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รอให้ถึงเกษียณ ก็ส�ยเสียแล้ว

เพิ่งผ่านฤดูเกษียณอายุราชการมาหมาดๆ ช่วงเดือนที่ 

ผ่านมาจึงเปรียบเหมือนฤดูแห่งการผลัดใบ มีความงอกงาม และ 

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในองค์กร ส�าหรับตัวผู้เกษียณอายุ

เองกเ็ช่นกนั นีเ่ป็นช่วงแห่งการเปล่ียนผ่านครัง้ใหญ่ มหีลายเรือ่งต้อง

เรียนรู้และปรับตัว ถ้ามองจากมุมของคนวัยท�างานอาจมองว่าเป็น

เรือ่งน่าอิจฉาทีส่ดุ เพราะจะได้หลดุพ้นจากพนัธนาการทัง้หลาย เป็น

ช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตตามใจปรารถนาเสียที

แต่ในควำมเป็นจรงิ จะมสีกักีค่นใช้ชวีติหลงัเกษยีณได้อย่ำง

มีควำมสุข ? ในเมื่อทุกส่ิงรอบตัวเปล่ียนไปชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ 

จากที่เคยตื่นเช้าไปท�างาน ได้พบปะผู้คนมากมายทุกวัน กลายเป็น

ว่าต้องอยู่เฝ้าบ้านคนเดียว มีเวลาว่างเหลือเฟือแต่ไม่รู้จะท�าอะไรดี 

คนที่มีงานอดิเรกหรือมีกิจกรรมสังสรรค์อยู่บ้างคงไม่มีปัญหาเท่าไร 

แต่ส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้าง เบื่อหน่าย หรือกลายเป็น

คนขี้หงุดหงิดโดยไม่รู้สาเหตุ เพราะนอกจากรูปแบบการใช้ชีวิตจะ

เปลี่ยนไปแล้ว ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ 

การเงิน ความสัมพันธ์กับลูกหลานในบ้าน รวมถึงความรู้สึกมั่นคง

ในอนาคต ที่ล้วนมีผลให้ไม่อาจใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสบาย ๆ ไร้

กังวลอย่างที่คิดไว้แต่แรกได้ 

การจะทำาให้ช่วงเวลาหลังเกษียณอีก 10 ปี 20 ปีข้างหน้ามี

แต่ความสขุกายสบายใจนัน้ เป็นเรือ่งทีส่มาชกิทกุคนในครอบครวั

ต้องเรียนรู้ร่วมกัน และหนังสือที่แนะน�าในฉบับนี้คือ “รอให้ถึง

เกษียณ ก็สายเสียแล้ว” เขียนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น จะน�า

ประสบการณ์ตรงทัง้จากการเป็นแพทย์ และเป็นผูส้งูอายุ มาบอกเล่า

ให้รูท้กุแง่มมุ ทัง้สภาพร่ายกาย อารมณ์ความรูส้กึทีเ่ปลีย่นไป รวมถึง

สถานการณ์ และปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุวัยเกษียณ เพื่อให้

เห็นภาพในอนาคตชัดเจน จะได้ตั้งหลักและเตรียมรับมือได้ถูกต้อง 

นอกจากนี้ยังมีค�าแนะน�าที่เป็นรูปธรรมส�าหรับผู้สูงอายุว่าแบบแผน

กำรด�ำเนนิชวิีตต่อจำกนีค้วรเป็นอย่ำงไร มอีะไรบ้ำงทีต้่องจดักำร และ

เตรยีมกำร รวมถึงแนะวิธปีระมำณกำรรำยรบั-รำยจ่ำย และวำงแผน

เรือ่งกำรเงิน ส่วนลูกหลานเอง เมือ่อ่านเล่มนีแ้ล้วจะเข้าอกเข้าใจผูส้งู

อายุมากขึ้น รู้วิธปีฏิบัติตัวและการดูแลเอาใจใส่ท่านอย่างเหมาะสม 

ความอึดอัดหนักใจและเรื่องกระทบกระทั่งที่เคยเกิดขึ้นในบ้านจะ 

ลดลง ทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น 

ขอยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นแทบทุกบ้าน อย่างการ 

ไหว้วานให้คุณตาคุณยายวัยเกษียณช่วยเลี้ยงหลาน ดูเผินๆ ก็ไม่น่า

มีปัญหาอะไร ลูกหลานส่วนใหญ่มองว่าให้อยู่กับเด็กๆ ท่านจะได้ไม่

เหงา แถมยังช่วยแบ่งเบาภาระได้มาก ฝั่งผู้สูงอายุเองก็เต็มใจ รู้สึก

ว่าตัวเองมีคุณค่า และได้ท�าตัวให้เป็นประโยชน์ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น

