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ม่ของผมเคยบอกว่าวันที่โชคร้ายแบบนี้จะต้องเกิดขึ้น  แต่ท่านไม่ได้
บอกว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ ที่สนามบินนวร์ก
ผมและภรรยาก�ำลังจะเดินทางจากรัฐมิชแิ กนไปยังรัฐแมสซาชูเซตส์
เพื่อเข้าร่วมพิธีแต่งงาน  ด้วยความที่ยังเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
เราจึงมีตารางเวลาซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้   แต่เนื่องจากเราไม่มีเงินมากนัก  
จึงเลือกที่จะเป็นหนูทดลองของเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่เสนอตั๋วเครื่องบินราคา
ถูกแลกกับการยอมสละสิทธิในการเลือกสายการบินและเวลาเที่ยวบิน  
ผมกรอกวันเดินทางลงไป  ตอบตกลงตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไข  จากนั้น
ก็หวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
แต่ผมกลับได้ขึ้นเครื่องที่นวร์ก
อันที่จริงผมไม่ได้รังเกียจเมืองนี้หรอกครับ  ที่ผ่านมาผมแค่เคยรอ
ต่อเครื่องที่สนามบินของที่น  
ี่ ผมคิดว่าถ้าตัวเองจะต้องเจอกับการต่อแถว
ยาวเหยียดไม่รกู้ คี่ รัง้   เทีย่ วบินทีล่ า่ ช้า  หรือการยกเลิกเทีย่ วบินโดยไม่ทราบ
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สาเหตุ  นัน่ คงเป็นเพราะสายการบินทีผ่ มเลือกใช้บริการมากกว่าสนามบิน  
แต่ผมก็อดรูส้ กึ ไม่ได้วา่ ทุกครัง้ ทีค่ �ำว่านวร์กโผล่ขนึ้ มาในก�ำหนดการเดินทาง
ของผม  โชคชะตามักจะเล่นตลกกับผมอย่างเลวร้ายในแบบทีไ่ ม่ซำ�้ กันเสมอ
ครั้งก่อนที่ผมมาสนามบินนี  
้ ผมถูกยกเลิกเที่ยวบินในนาทีสุดท้าย  
แถมยังต้องเจอกับเที่ยวบินดีเลย์อีกสองครั้งเพราะอุปกรณ์ของเครื่องบิน
ขัดข้อง  สุดท้ายผมจึงต้องมาติดอยู่ที่ชั้นของประตูขึ้นเครื่องที่มีผู้คนแออัด  
ผมเบียดเสียดอยู่ท่ามกลางชาวยิวนับสิบคนที่ฆ่าเวลาด้วยการสวดภาวนา  
ผมจึงได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าพระเจ้าคงไม่ปล่อยให้เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับ
เครื่องบินนี้เมื่อถึงเวลาออกเดินทาง  ถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่ชาวยิวที่เคร่งนัก
ก็ตาม
แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วครับ  คราวนี้ปัญหาที่ผมเจอก็คือ
ก�ำหนดการเดินทางซึ่งมีเวลาแค่ 40 นาทีในการต่อเครื่องที่สนามบินนวร์ก  
สภาพอากาศที่มีลมแรงท�ำให้เที่ยวบินแรกของเราล่าช้าเล็กน้อย  ส่งผลให้
มีเวลาต่อเครือ่ งน้อยลงไปอีก  และสายการบินของเราก็ดนั เป็นสายการบิน
ที่มีประตูขึ้นเครื่องกระจัดกระจายกันไปในอาคารผู้โดยสารหลายแห่ง
เสียด้วย  นั่นบีบให้เราต้องฝ่าด่านผู้คนในรถไฟเชื่อมอาคารผู้โดยสาร  
ศูนย์อาหาร  และทางเดินเลือ่ นอัตโนมัตเิ พือ่ จะได้ไปต่อเทีย่ วบินทีส่ อง  เมือ่
เห็นได้ชัดว่าความส�ำเร็จของภารกิจนี้อาจขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแค่ไม่กี่วินาที  
ผมจึงตัดสินใจรีบบึง่ น�ำหน้าภรรยาด้วยความหวังว่าจะไปถึงประตูขนึ้ เครือ่ ง
และเหนี่ยวรั้งเครื่องบินให้ยอมรอเราก่อนที่เจ้าหน้าที่จะปิดประตู
อย่างที่เราทุกคนทราบดีว่าเมื่อปิดประตูแล้ว  พวกเขาจะไม่มีทาง
เปิดมันอีก  นีไ่ ม่ใช่เรือ่ งทีเ่ ราสามารถต่อรองหรือท�ำให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิมได้
