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- เกี่ยวกับผู้เขียน ดร.ฮัล เออร์บาน (Hal Urban) ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาการศึกษาและจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย
ซานฟรานซิสโก หลังได้รับปริญญาเอก เขายังท�ำงานที่
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในด้านจิตวิทยาวิธีการปฏิบัติ
งานให้ได้ผลสูงสุด ดร.ฮัลมุ่งมั่นในการสอนหนังสือและมีความรักอัน
ยิ่งใหญ่ให้กับคนหนุ่มสาว เป็นเวลา 40 ปีที่เขาอุทิศตัวเองให้กับการน�ำ
สิ่งที่ดีที่สุดในตัวพวกเขาออกมา ซึ่งรวมทั้งลูกชาย 3 คนที่เลี้ยงดูในฐานะ
คุณพ่อคนเดียว และลูกศิษย์ของเขาทีโ่ รงเรียนมัธยม ซาน คาร์ลอสไฮสคูล
โรงเรียนมัธยมวูดไซด์ไฮสคูล และมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก
ดร.ฮัล เดินทางไปบรรยายทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องการมีชีวิตที่ดี การ
มีบุคลิกลักษณะในแง่ดีกับความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต และเคย
บรรยายให้นักศึกษา ผู้ปกครอง กลุ่มคนในโบสถ์ และคนในวงการธุรกิจ
ฟังมากมาย ผลงานเขียนของเขาช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายและ
เป็นที่นิยมแพร่หลาย ซึ่งได้มีการจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วจ�ำนวน 3 เล่ม
คือ มีชีวิตที่ดี มีบทเรียนดี ๆ ให้ชีวิต ชีวิตดีขึ้นได้ ด้วย “วิธีคิด” และ
“วิธีพูด” ที่ดี (เล่มนี้) และ ชีวิตดี เลือกได้ โดย ส�ำนักพิมพ์ บี มีเดีย

“‘เ มื่ อ ท่ า น พู ด ...

ความคิดของท่านถูกท�ำลายไปครึ่งหนึ่ง’

ดังนั้นการ

‘คิดก่อนพูด

จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง’”
คาลิล ยิบราน
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หมายเหตุ บรรณาธิการ
ชีวติ คนเรานัน้ มีใจหรือความคิดเป็นนาย มีกายเป็นบ่าว

วิธีคิดของเราจึงมีความส�ำคัญต่อชีวิตของเราอย่างยิ่ง และที่ส�ำคัญที่สุด
ก็คือ “ค�ำพูดเพียงไม่กี่ค�ำ สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้” มันอาจสร้าง
หรือท�ำลายตัวเราหรือผู้อื่น ดังนั้น เราจึงต้องระมัดระวังความคิดและ
ค�ำพูด ดังที่ คาลิล ยิบราน กวีจากเลบานอนได้เขียนไว้ว่า “เมื่อท่านพูด
ความคิดของท่านถูกท�ำลายไปครึ่งหนึ่ง” ดังนั้นการ “คิดก่อนพูด” จึงเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
หนังสือ “ชีวิตดีขึ้นได้ ด้วย ‘วิธีคิด’ และ ‘วิธีพูด’ ที่ดี” ฉบับ
ปรับปรุง เล่มนี้ แปลจากหนังสือขายดี Positive Words, Powerful
Results เขียนโดย ดร.ฮัล เออร์บาน (Hal Urban) ผู้เขียนหนังสือ
“มีชีวิตที่ดี มีบทเรียนดี ๆ ให้ชีวิต” หนังสือเล่มนี้มีแนวทางวิธีคิดวิธีพูด
ที่ดี เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น ส�ำหรับครอบครัว ตนเอง และผู้อื่น
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นหลักในการคิด การพูด การเปลี่ยนแปลง
ตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ส�ำนักพิมพ์
มีความภูมิใจที่ได้จัดพิมพ์ หนังสือดี
เล่มนี้ เพื่อให้ท่านได้ประยุกต์วิธีการที่ดีต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
ท่านและผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน คนที่
ท่านรักทุกคน แม้กระทั่งตัวท่านเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ตลอดไป
เพราะหนังสือดี เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้

สมชัย เบญจมิตร
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“‘การระมัดระวังเรื่องฟืนไฟ’

เป็นค�ำแนะน�ำที่ดี

แต่

‘การระมัดระวังในเรื่องการใช้ค�ำพูด’

... ยิ่งดีกว่า 10 เท่า”
- วิลเลียม คาร์ลตัน

7

สารบัญ
เกี่ยวกับผู้เขียน 4
หมายเหตุ บรรณาธิการ 5
อารัมภบท ไม่มีอะไรใหม่ใต้อาทิตย์ดวงนี้...

บทน�ำ

9

เหตุผล 2 ประการ ในการเขียนหนังสือเล่มนี้

11

ส่วนที่ 1 ที่มาและอิทธิพลของการใช้ค�ำพูดที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเรา

1.
2.
3.
4.

วิธีพูดของเรา มีความส�ำคัญต่อเรา 17
เมื่อใช้ค�ำพูดที่ดี มันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ 24
ค�ำพูดทีเ่ ลวร้ายสร้างความเจ็บปวดและความขุน่ เคืองใจ 34
ค�ำพูดของเรา เผยให้เห็นตัวตนของเรา
: วิธีควบคุมสิ่งที่เข้าไปในใจของเรา 46
5. ค�ำพูดของเรา คือทางเลือกของเรา 53

ส่วนที่ 2 วิธีใช้ค�ำพูดที่ดี ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ฟังและผู้พูด

6. เมื่อใช้ค�ำพูดที่ดี จะช่วยท�ำให้ชีวิตดีขึ้น 65
7. วิธีใช้ค�ำพูด ส่งเสริมให้ก�ำลังใจ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตัวเราและผู้อื่น 74
8. วิธีพูดเพื่อเยียวยาหรือรักษาความสัมพันธ์
		 โดยใช้ค�ำพูดที่เต็มไปด้วยความรัก 87

8

ชีวิตดีขึ้นได้ ด้วย “วิธีคิด” และ “วิธีพูด” ที่ดี - ฉบับปรับปรุง

โดย ฮัล เออร์บาน

9. วิธีช่วยให้ตัวเราและผู้อื่นรู้สึกดีขึ้นโดยใช้ค�ำพูด

ที่เมตตา อ่อนโยน ไม่หยาบคาย 97
10. วิธพี ดู ทีส่ นุก ๆ เพือ่ ท�ำให้ทกุ คนหัวเราะและมีความสุข 108

ส่วนที่ 3 วิธีใช้ค�ำพูดที่ดีเพื่อท�ำให้สถานที่ส�ำคัญ 4 แห่งดีขึ้น
(ครอบครัว สถานศึกษา ที่ท�ำงาน และกีฬา)

11. วิธีพูดที่ท�ำให้ “ครอบครัว” อบอุ่นและมีความสุข
12. วิธีพูดที่ท�ำให้ “โรงเรียน” มีบรรยากาศที่ดี
		 และนักเรียนมีความสุข 129
13. วิธีพูดที่ท�ำให้ “พนักงาน” มีขวัญก�ำลังใจ
		 ท�ำให้มีผลงานที่ดีและมีความสุข 140
14. ค�ำพูดให้ก�ำลังใจ ช่วยสร้างผลงานและความสนุก
		 ใน “เกมกีฬา” 150
ส่วนที่ 4 ความคิดดี ๆ สองอย่าง ในเรื่องการใช้ “วิธีคิด-วิธีพูด” ที่ดี

15. ค�ำพูดที่ดีที่ใช้ใน “การเขียน”
		 เป็นทรัพย์สมบัติอย่างหนึ่ง 165
16. ค�ำพูดในด้านดี เพิ่มความสุขให้กับชีวิต...
		 เฉพาะในยามมีชีวิตอยู่เท่านั้น 174
ส่วนที่ 5 สาระส�ำคัญและบทสรุป

บทสรุป

185

115

9

อารัมภบท

ไม่มีอะไรใหม่ใต้อาทิตย์ดวงนี้
...หรือแม้กระทั่งในหนังสือเล่มนี้
หนึง่ ในข้อสังเกตทีผ่ อู้ า่ นซึง่ ได้อา่ นหนังสือเล่มแรกของผม

“Life’s Greatest Lessons - มีชีวิตที่ดี มีบทเรียนดี ๆ ให้ชีวิต” บอก
ก็คือ ผมไม่ได้พยายามขายสูตรที่ “น่าตื่นตะลึงและแปลกใหม่” ส�ำหรับ
ความส�ำเร็จที่ถาวรและความสุขที่เบ็ดเสร็จ พวกเขาชื่นชมที่ผมดึงเอา
ความจริงที่เรียบง่ายซึ่งมีมานานแล้วออกมา และน�ำเสนอด้วยรูปแบบที่
มีเหตุผล อีกทั้งเต็มไปด้วยความคิดง่าย ๆ ธรรมดา ที่ช่วยให้ผู้คนหัน
กลับมาเดินถูกทาง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยใหญ่แห่งหนึ่ง
โทรหาผมว่า “สิ่งที่คุณเขียนขึ้นนั้นเป็นเรื่องเดิม ๆ ที่ดีมาก” แล้วเขา
ก็เสริมว่า “แต่เราจ�ำเป็นต้องถูกเตือนถึงความจริงดั้งเดิมเหล่านี้ เพราะ
บ่อยครั้งที่เราเลี่ยงประเด็นและลืมสิ่งส�ำคัญที่แท้จริงของชีวิตไป”
มีผู้คนอีกมากได้แสดงความเห็นแบบเดียวกันนี้ ส่วนใหญ่เป็น
ค�ำชม เพราะการสร้าง “ภาพใหม่” ให้กับ “ความจริงดั้งเดิม” คือสิ่ง
ทีผ่ มก�ำลังพยายามท�ำ และเวลานีผ้ มก�ำลังพยายามท�ำมันอีกครัง้ คุณอาจ
ไม่พบอะไรใหม่ในหนังสือเล่มนีเ้ กีย่ วกับวิธกี ารใช้คำ� พูดในชีวติ ประจ�ำวัน
แต่คุณจะถูกเตือนว่าสิ่งที่คุณพูดและวิธีที่คุณพูด มีความส�ำคัญจริง ๆ
...ส�ำคัญถึงขนาด ‘เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้’ เลยละ!
				
“โลกไม่ต้องการการ

ดร.ฮัล เออร์บาน
‘ถูกบอก’ มากเท่าการ ‘ถูกเตือน’”
- ฮันนาห์ มอร์

10 ชีวิตดีขึ้นได้ ด้วย “วิธีคิด” และ “วิธีพูด” ที่ดี - ฉบับปรับปรุง

โดย ฮัล เออร์บาน

คาลิล ยิบราน เขียนไว้ว่า
“‘เมื่อท่านพูด

ความคิดของท่าน
จะถูกท�ำลายไปครึ่งหนึ่ง’
ดังนั้นการ ‘คิดก่อนพูด’

จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและเป็นสิ่งที่เรามักจะลืม
เราต้องให้ความส�ำคัญกับมัน
และให้ทุกคนเข้าใจความส�ำคัญของมัน!”
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เหตุผล 2 ประการ
ในการเขียนหนังสือเล่มนี้
1. เพื่อรับรู้ถึงผลกระทบของค�ำพูด
ที่มีต่อตัวเราและผู้อื่น
“เราอาศัยอยู่ในมหาสมุทรของค�ำพูด

แต่เรามักไม่รับรู้ถึงมัน เฉกเช่นปลาที่ว่ายอยู่ในน�้ำ”
- สจวร์ต เชส

ข้อความข้างบนนีเ้ ขียนขึน้ ในปี ค.ศ. 1953 โดยบัณฑิตทีท่ ำ�

การวิจัยเรื่องพลังอ�ำนาจและผลกระทบของค�ำพูด ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน
มีหลายอย่างเปลีย่ นไป เรามีประชากรเพิม่ ขึน้ ประมาณพันล้านคน จ�ำนวน
คนที่อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีวิธีการใหม่ ๆ ในการ
ติดต่อสื่อสารมากมาย เราจึงเพิ่มค�ำพูดใหม่ ๆ อีกหลายพันค�ำในศัพท์
ของเรา ดังนั้นมหาสมุทรของค�ำพูดที่เราอาศัยอยู่ในโลกปัจจุบันจึงท�ำให้
มหาสมุทรของค�ำพูดที่เราอาศัยในยุคนั้นเล็กลงไปถนัดใจ แต่บางคนกลับ
ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย พวกเขาดูเหมือนไม่รู้ถึงผลกระทบของมัน พอ ๆ
กับที่ไม่รู้เมื่อ 50 ปีก่อน หรืออาจรู้น้อยกว่าเสียด้วยซ�้ำ
“ค�ำพูด” คือเครื่องมือที่เข้าถึงได้และใช้อยู่ทุกวันตั้งแต่เราเริ่ม
หัดพูด เพราะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้บ่อย ๆ ทุก ๆ วัน เราจึงตกอยู่ในสภาวะ
พูดซ�้ำซาก เรามักพูดโดยไม่คิดและไม่รับรู้ถึงผลกระทบของค�ำพูด ผมคิด
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ว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราเคยชินและคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่จริง ๆ
แล้วหารู้ไม่ว่า “ค�ำพูดของเรา” มีผลกระทบที่มีพลังและมีอ�ำนาจต่อผู้อื่น
และตัวเราอย่างมาก
คาลิล ยิบราน กวีจากเลบานอนได้เขียนไว้เมือ่ 30 ปีกอ่ นว่า “เมื่อ
ท่านพูด ความคิดของท่านถูกท�ำลายไปครึ่งหนึ่ง” ดังนั้นการ “คิดก่อน
พูด” จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและเป็นสิ่งที่เรามักจะลืม ผมจึงคิดว่าเราต้องให้
ความส�ำคัญกับมัน และให้ทุกคนเข้าใจความส�ำคัญของมัน!

2. เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ค�ำพูด
ที่ให้ก�ำลังใจชีวิต
“ผมสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 2 เดือน

กับค�ำชมดี ๆ เพียงค�ำเดียว”
- มาร์ก ทเวน

กล่าวกันว่า ภาษา คือดัชนีบง่ ชีถ้ งึ ความศิวไิ ลซ์ของสังคม

สิ่งที่ได้ยินรอบตัวเราอยู่ทุกวันจะบ่งบอกถึงวัฒนธรรม ชนชาติ และ
ความคิดของเราที่มีต่อผู้อื่น ไม่ใช่ผมคนเดียวที่เชื่อว่าค�ำพูดหรือภาษาที่
เราได้ยินในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานั้น ท�ำให้ความศิวิไลซ์หมองลงไป
ในปลายยุค 1960 ผู้คนถูกกระตุ้นให้ “ระบายออกมา” และจาก
นั้นมา พวกเขาก็ท�ำตามนั้นจริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับค�ำพูดที่เราได้ยิน
จากคนทั่วไปทุกวันนี้มันแข็งกร้าว พูดชัด ๆ ก็คือ หยาบคาย เกรี้ยวกราด
และเลวร้าย เราได้ยินแทบจะทุกสถานที่ และมาจากผู้คนทุกเพศทุกวัย
จงจ�ำไว้ว่าผมพูดว่า “ความมีอารยธรรมของเราแค่หมองไป ไม่ใช่
ถูกท�ำลายไป” สิ่งที่มันต้องการคือความอ่อนโยน ความรัก ความเอาใจใส่
และการขัดเกลาเล็กน้อย และผมมองโลกในแง่ดีว่า เราสามารถขัดเกลา
อารยธรรมและความศิวิไลซ์ของชีวิตได้ด้วยการเลือกใช้ “ค�ำพูดที่ดีขึ้น”
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หลังจาก จอร์จ บุช สาบานตนเป็นประธานาธิบดีในปี 1989 ไม่นาน
เขาก็ถูกถามว่า เขามีวิสัยทัศน์ต่อประเทศอย่างไร เขาตอบว่าเขาอยาก
ให้อเมริกาเป็นประเทศที่ “มีความเมตตาและมีความอ่อนโยนมากขึ้น”
หลายคนไม่ว่าจะสนับสนุนการเมืองฝ่ายไหนต่างเห็นพ้องด้วย แต่ค�ำพูด
ของเขากลับถูกสื่อมวลชนน�ำไปล้อและให้ความส�ำคัญน้อยมาก ซึ่งผมคิด
และเห็นด้วยว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นท�ำให้เกิดความเมตตาและความ
อ่อนโยนให้กับชีวิต นั่นคือการใช้ค�ำพูดที่เมตตาและอ่อนโยนมากกว่าเดิม

ผมได้เขียนเนื้อหานี้ในบทที่ 10 ของหนังสือขายดี “Life’s

Greatest Lessons - มีชีวิตที่ดี มีบทเรียนดี ๆ ให้ชีวิต” โดยใช้ชื่อหัวข้อ
ว่า “ค�ำพูดที่เมตตามีต้นทุนน้อย แต่ให้ผลส�ำเร็จได้มาก” ผมทราบ
หลังจากที่หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1992 ได้ไม่นานว่า ผม
ต้องขยายเนื้อหาในบทที่ว่านี้ นับจากนั้นมา ผมพยายามหาข้อมูลต่าง ๆ
โดยการฟัง อ่าน และทดลองท�ำ เพื่อสนับสนุนทฤษฎีของผมที่ว่า ค�ำพูด
ที่เราใช้นั้นมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของเรา... และต่อสังคมของเรา
ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการขยายเนื้อหาของบทนั้น ด้วยอารมณ์ขัน
ด้วยความเคารพนับถือ และด้วยความขอบคุณ ซึ่งเป็นอีก 3 วิธีที่เรา
สามารถใช้ค�ำพูดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนชีวิตของเราให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ สังคมเริ่มให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น เพราะนับ
จากปี 1995 ผมมักถูกเชิญให้ไปพูดเรื่องพลังอ�ำนาจและผลกระทบของ
ค�ำพูดที่อ่อนโยนมีเมตตาในโรงเรียน ในการประชุมสัมมนาในองค์กร
ต่าง ๆ และในสถานที่หลาย ๆ แห่ง บ่อยครั้งถูกขอให้บอกประเด็นส�ำคัญ
ของมัน ทุกครั้งที่พูด ปฏิกิริยาตอบสนองจะเป็นไปในแง่บวก ซึ่งท�ำให้
ผมเชื่อมากขึ้นอีกว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มีความส�ำคัญจริง ๆ
ในอารัมภบทส�ำหรับหนังสือเล่มแรกนั้น ผมเขียนไว้ว่า “ผมหวัง
ว่าคุณจะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการใช้ค�ำพูดที่ดีออกจากปากเพื่อน�ำเรา
กลับสูส่ งั คมทีไ่ ด้ชอื่ ว่าศิวไิ ลซ์ มีคณ
ุ ธรรม และเปีย่ มด้วยความดีทสี่ บื ทอด
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กันมาตั้งแต่อดีต” ดังนั้นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่เรามีในการท�ำสิ่งนี้คือ ค�ำพูด
ของเรา ซึ่งประกอบด้วยค�ำพูดในแง่ดีที่วิเศษและสร้างความมั่นคงในชีวิต
หลายพันหลายหมื่นค�ำ

ค�ำพูดดี ๆ มีให้เราพร้อมใช้ฟรี ๆ
และเราสามารถใช้ได้ทุกเมื่อในเวลาที่เราต้องการ
ผมขอสนับสนุนทุกคน เช่นเดียวกับที่ผมคอยเตือนตัวเอง
ว่าให้ใช้บ่อย ๆ เพราะมันทั้งสนุกและให้ผลลัพธ์ในแง่ที่ดี
และเพราะว่า “ค�ำพูดที่อ่อนโยนมีเมตตา” ของเรานั้น
จะก่อให้เกิดความแตกต่างในสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นได้จริง ๆ

ค�ำพูดที่อ่อนโยน
“น�้ำค้างมีไว้ส�ำหรับดอกไม้

ค�ำพูดอ่อนโยนมีไว้ให้ส�ำหรับจิตวิญญาณ
พรอันประเสริฐมีไว้ส�ำหรับผู้ให้
และเป็นที่รักใคร่ต่อผู้รับซึ่งเราไม่ควรยั้งไว้
ค�ำพูดอ่อนโยนมีเมตตาที่พูดอย่างมีเมตตาและอ่อนโยน
มักปลอบโยนจิตใจที่กลัดกลุ้ม
แต่สายใยแห่งรักจะขาดสะบั้นด้วยค�ำพูดที่โหดร้าย
ขอให้จิตใจที่อ่อนโยนของท่านเป็นผู้พิทักษ์ชีวิตของข้า
‘จงท�ำกับผู้อื่น’ คือคติพจน์ของข้า
‘เฉกเช่นที่ข้าอยากให้ผู้อื่นท�ำกับข้า’”

					

- พอลลี รูเป

ส่วนที่

1

ที่มาและอิทธิพลของการใช้ค�ำพูด
ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเรา

“‘การใช้ค�ำพูด’

นั้นมีอารยธรรมของตัวมันเอง”
- โทมัส มานน์

“สิง่ ที่จะท�ำให้ชีวิตของเราคงอยู่หรือตายนั้น
ขึ้นอยู่กับการใช้ค�ำพูดของเรา”
- สุภาษิตโบราณ
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จงจ�ำไว้ว่า
“ค�ำพูดเพียงไม่กี่ค�ำ

สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้”

โดย ฮัล เออร์บาน

1
วิธีพูดของเรา มีความส�ำคัญต่อเรา

ก็เพราะ “ค�ำพูด” ของเรา มันจึงท�ำให้เราเป็น “มนุษย์”
“ค�ำพูดคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวสังคมไว้ด้วยกัน

หากปราศจากค�ำพูด เราก็ไม่ควรเป็นมนุษย์”
- สจวร์ต เชส

คนเราเริ่มมีการพูดตั้งแต่เมื่อไหร่
ผมเคยคิดว่าค�ำค�ำแรกที่มนุษย์พูดเพื่อแสดงความยินดีคือ

“ยิปปี้!” บางคนอาจคิดว่าค�ำพูดค�ำแรกของเราคือค�ำว่า “บ้าชะมัด” หรือ
“แย่ชะมัด” แต่ไม่มีใครรู้ว่ามนุษย์เปล่งค�ำพูดไหนเป็นค�ำแรก และเปล่ง
เมื่อไหร่ ที่ไหน หรือมีความหมายว่าอย่างไร
นักมานุษยวิทยาสามารถให้ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ได้ทกุ ประเภทใน
เรื่องต้นก�ำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ แต่พวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าคนเรา
เริ่มพูดเมื่อไหร่ ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเขียนถึงข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของ
การใช้ค�ำพูด และผมก็คิดว่าคุณเองก็คงไม่อยากอ่านด้วย แต่อาจมี
ประโยชน์อยู่บ้างหากผมจะพูดถึงที่มาของการใช้ค�ำพูดของคนเรา
สัตว์ทุกชนิดในโลกนี้ ล้วนมีระบบการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาษาศาสตร์กล็ ว้ นเห็นพ้องกันในประเด็นหนึ่ง นัน่ คือ
ภาษาของเราเป็นสิง่ ทีแ่ ยกเรากับสัตว์ออกจากกัน มันเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เราเป็น
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มนุษย์อย่างชัดเจน แม้การกระท�ำหลายอย่างในแต่ละวันของเรา เป็นเช่น
เดียวกับครอบครัวของสุนัข หรือครอบครัวของลูกหนู นั่นคือ กิน ดื่ม
นอน ผลิตลูก และเอาชีวิตรอด แต่เนื่องจากเรามีความคิดในระดับที่
สูงกว่าสัตว์อื่น เราจึงสร้างระบบการติดต่อสื่อสารที่ซับซ้อนกว่า ซึ่งเรียก
ว่า ภาษา และในภาษาก็มีค�ำพูดมากมายหลายหมื่นค�ำ ซึ่งพวกเราใช้เพื่อ
ติดต่อกันและกัน และเพื่อสื่อความหมายแก่ประสบการณ์ของเรา

