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อ่ลอน ม่ัสก่์ อ่านหนังสือวันละ 10 ชิั�วโม่ง  

ม่าร์ก่ คุิวบััน อ่านหนังสือวันละ 3 ชิั�วโม่ง 

วอร์เรน บััฟัเฟัต้ต้์ อ่านหนังสือวันละ 6 ชิั�วโม่ง

บัิล เก่ต้ส์ อ่านหนังสืออยู่่างน้อยู่ 50 เล่ม่ ต้่อปีี

เจม่ส์ คุาเม่ลอน ผ่่้เต้ิบัโต้ม่าก่ับันวนิยู่ายู่วิท่ยู่าศาสต้ร์

+	อ่ล็อน	มัสก์	

เป็ีนนัก่ธีุรกิ่จอัจฉริยู่ะ เจ้าของนวัต้ก่รรม่เปีล่�ยู่นโลก่ เบัื�องหลังคุวาม่สำเร็จของ 

PayPal, Tesla, SpaceX และอ่ก่ม่าก่ เจ้าของฉายู่า Iron Man ในชิ่วิต้จริง คุวาม่ร�ำรวยู่

เข้าขั�นม่หาเศรษฐ่

ใคุรจะไปีนึก่ว่าเขาจะชิื�นชิอบัอ่านหนังสือวันละ 10 ชิั�วโม่งม่าตั้�งแต่้เด็้ก่ เด็้ก่ชิายู่

อ่ลอน ม่ัสก่์ วัยู่ 9 ขวบั อ่านนิยู่ายู่ไซไฟั นิยู่ายู่แฟันต้าซ่ พวก่ The Lord of the Rings 

ไปีจนถืงึอา่นหนงัสอืท่่�เก่่�ยู่วก่บััจรวด้ นอก่จาก่นั�นยู่งัอา่น Encyclopedia Britannica ท่ั�งชิดุ้ 

เร่ยู่ก่ว่าอ่านทุ่ก่อยู่่างท่่�ขวางหน้า 

ชิ่วงก่่อนเข้าม่หาวิท่ยู่าลัยู่ เขาได้้อ่านเรื�องราวของก่ารท่่องอวก่าศ “The Hitch-

hiker’s Guide to the Galaxy” ซึ�งชิ่วยู่จุด้ปีระก่ายู่คุวาม่ฝ่ันของเขาให้เจิด้จ้าอยู่่างม่าก่

แสู่งอุรุณ พ่นพิพัฒธ์นศุรี
นักพััฒนาที่รึัพัยากรึมนุษย์

ขุมทรัพย์แห่งปัญญา

ใช่อยู่สุดขอบฟ้า

(Reading x Treasure of Wisdom)

+	มาร์ก	คิวบัน

นัก่ธีุรก่ิจนอก่ก่รอบัระดั้บัพันล้านรุ่นใหม่่ ปีั�น Mavs ท่่ม่

รองบั่อนท่่�ม่่ผ่ลงานแยู่่นับัสิบัปีีต้ิด้ต้่อก่ัน ส่่แชิม่ปี์ NBA ได้้สำเร็จ 

เขาม่ัก่ยู่�ำก่ับัผ่่้ปีระก่อบัก่ารหน้าใหม่่ท่่�ม่าขอคุำแนะนำเสม่อว่า 

“ไม่่ม่่ท่างลัด้ใด้ส่่คุวาม่สำเร็จ” There are no shortcuts. 

