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คอ
ลมัน์ Book is life ในสองฉบบัทีผ่่านมาก็ได้แนะน�าหนงัสอื
ในซีรีส์ Lite&Learn ให้คุณผู้อ่านรู้จักกันไป 2 เล่มแล้วนะ

คะ นั่นคือ “ภาษาญี่ปุ่นกิน ช็อป เที่ยว” กับ “ภาษาเกาหลี ง่าย จัง 
แก” ซึ่งเป็นการสอนภาษาญี่ปุ่นและเกาหลีแบบ “เรียนไปเที่ยวไป” 
มาถึงฉบับนี้ก็จะขอแนะน�าหนังสือในซีรีส์เดียวกันนี้อีกสักเล่ม ซึ่งถึง
แม้ว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะไม่ได้พาคณุผูอ่้านไปเทีย่วทีไ่หน แต่เช่ือหรอืไม่
ว่า เพียงแค่คุณหันไปมองรอบๆ ตัวก็เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นได้แล้ว 
เอาละ...เราลองมาเร่ิมเรยีนภาษาญีปุ่น่จากเรือ่งใกล้ๆ ตวัจาก “ญีปุ่น่
รอบตัว” กันเลยดีกว่า

หนังสอื “ญีปุ่น่รอบตวั” เล่มนีเ้หมาะส�าหรบัผูท้ีก่�าลงัคิดจะเริม่
เรยีนภาษาญีปุ่น่ แต่ก่อนท่ีจะเริม่ลงคอร์สเรยีนอย่างจรงิจงั กอ็ยากจะ
ให้มาอุน่เครือ่งท�าความรูจ้กัภาษาญีปุ่น่จากหนงัสอืเล่มนีก่้อน โดยใน
เล่มนีจ้ะเริม่จากการแนะน�าตวัอักษร โครงสร้างประโยคและค�าช่วยใน
ภาษาญีปุ่น่เบือ้งต้น จากนัน้จงึเข้าสูเ่นือ้หาทีแ่บ่งออกตามความสนใจ
และเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน เช่น ส�านวนญี่ปุ่นที่จะได้พบในห้องเรียน 
ภาษาญี่ปุ่นกับการ์ตูน ศัพท์ญี่ปุ่นเกี่ยวกับแฟชั่น หรือแม้กระทั่งศัพท์
สแลงทีค่นญ่ีปุน่ใช้กนัในโลกออนไลน์ รปูแบบของหนงัสอืจะจดัออก
มาให้เหมือนเว็บไซต์ และแบ่งแต่ละบทออกเป็นห้องเหมือนในเว็บ
บอร์ด ซึ่งจะมีห้องต่างๆ ดังนี้ My Blog, Classroom, Manga Room, 
Healthy Room, Fashionable Room, Variety Room, Cyber Room 

ทั้งนี้ ผู้อ่านสามารถเริ่มอ่านจากห้องใดก่อนก็ได้ ตามความ
สนใจของตนเอง อย่างคนที่สนใจเรื่องราวของการ์ตูนก็จะได้รู้ศัพท์
เกี่ยวกับการ์ตูน หรือรูปประโยคที่ตัวละครในการ์ตูนใช้ เช่น คนที่เคย

อ่านการ์ตนูเรือ่ง One Piece อาจจะเคยเหน็ “ลฟ่ีู” ตวัเอกของเรือ่งพดู
อยู่บ่อยๆ ว่า “ข้าจะเป็นจ้าวแห่งโจรสลัดให้ได้” ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นจะ
พดูว่า「おれ　は　海賊王　に　なります！」(โอะเระ วะ ไคโซะคโุอ นิ 
นะริมัส) นอกจากจะรู้ว่าลูฟี่พูดประโยคนี้อย่างไรในภาษาญ่ีปุ่นแล้ว 
ผู้อ่านจะได้เรียนรู้การใช้รูป「～に　なります」ที่แปลว่า “จะกลาย
เป็น...” อีกด้วย ซึ่งเป็นรูปที่สามารถน�าไปใช้ได้เวลาที่ต้องการบอก
ว่า “จะเป็นอาชีพอะไรในอนาคต” เช่น 「せんせい　に　なります」

(เซนเซ นิ นะริมัส) “จะเป็นครู” 
หรือคนที่ชอบแชท หรือชอบท่องโลกไซเบอร์ แนะน�าให้อ่าน

ห้อง Cyber Room ก่อนก็ได้ คุณจะเรียนรู้ศัพท์อัพเดทที่หนุ่มสาว
ชาวญี่ปุ่นชอบใช้อย่าง「なう」(นะอุ, นาว) ที่ทับศัพท์มาจากภาษา
อังกฤษคือ “now” นั่นเอง ใช้เพื่อบอกในความหมายว่า “ตอนนี้ (ฉัน) 
ก�าลังท�าอะไรอยู่” เช่น「オフィス　なう」(โอะฟิสุ นะอุ) “ตอนนี้อยู่
ออฟฟิศละ” ถือเป็นการเรียนรู้ไวยากรณ์ในรูปแบบที่อ่านง่ายและ
สนุกอีกแบบหนึ่ง 

