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เมื่อ
วนัเสาร์ที ่30 ต.ค. 2553 ทีผ่่านมา ทางส�านกัพมิพ์ภาษา
และวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับภาษา

กวางตุ้งขึ้น ในหัวข้อ “รู้ภาษากวางตุ้งวันนี้ ดีอย่างไร” ภายในงาน
มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 15 จุดประสงค์หลักของการจัด
สมัมนาครัง้นีก้เ็พือ่เป็นการประชาสัมพนัธ์ให้ผู้คนท่ัวไปได้รบัทราบถงึ
ความส�าคญัและท่ีมาท่ีไปของภาษากวางตุง้นัน่เองครบั โดยวทิยากร
ของวันนั้นคือ อาจารย์หยูซิงกุก อาจารย์พิเศษภาษาจีนกลางและ
ภาษากวางตุ้ง จากโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ตอนที่รู ้ตัวว่าจะต้องจัดสัมมนาเพื่อเปิดตัวหนังสือภาษา
กวางตุง้ ต้องขอบอกเลยว่า หนักใจมากๆ เนื่องจากมีหลายเสียงออก
ความเห็นว่า ภาษากวางตุ้งไม่น่าจะแพร่หลายเท่าภาษาจีนกลาง       
เราจึงงัดกลเม็ดและอะไรต่างๆ นานาเพื่อแจ้งข่าวให้กับสมาชิกของ
ส�านักพิมพ์ได้ทราบว่ามีการสัมมนานี้เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาการ  
เปิดรับส�ารองที่นั่งก็ต้องคอยลุ้นตลอดว่าจะมีคนสนใจหรือไม่ ถ้ามี  
จะมจี�านวนมากขนาดไหน ฯลฯ ส่วนกระแสตอบรบัถอืว่าอยูใ่นระดับ
ทีน่่าพอใจครบั มผีูท้ีส่นใจสอบถามและส�ารองทีน่ัง่เข้ามาเรือ่ยๆ ทาง
ทีมงานและส�านักพิมพ์ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม
การสัมมนาครั้งนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

จนกระท่ังถงึวนัสมัมนาจรงิกพ็บว่ามผีูท้ีส่นใจให้การตอบรบั
การสัมมนาดีเกินคาด จากการสัมภาษณ์ก็พบว่า แต่ละท่านที่สนใจ
นอกจากจะมคีวามรูภ้าษากวางตุง้มาบ้างแล้ว บางท่านกย็งัท�าธรุกิจ
และต้องตดิต่อธรุกจิโดยใช้ภาษากวางตุง้ด้วย ซึง่ถอืว่าตอบโจทย์ของ
การสัมมนาได้เป็นอย่างดี

พดูถงึภาษากวางตุง้ ภาษากวางตุง้นบัเป็นหนึง่ในภาษากลุม่
ย่อยภาษาหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งใช้กันในเกาะฮ่องกง (ภาษา

ราชการ) มณฑลกวางโจวและไชน่าทาวน์ตามประเทศต่างๆ ทัง้ในแถบ
เอเชยีและยโุรป นอกจากนีย้งัมชีาวไทยจ�านวนไม่น้อยได้ไปตัง้รกราก
และท�าธุรกิจอยู่ที่ฮ่องกงกันเป็นจ�านวนมาก รวมไปถึงการท่องเที่ยว 
จับจ่ายซื้อของอีกด้วย เนื้อหาการสัมมนาก็จะมุ่งประเด็นไปที่การ
ท�าความรูจ้กักบัภาษากวางตุ้งให้มากขึน้ เรยีนแล้วจะได้ประโยชน์อะไร 
สามารถน�าไปต่อยอดท�าอะไรได้ ภาษากวางตุ้งมคีวามแพร่หลายมาก
น้อยแค่ไหน มีการหยิบยกประเด็นคาใจผู้เรียนอย่าง “ภาษากวางตุ้ง
ต่างกับภาษาจีนกลางอย่างไร” หรือ “เรียนยากหรือไม่” ขึ้นมาถาม-
ตอบกันด้วย เป็นต้น ระหว่างการสัมมนา วิทยากรมากความสามารถ
ของเราก็ได้บรรยายในบรรยากาศทีเ่ป็นกันเอง มกีารซกัถามเป็นระยะๆ 
ผูร่้วมการสมัมนาทกุท่านให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีเรยีกได้ว่าจ�าลอง
ห้องเรียนภาษากวางตุ้งขนาดย่อมๆ มาเลยทีเดียว

