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การอ่านทำให้เราได้รับความรู้มากมาย
ทำอย่ า งไรจึ ง จะอ่ า นได้ อ ย่ า งมี ค ุ ณ ภาพ
ทางนีม้ คี ำตอบ
ถาม เป็นคนอ่านหนังสือช้ามาก ทำอย่างไรดี
ตอบ ..... ให้“จัดการ”กับการอ่าน เพราะเป็น
กิจกรรมที่สามารถจัดการหรือ ปรับปรุง
ให้ดีขึ้นได้ คำว่าดีขึ้นในที่นี้หมายถึงอ่าน
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และมีคุณภาพ คือ
จับใจความได้มากขึน้ เพราะแค่เร็วอย่าง
เดียวคงไม่เพียงพอ หรือไม่มปี ระโยชน์
ถาม จะทำอย่างไร ต้องเสียเวลาหรือไม่
ตอบ มีวิธีการในการฝึกฝน และแน่นอนต้องใช้
เวลา ยิง่ ฝึกมาก ก็จะทำได้ดขี น้ึ เรือ่ ยๆ ต้อง
มีความตัง้ ใจและคอยสังเกตติดตามผลการ
ฝึกของตัวเอง อย่าลื มให้รางวัลตัวเองด้วย
...ในแต่ละระยะที่ปรับปรุงได้ เพื่อสร้าง
กำลังใจ
ถาม ทำอย่างไร มีขน้ั ตอนหรือไม่
ตอบ มีทง้ั ขัน้ ตอนและตัวช่วย

ถาม จะอ่านให้เร็วต้องมีตวั ช่วยหรือ
ตอบ หมายถึงตอนฝึกอ่านเท่านัน้ ตัวช่วยมีสอง
ตัวสำคัญ อย่างแรกคือมือของคุณเอง อย่าง
ทีส่ องคือกระดาษแข็งขนาด 3 × 5 นิว้ ทีไ่ ม่มี
เส้นบรรทัด ขัน้ แรกให้ใช้ตวั ช่วยแรกคือมือ
ของคุณก่อน คนส่วนใหญ่ใช้มอื ขวา เริม่ ด้วย
การวางฝ่ามือลงบนหน้าหนังสือโดยไม่ตอ้ ง
เกร็ง ใช้นว้ิ กลางไล่ไปตามบรรทัดบนหน้า
หนังสือโดยไม่ตอ้ งไล่ไปจนสุดขอบ ให้หยุด
เมื่อใกล้ขอบด้านขวาสักครึ่งนิ้ว แล้วเริ่ม
บรรทัดใหม่โดยเว้นระยะจากขอบด้านซ้าย
สักครึง่ นิว้ เช่นกัน ให้ปลายนิว้ ทัง้ หมดอยูบ่ น
หน้าหนังสือตลอดเวลา ขยับมือเสมือนหนึง่
กำลังขีดเส้นใต้ขอ้ ความทีอ่ า่ น การทำแบบนี้
ช่วยให้เราสามารถพุ่งความสนใจทั้งหมด
ไปทีต่ วั อักษร ผลคือ สมาธิเพิม่ ขึน้
ขัน้ ต่อไปใช้ตวั ช่วยทีส่ อง ซึง่ คือกระดาษแข็ง
ขนาด 3 × 5 นิว้ ทีไ่ ม่มเี ส้น ให้วางกระดาษ
เหนือบรรทัดที่กำลังอ่านสักหนึ่งหรือสอง
บรรทัด จะได้ไม่เกะกะ กระดาษจะบังคับ
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ความสนใจให้มงุ่ เฉพาะบรรทัดตรงหน้าโดย
ไม่วอกแวกไปอ่านบรรทัดก่อนหน้า ซึง่ มัก
จะเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆ

โดยไม่ตอ้ งย้อนกลับไปอ่านใหม่ หลังจากนัน้
ย้อนกลับไปอ่านซ้ำอีกครั้งเพื่อตรวจเช็ค
ความถูกต้อง

ใช้ตวั ช่วยทัง้ สอง ตัวไหนก็ได้ หรืออาจสลับ
กันเพือ่ ปรับปรุงความเร็วในการอ่าน ตอน
แรกที่ลองทำ ให้อ่านด้วยระด้บความเร็ว
ปกติกอ่ น ซึง่ อาจทำให้รสู้ กึ เสียสมาธิ ต่อมา
เราจะเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นตัวช่วยได้จริงๆ
ถาม เป็นอย่างนัน้ จริงหรือ

