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      ปิยพันธ์ วงศ์ยะรำ
          ส�ำนักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
       email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
      Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์ 

 ท�าไมไม่บอกกู?

 เป็นค�าถามในใจหลาย ๆ  คน เวลาทีเ่จอเหตกุารณ์ทีน่่าจะมคีนบอก...แต่
ไม่มี

 ท�าไมไม่บอกฉัน ?
 ท�าไมไม่บอกเรา ?
 ท�าไมไม่บอกข้าพเจ้า ?
 หลาย ๆ  ชือ่ทีท่มีงานส�านกัพมิพ์พยายามเลีย่งค�าตรง ๆ  แต่ท้ายสดุกม็าก
ลับลงเอยที่  
 “ท�าไมไม่บอกกู?” ทุกครั้ง

 เพราะเรามัน่ใจว่าเวลาเราคดิในใจ น่าจะเป็นประโยคนีแ้หละทีพ่มึพ�าใน
ล�าคอ
 อาจจะดูดิบ ๆ แต่ถ้าไม่มองแบบโลกสวยเกินไป ประโยคนี้แหละคือค�า
จริงและได้ความรู้สึกที่ตรงที่สุด

 โลกนี้มีเรื่องตั้งมากมายที่ให้เราได้เรียนรู้เรื่องแล้วเรื่องเล่า และเราก็รัก
ที่จะเรียนรู้
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 แต่ก็มีบางเรื่องง่าย ๆ ที่ถ้ามีคนมากระซิบซักหน่อยก็น่าจะดี
 นี่เป็นเรื่องที่ “กิม” ผู้เขียนอยากบอก อยากถ่ายทอดให้ผู้อ่านฉุกคิด หรือ
ลองท�าอะไรแตกต่างจากเดิม เพื่อเป็นการบอกเป็นนัย ๆ ไว้
 ด้วยชื่อเพจที่เป็นชื่อเดียวกันกับหนังสือเล่มนี้ของผู้เขียน ก็ได้เสียงตอบ
รับที่ดีเยี่ยม ในเร่ืองที่ผู้ติดตามช่ืนชอบช่ืนชม น่ีก็เป็นเหตุผลหน่ึงของการสรุปใช้
ชื่อนี้ด้วย

 ทั้งการใช้ชีวิต หรือ การท�างาน และอื่น ๆ อีกมากมาย มีเรื่องให้เรียนรู้
กันทุกวันไม่จบ นั่นคือประสบการณ์ที่จะมาเพิ่มเติมทุกวัน ๆ
 แต่ถ้ามีการเรียนลัดกันบ้าง มันก็น่าจะดี
 หนังสือเล่มนี้แหละคือทางลัดอย่างดี

 คนที่บ้าเรียนรู้อย่าง “กิม” ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ และผ่านประสบการณ์
การท�างานจนมาเป็นนักขายตัวท็อปน�าประสบการณ์ที่มีมาถ่ายทอดแบบตรง ๆ 
ประเด็น 
 ชีวิตมันอาจจะไม่ใช่การนับเลขแบบ 1,2,3,4,5,… จนถึง 10
 รูปแบบความเชื่อที่คิดว่าทุกอย่างโดนฟิกซ์ไว้แล้วน้ัน บางทีก็ขังคนให้
เดินไปถึง 10 เพื่อให้รู้ว่าผิด เพื่อมาเดินมาที่ 1 หรือ 2 ใหม่
 การชี้ให้เห็นตรงนี้น่าจะท�าให้คนอ่านได้เห็นทางลัด หรืออย่างน้อยก็ร่น
เวลาของการเดินผิดทางกันได้

 ท�าไมไม่บอกกู ?
 เอาๆๆ  บอกก็ได้ เปิดอ่านสิตวั

อย
า่ง



ผมได้รู้จักผลงานของ กิม ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ จากประสบการณ์จริง
เมื่อเขาได้มาช่วยงานทีม “คบบัณฑิต” ในด้านวางแผนการขาย
ท�าให้งานของเรา ประสบความส�าเร็จอย่างมาก
กิม ธีรพงษ์ เป็นคนที่หัวก้าวหน้า ชอบเรียนรู้ ช่างคิด สร้างผลงานได้จริง
เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้น�าทางความคิดให้คนรุ่นต่อไป
ผมขอแนะน�าหนังสือ “ท�าไมไม่บอกกู?” ด้วยความจริงใจครับ

