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อย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นถึงความเป็นหนังสือเรียนภาษา
ญี่ปุ่น “แนวใหม่” ของ “ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” ความ
แปลกใหม่เหน็จะอยูต่รงทีวิ่ธีทีใ่ช้ในการจดจำาตวัอกัษรนัน่เองครับ จาก
ผู้เรียนซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก แน่นอนว่าความสนใจในตัว
ภาษาคงมีไม่เท่าเหล่า “เด็กเอก” แน่นอน ท่านวิทยากร (และเป็นหนึ่ง
ในผูเ้ขียนหนงัสอืเล่มนีด้้วยครบั) จงึได้ทำาการสำารวจจากอาจารย์ผู้สอน
ทัว่ประเทศเพ่ือค้นหาวิธีเรยีนลดัทีไ่ด้ผลทีส่ดุ จงึนำามาสู ่การใช้ภาพและ
เสียงของอักษรตัวนั้นๆ เทียบเคียงกับเสียงในภาษาไทย พูดไปอาจ
จะยังไม่ค่อยเห็นภาพ ขอยกตัวอย่างบางตัวอย่างแล้วกันนะครับ เช่น 
อกัษร て อ่านว่า /เทะ/ แล้วนำาอกัษรตวันีม้าผกูกบัรปูภาพของคนกำาลงั 
“เท” นำ้าจากเหยือก ทำาให้ผู้เรียนสามารถจินตนาการเสียงและลักษณะ
ของตัวอักษรได้อย่างง่ายดาย

จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนภาษาที่ดีนั้น ไม่ได้หยุดอยู่แค่ 
การทำาตามสิง่ทีไ่ด้เล่าเรยีนมาเท่านัน้ ยงัต้องรูจ้กัปรบัเปลีย่นเทคนิคและ
วิธีการเพื่อให้ผู้เรียน หรือแม้แต่ตัวผู้สอนเอง เกิดความรู้สึกอยากเรียน
อยู่ตลอดเวลาและเข้ากับสถานการณ์ ณ หน้างานด้วย ถ้าเรียนใน
ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็คงไม่ต้องเสียเวลาไปลงเรียน
พเิศษเพิม่เตมิใช่ไหมครบั สดุท้ายนี ้WEvent ในฉบบัต่อๆ ไปกจ็ะมาเล่า
บรรยากาศของกิจกรรมดีๆ จากทางสำานักพิมพ์ฯ อีก จะเป็นกิจกรรม
อะไรนั้น อย่าลืมติดตามด้วยนะครับ

ตดิตามข่าวสารหนงัสอืใหม่และกจิกรรมต่างๆ ของสำานกัพมิพ์ฯ 
ผ่านช่องทาง FACEBOOK (ค้นหาคำาว่า TPA Press) ได้แล้วนะครับ
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อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์

คอลัมน์ 
WEvent ในฉบับนีว่้าด้วยเรือ่งของ
การสัมมนาครับ ในชื่อว ่าการ
สัมมนา “เทคนิคการสอนอักษร
ญีปุ่น่ให้จำาง่ายและสนกุ ฮริะงะนะ 
เรียนสบาย สไตล์โคะฮะร”ุ (ชือ่ยงั
ยาวได้อีก) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ภายใน
งานสปัดาห์หนงัสอืแห่งชาตคิรัง้ที่ 

39 นี่เองครับ ครั้งนี้ทางสำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมได้รับเกียรติจาก
วทิยากรผูท้รงคณุวฒุจิากเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรงุเทพฯ และมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ มาร่วมให้ความรู ้ในบรรยากาศแบบเป็นกันเองและ
สนุกสนาน จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น เชิญติดตามได้ครับ

