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หนังสือเรื่องนี้พูดถึง “วิธีคิด” ของการใช้ชีวิตส่วนตัว ชีวิตการงาน
และชีวิตที่คาบเกี่ยวกันของทั้งสองอย่าง

ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่อาจพูดได้ว่าผมค้นพบทางที่ “ลงตัว” ที่สุด
ตั้งแต่เกิดมาเลยก็ได้ครับ

ค�าว่าลงตัวไม่ได้แปลว่ามีแต่ความสุข แต่หมายถึงได้มีโอกาสได้
ท�าเต็มความสามารถในทุกๆ วันจริง และผมคิดว่ามันเป็นชีวิตที่
สนุกครับ

ปีนี้เป็นปีแห่งความอัศจรรย์จริงๆ ครับ

มันจะมาจากจุดที่ผมเริ่มเลิกดื่มอย่างจริงจังตอนเดือนมีนาคม
หลังจากนั้นก็มีอะไรตามมาหลายอย่างมาก

ตัง้แต่ผมเปลีย่นเป็นคนทีต่ืน่เช้ามากๆ ชนดิทีว่นัธรรมดา ตืน่มาวิง่
ตอนตี 3 ตี 4 นี่ก็เกิดขึ้นประจ�า

งานกไ็ปได้ด้วยดี แบรนด์ใหม่อย่าง sasi ทีเ่พิง่ตัง้ไข่มาได้ไม่กีเ่ดอืน 
ดูท่าจะไปได้สวยมาก ในขณะที่แบรนด์หลักอย่างศรีจันทร์เอง
ก็เติบโตอย่างน่าชื่นใจ รวมถึงได้ Reorganization องค์กร ได้
เอาเครื่องมือทางการบริหารจัดการใหม่เข้ามาใช้มากมาย เรียก
ว่าเป็นการนับหนึ่งในการเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชนอย่างจริงจัง



ผมมโีอกาสวิง่มาราธอนส�าเรจ็ทัง้ๆ ทีไ่ม่เคยคดิไม่เคยฝันว่าชวีตินี้
จะท�าได้ เป็นสิ่งที่ผมไม่มีวันลืมเลยทีเดียวครับ การวิ่งมาราธอน
เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับชีวิตของผมไปมาก

ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือรวมไปถึงงานวิจัยแปลกๆ เยอะมากๆ 
เยอะกว่าตอนสมัยเรียนหนังสืออีก

จากการอ่านที่เยอะมากท�าให้ผมได้ท�า Podcast ทุกวันติดต่อกัน
มาหลายเดอืน ทกุวนันีม้คีนตดิตามฟังหลกัหมืน่คนต่อวนั และตดิ 
Top Chart ของ Podcast ประเทศไทยตลอด แต่สิง่ทีผ่มภมูใิจมาก
ทีส่ดุกค็อื การทีส่ามารถบงัคบัตวัเองให้ท�า Podcast ได้ทกุวนัโดย
ไม่ขาดเลยเป็นร้อยๆ วัน ไม่ว่าจะมีวนัทีเ่หนือ่ยแค่ไหนกต็าม จริงๆ 
ต้องบอกว่ามันเป็น Commitment ที่โหดมากๆ เลยส�าหรับผม 
ยังงงตัวเองเหมือนกันว่าท�าได้ยังไง

ผมได้ใช้เวลากับครอบครวัเยอะขึน้มาก ปีนีเ้ป็นปีทีพ่าลูกๆ ไปเทีย่ว
เยอะมากๆ น่าจะเป็นปีที่มีทริปเยอะที่สุดปีหนึ่งเลย

ผมมีโอกาสเป็น Shark ในรายการทีวีทางธุรกิจที่ดังทั่วโลกอย่าง 
Shark Tank ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ใหม่กับ
ชีวิตผมมากจริงๆ

และแน่นอนครบัผมมเีวลา เขยีนหนงัสอืเล่มนีจ้บ พร้อมกบัต้นฉบบั
เล่มต่อไปรอไว้แล้วด้วย



