
หนังสือดี  เปลี่ยนแปลงชีวิตได้
มอบหนังสือดี  เป็นของขวัญส�ำหรับคนท่ีรักและห่วงใย

เขียนโดย :  Dominic  O’Brien 
แ ช ม ป์ โ ล ก ค ว ำ ม จ ำ  8  ส มั ย

แปลและเรียบเรียงโดย :  เอกชัย  วังประภา
บรรณำธิกำรโดย :  สมชัย  เบญจมิตร

มุ่งมั่นท�ำหนังสือดี...  เพื่อคุณ

Brilliant Memory WbyW New 2021V5.indd   1 7/15/2564 BE   11:22



2  52 วิธ ีฝึกสมองให้จ�ำอะไรก็ได้ง่ำย ๆ โดยอัตโนมัติ... - ฉบับปรับปรุง   by Dominic O’Brien

เขียนโดย : Dominic O’Brien  แชมป์โลกความจ�า 8 สมัย
แปลและเรียบเรียงโดย : เอกชัย วังประภา  
บรรณาธิการโดย : สมชัย เบญจมิตร

หนังสือ   52 วิธี ฝึกสมองให้จ�าอะไรก็ได้ง่าย ๆ  
 โดยอัตโนมัติ และจ�าได้นาน 

All Rights Reserved Copyright  ©  Watkins Media Ltd 2021, 
Text Copyright  ©  Dominic O’Brien 2021,  Commissioned Artwork Copyright  ©  Watkins Media Ltd 2021.
Thai copyright © 2021 by Bee Media Group (Thailand) Co., Ltd. Through Tuttle-Mori Agency (Thailand) Co., Ltd.

แปลจากหนังสือ  How to Develop a Brilliant Memory  Week by Week

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม)  พ.ศ. 2564  โดย  บริษัท บี มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด

ห้ามการลอกเลียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้  รวมทั้งการจัดเก็บถ่ายทอด  ไม่ว่าด้วยรูปแบบหรือวิธีการใด ๆ 

ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพ การบันทึก หรือวิธีการอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ฉบับปรับปรุง : สิงหาคม  2564           2 1 0 8  9  8  7  6  5  4  3  2  1

ขอขอบคุณที่ท่านได้ซื้อหนังสือเล่มนี้  บี มีเดีย  รับประกันความพอใจสูงสุด  ทั้งนี้หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ด้วยความประณีต 
และใชก้ระดาษคุณภาพด ี ดงันัน้หากเกดิปัญหาคณุภาพการพมิพห์รอืคณุภาพกระดาษ  ท่านสามารถเปล่ียนเล่มใหมไ่ดท้นัที

- ฉบับปรับปรุง

ISBN  978-616-444-035-7   ราคา  165  บาท  

69  ซ.เรวดี 12  ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมืองนนทบุร ี จ.นนทบุรี 11000

Line id : @beemedia  www.facebook.com/beemedia  Email : Info@BeeMedia.co.th

ติดต่อส�ำนักพิมพ์ได้ที่  มือถือ  089-111-7500,   089-120-7700    โทรศัพท์  02-034-9474

  กรณีต้องการสั่งซื้อจ�านวนมาก เพื่อใช้เป็นของขวัญหรือ ส.ค.ส. ในทุกเทศกาล เช่น ปีใหม่

งานสัมมนา งานอบรม พัฒนาบุคลากรหน่วยงานหรือเป็นของขวัญเพื่อคนที่รักและห่วงใย

ขอรับส่วนลดพิเศษที่ 089-111-7500, Line id : @beemedia, www.BeeMedia.co.th

โทรศัพท์ 02-826-8000  โทรสาร 02-826-8356-9  http://www.se-ed.com

Brilliant Memory WbyW New 2021V5.indd   2 7/15/2564 BE   11:22



  3

  -  สิ่ ง ดี ๆ  จ า ก ผู้ ใ ห้ สู่ ผู้ รั บ  -  

ผู้ที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้แด่ท่ำน  คือผู้ที่มีควำมเอำใจใส่  และปรำรถนำ 
แต่สิ่งท่ีดีที่สุด  จึงได้มอบหนังสือเล่มนี้ที่จะท�ำให้ท่ำนมีวิธีและเคร่ืองมือในกำรพัฒนำ
สมองเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรจ�ำให้ดีขึ้น  เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียน  กำรท�ำงำน  
ท�ำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ตลอดไป

นี่คือสิ่งท่ีคนพิเศษผู้ท่ีรักและห่วงใยในตัวท่ำน  ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้   
เพียงเพื่อต้องกำรให้คนที่รักและห่วงใย  มีชีวิตท่ีดีข้ึนตลอดไป

เพราะหนังสือดีเล่มนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีข้ึนได้

TO

FROM

การมอบหนังสือดีแก่ผู้ที่ท่านรักและห่วงใย  เป็นการเพิ่มสิ่งดีให้กับตนเองและผู้ได้รับ  ส�าหรับ
ผู้รับนั้น  เมื่อท่านได้รับหนังสือดีเล่มนี้  ขอให้ตอบแทนสิ่งดี ๆ  คืนแก่ผู้ให้ด้วยการอ่านให้จบ  1  ครั้ง  
และให้ผู้อื่นยืมอ่าน  1  ครั้ง  เพราะเท่ากับท่านได้ช่วยให้ตัวท่านเองและคนรอบข้าง  มีชีวิตที่ดีขึ้น

สมชัย  เบญจมิตร
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- เกี่ยวกับผู้เขียน -

เอกชัย  วังประภา  ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท  MBA-MIS  จำก  
University of Illinois at Urbana-Champaign  ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
และ  ปริญญำโท  MSc. Marketing (MIM)  จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

ปัจจุบันเอกชัยท�ำธุรกิจส่วนตัว  แปลบทควำม  เอกสำรและหนังสือ  
ด้วยควำมตั้งใจและมุ่งมั่น  โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีโอกำสอ่ำนหนังสือดี ๆ   
และมีประโยชน์  ผลงำนหนังสือแปลท่ีผ่ำนมำ  อำทิ  วิธีสร้ำงพลังใจสู้ชีวิต  
(The  Skinny  on  Willpower)  บริหำรเวลำอย่ำงไร  (The  Skinny  on  
Time  Management)  และ  10  เคล็ดลับ  ควำมสุข  และ  ควำมรัก  โดย
ส�ำนักพิมพ์  บี  มีเดีย

- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง -

โดมินิค โอ ไบรอัน  เป็นแชมป์โลกควำมจ�ำถึง 8 สมัย  

เป็นเจ้ำของสถิติโลกเกี่ยวกับควำมจ�ำมำกมำย  และได้รับ

กำรยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชำญในด้ำนกำรฝึกสมองพัฒนำ

ควำมจ�ำ เขำเขียนหนังสือขำยดีหลำยเล่ม  เช่น  52 วิธี 

ฝึกสมองให้จ�าอะไรก็ได้ง่าย ๆ โดยอัตโนมัติ และจ�าได้นาน (How To 

Develop A Brilliant Memory),  How to Develop a Perfect 

Memory,  How to Pass Exam  เป็นต้น  ซึ่งช่วยให้ผู้คนท่ัวโลกมี 

ควำมจ�ำดีขึ้น  เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียน  กำรท�ำงำน  และชีวิตประจ�ำวัน

อย่ำงมำก  เขำเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคกำรสร้ำงจินตนำกำร

เพื่อช่วยในกำรจ�ำ  ซ่่ึงท�ำให้จ�ำได้ดี  จ�ำได้นำน  

โดมินิค  เดินทำงไปทั่วโลก  เป็นผู้บรรยำยเกี่ยวกับเร่ืองควำมคิด

และควำมจ�ำ  ได้รับเชิญไปออกรำยกำรทีวีมำกมำย  เช่น  The  Human  

Body,  Tomorrow's World,  Oprah,  Guinness World of Records,  

How Do They Do That?
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หมายเหตุ บรรณาธิการ

เรื่องความจ�าของคนเราน้ันเป็นเรื่องท่ีส�าคัญอย่างย่ิง 

บำงคนจะคิดไปเองว่ำควำมจ�ำของตนเองนั้นแย่  นั่นอำจเป็น

ได้ว่ำเรำยังไม่เคยรู้วิธีเข้ำถึงศักยภำพอันแท้จริงของสมอง  

พอเกิดอำกำรสงสัยตัวเองขึ้น  ก็คิดไปเองว่ำควำมจ�ำไม่ดี  ที่จริงคนทุกคน

สำมำรถฝึกสมองให้จ�ำอะไรก็ได้ด้วยวิธีง่ำย ๆ จำก 52 วิธีและขั้นตอน 

ในหนังสือเล่มนี้  ซ่ึงได้ให้เทคนิคและวิธีกำรท่ีน่ำสนใจ  โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งวิธีการจ�าโดยใช้การเชื่อมโยง  ผนวกกับการน�าจุดส�าคัญของ 

สถานที่ที่คุ ้นเคย  มาสร้างภาพและจินตนาการเพื่อให้สามารถจดจ�า 

สิง่ต่าง ๆ  ได้อย่างง่ายดายโดยอตัโนมัติ  และจ�าได้นาน  ซ่ึงจะเปลีย่นแปลง

ชีวิตของท่ำนได้ทั้งในเร่ืองกำรเรียน  กำรท�ำงำน  และกำรด�ำรงชีวิต 

อย่ำงมหำศำล

หนังสือ  “52 วิธี ฝึกสมองให้จ�าอะไรก็ได้ง่าย ๆ  โดยอัตโนมัติ และ

จ�าได้นาน - ฉบับปรับปรุง”  เป็น  หนังสือดี  แปลจำกหนังสือ  How to 

Develop a Brilliant Memory Week by Week เขียนโดย Dominic 

O’Brien  แชมป์โลกความจ�า 8 สมัย  มีเคล็ดลับ  เทคนิค  และวิธีกำร

จำกขั้นตอนพ้ืนฐำนไปจนถึงข้ันตอนสูงสุดจ�ำนวน  52  วิธีและขั้นตอน

ท�ำให้ชีวิตกำรเรียน  กำรท�ำงำน  และทุก ๆ ด้ำนดีขึ้น

ส�ำนักพิมพ์                    มีควำมภูมิใจท่ีได้น�ำเสนอ หนังสือดี  

เล่มนี้  ท่ีช่วยให้ท่ำนมีวิธีกำรในกำรจ�ำสิ่งต่ำง ๆ  ได้ง่ำย  โดยอัตโนมัติและ

จ�ำได้นำน  ช่วยให้ท่ำนมีชีวิตที่ดีข้ึนตลอดไป  

เพราะหนังสือดี  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีข้ึนได้

สมชัย  เบญจมิตร
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คนบางคนจะคิดไปเอง

   ว่าความจ�าของตนเองน้ันแย่  คุณก็เช่นกัน    

   คุณอาจคิดไปเองว่าความจ�าของคุณแย่  

   เป็นได้ว่าคุณไม่เคยรู้วิธีเข้าถึง

   ศักยภาพอันแท้จริงของมัน  

   พอเกิดอาการสงสัยตัวเองขึ้น  

   ก็เหมารวมไปเองว่าความจ�าของคุณไม่ดี 

ที่จริงคนทุกคนสามารถฝึกสมอง

   ให้จ�าอะไรก็ได้ด้วยวิธีง่าย ๆ 

   จาก  52  วิธีและขั้นตอนในหนังสือเล่มน้ี

   ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้จริง ๆ

   ในเรื่องการเรียน  การท�างาน  

   และการด�ารงชีวิต
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บทท่ี 1

ประเมินความจ�าของคุณและ

เรียนรู้วิธีฝึกสมองอย่างง่าย ๆ  11

01 ประเมินควำมจ�ำของคุณ

 ในปัจจุบันว่ำดีมำกน้อยแค่ไหน

02 วิธีฝึกสมองให้จินตนำกำร

 นึกเป็นภำพ  และฝึกกำรสังเกต

03 วิธีจ�ำอักษรย่อ

04 วิธีแปลงตัวเลข ให้เป็น

 ประโยคภำษำ

05 วิธีจ�ำโดยใช้ส่วนของร่ำงกำย

06 เรียนรู้ทกัษะส�ำคญัหลกัท่ี 1 : กำร 
ใช้วิธีเชื่อมโยงสิ่งที่จะจ�ำเข้ำด้วยกัน

07 วิธีกำรจ�ำแบบลูกโซ่

08 เรียนรู้ทักษะส�ำคัญหลักที่ 2 :

 กำรใช้สถำนทีช่่วยก�ำหนดต�ำแหน่ง 

09 เรียนรู้ทักษะส�ำคัญหลักที่ 3 :

 กำรใช้จินตนำกำรสร้ำงภำพให้จ�ำง่ำย

10 เทคนคิวธีิกำรจ�ำแบบวำดเส้นทำง 

 (Journey Method)

11 วิธีฝึกให้มีสมำธิ

12 วิธีแปลงตัวเลขให้เป็นภำษำภำพ  

 เพือ่ให้จ�ำได้ง่ำย ๆ  หรือเรียกว่ำ...

