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อรณิชา บุญเสนันท์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการศึกษาและสิ่งพิมพ์ คันจิแชมเปี้ยน 4

เก็บตก...
บรรยากาศรอบ “ชิงแชมป์”

TPA
news

หลัง
จากในฉบับที่แล้วเราได้น�าบรรยากาศและภาพ  
“คันจิแชมเปี้ยน ครั้งที่ 4” รอบคัดเลือกมาเล่าสู่และ

ให้ดูกันไปแล้วนะคะ ฉบับนี้เราก็จะไปเกาะติดขอบเวทีชิงแชมป์  
คันจิแชมเปี้ยนกัน แชมเปี้ยนสุดยอดเซียนคันจิของเราในปีนี้จะเป็น
ใครกัน ไปติดตามกันเลยค่ะ

การแข่งขันปีนี้ได้ท�าการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 
ภายในงานมหกรรมหนังสือ ครั้งที่ 16 ห้อง Board Room 4 ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น. ส�าหรับผู้เข้า
แข่งขนัทัง้ 5 ท่านทีผ่่านรอบคดัเลอืกเข้ามาสูร่อบชงิแชมป์ในปีนีไ้ด้แก่ 
คณุเกษม อ�านวยสขุเกษม คณุเกยีรตศิกัดิ ์เตชไตรรตัน์ คณุชตุมิณฑน์ 
แสงบุญ คุณทัตตพันธุ์ สัณฐิติวัฒนกูลและคุณวราภรณ์ พรเพิ่มพูน 
ส�าหรับเกมการแข่งขันในปีนี้มีทั้งสิ้น 3 รอบด้วยกัน ได้แก่ เกม 
ความจ�าเป็นเลิศ ที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันดูอักษรคันจิ 25 ตัว ละผลัดกัน
ตอบ ผูท้ีไ่ด้คะแนนน้อยทีส่ดุในรอบนีจ้ะต้องตกรอบไป ซึง่ผูเ้ข้าแข่งขนั
ทุกท่านก็จ�าและเขียนตอบได้เกือบทั้งหมด จนมีผู้เข้าแข่งขัน 3 ท่าน 
คอื คณุเกษม คณุชตุมิณฑน์ และคณุวราภรณ์ ต้องเล่นค�าถามส�ารอง
เพ่ือหาผู้ตกรอบและเป็นท่ีน่าเสียดายอย่างมากท่ี คุณวราภรณ์ตอบ
จ�านวนเส้นคันจิไปเพียงเส้นเดียว จึงต้องตกรอบไปก่อน 

เมื่อเข้าสู่เกมที่ 2 คือ เกมสัมผัสที่ยอดเยี่ยม เป็นเกมที่ต้องใช้
ประสาทสมัผสัท้ังสาม คอื ตา ห ูและมอื ด ูฟัง และสมัผสัค�าถามเกีย่ว
กับคันจิของเรา และผู้ที่ผ่านรอบนี้มาได้ 2 ท่านก็คือ คุณเกษมและ
คุณชุติมณฑน์ เข้าสู่รอบที่ 3 ซึ่งเป็นเกมตัดเชือกของการแข่งขันครั้ง
นี้ นั่นคือ เกมอักษรพิศวง ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านจะได้เห็นโจทย์
เป็นข้อความภาษาญี่ปุ่น 1 ย่อหน้า ซึ่งในข้อความนั้นจะเขียนด้วย
อักษรฮิรางานะล้วนๆ ผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่ตอบว่า ค�าในข้อความนั้น 
มคี�าใดบ้างท่ีเขยีนเป็นอกัษรคนัจไิด้ ถงึแม้ว่าจะเป็นคูช่งิแชมป์ทีต่่าง
เพศต่างวัยกัน แต่เมื่อมาถึงในรอบนี้ทั้งคู่ก็ต่างดูมุ่งมั่นและจริงจัง
อย่างไม่มีใครยอมใคร จนหมดเวลา 3 นาทีในการตอบค�าถาม เมื่อ
คณะกรรมการตรวจค�าตอบแล้วเป็นที่เรียบร้อย นาทีแห่งความลุ้น
ระทึกก็มาถึง ทางทีมงานให้ทั้งคู่ถือกระดาษค�าตอบของตัวเองและ
เปิดคะแนนพร้อมๆ กัน โดยพิธีกรจะนับ...3...2...1 ผลปรากฏว่า 
“เสมอ” กนั ดงันัน้ จงึต้องเล่นค�าถามส�ารองอกีครัง้ นัน่คอืการเปิดป้าย
หมายเลข เพื่อหาว่าคันจิที่ซ่อนอยู่ภายใต้หมายเลขเหล่านั้นคือตัว

