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อรณิชา บุญเสนันท์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์

สวัสดี
ค่ะ WEvent ฉบับนี้ก็ขอเก็บตกบรรยากาศ  
“การแข่งขันรอบคัดเลือก คันจิแชมเปี้ยน ครั้งที่ 

4” ที่ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมจัดขึ้นในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 10 
กันยายน 2554 นะคะ แม้ในวันนั้นจะเป็นเช้าที่ฝนตกแบบไม่มีทีท่า
ว่าจะหยุด แต่ผู้สมัครทุกท่านก็ยังให้ความร่วมมือ พร้อมใจกันมา 
สอบอย่างถ้วนหน้า (บางท่านเนือ้ตวัเปียกปอนมาลงทะเบยีนสอบกัน
เลยทเีดยีว...ทมีงานรูส้กึขอบคณุมากๆ ค่ะ) ส�าหรบัผู้ท่ีลงสมคัรในครัง้
นีม้ตีัง้แต่นักเรียนในระดบัมธัยมศกึษาไปจนถงึผูใ้หญ่วยัเกษยีณเลย
และทุกท่านท่ีมาเข้าสอบยังจะได้รบัของทีร่ะลกึจากส�านกัพมิพ์ฯ เป็น
สมุดโน้ตและหนังสือดีๆ ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยค่ะ

เวลา 9.30 น. พอทีมงานเริ่มแจกข้อสอบ บรรยากาศความ
มุ่งมัน่และเอาจรงิเอาจงัก็เข้ามาแทนทีใ่นทนัท ีในห้องสอบเงยีบมาก 
(จนทีมงานไม่กล้าแม้แต่ขยับตัว) ผู้สมัครทุกคนตั้งใจท�าข้อสอบกัน
มากทีเดียว ส�าหรับข้อสอบในรอบคัดเลือกนี้จะเป็นข้อสอบข้อเขียน
ทั้งหมด 80 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 9 ส่วน คะแนนรวมทั้งหมด 100 
คะแนน ซึ่งข้อสอบแต่ละส่วนจะแตกต่างกันไป เช่น มีทั้งที่ให้เขียน 
ค�าอ่านของอักษรคันจิ วงกลมตัวอักษรคันจิท่ีผิดและแก้ให้ถูกต้อง 
หรือให้แปลค�าศัพท์ เป็นต้น และจากข้อสอบที่ทดสอบความรู้เรื่อง
อักษรคันจิที่หลากหลายเช่นนี้ ก็ต้องขอบอกได้เลยว่า ผู้ที่ท�าคะแนน
สงูสดุ 5 ท่านน้ันต้องเป็นเซยีนคนัจติวัจรงิอย่างแน่นอน ซึง่ผูท้ีผ่่านเข้า
รอบจะต้องไปท�าการแข่งขันรอบชิงแชมเปี้ยน ในวันอาทิตย์ท่ี 16 
ตุลาคม เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้อง Board Room 4 โซน C ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เอาละค่ะ เผลอแป๊บเดียวก็ 12.00 น. แล้ว ผู้สมัครที่ท�า
ข้อสอบเสร็จก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆ ทยอยกลับไปบ้างแล้ว ระหว่างนั้น
ทางทีมงานของเราก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ถามถึง
เหตุผลที่มาร่วมเข้าสอบและความรู้สึกในการเข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้ 
บางท่านเพิง่มาเข้าร่วมปีน้ีเป็นปีแรก กล่าวว่าแม้ข้อสอบจะมทีัง้ทีย่าก
และง่าย แต่ก็ถือเป็นการทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ตนเองได้เรียน
มาค่ะ หรือบางท่านที่เข้าร่วมทุกปีก็กล่าวพร้อมรอยยิ้มว่า แม้ไม่ผ่าน
เข้ารอบชิงแชมเปี้ยน แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเช่นกัน อย่างไร
ทางส�านกัพมิพ์กต้็องขอขอบคณุส�าหรบัความคดิเหน็ต่างๆ ด้วยนะคะ 
ทางทีมงานจะน�ามาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงการแข่งขันใน
ครั้งต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ 

