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ใคร ๆ ก็เห็นความสำคัญ และประโยชน์
ของการอ่าน การอ่านให้ความบันเทิงได้พร้อม ๆ
กับให้ความรู้ ทำให้คนชอบอ่านสามารถประสบ
ความสำเร็จและมีชวี ติ ทีส่ มบูรณ์ขน้ึ ได้ แต่คนส่วน
มากมักบ่นว่าไม่มเี วลาอ่าน แม้แต่ในสหรัฐอเมริกา
ก็พบว่าโดยเฉลีย่ แล้วคนทัว่ ไป อ่านหนังสือพิมพ์
สัปดาห์ละครัง้ เท่านัน้ และอ่านหนังสือเล่มระยะ
ห่างกันกว่า 6 เดือนครัง้
เรามาสร้างนิสยั ติดหนังสือกันดีไหม
1. มีหนังสืออยูใ่ กล้มอื ตลอดเวลาไม่วา่
จะไปไหน ทำอะไร ขอให้มนี ติ ยสาร หนังสือพิมพ์
หนังสือเล่มใกล้ตวั เสมอ ในห้องน้ำ ห้องนอน ห้อง
รับแขก ในรถ (เมือ่ คุณไม่ใช่คนขับ) ในย่าม ใน
กระเป๋า นึกเบือ่ การรอคิวก็เอาออกมาอ่านได้ นอน
ไม่หลับก็คว้ามาเปิดดูได้ หนังสือเป็นเครือ่ งมือฆ่า
เวลาที่ดี
2. ตัง้ เป้าการอ่าน ตัง้ ใจว่าจะกันเวลาให้
ตัวเองอ่านหนังสือในแต่ละวันตอนไหน หรือตัง้ ใจ
จะอ่านหนังสือให้จบเล่มในเวลากีว่ นั หาหนังสือมา
กองไว้แล้วกำหนดว่า จะอ่านจบหมดนีเ้ มือ่ ไร เริม่
ต้นด้วยการเลือกเล่มทีไ่ ม่เคร่งเครียดมาก อ่านได้
จบสบาย ๆ ตามเป้า ข้อสำคัญขอให้รกั ษาสัญญา
กับตัวเองก็แล้วกัน เมือ่ เริม่ ติดเครือ่ งดีแล้ว อาจ
เขยิบเป้าหมายให้กว้างขึ้นอีก

3. บันทึกการอ่าน จดรายชือ่ หนังสือที่
อ่านไปแล้ว หรือจดว่าอ่านอะไรไปบ้างในแต่ละวัน
อ่านได้กน่ี าทีในแต่ละครัง้ อาจจดลงสมุดบันทึกหรือ
บนแผ่นกระดาษแปะข้างตูเ้ ย็นก็ได้ เมือ่ รายการ
บันทึกงอกงามความภูมใิ จก็โตตามไปด้วย
4. จดรายการหนังสือทีอ่ ยากอ่าน มี
หลายครัง้ ทีห่ นังสือผ่านตาผ่านหูไปแล้วคิดว่าจะหา
มาอ่านแล้วก็ลมื จดรายการว่าอยากจะอ่านอะไร
หรือถามคนรอบข้างว่ามีอะไรน่าอ่านบ้าง เปิดดู
หน้าวิจารณ์หนังสือตามหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ต่าง ๆ เมือ่ มีรายการอยากอ่านล่อใจอยูแ่ ล้วก็จะ
ทำให้เกิดความกระตือรือร้นทีจ่ ะอ่านมากขึน้
5. ปิดโทรทัศน์ หลายคนเปิดโทรทัศน์
เป็นสิง่ แรกเมือ่ เดินเข้าบ้านแล้ว ก็เปิดไว้อย่างนัน้
จนกว่าจะปิดไฟนอน ควรตั้งโปรแกรมดูโทรทัศน์
เหมือนตัง้ เป้าอ่านหนังสือ ว่าดูรายการอะไร มา