แน่นอนว่าคุณไม่สามารถเปิดประตูได้อีกไม่ว่ากรณีใด ๆ  แม้ว่าเครื่องบิน
จะยังจอดอยู่ข้างนอกและเหลือเวลาอีก 8 นาทีก่อนที่เครื่องจะออกตาม
ก�ำหนดการ  และไม่มีเที่ยวบินจากนวร์กไปยังบอสตันอีกจนกว่าจะถึง
ตอนสายของวันรุ่งขึ้น  ซึ่งตรงกับเวลาของพิธีแต่งงานที่เราจะไปพอดี  
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ผมถึงกับคอตกเมือ่ มองเห็นเครือ่ งบินของเราทีย่ งั จอดอยูผ่ า่ นหน้าต่าง
แต่กลับได้รับแจ้งว่าเรามาสายเกินกว่าจะขึ้นเครื่องได้   ผมอยู่ในสภาพ
เหงื่อท่วมจากการวิ่งเต็มฝีเท้าขณะรอภรรยาที่ก�ำลังตามมา  จากนั้นเรา
ก็ลากสังขารไปยังเคาน์เตอร์บริการลูกค้าของสายการบินพร้อมกับผูโ้ ดยสาร
ที่เดือดร้อนคนอื่น ๆ ซึ่งจับพลัดจับผลูต้องมาค้างคืนในรัฐนิวเจอร์ซีย์อย่าง
ไม่คาดฝันเช่นกัน  ด้วยความที่เหนื่อยจนหมดแรง  เราจึงเลิกฉุนเฉียวแล้ว
หันไปจดจ่อกับการหาโรงแรมทีท่ างสายการบินเตรียมไว้ให้สำ� หรับผูโ้ ดยสาร
ที่ตกเครื่องบินในคืนนี้
แต่เรากลับเจอเรื่องไม่คาดฝันอีกอย่าง  สถานการณ์ตรงเคาน์เตอร์
บริการลูกค้านัน้ ไม่สดู้ นี กั   ผูโ้ ดยสารคนแรกทีไ่ ปถึงเคาน์เตอร์เป็นชายรูปร่าง
ท้วม  เขาสวมแว่นกันแดดที่ด้านหลังศีรษะโล้นเลี่ยนขนาดใหญ่   ขณะที่
ก�ำลังโต้เถียงกับพนักงานอย่างดุเดือดมากขึ้นเรื่อย ๆ  แว่นกันแดดซึ่งจ้อง
กลับมาทางผูโ้ ดยสารคนอืน่ ๆ ก็เริม่ ขยับขึน้ ลงเป็นจังหวะ  เขาโกรธเป็นฟืน
เป็นไฟจนแว่นของเขาขยับอย่างรวดเร็วราวกับจังหวะดิสโก้  เมือ่ รูว้ า่ ตัวเอง
ไม่ได้รับบัตรก�ำนัลห้องพักโรงแรมเพราะความล่าช้าของเที่ยวบินแรก
เกิดจากสภาพอากาศ  เขาก็เดินปึงปังออกไปอย่างเดือดดาลพลางสบถ
ด้วยเสียงงึมง�ำระหว่างมุ่งหน้าไปที่บาร์
ผู้โดยสารคนต่อมาคือผู้หญิงที่แต่งตัวดีแต่ดูเหมือนจะแต่งหน้าจัด
ไปหน่อยส�ำหรับการมาสนามบิน  เธอเล่าเรื่องน่าเศร้าของตัวเองด้วย
เสียงสั่นเครือและน�้ำตานองหน้าว่าเธอจ�ำเป็นต้องไปบอสตันเพื่อพบพี่สาว
ก่อนเข้ารับการผ่าตัด  แต่ตอนนีแ้ ผนของเธอพังหมดแล้ว  เธอจึงเรียกร้องให้
ทางสายการบินจัดหาห้องพักให้และขอเงินคืนเต็มจ�ำนวน  ทว่าก็ไม่เป็นผล  
พนักงานประจ�ำเคาน์เตอร์ผู้ติดป้ายชื่อว่ามาร์ตาไม่ยอมใจอ่อน  แม้แต่
ตอนที่ผู้โดยสารคนนั้นเปลี่ยนจากเสียงสะอึกสะอื้นแผ่วเบากลายเป็นเสียง
เกรีย้ วกราดเต็มที  ่ หลังจากระเบิดอารมณ์อย่างหนักหน่วงต่อเนือ่ ง  ในทีส่ ดุ
เธอก็ขยับออกมาข้าง ๆ และเริม่ กดปุม่ โทรศัพท์มอื ถืออย่างกระฟัดกระเฟียด
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คราวนี้ถึงตาผมแล้วครับ  เห็นได้ชัดว่าผมต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่าง
ออกไป  การโวยวายใช้ไม่ได้ผลกับมาร์ตา  การร้องไห้ก็ไม่ได้ผล  ภรรยา
ของผมถอดใจไปเรียบร้อยแล้วและเดินออกจากแถวไปนั่งพักตรงที่นั่ง
ใกล้ ๆ  เธอหยิบนิตยสารจากกระเป๋าถือออกมาอ่านเพื่อฆ่าเวลา
ตอนนั้นเองที่ผมมองเห็นทางออก
ชัว่ ขณะนัน้ ผมฉุกคิดได้ว่าผมมีความสามารถเฉพาะตัวในการท�ำให้
การปฏิสัมพัน ธ์ เ ป็ นไปด้ วยดี    เพราะผมศึกษาเรื่อง  “ธรรมชาติของ
สถานการณ์”  ระหว่างที่เรียนปริญญาเอกอยู่แล้ว  แน่นอนว่าผมไม่ได้
หมายถึงแค่สถานการณ์นี้ที่ผู้โดยสารโกรธเคืองและเจ้าหน้าที่สายการบิน
