อาทิตย์ นิ่มนวล

เล่นๆ ไม่ ใช่ เล่นๆ
ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

กิน

สวัสดี

เพื่อนนักอ่านชาว TPA News ทุกท่านครับ ก่อนหน้า
นี้เราได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ส�ำคัญๆ ของกรุง
ปักกิ่ง ประเทศจีน กันมาก็หลายที่ แต่ท�ำไมหนอถึงได้ลืมเขียนถึง
สถานที่นี้ไปได้ เป็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งผู้เริ่มเรียนภาษาจีนหลายๆ คน
น่าจะรู้จักกันพอสมควร เพราะเป็นชื่อสถานที่แรกๆ ที่เหล่าซือสอน...
เรียกได้ว่าสอนก่อนค�ำว่าก�ำแพงเมืองจีนเสียอีก แล้วมันคือที่ไหนกัน
นะ...
ผมก�ำลังจะพูดถึงถนนคนเดินและชอปปิง้ สตรีททีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ
ของกรุงปักกิ่ง “หวังฝูจิ่ง (王府井)” ครับ ตอนที่เรียนภาษาจีนใหม่ๆ ก็จะ
ได้รับการปลูกฝังจากบทสนทนาในหนังสือว่า “ถาม-เธอจะไปซื้อของ
ทีไ่ หน” “ตอบ-ฉันจะไปทีห่ วังฝูจงิ่ ” ตอนนัน้ ก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันคืออะไร
ส�ำคัญขนาดไหน นึกไปถึงขั้นว่ามันอาจจะเป็นแค่ชื่อที่แต่งขึ้นมาเพื่อ
ประกอบการสนทนาเฉยๆ ก็ได้ วันนี้ได้มาเจอของจริงก็ต้องบอกว่ามัน
ไม่เบาเลยนะเธอ
ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นถนนคนเดิน ก็ตอ้ งมีคนหลัง่ ไหลกันมาเดินเป็นเรือ่ ง
ปกติอยูแ่ ล้ว (บอกเพือ่ ) จะมาเดินกลางวันก็ดี กลางคืนก็ได้ สองข้างทาง
เต็มไปด้วยห้างร้านใหญ่น้อยมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านหนังสือ
ร้านขายสินค้าแบรนด์ดัง ร้านขายของฝากของที่ระลึก หรือแม้แต่โบสถ์
คริสต์ก็มีให้เห็นกัน การเดินทางมาเดินเก๋ๆ ที่นี่ก็ง่ายแสนง่าย จะนั่ง
รถเมล์มาลงที่หน้าถนนเลยก็ได้ หรือจะนั่งรถไฟใต้ดินมาลงที่สถานี
Wangfujing เลยก็ดี โผล่ขึ้นมาบนดินปุ๊บก็เจอป้ายถนนเลย มิหน�ำซ�้ำ
ท�ำเลทีต่ งั้ ของถนนหวังฝูจงิ่ ก็ดี ถ้ามาเดินทีน่ แี่ ล้วอยากไปต่อที่ “พระราชวัง
ต้องห้าม (故宫)” หรือแม้กระทั่ง “จัตุรัสเทียนอันเหมิน (天安门)” ที่ขึ้นชื่อ
ลือชาก็สามารถท�ำได้ ใช้เวลาเดินเท้าไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง
นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีตรอกเล็กๆ อันลือลั่นมีชื่อน่ารักๆ ว่า หวังฝู
จิง่ เสีย่ วชือ เจีย (王府井小吃街) เจีย แปลว่า ถนน เสีย่ วชือ แปลว่า ของกิน
เล่น...แน่นอน มันคือ ถนนแห่งของกินเล่น เป็นซอยขนาดกลางๆ อยู่
ระหว่างถนนหวังฝูจิ่ง พอเดินหลุดเข้าไปแล้วท่านก็จะได้พบกับของซื้อ

