
บทน�ำ

“การอ่านแบบโทได”  ช่วยให้คนที่เคยได้
คะแนนมาตรฐานแค่ 35 คะแนน
อย่างผมเปลี่ยนแปลงไป 

  •	 แค่เปลี่ยน		“วธิอี่านหนงัสอื”		
	 	 	 กส็ามารถฝึก		“ไหวพรบิ”		ได้แล้ว	 15

  •	 เปลี่ยนจากการอ่านเชงิรบัไปสู่		
	 	 	 “การอ่านเชงิรกุ”	 18

	 	 •	 นกัศกึษาโทไดส่วนใหญ่		“อ่านเชงิรกุ”	 19

  •	 ถกเถยีงกบัหนงัสอืจนถงึที่สดุ	 21

  •	 5	ทกัษะที่สามารถฝึกได้ด้วยการอ่าน 23 ส่วนที่

สารบัญSAMPLE



1
ส่วนที่ 5 ขั้นตอนในกำร  “อ่ำนแบบโทได”  

ที่ช่วยพัฒนำไหวพริบ

ขัน้ต
อนที่

1
การตัง้สมมุติฐานช่วยให้  
“ทักษะการอ่านเชิงลึก”  

เพ่ิมขึน้อย่างน่าทึง่
นักศึกษาโทไดจะคิด  “ก่อนเริ่มอ่าน”.......28

1  “การเตรียมพร้อมก่อนเริ่มอ่าน”  
  คือสิ่งที่ท�าให้ทักษะการอ่านเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง! 

  •	 สิ่งที่ต้องท�าก่อนอ่านหนงัสอื 28

 •	 นกัศกึษาโทไดไม่ได้ม	ี	“ทกัษะการอ่าน” 32

 •	 แค่		“เตรยีมพร้อม”		ไว้	2	เรื่อง
	 	 กส็ามารถอ่านหนงัสอืยาก	ๆ	รู้เรื่องแล้ว! 35

2  “การอ่านปกจะช่วยให้  “สามารถคาดการณ์
 เนื้อหาจากข้อมูลอันน้อยนิด” 

 •	 “การอ่านปก”		คอือะไร 38

 •	 ขั้นตอน		“การอ่านปก” 43

 •	 3	เทคนคิที่ช่วยให้หาค�าใบ้จากหน้าปกได้มากมาย! 48

 •	 การเขยีนลงบนกระดาษโพสต์อทิ
	 	 มปีระโยชน์อย่างมาก! 52
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3  การตั้งสมมุติฐานท�าให้มองเห็น  “ภาพรวม
 ของหนังสือ”  และ  “สถานการณ์ปัจจุบัน
 ของตัวเอง”  ได้อย่างชัดเจน 

 •	 “การตั้งสมมตุฐิาน”		คอือะไร 55

 •	 4	ขั้นตอนที่ช่วยให้		“ตั้งสมมตุฐิาน”		
	 	 ได้อย่างง่ายดาย! 58

 •	 การก�าหนด		“เป้าหมาย”		ไว้ก่อน
	 	 จะช่วยให้ก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้น! 62

 •	 การตั้งสมมตุฐิานท�าให้มองเหน็ภาพใหญ่	 64
ขัน้ต

อนที่

2
การอ่านพร้อมกับสัมภาษณ์ช่วยให้มองเห็น 

“ทิศทางของเนือ้หา”  ได้อย่างชัดเจน
นักศึกษาโทไดไม่ใช่  “นักอ่าน”  แต่เป็น  “นักข่าว”.......69

1  การอ่านแบบ  “นักข่าว”  จะช่วยให้    
 “จ�าแม่น”  และ  “เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง” 

