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เมื่อ
ยงัเป็นนักเรยีน นกัศกึษำ เรำต่ำงพำกเพยีรศกึษำหำควำม
รู้เพือ่ให้สอบผ่ำน โดยมเีป้ำหมำยสงูสดุคอื 100 คะแนน

เต็ม พอเข้ำสู่ชีวิตกำรท�ำงำน ก็ยังไม่พ้นเรื่องของคะแนน เพรำะมี 
กำรประเมินผลกำรท�ำงำนจำกหัวหน้ำให้ได้ลุ้นกันอยู่ทุกปี หลำยคน 
จงึอดคดิไม่ได้ว่ำ “ถ้ำให้คะแนนตวัเองได้ก็คงจะด”ี

ถ้ำอย่ำงนัน้ ลองเปรยีบชวีติการท�างานให้มคีะแนนเต็ม 100 
คะแนน คณุคดิว่าตวัเองควรจะได้คะแนนเท่าไร?  คณุคดิว่ำมปัีจจยั
อะไรบ้ำงท่ีน่ำจะเกีย่วข้องกบัเรือ่งนี ้ ...ควำมพอใจในงำนทีไ่ด้รบัมอบ
หมำย ควำมสนุกร่วมกันกับเพื่อนร่วมงำน หรือดัชนีชี้วัดที่ทุกคนคง
นึกออกคือ ควำมรู้สึกอยำกจะตื่นขึ้นมำในทุกเช้ำวันใหม่อย่ำงสดใส
เพือ่เดนิทำงไปท�ำงำนอย่ำงกระปรีก้ระเปร่ำ...  และอืน่ๆ ซึง่อำจเหมอืน
หรอืต่ำงกนัออกไป ส�ำหรบัคนทีย่งัลงัเลไม่แน่ใจ ว่ำชวีติกำรท�ำงำนของ
ตวัเองควรจะได้คะแนนเกนิครึง่ หรอืต�ำ่กว่ำครึง่ พกัไว้ก่อนกไ็ด้ แล้ว
ลองมำดตูวัอย่ำงชวีติคนท�ำงำนกลุม่หนึง่

คนท�ำงำนกลุม่นีท้�ำงำนอยูใ่นร้ำนขำยเสือ้ผ้ำค่ะ และร้ำนนีอ้ยู่
ในหนงัสอื “ร้านนี ้100 คะแนน เปิดทกุวนัสขุ” 

หนงัสอืเล่มนีบ้อกเล่ำชวีติของเหล่ำคนท�ำงำน โดยถ่ำยทอดมำ
จำก โครงเรือ่งจรงิของร้านค้ากว่า 1,500 ร้านทัว่ประเทศญีปุ่น่ ผ่ำน
กำรผูกเร่ืองรำวอย่ำงมีชีวิตชีวำในรูปแบบนิยำย เมื่อร้ำนขำยเสื้อผ้ำ 
“เบยีงกี”้ ทีเ่หล่ำพนกังำนตวัเอกของเรือ่งท�ำงำนอยู่น้ัน ก�ำลงัประสบ
ปัญหำยอดขำยตกต�่ำ เน่ืองจำกมีห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่เพิ่งมำ
เปิดใหม่อยูบ่ริเวณใกล้ๆ ขณะทีร้่ำนของตนเป็นเพยีงร้ำนเช่ำอยูใ่นตกึ
หน้ำสถำนรีถไฟเท่ำน้ัน มหิน�ำซ�ำ้พนกังำนในร้ำนก็ระส�ำ่ระสำย ร้อนถงึ
บรษิทัแม่ต้องจ้ำงอำจำรย์ฟรแีลนซ์ผูฝึ้กสอนกำรขำยมำเป็นทีป่รกึษำ
เพือ่หวงัจะช่วยแก้ปัญหำ ฟังดกูน่็ำจะมทีำงออกทีส่ดใส แต่อำจำรย์
คนนีจ้ะช่วยได้จริงหรือ เธอจะใช้วธิไีหนกับ...

