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 เมื่อเดือนมีนาคม 2551 สำนักพิมพอินสปายรในเครือนานมีบุคส ได 
จัดพิมพหนังสือเรื่อง สูความเปนอัจฉริยะดวยการพัฒนาพลังสมอง แปล 
จาก Jerome Becomes a Genius ของ Eran Katz ชาวยิวผูไดรับการยกยอง
จาก Guinness Book อิสราเอล วา ”มีความจำเปนเลิศ„ เนื้อหาหลัก ๆ  เปนการ
คนหาคำตอบวา ”ทำไมคนยิวจึงฉลาด„ โดยใชวิธีการนำเสนอคลายนวนิยาย 
ผานบทสนทนาที่คมคายและขบขัน  

ดวยเนื้อหาที่อานสนุกและแตกตางจากหนังสือ How to ทั่ว ๆ  ไป ทำให
ไดรับการพิมพซ้ำไปแลวกวา 10 ครั้งในปจจุบัน และยังไดรับคำยกยองจาก 
”นรา„ หรือ คุณพรชัย วิริยะประภานนท นักวิจารณภาพยนตรดีเดน ประจำป 
2539 รางวัลกองทุนหมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (บทความนี้เผยแพรใน 
ผูจัดการออนไลน วันที่ 30 มิถุนายน 2551) 

ทำไมคำยกยองนี้จึงสำคัญนัก หลายทานอาจเกิดคำถามนี้ ก็เพราะ 
”นรา„ ประกาศตัววา ”เกลียด How to สุดขั้ว „ แตเมื่ออาน สูความเปนอัจฉริยะ
ดวยการพัฒนาพลังสมอง จบลงแลว เขาถึงกับเปลี่ยนความคิด ขอคัดลอก
ขอความบางสวนมายืนยัน ดังนี้ 

...สิ่งหนึ่งที่นาอัศจรรยมากของหนังสือเลมนี้คือ อานแลวฮึกเหิม เกิด
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เกิดไอเดียความคิดมากมายพลุงพลานเต็ม
ไปหมด รวมทั้งอยากลงมือทำงานอยางแรงกลา (และเปนการทำงานดวยอารมณ
ความรูสึกวามันสนุกเราใจเหลือเกิน) 

นี่คือหนังสือ How to ในหมวดหมูการพัฒนาตนเอง ซึ่งทำใหคนเกลียด
How to สุดขั้วอยางผม อานจบลงดวยความชื่นชอบประทับใจและตองโคง
คารวะงาม ๆ  

...การอธิบายของคุณเอรัน คัทซ (ซึ่งผมถือวิสาสะฝากนับเปน ”ซือแป„ 
อีกทานไปเรียบรอยแลว) ก็จำแนกเหตุและผลตาง ๆ อยางหนักแนนรัดกุม 
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กระทั่งทำใหทัศนะความคิดบางประการที่ผมมีอยูในตัวอยางคอนขางยุงเหยิง
กระจัดกระจาย สามารถเขาที่เขาทางเปนระเบียบมากขึ้น 

อีกเหตุผลหนึ่งซึ่งผมเพิ่งคนพบก็คือ ”เจอโรมกลายเปนอัจฉริยะ„ (ชื่อเลม
ที่ ”นรา„ ตั้งใหใหม) ไดขยายโลกทัศนที่นาสนใจอีกหลายแงมุม ซึ่งผมไมเคยคิด
นึกถึงมากอนดวยเชนกัน และเปนประโยชนอยางลนเหลือตอตัวผมเอง ทั้งในการ
ทำงานและการใชชีวิต 

ผมเชื่อของผมเปนการสวนตัววา คนเรามีชองทางเรียนรูฝกฝนตนเอง 
ไดหลายวิธี แตที่รวบรัดประหยัดเวลาและนารื่นรมยมากที่สุดคือ เรียนรูจากคน 
ที่เกงกวา 

การอาน ”เจอโรมกลายเปนอัจฉริยะ„ คือ วิธีเรียนรูจากคนที่เกงมาก
ฉลาดมาก และตลกมากนะครับ  

ดวยฝมือการเขียนที่ไดรับการพิสูจนแลวจากเลมแรก มาถึงเลมนี้ เอรัน
คัทซก็ยังคงรักษาคุณภาพไวไดอยางดีเยี่ยม เพียงแตปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอ
ใหแตกตางจากเลมแรก เพื่อใหสอดคลองกับเทคนิคอันหลากหลายที่ปรากฏใน
เลมนี้ สิ่งสำคัญที่ตองเนนย้ำกับผูอานก็คือ ขอใหทดลองฝกฝนในทุกเทคนิค
แลวเลือกเทคนิคที่เราถนัดหรือชอบมากที่สุด จากนั้นก็ตองหมั่นฝกฝนเทคนิค 
ที่เลือกแลวอยางตอเนื่อง จึงจะสามารถพัฒนาความจำใหแมนยำและยาวนาน 
เรียกขึ้นมาใชไดทันทีที่ตองการ 

