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ผู้
เขียนจ�าไดว้่าตอนเริ่มเรียนภาษาญีปุ่่นนั้น มีปัญหากับการถอด
เสียงและจ�าอักษรคาตากานะเป็นอย่างมาก การถอดเสียงค�า

ศัพท์ต่างประเทศด้วยอักษรคาตากานะนั้นต้องใช้หลักการใด หรือ
ค�าศัพท์ที่เขียนด้วยอักษรคาตากานะที่ถูกต้องมีค�าใดบ้าง...คิดว่าผู้
อ่านรวมทั้งผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นหลายท่านเองก็นึกสงสัยอยู่เช่นกัน
ใช่ไหมคะ 

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ผู้เขียนขอแนะน�าหนังสือดีๆ เกี่ยว
กับอักษรคาตากานะ เพื่อเป็นตัวเลือกส�าหรับผู้ที่ก�าลังศึกษาภาษา
ญีปุ่น่ โดยแบง่เปน็หนังสอืส�าหรบัผูท้ีก่�าลงัศกึษาภาษาญีปุ่น่ในชัน้ตน้
และส�าหรับผู้ที่ก�าลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นในชั้นกลาง-สูง ดังนี้

เล่มแรกมีชื่อว่า “ลับสมองกับคาตากานะ วันละ 10 นาที” 
ค่ะ หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการถอดเสียงค�าศัพท์อักษรคาตากานะโดย
อา้งองิจากการสะกดค�าในภาษาองักฤษ ซึง่จะท�าใหผู้เ้รยีนเข้าใจการ
ถอดค�าศัพท์เป็นอักษรคาตากานะได้จากหลักการถอดเสียงทั้งหมด 
44 บทและยังสามารถฝึกฟังค�าศัพท์จากซีดีแล้วฝึกเขียนเองโดยอิง
จากค�าศพัท์ตา่งประเทศไดด้ว้ย นอกจากนี ้ในเลม่ยงัรวบรวมค�าศัพท์
อักษรคาตากานะ พร้อมค�าศัพท์ต่างประเทศแถมให้อย่างจุใจกันไป
เลย อย่างไรก็ตามผู้เขียนขอยกหลักการถอดเสียงจากหนังสือเล่มนี้
มาเขียนสัก 2 หลักนะคะ 

ผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นบางท่านเมื่อได้ฟัง หรืออ่านค�าว่า camp 
แล้ว อาจคิดว่าน่าจะสะกด 「キャムプ (kyamupu)」 ใช่ไหมคะ แม้ค�า
ศพัทภ์าษาองักฤษจะลงท้ายดว้ยตวั m แตก่ารสะกดแบบนีถ้อืวา่ ผดิ 
ค่ะ! ตามหลักการสะกดในหนังสือเล่มนี้เขียนว่า “ตวั m เมือ่ตามดว้ย
พยัญชนะ (m+พยัญชนะ) จะต้องเปลี่ยนเป็น 「ン」” เพราะฉะนั้น 
ค�าที่ถูกต้องจะสะกดได้ว่า 「キャンプ (kyanpu)」 ค่ะ หรือจะเป็นค�า

อรณิชา บุญเสนันท์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์
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ตัวอักษรถอดคำาศัพท์ต่างชาติ...

ยากจริงหรือ
วา่ 「ケース (kesu)」 ทีม่เีสยีงลากยาวตรงกลางค�า ผูเ้รยีนบางทา่นอาจ
สบัสนวา่ ค�าศพัทแ์บบนีต้อ้งลากเสียงยาวตรงไหน หากอา้งองิจาก
หลักสะกดค�าในหนังสือเล่มนี้ “ตัว a จะต้องถอดเป็น 「エー」” ค่ะ 
ด้วยหลักนี้เอง ค�าว่า base ที่มีตัว a เหมือนกันก็จะสะกดออกมาได้
ว่า 「ベース (besu)」 จ้า ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เพียงมีหลักการสะกด
ค�าทีถ่กูตอ้งกส็ามารถแกป้ญัหาการถอดเสยีงค�าศพัทต์า่งประเทศไม่
ถกูตอ้งไดแ้ลว้ เอาละคะ่...ผูเ้ขยีนขอกลา่วถงึหนงัสอืเลม่ตอ่ไปกันบ้าง 

หนังสือเล่มนี้ขอเอาใจผู้ที่ก�าลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง-
สูงโดยเฉพาะ เพราะเป็นหนังสือเล่มล่าสุดจากซีรีส์ STEP UP ที่ผู้
เรียนภาษาญี่ปุ่นทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ก็คือ 
“STEP UP ศัพท์คาตากานะ” ค่ะ เนื้อหาในเล่มเน้นเกี่ยวกับศัพท์
คาตากานะโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ผู้เรียนเลือกอ่านได้ตามความ
ตอ้งการ ค�าศพัทท์กุค�าลว้นเกีย่วกบัชวีติประจ�าวนั ท�าใหผู้เ้รยีนน�าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่ตอนนี้
เริ่มมีข้อสอบเกี่ยวกับตัวอักษรคาตากานะมากขึ้น หรือจะเป็นการน�า
ค�าศัพท์เหล่านั้นไปใช้ โดยค�าศัพท์ในเล่มได้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ 
ง่ายต่อการน�าไปใช้ เช่น 食 (หมวดของกิน อาหาร) 買い物 (หมวด
การซื้อของ) หรือ 音楽 (หมวดดนตรี) เป็นต้น ทั้งนี้ภายในเล่มยังมี
แบบฝึกหัดส�าหรับฝึกท�า พร้อมค�าแปลแบบฝึกหัดของทุกข้อและทุก
บท ให้ผู้เรียนได้ท�าความเข้าใจความหมายด้วยตัวเอง 

