“พูดอย่างนี้ สำ�เร็จแน่”
ค�ำพูด

ของคนเรามีอิทธิพลมากต่อความรู้สึกของผู้ฟัง ถ้า
เป็นค�ำพูดที่ดีก็จะท�ำให้ผู้ฟังมีทัศนคติที่ดีต่อผู้พูด
ไปด้วย แต่เมือ่ ไรทีฝ่ า่ ยใดฝ่ายหนึง่ เผลอพูดจาท�ำร้ายจิตใจอีกฝ่ายเข้า
ย่อมเกิดความบาดหมาง และไม่เข้าใจกันตามมา เราทุกคนไม่
สามารถเรียกคืนค�ำที่พูดไปแล้วกลับมาได้ ความรู้สึกของผู้ฟังที่เสีย
ไปแล้วก็ยากจะฟื้นให้กลับมาดีดังเดิมเช่นกัน ดังนั้นก่อนจะพูดอะไร
ก็ตาม สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ควรค�ำนึงถึงคือการนึกถึงใจเขาใจเรา และผล
ที่จะตามมา เพราะแค่ค�ำพูดเพียงไม่กี่ค�ำในเวลาเพียงไม่กี่นาทีก็อาจ
ท�ำลายความสัมพันธ์อันดีที่มีมานานได้
เมือ่ บอกอย่างนีแ้ ล้ว คุณอาจอยากรูว้ า่ แล้วควรจะพูดอย่างไร
เพื่อไม่ให้กระทบความรู้สึกของอีกฝ่าย หรือควรพูดอย่างไรเพื่อให้อีก
ฝ่ายรู้สึกดีด้วย เล่าเรื่องหนังสือเดือนนี้จึงขอแนะน�ำหนังสือรวมเคล็ด
ลับความส�ำเร็จในการใช้ค�ำพูดให้คุณ นั่นคือ “พูดอย่างนี้ ส�ำเร็จแน่”
ซึ่งรวบรวมเทคนิคการสนทนาที่มีหลักจิตวิทยาสนับสนุนส�ำหรับ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันมากถึง 62 สถานการณ์
คุณโยชิฮิโตะ ไนโต ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นนักจิตวิทยาชาว
ญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้จิตวิทยาในธุรกิจ และชีวิต
ประจ�ำวัน ได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนีโ้ ดยใช้ขอ้ มูลจากการทดลองของ
นักวิจัย และนักจิตวิทยาทั่วโลกที่พิสูจน์แล้วว่าเทคนิคการสนทนา

ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ใช้ได้ผลจริง และสามารถน�ำไปใช้ได้ทันที
นอกจากนี้ในตอนท้ายของแต่ละหัวข้อก็ยังมีภาพการ์ตูนจ�ำลอง
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย และเพิ่มความสนุกสนานในการ
อ่านมากยิ่งขึ้น
อย่างเช่น เทคนิคการ “ขอโทษโดยไม่ท�ำให้อีกฝ่ายโกรธ”
“กล่าวไหว้วานผู้อื่นได้แม้เป็นเรื่องน่าล�ำบากใจ” “ดึงดูดความสนใจ
และท�ำให้ผอู้ นื่ นิยมชมชอบ” หรือแม้แต่ “การรูจ้ กั ข้ออ้างทีจ่ ะท�ำให้อกี
ฝ่ายยอมให้อภัยแม้ว่าเราจะโกหก” และ “สามารถโน้มน้าวใจศัตรูตัว
ฉกาจให้ยอมเชื่อเราได้” รวมถึงเทคนิคการใช้ค�ำพูดอื่นๆ อีกมากมาย
ที่คุณอาจนึกไม่ถึง
หนังสือ “พูดอย่างนี้ ส�ำเร็จแน่” จะช่วยให้สามารถเลือกใช้
ค� ำ พู ด ที่ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะสถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งแยบยลและ
คล่องแคล่ว อีกทั้งช่วยให้รักษาสัมพันธ์อันดีกับคู่สนทนาไว้ได้ ไม่ว่า
สถานการณ์นั้นจะชวนให้พูดไม่ออก บอกไม่ถูกสักเพียงใดก็ตาม
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16 ปีแห่งความเก๋า

