


	 มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่โกหกได้	 ตั้งแต่เกิดมา	 

คงไม่มีใครไม่เคยโกหก	 การโกหกในวัยเด็กอาจด ู

น่ารัก	แต่เมือ่เป็นผู้ใหญ่การโกหกอาจน�าปัญหาร้าย

แรงมาได้	ซ่ึงแน่นอนว่าบางคร้ังคุณกอ็าจจะรู้ทนัว่า

มันคือค�าโกหก	 แต่บางคร้ังกว่าจะรู้ตัวคุณก็โดน

หลอกแล้ว	

	 วัตถุประสงค์ของการโกหกไม่เพียงเพ่ือให้

ประสบผลส�าเร็จในการหลอกลวงเท่านัน้	แต่ยังเพ่ือ

ให้ส�าเร็จในการโน้มน้าวใจบางสิง่	โดยเรียงล�ากบัทีม่ี

การยอมรับมากที่สุดถึงน้อยที่สุด	คือ

1. Save others shame	การโกหกเพื่อช่วยผู้อื่น

จากความเจ็บปวดที่เล็กน้อย	 ความอับอาย	 หรือ

ความละอาย

2. Protect from punishment	 การโกหกเพื่อ

ปกป้องตนเองหรือบคุคลอ่ืนจากการถูกลงโทษหรือ

ความไม่พอใจ

3. Influence officials	 การโกหกเพ่ือที่จะมี

อิทธพิลต่อคนอ่ืนในต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน	เช่น	ใน

ทางที่ได้รับการตอบสนองที่ได้ประโยชน์ต่อตนเอง	

แต่ไม่เป็นการท�าร้ายผู้อื่น

4. Enhancing appearance and protect gain 

การโกหกเพ่ือให้ตนเองดูดีกว่าความเป็นจริง	 หรือ

ปกป้องผลประโยชน์บางอย่าง

5. Exploitative persuasion	 การโกหกเพื่อสิ่ง

หนึ่ง	ซึ่งถ้าส�าเร็จจะท�าให้ตนเองได้ประโยชน์

6. Direct harm, Self-gain การโกหกเพ่ือท�าร้าย

คนอื่นแต่ตัวเองได้ผลประโยชน์

รู้หรือไม่ 
การโกหกของผู้หญิงกับผู้ชายก็ต่างกัน
ผู้ชาย

-	ผู้ชายจะหลบตา	เพื่อไม่ให้สบสายตากับอีกฝ่าย

-	 เมื่อผู้ชายโกหกจะพูดมากกว่าปกติ	 พยายาม

อธิบายรายละเอียด	

ผู้หญิง

-	ผู้หญิงจะมองตา	และไม่หลบสายตาอีกฝ่าย	

-	 ผู้หญิงจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่ได้ถาม	 และมองไปยัง

ดวงตาอีกฝ่าย	เป็นพฤติกรรมเลี่ยงการแสดงพิรุธ

โดยไม่พูดอะไร	

ที่มา	:	หนังสือเทคนิคอ่านจิตรู้ใจผู้อื่น,	http://wethinkth.blogspot.

com/2015/07/10.html

การโกหก



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

เทคนิคอ่านจิตรู้ใจผู้อื่น, Saito Isamu แปล ณัฐจุฑา สุวรรณรัตน์

ปัญหาหลายประการเกิดจากความไม่เข้าใจตนเองและผู ้อื่น ก่อความขัดแย้งขึ้นระหว่าง 

บุคคล หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่แก้ไขหรือใช้วิธีที่ผิด ปัญหาอาจบานปลายจนส่งผลกระทบ

ต่อคนรัก ครอบครัว หรือเพ่ือนรอบข้าง แบบทดสอบเชิงจิตวิทยาในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นอีก

ตัวช่วยที่จะ ท�าให้คุณรู้จักตนเองและคนอื่น ๆ  ดีขึ้น ช่วยพัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยเพื่อ

ให้เราอยู่ร่วมกับ ผู้คนในสังคมอย่างมีความสุข



BOOK
เอาตัวรอดด้วยทฤษฎีเกม

โดย นรนิทร์ โอฬารกิจอนนัต์

เกมคือสถานการณ ์ ในชี วิต
ประจ�าวันที่ทุกฝ ่ายพยายาม
แย ่ง ชิงผลประโยชน ์ เ พ่ือให ้
ตนเองได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด 
ทฤษฏีที่พูดถึงพฤติกรรมของ
ม นุ ษ ย ์ ใ น ก า ร แ ย ่ ง ชิ ง ผ ล
ประโยชน ์และวิ เคราะห ์หา
กลยุทธ์ที่ดีที่สุดภายใต้สถาน
การณ์นั้นๆ 
 เรียนรู ้และเข้าใจทฤษฏี
เกมผ ่านตัวอย ่างง ่ายๆ ใน
ชีวิตประจ�าวันเพื่อน�าทฤษฏี
เกมไปใช ้ปรับปรุงการด�ารง
ชี วิตประจ�าวันของคุณให ้ ดี 
ยิ่งขึ้น

เกษตรกรรมแห ่งอนาคต 
: The Agriculture of 
the Future

โดย ดร. สริวิฒัน์ สาครวาสี

ร ่วมเดินทางสู ่ โลกอนาคตที่
เทคโนโลย ีจะท�าให้วถิดีัง้เดมิใน
ภาคการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดกาล! หาค�าตอบว ่า. . . 
“บลอ็กเชน” คอือะไรและจะถกูใช้
ง าน ในภาคการ เ กษตร ได ้
อย ่ างไร?  เกษตรกรจะได ้
ประโยชน์อะไรจากเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์? หุ่นยนตร์แบบ
ไหนท่ีจะมาช่วยเกษตรกรใน
อนาคต? ฟาร์มปลกูพชืในร่มมดีี
อย่างไร ท�าไมบริษัทมากมาย
ลงทุนกับเรื่องนี้? ไปจนถึงร่วม
เรียนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ  และการ
ปรับตัวของเกษตรกรในอนาคต
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

เดินออกจาก COMFORT 
ZONE ซะที!