อย่างทีบ่อกครบั หลายสิง่หลายอย่างผมไม่เคยคดิจรงิๆ ว่าผมจะ
ท�าได้ครบั เคยคดิว่ามนัยากมาก เคยคดิว่าคงท�าไม่ได้แน่ๆ อย่างเช่น
เรื่องวิ่งมาราธอนให้จบ หรือเรื่องจัด Podcast ทุกวัน แต่พอลอง 
ท�าจรงิๆ กท็�าได้นะครบั

จากประสบการณ์ทัง้หมดทัง้ปวงทีผ่มได้เกบ็มาในช่วง “เปลีย่นชวีติ” นี้ 
ผมกพ็บความจรงิทีธ่รรมดามากๆ ของชีวติครับว่า

ชวีติทีอ่ยากได้อยูแ่ค่ “อยูแ่ค่หวัมมุถนน”

จรงิๆ ครบั



คำ�นิยม

ทศ จิราธิวัฒน์ 

หนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นที่ปรึกษา

เรื่องวิธีคิดในการใช้ชีวิต

ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน
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ตอนที่วิ่งออกก�าลังกาย ผมจะฟัง Podcast ของ 
พี่หนุ่ม - Money Coach ไปด้วยครับ 

พีห่นุม่ได้เล่าให้ฟังถงึลกูศิษย์คนหนึง่ทีเ่ป็นเดก็หนุม่เพิง่จบมหาวทิยาลัย
รามค�าแหงมาได้ไม่ได้นาน เขามีความฝันแรงกล้าที่อยากจะท�าธุรกิจ
ฟิตเนสและสุขภาพ ลองนึกภาพว่าเด็กคนหนึ่งที่บ้านไม่มีเงิน 
มีแต่ความฝัน แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว

โค้ชบอกเขาว่า ถ้าเรามีทรัพยากรที่จะมาท�าความฝันให้เป็นจริงไม่พอ 
เรากต้็องหยบิยมืคนอืน่ ลกูศิษย์คนนีอ้ยากท�าธรุกจิอาหารเสรมิ สิง่ทีเ่ขา
ท�าคอื เขาไปตามฟิตเนสต่างๆ เหน็คนไหนนัง่พกั กเ็ข้าไปคยุว่าอยากจะ
ท�าธุรกิจอาหารเสริม เล่าไอเดียให้เขาฟัง

พีห่นุม่กถ็ามว่า เห้ย อยูด่ีๆ  เข้าไปคยุแล้วคนเขาไม่เหวอเหรอ น้องคนนี้
ก็บอกว่ามีบ้าง แต่เขาคิดว่าไม่เสียอะไร อย่างมากคนไหนที่ไม่คุยด้วย 
เขาก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อ ตอนเอาแผนธุรกิจไปคุยกับคนที่ฟิตเนส 
เขาไม่รูเ้ลยว่าผลจะเป็นอย่างไรบ้าง แค่รูว่้าถ้าไม่พดูกไ็ม่ได้ พดูไปอย่าง
มากกโ็ดนปฏิเสธ สดุท้ายเขาเจอเทรนเนอร์ชือ่ดงัระดบัประเทศคนหนึง่
ที่ยินดีมาร่วมงานด้วยเพราะฟังไอเดียแล้วชอบ ในขณะเดียวกันก็เจอ
คุณหมออีกท่านที่เก่งด้านโภชนาการที่ฟังไอเดียแล้วชอบเหมือนกัน
สุดท้ายได้ทั้งเงินทุนและทีมงาน จนทุกวันนี้เป็นธุรกิจ และกลายเป็น
ธุรกิจ Plan for Fit ที่เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบัน

ถามว่า ที่น้องคนนี้ได้ท�าตามความฝันคือเขาโชคดีรึเปล่า
ก่อนจะตอบผมต้องบอกว่ามีหลายคนมากครับที่มักสับสนกับค�าว่า 
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ผมมีความเชื่อว่ามันไม่เหมือนกันครับ เพียงแต่มันเกี่ยวข้องกัน
ส�าหรบัผม (และอกีหลายๆ คน) โชคชะตาเป็น subset ของโชคครบั เวลามี
คนบอกว่าคุณโชคดีจัง ความหมายที่คนส่วนใหญ่ชอบคิดคือ “โชคชะตา” 
ของคุณดีจัง ราวกับว่าโชคดีที่ได้มานั้นนอกเหนือจากการควบคุมของคุณ
โดยสิ้นเชิง อันนี้เอาไว้ใช้ตอนถูกลอตเตอรีนะครับ

ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถควบคุมโชคของเราได้ และอัตราส่วนที่
เราควบคุมได้จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการท�างานหนักของเรา ยิ่งเราท�างาน
หนักเท่าไร โชคชะตาก็จะมีผลต่อโชคของเราน้อยเท่านั้นครับ ลองนึกภาพ
ตามนะครับ

คุณเป็น Start-up มีความฝันที่ก�าลังจะท�าอะไรเจ๋งๆ แต่ยังขาดเรื่องเงิน
อยู่ ตอนนี้คุณก็ก�าลังหาทางออกหลายๆ ทางอยู่ คุณก�าลังนั่งอยู่บนเครื่อง
บินจากกรุงเทพฯ จะเดินทางไปเชียงใหม่โดยนั่งที่ริมหน้าต่าง คุณเก็บ
คอมพวิเตอร์ไว้ในทีเ่กบ็สมัภาระด้านบนเรยีบร้อย คณุก�าลงัจะหลบั เพราะ
คุณมักจะหลับอยู่เรื่อยเวลาเครื่องบินจะขึ้นหรือลง ทันทีที่ผู้โดยสารคน
ข้างๆ คุณนั่งลง คุณก็แทบช็อค เพราะเขาคือ VC ตัวพ่อของประเทศไทย 
ที่มีเม็ดเงินที่สามารถจะลงทุนใน Start-up ได้เป็นพันล้าน อันนี้เรียกโชค
ชะตาครับ คุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณจะได้นั่งคู่กับ VC ท่านนี้ คุณตัดสินใจที่
จะ pitch ที่เหลือคือสิ่งที่คุณท�ามาในอดีตครับ ถ้าคุณมีความรู้ในงานของ
คุณไม่ลึกพอ ไม่เข้าใจธุรกิจดีพอ แน่นอนว่าการ Pitch ครั้งนี้จะจบลงด้วย
การที่คู่สนทนาของคุณอยากรีบๆ ไปท�าอย่างอื่นต่อ

โชค โชคชะต�กับ

โดยคิดว่ามันเหมือนกัน
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แต่ถ้าคุณเตรียมพร้อมตลอดเวลา คุณมี Pitching Dialog อยู่ในหัว
ตลอดเวลา แม้ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องมีกระดาษ ไม่ต้องมีอะไร
เลยคุณก็สามารถสร้างภาพความฝันของคุณให้ไปอยู่ในหัวของคู่
สนทนาได้ ถ้าเป็นอย่างหลงั คณุจะได้รบัเงนิลงทนุทีค่ณุตามหามาตลอด
อีกสองสปัดาห์ Start-up ของคุณกไ็ด้เป็นข่าวทัว่ Social Mediaเพราะมี 
VC ใหญ่มาลงทุน มีแต่คนบอกว่าคุณโชคดีมากที่เจอ VC คนนั้นบน
เครื่องบิน จริงๆ แล้วความหมายของ “โชค” ดีคืออะไรกันแน่

เดก็หนุม่วยั 14 มองดจูดหมายปฏเิสธการรับเร่ืองสัน้ของเขาจากส�านกั
พิมพ์ต่างๆ ที่ถูกแขวนไว้บนตะปูตัวหนึ่งที่ตอกเข้ากับฝาบ้าน หลังจาก
พิจารณาแล้ว เด็กหนุ่มคิดว่าต้องเปลี่ยนตะปูตัวเล็กเป็นตะปูตัวใหญ่
ดีกว่า เพราะดูแล้วมันคงรับน�้าหนักค�าปฏิเสธที่ดูท่าจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ
ไม่ไหว

หลังจากเปลี่ยนขนาดตะปู จดหมายปฏิเสธก็ยังคงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ แต ่
เขาก็ยังก้มหน้าก้มตาเขียนต่อไป 

