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ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ

คอยเตือนตัวเองถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี ้  

ถ้าคนคนหนึ่งได้รับความไว้วางใจจากคุณ  

ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องได้รับมันไปตลอดชีวิต… 

ดูพฤติกรรมในปัจจุบัน ไม่ใช่ในอดีต

– โธมัส เอริคสัน 
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โธมัส เอริคสัน

ผลงานขายดีทั่วโลก จากผู้เขียน วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า 
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“ทำไมไม่มีใครเชื่อฉัน คนคนนี้ร้ายกาจน่ากลัวมาก ๆ”
“พูดอะไรของเธอ เขาเนี่ยนะ”
ไดย้นิจนเบือ่ในละครหลงัขา่ว แตรู่ไ้หมวา่ เรือ่งจรงิยิง่กวา่ละคร เพราะ 

เราส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่พูดประโยคหลังเมื่อเผชิญหน้ากับคนเป็นพิษ 
ชนิดที่เรียกได้ว่าน่ากลัวและพึงระวังที่สุด

ไซโคพาธ ไมใ่ชแ่คก่ารมนีสิยัชอบใชอ้บุายลวงหลอกผูอ้ืน่เพือ่หาประโยชน์  
ควบคุม ทำร้าย หรืออาจถึงขั้นทำลายคนอื่นให้ย่อยยับอย่างจงใจและ 
ไม่รู้สึกรู้สา แถมเนียนกริบชนิดที่จับมือใครดมไม่ได้

มนัคอืความผดิปกตทิางบคุลกิภาพทีฉ่าบหนา้ดว้ยความปกติ อาจถงึขัน้  
น่าหลงใหลกว่าปกติ

คือคนที่ใครก็ไม่รู้ว่าร้าย กว่าจะรู้ตัว หรืออาจจะไม่มีวันรู้เลย อะไร ๆ  
เสียหายไปมากแล้ว คนเหล่านี้แฝงตัวอยู่ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะที่ทำงาน ในวง 
เพื่อนฝูง หรือกระทั่งที่บ้านเราเอง 

มันยังน่ากลัวตรงที่เขาเหล่านั้นฉลาดรอบคอบและจับจุดแข็ง - จุดอ่อน 
ของเราไดอ้ยา่งรวดเรว็ นัน่ทำใหค้วามเขา้ใจเรือ่งระบบ “คนสีส่”ี ตอ้งกลบัมาม ี
บทบาทใหญ่หลวงอีกครั้ง ถ้าคุณเคยอ่านหนังสือเล่มเยี่ยมเล่มก่อนหน้า 
ที่รู้จักกันทั่วโลกของเอริคสัน  นั่นคือ วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่ เง่า 
คุณคงพอรู้แล้วว่า คนทั้งโลกที่ถูกแบ่งออกเป็นสี่สีคืออะไร และคุณน่าจะ 
มีเฉดสีอะไร แต่ถ้าคุณยังไม่ได้อ่านก็ไม่ได้ต้องกังวลไป คุณจะได้เรียนรู้ 
แก่นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้อยู่ดี คุณจะได้รู้ว่า การเป็นคนสีใดสีหนึ่ง  
มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าของคนเจ้าเล่ห์เลือดเย็นที่เรียกว่า ไซโคพาธ  
ในลักษณะใดได้บ้าง และจุดแข็งเฉพาะตัวที่คุณจะใช้เป็นอาวุธโต้กลับ 

คํานําสํานักพิมพ์
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คืออะไร
แต่ถ้าคุณได้อ่าน  วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า  ก็น่าจะชัดเจนตามที่  

เอรคิสนัทิง้ทา้ยไว้ วา่เลม่ทีค่ณุถอือยูน่ี้ ออกจะ “โหด” กวา่เลม่แรกอยูไ่มน่อ้ย  
เพราะจะเหน็วา่ คนด ี ๆ ทีไ่มไ่ดมุ้ง่รา้ยตอ่กนั แคเ่พราะความตา่งยงังีเ่งา่ใสก่นั 
จนปวดขมับได้ขนาดไหน

แล้วถ้าขยับเข้ามาในจักรวาลของคนมุ่งร้ายจริง ๆ เรื่องราวจะโกลาหล 
เลยเถิดไปได้แค่ไหน 

และเช่นเคย โลกนี้มีคนที่จงใจพ่นพิษใส่คนอื่น และคนที่เป็นพิษโดย 
ไม่รู้ตัว และเราต้องแยกสิ่งนี้ให้ออกเพื่อหาทางอยู่ร่วมกันหรือหนีห่างอย่าง 
ชาญฉลาด และยงัเขา้ใจตวัเราเองมากขึน้ และแนน่อนวา่หนงัสอืเลม่นีไ้มไ่ด ้
มาจากความปรารถนาของผู้เขียนหรือสำนักพิมพ์ที่จะสร้างความหวาดระแวง 
ระหว่างเรา แต่มาจากความปรารถนาที่จะให้พวกเรามีเครื่องมือที่ดียิ่งขึ้น 
ในการอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน ที่ทำงาน หรือที่ไหนก็ตาม

การเรียนรู้ที่จะรักไม่ใช่เรื่องง่ายดาย พอ ๆ กับการเรียนรู้ที่จะขีดเส้นแบ่ง  
เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของคุณเอง และของผู้คนรอบ  ๆ  ตัวคุณ  
เราจึงหวังเหลือเกินที่จะช่วยให้ทักษะสำคัญสองด้านนี้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น 
สำหรับคุณ ไม่ว่าจะมีพื้นอารมณ์หรือบุคลิกภาพเช่นไร  

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เหนื่อยเพราะต้องเก็บกดตัวเอง ยอมตามคนอื่น 
ตลอด หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณขีดเส้นกับสิ่งที่ล้ำเกินเข้ามา เรียกคืนพลัง 
ควบคุมชีวิต และมีความสุขมากขึ้น

ถ้าคุณก็ชักจะระอากับอารมณ์เหวี่ยงที่เหมือนจะเกินพอดีของตัวเอง  
รู้สึกผิดอยู่บ่อย ๆ ที่อยากควบคุมใครสักคน หนังสือเล่มนี้อาจะช่วยปลดล็อก 
และชี้แนะหนทางที่คุณจะลองรักในแบบที่ดีขึ้น แต่พึงพอใจกับความสมัพันธ ์
ที่มีค่ากับคุณมากขึ้น 

ถ้าคุณรู้สึกแปลก  ๆ  มานานที่ไม่ว่าจะทำดีหรือตั้งใจดีเท่าไหร่ ทำไม 
อะไร  ๆ  ก็ไม่ดีขึ้นเลย คุณอาจจะเริ่มตั้งคำถามว่า  “ใคร”  กำลังทำให้อะไร  ๆ  
ยากอย่างที่ไม่ควรหรือเปล่า แล้วเริ่มอย่างถูกทิศทางในการเรียกคืนสมดุล 
ในความสัมพันธ์ หรือตัดสินใจเปลี่ยนแปลงจุดใด ๆ อย่างมีสต ิ
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ท้ายที่สุดแล้ว ความยุติธรรมต่อตัวเราเองและคนอื่น  ๆ ความเมตตา 
ต่อตัวเราเองและคนอื่น  ๆ และการหาจุดเหมาะสมในความสัมพันธ์ไม่ว่า 
ระดับใกล้ชิดหรือระดับห่างจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าเราไม่ได้ตระหนักรู้ว่า  
จริง ๆ แล้วมนุษย์ไปได้ไกลแค่ไหน ในการล่วงล้ำหรือใช้คนอื่นเป็นสะพานสู่ 
ความปรารถนาของตัวเอง ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ภายใต้สภาวะเงื่อนไข 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

เราจงึควรพรอ้มเสมอทีจ่ะบม่เพาะขดัเกลาความสามารถในการหยัง่จติใจ 
กันและกันให้ลึกซึ้งขึ้น แล้วเริ่มจากจุดนั้น
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ผู้อื่น
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 7. อารมณ์ด้านชา (มีอารมณ์ตอบสนอง 
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 8. ขาดความยับยั้งชั่งใจ
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10. ต้องการสิ่งกระตุ้น 
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13. มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม
   เมื่อโตเป็นผู้ ใหญ ่
14. ชอบเอาเปรียบผู้อื่น 

15. มักมากในทางเพศ 

16. ไม่มีเป้าหมายระยะยาวที่มีพื้นฐานอยู่บน 
ความเป็นจริง 

17. ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง   

18. ทำผิดกฎหมายในคดีอาญาตั้งแต่เด็ก 

19. ทำผิดเงื่อนไขการปล่อยให้พ้นโทษ
   ก่อนกำหนด 
20. ก่ออาชญากรรมได้หลายรูปแบบ

คะแนนที่ได้
คะแนนรวม

คะแนน 35 - 40 : ไซโคพาธขนานแท้ คะแนน 15 - 20 : มีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง
คะแนนสูงกว่า 30 : มีแนวโน้มเป็นไซโคพาธ คะแนนต่ำกว่า 15 : คนทั่วไป

