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 - เกี่ยวกับผู้เขียน - 

ดร.ฮัล เออร์บาน  (Hal  Urban)  ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ

ปริญญำเอก  สำขำกำรศกึษำและจิตวทิยำจำกมหำวทิยำลยั

ซำนฟรำนซิสโก  หลังได้รับปริญญำเอก  เขำยังท�ำงำนที ่

มหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด  ในด้ำนจิตวิทยำวิธีกำรปฏิบัติ

งำนให้ได้ผลสูงสุด  ดร.ฮัลมุ่งมั่นในกำรสอนหนังสือและมีควำมรักอัน 

ยิ่งใหญ่ให้กับคนหนุ่มสำว  เป็นเวลำ  40  ปีท่ีเขำอุทิศตัวเองให้กับกำรน�ำ

สิ่งที่ดีที่สุดในตัวพวกเขำออกมำ  ซึ่งรวมทั้งลูกชำย  3  คนที่เลี้ยงดูในฐำนะ

คณุพ่อคนเดยีว และลกูศษิย์ของเขำท่ีโรงเรียนมธัยม ซำน คำร์ลอสไฮสคลู  

โรงเรียนมัธยมวูดไซด์ไฮสคูล  และมหำวิทยำลัยซำนฟรำนซิสโก

ดร.ฮัล  เดินทำงไปบรรยำยทั่วโลกเกี่ยวกับเร่ืองกำรมีชีวิตท่ีดี  กำร

มีบุคลิกลักษณะในแง่ดีกับควำมสัมพันธ์ที่มีต่อคุณภำพชีวิต  และเคย

บรรยำยให้นักศึกษำ  ผู้ปกครอง  กลุ่มคนในโบสถ์  และคนในวงกำรธุรกิจ

ฟังมำกมำย  ผลงำนเขียนของเขำช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมำกมำยและ

เป็นที่นิยมแพร่หลำย  ซ่ึงได้มีกำรจัดพิมพ์เป็นภำษำไทยแล้วจ�ำนวน 3 เล่ม  

คือ มีชีวิตท่ีดี  มีบทเรียนดี ๆ ให้ชีวิต  ชีวิตดีขึ้นได้ ด้วย “วิธีคิด” และ  

“วิธีพูด” ที่ดี  (เล่มนี้)  และ  ชีวิตดี เลือกได้  โดย  ส�ำนักพิมพ์  บี มีเดีย

“‘เ ม่ื อ ท่ า น พู ด ...  

ความคิดของท่านถูกท�าลายไปคร่ึงหนึ่ง’  
ดังน้ันการ  ‘คิดก่อนพูด

จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง’”  
คาลิล  ยิบราน
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ชีวติคนเราน้ัน  มีใจหรอืความคิดเป็นนาย  มีกายเป็นบ่าว   

วิธีคิดของเรำจึงมีควำมส�ำคัญต่อชีวิตของเรำอย่ำงยิ่ง และที่ส�ำคัญที่สุด 

ก็คือ “ค�าพูดเพียงไม่กี่ค�า  สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้”  มันอำจสร้ำง

หรือท�ำลำยตัวเรำหรือผู้อื่น  ดังนั้น  เรำจึงต้องระมัดระวังควำมคิดและ 

ค�ำพูด ดังท่ี  คาลิล ยิบราน  กวีจำกเลบำนอนได้เขียนไว้ว่ำ  “เม่ือท่านพูด  

ความคิดของท่านถูกท�าลายไปคร่ึงหน่ึง” ดังนั้นการ “คิดก่อนพูด” จึงเป็น

สิ่งที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่ง  

หนังสือ  “ชีวิตดีข้ึนได้  ด้วย  ‘วิธีคิด’  และ  ‘วิธีพูด’  ที่ดี”  ฉบับ

ปรับปรุง  เล่มนี้  แปลจำกหนังสือขำยดี  Positive  Words,  Powerful  

Results  เขียนโดย  ดร.ฮัล  เออร์บาน (Hal  Urban)  ผู้เขียนหนังสือ  

“มีชีวิตท่ีดี  มีบทเรียนดี ๆ ให้ชีวิต”  หนังสือเล่มนี้มีแนวทำงวิธีคิดวิธีพูด

ที่ดี  เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีข้ึน  ส�ำหรับครอบครัว  ตนเอง  และผู้อ่ืน  

สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นหลักในกำรคิด  กำรพูด  กำรเปลี่ยนแปลง

ตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี

ส�ำนักพิมพ์                     มีควำมภูมิใจท่ีได้จัดพิมพ์  หนังสือดี   

เล่มนี้ เพื่อให้ท่ำนได้ประยุกต์วิธีกำรท่ีดีต่ำง ๆ เพื่อเปล่ียนแปลงชีวิตของ

ท่ำนและผู้คนรอบข้ำง ไม่ว่ำจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงำน คนที่

ท่ำนรักทุกคน  แม้กระทั่งตัวท่ำนเองให้มีชีวิตท่ีดีขึ้นได้ตลอดไป

เพรำะหนังสือดี เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเรำให้ดีขึ้นได้

หมายเหตุ  บรรณาธิการ

สมชัย  เบญจมิตร
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“‘การระมัดระวังเร่ืองฟืนไฟ’  
เป็นค�าแนะน�าท่ีดี

แต่  ‘การระมัดระวังในเรื่องการใช้ค�าพูด’
... ย่ิงดีกว่า 10 เท่า”

-  วิลเลียม  คาร์ลตัน
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อารัมภบท
ไม่มีอะไรใหม่ใต้อาทิตย์ดวงน้ี

...หรือแม้กระท่ังในหนังสือเล่มน้ี

หน่ึงในข้อสงัเกตท่ีผูอ่้านซ่ึงได้อ่านหนังสอืเล่มแรกของผม  

“Life’s  Greatest  Lessons - มีชีวิตท่ีดี  มีบทเรียนดี ๆ ให้ชีวิต”  บอก

ก็คือ  ผมไม่ได้พยำยำมขำยสูตรที่  “น่าตื่นตะลึงและแปลกใหม่”  ส�ำหรับ

ควำมส�ำเร็จที่ถำวรและควำมสุขท่ีเบ็ดเสร็จ  พวกเขำชื่นชมท่ีผมดึงเอำ 

ควำมจริงที่เรียบง่ำยซ่ึงมีมำนำนแล้วออกมำ  และน�ำเสนอด้วยรูปแบบท่ี 

มีเหตุผล  อีกทั้งเต็มไปด้วยควำมคิดง่ำย ๆ ธรรมดำ  ท่ีช่วยให้ผู้คนหัน 

กลับมำเดินถูกทำง  ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทประกันภัยใหญ่แห่งหนึ่ง

โทรหำผมว่ำ  “สิ่งท่ีคุณเขียนขึ้นนั้นเป็นเร่ืองเดิม ๆ ที่ดีมำก”  แล้วเขำ 

ก็เสริมว่ำ  “แต่เรำจ�ำเป็นต้องถูกเตือนถึงควำมจริงดั้งเดิมเหล่ำนี้  เพรำะ 

บ่อยคร้ังท่ีเรำเลี่ยงประเด็นและลืมสิ่งส�ำคัญท่ีแท้จริงของชีวิตไป”  

มีผู้คนอีกมำกได้แสดงควำมเห็นแบบเดียวกันนี้  ส่วนใหญ่เป็น 

ค�ำชม  เพรำะกำรสร้ำง  “ภาพใหม่”  ให้กับ  “ความจริงดั้งเดิม”  คือสิ่ง

ทีผ่มก�ำลงัพยำยำมท�ำ  และเวลำนีผ้มก�ำลังพยำยำมท�ำมันอีกครัง้  คุณอาจ

ไม่พบอะไรใหม่ในหนังสอืเล่มน้ีเกีย่วกบัวธีิการใช้ค�าพดูในชวีติประจ�าวนั  

แต่คุณจะถูกเตือนว่าสิ่งท่ีคุณพูดและวิธีที่คุณพูด  มีความส�าคัญจริง ๆ 

...ส�ำคัญถึงขนำด  ‘เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้’  เลยละ!

       ดร.ฮัล  เออร์บาน

“โลกไม่ต้องการการ  ‘ถูกบอก’  มากเท่าการ  ‘ถูกเตือน’”

-  ฮันนาห์  มอร์
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คาลิล ยิบราน  เขียนไว้ว่า

“‘เมื่อท่านพูด  ความคิดของท่าน
จะถูกท�าลายไปครึ่งหนึ่ง’
ดังน้ันการ  ‘คิดก่อนพูด’  

จึงเป็นสิ่งท่ีส�าคัญและเป็นสิ่งท่ีเรามักจะลืม

เราต้องให้ความส�าคัญกับมัน  

และให้ทุกคนเข้าใจความส�าคัญของมัน!”



  11

บทน�า

เหตุผล 2 ประการ
ในการเขียนหนังสือเล่มน้ี

1. เพื่อรับรู้ถึงผลกระทบของค�าพูด

ท่ีมีต่อตัวเราและผู้อื่น

“เราอาศัยอยู่ในมหาสมุทรของค�าพูด  
แต่เรามักไม่รับรู้ถึงมัน  เฉกเช่นปลาที่ว่ายอยู่ในน�้า”

-  สจวร์ต  เชส

ข้อความข้างบนน้ีเขยีนขึน้ในปี  ค.ศ. 1953 โดยบัณฑิตท่ีท�า 

กำรวิจัยเรื่องพลังอ�ำนำจและผลกระทบของค�ำพูด  ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน

มหีลำยอย่ำงเปลีย่นไป  เรำมปีระชำกรเพ่ิมข้ึนประมำณพนัล้ำนคน  จ�ำนวน

คนท่ีอ่ำนออกเขียนได้เพ่ิมขึ้นอยำ่งรวดเร็ว  และมีวิธีกำรใหม่ ๆ ในกำร

ติดต่อสื่อสำรมำกมำย  เรำจึงเพ่ิมค�ำพูดใหม่ ๆ อีกหลำยพันค�ำในศัพท ์

ของเรำ  ดังนั้นมหำสมุทรของค�ำพูดท่ีเรำอำศัยอยู่ในโลกปัจจุบันจึงท�ำให้

มหำสมุทรของค�ำพูดที่เรำอำศัยในยุคนั้นเล็กลงไปถนัดใจ  แต่บำงคนกลับ

ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย พวกเขำดูเหมือนไม่รู้ถึงผลกระทบของมัน  พอ ๆ  

กับท่ีไม่รู้เมื่อ  50  ปีก่อน  หรืออำจรู้น้อยกว่ำเสียด้วยซ�้ำ

“ค�าพูด”  คือเคร่ืองมือท่ีเข้ำถึงได้และใช้อยู่ทุกวันตั้งแต่เรำเร่ิม 

หัดพูด  เพรำะเป็นสิ่งที่เรำต้องใช้บ่อย ๆ  ทุก ๆ  วัน  เรำจึงตกอยู่ในสภำวะ

พูดซ�้ำซำก เรำมักพูดโดยไม่คิดและไม่รับรู้ถึงผลกระทบของค�ำพูด  ผมคิด
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ว่ำท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพรำะเรำเคยชินและคิดว่ำมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่จริง ๆ  

แล้วหำรู้ไม่ว่ำ  “ค�าพูดของเรา”  มีผลกระทบที่มีพลังและมีอ�ำนำจต่อผู้อ่ืน

และตัวเรำอย่ำงมำก

คาลิล ยิบราน  กวีจำกเลบำนอนได้เขยีนไว้เมือ่  30  ปีก่อนว่ำ  “เมื่อ

ท่านพูด  ความคิดของท่านถูกท�าลายไปคร่ึงหนึ่ง”  ดังนั้นกำร  “คิดก่อน

พูด”  จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและเป็นสิ่งท่ีเรำมักจะลืม  ผมจึงคิดว่ำเรำต้องให้

ควำมส�ำคัญกับมัน  และให้ทุกคนเข้ำใจควำมส�ำคัญของมัน!

2. เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ค�าพูด

ท่ีให้ก�าลังใจชีวิต

“ผมสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 2 เดือน  กับค�าชมดี ๆ เพียงค�าเดียว”

-  มาร์ก ทเวน

กล่าวกันว่า  ภาษา  คือดัชนีบ่งชีถึ้งความศิวไิลซ์ของสงัคม  

สิ่งที่ได้ยินรอบตัวเรำอยู่ทุกวันจะบ่งบอกถึงวัฒนธรรม  ชนชำติ  และ 

ควำมคิดของเรำที่มีต่อผู้อื่น  ไม่ใช่ผมคนเดียวท่ีเชื่อว่ำค�ำพูดหรือภำษำที่

เรำได้ยินในช่วง  30  ปีที่ผ่ำนมำนั้น  ท�ำให้ควำมศิวิไลซ์หมองลงไป

ในปลำยยุค  1960  ผู้คนถูกกระตุ้นให้  “ระบำยออกมำ”  และจำก

นั้นมำ  พวกเขำก็ท�ำตำมนั้นจริง ๆ   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับค�ำพูดที่เรำได้ยิน

จำกคนท่ัวไปทุกวันนี้มันแข็งกร้ำว  พูดชัด ๆ  ก็คือ หยำบคำย เกร้ียวกรำด  

และเลวร้ำย  เรำได้ยินแทบจะทุกสถำนท่ี  และมำจำกผู้คนทุกเพศทุกวัย

จงจ�ำไว้ว่ำผมพูดว่ำ  “ควำมมีอำรยธรรมของเรำแค่หมองไป  ไม่ใช่

ถูกท�ำลำยไป”  สิ่งที่มันต้องกำรคือควำมอ่อนโยน ควำมรัก ควำมเอำใจใส่  

และกำรขัดเกลำเล็กน้อย  และผมมองโลกในแง่ดีว่ำ  เรำสำมำรถขัดเกลำ

อำรยธรรมและควำมศิวิไลซ์ของชีวิตได้ด้วยกำรเลือกใช้  “ค�ำพูดที่ดีขึ้น”



  13บทน�ำ  :  เหตุผล  2  ประการ  ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ 

หลังจำก จอร์จ บุช  สำบำนตนเป็นประธำนำธิบดีในปี 1989 ไม่นำน  

เขำก็ถูกถำมว่ำ  เขำมีวิสัยทัศน์ต่อประเทศอย่ำงไร  เขำตอบว่ำเขำอยำก 

ให้อเมริกำเป็นประเทศท่ี  “มีควำมเมตตำและมีควำมอ่อนโยนมำกขึ้น”   

หลำยคนไม่ว่ำจะสนับสนุนกำรเมืองฝ่ำยไหนต่ำงเห็นพ้องด้วย  แต่ค�ำพูด

ของเขำกลับถูกสื่อมวลชนน�ำไปล้อและให้ควำมส�ำคัญน้อยมำก  ซ่ึงผมคิด

และเห็นด้วยว่ำวิธีที่ดีที่สุดในกำรเร่ิมต้นท�ำให้เกิดควำมเมตตำและควำม

อ่อนโยนให้กับชีวิต  นั่นคือกำรใช้ค�ำพูดที่เมตตำและอ่อนโยนมำกกว่ำเดิม

ผมได้เขียนเนื้อหำนี้ในบทท่ี  10  ของหนังสือขำยดี  “Life’s  

Greatest  Lessons - มีชีวิตที่ดี  มีบทเรียนดี ๆ  ให้ชีวิต”  โดยใช้ชื่อหัวข้อ

ว่ำ  “ค�าพูดท่ีเมตตามีต้นทุนน้อย  แต่ให้ผลส�าเร็จได้มาก”  ผมทรำบ 

หลังจำกที่หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์คร้ังแรกในปี  1992  ได้ไม่นำนว่ำ  ผม

ต้องขยำยเนื้อหำในบทที่ว่ำนี้  นับจำกนั้นมำ  ผมพยำยำมหำข้อมูลต่ำง ๆ 

โดยกำรฟัง อ่ำน และทดลองท�ำ เพ่ือสนับสนุนทฤษฎีของผมที่ว่ำ  ค�ำพูด

ที่เรำใช้นั้นมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของเรำ... และต่อสังคมของเรำ   

ดังนั้น  หนังสือเล่มนี้จึงเป็นกำรขยำยเนื้อหำของบทนั้น  ด้วยอำรมณ์ขัน  

ด้วยควำมเคำรพนับถือ  และด้วยควำมขอบคุณ  ซ่ึงเป็นอีก 3 วิธีที่เรำ

สำมำรถใช้ค�ำพูดเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนชีวิตของเรำให้ดีขึ้น

นอกจำกนี้  สังคมเร่ิมให้ควำมส�ำคัญกับเร่ืองนี้มำกขึ้น  เพรำะนับ

จำกปี 1995 ผมมักถูกเชิญให้ไปพูดเร่ืองพลังอ�ำนำจและผลกระทบของ 

ค�ำพูดท่ีอ่อนโยนมีเมตตำในโรงเรียน  ในกำรประชุมสัมมนำในองค์กร 

ต่ำง ๆ  และในสถำนที่หลำย ๆ  แห่ง  บ่อยคร้ังถูกขอให้บอกประเด็นส�ำคัญ

ของมัน  ทุกคร้ังท่ีพูด  ปฏิกิริยำตอบสนองจะเป็นไปในแง่บวก  ซ่ึงท�ำให้

ผมเชื่อมำกขึ้นอีกว่ำเนื้อหำของหนังสือเล่มนี้มีควำมส�ำคัญจริง ๆ 

ในอำรัมภบทส�ำหรับหนังสือเล่มแรกนั้น  ผมเขียนไว้ว่ำ  “ผมหวัง

ว่ำคุณจะกลำยเป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรใช้ค�ำพูดท่ีดีออกจำกปำกเพื่อน�ำเรำ

กลบัสู่สังคมท่ีได้ชือ่ว่ำศวิไิลซ์  มคีณุธรรม  และเป่ียมด้วยควำมดท่ีีสบืทอด
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กันมำตั้งแต่อดีต” ดังนั้นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดที่เรำมีในกำรท�ำสิ่งนี้คือ  ค�าพูด

ของเรา  ซ่ึงประกอบด้วยค�ำพูดในแง่ดีที่วิเศษและสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิต

หลำยพันหลำยหมื่นค�ำ  

ค�ำพูดดี ๆ มีให้เรำพร้อมใช้ฟรี ๆ 
และเรำสำมำรถใช้ได้ทุกเมื่อในเวลำท่ีเรำต้องกำร  

ผมขอสนับสนุนทุกคน  เช่นเดียวกับท่ีผมคอยเตือนตัวเอง
ว่ำให้ใช้บ่อย ๆ เพรำะมันท้ังสนุกและให้ผลลัพธ์ในแง่ท่ีดี
และเพรำะว่ำ  “ค�าพูดที่อ่อนโยนมีเมตตา”  ของเรำนั้น  
จะก่อให้เกิดควำมแตกต่ำงในสิ่งท่ีดีให้เกิดขึ้นได้จริง ๆ 

ค�าพูดที่อ่อนโยน  

“น�้าค้ำงมีไว้ส�ำหรับดอกไม้  

 ค�ำพูดอ่อนโยนมีไว้ให้ส�ำหรับจิตวิญญำณ

 พรอันประเสริฐมีไว้ส�ำหรับผู้ให้  

 และเป็นท่ีรักใคร่ต่อผู้รับซ่ึงเรำไม่ควรยั้งไว้

 ค�ำพูดอ่อนโยนมีเมตตำท่ีพูดอย่ำงมีเมตตำและอ่อนโยน

 มักปลอบโยนจิตใจท่ีกลัดกลุ้ม

 แต่สำยใยแห่งรักจะขำดสะบ้ันด้วยค�ำพูดท่ีโหดร้ำย

 ขอให้จิตใจท่ีอ่อนโยนของท่ำนเป็นผู้พิทักษ์ชีวิตของข้ำ

 ‘จงท�ากับผู้อื่น’  คือคติพจน์ของข้ำ

 ‘เฉกเช่นท่ีข้าอยากให้ผู้อื่นท�ากับข้า’”  

     -  พอลลี  รูเป



ส่วนที่  1
ที่มาและอิทธิพลของการใช้ค�าพูด

ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเรา

“‘การใช้ค�าพูด’  นั้นมีอารยธรรมของตัวมันเอง”

-  โทมัส  มานน์

“สิง่ที่จะท�าให้ชีวิตของเราคงอยู่หรือตายนั้น
ขึ้นอยู่กับการใช้ค�าพูดของเรา”

-  สุภาษิตโบราณ
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จงจ�าไว้ว่า

“ค�าพูดเพียงไม่ก่ีค�า

สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้”



1
วิธีพูดของเรา มีความส�าคัญต่อเรา

ก็เพราะ “ค�าพูด” ของเรา มันจึงท�าให้เราเป็น “มนุษย์”

“ค�าพูดคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวสังคมไว้ด้วยกัน
หากปราศจากค�าพูด  เราก็ไม่ควรเป็นมนุษย์”

 - สจวร์ต  เชส

คนเราเริ่มมีการพูดต้ังแต่เม่ือไหร่

ผมเคยคิดว่าค�าค�าแรกท่ีมนุษย์พูดเพ่ือแสดงความยินดีคือ  

“ยิปปี้!”  บำงคนอำจคิดว่ำค�ำพูดค�ำแรกของเรำคือค�ำว่ำ  “บ้ำชะมัด”  หรือ  

“แย่ชะมัด”  แต่ไม่มีใครรู้ว่ำมนุษย์เปล่งค�ำพูดไหนเป็นค�ำแรก  และเปล่ง

เมื่อไหร่  ที่ไหน  หรือมีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร

นกัมำนษุยวิทยำสำมำรถให้ข้อมลูทำงวิทยำศำสตร์ได้ทุกประเภทใน

เร่ืองต้นก�ำเนิดของเผ่ำพันธุ์มนุษย์  แต่พวกเขำไม่สำมำรถบอกได้ว่ำคนเรำ

เร่ิมพูดเมื่อไหร่  ผมไม่ได้ต้ังใจที่จะเขียนถึงข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนำกำรของ

กำรใช้ค�ำพูด  และผมก็คิดว่ำคุณเองก็คงไม่อยำกอ่ำนด้วย  แต่อำจมี

ประโยชน์อยู่บ้ำงหำกผมจะพูดถึงท่ีมำของกำรใช้ค�ำพูดของคนเรำ

สัตว์ทุกชนิดในโลกนี้  ล้วนมีระบบกำรติดต่อสื่อสำรซ่ึงกันและกัน  

และผูเ้ชีย่วชำญดำ้นภำษำศำสตร์กล็ว้นเหน็พ้องกนัในประเดน็หนึ่ง  นัน่คือ  

ภำษำของเรำเป็นสิง่ทีแ่ยกเรำกบัสตัว์ออกจำกกนั  มนัเป็นสิง่ทีท่�ำให้เรำเป็น
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มนุษย์อย่ำงชัดเจน  แม้กำรกระท�ำหลำยอย่ำงในแต่ละวันของเรำ  เป็นเช่น

เดียวกับครอบครัวของสุนัข  หรือครอบครัวของลูกหนู  นั่นคือ  กิน  ดื่ม  

นอน  ผลิตลูก  และเอำชีวิตรอด  แต่เนื่องจำกเรำมีควำมคิดในระดับที่ 

สูงกว่ำสัตว์อื่น  เรำจึงสร้ำงระบบกำรติดต่อสื่อสำรที่ซับซ้อนกว่ำ  ซ่ึงเรียก

ว่ำ  ภาษา  และในภำษำก็มีค�ำพูดมำกมำยหลำยหมื่นค�ำ  ซ่ึงพวกเรำใช้เพื่อ

ติดต่อกันและกัน  และเพ่ือสื่อควำมหมำยแก่ประสบกำรณ์ของเรำ

“ภาษามือ” เกิดขึ้นมาก่อน

พวกเรำส่วนใหญ่ต่ำงเคยมีประสบกำรณ์ในกำรพยำยำมติดต่อ

สื่อสำรกับคนที่พูดภำษำอังกฤษไม่เป็น  ถึงแม้วำ่จะเครียดและน่ำหงุดหงิด

บ้ำง  แต่ก็มักจะสื่อข้อควำมได้  เพรำะเรำท�ำได้ด้วยมือ  ด้วยกำรชี้มือชี้ไม้

และท�ำท่ำต่ำง ๆ   รวมท้ังด้วยกำรแสดงสีหน้ำด้วย  ซ่ึงรวมเรียกว่ำ  “ภำษำ

กำย”  และนี่คือวิธีกำรแรกของกำรสื่อสำรที่บรรพบุรุษของเรำใช้กัน

ลองนึกวำดภำพว่ำหำกต้องใช้ชีวิตแต่ละวันโดยไม่สำมำรถพูดคุย

กับผู้คนรำยรอบได้ดูสิ  นั่นคือสิ่งท่ีมนุษย์ยุคแรกต้องท�ำ  มือและใบหน้ำ

คอืเคร่ืองมอืท่ีมปีระสทิธิภำพในกำรตดิต่อสือ่สำร แต่ไม่สำมำรถใช้บรรยำย

ควำมต้องกำรและควำมรู้สึกได้ชัดเจนเท่ำใดนัก  ตัวอย่ำงเช่นเมื่อสองสำม

ปีก่อน  ผมกับภรรยำอยู่ที่เมืองโรวำนิเอในประเทศฟินแลนด์  ซ่ึงเป็นเมือง

เล็ก ๆ มีน้อยคนที่พูดภำษำอังกฤษได้ เรำไปถึงท่ีนั่นในตอนบ่ำย หลังจำก

เทีย่วรอบเมอืงสกัพกักก็ลบัโรงแรมเพือ่รับประทำนอำหำรค�ำ่ เรำสงัเกตเห็น

ชำยพื้นเมืองคนหนึ่งนั่งอยู่ที่บำร์ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของล็อบบ้ี  เขำพูดภำษำ

อังกฤษไม่เป็น  แต่ต้องกำรแสดงกำรยินดีต้อนรับเรำสู่ชุมชนของเขำ  และ

เห็นได้ชัดอีกว่ำต้องกำรซ้ือเบียร์เลี้ยงเรำ  พยำยำมพูดภำษำของเรำ  และ

เนือ่งจำกเรำท้ังเหนือ่ยและกระหำยน�ำ้จึงตอบรับกำรเป็นเจ้ำภำพท่ีดขีองเขำ

แล้วก็มำถึงตอนท่ียุ่งยำก  ชำยคนนี้อยำกคุยกับเรำ  แต่เรำหัดพูด

ได้เพยีงแค่ค�ำว่ำ  “สวัสด”ี  “ลำก่อน”  “ได้โปรด”  “ขอบคณุ”  และ  “ห้องน�ำ้”  
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ในภำษำของเขำเท่ำนั้น  จึงท�ำให้กำรสนทนำค่อนข้ำงจะจ�ำกัด  แต่เขำมี

