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NLP หัร้อ N = Neuro L= Linguistic P = Programming

แป้ลให้ัต้รงต้ามคำาศัพท์ุ NLP ค้อ การโป้รแกรมคำาพ้ด และการ

ส้�อสารเข้าส่้ระบบป้ระสาทุ 

จิต้ของคนเราแบ่งออกเป็้น 2 ป้ระเภูทุ ค้อ จิต้สำาน้กกับ

จิต้ใต้้สำาน้ก ม้ควิามสัมพันธ์ุกันอย่างแยกไม่ออก กล่าวิค้อ จิต้สำาน้กจะ

เป็้นตั้วิสั�งการให้ัจิต้ใต้้สำาน้กทุำางาน ถ้ายกตั้วิอย่าง คนข้�ม้าเป้ร้ยบ

เสม้อนจิต้สำาน้กซ้ี�งเป็้นคนคอยสั�งให้ัม้า เดิน วิิ�ง หัยุด แต่้จิต้ใต้้สำาน้ก

เป้ร้ยบเสม้อนตั้วิม้า แต่้ถ้าวัินไหันม้าเกิดพยศ นั�นแสดงว่ิาคนสั�งไม่ม้

ป้ระสิทุธิุภูาพในการออกคำาสั�ง หัร้อ ควิาญช้ิางเป้ร้ยบเสม้อนจิต้สำาน้ก

ทุ้�คอยสั�งช้ิางให้ัทุำาต้าม ตั้วิช้ิางเป้ร้ยบเสม้อนจิต้ใต้้สำาน้ก ซ้ี�งม้พลัง

มากมายมหัาศาลหัร้อพ้ดอ้กในหัน้�งก็ค้อ จิต้ใต้้สำาน้กหัร้อตั้วิช้ิาง ม้พลัง

มากกว่ิาจิต้สำาน้กหัร้อควิาญช้ิางนั�นเอง

ถ้าทุ่านผ้้อ่านเคยเห็ันภูาพภู้เขานำ�าแข็ง 7% ของก้อน

ภู้เขานำ�าแข็งทุ้�สามารถมองเหัน็ด้วิยต้าเป้ล่าค้อ จิต้สำาน้กซ้ี�งสามารถรับ

ร้้ได้ด้วิย ป้ระสาทุสัมผัสทัุ�ง 5 ค้อ ต้า ห้ั จม้ก ลิ�น กาย ส่วินก้อน

ภู้เขานำ�าแข็งอ้ก 93% เป็้นเร้�องของจิต้ใต้้สำาน้กเป็้นเร้�องของจิต้

วิิญญาณ์ สัญชิาต้ญาณ์ ลางสังหัรณ์์ ยักษ์ภูายในตั้วิเรา

ส่วินการเร้ยน NLP จะม้ควิามเก้�ยวิข้องกับเร้�องของ 

จิต้ใต้้สำาน้ก

เราสามารถส้�อภูาษาเข้าระบบป้ระสาทุได้หัลายวิิธุ้แต่้ในทุ้�น้�

ขอนำาเสนอแค่ 5 วิิธุ้ใหัญ่ๆ ค้อ

1. ภัาษาพูัดโดยใชุ้คำาพูัดบวักกับตัวัเอง คำาพ้ดทุ้�เป็้นบวิก

จ้งม้พลัง มากกว่ิาคำาพ้ดทุ้�เป็้นลบ ซ้ี�งการใช้ิคำาพ้ดบวิกจะทุำาให้ัผ้้พ้ด 

และผ้้ฟััง เกิดพลัง เกิดควิามสบายใจ เกดิควิามกระต้้อร้อร้น เกิดควิาม

กระฉัีบกระเฉีง เกิดควิามสดช้ิ�น เป็้นต้้น

2. ภัาษาเสีูยง เคยม้นักวิิชิาการ กล่าวิไว้ิว่ิา “ภูาษาพ้ดบอก...

ควิามหัมาย ถ้อยคำาแต่้ภูาษาเส้ยงหัร้อนำ�าเส้ยง...ก่อให้ัเกิดควิาม 

หัวัิ�นไหัวิข้�นภูายในหััวิใจ” กล่าวิค้อ นำ�าเส้ยงม้ควิามสำาคัญอย่างยิ�ง 

ต่้อควิามคิด ควิามร้้ส้ก ควิามเคล้�อนไหัวิ ของคนเรา 

3. ภัาษากาย การเคล้�อนไหัวิ (รวิมทัุ�งภูาษาทุ่าทุาง) ม้ควิาม

สำาคัญ Anthony robbins โค้ชิสอน NLP ระดับโลก ได้กล่าวิว่ิา Emo-

tion is created by motion (อารมณ์์ถ้กสรา้งด้วิยการเคล้�อนไหัวิ) พวิก

เราสังเกต้คนอกหัักจะเดินหัร้อเคล้�อนไหัวิอย่างช้ิา ๆ จ้งทุำาใหั้เกิด

อารมณ์์เศร้า เหังา ไม่ม้ควิามสุข แต่้ต้รงกันข้ามกับคนทุ้�เดิน

กระฉัีบกระเฉีง ว่ิองไวิ จะทุำาให้ัเกิดอารมณ์์สดใส ต้้�นเต้้น สดช้ิ�น

มากกว่ิา

4. ภัาษาจิำนตนาการ จงจินต้นาการถ้งควิามสำาเร็จ บ้าน รถ 

ควิามรำ�ารวิย ให้ัออกมาเป็้นภูาพ ทุุก ๆ  วัิน บางคนอาจทุำาได้ยากเพราะ

ไม่ค่อยได้ฝึ่กฝ่นในการจนิต้นาการ ในบางคนทุ้�จินต้นาการยาก กระผม

ขอแนะนำาให้ั หัาภูาพถ่ายเก้�ยวิกับสิ�งทุ้�เราต้้องการติ้ดไว้ิทุ้�ผนังในห้ัอง

ส่วินตั้วิของเรา เช่ิน ร้ป้รถหัร้ทุ้�เราต้้องการ ภูาพของคนทุ้�ป้ระสบควิาม

สำาเร็จทุ้�เราต้้องการจะเป็้นแบบเขา ภูาพบ้านใหัม่ ภูาพการทุ่องเทุ้�ยวิ 

ทุ้�ต้้องการ ฯลฯ

ปลุุกพลุัง
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5. ภัาษาคิด จงคิดบวิก คิดว่ิาต้นเองทุำาได้ อย่าไป้คิดลบ ถ้า

