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เล่่า
เร้�องหน่ี้งส้อในี้ติอนี้น้ี้� ขึ้อแนี้ะนี้ำาหนี้่งส้อทั่้�จะนี้ำาเสนี้อปัจจ่ย 

หน้ี้�งท้ั่�สำาค่ญติ่อการประสบความสำาเร็จ แติ่อาจด้เป็นี้เร้�อง 

พั้�นี้ฐานี้จนี้หลายคนี้ล้มนี้้กถ้ง นี้่�นี้ค้อการม้สมาธุ์ิ 

คนี้ระดบ่ท็ั่อป 1% ในี้สาขึ้าอาชพ้ัต่ิางๆ ประสบความสำาเรจ็ได� 

เพัราะพัวกเขึ้าจดจ่อท์ั่่มเทั่ทั่ำาสิ�งท้ั่�ร่กด�วย “พัล่งแห่งสมาธิุ์” จนี้บรรล ์

เป้าหมายระยะยาวขึ้องตินี้เองได� โดยไม่ยอมแพั�แรงกดด่นี้จากภาย

นี้อกหร้ออ์ปสรรคติ่างๆ การมีสมาธิจดจ่อกับสิ�งที�ติัวเองค์ิดโดยไม ่

ยอมแพ้แรงกดดนัจากภายนอกกค่็์อเค์ลด็ลับเพ่�อชัิยชินะในระยะยาว

ติ่อให�เป็นี้น่ี้กธ์ุ์รกิจท้ั่�ม้ความสามารถก็ยากจะหาวิธุ้์การ 

แก�ปัญหาท้ั่�ด้ส์ดได� ถ�าไม่ม้สมาธิุ์ หร้อแม�แติ่ศิลปินี้ทั่้�ม้ความคิด 

สร�างสรรค์ หากไม่ม้สมาธิุ์จดจ่อก่บสิ�งท้ั่�กำาล่งทั่ำาก็ไม่สามารถ

ผู้ลิติผู้ลงานี้ทั่้� ด้ได � ไม่ว ่านี้่กเบสบอลม้ออาช้พั เซึ่้ยนี้หมากร์ก 

นี้่กปีนี้เขึ้ากำาล่งปีนี้เขึ้า น่ี้กไวโอลินี้ น่ี้กพั่ฒนี้าผู้ลิติภ่ณ์ฑิ์ ขึ้ณ์ะท้ั่� 

กำาลง่จดจ่อก่บงานี้ติรงหนี้�า เสย้งอก้ท้ั่กรอบขึ้�าง ความวติิกก่งวลส่วนี้ต่ิว 

ท์ั่กสิ�งทั่์กอย่างจะมลายหายไปหมดสิ�นี้ สมาธุ์ิทั่่�งหมดจะม์่งไปท้ั่� 

สิ�งทั่้�กำาล่งทั่ำาอย้่ในี้เวลานี้่�นี้เทั่่านี้่�นี้ และทั่ำาสิ�งนี้่�นี้อย่างเพัลิดเพัลินี้ 

เม้�อม้สมาธุ์ิจดจ่อ เราจ้งใช�พัล่งความคิดได� 100% และเม้�อ 

ร้ �ส้กว่าติ่วเอง “ควบค์มสติิขึ้องติ่วเองท่ั่�งหมดได�” ก็จะม้ความส์ขึ้ 

อย่างทั่้�ส์ด กล่าวได้ว่าพ่้นฐานที�ส�าคั์ญที�สุดที�ท�าให้เราแสดงพลัง 

ค์วามสามารถที�มไีด้กค่็์อ “พลงัแห่งสมาธ”ิ นี้่�นี้เอง แต่ิคำาถามต่ิอมาค้อ 

“แล�วทั่ำาอย่างไรจ้งจะสร�างนี้ิส่ยการม้สมาธุ์ิในี้ย์คทั่้�ม้สิ�งกระติ์�นี้ให�เรา 

วอกแวกได�ติลอดเวลาอย่างทั่์กว่นี้นี้้� ?”