ควำมตั้งใจมำก  เขำพูดทวนประโยคเดียวกันซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ  แต่เรำก็ยังไม่รู้

ว่ำเขำพยำยำมจะบอกอะไร  เขำพยำยำมจะพดูช้ำลงนดิและดงัขึน้อกีหน่อย

รำวกับว่ำมันจะช่วยให้เรำเข้ำใจได้ดีขึ้นว่ำเขำก�ำลังพยำยำมจะบอกอะไร  

ท�ำให้เรำคิดว่ำภำพท่ีเกิดข้ึนนี้ดูตลก  แต่ถึงแม้ว่ำมันจะน่ำข�ำแค่ไหน  เรำ

ก็ไม่กล้ำหัวเรำะ  เพรำะจะเป็นกำรไม่เหมำะสมหำกเขำก�ำลังพูดเรื่องจริงจัง

กำรพยำยำมไม่หัวเรำะเมื่อมีอะไรท่ีตลก  บวกกับกำรไม่เข้ำใจสิ่งท่ี

อีกฝ่ำยก�ำลังบอกนั้น  ก่อให้เกิดควำมเครียดมำกขึ้นเป็น  2  เท่ำ  มันเร่ิม

ท�ำให้เรำเบ่ือ  เรำดื่มเบียร์จนหมดแล้วพูดค�ำพูดสองสำมค�ำจำกศัพท์ภำษำ

ฟินแลนด์จ�ำนวน 5 ค�ำที่รู้ นั่นคือ “ขอบคุณ” และ “ลำก่อน” เรำท�ำท่ำบอก

เขำว่ำเรำชอบเบยีร์มำกและถงึเวลำท่ีต้องลำไปรับประทำนทำนอำหำรค�ำ่แล้ว 

เรำจับมือกับเขำแล้วเดินไปห้องอำหำรพลำงถอนใจเฮือกใหญ่ด้วยควำม 

โล่งอก  มิน่ำล่ะ!  มนุษย์ยุคแรกในโลกถึงสร้ำง  “ภำษำ”  ขึ้นมำ  ก็เพรำะ

มันเป็นเคร่ืองลดควำมกดดันของเรำนั่นเอง

“รูปภาพ” เกิดขึ้นมาเป็นอันดับสอง

บรรพบุรุษของเรำคงเบ่ือหน่ำยกับกำรชี้โบ๊ชี้เบ๊และกำรท�ำสีหน้ำให้

ดต่ืูนเต้น พวกเขำต้องกำรติดต่อสือ่สำรด้วยวธีิท่ีดกีว่ำนี ้ดงันัน้กระบวนกำร

ต่อมำคอื การวาดภาพ  ไม่ว่ำผูค้นจะมพีรสวรรค์ในด้ำนศลิปะหรือไม่กต็ำม  

แต่พวกเขำก็เรียนรู้ว่ำพวกเขำสำมำรถส่งข้อควำมพร้อมควำมหมำยท่ี

ชัดเจนมำกขึ้นได้ด้วยกำรวำดภำพบนพ้ืนดินหรือบนก�ำแพงถ�้ำ  

ผู้คนในยุคอียิปต์โบรำณเชี่ยวชำญในกำรติดต่อสื่อสำรด้วยรูปแบบ

นี้มำกเป็นพิเศษ  พวกเขำคิดค้นกำรวำดภำพท่ีก้ำวหน้ำขึ้นที่ต่อมำเรียกกัน

ว่ำอักษรอียิปต์โบรำณ  ซ่ึงค�ำพูดหมำยถึงรูปภำพ  ในตอนแรกเป็นแค่

สัญลักษณ์รูปภำพ  แต่ไม่นำนสิ่งนี้ถูกใช้บอกถึงควำมหมำยด้วย  เช่น  

สัญลักษณ์ส�ำหรับ  “ดวงอำทิตย์”  หมำยถึง  “กลำงวัน”  และสัญลักษณ์

ส�ำหรับ  “ดวงจันทร์”  หมำยถึง  “กลำงคืน”  
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เห็นได้ชัดว่ำรูปภำพและสัญลักษณ์นั้นใช้บรรยำยได้มำกกว่ำ

สัญญำณมือและเสียงอืออำ  แต่กำรวำดภำพนั้นใช้เวลำนำนกว่ำ  ท�ำให้เรำ

ต้องกำรสิ่งที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำ และแล้วชำวฟีนิเชียนก็สร้ำงมันขึ้นมำ

“ภาษา” ตามมาเป็นอันดับสาม

ถ้ำคุณเคยสงสัยว่ำค�ำว่ำ  “Phonetic  Spelling”  (กำรสะกดค�ำ

โดยใช้เสียงเป็นเกณฑ์)  หรือสงสัยค�ำว่ำ  “Phonics”  (กำรออกเสียงและ

สะกดค�ำศัพท์) มำจำกไหน  เวลำนี้คุณคงรู้แล้วว่ำสิ่งนี้มีต้นก�ำเนิดจำกชำว 

ฟีนิเชียน  ผู้คนจำกทำงตะวันออกของแถบเมดิเตอร์เรเนียนเหล่ำนี้รวมทั้ง

ชำวกรีกด้วย  เป็นผู้มอบรำกฐำนของพยัญชนะในปัจจุบันให้แก่เรำ  จำก

รำกฐำนนี้เองที่ก่อให้เกิดค�ำพูดและพัฒนำกำรของกำรใช้ภำษำท่ีหลำยคน

มองว่ำมันเป็นควำมส�ำเร็จท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดอย่ำงหนึ่งในประวัติศำสตร์ของ

มวลมนุษยชำติ  “ภำษำและกำรใช้ค�ำพูด”  จึงได้เข้ำมำแทนท่ีรูปภำพใน

ฐำนะวิธีกำรส�ำคัญในกำรติดต่อสื่อสำรถึงกันและกัน

“กำรใช้ค�ำพูดหรือกำรใช้ภำษำ”  คืออะไรหรือ  เป็นค�ำถำมท่ีผมมัก

ถำมลูกศิษย์  ผมสอนวิชำกำรติดต่อสื่อสำรที่มหำวิทยำลัยซำนฟรำนซิสโก

นำนหลำยปี  ในขณะเดยีวกนั  ผมกส็อนวชิำจิตวทิยำด้ำนกำรพฒันำบุคคล

ให้กับนักเรียนมัธยมด้วย  องค์ประกอบท่ีส�ำคัญอย่ำงหนึ่งของวิชำนั้นคือ

หัวข้อที่มีชื่อว่ำ “กำรติดต่อสื่อสำรและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล” ไม่ว่ำ

จะสอนนักศึกษำผู้ใหญ่ในมหำวิทยำลัยหรือสอนเด็ก ๆ ในโรงเรียนมัธยม  

ผมมักจะเร่ิมต้นด้วยค�ำถำมว่ำ  “ภำษำหรือกำรใช้ค�ำพูดคืออะไร”  และผม

ก็จะได้รับค�ำตอบแบบเดียวกันอยู่  2  อย่ำง  นั่นคือสีหน้ำที่งุนงง  และ

ค�ำถำมว่ำ  “อำจำรย์หมำยควำมว่ำยังไงคะ  (ครับ)”  

สิ่งท่ีผมพยำยำมท�ำคือ  ให้ลูกศิษย์คิดถึงควำมหมำยและควำม

ส�ำคญัของกำรใช้ภำษำหรือใช้ค�ำพูดมำกขึน้  ผมถำมว่ำพวกเขำเคยหำศพัท์

ค�ำว่ำ  “ค�ำพูด”  ในพจนำนุกรมบ้ำงไหม  ค�ำตอบคือไม่เคย  ผมจึงถำมว่ำ  



  211.  วิธีพูดของเรา  มีความส�าคัญต่อเรา

“พวกเธอจะให้ค�ำจ�ำกัดควำมค�ำว่ำ  ‘ค�ำพูด’  ว่ำยังไง”  ผมเห็นสีหน้ำงุนงง  

และควำมพยำยำมที่เงอะ ๆ งะ ๆ ในกำรให้ค�ำจ�ำกัดควำมเสียงต่ำง ๆ ที่

เรำใช้ติดต่อกับโลกอยู่ทุกวัน  แม้ว่ำลูกศิษย์หลำยคนจะไม่สำมำรถให้ 

ค�ำจ�ำกัดควำมได้ดีนัก  แต่พวกเขำเร่ิมต้ังค�ำถำมท�ำนองที่ว่ำ  “ค�ำพูดคือ

อะไร”  และ  “เธอให้ค�ำจ�ำกัดควำมมันยังไง”  

ในพจนำนุกรมได้ให้ค�ำจ�ำกัดควำมค�ำว่ำ  “ค�ำพูด”  ไว้หลำยอย่ำง  

ผมได้อ่ำนค�ำจ�ำกัดควำม 2 อย่ำง ให้นักเรียนในชั้นฟังดังนี้ หนึ่ง “เสียงพูด

ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์หรือใช้สื่อควำมหมำย...”  และ  สอง  “เคร่ืองหมำยท่ี

แสดงออกโดยกำรใช้ค�ำหรือกำรออกเสยีง”  แล้วผมกท้็ำทำยพวกเขำให้คดิ

ค�ำจ�ำกัดควำมของตัวเองขึ้นมำ  โดยเป็นค�ำจ�ำกัดควำมที่เข้ำใจง่ำยและ 

ทุกคนในชั้นเรียนเห็นด้วย  ผมขอให้พวกเขำคิดถึงสิ่งท่ีพยำยำมท�ำจริง ๆ 

ทุกคร้ังท่ีพวกเขำใช้ค�ำพูด ผมยังให้พวกเขำหำค�ำเหมือนของค�ำว่ำ “ค�ำพูด”  

ว่ำจริง ๆ แล้วมันคืออะไร  ซ่ึงค�ำที่มีควำมหมำยใกล้เคียงที่ดีที่สุด 2 ค�ำ

ส�ำหรับค�ำว่ำ  “ค�ำพูด”  ท่ีลูกศิษย์ผมคิดได้คือ  “สัญลักษณ์”  และ  “ภำษำ

ที่แสดงออกมำเป็นภำพ”  ผมถำมพวกเขำเสมอว่ำ  “แล้ว  ‘รูปภำพ’  ล่ะ”  

จินตนาการค�าพูดให้ออกมาเป็น “ภาพ”

พวกเรำพูดกับผู้อื่นและกับตัวเรำเองเป็นค�ำพูด  แต่พวกเรำกลับ

คิดเป็น  “รูปภำพ”  ตัวอย่ำงเช่น  ถ้ำผมพูดค�ำว่ำ  “หอคอย”  คุณจะนึก

วำดภำพหอคอยในสมอง  ถ้ำผมพูดค�ำว่ำ  “หอไอเฟล”  คุณจะนึกวำดภำพ

ชัดเจนมำกขึ้นไปอีก  เว้นแต่ว่ำคุณจะไม่เคยเห็นหรือไม่เคยเห็นรูปของมัน  

มำก่อน  สิ่งที่เรำมักจะท�ำเมื่อเรำพูดคุยกับผู้อื่นก็คือกำรแลกเปล่ียนภำพ

กัน  เมื่อเรำเพิ่มเติมค�ำพูดเข้ำไปในศัพท์ของเรำ  ภำษำของเรำก็จะโก้หรู

มำกขึ้น  เปรียบเสมือนกำรเพ่ิมสีสันลงไปในจำนสีของจิตรกร  นั่นเท่ำกับ

ว่ำเวลำนี้เรำสำมำรถวำดภำพได้ชัดเจนมำกข้ึนด้วย  “ค�ำพูด”  
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ผมให้ลูกศิษย์ท�ำแบบฝึกหัดเพ่ือให้พวกเขำเห็นว่ำคนเรำคิดเป็น 

ภำพได้อย่ำงไรแม้ในยำมท่ีไม่รู้ตัว  ผมบอกพวกเขำว่ำผมจะพูดค�ำพูดหนึ่ง 

ออกมำ  และขอให้พวกเขำอย่ำวำดภำพค�ำพูดนั้นในสมอง  ผมพูดว่ำ   

“ไม่ว่ำคุณจะรู้สึกมีควำมต้องกำรมำกแค่ไหน  ก็ห้ำมคิดนึกวำดเป็นภำพ”  

พวกเขำสงสัยว่ำผมจะท�ำอะไร  แต่มันคือเกม  ผมถำมว่ำ  พวกเขำคิดว่ำ

จะท�ำแบบฝึกหัดง่ำย ๆ นี้ได้ไหม  ค�ำตอบคือพวกเขำมั่นใจว่ำ  ท�ำได้...