      บัณฑิต อึ้งรังษี
      วำทยำกรระดับโลก
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กิม...คนเขียนหนังสือเล่มนี้…
เป็นลูกศิษย์คนหนึ่ง...ของผม
เข้าเรียนทุกเรื่อง...ที่ผมเปิดสอน…
เรียนเรื่องละ...หลายครั้ง

หนังสือที่ท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้…
เป็นสุดยอดหนังสือดีเล่มหนึ่ง…
ที่จะให้ความรู้...ข้อคิด...และแนวทาง…
เต็มไปด้วยอาหารสมอง…
ที่จะท�าให้ชีวิต...ประสบความส�าเร็จ…

ถ้าไม่ได้อ่าน...
จะพลาดโอกาสที่ดีของชีวิต…  ผมเตือนคุณแล้ว…

                สมคิด ลวำงกูร
                                   นักเขียนและนักพูดสร้ำงแรงบันดำลใจ
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 ผมคิดว่าคนเขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คนธรรมดา เขาเป็นคนมีของ
 ผมเจอ “กิม” ครั้งแรกในคอร์ส “เขียนไม่กีค่�า ท�าเงินกว่า รุน่ 4” ทีผ่มสอน 
 แว่บแรกที่ผมเห็น ผมจ�าได้แต่ทรงผมแหลม ๆ ของเขา ไอ้หมอนี่ท่าทาง
กวน ๆ ผมคิดในใจ ยิ่งพอได้รู้ว่าเขาท�าแฟนเพจ ชื่อ “ท�าไมไม่บอกกู?” ผมยิ่งคิด
ในใจเข้าไปใหญ่ว่า “กวนจริงด้วยวุ้ย”

 เขาน�าเสนอต้นฉบับบางส่วนให้ผมอ่าน ผมกวาดตามองไม่นาน แล้วก็
พบว่า...
 ไม่ใช ่แต่ทรงผมที่แหลม แต่ความคิดและภาษาของเขามันช่าง 
“แหลมคม” เสียจริง
 แล้วผมก็คิดในใจอีกครั้ง 
 “ท�าไมไม่บอกกูว่าเขียนดีขนาดนี้วะ?” 
 มามะ มาออกหนังสือกัน ผมบอกกิมไปอย่างนั้น

 หนังสือเล่มนี้จะท�าให้คุณทึ่งในความคิดและภาษาของเขา เหมือนที่ผม
ทึ่งมาแล้ว เขาสามารถจับเรื่องราวที่เราน่าจะรู้ตั้งนานแล้ว มาท�าเป็นทฤษฎีที่ดูดี 
มีหลักการ และใช้งานได้จริง อ่านไปร้องซ้ีดซ้าดไป เพราะโดนคมตัวอักษรบาด 
แต่ละบรรทัดมันคือความจริงที่ไม่ยักกะมีใครบอกเราแต่เนิ่น ๆ 
 อะไรคือสิ่งที่คุณต้องรู้เสียตั้งแต่วันนี้ จะได้ประหยัดเวลา ไม่ต้องล้มเอง 
เจ็บเอง
 ค�าตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว 
 อ่านเถอะครับ ยังไม่สาย อ่านแล้วจะได้ไม่ต้องมาพร�า่บ่นตอนหลังว่า
 “ท�าไมไม่บอกกู?”
 
      วิสูตร แสงอรุณเลิศ
      นักเขียน Bestseller
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ผมยังจ�าวันที่พบกับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ดีครับ
ผมจ�าเรื่องราวที่คุยกันไม่ได้ แต่ผมจ�าความรู้สึกของพลังที่ออกมาได้ดีครับ
เหมือนอย่างที่นักเขียนชื่อดังอย่าง Maya Angelou เคยกล่าววลีอมตะไว้ว่า
“I’ve learned that people will forget what you said, 
people will forget what you did, but people will never forget how you made 
them feel”

ความรู้สึกนี่เองคือความทรงจ�าขั้นสุดยอดของมนุษย์
หนังสือเล่มนี้เล่าถึงกระบวนการในการใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นที่จดจ�า
เราจะสร้างความรู้สึกให้กับคนรอบข้างได้อย่างไรให้เขาไม่มีทางลืมเรา
เราจะเคลือ่นทีอ่ย่างไรให้รวดเรว็ตรงประเดน็และมอบความประทบัใจให้กบัคนรอบข้าง
เราจะส่งมอบความเก่งของเราให้โลกเห็นได้อย่างไร

