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บทที่ 1  3 วลเีด็ดมดัใจหญิง  
	 “อืม	อืม”	“จริงด้วยนะ”		“อ๋อ	อย่างนี้นี่เอง” 
•	 เหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน	มาจากสไตล์การสนทนา

	 	 	 ที่ต่างกันของผู้ชายและผู้หญิง 5

•	 ผู้ชายเป็นฝ่ายถาม	แล้วค่อย	ๆ	รับฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม  7

•	 ถ้าขาด	“ความรู้สึกร่วม”	ก็แปลว่า	ไม่ได้	“ก�าลังฟังอยู่”   9

•	 เหตุผลที่ผู้ชายขาด	“ความรู้สึกร่วม” 11

•	 เพียงการสนทนา	ก็สานสัมพันธ์ให้ราบรื่นได้ 13

•	 เวลาที่ต้องปฏิเสธ	ไม่ใช	่“รู้สึกร่วม” 17

•	 ถ้าไม่เป็นผล	จะท�าอย่างไรดี  18

บทที่ 2  ค�ำพดูของผู้หญิงที่จริงแล้วมคีวำมหมำยอย่ำงนี้ !

	 มาหัดแปลความหมายเบื้องหลังค�าพูดของผู้หญิง
	 ให้เชี่ยวชาญกันเถอะ 
•	 “เมื่อกลางวันกินพาสต้าอร่อยมากเลย” 26

•	 “จะได้เวลาไปเที่ยวทะเลแล้วสินะ” 29

•	 “ฉันนี่....สินะ” 32

สารบญั
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•	 “สักวันหนึ่งอยากไป....ให้ได้จัง” 36

•	 “ช่างไม่เข้าใจฉันเอาเสียเลย” 39

•	 “วันนี้ท�าอะไรบ้างเหรอ” 43

•	 “นี	่คิดว่าชุดไหนเหมาะกับฉันน่ะ 46

•	 “นี่	รักฉันจริงหรือเปล่า” 50

•	 “แหม	!	เบื่อจริงจริ๊ง” 53

บทที่ 3  ไม่ต้องกลวัอกีแล้ว !

	 พจนานุกรมแปล	“ค�าพูดน่ากลัวของผู้หญิง” 
•	 “นี่	มีเรื่องอยากจะคุยด้วยสักหน่อย...” 60

•	 “ท�าไมเงียบไปล่ะ	!?” 64

•	 “ท�าไมไม่ปรึกษากันบ้างเลยล่ะ	?” 68

•	 “มีใครอยู่ด้วยน่ะ	?” 71

•	 “ท�าอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือ	?” 74

•	 “หมู่นี้ไม่ค่อยได้....เลยนะ” 78

•	 “นี่ใส่ใจคิดบ้างหรือเปล่าน่ะ	?” 81

•	 “ก็เมื่อเร็ว	ๆ	นี้น่ะ” 85

•	 “ท�าให้เอาไหม	/	ท�าให้นะ”	 89

•	 “ไม่ต้องใช้วิธีพูดอย่างนั้นก็ได้นี่นา”	 92

•	 “เป็นอะไรไปหรือ	/	เกิดอะไรขึ้นหรือ”	 96
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	 	 การสนทนากับผู้หญิง	มีอยู่	3	วลีที่แสนจะธรรมดา				

	 	 แต่หวัใจหลกัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัวลเีหล่านัน้	ถ้าเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้แล้วก็สามารถสนทนากับผู้หญิงได้อย่างราบรื่นขึ้นอย่างเห็นได้

ชัด

กล่าวได้ว่าในหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาผู้หญิงแทบทุกเล่มจะ

เขียนไว้ตรงกันหมดว่า	รูปแบบการสนทนาของผู้หญิงเป็นแบบ	“ความ

รู้สึกร่วม”		ถ้าคุณลองฟังผู้หญิงคุยกันเองจะเข้าใจดีขึ้นว่าต่างฝ่ายต่าง 

ก็แสดงความรู้สึกร่วมต่อกัน	เช่น	“ใช่	ใช่”	“มี	มี”	“เข้าใจ	เข้าใจ”	“ฉันด้วย	 

ฉันด้วย”

