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หวัดดี

ผมชื่อมาร์กนะครับ ตอนอยู่มัธยมปลาย ผมมีปัญหาเรื่องการ 

เรียนไม่น้อยเลย สองสัปดาห์หลังจากที่พยายามจะสอบไล่ให้ผ่าน  

ผมได้ข้อสรุปว่า ผมมีความบกพร่องด้านการอ่านหนักหนาเอาการ  

นั่นทำให้ผมตาสว่าง ผมยังต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเรื่อง 

การเรียน ผมต้องใช้เวลามากมายในการอ่านจนหลายครั้งต้องอ่าน 

ขา้มไปทัง้ตอน เวลาทีอ่า่นผมยงัวอ่กแวก่งา่ยและรูส้กึตวัวา่ตอ้งอา่น 

หน้าเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า หลังสอบเสร็จ ผมแทบจะจำไม่ได้เลยว่า 

มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

อาการนี้ฟังดูคุ้น ๆ ไหมครับ

แม้จะไม่มีความบกพร่องด้านการอ่าน คุณก็น่าจะเข้าใจเร่ืองน้ี 

ได้ จากประสบการณ์ของผม คนส่วนใหญ่ต้องพยายามอย่างหนัก 

ที่จะประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่พบเจออยู่ทุกวัน

ตอนทีต่ระหนกัวา่ตอ้งเปลีย่นแปลงวธิเีรยีน ผมเพิง่จะเริม่ศกึษา 

ดา้นจติวทิยา ผมตดัสนิใจทีจ่ะคน้ควา้วา่สมองของเราทำงานอยา่งไร  

และเราจะได้ประโยชน์จากสมองมากขึ้นได้อย่างไร ผมอ่านหนังสือ 

เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นร้อย  ๆ  เล่ม เข้าเรียนหลายวิชา และสุดท้าย 

ก็พัฒนาเป็นวิธีของตัวเอง

บทนำ
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พอเริม่นำวธินีีไ้ปใชก้บัการเรยีนของตวัเอง โลกใบใหมก่เ็ปดิรบั 

ผม การศกึษาดา้นจติวทิยาทำใหต้อ้งใชเ้วลาอา่นหนงัสอืสปัดาหล์ะ  

40 ชั่วโมง แต่การนำวิธีนี้ไปใช้ทำให้ผมลดเวลาอ่านหนังสือเหลือ 

สัปดาห์ละแปดชั่วโมงเท่านั้น ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เพื่อให้คุณ 

ประทับใจ แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่า  ทุกคน  ทำได้ เพื่อนนักศึกษา 

เห็นผลการเรียนของผมและอยากรู้ว่าผมได้มันมาได้อย่างไร การ 

อบรมครั้งแรกของผมจึงเริ่มต้นขึ้น นี่ก็ผ่านมาสิบปีแล้ว และมีคน 

เข้าร่วมหลักสูตรซึ่งนำเสนอวิธีที่จะทำให้พวกเขาได้ประโยชน์จาก 

สมองมากขึ้นถึงกว่า 85,000 คน

การรว่มงานกบัคนเหลา่นีท้ำใหผ้มไดเ้หน็รปูแบบมากมาย เหน็ 

ปัญหาทั่ว ๆ ไปที่เราทุกคนเจอ และพบหลักการสากลเกี่ยวกับสมอง 

บางข้อซึ่งน่าจะเป็นทางออก หลักการเหล่านี้คือเครื่องมือในการ 

รบัมอืกบัขอ้มลูจำนวนมากทีเ่ราไดร้บัในชวีติประจำวนัจากการทำงาน 

หรือการเรียน ในหนังสือเล่มนี้ ผมอยากชี้ให้คุณเห็นถึงหลักการ 

เหล่านี ้ แล้วนำไปใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากสมองมากขึ้นเช่นกัน

อ่านหนังสือให้สนุกนะครับ!

