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ใน
กำรแสดงมำยำกลงำนหนึ่ง นักมำยำกลโชว์ถุงใส 2 ใบ ใบแรกใส่
ถุงเท้ำข้ำงซ้ำยหลำกหลำยสี และอีกใบใส่ถุงเท้ำข้ำงขวำที่เป็นคู่

กบัถงุเท้ำในถุงใบแรก แล้วเชญิคนด ู2 คน ให้แต่ละคนหยบิถงุเท้ำคนละ-
ข้ำงจำกคนละถุง โดยต่ำงคนต่ำงไม่รู้ว่ำอีกคนหยิบถุงเท้ำสีอะไร ผู้ชมทั้ง
งำนต่ำงเฝ้ำรอผลลัพธ์อย่ำงใจจดใจจ่อ ถ้ำถุงเท้ำเป็นสีเดียวกัน เข้ำคู่กัน
พอดี คงจะสุดยอดมำก แต่เม่ือนักมำยำกลโชว์ถุงเท้ำของทั้งสองคน 
ปรำกฏว่ำถุงเท้ำของคนหนึ่งเป็นสีแดง อีกคนหนึ่งเป็นสีน�้ำเงิน !?!

ทัว่ทัง้ห้องเงยีบกรบิ ต่ำงคิดว่ำ ....ครัง้นีน้กัมำยำกลพลำดซะแล้ว 
ทว่ำกำรแสดงยังไม่ได้จบเพียงแค่นั้น นักมำยำกลถอดรองเท้ำออก เผย
ให้เห็นถุงเท้ำที่เขำสวมอยู่ ซึ่งข้ำงหนึ่งเป็นสีแดง และอีกข้ำงเป็นสีน�้ำเงิน 
เข้ำคู่กันพอดีกับถุงเท้ำที่คนดูทั้งสองคนหยิบไว้ พลันเสียงปรบมือก็ดัง
กกึก้อง กำรแสดงโชว์ครัง้นีส้ร้ำงควำมประหลำดใจ และจบลงด้วยควำม
ประทับใจเหนือควำมคำดหมำย

ถ้ำถำมคณุผูอ่้ำนว่ำ “สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุส�าหรบันกัมายากลคอือะไร ?” 
ส่วนใหญ่คงจะตอบว่ำ “เทคนิคกำรเล่นมำยำกล” แต่จริงๆ แล้วค�ำตอบ
ที่ถูกต้อง คือ “ควำมสำมำรถด้ำนกำรน�ำเสนอ” ต่ำงหำก เพรำะคือสิ่งที่
ช่วยดึงควำมสนใจและสะกดคนดูนับร้อยให้จับจ้อง และติดตำมได้

นักมำยำกลเองก็ยังแบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ “พวกยอด
ฝีมอื” และ “พวกนักเอนเตอร์เทน” กำรแสดงมำยำกลด้วยกำรเสกเหรยีญ
ให้หำยไปก็มีอยู่เกือบ100 วิธี  ถ้ำเป็นนักมำยำกล “พวกยอดฝีมือ”  
ก็จะเลือกวิธีที่ยำกที่สุดเพื่อท้ำทำยควำมสำมำรถ แต่นักมำยำกล  
“พวกนักเอนเตอร์เทน” จะเลือกวิธีที่ง่ำยที่สุด แล้วคิดต่อว่ำจะใส่เรื่องรำว
แบบไหน จะแสดงแบบไหนจึงจะสนุก เพรำะหัวใจของกำรแสดงโชว์
มำยำกลที่ประสบควำมส�ำเร็จ คือ ควำมสนุกสนำนของผู้ชม

กำรแสดงมำยำกลถุงเท้ำที่เล่ำในตอนต้นก็เป็นเทคนิคกำรน�ำ
เสนอท่ีใช้เรือ่งหกัมมุทีเ่หนอืความคาดหมายเพือ่สร้างความประทับใจ
ให้ผู้ชมนั่นเอง

