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เรา
จะสงัเกตเหน็ได้ว่า ในปจัจบุนันี้ 
จะมีกิจกรรมฝ ึกทักษะทาง

วิชาการและภาษาต่างๆ ส�าหรับเด็กจัดขึ้น
อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่ายวิทยา-
ศาสตร์ก็ดี หรืออิงลิช แคมป์ก็ตาม โดย
เฉพาะในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมานี้ ดังนั้น 
WEvent ในฉบับนี้ของเราก็จะพาคุณพ่อ 
คุณแม่ผู้ปกครองทุกท่าน ไปรู้จักกับอีก
หนึ่งคอร์สเรียนภาษาที่น่าจะเป็นทาง
เลือกที่น่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้
แก่บุตรหลานของท่าน นั่นคือ “คอร์ส
ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับเด็ก” ที่
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สาขา
เพชรเกษม

คอร์สภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับ
เดก็นี ้จะเปิดสอนภาษาญ่ีปุน่ให้แก่เดก็ๆ ซึง่ก็
เพิ่งเปิดคอร์สแรกไปในวันที่ 4 เม.ย.-28 เม.ย.
54 ที่ผ่านมานี้เองค่ะ เด็กๆ ที่เข้าเรียนคอร์สนี้
ได้จะต้องมอีายตุัง้แต่ 7-14 ปี โดยจะเรยีนวนัละ 
2 ชั่วโมง คือ ตั้งแต่เวลา 14.30-16.30 น. ส�าหรับเนื้อหาของคอร์สนั้น
แบ่งออกเป็นเนื้อหาทางวิชาการ คือ จะสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตั้งแต ่
ตัวอักษรคาตากานะและฝึกสนทนาประโยคภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ในชีวิต
ประจ�าวันและอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นกิจกรรม
แบบญี่ปุ่นต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศ
ญี่ปุ่น เช่น การแต่งชุดยูกาตะ การท�าข้าวห่อสาหร่าย การพับโอริกามิ 

ภาษาและวัฒนธรรมสำาหรับเด็ก

ตามไปแอบดู...
คอร์ส

ที่ ร.ร.ภาษาฯ สาขาเพชรเกษม

การประดษิฐ์ของเล่นและของใช้สไตล์
ญ่ีปุน่และการเขยีนพู่กนั ซึง่ถอืเป็นช่วง
เวลาที่เด็กๆ รอคอยกันเลยทีเดียวและ
เท่าทีส่งัเกตด ูกจิกรรมทีเ่ดก็ๆ ชอบมาก
ที่สุดก็น่าจะเป็นกิจกรรมท�าข้าวห่อ
สาหร่ายนั่นเอง เพราะนอกจากจะได้
ลงมือท�าข้าวห่อสาหร่ายด้วยตัวเองแล้ว 
ยังได้ผลดักันชมิฝีมอืเพ่ือนๆ อีกด้วย แถม

น้องๆ บางคนก็ยังเอาไปฝากคุณพ่อคุณ
แม่ด้วยนะ

คอร์สภาษาญี่ปุ ่นส�าหรับเด็ก
นัน้ อาจจะเป็นเรือ่งใหม่และยงัมไีม่มาก
เท่ากับคอร์สภาษาองักฤษ แต่กถ็อืเป็น
อีกหนึ่งภาษาที่ส�าคัญมากในสังคม
ของเรา เพราะประเทศไทยเองก็มกีาร
รับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ามาในหลายๆ 
ด้าน เช่น ด้านธุรกิจ การท่องเท่ียว 

อาหาร ความบันเทิง เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่า
ปัจจุบันนี้ โรงเรียนที่เริ่มมีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสามภาษามี
มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าเดี๋ยวนี้บุตรหลานของเราจะเรียนรู้เพียงแต่
ภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่เพียงพออีกแล้ว ดังนั้น การให้เด็กได้ลองเรียน
ภาษาที่สามอย่าง ภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่เด็ก ถือเป็นการปูพื้นฐานที่ส�าคัญ 
เด็กจะเกิดความคุ้นเคยและรับรู้ว่าภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องยากและถ้า
หากสนใจอย่างจริงจังพื้นฐานดังกล่าวก็จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนา
ไปได้อย่างรวดเร็ว
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สวสัดี
นักอ่านชาว TPA News ทุกท่านครับ Small 
Talk ในฉบับนี้เป็นภาคต่อของการผจญภัย

ก�าแพงหมื่นลี้ หรือ 万里长城 ครับ ครั้งก่อนได้พูดคุยถึงขา (ปีน) ขึ้น
ก�าแพงกันไปแล้ว เราลองมาดูกันว่าเมื่อขึ้นไปแล้วจะลงมาอย่างไร
กันดี

การปีนก�าแพงเมืองจีนเป็นอะไรที่โหดหินแต่ก็ดีต่อสุขภาพ
นะครบั โดยเฉพาะหวัใจ ปอด แขน หวัเข่า ฯลฯ เรยีกได้ว่าครบทัง้ร่าง
เลยทีเดียว (หัวเราะ) ล�าพังขาขึ้นก็จะแย่แล้ว ขาลงก็ขอเป็นอะไรที่
ง่ายๆ แล้วกนันะครบั วธิลีงก็มีด้วยกันหลายวธิ ีใครใคร่เดนิย้อนกลบั
ทางเดมิกเ็ดนิ ใครใคร่เดนิต่อไปจนสดุทางแล้วไปลงเอาทางนัน้กเ็ดนิ 
หรอืใครทีต้่องการความเร้าใจแบบสวนสนกุแดนเนรมติต้องน่ีเลยครบั 
下山滑车 (เซีย่ซานหวาเชอ) หรอืรถรางสไลด์ มันแปลกใหม่ในชวีติ
ผมมากครบัตอนนัน้ เหน็แล้วก็อดไม่ได้ทีจ่ะลอง ว่าแล้วก็ไปซือ้ตัว๋กนั
เลย ! แม่เจ้า ! นี่มันแถวเข้าคิวรอซื้อคริสปี้ครีมหรืออย่างไร วนเป็นงู
เลื้อยเลย แต่อัศจรรย์ตรงที่แถวเดินไวมากครับ

