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คำ�อุทิศ

ขออุทิศคุณคว�มดีในหนังสือเล่มนี้ให้กับ
อ�กงเกี๊ยก แซ่ตั้ง

ผู้เป็นครูวรรณกรรมจีนคนแรก
ในชีวิตของข้�พเจ้�



คำ�นิยม
ตัง้แตผ่มอ่าน “สามกก๊” ในวัยเยาว์ ชีวิตไมเ่คยพบทางตนั หนัทางใด

ล้วนแล้วแต่สว่างทั้งแปดทิศ การต่อสู้ชิงไหวชิงพริบในเกมการเมือง ที่เขา

ว่ากนัว่าคือการศึกท่ีไมน่องเลือด หรอืแมจ้ะเป็นการงานใดๆ ไมว่่ายากเยน็ 

เพียงใด ย่อมมีชัยได้ด้วยกลยุทธ์ แต่หากมีเป้าหมายดี แต่ไร้กลยุทธ์ ก็

เหมือนประสงค์จะเดินทางไปเหนือแต่ขับรถมุ่งลงใต้ ยิ่งแรง ยิ่งเร็วก็ยิ่งล้า 

ยิ่งห่างไกลจุดหมาย เพราะกลยุทธ์ทำาให้การไปถึงเป้าหมายชัดและลัดส้ัน 

ผู้นำาท่ีศึกษากลยุทธ์อย่างแท้จริงจะไม่มีวันอับจนปัญญา หากไม่พ่ายต่อ 

สิ่งหนึ่งเสียก่อน สิ่งนั้นหาใช่สิ่งใดไม่ นอกเสียจาก “อารมณ์”

“อารมณ์” มาจาก “ตัวตน” มาจากการบ่มเพาะของประสบการณ์ 

จากภูมิหลัง จากบริบทคนรอบข้าง และจากทัศนคติที่วินิจฉัยสถานการณ์

ทะลุปรุโปร่งเพียงใด ผู้นำาหลายคนท่ีเก่งกาจแต่กลับไม่มีท่ีให้ยืน เพราะ 

เหตุแห่งใจที่ขลาดเขลาทางอารมณ์ใช่ไหม

“อารมณ์” แห่งตัวตน จึงเป็น “ศัตรู” ท่ีน่ากลัวท่ีสุดสำาหรับผู้นำา

เชิงกลยุทธ์ ดุจเดียวกับกลยุทธ์ท่ีบอกว่า ถ้าหากจะชนะจอมทัพท่ียิ่งใหญ่

ต้องยั่วยุให้อารมณ์เสีย ใครคุมอารมณ์ในใจตนเองไม่ได้ ย่อมคุมชัยชนะ

ไม่ได้

ส่ิงท่ีเป็นศัตรูท่ีร้ายกาจ แท้จริงคืออารมณ์ของเราเอง จะเอาชนะ 

ศึกทั้งปวงต้องเริ่มจากเอาชนะใจตัวเองให้ได้ แล้วจะชนะอย่างไร

คำาตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วทั้งสิ้น

“จงหักหอกเป็นดอกไม้” คือคำาท่ีผมคิดว่าใช่ เมื่อผมอ่านหนังสือ 

เล่มนี ้แมว่้าคุ้นเคยกบัอาจารยเ์ป่ียมผา่นความคิดสามกก๊มาหลายปี ครานี ้

ขยับมาเขียนคำานิยมให้ ได้เห็นมุมมองท่ีคาดไม่ถึง เรื่องท่ีง่ายท่ีสุด 

แต่กลับเป็นเรื่องท่ียากท่ีสุด อารมณ์คือธาตุลม หมุนเวียนเปล่ียนแปลง



อัดอ้ัน ทะลุทะลวง แปรผันไร้ลักษณ์ การจะจัดการอหังการ์ของอารมณ์ของ 

ขุนศึก จอมทัพ จอมคนท้ังปวง อัตตาย่อมมิใช่อุปสรรค แต่เป็นอุปกรณ์ไต่เต้า

ไปสู่ความสำาเร็จ

หนังสือเล่มน้ีทำาให้มองคนให้ขาด ใช้คนให้ฉลาด และไม่พลาดตัดสินใจผิด

เพราะอารมณ์

ตัวตนยุคใหม่เป็น “ตัวตนเสมือนจริง” สะท้อนบุคลิกของสังคม ไม่ว่า

ยุคสมัยไหนก็ปรากฏว่าความได้เปรียบด้วยความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความ

สามารถท่ียิ่งยวด ยิ่งเก่งได้อีกหากยิ่งลดอัตตา เหนือกว่าด้วยการสร้างความ

น่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น

คนขาดเหตุผลย่อมขาดปัญญา คนชอบใช้อารมณ์โกรธคือคนท่ีขาดสติ  

ดังนั้น คนท่ีขาดท้ังสติและปัญญาย่อมยากจะก้าวสู่ความสำาเร็จ ท้ังการทำางาน 

และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงถอดรหัสของการแก้วิกฤตด้วย 

ทัศนคติเชิงบวก ทำาให้คนก้าวหน้าเกินคาดเพราะบูรณาการความรู้

หลายครั้ง ผมเคยเจอผู้ใหญ่หลายคนท่ีมีอำานาจและเงินทองมากมาย  

ท่ีต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะความสนุกช่ัววูบ หรือใช้อารมณ์โกรธเพียง 

ครั้งเดียว ทำาให้คนท่ีเห็นไม่อาจยอมรับ หรือคนท่ีถูกกระทำากลับแค้นฝังใจ 

คอยแก้แค้นเพราะเสียหน้า เรื่องใหญ่ๆ ท่ีตั้งใจทำากลับล่มสลายไปเพียงเพราะ

ใช้อารมณ์ไม่เป็น

อารมณ์มีท้ังบวกและลบ ถ้าบริหารให้ถูกทิศถูกทาง เราเรียกว่า ความ

ฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient) ซึ่งคนจะประสบความสำาเร็จ  

มิอาจไม่มีทีมท่ีเข้มแข็ง หลายคนในสามก๊กมีทุกอย่างพร้อมแต่ไม่ก้าวหน้า 

เพราะไม่มีคนคบ คบแล้วไม่จริงใจ ใช้คนไม่เป็น ไม่ให้ความสำาคัญกับเขาหรือ

ไม่ไว้หน้าเขา

คนจะเป็นใหญ่ถ้าไร้เพื่อน ไร้พวก ไร้โอกาสก้าวหน้า เหมือนคำากล่าวว่า  

Connection is power “สายสัมพันธ์คืออำานาจ” มีพวกพ้องเพื่อนฝูงคือพลัง

อำานาจที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ เพราะสายสัมพันธ์อันยอดเยี่ยม



นอกจากนี้ ส่ิงท่ีผมได้มากท่ีสุดอย่างไม่น่าเช่ือในการอ่านสามก๊กผ่าน

งานของ อ.เปี่ยม คือเรื่องคุณธรรม ซ่ึงถือว่าเป็นญาณทัศนะหลักของชีวิต  

หากเก่งกาจแต่ปราศจากคุณธรรมคือล้มเหลว เพราะอะไรหรือครับ เพราะ 

คนจำานวนมากเมื่อมีอำานาจแล้วมักหลงในตัวเอง ทำาให้ใช้อำานาจบาตรใหญ่ 

ไปในทางที่ตามใจตนเองมากเกินไปแล้วก็กระทบต่อผู้อยู่เบื้องล่าง

นักคิดเชิงบวกคือคนท่ีมองทุกอย่างด้วยปัญญา และทำาให้ปัญหานำาไปสู่

การสร้างนวัตกรรม ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน อีกด้านท่ีผู้นำาเชิงกลยุทธ์ 

พึงตระหนักคือ ชีวิตไม่ก้าวหน้าเพราะอวดฉลาดมากเกินไป และเรื่องสุดท้าย 

ท่ีทำาให้ยอดคนท้ังหลายไปถึงดวงดาวมิได้ คือไม่ตระหนักถึงหลักท่ีว่า อนาคต

ไม่ไกลหากไม่ใส่ใจสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจึงเป็นอาภรณ์สำาคัญสำาหรับนัก

ปราชญ์  ถ้าอยากฉลาดจงยืนหยัดอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบ ท่านจะได้ครบ 

ทุกอย่างดั่งใจหมาย

ด้วยจิตคารวะต่อปัญญาบูรพาจารย์

    แทนคุณ จิตต์อิสระ

  ผู้อำานวยการสถาบันธรรมาดา



จ�กใจนักเขียน

หลายคนอาจจะคิดว่าสามก๊กเป็นเรื่องไกลตัว บางคนคิดว่าเป็นเรื่องของ

ผู้นำา นักบริหาร ไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดกับคนธรรมดา สำาหรับผมกลับมองว่า

สามก๊กคือ “ภูมิปัญญา” ที่ใครก็เข้าถึงได้ ไม่ต้องมีฐานันดรหรือชนชั้น เพราะ

ภูมิปัญญาคือความรู้ที่ได้ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ด้วยเหตนุีผ้มจงึเขยีน “ฉลาดรอบด้านด้วยวิถีสามกก๊” ขึน้มาเพือ่ท่ีจะบอก 

ให้หลายๆ คนทราบว่า สามก๊ก คือภูมิปัญญาของจีนที่มีคุณค่า สามารถนำามา 

ปรบัใช้ในการพฒันาตนเองใหส้อดคล้องกบัยคุสมยั โดยใช้หลัก 6 Q ซึง่ประกอบ 

ไปด้วย 

ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient : IQ)

ความฉลาดในการแก้ปัญหา (Adversity Quotient : AQ) 

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) 

ความฉลาดทางจริยธรรม (Moral Quotient : MQ)

ความฉลาดทางความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Quotient : CQ) 

ความฉลาดในการเรียนรู้ (Play Quotient : PQ)  