เปน็อย่างไรบา้งคะกบัหนงัสอืทัง้ 2 เลม่ทีผู่เ้ขยีนน�ามาแนะน�า
กันในฉบับนี้ หวังว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้ศึกษาภาษา
ญีปุ่น่ หรอืผูท้ีไ่มเ่ขา้ใจหลกัการใชอ้กัษรคาตากานะไดบ้า้งนะคะ ฉบับ
หน้าผู้เขียนจะแนะน�าหนังสือดีๆ เล่มไหนอีก อย่าลืมติดตามนะคะ 

ลับสมองกับคาตากานะ	

วันละ	10	นาที

ผู้เขียน คิริโกะ คาวาโนะ
ISBN 978-616-7121-21-5
ราคา 110 บาท (ซีดี 1 แผ่น)
ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

STEP	UP	ศัพท์คาตากานะ

ผู้เขียน  เซทสึโกะ ชิมาโนะ, อาเกมิ  
เซระ, ฮิโรโกะ ทสึจิโนะ, ฮิไซ 
ทสึมางาตะ, โยโกะ นางามิ, 
โซโนเอะ ยามาโอกะ   

ผู้แปล วิภา งามฉันทกร
ISBN 978-616-7121-24-6
ราคา 225 บาท
ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

 
 ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
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ความ
สมดลุในชวิีตการท�างาน (Work Life Balance) ที่
ถูกเรียกหาอยู่ในขณะนี้ แม้ว่าในตอนนี้ความ

เคลื่อนไหวในการเดินหน้าสู่ “การท�าให้งาน ล่วงเวลา (Over Time) 
เป็นศนูย์จะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ แต่ขณะเดยีวกันน้ันก็มกีารลดจ�านวน
คนท�างานลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่าและความต้องการที่จะ
ลดการจ่ายค่าโอทีลง ดังนั้น ในความเป็นจริง คงไม่ต้องพูดถึงการได้
กลับบ้านตรงเวลา แค่เรื่องการท�างานล่วงเวลาก็ไม่สามารถท�าให้
หมดไปได้ เนื่องจากจ�านวนคนท่ีลดลงท�าให้ปริมาณงานของแต่ละ
คนเพิ่มขึ้นนั่นเองและคงมีคนจ�านวนไม่น้อยท่ีรู้สึกกดดันและรู้สึกไม่
มั่นคงอยู่ว่า อนาคตของตนจะเป็นอย่างไร 

หากพนักงานในองค์กรตกอยู่ในสภาพเช่นนี้
➲ หาเอกสารที่ต้องการใช้ไม่พบโดยเฉพาะเวลาที่เร่งรีบ
➲ แม้จะจัดโต๊ะเรียบร้อยแต่ก็เปล่ียนเป็นรกรุงรังในเวลาอัน

รวดเร็ว

ผู้แต่ง :   MIHOYO FUJII         

แปลและเรียบเรียง : ดร. สุลภัส เครือกาญจนา

ราคา :    175 บาท / 208 หน้า

สำานักพิมพ์ :   ส.ส.ท.

ระดับผู้ใช้ :  พนักงาน หัวหน้างาน  ผู้บริหาร  และเจ้าของกิจการ
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ไคเซ็น

ในสำ�นักง�น

➲ มีงานแทรกมากจนวางแผนการท�างานไม่ได้
➲ ช่วงปลายเดือน ต้นเดือนมักต้องท�างานล่วงเวลา (over 

Time)
➲ ยุ่งจนไม่มีเวลาพัก
➲ ความร่วมมือในภายในฝ่ายหรือแผนกไม่ราบรื่น ฯลฯ
เพราะความสูญเปล่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกระบวนการ

ผลิตเท่านั้น แต่งานในส�านักงานที่ท�าอยู่เป็นประจ�าทุกวันก็มีความ
สูญเปล่าที่แอบแฝงอยู่เป็นจ�านวนมาก จึงท�าให้ประสิทธิภาพการ
ท�างานของพนักงานลดลงและส่งผลเสียต่อองค์กร หนังสือเล่มนี้จะ
เปน็จุดเปล่ียนใหพ้นกังานทกุคนได้สรา้งแนวทางทีดี่ในการท�างานและ
มปีฏสิมัพนัธท์ีร่าบรืน่กบัเพือ่นรว่มงาน ดว้ยการปรบัปรงุ (ไคเซน็) เรือ่ง 
“เล็กๆ น้อยๆ” ที่อยู่ “ใกล้ตัว” และ “ท�าได้ง่ายๆ” แต่ผลที่ได้จะสะสม
กนัเปน็ผลลพัธท์ีย่ิง่ใหญ ่!!! ท�าใหพ้นกังานท�างานอยา่งมคีวามสขุ มี
ประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าขององค์กรอย่างได้ผล