เขาจัด้สรรเวลาอ่านหนังสือวันละ 3 ชิั�วโม่ง 

+	วอร์เรน	บัฟ้เฟ้ตต์

นัก่ลงทุ่นผ่่้ท่รงอิท่ธิีพลท่่�สุด้ในโลก่ คุร�ำหวอด้ในวงก่าร

ธีุรก่ิจและหุ้น และเปี็นบัุคุคุลท่่�ร�ำรวยู่ม่าก่ติ้ด้อันด้ับั Top 10 

ของโลก่ เขาอ่านหนังสือวันละปีระม่าณ 6 ชิั�วโม่ง แม่้ว่าปีระสบั

คุวาม่สำเร็จแล้ว เขาก่็ยู่ังให้คุวาม่สำคุัญก่ับัก่ารอ่านหนังสืออยู่่่

น่าแปีลก่ใจท่่�เขาสนใจอ่านท่ั�งวิท่ยู่าศาสต้ร์ และปีระวัต้ิ-

ศาสต้ร์ เวลาไปีบัรรยู่ายู่ต้าม่ม่หาวิท่ยู่าลัยู่ เขาม่ัก่จะแนะนำให้

นัก่ศึก่ษาอ่านหนังสือวันละ 500 หน้า 

+	บิล็	เกตส์	

ผ่่้ก่่อต้ั�ง Microsoft ระบับัปีฏิิบััติ้

ก่ารบันคุอม่พวิเต้อรส์ว่นบัคุุคุลท่่�นยิู่ม่ใชิก้่นั 

ท่ั�วโลก่ อยู่่าง Windows และโปีรแก่รม่

ปีระจำออฟัฟิัศยู่อด้ฮิต้อยู่า่ง Word, Power 

Point, Excel เปี็นต้้น ท่ำให้เขาก่ลายู่เปี็น

ม่หาเศรษฐ่อันดั้บั 1 ม่าก่สม่ัยู่ท่่�สุด้ในโลก่ 

ใคุรจะเชืิ�อ เขาเปี็นนัก่อ่านต้ัวยู่ง อ่านชิุด้

สารานุก่รม่ท่ั�งหม่ด้ของโลก่ คุรบัจบัตั้�งแต่้

วัยู่รุ่น 

บัิล เก่ต้ส์ ต้ระหนัก่ถืึงคุวาม่สำคุัญ

ของหนังสือ “ก่ารอ่านเป็ีนวิธีท่่่�สำคัุญในก่าร

เร่ยู่นร่้ถึืงสองปีระก่าร คุือ เร่ยู่นร่้สิ�งใหม่่ ๆ 

และท่ด้สอบัคุวาม่ร่้ของผ่ม่”

สิ�งของส่วนตั้วท่่�ม่่ คุ่าต่้อใจม่าก่

ท่่�สุด้ของม่หาเศรษฐ่อยู่่าง บัิล เก่ต้ส์ คุือ 
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“ ”
หันง้สอ่โบราณ Codex Leicester เป็ีนผ่ล

