
หากได้เจอกับหนังสือสักเล่มที่ช่วยแก้ปัญหาของคุณได้ 

คุณก็คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นได้เลย 

– Mentalist DaiGo

ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ

เทคนิคการอ่าน
ให้เอามาใช้งานได้เลย

Mentalist DaiGo
เขียน

ธาลิน ี โพธิ์อุบล
แปล
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เมือ่หยบิหนงัสอืขึน้มาหนึง่เลม่ หลายคนคงมสีไตลก์ารอา่น 
แตกต่างกันไป บางคนแค่ดูชื่อเรื่อง อ่านโปรยปก ก็ตัดสินใจ 
ได้แล้วว่าจะอ่านหนังสือเล่มนั้นต่อไหม บางคนอาจพลิกดู 
สารบัญแล้วเลือกอ่านเฉพาะบทที่สนใจ ขณะที่บางคนอาจ 
พลิกไปอ่านตอนจบเพื่อสปอยล์เนื้อหาก่อนเลยก็เป็นได้ และ 
หลายคนที่ตะบี้ตะบันอ่านหนังสือแต่ละเล่มให้จบให้ได้

เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าอ่านแบบไหนจะเวิร์คที่สุด  
โดยเฉพาะในการจดจำและนำสิ่งที่ได้รู้ไปใช้ในชีวิต ไม่ว่า 
จะใช้กับตัวเองหรือคนอื่น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักพูด  
หรือนักธุรกิจ

แล้วต้องอ่านแบบไหนกันนะที่จะทำให้เวลาในการอ่าน 
ที่มีไม่มากของเราทุกคนในทุกวันนี้ได้ประโยชน์มากที่สุด

แน่นอนว่าไม่ใช่หนังสือทุกเล่มที่คุณจะเอาไปใช้งาน แต่ 
ถ้านั่นใช่จุดประสงค์ของคุณ เล่มนี้ตอบโจทย์สุด ๆ

ค ํ า นํ า ส ํ า นั ก พ ิ ม พ์
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ไม่ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณจะใช้เทคนิคการอ่านแบบไหน  
ในหนังสือเล่มนี้คุณจะพบกับสุดยอดเคล็ดลับที่ทำให้ Mentalist  
DaiGo  ที่ถือเป็นอัจฉริยะอ่านใจและนักเขียนแนวจิตวิทยา 
อันดับ 1 ของญี่ปุ่น อ่านหนังสือได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 20 เล่ม  
(ย้ำอีกครั้งว่า 20  เล่ม!!) ด้วยเทคนิคการอ่านที่เข้าใจกลไก 
การทำงานของสมองและจิตใจที่พิสูจน์แล้วจากการทดลอง 
ของมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วโลก ช่วยให้จับประเด็นสำคัญได้เร็ว 
และดึงความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องอ่านทุกตัวอักษร 
ตั้งแต่หน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย 

นอกจากนี้ ยังมีเคล็ดลับอีกมากมายที่ช่วยเปิดโลกการอ่าน 
ของคณุ และทำใหเ้กดิเปน็ภมูริูจ้ากการอา่นทีส่มบรูณแ์บบยิง่ขึน้ 
เมื่อคุณหยิบหนังสือเล่มถัดไป

ถ้าอยากรู้ว่าหนังสือหนึ่งเล่มจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้มาก 
แค่ไหน ลองเริ่มจากพลิกอ่านหน้าต่อไปดูเลย
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บทนำ      1
 เทคนิคที่ช่วยให้ประสิทธิภาพการอ่าน
   เพิ่มขึ้น 50 เท่า  2
 หนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผม  4
 เริ่มอ่านจากบทที่อยากรู้   7

บทที่ 1 3 เรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับการอ่าน 

 เทคนิคการอ่านหนังสือ
	 ตามหลักวิทยาศาสตร์  12

  เรื่องหลอกลวง 1 	 หลอกให้ “อ่านเร็ว”  14
  แม้แต่งานวิจัยระดับโลก
   ก็ยังปฏิเสธเรื่องการอ่านเร็ว  15
  ทักษะที่สำคัญกว่าการอ่านเร็ว  18
  หาหนังสือหนึ่งเล่มที่ควรอ่าน
   จากกองหนังสือทั้งหมด  20
  กล้าที่จะโยนหนังสือเล่มที่ไม่ใช่ทิ้งไป 22
  อ่าน “ส่วนเกริ่นนำและสรุป” 
   เพื่อเข้าใจภาพรวมแต่ละบท 24
  ความรู้พื้นฐานจะช่วยให้อ่านได้เร็วขึ้น  26
  บทสรุปเรื่อง “การอ่านเร็ว”  28

ส า ร บั ญ
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  เรื่องหลอกลวง 2 	 หลอกให้ “อ่านเยอะ”  30
  ทำไม “การเตรียมตัว” 
   จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน  32
  เมื่อมีพื้นฐานความรู้แล้ว
   ก็ควรอ่านหนังสือให้หลากหลาย  34
  เมื่อหลายเรื่องหลากประเภทมาผสมกัน
   ก็เกิดเป็นไอเดีย   36

  เรื่องหลอกลวง 3 	 หลอกให้ “เลือกอ่าน”  38
  อ่านหนังสือดีให้เป็นเหมือนตำรา  
   ใช้หนังสือไม่ดีให้เป็นเหมือนหนังสือ
   รวมโจทย์ปัญหา   39

 เทคนิคการอ่าน
 ที่ช่วยให้นำความรู้ ไปใช้ ได้จริง  43

 สรุปท้ายบท  
 เทคนิคการอ่านที่ช่วยให้จำได้ ไม่ลืม  46
  ถึงจะทบทวนในตอนที่ยังจำได้
   ก็ไม่ค่อยได้ผลนัก   47
  เทคนิคช่วยให้จำแม่นในตอนที่ “นึกออก”  48
  การอ่านทวนแบบเว้นระยะ 50
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บทที่ 2  3 วิธีเตรียมตัวที่ช่วยให้ประสิทธิภาพ
	 	 การอ่านดีขึ้น 

 อ่านหนังสือแล้วไม่ได้ผลเพราะไม่รู้
	 กลไกการทำงานของสมองและจิตใจ  54

  การเตรียมตัว 1 	 แผนที่ความคิด  56
  3 คำถามกระตุ้นแรงจูงใจในการอ่าน 58
  หาจุดมุ่งหมายในการอ่านจากสารบัญ  59
  เทคนิคที่ช่วยให้อ่านหนังสือหนา ๆ ยาก ๆ 
   ได้อย่างสบาย  62
  “แผนที่ความคิด” 
   กับกลไกการทำงานของสมอง 63

  การเตรียมตัว 2   
	 ช่องว่างของความอยากรู้อยากเห็น  65
  กระตุ้นความสงสัยเพื่อให้จำได้แม่นขึ้น  66
  เปิดสวิตช์สมองด้วยการเขียน 
   “สิ่งที่รู้” และ “ไม่รู้”  68
  อ่านหนังสือโดยจินตนาการ
   ถึงคาแร็กเตอร์ของผู้เขียน 70

  การเตรียมตัว 3 	 การทดสอบตัวเอง  73

  10 วิธีรับมือที่ช่วยให้อ่านหนังสือได้
   แบบไม่เครียด   75

	 สรุปท้ายบท ฝึกฝนเวิร์คกิ้งเมโมรี  81
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บทที่ 3  5 เคล็ดลับการอ่านที่ช่วยให้เข้าใจ
	 	 และจดจำไม่ลืม

	 ถึงจะเป็นหนังสืออ่านยาก
	 ก็ไม่ต้องอ่านซ้ำหลายครั้ง  88

  ก่อนและหลังอ่าน 	 อ่านแบบ “คาดคะเน”  91
  อ่านเข้าใจแน่นอนเพราะมีเป้าหมายชัดเจน
   ว่าอยากรู้อะไร   94
  เข้าใจเนื้อหาด้วยการเปรียบเทียบ 
   “สิ่งที่คาดคะเน” กับ “ผลลัพธ์”  97

  ระหว่างอ่าน 	 อ่านแบบ “เห็นภาพ”  99
  ความลับอยู่ที่การเปลี่ยนตัวหนังสือ
   ให้กลายเป็นภาพ   102
  หา “คำหลัก” ที่ซ่อนอยู่ให้เจอ 105

  ระหว่างอ่าน 	 อ่านแบบ “เชื่อมโยง”   107
  ควรอ่านหนังสือที่เป็นภาคต่อ
   แบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์  109
  เชื่อมโยงหนังสือที่อ่านเข้ากับ
   ประสบการณ์ของตัวเอง 111
  หนังสือที่ดีคือหนังสือที่ทำให้เรา
   มีมุมมองใหม่ ๆ  113

  ระหว่างอ่าน  อ่านแบบ “จับประเด็น”	 	 116
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  การสรุปเนื้อหาช่วยให้รู้ว่าตัวเอง
   สนใจเรื่องอะไร   118
  เทคนิคการจดโน้ตด้วย 
   “คำพูดของตัวเอง”   120

  หลังอ่าน 	 อ่านแบบ “ตั้งคำถาม”   122
  การหาคำตอบระหว่างอ่านช่วยให้จำแม่น 125
  ฝึกตั้งชื่อหนังสือเพื่อให้จำได้ไม่ลืม 128

	 สรุปท้ายบท  
 เทคนิคการนอนเพื่อช่วยให้จำแม่น  134
  การนอนหลับช่วยลดเวลาเรียนรู้
   ลงได้ครึ่งหนึ่ง   136
  แค่หลับตาก็ช่วยให้จำแม่นขึ้น
   ถึง 10 เปอร์เซ็นต์  140

บทที่ 4 3 เทคนิคที่ทำให้ความรู้อยู่ติดตัว 

	 สมองจะดีหรือไม่กำหนดได้ด้วย
	 ความสามารถในการอธิบาย  146

  การถ่ายทอดความรู้ 1   
	 จับใจคนฟังด้วยศัพท์เทคนิค  149
  เล่าให้คนอื่นฟังโดยใช้ศัพท์เทคนิค  150
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  การเพิ่มแหล่งอ้างอิง
   ช่วยให้น่าเชื่อถือมากขึ้น 152
  ยิ่งอธิบายคนอื่นได้มากเท่าไหร่
   ก็ยิ่งทำให้จำได้แม่นขึ้นเท่านั้น 154

  การถ่ายทอดความรู้ 2   
	 เพิ่มทักษะการอธิบายด้วย SPICE  157
  5 เทคนิคการโน้มน้าวให้ชนะใจคนฟัง 158
  เทคนิคที่ช่วยให้โน้มน้าวใจคน
   ได้สำเร็จถึง 82 เปอร์เซ็นต์  166

  การถ่ายทอดความรู้ 3   
	 อ่านทั้งหนังสือที่ให้ข้อคิด
	 	 และหนังสือวิทยาศาสตร์  169
  บรรดาหนังสือที่ช่วยฝึกฝนตัวผม  171
  3 วิธีตีสนิทกับหนังสือคลาสสิกยาก ๆ 174

	 สรุปท้ายบท  
 ทำไมผมถึงเดินไปอ่านหนังสือไป  177

	 เกี่ยวกับผู้เขียน   179
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1

บทนำ

“อยากเป็นคนอ่านหนังสือเก่ง”
“อยากอ่านหนังสือให้ได้มากกว่าเดิม”
“อยากรู้วิธีทำให้อ่านแล้วไม่ลืม”
เพราะแบบนี้คุณจึงถือหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือใช่ไหม

เชื่อว่าหลายคนคงเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับ “การอ่าน”  กัน 
มาก่อน ไม่ว่าจะเป็น...

