
สารบัญ 

PART 1  ประสบความส�าเร็จ เพราะอ่านหนังสือ 09

	 	1	 ลองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนอ่านหนังสือ 10

	 	2	 ไม่ใช้เวลากับการอ่านมากจนเกินไป 11

	 	3	 ระหว่างเดินทางก็อ่านหนังสือได ้ 13

	 	4	 พยายามใช้เวลาในการอ่านให้น้อยลง 14

	 	5	 ลองพกหนังสือไปกินอาหารด้วย 15

	 	6	 อย่ากรงใจหนังสือ 16

	 	7	 อ่านหนังสือระหว่างรอ 17

	 	8	 ลองเชื่อมโยงการอ่านกับการกระท�า 18

	 	9	 กลับมาอ่าน(ซ�้า)อีกครั้ง	หลังผ่านไป	1	ป ี 19

	 10	 อย่ายอมเสียโอกาสส�าคัญ 20

	 11	 สร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง 21

PART 2 หนังสือคือโอกาส 22

	 12	 อ่านไว้ก่อน	เพื่อเตรียมพร้อมทุกสถานการณ ์ 23

	 13	 ซื้อหนังสือที่มีคนแนะน�าให้อ่าน 25

	 14	 อ่านแล้วลงมือท�า 27

	 15	 เรียนรู้อยู่เสมอด้วยหนังสือ 28

	 16	 เรียนรู้เรื่องที่คนอื่นไม่รู ้ 30

	 17	 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสัมมนา 31

	 18	 อ่านไว้ล่วงหน้า	ก่อนถึงเวลาจ�าเป็น 32

	 19	 ลองกลับไปอ่านหนังสือเด็กดูส ิ 33

	 20	 สร้างวินัยด้วยการอ่าน 35

	 21	 หาเพื่อนเป็นคนอ่านหนังสือ 37
Sam

ple



PART 3 การอ่านเปรียบเหมือนการท่องเที่ยว 39
	 22	 หาเวลาอยู่คนเดียว 40

	 23	 เป็นตัวเองที่ต่างจากเดิม 42

	 24	 ไปไหนก็ได้	ด้วยหนังสือ 43

	 25	 มีมุมมองและทัศนคต ิ 44

	 26	 ใช้ข้อมูลจากหนังสือและประสบการณ์ตรง 45

	 27	 เป็นเพื่อนกับร้านหนังสือ 47

	 28	 ลองอ่านหนังสือแปลกๆ	 49

	 29	 อ่านเพื่อสร้างสิ่งใหม ่ 51

	 30	 สร้างแรงจูงใจด้วยการอ่าน 53

PART 4 หนังสือจะท�าให้เราดูด ี 54
	 31	 ซื้อหนังสืออยู่เสมอ 55

	 32	 ใช้เงินไปกับหนังสือ 56

	 33	 ลองอ่านหนังสือขายด ี 57

	 34	 อ่านหนังสือที่ท�าให้รู้สึกดีและยอมรับตัวเอง 58

	 35	 มองหาหนังสือบนชั้น	มากกว่าหนังสือออกใหม ่ 59

	 36	 รักษามารยาทในการขอลายเซ็น 60

	 37	 เหลือเก็บไว้เฉพาะหนังสือน�าโชค 61

	 38	 อ่านหนังสือที่ท�าให้เราดูดีขึ้น 62

	 39	 ไม่อ่านหนังสือที่ทิ้งรสชาติไม่ดีเอาไว ้ 63

PART 5 สร้างพลังงานบวก ด้วยการอ่าน 64
	 40	 เพิ่มทักษะการท�างานด้วยการอ่าน 65

	 41	 อ่านหนังสือเพื่อเพิ่มค�าศัพท ์ 67
Sam

ple



	 42	 อ่านหนังสือต่อไป	อย่ารีบร้อน 68

	 43	 อย่าศึกษาแต่ความรู้	แต่ให้เรียนรู้จากมุมมอง 69

	 44	 สร้างกระบวนการคิดจากการอ่าน 70

	 45	 สร้างกระบวนการคิด 72

	 46	 ลองตั้งค�าถาม 73

	 47	 ลิ้มรสของการใช้ความคิด 74

	 48	 เรียนรู้สิ่งที่ไม่รู ้ 75

