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หำกให ้ คุณลอง
หลับตำแล้วจินตนำกำรถึง
สถำนทีส่กัแห่งทีม่แีต่ควำม
สนุกสนำน รอบๆ ตัวถูก 
โอบล้อมไปด้วยใบหน้ำยิ้ม
แย้ม และเสยีงหวัเรำะแห่ง
ควำมสุขของผู้คนแล้ว...
คุณจะนึกถึงที่ใดบ้ำง ? 
หำกให้ลองทำยดูล่ะก็... 
“สวนสนุก” คงจะเป็นหนึ่ง

ในค�ำตอบของสถำนที่เหล่ำนั้นซึ่งลอยเข้ำมำในควำมคิดของผู้อ่ำน
หลำยๆ ท่ำนใช่หรือไม่ ?

เพรำะเหตใุดจงึทำยว่ำสวนสนกุน่ะหรอื ? นัน่ก็เพรำะ เมือ่พดู
ถงึสวนสนกุแล้ว ภำพของเครือ่งเล่นต่ำงๆ เสียงเพลงบรรเลงจำกกล่อง
เพลงอันไพเรำะเสนำะห ูหรอืแม้แต่เหล่ำคำแรก็เตอร์น่ำรกัๆ มำกมำย
กจ็ะปรำกฏขึน้มำ ซึง่ทกุสิง่ทีไ่ด้กล่ำวไปนัน้ล้วนแต่สร้ำงรอยยิม้ให้แก่
พวกเรำแทบทัง้สิน้ อำจกล่ำวได้ว่ำสวนสนกุเปรยีบเหมอืนกับดนิแดน
แห่งควำมฝันท่ีเรำไม่จ�ำเป็นต้องหลบัตำนอนก็สำมำรถเข้ำไปเยอืนได้ 
และในบรรดำดนิแดนแห่งควำมฝันทีเ่รยีกว่ำ “สวนสนกุ” นัน้มอียูแ่ห่ง
หนึง่ ซึง่หำกบอกชือ่ไปแล้วกย็ำกนกัทีจ่ะมใีครไม่รูจ้กั นัน่กค็อืสวนสนกุ
ทีม่ชีือ่ว่ำ “ดสินย์ีแลนด์” นัน่เอง  

ทรำบหรือไม่ว่ำเพรำะเหตใุด ดสินย์ีแลนด์ จงึเป็นสวนสนกุที่ 
“มีผูก้ลบัมาใช้บรกิารซ�า้มากกว่า 90%” ? หลำยคนอำจคดิว่ำเป็นเพรำะ
ควำมสวยงำมของสถำนที่ หลำยคนอำจคิดว่ำเป็นเพรำะควำม
สนกุสนำนของเคร่ืองเล่นจ�ำนวนมำกมำยภำยในนัน้ หรอืแม้แต่ควำม
น่ำรกัของคำแรก็เตอร์ต่ำงๆ ซึง่เป็นทีช่ืน่ชอบของกลุม่คนทกุเพศทกุวยั
ทีอ่อกมำโลดแล่น หยอกล้อกับผู้ท่ีมำเยือนดสินีย์แลนด์รำวกบัออกมำ
จำกกำร์ตนูจริงๆ หำกแต่สิง่ส�ำคญัทีส่ดุ...เหนอืเหตผุลข้ำงต้นทีก่ล่ำว
มำทัง้หมดอันท�ำให้ผูค้นหลงใหลดสินย์ีแลนด์รำวกบัต้องมนตร์ และ
กลบัมำเยอืนอีกคร้ังน่ันกค็อื ทีด่สินย์ีแลนด์ม ี“พระเจ้าแห่งงานบรกิาร” 
อยู่ 

เมือ่กล่ำวมำถงึตรงนีแ้ล้ว หลำยคนอำจเริม่เกดิควำมสงสยัว่ำ 
“พระเจ้าแห่งงานบริการคอือะไร ?” หรอืบำงคนทีเ่คยไปดสินย์ีแลนด์
มำแล้วอำจเกดิเฉลยีวใจขึน้ว่ำ “เรำเคยเจอพระเจ้ำแห่งงำนบริกำรหรอื
เปล่ำหนอ ?” และบำงคนอำจถึงขัน้ไม่เชือ่ว่ำพระเจ้ำแห่งงำนบรกิำรที่

ดิสนย์ีแลนด์นัน้มอียู่จรงิ แต่ไม่ว่ำคุณก�ำลังเกิดข้อสงสัยหรอืข้อกงัขำ
ใดๆ ในตอนนีก้ต็ำม “สิง่ที.่..ดสินย์ีแลนด์สอนฉนั” เล่มนี.้..จะมำบอก
เล่ำให้คุณได้รับรู้ผ่ำนเรื่องสั้นอันแสนซำบซึ้งและน่ำประทับใจทั้ง 4 
เรือ่ง คอื 

