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คุณ
คือคนหน่ึงท่ีต ้องท�ำงำนเ ก่ียวกับ “กำรคิด” และ 

“กำรวำงแผน” หรือเปล่ำ ?

ปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมว่าไม่ว่าใครๆ ก็ต้องใช้ความคิด และ

วางแผนในการท�างานกนัแทบทัง้นัน้ ซึง่แท้ทีจ่รงิแล้วการใช้ความคดิ

และการวางแผนกค็อืขัน้ตอนแรกอันแสนส�าคญัของการท�างานทีค่น

เราท�ากันมาอย่างยาวนาน และขั้นตอนนี้ก็อาจสามารถชี้ให้เห็น

ผลลัพธ์ของการท�างานนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

แม้จะบอกว่าการคิด และวางแผนคือขั้นตอนส�าคัญ และเรา

เองก็ต้องใช้ความคิดเป็นประจ�าทุกวัน แต่ก็อาจมีบางครั้งจนถึงบ่อย

ครั้งที่เรากลับคิดอะไรไม่ออก ย่ิงเป็นช่วงเวลาที่จ�าเป็นหรือช่วงเวลา

อันมีจ�ากัดก็จะยิ่งรู้สึกกดดันขึ้นมาจนพาลท�าให้สมองหยุดนิ่งราวกับ

เครือ่งจกัรท่ีระบบขดัข้องไปเลยก็ม ีและแม้ว่ำจะนัง่จ้องอยู่หน้ำเครือ่ง

คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่ำสุดนำนแค่ไหนก็ไม่เกิดไอเดียอะไรผุดขึ้นมำ

เสยีท ีดงันัน้ เราจงึควรมเีครือ่งมอืส�าหรบัช่วยคดิเพือ่ช่วยอ�านวยความ

สะดวกในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ เฉกเช่นเดียวกับเครื่องอ�านวย

ความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันของเรา

ที่ผ่านมาพวกเรามักจะถูกบอกให้คิด คิด ! แต่ก็ไม่เคยมีใคร

สอนวธีิการคดิให้เลยใช่ไหม ไม่มใีครรูแ้น่ชดัว่าควรจดัล�าดบัความคิด

อย่างไร ควรท�าอะไรก่อนหรอืหลงั รวมถงึไม่รูด้้วยว่าควรจะท�าอย่างไร

เพือ่ให้ตนเองสามารถคดิอะไรออกมาได้อย่างลืน่ไหล และรวดเรว็เมือ่

ถงึเวลาทีต้่องการไอเดยีใหม่ๆ ดงัน้ัน เล่าเรือ่งหนังสือฉบบัน้ีขอแนะน�า 

“เครื่องมือช่วยคิด ผลิตไอเดีย สู่สุดยอดแผนงาน” หนังสือที่จะมา

เป็นผู้ช่วยผลิตไอเดียให้แก่คุณ

คุณมาซาฮารุ คะโต้ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เข้าใจว่าเราทุกคน

นั้นล้วนแต่มีช่วงเวลาที่เป็น “โรคขำดไอเดีย” เขำจึงคิดว่ำ เรำควรมี

เครื่องมือเพื่อกำรคิด และเรำจะเรียกเครื่องมือเพื่อกำรคิดว่ำ “เครื่อง

มือคิด” ดังนั้น เขาจึงรวบรวมวิธีต่างๆ ที่ช่วยให้สมองท�างานลื่นไหล

ออกมาถึง 21 วิธี โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

1.  เครื่องมือที่จะช่วยดึงเอาข้อมูลต่างๆ มาสต๊อกเก็บไว้ใน

สมอง

2.  เครื่องมือที่จะช่วยน�าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็นไอ

เดียใหม่ๆ

3.  เครื่องมือที่จะน�าไอเดียมาสานต่อเป็นแผนงาน

วิธีการเหล่านี้จะช่วยขยายขอบเขตความคิด และการ

สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งไอเดียใหม่ที่คุณมาซาฮารุ คะโต้

หมายถึงนั้น ไม่ใช่ว่าจะเป็นไอเดียใหม่ 100% แต่หมายถึงการน�าเอา

ไอเดียที่มีอยู่ดั้งเดิมมาพัฒนา และต่อยอดความคิดออกไป โดยที่ไม่

ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน จะท�าอะไร ทุกสิ่งรอบๆ ตัวที่คุณรู ้สึกได้จาก

ประสาทสัมผัสทั้งหมดล้วนแล้วแต่สามารถน�ามาพัฒนา ดัดแปลง

เป็นไอเดียใหม่ๆ เพื่อน�าไปสู่การวางแผนงาน และท�าออกมาจนเป็น

ผลงานได้ทั้งนั้น 

เพียงแค่เลือกไม่กี่วิธีที่เหมำะสมกับตัวคุณในหนังสือเล่มนี้ 

มำใช้ คณุจะรูส้กึได้ว่ำกำรคดินัน้เป็นเรือ่งสนกุ ไม่ใช่เรือ่งทีต้่องกดดนั
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จาก
ข่าวสารทีส่่งต่อกนัทกุวนันีจ้ะเหน็ได้ว่า ภาษาจนีกเ็ป็น