ไม่ยินดียินร้าย  งานวิจัยของผมทั้งในตอนนั้นและในปัจจุบันคือการศึกษา
ความคิดและการกระท�ำของผูค้ นหลากหลายเชือ้ ชาติทแี่ ตกต่างกันในแต่ละ
สถานการณ์   รวมถึงวิธีตัดสินใจของผู้คนในสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
อย่างห้องพิจารณาคดี  อย่างไรก็ตาม  หลักการพืน้ ฐานทีผ่ มศึกษาสามารถ
น�ำมาใช้กบั สถานการณ์ทผี่ มก�ำลังเผชิญอยูซ่ งึ่ เป็นสภาพแวดล้อมทีธ่ รรมดา
สุด ๆ ได้เช่นกัน  หลักการดังกล่าวก็คือ  
ถ้าอยากเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ คุณต้องยอมรับในพลังของ
สถานการณ์
ผมถอยออกมาเพื่อประเมินสถานการณ์ที่ตัวเองก�ำลังเผชิญอยู่
ตามความเป็นจริงเท่าที่จะท�ำได้   ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าชาย
ผู้สวมแว่นกันแดดกลับหลังและสุภาพสตรีแต่งหน้าจัดไม่ได้ท�ำ   พวกเขา
แค่มองว่ามาร์ตาเป็นศัตรู   เป็นตัวแทนของสายการบินซึ่งท�ำเราเจ็บแสบ  
อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับ  ผมก็คิดไม่ต่างจากคนอื่น ๆ ว่าสายการบินนี้ทำ�
เราเจ็บแสบจริง ๆ  พวกเขารู้ว่ายังมีผู้โดยสารนับสิบคนที่อยู่ในสนามบิน
และก�ำลังมุง่ หน้าไปยังประตูขนึ้ เครือ่ งจากอาคารผูโ้ ดยสารอีกแห่ง  พวกเขา
รูว้ า่ นีค่ อื เทีย่ วบินสุดท้ายของวัน  แต่กย็ งั ปิดประตูกอ่ นจะถึงเวลาเครือ่ งออก
ตามก�ำหนด 10 นาที  แถมยังมาบอกให้เราหาที่ซุกหัวนอนกันเอาเองด้วย
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ผมเข้าใจความโกรธเคืองของผู้โดยสารด้วยกัน  และก็เข้าใจด้วยว่า
ท�ำไมพวกเขาถึงมองว่ามาร์ตาสมควรเป็นที่รองรับอารมณ์เกรี้ยวกราดของ
พวกเรา  ในสถานการณ์แบบนี้จะมีใครเป็นที่รองรับอารมณ์ได้อีกล่ะ
แต่ผมก็รู้ด้วยว่าสถานการณ์นี้มีอะไรมากกว่านั้น  อีกทั้งความ
ขุ่นเคืองใจอันชอบธรรมดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลเท่าไหร่นัก  สถานการณ์
เช่นนี้ต้องอาศัยอย่างอื่นมากกว่าการตอบสนองทางอารมณ์โดยอัตโนมัต  ิ
มันคือปริศนาทางสังคมที่รอการคลี่คลาย
เมื่อพิจารณาสถานการณ์นี้ด้วยมุมมองแบบกว้าง ๆ  ผมมองว่า
มาร์ตาไม่ได้ดูเหมือนหุ่นยนต์ที่ไร้หัวใจ  เธออยู่ในวัย 30 ตอนกลางถึง
ตอนปลาย  สวมแหวนแต่งงานและล็อกเกตรูปหัวใจ  แสดงว่าอย่างน้อย
ก็ยงั มีใครสักคนในทีไ่ หนสักแห่งมองว่าเธอน่ารัก  เธอดูซดี เซียว  ท่าทางคง
ถูกต่อว่ามาทัง้ วันเรือ่ งการปิดประตูขนึ้ เครือ่ งทีเ่ ธอไม่ได้เป็นคนตัดสินใจหรือ
ก�ำหนดเอง  สถานการณ์ของเธอยิ่งล�ำบากขึ้นไปอีกเมื่อเวลาค�่ำลงเรื่อย ๆ
และผูโ้ ดยสารยิง่ หัวเสียมากขึน้   เธอเป็นเหมือนแพะรับบาปของสายการบิน
ทีถ่ กู มอบหมายให้ยนื อยูต่ รงนัน้ เพือ่ เป็นทีร่ องรับอารมณ์ของลูกค้าในขณะที่
คนอื่น ๆ ในบริษัทรอดตัวไป  ด้วยเหตุนี้  เธอจึงมองผมอย่างระแวดระวัง  
รวมถึงเตรียมรับการจู่โจมจากทั้งค�ำพูดและการระเบิดอารมณ์ที่เธอคิดว่า
จะได้รับจากผมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในฐานะคนต่อแถวรายถัดไป
ผมรู้ดีว่าตัวเองจะต้องท� ำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่    เพื่อสร้าง
ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างวิธีของผมกับวิธีของผู้โดยสารคนก่อน ๆ  
ผมเริ่มต้นด้วยการยอมรับในสถานการณ์อันไม่น่ายินดีที่เราทั้งคู่ต้องเผชิญ  