 •	 อย่าสกัแต่อ่าน		แต่ให้		“สมัภาษณ์”		ด้วย! 69

 •	 เริ่มต้นจากเลยีนแบบ		“ท่าทางของนกัข่าว” 73

 •	 “ข้อด	ี2	ข้อ”		ของการอ่านพร้อมกบัสมัภาษณ์ 76

2  การอ่านพร้อมกับตั้งค�าถามช่วยเปลี่ยน  
 “ข้อมูล”  ให้เป็น  “ความรู้”  ได ้

 •	 “การอ่านพร้อมกบัตั้งค�าถาม”		คอือะไร 80

 •	 วธิ	ี	“อ่านพร้อมกบัตั้งค�าถาม” 84

 •	 “ค�าถามส�าคญั”		มอียู่	3	ประเภท 87

 •	 ประโยชน์ของ		“การอ่านพร้อมกบัตั้งค�าถาม”	 90
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3  การอ่านพร้อมกับค้นคว้า
 ช่วยฝึก  “ทักษะการคิด”  ได้ 

 •	 ในหนงัสอืมี		“เรื่องที่น่าสงสยั”		อยู่เตม็ไปหมด	 94

 •	 ไม่ใช่แค่ตั้ง		“ค�าถาม”		
	 	 แต่ต้องตั้ง		“ข้อสงสยั”		ด้วย 96

 •	 วธิ	ี	“อ่านพร้อมกบัค้นคว้า” 100

 •	 “การอ่านพร้อมกบัค้นคว้า”		
	 	 ช่วยให้ได้รบั		“ความรู้เชงิลกึ” 104

ขัน้ต
อนที่

3
การอ่านพร้อมกับจัดระเบียบ

ช่วยให้สามารถอธิบายเรือ่งยาก ๆ   
ด้วยการ  “สรุปแบบสัน้ ๆ”  ได้

นักศึกษาโทไดจะอ่านหนังสือพร้อมกับ
จัดระเบียบข้อมูลไปด้วย.......107

1  การอ่านพร้อมกับจัดระเบียบคืออะไร 

 •	 สิ่งที่ต้องระวงัมากที่สดุในการอ่านหนงัสอื	 107

 •	 ท�าไมเราถงึคดิไปเองว่าเข้าใจแล้ว 111

 •	 หนงัสอืเปรยีบเสมอืน		“ปลา” 113

 •	 วธิ	ี	“อ่านพร้อมกบัจดัระเบยีบ” 118

2  การอ่านพร้อมกับสรุปช่วยให้  
 “สามารถสรุปแบบสั้น ๆ ได้อย่างง่ายดาย” 

 •	 ขอแค่ฝึกฝน		ไม่ว่าใครกส็ามารถ		
	 	 “สรปุ”		และ		“คาดการณ์”		เนื้อหาได้	 121
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 •	 วธิ	ี	“อ่านพร้อมกบัสรปุ” 123

 •	 วธิหีา		“ข้อความสรปุ” 128

 •	 ประโยชน์ของ		“การอ่านพร้อมกบัสรปุ”		
	 	 คอือะไร 131

3  การอ่านพร้อมกับคาดการณ์ช่วยให้
 สามารถคาดการณ์  “เนื้อหาถัดไป”  ได ้

 •	 เรา		“อ่านพร้อมกบัคาดการณ์”		
	 	 ในชวีติประจ�าวนัอยู่แล้ว 134

 •	 วธิ	ี	“อ่านพร้อมกบัคาดการณ์”	 136

 •	 รูปแบบของเนื้อหา	4	แบบที่ช่วยให้สามารถ
	 	 “คาดการณ์”		เนื้อหาถดัไปได้ 138

	 •	 เมื่อรู้จกัรูปแบบของเนื้อหาทั้ง	4	แบบแล้ว

	 	 กจ็ะค้นพบ		“สิ่งที่ผู้เขยีนอยากบอก” 143

ขัน้ต
อนที่

4
การอ่านพร้อมกับตรวจสอบช่วยให้  

“มีมุมมองทีห่ลากหลาย”
นักศึกษาโทไดจะพก  “หนังสือ 2 เล่ม”  

ไว้ในกระเป๋าเสมอ.......145

1  การอ่านหนังสือ  “2 เล่มพร้อมกัน”  
 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านได้หลายเท่า! 

