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ใน
โลกเรานีม้สีิง่ทีย่ากจะท�าความเข้าใจส�าหรบัคนทัว่ไปอยูม่ากมาย 
เช่น การไขปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ สูตรเคมีทางวิทยาศาสตร์ 

การค�านวณเรือ่งดาราศาสตร์ แต่ส�าหรบัผูช้ายแล้ว ส่วนใหญ่คงพร้อมใจ
กันยกต�าแหน่งสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดให้กับ “ผู้หญิง”   

เหตทุีก่ล่าวเช่นนัน้ เพราะเม่ือเอ่ยถึงสิง่มีชีวติทีเ่รยีกว่า “ผูห้ญงิ” 
หลายคนคงจะนึกไปถึงอารมณ์ และความคิดอันซับซ้อน รวมไปถึงค�า
พูดของผู้หญิงที่ไม่อาจรู้ได้เลยว่าถ้อยค�าที่เธอพูดออกมานั้นมีความ
หมายใดๆ แอบแฝงอยู่หรือไม่ บ่อยครั้งที่แค่ฟังค�าพูดเพียงอย่างเดียว
อาจไม่พอ แต่ยังต้องสังเกตจากน�้าสียง ท่าทาง แววตา และสีหน้าของ
เธอประกอบด้วย กว่าจะรู้ว่าในตอนนั้นเธออยู่ในอารมณ์ไหนกันแน่ ซึ่ง
สิ่งเหล่านั้นช่างยากล�าบากเสียเหลือเกินส�าหรับผู้ชาย เพราะผู้ชายส่วน
ใหญ่ไม่ได้คิดซับซ้อน และมีความละเอียดอ่อนมากเท่าผู้หญิง จนบาง
ครั้งก็อาจท�าให้เกิดการเมินเฉย หรือไม่ก็ตีความสิ่งที่ผู้หญิงพูด และคิด
ออกมาผิดๆ ได้ ผู้ชายบางคนอาจถึงขั้นกุมขมับ ไม่รู้ว่าท�าอย่างไรถึงจะ
เอาใจผู้หญิงถูกดี หากคุณคือคนหนึ่งที่ยังหนักใจกับปัญหาเหล่านี้  
เล่าเรื่องหนังสือฉบับนี้มีหนังสือที่จะตอบโจทย์มาแนะน�า

หนังสือ พูดแบบนี้ผู้หญิง “ถูกใจ” ผู้ชายทราบแล้ว “เปลี่ยน” 
จะช่วยแนะน�าให้คุณรู้จักผู้หญิงมากขึ้นในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ความคดิ ความรูส้กึ หรอืแม้กระทัง่อารมณ์ทีแ่ฝงมากับค�าพดูในช่วงเวลา
ขณะนั้น โดยอาคิระ อิโต ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาชาย และหญิง ที่มี
มุมมองว่า เหตุที่ผู้ชายมองว่า “ผู้หญิงเป็นเพศที่ยุ่งยาก” นั้นเป็นเพราะ 
โครงสร้างทางด้านจติใจ และรปูแบบการสือ่สารของผูห้ญิงกับผูช้ายนัน้
แตกต่างกันอย่างมาก นั่นเองที่ท�าให้เกิด “ก�าแพงระหว่างหญิงชาย” 
ขึ้นมา ดังนั้น คุณอาคิระจึงได้รวบรวมข้อมูลจากทั้งประสบการณ์จริง 
และผู้ที่เข้ามาขอค�าปรึกษาแล้วน�ามาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ เพื่อบอก
เคล็ดลับง่ายๆ ที่จะท�าให้คุณเข้าใจผู้หญิงมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการยกตัวอย่างสถานการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปใน
ชวีติประจ�าวนัมากมาย อย่างเช่น เม่ือผูห้ญงิพดูว่า “ช่างไม่เข้าใจฉนัเอา
เสียเลย” แล้ว หากคุณเป็นฝ่ายตรงข้ามควรจะตอบว่าอย่างไร 
เพ่ือให้เธอรู้สึกดี และพอใจ หรือไม่ควรพูดแบบไหนเพื่อ 
บัน่ทอนจติใจของเธอ และให้ค�าแนะน�าว่าพดูอย่างไรถึงจะไม่
ไปกระตุกต่อมอารมณ์เสียของผู้หญิงเข้า รวมถึงยกตัวอย่าง 
ค�าพูดต้องห้ามที่เมื่อพูดออกมาแล้วอาจท�าให้ผู้หญิงถึงขั้น
อารมณ์ไม่ดหีรอืเสยีเซลฟ์ข้ึนมาทนัททีนัใด (โดยทีผู่พ้ดูอาจไม่รู้
ตัวด้วยซ�้าว่าไปท�าอะไรตั้งแต่เมื่อไรให้เธอไม่พอใจเข้า) อย่าง
เช่นค�าพูดที่ว่า “เรื่องแค่นี้ ตัดสินใจเองสิ”  “แหม อายุอานาม
ก็ปาเข้าไป...ปีแล้ว” หรือ “ท�าไมยังไม่แต่งงานล่ะ?” เป็นต้น 
และยังมีการยกตัวอย่างค�าพูดที่แม้เป็นเพียงค�าพูดสั้นๆ แต่ก็
เป็นเหมือนดั่งมนต์ที่จะมัดใจอีกฝ่าย เช่น “ขอบคุณ” “ยอด