ถาม จะทราบได้อย่างไรว่าอ่านเร็วขึน้ แล้ว วัดความ
เร็วได้หรือไม่

ตอบ ไม่ลองก็ไม่รู้ เคล็ดลับคือต้อง “อุ่นเครื่อง”
ก่อน หมายถึงเริ่มด้วยการอ่านด้วยความ
เร็วปกติของเราไม่ต้องฝืน จนเครื่องร้อน
แล้วหรือเมือ่ รูส้ กึ สบายๆ ไม่เกร็งและเริม่ ลืม
หรือไม่เห็นเจ้าตัวช่วยเกะกะสายตาแล้ว จึง
ค่อยๆ เพิม่ ระดับความเร็วขึน้ เรือ่ ยๆ
ถาม อ่านเร็วแล้วจะเข้าใจเรือ่ งทีอ่ า่ นหรือ
ตอบ ตอนนีย้ งั ไม่ตอ้ งไปสนใจเนือ้ หา เอาแค่อา่ น
ได้ เ ร็ ว ขึ ้ น กว่ า ที ่ เ คย ระยะแรกความ
เข้าใจเนื้อหาเป็นเรื่องมาทีหลัง เน้นความ
เร็วไว้กอ่ นเป็นสำคัญ
ถาม ถ้าอย่างนัน้ คุณภาพจะอยูต่ รงไหน
ตอบ ขั้นตอนถัดไป ความมีคุณภาพอยู่ที่ต้อง
สามารถเก็บประเด็นจากสิ่งที่อ่านได้ด้วย
ฉะนัน้ สิง่ ทีค่ วรทำคือตัง้ ใจกับการจับความ
หมายของสิง่ ทีอ่ า่ น ถ้าอุน่ เครือ่ งจนได้ทแ่ี ล้ว
เราจะรู้สึกว่าตัวช่วยนั้นมันทำหน้าที่โดย
อัตโนมัติ เราจะอ่านได้เร็วขึ้นกว่าเมื่อไม่มี
ตัวช่วย
เมือ่ อ่านจบย่อหน้า หรือหนึง่ หน้าแล้ว ขัน้
ต่ อ ไปให้ ท ดสอบผลการอ่ า นของตั ว เอง
ลองเขียนประเด็นที่ได้จากสิ่งที่เพิ่งอ่านไป

ตอบ ลองใช้ 2 วิธตี อ่ ไปนี้
วิธที ่ี 1 ให้กวาดตาดูว่าอ่านไปได้กี่หน้า
หรือกีย่ อ่ หน้าแล้ว
วิธที ่ี 2 ใช้วธิ นี บั จำนวนคำต่อนาที ก่อนอืน่
หาค่าเฉลีย่ ของคำ โดยนับจำนวนคำในสาม
บรรทัด แล้วหารด้วย 3 ถ้าผลออกมาเป็น
เลขคี่ ให้ทำเป็นเลขคูโ่ ดยการปรับลดค่าลง
เช่น ผลเป็น 23 ให้คดิ เป็น 22 หลังจากนัน้
นับจำนวนบรรทัดทีอ่ า่ นได้ใน 1 นาที คูณ
จำนวนบรรทัดนัน้ ด้วยค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้ ก็จะได้
ผลออกมาเป็นจำนวนคำทีอ่ า่ นได้ใน 1 นาที
ถาม เวลาอ่านหนังสือ จำเป็นต้องอ่านทุกตัว
อักษรหรือไม่
ตอบ อาจใช้วธิ กี ารอ่านข้ามก็ได้ วิธนี ช้ี ว่ ยให้ได้
ประเด็นสำคัญโดยไม่ต้องเสียเวลากับการ
อ่านข้อความไม่สำคัญ และยังช่วยให้สามารถ
ตามความคิดของคนเขียนได้ว่าประเด็น
ความคิดเขาก้าวหน้าไปเรือ่ ยๆ จาก 1 ไป
2 ไป 3 การอ่านข้ามช่วยให้เรากลัน่ กรอง
ข้อความไม่จำเป็นออกไป ไม่ตอ้ งเสียเวลา
กับการอภิปรายที่เป็นเกร็ดเล็กน้อย หรือ
กับตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจ หรือกับ
ข้อความที่เป็นการขยายความ
การอ่านข้ามหมายถึงการทีเ่ ราพยายามตาม
ติดการเดินหน้าของความคิดของคนเขียน
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประเด็นสำคัญทีเ่ ขาต้องการ