ผมพูดว่ำ  “โอเค  เตรียมพร้อม...  หนึ่ง...  สอง...  สำม...  ค�ำพูด

นี้คือ...  รถบรรทุก”  ท้ังชั้นหัวเรำะทันที  พวกเขำตระหนักได้ว่ำ  แม้ว่ำ

พยำยำมจะไม่คิด  แต่ก็อดไม่ได้ท่ีจะนึกวำดภำพเมื่อมีใครบำงคนพูดกับ

พวกเขำ  พอผมขอให้บรรยำยภำพของรถบรรทุก  ผมก็ได้รับค�ำบรรยำย

ที่ชัดเจนหลำยแบบ เช่น รถดับเพลิง รถพิกอัปขับเคลื่อน 4 ล้อ รถ 10 ล้อ  

รถลำก ฯลฯ  นักเรียนทุกคนในชั้นบอกผมได้ว่ำรถบรรทุกของเขำหรือของ

เธอเป็นสีอะไร  รำยละเอียดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขำพยำยำมไม่นึก

เป็นภำพ ไม่ว่ำคุณจะรู้หรือไม่ก็ตำม แต่ทุกคร้ังที่คุณพูดคุยกับผู้อ่ืน สิ่งที่

คุณท�ำจริง ๆ ก็คือกำรส่งภำพกลับไปกลับมำ  มันได้ผลมำกกว่ำกำรท�ำท่ำ

ท�ำทำงและเร็วกว่ำกำรใช้อักษรสัญลักษณ์โบรำณเสียอีก

แล้วอำจำรย์หรือนักพูดท่ีดีเขำท�ำกันอย่ำงไรล่ะ  พวกเขำก็วำดภำพ

ค�ำพดูทีช่ดัเจนไง  พวกเขำท�ำได้ด้วยกำรเล่ำเร่ืองด ีๆ  เพือ่สร้ำงเป็นประเดน็

ขึ้นมำ  นั่นคือสิ่งแรกที่ผมเรียนรู้เมื่อตอนเร่ิมอำชีพครู  ในช่วงปีแรกของ

กำรท�ำงำนนั้น  ครูดีเด่นท่ำนหนึ่งบอกผมว่ำ  “ถ้ำคุณเป็นนักเล่ำเร่ืองท่ีดี  

คุณจะเป็นครูท่ีดีด้วย  คุณจะสื่อเข้ำไปถึงใจลูกศิษย์ด้วยกำรเล่ำเร่ืองรำว

ได้มำกกว่ำด้วยกำรเลกเชอร์”  นั่นเป็นค�ำแนะน�ำด้ำนอำชีพกำรงำนที่ดีที่สุด

อย่ำงหนึ่งท่ีผมเคยได้รับ  พวกเขำบอกว่ำ  “ภาพภาพหนึ่งมีค่าเท่ากับ 

ค�าพูดนับพันค�า”  ใช่แล้ว!  เร่ืองราวท่ีดีสามารถวาดเป็นภาพได้นับพัน

ภาพ



  231.  วิธีพูดของเรา  มีความส�าคัญต่อเรา

ค�าพูดท่ีอ่อนโยนน้ันลงทุนน้อย

แต่ได้ผลก�าไรมาก และเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วย

จุดมุง่หมำยของประวัตเิร่ืองภำษำหรือกำรใช้ค�ำพดูนีก้เ็พือ่แสดงให้

เห็นว่ำมันมีกำรพัฒนำอย่ำงไรตำมกำลเวลำท่ีผ่ำนมำ  และเพื่อเตือนเรำว่ำ

มันมีควำมส�ำคัญอย่ำงไรในทุก ๆ วัฒนธรรม  ค�ำพูดคือส่ิงท่ีเรำใช้ทุกวัน

ในชีวิตของเรำเพ่ือติดต่อผู้คนบนโลก  คือเคร่ืองมือที่เรำใช้ทักทำย  ถำม  

ตอบ  สอน  ให้ก�ำลังใจ  ปลอบโยน  ชมเชย  ยินดีกับชีวิต  ขอบคุณสิ่ง

ที่เกิดขึ้นในชีวิต  หัวเรำะ  และติดต่อกันด้วยวิธีที่ดีอ่ืน ๆ อีกนับหมื่นวิธี

และแน่นอนว่ำเรำใช้ค�ำพูดในด้ำนลบและสร้ำงควำมเจ็บปวดได้

มำกมำยเช่นกัน  ในขณะท่ีจุดส�ำคัญของหนังสือเล่มนี้คือกำรใช้ค�ำพูดใน

แง่ดี  แต่ก็มีอยู่บทหนึ่งท่ีเกี่ยวกับค�ำพูดในแง่ลบท่ีผมต้องเขียนถึงด้วย   

ก็เพรำะเรำจ�ำเป็นต้องเพิ่มกำรรับรู้ถึงควำมเสียหำยที่ค�ำพูดของเรำสร้ำงขึ้น

มำได้และเพื่อเตือนตัวเองว่ำเรำสำมำรถควบคุมกำรใช้ค�ำพูดของเรำได้

หลำยปีมำนี้  หลำยคร้ังหลำยหนที่ผมถูกถำมว่ำผมจะเขียนเร่ืองท่ี

ต่อเนื่องจำกหนังสือขำยดี  “Life’s  Greatest  Lessons - มีชีวิตท่ีดี... 

มีบทเรียนดี ๆ ให้ชีวิต”  หรือไม่  

ใช่!  ผมอำจจะเขียนในอนำคตข้ำงหน้ำ  
แต่ขณะนี้  หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมำเพื่อแบ่งปัน

บทเรียนท่ีทรงอำนุภำพบทเรียนหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มำ  
นั่นคือ  “ค�ำพูดท่ีอ่อนโยนนั้นลงทุนน้อย  

แต่ได้ผลก�ำไรมำก  และมันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยซ�้ำ!”

“การใช้ชีวิต  กับ  การใช้ค�าพูด  มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน”

-  โอลิเวอร์  เวนเดล  โฮล์ม
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2
เมื่อใช้ค�าพูดท่ีดี

มันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้

“ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ผ่านมา  ผู้น�าและนักคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ได้ใช้พลังของการใช้ค�าพูดในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเรา  
น�าเราเข้าไปในอุดมการณ์ของพวกเขา  และปั้นแต่งชะตาชีวิต  

ค�าพูดไม่เพียงสร้างอารมณ์เท่านั้น  แต่มันยังสร้างการกระท�าด้วย  
และผลที่ตามมากับการกระท�าก็คือ  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา”

-  แอนโทนี  ร็อบบินส์

“ลิ้น” กับ “ปากกา” มีอ�านาจมากมาย

ค�าพดูน้ันป้ันแต่งประวติัศาสตร์ มันท�าให้เกิดความคิด ก่อให้

เกิดสงครำม  สร้ำงเงินล้ำน  อีกทั้งท�ำให้ผู้คนร�่ำรวยและมีชื่อเสียง  ค�ำพูด

สำมำรถสร้ำงควำมเจ็บปวดและควำมกลัว  แต่ก็ช่วยเยียวยำควำมทุกข์

และสร้ำงก�ำลังใจ  ท�ำให้เรำยอมซ้ือสิ่งของด้วยซ�้ำ  ค�ำพูดสำมำรถ

เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นหรือแย่ลงได้  ดั่งที่พระเจ้ำโซโลมอนรับสั่งว่ำ  

“ชีวิตและความตาย  ขึ้นอยู่กับผลกระทบจากการใช้ค�าพูด”  และค�ำพูด

ที่ได้ยินจนคุ้นหูบอกเรำว่ำ  “ปากกามีอ�านาจมากกว่าดาบ”  ดังนั้นค�ำพูด

ไม่เพียงแต่จะทรงอำนุภำพเท่ำนั้น  แต่ยังมีผลกระทบไม่รู้จบอีกด้วย
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ลองคิดถึงค�าพูดเหล่าน้ี  ว่าสร้างความรู้สึกต่อคุณอย่างไร

ท�ำลำย	 	 ฆ่ำ	 	 เจ็บปวด		 เครียด	

ระเบิด	 	 ห้ำม	 	 ทนทุกข์		 พังทลำย

ข่มขืน	 	 เกลียดชัง	 หวำดกลัว	 สู้รบ	

ปัญญำอ่อน	 ชน	 	 บำดเจ็บ		 โง่

กังวล	 	 จลำจล	 	 วิจำรณ์	 	 ทุบตี

ทรมำน	 	 ตำย	 	 ฟ้องร้อง			 แก้แค้น	

เชื้อโรค	 	 ยำพิษ	 	 ฆำตกรรม	 กระดำกอำย

สงครำม	 	 เรือนจ�ำ		 แทง	 	 หม่นหมอง

ขโมย	 	 ตี	 	 จับกุม	 	 กระตุก		

โกง		 	 ขมข่ืน	 	 โง่เง่ำ	 	 โกหก

ขู่เข็ญ	 	 ใจแคบ	 	 โศกนำฏกรรม	 เผำไหม้

สูญเสีย	 	 ถอนตัว		 บ่น	 	 อิจฉำ

เศร้ำ	 	 ขัดแย้ง	 	 เตือน	 	 หลีกเลี่ยง

ตรำหน้ำ	 	 แตกหัก		 ตึงเครียด	 ถ่มน�้ำลำย

บังคับ	 	 น่ำเกลียด	 อ้วน	 	 ขับไล่

ใบ้	 	 	 ทุจริต	 	 ยกเลิก	 	 จู่โจม

และความรู้สึกเช่นใด  ที่เกิดจากค�าพูดเหล่านี้

รัก	 	 	 อบอุ่น	 	 ร่ืนเริง	 	 เพื่อนฝูง

วันหยุด	 	 ลูกสุนัข		 เมตตำ	 	 สุดสัปดำห์

ควำมดี	 	 สงบ	 	 เล่น	 	 ควำมส�ำเร็จ

ให้อภัย	 	 ควำมหวัง	 ยุติธรรม		 ยินดี

บ้ำน	 	 ควำมงำม	 ควำมสนุก	 กล้ำหำญ

เห็นพ้อง	 	 ควำมสุข		 ศรัทธำ	 	 ควำมมัน่ใจ
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ชัยชนะ	 	 ควำมสุขุม	 จูบ	 	 รำงวัล

ควำมดี	 	 กอด	 	 เติบโต	 	 ควำมจริง

ยิ้ม		 	 ก�ำไร	 	 ชมเชย	 	 หัวเรำะ

ฉลอง	 	 วิเศษ	 	 ตลก	 	 เข้มแข็ง

สมควรได้รับ	 กระตือรือร้น	 มั่นคง	 	 เชื้อเชิญ

เคำรพนับถือ	 แง่ดี	 	 เยียวยำ		 พิเศษ

เสน่หำ	 	 รักษำ	 	 สบำย	 	 ขอบคุณ

ควำมกรุณำ	 ไว้วำงใจ		 ชนะเลิศ		 ผู้น�ำ

บันเทิง	 	 ส�ำเร็จ	 	 เช่ือถือ	 	 ยกย่อง

ตลก	 	 อวยพร	 	 ทำรก	 	 สนับสนุน

ฉลำด	 	 สดชื่น	 	 ช่วยเหลือ	 สวรรค์

ถ้ำผมขอให้คุณเลือกค�ำ  5  ค�ำ จำกรำยกำรข้ำงต้น  แล้วขอให้คุณ

จินตนำกำรควบคู่ไปด้วย  มันจะเป็นภำพที่น่ำยินดีไหม  ก็อำจจะไม่  ถ้ำ

ผมขอให้คุณเขียนประโยคโดยใช้  5  ค�ำใดก็ได้ในค�ำเหล่ำนั้น  มันจะเป็น

ประโยคในแง่ดีไหม  ก็อำจจะไม่เช่นกัน  แต่ถ้ำผมขอให้คุณเลือก  5  ค�ำ

ใดก็ได้จำกรำยกำรข้ำงบนนี้  แล้วจินตนำกำรและเขียนประโยคเกี่ยวกับ

มัน  มีควำมเป็นไปได้สูงว่ำผลลัพธ์จะน่ำยินดีและเป็นไปในแง่ดี

สิ่งนี้เป็นกำรทดลองที่ผมท�ำกับลูกศิษย์รวมทั้งผู้คนต่ำง ๆ ในกำร

สอนของผมมำหลำยปีแล้ว  ผมยื่นแผ่นกระดำษที่มีค�ำพูดในแง่ลบก่อน  

แล้วขอให้พวกเขำดคูรู่หนึง่  จะสงัเกตว่ำหนึง่ในค�ำเหล่ำนัน้คอื  “ตึงเครียด”  

เพยีงไม่นำน  ควำมตงึเครียดกเ็กดิขึน้ในห้อง  แต่ก่อนท่ีผมจะแจกกระดำษ

นั้น  ภำยในห้องเต็มไปด้วยควำมกระตือรือร้น  และทุกคนดูเหมือนจะ

อำรมณ์ดี  กระดำษค�ำพูดเพียงแผ่นเดียวดูเหมือนจะท�ำให้ทุกคนเนือยลง

ได้  แล้วผมก็ขอให้พวกเขำจินตนำกำรภำพ  5  ภำพ  พร้อมทั้งเขียน

ประโยค 5 ประโยคขึน้มำ  และแล้วทกุอย่ำงเลวร้ำยมำกขึน้ไปอีก  นกัศกึษำ



  272.  เมื่อใช้ค�ำพูดที่ดี  มันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้

คนหนึ่งพูดว่ำ  “แบบนี้มันท�ำให้ผมท้อแท้”  อีกคนอยำกรู้ว่ำเรำท�ำแบบนี้

ท�ำไม  เขำพูด  “ผมคิดว่ำครูอยำกให้เรำมีควำมคิดในแง่ดีซะอีก”  ผมตอบ

ว่ำใช่  ผมต้องกำรเช่นนั้น  แต่ผมก็อยำกสอนพวกเขำให้รู้ถึงผลกระทบท่ี

ค�ำพูดมีต่อควำมรู้สึกด้วย  นักเรียนคนท่ี 3 พูดว่ำ  “ครูท�ำส�ำเร็จแล้วครับ  

เวลำนี้พวกเรำทุกคนรู้สึกแย่มำก ๆ เลย”  และเนื่องจำกพวกเขำรู้จักผมดี  

ลูกศิษย์คนที่ 4 จึงถำมว่ำ  “เรำทึกทักกันเอำเองได้มั้ยครับว่ำ  มันจะต้อง

มีกระดำษที่เขียนเกี่ยวกับค�ำพูดในแง่บวกด้วย”  

ถึงคิวของผมแล้ว  ผมยิ้มอย่ำงมีเลศนัยแล้วแจกกระดำษแผ่นใหม่

บรรยำกำศทั้งหมดในห้องเปลี่ยนทันที  มีเสียงพูดคุยและหัวเรำะอย่ำงเป็น

กนัเอง ควำมกระตือรือร้นในแง่บวกหวนกลบัคนืมำ  จริง ๆ  แล้ว  ดเูหมอืน

จะมำกกว่ำตอนก่อนท่ีเรำจะเร่ิมท�ำแบบฝึกหัดนี้ด้วยซ�้ำ  จำกนั้นเรำก็

จินตนำกำรวำดภำพพร้อมท้ังแต่งประโยคกันขึ้นมำ  ทุกอย่ำงมีชีวิตชีวำ

มำกข้ึนกว่ำเดมิ  ลกูศษิย์ทีฉ่ลำดคนหนึง่พูดว่ำ  “ค�ำพดูมผีลกระทบมำกกว่ำ

ที่ผมคิดจริง ๆ ท้ัง ๆ ท่ีค�ำพูดเหล่ำนี้ก็แค่เขียนไว้บนแผ่นกระดำษเท่ำนั้น”  

ถ้ำกระดำษแผ่นหนึ่งที่มีค�ำพูดอยู่นั้น  สำมำรถท�ำให้ก�ำลังใจของคน

กว่ำ  30  คน  ฮึกเหิมขึ้นหรือตกต�่ำลงได้ภำยในเวลำไม่กี่วินำทีละก็  ลอง

คิดถึงผลกระทบของค�ำที่เรำพูดบำงค�ำ  ว่ำมันจะมีผลกระทบต่อผู้อื่น...  