ส�าหรับฉบับหน้า เราจะพาไปเกาะขอบเวทีหาตัว “แชมป์” 
ของคันจิแชมเปี้ยน ครั้งที่ 4 กัน อย่าลืมติดตามกันนะคะ 

เกาะขอบสนามสอบ

“กำรแข่งขันรอบคัดเลือก 

คันจิแชมเปี้ยน ครั้งที่ 4”
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ในฉบับนี้จะยังคงอยู่กันที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ณ 
พระราชวังต้องห้ามครับ ครั้งท่ีแล้วเรายังไม่ได้
เข้าไปด้านในเลย วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่จะมา
ติดตามตอนจบของการเดินทางผจญภัยใน
พระราชวังต้องห้ามแห่งนี้กัน

หลังจากที่แวะกินข้าวไปจนจุกก็ได้เวลา
ตีต๋ัวเข้าไปด้านในพระราชวังกันแล้ว น่าแปลกใจ
ตรงที่ว่า แม้แต่คนจีนด้วยกันเองยังคลาคล�่าไปหมด ชาวต่างชาติ 
รวมทั้งชาวไทยเองก็เยอะมากเหมือนกัน สงสัยว่าจะช่วยกันกระตุ้น
เศรษฐกจิ หรือเปล่าไม่ทราบได้…ว่าแล้วก็ปรีไ่ปเข้าควิตรงเคาน์เตอร์
จ�าหน่ายตั๋ว (售票处 โซ่วเพี่ยวชู่) ที่คิวยาวเป็นหางว่าว ได้บัตรเข้า
พระราชวังมาในราคา 60 หยวน ขณะท่ีต่อคิวก็อดท่ึงในความ
สามารถของคุณป้าที่ยืนจังก้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์ไม่ได้ ปากแกก็
ตะโกนขายแผนที่วัง มือก็ยื่นแผนที่พร้อมกับเก็บเงินมาทอนเงินไป 
รวดเร็ว ลื่นไหล ปานสายน�้าเชี่ยว (ว่าไปนั่น) อดอุดหนุนแกไม่ได้ 
เพราะสิ่งที่แกขายก็เป็นประโยชน์กับเรา เรียกได้ว่าไม่เสียหายอะไร 
ทีแรกก็กลัวว่าคุณป้าจะกระโชกโฮกฮากใส่ ท่ีไหนได้ กลับอ่อนโยน
กับนักท่องเที่ยวมาก รักเลยๆ

เขตพระราชวังออกจะใหญ่โตขนาดน้ัน ครั้นจะเข้าไปหา
ของกินข้างในเวลาหิวก็คงจะหาไม่ได้ ต้องรักษาความสะอาดกัน
หน่อย ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเจื้อยแจ้วว่า “ปิงสุยเหลี่ยงไคว้ เหลี่ยง
ไคว้” (冰水两块两块) แปลเป็นไทยได้ว่า “น�้าแข็ง (น�้าเย็นๆ เป็น
น�้าแข็ง) สองหยวนจ้า” นี่แหละ คือ เครื่องยังชีพตลอดการผจญภัย 
ซือ้มาหนึง่ขวดแล้วกย็นืงง เพราะมนัเป็นน�า้แขง็ท้ังขวดจรงิๆ แล้วจะ
ดืม่อย่างไร ตอนนัน้คดิแค่ว่าช่างมนั รอมนัละลายก็ได้ แล้วกเ็ดนิผ่าน
ประตูวังชั้นนอกเข้าไปพร้อมน�้า (แข็ง) ในมือขวดหนึ่ง