“ภาษามือ” เกิดขึ้นมาก่อน
พวกเราส่วนใหญ่ต่างเคยมีประสบการณ์ในการพยายามติดต่อ

สื่อสารกับคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็น ถึงแม้วา่ จะเครียดและน่าหงุดหงิด
บ้าง แต่ก็มักจะสื่อข้อความได้ เพราะเราท�ำได้ด้วยมือ ด้วยการชี้มือชี้ไม้
และท�ำท่าต่าง ๆ รวมทั้งด้วยการแสดงสีหน้าด้วย ซึ่งรวมเรียกว่า “ภาษา
กาย” และนี่คือวิธีการแรกของการสื่อสารที่บรรพบุรุษของเราใช้กัน
ลองนึกวาดภาพว่าหากต้องใช้ชีวิตแต่ละวันโดยไม่สามารถพูดคุย
กับผู้คนรายรอบได้ดูสิ นั่นคือสิ่งที่มนุษย์ยุคแรกต้องท�ำ มือและใบหน้า
คือเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการติดต่อสือ่ สาร แต่ไม่สามารถใช้บรรยาย
ความต้องการและความรู้สึกได้ชัดเจนเท่าใดนัก ตัวอย่างเช่นเมื่อสองสาม
ปีก่อน ผมกับภรรยาอยู่ที่เมืองโรวานิเอในประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นเมือง
เล็ก ๆ มีน้อยคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ เราไปถึงที่นั่นในตอนบ่าย หลังจาก
เทีย่ วรอบเมืองสักพักก็กลับโรงแรมเพือ่ รับประทานอาหารค�ำ่ เราสังเกตเห็น
ชายพื้นเมืองคนหนึ่งนั่งอยู่ที่บาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของล็อบบี้ เขาพูดภาษา
อังกฤษไม่เป็น แต่ต้องการแสดงการยินดีต้อนรับเราสู่ชุมชนของเขา และ
เห็นได้ชัดอีกว่าต้องการซื้อเบียร์เลี้ยงเรา พยายามพูดภาษาของเรา และ
เนือ่ งจากเราทัง้ เหนือ่ ยและกระหายน�ำ้ จึงตอบรับการเป็นเจ้าภาพทีด่ ขี องเขา
แล้วก็มาถึงตอนที่ยุ่งยาก ชายคนนี้อยากคุยกับเรา แต่เราหัดพูด
ได้เพียงแค่คำ� ว่า “สวัสดี” “ลาก่อน” “ได้โปรด” “ขอบคุณ” และ “ห้องน�ำ้ ”
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ในภาษาของเขาเท่านั้น จึงท�ำให้การสนทนาค่อนข้างจะจ�ำกัด แต่เขามี
ความตั้งใจมาก เขาพูดทวนประโยคเดียวกันซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า แต่เราก็ยังไม่รู้
ว่าเขาพยายามจะบอกอะไร เขาพยายามจะพูดช้าลงนิดและดังขึน้ อีกหน่อย
ราวกับว่ามันจะช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเขาก�ำลังพยายามจะบอกอะไร
ท�ำให้เราคิดว่าภาพที่เกิดขึ้นนี้ดูตลก แต่ถึงแม้ว่ามันจะน่าข�ำแค่ไหน เรา
ก็ไม่กล้าหัวเราะ เพราะจะเป็นการไม่เหมาะสมหากเขาก�ำลังพูดเรื่องจริงจัง
การพยายามไม่หัวเราะเมื่อมีอะไรที่ตลก บวกกับการไม่เข้าใจสิ่งที่
อีกฝ่ายก�ำลังบอกนั้น ก่อให้เกิดความเครียดมากขึ้นเป็น 2 เท่า มันเริ่ม
ท�ำให้เราเบื่อ เราดื่มเบียร์จนหมดแล้วพูดค�ำพูดสองสามค�ำจากศัพท์ภาษา
ฟินแลนด์จ�ำนวน 5 ค�ำที่รู้ นั่นคือ “ขอบคุณ” และ “ลาก่อน” เราท�ำท่าบอก
เขาว่าเราชอบเบียร์มากและถึงเวลาทีต่ อ้ งลาไปรับประทานทานอาหารค�ำ่ แล้ว
เราจับมือกับเขาแล้วเดินไปห้องอาหารพลางถอนใจเฮือกใหญ่ด้วยความ
โล่งอก มิน่าล่ะ! มนุษย์ยุคแรกในโลกถึงสร้าง “ภาษา” ขึ้นมา ก็เพราะ
มันเป็นเครื่องลดความกดดันของเรานั่นเอง

“รูปภาพ” เกิดขึ้นมาเป็นอันดับสอง
บรรพบุรุษของเราคงเบื่อหน่ายกับการชี้โบ๊ชี้เบ๊และการท�ำสีหน้าให้

ดูตนื่ เต้น พวกเขาต้องการติดต่อสือ่ สารด้วยวิธที ดี่ กี ว่านี้ ดังนัน้ กระบวนการ
ต่อมาคือ การวาดภาพ ไม่วา่ ผูค้ นจะมีพรสวรรค์ในด้านศิลปะหรือไม่กต็ าม
แต่พวกเขาก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถส่งข้อความพร้อมความหมายที่
ชัดเจนมากขึ้นได้ด้วยการวาดภาพบนพื้นดินหรือบนก�ำแพงถ�้ำ
ผู้คนในยุคอียิปต์โบราณเชี่ยวชาญในการติดต่อสื่อสารด้วยรูปแบบ
นี้มากเป็นพิเศษ พวกเขาคิดค้นการวาดภาพที่ก้าวหน้าขึ้นที่ต่อมาเรียกกัน
ว่าอักษรอียิปต์โบราณ ซึ่งค�ำพูดหมายถึงรูปภาพ ในตอนแรกเป็นแค่
สัญลักษณ์รูปภาพ แต่ไม่นานสิ่งนี้ถูกใช้บอกถึงความหมายด้วย เช่น
สัญลักษณ์ส�ำหรับ “ดวงอาทิตย์” หมายถึง “กลางวัน” และสัญลักษณ์
ส�ำหรับ “ดวงจันทร์” หมายถึง “กลางคืน”
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เห็ น ได้ ชั ด ว่ า รู ป ภาพและสั ญ ลั ก ษณ์ น้ั น ใช้ บ รรยายได้ ม ากกว่ า
สัญญาณมือและเสียงอืออา แต่การวาดภาพนั้นใช้เวลานานกว่า ท�ำให้เรา
ต้องการสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่า และแล้วชาวฟีนิเชียนก็สร้างมันขึ้นมา

“ภาษา” ตามมาเป็นอันดับสาม
ถ้าคุณเคยสงสัยว่าค�ำว่า “Phonetic Spelling” (การสะกดค�ำ

โดยใช้เสียงเป็นเกณฑ์) หรือสงสัยค�ำว่า “Phonics” (การออกเสียงและ
สะกดค�ำศัพท์) มาจากไหน เวลานี้คุณคงรู้แล้วว่าสิ่งนี้มีต้นก�ำเนิดจากชาว
ฟีนิเชียน ผู้คนจากทางตะวันออกของแถบเมดิเตอร์เรเนียนเหล่านี้รวมทั้ง
ชาวกรีกด้วย เป็นผู้มอบรากฐานของพยัญชนะในปัจจุบันให้แก่เรา จาก
รากฐานนี้เองที่ก่อให้เกิดค�ำพูดและพัฒนาการของการใช้ภาษาที่หลายคน
มองว่ามันเป็นความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ
มวลมนุษยชาติ “ภาษาและการใช้ค�ำพูด” จึงได้เข้ามาแทนที่รูปภาพใน
ฐานะวิธีการส�ำคัญในการติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน
“การใช้ค�ำพูดหรือการใช้ภาษา” คืออะไรหรือ เป็นค�ำถามที่ผมมัก
ถามลูกศิษย์ ผมสอนวิชาการติดต่อสื่อสารที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก
นานหลายปี ในขณะเดียวกัน ผมก็สอนวิชาจิตวิทยาด้านการพัฒนาบุคคล
ให้กับนักเรียนมัธยมด้วย องค์ประกอบที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของวิชานั้นคือ
หัวข้อที่มีชื่อว่า “การติดต่อสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล” ไม่ว่า
จะสอนนักศึกษาผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยหรือสอนเด็ก ๆ ในโรงเรียนมัธยม
ผมมักจะเริ่มต้นด้วยค�ำถามว่า “ภาษาหรือการใช้ค�ำพูดคืออะไร” และผม
ก็จะได้รับค�ำตอบแบบเดียวกันอยู่ 2 อย่าง นั่นคือสีหน้าที่งุนงง และ
ค�ำถามว่า “อาจารย์หมายความว่ายังไงคะ (ครับ)”
สิ่งที่ผมพยายามท�ำคือ ให้ลูกศิษย์คิดถึงความหมายและความ
ส�ำคัญของการใช้ภาษาหรือใช้คำ� พูดมากขึน้ ผมถามว่าพวกเขาเคยหาศัพท์
ค�ำว่า “ค�ำพูด” ในพจนานุกรมบ้างไหม ค�ำตอบคือไม่เคย ผมจึงถามว่า
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“พวกเธอจะให้ค�ำจ�ำกัดความค�ำว่า ‘ค�ำพูด’ ว่ายังไง” ผมเห็นสีหน้างุนงง
และความพยายามที่เงอะ ๆ งะ ๆ ในการให้ค�ำจ�ำกัดความเสียงต่าง ๆ ที่
เราใช้ติดต่อกับโลกอยู่ทุกวัน แม้ว่าลูกศิษย์หลายคนจะไม่สามารถให้
ค�ำจ�ำกัดความได้ดีนัก แต่พวกเขาเริ่มตั้งค�ำถามท�ำนองที่ว่า “ค�ำพูดคือ
อะไร” และ “เธอให้ค�ำจ�ำกัดความมันยังไง”
ในพจนานุกรมได้ให้ค�ำจ�ำกัดความค�ำว่า “ค�ำพูด” ไว้หลายอย่าง
ผมได้อ่านค�ำจ�ำกัดความ 2 อย่าง ให้นักเรียนในชั้นฟังดังนี้ หนึ่ง “เสียงพูด
ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์หรือใช้สื่อความหมาย...” และ สอง “เครื่องหมายที่
แสดงออกโดยการใช้คำ� หรือการออกเสียง” แล้วผมก็ทา้ ทายพวกเขาให้คดิ
ค�ำจ�ำกัดความของตัวเองขึ้นมา โดยเป็นค�ำจ�ำกัดความที่เข้าใจง่ายและ
ทุกคนในชั้นเรียนเห็นด้วย ผมขอให้พวกเขาคิดถึงสิ่งที่พยายามท�ำจริง ๆ
ทุกครั้งที่พวกเขาใช้ค�ำพูด ผมยังให้พวกเขาหาค�ำเหมือนของค�ำว่า “ค�ำพูด”
ว่าจริง ๆ แล้วมันคืออะไร ซึ่งค�ำที่มีความหมายใกล้เคียงที่ดีท่ีสุด 2 ค�ำ
ส�ำหรับค�ำว่า “ค�ำพูด” ที่ลูกศิษย์ผมคิดได้คือ “สัญลักษณ์” และ “ภาษา
ที่แสดงออกมาเป็นภาพ” ผมถามพวกเขาเสมอว่า “แล้ว ‘รูปภาพ’ ล่ะ”

จินตนาการค�ำพูดให้ออกมาเป็น “ภาพ”
พวกเราพูดกับผู้อ่ืนและกับตัวเราเองเป็นค�ำพูด แต่พวกเรากลับ

