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ใครๆ ล้วนแต่ต้องการประสบความส�าเร็จในชีวิต แต่ 
“ความส�าเร็จ” คืออะไร? คนท่ีสังคมให้การยอมรับ

หรือมีชื่อเสียงเท่านั้นหรือ จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความส�าเร็จ?  
แท้จริงแล้ว เราวัดความส�าเร็จจากอะไร? 

บางคนประสบความส�าเร็จในด้านหน้าที่การงาน แต่ชีวิตคู่
กลับล้มเหลว บางคนประสบความส�าเร็จในด้านการ
งาน และเร่ืองต่างๆ แต่สุขภาพกลับย�่าแย่ทรุดโทรม 
ส่วนคนท่ีไม่เคยประสบความส�าเร็จเลยก็ได้แต่โทษ
ตนเองว่าเป็นคนไม่เอาไหน วันๆ ได้แต่เฝ้าถามว่า
เพราะเหตุใดตนเองถึงไม่ประสบความส�าเร็จเหมือน
คนอื่นเสียทีแต่ก็ไม่ยอมลงมือท�า หากคุณเป็นหนึ่งใน
ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนี้ อยากให้คุณได้ลองอ่าน
หนงัสอืเล่มน้ีเพือ่ท�าความรูจ้กักับ “ความส�าเรจ็ในชวีติ
ที่แท้จริง” ดู

หนังสือ “เปลี่ยนเป็นคนส่วนน้อยที่ส�าเร็จ
มากกว่าคนส่วนใหญ่” จะแนะน�าให้รู้จักเคล็ดลับที่จะ
ท�าให้คุณประสบความส�าเร็จใน “ทุกด้านของชีวิต” 
โดย ฮิโรยูกิ อิโนะอุเอะ ทันตแพทย์ชาวญี่ปุ่นผู้เปิด
คลินิกที่ได้ชื่อว่า “ไม่เพียงรักษาแค่ฟัน แต่ยังช่วย
เยียวยาจิตใจคนไข้ด้วย” สาเหตุเนื่องมาจากคุณหมอ
ฟันท่านนี้พบว่า คนไข้ส่วนใหญ่มีความทุกข์ในการใช้ชีวิตต่างๆ กัน 
เช่น รู้สกึว่า “ท้ังๆ ทีพ่ยายามแล้ว แต่เพราะเหตใุดสิง่ทีท่�าอยู่ถงึไม่ราบ
รื่นเอาเสียเลย” หรือ “แม้ว่าหน้าที่การงานก�าลังไปได้สวย แต่ท�าไม
กลบัไม่รูส้กึถงึความพงึพอใจจากหัวใจเสียที” ดงัน้ันนอกจากจะรกัษา
ด้านทันตกรรมแล้ว เขายังให้ค�าปรึกษาด้านปัญหาชีวิตแก่คนไข้ จน
ปัจจุบันนี้ จ�านวนผู้มารับค�าปรึกษามีมากกว่า 60,000 คน

นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้จะเผยให้เห็นถึงความแตกต่างทาง
ด้านความคดิ และพฤตกิรรมของคนจ�านวน 1% ท่ีประสบความส�าเรจ็
ในทุกด้านของชีวิต กับคนจ�านวน 99% ที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ประสบความ
ส�าเร็จ (หรือประสบความส�าเร็จแค่บางเรื่อง) และแนะน�า 45 วิธีก้าว
สูค่วามส�าเร็จ และความสขุ ไม่ว่าจะเป็นด้าน “ภาพลกัษณ์ของตนเอง” 
“การเพิ่มเวลาให้ตนเอง” “การเผชิญหน้ากับการท�างาน” “มนุษย-
สัมพันธ์” “การเรียนรู้ และลงทุนกับตนเอง” รวมถึง “วิธีการเพิ่มความ
สขุให้ตนเอง” ซึง่ล้วนแต่เป็นวธีิง่ายๆ และท่ีส�าคญัคอื บางวธีินัน้หลาย
คนทราบอยู่แล้วแต่ไม่เคยท�า 

