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สวัสดี
ชาว TPA News ทุกท่านครับ 
ก ลั บ ม า แ ล ้ ว กั บ ค อ ลั ม น ์ 

WEvent หลังจากหายหน้าหายตากันไปสักพัก 
กจิกรรมในครัง้นีเ้ป็นเรือ่งของการสัมมนา “ภาษา
ญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” จัดขึ้นเมื่อวัน
เสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 การสัมมนาครั้งนี้
เกิดจากความร่วมมือของเจแปนฟาวน์เดชั่นและส�านักพิมพ์ภาษา
และวัฒนธรรมและถือเป็นการเปิดตัวหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นเล่ม
ล่าสุดจากซีรีส์ “เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” ต่อเนื่องจาก ฮิระงะนะ
เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ นั่นเอง ลองมาดูกันว่าในวันนั้นมีอะไรน่า
สนใจบ้าง

ขอเท้าความถึงหนังสือเล่มนี้ก่อนแล้วกันนะครับ หนังสือ 
“ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ” เล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 ซ่ึงจะมี
ตามมาอีก 1 เล่มช่วงปลายปี เกิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการด้าน
การเรียนภาษาญ่ีปุ่นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เลือกเรียน
ภาษาญีปุ่น่เปน็วชิาเลอืก โดยนกัเรยีนจะไดเ้รยีนเกีย่วกบัรปูแบบบท
สนทนาภาษาญีปุ่น่ทีใ่ชไ้ดจ้รงิในชวีติประจ�าวนั ตบทา้ยดว้ยการเรยีน
รูว้ฒันธรรมญีปุ่น่ทีน่า่สนใจ ทางเจแปนฟาวนเ์ดชัน่มองวา่นา่จะมกีาร
ประชาสมัพนัธห์นงัสอืเลม่นีใ้หเ้ปน็ทีรู่จ้กัในกลุม่ครผููส้อนภาษาญีปุ่น่
ทัง้ชาวไทยและชาวญีปุ่น่ เพือ่เปน็อีกหน่ึงทางเลือกให้กับโรงเรยีนด้วย 
ในวนันัน้จงึมอีาจารยท์ีส่นใจเขา้รว่มการสมัมนาเปน็จ�านวนมากกว่า 
140 ท่านจากทั่วประเทศ ท�าเอาห้องประชุมของเราแคบไปถนัดตา

ช่วงเช้าเป็นการเสวนาเก่ียวกับหลักสูตรและเน้ือหาที่ใช้ใน
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน 
ได้แก่ อ.ภารดี อึงขจรกุล อ.ธีรา พงศ์ศาสตร์ อ.ดวงใจ จงธนากรและ
อ.ประภา แสงทองสขุ มีการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งอาจารย์
แตล่ะท่านวา่ทีโ่รงเรยีนมกีารเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ใหก้บันกัเรยีน
ซึ่งเรียนภาษาญ่ีปุ่นเป็นวิชาเลือกอย่างไรให้น่าสนใจ เนื่องจากปกติ
แล้ววิชาเลือกจะได้เรียนเพียงอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้น การเรียน

การสอนที่น่าสนใจ มีเทคนิค หรือสื่อการสอน
ที่จูงใจจึงจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียน
ได้ไปจนตลอดรอดฝั่งและจากการพิจารณา
แล้ว หนังสือ “ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์
โคะฮะรุ” น่าจะสามารถตอบโจทย์เหล่านั้น
ได้เป็นอย่างดี

ถัดมาเป็นช่วงของการแนะน�าและวิธีการใช้หนังสือเล่ม
นี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความน่าสนใจ ท่าน
วิทยากรได้แนะน�าการใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอนใน
หนงัสอืใหไ้ด้ประสทิธภิาพสงูสดุ จ�าลองเปน็เวิรค์ชอ็ปเลก็ๆ ใหอ้าจารย์
แต่ละท่านได้ร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและ
กัน ส่ือการสอนที่ว่านี้ ยกตัวอย่างเช่น บทที่ 20-28 ที่มาในรูปแบบ
ของสไลด์โชว์ PowerPoint มีการถาม-ตอบและกิจกรรมท้ายบทให้
นักเรียนได้ทบทวนและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนไป หรือแม้แต่
เว็บไซต์ที่ได้จัดท�าขึ้นเพื่อหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะ อาจารย์ที่สนใจ
สามารถเข้าไปใช้เพื่อเป็นสื่อการสอนได้และยังสามารถดาวน์โหลด
ไฟล์ต่างๆ จากในเว็บไซต์มาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อีกด้วย 
เป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างมาก