คิดเป็น “รูปภาพ” ตัวอย่างเช่น ถ้าผมพูดค�ำว่า “หอคอย” คุณจะนึก
วาดภาพหอคอยในสมอง ถ้าผมพูดค�ำว่า “หอไอเฟล” คุณจะนึกวาดภาพ
ชัดเจนมากขึ้นไปอีก เว้นแต่ว่าคุณจะไม่เคยเห็นหรือไม่เคยเห็นรูปของมัน
มาก่อน สิ่งที่เรามักจะท�ำเมื่อเราพูดคุยกับผู้อื่นก็คือการแลกเปลี่ยนภาพ
กัน เมื่อเราเพิ่มเติมค�ำพูดเข้าไปในศัพท์ของเรา ภาษาของเราก็จะโก้หรู
มากขึ้น เปรียบเสมือนการเพิ่มสีสันลงไปในจานสีของจิตรกร นั่นเท่ากับ
ว่าเวลานี้เราสามารถวาดภาพได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย “ค�ำพูด”
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ผมให้ลูกศิษย์ท�ำแบบฝึกหัดเพื่อให้พวกเขาเห็นว่าคนเราคิดเป็น
ภาพได้อย่างไรแม้ในยามที่ไม่รู้ตัว ผมบอกพวกเขาว่าผมจะพูดค�ำพูดหนึ่ง
ออกมา และขอให้พวกเขาอย่าวาดภาพค�ำพูดนั้นในสมอง ผมพูดว่า
“ไม่ว่าคุณจะรู้สึกมีความต้องการมากแค่ไหน ก็ห้ามคิดนึกวาดเป็นภาพ”
พวกเขาสงสัยว่าผมจะท�ำอะไร แต่มันคือเกม ผมถามว่า พวกเขาคิดว่า
จะท�ำแบบฝึกหัดง่าย ๆ นี้ได้ไหม ค�ำตอบคือพวกเขามั่นใจว่า ท�ำได้...
ผมพูดว่า “โอเค เตรียมพร้อม... หนึ่ง... สอง... สาม... ค�ำพูด
นี้คือ... รถบรรทุก” ทั้งชั้นหัวเราะทันที พวกเขาตระหนักได้ว่า แม้ว่า
พยายามจะไม่คิด แต่ก็อดไม่ได้ที่จะนึกวาดภาพเมื่อมีใครบางคนพูดกับ
พวกเขา พอผมขอให้บรรยายภาพของรถบรรทุก ผมก็ได้รับค�ำบรรยาย
ที่ชัดเจนหลายแบบ เช่น รถดับเพลิง รถพิกอัปขับเคลื่อน 4 ล้อ รถ 10 ล้อ
รถลาก ฯลฯ นักเรียนทุกคนในชั้นบอกผมได้ว่ารถบรรทุกของเขาหรือของ
เธอเป็นสีอะไร รายละเอียดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาพยายามไม่นึก
เป็นภาพ ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตาม แต่ทุกครั้งที่คุณพูดคุยกับผู้อื่น สิ่งที่
คุณท�ำจริง ๆ ก็คือการส่งภาพกลับไปกลับมา มันได้ผลมากกว่าการท�ำท่า
ท�ำทางและเร็วกว่าการใช้อักษรสัญลักษณ์โบราณเสียอีก
แล้วอาจารย์หรือนักพูดที่ดีเขาท�ำกันอย่างไรล่ะ พวกเขาก็วาดภาพ
ค�ำพูดทีช่ ดั เจนไง พวกเขาท�ำได้ดว้ ยการเล่าเรือ่ งดี ๆ เพือ่ สร้างเป็นประเด็น
ขึ้นมา นั่นคือสิ่งแรกที่ผมเรียนรู้เมื่อตอนเริ่มอาชีพครู ในช่วงปีแรกของ
การท�ำงานนั้น ครูดีเด่นท่านหนึ่งบอกผมว่า “ถ้าคุณเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี
คุณจะเป็นครูที่ดีด้วย คุณจะสื่อเข้าไปถึงใจลูกศิษย์ด้วยการเล่าเรื่องราว
ได้มากกว่าด้วยการเลกเชอร์” นั่นเป็นค�ำแนะน�ำด้านอาชีพการงานที่ดีที่สุด
อย่างหนึ่งที่ผมเคยได้รับ พวกเขาบอกว่า “ภาพภาพหนึ่งมีค่าเท่ากับ
ค�ำพูดนับพันค�ำ” ใช่แล้ว! เรื่องราวที่ดีสามารถวาดเป็นภาพได้นับพัน
ภาพ
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ค�ำพูดที่อ่อนโยนนั้นลงทุนน้อย
แต่ได้ผลก�ำไรมาก และเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วย
จุดมุง่ หมายของประวัตเิ รือ่ งภาษาหรือการใช้คำ� พูดนีก้ เ็ พือ่ แสดงให้

เห็นว่ามันมีการพัฒนาอย่างไรตามกาลเวลาที่ผ่านมา และเพื่อเตือนเราว่า
มันมีความส�ำคัญอย่างไรในทุก ๆ วัฒนธรรม ค�ำพูดคือสิ่งที่เราใช้ทุกวัน
ในชีวิตของเราเพื่อติดต่อผู้คนบนโลก คือเครื่องมือที่เราใช้ทักทาย ถาม
ตอบ สอน ให้ก�ำลังใจ ปลอบโยน ชมเชย ยินดีกับชีวิต ขอบคุณสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในชีวิต หัวเราะ และติดต่อกันด้วยวิธีที่ดีอื่น ๆ อีกนับหมื่นวิธี
และแน่นอนว่าเราใช้ค�ำพูดในด้านลบและสร้างความเจ็บปวดได้
มากมายเช่นกัน ในขณะที่จุดส�ำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการใช้ค�ำพูดใน
แง่ดี แต่ก็มีอยู่บทหนึ่งที่เกี่ยวกับค�ำพูดในแง่ลบที่ผมต้องเขียนถึงด้วย
ก็เพราะเราจ�ำเป็นต้องเพิ่มการรับรู้ถึงความเสียหายที่ค�ำพูดของเราสร้างขึ้น
มาได้และเพื่อเตือนตัวเองว่าเราสามารถควบคุมการใช้ค�ำพูดของเราได้
หลายปีมานี้ หลายครั้งหลายหนที่ผมถูกถามว่าผมจะเขียนเรื่องที่
ต่อเนื่องจากหนังสือขายดี “Life’s Greatest Lessons - มีชีวิตที่ดี...
มีบทเรียนดี ๆ ให้ชีวิต” หรือไม่

ใช่! ผมอาจจะเขียนในอนาคตข้างหน้า
แต่ขณะนี้ หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อแบ่งปัน
บทเรียนที่ทรงอานุภาพบทเรียนหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มา
นั่นคือ “ค�ำพูดที่อ่อนโยนนั้นลงทุนน้อย
แต่ได้ผลก�ำไรมาก และมันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยซ�้ำ!”
“การใช้ชีวิต

กับ การใช้ค�ำพูด มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน”
- โอลิเวอร์ เวนเดล โฮล์ม
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มันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้
“ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ผ่านมา

ผู้น�ำและนักคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ได้ใช้พลังของการใช้ค�ำพูดในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเรา
น�ำเราเข้าไปในอุดมการณ์ของพวกเขา และปั้นแต่งชะตาชีวิต

ค�ำพูดไม่เพียงสร้างอารมณ์เท่านั้น แต่มันยังสร้างการกระท�ำด้วย
และผลที่ตามมากับการกระท�ำก็คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา”
- แอนโทนี ร็อบบินส์

“ลิ้น” กับ “ปากกา” มีอ�ำนาจมากมาย
ค�ำพูดนัน้ ปัน้ แต่งประวัตศิ าสตร์ มันท�ำให้เกิดความคิด ก่อให้

เกิดสงคราม สร้างเงินล้าน อีกทั้งท�ำให้ผู้คนร�่ำรวยและมีชื่อเสียง ค�ำพูด
สามารถสร้างความเจ็บปวดและความกลัว แต่ก็ช่วยเยียวยาความทุกข์
และสร้ า งก� ำ ลั ง ใจ ท� ำ ให้ เ รายอมซื้ อ สิ่ ง ของด้ ว ยซ�้ ำ ค� ำ พู ด สามารถ
เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นหรือแย่ลงได้ ดั่งที่พระเจ้าโซโลมอนรับสั่งว่า
“ชีวิตและความตาย ขึ้นอยู่กับผลกระทบจากการใช้ค�ำพูด” และค�ำพูด
ที่ได้ยินจนคุ้นหูบอกเราว่า “ปากกามีอ�ำนาจมากกว่าดาบ” ดังนั้นค�ำพูด
ไม่เพียงแต่จะทรงอานุภาพเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบไม่รู้จบอีกด้วย
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ลองคิดถึงค�ำพูดเหล่านี้ ว่าสร้างความรู้สึกต่อคุณอย่างไร
ท�ำลาย
ฆ่า
เจ็บปวด
เครียด
ระเบิด
ห้าม
ทนทุกข์
พังทลาย
ข่มขืน
เกลียดชัง
หวาดกลัว
สู้รบ
ปัญญาอ่อน
ชน
บาดเจ็บ
โง่
กังวล
จลาจล
วิจารณ์
ทุบตี
ทรมาน
ตาย
ฟ้องร้อง  
แก้แค้น
เชื้อโรค
ยาพิษ
ฆาตกรรม
กระดากอาย
สงคราม
เรือนจ�ำ
แทง
หม่นหมอง
ขโมย
ตี
จับกุม
กระตุก  
โกง
ขมขื่น
โง่เง่า
โกหก
ขู่เข็ญ
ใจแคบ
โศกนาฏกรรม เผาไหม้
สูญเสีย
ถอนตัว
บ่น
อิจฉา
เศร้า
ขัดแย้ง
เตือน
หลีกเลี่ยง
ตราหน้า
แตกหัก
ตึงเครียด
ถ่มน�้ำลาย
บังคับ
น่าเกลียด
อ้วน
ขับไล่
ใบ้
ทุจริต
ยกเลิก
จู่โจม
และความรู้สึกเช่นใด ที่เกิดจากค�ำพูดเหล่านี้
รัก
อบอุ่น
รื่นเริง
วันหยุด
ลูกสุนัข
เมตตา
ความดี
สงบ
เล่น
ให้อภัย
ความหวัง
ยุติธรรม
บ้าน
ความงาม
ความสนุก
เห็นพ้อง
ความสุข
ศรัทธา

เพื่อนฝูง
สุดสัปดาห์
ความส�ำเร็จ
ยินดี
กล้าหาญ
ความมัน่ ใจ
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ชัยชนะ
ความดี
ยิ้ม
ฉลอง
สมควรได้รับ
เคารพนับถือ
เสน่หา
ความกรุณา
บันเทิง
ตลก
ฉลาด

ความสุขุม
กอด
ก�ำไร
วิเศษ
กระตือรือร้น
แง่ดี
รักษา
ไว้วางใจ
ส�ำเร็จ
อวยพร
สดชื่น

จูบ
เติบโต
ชมเชย
ตลก
มั่นคง
เยียวยา
สบาย
ชนะเลิศ
เชื่อถือ
ทารก
ช่วยเหลือ
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รางวัล
ความจริง
หัวเราะ
เข้มแข็ง
เชื้อเชิญ
พิเศษ
ขอบคุณ
ผู้น�ำ
ยกย่อง
สนับสนุน
สวรรค์

ถ้าผมขอให้คุณเลือกค�ำ 5 ค�ำ จากรายการข้างต้น แล้วขอให้คุณ
จินตนาการควบคู่ไปด้วย มันจะเป็นภาพที่น่ายินดีไหม ก็อาจจะไม่ ถ้า
ผมขอให้คุณเขียนประโยคโดยใช้ 5 ค�ำใดก็ได้ในค�ำเหล่านั้น มันจะเป็น
ประโยคในแง่ดีไหม ก็อาจจะไม่เช่นกัน แต่ถ้าผมขอให้คุณเลือก 5 ค�ำ
ใดก็ได้จากรายการข้างบนนี้ แล้วจินตนาการและเขียนประโยคเกี่ยวกับ
มัน มีความเป็นไปได้สูงว่าผลลัพธ์จะน่ายินดีและเป็นไปในแง่ดี
สิ่งนี้เป็นการทดลองที่ผมท�ำกับลูกศิษย์รวมทั้งผู้คนต่าง ๆ ในการ
สอนของผมมาหลายปีแล้ว ผมยื่นแผ่นกระดาษที่มีค�ำพูดในแง่ลบก่อน
แล้วขอให้พวกเขาดูครูห่ นึง่ จะสังเกตว่าหนึง่ ในค�ำเหล่านัน้ คือ “ตึงเครียด”
เพียงไม่นาน ความตึงเครียดก็เกิดขึน้ ในห้อง แต่กอ่ นทีผ่ มจะแจกกระดาษ
นั้น ภายในห้องเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น และทุกคนดูเหมือนจะ
อารมณ์ดี กระดาษค�ำพูดเพียงแผ่นเดียวดูเหมือนจะท�ำให้ทุกคนเนือยลง
ได้ แล้วผมก็ขอให้พวกเขาจินตนาการภาพ 5 ภาพ พร้อมทั้งเขียน
ประโยค 5 ประโยคขึน้ มา และแล้วทุกอย่างเลวร้ายมากขึน้ ไปอีก นักศึกษา
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คนหนึ่งพูดว่า “แบบนี้มันท�ำให้ผมท้อแท้” อีกคนอยากรู้ว่าเราท�ำแบบนี้
ท�ำไม เขาพูด “ผมคิดว่าครูอยากให้เรามีความคิดในแง่ดีซะอีก” ผมตอบ
ว่าใช่ ผมต้องการเช่นนั้น แต่ผมก็อยากสอนพวกเขาให้รู้ถึงผลกระทบที่
ค�ำพูดมีต่อความรู้สึกด้วย นักเรียนคนที่ 3 พูดว่า “ครูท�ำส�ำเร็จแล้วครับ
เวลานี้พวกเราทุกคนรู้สึกแย่มาก ๆ เลย” และเนื่องจากพวกเขารู้จักผมดี
ลูกศิษย์คนที่ 4 จึงถามว่า “เราทึกทักกันเอาเองได้มั้ยครับว่า มันจะต้อง
มีกระดาษที่เขียนเกี่ยวกับค�ำพูดในแง่บวกด้วย”
ถึงคิวของผมแล้ว ผมยิ้มอย่างมีเลศนัยแล้วแจกกระดาษแผ่นใหม่
บรรยากาศทั้งหมดในห้องเปลี่ยนทันที มีเสียงพูดคุยและหัวเราะอย่างเป็น
กันเอง ความกระตือรือร้นในแง่บวกหวนกลับคืนมา จริง ๆ แล้ว ดูเหมือน
จะมากกว่าตอนก่อนที่เราจะเริ่มท�ำแบบฝึกหัดนี้ด้วยซ�้ำ จากนั้นเราก็
จินตนาการวาดภาพพร้อมทั้งแต่งประโยคกันขึ้นมา ทุกอย่างมีชีวิตชีวา
มากขึน้ กว่าเดิม ลูกศิษย์ทฉี่ ลาดคนหนึง่ พูดว่า “ค�ำพูดมีผลกระทบมากกว่า
ที่ผมคิดจริง ๆ ทั้ง ๆ ที่ค�ำพูดเหล่านี้ก็แค่เขียนไว้บนแผ่นกระดาษเท่านั้น”
ถ้ากระดาษแผ่นหนึ่งที่มีค�ำพูดอยู่นั้น สามารถท�ำให้ก�ำลังใจของคน
กว่า 30 คน ฮึกเหิมขึ้นหรือตกต�่ำลงได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีละก็ ลอง
คิดถึงผลกระทบของค�ำที่เราพูดบางค�ำ ว่ามันจะมีผลกระทบต่อผู้อื่น...
และต่อตัวเราเองมากแค่ไหน