หมายเหตุ : ตารางตรวจสอบพฤติกรรมนี้ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัย 

เชิงการแพทย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่หน้า 23
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การได้รักเธอเปรียบเสมือนการออกรบ ฉันไม่เหมือนเดิมอีกเลยเมื่อกลับมา 
— วอร์ซัน เชียร์
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 บทนำ 

สังคมของเราปกครองด้วยคนบ้าเพื่อวัตถุประสงค์บ้า ๆ 
— จอห์น เลนนอน

ลองจินตนาการดูว่ามีคนที่มีเสน่ห์สุด  ๆ  และเป็นเพศที่คุณชอบนั่งอยู่ 
ตรงข้ามคุณและยิ้มให้คุณพร้อมบอกว่า “คุณคือคนที่วิเศษที่สุดเท่าที่ 

ฉันเคยพบมา!” คุณจะรู้สึกทันทีเลยว่า คนคนนี้พูดจริง เขาจริงใจกับคุณ  
เขายังถามคุณต่าง ๆ  นานาและอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณโดยไม่สนใจ 
พูดถึงเรื่องของตัวเองเลย สายตาก็มองคุณราวกับว่ามีเพียงคุณคนเดียว 
ในสถานที่แห่งนั้น ความสนอกสนใจที่คนคนนี้มีต่อคุณทำให้คุณหน้าบาน 
และหัวใจพองโตอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อน คนผู้นี้พูดสิ่งที่คุณรอฟังมาตลอด 
ชีวิต เขาเข้าอกเข้าใจดีพอสมควรทีเดียวว่าคุณเป็นคนอย่างไร รู้ตัวตน 
บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในบุคลิกภาพของคุณ รวมถึงทุกอย่างที่คุณชอบและ 
ไม่ชอบ คุณรู้สึกราวกับว่าในที่สุดก็ได้พบเนื้อคู่แล้ว คนผู้นี้เข้าเกาะกุมหัวใจ 
ของคุณอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึก ราวกับต้องมนตร์สะกด 

คุณนึกภาพออกไหมครับ จินตนาการถึงความรู้สึกแบบนั้นได้ไหม  
มันสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะ 

ตอนนี้มาถึงคำถามที่ว่า คุณมองกระจกและบอกตัวเองอย่างตรงไป 
ตรงมาได้หรือไม่ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่มีผลอะไรกับคุณ คุณจะไม่หวั่นไหว 
ไปกบัคำหวานไรส้าระสดุแสนโรแมนตกินัน้และรูส้กึสงสยัขึน้มาทนัทวีา่คนผูน้ี ้
ต้องการอะไร อะไรบางอย่างที่แตกต่างจากสิ่งที่เขาแสดงออกอย่างสิ้นเชิง  
ถ้าไม่ใช่ร่างกายของคุณ ก็น่าจะเป็นเงินของคุณ 

ลองใช้ เวลาคิดดูสักหน่อยก่อนจะตอบ  เพราะถ้าคุณไม่เคยเจอ 
สถานการณ์เช่นนี้มาก่อน คุณจะไม่มีทางเห็นภยันตรายที่แฝงอยู ่ บุคคลผู้นี ้
จะเผยความลับของตัวเองให้คุณฟังและหาทางให้คุณเผยความลับของตัวเอง  
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คุณจะตอบทุกคำถามที่ลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นเรื่อย ๆ เป้าหมายหลัก 
มเีพยีงอยา่งเดยีวคอื เกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัตวัคณุใหไ้ดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้

เมื่อสองสามปีก่อน ผมเขียนหนังสือชื่อ  Surrounded  by  Idiots   
(วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า) หนังสือเล่มนั้นพูดถึงพื้นฐานของภาษา  
DISC ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกในการอธิบายถึงการ 
สื่อสารของมนุษย์และความแตกต่างในรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ หนังสือ 
ประสบความสำเร็จชนิดที่ผมไม่ได้คาดคิดไว้เลยจริง  ๆ ผมเชื่อว่าเหตุผล 
ส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จของหนังสือเล่มนั้นคือ คนมากมายก็เป็น 
แบบผมที่หลงใหลในเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ ทั้งพฤติกรรมของคนอื่นและ 
เหนือสิ่งอื่นใดก็คือพฤติกรรมของตัวเอง  ผมอาจต้องยอมรับด้วยว่า  
ตัวผมเอง เป็นคนที่น่าสนใจ! อย่างน้อยก็สำหรับตัวผมเอง 

ประเภทของพฤติกรรมที่ผมใช้ทั้งในหนังสือเล่มแรกและหนังสือเล่มนี้ 
ยึดตามทฤษฎีของวิลเลียม  โมลตัน  มาร์สตัน  ซึ่ งประกอบด้วยคน  
4 ประเภทหลัก โดยแต่ละประเภทใช้สีเป็นตัวแทน ได้แก่ มนุษย์สีแดง 
ผูช้อบมบีทบาทนำ มนษุยส์เีหลอืงทีถ่นดัการโนม้นา้ว มนษุยส์เีขยีวผูช้ืน่ชอบ 
ความคงเส้นคงวา และมนุษย์สีน้ำเงินซึ่งนิยมทำตามแบบแผน ในบท 
ต่อ  ๆ  ไปผมจะให้ภาพกว้างว่าสีเหล่านี้มีความหมายอย่างไรในทางปฏิบัติ  
ประเภทของพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยตอบคำถามของเราได้ 
มากมาย (แต่ไม่ทั้งหมด) ว่าผู้คนเป็นอย่างไร 

คนเราซับซ้อนเกินกว่าจะบรรยายได้ครบทุกรายละเอียด แต่ยิ่งคุณ 
เข้าใจมากเท่าไร การดูว่าใครไม่ได้มีแนวโน้มจะเป็นคนแบบใดก็จะยิ่ง 
ง่ายขึ้น การจัดประเภทพฤติกรรมเช่นนี้เป็นวิธีการที่น่าจะครอบคลุมราว  
80 เปอร์ เซ็นต์ของปริศนาด้านพฤติกรรมทั้งหมด  ถือว่าเยอะทีเดียว 
แต่ก็ยังห่างไกลจากคำว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มีปัจจัยอื่น  ๆ อยู่เสมอที่เราจำเป็น 
ต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของคนคนหนึ่ง เช่น เพศ อายุ  
ความต่างทางวัฒนธรรม แรงจูงใจ สติปัญญา ความสนใจ ประสบการณ์ 
ในทุก  ๆ  ด้าน ลำดับการเกิด และปัจจัยอื่นอีกนับไม่ถ้วน พูดง่าย  ๆ  คือ 
ปริศนานี้ประกอบด้วยตัวต่อจิ๊กซอว์มากมายเหลือเกิน 
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ปัญหาอยู่ตรงนี้

ขณะที่หนังสือเล่มแรกได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย  ๆ  ทั่วโลก บางคนเลือก 
ที่จะใช้ระบบ  DISC ในทางที่เลวร้าย ซึ่งผมไม่เคยตั้งใจให้เกิดการใช้ 
ในลักษณะนี้เลย ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้ ผมจึงอยากให้คุณตระหนักถึง 
คนลักษณะนี้ คนที่พยายามหลอกล่อให้คุณทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ  
และผมจะให้เครื่องมือกับคุณเพื่อปกป้องตัวเอง มีคนถามผมบ่อยครั้งว่า  
คนคนหนึ่งมี  ทุก  สีได้หรือไม่ โดยมีสีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีน้ำเงิน 
อย่างละนิดอย่างละหน่อย “ฉันมีครบทุกสีผสมกันอย่างละนิด” ผู้อ่าน 
หลายคนเขยีนอเีมลมาบอกผมอยา่งนี ้ “เรือ่งนีเ้ปน็ไปไดห้รอืเปลา่” ผมรูส้กึวา่ 
เป็นไปได้แน่นอน บางครั้งผมก็ทำเหมือนคนสีแดง บ่อยครั้งที่ทำเหมือนคน 
สีเหลืองและสีเขียว แต่ในบางโอกาสผมก็เป็นคนสีน้ำเงินอย่างไม่ต้องสงสัย  
อันที่จริงเหตุผลว่าทำไมเรื่องนี้จึงเป็นไปได้นั้นง่ายมาก เราทุกคนมีความ 
สามารถที่จะใช้พฤติกรรมแบบไหนก็ได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากเราเป็น 
สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาและสามารถคิดอะไรเองได้ เมื่อคนสีเหลืองรู้จัก 
นิสัยของตนเองมากขึ้นก็จะเรียนรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องปิดปากและเปิดหูรับฟัง  
ส่วนคนสีเขียวก็สามารถเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นจากใจจริงแม้ว่ามัน 
อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้ง แต่ถึงที่สุดแล้ว โดยปกติคนเราจะมีเพียงสองสี 
ที่โดดเด่นอยู่ในพฤติกรรม 

ประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ

ประมาณ  1 ปีหลังจากหนังสือ  วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่ เง่า  ตีพิมพ์  
ผมได้พบกับเหตุการณ์ประหลาด เด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินมาหาผมหลังจากผม 
บรรยายเสร็จที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เขามายืนตรงหน้าผมซึ่งกันคนอื่น 
ไม่มากก็น้อยที่ต้องการถามคำถามผมเช่นกัน เด็กหนุ่มจ้องผมตาเขม็งพร้อม 
พูดว่า เขาไม่เห็นว่าตัวเองอยู่ในข่าย  สีใดสีหนึ่ง  เลย ผมถามเขาว่าเขา 
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หมายความว่าอะไร เขาตอบว่า พฤติกรรมแบบต่าง ๆ ที่ผมบรรยายไม่ตรง 
กับเขาสักแบบ เขาคิดว่าตัวเองเป็นสีที่ห้า เขายังอยากรู้มากขึ้นด้วยว่า 
จะปฏิสัมพันธ์กับคนสีอื่นอย่างไรถึงจะดีที่สุด แต่การเลือกใช้คำของเขา 
น่าสนใจทีเดียว เขาบอกผมว่า เขาต้องการรู้ว่าจะ “ใช้ประโยชน์จากความรู ้
เหล่านี้ได้อย่างไร” 

โอเค 
ผมให้คำตอบแบบทั่ว  ๆ  ไป เพราะตอนนั้นผมไม่มีเวลาวิเคราะห์เขา  

และเมื่อเขาตระหนักได้ว่า ต่อให้ถามมากแค่ไหนก็ไม่ได้คำตอบอะไรไปมาก 
กว่านี้ เขาก็ขยับตัวออกไป แต่แทนที่เขาจะเดินจากไปเลย เขากลับยืนห่าง 
ออกไปสองสามเมตรพร้อมกับเฝ้ามองผมตลอดเวลาจนผมเก็บของเสร็จ 

“เฝ้ามอง” ไม่ใช่คำที่ตรงเป๊ะสักเท่าไร อันที่จริงเขาจ้องมองผมจนเกือบ 
ทำใหผ้มรูส้กึเขนิอยูน่าน 10 นาทเีหน็จะได ้ ผมเหน็คนเดนิเขา้มาทกัทายและ 
ยิ้มให้เขา และทุกครั้งเขาจะยิ้มตอบ แต่เขาไม่ได้ยิ้มจริง  ๆ เขา  แกล้ง  ยิ้ม  
ใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวจนดูเหมือนการแสยะยิ้มที่ประหลาด  เป็นการ 
พยายามทำให้ดูเหมือนยิ้ม คนบางคนที่เขายิ้มตอบสังเกตได้และมองด้วย 
สายตาแบบมีคำถาม แต่คนอื่น ๆ ดูเหมือนจะไม่คิดว่ามีอะไรผิดปกติ และ 
ทกุครัง้หลงัจากสง่ “ยิม้” ใหค้นอืน่ เขาจะกลบัมาจอ้งผมเขมง็ซึง่นา่อดึอดัสิน้ด ี

และการทีเ่ขาพดูวา่ “ใชป้ระโยชน”์ จากระบบ DISC หมายความวา่อะไร 
ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า เด็กหนุ่มคนนี้พูดถูกอยู่เรื่องหนึ่ง นั่นคือ ภาษา  

DISC ไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน มีคนส่วนหนึ่งที่เราไม่อาจจัดเข้าประเภท 
ไหนไดเ้ลย เราควรจะระมดัระวงัใหม้ากกบัคนประเภทนีซ้ึง่ไมน่า่ขอ้งแวะดว้ย 
หรืออาจจะถึงขั้นอันตรายด้วยซ้ำ เราทุกคนล้วนเคยได้ยินเกี่ยวกับพวก 
จอมบงการ สิบแปดมงกุฎ และนักต้มตุ๋น เหยื่อของคนเหล่านี้จะสงสัยว่า  
มันหลอกจนฉันตายใจขนาดนี้ได้ยังไง ทำไมฉันถึงมองไม่ออกว่ามันเป็น 
พวกสิบแปดมงกุฎ 

เหตุผลน่ะหรือครับ ก็เพราะคนเหล่านี้รู้ว่า พวกเขาจะใช้พฤติกรรม 
ของพวกคุณเองมาเล่นงานพวกคุณได้อย่างไร พวกเขามีสัญชาตญาณที่จะ 
เข้าใจวิธีหลอกล่อคนอื่นให้ทำอะไรได้แทบทุกอย่าง และพวกเขาสามารถ 
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หลอกได้แทบทุกคนโดยใช้สิ่งที่  พวกเขาได้เรียนรู้ เกี่ยวกับคนเหล่านั้น  
จุดประสงค์ของคนเหล่านี้เหมือนเดิมเสมอ นั่นคือเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเอง 
ต้องการ พวกเขาทิ้งร่องรอยของความวุ่นวายและความโกลาหลไว้ข้างหลัง 

คำถามก็คือ ถ้าใครสักคนไม่มีบุคลิกของตัวเอง แต่สามารถเลียนแบบ 
ใครก็ตามที่อยู่ตรงหน้า คนแบบนี้คือคนแบบไหน พวกเขาไม่ใช่มนุษย์สีแดง 
หรือสีเหลืองและไม่ใช่สีเขียวหรือสีน้ำเงินอย่างแน่นอน พวกเขาประกอบด้วย 
ทกุสใีชห่รอืไม ่ หรอืจดัอยูใ่นสทีีห่า้อยา่งนัน้หรอื คำตอบคอืไมใ่ชท่ัง้สองอยา่ง  
พวกเขาเป็นประเภทที่แย่กว่านั้นมาก เป็นแบบที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่ม 
ในแบบที่เราจัดประเภทคนปกติทั่วไป พวกเขาเป็นคนที่ไม่มีบุคลิกของตัวเอง  
แต่จะเลียนแบบอะไรก็ตามที่พวกเขาเห็นเพื่อประโยชน์ของตัวเอง พวกเขา 
เป็นเหมือนกิ้งก่าที่เปลี่ยนสีได้และมีวาระซ่อนเร้นที่มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู ้ 
และเรามัน่ใจไดเ้ลยวา่วาระซอ่นเรน้นีม้ไีวเ้พือ่สรา้งประโยชนใ์หพ้วกเขาเทา่นัน้

แทนที่จะระบุให้คนเหล่านี้เป็นสีที่ห้าหรือเป็นสีผสมของทุกสี ผมนิยาม 
พวกเขาว่าเป็นคนไม่มีสีอะไรเลย เพราะคนที่ไม่มีบุคลิกที่แท้จริงเป็นของ 
ตัวเองหรือคนที่แทบจะแสดงอยู่ตลอดเวลานั้นถือว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริง  
พวกเขาคือความฉ้อฉลที่มีชีวิต ถ้าคุณเคยพบเจอคนแบบนี้ คุณจะรู้ว่า 
ผมกำลังพูดถึงอะไร 

ว่าแต่คนเหล่านี้  เป็น  ใคร คนประเภทไหนกันที่พยายามเลียนแบบ 
สิ่งที่คนอื่นทำ และเป้าหมายของคนพวกนี้จะเป็นอะไรได้บ้าง 

แสร้งทำเป็นเหมือนกับคนอื่น ๆ 

ถ้าจะพูดกันตรง  ๆ  คนพวกนี้คือสัตว์ล่าเหยื่อในร่างมนุษย์ ฟังดูน่าตื่นเต้น 
เร้าใจไหมครับ เหตุผลที่ผมให้คำนิยามแบบนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยครับ ก็มัน 
น่า  ตื่นเต้นเร้าใจ! จริง  ๆ  คนเหล่านี้ในท้ายที่สุดแล้วจะทำร้ายคนส่วนใหญ่ 
ที่พวกเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย และบ่อยครั้งที่เหยื่อคิดไม่ออกเลยว่าความ 
ปั่นป่วนวุ่นวายที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของใคร 
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 มิตรรักนักอ่านทุกท่านครับ นี่แหละคือสิ่งที่พวกไซโคพาธทำกัน 

โชคดีที่คนพวกนี้ถูกจับเข้าคุกกันหมดแล้ว ใช่หรือเปล่า
บรรดาไซโคพาธก็ใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมเหมือนเราทุกคนนั่นแหละ  

คนเหล่านี้แทรกซึมเข้าไปอยู่ตามบริษัทและองค์กรต่าง  ๆ ซึ่งพวกเขาแทบ 
ไมไ่ดท้ำงานอะไรใหส้ำเรจ็เปน็ชิน้เปน็อนัเมือ่เทยีบกบัคนอืน่ ๆ อาจมบีางกรณ ี
ที่พิเศษจริง ๆ ที่คนเหล่านี้จะมีส่วนช่วยทำอะไรในทางที่ดี คนพวกนี้แทบจะ 
ไม่เคยเสนอตัวเป็นคนจ่ายค่าอาหารเวลาไปกินข้าวด้วยกัน และไม่เคย 
มีเงินเลยเวลาที่มีค่าใช้จ่ายภายในบ้าน บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่ซื่อสัตย์  
ชอบหลอกล่อ และเสแสร้งเก่ง ไซโคพาธเป็นนักโป้ปดตัวยง ซึ่งส่วนใหญ่ 
ยังโกหกแม้กระทั่งในยามที่ไม่มีเหตุผลให้ต้องทำอย่างนั้น พวกเขาสามารถ 
หลอกใครก็ได้ให้หลงเชื่อและสามารถพลิกทุกอย่างที่คุณพูดมาเล่นงานคุณ  
อย่างไรก็ตาม คนพวกนี้มักจะได้รับความนิยมสุดขีด คนมากมายชื่นชอบ 
พวกเขา และมองว่าคนเหล่านี้สูงส่งถึงขั้นเคารพเทิดทูน 