13 วิธีจ�ำแบบใช้เสียงพ้องกับตัวเลข

14 วิธีจ�ำโดยใช้พยัญชนะ

บทที่ 2

ฝึกใช้เทคนิคและวิธี

จ�าสิ่งต่าง ๆ รอบตัว    49

15 วธีิง่ำย ๆ  ในกำรจ�ำชือ่และใบหน้ำคน

16 วิธีจ�ำทิศทำง

17 วธีิจ�ำค�ำศพัท์ท่ีมกัสะกดผิดบ่อย ๆ

18 วิธีจ�ำประเทศและชื่อเมืองหลวง

19 วิธีเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

 ได้อย่ำงรวดเร็ว

20 วิธีจ�ำเร่ืองส�ำคัญในอดีต

21 วิธีจ�ำตำรำงธำตุส�ำหรับนักเรียน

22 วิธีจ�ำขั้นตอนต่ำง ๆ จำกคู่มือ

 หรือครูผู้สอน

23 เทคนิคและวิธีใช้

 ระบบโดมินิค ระดับที่ I

เกี่ยวกับผู้เขียน   ผู้แปลและผู้เรียบเรียง     4
หมำยเหตุ บรรณำธิกำร     5
ค�ำน�ำ - จำกผู้เขียน     9

สารบัญ
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24 วิธีจ�ำเร่ืองตลกเร่ืองข�ำขัน  

25 วิธีจ�ำนิยำยท่ีสนุก ๆ ของคุณ

26 วิธีอ่ำนได้เร็วและจ�ำได้มำก

27 วิธีจ�ำค�ำคมเพื่อช่วยให้มีเสน่ห์

28 วิธีใช้แผนภูมิควำมคิด (Mind 
Maps) เพือ่ช่วยในกำรจ�ำให้ง่ำยขึน้

29 วิธีจ�ำบทพูดและน�ำเสนองำน

 ต่อหน้ำชุมชน

30 วธีิทบทวนและท�ำให้จ�ำได้นำนทีส่ดุ

บทที่ 3  

ข้ันตอนและวิธีเพิ่มพลัง

ความจ�าให้ดีกว่าเดิม     97

31 เทคนิคและวิธีใช้ ระบบโดมินิค 

 ระดับท่ี II

32 วธีิกำรจ�ำบทสนทนำทำงโทรศพัท์

33 เทคนิคและวิธีใช้ ระบบโดมินิค 

 ระดับท่ี III

34 วิธีจ�ำส�ำรับไพ่

35 วิธีจ�ำวันเวลำของปฏิทิน

36 วิธีจ�ำวันท่ีในประวัติศำสตร์

37 วิธีจ�ำเบอร์โทรศัพท์

 และวันท่ีส�ำคัญ

38 วิธีจ�ำข่ำว

39 วิธีจ�ำคนที่ได้รับรำงวัลออสกำร์

40 วิธีจ�ำบทกวี

บทที่ 4

ข้ันตอนและวิธีฝึกสมองเพื่อเพิ่ม

ความสามารถการจ�าให้สูงสุด 133

41 วิธีกำรจ�ำแบบห้องโรมัน

42 วิธีจ�ำวันท่ีในประวัติศำสตร์ 

 และในอนำคต

43 วิธีเก็บควำมจ�ำ เอำไว้ในควำมจ�ำ

44 วิธีจ�ำตัวเลขฐำนสอง

45 วิธีจ�ำค�ำศัพท์ในพจนำนุกรม

46 วิธีจ�ำไพ่หลำยส�ำรับ

47 วิธีจ�ำคนที่อยู่กันเต็มห้อง

48 ท�ำให้ร่ำงกำยแข็งแรง  

49 วธีิเอำชนะกำรแข่งขนัตอบปัญหำ

50 เกมเสริมพลังควำมจ�ำ

51 ขั้นตอนพิเศษ :

 แบบฝึกหัดเพื่อฝึกกำรจ�ำตัวเลข

52 ขั้นตอนพิเศษ : ประเมินควำมจ�ำ 

 ของคุณว่ำพัฒนำดีเยี่ยมแค่ไหน

บทสรุป     170
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  9

ค�าน�า - จากผู้เขียน

ผมเชื่อว่า  คนเราทุกคนล้วนมีโอกาสและศักยภาพ

ที่จะเป็น  “แชมป์ความจ�า”  เพรำะว่ำจำกกำรที่ผมได้สอน 

คนท่ัวไปผ่ำนเกมโชว์และกำรบรรยำย  หรือแม้กระทั่งตอน

พบกันโดยบังเอิญ (เช่นในร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ) ผมมักพบว่ำคนเหล่ำนี้

รู้สึกท่ึงกับวิธีท่ีท�ำให้ควำมจ�ำของพวกเขำเปลี่ยนแปลงดีขึ้นได้ในพริบตำ  

แค่ใช้วิธีกำรและข้ันตอนต่ำง ๆ ท่ีได้สอนไว้ในหนังสือเล่มนี้เท่ำนั้น!

หนังสือ  52 วิธีฝึกสมอง ให้จ�าอะไรก็ได้ง่าย ๆ  โดยอัตโนมัติ และ

จ�าได้นาน - ฉบับปรับปรุง  (How to Develop a Brilliant Memory  

- Week By Week)  เล่มนี้  มีเป้ำหมำยที่จะช่วยฝึกสมองเพื่อให้ควำมจ�ำ

ของคุณดีข้ึนด้วยวิธีง่ำย ๆ  พร้อมแบบฝึกหัดและเนื้อหำที่กระชับ  แม้ว่ำ

คุณจะยังไม่คล่องหรือไม่คุ้นกับวิธีกำรฝึก  แต่ก็เรียนรู้และพัฒนำทักษะ

เหล่ำนี้ได้  คุณจะรู้สึกแปลกใจว่ำสำมำรถเรียนรู้วิธีต่ำง ๆ  เหล่ำนี้ได้ง่ำย ๆ   

และน�ำไปใช้ได้ผลอย่ำงรวดเร็ว

เพื่อให้หนังสือเล่มนี้เกิดประโยชน์มำกที่สุด  ผมขอแนะน�ำให้คุณ 

ท�ำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในแต่ละขั้นตอนทุกบท  และหำสมุดเล่ม

เล็ก ๆ ติดตัวไว้เพ่ือใช้เขียนค�ำตอบและบันทึกคะแนน

ระดับคะแนนจะถูกแบ่งออกเป็นสำมระดับ คือ ระดับที่ 1 - ไม่เคย

ฝึกทักษะ  ระดับที่ 2 - มีพัฒนาการ  และ  ระดับที่ 3 - มีทักษะเยี่ยม  

คะแนนรวม  ในแต่ละแบบฝึกหัดนั้นจะบอกให้คุณรู้ว่ำคุณอยู่ระดับไหน   

“ช่วงของการคิดคะแนน”  จะบอกถึงระดับควำมยำกของแต่ละแบบฝึกหัด

แล้วแต่กรณีไป  คะแนนระดับท่ี 1 ไม่เคยฝึกทักษะ - ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ท�า

แบบฝึกหัดไม่ได้ใช้เทคนิคการจ�าใด ๆ  คะแนนระดับท่ี 2 มีพัฒนาการ 

- เป็นคะแนนท่ีคุณควรต้ังเป้าหมายเพ่ือท�าให้ได้  และคะแนนระดับท่ี 3  

มีทักษะเยี่ยม - แสดงว่าคุณมีความจ�าที่ดีเยี่ยม  
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ด้วยวิธีกำรให้คะแนนดังกล่ำวนี้  คุณจะรู้ได้ว่ำคุณมีควำมจ�ำอยู่

ระดับใดเมื่อเทียบกับคนอื่น  นอกจำกนี้จะได้รู้อีกวำ่คุณได้พัฒนำควำมจ�ำ

ไปได้ดีแค่ไหน  ไม่ต้องกังวลถ้ำได้คะแนนต�่ำตอนเร่ิมต้น  หรือถ้ำพบว่ำ

บำงแบบฝึกหัดนั้นยำก  ท้ังนี้เพรำะมันถูกออกแบบอย่ำงแยบยลให้ช่วย

คุณฝึกสมองอย่ำงเต็มที่  และคุณจะท�ำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบซ�้ำ 

กี่คร้ังก็ได้เท่ำที่ต้องกำร  เพรำะควำมจ�ำนั้นเป็นศักยภำพท่ีพัฒนำได้ตลอด

เวลำด้วยกำรฝึกบ่อย ๆ  ซ่ึงไม่เพียงช่วยให้คุณจ�ำข้อมูลได้เท่ำนั้น  แต่ยัง

ช่วยลับสมองของคุณให้คมเพ่ือท�ำให้จ�ำอะไรก็ได้ง่ำย ๆ โดยอัตโนมัติ 

และจ�ำได้นำน  เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียน  กำรท�ำงำน  และชีวิตประจ�ำวัน  

โดยเนื้อหำของหนังสือได้แบ่งออกเป็น  4  บท คือ

บทที่ 1 ประเมินความจ�าที่คุณมีอยู่ในตอนน้ี  และสอนให้คุณใช้

เคร่ืองมือในกำรฝึกควำมจ�ำท่ีน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้  

