


Your mind is for having ideas,             
not holding them.

ความคิดสร้างสรรค์ต้องการพื้นที่

David Allen
ผู้เชียวชาญการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพการทำ�งาน



CREATIVITY

SWITCH

ปลุกไอเดีย

ในตัวคุณ



	 ความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในทุกหน
ทุกแห่ง	 สำาคัญอยู่ที่ว่าเราจะมองออก
หรือไม่	 เราได้ใช้ใจและสมองมองดูอย่าง
ถ่องแท้แล้วหรือไม่	 ได้ฝึกตัวเองให้มี
ความคิดสร้างสรรค์แล้วหรือยัง	

	 บางคร้ังความ
คดิทีเ่คยโลดแล่นก็
เกิดตันเสียอย่าง
นัน้	คดิงานไมอ่อก	
รู้ สึ ก ว่ า ง า นยั ง
ไม่เจ๋งพอ	 ไอเดีย
ใหม่ๆ 	ไมต่อ้งไปทำา
อะไรที่มันไกลตัว

เลย	ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรานี่ละ	 เรามา
ดูกันว่าการทำาให้สมองของเรามีความ
คิดสร้างสรรค์ในการสร้างไอเดียใหม่ๆ	
นั้น	มีอะไรบ้าง
 1.	เปิดกว้างเพื่อความเปลี่ยนแปลง		
	 หากเรากล้าคิดนอกกรอบ	 เราจึง
จะสร้างผลงานที่ไม่ธรรมดาได้	 โดยเรา
ไมจ่ำาเปน็ตอ้งทำาตามกฏเกณฑท์ีก่ำาหนด	
ก้าวออกจากกรอบความคิดและความ
เคยชิน	 ก็อาจจะได้ความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ	 แต่สำาคัญคือ	 ต้อไม่ผิดกฏหมาย
และศิลธรรม	ไม่ทำาร้ายคนอื่นด้วย
 2.	อ่านหนังสือ
	 “หนงัสอื”	ไมเ่พยีงทำาใหเ้ราได้ความ

รู	้แต่ยังช่วยกระตุน้การเรยีนรูข้องสมอง	
จากผลการศกึษาของ	Emory	Universi-
ty	บอกวา่	“การอ่านหนงัสอืหลากหลาย
แนว	 ทำาให้การเชื่อมต่อของสมอง	 และ
การทำางานกับส่วนต่างๆ	 ของร่างกาย	
ดีขึ้น	เพราะการอ่าน	จะบังคับให้เราต้อง
จินตนาการภาพตาม	ซึ่งก็เป็นที่มาของ
ไอเดียดีๆ	นั่นเอง”
 3.	อยากรู้อยากเห็น
	 คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะต้อง
มีความสนใจกว้างขวาง	 อยากรู้อยาก
เห็นสิ่งต่างๆ	 มากมายทุกเรื่อง	 แม้แต่
ปัญหาธรรมดาในชีวิตประจำาวันก็ยัง
ต้องอยากรู้อยากเห็น	 ซึ่งความอยากรู้
อยากเห็นนี้เองที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
ความกระตือรือร้นก้าวไปข้างหน้าอย่าง
สร้างสรรค์แปลกใหม่
 4.	บอกลาความจำาเจ
	 พาตัวเองออกจากความจำาเจเป็น
อีกตัวช่วยกระตุ้นความสร้างสรรค์	 ทั้ง
ยังช่วยให้เราออกจาก	 comfort	 zone	
ของตัวเอง…	
	 บอ่ยครัง้ทีเ่ราจะไดร้บัประสบการณ์
คาดไม่ถึง	การเดินทางท่องเที่ยวไปในที่
แปลกใหม่	 จะช่วยให้เกิดไอเดียเจ๋งๆ	และ
ความคิดสร้างสรรค์ดีๆ	ได้ง่ายขึ้น…

Cr : https://www.marketingoops.com, learninghubthailand.com/7-

วิธีปลุกไอเดียใหม่ๆ-ใน, https://taymarket.club



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

เศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนสิ่งประหลาดให้เป็นเรื่องปกติ : ปาร์กจองโฮ 
แปล ตรองสิริ ทองค�าใส

เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจ�าวันของเราผ่าน ของท่ีใส่ อาหารการกิน              
สิง่ก่อสร้าง เพราะแค่ความต้องการของผูบ้รโิภคเปลีย่นกท็�าให้สิง่ประหลาดในตอนนัน้กลายเป็น
เรื่องปกติจนทุกวันนี้ 
 เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคผ่านหลักเศรษฐศาสตร์ท่ีสามารถเปลี่ยนสิ่งท่ีไม่ต้องการ
กลายเป็นต้องท�าตามในที่สุด



