


บางคนซือ้หนงัสอืมาโดยทีไ่ม่ได้นกึเลยว่าจะต้อง

อ่านเมื่อไร โดยเฉพาะคนที่ชอบบรรยากาศของ

การซื้อหนังสือ ชอบเข้าร้านหนังสือ หรือแม้แต่

งานหนังสือทั้งใหญ่และเล็กที่จัดขึ้นหลายครั้งใน

รอบปี ท�าให้คนรักการอ่านได้ต่ืนเต้นกับการได้

พบและสัมผสัหนงัสอืเล่มใหม่ๆ จนในทีส่ดุกต็ดัสนิ

ใจซื้อมาไว้ในบ้าน แต่หนังสือท่ีอยากได้มักจะ

ไม่ใช่แค่เล่มเดียว จนในที่สุดหนังสือที่ซื้อมา (แต่

ยังไม่ได้อ่านซักที) ก็เริ่มกองสูงขึ้นเรื่อยๆ และมัก

จบลงด้วยเหตุผลที่ว่า ไม่มีเวลาจะหยิบมาอ่าน

สาเหตุที่คนเราชอบซื้อหนังสือมาเก็บไว้ก็

เพราะว่า
1. กลัวว่าจะหาหนังสือเล่มนี้ไม่เจออีก 

 เพราะเกิดความรู ้สึกกลัวว ่า ถ้าสนใจ

หนังสือเล่มไหน และไม่ได้ซื้อเก็บไว้ เมื่อกลับไป

หาหนังสือเล่มนั้นอีก อาจจะหาไม่เจอแล้ว “ถ้า

งั้นก็ซื้อเก็บไว้ก่อนดีกว่า เผื่อได้ใช้”

2. การซื้อท�าให้มีความสุข 

 ความรู ้สึกดีหลังจากท่ีซื้อแล้วรู ้ สึกว่ามี

หนังสือที่เราอยากได้อยู่ในมือ มีความรู้สึกภูมิใจ

ยอยู่ลึกๆ ว่าได้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนั้น

3. ซื้อตามคนอื่น 

 หนังสือท่ีไอดอล ดาราที่ชอบอ่าน หรือ

หนังสือที่มีกระแสรีวิวเป็นที่พูดถึงในโซเชียล 

ท�าให้รู้สึกว่าอยากจะอ่านมากยิง่ขึน้ สิง่เหล่าน้ีย่ิง

ท�าให้รู้สึกว่า ไม่มีทางท่ีจะปฏิเสธที่จะซื้อมาเก็บ

ไว้ก่อน (แม้ว่าจะไม่ได้อ่านก็เถอะ

4. เรามคีวามสุขกบัการจินตนาการสิง่ทีจ่ะได้จาก

การอ่านหนังสือ 

 บางคนอยากพฒันาตนเอง กจ็ะซือ้หนงัสอื

พัฒนาตนเองมาเก็บไว้ และคิดว่าเมื่อได้อ่านแล้ว

จะมีชีวิตที่ดีขึ้น บางคนเห็นไอดอลของตนซื้อ

หนังสือมาอ่าน ตนอยากเก่งแบบ

ซื้อมาต้องอ่านให้หมด

อ่านหนังสือ (ที่ซื้อมาดองเอาไว้) 

 อย่างไรให้หมดเสียที!



5. ไม่มีเวลาอ่าน 

 พูดง ่ายๆ ก็คือ มีเวลาให้กับอย่างอื่น
มากกว่าการอ่านหนังสือ และไม่ได้มีเวลาที่
จะแบ่งความส�าคัญให้กับการอ่าน ชะตากรรม
สุดท้ายของหนังสือเหล่านั้นก็คือจมกองฝุ่น

 จะต้องเข้าใจความรู้สึกนี้อย่างแน่นอน พอ
มองหนังสือที่ตัวเองมีอยู่ ท�าไมมันถึงได้มากมาย
ขนาดน้ี ได้แต่นึกในใจว่าเราจะอ่านหมดไหม 
อย่าให้อาการชอบดองหนงัสอืต้องกลบัมาอกีเดด็
ขาด ในเมื่อซื้อมาแล้วก็ต้องอ่านให้ครบทุกเล่ม
สิ ใครที่กังวลว่าจะอ่านไม่ครบทุกเล่มหรือคิดว่า
คงท�าได้แค่ซื้อมาเก็บสะสมไว้ที่บ้าน ขอให้หาย
ห่วงไปได้เลย เพราะเรามีเคล็ดลับที่จะท�าให้อ่าน
หนงัสอืได้มากขึน้ รบัรองว่าใช้ได้ผลอย่างแน่นอน

How to อ่านหนังสือที่ดองไว้ยังไงให้หมด!
1. ตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าต้องอ่านกี่เล่ม

