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ขณะ
ที่ท่านผู้อ่านถือ TPA News ฉบับนี้อยู่ในมือ คิด
ว่าการแข่งขันคันจิแชมเปี้ยนครั้งที่ 3 รอบชิงชนะ-

เลิศ คงด�าเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว และเราคงจะทราบกันแล้ว
ว่าใครเป็นผู้ท่ีได้รับต�าแหน่งคันจิแชมเปี้ยนคนที่ 3 และรางวัลรวม
มูลค่ากว่า 20,000 บาทไปครอบครอง

หากถามว่า “คันจิแชมเปี้ยน” คืออะไรและเกิดขึ้นมาได้
อย่างไรนัน้ เรากค็งต้องย้อนกลบัไปเมือ่ต้นปี 2552 ซึง่เป็นปีแรกทีเ่รา
จัดการแข่งขันน้ีขึ้น ในตอนนั้นทางส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ได้เห็นว่า ปัจจุบันผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นมีเพิ่มมากขึ้นและในกลุ่ม
คนจ�านวนนี้ก็มีผู้ที่สนใจอักษรคันจิอยู่จ�านวนไม่น้อย ซึ่งดูได้จาก
การจัดสัมมนาเกี่ยวกับคันจิครั้งที่ผ่านมาที่มีผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วม
สัมมนาเป็นจ�านวนมาก ดังนั้นทางส�านักพิมพ์ฯ จึงได้จัดการแข่งขัน 
“คันจิแชมเปี้ยน” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีท่ีจะแสดงศักยภาพของผู้ศึกษา
ภาษาญ่ีปุ่นชาวไทย ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าภาษาญี่ปุ่นจะมีตัวอักษรคัน
จทิีถ่อืว่าเป็นตวัอักษรทีจ่ดจ�ายากทีส่ดุในบรรดาตวัอกัษรทัง้สามแบบ
และแต่ละตวัอกัษรมเีสยีงและความหมายทีห่ลากหลาย ทว่าถ้าหาก
ผูศ้กึษามคีวามพยายามและหมัน่เพยีรแล้ว กไ็ม่ใช่เรือ่งยากทีจ่ะจดจ�า

ความแตกต่างของการแข่งขันคันจิแชมเปี้ยนที่ส�านักพิมพ์ฯ 
จัดขึ้น กับการแข่งของสถาบันอื่นๆ ก็คือ อันดับแรกนั้น การแข่งขัน
คันจิของเราเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้กับบุคคลทั่วไป โดยไม่จ�ากัดอายุ 
เพราะเท่าทีท่ราบมา การจดัการแข่งขนัของสถาบนัอืน่นัน้จะมุง่เน้นที่
กลุม่นกัเรียนและนักศกึษาเป็นหลกั ดงันัน้ คนทีท่�างานแล้วจงึแทบจะ
ไม่ค่อยมเีวททีีจ่ะทดสอบความรูค้วามสามารถเฉพาะด้านเช่นนีเ้ท่าไร
นกั ซึง่ตัง้แต่ปีแรกทีจ่ดัการแข่งขนันัน้ ถอืว่าได้รบัเสยีงตอบรบัทีด่มีาก 
เพราะมีคนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่อายุ 15 ปีไปจนถึง 70 ปี
เลยทีเดียวและต้องขอบอกว่าหนุ่มน้อยอายุสิบห้าที่ว่านี้ก็เป็นหนึ่ง
ในผู้ท่ีผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ของปีนั้นด้วย เห็นไหมคะว่า...ความรู้
ความสามารถไม่ได้จ�ากัดกันที่อายุจริงๆ

อันดับต่อมาคือ รูปแบบการแข่งขันที่น่าสนใจ โดยเรา 
จะแบ่งรอบการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบ
ชิงชนะเลิศ ซึ่งรอบคัดเลือกจะเป็นการสอบข้อเขียน แต่ในรอบชิง-
ชนะเลิศนั้นจะออกมาในรูปแบบของเกมโชว์ เนื่องจากส�านักพิมพ์ฯ 

เปิดตำานาน

ได้ค�านึงว่า ผู้ชมที่เข้าร่วมชมการแข่งขันก็น่าจะได้มีส่วนร่วมและ
สนุกสนานไปกับการแข่งขันด้วย อีกทั้งยังต้องการให้เห็นว่า แม้ว่า 
“คันจิ” จะเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าหากมีการปรับเปล่ียนวิธีการน�าเสนอ
หรือวิธีการเรียนรู้ให้ง่ายขึ้นและสนุกสนานก็น่าจะท�าให้ผู้เรียนจดจ�า
อักษรคันจิได้มากขึ้น 