นอกจากนี้ผมขอเพ่ิมอีกหนึ่งความฉลาดนั่นคือ ความฉลาดในการดูแล

สุขภาพ (Health Quotient : HQ) รวมแล้วเป็น 7 ความฉลาดมาอธิบาย

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรแต่ละคนเพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้

แบบสมดุลซึ่งจะนำาความสุขและความสำาเร็จมาให้ 

สำาหรับหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาทั้งหมด 30 ตอน โดยยกเหตุการณ์ต่างๆ 

หรอืประวัตขิองบคุคลในสามกก๊ มาวิเคราะหอ์ยา่งเป็นระบบเพือ่ช้ีใหเ้หน็ว่าการ

มีความฉลาดบางอย่างท่ีสูงเกินไปจะทำาให้ชีวิตล้มเหลวหรือปราศจากความสุข 

ในทางตรงกันข้ามหากมีน้อยจนไม่สมดุลก็อาจทำาให้ชีวิตต้องล้มลุกคลุกคลาน 

ยากที่จะประสบความสำาเร็จ 

นอกจากนีผ้มยงัได้ออกแบบการด์ความฉลาดรอบด้านเพือ่ค้นหาศักยภาพ



ของแต่ละบุคคลว่าเป็นเช่นไร มีความฉลาดด้านใดสูงสุดหรือด้านใดท่ีจะต้อง

แก้ไขปรับปรุง เพื่อที่จะได้ฉลาดอย่างสมดุลในทุกๆ ด้าน หากมีความไม่สมดุล

เกิดขึ้นก็มีแนวทางในการแก้ไขเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งที่มีความสุข 

สำาหรบัคุณผูอ้า่นท่ีสนใจตอ้งการทดสอบความแมน่ยำาหรอืตอ้งการเรยีนรู ้

เพื่อนำาไปปรับใช้ สามารถโทรมาหาผมได้ท่ี 081-985-7528 หรือ คุยกับผม

ทางเฟสบุ๊คได้ เนื่องจากการ์ดดังกล่าวผมต้องสั่งทำาพิเศษสำาหรับผู้ที่สนใจนำาไป

ต่อยอดในการพัฒนาบุคลากรหรือต้องการพัฒนาตนเอง จึงไม่ได้วางจำาหน่าย 

คู่กับหนังสือเล่มนี้

สุดท้ายผมต้องขอขอบคุณทุกแรงใจท่ีทำาให้หนังสือเล่มนี้ปรากฏสู่สายตา

สาธารณชน กราบเท้าคุณแม่จรูญลักษณ์และคุณพ่อโกศล คุณากรประทีป

ผู้สร้างผมให้เป็นนักเขียน และบุคคลท่ีต้องกราบขอบพระคุณอีกผู้หนึ่งก็คือ

เจา้พระยาพระคลัง (หน) และคณะของท่านซ่ึงเป็นผูแ้ปลสามกก๊ฉบับภาษาจนี 

ให้กลายเป็นภาษาไทยสร้างสรรค์ความรู้อันประเสริฐให้ดำารงอยู่ในสังคมไทย 

มากว่า 200 ปี รวมไปถึงท่านหลอกว้านจง ผู้รจนาวรรณกรรมเพชรน้ำาหนึ่ง 

จนงดงามเป็นประกายเจิดจรัสมาหลายศตวรรษและท่ีลืมไม่ได้คือน้องฮ่ัน 

ด.ช.สุรศักด์ิ คุณากรประทีป เจา้ตวันอ้ยท่ีเป็นแรงบันดาลใจสำาคัญของผม หาก

ผลงานเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย ณ ที่นี่ด้วย

เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป



ส�รบัญ

บทที่ 1  สร้างความได้เปรียบด้วยความฉลาดทางอารมณ์ ............. 12
บทที่ 2  พัฒนา IQ ด้วยการแก้ปัญหายากๆ ............................... 16
บทที่ 3  เก่งได้อีกหากลดอัตตา ....................................................20
บทที่ 4  เหนือความเก่งกาจคือความน่าเชื่อถือ .............................24
บทที่ 5  แก้วิกฤตด้วยทัศนคติเชิงบวก .........................................27
บทที่ 6  ชีวิตสิ้นสุดเพราะควบคุมความอยากไม่ได้ .......................31
บทที่ 7  แค่ฉลาดยังไม่พอต้องโน้มน้าวเก่งถึงจะรุ่ง........................35
บทที่ 8  คืนหอกปักอกด้วยความฉลาดทางอารมณ์ ......................39
บทที่ 9  ชีวิตล้มเหลวเพราะเก่งกาจแต่ขาดคุณธรรม ....................43
บทที่ 10  ลงมือทำาดีกว่ายึดติดตำารา ...............................................47
บทที่ 11  ปัญหานำาไปสู่การสร้างนวัตกรรม ....................................51
บทที่ 12  ค้นหาศักยภาพด้วยกิจกรรมยามว่าง ...............................54
บทที่ 13  เก่งกาจแต่กลับไม่มีที่ให้ยืน .............................................58
บทที่ 14  ชีวิตไม่ก้าวหน้าเพราะอวดฉลาดมากเกินไป.....................62
บทที่ 15  อนาคตยังอีกไกลหากสุขภาพแข็งแรง ..............................66
บทที่ 16  ล่มสลายเพราะใช้ชีวิตเสเพล ...........................................69
บทที่ 17  ลดความดันทุรังลงไปบ้าง ชีวิตจะดีขึ้น ............................73
บทที่ 18  อนาคตไกลเพราะใฝ่ด.ี.................................................... 77
บทที่ 19  เปลี่ยนแรงกดดันเป็นพลังฟันฝ่าอุปสรรค ........................81
บทที่ 20  ก้าวหน้าได้อีก หากรู้จักกาลเทศะ ...................................85
บทที่ 21  ทุกอย่างสะดุด เพราะความสนุกชั่ววูบ ............................88
บทที่ 22  ก้าวหน้าเกินคาดเพราะบูรณาการความรู้ ........................91
บทที่ 23  ชนะไม่ได้หากไม่ไว้ใจกัน .................................................95



บทที่ 24  หากรู้จักหักห้ามใจ ชีวิตไปได้ไกลอย่างแน่นอน ...............99
บทที่ 25  สำาเร็จได้เพราะคอนเน็คชั่นเยี่ยม ..................................... 103
บทที่ 26  เก่งได้อีกถ้าไม่ยอมหยุดพัฒนา EQ ................................ 107
บทที่ 27  อยากรุ่งต้องทำาให้เจ้านายยอมรับ .................................... 111
บทที่ 28  ความฉลาดทางอารมณ์ต่ำา อย่างไรก็โตยาก .................... 114
บทที่ 29  ฝีมือไม่ต้องถึงขั้น แค่นายรักก็เกินพอ ............................. 119
บทที่ 30  ชีวิตจริงไม่มีสูตรสำาเร็จตายตัว ........................................ 123



- เล่าปี่ -



ในบรรดาสุดยอดผู้นำาในสามก๊กท้ัง 3 คน (เล่าป่ี โจโฉ ซุนกวน) 

หากมองในมิติความสามารถท้ังบุ๋นและบู๊ เล่าป่ีด้อยกว่าโจโฉ หรือในมิติ

การบริหารคน การพัฒนาบุคลากร เล่าปี่ด้อยกว่าซุนกวน

มองผิวเผินจะพบว่าเล่าป่ีไม่มีความเก่งกาจหรือโดดเด่นในส่ิงใด  

แต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีจะพบว่าเล่าป่ีมี EQ (Emotional Quotient) หรือ

ความฉลาดทางอารมณ์ที่สูงกว่าผู้นำาคนอื่นๆ ในสามก๊ก

ในยุคสามก๊กคือยุคแห่งการต่อสู้และช่วงชิง ใครท่ีพ่ายแพ้ส่วนใหญ่ 

จะตอ้งตาย ทว่าเล่าป่ีกลับเปน็ขอ้ยกเว้น!!! เพราะความฉลาดทางอารมณ์

ทำาให้เขาสามารถอยู่รอดได้ทั้งที่พ่ายแพ้มาเกือบทั้งชีวิต

ความฉลาดทางอารมณ์คือหนึ่งในกุญแจสำาคัญของเล่าป่ี ทำาให้ 

เล่าปี่เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์เก่ง มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ ทั้งยังยืดหยุ่น รู้จักจังหวะถอยและบุก

สร้�งคว�มได้เปรียบ 
ด้วยคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์

บทที่ 1
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เขายอมขดักบัโจโฉเพราะลิโป ้ทว่าลิโปท้ดแทนบุญคุณเล่าป่ีด้วยการ

ยึดเมืองชีจิ๋ว เล่าป่ียอมอดทน “บากหน้า” มาขอพึ่งลิโป้ เพื่อรอจังหวะ 

ที่เหมาะสม

เมื่อเล่าป่ีและลิโป้มีข้อพิพาทกัน เล่าป่ีพ่ายแพ้ลิโป้ จึงกล้ำากลืนไป 

ขอความช่วยเหลือจากโจโฉ ซึ่งเป็นโจทย์เก่า

จากนั้นเล่าป่ีจึงยกทัพไปปราบอ้วนสุด น้องอ้วนเส้ียว แล้วจึงยึด 

เมืองชีจิ๋วเป็นท่ีมั่นเพ่ือปราบโจโฉ และช่วยเหลือพระเจ้าเหี้ยนเต้ จากนั้น 

จึงไปขอความช่วยเหลืออ้วนเส้ียวให้ร่วมต้านโจโฉ (ท้ังท่ีก่อนหน้านี้เล่าป่ี 

เป็นผู้สังหารอ้วนสุด)

ท้ังหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งบนเส้นทางการเมืองของเล่าป่ี แต่เป็น

