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	 เมื่อราว	2,000	ปีที่แล้ว	มีมหาบุรุษผู้หนึ่ง	นามว่า	“เล่าปี่”	ผู้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ฮั่น	แต่ต้องตกทุกข์ได้ยาก	มีอาชีพทอเสื้อ
ขาย	ณ	เมืองตุ้นกวน
			 เมื่อแผ่นดินจีน	เกิดกลียุค	ขุนนางกังฉินก่อการกบฏต่อพระเจ้าเหี้ยนเต้	อาณาประชาราษฎร์ได้รับความเดือนร้อน	เล่าปี่ได้กอบกู้
ราชวงศ์ฮั่น	ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดิน	ปราบก๊กต่าง	ๆ	แล้วสถาปนาตนเองเป็นเล่ายวนเต้ปี่	ครอบครองแผ่นดินจีน	เป็นหนึ่งสามก๊ก
	 เคล็ดลับความส�าเร็จในการรวบรวมคนดีมีฝีมือ	ให้มาร่วมงานรับใช้เล่าปี่ที่ส�าคัญข้อหนึ่ง	คือ“ความอ่อนน้อมถ่อมตน”	ซึ่งยาขอบ
ผู้เขียน	เรื่อง	สามก๊ก	ฉบับวณิพก	ได้ยกย่องเล่าปี่ว่า	เป็นผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น

เล่าปี่คารวะชีซีที่กลางตลาด

	 เล่าปี่ได้พยายามเสาะหาคนดีมีฝีมือมาร่วมงาน	ตามค�าท�านายของอาจารย์สุมาเต๊กโชว่า	ถ้าได้ชีซี	ขงเบ้ง	หรือ	บังทอง	คนใดคน
หนึ่ง	มาเป็นกุนซือแล้ว	การกอบกู้แผ่นดินนั้น	ก็จะไม่ยาก	วันหนึ่ง	 ในขณะที่เล่าปี่ขี่ม้าไปตามถนน	พบชีซีแกล้งท�าเป็นคนบ้า	 เดินร้อง
เพลงที่กลางตลาดเล่าปี่ไม่รู้จัก	 แต่ในเนื้อเพลงที่ร้องมีวรรคหนึ่งกล่าวว่า	 “มีคนปัญญาไวคอยดูว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าใช้ความมีปัญญา
ของตน....”	เสียงร้องของเนื้อเพลงนี้ท�าให้เล่าปี่ต้องหยุดม้า	เพราะเฉลียวใจว่า	ผู้ที่เดินร้องเพลงนี้อาจจะเป็นขงเบ้ง	หรือ	บังทอง	ก็ได้	จึง
ลงจากหลังม้า	 ตรงเข้าไปค�านับให้การคารวะคนบ้าที่กลางตลาด	 ก็นึกนิยมในน�้าใจ	 จึงยอมเสวนาด้วย	 แต่ก็แกล้งท�าเป็นบ้าบอก่อกวน
โทสะเล่าปี่อยู่นาน	กว่าจะยอมแสดงตัวว่าเป็นใครและยินดีสมัครใจไปท�างานกับเล่าปี่
	 ชีซีได้แต่งกลศึกช่วยเล่าปี่รบชนะกองทัพที่มีจ�านวนมากกว่าของโจโฉ	ท�าให้โจโฉคิดหาทางก�าจัดชีซี	ด้วยการจับตัวมารดาของชีซี
เป็นตัวประกัน	ท�าให้ชีซีต้องออกจากส�านักของเล่าปี่	แต่ก่อนไปได้แนะน�าให้เล่าปี่ไปหาขงเบ้ง	เพื่อเชิญขงเบ้งให้มาเป็นที่ปรึกษาแทนตน
ชีซีแนะน�าว่า	ขงเบ้งได้ชื่อว่า	“มังกรผู้ซ่อนกาย”	เพราะมีนิสัยใฝ่สันโดษ	ไม่สนใจลาภยศ	เล่าปี่ต้องไป	“ค�านับโดยสุจริต	จึงจะควร”