นอกจากนีท้้ายบทแต่ละบทยงัมคีอลมัน์ “หลากเรือ่งราวชาว
ญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นเกร็ดความรู้ด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่บางเรื่องคุณอาจจะ
ไม่เคยรู้มาก่อน

ก่อนจะจบในฉบับนี้ขอฝากข่าวกันอีกหน่อยว่า ส�าหรับในปี 
2555 นี้ หนังสือในชุดซีรีส์ Lite&Learn นี้ยังมีออกมาอีกหลายเล่ม
เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่น เกาหลี หรือจีน (น้องใหม่ล่าสุด) 
ใครที่ชอบอ่านหนังสือภาษาแนวสบายๆ แบบนี้เตรียมเก็บเงินซื้อกัน
ให้ครบชุดได้เลย

อนิล พยุงเกียรติคุณ

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

ISBN:    978-974-443-484-5

ราคา     99 บาท

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

มาเร่ิมเรียนภาษาญ่ีปุ่น
ญ่ีปุ่นรอบตัวกับ...

ญี่ปุ่นรอบตัว



58 TPA news

Book is Life

No. 190 ●  October 2012

รกัและผกูพนักบัตราสนิค้าในระยะยาว ซึง่นบัจากนีว้งการท�าโฆษณา
จะไม่ใช่แค่เพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคอีกต่อไป แต่จะ
ท�าให้องค์กรธุรกิจและผู้บริโภค รู้จักและใกล้ชิดกันมากขึ้น

 ใครที่ก�าลังมองหาคู่มือเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
“เปลีย่น Friend เป็น Fan…ผกูใจไว้กบัแบรนด์ตลอดกาล” เล่มนีเ้ป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับนักโฆษณาและนักการตลาดในยุคปัจจุบัน 
ทีจ่ะช่วยให้ทราบถงึเทรนด์ของการท�าโฆษณาในอนาคตและรูเ้ท่าทนั
กระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนของยุคโซเชียลมีเดีย จน
สามารถน�าสื่อใหม่นี้ไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

Book 
is Life ฉบับนี้ขออิงกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์ค ที่มี
อิทธิพลอย่างมากต่อการส่ือสารของคนในยุคนี้ 

สังเกตได้จากข่าวคราวในปัจจุบัน จะมีข่าวสารที่มีต้นสายปลายเหตุ
มาจากโลกออนไลน์อยู่บ่อยๆ สะท้อนถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่
เปิดรับการสื่อสารในโลกออนไลน์เป็นช่องทางหลักกันไปแล้ว อาทิ 
Twitter, Facebook และ Application อื่นๆ อีกมากมายที่อ�านวย
ความสะดวกไว้รองรับความต้องการของผู้บริโภค เมื่อพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง  ก็กระทบถึงนักการตลาดที่
ต้องหากลวิธีการสื่อสารและการหากลยุทธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อชนะใจผู้บริโภคให้ได้

หนังสือ “เปลี่ยน Friend เป็น Fan…ผูกใจไว้กับแบรนด์
ตลอดกาล” จากส�านกัพมิพ์ ส.ส.ท. มาแนะน�าเพือ่ให้ผูอ่้านและนกัการ-
ตลาด รู้ทันต่อกระแสอันร้อนแรงของสื่อออนไลน์ หนังสือเล่มนี้น�า
เสนอเน้ือหาแนวคิดทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้าง “ความผูกพัน
ทางใจในระยะยาว” ระหว่างผู้คนกับองค์กรธุรกิจ โดยอาศัยเครื่อง
มือที่มีอิทธิพลอย่าง “โซเชียลมีเดีย” มาสนับสนุนการสร้างความ
สัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงระดับจิตใจของผู้บริโภค ด้วยการตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมและแรงจูงใจของคนในสังคมปัจจุบัน ท�าให้เข้าใจ
ถึงอิทธิพลของโซเชียลมีเดีย ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนพฤติกรรมของ 
ผู ้บริโภค เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ผลกระทบของ 
โซเชยีลมเีดยีท่ีมต่ีอวงการโฆษณา อธบิายหลกัการโฆษณาแบบเดมิๆ 
และการสื่อสาร การโฆษณา รูปแบบต่างๆ ที่หมดสมัยไปแล้ว 

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเผยถึงแนวทางของการตลาดต่อจาก 
นีไ้ป ทีน่กัการตลาดยคุใหม่ควรจะต้องค�านงึเพือ่พชิติใจผูบ้รโิภคในยุค
โซเชียลมีเดีย รวมไปถึงรูปแบบวิธีการสื่อสารเพื่อให้แบรนด์สินค้าจะ
สามารถแทรกเข้าไปอยูใ่นใจของผูค้น จนกลายเป็นแบรนด์ท่ีพวกเขา

เขียนโดย  KYOI Yoshihiko (เคียวอิ โยชิฮิโกะ) 

แปลโดย   ประวัติ เพียรเจริญ

ISBN   9789744435071 

ราคา    220 บาท

สำานักพิมพ์ ส.ส.ท.
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