บทท่ี 2 สอนหลักการพื้นฐานให้คุณน�าไปปรับใช้ได้ดีขึ้น  เช่น  

วิธีกำรจ�ำช่ือ  ใบหน้ำ  และกำรจ�ำเพื่อพูดบนเวที  เป็นต้น

บทท่ี 3 สอนให้มีความจ�าในระดับสูงข้ึนและเพิ่มเทคนิคต่าง ๆ  

ท่ีได้เรียนรู้ไปแล้ว  เพื่อให้จ�ำข้อมูลที่ซับซ้อนได้มำกขึ้น

บทที่ 4 สอนให้คุณมีความจ�าท่ีดีมากข้ึนกว่าเดิมด้วยเทคนคิข้ันสูง

และวิธีกำรท่ีซับซ้อนข้ึน  

ขอให้เร่ิมทีละข้ันตอน  โดยเร่ิมจำกบทที่ 1 ซ่ึงจะประเมินควำมจ�ำ

ของคุณในปัจจุบันก่อนว่ำคุณมีควำมสำมำรถในกำรจ�ำมำกน้อยแค่ไหน   

จำกนั้นบทต่อ ๆ ไปจะสอนวิธีกำรจำกง่ำยไปยำก  ท้ังนี้ในแต่ละขั้นตอน

ของแต่ละบทนั้นคุณจะใช้เวลำนำนเท่ำไหร่ก็ได้เท่ำที่ต้องกำร  

          ผมหวังว่ำวิธีของผมนั้นท้ำทำย สนุกสนำน

          และช่วยฝึกสมองของคุณให้จ�ำอะไรได้ดีขึ้น

            อย่ำงง่ำย ๆ โดยอัตโนมัติ และจ�ำได้นำนตลอดไป 
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ประเมินความจ�าของคุณ

และเรียนรู้วิธีฝึกสมองอย่างง่าย ๆ 

ขั้นตอนการจ�าของคนเราน้ันมี 3 ประการ คือ  

1. ท�าให้สิ่งที่จะจ�าน้ันน่าจดจ�า  2. จัดเก็บสิ่งนั้นเอาไว้ใน

สมองหรือจินตนาการ  และ  3. พอจะใช้ก็ดึงออกมาได้อย่าง 

ถูกต้องแม่นย�า  ก่อนเร่ิมฝึกสมองให้จ�ำอะไรก็ได้ให้ดีขึ้นและจ�ำได้นำนนั้น  

คุณต้องมีควำมเชื่อมั่นก่อนว่ำตัวคุณมีศักยภำพท่ีจะฝึกสมองให้จ�ำได้ด ี

ขึ้นได้  เคยมีคนพูดว่ำควำมจ�ำก็คือ  “ตะแกรงร่อน”  เพื่อกรองและเก็บ

ข้อมูลที่ต้องกำรจ�ำ  ท่ีจริงแล้วมันไม่ใช่เร่ืองง่ำยขนำดนั้น  เช่นเวลำเรำเห็น

คนศีรษะล้ำน คนตำบอดสี หรือคนที่มีนิ้วผิดรูป เรำก็รู้และเห็นได้ด้วยตำ  

แต่เร่ืองควำมจ�ำนั้นซับซ้อนมำกกว่ำ  เรำจะต้องจ�ำเร่ืองต่ำง ๆ มำกขึ้น   

ไม่ว่ำจะเป็น  ตัวเลข  ข้อเท็จจริง  สิ่งของ  เหตุกำรณ์  สถำนที่ และบุคคล  

ซ่ึงเรำจะท�ำได้แม่นย�ำด้วยเทคนิควิธีกำรต่ำง ๆ ในหนังสือเล่มนี้

เนื้อหำของบทนี้จะเร่ิมต้นด้วยแบบทดสอบเร่ือง  ค�าศัพท์  รูปทรง 

และ  ตัวเลข  เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรจ�ำที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน  

นอกจำกนี้คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคพ้ืนฐำน เช่น อักษรย่อ และ วิธีการจ�า

โดยใช้ส่วนของร่างกาย ซ่ึงเป็นประโยชน์ในกำรจ�ำข้อมูลที่สั้นและง่ำย ๆ

จำกนั้นจะเรียนรู้วิธีพัฒนำทักษะหลักส�ำคัญ 3 ประกำร  นั่นคือ  1. การ

เช่ือมโยง 2. การใช้สถานที่ และ 3. การใช้จินตนาการ  และผมจะอธิบำย

ถึงเทคนิคกำรจ�ำที่ดีมำก  เช่น  วิธีการจ�าแบบวาดเส้นทาง  ระบบการ 

จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการจ�า  และ  ระบบรูปร่างของตัวเลข  ซ่ึงเป็นวิธีฟื้น 

ควำมจ�ำเกีย่วกบัตัวเลขทีเ่รียงกนัตำมล�ำดบั  ไม่ว่ำจะเป็นรหสัตวัเลขสีห่ลกั

ไปจนถึงตัวเลขยำก ๆ  อย่ำงเช่นวันท่ีในประวัติศำสตร์  ขอให้คุณเรียนรู้

กำรใช้วิธีต่ำง ๆ เหล่ำนี้  และฝึกใช้มันตำมแบบฝึกหัดท่ีอยู่ท้ำยบท  l

บทที่
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01 ประเมินความจ�าของคุณในปัจจุบัน

 ว่าดีมากน้อยแค่ไหน

คนบำงคนมักจะคิดไปเองว่ำควำมจ�ำของตนนั้นแย่  คุณก็เช่นกัน   

คุณอำจคิดเองเออเองว่ำควำมจ�ำของคุณแย่  อำจเป็นได้ว่ำคุณไม่เคยรู้วิธี 

ในกำรเข้ำถึงศักยภำพที่แท้จริงของมัน  พอเกิดอำกำรสงสัยตัวเองขึ้น  เช่น  

คิดว่ำลืมชื่อใครสักคน  หรือลืมว่ำวำงกระเป๋ำไว้ที่ไหน  หรือลืมรหัสใหม่

ของบัตรเครดิต  ก็เข้ำใจเหมำรวมไปเองว่ำควำมจ�ำของคุณไม่ดี 

ข้ันตอนแรกนี้  เรำจะประเมินดูว่ำควำมสำมำรถในกำรจ�ำของคุณ

ในปัจจุบันนัน้อยูใ่นเกณฑ์ดหีรือไม่ดโีดยใช้แบบทดสอบข้ำงล่ำงนี ้ ให้เขยีน

ค�ำตอบ  และรวมคะแนนใส่สมุดบันทึกของคุณท่ีได้เตรียมไว้

ไม่ต้องกังวลหำกได้คะแนนต�่ำในคร้ังแรกท่ีท�ำ  ผมมั่นใจว่ำคุณจะ

ต้องมพีฒันำกำรอย่ำงรวดเร็วและมคีวำมจ�ำท่ีดขีึน้หลงัจำกได้เรียนรู้เนือ้หำ

ในขั้นตอนต่อ ๆ ไปจำกทั้งหมด  52  วิธีและขั้นตอนในหนังสือเล่มนี้

แบบทดสอบ 1 : ทดสอบความสามารถในการจ�าค�า

ให้จับเวลำ  3  นำที  ดูค�ำ  20  ค�ำต่อไปนี้  จำกนั้นเขียนค�ำที่คุณ 

จ�ำได้ให้มำกท่ีสุด  โดยไม่ต้องสนใจล�ำดับก่อนหลัง  ค�ำท่ีถูกต้อง  จะ

ได้ค�ำละ  1  คะแนน   (เมื่อเสร็จแล้วให้ท�ำแบบทดสอบ  2)

ต้นไม้   เวลา   ใบหน้า   ท่อน�้า  

นาฬิกา   หนู   เครื่องยนต์   ดาวเคราะห์  

สายฟ้า   สร้อยคอ   เสื้อผ้า   หนอนผีเสื้อ  

สวน   น�้าเชื่อม   รูปภาพ   บังเหียน

นอนหลับ   ลูกแอปเปิล   มหาสมุทร   หนังสือ   

ST
EP
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  13บทที่  1  ประเมินความจ�าของคุณ  และเรียนรู้วิธีฝึกสมองอย่างง่าย ๆ

แบบทดสอบ 2 : ทดสอบความสามารถการจ�าล�าดบัตวัเลข

ให้ดูล�ำดับตัวเลข 20 ตัวต่อไปนี้  เป็นเวลำ 3 นำที  ประเด็นส�ำคัญ

ของบททดสอบนี้ก็คือ  ล�าดับก่อนหลัง  ให้เขียนตัวเลขให้ได้มำกที่สุด

โดยเรียงตำมล�ำดับจนคุณจ�ำไม่ได้ วิธีได้คะแนนคือ  เมื่อตอบตัวเลข 

ถูกต้องได้ตัวละ 1 คะแนน  แบบทดสอบนี้เป็นแบบ “ตอบผิดให้หยุด

ทันที”  ตัวอย่ำงเช่น  เมื่อเขียนตัวเลขที่คุณจ�ำได้ทั้ง  20  ตัวเสร็จแล้ว  

หำกตัวเลขล�ำดับที่ห้ำผิด  ก็จะได้  4  คะแนน  

5  0  3  6  7  4  4  0  9  2  8  2  0  5  7  6  7  1  2  9

แบบทดสอบ 3 : ทดสอบความสามารถในการจ�ารูปทรง

ให้เวลำ 3 นำที  ดูรูปทรง 10 รูปต่อไปนี้ตำมล�ำดับ  ให้จ�ำรูปทรง

และตัวเลขท่ีตรงกัน  เมื่อครบเวลำให้พลิกหน้ำถัดไป  ซ่ึงจะมีรูปทรง

เหล่ำนี้สลับต�ำแหน่งกัน  (จำกนั้นท�ำแบบทดสอบ  4  ต่อไป)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Brilliant Memory WbyW New 2021V5.indd   13 7/15/2564 BE   11:22



14  52 วิธ ีฝึกสมองให้จ�ำอะไรก็ได้ง่ำย ๆ โดยอัตโนมัติ... - ฉบับปรับปรุง   by Dominic O’Brien

ด้ำนล่ำงนี้  คุณจะเห็นรูปทรงต่ำง ๆ ที่เพิ่งจ�ำมำ  แต่อยู่สลับ

ต�ำแหน่งกัน  ให้ใส่ตัวเลขที่ถูกต้องให้ตรงกับรูป  (ตำมที่คุณได้จ�ำใน

หน้ำที่แล้ว  แต่ห้ำมพลิกกลับไปดู)  กำรให้คะแนนนั้น  หำกใส่ตัวเลข

ถูกต้องตรงกับรูป  จะได้รูปละ  1  คะแนน

แบบทดสอบ 4 : ทดสอบความสามารถ
       ในการจ�าตัวเลขฐานสอง

คุณมีเวลำ  3  นำที  ที่จะจ�ำตัวเลขฐำนสอง  30  ตัวต่อไปนี้เรียง 

ตำมล�ำดับ  จำกนั้นให้เขียนตัวเลขเหล่ำนี้ให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะจ�ำได้ 

ลงในสมุด  กำรให้คะแนนนี้  เมื่อตอบตัวเลขฐำนสองถูกต้อง  ได้

ตัวเลขละ 1 คะแนน  แบบทดสอบนี้เป็นแบบ  “ตอบผิดให้หยุดทันที”  

เช่น  หำกจ�ำตัวเลขห้ำตัวแรกได้ถูกต้อง  แต่ตัวเลขตัวท่ีหกผิด  คุณ

จะได้  5  คะแนน

1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   ) (   ) (   )
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  15บทที่  1  ประเมินความจ�าของคุณ  และเรียนรู้วิธีฝึกสมองอย่างง่าย ๆ

แบบทดสอบ 5 : ทดสอบความสามารถ
        ในการจ�าจากเกมไพ่ 

คุณมีเวลำ 3 นำที  ที่จะดูไพ่ 10 ใบต่อไปนี้ เมื่อครบเวลำแล้ว  

ให้เขียนไพ่ที่เพ่ิงจ�ำไปลงในสมุดให้ถูกต้องตำมล�ำดับ  เช่นเดียวกับ   

แบบทดสอบ  2  แบบทดสอบนี้เป็นแบบ  “ตอบผิดให้หยุดทันที” 