เป็นอย่างไรบ้างคะ พออ่านมาถึงตรงนี้รู ้สึกสนใจเข้าร่วม
ประลองความรู้เกี่ยวกับคันจิในการแข่งขัน “คันจิแชมเปี้ยน” ของเรา
หรือยัง ถึงแม้ว่าปีนี้การแข่งขันจะได้จบลงไปแล้ว แต่เราก็จะมีการ
แข่งขันที่เต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนานเช่นนี้จัดทุกๆ ปีค่ะ ไม่
แน่ว่า...“คันจิแชมเปี้ยน” ครั้งหน้าอาจเป็น...คุณก็ได้นะคะ

   
แชมป์ครั้งที่ 2 คุณสุวริทธิ์ ประภัทรวิมล

แชมเปี้ยนบทใหม่

แชมป์ครั้งที่ 1 คุณอัษฏายุทธ ชูศรี

อนิล พยุงเกียรติคุณ

ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและสิ่งพิมพ์
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พบกันอีกครั้งนะครับส�าหรับคอลัมน์ Small Talk สรรหา
มาเล่าวันละนิด จิตแจ่มใส คราวนี้จะขอพาทุกท่านไปสัมผัสกับ 
ดนิแดนแห่งกระแสฟีเวอร์และว่ากันว่าโรแมนตกิสุดๆ น่ันกคื็อ แดน
โสมขาว เกาหลีใต้ ครับ นอกจากเรื่องดารา-นักแสดง นักร้อง ซีรีส์
ต่างๆ แล้ว ประเทศเกาหลใีต้กย็งัเป็นแหล่งการเรยีนรูช้ัน้ดเีลยครบั 
แล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากที่นี่ได้บ้างนะ...

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยว
เปิดสมองที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ครับ ก่อนหน้านี้พอรู้ข้อมูล
มาบ้างว่า คนเกาหลีไม่ค่อยชอบพูดภาษาอังกฤษ (หรือไม่สะดวก
พูดก็ไม่ทราบ) และคนเกาหลีเปรียบเสมือนคุณครูเคลื่อนที่แต่จะ
เป็นจริงตามนั้นหรือเปล่า...เรามาเริ่มกันท่ีความไม่ชอบพูดภาษา
อังกฤษก่อนครับ แค่โผล่ออกมาจากสนามบินอินชอน (인천공

항) บริเวณที่รอรถทัวร์ก็พอจะทราบแล้วครับ เพราะทันทีที่ผม
ถามพนักงานประชาสัมพันธ์ด้านนอกอาคารว่า “Where’s the 
subway?” เธอก็ออกอาการทันที พยายามบ่ายเบี่ยงสุดชีวิต หวัง
จะให้เราไปถามคนข้างในสนามบินให้ได้ จึงเกิดค�าถามขึ้นในใจ
ว่า “แล้วมาท�าหน้าที่นี้ตรงนี้ท�าไม” ว่าแล้วก็งัดไม้ตายพูดภาษา
บ้านเธอไปว่า 지하철 어디예요? (รถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหน) สติเธอ
จึงกลับมา แล้วบอกทางให้ น่าสลดใจมากครับ ย่ิงชาวบ้านร้าน
ตลาดทั่วไปอย่าได้ริไปใช้ภาษาอังกฤษเลยครับ โกยด้วยความเร็ว 
(แต่บางคนใจสู้ พอจับความได้ก็พยายามพา (ลาก) 
เราไปเลย) ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็ต้องพยายามหาคน
ท�างาน นกัศกึษา หรอืคนตามสถานทีท่่องเท่ียวทัว่ไป
จะดีท่ีสุด เพราะพวกเขาพอจะตอบได้บ้าง ซึ่งคน 3 
ประเภทนี้หาได้ไม่ยากเลยครับ

ต่อไป “ความเป็นครูเคลื่อนที่” สิ่งนี้ ท�าให้ผม
อยากจะกลับไปเกาหลีมากที่สุดเลยครับ เพราะคนที่
นั่นเอ็นดูและใส่ใจนักท่องเที่ยวจริงๆ เริ่มจากที่หน้า
พระราชวังชังด๊อก (창덕궁) มีคุณป้าขายขนมปิ้ง
ไส้ถั่วด�าอยู่คนหนึ่ง ด้วยความที่อยากลองวิชามากๆ 
ก็เลยถามแกไปว่า (รู้ทั้งรู้แต่ก็ยังถามไป เพราะป้ายหน้าร้านเขียน
ว่า 8개 1,000 원 อนุมานได้แน่นอนว่า 8 ชิ้น 1,000 วอน) 여섯 