ยโูกะ ผูจ้ดัการร้าน ทีม่องว่ำต�ำแหน่งผูจ้ดักำรนัน้หนกัหนำเกิน
ไป มุง่แต่จะเพิม่ยอดขำยให้ร้ำนตนเอง แต่กลบัหลงลมืสิง่ทีส่�ำคญัยิง่
กว่ำไป 

นัทสึมิ รองผู้จัดการร้าน ท่ีไม่กล้ำแม้แต่จะเอ่ยปำกตักเตือน
พนักงำนในร้ำน และไม่กล้ำพูดสิ่งที่คิดหรือแสดงควำมคิดเห็นกับ
หวัหน้ำของตน แต่เกบ็มำคดิมำกถงึขัน้เป็นไมเกรนจนเกอืบตัดสนิใจ
จะลำออก 

คานะ พนักงานใหม่ ทีเ่ริม่รูส้กึเบือ่หน่ำยหน้ำทีท่ีต่นเองได้รบั
มอบหมำยหลงัจำกทีเ่ข้ำมำท�ำงำนได้เพยีงสองสัปดำห์ ควำมรูส้กึว่ำ

งำนทีต่นก�ำลงัท�ำนัน้มคีณุค่ำคอืสิง่ทีเ่ธอเฝ้ำฝันหำ 
มโิฮะ อดตีผูจ้ดักำรร้ำนเสือ้ผ้ำ แต่มปีมจำกอดตีทีบ่รหิำรงำน

ผิดพลำดจนกลำยเป็นโรคซึมเศร้ำ ปัจจุบันเลยผันตัวเองมำเป็น
พนกังำนพำร์ทไทม์ 

มาร ิผูจ้ดัการประจ�าท้องที ่ซึง่เอำแต่ตกีรอบให้ร้ำนเสือ้ผ้ำสำขำ
ที่ตนดูแลอยู่ปฏิบัติตำมกฎของบริษัทแม่ จนเกือบจะไม่ฟังควำมคิด
เหน็ของผูอ้ืน่

สดุท้ำยแล้ว ร้ำนเบยีงกีจ้ะพลกิฟ้ืนกลบัมำเป็นร้ำนทีย่นืหยดั
อยูไ่ด้แม้ในสภำพกำรแข่งขนัทีร่นุแรง หรอืจะต้องยอมแพ้ ปิดร้ำนไป
ตำมสจัธรรมของชวีติ...

หลำยคนอำจจะคดิว่ำ “ร้านนี ้100 คะแนน เปิดทกุวนัสขุ” เป็น
หนังสือที่ว่ำด้วยกลเม็ดเคล็ดลับในกำรบริหำรและกำรฟื้นฟูร้ำนค้ำ
เท่ำนัน้ หำกแต่จรงิๆ แล้ว กลบัสะท้อนให้เหน็อำรมณ์ ควำมคดิ ควำม
รู้สึก และสภำพปัญหำที่คนท�ำงำนในทุกสำขำอำชีพต้องพบเจอ จน
เหมอืนกบัว่ำควำมคดิ และกำรกระท�ำของตวัละครบำงคนในเรือ่งนัน้
ช่ำงคล้ำยคลงึ และซ้อนทบักบัตวัเรำเองอย่ำงน่ำประหลำด ไม่เว้นแม้
แต่คาเนะโกะ อาจารย์ผูเ้ก่งกาจ  