ช่วงบ่ายเป็นการแนะน�าตัวอย่างการจัดหน่วยความรู้และ
ประเมินผลที่ได้มีการใช้อยู่จริงในโรงเรียนให้กับผู้เข้าสัมมนาได้ลอง
น�าไปปรับใช้ จากตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนว่าจากเดิมที่แค่ให้นักเรียน
เรียนแล้วก็ท�าการบ้าน ปรับเปล่ียนมาเป็นการท�าแบบฝึกหัดและ
กิจกรรมให้จบในชั่วโมง เนื่องจากแรงจูงใจ หรือเวลาในการท�าการ
บา้นของนกัเรยีนจะคอ่นขา้งนอ้ย รว่มดว้ยการท�าแบบประเมนิตนเอง
ว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้างในแต่ละชั่วโมงเรียน

หากเพ่ือนนักอ่านท่านใดท่ีอ่านบทความน้ีแล้วเกิดความสนใจ
ก็สามารถหาซ้ือหนังสือ “ภาษาญ่ีปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ เล่ม 1” 
ได้แล้ววันน้ี ตามร้านหนังสือช้ันน�าท่ัวไปครับ โอกาสหน้าจะเป็นกิจกรรม
น่าสนใจอะไรก็ห้ามพลาดคอลัมน์ WEvent กันนะจ๊ะ TPA
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สัมมนา
ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ

อาทิตย์ นิ่มนวล
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ย่าง
เข้าเดือนเจ็ด ฝนก็ตกพร�าๆ กบมันก็ร้องงึมง�า...
เอ๊ะ ร้องผิดเปล่าหว่า ?...เปิดคอลัมน์มาก็ร้องเพลงผิด

เสยีแลว้ เอานะ คณุผูอ้า่นอยา่เพิง่โกรธกนัซะกอ่น แมเ้นือ้รอ้งดัง้เดมิ
เขาจะพูดถึงเดือนหก หรือเดือนมิถุนายนที่เป็นต้นฤดูฝน แต่เดือน
กรกฎาคมก็ยังจัดว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้น Small 
talk ฉบับนี้ผู้เขียนก็เลยอยากจะพูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับฤดูฝนกันสัก
หน่อย แม้ว่าคนไทยเราอาจจะคุ้นเคยกับหน้าร้อนมากกว่าก็ตาม 
แต่พอเข้ากลางเดือนพฤษภาคมก็ยังพอมีฝนมาคั่นอากาศร้อนๆ ให้
เราได้ผ่อนคลายกันบ้าง ท�าให้ช่วงนี้นอกจากต้องหอบกระเป๋าแล้ว 
ยังต้องหอบร่มไปท�างานกันด้วย ใครที่ยังขี้เกียจพกร่มเดินตากฝน
เหมือนในมิวสิควิดีโออยู่ละก็ ขอบอกว่านอกจากไม่เท่แล้ว ป่วยขึ้น
มาจะไมคุ่ม้กนัเนอ้ ดงันัน้ ในฉบบันีผู้เ้ขยีนกเ็ลยอยากชวนคณุผูอ้า่น
ทุกท่านมา “ยืดอก...พกร่ม” ตามคนญี่ปุ่นกันสักหน่อย 

คิดว่าผู้อ่านทุกท่านคงจะทราบกันดีว่า “พยากรณ์อากาศ
ญี่ปุ่น” นั้นแม่นย�าเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่า หากพยากรณ์ว่า “พรุ่ง
นี้ฝนตก” ก็รับรองได้เลยว่าพรุ่งนี้มีแต่เปียกกับเปียกเท่านั้น จึงไม่น่า
แปลกใจว่า ท�าไมคนญี่ปุ่นจึงมักจะเช็คพยากรณ์อากาศก่อนออก
จากบา้นทกุครัง้ ดงันัน้ ในวนัทีพ่ยากรณว์า่ฝนตก จงึมกัเหน็คนญีปุ่น่
พร้อมใจกันพกร่มออกจากบ้านโดยพร้อมเพรียง...พูดถึง “ร่มญี่ปุ่น” 
แล้ว หลายคนอาจจะยังติดภาพร่มโบราณที่ทรงคล้ายร่มบ่อสร้าง