“สวัสดีครับ  เป็นยังไงบ้าง”  ผมถามด้วยน�้ำเสียงเป็นมิตรที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้   “ฟังนะ  ผมรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของคุณ  และคุณก็กำ� ลังเจอ
ค�่ำคืนที่ยากล�ำบากเหมือนกับเรา”
มาร์ตากะพริบตา  ไม่ขยับเขยื้อน  และไม่ได้พูดอะไร
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“แต่คุณลองนึกถึงหัวอกผมดูสิครับ”  ผมพูดต่อ  “สายการบินให้
ก�ำหนดการเดินทางกับเราโดยมีเวลาให้ตอ่ เครือ่ งเพียงน้อยนิด  พวกเขารูว้ า่
เครือ่ งบินล�ำแรกของเราล่าช้าไปไม่กนี่ าทีและนีเ่ ป็นเทีย่ วบินสุดท้ายของวัน  
แต่พวกเขาก็ยังตัดสินใจไม่ให้เครื่องบินรอเรา  ไม่เป็นไรครับ  ผมเข้าใจ”
มาร์ตาเบิกตากว้างขึ้นเล็กน้อย  ท่าทางเธอสับสนกับทิศทางที่
บทสนทนาก�ำลังด�ำเนินไป
“ผมเข้าใจจริง ๆ ครับ”  ผมพูดอย่างใจเย็น  “ทางสายการบินต้อง
เสียเงินทุกนาทีที่เครื่องบินจอดอยู่ตรงประตูขึ้นเครื่อง  การเอาเครื่องออก
จึงประหยัดเงินกว่าการรอผูโ้ ดยสารเพียงหยิบมือเดียว  เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของสายการบิน  และผมก็ยอมรับ
ได้ครับ  แต่ตอนนี้สายการบินต้องดูแลพวกเราที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบด้วย  
ถูกไหมครับ  ผมไม่ได้ขอเงินคืน  ขอแค่ห้องพักโรงแรม  มันคือสิ่งที่สมเหตุ
สมผล  และทางสายการบินก็ยังได้ก�ำไรอยู่ดี”  
“คุณซอมเมอร์สคะ”  มาร์ตาพูดแทรกขึ้นเหมือนมีใครมาบอกบท
พอดี  “ปัญหาก็คอื เราไม่สามารถจัดหาห้องพักโรงแรมให้ได้  เพราะความ
ล่าช้าในเที่ยวบินแรกของคุณเกิดจากสภาพอากาศ”
“ผมเข้าใจนโยบายนัน้ ครับ”  ผมตอบให้ดมู เี หตุผลทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
“และผมก็มองว่ามันเหมาะสมด้วยซ�้ำส�ำหรับกรณีสว่ นใหญ่  แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้
ในคืนนี้แตกต่างออกไปเล็กน้อยว่าไหมครับ  เครื่องบินล�ำแรกของเราช้า
แค่สองนาทีเอง  เรามาถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกตามก�ำหนด  
แต่สายการบินไม่สนใจจะรอเรา  และสภาพอากาศก็ไม่เกีย่ วข้องกับเรือ่ งนี้
เลย”  ผมเสนอ
มาร์ตามีทา่ ทีออ่ นลงเล็กน้อย  แต่เธอก็ยงั ไม่ยอมอ่อนข้อและยึดตาม
บทพูดของเธอ  “ฉันเสียใจด้วยค่ะ  แต่นนั่ คือนโยบายของเรา  ฉันท�ำอะไร
ไม่ได้”
ผมสอบถามต่อไปอย่างมีแบบแผน  “อืม  ต้องมีอะไรสักอย่างทีค่ ณ
ุ
ท�ำได้ส  ิ คุณต้องมีอำ� นาจตัดสินใจบางเรือ่ งแน่ ๆ  ผมไม่เชือ่ ว่าคุณจะปล่อย
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ให้หญิงชราด้านหลังผมนอนค้างคืนในสนามบิน”  ผมให้เหตุผลโดยท�ำเป็น
มองข้ามเรือ่ งทีว่ า่ ความห่วงใยทีผ่ มอ้างนัน้ ยังไม่มากพอในการท�ำให้ผมยอม
สละต�ำแหน่งด้านหน้าสุดของแถวให้แก่ผู้สูงอายุคนนั้น
“อ๋อ  เรามีขอ้ ยกเว้นในกรณีพเิ ศษแน่นอนค่ะ  ถ้าคุณนัง่ เก้าอีร้ ถเข็น
หรือป่วย  ฉันสามารถมอบบัตรก�ำนัลห้องพักได้”  เธอยอมรับ  “แต่ทา่ ทาง
คุณไม่เหมือนคนป่วยเลยนีค่ ะ  คุณซอมเมอร์ส”  เธอพูดพร้อมรอยยิม้ แบบ
คนที่รู้ตัวว่าก�ำลังเถียงชนะ
ผมยิม้ ตอบ  ผมไม่ได้ปว่ ย  แต่ตอนนีผ้ มเข้าใจสถานการณ์ดขี นึ้ แล้ว  
มาร์ตาไม่ใช่คนใจจืดใจด�ำหรือแม้กระทัง่ ไร้เหตุผล  ความจริงแล้วผมเริม่ จะ
รู้สึกชอบเธอนิด ๆ ด้วยซ�ำ  