	 49	 สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 76

PART 6  หนังสือกับความสุข 78
	 50	 ลองชิมหนังสือดูก่อน 79

	 51	 อ่านหนังสือเพื่อให้สมองแล่นกันดีกว่า 81

	 52	 เลือกด้วยสัญชาตญาณ 82

	 53	 มาสร้างทักษะในการอ่านระหว่างบรรทัดกันดีกว่า 83

	 54	 อ่านหนังสืออย่างไม่มีเป้าหมาย 85

	 55	 อย่าใจร้อนหาค�าตอบ 86

	 56	 ยื่นหนังสือพิมพ์ใส่มือเด็ก	ๆ 	บ้าง 87

	 57	 อย่าตีกรอบ 89

	 58	 เรียนรู้วิถีแห่งความสนุกด้วยการอ่าน 91

	 59	 หยุดอ่านรีวิวแล้วอ่านหนังสือแทน 92

	 60	 ไม่ต้องพยายามจ�า 94

	 61	 ขีดเส้นใต้ในจุดที่ต่างจากคนอื่น 96

	 62	 อย่าแค่เข้าใจด้วยสมอง 97

	 63	 เลือกหนังสือที่อ่านแล้วสบายใจ 98

	 64	 เป็นนักอ่านอย่างไร้ขอบเขต 99
Sam

ple



PART 1
ประสบความสำาเร็จ 
เพราะอ่านหนังสือ
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ลองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนอ่านหนังสือ

การอ่านหนังสือและไม่อ่านหนังสือ 

อาจมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

เมื่อมองไปในรถไฟที่ประเทศญี่ปุ่น เราจะเห็นคนอยู่ 2 กลุ่มคือ กลุ่มคน
ที่อ่านหนังสือ กับกลุ่มคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือ หากไปในย่านที่พักอาศัยราคา
แพง จะพบคนอ่านหนังสือในรถไฟมากกว่าคนไม่อ่านหนังสือ ตรงข้ามกับ 
ย่านทีพ่กัอาศยัราคาถกู ซึง่พฤตกิรรมการอา่นหนงัสอืเชน่นี ้เกดิจากความคดิท่ี
ว่า ตัวเองอยากอยู่ใน “กลุ่มคนอ่านหนังสือ” หรือ “กลุ่มคนที่ไม่อ่านหนังสือ” 

พฤติกรรมการเลือกอ่านหนังสือหรือไม่อ่านหนังสือน้ัน อาจส่งผลต่อ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลได ้...เรือ่งความรกักเ็ชน่กนั คนท่ีอ่านหนังสือ มกัจะ 
เขา้กบัคนท่ีอา่นหนงัสือเหมอืนกนัไดง้า่ย คลา้ย ๆ  กบัเปน็คนทีพ่ดูภาษาเดยีวกนั 
จะมีเรื่องคุยกันได้ง่าย เช่น ช่วงน้ีอ่านหนังสือแนวไหนอยู่ มีหนังสืออะไร 
น่าสนใจอยู่บ้างไหม การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานท่ีอ่านหนังสือเหมือนกัน  
ก็จะทำาให้มีเรื่องคุยกันมากขึ้น
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ไม่ใช้เวลากับการอ่านมากจนเกินไป 2
ใช้เวลากับการอ่านมากเกินไป ก็ไม่ใช่เรื่องดี

มหาเศรษฐีหรือผู้ที่ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานนั้น มักเป็นคนที่
ไม่ค่อยมีเวลา การอ่านหนังสือจึงแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ 

1. อ่านเพื่อใช้ในการทำางาน ไม่ควรใช้เวลาในการอ่านมาก
2. อ่านเพื่อความบันเทิง เป็นงานอดิเรก ใช้เวลาในการอ่านได้เต็มที่