ประเดน็ในการสัมมนาครัง้นีมุ่้งเน้นไปที ่การแนะนำาหนงัสอืเรยีน
ภาษาญีปุ่น่แนวใหม่เล่มล่าสดุของทางสำานกัพมิพ์ฯ ช่ือว่า “ฮริะงะนะเรยีน
สบาย สไตล์โคะฮะรุ” และแนะแนววิธีการสอนตัวอักษรฮิระงะนะใน
ภาษาญีปุ่น่ให้ทัง้จำาง่ายและเพลดิเพลนิ แก่คณาจารย์ผูส้อนภาษาญีปุ่น่
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ซึ่งหนังสือเล่มดังกล่าวมีขึ้นเพื่อ
รองรบัผูเ้รยีนทีเ่รยีนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวชิาเลอืกนัน่เองครบั ปัญหาเกดิจาก
การทีผู่เ้รยีนมชีัว่โมงเรยีนภาษาญีปุ่น่เพยีง 1 หรอื 2 ครัง้ต่อสปัดาห์เท่านัน้ 
ทำาให้ความสนใจรับรู้และเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละครั้งลดลงไปอย่าง
มาก ฉะนั้น เทคนิคที่จะมาช่วยให้การสอนเกิดความดึงดูดและง่ายต่อ
การจดจำาโดยไม่ต้องใช้เวลานานจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญมากครับ

กลุ่มเป้าหมายของงานในครั้งนี้อาจจะเฉพาะเจาะจงกว่างานที่
ผ่าน ๆ มาของทางสำานักพิมพ์ฯ นะครับ เนื่องจากผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนา
จะเน้นไปทีก่ลุม่อาจารย์ผูส้อนภาษาญีปุ่่นจากโรงเรยีนต่าง ๆ  ทัง้กรงุเทพฯ 
ปริมณฑล หรือแม้แต่ต่างจังหวัดก็ตาม เรียกได้ว่าเป็นการนัดรวมญาติก็
เห็นจะได้ครับ เพราะอาจารย์แต่ละท่านมีโอกาสเข้าร่วมการอบรม หรือ
สมัมนาอืน่ ๆ  ด้วยกนัมาก่อนหน้านีแ้ล้ว บางท่านถึงขนาดไปเทีย่วประเทศ
ญี่ปุ่นด้วยกันมาแล้วก็มี บรรยากาศระหว่างการสัมมนาจึงเต็มไปด้วย
ความสนกุสนาน การหยกิแกมหยอกจากวทิยากร นอกจากจะได้รบัทราบ
ถงึหนงัสอืเล่มใหม่เพือ่การเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่นแบบง่ายๆ แล้ว แต่ละ
ท่านก็ยังได้เรียนรู้เทคนิคมากมายอีกด้วย ไม่ว่าจะการสอนตัวอักษร
อย่างไรให้ไม่น่าเบื่อ การสอนวัฒนธรรมควรจะต้องทำาอย่างไร หรือการ
ใช้สื่อการสอน เป็นต้น
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ทุกท่าน Small 

Talk ฉบับนีข้อเอาใจคนรกั J-Pop โดย
เฉพาะกับภาพและบรรยากาศคอนเสิร์ต 
Tomohisa Yamashita Asia Tour 2011 - 
Bangkok : Super Good Super Bad ทีจ่ดัขึน้เมือ่วนัที ่23-24 เมษายน 
2554 ณ Thunder Dome เมอืงทองธาน ีตัง้แต่เวลา 19.00 - 21.30 น. กบั
ความประทบัใจและความยิง่ใหญ่ของ J-Pop ท่ีผู้เขยีนนำามาให้ผูอ่้านได้
สนกุไปด้วยกนัเหมือนยนืตดิขอบเวทกีนัเลยทเีดยีว เอาละค่ะ มาสนกุกบั
คอนเสร์ิตด้วยกนัเลย !