ของฝากมากมายละลานตาไปหมดและที่เป็นไฮไลต์เลยก็ต้อง “ของกิน
เล่น” หลากหลายรูปแบบนีล่ ะ ส่วนใหญ่เป็นพวกของปิง้ ย่าง หรือเสียบไม้
ที่สามารถยืนกิน หรือเดินถือกินไปเรื่อยๆ ได้ หรือจะเป็นผลไม้สดๆ ที่
เคลือบน�ำ้ เชือ่ มใสแจ๋วก็สามารถดูดเงินออกจากกระเป๋าพ่อแม่ได้ไม่ยาก
แต่มนั เด็ดตรงทีข่ องย่างเสียบไม้นแี่ หละ ร้านนีเ้ ขามีแบบธรรมดาๆ ก็คอื
เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ แบบเบสิคมากๆ นั่นก็ไม่เท่าไร เหลือบไปมองที่ตู้
โชว์เนื้อชั้นบน กรีดร้อง...นั่นมันปลาดาว แมงป่องและแมงอะไรอีก
สารพัดแมงนี่ หลายท่านอาจจะสงสัยว่ามันแปลกตรงไหน มันจะไม่
แปลกเลยถ้ามันแน่นิ่งไม่ติงไหวน่ะสิ เพราะที่เห็นข้างหน้านี่มันยังขยับ
อยูเ่ ลย ! ด้วยความอยากรูว้ า่ จะมีใครหน้าไหนสัง่ กินไหม หรือมันจะเป็น
เพียงแค่ของโชว์กระตุ้นเรตติ้ง ไอ้เราก็ยืนรอนานสองนาน ไม่ยักมีใคร
กล้าท้ามฤตยูสกั ราย สรุปสุดท้ายก็ท�ำได้แค่ “เนือ้ วัวย่าง 1 ไม้ กับเนือ้ หมู
ย่าง 1 ไม้” ซึง่ เป็นอะไรทีแ่ ปลกใหม่มาก ๆ...จะว่าไปเราเองก็ทำ� เป็นตะลึง
ตึงตึง ทั้งๆ ที่บ้านเรานี่ก็นักเปิบพิสดารตัวยงเหมือนกัน ไหนจะรถด่วน
ตั๊กแตนปาทังก้า โอย ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคุณ...
นี่อาจจะเป็นจุดเล็กๆ ของประเทศจีนที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสนะ
ครับ แต่มนั ก็จะยังคงมีจดุ อืน่ ๆ ทีห่ ฤหรรษ์กว่านีเ้ ป็นแน่ เอาเป็นว่า Small
Talk ในฉบับนีข้ อลาเพียงเท่านีก้ อ่ น แล้วพบกันใหม่ฉบับต่อๆ ไปนะครับ
ไจ้เจี้ยน ! TPA
news

Small Tips

“ของย่างเสียบไม้” ทีพ่ ดู ถึงข้างต้นนัน้ ชาวจีนเรียกกันว่า
“ช่วนร์” (串儿) เวลาออกเสียงก็จะคล้ายๆ กับค�ำว่า ชั่ว แล้วม้วน
ลิ้นที่ท้ายเสียง ส่วน “ปลาดาว” ที่เป็นที่กล่าวขวัญนั้นเรียกเป็น
ภาษาจีนว่า ไห่ซิง (海星) แปลตามตัวอักษรคือ “ดวงดาวแห่ง
ท้องทะเล” (แปลซะเว่อร์เลย...)

August 2012 No.188
●

53

Bookmark

TPA news
Bookmark

54

TPA news
Bookmark

“หนังสือการ์ตูน”