เครื่องบ่งช้ีให้เห็นถึงความฉลาดทางอารมณ์ของเขาท่ีสามารถอยู่ร่วม 

ชายคาเดียวกับศัตรู ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำาคนอื่นๆ ทำาไม่ได้

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่ิงสำาคัญมาก คนท่ีเก่งกาจหรือ 

ชาญฉลาดแต่ปราศจากความฉลาดทางอารมณ์ ย่อมยากท่ีจะทำางาน 

ร่วมกับคนอื่นได้ เพราะคนเหล่านี้จะไม่ค่อยยืดหยุ่น ไม่รู้จักหนักเบา และ

ไม่เข้าใจคนอ่ืน ทำาให้ขาดการยอมรับ โอกาสท่ีคนเหล่านี้จะประสบความ

สำาเร็จในชีวิตย่อมมีน้อย เพราะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น

รายงานการศึกษาหลายชิ้นสรุปตรงกันว่า คนที่ประสบความสำาเร็จ

ในชีวิตและอาชีพการงาน ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปล้วนแต่มี EQ หรือ

ความฉลาดทางอารมณ์ทั้งสิ้น

ฉะนั้น หากคุณต้องการพัฒนาตนเอง มิติสำาคัญท่ีห้ามมองข้าม 

เด็ดขาดคือ “ความฉลาดทางอารมณ์”
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เรื่องร�วในตอนนี้สอนให้เร�รู้ว่�

1. ทัศนคติเชิิงบวก

2. การควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเองให้ได้

3. เข้าใจความรู้สึกของคนอื่น

4. ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง

5. ยิ้มแย้มแจ่มใส

6. รับฟังคนอื่น

7. ลดอคติตนเอง

หากคุณสามารถทำาท้ัง 7 ข้อน้ีได้ คุณก็จะพบว่าตนเองเปล่ียนไป 

ในทางที่ดีขึ้น เพื่อนฝูงและทีมงานจะยอมรับคุณมากขึ้น



- เตียวหุย -



บรรดายอดขุนพลในสามก๊ก เตียวหุย คือยอดฝีมือแห่งยุค แต่อีก

มุมหนึ่งเขาก็คือขุนพลท่ีเหลวไหลท่ีสุด บกพร่องท้ังเรื่องวิสัยทัศน์ ความ 

รับผิดชอบ และชอบดื่มเหล้าจนเสียงาน

เตียวหุยคิดอะไรเป็นเส้นตรง ทำาให้เขาเป็นคนท่ีปากตรงกับใจ ทำา

ส่ิงใดตรงไปตรงมา เกลียดก็แสดงออกว่าเกลียด รักก็แสดงให้เห็นว่ารัก 

ไม่เสแสร้งแกล้งแสดง

ด้วยความตรงไปตรงมาของเขา มักจะก่อเรื่องให้กับเล่าปี่

เล่าป่ีตอ้งตกงาน (เพราะเตยีวหยุไปโบยตต๊ีกอิว้ ขา้หลวงตรวจการ)

เล่าป่ีตอ้งเสียเมอืงชีจิว๋ ครอบครวั (เพราะเตยีวหยุเมาเหล้า จนลิโป้

บุกยึดเมือง)

เล่าป่ีตอ้งเสียเมอืงเส่ียวพา่ย (เตยีวหยุไปขโมยมา้ลิโป้จนลิโป้ยกทัพ

ถล่มเมืองเสี่ยวพ่าย)

พัฒน� IQ ด้วยก�ร 
แก้ปัญห�ย�กๆ

บทที่ 2
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ทว่าเมื่อขงเบ้งมาร่วมทัพกับเล่าปี่ เตียวหุยเปลี่ยนไป ในตอนที่จูล่ง

ฝ่าทัพรับอาเต๊า เตียวหุยได้รับคำาส่ังจากเล่าป่ีให้สกัดทัพโจโฉ เตียวหุยมี

ทหารไม่ถึง 50 คน แต่ต้องไปยันทัพหน้า 5,000 คนของโจโฉ

เตยีวหยุเหน็ภมูปิระเทศด้านหลังเป็นป่า จงึส่ังใหลู้กนอ้งนำากิง่ไมผ้กู

หางม้า แล้วให้ค่อยๆ เดินไปมาให้ฝุ่นคลุ้งเหมือนมีทัพซุ่มโจมตี ส่วนตัว

เตียวหุยก็ไปยืนที่สะพาน ท้าดวลกับขุนพลทัพโจโฉ

ด้านทัพโจโฉไม่กล้าผลีผลามเพราะกลัวอุบาย ยิ่งเห็นเตียวหุยออก

มายืนท้าทายด้วยเสียงอันดัง เหมือนเชิญชวนทัพ 5,000 ให้มาออกรบ 

ทั้งที่ยืนอยู่คนเดียว ทำาให้ทัพโจโฉถึงกับชะงัก ส่วนโจโฉซึ่งเป็นคนขี้ระแวง 

พอมาเจอสถานการณ์พิลึก ก็ไม่กล้ารุก สั่งให้ถอยทัพเพื่อดูสถานการณ์

ต่อมาเล่าป่ีบุกเสฉวนและต้องการกำาลังเสริม ขงเบ้งกับจูล่งไปทาง

เรือ เตียวหุยไปทางบก ก่อนเตียวหุยเดินทางขงเบ้งย้ำาว่า “เสฉวนคือ 

ดินแดนท่ีเล่าป่ีต้องตั้งตัว ขอให้แม่ทัพเตียวจงใช้หลักการชนะโดยไม่ต้อง

รบ”

เตียวหุยอาจจะมึนๆ ไปบ้าง แต่เมื่อเขาเอาชนะแม่ทัพเงียมหงันได้

สำาเร็จ เกล้ียกล่อมเงียมหงันจนยอมจำานน เงียมหงันอาสาเป็นทัพหน้า 

เจรจาลูกน้องในทุกด่านให้ยอมจำานนต่อเตียวหุย ทำาให้เตียวหุยชนะโดย

ไม่ต้องรบ ช่วยเล่าปี่ออกจากวงล้อมได้

นี่เป็นแค่ผลงานหนึ่งของเตียวหุย ประเด็นคือ อะไรทำาให้เตียวหุย

พัฒนาตนเองได้ขนาดนั้น หากตอบแบบยุคปัจจุบันมี 3 เรื่อง คือ

1. ความต้องการพัฒนาของเตียวหุย

2. การอยู่ใกล้คนเก่ง

3. แก้โจทย์ยาก

จุดที่น่าสนใจคือเรื่องแก้โจทย์ยาก เพราะข้อแรกคนยุคนี้ส่วนใหญ่ก็

เป็นกันเยอะ มีแต่ความต้องการหรือความอยาก แต่ไม่ลงมือเปลี่ยนแปลง

ตนเอง
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ข้อสองคืออยู่ใกล้คนเก่งโดยเฉพาะนักกลยุทธ์อย่างขงเบ้ง ทำาให้

เตียวหุยได้ซึมซับแผนการจากขงเบ้ง โดยผ่านการสังเกต เรียนรู้ ขบคิด

และลงมือทำา

ข้อสามคือการแก้โจทย์ยาก ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขท่ีทำาให้คน 

ท่ีถนัดใช้แรงหันมาใช้ความคิดมากขึ้น เมื่อคนเราเจอโจทย์ท่ียากก็จะใช้

วิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมไม่ได้ จำาเป็นต้องปรับและพลิกแพลงวิธีการให้

สอดคล้องกับสภาพความจริง

โจทย์ยาก 10 เรื่อง ไม่ได้หมายความว่าจะมีวิธีแก้แค่ 10 วิธี หาก

พลิกแพลงให้ดีอาจจะได้หลายสิบวิธีการ การแก้โจทย์ยากจึงทำาให้คนได้

ขบคิดมากขึ้น

ฉะนั้น การทำางานท่ียากจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาตนเอง  

หรือยกระดับความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น

เรื่องร�วในตอนนี้สอนให้เร�รู้ว่�

1. คนจำานวนมากพัฒนาตนเองได้ แต่เขาต้องมีความตั้งใจ ท่ี

จะพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง

2. ความฉลาดทางสตปัิญญาสรา้งได้และเพิม่ได้ ขึน้อยูก่บัตวัคุณ

3. การคบกบัคนเกง่จะทำาใหคุ้ณเกง่ขึน้ แต่จะมากหรอืนอ้ย ขึน้

อยู่กับการสังเกต เรียนรู้ และปรับใช้

4. การแก้โจทย์ยาก คือวิธีการหนึ่งในการพัฒนาตนเอง หรือ

ยกระดับความสามารถของตนเองให้สูงมากขึ้น



- กวนอู -



ในบรรดายอดขุนพลระดับชั้นนำาในสามก๊ก กวนอู คือแบบอย่างที่ดี

ของแมทั่พในยคุนัน้ เพราะเขาพรัง่พรอ้มด้วยฝมีอืรบพุง่อันกล้าหาญ ความ

ซื่อสัตย์และภักดีต่อเจ้านาย

ทว่าภายใต้ความกล้าหาญและคุณธรรมอันสูงส่ง กวนอูกลับมี 

จุดอ่อนที่เป็นจุดตายอยู่สิ่งหนึ่ง ทำาให้เขาต้องพบจุดจบอย่างน่าเสียดาย

กวนอูคือนักรบท่ีเป่ียมล้นไปด้วยความซ่ือสัตย์และกล้าหาญ ใน

วรรณกรรมบรรยายวีรกรรมการรบของเขาไว้หลายเรื่อง แต่ท่ีโดดเด่นจน

แจ้งเกิดคือการดวลกับ ฮัวหยง หนึ่งในทหารเอกของตั๋งโต๊ะ และสังหาร

ฮัวหยงได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อมาอยู่กับโจโฉก็สามารถสังหาร งันเหลียงและบุนทิว ทหาร

