
สารบัญ

บทน�ำ          9

1 

เห็นอะไรก็ได้อย่างนั้น          21

• ไขว้เขวเพราะนสิยั  • มมุมองแบบวซิซวีกิในแวดวงโฆษณา  

• ค�าสารภาพจากการถูกบบีบงัคบักบัหลกัฐานมดัตวัที่แน่นหนา  

• ความมดืบอดต่อสถานการณ์  • ทบทวนสถานการณ์  

2 

คุณจะช่วยคนอื่นหรือไม่          59

• พลงัของฝูงชน  • ธรรมชาตขิองความนิ่งเฉย  

• คนไม่พเิศษ 38 คน  • สถานที่ส�าคญัแค่ไหน  

• บทเรยีนที่ได้
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คล้อยตาม          99

• กฎเกณฑ์แบบไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

• เส้นตรงของแอช  • มอืที่มองไม่เหน็ของการคล้อยตาม  

• ท�าตามผู้น�า  • ต่อสู้กบัแรงผลกัดนัให้คล้อยตาม

4 

คุณไม่ใช่คนอย่างที่คิดว่าตัวเองเป็น          141

• ผู้เชี่ยวชาญรู้จรงิแค่ไหน  • ให้เทยีบกบัอะไรล่ะ  

• อทิธพิลของวฒันธรรม  • กระจกไม่เคยโกหก  

• ทบทวนเรื่องการพฒันาตวัเองใหม่

5 

ผู้ชายมาจากดาวอังคาร
และผู้หญิงมาจากดาวศุกร์จริงหรือ          179

• ผู้หญงิกบัคณติศาสตร์  

• ผู้หญงิก้าวร้าวน้อยกว่าจรงิหรอื  

• ผู้ชายเก่งเรื่องเส้นทางมากกว่าจรงิหรอื  

• ทบทวนความเข้าใจเรื่องเพศกนัใหม่
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ความรัก          219

• หน้า / ก้น / ความฉลาด  • เราหลงรกัคนใกล้ตวั  

• สถานการณ์อื่น ๆ ที่ช่วยในเรื่องความรกั  

• จรงิหรอืไม่ที่ชอบใครแล้วหวัใจจะเต้นแรง  

• ความรกับนดาวองัคารและดาวศกุร์  

• ความรกัเป็นสิ่งส�าคญั

7 

ความเกลียดชัง          257

• เราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้ง่ายแค่ไหน  

• อคตจิากการจดัหมวดหมู่  • ทกุคนล้วนมคีวามลบั  

• การควบคมุอคติ

บทส่งท้ำย          303

ประวัติผู้เขียน          315
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บทน�ำ

	 ม่ของผมเคยบอกว่าวนัที่โชคร้ายแบบนี้จะต้องเกดิขึ้น		แต่ท่านไม่ได้ 

	 บอกว่ามนัจะเกดิขึ้นอยู่บ่อย	ๆ	ที่สนามบนินวร์ก

ผมและภรรยาก�าลงัจะเดนิทางจากรฐัมชิแิกนไปยงัรฐัแมสซาชเูซตส์

เพื่อเข้าร่วมพิธีแต่งงาน		ด้วยความที่ยังเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		

เราจงึมตีารางเวลาซึ่งสามารถยดืหยุ่นได้		แต่เนื่องจากเราไม่มเีงนิมากนกั		

จึงเลือกที่จะเป็นหนูทดลองของเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่เสนอตั๋วเครื่องบินราคา

ถูกแลกกับการยอมสละสิทธิในการเลือกสายการบินและเวลาเที่ยวบิน		 

ผมกรอกวนัเดนิทางลงไป		ตอบตกลงตามข้อก�าหนดและเงื่อนไข		จากนั้น

กห็วงัว่าจะได้ผลลพัธ์ที่ดทีี่สดุ

แต่ผมกลบัได้ขึ้นเครื่องที่นวร์ก

อันที่จริงผมไม่ได้รังเกียจเมืองนี้หรอกครับ		ที่ผ่านมาผมแค่เคยรอ 

ต่อเครื่องที่สนามบินของที่นี่		ผมคิดว่าถ้าตัวเองจะต้องเจอกับการต่อแถว

ยาวเหยยีดไม่รูก้ี่ครั้ง		เที่ยวบนิที่ล่าช้า		หรอืการยกเลกิเที่ยวบนิโดยไม่ทราบ
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สาเหต	ุ	นั่นคงเป็นเพราะสายการบนิที่ผมเลอืกใช้บรกิารมากกว่าสนามบนิ		

แต่ผมกอ็ดรูส้กึไม่ได้ว่าทกุครั้งที่ค�าว่านวร์กโผล่ขึ้นมาในก�าหนดการเดนิทาง

ของผม		โชคชะตามกัจะเล่นตลกกบัผมอย่างเลวร้ายในแบบที่ไม่ซ�้ากนัเสมอ

ครั้งก่อนที่ผมมาสนามบินนี้		ผมถูกยกเลิกเที่ยวบินในนาทีสุดท้าย		

แถมยังต้องเจอกับเที่ยวบินดีเลย์อีกสองครั้งเพราะอุปกรณ์ของเครื่องบิน

ขดัข้อง		สุดท้ายผมจงึต้องมาตดิอยู่ที่ชั้นของประตูขึ้นเครื่องที่มผีู้คนแออดั		

ผมเบยีดเสยีดอยู่ท่ามกลางชาวยวินบัสบิคนที่ฆ่าเวลาด้วยการสวดภาวนา		

ผมจงึได้แต่ปลอบใจตวัเองว่าพระเจ้าคงไม่ปล่อยให้เรื่องเลวร้ายเกดิขึ้นกบั

เครื่องบินนี้เมื่อถึงเวลาออกเดินทาง		ถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่ชาวยิวที่เคร่งนัก

