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เหลือ
อีกเดือนกว่าๆ ก็จะมีงาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติกัน

อีกแล้ว ไม่ทราบว่าคุณผู้อ่านที่รักในการอ่าน
แต่ละท่านมีรายชื่อหนังสือในใจกันแล้วหรือยัง 
ถ้าอย่างไรกอ็ย่าลมืเตมิหนงัสอืภาษาญ่ีปุน่จาก
ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมเข้าไปด้วยนะ 
ขอกระซิบว่าในงานครั้งนี้มีหนังสือเสริมการ
เรียนตีพิมพ์ออกมามากทีเดียว ใครที่รอหนังสือ
เตรียมสอบวัดระดับ N ต่างๆ โดยเฉพาะระดับ 
1-2 นี่ห้ามพลาดเด็ดขาด รับรองว่าเจอกันใน
งานแน่นอน

ถึงแม้ว่าช่วงนี้ชาวส�านักพิมพ์จะไม่ได้
แวะเวียนออกไปท�ากิจกรรมที่ไหน (เพราะต้อง
เร่งปิดต้นฉบบักนั) แต่ถงึกระนัน้ส�านกัพมิพ์ของ
เรากย็งัคงมกีจิกรรมดีๆ  มาน�าเสนอให้แก่ผูอ่้านทกุ
ท่านเหมอืนเดมิ เพยีงแต่ครัง้นีเ้ปลีย่นมาจัดกันในโซเชียลเนต็เวิร์กแทน 
ส�าหรับคุณผู้อ่านที่เล่น Facebook และเป็นแฟนเพจของส�านักพิมพ์ก็
คงจะได้เห็นและอาจจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันไปแล้ว นั่นก็คือ กิจกรรม 
“ประมูลหนังสือเพื่อฟื้นฟูห้องสมุด” วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้
สืบเนื่องมากจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทย ที่เกิดขึ้น
ในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ใน
หลายๆ จังหวัดได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะตามโรงเรยีนต่างๆ แม้จะมีการฟ้ืนฟตูวั
อาคารเรยีนและห้องเรยีนไปบ้างแล้ว แต่อุปกรณ์
การเรียนอีกหลายอย่างก็ยังขาดแคลน รวมทั้ง
หนังสือต่างๆ ในห้องสมุดที่เสียหาย หรือสูญหาย

ไปกับสายน�้า ดังนั้น ส�ำนักพิมพ์ภำษำและ
วัฒนธรรมและส�ำนักพิมพ์ ส.ส.ท. เยำวชน จึง
ได้จดัการประมลูหนงัสอืในครัง้นีข้ึ้น เพือ่น�ำรำย
ได้ที่ได้จำกกำรประมูล น�ำไปช่วยเหลือฟื้นฟู
ห้องสมดุโรงเรียนใน จ.พระนครศรีอยธุยำและ
จังหวัดใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบ โดยไม่หัก
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น

การประมูลในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5  
รอบด้วยกนั โดยรอบแรกนัน้เริม่ในวันท่ี 23 ธ.ค. 
54 และปิดประมูลรอบสุดท้ายคือวันที่ 11 ม.ค. 
55 ซึ่งในแต่ละรอบนั้นจะมีเวลาให้สมาชิกเข้า
ร่วมประมูลเป็นเวลา 3 วัน และหนังสือในแต่ละ
รอบจะมีทั้งหนังสือที่จัดเป็นชุดและเล่มเดี่ยวๆ 
ซึ่งแต่ละชุด หรือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่ได้รับ 

ความนยิมเป็นอย่างมากจากผูอ่้าน เช่น ชดุหนงัสอื
เตรียมสอบวัดระดับ N3 (คันจิ ค�ำศัพท์ และไวยำกรณ์) ชุดหนังสือชิบำ
วังโกะ หมำน้อยหัวใจญี่ปุ่น เล่ม 1-4 ชุดหนังสือเคล็ดลับและมำรยำท 3 
เล่ม (กำรเข้ำสังคม กำรพูด และกำรมอบของขวัญ) พจนำนุกรมรูป
ประโยคภำษำญี่ปุ่น พจนำนุกรม 8,000 ศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งตลอด 20 
วนัทีผ่่านมากไ็ด้รบัเสยีงตอบรบัจากสมาชกิแฟนเพจทกุท่านเป็นอย่างดี 