ตัวอย่างเช่น คนจ�านวน 1% จะเริ่มต้นตื่นนอนตอนเช้า และ
ใช้เวลาอยู่กับตนเอง เพื่อให้ความเงียบในยามเช้าสร้างสมาธิให้เป็น
เวลา 30 นาที แต่ก็มีคนจ�านวนไม่น้อยที่เมื่อตื่นขึ้นมาก็ต้องรีบเร่งท�า
อะไรหลายต่อหลายอย่าง ไม่ทันไรก็ต้องออกไปท�างานเสียแล้ว ไม่มี
เวลามาใช้เวลาท�าสมาธิอย่างทีว่่า หรอืเมือ่เวลาทีเ่กิดความผดิพลาด
เนือ่งจากตนเองเป็นสาเหตขุึน้มา หลายคนคงจะเอาแต่โทษหรอืต�าหนิ
ตนเอง แต่มีคนจ�านวน 1% ที่เมื่อท�าผิดพลาดแล้วจะรีบลืมความผิด
พลาดนั้นไป และหันมาแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลลัพธ์

ออกมาดีนั่นเอง 
นอกจากตวัอย่างทีไ่ด้ยกขึน้มาข้างต้น

แล้ว ก็ยังมีหนทางสู่ความส�าเร็จ และความสุข 
อื่นๆ อีก ที่หากได้อ่านแล้วก็อาจถึงกับแปลก
ใจว่าช่างง่ายดายขนาดนีเ้ชยีวหรอื และบางวธิี
ก็ยังเป็นนิสัยที่คุณนั้นท�าเป็นประจ�าอยู่แล้ว
ด้วย ที่เหลือก็เพียงแค่ลองปรับเปลี่ยนแนวคิด 
และการกระท�าบางอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไป
ดู แล้วคุณจะเข้าใจว่าการที่จะมีชีวิตราบรื่น
และมีความสุขนั้นไม่ยากเลย

ไม่ว่าใครต่างก็ต้องเคยล้มเหลวผิด
พลาดกันมาแล้วทั้งนั้น ไม่มีใครที่จะประสบ
ความส�าเรจ็ได้ในคราวแรก ทกุสิง่ทกุอย่างล้วน
ขึน้อยูก่บัตัวคุณเองว่าเมือ่ผดิพลาดแล้วจะกล้า

ลกุขึน้มาใหม่อกีกีค่รัง้ หรอืเมือ่เดนิทางนีแ้ล้วกลบัไม่เจอจดุหมายหรอื
ไม่เป็นดังที่หวัง ถึงเวลานั้น คุณกล้าที่จะเดินไปในเส้นทางใหม่ๆ เพื่อ
ค้นหาเป้าหมายสู่ความส�าเร็จที่แท้จริงหรือเปล่า ไม่มีอะไรที่ได้มา
ง่ายๆ ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับความคิดและการกระท�าของคุณเอง

โดยจดุเริม่แรกทีจ่ะเปลีย่นชวีติคณุได้กค็อืการเปลีย่น “ความ
คดิ” ของคณุก่อน หากเปลีย่นความคดิได้ พฤตกิรรมกจ็ะเปลีย่น หาก
เปลีย่นพฤตกิรรมได้ ลกัษณะนสิยักจ็ะเปลีย่น และสดุท้าย ทกุสิง่กจ็ะ
เปลีย่นไปตามทีค่ณุคดิไว้ แล้วคณุกจ็ะกลายเป็น “คน 1% ทีป่ระสบความ
ส�าเรจ็อย่างแท้จรงิ และมชีวิีตทีร่าบรืน่ในทกุด้าน” ได้นัน่เอง

“เปลี่ยนเป็นคนส่วนน้อยที่ส�าเร็จมากกว่าคน

ใหญ่ส่วน
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สวสัดี
เพื่อนๆ นักอ่านชาว TPA News ทุกคน
ครับ คอลัมน์เล่าเรื่องหนังสือในฉบับนี้

มีหนังสือดี ๆ ท่ีน่าสนใจมาแนะน�ากันอีกเช่นเคย หลาย
ท่านอาจทราบอยู่แล้วแต่อีกหลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่
ทราบว่า ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมของเราผลิต
หนังสือภาษาไทยด้วย ซึ่งเป็นหนังสือสอนภาษาไทย
ส�าหรับชาวญี่ปุ่นเป็นหลัก และหนังสือ “เก่งไทย ไม่ยาก” 
ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่เพิ่งออกมาใหม่ไม่นานมานี้ และได้
เสียงตอบรับจากผู้ใช้เป็นอย่างดีครับ

