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แต่ละวัน 
มีเรื่องเล็ก ๆ  ให้
ประหลาดใจ 
อยู่เสมอ

หือ?

ตรงนี้
เคยเป็น
ร้านอะไร

นะ...

บทน�ำ

ขายร้าน

บทน�ำ
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พ่อ

เป็นอะไร
เหรอ

ตรงนี ้
เคยเป็นร้าน

อะไรน่ะ

ร้านเก่า ๆ  
ที่ขายเสื้อผ้าและ
เคร่ืองประดับ

ใช่ไหม

นัน่มัน
ฝั่งโน้น

งั้น 
ร้านโซบะ?

ทั้งที่เป็นเส้นทาง
ที่ผ ่านทุกวัน 

แต่กลับนึกไม่ออก
แฮะ...

    ปุด 
ปุด ตรงนีเ้คยมี

ร้านซูชิเปิดกิจการ
มา 15 ปีไงเล่า เรื่องที่ว่า 

ท�าไมถึง
นึกไม่ออก 
ก็มี ใช่ไหมล่ะ

เอ๊ะ

เปิด 
10:00 – 
19:00

ขายร้าน
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เรื่อง
อย่างนี้
ก็มี

เช่นกัน

อ้าว 
ไม่สนใจ
เหรอ

อ้าม

ก็หน้าตา
ไม่ใช่สเปก

อะ

ปกติ
เรามักจะ
ไม่ทันเห็น

ทั้งที่พูด
อย่างนั้น 

กลับซื้อ CD 
มาซะงั้น!

แม้แต่ตัวเองก็
ไม่รู้ตัวเหมือนกัน 

พอรู้สึกตัว
ก็ติดซะแล้ว ว่าพฤติกรรม

ของมนษุย์มีเรื่อง
ที่ “แปลก!” 
มากมาย

แหะ ๆ

แบบว่า
ชอบไทฟูน
มากกว่า
อะนะ

เปิดตัว
กลุ่มไอดอล

มีกลุ่มใหม่
อีกแล้วเหรอ…

อือ

บทน�ำ
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ท�าไมถึง
เกิดเรื่อง
เช่นนี้ ได้

ยกตัวอย่าง
เช่น 

การที่แอปเปิ้ล
ตกลงมา

เช่นเดียวกับสิ่งนั้น 
“มุมมอง” “ความคิด” 
และ “พฤติกรรม” 
ของพวกเราก็

มี “กฎเฉพาะ
ของมนุษย์” 
ท�างานอยู่

คงจะ
  ใช่มั้ง...

กรี๊ด เห็นรอยเปื้อนบนก�ำแพงเป็นรูปใบหน้า!!

เพราะมีกฎ
ที่เรียกว่า 

“แรงโน้มถ่วงของโลก” 
ท�างานอยู่...

      ว้าก 
   ตก 
ตก

กึก
กึก

กึก
กึก

ถูกโลกดึงดูด!

ไม่ยอมแพ้แอปเปิ้ลหรอก!!

แรง

โอ๊ะ?

นัน่ก็เพราะว่า
พวกเราเป็น 
“มนษุย์”

แต่ผม
   เป็นแมว
     นะครับ
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หนึง่ในศาสตร์
ที่ศึกษากฎนั้น

คือ 
“จิตวิทยา”

เมื่อรู้กฎของมนษุย์ 
ซึ่งปกติไม่ทันสังเกต 

ภาพเหตุการณ์
ในชีวิตอันแสนจะ
ธรรมดาก็กลาย
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ

และอาจน�ามา
ประยุกต์ใช้กับการ
ด�าเนนิชีวิตทั่วไป
ของตนเองและ
มนษุยสัมพันธ์

ได้อีกด้วย

เรื่องที่น�าเสนอ
ในหนังสือเล่มนี ้
ล้วนเป็นเรื่องราว

ที่ ไม่ว่า
ครอบครัวใด
ก็มีกันทั้งนั้น

เอาละ 
มาลองแอบดู

ครอบครัววาดะ
กันเถอะ

พ่อ 
นักวิจัย แม่ 

แม่บ้าน

พี่ชำย อิจิ 
นักศึกษาปี 2

น้องสำว ฟู 
นักเรียนชั้น 

ม.4

สมำชิกในครอบครัววำดะ

วำ่จะใช้ประโยชน์

จำกกำรสื่อสำรที่ดีกับมน
ุษย์ 

ขออาหารเยอะ ๆ !!

รำ้ยกำจนะ!!

ฮึ่ม

โห นั่นสินะ

บทน�ำ
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