อีกภาษาที่น่าเรียนน่าศึกษาไม่แพ้ภาษาอื่นๆ เลย 

เพราะปัจจุบันสามารถน�ามาใช้งานในประเทศไทยในหลายมิติ 

ได้มากขึ้น นอกจากการเรียนเพื่อน�าไปสื่อสารตามปกติแล้ว  

ยังน�าไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือใช้ประกอบอาชีพอย่างไกด์ ล่าม  

นกัแปลหรอือืน่ๆ ได้อย่างกว้างขวางกว่าในอดตี และจะเห็นได้ว่า

ในประเทศไทยมีการเรียนการสอนภาษาจีนมานานแล้ว บาง

โรงเรียนเปิดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนกันตั้งแต่ระดับชั้น

อนุบาล หรือกระทั่งเป็นโรงเรียนสองภาษา ไทย-จีน เลยก็มี จึงไม่

แปลกที่ผู้เรียนจะเร่ิมติวเข้มเพื่อให้พร้อมใช้งานหรือน�าไปใช้สอบ

วัดระดับความรู้กันตั้งแต่เนิ่นๆ คอลัมน์ “เล่าเรื่องหนังสือ” ในฉบับนี้ 

ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมจึงอยากจะขอน�าเสนอหนังสือ 

เพื่อการเตรียมพร้อมส�าหรับการสอบต่างๆ อีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจ 

มาท�าความรู้จักกับ “ศัพท์จีนระดับต้น” กันดีกว่าครับ

ความแตกต่างของ “ศัพท์จีนระดับต้น” กับหนังสือ 

แนวเดยีวกนันีต้ามท้องตลาดท่ัวไปอยู่ท่ีขอบเขตของเน้ือหาภายใน

เล่ม ซึ่งครอบคลุม และรองรับการใช้งานตั้งแต่ผู้เรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องใช้ภาษาจีนในการสอบ PAT 7.4 ไป

จนถึงบุคคลท่ัวไปที่ต้องใช้ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 

หรือ HSK ระดับต้น (ระดับ 1-2) อีกด้วย โดยการสอบ PAT 7.4 

และการสอบ HSK (แบบใหม่) น้ีล้วนเป็นการทดสอบความรูภ้าษา

จีนส�าหรับชาวต่างชาติทั้งสิ้น ค�าถามคือ วงค�าศัพท์ส�าหรับการ

สอบ 2 อย่างนี้ต่างกันขนาดไหน ? ค�าตอบคือ ต่างกันแต่ก็ไม่ได้

ต่างกนัชนดิคนละโลกครบั ซึง่วงค�าศพัท์ส�าหรบัการสอบ PAT 7.4 

จะค่อนข้างกว้างกว่าการสอบ HSK ระดับต้น ที่ต้องการปริมาณ

ค�าศัพท์ทีจ่�าเป็นต้องรูใ้นจ�านวนทีค่่อนข้างแน่นอน เรยีกได้ว่าอ่าน 

1 ได้ถึง 2 เลยทีเดียว นอกจากนี้ เนื้อหาภายในเล่มมีวัตถุประสงค์

เพื่อส�ารวจ และรวบรวมค�าศัพท์ภาษาจีนที่ปรากฏอยู่ในแบบ

ทดสอบความถนัดทางวิชาการ และวิชาชีพภาษาจีนของปีต่างๆ 

จากนั้นจึงน�ามาจัดหมวดหมู่ ไล่เลียงตามล�าดับอักษร A-ZH 

(สามารถค้นหาค�าศัพท์ด้วยการค้นจากเสียงอ่านพินอินของ 

ค�าศัพท์แต่ละค�าคล้ายกับการเปิดพจนานุกรม) ระบุชนิดของค�า 

เช่น ค�านาม ค�ากริยา ค�าเชื่อม ฯลฯ แปลความหมาย และวิธีการ

ใช้งาน ซึง่ค�าศัพท์บางค�ามคีวามหมาย และวิธกีารใช้งานมากกว่า 

1 อย่าง ก็น�ามาแจกแจงไว้อย่างละเอียด พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

ประกอบให้เห็นภาพการใช้งานจริงอย่างชัดเจนทุกๆ ความหมาย

และหน้าที่อีกด้วย

นอกจาก “ศัพท์จีนระดับต้น” แล้ว เร็วๆ นี้ก็จะได้พัฒนา

ค�าศัพท์ภาษาจีนกันต่อกับ “ศัพท์จีนระดับกลาง” โดย ผศ.ดร. 

จุรี สุชนวนิช ผู้เรียบเรียง กันอีกแน่นอนครับ หากเพื่อนๆ นักอ่าน

ไม่อยากพลาดข่าวสารหนังสือใหม่ ๆ ก็อย่าลืมไปติดตามกันได้ที่

แฟนเพจ TPA Press หรือเว็บไซต์ www.tpapress.com นะครับ 

再见！ TPA
news

ผู้เรียบเรียง ผศ.ดร.จุรี สุชนวนิช
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