
บทน�ำ	

	คุณสื่อสำรแบบผู้ชำยหรือผู้หญิง  

•		แบบทดสอบรูปแบบการสื่อสารของตัวเอง

สารบัญ

18

13

เมื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิง		
ก็จะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่อยากบอกได้!

บทที่ 

1		
ภำคพื้นฐำน

01
เดาใจไม่เป็น

ไม่อธิบาย

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
25

02
อยากหาข้อสรุป

อยากพูดไปเรื่อย ๆ

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
31

03
ให้ความส�าคัญกับล�าดับชั้น

ให้ความส�าคัญกับความกลมเกลียว

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
37

SAMPLE



04
ชอบให้ค�าแนะน�า

ชอบเห็นอกเห็นใจ

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
43

05
พูดว่า  “เท่”  กับสิ่งที่น่าภูมิใจ

พูดว่า  “น่ารัก”  กับทุกสิ่งทุกอย่าง

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
49

01
อยากให้กล่าวชม

อยากให้เข้าใจ

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
57การกล่าวชม

02
ต้องการเหตุผล

ต้องการความจริงใจ

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
61การขอโทษ

03
อยากเป็นหัวหน้า

อยากเป็นผู้สนับสนุน

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
65การแต่งตั้งหัวหน้า

04
อยากเข้าใจ

อยากให้เสียดาย

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
69การกล่าวปฏิเสธ

05
อยากได้รับการยอมรับ

อยากได้รับค�าขอบคุณ

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
73การกล่าวขอร้อง

ใช	้	“ภาษาผู้ชาย”		อย่างคล่องแคล่ว
เพื่อให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรื่น!

บทที่ 

2
ภำคกำรท�ำงำน

SAMPLE



06
อยากถูกพึ่งพา

อยากช่วยเหลือ

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
77การปรึกษา

07
อยากเติบโต

อยากเปลี่ยนแปลง

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
81การบอกเรื่อง

โยกย้ายต�าแหน่ง

08
เงียบเมื่อรู้สึกกดดัน

ร้องไห้เมื่อรู้สึกกดดัน

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
85การรับมือกับ

คนที่รู้สึกกดดัน

09
อยากสรุปเรื่องที่พูด

อยากแตกยอดเรื่องที่พูด

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
89การพูดความคิดเห็น

ในที่ประชุม

10
ใช้อีเมลในการติดต่อธุระ

ใช้อีเมลในการแลกเปลี่ยนความรู้สึก

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
93อีเมลเรื่องงาน

11
อยากให้โลกยอมรับ

อยากให้สังคมยอมรับ

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
97การกล่าวขอบคุณ

12
มั่นใจมากเกินไป

ขาดความมั่นใจ

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
101การแสดง

ความคิดเห็น

13
ชอบพูดเรื่องที่มีสาระ

ชอบพูดเรื่องสัพเพเหระ

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
105การคุยเล่นระหว่าง

เดินทางไปท�างาน

14
ยึดตัวเองเป็นหลัก

ยึดอีกฝ่ายเป็นหลัก

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
109การต�าหนิ

ยังมีต่อนะ!

ประโยคเด็ดส�าหรับใช้สนทนากับเพศตรงข้ามตอนท�างาน 113

SAMPLE



อย่าคิดว่าการพูดคุยในชีวิตประจ�าวันเป็นเรื่องไม่ส�าคัญ		
เพราะคนที่คุยเล่นเก่งจะสื่อสารได้อย่างราบรื่น!

บทที่ 

3
ภำคชีวิตประจ�ำวัน

01
แนะน�าตัวด้วยการบอกสังกัดที่ท�างาน

แนะน�าตัวด้วยการบอกความสัมพันธ์

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
121การแนะน�าตัว

02
ชอบโอ้อวด

ชอบถ่อมตัว

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
125การโอ้อวดและ

การถ่อมตัว

03
วางมาด

โยกโย้

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
129วิธีพูดที่น่าร�าคาญ

04
ให้ความส�าคัญกับหน้าตาทางสังคม

ให้ความส�าคัญกับสัญญา

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
133การยกเลิกนัดแบบ

กะทันหัน

05
มองว่าคนที่มีชื่อเสียงเป็นคู่แข่ง

มองว่าคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนรู้จัก

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
137ตอนดูการแข่งขันกีฬา

ทางโทรทัศน์

06
อยากได้รับก�าลังใจ

อยากได้รับการปลอบใจ

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
141เมื่อรู้สึกท้อแท้

07
สนใจหน้าตาของผู้หญิง

สนใจเงินของผู้ชาย

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
145การจัดงานนัดบอด

ยังมีต่อนะ!