เมื่อติดตำมอ่ำนจนจบแล้ว เชื่อแน่ว่ำ นอกจำกอรรถรสและ
ควำมสนกุแล้ว ผู้อ่ำนจะได้แง่คิด และมมุมองเก่ียวกับกำรท�ำงำน ที่
ท�ำให้เรำอดไม่ได้ทีจ่ะ ย้อนมองตนเอง และคนรอบข้ำง เพือ่ทีจ่ะได้
หนัมำสร้ำงควำมรืน่รมย์ในกำรท�ำงำนร่วมกนัด้วยเคลด็ลบัง่ำยๆ อนั
จะปะตดิปะต่อ และเชือ่มโยงไปสูเ่ป้ำหมำย และควำมส�ำเรจ็ ให้ทกุๆ 
วนัในระหว่างทางของชีวติการท�างานค่อยๆ ได้คะแนนบวกเพิม่ขึน้
เรือ่ยๆ จนเต็ม 100 คะแนน โดยไม่ต้องรอให้ใครมำประเมนิด้วยซ�ำ้ 
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สวสัดี
เพื่อนนักอ่ำนชำว TPA News ทุกท่ำนครับ 
คอลัมน์เล่ำเรื่องหนังสือประจ�ำฉบับนี้จั่วหัวมำ

เป็นกลอนเลยทีเดียว อันท่ีจริงแล้วไม่ใช่แค่ผู้ชำยเท่ำนั้น
หรอกครับทีล่ำยมอืจะเปรยีบดงัเครือ่งประดบัร่ำงกำย
ให้ดดู ีผูห้ญงิเองกเ็ช่นกนั ครัง้นีจ้ะขอมำแนะน�ำ
หนงัสอืเล่มหนึง่ทีเ่ก่ียวกับกำรขดีๆ เขยีนๆ คดัๆ 
ท่ีชือ่ว่ำ “สนกุคดัอกัษรจนี” ครบั

ล�ำพังเห็นตัวอักษรจีนอย่ำงเดียวก็
ท้อใจจะแย่แล้ว นี่ต้องมำเขียนอีก ไม่รู ้จะ
หำควำมสนุกมำจำกไหน แต่หนังสือ “สนุกคัด
อกัษรจีน” เล่มนีจ้ะช่วยให้กำรเขยีนอกัษรจนีมอีะไร
มำกกว่ำแค่ “ควำมยำก” แน่นอนครบั ก่อนจะเริม่คดัก็
มำศกึษำทีม่ำของควำมหฤโหดของอกัษรจนีกนัเลก็น้อย อกัษรจนี
เกดิขึน้บนโลกเมือ่หลำยพนัปีก่อน และได้ววิฒันำกำรเรือ่ยมำ จำก
อักษรภำพที่เขียนกันบนกระดูกหรือกระดองสัตว์ มำสู่อักษรเชิง
สญัลกัษณ์ท่ีเขยีนบนกระดำษหรอืพมิพ์บนคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้กันอยู่
ในปัจจุบัน ประวัติศำสตร์อำจไม่ใช่ประเด็นของหนังสือเล่มนี้สัก
เท่ำไร แต่น่ำจะอยูท่ี ่“เขยีนอกัษรจนีอย่างไรให้สวย” มำกกว่ำครบั

ถ้ำสงัเกตดีๆ  จะเห็นว่ำ อักษรจนีเกิดจำกกำรรวมกนัของ 
“ขดี” หรือ “เส้น” ต่ำง ๆ ขดีเขยีนไปมำ แต่เชือ่หรอืไม่ครบัว่ำ พืน้
ฐำนจริงๆ ของอกัษรจนีมอียู่เพยีง 10 ขดีพืน้ฐำนเท่ำนัน้ ส่วนแรก
ของหนังสือจึงเป็นกำรแนะน�ำขีดพื้นฐำนที่ว่ำนี้ว่ำมีหน้ำตำหรือ
ลักษณะกำรเขียนอย่ำงไร และเม่ือเวลำปรำกฏบนอักษรแล้วขีด
ไหนเป็นขดีไหน น�ำไปสูส่่วนถัดมำคอื “ล�ำดบัขดี” หรอืล�ำดบัของ
กำรน�ำเส้นพืน้ฐำนแต่ละเส้นมำประสมกนัให้กลำยเป็น 1 ตัวอกัษร 
ที่หลำยคนบอกว่ำ “แค่เขียนให้มันออกมาเป็นตัวนั้นก็น่าจะ
พอแล้ว” แต่กอ็กีนัน่แหละครบั เชือ่หรอืไม่ว่ำ กำรเขยีนอกัษรจนี
ตำมล�ำดบัขดีจะช่วยให้เขยีนได้ง่ำยขึน้ เพรำะล�ำดบัขดีมำจำกกำร
ใช้ประสบกำรณ์ของผู้คดิค้นอกัษร เขยีนตำมลกัษณะธรรมชำต ิ(ไม่
ฝืนหรอืผดิธรรมชำต)ิ เช่น เขยีนจำกขดีท่ีอยู่ด้ำนบนไล่ลงไปทลีะ
ขีด (จำกบนลงล่ำง) หรือจำกซ้ำยไปขวำ เป็นต้น ซึ่งล�ำดับขีดนี ้
มอียูเ่พยีง 9 ล�ำดบัเท่ำนัน้ครบั และเมือ่รูเ้รือ่งขดีกับล�ำดบัแล้ว ก็
ไปสู ่“โครงสร้ำงอกัษร” อกัษรจนีแต่ละตวัจะมโีครงสร้ำงแตกต่ำง