งานเข่ยู่นของ เลโอนาร์โด้ ด้า วินชิ่ ซึ�งเขา

ปีระม่ล่ม่าด้ว้ยู่ราคุาสง่ถืงึ 30.8 ลา้นเหรยู่่ญ

+	เจมส์	คาเมรอน	

ผ่่้ก่ำก่ับัท่่�อยู่่่เบืั�องหลังคุวาม่สำเร็จ

ของภาพยู่นต้ร์ชิื�อดั้งระดั้บัโลก่หลายู่เรื�อง 

ไม่่ว่าจะเปี็น Terminator, Titanic ล่าสุด้ 

ท่่�โด้ง่ด้งัคุอื Avatar ภาพยู่นต้รท์่่�สรา้งรายู่ได้้ 

ส่งสุด้ต้ลอด้ก่าล 

ชิว่งมั่ธียู่ม่เจม่ส์ คุาเม่ลอน เด็้ก่ชิายู่ 

ผ่่้เริ�ม่ต้้นคุวาม่ฝ่ันอันยู่ิ�งใหญ่ด้้วยู่ก่ารอ่าน

นวนิยู่ายู่วิท่ยู่าศาสต้ร์ และโลก่พิศวงใต้้

ท่ะเล เขาม่ัก่จะแอบัวาด้ร่ปีม่นุษยู่์ต้่างด้าว 

สัต้ว์ปีระหลาด้นอก่โลก่ ในชัิ�วโม่งคุณิต้-

ศาสต้ร์เปี็นปีระจำ

เจม่ส์ คุาเม่รอน เม่ื�อขึ�นชัิ�นเรยู่่นปีท่ี่� 2 

ของ California University สาขาฟัิสิก่ส์ 

เขาก่ลับัพบัว่าม่ันไม่่ใช่ิท่างท่่�ต้ัวเองชิอบั 

ก่ารท่ำภาพยู่นต้รค์ุอื Passion เปีน็สิ�งท่่�เขา

ต้้องก่ารต้่างหาก่ 

เขาจึงต้ัด้สินใจด้รอปีเร่ยู่น ออก่ม่า

ท่ำงานเล่�ยู่งช่ิพด้้วยู่ก่ารเปี็นสิงห์รถืบัรรทุ่ก่ 

แล้วใชิ้เวลาว่างท่่�ม่่ฝึ่ก่หัด้เข่ยู่นบัท่ และ

เข้าห้องสมุ่ด้เพื�ออ่านหนังสือ เพื�อศึก่ษา

หาคุวาม่ร่้เพิ�ม่เต้ิม่ในงานด้้านภาพยู่นต้ร์

ท่่�เขารัก่  

ผ่ ล ง า น ท่่� ยู่ิ� ง ใ ห ญ่ แ ฝ่ ง ไ ปี ด้้ ว ยู่

จินต้นาก่ารสุด้ล�ำนั�น ไม่่ต้้องสังสัยู่ว่า 

เขาได้้รับัแรงบัันด้าลใจม่าจาก่ไหน 

Avatar : The Way of Water คุวาม่ท่่� 

ต้้องก่ารให้ผ่่้คุนรัก่ธีรรม่ชิาต้ิ และต้ระหนัก่

ถืงึสิ�งท่่�เรา (ม่นุษยู่ชิาติ้) ท่ำลงไปี และก่ำลัง

จะท่ำต้่อธีรรม่ชิาต้ิม่าก่ยู่ิ�งขึ�น ซึ�งส่งผ่ลก่ระ

ท่บัต้่อโลก่

ผู้้�สำเร็จ ผู้้�ม้�งค้�ง ผู้้�มีความสุข 

ส่วนใหัญ่่ล�วนเปีลี�ยนชีีวิตั้ ปี้�นฝั้น 

ใหั�เปี็นจริง สร�างผู้ลงานที�ยอดเยี�ยม 

ไม�ม่ทางล็ัดใดส่�ความสำาเร็จ

มาจากการได�อ่านหัน้งส่อ และเรียนร้�

ตั้ลอดชีีวิตั้ 

ในยูุ่คุด้ิจิท่ัลก่ับัก่ระแสก่ารเปีล่�ยู่น-

แปีลงท่่�รวด้เร็ว ทุ่ก่อยู่่างด้่เร่งร่บัไปีหม่ด้ 

ท่ำให้ผ้่่คุนไม่่อด้ท่นท่่�จะอ่านอะไรยู่าว ๆ 

ชิอบัอ่านสรุปีสั�น ๆ หาก่ต้้องใชิ้เวลาสัก่ 

3-8 ชิั�วโม่ง เพื�ออ่านหนังสือเล่ม่หนึ�ง เขา

คุิด้ว่าเปี็นก่ารเส่ยู่เวลา คุวาม่คิุด้ลัก่ษณะ

น่�ยู่ังต้ิด้ก่รอบัอยู่่่

แท่้จริงแล้วม่ันคุุ้ม่คุ่าม่าก่!!!