	 เทคนิคการอ่านเร็ว 
	 เทคนิคการอ่านให้จำได้ไม่ลืม 
	 เทคนิคการอ่านเพื่อจำเป็นภาพ 

แล้วหลังจากอ่านจบ คุณได้อะไรจากเทคนิคเหล่านั้น 
บ้างมั้ย ถ้าคำตอบคือ  “ไม่” ผมสัญญาว่าจะทำให้คุณได้เจอ 
กับสิ่งที่ต้องการเสียท ี

ในทางกลับกัน หากคำตอบของคุณคือ  “ใช่” หนังสือ 
เล่มนี้จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การอ่านของคุณให้ 
สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ด้วยเทคนิคที่ไม่เคยปรากฏในหนังสือ 
เล่มไหนมาก่อน 
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เทคนิคการอ่านให้เอามาใช้งานได้เลย

2

ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยนึกภาพของคนที่กำลังมี 
ปัญหาดังต่อไปนี้

	 ไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหรือนิยายก็อ่านได้จนจบ  
แต่พออ่านหนังสือความรู้ทีไรกลับอ่านไม่จบทุกที

	 อ่านแล้วแต่เนื้อหาไม่เข้าหัว พอวันถัดไปก็ลืมหมด
	 ทั้ง ๆ ที่อ่านเยอะแต่กลับเล่าเรื่องที่อ่านให้คนอื่นฟังไม่ได้

ที่เป็นแบบนี้เพราะ  “ความสามารถในการอ่านหนังสือ”  
กับ  “การนำความรู้ที่ได้จากการอ่าน”  มาใช้ในชีวิตจริงนั้น 
เป็นคนละเรื่องกัน นอกจากการอ่านเพื่อสอบแล้ว เราไม่เคย 
ถูกสอนให้อ่านหนังสือเพื่อใช้ประโยชน์จากมันจริง  ๆ เลยสักครั้ง 

	 เทคนิคที่ช่วยให้ประสิทธิภาพการอ่าน
	 เพิ่มขึ้น 50 เท่า

เมือ่ผมบอกวา่อา่นหนงัสอืวนัละ 10 - 20 เลม่ คนสว่นใหญ ่
ก็พากันตกใจ 

“กว่าจะอ่านให้จบเล่มนึงก็แทบแย่ อ่านยังไงให้ได้วันละ  
20 เล่ม” 

“อ่านหนังสือประเภทไหน” 
“ใช้เทคนิคการอ่านเร็วราวกับใช้เวทมนตร์อย่างนั้นหรือ” 
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Mentalist DaiGo

3

เหล่านี้คือคำถามที่ผมได้ยินเป็นประจำ แต่ที่ผมทำได้ 
ไม่ใช่เพราะเวทมนตร์แต่อย่างใด หากเป็นเพราะผมเรียนรู้ 
เทคนิคการอ่านที่มีหลักวิทยาศาสตร์มารองรับและใช้ประโยชน์ 
จากการอ่านในแนวทางของตัวเอง

เมื่อก่อนผมก็ไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือเร็วหรือเข้าใจเรื่องที่ 
อา่นไดด้กีวา่คนอืน่สกัเทา่ไหร่ ดงันัน้จงึใชเ้วลานานกวา่จะคน้พบ 
เทคนิคนี้ ผมเป็นคนชอบอ่านจึงมีความสุขเมื่อได้อยู่กับหนังสือ 
และอยากจะ “นำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 

จากสถติแิลว้คนวยัทำงานในญีปุ่น่อา่นหนงัสอืเฉลีย่เดอืนละ 
ไม่ถึง 3 เล่ม ผมเชื่อว่าหากคุณนำเทคนิคที่แนะนำไปฝึกใช้ 
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านได้ถึง 50 เท่า ไม่ว่าใครก็อ่าน 
ได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 5 - 10 เล่ม 

หากสรุป  “วิธีอ่านหนังสือ”  ที่ผมใช้เป็นประจำ จะได้เป็น 
วงจรดังต่อไปนี้

เตรียมตัวก่อนอ่าน

รู้วิธีอ่านหนังสือนำความรู้ที่ได้ ไปใช้

เ

3 2

วงจรการอ่านให้ได้ความรู้
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พูดง่าย  ๆ  คือ “การเตรียมตัวก่อนอ่าน”  ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพการอ่านมากกว่า  70 เปอร์เซ็นต์ เพราะ 
คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวอ่านหนังสืออย่างไร

ตัวอย่างเช่น คนที่หยิบหนังสือขึ้นมาแล้วคิดว่าต้องไล่อ่าน 
ตั้งแต่หน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้ายกับคนที่ตั้งเป้าหมายก่อนว่า  
“ทำไมถึงอ่านเล่มนี้ ”  และ  “อยากได้อะไรจากการอ่าน”  
ทั้งสองคนย่อมได้รับประสบการณ์การอ่านที่แตกต่างกันอย่าง 
สิ้นเชิง

นอกจากการเตรียมตัวก่อนอ่านแล้ว คุณยังต้อง  “รู้วิธี 
อ่าน”  และ  “การนำความรู้ที่ได้ไปใช้”  ด้วย หากทำแบบนี้ได้  
โอกาสที่จะได้เจอหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตคุณก็จะเพิ่มขึ้น

	 หนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผม

การอ่านหนังสือหนึ่งเล่มช่วยให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไป 
ในทางที่ดีขึ้นได้จริง ๆ ครับ

รู้ ไหมว่ามีวิ ธีออกกำลั งกายเพื่ อ เพิ่มพลั งสมองด้วย  
หนังสือเล่มนี้ที่ผมอ่านเขียนโดยอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ทำให้เข้าใจว่า  “เราควรฝึกสมอง 
อย่างไร” โดยอ้างอิงผ่านงานวิจัยต่าง  ๆ หนังสือเล่มนี้จึงเป็น 
แรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเริ่มบริหารสมองและออกกำลังกาย 

ในเล่มอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ว่า “การออกกำลังกาย 
แบบแอโรบิกจะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น และ 
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สารกระตุ้นสมองที่ชื่อว่า BDNF (Brain-Derived Neurotrophic  
Factor) จะหลั่งออกมา ซึ่งช่วยฟื้นฟูและเพิ่มเซลล์สมองโดยไม่ 
คำนึงว่าจะอายุเท่าไหร่ ทั้งยังช่วยชะลอความชรา (Anti-Aging)  
ได้อีกด้วย”

ก่อนหน้าที่ผมจะอ่านหนังสือเล่มนี้ ผมเคยตั้งข้อสงสัย 
คนที่เข้าฟิตเนส คนที่ไปวิ่งเป็นประจำ คนที่ไปเล่นเบสบอล 
หรือเทนนิสทุกสัปดาห์  หรือคนที่จ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวมา 
ตลอดว่า “ทำไมเขาถึงไปออกกำลังกายกัน”  และ  “เล่นกีฬา 
แล้วมันสนุกตรงไหน” 

ผมไม่ชอบเคลื่อนไหวร่างกายและเกลียดการเล่นกีฬามา 
ตั้งแต่เด็ก แต่พออ่านหนังสือเล่มนี้จบ ผมก็ไปสมัคร 
สมาชิกฟิตเนสเลยทันที ทั้งเพื่อที่จะอ่านหนังสือได้อย่าง 
เพลิดเพลินในอนาคต และเพื่อเป้าหมายของชีวิตที่ตั้งใจไว้ว่า  
“จะใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ดังนั้น 
การรักษาสุขภาพสมองให้อยู่ในสภาพดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ด้วยเหตุนี้ผมจึงหันมาออกกำลังกายเป็นประจำ จากเดิม 
ที่ไม่ค่อยได้ทำเลยตั้งแต่สมัยมัธยม หลังจากนั้นก็เกิดความ 
เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล หลายคนที่ติดตามผมทางยูทูบ 
คงทราบดีว่าทุกวันนี้การออกกำลังกายแบบแอโรบิกกลายเป็น 
สิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตผมไปเสียแล้ว

ผมสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าการเริ่มออกกำลังกายอย่าง 
จริงจังทำให้มีพลังในการทำสิ่งต่าง  ๆ  และสมาธิดีขึ้น ความ 
กังวลใจลดลงเนื่องจากร่างกายหลั่งคอร์ติซอล  (Cortisol)  
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ซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดน้อยลง ขณะที่ปริมาณฮอร์โมน 
เทสโทสเทอโรน  (Testosterone) ที่ทำให้มีพลังกลับเพิ่มขึ้น 

นีค่อืตวัอยา่งของหนงัสอืเพยีงหนึง่เลม่ทีท่ำใหข้อ้จำกดั 
ในชีวิตผมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและเห็นผลในทางที่ดีขึ้น 
อย่างน่าอัศจรรย์

 
การเตรียมตัวของผมก่อนอ่านหนังสือเล่มดังกล่าวคือ  

ตั้งเป้าหมายว่า “อยากรักษาสภาพสมองที่ดีไว้” และ “อยากรู้ 
วิธีฝึกสมอง” หลังจากนั้นจึงทำตาม  “วงจรการอ่าน”  ที่กล่าว 
ไปข้างต้นพร้อมกับนำความรู้ที่ได้มาใช้จริง หากคุณได้เจอ 
กับหนังสือสักเล่มที่ช่วยแก้ปัญหาของคุณได้ คุณก็คาดหวัง 
ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นได้เลย

ที่สำคัญ วงจรการอ่านนี้ยังใช้ได้ตลอดชีวิต เช่นเดียว 
กับการที่คุณรู้วิธีบวกลบคูณหารที่เมื่อทำได้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะ 
ไม่ลืมตลอดไป

	 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมตัวอ่านหนังสือ
	 ขั้นตอนที่ 2 รู้วิธีอ่านหนังสือ
	 ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากหนังสือ

ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ใช้ได้กับหนังสือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น 
หนังสือธุรกิจ หนังสือพัฒนาตนเอง หนังสือความรู้เฉพาะทาง  
ไปจนถึงหนังสืออื่น ๆ 
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	 เริ่มอ่านจากบทที่อยากรู้

การที่เราจะเริ่มอ่านหนังสือจากตรงไหนก่อนขึ้นอยู่กับการ 
เตรียมตัวอ่านหนังสือ

ในกรณีของหนังสือที่คุณถืออยู่ ในมือนี้  สำหรับคนที่ 
อ่านไม่ค่อยเก่ง ผมแนะนำให้เริ่มอ่านตั้งแต่บทที่ 1 ไปตาม 
ลำดับ ส่วนคนที่กลัวว่าจะอ่านได้ไม่จบเล่มให้เริ่มอ่านตั้งแต่ 
บทที่ 2 เป็นต้นไป ส่วนคนที่อยากนำความรู้ที่ได้จากการอ่าน 
ไปใช้ให้อ่านตั้ งแต่บทที่  3  และคนที่อยากรู้วิธีที่จะทำให้ 
หนังสือที่อ่านมีประโยชน์กับการงานและการใช้ชีวิตให้เริ่มอ่าน 
ตั้งแต่บทที่ 4 

