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ธนั
วาคม เดอืนสุดท้ายของปีเวยีนมาอีกคร้ัง 
ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีท่ีมวีนัหยุดหลายวนัน้ี 

นอกจากใช้เวลาร่วมกบัครอบครวั เพือ่น และคนที่
คณุรกัแล้ว นบัเป็นโอกาสท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะน่ังลง
คยุกับตวัเอง ให้เวลาตวัเองสกัวนัเพือ่ทบทวนชวีติที่
ก�าลงัจะผ่านไปอีก 1 ปี 

ปีนีค้ณุท�าอะไรไปแล้วบ้าง? คณุเร่ิมลงมือ
ท�าตามความฝันของคณุหรอืยงั? 

ส�าหรบัหลายคนทีอ่าจจะยงัจบัต้นชนปลาย
ไม่ถกู ว่าจะเริม่ต้นตัง้ค�าถาม และหาค�าตอบให้กบั
ชวีติในปีใหม่อย่างไร เล่าเรือ่งหนงัสอืเดอืนธนัวาคม
น้ี ขอแนะน�าหนงัสือ “27 ค�าถามค้นหาคณุค่าของชวีติ” หนงัสอืทีเ่ป็น
แบบฝึกหดัวชิาชวีติทีจ่ะช่วยให้คณุค้นพบความฝัน และเจตนารมณ์ทีแ่ท้-
จรงิ รูว่้ามเีรือ่งใดบ้างทีเ่มือ่ท�าแล้วจะไม่มวีนัเสียใจ แต่จะเสียใจภายหลงั
แน่นอนถ้าไม่ได้ท�าในชีวตินี ้เพือ่ให้การใช้ชวีติต่อจากนีไ้ปเป็นการใช้ชวีติ
อย่างตัง้ใจและคุม้ค่าทีไ่ด้เกดิมา

นัน่กเ็พราะว่าชีวติจะเป็นอย่างไรน้ันข้ึนอยูกั่บค�าถามทีค่ณุถาม
ตัวเอง ค�าถามทัง้ 27 ข้อน้ีในหนังสือเล่มน้ีเล่าเร่ืองราวของหลายชวีติ 
ท้ังคนธรรมดา และบคุคลผูม้ชีือ่เสยีง หลายคนต้องผ่านอปุสรรคมากมาย
กว่าจะถงึเส้นชัยในชวีติ บางคนค้นพบเป้าหมายทีแ่ท้จริงในช่วงเวลาที่
เผชญิความตาย 

หลายค�าถามได้เปลี่ยนชีวิตหลายคนมาแล้ว จากมนุษย์เงิน-
เดือนธรรมดาๆ ที่กลายเป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง จากนักเรียนชั้น- 
ป.5 ทีไ่ปช่วยงานในสวนสตัว์ช่วงปิดเทอมกลายเป็นช่างภาพทีต้่องเดนิ
ทางอย่างยากล�าบากเพื่อไปถ่ายภาพหมีขาวในดินแดนท่ีมีอุณหภูมิ
ตดิลบ 26 องศา บางคนเคยเป็นชายหนุม่ผูป้ระสบปัญหาหนีส้นิจนเกือบ
จะคดิสัน้ บางคนเคยเป็นเดก็ทีเ่รยีนไม่ทนัเพือ่นแต่กลบัเปลีย่นแปลง 
ตวัเองเป็นผูม้อบโอกาสให้เดก็ยากจนหลายพนัคนในบงักลาเทศได้เรยีน
หนังสือ 

จึงไม่น่าแปลกใจนกัทีห่นงัสอื “27 ค�าถามค้นหาคณุค่าของชีวิต” 
ขายได้กว่า 220,000 เล่มในญีปุ่น่ และได้รบัการแปลเป็นภาษาอืน่แล้ว
ใน 3 ประเทศ ได้แก่ เกาหล ีจนี และไต้หวนั Kotaro Hisui ผูเ้ขยีนหนงัสือ
เล่มนีเ้ป็นทีป่รกึษาด้านจติวทิยา ผูม้ผีลงานเขยีนหนงัสอืด้านการพฒันา
ตนเองหลายเรื่อง ซ่ึงมียอดขายรวมเกิน 800,000 เล่ม และมีผู้อ่าน
ตดิตามอ่านบทความกว่า 29,000 คน