เราคดิบวิกมากๆ เราจะเกดิการสร้างสรรค์งาน เกดิควิามสดช้ิ�นในการ

ทุำางาน แต่้ถ้าเราคิดลบ เราจะขาดพลัง 

ดังนั�น นักการต้ลาดทุ่านใดทุ้�สามารถนำาเอาศาสต้ร์ NLP มา

ป้ระยุกต์้ใช้ิก็จะป้ระสบควิามสำาเร็จได้อย่างรวิดเร็วิ และเกิดพลังในการ

ทุำางาน สำาหัรับวิิธุ้การป้ระยุกต์้ใช้ิอย่างง่าย ๆ กระผมม้ข้อแนะนำาดังน้�

1. ใชุ้พัลัังขึ้องคำาพูัด กล่าวิค้อ พ้ดบวิกกับตั้วิเองทุุกๆ วัิน 

พ้ดกับตั้วิเองบ่อย ๆ  เช่ิน ฉัีนทุำาได้, ฉัีนเป็้นนักการต้ลาดทุ้�เก่งทุ้�สุด, ฉัีน

เช้ิ�อมั�น, ฉัีนเย้�ยมทุ้�สุด พ้ดต้อกยำ�ากับตั้วิเองบ่อย ๆ ให้ัเข้าไป้ยัง

จิต้ใต้้สำาน้ก

2. ใชุ้พัลัังขึ้องนำ�าเสีูยง กล่าวิค้อ เวิลาพ้ดกับตั้วิเอง จงหัาทุ้�

เง้ยบ ๆ ในห้ัองนอนหัร้อห้ัองส่วินตั้วิ พ้ดกับตั้วิเอง “ฉัีนทุำาได้, ฉัีนเป็้น

นักการต้ลาดทุ้�เก่งทุ้�สุด, ฉัีนเช้ิ�อมั�น, ฉัีนเย้�ยมทุ้�สุด” ด้วิยพลังเส้ยงทุ้�ดัง 

(ออกเส้ยง) เส้ยงทุ้�กระต้้อร้อร้น ถ้าเราพ้ดด้วิยนำ�าเส้ยง (ออกเส้ยง) ทุ้�

เบา ๆ ช้ิา ๆ เราก็จะไม่ม้พลัง

3. ใชุ้พัลัังแห่งการเคลืั�อนไหวั กล่าวิค้อ เคล้�อนไหัวิให้ัเร็วิกว่ิา 

ป้กติ้ เราก็จะเกิดควิามกระต้้อร้อร้น ม้อารมณ์์ทุ้�กระฉัีบกระเฉีงในการ

ทุำางาน โดยเฉีพาะเวิลาทุ้�ทุำางานในสำานักงานยิ�งต้้องเคล้�อนไหัวิให้ั 

เร็วิข้�น ย้นใหั้ต้รง หัลังไม่ค่อม แต้่ถ้าเราเคล้�อนไหัวิชิ้า ๆ เราก็จะม้

อารมณ์์ทุ้�เฉียชิา คนทุ้�พบเห็ันก็จะไม่เช้ิ�อมั�นเรา และเราก็จะไม่ม้ควิาม

มั�นใจในตั้วิเอง

4. ใช้ิพลังแห่ังการจินต้นาการ กล่าวิค้อ จินต้นาการว่ิาต้นเอง

ป้ระสบควิามสำาเร็จ ม้คนเชิิญข้�นไป้พ้ดบนเวิทุ้ จินต้นาการในสิ�งทุ้�

นักการต้ลาดต้้องการทุ้�จะเป็้นในอนาคต้ข้างหัน้า

5. ใช้ิพลังแห่ังควิามคิด กล่าวิค้อ จงคิดบวิก คิดว่ิาต้นเองทุำาได้ 

คิดว่ิาต้นเองป้ระสบควิามสำาเร็จ คิดว่ิาต้นเองเป็้นคนเก่ง แล้วิเราจะ

เป็้นดังสิ�งทุ้�เราคิด

สรุป้ก็ค้อ นักการต้ลาดต้้องนำา 5 สิ�งข้างต้้นไป้ใช้ิ และควิร

ป้ฏิิบัติ้ในด้านบวิกหัร้อป้ฏิิบัติ้ไป้ในทุางทุ้�ด้ เช่ิน ส้�อภูาษาเข้าระบบ

ป้ระสาทุโดยการพ้ดบวิก ภูาษาเส้ยงทุ้�เป็้นบวิก ภูาษากายทุ้�เป้็นบวิก 

ภูาษาจินต้นาการทุ้�เป็้นบวิก ภูาษาคิดทุ้�เป็้นบวิก แล้วินักการต้ลาด 

ก็จะป้ระสบควิามสำาเร็จโดยใชิ้หัลักการ NLP อย่างง่ายทุ้�กล่าวิไป้ 

ข้างต้้นน้� 




