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เมื่อ 30 ปีก่อน เรื่องเล่านั้นมีไว้สำหรับเด็ก  ๆ  และพวกที่คลั่งไคล้ใน 
ประวตัศิาสตร์ แตท่กุวนันี้ “การเลา่เรือ่ง” คอื กลยทุธก์ารสือ่สารอยา่ง 
รอบด้าน ที่ผสานหลักการเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ การศึกษา  
ความบันเทิง และประสาทวิทยา เพื่อนำมาใช้ในแวดวงต่าง  ๆ อาทิ  
กฎหมาย การตลาด การพัฒนาองค์กร ความเป็นผู้นำ การดูแล 
สุขภาพ และการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช ้ การเล่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที ่
แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

ไม่ได้น่าแปลกใจเลย เทคโนโลยีนำพาข้อมูลมาให้เรามากเหลือเกิน  
ทำให้เดี๋ยวนี้เราจำเป็นต้องใช้กระบวนการรับรู้ในระดับจิตสำนึก เพื่อ 
แปลความหมายของข้อมูลให้กลับไปอยู่ในรูปแบบที่สมองของมนุษย์ 
ใช้ทำความเข้าใจโลกมาตั้งแต่เกิด ซึ่งรูปแบบที่ว่านั้นก็คือเรื่องเล่า 
นั่นเอง วิทยาศาสตร์จึงเข้ามามีส่วน สมองเราคิดเป็นเรื่องเล่า  
หลังจากหนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับการเล่าเรื่องที่มีชื่อว่า  The Story  
Factor  วางแผงในปี  ค.ศ.  2000 ฉันได้สังเกตเห็นว่าการสื่อสาร 
ทุกประเภทพัฒนามากขึ้นเมื่อผู้คนเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์และบอกเล่า 

บทนำ 
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เรือ่งทีม่คีวามหมายตอ่ทัง้ผูเ้ลา่และผูฟ้งั เรือ่งเลา่เตมิขอ้มลูใหส้มบรูณ ์
ด้วยคุณค่าด้านความสัมพันธ์ของมนุษย์ และฟื้นคืนแรงจูงใจอันทรง 
อานุภาพซึ่งบังเกิดขึ้นเมื่อเราต่างรู้สึกถึงสิ่งที่มนุษยชาติมีร่วมกัน 

เมือ่คณุรูว้ธิกีารเสาะหาและเลา่เรือ่งราวทีม่คีวามหมายลกึซึง้กนิใจ 
ต่อทั้งตัวคุณและผู้ฟัง ถือว่าคุณมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการ 
ยอมรับ เข้าใจ และโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นแล้ว นักเล่าเรื่องที่เก่งที่สุด 
เรยีนรูท้ีจ่ะใชป้ฏกิริยิาตอบสนองทางอารมณข์องตวัเองเปน็เครือ่งคน้หา 
และกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ของคนอื่น

เมื่อคุณฝึกเล่าเรื่องของตัวเอง คุณก็จะได้เรียนรู้ว่ารายละเอียด 
แบบไหนทำให้เรื่องมีชีวิตชีวา การเล่าเรื่องส่วนตัวเป็นโอกาสที่คุณจะ 
ได้ฝึกลำดับเรื่องราวและรายละเอียดที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกเพื่อ 
สร้างบริบทใหม่  ๆ ยิ่งกว่านั้น การเล่าเรื่องของตัวเองยังเป็นโอกาสที่ 
คุณจะได้รับคำติชมจากมนุษย์จริง  ๆ  ที่มีชีวิตจิตใจ ไม่ใช่จากการ 
คาดเดาเอาเองซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงกับการตอบสนองจริง ๆ ก็ได้

เมือ่การพยายามสือ่สารของเราขาดความรูส้กึวา่มมีนษุยอ์ยูต่รงนัน้  
จะเนื่องจากความมักง่ายหรือจากความตั้งใจอันดีก็ตาม พลังของ 
การสื่อสารจะอ่อนลง มีรูปแบบของการสื่อสารมากมายเหลือเกินที่ 
อวดอา้งวา่ไดผ้สาน “ลกัษณะ 7 ประการของวดิโีอไวรลั” หรอืหลกัการ  
“พาดหวัดงึดดูใจ 5 ประการ” ซึง่นีก่เ็ปน็การยนืยนัวา่การไปสูเ่ปา้หมาย 
ที่แท้จริงในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั้นไม่ได้มีแค่หนทางเดียว

คำแนะนำสำหรบัการเลา่เรือ่งโดยสว่นใหญม่กัจะแนะใหค้ณุสรา้ง 
เรื่องราวจาก ภายนอกสู่ภายใน ทุกเรื่องเล่ามีองค์ประกอบบางอย่าง 
ทีเ่หมอืนกนั เชน่ มเีคา้โครงเรือ่ง บคุลกิของตวัละคร สถานที ่ ความ 
ขัดแย้ง และทางออกของปัญหา แน่ละ ทุกเรื่องต้องมีองค์ประกอบ 
เหลา่นี ้ แตน่ัน่กไ็มไ่ดท้ำใหเ้รามอีารมณร์ว่มไปกบัเรือ่งได้ มนัเพยีงแต ่
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเค้าโครงเรื่อง บุคลิกของตัวละคร สถานที่ ความ 
ขัดแย้ง และทางออกของปัญหาเท่านั้น ในทางกลับกัน การเล่าเรื่อง 
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ของตัวเองสอนให้คุณรู้จักเล่าเรื่องจาก ภายในสู่ภายนอก โดยตั้งต้นที่ 
อารมณ์และความเกี่ยวข้องส่วนบุคคล ดังนั้น ถ้าคุณไม่เล่าเรื่อง 
ออกมาจากใจ เรื่องนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลอะไร แต่เมื่อคุณเล่าถึงสิ่งที่ 
มีความหมายต่อชีวิตและงานของคุณซึ่งตัวคุณเองประทับใจ คุณจะ 
เชี่ยวชาญการหาเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับชีวิตและการทำงานที่จับใจคนฟัง

