ฟิตความรู้เตรียมตัวสอบวัดระดับ
ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวัสดี

ครับ ท่านผู้อ่าน TPA News ทุกท่าน กลับมาพบ
กับคอลัมน์สนุกกับภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับใน
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2018 ฉบับนี้จะพบกับอะไรที่น่าสนใจ เชิญ
ติดตามได้เลยครับ
ท่านผู้อ่านที่เรียนภาษาญี่ปุ่นก็คงทราบดีว่าจะมีการสอบ
วัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Prociency Test หรือ
JLPT) ซึ่งทุกปีจะมีการสอบ 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคม และเดือน
ธันวาคม ซึ่งกำ�หนดการในปี 2561 นั้น โดยครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นใน
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่
2 ธันวาคม 2561 เมื่อ TPA News ฉบับเดือนพฤษภาคมนี้ออกมาก็
จะเหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือนเศษกว่าจะถึงกำ�หนดสอบ สำ�หรับ
ท่านที่สมัครสอบไปแล้ว และยังไม่ได้อ่านหนังสือก็ถึงเวลาที่จะต้อง
ฟิตความรู้เตรียมตัวได้แล้วนะครับ
คำ�ถามก็คือ แล้วจะเตรียมตัวอย่างไรดีล่ะ คำ�ตอบก็คือ ถึง
แม้จะมีเวลาน้อยนิด เราก็สามารถอ่านหนังสือเตรียมสอบได้ครับ แต่
คำ�ถามต่อมาก็คือ ตำ�ราติวสอบวัดระดับมีวางขายอยู่ในร้านหนังสือ
มากมาย จะเลือกเล่มไหนดีล่ะ
ตำ�ราติวสอบวัดระดับที่แปลออกมาเป็นภาษาไทย และขาย
อยู่ในร้านหนังสือมีหลายซีรีส์มาก ผู้เขียนขออธิบายจุดเด่นของ
แต่ละซีรีส์โดยเน้นที่ระดับ N5 และ N4 เป็นหลักดังนี้

1. SPEED UP! พิชติ สอบวัดระดับ JLPT N5
และ N4

ภาษาญี่ปุ่น

หนังสือชุด SPEED UP นี้มีทั้งระดับ N5 และ N4 มี 4 เล่ม
แบ่งตามลักษณะของข้อสอบวัดระดับทั้ง 4 ส่วน คือ การฟัง คำ�ศัพท์
ไวยากรณ์ และการอ่าน โดยลักษณะเด่นของตำ�ราซีรีส์นี้แต่ละเล่ม
ก็คือ
1. เล่มคำ�ศัพท์ ผู้อ่านจะได้เพิ่มพูนคันจิ และคำ�ศัพท์ใหม่
จดจำ�เป็นหมวดหมู่ตามความหมาย ครอบคลุมเนื้อหาที่คาดว่า
จะออกสอบในระดับ N4 พร้อมทั้งทบทวนคำ�ศัพท์ที่ได้เรียนรู้ด้วย
แบบฝึก และซีดีประกอบซึ่งบันทึกเสียง อ่านตัวอย่างประโยคที่
แนะนำ�ในแต่ละ Unit
2. เล่มไวยากรณ์ ผู้อ่านจะได้ทบทวนไวยากรณ์ระดับต้น
ตอนปลายกว่า 77 หัวข้อผ่านบทสนทนาสัน้ ๆ และประโยคตัวอย่างที่
ใช้ในชีวติ ประจำ�วันประกอบคำ�อธิบายรูปประโยคทีก่ ระชับ เข้าใจง่าย
พร้อมแบบฝึกทบทวน แบบทดสอบ และตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง
3. เล่มการฟัง ผูอ้ า่ นจะได้เรียนรูเ้ ทคนิคการทำ�ข้อสอบและ
จับประเด็นสำ�คัญในการฟังโจทย์รูปแบบต่างๆ ฝึกฝน
ทักษะการฟังด้วยแบบทดสอบจากโจทย์ทงั้ 4 รูปแบบ ได้แก่
ความเข้าใจหัวข้อเรือ่ ง ความเข้าใจประเด็นสำ�คัญ การเลือกใช้ถอ้ ยคำ�
การตอบทันที และตัวอย่างข้อสอบการฟังระดับ N4 ที่เหมือนการ
ทำ�ข้อสอบจริงถึง 2 ครั้ง มีสคริปต์ทั้งแบบภาษาญี่ปุ่น และคำ�แปล
ภาษาไทยที่ท้ายเล่มสำ�หรับฟังทบทวน และทำ�ความเข้าใจข้อสอบ
ทุกข้อให้ดียิ่งขึ้น
4. เล่มการอ่าน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้เทคนิคสำ�คัญที่จะช่วย
พัฒนาทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้น ฝึกฝนความสามารถด้าน
การอ่านด้วยบทอ่านขนาดสั้น บทอ่านขนาดกลาง และบทอ่านเพื่อ
ฝึกค้นหาข้อมูลที่จำ�เป็นต้องใช้ในชีวิตประจำ�วันหลากหลายรูปแบบ
เช่น อีเมล์ ใบปลิว ป้ายประกาศ ฯลฯ ซึ่งมีรูปแบบคล้ายคลึงกับโจทย์
การอ่านระดับ N4 ในข้อสอบจริง
หนังสือชุด Speed Up นี้เหมาะสำ�หรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษา
ญีป่ นุ่ พอสมควร และต้องการทบทวนความรูท้ ไี่ ด้เรียนมา โดยสามารถ
เลือกซื้อเล่มใดก็ได้เพื่อเสริมในจุดที่ตัวเองอ่อน ในขณะเดียวกันก็
ต้องการเพิ่มพูนความรู้ และเรียนรู้เทคนิคในการทำ�ข้อสอบ
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2. TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N5 และ
N4

