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Book is Life ฉบับที่ผ่านๆ มาแนะน�าหนังสือสอนภาษา
ญี่ปุ่นไปแล้วหลายเล่ม ฉบับนี้ผู้เขียนขอเปลี่ยนแนว

มาแนะน�าหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บ้างนะคะ โดยหนังสือที่จะน�า
มาเล่าสู่กันฟังในฉบับน้ีมีชื่อว่า “สนุกทดลองกับกาลิเลโอ” ที่จัดท�าขึ้น
โดยส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. เยาวชน ซึ่งทางส�านักพิมพ์ได้จัดท�าหนังสือชุดนี้
ออกมาถึงสามเล่มด้วยกัน ทั้งสามเล่มนี้เขียนและเรียบเรียงโดยสมาชิก
กลุ่มกาลิเลโอเวิร์คช็อป ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของอาจารย์ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่ต้องการค้นคว้าและปรับปรุงการทดลองทางวิทยาศาสตร์
เพื่อน�าไปสอนในห้องเรียนค่ะ เน่ืองจากคุณครูเหล่าน้ีเห็นว่าเด็กๆ ที่เคย
ช่ืนชอบวิทยาศาสตร์ในสมัยท่ีเรียนอยู่ชั้นประถมน้ัน พอขึ้นมัธยมแล้ว 
กลบัไม่ชอบวทิยาศาสตร์เอาเสียเลย ดงัน้ันกลุ่มดงักล่าวจงึมคีวามต้ังใจว่า
จะจดักิจกรรมนอกห้องเรยีนให้เดก็ๆ และสงัคมได้เหน็ถงึความสนุกสนาน
ของวิชาวิทยาศาสตร์ จนในที่สุดผู้คนก็เริ่มหันมาสนใจและท�าการทดลอง
วิทยาศาสตร์มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากรายการ “มาทดลองกันเถอะ” ของ
สถานีโทรทัศน์ NHK ยังช่วยน�าเสนอการทดลองและไอเดียต่างๆ ของ
อาจารย์เหล่านี้ จนในที่สุดก็เกิดหนังสือ “สนุกทดลองกับกาลิเลโอ 1” ขึ้น 
และต่อมาก็ได้รับการแนะน�าในรายการ “หัวเราะกันเที่ยงวัน” ของญี่ปุ่น
และได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย จนทางส�านักพิมพ์ต้อง
ผลิตเล่ม 2 และ 3 ตามมา

ส�าหรับรูปแบบการน�าเสนอเนื้อหาและวิธีการทดลองภายใน
หนงัสอืชดุ “สนกุทดลองกบักาลเิลโอ” นี ้จะเน้นการทดลองง่ายๆ ทีส่ามารถ
น�าวัสดุใกล้ตัวมาท�าการทดลองพร้อมกันทั้งครอบครัวได้และในทุกๆ การ
ทดลองจะมกีาร์ตนูเสรมิความรูป้ระกอบท่ีจะท�าให้การทดลองย่ิงสนกุมาก
ขึน้อกี เกริน่มาถงึขนาดนีแ้ล้วถ้าไม่ยกการทดลองภายในเล่มมาเขยีนบ้างก็
คงจะไม่ครบรสสนิะคะ ถ้าเช่นนัน้กข็อยกการทดลอง ทีม่ชีือ่ว่า “น�า้แขง็แห้ง
กบัพายหุมนุ” จากหนงัสอืสนกุทดลองกบักาลเิลโอ เล่ม 1 มาเขยีนสกัหน่อย
ก็แล้วกันค่ะ ซึ่งอุปกรณ์ในการทดลองก็หาได้ง่ายๆ จากสิ่งของใกล้ตัวเรา TPA
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อรณิชา บุญเสนันท์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์