้ ถ้าเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปอย่างการ
ได้นั่งข้างเธอบนรถประจ�ำทางหรือเจอเธอตอนอยู่ที่ร้านขายของช�ำ  ผมคง
รู้สึกว่าเธอเป็นคนที่น่าคบหรืออย่างน้อยก็ไม่มีพิษมีภัยอะไร  แต่คืนนี้เธอ
เป็นพนักงานทีจ่ �ำเป็นต้องท�ำตามหน้าทีข่ องตัวเอง  และการสนทนาอย่างมี
อารยะของเราก็นานพอทีจ่ ะเผยให้เห็นหนึง่ ในช่องโหว่ของระเบียบข้อปฏิบตั ิ
“ครับ  ผมไม่ได้ป่วย”  ผมยอมรับ  สูดหายใจลึกและโน้มตัวไป
ข้างหน้า  “แต่ภรรยาผม...”  ผมพูดพลางชี้ไปยังที่นั่งที่เธอรออยู่พร้อมกับ
กระเป๋าของเรา  “เธอ...ตั้งครรภ์ได้สองเดือนแล้ว”  ผมพูดอึกอัก  ตอนนี้
เสียงของผมแทบจะเป็นเสียงกระซิบไปแล้ว
มาร์ตากะพริบตาสองครั้ง  เธอก�ำลังประมวลผลข้อมูลใหม่เรื่องนี้
“บางทีผมอาจไม่ควรบอกคุณเรื่องนี้”  ผมพูดต่อ  ซึ่งผมเดาว่าเป็น
ความพยายามโดยสัญชาตญาณที่จะท�ำลายความเงียบ
“เรายังไม่ได้บอกครอบครัวเลยด้วยซ�้ำ”  ผมยังคงพูดไปเรื่อย
“ความจริงคุณเป็นคนแรกที่รู้เลยนะเนี่ย”  ผมพูดเสริม  ชักติดลม
แล้วสิ   “นอกจากสูตินรีแพทย์ของเรา  อ้อ  แล้วก็คนในร้านขายยาที่ขาย
ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ให้เราด้วย  ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาคงเดาได้”
มาร์ตาเริ่มลงมือพิมพ์   ซึ่งผมถือเป็นสัญญาณให้หยุดพูด  ก็ดี
เหมือนกัน  เพราะถ้าพูดต่อไปผมอาจพล่ามเลยเถิดถึงขั้นสัญญาว่าจะ
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ตั้งชื่อลูกคนแรกตามชื่อเธอก็ได้   หลังจากผ่านไปไม่กี่นาที    เธอก็ยื่น
บัตรก�ำนัลห้องพักโรงแรมสีเขียวให้ผมอย่างเงียบ ๆ  ยิ่งไปกว่านั้น  เธอ
ยังแถมคูปองอาหารส�ำหรับเช้าวันรุ่งขึ้นให้เราด้วย
ภรรยาของผมตอบรับด้วยท่าทีผสมปนเป  เธอดีใจมากที่เราได้
ห้องพัก  แต่เธอก็เตือนผมว่าหากมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ใด ๆ
เกิดขึน้ ในอนาคต  สาเหตุน่าจะเป็นเพราะผมฝ่าฝืนข้อตกลงตามความเชือ่
ของเราที่ว่าต้องเก็บเรื่องตั้งครรภ์ไว้เป็นความลับจนกว่าจะครบ 3 เดือน
“คุณว่าชื่อมาร์ตาส�ำหรับเด็กผู้หญิงเป็นยังไงบ้าง”  ผมถามเธอ

ผมหาเลีย้ งชีพด้วยการศึกษาเรือ่ งสถานการณ์ครับ  มันคืองานทีย่ อดเยีย่ ม

M

ทีส่ ดุ ในโลก  ผมได้สอนผูค้ นเกีย่ วกับพลังของสถานการณ์และส�ำรวจพลังนัน้
ในงานวิจยั ของตัวเอง  ซึง่ ผมจะบอกต่อไปในหนังสือเล่มนีว้ า่ สิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว
เราล้วนคอยชักจูง  แต่งแต้มวิธีคิด  และชี้น�ำการกระท�ำของเราอยู่ตลอด
เวลา  แต่เราแทบไม่เคยสังเกตเห็นมันเลย
ผมหวั ง ว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะช่ ว ยให้ คุ ณ สั ง เกตเห็ น สิ่ ง เหล่ า นั้ น  
จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้คือการกระตุ้นให้คุณมองเห็นอิทธิพลของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีต่อแนวโน้มและประสบการณ์ในแต่ละวันของคุณ  
สถานการณ์ธรรมดา ๆ ทุกรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่คุณอยู่   ผู้คน
รอบตัวคุณ  หรือสิ่งแวดล้อมที่คุณเห็นจะเปลี่ยนแปลงการกระท�ำของคุณ  
และแน่นอนว่าเปลีย่ นแปลงตัวตนทีค่ ณ
ุ ดูเหมือนจะเป็นด้วย  เมือ่ พยายาม
ท�ำความเข้าใจแนวคิดเรื่องนี้แล้ว  เราก็จะเกิดความเข้าใจในตัวเองและ