หนงัสอืบางเล่มกไ็ด้รบัการประมลูในราคา
ที่สูงมากจากราคาเริ่มต้นทีเดียว ก็ขอ
ขอบคณุท่านผูอ่้านจติใจดทีกุท่านท่ีมาร่วม
ช่วยเหลือสังคมกับส�านักพิมพ์ของเราใน
ครั้งนี้ แม้บางท่านอาจประมูลแล้วแต่ไม่
ได้ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มจ�านวน       
เงินที่จะช่วยฟื้นฟูห้องสมุดด้วย ขอให้คุณ
ความดนีีด้ลบนัดาลให้เกดิผลดแีก่ผู้มส่ีวน
ร่วมทุกท่าน

ส� าหรับ ผู ้ ที่ ต ้ อ ง การ ติ ด ต า ม
ข่าวสารของส�านักพิมพ์ทาง Facebook 
สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.facebook.
com/tpapress อย ่าลืมเข ้าไป กด                        

กันด้วยนะ

คุณได้...น้องก็ได้
อนิล พยุงเกียรติคุณ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์

ประมลูหนงัสอื ฟ้ืนฟหู้องสมดุ
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ที่
ญี่ปุ่นนั้น เดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่หนาวที่สุดในรอบปี 
เพราะฉะนั้น Small Talk ฉบับนี้ก็เลยขอตามสายลมหนาวของ

ญี่ปุ่น โดยการพูดถึงกิจกรรมและประเพณีที่เกี่ยวกับความหนาวกัน
สกัหน่อย เอาละคณุผูอ่้านเตรยีมตวัใส่เสือ้กันหนาวตวัหนาๆ ก่อนจะ
เริ่มท้าลมหนาวกันในย่อหน้าต่อไปได้เลย... 

เดือนกุมภาพันธ์ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า「如月」(คิซารางิ) 
หมายถึง “กำรสวมเส้ือผ้ำทับหลำยๆ ชั้น” (เป็นไงล่ะ ตรงกับ 
คอนเซ็ปต์ เดือนมากๆ) ที่เกาะฮอกไกโดและแถบฝั่งทะเลญี่ปุ่นจะมี
หิมะตกค่อนข้างมาก ถ้าไปเยี่ยมเยือนเกาะ
ฮอกไกโดในช่วงนี้ก็อาจจะได้เห็น「雪おろ

し」(ยูกิ-โอโรชิ) กันบ้าง ซึ่งก็คือ “กำรกวำด
หิมะลงจำกหลังคำ” นั่นเอง สิ่งที่เราจะได้เห็น
คอื ภาพของคนญ่ีปุน่ปีนขึน้ไปบนหลงัคาบ้าน
พร้อมจอบ หรืออุปกรณ์กวาดหิมะ เห็นแล้วก็
อย่าตกใจไปนะคะ เพราะนี่ถือเป็นเรื่องปกติ
ของชาวฮอกไกโดที่จะต้องปีนขึ้นไปบนหลังคา
เพื่อกวาดหิมะลงมา เพราะไม่อย่างนั้นน�้าหนัก
ของหิมะท่ีทับถมกันมาเป็นแรมเดือนอาจท�าให้
หลังคาถล่มลงมาได้ 

นอกจากหิมะที่ทับถมกันบนหลังคาแล้ว แน่นอนว่าบน 
ท้องถนนก็มีหิมะทับถมอยู่เยอะไม่แพ้กัน เพราะฉะนั้น เวลาจะเดิน
ไปไหนมาไหนจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยการสวม
รองเท้าส�าหรับเดินบนหิมะ หรือซื้อแผ่นกันลื่นที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า  
“ซูเบริโดเมะ” ส�าหรับสวมไว้กับรองเท้า 