เอกของอ้วนเส้ียวอย่างง่ายดาย จากนั้นไม่นาน กวนอูสร้างวีรกรรมถล่ม  

5 ด่าน สังหาร 6 ขุนพล

เก่งได้อีกห�กลดอัตต�

บทที่ 3
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เมื่อเล่าป่ีบุกเสฉวนก็ฝากเมืองเกงจิ๋วให้กวนอูดูแล ขงเบ้งจึงฝาก

คำาพูดประโยคหนึ่งให้กวนอูปฏิบัติตามคือ “ต้านโจโฉ ผูก(มิตร)ซุนกวน”

เล่าป่ีส่ังกวนอูเคล่ือนทัพบกุเมอืงอว้นเซยี ดินแดนตอนล่างของวุยกก๊ 

กวนอูยึดเมืองซงหยงอย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงล้อมเมืองอ้วนเซีย โจโฉให้ 

แม่ทัพอิกิ๋มและบังเต๊กยกทัพ 7 กองพล ไปสลายวงล้อมกวนอู

คาดมถิงึกวนอูท่ีใช้ฝมีอืและความกล้าหาญเอาชัยมาโดยตลอดจะใช้

แผนการ “รบบนบกแต่ต่อเรือ” ระเบิดเขื่อนปล่อยน้ำาท่วมทัพวุย สุดท้าย

แม่ทัพอิกิ๋มต้องยอมแพ้ ส่วนบังเต๊กยอมตายแต่ไม่ยอมแพ้ เหล่าเจ้าเมือง

ในแถบนั้นต่างยอมแพ้กวนอูจนเกือบหมด

ชื่อเสียง ฝีมือ กลยุทธ์ ความฮึกเหิม ของกวนอู ต่างพุ่งถึงจุดสูงสุด

ในเวลาเดียวกัน สถานการณ์คับขันจนทำาให้โจโฉแทบจะย้ายเมืองหลวง

หนีแสนยานุภาพของกวนอู สุมาอ้ีจึงเสนออุบายกำาจัดกวนอู ด้วยการ 

ยื่นผลประโยชน์ให้ซุนกวน

ด้านซุนกวนซ่ึงไม่ชอบกวนอูอยู่แล้ว จึงรับน้ำาใจจากโจโฉ เคล่ือน

ทัพบุกยึดเกงจิ๋ว ตัดทางถอยและเสบียงของทัพกวนอู จากนั้นโจโฉจึง

บัญชาการรบ ให้แม่ทัพซิหลงยกทัพรบพุ่งกวนอู

สุดท้ายกวนอูผู้ยิ่งใหญ่ก็พ่ายแพ้ จากนั้นไม่นานก็ถูกทหารง่อก๊ก 

ล้อมปราบ แล้วถูกประหารชีวิต ปิดฉากชีวิตยอดแม่ทัพ

ในช่วงบ้ันปลายชีวิตของกวนอูจะยิ่งใหญ่ และพุ่งทะยานสูงกว่านี้ 

หากเขาเช่ือและปฏิบัติตามท่ีขงเบ้งบอก เพราะก่อนหน้าท่ีจะยกทัพขึ้น 

เหนือ เขาได้ทำาในส่ิงท่ีไม่ควรทำา นั่นคือการกล่าวดูถูกซุนกวน เนื่องจาก

ซุนกวนต้องการจะผูกมิตรกับกวนอู จึงให้ทูตไปเจรจาสู่ขอลูกสาวกวนอู 

มาแต่งงานกับลูกชายซุนกวน

แตก่วนอกูลับตำาหนทูิตและพดูว่า “ลูกเสืออยา่งไรกไ็มส่มสู่ลูกสุนขั” 

ด้วยประโยคนี้ทำาให้ซุนกวนโกรธมาก แต่ไม่สบโอกาสระบายความเจ็บใจ 
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จนกระทั่งโจโฉเชื้อเชญิมาเป็นพันธมิตรกำาจัดกวนอ ูซุนกวนจึงรับข้อเสนอ

ทันที

กวนอูมีความชาญฉลาดทางสติปัญญาและมีคุณธรรมอันสูงส่ง

ผสานกับฝีมือรบพุ่งอันกล้าหาญ ทำาให้เขามี “อัตตา” ท่ีสูง กลายเป็น 

คน “ถือดี” จนขงเบ้งยังต้องส่ายหน้า

อัตตาและความถือดีของกวนอูคือ “ปัญหา” ท่ีกวนอูไม่คิดจะแก้ไข 

เพราะเขาไมคิ่ดว่าเป็นปัญหา ทว่ามนัคือ “อุปสรรค” ท่ีทำาใหเ้ขาไมส่ามารถ

ก้าวไปถึงฝันทั้งที่ตัวเขามีศักยภาพสูง

เรื่องร�วในตอนนี้สอนให้เร�รู้ว่�

1. การมีคุณธรรมสูงย่อมเป็นเรื่องดี

2. หากคุณมีคุณธรรมสูง แต่ถ้าปราศจากความฉลาดทาง

อารมณ์มากำากับหรือควบคุม จะทำาให้คุณไม่เข้าใจคนอื่นและมักจะ

คิดว่าตนเองเป็นคนดี และคนอื่นที่ต่างกับคุณเป็นคนไม่ดี

3. หากคุณมีความฉลาดทางสติปัญญาหรือมี IQ สูง ท้ัง

ยังเป็นคนมีคุณธรรมสูง แต่มี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ต่ำา 

จะทำาให้คุณเป็นคนถือดี(ถือตัวว่าเป็นคนดีมีความสามารถ) มอง 

ไม่เห็นคนอ่ืนในสายตา ซึ่งจะทำางานร่วมกับคนอ่ืนลำาบากมากเพราะ

ไม่ค่อยจะฟังใคร

4. คนท่ีถือดีส่วนใหญ่มีศักยภาพสูงแต่ไม่สามารถบรรลุ 

เป้าหมายในชีวิต เพราะไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น



- กาเซี่ยง -

จิตรกร : ศิรินทิพย์ จอมศิริวัฒนา



หลายคนอาจจะคิดว่า กาเซี่ยงก้าวหน้าและเป็นท่ีโปรดปรานของ 

เจ้านาย มาจากการวางแผนหรือความชาญฉลาดทางสติปัญญาสูงกว่า 

คนอื่น

ทว่านั่นเป็นการมองแค่มุมเดียว เพราะเขามีส่ิงหนึ่งท่ีกุนซือคนอื่น

ขาด แต่เขากลับมีและโดดเด่นกว่าหลายคน

อองอุ้นจับมือกับลิโป้ ร่วมกันกำาจัดตั๋งโต๊ะ และกวาดล้างพลพรรค

ของขั้วอำานาจเก่า ลิฉุยและกุยกีถูกกดดันอย่างหนัก จนแทบจะสลาย

กองทัพเพื่อหลบหนี

กาเซี่ยงคัดค้านความคิดโง่ๆ ของเจ้านาย พร้อมท้ังโน้มน้าวให้ลิฉุย

และกุยกีเกล้ียกล่อมชาวเมืองให้มาร่วมทัพ เพื่อขยายกองทัพให้ใหญ่ขึ้น 

จากนั้นจึงสามารถยึดเมืองหลวงได้สำาเร็จ ดันลิฉุยขึ้นนั่งเก้าอี้ผู้นำารัฐบาล

เมื่อกาเซ่ียงไปร่วมงานกับเตียวส้ิว โจโฉยกทัพบุกเมืองถึง 2 ครั้ง

เหนือคว�มเก่งก�จ 
คือคว�มน่�เชื่อถือ

บทที่ 4
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กาเซ่ียงก็วางแผนใช้น้อยชนะมาก ถล่มโจโฉจนพ่ายแพ้ยับเยิน ต้องเสีย

โจงั่ง ลูกชายคนโต โจอันบิ๋น หลานชาย และเตียนอุย องครักษ์คู่ใจ

เมือ่โจโฉเปิดศึกกบัอว้นเส้ียว กาเซีย่งกแ็นะนำาใหเ้ตยีวส้ิวสวามภิกัด์ิ 

กับโจโฉ ทว่าเตียวส้ิวกลับหวาดกลัว เพราะสงครามท่ีผ่านมาเขาสังหาร 

โจงั่ง โจอันบิ๋น และเตียนอุย โจโฉย่อมมีใจเจ็บแค้น

แต่กาเซ่ียงมองคนอย่างโจโฉออก หากผลประโยชน์ถึง โจโฉย่อม

ยินดีรับการสวามิภักด์ิอย่างแน่นอน กาเซ่ียงอธิบายเหตุผลให้เตียวส้ิวฟัง 

สุดท้ายก็สามารถโน้มน้าวเตียวสิ้วให้มาสวามิภักดิ์กับโจโฉได้สำาเร็จ

แม้กาเซี่ยงจะเป็นกุนซือท่ีเก่งกาจในการวางแผน แต่ส่ิงท่ีเหนือกว่า

แผนการคือวาทศิลป์และการวางตัว ส่ิงเหล่านี้ทำาให้เจ้านายทุกคนเช่ือถือ

ในตัวเขา

ฉะนั้นหากคุณต้องการให้เจ้านายเช่ือถือในตัวคุณ ลำาพังแค่ความ

สามารถ (ความเก่งกาจ+การส่ือสาร) ย่อมไม่เพียงพอ แต่คุณต้องรู้จัก 

“วางตัว” เหมาะสม เพื่อทำาให้เจ้านายเชื่อถือในตัวคุณ

เรื่องร�วในตอนนี้สอนให้เร�รู้ว่�

1. สติปัญญาสูงทำาให้คุณเก่ง แต่ถ้านำาเสนอหรือโน้มน้าวไม่ได้ 

ก็จะไม่มีใครรู้ว่าคุณเก่ง

2. ความเก่งกาจเป็นสิ่งสำาคัญ แต่การ “วางตัว” สำาคัญกว่า

3. ต่อให้คุณเก่งกาจและมีทักษะการนำาเสนอ แต่ไม่รู้จักการ

วางตัวที่เหมาะสม คุณจะเป็นคนอวดฉลาดโดยไม่รู้ตัว

4. ความนา่เช่ือถอืไมไ่ด้เกดิจากความฉลาดทางสติปัญญาอยา่ง

เดียว คุณต้องวางตัวให้เหมาะสมด้วย



- โจโฉ -



ส่ิงหนึ่งท่ีทำาให้ โจโฉ เล่าป่ี และซุนกวน เป็น 3 สุดยอดผู้นำาแห่ง

ยุคคือ “ทัศนคติเชิงบวก”