คุณอาจจะถามตัวเองว่า แล้วมันเป็นแบบนั้นไปได้ยังไง เป็นคำถาม 
ที่ดีทีเดียวครับ เราจะชื่นชอบคนที่เสแสร้งได้ยังไง คุณต้องคิดว่า ไม่ใช่ฉัน 
แน่นอน ฉันจะเกลียดคนพวกนี้ตั้งแต่แรกเจอ แน่นอน ถ้าคุณรู้จักตัวตน 
ทีแ่ทจ้รงิของคนพวกนี ้ คณุจะเกลยีดพวกเขา แตค่ณุไมรู่น้ะ่ส ิ เพราะคนพวกนี ้
ไม่ปล่อยให้ใครเห็นธาตุแท้ หากคุณยังพอจะโชคดีอยู่บ้าง คุณก็จะพบ 
ธาตุแท้ของคนพวกนี้ได้ในที่สุด ในกรณีที่ดีที่สุด คุณจะรู้จักตัวตนของ 
พวกเขาก่อนที่อะไร ๆ จะสายเกินแก้ เช่น เมื่อคุณเสียงานไปแล้ว หรือโดน 
คนทั้งหลายที่คุณเรียกว่าเพื่อนตัดความสัมพันธ ์

แต่คุณอาจจะกำลังคิดว่า เดี๋ยวก่อน  ไซโคพาธเป็นพวกฆาตกร 
ต่อเนื่องและอาชญากรที่นิยมความรุนแรง คนจิตผิดปกติพวกนี้ส่วนใหญ่ 
อยู่ในคุกแน่ ๆ  

ถ้ามันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดก็ดีสิครับ! จริงอยู่ที่ไซโคพาธมากมายถูกจับ 
เข้าคุกเพราะไม่สามารถควบคุมแรงกระตุ้นภายในของตัวเองได้ คนกลุ่มนี้ 
ชอบใช้ความรุนแรง และบางครั้งก็ถึงขั้นบ้าถ้าพูดกันตรง  ๆ เมื่อพวกเขา 
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เหน็สิง่ทีต่อ้งการกจ็ะเอามาเปน็ของตวัเองเลย โดยบอ่ยครัง้มกัใชค้วามรนุแรง  
ซึง่ทำใหเ้หน็ตวัตนทีแ่ทจ้รงิของพวกเขาไดอ้ยา่งรวดเรว็ แตไ่ซโคพาธสว่นใหญ ่
ไม่ได้อยู่ในคุก ไซโคพาธที่ฉลาดกว่านั้นและไซโคพาธที่ไม่ได้ก่ออาชญากรรม 
ร้ายแรงจริง ๆ ก็เดินปะปนกับพวกเราเหมือนกับคนทั่วไป พวกเขาจะไม่ยอม 
หยดุจนกวา่จะไดส้ิง่ทีต่อ้งการ และคณุตอ้งเคยพบเจอกบัคนประเภทนีม้าบา้ง 
อย่างแน่นอน

แต่เรารายล้อมไปด้วยคนประเภทนี้จริงหรือ 
การตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า Surrounded by Psychopaths ผ่านการ 

พิจารณาคัดเลือกอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีไซโคพาธมากกว่าที่ผมคิดว่า 
คนส่วนใหญ่จะตระหนักถึงมากนัก ผมอยากให้คุณรู้วิธีดูว่าใครเป็นจอม 
หลอกลอ่ และจะปกปอ้งตวัคณุเองไดย้งัไงหากบงัเอญิพบเจอกบัคนประเภทนี้ 

ผลที่ตามมาคืออะไร

พฤติกรรมที่แปลกประหลาดของเด็กหนุ่มที่มาหาผมหลังการบรรยายกวนใจ 
ผมอยู่นานหลายเดือน ไม่ว่าจะเป็นสายตาที่จับจ้องหรือรอยยิ้มที่ไม่เป็น 
ธรรมชาติ มันช่างแปลกประหลาดไปหมด เกิดอะไรขึ้นกับเด็กหนุ่มคนนั้น  
ผมได้คำตอบเมื่อกลับไปยังมหาวิทยาลัยแห่งนั้นอีกครั้ง ผมแวะไปหา 
หวัหนา้แผนกทีซ่ึง่ผมเคยมาบรรยาย และถามถงึเดก็หนุม่คนนัน้ เขาเปน็ใคร 
หรือครับ หัวหน้าแผนกรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างไหม คำตอบที่ผมได้น่ากลัว 
มากทีเดียว 

เด็กหนุ่มคนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งถูกจับได้ว่ายักยอกเงิน 
เกอืบ 1 แสนดอลลารจ์ากมหาวทิยาลยั และหวัหนา้แผนกไดแ้จง้ตำรวจแลว้  
แต่ก่อนหน้านั้นเขาทำผู้หญิงสองคนในแผนกท้อง เขาสามารถทำให้ผู้หญิง 
หนึ่งในนั้นโดนไล่ออกด้วยความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศ  (ต่อเขา!)  
และผู้หญิงอีกคนพยายามฆ่าตัวตายหลังจากความสัมพันธ์ถูกเปิดเผย  
(เธอแต่งงานมีครอบครัวมาหลายปีแล้ว) เจ้าหน้าที่ 2 คนที่เป็นนักศึกษา 
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ระดับมหาบัณฑิตต้องลาป่วยด้วยอาการอ่อนเพลียเรื้อรังหลังจากเด็กหนุ่ม 
คนนั้นปล่อยข่าวซุบซิบและสร้างความวุ่นวายในหมู่เจ้าหน้าที่ หัวหน้าแผนก 
ลาออกและทกุอยา่งปัน่ปว่นไปหมด ไมม่ใีครรูว้า่ตวัเองควรทำอะไร งานวจิยั 
ถูกลืม และแผนกกำลังจะแตกเป็นเสี่ยง 

แต่เด็กหนุ่มคนนั้นเรียนรู้ที่จะยิ้ม เขาเรียนรู้ที่จะสร้างภาพว่าเป็นคนดี 
น่ารักใคร่ เขาอยู่รอดมาได้ 2 ปีก่อนจะถูกให้ออกจากงาน ไม่มีใครสงสัย 
เขาเลย เขาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกเรื่องและทุกอย่างเป็นความผิดของ 
คนอื่นเสมอ 

หัวหน้าแผนกบอกผมด้วยเสียงสั่นเครือว่า เด็กหนุ่มคนนั้นได้รับการ 
ปล่อยตัวเป็นอิสระหลังจากโน้มน้าวตำรวจและอัยการให้เชื่อว่า เขายักยอก 
เงิน ตามคำแนะนำของหัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนกซึ่งทำงานที่มหาวิทยาลัย 
มานาน 38 ปีก็เกือบถูกดำเนินคดีด้วย แน่นอน เงินก้อนนั้นหายไปแล้ว  
และหลักฐานก็อ่อนเสียจนทำอะไรเพื่อเอาผิดผู้ยักยอกตัวจริงไม่ได้เลย  
ผมถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหนุ่มคนนั้น หัวหน้าแผนกตอบผมว่า  
เขาเพิ่งได้งานใหม่ที่บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาดูแลรับผิดชอบ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนก้อนใหญ่และจะนำบริษัทไปสู่ความเจริญ 
ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ  

ดังนั้นผมจึงได้รู้ว่าเด็กหนุ่มที่มาร่วมฟังการบรรยายของผมได้เรียนรู้  
“วิธีใช้ประโยชน์จากระบบ DISC”  

พอหัวหน้าแผนกเล่าจบ น้ำตาก็ไหลอาบแก้ม เห็นแล้วอนาถใจทีเดียว
ถ้าตอนนั้นผมมีโอกาส ผมน่าจะได้วิเคราะห์เด็กหนุ่มคนนี้ ส่วนการ 

วิเคราะห์จะแสดงให้เห็นอะไรบ้าง พูดตรง ๆ ว่าผมเองก็ไม่รู้
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ เขายังอยู่ร่วมสังคมกับคนอื่น และถ้าคุณบังเอิญ 