การเริ่มอ่านหนังสือจากบทที่อยากอ่านก่อนแบบนี้ก็ 
เป็นหนึ่งในเทคนิคที่สำคัญ

นอกจากนิยายหรือการ์ตูนที่มีเรื่องราวให้อ่านต่อเนื่องกัน 
อย่างเพลิดเพลินแล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องอ่านตั้งแต่หน้าแรก 
ไปจนถึงหน้าสุดท้ายเสมอไป สิ่งสำคัญคือ การตั้งเป้าหมาย 
ก่อนอ่านว่า “คุณอยากรู้อะไร” 

ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าเรามักขวนขวายหาหนังสือมาอ่าน 
เมื่อรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ 
ประเภทไหน  การคิดขึ้นมาว่า  “ฉันอยากอ่านเล่มนี้”  ก็เป็น 
สัญญาณว่าหัวใจของคุณกำลังเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง
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ทำไมคุณถึงอ่านหนังสือ

เรามาหาคำตอบไปพร้อมกัน

Mentalist DaiGo
นักอ่านใจไดโกะ

“
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทไหน

การคิดขึ้นมาว่า ‘ฉันอยากอ่านเล่มนี้’

ก็เป็นสัญญาณว่าหัวใจของคุณ

กำลังเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง

”
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“
การเตรียมตัวก่อนอ่าน

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการอ่าน

มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

”
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บ ท ที่ 1

3 เรื่อง
หลอกลวง

เกี่ยวกับการอ่าน

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



12

ในบทที่ 1 ผมจะแนะนำเรื่อง “ความเข้าใจผิด 3 ประการ 
ที่มีต่อการอ่าน” ก่อนเป็นอันดับแรก

ความเข้าใจที่นักอ่านมือใหม่ คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ  
และคนที่อ่านหนังสืออยู่บ้าง แต่ไม่รู้สึกว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร ่ 
เชื่อกันอย่างผิด  ๆ  ก็คือ ต้อง  “อ่านเร็ว” “อ่านเยอะ” และ  
“เลือกอ่าน” เช่น

	 ต้องอ่านหนังสือให้ได้เร็ว  ๆ ถ้าอ่านได้เร็ว ปริมาณ 
การอ่านก็จะเพิ่มขึ้น 

	 ต้องอ่านหนังสือให้ได้ เยอะ  ๆ  เพื่อให้มีความสนใจ 
หลากหลาย

	 ต้อง เลือกอ่ านหนั งสือดีที่ มีประโยชน์ เพื่ อ ให้ เกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด

คุณเองก็คิดว่า “การอ่านเยอะ อ่านเร็ว และเลือกอ่าน 
หนังสือดี” นั้นสำคัญไม่ใช่หรือ 

ความเชื่อที่ทึกทักกันไปเองนี้เป็นสิ่งที่รบกวน “การเตรียมตัว 
ก่อนอ่าน”  และกีดขวาง  “วิธีอ่านเพื่อใช้ประโยชน์จากหนังสือ”  

เทคนิคการอ่านหนังสือ
ตามหลักวิทยาศาสตร์
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เมื่อยึดติดกับ  “การอ่านเร็ว” เนื้อหาสำคัญก็จะถูกทิ้งไว้ 
เบื้องหลัง ถ้าคิดแต่ว่า  “ต้องอ่านให้ได้เยอะๆ”  ก็จะพลาด 
เป้าหมายในการอ่านไป และเมื่อจุกจิกกับ “การเลือกอ่าน”  
ก็จะเผลออ่านแต่หนังสือตามใจตัวเองเท่านั้น

การอ่านหนังสือแบบผิด  ๆ  จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง  
มาปรับทัศนคติในการอ่านหนังสือของคุณกัน
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 เรื่องหลอกลวง 1 

หลอกให้ “อ่านเร็ว”

พอบอกคนที่มาสัมภาษณ์ว่าผมอ่านหนังสือวันละ 10 - 20  
เล่มทุกวัน ก็มักจะถูกถามต่อว่า “คุณอ่านหนังสือเร็วเหรอ 
ครับ” แน่นอนว่าเป็นธรรมดาที่คนอื่นจะคิดว่า “การอ่านหนังสือ 
ให้ได้เยอะ ๆ ต้องอ่านให้เร็ว” 

ผมซึ่งเป็นคนชอบหาคำตอบในเรื่องที่สงสัยอยู่แล้ว จึง 
ลอง  “อ่านเร็ว”  ตามวิธีที่คนแนะนำกันว่าดีเกือบทุกวิธี ไม่ว่า 
จะเป็น  “การอ่านหนังสือเล่มบางให้จบภายใน  1 นาที” หรือ  
“มองและจำเป็นภาพแล้วจดจำไว้ในจิตใต้สำนึก” ซึ่งวิธีเหล่านี้ 
ไม่ได้ช่วยให้เห็นผลอย่างที่เคลมไว้แต่อย่างใด พูดง่าย  ๆ  ก็คือ  
มันไม่ใช่เรื่องจริง!

สมมติว่าอ่านหนังสือ  1 เล่มจบใน  1 นาที  ก็จะอ่าน 
หนังสือได้ 40 - 50 เล่มใน 1 ชั่วโมง ถ้าใช้วิธีอ่านเร็วแบบนั้น 
ได้จริง  ๆ ผมคงเอาแต่อ่านหนังสือทั้งวันแล้วนำความรู้ที่ได้ 
มาทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ดีกว่าหรือ

ถึงจะอ่านเร็ว การอ่านก็ ไม่ดีขึ้น
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อาจารย์ทะคะชิ ทะจิบะนะ ที่ผมเคารพได้กล่าวไว้ว่า  
“หากอ่านหนังสือประเภทหนึ่งในจำนวนเท่าหนังสือที่เรียง 
ต่อกันยาว 1.50 เมตรได้ครบก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ในด้านนั้น” หากวิธีอ่านเร็ว 1 เล่มใน 1 นาทีเป็นเรื่องจริง  
ผมก็คงเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง 

	 แม้แต่งานวิจัยระดับโลก
	 ก็ยังปฏิเสธเรื่องการอ่านเร็ว

ที่จริงแล้ว นักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้พิสูจน์ผลลัพธ์ 
ของการอา่นเรว็ดว้ยเชน่กนั นกัวจิยัทีต่อ้งอา่นหนงัสอืเปน็จำนวน 
มากอยู่ทุกวันก็คงปรารถนาอยู่ลึก  ๆ  ว่า “ถ้าอ่านหนังสือ 1  
เล่มจบได้ใน 1 นาทีก็คงดี” แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้าม 
กับที่คาดไว ้

ในปี  2016 ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้ 
ตรวจสอบว่า “การอ่านเร็วทำได้จริงหรือไม่” จากข้อมูลวิจัย 
กว่า 145 ชิ้น สรุปผลไว้ดังนี้ 

	 เมือ่เพิม่ความเรว็ในการอา่น ระดบัความเขา้ใจในเนือ้หา 
ที่อ่านจะลดลง (ระหว่าง  “ความเข้าใจ”  กับ  “ความเร็ว 
ในการอ่าน” คุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

	 จากปัจจัยที่กำหนดความเร็วและเวลาในการอ่าน  
การเคลื่อนไหวของดวงตาและวิสัยทัศน์ในการมองเห็น 
มีผลน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
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สรุปคือ เทคนิคการอ่านโดยมองตัวอักษรแล้วจำเป็น 
ภาพแทบไม่มีผลใดๆ และเทคนิคการอ่านเร็วก็ไม่ได้ช่วย 
ให้สมองจดจำเนื้อหาของหนังสือได้เลย 

กอ่นหนา้นีเ้คยมขีา่ววา่ แชมปอ์า่นเรว็ไดอ้า่นหนงัสอื Harry  
Potter and the Philosopher’s Stone  (แฮร์รี่ พอตเตอร์ 
กับศิลาอาถรรพ์) จบภายใน 47 นาที เมื่อถูกขอให้เล่าถึงความ 
ประทับใจในหนังสือ เขากล่าวสรุปไว้เพียงว่า “เป็นหนังสือ 
ที่ยอดเยี่ยมเล่มหนึ่งจนแทบหยุดมือพลิกอ่านหน้าต่อไปไม่ได้เลย  
มันสนุกและโด่งดังมากในหมู่เด็ก  ๆ รวมทั้งมีหลายฉากที่เด็ก 
น่าจะชอบ แต่ก็มีฉากเศร้าปนอยู่ด้วย”

สรุปก็คือ การอ่านเร็วเป็นแค่เทคนิคการอ่านข้ามไป 
แบบลวกๆ เท่านั้น

สิ่งที่แชมป์อ่านเร็วได้รับจากการอ่านก็คือ “ความรู้สึก 
ว่าได้อ่าน” เขารู้สึกมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือเล่มหนาจบ 
ในเวลาแค่  47 นาที  แต่แทบจับประเด็นสำคัญของเรื่อง 
ไม่ได้เลย ดังนั้นจึงกล่าวความประทับใจออกมาแบบผิว  ๆ  
โดยไม่เอ่ยถึงชื่อตัวละครหรือฉากสำคัญต่าง ๆ ในเรื่อง
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เมื่ออ่านเร็วระดับความเข้าใจจะลดลง 
เมื่ออ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปความเข้าใจจะเพิ่มขึ้น

ความเร็วในการอ่าน

เมื่ออ่านเร็ว 
ความเข้าใจจะลดลง

เมื่อค่อย ๆ อ่าน  
ความเข้าใจจะเพิ่มขึ้น

ระดับความเข้าใจ

“ยิ่งอ่านเร็ว ยิ่งไม่เข้าใจ” 
เมื่อมองในอีกมุมหนึ่ง หมายความว่า “หนังสือที่อ่าน 

ได้เร็วนั้นมักจะเป็นหนังสือที่อ่านง่าย” 
เดิมทีเราอ่านหนังสือเพื่อให้ได้พบกับโลกและวิธีคิดที่เรา 

ไม่เคยรู้จัก ถ้าเป็นหนังสือที่เขียนเรื่องง่าย ๆ หรือเรื่องที่รู้อยู่แล้ว  
ไม่ว่าใครก็อ่านได้เร็ว แต่การอ่านหนังสือแบบนั้นทำให้เสียเวลา 
เปล่า ๆ 

ในทางตรงกันข้าม หนังสือที่ใช้เวลาทั้งวันก็อ่านไปได้ 
แค่ไม่กี่หน้าต่างหากที่จะกลายเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ 
กับคุณ ดังนั้น ควรตระหนักไว้ว่า “ความรวดเร็วในการอ่าน”  

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เทคนิคการอ่านให้เอามาใช้งานได้เลย

18

กับ “สิ่งที่ได้รับจากการอ่าน” เป็นเรื่องสวนทางกัน
ไม่มีความหมายอะไรถ้าเพียงจะแค่อ่านหนังสือให้จบ ๆ ไป 

