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สวัส

ดีเพื่อนนักอ่านชาว TPA News ทุกท่านครับ ไม่รู้ว่า
สบายดีกันหรือเปล่า เพราะเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นมัน
ช่างหนักหนากว่าครั้งไหนๆ ที่ผ่านมาจริงๆ เดือนร้อนกันไปทั่วทุกหัว
ระแหง ขอเป็นก�ำลังใจให้คนไทยทุกคนมีก�ำลังใจในการต่อสูก้ บั ชีวิต
ต่อไปนะครับ
คอลัมน์ Book is Life ในฉบับนี้อยากจะขอแนะน�ำหนังสือ
เสริมการเรียนเล่มใหม่สักเล่มหนึ่ง ใช้ชื่อเก๋ไก๋ว่า “รู้ทันคันจิ” เอ๊ะ
แล้วท�ำไมต้องรู้ทันด้วยล่ะ หลายคนคงไม่สงสัยเลยว่าท�ำไมต้องรู้ให้
ทันเกี่ยวกับอักษรคันจิ เพราะบางครั้งเรียนๆ ไปก็ยังไม่รู้ด้วยซ�้ำว่า
“ฉันจะจดจ�ำไอ้ตัวอักษรยึกยือเยอะแยะแบบนี้ไปท�ำไม” แต่หนังสือ
เล่มนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมองอักษรคันจิอย่างเข้าใจและสามารถน�ำ
หลักการไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
เริม่ กันด้วยค�ำถามแรกซึง่ เป็นค�ำถามโลกแตกเลยก็คอื “ท�ำไม
ต้องใช้อักษรคันจิ” หลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นคงเกิด
ค�ำถามนี้ในใจแน่ๆ แต่กับคนที่เรียนมาในระดับหนึ่งคงได้รับค�ำตอบ
แล้ว เหตุผลคือใช้แล้วเข้าใจได้ง่ายกว่า หากบทความ หรือข้อความ
หนึ่งๆ มีแต่ตัวอักษรฮิรางานะอย่างเดียวเรียงกันเป็นพรืด โอกาสใน
การอ่าน แบ่งวรรคตอน หรือแม้กระทั่งแปลความหมายผิดก็มีสูงไม่
น้อย เช่น ははははをみがいている。ให้ตายเถอะ มีแต่ตัว は เต็มไป
หมดแบบนี้จะดีหรือ...แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น 母は歯をみがいている。
ก็จะกระจ่างในทันใด อีกเหตุผลคือ อักษรคันจิ 1 ตัวสามารถท�ำให้
เรารู้ความหมายของค�ำศัพท์ทั้งค�ำ เช่นค�ำว่า 火山 เราพอจะเดาได้
ว่า 火 คือ “ไฟ” ส่วน 山 คือ “ภูเขา” และแน่นอน...มันแปลว่า “ภูเขาไฟ”
เป็นต้น
อีกหนึ่งค�ำถามเด็ดเกี่ยวกับคันจิก็คือ “จ�ำคันจิไม่ได้ ท�ำ
อย่างไรดี” โลกแตกพอกับค�ำถามแรกเลยครับ จริงๆ แล้วการจดจ�ำ
มันเป็นเรือ่ งเทคนิคเฉพาะตัว เทคนิคของคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จใน
การจ�ำอาจจะใช้กบั เราไม่ได้กไ็ ด้ แต่อกั ษรคันจิมหี ลักการจดจ�ำในตัว
ของมันอยูแ่ ล้ว อย่างใครทีจ่ �ำวิธกี ารเขียนไม่ได้กอ็ ยากจะบอกว่าจริงๆ
แล้วอักษรคันจิมหี ลักการเขียนอยูแ่ ค่ 6 เส้นเท่านัน้ ไม่พลิกแพลงเป็น
อย่างอืน่ เลย ขอแค่จำ� วิธกี ารเขียนเหล่านัน้ ให้แม่นก็พอ ส่วนใครทีจ่ ำ�
ความหมายไม่ได้กอ็ ยากจะบอกอีกว่าอักษรคันจิหลายๆ ตัวก็เกิดจาก