กต็าม

แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วครับ		คราวนี้ปัญหาที่ผมเจอก็คือ

ก�าหนดการเดนิทางซึ่งมเีวลาแค่	40	นาทีในการต่อเครื่องที่สนามบนินวร์ก		

สภาพอากาศที่มลีมแรงท�าให้เที่ยวบนิแรกของเราล่าช้าเลก็น้อย		ส่งผลให้

มเีวลาต่อเครื่องน้อยลงไปอกี		และสายการบนิของเรากด็นัเป็นสายการบนิ

ที่มีประตูขึ้นเครื่องกระจัดกระจายกันไปในอาคารผู้โดยสารหลายแห่ง 

เสียด้วย		นั่นบีบให้เราต้องฝ่าด่านผู้คนในรถไฟเชื่อมอาคารผู้โดยสาร		 

ศนูย์อาหาร		และทางเดนิเลื่อนอตัโนมตัเิพื่อจะได้ไปต่อเที่ยวบนิที่สอง		เมื่อ

เห็นได้ชัดว่าความส�าเร็จของภารกิจนี้อาจขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแค่ไม่กี่วินาที		

ผมจงึตดัสนิใจรบีบึ่งน�าหน้าภรรยาด้วยความหวงัว่าจะไปถงึประตขูึ้นเครื่อง

และเหนี่ยวรั้งเครื่องบนิให้ยอมรอเราก่อนที่เจ้าหน้าที่จะปิดประตู

อย่างที่เราทุกคนทราบดีว่าเมื่อปิดประตูแล้ว		พวกเขาจะไม่มีทาง

เปิดมนัอกี		นี่ไม่ใช่เรื่องที่เราสามารถต่อรองหรอืท�าให้กลบัคนืสูส่ภาพเดมิได้  

แน่นอนว่าคณุไม่สามารถเปิดประตูได้อกีไม่ว่ากรณใีด	ๆ		แม้ว่าเครื่องบนิ

จะยังจอดอยู่ข้างนอกและเหลือเวลาอีก	8	นาทีก่อนที่เครื่องจะออกตาม

ก�าหนดการ		และไม่มีเที่ยวบินจากนวร์กไปยังบอสตันอีกจนกว่าจะถึง 

ตอนสายของวนัรุ่งขึ้น		ซึ่งตรงกบัเวลาของพธิแีต่งงานที่เราจะไปพอดี		
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ผมถงึกบัคอตกเมื่อมองเหน็เครื่องบนิของเราที่ยงัจอดอยูผ่่านหน้าต่าง  