การเลา่เรือ่งสว่นตวัทำใหค้ณุมองประสบการณต์ามความเปน็จรงิ  
เช่น คุณเล่าเรื่องของลูกค้าคนหนึ่งที่รู้สึกไม่พอใจเพราะไปได้ยินมาว่า 
มีคนซื้อรถรุ่นเดียวกับของเขาในราคาเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของที่เขาจ่ายไป  
แตเ่มือ่ไดย้นิวา่เรือ่งการขายครึง่ราคาเปน็แคข่า่วลอื เขากก็ลบัมารูส้กึด ี
อีกครั้ง แต่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับตอนก่อนที่จะได้ยินเรื่องโกหกนี้ นี่คือ 
พลงัของเรือ่งเลา่ตอ่การตคีวามประสบการณ์ คนทีไ่ดย้นิเรือ่งการซือ้รถ 
ครึง่ราคา หรอืไดย้นิวา่เรือ่งนีเ้ปน็ขา่วลอืตัง้แตเ่ริม่แรก จะเกดิปฏกิริยิา 
ตอบสนองทีแ่ตกตา่งไปอยา่งสิน้เชงิ ในทำนองเดยีวกนั เรือ่ง “พอ่แทง 
ลูกชาย”  อาจถูกนำมาตีความว่าเป็นการฆาตกรรมหรือการเจาะคอ 
เพื่อช่วยชีวิตแบบฉุกเฉินก็ได้ การเล่าเรื่องจะสอนคุณว่า ผู้ฟังทุกคน 
ล้วนมีเรื่องราวส่วนตัวมากมายที่คุณสามารถดึงมาใช้ประโยชน์ในการ 
สร้างความสบายใจหรือปลุกปั่นอารมณ์ให้เกิดความแปลกใจและ 
กระวนกระวายใจ เม่ือคุณส่ือสารโดยใช้วิธีการเล่าเร่ือง กฎโบร่ำโบราณ 
ที่บอกให้เรา “รู้จักผู้ฟัง” จะยิ่งนำมาซึ่งประสิทธิผล

เมือ่คณุสรา้งนสิยัการชอบเลา่เรือ่งสว่นตวัแลว้ คณุกจ็ะยิง่คน้พบ 
ความคิดดี  ๆ  มานำเสนอเรื่องเล่าของคุณให้น่าติดตามและกระตุ้น 
อารมณ์ร่วมจากผู้ฟังได้ หลังจากเขียนบล็อกเล่าเกี่ยวกับการทำงาน 
อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของตัวเองอยู่เป็นเวลาหนึ่งปี  
มิตรสหายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแวดวงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็  
กระตือรือร้นอยากใช้การเล่าเรื่องพิสูจน์ให้สภาเทศบาลนครเห็นว่า  
เขาตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของที่ดินแปลงที่เขาอยากจะ 
พฒันา เขาไดเ้ชญิชวนเดก็ ๆ ในโรงเรยีนยา่นนัน้ใหว้าดภาพเหตกุารณ์ 
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ประวัติศาสตร์ และนำภาพวาดเหล่าน้ันมาใส่ไว้ในสไลด์ท่ีเขาจะนำเสนอ  
ถ้าเป็นเม่ือก่อนเขาอาจจะใช้วิธีดึงเอาแผนผังเหตุการณ์ตามประวัติศาสตร์ 
จากในเว็บไซต์ของเทศบาลนครไปแปะในสไลด์ แต่ตอนนี้ เขากลับ 
เลือกที่จะสนุกกับการให้และรับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์จากเด็ก 
ประถมสามเปน็เวลาถงึสองชัว่โมง คณุครทูีโ่รงเรยีนชอบความคดินีม้าก 
และเดก็  ๆ เองกเ็ตม็ใจทีจ่ะแบง่ปนัภาพวาดของตวัเองดว้ย หลงัจากนัน้ 
ไม่กี่สัปดาห์ มิตรสหายคนนี้ก็ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง 

การเข้าใจอำนาจของเรื่องเล่าเป็นทั้งโอกาสที่วิเศษและความ 
รับผิดชอบที่น่าหวาดหวั่น จงใช้เรื่องเล่าในทางที่ดี

ในฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกของหนังสือเล่มนี้ ฉันได้หยิบยกคำพูด 
ของแบร์ร ี ชวาร์ทซ ์ ผู้เขียนหนังสือ The Paradox of Choice: Why  
More Is Less  (นิวยอร์ก:  เอ็คโค,  2004) มาแสดงให้เห็นว่าเรา 
ต้องการเรื่องเล่ามากขึ้นกว่าที่เคยมาช่วยให้เราเลือกในสิ่งที่ดีและ 
พอใจกับสิ่งที่เราเลือก แบร์รีเขียนไว้ว่า “จะมีจุดหนึ่งที่ทางเลือก 
ทั้งหมดไม่เพียงแต่ไม่ให้ประโยชน์ใด  ๆ แต่ยังให้ผลที่ไม่พึงปรารถนา 
ด้วย นี่เองที่เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ ความเสียใจ ความกังวลถึง 
โอกาสที่เสียไป และความคาดหวังที่สูงเกินจริง” ทางเลือกนั้นมีแต่ 
จะมากขึ้นเรื่อย  ๆ เราจึงต้องการเรื่องเล่าที่เปี่ยมด้วยความหมาย 
มากกว่าที่ผ่านมา

หลังจากหนังสือเรื่อง The Paradox of Choice: Why More  
Is Less ชวาร์ทซ์ก็ได้ร่วมกับเคนเนธ ชาร์ป  เขียนหนังสือเรื่อง  
Practical Wisdom (นิวยอร์ก: ริเวอร์เฮด, 2011) ขึ้นมาอีกหนึ่งเล่ม 
โดยในเล่มนี้พวกเขาได้พูดถึงความพยายามอย่างไม่สมเหตุสมผล 
ของเราที่จะใช้สูตรต่าง  ๆ  มาอธิบายและลอกเลียนแบบภูมิปัญญา  
แต่ภูมิปัญญานั้นผันตามสถานการณ์ ดังนั้นเมื่อคำตอบคือ  “แล้วแต่ 
สถานการณ์” สตูรตายตวัยอ่มใชก้ารไมไ่ด ้ แซปโปส ์ รา้นคา้ออนไลน ์ 
คน้พบวา่การบรกิารลกูคา้ทีย่อดเยีย่มเปน็ผลจากเรือ่งเลา่และวฒันธรรม 
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ขององค์กร ไม่ใช่บทสนทนาของพนักงานคอลเซ็นเตอร์ที่ถูกกำหนดไว ้
ตายตัว พนักงานบริการลูกค้าของแซปโปส์ไม่มีบทสำหรับสนทนา 
กับลูกค้า  บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการพูดให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายตามสถานการณ์  
โดยอิงจากค่านิยมหลักขององค์กร การบริหารจัดการด้วยเรื่องเล่า 
อาจทำให้รู้สึกเหมือนกับกำลังล่องลอยกลางอากาศโดยไม่มีตาข่าย 
คอยรองรับอยู่เบื้องล่าง แต่ตาข่ายแห่งความปลอดภัยที่สร้างจาก 
สูตรตายตัว นโยบาย บทสำหรับการสนทนา และกฎเกณฑ์ ก็เป็น 
เพยีงสิง่ทีเ่ราหลงผดิคดิวา่ความเปน็ระบบระเบยีบจะกอ่ใหเ้กดิคณุภาพ  
แต่ในแง่อารมณ์ความรู้สึกแล้ว ความเป็นระบบระเบียบทำให้รู้สึกถึง 
ความเย็นชา เรื่องเล่านั้นมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่า  
จงึเหมาะแกก่ารตอบสนองตอ่สถานการณห์ลากหลายและมเีอกลกัษณ์  
ภายในโลกที่เต็มไปด้วยความคลุมเครือและอารมณ์ความรู้สึก