ผลส�ำรวจบอกอะไรแก่เรา
มีคนท�ำการส�ำรวจเกีย่ วกับอิทธิพลของค�ำพูดเป็นจ�ำนวนมาก และ

คงไม่มปี ระโยชน์ทจี่ ะพยายามสรุปทัง้ หมดไว้ในหนังสือเล่มนี้ แต่ผมอยาก
บอกถึงผลลัพธ์ของการศึกษาที่น่าสนใจ 2 อย่าง ซึ่งสนับสนุนข้ออ้างที่ว่า
“ค�ำพูด” มีผลกระทบมหาศาลต่อชีวิตของคนเรา การศึกษาแรกนั้นได้
มาจากวงการโฆษณาซึง่ เป็นหน่วยหนึง่ ทีด่ เู หมือนจะศึกษาถึงผลกระทบของ
ค�ำพูดมากกว่าที่นักภาษาศาสตร์ศึกษาเสียอีก ท�ำไมล่ะ ก็เพราะค�ำพูด
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บางค�ำใช้เป็นมนต์สะกดผู้บริโภคได้ อย่างที่ได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าค�ำพูด
สามารถจูงใจท�ำให้เรายอมซื้อสิ่งของได้ ลองเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตดูสิ
ครับ แล้วเดินไปตามช่องทางเดิน คุณจะเห็นมันโผล่ขึ้นมาหาคุณ ซึ่งคุณ
ได้ยินจากโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ และเคยอ่านในโฆษณาหนังสือพิมพ์
และนิตยสารต่าง ๆ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางค�ำที่ใช้ในการโฆษณา
คุณ
  พิสูจน์แล้ว
  ความรัก
ง่าย
  เพื่อสุขภาพ   
  รับประกัน
ใหม่
  เงิน
  ประหยัด
ผลลัพธ์
  ปลอดภัย
  ค้นพบ
จากผลงานการวิจัยในโรงเรียนสอนธุรกิจตามมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
หลายแห่ง ค�ำพูด 12 ค�ำ นี้ คือค�ำพูดที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อ “คนที่
มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ซื้อ” มีธุรกิจหนึ่งถึงกับใส่ค�ำพูดเหล่านี้ไว้ในสโลแกน
การตลาดถึง 11 ค�ำ ว่า “คุณจะรักที่จะประหยัดเงินกับ เจิร์ม-กอน
เป็นการค้นพบใหม่ที่ใช้ง่ายและผ่านการพิสูจน์แล้ว ซึ่งกล้ารับประกัน
สุขภาพและความปลอดภัยของคุณ” แต่ไม่มหี ลักฐานใดบ่งชีว้ า่ สินค้า หรือ
สโลแกนนั้นประสบความส�ำเร็จหรือไม่
เดวิด โอกิลวี ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในวงการโฆษณาได้เขียนไว้ในหนังสือ
เรื่อง Confessions of an Advertising Man ว่ายังมีค�ำพูดอีก
หลายค�ำที่ถูกทดสอบแล้วว่าใช้ได้ผลกับผู้บริโภค ต่อไปนี้คือตัวอย่าง
ปาฏิหาริย์		
มหัศจรรย์		
รวดเร็ว
ปรับปรุงแล้ว
ลดราคา		
เร่งรีบ
ปฏิวัติ		
น่าอัศจรรย์		
เสนอมอบให้
เป็นที่ต้องการ
เดี๋ยวนี้		
เร้าใจ
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จุดประสงค์ของทั้งหมดนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า ค�ำพูดนั้น เมื่อถูก
ใช้อย่างมีกลยุทธ์ มันมีผลกระทบต่อผู้คนที่พวกเขาเล็งเป้าไปหา ถ้า
ค�ำพูดที่ถูกบรรจงเลือกสรรอย่างดีแล้วท�ำให้ผู้คนยอมจ่ายเงินซื้อของได้
แน่นอนว่าค�ำพูดนั้นย่อมน�ำมาใช้ในการเข้าถึงผู้คนในด้านอื่นอีกมากมาย
ได้ด้วย ดังนั้นเคล็ดลับก็คือ เราต้องรับรู้ถึงผลกระทบของมันให้มากขึ้น
อีกทั้งเลือกเฟ้นค�ำพูดด้วยความรอบคอบมากขึ้น
การศึกษาอย่างที่ 2 ที่ควรค่าแก่การเอ่ยถึงในที่นี้เน้นให้เห็นว่า
ค�ำพูดนัน้ มีผลกระทบต่อสุขภาพของเราด้วย การวิจยั ของสถาบันผูส้ งู อายุ
แห่งชาติเกีย่ วกับผลกระทบของค�ำพูดบางค�ำทีม่ ผี ลกระทบเช่นเดียวกันต่อ
คนอายุมากกว่า 60 ปี นั่นคือถ้าค�ำว่า “ชรา” และ “ทุพพลภาพ” รวมทั้ง
การพูดแซวพูดติดตลกถึงความหลงลืม ความปวดร้าว และความเจ็บปวด
หากถูกพูดเป็นประจ�ำในหมู่ผู้สูงวัย พวกเขาก็จะได้รับผลกระทบในแง่ลบ
ทั้งร่างกายและจิตใจ ความดันโลหิตจะสูงขึ้น และสุขภาพจิตจะแย่ลง
แต่ถ้าค�ำพูดอย่างเช่น “รอบรู้” และ “ฉลาด” ถูกพูดในหมู่ผู้สูงวัย เวลา
ที่เราติดต่อสื่อสารกับเขา ผลลัพธ์จะออกมาในทางตรงกันข้าม
ผมเพิ่งเริ่มมีอายุอยู่ในกลุ่มคนวัยนี้ ผมเลือกที่จะไม่ยอมให้ค�ำพูด
ในแง่ลบอย่างเช่น “เชื่องช้า” “แก่” “หลง” “เลือน” และ “ล้าสมัย” เข้า
ถึงหูผม แม้ว่าคนที่พูดจะพูดเล่นก็ตาม แต่เห็นได้ชัดว่ามันถูกพูดเข้าถึง
หูผู้อาวุโสหลายคน และจากการวิจัยพบว่า เราควรใช้ค�ำพูดที่ให้ก�ำลังใจ
แก่ชีวิตมากกว่านี้เวลาอยู่ต่อหน้าผู้สูงอายุ แล้วอย่างนี้ท�ำไมไม่สาธยาย
ผู้คนในกลุ่มคนวัยเดียวกับผมว่าเป็นคน มีความรู้ดี กระปรี้กระเปร่า
ใจดี เจนโลก มากประสบการณ์ รักสนุก น่าชื่นชม มีค่า และเป็น
สมาชิกที่เสียสละของสังคม บ้างล่ะครับ
แต่อันที่จริง ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนวัยใดที่เราท�ำการ
ศึกษาเรื่องผลกระทบของค�ำพูด ความจริงก็คือ ค�ำพูดมีผลกระทบในทาง
ท�ำลาย หรือสร้างสรรค์ต่อทุก ๆ คนได้ ไม่ว่าเราจะเด็กหรือแก่แค่ไหน
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ค�ำพูดไม่กี่ค�ำ อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราได้
ค�ำถามข้อหนึ่งที่ผมมักถามผู้คนที่พบบนเครื่องบินก็คือ “เคยมี

ใครพูดอะไรกับคุณที่ท�ำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปบ้างมั้ย” ผมสามารถเขียน
เรื่องราวอันแสนวิเศษที่ได้ยินมาลงในหนังสือเล่มนี้จนเต็มเล่มเลยละ
น่าทึ่งมากที่คนจ�ำนวนมากยอมเปิดใจกับคนแปลกหน้า น่าสนใจมากที่
ค�ำตอบทั้งหมดที่ผมได้รับล้วนเกี่ยวข้องกับค�ำพูดในแง่ดีที่น�ำมาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในแง่ดี ผมได้ยินได้ฟังเรื่องราวการให้ก�ำลังใจด้วยค�ำพูดที่
เมตตา ค�ำพูดทีเ่ ต็มไปด้วยความรัก และค�ำพูดให้กำ� ลังใจจากพ่อแม่ ปูย่ า่
ตายาย ครู อาจารย์ โค้ช เพื่อน เจ้านาย นักบวช ฯลฯ และส่วนใหญ่
แล้ว คนที่กล่าวค�ำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจนั้นไม่รู้หรอกว่า ค�ำพูดเหล่านั้น
มีพลัง หรือท�ำให้คนเราคงอยู่ชั่วนิรันดร์ได้อย่างไร
เพื่อแสดงให้เห็นว่าค�ำพูดง่าย ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราได้
อย่างไร ผมขอเล่าเรื่อง 2 เรื่องให้ฟัง เรื่องแรก ผมอ่านพบใน
หนังสือพิมพ์ และเรื่องที่ 2 นั้น ผมประสบกับตัวผมเอง

ค�ำ 4 ค�ำ ที่ท�ำให้ชีวิตเปลี่ยนไป
สองสามปีกอ่ น ผมอยูท่ สี่ นามบินในชิคาโก และหยิบหนังสือพิมพ์

