


มนุษย์ ใช้ชีวิตด้วยคำพูด

คำพูดเรียกคนตายขึ้นจากหลุมก็ได้ ฝังคนเป็นลงหลุมก็ได้

– ไฮน์ริช ไฮเนอ (Heinrich Heine)
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มนุษย์คือสัตว์ที่ใช้ภาษา

โลกเรามีสิ่งมีชีวิตกว่าสองล้านสายพันธุ์ พืช สัตว์ จุลชีพมากมาย 

สุดคณานับต่างร่วมขับร้องประสานเสียงเพลงแห่งชีวิตอยู่บนผืนดิน ผืนน้ำ  

และท้องฟ้า ทว่ามีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ

อันที่จริงหากพิจารณาแบบตัวต่อตัว มนุษย์ดูจะไม่ค่อยมีคุณสมบัติ 

สมกับเป็นสัตว์ประเสริฐสักเท่าไรเลย มนุษย์วิ่งได้ แต่ไม่มีทางเร็วเท่าม้าหรือ 

นกกระจอกเทศ ส่วนเรื่องบิน ไม่ต้องเปรียบเทียบกับนกนางแอ่นหรืออินทรี  

แค่ไก่ มนุษย์ก็ยังบินสู้ไม่ไหว กระนั้นมนุษย์ก็ใช้สมองสร้างรถยนต์พาตน 

แล่นฉิว สร้างเครื่องบินจนครอบครองน่านฟ้ากว้าง 

มนุษย์เติมเต็มความสามารถที่ตนไม่มีตามธรรมชาติจนได้ชื่อว่าเป็น 

สตัวป์ระเสรฐิ วา่แตม่นษุยม์ลีกัษณะพเิศษอะไรอืน่อกีไหมถงึครอบครองตำแหนง่ 

สัตว์ประเสริฐนี้ได้ นักวิชาการคงตอบว่าเพราะมนุษย์รู้จักเข้าสังคม รู้จักคิด 

แบบใช้เหตุและผล เป็นสัตว์การเมือง รู้จักใช้เครื่องมือ และสื่อสารด้วยภาษา

ยังมีลักษณะพิเศษของมนุษย์นอกเหนือจากนี้อีกนับไม่ถ้วน แต่ปัจจัย 

ที่ทำให้มนุษย์เหมาะสมกับการเป็นสัตว์ประเสริฐคือ  “พูดเป็น” หรือมนุษย์ 

เป็นสัตว์ที่ใช้ภาษาสื่อสารนั่นเอง

มนุษย์แสดงความคิดของตนด้วยคำพูด เราถ่ายทอดความรู้ที่สั่งสมมา 

ลงในภาษา พร้อมมอบวิวัฒนาการแก่มันอยู่ตลอด อารยธรรมและวัฒนธรรม 

จึงผลิบานรุ่งโรจน์
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ชีวิตในครอบครัว ชีวิตในโรงเรียน ชีวิตในที่ทำงาน และการทำธุรกิจ 

ที่ปราศจากคำพูด เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จริงไหมครับ

มาตีกรอบตัวอย่างให้แคบลงกันอีกสักหน่อย แค่พิจารณาการทำงาน 

ในบริษัทคร่าว  ๆ ตั้งแต่การออกคำสั่ง รายงาน ประชุม หารือ ฯลฯ ไม่มี 

ขัน้ตอนไหนเลยจะไมใ่ชค้ำพดู ไมใ่ชเ่รือ่งทีเ่กนิจรงิเลยหากจะกลา่ววา่การทำงาน 

ทุกอย่างล้วนเป็นกิจกรรมที่ใช้ภาษาทั้งสิ้น

คำพูดในสังคมปัจจุบันเป็นทั้งอาวุธแสดงตัวตนของเรา เป็นทั้งกุญแจ 

ของมนุษยสัมพันธ ์ และเกี่ยวโยงโดยตรงกับเงินในโลกของธุรกิจ 

มนุษย์พูดอยู่เสมอ

พวกเราอยู่ในสังคมที่มีสปีช (speech) หรือวาทศิลป์เป็นศูนย์กลาง 

ผลคือเราทุกคนต้องเป็นนักพูด ไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ก็ตาม 

สมมติคุณไปงานเลี้ยงหนึ่งแล้วนั่งหลบมุมคนเดียว ไม่พูดไม่จากับใคร  

จะต้องมีใครสักคนมาถามคุณแน่ว่า

“เป็นอะไรหรือเปล่า งานไม่สนุกเหรอ”

มนุษย์อาศัยอยู่รวมกัน เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไม่เกินจริงเลย 

หากจะกล่าวว่าความสัมพันธ์นั้นเริ่มต้นและจบลงได้เพราะคำพูด

มิสเตอร์คลับเป็นนักข่าวของ  หนังสือพิมพ์ดาวศุกร์ ที่ตีพิมพ์จำหน่าย 

บนดาวศกุร ์ งานของเขาคอืมายงัโลกเพือ่สงัเกตและรายงานขนบธรรมเนยีมของ 

ชาวโลก

“ความรู้สึกแรกเมื่อมาถึงโลกคือได้ยินแต่เสียงผู้คนบนโลกโหวกเหวก 

ตลอดเวลา เหมือนพวกเขาไม่รู้จักการเงียบและการทำสมาธิ ซึ่งดาวศุกร์ 

เรากำหนดให้เป็นช่วงเวลาที่ต้องมีตามกฎหมาย ชาวโลกพูดอยู่ตลอด

“อีกทั้งบางทีเหมือนกับไม่มีใครฟังใครด้วย ผมสังเกตเห็นชายหญิงในที่ 

สาธารณะที่ต่างคนต่างพูด ด้วยความสงสัยผมจึงจับตามอง จึงรู้ว่าพวกเขาพูด 

เพื่อให้อีกฝ่ายฟังตัวเอง พอถามว่า ‘พวกคุณพูดอะไร’ คำตอบที่ได้คือ ‘ไม่ได้ 
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พูดอะไรเลย’