เล่ำเรือ่งหนงัสอืประจ�ำเดือน ก.พ. นี ้ไม่ได้จะแนะน�ำหนงัสือเกีย่ว
กับ “เคล็ดลับมำยำกล” แต่อย่ำงใด แต่เป็นหนังสือส�ำหรับ 
“นกัน�ำเสนอ” เรือ่ง “พรเีซนต์งานด้วยไอเดยีนกัโฆษณา ลลีา
นักมายากล” เพรำะกำรแสดงมำยำกล คือ งำนที่ต้องอำศัย
เทคนิคกำรน�ำเสนอที่น่ำสนใจยิ่งกว่ำอำชีพใดๆ 

หลำยๆ คน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงผู้น�ำเสนอมือใหม่ 
เมื่อต้องน�ำเสนองำนต่อลูกค้ำหรือหัวหน้ำ คงต้องเผชิญ
ปัญหำหลำยเรื่อง ตั้งแต่จะถ่ำยทอดรำยละเอียดอย่ำงไรจึง
จะน่ำประทับใจ ท�ำอย่ำงไรจึงจะดึงดูดควำมสนใจของผู้
ฟังได้ กังวลใจว่ำจะชนะใจลูกค้ำได้อย่ำงไร และอีกสำรพัด
ปัญหำ

“พรีเซนต์งำนด้วยไอเดียนักโฆษณำ ลีลำนัก
มำยำกล” เล่มน้ีแนะน�ำ 51 แนวคดิทีจ่ะช่วยเตมิ “ไอเดยี” ให้

งำนน�ำเสนอของคุณสร้ำงสรรค์ และโดดเด่น สื่อสำรตรงจุด และตอบ
โจทย์ธุรกิจ จำกประสบกำรณ์ของผู้เขียน ซึ่งท�ำงำนทั้งในวงกำรโฆษณำ 
ให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรสื่อสำรโดยเน้นอินเทอร์เน็ต รวมทั้งท�ำงำนสร้ำง
แบรนด์  

นอกจำกท�ำงำนในวงกำรโฆษณำ ผู้เขียนยังท�ำงำนเป็นนัก
มำยำกลด้วย จึงสำมำรถแนะน�ำ “ลีลา” กำรน�ำเสนอที่น่ำสนใจ ถ่ำยทอด
ได้ทั้งเนื้อหำ และควำมรู้สึก จนสะกดผู้ฟังให้ติดตำมกำรน�ำเสนออย่ำง
ต่อเนื่อง ไม่รู้สึกเบื่อหน่ำยได้  

ผูเ้ขยีนเน้นเรือ่งแนวคดิว่ำ “จะออกแบบวธินี�าเสนออย่างไรเพ่ือ
ให้บรรลเุป้าหมายของงานน�าเสนอ” และอธิบำยเหตผุลว่ำท�ำไม เพือ่ให้
ผู้อ่ำนน�ำไปประยกุต์ใช้กบังำนของตวัเองได้ ทัง้แนวคดิเรือ่งพืน้ฐำนทีต้่อง
ท�ำในงำนน�ำเสนอ ไอเดียเพื่อยกระดับคุณภำพงำนน�ำเสนอ ข้อควรระวัง
เพื่อป้องกันปัญหำ และลีลำกำรน�ำเสนอสไตล์นักมำยำกล ไม่ใช่แค่
แนะน�ำรำยละเอียดปลีกย่อยอย่ำงเช่น “ท�ำพำวเวอร์พอยต์อย่ำงไรให้
สวย” ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ไม่ใช่หัวใจส�ำคัญของกำรน�ำเสนอให้ประสบ
ควำมส�ำเร็จ