อาริสโตเติลได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ช่างฝีมือไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดวัด 
แนวโคง้เวา้ แตเ่ลอืกใชส้ายเทปวดัระยะทีส่ามารถโคง้งอเขา้กบัรปูทรง 
ของวัตถุได้แทน ไม่ว่าสูตรหรือกฎจะยอดเยี่ยมแค่ไหน มันไม่มีทาง 
เทียบได้กับความรู้ความเข้าใจของคนที่แฝงอยู่ในเรื่องเล่า ซึ่งความ 
เขา้ใจนีม้คีวามยดืหยุน่จงึสามารถโคง้และงอ สรา้งสรรค ์ และปรบัไป 
ตามสถานการณ์ได้

เมื่อคุณสามารถพัฒนาทักษะที่เราใช้ในการเข้าใจโลกซึ่งติดตัว 
มาตัง้แตเ่กดิใหก้ลายเปน็เรือ่งทีเ่ราเลา่ใหต้วัเองฟงัไดแ้ลว้ คณุจะเขา้ถงึ 
กระแสแห่งภูมิปัญญาอันล้ำลึกที่จะช่วยให้สื่อสารได้ดีและจริงใจ 
มากขึ้น ถึงแม้เราจะหลอกตัวเองมาเป็นเวลาหลายสิบปีว่า งานไม่ใช่ 
เรื่องส่วนตัว แต่การเล่าเรื่องก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ถ้างานไม่ใช่ 
เรื่องส่วนตัว มันก็ไม่มีความหมายอะไรเลย





แม้เราจะหลอกตัวเองมาเป็นเวลาหลายสิบปีว่า
งานไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
แต่การเล่าเรื่องก็พิสูจน์ ให้เห็นแล้วว่า
ถ้างานไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
มันก็ไม่มีความหมายอะไรเลย





คิดให้เป็นเรื่องเล่าต  อ  น 1
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เรื่องเล่าเรื่องแรก ของเรามาจากครอบครัว และเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็น 
เรื่องที่ส่วนตัวมาก  ๆ  คุณตาของฉันเสียชีวิตก่อนที่ฉันจะลืมตา 
ดูโลกหกเดือน แต่เรื่องที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้ 
รู้จักคุณตาจริง ๆ คุณตาเคยขายซีเรียลของเคลล็อกส์ในช่วงทศวรรษ  
1940 และ 1950 คุณตาเป็นคนช่างพูดช่างคุย ชอบเล่าเรื่องตลก 
โปกฮา  ฉันมีภาพถ่ายคุณตานั่งแอ๊คท่าเป็นนายพลอยู่บนหลัง 
ม้าแคระที่แคระแกร็นเสียจนรับน้ำหนักของคุณตาแทบไม่ไหว หนึ่ง 
ในเรื่องที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องขำ ๆ ที่คุณตาชอบเล่า ตอนจบของ 
เรื่องนี้คือแก่นสารหนังสือเล่มนี ้ เรื่องเล่านี้มีอยู่ว่า 

ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านขายสัตว์เลี้ยงแล้วพูดว่า 
“ผมอยากได้นกแก้วพูดได้ครับ” 

คนขายตอบว่า “ได้สิครับ ผมมีนกสองตัวที่พูดได้  
เจ้านกแก้วเขียวตัวใหญ่นี้เป็นนักพูดเลยละครับ” เขาเคาะ 
กรงแล้วเจ้านกก็พูดว่า “พระเจ้าเลี้ยงดูข้าน้อย ข้าน้อยจะ 
ไม่ขัดสน” พนักงานเล่าต่อว่า “มันท่องคัมภีร์ไบเบิลทั้งเล่ม 

คิดให้เป็นเรื่องเล่า
บ ท ที่ 1
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ได้จนขึ้นใจเลยครับ ส่วนเจ้าตัวสีแดงนี้อายุยังน้อย แต่ 
มันก็กำลังเรียนรู้” เขาหันไปพูดกับนกว่า “พอลลีอยากกิน 
ขนม” ซึ่งเจ้านกก็พูดตาม “พอลลีอยากกินขนม” 

ชายคนนั้นบอกกับเจ้าของร้านว่า “ผมจะซื้อเจ้าตัวเล็ก 
นี ่ แต่คุณต้องสอนผมว่าจะทำให้มันพูดได้ยังไง” 

“ได้เลยครับ ผมจะสอนให้” เจ้าของร้านรับปาก เขา 
นั่งลงสอนวิธีการฝึกนกแก้วให้กับชายคนนี้อยู่นานนับชั่วโมง  
หลังจากนั้น เจ้าของร้านก็เอานกใส่กรง รับเงิน แล้วส่ง 
ลูกค้ากลับบ้านไปเริ่มฝึกนกตามวิธีการที่สอนไป

หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป ชายคนนี้กลับมาที่ร้านด้วยท่าทาง 
หงุดหงิดมาก

“นกที่คุณขายให้ผมมันไม่ยอมพูดเลย” 
“ไม่พูดจริงหรือครับ คุณได้ทำตามคำแนะนำของผม 

หรือเปล่า” พนักงานถาม
“ทำส ิ ทุกขั้นตอนเลยละ” ชายหนุ่มตอบ 
“ถ้าอย่างนั้น นกมันจะคงเหงาน่ะครับ เอาอย่างนี้  

คุณซื้อกระจกเล็ก  ๆ  อันนี้แล้วเอาไปวางไว้ในกรง พอนก 
เห็นตัวมันในกระจก มันก็จะเริ่มพูดทันที” 

ชายหนุม่ทำตามทีเ่จา้ของรา้นแนะนำ แตส่ามวนัถดัมา  
เขากก็ลบัมาอกี “ผมจะมาขอเงนิคนื เจา้นกตวันัน้มนัไมย่อม 
พูดเลย” 