	 ทักษะที่สำคัญกว่าการอ่านเร็ว 

มีข้อเท็จจริงอีกเรื่องที่น่าตกใจเกี่ยวกับการอ่านเร็ว นั่นคือ  
ผลจากการวิจัยพบว่า “ยีนที่ติดตัวมาแต่กำเนิด” มีความสัมพันธ ์
อย่างมากกับความเร็วในการอ่าน 

ในปี 2010 มหาวิทยาลัยโอไฮโอได้สำรวจความสัมพันธ์ 
ระหว่างความสามารถในการอ่านกับยีนจากทารกฝาแฝดที่เกิด 
จากไข่ใบเดียวกันและไข่คนละใบ พบว่า “ความเรว็ในการอา่น 
ถูกกำหนดโดยยีนหรือกรรมพันธุ์”

สรุปก็คือ คนที่อ่านหนังสือได้เร็วกว่าเราแบบทิ้งขาดโดยที ่
ระดับความเข้าใจยังไม่ลดลง ล้วนมียีนที่โดดเด่นเกี่ยวกับความ 
สามารถในการอ่านเป็นทุนเดิม นี่คือความจริงที่แสนโหดร้าย

แล้วพวกเราที่ไม่ได้โชคดีแบบนั้นก็คงไม่มีทางเลือกอื่น 
นอกจากตัดใจจาก “การอ่านเร็ว” อย่างนั้นหรือ 

คำตอบคือ  “ไม่ !”  อย่าเพิ่ งยอมแพ้ครับ  ถึงจะไม่มี  
พรสวรรค์ติดตัวมาแต่กำเนิด  ก็ยังมีเทคนิคที่ช่วยให้ทักษะ 
การอ่านของเราดีขึ้น นั่นคือ  “การอ่านแบบสกิมมิ่ง” (Skim- 
ming) ซึ่งเป็น  “การอ่านเร็ว”  ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์  
โดยเปิดผ่าน ๆ เพื่อดูว่าหนังสือเล่มนั้นมีเรื่องที่เราอยากรู้หรือไม่  
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หรอืมแีตเ่นือ้หาทีรู่อ้ยูแ่ลว้ กจ็ะชว่ยลดเวลาในการอา่นไปไดม้าก 
เมือ่เราอา่นเรว็ไมไ่ด ้ กใ็ชว้ธิอีา่นเฉพาะจดุทีส่ำคญัแทน

นอกจากนี้ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ยังชี้ 
ให้เห็นอีกด้วยว่า  วิธีเดียวที่จะเพิ่มความเร็วในการอ่านไป 
พร้อมกับการเข้าใจเนื้อหาที่อ่านได้อย่างเพียงพอมีแต่การฝึกฝน 
เท่านั้น กล่าวคือ ยิ่งได้สัมผัสกับคำในปริมาณมากเท่าไหร่ก็จะ 
ยิ่งประมวลผลได้เร็วขึ้น 

เทคนิค “การอ่านเร็ว”
ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

ความเร็วในการอ่านถูกกำหนดไว้ “ตั้งแต่เกิด”

มีวิธีอื่นที่ช่วยให้อ่านเร็วได้อีกไหม

  ฝึก “การอ่านเร็ว”

  ใช้เทคนิค “การอ่านแบบสกิมมิ่ง” 
ที่อ่านผ่าน ๆ เพื่อดูว่ามีเรื่องที่เราอยากรู้หรือไม่
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	 หาหนังสือหนึ่งเล่มที่ควรอ่าน
	 จากกองหนังสือทั้งหมด

หัวข้อนี้ผมจะอธิบายเทคนิค “การอ่านแบบสกิมมิ่ง” ให้คุณ 
เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ก่อนอื่นต้องตั้งเป้าหมายว่า “อยากได้อะไรจากการ 
อ่านหนังสือเล่มนั้น” เพราะการตั้งเป้าหมายในสิ่งที่อยากรู้ 
จะช่วยลดเนื้อหาที่ต้องอ่านไปได้ถึง 1 ใน 10 (ผมจะอธิบาย 
เรื่อง “การเตรียมตัวเบื้องต้น” อย่างละเอียดในบทที่ 2) 

ตัวอย่างเช่น หนังสือธุรกิจส่วนใหญ่จะหนาประมาณ  
250 หน้าขึ้นไป การอ่านตั้งแต่ต้นจนจบจึงต้องใช้สมาธิเป็น 
อย่างมาก ดังนั้น การอ่านหน้าปกหนังสือแบบสกิมมิ่ง 
จะชว่ยใหเ้ขา้ใจภาพรวมของหนงัสอืเลม่นัน้ เพราะสว่นใหญ ่
ชื่อหนังสือจะเป็นสิ่งที่นักเขียนคิดขึ้นจากการสรุปเนื้อหาในเล่ม 
ออกมาเป็นประโยคสั้น  ๆ  เพียงไม่กี่ตัวอักษร โดยเริ่มอ่านจาก 
ชื่อเรื่อง คำโปรยบนหน้าปกและสายคาดหนังสือ เป็นต้น

จากนั้นก็อ่านสารบัญซึ่งทำให้เห็นโครงสร้างภาพรวมของ 
หนังสือทั้งเล่ม ตามด้วยการเลือกอ่านบทใดบทหนึ่งแบบผ่าน  ๆ  
จะเป็นบทที่ 1 ที่อยู่ต้นเล่มก็ได้ หรือจะเป็นบทกลาง  ๆ  อย่าง 
บทที ่ 3 หรอืบทที่ 5 หรอืบททีดู่จากสารบญัแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจ 

หากคุณเป็นนักอ่านมือใหม่ก็อาจเลือกบทที่มีรูปประกอบ  
ตัวเลข หรือข้อความตัวใหญ่  ๆ  ก็ได้ ซึ่งถือเป็นความสนุก 
อีกอย่างหนึ่งของการอ่านแบบสกิมมิ่ง
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ขั้นตอนการอ่านแบบสกิมมิ่ง

	 อ่านหน้าปกและสายคาดหนังสือ
 ประเด็นสำคัญของหนังสือจะเขียนไว้ที่ชื่อเรื่อง
	 และคำโปรย

	 อ่านสารบัญ
 ค้นหาบทและหัวข้อที่คิดว่า “อยากรู้” 
	 และ “ยังไม่เคยรู้”

	 อ่านบทใดบทหนึ่งที่สนใจ 
 เลือกอ่านบทที่สนใจเพื่อประเมินว่ามีเรื่องที่เรา 

อยากรู้หรือไม่ หรือมีแต่เนื้อหาที่รู้อยู่แล้ว 

“การอ่านแบบสกิมมิ่ง”  จึงเป็นการอ่านแบบเก็บประเด็น 
เป็นจุด  ๆ  ตามลำดับตั้งแต่หน้าปก สายคาดหนังสือ สารบัญ  
ไปจนถึงบทที่สนใจ แต่เคล็ดลับที่ผมมักทำบ่อย  ๆ  คือ เลือก 
อ่านบทที่อยู่ตรงกลางเล่ม

ดังนั้นตอนที่เขียนต้นฉบับเล่มนี้ ผมจึงใส่เนื้อหาที่คิดว่า 
น่าสนใจเป็นพิเศษไว้ในบทนำและบทที ่ 1 เพื่อดึงดูดความสนใจ 
ของผู้อ่าน จากนั้นก็จะพยายามมากขึ้นในบทสุดท้ายเพื่อทำให้ 
ผู้อ่านรู้สึกดีหลังอ่านจบ
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ถึงจะเป็นหนังสือคนละประเภทกัน แต่โครงสร้างของ 
หนังสือก็ไม่ต่างไปจากนี้มากนัก  โดยบทที่อยู่ตรงกลางจะ 
บอกเล่าเนื้อหาที่เป็นใจความสำคัญของเล่ม หากคุณอ่านบท 
ทีอ่ยูก่ลางเลม่แบบครา่วๆ แลว้รูส้กึวา่ “นา่สนใจ” “อา่นงา่ย”  
และ “มเีรือ่งทีค่ณุไมรู่เ้ขยีนอยู”่ กม็แีนวโนม้วา่หนงัสอืเลม่นัน้ 
จะเหมาะกับคุณ

	 กล้าที่จะโยนหนังสือเล่มที่ ไม่ใช่ทิ้งไป

หากเปน็หนงัสอืทีม่เีนือ้หา 5 บท แตล่ะบทจะมจีำนวนหนา้ 
อยู่ที่ 30 - 40 หน้าโดยประมาณ

ถ้าคุณอ่านได้อย่างรวดเร็วโดยไม่รู้สึกว่ามีคำศัพท์ที่ไม่รู้ 
ความหมายหรือสำนวนยาก ๆ และอ่านต่อไปได้อย่างไม่สะดุด  
ก็อาจกล่าวได้ว่าบทนั้นคงจะเป็นบทที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณ  
เพียงแต่ว่าหนังสือที่เขียนเรื่องที่คุณรู้อยู่แล้ว  หรือมีเนื้อหา 
ที่อ่านง่ายก็อาจไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร ่

ในกรณีนี้ ผมแนะนำให้ข้ามไปอ่านบทอื่นหรือเปลี่ยนไป 
อ่านเล่มอื่นก่อนจะดีกว่า (หากรู้สึกว่าการอ่านแบบนี้เป็นการ 
สิ้นเปลือง  แนะนำให้อ่านจากในเว็บออนไลน์ที่มีตัวอย่าง 
ในเล่มให้ทดลองอ่านได้ฟรี  ๆ ทำให้อ่านแบบสกิมมิ่งได้อย่าง 
สบาย ๆ)

ในทางตรงกันข้าม หากคุณอ่านผ่าน  ๆ  แล้วเห็นสำนวน 
ที่ยากและคำศัพท์เฉพาะทางที่ไม่เคยรู้มาก่อน แสดงว่าหนังสือ 
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เล่มนั้นเป็นหนังสือที่ยากเกินไปสำหรับคุณ ถึงจะพยายาม 
ฝืนอ่านก็มีแต่จะเสียเวลาและอาจทำให้เลิกอ่านได ้

จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยแอริโซนา ระบุว่า  
หนังสือที่อ่านได้ไหลลื่น  80 เปอร์เซ็นต์และติดขัด  20  
เปอร์เซ็นต์ เป็นหนังสือที่มีระดับความยากเหมาะสมที่จะ 
รักษาแรงจูงใจในการอ่านได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 80 และ 20 นี้จะแตกต่างกันไป 
ตามแต่ละคน ขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ของคุณ โดยเคล็ดลับ 
ในการอา่นแบบสกมิมิง่คอืใหป้ดิหนงัสอืเลม่ทีค่ณุคดิวา่ยากเกนิไป  
อ่านไม่เข้าใจ แล้วหาหนังสือเล่มใหม่ที่มีเนื้อหาเข้ากับคุณ 
มาอ่านแทน

ถ้าแบ่งประเภทได้ชัดเจนก็ตัดสินใจได้เร็ว

ไม่อ่าน 
เพราะรู้อยู่แล้ว

เก็บไว้อ่าน 
เพราะยังไม่รู้
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	 อ่าน “ส่วนเกริ่นนำและสรุป”  
เพื่อเข้าใจภาพรวมแต่ละบท