เขียนหน้ำไพ่ถูกต้อง  จะได้ใบละ  1  คะแนน  จนกว่ำคุณจะตอบผิด

คะแนน : รวมคะแนนของคุณจากแบบทดสอบทั้ง  5  ชุด

คะแนนสูงสุด = 90  ไม่เคยฝึกทักษะ : 20+, มีพัฒนาการ : 35+, มีทักษะเยี่ยม : 70+

หำกได้คะแนนรวมสงูกว่ำระดบั มีพัฒนาการ (คะแนนมำกกว่ำ 35) 

- แสดงว่าคุณมีความจ�าท่ีดีเยี่ยม รับรองเลยว่าคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีเลิศ

เมื่อฝึกถึงข้ันตอนท่ี  52  แต่ถ้ำคุณได้คะแนนระดับ  ไม่เคยฝึกทักษะ  

(น้อยกว่ำ 35 คะแนน) - ก็ไม่ต้องกังวล  เพรำะเมื่อเร่ิมฝึกตำมขั้นตอน 

ต่ำง ๆ คุณจะสังเกตเห็นควำมก้ำวหน้ำที่น่ำท่ึงได้อย่ำงชัดเจน  ผมมั่นใจ

ว่ำควำมจ�ำของคุณจะดีข้ึนเมื่อได้ฝึกไปถึงหน้ำสุดท้ำยของหนังสือเล่มนี้
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02 วิธีฝึกสมองให้จินตนาการนึกเป็นภาพ  

 และฝึกการสังเกต

ในหนงัสอืเล่มนีต้ลอดท้ังเล่ม  ผมจะสอนให้คุณจ�าโดยจินตนาการ 

วาดภาพในใจหรือนึกเป็นภาพ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ ใบหน้า และสถานท่ี  

หลำยคนกงัวลว่ำเทคนคินีจ้ะใช้กบัพวกเขำไม่ได้  เพรำะพวกเขำไม่สำมำรถ

สร้ำงภำพสิ่งต่ำง ๆ ได้ด้วย “การจินตนาการสร้างภาพข้ึนในใจ”  หรือ  

“ดวงตาของจิต”  เช่นนึกภำพลูกแอปเปิลหรือวัว  อย่ำกังวล  เพรำะคุณ 

ไม่จ�ำเป็นต้องสร้ำงภำพให้เหมือนเป๊ะ ๆ  รำวกับถ่ำยส�ำเนำ  แค่จินตนำกำร

เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่ก�ำลังพยำยำมนึกภำพอยู่  ก็พอแล้ว

ตัวอย่ำงเช่น  ถ้ำคุณต้องกำรนึกภำพหมีแพนด้ำ  มันไม่จ�ำเป็นที่ 

จะต้องนึกเป็นภำพที่ถูกต้องตรงตำมอัตรำส่วนระหว่ำงจมูกกับใบหู  หรือ

นึกเห็นภำพขนแพนด้ำที่สะท้อนแสงวิบวับ  ขอให้นึกถึงภำพกำร์ตูนสัตว์

ขนปุยสีขำวท่ีมีดวงตำใหญ่สีด�ำและอุ้งเล็บแหลมคม  เท่ำนี้ก็พอแล้ว

สมมุติว่ำผมก�ำลังพยำยำมท่ีจะจ�ำศัพท์  100  ค�ำให้ได้  ผมจะพุ่ง

ควำมสนใจไปท่ีเสีย้วหนึง่ของภำพของสิง่นัน้ทีแ่วบผ่ำนเข้ำมำ  ตัวอย่ำงเช่น  

ผมนึกเห็นภำพ  “เชือกผูกรองเท้ำ”  เมื่อเห็นศัพท์ค�ำว่ำรองเท้ำ  หรือถ้ำ

เป็นศัพท์ค�ำว่ำ  โทรศัพท์  ผมอำจแวบเห็นเป็นภำพ  “ปุ่มกดโทรศัพท์”

ขอให้จ�ำไว้ว่ำ  ค�ำว่ำ  “จินตนาการ”  ไม่ได้หมำยควำมแค่ว่ำ  การ

สร้างภาพข้ึนในใจ  เท่ำนั้น  แต่มันยังหมำยถึง  การคิดข้ึนใหม่  หรือ

ประดิษฐ์ข้ึนใหม่  ได้อีกด้วย  และภำพท่ีสร้ำงขึ้นมำมีควำมหมำยเฉพำะ

เจำะจงส�ำหรับคุณเท่ำนั้น  หมำยควำมว่ำภำพดังกล่ำวจะอยู่ภำยในสมอง

คุณเท่ำนั้น  ซ่ึงมันจะไม่ตรงกับสิ่งท่ีมีอยู่จริงในโลกภำยนอกก็ได้

เคล็ดลับส�ำหรับกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรวำดภำพในใจก็คือ 

ยิ่งคุณฝึกควำมจ�ำมำกเท่ำไหร่  “ดวงตาของจิต หรือการจินตนาการสร้าง

ภาพข้ึนในใจ”  ของคุณก็จะแข็งแกร่งข้ึนเท่ำนั้น

 

ST
EP
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  17บทที่  1  ประเมินความจ�าของคุณ  และเรียนรู้วิธีฝึกสมองอย่างง่าย ๆ

ขัน้ตอนและวธิฝึีกจนิตนาการเป็นภาพโดยใช้การสงัเกต

ต่อไปนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ดีเยี่ยมเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถ

ในการจินตนาการนึกภาพเพื่อจ�า  อีกทั้งยังช่วยฝึกให้คุณเป็นคน 

ช่างสังเกตอีกด้วย

1 เร่ิมจำกกำร  หยิบของใช้ในบ้านที่ใกล้มือ  เช่น  โทรศพัท์  แจกนั 

กำต้มน�้ำ  หรือวิทยุ  สมมุติว่ำคุณหยิบกำต้มน�้ำมำ  ให้ใช้เวลำ

ประมำณ  15-20  วินำที  สังเกตดูรำยละเอียดของกำต้มน�้ำให้

มำกท่ีสุดเท่ำที่จะท�ำได้

2 จำกนั้น  ให้หลับตาและนึกภาพสิ่งท่ีคุณเลือกหยิบมา  ด้วย  

“ดวงตำของจิตหรือกำรจินตนำกำรสร้ำงภำพขึ้นในใจ” ตัวอย่ำง

เช่น  ตอนแรกคุณอำจจ�ำรูปร่ำงของกำต้มน�้ำได้  และจ�ำส่วนโค้ง

ของหูจับได้  พอนึกอะไรไม่ออกแล้ว  ให้ลืมตำ  และส�ำรวจด ู

รำยละเอียดอื่นเพ่ิมเติม  เช่น  รูปร่ำงของพวยกำ  หรือชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

3 ให้หลับตำอีกคร้ังและเพ่ิมรำยละเอียดท่ีสังเกตเห็นได้ใหม่ใส ่

ลงในภำพเดิมที่คุณนึกจินตนำกำรสร้ำงไว้ในใจ  จำกนั้นให้ลืมตำ

อีกคร้ังเพื่อเก็บรำยละเอียดเพิ่มอีก  ให้ท�ำแบบนี้ซ�้ำไปซ�้ำมำ  

ลืมตา-สังเกต-หลับตา-ตรวจทาน  จนกระทัง่คณุเกบ็รำยละเอยีด

ของกำต้มน�้ำได้ครบทุกแง่มุมเท่ำท่ีสำมำรถท�ำได้

4 ตอนนี้  ให้วาดรูปพร้อมรายละเอียดที่จ�าได้ลงบนกระดาษโดย

ไม่กลับไปดูมันอีก  เมื่อวำดรูปกำต้มน�้ำเท่ำท่ีจ�ำได้เสร็จแล้ว  ให้

ตรวจทำนดูรอบสุดท้ำยว่ำมีรำยละเอียดอะไรที่จะเพิ่มใส่ภำพ 

ในใจของคุณอีกไหม
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03 วิธีจ�าอักษรย่อ

ขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณจ�ำอักษรย่อได้  อักษรย่อคือค�ำท่ีถูกสร้ำง

ขึ้นจำกอักษรตัวแรก  หรืออักษรตัวแรกของค�ำหลำย ๆ ค�ำ  ตัวอย่ำงเช่น  

NATO1  คืออักษรย่อของ  North  Atlantic  Treaty  Organization  

เมื่อใช้พูดสื่อสำร  อักษรย่อก็คือค�ำศัพท์หนึ่งค�ำ  แทนกำรอ่ำนออกเสียง

พยัญชนะทีละตัว  ลองดูตัวอย่ำงต่อไปนี้

อักษรย่อ

JPEG2  (เจเพ็ก)

RADAR3  (เรดาร์)
SCUBA4  (สกบูา)

UNICEF5  (ยนูเิซฟ)

WHO6  (ฮู)

ชื่อเต็ม

Joint  Photographic  Experts  Group
Radio  Detection  and  Ranging
Self-Contained Underwater Breathing Apparatus

United Nations International Children’s Emergency Fund 

World  Health  Organization

l วิธีจ�าอักษรย่อ โดยใช้วิธีขยายส่วน

รปูแบบกำรใช้อกัษรย่อทีน่ยิมกนัรูปแบบหนึง่  คอืกำรสร้ำงประโยค

หรือโคลงบทหนึ่งขึ้นจำกอักษรตัวแรกของค�ำแต่ละค�ำ  เพื่อช่วยให้เรำจ�ำ

ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลเรียงตำมล�ำดับได้อย่ำงถูกต้อง  รูปแบบนี้ 

เรียกว่ำ  อักษรย่อแบบขยายส่วน ตัวอย่ำงเช่น หำกต้องกำรจ�ำสีของ

สเปกตรัม  Red  (แดง),  Orange  (ส้ม/แสด),  Yellow  (เหลือง),  

Green  (เขียว),  Blue  (น�้ำเงิน),  Indigo  (ครำม),  Violet  (ม่วง)  ซ่ึง

เวลำผู้อ่ำนชำวอังกฤษท่องจ�ำสีในสเปกตรัม จะคุ้นเคยกับประโยคต่อไปนี้  

RICHARD  OF  YORK  GAVE  BATTLE  IN  VAIN.7

 1. องค์การนาโต้ หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ เวลาใช้พูดสื่อสาร เราจะออกเสียงว่า 
นาโต้    2. ชนิดไฟล์รูปภาพ   3. เครื่องตรวจจับค้นหาวัตถุระยะไกล   4. เครื่องช่วยหายใจใต้น�้า   
5. องค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ    6. องค์การอนามัยโลก    7. คนอังกฤษใช้เพื่อท่องสีใน
สเปกตรัม ซึ่งอักษรตัวแรกของแต่ละค�าในประโยคคือตัวย่อของสีเช่น ตัว R คือ Red (สีแดง) ตัว O 
คือ Orange (สีส้ม/แสด) เป็นต้น ความหมายของประโยคอาจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการจ�าก็ได้

ST
EP
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  19บทที่  1  ประเมินความจ�าของคุณ  และเรียนรู้วิธีฝึกสมองอย่างง่าย ๆ

ขั้นตอนวิธีฝึกการจ�าอักษรย่อ โดยใช้วิธีแบบขยายส่วน

ให้ดูตัวอย่ำงกำรใช้อักษรย่อแบบขยำยส่วน  2  ตัวอย่ำงต่อไปนี้

- Sergeant  Major  Hates  Eating  Onions  
 อกัษรย่อใช้จ�าชือ่ทะเลสาบใหญ่ท้ังห้าในทวปีอเมรกิาเหนอืคอื Superior 

