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STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

พรีเซนต์ขั้นเทพ : เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย, ชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท ์

การพูดในที่สาธารณะเป็นทักษะที่ส�าคัญและจ�าเป็น เพื่อช่วยให้คน ที่ท�างานเก่ง คิดเก่ง แต่อาจ

จะน�าเสนอไม่เก่ง ได้มทัีกษะการน�าเสนอทีด่ ีและมแีนวทางในการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะการน�า

เสนอของตนให้เข้าใจง่าย ใช้เวลาสั้น และเป็นแบบมืออาชีพ ในขณะที่ผู้น�าเสนอเก่งอยู่แล้ว หาก

ได้อ่านและลองฝึกฝนตาม จะพบว่ามีหลายเรื่องที่สามารถพัฒนาเพื่อยกระดับการสื่อสารได้เป็น

อย่างดี



BOOK
อังกฤษไม่พร้อม แต่พร้อม
เทีย่ว! (HAVE A NICE T RIP!)
โดย อาจารย์เอก

คนพร้อม เงินพร้อม ไกด์บุ ๊ค
พร้อม แต่ภาษาอังกฤษ...ไม่
พร้อม! แล้วเราจะไปเที่ยว ไป
สื่อสารกับเขาได้อย่างไรกันล่ะ? 
ค�าพูด ค�าถาม ค�าตอบ ที่จะต้อง
ใช้ มีให้อ่านกันในเล่มนี้แล้ว 
ตั้งแต่ ขึ้นรถ นั่งแท็กซี่ โหนรถ
ใต้ดิน ช็อปปิ้ง ซื้อของ ต่อราคา 
ว่ากันไปยันเย็บป่วย เข้าโรง
พยาบาล ซื้อยา ของหาย แจ้ง
ต�ารวจ ตรวจกระเป๋า ฯลฯ แล้ว
คุณจะรู้ว่า อังกฤษไม่พร้อม ก็
เที่ยวได้นะ! แค่ส่ือสารให้เข้าใจ
ความหมาย ก็เอาตัวรอดได้
สบาย

พูดภาษาอังกฤษง ่าย ๆ 
ในที่ท�างาน : English in 
the Off ice

โดย สุนิสา สมนึก เจเซน,    
อลิส สไมทิส

จะช่วยให้คณุรยีนรูภ้าษาองักฤษ
ง่าย ๆ ผ่านบทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตการท�างานจริง เพื่อให้คุณ
เข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
เริม่ตัง้แต่การทกัทาย การแนะน�า
ตัว การผูกมิตรและเพื่อนใหม่ 
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ 
ค�าแสลง ศพัท์และส�านวนท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน และศัพท์ที่มี
หลายความหมาย เนื้อหาอ่าน
เข้าใจง่าย ช่วยให้คุณพูดภาษา
อังกฤษได้อย่างแน่นอน

พูดคล ่องไม ่ต ้องคิด
Fluent Forever
โดย Gabriel Wyner
แปล วรรธนา วงษ์ฉัตร

วิธีการเรียนภาษาด้วยรูปแบบ
ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
เครื่ อ งมื อที่ มี อยู ่ ทั่ ว ไป ใน
อินเทอร์เน็ต แล้วด้วยวิธีการที่
เขาคิดค้นข้ึนน้ัน ท�าให้เขา
สามารถพูด ภาษาฝรั่งเศส ได้
ภายในเวลาเพียงแค่ 3 เดือน! 
เขาท�าได้อย่างไร? นี่คือความ
ลับ ท่ี เ ราจะมา เป ิ ด เผยใน
หนังสือเล่มนี้ และเชื่อเถอะ ถ้า
เขาท�าได้...คุณก็ท�าได้!



BOOK
IKIGAI อิคิไก วิถีชีวิตเรียบ

ง่ายสไตล์ญี่ปุ ่น
โดย Hector Garcia,
Francesc Miralles
แปล เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ

“อิคิไก : Ikigai” บอกเล่าวิธี
การรับประทานอาหาร วิธีคิด 
และการด�าเนินชีวิตของชาว
บ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบน
เกาะโอะกินะวะ หมู่บ้านแห่งนี้
ขึ ้นชื่อว่ามีคนอายุเกิน 100 ปี
อยู่มากมาย อิคิไกจะกระตุ้นให้
คุณค้นหาความหมายในการมี
ชีวิตอยู่ จากนั้นเชื่อเหลือเกิน
ว่า ผลที่ตามมาคือการมีชีวิต
อันยืนยาวอย่างมีความสุขกับ
สิ่งที่คุณรัก!

โลกจิต
โดย แทนไท ประเสริฐกุล

ถ้าพูดถึงค�าว่า “โลกจิต” เราจะ
นึกถึงอะไรกันเป็นอย่างแรก?? 
เราคงนึกถึง “โรคจิต”กันใช ่       
มั้ยล้า ใช่แล้วหนังสือที่ชื่อว่า 
“โลกจิต” จะมาเปิดโปงโลกของ
จิตให้เราได้รู้จักกัน ซึ่งมันไม่ใช่
แค่เร่ืองของคนบ้าโรคจิตอย่างที่
เรามกัจะเข้าใจกนัไปแนวนัน้ แต่
มนัมอีะไรท่ีมากกว่านัน้เยอะและ
น่าสนใจมากด้วย! ถ้าจะให้พูด
กันตามจริงก็คงเป็นหนังสือแนว
วทิยาศาสตร์ แต่เป็นวทิยาศาสตร์
ที่แปลกหน่อย

ฝากไว้ในแผ่นดิน

โดย  ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง

เรือ่งราวของพ่อค้าเยอรมนัผูเ้ดิน
ทางข้ามน�้าข้ามทะเลมาบุกเบิก
กิจการในสยามตั้งแต่ช่วงสมัย
รัชกาลท่ีห้า เขาเปิดร้านขายยา
เยอรมันแห ่ งแรกขึ้ น  ผ ่ าน
สงครามโลกทัง้สองครัง้ กลายเป็น 
“ชนชาตศิตัร”ู ผูแ้พ้สงคราม ถกูขบั
ออกจากประเทศ ฝ่าฟันอปุสรรค
ทางธรุกจิมากมาย จนเตบิโตขึน้
เป็นบรษิทัเดียวในประเทศทีไ่ด้รบั
ตราพระราชทานจากพระมหา
กษัตริย ์และราชวงศ์ไทยถึงส่ี
พระองค์ เขยีนขึน้จากเรือ่งจรงิของ 
B.Grimm หนึง่ในบรษิทัใหญ่ทีส่ดุ
ของไทยในปัจจบุนั
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