อรณิชา บุญเสนันท์
ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

หนังสือเรียนฉบับบันเทิงและแรงบัลดาลใจของคนรุ่นใหม่

เมื่อ

กล่าวถึงเรือ่ งเกีย่ วกับ
ญี่ปุ่นที่อยู่ใกล้ตัวเรา
แล้ว สิ่งแรกๆ ที่หลายคนนึกถึงก็
คงเป็น “การ์ตนู ญีป่ นุ่ ” ใช่ไหมล่ะ
เนื้อหาการ์ตูนญี่ปุ่นนั้นมีความ
หลากหลาย ไม่วา่ เวลาจะผ่านไป
นานขนาดไหน อายุเท่าไร หรือ
เพศไหนก็ ส ามารถอ่ า นได้ ทั้ ง
นั้ น ...Small talk ฉบั บ นี้ ก็ เ ลย
อยากเขียนถึงการ์ตูนญี่ปุ่นสัก
หน่อย ว่าท�ำไมการ์ตนู ญีป่ นุ่ ถึงได้
รับความนิยมอย่างกว้างขวาง รวมถึงในประเทศไทยด้วย
การ์ตูนญี่ปุ่นนั้นหลักๆ แล้วแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน
ประเภทแรกเรียกว่า「幼年漫画」(โยเนมมังงะ) เป็นการ์ตนู ส�ำหรับหนูๆ
ชัน้ อนุบาล-ประถมโดยเฉพาะ ซึง่ จ�ำนวนหน้าและช่องการ์ตนู จะน้อย
กว่าการ์ตูนประเภทอื่นเพื่อให้เด็กๆ พออ่านได้ โตขึ้นมาหน่อยก็วัย
ประถม - ม.ปลายที่เริ่มหันมาสนใจการ์ตูนเนื้อหาจริงจังมากขึ้น เช่น
การ์ตูนต่อสู้ การ์ตูนเกี่ยวกับความถนัดต่างๆ หรือการ์ตูนความรู้
เป็นต้น การ์ตนู ประเภทนีแ้ บ่งออกเป็น 2 แนวด้วยกัน ได้แก่「少年漫画」
(โชเนมมังงะ) “การ์ตูนผู้ชาย” และ「少女漫画」(โชโจมังงะ) “การ์ตูน
ผู้หญิง” ส�ำหรับการ์ตูนผู้หญิงนั้น บ้านเราอาจคุ้นเคยในชื่อ “การ์ตูน
ตาหวาน” มากกว่า เพราะตัวการ์ตูนในเรื่องมักจะตาโต หน้าตาดู
จิ้มลิ้มนั่นเอง
ถัดจากการ์ตูนสองประเภทข้างต้นก็มาที่การ์ตูนอีกประเภท
ที่โตขึ้นมาอีก ได้แก่「青年漫画」(เซเนมมังงะ) และ「女性漫画」(โจะเซ
มังงะ) สองแนวนี้เป็นการ์ตูนส�ำหรับนักศึกษา-วัยท�ำงานโดยเฉพาะ
เนื้อหาก็อิงชีวิตจริงมากขึ้น เนื้อเรื่องก็อาจจะเกี่ยวกับปัญหาสังคม
การท�ำงาน หรืออาจจะมีเรื่องเพศด้วยนิดๆ หน่อยๆ และประเภท
สุดท้ายซึ่งอาจต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านสักหน่อย การ์ตูน
ประเภทนีเ้ รียกว่า「成人向け漫画」(เซจินมุเคะมังงะ) หรือ “การ์ตนู เรท”
นั่นเอง (ประเภทหลังต้องอายุ 20 ขึ้นไป ใครเด็กกว่านี้ไม่แนะน�ำให้
อ่านเด็ดขาด)
ด้วยการแบ่งประเภทการ์ตูนตามช่วงวัยและเพศนี้เองที่
ท�ำให้การ์ตูนญี่ปุ่นสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย โดยเนื้อหาแต่ละ
เรื่องก็แตกต่างกันไปตามประเภทด้วย ความที่ชอบอ่านหนังสือเป็น
ทุนเดิมผูเ้ ขียนจึงมีโอกาสได้อา่ นการ์ตนู ญีป่ นุ่ ตัง้ แต่เด็ก จนทุกวันนีก้ ็
ยังซือ้ การ์ตนู ญีป่ นุ่ มาอ่านอยูเ่ รือ่ ยๆ จากเด็กๆ ทีร่ สู้ กึ ชอบการ์ตนู ญีป่ นุ่
เพราะเนื้อหาตลกและรูปภาพน่ารัก พอโตขึ้นก็เริ่มมองถึงประโยชน์
และความส�ำคัญของการ์ตูนญี่ปุ่นมากขึ้น
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การเขียนการ์ตนู สักเรือ่ งนัน้ ไม่ใช่แค่มอี ปุ กรณ์ครบแล้วลงมือ
เขียนได้เลย แต่ผู้เขียนการ์ตูนเรื่องนั้นๆ จะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ตัวเองจะเขียนด้วย เช่น หากจะเขียนการ์ตูนเกี่ยวกับการท�ำ