“นี	่ๆ 	เมือ่วนัก่อนไปกนิอาหารอติาเลีย่นแถวกนิซ่ามาละ	!	”	“เป็น

ไงบ้างล่ะ”	 “อร่อยสดุ	ๆ	 เลย”	 “เหรอ	 !	 อะไรอร่อยน่ะ”	 “อย่างแรกนะ	

ใน
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บทที่ 1 : 3 วลีเด็ดมัดใจหญิง

ออร์เดิร์ฟนะ	 เป็นออร์เดิร์ฟเย็นกุ้งอิเสะอบในภาชนะดินเผา	 กุ้งง้ี 

ว ้านหวาน	 อร ่อยอย ่าบอกใคร”	 “เหรอ	 !	 น ่ากินจัง”	 “แล ้วก	็ 

เมนคอร์สนะ....”	 	 การสนทนาเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย	 ๆ	 แล้วจบลงด้วย	 

“วนัหลงัไปด้วยกนันะ”		“ใช่ๆ	ไปกนัๆ	นะ”	“จะไปเมือ่ไรล่ะ”	“วนัอาทติย์

หน้าเป็นไง	?”	“ว้าว	!	อดใจไม่ไหวแล้ว	!”

รูปแบบการสนทนาของผู ้หญิงจะเป็นแบบนี้	 ผลัดกันเล่า

ประสบการณ์หรือความรู้สึกแล้วผลัดกันฟัง	 มีความรู้สึกร่วมกัน	 ยิ่งไป

กว่านั้นยังเป็นประเด็นที่มุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันอีกด้วย	 นี่คือพ้ืนฐาน

รูปแบบการสนทนาของผู้หญิง

ส่วนผู้ชายจะไม่ค่อยสนทนากันแบบนี้	 “วันก่อนไปกินราเมน 

ที่ร้านแถวเอบิสึมาละ”	 “เหรอ”	 แล้วการสนทนาก็จบลงแต่เพียงเท่านี	้ 

ถ้าหากจะมีต่อไป	 “แล้วไง	 ๆ	 ?	 เป็นไง	 ?	 รสชาติเป็นไง”	 ละก	็ ชักจะ 

น่ากลัวขึ้นมาแล้วละ	 ถ้าหากไม่ใช ่ข ่าวหรือเร่ืองใหญ่โตจริง	 ๆ	 

ในการสนทนาจะไม่มีการซักถาม	 ล้วงลึก	 หรือแสดงความรู้สึกร่วม	 

เพราะฉะนัน้เวลาผูช้ายคยุกบัผูห้ญงิจงึเป็นการสนทนาทีจ่ดืชดืไร้รสชาต	ิ

เป็นรูปแบบการสนทนาที่ผู้ชายถูกเหม็นเบื่อได้ง่ายที่สุด

ถ้าเพยีงแค่ถกู	 “เหม็นเบือ่”	กย็งัดี	สิง่ท่ีแตกต่างกนัอย่างส้ินเชงิ

กบัการสนทนาของผูห้ญงิกค็อื	เป็นรปูแบบการถกเถยีงแสดงความคดิเห็น

ตัวอย่างเช่น	เวลาที่ผู้ชายมีเพื่อนสาวๆ	มาปรึกษาปัญหา
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“แฟนฉันนะ	บอกแต่ว่างานยุ่ง	ๆ	ไม่ค่อยโทร.มาเลย...”

“ถ้าเป็นเรื่องงานก็ช่วยไม่ได้จริง	ๆ	นี่	ใช่ไหมล่ะ	?”

นี่คือเสี้ยววินาทีที่ไปคนละทิศละทางกันแล้ว	 ส�าหรับผู้หญิง	 

ก่อนอ่ืนเลยเธอต้องการความรู้สึกร่วม	 “อย่างงั้นเหรอ	 ?	 ก็น่าจะเหงา 

อยูห่รอกนะ”		แต่ผู้ชายกลับตัดบทสนทนาดังฉับ	ท�าให้รู้สึกว่า	“กลุ้มใจ

อะไรกันนักหนา	 เธอนั่นแหละเพ้อเจ้อใหญ่แล้ว	 มาโวยเป็นเรื่องใหญ่

เรื่องโตอะไรกัน”	