กล่าวถงึกจิกรรมและอุปกรณ์สูห้นาวไปแล้ว มาดเูทศกาลที่
น่าสนใจในฤดูนี้กันบ้างดีกว่า พอพูดถึงหิมะก็ต้องนึกถึงเทศกาลที่
เกีย่วกบัหมิะโดยเฉพาะกนัใช่ไหมละและเทศกาลหมิะทีม่ชีือ่เสยีงไป
ทั่วโลกก็ต้องนี่เลย “เทศกำลหิมะที่เมืองซัปโปโร (จังหวัดฮอกไกโด)” 
นั่นเอง เทศกาลนี้จะจัดขึ้นตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเวลา 1 
สัปดาห์ด้วยกัน ในเทศกาลน้ีนอกจากจะได้ชมประติมากรรมจาก
หมิะเป็นรูปทรงต่างๆ กว่า 200 ชิน้แล้ว ยังมกีารแข่งขนัแกะสลกัหมิะ
ด้วย ซึ่งบ้านเราก็เคยส่งตัวแทนเข้าแข่งขันและคว้ารางวัล “Grand 
Champion” ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศกลับมาฝากคนไทยถึง 3 ปีซ้อน
เลยทีเดียว (cool ไหมล่ะ)

พูดถึงลมหนาว หิมะและน�้าแข็งไปแล้ว หากจะไม่กล่าวถึง
วันพิเศษๆ ที่สร้างความอบอุ่นให้คนญี่ปุ่นในเดือนน้ีบ้างเดี๋ยวจะหา
ว่าไม่มีความรักในจิตใจ...เกริ่นขนาดนี้คิดว่าผู้อ่านคงพอจะเดากัน

ได้แล้วว่าเรื่องที่จะพูดถึงต่อไป
คือ “วันวำเลนไทน์” นั่นเอง 
เทศกาลแห่งความรกัของญีปุ่น่
นั้นจะค่อนข้างแตกต่างจาก
ประเทศอื่นสักเล็กน้อย เพราะ
จะถือว่าเป็นวันที่ผู้หญิงแสดง
ความรักต่อผู้ชาย โดยการให้
ชอ็กโกแลตบ้าง ของขวัญบ้าง 

หรอืจะถอืฤกษ์งามยามดสีารภาพรกัไปเลยกม็ ีจะว่าวนันีเ้ป็นวันแห่ง
ความรักของคุณผู้หญิงก็ได้ (ส่วนส�าหรับคุณผู้ชายก็คือ วันไวท์เดย์
ในเดือนมีนาคม) 

ก่อนจะจบคอลมัน์นี ้ขอทิง้ท้ายด้วยเทศกาลส�าหรบัเดก็เรยีน
สักเล็กน้อย ก็เพราะว่าในเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่เด็กๆ ญี่ปุ่นต้องสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยกันด้วย โอย...ถึงหิมะไม่ตกก็หนาวนะเทศกาลนี้ ! 
ส�าหรับเด็กญี่ปุ ่นที่จะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็อาจต้องพลาด
เทศกาลหมิะ หรอือดไปเล่นสกกีนัสกัปี เพราะจะต้องอยูอ่่านหนงัสอื
และไปเรียนกวดวิชากันทุกเย็นหลังเลิกเรียน เพื่อจะได้ไม่เป็น 
“โรนนิ” (ซามไูรไร้ส�านกั) ซึง่เป็นค�าเปรยีบเทยีบทีใ่ช้เรยีกผูท้ีส่อบเข้า
มหาวทิยาลยัไม่ได้ เอาละ...ผูเ้ขยีนเองกเ็หน็ทว่ีาจะต้องหนร้ีอนไปหา
ลมหนาวบ้างแล้ว แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้านะคะ ขอบคณุทีต่ดิตาม
อ่านกันจ้า

** ขอขอบคุณภำพประกอบจำกเว็บไซต์ http://wispblog.
tree-web.net และเว็บไซต์ http://kijimaski.exblog.jp ค่ะ
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