เจ้าของร้านหยุดคิดครู่หนึ่งแล้วตอบว่า “ผมมั่นใจว่า 
นกมันคงจะเบื่อแน่  ๆ มันต้องอยากได้ของเล่น เอากระดิ่ง 
อันนี้ไปนะครับ ผมไม่คิดเงิน เอาไปแขวนไว้ในกรง พอมี 
อะไรทำ มันจะเริ่มพูดเองนั่นแหละครับ” 

หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป ชายคนเดิมก็กลับมาที่ร้านอีกครั้ง  
คราวนี้เขาโกรธมากกว่าครั้งก่อนเสียอีก เขาเดินปึงปังเข้ามา 
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ในร้าน ในมือถือกล่องรองเท้า “นกท่ีคุณขายให้ผมตายแล้ว”  
เขาเปิดกล่องออก ข้างในมีนกแก้วตัวน้อยนอนตายอยู่ “ผม 
ต้องการเงินคืน” เจ้าของร้านตกตะลึง “ผมเสียใจจริง  ๆ  
ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น  บอกผมหน่อยสิ  เจ้านกมัน 
พยายามจะพูดบ้างไหม”

“อืม” ชายหนุ่มตอบ “มันพูดคำนึงก่อนตาย” 
เจ้าของร้านถามกลับว่า “มันพูดว่าอะไร” ชายหนุ่ม 

ตอบว่า “มันพูดว่าอาหาาาร”

เจ้านกแก้วที่น่าสงสาร มันหิวจนขาดใจตายนั่นเอง
นกแกว้ตวันัน้ตอ้งการอาหารไมต่า่งจากทีพ่วกเราตอ้งการเรือ่งเลา่ 

ทีม่สีารประโยชน ์ ผูค้นกำลงัโหยหาเรือ่งเลา่ทีม่คีวามหมาย ในขณะที ่
รอบ  ๆตวัเรามแีตเ่รือ่งไกลตวัทีถ่กูเตมิแตง่สสีนัใหเ้ปน็เรือ่งเลา่ทีน่า่สนใจ  
ซึ่งไร้ประโยชน์เหมือน ๆ กับการให้กระจกและกระดิ่งแก่นกแก้วที่กำลัง 
จะอดตาย คนเรานั้นอยากรู้สึกได้ถึงความเป็นมนุษย์จากสารที่คุณจะ 
สื่อไป เพื่อที่จะได้สัมผัสถึงความเป็นมนุษย์ที่เป็นสิ่งยืนยันว่าม ี“คุณ”  
(คนเดียวหรือกลุ่ม) เป็นคนส่งสาร การเรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องส่วนตัว 
สอนให้คุณรู้ว่า คุณควรจะถ่ายทอดความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ 
ในสารที่คุณจะส่งออกไปอย่างไร 

ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคือการเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์สินค้า  
การสรา้งเรือ่งราวของผูบ้รโิภคบนโซเชยีลมเีดยี การสรา้งสรรคเ์รือ่งเลา่ 
ออกมาเป็นภาพ การเล่าเรื่องเพื่อให้ความรู้ การแปลความเรื่องเล่า 
ของผู้ใช้มาสู่การออกแบบ หรือการสร้างเรื่องเล่าเพื่ออธิบายแนวคิด 
ที่ซับซ้อนก็ตาม การหาเรื่องเล่าและเล่าเรื่องของตนเองก็เป็นการ 
ฝึกสมองให้รู้จักคิดเป็นเรื่องราว

การคิดให้เป็นเรื่องเล่าจะทำให้มองเห็นภาพโลกแห่งความรู้สึก 
ในเชิงอารมณ์ ความคิด และจิตวิญญาณ สำหรับมนุษย์นั้น ความ 
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ข้อเท็จจริงสำคัญก็จริง
แต่ความรู้สึกจะช่วยแปล
ความจริงของคุณ
ให้ผู้ฟังเข้าใจได้

รู้สึกสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด เราทำลายเรื่องจริงที่ไม่ชอบและยกย่องเรื่อง 
โกหกทีท่ำใหรู้ส้กึดแีทน เราพยายามควบคมุนสิยันีด้ว้ยการสอนตวัเอง 
ให้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ และอาศัยข้อเท็จจริง  
วิธีการนี้ได้ผลดีทีเดียว แต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
ตามข้อเท็จจริงอย่างเดียว ศักยภาพของคุณในการปลุกเร้าอารมณ์  
แสวงหาเรื่องเล่า และเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ก็อาจไม่พัฒนา 
เท่าที่ควร หรือคุณอาจจะไม่มีศักยภาพเหล่านี้เลยก็ได ้ หนังสือเล่มนี้ 
จะช่วยเสริมสร้างทักษะใหม่ในการคิดสร้างสรรค์เรื่องเล่าให้กับคุณ  
ซึ่งทักษะนี้ก็จะไปเติมเต็มการคิดตามความเป็นจริงของคุณให้สมบูรณ์ 
ยิง่ขึน้ ขอ้เทจ็จรงิสำคญักจ็รงิ แตค่วามรูส้กึจะชว่ยแปลความจรงิของ 
คุณให้ผู้ฟังเข้าใจได้

วิธีการคิดให้เป็นเรื่องเล่าแบบ S.E.E. 

เหตุการณ์ที่มีผลต่ออารมณ์อย่างมีนัยสำคัญ (significant emotional 
event หรือ s.e.e.) สามารถนำมาเป็นเรื่องเล่าได ้ ภาพต่อไปนี้แสดง 
ให้เห็นว่าคุณไม่สามารถมองเห็นภาพสองภาพในเวลาเดียวกันได้ ซึ่ง 
ก็เหมือนกับการสลับไปมาระหว่างหยินและหยาง สมองซีกขวาและ 

ซีกซ้าย  หรือศาสตร์และศิลป์   
คุณจะมองรูปสลับไปสลับมาเร็ว 
แค่ไหนก็ได้ แต่ขณะที่มองเห็น 
รูปคน รูปแจกันก็จะหายไป และ 
พอเห็นรูปแจกัน รูปคนก็จะหาย 
ไป เช่นเดียวกันกับเมื่อเรานึกถึง 
เรื่องเล่าแบบ  s.e.e. เราอาจ 
มองข้ามข้อมูลไปชั่วขณะหนึ่ง  
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เพื่อค้นพบเรื่องเล่าที่สร้างบริบทใหม่และมีความหมายมากพอที่จะ 
เปลี่ยนวิธีการตีความข้อมูลของคนอื่น