คนอื่น ๆ ในชีวิตอย่างลึกซึ้งขึ้น
สิ่งที่ศาสตร์เรื่องสถานการณ์สอนเราก็คือ  ความเข้าใจหลายอย่าง
ของเราเกีย่ วกับธรรมชาติของมนุษย์นนั้ ไม่ถกู ต้อง  ถึงแม้เราจะมีความเชือ่
มาตัง้ แต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเราเข้าใจดีวา่ อะไรท�ำให้ผคู้ นท�ำในสิง่ ทีพ่ วกเขาท�ำ  
แต่หลายเรื่องกลับเป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิด  นิสัยของแต่ละคนไม่ได้เป็น
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แบบเดิมตลอดเวลาอย่างทีค่ ดิ   ซึง่ นัน่ รวมถึงนิสยั ของคุณและผมด้วย  นิสยั
ของเราได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างมากกว่าที่คิด  แม้แต่ความเชื่อที่เรามี
เกี่ยวกับตัวเองก็ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นอย่างมาก
หนังสือเล่มนีจ้ ะพาคุณไปสัมผัสกับประสบการณ์ของมนุษย์ในมุมที่
มีผู้คนได้สัมผัสน้อยกว่า  ซึ่งคุณจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าประหลาดใจ
บ่อยครั้ง  และบางครั้งก็ชวนให้ลำ� บากใจด้วย  รวมทั้งท�ำให้คุณเพ่งความ
สนใจไปยังสถานการณ์ธรรมดาทั่วไปแต่มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อวิธีคิด
และการกระท�ำของเรา  งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์มีอิทธิพล
ต่อชีวิตเราแม้แต่ในด้านที่เป็นส่วนตัวมากที่สุด  และข้อสรุปเรื่องนี้ก็ท�ำให้
คนที่ยอมรับมันมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้รวมไปถึงความได้เปรียบในการ
แข่งขันด้วย
ผมไม่รบั ปากว่าการอ่านหนังสือเล่มนีจ้ ะท�ำให้คณ
ุ เป็นคนดีขนึ้   เพราะ
ผมเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้ด้วยการเล่าเรื่องที่ตัวเองฝ่าฝืนข้อตกลงกับภรรยา
โดยเปิดเผยเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันควรก็เพื่อจะได้นอนโรงแรมฟรี  
หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่หนังสือแนวพัฒนาตัวเองครับ  
แต่ ผ มสั ญ ญาว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะเปลี่ ย นวิ ธีคิ ด ของคุ ณ เกี่ ย วกั บ
ธรรมชาติของมนุษย์   ซึ่งจะส่งผลให้คุณเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยจะพัฒนาความสามารถของคุณในการคาดเดาเกี่ยวกับการตอบสนอง
ของผู้คนรอบตัวในสถานการณ์หลากหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะด้วยการฝึก
ให้คณ
ุ ถอยออกมาเพือ่ ประเมินสถานการณ์และภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ทีก่ ำ� ลังเผชิญอยูโ่ ดยใช้เหตุผลแทนอารมณ์  หรือด้วยการท�ำให้คณ
ุ ตระหนัก
อย่างรวดเร็วว่าจะสามารถใช้ปจั จัยด้านสถานการณ์เพือ่ ชักจูงคนอืน่ รวมทัง้
ป้องกันความพยายามในท�ำนองเดียวกันที่ชักจูงคุณมากเกินไปได้อย่างไร  
พูดง่าย ๆ ก็คือ  ถ้าคุณอยากเพิ่มความส�ำเร็จสูงสุดในสิ่งที่คุณท�ำ   ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการขาย  การเมือง  การฟ้องร้องด�ำเนินคดี   การตลาด  การ
เจรจาต่อรอง  หรือการสอนหนังสือ  (นีย่ งั ไม่ได้พดู ถึงการขัดเกลา  “ทักษะ
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เรื่องผู้คน”  ของคุณให้มากขึ้นนะครับ)  คุณต้องเริ่มต้นศึกษาศาสตร์เรื่อง
สถานการณ์อย่างละเอียด
