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เชิ่อ
ว่าสำาห้รั้้บผ้้ชาย่แล้ว สิ�งท่�เข้้าใจยากท่�สุด็ก็ค่อ “ผู้หญ่ิง” 

เพรั้าะดื้วย่โครั้งสร้ั้างที่างจิำตุวิที่ย่า และรั้้ปแบบการั้สื�อีสารั้

ขอีงห้ญิงก้บชาย่น้�นแตุกตุา่งก้นมาก จำงึที่ำาให้เ้กดิืกำาแพงรั้ะห้วา่งห้ญงิ

ชาย่ และก่อีให้้เกิดืปัญห้าโดืย่ไม่รั้้้ตุ้ว อีาจำมีจำุดืเรั้ิ�มตุ้นจำากเรั้ื�อีงเล็กๆ 

นอ้ีย่ๆ เพยี่งเพรั้าะพ้ดืจำาไมเ่ขา้ห้ ้ห้รั้อืีแคเ่รั้ื�อีงชวนคยุ่ธิรั้รั้มดืากก็ลาย่

เป็นการั้สนที่นาทีี่�ชวนที่ะเลาะไปได้ื ย่กตุ้วอีย่่างเรั้ื�อีงทีี่�พบได้ืบ่อีย่ใน

ชีวิตุปรั้ะจำำาว้น การั้พ้ดืคุย่ที่ี�ม้กเกิดืขึ�นเวลาค้่รั้้กไปชอีปปิงดื้วย่ก้นคือี

ญ : คุณ์วั่าชุด้ไหนเหมาะกับฉันคะ

( ) ชอีบที่้�งสอีงชุดื แตุ่มีชุดืในใจำที่ี�รั้้้สึกชอีบมากกว่าอีย่้่แล้ว

แค่อีย่ากห้าเสีย่งสน้บสนุน

ช : อืม…ชุด้นี�สิ ก็ชุด้แบบนั�นเธอมีแล้วันี� 

( ) คดิืด้ืวย่เห้ตุ ุและผล กอ่ีนให้้คำาตุอีบแบบฟัื้นธิง เพรั้าะคดิื

ว่านี�คือีการั้ขอีความเห้็นเพื�อีตุ้ดืสินใจำข้�นสุดืที่้าย่ และไม่คิดืว่าความ

เห้็นที่ี�เสนอีไปจำะถึ้กโตุ้แย่้ง 

ในสถึานการั้ณนี์� ถึา้ฝึ�าย่ชาย่ตุอีบตุรั้งก้บใจำฝึ�าย่ห้ญงิกร็ั้อีดืตุว้

ไป แตุ่ถึ้าไม่ตุรั้งผ้้ห้ญิงก็อีาจำจำะถึามตุ่อีว่า...ที่ำาไมล่ะ แล้วพ้ดือี้อีมไป

อี้อีมมาสุดืที่้าย่ก็จำบลงดื้วย่ชุดืที่ี�เธิอีเลือีกไว้แตุ่แรั้กแล้ว ผ้้ชาย่ส่วน

ให้ญ่มก้ร้้ั้สกึห้งุดืห้งิดืลกึๆ ในใจำว่าแล้วจำะถึามที่ำาไม ครั้้�งถ้ึดืไปพอีเจำอี

คำาถึามแบบนี�กจ็ำะตุอีบสง่ๆ โดืย่ไม่ใสใ่จำ ซึึ่�งฝึ�าย่ห้ญิงกร็ั้้ส้กึไดื ้และไม่

