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สัมมนา

ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย

สวัสดี

ชาว TPA News ทุกท่านครับ
กลั บ มาแล้ ว กั บ คอลั ม น์
WEvent หลังจากหายหน้าหายตากันไปสักพัก
กิจกรรมในครัง้ นีเ้ ป็นเรือ่ งของการสัมมนา “ภาษา
ญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” จัดขึ้นเมื่อวัน
เสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 การสัมมนาครั้งนี้
เกิดจากความร่วมมือของเจแปนฟาวน์เดชั่นและส�ำนักพิมพ์ภาษา
และวัฒนธรรมและถือเป็นการเปิดตัวหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นเล่ม
ล่าสุดจากซีรีส์ “เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” ต่อเนื่องจาก ฮิระงะนะ
เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ นั่นเอง ลองมาดูกันว่าในวันนั้นมีอะไรน่า
สนใจบ้าง
ขอเท้าความถึงหนังสือเล่มนี้ก่อนแล้วกันนะครับ หนังสือ
“ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” เล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 ซึ่งจะมี
ตามมาอีก 1 เล่มช่วงปลายปี เกิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการด้าน
การเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เลือกเรียน
ภาษาญีป่ นุ่ เป็นวิชาเลือก โดยนักเรียนจะได้เรียนเกีย่ วกับรูปแบบบท
สนทนาภาษาญีป่ นุ่ ทีใ่ ช้ได้จริงในชีวติ ประจำ�วัน ตบท้ายด้วยการเรียน
รูว้ ฒ
ั นธรรมญีป่ นุ่ ทีน่ า่ สนใจ ทางเจแปนฟาวน์เดชัน่ มองว่าน่าจะมีการ
ประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มนีใ้ ห้เป็นทีร่ จู้ กั ในกลุม่ ครูผสู้ อนภาษาญีป่ นุ่
ทัง้ ชาวไทยและชาวญีป่ นุ่ เพือ่ เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกให้กบั โรงเรียนด้วย
ในวันนัน้ จึงมีอาจารย์ทสี่ นใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำ�นวนมากกว่า
140 ท่านจากทั่วประเทศ ทำ�เอาห้องประชุมของเราแคบไปถนัดตา
ช่วงเช้าเป็นการเสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรและเนื้อหาที่ใช้ใน
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน
ได้แก่ อ.ภารดี อึงขจรกุล อ.ธีรา พงศ์ศาสตร์ อ.ดวงใจ จงธนากรและ
อ.ประภา แสงทองสุข มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างอาจารย์
แต่ละท่านว่าทีโ่ รงเรียนมีการเรียนการสอนภาษาญีป่ นุ่ ให้กบั นักเรียน
ซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกอย่างไรให้น่าสนใจ เนื่องจากปกติ
แล้ววิชาเลือกจะได้เรียนเพียงอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้น การเรียน
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สไตล์โคะฮะรุ

การสอนที่น่าสนใจ มีเทคนิค หรือสื่อการสอน
ที่ จู ง ใจจึ ง จะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นสามารถเรี ย น
ได้ไปจนตลอดรอดฝั่งและจากการพิจารณา
แล้ว หนังสือ “ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์
โคะฮะรุ” น่าจะสามารถตอบโจทย์เหล่านั้น
ได้เป็นอย่างดี
ถั ด มาเป็ น ช่ ว งของการแนะนำ�และวิ ธี ก ารใช้ ห นั ง สื อ เล่ ม
นี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความน่าสนใจ ท่าน
วิ ท ยากรได้ แ นะนำ�การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสื่ อ การเรี ย นการสอนใน
หนังสือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จำ�ลองเป็นเวิรค์ ช็อปเล็กๆ ให้อาจารย์
แต่ละท่านได้ร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน สื่อการสอนที่ว่านี้ ยกตัวอย่างเช่น บทที่ 20-28 ที่มาในรูปแบบ
ของสไลด์โชว์ PowerPoint มีการถาม-ตอบและกิจกรรมท้ายบทให้
นักเรียนได้ทบทวนและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนไป หรือแม้แต่
เว็บไซต์ที่ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะ อาจารย์ที่สนใจ
สามารถเข้าไปใช้เพื่อเป็นสื่อการสอนได้และยังสามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ต่างๆ จากในเว็บไซต์มาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อีกด้วย
เป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างมาก
ช่วงบ่ายเป็นการแนะนำ�ตัวอย่างการจัดหน่วยความรู้และ
ประเมินผลที่ได้มีการใช้อยู่จริงในโรงเรียนให้กับผู้เข้าสัมมนาได้ลอง
นำ�ไปปรับใช้ จากตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนว่าจากเดิมที่แค่ให้นักเรียน
เรียนแล้วก็ทำ�การบ้าน ปรับเปลี่ยนมาเป็นการทำ�แบบฝึกหัดและ
กิจกรรมให้จบในชั่วโมง เนื่องจากแรงจูงใจ หรือเวลาในการทำ�การ
บ้านของนักเรียนจะค่อนข้างน้อย ร่วมด้วยการทำ�แบบประเมินตนเอง
ว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้างในแต่ละชั่วโมงเรียน
หากเพือ่ นนักอ่านท่านใดทีอ่ า่ นบทความนีแ้ ล้วเกิดความสนใจ
ก็สามารถหาซือ้ หนังสือ “ภาษาญีป่ นุ่ เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1”
ได้แล้ววันนี้ ตามร้านหนังสือชัน้ นำ�ทัว่ ไปครับ โอกาสหน้าจะเป็นกิจกรรม
น่าสนใจอะไรก็หา้ มพลาดคอลัมน์ WEvent กันนะจ๊ะ TPA
news
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พกร่ม (ญี่ปุ่น) !