개 천원이예요? (6 ชิ้น 1,000 วอน หรือครับ) แกเลยช่วยแก้
ประโยคให้อีกครั้งว่า여덟 개 천원이예요? (여섯 (ยอส่อด) = 6 
여덟 (ยอดอล) = 8) ผมเลยเกิดความประทับใจว่า แกไม่ได้ท�าท่า
งง หรือว่าด่าอะไร แต่แกรู้ว่าเราพูดผิดแกเลยแก้ให้พร้อมพูดกลับ

คำ�ศัพท์ท้�ยเรื่อง

공부하다  (คงพูฮาดา) คือ การเรียนแบบที่มีคนสอน คล้าย
กับ V. to study ในภาษาอังกฤษ

배우다  (แพอูดา) คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง คล้ายกับ V. 
to learn ครับ

เมืองแห่งการเรียนรู้
มาว่า 한국어 잘 했지! (พูดภาษาเกาหลีเก่งนะเนี่ย) เราเลยเดิน
ยิ้มไม่หุบ+อุดหนุนแกไปเต็มที่ แหะๆ อีกที่หนึ่งซึ่งลืมไม่ลงเลยก็คือ 
ร้านขายข้าวทีอ่ยูห่น้าปากซอยทีพ่กั ด้วยความทีใ่กล้และสะดวก คน
ที่พักแถวนั้นก็เลยมากินกัน พอผมสั่งอาหารเสร็จ คุณป้าเจ้าของก็
ทยอยเสิร์ฟทีละอย่างจนกระทั่งเต็มโต๊ะ เพราะจานเยอะมาก เราก็
เริ่มลงมือกินกันแบบงูๆ ปลาๆ ตามประสาคนไม่เคย จอมนางแห่ง
วงัหลวงจงึอดรนทนไม่ได้ ขอเข้ามาช่วยสอนวธิกีารกนิทีถ่กูต้องและ
อร่อยกว่านีใ้ห้ พอท�าตามแกว่ากอ็ร่อยขึน้จรงิๆ (น่ะหรอื) แถมแกยงั
คอยเช็คเป็นระยะๆ ว่าท�าถูกไหม ผมละชอบแกจัง

จริงๆ แล้วสิ่งเหล่านี้มีเหตุผลอธิบายได้ครับ อย่างเรื่อง
ภาษาอังกฤษที่ดูจะเป็นยาขมส�าหรับคนเกาหลีมากก็เพราะว่า
โอกาสในการได้เรียนภาษาอังกฤษส�าหรับคนทั่วๆ ไปค่อนข้างจะ
น้อย คล้ายๆ กับบ้านเรา คนที่พอจะพูดได้ก็ไม่มั่นใจในการสื่อสาร 
ท�าให้เหตกุารณ์เช่นนีเ้กดิขึน้กบัชาวต่างชาตบ่ิอยครัง้ บางคนพอพดู
ด้วยถึงขั้นเดินหนีไปเลยก็มีนะครับ ส่วนเรื่องความเป็นครูที่อยู่ใน
สายเลือดของชาวเกาหลีนั้น มาจากการที่ประเทศเกาหลีต้องการ
ให้ประเทศของตนเป็นทีรู่จ้กัของชาวโลก ไม่ว่าจะเรือ่งอาหาร ภาษา 
หรอือะไรก็ตาม จงึพยายามถ่ายทอดให้ได้มากทีส่ดุ ฉะนัน้เวลาทีเ่รา
พดูภาษาของประเทศเขาได้ เขาจงึเกดิอาการประหลาดใจอย่างมาก
นัน่เอง แต่กล้็วนแล้วแต่เป็นเรือ่งดไีม่ใช่หรอืครบั ทีค่นในประเทศจะ

รักประเทศตัวเองได้มากขนาดนี้
Small Talk ในฉบับนี้ต้องลาไปก่อนแล้ว แต่

ก่อนจะลากันไปก็ มีภาษาเกาหลีที่น่าสนใจมาแบ่ง
ปันกันด้วย ลองศึกษาดูนะครับ (หากใครอยากทราบ
ว่าภาษาเกาหลด้ีานบนอ่านว่าอะไรบ้าง กต็ดิต่อกลบั
มาได้นะครับ) ส่วนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟัง
ติดตามอ่านได้ที่นี่ที่เดียว

เกาหลีใต้...
อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์