พระราชวงัมหีลายชัน้มากและแต่ละชัน้กจ็ะมตี�าหนกัหลกัๆ 
อยู่ ดูเก่าแก่และขลังมาก นอกจากต�าหนักจะมากมายแล้ว พื้นที่ก็
ใหญ่มากๆ อกีด้วย ใหญ่ขนาดทีว่่าเหน็แล้วท้อ ไม่อยากจะเดนิต่อไป
จรงิๆ อากาศกไ็ม่ร้อนมากมาย แต่แดดยามเช้าแบบนีก็้ท�าให้เหนือ่ย
ใช่เล่น ตอนนี้รู้สึกถึงความดีงามของน�้าแข็งขวดนั้นแล้ว เพราะมัน
ช่วยให้มนี�า้เยน็เจีย๊บดืม่ตลอดทางพอแก้กระหายได้ดทีีเดยีว ต�าหนกั
แต่ละหลงัอาจจะคล้ายๆ กนั ไม่มอีะไรหวอืหวามากมาย ทีน่่าตืน่เต้น 
คือ ความอลังการของสถานที่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ แต่มันมาเสีย

ตรงความใหญ่โตนี่แหละครับ (นึกในใจว่าฮ่องเต้สมัยนั้นน่าจะต้อง
มีรถกอล์ฟสักคัน) จึงใช้วิธีเดินเป็นเส้นตรงเสียเลย ต�าหนักเล็กๆ ที่
อยูท่างปีกซ้ายและขวาของพระราชวังจงึไม่ได้ย่างกรายเข้าไปสกันดิ 
รู้อย่างนี้แล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นคือ คนที่เข้ามาชมวัง ครับ  
เจอสาวฝรั่งคนหนึ่งก�าลังหน้านิ่วค้ิวขมวดกับการถ่ายภาพ (打照片 

ต่าจ้าวเพี่ยน) เนื่องจากว่าไหว้วานทั้งชาวจีนชาวญี่ปุ่นละแวกนั้นให้
ช่วยถ่ายให้แต่ก็ไม่ถูกใจ ว่าแล้วก็ขอกระโจนเข้าไปสาระแนสักนิด 
เธอบอกว่าให้ถ่ายภาพที่เห็นทั้งร่างของเธอและต�าหนักใหญ่ๆ ที่อยู่
ด้านหลังทั้งหลัง (โจทย์ยากมาก) ผมก็ลองท�าดูก็ได้ตามที่เธอบอก 
แต่พอเธอมาดูกลับเหวี่ยง (พาล) ใส่ หาว่าไม่เห็นหลังคา ทั้งชาวจีน
ชาวญี่ปุ่นและผมที่อยู่ตรงนั้นก็สงสัยว่าเมื่อครู่ก็ถ่ายแบบมีหลังคา
แล้วท�าไมไม่ตดิ หวยมาออกตรงทีว่่าเธอลมืปรบัขนาดภาพให้เตม็จอ
ของกล้อง ทีเ่ธอเหน็กเ็ลยไม่ครบทัง้ส่วน...ว่าแล้วพวกเรา (สามชาต)ิ 
ก็อยากจะใช้ค�าผรุสวาทกับเธอเสียจริง

เดนิเป็นเส้นตรงไปเรือ่ยๆ กเ็จอประตดู้านเหนอืของวงัซึง่เป็น
ทั้งทางเข้าและทางออกนั่นเอง (ผมมาจากประตูทางทิศใต้) น�้าแข็ง
ขวดนั้นก็หมดลงพอดิบพอดี เป็นอันจบการเดินทางโดยสมบูรณ์...
ก่อนจะจากกนัไปกข็อทิง้ท้ายด้วยเกรด็ทีน่่าสนใจเช่นเคย แล้วพบกัน
ได้ใหม่ครั้งหน้าครับ

Small Tips

เรารู้จักหน่วยเงินของประเทศจีนว่า “หยวน” (元) หรือใน
ภาษาพูดจะใช้ค�าว่า “ไคว่” (块) แต่ตามป้ายต่างๆ ในประเทศจีน 
เรามักจะเห็นหน่วยเงินเป็น “RMB” ย่อมาจาก Renminbi (人民币 
เหรินหมินปี้) ซึ่งเป็นค�าเต็มๆ ของหยวนนั่นเอง เจอที่ไหนก็อย่าตกใจ
นะครบัเพราะมนัคือส่ิงเดียวกัน เวลาตีเป็นเงินไทยก็ง่ายมาก เอาเงนิ
หยวนมาคูณด้วย 5 ก็จบแล้วครับ

อาทิตย์ นิ่มนวล 
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