ขอขอบคุณ คุณเจิดจรัส นักแปลผูพิถีพิถันในการแปลและตรวจสอบ
ขอมูลตาง ๆ  อยางละเอียด รวมทั้งยังทำภาคผนวกเปนตัวอยางใหนักอานชาวไทย
ไดเห็นวิธีการแปลงตัวเลขเปนตัวอักษรไทยไดชัดเจนยิ่งขึ้น และขอขอบคุณ 
คุณธนัตถ จันทวาท ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาการเรียนรูและแชมปอัจฉริยะแหง
อัจฉริยะขามคืน ที่มอบคำนิยมที่อานสนุกนาติดตามจนลืมจำนวนหนาไปเลย 

นับจากนี้ ”เวลาสีเขียว„ ในสมองของคุณไดเริ่มขึ้นแลว! 

สำนักพิมพอินสปายร 
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ÍÒÃÑÁÀº·

เมื่อกาลิ ลูกสาวผมอายุสี่ขวบ เธอทำใหผมแปลกใจในเย็น 
วันหนึ่งขณะที่เราเดินไปตามถนนคนเดินในกรุงเยรูซาเลม 
 ”พอ หนูขอเหรียญยี่สิบหาเซนตสักเหรียญไดไหม„ เธอถาม 
 ”หนูจะเอาไปทำอะไรละจะ„ ผมถามกลับ 
 ”เอาไปใหบอริสคะ„ เธอตอบ 
 ผมไมรูจักใครที่ชื่อบอริส โดยเฉพาะคนที่มีธุระอะไรกับลูกสาวผม จึงเปน
ธรรมดาที่ผมจะถามเธอวา 
 ”บอริสเปนใครนะ„ 
 เธอตอบดวยเสียงเล็ก ๆ  ”ออ ก็...คนที่เลนดนตรีไงละ„ 
 ผมเขาใจทันทีวาเธอคงหมายถึงนักเลนแมนโดลินที่เลนดนตรีเพื่อหาเลี้ยง
ชีพ โดยพึ่งพาความเมตตาและความใจบุญของคนที่เดินผานไปผานมา แตผมก็
ยังแปลกใจอยูดีที่เธอรูจักชื่อเขา 
 กาลิรับเหรียญแลวเขาไปหานักดนตรีซึ่งขณะนั้นกำลังงวนอยูกับหอ
สัมภาระของเขา เธอยืนตอหนาเขา และเมื่อไมสามารถเรียกรองความสนใจของ
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เขาได เธอจึงพูดกับเขาเบา ๆ   
 ”บอริส นี่ของคุณ„ 
 นักดนตรีเงยหนาขึ้นแลวจองมองเธอดวยสีหนาประหลาดใจ 
 ”หนรููไดไงวาฉนัชือ่บอรสิ„ เขาถามดวยนำ้เสยีงเหนอ ๆ  ลกูสาวตวันอย ๆ
ของผมมองหนาเขาครูหนึ่งแลวตอบวา 
 ”คุณบอกหนูเมื่อคราวกอน„ 
 ”แตหนูจำไดยังไง„ นักดนตรีถามขณะที่ดวงตาของเขาเปนประกายเจิดจา 
 ลูกสาวผมไมมีคำตอบสำหรับคำถามนี้ อันที่จริง มันดูเหมือนกับเปน
คำถามที่ ”ไมสื่อความหมาย„ สำหรับเธอ ราวกับเธอกำลังคิดวา ”มีปญหาอะไร 
เหรอ...คุณบอกหนูวาคุณชื่ออะไรแลวหนูก็จำได มันแปลกยังไงเหรอ„ 
 ผมเฝามองเหตุการณอยูหาง ๆ  ดวยความประหลาดใจ ผมประหลาดใจ
กับขอเท็จจริงที่วา คนที่เปนสวนประกอบพื้นฐานของทิวทัศนเมืองในประเทศผม
คนประเภทที่คุณจะเดินผานไปอยางรวดเร็วโดยไมใหความสนใจแมแตนอย แต
สำหรับกาลิแลว เขาคือบอริส คนที่มีชื่อ เชนเดียวกับผมและเธอ เปนคนที่นา
สนใจ ผูใหความเพลิดเพลินแกเธอดวยเสียงดนตรีของเขา 
 ความประหลาดใจของผมเทียบไมไดกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอมา 
 บอริสยืนขึ้น กระชับแมนโดลินในมือ แลวเริ่มสรางทวงทำนองดวยสาย
ของเครื่องดนตรี ขณะเดียวกัน กาลิก็หยอนเหรียญลงไปในกระปองสังกะสี 
ขึ้นสนิมของเขา บอริสหยุดเลนทันที เขาคุกเขาลงไปที่กระปองสังกะสี หยิบ
เหรียญขึ้นมาแลวคืนใหกาลิ 
 ”หนูเปนเพื่อนฉัน„ เขากลาวพรอมดวยรอยยิ้มกวาง ”สำหรับหนู ฉัน
เลนใหฟรี„ 
 บอริสเริ่มเลน และผมมองเหตุการณเหลานี้ดวยความตื่นเตนอยางยิ่ง 
เปนเวลาหลายปมาแลวที่ผมเกี่ยวของกับการพัฒนาและการใชเทคนิคความจำ รับ