มีคำาแนะนำาว่า “การอ่านจะไม่มีประสิทธิภาพ หากใช้เวลามากเกินไป”  
แต่ก็มีบางคนสงสัยว่า “แล้วการอ่านหนังสือนิยายล่ะ” ซึ่งนี่คือการนำาเอาวิธี 
การอ่านเพื่อใช้ในการทำางาน และการอ่านเพื่อความบันเทิงมาปะปนกัน  
โดยการอ่านหนังสือเพื่อความบันเทิงนั้น ควรค่อย ๆ  อ่านเพ่ือเพ่ิมอรรถรส 
แต่การอ่านเพื่อใช้ในการทำางาน ควรอ่านแบบคร่าว ๆ  ไม่ต้องใช้เวลามากนัก

คนที่บอกว่า “ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ” คือคนที่คิดว่าการอ่านหนังสือ  
ต้องใช้เวลาอ่านอย่างจริงจัง ...แค่มีเวลาเพียง 1 นาที ก็อ่านหนังสือได้แล้ว 
แต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบ และลักษณะนิสัยในการอ่านของแต่ละบุคคล

การอ่านหนังสือก็เหมือนกับการออกกำาลังกาย 
ที่จะมีบางคนคิดว่า ถ้าไม่ไปยิมจะไม่ได ้
ออกกำาลังกาย แสดงว่าคน ๆ  นั้น  
ไม่ได้ออกกำาลังกายเป็นประจำา ส่วนคนที่ 
ออกกำาลังกายเป็นประจำานั้น แค่ได้ใช้บันได 
ขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์ ก็ถือเป็นการ 
ออกกำาลังกายที่ทำาได้ในชีวิตประจำาวัน  
ซึ่งการกระทำาเช่นนี้เปลี่ยนได้ และจะทำาให้ 
รูปแบบการดำาเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม 
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การอ่านหนังสือเพื่อความบันเทิง เราค่อย ๆ  อ่านเพื่อเพิ่มอรรถรสได้ 
แต่การอ่านเพื่อใช้ในการทำางาน ควรอ่านแบบคร่าว ๆ  ไม่ใช้เวลามาก  

แต่สุดท้ายแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยการอ่านของแต่ละคน

การอ่านหนังสือก็เช่นกัน เราสามารถใช้เวลาว่างระหว่างรอรถโดยสาร
ในการอ่านหนังสือได้ และหากยังไม่มีหนังสือ ลองเข้าไปที่ร้านหนังสือแล้ว
เลือกซ้ือมาสักเล่ม คุณจะได้เจอกับหนังสือที่ปกติไม่ได้อ่าน และอาจได้เจอ 
หนังสือที่น่าประทับใจเพิ่มขึ้นอีกด้วย โอกาสในการอ่านซ่อนอยู่รอบ ๆ  ตัวเรา 
และในชีวิตประจำาวันนั่นเอง
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ระหว่างเดินทางก็อ่านหนังสือได้ 3
หยิบหนังสือมาอ่าน แทนการหยิบสมาร์ตโฟนออกมาเล่น

คนสว่นใหญม่กัพูดวา่ “ไม่มีเวลาอ่านหนงัสือ” แตไ่มเ่คยไดย้นิใครพดูว่า 
“ไม่มีเวลาเล่นสมาร์ตโฟน”

เมื่อทุกคนสามารถใช้เวลาช่วงสั้น ๆ  เล่นสมาร์ตโฟนได้ การอ่านหนังสือ 
ก็เหมือนกับการใช้สมาร์ตโฟน ตอนที่หยิบสมาร์ตโฟนออกมา ก็ให้คิดว่านี่คือ
โอกาสที่ดีในการอ่านหนังสือ 

คุณมาซาโอะ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษมือหนึ่งกล่าวว่า เวลาที่ดีที่สุด
ในการท่องจำาคำาศัพท์คือ ระหว่างเดินทาง เพราะช่วงเวลานั้นเราสามารถจำา 
คำาศัพท์กี่คำาก็ได้ 