ก่อนอ่ืนผู้เขียนขอขอบคุณหัวหน้าผู้แสนจะใจดีและเพ่ือนผู้น่ารักท่ี
หาบัตรคอนเสิร์ตของท้ัง 2 วันมาให้ ทำาให้มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับคอนเสิร์ต
ของศิลปินแนวหน้าของญ่ีปุ่นอย่าง Yamashita Tomoshisa หรือท่ีสาวก 
J-Pop รู้จักกันในช่ือ Yamapi (ยามะพี) น่ันเอง ซ่ึงเป็นนักร้องท่ีผู้เขียนช่ืน
ชอบมาเกือบ ๆ 10 กว่าปีแล้ว การได้ไปชมคอนเสิร์ตคร้ังน้ีจึงเหมือนกับ
ความฝันท่ีเป็นจริงเลยก็ว่าได้และคิดว่าสำาหรับแฟนคลับ หรือผู้ท่ีติดตาม
ผลงานละครและเพลงของยามะพีก็น่าจะประทับใจกับคอนเสิร์ตในคร้ัง
น้ีไม่แพ้กัน บรรยากาศโดยรวมก่อนคอนเสิร์ตเร่ิมของท้ังวันเสาร์และวัน
อาทิตย์น้ัน แม้ฟ้าฝนจะไม่เป็นใจสักเท่าไร แต่คนท่ีมาชมคอนเสิร์ตก็ไม่ได้
น้อยลงเลย ดูได้จากจำานวนบัตรท่ีขายหมดเกล้ียงแบบท่ีใครไม่ได้ซ้ือไว้ล่วง
หน้าก็คงต้องเสียดายไปตามๆ กัน นอกจากน้ีทางญ่ีปุ่นยังนำาสินค้าลิขสิทธ์ิ
ของยามะพีมาขายกันถึงหน้าคอนเสิร์ตเลยทีเดียว เช่น สมุดภาพ  โปสเตอร์  
รูปถ่าย  แฟ้ม  แท่งไฟและพัดหน้ายามะพี (กร๊ีดๆ) งานน้ีถูกใจแฟนคลับ
กันไม่น้อย เห็นได้จากแถวรอซ้ือสินค้าท่ียาวมากจนต้องมีพนักงานท้ังคน
ไทยและญ่ีปุ่นมาคอยจัดคิวเรียกทีละคนเลยละค่ะ 

เวลา 17.00 น. ผู้เขียนเข้าไปน่ังรอในฮอลล์และได้ยินเสียงแฟน
คลับพร้อมใจกันเรียกช่ือ ยามะพี เป็นระยะๆ และเม่ือถึงเวลา 19.00 น. 
ไฟท้ังฮอลล์ก็ดับลง เหลือเพียงแสงไฟจากจอ LCD ท่ีทำาเป็นกล่องส่ีเหล่ียม
ลอยอยู่ตรงกลางเวทีท่ียังคงสว่างไสวและเม่ือจอ LCD น้ันค่อยๆ เล่ือน
ลงมาท่ีพ้ืน เสียงเพลง Daite Senorita (ซิงเก้ิลแรกของยามะพี) ก็ดัง
ข้ึน พร้อมๆ กับท่ียามะพีในชุดสีแดงยืนร้องเพลงอยู่ตรงกลางกล่อง 
จอ LCD น่ันเอง นอกจากเสียงเพลงท่ีดังกระฮ่ึมแล้ว เสียงกร๊ีดต้อนรับยา
มะพีก็ดังไม่แพ้กัน ทุกคนต่างถือพัด หรือแท่งไฟสีแดง (สีแทนตัวยามะพี) 
โยกไปมาพร้อมกับจังหวะเพลง งานน้ีนอกจากยามะพีจะได้รับเสียงกร๊ีด

อย่างล้นหลามแล้ว วงดนตรีท่ีช่ือ FiVe และกลุ่มแดนเซอร์ท่ีช่ือ A.B.C-
Z เองก็ได้รับการต้อนรับท่ีดีไม่แพ้กัน และเม่ือเพลง Daite Senorita จบลง 
ทำานองเพลงต่อไปก็ดังข้ึนอย่างต่อเน่ือง ยามะพีเต้นไปพร้อมๆ กับกลุ่มแดน
เซอร์ และคอยโบกมือทักทายผู้ชมตลอดเวลา เท่าน้ันยังไม่พอ ยามะพียัง
ให้ผู้ชมได้จับไม้จับมือกันแบบไม่ถือเน้ือถือตัวกันเลย นอกจากจะให้ผู้ชม
ได้ใกล้ชิดแล้ว ยามะพียังเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ถามคำาถามเขาอีกด้วย 
(บางคนขอกอด ก็ยังเดินไปให้เขากอดอีกแน่ะ)