เดก็หนุม่คนนีเ้กดิในครอบครวัทีย่ากจนและไม่มพ่ีอแม่ ซึง่เป็นพนกังาน
ในร้านอาหารมีรายได้แทบไม่พอจะเลี้ยงครอบครัว เขาจึงต้องท�างาน
ตัง้แต่เดก็ นอกจากงานรบัจ้างทัว่ไปทีช่่วยแบ่งเบาภาระทางการเงนิของ
แม่แล้ว เขายงัใช้เวลาช่วงกลางคืนเขยีนเรือ่งสัน้ทีต่วัเองชอบ โดยส่งไป
ทีส่�านกัพิมพ์ต่างๆ ซึง่เรือ่งส่วนใหญ่เกอืบร้อยทัง้ร้อยโดนปฏเิสธ แม้จะ
มบีางเรือ่งทีผ่่านและได้ค่าตีพมิพ์มาบ้าง แต่มนักเ็ล็กน้อยเสียจนไม่อาจ
น�ามาจนุเจอืครอบครวัได้ แต่ถงึอย่างนัน้ เขากย็งัมุง่มัน่เขยีนเรือ่งสัน้ต่อ
ไปเพื่อหาทางส่งตัวเองเรียนมหาวิทยาลัย 

เขามีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นครู แต่เมื่อเรียนจบ เขาสอบไม่ผ่านการ
รบับรรจุเป็นคร ูจงึต้องมาเขยีนเรือ่งสัน้เพ่ือหาเลีย้งชพี ต่อมาอกีไม่นาน
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เขากแ็ต่งงานกบัคู่รกัสมยัเรยีน ถงึจดุนี ้การเขยีนเรือ่งสัน้ของเขาไม่พอเลีย้ง
ครอบครวัแล้ว สองสามภีรรยาต้องท�างานหลายงานโดยไม่เกีย่ง ตัง้แต่งาน
ในร้านอาหารไปจนถงึงานในป๊ัมน�า้มนั อะไรกไ็ด้ทีจ่ะสามารถซือ้อาหารมา
วางบนโต๊ะของทั้งสอง 

ในวันแต่งงาน ทั้งคู่ถึงกับต้องขอยืมชุดสวยๆ จากเพื่อนเพื่อมาใส่เข้าพิธี
ของตัวเองเพราะไม่มีเงินซื้อ 

พวกเขามีชีวิตอย่างอัตคัดและต้องอาศัยอยู่ในรถแวนที่ดัดแปลงมาเป็น
บ้าน เพราะการมีที่อยู่เป็นเรื่องไกลเกินฝัน แม้แต่โทรศัพท์ที่ติดอยู่ในรถ
บ้านเคลื่อนที่ก็ยังต้องยกออก เพราะว่ามันเป็นของฟุ่มเฟือยเกินกว่าที่คน
ทั้งสองจะสามารถมีได้ 

ชายหนุม่ลองเปลีย่นมาเขยีนนยิายแบบยาวดบู้าง แต่ผลตอบรับกไ็ม่ได้ดไีป
กว่าเดมินกั แต่ความพยายามอยูท่ีไ่หน ความส�าเร็จกอ็ยูท่ีห่วัมมุถนนเสมอ 
หลังจากได้รับการปฏิเสธจากส�านักพิมพ์  60 กว่าแห่ง  ในที่สุดนิยายเรื่อง 
Carrie ก็ได้รับการตีพิมพ์โดยส�านักพิมพ ์DoubleDay 
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วันที่หนังสือได้พิมพ์เสร็จออกมา มีแต่คนรอบข้างบอกว่าเขา “โชคดี” 
และเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือ Best Seller อีกหลายสิบเล่มที่ตามออก
มานิยายเรื่อง Carrie ได้รับการน�ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ถึงสามคร้ัง 
นกัเขยีนหนุม่คนนีช้ือ่ Stephen King เจ้าของผลงานหนงัสอื Best Seller 
อย่าง The Green Mile, The Mist, Night Shift, Dream Catcher และ 
The Dark Tower มีภาพยนตร์ที่สร้างโดยอิงเค้าโครงจากงานเขียนของ
เขากว่า 20 เรื่อง เขากลายมาเป็นหนึ่งในนักเขียนนิยายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
คนหนึ่งของโลก

เขา “โชคดี” 
เหมือนที่คนอื่น
บอกจริงๆ เหรอ
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คุณออกแบบโชคของตัวเองได้ครับ

I skate to where 
the puck is going 
to be, not where it 
has been.

