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Read a novel
อ่านนิยายแล้วดีอย่างไร



 มีคนมักบอกว่า การอ่านหนังสือท�าให้

สมองดี เรามกัจะนกึถึงแต่ต�าราเรยีน หรอืหนงัสือ

ทางวิชาการทั้งหลาย แม้กระทั่งหนังสือนิยายท่ี

หลายคนบอกว่าให้แต่ความสนุก ทว่าที่จริงแล้ว

มนักลบัให้ประโยชน์มากกว่าทีคุ่ณคิด มงีานวจิยั

ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ เผยว่า การอ่าน

หนงัสอืนยิายถอืเป็นการบรหิารสมองอกีทางหนึง่ 

เราจึงรวบรวมข้อดีเหล่านั้นมาฝากกันค่ะ

 1. ช่วยฝึกสมาธใิห้แกร่งขึน้ การอ่านนยิาย

ท�าให้เราสามารถจดจ่ออยูก่บัเรือ่งราวน้ันได้นาน

ซึ่งจะช่วยในเร่ืองการเพ่งสมาธิและฝึกสมองไป

ด้วย การมีสมาธิท�าให้เราท�าส่ิงต่างๆ ได้ดีขึ้น 

แถมยังได้หนีความวุ่นวายจากโลกภายนอก

 2. เซยีนภาษาไทย หากลองสงัเกตดีๆ  การ

อ่านนยิายบ่อยๆ ช่วยให้เราเก่งภาษาไทยมากขึน้ 

ย่ิงอ่านมาก ก็ยิ่งได้เรียนรู้การใช้ส�านวนการพูด

หรือส�านวนการเขียน ได้เรียนรู้ค�าศัพท์ๆ รวมถึง

การใช้รูปประโยคที่ถูกต้องด้วย

 3. ฝึกนิสัยรักการอ่าน ต้องยอมรับว่าการ
อา่นนยิายชว่ยใหห้ลายคนมนีสิยัรกัการอา่นมาก
ขึ้น และยังช่วยให้เราหันไป อ่านหนังสือประเภท
อื่นๆ อีกด้วย 
 4. แหล่งรวมความบันเทิง หลายครั้งที่เรา
รู้สึกเครียดจากการเรียน การท�างาน หรือปัญหา
ท่ีเจอในชีวิตประวันจะช่วยให้เราผ่อนคลาย 
เพียงแค่ได้อ่านสักตอนสองตอนก็จะท�าให้เราลืม
ความเครียดที่เราเผชิญอยู่ บางทีพออ่านจนจบ
เล่มอาจจะอินจนลืมเรื่องเครียดไปเลยก็ได้
 5. การอ่านให้ความรู้ แน่นอนว่าทุกครั้ง
ที่คุณอ่านจะได้ข้อมูลใหม่ๆ ที่คุณยังไม่เคยรู้ ไม่
จ�าเป็นว่าจะต้องเป็นหนังสือทางวิชาการ แต่
หนังสือนิยายก็สอดแทรกความรู้เรื่องราวต่างๆ 
ไม่มากก็น้อย แล้วอย่างนี้จะไม่ลองหยิบหนังสือ
ขึ้นมาอ่านเลยหรือ?
 ยังไงก็ตาม การอ่านนิยายน้ันช่วยพัฒนา
ศักยภาพของเราได้หลายด้าน แต่ต้องอย่าลืมว่า
ทุกอย่างล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ที่มา : today.line.me/, www.tunwalai.com/, www.satapornbooks.co.th

5 เหตุผล ที่ท�าให้อยากหยิบนิยายขึ้นมาอ่าน



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

โภชนาการกับผัก, ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์, ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย และ ริญ เจริญศิริ

คณุค่าทางโภชนาการของผกั ข้อแนะน�าในการบรโิภคผกัส�าหรบัผูป่้วยโรคไต โรคเบาหวานและ

ผู้ต้องการลดน�า้หนกั บทบาทหน้าทีข่องสารอาหารชนดิต่างๆ คณุค่าของผกั 32 ชนดิ และผกัพืน้

บ้านภาคใต้ 10 ชนิด ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร ตัวอย่าง

เมนูอาหารผัก 11 เมนู ที่อร่อย ท�าง่าย และเปี่ยมคุณค่า



BOOK
สุดยอดต�ารับยาอายุวัฒนะ 
จากผกัพืน้บ้านใกล้ตวั
โดย ธรีะวฒุ ิปัญญา

การใช้พืชผักในรูปของสมุนไพร
น้ัน แพร่หลายมากยิ่งขึ้น จาก
อาหารไปเป็นยารกัษาโรค เครือ่ง
ส�าอาง อาหารเสริม แต่ส�าหรับ
เราแล ้วแค ่การกินพืชผักที่มี
สรรพคุณผลดีต ่อร ่างกาย ก็
ถือว่าเป็นการพาตนเองให้ออก
ห่างจากโรคร้ายนานาชนิดแล้ว 
การใช้พืชผักพื้นบ้าน เป็นอีก
แนวทางหน่ึงท่ีคนรักสุขภาพทั้ง
หลายควรที่จะลองศึกษาและน�า
มาใช้ แล้วคุณจะรูว่้าผกัไม่ได้มดีี
แค่อิม่ท้องเท่านัน้ เกีย่วกบัพชืผกั
พืน้บ้านมากมายทีม่สีรรพคณุส่ง
ผลดีต่อร่างกาย