แต่กลับได้รับแจ้งว่าเรามาสายเกินกว่าจะขึ้นเครื่องได้		ผมอยู่ในสภาพ 

เหงื่อท่วมจากการวิ่งเต็มฝีเท้าขณะรอภรรยาที่ก�าลังตามมา		จากนั้นเรา 

กล็ากสงัขารไปยงัเคาน์เตอร์บรกิารลกูค้าของสายการบนิพร้อมกบัผู้โดยสาร 

ที่เดอืดร้อนคนอื่น	ๆ	ซึ่งจบัพลดัจบัผลูต้องมาค้างคนืในรฐันวิเจอร์ซยี์อย่าง

ไม่คาดฝันเช่นกนั		ด้วยความที่เหนื่อยจนหมดแรง		เราจงึเลกิฉนุเฉยีวแล้ว

หนัไปจดจ่อกบัการหาโรงแรมที่ทางสายการบนิเตรยีมไว้ให้ส�าหรบัผูโ้ดยสาร

ที่ตกเครื่องบนิในคนืนี้

แต่เรากลบัเจอเรื่องไม่คาดฝันอกีอย่าง		สถานการณ์ตรงเคาน์เตอร์

บรกิารลกูค้านั้นไม่สูด้นีกั		ผูโ้ดยสารคนแรกที่ไปถงึเคาน์เตอร์เป็นชายรปูร่าง

ท้วม		เขาสวมแว่นกันแดดที่ด้านหลังศีรษะโล้นเลี่ยนขนาดใหญ่		ขณะที่

ก�าลงัโต้เถยีงกบัพนกังานอย่างดเุดอืดมากขึ้นเรื่อย	ๆ		แว่นกนัแดดซึ่งจ้อง

กลบัมาทางผูโ้ดยสารคนอื่น	ๆ	กเ็ริ่มขยบัขึ้นลงเป็นจงัหวะ		เขาโกรธเป็นฟืน

เป็นไฟจนแว่นของเขาขยบัอย่างรวดเรว็ราวกบัจงัหวะดสิโก้		เมื่อรูว่้าตวัเอง

ไม่ได้รับบัตรก�านัลห้องพักโรงแรมเพราะความล่าช้าของเที่ยวบินแรก 

เกิดจากสภาพอากาศ		เขาก็เดินปึงปังออกไปอย่างเดือดดาลพลางสบถ 

ด้วยเสยีงงมึง�าระหว่างมุ่งหน้าไปที่บาร์

ผู้โดยสารคนต่อมาคือผู้หญิงที่แต่งตัวดีแต่ดูเหมือนจะแต่งหน้าจัด 

ไปหน่อยส�าหรับการมาสนามบิน		 เธอเล่าเรื่องน่าเศร้าของตัวเองด้วย 

เสียงสั่นเครือและน�้าตานองหน้าว่าเธอจ�าเป็นต้องไปบอสตันเพื่อพบพี่สาว

ก่อนเข้ารบัการผ่าตดั		แต่ตอนนี้แผนของเธอพงัหมดแล้ว		เธอจงึเรยีกร้องให้

ทางสายการบนิจดัหาห้องพกัให้และขอเงนิคนืเตม็จ�านวน		ทว่ากไ็ม่เป็นผล		

พนักงานประจ�าเคาน์เตอร์ผู้ติดป้ายชื่อว่ามาร์ตาไม่ยอมใจอ่อน		แม้แต่ 

ตอนที่ผู้โดยสารคนนั้นเปลี่ยนจากเสยีงสะอกึสะอื้นแผ่วเบากลายเป็นเสยีง

เกรี้ยวกราดเตม็ที่		หลงัจากระเบดิอารมณ์อย่างหนกัหน่วงต่อเนื่อง		ในที่สดุ

เธอกข็ยบัออกมาข้าง	ๆ	และเริ่มกดปุม่โทรศพัท์มอืถอือย่างกระฟัดกระเฟียด
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คราวนี้ถงึตาผมแล้วครบั		เหน็ได้ชดัว่าผมต้องใช้กลยทุธ์ที่แตกต่าง

ออกไป		การโวยวายใช้ไม่ได้ผลกับมาร์ตา		การร้องไห้กไ็ม่ได้ผล		ภรรยา

ของผมถอดใจไปเรียบร้อยแล้วและเดินออกจากแถวไปนั่งพักตรงที่นั่ง 

ใกล้	ๆ		เธอหยบินติยสารจากกระเป๋าถอืออกมาอ่านเพื่อฆ่าเวลา

ตอนนั้นเองที่ผมมองเหน็ทางออก

ชั่วขณะนั้นผมฉกุคดิได้ว่าผมมคีวามสามารถเฉพาะตวัในการท�าให้

การปฏิสัมพันธ์เป็นไปด้วยดี	 	 เพราะผมศึกษาเรื่อง	 	“ธรรมชาติของ

สถานการณ์”		ระหว่างที่เรียนปริญญาเอกอยู่แล้ว		แน่นอนว่าผมไม่ได้

หมายถึงแค่สถานการณ์นี้ที่ผู้โดยสารโกรธเคืองและเจ้าหน้าที่สายการบิน

ไม่ยนิดยีนิร้าย		งานวจิยัของผมทั้งในตอนนั้นและในปัจจบุนัคอืการศกึษา

ความคดิและการกระท�าของผูค้นหลากหลายเชื้อชาตทิี่แตกต่างกนัในแต่ละ

สถานการณ์		รวมถึงวิธีตัดสินใจของผู้คนในสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย

อย่างห้องพจิารณาคด	ี	อย่างไรกต็าม		หลกัการพื้นฐานที่ผมศกึษาสามารถ

น�ามาใช้กบัสถานการณ์ที่ผมก�าลงัเผชญิอยูซ่ึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ธรรมดา

สดุ	ๆ	ได้เช่นกนั		หลกัการดงักล่าวกค็อื		

ถ้าอยากเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์  คุณต้องยอมรับในพลังของ

สถานการณ์

ผมถอยออกมาเพื่อประเมินสถานการณ์ที่ตัวเองก�าลังเผชิญอยู่ 

ตามความเป็นจริงเท่าที่จะท�าได้		ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าชาย 

ผู้สวมแว่นกันแดดกลับหลังและสุภาพสตรีแต่งหน้าจัดไม่ได้ท�า		พวกเขา 

แค่มองว่ามาร์ตาเป็นศัตรู		เป็นตัวแทนของสายการบินซึ่งท�าเราเจ็บแสบ		

อย่าเพิ่งเข้าใจผดินะครบั		ผมกค็ดิไม่ต่างจากคนอื่น	ๆ	ว่าสายการบนินี้ท�า

เราเจ็บแสบจริง ๆ		พวกเขารู้ว่ายังมีผู้โดยสารนับสิบคนที่อยู่ในสนามบิน

และก�าลงัมุง่หน้าไปยงัประตขูึ้นเครื่องจากอาคารผูโ้ดยสารอกีแห่ง		พวกเขา

รูว่้านี่คอืเที่ยวบนิสดุท้ายของวนั		แต่กย็งัปิดประตูก่อนจะถงึเวลาเครื่องออก

ตามก�าหนด	10	นาท	ี	แถมยงัมาบอกให้เราหาที่ซกุหวันอนกนัเอาเองด้วย
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ผมเข้าใจความโกรธเคอืงของผูโ้ดยสารด้วยกนั		และกเ็ข้าใจด้วยวา่

