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คอยเตือนตัวเองถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี ้  

ถ้าคนคนหนึ่งได้รับความไว้วางใจจากคุณ  

ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องได้รับมันไปตลอดชีวิต… 

ดูพฤติกรรมในปัจจุบัน ไม่ใช่ในอดีต

– โธมัส เอริคสัน 



โธมัส เอริคสัน

ผลงานขายดีทั่วโลก จากผู้เขียน วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า 



“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



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 ิ



ท้ายที่สุดแล้ว ความยุติธรรมต่อตัวเราเองและคนอื่น  ๆ ความเมตตา 
ต่อตัวเราเองและคนอื่น  ๆ และการหาจุดเหมาะสมในความสัมพันธ์ไม่ว่า 
ระดับใกล้ชิดหรือระดับห่างจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าเราไม่ได้ตระหนักรู้ว่า  
จริง ๆ แล้วมนุษย์ไปได้ไกลแค่ไหน ในการล่วงล้ำหรือใช้คนอื่นเป็นสะพานสู่ 
ความปรารถนาของตัวเอง ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ภายใต้สภาวะเงื่อนไข 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

เราจงึควรพรอ้มเสมอทีจ่ะบม่เพาะขดัเกลาความสามารถในการหยัง่จติใจ 
กันและกันให้ลึกซึ้งขึ้น แล้วเริ่มจากจุดนั้น
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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 
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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 
หยุดเรื่องนี ้

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”
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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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ไซโคพาธคืออะไรกันแน่  

ผมไม่เคยส่งเสริมการหลอกลวงโป้ปด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีความจำแย่
มันเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่คนเราจะมีได้ ข้อเท็จจริงก็คือ 

ความจริงคือเพื่อนแท้ที่สุดของคุณ ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม
—อับราฮัม ลินคอล์น

คําวา่ “ไซโคพาธ” เริม่ใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในชว่งทศวรรษ 1960 แมว้า่ 
หนังสือเล่มแรกที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งชื่อว่า  The  Mask  of  Sanity  

ของเฮอร์วี เคลิกลี่ย์  ออกมาตั้งแต่ปี  ค.ศ.  1941 แต่หนังสือเล่มนี้ก็ยัง 
ได้รับการตีพิมพ์ไม่มากก็น้อยนับแต่นั้นมา คำว่า “ไซโคพาธ” ถูกหยิบยกมา 
พูดคุยและถกเถียงนานหลายทศวรรษ และผมจะไม่พูดอะไรเยิ่นเย้อเพื่อ 
อธิบายว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น คำนี้ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป แม้ว่า 
บางครั้งจะใช้ผิดความหมายกันไปบ้าง คนจำนวนมากใช้คำนี้เพียงเพื่อจะ 
พูดถึงคนที่ตัวเองไม่ชอบ เช่น ไอ้ไซโคพาธเฮงซวยคนนั้น แต่นั่นออกจะ 
ฉาบฉวยเกินไป น่าเสียดายที่การใช้คำนี้ในลักษณะแบบนี้อย่างกว้างขวาง 
ส่งผลให้คำว่า  “ไซโคพาธ”  มีความหมายที่อ่อนลงจนบางครั้งเราลืมไปว่า 
ไซโคพาธจริง ๆ มีตัวตนอยู่จริง ในสวีเดนช่วงทศวรรษ 1970 คำนี้ถูกมองว่า 
เป็นการตีตรา นักจิตวิทยาและนักบำบัดจึงเลือกใช้สำนวน จำเป็นต้องได้รับ 
การดูแลเป็นพิเศษ  แทนคำนี้ การใช้ถ้อยคำที่นุ่มนวลแบบนี้ถือว่าบ้าสิ้นดี 
ซึ่งผมจะพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในภายหลัง ฉะนั้น ในช่วงทศวรรษ 1980  
คนจึงกลับไปใช้คำว่าไซโคพาธเหมือนเดิม มีการเสนอถ้อยคำใหม่ ๆ ที่ฟังดู 
นุ่มนวลอยู่เรื่อย  ๆ  ตลอดมา แต่การซ่อนพฤติกรรมของไซโคพาธไว้ภายใต้ 
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คำที่สละสลวยจนคนไม่เข้าใจถือเป็นเรื่องอันตราย ผมเองเลือกที่จะใช้คำว่า  
“ไซโคพาธ” หรือ “บรรดาไซโคพาธ” ตลอดหนังสือเล่มนี ้

ไซโคพาธเป็นอันตรายกับทุกคนที่อยู่รอบตัวพวกเขารวมถึงสังคม 
โดยรวมอย่างไม่ต้องสงสัย คนเหล่านี้คือหมาป่าในคราบลูกม้า (“หมาป่าใน 
คราบแกะ” ถูกใช้จนค่อนข้างเฝือแล้ว คุณว่าไหม)  

โรเบิร์ต ดี. แฮร์ เป็นหนึ่งในนักวิจัยด้านนี้ที่ได้รับการเคารพนับถือ 
มากที่สุด เขามีบทบาทในงานด้านนี้มาตลอดตั้งแต่ทศวรรษ 1960 และเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า เขาเดินทางบรรยายเกี่ยวกับไซโคพาธไปทั่วโลก 
ตลอดเวลาเกือบ 50 ปี และสร้างเช็กลิสต์ตรวจสอบพฤติกรรมที่เข้าข่าย 
ไซโคพาธ ความเห็นของเขาชัดเจนมาก นั่นคือ ไซโคพาธมีอยู่จริง และ 
มีจำนวนมากกว่าที่คนเราส่วนใหญ่รู้มากเหลือเกิน

แต่พวกเขาเป็นปัญหาจริง ๆ หรือ
อย่างน้อยที่สุดภาวะบุคลิกภาพผิดปกติแบบไซโคพาธก็มีอยู่ทั่วไป 

เหมือนกับโรคจิตเภท ความแตกต่างอยู่ตรงที่ สิ่งที่ไซโคพาธทำโดยทั่วไปนั้น 
แย่กว่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งคนเป็นโรคจิตเภททำ ผลพวงจากการคุกคาม 
ของไซโคพาธหนกัหนว่งเอาการทเีดยีว ในความเหน็ของผม คนพวกนีท้ำเรือ่ง 
ชั่วร้ายมากมายไม่ว่าจะข้อตกลงทางธุรกิจที่สุ่มเสี่ยง ปอกลอกคนที่กำลัง 
มองหาความรัก ต้มตุ๋น ฉ้อโกง ปล้น ก่ออาชญากรรมแบบที่ทำกันเป็น 
ขบวนการ และค้ายา คนเหล่านี้ยังเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมาน 
อย่างแสนสาหัส อย่างการทำสงครามไม่หยุดหย่อน การฆาตกรรมและ 
ทารุณกรรม การข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก การทารุณกรรมเด็ก  
การทรมานและการค้ามนุษย ์

ตัวผมเองยังเชื่อด้วยว่า มีไซโคพาธจำนวนมากที่มีตำแหน่งสูง  ๆ  ใน 
รัฐบาลของหลายประเทศทั่วโลก และมีคนเหล่านั้นในผู้ที่มีตำแหน่งสูง  ๆ   
ในกองทัพด้วยแน่นอน เพราะสถานภาพและอำนาจมีความสำคัญอย่างที่สุด 
สำหรบัไซโคพาธ และ ถา้ คณุสามารถหาทางขึน้ไปนัง่อยูใ่นตำแหนง่สงูสดุได้  
ทำไมถึงจะไม่พยายามทำล่ะ 

ไซโคพาธส่วนใหญ่ไม่ได้ก่ออาชญากรรมแบบโจ๋งครึ่ม แต่อยู่ท่ามกลาง 
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พวกเราและใช้ชีวิตเหมือนคนอื่น  ๆ  โดยแสร้งทำเหมือนเป็นคนปกติ และ 
เรายังไม่ได้เอ่ยถึงบรรดาคนที่สามารถโน้มน้าวให้คนหลายล้านคนเชื่อว่า  
พวกเขาสามารถสือ่สารกบัเทพได้ ซึง่เหลา่เทพจะลงโทษพวกเราหากไมเ่ชือ่ฟงั  
คนเหลา่นัน้บอกวา่ตนเปน็ผูน้ำสารนัน่เอง ลองคดิถงึคนกลุม่หนึง่ในสมยักอ่น 
ที่โน้มน้าวให้พ่อแม่ฝังลูกตัวเองทั้งเป็นในส่วนที่เป็นฐานรากของบ้านเพื่อ 
สังเวยเทพเจ้า ถ้านั่นไม่เรียกว่าการหลอกล่อ ผมก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไร 

ตอนนี้บางคนอาจจะกำลังตะโกนว่า เพ้อเจ้อใหญ่แล้ว! คุณเริ่มจะ 
ดูเหมือนพวกสร้างทฤษฎีสมคบคิด ผมเข้าใจดีว่าคุณกำลังหมายถึงอะไร  
แต่อย่าเพิ่งปิดหนังสือนะครับ แล้วมาดูกันว่าคุณคิดยังไงหลังจากคุณได้อ่าน 
เกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น 

ถา้หากทีผ่า่นมาคณุไมไ่ดค้ดิถงึคำวา่ “ไซโคพาธ” อยา่งจรงิจงันกั ตอนนี ้
คุณคงจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้ว เช่น มีคนเสแสร้งมากมายขนาดนี้ 
เลยหรอื เปน็ไปไดห้รอื แตถ่า้มนัเปน็เรือ่งจรงิ สิง่นีก้แ็สดงใหเ้หน็ถงึดา้นมดื 
ของโลกใบนี้ 

ลองมองไปรอบ  ๆ  ตัวคุณดูสิครับ เราผ่านช่วงเวลาที่ย่ำแย่นั้นมานาน 
มากแล้ว 

มีเอกสารมากมายให้อ่านหากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับความผิดปกต ิ
ทางบุคลิกภาพที่ว่านี้ ซึ่งผมได้ใส่รายชื่อหนังสือที่น่าอ่านไว้ในช่วงท้ายของ 
หนังสือเล่มนี้หากคุณต้องการศึกษาลึกลงไปอีก เป้าหมายของผมคือให้คุณ 
มีความรู้เพียงพอที่คุณจะรู้ตัวเมื่อตกเป็นเป้าของใครสักคน (หรือหลายคน)   
ที่มีลักษณะนิสัยแบบไซโคพาธ และเหนือสิ่งอื่นใดคือเพื่อให้คุณมีความรู้ 
ที่จำเป็นสำหรับปกป้องตัวคุณเอง 

