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กลางก็เริ่มศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอักษร
คันจแิต่ละตัวว่ามทีีม่าทีไ่ปอย่างไร ท�าไมคันจิ
ตวันีถ้งึมเีสยีงคล้ายตวันี ้ท�าไมความหมายถงึ
คล้ายกันและเริ่มศึกษาเรื่องบุชุ (รากของ
อักษร) ด้วยครับ นอกจากนี้ ผมยังท�าเว็บไซต์
เก่ียวกับคันจิด้วย ชื่อ “มินนะโนะคันจิ.com” 
(http://www.minnanokanji.com) เป็นเว็บ
เกี่ยวกับการเรียนคันจิตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูง เนื้อหาในเว็บมีตั้งแต่ 
คันจิระดับประถมจนถึงโจโยคันจิ ไปจนถึงคันจิในข้อสอบวัดระดับ
ทั้งหมด จึงคิดว่าน่าจะมีส่วนช่วยท�าให้ผมได้มีโอกาสได้เห็นและ
ทบทวนอักษรคันจิไปด้วยในตัวครับ

แชมป์คันจิแชมเปี้ยน ครั้งที่ 3

คุณณฐพล จิตวีระกุล (ปัจจุบันศึกษา
ในระดับปริญญาโท ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผมชอบอ่านหนงัสอืภาษาญีปุ่น่เลยได้
คลุกคลีกับตัวคันจิค่อนข้างบ่อยและท�าให้จ�า
ไปได้เองครับ อาจจะมีบางครั้งที่ใช้การสังเกตและจินตนาการเพื่อ 
ช่วยให้จดจ�าได้เร็วขึ้น เช่น ตัว 測 ที่แปลว่า วัด (ความยาว พื้นที่) จะ
คล้ายกับ 側 และ 則 จนบางครั้งก็จ�าสับสน ผมก็จะจ�าว่าส่วนของ 
คันจ「ิ氵」(ซันซุย) หมายถึง “น�้า” แล้วจะคิดเชื่อมโยงว่าเหมือนน�้า
ในถ้วยยูเรก้า หรือบีกเกอร์ที่มีขีดวัดปริมาตร ท�าให้เข้าใจได้ทันทีว่า
หมายถึง “การวัด” แต่ถ้าถามว่าวิธไีหนทีท่�าให้จ�าคันจไิด้แม่นและนาน
ทีส่ดุผมขอตอบว่าเป็น “การคดั” ครบั ปัจจบุนัคนทีเ่รยีน หรอืใช้ภาษา
ญีปุ่น่ในการท�างานมแีนวโน้มทีจ่ะคดัตวัคนัจน้ิอยลง เพราะเรามกัจะ
พิมพ์คอมพิวเตอร์แทนการเขียน คนส่วนใหญ่จึงอ่านคันจิได้แต่เขียน
ไม่ได้ ผมเชื่อว่าการคัดนี่แหละจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ อยากให้ทุกคน
คิดว่าแต่ละเส้นที่ขีดไปจะท�าให้เราเก่งขึ้น หลายๆ เรื่องจ�าเป็นต้องใช้
สมองในการจ�า แต่มีคันจินี่แหละที่ต้องใช้ ‘มือ’ จ�า

เป็นอย่างไรกันบ้างคะส�าหรับเคล็ดลับการจ�าคันจิของแชมป์
แต่ละท่าน ก็หวังว่าผู้อ่านจะเก็บน�าไปปรับใช้เป็นเทคนิคของตนเอง
ได้บ้างนะคะ TPA
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อนิล พยุงเกียรติคุณ
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เผลอ
นิดเดียวการแข่งขันคันจิแชมเปี้ยนก็ก�าลังจะมีขึ้น
อีกครั้งแล้วนะคะ แหม..เหมือนกับว่าเพิ่งได้น�า

บรรยากาศและสรปุการแข่งขนัมาเล่าสู่กันฟังเม่ือไม่นานน้ีเอง ส�าหรบั
การแข่งขันคันจิแชมเปี้ยนในปีนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ...กันแล้วคิดว่าผู้
อ่านหลายท่านคงได้เห็นโฆษณาใน TPA News ในฉบับเดือน
กรกฎาคมไปบ้างแล้วและเราได้เปิดรบัสมคัรกนัไปแล้วตัง้แต่วันที ่18 
กรกฎาคม ทีผ่่านมา จนถงึตอนนีใ้บสมคัรจากผูท้ีส่นใจกท็ยอยส่งเข้า
มาเรื่อยๆ ส�าหรับคนที่สมัครไม่ทันในครั้งที่แล้ว หรือคิดอยากจะลอง
ทดสอบความสามารถในด้านตัวอักษรคันจิของตัวเอง ก็สมัครเข้ามา
กันได้ค่ะ เพราะยังเปิดรับถึงวันที่ 26 สิงหาคม นี้ค่ะ ส่วนใบสมัครนั้น
ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.tpa.or.th/tpapress

