


ได้ชาร์ตแบตให้ตัวเอง
 ปฏิเสธได้ไหมล่ะว่าการ 
อยู่ร่วมกับคนอื่น โดยเฉพาะคน
หมู่มากเป็นเวลานานๆจะท�าให้
เสยีพลงังานมากอย่างไม่น่าเชือ่ 
ซึง่นัน่อาจจะท�าให้เรารูส้กึเหนือ่ย 
หากลองใช้เวลาอยู่กับตัวเอง
จริงๆ สักพัก ได้คิดได้ท�าอะไร
คนเดียว จะรู้ได้เลยว่า การอยู่
คนเดียวนั้นแสนสบาย เหมือน
กับการได้เติมพลังให้กับตัวเอง
เต็มๆ อีกครั้ง

หยุดพักเพ่ือพัฒนาตัวเองให้ดี
ขึ้น
 ช่วงเวลาที่ได้อยู่คนเดียว
เงียบ ๆ เราจะมองเห็นทั้งข้อดี
และข้อเสียของตัวเองได้ง่ายขึ้น 
ซึ่งเป็นผลดีกับความสัมพันธ์

ทุกความสัมพันธ์ในระยะยาว 
เพราะการมองเหน็ตวัเองได้มาก
ขึน้จะเปิดโอกาสให้เราได้แก้ไขและ
พัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กัน

ได้ท�าในสิ่งที่ใจต้องการอย่างไร้
ขีดจ�ากัด
 การมใีครคอยอยูเ่คยีงข้าง
หรอืมเีพือ่นร่วมก๊วนมากๆ อาจ
ท�าให้ เราต้องเกบ็ความต้องการ
บางอย่างเอาไว้ กบัตวัเอง เพราะ
อาจจะหาจังหวะท�าในสิ่งนั้นได้
ยาก แต่หากได้ลองอยู่คนเดียว 
ใช ้ชีวิตอย่างล�าพังดูสักครั้ง 
คราวนี้ คุณอยากจะท�าอะไร จะ
ลองในสิง่ไหนกต็ามสบายเลยล่ะ 
ชีวิตไม่มีขีดจ�ากัดอะไรอีกแล้ว

กระตุ้นความมั่นใจในตัวเอง
 ตัวคนเดียวก็แปลว่าต้อง
ท�าอะไรๆ ด้วยตัวเองทั้งหมด 
ไม่มใีครซบัพอร์ตคณุอกีแล้ว ซึง่
กด็กีบัคนทีไ่ม่เคยได้ฉายเดีย่วใน
เรื่องใดๆ เพราะการต้องท�าอะไร
ด้วยตวัเองในสถานการณ์จ�าเป็น
จะสอนให้เรามคีวามมัน่ใจในตวั
เองมากยิ่งขึ้น

ระบบประสาทและสมองได้พัก
ผ่อน
 ช่วงเวลาทีร่่างกายได้ผ่อน
คลายมากทีส่ดุคอืช่วงเวลาของ
การอยูค่นเดยีวเงยีบ ไม่ต้องยึด
ติดกับอะไร  ไม่เร่งรีบ ไม่เหนื่อย 
ฟีลนี้มันดีสุดๆ ไปเลย

อยู่คนเดียว

ไม่ท�าให้เหงาอย่างที่คิด

หลายคนคิดว่าการทีต้่องอยู่คนเดยีวนัน้เป็นเรือ่งทีแ่ย่ และท�าให้ไม่มคีวามสขุ นัน่อาจจะเป็นเพราะคณุ
ยึดติดกับการมีความรักมากเกินไป หากคุณลองคิดทบทวนตัวเองดูดีๆ แล้วคุณจะรู้ว่าการอยู่คน
เดียวนั้นไม่ได้แย่เสมอไป มาดูกันว่าท�าไมเราต้องใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้าง!!