พอีใจำกลาย่เป็นปัญห้าก้นอีีก 

คำาแนะนำาสำาห้รั้บ้ผ้ช้าย่เวลาผ้ห้้ญงิถึามเห้มอืีนให้้ชว่ย่ตุด้ืสิน

ใจำคือี การั้ถึามกล้บไปที่ำานอีงว่า “คุณว่าชุดืไห้นดืีกว่าล่ะ” ห้รั้ือีแกล้ง

เลือีกไม่ถึ้ก และพ้ดืคลุมเครั้ือีไว้ก่อีน เช่น “อีืม…ชุดืนี�ก็ดืีนะ แตุ่ชุดืนี�

สวย่อีีกแบบ แล้วคุณล่ะชอีบชุดืไห้น” เพราะหน้าทีุ�ข้องคุณ์ผิู้ชายมี

เพยีงรบัฟ้้ง หรือไมก่ช็ว่ัยติั�งคำาถามจนกว่ัาฝ�ายหญิงจะรวับรวัมควัาม

คิด้หรือติัด้สินใจได้้ก็เทุ่านั�นเอง

การั้ไม่เข้าใจำเบื�อีงห้ล้งที่างจำิตุวิที่ย่าขอีงอีีกฝึ�าย่ จำึงไม่แปลก

ที่ี�คำาถึามว่า “กินอีะไรั้ดืี” ม้กกลาย่เป็นปัญห้าให้ญ่สำาห้รั้้บห้ลาย่ค้่ 

ความจริงสิ�งท่�ผู้หญิ่งอยากได้็ไม่ใช่คำาตอบ (ท่�ตัด็สินใจมาให้แล้ว) 

แต่ค่อการแสด็งความรู้สึกร่วม การช่วยคิด็ ช่วยแนะนำาจนกว่าเธ์อ

จะได็้คำาตอบด็้วยตัวเอง 

แตุ่นี�กเ็ปน็เรั้ื�อีงเข้าใจำย่ากสำาห้รั้บ้ผ้้ชาย่ด้ืวย่เห้มือีนก้น สำาห้รั้บ้

ผ้ห้้ญงิแล้ว เพีย่งเปลี�ย่นคำาถึามเปน็ว่า “ช้�นชอีบชดุืนี�นะ คณุคดิืวา่ไง” 

และสุดืที่้าย่ก็ไม่ลืมขอีบคุณอีีกฝึ�าย่ที่ี�อีุตุส่าห้์ช่วย่คิดื ช่วย่แนะนำา ถึ้า

ที่ำาแบบนี�จำะช่วย่ให้ส้ถึานการั้ณ์ตุา่งๆ งา่ย่ขึ�น และฝึ�าย่ชาย่ก็คงอีย่าก

ตุามไปซึ่ื�อีขอีงดื้วย่ห้รั้ือีช่วย่อีอีกความเห้็นดื้วย่ความเตุ็มใจำ

ผ้้ห้ญิงน้�นมีแนวโน้มทีี่�จำะห้ลีกเลี�ย่งการั้แสดืงความร้้ั้สึกขอีง

ตุ้วเอีงอีอีกมาตุรั้งๆ แตุ่กล้บตุ้อีงการั้ให้้อีีกฝึ�าย่สามารั้ถึล่วงรั้้้ และ

เข้าใจำตุนเอีงโดืย่ไม่ตุ้อีงบอีก ซึ่ึ�งเป็นเรั้ื�อีงที่ี�ข้ดืแย้่งในความคิดืขอีง

ผ้้ชาย่ ในมุมขอีงผ้้ชาย่แล้ว ถึ้าอีย่ากไดื้อีะไรั้ห้รืั้อีชอีบอีะไรั้ให้้บอีก

ไปตุรั้งๆ เลย่จำะง่าย่กว่า นี�เอีงที่ี�ให้้เกิดืเรั้ื�อีงเข้าใจำผิดื คิดืไปคนละที่ิศ

ละที่างอีย่้่บ่อีย่ๆ 

ห้ากคุณเอีงก็เป็นคนห้นึ�งที่ี�ม้กเกิดืปัญห้าข้ดืแย้่งก้บเพศตุรั้ง

ข้ามในเรั้ื�อีงห้ยุ่มห้ย่ิม ห้รั้ือีไม่เข้าใจำก้นโดืย่มีชนวนเห้ตุุมาจำากเรั้ื�อีง

ไมเ่ปน็เรั้ื�อีงในชวีติุปรั้ะจำำาว้นบอ่ีย่ๆ เลา่เรั้ื�อีงห้น้งสอืีฉบบ้นี�ขอีแนะนำา 