ตามที่ได้อธิบายไปแล้วว่า “หนังสือที่มีรูปประกอบ ตัวเลข  
หรือข้อความตัวใหญ่  ๆ  จะช่วยให้เข้าใจได้ง่าย” แต่ในกรณี 
ของผม ผมจะเน้นที่ส่วนเปิดบทและสรุป เพราะมันเป็น  
“ภาพรวมของเนื้อหาบทนั้นๆ” 

 
หากอยากรู้เนื้อหาโดยสังเขปของบทนั้น  ๆ การอ่าน  “ส่วน 

เกริ่นนำ”  จะช่วยให้เข้าใจประเด็นสำคัญได้ และ  “ส่วนสรุป”  
ก็สังเกตได้ง่าย  ๆ  ว่ามักเป็นประโยคที่อยู่ต่อจากคำว่า  “ดังนั้น”  
หรือ  “นั่นคือ” รวมทั้งประโยคที่ขึ้นบรรทัดใหม่เป็นพิเศษก็มี 
แนวโน้มที่จะตามมาด้วยข้อมูลและข้อความที่ผู้เขียนต้องการ 
จะสื่อ 

ในขณะเดยีวกนั หากคณุอยากรูข้อ้มลูการทดลอง (ตวัเลข)  
และแหล่งอ้างอิงที่มา  ก็ให้อ่าน  “ตัวอย่าง”  ที่ยกไว้ในเล่ม  
เนื่องจากตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  
หากอ่านส่วนสรุปแล้วยังไม่เข้าใจ การอ่านตัวอย่างจะช่วยเสริม 
ความเข้าใจได้ ตัวผมเองถ้าอ่านส่วนสรุปแล้วเข้าใจก็จะข้าม 
ตัวอย่างไป

เนื่องจากผมต้องการ “หลักฐานทางวิทยาศาสตร์” จาก 
หนังสือ ในกรณีของหนังสือแนวฮาวทู ผมจะเน้นไปที่  
2 เรื่องคือ ส่วนสรุปและแหล่งที่มา หากคุณรู้จุดประสงค์ 
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ที่ชัดเจนในการอ่านว่า “อ่านตรงไหนเพื่ออะไร” พอเปิดหนังสือ 
ก็จะตัดสินได้ทันทีว่าตรงไหนควรอ่านและความเร็วในการอ่าน 
ก็จะเพิ่มขึ้น เมื่อคุณฝึกฝนจนเป็นนิสัย จะระบุได้ว่าควรอ่าน 
บทไหนเพียงแค่ดูจากสารบัญเท่านั้น

ยำ้อกีครัง้วา่ ทกุครัง้กอ่นอา่นแบบสกมิมิง่ ควรกำหนด 
เป้าหมายว่า “อยากรู้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนั้น”

สิ่งสำคัญคือ การแยกได้อย่างชัดเจนว่าหนังสือเล่มนั้น 
ควรอ่านแบบผ่าน  ๆ หรือเป็นหนังสือที่ต้องตั้งใจอ่านอย่าง 
มีสมาธิ นอกจากนี้ยังต้องรู้ว่าควรเลือกอ่านส่วนไหนของเล่ม  
ส่วนไหนที่สำคัญ และส่วนไหนที่ข้ามไปได้ ไม่ใช่อ่านทุกหน้า 
ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยอ่านส่วนที่คิดว่าสำคัญซ้ำหลาย ๆ รอบ

ข้อมูลอ้างอิง

ตัวอย่าง ส่วนสรุป

ช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหามากขึ้น

ข้อความ
ที่ผู้เขียนอยากสื่อ

ตัว
อย่าง
เช่น

ด้วย
เหตุ
นี้

ดัง
นั้น
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เทคนิคการอ่านแบบนี้จะช่วยให้จำเนื้อหาได้มากกว่า  
เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าคิดแค่ว่าจะอ่านผ่าน  ๆ  ให้จบ 
ไปเร็ว ๆ โดยเน้นแต่ปริมาณ

	 ความรู้พื้นฐานจะช่วยให้อ่านได้เร็วขึ้น

ตวัชว่ยทีท่ำใหก้ารอา่นแบบสกมิมิง่ไดผ้ลอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
คือ การมี  “ความรู้พื้นฐาน”  หรือ  “ความรู้เบื้องต้น”  เกี่ยวกับ 
เนื้อหาของหนังสือเล่มนั้น 

การอ่านแบบสกิมมิ่งเป็นการอ่านที่เก็บประเด็นสำคัญ 
ในหนงัสอื เพือ่วเิคราะหว์า่เปน็เรือ่งทีส่ำคญัหรอืไมส่ำหรบั 
คุณ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้เทคนิคนี้กับหนังสือที่ไม่รู้จัก 
หรือไม่มีพื้นความรู้เลยได ้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้อ่านประโยคดังต่อไปนี้ ซึ่ง 
เป็นตอนที่ตัดมาจากส่วนหนึ่งของหนังสือ  Thinking, Fast  
and Slow (คิด,  เร็วและช้า)  ของแดเนียล  คาฮ์นะมัน  
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล

เมื่อพูดถึงทฤษฎีความคาดหวัง 
“เขาเกลยีดชงัความสญูเสยีมาก นัน่ทำใหเ้ขาปฏเิสธโอกาส 

งาม ๆ มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง”
“หากพิจารณาถึงความมั่งคั่งของเธอแล้ว การตอบสนอง 
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ทางอารมณข์องเธอตอ่การสญูเสยีเลก็ ๆ นอ้ย ๆ นบัวา่ไมส่มเหต-ุ 
สมผลเอาเสียเลย”

“เขาให้น้ำหนักกับการสูญเสียมากกว่าการได้รับเป็นเท่าตัว 
ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ”

บทที ่ 27 อคตจิากการครอบครอง - ทรพัยส์นิเพือ่แลกเปลีย่น 
และทรัพย์สินเพื่อใช้

ถึงแม้จะไม่เคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ คุณก็น่าจะเคย 
เห็นกราฟเหมือนในภาพที่ 11 กราฟนี้เรียกว่า  “เส้นโค้งความ 
พอใจเท่ากัน” ของทรัพย์สินสองอย่าง

 
ถ้าคุณไม่รู้จักความหมายของคำว่า “การเกลียดชังความ 

สูญเสีย” “อคติจากการครอบครอง” และ “เส้นโค้งความพอใจ 
เท่ากัน” ต่อให้พยายามแค่ไหนก็คงอ่านไม่เข้าใจ

ดังนั้น การอ่านแบบสกิมมิ่งจึงจำเป็นต้องรู้คำศัพท์ 
พืน้ฐานและความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเนือ้หาในหนงัสอืเลม่นัน้

แล้วต้องอ่านอะไรเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานน่ะหรือ
คำตอบคือ “หนังสือเรียนหรือหนังสือความรู้เบื้องต้น” สิ่ง 

สำคัญคือการหมั่นเรียนรู้อย่างสม่ำเสมออย่างค่อยเป็นค่อยไป
เมื่อเทียบกับการพุ่งเข้าชนอย่างเต็มกำลังว่า  “ต้องอ่าน 

เล่มนั้นเล่มนี้” การอ่านหนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
ศาสตร์นั้นๆ จะช่วยปูพื้นความรู้ของคุณได้ 
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หนังสือที่ผมแนะนำจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท  
ตัวอย่างเช่น หนังสือแนวจิตวิทยา อาจเริ่มจากหนังสือเรียนใน 
ระดับมหาวิทยาลัยอย่าง Atkinson & Hilgard’s Introduction  
to Psychology 16th Edition ก็น่าจะดี เนื่องจากเป็นหนังสือ 
ที่ดู เหมือนว่าจะอ่านยาก  แต่ที่จริงแล้วในเล่มใช้ตัวอักษร 
ขนาดใหญ่ มีรูปภาพ แผนภาพ และตารางอยู่เยอะ คุณจึง 
เพลิดเพลินกับการอ่านได้

ส่วนคนที่คิดว่ายากเกินไป  ผมแนะนำให้หาหนังสือ 
จิตวิทยาเบื้องต้นมาอ่านก่อนสักเล่มสองเล่มก็น่าจะช่วยให้รู้สึก 
สนใจมากขึ้น 

การอ่านหนังสือเรียนหรือหนังสือความรู้ เบื้องต้นเพื่อ 
ปูพื้นฐานไว้ก่อนจะทำให้คุ้นเคยกับเนื้อหาประเภทนั้น เมื่อคุณ 
อ่านหนังสือเล่มใหม่ก็จะสามารถระบุเรื่องที่รู้อยู่แล้วและเรื่อง 
ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ได้ ผลลัพธ์ก็คือใช้เวลาในการอ่านหนังสือ 
เล่มนั้นน้อยลง

 

	 บทสรุปเรื่อง “การอ่านเร็ว” 

มาสรุปเนื้อหาก่อนหน้านี้กัน
	 ควรมี “ความรู้พื้นฐาน” เกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือ 
ที่จะอ่าน

	 ใช้เทคนิคการอ่านแบบสกิมมิ่ง โดยอ่านแบบผ่านๆ  
ข้ามเนื้อหาเป็นจุดๆ เพื่อเก็บประเด็น จากนั้นดูว่า 
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เนื้อหาส่วนไหนที่สำคัญควรอ่านและส่วนไหนที่ 
ข้ามไปได้

ทั้ง 2 ข้อข้างต้นคือทักษะการอ่านเร็วที่ถูกต้องตามหลัก 
วิทยาศาสตร์ หากเรามีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอจะทำให้ระบุ 
จุดสำคัญในหนังสือที่ควรอ่านได้และเข้าใจเนื้อหาส่วนนั้น  
ทำให้อ่านได้เร็วขึ้น 

นอกจากนี้  เมื่อมีความรู้พื้นฐานเพียงพอ  คุณจะพบ 
ความจริงว่า “หนังสือที่ควรอ่านไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น” 

ที่จริงแล้ว หนังสือที่เราเห็นอยู่ทั่วไปจะประกอบด้วยความ 
คิดเห็นของผู้เขียนที่ต่อยอดความรู้เดิมอยู่ 10 - 20 เปอร์เซ็นต์  
และข้อเท็จจริงใหม่อีก 10 - 20 เปอร์เซ็นต์ มีงานวิจัยระบุว่า  
การอ่านที่เราคุ้นเคยกับหนังสือประเภทนั้นอยู่แล้ว มีเนื้อหา 
จำเป็นที่ควรอ่านอยู่แค่ 7 - 11 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น 

ข้อคิดทิ้งท้าย

ไม่มีประโยชน์ที่จะอ่านหนังสือให้จบเร็ว  ๆ เพราะ 
สิ่งสำคัญกว่าความเร็วคือการเลือกเนื้อหาส่วนที่ 
ควรอ่าน
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 เรื่องหลอกลวง 2” 

หลอกให้ “อ่านเยอะ”

เมื่อมองในมุมของคนทั่วไปที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ คนที่ 
ถูกเรียกว่า  “นักอ่าน”  ต้องเป็นคนที่อ่านเยอะ มีความสนใจ 
ที่หลากหลาย หรือไม่ก็อ่านหนังสือหลากหลายประเภท

นี่คือนิยามของคำว่า “อ่านเยอะ” สำหรับคนทั่วไปที่มองว่า 
ยิ่งอ่านเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ความรู้มากเท่านั้น ซึ่งพื้นฐานของ 
ความเชื่อแบบนี้คงมาจากการทึกทักไปเองว่า “หนังสือทุกเล่ม 
ดีอย่างไม่มีที่ติ” 