และต่อตัวเรำเองมำกแค่ไหน

ผลส�ารวจบอกอะไรแก่เรา

มีคนท�ำกำรส�ำรวจเกีย่วกบัอทิธิพลของค�ำพดูเป็นจ�ำนวนมำก  และ

คงไม่มปีระโยชน์ทีจ่ะพยำยำมสรุปทัง้หมดไว้ในหนงัสอืเล่มนี ้ แต่ผมอยำก

บอกถึงผลลัพธ์ของกำรศึกษำท่ีน่ำสนใจ 2 อย่ำง  ซ่ึงสนับสนุนข้ออ้ำงที่ว่ำ  

“ค�าพูด”  มีผลกระทบมหาศาลต่อชีวิตของคนเรา  กำรศึกษำแรกนั้นได้

มำจำกวงกำรโฆษณำซ่ึงเป็นหน่วยหนึง่ทีด่เูหมอืนจะศกึษำถงึผลกระทบของ

ค�ำพูดมำกกว่ำที่นักภำษำศำสตร์ศึกษำเสียอีก  ท�ำไมล่ะ  ก็เพรำะค�ำพูด 
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บำงค�ำใช้เป็นมนต์สะกดผู้บริโภคได้  อย่ำงท่ีได้พูดไว้ก่อนหน้ำนี้ว่ำค�ำพูด

สำมำรถจูงใจท�ำให้เรำยอมซ้ือสิ่งของได้  ลองเข้ำไปในซูเปอร์มำร์เก็ตดูสิ

ครับ  แล้วเดินไปตำมช่องทำงเดิน  คุณจะเห็นมันโผล่ขึ้นมำหำคุณ  ซ่ึงคุณ

ได้ยินจำกโฆษณำทำงวิทยุโทรทัศน์  และเคยอ่ำนในโฆษณำหนังสือพิมพ์

และนิตยสำรต่ำง ๆ ต่อไปนี้คือตัวอย่ำงบำงค�ำท่ีใช้ในกำรโฆษณำ

คุณ		 	 		พิสูจน์แล้ว	 	 		ควำมรัก

ง่ำย		 	 		เพ่ือสุขภำพ	 			 		รับประกัน

ใหม่	 	 		เงิน	 	 	 		ประหยัด

ผลลัพธ์	 	 		ปลอดภัย	 	 		ค้นพบ

จำกผลงำนกำรวิจัยในโรงเรียนสอนธุรกิจตำมมหำวิทยำลัยชั้นน�ำ

หลำยแห่ง  ค�ำพูด  12  ค�ำ  นี้  คือค�ำพูดท่ีมีอิทธิพลมำกที่สุดต่อ  “คนที่

มีแนวโน้มว่ำจะเป็นผู้ซ้ือ”  มีธุรกิจหนึ่งถึงกับใส่ค�ำพูดเหล่ำนี้ไว้ในสโลแกน

กำรตลำดถึง  11  ค�ำ  ว่ำ  “คุณจะรักที่จะประหยัดเงินกับ  เจิร์ม-กอน  

เป็นกำรค้นพบใหม่ที่ใช้ง่ายและผ่ำนกำรพิสูจน์แล้ว  ซ่ึงกล้ำรับประกัน

สขุภาพและควำมปลอดภยัของคณุ”  แต่ไม่มหีลกัฐำนใดบ่งชีว่้ำสนิค้ำ  หรือ

สโลแกนนั้นประสบควำมส�ำเร็จหรือไม่

เดวิด  โอกิลวี  ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในวงกำรโฆษณำได้เขียนไว้ในหนังสือ

เร่ือง  Confessions  of  an  Advertising  Man  ว่ำยังมีค�ำพูดอีก

หลำยค�ำที่ถูกทดสอบแล้วว่ำใช้ได้ผลกับผู้บริโภค  ต่อไปนี้คือตัวอย่ำง

ปำฏิหำริย์    มหัศจรรย์    รวดเร็ว

ปรับปรุงแล้ว   ลดรำคำ    เร่งรีบ

ปฏิวัติ    น่ำอัศจรรย์    เสนอมอบให้

เป็นที่ต้องกำร   เดี๋ยวนี้    เร้ำใจ



  292.  เมื่อใช้ค�ำพูดที่ดี  มันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้

จุดประสงค์ของทั้งหมดนี้ก็เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำ  ค�ำพูดนั้น  เมื่อถูก

ใช้อย่ำงมีกลยุทธ์  มันมีผลกระทบต่อผู้คนท่ีพวกเขำเล็งเป้ำไปหำ  ถ้ำ 

ค�ำพูดท่ีถูกบรรจงเลือกสรรอย่ำงดีแล้วท�ำให้ผู้คนยอมจ่ำยเงินซ้ือของได้  

แน่นอนว่ำค�ำพูดนั้นย่อมน�ำมำใช้ในกำรเข้ำถึงผู้คนในด้ำนอื่นอีกมำกมำย

ได้ด้วย  ดังนั้นเคล็ดลับก็คือ  เราต้องรับรู้ถึงผลกระทบของมันให้มากข้ึน  

อีกท้ังเลือกเฟ้นค�าพูดด้วยความรอบคอบมากขึ้น

กำรศึกษำอย่ำงท่ี  2  ท่ีควรค่ำแก่กำรเอ่ยถึงในที่นี้เน้นให้เห็นว่ำ  

ค�ำพดูนัน้มผีลกระทบต่อสขุภำพของเรำด้วย  กำรวจิยัของสถำบนัผูส้งูอำยุ

แห่งชำติเกีย่วกบัผลกระทบของค�ำพูดบำงค�ำท่ีมผีลกระทบเช่นเดยีวกนัต่อ

คนอำยุมำกกว่ำ 60 ปี  นั่นคือถ้ำค�ำว่ำ “ชรำ” และ “ทุพพลภำพ” รวมทั้ง

กำรพูดแซวพูดติดตลกถึงควำมหลงลืม ควำมปวดร้ำว และควำมเจ็บปวด  

หำกถูกพูดเป็นประจ�ำในหมู่ผู้สูงวัย  พวกเขำก็จะได้รับผลกระทบในแง่ลบ

ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ  ควำมดันโลหิตจะสูงขึ้น  และสุขภำพจิตจะแย่ลง  

แต่ถ้ำค�ำพูดอย่ำงเช่น  “รอบรู้”  และ  “ฉลำด”  ถูกพูดในหมู่ผู้สูงวัย  เวลำ

ที่เรำติดต่อสื่อสำรกับเขำ  ผลลัพธ์จะออกมำในทำงตรงกันข้ำม

ผมเพิ่งเร่ิมมีอำยุอยู่ในกลุ่มคนวัยนี้  ผมเลือกที่จะไม่ยอมให้ค�ำพูด

ในแง่ลบอย่ำงเช่น  “เช่ืองช้ำ”  “แก่”  “หลง”  “เลือน”  และ  “ล้ำสมัย”  เข้ำ

ถึงหูผม  แม้ว่ำคนท่ีพูดจะพูดเล่นก็ตำม  แต่เห็นได้ชัดว่ำมันถูกพูดเข้ำถึง

หูผู้อำวุโสหลำยคน  และจำกกำรวิจัยพบว่ำ  เรำควรใช้ค�ำพูดท่ีให้ก�ำลังใจ

แก่ชีวิตมำกกว่ำนี้เวลำอยู่ต่อหน้ำผู้สูงอำยุ  แล้วอย่ำงนี้ท�ำไมไม่สำธยำย

ผู้คนในกลุ่มคนวัยเดียวกับผมว่ำเป็นคน  มีควำมรู้ดี  กระปร้ีกระเปร่ำ  

ใจดี  เจนโลก  มำกประสบกำรณ์  รักสนุก  น่ำชื่นชม  มีค่ำ  และเป็น

สมำชิกที่เสียสละของสังคม  บ้ำงล่ะครับ

แต่อันที่จริง  ไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มคนวัยใดที่เรำท�ำกำร

ศึกษำเรื่องผลกระทบของค�ำพูด  ควำมจริงก็คือ  ค�ำพูดมีผลกระทบในทำง

ท�ำลำย  หรือสร้ำงสรรค์ต่อทุก ๆ คนได้  ไม่ว่ำเรำจะเด็กหรือแก่แค่ไหน
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ค�าพูดไม่ก่ีค�า อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราได้

ค�าถำมข้อหนึ่งท่ีผมมักถำมผู้คนท่ีพบบนเคร่ืองบินก็คือ  “เคยมี

ใครพูดอะไรกับคุณท่ีท�ำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปบ้ำงมั้ย”  ผมสำมำรถเขียน

เร่ืองรำวอันแสนวิเศษที่ได้ยินมำลงในหนังสือเล่มนี้จนเต็มเล่มเลยละ  

น่ำท่ึงมำกท่ีคนจ�ำนวนมำกยอมเปิดใจกับคนแปลกหน้ำ  น่ำสนใจมำกที่ 

ค�ำตอบทั้งหมดท่ีผมได้รับล้วนเกี่ยวข้องกับค�ำพูดในแง่ดีที่น�ำมำซ่ึงกำร

เปลี่ยนแปลงในแง่ดี  ผมได้ยินได้ฟังเร่ืองรำวกำรให้ก�ำลังใจด้วยค�ำพูดท่ี

เมตตำ  ค�ำพดูทีเ่ตม็ไปด้วยควำมรัก  และค�ำพูดให้ก�ำลังใจจำกพ่อแม่  ปูย่่ำ

ตำยำย  ครู  อำจำรย์  โค้ช  เพ่ือน  เจ้ำนำย  นักบวช ฯลฯ  และส่วนใหญ่

แล้ว คนที่กล่ำวค�ำพูดท่ีสร้ำงแรงบันดำลใจนั้นไม่รู้หรอกว่ำ ค�ำพูดเหล่ำนั้น

มีพลัง  หรือท�ำให้คนเรำคงอยู่ช่ัวนิรันดร์ได้อย่ำงไร

เพื่อแสดงให้เห็นว่ำค�ำพูดง่ำย ๆ  สำมำรถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเรำได้

อย่ำงไร  ผมขอเล่ำเร่ือง  2  เร่ืองให้ฟัง  เร่ืองแรก  ผมอ่ำนพบใน

หนังสือพิมพ์  และเรื่องท่ี  2  นั้น  ผมประสบกับตัวผมเอง

ค�า 4 ค�า ท่ีท�าให้ชีวิตเปลี่ยนไป

สองสำมปีก่อน  ผมอยูท่ี่สนำมบินในชิคำโก  และหยบิหนงัสอืพมิพ์  

ชิคำโก ทริบูน ข้ึนมำอ่ำนคอลัมน์ท่ีเขียนโดย บ๊อบ กรีน ควำมที่เป็น 

นักเขียนชื่อดังท�ำให้สะดุดตำผมทันที  ชื่อคอลัมน์ท่ีว่ำ  “ค�า 4 ค�า  ที่ท�าให้

ชีวิตเปลี่ยนไป”  เขำเล่ำถึงเหตุกำรณ์ที่เพ่ิงพบเจอว่ำคุณแม่คนหนึ่งก�ำลัง

หัวเสียกับลูกชำยวัยรุ่นของเธอมำก  เธอตะโกนถำมลูกเสียงดังว่ำ  “แกโง่

มำกจนท�ำเร่ืองที่ถูกต้องไม่เป็นเลยหรือไง”  

