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ค�ำนิยม
	 ความจ�าเป็นหน้าท่ีพ้ืนฐานของสมองมนษุย์	 เมือ่ควบคูกั่บภาษาก็ท�าให้

มนุษย์ได้พัฒนาสตปัิญญา	จนอยูบ่นจดุสงูสดุของววิฒันาการสิง่มชีวิีตบนโลก	

สติปัญญาท�าให้เราจัดการกับโลกภายนอกตามสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึ้น

	 	 	 	 อย่างไรก็ตามความสามารถในการจ�าของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน	ส่วนหน่ึง 

เป็นเพราะกรรมพันธ์ุและอายุ	 คนทีม่เีทคนคิการจ�าทีด่จีะช่วยให้เกิดประโยชน์ 

หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการท�าให้สมัพันธภาพกับคนอ่ืนดเีพราะเราจ�าชือ่เขาได้ 

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะไม่หลงลืม	 ส�าคัญที่สุดคือได้ใช้สมอง 

อย่างเต็มศักยภาพ	 (ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี)	 อีกทั้ง 

เทคนิคการจ�าต้องใช้การเชื่อมโยง	จินตนาการ	และประสาทสัมผัสด้วย

	 	 	 	 หนังสือเล่มนี้โดยเอรัน	คัทซ์	 เป็นหนังสือแปลท่ีนานมีบุ๊คส์คัดสรรมา

อย่างด	ี สอนเทคนคิการจ�าพ้ืนฐานให้เดก็จ�าสิง่ต่าง	ๆ 	ได้อย่างยอดเย่ียม	สนุก	

มอีารมณ์ขนั	ระหว่างอ่านผูอ่้านก็จะได้ฝึกเทคนคิการจ�าเหล่านีไ้ปด้วยอย่างเป็น

ธรรมชาติ	กว่าจะรู้ตัวอีกที	ความจ�าก็ดีขึ้นตั้งเยอะ!

	 เนือ้หาด�าเนนิเรือ่งแบบนวนยิาย	 ผ่านชวิีตในเมอืงใจสวยรวยสขุ	ตวัเอก

โยเกอร์เป็น	 “ชาวคิดบวก”	 กับเพ่ือนสนิทเอลลา	 “ชาวคิดมาก”	 สอดแทรก

แนวคิดส�าคัญซึ่งไม่ใช่แต่ความจ�าและสติปัญญาเท่านั้น	แต่รวมถึงคุณธรรม

ที่เป็น	 “ปัญญาภายใน”	ทั้งการรู้จักแบ่งปัน	 เมตตา	และมิตรไมตรีที่เคารพ

ในความแตกต่าง	ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้ท่ีต่างจากเรา	จึงจะท�าให้ชุมชนและ

สังคมเป็นสุข	 	 	 	 	

	 อ่านแล้วท�าให้อยากอ่านเล่มต่อไป	(ที่เน้นความจ�าในการเรียนรู้ภาษา)	

จริง	ๆ 	ครับ!

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา

กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข



ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
 ใครอยากเป็นเด็กเรียนดี ยกมือขึ้น!	 เรามีเคล็ดลับง่าย ๆ มาบอก 

แต่...เอ่อ...เคลด็ลบันัน้คอือะไรนะ	 ขอเวลานึกก่อนสกัครู	่ อย่าเพ่ิงข้ามหน้านีไ้ป 

ขอเวลาอีกสักหน่อย

	 อ๋อ	คิดออกแล้ว

	 เคล็ดลับอยู่ใน	 “The Memory Master อัจฉริยะนักจ�า” หนังสือ 

แนะน�าเทคนคิการจ�าส�าหรบัเดก็	น�าเสนอแบบนวนยิายแนวแฟนตาซีทีส่นกุสนาน 

ตื่นเต้น	และชวนติดตามจนวางไม่ลง	 เคล็ดลับจากในหนังสือก็ฝึกตามได้ 

ไม่ยาก	พร้อมบรหิารสมองไปกับแบบทดสอบท้าทายความจ�าทีฝึ่กจนน�าไปใช้ 

ในการเรยีนและชีวิตประจ�าวันได้	 การันตีเทคนิคโดยเอรัน	คัทซ์	 (Eran	Katz) 

ผู้เขียนที่เป็นสุดยอดนักจ�ากินเนสส์บุ๊ก

	 เราเชื่อว่าใคร	ๆ 	ก็เป็นอัจฉริยะนักจ�าได้	 	 เพียงอ่านหนังสือเล่มนี้	 เด็ก	ๆ  

ก็จะได้ฝึกจ�าไปพร้อมกับตัวละครในเรื่องอย่างเป็นธรรมชาติ	 รู้ตัวอีกทีก็จ�าได้ 

อย่างไม่น่าเช่ือ		มาพิสจูน์กันไหม		อยากอ่านแล้วหรือยัง		ปรมาจารย์ความจ�า

รอทุกคนอยู่ข้างในแล้วนะ	 เตรียม	“จินตนาการ”	มาให้พร้อมแล้วมาประลอง 

ความจ�ากันว่า	ใครจะจ�ารสไอศกรีมได้มากกว่ากัน

นานมีบุ๊คส์



ÅักÉ³Ð: ผสมระหว่างมนุษย์	80%
สิงโตทะเล	10%	โทรลล์	33%

และไขมัน	7%

นิสัย:	อ่อนโยน	มีน�้าใจ	ชอบกินไอศกรีม
และถั่วน�้าแข็งสุด ๆ	มีอารมณ์ขัน	

ความฉลาดระดับปานกลาง	

อาศัยอยู่ใกล้ทะเล	

ÅักÉ³Ð: ผสมระหว่างมนุษย์	80%	
ช้าง	20%	และไขมัน	15%	

ตัวอ้วนใหญ่	

นิสัย:	อยู่ไม่สุข	วิตกกังวล	ขี้บ่น	
มีน�้าใจ	ฉลาด	ความจ�าดีพอใช้	

กินอาหารมังสวิรัติ	อาศัยอยู่ใกล้ทะเล



มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณไวไฟ

เมื่อไรที่ออกจากพื้นที่จะคลุ้มคลั่ง	สมองท�างาน

เพียง	5%	อ่านได้แค่ข้อความสั้น	ๆ 	แต่สายตา

คมกริบระดับล้านพิกเซล	เป็นสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยง

สูญพันธุ์	 เพราะมีชีวิตอยู่	 โดยปราศจากไวไฟ

ได้แค่	10	ชั่วโมง

หัวดี	 เอาจริงเอาจัง	ไม่ค่อยยิ้ม	มีแนวโน้ม

เป็นพวกหัวสูงและเชื่อว่าตัวเองรู้ทุกเรื่อง	

มีความจ�าเป็นเลิศ	ครอบครองทุ่งไอศกรีม

และเหมืองถั่วน�้าแข็งมานาน	20	ปี

โดยไม่ยอมแบ่งให้เผ่าพันธุ์อื่นเลย	

มนØÉย์ยØคãËม‹
แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม

ได้แค่	10	ชั่วโมง



ผอม	สูง	ขนฟู	60%	(ผสมอัลปากา)

ไร้ไขมัน	ทันสมัย	มีรสนิยม	

เป็นมิตร	แต่น่าร�าคาญ	มักท�าให้

คนอื่นประสาทเสีย

เก็บเงินเก่ง	ละเอียดรอบคอบเรื่องเงิน

ค�านวณเงินเร็ว	ความจ�าเรื่องเงินดีเยี่ยม	

โดยเฉพาะจ�าได้ว่าใครติดหนี้อยู่เท่าไร






