“สิ่งที่...ดิสนีย์แลนด์
สอนฉัน”

หากให้ คุ ณ ลอง
หลับตาแล้วจินตนาการถึง
สถานทีส่ กั แห่งทีม่ แี ต่ความ
สนุ ก สนาน รอบๆ ตั ว ถู ก
โอบล้อมไปด้วยใบหน้ายิ้ม
แย้ม และเสียงหัวเราะแห่ง
ความสุ ข ของผู ้ ค นแล้ ว ...
คุ ณ จะนึ ก ถึ ง ที่ ใ ดบ้ า ง ?
หากให้ ล องทายดู ล ่ ะ ก็ . ..
“สวนสนุก” คงจะเป็นหนึ่ง
ในค�ำตอบของสถานที่เหล่านั้นซึ่งลอยเข้ามาในความคิดของผู้อ่าน
หลายๆ ท่านใช่หรือไม่ ?
เพราะเหตุใดจึงทายว่าสวนสนุกน่ะหรือ ? นัน่ ก็เพราะ เมือ่ พูด
ถึงสวนสนุกแล้ว ภาพของเครือ่ งเล่นต่างๆ เสียงเพลงบรรเลงจากกล่อง
เพลงอันไพเราะเสนาะหู หรือแม้แต่เหล่าคาแร็กเตอร์นา่ รักๆ มากมาย
ก็จะปรากฏขึน้ มา ซึง่ ทุกสิง่ ทีไ่ ด้กล่าวไปนัน้ ล้วนแต่สร้างรอยยิม้ ให้แก่
พวกเราแทบทัง้ สิน้ อาจกล่าวได้วา่ สวนสนุกเปรียบเหมือนกับดินแดน
แห่งความฝันทีเ่ ราไม่จำ� เป็นต้องหลับตานอนก็สามารถเข้าไปเยือนได้
และในบรรดาดินแดนแห่งความฝันทีเ่ รียกว่า “สวนสนุก” นัน้ มีอยูแ่ ห่ง
หนึง่ ซึง่ หากบอกชือ่ ไปแล้วก็ยากนักทีจ่ ะมีใครไม่รจู้ กั นัน่ ก็คอื สวนสนุก
ทีม่ ชี อื่ ว่า “ดิสนียแ์ ลนด์” นัน่ เอง
ทราบหรือไม่วา่ เพราะเหตุใด ดิสนียแ์ ลนด์ จึงเป็นสวนสนุกที่
“มีผกู้ ลับมาใช้บริการซ�ำ้ มากกว่า 90%” ? หลายคนอาจคิดว่าเป็นเพราะ
ความสวยงามของสถานที่ หลายคนอาจคิดว่าเป็นเพราะความ
สนุกสนานของเครือ่ งเล่นจ�ำนวนมากมายภายในนัน้ หรือแม้แต่ความ
น่ารักของคาแร็กเตอร์ตา่ งๆ ซึง่ เป็นทีช่ นื่ ชอบของกลุม่ คนทุกเพศทุกวัย
ทีอ่ อกมาโลดแล่น หยอกล้อกับผูท้ มี่ าเยือนดิสนียแ์ ลนด์ราวกับออกมา
จากการ์ตนู จริงๆ หากแต่สงิ่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ...เหนือเหตุผลข้างต้นทีก่ ล่าว
มาทัง้ หมดอันท�ำให้ผคู้ นหลงใหลดิสนียแ์ ลนด์ราวกับต้องมนตร์ และ
กลับมาเยือนอีกครัง้ นัน่ ก็คอื ทีด่ สิ นียแ์ ลนด์มี “พระเจ้าแห่งงานบริการ”
อยู่
เมือ่ กล่าวมาถึงตรงนีแ้ ล้ว หลายคนอาจเริม่ เกิดความสงสัยว่า
“พระเจ้าแห่งงานบริการคืออะไร ?” หรือบางคนทีเ่ คยไปดิสนียแ์ ลนด์
มาแล้วอาจเกิดเฉลียวใจขึน้ ว่า “เราเคยเจอพระเจ้าแห่งงานบริการหรือ
เปล่าหนอ ?” และบางคนอาจถึงขัน้ ไม่เชือ่ ว่าพระเจ้าแห่งงานบริการที่