ปัจจุบัน สิ่งที่คนเรามักทำาระหว่างเดินทางคือ การเล่นสมาร์ตโฟน ซึ่งมี
จำานวนแตกต่างอย่างมาก กับคนที่อ่านหนังสือหรือท่องจำาคำาศัพท์

เลือกใช้เวลาว่างสั้น ๆ  ระหว่างวัน 
อ่านหนังสือแทนการเล่นสมาร์ตโฟนสิ
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พยายามใช้เวลาในการอ่านให้น้อยลง4
เมื่ออ่านมากขึ้น จะทำาให้อ่านได้เร็วขึ้น

การอ่านหนังสือเพื่อใช้ในการทำางาน ก็เหมือนกับการเปิดพจนานุกรม 
เพื่อหาคำาศัพท์ เมื่อทราบความหมายของคำานั้นแล้ว ก็เป็นอันว่าใช้ได้ ไม่มี
ความจำาเป็นใด ๆ  ที่จะต้องอ่านความหมายของคำาอื่น ๆ  ที่อยู่ในหน้านั้นด้วย 
หรือต้องอ่านไปจนจบถึงตัวอักษร Z

คนทีเ่กง่ภาษาองักฤษกบัคนทีไ่มเ่กง่ภาษาองักฤษนัน้ มีความแตกตา่งกนั 
อย่างชัดเจนคือ คนที่เก่งภาษาอังกฤษจะสามารถเปิดหน้าที่มีคำาศัพท์ที่ 
ต้องการหาได้ ภายในเวลารวดเร็ว เพราะคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ส่วนคนที่
ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ได้ยินคำาศัพท์มาค่อนข้างน้อย และไม่คุ้นเคยในการเปิด
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ จึงทำาให้เปิดพจนานุกรมหาคำาศัพท์ได้ช้า 

ก็เหมือนกับคนที่บอกว่าตัวเองอ่านหนังสือช้า นั่นเป็นเพราะผ่านการ
อ่านหนังสือมาน้อย ในตอนแรกไม่ว่าใครก็อ่านช้าเหมือน ๆ  กัน จึงต้องสร้าง 
ความเคยชินในการอ่านหนังสือ และไม่ควรจะใช้เวลากับเรื่องนี้มากเกินไป 

สำาหรับผู้ที่มีข้อจำากัดในการใช้จ่าย ไม่สามารถซื้อหนังสือได้มากนัก ก็ไม่
ต้องกังวล เพราะเรื่องสำาคัญคือ “เวลา” ไม่ใช่เงิน 

วิธีการอ่านหนังสือที่ถูกต้องคือ 
อ่านหนังสือเท่าที่มี และใช้เวลาในการอ่าน

ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้
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ลองพกหนังสือไปกินอาหารด้วย 5
ช่วงเวลาระหว่างรออาหาร เหมาะกับการอ่านหนังสืออย่างยิ่ง

ในช่วงพักกินอาหารเช้าและกลางวัน ผมมักจะออกไปกินอาหารนอกบ้าน 
และผมจะพกหนังสือติดมือไปด้วยเสมอ ร้านอาหารจีนที่ผมไป จะใช้เวลาทำา
อาหาร 5 นาที เมื่อสั่งอาหารแล้ว ผมจะใช้ช่วงเวลาก่อนที่อาหารจะมาเสิร์ฟนี้
อ่านหนังสือ ผมจึงได้อ่านหนังสือทุกวันจนกลายเป็นกิจวัตร คล้ายกับการที่
เราต้องกินอาหารทุกวันนั่นเอง 

ร้านตัดผมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ผมมักจะใช้เป็นสถานที่อ่านหนังสือ 
เพราะการเข้าร้านทำาผมในแต่ละครั้ง ก็มักใช้เวลานาน ผมจึงใช้เวลาระหว่าง
รอทำาผม อ่านหนังสืออีกเช่นกัน และผมมักจะไปใช้บริการที่ร้านประจำา  
เพราะช่างทำาผมจะรู้จักผมดี และเขาจะปล่อยให้ผมได้ใช้สมาธิในการอ่าน
หนังสือได้ตามต้องการ