เรือ่งราวใน “27 ค�าถามค้นหาคณุค่าของชวีติ” เล่มนี ้นอกจาก
กระตุน้ให้เรามุง่มัน่ท�าความฝันให้เป็นจรงิ ท�าภารกจิของชวีติให้ส�าเรจ็ 

ยังเตือนเราว่าอย่าลืมให้ความส�าคัญแก่ครอบครัว 
เพือ่น และคนรอบข้างด้วย

คนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ และกลับบ้านช่วง
เทศกาลส�าคัญเท่านั้น ปีหนึ่งจะได้อยู่กับพ่อแม่แค่
ประมาณ 10 วัน ถ้าตอนนีพ่้อแม่อายุ 60 ปี และสมมติ
ว่าพ่อแม่อาจจะมชีวีติอยูถ่งึอาย ุ85 ปี กห็มายความว่า 
เราอาจมเีวลาอยูก่บัพ่อแม่ไม่ถงึ 365 วนัด้วยซ�า้ 

หลายคนอาจจะเคยเล่าความฝันของตัวเอง 
ให้เพื่อนฟัง แล้วรู้ไหมว่าความฝันของเพื่อนสนิท
แต่ละคนคอือะไรบ้าง ?  และขณะทีค่นทีเ่รารกันัง่อยู่
ตรงหน้า เรามัวคดิแต่เรือ่งในอดีตทีผ่่านไปแล้ว หรอื

คดิเรือ่งวนัพรุง่นีท้ีย่งัมาไม่ถงึอยูห่รอืเปล่า ?
หนงัสอืเล่มนียั้งบอกเราว่า ความสขุคือจุดเริม่ต้น ไม่ใช่เป้าหมาย 

ความสขุเป็นเรือ่งปัจจบุนั ไม่ใช่เรือ่งอนาคต คนทีไ่ม่พอใจชวีติในปัจจบุนั 
และต้ังเป้าหมายว่าถ้าได้ในสิง่ทีต้่องการแล้วจะมคีวามสขุ แม้ประสบ
ความส�าเรจ็อย่างทีฝั่นไว้ได้ ก็คงจะมเีรือ่งอืน่ ๆ อกีทีไ่ม่พงึพอใจ  ดงันัน้
จึงควรด�าเนินชีวิตโดย “เริ่มท่ีความสุข เม่ือมีความสุขแล้วก็ออกตัว 
มุง่หน้าสูค่วามฝัน”

ขอให้คุณลองเปิดใจ มองให้เห็นความสุขในชีวิตประจ�าวัน 
แล้วกระตุ้นตัวเองให้ลงมือท�าตั้งแต่วันนี้ ทั้งเรื่องแบ่งปันความสุขแก่
ครอบครวัและคนส�าคัญ ทัง้เรือ่งความฝันทีเ่คยบอกตัวเองว่า “สกัวนัหนึง่
จะท�า” 

อย่าคิดว่า “สกัวันหนึง่คงท�าได้” หรอื “เรว็ๆ นีจ้ะท�า” เพราะ 
“สกัวันหนึง่” นัน้อาจจะไม่มวัีนมาถึงก็ได้ และถ้าคุณไม่เริม่ลงมอื คณุก็
จะไม่มวัีนไปถึงจุดหมาย 

แต่ถ้าคุณท�าให้ “วันนี”้ เป็น “สกัวันหนึง่” ทีเ่คยต้ังใจไว้ บอกตวั
เองว่า “วันนีเ้ป็นวันทีเ่หมาะทีส่ดุ” แล้วก้าวออกไป แค่ก้าวสัน้ๆ กไ็ด้  แต่
ขอให้ก้าวต่อไปเรือ่ยๆ ด้วยใจทีมุ่ง่มัน่ ในทีส่ดุ ก้าวเลก็ๆ ก็จะกลายเป็น
ก้าวทีย่ิ่งใหญ่ได้ นัน่แหละ ชะตาชวีติของคณุจงึจะเปลีย่น 