ส�าหรับคอลัมน์ WEvent ในฉบับนี้ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ
การแข่งขันคันจิแชมเปี้ยนที่ก�าลังจะมาถึง เราก็ได้น�าเคล็ดลับในการ
ท่องจ�าอกัษรคนัจจิากแชมป์ท้ังสามครัง้ท่ีผ่านมา มาฝากคณุผูอ่้านกนั
ด้วย แต่ละคนจะมีเทคนิคการจ�าแบบไหนนั้น ไปอ่านดูกันเลยค่ะ 

แชมป์คันจิแชมเปี้ยน ครั้งที่ 1

คณุอษัฎายทุธ ชศูร ี(อ.ภาษาญีปุ่น่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)  
เคลด็ลบัในการจ�าอักษรคนัจขิองผมก็คอื ปกตแิล้วผมจะเป็น

คนทีช่อบคดั ชอบเขยีนและชอบอ่านตวัอกัษรคนัจเิป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว
ครบั ชอบสังเกตว่าคนัจแิต่ละตวัประกอบด้วยรากทีบ่่งบอกความหมาย
อะไรบ้าง มีชื่อเรียกว่าอะไร ซึ่งคิดว่าตรงนี้เป็น
ส่วนส�าคัญที่ท�าให้ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงแชมป์
และเป็นแชมป์ได้ในที่สุดครับ นอกจากนี้ ปกติ
แล้วเวลาจ�าคันจิตัวไหนผมก็มักจะจ�าจากการ
ลงมือเขียน จึงท�าให้ไม่มีปัญหาที่ว่าออกเสียง
ได้อย่างเดียวแต่เขียนไม่ได้และเวลาว่างเดี๋ยว
นี้ก็จะทดสอบคันจิ เล ่นในแอพลิ เคชั่นที่
ดาวน์โหลดมาด้วยครับ

แชมป์คันจิแชมเปี้ยน ครั้งที่ 2

คุณสุวริทธิ์ ประภัทรวิมล (สถาปนิกบริษัท SCG-Sekisui 
Sales จ�ากัด (ในเครือซิเมนต์ไทย))

ตอนที่ผมเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆ ผมก็จะฝึกคัด ฝึกเขียน 
จ�าความหมาย เสียงอ่านและจ�าเส้นต่างๆ ครับ แต่พอเรียนมาระดับ

อุ่นเครื่อง...สู่...

คันจิแชมเปี้ยน

ครั้งที่ 
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สวสัดี
ผู้อ่านชาว TPA 
News ทุกท่าน

ครับ คอลัมน์ Small Talk ในฉบับนี้
จะพาทุกท่านไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง
ที่เรียกได้ว่า ถ้าฝร่ังมาเที่ยวกรุงเทพฯ 
แล้วไม่ได้ไปวัดพระแก้วก็เหมือนมา
ไม่ถึง ที่นี่ก็เช่นกันครับ ถ้ามาที่โซล
ก็ต้องไปเที่ยวหอคอยกรุงโซล หรือ  
N Seoul Tower (엔 서울타워 เอ็น  
ซออุล ทาวเวอร์) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน (남산 นัมซัน) เป็นจุด 
ชมววิทีม่ีชื่อเสยีง (มาก) ของกรงุโซล ประเทศเกาหลใีตค้รบั เรามา
ดูกันดีกว่าว่าหอคอยนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง

การเดินทางก็ไม่ยากครับ แค่นั่งรถไฟใต้ดินแล้วเดินเท้า
ต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว แต่วิธีขึ้นไปยังหอคอยนี่สิครับ มีอยู่ด้วยกัน 2 
วิธี วิธีแรก เดินขึ้นไป...ที่ตั้งก็อยู่บนภูเขา ใครใคร่เดินก็เดินเถอะ
ครบั ส�าหรบัคนขาดแคลเซยีมแบบผมขอใชว้ธีิท่ี 2 ดกีวา่ คอื นัง่รถ
กระเช้า (케이블카  เคอิบึลคา) ชิลล์ๆ ขึ้นไป ค่าเสียหายก็ 7,500 
วอน (200 กว่าบาท) ได้ชมทิวทัศน์จากมุมสูงแบบระทึกใจ เพราะ
มันค่อยๆ สูงขึ้นเรื่อยๆ 