ย่าง

เข้าเดือนเจ็ด ฝนก็ตกพร�ำๆ กบมันก็ร้องงึมง�ำ...
เอ๊ะ ร้องผิดเปล่าหว่า ?...เปิดคอลัมน์มาก็ร้องเพลงผิด
เสียแล้ว เอานะ คุณผูอ้ า่ นอย่าเพิง่ โกรธกันซะก่อน แม้เนือ้ ร้องดัง้ เดิม
เขาจะพูดถึงเดือนหก หรือเดือนมิถุนายนที่เป็นต้นฤดูฝน แต่เดือน
กรกฎาคมก็ยังจัดว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้น Small
talk ฉบับนี้ผู้เขียนก็เลยอยากจะพูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับฤดูฝนกันสัก
หน่อย แม้ว่าคนไทยเราอาจจะคุ้นเคยกับหน้าร้อนมากกว่าก็ตาม
แต่พอเข้ากลางเดือนพฤษภาคมก็ยังพอมีฝนมาคั่นอากาศร้อนๆ ให้
เราได้ผ่อนคลายกันบ้าง ทำ�ให้ช่วงนี้นอกจากต้องหอบกระเป๋าแล้ว
ยังต้องหอบร่มไปทำ�งานกันด้วย ใครที่ยังขี้เกียจพกร่มเดินตากฝน
เหมือนในมิวสิควิดีโออยู่ละก็ ขอบอกว่านอกจากไม่เท่แล้ว ป่วยขึ้น
มาจะไม่คมุ้ กันเน้อ ดังนัน้ ในฉบับนีผ้ เู้ ขียนก็เลยอยากชวนคุณผูอ้ า่ น
ทุกท่านมา “ยืดอก...พกร่ม” ตามคนญี่ปุ่นกันสักหน่อย
คิดว่าผู้อ่านทุกท่านคงจะทราบกันดีว่า “พยากรณ์อากาศ
ญี่ปุ่น” นั้นแม่นยำ�เป็นอย่างมาก เรียกได้ว่า หากพยากรณ์ว่า “พรุ่ง
นี้ฝนตก” ก็รับรองได้เลยว่าพรุ่งนี้มีแต่เปียกกับเปียกเท่านั้น จึงไม่น่า
แปลกใจว่า ทำ�ไมคนญี่ปุ่นจึงมักจะเช็คพยากรณ์อากาศก่อนออก
จากบ้านทุกครัง้ ดังนัน้ ในวันทีพ่ ยากรณ์วา่ ฝนตก จึงมักเห็นคนญีป่ นุ่
พร้อมใจกันพกร่มออกจากบ้านโดยพร้อมเพรียง...พูดถึง “ร่มญี่ปุ่น”
แล้ว หลายคนอาจจะยังติดภาพร่มโบราณที่ทรงคล้ายร่มบ่อสร้าง

