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ส�า
นักพมิพ์ภาษาและวฒันธรรมผลติหนงัสอืในหมวดเตรยีมสอบ

วัดระดับออกมาหลายต่อหลายเล่ม และหลายต่อหลายซีรีส์

ด้วยกัน จนบางซีรีส์ก็ได้กลายเป็นหนังสือคู่มือเตรียมสอบประจ�าตัว

ของผู้เรียนผู้อ่านหลายๆ คน แต่จะมีอยู่ซีรีส์หนึ่งที่หลายๆ คนน่าจะ

ลืมๆ กันไป เหตุผลหนึ่งน่าจะมาจากการที่มีจ�านวนรายการในซีรีส์ 

ไม่เยอะเท่าซีรีส์อื่นๆ หนังสือเตรียมสอบวัดระดับซีรีส์ที่ว่านี้ก็คือ Go! 

JLPT นั่นเอง ณ ปัจจุบันทั้งซีรีส์มีอยู่ด้วยกัน 4 เล่ม และ ณ ขณะที่ 

ผู้อ่านทุกท่านก�าลังอ่าน “เล่าเรื่องหนังสือ” ในฉบับนี้อยู่ หนังสือเล่ม

ใหม่ลา่สุดจากซีรสี์ Go! JLPT กน่็าจะออกสูส่ายตาทุกทา่นแลว้ ฉบับ

นี้เรามาท�าความรู้จัก “Go! JLPT N4 การอ่าน” กันดีกว่า

พูดถึงซีรีส์ Go! JLPT ทางส�านักพิมพ์มีความตั้งใจว่าจะ

สถาปนาให้เป็นซรีีส์ทีเ่น้นเรือ่งความแน่นของเนือ้หา มคีวามละเอยีด

มากกว่าซีรีส์อื่นๆ ที่เคยมีมา ฉะนั้น เมื่อไรที่ได้ยินชื่อ Go! JLPT ก็รับ

ประกันความแน่น หนา หนักได้เลย Go! JLPT N4 การอ่าน ก็เช่นกัน 

และขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะการอ่าน ก็จะต้องใช้เวลาทบทวนพอสมควร

อยูแ่ล้ว ซึง่ในการสอบจรงินัน้ พาร์ทการอ่านจะรวมอยูก่บัพาร์ทความ

รูต้วัภาษา (ไวยากรณ์) โดยมรีะยะเวลาในการท�าเพยีง 60 นาทเีท่านัน้ 

เรียกได้ว่าเป็นงานหยาบของใครก็ตามที่อ่านช้า อ่านจับใจความ 

ไม่ถกู อ่านแล้วไม่เข้าใจว่าเรือ่งทีอ่่านต้องการจะสือ่อะไร...เนือ้หาในเล่ม

จะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 เสริมสร้างทักษะการอ่าน 

ส่วนนี้จะเป็นช่วงทบทวน และพัฒนาทักษะพื้นฐานท่ีจ�าเป็นส�าหรับ

การอ่านภาษาญี่ปุ่นให้เรา ผ่านการท�าแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐานจ�านวน

มาก เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการอ่านภาษาญี่ปุ่น 

นอกจากนี้ก็จะสอนวิธีการจับประเด็นต่างๆ ระหว่างที่อ่าน

ด้วย เช่น การผสมรูปไวยากรณ์ การแบ่งวรรคตอน การหาว่าใครคือ

ประธานของประโยค หรือการหาความเชื่อมโยงของสรรพนามอย่าง 

これ หรือ それ เป็นต้น และ ส่วนที่ 2 เสริมสร้างทักษะการตอบ

ค�าถาม ส่วนนีเ้ราจะได้อ่านบทอ่านทีม่คีวามหลากหลาย และหน้าตา

คล้ายกับที่ออกในข้อสอบ เหมือนกับการเก็งข้อสอบไปในตัว และยัง

มโีจทย์ให้ลองท�าเพือ่เชก็ความเข้าใจ พร้อมกบัค�าแปลค�าศพัท์ทีใ่ช้ใน

บทอ่าน และไม่ลืมที่จะอธิบายสิ่งที่ได้อ่านไปอย่างละเอียดด้วย ซ่ึง

บทอ่านที่ว่านี้จะมีอยู่ 3 แบบคือ บทอ่านขนาดสั้น ความยาวไม่กี่

บรรทดั เช่น ค�าอธิบาย ข้อควรระวงั ฯลฯ บทอ่านขนาดกลาง ความยาว

ประมาณกลางหน้ากระดาษได้ และมีโจทย์ให้ท�าเยอะพอๆ กับส่วน

อธิบายบทอ่านที่ละเอียดยิบ และการค้นหาข้อมูล ที่ต้องท�าความคุ้น

เคยกับหน้าตาของเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะตารางหรือประกาศ เป็นต้น 

