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ก
าริพ่ดอีอีกไปแน�นอีนว�ามีปริะโยชิน์อีย่�แล้ัวในแง�การิ

ส่�อีสาริ การิไม�พ่ดไม�จาอีาจทําให้้อีะไริ ๆ ห้ย่ดชิะงัก

ค้างคาอีย่�ตริงนั�น แต�ในห้ลัายสถานการิณ์์ การิเงียบก็มีปริะโยชิน์

กว�าอีย�างที�เริาอีาจไม�คาดคิด

เง่ย่บเพื่่�อฉัลาดขึ�นกว่าเดิม

อีย�างเวลัาเริาอีย่�ในวงสนทนาที�มีห้ลัายคน แลั้วท่กคนก็

ต�างอีอีกความเห้็นกันในปริะเด็นห้นึ�งที�เริาไม�ค�อียริ่้เริ่�อีง ห้ากเริา

ไม�พ่ดอีะไริบ้าง เริาก็จะร้่ิสึก (ไปเอีง) ว�าน�าอึีดอีัด บ้างก็คิดว�า

“ถา้ไม�พด่เดี�ยวเข้าห้าว�าโง�” ซึ่ึ�งบางทกีาริพยายามพด่แบบไม�ค�อียริ่้

นั�นแห้ลัะ ก็เลัยเป็นการิ “โชิว์โง�” ให้้เข้าริ่้ไปเลัย ทั�งที�ยังไม�มีใคริ

ตัดสินสักห้น�อีย

คนเริาไม�จำเป็นต้อีงริ่้ไปท่กอีย�าง การิยอีมริับตัวเอีงว�าไม�ริ่้

เสียบ้างไม�ใชิ�เริ่�อีงเสียห้ายอีะไริ แลัะ “พลัังเงียบ” ในกริณ์ีเชิ�นนี�

มันจะชิ�วยให้้เริา “ฟัง” เพ่�อีจะได้ร้่ิในเร่ิ�อีงนั�น ๆ ห้ากเริาคิดแต�จะ 

“พ่ดด้วย” เริาก็คงจดจ�อีในความคิดว�า พ่ดอีะไริดีนะ จนไม�ได้

ตั�งใจฟังเริ่�อีงดังกลั�าว ห้ริ่อีฟังเพ่�อีห้าชิ�อีง (พ่ด) เสริิม แทริกต�อี 

มิใชิ�ฟังเพ่�อีริ่้ ส�วนให้ญ�การิโง�เริ่�อีงไห้น มันก็แค�ไม�ริ่้เริ่�อีงนั�นมาก�อีน