เยี่ยมจริง ๆ” หรือ “ยินดีให้ค�าปรึกษาเสมอ” เป็นต้น
นอกจากนี้ ก็ยังมีการ “ถอดรหัสค�าพูดที่น่ากลัวของผู้หญิง” ซึ่ง

ถ้าใครได้ฟังแล้วก็อาจสงสัยขึ้นมาว่าในขณะนั้นเธอคิดอะไรอยู่กันนะ 
บางคนอาจถึงขั้นตีความแง่ลบไปล่วงหน้าเลยก็มี ยกตัวอย่างเช่น 
ค�าพูดทีว่่า “นี ่มเีรือ่งอยากจะคยุด้วยสกัหน่อย” “ท�าไมเงยีบไปล่ะ?” หรอื 
“มีใครอยู่ด้วยน่ะ?” และอีกมากมายหลากหลายค�าถาม ซึ่งถ้าหากคุณ
เป็นผู้ที่ถูกถามค�าถามเหล่านี้เข้า และมักจะคิดไม่ตกว่าจะตอบอย่างไร
ให้ถูกใจเธอ ลองหาค�าตอบจากหนังสือเล่มนี้ดู  

อย่างไรก็ตาม ผู ้เขียนไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อให ้
ผู้ชายต้องเป็นฝ่ายพูดจาเพื่อเอาใจผู้หญิงแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะ
หนังสือเล่มนี้นั้น นอกจากจะท�าให้ผู้ชายเข้าใจผู้หญิงได้มากขึ้นแล้ว  
ผู้เขียนก็ยังได้อธิบายเปรียบเทียบว่าในแต่ละเรื่องนั้นผู้ชายกับผู้หญิง 
มีความคิดที่แตกต่างกันอย่างไรได้อย่างสมเหตุสมผล กล่าวได้ว่า 
นอกจากผูช้ายจะได้ท�าความเข้าใจผูห้ญิงแล้ว หนงัสอืเล่มนีก้ย็งัช่วยให้
ผู้หญงิเข้าใจผู้ชายมากขึ้นได้อย่างเท่าเทียมเช่นกัน เพื่อความราบรื่นใน
การปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในที่ท�างาน ภายในครอบครัว 
หรอืแม้กระทัง่ใครกต็ามทีก่�าลงัอยูใ่นช่วงเริม่สานสมัพันธ์กบัคนท่ีถกูใจ
ให้เริ่มต้น และไปต่อได้อย่างยั่งยืน

เพราะว่าคนเรานัน้ไม่ได้เหมอืนกนัหมดทกุคน แต่ละคนต่างกม็ี
วิธีแสดงออกทางด้านค�าพูดที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นว่า บางคน
อาจจะพูดตรง บางคนอาจจะพูดอ้อมๆ และบางคนอาจจะไม่พูดแต ่
นิ่งเงียบ และคิดอยู่คนเดียวในใจก็เป็นได้ ซึ่งสองประเภทหลังนี้เราไม่
สามารถล่วงรูไ้ด้ง่ายๆ เลยว่าอกีฝ่ายคดิอะไรอยู ่ผูห้ญงิเองกเ็ช่นกัน และ
ยิง่เป็นทีรู่ก้นัว่าผูห้ญงินัน้เป็นเพศทีม่คีวามละเอยีดอ่อนทางด้านอารมณ์
ความรู้สึกเป็นพิเศษด้วยแล้ว เวลาที่เราจะพูดหรือตอบโต้อะไรไปก็ควร
จะคดิและไตร่ตรองให้ดเีพ่ือไม่ให้เป็นการท�าร้ายความรูส้กึของพวกเธอ
เข้า แต่สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพศอะไรก็ตาม การเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา และพูดถนอมน�า้ใจกันไว้นัน้ก็คอืสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุอยูด่ี
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สวสัดี
เพื่อนๆ นักอ่านชาว TPA 

