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อย่ามัวแต่ลับมีด...ในวันที่คนอื่นใช้ปืน

บทนำ

เคยไหมครับ ท่ีเราใช้ชีวิตอยู่กับโลกของเราเอง จนบางคร้ัง 

กเ็ผลอลมืมองออกไปนอกเขตทีเ่ราคุน้เคย ผมเคยครบั...บอ่ย ๆ 

อยู่แบบเดิม  ๆ ทำงานแบบเคย  ๆ ใช้ความคิดวนไปมา 

ในหัวเล็ก ๆ ของตัวเอง 

...เราอาจไม่รู้ว่า เรื่องที่เราประสบก็ไม่ได้แปลกใหม่ 

น่าตกใจกว่าเรื่องของใคร ๆ 

...ปมปัญหาที่เราคิดว่าหนักหนาก็ถูกคลายง่าย ๆ หากเรา 

แค่ยอมให้คนยื่นมือเข้ามาช่วย 

...ความสำเร็จท่ีเราได้มาก็อาจไม่ได้การันตีว่าจะจุดประกาย 

ความสำเร็จอื่น ๆ ตามมา หากเราไม่ได้พัฒนาปรับตัวตามโลก 

ที่เปลี่ยนไปทุกนาท ี

หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความที่อยากให้ผู้อ่านได้มองเห็น 

วา่ ความสำเรจ็ ความลม้เหลว ความทกุข ์ ความสขุ บางครัง้ 

ก็ถูกสร้างหรือลบได้ไม่ยาก แค่เราอาจต้องปรับมุมมองการใช้ 

ชีวิต จากที่โฟกัสชัด  ๆ  อยู่แค่ในโลกเล็ก  ๆ  ของเราให้มีองศา 

ที่แตกต่างจากมุมเดิม ๆ 

ลองดูครับ ไม่ได้ยากอะไร

สุริพงษ์ ตันติยานนท์





P a r t 1

สิ่งที่ทำด้วยกาย
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สุริพงษ์ ตันติยานนท์

บทที ่ 1 
คุณมัวแต่ “ลับมีด” 
ในวันที่คนอื่น ๆ ใช้ปืนอยู่หรือไม่

เป็นลูกน้องที่ไม่มีปากมีเสียง...หนทางสู่ความก้าวหน้าในวันวาน  

อาจไปไม่ทันใครในวันนี ้ ที่ความกล้าคิดกล้าทำเป็นตัวคัดคนเก่งออกจาก 

คนที่เหลือ

เป็นหัวหน้าที่รวบอำนาจไม่ปล่อยวาง...แม้จะได้ผลดีเลิศมาตลอด  

แต่วันนี้อาจทำให้องค์กรเดินช้ากว่าใครในยุคที่เสรีภาพในการทำงานเป็น 

ปัจจัยให้คนเก่งทำงานได้ผลดีและเร็ว

คอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว แล้ววิเคราะห์ดูด ีๆ ว่า 

สิ่งที่ทำยังใช่อยู่หรือไม่ เพราะบางครั้งสิ่งที่เคยเป็นปัจจัยแจ้งเกิดในอดีต  

อาจเป็นตัวการแจ้งดับในวันนี ้

โลกเปลี่ยน...เราต้องเปลี่ยน แค่ลับมีดให้คมอาจไม่มีความหมาย 

อะไร ถ้าวันนี้ใคร ๆ หันไปใช้ปืน 

ระวังกันหน่อยครับ 
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อย่ามัวแต่ลับมีด...ในวันที่คนอื่นใช้ปืน

“คุณมัวแต ่ ‘ลับมีด’
ในวันที่ทุกคนใช้ปืนรึเปล่า”
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บทที ่ 2 
เคย “ตัน” กันไหมครับ 
สตีฟ จ็อบส์ และกูรูอื่น ๆ รอช่วยคุณอยู่

