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ขณะทีก่ำาลงัอ่านหนงัสอื ซึง่ดฉินัจะเขยีนแนะนำาในฉบบันีน้ัน้ ก็
อดนึกถึงเรื่องราวขำาๆ สมัยที่เคยออกค่ายกับมหาวิทยาลัยไม่

ได้ แต่ก่อนที่จะเล่าเร่ืองราวไร้สาระของดิฉัน เรามารู้จักหนังสือที่มี
สาระดีๆ อัดแน่นเต็มเล่มนี้กันก่อนดีกว่า นั่นคือ หนังสือ “เรียกแบบ
ญี่ปุ่น”

“เรียกแบบญี่ปุ่น” เรียบเรียงขึ้นโดย ยูกิโอะ ฮัตโตร ิ (คนที่ดู
เกมโชว์ประเภททำาอาหารอาจจะคุ้นชื่อใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะ เขาก็คือ 
อาจารย์ท่ีคอยให้คำาอธบิายและวจิารณ์การทำาอาหารในรายการนัน่เอง) 
ฮิโรมิ อิชิดะ เซอิจิโร ยามาโมโตะ ซึ่งได้เขียนเล่าในบทนำาถึงภาพ
บรรยากาศเก่าๆ ทีค่นญีปุ่น่ล้อมวงกินข้าวกันทีโ่ต๊ะชาบไุด (โต๊ะอาหาร
แบบนั่งพื้น) อย่างพร้อมหน้าและรับประทานปลาซาบะต้มซีอิ๊วฝีมือ
คุณแม่ ทว่าผูเ้ขยีนกลบัรู้สึกว่า แม้จะย้อนเอาภาพในอดตีน้ีกลบัมาได้ 
เดก็ๆ กค็งไม่รูจ้กัคำาว่า “ชาบไุด” เสียแล้ว และอาจไม่รู้จกัชือ่ปลาทีอ่ยู่
ในจานด้วยซำ้าไป จากจุดน้ันน่ันเอง จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียน
รวบรวมช่ือเรยีกส่ิงต่างๆ ของญีปุ่น่ เช่น เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั 
จนกลายมาเป็นหนงัสือเล่มน้ี หนังสอื “เรยีกแบบญีปุ่น่” จงึเป็นหนงัสอื
อกีเล่มทีอ่ยากจะแนะนำาผูท้ีส่นใจวฒันธรรมญีปุ่น่ได้ลองอ่าน เพราะ
เนื้อหาและคำาอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ นั้นละเอียดมาก ยก-
ตัวอย่างเช่น เรื่องเกี่ยวกับละครโน ก็จะอธิบายตั้งแต่เครื่องแต่งกาย
ของตัวละครตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เวที ตลอดจนเครื่องดนตรีต่างๆ ที่
ใช้ประกอบการแสดง ซึ่งชื่อเรียกสิ่งของแต่ละอย่างในเล่มนี้ จะมีทั้ง
ชื่อภาษาญี่ปุ่นและคำาแปล หรือคำาทับศัพท์ภาษาไทยกำากับด้วย 

นอกจากเนื้อหาที่อธิบายได้ละเอียดแล้ว ในเล่มยังมีภาพ
ประกอบทั้งภาพจริงและภาพวาดเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจให้ผู้อ่าน
อกีด้วย โดยจะมเีส้นโยงระหว่างชือ่เรยีกกับส่วนต่างๆ ของภาพชดัเจน 
ดงันัน้ จงึเป็นหนังสอือกีเล่มหนึง่ทีเ่หมาะสำาหรบันกัศกึษาและผูส้นใจ
นำาไปใช้เป็นข้อมูลในการค้นคว้าอ้างอิงเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น
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อนิล พยุงเกียรติคุณ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์

“เรียกแบบญี่ปุ่น”

เอาละคะ ส่วนเรื่องที่ทำาให้นึกถึงสมัยอยู่มหาวิทยาลัยก็เพราะ
ว่า ครั้งหนึ่งดิฉันได้มีโอกาสไปออกค่ายที่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม และ
ต้องอยู่อาศัยกับชาวบ้าน และแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเราก็ต้องช่วย
ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้เราไปพักทำางานบ้านบ้าง เช่น กวาดถูบ้าน ทำากับข้าว 
ล้างจาน ในเย็นวันหนึง่เราไปช่วยป้าๆ น้าๆ ทำาอาหารกันอยู่ในครวั แล้ว
เขากบ็อกว่า “ไปหยบิขีน้กมาให้ท”ี ...โอเคค่ะ...จดัให้ ดฉินักบัเพือ่นกว็ิง่