พบเจอกบัเขาหรอืคนทีเ่หมอืนกบัเขา เปน็เรือ่งสำคญัอยา่งยิง่ทีค่ณุจะตอ้งรูว้า่ 
จะรับมืออย่างไร เพราะถ้าเขาระแคะระคายจุดอ่อนของคุณ เขาจะเดินหน้า 
เต็มกำลังเพื่อทำลายคุณ ไม่ใช่เพราะเขาเกลียดคุณหรือเพราะเขามีแรงจูงใจ 
ส่วนตัวบางอย่าง แต่เพราะนี่คือสิ่งที่ไซโคพาธทำ คนเหล่านี้จะเอาสิ่งที่ 
ตัวเองต้องการไปจากคุณโดยไม่สนใจวิธีการและผลที่จะตามมา 
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คนพวกนี้ทั้งล่อลวงและหลอกลวง พวกเขาทั้งโกหกและใช้เล่ห์กลเพื่อ  
ประโยชนข์องตน พวกเขาเปน็ทัง้โจรและกาฝาก และพวกเขาไดพ้ลงัจากการ 
ทำลายคนอื่น นี่คือเชื้อเพลิงหลักที่ขับเคลื่อนคนเหล่านี ้

พูดเกินจริงไปหรือเปล่า ไม่เลยครับ หลังจากคุณอ่านหนังสือเล่มนี้  
คุณอาจจะรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง  ๆ  ผมต้องขออภัยไว้ 
ล่วงหน้าด้วยนะครับ 

ผมจะอธิบายวิธีดูไซโคพาธ วิธีดูคนที่มีลักษณะนิสัยแบบไซโคพาธ  
และสำคัญที่สุดคือ ผมจะบอกว่าคุณจะรับมือกับไซโคพาธได้ยังไง 

ต้องมีหนังสือว่าด้วยไซโคพาธเลยหรือ

หลังจากหนังสือ วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า ได้รับการตีพิมพ์ ผมมีโอกาส 
เดนิทางไปบรรยายเกีย่วกบัระบบ DISC ทัว่ยโุรป หนงัสอืเลม่นัน้เนน้หลายสิง่ 
ที่ก่อนหน้านี้ผมเองคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามาตลอด คนเราแตกต่างกัน  
แน่นอน เราทุกคนรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ว่าแตกต่างกันแค่ไหนล่ะและแตกต่าง 
กนัยงัไง และเหนอืสิง่อืน่ใด คณุจะจดัการกบัความแตกตา่งเหลา่นัน้อยา่งไร 

ภาษา  DISC ที่ใช้สีแทนคนประเภทต่าง  ๆ  ซึ่งวิลเลียม  โมลตัน  
มาร์สตัน ได้วางรากฐานเอาไว้ช่วยอธิบายได้มากทีเดียวว่าผู้คนเป็นยังไง  
แต่ก็อย่างที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่า มันอธิบายได้ไม่ทุกอย่าง

มาร์สตันเป็นหนึ่งในนักจิตวิทยาชื่อดังคนแรก ๆ ที่ทำการวิจัยกับคนปกต ิ 
ทั้งคาร์ล ยุง  และซิกมุนด์ ฟรอยด์  ทุ่มเทให้กับการศึกษาวิจัยคนป่วย 
ทางจติเปน็หลกั คณุจะจบัทกุคนเขา้มาใสใ่นระบบ DISC ไดห้รอืไม่ คณุทำ 
อย่างนั้นไม่ได้แน่นอน ระบบนี้ใช้ได้กับคนปกติทั่วไปเท่านั้น ซึ่งเป็นประเภท 
ของคนที่มาร์สตันทำการศึกษาวิจัย หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการ 
บางอย่าง เช่น ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง ออทิสติกขั้นรุนแรง  
โรคจิตเภท หรืออะไรทำนองนี้ หรือโรคบุคลิกภาพผิดปกติ (ไซโคพาธี)   
ระบบนี้จะใช้ไม่ได้เลย 

ตัว
อย
่าง



วิธีรอดพ้นจาก “คนเป็นพิษ”

10

แล้วจริง ๆ มีไซโคพาธมากน้อยแค่ไหนกันแน่

คุณอาจจะบอกว่า เดี๋ยวนะ ไซโคพาธมีอยู่น้อยมากเสียจนไม่คุ้มที่จะมา 
นั่งกังวล คนกลุ่มนี้ไม่มีทางเกิน  0.1 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร  
(หรอือาจจะแค ่ 0.2 หรอื 0.3) ผมเขา้ใจไดน้ะครบัวา่ทำไมคณุถงึคดิอยา่งนัน้  
แต่อันที่จริงมีไซโคพาธมากกว่าที่คุณคาดคิด  ผลการศึกษาวิจัยทาง 
วิทยาศาสตร์ล่าสุดหลายชิ้นเผยให้เห็นว่า มีไซโคพาธอยู่ระหว่าง  2 - 4  
เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียว เพื่อ 
เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน ในหนังสือเล่มก่อนผมได้เขียนถึงมนุษย์ที่มี 
พฤติกรรมสีแดงทุกกระเบียดไว้หลายหน้า ซึ่งคนกลุ่มนี้คิดเป็นแค่ประมาณ  
0.5 เปอร์เซ็นต์ของประชากร 

ลองคิดดูนะครับ ถ้าคุณเป็นคนเลี้ยงแกะที่ต้องดูแลแกะ 1  พันตัว 
และคุณได้ยินว่ามีหมาป่า 2 ตัวในบริเวณนั้น คุณอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไร 
มากกว่า แกะ...หรือหมาป่า แน่นอน คุณย่อมอยากจะจับตามองหมาป่า 
แม้ว่ามันจะมีอยู่ไม่มากและไม่ฆ่าแกะทุกตัวที่บังเอิญพบเข้า ย่อมเป็น 
ความคิดที่ดีหากจะเข้าใจว่าหมาป่าคิดยังไงและดูออกเมื่อคุณเจอมันเข้า  
เพราะเมือ่หมาปา่ตดัสนิใจเขา้โจมตี นัน่กส็ายเกนิไปแลว้ ถงึตอนนัน้หมาปา่ 
ก็จะเอาทุกอย่างที่ต้องการไป

เมื่อพูดถึงไซโคพาธ เราไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเหยื่อที่ตกเป็นเป้าหมายหลัก 
ของคนเหล่านี้ เท่านั้น  แต่กังวลไปถึงผลกระทบที่คนเหล่านี้มีต่อคน 
รอบข้างด้วย คนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของไซโคพาธ 
เนือ่งจากผลกระทบเกดิขึน้เปน็วงกวา้ง และความเสยีหายทีเ่กดิจากไซโคพาธ 
ส่งผลไปไกล คนพวกนี้มักดึงคนมากมายให้ลงมาร่วมชะตากรรมด้วยเสมอ

หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยวิธีที่คุณจะปกป้องตัวเองจากพฤติกรรมทำนองนี้  
ผมจะเริ่มต้นด้วยการใช้ระบบของมาร์สตันที่แบ่งคนเป็น 4 สี 4 แบบเพื่อ 
แสดงให้เห็นว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของคนแต่ละสีตกเป็นเครื่องมือของ 
ไซโคพาธที่จิตใจชั่วร้ายได้อย่างไร คนพวกนี้จะใช้จุดอ่อนของคุณมาเล่นงาน 
คุณ นี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งที่ชี้ว่าทำไมการบำบัดจึงใช้กับพวกไซโคพาธไม่ได้  
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คนพวกนี้รักษาไม่หาย
หากคุณยังไม่ได้อ่าน วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า ผมจะอธิบายถึง 

ศาสตร์บางประการที่เป็นพื้นฐานของระบบแบ่งคนเป็น 4 สีในหน้าถัด  ๆ ไป  
เพื่อให้คุณเข้าใจศัพท์เฉพาะและการใช้เหตุผลอธิบายตัวอย่างที่หยิบยกมา 
ในหนังสือเล่มนี้มากขึ้น หากคุณอ่านหนังสือเล่มก่อนของผมแล้ว และคิดว่า 
รู้จักระบบนี้ดี 100 เปอร์เซ็นต์ ขอให้อดทนอีกนิด การทบทวนเป็นกุญแจ 
ไปสู่ความรู้

ยิ่งใกล้เคียงความจริงมากเท่าไร คำโกหกก็ยิ่งแนบเนียนขึ้นเท่านั้น
ส่วนความจริงเองนั้นเมื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือ จะกลายเป็นคำโกหกที่ดีที่สุด 