ชิคาโก ทริบูน ขึ้นมาอ่านคอลัมน์ที่เขียนโดย บ๊อบ กรีน ความที่เป็น
นักเขียนชื่อดังท�ำให้สะดุดตาผมทันที ชื่อคอลัมน์ที่ว่า “ค�ำ 4 ค�ำ ที่ท�ำให้
ชีวิตเปลี่ยนไป” เขาเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีเพิ่งพบเจอว่าคุณแม่คนหนึ่งก�ำลัง
หัวเสียกับลูกชายวัยรุ่นของเธอมาก เธอตะโกนถามลูกเสียงดังว่า “แกโง่
มากจนท�ำเรื่องที่ถูกต้องไม่เป็นเลยหรือไง”
ข้อสังเกตของกรีนที่มีต่อเหตุการณ์นี้ ไม่เพียงท�ำให้เขาคิดถึง
ผลกระทบของค�ำพูดของผู้หญิงคนนั้นเท่านั้น แต่มันยังท�ำให้เขาคิดถึงว่า
ค�ำพูดนั้นจะยังคงอยู่ไปกับลูกของเธออีกนานแค่ไหนด้วย เขาเขียนว่า
“แม้อาจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บางครั้งเรื่องเล็ก ๆ ก็ฝังใจไปอีกนาน ค�ำพูด
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สองสามค�ำที่ถึงแม้ว่าจะมีความหมายน้อยมากต่อคนที่พูดในขณะนั้น
แต่อาจมีผลกระทบมากมายมหาศาล ‘แกโง่มากจนท�ำเรื่องที่ถูกต้อง
ไม่เป็นเลยหรือไง’ ค�ำพูดแบบนี้ส่งเสียงดังก้องในใจได้” ความเห็น
ของกรีนใช้สนับสนุนประเด็นส�ำคัญ 2 ประเด็นในหนังสือเล่มนี้ได้อย่างดี
เริ่มด้วยการที่เราจ�ำเป็นต้องรับรู้ให้มากขึ้นถึงผลกระทบที่ค�ำพูดเรามีต่อ
ผู้อื่น เรายังจ�ำเป็นต้องเข้าใจด้วยว่าค�ำพูดที่มักจะพูดโดยประมาท หรือ
พูดเวลาเกิดอารมณ์ อาจมีผลกระทบไปชั่วนิรันดร์ต่อชีวิตของคนคนหนึ่ง
กรีนชี้ให้เห็นว่า ค�ำพูดในแง่บวกนั้นมีอิทธิพลส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ
ชีวิต และอาจคงอยู่ตลอดชีวิต เรื่องราวของเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเขียน
อาชีพที่ขี้อายและขาดความมั่นใจในวัยเด็ก แต่อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมท�ำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไป มันเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตร... คุณครูส่งการบ้านวิชาการเขียนหนังสือ
ให้เขา เขาจ�ำไม่ได้ด้วยซ�้ำว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่ แต่เขาจ�ำ 4 ค�ำที่ครู
เขียนไว้บนการบ้านได้แม่นย�ำว่า “เขียนได้ดีมาก”
นี่คือชายหนุ่มที่ชอบการเขียนและมักฝันถึงการแต่งเรื่องสั้น เพียง
แต่ขาดความมั่นใจ จนกระทั่งหมายเหตุเล็ก ๆ ของคุณครู ท�ำให้เขามี
ความคิดเปลี่ยนไปเกี่ยวกับความสามารถของตัวเขา และมันคือจุดเริ่มต้น
ของความส�ำเร็จในอาชีพนักเขียน ตราบจนทุกวันนี้ เขาก็ยังเชื่อว่า มัน
จะไม่มวี นั เกิดขึน้ หากปราศจากค�ำพูด 4 ค�ำทีค่ รูเขียนไว้บนการบ้านของเขา
กรีนสรุปว่า “ค�ำพูดเพียงแค่ไม่กี่ค�ำนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้”

ค�ำ 3 ค�ำ ที่ท�ำให้เกิดหนังสือเล่มหนึ่ง
หนังสือ “Life’s Greatest Lessons - มีชีวิตที่ดี มีบทเรียนดี ๆ

ให้ชีวิต” เกือบไม่ได้พิมพ์อีกแล้ว ความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตผม
เกิดขึ้นเมื่อส�ำนัก พิม พ์แรกบอกว่าหนังสือเล่ม นี้จะไม่ได้ถูก ตีพิม พ์อีก
ต่อไป ผมทั้งตกใจทั้งท้อใจ เดิมทีหนังสือเล่มนี้ขายหมดจากการพิมพ์
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ครั้งแรก และได้รับการตอบรับดีมากจากผู้อ่าน มันน่าตื่นเต้นจนผมอด
สงสัยไม่ได้ว่าถ้าพิมพ์ครั้งที่ 2 จะต้องพิมพ์กี่เล่ม แต่แล้วข่าวร้ายก็เกิดขึ้น
จนได้
หลังจากจมปลักอยู่กับความเวทนาตัวเองอยู่หลายชั่วโมง ผมก็
ตัดสินใจพิจารณาทางเลือก ปฏิกิริยาตอบรับจากผู้อ่านและเสียงเรียกร้อง
ของพวกเขาทีอ่ ยากซือ้ หนังสือเล่มนีอ้ กี ท�ำให้ผมมีกำ� ลังใจ ผมจึงไม่อยาก
ให้หนังสือเล่มนี้ตายไป แต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่รู้ว่าจะพิมพ์หนังสือเพิ่ม
ได้อย่างไร ค�ำว่า “เลิกพิมพ์แล้ว” บ่งบอกถึงการสิน้ สุดของมัน ผมโทรศัพท์
ไปที่ส�ำนักพิมพ์และถามว่ามีวิธีใดบ้างไหมที่ผมจะพิมพ์หนังสือเพิ่ม ผม
ได้รบั ค�ำตอบว่า บริษทั อาจพิมพ์เพิม่ ให้ผมได้ แต่ตอ้ งซือ้ หนังสืออย่างน้อย
2,000 เล่ม และจ่ายค่าขนส่งเอง ความคิดแรกของผมคือ “มันจบแล้ว”
มันเป็นเรือ่ งของปัญหาเศรษฐกิจ ผมเป็นครูโรงเรียนมัธยมทีต่ อ้ งหา
ล�ำไพ่พิเศษตอนกลางคืนเพื่อให้มีเงินเลี้ยงตัว ลูกชาย 3 คนของผมเพิ่ง
เรียนจบวิทยาลัย และเงินเก็บสะสมของเราก็กำ� ลังร่อยหรอจนอาจจะเกือบ
ไม่เหลือถ้าผมซื้อหนังสือ 2,000 เล่มที่ว่า อีกทั้งผมก็ไม่ใช่คนที่มีหัวการค้า
ด้วย ผมไม่กล้าเอาเงินไปเสี่ยง ซึ่งการเสี่ยงครั้งนี้ดูจะเป็นการเสี่ยง
ครั้งใหญ่ซะด้วย อะไรจะเกิดขึ้นถ้าผมซื้อหนังสือแล้วขายไม่ออก ผมจะ
ไม่เหลือเงินเก็บออมและจะมีโรงรถที่เต็มไปด้วยหนังสือที่ขายไม่ออก
พอเคธีเลิกงานกลับมาถึงบ้านในเย็นวันนั้น ผมก็เล่าข่าวร้ายเรื่อง
หนังสือเล่มนี้ถูกสั่งให้เลิกพิมพ์แล้วกับข่าวร้ายอีกข่าวว่าต้องใช้เงินจ�ำนวน
มากในการซื้อหนังสือเพิ่ม เคธีรู้สภาพเงินเก็บสะสมของเราดี ผมจึงคิด
ว่าเธอต้องพูดอะไรบางอย่างเป็นท�ำนองว่า “ไม่มีทาง!” แต่เธอไม่พูดแบบ
นั้น เธอกลับพูดแค่ 3 ค�ำที่ท�ำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป “ขายได้แน่”
ผมไม่สามารถอธิบายได้วา่ ค�ำพูดของเคธีมผี ลกระทบและมีพลังมาก
แค่ไหน พูดง่าย ๆ ก็คือค�ำพูดของเธอท�ำให้ความคิดผมเปลี่ยนไป มันสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผม เราปรึกษาเรื่องนี้กันอยู่นาน ในที่สุดเราก็ตัดสินใจ
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ซื้อหนังสือ 2,000 เล่ม ผมขายหนังสือหมด แล้วก็ซื้อใหม่อีก 2,000 เล่ม
และขายหมดอีก จากนั้นผมก็ลงมือพิมพ์เอง ยอดขายเกิน 80,000 เล่ม
ก่อนที่หนังสือจะถูกขายให้กับส�ำนักพิมพ์ ไซมอน ชัสเตอร์ ในวันท�ำ
สัญญาซื้อขาย นิตยสาร พับบลิชเชอร์ส วีกลี ขนานนามหนังสือเล่มนี้
ว่า “หนังสือเล่มเล็กที่ขายดี”

ทั้งหมดนี้กลายเป็นเรื่องที่ดี แต่ผมคงไม่มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง
ถ้าไม่มีค�ำพูดให้ก�ำลังใจเพียง 3 ค�ำจากเคธี ใช่เลยครับ
“ค�ำพูดแค่ไม่กี่ค�ำ สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้จริง ๆ”
“ค�ำพูดมีพลังทั้งในการท�ำลายหรือเยียวยาชีวิต

เมื่อเป็นค�ำพูดที่จริงแท้และมีเมตตา ย่อมเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้”
- พุทธพจน์

-- พลังของค�ำพูด -“ค�ำพูดที่ประมาท อาจท�ำให้เกิดการต่อสู้

ค�ำพูดที่อ�ำมหิต อาจท�ำลายชีวิต
ค�ำพูดที่ขมขื่น อาจท�ำให้เกิดความเกลียดชัง
ค�ำพูดที่เหี้ยมโหด อาจท�ำให้เกิดการฟาดฟันและเข่นฆ่า
ค�ำพูดที่เมตตา อาจท�ำให้หนทางราบรื่น
ค�ำพูดที่น่ายินดี อาจท�ำให้วันเวลาสว่างไสว
ค�ำพูดที่ถูกจังหวะ อาจบรรเทาความเครียด
ค�ำพูดที่เต็มไปด้วยความรัก อาจให้ค�ำอวยพรให้ชีวิต”

						

- นิรนาม
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ค�ำพูดที่เลวร้าย

โดย ฮัล เออร์บาน

สร้างความเจ็บปวดและความขุ่นเคืองใจเสมอ
“‘การระมัดระวังเรื่องฟืนไฟ’

เป็นค�ำแนะน�ำที่ดี

แต่ ‘การระมัดระวังในเรื่องการใช้ค�ำพูด’ ยิ่งดีกว่า 10 เท่า”
- วิลเลียม คาร์ลตัน

ท�ำไมบทนี้จึงมีความส�ำคัญ
ตอนทีผ
่ มลงมือเขียนหนังสือเล่มนี้ ผมตัง้ ใจว่าจะเขียนให้

ออกมาในแง่ดแี ละสร้างความหวังให้กบั ชีวติ แต่ผมยิง่ เขียนมาไกลเท่าไหร่
ผมก็ยิ่งตระหนักได้มากขึ้นเท่านั้นว่า บทนี้ไม่เพียงแต่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
แต่ยังจ�ำเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย ถ้าเป้าหมายหนึ่งในการเขียนหนังสือเล่มนี้
คือการช่วยให้เรารับรู้ถึงผลกระทบของค�ำพูดมากขึ้นแล้วละก็ เราจ�ำเป็น
ต้องพิจารณาให้ดถี งึ การทีเ่ ราอาจจะพูดอะไรบางอย่างทีส่ ร้างความเจ็บปวด
หรือขุ่นเคืองใจได้ในหลาย ๆ วิธี เพราะการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นนั้นช่วยเราให้
หลีกพ้นจากการท�ำลายผู้อื่นรวมทั้งตัวเราเองด้วย
ในหนังสือเล่มแรกของผมนั้น มีอยู่บทหนึ่งที่เขียนถึงความส�ำคัญ
ของ ความซื่อสัตย์ ในบทนั้นผมต้องการที่จะเน้นย�้ำแต่ในแง่ดีเพียงอย่าง
เดียว นั่นคือ รางวัลของการเป็นคนซื่อสัตย์ แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะชี้ให้
เห็นถึงรางวัลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหากปราศจากการชี้ให้เห็นถึง
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ผลลัพธ์ของความไม่ซื่อสัตย์ด้วย ในท�ำนองเดียวกัน ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการท� ำ ตั ว เป็ น คนฉลาดในการใช้ ค� ำ พู ด และคนที่ ส ่ ง เสริ ม ให้
ก�ำลังใจชีวิตของผู้อื่น คือการเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการพูดในสิ่งที่ให้
ผลกระทบ ตรงกันข้าม จริง ๆ แล้วบทนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องส�ำคัญ
เกี่ยวกับค�ำพูดที่เราต้องการจะหลีกเลี่ยง

การที่มีอิสระในการพูดนั้น เป็นเรื่องที่ดี
แต่พูดแล้วสร้างความขุ่นเคืองใจ ไม่ใช่เรื่องดี
ก่อนที่ผมจะพูดถึงว่าค�ำพูดของเราสามารถสร้างความขุ่นเคืองใจ

ได้อย่างไร ผมขอแสดงความเห็นต่อค�ำพูดที่ผมเคยได้ยินมาบ่อย ๆ
นั่นคือ “ที่นี่เป็นประเทศเสรี ฉันพูดอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการ คุณไม่เคย
ได้ยินค�ำว่าการพูดอย่างเสรีหรือไง”
รัฐธรรมนูญของเราเขียนขึน้ เพือ่ ให้เรามีเสรีภาพในเกือบทุกเรือ่ ง แต่
ถึงแม้ว่าผมจะโปรดปรานการพูดอย่างเสรีและคัดค้านการเซนเซอร์อย่าง
มากก็ตาม ผมก็คิดว่าคนเราควรมีรสนิยมที่ดีและการค�ำนึงถึงความรู้สึก
ของผู้อื่น รวมทั้งสิ่งที่เคยเรียกกันว่าสมบัติผู้ดีด้วย

ค�ำพูด 30 ค�ำ ที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกเลวร้าย
“ค�ำพูดประเภทไหนที่ฉุดคุณให้รู้สึกตกต�่ำลง ค�ำพูดอะไรบ้าง