เล่าเร้�องหนี้่งส้อในี้ติอนี้นี้้�จ้งขึ้อแนี้ะนี้ำา “ค์วามส�าเร็จสร้าง 

ได้ด้วยสมาธิ” เข้ึ้ยนี้โดยโทั่โยชิ นี้างาติะ ซ้ึ่�งม้ประสบการณ์์การทั่ำา

งานี้ด�านี้ content business, e-marketing, web service และ 

การเพิั�มผู้ลิติภาพั “ทั่างปัญญา ในี้หนี้่งส้อเล่มน้ี้� แนี้ะนี้ำาวิธีปฏิิบัติิ 

เพ่�อฝ่ึกฝ่น และพัฒนา “สมาธิ” เพ่�อให้ใชิ้พลังค์วามคิ์ดได้ 100% 

บอก เล่าเร้�องราวประสบการณ์ชิีวิติของผูู้้ประสบค์วามส�าเร็จระดับ 

โลก เช่นี้ แลร์ร ้เพัจ และเซึ่อร์เกย์ บรินี้ ผู้้�ก่อติ่�ง Google, เจฟัฟ์ั เบซึ่อส 

ผู้้�ก่อติ่�ง Amazon, สติ้ฟั จ็อบส์ ผู้้�ก่อติ่�ง Apple, ปีเติอร์ ดร่กเกอร์ 

ก้รด้�านี้การบรหิารแห่งศติวรรษท้ั่� 20, ชนิี้ยะ ยามานี้ากะ ผู้้�ได�รบ่รางว่ล 

โนี้เบลสาขึ้าสร้รวิทั่ยา และกรณีติัวอย่างขององค์์กรที�ประสบค์วาม  

ส�าเรจ็ในการสร้างกลไกเพ่�อส่งเสรมิสมาธขิองค์นท�างาน เช่นี้ Google, 

3M, P&G Japan ติ่วอย่างวิธุ์้ปฏิบ่ติิจากหนี้่งส้อเล่มนี้้� เช่นี้ 

● ค์วรท�าทีละเร่�อง ถ�าเราทั่ำาหลายอย่างในี้เวลาเดย้วก่นี้ จะ

ไม่สามารถจดจ่ออย้่ก่บเร้�องใดเร้�องหนี้้�งได� และไม่เกิดประสิทั่ธุ์ิภาพั  

และผู้ลส่มฤทั่ธ์ิุ์ จ้งจำาเป็นี้ติ�องสร�างสภาพัแวดล�อมทั่้�เอ้�อติ่อการ 

สร�าง สมาธุ์ิให�จดจ่อก่บเร้�องใดเร้�องหน้ี้�ง โดยพัยายามเก็บสิ�งขึ้องท้ั่� 

ไม่จำาเป็นี้ให�พั�นี้จากสายติา ไม่วางสิ�งขึ้องติ่างๆ เหล่าน่ี้�นี้ไว�บนี้โติ๊ะ 

ทั่ำางานี้หร้อรอบติ่ว

● แบ่งเวลาเป็นหน่วยย่อยๆ ที�ติัวเองจะมีสมาธิจดจ่อ 

ได้ง ่าย ไม่ติ �องพัยายามเพั่งสมาธุ์ิจดจ่อติลอดเวลาทั่ำางานี้ 8 

ช่�วโมงในี้ 1 ว่นี้ และเม้�อร้�แล�วว่าระยะเวลาทั่้�เราม้สมาธิุ์ยาวแค่ไหนี้ 

จ้งแบ่งเวลางานี้เป็นี้ช่วงๆ จากน่ี้�นี้ปร่บสมด์ลระหว่างช่วงเวลาท้ั่�ม้ 

สมาธุ์ิก่บช่วงเวลาพั่ก  โดยท่ั่�วไป คนี้เราม้สมาธุ์ิจดจ่ออย่างแนี้่วแนี้่ 

ทั่้�ส์ด ได�ประมาณ์ 15 นี้าทั่้ และม้สมาธุ์ิจดจ่อติ่อเน้ี้�องได�นี้านี้ทั่้� 

ส์ดประมาณ์ 90 นี้าทั่้ และท้ั่�สำาค่ญ ในี้การทั่ำางานี้ ล้กค�าหร้อเพ้ั�อนี้ 

ร่วมงานี้ขึ้องเราก็ม้ขึ้้ดจำาก่ดขึ้องสมาธิุ์ประมาณ์ 15 นี้าทั่้เช่นี้ก่นี้ 

ควรพัิจารณ์าเร้�องช่วง เวลาทั่ำางานี้ร่วมก่นี้ให�เหมาะสมด�วย

● รักษาสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่เสมอ เพัราะในี้การแขึ้่งขึ้่นี้ 