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ก�าลังตามหาที่ยืนของตัวเองอย่างภาคภูมิในสังคม
ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอย่างทุกวันนี้ครับ
เพราะยิ่งวิ่งเร็วเท่าไร ถ้าแผนที่ไม่ดี ยิ่งหลงทางไกลครับ

            รวิศ หำญอุตสำหะ
     ผู้เขียนหนังสือ  “คิดจะไปดวงจันทร์ อย่ำหยุดแค่ ปำกซอย”
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 “ถ้าเราไม่ได้อยากจะดีที่สุด ในจุดที่ยืนอยู่
 นั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิต”

 อ้าวววว…… (ไรฟะ?)
 นี่คือ ความรู้สึกตอนที่ผมได้ยินประโยคนี้เป็นครั้งแรก
 “เออ…จริงด้วยว่ะ! อะไรที่ท�าให้เราอึดอัด ในที่สุด…มันก็คงบีบให้เราหนีไป
จากมันไปเอง”

 ยังไม่ทันคิดอะไรต่อ อีกความรู้สึกก็ทะลึ่งพรวดขึ้นมาต่อ
 “เฮ้ย แล้วท�าไม กูเพิ่งมารู้ตอนนี้วะ?”

 ตอนที่ผมเรียนปีสุดท้าย มักจะมีคนถามว่า จบแล้วจะไปท�างานอะไรต่อ?
 ผมตอบแบบไม่ต้องคิดและตอบเหมือนเดิมแบบนี้ทุกครั้งที่มีคนถามว่า
 “ไม่รู้เหมือนกัน (ว่ะ) แต่ (กู) ไม่เป็นหมอแน่นอน” 

 ทั้ง ๆ ที่ผมคลุกคลีอยู่กับอาชีพสัตวแพทย์มากว่า 5 ปี จากใจจริง…ผมไม่เคย
คิดเลยซักครั้งว่า ผมอยากเป็นหมอ แต่ผมก็ทนเรียนมาจนจบ เพราะคิดว่า ท�างานไป 
เดี๋ยวก็คงชอบเอง (คล้าย ๆ กับสมัยก่อน ที่เค้าบอกว่า แต่ง ๆ กันไป เดี๋ยวก็รักกันเอง)
 ทีแ่ท้…ไอ้ความรูส้กึเฉย ๆ  กบัวชิาชพีทีต่วัเองเรยีนอยู ่ไม่ใช่เพราะยงัไม่ถงึเวลา
ของเรา แต่มนัผดิถนดั!! เราเดนิมาในทางทีไ่ม่เคยอยากจะไปถงึจดุหมายปลายทางทีน่ัน่
เลย
 ยิ่งโต ผมก็ยิ่งแน่ใจว่า อะไรที่ท�าให้เราต้องทน ส่ิงนั้นมักจะไม่ใช่ส�าหรับเรา 
ระหว่าง “สิ่งที่ใช่” กับ “สิ่งที่พอใช้ได้” มันห่างกันมากเหลือเกิน

 ใจนึงผมรู้สึกขอบคุณ ที่มาบอกว่า เอ็งควรจะยูเทิร์นได้แล้ว อีกใจนึง ก็แอบ
แค้นนิด ๆ ว่า “ท�าไมไม่บอกกูให้เร็วกว่านี้!!!”
 ผมว่าบทเรยีนบางอย่าง มนัแพงเกนิกว่าทีจ่ะผดิพลาดด้วยตวัเอง ส�าหรบับาง
คนถือว่า โชคร้ายนิดหน่อย ที่ได้มาเข้าใจเรื่องแบบนี้ในวันที่สาย แต่บางคนโชคร้ายกว่า
นั้น มารู้เอาในวันที่เค้าไม่พร้อมจะเสี่ยง ท�าตามใจต้องการอีกแล้ว
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 ผมถามตัวเองซ�า้ไปซ�า้มาว่า จ�าเป็นหรือเปล่าที่เราต้องผิดก่อนที่จะถูก?
 ทีเ่ค้าว่ากนัว่า “กว่าจะส�าเรจ็ ต้องผ่านการลองผดิลองถกูมากมาย” เพราะมนั
มีจิ๊กซอว์จ�านวนมาก ที่ต้องเอามาต่อจนเป็นภาพแห่งความส�าเร็จ ขาดส่วนไหนไป ก็ไป
ไม่ถึงเป้าหมาย