(ทะเลสาบซูพีเรีย), Michigan (ทะเลสาบมิชิแกน), Huron (ทะเลสาบ 
ฮูรอน), Erie (ทะเลสาบอิรี) และ Ontario (ทะเลสาบออนตาริโอ)

- Help  Five  Policemen  To  Find  Ten  Missing  Prisoners  
 อักษรย่อใช้จ�าชื่อกระดูกส่วนรยางค์ล่าง Hip (สะโพก), Femur  (กระดูก

ต้นขา), Patella (กระดูกสะบ้า), Tibia (กระดูกหน้าแข้ง), Fibula   
(กระดูกน่อง),  Tarsals (กระดูกข้อเท้า),  Metatarsals (กระดูกฝ่าเท้า), 
Phalanges (กระดูกนิ้วเท้า)

เอาละ  ทีนี้ลองดูซิว่าคุณจ�าข้อมูล  2  ชุดต่อไปนี้ได้ไหม  โดยให้คุณ 
คิดอักษรย่อแบบขยายส่วนขึ้นเอง  พยายามใช้จินตนาการเกินความจริงและ

ติดตลกหน่อย  เพื่อให้อักษรย่อที่คิดขึ้นนั้นจ�าได้ง่ายขึ้น

- Volts  =  Amps  x  Resistance  (Ohm’s  Law) : 

 ความต่างศักย์ไฟฟ้า = กระแสไฟฟ้า  x  ความต้านทาน  (กฎของโอห์ม)

 ค�าบอกใบ้ : ให้ค�าทุกค�าขึ้นต้นด้วยอักษรสามตัว  คือ  V,  A  และ  R

- ดาวเคราะห์ทั้งเก้าดวงเรียงล�าดับจากดวงอาทิตย์ : 
 Mercury (ดาวพุธ),  Venus (ดาวศุกร์),  Earth (โลก),  
 Mars (ดาวอังคาร),  Jupiter (ดาวพฤหัส),  Saturn (ดาวเสาร์),  
 Uranus (ดาวยูเรนัส), Neptune  (ดาวเนปจูน), Pluto (ดาวพลูโต)

 ค�าใบ้ : ให้ค�าทุกค�าขึ้นต้นด้วยอักษรตัวแรกของชื่อดาวเคราะห์

ในแบบฝึกหัดหน้ำ 21 (ส่วนท่ีสอง ข้อ 2 และ 3) จะมีค�ำถำมเกี่ยวกับ
อักษรย่อแบบขยำยส่วนท่ีคุณเพิ่งท�ำไปด้ำนบน  และในขั้นตอนที่ 4  
เรำจะเรียนรู้กำรคิดแบบอักษรย่ออีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้เรำจ�ำตัวเลขได้
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20  52 วิธ ีฝึกสมองให้จ�ำอะไรก็ได้ง่ำย ๆ โดยอัตโนมัติ... - ฉบับปรับปรุง   by Dominic O’Brien

04 วิธีแปลงตัวเลข ให้เป็นประโยคภาษา

เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1995  ที่ศูนย์กระจำยเสียงเอ็นเอชเค  

(NHK) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้มีกำรออกข่ำวว่ำ คุณฮิโรยูคิ โกโตะ  

สำมำรถจ�ำ ค่าพาย  (Pi)  ได้ท้ังหมดถึง  42,195  หลักทศนิยม  เขำท�ำ

เพื่อต้องกำรสร้ำงสถิติโลกขึ้นใหม่ ค่ำพำย (Pi) คืออัตรำส่วนของควำมยำว

เส้นรอบวงต่อเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของวงกลม  และมีค่ำ  3.1415926  โดย

ประมำณ  ค่ำพำยเป็นแบบทดสอบท่ีดเียีย่มส�ำหรับกำรจ�ำตวัเลข  เนือ่งจำก

มันมีจ�ำนวนหลักทศนิยมให้จ�ำได้ไม่รู้จบ

ในบทท่ี  4  หน้ำที่  133  ผมจะอธิบำยวิธีกำรจ�ำตัวเลขฐำนสิบ   

(ดูขั้นตอนที่ 44) นับร้อยตัว โดยใช้รหัสเลขฐำนสิบ และระบบกำรจัดกลุ่ม

ตัวเลขทีละหกตัวหรือมำกกว่ำนั้น  ผสมกับ  วิธีการจ�าแบบวาดเส้นทาง  

แต่ในกรณีท่ีต้องกำรจ�ำตัวเลขชุดสั้น ๆ  เช่น  เลขประจ�าตัวบัตร

ประกันสังคม  เลขที่หนังสือเดินทาง  หรือเบอร์โทรศัพท์  คุณสำมำรถ

ใช้เทคนิคช่วยจ�ำ  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมืออะไรก็ได้ท่ีน�ำมำใช้เพื่อช่วยจ�ำส่ิงต่ำง ๆ  

เนื้อหำก่อนหน้ำนี้  เรำได้เรียนรู้กำรใช้อักษรย่อ  ซ่ึงเป็นเทคนิคช่วยจ�ำ 

ที่ใช้กันมำกท่ีสุด  เรำสำมำรถใช้เทคนิคที่คล้ำยกันนี้สร้ำงอักษรย่อแบบ 

ขยำยส่วนเพ่ือจ�ำตัวเลขชุดสั้น ๆ ได้  ตัวเลขแต่ละตัวจะบอกถึง  ‘จ�านวน

ตัวอักษร’  ท่ีใช้สะกดค�าแต่ละค�าในชุดตัวเลขนั้น ๆ  เช่น  คุณใช้วิธี 

ช่วยจ�ำหลักทศนิยมเจ็ดแปดหลักของค่ำ  Pi  ต่อไปนี้  เพื่อจ�ำให้ได้

ค่า Pi = 3.1415926

HOW  I   WISH  I  COULD  ENUMERATE  PI  EASILY  
  (3)    (1)    (4)    (1)    (5)            (9)           (2)     (6)

 

 

ST
EP

* ฉันอยากจ�า  (แจกแจง)  ค่าพายได้อย่างสบาย ๆ จังเลย
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  21บทที่  1  ประเมินความจ�าของคุณ  และเรียนรู้วิธีฝึกสมองอย่างง่าย ๆ

แบบฝึกหัด : ฝึกสร้างประโยคภาษา
    จากตัวเลขที่ก�าหนดให้

ให้พยำยำมสร้ำงประโยคจำกตัวเลขเพื่อใช้จ�ำข้อมูล 2 ชุดต่อไปนี้  

โดยใช้จินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้มำกท่ีสุดเท่ำที่ต้องกำร  

อย่ำลืมว่ำ ตัวเลข คือ ‘จ�านวนของตัวอักษร’ ที่ใช้สะกดเป็นค�ำนั้น ๆ

-	 รหัสส่วนตัวคือ		3316

-	 หมายเลขหนังสือเดินทางคือ		154244625

ให้กลับไปทบทวนดูอักษรย่อแบบขยำยส่วนสองข้อที่สร้ำงขึ้น

ในแบบฝึกหัดหน้ำที่ 19 และดูประโยคที่สร้ำงขึ้นจำกตัวเลขเมื่อสักครู่  

จำกนัน้ให้ปิดส่วนด้ำนบนท่ีเป็นโจทย์และตอบค�ำถำมต่อไปนีโ้ดยเขยีน

ค�ำตอบลงในสมุด

1.	 รหัสส่วนตัว		สี่หลักคืออะไร			 ได้  10  คะแนน

2.	 กฎของโอห์ม		คืออะไร			 	 ได้  10  คะแนน

3.	 จงเรียงล�าดับดาวเคราะห์		9		ดวง		

	 โดยเร่ิมจากดวงอาทิตย์	  ได้  20  คะแนน

4.	 หมายเลขหนังสือเดินทางคืออะไร			 ได้  20  คะแนน

คะแนน : คณุจะต้องจ�าค�าและตวัเลขได้ถกูต้องทัง้หมดเรยีงตามล�าดับก่อนหลงั
จึงจะได้คะแนน

คะแนนสูงสุด = 60 ไม่เคยฝึกทักษะ : 10+, มีพัฒนาการ : 30+, มีทักษะเยี่ยม : 50+
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22  52 วิธ ีฝึกสมองให้จ�ำอะไรก็ได้ง่ำย ๆ โดยอัตโนมัติ... - ฉบับปรับปรุง   by Dominic O’Brien

05 วิธีจ�าโดยใช้ส่วนของร่างกาย

ขัน้ตอนนี ้ ผมจะสอนวธีิลดัส�ำหรับกำรจ�ำแบบเร่งด่วนหำกต้องกำร

จ�ำอะไรข้ึนมำกะทันหัน  นั่นคือ  วิธีการจ�าโดยใช้ส่วนของร่างกาย  ซ่ึงเป็น

วิธีท่ีง่ำยแต่มีประสิทธิภำพดีเยี่ยม  เช่น  รายการซื้อของ  วิธีนี้ใช้หลักกำร

เชื่อมโยงส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยเข้ำกับภำพจินตนำกำรของสิ่งที่ต้องกำร

จะจ�ำ  ยิ่งเห็นภำพในใจชัดเจนหรือเกินจริงมำกเทำ่ไหร่  คุณก็จะจ�ำได้แม่น

มำกขึน้เท่ำนัน้  เพรำะมนัจะฝังตดิอยูใ่นควำมจ�ำของคณุ  ไม่มกีฎเคร่งครัด

ส�ำหรับวิธีกำรจ�ำนี้  แต่ผมแนะน�ำให้จ�ำกัดสิ่งที่จะจ�ำไม่เกิน  10  อย่ำง  

นอกจำกนี้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ส่วนร่ำงกำยให้เหมือนตำมตัวอย่ำงรูปประกอบ

ในหน้ำถัดไปก็ได้  และจะเลือกจ�ำจำกศีรษะลงไปเท้ำ  หรือเท้ำขึ้นไปหำ

ศีรษะก็ได้

สมมุติว่ำเรำจ�ำเป็นต้องจ�ำรำยกำรซ้ือของ  10  อย่ำงต่อไปนี้  สีทา

บ้านสนี�า้เงิน  อาหารสนุขั  หนงัสอืพิมพ์  ไฟฉาย  ใบสัง่ยา  เนือ้ไก่  ยาสฟัีน  

กล้วย  แชมพู  และ  ถ่านใส่นาฬิกาปลุก

ผมจะจินตนำกำรเป็นภำพว่ำ  ผมก�ำลังจุ่มเท้าลงไปในถังสีทาบ้าน

สีน�้าเงิน ที่เปิดฝำท้ิงไว้  จินตนำกำรว่ำสุนัขก�ำลังกระโดดมำเกำะที่หัวเข่า

ของผม  หนังสือพิมพ์ที่ถูกม้วนโผล่ออกมำจำกกระเป๋ากางกาง (ต้นขา)   