ไทเลอร์  โคเวน  (Tyler Cowen) ผู้ซึ่งนิตยสาร  The  
Economist ยกย่องให้เป็น “นักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุด 
ในทศวรรษ” ได้กล่าวไว้ว่า “ยิ่งอ่านมากเท่าไหร่ คุณค่าของ 
ข้อมูลในหนังสือก็ยิ่งลดลง”

นี่คือเรื่องน่าเศร้าที่ว่า “เมื่อรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งละเอียดขึ้น  
ยิ่งอ่านเยอะเท่าไหร่ ข้อมูลใหม่  ๆ  ก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น และ 
หนังสือที่ควรอ่านก็น้อยลงจนแทบไม่มี” 

ถึงจะอ่านเยอะ ความรู้ก็ ไม่เพิ่มขึ้น
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สิ่งสำคัญกว่า “การอ่านเยอะ” คือ

  อ่านมาก ได้ความรู้มาก 

 
  หากตั้งเป้าหมายสิ่งที่อยากรู้ไว้อย่างชัดเจน

ถึงจะเป็นข้อมูลเพียงน้อยนิด
ก็ได้ความรู้มาก

เราไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คนที่  “ไม่ชอบอ่านหนังสือ”  และ  “ไม่มีนิสัยรักการอ่าน” สิ่งที่ 
ควรทำคือการให้ความสำคัญกับ “การเตรียมตัวก่อนอ่าน”  
มากกว่าการตั้งเป้าหมายให้อ่านได้เยอะๆ 

ที่จริงแล้ว ไม่ว่าคุณจะอ่านเยอะแค่ไหน ความรู้ที่ได้ก็มัก 
จะหายไปไม่ช้าก็เร็ว ในทางตรงกันข้าม หากตั้งเป้าหมาย 
การอ่านไว้อย่างชัดเจน ถึงจะเป็นข้อมูลเพียงน้อยนิดก็ได้ 
ความรู้มาก

 
ผมเองก็อ่านหนังสือวันละ  10 -  20 เล่ม แต่มีเพียงไม่ 

กี่เล่มเท่านั้นที่อ่านอย่างละเอียด 
แน่นอนว่าความรู้และข้อมูลที่ได้จากการอ่านเยอะอาจ 

เป็นประโยชน์ แต่ส่วนใหญ่แล้วหนังสือหลายเล่มมักถูกโยน 
กลับไปอยู่ใน “กองดอง” ด้วยความเต็มใจ
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	 ทำไม “การเตรียมตัว” 
	 จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน

ผมมักจะฝึกพูดภาษาท้องถิ่นตอนอยู่บนเครื่องบินหรือ 
รถไฟระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยว 

ถึงจะพูดแบบนี้ แต่หนังสือที่พกไปก็เป็นแค่คู่มือเบื้องต้น 
อย่าง  “ภาษาสเปนเพื่อการท่องเที่ยว”  หรือ  “ภาษาฝรั่งเศส 
เพื่อการท่องเที่ยว” เท่านั้น

ผมพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องสักเท่าไหร่ เลยมีเป้าหมายว่า  
“อยากจะพูดทักทาย สั่งอาหารให้ได้นิดหน่อย และเรียนวิธี 
พูดแนะนำตัวด้วยภาษาของประเทศนั้น ๆ” เนื่องจากต้องเข้าไป 
อยู่ในประเทศนั้นจริง ๆ การเรียนรู้ของผมจึงถูกเร่งรัดด้วยความ 
จำเป็น

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผมมีสมาธิจดจ่อในช่วงเวลาสั้น  ๆ  
ระหว่างเดินทาง ทำให้จดจำคำศัพท์และประโยคที่จำเป็น 
ในการสนทนาเบื้องต้นได้โดยจินตนาการถึงสถานการณ์  
เฉพาะหน้าที่ต้องเจอไปด้วยระหว่างอ่าน 

เมื่ออ่านหนังสือเพื่อรับข้อมูลเข้า (input) พร้อมๆ กับ 
คาดการณ์สิ่งที่จะถ่ายทอดออกมาอย่างเห็นภาพ (output)  
สมองก็จะทำงานมากกว่าปกติ
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หากเห็นภาพตัวเองหลังอ่านจบได้อย่างชัดเจน
ก็จะทำให้จำได้ดีขึ้น

สภาวะที่มีสมาธิจดจ่อในการอ่านนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  
“สภาวะลื่นไหล” (Flow) โดยสภาวะนี้จะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับ 
เงื่อนไข  2 ประการ คือ “ตอนที่ถูกเร่งรัดจากอันตรายที่อยู่ 
ตรงหน้า”  และ  “ตอนที่เห็นภาพว่าจะได้ทักษะที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการเติบโตหรือการมีชีวิตอยู่ของตัวเอง” ประเด็นก็คือ  
หากไม่สามารถจินตนาการได้อย่างเป็นรูปธรรมถึง  “สภาวะ 
ไฟลนก้น”  หรือ  “สภาวะที่จะได้ประโยชน์อย่างมากจาก 
การมีสิ่งนั้นติดตัว”  ก็จะไม่มีอะไรเชื่อมโยงให้เกิดสภาวะ 
ลื่นไหลได้
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ไม่ว่าใครก็สามารถมีแรงฮึดขึ้นมาได้ แต่การจินตนาการ 
ให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมล่วงหน้านั้นเป็นเรื่องยาก  เมื่อไม่ 
สามารถรักษาสมาธิและแรงจูงใจไว้ได้ แม้ว่าจะอ่านหนังสือ 
เยอะแค่ไหน สุดท้ายผลลัพธ์ก็คือนำความรู้ที่ได้จากการอ่าน 
ไปใช้ไม่ได้ ไม่ต่างอะไรกับการไปซูเปอร์มาร์เก็ตโดยไม่ได้ 
คิดเมนูอาหารไว้ล่วงหน้า แม้จะมีวัตถุดิบที่จำเป็นอยู่ตรงหน้า  
คุณก็เดินผ่านไปโดยไม่รู้ตัว 

การอ่านหนังสือก็เช่นกัน เมื่อตั้งเป้าหมายว่าอยากรู้อะไร  
ก็ต้องรู้ว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างไร

ดังนั้น ผมจึงจดโน้ตทั้งตอนก่อนอ่าน ระหว่างอ่าน  
และหลังอ่าน ว่าสรุปแล้วเนื้อหาที่เขียนในหนังสือคือเรื่องอะไร  
เอาไปใช้กับอะไรได้บ้าง เทคนิคการอ่านแบบนี้ทำให้ผมนำ 
ความรู้ไปใช้ได้จริงโดยเกิดประโยชน์สูงสุด

ผมเชื่อว่า การเน้นคุณภาพดีกว่าเน้นปริมาณ การได้ 
ข้อมูลมาก  ๆ  จากหนังสือเพียงไม่กี่เล่มดีกว่าอ่านเยอะ  ๆ  เพื่อ 
เอาจำนวนเล่ม 

	 เมื่อมีพื้นฐานความรู้แล้ว
	 ก็ควรอ่านหนังสือให้หลากหลาย

การ  “อ่านเยอะ”  จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราได้เพิ่มพูน 
ความรู้และปูรากฐานเอาไว้อย่างมั่นคง เพราะถ้าคุณอ่าน 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



Mentalist DaiGo

35

หนังสือที่เหมาะกับจุดประสงค์ของคุณ ความรู้ที่ได้ก็มีแต่จะ 
เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างเช่น คุณต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเงิน จึงหา 
หนังสือมาอ่านจนปูพื้นความรู้ได้ในระดับหนึ่ง หลังจากนั้น 
จึงขยับไปอ่านหนังสือประเภทเดียวกันที่ยากขึ้นอีกสักหน่อย  
อ่านตั้งแต่หนังสือที่เรียกว่าคลาสสิกในวงการไปจนถึงหนังสือ 
ที่รวบรวมข้อมูลใหม่ล่าสุด

ผลลัพธ์ก็คือ คุณจะเริ่มเข้าใจข่าวเศรษฐกิจที่ก่อน 
หน้านี้ไม่เคยเข้าใจและเริ่มชอบเรื่องราวในโลกการเงิน 
มากขึ้น หลังจากนั้นก็จะหาหนังสือที่มีเนื้อหาลึกขึ้นและ 
เฉพาะทางมากขึ้นมาอ่าน 

พูดง่าย ๆ คือ เป็นการเตรียมตัวเพื่ออ่านหนังสือที่มีเนื้อหา 
และความยากในระดับที่สูงขึ้น 

ในช่วงที่ผมสนใจเรื่องจิตวิทยา ก็เพิ่มความรู้เฉพาะทาง 
ด้วยการอ่านหนังสือความรู้พื้นฐาน  หนังสือที่อธิบายแนว 
ความคิดหรือทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สนใจ  ไปจนถึงการอ่าน 
รายงานการวิจัยล่าสุด พอรู้ตัวอีกทีผมก็มีความรู้ในระดับ 
ที่สามารถอธิบายเรื่องจิตวิทยาให้คนอื่นฟังในฐานะนักอ่านใจ 
ได้แล้ว 

ทว่า เมื่อถึงจุดหนึ่งก็เริ่มรู้สึกเบื่อ ผมรู้ เรื่องจิตวิทยา 
แต่ไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจ ทั้ง ๆ ที่มนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
แต่ผมกลับคิดว่าไม่เกี่ยวอะไรกับโลกที่ผมอยู่ หากคุณเลือกอ่าน 
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เฉพาะหนังสือประเภทที่ตัวเองสนใจและคิดว่าสำคัญเท่านั้น  
ความรู้ของคุณก็จะแคบ

	 เมื่อหลายเรื่องหลากประเภทมาผสมกัน
	 ก็เกิดเป็นไอเดีย

การที่ผมเผยแพร่คลิปวิดีโอได้เป็นจำนวนมากและเขียน 
หนังสือได้หลากหลายประเภทก็เพราะอ่านหนังสือในเรื่องที่ 
สนใจ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือผมก็อ่านหมดโดยไม่คิด 
อะไรมาก เรียกว่าผมอ่านหนังสือได้ทุกแนว เพราะเมื่อได้ 

เมื่อมีพื้นฐานความรู้ติดตัวให้ลองอ่านหนังสือหลากประเภทดู

จิตวิทยา

ปรัชญา

เศรษฐศาสตร์
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ลองอ่านแบบสกิมมิ่งก็ทำให้เจอข้อมูลสำคัญที่ยังไม่เคยรู้สักเรื่อง 
สองเรื่องเสมอ

 
ว่ากันว่าในโลกธุรกิจจำเป็นต้องมีทั้งนวัตกรรมที่ยั่งยืนและ 

นวัตกรรมก่อกวน ซึ่งก็เหมือนกับการอ่านหนังสือ หลังจาก 
ปูพื้นฐานความรู้ได้แล้ว เราควรขยายความสนใจให้กว้างขึ้น 
ด้วยการอ่านหนังสือหลากหลายประเภท

