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ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. 

ทั้ง
ที่คนส่วนใหญ่ต่างยอมรับว่าการเรียนเป็นก้าวแรกสู่ความฝัน
และความส�าเร็จ ถ้าเราเรยีนรูต้ัง้แต่อายุยังน้อย การเรียนนัน้จะ

เป็น “พลงังานสะสม” ของเรา แต่ใครหลายคนกอ็ดไม่ได้ทีจ่ะรูส้กึเครยีด
และเบื่อหน่ายกับการเรียน คนที่อยู่ในวัยเรียนอาจจะยังนึกไม่ออกว่า 
“เราเรียนไปเพื่ออะไร” บางคนอาจจะคิดว่า “เรียนเพื่อพ่อแม่” และบาง
คนอาจจะคิดว่า “เรียนๆ ไปก่อนเพื่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้” ส่วน
คนที่อยู่ในวัยท�างาน ก็อาจจะโล่งใจว่า เฮ้อ! เราเรียนจบแล้ว ต่อไปนี้ก็
สบายซะที

แต่จรงิๆ แล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในวยัใด เราก็ต้องเรยีนเพือ่ตวัเอง เมือ่
เริ่มท�างาน เราจะเข้าใจว่า การเรียนช่วยให้การท�างานสนุกขึ้น เพราะ
ไม่ว่าจะท�างานใด เรากต้็องฝึกฝนเรยีนรูเ้ทคนคิทีจ่�าเป็นต่องานนัน้ หรอื
สร้างความก้าวหน้าให้ตนเองด้วยการสอบเพือ่ให้ได้คณุวฒุทิีส่งูขึน้ หรอื
เฉพาะด้านมากขึ้น เพื่อการเลื่อนต�าแหน่งและปรับระดับเงินเดือน ดัง
นั้น ถ้าฝึกปรือเทคนิคการเรียนให้ช�านาญตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน ก็จะ
เป็นประโยชน์ในอนาคตแน่นอน

แล้วจะเรียน หรืออ่านหนังสืออย่างไรดีเมื่อประสบปัญหาใน
การเรยีน อา่นหนงัสอืเตม็ทีแ่ต่ความรูไ้มเ่ข้าหวั หรอืผลการเรยีนไมด่ขีึน้
เท่าที่หวัง หรือมืดแปดด้านกับการเรียน ไม่รู้จะอ่านหนังสือหรือเตรียม
ตัวสอบอย่างไร

“ฉลาดเรียน เซียนสนามสอบ” เล่มนี้รวบรวม 100 เคล็ดลับที่
ช่วยตอบทุกปัญหาของผู้เรียนอย่างครบถ้วน รอบด้านและข้อคิดปลุก
พลังใจต่อสู้อุปสรรคยามท้อแท้ ตั้งแต่วิธีเรียนอย่างชาญฉลาด วิธีอ่าน
หนังสือเสริมความรู้ วิธีฝ่าด่านวิชาที่ไม่ชอบ ไม่ถนัด วิธีเรียนภาษา
อังกฤษเพื่อให้ใช้งานได้จริง วิธีเตรียมตัวสอบเพื่อเพิ่มโอกาสสอบผ่าน
สงูสดุ วธิดีแูลสภาพจติใจและอารมณ์เพือ่ให้พร้อมต่อการเรยีนและการ
สอบ ทั้งหมดกลั่นจากประสบการณ์ของติวเตอร์ชาวญี่ปุ่น ผู้สอนภาษา
อังกฤษมากว่า 20 ปี ผ่านการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีได้ระดับ 1 และ
เจ้าของผลงาน “สอนเก่ง สอนเป็น” ที่เคยสร้างความประทับใจมาแล้ว

เซียนสนามสอบ

ผู้เขียนแนะน�าวิธีเรียนที่เหนื่อยน้อยที่สุดและได้ความรู้คุ้มกับ
เวลาที่เสียไป และยังสรุปเคล็ดลับ ข้อคิดทั้ง 100 ข้อเป็นประโยคภาษา
องักฤษไว้ด้วย เท่ากบัว่า ยงิปืนนดัเดยีวได้ทัง้เคลด็ลบัในการเรียนหรือ
อ่านหนังสือและได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน

ตัวอย่างข้อคิดที่น่าสนใจ เช่น การจดจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ
มากมายที่เราพบเห็นในชีวิตประจ�าวัน หรือค�าศัพท์เกี่ยวกับข่าวที่ก�าลัง
เป็นหวัข้อยอดนยิมเป็นสิง่จ�าเป็นมาก ขอให้พกพจนานกุรมไฟฟ้าเคร่ือง
เลก็ๆ หรอืดาวน์โหลดพจนานกุรมไว้ในสมาร์ทโฟน และสบืค้นเมือ่สงสยั
สิ่งที่ได้ยิน หรือพบเห็นว่า “ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร” ให้ติดเป็นนิสัย 
ซึ่งสิ่งส�าคัญคือ ควรใส่สมาร์ทโฟนและพจนานุกรมไฟฟ้าไว้ในที่ที่
หยบิใช้ได้ทนัท ีเพราะบางคนมกัชอบเก็บพจนานกุรมไฟฟ้าใส่ซองแล้ว 
รดูซปิปิดอย่างด ีแต่เกบ็อย่างทะนถุนอมโดยไม่ใช้แบบนี ้ถงึจะมไีว้กไ็ร้
ประโยชน์  ดงันัน้ ควรโยนลงกระเป๋าหิว้ กระเป๋าเสือ้ หรอืกางเกงแบบไม่
ต้องเก็บใส่ซอง ให้หยิบใช้หาค�าศัพท์ที่สงสัยได้ภายใน 10 วินาที ส่วน
คนที่ใช้สมาร์ทโฟน ให้แปะไอคอนพจนานุกรมไว้ที่หน้าโฮมเพื่อให้เปิด
ใช้ได้ทันที หรือถ้าเป็นพจนานุกรมแบบเล่ม ก็อย่าเก็บไว้นานๆ โดยไม่
น�าออกมาใช้ แต่ควรใช้ให้พังไปเลย 

นอกจากเคล็ดลับในการเรียนและการสอบ ผู้เขียนยังให้แง่คิด
เกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนอีก
มากมาย เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ครู และเพื่อน

สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้เราเรียนรู้ได้ง่ายถือเป็นทางลัดสู่
ความส�าเร็จ ปัจจุบันการปรับสภาพรอบตัวเป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้าคิดจะ
ท�าและเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ก็พัฒนา
ไปมากและราคาถูกลงกว่าในอดีต ดังนั้น อย่าโทษว่าสิ่งแวดล้อมท�าให้
ไม่มีสมาธิในการเรียน แต่ให้พยายามเปลี่ยนสภาพรอบตัวให้เอื้อต่อ
การเรียนของเรา

ครูผู้สอนคือ ส่วนส�าคัญที่ช่วยให้เรามีก�าลังใจในการเรียนและ
ช่วยเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนวิชาที่เราไม่ชอบหรือไม่ถนัดได้ ให้เรียน
และซึมซับความรู้จากครูที่เราชื่นชม เพราะถ้าเราอ่านเองคงไม่เข้าหัว  
สิ่งหนึ่งที่ครูที่ดีมีเหมือนกันก็คือ ยังคงเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะถ้า 
ผู้สอนหยุดเรียน จะไม่เข้าใจความรู้สึกและความล�าบากของผู้เรียน

ส่วนส�าคัญอีกส่วนหนึ่งในชีวิตการเรียนก็คือ เพื่อน ขอให้
พยายามค้นหาเพ่ือนที่ตั้งใจเรียนเหมือนกัน ซึ่งจะเป็นสมบัติอันล�้าค่า
ของเราในอนาคต ให้แข่งกนัเรยีน แลกเปลีย่นค�าแนะน�าในการเรยีนและ
ให้ก�าลังใจแก่กัน

ฉลาดเรียน 

Investments in studies will 
never be wasted.