เพ้ั�อเอาชนี้ะค้่แขึ้่งหร้อการทั่ำางานี้ให�สำาเร็จล์ล่วง ถ�าเราเป็นี้หว่ดหร้อ

สภาพัร่างกายยำ�าแย่ กจ็ะไม่สามารถแสดงฝี่มอ้โชว์ผู้ลงานี้ท้ั่�ดท้ั่้�สด์ได�

ต่ิวอย่างขึ้�างติ�นี้น้ี้�เป็นี้เพ้ัยงบางส่วนี้เทั่่าน่ี้�นี้ ในี้หน่ี้งส้อ 

“ค์วามส�าเร็จสร้างได้ด้วยสมาธิ” ย่งม้คำาแนี้ะนี้ำาเก้�ยวก่บการพั่ฒนี้า

สมาธุ์ิอ้กหลายเร้�อง จ้งเหมาะสำาหร่บคนี้ทั่ำางานี้ และผู้้�นี้ำาในี้องค์กร 

เพั้�อความสำาเร็จในี้การงานี้ และช้วิติส่วนี้ติ่ว รวมถ้งพั่อแม่ใช�ปล้กฝ่ัง 

สมาธิุ์ให�ล้กติ่�งแติ่ปฐมว่ย เหมาะสำาหร่บช้วิติในี้ปัจจ์บ่นี้ท้ั่�เต็ิมไป 

ด�วยขึ้�อม้ลขึ้่าวสารและส้�อติ่างๆ ทั่้�รบกวนี้สมาธุ์ิขึ้องเราได�ติลอดเวลา

แสงเงิน นาคพัฒน์

สำานักพิมพ์ ส.ส.ท. 
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จัดสเปกหนังสือ คอมโบ 1
อาทิตยุ์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

ท์ั่กว่นี้น้ี้�ม้หน่ี้งส้อเร้ยนี้ภาษาญ้�ป์ �นี้อย้่ในี้ทั่�องติลาดเยอะ 

มาก หลากหลายรายการ ว่าก่นี้ติรงๆ ก็สร�างความส่บสนี้ และ 

เดอ้ดร�อนี้ให�ผู้้�เรย้นี้หนี้�าใหม่พัอสมควรว่า สรป์แล�วควรจะอ่านี้เล่มไหนี้ 

เล่มน่ี้�นี้ก็เหม้อนี้จะด้ เล่มน้ี้�ก็เหม้อนี้จะใช่ สองเล่มน้ี้�ติ่างก่นี้อย่างไร  

ฯลฯ ปัญหาชวนี้โลกแติกเต็ิมไปหมด คอล่มนี้์ “เล่าเร้�องหน่ี้งส้อ”  

ในี้ฉบบ่นี้้�เลยขึ้อโอกาสแนี้ะนี้ำาหนี้ง่สอ้เรย้นี้ภาษาญ้�ป์�นี้สำาหรบ่ผู้้�เรย้นี้

หนี้�าใหม่ก่นี้ซึ่ะเลย ค่อยๆ อ่านี้ ค่อยๆ พัิจารณ์าก่นี้ไปว่าหนี้่งส้อเล่ม

ไหนี้จะใช่ทั่้�ส์ดสำาหร่บเรา

ก่อนี้อ้�นี้ผู้้�เร้ยนี้เองติ�องร้�จ่กติ่วเองก่อนี้ว่าจะเร้ยนี้ภาษาญ้�ป์�นี้ 

ไปทั่ำาอะไร อนี้าคติขึ้�างหนี้�าจะจริงจ่งแค่ไหนี้ เพัราะเง้�อนี้ไขึ้เบ้�องติ�นี้ 

พัวกนี้้�จะเป็นี้เหม้อนี้แสงดาวทั่้�นี้ำาทั่างเราในี้ค้นี้อ่นี้ม้ดมิด...ไม ่

เส้ยเงินี้เส้ยเวลาไปโดยเปล่าประโยชนี้์ เริ�มก่นี้ท้ั่�ผู้้ �เร้ยนี้กล์่มแรก 

กล์่ม “เริ�มจากศ้นี้ย์” ศ้นี้ย์ในี้ทั่้�น้ี้�ค้อไม่ร้�อะไรมาก่อนี้เลย อ่านี้ไม่ออก  