พอรถกระเชา้แตะสถานปีุบ๊ สิง่แรกทีเ่หน็ดา้นนอก คือ ฝูงคน
จ�านวนมหาศาล มีหลายเชื้อชาติมากเลยครับและที่ส�าคัญ แก๊งค์ 
พีไ่ทยท่ีมากบัทวัร์กเ็ยอะมากดว้ย จะวา่อบอุน่เหมอืนอยูเ่มอืงไทยก็
คงไมผ่ดิ (หัวเราะ) ดา้นบนหอคอยมหีลายสว่นทีน่า่สนใจ สิง่แรกที่
ถอืเปน็ไฮไลทเ์ลยกค็อื การคล้องกุญแจครบั...แล้วมันอะไรอยา่งไร 
เขาวา่กนัวา่คูร่กัทีม่าคลอ้งกญุแจดว้ยกนัทีน่ีจ่ะครองคูก่นัตลอดไป 
ไม่มีวันพรากจากกัน เพราะคล้องเสร็จก็ต้องโยนกุญแจ
ทิ้งลงภูเขาไป (ใครที่เลิกกันคงต้องใช้เล่ือยไฟฟ้ามาตัด
แม่กุญแจออกเอาครับ) คล้องกันเยอะมาก มากจนกลัว
หอคอยจะโค่นลงมา...แต่เขาคงมาเลื่อยออกไปเป็นระ
ยะๆ แหะๆ ถ้าใครที่ไม่ได้พกแม่กุญแจมาเองก็สามารถ
มาหาซือ้จากร้านขายของทีร่ะลกึแลว้เอาไปคลอ้งใหเ้สรจ็
สรรพได้เลยครับ

อกีสว่นหนึง่ทีน่่าสนใจมากๆ คอื พพิธิภัณฑห์มีเท็ด
ด ีหรือ Teddy Bear Museum (테디베어 뮤지엄  เทดเีบออ 
มวิชอีอม) น่ันเอง สารพดัสารพนัตุก๊ตาหมใีนชดุและทา่ทาง

ต่างๆ มีอยู่ที่ชั้นล่างของหอคอยครับ เรียกได้ว่าที่นี่เกิด
มาเพื่อคนที่คลั่งน้องหมีอย่างสุดพลัง สามารถเดินเล่น
ไปตามอุโมงค์เรื่อยๆ ได้สบายๆ

 และอีกจุดหนึ่งซึ่งไม่ไปไม่ได้เลย คือ ยอด
หอคอย สามารถมองดูวิวรอบๆ กรุงโซลได้เลยทีเดียว
และที่เก๋กว่านั้นคือ ที่บานกระจกรอบๆ หอคอยจะ
ระบุระยะทางจากหอคอยนี้ไปยังเมืองต่างๆ ทั่วโลก 
(กรุงเทพฯ ก็มีนะครับ) คล้ายกับจะพยายามบอกว่า ถ้า
มองผ่านกระจกบานนั้นๆ ไปก็จะมองไปถึงเมืองตามที่
ระบุไว้ได้ อันนี้ออกแนวอภินิหารเล็กน้อยนะครับ

เกือบลืมบอกไป ส�าหรบัค่าเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ 
ภายในหอคอยนี้ ถ้าต้องการดูทุกอย่าง เข้าร่วมทุก
เหตุการณ์ ค่าบัตรก็จะอยู่ที่ 12,000 วอน (ประมาณ 

360 บาท) เป็นบัตรแบบ One-Day Pass มาเป็นปึกๆ ครับ เวลา
ที่เราเข้าชมแต่ละสถานที่ พนักงานก็จะค่อยๆ ดึงบัตรออกไปทีละ
ใบ หรือจะซื้อปลีก อยากดูเป็นอย่างๆ ราคาก็จะลดหลั่นกันไปครับ

น่าเสียดายที่หน้ากระดาษหมดแล้ว Small Talk ในฉบับ
นี้คงต้องลากันไปก่อน ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร อย่าลืม
ติดตามด้วยนะครับ

Small Tips

 หอคอยกรงุโซล หรอื โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซานทาวเวอร ์
ปจัจบุนัมชีือ่ทางการว่า N Seoul Tower (อักษร N ก็มาจากชือ่ภเูขา 
“นัมซาน” นั่นเอง) มีความสูงถึงเกือบ 240 เมตรวัดจากฐานถึงยอด 
แนะน�าใหไ้ปเทีย่วชว่งดกึๆ ครบั เพราะจะไดช้มววิรอบกรงุโซลทีเ่ตม็
ไปด้วยแสงไฟระยิบระยับจากอาคารบ้านเรือนด้านล่าง สวยงาม
มากครับ  TPA
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ล็อคใจไว้บนหอคอย