มาร์ก ติกเคลาร์

อัมสเตอร์ดัม
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ก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องหลักการเกี่ยวกับสมองที่จะช่วยให้เรา 

ประมวลผลข้อมูลได้ดีขึ้น เริ่มแรกผมอยากมาดูสถานการณ์ที่เรา 

ทุกคนเผชิญอยู่กันก่อน

สมัยนี้แทบทุกคนคือ  “มืออาชีพด้านความรู้” ในฐานะของ 

มอือาชพีนัน้ คณุมหีนา้ทีใ่หค้วามรูโ้ดยถอืเปน็บรกิารอยา่งหนึง่ คณุ 

ถูกจ้างมาเพื่อตอบคำถาม ให้ความเห็นหรือคำแนะนำ แก้ปัญหา  

ตัดสินใจเลือกหรือให้ข้อมูลกับคนอื่น

เพื่อที่จะให้ความรู้ที่ว่านี้ คุณต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ทั้งหมดด้วยตัวเองก่อน คุณต้องอ่านอีเมล บันทึก และรายงาน  

เข้าประชุมและฟังการนำเสนอ มันจะเอื้อให้คุณเกิดความเห็นและ 

วิเคราะห์ข้อมูลได้ สุดท้ายแล้วคุณต้องถ่ายทอดข้อมูลทั้งหมดนี้ได้  

ถ้าคุณอ่านอะไรสักอย่าง แต่ไม่สามารถนำสิ่งที่อ่านไปหารือหรือ 

นำเสนอในเวลาต่อมาได ้ คุณก็บรรลุผลสำเร็จน้อยมากจริง ๆ

สถานการณ์
เรากลายเป็นคนไม่รู้หนังสือกันอีกครั้ง
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เราจะทำเรือ่งสำคญั นัน่คอืนำความรูไ้ปใชง้านได ้ กต็อ่เมือ่เรา 

ซึมซับและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเท่านั้น ดูอย่างเรื่องของการตัดสินใจ  

การให้คำแนะนำกับเพ่ือนร่วมงาน การนำเสนอ การเขียนบทความ 

หรือการดำเนินการสัมภาษณ์ ต่อไปน้ีคือสามข้ันตอนในการประมวลผล 

ข้อมูล: การซึมซับ การวิเคราะห์ และการนำความรู้ไปใช้

โดยเฉล่ียแล้ว เราใช้เวลาในการซึมซับและวิเคราะห์ข้อมูล 

ประมาณวันละสามช่ัวโมง ในแต่ละปี น่ีเท่ากับเวลาทำงานประมาณ 

สี่เดือน เพื่อให้ตัวอย่างที่ชัดเจน: แค่อ่านอีเมลให้ครบทุกฉบับ เรา 

ก็ต้องใช้เวลาถึงปีละประมาณ 650 ชั่วโมง!

เนื่องจากในการทำงานหรือการเรียน ความสำคัญจะอยู่ที่   

การนำความรูไ้ปใช ้ เราจงึไมค่อ่ยเหน็การซมึซบัและวเิคราะหค์วามรู ้

ที่ว่านี้เป็นเรื่องสำคัญ การร่วมงานกับคนซึ่งมีภูมิหลังที่หลากหลาย 

และมรีะดบัการศกึษาตา่งกนัถงึกวา่ 85,000 คนทำใหเ้ราตระหนกัวา่ 

ซึมซับ นำไปใช้วิเคราะห์
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การซึมซับและวิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช่เรื่องง่าย อันที่จริงคนส่วนใหญ่ 

ต้องใช้ความพยายามและพลังงานไม่น้อยเลย นี่คือสาเหตุที่ทำให้ 

คนจำนวนมากอา่นขอ้มลูแบบลวก ๆ เทา่นัน้ หรอืแมก้ระทัง่ไมส่นใจ 

เลย เรื่องนี้มีผลอะไรกับระดับความรู้ของเรา

ถ้าเราเลิกอ่านกันหมดล่ะ

สมมติว่าคุณตกลงใจว่านับจากนี้จะไม่อ่านอะไรแล้ว จะเกิด 

อะไรขึ้น มันจะส่งผลต่อการทำงานหรือการเรียนของคุณอย่างไร  

นึกภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหมอของคุณตกลงใจว่านับจากนี้จะเลิก 

อ่าน ในเวลาไม่กี่เดือน หมอคนนั้นจะทำงานของเขาหรือเธออย่าง 

เหมาะสมไมไ่ดอ้กีตอ่ไป คณุจะอยากเขา้รบัการผา่ตดัโดยศลัยแพทย์ 

ที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีและเทคนิคใหม่ล่าสุดหรือครับ

ผมขอเดาว่าในสายงานของคุณเองก็คงไม่ต่างกัน ถ้านับจากนี้ 

คุณเลิกอ่านอีเมล รายงานหรือบันทึก คุณคงมีปัญหาขั้นร้ายแรง:  

คุณจะพลาดข้อมูลสำคัญ ๆ ดังน้ันก็จะตามใครไม่ทันอีกต่อไป สุดท้าย 

ก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจผิด สิ่งที่แปลกก็คือเราทำแบบนี้ - ในระดับที่ 

เล็กกว่านี ้ - กันอยู่บ่อย ๆ...

