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คนที่นา่ กลัวและอันตรายที่สดุ ก็คือ คนที่ชอบพูดปากอย่างใจอย่าง พูดกับเราแบบหนึง่ ลับหลังเราเอาเรื่ องเราไป
นินทาสารพัด คุณเคยเจอคนแบบนี ้บ้ างหรื อไม่ คนแบบนี ้จะเป็ นคนมีเสน่ห์ เพราะพูดเก่ง เอาใจเก่ง ช่างหาเรื่ องมาคุยได้
มากมาย และเป็ นที่นา่ สังเกตเห็นว่าเพื่อนสนิทของเขามักจะมีลกั ษณะนิสยั คล้ าย ๆ กัน
หากเป็ นไปได้ เราควรจะอยูห่ า่ ง ๆ จากคนพวกนี ้จะดีกว่า เพราะมิเช่นนันแล้
้ วคุณจะเป็ นหนึ่งในเรื่ องราวที่พวก
เขาอาจจะหยิบยกขึ ้นมาพูดในวงสนทนาได้ แบบว่าซุบซิบกันสนุกไปเลย จะเห็นได้ ว่าพวกเขาจะมีความสุขกับการนา
เรื่ องราวของคนอื่นมาเม้ าส์ ....... เป็ นพวกชอบเม้ าส์แต่ไม่ชอบให้ ใครนาเรื่ องราวของตนไปเม้ าส์..... มันแปลกดีนะ
อลิสขอหยิบยกเรื่ องของคนประเภทนีใ้ ห้ แฟนคลับรับรู้ ดูนะคะ คือว่ามีเพื่อนร่ วมงานมาบ่นให้ อลิสฟั งว่า ไม่
อยากจะอยูใ่ นบริ ษัทนี ้แล้ ว ไม่มีใครไว้ ใจได้ เลย ทีแรกคิดว่าพี่ร่วมงาน สมมุตชื่อว่าคุณเล็ก น่าจะเป็ นคนที่ไว้ วางใจได้ มาก
ที่สดุ เพราะดูแล้ วเป็ นคนมีอธั ยาศัยไมตรี ดี ชอบชวนคุย เวลาไปที่ไหนมักจะซื ้อขอมาฝาก วันหนึ่งเพื่อนอลิสได้ ปรึ กษาคุณ
เล็กว่าจะลาออกดีไหม เพราะรู้สกึ ว่าตนเองต้ องตื่นแต่เ ช้ า เนื่องจากที่ทางานอยู่ไกลจากบริ ษัท รู้ สกึ เหนื่อยมาก กลับบ้ าน
แทบจะไม่เวลาทาอะไรแล้ ว ถึงบ้ านเกือบสามทุม่ ทุกวัน ....และหลังจากที่ได้ คยุ กันไปพักใหญ่ เพื่อนอลิสกาชับกับคุณเล็ก
ว่า “อย่าได้ บอกใครเป็ นอันขาดเชียว”
และหลังจากนันไม่
้ นาน เพื่อนอลิสมารับรู้ จากน้ องที่ทางานว่า คุณเล็กได้ บอกกับใครต่อใครว่าตนเอง (เพื่อนอ
ลิส) จะลาออก เหตุเพราะเบื่อสถานที่ทางาน (แบบว่าพูดใส่ใข่คะ่ ) รวมถึงเรื่ องอื่น ๆ ของเพื่อนอลิสที่ได้ ถกู นามาพูดคุยกัน
ในวงสนทนาของคุณเล็กไปแล้ ว พบว่าการกระทาของคุณเล็ก ก็ เหมือนกับการเป็ นคนปากอย่างใจอย่าง เป็ นพวกไม่
ซื่อสัตย์ หน้ าไหว้ หลังหลอก
สิง่ ที่คณ
ุ พึงกระทาหากต้ องทางานร่วมกับกลุม่ คนที่มีนิสยั เช่นที่วา่ นี ้ก็คือ การหลีกเลีย่ ง แต่ไม่ใช่การหลีกหนี อลิส
ไม่ขอแนะนาให้ ลาออกเพราะเหตุผลไม่ชอบเพื่อนร่ วมงานค่ะ เหตุผลที่ฟังขึ ้นสาหรับการลาออกแต่ละครัง้ ก็คือ ลาเพื่อ
แสวงหาความรู้ใหม่ ลาออกเมื่อมีงานใหม่ที่รองรับและเพิ่มมูลค่าให้ กบั ตนเอง การลาออกเมื่อยังไม่ได้ งาน ไม่ขอแนะนา
ค่ะ ..... ตอนนี ้เศรษฐกิจเอาแน่เอานอนไม่ได้ นะคะ

อลิสให้ คาแนะนาแก่ เพื่อนไปว่ า หากอยากจะทางานในบริษัทนีอ้ ย่ างมีความสุข ข้ อที่พึงกระทาคือ
1. เพิกเฉย อย่าไปสนใจกับสภาพแวดล้ อมที่เต็มไปด้ วยความไม่เต็มใจ ไม่จริ งใจของเพื่อนร่ วมงาน อย่าคิด
มากนะคะ เรื่ องแบบนี ้เป็ นของธรรมดา เกิดได้ กบั ทุกที่ ทุกเวลา หากเพื่อนร่วมงานมีนิสยั หน้ าไหว้ หลังหลอก
เราก็ไม่ต้องไปคุยกับพวกเขามากนัก โดยเฉพาะเรื่ องส่วนตัว แค่นี ้ก็หมดปั ญหาค่ะ
2. คิดแต่ เรื่องงาน อลิสอยากให้ เอาเวลาไปคิดถึงการเพิ่มมูลค่างานของตนจะดีกว่า ให้ มองไปที่อนาคตไม่ใช่
อยูท่ ี่ปัจจุบนั มองว่าเราจะเพิ่มมูลค่าของตนให้ มากยิ่ง ๆ ขึ ้นต่อไปได้ อย่างไรจะดีกว่าค่ะ ทาตนเองให้ สนุกกับ
งานที่ทา พยายามหาวิธีการพันนาความรู้ ความสามารถของตนเองอยูเ่ สมอ
3. อย่ าใช้ วิธีการแค้ นนีต้ ้ องชาระ นัน่ ก็คือ เขานินทาเราได้ เราก็นินทาเขาได้ แบบนี ้ไม่ดีแน่นอนค่ะ จงให้ อภัย
และพร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือคนประเภทนี ้ อลิสว่าเราควรจะสงสารและเห็นใจคนประเภทนี ้จะดีกว่าค่ะ
การที่เขามีพฤติกรรมแบบนี ้ อาจจะเป็ นถูกเลี ้ยงดูหรื อรับรู้พฤติกรรมแบบนี ้มาจากการปลูกฝังของพ่อแม่ หรื อ
คนรอบข้ าง
สาหรับคนที่มีพฤติกรรมหน้ าไหว้ หลังหลอก อลิสอยากให้ คนประเภทนี ้ลองหาเวลาเปิ ดใจถามตนเองว่า “หากมี
คนแสดงพฤติกรรมแบบนี ้กับเรา เราจะพอใจหรื อ ไม่” “เราจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ อย่างไร” .... คาตอบน่าจะรู้ อยู่แล้ วนะคะ
.....ใจเขาใจเราค่ะ
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