News ทุกท่านครับ มีใคร

ในที่นี้เรียนภาษาเกาหลีกันอยู่บ้างหรือเปล่า

เอ่ย...โอ้โฮ ยกมือกันพรึ่บเลย แล้วเคยได้ลอง

อ่านหนังสือ ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น กัน

บ้างหรือยังครับ...โอ้ ค่อยยังชั่ว แสดงว่าของ

เขาดีจริงๆ (งานอวยต้องมานะครับ แหะๆ) 

คอลมัน์ เล่าเรือ่งหนงัสอื ในฉบับนีม้หีนงัสอืที่

น่าสนใจส�าหรับเพื่อนๆ ท่ีเรียนภาษาเกาหลี 

มาฝากกัน นั่นก็คือ ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง น่ันเองครับ 

เหมาะเป็นคูม่อืส�าหรบัทบทวนบทเรยีนและเตรยีมตวัผจญกบัการ

สอบทุกสนามเลยก็ว่าได้

ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง เป็นเล่มต่อของ ไวยากรณ์

เกาหลีระดับต้น ที่ตีพิมพ์และวางจ�าหน่ายไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเล่ม

ระดบัต้นนีไ้ด้รับความสนใจจากเพือ่นๆ นกัอ่านกนัอย่างกว้างขวาง 

มีเสียงแนะน�าติชมเข้ามามากมาย รวมถึงเสียงเรียกร้องให้ท�า

ระดับกลางมาตอบสนองความต้องการของผู้เรียนด้วย ร้อนถึงหู

ของ ผศ.สิทธินี ธรรมชัย ผู้เขียนหนังสือซีรีส์นี้ต้องรีบจรดปากกา

เขียนระดับกลางออกมาสู่สายตาเพื่อนๆ อย่างที่จะน�ามาแนะน�า

กันนี ้หลักใหญ่ใจความ และเนือ้หาโดยรวมจะมลีกัษณะคล้ายคลงึ

กับเล่มระดบัต้น คอื รวบรวมไวยากรณ์ และรปูประโยคทีใ่ช้ในการ

สอบวัดระดับภาษาเกาหลี หรือ TOPIK ระดับกลาง (ตั้งแต่ระดับ 

3 ขึน้ไปจนถึง 6) ไว้กว่า 161 ไวยากรณ์ เรยีงไว้เป็นหมวด

หมู่ต่างๆ 33 หมวด เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย เป็นกลุ่มก้อน 

เช่น รูปประโยคเกี่ยวกับเวลา (는 중이다, 는 동안) ความ

ตั้งใจ ((으)러 가다/오다, 기 위한) การเปรียบเทียบ ((과/와) 

비교하다, 는 듯이) การบอกเงื่อนไข ((는/ㄴ) 다면, (으) 라

면) เป็นต้น เมื่อย่อยลงไปแต่ละรูปประโยคจะประกอบ

ด้วยความหมาย ค�าอธิบายวิธีการใช้งานอย่างละเอียด กฎการใช้

งาน และตัวอย่างประโยค เพื่อให้เห็นการใช้งานจริง ซึ่งตัวอย่าง

ประโยคนี้เองก็มีค�าแปลควบคู่กันไป ช่วยให้เข้าใจความหมาย 

และลักษณะการน�าไปใช้งานได้อย่างเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

และใครที่อาจจะค้นหาไวยากรณ์ที่ต้องการตามหมวดหมู่แล้วไม่

เจอ หรือหาล�าบาก ที่ท้ายเล่มก็มีดัชนีรวมไวยากรณ์ไว้ให้ส�าหรับ

ค้นหาได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วย

หลายคนที่ติดใจกับ ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น จะต้อง

ประทับใจกับ ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง แน่นอนครับ ด้วย

เนือ้หาทีแ่น่น ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นคู่มอืทีจ่ะช่วยสร้างความมัน่ใจ

ก่อนสอบได้อย่างด ีใครทีไ่ม่มเีวลาทบทวนต�าราเล่มหนาๆ หลายๆ 

เล่ม ลองพก ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง เล่มนี้เพียงเล่มเดียว 
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