ผมยอมรับว่าความส�ำเร็จของผมที่สนามบินนวร์กไม่ได้มีอะไรที่
เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์เลย  ผมไม่ได้อาศัยการค้นพบจากงานวิจัย
เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงให้เห็นว่าตัวเองสมควรได้รับบัตรก� ำนัล  
ผมแค่ท�ำตามหลักการทั่วไป  นั่นคือ  เมื่อผมมองสถานการณ์ตามความ
เป็นจริง  โดยเอาตัวเองออกจากอารมณ์ความรูส้ กึ และอคติซงึ่ มักมีอทิ ธิพล
เหนือความคิด  ผมก็สามารถมองเห็นเบาะแสทีท่ ำ� ให้เข้าใจคนอืน่ และบรรลุ
ผลลัพธ์ที่ผมต้องการได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม  ศาสตร์เรื่องสถานการณ์ให้บทเรียนที่เป็นรูปธรรม
มากกว่านัน้ เกีย่ วกับการด�ำเนินชีวติ ในสังคมของเรา  เนือ้ หาบทต่อ ๆ ไปจะ
ส�ำรวจธรรมชาติของมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน  โดยอาศัยงานวิจยั ทีจ่ บั ต้องได้
การสังเกตประจ�ำวัน  ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์   รวมไปถึงซิตคอมเรื่อง  
Seinfeld  บางตอน  สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้การศึกษาเรือ่ งสถานการณ์มปี ระโยชน์
และน่าประทับใจมาก  การศึกษานี้ต้องอาศัยความใส่ใจทั้งในเรื่องของ
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์และรายละเอียดธรรมดาทั่วไป  มันดึงดูด
ทั้งความเป็นนักวิจัยเชิงพฤติกรรมและความเป็นแฟนซิตคอมที่ซ่อนอยู่ใน
ตัวเราทุกคน
เพราะท้ายทีส่ ดุ แล้วสถานการณ์ทกุ รูปแบบล้วนมีความส�ำคัญ  ไม่วา่
จะเป็นสถานการณ์ธรรมดาทัว่ ไปหรือสถานการณ์ทซี่ บั ซ้อน  ลองนึกดูสคิ รับ
ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าหลักการที่ใช้ได้ผลในการจูงใจพนักงานที่สนามบิน
ถูกใช้ในสถานการณ์ที่มีผลกระทบร้ายแรงกว่านั้นเยอะ  ตัวอย่างหนึ่งที่
เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากหนังสือของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองผู้ใช้นามแฝงว่าแมทธิว
อเล็กซานเดอร์  ซึ่งพูดถึงเจ้าหน้าที่สอบสวนของสหรัฐอเมริกาที่ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จนักในการล้วงเอาข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์จากผูท้ ถี่ กู กล่าวหาว่าเป็น
ผูก้ อ่ การร้ายซึง่ ถูกจับกุมในช่วงไม่กปี่ แี รกของสงครามอิรกั   อเล็กซานเดอร์
กล่าวว่าสาเหตุมาจากแนวโน้มโดยอัตโนมัตขิ องเจ้าหน้าทีส่ อบสวนส่วนใหญ่
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ทีม่ องว่าผูต้ อ้ งหาเป็นผูก้ ระท�ำความชัว่ ชนิดเกินเยียวยา  โดยจะตอบสนอง
แต่กบั การครอบง�ำ  ภัยคุกคาม  และความกลัวเท่านัน้   ก็เหมือนกับกลยุทธ์
ที่ลูกค้าจ�ำนวนมากใช้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าแล้วไม่ได้ผลนั่นแหละ
ครับ  ถ้าคุณคิดว่าการเปรียบเทียบนีฟ้ ังดูไม่น่าเชือ่ ถือ  แสดงว่าคุณไม่เคย
เห็นผูอ้ าศัยในชุมชนผูส้ งู อายุของคุณปูค่ ณ
ุ ย่าผมตอนทีพ่ วกเขามีปฏิสมั พันธ์
กับพนักงานเสิร์ฟในห้องอาหารระหว่างมื้อเย็นแน่ ๆ
อเล็กซานเดอร์เขียนไว้ว่าจุดพลิกผันในอิรักเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่
สอบสวนเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์   โดยล้มเลิกกลยุทธ์ที่รุนแรงอย่างการดูถูก
