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อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์

กับการถามราคา อยากพูดเรื่องการบรรยายสิ่งต่างๆ ก็เปิดไปที่หน้า
นัน้ ๆ  นีก่เ็พราะว่าหนงัสอืเล่มนีไ้ม่จ�าเป็นต้องรูต้วัอกัษรมาก่อน (อ่าน
อักษรโรมันจิออกก็รอดตายแล้ว) แต่เน้นการจ�ารูปประโยคที่ใช้งาน
ได้จริงไปใช้นั่นเอง จะเริ่มจากตรงไหนก็สุดแต่ใจจะไขว่คว้า

เหน็ไหมครบัว่าโลกไม่ได้โหดร้ายอย่างทีเ่ราคดิ ใครทีม่คีวาม
สนใจ ต้องการศกึษาภาษาญีปุ่น่แต่ไม่มเีวลามานัง่เรยีนในห้องเรยีน 
และใจก็ไม่ได้อยากจดจ�าไวยากรณ์เยอะแยะรงุรงั ขอแนะน�าหนงัสอื 
“พูดญี่ปุ่น ง่าย & สนุก” อย่างแรงๆ เลยครับ มีจ�าหน่ายแล้ววันนี้ตาม
ร้านหนังสือทั่วไป (สังเกตง่ายๆ ปกรูปแอปเปิ้ลกล้วย) วันนี้หน้า
กระดาษหมดแล้ว คงต้องขอตวัไปก่อนนะครบั คราวหน้าจะมหีนงัสอื
อะไรมาแนะน�ากันอีกก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับ

สวัสดี
เพื่อนนักอ่านชาว TPA News ทุกท่านครับ 
คอลัมน์ Book is Life ในฉบับนี้ขอแนะน�า

หนงัสือเพือ่ผู้ทีต้่องการเรยีนภาษาญีปุ่น่เล่มหนึง่ครบั แล้วมนัแตกต่าง
จากเล่มอื่นๆ อย่างไร? ก็ต่างตรงที่คุณไม่จ�าเป็นต้องเรียนรู้ตัวอักษร
ญีปุ่น่มาก่อนนะสคิรับ คล้ายกบัการฟังเพลงทีไ่ม่จ�าเป็นต้องอ่านเนือ้
เพลงก่อนแต่ก็สามารถร้องเพลงนั้นๆ ได้ เราก�าลังพูดถึงหนังสือ “พูด
ญี่ปุ่น ง่าย & สนุก” ครับ

จุดประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้เกิดมาเพื่อชาวต่างชาติที่
ต้องการเรียนภาษาญ่ีปุน่โดยแท้จรงิ แต่ประเดน็อยูต่รงทีห่นงัสอืเล่ม
นี้ไม่เน้นที่การสอนไวยากรณ์เป็นฉากๆ เป็นขั้นเป็นตอน 1 2 3 แบบ
ในห้องเรียน แต่เน้น (มาก) ตรงที่การน�าไปใช้งานได้จริงมากกว่า จึง
เลือกใช้วิธีการน�าเสนอด้วยอักษรโรมันจิควบคู่กับอักษรญี่ปุ่น ผ่าน
การอธิบายรูปประโยคในชีวิตประจ�าวัน แล้วจดจ�ารูปแบบประโยค
เหล่านั้นไปใช้ได้ในทันที เพราะส�าหรับคนที่ไม่มีเวลามากๆ ก็คง
ต้องการทีจ่ะแค่สือ่สารได้ ไม่ได้ถึงกับจะไปสอบวดัระดบัอะไรอย่างไร 

การสอนภายในเล่มใช้วิธีการแทนที่ค�าในประโยค เช่น 
ประโยคต้นแบบคอื かさ、ありますか。(คาสะ อารมิสัก๊ะ)  かさ 
แปลว่า “ร่ม” ありますか แปลว่า “มีไหม” รวมๆ ก็คือ “มีร่มไหม” 
ทีนี้เราก็แค่น�าค�าศัพท์อื่นๆ ไปแทนที่ค�าว่าร่ม ก็จะสามารถสื่อสารได้
หลากหลายมากข้ึนแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องลงลกึไปถงึหลกัไวยากรณ์อะไร
มากมายให้ปวดหวั ซึง่หนังสือเล่มน้ีก็ตอบสนองความต้องการในส่วน
นี้แบบเต็มๆ เพราะอธิบายหลักไวยากรณ์แค่พอรู้ที่มาที่ไปเท่านั้น 
(หรือถ้าใครอยากท�าความเข้าใจที่ละเอียดกว่านั้นอีกนิด ก็สามารถ
พลิกไปอ่านได้ที่ท้ายเล่ม เขารวบรวมไว้ตรงนั้นแล้ว)

ที่บอกว่าเน้นการน�าไปใช้งานได้จริงก็เพราะว่า กว่าร้อยละ 
70 ของหนังสือจะเป็นแบบทดสอบและแบบฝึกหัดต่างๆ ไม่ว่าจะ 
การแทนที่ค�า การฝึกสนทนา การฝึกฟัง (จากซีดีประกอบหนังสือ) 
การแต่งบทสนทนาขึ้นมาเอง และอีกมากมายประดามีให้ได้ท้าทาย
ความสามารถและอีกหนึ่งประเด็นส�าคัญของหนังสือ “พูดญี่ปุ ่น 
ง่าย & สนุก” ก็คือการที่คุณไม่จ�าเป็นต้องเริ่มอ่านตั้งแต่หน้าแรกสุด
ของหนงัสอืไล่ไปจนจบเล่ม แต่สามารถเริม่อ่านจากบทไหนก่อนกไ็ด้
ตามความสนใจ...! อยากพูดเรื่องการถามราคาก็พลิกไปที่บทเกี่ยว