ช่วงเวลาสั้น ๆ  ระหว่างรออาหารหรือเข้าร้านทำาผม 
สามารถใช้ไปกับการอ่านหนังสือได้เป็นอย่างดี
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อย่าเกรงใจหนังสือ6
เรามีสิทธิ์บอกลาหนังสือกลางคัน

เมื่อพบว่าหนังสือเล่มที่อ่าน ผิดไปจากที่คิดไว้ อย่ามัวไปเสียเวลาคิดว่า 
“ทำาไมถึงซื้อหนังสือเล่มนี้มา?” “ทำาไมเราถึงอ่านหนังสือเล่มน้ีไม่เข้าใจ”  
เมื่อรู้สึกผิดขึ้นมา เรามักจะพยายามอ่านหนังสือเล่มนั้นจนจบ ทั้ง ๆ  ที่ไม่ได้
รู้สึกว่า อ่านจบแล้วจะได้รับแรงบันดาลใจอะไรจากหนังสือเล่มนั้น

คนอ่านมีสิทธิ์ที่จะถอนตัวกลางคัน เราไม่จำาเป็นต้องอ่านหนังสือที่ไม่ใช่
ไปจนจบ ถ้าพบว่าเนื้อหาตรงบทไหนน่าสนุก ค่อยเลือกอ่านแค่บทนั้นก็ยังได้ 

หนังสือก็เหมือนกับเพื่อนสนิทนั่นแหละ เราสามารถพูดตรง ๆ  กับเพื่อน 
ได้ว่า “วันนี้ง่วง ฉันขอตัวกลับก่อนนะ” หรือ “ฉันง่วง แกกลับไปก่อน 
แล้วกัน” หรือตอนที่ไปดูหนังด้วยกัน ก็บอกได้อย่างไม่ต้องเกรงใจว่า  
“หนังไม่ดีเลย ออกไหม?” แต่ถ้าเป็นคนท่ีไม่สนิท เรามักจะรู้สึกเกรงใจ  
ที่จะชวนอีกฝ่ายออกจากโรงหนังกลางคัน ทั้งที่คิดว่าหนังไม่น่าสนใจ และจะ
ทำาให้เสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่าย 

การอ่านหนังสือก็เช่นกัน ไม่ต้องรู้สึกกังวลกับเรื่องเหล่านั้น ให้ถือเสียว่า
เป็นการสร้างความสนิทสนมกับหนังสือให้มากขึ้นก็ได้

เมื่อรู้สึกว่าหนังสือที่อ่านผิดไปจาดที่คิดไว้ 
สามารถหยุดอ่านกลางคันได้ ไม่จำาเป็นต้องฝืนอ่านจนจบ
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อ่านหนังสือระหว่างรอ 7
เพียงแค่อ่านหนังสือ ความทรมานจากการรอจะหายไป

สำาหรับคนไม่อ่านหนังสือนั้น การอ่านหนังสืออาจต้องใช้ความอดทน  
แต่สำาหรับคนอ่านหนังสือ ถ้าได้อ่านหนังสือระหว่างรอบางสิ่งบางอย่าง  
ความรู้สึกว่าต้องอดทนรอจะหายไป เช่น อ่านหนังสือระหว่างรอรับยาที่ 
โรงพยาบาล

เราสามารถเปลี่ยนความรู้สึก “อดทนรอ” ให้หายไปได้ด้วยการอ่าน
หนงัสอื เพราะเมือ่อา่นหนงัสือ จะรู้สึกราวกับว่า “หนงัสอืคอืประตสููท่กุหนแหง่”  
เหมือนเราสามารถถอดจิตออกจากร่างกายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ เข้าไปในโลกของ
หนังสือ ความรู้สึกที่ต้องรอจะหายไปโดยสิ้นเชิง 