“บนโลกยังมีอะไรแปลก ๆ อย่างการรวบรวมสิ่งของที่พูดไม่ได้ตีพิมพ์เป็น 

หนงัสอืพมิพก์บัหนงัสอื แตพ่วกมนักลบัไมค่อ่ยถกูอา่น เพราะชาวโลกมวัแตพ่ดู  

เลยอ่านหนังสือได้ไม่มาก”

เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งจาก “โรงละครคำพูด” ในหนังสือ สัญลักษณ์ระหว่าง 

มนุษย์  ของบริงเกลซัน (Bringleson) ตัวละครมิสเตอร์คลับในเรื่องกล่าวว่า  

“ชาวโลกพูดมาก”

ผมคิดว่าคนพูดมากเกินคือคนบ้าน้ำลาย ส่วนคนพูดน้อยเกินเหมือน 

คนใบ้ แต่สำหรับคนพูดแต่พอดีนั้นจะได้รับคำชม 

คุณล่ะพูดเยอะแค่ไหน และมีทักษะการพูดระดับไหน

หากอา้งองิตามผลวจิยัของมหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์ ความสำเรจ็ในชวีติ 

ของบุคคลผู้หนึ่งสามารถอนุมานได้จากการตอบคำถามต่อไปนี้ของเขา

“คุณจะสรุปความคิด แล้วพูดให้ครบถ้วนทันทีที่ลุกขึ้นยืนได้หรือไม่”

คนส่วนใหญ่มักจะตอบว่า “เป็นไปไม่ได้ ฉันทำไม่ได้หรอก”

พูดด้วยการกระทำ  ไม่ใช่แค่ปาก

ถ้าเช่นนั้นจะทำอย่างไรให้พูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนจะเข้าสู่ 

เคล็ดลับดังกล่าว เรามาทำความเข้าใจเรื่องของการสื่อสารกันสักหน่อย

อัลเบิร์ต เมห์ราเบียน (Albert Mehrabian) นักวิชาการด้านการสื่อสาร 

จากอเมริกา อธิบายผลวิจัยเรื่องของการสื่อสารว่าประกอบจากคำศัพท์ที่ใช้   

7 เปอร์เซ็นต ์ เสียง 38 เปอร์เซ็นต ์ และภาษากาย 55 เปอร์เซ็นต์

การเลือกใช้คำพูดแตกต่างกันเพื่อสื่อความหมายเดียวกัน มีผลต่อการ 

สื่อสารเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ ยกตัวอย่างเช่น “เชิญทานครับ” “เชิญรับประทาน 

ครับ” จะพูดแบบไหนเราต่างเข้าใจว่าหมายถึง “กินข้าวสิ” 

ลำดับต่อมา การใช้เสียงมีผลต่อการสื่อสาร 38 เปอร์เซ็นต์ เช่น ความ 

รู้สึกของคนฟังคำว่า “ขอโทษครับ” จะแตกต่างกันมากตามการทิ้งหางเสียงและ 
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การลงน้ำหนักเสียงในแต่ละพยางค์ของคนพูด 

พวกเราต่างใช้ปากเขียน “เรซูเม่” ของเราเองวันละหลายสิบฉบับ วันไหน 

ว่าง ๆ ลองทำน้ำเสียงหงุดหงิดตั้งแต่เช้ายันเย็นดูสิ

“ยายนี/่หมอนี่ กนิอะไรผดิสำแดงหรอืไง ทำไมตอ้งใสอ่ารมณข์นาดนัน้”

พอทำได้สัก 3 วัน รับรองคุณจะถูกตราหน้าว่า “เป็นโรคประสาท” แน่นอน  

หรือไม่ลองพูดด้วยน้ำเสียงห้วน ๆ ด ู

“เจ้าคนอวดดี! ไม่น่าคบเลย”

กลับกัน หากพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลอ่อนหวาน

“เขาเป็นคนด ี เรียบร้อย”

คนอื่นก็จะรู้สึกดีกับเรา 

มาถึงภาษากาย มันส่งผลต่อการสื่อสารถึง 55 เปอร์เซ็นต์ ทำไมจึงเป็น 

เช่นนั้น เป็นเพราะอีกฝ่ายใช้หูฟังเราพูด ในขณะที่ใช้ตาจับจ้องสายตา สีหน้า 

พฤติกรรม อิริยาบถ ฯลฯ ของเราเพื่อประเมินว่า  “คนนี้มีมารยาทหรือไม่”  

“พูดจริงหรือโกหก” “เฉียบคมหรือเฉิ่มเชย” 

อย่างไรก็ตาม หากไม่ทำจริงตามคำพูด สุดท้ายเราย่อมไม่ได้รับความ 

เชื่อใจ ฉะนั้นอย่าเพียงพูดพล่อย  ๆ  หรือเล่นลิ้น เราต้อง  “พูดด้วยการกระทำ”  

หรือ “ลงมือทำจริง” ด้วย 

พิชิตใจใครต่อใครด้วยวิธีพูด  123

ยุคนี้คือยุคแห่งการสื่อสาร ยุคแห่งการโน้มน้าว รอบตัวเรามีคนพูด 

ไม่เป็นอยู่มากมายเหลือเกิน ทั้งคนชอบพูดแต่ความเห็นของตน คนพูดจา 

ยืดยาว คนใบ้กินเพราะไม่กล้าพูด 

คำว่าสนทนาประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ “ฉัน” กับ “เธอ” การพูดคนเดียว 

คือการพูดกับตัวเองหรือการเทศน์ ส่วนความเงียบมีความหมายเท่ากับจบสิ้น 

การสนทนา หลายคนสูญเสียมนุษยสัมพันธ์โดยเฉพาะกับเรื่องธุรกิจเพราะ 

สนทนาไม่เก่ง สูตรการสนทนาที่เรียกว่า  “วิธีพูด 123”  ช่วยเราแก้ไขปัญหา 

เหล่านี้ได ้
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 พูดให้จบใน 1 นาท ี