การน�ำอักษรตัวเดิมๆ พื้นฐานๆ ที่เรียนไปแล้วมาประกอบเป็น
ค�ำใหม่แค่นั้นเอง (บางทีผู้เรียนคงวิตกจริตไปเอง) โดยที่ความหมาย
ของส่วนประกอบนั้นๆ ยังคงอยู่ เช่น 砂 (ซึนะ) มาจากการเอาอักษร
石 (อิชิ – ก้อนหิน) กับ 少 (โช – เล็กๆ) มารวมกัน เวลาเดาความหมาย
ก็ลองดูวา่ “ก้อนหินก้อนเล็กๆ” จะหมายถึงอะไรนะ...ใช่แล้ว มันก็คอื
“ทราย” นั่นเองครับ
หนังสือ “รูท้ นั คันจิ” เล่มนีเ้ หมาะกับผูท้ เี่ รียนภาษาญีป่ นุ่ และ
รู้ตัวอักษรคันจิระดับพื้นฐานมาบ้างแล้วนะครับ มิฉะนั้นอาจจะเกิด
อาการงงต่อเนือ่ งได้สำ� หรับผูเ้ ริม่ เรียน ช่วยให้สามารถวิเคราะห์อกั ษร
คันจิอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ไม่หลงทางอีกต่อไป มีแบบฝึกหัดให้
ทดลองท�ำกันตลอดเล่มเลยทีเดียว อ่านแล้วรับรองว่าคุณจะ “รู้ทัน
คันจิ” มากขึ้นแน่นอน ตอนนี้คงต้องลาไปก่อนแล้ว พบกันใหม่ครั้ง
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news
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หนัง

สือเล่มนี้บอกเล่าความเป็นมาของผลงานสร้างสรรค์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ญีป่ นุ่ ตัง้ แต่เครือ่ งใช้ไม้สอยต่างๆ รอบตัว ไปจนถึงของใช้ไฮเทคอย่าง
รถไฟชิงกันเซน ซึง่ ล้วนเกิดจากวัฒนธรรม นิสยั ความรูส้ กึ นึกคิดและ
จิตวิญญาณของคนญี่ปุ่น ที่หล่อหลอมให้คนญีป่ ุ่นคิดและท�ำสิ่งของ
ทีน่ า่ ใช้และมีลกู เล่นมากมายทีห่ าไม่ได้ในผลิตภัณฑ์สญ
ั ชาติอนื่ เช่น
● จากนิสัยรักสะอาดและขี้อาย ท�ำให้เกิดสุขาไฮเทคที่มี
ระบบชะล้างอัตโนมัติ รวมถึงมีเสียงดนตรีกลบเสียงท�ำธุระส่วนตัว
ของสาวๆ เกิดลูกอมส�ำหรับดับกลิน่ กายทีห่ อมได้ทงั้ ปากและตัว เกิด
แผ่นอนามัยปกปิดเหงื่อใต้วงแขนไม่ให้เกิดรอยมาประจาน
● จากความน่ารักและขี้เกรงใจ ท�ำให้เกิด Walkman ที่
สร้างสุนทรียะส่วนตัวโดยไม่ต้องรบกวนคนข้างๆ เกิดเครื่องซักผ้า
และเครือ่ งดูดฝุน่ รุน่ เก็บเสียง ทีไ่ ม่ทำ� ลายโสตประสาทของคนข้างห้อง
เกิดกริง่ จักรยานทีไ่ ม่ดงั หนวกหู แต่เป็นเสียงปิง๊ ป่องตามด้วยเสียงร้อง
ของทางแบบสุภาพแทน
● จากวัฒนธรรมการ์ตูน ท�ำให้เกิดไฟหน้าแบบ Multireflector และหลอดไฟแบบ HID (High Intensity Discharge) ที่
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มีประกายสว่างสุกใส หรือไฟหน้าทีห่ มุนได้ตามพวงมาลัยรถยนต์และ
ยังเป็นต้นแบบของหุ่นยนต์ ตลอดจนยานอวกาศ
● จากจริยธรรมและความใส่ใจต่อสิ่งรอบข้าง ท�ำให้เกิด
นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างอีโคคาร์และรถยนต์ไฮบริดจ์ ที่ส่งให้
ญี่ปุ่นกลายเป็นผู้น�ำด้านรถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม
เนื้อหาจะท�ำให้ได้เรียนรู้ว่าคนญี่ปุ่นท�ำอย่างไรจึงสามารถ
แปรเปลี่ยนจิตวิญญาณผสานกับเทคโนโลยีออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
ที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก เพื่อคนไทยจะได้แง่คิด
และแนวทางน�ำภูมิปัญญา เอกลักษณ์อย่างวิถีไทยมาออกแบบ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของไทยให้มีชื่อเสียงไม่แพ้กันในยุคที่สังคม
ไทยก�ำลังเร่งพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
เป็นหนังสือที่อดีตนายกรัฐมนตรี Taro Aso แห่งญี่ปุ่น
แนะน�ำให้อ่าน และได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนทั้งในญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้ TPA
news