ประโยคเด็ดส�าหรับใช้สนทนากับเพศตรงข้ามในชีวิตประจ�าวัน 149
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01
ชอบผู้หญิงที่ทุกคนชอบ

ชอบผู้ชายที่รักเดียวใจเดียว

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
157การดึงดูดความสนใจ

ของอีกฝ่าย

02
ควรบอกสเปกที่ท�าให้ผู้หญิงประทับใจ

ควรบอกสเปกที่ท�าให้ผู้ชายคิดว่าตรงกับตัวเอง

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
161วิธีการตอบเรื่อง

สเปกคนรัก

03
อยากเป็นที่หนึ่ง

อยากเป็นหนึ่งเดียว

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
165การบอกความคิด

ของตัวเอง

04
ค�าว่า  “อะไรก็ได้”  หมายถึง  “อย่างไรก็ได้”

ค�าว่า  “อะไรก็ได้”  หมายถึง  “สิ่งที่น่าจะเข้าท่า”

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
169การเลือก

ร้านอาหาร

05
อยากปกปิดความสัมพันธ์

อยากเปิดเผยความสัมพันธ์

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
173การแนะน�าคนรัก

ให้เพื่อนรู้จัก

06
ให้ความส�าคัญกับการวางแผน

ให้ความส�าคัญกับข้อมูล

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
177แผนการท่องเที่ยว

07
ต้องการการชื่นชม

ต้องการความเอาใจใส่

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
181หลังจากเดต

เมื่อเลือกใช้		“ภาษาผู้ชาย”		และ		“ภาษาผู้หญิง”		
ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์		กไ็ม่ต้องกลัวว่าจะทะเลาะกนัแล้ว!

บทที่ 

4
ภำคควำมรัก

SAMPLE



08
ต�าหนิคนรักที่นอกใจ

ต�าหนิชู้รักของคนรัก

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
185ข้อแก้ตัวของ

การนอกใจ

09
สะสางความโกรธเป็นครั้ง ๆ ไป

สะสมความโกรธไปเรื่อย ๆ

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
189วิธียุติการทะเลาะกัน

10
ชอบความธรรมดา

ชอบความพิเศษ

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
193วิธีการใช้เวลา

ในวันครบรอบ

11
ต�าหนิ

โมโห

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
197การแสดง

ความไม่พอใจ

12
ให้ความส�าคญักับการบริหารจดัการงานแต่งงาน

ให้ความส�าคญักับสีสนัของงานแต่งงาน

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
201การจัดเตรียม

งานแต่งงาน

13
ลดความส�าคัญของคนรักก่อนจะบอกเลิก

เย็นชากับคนรักก่อนจะบอกเลิก

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
205การบอกเลิกคนรัก

อย่างมีชั้นเชิง

ยังมีต่อนะ!

ประโยคเด็ดส�าหรับใช้สนทนากับคนรัก  209SAMPLE



เวลาอยู่บ้าน		ภรรยาคือ		“ประธานบริษัท”		และสามีคือ		
“รองประธาน”		ที่ต้องบริหารบริษัทร่วมกัน

บทที่ 

5
ภำคครอบครัว

01
ท�าอะไรได้ทีละอย่าง

ท�าหลายอย่างพร้อมกันได้

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
217การท�างานบ้าน

02
ให้ความส�าคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรก

ให้ความส�าคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรก

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
221การใช้เวลาในวันหยุด

03
เลือกจากการเปรียบเทียบ

เลือกจากความรู้สึก

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
225การเลือกซื้อของ

04
ไม่ยืดหยุ่น

ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
229การบอกความต้องการ

ของตัวเอง

05
เฉยชา

ไม่มีเหตุผล

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
233การขอร้อง

06
ไม่ยอมขอโทษ

ไม่ส�านึกผิด

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
237การขอโทษSAMPLE



07
การเลี้ยงลูกคือสิ่งที่ต้องแบ่งหน้าที่กัน

การเลี้ยงลูกคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
241การแบ่งหน้าที่