ในช่วงท้ายของหนังสือก็ยังจะมีบททดสอบอีกมากมายรออยู่ เรียก

ส่วนนี้ว่า ลองท�าโจทย์จ�านวนมาก มากในที่นี้คือมากจริงๆ ผู้อ่านที่

เป็นสายวิชาการ สายฮาร์ดคอร์ น่าจะชอบกัน และแน่นอนว่าจะไม่

ทอดทิ้งผู้อ่านให้อ่านอย่างงงๆ โดยจะมีเฉลยโจทย์พร้อมกับค�าแปล

บทอ่านให้ด้วยที่ท้ายเล่ม

มาย�้ากันอีกครั้งว่าซีรีส์ Go! JLPT เป็นซีรีส์ที่เน้นเนื้อหาแน่น 

ละเอียด และเยอะ จึงไม่เหมาะกับการอ่านเพื่อน�าไปเตรียมตัวสอบ

ในระยะเวลาสั้นๆ (เพราะจะอ่านไม่ทัน) แต่ถ้ามีเวลาอ่านเยอะๆ ไม่

รีบร้อน สามารถอ่านทบทวนไปได้เรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็ฝึกท�าแบบ

ฝึกต่างๆ ไปเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น ส�าหรับใครที่ก�าลังมองหา

หนังสือเตรียมสอบวัดระดับที่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป ทางส�านักพิมพ์ก็

ต้องขอยกให้เป็นหน้าที่ของ Go! JLPT อย่างไม่ต้องลังเล โดยเฉพาะ 

Go! JLPT N4 การอ่าน เล่มใหม่ล่าสุดนี้ด้วย สามารถหาซื้อได้แล้ว
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ไม่
ต้องบอกก็รู้ว่าค�าพูดมีอิทธิพลทั้งในแง่จิตใจ และการกระท�า

ของคนเราขนาดไหน ค�าพูดบางค�าสามารถชี้อนาคต หรือถึง

ขั้น ชี้เป็น ชี้ตาย เลยก็ได้ 

ลองนกึให้ดอีาจมคี�าพดูบางค�าท่ีพ่อแม่พดูกับเราเมือ่ตอนเป็น

เด็ก และยังส่งผลต่อความรู้สึกของเรามาจนถึงทุกวันนี้ และแน่นอน

มันยังอาจมีผลกระทบยาวไปไกลถึงในอนาคตด้วย หากไม่ได้มี

เหตุการณ์หรือจุดเปลี่ยนใดๆ ในชีวิต ซึ่งถ้อยค�าเหล่านี้สร้างความ

หมายได้ทั้งด้านบวก และลบในชีวิตของคนเรา  

ไม่ต้องนึกไปไกลถึงเรื่องใหญ่ๆ ทุกสถานการณ์เล็กๆ ในชีวิต

ของเราล้วนอยู่ภายใต้อิทธิพลของค�าพูดทั้งนั้น ด้วยน�้าเสียง ถ้อยค�า 

วิธีการพูด สามารถส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก การตัดสินใจของอีก

