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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

หากตั้งค�าถามว่าทกัษะที่ส�าคญัที่สดุในโลกยคุปัจจบุนัคอือะไร

ค�าตอบที่ได้อาจแตกต่างหลากหลาย  ไล่ตั้งแต่ความคดิ

สร้างสรรค์  การสื่อสาร  ความเป็นผู้น�า  ไปจนถงึเทคโนโลยี

แต่อาจารย์นภดล ร่มโพธิ์  จะตอบค�าถามนี้ด้วยค�าตอบ

ที่หลายคนอาจนกึไม่ถงึ

  

มนัคอืทกัษะพื้นฐานที่สดุที่หลายคนร�่าเรยีนมาตั้งแต่เดก็

เป็นรากฐานส�าคญัที่ต่อยอดไปสู่ทกัษะด้านอื่น ๆ

แต่กลับถูกหลงลืมไปจนเรียกได้ว่าเป็นทักษะที่สูญหาย 

ในศตวรรษนี้

ซึ่งกค็อื  การอ่าน  การเขยีน  และการเรยีนรู้

เพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานที่ดี  การ

ฝึกฝนและพัฒนาทักษะเหล่านี้อยู่เสมอจะสร้างข้อได้เปรียบ 

ให้กบัคณุได้อย่างมหาศาล
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ในหนังสือเล่มนี้คุณจะได้พบกับ 33 บทความที่พาคุณ

ออกเดินทางไปในจักรวาลแห่งการเรียนรู ้  คุณจะได้พบกับ

เทคนคิอนัหลากหลายในการอ่านและเขยีน  ตลอดจนค�าแนะน�า

ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทันที  รวมทั้งข้อสังเกตที่ชวนให้

ฉกุคดิและเปิดมมุมอง  เพื่อขดัเกลาทกัษะพื้นฐานที่จะช่วยปทูาง

สู่ความส�าเรจ็ในทกุ ๆ ด้าน

ก่อนจะมองหาทักษะใหม่...ลองมองย้อนกลับไปที่ทักษะ

พื้นฐานดูก่อน  

ลองสังเกตดูว่าคุณยังมีมันติดตัวอยู่หรือเผลอท�าหาย 

ไปแล้ว  

เพราะไม่ช้าก็เร็วมันจะส่งผลต่ออนาคตของคุณอย่าง

แน่นอน

ส�ำนักพิมพ์วีเลิร์น
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ค�ำน�ำ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกเราก�าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

การเกดิขึ้นของ  COVID-19  ยิ่งเป็นตวัเร่งท�าให้เกดิการเปลี่ยนแปลง

รวดเร็วมากขึ้นไปอีก  ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการด�าเนิน

ชีวิตอย่างมาก  เราเห็นการล่มสลายขององค์กร  การตกงาน  

รวมถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปของผู้คน

หลายท่านถกูลดเงนิเดอืนหรอืถกูเลกิจ้าง  หลายท่านก�าลงั

กงัวลถงึความมั่นคงในอาชพีการงาน  ทกุคนล้วนได้รบัผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วไม่มากก็น้อย  ในสถานการณ์ที่เรา

ไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้เช่นนี้  สิ่งหนึ่งที่เราท�าได้

และควรท�าก็คือ  การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนาตัวเอง  โดยเพิ่มทักษะต่าง ๆ ที่

จ�าเป็นต้องใช้ต่อไปในอนาคต

ค�าถามต่อมาที่ต้องถามคือ  ทักษะแบบไหนที่เราควรม ี 

แล้วจะเริ่มพฒันาให้เกดิขึ้นได้อย่างไร
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หนงัสอืเล่มนี้จะช่วยตอบค�าถามข้างต้นและค�าถามอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  จะท�าอย่างไรถ้าอยากพฒันาตวัเองแต่ไม่มเีวลา  

และท�าอย่างไรเราจงึจะเลกิผดัวนัประกนัพรุง่  รวมถงึการกระตุน้

ให้เกิดนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  และการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ซึ่งเป็นทักษะที่ส�าคัญ  แต่เรามักท�าหล่นหายไประหว่างการ

ด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของเรา

มาอ่านหนงัสอืเล่มนี้เพื่อค้นหา  Lost Skill  เหล่านั้น  และ

ท�าให้มนักลบัมาอยู่ในตวัเรากนัครบั

ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์ 

อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาบรหิารการปฏบิตักิาร  

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

เจ้าของช่องพอดแคสต์และเพจเฟซบุ๊กชื่อ  Nopadol’s Story  

และนกัเขยีนหนงัสอืเบสต์เซลเลอร์
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โลกเปลีย่นไปทกุวนั  ยิ่งม ี COVID-19  ยิ่งท�ำให้กำรเปลี่ยนแปลง