หนังสือชุด TRY นี้ให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนทั้งไวยากรณ์ การอ่าน
และการฟังก่อนสอบอย่างครบเครื่อง และเข้มข้นในเล่มเดียว พร้อม
แบบฝึกทบทวนรูปแบบเดียวกับข้อสอบ JLPT คำ�แปลบทอ่าน และ
สคริปต์การฟังช่วยเสริมความเข้าใจ โดยมีทั้งระดับ N5 และ N4
หนังสือชุด TRY เหมาะสำ�หรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษา
ญี่ปุ่นพอสมควร และต้องการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาในเวลา
อันสั้น จบในเล่มเดียว โดยไม่ต้องซื้อแยกเป็นแต่ละเล่ม

3. GO! JLPT N4 ไวยากรณ์

หนังสือชุดเตรียมสอบวัดระดับ N4 นี้มีอยู่ด้วยกัน 2 เล่มคือ
เล่มคำ�ศัพท์ และเล่มไวยากรณ์ และการอ่าน
ลักษณะเด่นของแต่ละเล่มมีดังนี้
1. เล่มคำ�ศัพท์ ผู้อ่านได้ศึกษาคำ�ศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิต
ประจำ�วัน และเป็นคำ�ศัพท์ทใี่ ช้ในการสอบวัดระดับภาษาญีป่ นุ่ ระดับ
N4 โดยแบ่งคำ�ศัพท์ออกเป็น 600 คำ�โดยประมาณ ตามหัวข้อ และ
สถานการณ์ต่างๆ มีตัวบทสั้นๆ และประโยคตัวอย่าง พร้อมภาพ
ประกอบเพื่อให้สามารถจดจำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคำ�ถาม
ทบทวน 1 ครั้งในทุกๆ 4 บท เพื่อให้สามารถทดสอบได้ว่าจดจำ�ได้
หรือไม่ นอกจากนีย้ งั มีคำ�แปลภาษาไทย ทำ�ให้สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ย
ตนเอง
2. เล่มไวยากรณ์ และการอ่าน ผู้อ่านได้เรียนรู้เรื่องราวที่
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน 1 ปีโดยตัวละครเป็นบุคคลใกล้ๆ ตัว ใช้
สถานการณ์ที่พบในชีวิตประจำ�วัน มีภาพประกอบมากมาย ช่วย
ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเสียงอ่านกำ�กับอักษรคันจิที่ปรากฏในหน้านั้น
เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีคำ�แปลภาษาไทย ทำ�ให้สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง
เนื่องจากหนังสือชุดนี้มีเพียง 2 เล่มคือ เล่มคำ�ศัพท์ และ
เล่มไวยากรณ์ และการอ่าน จึงเหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับคำ�ศัพท์ และไวยากรณ์รวมถึงการอ่านด้วยตนเอง
นอกจากตำ�ราเตรียมสอบวัดระดับดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมี
หนังสือแนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 และ N4 ซึ่งเป็นคัมภีร์
ตัวอย่างข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอิงตามรูปแบบข้อสอบจริง ทั้ง
ส่วนความรูต้ วั ภาษา (ตัวอักษร คำ�ศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน) และส่วน
การฟัง ให้ผู้เรียนได้ฝึกปรือฝีมือถึง 3 ครั้ง ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง

หนังสือชุด GO นี้ผู้อ่านจะได้ทบทวนความรู้ด้านไวยากรณ์
ชั้นต้น (ระดับ N4) ที่สำ�คัญ โดยคำ�อธิบายกระชับ ชัดเจนพร้อม
ตัวอย่างประโยค และแบบฝึกหัดมากมาย ปูพื้นฐานให้แน่น พร้อม
พิชิตการสอบวัดระดับ N4 หนังสือชุด GO จะเริ่มตั้งแต่ระดับ N4
เป็นต้นไป และมีเฉพาะไวยากรณ์เท่านัน้ จึงเหมาะสำ�หรับผูท้ ตี่ อ้ งการ
ทบทวนไวยากรณ์เป็นพิเศษ

4. เตรียมสอบวัดระดับ N4 ไวยากรณ์ และ
การอ่านคำ�ศัพท์
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เป็นอย่างไรบ้างครับ คงจะได้ข้อมูลสำ�หรับเตรียมตัวก่อน
สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นกันไปบ้างแล้วนะครับ ใครที่สมัครสอบไว้
ก็ขอให้เตรียมตัวให้ดี และขอให้สอบผ่านกันทุกท่านนะครับ แล้วพบ
กับคอลัมน์สนุกกับภาษาใน TPA News ฉบับต่อๆ ไปนะครับ สำ�หรับ
ฉบับนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ TPA
news

