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อรณิชา บุญเสนันท์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์

 “เทคนิคพิชิต N3” 

สัมมนา

(ไม่หวั่นแม้นำ้าจะท่วม)

TPA
news

การ
สอบวดัระดบัความรูภ้าษาญีปุ่น่นัน้มคีวามส�าคญัเป็น
อย่างมากส�าหรับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ ่น เพราะใบ

ประกาศนียบัตรผ่านการสอบวัดระดับถือเป็นเครื่องการันตีอย่างดี
ส�าหรับผู้ที่จะสมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่นหรือการศึกษาต่อที่ประเทศ
ญี่ปุ่น 

ทางส�านกัพมิพ์ภาษาและวฒันธรรม ในเครอืสมาคมส่งเสรมิ
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่น จึงได้จัดงานสัมมนา “เทคนิคพิชิต N3” ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่
สนใจและสมัครสอบในเดือนธันวาคม 2554 ได้เตรียมตัวและเรียนรู้
เทคนิคในการท�าข้อสอบ โดยการสมัมนาในครัง้นี ้จดัขึน้ในวนัอาทติย์
ที่ 16 ตุลาคม 2554 ณ ห้อง Board Room 4 (Zone C) ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งทางส�านักพิมพ์ได้เปิดส�ารองที่นั่งกันล่วง
หน้าตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึง 13 ตุลาคม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ
โทรศพัท์มาลงชือ่จองกนัอย่างมากมาย และแม้ในวนัจรงิฝนฟ้าท�าท่า
จะตกแต่เช้า แต่ผู้สมัครก็ทยอยมาลงทะเบียนเข้างานกันเรื่อยๆ ซึ่ง 
ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาทกุท่าน นอกจากจะได้รบัของท่ีระลึกจากทางส�านกั
พิมพ์เป็นสมุดโน้ตลายญี่ปุ่นและบัตรสมาชิก TK Park 1 ปีไปคนละ
ใบแล้ว ยังมีสิทธิ์ร่วมลุ้นชิงของรางวัลหลังจบงานอีกด้วย เรียกว่า 
นอกจากจะได้เทคนิคท�าข้อสอบกันไปแล้ว ยังได้ของรางวัลเก๋ๆ ติด
ไม้ติดมือกลับบ้านกันไปด้วย ! 

ส�าหรับวิทยากรในครั้งนี้คือ “อาจารย ์
พรเพ็ญ ไพลินอนุรักษ์” ผู้เชี่ยวชาญการสอน
ภาษาญี่ปุ ่นจากโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม 
ส.ส.ท. นั่นเอง ด้วยการบรรยายที่เข้าใจง่ายบวก
กบัอารมณ์ขนัของอาจารย์ ท�าให้ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา
ทกุท่านต่างกส็นกุสนานไปกับการบรรยายตลอด
เวลา (ทีมงานยังแอบข�ากันอยู่มุมห้องเลยค่ะ) 

การสมัมนาในครัง้นีแ้บ่งออกเป็นช่วงเช้า
และช่วงบ่าย โดย ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย
เทคนิคพิชิตข้อสอบไวยากรณ์และค�าศัพท์ โดย
อาจารย์จะให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านท�าข้อสอบไป
ด้วยและเฉลยเทคนิคในการท�าสังเกตไวยากรณ์
และการเดาศัพท์ ต่อจากน้ันในช่วงบ่ายจะ

เป็นการบรรยายเทคนิคพิชิตข้อสอบ
การอ่านและข้อสอบคันจิ ซึ่งข้อสอบ
ทั้งสองอย่างนี้เปรียบเหมือนขวาก-
หนามใหญ่ในการสอบเลยก็ว ่าได ้ 
เพราะเป็นข้อสอบที่ยากและมีเวลาใน
การท�าทีจ่�ากัด จงึท�าให้ผู้เข้าสอบท�าไม่
ค่อยทนั แต่อาจารย์หยกก็ได้ชีใ้ห้เหน็ถึง
เทคนิคในการท�าข้อสอบการอ่านและ
คันจิ ทั้งยังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาลองท�า
ข้อสอบที่คล้ายข้อสอบจริงอีกด้วย 