เมื่อทำแล้วก็จะรู้สึกอิ่มเอมทางปัญญาที่สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ติดตัวมากลายเป็นวัตถุดิบในการอ่านเรื่องในแขนงอื่น เหมือน 
กับที่วิชาจิตวิทยามีประโยชน์กับโลกของเศรษฐศาสตร์

เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ต้องรีบสร้าง  “รูปแบบ 
การอ่าน” ของตัวเองให้เร็วที่สุด 

ข้อคิดทิ้งท้าย

ผลลัพธ์ของการอ่านไม่ได้ถูกกำหนดด้วย  “จำนวน”  
การได้ข้อมูลมาก  ๆ  จากหนังสือเพียงไม่กี่เล่มดีกว่า 
อ่านเยอะ ๆ เพื่อเอาจำนวนเล่ม
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 เรื่องหลอกลวง 3” 

หลอกให้ “เลือกอ่าน”

ถ้าจะอ่ านหนั งสือทั้ งทีก็คงอยากเลือกหนั งสือที่ ดีมี  
ประโยชน์กันใช่ไหมครับ  ผมเข้าใจความรู้สึกที่คิดแบบนั้น  
หากคุณใช้เวลาเท่ากัน การอ่านหนังสือที่ดีและซึมซับความรู้ 
ที่จำเป็นจะมีประสิทธิภาพมากกว่า

อย่างไรก็ตาม คุณค่าของหนังสือจะแตกต่างกันไปตาม 
แต่ละคน ขึ้นอยู่กับความชอบและการนำไปใช้ ถึงจะเป็น 
หนังสือเล่มเดียวกัน สำหรับผมอาจเป็น “หนังสือดี” แต่สำหรับ 
คุณอาจเป็น  “หนังสือน่าเบื่อ”  ก็ได้ หรือสำหรับผมอาจเป็น  
“หนังสือที่อ่านง่าย” สำหรับคุณอาจเป็น  “หนังสือที่อ่านยาก”  
เป็นต้น

การถามว่า  “จะอ่านหนังสือเล่มไหนดี”  ก็เหมือนกับ 
การเปรียบเทียบว่า “ใช้ส้อมหรือมีดสะดวกกว่า” หรือ “ระหว่าง 
ข้าวแกงกะหรี่กับเกี๊ยวซ่าอะไรอร่อยกว่ากัน” 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของคนที่พูดว่า “อ่านหนังสือ 
ไม่เก่ง”  หรือ  “ไม่ได้รักการอ่าน” ซึ่งไม่มีทักษะมากพอในการ 

ถึงจะเลือกอ่านก็ใช่ว่าจะได้หนังสือดี
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เลือกหนังสือ ดังนั้นจึงไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นักที่จะคิดว่า  
“หนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่ดีหรือไม่”  

 
สิง่สำคญัคอื การเลอืกความรูแ้ละขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน์ 

สำหรับคุณจากหนังสือหนึ่งเล่ม 

	 อ่านหนังสือดีให้เป็นเหมือนตำรา ใช้หนังสือไม่ดี 
ให้เป็นเหมือนหนังสือรวมโจทย์ปัญหา

ผมแบ่งหนังสือที่อ่านออกเป็นหนังสือที่ใช้สำหรับหาความรู้ 
ใส่ตัว (input) กับหนังสือสำหรับถ่ายทอดความรู้ (output) 

เนือ่งจากหนงัสอืทีค่วรอา่นจะแตกตา่งกนัไปตามสถานการณ์ 
และวิธีนำไปใช้ ผมจึงอ่าน  “หนังสือที่ว่ากันว่าไม่ได้เรื่อง”  ด้วย  

การคิดว่าเป็นหนังสือดีหรือไม่นั้นเสียเวลาเปล่า

อ่านเล่มไหนดีนะ
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เพราะมันไม่สมเหตุสมผลที่จะเลือกว่าหนังสือเล่มนั้นดีหรือไม่
สำหรับการหาความรู้ใส่ตัว (input) ผมจะใช้  “หนังสือดี”  

ที่ควรอ่าน  ประเภทที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือคลาสสิก 
หรือผลงานชิ้นเอก เพราะหนังสือเหล่านี้คือผลสรุปที่มีหลักฐาน 
สนับสนุนและอ่านกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจึงเหมาะแก่ 
การหาความรู้ใส่ตัวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่มีอะไรให้  “ติ”  
ได้แล้ว ในขณะที่  หนังสือที่ไม่ได้เรื่องจะสามารถ  “ติ”  ได้  
ผมจึงอ่านเพื่อเอาไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ (output) 

 
แม้ว่าเนื้อหาของ  “หนังสือที่ไม่ได้เรื่อง”  จะไม่ค่อยชัดเจน 

นัก แต่ก็ชวนให้สงสัยว่า “แล้วความจริงมันเป็นอย่างไร”  
นอกจากนี้ ยังชวนให้คิดต่อไปอีกว่า “ถ้าเขียนใหม่ให้สนุกขึ้น 
ต้องทำยังไง”

ตัวอย่างเช่น  ผมมักจะพบว่า  “แนวความคิดสุดโต่ง”  
ในหนังสือสุขภาพมีแนวโน้มที่จะขาดข้อมูลสนับสนุนทาง 
วิชาการอย่างเป็นกลางอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นการพูดเข้าข้าง 
ตัวเองและมักจะเลือกเฉพาะข้อมูลที่สนับสนุนแนวทางของตน 
เป็นส่วนใหญ่ พออ่านแล้วก็ทำให้รู้สึกสงสัยว่า “ถึงจะทำตาม 
วิธีที่บอกไว้ในเล่ม มันก็อาจไม่ได้ผลรึเปล่า” 

ดังนั้นการคิดเนื้อหาที่ดูน่าจะแก้ไขความสงสัยนั้นออกมา 
ให้ได้จากความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาจึงเชื่อมโยงกับการ 
ถ่ายทอดความรู้ (output) 

สำหรับผมแล้ว หนังสือที่ไม่ได้เรื่องก็เปรียบเสมือน  
“หนังสือรวมโจทย์ปัญหา” 
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ส่วนในกรณีของหนังสือวิชาการ ผมมักจะหา  “หลักฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์”  จึงมักระวังอยู่ เสมอว่าหนังสือเล่มนั้น 
น่าเชื่อถือหรือไม่ เช่น อ่านประวัติย่อของผู้เขียนว่าก่อนหน้านี้ 
วิจัยเรื่องอะไรมา  สอนที่มหาวิทยาลัยไหน  หรือเคยเขียน 
หนังสือเล่มไหนมาบ้าง เป็นต้น

ผลลัพธ์จากการที่ผมใช้เทคนิคการอ่านแบบนี้ ยิ่งปริมาณ 
การอ่านเพิ่มขึ้น จำนวนหนังสือที่จัดได้ว่าเป็นหนังสือสำหรับ 
หาความรู้ใส่ตัว (input) ก็น้อยลง จนปัจจุบันอยู่ที่อัตราส่วน  
1 : 9 หนังสือส่วนใหญ่จึงมีไว้ใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้ (output)  
แต่มันก็ไม่ได้รบกวนแรงจูงใจในการอ่านของผมแต่อย่างใด

ทำไมน่ะหรือ ก็เพราะไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทไหน ผม 
ก็มีจุดประสงค์ในการอ่าน และถึงจะเป็น “หนังสือที่ไม่ได้เรื่อง”  

“หนังสือที่ไม่ได้เรื่อง” เชื่อมโยงกับการถ่ายทอดความรู้ (output)

ตรงนี้น่าจะ
อธิบาย
แบบนี้

ถ้ามี
งานวิจัย
อ้างอิง
ก็คงดี
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ก็ไม่ได้ทำให้การอ่านหนังสือเสียเปล่า
แทนที่จะคิดว่าหนังสือเล่มนี้ดีหรือไม่ สู้เปลี่ยนมาคิดว่า 

ตัวเอง  “จะได้ความรู้อะไรจากการอ่าน”  ดีกว่า เพราะท้ายที่สุด 
แล้ว ผลลัพธ์ของการอ่านก็ขึ้นอยู่กับวิธีนำไปใช้ หากคิดแต่ 
จะนำความรู้ใส่ตัว  (input) เพียงอย่างเดียว โดยไม่นำ 
ความรู้ที่ได้จากการอ่านออกมาใช้เลย (output) ก็เป็นเรื่อง 
ที่เปล่าประโยชน์

สิ่งที่สำคัญกว่า “การเลือกอ่าน”

  หาแต่หนังสือดี ๆ มาอ่าน

  การอ่านหนังสือที่ว่ากันว่าไม่ได้เรื่อง 
ช่วยให้นำความรู้ที่ได้จากการอ่านออกมาใช้ (output)

ข้อคิดทิ้งท้าย 

การคิดว่า  “จะอ่านแต่หนังสือดี  ๆ  เท่านั้น”  ไม่ถูกต้อง 
สิ่งสำคัญคือ  การนำความรู้ที่ ได้จากการอ่านมา 
ประยุกต์ใช้ต่างหาก
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วงจรการอ่านที่ช่วยให้นำความรู้ไปใช้ได้จริง

เตรียมตัว
ก่อนอ่าน

รู้วิธีอ่านหนังสือถ่ายทอดความรู้
ที่ได้จากหนังสือ

ปัญหา  2 ประการของคนที่อ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่าไม่มี 
ประโยชน์คือ “ไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างเต็มที่”  และ  “จำเนื้อหา 
ที่อ่านไม่ได้จึงไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง”

ตัวอย่างเช่น ลองอ่านหนังสือที่ทุกคนบอกว่าดีแต่กลับไม่มี 
ความรู้สึกร่วมเลย หรือลองอ่านหนังสือที่เจ้านายบอกว่าเข้าใจ 
ง่ายแต่ก็ยังเอามาใช้กับการทำงานไม่ได้

เพือ่ทีจ่ะหลดุพน้จากสภาพแบบนี ้ จงึจำเปน็ตอ้ง “เตรยีมตวั 
ก่อนอ่านให้ดี” และ “รู้วิธีที่ช่วยให้ดึงประโยชน์จากการอ่าน 
มาใช้”

ดังนั้น ตั้งแต่บทที่  2 เป็นต้นไป ผมจะอธิบายวิธีอ่าน 
หนังสือตาม “วงจรการอ่าน” ดังต่อไปนี้

เทคนิคการอ่าน
ที่ช่วยให้นำความรู้ ไปใช้ ได้จริง
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ต่อไปนี้คือโครงสร้างที่ช่วยให้เข้าใจเทคนิคและแนวคิด 
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติจริงในแต่ละขั้นตอน ผมขออธิบายอย่าง 
คร่าว ๆ ก่อนนะครับ

	 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมตัวก่อนอ่าน
หลายคนไม่ได้ตั้งเป้าหมายการอ่านให้ชัดเจน ไม่ว่าจะขีด 

เส้นใต้ประโยคสำคัญในหนังสือมากแค่ไหน พับขอบหนังสือไว้ 
กี่หน้า หรืออ่านซ้ำอีกกี่หน ก็ไม่ช่วยให้จำได้ดีขึ้นเลย 