	 คนยุคใหม่ไม่ชอบคนที่พูดยาวยืดยาด คนสมัยนี้มีการศึกษาดี สมอง 

จึงไว การพูดเรื่องเดิมยาว  ๆ  จะกลายเป็นการพร่ำบ่น ควรพูดสั้น  ๆ  

พอกระตุ้นให้อีกฝ่ายพูดต่อ

 ให้อีกฝ่ายพูดเกิน 2 นาที

	 คนเราไม่ว่าใครก็อยากเป็นฝ่ายพูด เราจึงควรเปิดโอกาสให้อีกฝ่าย 

พูดนานเกิน 2 นาที นี่ละความหมายของคำสอนที่ว่าคนมีปากเดียว  

มี 2 ห ู หรือก็คือจงพูดให้น้อย แต่ฟังให้มาก

	 พอบอกอย่างนี้ สมมติกำหนดให้สนทนากันยาว 12 นาที หลายคน 

อาจคิดว่า “ฉันจะเป็นฝ่ายพูดสัก 10 นาทีก่อน แล้วค่อยให้อีกฝ่าย 

พดูเสนอความเหน็สกั 2 นาทตีามสตูร” การพดูคนเดยีวนาน 10 นาท ี

ไม่เพียงต้องคิดหนักเพื่อหาหัวข้อสนทนาและวิธีพูดเท่านั้น แต่คนฟัง 

ต้องนิ่งฟังฝ่ายเดียวนานถึง 10 นาท ี มีหวังเบื่อจนหาวหวอดแน ่ๆ

 พูดเสริมคำพูดอีกฝ่ายเกิน 3 ครั้ง

	 การสนทนาจะมีสีสันเมื่อคู่สนทนามีปฏิกิริยาตอบรับ หากปราศจาก 

มัน คนพูดก็หมดอารมณ์ที่จะพูด การพูดเสริมคำพูดอีกฝ่าย เช่น  

“อยา่งนีน้ีเ่อง” “แลว้ไงตอ่ครบั/คะ” “ตายจรงิ!” “โธเ่อย๋...” “ฉนักค็ดิ 

แบบนั้น” มากเกินกว่า  3 ครั้ง จะกระตุ้นให้อีกฝ่ายพูดต่ออย่าง 

ออกรส

โดยทั่วไปเราเรียก  “วิธีพูด 123”  ว่า  “วิธีสนทนา 3 นาที” คือพูด 1 นาที  

ฟัง 2 นาท ี และพูดเสริม 3 ครั้งขึ้นไป รวมเวลาสนทนาทั้งหมด 3 นาที

คงมีคนสงสัย “แล้วเรื่องสำคัญล่ะ จะพูดจบได้อย่างไรใน 1 นาที”  

หายห่วงครับ เวลา 3 นาทีนี้คือหน่วยเวลาย่อยที่สุดของการสนทนา หากคุณ 

ต้องสนทนานาน 12 นาที ก็เพียงแต่ใช้สูตรนี้จำนวน 4 ครั้ง หากสนทนานาน  

15 นาทีก็ใช้ 5 ครั้ง หากสนทนานาน 30 นาทีก็ใช้ 10 ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการ 

เจรจาหรือให้คำปรึกษานานแค่ไหน ก็ใช้สูตร “สนทนา 3 นาที” ได้ทั้งสิ้น
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เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยหลักการพูดเสริม  3  ข้อ

เป้าหมายของการสนทนาคือ พูด ฟัง ทำความเข้าใจ และรับรู้ความ 

คิดเห็นของอีกฝ่าย เพื่อจะทำเช่นนั้นได้ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องฟังคำพูด 

ของอีกฝ่ายให้ดี เราเรียกมันว่าการตั้งใจฟัง หนึ่งในวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีคือการพูด 

เสริมคำพูดของอีกฝ่าย ซึ่งผมขอแนะนำวิธีพูดเสริมที่มีประสิทธิภาพ 3 ข้อ 

ดังต่อไปนี้

 พูดทวนคำพูดสำคัญของผู้พูด

“ไม่เจอกันนานเลย”

“ครับ ไม่เจอกันนานจริง ๆ”

“ช่วงนี้ยุ่งเหรอครับ”

“โอย ยุ่งมากเลยครับ”

แค่รับคำอย่างใส่ใจ คุณก็จะไม่ถูกติว่าเป็นคู่สนทนาที่จืดชืดแล้ว

 กระตุ้นการสนทนาให้ไหลลื่น

“วันนี้ฉันเจอคุณยังด้วย”

“เจอที่ไหนเหรอ”

“ที่ถนนชุงโม”

“เมื่อไหร่”

“ประมาณบ่ายสาม”

“เป็นไง เธอสวยขึ้นไหม”

“ก็ดูสีหน้าสดชื่นมาก เห็นว่าใกล้จะแต่งงานแล้วละ”

เช่นเดียวกับการเลี้ยงลูกของนักฟุตบอลเพื่อทำประตู เราต้องเลี้ยงลูก 

ที่ชื่อว่าบทสนทนาไปยังเป้าหมาย 

 เสริมความเห็นของตัวเอง

“ลูกชายฉันจะลองสอบเข้าทำงานบริษัทหนังสือพิมพ์ละ”

“ดีจังเลย คนเกาหลีเรียกนักหนังสือพิมพ์ว่า  ‘ราชาไร้มงกุฎ’  เชียวนา 

ยิ่งยุคนี้เป็นยุคของสื่อสารสนเทศ สมควรแล้วละที่จะไปลองสอบดู”
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การพูดเสริมด้วยสิ่งที่เรารู้จะยิ่งช่วยให้ผู้พูดพูดต่ออย่างออกรส

แค่ใช้กฎ 3 ข้อให้เป็น การสนทนาก็จะคึกคักขึ้น แต่คู่สนทนาบางคน 

ไม่เข้าใจวิธีพูดเสริม ทั้งที่ควรพูดเสริมเมื่ออีกฝ่ายเล่าเรื่อง กลับเอาแต่นิ่งเงียบ 

จนน่าอึดอัด กรณีนี้เราต้องถามชักจูงให้เขาพูดบ้าง

3  วิธีตั้งคำถามเพื่อสร้างบทสนทนาที่ดี

“สำหรับคนเงียบขรึม จงถามเขาทุก 30 วินาที”