ค�าถามต่างๆ ใน “27 ค�าถามค้นหาคุณค่าของชีวิต” นี ้แม้คณุ
จะยังตอบไม่ได้ทนัท ีแต่ถ้าถามตัวเองอยู่เรือ่ยๆ หลายๆ ครัง้ คณุกจ็ะรู้
ค�าตอบจากใจจรงิอย่างแน่นอน

บอกตัวเองว่า “ปีใหม่นี ้ เราจะกลายเป็นคนใหม่ คนใหม่จาก
อนาคตที่มาเพื่อท�าตามความฝัน เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และมี
คุณค่า”   

ในปีต่อๆ ไป คุณจะได้ไม่ต้องรูส้กึว่าเสยีดายจัง...เวลาผ่านไป
อกีปีแล้ว โดยเรายงัไม่ได้ก้าวไปไหน 

ค�าถาม27ค้นหาคุณค่าของชีวิต
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สวัสดี
เพื่อนๆ นักอ่านชาว TPA 
News ทุกท่านครบั คอลัมน์

เล่าเร่ืองหนังสอืฉบบัส่งท้ายปีเก่า 2557 ขอปิด
ท้ายปีมะเมียด้วยการแนะน�าหนังสือขายดี 
จากส�านักพิมพ์ภาษา และวัฒนธรรมอย่าง 
“ไวยากรณ์เกาหลรีะดบัต้น” ครบั มาแรงจรงิๆ 
ส�าหรบัเล่มนี ้ใครทีย่งัก�าลังตดัสินใจว่าจะซือ้หรอื
ไม่ซื้อดี ก็ขอมารีวิวให้อ่านเพื่อพิจารณากันสัก
หน่อยดกีว่าครบั

“ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น” ชือ่ก็บอก
อยูแ่ล้วว่า “ไวยากรณ์” แถมเป็น “ระดบัต้น” อีก
ต่างหาก ใช่แล้วครบั เล่มนีเ้หมาะส�าหรบัผูเ้รยีนภาษาเกาหลีในระดับ
ต้นทกุคน ถงึจะไม่ได้เริม่ตัง้แต่การเรยีนตวัอักษรเลย แต่กจ็ะมส่ีวน
ทีอ่ธบิายพอสงัเขปให้รูห้ลักการคร่าว ๆ  ไว้ให้ด้วย เพราะจะเน้นไปที่
ทกัษะด้านไวยากรณ์เป็นส�าคญั คูค่วรส�าหรบัใครทีจ่ะเตรยีมตวัสอบ
วดัระดบัภาษาเกาหลีหรอืท่ีเรยีกว่า TOPIK มากๆ ครบั ก่อนจะว่า
กนัถงึเน้ือใน ขอเท้าความเก่ียวกับการสอบ TOPIK กันสกัหน่อย การ
สอบเมือ่ 35 ครัง้ทีผ่่านมาตอนนีแ้ปรสภาพเป็นการสอบแบบเก่าไป
เรียบร้อยโรงเรียนโชซอนวิทยาแล้วนะครับ เพราะตั้งแต่ปี 2557  
เป็นต้นไปการสอบ TOPIK ได้ยกเครือ่งใหม่เกอืบจะหมดจดเลยก็ว่า
ได้ จากเดมิ 6 ระดบั (ต้น 1-2 กลาง 3-4 สูง 5-6) เหลือแค่ 2 ระดับ
เท่านั้น ซึ่งหนังสือเล่มน้ีรองรับไวยากรณ์ท่ีใช้ในการสอบระดับ 1 
(หรอืระดบั 1-2 เดมิ) ไว้อย่างครบถ้วนครบั