ข้อสังเกตของกรีนที่มีต่อเหตุกำรณ์นี้  ไม่เพียงท�ำให้เขำคิดถึง 

ผลกระทบของค�ำพูดของผู้หญิงคนนั้นเท่ำนั้น  แต่มันยังท�ำให้เขำคิดถึงว่ำ 

ค�ำพูดนั้นจะยังคงอยู่ไปกับลูกของเธออีกนำนแค่ไหนด้วย  เขำเขียนว่ำ  

“แม้อาจไม่ใช่เร่ืองใหญ่แต่บางคร้ังเร่ืองเล็ก ๆ ก็ฝังใจไปอีกนาน ค�าพูด
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สองสามค�าที่ถึงแม้ว่าจะมีความหมายน้อยมากต่อคนที่พูดในขณะนั้น  

แต่อาจมีผลกระทบมากมายมหาศาล  ‘แกโง่มากจนท�าเร่ืองที่ถูกต้อง 

ไม่เป็นเลยหรือไง’  ค�าพูดแบบนี้ส่งเสียงดังก้องในใจได้”  ควำมเห็น 

ของกรีนใช้สนับสนุนประเด็นส�ำคัญ 2 ประเด็นในหนังสือเล่มนี้ได้อย่ำงดี  

เร่ิมด้วยกำรที่เรำจ�ำเป็นต้องรับรู้ให้มำกขึ้นถึงผลกระทบที่ค�ำพูดเรำมีต่อ 

ผู้อื่น  เรำยังจ�ำเป็นต้องเข้ำใจด้วยว่ำค�ำพูดท่ีมักจะพูดโดยประมำท  หรือ

พูดเวลำเกิดอำรมณ์  อำจมีผลกระทบไปชั่วนิรันดร์ต่อชีวิตของคนคนหนึ่ง

กรีนชี้ให้เห็นว่ำ  ค�ำพูดในแง่บวกนั้นมีอิทธิพลส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อ

ชีวิต  และอำจคงอยู่ตลอดชีวิต  เร่ืองรำวของเขำเป็นเร่ืองเกี่ยวกับนักเขียน

อำชีพท่ีข้ีอำยและขำดควำมมั่นใจในวัยเด็ก แต่อะไรบำงอย่ำงที่เกิดขึ้นใน

ช้ันเรียนภำษำอังกฤษของโรงเรียนมัธยมท�ำให้ชีวิตเขำเปลี่ยนไป มันเป็น

เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นกิจวัตร...  คุณครูส่งกำรบ้ำนวิชำกำรเขียนหนังสือ

ให้เขำ  เขำจ�ำไม่ได้ด้วยซ�้ำว่ำเขำได้คะแนนเท่ำไหร่  แต่เขำจ�ำ 4 ค�ำท่ีครู

เขียนไว้บนกำรบ้ำนได้แม่นย�ำว่ำ  “เขียนได้ดีมำก”  

นี่คือชำยหนุ่มท่ีชอบกำรเขียนและมักฝันถึงกำรแต่งเร่ืองสั้น  เพียง

แต่ขำดควำมมั่นใจ  จนกระทั่งหมำยเหตุเล็ก ๆ ของคุณครู  ท�ำให้เขำมี

ควำมคิดเปลี่ยนไปเกี่ยวกับควำมสำมำรถของตัวเขำ  และมันคือจุดเริ่มต้น

ของควำมส�ำเร็จในอำชีพนักเขียน  ตรำบจนทุกวันนี้  เขำก็ยังเชื่อว่ำ  มัน

จะไม่มวีนัเกดิขึน้หำกปรำศจำกค�ำพูด 4 ค�ำทีค่รูเขยีนไว้บนกำรบ้ำนของเขำ 

กรีนสรุปว่ำ “ค�าพูดเพียงแค่ไม่กี่ค�านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้”  

ค�า 3 ค�า ท่ีท�าให้เกิดหนังสือเล่มหน่ึง

หนังสือ  “Life’s Greatest Lessons - มีชีวิตที่ดี มีบทเรียนดี ๆ 

ให้ชีวิต”  เกือบไม่ได้พิมพ์อีกแล้ว  ควำมผิดหวังคร้ังใหญ่ที่สุดในชีวิตผม

เกิดขึ้นเมื่อส�ำนักพิมพ์แรกบอกว่ำหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้ถูกตีพิมพ์อีก 

ต่อไป  ผมทั้งตกใจทั้งท้อใจ  เดิมทีหนังสือเล่มนี้ขำยหมดจำกกำรพิมพ์
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คร้ังแรก  และได้รับกำรตอบรับดีมำกจำกผู้อ่ำน  มันน่ำตื่นเต้นจนผมอด

สงสัยไม่ได้ว่ำถ้ำพิมพ์คร้ังท่ี 2 จะต้องพิมพ์กี่เล่ม  แต่แล้วข่ำวร้ำยก็เกิดขึ้น

จนได้

หลังจำกจมปลักอยู่กับควำมเวทนำตัวเองอยู่หลำยชั่วโมง  ผมก็

ตัดสินใจพิจำรณำทำงเลือก  ปฏิกิริยำตอบรับจำกผู้อ่ำนและเสียงเรียกร้อง

ของพวกเขำทีอ่ยำกซือ้หนงัสอืเล่มนีอ้กี  ท�ำให้ผมมกี�ำลงัใจ  ผมจงึไมอ่ยำก

ให้หนังสือเล่มนี้ตำยไป  แต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่รู้ว่ำจะพิมพ์หนังสือเพิ่ม

ได้อย่ำงไร ค�ำว่ำ “เลกิพมิพ์แล้ว”  บ่งบอกถงึกำรสิน้สดุของมนั  ผมโทรศพัท์

ไปที่ส�ำนักพิมพ์และถำมว่ำมีวิธีใดบ้ำงไหมท่ีผมจะพิมพ์หนังสือเพิ่ม  ผม

ได้รับค�ำตอบว่ำ บริษัทอำจพิมพ์เพ่ิมให้ผมได้  แต่ต้องซือ้หนงัสอือย่ำงน้อย  

2,000  เล่ม  และจ่ำยค่ำขนส่งเอง  ควำมคิดแรกของผมคือ  “มันจบแล้ว”  

มนัเป็นเร่ืองของปัญหำเศรษฐกจิ  ผมเป็นครูโรงเรียนมธัยมทีต้่องหำ

ล�ำไพ่พิเศษตอนกลำงคืนเพ่ือให้มีเงินเลี้ยงตัว  ลูกชำย  3  คนของผมเพิ่ง

เรียนจบวทิยำลยั  และเงินเกบ็สะสมของเรำกก็�ำลงัร่อยหรอจนอำจจะเกอืบ

ไม่เหลือถ้ำผมซ้ือหนังสือ 2,000 เล่มท่ีว่ำ อีกท้ังผมก็ไม่ใช่คนที่มีหัวกำรค้ำ

ด้วย  ผมไม่กล้ำเอำเงินไปเสี่ยง  ซ่ึงกำรเสี่ยงคร้ังนี้ดูจะเป็นกำรเสี่ยง 

คร้ังใหญ่ซะด้วย  อะไรจะเกิดข้ึนถ้ำผมซ้ือหนังสือแล้วขำยไม่ออก  ผมจะ

ไม่เหลือเงินเก็บออมและจะมีโรงรถที่เต็มไปด้วยหนังสือที่ขำยไม่ออก

พอเคธีเลิกงำนกลับมำถึงบ้ำนในเย็นวันนั้น  ผมก็เล่ำข่ำวร้ำยเร่ือง

หนังสือเล่มนี้ถูกสั่งให้เลิกพิมพ์แล้วกับข่ำวร้ำยอีกข่ำวว่ำต้องใช้เงินจ�ำนวน

มำกในกำรซื้อหนังสือเพ่ิม  เคธีรู้สภำพเงินเก็บสะสมของเรำดี  ผมจึงคิด

ว่ำเธอต้องพูดอะไรบำงอย่ำงเป็นท�ำนองว่ำ  “ไม่มีทาง!”  แต่เธอไม่พูดแบบ

นั้น  เธอกลับพูดแค่  3  ค�ำท่ีท�ำให้ทุกอย่ำงเปลี่ยนไป  “ขายได้แน่”  

ผมไม่สำมำรถอธิบำยได้ว่ำค�ำพดูของเคธีมผีลกระทบและมพีลงัมำก

แค่ไหน พูดง่ำย ๆ  ก็คือค�ำพูดของเธอท�ำให้ควำมคิดผมเปลี่ยนไป มันสร้ำง

แรงบันดำลใจให้ผม  เรำปรึกษำเร่ืองนี้กันอยู่นำน  ในที่สุดเรำก็ตัดสินใจ



  332.  เมื่อใช้ค�ำพูดที่ดี  มันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้

  

ซ้ือหนังสือ 2,000 เล่ม ผมขำยหนังสือหมด แล้วก็ซ้ือใหม่อีก 2,000 เล่ม  

และขำยหมดอีก  จำกนั้นผมก็ลงมือพิมพ์เอง  ยอดขำยเกิน  80,000  เล่ม

ก่อนท่ีหนังสือจะถูกขำยให้กับส�ำนักพิมพ์  ไซมอน  ชัสเตอร์  ในวันท�ำ

สัญญำซ้ือขำย  นิตยสำร  พับบลิชเชอร์ส  วีกลี  ขนำนนำมหนังสือเล่มนี้

ว่ำ  “หนังสือเล่มเล็กท่ีขำยดี”  

ทั้งหมดนี้กลำยเป็นเร่ืองที่ดี  แต่ผมคงไม่มีเร่ืองนี้มำเล่ำสู่กันฟัง
ถ้ำไม่มีค�ำพูดให้ก�ำลังใจเพียง  3  ค�ำจำกเคธี  ใช่เลยครับ  

“ค�าพูดแค่ไม่กี่ค�า  สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้จริง ๆ” 

 
“ค�าพูดมีพลังทั้งในการท�าลายหรือเยียวยาชีวิต  

เมื่อเป็นค�าพูดที่จริงแท้และมีเมตตา  ย่อมเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้”

-  พุทธพจน์

--  พลังของค�าพูด  --

“ค�าพูดที่ประมำท  อำจท�ำให้เกิดกำรต่อสู้  

 ค�ำพูดที่อ�ำมหิต  อำจท�ำลำยชีวิต

 ค�ำพูดที่ขมขื่น  อำจท�ำให้เกิดควำมเกลียดชัง

 ค�ำพูดที่เห้ียมโหด  อำจท�ำให้เกิดกำรฟำดฟันและเข่นฆ่ำ

 ค�ำพูดที่เมตตำ  อำจท�ำให้หนทำงรำบร่ืน

 ค�ำพูดที่น่ำยินดี  อำจท�ำให้วันเวลำสว่ำงไสว

 ค�ำพูดที่ถูกจังหวะ  อำจบรรเทำควำมเครียด

 ค�ำพูดที่เต็มไปด้วยควำมรัก  อำจให้ค�ำอวยพรให้ชีวิต”

      -  นิรนาม
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3
ค�าพูดท่ีเลวร้าย  

สร้างความเจ็บปวดและความขุ่นเคืองใจเสมอ

“‘การระมัดระวังเรื่องฟืนไฟ’  เป็นค�าแนะน�าที่ดี  
แต่  ‘การระมัดระวังในเรื่องการใช้ค�าพูด’  ยิ่งดีกว่า 10 เท่า”

-  วิลเลียม  คาร์ลตัน

ท�าไมบทน้ีจึงมีความส�าคัญ

ตอนท่ีผมลงมือเขยีนหนังสอืเล่มน้ี  ผมต้ังใจว่าจะเขยีนให้ 

ออกมำในแง่ดแีละสร้ำงควำมหวังให้กบัชวิีต  แต่ผมยิง่เขยีนมำไกลเท่ำไหร่  

ผมก็ยิ่งตระหนักได้มำกข้ึนเท่ำนั้นว่ำ  บทนี้ไม่เพียงแต่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้  

แต่ยังจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งอีกด้วย  ถ้ำเป้ำหมำยหนึ่งในกำรเขียนหนังสือเล่มนี้

คือกำรช่วยให้เรำรับรู้ถึงผลกระทบของค�ำพูดมำกข้ึนแล้วละก็  เรำจ�ำเป็น

ต้องพจิำรณำให้ดถีงึกำรท่ีเรำอำจจะพูดอะไรบำงอย่ำงทีส่ร้ำงควำมเจ็บปวด

หรือขุ่นเคืองใจได้ในหลำย ๆ วิธี  เพรำะกำรรับรู้ท่ีเพิ่มขึ้นนั้นช่วยเรำให้

หลีกพ้นจำกกำรท�ำลำยผู้อื่นรวมทั้งตัวเรำเองด้วย

ในหนังสือเล่มแรกของผมนั้น  มีอยู่บทหนึ่งท่ีเขียนถึงควำมส�ำคัญ

ของ  ความซื่อสัตย์  ในบทนั้นผมต้องกำรท่ีจะเน้นย�้ำแต่ในแง่ดีเพียงอย่ำง

เดียว  นั่นคือ  รางวัลของการเป็นคนซื่อสัตย์  แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะชี้ให้

เห็นถึงรำงวัลเหล่ำนั้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหำกปรำศจำกกำรชี้ให้เห็นถึง



  353.  ค�ำพูดที่เลวร้ำยสร้ำงควำมเจ็บปวดและควำมขุ่นเคืองใจเสมอ

ผลลัพธ์ของควำมไม่ซ่ือสัตย์ด้วย  ในท�ำนองเดียวกัน  ส่วนหนึ่งของ

กระบวนกำรท�ำตัวเป็นคนฉลำดในกำรใช้ค�ำพูดและคนท่ีส่งเสริมให ้

ก�ำลังใจชีวิตของผู้อื่น  คือกำรเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงกำรพูดในสิ่งที่ให ้