ท�าไมพวกเขาถงึมองว่ามาร์ตาสมควรเป็นที่รองรบัอารมณ์เกรี้ยวกราดของ

พวกเรา		ในสถานการณ์แบบนี้จะมใีครเป็นที่รองรบัอารมณ์ได้อกีล่ะ

แต่ผมก็รู ้ด้วยว่าสถานการณ์นี้มีอะไรมากกว่านั้น		อีกทั้งความ 

ขุ่นเคืองใจอันชอบธรรมดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลเท่าไหร่นัก		สถานการณ์ 

เช่นนี้ต้องอาศัยอย่างอื่นมากกว่าการตอบสนองทางอารมณ์โดยอัตโนมัต	ิ	

มนัคอืปรศินาทางสงัคมที่รอการคลี่คลาย

เมื่อพิจารณาสถานการณ์นี้ด้วยมุมมองแบบกว้าง	ๆ		ผมมองว่า 

มาร์ตาไม่ได้ดูเหมือนหุ่นยนต์ที่ไร้หัวใจ		เธออยู่ในวัย	30	ตอนกลางถึง 

ตอนปลาย		สวมแหวนแต่งงานและลอ็กเกตรูปหวัใจ		แสดงว่าอย่างน้อย 

กย็งัมใีครสกัคนในที่ไหนสกัแห่งมองว่าเธอน่ารกั		เธอดซูดีเซยีว		ท่าทางคง

ถกูต่อว่ามาทั้งวนัเรื่องการปิดประตูขึ้นเครื่องที่เธอไม่ได้เป็นคนตดัสนิใจหรอื

ก�าหนดเอง		สถานการณ์ของเธอยิ่งล�าบากขึ้นไปอกีเมื่อเวลาค�่าลงเรื่อย	ๆ	

และผูโ้ดยสารยิ่งหวัเสยีมากขึ้น		เธอเป็นเหมอืนแพะรบับาปของสายการบนิ

ที่ถกูมอบหมายให้ยนือยูต่รงนั้นเพื่อเป็นที่รองรบัอารมณ์ของลกูค้าในขณะที่

คนอื่น	ๆ	ในบรษิทัรอดตวัไป		ด้วยเหตนุี้		เธอจงึมองผมอย่างระแวดระวงั		

รวมถึงเตรียมรับการจู่โจมจากทั้งค�าพูดและการระเบิดอารมณ์ที่เธอคิดว่า

จะได้รบัจากผมอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ในฐานะคนต่อแถวรายถดัไป

ผมรู้ดีว่าตัวเองจะต้องท�าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่		 เพื่อสร้าง 

ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างวิธีของผมกับวิธีของผู้โดยสารคนก่อน	ๆ		 

ผมเริ่มต้นด้วยการยอมรบัในสถานการณ์อนัไม่น่ายนิดทีี่เราทั้งคู่ต้องเผชญิ		

“สวัสดีครับ		เป็นยังไงบ้าง”		ผมถามด้วยน�้าเสียงเป็นมิตรที่สุดเท่าที่จะ

ท�าได้		“ฟังนะ		ผมรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผดิของคณุ		และคณุกก็�าลงัเจอ

ค�่าคนืที่ยากล�าบากเหมอืนกบัเรา”

มาร์ตากะพรบิตา		ไม่ขยบัเขยื้อน		และไม่ได้พูดอะไร
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“แต่คุณลองนึกถึงหัวอกผมดูสิครับ”		ผมพูดต่อ		“สายการบินให้

ก�าหนดการเดนิทางกบัเราโดยมเีวลาให้ต่อเครื่องเพยีงน้อยนดิ		พวกเขารูว่้า

เครื่องบนิล�าแรกของเราล่าช้าไปไม่กี่นาทแีละนี่เป็นเที่ยวบนิสดุทา้ยของวนั		

แต่พวกเขากย็งัตดัสนิใจไม่ให้เครื่องบนิรอเรา		ไม่เป็นไรครบั		ผมเข้าใจ”

มาร์ตาเบิกตากว้างขึ้นเล็กน้อย		ท่าทางเธอสับสนกับทิศทางที่ 

บทสนทนาก�าลงัด�าเนนิไป

“ผมเข้าใจจรงิ	ๆ	ครบั”		ผมพูดอย่างใจเย็น		“ทางสายการบินต้อง

เสียเงินทุกนาทีที่เครื่องบินจอดอยู่ตรงประตูขึ้นเครื่อง		การเอาเครื่องออก

จงึประหยดัเงนิกว่าการรอผูโ้ดยสารเพยีงหยบิมอืเดยีว		เราเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ

ในการวเิคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงนิของสายการบนิ		และผมกย็อมรบั

ได้ครับ		แต่ตอนนี้สายการบินต้องดูแลพวกเราที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบด้วย		

ถูกไหมครบั		ผมไม่ได้ขอเงนิคนื		ขอแค่ห้องพกัโรงแรม		มนัคอืสิ่งที่สมเหตุ

สมผล		และทางสายการบนิกย็งัได้ก�าไรอยู่ด”ี		

“คุณซอมเมอร์สคะ”		มาร์ตาพูดแทรกขึ้นเหมือนมีใครมาบอกบท

พอด	ี	“ปญัหากค็อืเราไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัโรงแรมใหไ้ด	้	เพราะความ