เมือ่คณุเรยีนรูว้ธิกีารทีจ่ะสลบัไปมาระหวา่งการคดิตามขอ้เทจ็จรงิ  
(ภาพแจกัน) และการคิดเป็นเรื่องเล่า (ภาพคน) คุณก็จะสามารถ 
ให้คำตอบที่ถูกต้องได้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะถูกต้องตามความเป็นจริง 
เทา่นัน้ แตใ่หค้วามรูส้กึวา่ถกูดว้ย ถา้แคม่คีำตอบทีถ่กูตอ้งอยา่งเดยีว 
ก็พอ อย่างนั้นทุกคนที่อยากลดน้ำหนักก็แค่อ่านหนังสือเกี่ยวกับการ 
ลดน้ำหนักเล่มเดียวก็พอ ไม่ใช่เลย ในการเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น  
แค่รู้ว่าควรทำอะไรอย่างเดียวไม่พอหรอก เราต้อง รู้สึก อยากทำด้วย

นักธุรกิจทั้งหลายอาจจะหวาดกลัวการคิดเป็นเรื่องเล่าอยู่หน่อย ๆ 
เพราะการคิดแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราต้องวางการคิดตามข้อเท็จจริงไว้ 
ก่อน แล้วหันไปสนใจเรื่องเล่า อุปมาโวหาร สำนวนเปรียบเปรย  
และปฏิภาณไหวพริบ ซึ่งอธิบายการตอบสนองทางอารมณ์ของเรา  
เช่นเดียวกับการดูรูปแจกัน/คน เราจะมองเห็นรูปหนึ่งแล้วเปลี่ยนไป 
มองเห็นอีกรูปหนึ่งก็ได้ โดยใช้เวลาในการมองเท่ากันทั้งสองรูปแล้ว 
ผสมผสานภูมิปัญญาจากทั้งสองรูปเข้าด้วยกัน เมื่อเปรียบเทียบกับ 
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ขอ้เทจ็จรงิ เราจะเหน็วา่เรือ่งเลา่มลีกัษณะคลมุเครอืและเปลีย่นแปลง 
ไปเสมอ เราจึงต้องพยายามเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกด้วยการเรียนรู้ 
ที่จะพูดภาษาของอารมณ์ที่คลุมเครือ แปรปรวน และไม่แน่นอน ซึ่ง 
ภาษาที่ว่านั้นก็คือ ภาษาเรื่องเล่า

ผลทางอารมณ์จากเรื่องเล่าที่ทรงพลังทำให้เราจำเป็นต้องหยุด 
การคดิวเิคราะหไ์วใ้หน้านพอทีจ่ะหาเรือ่งราวเจอ เราจำเปน็ตอ้งอาศยั 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อเสาะหาความคิด 
ที่เราสามารถค้นพบได้อย่างง่ายดายในระหว่างการเล่าเรื่องอย่างนั้น 
หรือ เมื่อไม่นานมานี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่เก็บได้จาก 
บัตรประจำตัวพนักงานซึ่งฝังไมโครโฟน เซ็นเซอร์ระบุสถานที่ และ 
เซ็นเซอร์วัดอัตราเร่งไว้ได้เผยให้เห็นว่า เมื่อมีการจัดพื้นที่ส่วนกลาง 
ที่เหมาะกับการหยุดพักกินกาแฟสบาย  ๆ  เป็นเวลา 15 นาทีสำหรับ 
ทุกคน มาแทนเครื่องชงกาแฟสุดหรูที่มีเพียงผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น 
ที่มีสิทธิ์ใช้ ประสิทธิผลในการทำงานก็เพิ่มขึ้นและอัตราการลาออก 
ก็ลดลง ที่เราต้องทำก็แค่การหาเรื่องเกี่ยวกับการอยู่รวมกันอย่าง 
เสมอภาคและการเลือกปฏิบัติมาเล่า เพื่อปรับปรุงการมีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างกันและประหยัดงบประมาณการวิจัยท่ีต้องใช้ไปกับการทดลอง

 การคิดเป็นเรื่องเล่านั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในระหว่างที่ 
คุณกำลังรวบรวมและบอกเล่าเรื่องราวที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ชีวิต 
ทีค่นทัง้หลายคดิวา่มคีณุคา่ เรารูส้กึวา่บางสิง่มคีวามหมาย นัน่กเ็ปน็ 
เพราะเรื่องราวเกี่ยวกับมันที่เราเล่าให้ตัวเองฟัง เรื่องเล่านั้นเลียนแบบ 
รูปแบบตีความที่ผู้คน  สถาบัน  และวัฒนธรรมถักทอไว้รอบ  ๆ 
สถานการณ์ เรื่องเล่านั้นลอยตัวอยู่เหนือความจริงและขีดเส้นระหว่าง 
ความเชื่อมโยงกับความไม่เชื่อมโยง ความดีกับความเลว และความ 
สอดคล้องกับไม่สอดคล้อง เพื่อที่จะสร้างความหมายที่มาจากการ 
ตีความของแต่ละบุคคล
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สิ่งด ีๆ หลายอย่างเกิดขึ้น
ได้จากการคิดให้เป็นเร่ืองเล่า 
เวลาท่ีรู้ว่าตัวเอง ควร ทำอะไร
แต ่รู้สึก ว่าไม่อยากทำ 
การนึกถึงเรื่องเล่าที่ถูกจุด
อาจทำให้คุณรู้สึก
อยากทำมันขึ้นมาก็ได ้

อะไรสำคัญ และทำไมจึงสำคัญ

ทกุวฒันธรรมลว้นมทีีม่าจากเรือ่งเลา่และการเปรยีบเปรย ทีเ่ปน็ขอ้สรปุ 
มาจากชุดทางออกที่วัฒนธรรมนั้น  ๆ  เลือกใช้รับมือปัญหากลืนไม่เข้า 
คายไม่ออกของมนุษย์ อย่างเช่น เราจะจัดการกับเวลา อำนาจ  
ความปลอดภัย เงิน จริยธรรมอย่างไร และมีอะไรอื่น ๆ อีกที่สำคัญ  
ถ้าสิ่งใดสำคัญต่อวัฒนธรรม คุณก็จะค้นพบเรื่องราวที่บอกว่าทำไม 
จึงเป็นเช่นนั้น ฉันได้ยินมาว่าในรัสเซียนั้นเมื่อได้รับข้อเสนอที่ดีกว่า  
สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็จะกลายเป็นโมฆะเพราะ  “ชาวรัสเซีย 
ชอบใช้  กฎ แต่ไม่ชอบ  ทำ  ตามกฎ” ในฐานะที่เป็นชาวอเมริกัน ฉัน 
ก็ย่อมมีแนวทางของตัวเอง แต่เรื่องที่ได้ยินมานี้ก็ทำให้ฉันรู้ว่าอะไร 
เป็นยังไงและควรจะทำตัวอย่างไร