—ไอแซค อาซิมอฟ 

ตัวอย่างของพฤติกรรมแบบไซโคพาธ

ตัวอย่างแรกที่เกี่ยวกับพฤติกรรมแบบไซโคพาธซึ่งเห็นกันได้ทุกวันเป็นสิ่งที่ผม 
ประสบมาด้วยตัวเอง นอกจากงานเขียนที่ไม่ใช่บันเทิงคด ี ผมยังเขียนนิยาย 
หลายเรื่องด้วย และหลังจากนิยายแนวเขย่าขวัญเล่มแรกของผมได้รับ 
การตีพิมพ์ เด็กสาวคนหนึ่งซึ่งอยากเป็นนักเขียนได้ติดต่อผมมาทางอีเมล  
เธออ่านนิยายของผมและคิดว่ามันเยี่ยมมาก เธอจึงถามว่าผมพอจะช่วย 
เกี่ยวกับงานเขียนของเธอได้ไหม ปกติผมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านในแบบที่ 
เรียบง่าย ผมซาบซึ้งใจอย่างที่สุดกับข้อความต่าง  ๆ  จากผู้อ่านของผม  
และผมจะถามความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ ผมอยากฟังว่า 
คุณคิดอย่างไร แต่โดยปกติผมจะตอบไม่เกินกว่า 1 ข้อความ ผมไม่ชวนคุย 
ยาว  ๆ  ทั้งหมดนี้ด้วยเหตุผลง่าย ๆ  ว่าผมไม่ต้องการทำงานวันละ 24 ชั่วโมง  
ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ ผมตอบเด็กสาวคนนั้นไปด้วยคำตอบแบบมาตรฐาน 
ทั่ว ๆ ไปและไม่ได้คิดอะไรกับเรื่องนี้อีก แต่เด็กสาวคนนี้ยังคงอีเมลมาหาผม 
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ครั้งแล้วครั้งเล่า และน้ำเสียงเริ่มก้าวร้าวมากขึ้นเมื่อผมไม่ตอบอีเมล 
ตอ่มาไมน่าน แฟนสาวของผมในตอนนัน้ไดร้บัอเีมลจากเดก็สาวคนเดมิ 

ซึ่งครั้งนี้ เปลี่ยนไปใช้อีกชื่อหนึ่ง เธออ้างว่าเธอมีความสัมพันธ์กับผม 
และเธอกับผมกำลังจะแต่งงานกัน ทั้งแฟนและผมตกใจมาก นอกจากนี้  
อีเมลดังกล่าวยังเต็มไปด้วยข้อกล่าวหาผมเสีย  ๆ  หาย  ๆ  อีกยาวเหยียด  
อยา่งเชน่ เดก็สาวคนนีอ้า้งวา่ ผมมคีวามสมัพนัธก์บัผูห้ญงิอกีเกอืบ 100 คน 
และทำอย่างน้อย  20 คนในนั้นตั้งครรภ์ เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้น 
ในช่วงเวลาสองสามเดือน (เรื่องนี้ทำให้ผมตัดสินใจแจ้งความเธอในที่สุด)   
มีเรื่องที่บ้าบอมากกว่านี้อีก แต่ผมไม่สามารถสาธยายได้หมดทุกอย่าง  
รวม ๆ แล้ว แฟนสาวของผมได้รับอีเมลเกือบ 50 ฉบับโดยมีเนื้อหาแตกต่าง 
กันไป แต่เป็นประเด็นเดียวกันทุกฉบับ 

ขณะที่เหตุการณ์นี้กำลังดำเนินอยู่ ผมก็ได้รับอีเมลสุดแสนโรแมนติก 
จากเด็กสาวคนเดียวกันนี้ เธอบอกว่าคิดถึงผมมากเหลือเกิน เธออยาก 
พบหน้าผมอีกครั้ง เราน่าจะไปดูอพาร์ตเมนต์นั้นที่อยู่ใจกลางกรุงสต็อกโฮล์ม 
ด้วยกันดีไหม เธอรวบรวมข้อมูลมากมายเกี่ยวกับผมและชีวิตส่วนตัวของผม 
จากเฟซบุ๊กซึ่งตอนนั้นผมเปิดเป็นสาธารณะ  นั่นหมายความว่าข้อมูล 
บางอย่างที่เธอเขียนจึงดูน่าเชื่อถือมาก (ข้อพึงระวัง : คุณไม่มีทางรู้ว่าใคร 
ส่องดูสิ่งที่คุณทำผ่านโลกอินเทอร์เน็ตบ้าง หรือคนอื่นใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อ 
อะไรบ้าง)  

เรื่องนี้ดำเนินไปเกือบ  6 เดือนก่อนที่ตำรวจจะสามารถหยุดเธอได้  
นีถ่อืเปน็การสะกดรอยตามชนดิอกุอาจ เดก็สาวใชโ้ซเซยีลมเีดยีเปน็เครือ่งมอื  
และสร้างปัญหาให้ผมมากมายโดยเฉพาะกับเพื่อนนักเขียนด้วยกัน  
สำหรับผม เรื่องนี้ทั้งน่าอายและน่ากลัวมากในช่วงแรก ผมไม่รู้แม้กระทั่ง 
ว่าเธอเป็นใคร 

คุณอาจกำลังคิดว่า นี่เป็นเรื่องของคนผิดปกติทางจิต เป็นพวกคนบ้า 
ไร้สติทั่วไป มีคนแบบนี้อยู่เยอะแยะในสังคม 

ก็อาจจะเป็นได ้ อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบบางอย่างที่ชัดเจน  
การสืบสวนของตำรวจทำให้ผมรู้ว่า เด็กสาวคนนั้นเคยทำแบบนี้มาแล้ว 
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อย่างน้อย 1 ครั้ง ในกรณีนั้นก็เช่นเดียวกัน ผู้ชายอายุมากกว่าเธอมาก 
และเป็นนักเขียน คุณอาจเคยได้ยินชื่อของเขา  เขาโดนเล่นงานหนัก 
จนตัดสินใจเกษียณจากงานของเขา ผมพูดคุยกับนักเขียนคนนี้หลายครั้ง 
โดยพยายามทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เราทั้งสองคนไม่อาจเข้าใจ 
ได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้พยายามทำไปเพื่ออะไร นอกจากต้องการแก้แค้น 
เพราะผมไม่ได้ช่วยให้ความฝันของเธอที่ต้องการเขียนหนังสือเป็นจริง 

ลิสเบ็ต  ดูฟรินจ์  และไมค์  ฟลอเร็ตต์  เขียนเอาไว้ในหนังสือชื่อ  
Female Psychopaths ของพวกเขาว่า “การแก้แค้นให้รสชาติอันโอชะ 
และคนเหล่านี้ (ไซโคพาธ) มีความสุขกับการทำลาย พวกเขาเพลิดเพลิน 
กับการทำแบบนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไซโคพาธเพศหญิงดูเหมือนจะมี 
ความสุขกับการหาทางแก้แค้นในเชิงอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงการคุกคาม 
เชิงสังคม และการสร้างความเสียหายอย่างหนักด้วยการปล่อยข่าวลือ 
ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่มุ่งแต่ใช้อุบายหลอกล่อ เอาแน่เอานอนไม่ได้  
และคุกคามอีกฝ่าย การแก้แค้นประเภทนี้มองไม่เห็นเหมือนการใช้ความ 
รุนแรงทางกายภาพ ทำให้ชี้ชัดได้ยากกว่า”

ผมรูซ้ึง้ดถีงึรสชาตขิองการเปน็ผูไ้ดร้บัผลจากพฤตกิรรมแบบนัน้ ในทีส่ดุ 
ตำรวจก็สามารถนำเด็กสาวคนนั้นมาสอบปากคำ ซึ่งหลังจากนั้นการคุกคาม 
ทั้งหลายก็หยุดลงราวปาฏิหาริย์ น่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับ ตอนที่เธอถูกตำรวจ 
สอบปากคำ เธอพยายามพูดไปในลักษณะว่าคนอื่นเป็นคนทำ ซึ่งยิ่งทำให้ 
ผมเชื่อว่าเธอไม่ได้เป็นคนป่วยทางจิต  ถ้าเธอได้รับการวินิจฉัยว่าป่วย 
ดว้ยความผดิปกตบิางอยา่งหรอืมอีาการควบคมุความตอ้งการของตวัเองไมไ่ด ้ 
เธอคงไม่สามารถหยุดตัวเองได้ทันทีทันใดขนาดนี้ แต่ตลอดช่วงเวลาที่ 
เกิดเหตุ เธอรู้ดีว่าตัวเองกำลังทำอะไร แต่สถานการณ์เริ่มไม่สะดวกราบรื่น 
สำหรับเธอเสียแล้ว และดูเหมือนเธอจะย้ายไปล่าเหยื่อในสถานที่อื่นที่ซึ่งเธอ 
จะทำพฤติกรรมพิลึกพิลั่นแบบนี้ต่อไปได ้

ตำรวจบอกว่า พวกเขาไม่เคยพบใครโกหกหน้าด้าน ๆ ขนาดนี้ เด็กสาว 
คนนี้ดูเหมือนจะเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเป็นเรื่องจริง ทั้ง  ๆ  ที่ตำรวจสามารถ 
แสดงหลกัฐานทีเ่ปน็รปูธรรมวา่การคกุคามและการสะกดรอยเปน็ฝมีอืของเธอ  
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(ตำรวจตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของเธออย่างละเอียดและพบทุกอย่างที่ตำรวจ 
ต้องการ) แต่เธอก็ปฏิเสธทุกอย่าง แถมยังไม่หยุดแค่นั้น เธอยังโจมตีกลับ 
ด้วยการกล่าวหาว่าผมข่มขู่เธอ อยู่ดี  ๆ  ผม  กลับกลายเป็นฝ่ายคุกคาม  เธอ  
เสียอย่างนั้น เธอกล่าวหาว่า ผมขู่ฆ่าเธอและบอกว่าผมจ้างมือปืนด้วย  
นี่ เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงทีเดียว  สิ่งเดียวที่ช่วยให้ผมรอดจากการ 
ถูกเชื่อมโยงกับคนคนนั้นคือผมสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างง่ายดายว่า  
ผมไม่ได้ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เธออ้างว่าผมกับบุคคลนั้นไปพบปะกัน 