Wayne Gretzky 
นักฮอกกีใ้นตำานานเคยกลา่วไวว้า่
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#พัฒนาองค์กร

เลิกบ่นคนที่
ออฟฟิศเถอะ 
เพราะมันไม่มี

ประโยชน์
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ถ้าเราลองสังเกตในออฟฟิศของเรา จะพบว่าในแต่วันเราจะได้ยินคน
บ่นเรื่องของชาวบ้านให้เราฟังเยอะมาก จนดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ�าวันไปแล้วจริงๆ เรื่องนี้เป็นกันทั่วโลก แต่บ้านเราก็คงไม่แพ้
ใครแน่ๆ ครับ

ส่วนตวัผมเองกเ็ป็นเหมอืนกนัครบั แต่เมือ่มาเข้าใจสาเหตแุล้ว ตอนนี้
พยายามแก้ครับ เพราะพอถอยออกมามอง เร่ืองนี้เป็นปัญหาระดับ
องค์กรเลยนะครับ การบ่นกันไปกันมาเนี่ย ที่ส�าคัญคือมันไม่ได้สร้าง
ประโยชน์ให้ใครเลย แม้แต่คนที่เอ่ยปากบ่นก็ตาม แถมที่หนักกว่านั้น
คือ หลายครั้งเรายังสับสนว่าการบ่นเรื่องของคนอื่นคือส่วนหนึ่งของ
การท�างานอีกต่างหาก

ลองนกึถึงเหตุการณ์สมมตินีน้ะครบั มเีพือ่นร่วมงานหรอืหวัหน้าคณุพดู
แทรกทกุคนในห้องประชมุ โดยไม่สนใจเลยว่าคนอืน่เลยก�าลงัพดูอะไร
อยู่ ประชุมเสร็จ คุณจะไปบ่นเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมงานที่คุณสนิทด้วย
แถมยังบอกว่าหมอนี่นอกจากนิสัยในห้องประชุมยังแย่แล้วเร่ืองอ่ืนก็
ยงัแย่ด้วย ตอบอเีมลกช้็า พูดจากระโชกโฮกฮากไม่น่าฟัง แถมมารยาท
ไม่ด ีชอบเคีย้วอาหารเสยีงดงัอกี เพือ่นคณุกร็บัฟังพยกัหน้าหงกึๆ และ
อาจจะส�าทับด้วยว่า จริงด้วยแหละ วันก่อนเพิ่งเจอหมอนี่เลยตอนกิน
ข้าว พดูจาแย่มาก ท�าเอาฉนักนิข้าวแทบไม่ลงเลย ฟังดคูุน้ๆ ใช่ไหมครับ

แต่คณุรูไ้หมครบัว่า ในทางกลบักนั คนทีค่ณุบ่นถงึ เขากบ่็นคณุเหมอืน
กนั เขาอาจจะบอกว่าคณุจูจ้ีจ้กุจกิ ท�าหน้าเหวีย่งตลอดเวลา แถมชอบ
พูดจาประชดประชันแดกดันชาวบ้าน และอะไรอีกมากมาย แล้วเขา 
กบ่็นคนอืน่ด้วย อาจจะบ่นห้วหน้าของเขาอกีทว่ีาบ้าอ�านาจ หรอื Micro 
Manage มากเกินไป ฯลฯ
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มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมากมายในบริษัททุกวัน ที่น่าสนใจคือ Peter 
Bregman ได้เขยีนเกีย่วกบัเรือ่งนีไ้ว้อย่างน่าสนใจใน Harvard Business 
Review ว่า ครั้งหนึ่ง Marshall Goldsmith นักเขียนชื่อดัง ได้ท�าการ
สัมภาษณ์ลูกค้ากว่า 200 คนของเขา แล้วพบว่าคนที่ท�างานใน
ออฟฟิศใช้เวลากว่า 10 ชั่วโมงต่อเดือนในการบ่นหรือฟังคนอื่นบ่น
เรือ่งหัวหน้า และกว่า 33% ใช้เวลาเกนิ 20 ชัว่โมงต่อเดอืนในการบ่น
หรือกว่า 12.5% ของเวลาท�างานทั้งหมด! นี่ยังไม่รวมเวลาบ่นเรื่อง
เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องนะครับ

