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ประเทศ
คู่ค้ำส�ำคัญของไทยในเวลำนี้คงไม่มีใครเนื้อ

หอมไปกว่ำประเทศจีน ทั้งมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 

และส่งออกสะสมตั้งแต่เดือนมกรำคม-ตุลำคม พ.ศ. 2561 ก็สูงเป็น

อนัดบัหนึง่ โดยมมีลูค่ำรวมถงึ 66.38 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอืคดิเป็น

มูลค่ำรำว 2,177 ล้ำนบำท (ข้อมูลจำกศูนย์สำรสนเทศฯ กรมเจรจำ

กำรค้ำระหว่ำงประเทศ) เรียกว่ำชนะห่ำงญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกำที่

เป็นคู่ค้ำหลักของไทยเช่นกัน

และที่เห็นชัดเจนท่ีสุด ก็คือเรื่องจ�ำนวน และรำยได้ของ 

นกัท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีม่ำเยอืนไทย โดยเฉพำะในช่วง 5-6 ปีทีผ่่ำนมำ 

สัญชำติที่ครองแชมป์อันดับหนึ่งที่เข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ก็คือชำวจีน ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนเรื่องกำร

ใช้จ่ำยยิง่ไม่ต้องพดูถงึ ในปี พ.ศ.2561 ค่ำใช้จ่ำยจำกนักท่องเทีย่วจนี

ประเทศเดียวก็สูงถึง 495,000 ล้ำนบำท สูงกว่ำกำรใช้จ่ำยของ 

นักท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอำเซียน 9 ประเทศรวมกันเสียอีก หรือ

แม้แต่นักท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศยุโรปที่มีก�ำลังซื้อสูง และยกให้

ประเทศไทยเป็นเป้ำหมำยในกำรเดินทำงมำโดยตลอด ก็ยังท�ำยอด

ใช้จ่ำยแซงหน้ำคลื่นนักท่องเที่ยวจำกจีนไม่ได้ 

ควำมจริงแม้ไม่ยกข้อมูลตัวเลขมำกล่ำวอ้ำง ใช้ควำมรู้สึก 

เป็นตัววัดก็คงไม่ต่ำงกัน โดยเฉพำะคนในย่ำนชุมชนเมืองหรือตำม

แหล่งท่องเท่ียว ถ้ำลองสังเกตผู้คนที่เดินสวนไปมำตำมท้องถนน  

คนที่นั่งติดกันในรถโดยสำร หรือคนที่รอคิวจ่ำยเงินถัดจำกเรำในห้ำง

ค้ำปลีก ในจ�ำนวนนั้นมักพบเห็นชำวจีนได้ไม่ยำก 

ไม่เพียงแต่นักท่องเท่ียว ยังมีคนจีนอีกส่วนหน่ึงท่ีเข้ำมำเป็น

นกัศกึษำ มำท�ำงำน เปิดร้ำน ท�ำธรุกจิ คนจนีจ�ำนวนมำก หลำกหลำย

อำชีพกระจำยอยู่ท่ัวทุกแห่งในบ้ำนเรำ ส�ำหรับคนที่มองเห็นโอกำส 

ที่เข้ำมำประชิดถึงประตูหน้ำบ้ำนแล้ว... เล่ำเรื่องหนังสือฉบับนี ้

จึงขอแนะน�ำ “รู้ทันการค้า ในตลาดจีน 1,300 ล้านคน” เขียนโดย 

Masao Eguchi นักธุรกิจและผู้ให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรท�ำธุรกิจในจีน 

ซึ่งพบเห็นปัญหำของนักลงทุนต่ำงชำติที่เกิดกับคู่ค้ำ 

รวมถึงพนักงำนชำวจีนในหลำยรูปแบบ ทั้งยังผ่ำน

ประสบกำรณ์ท่ีผิดพลำด และกำรถูกหลอกลวงมำ

แล้วด้วยตัวเอง 

หนังสือน�ำเสนอในหลำกหลำยแง่มุม ทั้ง 

มุมมองกำรท�ำธุรกิจแบบจีน พฤติกรรมของลูกค้ำ 

ชำวจนี วธิที�ำงำน และกฎระเบยีบของจนี หลำยเรือ่ง

ในสังคมจีนมีลักษณะเฉพำะตัว หำกใช้วิธีคิด และ

เดินหมำกธุรกิจแบบทั่วไปคงไม่ได้ผล อย่ำงเช่น

ให้ความส�าคัญกับการรักษาหน้า… หน้ำตำ และศักดิ์ศรีถือ

เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมจีน กลยุทธ์กำรตลำดแบบบอกต่อ หรือกำรให้