ด้วย ได้แก่ น�้าแข็งแห้ง 1 ก้อน กระดาษสีด�า 1 แผ่น น�้าอุ่น 1 แก้ว...เพียง
เท่าน้ีกเ็ริม่ท�าการทดลองได้แล้ว ก่อนอ่ืนกใ็ห้ปกูระดาษสดี�าบนโต๊ะกว้างๆ 
แล้วน�าแก้วน�้าอุ่นมาวางทับไว้ด้านบน จากนั้นน�าน�้าแข็งแห้งที่เตรียมไว้
ใส่ลงในน�้าอุ่นแก้วนั้น เมื่อใส่น�้าแข็งแห้งลงไปแล้วก็จะเกิดฟองปุดๆ ข้ึน
และเกิดเป็นกลุ่มควันสีขาวลอยออกมาจากแก้ว (ถ้าเกิดควันน้อยไปก็ให้
เติมน�้าร้อนลงไปอีกค่ะ) แล้วให้ใช้มือกวนกลุ่มควันจากด้านบนช้าๆ จะ
สังเกตได้ว่ากลุ่มควันลอยตามมือเราขึ้นมาราวกับพายุหมุนเชียวละค่ะ 
แต่สบิปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะ คุณผูอ่้านต้องลองไปท�ากันดูนะคะว่าเป็นไป
ตามทีห่นงัสอืบอกจรงิหรอืเปล่า ว่าแต่...เพราะอะไรนะกลุม่ควนัถงึกลาย
เป็นพายุหมุนลอยตามมือเราขึ้นมา...ค�าอธิบายส�าหรับเรื่องนี้มีดังนี้ค่ะ 
การหมุนวนของมือเรานั้นเป็นการท�าให้อากาศมารวมตัวกันอยู่ตรงกลาง
และพยายามดันตัวหนีขึ้นข้างบน นอกจากนี้การหมุนวนยังกันไม่ให้เกิด
การรบกวนจากอากาศรอบข้างอีกด้วย จึงท�าให้เรามองเห็นกลุ่มควันได้
ชัดเจนค่ะ ส่วนควันสีขาวนั้นเกิดจากไอน�้าในอากาศที่โดนความเย็นของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จนกลายเป็นหยดน�้าเล็กๆ ซ่ึงจะท�าให้เห็นการ
เคลื่อนไหวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างชัดเจน แต่ถ้าต้องการ
พิสูจน์ว่าควันสีขาวไม่ใช่สีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จริงหรือเปล่า ให้
ลองน�าน�า้แขง็แห้งใส่ลงในน�า้อุน่และน�า้มนัอย่างละแก้ว จะเหน็ได้ว่าแก้ว
ที่ใส่น�้ามันนั้นจะไม่เกิดกลุ่มควันแต่อย่างใดค่ะ

แม้ว่าวตัถปุระสงค์หลกัของหนงัสอืชดุ “สนกุทดลองกบักาลเิลโอ” 
นี้ จะมุ่งให้ทุกคนสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์ก็จริง แต่การ
ทดลองในหนังสือเล่มนี้นั้นออกแบบมาให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ท�าการทดลอง จึง
ไม่ควรให้เด็กท�าการทดลองด้วยตนเอง เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่แฝงไว้ก็
คือ อยากให้ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก หรือคุณครูและเพื่อนๆ ท�าการทดลอง
อย่างสนุกสนานไปด้วยกันนั่นเอง และควรปฏิบัติตามค�าเตือนต่างๆ ด้วย
นะคะจะได้ไม่เกิดอันตรายค่ะ ฉบับหน้าผู้เขียนจะน�าหนังสือเล่มไหนมา
แนะน�ากันอีก อย่าลืมติดตามกันนะคะ

สนุกทดลองกับกาลิเลโอ	1

ผู้เขียนและเรียบเรียง โยจิ ทาคิกาวะ
ผู้แปล   ศ.ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา และ
   ดังเจตน์ เชี่ยววัฒนา
ISBN   978-616-90013-7-9
ราคา   165 บาท

สนุกทดลองกับกาลิเลโอ	2

ผู้เขียนและเรียบเรียง   โยจิ ทาคิกาวะ และ 
   ชินอิชิโร ยามามุระ
ผู้แปล   ศ.ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา และ 
   ดังเจตน์ เชี่ยววัฒนา
ISBN   978-616-90013-8-6
ราคา   165 บาท

สนุกทดลองกับกาลิเลโอ	3

ผู้เขียนและเรียบเรียง   โยจิ ทาคิกาวะ ยูทากะ ฟุรุตะ 
   และคุนิโอะ อิชิจิ
ผู้แปล   ศ.ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา และ 
   ดังเจตน์ เชี่ยววัฒนา
ISBN   978-616-90013-9-3
ราคา   165 บาท 

ทดลองวทิยาศาสตร์แสนสนกุกบั...

สนุกทดลองกับกาลิเลโอ

หนังสือชุด “สนุกทดลองกับกาลิเลโอ เล่ม 1-3” จาก ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. เยาวชน
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ผู้
คนส่วนใหญ่มคีวามเชือ่ฝังใจผิดๆ เก่ียวกับ “สามัญส�านกึ” ทาง
ธุรกจิหากท่านซึง่ก�าลงัอ่านหนงัสอืเล่มนีเ้ป็นผูท้ีก่�าลงักลดักลุม้ 

เนือ่งจากไม่สามารถด�าเนนิธรุกจิให้ประสบผลส�าเรจ็ดงัประสงค์แล้ว
ละก็ ท่านอาจเป็นเพียงผู้หนึ่งที่ก�าลังตกอยู่ในหลุมพรางซึ่งใครๆ ก็มี
โอกาสตกลงไปได้