ที่คุณไม่อยากได้ยินผู้อื่นพูด” นี่คือ 2 ค�ำถามที่ผมถามผู้คนทุกเพศ
ทุกวัยหลายร้อยครั้งในรอบหลายปีที่ผ่านมา ผมถามพวกเขาในชั้นเรียน
ในการสัมมนา บนเครื่องบิน และในการพูดคุยแบบสบาย ๆ ผมบอก
ผู้คนว่าผมก�ำลังท�ำการวิจัยค้นคว้าเพื่อเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับพลัง
อ�ำนาจและผลกระทบของค�ำพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่อยากได้ยิน สิ่งที่ท�ำให้
เราเจ็บปวด หรือขุน่ เคืองใจ หรือฉุดรัง้ ให้เราตกต�ำ่ ลง และพวกเขาเต็มใจ
อย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วม
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ปฏิกิริยาตอบสนองไม่ได้ท�ำให้ผมประหลาดใจเลย แต่มันกลาย
เป็นสิ่งที่ปลุกผมให้ตื่นขึ้นในเรื่อง 2 เรื่อง เรื่องแรก มันเตือนผมว่ามี
หลายวิธีในการสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีด้วยค�ำพูดของเรา เรื่องที่สอง ผม
รู้สึกกระดากเมื่ออ่านดูรายการนี้แล้วพบได้ว่า บ่อยครั้งผมก็ท�ำเหมือน
หลายข้อในรายการนี้ ซึ่งช่วยให้ผมพยายามก�ำจัดมันออกไปให้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ และผมหวังว่ามันจะช่วยคุณได้เช่นกัน
รายการต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้คนบอกว่า ไม่อยากได้ยิน ซึ่งผมเรียก
ว่า “Dirty Thirty - 30 ค�ำพูดที่สร้างความรู้สึกเลวร้าย”

“Dirty Thirty - 30 ค�ำพูดที่สร้างความรู้สึกเลวร้าย”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค�ำพูดคุยโว
ค�ำสบถและค�ำหยาบคาย
ซุบซิบนินทา
ค�ำพูดเกรี้ยวกราด
ค�ำพูดโกหก
ค�ำพูดที่ใจแคบ
และสร้างความเจ็บปวด
7. ค�ำพูดตัดสินผู้อื่น
8. ค�ำพูดที่เล่นบท “คนน่าสงสาร”
หรือ เกมสงสารตัวเอง
9. ค�ำพูดที่ท�ำให้ท้อแท้
10. ค�ำพูดฉีกหน้าและดูถูกคนอื่น
11. ค�ำพูดจับผิด/วิพากษ์วิจารณ์
จนเกินเหตุ

12. ค�ำบ่น โอดครวญ
13. ค�ำพูดหยาบคาย
และไม่เกรงใจผู้อื่น
14. ค�ำพูดกระเซ้าเย้าแหย่ เพ้อเจ้อ
15. ค�ำพูดที่ชอบบงการ
16. ค� ำ พู ด ที่ พ ยายามสร้ า งความ
ประทั บ ใจให้ ผู ้ อื่ น ด้ ว ยค� ำ พู ด
โกหกและไม่จริงใจ
17. ค�ำพูดหยาบคาย
18. ค�ำพูดกดขี่ทางเพศ
19. ค�ำพูดบั่นทอนก�ำลังใจ
ที่เกี่ยวกับวัย
20. ค�ำพูดในแง่ลบ ชอบจับผิด
ชี้ให้เห็นในสิ่งผิดเสมอ
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21. ค�ำพูดขู่เข็ญ
22. ค�ำพูดโต้เถียง เอาเป็นเอาตาย
23. ค�ำพูดขัดจังหวะ...
ไม่ยอมให้ผู้อื่นพูดจบ
24. พูดเล่นบท “ตีกิน”...
เกทับเรื่องของผู้อื่นเสมอ
25. ค�ำคุยโว ท�ำตัวเป็นคนรู้มาก

26. ค�ำพูดแกล้งป้อยอ
27. ตะโกน แหกปากพูด
28. ค�ำพูดที่ชอบข่มผู้คน...
ท�ำตัวฉลาดเหนือผู้อื่น
29. ค�ำพูดที่เกินจริง
30. พูดต�ำหนิและกล่าวหาผู้อ่ืน

ค�ำพูด 4 ประเภท ที่ท�ำลายตัวเรามากที่สุด

หลายปีที่ผ่านมา ผมถามลูกศิษย์และผู้ที่เข้าร่วมสัมมนากับผมว่า

ค�ำพูดอะไรที่พวกเขาได้ยินบ่อยที่สุดใน “Dirty Thirty - 30 ค�ำพูดที่
สร้างความรู้สึกเลวร้าย” ซึ่งดูเหมือนจะท�ำให้สังคมของเราย�่ำแย่มากที่สุด
ด้วย ค�ำตอบส่วนใหญ่ที่พวกเขาเลือกคือ
1. การพูดสบถและการใช้ค�ำพูดหยาบคาย
2. การบ่น โอดครวญ ครวญคราง และพึมพ�ำ
3. การใช้ค�ำพูดเห็นแก่ตัวที่แสดงความใจแคบ และสร้างความ
เจ็บปวดแก่ผู้อื่น
4. การใช้ค�ำพูดหยาบคาย  และไม่เกรงใจผู้อื่น
ในบทนี้ผมจะพูดถึง 3 ข้อแรก ส่วนข้อที่ 4 จะพูดในบทที่ 9
นั่นคือ “ค�ำพูดอ่อนโยน แสดงถึงความเคารพและส�ำนึกในบุญคุณ”

1. การพูดสบถและการใช้ค�ำพูดหยาบคาย
สองสามปีก่อน ผมหยิบนิตยสารไทม์มาอ่านแล้วก็รู้สึกงงเล็กน้อย
เมื่อได้เห็นเรื่องเด่นของหนังสือบนหน้าปกเป็นภาพวาดรูปปากกว้าง ๆ กับ
ปืน มีด ระเบิด เปลวไฟ และสัญลักษณ์อันตรายอื่น ๆ ที่ออกมาจากปาก
บนหน้าปกเขียนค�ำว่า “ค�ำพูดสกปรก” ด้วยตัวอักษรสีเข้มไว้ด้านบนสุด
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เนื้อหาของบทความพูดถึงว่า ค�ำพูดหยาบคายมีการใช้กันมากมาย
ในวงการบันเทิง ในทีวี ละคร และอื่น ๆ รวมทั้งกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันด้วย เราเป็นอย่างที่เราเป็น เพราะสิ่งที่เข้ามา
ในความคิดกับจิตใจของเรา
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอะไร ๆ เปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด ผมขอ
เล่าเรื่องของผมจากช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผมสอนหนังสือในโรงเรียน
มัธยม ในช่วง 20 ปีแรกที่ผมสอนหนังสือนั้น ค�ำพูดหยาบคายไม่เคย
เป็นปัญหา ถ้านักเรียนคนหนึ่งเผลอหลุดค�ำพูดหยาบโลนออกมา ผมจะ
ถาม (สมัยนั้นเด็กผู้หญิงไม่ค่อยสบถ) ด้วยค�ำถามง่าย ๆ ว่า “เธอพูด
แบบนี้ต่อหน้าพ่อแม่เธอหรือเปล่า” ค�ำตอบคือเปล่า ผมจึงขอร้องว่าอย่า
สบถต่อหน้าผมด้วย จากนั้นลูกศิษย์ของผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลย
แต่ในยุคสมัยนี้เรื่องนี้เริ่มเปลี่ยนไป ค�ำตอบคือ “ใช่” เมื่อผม
ถามลูกศิษย์ (ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง) ว่าพวกเขาพูดแบบนั้นต่อหน้า
พ่อแม่หรือเปล่า พวกเขามักเสริมว่า “...และพ่อกับแม่ก็พูดแบบนั้นต่อ
หน้าผม (หนู) เหมือนกัน” นี่หมายความว่าผมต้องทิ้งค�ำถามแบบเดิม ๆ
แล้วตั้งค�ำถามใหม่ ผมใช้ค�ำถามใหม่และได้ผลตลอดปีสุดท้ายของการ
สอนหนังสือ ค�ำถามใหม่คือ “มีที่ไหนที่เธอไปแล้วไม่มีการสบถบ้าง”
ทุกคนต้องมีที่ใดที่หนึ่ง ดังนั้นค�ำตอบจึงบอกว่ามีเสมอ โดยผมจะส�ำทับ
ทันทีว่า “และเวลานี้เธอมีอีกที่หนึ่งแล้ว... ห้องเรียนของครูไง”
ในฐานะคนเป็นพ่อและเป็นครู ผมพยายามสอนเรื่องของการใช้
ค�ำพูดในแบบที่เป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้เสมอ ผมเลี้ยงลูกชายวัยรุ่น
3 คนที่บ้านและต้องใช้เวลาทั้งวันขลุกอยู่กับเด็กวัยรุ่นที่โรงเรียน ผม
ต้องการช่วยให้พวกเขาทุกคนสามารถรับมือกับปัญหาสังคมปัญหาใหม่นี้
ผมไม่ใช่คนเจ้าระเบียบ ไม่ใช่คนเคร่งศาสนา และไม่ใช่คนหัวเอียงขวา
ผมจึงไม่คิดว่า การเทศนาเรื่องความชั่วร้ายของค�ำพูดหยาบคายจะช่วยให้
อะไรดีขึ้นได้ แต่การสอนถึงมรรยาทที่ดี ความมีอารยธรรม และความ
สุภาพเรียบร้อย กลับจะช่วยได้มากกว่า

3. ค�ำพูดที่เลวร้ายสร้างความเจ็บปวดและความขุ่นเคืองใจเสมอ 39

ผมตั้งค�ำถามจ�ำนวนหนึ่งกับพวกเขาซึ่งมักจะกระตุ้นทั้งความคิด
และให้มีการปรึกษากันเพื่อหาเหตุผลที่ดีเยี่ยมได้ นั่นคือ
- ความคิดของเธอที่มีต่อครูจะเปลี่ยนไปหรือไม่ ถ้าครูใช้ค�ำพูด
ที่สบถ อยู่เสมอ
- มันท�ำให้มาตรฐานในห้องเรียนตกต�่ำลงหรือท�ำลายบรรยากาศ
ในห้องเรียนของครูหรือเปล่า
- คนที่มีการศึกษาและมีวัฒนธรรม พูดจาแบบนี้หรือเปล่า
- คนที่เป็นผู้น�ำใช้ค�ำพูดเช่นนี้หรือเปล่า
- มีสถานที่ใดในสังคมของเราที่เธอไม่อยากได้ยินค�ำพูดสบถบ้าง
- เธอคิดว่าบางคนอาจขุ่นเคืองเมื่อได้ยินค�ำพูดพวกนั้นหรือเปล่า
- คนที่พูดหยาบคายในที่สาธารณะเป็นคนสุภาพหรือหยาบคาย
- เธอเผยให้เห็นอะไรเกี่ยวกับตัวเธอเองบ้าง เวลาที่เธอสบถ
ลูกศิษย์ผมเข้าใจทันที สิ่งที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้จริง ๆ ก็คือ
ค�ำตอบของพวกเขาเองที่มีต่อค�ำถามข้อสุดท้าย นี่คือทัศนคติของวัยรุ่น
เหล่านี้พูดต่อคนที่ใช้ภาษาหรือค�ำพูดหยาบคายเป็นประจ�ำ
- พวกเขาเป็นคนเกรี้ยวกราด ดูเป็นคนไร้การศึกษา
- พวกเขาเป็นคนหยาบคายและไม่เกรงใจผู้อื่น
- พวกเขาเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์หรือไม่มีจินตนาการ
- พวกเขาเป็นคนโง่เง่า ไม่ฉลาด และมีความคิดสกปรก
แม้กระทั่งเด็กที่ยอมรับว่าชอบพูดสบถบ่อยก็ยังบอกว่าแบบฝึกหัด
นีท้ ำ� ให้พวกเขาคิดถึงสิง่ ทีพ่ ดู เกีย่ วกับตัวพวกเขาเอง ส่วนใหญ่พดู ว่า “ผม
รู้ว่าผมพูดสบถมากเกินไป มันเลยกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดี” ส่วนใหญ่บอก
ผมภายหลังว่าภูมิใจกับความจริงที่ว่าพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ใช้ค�ำพูดของพวกเขาให้ดีขึ้น แม้ไม่ได้หยุดโดยสิ้นเชิงแต่ก็ลดลงมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่อาจจะสร้างความขุ่นเคืองใจให้ผู้อื่น
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2. การบ่น โอดครวญ
ครวญคราง และพึมพ�ำ
“โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าเราต้องพัฒนาการใช้ภาษา