นี่คือคำสอนในตำราการขายของสหรัฐอเมริกา การตั้งคำถามก็จำเป็น 

ต้องมีหลักการ ขืนไปถามคนไม่ชอบพูดว่า “เป้าหมายของชีวิตคืออะไร” “เล่า 

หน้าที่ของพนักงานบริษัทให้ฟังหน่อย” เขาคงไม่อยากตอบ และถึงจะตอบ 

ก็คงตอบสั้น  ๆ แค่ใช่หรือไม่ ลองใช้ 3 วิธีตั้งคำถามเพื่อโน้มน้าวคำตอบจาก 

อีกฝ่ายดู

 ถามเรื่องง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

	 เด็กน้อยสวมเสื้อผ้าชุดสวย

	 “หนูน้อย แต่งตัวน่ารักจังเลย ใครซื้อเสื้อให้จ๊ะ”

	 “คุณแม่ค่ะ”

	 ง่ายใช่ไหมล่ะ แต่ยังมีคนชอบตั้งคำถามประเภท

	 “แต่งตัวน่ารักจังเลย ชุดเธอราคาเท่าไรจ๊ะ”

	 “หา...”

	 เด็กไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเองสักหน่อย

 ถามโดยชื่นชมให้อีกฝ่ายภูมิใจ

	 โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งเกณฑ์นักเรียนไปช่วยกันทำความสะอาด 

กำแพงเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่ง 

ขีดเขียนวาดรูปเล่นบนกำแพง คุณครูประจำชั้นโกรธจัด ถามอย่าง 

กราดเกรี้ยว

	 “ใครวาดรูปเล่นตรงนี ้ ออกมานะ!”
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	 ไม่มีเด็กคนไหนยอมรับ คุณครูจึงออกอุบาย

	 “ครูไม่รู้หรอกนะว่าใครทำ แต่ดูไปดูมา ครูว่าฝีมือวาดเยี่ยมมาก  

เข้าขั้นอัจฉริยะเลย”

	 “คุณครูครับ ผมวาดเองครับ”

	 ถึงจะถูกคุณครูดุ แต่เด็กก็อยากอวดว่าเป็นฝีมือของตน การได้รับ 

คำพูดชมเชยให้ภูมิใจปลุกเร้าความรู้สึกดีในตัวเราทุกคน

 ถามโดยให้ประเมินส่วนได้ส่วนเสีย

	 หมายถึงถ้าไม่ตอบจะส่งผลเสีย แต่ถ้าตอบจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง  

วิธีนี้ส่วนใหญ่ตำรวจสืบสวนกับนักข่าวมักจะนำไปใช้ เช่น ตำรวจ 

สืบสวนถามผู้ต้องหาว่า

	 “เมื่อคืนวานคุณอยู่ที่ไหน”

	 “อยู่ที่บ้านครับ”

	 “กับใคร”

	 “ผมอยู่คนเดียวครับ”

	 “ทำอะไร”

	 “นอนครับ”

	 “มีหลักฐานไหม”

	 “ไม่มีครับ”

	 จู่ ๆ ตำรวจก็ตะโกนลั่น

	 “อย่าโกหก เมื่อคืนวานคุณฆ่าคนตายใช่ไหม”

	 “เปล่านะครับ!”

	 “เกดิเหตฆุาตกรรมละแวกทีค่ณุอยู่ เรามพียานเหน็เหตกุารณย์นืยนัวา่ 

ฆาตกรรูปร่างสูงใหญ่ สวมแว่นตากรอบหนาเหมือนคุณ คุณเป็นคน 

ฆ่าใช่ไหม”

	 “ผมไม่ได้ทำนะครับ”

	 “งั้นคุณทำอะไร”

	 คำพูดกดดันของตำรวจบีบให้ผู้ต้องหารับสารภาพ

	 “ที่จริงผมแค่ขโมยของ”

	 พอปกปิดความผิดฐานเบาแต่ดันถูกต้องสงสัยว่ากระทำความผิดฐาน 
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หนักกว่า ผู้ต้องหาจึงประเมินส่วนได้ส่วนเสียว่าสู้ยอมรับว่าขโมยของ 

คงจะดีกว่า 

คำนึงถึงจุดยืนของอีกฝ่าย

คุณแม่จับมือลูกชายวัย 5 ขวบเดินเที่ยวห้าง คุณแม่อารมณ์ดีเพราะ 

ได้เลือกชมแต่ของสวย ๆ งาม ๆ แต่เด็กชายกลับร้องไห้โยเย

“เป็นอะไรจ๊ะ ดูโน่นส ิ สวยออก” 

เด็กน้อยเอาแต่ร้องไห้

“เป็นอะไรเนี่ย...” คุณแม่มองลูก ก่อนจะนึกสงสัยว่าเขางอแงเพราะ 

เชือกรองเท้าหลุด

“อุ๊ย เชือกรองเท้าหลุดจริง ๆ ด้วย”

พอคุณแม่ก้มลงผูกเชือกรองเท้า เธอตกใจมาก เพราะที่มองเห็นตอนนี้ 

มีเพียงขาของผู้คน มองไม่เห็นของสวยงามเลยสักอย่าง เป็นเพราะห้าง 

จัดแสดงสินค้าต่าง ๆ ให้ตรงระดับสายตาของผู้ใหญ่

“โธ่เอ๋ย แม่ขอโทษนะที่ไม่ได้คิดเรื่องส่วนสูงของลูกเลย”

พออุ้มลูก เด็กน้อยตะโกนก้องด้วยความดีใจ

“แม่ฮะ ดูไดโนเสาร์ตรงโน้นสิ! ซื้อให้ผมหน่อยนะครับ”

หากพ่อแม่คำนึงถึงจุดยืนของลูก ลูกคำนึงถึงจุดยืนของพ่อแม่ ผู้บริหาร 

คำนึงถึงจุดยืนของพนักงาน พนักงานคำนึงถึงจุดยืนของผู้บริหาร สื่อสารกัน 

ด้วยความเข้าใจจุดยืนของอีกฝ่าย ต่อให้ตกอยู่ในสถานการณ์ชวนหงุดหงิด  

เราทุกคนคงพาชีวิตไปพบทางออกที่สดใสกว่าก็เป็นได้

จงพยายามคำนึงถึงจุดยืนและสนทนาบนจุดยืนของอีกฝ่าย
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คำพูดในสังคมปัจจุบัน