เล่าปี่ไปเชิญขงเบ้งที่เทือกเขาโงลังกั๋ง

	 ในฤดูหนาวที่เมืองซินเอี๋ยขาวโพลนไปด้วยหิมะ	 แม้ในเวลาเที่ยงยังแลไม่เห็นดวงอาทิตย์	 ม้าสามตัวถูกแต่งเครื่องอาน	 เล่าปี่กับ
น้องร่วมสาบานอีกสองคน	คือ	กวนอู	และเตียวหุย	ก็ออกเดินทางไปยังเทือกเขาโงลังกั๋ง	เพื่อเสาะหาขงเบ้งตามค�าแนะน�าของชีซี	ระหว่าง
เดินทาง	เตียวหุยแม้เคยตรากตร�าต่อความยากล�าบากในสงคราม	ยังบ่นกับเล่าปี่ว่า	ในฤดูหนาวเช่นนี้	ควรแต่จะนอนอยู่บ้าน	แม้จะคิด
อ่านท�าสงคราม	เพื่อเอาบ้านเอาเมืองก็ยังต้องงด	ควรแล้วหรือที่พวกเราจะฝ่าพายุอันเหน็บหนาว	เพื่อไปค�านับขงเบ้งผู้เป็นไอ้บา้นนอกคน
หนึ่ง	ซึ่งเราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้า	 เล่าปี่ผู้เป็นพี่ใหญ่	จึงตัดบทว่า	“อันธรรมดาปรารถนาของดี	ก็ย่อมประกอบด้วยอุตสาหะจึงจะได้”	
แล้วเล่าปี่ก็ยกค�าของเม่งจื้อกล่าวแก่น้องชายว่า	การจะได้พบคนดีมีวิชานั้น	ถ้าไม่อุตสาหะไปด้วยตนเอง	ก็เท่ากับปิดหนทางแห่งการได้
พบ	การเดินทางฝ่าพายุหิมะมาเช่นนี้	จะเป็นเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจจริงของตนที่มีต่อขงเบ้ง	หากเตียวหุยกลัวพายุหิมะ	ก็ขอให้แยกกลับ
ตามล�าพังได้	เตียวหุยถูกเล่าปี่ดุเช่นนี้	ก็ได้แต่บ่นอุบอิบกับกวนอู	ในยามที่ดวงใจของทุกผู้คนบนแผ่นดินจีนระย่อต่อความหนาว	แต่ในใจ
ของเล่าป่ีกลบัร้อนรน	มใิช่เล่าป่ีจะไม่ฟังค�าทกัท้วงของน้องร่วมสาบาน	แต่บคุคลทีเ่ล่าป่ีก�าลงัดัน้ด้นไปหานี	้ชซีทีีป่รกึษา	ซึง่ยอดกว่าบรรดา
ที่ปรึกษาทั้งปวงอันเล่าปี่เคยมีมา	พูดย�้าเป็นหนักหนาว่า	ถ้าได้ขงเบ้งมาอยู่ด้วย	การกอบกู้ราชวงศ์ก็จะส�าเร็จได้โดยง่าย	เพราะขงเบ้งเป็น
เอกบุรุษยิ่งกว่าทุกผู้ในพิภพนี้
	 เมื่อสามพี่น้องเดินทางมาถึงเมืองซงหยง	มองเห็นเนินเขาตอนหนึ่ง	ดุจพญานาคทอดกายนิทรา	ก็รู้ได้ทันทีว่า	เป็นเทือกเขามังกร
หลบัอนัเป็นทีพ่�านกัของขงเบ้ง	อกีทัง้ได้ยนิเสยีงเพลงขบัขานจากชาวนากลุม่หนึง่	ล�าน�านัน้ไพเราะกนิใจ	เล่าป่ีจงึหยดุม้าถามชาวนาผูห้นึง่	
ท�าให้ทราบว่า	เป็นบทเพลงที่แต่งโดยขงเบ้ง	แสดงว่าคณะของตนมาถูกทางแล้ว	ทั้งสามเดินทางต่อไปอีกเล็กน้อย	ก็ถึงกระท่อมแห่งหนึ่ง	
ภูมิประเทศสงบเงียบตรงตามค�าบอกเล่าของชาวนาว่า	เป็นนิวาสสถานของขงเบ้ง	เล่าปี่จึงเคาะประตู	มีเด็กรับใช้ออกมาต้อนรับ	แต่เมื่อ
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เล่าปี่ คนต้นแบบผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้น
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ถามถึงขงเบ้ง	เล่าปี่ก็ต้องผิดหวัง	เพราะขงเบ้งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่	
และไม่มีก�าหนดกลับที่แน่นอนว่า	จะไป	5	วัน	หรือ	10	วัน	เล่าปี่
จึงต้องเดินทางกลับ
 
การคารวะ ครั้งที่ 1

	 ระหว่างเดินทางมาได้เล็กน้อย	 พบคนผู้หนึ่งเดินผ่านมา	
ท่าทางสง่ามีภูมิรู้	เล่าปี่คิดว่า	อาจจะเป็นขงเบ้ง	จึงรีบลงจากหลัง
ม้า	ตรงเข้าไปน้อมกายค�านับ
	 แม้ในภายหลังจะทราบว่า	 มิใช่ขงเบ้งแต่เป็นเพียงเพื่อน	
เล่าปี่ก็ต้องยังเลื่อมใสถึงกับเชื้อเชิญให้อยู่กับตน	 แต่ก็ได้รับการ
ปฏเิสธ	แล้วชายผูน้ัน้กร็บีเดนิจากไปโดยเรว็	ไม่อยูใ่ห้เล่าป่ีอ้อนวอน
เป็นค�ารบสอง	เล่าป่ีจงึต้องเดนิทางกลบั	อกีหลายวนัต่อมา	ทัง้สาม
ได้เดินทางไปหาขงเบ้งอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางดินฟ้าอากาศที่เลว
ร้ายกว่าเดิม	 ขณะที่ผ่านร้านขายสุราแห่งหนึ่ง	 เล่าปี่แว่วยินเสียง
เพลง	 ซึ่งมีเนื้อร้องแสดงถึงสติปัญญาอันเจิดจ้าของผู้แต่งที่นิยม
ความสันโดษ

การคารวะ ครั้งที่ 2

	 เมือ่เนือ้เพลงนัน้จบลง	เล่าป่ีเดนิเข้าไปในร้านสรุา	พบบรุษุ	
2	คน	ต่างมีหน้าอิ่มเอิบ	ท่าทางคงแก่เรียน	เล่าปี่ไม่อาจคาดเดา
ได้ถูกว่า	 ผู้ใดคือขงเบ้ง	 ด้วยความกระหายใคร่รู้	 ท�าให้เล่าปี่มิได้
กระดากอายและเพื่อไม่ให้เป็นการทักผิดคน	 เล่าปี่จึงตรงเข้าไป
น้อมค�านับทั้งสองคนพร้อมกัน	 แล้วเอ่ยขึ้นว่า	 ในที่นี้ต้องมีท่านผู้
ใดผู้หนึ่งเป็นขงเบ้งอย่างแน่นอน	 ทั้งสองคนต่างให้การปฏิเสธว่า	
ตนทั้งสองมิใช่ขงเบ้ง	แต่เป็นเพียงเพื่อนสนิท	กระนั้นก็ตาม	เล่าปี่
กย็งัให้เกยีรตคินทัง้สอง	ขอเชญิให้เป็นกนุซอืของตน	แต่ได้รบัการ
ปฏิเสธแข็งขันอีกเช่นเคย	ทั้งสองคนกล่าวว่า	 เรื่องนี้หนักเกินกว่า
ที่จะเจรจาต่อรองกันได้	 ท่านอย่าเสียเวลากับผู้ใฝ่หาสันโดษอย่าง
พวกเราเลย	ให้รีบไปหาขงเบ้งเถิด	เพราะทราบมาว่า	วันนี้	ขงเบ้ง
พ�านักอยู่บ้าน
	 ผู้อ่านจะเห็นว่า	แม้สหายของขงเบ้ง	ถูกเล่าปี่ชวนไปรบรา
ฆ่าฟันแสวงหาอ�านาจ	ถงึกบัเอามอืปิดหไูม่ขอรบัรูด้้วย	หรอืถ้าเดนิ
หนีได้ก็ผละหนีไปให้ไกลจากเล่าปี่	 หากเป็นขงเบ้งซึ่งเป็นหัวหน้า
พรรคสันโดษนิยม	จะรู้สึกชิงชังการมาของเล่าปี่มากเพียงใด
	 ยิ่งกว่านั้น	ขงเบ้งรู้ดีว่า	วาสนาเล่าปี่นั้นเป็นคนอาภัพ	การ
ที่จะช่วยคนไร้วาสนา	ให้มีวาสนาได้เป็นฮ่องเต้	ก็เท่ากับต้องสู้กับ
โองการสวรรค์	คือ	ต้องใช้ความพยายามมากกว่าธรรมดา	เพื่อฝืน
ดวง	ความยากล�าบากทั้งปวงก็จะตกอยู่กับขงเบ้งผู้เดียว