เหยียดหยาม  แล้วหันมาใช้การเคารพในวัฒนธรรมและการสร้างความ
สัมพันธ์   ไม่ใช่ว่าพวกเขาเริ่มพาผู้ต้องหาออกไปกินพิซซ่าและไอศกรีม
นะครับ  การบิดเบือนความจริง  การให้ความหวังลม ๆ แล้ง ๆ  และการ
โกหกแบบเดิม ๆ กลายเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของแผนการใหม่  แต่หวั ใจ
ส�ำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ความรุนแรงไปเป็นการใช้สมอง
ตามค�ำที่อเล็กซานเดอร์บอกไว้
ผูต้ อ้ งหาเป็นคุณพ่อทีม่ ลี กู น้อยใช่ไหม  คุณต้องแสร้งท�ำเป็นคุณพ่อ
เหมือนกัน  เพื่อให้เกิดผลดีในการเชื่อมสัมพันธ์ด้วยเรื่องราวของการ
เลีย้ งดูลกู   เป้าหมายของเจ้าหน้าทีส่ อบสวนกลายเป็นการสืบหาความจริง
เกี่ยวกับผู้ต้องหาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้   รวมถึงเก็บรายละเอียด
เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ามกลางการมีปฏิสัมพันธ์อันตึงเครียดนี้ให้ได้มาก
ที่สุด  จากนั้นก็น�ำรายละเอียดเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นสนามบินหรือเรือนจ�ำอาบู กราอิบ  การพูดคุยเล็ก ๆ
น้อย ๆ หรือการตัดสินใจเรือ่ งความเป็นความตาย  สถานการณ์ลว้ นมีความ
ส�ำคัญทั้งนั้น
เมือ่ ถึงตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้  ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจถึงข้อสรุป
เรื่องนี้และตระหนักได้ว่าสถานการณ์เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
ประสบการณ์แต่ละวันของมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน  แม้กระทัง่ ของตัวคุณเอง
สิ่งเหล่านี้คือบทเรียนชีวิตที่สามารถให้ประโยชน์กับคุณได้ทั้งในเรื่องงาน
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และเรื่องส่วนตัว  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แม้ว่าคุณจะไม่ได้เจรจา
ต่อรองเรื่องบัตรก�ำนัลห้องพักโรงแรมหรือสอบสวนผู้ก่อการร้าย  แต่คุณก็
คงไม่อยากใช้เวลามากมายเกินกว่าทีค่ วรจะเป็นไปกับการพยายามคาดเดา
พฤติกรรมของคนรอบข้าง  คิดค้นกลยุทธ์เพื่อสร้างความประทับใจแรกให้
ดีขึ้น  รวมถึงประเมินว่าพนักงานขายแนะน�ำสินค้าที่เหมาะกับเราจริง ๆ
หรือแค่บอกทุกคนที่ลองเสื้อตัวนี้ว่าใส่แล้วดูดีกันแน่
เราจะเริม่ ตอบค�ำถามในท�ำนองนีไ้ ด้ดขี นึ้   โดยเป็นค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทัง้ แง่มมุ ธรรมดาทัว่ ไปและแง่มมุ ทีส่ ำ� คัญในสังคมของเรา  เมือ่ ไหร่กต็ าม
ที่คุณน�ำเรื่องพลังของสถานการณ์มาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจ
อะไรสักอย่าง  ขอให้คณ
ุ นึกถึงหนังสือเล่มนีใ้ นฐานะแบบเรียนเบือ้ งต้นทีจ่ ะ
ตอบค�ำถามว่าอะไรคือสิง่ ทีจ่ งู ใจให้ผคู้ นมีพฤติกรรมหรือความรูส้ กึ อย่างใด
อย่างหนึ่ง  ขอให้มองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเข็มทิศน�ำทางขณะที่คุณเริ่มก้าว
เดินบนเส้นทางใหม่เพื่อจะได้เข้าใจลักษณะธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์
อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ขอบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะครับ  พนักงานขายท�ำงานแลกกับ
ค่าคอมมิสชั่น  เธอพูดแบบนั้นกับลูกค้าทุกคนนั่นแหละ
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