ดิสนียแ์ ลนด์นนั้ มีอยูจ่ ริง แต่ไม่วา่ คุณก�ำลังเกิดข้อสงสัยหรือข้อกังขา
ใดๆ ในตอนนีก้ ต็ าม “สิง่ ที.่ ..ดิสนียแ์ ลนด์สอนฉัน” เล่มนี.้ ..จะมาบอก
เล่าให้คุณได้รับรู้ผ่านเรื่องสั้นอันแสนซาบซึ้งและน่าประทับใจทั้ง 4
เรือ่ ง คือ
จดหมายรักสีสม้ เรือ่ งราวของหญิงสาวผูส้ ญ
ู เสียพ่อกับแม่ไป
ตัง้ แต่อายุได้เพียง 5 ขวบ เธอต้องมาอาศัยอยูก่ บั คุณตา และคุณยาย
ของเธอ แต่หลังจากทีค่ ณ
ุ ยายเสีย เธอก็เอาแต่โทษคุณตาว่าเป็นสาเหตุ
ท�ำให้คณ
ุ ยายต้องจากเธอไปอย่างไม่มวี นั กลับ
เด็กหลงกลัวบาป เรื่องราวของเด็กชายนั่งรถเข็นผู้ชื่นชอบ
พินอคคิโอ กับพนักงานสาวผู้ท�ำหน้าที่เป็นไกด์ในดิสนีย์แลนด์ที่มี
ความใฝ่ฝันอยากจะเลื่อนต�ำแหน่งขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์ และรูปปั้น
จิมนิ ี คริกเก็ตทีห่ ายไป
ตัว๋ สีซดี เรือ่ งราวของพนักงานขายตัว๋ เข้าดิสนียแ์ ลนด์ทที่ ำ� ให้
ลูกค้าโกรธด้วยเหตุผลทีว่ ่า “ลูกสาวของลูกค้าผูน้ นั้ ตัวโตเกินกว่าทีจ่ ะ
เป็นเด็ก 3 ขวบ”
สะพานสู่ความหวัง เรื่องราวของเด็กชายวัยสิบสองปีที่ต้อง
ต่อสู้กับโรคร้ายผู้มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมาที่ดิสนีย์แลนด์สักครั้ง...
แม้วา่ นีอ่ าจจะเป็นครัง้ แรกและครัง้ สุดท้ายในชีวติ ของเขาก็ตาม
ซึง่ ทุกเรือ่ งทีก่ ล่าวมาข้างต้นนีล้ ว้ นแต่มพี ระเจ้าแห่งงานบริการ
ปรากฏอยู่ แต่จะอยูใ่ นรูปแบบไหนนัน้ เราอยากให้ผอู้ า่ นได้ลองค้นหา
ด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้ว...พระเจ้าแห่งงานบริการ
อาจอยูใ่ กล้คณ
ุ เพียงแค่เอือ้ ม...
นอกจากจะเป็นผู้แนะน�ำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับพระเจ้าแห่งงาน
บริการแล้ว “สิง่ ที.่ ..ดิสนียแ์ ลนด์สอนฉัน” ยังเปรียบเหมือนไกด์ทวั ร์ที่
จะน�ำผู้อ่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันบนโลกแห่งความเป็นจริง ที่มี
ชือ่ ว่า ดิสนียแ์ ลนด์ หากแต่การน�ำเทีย่ วครัง้ นี้ เป็นการน�ำผูอ้ า่ นเข้าสู่
อีกด้านหนึง่ ของสวนสนุกแห่งนี้ ซึง่ เป็นด้านทีพ่ วกเราอาจจะยังไม่เคย
สัมผัสมาก่อน หลายคนอาจจะวาดภาพสวนสนุกว่าเป็นทีๆ่ มีแต่ความ
สนุกสนาน ความรืน่ รมย์ เป็นสถานทีท่ เี่ ต็มไปด้วยเครือ่ งเล่น และสิง่
ปลูกสร้างสวยงาม แต่หนังสือเล่มนี้นอกจากสิ่งที่ได้กล่าวไปข้างต้น
แล้วนัน้ ผูอ้ า่ นจะได้พบกับความงดงามอันหาสิง่ ใดเปรียบไม่ได้ เป็น
ความงดงามทีค่ นเรามอบให้แก่กนั จนเกิดเป็นความตืน้ ตัน และอิม่ เอม
ใจ ซึง่ บางอย่าง บางความรูส้ กึ อาจเป็นสิง่ ทีเ่ ราหลงลืมหรือมองข้ามไป
แต่หนังสือเล่มนีจ้ ะท�ำให้เรามองเห็นและหันมาตระหนักถึง “คนทีอ่ ยู่
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กั
บ
ใช้ไอเดียมาห่อของขวัญ