เมื่อผมปวดท้อง จนต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล ผมได้อ่านหนังสือ
เรื่อง “No Longer Human (人間失格)” เขียนโดย โอซามุ ดะไซ  
ตอนทีไ่ปตรวจรา่งกายเปน็เวลา 2 วนั 1 คนื ผมกพ็กหนังสอืเรือ่ง “Buddha”  
เขียนโดย โอซามุ เทะสึคะ ไปอ่านที่โรงพยาบาลด้วย เมื่อเจอโรคภัยไข้เจ็บ
ที่หนักหนา ผมก็มักจะนึกถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย หนังสือเรื่อง “Buddha” 
จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง

คุณจะอ่านหนังสืออะไรก็ได้ในระหว่างรอ ไม่จำาเป็นต้องอ่านหนังสือที่
มีเนื้อเรื่องเข้ากับสถานการณ์เหมือนผม แค่อ่านหนังสือ คุณก็ไม่ต้องอดทน
กับการรออีกต่อไป

การอ่านหนังสือระหว่าง “รอ” 
จะทำาให้ความรู้สึกในการอดทนรอหมดไป !
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ลองเชื่อมโยงการอ่านกับการกระทำา8
“การลงมือทำา สำาคัญเท่ากับการอ่าน” 

เมือ่ถกูแนะนำาใหอ้า่นหนงัสอื บางคนกลบัตอบวา่ “การลงมอืทำา สำาคญักวา่ 
การอ่าน” กลายเป็นเน้นเรื่องการลงมือปฏิบัติไปเสียอย่างนั้น ซ่ึงเม่ือถามว่า  
“อยากให้หมอที่ไม่อ่านหนังสือเลย เป็นคนผ่าตัดให้เราหรือเปล่า?” ก็ตอบว่า 
“แบบนั้นน่ากลัวนะ” ทฤษฏีที่ว่า “ให้เลือกทำาอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง 
การอ่านหรือลงมือทำา” เป็นแนวคิดที่ผิด สิ่งสำาคัญคือ การผสมผสานการอ่าน
และลงมอืทำา ใหค้วบคูก่นัไปอยา่งรวดเรว็ วอ่งไว จนเกดิความรูส้กึวา่ “อา่นแลว้ 
รู้สึกอยากลงมือทำา” และ “เมื่อลงมือทำา ก็อยากกลับไปอ่านเรียนรู้เพิ่มเติม”

คนที่กล่าวว่า “การลงมือทำาสำาคัญกว่าการอ่าน” แสดงว่ายังลงมือทำา 
ไม่เพียงพอ คนที่ลงมือทำาจริง ๆ  นั้น จะอ่านหนังสืออย่างจริงจัง ไม่มีคำาว่า  
“หมดเวลาไปกับการลงมือทำา จนไม่มีเวลาอ่านหนังสือ”

ลงมือทำ การอ่าน

การอ่านและลงมือทำา ควรจะควบคู่กันไป 
อ่านจบแล้วอยากลงมือทำา เมื่อลงมือทำา
ก็อยากอ่านอีก เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
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กลับมาอ่าน(ซำ้า)อีกครั้ง หลังผ่านไป 1 ปี 9
เมื่อกลับมาอ่านซ้ำา อาจจะพบสิ่งที่เคยมองข้ามไป

เราไม่จำาเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาที่อ่านทั้งหมด ภายในครั้งเดียว แต่เมื่อ
กลับมาอ่านอีกครั้งหลังผ่านไป 1 ปี จะพบว่าเราขีดเส้นใต้บรรทัดต่างจากเดิม  
เพราะประสบการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมานั่นเอง “ตัวเรา 
เม่ือ 1 ปก่ีอน” กับ “ตวัเราหลงัจากผา่นมา 1 ป”ี นัน้ กเ็หมอืนเปน็คนละคนกนั