เป็นทั้งอาวุธแสดงตัวตนของเรา

เป็นทั้งกุญแจของมนุษยสัมพันธ์

และเกี่ยวโยงโดยตรง

กับเงินในโลกของธุรกิจ



พลังยิ่งใหญ่ของวาทศิลป์

ภาษาคืออาวุธร้ายกาจยิ่งกว่าระเบิด

– คอนสแตนติน เวอร์จิล กีออร์กีอ ู (Constantin Virgil Gheorghiu) 
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วาทศิลป์ชั้นครูกอบกู้บริษัท

หลายคนหวาดหวัน่กบัการพดูตอ่หนา้สาธารณชน หนงัสอื บุก๊ออฟลสิตส์  

(Book of Lists) ระบุว่าหนึ่งในความกลัวอันดับต้น ๆ ของชาวอเมริกันคือการพูด 

ต่อหน้าคนหมู่มาก 

ล ี ไอเอคอคคา (Lee Iacocca) ผูบ้รหิารระดบัตำนานของธรุกจิรถยนต์ 

ในอเมริกา อธิบายถึงความสำเร็จของเขาว่า “ยกความดีให้ทักษะการพูด”  

ตน้ทศวรรษ 1980 ตอนเขารบัตำแหนง่ประธานกรรมการบรษิทัรถยนตไ์ครสเลอร์  

(Chrysler) ที่จวนเจียนล้มละลายเพราะขาดทุนสะสม ผู้คนต่างเย้ยหยันว่า 

เขา “สติไม่ดี” แต่ไอเอคอคคาไม่สะทกสะท้านกับความเห็นจากภายนอก เขา 

บุกเดี่ยวไปวอชิงตันเพื่อโน้มน้าวรัฐบาลกลางให้อนุมัติค้ำประกันเงินกู้จำนวน  

1,700 ล้านดอลลาร์ให้ พร้อมทั้งปลุกใจพนักงานในบริษัทที่กำลังท้อและเรียก 

ความมั่นใจของผู้บริโภคชาวอเมริกันว่า “ไครสเลอร์คืนชีพแล้ว”

ไอเอคอคคาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในโฆษณาทางโทรทัศน์ด้วยตัวเอง เขาพูด 

ออกอากาศอย่างมั่นใจว่า

“เราเคยภูมิใจกับคำว่า Made in USA เพราะมันหมายถึงคนอเมริกัน 

ผลิตสินค้าคุณภาพระดับโลก โชคร้ายที่ทุกวันนี้ชาวอเมริกันจำนวนมากไม่เชื่อ 

เช่นนั้นแล้ว ซึ่งจะถือว่าสมควรแล้วก็ได้”

ไอเอคอคคายกย่องไครสเลอร์เป็นสุดยอดนวัตกรรมรถยนต์ที่แตกต่าง 
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จากรถยนต์ในอดีต

“หากท่านเจอรถที่ดีกว่าไครสเลอร์ก็ซื้อมันได้เลยครับ”

ก่อนจะเสริมว่าหากเจอรถยนต์ของบริษัทอื่นที่สมรรถนะดีกว่ารถของ 

ไครสเลอร์ บริษัทยินดีจ่ายให้ลูกค้า 50 ดอลลาร์ 

โฆษณาชิ้นนี้กระตุ้นความภูมิใจของชาวอเมริกัน บ่งบอกถึงการกลับมา 

อันยิ่งใหญ่ของไครสเลอร์ และเพิ่มความนิยมในตัวไอเอคอคคาจนพุ่งสูงขนาด 

มีสิทธิ์ลงสมัครประธานาธิบดีเลยทีเดียว 

ทุกวันนี้ไอเอคอคคาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักพูดแถวหน้าของอเมริกา  

อันที่จริงเขาไม่ได้พูดเก่งมาตั้งแต่แรก ไอเอคอคคาพูดติดอ่างกระทั่งอายุ 25 ปี 

ก่อนจะเข้าอบรม “คอร์สฝึกการพูด” ทำให้เขาเข้าใจหลักการพูดอย่างแตกฉาน  

เขาหมั่นฝึกฝนจนมั่นใจ ผลลัพธ์คือเกียรติยศชื่อเสียงที่เรารู้จักถึงตอนนี้

ไอเอคอคคากลา่วไวใ้นหนงัสอืชวีประวตัขิองเขาวา่ “พนกังานหรอืผูบ้รหิาร 

เก่ง  ๆ  จะอับอายเมื่ออธิบายสิ่งที่อยู่ในหัวพวกเขาออกมาไม่ได้ ผมจะแนะนำ 

คนแบบนีใ้หไ้ปเขา้คอรส์ฝกึการพดู ครัง้หนึง่ผมเองเคยหวาดหวัน่กบัการขึน้แทน่ 

พูดต่อหน้าคนเยอะ ๆ แต่น่ันเป็นส่ิงท่ีเกิดก่อนผมจะเข้าคอร์ส ผมเรียนหลักการพูด 

หลาย ๆ อย่างจนเข้าใจและได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียนมาจนถึงทุกวันนี้”

ศิลปะการพูดทำได้ทั้งฆ่าและช่วยชีวิตคน

ในเรื่อง สามก๊ก เมื่อโจโฉจับตัวลิโป้ได้ ลิโป้สาบานจะจงรักภักดีต่อโจโฉ 

หากไว้ชีวิตตน ทว่าเล่าปี่แนะโจโฉว่า

“ท่านลืมเรื่องที่เกิดกับเต๊งหงวนและตั๋งโต๊ะแล้วหรือ”

คำพดูนีค้ำเดยีวทำใหโ้จโฉฉกุคดิ “ลโิปเ้ปน็คนหยาบชา้ ทรยศหกัหลงัคน 

ไดเ้สมอเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตน แมแ้ตบ่ดิาบญุธรรมกส็งัหารลงอยา่งเลอืดเยน็”  