ผลกระทบ  ตรงกันข้ำม  จริง ๆ  แล้วบทนี้ไม่มีอะไรมำกไปกว่ำเร่ืองส�ำคัญ

เกี่ยวกับค�ำพูดท่ีเรำต้องกำรจะหลีกเลี่ยง

การท่ีมีอิสระในการพูดน้ัน เป็นเรื่องท่ีดี

แต่พูดแล้วสร้างความขุ่นเคืองใจ ไม่ใช่เรื่องดี

ก่อนท่ีผมจะพูดถึงว่ำค�ำพูดของเรำสำมำรถสร้ำงควำมขุ่นเคืองใจ

ได้อย่ำงไร  ผมขอแสดงควำมเห็นต่อค�ำพูดท่ีผมเคยได้ยินมำบ่อย ๆ  

นั่นคือ  “ที่นี่เป็นประเทศเสรี  ฉันพูดอะไรก็ได้ที่ฉันต้องกำร  คุณไม่เคย

ได้ยินค�ำว่ำกำรพูดอย่ำงเสรีหรือไง”  

รัฐธรรมนญูของเรำเขยีนขึน้เพ่ือให้เรำมเีสรีภำพในเกอืบทกุเรือ่ง  แต่

ถึงแม้ว่ำผมจะโปรดปรำนกำรพูดอย่ำงเสรีและคัดค้ำนกำรเซนเซอร์อย่ำง

มำกก็ตำม  ผมก็คิดว่ำคนเรำควรมีรสนิยมท่ีดีและกำรค�ำนึงถึงควำมรู้สึก

ของผู้อื่น  รวมท้ังสิ่งที่เคยเรียกกันว่ำสมบัติผู้ดีด้วย

ค�าพูด 30 ค�า ท่ีท�าให้เกิดความรู้สึกเลวร้าย

“ค�าพูดประเภทไหนที่ฉุดคุณให้รู้สึกตกต�่าลง  ค�าพูดอะไรบ้าง

ที่คุณไม่อยากได้ยินผู้อื่นพูด”  นี่คือ  2  ค�ำถำมท่ีผมถำมผู้คนทุกเพศ 

ทุกวัยหลำยร้อยคร้ังในรอบหลำยปีท่ีผ่ำนมำ  ผมถำมพวกเขำในชั้นเรียน  

ในกำรสัมมนำ  บนเคร่ืองบิน  และในกำรพูดคุยแบบสบำย ๆ ผมบอก

ผู้คนว่ำผมก�ำลังท�ำกำรวิจัยค้นคว้ำเพ่ือเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับพลัง

อ�ำนำจและผลกระทบของค�ำพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เรำไม่อยำกได้ยิน  สิ่งท่ีท�ำให้

เรำเจบ็ปวด  หรอืขุน่เคอืงใจ  หรอืฉดุรัง้ให้เรำตกต�ำ่ลง  และพวกเขำเตม็ใจ

อย่ำงยิ่งที่จะมีส่วนร่วม
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ปฏิกิริยำตอบสนองไม่ได้ท�ำให้ผมประหลำดใจเลย  แต่มันกลำย

เป็นสิ่งที่ปลุกผมให้ต่ืนข้ึนในเร่ือง  2  เร่ือง  เร่ืองแรก  มันเตือนผมว่ำมี

หลำยวิธีในกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ไม่ดีด้วยค�ำพูดของเรำ  เร่ืองท่ีสอง  ผม

รู้สึกกระดำกเมื่ออ่ำนดูรำยกำรนี้แล้วพบได้ว่ำ  บ่อยคร้ังผมก็ท�ำเหมือน

หลำยข้อในรำยกำรนี้  ซ่ึงช่วยให้ผมพยำยำมก�ำจัดมันออกไปให้มำกที่สุด

เท่ำท่ีจะมำกได้  และผมหวังว่ำมันจะช่วยคุณได้เช่นกัน

รำยกำรต่อไปนี้คือสิ่งท่ีผู้คนบอกว่ำ  ไม่อยากได้ยิน  ซ่ึงผมเรียก

ว่ำ  “Dirty  Thirty - 30  ค�าพูดท่ีสร้างความรู้สึกเลวร้าย”  

“Dirty Thirty - 30 ค�าพูดที่สร้างความรู้สึกเลวร้าย” 

1. ค�ำพูดคุยโว

2. ค�ำสบถและค�ำหยำบคำย  

3. ซุบซิบนินทำ

4. ค�ำพูดเกร้ียวกรำด

5. ค�ำพูดโกหก

6. ค�ำพูดท่ีใจแคบ

 และสร้ำงควำมเจ็บปวด

7. ค�ำพูดตัดสินผู้อื่น

8. ค�ำพูดที่เล่นบท  “คนน่ำสงสำร”  

หรือ  เกมสงสำรตัวเอง

9. ค�ำพูดท่ีท�ำให้ท้อแท้

10. ค�ำพูดฉีกหน้ำและดูถูกคนอื่น  

11. ค�ำพูดจับผิด/วิพำกษ์วิจำรณ์

 จนเกินเหตุ

12. ค�ำบ่น  โอดครวญ

13. ค�ำพูดหยำบคำย

 และไม่เกรงใจผู้อื่น

14. ค�ำพูดกระเซ้ำเย้ำแหย่  เพ้อเจ้อ

15. ค�ำพูดที่ชอบบงกำร

16. ค�ำพูดที่พยำยำมสร้ำงควำม

ประทับใจให้ผู ้อื่นด้วยค�ำพูด

โกหกและไม่จริงใจ

17. ค�ำพูดหยำบคำย

18. ค�ำพูดกดขี่ทำงเพศ

19. ค�ำพูดบั่นทอนก�ำลังใจ

 ที่เกี่ยวกับวัย

20. ค�ำพูดในแง่ลบ  ชอบจับผิด

 ชี้ให้เห็นในสิ่งผิดเสมอ
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21. ค�ำพูดขู่เข็ญ

22. ค�ำพูดโต้เถียง  เอำเป็นเอำตำย

23. ค�ำพูดขัดจังหวะ...  

 ไม่ยอมให้ผู้อื่นพูดจบ

24. พูดเล่นบท  “ตีกิน”...  

 เกทับเร่ืองของผู้อื่นเสมอ

25. ค�ำคุยโว  ท�ำตัวเป็นคนรู้มำก

26. ค�ำพูดแกล้งป้อยอ

27. ตะโกน  แหกปำกพูด

28. ค�ำพูดที่ชอบข่มผู้คน...

 ท�ำตัวฉลำดเหนือผู้อื่น

29. ค�ำพูดที่เกินจริง

30. พูดต�ำหนิและกล่ำวหำผู้อื่น

ค�าพูด 4 ประเภท ท่ีท�าลายตัวเรามากท่ีสุด

หลำยปีท่ีผ่ำนมำ  ผมถำมลูกศิษย์และผู้ที่เข้ำร่วมสัมมนำกับผมว่ำ

ค�ำพูดอะไรที่พวกเขำได้ยินบ่อยที่สุดใน  “Dirty  Thirty - 30  ค�ำพูดท่ี

สร้ำงควำมรู้สึกเลวร้ำย”  ซ่ึงดูเหมือนจะท�ำให้สังคมของเรำย�่ำแย่มำกท่ีสุด

ด้วย  ค�ำตอบส่วนใหญ่ที่พวกเขำเลือกคือ  

1. การพูดสบถและการใช้ค�าพูดหยาบคาย

2. การบ่น  โอดครวญ  ครวญคราง  และพึมพ�า

3. การใช้ค�าพูดเห็นแก่ตัวที่แสดงความใจแคบ  และสร้างความ

เจ็บปวดแก่ผู้อื่น

4.	 การใช้ค�าพูดหยาบคาย		และไม่เกรงใจผู้อื่น

ในบทนี้ผมจะพูดถึง  3  ข้อแรก  ส่วนข้อที่  4  จะพูดในบทท่ี  9  

นั่นคือ  “ค�ำพูดอ่อนโยน  แสดงถึงควำมเคำรพและส�ำนึกในบุญคุณ”

1. การพูดสบถและการใช้ค�าพูดหยาบคาย

สองสำมปีก่อน  ผมหยิบนิตยสำรไทม์มำอ่ำนแล้วก็รู้สึกงงเล็กน้อย

เมื่อได้เห็นเร่ืองเด่นของหนังสือบนหนำ้ปกเป็นภำพวำดรูปปำกกว้ำง ๆ  กับ

ปืน มีด ระเบิด เปลวไฟ  และสัญลักษณ์อันตรำยอื่น ๆ ท่ีออกมำจำกปำก  

บนหน้ำปกเขียนค�ำว่ำ  “ค�ำพูดสกปรก”  ด้วยตัวอักษรสีเข้มไว้ด้ำนบนสุด  
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เนื้อหำของบทควำมพูดถึงว่ำ  ค�ำพูดหยำบคำยมีกำรใช้กันมำกมำย

ในวงกำรบันเทิง  ในทีวี  ละคร  และอื่น ๆ รวมทั้งกลำยเป็นส่วนหนึ่งของ

ภำษำท่ีเรำใช้กันอยู่ทุกวันด้วย  เราเป็นอย่างท่ีเราเป็น  เพราะสิ่งที่เข้ามา

ในความคิดกับจิตใจของเรา

เพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจว่ำอะไร ๆ เปลี่ยนแปลงไปมำกเพียงใด  ผมขอ

เล่ำเร่ืองของผมจำกช่วงระยะเวลำหลำยปีที่ผมสอนหนังสือในโรงเรียน

มัธยม  ในช่วง  20  ปีแรกที่ผมสอนหนังสือนั้น  ค�ำพูดหยำบคำยไม่เคย

เป็นปัญหำ  ถ้ำนักเรียนคนหนึ่งเผลอหลุดค�ำพูดหยำบโลนออกมำ  ผมจะ

ถำม  (สมัยนั้นเด็กผู้หญิงไม่ค่อยสบถ)  ด้วยค�ำถำมง่ำย ๆ ว่ำ  “เธอพูด

แบบนี้ต่อหน้ำพ่อแม่เธอหรือเปล่ำ”  ค�ำตอบคือเปล่ำ  ผมจึงขอร้องว่ำอย่ำ

สบถต่อหน้ำผมด้วย  จำกนั้นลูกศิษย์ของผมไม่เคยมีปัญหำเร่ืองนี้เลย

แต่ในยุคสมัยนี้เร่ืองนี้เร่ิมเปลี่ยนไป  ค�ำตอบคือ  “ใช่”  เมื่อผม

ถำมลูกศิษย์  (ทั้งเด็กผู้ชำยและเด็กผู้หญิง)  ว่ำพวกเขำพูดแบบนั้นต่อหน้ำ

พ่อแม่หรือเปล่ำ  พวกเขำมักเสริมว่ำ  “...และพ่อกับแม่ก็พูดแบบนั้นต่อ

หน้ำผม  (หนู)  เหมือนกัน”  นี่หมำยควำมว่ำผมต้องท้ิงค�ำถำมแบบเดิม ๆ  

แล้วต้ังค�ำถำมใหม่  ผมใช้ค�ำถำมใหม่และได้ผลตลอดปีสุดท้ำยของกำร

สอนหนังสือ  ค�ำถำมใหม่คือ  “มีท่ีไหนที่เธอไปแล้วไม่มีกำรสบถบ้ำง”   

ทุกคนต้องมีที่ใดที่หนึ่ง  ดังนั้นค�ำตอบจึงบอกว่ำมีเสมอ  โดยผมจะส�ำทับ

ทันทีว่ำ  “และเวลำนี้เธอมีอีกที่หนึ่งแล้ว...  ห้องเรียนของครูไง”  

ในฐำนะคนเป็นพ่อและเป็นครู  ผมพยำยำมสอนเร่ืองของกำรใช้ 

ค�ำพูดในแบบที่เป็นจริงและสำมำรถปฏิบัติได้เสมอ  ผมเลี้ยงลูกชำยวัยรุ่น 

3  คนท่ีบ้ำนและต้องใช้เวลำท้ังวันขลุกอยู่กับเด็กวัยรุ่นที่โรงเรียน  ผม

ต้องกำรช่วยให้พวกเขำทุกคนสำมำรถรับมือกับปัญหำสังคมปัญหำใหม่นี้  

ผมไม่ใช่คนเจ้ำระเบียบ  ไม่ใช่คนเคร่งศำสนำ  และไม่ใช่คนหัวเอียงขวำ  

ผมจึงไม่คิดว่ำ  กำรเทศนำเรื่องควำมชั่วร้ำยของค�ำพูดหยำบคำยจะช่วยให้

อะไรดีขึ้นได้  แต่กำรสอนถึงมรรยำทที่ดี  ควำมมีอำรยธรรม  และควำม

สุภำพเรียบร้อย  กลับจะช่วยได้มำกกว่ำ
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ผมตั้งค�ำถำมจ�ำนวนหนึ่งกับพวกเขำซ่ึงมักจะกระตุ้นทั้งควำมคิด