ล่าช้าในเที่ยวบนิแรกของคณุเกดิจากสภาพอากาศ”

“ผมเข้าใจนโยบายนั้นครบั”		ผมตอบให้ดมูเีหตผุลที่สดุเท่าที่จะท�าได้  

“และผมกม็องว่ามนัเหมาะสมด้วยซ�้าส�าหรบักรณส่ีวนใหญ่		แต่สิ่งที่เกดิขึ้น

ในคืนนี้แตกต่างออกไปเล็กน้อยว่าไหมครับ		เครื่องบินล�าแรกของเราช้า 

แค่สองนาทเีอง		เรามาถงึประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกตามก�าหนด		

แต่สายการบนิไม่สนใจจะรอเรา		และสภาพอากาศกไ็ม่เกี่ยวข้องกบัเรื่องนี้

เลย”		ผมเสนอ

มาร์ตามท่ีาทอ่ีอนลงเลก็น้อย		แต่เธอกย็งัไม่ยอมอ่อนข้อและยดึตาม

บทพดูของเธอ		“ฉนัเสยีใจด้วยค่ะ		แต่นั่นคอืนโยบายของเรา		ฉนัท�าอะไร

ไม่ได้”

ผมสอบถามต่อไปอย่างมแีบบแผน		“อมื		ต้องมอีะไรสกัอย่างที่คณุ

ท�าได้ส	ิ	คณุต้องมอี�านาจตดัสนิใจบางเรื่องแน่	ๆ		ผมไม่เชื่อว่าคณุจะปล่อย
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ให้หญงิชราด้านหลงัผมนอนค้างคนืในสนามบนิ”		ผมให้เหตผุลโดยท�าเป็น

มองข้ามเรื่องที่ว่าความห่วงใยที่ผมอ้างนั้นยงัไม่มากพอในการท�าให้ผมยอม

สละต�าแหน่งด้านหน้าสดุของแถวให้แก่ผู้สูงอายคุนนั้น

“อ๋อ		เรามข้ีอยกเว้นในกรณพีเิศษแน่นอนค่ะ		ถ้าคณุนั่งเก้าอี้รถเขน็

หรอืป่วย		ฉนัสามารถมอบบตัรก�านลัห้องพกัได้”		เธอยอมรบั		“แต่ท่าทาง

คณุไม่เหมอืนคนป่วยเลยนี่คะ		คณุซอมเมอร์ส”		เธอพูดพร้อมรอยยิ้มแบบ

คนที่รู้ตวัว่าก�าลงัเถยีงชนะ

ผมยิ้มตอบ		ผมไม่ได้ป่วย		แต่ตอนนี้ผมเข้าใจสถานการณ์ดขีึ้นแล้ว		

มาร์ตาไม่ใช่คนใจจดืใจด�าหรอืแม้กระทั่งไร้เหตผุล		ความจรงิแล้วผมเริ่มจะ

รู้สกึชอบเธอนดิ	ๆ	ด้วยซ�้า		ถ้าเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปอย่างการ

ได้นั่งข้างเธอบนรถประจ�าทางหรอืเจอเธอตอนอยู่ที่ร้านขายของช�า		ผมคง

รู้สึกว่าเธอเป็นคนที่น่าคบหรืออย่างน้อยก็ไม่มีพิษมีภัยอะไร		แต่คืนนี้เธอ

เป็นพนกังานที่จ�าเป็นต้องท�าตามหน้าที่ของตวัเอง		และการสนทนาอย่างมี

อารยะของเรากน็านพอที่จะเผยให้เหน็หนึ่งในช่องโหว่ของระเบยีบข้อปฏบิตัิ

“ครับ		ผมไม่ได้ป่วย”		ผมยอมรับ		สูดหายใจลึกและโน้มตัวไป 

ข้างหน้า		“แต่ภรรยาผม...”		ผมพูดพลางชี้ไปยงัที่นั่งที่เธอรออยู่พร้อมกบั

กระเป๋าของเรา		“เธอ...ตั้งครรภ์ได้สองเดอืนแล้ว”		ผมพูดอกึอกั		ตอนนี้

เสยีงของผมแทบจะเป็นเสยีงกระซบิไปแล้ว

มาร์ตากะพรบิตาสองครั้ง		เธอก�าลงัประมวลผลข้อมูลใหม่เรื่องนี้

“บางทผีมอาจไม่ควรบอกคณุเรื่องนี้”		ผมพูดต่อ		ซึ่งผมเดาว่าเป็น

ความพยายามโดยสญัชาตญาณที่จะท�าลายความเงยีบ

“เรายงัไม่ได้บอกครอบครวัเลยด้วยซ�้า”		ผมยงัคงพูดไปเรื่อย

“ความจริงคุณเป็นคนแรกที่รู้เลยนะเนี่ย”		ผมพูดเสริม		ชักติดลม

แล้วส	ิ	“นอกจากสูตนิรแีพทย์ของเรา		อ้อ		แล้วกค็นในร้านขายยาที่ขาย

ชดุทดสอบการตั้งครรภ์ให้เราด้วย		ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาคงเดาได้”

