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สวัสดี
ค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน เผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่
เดือนกุมภาพันธ์กันแล้ว ส�าหรับ WEvent ใน

ฉบับนี้ ได้น�าบรรยากาศและเนื้อหาจากการสัมมนา “จ�าคันจิอย่างมี
เทคนิค” ที่จัดในวันที่ 30 ตุลาคม 2553 ในงานมหกรรมหนังสือระดับ
ชาติครั้งที่ 15 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มาฝากกัน แม้ว่างานจะ
จัดขึ้นไปนานแล้ว แต่เนื่องจากเห็นว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์กบัผูท้ีศ่กึษาภาษาญีปุ่น่ จงึขอน�ามาเล่าสู่กันฟังไว้ ณ ทีน่ีค่้ะ

ส�าหรบัสมัมนา “จ�าคนัจิอย่างมีเทคนคิ” ในครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรติ
จาก รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาญี่ปุ่น จาก
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งถือเป็นอาจารย ์
ผู้คร�่าหวอดในวงการการศึกษาภาษาญี่ปุ่นมานานท่านหนึ่งและมี 
ผลงานแปลหนงัสอืกบัทางส�านกัพมิพ์ภาษาและวฒันธรรมอยูห่ลาย-
เล่ม เช่น 12 เดือนในญี่ปุ่น เคล็ดลับและมารยาทในการพูด รู้ไว้ก่อน
ใช้ชวีติท่ีญีปุ่น่ และผลงานเล่มล่าสดุคอื 20 หวัข้อเดด็ พชิติไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ส�าหรับเนื้อหาที่อาจารย์ได้น�ามาอธิบายในวันนั้น
นับว่ามีประโยชน์แก่ผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก โดยอาจารย์
ได้อธิบายให้เราเข้าใจตั้งแต่ “วิธีการทำางานของความจำา” (working 
memory) นั่นคือ คนเราจะรับข้อมูลเพื่อเก็บไว้ในความทรงจ�า 3 รูป
แบบคือ 1. การจ�าเสียง 2. ประมวลภาพ 3. ประมวลความหมาย ซึ่ง
ความจ�าท่ีอยู่นานท่ีสุด คือ การจ�าแบบความหมายนั่นเอง เมื่อเรา
ทราบถึงสิ่งนี้แล้วเราก็น�ามาประยุกต์ใช้กับการจ�าอักษรคันจิ กล่าว
คือ เราจะเข้าใจว่า “คันจิ” คือ อักษรท่ีประกอบด้วยรูป + เสียง + 
ความหมาย ดังนั้น การเรียนรู้คันจิ จึงเป็นการเรียนเป็น “ค�า” ไม่ใช่ 
“ตัวอักษร” 

และอาจารย์ก็ได้น�าเสนอวิธีจดจ�าคันจิแบบต่างๆ ให้ผู้เข้า
ร่วมสัมมนาได้น�าไปปรับใช้มากมาย เช่น การจ�าความหมายพร้อม
รูปภาพ ยกตัวอย่างอักษร 金 (kin: ทอง) 銀 (gin: เงิน) และ 銅 (dou: 
ทองแดง) โดยจ�าเป็นภาพของเหรียญทอง เหรียญเงินและเหรียญ
ทองแดง หรือการจ�าเป็นกลุ่มค�าคู่ตรงกันข้าม อย่างเช่น 売る (uru: 
ขาย) + 買う (kau: ซื้อ) = 売買 (baibai: การซื้อขาย) การจ�าใน
ลักษณะนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจ�าเสียงอ่านของตัวอักษรคันจิได้
ทั้งเสียงญี่ปุ่น (เสียงของค�าเดี่ยวๆ ก่อนประสม) และเสียงจีน (เสียง
ของค�าที่ประสมกันแล้ว) 

นอกจากนี้ รศ.ทัศนีย์ ยังชี้ให้เห็นว่า ในจ�านวนคันจิที่ชาว
ญี่ปุ่นใช้กันนั้น 70 เปอร์เซ็นต์เป็น 形声文字 (keiseimoji) คือ อักษร