 แต่โลกในวันนี้หมุนเท่าความเร็วอินเตอร์เน็ต ถ้ามัวแต่หกล้มจนแผลเต็มตัว 
เอาแต่หลงทางจนลืมเป้าหมาย อาจจะไม่ทันกิน (หรือไม่ทันได้ดมด้วยซ�า้)
 ประสบการณ์เลวร้ายของเรา จะเป็นบทเรียนราคาแพง แต่ประสบการณ์เลว
ร้ายของคนอืน่ เป็นบทเรยีนทีถ่กูและคุม้ค่า เพราะยงัไง เรากเ็สยีน้อยกว่าเค้าแน่นอน ซึง่
บางที อาจจะเสียแค่เวลาฟัง หรืออ่านเท่านั้น
 ในเมื่อมีคนมาส่งถึงกลางทาง แล้วท�าไมยังถึงเดินกลับไปที่จุดเริ่มต้น?
 หลายคนมักบอกว่า “ทุกอย่างบนโลกมีคนรู้หมดแล้ว” ผมเห็นด้วยครับ! โลก
นีร้อให้เราต่อยอดเดมิให้สงูขึน้ ต่อด้านข้างให้กว้างขึน้ แล้วเราจะมวัมานัง่ประกอบฐาน
อยู่ท�าไม?
 ที่ตลกกว่านั้นคือ ผมเห็นคนจ�านวนมาก พยายามเอาตัวเองเข้าไปเป็นหนู
ทดลองกับสิ่งที่มีคนเคยผ่านมาซ�้าแล้วซ�้าเล่า อยากจะถามเค้ามากเลยว่า “คุณมีเวลา
มากขนาดนั้นเลยเหรอ?”

 บางอย่างเหมอืนว่าเราลอง กเ็พยีงเพือ่จะรูว่้าชวีติทีเ่หลอืต่อไปนี ้อย่าท�าแบบ
นี้อีก
 หนงัสอืเล่มนี ้พยายามจะบอกเรือ่ง ทีค่วรจะรูก่้อนถงึวนัพรุง่นี ้ผมเชือ่ว่า แม้ว่า
บางอย่าง มนัจะเป็นเรือ่งเลก็กจ็รงิ แต่บางเรือ่ง ยิง่รูช้้า ยิง่เป็นเรือ่งใหญ่ และจะใหญ่ทีส่ดุ 
ก็ต่อเมื่อเราไม่มีโอกาสได้รู้

 ผมขอเอาความตั้งใจมาเป็นเดิมพันว่า หนังสือเล่มนี้จะท�าให้ผู้อ่าน ได้เวลาที่
จะเสยีไปกบัการลองผดิลองถกูกลบัคนืมา และทีส่�าคญั คณุไม่ต้องเสยีเงนิสกับาท จาก
การซือ้หนงัสอืเล่มนีม้าอ่าน เพราะถ้าอ่านจบอย่างน้อย 1 รอบ ยงัไงกไ็ด้คนืหมดแน่นอน
ครับ ผมสัญญา!

         
           หมอกมิ ธรีพงษ์ เศรษฐวิฒัน์ 
      www.facebook.com/whynottell
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คิดให้ ไกล ไปให้ถึง

“อย่าปล่อยให้ความฝันตายลง 

ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่

ชีวิตแบบนั้น...โคตรน่าเบื่อ”

16 ท�าไมไม่บอกกู?
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ผมสังเกตและหาค�าตอบอยู่นานว่า…ท�าไมหลาย 
คนจึงหยุดอยู่กับจุดเดิม ไม่ยอมไปไหนต่อ ทั้งที่
บางคนกเ็ดินมาได้ตัง้ไกลแล้ว ถ้านบัจากจดุเริม่ต้น
 เคยสงสัยเหมือนผมมั้ยครับ ว่ามันเกิด
อะไรขึ้น?