การคารวะ ครั้งที่ 3

	 เล่าปี่รีบลาชายทั้งสอง	 เพื่อตรงไปยังบ้านของขงเบ้ง	 ได้
ทราบจากเด็กรับใช้ว่า	 ขงเบ้งอยู่บ้านก็ยินดียิ่งนัก	 เมื่อมองผ่าน
ประตูบ้านเข้าไป	 เห็นชายผู้หนึ่ง	 ก�าลังขะมักเขม้นกับการท่อง
ทบทวนกาพย์กลอนที่เพิ่งแต่งเสร็จ	เล่าปี่สู้อดใจรอ	จนกระทั่งชาย
ผูน้ัน้เสรจ็ภารกจิแล้ว	จงึเข้าไปในห้องคกุเข่าลงค�านบัแต่ปรากฏว่า
ชายผูน้ัน้เป็นเพยีงน้องชายของขงเบ้ง	ส่วนขงเบ้งนัน้มคีนชวนออก
ไปข้างนอกตั้งแต่เช้า
	 การคุกเข่าค�านับของเล่าปี่	 ถ้าจะเปรียบกับกิริยาอย่างไร
ไทยก็คือ	การนั่งลงกราบ	เมื่อเล่าปี่ซึ่งเป็นเจ้าเมืองซินเอี๋ย	มีผู้คน
นับถือมากมาย	กราบคนผิดตัวครั้งแล้วครั้งเล่า	ถึง	3	ครา		ดังนี้	
หากรู้ถึงไหนก็อายถึงนั่น
	 ดงันัน้	กวนอแูละเตยีวหยุซึง่อยูใ่นเหตกุารณ์	กร็ูส้กึอายจน
แทบจะแทรกแผ่นดินหนี	แต่เล่าปี่ผู้นับถือขงเบ้งอย่างจริงใจ	กลับ
มิได้แสดงอาการผิดปกติต่อความผิดพลาดเป็นค�ารบสาม	 เล่าปี่
ลองถามไถ่น้องชายขงเบ้งว่า	 ผู้เป็นพี่ชายนั้นเจนจัดในเรื่องใด	 ผู้
เป็นน้องตอบว่าขงเบ้งเป็นผู้คงแก่เรียนนั้น	ถูกต้องแล้ว	แต่เจนจัด
ในทางยุทธศาสตร์หรือไม่นั้น	ตนเองไม่กล้ารับรอง	เตียวหุยนั่งฟัง
อยู่ด้วย	 ก็นึกหมิ่นในใจว่า	 แม้แต่น้องของขงเบ้ง	 ยังบ่ายเบี่ยงไม่
กล้ารับรองคุณสมบัติของพี่ชาย	 แล้วเล่าปี่จะมัวเสียเวลาตามหา
ขงเบ้งท�าไม	 จึงเร่งให้เล่าปี่รีบเดินทางกลับ	 ก่อนที่พายุหิมะจะ
ตกหนักกว่านี้
	 ก่อนจะกลับ	 เล่าปี่ได้เขียนจดหมายเพื่อแจ้งจุดประสงค์
ของตนให้ขงเบ้งทราบว่าตนปรารถนาที่จะปัดเป่าทุกข์ของราษฎร
ในแผ่นดิน	จึงสู้เสียสละความสุขส่วนตน	 เดินทางฝ่าพายุหิมะมา	
กราบคารวะท่าน	 รู้ทั้งรู้ว่าตนเองนั้น	 ด้อยสติปัญญาและความ
สามารถ	มิคู่ควรกับภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้จึง	“อุตส่าห์มาหาอาจารย์	
ฮกหลง	ด้วยข้าพเจ้าแจ้งกติตศิพัท์เลือ่งลอืไปว่า	ท่านมปัีญญาวชิา
คณุอนัประเสรฐิ	หาผูใ้ดเสมอเหมอืนมไิด้	อตุส่าห์ทรมานมาหาท่าน
ถึงสองครั้ง	แล้วก็มิพบ...ถ้าเมตตาต่อข้าพเจ้าแล้ว	ก็ขอให้พบสัก
ครั้งหนึ่งเถิด”	ต่อจากนั้น	 ก็กล่าวข้อความในเชิงฝากตัวอีกหลาย
ประการ	ซึง่ถ้อยค�านัน้เป่ียมไปด้วยกลิน่อายของความคารวะทัง้สิน้