The younger you start 
studying, the longer your 

skills can be used.
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ส�าหรบัคนวยัท�างาน ผูเ้ขยีนยงัให้ข้อคดิเกีย่วกบัคณุค่าของการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาความสามารถตลอดเวลา เพือ่ปรบัตวัให้พร้อมรบัการ
เปลีย่นแปลงเสมอ โดยไม่ต้องถอดใจว่าเริม่เรยีนตอนอายมุากจะสูเ้ดก็ๆ 
ไม่ได้ เพราะแม้ความสามารถในการจ�าอาจถดถอยตามอายุที่เพิ่มขึ้น 
แต่มุมมองที่เป็นกลางและความสามารถในการจัดการเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้น
ตามวัยและเมื่อเริ่มเรียนช้า จะน�าประสบการณ์ที่เคยพลาดสมัยหนุ่ม-
สาวมาใช้ประโยชน์ได้และได้ฝึกใช้ความรูใ้นการท�างานได้ทนัท ีจงึมข้ีอดี
คนละแบบกับการเริ่มเรียนรู้ในวัยหนุ่มสาว 

จะเริม่เรยีนเมือ่ไร อย่างไร จงึไม่เกีย่วกบัอาย ุบางคนอาจจะเหน็
ความส�าคัญของการเรียนเมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้น อย่าคิดว่าสายเกินไป
แล้วจนไม่เรียนรู้อะไรเลย 

ขณะที่คนหนุ่มสาวก็เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ได้จาก

การฟังค�าสอนของผู้ใหญ่ ขอให้หาเพื่อนเรียนต่างวัยที่จะช่วยกันเรียน
โดยน�าข้อได้เปรียบของแต่ละวัยมาใช้

ผูเ้ขยีนได้ฝากทิง้ท้ายไว้ว่า สิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าให้เราพฒันาตวัเอง
ได้ต่อเนื่องก็คือ ขอให้เลิกดื่มด�่าความหอมหวานของชัยชนะ เลิกยึดติด
กับความภาคภูมิในอดีต เมื่อถึงจุดหมายแรกแล้วให้ตั้งเป้าหมายใหม่
และมุง่มัน่ต่อไปเพ่ือไปให้ถึงเป้าหมายนัน้ ให้พยายามอย่างต่อเนือ่งเพือ่
การเรียน หรือการสอบในครั้งต่อไป 

ส�าหรบัผูท้ีรู่ส้กึว่าไม่มกี�าลงัใจทีจ่ะเรยีนต่อ หมดไฟทีจ่ะท�าตาม
ความฝัน การอ่านหนังสือเล่มนี้จะเหมือนกับมีพี่เลี้ยงที่คอยพยุงให้เรา
ลุกขึ้น... ก้าวต่อไป... เพื่อวิ่งให้ถึงเส้นชัย เหมือนที่เฮนรี ฟอร์ด กล่าวไว้
ว่า “ไม่ว่างานจะใหญ่เพยีงใด ทกุอย่างจะส�าเรจ็ได้เมือ่แบ่งให้เลก็ลงและ
ค่อยๆ ท�าไปเรื่อยๆ”

ผู้เขียน :     ประภา แสงทองสุข, TAKASHI MIURA, YASUJIRO TAKEI, NAOKO TAKATSUKA
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ราคา :   200 บาท

ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2 (ซีดี 1 แผ่น)

ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย

สวัสดี
คณุผูอ่้านทกุท่าน เผลอแป๊บเดยีวเวลาก็
ล่วงเลยผ่านมาถึงเดือนกรกฎาคมแล้ว 

เด็กนักเรียนที่เพิ่งจะเปิดเทอมไปหมาดๆ เม่ือเดือนท่ีแล้ว พอ 
ย่างเข้าเดือนนี้การเรียนก็คงจะเข้มข้นจริงจังมากขึ้นและส�าหรับ 
ผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ ่นเดือนนี้ถือเป็นเดือนส�าคัญอีกเดือนหนึ่ง  
น่ันเพราะว่าเม่ือวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการ 
จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งท่ี 1 ประจ�าปี 2556 ไป
แล้วนั่นเอง ก็หวังว่าคุณผู้อ่านที่เข้าสอบ ในครั้งนี้จะสามารถสอบ
ผ่านกันได้ทุกท่าน