รถราง 1 คันสามารถจุผู้โดยสารได้ 15 คน และผมก็โชคดีได้
เป็นคนที่ 16 นั่นก็หมายความว่าจะได้นั่งหัวแถวถัดจากคนขับเลย...
คุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม ไม่นานก็เห็นรถรางสภาพสั่นๆ สีสันแสบ
ทรวงเลื่อนมาจากอู่ ชักใจไม่ดีว่ามันจะส่งเราลงไปข้างล่าง 
หรือลงไปนรกกันแน่ ด้วยความที่เป็นคนหัวแถวซึ่งไม่เคยนั่ง
มาก่อนแต่ก็ต้องแสร้งว่าเชี่ยวชาญ ไม่กลัวอะไรทั้งนั้น กลัว
ชาวจนีจะรูว่้าเป็นกระเหรีย่ง...ตลอดเวลาทีร่ถรางวิง่ลงเขาไป
ก็สนุกสนานราวกับนั่งอยู่ในสวนสนุกเลยครับ มีการเข้าโค้ง
แบบแบบรถสูตร 1 อยู่บ่อยๆ เทโค้งได้หวาดเสียวสุดๆ (จน
เกอืบเทกระจาด) แล้วก็สามารถลงมาสูพ่ืน้ล่างโดยสวสัดภิาพ 
อยากกลับไปนั่งอีกนะครับ แต่ไม่ปีนก�าแพงแล้วนะ

สถานที่ที่เราได้พบหลังจากนั้นก็คือ 八达岭熊东园 
(ปาต๋าหลิ่งสยงตงหย่วน) หรือ สวนหมีปาต๋าหลิ่ง เป็นสวนหมีขนาด
เลก็ๆ ทีอ่ดุมไปด้วยหมคีวายน่ารกัน่ากอด กเ็ลยขอชืน่ชมความน่ารกั

สักหน่อย เอ๊ะ เหลือบไปเห็นจานเปลือกแตงโม ว่าแล้วก็หยิบขึ้นมา
โยนไปให้หมีน้อยที่อยู่บนยอดเสารับ แต่น่าเสียดายที่หมีของเราไม่
สามารถรับได้ แต่น่าเสียดายยิ่งกว่าตรงที่ผมไม่ทราบว่ามันเสียตังค์
ด้วย เลยต้องจ่ายค่าเสียหายไปจ�านวนหนึ่ง น่าอายจริงๆ

สดุท้ายก็ถึงเวลาเดนิทางกลบั แต่จะกลบัอย่างไรในเมือ่เราไม่
ได้ย้อนกลบัมาทางเดมิ ข้อมลูทีห่าไว้กไ็ม่ได้พูดถงึว่าถ้าลงจากก�าแพง
กลางทางจะกลบัอย่างไรเสยีด้วย แย่แล้ว แถมข้างหน้ากเ็ป็นทางแยก 
(ของชวีติ) อกี แล้วจะเดนิไปทางไหน แล้วผมกเ็ลอืกเดนิตามทางท่ีคน
หมู่มากเดินไป จากนั้นก็มาเจอกับท่ารถเมล์หลากหลายสาย แต่ทุก
สายบอกว่าเข้าเมืองหมด...เอาละ เข้าเมืองหมดใช่ไหม คันไหนก็คง
ได้ ว่าแล้วก็ขึ้นไปนั่งรอเวลารถออก แต่ต้องคอยสังเกตคนรอบข้าง
ตลอดเวลาว่าควรท�าตัวอย่างไร ขึ้นถูกไหม แต่ก็ไม่ยากเกินความ
สามารถครบั รถว่ิงนานมาก จนแต่ละคนหลบัสลบไม่สมประดเีลย (ผม
แอบถ่ายรูปมาไว้แบล็คเมลด้วย แหะๆ) สักพักใหญ่ๆ ก็มาถึงตัวเมือง
ปักกิ่งจนได้ ถือเป็นทริปที่ได้ประสบการณ์เยอะมากๆ อย่าลืมหา
โอกาสไปลองกันนะครับ ถึงใจสุดๆ

ก่อนจะลากันไปก็เช่นเคยครับ เรามาปิดท้ายด้วยเกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อยน่ารู้กัน ส่วนในฉบับต่อๆ ไปจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้น คอย
ติดตามด้วยนะครับ
Small Tips

หมีในภาษาจีนคือค�าว่า 熊 (สยง (ไม่ใช่ สะ-หยง) หรือ สง) 
ส่วนแพนด้ายกัษ์จะใช้ค�าว่า 大熊猫 (ต้าสยงเมา) ถ้าแปลตามตัวจาก
ท้ายค�าจะหมายถงึ “แมวทีเ่หมอืนหมซีึง่มขีนาดใหญ่” แพนด้าเป็นสัตว์
ประจ�าชาติของจีนและเป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนหมีเอาเสียเลย แม้จะอยู่
ในวงเดียวกันกับหมีก็ตาม เพราะอาหารที่แพนด้ากิน 99% เป็นใบไผ่ 
ผดิกบัหมทีัว่ไปทีก่นิเนือ้และหมน้ีอยหลนิปิงของเราสะกดชือ่ว่า 林冰 
(แปลว่า ป่าน�้าแข็ง) TPA
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