นอกจำกแนวคิดกำรน�ำเสนอเพื่อชนะใจผู้ฟัง ผู้เขียนยังแนะน�ำ
วธิรีบัมอืปัญหาความกงัวลของตวัเองขณะทีน่�าเสนอด้วย และทีส่�ำคญั 
คอยเน้นย�้ำว่ำงำนน�ำเสนอนั้นต้องพยำยำมสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่ต้อง
ไม่หลดุโลกเกนิจรงิ และต้องบรรลเุป้ำหมำยทำงธุรกจิด้วย เพรำะขัน้ตอน
ส�ำคญัทีส่ดุเมือ่ท�ำงำนน�ำเสนอ คอื กำรตัง้เป้ำหมำย แล้วออกแบบเรือ่งรำว 
และวิธีสื่อสำร เพื่อท�ำให้บรรลุเป้ำหมำยนั้น ซึ่งส่งผลต่อควำมส�ำเร็จของ
งำนน�ำเสนอทำงธรุกจิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรน�ำเสนอต่อหน้ำลกูค้ำ หรอืกำรน�ำ
เสนอโครงกำรหรอืแผนงำนเพือ่ให้ได้รบักำรอนมุตัใิห้ด�ำเนนิกำรได้จำกผู้
บังคับบัญชำ 

ส�ำหรบัผูอ่้ำนทีม่กัจะมเีป้ำหมำยหรอื resolution ว่ำในปีใหม่ จะ
ท�ำอะไรให้ดีขึ้น เก่งขึ้นบ้ำง หนังสือเล่มนี้น่ำจะเป็นตัวช่วยส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้ผลงำนกำรน�ำเสนอของคุณ “เข้ำท่ำ” และ “เข้ำตำ” คนที่จะชี้ชะตำ

ว่ำงำนของคุณนั้น “สุดยอด” กว่ำเดิม และท�ำให้
เขำ OK กับงำนของคุณได้ไม่ยำก 

พรีเซนต์งานด้วยไอเดียนักโฆษณา 

ลีลานักมายากล

ผู้เขียน            Shinya Uchida

ผู้แปล           บรรเจิด ชวลิตเรืองฤทธิ์

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท.

พรีเซนต์งานด้วยไอเดียนักโฆษณา 

ลีลานักมายากล
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สวสัดเีพือ่นนักอ่ำนทุกคนค่ะ ช่วงต้นปีมำน้ีอำกำศบ้ำนเรำ
ร้อนๆ หนำวๆ ชอบกล ยังไงก็ขอให้รักษำสุขภำพกำยกันให้ดีด้วย
นะคะ แต่ส�ำหรับใครที่สุขภำพกำยดีแต่สุขภำพใจยังหวั่นๆ 
เพรำะตั้งมั่นว่ำจะสอบวัดระดับภำษำญี่ปุ่นเดือนกรกฎำคมนี้ แต่
ก็ยังกังวลกับข้อสอบอยู่ละก็ คอลัมน์เล่ำเรื่องหนังสือฉบับนี้ก็ไม่
พลำดที่จะมำแนะน�ำหนังสือดีอย่ำงซีรีส์เตรียมสอบวัดระดับ 
ชดุใหม่จำกส�ำนกัพมิพ์ภำษำและวฒันธรรมกบั TRY! เตรยีมสอบ
วดัระดบั JLPT ไว้เพิม่ควำมมัน่ใจก่อนเดนิหน้ำพชิติชยัข้อสอบกนั
ด้วย

