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ใน
ห้ล้ายัปีท่�ผ่านมา ม่วงการห้นึ�ง ห้ร่อจะเร่ยักว่า อาช่พห้นึ�ง เกิด

ข้ึ�นในบ้านเราค่อ ไล้ฟั์โค้ช (Life Coach) ซึ�งอาช่พน่�ค่ออะไร 

แปล้คำาน่�อยั่างไร ห้ร่อม่นิยัามจริงๆ ว่าอะไรในบ้านเรา อาจยัังไม่

ชัดเจนนัก แต่ผมไม่ใช่เพิ�งร้้จักเร่�องน่� เคยัสนใจ เร่ยันร้้ มาพอสมควร 

ดังน่� ผมจะมาเล้่าส่้ในมุมมอง แล้ะประสบการณ์ข้องผม ซึ�งเร่�องน่�

ปัจจุบันค่อนข้้างล้ะเอ่ยัดอ่อน จึงช่�แจงก่อนว่า ผมจะไม่พาดพิงห้ร่อ

ถูกเถู่ยังถึูงนิยัามใดๆ รวมถึูงในความเห็้นต่าง (ก็ไมใ่ชไ่มฟั่ังความเห็้น

ต่างนะครับ) แต่เพราะเร่�องน่�มันม่ข้้อเส่ยัประการห้นึ�ง ซึ�งจะกล้่าวถูึง

ในเน่�อห้า โดยัรวมผมจะเข่้ยันในมุมท่�คิดว่าท่านเอาไปพิจารณาเพ่�อ

ประโยัชน์ห้ากไม่ม่ประโยัชน์ก็ควรข้้ามไป อ่านผ่านๆ ไปครับ

(Life Coach) ไลฟ์์โค้ช คืออะไร?

คำาอธิิบายัสั�นๆ ควรจะเป็น “ผู้่แนะนำากิารดำาเนินชิีวิติ์ให้กิับ

บุคำคำลหนึ�ง” เพราะมันค่อคำาท่�รวมกันข้องคำาว่า โค้ช (ผ้้ฝ้ึกสอน) กับ

ช่วิต ตรงๆ ก็ค่อคนท่� “โคำ้ชิชิีวิติ์” ให้้คนอ่�น ท่น่�ห้ากเราสรุปเพ่ยังเท่าน่� 

ไล้ฟัโ์คช้จงึมค่วามเปน็ไปไดเ้ตม็ไปห้มด ห้มอดก้แ็นะนำาแนวทางชว่ติ

คนอ่�น นักสอนศูาสนาก็เช่นกัน ใครก็ได้ท่�พ้ดเก่งๆ น่าเช่�อถู่อก็ทำาได้

เช่นกัน เพ่�อนเราบางคนก็ด้วยั เพราะแนะนำาช่วิตคนอ่�นได้ มันควร

จะเป็นเช่นน่�ไห้ม?

ล้องทบทวนด้ คนท่�จะโค้ชช่วิตให้้เรา ห้ร่อคนท่�เราควรจะ

เช่�อนั�น ไม่ควรเป็นใครก็ได้ มันอาจห้มายัถูึงคุณเอาช่วิตคุณเป็นเดิม

พัน ดังน่�ไล้ฟั์โค้ช จึงไม่ควรแคำ่รู้สิึกิว่า “พูดดี พูดถูกิใจ้” มันจะกล้ายั

เป็นผิดอย่ัางแรง แล้ะ ณ จุดห้นึ�งคุณจะพบว่า การ “แคำ่พูดถูกิใจ้” 

ในห้ล้ายัเร่�องนั�น มันเป็นเพ่ยังกล้ไกท่�เราห้ล้อกตัวเอง เป็นเร่�องเด่ยัว

กับท่�คุณควรถู้กโค้ช ถ้าจ้ะเปีลี�ยนชิีวิติ์ หากิยังเอาแติ์่ถูกิใจ้ ชิีวิติ์คำุณ

เปีลี�ยนยากิแน่นอน

ที�มาของ ไลฟ์ัโคำ้ชิ ห้ร่อต้นกำาเนิดในประเทศูเรา จาก

ประสบการณเ์ทา่ท่�ผมเห้น็มา เริ�มเกิดขึ้�นพรอ้มกับคำาวา่ NLP (Neuro-

Linguistic Programming) เป็นศูาสตร์วิชาสาข้าห้นึ�งศูึกษาเร่�องการ

เข้้าไปโปรแกรมสมองข้องเราให้ม่ แก้ไข้ส่วนปิดกั�น ให้้ม่มุมมอง 

พฤติกรรมให้ม่ๆ ไปในทางท่�ด่ คิดค้นโดยั Richard Bandler, John 

Thomas Grinder ราวปี 1970 ห้ร่อ พ.ศู.2513 โน่น ทั�งค้่จบจิตวิทยัา 

ทวา่คนท่�นำาเร่�องน่�ให้้เป็นท่�ร้จ้กั โด่งดงั แล้ะยัอมรับไปทั�ว คอ่ Anthony 

ห้ร่อ Tony Robbins เพราะเข้าได้โค้ช คนดังๆ ระดับโล้กมากมายัใน

ห้ล้ายัวงการจริงๆ (ตั�งแต่นักก่ฬา ดารา ยัันประธิานาธิิบด่)

