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ครับ หลังจากที่วัฒนธรรม

เกาหลีเข้ามามีอิทธิพลกับ

ชีวิตของคนไทยเราเพิ่มขึ้น

อีก 1 วัฒนธรรมก็แสดง

บทบาทส�าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันในหลายๆ ด้านนะครับ ไม่ว่า

จะอาหารการกิน การดูหนังฟังเพลง แฟชั่น เครื่องส�าอาง ฯลฯ เรียก

ได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่วัยรุ่นไทยแทบจะถูกครอบง�าเลยก็ว่าได้ อะไรๆ ก็

เกาหลีไปเสียหมด อีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทกับคนไทยก็คือ 

“ภาษา” นีแ่หละครบั คอลัมน์ Book is Life ในฉบบัน้ีส�านักพมิพ์ภาษา

และวฒันธรรมกเ็ลยไม่รอช้าทีจ่ะหยิบยกเอาหนงัสอืภาษาเกาหลเีล่ม

ใหม่มาแนะน�าให้ได้อ่านกันครับ

หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “ภาษาเกาหลี ง่าย จัง แก” แค่ชื่อก็แสบ

ทรวงขนาดนี้ เนื้อหาข้างในต้องแปลกและแตกต่างกับหนังสือภาษา

เกาหลีทั่วๆ ไปตามท้องตลาดแน่นอน หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่หนังสือที่

จะมาสอน สอน สอน แล้วก็สอนไวยากรณ์ ภาษาเกาหลีและค�าศัพท์

เท่าน้ัน แต่ผู้เขียนมีความตั้งใจอยากให้เนื้อหาภายในออกมาในรูป

แบบของแมกกาซนีออนไลน์ เปรยีบเสมอืนว่าผูอ่้านก�าลงัอ่านคอลัมน์

เกี่ยวกับประเทศเกาหลีอยู่บนโลกไซเบอร์อย่างไรอย่างน้ันเลย ถึง

อย่างนั้นหลายคนคงจะหวั่นๆ ใจว่า “ไม่ได้เรียนภำษำเกำหลีมำก่อน

แล้วจะอ่ำนรู้เร่ืองเหรอ” ถ้าจะให้มาเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ตัวอักษรเกาหลี

เลยก็ดูจะใจร้ายเกินไปส�าหรับผู้อ่านนะครับ ภายในหนังสือเล่มนี้จะ

มีส่วนที่แนะน�าตัวอักษรเกาหลี การอ่านและสิ่งที่จ�าเป็นในการออก

เสียงภาษาเกาหลีไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อไม่ให้ผู้อ่านพะวงกับ

การท่องจ�ามากเกนิไป แต่จะใช้การถอดเสยีงภาษาไทยหรอืถ้าจะให้

เรียกง่ายๆ ก็คือภาษาคาราโอเกะนั่นเอง ในการถ่ายถอดเสียงอ่าน 

ฉะนั้น จะเรียนหรือไม่ได้เรียนภาษาเกาหลีมาก่อนก็ไม่ใช่ปัญหา

ส�าหรับ “ภาษาเกาหลี ง่าย จัง แก” แน่นอนครับ (ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า

ง่ายจังแก แหะๆ)

เร่ิมต้นด้วย “อันนยอง ท่องเกาหลี” เป็นการเล่าเรื่องราว

ประสบการณ์การเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีระหว่างทางได้

พบเจออะไรมาบ้าง เป็นมุมมองเรื่องเล่าแบบสบายๆ ไม่ซีเรียส เจอ

อะไรตลกๆ สนุกๆ ก็เอามาเล่าสู่กันฟัง ยิ่งไปกว่านั้นก็จะคอยสอด

แทรกค�าศัพท์และส�านวนที่น่าสนใจและจ�าเป็นในการเดินทางท่อง-

เที่ยวด้วยตัวเองอีกด้วย ส่วนถัดมา “อันนยอง ห้องเรียนเกาหลี” 

เป็นการอธิบายไวยากรณ์ที่สืบเนื่องมาจากการเดินทางในส่วนก่อน

หน้านี้ เป็นรูปประโยคง่ายๆ ที่มาจากการใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้

อ่านมั่นใจได้ว่าจะสามารถน�าไปใช้ได้แน่นอน การอธิบายไวยากรณ์

ก็จะไม่ได้เน้นหลักการทางวิชาการมาก เน้นความเข้าใจและการน�า

ไปใช้มากกว่า ปิดท้ายด้วย “My Memo” หรือบันทึกการเดินทางและ

เรื่องราวทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี เป็นเรื่องราวหยิกแกม