จดหมำยรกัสส้ีม เรือ่งรำวของหญงิสำวผูส้ญูเสยีพ่อกบัแม่ไป
ตัง้แต่อำยไุด้เพยีง 5 ขวบ เธอต้องมำอำศยัอยูก่บัคณุตำ และคณุยำย
ของเธอ แต่หลังจำกทีคุ่ณยำยเสีย เธอก็เอำแต่โทษคุณตำว่ำเป็นสำเหตุ
ท�ำให้คณุยำยต้องจำกเธอไปอย่ำงไม่มวีนักลบั 

เด็กหลงกลัวบำป เรื่องรำวของเด็กชำยนั่งรถเข็นผู้ช่ืนชอบ 
พินอคคิโอ กับพนักงำนสำวผู้ท�ำหน้ำที่เป็นไกด์ในดิสนีย์แลนด์ที่มี 
ควำมใฝ่ฝันอยำกจะเลื่อนต�ำแหน่งขึ้นมำเป็นเทรนเนอร์ และรูปปั้น 
จมินิ ีครกิเกต็ทีห่ำยไป 

ต๋ัวสซีดี เรือ่งรำวของพนกังำนขำยต๋ัวเข้ำดิสนย์ีแลนด์ทีท่�ำให้
ลูกค้ำโกรธด้วยเหตุผลทีว่่ำ “ลูกสาวของลูกค้าผู้นัน้ตัวโตเกินกว่าทีจ่ะ
เป็นเดก็ 3 ขวบ”

สะพำนสู่ควำมหวัง เรื่องรำวของเด็กชำยวัยสิบสองปีที่ต้อง
ต่อสู้กับโรคร้ำยผู้มีควำมใฝ่ฝันว่ำอยำกจะมำที่ดิสนีย์แลนด์สักครั้ง...
แม้ว่ำนีอ่ำจจะเป็นครัง้แรกและครัง้สดุท้ำยในชวีติของเขำกต็ำม

 ซึง่ทกุเรือ่งทีก่ล่ำวมำข้ำงต้นนีล้้วนแต่มพีระเจ้ำแห่งงำนบรกิำร
ปรำกฏอยู ่แต่จะอยูใ่นรปูแบบไหนนัน้ เรำอยำกให้ผูอ่้ำนได้ลองค้นหำ
ด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณจะรู้ว่ำแท้จริงแล้ว...พระเจ้ำแห่งงำนบริกำร 
อำจอยูใ่กล้คณุเพยีงแค่เอือ้ม...

นอกจำกจะเป็นผู้แนะน�ำให้ผู้อ่ำนได้รู้จักกับพระเจ้ำแห่งงำน
บรกิำรแล้ว “ส่ิงที.่..ดิสนย์ีแลนด์สอนฉัน” ยังเปรยีบเหมอืนไกด์ทวัร์ที่
จะน�ำผู้อ่ำนเข้ำสู่ดินแดนแห่งควำมฝันบนโลกแห่งควำมเป็นจริง ที่มี 
ชือ่ว่ำ ดิสนย์ีแลนด์ หำกแต่กำรน�ำเทีย่วครัง้นี ้ เป็นกำรน�ำผูอ่้ำนเข้ำสู่
อกีด้ำนหนึง่ของสวนสนกุแห่งนี ้ซึง่เป็นด้ำนทีพ่วกเรำอำจจะยงัไม่เคย
สมัผสัมำก่อน หลำยคนอำจจะวำดภำพสวนสนกุว่ำเป็นที่ๆ  มแีต่ควำม
สนกุสนำน ควำมรืน่รมย์ เป็นสถำนทีท่ีเ่ต็มไปด้วยเครือ่งเล่น และสิง่
ปลูกสร้ำงสวยงำม แต่หนังสือเล่มนี้นอกจำกสิ่งที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้น
แล้วนัน้ ผูอ่้ำนจะได้พบกบัควำมงดงำมอนัหำสิง่ใดเปรยีบไม่ได้ เป็น
ควำมงดงำมทีค่นเรำมอบให้แก่กนัจนเกดิเป็นควำมต้ืนตัน และอิม่เอม
ใจ ซึง่บำงอย่ำง บำงควำมรูส้กึอำจเป็นสิง่ทีเ่รำหลงลมืหรอืมองข้ำมไป 
แต่หนงัสอืเล่มนีจ้ะท�ำให้เรำมองเหน็และหนัมำตระหนกัถงึ “คนทีอ่ยู่
ตรงหน้าเรา” มำกขึน้  TPA

news

ดิสนีย์แลนด์“สิ่งที่...

สอนฉัน”
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ล่วง
เข้ำสู่เดือนแห่งกำรเฉลิมฉลองเทศกำลปีใหม่ไทย 
หลำยคนคงนกึถงึเทศกำลแห่งกำรมอบของขวัญกนั

ด้วย คนทีส่นกุกบักำรมอบของขวญั กค็งคำดหวงัว่ำผูร้บัจะประทบั
ใจเมือ่เหน็ของท่ีเรำตัง้ใจมอบให้ แต่หำกจะให้แบบธรรมดำๆ กด็ู
จะเรียบง่ำยเกินไป งั้นลองมำใช้ไอเดียปรับเปล่ียนกำรมอบของ
ขวญัให้สนุกขึน้กบัหนงัสอืสำรพนัไอเดยี “พบั ห่อ ผกู สไตล์ญ่ีปุน่” 
ในคอลมัน์ “เล่ำเร่ืองหนงัสอื” ฉบบันีกั้นดนูะคะ 