ของเชียงใหม่บ้านเราอยู่บ้าง แต่ร่มญี่ปุ่นสมัยนี้ดีไซน์และสีสันสวย
ทนัสมยัมากทเีดยีว ในช่วงหนา้ฝนยอดขายรม่ของญีปุ่น่นัน้จะเพิม่ขึน้
ทกุๆ ป ีเพราะในประเทศญีปุ่น่นัน้รม่ไมไ่ดเ้ปน็เพยีงแคข่องใชป้ระจ�า
ตวัเทา่นัน้ แตบ่างครัง้ยงัเปน็ของสมนาคณุทีม่คีา่ไดเ้หมอืนกนั อยา่ง
เช่นลา่สดุผูเ้ขยีนบังเอญิไดเ้หน็โปรโมชัน่ของรา้นเสือ้ผา้แบรนดญ์ีปุ่น่
แบรนดห์นึง่ ไดอ้อกโปรโมชัน่วา่ “ซือ้สนิคา้ครบ 15,000 เยน แถมร่ม
ขนาด 90 ซ.ม. ฟรี 1 คัน” ป้ายโปรโมชั่นนี้นอกจากจะลงตัวหนังสือ
ใหญ่ยักษ์แล้ว ยังลงรูปร่มที่เป็นการดีไซน์ของทางร้านเองเพ่ือเรียก
ความสนใจจากลกูคา้อกีดว้ย เรยีกไดว้า่เปลีย่นฤดใูหมท่ัง้ท ีนอกจาก
จะไดซ้ือ้เสือ้ผา้คอลเลคชัน่ใหมแ่ลว้ กค็วรจะมรีม่ใหมไ่ปใชคู้ก่นัดว้ย 
ทีส่�าคญัยงัเปน็รม่ทีด่ไีซนอ์อกมาจ�านวนจ�ากดัอกีตา่งหาก อยา่งนีถ้งึ
ฝนจะตกหนักขนาดไหนก็โดดเด่นไม่แพ้ใครแน่นอน! 

และอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ร่มญ่ีปุ่นในปัจจุบันนั้นมี
ดไีซน์ทีท่นัสมยัขึน้ ผูเ้ขยีนกเ็ลยน�าภาพร่มทีม่ดีไีซน์แปลกตามาให้ได้
ชมกันด้วย ร่มในภาพนีเ้ป็นของบรษิทัชือ่ Tokyo Noble ทีผ่ลติร่มเป็น
รูปหัวผักกาด ดูจากรูปลักษณ์และสีที่เหมือนจริงแล้วก็ชวนให้เผลอ
เข้าใจผิดได้ว่า เราก�าลังถือร่ม หรือหัวผักกาดอยู่กันแน่ !

นอกจากร่มรูปหัวผักกาดแล้ว ยังมีร่มที่พับแล้วกลายเป็น
ขวด ร่มสีหวานลายจุดที่เอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะ หรือร่มลายคา
แรกเตอร์ที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย 

การไปเที่ยวญี่ปุ่นในฤดูอื่นนั้น เราอาจจะได้เห็นการแต่งตัว
ตามแฟชั่น สีสันและรูปแบบที่หลากหลาย แต่ถ้าใครมีโอกาสได้ไป
ในช่วงหน้าฝนนี้แล้วละก็ นอกจากจะได้เห็นแฟชั่นการแต่งตัวแล้ว 
ก็จะได้เห็นแฟช่ันร่มรูปร่างหน้าตาแปลกใหม่ แขวนโชว์ตามหน้า
ร้านบ้าง ตามท้องถนนบ้างเป็นของแถมด้วยอย่างแน่นอน แถมใคร
เบื่อๆ ขนมญี่ปุ่น อยากซื้ออย่างอื่นมาเป็นของฝากบ้าง ก็แนะน�าให้
ซื้อร่มก็ได้ แม้ราคาจะสูงสักหน่อยแต่คุณภาพเขาดีเยี่ยมนะจะบอก
ให้ อ่านมาถึงตรงนี้คุณผู้อ่านก็คงพอเห็นความพิเศษของ “ร่มญี่ปุ่น” 
กันแล้วใช่ไหมล่ะ ถึงจะเป็น “ร่ม” เหมือนกัน แต่ด้วยการออกแบบที่
แปลกและแหวกแนว อีกทั้งคุณภาพที่ต้องยกนิ้วโป้งให้ “ร่มญี่ปุ่น” 
จึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะคนในประเทศเท่านั้น 
คนนอกประเทศก็ยังอยาก “ยืดอก พกร่มญี่ปุ่น” บ้าง

อรณิชา บุญเสนันท์ 
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ยืดอก...

พกร่ม (ญี่ปุ่น) !