ที่มา : https://health.kapook.com/view134173.html, https://www.chill-
painai.com/scoop/5232/



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

ทางรอดในโลกใบใหม่แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ : Klaus Schwab, Nicholas 
Davis แปล ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
 เม่ือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยีเปลี่ยนไป เราต้องคิดใหม่เพื่อควบคุมอนาคต 

ส่วนก�าหนดทศิทางของผลกระทบจากเทคโนโลยีหลกั ๆ  ทีก่�าลงัพลกิโลกอย่างไร ครัง้นีไ้ด้รวบรวม

ข้อมลูจากผู้เช่ียวชาญชัน้น�าของโลกกว่า 200 ชวีติ ทัง้จากสาขาสงัคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ

เทคโนโลย ีพาคณุมาส�ารวจ 12 เทคโนโลยีแกนกลางของมนุษยชาตใินอนาคต สรปุพลวตัรส�าคญั

และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด กลั่นกรองออกมาเป็นแนวทางการปรับตัวที่ทุกคน ทุกสาขา

อาชีพต้องเรียนรู้



BOOK
การท�าเหมืองข้อมูล เล่ม 1 
การค้นหาความรู้จากข้อมูล
โดย รศ. สายชล สินสมบูรณ์
ทอง 

น�ำหลักกำรในกำรท�ำเหมือง
ข้อมูลไปใช้ในกำรท�ำปัญหำ
พเิศษ หรอืเป็นเคร่ืองมือทำงกำร
ตลำด เพ่ือเอำชนะคู ่แข่งทำง
ธุรกิจ ประกอบด้วย 13 บท คือ 
บทน�ำเกี่ยวกับกำรท�ำเหมือง
ข้อมูล กำรจัดเตรียมข้อมูลก่อน
ประมวลผลข้อมูล กำรวิเครำะห์
ข้อมูลโดยกำรส�ำรวจ วิธีกำรเชิง
สถิติในกำรประมำณค่ำและกำร
ท�ำนำย ควำมใกล้เคียงกันมำก
ที่สุด ต้นไม้ตัดสินใจโครงกำร
ประสำทเทียม โครงจ ่ำยโค
โฮเนน กฎควำมสัมพันธ์ วิธีกำร
ประเมนิตัวแบบ กำรท�ำเหมืองข้อ
มูลบนเวป และโปรแกรมในกำร
ท�ำเหมืองข้อมูล

คูม่อืค้นหา 1% ท่ีส�าคัญท่ีสดุ

Find Your Balance Point

โดย Brian Tracy และ Chris-

tina Stein

ควำมส�ำเร็จครั้งย่ิงใหญ่ไม่ได้
อยู ่ที่ว่ำคุณท�ำอะไรแต่อยู ่ที่ว่ำ
คุณเลือกท่ีจะ “ไม ่ท�ำอะไร” 
ต่ำงหำก 

เวลำมองไปยงัคนทีป่ระสบควำม

ส�ำเร็จ คุณอำจคิดว่ำพวกเขำคง

มีชีวิตท่ีแสนยุ่ง มีอะไรที่ต้องท�ำ

มำกมำยก่ำยกอง... แต่เชื่อหรือ

ไม่ว่ำ สิ่งที่พวกเขำท�ำคิดเป็น 1 

เปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่คนส่วนใหญ่

ท�ำเท่ำนัน้! เพรำะจรงิๆ แล้ว “สิง่

ส�ำคัญ” ที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จ

นั้นมีอยู่แค่ไม่กี่อย่ำง

การท�าเหมืองข ้อมูล เล ่ม 

2 วิธีการและตัวแบบ

โดย รศ. สายชล สินสมบูรณ์

ทอง

น�ำหลักกำรในกำรท�ำเหมือง
ข้อมูลไปใช้ในกำรท�ำปัญหำ
พเิศษ หรอืเป็นเครือ่งมือทำงกำร
ตลำดเพื่อเอำชนะคู ่แข ่งทำง
ธรุกจิ ประกอบด้วยเนือ้หำ 8 บท 
คือ วิธีกำรลดมิติข้อมูล ตัวแบบ
กำรถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำย ตัว
แบบกำรทดถอยเชิงซ้อน ตวัแบบ
กำรถดถอยโลจิ สติ ก  กำร
ประมำณค่ำนำอีฟเบย์และโครง
ข่ำยเบย์เซียน อัลกอริทึมเชิง
พันธุกรรม อัลกอริทึมกำรค้นหำ
กลุ่มข้อมูลที่ปรำกฏร่วมกันบ่อย 
และโปรแกรมในกำรท�ำเหมือง
ข้อมูล