สิง่ด ีๆ หลายอยา่งเกดิขึน้ไดจ้ากการคดิใหเ้ปน็เรือ่งเลา่ เวลาทีรู่ว้า่ 
ตัวเอง ควร ทำอะไร แต ่รู้สึก ว่าไม่อยากทำ การนึกถึงเรื่องเล่าที่ถูกจุด 
อาจทำให้คุณรู้สึกอยากทำมันขึ้นมาก็ได้ ตอนฉันสอนการเล่าเรื่อง 
ให้กับบรรดาผู้บริหารนั้น บางคนอยู่ในจุดที่กำลังจะหมดไฟ แต่เมื่อ 
ได้เล่าว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกทำอาชีพนี้ ต่างก็บอกว่ารู้สึกมีชีวิตชีวา 

และซาบซึ้งใจมากขึ้น
การได้เขียนเร่ืองราวเก่ียวกับ 

ข้อความที่อาจารย์พี่ เลี้ยงส่ง 
มาให้ โดยที่ ฉันไม่ ได้คาดคิด 
มาก่อน ความวา่ “ผมชืน่ชมคณุ 
มาก” ทำให้ความรู้สึกของฉัน 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์  
ห ลั ง จ า ก นั้ น  เ มื่ อ ฉั น เ ล่ า 
เรื่องนี้ให้เพื่อนฟังระหว่างอาหาร 
เที่ยง มันก็ทำให้ความรู้สึกของ 
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เพ่ือนคนน้ันเปล่ียนไปเหมือนกัน เพ่ือนเอาแต่ย้ิมน้อยย้ิมใหญ่ ในขณะท่ี 
ความรู้สึกเครียดของฉันเปลี่ยนเป็นความอิ่มอกอิ่มใจที่ได้รับคำชม

ลองสังเกตสภาพร่างกาย ความสนใจ อารมณ์ และพฤติกรรม 
ของตัวเองในเวลาที่คุณนึกถึงความรักครั้งแรกดูสิ ตอนนั้นคุณอายุ 
เทา่ไหร ่ ทรงผมและเสือ้ผา้ของคณุเปน็อยา่งไร ลองนกึถงึภาพทีค่ณุให ้
ความสนใจ การพบกัน โอกาสที่จะได้พบกัน และความฝันที่จะได้ 
พบกันทุกครั้งดู จงจดจ่ออยู่กับความคิดนั้นจนกระทั่งคุณสัมผัสถึง 
ความรู้สึกในตอนนั้นได้ คุณยิ้มออกมาหรือยัง รู้สึกอยากจะลงมือทำ 
อะไรสักอย่างแล้วใช่ไหม ไม่แน่นะ คุณอาจจะอยากรู้ว่าตอนนี้ 
แฟนเก่าที่ห่างเหินไปนานอยู่ที่ไหนก็ได้

ทีนี้มาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางที่น่ารื่นรมย์น้อยกว่า 
บ้าง ย้อนกลับไปสมัยมัธยมปลายและลองนึกถึงความอับอายจาก 
การถูกปฏิเสธหรือเหตุการณ์น่าขายหน้าครั้งไหนก็ได้ เลือกมาสัก 
เหตุการณ์หนึ่ง หากคุณเป็นเหมือนกับคนส่วนใหญ่ ก็ต้องเคยเจอ 
เหตกุารณแ์บบนีอ้ยูบ่อ่ยในสมยัทีเ่รยีนมธัยมปลาย ทนีีเ้พง่ความสนใจ 
ทั้งหมดไปที่ความทรงจำอันน่าอับอายครั้งนั้น นึกถึงชื่อคน สถานที่  
และสร้างเหตุการณ์นั้นขึ้นมาอีกครั้ง ตอนนี้ลองสังเกตร่องรอยของ 
ความรู้สึกในตอนนั้นเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวผุดขึ้นในใจอีกครั้งดู คุณ 
อาจรู้สึกอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประสบการณ์แบบนี ้
เกิดขึ้นอีก การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า ความสนใจ ซึ่งในที่นี้คือ 
ความสนใจในความทรงจำ ซึ่งทำให้อารมณ์ความรู้สึกแปรเปลี่ยนไป  
ทำให้ความจริงในปัจจุบันของคุณแปรเปลี่ยนไปได้อย่างไร

กุญแจสำคัญสู่การคิดให้เป็นเรื่องเล่าก็คือ คุณต้องรู้ก่อนว่าเรื่อง 
อะไรที่กระตุ้นความรู้สึกของคุณได้ จากนั้นค่อยหาเรื่องเล่าที่กระตุ้น 
ความรู้สึกของคนอื่นด้วย ทักษะที่คุณพัฒนาขึ้นมาโดยเริ่มจาก 
ภายในตัวเองก่อนจะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการที่เรื่องเล่าสามารถกระตุ้น 
ความรู้สึกที่จูงใจให้เราลงมือทำอะไรบางอย่าง
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การคิดให้เป็นเรื่องเล่าไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกับ 
การคิดตามข้อเท็จจริง

การเรยีนรูว้ธิคีดิใหเ้ปน็เรือ่งเลา่ไมไ่ดท้ำใหท้กัษะการคดิตามขอ้เทจ็จรงิ 
ของคุณเสื่อมถอยลงไป คุณยังสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนระหว่าง 
ผลตอบแทนต่อต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนเดิม แต่ถ้าคุณมักจะใช้ 
เครื่องมือแบบอิงข้อเท็จจริงอย่างการวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาหรือ 
สถิติเพื่อบ่งชี้ว่าสิ่งใด “ถูก” หรือ “ผิด” การเปลี่ยนมาใช้วิธีคิดเป็นแบบ 
อิงจากความรู้สึกส่วนบุคคลอาจทำให้รู้สึกไม่ค่อยดีนัก จงจำไว้ว่า  
เมือ่เราคดิใหเ้ปน็เรือ่งเลา่นัน้ เราจะตอ้งไมล่ะทิง้ตรรกะตามขอ้เทจ็จรงิ 
และผลที่สามารถวัดได้ไป เราเติมเต็มข้อเท็จจริงให้สมบูรณ์ด้วยการ 
คิดให้เป็นเรื่องเล่าซึ่งสะท้อนทั้งรูปแบบของอารมณ์และการรับรู้ของ 
คนอื่นและตัวเราเอง การคิดให้เป็นเรื่องเล่านั้น เป็นการพิจารณา 
ขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ คนเราอาจตดัสนิใจถกูตอ้งดว้ยการใชเ้หตผุลทีไ่มเ่ขา้ทา่  
และยังเป็นการเปิดหูเปิดตาให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่ผิดอาจกลายเป็น 
สิ่งที่ดี และสิ่งที่ถูกอาจเป็นสิ่งที่ผิดได้อย่างไร โดยที่ไม่ต้องใช้ 
การแก้ไขปัญหาแบบลวก  ๆ  เกินไป หรือทำให้เรื่องร้ายแรงเจือจาง 
ไปเป็นศูนย์