ฝ่ายจนพลิกสถานการณ์ตรงหน้าให้เป็นไปตามที่ผู้พูดคาดหวังได้ 

ทั้งสิ้น 

อย่างเช่นการมอบหมายงาน การตักเตือน ต�าหนิ ซึ่งเป็นการ

พูดเชิงลบ หรือเป็นเรื่องที่ท�าให้อีกฝ่ายเดือนร้อน เรื่องแบบนี้พูด

ล�าบาก แต่ถึงแม้ไม่อยากพูดก็จ�าเป็นต้องพูด และไม่ใช่เรื่องง่าย

ส�าหรับทุกคน เพราะต้องอาศัยชั้นเชิง และเทคนิคการพูดอยู่บ้าง

เทคนิคท่ีใช้ได้ผล และอยากแนะน�าคือ “การสอดไส้แบบ

แซนด์วชิ” นัน่คอืให้น�าประเดน็ทีเ่อ่ยปากยากสอดไส้ไว้ตรงกลาง แล้ว

ประกบหัวท้ายด้วยเรื่องดีๆ วิธีการคือ ให้เกริ่นน�าด้วยการชื่นชมข้อดี

ของอีกฝ่ายก่อน แล้ววกเข้าเรื่องท่ีอยากต�าหนิหรือไหว้วาน ก่อนจะ

ปิดท้ายด้วยการขอบคณุ และพดูถงึความคาดหวงั ด้วยล�าดบัการพดู 

3 ขั้นตอนนี้จะท�าให้อีกฝ่ายยอมเปิดใจ และให้ความร่วมมือโดยง่าย 

ดีกว่าการพูดเข้าประเด็นตรงๆ แบบโต้งๆ ย่ิงถ้าใส่อารมณ์ต่อว่าไป

พูดอย่างนี้ สำาเร็จแน่
โดยตรงหรอืส่ังงานแบบใช้อ�านาจบงัคับ อีกฝ่ายจะรูสึ้กต่อต้านขึน้มา

ทันที มีอาการหูดับไม่รับฟังการตักเตือน สั่งการใดๆ ทั้งสิ้น หรือไม่ก็

หาทางหลบเลี่ยงทุกวิถีทาง 

อีกเทคนิคที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ “การติดป้าย (ค�้าคอ)” 

เป็นการป้อนข้อมูลให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดี มีความสามารถ

อย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งจะเป็นการชี้น�าให้อีกฝ่ายแสดงพฤติกรรมอย่างที่

เราบอกใบ้ไปตอนแรก หลักการนี้ไม่ได้พูดลอยๆ แต่มีผลการทดลอง

ของนกัจติวิทยามายืนยันด้วย จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

500 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจะมีเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นอาสา

สมคัรจากองค์กรการกศุลเข้าไปพดูคยุท�านองว่า “คณุดเูป็นคนใจดมีี

เมตตาจงัเลย” ซึง่เป็นการตดิป้าย “คนด”ี ให้อกีฝ่ายก่อน แล้วจากนัน้

ก็ส่งเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มไปขอรับบริจาค ปรากฏว่ากลุ่มที่ถูกติดป้ายไว้

จะบริจาคให้มากกว่าอีกกลุ่ม วิธีนี้น�ามาประยุกต์ใช้กับเด็กๆ ที่บ้าน

หรือลูกน้องที่ท�างานก็ได้ การติดป้ายก็เหมือนเป็นการกระตุ้นหรือ 

คอยหนุนหลังให้ก�าลังใจอีกฝ่ายไว้ก่อน ซึ่งพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะ

อยู่ในร่องในรอยที่เราชักน�า และอยากให้เป็นนั่นเอง 

ถ้ารูจ้กัน�าหลกัจติวทิยาเกีย่วกบัการพดูมาใช้อย่างฉลาด ย่อม

ท�าให้กลายเป็นผู้คุมเกมหรือกระทั่งกุมหัวใจฝ่ายตรงข้ามได้อย่าง 

ไม่น่าเชื่อ ในหนังสือ “พูดอย่างนี้ ส�าเร็จแน่” ยังมีอีกหลากหลาย

เทคนคิการสนทนาทีน่�าไปใช้ได้จรงิทัง้เรือ่งงานและชวิีตส่วนตวั ไม่ว่า

จะเป็นการพูดที่ดึงดูดใจ การพูดโน้มน้าวใจ การแก้ตัวชนิดที่อีกฝ่าย

ไม่โกรธ การปฏิเสธโดยไม่ผิดใจกัน การเถียงอย่างไรให้ชนะ ฯลฯ 

สารพัดวิธีวลีเด็ดที่แนะน�าจะช่วยให้ประสบความส�าเร็จ 

และผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ ไปได้อย่างราบรื่น ทั้งยังได้รับความ 

น่าเชื่อถือ และชื่นชมจากคู่สนทนาไปพร้อมกัน

พรรณพิมล กิจไพฑูรย์  

สำานักพิมพ์ ส.ส.ท.

พดูอย่างนี ้ส�าเรจ็แน่

ผู้เขียน Yoshihito Naito

ผู้แปล ปาวัน การสมใจ 

ส�านักพิมพ์	ส.ส.ท.