การคารวะ ครั้งที่ 4

	 จากนัน้ทัง้สามกเ็ดนิทางกลบั	ระหว่างทางได้พบชายผูห้นึง่	
ลกัษณะท่าทางด	ีเล่าป่ีคดิว่าเป็นขงเบ้งอกีเช่นเคย	กล็งน้อมคารวะ
อยู่ข้างทาง	 พร้อมกับละล�่าละลักด้วยความดีใจ	 บอกให้รู้ว่า	 ตน
คอยอยู่นานแล้ว
	 การกระท�าในครัง้นี	้แม้บคุคลผูน้ัน้จะเป็นขงเบ้งจรงิกต็าม	
กวนอูกับเตียวหุยก็รู้สึกว่าเป็นการอัปยศสิ้นดี	 ที่เจ้าเมืองซินเอี๋ย	
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อย่างเล่าปี่	 จะเที่ยวคารวะพวกชาวป่าชาวดอยอย่างไม่ค�านึงถึง
ศักดิ์ของตนเอง	ยิ่งต่อมาทราบว่า	ชายชรานั้นมิใช่ขงเบ้ง	แต่เป็น
พ่อตาของขงเบ้ง	 ยิ่งท�าให้กวนอูและเตียวหุยหน้าร้อนผ่าวไปด้วย
ความอาย
	 แต่เล่าป่ีมไิด้รูส้กึเช่นนัน้แม้แต่น้อย	ทัง้ทีก่ราบคนผดิตวัมา
แล้วถึง	4	ครั้ง	ซึ่งในแต่ละครั้งเล่าปี่คิดเพียงแต่ว่า	บุคคลใดก็ตาม
ที่เกี่ยวข้องกับขงเบ้ง	 ไม่ว่าในฐานะใด	 ล้วนคู่ควรที่ตนจะให้การ
เคารพ	 นี่คือความศรัทธาที่เล่าปี่มีต่อขงเบ้ง	 ยากที่จะมีใครเสมอ
เหมอืน	ในครัง้สดุท้าย	ก่อนทีเ่ล่าป่ีจะเดนิทางไปหาขงเบ้ง	ได้ตัง้ใจ
ถือศีลกินเจ	 ท�าพิธีส�ารวมกายใจให้เป็นสิริมงคลอยู	่3	 วัน	 แล้ว
จดัแจงเปลีย่นเสือ้ใหม่ก่อนออกเดนิทาง	ในเรือ่งการเปลีย่นเสือ้ใหม่
นี้	 คนไทยที่อยู่ในเขตร้อนอาจถือเป็นเรื่องธรรมดา	 เพราะเปลี่ยน
เสือ้ผ้าแล้วซกัเป็นประจ�าทกุวนั	แต่เสือ้ของคนจนีกค็ล้ายกบัเสือ้สทู
หรือเสื้อกันหนาวของฝรั่ง	ซึ่งใส่กันเป็นปีจึงจะเปลี่ยนครั้งหนึ่ง
	 ดังนั้น	การเปลี่ยนเสื้อคลุมของคนจีน	จึงเป็นธรรมเนียมที่
ให้เกียรติแก่คนที่จะไปหาอย่างยิ่ง	 ซึ่งการกระท�าดังกล่าวของเล่า
ปี่	ท�าให้กวนอูแม้จะมีความเกรงใจเล่าปี่มากกว่าเตียวหุย	ก็ยังนึก
หมั่นไส้	 ถึงกับพูดเปรย	ๆ	 กับเตียวหุยว่า	 “พี่ท่านมีความนับถือ
ขงเบ้งดังหนึ่งอาจารย์ผู้เฒ่าอันใหญ่หลวง	อุตส่าห์ทรมานไปถึง	2	
ครั้ง	บัดนี้จะไปอีกเล่า	หาต้องการไม่แล้ว	ขงเบ้งนั้น	ถ้ามีปัญญา
จรงิดงัเขาเล่าลอื	จะหลบเสยีไย”	เตยีวหยุได้ยนิกวนอกูล่าวเช่นนัน้	
กส็�าทบักบัเล่าป่ีว่า	เรือ่งจะดัน้ด้นซมซานไปหาขงเบ้งนัน้	ขอให้เลกิ
คิดเถิด	 ถ้าต้องการได้ตัวขงเบ้งแล้ว	 “ข้าพเจ้าจะเอาแต่เชือกเส้น
เดียว	ไปผูกจูงมาให้ก็ท่าน	พี่ใหญ่อย่าไปเลย”
	 แต่เล่าป่ีกย็งัคงมัน่ใจในตวัขงเบ้ง	พร้อมกบัว่ากล่าวให้น้อง
ชายทัง้สองระลกึถงึความทีว่่า	“ส�ามะหาพระเจ้าบนุอ๋องเป็นกษตัรย์ิ
อนัประเสรฐิ	ยงัอตุส่าห์ไปรบัเกงเสงถงึนอกพระนคร”	ส่วนองค์ชาย
แห่งจี้กว่าจะได้ผู้วิเศษ	 ซึ่งอยู่นอกเมืองทางตะวันออก	 ก็ต้องเดิน
ทางไปหาถึง	5	ครั้งจึงได้พบหน้า
	 ฉะนัน้	ถ้าน้องทัง้สองเหน็แก่การของพีแ่ล้ว	กข็อจงร่วมมอื
กนัให้เตม็ที	่อย่าท�าสิง่หนึง่ประการใดเพือ่ขดัขวางเลย	ถ้อยค�าของ
เล่าปี่ที่กล่าวกล่อมโดยชอบนี้	 ท�าให้กวนอูกับเตียวหุยต้องทน
รอนแรมทางไปกับเล่าปี่โดยดีเหมือนเมื่อสองครั้งที่ผ่านมา
	 นับว่า	การถือศีลกินเจของเล่าปี่นั้นได้ผล	เพราะเมื่อมาถึง
บ้านของขงเบ้ง	 ก็ได้รับรายงานจากเด็กรับใช้ว่า	 “อาจารย์ของ
ข้าพเจ้าอยูบ้่านกจ็รงิ	แต่นอนหลบัอยู	่มริูท้ีจ่ะปลกุได้”	เพราะขงเบ้ง
ผู้ที่ทุกคนเชื่อว่าฉลาดที่สุดในสามก๊ก	รู้ดีว่า	การจะพูดจาตัดรอน
เล่าปี่ด้วยค�าพูดใด	ๆ	คงไม่สามารถท�าให้เล่าปี่เลิกล้มความตั้งใจ
เดิมได้