คนที่มีพรสวรรค์บางคนสามารถคิดแบบอิงข้อเท็จจริงและแบบ 
อิงอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวได้อย่างไม่มีที่ติ ไม่ต่างจากเด็กอัจฉริยะ 
ที่เล่นเปียโนอย่างคล่องแคล่วเลย แต่คนส่วนใหญ่ถนัดเพียงด้านใด 
ด้านหนึ่งเท่านั้น การศึกษาแบบตะวันตกมักจะเน้นไปที่การผลิต 
นกัคดิวเิคราะหจ์ากขอ้เทจ็จรงิมากกวา่ การคดิดว้ยสมองซกีขวา การ 
ตีความเชิงศิลปะ และโลกอันเร้นลับของหยินมีลักษณะเหมือนกับ 
การคิดให้เป็นเรื่องเล่ามากเสียจนบางครั้งให้ความรู้สึกเหมือนว่าเป็น 
สิ่งที่แทนกันได้ ในทางกลับกัน หากคุณเป็นคนประเภทที่ถนัดใช้ 
สมองซีกซ้าย สนใจวิทยาศาสตร์ และมีพลังหยางอยู่มาก การคิด 
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ให้เป็นเรื่องเล่าก็จะเป็นทางลัดที่พาคุณไปสู่การค้นพบความคิด 
สร้างสรรค์อันมีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลาง และยังช่วยให้คุณสร้างความ 
ผูกพันทางอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วย

ลดเสียงวิจารณ์ในหัว 

เสียงวิจารณ์ในหัวของคุณอาจทำลายความน่าเชื่อถือของการคิดให้ 
เป็นเรื่องเล่า ด้วยการกล่าวหาว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัว  
ไรเ้หตผุล หรอืลา้สมยั ปจัจบุนันี ้ เรือ่งเลา่เปน็เรือ่งทีค่นใหค้วามสนใจ 
กันมาก แต่กระบวนการสรรหาเรื่องเล่าและการเล่าเรื่องกลับถูกมอง 
ว่าเชย หรือพูดตรง ๆ ก็คือโบราณไปแล้ว การคิดตามข้อเท็จจริงอาจ 
ทำให้เราพยายามปรับปรุงกระบวนการนี้ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี  
ระบบอัตโนมัติ หรือการวัดผล แต่จงระวัง เพราะคุณอาจจะเพิ่ง 
ทำลายสิ่งที่ตัวเองพยายามจะทำความเข้าใจไป

ตัวฉันเองก็ไม่ค่อยชอบพวกเทคนิคทั้งหลายที่พยายามเปลี่ยน 
ลักษณะด้านอารมณ์ความรู้สึกส่วนบุคคลของเรื่องเล่าให้กลายเป็น 
สูตร  หรือกลวิธีต่าง  ๆ  ฉันได้ยินคนพูดกันว่าเรื่องเล่าจะต้องมี  
ตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบเสมอ ให้ตายเถอะ! ทุกอย่างก็  มี 
ตอนต้น กลาง และท้ายทั้งนั้นแหละ ในทางเดียวกัน คุณอาจมี 
โครงเรื่อง ตัวละคร แก่นเรื่อง และจุดวิกฤติ แต่ยังไม่มีเรื่องเล่าที่ดี 
ก็เป็นได้ การปฏิสัมพันธ์ใด  ๆ  ก็ตามที่ทำให้สัมผัสได้ถึงความหมาย 
ในทางอารมณ์และประสบการณ์ซึ่งทำให้ทั้งคนฟัง  และ  คนเล่ารู้สึก 
พึงพอใจล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเล่าทั้งสิ้น

เรื่องเล่าไม่ได้แค่แสดงให้เห็นภาพวิธีการคิดของมนุษย์ก่อนที่เรา 
จะค้นพบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องเล่ายังสะท้อนวิธีการที่ 
สมองของมนุษย์ ยังคง ใช้คิดอยู่ ขั้นตอนแรก คือ การระงับความคิด 
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เชิงข้อเท็จจริงไว้ก่อนแล้วค้นหารหัสคำสั่งของอารมณ์มนุษย์ หรือ 
ก็คือประสบการณ์นั่นเอง เรื่องเล่าถูกเข้ารหัสโดยสมองส่วนอารมณ์ 
และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ระบบลิมบิก อะมิกดาลา และส่วน 
สำคัญอื่น  ๆ  ในสมองที่พึ่งพาประสาทสัมผัสทั้งห้ามากกว่าสัญลักษณ์ 
ตา่ง  ๆอยา่งตวัเลขหรอืตวัอกัษร ในสว่นนี ้ ตวัเลขและภาษาไมส่ามารถ 
สะท้อนความเป็นจริงทางกายภาพได้ดีเท่ากับความทรงจำและภาพ  
ส่วนของสมองเหล่านี้มองว่าประสบการณ์เป็นครูที่ดีที่สุด เรื่องเล่า 
กไ็มต่า่งจากประสบการณม์ากนกั เพราะมนัเปน็ประสบการณท์ีจ่ำลอง 
มาจากเหตุการณ์จริง 

เรือ่งเลา่ไมไ่ดเ้ปน็ไปตามกฎเกณฑต์รรกะแบบดัง้เดมิและเรือ่งเลา่ 
ยังอาจเปลี่ยนแปลงการตีความสิ่งที่สำคัญและมีความหมายของคุณ 
ไปได้ในชั่วพริบตา คุณจะรู้สึกสับสนในตอนแรก แต่พอเริ่มคุ้นเคย  
คุณก็จะพบว่านี่แหละคือความมหัศจรรย์ของการคิดให้เป็นเรื่องเล่า 

