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ผู้
เขียนเคยได้ยินผู้อ่านที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่น หรือแม้แต่ผู้ที่ก�าลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นหลายท่านบ่นว่า ค�ากริยาญี่ปุ่นนั้นเข้าใจยาก เพราะ
แบ่งเป็นสกรรมกริยา (ค�ากริยาที่มีกรรม) และอกรรมกริยา (ค�ากริยาที่ไม่มีกรรม) นอกจากนี้ยังมีทั้งค�ากริยาที่เกิดจากการประสมค�า หรือ

ค�ากริยาช่วยอีกด้วย ดังนั้น หนังสือที่ผู้เขียนอยากแนะน�าในฉบับนี้จึงจะเป็นหนังสือเก่ียวกับค�ากริยาซึ่งเป็นอีกเล่มจากซีรีส์ STEP UP ได้แก่ 
“STEP UP ค�ากริยาญี่ปุ่น” นั่นเอง

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 บทใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ อกรรมกริยาและสกรรมกริยา ค�ากริยาประสม และค�ากริยาอื่นๆ โดยแบ่ง
ออกเป็นยูนิตย่อย 57 ยูนิตด้วยกัน พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท อีกทั้งยังมีการแปลแบบฝึกหัดซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น

ตัวผู้เขียนต้องขอยอมรับว่า ตอนเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นก็เกือบจะท้อเพราะค�ากริยาเหล่านี้เช่นกัน โดยเฉพาะค�ากริยาจ�าพวกสกรรมกริยา
และอกรรมกริยาที่ความหมายคล้ายคลึงกันแต่วิธีการใช้แตกต่างกัน ขอยกตัวอย่างจากเนื้อหาในหนังสือ อย่างเช่น ค�าว่า  กับ  ที่
แปลว่า “เปิด” นั้น แท้จริงแล้วมีวิธีการใช้ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ค�าว่า  นั้น ใช้ในกรณีที่เป็นการ “เปิดแบบไม่มีกรรม (อกรรมกริยา)” เช่น 

 ขนมนี้ ปากถุงเปิดอยู ่กินได้ใช่ไหม เป็นต้น แต่ค�าว่า  นั้น จะใช้ในกรณี “เปิด
แบบมีกรรม (สกรรมกริยา)” เช่น  ชักจะร้อนขึ้นแล้วนะ เปิดหน้าต่างได้ไหม เป็นต้น หรือจะเป็น 
ค�าว่า  กับ  ที่ใช้ในความหมายคล้าย ๆ กันว่า “บรรจุอยู่หรือสวม ใส่” นั้น มีหลายท่านเลยทีเดียวที่มักใช้สับสนกัน ขอยกตัวอย่าง
โดยน�าประโยคจากในหนังสือ ดังนี้ ค�าว่า  นั้น แปลว่า “เข้าไปข้างใน หรือบรรจุอยู่” เช่น  ในกล่อง
มีเค้กบรรจุอยู ่12 ชิ้น เนื่องจากเค้กเป็นสิ่งที่บรรจุไว้อยู่แล้ว ค�านี้จึงเป็นอกรรมกริยา แต่ค�าว่า  ที่แปลว่า “ใส่ บรรจุ” นั้น จ�าเป็นต้องมี
กรรมมารองรับ เช่น  ชอบดื่มชาฝรั่งใส่แยม ก็จะใช้ค�านี้นั่นเอง 

นอกจากอกรรมกริยากับสกรรมกริยาแล้ว ในบทที่ 2 ยังมีค�ากริยาประสมอีกด้วย ขอยกตัวอย่างง่าย ๆ ด้วยค�ากริยาที่ประสมกับ  
(...ด้วยกัน  ซึ่งกันและกัน) เช่น   (พูดคุยกัน แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน)、  (รู้จักกัน) หรือค�ากริยาที่ประสมกับ  
(คิด... นึก...) เช่น  (ตัดใจ  ลงมือท�า)、  (คิดกลัดกลุ้ม คิดกลุ้มใจต่าง ๆ นานา) เป็นต้น ทั้งนี้ในบทที่ 3 ยังมีค�ากริยาอื่น ๆ 
จ�าพวกค�ากริยาที่มีเสียงอ่านหลากหลาย ค�ากริยาเลียนเสียง ค�ากริยาที่มีความหมายและวิธีการใช้ต่างๆ และค�ากริยาช่วย โดยในแต่ละบทจะ

มีประโยคตัวอย่างและแบบฝึกหัดส�าหรับฝึกท�า 
พร้อมกันนี้ยังมีแปลแบบฝึกหัดส�าหรับท�าความ
เข้าใจรูปประโยคในแบบฝึกหัดอีกด้วย 

ยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ ผู้เขียนหวังว่าจะ
ท�าให้ผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นหลายท่านเกิดความ
สนใจขึ้นมาไม่มากก็น้อย คิดว่าค�ากริยาญ่ีปุ่นที่
มักท�าให้หลายๆ ท่านสับสน หรือท้อใจกับการ
เรียนภาษาญี่ปุ่นน่าจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วย
หนังสือ “STEP UP ค�ากริยาญี่ปุ่น” เล่มนี้ 
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มี
ค�ากล่าวว่า “คนซึง่มคีวามรูเ้ก่ียวกับระบบการผลิตแบบโตโยต้ามอียูม่ากมาย แต่ธรุกจิทีด่�าเนนิการจรงิจงัเช่นบรษิทัโตโยต้านัน้ มไีม่มากนกั”
ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะ คนจ�านวนมากมองว่าสาเหตุเกิดจาก “ความรู้ที่สั่งสมอยู่เฉพาะบุคคล (tacit knowledge)” ซึ่งเป็นความรู้ที่แฝงอยู่

ภายในวิถีโตโยต้า แนวคิดเช่นนี้เชื่อว่า “ในโตโยต้านั้นมีบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งหากไม่ใช่พนักงานของโตโยต้าแล้วจะไม่สามารถเข้าใจได้ หาก
เราไม่สามารถรู้ถึงสิ่งนี้ ก็ยากที่จะน�าระบบการผลิตแบบโตโยต้าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง” แต่แนวคิดเช่นนี้ผิดพลาดโดยสิ้นเชิง หากวิถีโตโยต้า
มีความยากล�าบากอยู่จริง สาเหตุส�าคัญประการแรกอยู่ที่ความมุ่งมั่นจริงจังใน “จิตวิญญาณการลองท�าดู” นั่นเอง 

ในวิถีโตโยต้า เราให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติจริง การลองท�าให้ปรากฏดังที่กล่าวกันว่า “หากมีความคิดอะไร ก่อนอื่นให้ลองท�ากันดู
ก่อน” 

ผลจากการท�าดู ย่อมไม่สามารถเป็นงานที่ดีได้ตั้งแต่แรก แต่เมื่อเราเริ่มลองท�าดู เราก็จะมองเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ไหนและเห็นได้ชัดว่า
ต้องไคเซ็นอะไรจึงจะดีขึ้นได้ งั้นลองให้ผู้อ่านหันกลับมามองตัวเอง แต่ละท่านเป็นเช่นไรกันบ้าง หรือว่าบริษัทของท่าน หรือฝ่ายงานของท่าน
เป็นอย่างไร 

เมือ่ฟงัค�าถามเชน่นี ้หากมทีา่นทีเ่ริม่ถอยฉากไป หรอืทา่นทีเ่ริม่คดิค�าแกต้วัละ่ก ็ไมว่า่
ทา่นจะมคีวามรูข้องระบบการผลิตแบบโตโยตา้มากมายเพยีงไร กย็ากทีจ่ะสามารถ
น�าไปปฏิบัติให้เป็นจริงได้

ในวถิโีตโยตา้ เราจะใหค้�าแนะน�าตอ่ไปนีก้บัคนทีย่งัลงัเลไมก่ลา้
ลงมือท�าว่า “หากเราก้าวขาออกไปโดยไม่ได้ผิดพลาดขนาด 180 
องศา (คือผิดคนละทิศคนละทาง) แล้วล่ะก็ เรายังสามารถปรับ
เปลี่ยนได้อีกมาก”

แทนที่เราจะครุ่นคิดมากเกินไปจนลังเลที่จะก้าวเดิน
ออกมา หากเรามีความมั่นใจถึงทิศทางพอสมควรแล้ว เราก็
ควรเริม่เดนิกา้วแรก หลงัจากกา้วแรกนีแ้ลว้ เราคอ่ยมาคดิถงึ
แผนที ่เขม็ทศิ หรอืกรรมวธิกีารอืน่ เพือ่ปรบัเปลีย่นทศิทางให้
ถูกยิ่งขึ้น โดยวิธีเช่นนี้ไอเดียเราก็จะค่อยๆ กลายเป็นรูปเป็น
ร่างขึ้น หลังจากนั้นเป้าหมายก็จะอยู่ในระยะที่มือเอื้อมถึงได้

ระหว่าง “รู้แล้ว” “เข้าใจแล้ว” กับ “ลงมือท�าแล้ว” นั้น 
เป็นความแตกต่างที่มากมายทีเดียว เนื้อแท้ของวิถีโตโยต้าอยู่ที่
ว่า เริ่มลงมือท�าดู แล้วเราจึงจะเริ่มมองเห็นหนทาง 

ส�าหรับท่านที่ซื้อหนังสือเล่มน้ีไปอ่าน กรุณาอย่าลืมก้าวที่
ส�าคัญ เพื่อเดินออกจาก “รู้แล้ว” ไปสู่ “ลงมือท�าแล้ว” ให้ได้ การลองท�า
ดูจะมีส่วนช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาตัวเองไปได้อย่างมั่นคง หากเราเข้าใจใน
ประเด็นน้ีได้ วิถีโตโยต้านั้น ก็ไม่มีอะไรที่ยากเย็นเลย หนังสือเล่มนี้หวังที่จะสนองและ
สร้างแรงจูงใจให้ท่านลองท�าดู ขณะเดียวกันก็มีแผนที่และเข็มทิศเตรียมไว้ให้ด้วย

ไคเซ็น
ผู้เขียน      Yoshihito WAKAMATSU         
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