อะไร หลังจากผลัดกันเปิดและตอบกันอยู่ 3-4 รอบ ปรากฏว่าทางคณุ
เกษมเป็นฝ่ายทราบก่อนว่าคันจิที่อยู่หลังป้ายหมายเลขนั้นคือตัว 霧 

(คิริ : หมอก) ดังนั้น แชมป์ของคันจิแชมเปี้ยน ครั้งที่ 4 ของเราก็คือ 
“คุณเกษม อ�านวยสุขเกษม” นั่นเอง...ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
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อย่าง
ที่เกริ่นไว้ในคอลัมน์ WEvent แล้วว่า แชมป์ของคันจิ
แชมเปี้ยน ครั้งที่ 4 คือ “คุณเกษม อ�านวยสุขเกษม” 

ในคอลัมน์ Small Talk ฉบับน้ีทีมงานก็รีบตามไปสัมภาษณ์
แชมเป้ียนคนเก่งของเราทันที คณุผูอ่้านคงอยากรูก้นั
แล้วใช่ไหมว่า แชมป์ของเรามีเทคนิคในการเรียนรู้
จดจ�าอกัษรคนัจอิย่างไร ถ้าอย่างนัน้ไปอ่านกนัเลยค่ะ

ถาม: สวัสดีค่ะ รบกวนช่วยแนะนำาตัวเองสัก

เล็กน้อย

ตอบ: สวสัดคีรับ... ผม “เกษม อ�ำนวยสขุเกษม” 
หรือ “อิง” ครับ เรียนจบวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จาก 
ม.เกษตรศาสตร์ครับ ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าท่ีสถานทูต
ญี่ปุ่นครับ

ถาม: ถ้าอย่างนั้นเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรคะ

ตอบ: เริม่เรียนภาษาญีปุ่น่ครัง้แรกท่ี ส.ส.ท. น่ีแหละครบั เริม่จาก
หลักสูตรเร่งรัด 2 คอร์สจนจบชั้นสูง A3 (15 ปีที่แล้วยังจ�าได้ไม่เคยลืม
ครับ) เพราะในตอนนั้นภาษาญี่ปุ่นก�าลังบูมในเมืองไทยจึงตัดสินใจเรียน
และคิดว่าตัวเองคิดไม่ผิดเลยจริงๆ ท่ีเลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่นและเลือกไม่
ผิดที่มาเรียนกับ ส.ส.ท. ครับ

ถาม: แล้วชอบอะไรมากที่สุดในภาษาญี่ปุ่น

ตอบ: ที่จริงแล้วผมก็ชอบคันหูนะครับแต่ว่าชอบคันจิมากกว่า 
(555...) เพราะแม้ว่าจะเป็นค�าทีอ่่านไม่ออกแต่ถ้ามคีนัจ ิเรากส็ามารถเดา
ความหมายหรือเสียงอ่านจากบุชุ (รากคันจิ) ได้ เช่น บุชุ  魚 ที่เรียกว่า さ
かなへん (ซากานะเฮง) ที่แปลว่า คันจิที่มีบุชุตัวนี้ประกอบก็จะมีความ
หมายเกี่ยวกับปลาหรือสัตว์น�้า เช่น  (ซาเกะ) ปลาแซลมอน  (คุจิระ) 
ปลาวาฬ  (อุนางิ) ปลาไหล  (ซาเมะ) ฉลาม   (เรียวชิ) ชาวประมง  