คือ กลับกลายเป็นว่าผู้สูงอายุมีหน้าที่รับเลี้ยงเด็กแบบเต็มเวลา แม้

ท่านจะมีประสบการณ์ และความช�านาญก็จริง แต่อย่าลืมว่าวัยนี้

สภาพร่างกายต้องการการพักผ่อนมากขึ้น จะให้ว่ิงไล่ตามหรือเล่น

กับหลานทั้งวันคงไม่ไหว อีกอย่างท่านอาจอยากออกไปเที่ยวหรือ 

มเีวลาพบปะเพือ่นฝงูบ้างกเ็กรงใจไม่กล้าบอก ดงันัน้การมอบหน้าที่

ให้เลี้ยงดูหลานถือว่าเป็นภาระที่มากเกินไป ควรเป็นการฝากฝังให้

ช่วยดูแลเป็นครั้งคราวจะดีกว่า และอีกปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือ 

ปู่ย่าตายายส่วนใหญ่จะตามใจหลาน อยากได้อะไรก็หาให้หมด

จึงถูกต่อว่าว่าท�าให้เด็กเสียนิสัย หรือไม่ตัวพ่อแม่ก็อยากจะอบรม

เลีย้งดลูกูในแบบของตวัเอง แต่ฝ่ังปูย่่าตายายกค็อยก�ากบัให้ต้องท�า 

แบบนั้นแบบนี้จนดูเหมือนก้าวก่ายมากเกินไป สุดท้ายอาจจะมีใคร

พลั้งปากพูดจาให้ช�้าใจหรือผิดใจกันก็มี เรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ก็มี

ค�าแนะน�าและทางออกที่พอดีๆ ส�าหรับทั้งสองฝ่ายด้วยเช่นกัน
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หมวด ภาษาญี่ปุ่น

ราคา 350 บาท (ซีดี 2 แผ่น)

ISBN 978-974-443-723-5

เรียนภาษาญี่ปุ่นมาได้สักพักแล้ว เรียนจนจบระดับต้น และ

ก�าลงัก้าวขึน้สูร่ะดบักลาง แต่แล้วความมัน่ใจกต้็องหดหายไป เพราะ

พอถึงเวลาจริงๆ กลับไม่สามารถสนทนาได้อย่างใจคิด ติดๆ ขัดๆ 

สถานการณ์นีค้วรจะใช้ไวยากรณ์ไหน บางไวยากรณ์หน้าตากค็ล้ายๆ 

กนั ความหมายกใ็กล้เคยีงกัน ท้ังๆ ท่ีเรยีนไวยากรณ์ระดบัต้นมาอย่าง

โชกโชน และแน่นปึ้กแล้วแท้ๆ ...

คอลัมน์  “เล่าเรื่องหนังสือ” ในฉบับนี้จึงขอน�าเสนอหนังสือที่

จะมาช่วยให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางสามารถสนทนาภาษา

ญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจมากขึ้น กล้าใช้มากขึ้น เป๊ะมากขึ้นกับ “สนทนา

ภาษาไวยากรณ์ญี่ปุ่น”

หนังสือ “สนทนาภาษาไวยากรณ์ญ่ีปุ ่น” เน้นไปที่การ

ทบทวนและประมวลความรู้ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ผ่านการเรียน

ในระดับต้นมาจนเข้าสู่ระดับกลาง แต่ก็ยังกล้าๆ กลัวๆ หรือจับต้น

ชนปลายไม่ถูกว่าไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้นที่ได้เรียนผ่านไป