เข้ึ้ยนี้ไม่ได� กล์่มน้ี้�ขึ้อให�ติ่�งสติิ อย่าเพิั�งร้บร�อนี้ให�เป็นี้ในี้เร็วว่นี้ 

(เพัราะม่นี้เป็นี้ไปไม่ได�) ให�เริ�มจากการเร้ยนี้ติ่วอ่กษรก่อนี้ ซ้ึ่�งแบ่ง 

เป็นี้ 2 ทั่างย่อยๆ ได�แก่ หนี้่งส้อ ส่นุกคัำด้อักษรคำ�นะ เล ่ม 

เด้ยวม้ติ่วอ่กษรญ้�ป์�นี้ท่ั่�ง 2 แบบ (ฮิรางานี้ะ+คาติากานี้ะ)แถมม้ซึ่้ด้ 

ให�ฟัังเส้ยงอ้กติ่างหาก ราคาก็ไม่แพังเลยสำาหร่บผู้้�เริ�มติ�นี้ หร้อจะ 

เป็นี้หนี้่งส้อ ฮิิระงะนะเร่ยนส่บ�ย ส่ไติล์โคำะฮิะรุ และ คำะติะคำะนะ 

สู่้ สู่้ ! ก็ได� แติ่แนี้วทั่างนี้้�จะแบ่งเป็นี้ 2 เล่ม เล่มละต่ิวอ่กษร เร้ยนี้ 

ด�วยวิธุ้์การจดจำาแบบใช�เส้ยงใกล�เค้ยงก่บเส้ยงในี้ภาษาไทั่ย ม้แบ

บฝ่ึกห่ดในี้ร้ปแบบกิจกรรมให�ทั่ำามากมาย ประเด็นี้สำาค่ญสำาหร่บ 

คนี้กล์ ่มน้ี้�ก็ค้อ ให�จำาต่ิวอ่กษรให�แม่นี้ก่อนี้ แม่นี้ระด่บทั่้�ว ่าเห็นี้ 

แล�วสามารถอ่านี้ออกเข้ึ้ยนี้ได�เลย ไม่ติ�องใช�เวลาคิดนี้านี้ แล�ว 

ค่อยไปติ่อในี้ข่ึ้�นี้ติ่อไป ไม่อย่างนี้่�นี้หนี้ทั่างขึ้�างหนี้�าจะขึ้ร์ขึ้ระ 

มาก...

จำาติ่วอ่กษรได�แล�วก็ติ�องเริ�มเขึ้�าส้่บทั่เร้ยนี้จริงๆ ก่นี้เส้ยท้ั่ 

เส�นี้ทั่างขึ้องการเรย้นี้จะแบ่งเป็นี้ “ผูู้้เรียนจรงิจัง” ก่บ “ผูู้เ้รียนไม่จรงิจัง” 

ผู้้�เรย้นี้จรงิจง่ก็จะติ่�งเป้าไว�ในี้ระยะยาว เล็งผู้ลเลศิ หน่ี้งสอ้ทั่้�เหมาะก่บ 

ผู้้�เร้ยนี้กล์่มนี้้�จ้งม้หลายซึ่้ร้ส์ด�วยก่นี้ เช่นี้ มินนะ โนะ นิฮิงโกะ [2nd 

Edition] ในี้ซึ่้ร้ส์ม้ติำาราหล่ก 4 เล่ม และหนี้่งส้อเสริม อ้กมากมาย 

น่ี้บสิบเล่ม เนี้�นี้การเร้ยนี้ไวยากรณ์์พ้ั�นี้ฐานี้ และร้ปประโยคติ่างๆ 

เรย้กได�ว่าสามารถใช�ก่นี้ได�ยาวๆ ไปจนี้สาแก่ใจ หรอ้ ได้จิ ภ�ษ�ญี่่�ปุ�น 

ชั้นติ้น ซึ่้ร้ส์แฝ่ดพั้�ฝ่าดนี้�องก่บมินี้นี้ะฯ ม้ติำาราหล่ก 4 เล่มเหม้อนี้ก่นี้ 