วิธีหนึ่งที่ช่วยชีวิตผมมาหลายครั้งเวลาที่ถึงทางตัน คิดงานไม่ออก  

หาทางแก้ไม่เจอ ก็คือ การหาตัวช่วยโดยใช้คนที่เราชื่นชมนับถือ แล้ว 

ลองจินตนาการว่า ถ้าคนคนนั้นกลายร่างมาเป็นเราตอนนี้เลย เขา 

จะตีโจทย์หินนี้ยังไง หลายครั้งคนในจินตนาการก็ช่วยให้เราเห็นทาง 

ใหม่  ๆ  ได้ เช่น “ลองคิดดูว่าถ้าสตีฟ จ็อบส์ แห่งแอปเปิล ผู้ซึ่งนิยม 

ในความเรียบง่ายของประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นหลัก  

ต้องมาออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือโปรเจ็กต์ XXX ที่เราดูแลอยู่ เขาจะคิด 

ออกมาเป็นยังไงนะ” หรืออาจจะเอาใกล้ตัวกว่า เช่น “คู่แข่งเราจะทำ 

ยงัไง ถ้าเจอโจทยเ์ดยีวกนั” หรอื “นายคนเกง่ของเราจะแกป้ญัหายาก ๆ นี ้

ยังไง” 

เชื่อไหมครับ แค่คิดว่า  “เราไม่ใช่เรา” บางทีก็มีความคิดแปลก  ๆ  

ตกผลึกออกมาได้ เพราะวิธีแบบนี้ช่วยทลายกรอบข้อจำกัดที่เราขีดให้กับ  

“ตัวเอง” มาตลอด ทำให้สมองได้ลองคิดอะไรใหม่ ๆ หลุด ๆ ออกไปได้

ถา้ใครคนนัน้ยงัชว่ยเราไมไ่ด ้ กน็า่จะมกีรูอูกีมากมายทีเ่ราไปดงึเขา้มา 

ในหัวเราได้ไม่ยาก ที่สำคัญไม่เสียตังค์สักบาทด้วย ไม่เสียหายอะไร 

ที่จะลองครับ
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อย่ามัวแต่ลับมีด...ในวันที่คนอื่นใช้ปืน

“คิดไม่ออกบอกสตีฟ 
วิธีแก ้ ‘ตัน’ ”
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บทที ่ 3 
คนคิดบวก...
บางครั้งก็ต้องพูดว่า “ไม่” ถ้ามันไม่ใช่

อย่ากลัวที่จะพูดว่า “ทำอย่างนั้นไม่ได้!”

กระแส  “ทัศนคติคิดบวก”  มาแรงในหลายปีที่ผ่านมา ในการประชุม 

ที่มีการเสนอไอเดียอะไรใหม่  ๆ การที่ใครจะรีบออกตัวพูดว่า “ทำไม่ได้”  

เริ่มเห็นน้อยลง ทุกคนรู้ถึงประโยชน์ของการมีทัศนคติ  “Can Do” ซึ่ง 

เปน็สิง่ทีด่คีรบั เพราะการพยายามคดิวา่ทกุอยา่งทำได ้ ถา้เรามใีจอยากให ้

มันเกิด ย่อมทำให้เราได้เห็นอะไรใหม่  ๆ แม้จะต้องมีอุปสรรคในการ 

ถางทางเพราะไม่มีใครเคยทำมาก่อน

แต่บางครั้ง ต่อให้คิดบวกกันแค่ไหน บางเรื่อง บางไอเดียก็อาจ  

“ทำไม่ได้”  อยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นเพราะผิดกฎ หรือผิดจรรยาบรรณ ถ้าเรา 

รู้ว่ามันไม่ใช่ ก็เป็นหน้าที่เราครับที่ต้องออกตัวว่า “ทำไม่ได้...เพราะ...”  