หนังสือ เล่ม่หนึ� งท่่� เปี็นบัท่สรุปี 

บัท่เรยู่่น แนวคิุด้ เท่คุนิคุหรือเคุล็ด้ลับั ม่าจาก่ 

ก่ารต้ก่ผ่ลึก่ปีระสบัก่ารณ์ท่่�ผ่่านปีัญหา

และอุปีสรรคุต้่าง ๆ นานา ผ่่านก่าลเวลา

ยู่าวนาน อาจเปี็น 5 ปีี 10 ปีี 

Connecting	the	Dots

ทุ่ ก่ ศ า ส ต้ ร์ ม่่ คุ ว า ม่ เ ชิื� อ ม่ โ ยู่ ง 

และสัม่พันธ์ีก่ัน คุนท่่�รอบัร่้หลายู่ศาสต้ร์ 

หลายู่เรื�อง ยู่่อม่ได้้เปีร่ยู่บั เปี็นก่ารเพิ�ม่

โอก่าสในก่ารเชิื�อม่โยู่งเพื�อไปีส่่คุำต้อบั 

แรก่ ๆ อาจไม่่เห็นปีระโยู่ชิน์ ภาพท่่�ปีราก่ฏิ

ยู่ังไม่่ชิัด้ 

เม่ื�อเหตุ้ปีัจจัยู่ม่าพร้อม่ในเวลาท่่�

เหม่าะสม่ เราจะเชิื�อม่โยู่งข้อม่่ลท่่�ม่่อยู่่่ได้้ 

คุอื เราสาม่ารถืคิุด้คุ้นสิ�งใหม่ ่หรือนวตั้ก่รรม่

ได้้ หรือหาท่างออก่ได้้นั�นเอง 

อยู่่างคุนท่่�เร่ยู่นแพท่ยู่์ วิชิาท่่�ต้้อง

เร่ยู่นนอก่จาก่วิชิาในสายู่แพท่ยู่์โด้ยู่ต้รง

แล้ว ปีัจจุบัันยู่ังต้้องเร่ยู่นวิชิาท่่�ว่าด้้วยู่ก่าร

เข้าใจผ่่้คุนหรือคุวาม่เปี็นม่นุษยู่์ (Human-

ized) เพื�อให้ก่ารด่้แลรัก่ษาคุนไข้ได้้ผ่ลม่าก่ 

ท่่�สดุ้ ท่ั�งในแง่ของก่ารรกั่ษาคุวาม่เจบ็ัป่ีวยู่ไข้ 

และคุวาม่ร่้สึก่ของผ้่่ปี่วยู่ เพราะก่ายู่ก่ับัใจ

นั�นแยู่ก่ออก่จาก่ก่ันได้้ยู่าก่ 

เปี็นนัก่ก่่ฬา ทิ่�งทุ่ก่วิชิา เพราะไม่่

ชิ่วยู่ให้เล่นก่่ฬาได้้ด้่ขึ�น

เปี็นนัก่ออก่แบับั ไม่่สนใจปีระวัต้ิ-

ศาสต้ร์ เพราะไม่่ชิ่วยู่ให้ออก่แบับัได้้ด้่ขึ�น

คุวาม่คุดิ้แบับัน่� ท่ำใหม้่องโลก่แคุบั 

คุวาม่หลาก่หลายู่ท่างคุวาม่คิุด้ 

ท่ำให้เราม่่มุ่ม่ม่องก่ว้าง เปี็นสิ�งท่่�ด้่ และ

จำเปี็น

ก่ารอ่านหนังสือ ต้ำรา นิท่านหรือ

นิยู่ายู่ จึงสำคุัญก่ับัชิ่วิต้

การอา่นชีว่ยพื่ฒ้นาสมอง ฝักึคดิ 

และสร�างจินตั้นาการได�ในขณะเดียวกน้ 

เปี็นการเปิีดโลกท้ศน์ใหั�กว�าง เพื่ิ�มสติั้

ปี้ญ่ญ่า และท้กษะใหัม่ ๆ

ก่ารอ่านหนังสือเป็ีนก่ารลงทุ่น

พัฒนาต้ัวเองท่่�ด้่ท่่�สุด้ในชิ่วิต้ ลงทุ่นด้้วยู่

ต้้นทุ่นท่่�เปี็นเงินต้�ำม่าก่หรือแท่บัจะไม่่ม่่ 

คุนส่วนม่าก่ไม่่ยู่อม่สละเวลาเพื�อสิ�งน่� 

การอ�านหนังสือได�มากกว�าท่�คิด

ก่ารอ่านหนังสือเปีร่ยู่บัเสม่ือนก่าร

สะสม่ขุม่ท่รัพยู่์ ไม่่ใชิ่ขุม่ท่รัพยู่์สุด้ขอบัฟั้า 

แต่้เปี็นขุม่ท่รัพย์ู่ท่่�อ ยู่่่ใก่ล้ต้ัวเราน่� เอง 

ขอเพ่ยู่งม่่ใจไขว่คุว้า

ในชิ่วิต้บ่ัอยู่คุรั�งท่่�ฉันได้้คุ้นพบัคุำ

ต้อบั หรือม่่คุวาม่ก่ระจ่างชัิด้ในปีระเด็้นท่่� 

สงสัยู่หรือคุลายู่ปัีญหาท่่�แก่้ไม่่ต้ก่ หรือ

ม่่พลังใจท่่�จะก้่าวเดิ้นต่้อไปี ท่ั�งหม่ด้น่� 

ฉนัได้จ้าก่ก่ารอ่านบัท่คุวาม่ด้ ่ๆ  จาก่หนังสือ

หลาก่หลายู่ 

การอ่านหัน้งส่อเปี็นขุมทร้พื่ย์

แหั่งปี้ญ่ญ่า ชีวนก้นมาสะสมทร้พื่ย์

สว้สดีปีี 2566 ค่ะ ขอใหั�เป็ีนปีี 

แ หั่ ง ก า ร ตั้่� น ร้�  แ ล ะ มี ปี้ ญ่ ญ่ า ใ น 

การดำเนินชีีวิตั้ TPA
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ขอบัคุุณภาพสวยู่จาก่เพจวิชิาใจ