เพื่อนแนะน�ำเพื่อนเป็นวิธีที่ได้ผลดี เพรำะรู้สึกไว้ใจ และเชื่อถือได้

มำกกว่ำค�ำโฆษณำจำกผูข้ำย แต่ทีต้่องระวงัคอื อย่าป่าวประกาศจน

คนทีถ่กูแนะน�ารูว่้า ทีม่าบอกต่อเป็นเพราะได้ของสมนาคณุตอบแทน 

อย่ำงนีจ้ะท�ำให้คนแนะน�ำเสยีหน้ำ และไม่ช่วยเชยีร์สนิค้ำให้อกีต่อไป

ต้องรู้จักให้และรับ (Give & Take)... ในกำรติดต่อคบหำกับ

ชำวจนี สิง่ทีค่วรระลกึไว้เสมอคอืกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์แบบทีท่ัง้สอง

ฝ่ำยได้ประโยชน์ (win-win situation) กำรหวังตักตวงผลประโยชน์

ฝ่ำยเดียวเป็นเรื่องต้องห้ำม อีกทั้งประโยชน์ในสำยตำชำวจีนไม่ได้มี

แค่เรือ่งเงินทองหรอืผลตอบแทนตรงหน้ำ แต่ยังหมำยถึงคุณค่ำอย่ำง

อื่นในระยะยำวด้วย ดังนั้นกำรท�ำธุรกิจด้วยควำมจริงใจ ไม่ฉำบฉวย 

หรือต้องยอมเสียเปรียบบ้ำง เพื่อแลกกับสำยสัมพันธ์ และผลส�ำเร็จ

ในอนำคต 

แบ่งแยกความสัมพันธ์เป็น “คนใน” กับ “คนนอก”... ชำวจีน

ให้ควำมส�ำคัญกับครอบครัว ญำติพี่น้องเป็นอันดับแรก ส่วนความ

สัมพันธ์ระหว่างเจ้ำนำย-ลูกน้อง เพื่อนร่วมงำน หรือคนรู้จัก จะไล่

ล�ำดับควำมส�ำคัญไปตำมระยะเวลำทีค่บหำ และกำรช่วยเหลอืเกือ้กลู

กนัมำในอดตี แม้แรกๆ อำจถกูปิดประตใูส่เพรำะอยูใ่นฐำนะคนนอก 

แต่ถ้ำได้รบักำรแนะน�ำให้รูจ้กัจำกคนทีเ่ขำไว้ใจ หรอืได้มโีอกำสคบค้ำ

กันไปสักระยะ ก็จะค่อยๆ ขยับสถำนะเป็น “คนใน” ในสำยตำชำวจีน

ได้ จำกนั้นกำรติดต่อค้ำขำยหรือขอควำมช่วยเหลืออะไรก็ง่ำยขึ้น

รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

เรื่องรำว และกรณีศึกษำมำกมำยที่รวมไว้ในเล่ม จะเป็น

ประโยชน์ส�ำหรับใครก็ตำมที่ไม่อยำกเพลี่ยงพล�้ำในกำร เจรจำหรือ

ท�ำกำรค้ำกับคนจีน เพียงเตรียมตัวให้พร้อม ศึกษำข้อพึงระวัง เรียนรู้

วฒันธรรมทำงธรุกจิแบบจนีไว้ โอกำสท�ำก�ำไรจำกตลำดขนำดมหมึำ

ของประชำกรจีนก็จะเป็นของคุณ
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รูท้นัการค้า ในตลาดจนี 1,300 ล้านคน
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รู้ทันการค้า ในตลาดจีน ล้านคน
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เสริมควำมรู้ภำษำญี่ปุ่นตำมท้องตลำดบ้ำน

เรำมักผลิตขึ้นเพื่อรองรับผู้เรียนในระดับต้น

เป็นส่วนใหญ่ ด้วยเนือ้หำทีม่คีวำมหลำกหลำยจงึช่วยอดุรอยรัว่ส�ำคัญ

ในกำรเร่ิมต้นเรียนภำษำญี่ปุ่นแทบจะทุกจุด เพรำะก็ต้องยอมรับว่ำ 

ผู ้เ รียนระดับต้นเป็นกลุ ่มผู ้ เรียนที่ใหญ่ และหลำกหลำยที่สุด 

ซึ่งในอนำคตผู้เรียนกลุ่มนี้จะพัฒนำทักษะเพื่อไปสู่ระดับที่สูงขึ้น  

ด้วยเหตน้ีุเอง หนังสอืส�ำหรบัผูเ้รยีนในระดบักลำงและสงูจงึมจี�ำนวน

ค่อนข้ำงน้อย ไม่หลำกหลำยเท่ำที่ควร และที่มีอยู่ก็ยำกเกินไปหรือ 

ไม่ตรงกับควำมต้องกำร

ผู้เขียนหนังสือ “เรียนรูปประโยคญี่ปุ่นชั้นกลำงจำกภำพ” 