รูปแบบ  พฤติกรรมของไซโคพาธนั้นเห็นได้ชัด ไซโคพาธสาวคนนี้ 
มุ่งทำลายชีวิตและอาชีพนักเขียนของผม ผมเดาว่า เธอหาทางแก้แค้นที่ผม 
ปฏิเสธที่จะพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับงานเขียนของเธอ แต่ครั้งนี้เธอทำไม่สำเร็จ  
อย่างไรก็ตาม เธอทำลายความสัมพันธ์ระหว่างผมกับแฟนลงได้ ความ 
สมัพนัธข์องเราตงึเครยีดมากจากเหตกุารณท์ีเ่ปน็ฝนัรา้ยอนัแสนเหนด็เหนือ่ยนี ้ 
จนเราสองคนต้องแยกทางกันในท้ายที่สุด ช่วงก่อนที่เราจะแยกทางกัน  
แฟนของผมกลายเป็นคนที่หวาดกลัวเสียจนเกิดอาการหวาดระแวง เธอนั่งด ู
โซเซียลมีเดียวันละหลายชั่วโมงทุกวันเพื่อค้นหาเด็กสาวคนนั้นและรอเธอ 
โพสต์ข้อความ ไม่ว่าผมจะพูดยังไงก็หยุดเธอไม่ได ้

เด็กสาวต้นตอของปัญหายังคงดำเนินชีวิตของเธอต่อไป ผมเห็นจาก 
เฟซบุ๊กว่าเธอกำลังมีความสุขกับชายคนหนึ่งบนเรือยอชต์ เธอดูไม่ทุกข์ร้อน 
แม้แต่น้อย ขณะที่แฟนของผมกลายเป็นคนขี้หึงและกันผมออกจากทุกสิ่ง 
ทุกอย่าง แม้กระทั่งจากลูก ๆ ของผมเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ทำนองนั้น 
เกิดขึ้นอีก เมื่อผมไม่สามารถแม้แต่จะทักทายพนักงานในร้านขายรองเท้า  
หรือพูดคุยกับบริกรหญิงเวลาที่เราออกไปกินอาหารค่ำตามร้านอาหารโดย 
ไม่ถูกซักไซ้ไล่เลียงอย่างละเอียด ผมก็รู้เลยว่าผมสูญเสียทุกอย่างไปแล้ว  
และผมเองก็ไม่เคยแม้แต่พบกับเด็กสาวคนนั้นเลยสักครั้งในชีวิต 

มีกี่คนครับที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเธอ
มีกี่คนที่ไซโคพาธสาวคนนี้ทำร้ายได้สำเร็จ มานับกันดูครับ ผม ลูก 

ของผมทั้ง 2 คน แฟนของผมและลูกของเธอ 3 คน พ่อและแม่ที่น่าสงสาร 
ของผม น้องสาวของผมและครอบครัวของเธอทุกคน เพื่อนร่วมงานของผม 
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ที่บริษัทซึ่งผมทำงานอยู่ในช่วงที่เกิดเรื่อง และคนทุกคนที่ผมนับเป็นเพื่อน 
ไซโคพาธ 1 คน — อาจจะมีคนตกเป็นเหยื่อถึง 50 คน ตัวเลข 1 ใน  

50 คือ 2 เปอร์เซ็นต์ของประชากร จำเลขเปอร์เซ็นต์นี้ได้ใช่ไหมครับ 
ผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อขอความเห็นใจ ผมปล่อยให้เหตุการณ์นี้ 

เป็นอดีตไปแล้ว แต่ผมอยากจะแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าใครก็มีโอกาสได้รับ 
ผลกระทบ เราทุกคนไม่มีภูมิคุ้มกันสำหรับพฤติกรรมประเภทนี้ และแน่นอน 
ทุกวันนี้ผมระมัดระวังกว่าเดิมมากเกี่ยวกับคนที่ผมพบปะ หวังว่าความ 
ระมัดระวังของผมจะไม่ชัดจนเกินไป แต่ผมก็ตระหนักอยู่เสมอว่ามีไซโคพาธ  
2  -  4 คนในคนทุก  ๆ  100 คน ฉะนั้น ทุกวันนี้ผมจึงสนใจพฤติกรรมที่ 
แปลกประหลาดของผู้คนมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะทำให้รู้สึกไม่เป็นสุขแค่ไหนก็ตาม 
สำหรับตัวผม เพื่อน  ๆ  และครอบครัว แต่ก็ยังเทียบไม่ติดกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
ในเหตุการณ์ที่สุดขั้วมากกว่านี้ เพราะไซโคพาธสามารถทำอะไรได้เยอะมาก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ

บางสังคมได้พัฒนากลไกสำหรับแยกไซโคพาธออกไป ตัวอย่างเช่น 
ชาวอินูอิต บางครั้งเมื่อบรรดาผู้ชายต้องเดินทางออกไปล่าสัตว์เป็นเวลา 
นาน  ๆ ผู้ชายบางคนกลับบอกว่าตัวเองป่วยหรือแกล้งได้รับบาดเจ็บ เมื่อ 
ไม่ต้องร่วมเดินทางไปด้วย คนพวกนี้ก็จะอยู่ในหมู่บ้าน พอผู้ชายคนอื่น  ๆ   
เดินทางกลับมาจากการล่าสัตว์ใน  3 เดือนต่อมา หมู่บ้านก็ถูกเผาราบ 
เป็นหน้ากลองไปเรียบร้อยแล้วและผู้หญิงในหมู่บ้านก็ตั้งครรภ์กันหมดทุกคน

แล้วชาวอินูอิตทำยังไงกับวายร้ายแบบนี้ พวกเขาจับเจ้าตัวร้ายไป 
ปล่อยไว้บนแผ่นน้ำแข็งที่ลอยในทะเล 

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่โหดกว่านั้นเยอะ

ถ้าผมเอ่ยชื่อ “อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” คุณจะคิดถึงอะไร
ฮิตเลอร์ทำให้โลกลุกเป็นไฟ ซึ่งท้ายที่สุดได้คร่าชีวิตคนไปประมาณ  
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60 ลา้นคน ขณะทีค่นอกีหลายรอ้ยลา้นคนทัว่โลกตอ้งตกอยูใ่นสภาพทนทกุข ์
ทรมาน คา่ใชจ้า่ยในการทำสงครามโลกครัง้ที ่ 2 นา่จะสงูจนประเมนิคา่ไมไ่ด ้ 
ถ้านำเงินเหล่านี้ไปใช้กับเรื่องดี ๆ แทนล่ะ จะเป็นยังไง 

ถ้าผมขอเรียกฮิตเลอร์ว่าเป็นไซโคพาธขนานแท้ คุณจะแย้งหรือเปล่า  
น่าจะไม่นะครับ แค่สัญชาตญาณก็ทำให้เราเชื่อได้อย่างหมดใจแล้วว่า 
ฮิตเลอร์ต้องเป็นคนบ้าแน่  ๆ และคุณจะต้องสงสัยอย่างแน่นอนว่า ทำไม 
ไม่มีใครมองออกเลยว่าเขาบ้าขนาดไหน ทำไมไม่มีใครหยุดยั้งเขาให้ทันเวลา  
เยอรมนีทั้งประเทศปล่อยให้ฮิตเลอร์ทำในสิ่งที่เขาทำได้ยังไง ทำไมไม่มีใคร 
หยุดเรื่องนี้ 

เป็นคำถามที่ดีครับ ทุกคำถามเลย และคำตอบคือ ไซโคพาธฉลาด 
ในการหลอกให้คนรอบตัวหลงเชื่อ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ เราจะรู้ได้ 
อย่างไรว่าฮิตเลอร์เป็นไซโคพาธ เควิน ดัตตัน ผู้เขียนหนังสือ The Good  
Psychopath’s  Guide  to  Success  ใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพในการ 
วินิจฉัยลักษณะของไซโคพาธในผู้ใหญ่ แบบทดสอบนี้เรียกว่า  PPI -  R  
(Psychopathic Personality Inventory-Revised หรือเครื่องมือวัด 
บุคลิกภาพแบบไซโคพาธที่มีการปรับปรุงใหม่) ซึ่งสก็อตต์ ลิเลียนเฟลด์ 
และไบรอัน แอนดรูวส์  ริเริ่มพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ประเมินลักษณะนิสัย 
บางอย่างในกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่อาชญากร 

วัตถุประสงค์ก็เพื่อรวบรวมลักษณะไซโคพาธให้ได้อย่างครอบคลุมโดย 
ไม่ได้มุ่งเน้นที่พฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือพฤติกรรมอาชญากรรมเป็นพิเศษ  
แบบทดสอบยังประกอบด้วยวิธีค้นหาความคลาดเคลื่อนภายในกลุ่มที่เป็น 
ผู้นำหรือกลุ่มที่ตอบคำถามแบบส่งเดช 