พ้ด้แบบนี�ผู้้้หญิง “ถื้กใจ” ผู้้้ชายทุราบแล้วั “เปิลี�ยน” เขีย่นโดืย่ Akira 

Ito ผ้้เชี�ย่วชาญดื้านจำิตุวิที่ย่าชาย่ และห้ญิง ที่ี�จำะช่วย่ให้้เข้าใจำความ

รั้้้สึกนึกคิดื รั้วมถึึงความห้มาย่ และอีารั้มณ์ที่ี�แฝึงอีย่้่ในคำาพ้ดืขอีง 

ผ้้ห้ญิงมากขึ�น ที่้�งย้่งบอีกเคล็ดืล้บการั้ใช้คำาพ้ดื และการั้แสดืงอีอีก

ให้้เห้มาะก้บสถึานการั้ณ์ตุ่างๆ คำาพ้ดืแบบไห้นที่ำาให้้ผ้้ห้ญิงอีารั้มณ์

ดืี แบบไห้นเป็นคำาพ้ดืตุ้อีงห้้ามที่ี�อีย่่าเผลอีห้ลุดืปากเป็นอี้นขาดื ห้รั้ือี 

คำาพ้ดืแบบไห้นคือีส้ญญาณเตุือีนภ้ย่ที่ี�ตุ้อีงคอีย่รั้ะว้งให้้ดืี

เพรั้าะผ้้ห้ญิงเป็นเพศทีี่�มีความละเอีีย่ดือ่ีอีนที่างอีารั้มณ์เป็น

พเิศษ ไมเ่พยี่งแตุผ่้ช้าย่ที่ี�ตุ้อีงพ้ดืจำาเอีาใจำผ้ห้้ญงิฝึ�าย่เดืยี่ว ผ้ห้้ญงิเอีง

ก็ตุ้อีงรั้้้จำ้กใช้คำาพ้ดืคำาจำาให้้น่าฟื้ัง และใช้วิธิีสื�อีสารั้ที่ี�เข้าใจำง่าย่ดื้วย่

หนังส่อเล่มน่�นอกจากจะทำาให้ผู้ชายเข้้าใจผู้หญ่ิงแล้ว ยังทำาให้ 

ผู้หญ่ิงเข้้าใจตัวเอง และอ่กฝ่่ายมากข้ึ�นด็้วยเช่นกัน

พรรณพิมล กิจไพฑูรย์  

สำานักพิมพ์ ส.ส.ท.
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พููดแบบน้ี้�ผูู้�หญิิง “ถููกใจ” ผูู้�ชายทราบแล้�ว “เปล้้�ยนี้”

ผ้้เข่ยุน  Akira Ito

ผ้้แปล สุุภา ปััทมานัันัท์

สำานักพัิมพั์ ส.ส.ที่.

พ้ดแบบน่�ผ้้่หญิงถู้กใจุ ผ้้่ชีายุทราบแล้วเปล่�ยุน
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แนี้วข้�อสอบวัดระดับภาษาญ้ิ�ป่�นี้ N5

ผ้้เข่ยุน คณาจารย์์ผู้้�สุอนั ABK Japanese 

 Language Institute

ราคา 200 บาท (ซีีดีี MP3 1 แผู้่นั)

ISBN 978-974-443-511-8

หมวด ภาษาญี่ี�ปัุ�นั (เตรีย์มสุอบวััดีระดีับ)

แนี้วข้�อสอบวัดระดับภาษาญ้ิ�ป่�นี้ N4

ผ้้เข่ยุน คณาจารย์์ผู้้�สุอนั ABK Japanese 

 Language Institute

ราคา 200 บาท (ซีีดีี MP3 1 แผู้่นั)

ISBN 978-974-443-510-1

หมวด ภาษาญี่ี�ปัุ�นั (เตรีย์มสุอบวััดีระดีับ)

ฝึึกทำาวันละนิด ใกล้ชิีดกันอ่กหน่อยุ
อาทิตย์ นิ�มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

