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ใน
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ ่น
ระดับ N3 นอกจากผู้สอบจะต้องมีความ

เข้าใจด้านค�าศัพท์ ไวยากรณ์ และการฟังใน
ชีวิตประจ�าวันที่ค่อนข้างยากในระดับหนึ่งแล้ว 
1 ใน 3 ของคะแนนสอบทั้งหมดก็มาจากใน
ส่วนของข้อสอบด้านการอ่านที่ถือเป็นอุปสรรค
ส�าคัญส�าหรับผู้สอบหลายคนเช่นกัน บ้างก็ว่า
ประโยคยาวเกินไป อ่านไม่ทันจบหรือยังจับใจ
ความไม่ได้ก็หมดเวลาสอบเสียก่อน คอลัมน์
เล่าเรื่องหนังสือฉบับนี้จึงขอแนะน�า เตรียม
สอบวัดระดับ N3 การอ่าน หนังสือดีที่เหมาะ
ส�าหรับใช้เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบ
จริง 

หนังสือเล่มน้ีเป็นหน่ึงในชุดเตรียมสอบวัดระดับ N3 จาก
ท้ังหมด 5 เล่ม แต่ละเล่มได้เน้นจุดส�าคัญในการสอบแตกต่าง
กันไป ได้แก่ คันจิ ค�าศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง ส่วนในเล่มการ
อ่านได้เน้นให้ผู้อ่านฝึกฝนทักษะการอ่านอย่างสม�่าเสมอ โดย
แบ่งเนื้อหาท้ังหมดออกเป็น 6 สัปดาห์ แต่ละวันอ่านวันละ 1 บท
อ่าน ซึ่งในวันที่ 1-6 ของแต่ละสัปดาห์จะมีให้ฝึกอ่านบทสนทนา
ภาษาพูด และบทอ่านที่มีตั้งแต่ข้อความขนาดสั้น ประกาศ 
โฆษณา แล้วค่อยๆ เพิ่มระดับความยากเป็นจดหมาย อีเมล 

อรวิช ศรีลูกหว้า

ฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย กับ เตรียมสอบวัดระดับ N3 การอ่าน
ภาษาญี่ปุ่นวันละบท

เตรียมสอบวัดระดับ N3

ผู้แต่ง: ฮิโตโกะ ซาซากิ และ โนริโกะ มัทสึโมโตะ

ผู้แปล: ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ และ เมธี ธรรมพิภพ

ISBN: 978-974-443-563-7

ราคา: 240 บาท

ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

กำรอ่ำน

หนังสือพิมพ์ นวนิยาย ฯลฯ จากรูปตัวอย่าง ผู้อ่านจะได้เห็น
ประเด็นส�าคัญของบทอ่านจากสัญลักษณ์ ✫ ในหน้าซ้าย 
พร้อมกับเรียนรู้ค�าศัพท์และส�านวนที่พบบ่อย แล้วท�าแบบฝึกหัด
จากการอ่านบทสนทนา จากนั้นจึงได้ฝึกอ่านเพื่อจับใจความ 
และตอบค�าถามจากบทอ่านในหน้าขวา (ตามรูป)

และในวันที่ 7 ของทุกสัปดาห์จะเป็นการฝึกท�าแบบ
ทดสอบเสมือนข้อสอบวัดระดับจริงเพื่อทบทวนเนื้อหาที่ได้อ่าน
ในสัปดาห์นั้นๆ โดยมีเฉลย และค�าแปลบทอ่านภาษาไทยท้าย

เล่มเพื่อเพิ่มเข้าใจ
ส�าหรับผู้อ่านที่ก�าลังมองหาหนังสือเพื่อเตรียม

ตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ ่นระดับ N3 จะลองใช้ 
เตรียมสอบวัดระดับ N3 การอ่าน เป็นหนึ่งในหนังสือ
ทบทวนความรู้เด่ียวๆ หรือจะเลือกเล่มอื่นในชุดเตรียม
สอบวัดระดับฯ มาอ่านเติมความรู้กันวันละบทกับ 6 
สัปดาห์ก่อนสอบด้วยก็ดีนะคะ 

สุดท้ายนี้ขอประชาสัมพันธ์สักนิดว่าตอนนี้
หนังสือของส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม มีให้เลือก
อ่านในรูปแบบของ E-book แล้วค่ะ โดยสามารถเข้าไป
ดูรายละเอียดได้ที่ www.tpapress.com 
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“น�้า” มีความส�าคัญต่อการด�ารงอยู่ของทุกชีวิต การผลิต
น�้าประปาเพื่อบริโภคหรืออุปโภค จึงต้องมีความ