และค�ำพูดให้ดีขึ้นเพราะลึกลงไปในใจ เราชอบบ่นหรือโอดครวญ”
- เจน แวกเนอร์

คนส่วนใหญ่ไม่รหู้ รอกว่าพวกเขาบ่นมากน้อยแค่ไหน เหตุผลก็คอื
เรามีชวี ติ อยูใ่ นสังคมของการบ่นซึง่ เกิดขึน้ รอบตัวตลอดเวลา แต่เราจะบ่น
ไปท�ำไมในเมื่อมีเรื่องให้ต้องรู้สึกขอบคุณมากมาย ทฤษฎีของผมก็คือ ยิ่ง
เรามีมากเท่าไหร่และชีวติ ยิง่ ง่ายมากแค่ไหน เราก็จะยิง่ บ่นมากขึน้ เท่านัน้
เราทึกทักไปเองว่าสิ่งที่เรามีในตอนนี้ เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีอยู่อยู่แล้ว พอ
มันขาดหายไปหรือน้อยลงแม้เพียงเล็กน้อย เราจึงโวยวายทันที
เพื่อให้รู้ตัวว่าคุณบ่นอย่างไรบ้าง ผมมอบการบ้านที่เคยให้ลูกศิษย์
ในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยท�ำ และเวลานี้ผมได้มอบเป็นการบ้าน
ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มาฟังผมพูด ซึ่งผมได้มอบให้กับคนมากกว่า
80,000 คนแล้ว การบ้านนี้มีชื่อว่า Bruce Diaso Memorial Challenge
วิธีการก็คือ เริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้และต่อไปอีก 24 ชั่วโมง โดยไม่บ่น
อะไรทั้งสิ้น คุณรู้ไหม ลูกศิษย์ผมท�ำอย่างไรเมื่อผมมอบการบ้านนี้ให้
พวกเขาบ่นทันทีว่ามันยากเกินไป!
มีกี่คนที่สามารถท�ำได้หรือ รวมเบ็ดเสร็จแล้ว 5 คนครับ ผม
ต้องใช้เวลาถึง 23 ปี จึงพบคนแรก ขณะที่เขียนหนังสือเล่มนี้ ผมก็
ยังตามหาคนที่ท�ำได้อีก ในจ�ำนวน 5 คนที่ท�ำได้นั้น มีอยู่ 2 คน เป็น
เด็กมัธยม คนหนึ่งอยู่เกรด 7 อีกคนอยู่เกรด 4 แล้วอีกคนเป็นผู้ใหญ่
นั่นหมายความว่า 1 ในทุก ๆ 16,000 คนที่ได้รับมอบหมายการบ้านนี้
สามารถท�ำได้ส�ำเร็จ ผมพยายามคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่ก็น้อยเกินไป
ผู้คนหลายพันคนปฏิเสธไม่ยอมลองด้วยซ�้ำ ท�ำไมหรือ “เพราะว่ามันเป็น
ไปไม่ได้ที่จะอยู่ทั้งวันโดยไม่บ่นน่ะสิ” หลายคนตอบเช่นนี้

(240 หนา)
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และวางแผนการใชเวลา

ทุกวันตั้งแตเชา เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ
และมีชัยชนะในแตละวัน กอนมื้อเชา

- โปรแกรม 30 วัน เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
- ขอดี 10 ประการ จากการตื่นเชา
- วิธีทำใหคุณกลายเปนคนที่ตื่นเชา
- เริ่มตนตามหาความยิ่งใหญใหตัวคุณ
- สรางอุปนิสัยที่ดีใหติดตัวไปตลอด
- 7 ขั้นตอน เพื่อเปลี่ยนคุณเปนคนใหม
- วิธีลุกจากที่นอนดวยความกระตือรือรน

“คุณพรอมที่จะมีชัยชนะในแตละวันกอนมื้อเชาหรือยัง

การลุกจากที่นอนแตเชาตอนตี 5 เปนใบเบิกทางไปสู
การมีชีวิตที่ดีอยางอัศจรรยได เปรียบเสมือนบานพับตัวเล็ก
ที่ชวยเปดประตูบานใหญ เพราะชวยใหมีศักยภาพในการ
ทำสิ่งที่ฝนไว และทำใหเปาหมายมีความกาวหนาเปนรูปธรรม
ใหคุณมีชีวิตดีอยางอัศจรรย เขาใกลความเปนตัวตน
ที่เยี่ยมที่สุดและดีที่สุด ไดอยางรวดเร็วเหนือสิ่งอื่นใด”

เคล็ด (ไม) ลับ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได... (กอน 8 โมงเชา)

Miracle morning

ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น

(2
ราคา 195.-

24 หนา)

เมื่อตื่นเชา

“ทุกสิ่งในชีวิตเริ่มตนจาก
อยางไร’

‘คุณตื่นนอนและใชเวลาในชวงเชา

เริ่มตนทุกเชา ดวยกิจวัตรเพ�อความสำเร็จของตัวเอง

นั่นแหละคือกุญแจสำคัญที่สุด ที่จะนำคุณไปสูความสำเร็จ”

THE Miracle morning : THE NOT-SO-OBVIOUS SECRET GUARANTEED
เขียนโดย : Hal Elrod
TO TRANSFORM YOUR LIFE (BEFORE 8 AM)

- ไดเวลาตื่นขึ้น เพื่อปลดปลอย
ศักยภาพขั้นสูงสุดในตัวคุณ
- วิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง
และตั้งปณิธานทำสิ่งที่แตกตาง

- The Life S.A.V.E.R.S. 6 ประการ ที่ชวย
คุณออกจากชีวิตที่ใชศักยภาพไมเต็มที่
- ความลับที่แทจริงสำหรับสรางอุปนิสัย
ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ (ภายใน 30 วัน)
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บริหารเวลา
ราคา 89.-

(96 หนา)
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- ทบทวนการใชเวลาของคุณในปจจุบัน
และจับโจรขโมยเวลาของคุณใหได
- วิธีวางแผนการใชเวลา
แปลจากซีีรีสขายดี in 30 Minuten wissen Sie mehr!
สรุปยอ - จับประเด็นสำคัญ เพื่อใหคุมคาที่สุดในแตละวัน
เ ข า ใ จ ไ ด ง า ย ๆ ใ น 3 0 น า ที - ใช Mind-Map ใหความคิดเปนระบบ
ภาษาเยอรมัน 30 Minuten Zeitmanagement - รูวาอะไรสำคัญโดยใชหลัก “พาเรโท”

- วิธีจัดลำดับความสำคัญและฝกโอน
หรือกระจายงานใหคนอื่น
- วิธีจัดระเบียบแตละวัน
และวิธีวางแผนการทำงานที่ดีที่สุด
- วางแผนดวยวิธี A-L-P-E-N
- วิเคราะหการใชเวลาดวยหลัก ABC

.- (152 หนา)
ราคา 140

.ราคา 125

)
(144 หนา

หนังสือขายดี ชุด

"ปจจุบันเราอยูในโลกที่มีขอมูลมากและไมมีเวลา
BY JIM RANDEL

จึงทำใหมีเวลาอานหนังสือนอยลง
ดวยเหตุดังกลาวจึงทำใหเขาใจเรื่องตางๆ เพียงผิวเผินเทานั้น หนังสือชุดนี้แกปญหา
ดังกลาว เราอานแทนคุณ เฟนหาประเด็นสำคัญ และคัดกรองจนเหลือเฉพาะหัวใจ
สำคัญ จากนั้นทำใหมีเนื้อหาตรงประเด็น อานสนุกผานการตูนที่อธิบายเขาใจงายๆ"
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หนังสือขายดี 3 เลม
โดย โบโด

เชฟเฟอร Bodo Schäfer
นักเขียนหนังสือขายดีีกวา 10 ลานเลมทั่วโลก และติดอันดับ
ขายดีในเยอรมนีนานกวา 5 ป เกิดที่ประเทศเยอรมนี สามารถ
บริหารเงินเปลี่ยนชีวิตจากคนยากจน ใหกลายเปนคนร่ำรวยได

วิธีสรางอิสรภาพการเงิน

มีเงินลาน ใน

“คุณรูไหมตอนไหนลำบากที่สุด
ก็ตอนที่คุณไมมีเงินไง!
ตอนนั้นเงินจะสำคัญที่สุด...
ดังนั้น จงสรางฐานะโดยเร็ว

อยาลืมเปนอันขาดวา ความร่ำรวย

วิธีคิด วิธีรวย

- เรียนรูเรื่องที่จะทำใหคุณมั่งคั่ง
- วิธีเพิ่มรายไดของคุณ
- ทัศนคติที่สำคัญที่สุดที่ทำใหมีเงิน
- วิธีจัดการกับปญหาหนี้สิน
- วิธีเก็บออมเงินเพื่อทำใหร่ำรวย
- ความมหัศจรรยของดอกเบี้ยทบตน
- วิธีวางเปาหมายทางการเงิน 3 แบบ

หนังสือขายดียอดขาย 10 ลานเลม แปลไปแลวกวา 35 ประเทศทั่วโลก

หมานอย

สอนรวย
Ein Hund namens Money

เร�องราวของ หมานอย กับ เด็กหญิงคีรา
ที่สอนวิธีคิดในเร�องการเงิน และการลงทุน

- วิธีตั้งเปาหมายและจินตนาการใหสำเร็จ
- วิธีหาเงินจากสิ่งที่ชอบ และชนะอุปสรรค
- เรียนรูกฎ 4 ขอ วิธีใชเงินเปน
- เริ่มตนลงทุนและกลาทำในสิ่งที่ “กลัว”
- วิธีคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง

ยอดขาย 7 ลานเลมทั่วโลก แปลไปแลว 25 ภาษา
“เจาหานตัวนี้

ก็เปรียบเหมือนกับเงินของหนู
ถาหากหนูเอาเงินไปลงทุน
หนูก็จะไดดอกเบี้ย
ซึ่ง ‘ดอกเบี้ย’ ที่ออกมา
ก็คือ ‘ไขทองคำ’ ไงจะ”

- วิธีเขียน “บันทึกความสำเร็จ”
- เริ่มลงทุนตามหลักการ “หานทองคำ”
- วิธีคิดในเรื่องเงินที่พอแมไมไดสอน
- สอนวิธีจัดการเงินตั้งแตยังเล็ก
- เริ่มตนชีวิตใหม กับอิสรภาพทางการเงิน
ราคา 165.- (176 หน
า)

ราคา 240.-

(304 หนา)

เปนสิทธิโดยกำเนิดของคุณ
ชีวิตคุณควรจะสดใส ไมใชลำบาก
จงปนชีวิตคุณใหเปนผลงานชิ้นเอก
จงพิสูจนใหตนเองและคนอื่นเห็นวา
คุณสามารถมั่งคั่งไดภายใน 7 ป”

ป

Der Weg zur finanziellen Freiheit

Die Gesetze der Gewinner

ราคา 199.-

ราคา 165.-

(224 หนา)

(176 หนา)

: Erfolg und ein erfülltes Leben

Download ตัวอยาง

PDF เพ�ออานกอนซื้อที่ www.BeeMedia.co.th
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ฉันจึงขยันเชนนี้

เพราะไมอยากดูถูกตัวเองตอนแก

(3
ราคา 265.-

04 หนา)

คุณ ในอนาคต
ตองขอบคุณตัวเอง
- มีทิศทางในใจ จะไดไมสะดุดลม
- ใจกวางแคไหน
อนาคตก็กวางแคนั้น
- คนที่โชคดีมักโชคดีเสมอ
คนที่โชครายมักโชครายตลอด
- อุปนิสัยตาง อนาคตตาง

แปลจาก :

ที่อดทนสูในวันนี้

เขียนโดย :

ทัง มู

- ควบคุมตนเองเสียแตวันน�้
วันขางหนาจึงจะประสบความสำเร็จ
- ตองมั�นใจวา ชีวิตวันพรุงน�้
ที่ดีกวาวันน�้ คุณมีวันที่จะไปถึง
- สูสักตั้ง ใหคุณในวันพรุงน�้
ขอบคุณตัวคุณในวันน�้

192 ชีวิตดีขึ้นได้ ด้วย “วิธีคิด” และ “วิธีพูด” ที่ดี - ฉบับปรับปรุง

โดย ฮัล เออร์บาน
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