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อ่านหนังสืออย่างไรไม่ให้หลับ

...หนึ่งในช่วงเวลาที่จะพาให้ง่วงนอนมากที่สุดของใครหลายๆคนนั่นก็คือ 

“ตอนอ่านหนงัสอื” ไม่รูท้�าไม ได้อ่านหนงัสอืเม่ือไหร่เป็นต้องง่วงจนเผลอ

หลบัทกุท ีซึง่ในวนันีเ้ราจะไปดเูคลด็ลบั “อ่านหนงัสืออย่างไรให้ไม่ง่วง”...

1.หลีกเลี่ยงสถานที่ ที่จะน�าเราไปสู่การหลับ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนอนอ่านหนังสือหรือนั่ง

อ่านบนเตียงเนีย่แหล่ะ นัง่อ่านอยู่แล้วไถลไปเร่ือย 

จนกลายเป็นท่านอน แล้วก็หลับคาหนังสือไป

ในที่สุด เพราะฉะนั้นเป็นไปได้อยุ่ห่างจาก เตียง 

หมอน โซฟา อะไรที่ให้ความรู้สึกนุ่มๆ เคลิ้มๆ 

หรือสร้างบรรยากาศถึงการหลับนอน ทิ้งไปให้

หมด

2.อ่านในที่ ที่มีแสงสว่างเพียงพอ

ในการอ่านหนังสือ ตาของคนเราต้องการแสง

สว่างท่ีเพียงพอ ถ้าอ่านในที่สลัวๆ ตาจะต้อง

ท�างานหนัก เมื่ออ่านได้สักพักก้จะเกิดอาการ

เมื่อยล้าของดวงตา จนต้องหลับเพื่อพักสายตา

ในทีส่ดุ ดงันัน้ถ้าอยากอ่านหนังสอืได้นานๆ ต้อง

อ่านในที่สว่างไว้ดีที่สุด



3.step by step

อ่านหนังสือไปทีละเรื่องอย่าข้ามเรื่อง สังเกตุได้

จากเวลาเรยีนเช่นกนั เวลาเราขาดเรยีนไปนานๆ 

พอเข้ามาเรียนแล้วเรียนไม่รู้เร่ืองเราก้จะง่วงและ

หลับลงในที่สุด เพราะงั้นการเรียนและการอ่าน

เราต้องไปทีละขั้นตามเนื้อหาของมัน จ�าไว้ว่า 

ความ งง เป้นบ่อเกิดของความง่วง

4.กินแต่พอดี

การกนิอาหารก่อนการเรยีนหรอือ่านหนงัสือควร

กินพอดีๆ ไม่ให้อิ่มมากเกินไป ตามค�ากล่าวที่ว่า 

“หนงัท้องตงึ หนงัตาหย่อน“ ถ้าอิม่มากๆจะท�าให้

เราง่วง

5.พักผ่อนให้เพียงพอด้วยล่ะ

เคยรู้สึกไหมว่าวันไหนที่เรานอนมาเต็มที่ทั้งวัน 

จะพยายามนอนอีกเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับเพราะ

ร่างกายเรามนัพกัผ่อนเตม็ทีไ่ปแล้ว เพราะง้ันการ

พักผ่อนให้เต็มที่ก็เป็นวิธีป้องกันที่ดีอีกทางหนึ่ง

6.อย่าหักโหมมากเกินไป

การอ่านหนังสือเราจะต้องใช ้สมองไปด้วย 

แน่นอนว่ายิ่งใช้มากก็จะเหนื่อยล้า เพราะฉะนั้น

เราก็ควรมีช่วงเวลาพักคร่ึงในการอ่านหนังสือ

บ้าง แล้วค่อยกลับมาอ่านต่อ

ทีม่า : http://www.wegointer.com, http://www.theact-

kk.net, LINE TODAY

7.เคลื่อนไหวร่างกายไหมล่ะ

การเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยให้ฮอร์โมนโดพา

มนีหลัง่มากกว่าปกติ โดยหน้าทีข่องเจ้าฮอร์โมน

จะช่วยสร้างความสุขและความพึงพอใจ และเมื่อ

สารตัวนี้หลั่งคุณก็จะรู้สึกมีแรงจูงใจในการอ่าน

หนงัสือมากกว่าเดมิ (ลองสังเกตดวู่าเวลาเดนิท่อง

ต�าราเรยีน มกัจะจ�าได้ดกีว่าการน่ังอยู่กับท่ีเฉยๆ)

