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สวัสดี
เพือ่นนกัอ่านชาว TPA 
News ทุกท่านครับ 

คอลมัน์ Small Talk ครัง้นีม้าแปลกแหวก
กระแสสกันดิเพือ่เป็นการส่งท้ายปี 2555 
ที่ก�าลังจะหมดไป (เกี่ยวไหม) จากครั้ง
ก่อนๆ ที่พาไปตระเวนรอบกรุงปักกิ่ง
ประเทศจีน ครั้งนี้จะพาไปที่อีกประเทศ
หนึ่งซึ่งไปง่าย ไม่เรื่องมาก ใครๆ ก็ไปกัน 
มีสัญลักษณ์เป็นปลาหัวสิงโตพ่นน�้าได้ด้วย...พูดขนาดนี้แล้วจะเป็น
ที่ไหนได้อีกนอกจาก “ประเทศสิงคโปร์” ครับ แล้วประเทศนี้มา
เกี่ยวข้องอะไรกับคอลัมน์นี้ได้ล่ะนี่

ประเทศสิงคโปร์ (新加坡 ซินเจียโพ) เป็นประเทศเล็กๆ มี
ลักษณะเป็นเกาะ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศมาเลเซีย มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย สามารถเที่ยวได้หมดภายใน 2-3 วัน 
(อันนี้ชาวสิงคโปร์บอกมาเองว่ามาเที่ยวสิงคโปร์ไม่ต้องมาหลายวัน 
2-3 วันก็เที่ยวครบแล้ว...ซะอย่างนั้น) ไม่ว่าจะ Orchard Road (คน
ที่นั่นออกเสียง “ออ-เฉิ่ด” ถ้าออกเสียงว่า “ออ-ฉาด” แบบบ้านเราก็
จะงงกนัเลก็น้อย) ถนนซ่ึงรวมเอาห้างสรรพสนิค้ามากมายมารวมไว้
เตม็สองฝ่ังถนน กระเป๋าไม่ฉกีตอนนัน้แล้วจะฉกีตอนไหน หรอืจะเป็น 
Universal Studio ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นตรงที่มีเครื่องเล่น “Trans-
former” สุดเร้าใจ ระทึกขวัญสั่นประสาทมากมายและแน่นอน 
Sentosa Island ซึ่งถือว่ามาสิงคโปร์แล้วไม่ไปเหยียบเกาะนี้ก็ถือว่า
ไปไม่ถงึ แต่ถ้าใครไม่ชอบแนวนีก้ม็วีดัวาอารามให้เข้าไปสกัการะอยู่
ไม่น้อย แต่ที่ดังที่สุดก็น่าจะเป็น วัดพระเขี้ยวแก้ว (新加坡佛牙寺 

ซินเจียโพ โฝหยาซื่อ) นั่นเอง เป็นต้น
แล้วที่พูดมาทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับคอลัมน์นี้ มัน

เกีย่วตรงทีว่่าภาษาราชการของประเทศสงิคโปร์นัน้มีอยู่ด้วยกนัถงึ 4 
ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (แต่เป็นภาษาอังกฤษแบบแนวๆ ที่เรียก
ว่า Singlish มเีอกลกัษณ์ทางภาษาเป็นตวัของตวัเองมาก (หวัเราะ)) 
ภาษามาเลย์ ภาษาทมิฬ (2 ภาษานี้ขอผ่านครับ...) และภาษาจีน
กลาง! นี่แหละ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ ใครที่พอจะรู้ภาษาจีนกลางมา
บ้าง อาจจะถนัดภาษาจีนกลางแต่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็สามารถ
เทีย่วสงิคโปร์ได้แบบสบายใจหายห่วง ไม่อดตายแน่นอน เพราะป้าย
ประกาศ หรอืในรถไฟใต้ดนิซ่ึงเป็นระบบคมนาคมหลกัในการเดนิทาง
ของนักท่องเที่ยวก็จะเป็น 3 ภาษาเลยทีเดียว เรียกว่าประกาศกันที
มาเต็มทั้ง 3 ภาษาครับ 

นอกจากนี้ที่สิงคโปร์ก็จะมีย่านหนึ่งที่เรียกว่า China Town 
อารมณ์คล้ายๆ ไชน่าทาวน์เยาวราชบ้านเราแต่อาจจะเจี๊ยวจ๊าวไม่