มาร์ตาเริ่มลงมือพิมพ์	 	ซึ่งผมถือเป็นสัญญาณให้หยุดพูด		ก็ดี

เหมือนกัน		เพราะถ้าพูดต่อไปผมอาจพล่ามเลยเถิดถึงขั้นสัญญาว่าจะ 
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ตั้งชื่อลูกคนแรกตามชื่อเธอก็ได้	 	หลังจากผ่านไปไม่กี่นาที	 	 เธอก็ยื่น 

บัตรก�านัลห้องพักโรงแรมสีเขียวให้ผมอย่างเงียบ	ๆ		ยิ่งไปกว่านั้น		เธอ 

ยงัแถมคูปองอาหารส�าหรบัเช้าวนัรุ่งขึ้นให้เราด้วย

ภรรยาของผมตอบรับด้วยท่าทีผสมปนเป		เธอดีใจมากที่เราได ้

ห้องพัก		แต่เธอก็เตือนผมว่าหากมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ใด	ๆ	 

เกดิขึ้นในอนาคต		สาเหตนุ่าจะเป็นเพราะผมฝ่าฝืนข้อตกลงตามความเชื่อ

ของเราที่ว่าต้องเกบ็เรื่องตั้งครรภ์ไว้เป็นความลบัจนกว่าจะครบ	3	เดอืน

“คณุว่าชื่อมาร์ตาส�าหรบัเดก็ผู้หญงิเป็นยงัไงบ้าง”		ผมถามเธอ

ผมหาเลี้ยงชพีด้วยการศกึษาเรื่องสถานการณ์ครบั		มนัคอืงานที่ยอดเยี่ยม

ที่สดุในโลก		ผมได้สอนผูค้นเกี่ยวกบัพลงัของสถานการณ์และส�ารวจพลงันั้น

ในงานวจิยัของตวัเอง		ซึ่งผมจะบอกต่อไปในหนงัสอืเล่มนี้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตวั

เราล้วนคอยชักจูง		แต่งแต้มวิธีคิด		และชี้น�าการกระท�าของเราอยู่ตลอด

เวลา		แต่เราแทบไม่เคยสงัเกตเหน็มนัเลย

ผมหวังว ่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสังเกตเห็นสิ่งเหล่านั้น		 

จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้คือการกระตุ้นให้คุณมองเห็นอิทธิพลของ

สถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่มีต่อแนวโน้มและประสบการณ์ในแต่ละวันของคุณ		

สถานการณ์ธรรมดา	ๆ	ทุกรูปแบบ		ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่คุณอยู่		ผู้คน 

รอบตัวคุณ		หรือสิ่งแวดล้อมที่คุณเห็นจะเปลี่ยนแปลงการกระท�าของคุณ		

และแน่นอนว่าเปลี่ยนแปลงตวัตนที่คณุดเูหมอืนจะเป็นด้วย		เมื่อพยายาม

ท�าความเข้าใจแนวคิดเรื่องนี้แล้ว		 เราก็จะเกิดความเข้าใจในตัวเองและ 

คนอื่น	ๆ	ในชวีติอย่างลกึซึ้งขึ้น

สิ่งที่ศาสตร์เรื่องสถานการณ์สอนเรากค็อื		ความเข้าใจหลายอย่าง

ของเราเกี่ยวกบัธรรมชาตขิองมนษุย์นั้นไม่ถกูต้อง		ถงึแม้เราจะมคีวามเชื่อ

มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเราเข้าใจดว่ีาอะไรท�าให้ผูค้นท�าในสิ่งที่พวกเขาท�า		

แต่หลายเรื่องกลับเป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิด		นิสัยของแต่ละคนไม่ได้เป็น 
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แบบเดมิตลอดเวลาอย่างที่คดิ		ซึ่งนั่นรวมถงึนสิยัของคณุและผมด้วย		นสิยั

ของเราได้รบัอทิธพิลจากคนรอบข้างมากกว่าที่คดิ		แม้แต่ความเชื่อที่เรามี

เกี่ยวกบัตวัเองกย็งัขึ้นอยู่กบัสถานการณ์เป็นอย่างมาก

หนงัสอืเล่มนี้จะพาคณุไปสมัผสักบัประสบการณ์ของมนษุย์ในมมุที่

มีผู้คนได้สัมผัสน้อยกว่า		ซึ่งคุณจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าประหลาดใจ 

บ่อยครั้ง		และบางครั้งกช็วนให้ล�าบากใจด้วย		รวมทั้งท�าให้คณุเพ่งความ

สนใจไปยังสถานการณ์ธรรมดาทั่วไปแต่มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อวิธีคิด

และการกระท�าของเรา		งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์มีอิทธิพล 

ต่อชีวิตเราแม้แต่ในด้านที่เป็นส่วนตัวมากที่สุด		และข้อสรุปเรื่องนี้ก็ท�าให้

คนที่ยอมรับมันมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้รวมไปถึงความได้เปรียบในการ

แข่งขนัด้วย

ผมไม่รบัปากว่าการอ่านหนงัสอืเล่มนี้จะท�าให้คณุเป็นคนดขีึ้น		เพราะ

ผมเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้ด้วยการเล่าเรื่องที่ตัวเองฝ่าฝืนข้อตกลงกับภรรยา

โดยเปิดเผยเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันควรก็เพื่อจะได้นอนโรงแรมฟร	ี	