เราต้องซึมซับข้อมูลปริมาณมหาศาลกันทุกวัน ซึ่งเท่ากับการ 

อ่านหนังสือพิมพ์วันละประมาณ 174 ฉบับ เราอ่านช้าเกินกว่า 

จะประมวลผลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องประมวลผลได้อย่าง 

ครบถ้วน ผลก็คือคนส่วนใหญ่จะอ่านเอกสารแบบผ่าน  ๆ  เท่านั้น  
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หรือแม้กระทั่งข้ามเนื้อหาทั้งหมดไปเลย1 นั่นหมายถึงเราจะพลาด 

ข้อมูลไป

ยิ่งไปกว่านั้น คนส่วนใหญ่จะว่อกแว่กง่ายเมื่ออ่านข้อมูลหรือ 

ฟังการนำเสนอ ตัวคุณเองก็น่าจะคุ้นเคยกับอาการนี้ดีทีเดียว: อ่าน 

หนังสือได้ครึ่งหน้า จู่ ๆ ก็นึกขึ้นได้ว่าต้องโทรศัพท์ถึงเพื่อนร่วมงาน  

ต้องไปรับของชำในไม่ช้า หรือมีอีเมลท่ีต้องส่งอีกหน่ึงฉบับ พอจบหน้า  

คุณก็นึกไม่ออกแล้วว่าเป็นเน้ือหาเก่ียวกับอะไร...แล้วคุณก็จะเร่ิมอ่านซ้ำ  

เสียเวลาจริง ๆ

ผลสำรวจซึ่งมีมืออาชีพจำนวน 1,200 คนเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

ได้บ่งชี้ว่า อย่างเก่งคนส่วนใหญ่ก็มีสมาธิอยู่ได้แค่สามในสี่ส่วน 

ของภารกิจที่ทำ แถมทำได้แค่สัปดาห์ละสองครั้งด้วยซ้ำ ผู้ตอบ  

15 เปอร์เซ็นต์มีสมาธิในการทำภารกิจแค่สัปดาห์ละครั้ง และอีก  

15 เปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีสมาธิจริง ๆ เลย นี่ไม่ใช่เรื่องน่าคิดหรอกหรือ  

ส่ิงท่ีเราถูกจ้างให้ทำโดยใช้สมองของเราคือส่ิงท่ีเราแทบจะทำไม่ได้เลย...

ถ้าคุณไม่มีสมาธิ คุณจะไม่มีความเข้าใจในระดับท่ีดีท่ีสุด ดังน้ัน 

คุณก็จะไม่ได้ประมวลผลข้อมูลอย่างถูกต้องที่สุดเช่นกัน ดังนั้น 

กจ็ะจดจำขอ้มลูไดไ้มด่นีกั สมาธ ิ ความเขา้ใจ และความจำคอืสิง่ที ่

เกี่ยวโยงกัน

 1 มีตัวย่อที่น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้ด้วยซ้ำไป:  tl (too long หรือยาวไป);  
dr (didn’t read หรือไม่ได้อ่าน)
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ในวันทำงานคุณจะเสียเวลาจากการขัดจังหวะและสิ่งรบกวน 

โดยเฉลี่ยวันละ 2.1 ชั่วโมง เมื่อใดก็ตามที่ถูกขัดจังหวะหรือรบกวน  

คุณจะเสียเวลาโดยเฉลี่ย 20 นาทีเพื่อกลับมาทำอะไรก็ตามที่คุณ 

กำลังทำก่อนจะถูกรบกวน...ถ้า คุณรู้อยู่แล้วว่าภารกิจเดิมเป็นเรื่อง 

เกี่ยวกับอะไร คุณต้องเริ่มคิดถึงภารกิจดังกล่าวอีกครั้ง และความ 

คิดของคุณก็เฉียบแหลมน้อยลง คุณน่าจะเข้าใจสถานการณ์นี้เป็น 

อย่างดี: เนื่องจากต้องตอบสนองต่อการขัดจังหวะสารพัดรูปแบบ  

คุณจึงลงเอยด้วยการทำสิบอย่างพร้อม ๆ  กัน แต่หลังจากนั้นคุณ 

กลับนึกไม่ออกว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ตั้งแต่แรกคืออะไร การเสียเวลา 