ในการเลี้ยงลูก

08
อยากพักผ่อนเมื่ออยู่บ้าน

อยากพูดคุยเมื่ออยู่บ้าน

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
245การพูดคุย

ตอนกลับถึงบ้าน

09
จ�าไม่ ได้

จ�าได้ ไม่ลืม

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
249การพูดถึง

เรื่องในอดีต

10
ไม่ถามทาง

ไม่ตรวจสอบเส้นทาง

ผูช้าย

ผูห้ญงิ
253การขับรถ

11
ควรได้เรียนรู้เรื่องเป้าหมายและกฎระเบียบ

ควรได้เรียนรู้เรื่องการลองท�าและความล้มเหลว

เดก็
ผูช้าย

เดก็
ผูห้ญงิ

257การอบรม
สั่งสอนลูก

ยังมีต่อนะ!

ประโยคเด็ดส�าหรับใช้สนทนากับครอบครัว  261

บทส่งท้ำย

ประวัติผู้เขียน 	 	

267

271SAMPLE



13

บทน�ำ

สวสัดคีรบั!  ผมชื่ออโิอะตะ ทตัสนึะริ

หนังสือเล่มนี้เป็น  “คู่มือในการสนทนา”  แบบใหม่ที่ผม 

จัดท�าขึ้นเพื่อช่วยขจัดปัญหาการเข้าใจผิดกันระหว่างผู้ชายและ 

ผู้หญงิให้หมดไปครบั

ไม่ว่าจะเป็นเวลาพูดคุยในที่ท�างานหรือที่บ้าน  เวลาคุยเล่น

กบัเพื่อน  หรอืเวลาพูดคยุกบัคนรกั  คณุเคยหงดุหงดิหรอืทะเลาะ

กบัอกีฝ่ายบ้างหรอืเปล่า

สิ่งที่คุณท�าไปเพราะคิดว่าดีอาจท�าให้อีกฝ่ายโกรธ  และ 

ค�าพูดที่กล่าวโดยไม่ได้คิดอะไรมากก็อาจน�าไปสู่การทะเลาะกัน 

ใหญ่โตได้ครบั

SAMPLE



14

“ท�าไมเขาถงึไม่เข้าใจความรู้สกึของฉนัเลย”

“ท�าไมผมถงึบอกความตั้งใจให้เธอรบัรู้อย่างถูกต้องไม่ได้นะ”

ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะคุณไม่เข้าใจ  “ภาษาผู้ชาย”  และ  

“ภาษาผู้หญงิ”  ครบั

คนส่วนใหญ่ไม่รู ้ว่าถึงจะพูดภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน  แต่  

“ภาษาผู ้ชาย = วิธีคิดและวิธีพูดแบบผู ้ชาย”  และ  “ภาษา 

ผู้หญิง = วิธีคิดและวิธีพูดแบบผู้หญิง”  นั้นแตกต่างกันอย่าง 

สิ้นเชงิ!

ความแตกต่างนี้ส่งผลให้คณุจ�าเป็นต้องม ี “ล่าม”  เพื่อช่วย

อธบิายให้คณุเข้าใจค�าพูดของเพศตรงข้ามครบั

ผมรู ้สึกซาบซึ้งเมื่อรู ้ว่าหนังสือเรื่อง  “ผู ้หญิงไม่อธิบาย  

ผู้ชายเดาใจไม่เป็น”  ของผมที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ได้รับเสียงชื่นชม

จากผู้อ่านอย่างมาก

ในหนังสือเล่มดังกล่าว  ผมได้อธิบายสาเหตุที่ท�าให้ผู้ชาย

และผู ้หญิงเข้าใจผิดกันทั้งด้านโครงสร้างสมอง  จิตใจ  และ 

ภมูหิลงัทางสงัคม  อกีทั้งแนะน�าด้วยว่าท�าอย่างไรผูช้ายและผูห้ญงิ

ถงึจะพูดคยุกนัโดยที่รู้สกึดทีั้งสองฝ่ายได้

นี่คือตัวอย่างความเห็นที่น่ายินดีจากผู ้อ่านหนังสือเล่ม 

ดงักล่าวครบั

SAMPLE



15

“ทั้งที่ฉนัพยายามมากกว่าผู้ชาย  แต่ฉนักลบัเป็นคนเดยีวที่

ไม่ได้รับการยอมรับความสามารถ  มันท�าให้ฉันกลุ้มใจมาตลอด  

แต่พอได้อ่านหนังสือเล่มนี้และเปลี่ยนวิธีการพูด  ฉันก็ได้รับการ

ประเมนิจากหวัหน้าดขีึ้นและได้เลื่อนต�าแหน่งค่ะ”