คิดแล้วโจโฉจึงตัดสินใจฆ่ายอดขุนพลมากฝีมือเช่นลิโป้ในที่สุด

เล่าปี่ไม่ต้องลงมือสังหารเอง ก็กำจัดเสี้ยนหนามในวันหน้าสำเร็จโดยใช้ 

เพียงคำพูด
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ในเรื่อง  มหัศจรรย์แห่งพันหนึ่งราตรี พระเจ้าซาห์เรียร์ พระราชาแห่ง 

เปอร์เซีย ทรงมีพระมเหสีที่ไม่ปรนนิบัติงาน ซ้ำยังคบชู้ เมื่อพระเจ้าซาห์เรียร์ 

ทรงจับได้จึงโปรดให้ประหารนางเสีย เหตุการณ์นี้ทำให้พระเจ้าซาห์เรียร์ทรง 

เคยีดแคน้ผูห้ญงิทกุคน หากทรงหลบันอนกบัผูห้ญงิคนไหนกจ็ะรบัสัง่ใหป้ระหาร 

นางในวันรุ่งขึ้น จนผู้คนหวาดกลัว บ้านเมืองตกอยู่ในความพรั่นพรึง สาวรุ่น 

ต้องรีบแต่งงานหรือไม่ก็หนีไปอยู่ดินแดนอื่นเสีย

ซาห์ราซัด บุตรสาวของอำมาตย์ผู้หนึ่งอาสาถวายตัว อำมาตย์ผู้เป็น 

บิดากลัวว่าลูกสาวจะถูกประหาร แต่ซาห์ราซัดซึ่งเป็นคนฉลาดยืนกรานว่าเธอ  

“อาจไม่ถูกประหารก็ได้” บิดาจึงจำยอมอนุญาต

พอซาห์ราซัดเข้าวัง เธอเริ่มเล่านิทานแสนสนุกถวายพระราชาตั้งแต่ 

คืนแรก เธอจงใจหยุดเนื้อหาส่วนที่สนุกที่สุดของนิทานในช่วงรุ่งสาง พระราชา 

จึงไม่อาจตัดพระทัยประหารชีวิตนางลงเพราะทรงอยากฟังนิทานต่อ ซาห์ราซัด 

เล่านิทานถวายเช่นนี้จนเล่าจบในคืนที่หนึ่งพันหนึ่ง ระหว่างเวลาที่ผ่านมา 

นางคลอดบุตร 3 คน ฝ่ายพระราชาเองก็ทรงสำนึกได้ในที่สุด

วาทศิลป์อันยอดเยี่ยมได้ช่วยชีวิตนางซาห์ราซัดและชีวิตของผู้หญิงอีก 

มากมาย ซึ่งสุดท้ายแล้วมันยังช่วยพระราชาเองอีกด้วย เพราะทรราชผู้สั่ง 

ประหารผู้หญิงทุกคนหลังหลับนอนด้วยเพียงคืนเดียว ไม่แคล้วต้องมีจุดจบไม่ดีแน่

คำพดูควบคมุไดก้ระทัง่ชวีติคน คนเรามกัจะมองวา่ภาษามไีวเ้พือ่สือ่สาร  

แต่พลังของคำพูดมีมากกว่านั้น บางครั้งคำพูดเป็นดั่งดาบคมคร่าชีวิตคน แต่ 

บางครั้งก็เป็นดั่งของวิเศษช่วยชีวิตคนได้เช่นกัน

วาทศิลป์กำหนดอนาคตประเทศ 

มีคำกล่าวว่า “ลิ้นยาวสามนิ้วแข็งแกร่งยิ่งกว่าทหารนับแสน” นักพูด 

ผู้เก่งกาจจากประวัติศาสตร์จีนมีซูฉินกับจางอี๋แห่งยุคจ้านกั๋ว พวกเขาต่างเป็น 

ศษิยร์ว่มสำนกัของกุย๋กูจ๋ือ่ ขณะนัน้มแีควน้ฉนิเปน็แควน้ใหญ ่ และมแีควน้อสิระ 

อีก 6 แคว้นแยกกันอยู่
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ซูฉินเดินทางไปแคว้นต่าง ๆ ที่เกรงกลัวอำนาจแคว้นฉิน เพื่อพูดจาชักจูง 

ให้แต่ละแคว้นร่วมมือกันต้านฉินด้วยนโยบายพันธมิตรแนวนอน1 ซูฉินเริ่มจาก 

ไปแคว้นเยียน กราบทูลกษัตริย์แคว้นเยียนว่า

“แคว้นเล็กต่าง  ๆ เมื่อประจันหน้ากับแคว้นฉินอันยิ่งใหญ่ก็เป็นดั่ง 

เปลวเทียนต้านลมแรง แต่หากแคว้นเล็กต่างร่วมมือกันต่อต้านอำนาจแคว้นฉิน  

ย่อมช่วยให้ทุกแคว้นอยู่รอด”

กษัตริย์แคว้นเยียนทรงเห็นชอบ ซูฉินจึงเดินทางไปแคว้นจ้าวต่อ

“กำลังทหาร 6 แคว้นรวมกันมีมากกว่าแคว้นฉินนับ 5 เท่า แผ่นดิน  

6 แคว้นรวมกันใหญ่กว่าแคว้นฉินนับ 10 เท่า ขอเพียงทั้งหกแคว้นร่วมใจ 

เป็นหนึ่ง ย่อมต่อกรแคว้นฉินได้ดังใจ”

กษัตริย์แคว้นจ้าวทรงฟังคำแนะนำจากซูฉินก็ดีพระทัยยิ่ง ทรงตกรางวัล 

งามแก่เขา และจัดแจงให้เขาเดินทางไปแจ้งแผนการนี้แก่แคว้นอื่น ๆ ที่เหลือ

ซูฉินเดินทางไปแคว้นฉีซึ่งมีกำลังทหารเข้มแข็งปานกลาง พร้อมชักจูงว่า

“แคว้นฉีกับแคว้นฉินอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันมิได้ หากแคว้นฉีเกรงอำนาจ 