	 ดงันัน้	วธิกีารเดยีวทีจ่ะท�าให้เล่าป่ีล่าถอยไปโดยดกีค็อื	การ
แกล้งนอนหลับท�าเป็นทองไม่รู้ร้อน	ตั้งแต่เช้าจรดเย็น	 เพื่อให้เล่า
ปี่เกิดความเดือดดาล	หมดสิ้นความอดทน	หรือความศรัทธาเชื่อ
มั่นในตัวขงเบ้งอย่างที่กวนอูกับเตียวหุยเป็น
	 ด้วยเหตุที่เล่าปี่นั้น	ยิ่งศักดิ์และยิ่งวัยกว่าขงเบ้งผู้เป็นชาว
ป่า	คือ	เป็นถึงเจ้าเมือง	ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระเจ้าอาของพระเจ้าเหี้ยน
เต้	อกีทัง้มอีายรุุน่ราวคราวพ่อของขงเบ้ง	(เล่าป่ีอายุ	46	ส่วนขงเบ้ง
อายุ	26	 ปี)	 เมื่อต้องมานั่งคอยขงเบ้งซึ่งก�าลังนอนและห้ามปลุก
เช่นนี	้เป็นผูใ้ดกต้็องสิน้ความอดทน	แต่เล่าป่ีหาเป็นเช่นนัน้ไม่	กลบั
ยืนส�ารวมกิริยา	 ด้วยลักษณาการแห่งศิษย์ที่พึงกระท�าต่ออาจารย์
อยู่เบื้องปลายเท้าของเจ้าหนุ่มบ้านนอก	ซึ่งอายุน้อยกว่าตน	20	ปี	
ด้วยความอดทนเชื่อมั่นและรอคอย
	 การต่อสู้ระหว่างเล่าปี่กับขงเบ้ง	จึงก่อตัวขึ้นอย่างเงียบ	ๆ 	
โดยต่างฝ่ายต่างใช้ความนิ่งหรือความอดทนเป็นอาวุธ	 ใครนิ่งได้
หรืออดทนได้นานกว่าเป็นฝ่ายชนะ	 ขงเบ้งนอนพลิกไปพลิกมา
ตัง้แต่เช้าจนถงึห้าโมงเยน็	เล่าป่ีกย็นืคอยตัง้แต่เช้าจนถงึห้าโมงเยน็	
เช่นกัน	แล้วในที่สุด	ฝ่ายนอนหลับสบายอย่างขงเบ้งก็หมดความ
อดทนทีจ่ะนอนอกีต่อไป	นัน่คอืนอนจนเบือ่แล้ว	แต่เล่าป่ีกไ็ม่มทีท่ีา
ว่าจะไป
 
“อดุมคตแิบบสนัโดษนยิมของขงเบ้ง ถกูมอืทีพ่นมให้แก่ชนทกุชัน้

ทลายลง”

	 เราทั้งหลายจะปฏิเสธได้อย่างไรว่า	 นี่มิใช่ชัยชนะที่
มหศัจรรย์ทีส่ดุของเล่าป่ีในเรือ่งสามก๊ก	ขงเบ้ง	ได้ชือ่ว่า	อจัฉรยิบรุษุ
แห่งยุค	แม้ในคราวที่เล่าปี่ไปเชิญนั้น	ยังมิได้แสดงฝีมือให้ปรากฏ
ก็ตาม	แต่กาลต่อมา	ขงเบ้งได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า	ตนคือผู้หยั่ง
รู้ดินฟ้ามหาสมุทร	และคนผู้นี้	หากรบเมื่อใด	ก็มีแต่ชนะหรืออย่าง
น้อยในคราวที่ต้องเพลี่ยงพล�้า	 ก็สามารถกลับแพ้กลายเป็นเสมอ	
ไม่เคยมีการต่อสู้ครั้งใดของขงเบ้งที่พ่ายแพ้อย่างราบคาบ	เหมือน
กับการต่อสู้กับเล่าปี่ในกระท่อมโงลังกั๋งเมื่อครั้งนั้น
	 ตามที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่า	 ขงเบ้งเป็นผู้ใฝ่สันโดษตาม
นกิายเต๋ามากกว่าสหายทกุผู้	จงึท�าตวัเป็นมงักรผูซ่้อนกายตามป่า
เขา	แต่เมือ่ได้รบัการเคารพอย่างบรสิทุธิใ์จจากเล่าป่ี	ถงึกบัทฐิอ่ิอน	
ยอมละวางอดุมคตขิองตน	และยอมตนเพือ่ประโยชน์แห่งท่าน	คง
ไม่มีมือที่ทรงอานุภาพของบุคคลใด	 ที่จะบีบบังคับให้มังกรผู้ยิ่ง
ใหญ่ตื่นขึ้น	และเลื้อยลงจากเทือกเขามังกรหลับได้	นอกจากมือที่
อ่อนน้อมถ่อมตนของเล่าป่ี	และมงักรตวันีไ้ด้กวาดเอาดนิแดนหนึง่
ในสามของจีนอยู่ภายใต้ราชบัลลังก์ของเล่าปี่
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	 เคล็ดลับอันส�าคัญแห่งชัยชนะของเล่าปี่นั้น	 ได้ถูกขงเบ้ง
เปิดเผยในสาส์นฉบับหนึ่ง	 ที่เขียนถึง	 เล่าเสี้ยนผู้เป็นลูกชายของ
เล่าปี ่	 หลังจากที่เล่าปี ่ได้เสียชีวิตไปแล้ว	 ซึ่งมีระยะห่างจาก
เหตุการณ์ที่เล่าปี่พบขงเบ้งในกระท่อมโงลังกั๋งถึง	21	ปี	ความใน
สาส์นนั้นมีอยู่ว่า....“หม่อมฉันพื้นเพเดิมเป็นสามัญชนคนหนึ่ง	
ชาวนาในนานหยางสาละวนแต่ความปลอดภัยให้ตัวเอง	ในสมัยที่
แผ่นดินจลาจลวุน่วาย	มิไดไ้ปแสวิสาสะสนทนาดว้ยผู้เรืองศักดิ์ทัง้
หลาย	 ที่ขับเคี่ยวชิงชัยกันนั้นเลย	 พระราชบิดา	(หมายถึงเล่าปี่)	
ของใต้ฝ่าบาท	ทอดพระเนตรข้ามพื้นเพเดิมของหม่อมฉันไปเสียสู้
ถ่อมพระองค์เสด็จไปเยือนหม่อมฉัน...	 พระราชอัธยาศัยอันโอบ
อ้อมอารีของเล่าปี่	ก่อให้หม่อมฉันซาบซึ้งหาที่เปรียบมิได้”	