“เมื่อก่อนผมเว้นระยะห่างจากพนกังานหญงิเกนิความจ�าเป็น  

เพราะเกรงว่าจะเผลอพดูจาคกุคามทางเพศหรอืท�าร้ายจติใจอกีฝ่าย  

แต่เดี๋ยวนี้ผมสามารถพูดคยุกบัพวกเธอได้อย่างราบรื่นแล้วครบั”

“ฉนัแต่งงานมา 10 ปีแล้วค่ะ  ลูกฉนัโตพอจะดูแลตวัเองได้

แล้ว  พอคดิว่าจะได้ท�าในสิ่งที่ตวัเองชอบมากขึ้น  ฉนักลบัทะเลาะ

กับสามีบ่อยขึ้นแทน  แต่หลังจากซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่าน  ฉันก็

เข้าใจความคดิของสาม ี เราจงึทะเลาะกนัน้อยลงค่ะ”

ในอีกด้านหนึ่ง  ความเห็นเชิงต�าหนิจากผู้อ่านหนังสือเล่ม 

ดงักล่าวกม็มีากเช่นกนั  โดยพวกเขาบอกในท�านองว่า

“ผมรูซ้ึ้งแล้วว่าผูช้ายและผูห้ญงิแตกต่างกนั  แต่ช่วยบอกให้

ชดัเจนหน่อยได้ไหมว่าต้องท�ายงัไงถงึจะคยุกนัรู้เรื่อง!”

“ถึงจะเข้าใจอีกฝ่ายแต่ก็ยังโมโหอยู่ดี  ยุ่งยากด้วย!  ไม่มี 

ค�าพูดแบบที่  ‘พูดปุ๊บเข้าใจปั๊บ’  บ้างเหรอ”

SAMPLE
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ดังนั้น  ในหนังสือเล่มนี้ผมจะแนะน�าตัวอย่างการสนทนา

จ�านวนมากเพื่อให้คุณ  “สามารถถ่ายทอดสิ่งที่อยากพูดกับ 

อกีฝ่ายได้อย่างราบรื่นและไม่ทะเลาะกนั”  ครบั

ผมได้รวบรวมค�าพูดที่มีประโยชน์ส�าหรับพูดคุยกับหัวหน้า  

เพื่อนร่วมงาน  ลกูน้อง  สามภีรรยา  คนรกั  เพื่อน  และเพื่อนบ้าน

ไว้มากมาย  ผมรับรองว่าค�าพูดเหล่านี้จะช่วยให้  “การสนทนา 

เป็นไปอย่างราบรื่น”  และ  “แก้ปัญหาความขดัแย้งกบัเพศตรงข้าม

ได้”  อย่างแน่นอน

สุดท้ายนี้  สิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้ไว้ก็คือ  ค�าว่า  “ผู้ชาย”  

และ  “ผู้หญงิ”  ที่ใช้ในหนงัสอืเล่มนี้ไม่ใช่ค�าที่ใช้ระบเุพศครบั

เป็นธรรมดาของสงัคมที่ผูช้ายบางคนมคีวามรูส้กึนกึคดิและ

วิธีพูดแบบผู้หญิง  ขณะที่ผู้หญิงบางคนมีความรู้สึกนึกคิดและวิธี

พูดแบบผู้ชาย  สรปุง่าย ๆ กค็อื

“คนที่มีวิธีคิดและวิธีพูดแบบผู้ชายส่วนใหญ่ในสังคม = 

ผู้ชายหรอืเพศชาย”

“คนที่มีวิธีคิดและวิธีพูดแบบผู้หญิงส่วนใหญ่ในสังคม =  

ผู้หญงิหรอืเพศหญงิ”SAMPLE
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ระหว่างที่อ่านหนงัสอืเล่มนี้  ลองท�า  “แบบทดสอบรูปแบบ

การสื่อสารของตัวเอง”  ในหน้าถัดไป  พร้อมกับคิดไปด้วยว่า   

“ฉันเป็นคนประเภทไหนนะ”  “แล้วอีกฝ่ายเป็นคนประเภทไหน”  