โจโฉรบกับม้าเฉียว ผู้นำาแห่งเสเหลียง กองทัพโจโฉมีขนาดเล็กกว่า

ทัพเสเหลียง ความชำานาญในการรบบนหลังม้าก็ด้อยกว่า ส่งผลให้ศึกนี้

โจโฉเพลี่ยงพล้ำาหลายครั้ง บางครั้งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอด

วันหนึ่งม้าเร็วมาแจ้งว่า ทัพชนกลุ่มน้อยนับหมื่นมาเป็นแนวร่วมให้

กับม้าเฉียว เหล่าแม่ทัพนายกองของโจโฉได้ฟังดังนั้น ต่างก็หน้าถอดสี 

ถอนหายใจเฮือกๆๆ เพราะลำาพังทัพม้าเฉียวก็ยากรับมือ คราวนี้มาเจอ

กองกำาลังแห่งท้องทุ่งท่ีชำานาญการรบบนหลังม้าอีก โอกาสชนะคงเหลือ

น้อยเต็มที

ทว่าโจโฉกลับหัวเราะได้แม้จะมีภัย ท้ังยังตบเข่าอย่างสะใจ พร้อม 

พูดว่า “ตรงตามอุบายกูแล้ว” เหล่าแม่ทัพนายกองเห็นเจ้านายยิ้มได้โดย 

แก้วิกฤตด้วยทัศนคติเชิงบวก

บทที่ 5
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ท่ีสีหน้าไม่วิตกกังวล จึงเริ่มสบายใจ แม่ทัพคนหนึ่งถามว่า “ท่ีว่าตรงตาม

อุบายของท่านนี่เป็นเช่นไร”

โจโฉหันมามองหน้าแล้วพูดว่า “รอให้ชนะ ข้าจะอธิบายให้พวก 

ท่านฟัง”

สุดท้ายโจโฉสามารถชนะม้าเฉียวและทัพแนวร่วมแห่งท้องทุ่งได้ 

โจโฉจึงอธิบายให้เหล่าแม่ทัพนายกองฟังว่า “ทัพม้าเฉียวเก่งกาจชำานาญ

ศึกแต่ไม่มีระเบียบ อาศัยความกล้าหาญแต่ไม่รู้ในอุบาย ยิ่งมีทัพชนเผ่า 

แห่งท้องทุ่งมาเป็นแนวร่วม ก็เพิ่มแค่่ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพ เพราะ

พวกมันต่างท่ีมา ทำาให้ไม่กลมเกลียว ไม่มีระเบียบ ข้าหัวเราะก็เพราะว่า 

ดินแดนแถบนี้กว้างใหญ่ การกำาจัดพรรคพวกแนวร่วมของม้าเฉียวต้องใช้

เวลานับปีถึงจะไล่ล่ากวาดล้างหมด หากต้องใช้เวลาขนาดนั้น เล่าป่ีและ

ซุนกวนย่อมสะสมกองทัพได้อย่างมากมาย แต่เมื่อพวกมันมารวมตัวกัน

แบบนี้ เราก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทัพไปกวาดล้าง แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องดีหรือ”

หากตีความตามวรรณกรรมแล้ว โจโฉเองก็เสียท่ามาหลายครั้ง 

บางคราต้องหนีอย่างไม่คิดชีวิต เพราะทุกกลศึกของเขาล้วนแต่ถูกหันซุย 

เสนาธิการของทัพม้าเฉียวอ่านขาดเกือบท้ังหมด สถานการณ์ในเวลานั้น

ท้ังเลวร้ายและกดดัน ทุกคนเครียดและกังวล และคนท่ีควรจะกังวลท่ีสุด

คือโจโฉ

การท่ีโจโฉหัวเราะและตบเข่าอย่างสะใจต่อหน้าแม่ทัพนายกอง 

ก็เพื่อเรียกขวัญกำาลังใจ พฤติกรรมการแสดงออกแบบนี้คือ “กุศโลบาย 

ในการสร้างกำาลังใจ” ให้กับบรรดาเหล่าขุนทหาร

เมื่อมีคนถามว่าอุบายเป็นเช่นไร ในสมองโจโฉแทบว่างเปล่า แต่ก็

ต้องตอบแบบผู้นำาท่ีชาญฉลาด นั่นคือ “รอให้ชนะ ข้าจะอธิบายให้พวก

ท่านฟัง”
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จากจุดนี้ทำาให้เห็นถึงทัศนคติเชิงบวกของโจโฉ ท่ีเต็มไปด้วยความ

ฉลาดทางอารมณ ์(EQ) ท่ีรูจ้กัการควบคุมอารมณ ์โดยไมแ่สดงความรูสึ้ก

ทีแ่ทจ้รงิออกมา และความฉลาดในการแกป้ญัหา (Adversity Quotient : 

AQ) ท่ีรู้จักการยืดหยุ่น ผ่อนหนักผ่อนเบา พยายามหาหนทางท่ีจะพิชิต

อุปสรรคอย่างสุขุมและไม่ท้อถอย

ด้วยความฉลาดในสองเรื่องนี้ ทำาให้เขาสามารถควบคุมตนเองและ

ลูกน้องได้เป็นอย่างดีในสภาวะกดดัน เพราะในเวลาท่ีทุกคนขวัญกำาลังใจ

ตกต่ำา ผู้นำาจะต้องแสดงความเข้มแข็ง สุขุม เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจให้กับ

ทุกคน

ทว่ามีผู้นำายุคใหม่จำานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ เมื่อ 

ลูกน้องเห็นธาตุแท้ท่ีไม่เอาไหนในยามวิกฤต พวกเขาย่อมหมดศรัทธา 

หรือความเชื่อถือ

ผมถึงบอกว่าหากผู้นำาไม่มี EQ และ AQ เมื่อทีมงานต้องเผชิญ

ปัญหา เขาจะเป็นอีกคนท่ีสร้างปัญหาอีกมากมายโดยไม่รู้ตัว ท้ังในเรื่อง

วิกฤตศรัทธา การบั่นทอนขวัญกำาลังใจทีมงาน

ฉะนั้น หากต้องการเป็นผู้นำาท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของทีม ก็ต้องฝึก

เรื่องความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดในการแก้ปัญหา เพราะความ

ฉลาดทั้งสองคือแกนสำาคัญของทัศนคติเชิงบวกครับ



- อ้วนเสี้ยว, อ้วนสุด -



ในบรรดานักการเมืองตระกูลอ้วนท่ีโดดเด่น เห็นจะมีสองอ้วนท่ี

ยิ่งใหญ่ อ้วนแรกคืออ้วนเสี้ยว อ้วนสองคืออ้วนสุด

หากจะพูดถึงความทะเยอทะยานทางการเมือง ท้ังสองคนต่างก็ฝัน

อยากเป็นฮ่องเต้ และต่างมีความฉลาดทางจริยธรรมต่ำา เพราะมักใหญ่

ใฝ่สูงโดยไม่สนใจใครเหมือนกัน

ทว่าอ้วนเส้ียวมีความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางปัญญา 

สูงกว่าอ้วนสุด ทำาให้เขารับฟังเหล่ากุนซือท่ีปรึกษา ไม่ต้ังตนขึ้นเป็นเจ้า 

แม้ขนาดพ้ืนท่ีการปกครอง กำาลังทหาร ยุทธปัจจัยจะเป็นอันดับ 1 แต่ 

เขาก็ไม่ผลีผลาม

แม้อ้วนสุดจะด้อยทั้ง IQ และ EQ แต่เขาก็ไม่ธรรมดาในเรื่องของ

ความฉลาดแกมโกง ในขณะท่ีตั๋งโต๊ะครองอำานาจ อ้วนสุดก็ซ่องสุมกำาลัง

นับแสน ทั้งเสบียงและยุทธปัจจัยเอาไว้ที่เมืองลำาหยง (หนานหยาง)

ชีวิตสิ้นสุด 
เพร�ะควบคุมคว�มอย�กไม่ได้

บทที่ 6
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ในเวลานั้นอ้วนเส้ียว โจโฉ เล่าป่ี ซุนเกี๋ยนเพิ่งจะเริ่มตั้งตัว มีกอง

ทหารของตนเองไม่ถึงหมื่น เมื่อตั๋งโต๊ะตาย เมืองหลวงวุ่นวายเพราะลิฉุย 

อ้วนสุดเดินหน้าขยายอำานาจ ขนาดซุนเซ็กยังต้องมาพึ่งใบบุญอ้วนสุด

เมื่อสบโอกาสเหมาะ อ้วนสุดจึงสถาปนาตนเองเป็นฮ่องเต้ ตอบ 

โจทย์ความมักใหญ่ใฝ่สูงของตนเอง ทว่าสุดท้ายราชวงศ์ของเขาก็ไม่ได้

ยั่งยืน และจบสิ้นลงไปในเวลาสั้น

อ้วนสุดเป็นคนฉลาดแกมโกง (ในสามก๊กผู้นำาส่วนใหญ่ก็ค่อนข้าง

แกมโกงและเหลี่ยมจัดเหมือนในบางประเทศในยุคนี้) แต่ความฉลาดแกม

โกงไม่ได้ทำาให้เขาจบสิ้น

ส่ิงท่ีทำาให้เขาไม่เหลืออะไรเลยคือ “ความอยาก” ท่ีปราศจากการ

ควบคุม การขาดความยับยั้งชั่งใจ หรือมี EQ ต่ำา ผสานกับความบกพร่อง

ทางจริยธรรม ทำาให้อ้วนสุดกล้าที่จะทำาในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้า นั่นคือ “การ