แมว้า่คณุจะไมใ่ชแ่กะหรอืลกูมา้ แตใ่นวนัทีห่มาปา่บกุคอก คณุจำเปน็ 
ต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงเมื่อคิดถึงโอกาสรอดโดยไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ  
ไม่ว่าเรื่องนี้จะฟังดูเหลือเชื่อแค่ไหนก็ตาม แต่ไซโคพาธเคลื่อนไหวทุกวัน 
ด้วยเป้าหมายเดียว นั่นคือใช้ประโยชน์จากทุกสถานการณ์เพื่อตัวเอง 

ต่อไปนี้คือ คำอธิบายสั้น  ๆ  ของลักษณะแต่ละประการในเช็กลิสต์ 
พฤติกรรมที่เข้าข่ายไซโคพาธ
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ลักษณะนิสัย
ไม่เคยเลย 

 (+ 0 คะแนน) 
บางครัง้บางคราว

 (+ 1 คะแนน) 
เป็นประจำ

 (+ 2 คะแนน) 
 1. กะล่อนและชอบหว่านเสน่ห์

 2. ประเมินตัวเองสูงลิบ (สูงเกินจริง) 

 3. ปราศจากความสำนึกหรือความรู้สึกผิด 

 4. ใจดำและปราศจากความเข้าอกเข้าใจ 
ผู้อื่น

 5. โกหกเป็นนิสัย 

 6. เจ้าเล่ห์และชอบหลอกล่อ

 7. อารมณ์ด้านชา (มีอารมณ์ตอบสนอง 
 อย่างผิวเผิน)  

 8. ขาดความยับยั้งชั่งใจ

 9. ควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้น้อย 

10. ต้องการสิ่งกระตุ้น 

11. ขาดความรับผิดชอบ 

12. มีปัญหาพฤติกรรมตั้งแต่อายุยังน้อย 

13. มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม
   เมื่อโตเป็นผู้ ใหญ ่
14. ชอบเอาเปรียบผู้อื่น 

15. มักมากในทางเพศ 

16. ไม่มีเป้าหมายระยะยาวที่มีพื้นฐาน
   อยู่บนความเป็นจริง 
17. ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง   

18. ทำผิดกฎหมายในคดีอาญาตั้งแต่เด็ก 

19. ทำผิดเงื่อนไขการปล่อยให้พ้นโทษ
   ก่อนกำหนด 
20. ก่ออาชญากรรมได้หลายรูปแบบ

คะแนนที่ได้
คะแนนรวม
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1. กะล่อนและชอบหว่านเสน่ห์
ไซโคพาธมักช่างสรรหาคำพูดได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ คนเหล่านี้ 

จำนวนไม่น้อยพูดเร็วมาก และคุณอาจตามไม่ทันความคิดของพวกเขา 
เสมอไป พวกเขามีเสน่ห์ ยิ้มเก่ง ชอบชื่นชมคนอื่น และทำตัวให้เป็นที่ 
รักใคร่ได้อย่างเหลือเชื่อด้วยการเยินยอคนที่พบเจอ แม้ว่าบ่อยครั้งที่คำพูด 
ของคนเหล่านี้ฟังดูไม่สมเหตุสมผลและไม่สอดคล้องกัน แต่พวกเขาทำให้เรา 
เชื่อได้ว่าเขาพูดจริง 

2. ประเมินตัวเองสูงลิบ (สูงเกินจริง) 
ไซโคพาธคิดว่าตัวเองดีกว่าทุกคน มีค่ามากกว่า สมควรประสบความ 

สำเร็จในชีวิตสูงกว่าคนอื่น  ๆ ไซโคพาธจำนวนมากเป็นพวกหลงตัวเอง 
ขนานแท้ คือรักแต่ตัวเองนั่นแหละครับ พวกเขากล้าคุยโวเกี่ยวกับความ 
สำเร็จทั้งแบบที่เป็นจริงและแบบคิดไปเองโดยไม่รู้สึกอะไร คนพวกนี้ยังเชื่อ 
ด้วยว่าตัวเขาอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทั้งหลาย ยกเว้นกฎเกณฑ์ของตัวเอง 

3. ปราศจากความสำนึกหรือความรู้สึกผิด  
โดยพื้นฐานแล้ว ไซโคพาธสำนึกไม่เป็น พวกเขาสามารถแสร้งทำเป็น 

สำนึกได้เมื่อรู้สึกว่าสมควรทำ แต่สิ่งนี้จะไม่เคยสะท้อนออกมาในรูปของ 
การกระทำ คนเหล่านี้ไม่รู้สึกอะไรถ้าตัวเองทำร้ายคนอื่น ไม่ใช่เรื่องใหญ่โต 
อะไรไม่ว่าคนที่โดนทำร้ายจะเป็นศัตรูตัวฉกาจหรือเป็นลูกของตัวเอง เพราะ 
มีแค่ตัวพวกเขาเองเท่านั้นที่สำคัญ  

4. ใจดำและปราศจากความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 
ไซโคพาธรู้ว่า คุณรู้สึก  อะไรสักอย่าง แต่ไม่สนใจว่ามันคือความรู้สึก 

อะไร คนเหลา่นีส้ามารถเหน็คนทีบ่าดเจบ็สาหสัและคดิวา่ “วา้ว นา่สนใจจงั”  
พวกเขาไม่รู้สึกสะเทือนใจอะไรเลยและไซโคพาธส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะเป็น 
แบบนี้มากกว่า คนพวกนี้ภูมิใจในตัวเองที่ไม่รู้จักเข้าอกเข้าใจผู้อื่นแม้จะ 
ถอืวา่เปน็ “ความผดิปกตทิางบคุลกิภาพ” เพราะบคุลกิเชน่นีจ้ะชว่ยใหพ้วกเขา 
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ทำอะไรแย่ ๆ หรือหลอกลวงคนอื่นได้ง่ายขึ้น 

5. โกหกเป็นนิสัย 
การโกหกก็เหมือนการหายใจ เป็นการกระทำที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม 

เลยสักนิด ไซโคพาธไม่รู้สึกละอายแม้แต่น้อยหากถูกจับได้ว่าโกหก พวกเขา 
จะเปลี่ยนเรื่องได้ทันทีก่อนที่คุณจะแสดงความรู้สึกอะไรออกมาและจะอ้าง 
ดว้ยวา่ไมเ่คยพดูแบบนัน้ นัน่เปน็แคค่วามเขา้ใจผดิ พวกเขาจะโกหกแมไ้มม่ ี
เหตุผลให้ต้องโกหกเลย แต่ทำแบบนั้นเพียงเพราะการหลอกคนอื่นเป็นเรื่อง 
น่าสนุก 

6. เจ้าเล่ห์และชอบหลอกล่อ 
ไซโคพาธ “อ่าน” จุดอ่อนของคนอื่นได้อย่างง่ายดายจนน่าใจหาย และ 

ไซโคพาธสามารถหยิบจุดอ่อนเหล่านั้นมาเล่นงานเหยื่อได้เพื่อหลอกลวงและ 
ต้มตุ๋นคนเหล่านั้น การปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างเลวร้ายเป็นนิสัยของไซโคพาธ  
พวกเขาไม่อินังขังขอบกับความรู้สึกของคนอื่นจึงทำให้คนพวกนี้เป็นจอม 
หลอกล่อมือฉมัง ด้วยความที่ไซโคพาธไม่กังวลว่าจะถูกจับได้ พวกเขา 
จึงกล้าวัดดวงและกล้าทำอะไรบ้าบิ่นเสียจนยากที่เราจะเชื่อว่าตนถูกหลอก

    
7. อารมณ์ด้านชา (มีอารมณ์ตอบสนองอย่างผิวเผิน) 

ไซโคพาธไม่มีอารมณ์ความรู้สึก ไม่เกรงกลัว ไม่หวาดผวา ไม่กังวล  
ไม่สำนึก คนเหล่านี้ปราศจากความรู้สึกอย่างสิ้นเชิง แต่ไม่ใช่เรื่องที่เรา 
จะต้องรู้สึกสงสารเพราะพวกเขามักพึงพอใจที่จะไม่รู้สึกอะไรเวลาที่วางแผน 
เล่นงานใครหรือหลอกลวงใคร อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้ว่าไซโคพาธพร้อม 
เสมอที่จะ เสแสร้ง ว่ามีอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี ้    

8. ขาดความยับยั้งชั่งใจ
ไซโคพาธใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ไม่มีการวางแผนสำหรับอนาคต ถ้าจู่ ๆ  

พวกเขาเกิดความรู้สึกอยากกิน พวกเขาก็จะกิน พวกเขาจะไม่เสียเวลา 
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ชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีกับข้อเสีย การวิเคราะห์ผลพวงที่จะตามมาไม่อยู่ใน 
ความคิดของคนเหล่านี้ซึ่งทำให้พวกเขาเปราะบาง  คนปกติมีแนวโน้ม 
จะเข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากคุณซ้อมใครสักคนกลางถนน แต่ไซโคพาธ 
ไม่คิดอย่างนั้น ไซโคพาธที่ควบคุมตัวเองแทบไม่ได้จึงถูกจับเข้าตะราง 

9. ควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้น้อย 
แม้ว่าไซโคพาธจะทำให้คนรอบตัวเจอกับความทารุณอันโหดร้ายใน 