คนัจทิีม่ส่ีวนประกอบ 2 ส่วน ส่วนหนึง่จะบอกความหมาย และอกีส่วน
หนึ่งจะบอกเสียง เช่น ค�าว่า 時 มาจากการผสมของอักษร 2 ตัว คือ 日 
(หมายถงึ “วนั”) + 寺 (ออกเสยีงว่า “ji”) ดงันัน้ ถ้าเราจดจ�าสิง่นีไ้ด้ เมือ่
เห็นค�าอื่นที่เกิดจากการประสมของอักษรเหล่านี้ ก็จะเดาความหมาย 
หรือเสียงของคันจิตัวนั้นได้ 

นีเ่ปน็เพยีงตวัอยา่งเนือ้หาสว่นหนึง่จากสมัมนา “จ�าคนัจิอย่าง
มีเทคนิค” ที่ทางส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมได้จัดขึ้น ในงาน
สัมมนาจริงยังมีการกล่าวถึงวิธีจดจ�าอีกหลายแบบและการจ�าคันจิ
อย่างสนุกสนาน ซึ่งวิทยากรของเราก็มีวิดิทัศน์เพลงสนุกๆ มาเปิดให้ 
ผูเ้ขา้สมัมนาได้ชมกันด้วย ส�าหรบัคนทีพ่ลาดการสมัมนาในครัง้นีแ้ละ
ตอ้งการรว่มสมัมนาในหวัขอ้อืน่ๆ กบัทางส�านกัพมิพ ์สามารถตดิตาม
ข่าวสารกิจกรรมของเราได้ที่ http://www.tpa.or.th/tpapress/ หรือ 
http://www.facebook.com/tpapress นะคะ TPA
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“จำาคันจิอย่างมีเทคนิค”

คันจิไม่ ใช่เรื่องยาก 

อนิล พยุงเกียรติคุณ
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สวัสดีผู ้อ ่านชาว TPA 
News ทุกท่านครับ Small Talk 
ฉบับนี้เรากลับมากันท่ีกรุงโซล 
ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสัมผัสกับ
บรรยากาศแห่งความรักในเดือนแห่งความรักให้ชุ่มชื่นหัวใจกัน
อีกสกัคร้ังดกีว่าครับ ผมจะพาท่านไปพบกบัสถานทีท่่องเทีย่วแห่ง
หนึง่ของประเทศเกาหลทีีโ่ด่งดงัมากๆ จากซรีส์ี “เพลงรกัในสายลม
หนาว” และว่ากันว่าเป็นที่ที่ “โรแมนติก” สุดๆ...ใช่แล้วครับ นามิ
ซอม (남이섬) หรือเกาะนามิ นั่นเอง

หลายท่านที่มากับทัวร์อาจจะพลาดประสบการณ์การงม
หาทางไปเกาะนามิแน่ๆ หากใครจะไปเองก็ไม่ยากครับ ก่อนอื่น
ให้นั่งรถไฟใต้ดินไปลงที่สถานีชองนยางนี (청량리) เพ่ือไปต่อ
รถไฟ KORAIL (หน้าสถานีมีแผงขายสตรอเบอร์รี่ลูกเท่าก�าปั้น
อยู่ ใครสนใจก็ซื้อมากินเก๋ๆ ได้ครับ) ขณะที่รถไฟแล่นไปก็ซึมซับ
บรรยากาศเยน็ๆ ภายนอกไปด้วย นัง่มองดเูรอืกสวนไร่นาของชาว
บ้านเพลนิๆ ได้ไม่นาน กถ็งึปลายทางของเราทีส่ถานรีถไฟกาพยอง 
(가평) แต่ก็ยังไม่ถึงเสียทีเดียว ต้องต่อรถไปอีกครับ ผมตัดสินใจ
ใช้บรกิารรถแทก็ซีไ่ปเลยเพราะเราค่อนข้างต้องท�าเวลา ตัง้ใจว่าวนั
น้ันต้องไปท่ีอ่ืนต่อ (รถแทก็ซีล่ะแวกนีไ้ฮโซมากครบั มโีน้ตบุ๊กไว้เปิด
เนวิเกเตอร์ตลอด) ถ้าพลาดตั๋วเท่ียวกลับเท่ียวไวท่ีสุดแล้วจะต้อง 
รอไปอีก 2-3 ชั่วโมง (เกือบๆ 5 โมงเย็น) ถึงจะได้กลับครับ จึงขอ
เดินชมความงามของเกาะแต่พอหอมปากหอมคอก็พอ