“เข้าใจแล้ว  เพราะอย่างนี้ถงึได้เข้าใจผดิกนัสนิะ”  ดูนะครบั

SAMPLE
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แบ
บท
ด
สอ
บ

รูป
แบ
บก
าร
สื่อ
สา
รข
อง
ตั
วเ
อง

ตรงกับการสื่อสาร

ของคุณ

นับคะแนนเฉพาะข้อที่ตอบ A

คุณอยากได้รับค�าชมในเรื่องงานว่าอย่างไร
A : “สุดยอด!”
B : “พยายามได้ดีมาก!”

คุณอยากท�าอะไรมากกว่ากัน
A : อยู่เงียบ ๆ
B : พูดคุย

คุณชอบค�าไหน
A : “เติบโต”
B : “เปลี่ยนแปลง”

คุณอยากได้ยินค�าพูดแบบไหนจากคนที่คุณรัก
A : “คุณคือที่หนึ่ง”
B : “คุณคือคนพิเศษ”

คุณอยากท�าอะไรเมื่อกลับถึงบ้าน
A : พักผ่อน
B : จัดบ้าน

คุณชอบดูรายการโทรทัศน์ประเภทไหน
A : กีฬา
B : ละคร

เมื่อท�างานผิดพลาด  คุณมักจะคิดอย่างไร
A : ไม่อยากรับผิดชอบ
B : ไม่อยากถูกโกรธ

3

4

5

6

7

2

1
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คุณสื่อสารแบบ  ผู้ชายหรือผู้หญิงตรงกับ รูปแบบไหน

วิธีรวม
คะแนน

เลือกค�ำตอบ
ที่ตรงกับตัวเอง  

จำกนั้นนับจ�ำนวน
ข้อที่ตอบ A  แล้ว
ตรวจดูวำ่รูปแบบ
กำรสื่อสำรของ

ตัวคุณเป็นแบบไหน
ในหนำ้ถัดไป

เวลาทะเลาะกับคนอื่น  คุณคิดในใจว่าอะไร
A : “จะไม่ยอมขอโทษเด็ดขาด”
B : “ถ้าขอโทษแล้วจบเรื่องได้  ก็จะยอมขอโทษ”

คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน
A : มั่นใจในตัวเองอยู่เสมอ
B : ไม่มั่นใจในตัวเองอยู่เสมอ

คุณอยากไปไหนในวันครบรอบ
A : ร้านประจ�า
B : ร้านเปิดใหม่

คุณอยากท�างานไหนก่อน
A : “งานที่คนต�าแหน่งสูงกว่าสั่งให้ท�า”
B : “งานที่คนที่สนิทกันไหว้วานให้ท�า”

คุณชอบซื้อของด้วยวิธีไหน
A : ตรวจสอบและเปรียบเทียบก่อนค่อยซื้อ
B : ถ้าเห็นแล้วรู้สึกถูกใจก็จะซื้อทันที

คุณรู้สึกอย่างไรกับค�าคมของบุคคลที่มีชื่อเสียง
A : ซาบซึ้ง
B : เฉย ๆ

เมื่อเกิดภัยพิบัติ  คุณจะปกป้องอะไรเป็นอย่างแรก
A : ตัวเอง
B : ครอบครัว

10

11

12

13

14

9

8
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ผ
ลก
าร
ท�า
แบ
บท
ด
สอ
บ

คุณสื่อสารแบบ  

คุณสื่อสารแบบ  

เลือก A  
11-14 

ข้อ

เลือก A  
7-10 

ข้อ

ในด้านการสื่อสาร  คุณมี  “ความเป็นผู้ชาย”   
สูงมาก  คุณชอบใช้หลักเหตุผล  เกลียดการ 
โดนดูถูก  และเดาใจคนอื่นไม่ค่อยเป็น

การสื่อสารของคุณเป็นแบบ  “ผู้ชาย”  ถ้าคุณเป็น
ผู้หญิง  คุณน่าจะมีนิสัยไม่เรื่องมากและมีเพ่ือน
ผู้ชายเยอะ