รูปแบบต่าง  ๆ แต่คนเหล่านี้กลับโกรธได้ง่ายมากหากมีคนทำให้ไม่พอใจ  
ความผิดพลาดขี้ปะติ๋วหรือความคิดเห็นที่พูดออกมาโดยไม่ทันคิดอาจกระตุ้น 
ให้พวกเขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหากคนเหล่านี้มองว่านั่นเป็นการยั่วย ุ เมื่อเกิด 
อารมณ์รุนแรง ไซโคพาธจะทำร้ายร่างกาย หรือไม่ก็จะใช้คำพูดทำร้ายคนที่ 
บงัเอญิเปดิปากคยุกบัเขาแบบผดิเวลา สิง่ทีแ่ปลกคอืความโกรธจะอนัตรธาน 
ไปในทันทีหลังจากพวกเขาทำแบบนั้นแล้ว ราวกับมีปุ่มเปิดปิดเลยทีเดียว 

10. ต้องการสิ่งกระตุ้น 
ไซโคพาธต้องการให้สารโดพามีนในร่างกายทำงาน ความตื่นเต้นเร้าใจ 

เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมาก ถ้าพวกเขาทำอะไรบ้า ๆ  เองไม่ได้ พวกเขา 
จะพยายามลอ่ลวงใหค้นอืน่ทำ ในขณะทีค่นอยา่งเรา ๆ ทา่น ๆ อาจรูส้กึใจไมด่ ี
เมื่อเห็นรถตำรวจและรีบดูหน้าปัดความเร็วรถทันที ไซโคพาธมักจะยิ่ง 
เร่งเครื่องเพื่อความตื่นเต้น 

11. ขาดความรับผิดชอบ 
ไซโคพาธไม่เคยแสดงความรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการ 

ปลดหนี้ การจ่ายค่าเลี้ยงดูลูก การป้องกันตัวเองเวลามีเพศสัมพันธ์แบบ 
ชั่วครั้งชั่วคราว ไซโคพาธลอยตัวเหนือเรื่องเหล่านี้ พวกเขาไม่สนใจและ 
มักจะรอดตัวเพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยคนที่ยังสนใจ ไซโคพาธขนานแท้ 
ยังไม่รับผิดชอบแม้กระทั่งลูกของตัวเอง แม้จะอ้างว่ารักลูกก็ตามที พวกเขา 
สามารถทิง้ลกูไวต้ามลำพงัเปน็เวลานาน  ๆ โดยไมป่อ้นขา้วปอ้นนำ้ไดเ้ลยทเีดยีว   
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12. มีปัญหาพฤติกรรมตั้งแต่อายุยังน้อย 
ไซโคพาธส่วนใหญ่แสดงพฤติกรรมผิดปกติก่อนอายุ 12 ปี พฤติกรรม 

ที่ว่าอาจเป็นอะไรก็ได้ ตั้งแต่ทารุณกรรมสัตว์และเด็กคนอื่น  ๆ  ไปจนถึง 
ลักขโมยและโกหกหน้าตาเฉย พวกเขายังอาจมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยัง 
น้อยมาก และมีกรณีที่เด็กอายุ 12 ปีกระทำชำเราผู้อื่นอยู่ไม่น้อย

13. มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมเมื่อโตเป็นผู้ใหญ ่
ไซโคพาธขนานแท้ไม่สนใจบรรทัดฐานของสังคม กฎเกณฑ์ที่ใช้กับ 

คนอืน่ใชก้บัพวกเขาไมไ่ด ้ เพราะกฎเกณฑเ์หลา่นัน้จำกดัเสรภีาพทีจ่ะทำอะไร 
ก็ได้ตามต้องการ พวกเขาจึงสร้างกฎของตัวเองขึ้นมา จึงไม่ใช่เรื่องแปลก 
อะไรที่ไซโคพาธบางคนมีจุดจบอยู่ในเรือนจำ 

14. ชอบเอาเปรียบผู้อื่น 
ไซโคพาธเชื่อว่า คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของตัวเองทำให้พวกเขามีสิทธิ 

ทีจ่ะเกาะผูอ้ืน่กนิ พวกเขาไมเ่คยจา่ยอะไรเลยถา้พวกเขาใหค้นอืน่จา่ยแทนได ้ 
คนเหลา่นีม้กัตดิหนีแ้ละไมจ่า่ยภาษเีพราะรายละเอยีดเลก็ ๆ นอ้ย ๆ อยา่งเชน่  
ภาษีเงินได้และวันครบกำหนดชำระค่าใช้จ่ายตามใบเรียกเก็บเงินเป็นสิ่งที่ 
น่าเบื่อสำหรับพวกเขา คนพวกนี้ไม่เคยเสนอตัวเลี้ยงใครเวลาไปกินอาหาร 
ตามร้านอาหาร (พวกเขาจะลืมกระเป๋าสตางค์เสมอ) และมีความสุขกับการ 
ยืมเงินจากครอบครัวและเพื่อนฝูงโดยไม่เคยคืนเงินเลย ถ้าคนถามหาเหตุผล 
ที่ไม่จ่าย พวกเขาก็จะโทษคนอื่น

15. มักมากในทางเพศ 
ไซโคพาธมักจะมีความสัมพันธ์ทางเพศแบบชั่วคราวอยู่บ่อยครั้ง เสน่ห์ 

ของพวกเขาดึงดูดคนได้มากมาย คนเหล่านี้จึงไม่เคยขาดคู่นอน การนอกใจ 
เป็นประจำทำให้ชีวิตน่าสนใจ และพวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นกับการหลอกคู่ของ 
ตัวเองด้วย ว่าแต่ไซโคพาธจะสับรางแบบนี้ไปได้นานแค่ไหน 
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16. ไม่มีเป้าหมายระยะยาวที่มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริง 
ถ้าคุณอยู่ในโลกที่มีแต่  “ที่นี่และเวลานี้” คุณไม่จำเป็นต้องมีแผน 

ระยะยาว ไซโคพาธไม่วางแผนอะไรเลย การวางแผนเป็นสิ่งที่สวนทางอย่าง 
สิ้นเชิงกับการอยากทำอะไรก็ทำของบรรดาไซโคพาธ บ่อยครั้งทีเดียวที่ 
พวกเขากลายเป็นเหมือนพวกร่อนเร่พเนจรที่เปลี่ยนคู่และเปลี่ยนงานตามแต่ 
อารมณ์จะพาไป พวกเขาไม่เคยมองไปข้างหน้าหรือมองย้อนกลับไปในอดีต  
เป้าหมายคือการใช้ชีวิตแบบเอาแต่ได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องวางแผนอะไรเลย 

17. ไม่รับผิดชอบการกระทำของตัวเอง  
ไม่ว่าคนเหล่านี้จะทำอะไรลงไป พวกเขาจะไม่มีวันยอมรับในสิ่งที่ 

ตัวเองทำ ต่อให้มีกล้องจับภาพไว้ได้ว่าพวกเขาทำอะไร พวกเขาก็จะปฏิเสธ 
อยู่ดี ไซโคพาธจะโทษคนอื่นอยู่เสมอ แม้ว่าพวกเขาจะเข้าใจว่าตัวเองทำ 
อะไรผิด แต่พวกเขาจะหาแพะรับบาป แถมยังสนุกอีกต่างหากที่ได้เห็น 
คนอื่นโดนตำหนิแทน 

18. ทำผิดกฎหมายในคดีอาญาตั้งแต่เด็ก 
เปน็เรือ่งทีพ่บเหน็ไดท้ัว่ไปวา่ ไซโคพาธทำผดิกฎหมายตัง้แตอ่ายยุงันอ้ย  

ทั้งนี้เนื่องจากความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบไซโคพาธมักเริ่มแสดงให้เห็น 
อย่างชัดเจนเมื่ออายุราว 10 ขวบ คนเหล่านี้จึงสร้างปัญหาได้มากมาย 
ตัง้แตอ่ายยุงันอ้ย การทีม่เีดก็อาย ุ 15 ปกีอ่เหตกุระทำชำเรา ทำรา้ยรา่งกาย  
จี้ปล้น และแม้กระทั่งฆาตกรรม ก็ควรถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติ

19. ทำผิดเงื่อนไขการปล่อยให้พ้นโทษก่อนกำหนด
ก็อีกนั่นแหละครับ กฎเกณฑ์ที่ใช้กับคนทั่วไปใช้กับไซโคพาธไม่ได้  

แถมการลงโทษก็ไม่ได้ผลเช่นกัน คนเหล่านี้ไม่สะดุ้งสะเทือนกับผลร้ายที่จะ 
สะท้อนกลับมา เพราะพวกเขาไม่สามารถคิดถึงผลของสิ่งที่ตนกระทำได้  
ซึง่หมายความวา่คนเหลา่นีม้กัจะทำอะไรตามทีต่วัเองตอ้งการเมือ่ถกูปลอ่ยตวั 
ออกมาจากเรือนจำ 
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20. ก่ออาชญากรรมได้หลายรูปแบบ
ขณะที่อาชญากรแบบอื่น ๆ เชี่ยวชาญแค่ด้านเดียว เช่น ปล้นรถขนเงิน  

ชิงทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย หรืออาจเกี่ยวพันกับยาเสพติด แต่ไซโคพาธทำได ้
หลายด้าน พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ คนพวกนี้อยากรู้อยากเห็นและลองทำ 
ทุกอย่าง 

   