ซ่ึงจะขอยกคำาถามหน่ึงท่ีประทับใจเป็นการส่วนตัวมาเล่าให้ฟังก็
แล้วกันนะคะ (เพราะถ้าเล่าทุกคำาถามคิดว่าฉบับเดียวคงไม่พอแน่ๆ ) น่ัน
ก็คือคำาถามท่ีว่า “ยามะพีประทับใจอะไรในประเทศไทยมากท่ีสุด” แม้
จะเป็นคำาถามท่ีได้ยินบ่อยๆ เวลาศิลปินต่างประเทศมาประเทศไทย แต่คำา
ตอบของหนุ่มคนน้ีก็ไม่ได้ทำาให้ผิดหวังเลยค่ะ เขาตอบออกมาเป็นชุดๆ โดย
ยกเป็นข้อๆ ดังน้ี 1) ชอบอาหารไทย โดยเฉพาะต้มยำากุ้ง 2) ชอบอากาศ
อบอุ่น 3) ชอบทะเลประเทศไทยและอยากไปเล่นทะเลอย่างมาก ซ่ึง
ยามะพีก็เสริมต่ออีกว่า “ไม่อยากไปเท่ียวด้วยเร่ืองงาน แต่อยากไป
เป็นการส่วนตัวมากกว่า” พอพูดประโยคน้ีจบ ผู้ชมทุกคนถึงกับกร๊ีดกัน
เสียงดังสน่ันฮอลล์เลยทีเดียว แหม ช่างรู้จักเอาอกเอาใจแฟนคลับเหลือ
เกิน นอกจากจะเป็นกันเองแล้ว ยังปากหวานอีกต่างหาก

หลังจบช่วงถามคำาถามแล้ว ยามะพียังขนเอาเพลงในอัลบ้ัมใหม่ 
SUPER GOOD, SUPER BAD มาร้องอีกหลายเพลงเลยทีเดียว แต่ท่ีดูจะ
ถูกใจผู้ชมมากท่ีสุดก็เห็นจะเป็นเพลง LOVELESS และเพลง Love Song 
เพลงบัลลาดเศร้าๆ ท่ีได้ใจคนฟังไปตามๆ กัน เสียงเพลงคลอไปเร่ือยๆ ใน
ขณะท่ีแฟนเพลงทุกคนต่างก็ช่วยกันร้องเพลงจนยามะพีถึงกับหยุดร้องและ
กล่าว “ขอบคุณ” พร้อมกับยกมือไหว้ไปรอบๆ ฮอลล์ ด้วยใบหน้าท่ีเต็ม
ไปด้วยรอยย้ิม แต่เวลาก็ผ่านไปไวอย่างโกหก ในท่ีสุดก็มาถึงเพลงสุดท้าย 
ยามะพีร้องเพลงและกล่าวลาผู้ชม พร้อมกับไฟในฮอลล์ท่ีสว่างข้ึน แต่ผู้ชม
ก็ยังไม่ยอมกลับง่ายๆ ยังตะโกนเรียก “ยามะพี ยามะพี ยามะพี...” เพ่ืออัง
กอร์ให้ออกมาร้องเพลงอีก และก็ไม่ผิดหวังค่ะ ยามะพีปรากฏตัวออกมา
อีกคร้ังและร้องเพลงตามท่ีทุกคนเรียกจริงๆ ! และก่อนคอนเสิร์ตจะจบลง
อย่างสมบูรณ์ ยามะพีก็ได้ให้สัญญากับทุกคนว่า “จะกลับมาประเทศไทย
อีกแน่นอน” เรียกว่าเป็นคำาสัญญาท่ีได้ใจผู้ชมไปเต็มๆ หลังจากน้ันไฟใน
ฮอลล์และประตูทางออกก็เปิดอีกคร้ัง แม้ผู้ชมจะทยอยออกจากฮอลล์แล้ว 
แต่ความประทับใจท่ีได้รับจากการชมคอนเสิร์ตในคร้ังน้ีก็ไม่ได้จางหาย
ไปเลย ถ้ามีโอกาสไปชมคอนเสิร์ตดีๆ อย่างน้ีอีก ผู้เขียนจะนำามาเล่าสู่กัน
ฟังอีกอย่างแน่นอนค่ะ อย่าลืมติดตามกันนะคะ แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ

กับคอนเสิร์ต

อรณิชา บุญเสนันท์
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