กนัไป บ้ำงเอำอกัษรมำประกบกนั 2 ตวัซ้ำยขวำ เกดิเป็นค�ำศพัท์
ใหม่ ควำมหมำยใหม่ บ้ำงเอำกรอบมำล้อมอกัษรด้ำนใน ฯลฯ สรปุ

ออกมำได้ 14 โครงสร้ำงครบั (บำงโครงสร้ำงกต่็ำงกนัไม่มำก) 
ปิดท้ำยด้วยสำระควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเขียน

อกัษรจนี อย่ำงกำรจบัพูก่นั หรอือปุกรณ์ทีใ่ช้ และ
เกมอกัษรจนี เอำไว้คลำยเครยีดครบั (หวัเรำะ)

แม้ว่ำปัจจุบันผู้ใช้ภำษำจีนจะเข้ำถึง
คอมพวิเตอร์กนัแทบจะทกุคนแล้ว แต่กำรเขยีน
อกัษรจนีกไ็ม่สญูหำยไป เพรำะได้กลำยมำเป็น

ศิลปะชั้นสูงอย่ำงหนึ่งที่จอหงวน (บัณฑิตจีน) 
ต้องศกึษำ และยงักลำยมำเป็นงำนอดเิรกอกีด้วย

นะครบั นอกจำกนี ้หำกวเิครำะห์โครงสร้ำงของอกัษรได้
แม่นย�ำ ยงัช่วยเรือ่งกำรจดจ�ำและกำรเดำควำมหมำยอกีต่ำงหำก 
จำกทีเ่ล่ำมำทัง้หมดนีแ้ทบจะลมื “ควำมยำก” ไปเลย เมือ่เทยีบกบั
อกัษรทีม่อียูน่บัหมืน่ตวั เรือ่งแค่นีส้วิ ๆ  มำก ถ้ำยงัไม่รูว่้ำจะเริม่ต้น
เขยีนอกัษรจนีอย่ำงไร จบัต้นชนปลำยไม่ถกู ลองให้ “สนกุคดัอกัษร
จนี” เล่มนีช่้วยเป็นคูม่อืไว้ซกัซ้อมกเ็ป็นควำมคดิทีไ่ม่เลวเลยนะครบั

ส�ำหรับผู ้ที่สนใจพกหนังสือติดตัวไปอ่ำนในรูปแบบ 
E-book ทัง้เล่มนีแ้ละเล่มอืน่ ๆ ของทำงส�ำนกัพมิพ์ สำมำรถตำม
ไปดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ดังต่อไปนี้จ้ำ www.mebmarket.
com, www.ebooks.in.th, www.bookdose.com, www.open-
serve.co.th, http://book.truelife.com, www.ookbee.com และ 
www.chulabook.com/CU-ebook.asp
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