เช็กลิสต์นี้ใช้งานอย่างไรและใช้กับใครได้บ้าง

เช็กลิสต์พฤติกรรมที่เข้าข่ายไซโคพาธนี้ม ี 20 ข้อด้วยกัน แต่ละข้อมีคะแนน 
ตั้งแต่ 0 - 2 ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะนิสัยนั้น  ๆ  ปรากฏเป็นประจำ บางครั้ง 
บางคราว หรือไม่เคยเลยในบุคคลนั้น เช่น ถ้าบุคคลที่เรากำลังตรวจสอบ 
ไม่เคยแสดงลักษณะที่สิ่งบ่งชี้ว่าเป็นคนหลงตัวเอง  คนคนนั้นก็จะได้   
0 คะแนนในหัวข้อนั้น ถ้ามีวี่แววหลงตัวเองชัดเจนแต่ปรากฏไม่สม่ำเสมอ  
ก็จะได้  1 คะแนน แต่ถ้าลักษณะนิสัยนี้ปรากฏชัดแทบจะตลอดเวลา  
ก็จะได้  2 คะแนน หมายความว่าคนคนหนึ่งสามารถมีคะแนนสูงสุดได้   
40 คะแนน ไซโคพาธที่คนรู้จักกันดี อย่างชาร์ลส์ แมนสัน และฆาตกร 
ต่อเนื่องบางคนได้ 35 - 40 คะแนน แต่ในความคิดเห็นของโรเบิร์ต แฮร์  
คุณควรจะระมัดระวังตัวเมื่อคลุกคลีกับคนที่ได้  15  -  20 คะแนนด้วย  
คนลักษณะนี้ไม่มีเจตนาดีแน่ ถ้าคุณต้องพบกับคนที่ได้ 30 คะแนนขึ้นไป  
คุณควรจะคิดให้ดีว่าต้องพบคนเหล่านี้ในสถานการณ์แบบไหนและใช้เวลา 
ใหส้ัน้ เพราะคณุกำลงัเผชญิกบัปญัหาทีน่า่เปน็หว่งอยา่งแทจ้รงิ และในกรณ ี
ที่แย่ที่สุด ไซโคพาธคนนั้นกลับเป็นใครบางคนที่ใกล้ชิดกับคุณเสียเหลือเกิน 
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อืม ฉันก็รู้จักตัวเอง...และคนรักของฉัน... 
และเจ้านายของฉันนะ

ในการประเมินพฤติกรรมของตัวคุณเอง คุณจะให้คะแนนมากกว่า  0  
ในบางหัวข้ออยู่บ้างแน่นอน นั่นหมายความว่าคุณเป็นไซโคพาธหรือเปล่า  
ไม่ใช่แน่นอน คนมากมายที่มีลักษณะนิสัยบางอย่างที่เข้าข่ายไซโคพาธ  
แต่ก็ไม่ได้มีลักษณะนิสัยในข้ออื่น  ๆ  รวมถึงไม่มีความเชื่อมโยงไปถึง 
ลักษณะนิสัยแบบไซโคพาธ อื่น ๆ แบบนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นไซโคพาธในแง่ของ 
ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องธรรมดาที่ยิ่งมีหัวข้อที่ได้คะแนน 
มากกว่า 0 มากเท่าไร ก็ยิ่งแย่มากขึ้นเท่านั้นสำหรับคนที่อยู่ใกล้คนคนนั้น 

คนที่หุนหันพลันแล่นมีอยู่มากมาย หลายคนมีเสน่ห์ และบางคน 
ก็พูดเป็นต่อยหอย แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นไซโคพาธ และยังมี 
ฆาตกรต่อเนื่องที่ไม่ใช่ไซโคพาธด้วยเหมือนกัน โดยหลายคนป่วยทางจิต  
ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันกับการเป็นไซโคพาธ

ว่าแต่ น่ีไม่ใช่การป่วยทางจิตชนิดหน่ึงหรือ เราไม่ควรสงสารไซโคพาธหรือ
ไซโคพาธไม่ใช่คนที่เป็นโรคจิตหรือป่วยทางจิต “โรคจิต”  เป็นคำศัพท์ 

ด้านจิตวิทยาซึ่งหมายถึงสมองอยู่ในสภาพผิดปกติ คำนี้ใช้พูดถึงสภาวะ 
การปว่ยทางจติทีร่นุแรงแตม่อีาการ ชัว่คราว ความเจบ็ปว่ยบางอยา่งทีอ่าจนำ 
ไปสู่การป่วยเป็นโรคจิต ก็เช่น โรคจิตเภท โรคจิตอารมณ์ โรคจิตหลงผิด  
ส่วนโรคอารมณ์สองขั้วชนิดที่ 1 และโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงก็อาจมีอาการ 
โรคจิตร่วมด้วย 

อย่างไรก็ตาม ไซโคพาธเป็นคำที่หมายถึงผู้ป่วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติ  
ฉะนั้น ไซโคพาธจึงไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตหรือความเจ็บป่วยทางจิต  
โรคบุคลิกภาพผิดปกติถูกมองว่ามีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพันธุกรรม แต่ 
บางครั้งสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ในวัยเด็กและความเสียหายที่เกิดกับสมองใน 
วัยเยาว์อาจมีส่วนด้วยเช่นกัน ส่วนความผิดปกติทางจิตหมายถึงคนคนหนึ่ง 
รู้สึกแย่จนทุกข์ทรมานอย่างมาก ทั้งในด้านจิตใจ สังคม และอาจรวมถึง 
เศรษฐกิจด้วย
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ความผิดปกติหรือความเจ็บป่วยทางจิตแสดงออกได้หลายรูปแบบ  
ความผดิปกตทิางจติบางอยา่งสง่ผลตอ่การเขา้สงัคม เนือ่งจากความผดิปกต ิ
เหล่านั้นเห็นได้ชัดในพฤติกรรมหรือการพูดจา ดังนั้น ผู้ป่วยทางจิตจึงไม่ 
สามารถ “แสดงออกได้อย่างเต็มที่” ถึงบุคลิกภาพของตนเอง ความผิดปกตินี้ 
ได้รับการจัดกลุ่มความผิดปกติจากมุมมองของผู้ป่วยเอง ซึ่งบอกเล่าว่า 
พวกเขาประสบกบัความยากลำบากและทกุขท์รมานอยา่งไรบา้ง การจดักลุม่ 
ดังกล่าวยังต้องพิจารณาถึงความรู้ตัวและความเข้าใจชีวิตจริงของตัวผู้ป่วย 
เองด้วย ความแตกต่างนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจความ 
แตกต่างระหว่างโรคบุคลิกภาพผิดปกติกับความเจ็บป่วยทางจิต

ส่วนไซโคพาธไม่รู้สึกว่าตัวเองป่วยซึ่งต่างจากคนที่ป่วยทางจิต อันที่จริง 
ไซโคพาธรู้สึกดีมากและมองว่าตัวเองมีสภาพจิตใจที่มั่นคง (อย่างไรก็ตาม  
คนพวกนี้สามารถแสร้งทำเป็นป่วยทางจิตได้หากมันนำไปสู่ เป้าหมาย 
ที่พวกเขาตั้งไว้) คนเหล่านี้ไม่ได้กลายเป็นไซโคพาธเพราะถูกรังแกที่โรงเรียน  
พวกเขาไม่ใช่คนที่ปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้ซึ่งมักไม่รู้ตัวเวลาที่สร้างความ 
วุ่นวายให้กับชีวิตของคุณ คนเหล่านี้ผิดปกติเมื่อวัดจากมาตรฐานของคุณ 
และผม แต่อีกด้านคนพวกนี้  รู้ตัวดีว่าตัวเองทำอะไร และในสายตาของ 
ไซโคพาธเอง พวกเขามองว่าตนอยู่เหนือคนอื่นทั้งหมด 

แล้วถ้าตัวฉันตรงกับบางหัวข้อในเช็กลิสต์นี้
ฉันเป็นไซโคพาธหรือเปล่า

ความแตกต่างระหว่างคุณกับไซโคพาธอยู่ตรงที่คุณมีสำนึกผิดชอบชั่วดี  
คุณรู้สึกได้ว่าอะไรผิดอะไรถูก และคุณใส่ใจผู้อื่น คุณไม่ต้องการทำร้ายใคร 
ที่อยู่รอบตัวคุณ หากคุณบังเอิญทำลงไป ก็เชื่อว่าคุณจะรู้สึกแย่กับสิ่งที่ทำ  
นี่เป็นหนึ่งในปัจจัยอีกหลายอย่างที่บ่งบอกว่าคุณเป็นมนุษย์ปกติ

ส่วนไซโคพาธไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้น พวกเขาทำสิ่งที่ต้องการทำเนื่องจาก 
หลักคิดพื้นฐานของพวกเขาคือ พวกเขามีสิทธิจะทำอย่างนั้น คนพวกนี้ 



วิธีรอดพ้นจาก “คนเป็นพิษ”

32

รู้ดีว่าตนเสี่ยงจะจบลงที่คุกจากการกระทำบางอย่าง แต่การตระหนักเช่นนั้น 
ก็หยุดพวกเขาไม่ได้ ไซโคพาธมีตรรกะว่าพวกเขาจะไม่โดนจับ พวกเขา 
จึงกล้าเสี่ยงด้วยความใจเย็นและสันนิษฐานเอาเองว่าพวกเขาจะรอดไปได้  
แต่หากพวกเขาถูกจับได้ก็คงจะคิดไว้แล้วว่าจะโยนความผิดในสิ่งที่ตัวเอง 
ทำให้คนอื่นอย่างไร ไซโคพาธจะโทษพี่น้องของตัวเองได้โดยไม่รู้สึกรู้สาอะไร 
หากการทำเชน่นัน้ชว่ยใหต้วัเองรอด คนพวกนีไ้มรู่ส้กึอะไรกบัความเดอืดรอ้น 
ของคณุ และไมส่นใจหากคณุตอ้งหมดตวัหรอืตกงานเพราะพวกเขา คนพวกนี ้
ปราศจากการสำนึกผิดและไม่เคยมองย้อนกลับมา 

ไซโคพาธอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่าตัวเองดูปกติทั้งในแง่พฤติกรรมและ 
รูปลักษณ์ภายนอก คนเหล่านี้กระทำการใด  ๆ  ด้วยความเลือดเย็นและ 
คดิคำนวณไวแ้ลว้อยา่งดี พวกเขาใชค้วามคดิ แตไ่มใ่ชค้วามรูส้กึ ไซโคพาธ 
ทำแบบเดียวกับหมาป่าเวลาที่มันต้องการกินแกะ พวกเขาจะเอาสิ่งนั้นให้ได้ 

หากคณุไมเ่คยอา่นเกีย่วกบัอาการของไซโคพาธจรงิ ๆ มากอ่น ผมเขา้ใจ 
ดีว่าคุณอาจจะไม่ค่อยอยากเชื่อเรื่องที่ผมกล่าวมาทั้งหมด คนแบบนี้มีอยู่ 
จริง ๆ หรือ โชคร้ายที่คนเหล่านี้มีอยู่จริง ๆ ครับ 