สิ่งสำคัญคือ การกำหนดว่าอยากรู้เรื่องอะไร เราต้องรู้ 
เรื่องนี้ให้ชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในบทที่ 2 ผมจะแนะนำวิธีที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยา- 
ศาสตร์แล้วว่าช่วยให้เราคงความสนใจในหนังสือเล่มนั้นได้ตลอด  
แม้ว่าแรงจูงใจหรือสมาธิจะลดลงยังไง หากนึกถึงจุดประสงค์ 
ที่ทำให้อยากอ่านหนังสือในตอนแรกได้ ก็จะทำให้อยากอ่าน 
อีกครั้ง

	 ขั้นตอนที่ 2 รู้วิธีอ่านหนังสือ
ไม่ว่าใครก็อ่านหนังสือได ้ แต่การอ่านให้เกิดประโยชน์เป็น 

เรื่องที่ทำได้ยาก ผลลัพธ์คือ ถึงจะถามคำถามเกี่ยวกับหนังสือ 
ที่อ่าน ก็ตอบได้แค่ว่า “มันเขียนไว้ที่ไหนสักแห่งในเล่มนี่แหละ”  
หรือ “ลืมไปแล้ว” ดังนั้น จึงจำเป็นต้อง “รู้วิธีอ่านหนังสือ” 

วิธีที่ว่านี้คือ การอ่านโดยนึกก่อนว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช ้
กับเรื่องอะไร แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 
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ในบทที่  3 ผมจะแนะนำเทคนิคและวิธีคิดอย่างเป็น 
รูปธรรมที่ได้วิจัยจนเห็นผลชัดเจนแล้วว่าเหมาะจะนำไปใช้ที่สุด  
เพื่อทำให้อ่านหนังสือได้ดีขึ้น

	 ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากหนังสือ
สมองของเราจะมีความสามารถในการจดจำเพิ่มขึ้นตอน 

ที่พยายามจะถ่ายทอดข้อมูล ดังนั้นการคิดว่าในสถานการณ์ 
จริงจะเอาความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างไรและถ่ายทอดความรู้นั้น 
แบบไหนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การจินตนาการว่าถ้าต้องอธิบายเรื่องที่อ่านให้ใครสักคนฟัง  
เช่น “ถ้าพูดแบบนี้เขาจะเข้าใจมั้ย” หรือ  “จะอธิบายแบบไหน 
ให้เขาเห็นด้วยดีนะ” จะช่วยให้เราจดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม “การเตรียมตัวก่อนอ่าน”  คือขั้นตอน 
ที่สำคัญที่สุด 

การที่หนังสือเล่มที่อ่านจะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ 
กับว่าได้  “เตรียมตัวก่อนอ่าน”  หรือเปล่า การใช้เวลาไปกับ 
การเตรียมตัวก่อนอ่านจะทำให้อ่านหนังสือได้เร็วขึ้นและมี 
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพราะ  “การเตรียมตัวก่อนอ่าน”  
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์

เมือ่ทำไดค้รบทัง้ 3 ขัน้ตอนทีก่ลา่วไปขา้งตน้ ความรูส้กึทีม่ ี
ต่อการอ่านของคุณจะเปลี่ยนไป 
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เคยสงสัยไหมว่า ไม่ว่าเราจะพยายามจำเรื่องที่อ่านให้ได้ 
มากแค่ไหน สุดท้ายก็ลืมอยู่ดี นั่นเป็นเพราะสมองของเรา 
ถูกออกแบบมาเพื่อจัดลำดับความสำคัญและจดจำข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอดเป็นหลัก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เรา 
จะลืมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เป็นอันตราย เช่น  
ใบหน้าของคนที่เดินสวนกันตอนเช้า หรือข่าวสารต่าง  ๆ  ที่ดู 
ผ่านมือถือ เป็นต้น

แต่จะทำอย่างไรถ้าเราไม่อยากลืมเรื่องสำคัญ 

ความปรารถนานี้มีวิธีทำให้เป็นจริงได้ครับ นั่นคือ  การรู้ 
กลไกการทำงานของความทรงจำและฝกึฝนวธิกีาร “ทบทวน”  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สรุปท้ายบท
เทคนิคการอ่านที่ช่วยให้จำได้ ไม่ลืม
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	 ถึงจะทบทวนในตอนที่ยังจำได้ก็ไม่ค่อยได้ผลนัก

ความทรงจำของมนุษย์มี  2 ระดับ คือ ความทรงจำ 
ระยะสั้นกับความทรงจำระยะยาว ตัวอย่างเช่น เมื่ออ่าน 
หนังสือและคิดว่าจำได้แล้ว แต่ไม่นานก็ลืม เพราะความ 
ทรงจำของเราเป็นความทรงจำระยะสั้น เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา 
ก็จะลืมทันที

นักวิทยาศาสตร์ทางสมองและนักจิตวิทยาทั่วโลกได้ทำการ 
วจิยัเพือ่ชว่ยใหจ้ำไดน้านขึน้ พบวา่ เวลาทีด่ทีีส่ดุในการทบทวน  
คือ “การทบทวนในตอนที่ลืมไปแล้ว” เช่น ตอนที่รู้สึกว่า  
“เอ๊ะ! หน้าที่แล้วเขียนว่าอะไรนะ” หรือ  “อธิบายถึงตรงไหน 
แล้วนะ” 

การทบทวนในระหว่างที่ยังไม่ลืมเป็นแค่การย้ำให้เกิด 
ความทรงจำระยะสั้นเท่านั้น ถึงหลังจากนั้นจะรู้สึกเหมือนว่า 
จำได้ดีแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่เปลี่ยนเป็นความทรงจำระยะยาว  
พอมีข้อมูลใหม่ ๆ เข้ามา สุดท้ายก็ลืมอยู่ดี

ในทางกลบักนั หากเราทบทวนในเวลาทีล่มื คณุสมบตัขิอง 
สมองที่  “ให้ความสำคัญและจดจำข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการ 
อยู่รอดก่อน”  จะเริ่มทำงาน “ความรู้สึกแรงกล้า”  อย่างความ 
เสียใจและความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชั่วขณะนั้นจะกลายเป็น 
กุญแจสำคัญที่ทำให้ความทรงจำระยะสั้นเปลี่ยนเป็นความ 
ทรงจำระยะยาว
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	 เทคนิคช่วยให้จำแม่นในตอนที่ “นึกออก”

เทคนิคที่ผมฝึกเป็นประจำเพื่อช่วยให้จดจำเรื่องราวต่าง  ๆ  
หรือเนื้อหาของหนังสือที่อ่านได้ขึ้นใจก็คือ “การทำแบบ 
ทดสอบย่อย” โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1.	 เมื่ออยากจดจำเนื้อหาในหน้าที่กำลังอ่านอยู่ให้ปิด 
หนังสือสักพัก

2.	พยายามนึกให้ออกว่าหน้าที่เพิ่งอ่านไปมีเนื้อหาอะไร 
เขียนอยู่บ้าง

เทคนิคที่ช่วยให้จำได้ไม่ลืม

  ทบทวนว่า “จำ” ได้แค่ไหน

  นึก “เรื่องที่จำได้” ออกขนาดไหน
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คุณอาจคิดว่าถ้าเป็นหน้าที่ เพิ่งอ่านไปก็คงนึกออกได้  
ง่าย ๆ แต่ถ้าได้ลองทำจริง ๆ จะรู้ว่าความสามารถในการจดจำ 
ของเรานั้นคลุมเครือ ถึงจะเป็นเนื้อหาที่เพิ่งอ่านไปก็ลืมได้เลย 
ทันที

ขั้นแรก ให้ทำ “แบบทดสอบย่อย” สำหรับแต่ละหน้าที่คุณ 
ต้องการเก็บไว้ในความทรงจำ เมื่อคุ้นเคยแล้วก็ให้แบ่งเป็น  
“ทีละหัวข้อ”  และ  “ทีละบท” จากนั้นจึงรวบรวมในหัวตัวเองว่า  
“สิ่งที่ผู้ เขียนอยากพูดถึงมากที่สุดคืออะไร” “แนวความคิด 
ที่น่าสนใจที่สุดคืออะไร”

การพยายามนึกให้ออกจะช่วยให้ความทรงจำระยะสั้น
เปลี่ยนเป็นความทรงจำระยะยาว

อืม...หน้านี้เขียนว่าอะไรนะ

ฟึ่บ
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ไม่จำเป็นต้องใช้ปากกาหรือกระดาษ แค่  “ปลุกความ 
ทรงจำ”  ให้นึกออกได้โดยไม่ต้องดู วิธีนี้จะช่วยเปลี่ยนเรื่องที่ 
อยากจำได้ไม่ลืมให้กลายเป็นความทรงจำระยะยาวได้ถึง 50 -  
70 เปอร์เซ็นต์

	 การอ่านทวนแบบเว้นระยะ 

อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้จำเรื่องที่อ่านได้ไม่ลืมและนำไปใช้ 
ประโยชน์ได้เลย คือ “การอ่านทวนแบบเว้นระยะ” ซึ่งเป็น 
เทคนิคที่ค่อย ๆ ขยายช่วงเวลาในการทบทวนไปทีละน้อย 

การเว้นช่วงระยะเวลาที่แน่นอนระยะหนึ่งและปลุก 
ความทรงจำขึ้นมาใหม่  จะเป็นการกระตุ้นสมองที่มี 
ประสิทธิภาพและทำให้อัตราการจดจำไว้ในความทรงจำ 
เพิ่มขึ้น

สิ่งที่น่าสนใจของการอ่านทวนแบบเว้นระยะคือ “จะต้อง 
เว้นช่วงนานแค่ไหนถึงจะดีที่สุดในการกลับมาทวนซ้ำ” 

Piotr Wo niak นักวิจัยชาวโปแลนด์ได้รวบรวมเวลาที่ 
เหมาะสมที่สุดในการทบทวนจากข้อมูลที่ได้ตอนเรียนภาษา 
อังกฤษ ดังนี้

 การทบทวนครั้งที่ 1 ทำหลังผ่านไป 1 - 2 วัน
 การทบทวนครั้งที่ 2 ทำหลังผ่านไป 7 วัน
 การทบทวนครั้งที่ 3 ทำหลังผ่านไป 16 วัน
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 การทบทวนครั้งที่ 4 ทำหลังผ่านไป 35 วัน
 การทบทวนครั้งที่ 5 ทำหลังผ่านไป 62 วัน

ช่วงเวลาเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นโดยอิงตามค่าเฉลี่ย 
ของเวลาที่ความทรงจำมนุษย์ค่อย ๆ จางไป และได้รับการปรับ 
ให้สามารถ “ทบทวนในช่วงที่ลืมไปแล้ว” ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ทว่า การทำตามกำหนดการข้างต้นละเอียดและยากเกินไป  
ผมจึงแบ่งเวลาในการทบทวนออกเป็น 3 ช่วง คือ

 การทบทวนครั้งที่ 1 ทำหลังผ่านไป 1 วัน
 การทบทวนครั้งที่ 2 ทำหลังผ่านไป 1 สัปดาห์
 การทบทวนครั้งที่ 3 ทำหลังผ่านไป 1 เดือน

การทบทวนตามช่วงเวลานี้ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ลึกขึ้น 
และจดจำประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ 

สรุปคือ แทนที่จะท่องจำขณะอ่าน แต่ให้ปิดหนังสือ 
แล้วพยายามนึกเนื้อหาที่อ่านให้ออก 

ลองฝึกทำกันดูนะครับ
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