หำกพดูถงึกำรห่อของขวญั หลำยคนมกัคดิว่ำต้องหำกล่อง
สวยๆ มำใส่แล้วห่อให้เรยีบร้อย แต่หนงัสอื “พบั ห่อ ผกู สไตล์
ญ่ีปุ่น” เล่มน้ีจะท�ำให้คุณได้แนวคิดและไอเดียมำกกว่ำนั้น ดังที่
คณุฮโิรเอะ มยิำโอกะ วทิยำกรสอนกำรห่อของขวญั และผูเ้ขยีน
หนงัสอืเล่มนีก้ล่ำวไว้ว่ำ “ของขวญัเป็นสิง่ทีแ่ทนความรูส้กึขอบคุณ
และยนิดแีก่ผูรั้บ การห่อของขวญัก็เปรยีบเสมอืนเครือ่งเทศทีช่่วย
เพิ่มรสชาติ และสีสันให้กับความรู้สึกนั้น...” หนังสือเล่มนี้จึง
เป็นกำรรวบรวมไอเดยีสนกุๆ ทีน่�ำเสนอเทคนคิกำรห่อของขวญัให้
เป็นเร่ืองง่ำย สสีนัไม่ซ�ำ้แบบใคร และแต่งเตมิของกระจกุกระจกิ 
ลงไปสไตล์คนญีปุ่น่ โดยแบ่งเนือ้หำออกเป็นบทย่อยๆ ดงันี ้Chap-
ter 1: พืน้ฐานในการห่อ เริม่ต้นแนะน�ำวสัดอุุปกรณ์ท่ีจ�ำเป็น พร้อม

เทคนคิเลก็ๆ น้อยๆ ทีท่�ำให้ชิน้งำนมเีอกลกัษณ์ Chapter 2: ห่อด้วย
ของใกล้ตวั พลกิไอเดียสดุเก๋กบักำรหยบิของใกล้ตัวมำใช้ประดษิฐ์ 
เช่น กระดำษหนงัสอืพมิพ์ ถ้วยกระดำษ ถำดไข่ ซองกระดำษ หรอื
แม้กระทัง่กระดำษรองอบ Chapter 3: ห่อด้วยวสัดทุ�ามอื ออกแบบ
กระดำษห่อด้วยเทคนคิกำรวำดลวดลำย หรอืย้อมสีจำกกระดำษ
เหลือใช้ แล้วพบัเป็นถุงหหูิว้ใบเล็ก หรอืน�ำมำตัดแปะบนกล่องเปล่ำ
ให้กลำยเป็นกล่องของขวญัสสีวยถกูใจ และ Chapter 4: เทคนคิ
การห่อให้สวยงาม เรยีนรูเ้ทคนคิกำรห่อตำมรปูทรงของวสัด ุ เพิม่
ควำมน่ำรักหรือเปลี่ยนของขวัญให้ดูทำงกำรขึ้น ด้วยกำรปรับ 
รูปโบว์ และคำดริบบิ้นแบบต่ำงๆ ซึ่งแต่ละบทประกอบด้วยค�ำ
อธบิำย และภำพตวัอย่ำงกำรพบั ห่อ ผกู ทีท่�ำตำมได้จรงิ นอกจำก
นี ้ยงัเสรมิลกูเล่นเลก็ๆ น้อยๆ เกีย่วกบักำรห่อ และกำรตกแต่งของ
ขวญัให้น�ำไปประยกุต์ใช้ในสไตล์ของตวัเองต่อไปด้วย 

แม้ว่ำของขวญัในกระดำษห่อหรูๆ  จะสวยงำมน่ำดงึดดูใจ 
แต่สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ของขวัญชิ้นนั้นมีควำมพิเศษก็คือ ควำม
จริงใจของผู้ให้ที่ส่งไปถึงผู้รับนะคะ หำกคุณมีของขวัญชิ้นพิเศษ 
ทีอ่ยำกส่งให้ใครสกัคน แนะน�ำให้ลองน�ำไอเดยีสนกุๆ ในหนงัสอื
เล่มนีม้ำใช้เป็นตัวช่วยในกำรห่อของขวัญแทนควำมรูส้กึดีๆ ทีเ่รำ
มต่ีอผูร้บั แล้วส่งให้เขำด้วยควำมภำคภมูใิจกนัดดูไีหมคะ และก่อน
จะจำกกนัไปในฉบบันี ้กข็อประชำสมัพนัธ์สกัเลก็น้อยนะคะ ตอน
นี้หนังสือของส�ำนักพิมพ์ภำษำและวัฒนธรรมของเรำมีเป็นใน 
รปูแบบของ E-book แล้วนะคะ สำมำรถดำวน์โหลดได้ทีเ่วบ็ไซต์
เหล่ำนี้ค่ะ www.mebmarket.com, www.ebooks.in.th, www.
bookdose.com, www.openserve.co.th, http://book.truelife.
com, www.ookbee.com และ www.chulabook.com/CU-eb-
ook.asp
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