ไซโคพาธมีมากกว่าที่คุณคิด

โรเบิร์ต แฮร์ สรุปว่า 2 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในประเทศพัฒนาแล้วจะได้ 
คะแนนในเช็กลิสต์พฤติกรรมไซโคพาธสูงมากจนถูกจัดได้ว่าเป็นไซโคพาธ  
เมื่อไม่นานมานี้ จอห์น คลาร์ก ผู้เขียนหนังสือ Working with Monsters  
ระบุว่า ตัวเลขสูงกว่านั้นอีก นั่นคือราว 6 เปอร์เซ็นต์ของประชากรชาย 
และราว 2 เปอร์เซ็นต์ประชากรหญิงน่าจะเป็นไซโคพาธ (จริง ๆ แล้ว ตัวเลข 
ส่วนใหญ่บ่งบอกว่าผู้ชายเป็นไซโคพาธมากกว่าผู้หญิง) ซิกวาร์ด ลินห์  
นักจิตวิทยาชาวสวีเดนได้เขียนหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการไซโคพาธไว้ 
อย่างดีหลายเล่ม และเขาคิดว่าจำนวนประชากรที่เข้าข่ายไซโคพาธมีอยู่ 
ประมาณ 4 - 5 เปอร์เซ็นต์มานานแล้ว อย่างไรก็ตาม ในหนังสือเล่มล่าสุด 
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ของเขาที่ชื่อ  Everyday  Psychopaths เขาพูดทำนองว่าตัวเลขจริง  ๆ  
น่าจะสูงกว่านั้น 

ในแต่ละส่วนของโลกมีจำนวนไซโคพาธแตกต่างกันไป ดูเหมือนจะมี 
ไซโคพาธในสหรัฐฯมากกว่าในอังกฤษด้วยเหตุผลบางประการ เหตุผล 
ที่คาดเดากันอย่างหนึ่งคือ สังคมอเมริกันให้รางวัลกับพฤติกรรมที่เอาตัวเอง 
เป็นศูนย์กลางมากกว่าสังคมอังกฤษ หากผมจะใช้ตัวเลขประมาณการ 
ที่น้อยที่สุดในบรรดาตัวเลขที่กล่าวมา (2 เปอร์เซ็นต์) ย่อมหมายความว่า  
มีไซโคพาธราว 7 ล้านคนในประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง 
สหรัฐฯ ส่วนในสวีเดนมีไซโคพาธราว 2 แสนคน 

ไซโคพาธในชีวิตจริง 

พฤติกรรมแบบไซโคพาธมีอยู่รอบตัวเราทุกเมื่อเชื่อวัน ขณะที่ผมกำลังเขียน 
บทนี้อยู่ ผมได้ยินเรื่องราวที่ผมจะยกตัวอย่างต่อไปนี้จากคนรู้จักห่าง  ๆ  
ของผม 

ชายโสดสูงวัยคนหนึ่งพบกับหญิงคนหนึ่งซึ่งมีลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว  
5 คน พวกเขาแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เขามีชีวิตอยู่ 
อย่างยืนยาว เมื่อเขาเสียชีวิต ฝ่ายภรรยาจึงเพิ่งพบว่าสามีของตนฐานะ 
ค่อนข้างดี เธอได้รับมรดกมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ แต่ด้วยความที่เธอรู้สึก 
แปลกนิดหน่อยที่จู่ ๆ  ก็ร่ำรวยขึ้นมา เธอจึงตัดสินใจแบ่งเงินมรดกออกเป็น  
6 ส่วนเท่า  ๆ  กัน หนึ่งส่วนเป็นของเธอ อีก  5 ส่วนแบ่งให้ลูกทั้ง  5 คน  
อย่างไรก็ตาม ภายในช่วงเวลา 3 เดือน ลูกชายคนหนึ่งของเธอได้หลอก 
เอาเงินส่วนของเธอรวมถึงพี่น้องของตนอีก  3 คนไป ส่วนลูกสาวคนโต 
ซึง่สามารถรบัมอืกบัไซโคพาธไดด้ ี (มกีลุม่คนพเิศษกลุม่หนึง่มคีวามสามารถนี ้
และไซโคพาธมักจะพยายามกำจัดคนเหล่านี้เพื่อขจัดภัยคุกคามต่อตัวเอง)   
ปฏิเสธที่จะให้น้องชาย “ยืมเงิน” เขาจึงขู่จะใช้ความรุนแรงกับเธอ แต่เพราะ 
เธอดูน้องชายออกมานานแล้ว เธอจึงยืนกรานที่จะไม่ให้ยืมแม้แต่เซนต์เดียว  
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เขาไม่ยี่หระและหายตัวไปพร้อมกับเงินของแม่และพี่น้องคนอื่น คนใน 
ครอบครัวไม่ได้ยินข่าวคราวจากเขาอีกเลยนับจากนั้น และเงินก้อนนั้น 
ก็อันตรธานหายไปเหมือนตัวเขา 

คุณจะไม่ได้อ่านเรื่องราวทำนองนี้จากหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยนัก เพราะ 
มันออกจะเป็นเรื่องความรุนแรงภายในครอบครัว เหยื่อมักอายและแทบ 
ไม่แจ้งความ ไซโคพาธยังคงอำพรางตัวและทำเช่นนี้ต่อไปได้เนื่องจาก 
คนเหล่านี้จำนวนไม่น้อยเลือกที่จะหลอกญาติและมิตรสหายที่ใกล้ชิด  
ซึ่งตกเป็นเหยื่อได้ง่ายที่สุดและเป็นพิษเป็นภัยกับไซโคพาธน้อยที่สุด 

รูปแบบพฤติกรรมเช่นนี้พบเห็นได้ทั่วไป ไซโคพาธชอบเกาะคนอื่นกิน  
พวกเขาเพลิดเพลินกับการไปร้านอาหารดี ๆ แต่คนจ่ายคือคุณทุกครั้ง 

ผมรู้ คุณกำลังคิดว่า น่าอายจะตาย! ไม่คิดจะยอมจ่ายส่วนของตัวเอง 
บ้างเลย คนเขาจะว่ายังไงเนี่ย ใช่ครับ คนเขาจะว่ายังไง คุณกำลังคิด 
เหมอืนคนปกตทิัว่ไป แตย่งัไงคณุกค็ดิไมอ่อกหรอก คณุไมส่ามารถใชต้รรกะ 
ของคนธรรมดาทั่วไปในบริบทเหล่านี้ได้ ไซโคพาธคิดว่าตัวเองมีสิทธิแหกกฎ 
เพราะพวกเขาอยู่เหนือเราทุกคน 
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ปกป้องตัวคุณเอง : เกราะป้องกัน
ไซโคพาธขั้นพื้นฐาน  

คำโกหกจะกลายเป็นความจริงหากพูดบ่อยมากพอ
—วลาดิเมียร์ อิลลิช เลนิน

คุณสามารถใช้มาตรการต่าง  ๆ  เพื่อปกป้องตัวเองจากพวกนักล่าได้  
แต่ถ้าคุณตกอยู่ในอุ้งมือของไซโคพาธไปแล้ว ทุกอย่างก็อาจสาย 

เกินไป คุณต้องใช้พลังความเข้มแข็งของจิตใจอย่างมหาศาลในการหนี 
ออกมาจากอุ้งมือของคนเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ 3 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ในการป้องกันตัวเอง 

1. รู้จักตัวเองให้มากขึ้น 
2.	 เรียนรู้วิธีดูพฤติกรรมที่เข้าข่ายไซโคพาธ 
3.	คิดให้ดีว่าคุณให้คุณค่ากับตัวเองและเคารพตัวเองมากน้อย 
แค่ไหน 

ทั้งหมดนี้ฟังดูค่อนข้างง่ายใช่ไหมครับ ความรู้คือพลังสำหรับเรื่องนี้  
ยิ่งคุณรู้วิธีการแสดงออกของพวกไซโคพาธมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งมีเกราะ 
ป้องกันการถูกควบคุมบงการที่แข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น 

เรามาดู 3 ประเด็นนี้กันให้ละเอียดขึ้นอีกหน่อยและดูว่าทำไมวิธีเหล่านี ้
จึงสำคัญ 
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1. รู้จักตัวเองให้มากขึ้น 

ใครในที่นี้รู้จักตัวเองดี 100 เปอร์เซ็นต์บ้าง ยกมือขึ้นครับ! มีใครบ้างไหม  
ไม่มีเลยเหรอครับ ก็อย่างนั้นแหละครับ ถ้าคุณเป็นคนปกติและไม่ใช่ 
ไซโคพาธเสียเอง คุณก็จะตระหนักได้ว่ามีอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเอง 
ที่คุณก็อาจจะไม่เข้าใจ เราทุกคนล้วนเป็นแบบนี้ เรามีจุดบอดและทำตัว 
ในแบบที่เราเองก็ไม่เข้าใจ บางครั้งสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร แต่ในบาง 
โอกาสเราก็อาจแสดงพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดออกมา เช่นในเวลาเราถูกข่มขู่ 
คุกคาม ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าตัวเองจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจนกว่าจะเห็นอาวุธ 
เล็งมาที่ตัว

บางครั้งว่ากันว่า ไซโคพาธไม่เข้าใจหรือไม่สามารถจินตนาการได้ว่า 
คนอืน่รูส้กึอยา่งไร แตค่วามคดิเชน่นีผ้ดิถนดั ตรงขา้มเลยทเีดยีว งานศกึษา 
วิจัยแสดงให้เห็นว่า พวกเขาเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งว่าคุณรู้สึกอย่างไร 
ในสถานการณ์นั้น  ๆ ปัญหาคือ ไซโคพาธ  เอง  ต่างหากที่ไม่รู้สึกอะไร  
พวกเขาจึงไม่สนใจอารมณ์ความรู้สึกของคุณ คนเหล่านี้จับจุดอ่อนของคุณ 
ได้รวดเร็วอย่างยิ่ง และพวกเขาจะใช้จุดอ่อนเหล่านั้นอย่างไร้ความปรานี  
เกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือ จับตามองพวกที่ดูเหมือนจะสนอกสนใจ 
จุดอ่อนของคุณไว้ให้ดี คุณจำเป็นต้องระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมมาก 
เมื่อประเมินคนเหล่านี้ (เรื่องนี้ยากเพราะพวกเขาจะไม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ 
ด้วยการมองหาจุดอ่อนในตัวคุณทันที พวกเขาจะเริ่มจากจุดอื่นโดยสิ้นเชิง  
ผมจะพูดเรื่องนี้เพิ่มเติมในภายหลัง)  