กว่าสองชั่วโมงให้กับการขัดจังหวะและสิ่งรบกวนในแต่ละวันคือการ 

สญูเสยีทีม่ากโข ถา้คณุลดจำนวนชัว่โมงทีส่ญูเสยีเหลา่นีไ้ดแ้มเ้พยีง 

ครึ่ง ประสิทธิภาพของคุณคงเพิ่มขึ้นมากทีเดียว

อีกหนึ่งปัญหาใหญ่คือภายในหนึ่งวัน คุณจะลืมข้อมูลที่อ่าน 

หรือได้ยินถึงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ภายในหนึ่งสัปดาห์ ตัวเลข 

ดังกล่าวจะเพิ่มเป็นเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ เช่น ถ้าตอนนี้คุณอ่าน 

บันทึกซึ่งจะมีการนำไปหารือในการประชุมสัปดาห์หน้า คุณจะนำ 

มีสมาธิ เข้าใจเนื้อหา เก็บไว้ในหน่วยความจำ
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สิง่ทีอ่า่นไปถา่ยทอดไดแ้ค ่ 20 เปอรเ์ซน็ตเ์ทา่นัน้ ถา้คณุไมม่โีอกาส 

อา่นมนัใหด้ ีๆ ดงันัน้จงึถามเพือ่นรว่มงานกอ่นการประชมุหา้นาทวีา่  

“ครั้งนี้เราจะประชุมเรื่องอะไรกันแน่” คุณจะมีระดับความเข้าใจ 

ราวกับอ่านไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ถ้าเป็นเช่นนั้น การอ่านบันทึกนั้น 

ก็เป็นการเสียเวลาเปล่า!

	 สิ่งที่เราลืมบ่อยที่สุด
ภายในระยะเวลาแค่หนึ่งวัน เราจะลืมข้อมูลที่ซึมซับ 

ถึงประมาณ  70 เปอร์เซ็นต์โดยไม่เกี่ยวกับอายุหรือ 

สติปัญญา คงไม่ต้องบอกหรอกว่าเราลืมข้อมูลเร็วอย่าง 

ไม่น่าเช่ือ แต่เราลืม อะไร บ่อยท่ีสุดล่ะ บางส่ิงในรายการน้ี 

อาจจะเป็นสิ่งที่คุณคุ้นเคย...

27%	 ชื่อ

25%	 เบอร์โทรศัพท์ที่เพิ่งรับ

18%	 จุดที่วางบางสิ่งบางอย่างไว้ (โทรศัพท์ กุญแจ 

	 รีโมตทีวี)

12%	 การนัดหมาย

11%	 สิ่งที่เพิ่งคิดจะทำ

10%	 วันสำคัญ (วันเกิด วันครบรอบ)

9%	 คำ
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เป็นเรื่องของวิธีล้วนๆ

ประสิทธิภาพจะลดลง 30 เปอร์เซ็นต์เม่ืออ่านจากหน้าจอ

สุดท้าย ยังมีอีกหนึ่งปัญหา: การอ่านของเราเป็นการอ่านใน 

รปูแบบดจิทิลักนัมากขึน้ คนสว่นใหญไ่มช่อบอา่นจากหนา้จอ และ 

จริง  ๆ  แล้วถ้าเทียบกับการอ่านจากกระดาษ การอ่านจากหน้าจอ 

ก็ทำให้อ่านช้าลงถึง 20 เปอร์เซ็นต ์ ยิ่งไปกว่านั้น ผลวิจัยมากมาย 

ชี้ว่าระดับความเข้าใจเนื้อหาดิจิทัลจะต่ำกว่ามาก และถ้าเทียบกับ 

ข้อมูลที่อ่านจากกระดาษ เราก็จะลืมข้อมูลดิจิทัลเร็วกว่า ถ้าต้อง 

ประมวลผลขอ้มลูดจิทิลั ประสทิธภิาพโดยรวมของเราจะลดลงไมต่ำ่ 

กว่า 30 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ นี่ยังเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับอายุเลย แม้กระทั่ง 