ในปร ะเทศูไทยัก็ม่ห้ล้ายัคน “ล้งทุน” ไปเร่ยันกับทั�ง Richard 

– John ห้ร่อเร่ยันกับ Tony แล้้วกล้ับมาเป็นโค้ชด้านน่� รวมถูึงเร่ยัน

ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

www.sirichaiwatt.com จำาเป็นไหม?

ไลี่ฟ์ัโค�ชี
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เขาโคำ้ชิชิีวิติ์คำุณแบบที�คำุณไม่รู้ติ์ัว หรือไม่ยอมรับติ์ัวเองเข้าไปีแล้ว

 ยักตัวอยั่างง่ายัๆ “ถ้าผ่มพูดบางสิิ�งไปีแติ์ะโคำ้ชิคำนที�คำุณเชิื�อ คำุณ

อาจ้เกิลียดผ่มทันที” เพราะมองว่าผมไม่ใช่ “พวกิเดียวกัิน” กับคุณ

น่�ค่อเห้ตุผล้ในวรรคแรก ท่�ผมบอกว่ามันม่ข้้อเส่ยัการถูกเถู่ยังความ

ต่างเร่�องน่�กับใคร เพราะในความเป็นจริงเราต่างม่ปัจจัยัช่วิตต่างกัน 

คุณไม่ผิดท่�เช่�อโค้ชคนห้นึ�ง คนท่�เข้าไม่เช่�อเห้ม่อนคุณ ยั่อมไม่ผิด

เห้ม่อนกัน แล้ะสำาห้รับผมแล้้วความเช่�อทำานองน่� ถ้าผ่ิดหรือเข้าใจ้

ผ่ิดไปี มันกิ็ทำาร้ายผู่้เชิื�อเองในภัายหลัง ไม่มากก็น้อยั

“นัักขายฝัันั มากกว่่าสร้้างแร้งบัันัดาลใจ

นัักขายอากาศ มากกว่่าโอกาส”