ใช้ปุ ๋ยดี เลือกดินถูก ปลูก
พืชผักงดงาม

โดย Tetsuro Kato
แปล อังคณา รัตนจันทร์

ผู ้ เชี่ ยวชาญด ้านการเกษตร 
แนะน�านกัท�าสวนท้ังมอืใหม่และ
มือเก่าในเรื่องต่าง ๆ เช่น เลือก
ปุ ๋ยอย่างไร ดินแบบไหนท่ีพืช
ชนิดต่าง ๆ ชอบ ใช้ภาชนะปลูก
แบบใดดี พืชชนิดใดไม่ควรปลูก
ในภาชนะแต่เอาลงดินจะดีกว่า 
และ ยังมีรายการ ความชอบ-ไม่
ชอบ ของพชืผลยอดนยิม เพือ่ให้
เราเลือกส่ิงที่ดีที่สุดแก่ต้นไม้ที่
บรรจงปลูก

อัจฉริยะการตลาด
โดย ดร. เอกก์ ภทรธนกุล

เ วทมนตร ์ การตลาดที่ ใ ช ้
ควบคุมลูกค้าแบบไม่รู้ตัว เรื่อง
ราวการตลาดอันน่าทึ่งระดับ
อัจฉริยะ ที่จะท�าให้คุณเข้าใจ
และเข ้าถึงพฤติกรรมของผู ้
บรโิภคได้อย่างลึกซึง้ พร้อมทัง้
หลีกเลี่ยงการตลาดสุด “ป่วย” 
ที่อาจท�าให้คุณเพลี่ยงพล�้า 
แล้วหันกลับมาน�ากลยุทธการ
ตลาด “สุดเจ๋ง” และแนวคิด
แบบ “สุดแจ ๋ว” ที่ เข ้ าขั้น
อัจฉริยะ มาปรับใช้ในการ
ประกอบธุรกิจและการด�าเนิน
ชีวิตประจ�าวัน ลับคมเขี้ยวเล็บ
จับลูกค้าให้ “อยู่หมัด” และ
รักษาลูกค้าให้อยู่กับคุณอย่าง
ยั่งยืน หลากหลายเรื่องราวใน
หนังสือ “การตลาดอัจฉริยะ”



BOOK
อ่านเร็ว เข้าใจ ไม่มีวันลืม
โดย Mark Tigchelaar
แปล จิรประภา ประคุณหังสิต

หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนมุม
มองการอ่านเอาความรู้ของคุณ
สิ่งที่คุณคิดว่า คุณความจ�าดี
หรือไม่ดี อาจจะไม่ถูกต้อง
เพราะมันคือ คุณใช้วิธีการ
แบบที่ฝึกมาแล้วหรือยัง ต่าง
หาก แค่อ่านเป็นก็เห็นความ
ส�าเร็จทั้งเรื ่องเรียน เรื่องงาน 
วิธี UseClark 
จากหลักการสมองแปดข้อที่จะ
เปลี่ยนคุณเป็นนักอ่านสมองไว 
เรียนรู้อะไรได้รวดเร็วและมี
ความจ�าเป็นเลิศ!

บริหารกายชะลอวัย ให ้

สวยสุขภาพดี

โดย  คนฑวรรณ ทองโสม

ปัจจุบนัวถีิชวีติท่ีเร่งรบีในปัจจุบนั
ท�าให้คนเราไม่มเีวลาทีจ่ะไป
ออกก�าลงักาย แต่ร่างกายของเรา
กย็งัต้องการการดแูลเอาใจใส่

ดังนั้นการบริหารร่างกายแบบ
ง่ายๆ กเ็ป็นอกีทางเลอืกหน่ึง โดย
ไม่ต้องไปฟิตเนส ไปโยคะ แค่ใช้
เวลาว่างระหว่างวนัหรอืขณะดทูวีี
ยามเยน็กส็ามารถท�าได้

ซึง่นอกจากจะท�าให้สุขภาพดีแล้ว 
ยังท�าให้ผิวพรรณสดใสชะลอวัย 
แถมยังแก้ปัญหาสุขภาพบาง
ประการได้ด้วย

พรุ ่ งนี้ผมจะเดตกับเธอ

คนเมื่อวาน

โดย Takafumi Nanatsuki

แปล กนกวรรณ เกตุชยัมาศ

คณุเชือ่เรือ่งรกัแรกพบไหม
คุณคิดว่ารักครั้งน้ีเป ็นเรื่อง 
มหัศจรรย์รึเปล่า
แต่เมือ่รูว่้ารกัครัง้น้ียากจะเป็นไป
ได้ คณุยงัเลอืกท่ีจะ “รกั” อยู่
ไหม...
นยิายรกัหวานซึง้แสนเศร้าทีเ่ล่า
เรือ่งราวของสองชวีติทีถู่กผกูพนั
ไว้ด้วยพรหมลขิติด่ังปาฏิหารย์ิ 
เมื่อคุณล่วงรู้ความลับของเธอ
แล้ว คุณจะอยากอ่านทั้งเรื่อง
ใหม่อกีครัง้ตัง้แต่ต้น
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