ถ้ามันผิดกฎเห็น ๆ เราก็ออกตัวเบรกได้ไม่ยาก แต่ถ้ามันเทา ๆ หรือเป็น 

เรื่องของจรรยาบรรณ ก็คงต้องถกกันก่อนจะตกลงว่า “ทำได้”

อย่าให้ความกลัวว่าจะไม่เป็นคนมีทัศนคติ  Can Do มาทำให้เรา 

ละเลยการพูดในสิ่งที่ถูกต้อง

สร้างชื่อให้ตัวเองว่า “ทำได้ทุกอย่าง แต่จะไม่มีทางทำในสิ่งที่ไม่ 

ถูกต้อง” กันดีกว่าครับ
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อย่ามัวแต่ลับมีด...ในวันที่คนอื่นใช้ปืน

“คนคิดบวก... 
บางครั้งก็ต้องพูดว่า ‘ไม่’ ถ้ามันไม่ใช่”
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บทที ่ 4 
วินาทีก็มีความหมาย

เคยได้ยินหลักการของ Elevator Pitch ไหมครับ

งา่ย  ๆคอื แคล่องจนิตนาการวา่คณุบงัเอญิไดใ้ชล้ฟิตร์ว่มกบันายใหญ ่ 

ถา้นายถามวา่ตอนนีค้ณุกำลงัทำอะไรอยู ่ คณุจะสามารถตอบไดค้รอบคลมุ 

แค่ไหนภายในระยะเวลาลิฟต์ขึ้นหรือลง

คณุอาจสงสยัวา่ มนัจะเปน็ไปไดอ้ยา่งไรทีจ่ะเลา่เรือ่งราวกจิกรรมทีใ่ช้ 

เวลาของคุณหลายสิบชั่วโมงต่ออาทิตย์มาตลอดหลายเดือน หลายปี  

ภายในระยะเวลาไม่กี่สิบวินาท ี

คนทั่วไปอาจทำไม่ได้ แต่คนที่  “ชัดเจน”  ในเป้าหมายและวิถีทางที่ 

กำลังปฏิบัติอยู ่ ทำได้ครับ 

วนันีล้องนัง่นิง่  ๆคดิถงึเปา้หมายทีไ่ดร้บัมอบมา แลว้พจิารณาเนือ้งาน 

ที่กำลังทำอยู่วันต่อวัน ว่ามันชัดเจนแค่ไหนที่จะพาเราไปสู่เป้า ถ้าไม่... 

ต้องปรับเปลี่ยนอะไร ถ้ามีหลายโปรเจ็กต์...อะไรสำคัญกว่าอะไร 

แลว้พรุง่นีร้ะหวา่งขึน้ลฟิต ์ ไมต้่องรอบงัเอิญเจอนาย...ลองถามตวัเอง 

ในใจว่า “ทำอะไรอยู่” คุณจะเห็นความแตกต่างของคำตอบมั่น  ๆ ที่ได้ ว่า 

มันชัดเจนเห็นเป้าได้มากขึ้นขนาดไหน 

ฝึกทำ Elevator Pitch กับตัวเองทุกวัน นอกจากทำให้เราชัดเจนใน 

สิ่งที่กำลังทำได้ทุกวัน หากวันไหนบังเอิญเจอนายเข้าจริง รับรองเวลา 

ไม่ถึงนาทีในลิฟต์จะสร้างความแตกต่างให้คุณแน่ครับ
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“ไม่กี ่ ‘วิ’ ในลิฟต์
ก็สร้างความแตกต่างได้”
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บทที ่ 5 
วางแผนชีวิต...ไม่มีใครช่วยเราได้

ในเนื้องานที่ทำ เราและทีมงานคงชินกับการต้องวางแผนให้ถึง 

เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและยาว แต่พอมาเป็นชีวิตเราเอง ไม่น่าเชื่อ 