เมื่อถึงเวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นเวลาจบการสัมมนาและอย่างที่
กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าจะมีการจับรางวัลหลังการสัมมนา ซึ่งของ
รางวลัทีน่�ามามอบให้นัน้น่าจะเป็นรางวลัทีถ่กูใจผูเ้ข้าสมัมนาท่ีสุดก็
คอื หนงัสอืชดุ “เตรยีมสอบวดัระดบั N3” ทีน่�ามาแจกกันทัง้ชุดนัน่เอง 
(1 ชดุม ี3 เล่ม คือ ไวยากรณ์ ค�าศัพท์และคันจ)ิ แต่...ยังไม่หมดเท่านัน้ 
ทมีงานยังท�าเซอร์ไพรส์ผู้เข้าสมัมนาด้วยการแอบแปะสลากไว้ใต้เก้าอี้
อีก...หากท่านใดมีกระดาษที่มีโลโก้งานแปะอยู่ก็แสดงว่าท่านเป็นผู้
โชคดีที่จะได้รับของสมุดโน้ตจากทางทีมงานไปอีกคนละ 1 ชุด ! ซึ่ง
เราแจกกันถึง 10 ชุดเลยทีเดียว งานนี้นอกจากได้ความรู้เพื่อเตรียม

ตวัไปพชิติข้อสอบวดัระดบักนัแล้ว ท้ายงานยงัได้
ลุ้นไปกับการแจกของรางวัลอีกด้วย 

สุดท้ายนี้ ทางส�านักพิมพ์ภาษาและ
วัฒนธรรม ในเครือสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญีปุ่น่) ต้องขอขอบคณุผูเ้ข้าร่วมสมัมนาทกุ
ท่านเป็นอย่างมากที่ให้ความร่วมมือกับทาง
ส�านักพิมพ์มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังต้องขอ
ขอบคุณอาจารย์พรเพ็ญ ไพลินอนุรักษ์ ที่ให้
เกยีรตมิาเป็นวทิยากรในงานสมัมนาในครัง้นีด้้วย 
ส่วนในฉบับหน้าผู ้เขียนจะน�าบรรยากาศงาน 
Event ไหนมาเล่าให้ได้อ่านกัน ต้องติดตามอย่า
พลาดแม้แต่ฉบับเดียวเลยนะคะ แล้วพบกัน 
ฉบับหน้า...
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สวสัดี
ปีใหม่ผู้อ่าน TPA News ทุก
ท่านครับ เรื่องร้ายๆ ผ่านไป 

ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดทั้งปี 2555 
นีน้ะครบั (แหม ปีนีค้งได้หัวเราะร่ากันท้ังปีเป็นแน่ 
เลข 5 เพยีบเลย) ฉบบันีเ้ราจะวกกลับมาท่ีกรงุโซล
ประเทศเกาหลีใต้กันอีกครั้ง หลังจากไปตะลอนๆ เที่ยวที่อื่นๆ มาก็
เยอะแล้ว คราวน้ีลองไปเที่ยววัดเที่ยววังกันดูบ้างดีกว่า ขอพูดถึง
พระราชวังชื่อดัง “คยองบกกุง” (경복궁) หรือที่บ้านเราเรียก 
“เคียงบอกกุง” นั่นแหละครับ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 
พระราชวังท่ีส�าคัญที่สุดของสาธารณรัฐ
เกาหลี แต่จะเลอค่าอมตะแค่ไหน ไปดูกัน !

คยองบกกุงเป็นพระราชวังใหญ่มากๆ 
พระราชวังหนึ่ง สร้างมาก็นมนานแล้วสมัย 
ราชวงศ์โชซอนโน่น สิง่ทีค่าดหวงัในการไปเยือน
คร้ังนี้ คือ อยากซึมซับบรรยากาศแบบเก่าๆ มี
มนต์ขลงัของเกาหลใีต้ วธิเีดนิทางง่ายๆ เลยก็คอื
ใช้รถไฟใต้ดินเจ้าเก่าของเรานั่นเอง แต่เผอิญว่า
พอออกมาจากสถานทีีใ่กล้ท่ีสุดแล้วนัน้สามารถเลือกไปเท่ียวได้เลย 
เพราะถ้าเลีย้วซ้ายจะไปเจอกบัคยองบกกงุ แต่ถ้าเลีย้วขวาจะไปเจอ
กบั “ชงัดอกกงุ” (창덕궁) อกีหนึง่พระราชวงัส�าคญั แต่ครัง้นีตั้ดสนิ
ใจเลี้ยวซ้ายไปก่อนเพราะขวาร้ายซ้ายดี (??) น่าเสียดายว่า
ทัศนียภาพ ณ เวลานั้นจะไม่ค่อยโสภาเท่าไร เนื่องจากมีการปิด
ปรับปรุงพื้นที่บางส่วน ท�าให้แทนที่จะเห็นทิวต้นไม้ หรืออะไรที่ควร
จะเป็นกลับกลายเป็นสังกะสีล้อมเขตพื้นที่แทน...เศร้าใจ