ตั้งตนเป็นฮ่องเต้”

เปรียบง่ายๆ ก็เหมือนกับโจรปล้นธนาคาร ถามว่าคนพวกนี้โง่ไหม  

บอกเลยไม่โง่ แถมยังเก่งและกล้า เก่งในการวางแผน การทำางานเป็นทีม 

กล้าที่จะทำาอะไรบ้าๆ เย้ยฟ้าท้าดิน ไม่กลัวกฎหมาย

แต่พวกเขาบกพร่องทางจริยธรรม (Moral Quotient : MQ) และ

ความฉลาดในการควบคุมอารมณ์ตนเอง (EQ) หากเขามีสองส่ิงนี้คอย

กำากับชีวิต เขาจะไม่กล้าปล้นธนาคาร หรือทำาสิ่งผิดกฎหมาย

อ้วนสุดวางแผนทุกอย่างมาดี หากเขาพัฒนา EQ ให้สูงกว่านี้ 

รู้จักดึงลิโป้และซุนเซ็กมาเป็นแนวร่วม คานอำานาจกับรัฐบาลของโจโฉ 

ประวัติศาสตร์สามก๊กอาจจะเปลี่ยนไป

แตเ่ขามาพลาดเพราะเรือ่งความอยากท่ีปราศจากการควบคุม ทำาให้

ทุกอยา่งท่ีสรา้งเอาไว้ด้วยหยาดเหงือ่แรงกาย ตอ้งล่มสลายเหมอืนปราสาท

ทรายที่ถูกน้ำาทะเลโถม
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ฉะนั้นใครท่ีรู้ตัวว่าตนเองเริ่มเป็นอ้วนสุด และไม่ต้องการมีจุดจบ 

แบบอ้วนสุด ส่ิงท่ีควรทำาคือการพัฒนา MQ : Moral Quotient รู้จัก 

“สงสาร” “เมตตา” ผู้อื่น และรู้จัก “พอ”

เรื่องร�วในตอนนี้สอนให้เร�รู้ว่�

1. ความอยากเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่ถ้าอยากจนควบคุม

ไม่ได้ก็จะหมดความเป็นมนุษย์

2. ความบกพร่องในจริยธรรมเป็นความปกติในสังคมการเมือง

3. คนท่ีบกพร่องทางจริยธรรมแต่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง

คือคนที่น่ากลัว เพราะเขาคือหมาป่าในคราบลูกแกะ!!!

4. การวางแผนการท่ีซบัซอ้นเป็นเรือ่งของ IQ คนท่ี IQ สูงและ 

EQ สูง ทว่าบกพร่องทางจริยธรรม ไม่รู้ส่ิงใดถูกหรือผิด แนะนำาว่า

อย่าอยู่ใกล้ เพราะเขาคือบุคคลอันตราย!!!



- จิวยี่ -



ในบรรดาแม่ทัพนายกองกังตั๋ง จิวยี่ไม่ใช่แม่ทัพที่มีประสบการณ์สูง

เหมือนฮันต๋ง อุยกาย และไม่ใช่แม่ทัพที่บู๊ล้างผลาญเหมือนกำาเหลง

แต่สิ่งที่เขาอยู่เหนือยอดคนเหล่านั้นในแง่ของ IQ คือการใช้เหตุผล 

สติปัญญา การวางแผน รวมไปถึงการนำาเสนอและการโน้มน้าว

โจโฉยกทัพหลายแสนคนบุกลงใต้ หวังจะกลืนแผ่นดินกังตั๋งของ

ซุนกวน กลยุทธ์แรกท่ีโจโฉใช้คือ การปล่อยข่าวลือว่าตนเองยกทัพมา 

นับล้าน มีเรือรบนับพัน เพื่อทำาลายขวัญกำาลังใจของชาวง่อก๊ก

ข่าวลือนี้ได้ผลเกินคาด เพราะข่าวนี้ไม่เพียงสร้างความแตกตื่นให้

กับชาวเมือง แต่ยังส่ันคลอนจิตใจขุนนางฝ่ายบุ๋นของง่อก๊ก ทำาให้พวกเขา

ไม่อยากรบกับโจโฉ

เสียงในสภาง่อก๊กแตกเป็นสองกลุ่มคือ ต้องการให้รบ คือขุนนาง

ฝ่ายบู๊ เพราะเหล่าขุนทหารยอมตายไม่ยอมแพ้ (แต่ไม่สามารถโน้มน้าว

แค่ฉล�ดยังไม่พอ 
ต้องโน้มน้�วเก่งถึงจะรุ่ง

บทที่ 7



36 ฉลาดรอบด้านด้วยวิถีสามก๊ก

ใหซ้นุกวนเหน็ลู่ทางชนะ ทุกคนคิดว่าจะรบจนกว่าตวัจะตาย ทำาใหซ้นุกวน 

ไม่กล้าตัดสินใจร่วมหัวจมท้าย) กับพวกยอมแพ้ คือขุนนางฝ่ายบุ๋น (ซึ่ง 

มองไมเ่หน็ลู่ทางท่ีจะชนะ ขนุนางกลุ่มนีช้ำานาญในการโนม้นา้ว แต่ซุนกวน

ไม่อยากยอมแพ้ จึงไม่อยากเข้าข้างฝ่ายนี้)

สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความกดดันให้กับซุนกวนผู้ครองแคว้น

ง่อก๊ก ท่ีสำาคัญเสียงของเหล่าขุนนางผู้ต้องการให้ยอมแพ้ มากกว่าเหล่า

ขุนพลที่ยืนกรานจะรบ สถานการณ์ในเวลานั้นจึงวิกฤตอย่างมาก

จนกระท่ังจิวยี่แม่ทัพใหญ่มาร่วมประชุม เขาได้วิเคราะห์ให้ซุนกวน

และเหล่าขุนนางทุกคนได้ฟังถึงเหตุผลที่จะพิชิตโจโฉ

1. ทหารโจโฉเป็นทหารบกและทหารม้าชำานาญการรบบนหลังม้า  

ไม่เก่งทางเรือ แค่ยืนบนเรือก็ทรงตัวลำาบาก

2. สถานการณ์ทางเหนือยังไม่สงบ โจโฉต้องรบอย่างพะวงหน้า 

พะวงหลัง ทำาให้รบไม่เต็มที่

3. ผิดน้ำาผิดอากาศ ย่อมเกิดโรคระบาด

4. ฤดูหนาวหาเสบียงยาก โดยเฉพาะหญ้าท่ีจะให้ม้ากิน ทหารม้า

แต่ม้าอ่อนแอย่อมทำาศึกไม่ได้

ท้ังหมดนี้หากโจโฉมองข้าม ทัพกังตั๋งชนะแน่นอน ซุนกวนได้ฟัง

เหตุผลอันหนักแน่นของจิวยี่ ทำาให้มั่นใจว่าศึกนี้มีโอกาสชนะแน่นอน

ด้วยการโน้มน้าวใจท่ีหนักแน่นและมีเหตุผล ซุนกวนจึงตัดสินใจ 

เปิดศึกผาแดง หรือยุทธการเซ็็กเพ็กอันลือล่ัน สุดท้ายจิวยี่ก็นำาไพร่พล 

ไม่กี่หมื่นคน ถล่มทัพนับแสนของโจโฉในยุทธการครั้งนี้

จิวยี่เป็นแม่ทัพท่ีมีความฉลาดทางสติปัญญา หรือมี IQ สูง เขา

สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเฉียบคมตรงประเด็นและน่าเช่ือถือ ซึ่ง

ต่างกับเหล่าแม่ทัพนายกองคนอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถวิเคราะห์หนทางท่ีจะ

เอาชนะโจโฉ
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นอกจากความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ จิวยี่ยังมีความ

สามารถในการส่ือสารได้อย่างยอดเยี่ยม เขาสามารถโน้มน้าวซุนกวนให้

เห็นด้วยกับเหตุผลของเขา จนซุนกวนกล้าประกาศสงครามกับโจโฉ

การพัฒนา IQ หรือความฉลาดทางสติปัญญาเป็นสิ่งสำาคัญมากใน

ยุคนี้ เพราะหากปราศจากการพัฒนาในเรื่องนี้ คุณจะเป็นคนที่เชื่อข่าวลือ

ได้งา่ย ขาดการวิเคราะห ์เมือ่เหน็คนส่วนใหญ่เช่ือคุณกพ็รอ้มท่ีจะเช่ือตาม

เพราะไม่มีข้อมูล

นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความสำาเร็จในชีวิต เพราะคุณจะถูกหลอก

ง่าย ไม่ทันคน พอสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ก็ถูกหลอก ทำาให้ต้องกลับไป

เริ่มต้นใหม่

แต่การมี IQ สูงอย่างเดียวไม่ได้ทำาให้ประสบความสำาเร็จเช่นกัน

เพราะความฉลาดจะสร้างอีโก้ทำาให้คุณยึดมั่นถือมั่นกับความคิดตนเอง 

มองคนอื่นที่คิดแตกต่างกับคุณว่าโง่

ฉะนั้นการมี IQ สูง จำาเป็นต้องมี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์