แต่ถ้าเรื่องเดียวกันนี้คุยกับผู้หญิงด้วยกันแล้วละก็	 ก่อนอื่น

เพื่อนจะ	(ท�าหน้าเศร้าเล็กน้อย)	แล้วถามกลับนิดหนึ่งว่า	“เหรอ	!	จริง

เหรอ	?”	อย่างแน่นอน

ไม่เฉพาะตอนที่ผู ้ชายเป็นที่ปรึกษาปัญหาให้เพื่อนผู ้หญิง	 

ยังมีกรณีท่ีแฟนสาวของตัวเองบ่นว่า	 “หมู่นี้เอาแต่ท�างาน	 ๆ	 ไม่ค่อย 

ได้เจอหน้าเจอตากันเลย”	 แล้วแฟนหนุ่มก็ตอบว่า	 “ช่วยไม่ได้จริง	 ๆ	 

กเ็รือ่งงานนีน่า”	อย่างนีเ้ป็นการตดัรอนความรู้สกึของเธออย่างไม่มชีิน้ดี	

หรือจะเป็นกรณีที่ตอบด้วยการยกเหตุผลมาเสริมอย่างหนักแน่นว่า	 

“กต็อนนีเ้ป็นช่วงปลายปี	 งานกเ็ยอะ	 เรือ่ง...แล้วยังเรือ่ง...เลยยุง่	ๆ	อกี	

ช่วยไม่ได้จริง	 ๆ	 นะ”	 นี่ก็ไม่ได้ต่างกันเลย	 เพราะดูยังไง	 ๆ	 ก็เป็น	 

“แบบถกเถียง” “แบบแพ้ชนะ”	 ไปเสียแล้ว	 จะพูดให้เป็นแบบแสดง

ความรูส้กึร่วมช่างไม่ได้เสยีเลย

ต
ัว
อ
ย
่าง



5

บทที่ 1 : 3 วลีเด็ดมัดใจหญิง

เหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน 
มาจากสไตล์การสนทนาที่ต่างกัน
ของผู้ชายและผู้หญิง
ผู้ชายมักยึดมั่นใน	 “ทฤษฎีตัวข้า”	 คือ	 “ข้าคิดของข้าแบบนี้”	

และมีแนวโน้มคิดว่าจะต้องพูดตามทฤษฎีที่ถูกต้องหรือแสดงความ 

คิดเห็นตามที่คนทั่ว	ๆ	 ไปคิด	 “ทฤษฎีที่ถูกต้อง”	นั้นเป็นเรื่องของนิสัย	

แต่ในการสนทนาแบบผูห้ญงิต้องยกเรือ่งนีเ้อาไว้ก่อน	สิง่ส�าคญัประการ

แรกคือ	 การเข้าใจความรู้สึก	 ถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกัน	 เวลามีเพื่อนมาคุย

เรือ่งความรกัหรอืเรือ่งงาน	แม้ในใจจะคดิว่า	“เธออ้อนเกนิไปหรอืเปล่า ?” 

แต่ปากก็พูดว่า	 “เข้าใจ	 เข้าใจเลย”	นี่แหละคือรูปแบบการสนทนาแบบ 

ผู้หญิง

ส�าหรับผูช้ายแล้วแทบไม่เช่ือเลยว่ามีการสนทนาแบบปากอย่าง

ใจอย่างแบบนีด้้วย	เพราะผูช้ายคิดว่าความสัมพนัธ์ทีด่มีาจากการพดู

คุยกันทุกเรื่องด้วยความจริงใจ	ในเรื่องเกี่ยวกับงานหรือลูกค้า	แม้จะ

พดูแบบปากอย่างใจอย่างได้กต็าม	แต่ยิง่เป็นเพือ่นสนทิ	แฟน	ภรรยา	หรอื

คนใกล้ชิดแล้วจะพยายามพูดจากใจจริงเสียมาก	 “ไม่ใช่หรอกเธอ	 

ไม่ใช่อย่างนัน้”
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แต่ผูห้ญงิกลบัตรงข้าม	ถ้าเป็นผูช้ายทีเ่ธอไม่ได้มใีจให้	แม้จะถกูแย้ง

หรอืไม่เหน็ด้วยอย่างไร	 กเ็พยีงแค่คิดว่า	 “นายนัน่ช่างไม่เข้าใจอะไรเลย”  