ตระหนกั และรบัทรำบถึงควำมล�ำบำกในกำรเรยีนของผู้เรยีนระดบัที่

สูงข้ึนไปในจุดนี้เป็นอย่ำงดี เนื่องจำกที่ผ่ำนมำมักจะได้รับฟังควำม

คดิเหน็ของผูเ้รยีนทีจ่ะเพิง่เริม่เรยีนภำษำญีปุ่น่ในระดบักลำงบ่อยครัง้

ว่ำ “เรียนจบชั้นต้นแล้ว หนังสือเรียน และเน้ือหำท่ีเรียนยำกขึ้นกว่ำ

เดิมมำก” และทุกคร้ังที่ได้ฟังก็จะมีควำมคิดว่ำ “ถ้ำมีหนังสือเรียน

ระดับกลำงท่ีผู้เรียนจบระดับต้นสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยๆ ก็คงจะดี” 

จึงเกิดเป็นหนังสือเล่มน้ีขึ้นมำ เพรำะเม่ือเทียบกันแล้ว หนังสือเรียน

ระดับกลำงจะมีเนื้อหำที่เรียนเพิ่มมำกขึ้น แต่ตัวหนังสือกลับมีขนำด

เล็กลง ภำพประกอบก็น้อยลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถ

ก้ำวข้ำมช่องว่ำงของควำมแตกต่ำงระหว่ำงระดับต้นกับระดับกลำง

เรยีนรปูประโยคญ่ีปุน่ช้ันกลางจากภาพ

ผู้เขียน โยโกะ	คาวาบาตะ

ผู้แปล ดร.ศิริลักษณ์	ศิริมาจันทร์

รำคำ 235	บาท

หมวด ภาษาญี่ปุ่น

ISBN 978-974-443-634-4

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม

ไปได้ จึงประยุกต์เนื้อหำด้วยสไตล์และวิธีกำรต่ำงๆ ซึ่งวิธีที่ได้ผลดีก็

คือ “กำรใช้รปูภำพประกอบตัวอย่ำงประโยคไวยำกรณ์” เนือ้หำภำยใน

เล่มเป็นกำรอธบิำยกำรใช้งำนรปูประโยคภำษำญีปุ่น่ระดบักลำงกว่ำ 

180 รูปประโยค โดยมีรูปภำพประกอบแต่ละรูปประโยคแสดง

สถำนกำรณ์สมมติของกำรใช้รูปประโยคนั้นๆ เพื่ออธิบำยควำมรู้สึก

ของคนหรอืส่ิงทีอ่่ำนแต่ข้อควำมเพยีงอย่ำงเดียวไม่สำมำรถถ่ำยทอด

ได้ ท�ำให้เข้ำใจได้ง่ำยในทันที ใช้วิธีกำรอธิบำยสั้นๆ ตรงประเด็น เน้น

ให้เห็นตัวอย่ำงกำรใช้งำนจริง วิธีเชื่อมรูปประโยค และจุดที่ควรระวัง

ต่ำงๆ ในกำรน�ำรูปประโยคไปใช้งำน

อยำกให้ผูเ้รยีนภำษำญีปุ่น่ระดบักลำงทีก่�ำลงัจะหมดก�ำลงัใจ

ในกำรเรยีน รูส้กึว่ำเนือ้หำก้ำวกระโดดจำกระดับต้นทีเ่รยีนมำมำกจน

ตัง้ตวัไม่ทนั ได้อ่ำนหนงัสอื “เรยีนรปูประโยคญีปุ่น่ช้ันกลางจากภาพ” 

เล่มนี้ จะช่วยให้สิ่งที่ยำกๆ เหล่ำนั้นไม่ยำกเกินกว่ำจะเข้ำใจ แถมยัง

อ่ำนได้อย่ำงเพลินเพลินจนลืมควำมยำกนั้นไปเลยก็ได้ สำมำรถ 

หำซื้อได้แล้ววันนี้ตำมร้ำนหนังสือทั่วไปหรือที่ ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท.  

ทั้ง 2 สำขำ (สุขุมวิท 29 และ พัฒนำกำร 18) และช่องทำงออนไลน์

ที่ www.tpabook.com

ยากแค่ไหน ใหภ้าพช่วย