ถ้าหากเราลองสงัเกตเวลาทีเ่ราใช้ในแต่ละวนั กจ็ะพบว่าตวัเลขนีใ้กล้เคยีง
ความจริงมากเลยทีเดียว

เราสญูเสยีเรือ่ง Productivity ไปกบัเรือ่งนีอ้ย่างมากมายมหาศาลมากครับ
และที่ส�าคัญคือ มันไม่เกิดประโยชน์อะไรข้ึนมาแม้แต่น้อย ที่น่าสนใจคือ 
ท�าไมเราถงึชอบบ่นเรือ่งคนอ่ืนมากนกั ค�าตอบคอื เพราะมันท�าให้เรารู้สึกดี 
มันไม่เสี่ยง และมันก็ง่ายดีด้วย 

กระบวนการของการบ่นมันเป็นแบบนี้ครับ มีใครซักคนท�าอะไรซักอย่าง
ให้เราไม่พอใจ โกรธ กลัว หรือขายหน้า อะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกนี้มันเป็น
พลังงานที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้ว และส่งผลให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างที่
แสดงออกได้ทางร่างกายเลย เช่น มือชา หน้าชา ตัวสั่น หัวร้อน 

เม่ือเราได้เริม่บ่นเรือ่งราวทีเ่ป็นความไม่พอใจของเรา อาการทีว่่าเหล่านีจ้ะ
เริม่หายไป ราวกบัว่าพลงังานแห่งความโกรธนัน้ได้สลายตัวลงไป แต่ในความ
เป็นจริงแล้วพลังงานนั้นไม่ได้หายไปไหน มันแค่กระจายไป และขยายตัว
ใหญ่ขึน้ด้วย นอกเหนอืไปจากนัน้แล้ว เวลาเราบ่นกบัใครทีด่เูหมอืนจะเหน็ดี 

เหน็งามไปกบัเราด้วย (และเรามกัจะบ่นกบัคนท่ีจะเหน็ดเีหน็งามกบัเราด้วยเสมอ) 
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ซึ่งจะท�าให้เรารู้สึกโล่ง รู้สึกมีพวก ซึ่งจะท�าให้ความรู้สึกแย่ๆ (มือชา  
หน้าชา ฯลฯ) หายไป และได้ความรู้สึกที่ดีมาแทนที่ แต่ความรู้สึกดีนั้น 
ก็อยู่เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น แล้วความรู้สึกดีชั่วคราวแบบนีเ้ป็นความ
รูส้กึทีส่มองเสพตดิด้วย ไม่ต่างอะไรกบัสิง่เสพตดิประเภทอืน่ๆ เลยครับ 
ปัญหาทีน่่ากลวัอยูต่รงนีแ้หละครบั เพราะการบ่นนอกจากเสียเวลาแล้ว 
มันยังท�าให้เราเสพติดด้วย และเหมือนสิ่งเสพติดทุกอย่าง 

มนัสร้างวงจรอบุาทว์ขึน้ครบั คอืพอรูส้กึแย่ แล้วบ่นออกมา จะท�าให้รูส้กึ
ได้ปลดปล่อย มีความสุขขึ้นมา แต่มันเกิดขึ้นเพียง “ชั่วคราว” เท่านั้น 
เดีย๋วกต้็องกลบัไปบ่นอกี เพราะต้องการวงจรเดมิกลบัมาอกีซ�า้แล้วซ�า้
เล่า นี่คือ วงจรของการเสพติด และเมื่อยิ่งท�าแบบนี้นานๆ เข้า แทนที่
จะรู้สึกดี ในระยะยาวเราจะรู้สึกแย่กับตัวเองครับ