แล้วจบลงเพียงเท่านั้น	 แต่ถ ้าอีกฝ่ายยิ่งเป ็นคนท่ีไว ้เนื้อเชื่อใจ	 

เป็นคนที่ตัวเองรักด้วยแล้วก็ยิ่งอยากให้รับฟังและเข้าใจความรู้สึก 

ของตัวเอง	แต่ผู้ชายนั้น	ยิ่งเป็นคนที่รักก็ยิ่งต้องพูดความจริง	ต้องถก-

เถียง	ต้องแสดงความคิดเหน็อย่างตรงไปตรงมา	จดุนีเ้องท�าให้เกดิความ

ขัดแย้งอย่างมากในใจผู้ชาย

อันที่จริงแล้ว	 ความแตกต่างนี้ได้หยั่งรากลึกมาก	 และมีความ

เก่ียวโยงกับวิธีการเลี้ยงดูในวัยเด็กของผู ้ชายและผู ้หญิง 	 ตาม

ขนบธรรมเนียม	 เด็กผู้หญิงจะถูกอบรมเลี้ยงดูให้เป็นมิตรกับทุกคน	

พยายามท�าตัวให้เป็นที่รักของคนอื่น	

ส่วนเดก็ผูช้ายจะถกูอบรมแบบแฝงนยัว่า	แพ้ใครไม่ได้	ต้องเป็น

เลศิกว่าใคร	ๆ	 ไม่พึง่พงิใครทัง้สิน้	 โดยพืน้ฐานแล้ว	 ผู้ชายจึงมีแนวโน้ม 

ที่จะได้รับการอบรมให้ตัดขาดจากการมีมนุษยสัมพันธ์ได้ง่าย

ไม่มใีครบอกเดก็ผูห้ญงิหรอกว่า	“ถ้าไม่ชนะไม่ต้องกลับมาให้เห็น

หน้านะ”	ถ้าหากต้องแสดงอารมณ์ความรูส้กึหรอืความคดิเห็นท่ีต้องปะทะ

กบัใครแล้วละก	็ผู้หญงิมกัได้รบัการอบรมว่า	“เป็นผูห้ญงิไม่ควรพดูอะไรอย่าง

นัน้	 พยายามเป็นมิตรกบัทกุ	 ๆ	 คนนะ”	 ดังนัน้จงึท�าให้เกดิรปูแบบการ

สนทนาของผู้หญิงที่อยู่บนพื้นฐานของการแสดงความรู้สึกร่วมกันว่า	 
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บทที่ 1 : 3 วลีเด็ดมัดใจหญิง

“เราพวกเดยีวกนันะ	เป็นมติรกนันะ	เข้าใจกนัดนีะ”	ตรงกนัข้ามกบัผูช้าย		ท่ี

ค�าพูดทีว่่า	 “สูจ้นชนะให้ได้”	 	 ได้ก่อตวัเป็นความคิดพืน้ฐานรวมท้ังรปูแบบ

การสนทนาของผูช้ายตัง้แต่เดก็ๆ

ในที่นี้	 เราไม่ได้มาถกเถียงกันว่า	 แบบไหนดี	 แบบไหนไม่ด ี

เพราะไม่ว่าแบบใดก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย	 อยากจะบอกว่ารูปแบบ 

การสนทนาของผูช้ายและผูห้ญงิทีแ่ตกต่างกนันีเ้องทีท่�าให้เกดิความเข้าใจ

กันไปคนละทิศคนละทาง	 เพียงเท่านี้ก็ท�าให้ผู้หญิงจ�านวนมากรู้สึกต่อ

ปฏกิริยิาของผู้ชายว่า	“ช่างไม่เข้าใจความรูสึ้กของฉนัเลย” และเลยเถดิไป

จนถึงขนาดว่า	“ไม่รักฉันเลย”	ได้เชียวล่ะ

ผู้ชายเป็นฝ่ายถาม 
แล้วค่อย ๆ รับฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
หากเราจับประเด็นที่กล่าวมาแล้วลองตีความดี	ๆ	ก่อนอื่นถ้า

อยากสื่อสารเก่ง	ๆ 	กับผู้หญิง	สิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งก็คือการเป็น	“ฝ่ายตั้ง

ค�าถาม”	

ผู ้ชายนั้น	 หากชอบอีกฝ่ายก็มักจะเริ่มบทสนทนาประเภท	 

“ผมนีแ่หละ	 เก่งทีซู่ด้”	 คอืเป็นการพดูฝ่ายเดยีวเสยีมาก	แต่ผูห้ญงิถ้าชอบ

เขาเสยีแล้ว	จะมท่ีาทางบ่งบอกว่า	“อยากรูเ้รือ่งเกีย่วกบัคณุให้มากกว่านีน้ะ”		
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