8.สร้างทรรศนะคติที่ดีต่อการอ่าน

ความง่วงส่วนมากเกดิจากความเบือ่หน่าย ความ

ไม่ชอบ เกิดความต่อต้าน หรือเกิดมุมมองที่ไม่ดี

ตั้งแต่แรก เราต้องสร้างทรรศนะคติที่ดีๆ มองมัน

ไม่ใช่ภาระท�าตัวให้รู้สึกสนุกกับมัน ถ้าท�าไม่ได้

ก็ไม่ควรมันในแง่ลบแต่แรก สังเกตุไหมว่าเวลา

เล่นเกมส์หรอืดลูะคร ดกูนัได้เป็นหลายชัว่โมง แต่

พอจับหนังสือไม่ถึง 10 นาที หลับไม่เป็นท่า เหตุ

เพราะคุณต้องรู้สึกดีกับมันก่อน

9.เริ่มต้นจากเล่มที่อยากอ่าน

การอ่านหนังสือที่ไม่ชอบ ก็เหมือนโดนบังคับให้

กินยาพิษ กินเสร็จก็หลับไปเลย ตรงกันข้ามถ้า

ได้อ่านหนังสือท่ีชอบความสนใจก้จะอยู่แค่ตรง

นั้น ความชอบเป้นตัวช่วยก�าจัดความง่วง ความ

เบ่ือได้ด ีท�าให้อ่านหนงัสอืเป็นเรือ่งสนุกมากกว่า

อ่านแล้วต้องหลับแน่ ดงันัน้ก่อนอ่านหนังสอืทีไ่ม่

ชอบ ให้เริ่มอ่านจากสิ่งที่ชอบก่อน ก้เป็นการดึง

อารมณ์ให้มาอยู่ที่หนังสือได้
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    FEATURED BOOK

จับเสือมือเปล่า : Pre-order Japan : มลฤดี ทีบุญมา
	 เม่ือไหร่ก็ตามทีค่ณุค้นพบว่าก�าลงัมอีาการต่างๆ	เหล่านี	้เบือ่งานประจ�า	อยากลาออกจากชวีติ

มนุษย์เงินเดือน	อยากเริ่มท�าธุรกิจส่วนตัว	แต่ยังไม่มีเงินลงทุน	อยากเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจส่วน

ตัวที่ท�าอยู่	 ก�าลังหางานท�า	 และหามานานแล้ว	ท�างานประจ�าอยากมีรายได้เสริม	 ไม่รู้จะเริ่มตรง

ไหน	ไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม	ที่ท�าให้คุณได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้	เมื่ออ่านจบคุณจะได้แนวคิด

ดีๆ	ในการท�าธุรกิจ	คุณจะพบช่องทางรวย	หากคุณลงมือท�าอย่างจริงจัง	อดทน	ไม่ท้อแท้	เลิกล้ม

เสียก่อน	รับรองว่าคุณจะรวยได้แน่นอน



japan only! ญี่ปุ่นเขาจัดร้านกันแบบนี้ไง

: ทากาฮาชิ เขียน เมธี ธรรมพิภพ แปล

 อยากเป็นเจ้าของร้าน ต้องอ่านเล่มนี้!    