ประสบการณ์ทำาให้คนอ่านเปล่ียนไป และเกิดการค้นพบอะไรใหม่ ๆ  
อีกด้วย หนังสือที่ดีคือ หนังสือที่เราไม่จำาเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาที่อ่านในทันที  
เพราะเราอาจจะเข้าใจเนื้อหานั้น เมื่อกลับมาอ่านใหม่หลังผ่านไป 1 ปี  
สิ่งที่น่าเบื่อที่สุดในการอ่านคือ การขีดเส้นใต้ตรงข้อความที่ใช้ตัวหนังสือหนา  
เนือ้หาทีเ่ปน็ตวัหนานัน้ ถกูเนน้ย้ำาไวอ้ยูแ่ลว้ ไมจ่ำาเป็นตอ้งขดีเส้นใตข้อ้ความอกี 

หนังสือไม่ได้มีไว้อ่านเพียงครั้งเดียว การอ่านซ้ำาไปมาหลาย ๆ  ครั้ง 
จะทำาให้เราพบอะไรใหม่ ๆ  ซ่อนอยู่เสมอ เช่น “โอ้โห ! มีอุบายบางอย่าง 
ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วย” หรือ “ตรงนี้เขียนไว้ดีจัง” ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป เราจะพบ
เรื่องที่มองข้ามไปในการอ่านครั้งแรก

ไม่จำาเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาหนังสือทันทีที่อ่านรอบแรก 
แต่เมื่อผ่านไป 1 ปี หากกลับไปอ่านอีกครั้ง อาจจะ
เจอจุดที่เราไม่เคยเห็นตอนที่อ่านครั้งแรกก็เป็นได้
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อย่ายอมเสียโอกาสสำาคัญ10
การอ่านหนังสือระหว่างฟังบรรยาย  

จงรู้ไว้ว่าเรากำาลังทิ้งโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

การเปดิอา่นหนังสอืของผูบ้รรยายระหวา่งการบรรยายน้ัน จะทำาใหค้ณุพลาด 
ทัง้การฟงับรรยายจากผูบ้รรยายเอง และการอา่นจากหนงัสอื การกระทำาแบบนี้ 
ทำาให้คุณเสียโอกาสอย่างมาก เพราะผู้บรรยายกำาลังพูดถึงเรื่องที่ไม่มีเขียนไว้ 
ในหนังสือ โดยผู้บรรยายจะเลือกเล่าเรื่องราวที่ต้องพูดให้ฟังโดยตรงเท่านั้น 
จึงจะเข้าใจ ซึ่งทุกคนสามารถอ่านหนังสือของผู้บรรยายมาก่อนจะเข้าฟัง 
บรรยายได้ 

หากเราได้อ่านข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม ของผู้ที่ไม่ได้อ่านหนังสือ 
มาก่อน จะพบข้อความว่า “ส่วนใหญ่ผู้เขียนพูดถึงเรื่องที่เขียนไว้ในหนังสือ
อยู่แล้ว” แสดงว่า เขาไม่ได้ฟังเน้ือหาการบรรยายแต่อย่างใด ส่วนคนที่
อ่านหนังสือมาก่อน จะเขียนไว้ในแบบสอบถามว่า “ดีมาก ที่ได้ฟังเรื่องราว 
ที่ละเอียดกว่าที่เขียนไว้ในหนังสือ” 

เมื่อคุณจะไปฟังการบรรยายใด การอ่านหนังสือของผู้เขียนมาก่อน 
เข้าฟังบรรยายนั้น จะช่วยให้เรามีข้อมูลก่อนเข้าฟัง และเกิดความคิดว่า  
“เรื่องราวเป็นอย่างน้ีเองหรือ ตอนอ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอได้ฟัง
ทำาให้เข้าใจมากขึ้น” ในทางกลับกัน คนที่ไม่อ่านหนังสือมาก่อนก็จะคิดว่า  
“อ่านหนังสือไปก่อนทำาไม เดี๋ยวไปฟังบรรยายเลยน่าจะเข้าใจดีกว่า” ซึ่งการ
ทำาแบบนั้นจะทำาให้เราเข้าใจเนื้อหาการบรรยายไม่ครบถ้วน

การอ่านหนังสือ/เอกสารระหว่างฟังบรรยาย จะทำาให้
เราพลาดเนื้อหาที่ผู้บรรยายต้องการจะถ่ายทอด
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