ในสภาพท่ีเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายอยู่ทุกหัวระแหง
เช่นทุกวันนี้ การด�าเนินพฤติกรรมตามสามัญส�านึกท่ัวไปไม่อาจน�า
ไปสู่ความส�าเร็จได้ มองในอีกแง่หนึ่ง สภาวะต่างๆ ที่เราพบเห็นใน
ปัจจุบันเป็นผลพวงจากการท่ีผู้คนส่วนใหญ่มีทัศนคติโน้มเอียงและ
ด�าเนินพฤติกรรมไปตามสามัญส�านึกทั่วไปที่ตนมีอยู่

ไม่ว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่ธุรกิจท่ีซบเซา จนหลายท่านคดิ
ไปว่าไม่อาจคาดหวังหรือให้ความเชื่อถือสูตรแห่งความส�าเร็จต่างๆ 
ที่มีอยู่ได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น เพราะ
ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใด ก็จะมีบุคคล หรือองค์กรธุรกิจที่เปี่ยมด้วย
พลงัและศกัยภาพซ่อนตวัอยู่เสมอ ในฝงูชนจ�านวนมากจะมผีูป้ระสบ
ความส�าเร็จอยู่เพียงหยิบมือเดียว ปรากฏการณ์เช่นนี้พบเห็นได้ไม่
เฉพาะในยุคปัจจุบันเท่านั้น แต่พบเห็นได้ในทุกยุคและทุกสถานที่  
 หนังสือเล่มนี้แนะน�า “เทคนิคการตลาดแบบสวนกระแส” 
ซึ่งดูจะสวนทางกับสามัญส�านึกของนักธุรกิจทั่วไป ผ่านการบอก
เล่าเรือ่งราวจากประสบการณ์ตรงของผูเ้ขยีน ซึง่เป็นผูบ้กุเบิกธุรกจิ
สัมมนาในประเทศญี่ปุ่นให้เป็นที่แพร่หลาย เรียกได้ว่าเริ่มต้นจาก
ล้มลุกคลุกคลาน แต่ในเวลาไม่นานก็สามารถก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 
ของวงการได้ด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบสวนกระแส เรียนรู้เคล็ด
ลับและโนว์ฮาวที่ผู้เขียนน�ามาถ่ายทอด อาทิ การสร้างจุดขาย การ
วเิคราะห์ตวัเอง การวเิคราะห์ลูกค้า การเจาะตลาด การหาพนัธมติร 
รวมถึงการโฆษณา ซึ่งล้วนแต่เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลจริงกับธุรกิจ
ของผูเ้ขยีนเอง รวมถงึธรุกจิของผูค้นอกีมากมายทีเ่ข้าร่วมสมัมนา

กบัผูเ้ขยีน ซึง่ท�าให้พวกเขาประสบความส�าเรจ็ในการอาชพีการงาน 
ตลอดจนท�าให้กจิการเตบิโตอย่างก้าวกระโดด นอกจากนีย้งัแนะน�า
กลยทุธ์การตลาดแบบสวนกระแสทีบ่รษิทัช้ันน�าต่างๆ น�ามาใช้และ
ประสบผลสัมฤทธิ์มาแล้ว เช่น ยูนิโคล่ แมคโดนัลด์ ดิสนีย์แลนด์  
คริสปี้ ครีม ฯลฯ

หนงัสอืเล่มนีไ้ม่เหมอืนหนงัสอืธรรมดาทัว่ไป แต่เป็นแบบ
ฝึกหัดที่จะช่วยปลุก “สัญชาตญาณทางการตลาด” ของท่านที่หลับ
ใหลอยู่ให้ตื่นขึ้น

 เอาละ...จดุเปลีย่นในชวีติของท่านจะเริม่ต้นนบัจากบดันี้
เป็นต้นไป หากท่านได้เรยีนรูก้ลยทุธ์จ�านวนมากทีห่นงัสอืเล่มนีแ้นะน�า 
หรอืได้ศึกษาตัวอย่างและทดลองท�าแบบฝึกหดัแล้ว ความคดิและวธิี
การท�างานของท่านจะเปล่ียนไปอย่างส้ินเชิง ท่านจะสามารถเข้าถึง 
“การตลาดทวนกระแส” ซึ่งเป็นที่รับรู้ในหมู่คนแถวหน้าที่มีจ�านวน
เพียง 3% เท่านั้น และจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจ
ของท่านได้อย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอน

โดย    Hirokazu  Toriuchi  (ฮิโรกาซุ โทริอุจิ)

แปลโดย    เอกนันท์  มหาเอกนันท์

ราคา   250/320 หน้า 

สำานักพิมพ์ ส.ส.ท.

ทวนกระแสธุรกิจ

คิดต่าง ไม่มีทางตัน
สามัญส�านึกทั่วไปมิอาจไขความลับสู่ความส�าเร็จได้

“การตลาดทวนกระแส” 

ที่รับรู้กันในหมู่นักธุรกิจแถวหน้าคืออะไร
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