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เสียด้วย เห็นแล้วทีมงานก็อดยิ้มแก้มปริไม่ได้ ดีใจมากที่เวิร์คช็อป
ของเราท�าให้ทุกท่านเพลิดเพลินและมีความสุขเช่นนี้

ส�าหรับกิจกรรมสุดท้ายก็คือ การผูกของขวัญด้วยริบบิ้น 
(สีชมพูหวานแหวว) นั่นเอง ซึ่งทีมงานได้เตรียมการสอนผูกริบบิ้น 
ไว้ 3 แบบด้วยกัน โดยการผูกเหล่านี้เราได้น�ามาจากหนังสือชื่อ 
“เคล็ดลับและมารยาทในการมอบของขวัญ” เป็นหนังสืออีกเล่ม 
ในซีรีส์ชุด “เคล็ดลับและมารยาท” นั่นเอง โดยวิธีผูกแบบแรก 
เรียกว่า “การผูกแบบไม้กางเขน” หรือที่เรียกกันเล่นๆ ว่า “ผูกห่อ
พัสดุ” แม้จะคล้ายกับการผูกห่อพัสดุ ถึงจะดูเป็นทางการแต่ก็แฝง
ความน่ารักอยู่ในตัว ส่วนแบบที่สองเรียกว่า “การผูกแบบเฉียง” 
เป็นวิธีผูกที่ง่ายที่สุดเพราะไม่ต้องไขว้ริบบิ้นมากนัก รวมถึงไม่ต้อง
ออกแรงกดริบบิ้นเหมือนกับแบบแรก (ดูเหมือนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จะชอบวิธีผูกแบบนี้เป็นพิเศษ) ส�าหรับวิธีผูกแบบสุดท้ายเรียกว่า 
“การผูกแบบภูเขา” ซึ่งลักษณะริบบิ้นที่ผูกเสร็จแล้วจะกางออก
เป็นสามเหลี่ยมลักษณะคล้ายภูเขา นอกจากนั้นยังสามารถน�าที่คั่น
หนังสือชุดกิโมโนมาสอดใต้ริบบิ้นเพื่อเป็นการตกแต่งหน้าปกให้ดู
น่ารักขึ้นได้อีกด้วย 

นอกจากกิจกรรมดีๆ ที่ทางส�านักพิมพ์จัดขึ้นเพื่อลูกค้าแล้ว 
ยังมีเรื่องดีๆ อีกเรื่องที่เกิดขึ้นในเวิร์คช็อปครั้งนี้นั่นก็คือ ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมทา่นหนึง่ยงัเปน็วา่ทีภ่รรยาทีต่ัง้ใจมาเขา้เวริค์ชอ็ปเพือ่เตรยีม
ไปเซอรไ์พรสแ์ฟนหนุม่คนญีปุ่น่คะ่ !! นอกจากทกุทา่นจะรูส้กึดใีจไป
ดว้ยแลว้ ยงัพรอ้มใจกนักลา่ว “ยนิดดีว้ยนะคะ/ครบั” อกีดว้ยและแลว้
เวิร์คช็อปของเราก็จบลงด้วยความชื่นมื่น

ส�าหรบักจิกรรมครัง้หนา้จะเปน็อะไรและจดัทีไ่หน อยา่ลมืตดิ
ตามกนันะ่คะ ทางเราเองกจ็ะน�าความสนกุมาเลา่ใน WEvent เช่นเคย 
แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ TPA
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Hobby	เก๋ ไก ๋สไตล์ญี่ปุ่น

สวัสดี
ค ่ะ  ส�าหรับคอลัมน ์ 
WEvent ในฉบับนี้ก็ขอ

น�าข่าวกิจกรรมดีๆ ที่เพิ่งผ่านไปอย่างกิจกรรม 
“Do It Yourself by TPA Press” ที่ทางส�านัก-
พิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น่) จดัขึน้เพือ่ขอบคณุลกูค้า
ที่น่ารักทุกท่าน โดยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ 
การท�าที่คั่นหนังสือจากโอริกามิ การท�าสมุด

โน้ต และการผูกของขวัญด้วยริบบิ้น 
ผูอ้า่นทกุทา่นคงทราบกันดแีล้ววา่ โอรกิามิก็คอื การพบักระดาษ