แคว้นฉินจนยอมเข้าข้าง ไม่สนใจแคว้นเล็กอื่น  ๆ สุดท้ายแคว้นฉีจะต้องเสีย 

ดินแดนกับเครื่องบรรณาการมากมายแก่แคว้นฉิน แต่หากร่วมมือกัน 6 แคว้น  

ไม่เพียงทั้งห้าแคว้นจะสรรเสริญ แคว้นฉียังจะได้ผลประโยชน์มากมายจาก 

เหล่าพันธมิตร”

กษัตริย์แคว้นฉีดำริว่านโยบายนี้มีเหตุผล จึงทรงยอมผนึกกำลังกับ 

แควน้จา้ว แควน้เวย่ แควน้หาน แควน้ฉู ่ และแควน้เยยีน ชว่ยกนัตา้นอำนาจ 

แคว้นฉิน ซูฉินได้รับแต่งตั้งเป็นอัครเสนาบดีร่วมของ  6 แคว้นและดำเนิน 

นโยบายพันธมิตรแนวนอนนี้ต้านอำนาจแคว้นฉินสำเร็จราบรื่นถึง 15 ปีก่อนจะ 

ถูกนโยบายพันธมิตรแนวตั้ง2 ของจางอี๋โค่นลง 

1 การรวมตัวของแคว้นฉินและแคว้นอิสระอื่น  ๆ  ที่วางตัวเรียงกันตามแนวตะวันตก  -  

ตะวันออกของประเทศจีนเพื่อขยายอำนาจไปยังแคว้นอื่น
2 การรวมตัวของแคว้นอิสระที่วางตัวตามแนวเหนือ  - ใต้ เพื่อป้องกันอำนาจรุกราน 

ของแคว้นฉิน
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จางอี๋เคยไปดื่มเหล้าบ้านเสนาบดีแคว้นฉู่ เคราะห์ร้ายลูกแก้วหยก 

ชิ้นโปรดของเสนาบดีหายไปในวันนั้น จางอี๋จึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกโบยตี 

นับร้อย ๆ ครั้ง 

ภรรยาของเขาเห็นสภาพสะบักสะบอมของสามีก็กล่าวว่า

“หากท่านไม่ไปพูดคุยกับเสนาบดีที่บ้านนั้น ก็คงไม่ถูกกระทำแบบนี้”

จางอี๋กลับถามภรรยา

“เจ้าช่วยดูซิว่าลิ้นของข้ายังปกติดีอยู่ไหม”

พอภรรยาตอบว่าปกติด ี จางอี๋ก็ถอนใจโล่งอก

“ค่อยยังชั่ว! ในเมื่อข้ายังมีลิ้น ข้าจะไม่ล้มเลิกการไปเจรจากับใคร  ๆ  

เป็นแน่”

จางอีถ๋กูเนรเทศออกจากแควน้ฉู่ เขาเขา้รบัราชการทีแ่ควน้ฉนิ ภายหลงั 

ไดข้ึน้เปน็เสนาบด ี เขาตระเวนศกึษาการณภ์ายในของทัง้หกแควน้เลก็ และไดใ้ช ้

วาทะชักจูงแคว้นฉินให้เชื่อถือจนทำลายพันธมิตร 6 แคว้นซึ่งซูฉินเคยเจรจาไว้ 

สำเร็จ

สิ่งที่ซูฉินและจางอี๋ใช้สร้างความรุ่งโรจน์และพังพินาศของบ้านเมือง 

ทั้งเจ็ดแคว้นหาใช่หอกดาบ แต่เป็นเพียงลิ้นยาว 3 นิ้ว นี่คือตัวอย่างของ 

อนาคตประเทศที่ถูกกำหนดให้เป็นไปด้วยการใช้เพียงวาทศิลป์

พลังคำพูด  ปัจจัยพื้นฐานสู่ความสำเร็จ

ดอกเตอร์เจมส์ เบนเดอร์ (James Bender) หัวหน้าศูนย์วิจัยความ 

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา (National Institute for Human  

Relations) เคยทำการสำรวจกลุม่บคุคลสำคญัแหง่วงการการเงนิ 55 ราย มทีัง้ 

ผู้อำนวยการและประธานกรรมการจากบริษัทเด่น ๆ เช่น เจเนอรัลมอเตอร์ส  

(General  Motors) บัลติมอร์ เรลโร้ด  (Balt imore Rai lroad) บริษัท 

โทรคมนาคม บริษัทน้ำมันในนิวเจอร์ซีย์ บริษัทยาสูบ ธนาคารเชส (Chase)  

บริษัทเบทเลเฮมสตีล (Bethlehem Steel) ฯลฯ 
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ดอกเตอร์เบนเดอร์ถามพวกเขาว่า

“ทักษะที่ผู้บริหารรุ่นใหม่ต้องการมากที่สุดคืออะไร”

กลุ่มบุคคลเป้าหมาย 54 รายต่างตอบว่า  “การพูด” มีเพียงรายเดียว 

ซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทขายสินค้าทางไปรษณีย์ตอบ  “ทักษะการเขียน”  เป็นอันดับ 

แรก ส่วนคำตอบอันดับสองคือ “การพูด”

เดวิด ซาร์นอฟฟ์ นักธุรกิจผู้บุกเบิกกิจการวิทยุและโทรทัศน์คนแรก 

ในอเมริกากล่าวถึงคำถามของดอกเตอร์เจมส ์ เบนเดอร ์ ว่า

“จากประสบการณ์ส่วนตัว ผมยืนยันได้ว่าคำพูดมีพลังสำคัญที่สุดต่อ 

ความสำเรจ็ในโลกธรุกจิ หากใชเ้ปน็ คำพดูจะเปน็สดุยอดวธิทีีเ่ราใชแ้ลกเปลีย่น 

ความคิดและความเชื่อ คำพูดที่ทรงอำนาจเน้นย้ำให้คนฟังปฏิบัติตามสิ่งที่เรา 

เรียกร้อง และส่งอิทธิพลต่อความคิดของพวกเขา”

ไม่ว่าจะเป็นการพูดออกโทรทัศน ์ สนทนาส่วนตัว ประชุม หรือการอ่าน 

รายงานก็เหมือนกันหมด ความชัดเจน กระชับ ออกเสียงชัดถ้อยชัดคำ คือ 

ปัจจัยของการพูดที่ดี ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยถ่ายทอดความคิดของผู้พูดออกมา 