ควบคู่ด้วย จึงจะทำาให้เป็นคนที่มีความสามารถอย่างแท้จริง

เรื่องร�วในตอนนี้สอนให้เร�รู้ว่�

1. คนฉลาดไม่เชื่อข่าวลือ ไม่ตัดสินใจสิ่งใดเพียงเพราะข่าวลือ

2. ชาญฉลาดแต่นำาเสนอไม่ได้ ทำาให้คุณสูญเสียโอกาสในชีวิต

3. IQ สูงอย่างเดียวไม่อาจประสบความสำาเร็จในชีวิตจริง

4. การพัฒนา IQ เป็นส่ิงจำาเป็น แต่ต้องพัฒนา EQ และทักษะ 

การนำาเสนอด้วย



- สุมาอี้ -



หากจะนบับุคลากรท่ีมคีวามฉลาดทางอารมณเ์ป็นเลิศในยคุสามกก๊ 

คนแรกเห็นจะไม่พ้นเล่าป่ี และคนท่ีสองคือ สุมาอ้ี ทว่าในแง่การ

อดทนต่อการถูกเหยียดหยามต้องยกให้สุมาอี้ แม่ทัพใหญ่แห่งวุยก๊ก

ในศึกครั้งสุดท้ายท่ีขงเบ้งรบกับสุมาอ้ี ขงเบ้งลวงสุมาอี้เข้าสู่กับดัก

สังหารแล้วจึงจะจุดไฟเผาทัพสุมาอ้ีจนวอดวาย แต่สวรรค์เข้าข้างแซ่สุมา 

ในระหว่างท่ีเพลิงกำาลังโหม ฝนกต็กลงมาอยา่งหนกั ทำาใหสุ้มาอ้ีและทหาร

วุยก๊กรอดตาย

นับจากวันนั้นมาสุมาอี้ก็แขวนป้ายห้ามรบหน้าค่าย ใช้ยุทธวิธีตั้งรับ

เพื่อรอให้ขงเบ้งเสบียงหมด ด้านขงเบ้งไม่สามารถทำาอะไรสุมาอ้ีได้ จึงใช้

กลยทุธเ์หยยีดหยาม ด้วยการใหทู้ตส่งเส้ือผา้สตรใีหสุ้มาอ้ี โดยมจีดหมาย

ฉบับหนึ่งแนบไปด้วย ใจความในจดหมายคือ

เสียดายท่ีสุมาอี้เป็นถึงแม่ทัพใหญ่แห่งวุยก๊ก กลับมาหวาดกลัว

คืนหอกปักอก 
ด้วยคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์

บทที่ 8
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ไม่กล้าออกมารบพุ่งเยี่ยงชายชาติทหาร หากกลัวนักก็จงสวมเส้ือผ้า 

สตรีนี้เถอะ

สุมาอ้ีถกูเหยยีดหยามตอ่หนา้แมทั่พนายกอง แตเ่ขาเป็นคนมคีวาม

ฉลาดทางอารมณ์สูง แม้จะโกรธแต่ก็เก็บ พร้อมทั้งหันมาสวมเสื้อผ้าสตรี

ให้ทูตได้เห็นแล้วบอกกับทูตว่า “พอดีตัวข้าเลย ฝากขอบคุณขงเบ้งนาย

เจ้าด้วย”

จากนั้นจึงพูดคุยกับทูตเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทว่าเหล่าแม่ทัพ

นายกองกลับโกรธจนอยากจะฆ่าทูตแล้วเคลื่อนทัพไปลุยกับขงเบ้ง

เมื่อทูตกลับมาจึงเล่าทุกอย่างให้เจ้านายฟัง ขงเบ้งได้ฟังดังนั้นก็ยิ่ง

ทุกข์ใจ เพราะไม่สามารถยั่วโมโหสุมาอ้ีได้ ผสานกับการพักผ่อนท่ีน้อย 

ทานอาหารน้อยและทำางานหนัก จึงทำาให้โรคเก่ากำาเริบ จนล้มป่วยและ

เสียชีวิต

ความสุดยอดของสุมาอี้ แม่ทัพใหญ่แห่งวุยก๊ก หาใช่การรบพุ่งหรือ

วางแผนทำาศึก หากแตเ่ป็นความเจา้เล่หแ์ละอดทนต่อการถกูเหยยีดหยาม 

หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับแม่ทัพคนอ่ืน คงไม่มีใครจะอดทนและอดกล้ัน

ได้ขนาดนี้ ส่ิงเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งช้ีว่า สุมาอ้ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูง 

สามารถควบคุมโทสะได้อย่างยอดเยี่ยม

ผิดกับหลายคนในยุคนี้ที่เก่งกาจ มีสติปัญญา แต่หากถูกขัดใจหรือ

ไม่พอใจก็จะแสดงออก ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกออนไลน์

บางเรื่องแค่เข้าใจผิดเพียงยกหูโทรศัพท์คุยก็จบ แต่กลับทำาให้เป็น

เรื่องใหญ่เรื่องโต ประจานความหัวร้อนและวุฒิภาวะที่ยังไม่โตของตนเอง

มนุษย์หัวร้อนพวกนี้จึงมีดีท่ีสติปัญญา แต่ความฉลาดทางอารมณ์

กลบัมีนอ้ย เมื่อถกูยั่วหน่อยกโ็กรธ ไมพ่อใจก็ใชว้ธิกีารตาตอ่ตาฟนัตอ่ฟนั 

ทำาใหค้นเกง่กลุ่มนีดู้เหมอืนเป็นผูใ้หญท่ี่ยงัไมโ่ตในสายตาของเพือ่นรว่มงาน

หรือแม้กระทั่งหัวหน้างาน
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เรื่องร�วในตอนนี้สอนให้เร�รู้ว่�

1. ความอดทนอดกล้ันในส่ิงท่ีไมพ่อใจ ไมไ่ด้ด่ังใจ คือคุณสมบัติ

ที่หาได้ยากแต่คนที่ต้องการประสบความสำาเร็จ จำาเป็นต้องมี

2. เวลาท่ีคุณด่าคู่กรณีเพื่อให้เขาเจ็บใจ แต่เขาไม่โกรธ หรือ

ไม่สะทกสะท้าน สุดท้ายคนท่ีเจ็บใจคือตัวคุณเอง นี่แหละ ท่ีเรียก

ว่า “คืนหอกปักอก” หมายถึงอยากให้เขาเจ็บแต่ตัวเรา กลับเจ็บเอง 

เทคนิคนี้คือความน่ากลัวของหน้าสุมาอี้

3. ความเกง่กาจไมน่า่กลัวเท่าความหนา้ด้าน เพราะเรา แขง่ขนั

กับคนเก่งได้ แต่เราแข่งหน้าทนกับคนหน้าด้านไม่ได้ 

4. ยุคน้ีแค่เก่งยังไม่พอต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ ขอเพียง ได้คร่ึง 

ของสุมาอี้ก็นับว่าคุณเป็นยอดคน



- จงโฮย -



ในบรรดาขุนศึกวุยก๊กยุคหลัง ช่ือเสียงของ จงโฮย และ เตงงาย  

นับว่าไม่ธรรมดา เตงงายคือคู่ปรับตลอดกาลของเกียงอุย แม่ทัพใหญ่ 

จ๊กก๊ก เขามีหน้าท่ีพิทักษ์ชายแดนระหว่างวุยก๊กและจ๊กก๊ก ส่วนจงโฮย 

เป็นมือขวาของสุมาสูและสุมาเจียว ปราบกบฏมานับไม่ถ้วน

ด้วยความท่ีอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำานาจ จงโฮยจึงดูโดดเด่นและได้รับ

ความน่าเช่ือถือจากตระกูลสุมา ท้ังสุมาสูและสุมาเจียว เพราะอะไรท่ีทำา 

ให้ตระกูลสุมาวางใจจงโฮยมากกว่าขุนพลคนอื่น

คำาตอบคือ “สติปัญญา” เนื่องจากจงโฮยคือบุคคลที่มี IQ สูงมาก 

อายุ 4 ขวบ เริ่มอ่านคัมภีร์เซี่ยวจิง

อายุ 7 ขวบ อ่านหลุนอวี่

อายุ 11 ปี เรียนอี้จิง

อายุ 12 ปี แตกฉานจั่วจ้วน (พงศาวดารยุคชุนชิว) และกั๋วอวี่

ชีวิตล้มเหลวเพร�ะเก่งก�จ 
แต่ข�ดคุณธรรม

บทที่ 9
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อายุ 13 ปี เรียนโจวหลี่และหลี่จี้ 

อายุ 15 ปี เข้าเรียนในไท่เสว (การศึกษาชั้นสูง)