หลังจากฉบับที่แล้วได้แนะน�าหนังสือภาษาญี่ปุ่นส�าหรับ
เตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปแล้ว มาในฉบับนี้ เพื่อ
ให้เข้ากบับรรยากาศทีเ่พิง่ผ่านช่วงเปิดเทอมมาเช่นนี ้กข็อแนะน�า
หนงัสอืภาษาญีปุ่น่แบบง่ายๆ ส�าหรบัผู้เริม่ภาษาญีปุ่น่กนับ้าง ซึง่
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือในหนังสือชุด “เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” 
นั่นก็คือ “ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 2” นั่นเอง

หากใครที่ติดตามอ่านคอลัมน์นี้มาอย่างต่อเนื่องก็น่าจะ
คุ้นเคยกับชื่อของ “โคะฮะรุ” (ชื่อตัวละครหลัก) กันดี เพราะก่อน
หน้านี ้เคยได้แนะน�าหนังสือจากชดุน้ีมาแล้ว 2 เล่ม คอื “ฮริะงะนะ
เรียนสบาย สไตล์โคะฮะร”ุ (ปี 2011) และ “ภาษาญีปุ่น่เรยีนสบาย
สไตล์ โคะฮะรุ เล่ม 1” (ปี 2012) ส�าหรับหนังสือภาษาญี่ปุ่น 

เรียนสบายฯ เล่ม 2 นี้ก็มีโครงสร้างคล้ายกับเล่มแรก คือ แบ่ง
เนือ้หาออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกจะเป็น สนทนาภาษาญีปุ่น่ ซึง่
จะเป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นสั้นๆ ที่ใช้พูดคุยในชีวิตประจ�าวัน
อย่างง่าย ไม่เน้นไวยากรณ์ เพราะมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนจดจ�า น�าไป
ใช้ได้ จ�านวน 19 บท และส่วนที่ 2 จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น จ�านวน 9 บท เช่น นักเรียนมัธยมของญี่ปุ่นกับ
เรื่องของเงิน วัฒนธรรมวัยรุ่นญี่ปุ่น ประเพณีและเทศกาลของ
ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งทั้งสองส่วนนี้สามารถเรียนควบคู่ไปได้ โดย
ภายในเล่มจะมีตารางแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหาทั้งสองส่วน
ไว้ให้ด้วย เพื่อความสะดวกของทั้งผู้เรียน หรืออาจารย์ที่จะน�า
หนงัสอืเล่มนีไ้ปสอนในชัน้เรยีน นอกจากนีย้งัมซีดีี ประกอบ 1 แผ่น 
ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะใช้ส�าหรับฝึกฟังและท�าแบบฝึกหัดภายใน
เล่มแล้ว ส�าหรบัอาจารย์ ผูส้อนกส็ามารถใช้ซดีแีผ่นเดยีวกนันีเ้ป็น
สื่อการสอนน�าเสนอในชั้นเรียนได้ด้วย เพราะภายในซีดีนอกจาก
จะม ีไฟล์เสยีงในรปูแบบ Mp3 แล้ว ยงัมไีฟล์ Power Point ส�าหรบั
การสอนเนื้อหาวัฒนธรรมญี่ปุ่นทั้ง 9 บทอีกด้วย 

นอกจากนีผู้เ้รยีนยงัสามารถฝึกฟังและสนทนาเพิม่เตมิได้
ทางเว็บไซต์ของโคะฮะรุที่ www.koharutoisshoni.com และ
อาจารย์ผูส้อนกส็ามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารสือ่ประกอบการ
สอนจาก เว็บไซต์เช่นกัน TPA
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