 ต่อไปนีข้อให้คดิทกุครัง้ก่อนทีจ่ะซือ้ แล้วตัง้

เป้าหมายกับตัวเองว่าเราจะอ่านได้กี่เล่ม เราจะ

อ่านแต่ละเล่มจบตอนไหน และเพือ่เพิม่เป้าหมาย

ให้มากขึ้น

2. ก�าหนดเวลาในการอ่านให้ชัดเจน

 หนังสือบางเล่มไม่ได้หนาเลย แต่ท�าไมเรา
ถึงอ่านไม่จบซะที นั่นเป็นเพราะเราไม่ได้ก�าหนด
เวลาในการอ่าน เราควรตั้งเวลาการอ่านหนังสือ
โดยเลือกเวลาที่พร้อมจริงๆ เช่น ในเวลาเช้า 
เพราะในตอนเช้าร่างกายและจิตใจของเราจะ
ปลอดโปร่งมากกว่าช่วงเวลาอ่ืน จึงเหมาะอย่าง
ยิ่งกับการอ่านหนังสือ

3. สร้างบรรยากาศการอ่านให้สบายที่สุด

 บรรยากาศและสถานท่ีเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ส�าคญัท่ีท�าให้เราอ่านหนงัสือได้จ�านวนมาก หาก
เราอยู่ในสถานที่ที่บรรยากาศไม่ดี ก็คงไม่มีใคร
อยากอ่านหนังสือ สุดท้ายก็ต้องดองหนังสือเก็บ
ไว้ ลองเลือกสถานที่สงบ ไม่มีเสียงรบกวน หรือ
เป็นสถานที่ที่เรารู้สึกสบายใจ น่าจะช่วยสร้าง

บรรยากาศให้เราอ่านหนงัสอืได้อย่างเพลดิเพลนิ

4. อย่าอ่านตามล�าดับความชอบ
 เช่ือว่าหลายคนคงไม่ได้ซื้อแต่หนังสือที่ตัว
เองตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะอ่านหรอก บางเล่มปกสวย 
บางเล่มลดราคาพิเศษ บางเล่มเหน็คนซือ้กันเยอะ
เลยซือ้ตามบ้าง เป็นใครจะอดใจไหว คงต้องหยิบ
ตดิไม้ตดิมอืกลับมาบ้าง แต่ในเมือ่ซือ้มาแล้วกต้็อง
ลองอ่านดู และเราไม่ควรเลือกอ่านหนังสือตาม
ล�าดบัความชอบ เพราะถ้าเริม่จากอ่านเล่มท่ีชอบ
ก่อน พอถึงเล่มถัดไปเราก็จะเริ่มเบื่อ เราควรอ่าน
สลับกนัไป พออ่านเล่มท่ีชอบจบ เล่มต่อไปอาจจะ
อ่านเล่มทีเ่ราไม่ถนดั วธินีีจ้ะท�าให้เราอ่านหนงัสอื
ได้เยอะขึ้น

ที่มา : https://kullastreemag.com/lifestyle/อ่านหนังสือดอง, https://book.mthai.

com/book-tips/11313.html



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

กฎ 20 ชั่วโมงแรก : Josh Kaufman แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา

 คุณคิดว่าเวลา 20 ชั่วโมงสามารถท�าอะไรได้บ้าง? “จอช คอฟแมน” อดีตซีอีโอชื่อดังผู้มี
งานล้นมือ ค้นพบเทคนิคการเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพ จนท�าให้สามารถเรียนภาษาที่สอง เล่น
โยคะ วนิด์เซร์ิฟ และอคูเูลเล่ได้อย่างเชีย่วชาญ โดยใช้เวลาไม่ถงึ 20 ชัว่โมง ทัง้ทีไ่ม่เคยมีพ้ืนฐาน
มาก่อน... อยากเก่งอะไร... ไม่ว่ายากแค่ไหน คณุกส็ามารถท�าได้ในเวลาทีส่ัน้ลงกว่าเดมิ 100 เท่า! 
หนงัสือเล่มนีจ้ะเผยเทคนิคทีเ่ขาใช้แบบหมดเปลอืก คณุสามารถน�าไปปรบัใช้กบัการเรยีนรูท้กัษะ
ใหม่ในทุก ๆ เรื่อง โดยใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิม



BOOK
วิเคราะห์ข ้อมูลสถิติ และ
ท�างานวิจัยด้วย Excel (Ex-
cel Statistic Analysis)
โดย  ปรีดาภรณ์ กาญจน
ส�าราญวงศ์

เป็นคู ่มือประกอบการท�างาน
วิจั ยด ้ วยโปรแกรม Exce l 
ครอบคลุมเนื้อหาต้ังแต ่การ
ออกแบบแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนการอ่านผลการ
วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
เหมาะส�าหรับนิสิต นักศึกษา 
บัณฑิตศึกษา ที่ต้องท�าปริญญา
นิพนธ์ งานวิจัย เพื่อส�าเร็จการ
ศึกษา และครูอาจารย์ที่ต ้อง
ท�างานวิจัยต่างๆ