ล�าแสงไฟส่องออกมำจำกสะดือ  ใบสั่งยาติดอยู่ที่หน้าอก  เนื้อไก่แปะติด

อยู่ที่หัวไหล่  ผมละเลงยาสีฟันไว้ท่ัวปาก  จมูกของผมดูเหมือนกล้วย  

เส้นผมเต็มไปด้วยฟองแชมพู  ในมือผมมีนาฬิกาปลุกที่ส่งเสียงดังอยู่

ผมใช้จินตนำกำรเล็กน้อยท�ำให้จ�ำรำยกำรเหล่ำนี้ได้อย่ำงรวดเร็ว   

ซ่ึงแบบฝึกหดัต่อไปนีจ้ะให้คณุทดสอบใช้วธีิกำรจ�ำแบบนี ้โดยให้จ�ำรำยกำร

ซ้ือของ  10  อย่ำง  

ST
EP
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  23บทที่  1  ประเมินความจ�าของคุณ  และเรียนรู้วิธีฝึกสมองอย่างง่าย ๆ

แบบฝึกหัด : ฝึกวิธีจ�าสิ่งของโดยใช้ส่วนร่างกาย
ภาพประกอบข้างล่างนี้จะมีช่ือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอยู่   

10  อย่าง  ให้เชื่อมโยงส่วนของร่างกายกับรายการซื้อของท้ัง  

10  อย่าง  ต่อไปนี้

เมื่อสร้ำงภำพครบทั้ง  10  ภำพแล้ว  ให้ทบทวนล�ำดับรำยกำร

ทั้งหมดในใจ  จำกนั้นให้ปิดหนังสือหน้ำนี้  แล้วลองดูซิว่ำคุณจะเขียน

ชื่อของที่จะซ้ือลงในสมุดได้ครบทั้ง  10  อย่ำงไหม

คะแนน : ตอบชื่อของที่ต้องซื้อถูกต้อง  
 ได้ชื่อละ  10  คะแนน

คะแนนเต็ม = 100   ไม่เคยฝึกทักษะ : 20+, 
มีพัฒนาการ : 50+, มีทักษะยอดเยี่ยม : 90+
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24  52 วิธ ีฝึกสมองให้จ�ำอะไรก็ได้ง่ำย ๆ โดยอัตโนมัติ... - ฉบับปรับปรุง   by Dominic O’Brien

06 เรียนรู้ทักษะส�าคัญหลักท่ี 1 : 

 การใช้วิธีเชื่อมโยง สิ่งท่ีจะจ�าเข้าด้วยกัน 

การใช้วิธีเชื่อมโยง  เป็นหัวใจส�ำคัญในกำรฝึกสมองให้มีควำมจ�ำ

ที่ดี  สมองของคนเรำประกอบไปด้วยเซลล์ประสำทนับพันล้ำนเซลล์ซ่ึง

เชื่อมต่อเข้ำด้วยกัน  ช่วยให้เกิดกำรจัดเรียงตัวของควำมคิดและควำมจ�ำ

ไม่รู้จบ ดังนั้นจึงพูดได้ว่า ความคิด ไอเดีย ถ้อยค�า ตัวเลข หรือสิ่งของ

ใด ๆ สองอย่างจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างง่ายดาย  และเกิดข้ึนได้

หลายรูปแบบ  แม้ว่าของสองอย่างนั้นจะต่างชนิดต่างสายพันธุ์กัน  สิ่งที่

คุณต้องท�ำคือปล่อยให้ควำมคิดและจินตนำกำรขยำยตัวอย่ำงเป็นอิสระ

ตัวอย่ำงเช่น สมองจะประมวลผลสิ่งของสองชนิด เช่น ชอล์กและ

ชีสอย่ำงไร  คุณแค่จินตนำกำรว่ำ  คุณใช้ชอล์กวำดรูปชีสบนกระดำนด�ำ  

หรือจะใช้แท่งชอล์กจ้ิมเข่ียชีสดูว่ำมันแข็งตัวไหม

แม้คนเรำมักจะคิดถึงสิ่งของโดยไม่ได้คิดถึงควำมหมำย  แต่เรำมัก

คิดถึงสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับมันมำกกว่ำ  เมื่อผมได้ยินค�ำว่ำ  “กบ”  ผม

ไม่ได้ประมวลผลว่ำ  สตัว์เลือ้ยคลานทีม่พีงัผดืระหว่างนิว้และไม่มหีาง  แต่

ผมกลับคิดถึง  หนองน�้า  ลูกอ๊อด  ภาพจากเทพนิยาย  ภาพสารคดี

ธรรมชาติในโทรทัศน์  และอื่น ๆ  อีกมากมาย  เมื่อเห็นค�ำว่ำ  “หิมะ”  คุณ

ไม่ได้รับรู้ว่ำมันคือไอระเหยในชั้นบรรยากาศท่ีแข็งตัวอยู่ในสถานะผลึก  

แต่คุณจะคิดถึงเร่ืองส่วนตัวท่ีเชื่อมโยงกับมัน  เช่น  ตอนท่ีคุณปั้นมนุษย์

หิมะคร้ังแรก  ตอนไปเที่ยวพักผ่อนเล่นสกี  ภาพยนตร์เร่ืองดัง  ตอนเล่น

ปาหิมะ  และเร่ืองอื่น ๆ อีกหลายเร่ือง

กำรเชื่อมโยงท่ีเกิดข้ึนมำกมำยและเซลล์ประสำทที่โยงใยกันเป็น

ตำข่ำยนั้นท�ำหน้ำท่ีประหนึ่งท่อร้อยสำยไฟให้ควำมคิดต่ำง ๆ เชื่อมต่อกัน  

และเป็นไปได้แน่นอนที่จะเกิดกำรเชื่อมโยงกันระหว่ำงชุดข้อมูลสองชุด  

ลองคิดดูว่ำคุณจะเชื่อมโยงค�ำว่ำ  กบ  และค�ำว่ำ  หิมะ  เข้ำด้วยกันได้
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  25บทที่  1  ประเมินความจ�าของคุณ  และเรียนรู้วิธีฝึกสมองอย่างง่าย ๆ

อย่ำงไร  เช่น  กบที่ปั้นจากหิมะ  หรือ  กบที่ก�าลังกระโดดฝ่าหิมะ  หรือ  

กบที่ก�าลังเล่นสกี	 	 ดังนั้นแค่อำศัยกำรจินตนำกำร  กำรเรียงตัวกันเป็น 

ห่วงโซ่ควำมคิดก็จะไม่มีท่ีสิ้นสุด

ตอนนี้มันก็ง่ำยขึ้นท่ีจะเรียนรู้ขั้นตอนถัดไปท่ีจะช่วยสมองของคุณ

จ�ำได้แม่นยิ่งขึ้น  หรือจะพูดว่ำข้อต่อถัดไปของลูกโซ่ที่น�ำไปสู่กำรฝึกสมอง

ให้มีควำมจ�ำท่ีสมบูรณ์แบบก็คือ...  วิธีการจ�าแบบลูกโซ่  แต่ก่อนที่เรำ 

จะดูขั้นตอนต่อไป  เรำไปยืดเส้นยืดสำยให้เซลล์ประสำทด้วยกำรเล่มเกม

เชื่อมโยงกันก่อน

แบบฝึกหัด : ฝึกสมองให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างอิสระ

ให้คุณอ่ำนออกเสียงค�ำ  10  ค�ำต่อไปนี้อย่ำงรวดเดียว  และเขียน

ค�ำแรกลงสมดุทนัที  หรือเขียนควำมคดิแรกทีแ่วบขึน้มำในสมอง  ไม่มี

กฎ  ไม่มีกำรให้คะแนน  แบบฝึกหัดนี้เป็นกำรยืดเส้นยืดสำยปล่อย

ให้จินตนำกำรของคุณเป็นอิสระท่ีจะคิดอะไรก็ได้ตำมต้องกำรเพื่อ

เตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรเรียนรู้วิธีกำรจ�ำแบบลูกโซ่ในขั้นตอน 

ต่อไปเท่ำนั้น  ไม่ต้องคิดมำกจนเกินไป  ทั้งนี้กำรเชื่อมโยงกันแวบแรก

จะชัดเจนและโดดเด่นท่ีสุด

แทมบูริน    โทรศัพท์    สมอง    

พระจันทร์    ความฝัน    ญาติ  

เกล็ดหิมะ    สะพาน    ตุ๊กตาหมี    ความจ�า

(เครื่องออกก�าลังกาย)
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26  52 วิธ ีฝึกสมองให้จ�ำอะไรก็ได้ง่ำย ๆ โดยอัตโนมัติ... - ฉบับปรับปรุง   by Dominic O’Brien

07 วิธีการจ�าแบบลูกโซ่

วิธีการจ�าแบบลูกโซ่  เป็นวิธีท่ีง่ำยและมีประสิทธิภำพส�ำหรับใช้จ�ำ

ข้อมูลท่ีเรียงล�ำดับกัน  ไม่ว่ำจะเป็นรำยกำรซ้ือของ  ควำมคิด  สิ่งของ  

ทิศทำง  และเร่ืองอื่น ๆ  สิ่งที่คุณต้องท�ำคือ  ปลดปล่อยจินตนำกำร 

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของคุณให้เป็นไปอย่ำงอิสระ

คุณจะจ�ำสิ่งของ 4 อย่ำงต่อไปนี้  มือ		เนย		แม่เหล็ก	 และ  แผนที่		

โดยเรียงตำมล�ำดับด้วยวิธีกำรจ�ำแบบลูกโซ่ได้อย่ำงไร  ให้จินตนำกำรว่ำ  

คุณเอามือจุ่มลงไปในเนย	 แล้วก็ดึงแม่เหล็กออกมาจากเนย  ตัวแม่เหล็ก

กด็ดูเข้าหาหนงัสอื ซ่ึงเป็นหนงัสอืแผนท่ี	เห็นไหมว่ำตอนนีส้ิง่ของท้ังสีอ่ย่ำง

ก็จะจ�ำได้ง่ำยแล้ว  เพรำะคุณได้สร้ำงห่วงโซ่ที่เชื่อมสิ่งเหล่ำนี้เข้ำด้วยกัน

แบบฝึกหัด 1 : ฝึกการจ�าโดยใช้วิธีการจ�าแบบลูกโซ่
ให้ใช้พลังจินตนำกำรและควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงของคุณ  

แล้วจ�ำค�ำศัพท์ 5 ค�ำต่อไปนี้โดยใช้วิธีกำรจ�ำแบบลูกโซ่

กระดาษ    หน้าต่าง    หอยทาก

รถยนต์    กีตาร์

ปล่อยให้ควำมคดิของคณุเป็น  “อสิระ”  ปล่อยให้จินตนำกำรขยำย

ออกไป  ไม่จ�ำเป็นต้องประดิษฐ์จุดเช่ือมต่อขึ้นมำ  แค่ให้มันผุดขึ้นมำ

ให้หัวเท่ำนั้น  เมื่อท�ำเสร็จแล้วค่อยเทียบดูค�ำตอบด้ำนล่ำงนี้

ผมโยนม้วนกระดาษไปที่หน้าต่าง  หน้าต่างเปิดอยู่  มองเห็น 

หอยทาก	 หอยทากก�าลังขับรถอยู่  ที่เบาะหลังของรถมีกีตาร์		วิธีนี้

ผสมผสำนควำมเป็นจริงและจินตนำกำรเกินจริงเล็กน้อยเข้ำด้วยกัน  

ไม่ส�ำคัญหรอกว่ำผมคิดข้ึนมำได้อย่ำงไร  ประเด็นส�ำคัญคือ  มันเป็น

ควำมคิดแวบแรก  และท�ำให้ผมจ�ำค�ำท้ังห้ำค�ำเรียงตำมล�ำดับได้
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  27บทที่  1  ประเมินความจ�าของคุณ  และเรียนรู้วิธีฝึกสมองอย่างง่าย ๆ