หยอกทีห่ยบิยกมาจากสถานทีท่่องเทีย่ว เหตกุารณ์ส�าคญัๆ หรอืเรือ่ง

ที่ก�าลังได้รับความนิยม เป็นต้น

ประเดน็ส�าคญัของ “ภำษำเกำหล ีง่ำย จงั แก” ไม่ได้อยูท่ีก่าร

เดินทางท่องเที่ยว แนะน�าสถานที่ หรือของกินแต่เพียงอย่างเดียว แต่

เน้นทีก่ารน�า “ภาษา” ไปใช้เพือ่การท่องเทีย่วด้วย จะชวีติในต่างแดน

ให้สัมผัสความเป็นท้องถิ่นนั้นจริงๆ ก็ต้องเรียนรู้ภาษาไปด้วยไม่มาก

ก็น้อย เวลาติดต่อสื่อสารกับคนในท้องถิ่นนั้นจะได้ไม่ล�าบากนะครับ 

หนังสือเล่มนี้อยู่ในซีรีส์ LITE & LEARN ที่จะเน้นเรื่องการท่องเที่ยว

แบบได้สาระและการน�าภาษาไปใช้ในสไตล์ง่ายๆ สบายๆ ไม่ซีเรียส

และที่ส�าคัญ...ใช้ได้จริงแน่นอน ตอนนี้ในซีรีส์มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 4 

เล่มแล้วนะครับ ทั้งญี่ปุ่น จีน และเกาหลี เร็วๆ นี้ก็ก�าลังจะมีผลงาน

ในซรีส์ีเดียวกันนีอ้อกมาอีก 1 เล่ม เป็นภาคต่อของ “ภาษาเกาหล ีง่าย 

จัง แก” นี่แหละครับ อย่าลืมติดตามด้วยนะครับ

Book is Life ประจ�าฉบับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว ฉบับ

หน้าจะเอาหนังสือดีๆ อะไรมาแนะน�ากันอีกก็อย่าลืมติดตามด้วยนะ

ครับ สวัสดีครับ

อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.
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หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับผู้ที่ไม่เคยลองใช้ส่ือ DM และผู้

ที่เคยใช้สื่อ DM มาก่อน เพื่อปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ต่อไป
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ขั้น
ตอนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ในการท�าธรุกจิทกุประเภท  โดยเฉพาะบรษิทัทีม่ขีนาดเลก็ 

ซึ่งมีงบประมาณจ�ากัดในการโฆษณาอย่างจ�ากัด จึงต้องมีการ

วางแผนที่ดีและเลือกเครื่องมือในการโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุด หนึ่ง

ในเครื่องมือโฆษณาที่ต้นทุนต�่าจนแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายคือ การท�า 

DM (Direct Mail) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มและเกิด

ประสิทธิภาพสูง 

หนังสือ “Direct Mail ที่ไม่มีวันตาย ในยุคโฆษณาออนไลน์” 

จะเผยกลวธิใีนการท�า DM ทีม่ปีระสทิธผิลแบบง่ายๆ ไม่ต้องเสยีค่าใช้

จ่าย รวมไปถึงการพิชิตใจลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะท�าให้ การส่ง 

DM มีประสิทธิภาพได้ดั่งใจ เข้าถึงเป็นหมายได้ตรงกลุ่ม  

เนื้อหาประกอบด้วย 

●	 ความแตกต่างระหว่าง “ใบปลิว (Handout/Flyer) กับ 

Direct Mai (DM) ” 

●	 วิธีการท�า Zero Cost DM และ Low Cost DM แบบไม่

ยุ่งยาก

●	 พาดหัวโฆษณาแบบไหน ที่ดึงดูดใจลูกค้า

●	 ใส่ภาพแบบไหน ที่ท�าให้อัตราการตอบรับเพิ่มขึ้น

●	 DM แบบไหน ที่มีอัตราการเปิดซอง 100% และกลยุทธ์ 

การท�า DM อีกมากมายในเล่ม

ผู้เขียน:     Akira TOYODA

ผู้แปล:    สินี แสงเดือนฉาย

ส�านักพิมพ์:  ส.ส.ท. 

ISBN:    978-974-443-502-6

ราคา     200 บาท

ที่ไม่มีวันตาย ในยุคโฆษณาออนไลน์

Direct Mail (DM)