เมือ่ ไร หากไม่มรี ายการทีต่ อ้ งการดูจริง ๆ ก็ปดิ
โทรทั ศ น์ แล้วจะแปลกใจว่ามีเวลาอ่านหนังสือ
และทำอะไรอืน่ เพิม่ ขึน้ อีกมาก
6. เปิดหู เมือ่ ตาดูไม่ได้ เวลานัง่ รถไม่
ควรอ่านหนังสือเพราะไม่ดตี อ่ สุขภาพตา เปลีย่ น
มาฟังแทนก็ได้ หนังสือทีเ่ ป็น audio book มีขาย
แล้ว หรือจะฟังวิทยุสถานีทเ่ี ป็นการพูดคุย ให้
ความรู้ ก็เป็นการลับสมอง และอาจได้ชอ่ื หนังสือ
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ใหม่ไปใส่รายการอยากอ่านเพิม่ ก็ได้ นิสยั สนใจใฝ่รู้
คือนิสยั ของนักอ่านตัวจริง
7. รวมหัว รวมหัวกับเพือ่ น ทีช่ อบอ่าน
คอเดียวกัน นัดเจอกัน
แลกหนังสือกันอ่าน
(ประหยัดดี) อ่านแล้วมาคุยกันว่ารู้สึกอย่างไร
ชอบ ไม่ชอบอะไร ทัง้ กลุม่ อาจช่วยกันทำรายการ
อยากอ่านแล้วมาเล่าสูก่ นั ฟัง พร้อมสรวลเสเฮฮา
ไปด้วย
8. เข้าร้านหนังสือหรือห้องสมุด ถ้ามี
ห้องสมุดทีย่ มื หนังสือออกมาอ่านได้งา่ ยๆ ก็นา่ จะ
ยืม (ใช้สทิ ธิสมาชิกให้เต็มที)่ อย่างน้อยก็อาจได้
หนังสือในรายการอยากอ่านมาอ่านโดยไม่ตอ้ งซือ้
ถ้าไม่มหี อ้ งสมุดทีส่ ะดวกก็ไปร้านหนังสือ การเข้า
ไปในทีม่ หี นังสือหลากหลายละลานตานัน้ กระตุน้
ต่อมอยากอ่านได้ดี ไม่ตอ้ งซือ้ ก็ได้ แค่พลิกเล่ม
โน้น เพลินเล่มนีก้ ม็ คี วามสุขแล้ว
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9. จัดสรรตัวเอง บางคนชอบอ่านตอน
เช้า บางคนสะดวกตอนเลิกงาน บางคนชอบอ่าน
ก่อนนอน บางคนขีเ้ บือ่ จึงอ่านแบบชิม บางคนชอบ
อ่านรวดเดียวจบแบบมือ้ ใหญ่ ดังนัน้ จึงไม่แปลก
อะไรทีจ่ ะมีหนังสือ นิตยสาร วารสาร หลากหลาย
แบบ กระจายอยูต่ ามพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ของคุณ อะไรที่
อ่านไปครึง่ ทางแล้วไม่ชอบ ก็ไม่จำเป็นต้องฝืนไป
จนจบ หาคนอืน่ บริจาคต่อก็ได้ รูน้ สิ ยั ตัวเองแล้ว
จัดการอ่านให้ตรงตามชอบ ไม่จำเป็นจะต้องตัง้
นาฬิกาจับเวลาว่าอ่านตามตารางไหม เพราะอ่าน
แล้วชอบ อ่านแล้วเพลิน สำคัญกว่า
10. อ่านลืมโลก อย่างละล้าละลังว่ายัง
ไม่ได้ทาเล็บ ยังไม่ได้โทรฯ หาเพือ่ น ยังไม่ได้เช็ก
เมล์ ยังไม่ได้ ฯลฯ เมือ่ จะอ่านก็ตดั เรือ่ งไม่จำเป็น
ออกหมด แล้วก็อา่ นอย่างเดียวเลย