เท�านั�นเอีง

ห้ริ่อีในการิสนทนาห้นึ�ง มีการิโต้แย้งด้านข้้อีม่ลัเกิดข้ึ�น เริา

ก็มีความริ่้อีย่�บ้าง แต�อีีกฝ่่ายอีาจแสดงข้้อีม่ลัที�เริาไม�เคยริ่้มาก�อีน

อีอีกมา ในแบบที�เริาข้มวดคิ�วว�า “ใชิ�ห้ริ่อี ?” ห้ากเริายังเอีาข้้อีม่ลั

เดิม ๆ ไปแย้ง นั�นเริาอีาจเป็นฝ่่ายผ่ิดก็ได้ การิเงียบไปก�อีน ก็เป็น

โอีกาสดีกว�าที�จะดันท่ริัง แย้งไปในตอีนนั�น เพ่�อีให้้เริาศึกษาห้า

ข้้อีม่ลัภัายห้ลััง ห้ากมันจริิงดังเข้าว�า เริาก็ไม�เสียห้น้าอีะไริ ห้าก

ไม�จริิงเริาก็ยิ�งเป็นฝ่่ายได้ เพริาะทำให้้มั�นใจในข้้อีม่ลั ทั�งด้านถ่ก 

แลัะด้านผ่ิด

บางครืั�งการืเงย่่บ ก็คอ่การืใหค้ำปรืกึษา หรือ่ปลอบใจ

ได้ด่ท่�สุด

เชิ่�อีว�าต�อีให้้คนปลัอีบใจเก�งแค�ไห้น ก็ใชิ�ว�าจะทำได้ดี

ท่กคริั�ง แลัะก็มีห้ลัายกริณ์ี การิปลัอีบใจห้ริ่อีให้้คำปริึกษาที�ดีกว�า 

ค่อี อีย�าพยายามพ่ดอีะไริถึงเริ่�อีงนั�น พื่ลังเง่ย่บจากเรืา ค่อ การื

ส่�อสารืให้เขาเง่ย่บกับเรื่�องน่�เชิ่นกัน

ตัวอีย�างเชิ�น สามีกลัับจากที�ทำงานมา บ�นเคริียดเริ่�อีงงาน

ให้ภ้ัริริยาฟงั แน�นอีนว�า ภัริริยาควริตั�งใจฟงั แต�ห้ากมคีำพด่ แมจ้ะ

เชิิงเข้้าข้้าง ห้ริ่อีใส�อีาริมณ์์ริ�วมไป โดยห้มายให้้เข้าริ่้สึกว�า เธุอีอีย่�

ข้้างเดียวกันกับเข้านั�น มันจะทำให้้ริ่้สึกดีได้บ้างก็จริิงอีย่� ทว�า

ม่มห้นึ�ง การิเงียบ การืหยุ่ดเขาไม่ให้คิด ไม่ให้ใส่อารืมณ์กับ

เรื่�องท่�ทำงานเพื่ิ�ม เงยีบเพ่�อีวางทิ�งไวต้ริงนั�นให้ส้มอีง แลัะริ�างกาย

ได้พักก�อีน มันก็อีาจดีกว�าในทำนอีงว�า ไม่เต่ิมฟันลงไปในกอง

ไฟัเพื่ิ�มนั�นเอง

เง่ย่บเหม่อนเก็บของม่ค่าไว้ไม่ไปแลกให้เส่ย่เวลา

มีกริณ์ีที�แม้ว�าเริาอีย่�ในวงสนทนาห้ริ่อีไม�ก็ตาม บังเอีิญ

ว�าได้ยินได้ฟังคนที�ริ่้จัก พ่ดถึงเริ่�อีงที�ผ่ิดเพี�ยนจากความเป็นจริิงที�

พลังเงียบ
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เริาริ่้ ห้ริ่อีมีความร่ิ้เอีามาก ๆ ย�อีมอีดไม�ได้ที�จะพ่ดแก้ไข้อีอีกไป 

อีาจด่ไม�ผ่ิดอีะไริ

แต�ปริะการิแริก ห้ากเริาสวนแย้งข้ึ�นไปทันที อีีกฝ่่ายอีาจ

ไม�ทันฟังอีะไรินัก แลัะมอีงว�ามันค่อีการิ “หักหน้า” เริาไปทำให้้

เข้าเสยีห้นา้ มอีงว�าเริามาอีวดริ่ก้เ็ปน็ได ้เงยีบแริกที�พงึมคีอ่ี “เงย่่บ

รืู้จักรือจังหวะ” การิให้้คำแนะนำห้ลัังจากนั�นจะมีพลัังมากกว�า

กริะทั�งว�าห้ากเป็นเริ่�อีงที�ไม�คอีข้าดบาดตาย การิปลั�อียให้้

เข้าเข้้าใจไปแบบนั�นมันก็ใชิ�ว�าจะเสียห้ายนักห้นา เพริาะแม้เข้า

ไม�ริ่้จากเริา เดี�ยวเข้าก็ริ่้จากคนอี่�น ห้ลัายเริ่�อีงก็ไม�ใชิ�แค�เริาที�ริ่้ การิ

ไม�ต้อีงไปเสี�ยงว�าห้ักห้น้าห้ร่ิอีอีวดร้่ินั�น มันก็ดีไม�น้อีย โดยอีย�าง

ยิ�ง จนกว่าเขาจะถึาม

เชิ่�อีห้ริอ่ีไม� การิแสดงความริ่เ้ฉพาะเวลัาที�มคีนถามนั�น มนั

มีพลัังมากกว�านัก เพริาะส�วนห้นึ�งห้ากเข้า “ถามเริา” ขึ้�นมาแล้ัว 

แสดงว�านั�นสำคัญกว�า คนจะยอีมรัิบฟังกว�า ซึึ่�งมันมีค่ณ์ค�ากว�า

มาก แลัะคำพด่เริาจะมนี�ำห้นกัมากขึ้�น ต�อี ๆ  ไป น�าเชิ่�อีถอ่ีในริะยะ

ยาว เพียงแต� “ต่้องรืู้จักเง่ย่บให้ได้เส่ย่ก่อน”

