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วิธีการรับมือกับคนเฮงซวย

1. รักษาระยะห่าง หนีออกมาให้ไกลจากคน

เฮงซวยให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ ให้กะระยะ

ห่างจากพวกเขาสักประมาณ 2 – 3 ฟตุ พยายาม

เลือกท่ีนั่งที่จะ สบตากันได้ยาก การเพิ่มพื้นที่

ระหว่างคุณและเขาแค่ไม่กีฟ่ตุ ท�าให้รูส้กึดขีึน้มาก

2. การหลบหลีก บางครั้งคุณไม่สามารถหลีก

เลี่ยงการปฏิสัมพันธ์กับคนเฮงซวยได้ โดยมี

เล่ห์เหลี่ยมสักหน่อย เช่น ลดการพบเจอโดยอยู่

นอกออฟฟิศให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

พยายามออกไปประชุมข้างนอกบ่อยๆ

3. ชะลอจังหวะ ความเจ็บปวดของคุณคือ ความ

สุขของเขา พวกเขาจะมีแรงเสริมให้ทรมานคุณ

มากขึน้ วธิกีารแก้ปัญหากบัเหล่าคนทีค่ดิไม่ดีกบั

เราคือ การชะลอจังหวะในการสื่อสารให้เขารอ

นานที่สุด ก่อนจะตอบสนองต่อข้อความของเขา 

พอเวลาผ่านไป จังหวะความเฮงซวยของเขาจะ

ช้าลง

4. หลบซ่อนซึ่งๆ หน้า วิธีหนึ่งที่คนเฮงซวยใช้

ท�าให้คนอืน่รูส้กึไม่มค่ีา คอื ท�าเหมอืนพวกเขาไร้

ตัวตน แต่พอคุณพลาด ก็ด่าว่าคุณต่างๆ นานา 

บางทีการล่องหนช่วยปกป้องคุณได้ โดยการพูด

ให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีท�าได้ ท�าตวัให้น่าเบือ่ และซ่อน

อยู่หลังสีหน้าที่เรียบเฉยว่างเปล่า

5. เปิดระบบการเตอืนล่วงหน้า หาพนัธมติร และ

ร่วมมือกับพวกเขาเหล่านั้น เพื่อเตือนกันและกัน

ว่าคนแย่ๆ ก�าลังมาทางนีแ้ล้ว เพือ่ท่ีคุณจะได้หลบ

ทันท่วงที

“มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” ในแต่ละวันเราจึงต้องพบปะสนทนาและอยู่ร่วมกับผู้คนจ�านวนหนึ่ง ซ่ึง

แต่ละคนย่อมมีบุคลิก นิสัย ความคิดและการกระท�าท่ีแตกต่างกัน เราจึงมีโอกาสท่ีจะได้พบเจอ 

กับคนหยาบคาย น่าร�าคาญ เก่งแต่ปาก เราทุกคนต้องเผชิญกับคนเหล่านั้นไม่มากก็น้อย ไม่ว่า

จะที่ท�างาน ในโปรเจ็คงาน หรือในชีวิตประจ�าวันทั่วๆ ไป คนที่ท�าอย่างกับเราเป็นขยะไร้ค่า ถ้า

อยูใ่นสถานการณ์ทีไ่ม่สามารถตดัขาดจากคนแย่ๆ ได้ในทนัท ีไม่ว่าจะในรปูแบบไหนๆ กต้็องเผชญิ

หน้ากับคนเฮงซวยทุกวัน แต่ให้ลองคิดหาวิธีหลีกเลี่ยงการพบปะกับคนเฮงซวย ให้ได้เพื่อเป็นตัว

ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น

ที่มา : http://www.investerest.co/books-narrations/the-asshole-surviv-

al-guide/, https://goodlifeupdate.com/lifestyle/141925.html, หนังสือศิลปะการอยู่

ร่วมกับคนเฮงซวย

วิธีอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย
“
“
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      FEATURED BOOK

ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย The Asshole Survival Guide, โรเบิร์ต ไอ ซัตตัน 
แปล ไอริสา ชั้นศิริ

หยาบคาย.. น่าร�าคาญ.. เก่งแต่ปาก.. เราทุกคนต้องเผชิญกับคนเหล่านั้นไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะท่ี

ท�างาน ในโปรเจ็คงาน ในห้องเรียน หรือในชีวิตประจ�าวันทั่ว ๆ ไป คนที่ท�าอย่างกับเราเป็นขยะ 

ไร้ค่า... “ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย” บอกสุดยอดวิธีรับมือกับคนเหล่านั้นอย่างมีชั้นเชิง เริ่มจาก

การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อน จากนั้นใช้หลากหลายวิธี เช่น จับไต๋ ปลดอาวุธ ผลักไสไปให้พ้น ฯลฯ 

พร้อมทั้งให้รู้จักวิธีจัดการกับความรู้สึกของตัวคุณเองด้วย



BOOK
Beauty Tips ศาสตร์แห่ง
การประทินผวิ ไร้สวิ ฝ้า กระ 
จุดด่างด�า และรอยยับย่น

โดย พมิลพรรณ อนนัต์กิจ-
ไพศาล

สุขภาพผิวที่ดีคือพื้นฐานส�าคัญ 
ที่ จ ะท� า ให ้ ผิ วพ ร รณ เปล ่ ง
ประกายสดใส คูมื่อเล่มนีม้หีลาก
หลายค�าแนะน�า ในการดแูลและ
บ�ารุงรักษาผิวพรรณด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ  ซึง่ได้ถกูเลอืกสรรมาอย่าง
ดีและครบถ้วน หากคุณได้น�า
เคลด็ลบัด ีๆ  ไปปรบัใช้ รบัรองว่า
เจ ้าของผิวพรรณที่สดใสและ
งดงาม จะต้องเป็นของคณุอย่าง
แน่นอน!