หนงัสอืเล่มนี้จงึไม่ใช่หนงัสอืแนวพฒันาตวัเองครบั		

แต่ผมสัญญาว่าหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับ

ธรรมชาติของมนุษย์		ซึ่งจะส่งผลให้คุณเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น		

โดยจะพฒันาความสามารถของคณุในการคาดเดาเกี่ยวกบัการตอบสนอง

ของผู้คนรอบตัวในสถานการณ์หลากหลายรูปแบบ		ไม่ว่าจะด้วยการฝึก 

ให้คณุถอยออกมาเพื่อประเมนิสถานการณ์และภาวะกลนืไม่เข้าคายไม่ออก

ที่ก�าลงัเผชญิอยูโ่ดยใช้เหตผุลแทนอารมณ์		หรอืด้วยการท�าให้คณุตระหนกั

อย่างรวดเรว็ว่าจะสามารถใช้ปัจจยัด้านสถานการณ์เพื่อชกัจงูคนอื่นรวมทั้ง

ป้องกันความพยายามในท�านองเดียวกันที่ชักจูงคุณมากเกินไปได้อย่างไร		

พูดง่าย	ๆ	กค็อื		ถ้าคณุอยากเพิ่มความส�าเรจ็สูงสดุในสิ่งที่คณุท�า		ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องการขาย		การเมือง		การฟ้องร้องด�าเนนิคดี		การตลาด		การ

เจรจาต่อรอง		หรอืการสอนหนงัสอื		(นี่ยงัไม่ได้พดูถงึการขดัเกลา		“ทกัษะ
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เรื่องผู้คน”		ของคณุให้มากขึ้นนะครบั)		คณุต้องเริ่มต้นศกึษาศาสตร์เรื่อง

สถานการณ์อย่างละเอยีด	

ผมยอมรับว่าความส�าเร็จของผมที่สนามบินนวร์กไม่ได้มีอะไรที่ 

เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์เลย		ผมไม่ได้อาศัยการค้นพบจากงานวิจัย

เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงให้เห็นว่าตัวเองสมควรได้รับบัตรก�านัล		 

ผมแค่ท�าตามหลักการทั่วไป		นั่นคือ		เมื่อผมมองสถานการณ์ตามความ

เป็นจรงิ		โดยเอาตวัเองออกจากอารมณ์ความรูส้กึและอคตซิึ่งมกัมอีทิธพิล

เหนอืความคดิ		ผมกส็ามารถมองเหน็เบาะแสที่ท�าให้เข้าใจคนอื่นและบรรลุ

ผลลพัธ์ที่ผมต้องการได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม		ศาสตร์เรื่องสถานการณ์ให้บทเรียนที่เป็นรูปธรรม

มากกว่านั้นเกี่ยวกบัการด�าเนนิชวีติในสงัคมของเรา		เนื้อหาบทต่อ	ๆ	ไปจะ

ส�ารวจธรรมชาตขิองมนษุย์ในหลาย	ๆ	ด้าน		โดยอาศยังานวจิยัที่จบัต้องได้  

การสังเกตประจ�าวัน		ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์		รวมไปถึงซิตคอมเรื่อง		

Seinfeld		บางตอน		สิ่งเหล่านี้ท�าให้การศกึษาเรื่องสถานการณม์ปีระโยชน์

และน่าประทับใจมาก		การศึกษานี้ต้องอาศัยความใส่ใจทั้งในเรื่องของ

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์และรายละเอียดธรรมดาทั่วไป		มันดึงดูด 

ทั้งความเป็นนักวิจัยเชิงพฤติกรรมและความเป็นแฟนซิตคอมที่ซ่อนอยู่ใน

ตวัเราทกุคน

เพราะท้ายที่สดุแล้วสถานการณ์ทกุรปูแบบล้วนมคีวามส�าคญั		ไม่ว่า

จะเป็นสถานการณ์ธรรมดาทั่วไปหรอืสถานการณ์ที่ซบัซ้อน		ลองนกึดสูคิรบั

ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าหลักการที่ใช้ได้ผลในการจูงใจพนักงานที่สนามบิน 

ถูกใช้ในสถานการณ์ที่มีผลกระทบร้ายแรงกว่านั้นเยอะ		ตัวอย่างหนึ่งที่ 

เกี่ยวกบัเรื่องนี้มาจากหนงัสอืของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองผู้ใช้นามแฝงว่าแมทธวิ 

อเลก็ซานเดอร์		ซึ่งพูดถงึเจ้าหน้าที่สอบสวนของสหรฐัอเมรกิาที่ไม่ประสบ

ความส�าเรจ็นกัในการล้วงเอาข้อมลูที่มปีระโยชน์จากผูท้ี่ถกูกล่าวหาว่าเป็น

ผูก่้อการร้ายซึ่งถกูจบักมุในช่วงไม่กี่ปีแรกของสงครามอริกั		อเลก็ซานเดอร์

กล่าวว่าสาเหตมุาจากแนวโน้มโดยอตัโนมตัขิองเจ้าหน้าที่สอบสวนส่วนใหญ่
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ที่มองว่าผูต้้องหาเป็นผูก้ระท�าความชั่วชนดิเกนิเยยีวยา		โดยจะตอบสนอง

แต่กบัการครอบง�า		ภยัคกุคาม		และความกลวัเท่านั้น		กเ็หมอืนกบักลยทุธ์

ที่ลูกค้าจ�านวนมากใช้กบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรกิารลูกค้าแล้วไม่ได้ผลนั่นแหละ