ไปที่ตู้เย็น เปิดประตูปั๊บก็มองเข้าไปในตู้ และกำาลัง
จะหยบิ... แต่ในตอนนัน้กน็กึอะไรขึน้ “เฮ้ยแก...ขีน้ก
นี่...มันคืออะไรวะ” “เอ่อ...พริกหรือเปล่า” “แต่เรา
เคยได้ยินแต่พริกขี้หนูนะ” แล้วก็หันมามองตากัน
ปรบิๆ เป็นอนัเข้าใจกันว่าขนืยืนจ้องกันต่อไปเราอาจ
ได้กนิมือ้เยน็กนัสปัดาห์หน้า จงึทำาใจวิง่กลบัมาถาม
ว่า “น้าคะขี้นกนี่มันอะไร” เท่านั้นแหละ วงโขลกนำ้า
พริกถึงกับฮากันเลยทีเดียว น้าที่เราถามก็ตอบกลั้ว
เสียงหัวเราะว่า “อะไร ไม่รู้จักขี้นกหรือ ‘มะระขี้นก’ 
ยังไง” แล้วก็ถึงบางอ้อจนได้ เป็นเรื่องนี่แหละที่ว่า 
มหา’ลัย สอน “วิชา” ...ค่ายอาสาสอน “ชีวิต”
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พฤติ
กรรมที่เรียกว่า “การสอน” นั้น กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวัน ไปแล้ว แม้แต่ภายใน
ครอบครัว พ่อแม่ก็จะพรำ่าสอนลูกอยู่ทุกวันและในบางครั้ง พ่อแม่ก็อาจต้องเรียนรู้จากลูกๆ 

บ้างในบางเรื่อง หรือสมาชิกในครอบครัวก็อาจ ได้แลกเปลี่ยนสิ่งแปลกใหม่ให้แก่กันและกัน พฤติกรรม
แบบนีล้้วนเกีย่วข้องกบั “การสอน” ทัง้สิน้ หากลองสงัเกตในทีท่ำางาน ผูท้ีม่สีถานะเป็นหวัหน้า หรอื
ผู้บังคับบัญชาก็จะต้องสอนและถ่ายทอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆ ให้กับลูกน้อง 
หรือผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้แม้แต่ในกิจการส่วนตัว การจะขายสินค้าให้ ลูกค้าได้นั้น 
ในบางครั้งก็จำาเป็นต้องคอย “แนะนำาสินค้า” ซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของ “การสอน” รวมอยู่ด้วย 
สินค้าจึงจะขายได้หากเป็นเพื่อนกัน การสอนกันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ไม่
ว่าจะเป็นการทักกันเรื่องการแต่งกาย หรือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ๆ ก็ล้วนเป็นตัวอย่างที่ดีของ “การสอน” ทั้งสิ้น หากสังเกต
พฤติกรรมการพูดคุยในชีวิตประจำาวัน ก็จะรู้สึกได้เลยว่าบทสนทนาของพวกเรานั้นส่วน
ใหญ่แล้วหนีไม่พ้นเรื่อง “การสอน” สักเท่าไร

ด้วยเหตุนี้เอง หากสามารถสอนได้ดี สอนได้เยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นการ สอนในกิจวัตร
ประจำาวัน หรือว่าในงานประจำาก็ล้วนแต่ได้ประโยชน์ทั้งสิ้น ไม่ว่าในองค์กรหรือหน่วยงาน
ใดก็ตาม จะพบว่าตำาแหน่ง “ผู้นำา” ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนในองค์กรนั้น กล่าวได้
เลยวา่จะเปน็ของบคุคลทีส่ามารถ “สอนผูอ่ื้นไดด้”ี นัน่เองมาสรา้งบรรยากาศทีส่นกุสนาน 
ปลกุพลงัแหง่การเรยีนรู ้สอนใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและ “เขา้ถงึใจ” ผูเ้รยีน ดว้ย 53 เทคนคิการ
สอนภาคปฏบิตัทิีน่ำาไปใชไ้ดจ้รงิ โดยครผููม้ปีระสบการณก์ารทำางานสอนมากวา่ 20 ป ี
ประยุกต์ใช้ได้กับการสอนในหลากหลายสถานการณ์ ทั้งการเรียนในห้องเรียน การ
สอนงาน การบรรยาย และการฝึกอบรม เทคนิคในเล่มเริ่มตั้งแต่แนวทางการ 
เตรยีมตวักอ่นการสอน วิธกีารสอนใหผู้เ้รยีนเข้าใจ วธิกีารกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความกระตอืรอืรน้ วธิกีารสอนใหเ้หมาะกับผูเ้รยีนแตล่ะบุคลกิ และ
วิธีการสอนผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบ ทั้ง
พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและสร้างความสุข 
ความสนุกสนานในการเรียนด้วยเทคนิคต่างๆ กับหนังสือ 
“สอนเก่ง สอนเป็น”
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