จากการสัมมนาท�าให้ทราบว่า มีผู ้ที่สนใจภาษากลุ่มย่อย      
อย่างภาษากวางตุ้งจ�านวนไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งหนังสือ “เหน๋โหว...
ภาษากวางตุง้ พดูได้ใช้เป็น” ทีเ่ป็นทีม่าของการสมัมนาในคร้ังนีน้ัน้ ถอื
ได้ว่าเป็นก้าวแรกของทางส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมของเราใน
การบุกตลาดใหม่นี้ ประเด็นหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสอบถามและ
ให้ความคิดเหน็กนัเข้ามามากเป็นอนัดับต้นๆ คือ หนงัสอืภาษากวางตุง้
ในตลาด มไีม่หลากหลายมากนกัและยงัไม่ได้มาตรฐาน หากต้องการ
ซือ้ดีๆ  สกัเล่มกอ็าจจะต้องน�าเข้าจากฮ่องกงมาอกีท ีท�าให้ราคาสงูมาก

ส่วนเนือ้หาในหนงัสอืเล่มทีว่่านีจ้ะเป็นอย่างไร ตดิตามได้จาก
คอลมัน์ Book is Life เลยครบั ส�าหรบั WEvent ในฉบบันีก้ต้็องขอลาไป
ก่อน คราวหน้าจะเป็นกจิกรรมดีๆ  อะไรอกี อยากให้ลองตดิตามกนัครบั
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TPA News ของปีก่อน 

(พูดเหมือนนานมาก) ผมได้

เกริ่นๆ ถึงเรื่องสถานที่ขึ้นชื่อ

ของประเทศจีนอยู ่แห่งหนึ่ง

ก็คือ หอบูชาฟ้าเทียนถาน 

(天坛) เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธิ์

มาแต่คร้ังอดีตกาลและได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมเลื่องชื่อของประเทศจีน แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น...ประเด็น