BOOK
AROUND THE WORLD บน

โ ล ก นี้  ยั ง มี ท่ี เ ท่ี ย ว

มากมายให้ไปสัมผัส

โดย อนุพันธ์, นิธิธาดา, 

สิงหพันธุ์ 

ที่สุดของเมืองในฝัน ที่ใคร ๆ  ก็
อยำกไปเยือนสักครั้งในชีวิต.. 
ในยุคแห่งอินเทอร์เน็ตที่ข้อมูล
ล้วนเข้ำถึงได้ง่ำย ภำพถ่ำย
สถำนที่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้
ที่เคยดูลึกลับก็ค่อยๆ เผยโฉม
ออกมำสู่สำยตำผู้คนมำกขึ้น 
บนโลกนี้.. ยังมีที่เที่ยวมำกมำย
ให้ไปสัมผัส ที่สุดของเมืองใน
ฝัน.. ที่ใคร ๆ ก็อยำกไปเยือน
สั ก ค รั้ ง ใ น ชี วิ ต  จ ำ ก
ประสบกำรณ์กำรเที่ยวรอบ
โลกของนักเดินทำงทั้งสำมคน 
ที่จะเปิดโลกกว้ำงใบนี้. พร้อม
ให้คุณไปสัมผัส...

พระราชพิธีสิบสองเดือน
โดย พระราชนิพนธ ์ ใน 
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กล่ำวถึงพระรำชพิธีที่ปฏิบัติ
ประจ�ำในแต่ละเดือน เป็นมลูเหตุ
ให้สงัคมไทยทีย่ดึมัน่ในพระมหำ
กษัตริย์ และเป็นสังคมที่มีพุทธ
ศำสนำเป็นแนวทำงกำรด�ำเนิน
ชวีติ กำรได้รบัพธิกีรรมเหล่ำนีไ้ว้
เป็นประเพณี และวิถีทำงกำร
ด�ำเนินชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธ
ศำสนำ บำงพระรำชพิธีเป ็น
ประเพณีมำแต่ดึกด�ำบรรพ์ บำง
พิ ธีอิ ง กับศำสนำพรำหมณ ์ 
พิธีกรรมและพระรำชพิธีสิบสอง
เดือนนี้แตกย่อยไปอีกมำกมำย

มายาเงา

โดย  พงศกร

“ผมอ้ำปำกค้ำงด้วยควำมตกตะลงึ 
เม่ือพบว่ำตุ๊กตำทหำรดีบุกตัวท่ี
รหสัจ้องมองนัน้ ค่อยๆ ขยบัและ
ลกุขึน้ตัง้ได้เอง จำกนัน้รหัสกใ็ช้วธิี
เดียวกนันี ้จบัตุก๊ตำทกุตวัในกล่อง
ตัง้ขึน้ โดยทีม่อืของเขำไม่ได้เอือ้ม
ไปแตะต้องแม้แต่น้อย” ..เอำตุก๊ตำ
มำเล่นรบกนัเถอะ นำยท�ำได้ยัง
ไงน่ะ.. เขำยงัไม่หำยประหลำดใจ 
..เร่ืองแบบนีส้อนกนัไม่ได้หรอก.. 
รหสัส่ำยหน้ำ ..เอำไว้นำยตำยเป็น
ผแีบบฉนัเมือ่ไหร่.. นำยกท็�ำได้เอง
ล่ะ!
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