เท่า (มีร้านอาหารของคนไทยอยู่ด้วย จากการสัมภาษณ์ได้ความว่า
คุณพี่แกท�ามาหากินที่นี่มาเกือบ 20 ปีแล้ว...นานมากนะ) เป็นแหล่ง
ซือ้ของขวญัของฝากทีน่่าสนใจทเีดยีวและในย่านนีก้ย็งัม ีChinatown 
Heritage Centre ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของ
บรรพบรุษุชาวจนีทีเ่ข้ามาตัง้รกรากและท�าธุรกิจอยู่ทีเ่กาะนีต้ัง้แต่ครัง้
บรรพกาล ไล่เรยีงมาตัง้แต่เรือ่งหงุหาอาหาร ชวิีตความเป็นอยู ่ถ้าใคร
ได้เข้าไปเย่ียมชมก็จะพบว่าความเป็นอยู่เมือ่ครัง้นัน้ช่างอตัคดัขดัสน
เสียจริง ที่หลับที่นอนหมอนมุ้งก็คับแคบ แต่ด้วยความมุมานะจึง
สามารถลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ เดินเลยไชน่าทาวน์ไปนิด เลยวัดพระ
เขี้ยวแก้วไปหน่อยก็จะเจอกับ Maxwell Food Center ที่นี่แหละที่จะ
เป็นจดุชีวั้ดว่าท่านสามารถใช้ภาษาจนีเอาชวิีตรอดได้หรอืไม่ อาหาร
ทีเ่ป็นเมนแูนะน�าของสงิคโปร์หลายเมนอูดัแน่นอยูท่ีน่ัน่ สามารถเลือก
กินได้ตามใจชอบครับ

ความรูส้กึต่อประเทศสงิคโปร์ ณ วันทีจ่ะกลบัก็คอื ประเทศน้ี
ไม่ค่อยจะ “Unique” หรอืดเูป็นเอกภาพสกัเท่าไร อาจจะด้วยความท่ีมี
คนหลายเชือ้ชาตริวมอยูด้่วยกนั นัง่รถไฟใต้ดนิทหีนึง่กเ็จอแทบจะครบ
ทกุชาตเิลย ทัง้จนี ทัง้มาเลย์ ทัง้ฝรัง่ เยอะแยะไปหมด อะไรต่อมิอะไรก็
จะท�ามารองรบักบัประชากรในชาตด้ิวย ประเทศนีก้เ็ลยดหูลากหลาย
อย่างน่าอัศจรรย์ หลากหลายจนงงว่าอย่างนี้เถอะ...เสียดายหน้า
กระดาษหมดซะก่อน เอาเป็นว่าคราวหน้าเราจะยงัคงอยูท่ีส่งิคโปร์กนั
ต่อ แต่จะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังก็คอยตดิตามด้วยนะครบั 再见！
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อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

มาจูละห์ ซีงาปูรา !!

ประเทศสงิคโปร์ หรอืทีเ่รยีกเป็นภาษาจนีว่า ซนิเจยีโพ (新
加坡) มีความหมายที่น่าสนใจ ซิน แปลว่า ใหม่ / เจีย แปลว่า เพิ่มขึ้น 
ทวีขึ้น / โพ แปลว่า เนินเขา รวมๆ กันแล้วแปลว่า “เนินเขำแห่งใหม่
ที่มีควำมเจริญรุ่งเรือง” นั่นเอง ส่วนหน่วยเงินที่ใช้ คือ ดอลลาร์
สิงคโปร์ หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า “เหรียญ” แต่ในภาษาจีนมันคือ 
新加坡元 (ซินเจียโพ หยวน) เรียกง่ายๆ ก็คือ “หยวน” นั่นเองครับ 
(เวลาไปซื้อของกับคนจีนก็สามารถใช้ค�าว่า หยวน ได้เต็มปากเลย)
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ซานต้าซัง !

โอ้...แค่กลางเดือนพฤศจิกายนก็เปิดเพลง “จิงเกอร์เบลล์” 
(ジングルベル จิงงรุเุบร)ุ กันแล้วเหรอเนีย่ ?! (ผูเ้ขยีนเขยีน

ต้นฉบับในช่วงนี้พอดี) อย่างนี้คงต้องกล่าว “เมอร์รี่คริสต์มาส !” หรือ メ
リークリスマス！(เมรคีรุสุิมาส)ุ คณุผูอ่้านทกุท่านล่วงหน้าก่อนเลย เพราะ
อย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้นว่า ขนาดยังไม่เข้าใกล้ธันวาคม แต่ที่ญี่ปุ่นก็
เปิดเพลงครสิต์มาสกนัดงักระหึม่ทัว่ประเทศแล้ว เอานะ ไหนๆ ก็ใกล้จะ
ครสิต์มาส แถมบรรยากาศรอบข้างยังเป็นใจซะขนาดนี ้เอาเป็นว่าฉบบั
นีก้ข็อน�าบรรยากาศ (เห่อ) ครสิต์มาสของคนญีปุ่่นมาฝากกันสกัเลก็น้อย 
เผื่อชาว TPA News คนไหนที่ยังไม่มีแพลนจะไปเที่ยวช่วงปลายปี อ่าน
คอลัมน์นี้แล้วอาจจะได้สถานที่เที่ยวเพิ่มเข้ามาให้พิจารณาอีกหนึ่ง
สถานที่ก็ได้ กลางเดือนพฤศจิกายนอย่างนี้ที่ไทยเรายังคงร้อนอย่างต่อ
เนือ่ง แถมมฝีนตกเป็นบางพืน้ที ่เล่นเอาล�าบากกันน่าด ูกลบักันเมือ่หมนุ
ลูกโลกเลยไปทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นแล้วละก็ จะพบว่าในหลายๆ พื้นที่
ของแดนอทุติย์อทุยั อณุหภูมิถึงข้ันเลยเถิดเป็นเลขตวัเดยีวกันเลยทเีดยีว 
หนาวจับขั้วหัวใจแถมหิมะโปรยปรายอย่างนี้ ชวนให้นึกถึงบรรยากาศ
ของเทศกาลคริสต์มาสขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะ

ก่อนเทศกาลคริสต์มาสจะเริม่ไม่ก่ีเดอืน สปีระจ�าชาตขิองญีปุ่น่
อย่างสีแดงก็จะอ้าแขนต้อนรับเพื่อนเพิ่มเข้ามาอีกสี กลายเป็นประเทศ
เขียวแดงที่ไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็จะเห็นแต่คุณลุงซานต้าและต้น
คริสต์มาสเต็มไปหมด อย่างพวกของใช้หรือของกิน คนญี่ปุ่นเขาก็ยัง
ประดษิฐ์ประดอยให้เข้ากบัเทศกาลกันด้วยนะ อย่างการออกแบบแพก็เกจ
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นอกจาก 「メリークリスマス」 แล้ว หากจะกล่าวอวยพรญาติ

สนทิมติรสหาย อาจจะกล่าว 「メリクリ」 (เมรคิรุ)ิ แทนกไ็ด้ เพราะความ
หมายเหมอืนกนั เพยีงแต่ย่อค�าให้กระชบั เหมาะเป็นภาษาพดูนัน่เอง

อรณิชา บุญเสนันท์

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

ไม่ได้เจอกันนานนะ...

ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。 鈴のリズムに光の輪が舞う～

จิงงุรุเบรุ, จิงงุรุเบรุ, สุซุ งะ นารุ. สุซุ โนะ ริซุมุ นิ ฮิคาริ โนะ ริน งะ มาอุ ~

ใหม่ให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาส หรือ
พิเศษหน่อยก็แปลงร่างสินค้าให้มีรูป
ลักษณ์เหมือนต้นคริสต์มาส หน้าซาน
ต้า หรอืรปูกระดิง่ รปูดาวและรูปถงุเท้า
ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลนี้ซะ
เลย อ้อ...ตามร้านรวงต่างๆ ที่เคยเปิด
เพลงตีกันจนแยกไม่ออกว่าเพลงไหน
เป็นเพลงไหน ช่วงนี้ก็จะพร้อมใจกัน
เปิดเพลงจิงเกอร์เบลล์ขึ้นมาซะดื้อๆ 

แถมยังพ่นสีกระจกร้านเป็นรูปและค�า
พูดต่างๆ ที่น่าสนใจไม่หยอก นอกจากนี้ ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็
จะเข็นต้นคริสต์มาสออกมาประดับประดา เพิ่มแสงสีเสียงเข้าไปให้นัก
ท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศได้ตื่นตาตื่นใจกันอีกด้วย อย่างที่ 
“โตเกียวทาวเวอร์” (東京タワー “โทเคียวทะวา”) ก็น�าต้นคริสต์มาสยักษ์
ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ออกมาวางยืน (ต้น) คู ่กับหอคอยโตเกียว
ทาวเวอร์ซะเลย ใครทีถ่่ายรปูคูก่บัต้นครสิต์มาสกจ็ะได้แบก็กราวนด์เป็น
โตเกียวทาวเวอร์สีแดงสง่าแถมเข้าไปในรูปด้วย เรียกว่ายิงปืนนัดเดียว
ได้นกสองตวั แจ่มขนาดนีจ้ะไปหาจากประเทศไหน (ทีเ่ห่อ) ได้เท่าญ่ีปุ่น
นั้น...ไม่มีอีกแล้ว !

แม้ญ่ีปุ่นจะไม่ใช่ประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์มากจนติด
อันดับโพลล์ใดๆ ของโลก แต่ถ้าใครอยากจะไปชื่นชม หรือสูดดม
บรรยากาศคริสต์มาสที่สมจริงที่สุดแล้วละก็ ญี่ปุ่นก็ถือเป็นอีกหน่ึงตัว
เลอืกทีน่่าสนใจไม่น้อย เอ...ไม่รูว่้าคณุลงุซานต้าจะแอบขีก่วางเรนเดยีร์
มาชื่นชมบรรยากาศที่ญี่ปุ่นแล้วหรือยังนะ ยังไงขอกลับไปแขวนถุงเท้า
รอคุณซานต้าก่อนดีกว่า เมอร์รี่คริสต์มำสจ้ำ...โฮะโฮะโฮะ 