แบบฝึกหัด 2 : ฝึกต่อยอดจากวิธีการจ�าแบบลูกโซ่

ผมคิดว่าคงง่ายไปท่ีจะจ�าสิ่งของ  5  อย่าง  ทีนี้เรามาลองดูว่า

คุณจะจ�าได้เยอะแค่ไหน  โดยให้จ�ารายการ 20 อย่างต่อไปนี้ให้ได ้ 

ให้ใช้เวลา  5  นาที  เพื่อสร้างลูกโซ่ระหว่างค�า  แล้วดูว่า  คุณจะจ�า

ได้กี่ค�าโดยเรียงตามล�าดับก่อนหลังก่อนจะตอบผิด

คุกใต้ดิน   กิ้งก่า   โทรศัพท์   ยาสีฟัน  

รถบรรทุก   คอมพิวเตอร์   ดอกไม้   แมงมุม  

เก้าอี้   พจนานุกรม   สายยางฉีดน�้าในสวน   ผ้าม่าน  

ตะกร้า   หนังสติ๊ก   ลูกโป่ง   ช่างประปา  

ภูเขาไฟ   โต๊ะ   ภาพเหมือนคน   สกี

บำงทีจินตนำกำรจะพำคุณสู ่กำรเดินทำงอันยิ่งใหญ่  น�าคุณ 

เดินทางออกจากคุกใต้ดิน  ด้วยรถบรรทุก  ซ่ึงขนคอมพิวเตอร์   

จากนั้นมีคนเอาหนังสติ๊ก  ยิงใส่ลูกโป่ง  ...ให้จินตนำกำรไปเร่ือย ๆ 

จนถึงค�ำสุดท้ำย  คือ  สกี

คะแนน : ตอบค�าถูกต้องหนึ่งค�าได้ค�าละ  1  คะแนน

คะแนนสูงสุด = 20  ไม่เคยฝึกทักษะ : 4+, มีพัฒนาการ : 8+, มีทักษะเยี่ยม : 18+

หากได้คะแนนเท่ากับ 14 หรือมากกว่า  แสดงว่าคุณมีความสามารถ
ในการสร้างการจ�าแบบลูกโซ่ได้อย่างดีเยี่ยม

 

Brilliant Memory WbyW New 2021V5.indd   27 7/15/2564 BE   11:22



28  52 วิธ ีฝึกสมองให้จ�ำอะไรก็ได้ง่ำย ๆ โดยอัตโนมัติ... - ฉบับปรับปรุง   by Dominic O’Brien

08 เรียนรู้ทักษะส�าคัญหลักที่ 2 :

 การใช้สถานท่ี มาช่วยก�าหนดต�าแหน่ง

สถานท่ี  คือทักษะส�ำคัญอันที่สองท่ีจะท�ำให้ควำมจ�ำของคุณ

สมบูรณ์มำกข้ึน  สถานที่  จะสร้ำง  แผนที่ของความจ�า  ขึ้น  สถำนที่ 

เหล่ำนี้เปรียบเสมือนตู้เก็บเอกสำร  วิธีนี้เป็นวิธีเก็บข้อมูลและฟื้นควำมจ�ำ

ทีเ่ป็นธรรมชำติและมปีระสทิธิภำพ เนือ่งจำกคนเรำอำศยัอยูใ่นโลกสำมมติิ  

ซ่ึงเรำหำข้ำวของต่ำง ๆ เจอได้โดยใช้ต�ำแหน่งท่ีมันตั้งอยู่  หรือใช้จุดพิกัด

ที่ถูกก�ำหนดไว้ก่อนล่วงหน้ำไม่ว่ำจะเป็นในเชิงกำยภำพหรือมโนภำพ

ต�ำแหน่งสถำนที่ถูกน�ำมำใช้เป็นเคร่ืองมือส�ำหรับกำรจ�ำคร้ังแรก 

นำนกว่ำ  2,000  ปีแล้ว  ชำวกรีกโบรำณและชำวโรมันพบว่ำวิธีท่ีดีที่สุด 

ที่จะจ�ำสิ่งต่ำง ๆ ให้ได้  ก็คือ  จัดมันให้เป็นระเบียบ  โดยเลือกสถำนท่ี

ต่ำง ๆ  หรือจุดต�ำแหน่งท่ีพวกเขำคุ้นเคย  ต�ำแหน่งสถำนที่ที่กล่ำวถึงนี้เช่น  

ห้องภายในบ้าน  ระเบียง  ส่วนโค้งในบ้าน  รูปปั้น  ภำพส่ิงของที่ 

พวกเขำต้องกำรจ�ำให้ได้จะถูกวำงจับคู่ไว้กับสถำนที่ต่ำง ๆ  ที่คุ้นเคย 

ของเขำและท�ำให้เกิดข้ึนเป็นภำพในใจ

กำรใช้สถำนที่มำช่วยในกำรอ้ำงอิงจะท�ำให้ชีวิตกำรเป็นอยู่ของ 

คนเรำมีระเบียบ  เพรำะหำกปรำศจำกระเบียบ  ชีวิตเรำคงจะวุ่นวำย   

ลองนึกดูว่ำ  คุณถูกสั่งให้เขียนสิ่งท่ีคุณท�ำในวันนี้เรียงตำมล�ำดับ  คุณคง

ท�ำเหมือนกับผม  คือเร่ิมด้วยกำรนึกย้อนกลับไป  และคุณคงใช้สถำนที่ 

ที่คุณไปมำเป็นจุดอ้ำงอิง

ในขั้นตอนท่ี 6 เรำได้เรียนรู้ว่ำมีทำงเป็นไปได้ท่ีจะค้นหำจุดเชื่อมต่อ

ระหว่ำงข้อมูลสองชุด  ในลักษณะเดียวกันนี้  มันก็เป็นไปได้ท่ีสมองของ

เรำจะค้นพบกำรเช่ือมโยงกันระหว่ำง  ถ้อยค�า  สิ่งของ  ความคิดอ่านหรือ

ความนึกคิด  กับสถานท่ี  สมมุติให้ลองดูค�ำว่ำ “seven” (เซเว่น-เลขเจ็ด)  
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  29บทที่  1  ประเมินความจ�าของคุณ  และเรียนรู้วิธีฝึกสมองอย่างง่าย ๆ

เมื่อดูผ่ำน ๆ มันก็คือตัวเลข  แต่พอคุณสร้ำงจินตนำกำรขึ้น  ค�ำค�ำนี้จะ

พำคณุไปยงัสถำนทีท่ีม่คีวำมเชือ่มโยงกนัได้  เช่น  สวรรค์ชัน้เจ็ด (เฮฟเว่น-

heaven)8  กระท่อมจากเร่ืองสโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด  โรงเรียนที่คุณ

เคยเข้าเรียนตอนอายุเจ็ดขวบ  และเร่ืองอ่ืน ๆ อีกมากมาย

ดังนั้น  “สถานที่”  คือสิ่งท่ีส�าคัญเหมือนเสาเข็มหลักที่ขาดไม่ได้

ส�าหรับการฝึกความจ�า  เพราะมันผสมผสานเข้ากันได้ดีกับ  “วิธีการ 

เชื่อมโยง”  ซ่ึงผมใช้เป็นเทคนิคในการจ�าตัวเลข  และมันเป็นเนื้อหา

หลักของ  “เทคนิควิธีการจ�าแบบวาดเส้นทาง”  (Journey  Method  

ซ่ึงเป็นเทคนิคส�ำคัญท่ีเรำจะได้เรียนรู้กันในขั้นตอนที่  10)  และถูกน�ามา

ใช้เสมอในหนังสือเล่มน้ีตลอดท้ังเล่ม

แบบฝึกหดั : ค�าต่าง ๆ  ต่อไปนีจ้ะพาคณุไปสูด่นิแดนใด

ลองดูค�ำศัพท์  10  ค�ำต่อไปนี้  มีสถำนที่ใดท่ีผุดขึ้นในใจบ้ำง  

เมือ่ดคู�ำเหล่ำนี ้ บำงทคี�ำว่ำ  กระโดด  อำจท�ำให้คณุหวนนกึถงึ  แม่น�า้

ท่ีคุณเคยเล่นกระโดดน�้า  ให้จับยึดสถำนที่พวกนั้นเอำไว้ตอนที ่

มนัผดุขึน้มำในสมอง  แล้วจดไว้ให้มำกท่ีสดุเท่ำทีจ่ะท�ำได้  จดุประสงค์

ของแบบฝึกหัดนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำค�ำใด ๆ ก็ตำม  สำมำรถกระตุ้น

ให้คุณนึกถึงสถำนท่ีเฉพำะเจำะจงที่สัมพันธ์กันได้

กระโดด   เลขสิบหก   ช้าง   

จูบ   บันได   คุณพ่อ   นาฬิกา

เดือนสิงหาคม   โรงแรม   พายุ

  

8. ตัวอย่างนี้เป็นการเล่นค�าพ้องเสียง  seven  (เซเว่น)  กับ  heaven  (เฮฟเว่น)  เป็นการหา 
จุดเชื่อมต่อของค�าเพื่อใช้ในการจ�า
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30  52 วิธ ีฝึกสมองให้จ�ำอะไรก็ได้ง่ำย ๆ โดยอัตโนมัติ... - ฉบับปรับปรุง   by Dominic O’Brien

09 เรียนรู้ทักษะส�าคัญหลักท่ี 3 :

 การใช้จินตนาการ สร้างภาพให้จ�าได้ง่าย ๆ

“ผมมีความเป็นศิลปินมากพอ
ที่จะวาดภาพได้อย่างอิสระด้วยจินตนาการของผม  

จินตนาการส�าคัญกว่าความรู้ ความรู้มีข้อจ�ากัด
แต่จินตนาการโอบล้อมโลกใบนี้ไว้”

    -  อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์  (ค.ศ. 1879-1955)

หำก  การเชือ่มโยง  (ทักษะส�ำคญัหลักท่ี 1)  และ  สถานท่ี  (ทักษะ

ส�ำคญัหลกัท่ี 2) คอืเคร่ืองยนต์และแผนท่ีของควำมจ�ำแล้วละก ็จินตนาการ  

(ทักษะส�ำคัญหลักท่ี 3)  ก็เป็นเชื้อเพลิงให้แก่ควำมจ�ำ  จินตนำกำรไม่ใช่

เพียงแค่พลังในกำรสร้ำงภำพในใจเท่ำนั้น  มันยังเป็นพลังควำมคิดที ่

เต็มเปี่ยมไปด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์อีกด้วย  จินตนำกำรไม่ได้สงวนไว้

ส�ำหรับศิลปิน  นักดนตรี  หรือ  นักกวี  เท่ำนั้น  แต่ยังเป็นพลังท่ีเรำ 

ทุกคนมีอยู่ในตัวเอง

จินตนำกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคลื่นสมองธีต้ำซ่ึงโดย

ปกตแิล้วจะตืน่ตัวยำมท่ีเรำก�ำลงัฝัน อย่ำงไรกต็ำม เดก็ ๆ  โดยเฉพำะทำรก  

จะสร้ำงคลืน่สมองชนดินีอ้อกมำอย่ำงต่อเนือ่งระหว่ำงท่ีพวกเขำรู้สึกตัวและ

ตื่นอยู่  ซ่ึงนั่นอธิบำยได้ว่ำท�ำไมจินตนำกำรของเด็ก ๆ จึงพลุ่งพล่ำนได้ดี  

ไม่มีเส้นขีดกั้นระหว่ำงควำมเป็นจริงและจินตนำกำร  เช่น  ตุ๊กตำหมี 

กลำยเป็นเพ่ือนเล่นท่ีมีชีวิตจริง ๆ   หรือแม้กระทั่งของเล่นพลำสติกกลับมี

พลังเวทมนต์วิเศษได้

แต่พอเรำโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่  จินตนำกำรที่คร้ังหนึ่งเคยวิ่งพลุ่งพล่ำน