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำ�นักพิมพภาษาและวัฒนธรรม

ปีที่

ผ่านมา หนังสือระดับต�ำนานหลายๆ เล่มของส�ำนักพิมพ์
ภาษาและวัฒนธรรมพาเหรดกันเปลีย่ นโฉม ปรับปรุงเนือ้ หา
และพัฒนาสิง่ ต่างๆ ให้เข้ากับโลกปัจจุบนั ทีห่ มุนไปอย่างรวดเร็วมาก
ขึ้น หนังสือที่ว่าเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอายุยืนยาวมาเกินกว่า 10 ปีทั้งสิ้น
และ “เรียนรู้คันจิ ระดับต้น-กลาง” ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่มีอายุอานาม
เข้าสู่ปีที่ 16 แล้ว ปี 2562 นี้นับเป็นฤกษ์งามยามดีที่หนังสือเล่มนี้จะ
เบิกทางไปสู่ก้าวใหม่ๆ กับเขาบ้าง
หนังสือ “เรียนรูค้ นั จิ ระดับต้น-กลาง” เป็นหนังสือเสริมความ
รู้เกี่ยวกับคันจิที่ผู้อ่านหลายต่อหลายคนให้การยอมรับในเนื้อหา
เพราะไม่ว่าทางส�ำนักพิมพ์จะผลิตหนังสือเสริมความรู้คันจิออกมากี่
เล่มต่อกี่เล่ม หนังสือเล่มนี้ก็จะยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้อ่าน
มาโดยตลอด ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยในฉบับปรับปรุงใหม่นี้
จะเพิ่มจ�ำนวนบทจากเดิม 67 บทเป็น 73 บท ในแต่ละบทผู้เรียน
จะได้ทำ� ความรูจ้ กั คันจิระดับต้นจนถึงระดับกลางว่ามีหน้าตาอย่างไร
เรียนรูว้ ธิ เี ขียนคันจิทถี่ กู ต้อง จ�ำนวนขีด เสียงอ่านทัง้ เสียงอ่านแบบจีน
(เสียงอง) และแบบญี่ปุ่น (เสียงคุน) ความหมายพื้นฐาน ตัวอย่าง
ค�ำศัพท์ที่ประกอบขึ้นจากคันจิตัวนั้นๆ และค�ำประสมคันจิที่ใช้กัน
บ่อยๆ นอกจากนี้ เมื่อศึกษาเกี่ยวกับตัวคันจิจนจ�ำรายละเอียดต่างๆ
ได้แล้ว ในหน้าถัดไปก็จะมีแบบฝึกหัดส�ำหรับฝึกอ่าน และเขียน
เพื่อทดสอบความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับคันจิที่ปรากฏใน

แต่ละบท ซึ่งในส่วนนี้ได้รับการปรับปรุงค�ำศัพท์ และรูปประโยคจาก
ฉบับเดิมให้มคี วามทันสมัย และเป็นปัจจุบนั มากยิง่ ขึน้ และเมือ่ ศึกษา
ครบทุกๆ 5-8 บท ก็จะมีแบบฝึกหัดทบทวนในรูปแบบที่หลากหลาย
กว่าเดิม เช่น การจับคู่ การค้นหาคันจิ การอ่านเรื่องแล้วตอบค�ำถาม
เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ที่ท้ายเล่มยังมีดัชนีแจกแจงคันจิแต่ละตัวเพื่อ
การค้นหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมเสียงอ่านทั้งแบบจีน และญี่ปุ่นเรียง
ตามอักษรคานะอีกด้วย เรียกได้ว่าครบทุกมิติที่เกี่ยวกับคันจิจริงๆ
แน่นอนว่าเมื่อวันเวลาผ่านไป นอกจากเนื้อหาที่ได้รับการ
ปรับปรุงใหม่แล้ว ด้านการพิมพ์ก็มีอะไรใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะ
เป็นการพิมพ์ 2 สี จากฉบับเดิมทีพ่ มิ พ์แค่สดี ำ� เพียงสีเดียว รูปประกอบ
ช่วยจดจ�ำ และท�ำความเข้าใจภายในเล่มก็วาดขึน้ ใหม่ทงั้ หมด! น่ารัก
สวยงาม และร่วมสมัยขึ้น และที่จะขาดไปไม่ได้เลย หนังสือ “เรียนรู้
คันจิ ระดับต้น-กลาง (ฉบับปรับปรุง) เล่มนี้ก็ได้ปรับราคาเป็น 255
บาท หลายคนก็อาจจะมองว่าแพง แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้ตามที่
ได้กล่าวไปทัง้ หมดข้างต้น ก็คงทราบแล้วว่ามันคุม้ ค่าการลงทุนขนาด
ไหน...สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือทั่วไป ศูนย์หนังสือ
ส.ส.ท. ทั้ง 2 สาขา (สุขุมวิท 29 และพัฒนาการ 18) หรือช็อปปิ้งผ่าน
ช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.tpabook.com TPA
news
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