รูถึงพลังและความสำคัญของความจำที่ดี แตสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นเปนการรูแจงอยาง
แทจริง เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ  คนหนึ่งเดินไปตามถนน เขาไปหานักดนตรีขางถนน
แลวเรียกชื่อเขา นักดนตรี ซึ่งแทบไมพอยาไสจากการกวาดเก็บทุกเศษสตางคที่
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หยอนลงไปในกระปองสังกะสีของเขา กลับยินดีไมรับเงินและมีความสุขเปนอัน
มาก ทำไมจึงเปนเชนนั้น 
 เพราะใครบางคนจากจำนวนหลายพันคนที่เดินผานเขาไปมาทุกวันจำชื่อ
เขาได 
 นั่นคือสิ่งที่กาลิทำ จำชื่อเขาและเรียก ”บอริส„ สวนบอริส ซึ่งดีใจเชน 
ที่ใคร ๆ  รูสึกเมื่อมีคนจำชื่อเขาได ก็ขอบคุณกาลิดวยวิธีที่เปนธรรมชาติแตก็นาทึ่ง
เขาใหรางวัลเธอดวยการใหฟงเพลงฟรี เขาขอบคุณเธอที่จำสิ่งมีคาที่สุดสำหรับ
เขาได นั่นคือชื่อของเขา 
 ความจำดีเปนสินทรัพยสำคัญที่สุด เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ของเรา แตกระนั้น เราก็ลงทุนกับมัน ฝกฝนและพัฒนามันนอยเหลือเกิน 
 ตางจากอดีต ในยุคกรีกและโรมันโบราณ มีการเนนความสำคัญเปนอัน
มากในการพัฒนาทักษะความจำ เพลโต อาริสโตเติล และนักการศึกษาอื่น ๆ
ทุมเทความเอาใจใสตอการทำความเขาใจเกี่ยวกับความจำของมนุษย และนำเสนอ
กฎการเชื่อมโยงรวมทั้งวิธีชวยจำอื่น ๆ  เพื่อปรับปรุงความสามารถในการจำของ
มนุษย 
 วิธีการของพวกเขาไดรับการพัฒนาในเวลาตอมาโดยนักจิตวิทยาเลื่องชื่อ
อยางเชนฮิวเบิรตและเอบบิงเฮาส โดยสวนตัวแลว ผมเริ่มรูจักทักษะดานนี้เมื่อ
ประมาณ 24 ปมาแลว ผมไดอานหนังสือของแฮรรี่ ลอรเรน ผูเชี่ยวชาญการ
ฝกฝนความจำชาวอเมริกันดวยความกระตือรือรน และหลังจากนั้นไดอาน
หนังสือเพิ่มเติมอีกหลายเลม 
 ตลอดเวลาหลายปที่ผานมา ผมไดเปลี่ยนทักษะดานนี้ใหเปนงานอดิเรก
พิเศษ ผมเรียนรูการแสดงทักษะความจำที่ดีเลิศ ปรับปรุงวิธีการ คิดคนวิธีการ
ใหมของผมเอง และคนพบประสิทธิภาพอันนาทึ่งของมันในทุกดานของชีวิต 
 ในหนังสือเลมนี้ ผมตั้งใจจะแนะนำใหคุณรูจักแนวความคิด วิธีการ และ 
”กลเม็ด„ ซึ่งผมเห็นวาไดผลดีที่สุดในการพัฒนาความจำที่ดีเลิศ  
 จุดมุงหมายของหนังสือเลมนี้มิใชเพียงเพื่อสอน แตเพื่อพิสูจนใหคุณเห็น
วาวิธีการเหลานี้ใชไดผล ดวยเหตุนี้ คุณจะไดพบแบบฝกทักษะความจำที่นำไป
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ปฏิบัติไดและนาสนุกกระจายอยูตามบทตาง ๆ  ของหนังสือ ตามลำดับเหตุการณ
และตามระดับความยากที่เพิ่มขึ้น 
 ผมเชื่อวาคุณจะรูสึกถึงความเปลี่ยนแปลงในความสามารถของคุณที่จะ
จดจำสิ่งตาง ๆ  ไดตั้งแตไมกี่บทแรกของหนังสือนี้ 
 เมื่ออานหนังสือจบ คุณจะสามารถแสดงทักษะความจำที่ดีเยี่ยม และ
สามารถนำความรู ประสบการณ และขอพิสูจนวาคุณอาจไววางใจความจำของ
คุณไดติดตัวไปตลอดชีวิต และสามารถจดจำสิ่งที่คุณตองการจดจำไดทุกอยาง 
ในอนาคต 
  
 ดวยจติคารวะ 

เอรนั คทัซ, 2009 
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