 (วานิ) จระเข้ เป็นต้น

ถาม: เทคนิคจำาคันจิพิชิตแชมป์ของคุณเกษมเป็นอย่างไรคะ

ตอบ: ผมจะใช้เทคนิคการจ�าที่หลากหลายผสมกันครับ เช่น จะ
เริ่มจ�าค�าศัพท์กลุ่มที่เรียกว่า  (โดองอิงิโกะ) คือ ค�าพ้องเสียงแต่
มีความหมายต่างกัน เป็นการเรยีนความเหมอืนจากความต่างน่ันเองครบั 
อีกวิธีหนึ่งคือ จ�าบุชุ จากส่วนประกอบที่มีจ�านวนเส้นน้อยไปหามาก เช่น 
เริ่มจาก  (โอะมัทสึริ) ➞  (โคคุไซ) ➞  (เคซัทสึคัง) ➞ 

(มาซัทส)ึ ถ้าเราจ�าตวัน้อยสุดได้กจ็ะแม่นและเขยีนไม่ผิดครบัผม นอกจาก
นี้ผมยังติดตามเว็บไซต์ของบรรดาเซียนคันจิต่างๆ อีกด้วยและพยายาม
ฝึกนึกค�าศัพท์ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันที่เจอ หรือได้ยินแล้วแปลงเป็นคันจิ
ให้ได้โดยอัตโนมัติครับผม

ถาม: ช่วยพูดถึงการ

แข่งขันคันจิแชมเปี้ยน

และความรู้สึกที่ ได้เป็น

แชมป์ครั้งนี้สักเล็กน้อยค่ะ

ตอบ: ส�าหรับการแข่งขันโดยรวมแล้วตื่นเต้น สนุกและท้าทายดี
ครับ หวุดหวิดเกือบตกรอบทุกรอบเลยและถูกกรรมการหักคะแนนบ่อย
มาก เพราะลายมือไม่สวย พอได้เป็นแชมป์ในครั้งนี้ก็รู้สึกภูมิใจและดีใจ
มากครบั คดิมาตลอดว่าตวัเองพืน้ฐานไม่แน่นเหมอืนคนทีเ่รยีนเอกญีปุ่่น
มา แต่ผมพยายามหาความรูใ้หม่และทบทวนความรูเ้ดมิอยูเ่สมอนะครบั

ถาม: แล้วชอบคันจิตัวใดมากที่สุดค่ะ

ตอบ: ผมชอบ  (อันราคุ) ที่แปลว่า “สุขสบาย” เพราะความ
หมายเหมือนกับชื่อ “เกษม” ของผมนั่นเองครับ

ถาม: สุดท้ายนี้ช่วยฝากถึงผู้ที่สนใจมาแข่งคันจิแชมเปี้ยนใน

ปีต่อๆ ไปค่ะ

ตอบ: ผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ทีดี่นะครบั ส�าหรบัทกุคนทีส่นใจ
เรียนภาษาญี่ปุ่น น่าจะลองแข่งดู ไม่เสียค่าสมัครแต่อย่างใด แต่ของ
รางวัลเยอะมาก สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชา ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ พี่น้อง ผองเพื่อนที่เป็นก�าลังใจเสมอ
มาและขอบคุณ ส.ส.ท. ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ครับและขอเป็นก�าลังให้
ทุกท่านที่ก�าลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยครับ

และนีก่เ็ป็นบคุคลตวัอย่างอกีหนึง่ท่านทีม่คีวามเพยีรพยายามใน
การเรยีนภาษาญีปุ่น่นะคะ หวังว่าผูอ่้านท่ีก�าลงัเรยีนภาษาญีปุ่น่อยูจ่ะน�า
เทคนคิดีๆ  จากคณุเกษม แชมป์ของเราไปปรบัใช้นะคะ...พบกนัใหม่ฉบับ
หน้าค่ะ TPA
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แชมป์ คันจิแชมเปี้ยนครั้งที่ 4

คุยกันหลังไมค์

“เกษม อำานวยสขุเกษม”กับ