ของเชียงใหม่บ้านเราอยู่บ้าง แต่ร่มญี่ปุ่นสมัยนี้ดีไซน์และสีสันสวย
ทันสมัยมากทีเดียว ในช่วงหน้าฝนยอดขายร่มของญีป่ นุ่ นัน้ จะเพิม่ ขึน้
ทุกๆ ปี เพราะในประเทศญีป่ นุ่ นัน้ ร่มไม่ได้เป็นเพียงแค่ของใช้ประจำ�
ตัวเท่านัน้ แต่บางครัง้ ยังเป็นของสมนาคุณทีม่ คี า่ ได้เหมือนกัน อย่าง
เช่นล่าสุดผูเ้ ขียนบังเอิญได้เห็นโปรโมชัน่ ของร้านเสือ้ ผ้าแบรนด์ญปี่ นุ่
แบรนด์หนึง่ ได้ออกโปรโมชัน่ ว่า “ซือ้ สินค้าครบ 15,000 เยน แถมร่ม
ขนาด 90 ซ.ม. ฟรี 1 คัน” ป้ายโปรโมชั่นนี้นอกจากจะลงตัวหนังสือ
ใหญ่ยักษ์แล้ว ยังลงรูปร่มที่เป็นการดีไซน์ของทางร้านเองเพื่อเรียก
ความสนใจจากลูกค้าอีกด้วย เรียกได้วา่ เปลีย่ นฤดูใหม่ทงั้ ที นอกจาก
จะได้ซอื้ เสือ้ ผ้าคอลเลคชัน่ ใหม่แล้ว ก็ควรจะมีรม่ ใหม่ไปใช้คกู่ นั ด้วย
ทีส่ ำ�คัญยังเป็นร่มทีด่ ไี ซน์ออกมาจำ�นวนจำ�กัดอีกต่างหาก อย่างนีถ้ งึ
ฝนจะตกหนักขนาดไหนก็โดดเด่นไม่แพ้ใครแน่นอน!
และอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ร่มญี่ปุ่นในปัจจุบันนั้นมี
ดีไซน์ทที่ นั สมัยขึน้ ผูเ้ ขียนก็เลยน�ำภาพร่มทีม่ ดี ไี ซน์แปลกตามาให้ได้
ชมกันด้วย ร่มในภาพนีเ้ ป็นของบริษทั ชือ่ Tokyo Noble ทีผ่ ลิตร่มเป็น
รูปหัวผักกาด ดูจากรูปลักษณ์และสีที่เหมือนจริงแล้วก็ชวนให้เผลอ
เข้าใจผิดได้ว่า เราก�ำลังถือร่ม หรือหัวผักกาดอยู่กันแน่ !
นอกจากร่มรูปหัวผักกาดแล้ว ยังมีร่มที่พับแล้วกลายเป็น
ขวด ร่มสีหวานลายจุดที่เอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะ หรือร่มลายคา
แรกเตอร์ที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย
การไปเที่ยวญี่ปุ่นในฤดูอื่นนั้น เราอาจจะได้เห็นการแต่งตัว
ตามแฟชั่น สีสันและรูปแบบที่หลากหลาย แต่ถ้าใครมีโอกาสได้ไป
ในช่วงหน้าฝนนี้แล้วละก็ นอกจากจะได้เห็นแฟชั่นการแต่งตัวแล้ว
ก็จะได้เห็นแฟชั่นร่มรูปร่างหน้าตาแปลกใหม่ แขวนโชว์ตามหน้า
ร้านบ้าง ตามท้องถนนบ้างเป็นของแถมด้วยอย่างแน่นอน แถมใคร
เบื่อๆ ขนมญี่ปุ่น อยากซื้ออย่างอื่นมาเป็นของฝากบ้าง ก็แนะนำ�ให้
ซื้อร่มก็ได้ แม้ราคาจะสูงสักหน่อยแต่คุณภาพเขาดีเยี่ยมนะจะบอก
ให้ อ่านมาถึงตรงนี้คุณผู้อ่านก็คงพอเห็นความพิเศษของ “ร่มญี่ปุ่น”
กันแล้วใช่ไหมล่ะ ถึงจะเป็น “ร่ม” เหมือนกัน แต่ด้วยการออกแบบที่
แปลกและแหวกแนว อีกทั้งคุณภาพที่ต้องยกนิ้วโป้งให้ “ร่มญี่ปุ่น”
จึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะคนในประเทศเท่านั้น
คนนอกประเทศก็ยังอยาก “ยืดอก พกร่มญี่ปุ่น” บ้าง TPA
news
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