ครบั		ถ้าคณุคดิว่าการเปรยีบเทยีบนี้ฟังดไูม่นา่เชื่อถอื		แสดงวา่คณุไม่เคย

เหน็ผูอ้าศยัในชมุชนผูส้งูอายุของคณุปู่คณุย่าผมตอนที่พวกเขามปีฏสิมัพนัธ์

กบัพนกังานเสริ์ฟในห้องอาหารระหว่างมื้อเยน็แน่	ๆ

อเล็กซานเดอร์เขียนไว้ว่าจุดพลิกผันในอิรักเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่

สอบสวนเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์		โดยล้มเลิกกลยุทธ์ที่รุนแรงอย่างการดูถูก

เหยียดหยาม		แล้วหันมาใช้การเคารพในวัฒนธรรมและการสร้างความ

สัมพันธ์		ไม่ใช่ว่าพวกเขาเริ่มพาผู้ต้องหาออกไปกินพิซซ่าและไอศกรีม 

นะครบั		การบดิเบอืนความจรงิ		การให้ความหวงัลม	ๆ	แล้ง	ๆ		และการ

โกหกแบบเดมิ	ๆ	กลายเป็นส่วนประกอบส�าคญัของแผนการใหม่		แต่หวัใจ

ส�าคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ความรุนแรงไปเป็นการใช้สมอง 

ตามค�าที่อเลก็ซานเดอร์บอกไว้

ผูต้้องหาเป็นคณุพ่อที่มลีกูน้อยใช่ไหม		คณุต้องแสร้งท�าเป็นคณุพ่อ

เหมือนกัน		 เพื่อให้เกิดผลดีในการเชื่อมสัมพันธ์ด้วยเรื่องราวของการ 

เลี้ยงดลูกู		เป้าหมายของเจ้าหน้าที่สอบสวนกลายเป็นการสบืหาความจรงิ

เกี่ยวกับผู้ต้องหาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้		รวมถึงเก็บรายละเอียด

เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ามกลางการมีปฏิสัมพันธ์อันตึงเครียดนี้ให้ได้มาก

ที่สดุ		จากนั้นกน็�ารายละเอยีดเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์

ไม่ว่าจะเป็นสนามบินหรือเรือนจ�าอาบู	กราอิบ		การพูดคุยเล็ก	ๆ	

น้อย	ๆ	หรอืการตดัสนิใจเรื่องความเป็นความตาย		สถานการณ์ล้วนมคีวาม

ส�าคญัทั้งนั้น

เมื่อถงึตอนท้ายของหนงัสอืเล่มนี้		ผมหวงัว่าคณุจะเข้าใจถงึข้อสรปุ

เรื่องนี้และตระหนักได้ว่าสถานการณ์เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ

ประสบการณ์แต่ละวนัของมนษุย์ในหลาย	ๆ	ด้าน		แม้กระทั่งของตวัคณุเอง  

สิ่งเหล่านี้คือบทเรียนชีวิตที่สามารถให้ประโยชน์กับคุณได้ทั้งในเรื่องงาน
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และเรื่องส่วนตัว		ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว		แม้ว่าคุณจะไม่ได้เจรจา 

ต่อรองเรื่องบัตรก�านัลห้องพักโรงแรมหรือสอบสวนผู้ก่อการร้าย		แต่คุณก็

คงไม่อยากใช้เวลามากมายเกนิกว่าที่ควรจะเป็นไปกบัการพยายามคาดเดา

พฤตกิรรมของคนรอบข้าง		คดิค้นกลยทุธ์เพื่อสร้างความประทบัใจแรกให้

ดีขึ้น		รวมถึงประเมินว่าพนักงานขายแนะน�าสินค้าที่เหมาะกับเราจริง	ๆ	

หรอืแค่บอกทกุคนที่ลองเสื้อตวันี้ว่าใส่แล้วดูดกีนัแน่

เราจะเริ่มตอบค�าถามในท�านองนี้ได้ดขีึ้น		โดยเป็นค�าถามที่เกี่ยวข้อง

กบัทั้งแง่มมุธรรมดาทั่วไปและแง่มมุที่ส�าคญัในสงัคมของเรา		เมื่อไหร่กต็าม

ที่คุณน�าเรื่องพลังของสถานการณ์มาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจ

อะไรสกัอย่าง		ขอให้คณุนกึถงึหนงัสอืเล่มนี้ในฐานะแบบเรยีนเบื้องต้นที่จะ

ตอบค�าถามว่าอะไรคอืสิ่งที่จงูใจให้ผูค้นมพีฤตกิรรมหรอืความรู้สกึอย่างใด

อย่างหนึ่ง		ขอให้มองว่าหนงัสอืเล่มนี้เป็นเขม็ทศิน�าทางขณะที่คณุเริ่มก้าว

เดินบนเส้นทางใหม่เพื่อจะได้เข้าใจลักษณะธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์

อย่างลกึซึ้งยิ่งขึ้น

ขอบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะครับ		พนักงานขายท�างานแลกกับ 

ค่าคอมมสิชั่น		เธอพูดแบบนั้นกบัลูกค้าทกุคนนั่นแหละ
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