Search อย ่างเซียนด้วย 
Google และอื่นๆ

โดย ฉันททวุฒิ  พีชผล,    
ฉัททวุฒิ พีชผล,ป ิยพงศ ์    
เผ่าวณิช

บอกวิธีการใช้ Google Search 
Engine เบือ้งต้น รูจั้กกบั Search 
Bot หรือ Search Agent ค้นหา
ให้ตรงเป้าหมายด้วยตัวด�าเนิน
การและคีย์เวิร์ด ใช้ค�าส่ังพิเศษ
เพื่อค้นหาแบบเจาะจง ค้นสิ่งที่
เคยค้นมาก่อน และหาแนวโน้ม
ของโลกด้วย Google Zeitgeist 
และGoogle Trends เป็นต้น 

อ่านง่าย เข ้าใจง ่าย พร้อม

ตัวอย่างจริงเพื่อก้าวสู่เซียนการ 

Search บนอินเตอร์เน็ต

พระราชบัญญัติการจัด
ซื้ อ จั ด จ ้ า ง แ ล ะ ก า ร
บ ริ ห า ร พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ 
พ.ศ. 2560

โดย คณะวิชาการ The 
Justice Group

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ ้ า ง และการบริ หารพั สด ุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎ
ก ร ะ ท ร ว ง  แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวง ครบทุกฉบับ โดย
ในเล ่มได ้ ให ้ เนื้ อหาอย ่าง
กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย 
เรียบเรียงไว ้ เป ็นหมวดหมู  ่
เหมาะส�าหรับผู้ก�าลังที่ศึกษา
ด้านกฎหมาย และผู ้ ท่ีต ้อง
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อน�า
ไปประยุกต ์ใช ้ ในการสอบ 
การท�าคดี หรือเป็นฐานใน
การศึกษาขั้นสูงต่อไป



BOOK
พระราชนิพนธ์ บทละครนอก

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลัย

โ ด ย พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 บทละครนอกพระราชนิพนธ์ 
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิ ศหล้ านภาลั ย  ได้ มี การ
รวบรวมและน�ามาจัดพิมพ์ใน
รูปของหนังสือสมัยใหม่ ครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. 2465 โดยเรียง
ล�าดับเรื่องตั้ งแต่  ไชยเชษฐ์ 
สังข์ทอง ไกรทอง มณีพิชัย 
คาวี และสังข์ศิลป์ชัย เรียกชื่อ
หนังสือเล่มนั้นว่า “ประชุมบท
ละครนอก พระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ 2”

48 เงื่อนง�ามรณะที่ช ่วย

คุณ โ ก งค ว ามตายจ าก

มัจจุราช

โดย   ไมเคิล พาวเวลล์

แปล จิตรลดา สิงห์ค�า

งานวิจัยด้านจิตวิทยาความจริง
เกีย่วกบัความตายแสดงให้เหน็ว่า 
คนเราต่างแข็งแกร่งขึ้นหลังจาก
ผ่านเรือ่งราวร้าย ๆ  ซึง่แม้แต่ความ
คดิเหน็ทีไ่ด้รบัการยอมรบัมาอย่าง
ยาวนานก็ยังต้องมีการน�ามา
พจิารณากนัอย่างถ่องแท้อยูด่ ี“48 
เงือ่นง�ามรณะทีช่่วยคณุโกงความ
ตายจากมัจจุราช” เป ็นการ
รวบรวมเนือ้หาค�าถามท่ีใสซือ่แบบ
เ ด็ก ๆ ผสมกับข ้อมูลทาง
วทิยาศาสตร์เพ่ือตอบค�าถามคาใจ
เกีย่วกบัความตายนัน่เอง

เด็กสาว

โดย คะนะเอะ มนิะโตะ

แปล กนกวรรณ เกตุชยัมาศ

“เมือ่การกลัน่แกล้งในโรงเรยีน
น�าไปสูค่วามตาย” ถ้าสิง่ทีซ่าโอ
รเิหน็คอืศพ...ฉนักอ็ยากเหน็ชัว่
ขณะทีค่นก�าลงัจะตาย ถ้าศพที่
ซาโอรเิห็นคอืศพของเพือ่นสนทิ 
ฉนักอ็ยากเหน็ความตายของคน
ใกล้ตวัเหมอืนกนั!
“ซากุราอิ ยูกิ” และ “คุซาโนะ 
อตัสโึกะ” เป็นเพือ่นรักกันตัง้แต่
เด็ก จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่
ท�าให้ความสัมพันธ์ของท้ังคู่
ส่ันคลอน พวกเธอได้เพือ่นใหม่
ชื่อ “ซาโอริ” ซึ่งเล่าให้พวกเธอ
ฟังว่าตนได้เห็นเพื่อนรักฆ่าตัว
ตายต่อหน้าต่อตา ยูกิและอัตสึ
โกะต่างตืน่เต้นและอยากสมัผสั
ประสบการณ์แบบน้ีเหมือนซา
โอริ  จึ ง เกิด เป ็น เรื่ องราว
ประหลาดขึ้น
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