โดย Wei Lan (เหวยหลัน)

ท�าไมการเปลี่ยนแปลงจึงเกิด
ยากนัก? ท�าไมเราจึงท�าผิด
ซ�้าแล ้วซ�้า เล ่า? อะไรที่ขัด
ขวางเราไม ่ให ้ก ้าวสู ่ความ
ส� า เ ร็ จ ?  ค� า ต อ บ คื อ 
“ สั ญ ช า ตญาณ ”  ไ ง ล ่ ะ ! 
หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยวิธีคิด
ใหม่ เพื่อให้เอาชนะความ
เคยชินแบบเดิมๆ ที่มาจาก
ระบบสัญชาตญาณของเรา 
ด ้ ว ย วิ ธี คิ ด แ บ บ  “ พ ลิ ก
สัญชาตญาณ” เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และความคิดในตัวเอง เราจะ
ได้ก้าวออกจาก COMFORT 
ZONE ได้อย่างไม่ต้องลังเลใจ



BOOK
วิธี เอาชนะโรควิตกกังวล
และอาการแพนิกเฉียบพลัน

โดย Klaus Bernhardt
แปล ปวีณา ชุณศาสตร์ 

 “เคลาส์ เบิร์นฮาร์ดท์” ได้

สร้างรูปแบบการบ�าบัดที่ ใช้

ความรู้จากการวิจัยสมองสมัย

ใหม่เข้ามาผสมผสาน ในการ

บ�าบัดโรควิตกกังวลแบบใหม่ 

ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการของ

สมองของมนุษย์นั่นเอง มีแบบ

ฝึกและวิธีง่าย ๆ  ในหนังสือเล่ม

นี้จะท�าให้ผู้ป่วยโรควิตกกังวล

และอาการแพนิกเฉียบพลัน 

สามารถท�าให้ผู้ป่วยกลับไปใช้

ชีวิตที่ปราศจากความหวาด

กลัวและเป็นปกติได้ภายใน

เวลาไม่กี่สัปดาห์

การเจอเร่ืองแย่ ๆ ไม่ได้
แปลว ่าชี วิตจะไม ่มีความ
สุข : It ’s Just a Bad 
Day, Not a Bad Life

โดย ปณัตกร ใจหม่ัน  
(บาร์จเฉยๆ)

ว่ากนัว่าชวีติคอืการเดนิทาง แน่ล่ะ! 
ขึ้นช่ือว่าเดินทางแล้วเรามักต้อง
เจออปุสรรคเป็นธรรมดา ระหว่าง
ทางเราต้องเจอบททดสอบหรือ
ปัญหาไม่ต่างกัน และหลายคน
อาจเจอกบัปัญหาเหล่านีจ้นรูส้กึ
ท้อใจ ไม่รูจ้ะเดนิหน้าต่อไปยงัไงดี 
แน่นอนว่าชีวิตเราแต่ละคนไม่
เหมอืนกนั ทุกปัญหาไม่มคี�าตอบ
หรอืทางแก้ไขทีต่ายตวั แต่เชือ่เถอะ
ว่าสุดท้ายเราจะผ่านมันไปได้ 
เหมือนหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา 
หนงัสือเล่มนีจ้ะช่วยให้คณุจะพบ
ว่าทางออกนัน้อยูใ่กล้กว่าทีค่ดิ!

เพียงช่ัวเวลากาแฟยังอุ ่น

โดย Toshikazu Kawagu-

chi

แปล ฉตัรขวญั อดิศัย

แม้จะย้อนเวลากลบัไปได้ แต่ไม่
ว่าจะท�าอย่างไร อนาคตกจ็ะไม่มี
วนัเปล่ียนแปลง รูเ้ช่นน้ีแล้วยัง
อยากย้อนเวลากลับไปอยู่หรือ
เปล่า
“มตี�านานอนัน่ามหศัจรรย์ ซึง่
เล่าขานเกีย่วกับท่ีน่ังตวัหน่ึงใน
ร้านกาแฟร้านหนึง่ในเมอืงแห่ง
หนึง่… เล่ากนัว่า ถ้าใครได้นัง่ที่
นัง่ตวันัน้ จะเดนิทางไปยงัช่วง
เวลาทีป่รารถนาได้ ทว่ามนัมกีฎ
ทียุ่ง่ยาก… ยุง่ยากเอามากๆ อยู่
เหมอืนกนั … หนึง่ในนัน้คอื เรา
จะย้อนกลบัไปในอดตีได้เฉพาะ
ชัว่เวลาทีก่าแฟยังอุ่นหลงัรนิใส่
ถ้วยเท่านัน้”
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