
ส
น
ุก
ก
ับ
ภ
า
ษ
า

55TPA news

สนุกกับภาษา

May 2018 ●  No. 257

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวัสดี
ครับ ท่านผู้อ่าน TPA News ทุกท่าน กลับมาพบ

กับคอลัมน์สนุกกับภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับใน

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2018 ฉบับนี้จะพบกับอะไรที่น่าสนใจ เชิญ

ติดตามได้เลยครับ

ท่านผู้อ่านท่ีเรียนภาษาญี่ปุ่นก็คงทราบดีว่าจะมีการสอบ

วัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Prociency Test หรือ 

JLPT) ซึ่งทุกปีจะมีการสอบ 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคม และเดือน

ธันวาคม ซึ่งกำาหนดการในปี 2561 นั้น โดยครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นใน 

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 

2 ธันวาคม 2561 เมื่อ TPA News ฉบับเดือนพฤษภาคมนี้ออกมาก็

จะเหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือนเศษกว่าจะถึงกำาหนดสอบ สำาหรับ

ท่านที่สมัครสอบไปแล้ว และยังไม่ได้อ่านหนังสือก็ถึงเวลาที่จะต้อง

ฟิตความรู้เตรียมตัวได้แล้วนะครับ 

คำาถามก็คือ แล้วจะเตรียมตัวอย่างไรดีล่ะ คำาตอบก็คือ ถึง

แมจ้ะมเีวลานอ้ยนดิ เรากส็ามารถอา่นหนงัสอืเตรยีมสอบได้ครบั แต่

คำาถามต่อมาก็คือ ตำาราติวสอบวัดระดับมีวางขายอยู่ในร้านหนังสือ

มากมาย จะเลือกเล่มไหนดีล่ะ 

ตำาราติวสอบวัดระดับที่แปลออกมาเป็นภาษาไทย และขาย

อยู่ในร้านหนังสือมีหลายซีรีส์มาก ผู้เขียนขออธิบายจุดเด่นของ

แต่ละซีรีส์โดยเน้นที่ระดับ N5 และ N4 เป็นหลักดังนี้ 

 

1.	SPEED	UP!	พชิติสอบวดัระดบั	JLPT	N5	

และ	N4

หนังสือชุด SPEED UP นี้มีทั้งระดับ N5 และ N4 มี 4 เล่ม

แบ่งตามลักษณะของข้อสอบวัดระดับทั้ง 4 ส่วน คือ การฟัง ค�าศัพท์  

ไวยากรณ์ และการอ่าน โดยลักษณะเด่นของต�าราซีรีส์นี้แต่ละเล่ม

ก็คือ 

1. เล่มค�ำศัพท์ ผู้อ่านจะได้เพิ่มพูนคันจิ และค�าศัพท์ใหม่ 

จดจ�าเป็นหมวดหมู่ตามความหมาย ครอบคลุมเนื้อหาที่คาดว่า

จะออกสอบในระดับ N4 พร้อมทั้งทบทวนค�าศัพท์ที่ได้เรียนรู้ด้วย 

แบบฝึก และซีดีประกอบซึ่งบันทึกเสียง อ่านตัวอย่างประโยคที่

แนะน�าในแต่ละ Unit

2. เล่มไวยำกรณ์ ผู้อ่านจะได้ทบทวนไวยากรณ์ระดับต้น 

ตอนปลายกวา่ 77 หวัขอ้ผา่นบทสนทนาสัน้ๆ และประโยคตวัอยา่งที่

ใชใ้นชวิีตประจ�าวันประกอบค�าอธบิายรปูประโยคทีก่ระชบั เขา้ใจงา่ย 

พร้อมแบบฝึกทบทวน แบบทดสอบ และตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง 

3. เลม่กำรฟงั ผูอ้า่นจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการท�าขอ้สอบและ

จับประเด็นส�าคัญในการฟังโจทย์รูปแบบต่างๆ ฝึกฝน

ทกัษะการฟงัดว้ยแบบทดสอบจากโจทยท์ัง้ 4 รปูแบบ ไดแ้ก ่

ความเขา้ใจหวัขอ้เรือ่ง ความเขา้ใจประเด็นส�าคัญ การเลอืกใช้ถอ้ยค�า 

การตอบทันที และตัวอย่างข้อสอบการฟังระดับ N4 ที่เหมือนการ

ท�าข้อสอบจริงถึง 2 ครั้ง มีสคริปต์ทั้งแบบภาษาญี่ปุ่น และค�าแปล

ภาษาไทยที่ท้ายเล่มส�าหรับฟังทบทวน และท�าความเข้าใจข้อสอบ

ทุกข้อให้ดียิ่งขึ้น

4. เล่มกำรอ่ำน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้เทคนิคส�าคัญที่จะช่วย

พัฒนาทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้น ฝึกฝนความสามารถด้าน

การอ่านด้วยบทอ่านขนาดสั้น บทอ่านขนาดกลาง และบทอ่านเพื่อ 

ฝึกค้นหาข้อมูลที่จ�าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ�าวันหลากหลายรูปแบบ 

เช่น อีเมล์ ใบปลิว ป้ายประกาศ ฯลฯ ซึ่งมีรูปแบบคล้ายคลึงกับโจทย์

การอ่านระดับ N4 ในข้อสอบจริง

หนังสือชุด Speed Up นี้เหมาะส�าหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษา

ญีปุ่น่พอสมควร และต้องการทบทวนความรูท้ีไ่ด้เรยีนมา โดยสามารถ

เลือกซื้อเล่มใดก็ได้เพื่อเสริมในจุดที่ตัวเองอ่อน ในขณะเดียวกันก็

ต้องการเพิ่มพูนความรู้ และเรียนรู้เทคนิคในการท�าข้อสอบ  

ฟิตคว�มรู้เตรียมตัวสอบวัดระดับ

ภาษาญี่ปุ่น
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2. TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N5 และ 

N4

หนังสือชุด TRY นี้ให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนทั้งไวยากรณ์ การอ่าน 

และการฟังก่อนสอบอย่างครบเครื่อง และเข้มข้นในเล่มเดียว พร้อม

แบบฝึกทบทวนรูปแบบเดียวกับข้อสอบ JLPT ค�าแปลบทอ่าน และ

สคริปต์การฟังช่วยเสริมความเข้าใจ โดยมีทั้งระดับ N5 และ N4 

หนังสือชุด TRY เหมาะส�าหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษา

ญี่ปุ่นพอสมควร และต้องการทบทวนความรู้ท่ีได้เรียนมาในเวลา 

อันสั้น จบในเล่มเดียว โดยไม่ต้องซื้อแยกเป็นแต่ละเล่ม

3. GO! JLPT N4 ไวยากรณ์

หนังสือชุด GO นี้ผู้อ่านจะได้ทบทวนความรู้ด้านไวยากรณ์ 

ชั้นต้น (ระดับ N4) ที่ส�าคัญ โดยค�าอธิบายกระชับ ชัดเจนพร้อม

ตัวอย่างประโยค และแบบฝึกหัดมากมาย ปูพื้นฐานให้แน่น พร้อม

พิชิตการสอบวัดระดับ N4 หนังสือชุด GO จะเริ่มตั้งแต่ระดับ N4 

เปน็ตน้ไป และมเีฉพาะไวยากรณเ์ทา่นัน้ จงึเหมาะส�าหรบัผูท้ีต่อ้งการ

ทบทวนไวยากรณ์เป็นพิเศษ

 
4. เตรียมสอบวัดระดับ N4 ไวยากรณ์ และ

 การอ่านคำาศัพท์ 

หนังสือชุดเตรียมสอบวัดระดับ N4 นี้มีอยู่ด้วยกัน 2 เล่มคือ 

เล่มค�าศัพท์ และเล่มไวยากรณ์ และการอ่าน

ลักษณะเด่นของแต่ละเล่มมีดังนี้

1. เล่มค�ำศัพท์ ผู้อ่านได้ศึกษาค�าศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิต

ประจ�าวนั และเปน็ค�าศพัทท์ีใ่ชใ้นการสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่่นระดบั 

N4 โดยแบ่งค�าศัพท์ออกเป็น 600 ค�าโดยประมาณ ตามหัวข้อ และ

สถานการณ์ต่างๆ มีตัวบทสั้นๆ และประโยคตัวอย่าง พร้อมภาพ

ประกอบเพื่อให้สามารถจดจ�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค�าถาม

ทบทวน 1 ครั้งในทุกๆ 4 บท เพื่อให้สามารถทดสอบได้ว่าจดจ�าได้

หรอืไม ่นอกจากนีย้งัมคี�าแปลภาษาไทย ท�าใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ย

ตนเอง 

2. เล่มไวยำกรณ์ และกำรอ่ำน ผู้อ่านได้เรียนรู้เรื่องราวที่

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน 1 ปีโดยตัวละครเป็นบุคคลใกล้ๆ ตัว ใช้

สถานการณ์ที่พบในชีวิตประจ�าวัน มีภาพประกอบมากมาย ช่วย

ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเสียงอ่านก�ากับอักษรคันจิที่ปรากฏในหน้านั้น

เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีค�าแปลภาษาไทย ท�าให้สามารถเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง 

เนื่องจากหนังสือชุดนี้มีเพียง 2 เล่มคือ เล่มค�าศัพท์ และ 

เล่มไวยากรณ์ และการอ่าน จึงเหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการทบทวน

ความรู้เกี่ยวกับค�าศัพท์ และไวยากรณ์รวมถึงการอ่านด้วยตนเอง 

นอกจากต�าราเตรียมสอบวัดระดับดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมี

หนังสือแนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 และ N4 ซึ่งเป็นคัมภีร์

ตัวอย่างข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอิงตามรูปแบบข้อสอบจริง ทั้ง

สว่นความรูต้วัภาษา (ตวัอกัษร ค�าศพัท ์ไวยากรณ ์การอา่น) และสว่น

การฟัง ให้ผู้เรียนได้ฝึกปรือฝีมือถึง 3 ครั้ง ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง 

เป็นอย่างไรบ้างครับ คงจะได้ข้อมูลส�าหรับเตรียมตัวก่อน

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นกันไปบ้างแล้วนะครับ ใครที่สมัครสอบไว้

ก็ขอให้เตรียมตัวให้ดี และขอให้สอบผ่านกันทุกท่านนะครับ แล้วพบ

กบัคอลมันส์นกุกบัภาษาใน TPA News ฉบบัตอ่ๆ ไปนะครบั ส�าหรบั

ฉบับนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ   TPA
news