เรว็มำกขึ้นไปอกี 

ค�ำถำมที่ผมมักจะถูกถำมคือ  เรำควรจะต้องมีทักษะอะไรเพื่อ

รองรบักำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนำคต

บำงคนอำจบอกว่ำสงสยัต้องเรยีนกำรเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

เพรำะมนัจะกลำยเป็นสิ่งที่ส�ำคญัมำก  บำงคนบอกไม่ใช่หรอก  

ไปเรยีนเรื่องปัญญำประดษิฐ์หรอืที่เรยีกย่อ ๆ ว่ำ  AI  จะดกีวำ่  

หลำยคนบอกว่ำเรียนพวกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสิน่ำจะมำแรง  

หรือบำงคนก็บอกว่ำอย่ำไปเรียนพวกนั้นเลย  เพรำะเรียนไป 

ก็สู้หุ่นยนต์กับคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ดี  มำเรียนเรื่องที่หุ่นยนต์

ท�ำได้ยำกอย่ำงพวกทกัษะกำรให้บรกิำร  อะไรแบบนี้ดกีว่ำ

ถ้ำถำมผม  ผมว่ำดหีมดแหละครบั  เพรำะเป็นกำรเรยีนในสิ่งที่

เรำคดิว่ำจ�ำเป็นหรอืส�ำคญั  แต่เชื่อไหมครบั  กำรเรยีนสิ่งเหล่ำนี้

อย่ำไปคิดว่ำเรียนแล้วจะจบ  หลังจำกนั้นจะใช้ชีวิตได้อย่ำง
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สบำยตลอดไป  เดี๋ยวนี้วงจรชีวิตของควำมรู้สั้นมำก ๆ  เรียน 

วนันี้  อกี 3 เดอืนควำมรู้ที่เรยีนมำอำจจะล้ำสมยัไปแล้วกไ็ด้

พอบอกแบบนี้หลำยคนอำจจะถอดใจว่ำ  ถ้ำงั้นคงไม่ต้องเรยีน

แล้วมั้ง  เรยีนไปกใ็ช้ไม่ได้อยู่ด ี

ไม่ได้อยำกให้สิ้นหวงัขนำดนั้นครบั  ผมคดิว่ำมทีกัษะหนึ่งที่เรำ

มกัมองข้ำมไป  แต่เป็นทกัษะที่ส�ำคญัยิ่งกว่ำทกัษะใด ๆ ทั้งหมด  

นั่นคอืทกัษะในกำรเรยีนรู้ครบั

ผมยงัจ�ำได้ว่ำตอนที่เป็นนกัศกึษำปรญิญำเอก  อำจำรย์ที่ปรกึษำ

ถำมว่ำ  รูไ้หมว่ำกำรมำเรยีนปรญิญำเอกสอนอะไรเรำมำกที่สดุ  

ตอนแรกผมกต็อบเกี่ยวกบัเนื้อหำในวทิยำนพินธ์ของผม  อำจำรย์

บอกว่ำไม่ใช่หรอก  สิ่งที่ท�ำในวทิยำนพินธ์วนันี้  อกีไม่นำนกจ็ะ

ล้ำสมยั  แต่สิ่งที่ส�ำคญักว่ำนั้นคอืผมได้  “Learn how to learn”  

คือเรียนรู้ในวิธีกำรเรียนรู้นั่นเอง  ซึ่งผมเห็นด้วยอย่ำงมำกกับ 

ค�ำตอบนี้

ถ้ำเรำมทีกัษะในกำรเรยีนรูแ้ล้ว  กไ็ม่ต้องกลวัว่ำโลกจะเปลี่ยนไป

อย่ำงไร  โจทย์จะยำกอย่ำงไร  เพรำะเรำสำมำรถเรยีนรูเ้รื่องรำว

ใหม่ ๆ เพื่อน�ำมำปรบัใช้และหำทำงแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้เสมอ

แล้วผมเรยีนรู้ผ่ำนอะไรบ้ำง 
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อย่างแรกคือทักษะการอ่าน  เคยมีค�ำกล่ำวว่ำคนไทยอ่ำนกัน