แบบญ่ีปุ่น ส�าหรับในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการสอนพับที่คั่นหนังสือ
เป็นชุดกิโมโน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกสีกระดาษได้เอง 
ตามใจชอบ ท�าให้ในวันน้ันเราได้ชุดกิโมโนน่ารักๆ หลากหลายสีเลย
ทีเดียว หลังจากได้ที่คั่นชุดกิโมโนแล้ว คราวน้ีเราก็มาท�าสมุดโน้ตกัน
บ้าง (แหม...มีที่คั่นแล้ว จะขาดสมุดโน้ตได้อย่างไร) 

สมดุโน้ตทีน่�ามาสอนนัน้เปน็สมดุโนต้เลม่เลก็ทีส่ามารถพกพา
ได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเลือกกระดาษส�าหรับน�ามาท�าปกกัน
กอ่น หลายท่านใชก้ระดาษส�าหรบัพบัโอรกิามทิีม่ลีวดลายสไตลญ์ีปุ่น่ 
ท�าใหส้มดุโนต้ออกมานา่รกัอยา่บอกใคร หรอืบางทา่นกเ็ลอืกสกีระดาษ
ใหเ้ขา้กบัทีค่ัน่ชดุกโิมโนท่ีพบัเตรยีมไว ้พอท�าสมดุโน้ตเสรจ็ก็น�าทีค่ั่นมา
ประดบัคูก่นั กลายเปน็ของคู ่(ดโูอ)้ ทีน่า่รกัไปอกีแบบ และดเูหมอืนวา่
ผู้เข้าร่วมคงจะถูกอกถูกใจการท�าสมุดโน้ตกันมากๆ เพราะพอทีมงาน
แจกอุปกรณ์ท�าสมุดโน้ตเล่มที่ 2 ให้ลองหัดท�ากันเอง ทุกคนก็ตั้งใจท�า
กันอย่างสนุกสนาน มีบางคนลองออกแบบสมุดโน้ตในฝันก่อนท�ากัน
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สวัสดีสมาชิก TPA News ทุกท่านครับ 
คอลัมน์ Small Talk ฉบับนี้ยังป้วนเปี้ยนอยู่ที่เมืองจีน
ครับ จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวกันที่สถานที่หนึ่งซึ่ง
เป็น 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและต้องนึกถึงทุกครั้ง
ที่พูดถึงประเทศจีน ก็คือ “ก�าแพงเมืองจีน” หรือ 长城 
(ฉางเฉิง) ครับ ด้วยความย่ิงใหญ่ของก�าแพงที่สร้าง
จากน�้ามือมนุษย์แห่งน้ี ท�าให้หลายๆ คนอยากลอง
ไปสัมผัสดูสักคร้ังในชีวิต ผมจึงขอรับค�าท้านี้และพยายามดั้นด้น
ไปสัมผัสด้วยตัวเอง (ข้ออ้าง...)

การเดินทางไปก�าแพงเมืองจีนน้ันมีด้วยกันหลายวิธี จะ
ไปกับทัวร์ หรือไปเองก็ตามแต่สะดวกและมีด่านหลายด่านให้เริ่ม
ตน้ปนีไดแ้ตกตา่งกนัไป ในเมือ่มาเทีย่วเองกต็อ้งไปเองใชไ่หมครบั 
ก่อนอื่นเลยต้องนั่งรถไฟใต้ดินเพื่อไปขึ้นรถไฟออกไปนอกเมือง 
(ปัจจุบันมีรถบัสตรงไปที่นั่นเลยครับ แต่ผมมารู้เอาทีหลัง...) ด้วย
ความที่กระเหรี่ยงไทยแบบเราไปเท่ียวเองก็เลยต้องมีเหตุการณ์
เปิ่นๆ เกิดข้ึน เร่ืองมีอยู่ว่ารถไฟที่ผมนั่งไปไม่ได้ล็อกที่นั่งครับ จะ
นั่งตรงไหนก็ได้ แต่ก็มีบางขบวนท่ีล็อกท่ีไว้ส�าหรับกรุ๊ปทัวร์และ
ผมกเ็ลอืกทีจ่ะไปนัง่ขบวนนัน้โดยไมรู่.้..ทันใดน้ันเอง เรือ่งกไ็ปถงึหู
ไกด์ทัวร์จนได้และในที่สุดผมก็โดนตะเพิดไปนั่งที่อื่น อายจนแทบ
จะแทรกแผ่นดินหนีเลย

