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“ไม่สำ�คัญว่�หนังสือที่หยิบม�อ่�นนั้นจะเป็นแนวไหน เรื่องใด ขอแค่ให้เป็น

เล่มที่คุณชอบและอย�กเปิดอ่�น สิ่งสำ�คัญคือคุณต้องอ่�นมันจริงๆ”

Dr. David Lewis
นักจิตวิทยา

Mindlab International แห่งมหาวิทยาลัย University of Sussex



อาการเครียดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เป็น

เพราะสมองของเรามกีารใช้งานมากเกนิไป หลาย

คนก็มวีธิกีารผ่อนคลายความเครยีดทีแ่ตกต่างกนั

ออกไป บางคนก็เลือกออกไปดูหนัง ฟังเพลง กิน

ข้าวกับเพื่อนฝูง ปาร์ตี้ ท่องเที่ยว แต่รู้ไหมว่าการ

อ่านหนังสือก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะช่วย ให้คลาย

เครียดได้นะ

การอ่านหนงัสอืสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ แค่เรารู้

วิธีจัดการหรือวิธีแก้ปัญหา

การอ่านหนังสือจะช่วยให้หัวใจเต้นช้าลง เพราะ

ว่าสมองมกีารผ่อนคลาย ถงึแม้ว่าเราจะเลอืกอ่าน

หนังสือที่มีเน้ือหาตื่นเต้น ระทึกขวัญ ก็ไม่ต้อง

กังวลแต่อย่างใด มันไม่ได้ส่งผลให้เราเครียด

มากกว่าเดมิ แต่ช่วยให้ผ่อนคลายมากขึน้ต่างหาก

การอ่านหนังสือช่วยให้เราหนีออกจากโลกความ

เป็นจริงได้ แม้ว่าความจริงปัญหามันยังคงอยู่

ก็ตาม บางคร้ังเราอาจต้องยอมหลีกหนีจากโลก

ความจริงบ้าง แม้จะเป็นช่วงเวลาส้ันๆ ขอให้คดิว่า

มันคือการตั้งหลักให้ตัวเอง

เมือ่เหน็เรือ่งราวและปัญหาของคนอ่ืนมากขึน้ จะ

ท�าให้มุมมอง ความคิด แม้กระทั่งการใช้ชีวิตของ

ตัวเองเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้น หากในครั้งต่อไป

เกิดปัญหาใดๆ ขึ้นมา ก็คงไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่

จะผ่านมันไปได้อีกครั้งครั้ง

ผู ้อ่านรู ้ว่าการอ่านหนังสือสามารถท�าให้เกิด

ความรู้สึกสงบและผ่อนคลาย ความเครียดและ

ความกังวลได้ คุณจะได้ทั้งความบันเทิงและผ่อน

คลายหลังจากที่ได้อ่านหนังสือซึ่งถือว่าเป็นสิ่ง

มหัศจรรย์อย่างหนึ่ง

มีผลการวิจัยกล่าวว่า การอ่านหนังสือเพียง  

6 นาที จะท�าให้ความเครียดลดลงถึง 60% ที่

ส�าคัญการอ่านหนังสือยังช่วยได้ดีกว่าการฟัง

เพลง และการดืม่ชาเสียอกี แม้ว่าการอ่านจะไม่ใช่

ยารักษาความเครียด แต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท�าให้เรา

รู้สึกดีขึ้นได้

1. อ่านแล้ว สมองผ่อนคลาย

2. หนีออกจากโลกความเป็นจริง

3. มีภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง

4. บันเทิงและสงบสุข

5. อ่านแล้วรู้สึกดี

อ้างอิงจาก : http://www.praphansarn.com/, https://mthai.com/, https://good-

lifeupdate.com/

ชีวิตมันเครียด 
ผ่อนคลายด้วยการอ่าน



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

30 Days พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา, B Team

	 ส�ำหรับผู้ที่อยำกเริ่มต้นสนทนำภำษำอังกฤษได้คล่องแบบเจ้ำของภำษำ	 โดยให้ผู้อ่ำนได้

เรียนรู้ท้ังไวยำกรณ์	 Tense	 ค�ำศัพท์	 รวมไปถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ส�ำคัญในกำรเรียนรู้ภำษำ

องักฤษไว้	เพือ่ให้ผูอ่้ำนได้ฝึกฝนอย่ำงเข้ำใจและน�ำไปใช้ให้เกดิประสทิธผิล	โดยในเล่มแบ่งเนือ้หำ

ออกเป็นบท	หนึง่วันหน่ึงบท	โดยแต่ละบทจะสอนไวยำกรณ์ทีน่่ำสนใจ	มปีระโยคสนทนำตวัอย่ำง	

ค�ำศัพท์ที่น่ำรู้	รวมทั้งเกร็ดที่ควรรู้ในกำรเรียนภำษำอังกฤษ



BOOK
4,000 ค�า : พิชิต ไทย-จีน-
อังกฤษ
โดย จไุรรตัน์ แสนใจรักษ์ / ถัง 
ซุ่ยหยาง

รวมค�ำศัพท์ ท่ีจ�ำเป ็นในชีวิต
และงำน	จ�ำนวนกว่ำ	4,000	ค�ำ	
ให้เป็นหมวดหมู่	ง่ำยต่อกำรน�ำ
ไปใช ้ 	 แปลควำมหมำยเป ็น
ภำษำจีน-ภำษำอังกฤษ	 และ
ก�ำหนดเสียงอ ่ำนด ้วยระบบ
สัทศำสตร์ให้สำมำรถอ่ำนออก
เสียงได้ด้วยตนเอง	 อีกทั้งยังมี
ตัวอย่ำงประโยคเพื่อกำรใช้ให้
ถูกต้อง		

ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร
มนุษย ์ในยุคดิจิทัล (HU-
MAN RESOURCE DEVEL-
OPMENT IN THE DIG I-
TAL ERA)

โดย ดร. บญุอนนัต์ พินยัทรพัย์

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ใน
ยุคดิจิทัล	 เขียนขึ้นโดยมีแนวคิด
จำกกำรที่เห็นสภำพแวดล้อม
ของโลกมีกำรเปล่ียนแปลง	 กำร
เข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย	 กำรพัฒนำ
เทคโนโลยแีบบก้ำวกระโดด	กำร
เช่ือมโยงทุกส่ิงเข้ำด้วยกำรโดย
ใช ้ โ ค ร งข ่ ำ ย อิน เทอร ์ เ น็ ต
ควำมเร็วสูง	 และกำรให้บริกำร
ของรัฐและเอกชนด้วยระบบ
ดิจิทัล	 ถือว่ำเป็นยุคเปล่ียนผ่ำน
มำสู่ยุคดิจิทัล

ปฏิบัติการปลาฏิหาริย ์ 
Fish Tales

โดย สตีเฟน ซี ลันเดน, 
จอห๋น คริสเตนเซ่น, แฮร์รี 
พอล, ฟิลิป สแตรนด์

แปล จิระนันท์ พิตรปรีชา

เรื่องรำวควำมส�ำเร็จในชีวิต
จริง	 ของปรัชญำปลำยิ้ม	 ใน
ขนำดก�ำลังเหมำะแบบ	“ฮุบที
ละค�ำ”	 ผู้คนในเรื่องที่คุณจะ
ได้อ่ำนไม่มีอะไรแตกต่ำงไป
จำกคุณหรือผม	แต่สิ่งที่ท�ำให้
พวกเขำไม่ธรรมดำก็คือ	
วันหนึ่งพวกเขำแต่ละคนได้
ตั ดสิ น ใจ เลื อกท� ำชี วิ ต ให ้
รื่นรมย์และรับผิดชอบด้วยใจ
เต็มร้อย	 แล้วพวกเขำก็เลือก
อีก	 และเลือกอีก	 ในวันต่อ
มำ..และต่อๆมำ....



BOOK
รวมสตูรค�านวณและฟงักช์นั 
Excel Formulas & Func-
tions ฉบับสมบูรณ์

โดย กองบรรณาธิการ

เจำะลึกกำรประยุกต์ใช้สูตร
ค�ำนวณและฟังก์ชัน	 “Excel”	
ตั้ งแต่ เริ ่มต้นจนถึงระดับมือ
โปร	 ครบถ้วนกับกำรเรียนรู้
สูตรค�ำนวณและฟังก์ชัน	ที่ช่วย
ให้กำรใช้งำน	 Excel	 สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น	 อธิบำยพื้น
ฐำนกำรใช้สูตรและฟังก์ชัน
ต่ำง	ๆ	พร้อมค�ำอธิบำยกำรใช้
งำนอย่ำงละเอียดที่สำมำรถน�ำ
ไปประยุกต์ใช้งำนต่ำงๆ	 ได้	
โดยมีตัวอย่ำงกำรใช้งำนจริง
นับร้อยภำยในเล่ม

โฮโมดีอุส: ประวัติย่อของ

วันพรุ ่งนี้

โดย Yuval Noah Harari

แปล ดร.น�าชัย ชีววิวรรธน์, 

ธิดา จงนิรามัยสถิต

สงครำมนัน้ล้ำสมยั	คณุมแีนวโน้ม
จะเสียชีวิตจำกกำรฆ่ำตัวตำย	
มำกกว่ำจะตำยจำกควำมขดัแย้ง
ควำมอดอยำกยำกแค้นก�ำลังจะ
หมดไป	 คณุเส่ียงจะเป็นโรคอ้วน
มำกเสยียิง่กว่ำจะอดตำย
ควำมตำยเป็นแค่เพยีงปัญหำทำง
เทคนคิ	ควำมเท่ำเทยีมก�ำลงัจะไป	
ควำมเป็นอมตะก�ำลงัจะมำ
อนำคตของเรำจะเป็นเช่นใดกัน
แน่?

G r a v e  บ ้ า น พ ญ า
สัตบรรณ

โดย ภาคนิยั

‘พสธุำ’	ชำยหนุม่ทีม่สีมัผสัพเิศษ	
ยำมใดที่น�ำเศษดินมำป้ำย
เปลือกตำ	 จะได้เหน็วญิญำณที่
อยูบ่รเิวณนัน้	และพสธุำกไ็ด้พบ
กบัวญิญำณของ	‘รชัลนิ’	ในบ้ำน
ท่ีเขำรบังำนตกแต่งให้เป็นบ้ำน
พกัตำกอำกำศ	ร่ำงของหญงิสำว
ถูกฝังอยู่ใต้ต้นพญำสัตบรรณ
ของบ้ำนโดยทีไ่ม่มใีครรู	้ เพรำะ
ทกุคนในบ้ำนกลบัคดิว่ำเธอยงัมี
ชวีติ		ควำมตำย...บำงคร้ังอำจมำ
ง่ำยกว่ำทีเ่คยรู	้ ลมืสภุำษติท่ีว่ำ	
‘ผดิเป็นครู’	 เพรำะควำมลบัของ
ก.ู..คนทำยผดิกร็ู.้..มันต้องตำย!
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