“ไวยากรณ์เกาหลรีะดบัต้น” รวบรวมรปู และค�าทางไวยากรณ์
ในภาษาเกาหลไีว้เป็นหมวดต่างๆ เริม่กันตัง้แต่รปูประโยคบอกเล่า
แบบเป็นทางการท่ีทกุคนต้องเจอเป็นรปูแรกสดุของการเรยีนอย่าง 
습니다 (ซมึนดีา) และรปูประโยคบอกเล่าแบบไม่เป็นทางการ 아/어/
여요 (อา/ออ/ยอโย) หรอืจะเป็นไวยากรณ์จากประโยคสดุฮิตทีถึ่งไม่
เรียนก็ต้องได้ยินแน่ๆ อย่าง 보고 싶어요 (โพโก ชีพอโย) ก็จะ
สามารถรูไ้ด้ทนัทว่ีาเป็นรปูประโยคแสดงความปรารถนา แปลว่า 
“คดิถงึ (แปลตรงตวัว่า อยากเหน็/เจอ)” นัน่เอง รวมไปถงึรปูประโยค
ค�าสั่ง ขอร้อง ชักชวน เปรียบเทียบ ฯลฯ และยังมีเหล่าค�าช่วยที่ 
สร้างความปวดเศยีรเวยีนเกล้าให้กับผู้เรยีนอย่างเราๆ ไม่ว่าจะ 은/는 
(อนึ/นนึ) หรอื 이/가 (อี/กา) ก็น�ามาอธิบายไว้อย่างละเอียด หายงง
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ชวัร์ครบั สริริวมแล้วกว่า 34 หมวด 160 ไวยากรณ์ โดยในแต่ละ
ไวยากรณ์จะประกอบด้วยค�าอธบิายหลักการใช้งานทีก่ระชบั เข้าใจ-
ง่าย พดูถงึหลกัการน�าไวยากรณ์นัน้ๆ ไปใช้งานในประโยค ต่อด้วย
แผนภาพโครงสร้างประโยคซึง่จะช่วยให้เหน็ภาพชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
เช่น ค�ากรยิา AV/DV มตัีวสะกด + 습니다 พร้อมตัวอย่างประโยค
เป็นส่วนสดุท้าย และท้ายเล่มยงัมดีชันไีวยากรณ์เอาไว้ส�าหรบัค้นหา
ไวยากรณ์ได้อย่างรวดเรว็ทนัใจพร้อมใช้งานสดุๆ

สรรพคุณอลังการขนาดนี้จะพลาดได้อย่างไรใช่ไหมครับ 
ใครทีก่�าลงัเริม่เรยีนภาษาเกาหลใีหม่ๆ หรอืเรยีนมาได้สกัพกัแล้ว 
และมคีวามคดิทีจ่ะต่อยอดไปถงึการสอบวดัระดบัอยากให้เตรยีม
ตัวเตรยีมใจให้พร้อมแต่เนิน่ๆ นะครบั นอกจากจะเตรยีมตัวแล้วยงั
ต้องมสีติอกีด้วย เพราะการสอบ TOPIK มเีพยีงปีละ 1 ครัง้เท่านัน้ 
ถ้าพลาดรอบปีๆ นัน้ไปแล้วต้องรอกนัอกีทปีีถดัไปเลย เรยีกได้ว่ารอ
จนลมืทีเ่คยเตรยีมตวัไว้ไปหมดสิน้ มหิน�าซ�า้อาจจะหมดก�าลงัใจ
สอบอีกต่างหาก และถ้ายังไม่มีคู่มือดีๆ ไว้ใกล้ตัว เป็นโน้ตย่อที่
รวบรวมความรู้ส�าคัญๆ ไว้อ่านก่อนสอบ ขอแนะน�า “ไวยากรณ์
เกาหลรีะดับต้น” เลยครบั ติดตัวไว้ อุน่ใจแน่นอน ใครทีอ่่านมาถงึ
ตรงนีแ้ล้วคิดว่า เอ๊ะ แล้วจะมหีนงัสอืไวยากรณ์ระดับอืน่ๆ อกีหรอื-
เปล่า ฟังทางนี้เลยจ้า ทางส�านักพิมพ์มี “ไวยากรณ์เกาหลีระดับ
กลาง” วางจ�าหน่ายแล้วนะครบั ถ้าอยากรูว่้าจะดีงามตามท้องเรือ่ง
เหมอืนระดับต้นไหม เอาไว้จะมารวิีวให้อ่านกันในโอกาสหน้านะครบั 
ฉบบันีล้าไปก่อนแล้ว 안녕~