ถา้คณุเปน็คนบา้ยอ จดุออ่นนีจ้ะแสดงออกมาอยา่งชดัเจน การทดสอบ 
ว่าคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ง่ายอย่างเหลือเชื่อ ลองให้ใครสักคนชื่นชมคุณ 
โดยที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนแล้วดูว่าคุณมีปฏิกิริยาอย่างไร คุณอาจจะ 
หน้าแดงหรือหัวเราะคิกคัก ถ้าคุณเห็นว่าตัวเองเป็นแบบนี้ คุณก็กำลัง 
เชิญชวนให้พวกนักต้มตุ๋นทุกประเภทเข้ามาหา

คนทีช่อบใชท้างลดัในชวีติและพรอ้มจะทำสิง่ที ่ “หมิน่เหม”่ ในเชงิศลีธรรม 
มีโอกาสตกเป็นเหยื่อไซโคพาธกับแผนการที่น่ากลัวของคนเหล่านั้นได้ง่าย 
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เป็นพิเศษ คนที่มีความปรารถนาแรงกล้าในการที่จะได้เงินมาง่าย  ๆ  ล้วน 
ตกเป็นเหยื่อนักต้มตุ๋นมืออาชีพอยู่ทุกนาทีเมื่อพวกนั้นสัญญาจะให้ทั้งเดือน 
และดาว 

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่คนเราจะรู้ตัวเองหรือรู้เท่าทันว่า 
ตนบ้ายอหรือถูกหลอกได้ง่าย แต่คุณผู้อ่านที่รักครับ โลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ ์
แบบ คุณก็จะต้องมีจุดอ่อนบ้าง ในหนังสือ วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า  
ผมไดบ้รรยายอยา่งละเอยีดเกีย่วกบัระบบ DISC และจะยำ้เนือ้หาบางสว่นไว ้
ในเล่มนี้ด้วยหลังจากนี้ แต่การอ่านเกี่ยวกับประเภทของพฤติกรรมต่าง  ๆ  
ก็เรื่องหนึ่ง การนำข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ก็อีกเรื่องหนึ่ง 

ทฤษฎีหน้าต่างโจฮารี
หนา้ตา่งโจฮารเีปน็โมเดลทางจติวทิยาทีใ่ชร้ะบลุกัษณะการสือ่สารทีแ่ตกตา่งกนั  
โมเดลนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาชื่อ โจเซฟ ลุฟต์ และแฮริงตัน  
อิงแกรม จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในช่วงทศวรรษ 1950 (ชื่อโจฮารี 
มาจากการผสมชือ่หนา้ของทัง้สองคน) โมเดลนีอ้ธบิายใหเ้หน็วา่ การสือ่สาร 
ระหว่างบุคคลเปิดเผยมากขึ้นอย่างไรเมื่อคนสองคนปฏิบัติตัวในแบบของ 

รู้ตัวเอง

พื้นที่เปิด 
(ตัวตนของฉันในที่สาธารณะ) 

สิ่งที่อยู่เบื้องหลัง 
(ตัวตนของฉันที่เป็นความลับ) 

จุดบอด 
(ตัวตนของฉันที่ฉันมองข้าม) 

สิ่งที่ไม่รู ้
(ตัวตนของฉันที่ไม่มีใครรู้

แม้แต่ตัวฉัน) 

ไม่รู้ตัวเอง

คนอื่นรู้

คนอื่นไม่รู้
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ตัวเอง พร้อมทั้งตระหนักรู้ถึงคนอื่นและความสัมพันธ์ต่าง  ๆ  รอบตัวของ 
พวกเขา การให้ความคิดเห็นในเชิงติชมแก่กันเป็นกระบวนการสำคัญ 
อย่างหนึ่งในความร่วมมือทุกรูปแบบ การที่ผมสามารถรับฟังคำติชมได้และ 
ละเอียดอ่อนกับความรู้สึกของผู้อื่น ทำให้ผมเข้าใจอย่างแท้จริงว่าคนอื่น 
มองตัวผมและการกระทำของผมอย่างไร ในขณะเดียวกัน การเป็นตัวของ 
ตัวเองและกล้าพอที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเปิดโอกาสให้คนอื่นได้รับรู้ 
เกี่ยวกับตัวผม 

ตัวตนในที่สาธารณะ  (ช่องที่เป็นพื้นที่เปิด)  ประกอบด้วยสิ่งที่ผมรู้ 
เกี่ยวกับตัวผมและสิ่งที่คนอื่นรู้ เกี่ยวกับตัวผม ถ้าช่องนี้ขยายใหญ่ขึ้น  
นั่นหมายความว่าการเปิดเผยเพิ่มมากขึ้น สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผมแสดงตัวตน 
ให้ผู้อื่นเห็นมากขึ้นในเวลาเดียวกับที่ความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของผู้อื่น 
เพิ่มขึ้นด้วย เมื่อผมเริ่มใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตัวเองและกล้ายอมรับ 
ในจุดอ่อนของตัวเอง ตัวตนในพื้นที่สาธารณะก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ตัวตนของฉันที่ฉันมองข้าม (ช่องจุดบอด) ก่อตัวขึ้นจากสิ่งที่ผมไม่รู้ 
เกี่ยวกับตัวเองแต่คนอื่นรู้เกี่ยวกับตัวผม ข้อมูลนี้อาจรู้ได้จากสิ่งที่ผมพูด 
ซึง่คนอืน่สงัเกตเหน็ แตต่วัผมเองไมรู่ต้วั เชน่ สำนวนหรอืลกัษณะการพดูถงึ 
สิ่งต่าง ๆ ที่ผมใช้บ่อยเกินไป 

ตัวตนของฉันที่เป็นความลับ (ช่องสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง) เกิดขึ้นจากสิ่งที่ 
ผมรูเ้กีย่วกบัตวัเองแตค่นอืน่ไมรู่ ้ การรูจ้กัตวัเองในแบบนีห้มายรวมถงึสิง่ทีผ่ม 
ไม่ต้องการแบ่งปันให้ใครรู้หรือแสดงให้ใครเห็นเลยแม้แต่น้อย แต่ถ้าคน 
คนหนึง่ปดิบงัตวัเองมากเกนิไป ชอ่งสิง่ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงันีก้จ็ะขยายใหญม่ากขึน้ 

ตัวตนของฉันที่ไม่มีใครรู้แม้แต่ตัวฉัน (ช่องสิ่งที่ไม่รู้) ประกอบด้วยสิ่งที่ 
ผมไม่รู้เกี่ยวกับตัวเองและสิ่งที่คนอื่นไม่รู้เกี่ยวกับผม บุคลิกภาพในส่วนนี้ 
ถูกซ่อนไว้อย่างลึกลับจากคนทุกคนและอาจปรากฏออกมาเมื่ออยู่ในสภาวะ 
กัดดันอย่างถึงที่สุดเท่านั้น 

ทฤษฎีนี้ระบุว่าคนที่มีช่องพื้นที่เปิดกว้าง ซึ่งหมายถึงพื้นที่ของตัวตน 
ในที่สาธารณะมีขนาดใหญ่และเปิดเผยต่อผู้อื่นมีโอกาสจะสื่อสารกับคนอื่น 
ได้ดีที่สุด เพราะกิริยาท่าทางที่เปิดเผยทำให้การสื่อสารกับผู้อื่นเกิดขึ้นง่าย  
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ผลคือคนรอบตัวมีแนวโน้มที่จะเข้าใจพวกเขาผิดหรือตีความสิ่งที่พวกเขาพูด 
และกระทำไปในทางที่ผิดได้น้อย การเปิดกว้างและการสื่อสารอย่างเปิดเผย 
ระหว่างบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก 
ของผูอ้ืน่และความเตม็ใจทีจ่ะเปดิเผยตวัเองมขีนาดใหญเ่ทา่กนั นัน่จะชว่ยให ้
ช่องพื้นที่เปิดนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได ้

แน่นอน การมีช่องพื้นที่ เปิดขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป เช่น  
กับคนที่รู้จักกันอย่างผิวเผินและพบกันเป็นครั้งคราว  การมีพื้นที่ เปิด 
ขนาดใหญ่ไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษ จะมีประโยชน์อะไรที่จะให้ 
คนแปลกหน้ารับรู้ความคิดที่อยู่ข้างในลึก ๆ ของเรา (แต่ก็มีคนมากมายที่ทำ 
แบบนี้)  

คนอื่นจะไม่มองพฤติกรรมของคุณไปในทางเดียวกันหรือมองอย่างที่คุณ 
มองตัวเองเสมอไป มีบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะคุณเลือกที่จะ 
ไม่ให้เห็น แต่บางครั้งคนอื่น เช่น เพื่อนร่วมงานของคุณ กลับสังเกตเห็น 
บางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ แต่คุณเองกลับไม่ตระหนักรู้เลย และก่อนที่คุณ 
จะประกาศลั่นว่านี่เป็นเพราะพวกเขาเข้าใจคุณผิดอย่างสิ้นเชิง ผมจะบอก 
คุณว่านั่นไม่ได้ช่วยอะไรเลย การสื่อสารขึ้นอยู่กับคนฟัง เมื่อผู้ฟังกลั่นกรอง 
สารผ่านกรอบของสิ่งที่พวกเขารู้จัก ผ่านอคติและประสบการณ์ของพวกเขา  
สิ่งที่เหลือคือสิ่งที่พวกเขาเข้าใจ ไม่ว่าจริง ๆ แล้วคุณจะหมายความว่าอะไร 
ก็ตาม 