สะอาด ปลอดภัย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยฝ่าย
ส่ือสารองค์การ และสมาชกิ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการใช้น�า้ 
จงึได้จดักจิกรรมเยีย่มชมโรงงานผลติน�า้ประปาขึน้ เพือ่ให้ผูบ้รโิภคได้
เข้าไปศึกษา เรียนรู้ กรรมวิธีการผลิตน�้าปลอดภัย และมั่นใจในการ
ใช้น�้าประปา ณ การประนครหลวง โรงงานผลิตน�้าบางเขน 

ก่อนอ่ืนเรามาท�าความรูจ้กักบัการประนครหลวงกนัก่อน การ-
ประปานครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2510 โดยการรวม
กจิการของกองประปากรงุเทพฯ การประปาธนบรุ ี การประปานนทบรุี 
และการประปาสมทุรปราการเข้าเป็นหน่วยงานเดยีวกัน โดยมโีรงงาน
ผลิตน�้าหลักส�าคัญ ได้แก่ โรงงานผลิตน�้าบางเขน ถนนประชาชื่น 
โรงงานผลิตน�้าสามเสน ถนนพระราม 6 โรงงานผลิตน�้าธนบุรี ถนน
จรญัสนทิวงศ์ และโรงงานผลติน�า้มหาสวสัดิ ์ถนนตลิง่ชนั-สพุรรณบรุี

กจิกรรมเยีย่มชมครัง้นีจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2557 โดย
มีสมาชิก ส.ส.ท. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ท่าน กิจกรรมในวันนั้น ได้
รบัเกียรตจิาก คณุสมศกัดิ ์ปัสนานนท์ ผูอ้�านวยการกองวชิาการ และ
ข้อมูลผลิตน�้า การประนครหลวง โรงงานผลิตน�้าบางเขน มาเป็น
วิทยากร และน�าคณะเยี่ยมชมในส่วนงานต่างๆ 

คณะสมำชกิ ส.ส.ท. เยีย่มชมกำรประปำนครหลวง 

โรงงำนผลติน�ำ้บำงเขน

ในกิจกรรม “สมำชิกพบสมำชิก”

คณุสมศกัดิ ์ได้เล่าถงึแหล่งทีม่าของน�า้ดบิให้ฟังว่า เป็นน�า้ดบิ
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการผลิตน�้าประปา มีปริมาณเพียงพอกับ
ความต้องการตลอดปี สามารถส่งมายังโรงงานผลิตน�้าได้สะดวก 
และประหยดั ส�าหรบัโรงงานผลติน�า้บางเขนแห่งนี ้ใช้น�า้ดิบจากแม่น�า้
เจ้าพระยาที่สถานีสูบน�้าดิบล�าแล ต�าบลบ้านกระแชง อ�าเภอเมือง 
จงัหวัดปทมุธาน ีโดยสูบน�า้ส่งมายังโรงงานผลิตน�า้บางเขนทางคลอง
ส่งน�้าดิบ หรือคลองประปาเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร และส่งต่อไป
ตามคลองประปาเลยีบมถนนประชาชืน่ ตดัออกถนนพระราม 6 จนถึง
โรงงานผลิตน�้าสามเสน รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร

“และด้วยน�้า มีความส�าคัญกับการด�ารงชีวิต ส�าหรับใช้
อุปโภค บริโภค จึงต้องมีความสะอาด ปลอดภัย โดยในกรรมวิธีการ
ผลิต และส่งจ่ายน�้าไปสู่ประชาชน จะมีการควบคุมคุณภาพทุก 
ขัน้ตอน น�า้ประปาผลติขึน้ด้วยวิธกีารตกตะกอน การกรอง และการฆ่า
เชื้อโรค ซึ่งมีขั้นตอนที่ส�าคัญ ดังนี้”

1. การปรบัปรงุคณุภาพน�า้ดิบ ขณะน�า้ดิบไหลมาตามคลอง
ประปา น�้าดิบจะสัมผัสอากาศ และแสงแดด แล้วจะตกตะกอนตาม
ธรรมชาติ ท�าให้คุณภาพน�้าดีชึ้น ในระหว่างนั้นจะมีการก�าจัดถุง
พลาสติก เศษไม้ สาหร่าย สวะ ด้วยตะแกรงหยาบ และตะแกรง
ละเอียดกั้นไว้ที่หน้าสถานีสูบน�้าดิบ เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุเหล่านี ้