ผู้ชายเต็มตัว

ผู้ชายทั่วไป

SAMPLE
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คุณสื่อสารแบบ  

คุณสื่อสารแบบ  เลือก A  
4-6 
ข้อ

เลือก A  
0-3 
ข้อ

การสือ่สารของคณุเป็นแบบ  “ผูห้ญงิ”  ถ้าคณุเป็น
ผู้ชาย  ผู้หญิงจะมองว่าคุณเป็น  “คนที่คุยด้วย
ง่าย”

ในด้านการสื่อสาร  คุณมี  “ความเป็นผู้หญิง”   
สงูมาก  คณุชอบใช้ความรูส้กึ  ไม่ชอบอธบิาย  และ
ไม่อยากโดนเกลียด  จึงใส่ใจกับบรรยากาศ

ผู้หญิงเต็มตัว

ผู้หญิงทั่วไป

นี่ไม่ใช่กำร
วิเครำะห์นิสัยหรือ
กำรแบ่งลักษณะ
ของคนตำมเพศ  
แต่เป็นเพียงกำร
แบ่งรูปแบบกำร
สื่อสำรเทำ่นั้น  

เมื่อคุณรู้แล้วว่ำ
ตัวเองตรงกับ

แบบไหน  ลองไปดู
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

กันเลยครับ

เป็นอย่างไร
กันบ้าง

SAMPLE



ผูช้ายและผูห้ญงิมวีธิรีบัรูท้ีแ่ตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ  ถ้าคณุเข้าใจ
ความแตกต่างนั้น  คุณก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นและบอก
ความรูส้กึของตวัเองโดยไม่ทะเลาะกบัอกีฝ่ายได้  ในบทนีเ้ราจะมา
ดูการสนทนาพื้นฐานที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ชาย
และผู้หญิงได้อย่างชัดเจนกันครับ

บทที่ 1

ภาคพื้นฐาน

เมื่อเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง  
ก็จะสามารถถ่ายทอด
สิ่งที่อยากบอกได้!

SAMPLE



ผู้ชาย

ผู้หญิง
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ถ้าพูดแบบนี้ต้องทะเลาะกันแน่นอน!

ญ.  “ดื่มกาแฟสักหน่อยไหม”
ช.  “เอ่อ  ไม่ดีกว่า”
ญ.  “...  (ฉันอยากพักแล้ว  ท�าไมถึงไม่เข้าใจกันบ้าง)”

ภรรยาชวนสามี  “ดื่มเครื่องดื่ม”  ในระหว่างที่ซื้อของ

ภรรยาโมโหที่สามีเอาแต่เล่นเกมในวันหยุด!

เดาใจไม่เป็น

ไม่อธิบาย

ช.

ช.

ญ.

ญ.

ภาคพื้นฐาน ①

ช.  “เย่!  ผ่านด่าน 3 แล้ว!”
ญ.  “นี่!  นาน ๆ จะได้หยุดสักทีนะ”
ช.  “...  (เอ๋  อารมณ์เสียเรื่องอะไรหว่า)”

SAMPLE
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ท�ำไมถึงคุยกันไม่รู้เรื่อง

ผู้หญิงไม่อธิบาย  ผู้ชายเดาใจไม่เป็น

สาเหตุส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ผู้ชายและผู้หญิงคุยกันไม่รู้เรื่อง 

คอื  ผูช้าย  “เดาใจอกีฝ่ายไม่เก่ง”  ขณะที่ผูห้ญงิ  “ไม่รูข้้อเทจ็จรงิ

เรื่องนี้”  ครบั

โดยธรรมชาติแล้วผู ้หญิงถนัดในการสังเกตสีหน้าของ 

คนอื่น  ในสมัยโบราณผู้หญิงแค่ดูสีหน้าของเด็กทารกที่ยังพูด 

ไม่ได้ก็รู้ทันทีว่าสุขภาพของเด็กคนนั้นเป็นอย่างไร  จากการส�ารวจ

พบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่รับรู้สีในเฉดสีชมพูไล่ไปจนถึงสีม่วงได้ดีกว่า

ผูช้าย  ส่ิงนีท้�ำให้ผูห้ญงิคำดเดำควำมรูส้กึของอกีฝ่ำยจำกกำร

สังเกตสีหนำ้ได้แม่นย�ำกว่ำผู้ชำยมำก

นอกจากนี้  เดมิทภีาษาญี่ปุน่ขึ้นชื่อว่าเป็น  “ภาษาแห่งการ

คาดเดา”  เมื่อเทียบกับภาษาอังกฤษแล้ว  ภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะ

พิเศษตรงที่ประธานที่ใช้ในประโยคค่อนข้างคลุมเครือ  อีกทั้งมี 

ค�าสรรพนามบ่งชี้มากมายอย่างเช่น  “สิ่งนั้น”  หรือ  “สิ่งนี้”   

ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยการคาดเดา  จึงกล่าวได้ว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ  “เดาใจคนอื่น”  ที่มชีื่อเสยีงระดบัโลก

แต่ในขณะที่ผู้หญิงถนัดเรื่องกำรคำดเดำ  ผู้หญิงกลับ

ชอบละเลย  “กำรอธิบำย”

ตวัอย่างเช่น  ในวงสนทนาของกลุม่ผูห้ญงิ  ถ้ามคีนหนึ่งพดู

ว่า  “(ข้างนอก)  มดืมากแล้วนะ”  อกีฝ่ายซึ่งเป็นผู้หญงิเหมอืนกนั

จะ  “คาดเดา”  ความหมายที่แฝงอยู่เบื้องหลังค�าพูดนั้นได้ทันท ี 

SAMPLE
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และตอบกลบัว่า  “จรงิด้วย  งั้นกลบักนัเลยดไีหม”  แต่ถ้าอกีฝ่าย

เป็นผู้ชาย  เขาจะรับรู้ได้เฉพาะข้อเท็จจริงที่ว่า  “ข้างนอกมืดแล้ว”  

จงึตอบกลบัท�านองว่า  “อมื  นั่นสนิะ  (แล้วมนัท�าไมล่ะ)”  ถ้ามอง

จากมุมของผู้หญิง  เธอจะคิดว่า  “ไม่ใช่อย่างนั้น!  ฉันหมายถึง

อยากกลับบ้านแล้วต่างหาก...”  ซึ่งนั่นท�าให้ผู้ชายยุ่งยากใจและ 

คดิว่า  “ถ้างั้นกอ็ธบิายมาให้ชดั ๆ ส”ิ

ผมขอเล่าเรื่องของบรรณาธิการหญิงคนหนึ่งที่ผมสนิทสนม

ด้วยนะครับ  ปกติแล้วเธอท�างานอย่างคล่องแคล่ว  อีกทั้งท�า 

สิ่งต่าง ๆ อย่างมีหลักการและใช้หลักเหตุผล  เวลาอยู่ในที่ท�างาน

เธอจะตระหนกัว่ามผีูช้ายอยูด้่วยเยอะ  จงึมกัพดูคยุโดยเริ่มต้นจาก

การบอกข้อสรุปก่อน  และไม่พูดเรื่องที่คลุมเครือ  ส่งผลให้เธอ 

ได้รบัความเชื่อถอืจากคนรอบข้าง  ถงึอย่างนั้นพอเธอก้าวออกจาก

ที่ท�างานและอยู่ในบรรยากาศผ่อนคลาย  เธอจะเปลี่ยนมาอยู่ใน  

“โหมดให้คนอื่นเดาใจ”  เหมอืนผู้หญงิทั่วไปทนัที

ตอนเธอเดนิทางไปเที่ยวต่างประเทศกบัสาม ี เธอเจอแก้วน�้า

ที่ถูกใจในร้านขายของที่ระลกึแล้วถามสามว่ีา  “แก้วใบนี้  จะขอให้

ร้านห่อให้ได้ไหมนะ”  พอสามตีอบกลบัว่า  “ไม่รูส้ ิ คงได้มั้ง”  เธอ

กโ็มโหว่า  “ฉนัไม่ได้ต้องการให้คณุตอบว่า  ‘ไม่รูส้’ิ  แต่  ‘ต้องการ

ให้คณุที่เก่งภาษาองักฤษช่วยถามพนกังานร้านให้หน่อย’  ต่างหาก!”  