อยู่ตรงผู้คนที่มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมที่พวกเขา

ท�าต่างหากครับ

หลายท่านมักจะมาท่ีเทียนถานเพื่อสักการะบูชาและ

อธิษฐานอะไรต่างๆ ต่อเทพยดาฟ้าดิน แต่ชาวจีนจ�านวนไม่น้อย

เลยทีใ่ช้สถานท่ีแห่งนีร้าวกบัสวนสาธารณะเพือ่ผ่อนคลาย ในยาม

เช้าจะสังเกตเห็นตั้งแต่ย่างเท้าเข้าประตูแล้วครับ เราจะพบกลุ่ม

ชาวจนีก�าลงัขบัร้องเพลงจนีอย่างพร้อมเพรยีงกนัอยูท่ีด้่านหน้าทาง

เข้า (ครั้งนั้นผมเข้าทางประตูทางทิศเหนือ) แต่ไม่ว่าใครที่ผ่านไป

มา จะหนุ่มสาวหรือผู้อาวุโสก็สามารถร้องเพลงท่ีว่าน้ีได้อย่างน่า

อัศจรรย์ (ความคิดแรกที่ผุดขึ้นในสมองคือ สงสัยว่าจะเป็นเพลง

แนวๆ พี่เบิร์ด ธงไชย ของจีนแน่ๆ ถึงร้องกันได้ทุกคนแบบนี้) แค่

ทางเข้าก็ท�าให้อึ้งได้แล้ว เรามาลองเข้าไปด้านในกันครับ

ด้านในของหอบูชาฟ้า เราจะได้พบกับดินแดนแห่งศิลปะ

และความบันเทิง หรือจะเรียกว่าสวรรค์ของผู้รักสุขภาพก็ว่าได้ ซึ่ง

จะว่าไปก็ครบ “ศิลปะแขนงเอกทั้ง 4 ของบัณฑิตจีน” เรียกเป็น

ภาษาจีนว่า “ฉินฉีซูฮว่า” 琴棋书画อันได้แก่ การเล่นดนตรี        

หมากกระดาน การเขียนอักษรพู่กันจีนและการวาดภาพจีน หาก

ใครท่ีเรียนรู้ศลิปะทัง้ 4 แขนงนีไ้ด้อย่างครบถ้วนถอืว่าสดุยอดมาก

ครับและนอกจากศิลปะทั้ง 4 แขนงแล้ว เราสามารถนับได้ต่อไป

ถึง 10 เลยก็เห็นจะได้ ไม่ว่าจะการเล่นกีฬาเดาะลูกขนไก่ คล้ายๆ 

กบักฬีาตะกร้อแต่ใช้ลกูขนไก่ทีม่สีปรงิตรงปลาย การร่ายร�าประกอบ

เพลงด้วยไม้คทาทีพ่นัปลายด้วยผ้าชิน้ยาว ดูอ่อนช้อย งดงามราวกบั

นักยิมนาสติกก�าลังเล่นอุปกรณ์ริบบิ้นเลยทีเดียว การขับร้องเพลง

จนีประกอบการเล่นดนตรสีด หรอืแม้แต่คอนเสร์ิตขนาดย่อมๆ (จาก

ที่ได้ไปยืนสังเกตการณ์ ผู้ที่ท�าการขับร้องบทเพลงต่างๆ ณ ตอนนั้น

ให้อารมณ์คล้าย สมิธกับเชน เบิร์ดกับฮาร์ท ของบ้านเราก็ไม่ปาน) 

เรื่องลูกคอไม่ต้องพูดถึง เรียกได้ว่าระดับเทพ ทั้งชาวต่างชาติ (รวม

ทั้งผมด้วย) และชาวจีนละแวกนั้นก็พากันมาร้องร�าท�าเพลงรอบๆ 

อย่างสนุกสนาน เป็นต้น

ส่ิงหนึ่งที่อดพูดถึงไม่ได้เลยและเป็นความชอบส่วนตัวของ

ผมเองก็คือ การเขียนอักษรพู่กันจีน (书法) แต่ภายในเทียนถาน

แห่งนีถ้้าจะใช้น�า้หมกึตามปกติกค็งจะธรรมดาและดูจะล�าบากเกนิ

ไปกับการเตรียมอุปกรณ์ ครั้งนี้เราจึงขอเสนอการเขียนอักษรพู่กัน

ด้วยน�้าเปล่า! ใช่แล้วครับ มันคือน�้าเปล่าจริงๆ อุปกรณ์ที่ใช้ก็แค่

พู่กันขนาดใหญ่และถังสีทาบ้านส�าหรับใส่น�้าเปล่าขนาดย่อมๆ 

เท่านัน้...ผมได้พบกบัคณุปูท่่านหนึง่ก�าลงับรรจงจรดปลายพูก่นัลง

บนพื้นทางเดินที่พาดผ่านแต่ละบริเวณ อักษรที่เขียนไปแล้วก็จะ

ค่อยๆ ระเหยจางไปตามธรรมชาติ ช่วยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(ว่าไปนัน่) ดูแล้วกเ็พลนิมากครบั เพราะลายเส้นของคุณปูอ่่อนช้อย

และพลิ้วไหวมากๆ จนแทบจะฝากตัวเป็นศิษย์กัน ณ ตอนนั้นเลย

หากใครได้มโีอกาสไปทีห่อบชูาฟ้า “เทยีนถาน” แห่งนีก้อ็ย่า

ลืมเข้าไปร่วมวงเฮฮาปาจิงโกะกับผู้คนแถวนั้นดูนะครับ รับรองว่า

จะได้รบัประสบการณ์ดีๆ อกีทัง้ยังช่วยให้รูส้กึผ่อนคลายจากตวัเมอืง

ทีอ่กึทกึได้เป็นอย่างด ีหมดเวลาส�าหรบัเรือ่งเล่าส�าหรบัฉบบันีแ้ล้ว           

คงต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ไจ้เจี้ยน! TPA
news
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