กลับถูกควบคุมไว้ แต่เรำสำมำรถท�ำให้เกิดข้ึนได้ด้วยกำรฝึก คุณจะได้ฝึก

จินตนำกำรของคุณในหลำกหลำยรูปแบบจำกแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้  

ST
EP
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- โปรแกรม 30 วัน เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
- ขอดี 10 ประการ จากการตื่นเชา
- วิธีทำใหคุณกลายเปนคนที่ตื่นเชา
- เริ่มตนตามหาความยิ่งใหญใหตัวคุณ    
- สรางอุปนิสัยที่ดีใหติดตัวไปตลอด
- 7 ขั้นตอน เพื่อเปลี่ยนคุณเปนคนใหม
- วิธีลุกจากที่นอนดวยความกระตือรือรน 

 

วิธีปฏิบัต ิ และวางแผนการใชเวลา

ทุกวันตั้งแตเชา เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ

และมีชัยชนะในแตละวัน  กอนมื้อเชา

“คณุพรอมที่จะมีชัยชนะในแตละวันกอนมื้อเชาหรือยัง

การลุกจากที่นอนแตเชาตอนตี  5  เปนใบเบิกทางไปสู

การมีชีวิตที่ดีอยางอัศจรรยได  เปรียบเสมือนบานพับตัวเล็ก

ที่ชวยเปดประตูบานใหญ  เพราะชวยใหมีศักยภาพในการ

ทำสิ่งที่ฝนไว  และทำใหเปาหมายมีความกาวหนาเปนรูปธรรม

ใหคุณมีชีวิตดีอยางอัศจรรย  เขาใกลความเปนตัวตน
ที่เยี่ยมที่สุดและดีที่สุด  ไดอยางรวดเร็วเหนือสิ่งอื่นใด”
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ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น

Miracle  morning

เคล็ด (ไม) ลับ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได... (กอน 8 โมงเชา)

- ไดเวลาตื่นขึ้น เพื่อปลดปลอย
  ศักยภาพขั้นสูงสุดในตัวคุณ  
- วิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง
  และตั้งปณิธานทำสิ่งที่แตกตาง
 
 

- The Life S.A.V.E.R.S. 6 ประการ ที่ชวย
  คุณออกจากชีวิตที่ใชศักยภาพไมเต็มที่  
- ความลับที่แทจริงสำหรับสรางอุปนิสัย
  ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ (ภายใน 30 วัน)

“ทกุสิ่งในชีวิตเริ่มตนจาก  ‘คุณตื่นนอนและใชเวลาในชวงเชา
อยางไร’  เริ่มตนทุกเชา  ดวยกิจวัตรเพ�อความสำเร็จของตัวเอง

นั่นแหละคือกุญแจสำคัญที่สุด  ที่จะนำคุณไปสูความสำเร็จ”

เขียนโดย : Hal  Elrod
THE  Miracle  morning :  THE NOT-SO-OBVIOUS SECRET GUARANTEED
TO TRANSFORM YOUR LIFE (BEFORE 8 AM)
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ชีวิตจะร่ำรวย
ฐานะดีขึ้น เมื่อตื่ื่นเชา

Miracle  morning
  Millionaires

เรียนรูสิ่งที่เศรษฐีทำกอน 8 โมงเชา เพ�อทำใหคุณร่ำรวยฐานะดีขึ้น

THE  Miracle  morning  Millionaires  :
WHAT THE WEALTHY DO BEFORE 8 AM THAT WILL MAKE YOU RICH 

- แทนที่จุดบอดของตัวเอง 
  ดวยวิสัยทัศนในอนาคต
- การเขาใจสิ่งที่เงินชี้วัด
- มีภาวะผูนำตนเอง
- การจัดการพลังกายและใจ
 

- เปาหมาย แผน 
  และเสนทาง
  สูความมั่งคั่งร่ำรวย
- พลังแหงเทคนิคเพิ่มทวีคูณ 
  เพื่อสรางความมั่งคั่ง

 
- มีสมาธิอันแนวแน 
- ชวงเวลาในการสราง
  อุปนิสัยใด ๆ ก็ตาม
  ใน 1 เดือน 
- เมื่อใดควรอดทน หรือเลิก

เขียนโดย : Hal  Elrod  และ David Osborn

สมการมหัศจรรย
สูตรสรางปาฏิหาริยแหงความสำเร็จ

เปลี่ยนวิธีคิดใหชีวิตดีขึ้น อยางมหัศจรรย

Miracle  EQUATION

เขียนโดย : Hal  Elrod

THE  Miracle  EQUATION

:  THE TWO DECISIONS
THAT MOVE YOUR BIGGEST

GOALS FROM POSSIBLE
TO PROBABLE, TO INEVITABLE

สูตร 2 ประการ ชวยสรางความสำเร็จจากสิ่งที่ “นาจะเปนไปได” 
ไปสูสิ่งที่ “เปนไปได” จนกลายไปสูสิ่งที่ “เปนจริงอยางแนนอน”

- ไขปริศนาความมหัศจรรย
- จากสิ่งที่ “นาจะเปนไปได”…
  ไปสูสิ่งที่ “เปนไปได”…จนกลาย
  ไปสูสิ่งที่ “เปนจริงอยางแนนอน”
- กลายเปนผูที่มั่นคงทางอารมณ

- การตัดสินใจประการที่ 1 :
  ความศรัทธาที่มั่นคงแนวแน
- การตัดสินใจประการที่ 2: 
  ความพยายามอยางสุดพลัง
- ภารกิจทาทายความมหัศจรรยใน 30 วัน

 
 

หนังสือ 2 เล่ม ใหม่ ชุดตื่นเช้า Miracle Morning
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แปลโดย : ผศ.ดร.ชัญญพร จาวะลา

บรรณาธิการโดย  :   สมชัย เบญจมิตร

เขียนโดย : เหวย ซิ่วอิง

- ยืนหยัดที่จะสู ไมยอมแพ 
- มีจิตใจดีจึงจะมีอนาคตดี    
- วิธีคิดที่ประสบความสำเร็จของคน
  ที่สำเร็จการศึกษาจากฮารวารด   

- กำหนดเปาหมายในชีวิตใหเร็ว 
- ความขยันคือหนทางสูความสำเร็จ   
- เปนตัวของตัวเอง 
- คุณทำได ไมมีใครปฏิเสธคุณได 

ยอดขายกวา
ลานเลม ใน

จีน เกาหลี ไ
ตหวัน

- หากไมมีความขยันในการเรียน 
  พรสวรรคที่ติดตัวมาก็ไมมีคาอะไร
- ขอเพียง “มุงมั่นใหถึงที่สุด” 
  ก็จะพบกับความสำเร็จแลวละ!

- เมื่อมีความกระตือรือรน ก็จะ
  สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได 
- เมื่อรูสึกวาสายเกินไป นั่นอาจจะ
  เปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุด

หรือสมัครสมาชิก Line id : @beemedia เพ�อรับสิทธิพิเศษ
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สอนรวย
หมานอย
วิธีคิด วิธีรวย

Download ตัวอยาง PDF  เพ�ออานกอนซื้อที ่www.BeeMedia.co.th

โดย โบโด  เชฟเฟอร Bodo Schäfer
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)- วิธีตั้งเปาหมายและจินตนาการใหสำเร็จ

- วิธีหาเงินจากสิ่งที่ชอบ และชนะอุปสรรค
- เรียนรูกฎ 4 ขอ วิธีใชเงินเปน
- เริ่มตนลงทุนและกลาทำในสิ่งที่ “กลัว”
- วิธีคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง

- วิธีเขียน “บันทึกความสำเร็จ” 
- เริ่มลงทุนตามหลักการ “หานทองคำ”
- วิธีคิดในเรื่องเงินที่พอแมไมไดสอน
- สอนวิธีจัดการเงินตั้งแตยังเล็ก
- เริ่มตนชีวิตใหม กับอิสรภาพทางการเงิน

“เจาหานตัวนี้
   ก็เปรียบเหมือนกับเงินของหนู  
   ถาหากหนูเอาเงินไปลงทุน
   หนูก็จะไดดอกเบี้ย  
   ซึ่ง  ‘ดอกเบี้ย’  ที่ออกมา
   ก็คือ  ‘ไขทองคำ’  ไงจะ”

เร�องราวของ หมานอย กับ เด็กหญิงคีรา

ที่สอนวิธีคิดในเร�องการเงิน และการลงทุน

นักเขียนหนังสือขายดีีกวา 10 ลานเลมทั่วโลก และติดอันดับ 
ขายดีในเยอรมนีนานกวา 5 ป เกิดที่ประเทศเยอรมนี สามารถ 
บริหารเงินเปลี่ยนชีวิตจากคนยากจน  ใหกลายเปนคนร่ำรวยได

หนังสือขายดี  3  เลม

- เรียนรูเรื่องที่จะทำใหคุณมั่งคั่ง
- วิธีเพิ่มรายไดของคุณ
- ทัศนคติที่สำคัญที่สุดที่ทำใหมีเงิน 
- วิธีจัดการกับปญหาหนี้สิน
- วิธีเก็บออมเงินเพื่อทำใหร่ำรวย 
- ความมหัศจรรยของดอกเบี้ยทบตน
- วิธีวางเปาหมายทางการเงิน 3 แบบ   

Die Gesetze der Gewinner 
: Erfolg  und  ein  erfülltes Leben

E i n  H u n d  n a m e n s  M o n e y
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“คณุรูไหมตอนไหนลำบากที่สุด 
ก็ตอนที่คุณไมมีเงินไง!
ตอนนั้นเงินจะสำคัญที่สุด...
ดังนั้น จงสรางฐานะโดยเร็ว

อยาลืมเปนอันขาดวา ความร่ำรวย
เปนสิทธิโดยกำเนิดของคุณ  
ชีวิตคุณควรจะสดใส  ไมใชลำบาก
จงปนชีวิตคุณใหเปนผลงานชิ้นเอก  
จงพิสูจนใหตนเองและคนอื่นเห็นวา
คุณสามารถมั่งคั่งไดภายใน  7  ป”

มีเงินลาน
วิธีสรางอิสรภาพการเงิน

ใน ป

ยอดขาย 7 ลานเลมทั่วโลก แปลไปแลว 25 ภาษา

หนังสือขายดียอดขาย 10 ลานเลม แปลไปแลวกวา 35 ประเทศทั่วโลก

Der Weg zur finanziellen Freiheit
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หำซ้ือหนงัสอืได้ทีร้่ำน SE-ED นายอินทร์ B2S CUBook 7-11 และ ร้านหนงัสอืช้ันน�าทัว่ประเทศ

กรณีต้องการซื้อหนังสือจ�านวนมากเพื่อใช้แจกหรือมอบเป็นของขวัญของช�าร่วย  ในงำนต่ำง ๆ  

หรือเป็นของขวัญพิเศษส�ำหรับคนที่รักและห่วงใย  ท่านสามารถติดต่อขอรับส่วนลดพิเศษได้ที่

มือถือ 089-111-7500 หรือ Line id : @beemedia สั่งซื้อ Online ที่ www.BeeMedia.co.th  
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