายก็มาคุยหลอกเอา

ความคิดเรา ถึงเวลาเอาไปทำเอง แต่ไปทำก็
ไม่สำเร็จ เพราะดีลเมกเกอร์ที่เก่งจะสำเร็จได้ 
ต้อง “มือถึง ทุนถึง ใจถึง บุญถึง” ต้องสกรีน 
ต้องแฟร์ ต้องรอบคอบ ต้องเป็นธรรมกับทุก
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องกินแบ่ง ดีลจึงจะสำเร็จ 
นักการเมืองที่ถูกถล่ม อยู่ ไม่ ได้เพราะ “กิน
รวบ “ไม่กินแบ่ง”  

   

อาชพีอยา่งนี ้หนนุสงัคมเศรษฐ-
กิจมากเหมือนกัน 

เยอะมากครับ อย่างยุคชาติชาย นำ
เงินเข้ามาในบ้านเราเยอะมาก มีคนดังๆ ใน
ยุคนั้น เช่น วิกรม กรมดิษฐ์ ดุสิต ศิริวรรณ 
สมัคร สุนทรเวช ยุคนี้ ที่ยังมีชื่อเสียงก็มี 
อย่าง พินิจ จารุสมบัติ ปรีชา เลาหะพงศ์ชนะ 
ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง สุเทพ เทือกสุบรรณ 
เนวิน ชิดชอบ อนุทิน ชาญวีรกูล ดีลเมกเกอร์ 
จริงๆ ต้องส่งเสริมให้สังคมและเศรษฐกิจ
เติบโต ต้องช่วยกันลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 

ผลงานดีลเมกเกอร์ต่างๆ วันนี้เริ่ม
เป็นรูปธรรม ด้านสังคม นวัตกรรมด้านการ
เรียนรู้ภาษาบาลีนี้ยังอยู่ถึงปี ‘52 ศาสน-
ทายาทที่เรียนบาลี เช็คดูได้ ไม่ต่ำกว่าแสนรูปที่
เป็นลูกศิษย์ใช้ตำรา ทุกวันนี้เป็นใหญ่ในวัด
ต่างๆ เป็นเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะ
อำเภอ เจ้าคณะจังหวัด ทุกวันนี้มีลูกศิษย์เป็น
เจ้าคณะจังหวัดด้วยนะอยู่ที่จังหวัดพังงา ก็
เป็นความภาคภูมิใจที่มีลูกศิษย์เป็นใหญ่เป็นโต
ทั้งทางโลกและทางธรรม  

สว่นนวตักรรมการจดัการดา้นเศรษฐกจิ
ทางโลก ก็ยิ่งภูมิใจ เพราะนวัตกรรม การ
จัดการและการตลาด ผลงานที่แปลเรียบเรียง
ร่วมกัน Pearson ก็มีคนใช้หลักแสนเช่นกัน 
ไม่นับข้อคิดข้อเขียนผ่านเส้นทางนักขายและ
เชียงใหม่ธุรกิจก็มีองค์กรธุรกิจขอไปพิมพ์เผย
แพร่ นำไปใช้พัฒนาฝึกอบรมพนักงานเกิดผล
สำเร็จเป็นรูปธรรมมีจำนวนมากมายมหาศาล
นับเป็นพันๆ กิจการกระจายอยู่ ในประเทศ
และต่างประเทศ วันนี้กล้าพูดได้เต็มปากเต็ม