อย่างเป็นระเบียบ

ใครอยากประสบความสำเรจ็ในธรุกจิ สิง่สำคญัขอ้หนึง่คอืจะตอ้งพฒันา 

ทกัษะการพดู เพราะคำพดูคอืปจัจยัพืน้ฐานสูค่วามสำเรจ็ในทกุศาสตรท์ีส่มัพนัธ ์

กับการแสวงหาคุณค่าของมนุษย์

ดอกเตอร์เจมส์ เบนเดอร ์ กล่าวว่า

“คุณไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะเพื่อจะพูดเก่ง ขอเพียงเป็นคนสติปกติ  

ไม่ว่าใครก็ฝึกฝนการพูดของตนให้ทรงพลังและทรงอิทธิพลได้ แม้แต่คนพูด 

ตดิอา่ง คนมเีสยีงเบาตัง้แตเ่กดิ กม็หีลายคนทเีดยีวทีแ่กไ้ขขอ้บกพรอ่งของตวัเอง 

กระทั่งกลายเป็นนักพูดผู้เก่งกาจ”

ทกัษะการพดูหาใชเ่กดิจากพรสวรรค ์ แตเ่กดิจากการฝกึฝน นกัพดูชัน้คร ู

เช่น เดมอสทีเนส (Demosthenes) กิแกโร (Cicero) เว็บสเตอร์ ลิงคอล์น 

รูสเวลต์ เชอร์ชิลล์ ฯลฯ ล้วนมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะมีวาทศิลป์เป็นเลิศ  

พวกเขาหมั่นฝึกฝนจนช่ำชองและกลายเป็นนักพูดผู้เยี่ยมยอดในที่สุด
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ทักษะการพูดไม่ใช่พรสวรรค์  แต่คือพรแสวง

ความลม้เหลวจากธรุกจิคา้เมลด็พนัธุส์ง่ผลใหค้ณุพอ่ของจอรจ์ เบอรน์ารด์  

ชอว์ (George Bernard Shaw) นักวิจารณ์และนักเขียนบทละครชื่อดังของ 

องักฤษ กลายเปน็คนตดิเหลา้และไมด่แูลครอบครวั ชอวจ์บการศกึษาแคร่ะดบั 

ประถมก็ต้องไปทำงานเป็นเด็กรับใช้ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ด้วยวัยเพียง 15 ปี 

เพื่อหาเลี้ยงปากท้อง พออายุ 20 ปีเขาเดินทางจากกรุงดับลินบ้านเกิดไปหา 

งานทำยังกรุงลอนดอน

เยน็วนัหนึง่ขณะหางานทำ เขาจบัพลดัจบัผลไูดเ้ขา้ชมการโตว้าท ี ฝปีาก 

ของพวกนักโต้วาทียอดเยี่ยมมาก ฝ่ายเสนอพูดตรรกะของตนอย่างจัดเจน  

ส่วนฝ่ายค้านก็โต้แย้งได้ชาญฉลาด ชอว์ประทับใจการโต้วาทีมากจนอยากลอง 

โตว้าทดีว้ยบา้ง เขาลองลงโตว้าทดีแูตป่รากฏวา่เปน็ไดเ้พยีงตวัตลก เขาอบัอาย 

เพราะตนมีทักษะการพูดอันน้อยนิด ภายหลังเมื่อมีการจัดโต้วาทีที่ไหน ชอว์ 

จะไปฟังทุกครั้งและร่วมลงโต้วาทีเองอีกหลายครั้ง แม้จะตะกุกตะกักบ้าง 

แต่เขาไม่เคยถอดใจ อีกทั้งไม่เกียจคร้าน พยายามเรียนรู้เคล็ดลับการโต้วาที  

ผลสุดท้ายจึงมีชื่อเสียงว่าเป็นนักพูดผู้เก่งกาจ

จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว ์ กลายเป็นนักพูดชื่อก้องก็ด้วยความเพียรของตน 

เขาได้รับเชิญให้ไปพูดบรรยายทั่วประเทศนานถึง 12 ปี 

วันหนึ่งมีหนุ่มน้อยผู้ประทับใจทักษะการพูดของเขาได้เอ่ยถามเคล็ดลับ 

การพูด ชอว์ตอบว่า

“การพดูเหมอืนการเลน่สเกตครบั เวลาหดัเลน่สเกต เรามกัจะจนิตนาการ 

ภาพตัวเองวาดลวดลายงามสง่าเหนือลานน้ำแข็ง แต่สำหรับการเล่นครั้งแรก  

อย่าว่าแต่งามสง่า เราได้แต่ลื่นล้มเสียมากกว่า การลื่นล้มมันน่าอาย แต่ถ้า 

เราไม่ยี่หระและมุ่งมั่นทรงตัวเล่นต่อไป ไม่นานเราก็จะสเกตอย่างคล่องแคล่ว 

ด้วยท่วงท่าสง่างามจนได้

“การพูดก็เหมือนกัน ตอนแรกเราจะสั่น พูดตะกุกตะกัก ประหม่า  

แต่เมื่อมุ่งมั่นตั้งใจฝึกพูดไปเรื่อย  ๆ เราจะพูดได้อย่างชำนาญชนิดที่ว่าชินชากับ 

เสียงปรบมือและเสียงเชียร์ไปเลย การพูดต้องฝึกเหมือนกับการฝึกเล่นสเกต 

นั่นละ ต้องขัดเกลาทักษะโดยมีความตั้งใจว่า ‘ฉันจะต้องพูดเก่ง’ ตั้งใจฝึกไป 
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จนกว่าจะได้ยินคำชมจากผู้คนว่า ‘เธอพูดเก่ง’ แล้วคุณก็จะพูดคล่องได้อย่างที่ 

ผมเป็น”

ใชแ่ลว้ เชน่เดยีวกบัทกัษะสว่นใหญ ่ การพดูคอืพรแสวง ไมใ่ชพ่รสวรรค ์ 

ขอเพียงตั้งใจแน่วแน่มากพอและขยันฝึกฝน ไม่ว่าใครก็พัฒนาทักษะการพูด 

ได้สำเร็จ