 •	 อย่าอ่านหนงัสอืทลีะเล่ม!	 145

 •	 เราอ่านพร้อมกบัตรวจสอบกนัโดยไม่รู้ตวั
	 	 อยู่แล้ว! 149
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 •	 ผลลพัธ์ของ		“การอ่านพร้อมกบัตรวจสอบ”		
	 	 มเีหตผุล		“ทางวทิยาศาสตร์”		รองรบั! 152

 •	 “การอ่านพร้อมกบัตรวจสอบ”		
	 	 ท�าให้ได้ฝึกทกัษะการคดิไปในตวั! 156

2  การอ่านแบบขนานช่วยให้มี  
 “ทักษะการคิดวิเคราะห์
 ด้วยมุมมองที่หลากหลาย” 

 •	 “การอ่านแบบขนาน”		คอือะไร	 160

 •	 ขั้นตอนการ		“อ่านแบบขนาน” 162

 •	 จะเลอืก		“หนงัสอื	2	เล่ม”		อย่างไรด ี 167

 •	 วธิเีลอืก		“หนงัสอืที่เนื้อหาคล้ายกนั		
	 	 แต่ผู้เขยีนมคีวามคดิเหน็ต่างกนั” 170

 •	 ทั้งที่เป็นหนงัสอืประเภทเดยีวกนั		
	 	 แต่ท�าไมความคดิเหน็ของผู้เขยีน
	 	 ถงึแตกต่างกนัอย่างสิ้นเชงิ 175

3  การอ่านแบบสลับท�าให้เรามี    
 “ทักษะการคิด”  และ  “มองเห็นภาพรวม” 

 •	 “การอ่านแบบสลบั”		คอือะไร	 179

 •	 ขั้นตอนการ		“อ่านแบบสลบั” 181

 •	 ผลลพัธ์อนัน่าทึ่งของ		“การอ่านแบบสลบั” 184

 •	 เคลด็ลบัในการหา		“ประเดน็ถกเถยีง”		
	 	 คอืการหา		“ประเดน็”		ที่แคบที่สดุ 185
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 •	 “อ่านแบบสลบั”		โดยเริ่มจากประเดน็
	 	 ที่เกี่ยวกบัความหมายของค�า! 187

 •	 “การอ่านแบบสลบั”		ช่วยให้
	 	 คดิวเิคราะห์ได้ดยีิ่งขึ้น!	 190

ขัน้ต
อนที่

5
การอ่านพร้อมกับถกเถียงช่วยให้  

“จ�าเนือ้หาในหนังสือได้อย่างแม่นย�า”
นักศึกษาโทไดให้ความส�าคัญกับการ  

“ส่งออกข้อมูล”.......195

1  “การสักแต่อ่าน”  ท�าให้ ไม่ได้ประโยชน์
 จากการอ่านหนังสือเท่าที่ควร 

 •	 เราต้อง		“พูดคยุ”		กบัหนงัสอื	 195

 •	 “การส่งออกข้อมูล”		ช่วยเปลี่ยนข้อมูล
	 	 ให้เป็นความรู้ได้ 199

 •	 “การอ่านพร้อมกบัถกเถยีง”		คอือะไร 203

2  การอ่านพร้อมกับถกเถียงทั้ง 3 เทคนิค
 จะช่วยให้  “นึกเนื้อหาออกทุกเมื่อ” 

 •	 “ตรวจสอบสมมตุฐิาน”		ที่ตวัเองตั้งไว้!			 209

 •	 สรปุเนื้อหาของหนงัสอืทั้งเล่มด้วยเทคนคิ		
	 	 “การสรปุแบบกระชบั” 218

 •	 หา		“ข้อสรปุในแบบของตวัเอง”		กนัเถอะ! 227

SAMPLE



2
ส่วนที่ วิธีเลือก  “หนังสือที่ควรอ่ำน”  