เด็กยุคเจเนอเรชั่นไอซึ่งเล่นไอแพ็ดก่อนที่จะเคยได้หยิบจับตุ๊กตา 

หรือลูกบอลก็ยังอ่านจากหน้าจอได้ช้ากว่าและถูกต้องน้อยกว่าอ่าน 

จากกระดาษ มีหลายเหตุผลว่าทำไมประสิทธิภาพถึงลดลงมาก 

เมื่ออ่านจากหน้าจอ

เหตุผลสำคัญข้อหนึ่งคือแหล่งกำเนิดแสงนั้นถูกวางอยู่  หลัง 

ตัวหนังสือ ให้นึกภาพคุณพยายามจะอ่านเนื้อหาบนแผ่นใสซึ่งชูรับ 

แสงจ้า  ๆ  เป็นเรื่องที่ทำได้ แต่แสงจ้าดังกล่าวจะทำให้ไม่สบายตา  

การอ่านจากหน้าจอก็เช่นกัน แสงที่ส่องจากด้านหลังจะทำให้ตาล้า  

และทำให้คุณอ่านช้าลงบ้าง

อปุกรณท์ีใ่ชอ้า่นหนงัสอือเิลก็ทรอนกิสไ์มม่ขีอ้เสยีนีเ้พราะใชห้มกึ 

อิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้ใช้แสงที่ส่องจากด้านหลังตัวหนังสือ โดย 

จะก่อรูปบนจอสีขาวโดยใช้แคปซูลเล็ก  ๆ  สีดำซึ่งคล้ายกับหมึกบน 
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กระดาษมากกวา่แทน แตถ่งึจะใชอ้ปุกรณน์ี ้ เรากย็งัซมึซบัขอ้มลูได ้

แย่กว่าและลืมเร็วกว่าตอนที่อ่านจากกระดาษมาก มีหลายเหตุผล 

สำหรับเร่ืองน้ี เหตุผลหน่ึงเป็นเร่ืองของ “ภูมิลักษณ์ภายใน” ของหนังสือ  

นั่นหมายถึงอะไรหรือ คุณอาจเคยมีประสบการณ์แบบนี้: คุณอ่าน 

หนังสือกระดาษและพยายามนึกว่ามันอยู่ส่วนไหนของหนังสือ  

คุณพอจะจำได้คร่าว  ๆ  ว่าประโยคดังกล่าวอยู่ตรงจุดใด: บนซ้าย  

สามในสี่ส่วนของหน้าข้าง ๆ ภาพ2 การรู้ตำแหน่งแบบนี้คือส่วนหนึ่ง 

ของภมูลิกัษณภ์ายในของหนงัสอื หนงัสอืทีต่พีมิพอ์อกมามจีดุโฟกสั 

หลายจุดท่ีช่วยให้คุณระบุตำแหน่งภายในหน้ากระดาษได้ ตัวอย่างเช่น  

มหีนา้ซา้ยและขวา และคณุตอ้งเปดิทลีะหนา้ คณุจะ “นกึ” ไดเ้ลา ๆ  

ว่ามันอยู่ตรงจุดใดในหนังสือ ซึ่งทำให้สมองประมวลผลและจดจำ 

ข้อมูลในหนังสือได้ง่ายขึ้น

เนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลมีจุดโฟกัสเหล่านี้น้อยกว่า ทำให้สมอง 

ระบไุดย้ากกวา่วา่ขอ้มลูอยูต่รงจดุใด นีจ่ะสง่ผลใหร้ะดบัความเขา้ใจ 

ต่ำลง และนั่นทำให้จดจำข้อมูลได้ยากขึ้นตามลำดับ

อกีหนึง่ขอ้เสยีทีค่ณุอาจจะคาดไมถ่งึ: การเลือ่นหนา้จอขณะอา่น 

มีผลด้านลบต่อความเข้าใจและความจำ การเล่ือนหน้าจอดูจะต้องใช้ 

พื้นที่ในสมองไม่น้อยเลย ผลวิจัยชี้ว่าการเลื่อนหน้าจอขณะอ่าน 

ใช้พื้นที่ในสมองหนึ่งช่วงแถบความถี่ ซึ่งแปลว่าคุณจะซึมซับข้อมูล 

ได้แย่ลง และดังนั้นจึงจดจำข้อมูลได้ไม่ดีนักเช่นกัน

 2 บางคนคิดว่าตัวเองมีความจำแบบภาพถ่ายด้วยเหตุผลนี้ แต่ถ้าถ่ายทอด 
ทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้ากระดาษได้ไม่ครบ คุณก็ไม่ได้มีความจำแบบภาพถ่าย
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นอกจากน้ีผลวิจัยจำนวนมากยังช้ีว่าเราแค่จะอ่านถ้วนถ่ีน้อยลง 