BOOK
การเขียนโปรแกรมด ้วย 
Java ส�าหรับผู้เริ่มต้น
โดย  บญัชา ปะสลีะเตสงั

เนื้อหาเกี่ยวกับ Java ที่จ�าเป็น
ต้องรู้ในเบื้องต้น พร้อมตัวอย่าง
และแบบฝึกหดัท้ายบท ตลอดจน
เวิร์คช็อปท่ีหลากหลาย โดยใช้
เครื่องมือยอดนิยมอย่าง Net-
Beans และ IntelliJ เพื่อให้ผู้ที่
ก�าลังเร่ิมต้นเขียนโปรแกรมด้วย 
Java ใช้ประกอบการเรียนรู้ขั้น
พืน้ฐานและเป็นแนวทางส�าหรบั
การศกึษาเพ่ิมเตมิในระดบัสงูข้ึน
ต่อไปได้

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

เพือ่การพฒันา

โดย ดร. อาชนนั เกาะไพบลูย์

หนังสือที่  ผสมผสานทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
และนัยเชิงนโยบายที่ส�าคัญต่อ
ประเทศก�าลังพัฒนาเข ้ากับ
หลักฐานเชิงประจักษ์ของประ
เทศอื่นๆ ในภูมิภาคที่ต�าราต่าง
ประเทศมักละเลย เพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับ
เหตุการณ์จริงได้อย่างชัดเจน  
 นอกจากน้ียังพยายาม
จ�ากัดการใช้กราฟ สมการทาง
คณิตศาสตร์ และแบบจ�าลอง
ต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านในวงกว้าง
เขาถึงได้

ตะลุยโจทย์ Error 500 

ข ้อ

โดย ผศ.ดร.ศภุวัฒน์   พกุเจรญิ

รวมสุดยอดแนวข้อสอบครบทุก
ประเด็น พร ้อมเฉลยและค�า
อธิบายอย่างละเอียด รู้ใจ GAT 
O-NET CU-TEP CU-AAT TU-GET 
Smart-I และสอบตรงทุกสนาม



BOOK
นิทานเวตาล

โดย พระราชวรวงศ์เธอกรม

หมื่นพิทยาลงกรณ์

 “นิทานเวตาล” เป็นงานเขียนที่
มี ก ล วิ ธี ก า ร ป ร ะพั น ธ์ แ บ บ 
Metafiction คอืลกัษณะเรือ่งซอ้น
เรื่อง มีเรื่องย่อย ๆ ซ้อนอยู่ใน
โครงเรื่องใหญ่จึงท�าให้มิติของ
เรื่องลึกขึ้น ผู้อ่านจึงเหมือนถูก
พาไปพบกับเรื่องราวมากมาย
 นิทานท้ังชุดอัดแน่นด้วย
รสของวรรณคดีอย่างครบรส มี
ทัง้ความลุม่ลกึ คมคาย มีอารมณ์
ขนั มคีวามประหลาดพสิดาร อกี
ทั้งตัวละครแต่ละตัวมีมิติให้ผู้
อ่านสัมผัสได้ โดยเฉพาะตัว
เวตาลทีเ่ต็มไปด้วยความเจา้เลห่์
เพทบุาย เป็นตัวชัว่รา้ยทีแ่สนนา่
รัก ฉลาดล้�า ช่างยั่วยุ เยาะเย้ย 
เสียดสี และถากถาง

ท�าไมบ้านท�าร้ายเรา
โดย อู่จื้อหง
แปล เพ็ญศิริ รัตนศรี

“บ้านคอืท่าเรือ.. ความรกัคอืทาง
หนี.. “
 ท� าไมบ ้ านท�าร ้ าย เรา 
หนังสือท่ีสร้างความสั่นสะเทือน
อย ่างต ่อเนื่องส�าหรับผู ้อ ่าน 
สะกิดใจผู ้คนและเปลี่ยนแปลง
ผู้คนมานับไม่ถ้วน ผลงานชิ้น
ส�าคัญที่ได้รับการกล่าวถึงของ 
อาจารย์อู่จื้อหง นักจิตวิทยาชื่อ
ดัง ผู้มีประสบการณ์การท�างาน
ด้านจิตวิทยายาวนานถึง 25 ปี

นิทานโบราณคดี

โดย สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารง

ราชานภุาพ

พระนพินธ์ในสมเดจ็ฯ กรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพ พระองค์ทรง
นิพนธ์ไว ้ เมื่อคร้ังอยู ่ป ีนัง ใน
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๗๘ 
อันเป็นการรวบรวมเรื่องราวต่างๆ 
ซึ่งอยู่นอกพงศาวดารเอาไว้ ตาม
ค�าขอและความต้องการของหม่อม
เจ้าพูนพิสมัย ดิศกุล เน้ือหาที่มี
การรวบรวมทั้งหมดจะเป็นเรื่อง
ราวที่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารง
ราชานุภาพ ทรงประสบเจอคราว
ที่พระองค์ด�ารงต�าแหน่งเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๔๓๕ – ๒๔๕๗ ซึ่งพระองค์
ได้เดินทางไปตรวจราชการตาม
หัวเมืองที่ห่างไกล โดยเฉพาะหัว
เมืองทางภาคอีสาน
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