แบบโทได

วธีิการที่

0
จะเลือก  “หนังสือทีม่อบความรู้ให้กับ
ตัวเราได้มากทีสุ่ด”  ได้อย่างไร.......236

วธีิการที่

1
เลือกอ่านหนังสือขายด.ี......239

1  ท�าไมถึงควรเลือก  “หนังสือขายดี” 239

2  หนังสือขายดีท�าให้เกิดการถกเถียง 242

3  หนังสือขายดีเป็นป้ายบอกทาง
 ที่น�าไปสู่  “หนังสือเล่มถัดไป” 244

วธีิการที่

2
ขอค�าแนะน�าจากคนทีน่่าเชือ่ถือ.......247

1  ให้คนรู้จักช่วยเลือกหนังสือ 248

2  ให้คนอื่นที่นอกเหนือจากคนรู้จักช่วยแนะน�าหนังสือ 249
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วธีิการที่

3
เลือกอ่านหนังสือขึน้หิง้

ทีย่ังมีคนอ่านจนถึงปัจจุบัน.......253

1  หนังสือขึ้นหิ้งมีคุณค่าเหนือกาลเวลา 254

2  เนื้อหาของหนังสือขึ้นหิ้งคือ  
 “พื้นฐานความคิดในปัจจุบัน” 254

วธีิการที่

4
ก�าหนดหัวข้อของหนังสือทีจ่ะอ่านปีนี.้......259

1  ก�าหนด  “หัวข้อของปีนี้” 260

2  อ่านหนังสือหัวข้อละ 10 เล่ม 262

วธีิการที่

5
เลือกอ่านหนังสือที ่ “ไม่คิดอยากลองอ่าน”.......265

1  ควรเลือกหนังสือที่ให้ความรู้เชิงลึก  
 หรือหนังสือที่ให้ความรู้เชิงกว้าง 266

2  วิธีสร้าง  “กราฟตรวจสอบหนังสือ
 ที่ไม่คิดอยากลองอ่าน” 268
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ภาคผนวก

รวมวิธีอ่านแบบโทได
และวิธีเลือกหนังสือแบบโทได

เอาไว้ในทีเ่ดียว!
มาฝึกฝน  “ทักษะการอ่าน”  และ  “ไหวพริบ”  

ด้วยเทคนิคเหล่านี้กันเถอะ.......273

บทส่งทำ้ย 283

ประวัติผู้เขียน 287
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15

บทน�ำ

“การอ่านแบบโทได”  ช่วยให้คนทีเ่คยได้
คะแนนมาตรฐานแค่ 35 คะแนน
อย่างผมเปลีย่นแปลงไป

 แค่เปลี่ยน  “วิธีอ่านหนังสือ”  

 ก็สามารถฝึก  “ไหวพริบ”  ได้แล้ว

คุณคิดว่า  “ไหวพริบ”  เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ไหม

ครบั

“ไหวพรบิ”  คอื  “ความฉลาด”  หรอื  “ทกัษะการคดิ”

คนที่มี  “ไหวพริบ”  จะสามารถจับประเด็นส�าคัญได้

อย่างรวดเร็ว  เข้าใจหลักเหตุผล  วิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ด้วย 

SAMPLE
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มุมมองที่หลากหลาย  น�าความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง

คล่องแคล่ว  และสามารถอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนด้วยการสรุป

แบบสั้น ๆ ได้  คณุคดิว่าคนเราสามารถฝึกสิ่งเหล่านี้ด้วยตวัเอง

ได้หรอืเปล่า

ถ้าให้ยกตัวอย่างคนที่มี  “ไหวพริบ”  เป็นเลิศ  คน

จ�านวนมากคงนึกถึง  “นักศึกษาโทได”  (ย่อมาจากนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยโตเกียว)  ซึ่งมีภาพลักษณ์ว่าเป็นคนที่ม ี  