อาหาร ผูเ้ ขียนก็ตอ้ งหาข้อมูลเกีย่ วกับวัตถุดบิ วิธที ำ� อาหารทีจ่ ะน�ำมา
เขียน หรือแม้แต่ข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องด้วย จะเห็นได้
ว่าการเขียนการ์ตูนนั้นก็เหมือนกับการเขียนหนังสือสักเล่มซึ่งข้อมูล
ต้องพร้อมและเชือ่ ถือได้ นอกจากการ์ตนู จะอ่านเพือ่ คลายเครียดและ
ให้ความรูไ้ ด้แล้ว การ์ตนู ญีป่ นุ่ ก็ยงั ให้แรงบัลดาลใจกับผูอ้ า่ นได้เช่นกัน
อย่างเช่น การ์ตูนเรื่อง “กัปตันซึบาสะ” ที่เกี่ยวกับเด็กชายที่ชื่อ โอโซระ
ซึบาสะ ที่ตามล่าหาฝันในเส้นทางฟุตบอลตั้งแต่ประถมจนได้เข้า
สโมสรอาชีพ นอกจากจะได้อรรถรสในการอ่านแล้ว ยังได้แรงบันดาล
ใจให้คนอ่านอยากจะเป็นนักฟุตบอลอีกด้วย ล่าสุดมีโอกาสได้อ่าน
บทสัมภาษณ์ของนักกีตาร์ญี่ปุ่นคนหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่าตอนเด็กๆ
สนใจเรื่องกีฬามากกว่าดนตรี ได้อ่านการ์ตูนเรื่องกัปตันซึบาสะเลย
ไปสมัครเป็นนักกีฬาโรงเรียนจนได้ไปแข่งระดับจังหวัด อ่านจบก็
อยากปรบมือให้การ์ตูนและผู้เขียนเรื่องนี้ที่สร้างแรงบัลดาลใจให้
กับคนอ่านได้รู้ความฝันและสิ่งที่ตนเองอยากจะท�ำ...การมอบแรง
บัลดาลใจให้ผอู้ นื่ ไม่วา่ จะผ่านตัวหนังสือ หรือภาพวาดก็ชา่ งน่ายกย่อง
จริงๆ
นอกจากทางด้านกีฬาแล้ว การ์ตนู เรือ่ งอืน่ ก็สามารถเป็นแรง
บัลดาลใจได้เช่นกัน อย่างเรือ่ ง “วัยซนคนการ์ตนู (Bakuman)” ทีเ่ กีย่ ว
กับเด็กมัธยมสองคนทีร่ ว่ มกันเขียนการ์ตนู เพือ่ ท�ำความฝันทีอ่ ยากเป็น
นักเขียนการ์ตูนอาชีพให้เป็นจริง อ่านเรื่องนี้จบก็ท�ำให้เด็กไทยอยาก
เป็นนักวาดการ์ตูนกันหลายคนเลยทีเดียว นอกจากนี้อย่างเรื่อง
“BECK ปุปะจังหวะฮา” ที่เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับการตั้งวงดนตรีก็ได้รับ
ความนิ ย มเช่ น กั น โดยเรื่ อ งนี้ ถู ก น� ำ ไปสร้ า งเป็ น แอนิ เ มชั่ น และ
ภาพยนตร์ด้วย คนที่อ่านเรื่องนี้แล้วหันมาฝึกเล่นกีตาร์อย่างจริงจังก็
มีอยู่จริงๆ นะเออ เห็นไหมว่าการ์ตูนญี่ปุ่นนอกจากจะอ่านเอาเพลิน
ได้แล้ว ยังให้ประโยชน์กับผู้อ่านด้วย
แม้วา่ ในสายตาของหลายๆ คน อาจจะเห็นว่าการ์ตนู เป็นเรือ่ ง
ที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่หากลองเปิดใจและมองในอีก
แง่มุมหนึ่ง หนังสือการ์ตูนก็อาจเปรียบเสมือน “หนังสือเรียน” ฉบับ
บันเทิง ที่สอนให้เรารู้ถึงสังคมอื่นๆ ที่อาจไม่มีโอกาสได้สัมผัส เป็น
ประสบการณ์ทางอ้อม หรืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีก
หลายๆ คนทีม่ งุ่ มัน่ จะเดินตามทางเดียวกับตัวละครเหล่านัน้ ก็เป็นได้
แล้วคุณผู้อ่านล่ะ...มีการ์ตูนในดวงใจ หรือเปล่า TPA
news
** ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ “ญี่ปุ่นรอบตัว Japanese is all around ME”
(ส�ำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม)