พับ ห่อ ผูก สไตล์ญี่ปุ่น

ล่วง

เข้าสู่เดือนแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย
หลายคนคงนึกถึงเทศกาลแห่งการมอบของขวัญกัน
ด้วย คนทีส่ นุกกับการมอบของขวัญ ก็คงคาดหวังว่าผูร้ บั จะประทับ
ใจเมือ่ เห็นของทีเ่ ราตัง้ ใจมอบให้ แต่หากจะให้แบบธรรมดาๆ ก็ดู
จะเรียบง่ายเกินไป งั้นลองมาใช้ไอเดียปรับเปลี่ยนการมอบของ
ขวัญให้สนุกขึน้ กับหนังสือสารพันไอเดีย “พับ ห่อ ผูก สไตล์ญปี่ นุ่ ”
ในคอลัมน์ “เล่าเรือ่ งหนังสือ” ฉบับนีก้ นั ดูนะคะ
หากพูดถึงการห่อของขวัญ หลายคนมักคิดว่าต้องหากล่อง
สวยๆ มาใส่แล้วห่อให้เรียบร้อย แต่หนังสือ “พับ ห่อ ผูก สไตล์
ญี่ปุ่น” เล่มนี้จะท�ำให้คุณได้แนวคิดและไอเดียมากกว่านั้น ดังที่
คุณฮิโรเอะ มิยาโอกะ วิทยากรสอนการห่อของขวัญ และผูเ้ ขียน
หนังสือเล่มนีก้ ล่าวไว้วา่ “ของขวัญเป็นสิง่ ทีแ่ ทนความรูส้ กึ ขอบคุณ
และยินดีแก่ผรู้ บั การห่อของขวัญก็เปรียบเสมือนเครือ่ งเทศทีช่ ว่ ย
เพิ่มรสชาติ และสีสันให้กับความรู้สึกนั้น...” หนังสือเล่มนี้จึง
เป็นการรวบรวมไอเดียสนุกๆ ทีน่ ำ� เสนอเทคนิคการห่อของขวัญให้
เป็นเรือ่ งง่าย สีสนั ไม่ซำ�้ แบบใคร และแต่งเติมของกระจุกกระจิก
ลงไปสไตล์คนญีป่ นุ่ โดยแบ่งเนือ้ หาออกเป็นบทย่อยๆ ดังนี้ Chapter 1: พืน้ ฐานในการห่อ เริม่ ต้นแนะน�ำวัสดุอปุ กรณ์ทจี่ ำ� เป็น พร้อม

เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ทีท่ ำ� ให้ชนิ้ งานมีเอกลักษณ์ Chapter 2: ห่อด้วย
ของใกล้ตวั พลิกไอเดียสุดเก๋กบั การหยิบของใกล้ตวั มาใช้ประดิษฐ์
เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ถ้วยกระดาษ ถาดไข่ ซองกระดาษ หรือ
แม้กระทัง่ กระดาษรองอบ Chapter 3: ห่อด้วยวัสดุทำ� มือ ออกแบบ
กระดาษห่อด้วยเทคนิคการวาดลวดลาย หรือย้อมสีจากกระดาษ
เหลือใช้ แล้วพับเป็นถุงหูหวิ้ ใบเล็ก หรือน�ำมาตัดแปะบนกล่องเปล่า
ให้กลายเป็นกล่องของขวัญสีสวยถูกใจ และ Chapter 4: เทคนิค
การห่อให้สวยงาม เรียนรูเ้ ทคนิคการห่อตามรูปทรงของวัสดุ เพิม่
ความน่ารักหรือเปลี่ยนของขวัญให้ดูทางการขึ้น ด้วยการปรับ
รูปโบว์ และคาดริบบิ้นแบบต่างๆ ซึ่งแต่ละบทประกอบด้วยค�ำ
อธิบาย และภาพตัวอย่างการพับ ห่อ ผูก ทีท่ ำ� ตามได้จริง นอกจาก
นี้ ยังเสริมลูกเล่นเล็กๆ น้อยๆ เกีย่ วกับการห่อ และการตกแต่งของ
ขวัญให้นำ� ไปประยุกต์ใช้ในสไตล์ของตัวเองต่อไปด้วย
แม้วา่ ของขวัญในกระดาษห่อหรูๆ จะสวยงามน่าดึงดูดใจ
แต่สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ของขวัญชิ้นนั้นมีความพิเศษก็คือ ความ
จริงใจของผู้ให้ที่ส่งไปถึงผู้รับนะคะ หากคุณมีของขวัญชิ้นพิเศษ
ทีอ่ ยากส่งให้ใครสักคน แนะน�ำให้ลองน�ำไอเดียสนุกๆ ในหนังสือ
เล่มนีม้ าใช้เป็นตัวช่วยในการห่อของขวัญแทนความรูส้ กึ ดีๆ ทีเ่ รา
มีตอ่ ผูร้ บั แล้วส่งให้เขาด้วยความภาคภูมใิ จกันดูดไี หมคะ และก่อน
จะจากกันไปในฉบับนี้ ก็ขอประชาสัมพันธ์สกั เล็กน้อยนะคะ ตอน
นี้หนังสือของส�ำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมของเรามีเป็นใน
รูปแบบของ E-book แล้วนะคะ สามารถดาวน์โหลดได้ทเี่ ว็บไซต์
เหล่านี้ค่ะ 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-ebook.asp

พับ ห่อ ผูก
สไตล์ญี่ปุ่น

ผู้เขียน		 ฮิโรเอะ มิยาโอกะ
ผู้แปล ประพันธ์ รัตนสมบัติ
ราคา		 199 บาท
ISBN		 978-974-443-544-6
ส�ำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
No. 208 April 2014
●

