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ใน

ช่วงครึ่งแรกของชีวิตแต่ละวัน ทุกคนล้วนใช้ชีวิตเพื่อไล่ตาม
ความฝัน ท�ำในสิ่งที่ควรท�ำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การ
แต่งงาน มีลกู ซือ้ บ้าน ซือ้ รถ... มีสารพัดเรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำซึง่ เป็นเรือ่ งของ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเราก็ใช้ชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านี้เรื่อยมา
แต่เมือ่ ชีวติ เดินทางมาถึงจุดหนึง่ ผ่านหมุดหมายครึง่ ทางของ
ชีวติ มาแล้ว คุณคิดว่าเป้าหมายต่อไปควรเป็นอะไร เคยคิดไหมว่าจะ
ใช้ชีวิตที่เหลืออีกครึ่งอย่างไรดี หรือคิดว่าจะยังตั้งหน้าตั้งตาหาเงิน
เพื่อเลี้ยงดูลูกหลาน ดูแลครอบครัว สร้างฐานะให้มั่นคงในชีวิต
บั้นปลายต่อไป...
บางคนอาจคิดว่าจะใช้ชีวิตในแบบเดิมๆ ปล่อยให้แต่ละวัน
ผ่านไปตามภาระหน้าที่หรือวิถีที่ควรจะเป็น ขณะที่บางคนหวังว่าจะ
สร้างฐานะให้มั่นคง เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจในช่วงวัยที่เหลือ
แต่เมื่อถึงเวลานั้นจริงๆ กลับรู้สึกว่างเปล่า ไม่อาจอยู่อย่างสุขใจได้
ดังหวัง
คนส่วนใหญ่เมื่ออยู่ในวัยหนุ่มสาวมักจะใช้ชีวิตแต่ละวัน
อย่างเต็มที่ ทุ่มเทสุดก�ำลัง ไม่ยอมให้เวลากับสิ่งส�ำคัญเล็กๆ รอบตัว
เพราะรูส้ กึ ว่าเส้นทางชีวติ ยังอีกยาวไกล กว่าจะรูต้ วั ก็เข้าสูว่ ยั กลางคน
หรือวัยชรา เมื่อนั้นจึงเริ่มมองเห็นจุดสิ้นสุดอยู่ในสายตาที่ใกล้เข้ามา
ทุกที และจะเริ่มกังวลใจกับช่วงเวลาที่เหลือ ไม่ก็ทรมานใจเมื่อนึกถึง
วาระสุดท้ายของชีวิต

ดังนั้นเป้าหมายของคนเราในช่วงครึ่งหลังจึงไม่ใช่ท�ำ “สิ่งที่
ควรท�ำ” แต่ควรท�ำใน “สิ่งที่อยากท�ำ” มากกว่า เพื่อเติมเต็มจิตใจ
ท�ำให้ตวั เองรูส้ กึ สนุก มีแรงกระตุน้ จากภายในให้อยากใช้ชวี ติ เพือ่ ท�ำ
สิง่ ใหม่ๆ ทัง้ ยังเป็นการผ่อนคลายภาวะเศร้าซึมทีม่ กั มาพร้อมกับวัยที่
สูงขึ้นด้วย
เพราะชีวติ คนเรามีความซับซ้อน มีหลายแง่มมุ ทีห่ ากวางแผน
รับมือด้วยเหตุและผลของคนทีย่ งั ไม่ผา่ นประสบการณ์นนั้ จริงๆ ก็อาจ
ใช้ไม่ได้ผล จึงขอแนะน�ำวิธีคิด และมุมมองการใช้ชีวิตของ ไซโต้ ชิเง
ตะ จิตแพทย์ และนักเขียนชื่อดังชาวญี่ปุ่น ผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาว
มากว่า 90 ปี และมีชีวิตอยู่ด้วยความกระชุ่มกระชวยได้ตลอด ทั้งยัง
สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้แม้ในช่วงสุดท้ายของอายุ
คุณหมอได้ถ่ายทอดวิธีสร้างสมดุลชีวิตทั้งภายนอก-ภายใน
ไว้ในหนังสือ “กลับหัวคิด มองชีวิต 60%” เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับ
ผูท้ ตี่ อ้ งการใช้ชวี ติ บัน้ ปลายอย่างสดใส บอกเล่าวิธจี ดั การทัง้ เรือ่ งงาน
ความสัมพันธ์กับคู่ชีวิต และคนรอบข้างอย่างลงตัว รวมถึงเรื่อง
สุขภาพ อารมณ์ที่เปลี่ยนใป และปัญหาพบบ่อยในผู้สูงอายุ
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะท� ำ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการมี ชี วิ ต
สามารถใช้เวลาที่เหลือเพื่อสร้างความทรงจ�ำบทใหม่ที่งดงาม และ
พร้อมเดินทางสู่วาระสุดท้ายด้วยความสุขใจอย่างแท้จริง TPA
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SPEED (UP!) เร็วกว่านรก