MOVE  FORWARD THINKING
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 ประเด็นที่น่าสนใจคือ ถึงคนเหล่านั้นจะอยู่นิ่ง ๆ มานาน แต่ขึ้นชื่อ
ว่าเป็น “มนุษย์” ก็ยังคงมีความหวังว่า ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
เสมอ และสิ่งที่เค้ามักฝากความหวังทั้งหมดไว้ก็คือ “สักวันหนึ่ง…”
 ในทางจิตวิทยาเราพบกลุ ่มอาการที่ เรียกว ่า  SOMEDAY  
SYNDROME (SDSD) เป็นกลุ่มอาการของคนที่อยู ่เฉย ๆ แล้วหวังว่า  
“สักวันหนึ่ง…ชีวิตคงจะดีขึ้นมาเอง”
 จากการสังเกตคนที่ผ่านไปผ่านมาในชีวิต ผมพบว่า เราสามารถ
แบ่งแยกกลุ่มอาการนี้ได้เป็น 2 ระดับ คือ
 1. Paralysis State (ระยะอัมพำต)
อำกำรที่พบ: กลุ่มคนที่อยู่ในระยะนี้ “หยุด” เพราะเหตุผลในการมีชีวิตอยู่
อย่างที่เคยฝันไว้ ฝ่อลงไป
สำเหตุ: เกิดจากการขาด “ท�าไม” ที่ใหญ่พอ (WHY deficiency) ในการพา
เค้าออกจากจุดนี้
 2. Myopic State (ระยะสำยตำสั้น)
อำกำรท่ีพบ: กลุม่คนทีอ่ยูใ่นระยะนี ้“หยดุ” เพราะการมองเหน็เร่ิมเลอืนลาง 
ถึงใจอยากจะเดินต่อ แต่ขามันพาไปไม่ถูก
สำเหตุ: เกิดจากการขาด “อย่างไร” ที่มากพอ (HOW deficiency) ในการ
สร้างถนนเส้นใหม่

 อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ระยะนั้นถือเป็น Reversible State ที่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ เพราะข้อดีของสิ่งมีชีวิตคือ เราสามารถเปลี่ยนแปลง
ตัวเองได้เสมอ ถ้าเจ้าตัวยินยอม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ เต็มไปด้วย WHY และ 
HOW ที่จะเอามาใช้รักษากลุ่มอาการทั้ง 2 ระยะนี้ได้ ผมเชื่อว่า อาการต้อง
ดีขึ้นไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับว่าเรายินยอมจะเปลี่ยนตัวเองมากแค่ไหน

18 ท�าไมไม่บอกกู?
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 “ชีวิตจะมีความสุข ต้องคิดบวก”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 “ในทุกวิกฤต มีโอกาสเสมอ”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 “ไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่เราท�าไม่ได้”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 พอผมขึน้ต้นประโยคมาแบบนี ้ทกุคนคงจะคดิว่า…ผมคงจะก�าลงั 
มาเชิญชวนให้คิดบวกกันใช่มั้ยครับ? เปล่าเลยครับ...พักหลังผมได้ยิน
ประโยคท�านองนี้บ่อยขึ้น และเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยได้ยินกันจนหูช�า้แล้ว
 ในทุก ๆ กลุ่มก้อนของสังคม ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีการหยิบยกมา
คุยกันมากว่า สิ่งที่ท�าให้เราประสบความส�าเร็จนั้น น�้าหนักไม่ได้อยู่ที่ความ
เก่ง หรือเงินทอง แต่อยู่ที่ทัศนคติต่างหาก เออ…แล้วไอ้ทัศนคตินี่ มันแปล
ว่าอะไรกัน?
 ส�าหรับผม “ทัศนคติ” คือ ความสามารถในการตีความโลก  
(Interpretation Ability) มันเป็นระบบปฏิบัติการแปรผลของสมอง ที่ต้อง
ใช้ในการอยู่ร่วมกับโลก เราตีความโลกเป็นแบบไหน เราก็จะเป็นแบบนั้น
แปลกนะครับ ทั้ง ๆ ที่โลกก็อยู่เฉย ๆ ให้เรากระท�าอะไรก็ได้ตามอ�าเภอใจ 
แต่ท�าไม นิยามค�าว่า “โลก” ของแต่ละคน ถึงได้แตกต่างกันมากมาย ใน
เมื่อทุกคนต่างก็เหยียบอยู่บนโลกใบเดียวกัน
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