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คอลัมน์

WEvent ในฉบับนีว้ า่ ด้วยเรือ่ งของ
การสั ม มนาครั บ ในชื่ อ ว่ า การ
สัมมนา “เทคนิคการสอนอักษร
ญีป่ นุ่ ให้จ�ำง่ายและสนุก ฮิระงะนะ
เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” (ชือ่ ยัง
ยาวได้อีก) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1
เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ภายใน
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครัง้ ที่
39 นี่เองครับ ครั้งนี้ทางส�ำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมได้รับเกียรติจาก
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ ากเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มาร่ ว มให้ ค วามรู ้ ใ นบรรยากาศแบบเป็ น กั น เองและ
สนุกสนาน จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น เชิญติดตามได้ครับ
ประเด็นในการสัมมนาครัง้ นีม้ งุ่ เน้นไปที่ การแนะน�ำหนังสือเรียน
ภาษาญีป่ นุ่ แนวใหม่เล่มล่าสุดของทางส�ำนักพิมพ์ฯ ชือ่ ว่า “ฮิระงะนะเรียน
สบาย สไตล์โคะฮะรุ” และแนะแนววิธีการสอนตัวอักษรฮิระงะนะใน
ภาษาญีป่ นุ่ ให้ทงั้ จ�ำง่ายและเพลิดเพลิน แก่คณาจารย์ผสู้ อนภาษาญีป่ นุ่
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ซึ่งหนังสือเล่มดังกล่าวมีขึ้นเพื่อ
รองรับผูเ้ รียนทีเ่ รียนภาษาญีป่ นุ่ เป็นวิชาเลือกนัน่ เองครับ ปัญหาเกิดจาก
การทีผ่ เู้ รียนมีชวั่ โมงเรียนภาษาญีป่ นุ่ เพียง 1 หรือ 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์เท่านัน้
ท�ำให้ความสนใจรับรู้และเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละครั้งลดลงไปอย่าง
มาก ฉะนั้น เทคนิคที่จะมาช่วยให้การสอนเกิดความดึงดูดและง่ายต่อ
การจดจ�ำโดยไม่ต้องใช้เวลานานจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากครับ
กลุ่มเป้าหมายของงานในครั้งนี้อาจจะเฉพาะเจาะจงกว่างานที่
ผ่าน ๆ มาของทางส�ำนักพิมพ์ฯ นะครับ เนื่องจากผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนา
จะเน้นไปทีก่ ลุม่ อาจารย์ผสู้ อนภาษาญีป่ นุ่ จากโรงเรียนต่าง ๆ ทัง้ กรุงเทพฯ
ปริมณฑล หรือแม้แต่ต่างจังหวัดก็ตาม เรียกได้ว่าเป็นการนัดรวมญาติก็
เห็นจะได้ครับ เพราะอาจารย์แต่ละท่านมีโอกาสเข้าร่วมการอบรม หรือ
สัมมนาอืน่ ๆ ด้วยกันมาก่อนหน้านีแ้ ล้ว บางท่านถึงขนาดไปเทีย่ วประเทศ
ญี่ปุ่นด้วยกันมาแล้วก็มี บรรยากาศระหว่างการสัมมนาจึงเต็มไปด้วย
ความสนุกสนาน การหยิกแกมหยอกจากวิทยากร นอกจากจะได้รบั ทราบ
ถึงหนังสือเล่มใหม่เพือ่ การเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ แบบง่ายๆ แล้ว แต่ละ
ท่านก็ยังได้เรียนรู้เทคนิคมากมายอีกด้วย ไม่ว่าจะการสอนตัวอักษร
อย่างไรให้ไม่น่าเบื่อ การสอนวัฒนธรรมควรจะต้องท�ำอย่างไร หรือการ
ใช้สื่อการสอน เป็นต้น

อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์

อย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นถึงความเป็นหนังสือเรียนภาษา
ญี่ปุ่น “แนวใหม่” ของ “ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” ความ
แปลกใหม่เห็นจะอยูต่ รงทีว่ ธิ ที ใี่ ช้ในการจดจ�ำตัวอักษรนัน่ เองครับ จาก
ผู้เรียนซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก แน่นอนว่าความสนใจในตัว
ภาษาคงมีไม่เท่าเหล่า “เด็กเอก” แน่นอน ท่านวิทยากร (และเป็นหนึ่ง
ในผูเ้ ขียนหนังสือเล่มนีด้ ว้ ยครับ) จึงได้ท�ำการส�ำรวจจากอาจารย์ผสู้ อน
ทัว่ ประเทศเพือ่ ค้นหาวิธเี รียนลัดทีไ่ ด้ผลทีส่ ดุ จึงน�ำมาสู่ การใช้ภาพและ
เสียงของอักษรตัวนั้นๆ เทียบเคียงกับเสียงในภาษาไทย พูดไปอาจ
จะยังไม่ค่อยเห็นภาพ ขอยกตัวอย่างบางตัวอย่างแล้วกันนะครับ เช่น
อักษร て อ่านว่า /เทะ/ แล้วน�ำอักษรตัวนีม้ าผูกกับรูปภาพของคนก�ำลัง
“เท” น�้ำจากเหยือก ท�ำให้ผู้เรียนสามารถจินตนาการเสียงและลักษณะ
ของตัวอักษรได้อย่างง่ายดาย
จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนภาษาที่ดีนั้น ไม่ได้หยุดอยู่แค่
การท�ำตามสิง่ ทีไ่ ด้เล่าเรียนมาเท่านัน้ ยังต้องรูจ้ กั ปรับเปลีย่ นเทคนิคและ
วิธีการเพื่อให้ผู้เรียน หรือแม้แต่ตัวผู้สอนเอง เกิดความรู้สึกอยากเรียน
อยู่ตลอดเวลาและเข้ากับสถานการณ์ ณ หน้างานด้วย ถ้าเรียนใน
ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็คงไม่ต้องเสียเวลาไปลงเรียน
พิเศษเพิม่ เติมใช่ไหมครับ สุดท้ายนี้ WEvent ในฉบับต่อๆ ไปก็จะมาเล่า
บรรยากาศของกิจกรรมดีๆ จากทางส�ำนักพิมพ์ฯ อีก จะเป็นกิจกรรม
อะไรนั้น อย่าลืมติดตามด้วยนะครับ
ติดตามข่าวสารหนังสือใหม่และกิจกรรมต่างๆ ของส�ำนักพิมพ์ฯ
ผ่านช่องทาง FACEBOOK (ค้นหาค�ำว่า TPA Press) ได้แล้วนะครับ
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J-Pop

การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ
กับคอนเสิร์ต

Tomohisa
Yamashita
Asia Tour 2011-Bangkok : Super Good Super Bad

อรณิชา บุญเสนันท์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์

สวัสดี

ค่ ะ คุ ณ ผู ้ อ ่ า น
ทุ ก ท่ า น Small
Talk ฉบับนีข้ อเอาใจคนรัก J-Pop โดย
เฉพาะกับภาพและบรรยากาศคอนเสิร์ต
Tomohisa Yamashita Asia Tour 2011 Bangkok : Super Good Super Bad ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 23-24 เมษายน
2554 ณ Thunder Dome เมืองทองธานี ตัง้ แต่เวลา 19.00 - 21.30 น. กับ
ความประทับใจและความยิง่ ใหญ่ของ J-Pop ทีผ่ เู้ ขียนน�ำมาให้ผอู้ า่ นได้
สนุกไปด้วยกันเหมือนยืนติดขอบเวทีกนั เลยทีเดียว เอาละค่ะ มาสนุกกับ
คอนเสิรต์ ด้วยกันเลย !
ก่อนอืน่ ผูเ้ ขียนขอขอบคุณหัวหน้าผูแ้ สนจะใจดีและเพือ่ นผูน้ า่ รักที่
หาบัตรคอนเสิรต์ ของทัง้ 2 วันมาให้ ทำ�ให้มโี อกาสได้ไปสัมผัสกับคอนเสิรต์
ของศิลปินแนวหน้าของญีป่ นุ่ อย่าง Yamashita Tomoshisa หรือทีส่ าวก
J-Pop รูจ้ กั กันในชือ่ Yamapi (ยามะพี) นัน่ เอง ซึง่ เป็นนักร้องทีผ่ เู้ ขียนชืน่
ชอบมาเกือบ ๆ 10 กว่าปีแล้ว การได้ไปชมคอนเสิรต์ ครัง้ นีจ้ งึ เหมือนกับ
ความฝันทีเ่ ป็นจริงเลยก็วา่ ได้และคิดว่าสำ�หรับแฟนคลับ หรือผูท้ ต่ี ดิ ตาม
ผลงานละครและเพลงของยามะพีก็น่าจะประทับใจกับคอนเสิร์ตในครั้ง
นี้ไม่แพ้กัน บรรยากาศโดยรวมก่อนคอนเสิร์ตเริ่มของทั้งวันเสาร์และวัน
อาทิตย์นน้ั แม้ฟา้ ฝนจะไม่เป็นใจสักเท่าไร แต่คนทีม่ าชมคอนเสิรต์ ก็ไม่ได้
น้อยลงเลย ดูได้จากจำ�นวนบัตรทีข่ ายหมดเกลีย้ งแบบทีใ่ ครไม่ได้ซอ้ื ไว้ลว่ ง
หน้าก็คงต้องเสียดายไปตามๆ กัน นอกจากนีท้ างญีป่ นุ่ ยังนำ�สินค้าลิขสิทธิ์
ของยามะพีมาขายกันถึงหน้าคอนเสิรต์ เลยทีเดียว เช่น สมุดภาพ โปสเตอร์
รูปถ่าย แฟ้ม แท่งไฟและพัดหน้ายามะพี (กรีด๊ ๆ) งานนีถ้ กู ใจแฟนคลับ
กันไม่นอ้ ย เห็นได้จากแถวรอซือ้ สินค้าทีย่ าวมากจนต้องมีพนักงานทัง้ คน
ไทยและญีป่ นุ่ มาคอยจัดคิวเรียกทีละคนเลยละค่ะ
เวลา 17.00 น. ผูเ้ ขียนเข้าไปนัง่ รอในฮอลล์และได้ยนิ เสียงแฟน
คลับพร้อมใจกันเรียกชือ่ ยามะพี เป็นระยะๆ และเมือ่ ถึงเวลา 19.00 น.
ไฟทัง้ ฮอลล์กด็ บั ลง เหลือเพียงแสงไฟจากจอ LCD ทีท่ �ำ เป็นกล่องสีเ่ หลีย่ ม
ลอยอยู่ตรงกลางเวทีท่ยี ังคงสว่างไสวและเมื่อจอ LCD นั้นค่อยๆ เลื่อน
ลงมาทีพ่ น้ื เสียงเพลง Daite Senorita (ซิงเกิล้ แรกของยามะพี) ก็ดงั
ขึน้ พร้อมๆ กับทีย่ ามะพีในชุดสีแดงยืนร้องเพลงอยูต่ รงกลางกล่อง
จอ LCD นัน่ เอง นอกจากเสียงเพลงทีด่ งั กระฮึม่ แล้ว เสียงกรีด๊ ต้อนรับยา
มะพีกด็ งั ไม่แพ้กนั ทุกคนต่างถือพัด หรือแท่งไฟสีแดง (สีแทนตัวยามะพี)
โยกไปมาพร้อมกับจังหวะเพลง งานนีน้ อกจากยามะพีจะได้รบั เสียงกรีด๊