จุดบอด   
เรื่องนี้ใช้ภาษา DISC อธิบายให้เห็นภาพได้ดังนี้ คนสีแดงคิดว่าตัวเอง 

ฉลาดและมีไฟ แต่คนรอบข้างมองว่าบางครั้งพวกเขาก็เครียดและไม่สุภาพ  
คนสีเหลืองเรียกร้องให้คนอื่นหันมาสนใจความคิดสร้างสรรค์และความคิด 
แปลกใหม่ของตัวเองอยู่เสมอในขณะที่เพื่อนร่วมงานกำลังยุ่งอยู่กับการ 
ไล่เก็บงานที่คนสีเหลืองทำทิ้งไว้  ขณะที่คนสีเขียวทำทุกอย่างเพื่อให้ 
เพื่อนร่วมงานรู้สึกสะดวกสบาย พร้อมกับเสิร์ฟกาแฟให้ทุกคนที่ต้องการ  
แต่เจ้านายมองว่าพวกเขาไม่สู้เมื่อเห็นวี่แววความขัดแย้งแม้กระทั่งเวลา 
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ที่ตัวเองเป็นฝ่ายถูก ส่วนคนสีน้ำเงินซึ่งชื่นชอบความสมบูรณ์แบบทำให้ 
ทุกคนรอบตัวประสาทเสียเพราะคนสีนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านอะไรได้เลย 
หากไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่คนอื่นมองว่านี่เป็นความจู้จี้จุกจิก  
คนสีน้ำเงินมองว่านี่เป็นการทำงานอย่างมีคุณภาพ 

แล้วใครผิด ใครถูกล่ะ นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญแม้แต่น้อย มันแค่เป็น 
อยา่งทีเ่ปน็เทา่นัน้เอง ถา้คณุจะอา้งวา่คณุรูจ้กัตวัเองอยา่งแทจ้รงิ คณุกต็อ้ง 
ยอมรับว่าตัวเองมีจุดอ่อน และอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้ว คนที่มีวาระ 
ซ่อนเร้นจมูกไวมากกับจุดอ่อนของคุณ คุณจะไม่มีทางปกป้องตัวเองจากการ 
ถูกหลอกล่อได้อย่างเต็มที่ หากคุณไม่ยอมรับว่าคุณไม่สมบูรณ์แบบและ 
ไม่เตรียมพร้อมรับมือกับด้านที่เป็นจุดอ่อน  

ข้อด้อยของฉัน ฟังให้ดีนะ! 
โดยสว่นตวัแลว้ผมไมช่อบพดูเกีย่วกบัจดุออ่นของตวัเอง ดกีวา่เยอะเลย 

ที่จะพูดถึงความสำเร็จและดื่มด่ำกับคำชื่นชมสรรเสริญจากคนที่รักผม แต่ถึง 
อย่างนั้นจุดอ่อนก็ไม่ได้หายไปไหนอยู่ด ี

ในกรณีของผม จุดอ่อนคือความหุนหันพลันแล่น (พฤติกรรมของคน 
สแีดง) ซึง่หมายความวา่ผมอาจตดัสนิใจโดยไมค่ดิใหร้อบคอบเสยีกอ่น นสิยั 
เช่นนี้ส่งผลให้ผมสูญเสียอย่างหนัก เช่น การขาดทุนในตลาดหุ้น การเสีย 
ค่าซ่อมแสนแพงสำหรับรถคันเก่าที่ยัง  “สภาพดี”  อยู่ และการแสดงความ 
คิดเห็นโดยไม่ยั้งคิดกับคนที่ผมใส่ใจอย่างที่สุด เพียงเพราะผมแค่ต้องการ 
พูดตลกเท่านั้น 

เมือ่พดูถงึการทำตวัตลก บอ่ยครัง้ทเีดยีวทีผ่มใชอ้ารมณข์นัผดิกาลเทศะ  
(พฤติกรรมคนสีเหลือง) ทุกวันนี้ผมเรียนรู้ที่จะควบคุมแรงกระตุ้นแบบนี้ 
ไดด้ขีึน้ แตผ่มสามารถสาธยายเหตกุารณม์ากมายทีผ่มทำใหบ้รรยากาศกรอ่ย 
โดยไม่ตั้งใจ บางครั้งผมก็สะเพร่าในเรื่องรายละเอียดแม้ผมจะรู้อยู่เต็มอก 
ว่ารายละเอียดเหล่านั้นสำคัญขนาดไหน นี่ผมยังไม่พูดถึงการเป็นคนที่ 
สบาย ๆ มากเกินไปกับเรื่องของเวลา รวมถึงการขัดจังหวะคนอื่นเพราะคิดว่า 
สิ่งที่ตัวเองจะพูดน่าสนใจกว่ามาก หรือหงุดหงิดงุ่นง่านเมื่อมีใครชี้ให้เห็น 
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ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสิ่งที่ผมเขียนในย่อหน้านี ้
และผมมเีชือ้บา้ความสมบรูณแ์บบอยูด่ว้ยอยา่งไมต่อ้งสงสยั (พฤตกิรรม 

คนสีน้ำเงิน) เช่น ผมยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากมากสำหรับผมหากจะพูด 
บรรยายโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบสื่อการสอนอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยได้ 
ปรับแต่งภาพประกอบบางภาพ และปรับอะไรบางอย่างให้ดูดีขึ้น แม้ว่าผม 
จะเดินสายบรรยายมานานกว่า 20 ปีแล้ว ผมก็ยังอดไม่ได้ที่จะทำอย่างนี้   
(หรือเมื่อผมนำต้นไม้ใหม่ ๆ มาลงในสวน ผมไม่สามารถนำมาลงในลักษณะ 
เดิมได้ อย่างแรก ผมต้องมองว่าจะปลูกมันยังไงโดยมองจากมุมนั้นมุมนี้สัก  
19 มุมก่อนจะลงมือจับพลั่ว แน่นอน คนส่วนใหญ่สงสัยว่าผมทำบ้าอะไร)  
เวลาที่ผมคุยกับคนอื่น มีคนบอกว่าบางครั้งผมอาจจะตั้งอกตั้งใจมากเสียจน 
ผมเผลอขมวดคิ้วเป็นปมหรืออะไรทำนองนั้น โอ้ แย่จัง

เอาล่ะ คุณรู้จุดอ่อนของผมกันแล้ว ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับ  
ตอนนี้คุณก็รู้จักผมมากขึ้นอีกนิดและสิ่งที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ไม่มีอะไร 
น่าชื่นชมยินดีเลย ผมพยายามต่อสู้กับข้อเสียเหล่านี้และบ่อยครั้งที่ผม 
หวังว่าผมไม่ได้เป็นแบบนี ้ นี่ทำให้ผมเป็นคนเลวหรือเปล่าครับ ผมคิดว่าไม ่ 
ผมเป็นคน  เหมือนกับคุณและเหมือนทุกคนที่ผมเคยพบ  เราล้วนมี  
ข้อบกพร่องที่เราเสียใจ ขณะที่ผมอายุมากขึ้น  (ผมเพิ่งผ่านอายุ  50 ปี 
ขณะที่เขียนหนังสือเล่มนี้) ผมก็ยอมรับว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบได้ง่ายขึ้น  
หลังจากทำงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์มาสองสามทศวรรษ ผมได้ 
เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งตัวผมเองด้วย ถึงอย่างนั้นก็ยังมีรูปแบบ 
พฤติกรรมบางอย่างในตัวผมที่ผมเองก็ไม่รู้ตัว  เป็นลักษณะนิสัยและ 
การกระทำที่คนอื่นมองเห็นแต่ผมไม่เห็นเลย 

แล้วคุณล่ะครับ 
ถ้า ผม ยอมรับจุดอ่อนของตัวเองได้ คุณ ก็ทำได้เหมือนกัน มองเสียว่า 

เป็นโอกาสที่จะดีขึ้นกว่าเดิม ได้ปรับปรุงตัวเอง เพื่อให้ได้การยอมรับจาก 
คนรอบข้างง่ายขึ้น (หากคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญ) และบรรลุเป้าหมาย 
เร็วขึ้น ดังนั้นเอากระดาษปากกามาครับ ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณควรทำ 
อะไร 
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เมื่อคุณเขียนเสร็จ คุณกำจัดกระดาษแผ่นนี้ได้ทุกเมื่อเพื่อไม่ให้มัน 
ตกไปอยู่ในมือของคนที่เจตนาไม่ดี แต่ผมจะขอร้องคุณจากใจจริงและอย่าง 
จริงจัง ให้คุณนั่งลงพิจารณาจุดอ่อนของตัวเอง และหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้น  
และเหนือสิ่งอื่นใด จงระวังคนที่ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนของคุณ  
เพราะมีคนที่ชอบมองหาจุดอ่อนเหล่านี้อยู ่

                 
   

2. เรียนรู้วิธีดูพฤติกรรมที่เข้าข่ายไซโคพาธ

อะไรคือความต่างระหว่างคนที่เป็นไซโคพาธกับคนที่มีลักษณะนิสัยเข้าข่าย 
ไซโคพาธ จำไว้ว่าการที่จะถูกจัดว่าเป็นไซโคพาธ คุณจำเป็นต้องแสดง 
พฤติกรรมที่เข้าข่ายไซโคพาธตามที่ปรากฏในเช็กลิสต์ของโรเบิร์ต ดี. แฮร์ 
ในจำนวนที่มากพอ 

พฤติกรรมในบางหัวข้อไม่ได้น่ากลัวเป็นพิเศษโดยตัวมันเอง เช่น  
พฤติกรรม  กะล่อนและชอบหว่านเสน่ห์  มีคนที่ เข้ าข่ายนี้มากมาย  
คนสีเหลืองส่วนใหญ่อาจกากบาทหัวข้อนี้ หรือพฤติกรรม  ขาดความยับยั้ง 
ชั่งใจ ซึ่งค่อนข้างจะเป็นพฤติกรรมทั่วไปของคนสีแดง คือคุณคิดปุ๊บ ทำปั๊บ  
แล้วค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไง ส่วน  การขาดความรับผิดชอบ  ล่ะ ไม่ใช่ 
เรื่องแปลกหากคนสีเขียวจะหลบเลี่ยงเวลาที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบอะไร  
เหตุผลหลักก็เพราะว่าความรับผิดชอบเป็นงานที่หนักมากเกินไป ฉะนั้น 
เราจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมที่เข้าข่ายไซโคพาธบางอย่างสามารถพบได้ในคน 
ทุกประเภท ผมเองก็อาจจะกากบาทได้สักสองหัวข้อ บางทีอาจจะถึงสาม 
หรือสี่หัวข้อเลยด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพบว่าใครสักคนมีพฤติกรรม 
เข้าข่ายหลายข้อมาก ก็มีเหตุผลที่คุณจะระมัดระวังให้จงหนัก