จัดเต็มรายละเอียดการดีไซน์ร้าน ชนิดอ่านแล้ว

ท�าเองได้การันตีโดยนักออกแบบชาวญี่ปุ ่น       

ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

จากป่าโปร่งถึงดงดิบ : วัธนา บุญยัง

 สารคดีที่จะท�าให ้ผู ้อ ่านได ้ สัมผัสกับ

วิญญาณของป่าอย่างครบถ้วน... ในยุคสมัยที่

ป่ายงัเป็นป่า ธรรมชาติยงัอดุมสมบูรณ์ด้วยแมก

ไม้และธารน�้าใส ชีวิตของเหล่าสัตว์และผู้คนยัง

ไม่สับสนวุ่นวายมากนัก ความสุขท่ีได้จากการ

บุกเข้าไปพบกับธรรมชาติที่ยังไม่มีใครผ่านและ

ท�าลายมาก่อน

ท�าไมไทเป : น�้าส้ม

 เร่ิมต้นด้วยค�าถาม น�าไปสู่การเดินทางหาค�า

ตอบกบัเมอืงท่ีมีทัง้ความน่ารกั ความเท่ ศิลปะ และ

ความคลาสสิกอยู่ในตัวนอกจากแหล่งช้อปปิ้งกับ

ตลาดกลางคนืยงัมร้ีานหนงัสอืมากมาย หอมกรุน่

ไปด้วยกลิ่นกาแฟและเขียวชอุ ่มไปด้วยต้นไม้       

ทีแ่ทรกตวัอยูใ่นเมอืงอย่างไม่ขดัเขนิ จะเป็นทีไ่หน

ไปได้ ถ้าไม่ใช่ไทเป



เนปาลประมาณสะดือ : นิ้วกลม
 อาจมียอดเขาทีมี่วิวสวยงามมากมายบน

โลกใบนี้ และปุนฮิลล์ก็เป็นเพียงหนึ่งในน้ัน 

ปุนฮิลล์ไม่ใช่จุดสูงสุด 

 แต่... เชื่อหรือไม่ว่า ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่

จะมีโอกาสไปยืน ณ จุดสูงสุดที่สุดนั้น ไม่มี

อะไร นอกจากจะบอกเล่ากนัแบบเพือ่นสู่เพ่ือน

ว่า “นายน่าจะได้มายนืตรงนัน้สกัคร้ังในชวีติ“

ญ่ีปุ ่น เที่ยวไม่ง้อไกด์ ไปไม่ง้อทัวร์ 

โตเกียวและเมืองโดยรอบ (Edition 2) : 

พงศกร ประทุมวงษ์

 Guide Book เล่มเดียวที่จะพาคุณ

ไปสมัผสัโตเกยีวและเมอืงโดยรอบอย่าง

ทีไ่ม่เคยมใีครท�ามาก่อน เป็นคูม่อืน�าเทีย่ว

เล่มเดียวที่พาคุณไปตะลุยประเทศญี่ปุ ่น      

จัดหนักโตเกียวและเมืองโดยรอบ พิเศษ!    

เจาะลึกเมืองท่องเที่ยวน่าสนใจรอบโตเกียว



จิบชานินทาญี่ปุ่น : Mr. Leon
 ควรท�าอย่างไร เมื่ออยู่ในญี่ปุ่น จะมีใคร

จะเข้าใจวิถีการกิน เที่ยว เรียน และการ

ท�างานในญี่ปุ่น หรือกับคนญี่ปุ่น ได้ดีเท่ากับ

ตวัเจ้าของประเทศบอกเอง คนญ่ีปุน่ท่ีหลงใหล

ในวิถีวัฒนธรรมไทย จะมาบอกเล่าเรื่องราว

ของตนเองในหนังสือ “ชิบชานินทาญี่ปุ่น“

ญี่ปุ่นป้ายนี้ : โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์
 หนังสือที่จะน�าพาคุณไปถึงญี่ปุ่นอย่าง

แท้จริง กระแสญีปุ่น่ฟีเวอร์ โดยเฉพาะการท่อง

เที่ยวญี่ปุ่น ท�าให้เรื่องราวในทุกมิติเกี่ยวกับ

ญ่ีปุ่นได้รับความสนใจจากผู้อ่านเพียงแต่ผู้รู้

จรงิเกีย่วกบัญีปุ่่นมน้ีอยมาก ญ่ีปุ่นป้ายนี ้เป็น

หนังสือที่จะท�าให้ผู ้อ่านเข้าใจญ่ีปุ่นอย่าง

แท้จริง 
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