แบบทดสอบ PPI-R เผยให้เห็นลักษณะเฉพาะ 8 อย่าง ดังนี ้

	 คิดถึงแต่ตัวเองอย่างไร้ศีลธรรม  – ไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
และไม่มีความรู้สึกผูกพันกับใคร แค่ขอให้ไปถึงเป้าหมาย 
เป็นพอ 
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	 มีอิทธิพลทางสังคม – มีความสามารถในการใช้เสน่ห์และหลอก 
ให้คนหลงเชื่อ

	 ไร้หัวใจ  –  ปราศจากอารมณ์ความรู้สึก ความรู้สึกผิด หรือ 
การคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น 

	 ไม่สนใจระบบระเบียบ  – วางแผนล่วงหน้าและคิดถึงผลของ 
การกระทำของตัวเองไม่เป็น

	 ปราศจากความกลัว  –  กระตือรือร้นกับการทำอะไรเสี่ยง  ๆ   
และไม่กลัวผลกระทบที่มักจะเกิดจากการกระทำนั้น 

	 โทษคนอื่นเสมอ  –  ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของ 
ตัวเองได้โดยจะโทษคนอื่นหรือหาเหตุผลมารองรับพฤติกรรม 
ผิดปกติของตัวเอง 

	 ตอ่ตา้นกฎเกณฑ์ – ไมส่นใจบรรทดัฐานทางสงัคมและพฤตกิรรม 
ที่สังคมยอมรับ 

	 มภีมูคิุม้กนัตอ่ความเครยีด – เมือ่พบกบัเหตกุารณเ์ศรา้สะเทอืนใจ 
หรือเหตุการณ์ที่กระตุ้นความเครียดก็ไม่มีปฏิกิริยาเหมือนคน 
ทั่วไป 

นกัวทิยาศาสตรแ์บง่ปจัจยัเหลา่นีอ้อกเปน็ 2 กลุม่ยอ่ยและจดักลุม่อยา่ง 
ชัดเจนเพื่อสร้างโมเดลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ สองกลุ่มย่อยนี้ประกอบด้วย 
กลุม่ผูน้ำทีบ่า้บิน่และกลุม่ทีเ่อาตวัเองเปน็ศนูยก์ลาง หลงัจากศกึษาหลกัฐาน 
ทางประวัติศาสตร์เท่าที่มีอย่างรอบด้านเกี่ยวกับฮิตเลอร์ ดัตตันก็มั่นใจ 
ที่จะจัดให้ฮิตเลอร์อยู่ในอันดับต้น ๆ ของบุคคลที่มีลักษณะนิสัยของไซโคพาธ  
เรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับ อย่างไรก็ตาม ฮิตเลอร์ 
ยังถือว่าเป็นรองอดีตประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน  ของอิรักและอดีต 
ประธานาธิบดีอิดี้ อามิน ของยูกันดา หรือแม้แต่พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 แห่ง 
อังกฤษ คุณสามารถอ่านงานศึกษาวิจัยทั้งหมดในวารสาร  American  
Scientific  Mind ฉบับเดือนกันยายน  -  ตุลาคม  2016 ในหัวข้อ  “สิ่งที่ 
ไซโคพาธกับนักการเมืองมีเหมือนกัน”

ตัว
อย
่าง



วิธีรอดพ้นจาก “คนเป็นพิษ”

18

มีแต่เผด็จการกับทรราชเท่านั้นหรือ

อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องน่าสนใจจริง  ๆ  เมื่อดัตตันใช้เครื่องมือเดียวกันนี้ 
ตรวจสอบผู้นำที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนอื่น  ๆ  ในประวัติศาสตร์ เพื่อดูว่าผู้นำ 
เหลา่นีม้วีธิกีารตดัสนิใจอยา่งไรเมือ่รูอ้ยูแ่กใ่จวา่การตดัสนิใจเหลา่นัน้จะสง่ผล 
กับคนอื่นอย่างไร ดัตตันพบว่า บุคคลที่อยู่ในอันดับสูงเกือบเท่ากับฮิตเลอร ์
คอื อดตีนายกรฐัมนตรขีององักฤษ วนิสตนั เชอรช์ลิ ซึง่เปน็คูป่รบัตวัฉกาจ 
ของฮิตเลอร์นั่นเอง นั่นอาจทำให้คุณแปลกใจ

และเมื่อพูดถึงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา (ซึ่งแน่นอนว่าบทบาท 
สำคญันีม้อีทิธพิลไมน่อ้ยตอ่ประเทศอืน่ ๆ ทัว่โลก) ถงึขัน้มกีารจดัทำรายชือ่วา่ 
ประธานาธิบดีคนไหนแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของไซโคพาธมากที่สุด  
ดัตตันได้สัมภาษณ์คนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประธานาธิบดี 
คนนั้น ๆ อย่างเช่น นักประวัติศาสตร์และนักวิชาการที่นักวิจัย รวมถึงบุคคล 
ซึ่งเคยทำงานร่วมกับอดีตประธานาธิบดีเหล่านั้น ด้านล่างนี้ผมมีรายชื่อว่า 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯคนไหนได้  “คะแนน”  ระดับไหนใน 2 กลุ่มย่อย  
อันได้แก่ กลุ่มผู้ที่นำบ้าบิ่น และกลุ่มที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง โดยผม 
ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเชิงเทคนิค 

ผู้ชนะคือ...พวกคนเจ้าเสน่ห์ที่เห็นแก่ตัว

เราพบว่า ผู้ครองอันดับสูงสุดในรายชื่อของดัตตันคือ จอห์น เอฟ. เคนเนดี ้ 
รองลงมาคือ บิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีทั้ง 2 คนนี้สร้างชื่อให้ตัวเอง 
ในฐานะผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และมีบุคลิก 
ที่ชนะใจคนได้ไม่ยาก เช่น เป็นนักพูดตัวฉกาจที่ฉลาดพูดให้คนเกิดความ 
เชื่อมั่น พูดตรง ๆ นะครับ พวกเขาเป็นคนดี แต่ก็ออกนอกลู่นอกทางไม่น้อย  
พฤติกรรมมากรักก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง  อันดับถัดลงมา เราพบธีโอดอร์  
โรสเวลต,์ จอรจ์ ดบัเบิล้ย.ู บชุ, รชิารด์ นกิสนั และลนิดอน บ.ี จอหน์สนั  
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ส่วนตัวอย่างประธานาธิบดีของสหรัฐฯที่ไม่มีลักษณะนิสัยแบบไซโคพาธเลย  
ได้แก่ จิมมี คาร์เตอร์, จอร์จ วอชิงตัน, อับราฮัม ลินคอล์น, แฮรี่ เอส.  
ทรูแมน และอันที่จริงก็รวมถึงประธานาธิบดีของสหรัฐฯส่วนใหญ ่

อาจจะดูแปลกที่ประธานาธิบดีซึ่งเป็นที่นิยมและประสบความสำเร็จ 
กลับอยู่ในอันดับต้น  ๆ ในการศึกษาวิจัยที่จริงจังเช่นนี้ แต่หลังจากคุณอ่าน 
หนังสือเล่มนี้จบแล้ว คุณจะเข้าใจว่าผู้นำเหล่านั้นขึ้นไปอยู่อันดับนั้น  ๆ  
ได้อย่างไร 

ทำไมคุณควรจะอ่าน วิธีรอดพ้นจากคนเป็นพิษ

วัตถุประสงค์ของผมในการเขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ต้องการทำให้คุณกลัว 
หรือหวาดระแวงคนอื่น แต่ในทางตรงกันข้ามกันเลยต่างหาก สิ่งที่ผม 
ต้องการคือ เพื่อให้คุณเรียนรู้ว่าคนไหนไว้ใจได้และคนไหนมีวาระซ่อนเร้น  
ไม่ว่าคุณจะเป็นซีอีโอที่กำลังมองหาผู้จัดการคนใหม่ ผู้ที่ตกอยู่ในห้วงแห่ง 
ความรักซึ่งรู้สึกว่าตนได้พบคนที่ใช่แล้วในที่สุด หรือผู้ใหญ่ที่ยังคงไม่เข้าใจ 
ว่าทำไมถึงรู้สึกแย่ทุกครั้งที่พบกับแม่ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมองออกว่า 
ใครคือไซโคพาธของแท้และใครไม่ใช่ แนวทางที่ชาญฉลาดและเพียบพร้อม 
ด้วยข้อมูลในการจัดการแต่ละความสัมพันธ์ของคุณย่อมดีกว่าแนวทาง 
ที่นำไปสู่หายนะทั้งในด้านความสัมพันธ์ อารมณ์ความรู้สึก ความมั่นใจใน 
ตวัเองและเงนิทอง คนจำนวนไมน่อ้ยทีต่กเปน็เหยือ่ของไซโคพาธตอ้งสญูเสยี 
พลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป พวกเขายอมแพ้และหมดความสุขในชีวิต

ฉะนั้น มาดูกันครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไง! 
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