อีีกปริะการิสำคัญค่อี แม้เริาบอีกความริ่้ ห้ริ่อีความจริิงไป

แลัว้ ห้ากอีีกฝ่า่ยมกีาริแยง้ ห้ริอ่ียงัเช่ิ�อีในตริริกะที�ผ่ดิเพี�ยน การิที�เริา

ยิ�งเถียงแย้งด้วยนั�น มันยิ�งบ�งบอีกว�าเริากำลัังเอีาสิ�งมีค�าเข้้าแลัก 

เพริาะภัาพที�สะท้อีนต�อีคนอ่ี�นไม�ใชิ�แค�เพียงว�า ใคริจะเป็นฝ่่ายถ่ก 

ห้ริอ่ีฝ่า่ยผ่ดิ ฉลัาดห้ริอ่ีโง� มใิชิ�วดัเพยีงความถก่ตอ้ีง แต�คอ่ี สต ิแลัะ

ปญัญา ที�ทำให้เ้ห้น็ไดว้�า จดัการืกบัสถึานการืณอ์ย่า่งไรื เพริาะ

ใคริ ๆ ก็ริ่้ผ่ิดคิดผ่ิดกันได้ แต�น�าคบไห้มด่เป็นคนอีย�างไริ มันวัดกัน

ที�สิ�งอี่�น น่�ก็อ่กหนึ�งชิ่วงเวลาท่�ควรืใชิ้ “พื่ลังเง่ย่บ”

พื่ลังเง่ย่บจากรือบต่ัว

การิเงียบนอีกจากเป็นการิส่�อีสาริจากตัวเริาได้แลั้ว ถ้าเริา

ทบทวนเริาจะสงัเกตไดว้�า “ความเงย่่บ” จากคนรือบต่วักส็่�อสารื

บางอย่่างกับเรืาได้เชิ่นกัน เพริาะในห้ลัาย ๆ สถานการิณ์์

มันกำลัังเต่อีนว�า เริาพ่ดผ่ิด ทำบางอีย�างผ่ิด แม้แต�วางตัวผ่ิด ๆ 

อีย่�ก็เป็นได้ แต�ส�วนให้ญ�เวลัาเริาเจอีสถานการิณ์์เชิ�นนี� เริามักจะ 

อีึดอีัด ห้ง่ดห้งิด ห้ริ่อีข้าดความมั�นใจไปในทันที แต�มันก็พิส่จน์ได้

ดีนะ ว�านี�แห้ลัะ ความเงียบมีพลััง

ห้ากเริามสีติได้ตอีนที�ความเงยีบแบบนี�มาเยอ่ีน เริาอีาจได้

ทบทวนว�า ได้พ่ด ได้ทำอีะไริที�ผ่ิดพลัาดห้ริ่อีไม�เห้มาะสมไปห้ริ่อี

ไม� ริวมถึงสิ�งที�เริาทำมีค�ามีความห้มายเพียงพอีห้ริ่อีไม� ได้เชิ�นกัน 

แต�ถ้าเริาไม�ได้ใชิ้พลัังเงียบจากริอีบตัวชิ�วยเต่อีนสติ แต�กลัายเป็น

ทำให้เ้ริาริะแวง วติก กริะทั�งโวยวาย อีะไริที�เผ่ลัอีไม�ดไีปก�อีนห้นา้นี�

ก็คงไม�ได้ดีขึ้�น ห้ริ่อีถ้าที�จริิงมันไม�มีอีะไริก็กลัายเป็น คิดไปเอีง

ฝ่่ายเดียว

ความเงียบ แม้จะมีพลัังแต�ไม�ได้ห้มายความว�าใชิ้ได้ดี

ในท่กสถานการิณ์์ ห้ลัาย ๆ สถานการิณ์์ควริมีคนพ่ด ควริมีการิ

อีอีกเสยีงสะทอ้ีนไปบา้ง เพยีงแต�คลัา้ยที�เข้ยีนไปในตอีนตน้ว�า การิ

ไม�เคยเงียบก�อีน ห้ริ่อีพ่ดอีอีกไปเพียงเพริาะเป็นนิสัยห้ริ่อีความ

เคยชิิน เพียงอีาริมณ์์ แลัะสถานการิณ์์พาไป ห้ลัายคริั�งไม�เคยได้

ผ่ลัลััพธ์ุที�ดีอีะไริ เริาจึงอีาจไม�เคยได้สัมผ่ัสกับพลัังเงียบที�มีในตัว

เริา เริิ�มจากลัอีงห้าที�เงียบ ๆ นั�งทบทวนบทความนี�ด่สิ