เกือบลืมบอกไปว่า ผมเลือก
ที่จะไปเริ่มต้นปีนที่ด่านปาต๋าหล่ิง（
八达岭）สร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์ห
มิง（明朝）ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด
และนักท่องเที่ยวเยอะที่สุด พอรถไฟ
เทียบชานชาลาของสถานีปาต๋าหล่ิงแล้ว คนทั้งขบวนก็แห่กันลง
อย่างอึกทึก เราเดินตามทางไปเรื่อยๆ (อาศัยตามคนในท้องถิ่น
เอาครับ) ก็พบปากทางเข้าแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้เพราะต้อง
เดนิต่อไปอกีนดิ นีข่นาดยงัไม่ได้ปีนก�าแพงของจรงิยงัเล่นเอาหอบ
เลยครับ แล้วกม็าถงึบนัไดขึน้ก�าแพง (จรงิๆ) เสยีท.ี..คณุพระช่วย! 
ทันทีที่เหลือบมองไปเบื้องหน้า ผมก็แทบจะอยากเดินกลับลงไป

จริงๆ รู้ซึ้งแล้วว่าท�าไมเขาถึงใช้ค�าว่า “ปีน” เพราะมัน
ชันมาก แต่ในเมื่อมาถึงแล้วจะยอมได้อย่างไร ตั้งหน้า
ตั้งตาเดินหน้าต่อ

ระยะแรกๆ ก็ยังเดินอย่างสบายๆ ครับ ผู้เฒ่าผู้
แก่ลกูเดก็เลก็แดงกไ็ม่หวัน่ (ก�าแพงเมอืงจนีแต่ละช่วง
จะมีป้อมสงัเกตการณ์เป็นระยะๆ ซึง่ถอืว่าเป็นสวรรค์
ส�าหรับนักปีนหน้าใหม่อย่างมากครับ พอจะหายใจ

หายคอได้บ้าง) พอผ่านไปได้สกั 2-3 ป้อมกเ็หมอืนกบัว่าก�าแพงจะ
อัพเกรดความยากขึ้นเรื่อยๆ จากที่เคยชันประมาณ 20-30 องศา ก็
เริม่ไต่ระดับไปแตะทีเ่กอืบๆ 45 องศา (ให้นกึถงึครึง่หนึง่ของมมุฉาก) 
เริ่มต้องอาศัยราวเหล็กกันบ้างแล้ว ผิดกับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้
สูงอายุทียั่งสามารถปีนกันได้อย่างพล้ิวไหวเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึน้ 
เห็นดังนั้นผมถึงกับยอมไม่ได้ ขอสู้สุดใจ แล้วความพยายามก็ต้อง
ดับวูบเมื่อได้เจอกับช่วง 50-60 องศาขึ้นไป มันไม่ไหวจริงๆ ครับ 
เกาะราวตลอดทาง มองกลับลงไปก็แทบสิ้นสติ เลยขอหยุดสถิติไว้
เพียงเท่านี้แล้วเริ่มมองหาทางลง

ก่อนที่จะไปพบกับทางลงก็ต้องขอเอาไว้เป็นฉบับต่อๆ ไป
นะครับ เพราะหมดหน้ากระดาษเสียก่อน สุดท้ายนี้ก็มีเกร็ดเล็กๆ 
น้อยๆ มาฝากกันด้วยครับ

Small Tips

ชื่อเต็มของก�าแพงเมืองจีน คือ 万里长城 (ว่านหลี่ฉาง
เฉิง) มาจากค�าว่า 万里 หรือ “หนึ่งหมื่นลี้” จึงถูกเรียกอีกช่ือหนึ่ง
ว่า “ก�าแพงหมื่นลี้” แต่จริงๆ แล้วไม่มีใครทราบความยาวที่แท้จริง 
(ข้อมูลบอกว่ายาวประมาณ 4,000 ไมล์) และที่นี่ก็ถือเป็นสุสาน
ของผู้ก่อสร้างด้วย เพราะมีแรงงานนักโทษและทาส ซึ่งเสียชีวิต

ลงจากความเหน็ดเหนื่อยและหิวโหย
กว่า 1 ล้านคนถูกฝังไว้ใต้ก�าแพงแห่ง
นี้ ก�าแพงนี้จึงถูกเรียกว่า “สุสานท่ีมี
ความยาวที่สุดในโลก” มานับศตวรรษ 
(wikipedia) TPA
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ผจญก�าแพงหมื่นลี้
อ�ทิตย์ นิ่มนวล
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