ข้อคิดปิดท้าย

 1.  จงใช้ความอ่อนซ่อนไว้ในความแข็ง  และใช้ความแข็ง
แฝงไว้ในความอ่อน 
	 เล่าปี่ผู้พนมมือให้แก่ทุกคน	เป็นตัวอย่างอันดี	ชี้ให้เราแล
เห็นคุณประโยชน์ของความอ่อนน้อมถ่อมตน	 ที่ส่งผลดีต่อการ
ท�างาน	เล่าปี่เป็นชาวเมืองตุ้นกวน	ลักษณะรูปร่างเป็นผู้มีบุญ	แต่
เดมิเป็นคนเขญ็ใจไร้ทรพัย์	ทอเสือ่ขาย	ได้ก่อร่างสร้างตนจากฐานะ
อันต�่าต้อยจนได้เป็นกษัตริย์
	 อาวธุส�าคญัทีช่่วยอ�านวยประโยชน์ให้แก่เล่าป่ี	กค็อื	ความ
อ่อนน้อมถ่อมตน	ซึ่งเล่าปี่ยึดถือไว้อย่างเคร่งครัด	เล่าปี่ท�าให้คนที่
มสีตปัิญญามากกว่า	มกี�าลงัมากกว่า	มอี�านาจมากกว่า	มารบัใช้ได้	
โดยกุศโลบายเพียงอย่างเดียว	คือ	ความอ่อนน้อมถ่อมตน
	 ด้วยความอ่อนน้อมของเล่าปี่	ท�าให้ทหารยอมท�าสงคราม
ให้แก่ตนด้วยความรกั	เล่าป่ีไม่เคยดหูมิน่ทหารของตน	เล่าป่ีเคารพ
ความคดิเหน็ของนายทพันายกองเสมอ	บรรดาทหารจงึรูส้กึว่า	อยู่
กับเล่าปี่นั้น	 เหมือนกับอยู่กับญาติมากกว่าอยู่กับนาย	 จึงต่างตั้ง
หน้าท�าการโดยเต็มก�าลังและสุดความสามารถ
	 อันความอ่อนน้อมนี้	 เป็นดังถนนทองที่น�าเล่าปี่ไปพบกับ
ขงเบ้ง	 พระกฤษณะแห่งมหาภารตยุทธ์สามก๊ก	 และน�าตัวขงเบ้ง
มาไว้เป็นที่ปรึกษาได้	แม้เล่าปี่จะมีอ�านาจวาสนา	ก็ยังก้มศีรษะให้
กับนักปราชญ์ผู้มีปัญญาเสมอ	 เล่าปี่ได้รับความเอ็นดูรักใคร่จาก		
ชีซี	และสุมาเต็กโชผู้มีสติปัญญา	ก็เพราะความอ่อมน้อม
	 เมื่อเล่าปี่ไปหาขงเบ้ง	ณ	เขาโงลังกั๋งนั้น	เล่าปี่เห็นใครนึก
ว่าเป็นขงเบ้ง	 ก็ลงจากม้าค�านับทุกครั้งไป	 การกระท�าเช่นนี้	 ผู้ดี
จอมปลอมอาจจะเห็นเป็นเรื่องน่าอายและเสื่อมเสียเกียรติยศ	 ถ้า
เรามองดูธรรมชาติที่อยู่รอบตัว	 จะแลเห็นว่า	 กิ่งไม้ที่มีผลดกนั้น	
ย่อมโน้มกิง่ลงสูพ่ืน้ดนิ	ส่วนกิง่ไม้ทีใ่บโกร๋นจะสงูเด่นเหมาะส�าหรบั
จะให้คนตัดไปท�าฟืน	เล่าปี่พากเพียรไปถึง	3	ครั้ง	จึงได้พบขงเบ้ง	

และต้องยนืรออยูเ่ป็นเวลานาน	เพราะขงเบ้งแกล้งท�าเป็นนอนหลบั	
อาการทีเ่ล่าป่ีแสดงแก่ขงเบ้งนัน้เตม็ไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน	
ท�าให้ขงเบ้งต้องนกึชมอยูใ่นใจ	เพราะในทีส่ดุขงเบ้งกต็กลงใจยอม
อยู่รับใช้เล่าปี่
	 เล่าปี่ได้พนมมือออกต่อสู้กับความเย่อหยิ่งหลายครั้ง	 ใน
ที่สุดก็มีชัย	และผู้เย่อหยิ่งก็กลับเป็นบ่าวให้เล่าปี่ใช้โดยไม่รู้ตัว	
	 ขอย้อนรอยถอยหลังข้ามไปฝั่งยุโรป	คือ	 เมืองเมซโดเนีย	
สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชในสมัยนั้น	 มีนักปราชญ์คน
หนึ่งชื่อ	ไดโอกะนีส	ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์โปรดจะให้เข้าไปอยู่
รับใช้ในวังของพระองค์	 แต่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทรงปฏิบัติกับ	
ไดโอกะนีสอย่างผู้ทรงอ�านาจ	 และไว้พระยศมากเกินไป	 ไดโอกะ
นสีจงึไม่รบัค�าเชญิ	ผูเ้ขยีนเชือ่ว่า	ถ้าเล่าป่ีได้ไปเชญิไดโอกะนสีบ้าง	
คงได้ตัวมาแน่นอน
	 เล่าปี ่เกิดในฐานะอันต�่าต้อย	 แต่ตายในฐานะกษัตริย์	
พระเจ้าเล่าปี่สิ้นพระชนม์ท่ามกลางความรักใคร่ของญาติวงศ์	
ท่ามกลางความซือ่สตัย์ของอ�ามาตย์	และท่ามกลางความภกัดขีอง
ทหาร	 อะไรเล่าที่เกาะกุมใจของมนุษย์ทุกเหล่าให้สนิทมั่นอยู่กับ
พระเจ้าเล่าปี่ไม่มีอะไรอื่น	 นอกจากความอ่อนน้อมถ่อมตนเพียง
ประการเดียว

 “...ความอ่อนน้อมเป็นคุณลักษณะอันแช่มช้อย ยังความ
ชื่นใจให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น ความถ่อมตนเป็นบ่อเกิดแห่งความรัก
ความเมตตาจากผู้คนรอบข้าง...”

	 ความอ่อนน้อมกับความอ่อนแอ	ความแข็งแกร่งกับความ
แข็งกระด้าง	 มีลักษณะผิดกันราวฟ้ากับดิน	 แต่ยังมีคนไม่เข้าใจ		
เพราะโมหคติมาบดบัง	โดยมีความยโสเป็นเจ้าเรือน	เขาจึงพากัน
เหน็ว่า	การแสดงความรูข่้มขีผู่อ้ืน่เป็นเครือ่งส่อความมปัีญญา	การ
ตั้งหัวไว้ให้ตรง	 แล้วมองลงไปบนกระหม่อมของผู้อื่น	 เป็นเครื่อง
แสดงความมียศมีอ�านาจ	ซึ่งล้วนเป็นความเห็นผิดทั้งสิ้น
	 วิสัยของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามต่างนิยมความอ่อนน้อม	ท่าน
ประสงค์อะไร	จากใคร	เอาความอ่อนน้อม	ถ่อมตน	มอบให้แก่เขา
เถิด	อย่าว่าแต่ท่านจะได้เป็นถึงกษัตริย์อย่างพระเจ้าเล่าปี่เลย	แม้
อยากเป็นเทวดาก็ย่อมได้