น้อย  แต่ผมว่ำไม่จรงิเลย  ผมคดิว่ำเรำอ่ำนกนัเยอะ  แค่อำจจะ

ไม่ได้อยู่ในรูปของหนังสือซะทั้งหมด  เช่น  กำรอ่ำนข้อควำม 

ของเพื่อนในเฟซบุ๊กหรอืในโซเชยีลมเีดยีอื่น ๆ  ผมว่ำในหนึ่งวนั

คงเป็นเวลำหลำยชั่วโมงทเีดยีว

อย่ำงไรก็ตำม  ผมยังอยำกแนะน�ำให้ลองอ่ำนหนังสือกันครับ  

ส�ำหรับผมแล้ว  ทุกปัญหำที่เรำเจอมักจะมีหนังสืออย่ำงน้อย 

หนึ่งเล่มที่ช่วยตอบโจทย์เรำเสมอ  เพรำะปัญหำที่เรำเจอนั้นคง

ไม่ใช่ปัญหำแรกในโลก  มีคนเจอปัญหำนี้มำแล้วเยอะแยะ

มำกมำย  แถมยังมีคนหำทำงออกได้แล้วด้วย  หลำยครั้งเขำ 

กน็�ำมำเขยีนหนงัสอืเล่ำให้คนอื่นได้รู้อกีที

ยิ่งเรำอ่ำนเยอะ  เรำจะยิ่งเก่งขึ้น  ไม่ว่ำโลกเปลี่ยนไปอย่ำงไร  

เรำกร็บัมอืได้หมดครบั

อย่างที่สองคือทักษะการเขียน  เป็นที่รู้กนัอยู่แล้วว่ำกำรเขยีน

เป็นกำรสื่อสำรประเภทหนึ่งที่ทรงพลังมำก  เพรำะกว่ำเรำจะ

เขียนออกมำได้  เรำต้องทบทวนควำมคิดของเรำให้ดีก่อน   

และเชื่อไหมครบั  หลำยครั้งกำรเขยีนสำมำรถเข้ำถงึ  “หวัใจ”  

ของผู้รับสำรได้มำกกว่ำกำรพูดซะอีก  เพรำะเมื่อใครสักคนจะ

อ่ำนหนังสือ  เขำมักจะต้องมีควำมพร้อมก่อนจึงหยิบมำอ่ำน   
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ไม่เหมือนกับเวลำที่เรำพูดให้เขำฟัง  ซึ่งเขำต้องฟังเดี๋ยวนั้น  

(ตอนที่เรำพูด)  ทั้งที่บำงทเีขำอำจจะไม่พร้อมกไ็ด้

ยิ่งเรำฝึกเขียนให้ได้ดีและชัดเจน  คนจะยิ่งเข้ำใจเรำมำกขึ้น   

และเรำก็ยิ่งเข้ำใจตัวเองมำกขึ้นด้วย  ไม่ว่ำโลกจะเปลี่ยนไป

อย่ำงไร  เรำก็จะสำมำรถปรับกำรสื่อสำรของเรำให้ทันสมัย   

และให้คนอื่น ๆ เข้ำใจเรำได้อย่ำงดเีช่นเดมิ

อย่างสดุท้ายคอืทกัษะการเรยีนรู ้ เดี๋ยวนี้เรำเรยีนรูก้นัได้ไม่ยำก

เลย  ยิ่งช่วง  COVID-19  กำรเรยีนรู้ผ่ำนทำงออนไลน์กลำยเป็น

เรื่องปกตไิปแล้ว  ต้องกำรเรยีนรูเ้รื่องอะไรกม็ใีห้เลอืกเตม็ไปหมด  

เพียงแค่เรำจัดเวลำให้ได้เท่ำนั้นก็พอ  กำรขวนขวำยหำควำมรู้

อย่ำงต่อเนื่องท�ำให้สมองเรำเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ ได้เร็วขึ้น  ถ้ำมี 

อะไรใหม่ ๆ เกดิขึ้นมำ  เรำกจ็ะเข้ำใจได้ง่ำย  สำมำรถปรบัตวั

ปรบัใจได้  และรบัมอืกบัสิ่งใหม่ ๆ ได้รวดเรว็

นั่นคือทักษะ 3 อย่ำงที่อยำกฝำกไว้  ผมว่ำเรำทุกคนมีทักษะ

เหล่ำนี้กันอยู ่แล้ว  แต่อำจจะหล่นหำยไปบ้ำงระหว่ำงทำง 

จนท�ำให้เรำลืมมันไป  ลองกลับมำค้นหำทักษะของตัวเอง   

แล้วน�ำมำฝึกฝนกนัต่อไปครบัSAMPLE
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ถ้ำเรำท�ำได้อย่ำงต่อเนื่อง  แค่นี้กไ็ม่ต้องกงัวลแล้วล่ะครบัว่ำโลก