แล้ว ทั้งหมดนั้นแต่ละรูปประโยคหรือไวยากรณ์ใช้งานจริงอย่างไร 

เพราะบางไวยากรณ์ก็สามารถใช้ไ ด้ในหลายสถานการณ์หรือมีวิธี

ใช้หลายวิธี เช่น รูปประโยค ～ている ในเล่มมีวิธีใช้ถึง 5 วิธีด้วย

กัน เวลาน�าไปสนทนาจริงก็เลือกใช้ไม่ถูก หนังสือเล่มนี้จึงน�าเสนอ

การเรียนรู้ผ่านประโยคสนทนารูปแบบต่างๆ ทั้งบทสนทนาขนาด

สั้น ตัวอย่างประโยค ฯลฯ ซึ่งถือเป็นปลายทางหนึ่งของการประยุกต์

ใช้ไวยากรณ์ ท�าให้มองเห็นภาพการน�าไวยากรณ์ไปใช้ในการ

สนทนาจริงได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมทั้งจ�าแนกวิธีการใช้

ไวยากรณ์แต่ละไวยากรณ์ท่ีมคีวามคล้ายคลึงกันหรอืสามารถใช้ได้ใน 

หลากหลายสถานการณ์ไว้อย่างชัดเจนเป็นสัดเป็นส่วน จ�าแนก

ส�านวนที่ผู ้หญิง และผู้ชายใช้ต่างกันโดยก�าหนดด้วยตัวอักษร F 

ส�าหรับส�านวนผู้หญิง และ M ส�าหรับส�านวนผู้ชาย รวมถึงแนะน�า

ส�านวนแบบกันเองที่นิยมใช้กับเพื่อนฝูงหรือผู้ที่สนิทสนมกัน 

นอกจากนีย้งัหยบิยกหวัข้อเกีย่วกบัค�ากรยิาวเิศษณ์ทีม่หีลาย

ความหมาย ค�าเลยีนเสยีงธรรมชาต ิและค�าแสดงท่าทาง ค�านามโดย

หน้าที่ และค�าอุทาน มาอธิบายโดยละเอียด ซึ่งค�าเหล่านี้เป็นหัวข้อที่

ไม่ค่อยพบเหน็ในหนงัสอืเล่มอืน่ๆ มากนกั เรยีกได้ว่าเป็นการเรยีนการ

สนทนาด้วยภาษาไวยากรณ์ๆ อย่างแท้จริง และในหนังสือเล่มนี้ยังมี

ซีดีประกอบการศึกษาให้ถึง 2 แผ่น ไว้ส�าหรับฟังบทสนทนาตัวอย่าง

ที่เป็นธรรมชาติ และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การออกเสียงสูงต�่าในค�า หรือ

การออกเสียงสูงต�่าท้ายประโยคที่เป็นธรรมชาติอย่างที่ใช้พูดกันใน

ชีวิตประจ�าวันอีกด้วย

ขณะที่เพื่อนๆ นักอ่านชาว TPA News ได้อ่านบทความนี้ 

หนงัสอื “สนทนาภาษาไวยากรณ์ญีปุ่น่” น่าจะกระจายตามร้านหนงัสอื

ชัน้น�าทัว่ไปจนครบแล้ว เนือ่งจากเป็นหนงัสอืใหม่ล่าสดุของทางส�านกั

พิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมที่เพิ่งจะเสร็จไปเมื่อเดือน ต.ค. 60 ที่ผ่าน

มานีเ้อง และแม้ว่าต้นฉบบัภาษาญีปุ่น่ของหนงัสอืเล่มนีจ้ะตพีมิพ์มา

นานพอสมควรแล้ว แต่จะเห็นได้ว่าความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ที่สอน

ในหนังสือยังคงความทันสมัย สามารถได้ใช้เสมอ ไม่เปลี่ยนแปลงไป

ตามกาลเวลา ช่วยให้มั่นใจว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางจะได้

รับความรู้ที่ถูกต้องแม่นย�าจนสามารถน�าไปใช้สนทนาให้เป็นภาษา

ไวยากรณ์ได้อย่างเหมาะสม

พูดให้เป็นภ�ษ� ญี่ปุ่น
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