คอลัมน์ “เล่าเรั้ื�อีงห้น้งสือี” ในฉบ้บนี�จำะพาทีุ่กที่่าน

ย่้อีนเวลาก้นส้กนิดื แตุ่ก็เป็นการั้ย่้อีนเวลาที่ี�

ตุ่อีเนื�อีงมาจำนถึึงปัจำจำุบ้นนี� เป็นห้น้งสือีซึ่ีรั้ีส์เล็กๆ ที่ี�ที่รั้งอีิที่ธิิพล และ

ไดืร้ั้บ้ความนยิ่มมาอีย่่างย่าวนาน เรั้ยี่กไดืว้า่ ณ ตุอีนนี�กย้็่งไดืร้ั้บ้ความ

นิย่มอีย่่างสมำ�าเสมอี และย้่งคงเป็นตุ้วช่วย่ที่ี�ดืีสำาห้รั้้บผ้้เรั้ีย่นภาษา

ญี�ปุ�นเอีาไวฝ้ึกึที่ำาขอ้ีสอีบว้ดืรั้ะดืบ้ภาษาญี�ปุ�นแบบเสมอืีนขอ้ีสอีบจำรั้งิ 

ซึ่ีรั้ีส์ที่ี�ว่านี�ก็คือี “แนวัข้้อสอบวััด้ระด้ับภาษีาญี�ปิุ่น” น้�นเอีง มีดื้วย่ก้น 

2 รั้ะดื้บคือี N4 และ N5

ในสม้ย่ที่ี�ห้น้งสือีซึ่ีรั้ีส์นี�อีอีกมาให้ม่ๆ ตุ้อีงบอีกว่า ขณะน้�นย่้ง

ไม่ค่อีย่มีห้น้งสือีทีี่�รั้วบรั้วมข้อีสอีบขอีงการั้สอีบว้ดืรั้ะดื้บภาษาญี�ปุ�น

ในที่อ้ีงตุลาดืสก้เท่ี่าไรั้ แตุ่จำะวา่ไป “แนวข้อีสอีบว้ดืรั้ะดืบ้ภาษาญี�ปุ�น” 

ก็ไม่ไดื้เป็นการั้รั้วบรั้วมข้อีสอีบย้่อีนห้ล้งอีย่่างทีี่�ห้ลาย่ๆ คนคุ้นเคย่

อีย่่างเตุ็มตุ้ว แตุ่มาพรั้้อีมก้บจำุดืเดื่นในรั้้ปแบบขอีงตุ้วอีย่่างข้อีสอีบ

ว้ดืรั้ะดื้บภาษาญี�ปุ�นที่ี�อี้างอิีงรั้้ปแบบมาจำากข้อีสอีบจำริั้งๆ แที่บจำะ

ทีุ่กปรั้ะการั้ ซึึ่�งการั้ฝึึกที่ำาข้อีสอีบเสมือีนจำริั้งนี�จำะช่วย่ให้้คุ้นเคย่ก้บ