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อย่างล้นหลามแล้ว วงดนตรีทช่ี อ่ื FiVe และกลุม่ แดนเซอร์ทช่ี อ่ื A.B.CZ เองก็ได้รบั การต้อนรับทีด่ ไี ม่แพ้กนั และเมือ่ เพลง Daite Senorita จบลง
ทำ�นองเพลงต่อไปก็ดงั ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ยามะพีเต้นไปพร้อมๆ กับกลุม่ แดน
เซอร์ และคอยโบกมือทักทายผูช้ มตลอดเวลา เท่านัน้ ยังไม่พอ ยามะพียงั
ให้ผชู้ มได้จบั ไม้จบั มือกันแบบไม่ถอื เนือ้ ถือตัวกันเลย นอกจากจะให้ผชู้ ม
ได้ใกล้ชิดแล้ว ยามะพียังเปิดโอกาสให้ผ้ชู มได้ถามคำ�ถามเขาอีกด้วย
(บางคนขอกอด ก็ยงั เดินไปให้เขากอดอีกแน่ะ)
ซึง่ จะขอยกคำ�ถามหนึง่ ทีป่ ระทับใจเป็นการส่วนตัวมาเล่าให้ฟงั ก็
แล้วกันนะคะ (เพราะถ้าเล่าทุกคำ�ถามคิดว่าฉบับเดียวคงไม่พอแน่ๆ ) นัน่
ก็คอื คำ�ถามทีว่ า่ “ยามะพีประทับใจอะไรในประเทศไทยมากทีส่ ดุ ” แม้
จะเป็นคำ�ถามทีไ่ ด้ยนิ บ่อยๆ เวลาศิลปินต่างประเทศมาประเทศไทย แต่คำ�
ตอบของหนุม่ คนนีก้ ไ็ ม่ได้ท�ำ ให้ผดิ หวังเลยค่ะ เขาตอบออกมาเป็นชุดๆ โดย
ยกเป็นข้อๆ ดังนี้ 1) ชอบอาหารไทย โดยเฉพาะต้มยำ�กุง้ 2) ชอบอากาศ
อบอุน่ 3) ชอบทะเลประเทศไทยและอยากไปเล่นทะเลอย่างมาก ซึง่
ยามะพีกเ็ สริมต่ออีกว่า “ไม่อยากไปเทีย่ วด้วยเรือ่ งงาน แต่อยากไป
เป็นการส่วนตัวมากกว่า” พอพูดประโยคนี้จบ ผู้ชมทุกคนถึงกับกรี๊ดกัน
เสียงดังสนั่นฮอลล์เลยทีเดียว แหม ช่างรู้จักเอาอกเอาใจแฟนคลับเหลือ
เกิน นอกจากจะเป็นกันเองแล้ว ยังปากหวานอีกต่างหาก
หลังจบช่วงถามคำ�ถามแล้ว ยามะพียงั ขนเอาเพลงในอัลบัม้ ใหม่
SUPER GOOD, SUPER BAD มาร้องอีกหลายเพลงเลยทีเดียว แต่ทด่ี จู ะ
ถูกใจผูช้ มมากทีส่ ดุ ก็เห็นจะเป็นเพลง LOVELESS และเพลง Love Song
เพลงบัลลาดเศร้าๆ ทีไ่ ด้ใจคนฟังไปตามๆ กัน เสียงเพลงคลอไปเรือ่ ยๆ ใน
ขณะทีแ่ ฟนเพลงทุกคนต่างก็ชว่ ยกันร้องเพลงจนยามะพีถงึ กับหยุดร้องและ
กล่าว “ขอบคุณ” พร้อมกับยกมือไหว้ไปรอบๆ ฮอลล์ ด้วยใบหน้าทีเ่ ต็ม
ไปด้วยรอยยิม้ แต่เวลาก็ผา่ นไปไวอย่างโกหก ในทีส่ ดุ ก็มาถึงเพลงสุดท้าย
ยามะพีรอ้ งเพลงและกล่าวลาผูช้ ม พร้อมกับไฟในฮอลล์ทส่ี ว่างขึน้ แต่ผชู้ ม
ก็ยงั ไม่ยอมกลับง่ายๆ ยังตะโกนเรียก “ยามะพี ยามะพี ยามะพี...” เพือ่ อัง
กอร์ให้ออกมาร้องเพลงอีก และก็ไม่ผิดหวังค่ะ ยามะพีปรากฏตัวออกมา
อีกครัง้ และร้องเพลงตามทีท่ กุ คนเรียกจริงๆ ! และก่อนคอนเสิรต์ จะจบลง
อย่างสมบูรณ์ ยามะพีกไ็ ด้ให้สญ
ั ญากับทุกคนว่า “จะกลับมาประเทศไทย
อีกแน่นอน” เรียกว่าเป็นคำ�สัญญาทีไ่ ด้ใจผูช้ มไปเต็มๆ หลังจากนัน้ ไฟใน
ฮอลล์และประตูทางออกก็เปิดอีกครัง้ แม้ผชู้ มจะทยอยออกจากฮอลล์แล้ว
แต่ความประทับใจที่ได้รับจากการชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็ไม่ได้จางหาย
ไปเลย ถ้ามีโอกาสไปชมคอนเสิรต์ ดีๆ อย่างนีอ้ กี ผูเ้ ขียนจะนำ�มาเล่าสูก่ นั
ฟังอีกอย่างแน่นอนค่ะ อย่าลืมติดตามกันนะคะ แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ
TPA
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