และให้มีกำรปรึกษำกันเพ่ือหำเหตุผลท่ีดีเยี่ยมได้  นั่นคือ

- ควำมคิดของเธอที่มีต่อครูจะเปลี่ยนไปหรือไม่  ถ้ำครูใช้ค�ำพูด

ที่สบถ  อยู่เสมอ

- มันท�ำให้มำตรฐำนในห้องเรียนตกต�่ำลงหรือท�ำลำยบรรยำกำศ

ในห้องเรียนของครูหรือเปล่ำ

- คนท่ีมีกำรศึกษำและมีวัฒนธรรม  พูดจำแบบนี้หรือเปล่ำ

- คนท่ีเป็นผู้น�ำใช้ค�ำพูดเช่นนี้หรือเปล่ำ

- มีสถำนที่ใดในสังคมของเรำท่ีเธอไม่อยำกได้ยินค�ำพูดสบถบ้ำง

- เธอคิดว่ำบำงคนอำจขุ่นเคืองเมื่อได้ยินค�ำพูดพวกนั้นหรือเปล่ำ

- คนที่พูดหยำบคำยในที่สำธำรณะเป็นคนสุภำพหรือหยำบคำย

- เธอเผยให้เห็นอะไรเกี่ยวกับตัวเธอเองบ้าง  เวลาที่เธอสบถ

ลูกศิษย์ผมเข้ำใจทันที  สิ่งที่ช่วยให้พวกเขำเข้ำใจได้จริง ๆ ก็คือ  

ค�ำตอบของพวกเขำเองท่ีมีต่อค�ำถำมข้อสุดท้ำย  นี่คือทัศนคติของวัยรุ่น

เหล่ำนี้พูดต่อคนที่ใช้ภำษำหรือค�ำพูดหยำบคำยเป็นประจ�ำ  

- พวกเขำเป็นคนเกร้ียวกรำด  ดูเป็นคนไร้กำรศึกษำ

- พวกเขำเป็นคนหยำบคำยและไม่เกรงใจผู้อ่ืน

- พวกเขำเป็นคนท่ีไม่สร้ำงสรรค์หรือไม่มีจินตนำกำร

- พวกเขำเป็นคนโง่เง่ำ  ไม่ฉลำด  และมีควำมคิดสกปรก

แม้กระท่ังเด็กท่ียอมรับว่ำชอบพูดสบถบ่อยก็ยังบอกว่ำแบบฝึกหัด

นีท้�ำให้พวกเขำคดิถงึสิง่ทีพู่ดเกีย่วกบัตวัพวกเขำเอง  ส่วนใหญ่พดูว่ำ  “ผม

รู้ว่ำผมพูดสบถมำกเกินไป มันเลยกลำยเป็นนิสัยที่ไม่ดี” ส่วนใหญ่บอก 

ผมภำยหลังว่ำภูมิใจกับควำมจริงที่ว่ำพวกเขำได้เปล่ียนแปลงรูปแบบกำร

ใช้ค�ำพูดของพวกเขำให้ดีข้ึน  แม้ไม่ได้หยุดโดยสิ้นเชิงแต่ก็ลดลงมำก   

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนท่ีที่อำจจะสร้ำงควำมขุ่นเคืองใจให้ผู้อ่ืน
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2. การบ่น โอดครวญ 
ครวญคราง และพึมพ�า

“โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าเราต้องพัฒนาการใช้ภาษา
และค�าพูดให้ดีขึ้นเพราะลึกลงไปในใจ  เราชอบบ่นหรือโอดครวญ”

-  เจน  แวกเนอร์

คนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่ำพวกเขำบ่นมำกน้อยแค่ไหน  เหตุผลกค็อื  

เรำมชีีวติอยูใ่นสงัคมของกำรบ่นซ่ึงเกดิขึน้รอบตวัตลอดเวลำ  แต่เรำจะบ่น

ไปท�ำไมในเมื่อมีเรื่องให้ต้องรู้สึกขอบคุณมำกมำย  ทฤษฎีของผมก็คือ  ยิ่ง

เรามมีากเท่าไหร่และชีวติยิง่ง่ายมากแค่ไหน  เรากจ็ะย่ิงบ่นมากข้ึนเท่าน้ัน  

เรำทึกทักไปเองว่ำสิ่งที่เรำมีในตอนนี้  เป็นสิ่งท่ีเรำจะต้องมีอยู่อยู่แล้ว  พอ

มันขำดหำยไปหรือน้อยลงแม้เพียงเล็กน้อย  เรำจึงโวยวำยทันที

เพื่อให้รู้ตัวว่ำคุณบ่นอย่ำงไรบ้ำง  ผมมอบกำรบ้ำนที่เคยให้ลูกศิษย์

ในโรงเรียนมัธยมและมหำวิทยำลัยท�ำ  และเวลำนี้ผมได้มอบเป็นกำรบ้ำน

ให้ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ที่มำฟังผมพูด  ซ่ึงผมได้มอบให้กับคนมำกกว่ำ  

80,000  คนแล้ว  กำรบ้ำนนี้มีชื่อว่ำ  Bruce Diaso Memorial Challenge  

วิธีกำรก็คือ  เร่ิมต้นต้ังแต่เดี๋ยวนี้และต่อไปอีก  24  ชั่วโมง  โดยไม่บ่น

อะไรทั้งสิ้น  คุณรู้ไหม  ลูกศิษย์ผมท�ำอย่ำงไรเมื่อผมมอบกำรบ้ำนนี้ให้  

พวกเขำบ่นทันทีว่ำมันยำกเกินไป!

มีกี่คนที่สำมำรถท�ำได้หรือ  รวมเบ็ดเสร็จแล้ว  5  คนครับ  ผม

ต้องใช้เวลำถึง  23  ปี  จึงพบคนแรก  ขณะที่เขียนหนังสือเล่มนี้  ผมก็

ยังตำมหำคนที่ท�ำได้อีก  ในจ�ำนวน  5  คนที่ท�ำได้นั้น  มีอยู่  2  คน  เป็น

เด็กมัธยม  คนหนึ่งอยู่เกรด  7  อีกคนอยู่เกรด  4  แล้วอีกคนเป็นผู้ใหญ่  

นั่นหมำยควำมว่ำ  1  ในทุก ๆ  16,000  คนที่ได้รับมอบหมำยกำรบ้ำนนี้

สำมำรถท�ำได้ส�ำเร็จ  ผมพยำยำมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์  แต่ก็น้อยเกินไป  

ผู้คนหลำยพันคนปฏิเสธไม่ยอมลองด้วยซ�้ำ  ท�ำไมหรือ  “เพรำะว่ำมันเป็น

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

 

วิธีปฏิบัต ิ และวางแผนการใชเวลา

ทุกวันตั้งแตเชา เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ

และมีชัยชนะในแตละวัน  กอนมื้อเชา

“คณุพรอมที่จะมีชัยชนะในแตละวันกอนมื้อเชาหรือยัง

การลุกจากที่นอนแตเชาตอนตี  5  เปนใบเบิกทางไปสู

การมีชีวิตที่ดีอยางอัศจรรยได  เปรียบเสมือนบานพับตัวเล็ก

ที่ชวยเปดประตูบานใหญ  เพราะชวยใหมีศักยภาพในการ

ทำสิ่งที่ฝนไว  และทำใหเปาหมายมีความกาวหนาเปนรูปธรรม

ใหคุณมีชีวิตดีอยางอัศจรรย  เขาใกลความเปนตัวตน
ที่เยี่ยมที่สุดและดีที่สุด  ไดอยางรวดเร็วเหนือสิ่งอื่นใด”
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ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น

Miracle  morning

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

- ไดเวลาตื่นขึ้น เพื่อปลดปลอย
  ศักยภาพขั้นสูงสุดในตัวคุณ  
- วิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง
  และตั้งปณิธานทำสิ่งที่แตกตาง
 
 

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

“ทกุสิ่งในชีวิตเริ่มตนจาก  ‘คุณตื่นนอนและใชเวลาในชวงเชา
อยางไร’  เริ่มตนทุกเชา  ดวยกิจวัตรเพ�อความสำเร็จของตัวเอง

นั่นแหละคือกุญแจสำคัญที่สุด  ที่จะนำคุณไปสูความสำเร็จ”

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

บริหารเวลา
ใหคุมคาที่สุดในแตละวัน

30 Minute Time Management

30

ภาษาเยอรมัน 30 Minuten Zeitmanagement 

เ ข า ใ จ ไ ด ง า ย ๆ ใ น 3 0 น า ที

สรุปยอ - จับประเด็นสำคัญ

แปลจากซีีรีสขายดี in 30 Minuten wissen Sie mehr!

- ทบทวนการใชเวลาของคุณในปจจุบัน 
  และจับโจรขโมยเวลาของคุณใหได 
- วิธีวางแผนการใชเวลา  
  เพื่อใหคุมคาที่สุดในแตละวัน 
- ใช Mind-Map ใหความคิดเปนระบบ
- รูวาอะไรสำคัญโดยใชหลัก “พาเรโท” 

- วิธีจัดลำดับความสำคัญและฝกโอน
  หรือกระจายงานใหคนอื่น 
- วิธีจัดระเบียบแตละวัน 
  และวิธีวางแผนการทำงานที่ดีที่สุด
- วางแผนดวยวิธี A-L-P-E-N
- วิเคราะหการใชเวลาดวยหลัก ABC
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"ปจจุบันเราอยูในโลกที่มีขอมูลมากและไมมีเวลา  จึงทำใหมีเวลาอานหนังสือนอยลง 
 ดวยเหตุดังกลาวจึงทำใหเขาใจเรื่องตางๆ เพียงผิวเผินเทานั้น หนังสือชุดนี้แกปญหา

 ดังกลาว เราอานแทนคุณ เฟนหาประเด็นสำคัญ  และคัดกรองจนเหลือเฉพาะหัวใจ

 สำคัญ จากนั้นทำใหมีเนื้อหาตรงประเด็น อานสนุกผานการตูนที่อธิบายเขาใจงายๆ"

หนังสือขายดี ชุด
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B Y  J I M  R A N D E L
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สอนรวย
หมานอย
วิธีคิด วิธีรวย

Download ตัวอยาง PDF  เพ�ออานกอนซื้อที ่www.BeeMedia.co.th

โดย โบโด  เชฟเฟอร Bodo Schäfer
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)- วิธีตั้งเปาหมายและจินตนาการใหสำเร็จ

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

- วิธีเขียน “บันทึกความสำเร็จ” 
- เริ่มลงทุนตามหลักการ “หานทองคำ”
- วิธีคิดในเรื่องเงินที่พอแมไมไดสอน
- สอนวิธีจัดการเงินตั้งแตยังเล็ก
- เริ่มตนชีวิตใหม กับอิสรภาพทางการเงิน

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

เร�องราวของ หมานอย กับ เด็กหญิงคีรา

ที่สอนวิธีคิดในเร�องการเงิน และการลงทุน

นักเขียนหนังสือขายดีีกวา 10 ลานเลมทั่วโลก และติดอันดับ 
ขายดีในเยอรมนีนานกวา 5 ป เกิดที่ประเทศเยอรมนี สามารถ 
บริหารเงินเปลี่ยนชีวิตจากคนยากจน  ใหกลายเปนคนร่ำรวยได

หนังสือขายดี  3  เลม

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

Die Gesetze der Gewinner 
: Erfolg  und  ein  erfülltes Leben

E i n  H u n d  n a m e n s  M o n e y
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“คณุรูไหมตอนไหนลำบากที่สุด 
ก็ตอนที่คุณไมมีเงินไง!
ตอนนั้นเงินจะสำคัญที่สุด...
ดังนั้น จงสรางฐานะโดยเร็ว

อยาลืมเปนอันขาดวา ความร่ำรวย
เปนสิทธิโดยกำเนิดของคุณ  
ชีวิตคุณควรจะสดใส  ไมใชลำบาก
จงปนชีวิตคุณใหเปนผลงานชิ้นเอก  
จงพิสูจนใหตนเองและคนอื่นเห็นวา
คุณสามารถมั่งคั่งไดภายใน  7  ป”

มีเงินลาน
วิธีสรางอิสรภาพการเงิน

ใน ป

ยอดขาย 7 ลานเลมทั่วโลก แปลไปแลว 25 ภาษา

หนังสือขายดียอดขาย 10 ลานเลม แปลไปแลวกวา 35 ประเทศทั่วโลก

Der Weg zur finanziellen Freiheit
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คุณ ในอนาคต

ที่อดทนสูในวันนี้

ตองขอบคุณตัวเอง

ฉันจึงขยันเชนนี้

เพราะไมอยากดูถูกตัวเองตอนแก

แปลจาก :

เขียนโดย : ทัง มู

- มีทิศทางในใจ จะไดไมสะดุดลม
- ใจกวางแคไหน 
  อนาคตก็กวางแคนั้น
- คนที่โชคดีมักโชคดีเสมอ  
  คนที่โชครายมักโชครายตลอด
- อุปนิสัยตาง  อนาคตตาง

- ควบคุมตนเองเสียแตวันน�้ 
  วันขางหนาจึงจะประสบความสำเร็จ
- ตองมั�นใจวา ชีวิตวันพรุงน�้
  ที่ดีกวาวันน�้ คุณมีวันที่จะไปถึง
- สูสักตั้ง ใหคุณในวันพรุงน�้  
  ขอบคุณตัวคุณในวันน�้
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หำซ้ือหนงัสอืได้ทีร้่ำน SE-ED นายอินทร์ B2S CUBook 7-11 และ ร้านหนงัสอืช้ันน�าทัว่ประเทศ

กรณีต้องการซื้อหนังสือจ�านวนมากเพื่อใช้แจกหรือมอบเป็นของขวัญของช�าร่วย  ในงำนต่ำง ๆ  

หรือเป็นของขวัญพิเศษส�ำหรับคนที่รักและห่วงใย  ท่านสามารถติดต่อขอรับส่วนลดพิเศษได้ที่

มือถือ 089-111-7500 หรือ Line id : @beemedia สั่งซื้อ Online ที่ www.BeeMedia.co.th  