พอไปถึงทางเข้าแล้วก็ต้องอึ้งกับแถวนักท่องเที่ยวยาว
ราวกับแจกตั๋วฟรีอยู่เบื้องหน้า แต่แถวก็เดินไวใช่ย่อยครับ ไม่ต้อง
รอนาน สิง่ทีพ่เิศษส�าหรบัเกาะนี ้คอื ตัว๋ทีจ่ะใช้เป็นตัว๋เข้าชมเกาะ
นั้นหาใช่ตั๋วธรรมดาๆ ไม่ แต่เป็นวีซ่าไปยังสาธารณรัฐนามิ (나
미나라공화곡) ครับ (เก๋ไก๋ไม่เบา) นอกจากการเดินทางทางบก
แล้ว เรายังต้องใช้เรือเป็นพาหนะไปสู่เกาะด้วย รอไม่นานเรือก็มา

เทียบท่า เรือล�านี้จุคนได้พอสมควรท�าให้ไม่ต้องเสียเวลาเท่าไร 
แต่ที่เลิศมากจริงๆ ก็คือ ธงไตรรงค์ที่โบกสะบัดเคียงข้างธงชาติ
เกาหลีบนหัวเรือนั่นเองครับ

ทันทีที่ย�่าเท้าซ้ายลงบนเกาะก็รู้สึกได้ถึงความโรแมนติก
แล้วครับ (เว่อร์ได้อีกนะนี่) แต่ความโรแมนติกก็หมดลงทันทีที่เห็น
ฝูงชนจ�านวนมหาศาล ถ้าจะให้นึกภาพออก ลองนึกถึงหน้าหนาว
ที่อ�าเภอปายในปัจจุบันดูครับ ผมถึงขั้นแปลกใจว่าคนอื่นเขาได้
บรรยากาศโรแมนตกิๆ ทีน่ีแ่บบคนโล่งๆ ได้อย่างไร...ขณะทีเ่ดนิชม
ทวิทศัน์ทีส่วยงามตามทางไปเรือ่ยๆ (ไม่ว่าจะสิง่ปลกูสร้าง ต้นไม้ 
หรืออะไรต่อมิอะไรของที่นี่ก็ล้วนแล้วแต่สร้างความโรแมนติก
ได้หมดเลยครับ เหมาะมากๆ ส�าหรับคู่รัก) ก็นึกไปถึงจุดที่ถือว่า
เป็นไคลแมกซ์ของท่ีนี่ซึ่งก็คือ ทิวสน ณ เวลาที่ผมไปเป็นหน้า
หนาว ต้นไม้ก็เลยจะออกแนวร่วงๆ สีเหลืองๆ หน่อยครับ ผิดกับ
หน้าร้อนหรือหน้าฝนที่จะเขียวชอุ่ม อีกจุดหนึ่งก็คือรูปปั้นของคู่รัก 
จากซีรีส์ “เพลงรักในสายลมหนาว” คือ แบยงจุน (배용준) และ 
ชเวจีอู  (최지우) เห็นสาวๆ หลายคนที่มาถ่ายรูปกับรูปปั้นนี้
พยายามจะสิงร่างของนางเอกให้ได้เลย (หัวเราะ) พอเดินไปจนสุด
เกาะแล้วกถ็งึเวลาจะต้องกลบัขึน้ฝ่ังเพือ่เข้าเมอืงไปยงัสถานทีอ่ืน่ๆ 
ตามแผนที่วางไว้ มาไวไปไวจริงๆ...

เหตุการณส์�าหรบัขากลบันัน้เรา้ใจมากครบั แต่จ�าใจตอ้งจบ 
Small Talk ในฉบับนี้ลงแต่เพียงเท่านี้ก่อน เอาไว้มาต่อในฉบับต่อ
ไป รับประกันความสนุก อย่าลืมติดตามนะครับ

Small Tips
คนเกาหลมีคี�าทีใ่ช้เรยีกแฟนหรอืคนรกัของตวัเองหลายค�า 

(พอๆ กับบ้านเรา) ยกตัวอย่างเช่น 여보 (ยอโบ-ที่รัก) 자기 (ชากี-
ตัวเอง) 내 사랑 (แน ซารัง-ที่รัก (ของฉัน)) หรือแม้แต่ 서방 (ซอ
บัง-สามี (โปรดระวังการใช้ค�านี้นะครับ) TPA
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เที่ยวเกาะนามิ...

อาทิตย์ นิ่มนวล
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แห่งความรัก
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