


1. ช่วยกระตุ้นการท�างานของสมอง

สมองก็ต้องการการออกก�าลงัเพือ่ให้แขง็แรงและมี

สุขภาพดีอยู่เสมอเช่นเดียวกับร่างกาย การอ่าน

หนังสือเป็นเหมือนกับการออกก�าลังสมอง ท�าให้

สมองของเราได้คิดและได้ท�างานตลอดเวลา

2. การอ่านท�าให้เครียดลดลง

ถ้าคุณรู้สึกเครียด หลังจากท�างานมาทั้งวัน การ

อ่านหนังสือเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยให้ผ่อนคลาย ผล

การศึกษาในปี 2009 พบว่าการอ่านหนังสือ 30 

นาที ท�าให้ผ่อนคลายได้พอๆกับการท�าโยคะ     

30 นาที

3. การอ่านท�าให้เป็นคนเอาใจใส่คนอื่น

การอ่านไม่ได้ท�าให้ได้ความรู้มากขึ้นเท่านั้น แต่

ท�าให้เรากลายเป็นคนใจดีมากขึ้นด้วย ผลการ

ศึกษาเผยแพร่เมื่อปี 

2013 ระบวุ่าคนทีช่อบ

อ่านวรรณกรรม มัก

สื่ อ ถึ งห รื อ เ ข ้ า ใ จ

ความรู้สึกของคนอื่น

ได้ดีกว่า

        ฮาวทูหนังสือ... อ่านแล้วได้ประโยชน์

4. การอ่านท�าให้คุณเป็นคนฟังที่ดีขึ้น

การฟัง คือสิ่งที่ส�าคัญมากๆ ในหลายๆ ด้านชอง

ชีวิต ตั้งแต่เรื่องความสัมพันธ์จนถึงเรื่องวิชาการ 

และการอ่านจะช่วยคุณให้ฟังได้เข้าใจขึ้น ง่ายขึ้น 

จดจ�าได้ดีขึ้น เพราะคุณรู้ศัพท์มากกว่า เข้าใจได้

ง่ายกว่านั่นเอง

5. อ่านหนังสือช่วยให้คุณ “หลับสบายขึ้น”

อ่านหนังสือท�าให้ใจเย็นลง นอกจากนี้ หากแสง

ไฟท�าให้ร่างกายรู้สึกว่าต้องตื่น การอ่านหนังสือ

ในแสงนุ่มๆ อ่อนๆ ก็ท�าให้ร่างกายรู้ว่าถึงเวลาจะ

ต้องพักผ่อนและหลับเช่นกัน

6. คลังความรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้

หนังสือคือคลังความรู ้ขนาดกะทัดรัด พกพา

สะดวก แถมราคาไม่แพง แต่ความรู้ที่หนังสือมอบ

ให้เรานั้นตีเป็นมูลค่าไม่ได้ บางคนสามารถสร้าง

อาชีพหลักล้านได้จากหนังสือราคาหลักร้อย และ

บางคนอาจสร้างชีวิตใหม่ได้จากหนังสือเล่มเก่า

เพียงเล่มเดียว

เราต่างกร็ูว่้าการอ่านหนงัสอืนัน้มปีระโยชน์ แต่น้อยคนนักทีจ่ะตัง้ใจอ่าน และได้รบัประโยชน์จากการ

อ่านอย่างเต็มที่

การอ่านหนังสือไม่ใช่แค่เพื่อเพิ่มความรู้ หรือเพื่อความบันเทิงเท่านั้น การอ่านหนังสือจากเล่มทุกวัน

จะท�าให้สมองคุณดีขึ้น ใจดีขึ้น มีความผ่อนคลายมากขึ้น ผลจากการอ่านหนังสือในทางบวกเกิดขึ้น

ได้กับทุกวัย แม้แต่วัยที่ยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้เต็มที่ และนี่คือข้อดีที่ได้จากการอ่านหนังสือ

ที่มา : https://blog.jobthai.com/, http://www.mascoops.com/, https://sites.

google.com/, https://www.springnews.co.th/



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

24 ชั่วโมงที่ดีเริ่มจากนาทีแรกที่คุณตื่น The Art of Being Brilliant, Andy Cope, Andy 
Whittaker แปล ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์

	 วันนี้จะเจอกับเรื่องดีหรือเรื่องร้าย?	

หลายคนคิดว่านั่นเป็นเรื่องของโชคชะตา	...	เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้	

หารู้ไม่ว่าจริงๆ	แล้วเราสามารถ	“ควบคุม”	สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้อย่างง่ายดาย	...		

ตั้งแต่นาทีแรกที่เราต่ืนขึ้นมาในตอนเช้า	 พบกับเคล็ดลับทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณได้พบเจอ

กับสิ่งดีๆ	ไปตลอดทั้งวัน



BOOK
เข้าใจเศรษฐศาสตร์-อดตีถึง
ปัจจุบัน : The Little Book 
of Economics
โดย Greg Ip
แปล ดร. ธรีทร วัฒนกูล

นี่ คื อหนั งสื อที่ จ ะท� าให ้คุณ
เข้าใจ	 “ภาวะเศรษฐกิจ”	 ได้
อย ่างชัดเจนและเข ้าใจง ่าย	
เข้าใจเศรษฐศาสตร์	 อดีตถึง
ปัจจุบัน	อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา
ท่ีเก่ียวกับประเด็นต่างๆ	 ทาง
เศรษฐศาสตร์ที่คุณต้องรู ้และ
เผชิญอยู่	ซึ่งจะท�าให้คุณเข้าใจ	
“ภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ”	ที่มี
ผลกระทบกับ	“ชีวิตประจ�าวัน”	
ของพวกเราทุกคน