“ไหวพรบิ”  มาตั้งแต่เดก็ ๆ  พวกเขามกัเรยีนเก่งมาตั้งแต่สมยั

อยู่ชั้นประถม  อกีทั้งสามารถสอบเข้าโรงเรยีนมธัยมชั้นน�า  และ

มผีลการเรยีนอยู่ในล�าดบัต้น ๆ ของโรงเรยีน

นั่นหมายความว่า  “ไหวพรบิ”  เป็นสิ่งที่คนเรามตีดิตวั

มาตั้งแต่เกดิ  และไม่สามารถพฒันาขึ้นมาเองได้ใช่หรอืไม่

ค�าตอบคอื  ไม่ใช่ครบั

ความจรงิแล้ว  “ไหวพรบิ”  เปน็สิ่งที่สามารถฝึกฝนได้

ด้วยการเปลี่ยนวิธีอ่านหนังสือ

ขอโทษที่เพิ่งแนะน�าตวัครบั  ผมชื่อนชิโิอกะ อสิเซ  เป็น

คนที่เรียนไม่เก่งมาตั้งแต่สมัยอยู่ชั้นประถม  และสอบเข้า

โรงเรียนมัธยมปลายได้ด้วยคะแนนคาบเส้นที่ 50 คะแนน  

โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียงและไม่เคยมีนักเรียน

คนไหนสอบเข้าโทไดได้มาก่อน  ยิ่งไปกว่านั้น  ตอนท่ีเรยีนอยู่

ชั้น ม.6 ผมได้คะแนนมาตรฐานแค่ 35 คะแนนเท่านั้น

SAMPLE
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ตอนนั้นผมอ่านแต่หนังสือการ์ตูนและไลท์โนเวล  ส่วน

นยิายนั้นผมแทบไม่ได้อ่านเลย

แต่มอียูว่นัหนึ่งไม่รูอ้ะไรมาดลใจให้ผมตั้งเป้าหมายว่าจะ

สอบเข้าโทได

ผมจึงคิดว่า  “ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว!”  

“ต้องพยายามสอบเข้าโทไดให้ได้!”

แต่ผลลพัธ์นั้นเลวร้ายมากครบั

ผมท�าข้อสอบไม่ได้เลยจึงสอบไม่ติด  หลังจากนั้นผม

ทุ่มเทเวลา 1 ปีไปกับการอ่านหนังสือเพื่อสอบเข้าอีกครั้ง  แต่

คะแนนกลบัไม่กระเตื้องขึ้นเลยสกันดิ  สดุท้ายกส็อบไม่ตดิเป็น

ครั้งที่ 2  เรยีกได้ว่าผมเสียเวลาไป 2 ปีเต็ม ๆ

“ทั้งที่ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วแท้ ๆ  แต่ท�าไมถึงสอบ 

ไม่ตดิ”

“หรอืเป็นเพราะเราไม่มไีหวพรบิ”

พอคิดแบบนั้นผมก็ลองวิเคราะห์ข้อสอบคัดเลือกเข้า 

โทไดดู  เพื่อค้นหาว่า  “ท�าอย่างไรจงึจะแก้ปัญหานี้ได้”

แล้วผมก็ได้ค�าตอบว่า  โทไดคือมหาวิทยาลัยท่ี 

ไม่สามารถสอบเข้าได้ด้วยการเพิ่มพูน  “ความรู้”  เพียง

อย่างเดียว

กล่าวคอื  ค�าถามในข้อสอบคดัเลอืกเข้าโทไดแทบไม่ได้

ถามเกี่ยวกับความรู ้โดยตรงเลย  แต่ค�าถามส่วนใหญ่เป็น
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ค�าถามที่หากไม่สามารถ  “น�าความรูม้าประยกุต์ใช้ได้”  ก็