จะเปลี่ยนไปอย่ำงไร  เพรำะเรำย่อมรบัมอืกบัควำมเปลี่ยนแปลง

นั้น ๆ ได้เสมอ 

Moment of Learning

การอ่าน  การเขียน  และการเรียนรู ้คือทักษะส�าคัญที่ 
หล่นหายไประหว่างทาง  ถึงเวลาแล้วที่จะออกค้นหาและ
พัฒนาทักษะดังกล ่าวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต

SAMPLE



02
6 นิสัยทีข่โมยเวลา
ของเราไป

SAMPLE
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“ยุ่งมาก  ไม่มีเวลาเลย”

ผมเชื่อว่ำทุกคนน่ำจะเคยได้ยินประโยคนี้อยู่บ่อย ๆ  หรืออำจ

เป็นคนที่พูดออกมำเองด้วยซ�้ำ

แต่หลำยคนคงแปลกใจว่ำท�ำไมบำงคนถึงท�ำงำนได้มำกมำย  

ทั้งที่กม็เีวลำวนัละ 24 ชั่วโมงเท่ำกบัคนอื่น

ผมได้อ่ำนหนังสือเรื่อง  Time Smart  ของ  Ashley Whillans  

อำจำรย์จำก  Harvard Business School  ซึ่งเลำ่ว่ำคนเรำมกัจะ

ตดิกบัดกันสิยั 6 อย่ำงที่ขโมยเวลำมำกมำยไปจำกเรำดงันี้ครบั

①	 เราเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีตลอดเวลา
ใช่ครับ  เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดี  แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่

ขโมยเวลำมหำศำลไปจำกเรำ  ลองสงัเกตดูจำก  Screen Time  

ที่เรำใช้ในแต่ละวันดูสิครับ  แล้วเรำจะตกใจว่ำตัวเองใช้เวลำ 

SAMPLE
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ไปกบัเฟซบุก๊  อนิสตำแกรม  ทวติเตอร์  ไลน์  ยทูบู  เกม  และ

อื่น ๆ มำกมำยขนำดไหน

ถ้ำเรำอยำกได้เวลำกลบัคนืมำ  ให้ลดเวลำเชื่อมต่อกบัเทคโนโลยี

ลงบ้ำง  แค่นี้เรำกจ็ะมเีวลำ  “ว่ำง”  ไปใช้พฒันำตวัเองได้อกี

เยอะเลยครบั

②	 เราให้ความส�าคัญกับงานและเงินมากจนเกินไป
ใช่ครับ  งำนและเงินเป็นสิ่งส�ำคัญ  ผมไม่ได้บอกว่ำไม่ต้อง

ท�ำงำนหำเงิน  แต่ที่ก�ำลังจะบอกคือ  เรำมักมีแนวโน้มที่จะ

ท�ำงำนมำกเกนิไป  สงัเกตง่ำย ๆ ว่ำเรำพร้อมสละวนัหยดุเสำร์

อำทติย์มำท�ำงำนเสมอ  แต่กลบัไม่อยำกสละวนัธรรมดำที่ต้อง

ท�ำงำนมำใช้เวลำท�ำสิ่งที่ตวัเองรกั

หรือหลำยคนยอมเลือกงำนที่หนักกว่ำ  เดินทำงไกลกว่ำ   

เพยีงเพื่อให้ได้เงนิเดอืนเพิ่มขึ้น  ซึ่งจ�ำนวนเงนิอำจไม่ได้ต่ำงกนั

มำกมำยนกั  บำงทกีำรยอมลดเงนิเดอืนลงอำจจะเป็นทำงเลอืก

ที่ดใีนกำรได้เวลำกลบัคนืมำให้ตวัเองมำกขึ้นกไ็ด้นะครบั

③	 เรามักจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเวลา
เวลำต่ำงจำกเงนิตรงที่เงนิเหน็มลูค่ำได้ชดัเจนกว่ำ  เช่น  เมื่อเรำ

ได้รบัเงนิมำ 50’000 บำท  เรำกจ็ะเหน็ตวัเลข 50’000 บำทเพิ่มขึ้น

SAMPLE
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ในบญัชชีดั ๆ  แต่ถ้ำเรำได้เวลำว่ำงเพิ่มขึ้นมำ 1 วนัต่อสปัดำห์  