เม่ืออ่านจากหน้าจอ สายตาของเรามักจะเล่ือนลอยไปตามเส้นบรรทัด  

เราจะเคล่ือนสายตาผ่านเน้ือหาท้ังตอนอย่างรวดเร็ว และเราก็แทบจะ 

ไม่อ่านอะไรซ้ำ

สำนักงานไร้กระดาษกลับยิ่งมีกระดาษที่สั่งพิมพ์

ธรุกจิสว่นใหญซ่ึง่นำแนวคดิทีเ่รยีกกนัวา่ “สำนกังานไรก้ระดาษ”  

มาใชจ้ะลงเอยดว้ยการสัง่พมิพม์ากกวา่ชว่งกอ่นการปรบัเปลีย่น นีด่ ู

จะขัดแย้งกัน แต่จริง  ๆ  แล้วคำอธิบายสำหรับเรื่องนี้กลับมีเหตุผล 

มากทเีดยีว: สมมตวิา่คณุไดร้บัเอกสารสำคญัทีส่ง่มาในรปูแบบดจิทิลั 

ซ่ึงคุณต้องอ่านอย่างละเอียดถ่ีถ้วนมาก คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าไม่สะดวก 

ทีจ่ะอา่นจากหนา้จอ จงึสัง่พมิพเ์อกสารดงักลา่วอยูด่ ี ในสำนกังาน 

สมัยใหม่ บางคนก็ไม่มีพื้นที่ถาวรของตัวเขาหรือตัวเธอเอง ซึ่ง 

แปลวา่ไมม่ทีีเ่กบ็เอกสารทีส่ัง่พมิพน์ี ้ ไมว่า่จะเกบ็เปน็ระยะเวลานาน 

แค่ไหนก็ตาม เอกสารดังกล่าวจะลงเอยด้วยการถูกโยนทิ้งหลังจาก 

ผ่านไปพักหน่ึง หน่ึงสัปดาห์ต่อมาหรือก่อนการประชุมไม่นาน เอกสาร 

จะถกูสัง่พมิพอ์กีครัง้เพราะ “ทำแบบนัน้มนังา่ยและไดผ้ลกวา่” เพือ่น 

คนหนึ่งของผมเคยพูดว่า “สำนักงานไร้กระดาษคือแนวคิดที่เป็น 

ไปได้ยากพอ  ๆ  กับสุขาไร้กระดาษนั่นแหละ” และผมว่าเขาพูดถูก

การอ่านในรูปแบบดิจิทัลย่อมจะดีต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่าอยู่แล้ว  

นั่นเป็นเรื่องที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่คงไม่มีใครตั้งใจยินยอมให้ 

ประสิทธิภาพลดลง 30 เปอร์เซ็นต์เพื่อรักษาต้นไม้ไว้หรอก ผมจึง 
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ถ้าคำตอบซ่อนอยู่ ในบทความที่ไม่มี ใครอ่านล่ะ

สถานการณ์ คือ คนส่วนใหญ่อ่านเนื้อหาแค่บางส่วนเท่านั้น  

หรือไม่สนใจเลย เราว่อกแว่กง่าย และเราก็จดจำข้อมูลไม่เก่ง  

ในทางสังคมเรื่องนี้ส่งผลอะไรต่อองค์ความรู้ของเรา

ความเป็นจริงคือเราพลาดข้อมูลไป เป็นไปได้หรือไม่ว่าเราแค่ 

มองข้ามทางออกของปัญหาหลัก  ๆ  ของสังคมไป เป็นไปได้หรือไม่ 

แปลกใจมากที่รู้ว่าไม่มีซอฟต์แวร์ดี ๆ  ในท้องตลาดที่จะช่วยพัฒนา 

ประสบการณ์ในการอ่านจากหน้าจอเลย เพื่ออุดช่องว่างดังกล่าว  

เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเองตามวิธีที่อธิบายในหนังสือเล่มนี้ 

เพื่อทำให้การซึมซับ การวิเคราะห์ และการจดจำข้อมูลในรูปแบบ 

ดิจิทัลเป็นเร่ืองง่ายข้ึน คุณจะซึมซับข้อมูลได้เร็วข้ึน ถูกต้องมากข้ึน  

และจดจำได้นานข้ึนโดยใช้ซอฟต์แวร์น้ี แต่ผมจะอธิบายประเด็นน้ี 

เพ่ิมเติมทหีลงันะ! มาดเูรือ่งผลของปญัหาทีเ่ราเผชญิอยูก่นักอ่นดกีวา่

เราว่อกแว่กง่าย
เราอ่านช้าเกินกว่าจะตามทัน
เราจดจำข้อมูลได้ ไม่นาน
เราอ่านจากหน้าจอได้ช้ากว่า
ถึง 30 เปอร์เซ็นต์
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ว่าข้อมูลที่สำคัญต่อการแก้ปัญหาเหล่านี้ปรากฏอยู่ในรายงาน 