 “อันเถาวัลย์ทั้งหลายเป็นไม้อ่อน
 ใช้มัดท่อนซุงใหญ่ทั้งหลายได้
 ความอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมดลใจ
 ผูกมัดให้คนร่วมกิจสัมฤทธิ์เอย”

																																						(บูรชัย		ศิริมหาสาคร)
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 2. พลังความส�าเร็จจาก 3 Q (IQ - EQ - AQ)
	 ในอดีตเรามีความเชื่อว่า	 ผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ	 คือ
ผู้น�าที่ชาญฉลาดหรือมี	IQ	สูง	(Intelligence	Quotient:	IQ)		แต่
ในปัจจุบัน	พบว่า	นอกจาก	IQ	(ความฉลาดทางปัญญา)	แล้วยังมี
ปัจจัยที่ส�าคัญอีก	2	ประการ	ที่ช่วยท�าให้ผู้น�าประสบความส�าเร็จ	
นั่นคือ	EQ	และ	AQ	
 2.1 EQ 
	 ย่อมาจากค�าว่า	Emotion	Quotient	แปลว่า	ความฉลาด
ทางอารมณ์	คือการรู้จักบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น	
ในกรณีของเล่าปี่คือการใช้ความอดทนใจเย็น	 และความสุภาพ
อ่อนน้อม	เพื่อท�าให้สิ่งที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย	ด้วยการใช้ความ
สงบสยบความเคลื่อนไหว	 ซึ่งต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูง	
ยากที่คนทั่วไปจะท�าได้		

	 พระท่านจึงสอนว่า	
	 ถ้านิ่งไม่เป็น	ก็เป็นอะไรไม่ได้	นิ่งสงบ	จะพบแต่ชัยชนะ
	 ส่วนสุภาษิตอังกฤษกล่าวว่า...
	 “IQ	gets	you	hired,	EQ	gets	you	promoted”
	 “IQ	ช่วยให้ได้งานท�าแต่	EQ	ช่วยให้ก้าวหน้าในการงาน”	
 
	 ดงันัน้	ในการต่อสูก้นัระหว่างเล่าป่ีกบัขงเบ้งในกระท่อมโง
ลังกั๋ง	ขงเบ้งยอมแพ้แก่เล่าปี่	เพราะ	EQ	ที่ดีของเล่าปี่นั่นเอง
 2.2 AQ
	 ย่อมาจากค�า	Aversity	Quotient	หมายถึง	ความไม่ย่อท้อ
ต่อความยากล�าบาก	พร้อมที่จะเผชิญกับความยุ่งยาก	ซึ่งแบ่งคน
เป็น	3	ประเภท	คือ		
	 -		พวกใจไม่สู้
	 -		พวกสู้ไม่สุด
	 -		พวกสู้สุด	ๆ
	 ผู้คิดค�าว่า	AQ	ได้เปรียบประเภทของคนที่มี	AQ	ต่างกัน	
เป็น	3	ระดับ	โดยเปรียบเทียบกับนักไต่เขา	3	พวก	คือ	
	 1)		Quitten	(พวกใจไม่สู้)	
	 คนพวกนี้เมื่อเดินไปถึงตีนเขา	 พอเห็นภูเขาสูงใหญ่ตั้งอยู่
ตรงหน้า	 ก็ท้อถอย	 รู้สึกว่าภูเขาสูงเหลือเกิน	 เราคงข้ามไปได้แน่	
ปีนไปก็เหนื่อยเปล่า	กลับบ้าน	นอนดีกว่า	
	 2)		Camper	(พวกสู้ไม่สุด	หรือสู้ไม่เต็มที่)
	 คนพวกนี้เมื่อปืนขึ้นถึงกลางภูเขา	 ได้พบเห็นวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม	ก็หยุดพัก	พอใจเพียงแค่นี้กางเต็นท์นอน	ไม่คิดจะปีนต่อ	
จึงไปไม่ถึงยอดเขา	ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกว่า	

	 3)		Climber	(พวกสู้สุด	ๆ	หรือสู้ไม่ถอย)
	 คนพวกนี้ไม่กลัวความยากล�าบาก	 มุ่งหน้าไปให้ถึงเป้า
หมายหรือชัยชนะ	 ชอบท�าในสิ่งที่ท้าทาย	 เมื่อปีนถึงยอดเขาแล้ว	
บอกว่า	แค่นี้เอง	มีภูเขาสูงกว่านี้ให้ปีนอีกไหม
	 ดังนั้น	นอกจากผู้น�าจะต้องมี	IQ	และ	EQ	แล้ว	จ�าเป็น
ต้องมี	AQ	 ด้วย	 เพื่อช่วยผลักดันให้งานส�าเร็จไม่ท้อถอยเลิกล้ม
กลางคัน	ในกรณีตัวอย่างของเล่าปี่	เราจะเห็นว่า	เล่าปี่นั้น	มี	EQ	
และ	AQ	 สูงมาก	 จึงท�าให้ประสบความส�าเร็จ	 ได้ขงเบ้งมาเป็น
กุนซือ

ความโดดเด่นด้าน AQ และ EQ ของเล่าปี่ 

	 การที่กวนอูและเตียวหุยได้ร่วมเดินทางไปหาขงเบ้งพร้อม
กับเล่าปี่	 ท�าให้เรามองเห็นภาพความโดดเด่นด้าน	EQ	และ	AQ	
ของเล่าปี่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	
 ในด้าน AQ
	 เล่าป่ีต้องผจญกบัความยากล�าบากในการเดนิทาง	ฝ่าพายุ
หิมะอันเหน็บหนาว	แม้แต่เตียวหุยขุนพลที่เคยตรากตร�าท�าศึกใน
สงคราม	 ยังบ่นกับเล่าปี่ว่า	 ในฤดูหนาวเช่นนี้	 แม้จะคิดอ่านท�า
สงคราม	 เพื่อเอาบ้านเอาเมืองยังต้องงด	ควรแล้วหรือ	ที่พวกเรา
จะฝ่าพายุหิมะอันเหน็บหนาว	 เพื่อไปค�านับขงเบ้ง	 ผู้เป็นไอ้บ้าน
นอกคนหนึ่ง	
	 แม้เล่าปี่จะเดินทางไปหาขงเบ้งหลายครั้ง	 แล้วยังไม่พบก็
ไม่ละความพยายาม	 จัดเป็นคนประเภท	Climber	 หรือ	 พวกสู้			
สุด	ๆ	ตัวจริง	คือ	ถ้าได้ลงมือท�าแล้ว	ก็กัดไม่ปล่อย	(Stick	with	
it)	คนเป็นผู้น�าจะต้องมี	AQ	มากกว่าคนทั่วไป	ในขณะที่คนอื่นท้อ	
แต่ผู้น�าจะถอยไม่ได้	ต้องยืนหยัดยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง	จนกว่าจะ
บรรลุเป้าหมาย	ขอเรียกลักษณาการนี้ว่า	“ดื้อในทางดี”	
  