ข้อีสอีบมากขึ�นในห้ลาย่ๆ จำุดื ที่ี�อีาจำจำะไม่ส้นที่้ดื เช่น “การั้ปรั้ะกอีบ

ปรั้ะโย่ค” ในส่วนไวย่ากรั้ณ์ห้รั้ือี “การั้เลือีกใช้ถึ้อีย่คำา” และ “การั้

ตุอีบที่้นที่ี” ในส่วนการั้ฟื้ัง เป็นตุ้น จำุดืเดื่นอีีกปรั้ะการั้ก็คือี 

ห้นง้สอืีซึ่รีั้สีนี์�จำะใชส้้ญล้กษณด์ืาว () แสดืงรั้ะดืบ้ความ

ย่ากขอีงคำาถึาม ตุ้�งแตุ่ 1 ไปจำนถึึง 3 ดืาว (แม้ว่าจำะตุอีบ

คำาถึามที่ี�ความย่ากรั้ะดื้บ 3 ดืาวไม่ไดื้ แตุ่ถึ้าตุอีบคำาถึาม

ข้อีอีื�นไดื้ก็สามารั้ถึสอีบผ่านไดื้) ในเล่มผ้้อ่ีานจำะไดื้ฝึึกที่ำา

ข้อีสอีบเสมือีนจำรั้ิงที่้�ง 2 ส่วนขอีงการั้สอีบคือี ส่วนความรั้้ ้

ตุ้วภาษา ไดื้แก่ ตุ้วอี้กษรั้ คำาศ้พที่์ ไวย่ากรั้ณ์ การั้อี่าน 

และส่วนการั้ฟัื้ง ที่้�งห้มดืนี�จำะได้ืฝึึกก้นถึึง 3 ครั้้�งเตุ็มๆ 

เมื�อีฝึึกที่ำาข้อีสอีบเสรั้็จำในแตุ่ละครั้้�งก็จำะมีเฉลย่ และคำา

อีธิิบาย่ในแตุ่ละส่วนให้้อีย่่างละเอีีย่ดื อีาจำจำะถึือีว่าเป็น

อีะไรั้ที่ี�แปลกให้ม่มากๆ สำาห้รั้้บห้น้งสือีรั้วมข้อีสอีบที่ี�จำะมี

การั้อีธิิบาย่คำาตุอีบให้้ดื้วย่

ใครั้ทีี่�เคย่ผ่านการั้สอีบวด้ืรั้ะดืบ้ภาษาญี�ปุ�นมาบ้างก็จำะสง้เกตุ

ไดื้ว่า ห้ล้งจำากการั้ปรั้้บปรัุ้งข้อีสอีบมาเป็นรั้้ปแบบให้ม่ การั้ที่ดืสอีบ “

ที่้กษะการั้ฟัื้ง และการั้อ่ีาน” กลาย่มาเป็นว้ตุถุึปรั้ะสงค์ห้ล้กขอีงการั้

สอีบแบบให้ม่ กล่าวคือี เป็นการั้สอีบที่ี�เน้นความสามารั้ถึในการั้ 

นำาไปปรั้ะยุ่กต์ุใช้จำริั้งมากขึ�น อีย่่างไรั้ก็ดื ีเรั้ื�อีงขอีงความร้้ั้ตุว้ภาษาก็ย้่ง

เป็นสิ�งที่ี�ละเลย่ไม่ไดื้ ตุ้อีงฝึึกฝึนควบค้่ก้นไป การั้เรั้ีย่นในแตุ่ละว้นจำึง

ไม่ใช่ “ทุำาควัามเข้้าใจ” แตุ่ตุ้อีงพ้ฒนาไปส้่ข้�น “นำาไปิใช้ได้้จริง” ดื้วย่

การั้ฝึึกที่ำาข้อีสอีบอีย่่างสมำ�าเสมอีจำึงเป็นตุ้วช่วย่ให้้ผ้้สอีบคุ้นเคย่ก้บ

ข้อีสอีบก่อีนการั้สอีบจำรั้ิง และไม่เกิดือีาการั้ปรั้ะห้ม่าจำนที่ำาอีะไรั้ไม่

ถึ้ก ห้ากใครั้ตุ้อีงการั้ที่ี�จำะเตุรั้ีย่มตุ้วให้้พรั้้อีมก่อีนลงส้่สนามสอีบจำรั้ิงๆ

“แนวข้อีสอีบว้ดืรั้ะดื้บภาษาญี�ปุ�น N4 และ N5” สามารั้ถึช่วย่คุณไดื้  

ผ้อ้ีา่นทีี่�สนใจำสามารั้ถึห้าซึ่ื�อีได้ืแล้วตุามร้ั้านห้น้งสือีท้ี่�วไป ศน้ย์่ห้น้งสือี 

ส.ส.ที่. ที่้�ง 2 สาขา (สุขุมวิที่ 29 และพ้ฒนาการั้ 18) ห้รั้ือีส้�งซึ่ื�อีผ่าน

ช่อีงที่างอีอีนไลน์ไดื้ที่ี�เว็บไซึ่ตุ์ www.tpabook.com และ Shopee