ภาษาไทยเป็นอีกภาษาหน่ึงในเอเชียท่ีชาวญี่ปุ่น
ให้ความสนใจ จะเหน็ได้จากจ�านวนของผูเ้รยีนภาษาไทย
ชาวญี่ปุ่นทั้งในประเทศญี่ปุ่น และในประเทศไทยที่เพิ่ม
ขึ้นทุกๆ ปี หนังสือสอนภาษาไทยในตลาดเองก็มีให้เลือกหา
มากมายหลายปก แต่เป็นหนังสือส�าหรบัผู้เรยีนในระดบัต้นซะเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งก็จะมีค�าอธิบายวิธีการใช้งานตัวภาษาหรือตัวอย่าง
ประโยคค่อนข้างน้อยและไม่เพยีงพอ “เก่งไทย ไม่ยาก” จงึถกูสร้าง
ขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ ณ จุดนี้ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ
ระดบักลาง รวบรวมรปูประโยคและส�านวนการสนทนาภาษาไทย
ในบริบทต่าง ๆ ท่ีใช้จริงไว้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท�าได้ 
นอกจากประโยคที่ใช้ในภาษาเขียนแล้ว ก็ยังมีส�านวนภาษาพูด
ด้วย รวมแล้วกว่า 200 รูปประโยค แต่ละรูปประโยคประกอบไป
ด้วยรูปประโยคหลักภาษาไทย รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นที่น�ามา
เทยีบเคยีงกบัรปูประโยคหลกั โครงสร้างการใช้งานรปูประโยค ค�า
อธิบายโครงสร้างเป็นภาษาญี่ปุ่น และตัวอย่างประโยคทั้งภาษา
ไทย และญี่ปุ่นพร้อมค�าอ่านโฟเนติกส์ภาษาไทย

แม้ว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะมุง่เน้นกลุม่ผูเ้รยีนทีส่ามารถอ่านตวั
อักษรภาษาไทยได้ แต่ก็ยังใส่เสียงอ่านโฟเนติกส์ภาษาไทยไว้
ควบคู่กัน เพื่อให้ผู้เรียนที่ยังไม่สามารถอ่านอักษรไทยสามารถใช้
ศึกษาด้วยตนเองได้ ส่วนของประโยคตัวอย่างก็มีความพิเศษ 
เช่นกัน คือนอกจากตัวอย่างประโยคภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และ
โฟเนติกส์ที่มีเป็นพื้นฐานแล้ว ยังมี “ค�าแปลตรง” ของค�าศัพท์
ภาษาไทยแต่ละค�าในตวัอย่างประโยคเป็นภาษาญีปุ่น่ด้วย ท�าให้
แม้ว่าจะไม่มีพจนานุกรม ผู้เรียนก็สามารถเข้าใจความหมายของ
ค�าศัพท์แต่ละค�าได้ในทันที และ “เก่งไทย ไม่ยาก” ไม่เพียงรองรับ
ความต้องการศึกษาภาษาไทยส�าหรับชาวญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยัง 
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหน่ึงคือ ผู้สอนภาษาไทยให้แก่
ชาวญี่ปุ่น ควบคู่กันไปอีกด้วย โดยในเล่มจะมีฟุริงานะ (เสียงอ่าน

ของอกัษรคนัจทิีเ่ป็นอกัษรฮริางานะ) ประกอบ
ค�าศัพท์ทกุค�า เพือ่ความสะดวกในการสบืค้นและออกเสียงส�าหรบั
ผู้ใช้ชาวไทยในการน�าไปถ่ายทอดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากเพื่อน ๆ ต้องคลุกคลีอยู่กับชาวญี่ปุ่น และต้องการ 
เผยแพร่ภาษาไทย และการใช้งานภาษาไทย “เก่งไทย ไม่ยาก” ก็
นับเป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมตัวช่วยหนึ่ง เพราะนอกจากจะช่วยให้
ตัวผู้สอนเองพัฒนาภาษาญี่ปุ ่นแล้ว ผู ้เรียนที่เป็นชาวญี่ปุ่นก็
สามารถน�าไปใช้ศึกษา และทบทวนด้วยตนเองได้อีกด้วย

เก่งภาษาไทยได้...

ผู้เขียน ดร.ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์

ราคา  275 บาท

หมวด  ภาษาไทย
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ไม่ยาก
อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
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