ที่มีการตีพิมพ์ออกมาแล้ว แต่ยังไม่มีใครอ่าน

ตามรายงานลา่สดุจากธนาคารโลก สถานการณน์ีไ้มไ่ดห้า่งไกล 

ความจริงอย่างที่คุณคิด ธนาคารโลกตีพิมพ์ผลวิจัยซึ่งแพร่หลาย 

ในวงกว้างเกี่ยวกับวิธีเอาชนะปัญหาความยากจนทั่วโลกปีละหลาย 

รอ้ยชิน้ รายงานดงักลา่วมจีดุมุง่หมายเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการอภปิราย 

สาธารณะและช่วยรัฐบาลตัดสินใจ  ด้วยเหตุนี้ได้มีการลงทุน 

ด้านเวลาและตัวเงินไปกับการจัดเตรียมรายงานเหล่านี้ไม่น้อยเลย  

ถึงจุดหนึ่งธนาคารโลกก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่ามีคนอ่านรายงาน 

ของเราจรงิ  ๆสกักีค่นกนั พวกเขาตดัสนิใจทีจ่ะทำการสำรวจในเรือ่งนี ้ 

และผลลัพธ์ก็น่าตกใจมาก: ไฟล์ PDF เกือบหนึ่งในสามไม่เคย 

ถูกดาวน์โหลด จริง ๆ แล้วไม่เคยมีใครอ่านบทความเหล่านี้นอกจาก 

ผูเ้ขยีน บทความ 40 เปอรเ์ซน็ตถ์กูดาวนโ์หลดไมถ่งึ 100 ครัง้ และ 

บทความเพียง 13 เปอร์เซ็นต์ถูกดาวน์โหลดเกิน 250 ครั้ง

ถ้าถามผมนะ ตัวเลขเหล่านี้น่าเป็นห่วงครับ บทความใน  

Washington Post พดูถกูเกีย่วกบัประเดน็นี้ วา่นีไ่มใ่ชต่วัเลขทีพ่บ 

เฉพาะในกรณีของธนาคารโลกเท่านั้น รายงานสำคัญ  ๆ ถูกตีพิมพ์ 

ในทุกวงการ:  โดยรัฐบาล สถานศึกษา นักกฎหมาย วงการ 

การธนาคารและการประกันภัย เป็นไปได้ว่านั่นอาจจะเป็นข้อมูล 

ที่มีค่าจำนวนหลายแสนหน้า ในแต่ละปี ชั่วโมงการทำงานจำนวน 

นับไม่ถ้วนถูกทุ่มเทไปกับการผลิตข้อมูลดังกล่าว แต่แม้กระทั่ง 

จะเปิดด ู มีคนทำหรือเปล่า
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แตท่ีย่ิง่แยค่อื คณุคดิวา่คนทีด่าวนโ์หลดรายงานเหลา่นีจ้ะอา่น 

รายงานตั้งแต่ต้นจนจบจริง  ๆ  สักกี่คน ตามประสบการณ์ของเรา  

ผมกลา้พดูเลยวา่คงไมถ่งึ 5 เปอรเ์ซน็ตห์รอก และคนทีอ่า่นรายงาน 

ทั้งฉบับเหล่านี้จะถ่ายทอดข้อมูลนี้ในอีกสองวันต่อมาได้จริง ๆ สักกี่ 

เปอร์เซ็นต์

นี่คือสภาพความเป็นจริงที่เราเผชิญอยู่ มีข้อมูลที่สูญเสียไป 

มากแค่ไหน เรื่องนี้มีผลอะไรกับระดับความรู้ของเรา



มาร์ก  ติกเคลาร์17

จะมีคนอ่านข้อความของคุณหรือเปล่า

เวลาทีเ่ขยีนบนัทกึหรอืรายงาน คณุมคีวามเสีย่งแบบเดยีว 

กับธนาคารโลก ถ้าข้อความของคุณยาวเกินสิบหน้าก็ 

ไม่น่าจะมีใครอ่านทุกหน้า ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ว่าในอีก 