ในข้ณะเด่ยัวกันเราก็ต้องแยักให้้ชัดว่า โค้ช (Coach) ไม่ใช่

ไล้ฟั์โค้ช เส่ยัห้มด บางคนเป็นโค้ชบางด้าน ห้ร่อสอน How to บาง

ด้าน อันนั�นเป็นคนล้ะเร่�องกัน เพราะคุณได้วิชาเร่ยันร้้ในสิ�งท่�จับต้อง

ได้ เช่น สอนทำาอาห้าร สอนทำาธิุรกิจ สอนทำาการตล้าด สอนการข้ายั

สอนวาดภาพ สอนเล่้นหุ้น้ ที�เรยีกิตัิ์วเองวา่ โค้ำชิเหมอืนกัิน แต่มนัก็ม่

บางส่วนท่�ห้มิ�นเห้มค่ล้า้ยั ไล้ฟัโ์ค้ช คอ่ ทำาไมไมเ่อาวิชาไปทำาตวัเองให้้

ด่ก่อน ห้ร่อเก่งจริงไม่ไปรำ�ารวยัด้านนั�น มาสอนเก็บเงินทำาไม กระทั�ง

เป็นโค้ชด้านห้นึ�งอย่้ั ผันตัวมาเป็นไล้ฟ์ัโค้ชกล้ายัๆ ด้วยัซะงั�น กล่้าว

ค่อ สิอนคำนอื�นไปีซ่ะทุกิเรื�อง ก็พิจารณากันด้ครับ

อ่กส่วนก็ค่อนักสร้างแรงบันดาล้ใจ ถู้าเป็นผ้้ท่�วางตัวเอง

ตำาแห้นง่น่� (จรงิๆ) ผมมองวา่เจตนาเปน็สิ�งสำาคญั่ มห่้ล้ายัคนตอ้งการ

แบ่งปัน แนะนำาผ้้คน ช่วยัเห้ล่้อคนอ่�นจากประสบการณ์ ความร้้ท่� 

ตัวเองม่ แล้้วแตกต่างอยั่างไร? ก็ตราบใดท่�ไม่เก็บเงิน ห้ร่อห้ากิน เอา

เงินคนท่�เข้าช่วยัเห้ล้่อ ก็ยัากจะม่ความผิดชัดเจนอะไรกับเข้า มิเช่น

นั�นก็จะกล้ายัเป็น “นักข้ายัฝั้น มากกว่าสร้างแรงบันดาล้ใจ นักข้ายั

อากาศู มากกว่าโอกาส” เพราะคนท่�รวยัท่�สุดค่อเข้าเอง

เพ่�อเอามาสอนให้้คนเป็นโค้ชต่ออ่กท่ ผมเองก็เป็นคนห้นึ�งท่�เคยัไป

เข้้าคอร์สเร่ยันด้านน่�มา (ราว 7-8 ปีก่อน) เป็นวิชาท่�ด่วิชาห้นึ�ง ม่ข้้อด่

มากมายั แต่แน่นอนว่าทุกสิ�งในโล้กไม่มีอะไรดีพอสิำาหรับทุกิคำน

มันข้ึ�นอย่้ักับว่าเราเข้้าใจจริงแค่ไห้น แล้ะจะนำามาเป็นประโยัชน์ให้้

ตนเองอยั่างไร

อยั่างไรก็ด่ผมยัังไม่ได้สรุปว่า ไล้ฟั์โค้ช จะต้องมาในทาง 

NLP อยั่างเด่ยัว แล้ะอาจไม่ใช่ก็ได้ในบางนิยัามข้องบางคน เพราะ

ห้ากไปค้นประวัติทั�ง Richard-John แล้ะ Tony ก็มักจะไม่ได้บอก

ว่าเข้าเห้ล้่าน่�เป็น Life Coach แต่เป็นผ้้เช่�ยัวชาญ่ด้านพัฒนาตนเอง 

(Self-Help) ห้ร่อนักพ้ดสร้างแรงบันดาล้ใจ (Motivational speaker) 

แต่สิ�งห้นึ�งท่�ทำาให้้คนเห้ล้่าน่�น่าเช่�อถู่อ ค่อ พวกเข้าใช้ห้ล้ัก จิตวิทยัา 

แล้ะวิทยัาศูาสตร์ ทำาการทดล้อง มีสิถาบันเพื�อทำากิารด้านนี�จ้ริงจ้ัง

และศึกิษาศาสิติ์ร์แขนงต่ิ์างๆ เพื�อพัฒนาศักิยภัาพอย่างเปี็นขั�น

เปี็นติ์อน และมีอ้างอิง

ในความเป็นไล้ฟ์ัโค้ชบ้านเรานั�น ม่ทั�งศึูกษาจริงจัง, ศูึกษา

เพ่�อสร้างโปรไฟัล้์, แค่เคยัผ่านคอร์สมาก็ตั�งตนเป็นเล้ยั ยัังไม่ม่

ประสบการณ์นำาไปใช้ ห้ร่อบางคนยัังไม่ได้ศูึกษาจริงจังอะไรเล้ยั 

จับผล้ัดจับผล้้ ม่คนชอบคำาพ้ดก็เล้ยัสอนไป เพิ�งเร่ยันร้้ไปก็ม่ (แต่

คนเป็นศูิษยั์ เป็นสาวก ไม่ได้มอง เพราะเพ่ยังถู้กใจ) แบบน่�ถู่อว่า 

น่ากล้ัวมาก

อยั่างไรก็ด่ ก็ม่คำานิยัามบางประการว่า ไล้ฟั์โค้ช ค่อผ้้ท่�ทำา

ห้นา้ท่�เปน็กระจกสะทอ้น ให้้เจา้ตวัไดเ้ปล้่�ยันแปล้งตวัเอง ดร้วมๆ แล้ว้

ท่�จริงมันคล้้ายักันห้มดเช่นกัน

ไลฟ์์โค้ช หรือนักสร้างแรงบันดาลใจ

ผมได้บอกไปแล้้วว่า ถู้าเราต่ความจริงๆ คนท่�โค้ชช่วิตเรา

ได้ก็เห้ม่อนคุณฝ้ากช่วิตไว้กับเข้า แต่ถู้าคุณบอกว่าไม่ถูึงข้นาดนั�น

แค่อยัากม่แรงบันดาล้ใจ ก็ต้องระวังว่าเป็นแรงบันดาล้ใจ ห้ร่อแรง

บันเทิงใจ ท่�ร้ายักว่าค่อ สิุดท้ายกิลายเปี็นหลง งมงาย นั�นเท่ากิับว่า
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