สาเหตุก็เพราะว่าเวลาปล่อยพลังงานแห่งความไม่พอใจนี้ออกไป 
เราปล่อยมันไป “ข้างๆ ” เสมอ นั่นคือการไปบ่นให้คนที่ไม่ใช่ต้นเหตุฟัง 
เราไม่เคยปล่อยมันไป “ตรงๆ ” กับคนที่เป็นต้นเหตุแห่งการบ่นของเรา
ดังนั้น เมื่อท�าแบบนี้ จริงๆ เราไม่ได้อยากแก้ปัญหา แต่เราอยาก
“หาพวก” และอยากปลดปล่อยความรูส้กึแย่ๆ ออกไปเท่านัน้เองปัญหา
ก็ยังคงอยูเ่หมอืนเดมิ นอกจากไม่แก้ปัญหาแล้ว ยงัมีผลข้างเคยีงหลาย
อย่างมาก นอกจากเรื่องที่เห็นชัดๆ อย่างเรื่องการเสียเวลาแล้วการบ่น
ยังลด Engagement ในการท�างาน ขยายเร่ืองความน่าร�าคาญโดย 
ลากคนที่ไม่เกี่ยวเข้ามา เสริมความไม่พอใจในที่ท�างานให้เข้มแข็งขึ้น
ไปอีก และสร้างความไม่ไว้วางใจในหมูเ่พือ่นร่วมงาน พดูง่ายๆ คอื มนั
เป็นการเสริมพลังลบ หรือ Negative Reinforcement ที่เข้มแข็งมาก 
คนทีบ่่นมากๆ จะโดนการมองทัง้จากเจ้านาย เพือ่นร่วมงาน และลูกน้อง
เป็นลบด้วย แต่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้เท่านั้น

การบ่นคือ No Action แต่เราต้องการ Action แล้วจะท�ายังไงดีล่ะ 
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จริงๆ มันก็ง่ายๆ ครับ คือพูดกับเจ้าตัวที่เป็นต้นเหตุตรงๆ เลย ขอแค่ท�า
อย่างมีสติ ควบคุมอารมณ์ให้ดี และเลือกค�าพูดให้รอบคอบ แน่นอนมัน
เป็นทางทีย่าก แต่คนทีอ่ยากจะโตต่อไปได้ต้องเลอืกทีจ่ะท�าครบั เพราะนี่
คือสิ่งที่เราเรียกว่า 

เพราะมันทั้งเสี่ยงและน่ากลัวส�าหรับคนส่วนใหญ่ มันอยู่นอก Comfort 
Zone ไปไกลเลยครับ แต่เหมือนทุกอย่างดีๆ ในชีวิตครับ มันฝึกกันได้

กลบัมาทีต่วัอย่างการประชมุของเราครบั เราพดูกบัคนทีม่ปัีญหาตรงๆ เลยครบั 
จะพูดทันทีที่เหตุการณ์เกิดหรือพูดหลังจากการประชุมจบก็ได้ เส้นทางนี้
ยาก แต่มันจะสร้างพัฒนาการได้อย่างมาก และจากคนขี้บ่นที่เต็มไปด้วย
พลงังานลบ คุณจะกลายเป็นผูน้�าทีม่ ีEQ สงูครับ นีค่อืการพฒันาวฒันธรรม
องค์กรสมัยใหม่ ซึ่งต้องบอกว่าเหมาะกับ Context ของบริษัทในบริบท
ใหม่มาก เพราะการวฒันาแบบนีจ้ะก่อให้เกดิการพฒันาทีร่วดเรว็ ลดเรือ่ง
การเมืองภายในได้เยอะ สิง่ทีส่�าคญัมากๆ คอื ผูใ้หญ่และผูบ้ริการทัง้หลาย
ต้องสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมนี้ด้วย เริ่มด้วยการตัด Ego ทั้งหมดออก
ให้ได้ โดยหัวอย่าง CEO ต้องท�าให้ดูเป็นตัวอย่าง เพราะเวลามีใครมาพูด
กับเราตรงๆ แบบนี้ Amygdala จะท�างานเพราะรู้สึกเหมือนโดนโจมตี ดัง
นั้น ต้องฝึกลด Ego ครับ ยิ่งเป็นผู้ใหญ่เท่าไร ต้องพยายามลด Ego ให้ได้
เท่านั้น พอลด Ego ลง ทุกคนจะเห็น Blindspot ของตัวเองได้ชัดขึ้น

Ray Dalio เคยเขียนไว้ในหนังสือ Principle ว่า สิ่งที่ท�าให้คนไปได้ไม่ถึง
ศักยภาพของตัวเองมีสองตัวคือ Ego กับ Blindspot นี่แหละครับ