	 	 ต่อให้เก่ง	 สุดเก่ง	 ต้องเก่งกว่า
	 ต่อให้กล้า	 สุดกล้า	 ต้องกล้าเหมือน
	 ต่อให้ดื้อ	 สุดดื้อ	 ต้องดื้อเตือน
	 ต่อให้เถื่อน	 สุดเถื่อน	 ต้องเถื่อนทน
        
																																					(สุรพล		ศุขอัจฉะสกุล)
      
 ในด้าน EQ
	 ต้องยอมรับว่าเล่าปี่เป็นคนที่มี	EQ	สูงมาก	มีอัจฉริยะใน
การบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยม	
ซึ่งคนธรรมดาทั่วไปยากที่จะท�าได้	 เริ่มตั้งแต่ถูกเตียวหุยพูดจา
ก่อกวนขดัขวางการไปเชญิขงเบ้ง	ซึง่ต่อมา	กวนอกูผ็สมโรงด้วยได้
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พูดจาก่อกวนอารมณ์เล่าปี่เพิ่มขึ้นอีกคน	 เล่าปี่ก็ยังควบคุมตนเอง
ได้	 ไม่โกรธตอบ	 แต่กลับพูดจาเกลี้ยกล่อมให้น้อง	2	 คนยอมท�า
ตามแต่โดยดี
	 นอกจากนี้	การกราบคารวะผิดคนของเล่าปี่	ถึง	4	ครั้ง	4	
ครา	ซึ่งสร้างความอับอายขายหน้าแก่กวนอูและเตียวหุยว่า	การที่
เจ้าเมืองซินเอี๋ยอย่างเล่าปี่	ได้เที่ยวกราบไหว้ชาวป่าชาวดอย	โดย
ไม่ค�านงึถงึศกัดิศ์รขีองตนเองนัน้	เป็นการอปัยศสิน้ด	ีแต่เล่าป่ีกลบั
มีสีหน้าเป็นปกติ	 ไม่รู้สึกว่าเสียหน้าแต่อย่างใด	 เพราะมีความ
ศรัทธาในตัวขงเบ้งอย่างเต็มเปี่ยม
	 ผู้เขียนมีความเห็นว่า	การกราบผิดตัวของเล่าปี่นี้	ใชว่า่จะ
ไร้ประโยชน์เสียทีเดียว	เพราะบุคคลที่เล่าปี่กราบผิดตัวนี้	ไม่ว่าจะ
เป็นเพื่อน	น้อง	หรือพ่อตา	ล้วนแต่เป็นคนใกล้ชิดกับขงเบ้ง	อาจ
จะน�าเรื่องนี้ไปเล่าให้ขงเบ้งฟัง	 และอาจจะช่วยพูดเกลี้ยกล่อม
ขอร้องให้ขงเบ้งไปช่วยท�างานให้แก่เล่าป่ีกเ็ป็นได้	เพราะประทบัใจ
ในความสภุาพอ่อนน้อมของเล่าป่ี	ท�าให้อยากช่วยเหลอื	โดยเฉพาะ
ในตอนสดุท้ายทีข่งเบ้งแกล้งนอนไม่ยอมตืน่	ปล่อยให้เล่าป่ียนืคอย
ตัง้แต่เช้าจรดเยน็	เพือ่ให้เล่าป่ีเกดิความเดอืดดาลจนหมดสิน้ความ
อดทน	ตอนนี้ท�าให้เรามองเห็น	EQ	ที่มีอยู่ในตัวเล่าปี่เป็นอย่างดี
	 ในตอนท้ายของเรื่อง	 ขงเบ้งต้องตื่นขึ้น	 และยอมลงจาก
เขาตามเล่าปี่ไปท�าศึก	 เพื่อกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นตามที่เล่าปี่ต้องการ
ด้วยความสมัครใจ	ดังนี้	สุภาษิตบริหารจึงกล่าวว่า...
	 “ผู้น�ามิใช่ผู้ที่อยากจะเดินน�าคนอื่น
	 แต่ผู้น�า	คือ	ผู้ที่คนอื่นอยากจะเดินตาม”
 
 ในด้าน IQ
	 ส่วน	 IQ	 ของเล่าปี่นั้น	 แม้จะไม่ฉลาดมาก	 ก็ไม่เป็นไร	
เพราะผู้น�าไม่จ�าเป็นต้องฉลาดที่สุดในองค์กร	 เพียงแต่ต้องมี	 IQ	
เหนือเกณฑ์เฉลี่ยของทุกคนในองค์กรมารวมกัน	 เพื่อให้รู้เท่าทัน
ความคิดของลูกน้อง	 และรู้จักใช้ความฉลาดของลูกน้องให้เป็น
ประโยชน์ต่อการท�างาน
	 อย่างไรก็ตาม	 ถ้าผู้อ่านสามก๊กเชื่อว่า	 ขงเบ้ง	 คือ	 คนที่
ฉลาดที่สุดในเรื่องสามก๊ก	แต่เล่าปี่สามารถใช้ขงเบ้งให้ท�างานเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองได้	แสดงว่า	เล่าป่ีต้องฉลาดกว่าขงเบ้งใช่หรอื
ไม่

บทสรุป

	 ทั้งหมดนี้มีเงื่อนไขแห่งความส�าเร็จ	มาจาก	EQ	และ	AQ	
ของเล่าปี่เป็นประการส�าคัญมากกว่า	IQ
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