ที่เราหลายคนยอมปล่อยให้ชะตาพาไปอย่างน่าเสียดาย

ชีวิตเราไม่มีทีมงานมือโปรไหน ๆ จะมาช่วยวางแผนได้ดีเท่าตัวเราเอง 

ครับ นั่งนิ่ง  ๆ  แล้วตอบตัวเองให้ได้ว่าเราต้องการให้ชีวิตเรา ทั้งในเรื่อง 

ส่วนตัวและการงานออกมาเป็นอย่างไร ภายในสิ้นปีนี้ ในอีก 5 ปี หรือ 

อีก 20 ปีข้างหน้า แต่ตั้งเป้าอย่างเดียวแล้วเก็บขึ้นหิ้ง เราคงไปไม่ถึงไหน 

ถ้าไม่มีแผนการใด ๆ 

วางแผนใหด้ ีๆ วา่คณุตอ้งทำอะไรบา้งเพือ่ใหถ้งึเปา้นัน้ ๆ บางคนอาจ 

ตอ้งไปเขา้คอรส์ขดัเกลาหรอืหาความรูบ้างเรือ่งเพิม่เตมิ บางคนอาจตอ้งไป  

“อาสา”  ทำงานในเนื้องานที่ไม่ได้ดูแลโดยตรงเพื่อจะได้มีประสบการณ์  

หรือบางคนอาจต้องเปลี่ยนงานไปเลย คนที่ผมรู้จักคนนึงตั้งใจไปทำงาน 

ในบริษัทซัพพลายเชนด้านอาหารขนาดยักษ์เพื่อเรียนรู้โนวฮาวของการ 

บริหารร้านอาหาร สร้างคอนเน็กชั่นก่อนออกมาเริ่มธุรกิจร้านอาหารของ 

ตัวเอง 

แต่ทั้งหมดนี้ต้องเริ่มจากการมีเป้าหมาย การวิเคราะห์ กำหนด 

กลยุทธ์และวางแผนให้ดีก่อน สละเวลาทำมันตอนนี้ซะเลยครับ เรา 

จะได้เป็นคนนำทางชะตาของเราไปทางที่เราอยากไปเองจริง ๆ 

วางแผนชีวิต...มีแต ่“ตัวเราเอง” ที่ทำได้ครับ
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“วางแผนงาน...ยังมีใคร ๆ มาช่วยได้
วางแผนชีวิต...มีแค่ ‘คุณ’ เท่านั้นที่ทำได้”
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บทที ่ 6 
สื่อ...ให้คนรับได ้“สาร”

อยู่บ้านดูทีวี ลองสังเกตโฆษณาต่าง  ๆ  ดูสิครับ มีอะไรให้เรียนรู้  

เยอะเลย 

โฆษณาที่ดี ที่ทำให้คนจดจำได้ จะมีคุณสมบัติร่วมเหมือน  ๆ  กัน 

อยู่อย่างคือ จับ “หนึ่งประเด็น” จุดขายหลักของสินค้า แล้วสร้างเรื่องราว 

จากประเด็นที่ใช่นั้นให้น่าสนใจ ให้คนจำได้ว่าเป็นของสินค้าแบรนด์ใด 

“อนุมัติเร็วเกินคาด”

“ใช้ทน...นาน”

“เย็นจนตัวสั่น” 

“บางจนไม่รู้สึก” 

ฯลฯ

ถึงเราไม่ได้อยู่ในแวดวงการตลาด ก็สามารถนำหลักการ  “single- 

minded message” ทีเ่ปน็เหมอืนลมหายใจของการทำโฆษณาทีด่ ี มาใชไ้ด ้

กับการทำงานครับ 

ทุกครั้งที่เราต้องการสื่อสารอะไรกับใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการ 

สัมภาษณ์งาน การนำเสนอโปรเจ็กต์ใหม่ หรือการดำเนินการประชุม  

เตรียมความพร้อมก่อนลงสนาม ตั้งเป้าหมายว่า ถ้าถึงตอนจบของการ 

สนทนา หากเราต้องการให้คนที่เราสื่อสารด้วยจำอะไรได้แค่  “1 อย่าง”  

สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นมันควรจะเป็นอะไร แล้ววางแผนสร้างธีมการสื่อสาร 

ให้ดี ๆ เพื่อมั่นใจว่าได้สื่อสิ่งนั้นออกไปเป็นไฮไลต์ ให้ใคร ๆ จดจำ “single  

message” ของเราให้ได้

คุณอาจต้องการให้คนสัมภาษณ์งานจำคุณได้ในฐานะ  “คนคิด 

นอกกรอบ”  ที่พร้อมให้ไอเดียใหม่  ๆ  กับองค์กรของเขา หรืออาจต้องการ 
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อย่ามัวแต่ลับมีด...ในวันที่คนอื่นใช้ปืน

ให้นายอนุมัติ “โปรเจ็กต์ที่สร้างยอดขายได้ 5 เท่าใน 1 ปี” แต่ 

แน่นอน คุณต้องมีเหตุผลที่ดีพอจริง  ๆ เพื่อให้ใคร  ๆ  “เชื่อ”  

ในเรื่องที่กำลังสื่ออยู่นะครับ 

เรื่องราวดี ๆ อะไรก็ตาม ถ้าถูกสื่อไปอย่างไม่มีกลยุทธ์ ก็ 

อาจใหผ้ลไมต่า่งไปจากเรือ่งราวทีไ่มไ่ดม้เีนือ้หาทีด่อีะไร ลองด ู

ครับว่า ถ้าเอาหลักการทำโฆษณานี้มาใช้ จะทำให้  “single  

message” ของเรากลายไปเป็น “winning message” ได้หรือเปล่า

“สื่อเรื่องสำคัญให้คนจำได ้ 1 เรื่อง
ดีกว่าสื่อ 10 เรื่อง แต่ไม่มีใครจำอะไรได้”



16 
สุริพงษ์ ตันติยานนท์

บทที ่ 7 
ทำสิ่งที่ไม่เคย...อาจให้อะไรมากกว่าที่คิด

ใช้ชีวิตเดิม ๆ แล้วจะเจออะไรใหม่ ๆ คงไม่ง่าย

ทำไมไม่ลองมา “ทำอะไรที่ไม่เคยทำ” กันล่ะครับ

ไอเดียใหม่ ๆ มักเกิดขึ้นตอนที่เราหลุดออกจากสิ่งจำเจที่ทำอยู่ทุกวัน  

ลองหาอะไรที่ไม่เคยทำแล้วลุยกับมันสักตั้งดูครับ บางที...การได้ไปดูหนัง 

ประเภทที่คุณไม่เคยคิดจะดู เข้าตลาดสดหาซื้ออาหารมาทำกิน ปูเสื่อ 

อ่านหนังสือเล่มใหม่ในสวนสาธารณะแถวบ้าน หรือแค่ไปลองหาอาหาร 

แปลก  ๆ  ที่เคยแต่ได้ยิน แต่ไม่กล้าสั่ง ก็อาจกระตุ้นต่อมบางอย่างในตัว 

ให้เราเกิดความคิดแปลก ๆ ใหม่ ๆ ก็เป็นได ้

เยน็นี ้ วนัหยดุนี ้ หรอืตอนนีเ้ลย ลองกา้วไปในทีท่ีไ่มเ่คยไป ดใูนสิง่ที ่

ไม่เคยด ู ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ 

ใครจะไปรู ้ หลงัได้ลอง...คุณอาจมโีปรเจก็ต์เจง๋ ๆ ไปนำเสนอทีท่ำงาน  

หรือถ้าไม่ อย่างน้อยคุณก็มีอะไรไปคุยกับใคร  ๆ  ถึงสิ่งใหม่  ๆ  ที่ได้ทำไป  

คุ้มครับ คุ้ม 