สองวันต่อมา คนจะยังจำสิ่งที่คุณเขียนได้บ้างหรือไม่ได้ 

เลยนะ3 แทบเปล่าประโยชน์ที่จะเขียนสิ่งที่คุณรู้ว่า 90  

เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้าหมายจะแค่อ่านผ่าน  ๆ และคน  

10 เปอรเ์ซน็ตท์ีอ่า่นจะลมืเนือ้หาภายในหนึง่วนั เวลาตอ้ง 

นำเสนอก็เช่นกัน: สำหรับคนส่วนใหญ่ สิ่งที่คุณพูดถึง 

จะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาภายในหน่ึงวัน เวลาท่ีคุณจะนำเสนอ 

หรือเขียนข้อความอะไร อย่าลืมจุดนี้:  สื่อสารเนื้อหา 

ที่สำคัญที่สุดก่อนและพยายามสื่อสารให้กระชับที่สุด 

เท่าที่จะทำได้

 3 ฟังดูเป็นการพูดอย่างทำอย่าง เพราะหนังสือเล่มนี้ยาวเกิน 
สิบหน้าแน ่ๆ ด้วยเหตุนี้ผมจึงใช้บทสรุปเยอะมาก!

เราพลาดรายละเอียดไป

ตอนนี้คุณอาจจะบอกว่าเราก็แค่ต้องผลิตข้อมูลให้น้อยลง  

เช่น ไม่ต้องรวมคนครึ่งโลกไว้ในช่อง CC (ส่งสำเนา) หรือ BCC  

(ส่งสำเนาลับ) ของอีเมลทุกฉบับก็ได ้ ผมเห็นด้วย แน่นอน นั่นคง 

เป็นทางออกหนึ่ง



อ่านเร็ว  เข้าใจ  ไม่มีวันลืม 18

แต่วิธีนี้กลับส่งผลร้ายกับเรา โดยเฉพาะในกรณีของบทความ 

ข่าว: นักข่าวได้รับคำสั่งให้เขียนบทความสั้นลงเรื่อย  ๆ มิเช่นนั้น 

จะไม่มีใครอ่าน การเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเริ่มกระชับขึ้นเรื่อย  ๆ   

ความเป็นที่นิยมของทวิตเตอร์คือข้อพิสูจน์ ปัจจุบันนี้ข้อมูลที่เรา 

ไดร้บัมรีายละเอยีดมากนอ้ยแคไ่หน ยงัมพีืน้ทีส่ำหรบัขอ้มลูเบือ้งตน้ 

ที่จะทำให้เราเข้าใจโลกรอบ ๆ ตัวมากขึ้นหรือเปล่า

	 ในด้านหนึ่งเรามีความสามารถในการซึมซับข้อมูลที่จำกัด  

ในอีกด้านหนึ่งแนวโน้มเรื่องข้อมูลที่กระชับขึ้นเรื่อย  ๆ  ทำให้มั่นใจ 

ได้เลยว่าความรู้ของเราจะตื้นเขินขึ้นเรื่อย ๆ 

ส่งต่อ ส่งต่อ แต่ไม่อ่าน!
บทความมากมายถูกส่งต่อผ่านสังคมออนไลน์ “ห้าม 

พลาดเร่ืองน้ีนะ!” หรือ  “คุณต้องอ่านเร่ืองน้ีจริง  ๆ  นะ!”  

คือคำกล่าวอ้างท่ีเห็นบ่อย ๆ น่าตลกท่ีคนส่งต่อมักจะไม่ได้ 

อ่านบทความเหล่านี้ด้วยซ้ำ! “ดูเหมือนจะไม่มีความ 

เชื่อมโยงระหว่างการส่งต่อบทความกับการอ่านบทความ 

จริง  ๆ” โทนี ไฮลี เจ้าของ Chartbeat ซึ่งเป็นธุรกิจที่ 

วิเคราะห์พฤติกรรมการคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ 

ต่าง  ๆ  กล่าว บทความที่ถูกส่งต่อมักจะมีชื่อเรื่องที่ดึงดูด 

ความสนใจของคุณ (คำที่เหมาะกับช่ือเร่ืองทำนองน้ีคือ  

“ตัวล่อให้คลิก”) เราจะส่งต่อบทความนี้ให้กับเพื่อน ๆ และ 

ผู้ติดตามเพื่อทำให้คนคิดว่าเราเป็น “ผู้รอบรู้” ถ้าบทความ 

ช้ินหน่ึงถูกส่งต่อเยอะ  ๆ  มันแสดงถึงคุณภาพของช่ือเร่ือง 

มากกว่าคุณภาพของงานเขียน