แต่กไ็ม่แคร์ เดนิต่อไปตามทางกเ็จอกบัคณะนายทหารสมยั
โชซอนโบราณเรียงแถวสวนสนามอยู่หน้าทางเข้าให้ชมเป็นขวัญตา 
(แสดงว่ามาถูกที่แล้ว) แต่ก็อีก...มาถึงตอนที่ขบวนสวนสนามเขา
แสดงจะจบอยู่แล้ว ก็เลยได้แต่ถ่ายภาพกับนายทหารเป็นที่ระลึก พี่
แกก็พยายามเก๊กให้น่ิงท่ีสุด ไม่ว่าใครจะมากระแซะท�าท่าถ่ายรูป
สวยใสแอ๊บแบ๊วแค่ไหนก็ไม่กระดุกกระดิก (แต่ก็มีช่วงเผลอให้ถ่าย
รปูก�าลงัปาดเหงือ่มาจนได้ แหะๆ เขาก็คนนี ่!) ก่อนเข้าเขตพระราชวงั
ก็อย่าลืมไปซื้อตั๋วกันด้วยซึ่งบูธขายตั๋วก็อยู่ซะห่างเลย โน่นเลยตรง
ใกล้ๆ ที่จอดรถ...

ภายในพระราชวังก็จะเหมือนๆ กับพระราชวังหลายๆ ที่ของ
โลก มันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ความเป็นมาให้ดูน่าตื่นเต้นและที่
ขาดไม่ได้ก็คือ ต�าหนักเล็กต�าหนักน้อยมากมาย ซึ่งแต่ละต�าหนักก็
จะมีชื่อเรียกด้วย จ�าอย่างไรก็คงจะไม่หมด อาณาเขตของวังก็ใหญ่
โตใช้ได้เลยและท่ีส่วนท้ายวงักเ็ป็นทีข่อง “พพิธิภณัฑ์พืน้เมอืงเกาหล”ี 

(국립민속박물관 – กุก-ริมมิน-สกพักมุล-
กวาน) ภายในจัดแสดงความเป็นมาของ
ชนชาติเกาหลี ตั้งแต่สมัยก่อตั้งประเทศโน่น
เลย แต่ที่สะดุดตาและใจมากเห็นจะเป็น
ตะเกียงไฟโบราณรูปนกฟีนิกซ์ ว่ากันว่ามา
จากสมัยพระราชาจูมง (ใครชอบดูซีรีส์อิง

ประวัติศาสตร์น่าจะรู้จักกันดี) สามารถเดินดูได้เพลินๆ กดโน่นนี่นั่น
เล่นไปเรือ่ย เพราะทีน่ีเ่ขาไม่เสยีค่าเข้าชมนัน่เอง (กเ็กบ็ไปตอนซือ้ตัว๋
แล้ว...) นอกจากนีก้ย็งัมร้ีานขายของทีร่ะลกึภายในนัน้ด้วย ครบครนั 
คุ้มค่า จริงๆ (หัวเราะ)

ปิดท้ายความประทับใจในทริปนี้ด้วยไกด์สาวในชุดฮันบก 
(ไกด์ของคนอืน่นะครบั) ทีเ่ผอญิเดนิผ่านไปแอบฟังพอด ีเธอสามารถ
พูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว ส�าเนียงก็ดีด้วย จนท�าให้ลุงๆ 
ป้าๆ ชาวญีปุ่น่ทีใ่ช้บรกิารรมุสรรเสรญิเธอไม่ยัง้ น่าอจิฉาจรงิๆ ...แล้ว
หน้ากระดาษก็หมดลง เอาเป็นว่าคราวหน้าจะมเีรือ่งอะไรให้หยบิมา
พูดถึงกันอีกก็อย่าลืมติดตามคอลัมน์ Small Talk กันอีกนะครับ

Small Tips

ตามสถานทีท่่องเทีย่วของประเทศเกาหลนีัน้จะมภีาษาญ่ีปุ่น
เขียนตามป้ายต่างๆ ด้วย เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเยอะมาก 
โดยเฉพาะพระราชวงัต่างๆ นีไ่ม่ต้องห่วงเลย ถ้ารูภ้าษาญีปุ่น่กค็ยุกบั
คนแถวนัน้ได้เลย หรอืจะขอใช้บรกิารไกด์น�าเทีย่วหลากหลายภาษา
ได้ทีห่น้าเคาน์เตอร์กไ็ม่ว่ากนั (궁 (กงุ) ค�านีแ้ปลว่าพระราชวงัอยูแ่ล้ว 
ฉะนั้นเวลาเจอชื่อวังที่ลงท้ายด้วยค�านี้ก็ไม ่ต ้องแปลซ�้าเป ็น 
“พระราชวัง...กุง” นะครับ) TPA
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