ค�ำว่ำ TRY! ในที่นี้ นอกจำกในภำษำอังกฤษจะแปลว่ำ 
“ลองท�ำดู” แล้ว คณำจำรย์สถำบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)  
ผู้เขียนซีรีส์ดังกล่ำวยังนิยำมว่ำเป็น “ควำมพยำยำมในกำรท�ำ
คะแนน” ในกีฬำรักบี้ด้วย ฟังแค่ชื่อก็มีแรงบันดำลใจท�ำข้อสอบ
กนัแล้วใช่ไหมล่ะ ส�ำหรบัจดุเด่นของซรีส์ีชดุ TRY! เตรยีมสอบวดั
ระดบั JLPT ทีแ่ตกต่ำงจำกหนงัสอืเตรยีมสอบวดัระดบัเล่มอืน่ของ
ส�ำนักพมิพ์กค็อื ซรีีส์ชดุนีเ้ป็นชดุแรกทีม่หีนงัสอืครอบคลมุครบทกุ
ระดับในกำรสอบภำษำญี่ปุ่น คือตั้งแต่ N5-N1 เนื้อหำของแต่ละ
บทจะมุ่งเน้นกำรฝึกฝนทักษะท่ีใช้ในกำรสอบแต่ละระดับไว้ด้วย 
โดยแบ่งโครงสร้ำงของแต่ละบทได้ดงันี ้1. เนือ้เรือ่งตวัอย่ำง (มซีดีี
ประกอบกำรฟัง) 2. รูปไวยำกรณ์ที่ปรำกฏในเนื้อเรื่องตัวอย่ำง (มี
ค�ำอธบิำยกำรใช้ ประโยคตวัอย่ำง และค�ำแปล) 3. แบบฝึกหดัวดั
ควำมเข้ำใจรูปไวยำกรณ์ 4. แบบฝึกทบทวนท้ำยบท (ลักษณะ
คล้ำยข้อสอบวัดระดับคือ เลือกรูปไวยำกรณ์ เรียงล�ำดับค�ำใน
ประโยค ไวยำกรณ์ในบทอ่ำน และกำรฟัง) ส�ำหรบัส่วนเฉลย มทีัง้
สคริปต์กำรฟัง พร้อมค�ำแปลภำษำไทยทุกเล่ม และพิเศษส�ำหรับ
หนังสือ TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N4 และ TRY! เตรียม
สอบวัดระดับ JLPT N5 ที่มีแนวข้อสอบวัดระดับไว้ให้ฝึกจับเวลำ
ท�ำข้อสอบด้วยตวัเอง จะถอืเป็นหนงัสอืทีเ่หมำะส�ำหรบัผูเ้ริม่เรยีน
ภำษำญ่ีปุน่ทีต้่องกำรอ่ำนเตรยีมควำมพร้อมก่อนสอบก็ได้ หรอืใช้
อ่ำนทบทวนทักษะควำมรู้อย่ำงรอบด้ำนในเล่มเดียวก็ดี และขอ
ประชำสมัพนัธ์เพิม่เตมิสกันดิว่ำซรีส์ีชดุนีม้รีำยกำรค�ำศพัท์ทีใ่ช้ใน
บทเรียนหลัก พร้อมค�ำแปลภำษำไทยให้ดำวน์โหลดได้ที่ www.
tpapress.com โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยด้วยนะคะ นอกจำกนี้ ซีรีส์ชุด 
TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT น้ียังมีให้เลือกอ่ำนในรูปแบบ
ของ E-book ด้วย โดยสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์เดียวกัน 

รู้อย่ำงนี้อย่ำรอช้ำ รีบหำหนังสือในซีรีส์ชุด TRY! เตรียม
สอบวัดระดับ JLPT ที่ตรงกับระดับที่หมำยมั่นจะสอบให้ผ่ำนสัก
เล่มมำเตรียมอ่ำนกันตั้งแต่ต้นปีเลยดีกว่ำ ยังไงหวังว่ำเมื่อได้ลอง
ฝึกฝนพยำยำมอย่ำงเต็มที่แล้ว เพื่อนๆ จะมีผลกำรสอบเป็นที่น่ำ
พอใจกันนะคะ แล้วพบกันโอกำสหน้ำค่ะ

อนิล พยุงเกียรติคุณ

ฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย

ผู้เขียน คณาจารย์ ABK

ผู้แปล ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์ 

ISBN 978-974-443-595-8

ราคา 275 บาท

ผู้เขียน คณาจารย์ ABK

ผู้แปล เมธี ธรรมพิภพ 

ISBN 978-974-443-583-5

ราคา 275 บาท

ผู้เขียน คณาจารย์ ABK

ผู้แปล เมธี ธรรมพิภพ 

ISBN 978-974-443-596-5

ราคา 265 บาท

ผู้เขียน คณาจารย์ ABK

ผู้แปล ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม 

ISBN 978-974-443-592-7

ราคา 265 บาท

ผู้เขียน คณาจารย์ ABK

ผู้แปล ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม 
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