รอบรูเ้ ทคโนโลยี
จะบอก สิ่งควรทำคือการอ่านบทนำของ
เนื้อหา อาจเป็นย่อหน้าแรกของบท หรือ
ข้ อ ความเชิ ง สรุ ป ที ่ อ ยู ่ ใ นหน้ า แรกของ
แต่ละบทก็ได้ หลังจากนั้นให้อ่านประโยค
แรกหรือสองประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า
ในบท พยายามหาให้ได้วา่ อะไรคือข้อความ
หลักซึ่งคือหมายถึงข้อความที่เป็นหัวใจ
ของย่อหน้านั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็น
ประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า
ถาม การอ่านข้าม จะทำให้เข้าใจเรื่องที่อ่านได้
อย่างไร
ตอบ แค่รวู้ า่ น่าจะอ่านข้ามยังไม่พอ เราจะต้องหา
คำสำคัญ ซึง่ บ่งบอกแนวคิดหลักของสิง่ ที่
เราอ่านเช่นในบทความเรื่องการพูดในที่
สาธารณะ คำว่า “สือ่ สาร” อาจเป็นคำทีบ่ ง่
บอกแนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ การพู ด ลั ก ษณะนี ้
ฉะนัน้ จึงเป็นคำทีเ่ ราจะต้องหาเวลาอ่านข้าม
อ่านทุกประโยคทีม่ คี ำสำคัญนีค้ อื คำว่า “สือ่
สาร” ปรากฏอยู่ คำสำคัญเป็นคำทีแ่ สดงถึง
จุดเน้น จุดเชื่อมจากความคิดหนึ่งไปอีก
ความคิดหนึง่ หรือจุดทีก่ ำลังจะเข้าสูป่ ระเด็น
ใหม่ เป็นคำที่ช่วยผู้เขียนในการพัฒนา
ความคิดให้เดินหน้าไปเรือ่ ยๆ หรือเป็นคำ
ที่ผู้เขียนใช้ในการขมวดความคิดทั้งหมด
ของเขาเข้าด้วยกัน เพราะฉนัน้ เวลาอ่าน จึง
ควรมองหาคำพวกนี้ในประโยคแรกของ
แต่ละย่อหน้า หรือในประโยคขยายที่มัก
ตามมาติดๆ
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ตอบ ถ้าตัดสินใจว่าจะอ่านข้าม ก่อนอืน่ ให้พจิ ารณา
ว่ากำลังอ่านหนังสืออะไร รวมทัง้ ชือ่ บททีจ่ ะ
อ่านซึง่ จะบ่งบอกความเกีย่ วพันกับชือ่ หนังสือ
แล้วให้กำหนดว่าคำไหนคือ คำสำคัญ ของ
บทนัน้ หลังจากนัน้ ใช้ตวั ช่วย จะเป็นมือหรือ
กระดาษแข็งก็ได้เป็นตัวนำทาง แล้วอ่าน
เฉพาะประโยคแรกหรือสองประโยคแรก
ของย่อหน้า ถ้าเริม่ รูส้ กึ ว่าไม่ตอ่ เนือ่ ง ให้อา่ น
ซ้ำใหม่แล้วอ่านประโยคสุดท้ายของย่อหน้า
ก่อนหน้าประกอบ บางครัง้ ผูเ้ ขียนจะมาสรุป
ความคิดไว้ที่ประโยคสุดท้ายของย่อหน้า
ถ้าย่อหน้าต่อไปเป็นการยกตัวอย่าง เรา
สามารถเลือกได้วา่ จะข้ามไปหรือจะอ่าน ไม่
ผิดกติกา เมื่อเริ่มอ่านหนังสือเล่มใด ควร
เริ่มอ่านข้ามอย่างช้าๆ จนกว่าจะสามารถ
จับแนวทางการเขียนของผูเ้ ขียนได้ หมาย
ถึงเข้าใจลีลาและวิธคี ดิ ของผูเ้ ขียน หลังจาก
นั้นจะสามารถเร่งความเร็วในการอ่านได้
อย่างมั่นใจมากขึ้นว่าจะจับประเด็นต่างๆ
ได้ไม่ตกหล่น การอ่านข้ามอาจนำไปใช้กบั
หนังสือทีม่ เี นือ้ หายากๆ ทีไ่ ม่อยากเปิดอ่าน
ด้วย เพราะสามารถใช้วธิ นี เ้ี พือ่ เก็บประเด็น
หลักโดยไม่ต้องเสียเวลากับรายละเอียด
ซึง่ อาจยากกับการทำความเข้าใจ
ถาม จะใช้เวลาในการฝึกนานเท่าไร
ตอบ ขึน้ อยูก่ บั ตัวคุณเองแล้วนะ ขอให้โชคดี !

ถาม อ่านข้ามอย่างไรจึงจะได้ผลทีส่ ดุ
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