แติ่เป็นี้มินี้นี้ะฯ ทั่้�เนี้�นี้เร้�องการส้�อสารและการนี้ำาไปใช�มากขึ้้�นี้ และ 

ซึ่ร้ส์้สด์อมติะนี้ริน่ี้ดร์กาลสำาหรบ่ผู้้�เรย้นี้ภาษาญ้�ป์�นี้อย่าง ภ�ษ�ญี่่�ปุ�น 

อะกิโกะโติะโทุะโมะด้ะจิ ทั่่�งซึ่้ร้ส์ม้ 6 เล่มหล่กก่บแบบฝ่ึกห่ดอ้ก 3 

เล่มจก์ๆ แน่ี้นี้ๆ เหน็ี้ติว่ละครน่ี้ารก่ขึ้นี้าดนี้้�แต่ิจรงิๆ เนี้้�อหาแน่ี้นี้ไม่เบา 

เลย เพัราะถ�าเรย้นี้จบครบหมดแล�วจะมค้วามร้�ถ้งระด่บ N4 เลยท้ั่เดย้ว 

ทั่้�สำาค่ญ ในี้เล่มม้กิจกรรมให�ทั่ำาเพั้�อฝ่ึกฝ่นี้เยอะมาก แติ่บางกิจกรรม 

ก็อาจจะติ�องอาศ่ยเพั้�อนี้ช่วยทั่ำาด�วยถ้งจะได�ประสิทั่ธุ์ิภาพัส้งส์ด

ส่วนี้ผู้้�เร้ยนี้ไม่จริงจ่งก็จะม้หนี้่งส้อทั่้�ไม่ได�เนี้�นี้เร้�องวิชาการ 

จ�าๆ รองร่บอย้่ อาจจะม้ทั่างเล้อกไม่มาก แติ่ก็ด้กว่าไม่ม้เลยนี้ะ... 

แนี้ะนี้ำาว่าสำาหรบ่ใครทั่้�อยากจะลองเรย้นี้ดว่้าจะไปไหวไหม หรอ้จบ่พัลด่ 

จ่บผู้ล้มาเร้ยนี้โดยไม่ติ่�งใจลองเริ�มจากซึ่้ร้ส์ ภ�ษ�ญี่่�ปุ�นเร่ยนส่บ�ย 

ส่ไติล์โคำะฮิะรุ ด้ก็ไม่เส้ยหาย เพัราะซึ่้ร้ส์นี้้�เกิดมาเพ้ั�อผู้้�เร้ยนี้ภาษา 

ญ้�ป์�นี้เป็นี้วิชาเล้อก ในี้ท้ั่�นี้้�หมายถ้งว่า เนี้้�อหาในี้หน่ี้งส้อจะไม่ได� 

จริงจ่งเขึ้�มขึ้�นี้เทั่่าผู้้�เร้ยนี้ในี้สายจริงจ่ง เนี้�นี้เร้�องการส้�อสารด�วย 

ประโยคพ้ั�นี้ฐานี้ง่ายๆ อาศ่ยหล่กการแทั่นี้ทั่้�คำาศ่พัทั่์ไปติามสถานี้-

การณ์์ ไม่เนี้�นี้เร้�องไวยากรณ์์ให�ปวดห่ว ถ�าไหวก็ไปติ่อ แติ่ถ�าไม่ไหว

ก็อาจจะพัอแค่นี้้�ก็เป็นี้ได�

หน่ี้งส้อทั่์กเล่มท้ั่�แนี้ะนี้ำานี้้�ย่งสามารถหาซ้ึ่�อได�อย้่ติามร�านี้ 

หนี้่งส้อทั่่�วไป หร้อสามารถหาซึ่้�อได�ทั่้� ศ้นี้ย์หนี้่งส้อ ส.ส.ทั่. ทั่่�ง 2 สาขึ้า 

(ส์ข์ึ้มวิทั่ 29 และพั่ฒนี้าการ 18) นี้อกจากน้ี้�ก็ย่งส่�งซ้ึ่�อผู้่านี้ช่องทั่าง 

ออนี้ไลนี้์ได�ทั่้� www.tpabook.com
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