ส�ำ

นักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมผลิตหนังสือแนวเตรียมสอบวัดระดับ
ออกมาสู่ตลาดแล้วหลายต่อหลายเล่มนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่
รู้จักกันดีอย่าง “เตรียมสอบวัดระดับ” หรือจะเป็น “TRY! เตรียมสอบวัด
ระดับ JLPT” และในปี 2561 นี้ ทางส�ำนักพิมพ์กม็ ซี รี สี น์ อ้ งใหม่มาแนะน�ำ
ให้ผู้อ่านทุกท่านได้ติดตามกันอีกเช่นเคย ซีรีส์นี้มีชื่อว่า “SPEED UP!
พิชิตสอบวัดระดับ JLPT”
อย่างทีท่ ราบกันดีกว่า ตัง้ แต่ปี 2010 เป็นต้นมา การสอบวัดระดับ
ความรูภ้ าษาญีป่ นุ่ หรือ Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
ได้รบั การปรับปรุงให้ “เน้นการสือ่ สาร” มากขึน้ กว่าเวอร์ชนั่ ก่อนทีอ่ าจจะ
เน้นการท่องจ�ำตามต�ำรามากกว่า “การสื่อสาร” ในที่นี้หมายถึง การน�ำ
ความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปใช้งานจริงในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ใช่เพียงแค่ใช้กัน
ตามต�ำราอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว หนังสือหมวดเตรียมสอบ
วัดระดับจึงได้รบั การปรับปรุงเนือ้ หาให้สอดคล้องกับวิธกี ารสอบแบบใหม่
มาโดยตลอด ซีรีส์ SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT ก็เช่นกัน จุด
เด่นที่น่าสนใจของซีรีส์นี้คือ “ความเร็ว” ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้
งานของผู้อ่านที่มีเวลาอ่านจ�ำกัด หรือไม่มีเวลามานั่งอ่านหนังสือเพื่อ
เตรียมสอบอย่างจริงจังเอาเป็นเอาตาย ลักษณะเนื้อหาในเล่มจึงคล้าย
กับการจดโน้ตย่อเอาไว้อ่านก่อนสอบนั่นเอง โดยคอนเซ็ปต์ของโน้ตย่อ
ที่ว่านี้ก็คือ ผู้อ่านจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาในระดับ
หนึง่ เสียก่อน (คล้ายกับการเรียนในห้องเรียน) แต่จะใช้โน้ตดังกล่าวทีจ่ ด
ใจความส�ำคัญ ทิป และทริคช่วยจ�ำเพื่อการสร้างความมั่นใจและเคาะ
สนิมคร่าว ๆ ก่อนจะเข้าไปสอบ (จะว่าไปก็เหมือนการจดโพยไปอ่านหน้า
ห้องสอบเหมือนกัน...) และสิ่งที่เป็นไฮไลต์ของซีรีส์นี้อีกอย่างก็คือ
“แบบฝึกหัด” จ�ำนวนมาก ซึง่ จะเป็นตัวช่วยให้มนั่ ใจขึน้ ไปอีกระดับ เพราะ
ถ้าได้ลองท�ำข้อสอบทีเ่ สมือนจริงก่อนจะไปลงสนามจริงก็คงจะท�ำให้ลด
อาการประหม่าลงได้พอสมควรเลยทีเดียว
ณ ปัจจุบัน ซีรีส์ SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT วาง
จ�ำหน่ายแล้วในระดับ N4 และ N5 โดยแต่ละระดับจะแยกเป็นเล่มละ
ทักษะรวม 4 ทักษะ ได้แก่ ค�ำศัพท์ (ทบทวนค�ำศัพท์ที่ได้เรียนมา และ
เพิ่มพูนคลังค�ำศัพท์ใหม่) การอ่าน (เรียนรู้เทคนิคส�ำคัญในการท�ำความ
เข้าใจบทอ่านได้อย่างรวดเร็วผ่านบทอ่านขนาดต่าง ๆ) การฟัง (แนะน�ำ
เทคนิคการท�ำข้อสอบ และจับประเด็นส�ำคัญส�ำหรับการฟังโจทย์รปู แบบ
ต่าง ๆ) และไวยากรณ์ (ทบทวนรูปประโยค และไวยากรณ์ที่จ�ำเป็นใน
แต่ละระดับ พร้อมตัวอย่างการใช้งาน) และในอนาคตก็อาจจะได้เห็น
หนังสือซีรีส์นี้ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้าน
หนังสือทั่วไปใกล้บ้าน และศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. หรือสั่งซื้อผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ที่ www.tpabook.com TPA
news
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SPEED UP! พิชติ สอบวัดระดับ JLPT N5
การฟัง		
การอ่าน
ค�ำศัพท์		
ไวยากรณ์

230 บาท (ซีดี 1 แผ่น)
220 บาท
230 บาท (ซีดี 1 แผ่น)
215 บาท

SPEED UP! พิชติ สอบวัดระดับ JLPT N4
การฟัง		
การอ่าน		
ค�ำศัพท์		
ไวยากรณ์

250 บาท (ซีดี 1 แผ่น)
230 บาท
235 บาท (ซีดี 1 แผ่น)
220 บาท