เ ถ ้ า แ ก ่ น ้ อ ย  ” ต ๊ อ บ ”  
Story

โดย สรกล อดลุยานนท์, เชตวนั 
เตอืประโคน

“ความรวย”เป็นแค่	“ปลายทาง”	
จิตใจท่ี	 “ไม่ยอมแพ้”	 ต่างหาก	
คือ	“หัวใจ”	ของ	“ความส�าเร็จ”	
เรือ่งจรงิของ	ต๊อบ-อทิธพัิทธ์	กลุ
พงษ์วณิชย์
สัมผัสชีวิตครบรส	 ของ	 ต๊อบ	 -	
อิทธิพัทธ์	กุลพงษ์วณิชย์	เศรษฐี
พันล้านอายุน้อยที่สุด	 กับสูตร
ปรุงรสความส�าเร็จ	 ที่เข้มข้นไม่
แพ้สาหร่าย	“เถ้าแก่น้อย”

Food  T he r apy  กิ น
สยบโรค

โดย ธีระวุฒิ ปัญญา

รวบรวมเรื่องราวของโรคภัย
ไข ้ เ จ็บ ท่ีสามารถป ้ อง กัน	
บรรเทาเ เละรักษาได ้ด ้ วย
อาหาร	เป็นการเเสดงให้เห็น
ว่าอาหารท่ีเราได้รับมาจาก
ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งท่ีคุณค่า
เพียงใด	เเต่นั่นก็ต้องประกอบ
ไปด้วยความรู ้ความเข้าใจที่
ถูกต้องด้วย	 หวังว่าจะเป็น
ประ โยชน ์ ต ่ อผู ้ อ ่ านที่ รั ก
สุขภาพทั้งหลาย	ได้น�ามาไป
ใช้ปรับปรุงเปลี่ยนเเปลงชีวิต
ของตนเองเพื่อมุ่งสู ่สุขภาพที่
ดีอันเป็นยอดปรารถนาของ
ทุกคน



BOOK
วิธีแก้ปัญหายากให้ง่ายที่
คนเก่ง (บริษัทระดับโลก) ใช้

โดย วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์  
(เซนเซ แป๊ะ)

“ปัญหา”	 เปรียบเสมือน	“คู่หู”	
ที่คอยติดตามเราเป็นเงาตาม
ตัว	 แล้วค่อยๆ	 เติบโตไปด้วย
กั น . . พ บ กั บ เ ค ล็ ด ลั บ
กระบวนการปัญหาจากบริษัท
ญี่ปุ่นระดับโลก	 และคนเก่งๆ	
จากบริษัทอื่นๆ	 ซึ่งกลั่นจาก
ประสบการณ์กว่ า 	 20 ,000	
ชั่วโมงของการท�างานจริงใน
บริษัทระดับโลกกว่า	10	ปี	ของ	
“วิฑูรย์ 	 สูงกิจบูลย์ 	 ( เซนเซ	
แป๊ะ)”	 มาเล่าให้ฟังในรูปแบบ
การเล่าเรื่อง	 Story	 Telling	
ผ่านตัวการ์ตูน

เราท�างาน อย่าปล่อยให้
งานท�าเรา : In Praise of 
Wasting Time

โดย Alan Lightman (แอ
ลัน ไลต์แมน)

แปล โตมร ศุขปรีชา

ปิดมอืถอื	 ปิดหน้าจอทกุชนดิ	 ปิด
การตดิต่อกบัโลกภายนอก	 แล้ว
ลองคดิว่า	 ทุกวนันีค้ณุมเีวลานัง่
เฉยๆ	วนัละกีน่าท.ี..	ในโลก	4.0	ที่
การส่ือสารล้นเกนิเช่นปัจจุบัน	การ
นัง่นิง่ๆ	 อยู่กบัความคดิตวัเองถกู
มองเป็นการ	“เสียเวลา”	แต่การเสีย
เวลามันเลวร้ายขนาดนั้นจริงๆ	
หรือ?	 บางครั้งส่ิงท่ีเราคิดว่าคือ
การ	 “เสยี”	 อาจเป็นโอกาสสูก่าร	
“ได้”	บางอย่างมาแทน

Money 101 : เร่ิมต้นนับ
ห นึ่ ง สู ่ ชี วิ ต ก า ร เ งิ น
อุดมสุข

โดย จกัรพงษ์ เมษพันธุ์

“อยากเริม่ต้นศกึษาเรือ่งการเงนิ	
ต้องเริม่ต้นยงัไง”	
“Money	 101	 :	 เริม่ต้นนับหนึง่สู่
ชวีติการเงนิอดุมสขุ”	คอืค�าตอบ
ของค�าถามข้างต ้น	 เราได ้
รวบรวมหลักคิดและวิธีการ
บรหิารเงนิ	รวมไปถงึวธิวีางแผน
การเงนิส่วนบคุคล	ทีโ่ค้ชใช้สอน
และบรรยายให้กับผู้คนหลาย
หมืน่คน	มาตลอด	14	ปี	กลัน่เป็น
เนื้อหาท่ีอ่านง่าย	 เป็นขั้นเป็น
ตอน	 เหมาะส�าหรับผู้เริ่มต้น
ศกึษาเรือ่งการเงนิทกุคน
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