พูดญี่ปุ่น ง่าย & สนุก

ผู้เขียน  ยูกิโกะ โอกาตะ  คานะ ซูมิทานิ  ยาสุโกะ ฮิดาริ  

  ยูกิโกะ วาตานาเบะ

ผู้แปล  ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์

ISBN  978-616-7121-31-4

ราคา  250 บาท (รวมซีดี 1 แผ่น)

ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

TPA
news

ง่าย & สนุก



58 TPA news

Book is Life

No. 182 ●  February 2012

“คิด
ด้วยภาพ” คือวิธีคิดด้วยดวงตา แทนที่จะคิดวกไป
วนมาในหัวสมอง การใช้ดวงตาของเราช่วยในการ

คิดกลับไปกลับมาระหว่างหัวสมองกับภาพที่วาดบนกระดาษ ท�าให้
สามารถพัฒนาความคิดของเราให้มีความหลากหลายและลึกซึ้งยิ่ง
ขึน้ การวาดภาพยงัช่วยให้เราสามารถเรยีบเรยีงความคดิให้เป็นระบบ 
มองเห็นเหตุผลที่จะน�ามาใช้สนับสนุนการเลือกความคิดที่ดีที่สุด ไม่
เพียงเท่านัน้ ยงัช่วยให้เราสามารถถ่ายทอดความคดิดงักล่าวให้ผูอ้ืน่
เข้าใจได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุด เน้ือหาท้ังหมดน้ีถูกบรรจุอยู่
ในหนังสือ “คิดด้วยภาพ” ที่แต่งโดย Nishimura Katsumi จัดพิมพ์
โดยส�านักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การคิดด้วยภาพนั้นมีประโยชน์อย่าง
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการคิดหาไอเดียใหม่ๆ การค้นหาประเด็น
ปัญหา การคิดอย่างเป็นตรรกะ การน�าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ฯลฯ แต่ก็
มคี�าถามให้ได้ยนิเสมอว่า ควรจะเริม่ต้นวาดภาพอย่างไร เป็นคนวาด
รูปไม่เก่งจะ “คิดด้วยภาพ” ได้หรือไม่ ควรจะเลือกภาพรูปแบบใดจึง
จะดท่ีีสดุ ภาพแบบไหนจงึจะเรยีกว่าเป็นภาพทีด่ทีีส่ดุ ฯลฯ ผมคดิว่า
ค�าตอบของค�าถามข้างต้นทั้งหมดอยู่ในหนังสือ “แผนภาพ วาดให้
เป็น เก่งน�าเสนอ” เล่มนี้แล้ว 

หนังสือ “คิดด้วยภาพ” สอนแนวคิดพื้นฐานและวิธีแปลง
ความคิดในหัวสมองให้ออกมาเป็น “แผนภาพ” ในขณะที่หนังสือ 
“แผนภาพ วาดให้เป็น เก่งน�าเสนอ” เล่มนี้ สอนว่า “ท�าอย่างไรจึง
จะสามารถวาดแผนภาพทีด่อีอกมาได้” เมือ่น�าเน้ือหาท่ีเสรมิกนัอย่าง
ลงตวัของหนงัสอืทัง้สองเล่มมารวมกัน เราก็จะได้แนวคดิเรือ่งการคดิ
ด้วยภาพที่ลุ่มลึกและครบถ้วนสมบูรณ์ 

ผู้แต่งหนังสือ “แผนภาพ วาดให้เป็น เก่งน�าเสนอ” ซึ่งเป็น
สถาปนิกผังเมืองท่ีมีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ด้านการวาดภาพ
และน�าเสนอไอเดียด้วยภาพโดยอาชีพ มองว่าการจะวาดแผนภาพที่ดี 

จ�าเป็นต้องเข้าใจเงื่อนไขของแผนภาพที่ดีเสียก่อน เงื่อนไขดังกล่าว
ประกอบด้วย 

① ต้องก�าหนด “สาร” ที่ต้องการจะสื่อให้ชัดเจน 
②  ต้องเลือก “รูปแบบ” ของแผนภาพที่เหมาะสม
③ รู้จักใช้ “กราฟ” ช่วยเพื่อได้แผนภาพที่กระชับและเข้าใจ

ง่าย
④ ควรเติม “ข้อความ” ก�ากับเพื่อถ่ายทอดใจความให้

สมบูรณ์
⑤ ต้องจัด “เลย์เอาต์” ให้เรียบร้อย น่าอ่าน
⑥ ควรแต่งแต้มเตมิ “ส”ี ตามความจ�าเป็นเพือ่ให้แลดสูะดดุ

ตา
ทั้งหมดนี้คือโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้นั่นเอง บทน�าจะพูด

ถึงประโยชน์ของแผนภาพ ส่วนบทที่ 1 ถึงบทที่ 6 จะพูดถึงเคล็ดลับ
การวาดแผนภาพทีดี่ 88 ข้อโดยไล่เรยีงเป็นหมวดหมูต่ามเง่ือนไขของ
แผนภาพที่ดีข้างต้น 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เข้าใจง่าย อ่านแล้วเพลินเหมือน
ได้อ่านหนังสือแนวศิลปะสอนวาดรูป แต่ก็มีเนื้อหาที่ไม่ธรรมดาเลย 
ทีส่�าคัญคือเคลด็ลับการวาดแผนภาพทีดี่ทกุข้อนัน้สามารถน�าไปใช้ได้
ทันทีและยิ่งถ้าได้มีโอกาสฝึกฝนบ่อยๆ จนเคยชิน รับรองว่าจะกลาย
เป็นคน “เก่งด้วยภาพ” ไปโดยไม่รู้ตัว TPA
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