คว�มกล้�ห�ญท�งอ�รมณ ์
Emotional Courage
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ส�าหรับตัวผม และผมเชื่อว่าหัวหน้าส่วนใหญ่ใจกว้างพอที่จะรับฟัง
ข้อเสียของตัวเองครับ เพราะจริงๆ แล้วมันมีแต่ประโยชน์กับผู้ฟังครับ
ยากครบัยาก แต่ผมเชือ่ว่าท�าได้ และมนัจะดข้ึีนเม่ือได้ฝึกไปเร่ือยๆ ครับ

ถ้าคุณเจอหัวหน้าที่ไม่รับฟังอะไรใครเลย อาจจะต้องลองพิจารณาที่
ท�างานใหม่แล้วละ อันนี้พูดจริงๆ นะครับ

ทันทีที่ความรู้สึกอยากบ่นของคุณเกิดขึ้น ให้เปล่ียนความรู้สึกนั้นมา
เป็นสิง่ทีช่่วยพัฒนาและสร้างสรรค์ โดยคณุอาจจะลองท�าแบบนีด้คูรบั
ทนัททีี ่Adrenaline ของคณุหลัง่ออกมา เพราะความโกรธ ไม่พอใจเสยี
หน้า ฯลฯ ให้รู้สึกถึงการมาถึงของอาการนี้ครับ หายใจลึกๆ แล้วให้จับ
อาการของตัวเองไม่ให้ความรูส้กึมนัล้นหรอืเยอะไป จนคณุท�าอะไรล้นๆ 
ออกมา หรือนิ่งท�าอะไรไม่ออกเลย รักษาอาการให้นิ่งให้ได้มากที่สุด
ท�าความเข้าใจกรอบของเรือ่ง เอาเฉพาะเรือ่งทีเ่กดิข้ึน ไม่เยอะไป ไม่ตีกนิ 
ไม่เหมารวม และพูดออกไปตรงๆ กับคนนั้นเลยว่า 

สถ�นก�รณ์
จะดีกว�่นี้ถ้�... 

แน่นอนว่าการท�าแบบนี้ยากกว่าบ่นเฉยๆ เยอะ แต่ว่ามีค่าและสร้าง 
Productivity ได้ดีกว่าเยอะ อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนก็ต้องคิดว่า 
เดี๋ยวนะ ถ้าคนที่เราต้องพูดด้วยเป็นเจ้านายเรา มันจะได้เหรอวะ 
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ค�าตอบคอื ส่วนใหญ่ได้ครบั ในความเป็นจรงิคอื คนทีร่บัฟังสิง่ทีเ่ราจะพดูนัน้ 
แม้ตอนแรกเขาอาจจะรู้สึกเหมือนถูกโจมตีและจู่โจม เพราะมันเป็นการ
ตอบสนองขั้นพื้นฐานของมนุษย์ต่อสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นลบ

แต่เมือ่ฟังเหตุผลแล้ว คนส่วนใหญ่ ขอเน้นว่า ส่วนใหญ่ จะเข้าใจครับ เขาจะ
ขอบคุณ และนับถือคุณมากขึ้นด้วย

ถ้าหากเป็นแบบนี ้คณุสามารถเปลีย่นการบ่นทีอ่าจจะเป็นการบ่นแบบเร่ือย
เป่ือยเป็นเดือนๆ และไม่ได้สร้างความเปลีย่นแปลงอะไร มาเป็นการใช้เวลา
เพียง 3 นาทีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและ Productivity 
อย่างแท้จริงได้

ดังนั้น เมื่อคุณมีความรู้สึกอยากเริ่มบ่นอะไร ให้รับรู้อาการนี้ และให้เห็น
มันเป็นโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับ

ถ้าเปลี่ยนเรื่องนี้ได้ เราจะได้วัฒนธรรมองค์กรที่โคตรเจ๋ง และที่ส�าคัญคือ 
ทุกคนจะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอย่างมากมายมหาศาล เรียกว่ามันคุ้มจริงๆ
ที่จะเลิกบ่น และเผชิญหน้ากับปัญหาแบบตรงๆ ไปเลยครับ



การพัฒนาตนเอง-ทั่วไป