จะไม่สามารถตอบได้

สาเหตุก็เพราะโทไดเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ให้ความ

ส�าคัญกับปริมาณความรู้  แต่ให้ความส�าคัญอย่างมากกับ  

“ทกัษะการประยุกต์ใช้ความรู”้  หรอืกค็อื  “ทกัษะการคดิ  

(ไหวพริบ)”  หลังจากสอบเข้าได้แล้วนักศึกษาโทไดจะต้อง

เรยีนวชิาที่ต้องใช้  “ทกัษะการคดิ”  มากมาย  ข้อสอบคดัเลอืก

เข้าโทไดจงึถูกออกแบบมาในลกัษณะเช่นนี้  

เรื่องนี้ท�าให้ผมตระหนกัว่า

“สิ่งจ�าเป็นในการเตรียมสอบเข้าโทไดคือ  การฝึก  

‘ทักษะการคิด’  ไม่ใช่การเพิ่มพูน  ‘ความรู้’ ”

 เปลี่ยนจากการอ่านเชิงรับไปสู่  

 “การอ่านเชิงรุก”

หลงัจากนั้นผมเริ่มต้นจากการเปลี่ยน  “วธิอ่ีานหนังสอื

เรียนและหนังสืออ้างอิง”

เป้าหมายในการอ่านของผมอยู่ที่การฝึก  “ทักษะการ

คิด”  ไม่ใช่เพิ่มพูนความรู้ครบั

ด้วยเหตนุี้  ผมจงึไม่อ่านเชงิรบัซึ่งเป็นการรบัข้อมลูเพยีง

อย่างเดยีว  แต่ผมจะอ่านเชงิรกุด้วยการ  “ถกเถียงกับหนังสอื
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จนถึงที่สุด”  พูดง่าย ๆ กค็อื  ในระหว่างที่อ่านหนงัสอืผมจะ

คิดไปด้วยว่า  “ท�าไมผู้เขียนถึงพูดแบบนี้”  “เรื่องน้ีเป็น

ความจริงหรือเปล่า”  ซึ่งเหมือนกับการพูดคุยกับหนังสือ

การท�าเช่นนี้ท�าให้ผม  “เข้าใจเนื้อหาของหนงัสอืได้อย่าง

ลึกซึ้ง”  และไดฝึกทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ไปพร้อม ๆ  

กัน  ส่งผลให้ผมมีทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ติดตัว  

ไม่ใช่แค่ได้รบั  “ความรู้”  เพยีงอย่างเดยีว

ผลที่ตามมาคือ  คะแนนของผมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   

พอรู้ตัวอีกทีผมก็ได้อันดับที่ 4 ของประเทศในการทดลองสอบ

เข้าโทได  และสามารถสอบเข้าโทไดได้ในที่สดุ

 นักศึกษาโทไดส่วนใหญ่  “อ่านเชิงรุก”

หลังจากเข้าเรียนที่โทได  ผมก็ได้เป็นบรรณาธิการของ

วารสาร  “ฮิโรบะ”  ซึ่งเป็นวารสารวิจารณ์หนังสือของโทไดที่

ก่อตั้งมายาวนานถึง 45 ปี  ในระหว่างนั้นผมได้รู้เกี่ยวกับการ

อ่านของนกัศกึษาโทไดจ�านวนมาก  และพบสิ่งที่น่าแปลกใจ

นั่นคอื  นักศึกษาโทไดส่วนใหญ่มีวิธีอ่านแบบเดียว

กับที่ผมค้นพบ  นอกจากหนงัสอืเรยีนและหนงัสอือ้างองิแล้ว  

พวกเขายงัน�าวธิกีารดงักล่าวไปใช้กบัการอ่านหนงัสอืทั่วไปด้วย!
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