จากนั้นจึงเริ่มรับราชการในราชสำานัก สุมาสูเห็นแววของจงโฮย 

จึงสนับสนุนให้เขาได้เข้าสู่ศูนย์กลางอำานาจ ในวัย 30 ปี ได้เป็นที่ปรึกษา

ให้กับสุมาสูในการปราบกบฏบู๊ขิวเขียและบุนขิม

เมื่อสุมาสูเสียชีวิต จงโฮยจึงได้มาร่วมงานกับสุมาเจียว วางแผน

ปราบกบฏจูกัดเอ๋ียน ทำาให้ช่ือเสียงของจงโฮยโด่งดังมากขึ้น สุมาเจียว

จึงมอบหมายหน้าท่ีสำาคัญให้กับจงโฮย ด้วยการแต่งต้ังเป็นแม่ทัพใหญ่ 

คุมกำาลังนับแสนในการปราบจ๊กก๊กในวัยเพียง 40 ปี

ด้วยความสามารถของจงโฮย ประกอบกับความไม่เอาไหนของ

พระเจ้าเล่าเส้ียน และความผิดพลาดของเกียงอุย ทำาให้จงโฮยยึดฮันต๋ง

อย่างง่ายดาย

เกียงอุยอาศัยความชำานาญในภูมิศาสตร์  เคล่ือนทัพเข้าด่าน 

เกียมก๊กได้สำาเร็จ ทำาให้ทัพของจงโฮยไม่สามารถบุกตีท่ีนี่ได้ แม้จงโฮย 

จะพยายามแตก่ไ็มส่ามารถชนะเกยีงอยุท่ีตัง้รบัในด่านได้ ท้ังสองทัพจงึอยู ่

ในสภาพตั้งยัน

เตงงาย รองแม่ทัพประเมินสถานการณ์ว่า หากยังเป็นเช่นนี้จะ

เปลืองเสบียง และหากนานกว่านี้ทหารจะเสียขวัญ จึงอาสาเคล่ือนทัพสู่

อิมเป๋ง เพื่ออ้อมไปตีเมืองเซงโต๋ เมืองหลวงของจ๊กก๊ก

สุดท้ายเตงงายทำาสำาเร็จอย่างงดงาม ท้ังบังคับให้พระเจ้าเล่าเส้ียน

ออกราชโองการให้เกียงอุยยอมจำานน จงโฮยเห็นเตงงายมีความชอบ จึง

หันไปจับมือกับเกียงอุย แม่ทัพพ่ายศึก เพื่อใส่ความเตงงายและ “ขโมย” 

ความชอบของเตงงายมาเป็นของตน

ใจลึกๆ ของจงโฮยนั้นทะเยอทะยาน ไม่ต้องการเป็นรองใคร การ

ท่ีเขารับใช้ตระกูลสุมาก็เพื่อรอวันเป็นใหญ่ เมื่อเขายึดจ๊กก๊กได้จึงแสดง

ธาตุแท้ที่จะหักหลังสุมาเจียว สถาปนาตนเองขึ้นเป็นใหญ่
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สุมาเจียวเคยกล่าวว่า “ข้าจะใช้ใครย่อมต้องเช่ือถือเขา แต่ถ้ามัน

ทรยศก็อย่าหมายมีชีวิตอยู่” นั่นแสดงว่าสุมาเจียวได้เตรียมการเอาไว้แล้ว 

ทว่าจงโฮยจอมอหังการกลับคิดว่าสุมาเจียวโง่งม

สุดท้ายจงโฮยก็ถูกสังหาร ปิดฉากยอดขุนพลแห่งยุค

จงโฮยคือต้นแบบของคน IQ สูงแต่จริยธรรมต่ำา เขาเป็นคนเรียน 

เก่ง มีสติปัญญาเป็นเลิศ แต่กลับอ่อนด้อยในเรื่องจริยธรรมอย่างมาก

เขายอมก้มหัวให้กับสุมาสูและสุมาเจียว เพียงเพื่อรอโอกาสตั้งตัว

เป็นใหญ่ เขาทำาทุกวิถีทางเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่ิองสังหาร

เคาหงี ลูกชายเคาทูขุนพลผู้ภักดีอย่างไม่สมเหตุสมผล ใส่ความเตงงาย

เพราะต้องการผลงาน การคบกับเกียงอุยเพื่อที่จะหักหลังเจ้านาย

พฤติกรรมเหล่านี้บ่งชี้ความอ่อนด้อยทางจริยธรรมของจงโฮย

เรื่องร�วในตอนนี้สอนให้เร�รู้ว่�
1. ความสามารถและสติปัญญาจะทำาให้คุณประสบความสำาเรจ็ 

แต่ความดีจะทำาให้คุณยั่งยืน หากจงโฮยไม่ทะเยอทะยานหรือฉวย
โอกาส เขาอาจจะได้เป็นรัฐบุรุษของวุยก๊ก หรืออย่างน้อยก็ไม่ต้อง
จบชีวิตอย่างน่าอนาถขนาดนี้

2. ต่อให้เก่งแค่ไหน แต่ถ้ามีจิตใจท่ีหยาบช้า เห็นแก่ตัว คุณจะ
อยู่ในสังคมลำาบากและไม่มีความสุข เพราะคุณมักจะคิดว่า คนอ่ืน
เห็นแก่ตัวเหมือนคุณ

3. ความทะเยอทะยานเป็นเรื่องปกติ แต่ความทะเยอทะยาน
โดยปราศจากจริยธรรม คือความผิดปกติ ใครท่ีเป็นเช่นนั้นนับเป็น
บุคคลอันตราย

4. ความเก่งกาจหรือความสามารถไม่ได้เป็นเครื่องยืนยัน

คุณธรรมความดีของคน



- อองเป๋ง -



ในบรรดายอดขุนพลจ๊กก๊กภายหลังจากท่ีขงเบ้งเสียชีวิต ช่ือเสียง 
ของ เกยีงอุย นบัว่าโดดเด่นท่ีสุด แตก่ว่าท่ีเกยีงอุยจะขึน้มาเป็นแมทั่พใหญ ่
คุมกองทัพในฮันต๋ง กลับมียอดขุนพลม้ามืดคนหนึ่งสร้างผลงานได้อย่าง
ยอดเยี่ยม พิทักษ์ชายแดนทิศเหนือได้ราวปราการเหล็ก

ว่ากันว่าหากแม่ทัพผู้นี้มีอายุยืนยาวกว่านี้ ตำาแหน่งแม่ทัพใหญ่อาจ
เป็นของเขา ขุนพลผู้นี้คือม้านอกสายตาของขงเบ้งนามว่า อองเป๋ง

วีรกรรมของอองเป๋งคือการใช้กำาลังทหารไม่ถึงหมื่นปกป้องดินแดน
ฮันต๋ง ประตูไปสู่ภาคกลางของจ๊กก๊ก ในเวลานั้นแม่ทัพใหญ่ของวุยก๊ก 
ที่บุกมาคือ โจซอง ซึ่งเคลื่อนทัพนับแสนหมายกลืนฮันต๋ง

อองเป๋งใช้ความสามารถทางการทหารรบกับทัพใหญ่ของวุยก๊กโดย
ใช้ทหารเพียง 1,000 คน ทำาสงครามกองโจร อาศัยข้อได้เปรียบทาง
ภูมิประเทศ ซุ่มโจมตี เผาทำาลาย ก่อกวนทัพนับแสน ทำาให้ขวัญกำาลังใจ

ข้าศึกตกต่ำา ทำาให้ทัพนับแสนต้องเคลื่อนพลอย่างเชื่องช้า

ลงมือทำ�ดีกว่�ยึดติดตำ�ร�

บทที่ 10
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อีกด้านอองเป๋งส่งม้าเร็วไปขอกำาลังสนับสนุนจากบิฮุยท่ีด่าน 
โปยเสีย ส่วนในเมืองก็ให้เล่าปิ้นนำาทหารสองหมื่นคนตั้งรับเอาไว้

เมื่อทัพวุยก๊กมาถึงก็ไม่สามารถยึดเมืองได้ เนื่องจากด้านหนึ่งเสีย
กองทัพจากการบุกเมือง อีกด้านก็ถูกอองเป๋งก่อกวน เมื่อบิฮุยยกทัพมา 
ถึง กองทัพโจซองก็แทบล่มสลาย

ศึกนี้เป็นศึกเดียว (ภายหลังจากขงเบ้งตาย) ท่ีจ๊กก๊กชนะวุยก๊ก
แบบถล่มทลาย เพราะจากนี้ไปเมื่อเกียงอุยมาเป็นแม่ทัพใหญ่ ทำาศึกกับ
วุยก๊กอีก 10 ครั้ง ก็มีแค่เจ๊งกับเจ๊า

ความสามารถของอองเป๋งนับว่ายอดเยี่ยม แต่ขงเบ้งกลับมองไม่
เห็น เนื่ิองจากอองเป๋งเป็นขุนพลด้อยการศึกษา รู้ตัวอักษรไม่ถึง 10 คำา
จึงไม่เป็นท่ีโปรดปรานเท่าม้าเจ๊กและเกียงอุย ทำาให้ขงเบ้งไม่สนับสนุน 
อองเป๋งเท่าที่ควร

อองเป๋งจึงพัฒนาตนเองจากการลงมือทำา เรียนรู้จากประสบการณ์
ในการทำาศึก แล้วนำามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความจริง

เรื่องร�วในตอนนี้สอนให้เร�รู้ว่�
1. เรียนเก่ง มีความรู้มากไม่ได้หมายความว่าจะเก่งในการ

ทำางาน
2. IQ ไม่ได้เกิดจากตำาราเพียงอย่างเดยีว แต่ต้องเกิดจากการ

เรียนรู้และการปรับใช้
3. เหตุท่ีอองเป๋งก้าวหน้าช้าเพราะเขาไม่รู้หนังสือหรือยุคนี้คือ

เรยีนหว่ย ทำาใหเ้สียโอกาสดีๆ ในชีวิต ฉะนัน้การเรยีนหรอืการศึกษา
คือการเปิดโอกาสในชีวิต

4. หากคุณเชื่อว่าเรียนไม่จบก็ประสบความสำาเร็จได้ ประเด็น
คือ คนที่ไม่รู้หนังสือหรือเรียนไม่จบ จะมีสักกี่คนที่มีความเพียรและ
มุมานะอย่างอองเป๋ง
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ฉะนั้น การเรียนเป็นส่ิงสำาคัญเพราะทำาให้คุณมี “โอกาส” ในชีวิต

แต่ความสำาเร็จในชีวิตไม่ได้มาจากการเรียนเพียงอย่างเดียว จึงไม่ควร 

ยึดติดตำาราหรือทฤษฎี ทว่าต้องรู้จักปรับใช้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง



- ขงเบ้ง -
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เปี่ยมศักดิ์ คุณ�กรประทีป

นักเขียนหนังสือฮาวทูแนวจีนประยุกต์รุ ่นใหม่  อดีตเป็นนักข่าว
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