ครั้นฝ่ำยสำมีตอบว่ำ  “โธ่เอ๊ย  งั้นก็บอกแบบนั้นตั้งแต่แรก 

กห็มดเรือ่ง”  เธอกย็ิง่โมโหเข้ำไปใหญ่  เพราะคดิว่า  “ท่าทตีอน

พดูว่า  ‘บอกแบบนั้นตั้งแต่แรกกห็มดเรื่อง’  มนัน่าโมโห  เรื่องแค่นี้

น่าจะเดาใจได้สิ!”  นี่เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเข้าใจผิดกัน
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ระหว่าง  “ผู้หญงิที่ไม่ชอบอธบิาย”  และ  “ผู้ชายที่เดาใจไม่เป็น”  

ครบั

ผู้ชายควรมีความรู้สึกร่วมให้มากขึ้น  
ผู้หญิงควรอธิบายให้มากขึ้น

เพื่อขจัดควำมเข้ำใจผิดในลักษณะนี้  คุณผู้ชำยต้อง

ตระหนักว่ำ  “ผู้หญิงเป็น  ‘ผู้มีพลังจิตที่ชอบพูดคุยผ่ำนทำง 

โทรจิต’ ”  พร้อมทั้งพยำยำมค้นหำควำมต้ังใจที่แท้จริงของ 

ผูห้ญงิทีซ่่อนอยูเ่บือ้งหลังค�ำพดู  น่าเสยีดายที่ความพยายามของ

คณุผูช้ายมกัจบลงด้วยความล้มเหลว  แต่กถ็อืว่ายงัดกีว่าการไม่ท�า

อะไรเลย  เพราะมนัจะช่วยให้ผู้หญงิมองเหน็ถงึ  “ความพยายาม

ในการเดาใจ”  ของคณุครบั

ในอกีด้ำนหนึง่  คุณผู้หญงิควรฝึกอธิบำยควำมรูส้กึของ

ตัวเองให้เป็นนิสัย  ถึงจะหงุดหงิดสามีที่เอาแต่เล่นเกม  แล้ว 

พูดว่า  “วันนี้เป็นวันหยุดนะ  (อย่าเอาแต่เล่นเกมอยู่คนเดียว   

ออกไปข้างนอกด้วยกันดีกว่า)”  แต่สามีของคุณจะไม่เข้าใจ 

ความในใจของคณุหรอืกค็อืข้อความที่อยู่ในวงเลบ็แน่นอน

ดงันั้น  คณุผู้หญงิควรบอกกบัสามอีย่างชดัเจนว่า  “อยาก

ใช้เวลาด้วยกนั”  เพื่อให้เขาสามารถรบัมอืได้อย่างถูกต้อง  แม้จะ

รู้สึกว่ายุ่งยากและอยากให้ผู้ชาย  “เดาใจ”  ตัวเองได้  แต่คุณก ็

ไม่ควรละเลยการอธบิายครบั
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ต้องพูดแบบนี้สิถึงจะเข้าใจกัน!

ญ.  “ดื่มกาแฟสักหน่อยไหม”
ช.  “ก็ดีนะ  ไปกันเถอะ”
ญ.  “ค่อยยังชั่วหน่อย  ฉันเมื่อยขามากเลย”
ช.  “อ้าวเหรอ!  ถ้าอย่างนั้นก็พักกันก่อนเถอะ”

ภรรยาชวนสามี  “ดื่มเครื่องดื่ม”  ในระหว่างที่ซื้อของช. ญ.

คุณต้องฝึกตอบรับค�ำพูดของผู้หญิงแล้วรอดูสถำนกำรณ์ครับ  เมื่อ
ทิ้งช่วงครู่หนึ่งผู้หญิงจะรู้สึกผ่อนคลำยและบอกควำมในใจออกมำเอง

ก่อนอื่นคุณต้องเลิกคำดหวังว่ำผู้ชำยจะเดำใจได้ว่ำคุณก�ำลังหงุดหงิด  
ทำงที่ดีคุณควร  “พูดชี้น�ำให้เดำใจได้”  หรืออธิบำยควำมรู้สึกของ 
ตัวเองอยำ่งตรงไปตรงมำว่ำ  “ฉันก�ำลังโกรธอยู่นะ”

ภรรยาโมโหที่สามีเอาแต่เล่นเกมในวันหยุด!ช.ญ.

ช.  “เย่!  ผ่านด่าน 3 แล้ว!”
ญ.  “นาน ๆ จะได้หยุดสักที  เราไปซื้อของด้วยกันเถอะ  
 ออกจากบ้านตอนบ่าย 3 โมงกว่า ๆ ดี ไหม”
ช.  “โอเค!  ตกลงตามนั้น”
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