ขอโทษที่ต้องพูดกันแบบตรง  ๆ แต่ไม่มีวิธีอื่นแล้ว ไซโคพาธขนานแท้ 
จะไม่สนใจอะไรคุณเลยแม้แต่น้อย เหมือนกับหมาป่าที่กำลังหิวและไม่สนใจ 
ว่าแกะจะกลัวหรือบาดเจ็บแค่ไหน คุณเป็นแค่เหยื่อ ไม่มีอะไรมากกว่านั้น  
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คุณต้องเรียนรู้ว่าจะดูไซโคพาธให้ออกได้ยังไง ซึ่งไม่ต่างจากคนเลี้ยงแกะ 
ที่ต้องเรียนรู้วิธีป้องกันไม่ให้หมาป่าเข้ามาใกล ้

ถ้าหากคุณยังคิดว่าภัยคุกคามจากไซโคพาธไม่น่าจะใหญ่โตอะไร 
ขนาดนัน้ ผมอยากจะชีแ้จงอยา่งนีค้รบั จากสถติชิีใ้หเ้หน็วา่ ความเสีย่งของ 
การได้รับผลกระทบจากไซโคพาธมีมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดสิ่งต่อไปนี ้

 หัวใจวาย
 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง 
 เผลอเอาค้อนทุบหัวแม่มือ
 ขับรถชน
 ถูกจี้ใจกลางเมืองในคืนวันศุกร์
 กลายเป็นคนติดเหล้า 
 สูญเงินบำนาญทั้งหมดไปกับตลาดหุ้น 
 ถูกไล่ออกจากงาน 

อย่างไรก็ตาม เราย่อมต้องหาทางป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดเหตุการณ์ 
ทั้งหมดที่ว่ามานี้ในชีวิตประจำวัน เรากินอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ดื่มมาก 
เกินไป คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่เดินกลับบ้านคนเดียวในคืนวันศุกร์  
เราทำงานให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่ถูกเลิกจ้างเมื่อบริษัทต้องลดพนักงานอีกใน 
คราวหน้า แต่เรา ไม่ทำอะไรเลย  เพื่อปกป้องตัวเองจากไซโคพาธ อาจเป็น 
เพราะเราไม่อยากจะเชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวสำหรับเรา  
หรือไม่ได้ตระหนักว่าคนเหล่านี้มีอยู่จริง 

เราไม่ได้กำลังพูดถึงฮันนิบาล เล็กเตอร์ซึ่งเป็นฆาตกรต่อเนื่องใน 
นวนิยายชื่อดัง อย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วในบทนำ เรากำลังพูดถึงใครสักคน 
ที่อาจจะนั่งห่างไปจากคุณแค่สองโต๊ะหรือใครสักคนที่ส่งยิ้มให้คุณทุกเช้า 

อย่าโลกสวย จงมองให้เห็นภยันตรายก่อนที่ภัยนั้นจะเห็นคุณ  
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3. คิดให้ดีว่าคุณให้คุณค่ากับตัวเอง
และเคารพตัวเองมากน้อยแค่ไหน 

เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับการเคารพตัวเอง คำตอบคือ เกี่ยวทุกอย่าง ถ้าคุณ 
คิดว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต คุณก็ควรทำให้มั่นใจว่าคุณจะได้สิ่งนั้น  
ผมไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องนี้ในแบบที่ไซโคพาธคิด ผมกำลังขอให้คุณพิจารณา 
ว่ามันสำคัญแค่ไหนที่คุณจะต้องเคารพตัวเองในระดับที่เหมาะสมและดีต่อ 
สุขภาวะของคุณ รู้จักตัวเอง รวมถึงรักษาภาพลักษณ์ว่าคุณเป็นคนอย่างไร 

คณุคดิวา่ตวัเองเปน็คนดหีรอืเปลา่ คณุคดิไหมวา่แมค้ณุจะมขีอ้บกพรอ่ง 
และจุดอ่อน คุณควรจะได้รับความรักและมีความสุขกับชีวิตไม่ว่าสุดท้าย 
มันจะออกมายังไงก็ตาม หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณสร้าง 
ความมั่นใจในตัวเอง แต่ผมคิดว่าความมั่นใจในตัวเองคือสิ่งที่คุณคู่ควร 
อย่างยิ่ง ทุกคนคู่ควรที่จะได้รับความรัก นี่คือปรัชญาของผม 

ถึงอย่างนั้น เราหลายคนก็ยังมีปัญหาในเรื่องนี้ ความเคารพในตัวเอง 
ของเราอยู่ในระดับต่ำเกินไปเพราะเราไม่ชอบสิ่งที่เราเป็น เราไม่พอใจใน 
ตวัเอง เราอยากใหต้วัเองอายนุอ้ยกวา่นี ้ อายมุากกวา่นี ้ หุน่ดกีวา่นี ้ นา่มอง 
กว่านี้ มีเงินมีทองมากกว่านี้ ฉลาดในเรื่องนั้นเรื่องนี้มากกว่านี้ มีคู่ครอง 
ที่น่าสนใจกว่านี้ หรืออยากพูดภาษาฝรั่งเศสได้ ถึงแม้จะไม่ได้ไม่พอใจใน 
แบบที่ว่ามาทั้งหมดนี้ แต่บ่อยครั้งเหลือเกินที่เราก็ยังไม่พอใจในสิ่งที่เราเป็น  
และสิ่งนี้ทำเราจะตกเป็นเหยื่อของไซโคพาธหรือคนที่มีลักษณะนิสัยแบบ 
ไซโคพาธได้ง่าย ๆ   

อีกนัยหนึ่ง ไซโคพาธเป็นพวกขี้ขลาดอย่างไม่น่าเชื่อ คนพวกนี้ทำตัว 
เหมือนหมาป่าตอนที่บุกเข้าไปในคอกได้ หมาป่าแทบจะไม่เล่นงานสัตว์ 
ทีเ่ปน็จา่ฝงูหรอืตวัทีแ่ขง็แรงทีส่ดุในคอก เพราะมนัไมแ่นใ่จวา่จะชนะ แตก่บั 
เหยื่อที่กำลังบาดเจ็บหรืออยู่ในสภาพย่ำแย ่ มันจะเล่นงานอย่างไม่ต้องสงสัย  
พวกมนัตะครบุเหยือ่ทีอ่อ่นแอทีส่ดุในฝงู ตวัทีเ่ชือ่งชา้ ตวัทีด่กูะปลกกะเปลีย้ 
และมีวี่แววของความอ่อนแอ ในกรณีของมนุษย์ สมาชิกที่อ่อนแอที่สุด 
ในฝูงคือคนที่ไม่ชอบตัวเอง อย่างเช่น คนประเภทที่จะลอยไปกับคำเยินยอ 
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ได้ง่าย ถ้าคุณไม่คิดว่าจะมีใครรักคุณได้เพราะคุณเป็นคนแย่ คุณก็กำลัง 
โอบรับใครก็ได้ที่แสดงความชื่นชอบในตัวคุณแม้จะเพียงเล็กน้อยแค่ไหน 
ก็ตาม 

คณุไมค่ดิวา่สิง่นีจ้ะเกดิกบัคณุหรอืครบั ไมเ่ปน็ไร แตค่ณุรูด้วีา่คนพวกนี ้
ปะปนอยู่ในสังคมและเพื่อนฝูงของคุณที่ไม่ทันระวังตัวอาจประสบปัญหาได้  
บางทคีวามรูน้ีส้ามารถชว่ยใหค้ณุมโีอกาสประคบัประคองและชว่ยเหลอืเพือ่น 
เหล่านั้นได ้

ภารกิจของคุณคือ ยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็น และแน่นอน ควรหาทาง 
จัดการข้อบกพร่องของตัวเองและพยายามพัฒนาตัวเองในทุกด้าน เรียนรู้ 
ว่าตัวเองเป็นคนยังไงและคิดถึงจุดแข็งที่คุณอยากมี ในขณะเดียวกัน  
คณุสามารถไตรต่รองจดุออ่นทีค่ณุอยากจะเปลีย่นเปน็จดุแขง็ นีเ่ปน็แนวทาง 
ในเชิงบวกที่จะช่วยให้คุณมีพลังและทำให้คุณเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้น แต่อย่า 
ปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองเป็น 

ขอให้คุณชอบตัวเอง
ขอให้คุณรักตัวเอง

ขอให้คุณตระหนักไว้ว่าไม่จำเป็นต้องให้ใครมาทำสิ่งนี้ให้คุณ ให้คุณ 
พัฒนาตัวเองเพราะ  คุณ  ต้องการที่จะทำ ไม่ใช่เพราะใครบางคนกำลัง 
ตำหนิคุณ 

ผมขอสรุปดังนี้ การไม่พึ่งพาใครและยืนหยัดอยู่คนเดียว  ไม่ได้  ทำให้ 
คุณแข็งแกร่ง หมาป่าจะต้อนแกะตัวที่โดดเดี่ยวออกมาจากฝูง ก่อนที่จะ 
ฉีกแกะตัวนั้นเป็นชิ้น  ๆ คุณต้องคอยระวังว่าไซโคพาธไม่ได้เลือกคุณและ 
แยกคุณออกจากกลุ่มคนที่คุณรัก คุณจะได้อ่านตัวอย่างอีกหลายเรื่อง 
ในหนังสือเล่มนี้ ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อนฝูงหากคุณ 
สงสัยว่าตนมีปัญหารออยู่ข้างหน้า 

เอาล่ะครับ ตอนนี้คุณก็มี 3 วิธีที่จะใช้ปกป้องตัวเองแล้ว 