ชาวนาชราคนหนึ่งมักจะใช้เวลายามบ่ายในแต่ละวัน 
ไปกับการพูดคุยกับเพื่อนบ้านจอมสอดรู้ที่แวะมาหาเวลาเดิม 
ทุกวันด้วยความอดทน บ่ายวันหนึ่ง ขณะที่มาเยี่ยมเยือน 
ตามปกติ จู่ ๆ เพื่อนบ้านก็พูดขึ้นว่า “คุณซื้อม้ามาใหม่เหรอ 
ครับ เมื่อวานผมเห็นม้าแค่ตัวเดียว แต่ตอนนี้เห็นมีตั้ง 
สองตัว” 

ชาวนาจึงเล่าให้เพ่ือนบ้านฟังว่า ม้าตัวน้ีท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย 
บนตวัและดทูา่ทางวา่จะไม่มเีจา้ของเดนิหลงเขา้มาในยุง้ฉาง 
ของเขาได้อย่างไร เขาบอกกับเพื่อนบ้านว่า เขาถามทุกคน 
ท่ีรู้จักแล้วและเม่ือไม่มีใครเป็นเจ้าของม้าตัวน้ี เขาจึงตัดสินใจ 
จะดูแลมันจนกว่าจะหาเจ้าของม้าพบ

เพื่อนบ้านบอกกับเขาว่า “คุณโชคดีจริง  ๆ เมื่อวาน 
ยังมีม้าแค่ตัวเดียว แต่วันนี้มีตั้งสองตัวแน่ะ” ชาวนาตอบ 
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กลับไปว่า “บางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ รอดูกันไปก่อน 
ดีกว่า” 

วันรุ่งขึ้น ลูกชายของชาวนาพยายามขึ้นขี่ม้าตัวใหม่  
แต่ก็ตกลงมาและขาหัก บ่ายวันนั้น เพื่อนบ้านบอกกับ 
ชาวนาว่า “คุณโชคไม่ดีเลย ตอนนี้ลูกชายก็ช่วยงานในนา 
ไม่ได้เสียแล้ว” ชาวไร่ตอบกลับไปว่า “บางทีอาจจะเป็น 
อย่างนั้นก็ได ้ รอดูกันไปก่อนดีกว่า” 

วันถัดมามีทหารมาตระเวนหาชายหนุ่มในหมู่บ้านเพื่อ 
คัดเกณฑ์ไปเป็นทหารสู้ในสงคราม ลูกของชาวนาไม่ถูก 
คัดเลือกเพราะขาหัก เพื่อนบ้านพูดกับชาวนาอีกครั้งว่า  
“คุณช่างโชคดี” ซึ่งชาวนาก็ตอบกลับไปเหมือนเดิมว่า  
“บางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได ้ รอดูกันไปก่อนดีกว่า”

นกึดสูวิา่เราเสยีเวลาไปมากแคไ่หนกบัการถกเถยีงกนัวา่อะไรจรงิ 
หรืออะไรไม่จริง ทั้ง  ๆ  ที่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราเล่าให้ตัวเองฟัง 
ทั้งนั้น ชาวนาทั้งโชคไม่ดีและโชคร้ายขึ้นอยู่กับเรื่องเล่า จะโชคดีหรือ 
โชครา้ยกถ็กูทัง้นัน้ ขึน้อยูก่บัวา่คณุอยูต่รงจดุไหนของเรือ่งเลา่ การคดิ 
ให้เป็นเรื่องเล่านั้นปรับการตัดสินใจและกลวิธีการดำเนินเรื่องให้ 
สอดคล้องกับมุมมองที่เปลี่ยนไปแทนการบังคับให้ความคลุมเครือ 
คลี่คลาย กลายเป็นความเข้าใจผิด  ๆ  ของพวกรสนิยมต่ำ เรารู้ว่า 
อย่างไรเสีย พรุ่งนี้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เราอาจเลือก 
ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ ความหมายและสัจธรรม  
เรื่องเล่าที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกเน้นย้ำถึงความจริงที่เป็นจริงมา 
ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดและยังคงเป็นความจริงหลังจากที่เราจากโลกนี้ 
ไปแล้ว

คนในโลกตะวันตกเสียเวลาและกำลังไปมากมายเพื่อการเรียนรู ้
ที่จะแยกอารมณ์ความรู้สึกออกจากการตัดสินใจ ทว่าการตัดสินใจ 
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ที่ละเลยความรู้สึกก็มักจะถูกมองผ่านไปง่าย  ๆ เช่นกัน การคิดให้เป็น 
เรื่องเล่าไม่ใช่การนำเอาอารมณ์ความรู้สึก  กลับมา สู่การตัดสินใจ แต่ 
มันช่วยให้เรา  เข้าถึง  อารมณ์ความรู้สึกที่มีมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของ 
ประวัติศาสตร์มนุษยชาต ิ

การคิดให้เป็นเรื่องเล่าอาจทำให้คุณรู้กลัวหรือไม่แน่ใจ แต่ก็ 
อย่างที่เพื่อนจิตแพทย์ของฉันได้กล่าวไว้ว่า  คนตาบอดที่อยู่ดี  ๆ  
เกิดมองเห็นขึ้นมาคงไม่ควักลูกตาตัวเองออกเพียงเพราะเห็นอะไร 
บางอย่างที่น่ากลัว เรื่องเล่าเพียงแต่ทำให้เรามองเห็นรูปแบบของ 
เหตุผลทางอารมณ์ในที่ทางที่ถูกต้องของมัน เพื่อที่คุณจะได้มองเห็น 
หนทางที่ดีที่สุดในการไปสู่จุดหมายปลายทางที่อยากไป 

หนงัสอืเลม่นีจ้ะชว่ยคณุใหม้พีืน้ฐานในการใชเ้รือ่งเลา่เปน็เครือ่งมอื 
คู่ใจ สำหรับคนที่ตลอดชีวิตถูกกำหนดให้มองทุกอย่างตามข้อเท็จจริง 
และมีเหตุผลนั้น การปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกกลับมามีอิทธิพล 
ในการตัดสินใจอาจทำให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจได้ ในการทำงาน การเล่า 
เรื่องสามารถปลุกความรู้สึกที่ถูกกันออกจากตัดสินใจส่วนบุคคลมา 
เนิ่นนานและนั่นอาจทำให้คนที่เชื่อว่าอารมณ์ไม่สำคัญรู้สึกกลัวได้  
เย็นไว้ เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก เมื่อคุณปลดปล่อย 
เรื่องเล่าใหม่ออกมา เท่ากับว่าคุณได้นำพาคนอื่น ๆ ไปสู่มุมมองใหม่ ๆ  
และการเปลีย่นแปลงในดา้นความหมายและพฤตกิรรม ซึง่กเ็ทา่กบัวา่ 
คุณได้เปลี่ยนแปลงอนาคตเลยทีเดียว