เรำอำจยงัไม่ค่อยเหน็ว่ำมปีระโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นอย่ำงชดัเจนนกั

ถ้ำเรำลองให้คุณค่ำกับเวลำมำกขึ้น  เช่น  ลองถำมตัวเองว่ำ 

ถ้ำเหลอืเวลำอกีแค่ 6 เดอืนบนโลกนี้เรำจะท�ำอะไร  เชื่อไหมครบั

ว่ำเรำคงพยำยำมหำเวลำให้กบัตวัเองเพิ่มขึ้นได้โดยอตัโนมตัิ

④	 เรารู้สึกว่าการที่ตัวเองด	ู	“ยุ่ง”		คือสิ่งที่ท�าให้ดูดี
นี่อำจเป็นวฒันธรรมของคนในยคุนี้กไ็ด้นะครบั  ใครที่ดยูุง่ ๆ จะ

ดูเป็นคนที่มีคุณค่ำและมีควำมสำมำรถ  พูดง่ำย ๆ ว่ำดูดีกว่ำ

คนที่มเีวลำว่ำงซะอกี  เคยสงัเกตไหมครบัว่ำในเฟซบุก๊เรำจะเหน็

คนโพสต์ว่ำ  “ยุ่งจัง”  มำกกว่ำ  “ว่ำงจัง”  เพรำะกำรยุ่งนั้น 

ดูดกีว่ำกำรอยู่ว่ำง ๆ

แต่จรงิ ๆ แล้วกำรยุ่งหรอืกำรอยู่ว่ำง ๆ แทบไม่ได้เป็นกำรบอก

เลยครับว่ำผลงำนจะออกมำเป็นอย่ำงไร  ถ้ำเทียบระหว่ำงยุ่ง

แล้วผลงำนไม่ดีกับมีเวลำว่ำงแล้วผลงำนดี  ผมว่ำอย่ำงหลัง 

ดีกว่ำเยอะ  ลองลดควำมคิดที่ว่ำยิ่งยุ่งยิ่งดีลง  แล้วเรำจะได้

เวลำกลบัคนืมำครบั

⑤	 เราไม่ชอบการอยู่ว่าง	ๆ
หลำยคนอำจมอีำกำรที่เรยีกกนัว่ำ  Workaholic  คอืบ้ำงำนมำก  

พอมีเวลำว่ำงปุ๊บจะรู้สึกผิดกับตัวเองขึ้นมำทันที  ต้องหำงำน

SAMPLE



23

อะไรสักอย่ำงมำท�ำ  ไม่อย่ำงนั้นจะไม่  Productive  ผมขอ

แนะน�ำให้ลองเปลี่ยนมมุมองดูครบั  กำรปล่อยให้ตวัเองมเีวลำ

ว่ำงกเ็ป็นส่วนหนึ่งในชวีติเรำที่มคีวำมส�ำคญัเช่นเดยีวกนั  และ

ถ้ำอยำกเป็นคน  Productive  จริง ๆ เรำต้อง  “ว่ำงให้เป็น”   

ด้วย

⑥	 เรามักจะรับปากคนอื่นโดยไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วน
ส�ำหรับคนที่ปฏิเสธคนอื่นไม่เป็น  หรือที่ยิ่งกว่ำนั้นคือเป็นคนที่

ไม่ได้คดิจะปฏเิสธเลย  ใครให้ท�ำอะไรกท็�ำหมด  ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้

ถนดัหรอืแทบจะไม่มเีวลำอยูแ่ล้ว  ให้ลองหยดุคดิก่อนจะรบัปำก

คนอื่นครับ  ถ้ำคิดว่ำเรำท�ำไม่ได้หรือต้องใช้เวลำท�ำนำนก็ควร

ปฏเิสธและให้คนอื่นที่เก่งกว่ำเรำท�ำแทน  ซึ่งจะเป็นกำรดสี�ำหรบั

เรำและคนที่ไหว้วำนเรำด้วย

ถ้ำเรำอยำกพฒันำตวัเองแต่  “ไม่มเีวลำ”  ลองหลกีเลี่ยงกบัดกั

นสิยัทั้ง 6 อย่ำงนี้ดูนะครบั

Moment of Learning

เวลาที่หายไปอาจเป็นเพราะนิสัย 6 อย่างของเราเอง

SAMPLE


	0 Front readwritelearn P1-8
	0 intro readwritelearn P9-12
	1-5 readwritelearn P13-38