การบรหิารความเสีย่งภยัและ

การประกนัภยัในศตวรรษ ที่ 

21

โดย รศ.ดร. ฐติิวดี ชยัวฒัน์

ให้ความรู ้และแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นแก่บุคคลและองค์กร 
วิเคราะห์ความเหมาะสมของ
การประกันชีวิต การประกัน
สุ ขภาพ  และกา รปร ะ เ มิ น
วินาศภัยแบบต่าง ๆ  ที่ผู้บริโภค
สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับความเส่ียงภัยของ
ตนเองและองค์กร และน�าเอา
ความรู ้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

คนละก ้าว

โดย ชายชาญ ใบมงคล (เบล

ล่า)

บันทึกขนาดยาวเก็บทุกอารมณ์
และเหตุการณ์ประทับใจบนเส้น
ทาง “เบตง-แม่สาย” กบัโครงการ 
“ก ้าวคนละก ้าวเพ่ือ 11 โรง
พยาบาลทั่วประเทศ” โครงการ
ระดมทุนจากพ่ีน้องชาวไทยครั้ง
ประวตัศิาสตร์ บนเส้นทางก้าวที่
ยาวที่สุดในชีวิตของ “ตูน บอดี้ส
แลม” และเพื่อน ๆ จากใต้สุดสู่
เ หนื อ สุ ดแดนสยาม  2 , 1 9 1 
กโิลเมตร ท่ีส�าเร็จลงได้เพราะทกุ 
ๆ คนช่วยกันก้าว “คนละก้าว” 
อ่านแล้วหัวใจพองโต มีความ
หวัง มีก�าลังใจ มีแรง “ก้าว” ต่อ
ไปบนเส้นทางชีวิต



BOOK
สัตว ์มหัศจรรย ์และถิ่นท่ี

อยู ่ ฉบับบทภาพยนตร์

โดย J.K. Rowling 

-แปล พลอย โจนส์

เป็นเรื่องราวในปี 1926 เมื่อ 
“นิวท์ สคามันเดอร์” เพิ่งเสร็จ
สิ้นภารกิจเดินทางรอบโลก 
เพื่อศึกษาและบันทึกเกี่ยวกับ
สัตว์มหัศจรรย์หลากสายพันธุ์ 
เขาตั้ งใจแวะพักที่นิ วยอร์ก
เพียงชั่วครู่หากไม่ได้พบกับ 
“โนแมจ” จนเกิดเหตุกระเป๋า
เวทมนตร์สูญหายและสัตว์
มหัศจรรย์ของนิวท์หลุดรอด
ออกมา อุบัติ เหตุครั้งนี้อาจ
สร้างปัญหาใหญ่ให้แก่ทั้งโลก 
 นี่ คื อการผจญภัยครั้ ง
ใหม่สุดตื่นตา ที่จะท�าให้คุณ
แทบลืมหายใจ!

สามก๊ก

โดย วินทร์ เลียววาริณ

ฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่น ‘นิยายก�าลัง
ภายใน’ เล่าแต่ละเหตุการณ์ใน
รูปเร่ืองส้ัน แล้วร้อยต่อกันเป็น
นวนยิาย คล้ายกบักลวธิกีารเล่า
เร่ืองของ ประชาธิปไตยบนเส้น
ขนาน นัน่คอืแต่ละเรือ่งจะมคีอน
เส็ปต์เอกเทศของมันเอง ขณะ
เดียวกันก็ใช้เทคนิคแนวทดลอง
เชิงรูปแบบ
 มองดูสภาพบ้านเมืองใน
รอบหลายสบิปีนี ้ไม่มเีหตกุารณ์
ใดท่ีไม่อยูใ่น สามก๊ก มาก่อน แม้
จะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการเมือง 
การแก ่งแย ่ง ชิงอ�านาจ แต ่
ขอบข่ายของ สามก๊ก นั้นกว้าง
มาก อ่านได้หลายมุม ทั้งในมุม
ประวัติศาสตร์ การเมือง การ
ปกครอง ยุทธศาสตร์ ไปจนถึง
ความเป็นมนุษย์

สิงสู ่

โดย หริพรรณ เขียนจาก

บทภาพยนตร์ของ วิศิษฏ์ 

ศาสนเท่ียง

“จรงิๆ แล้ว วญิญาณคอือะไรครบั 
นายแม่”

“วญิญาณกค็อืความทรงจ�า” 

 “ความทรงจ�าทีย่งัหลงเหลอื

อยู่หลังจากร่างกายสูญสลายไป

แล้ว มันคงล่องลอยไปเรือ่ยๆ อย่าง

ไร้จดุหมาย เพ่ือรอคอยเวลาหวน

คนืกลบัมา เมือ่ไหร่กต็ามคนทีเ่คย

ผกูพนัด้วยร�าลึกถึงเขา กเ็หมอืน

ความทรงจ�าของคนตายได้เข้าสิงสู่

อยูใ่นจติใจของคนคนนัน้”
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