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แนะนำหนังสือ

จำศัพท์... คันจิ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่  
 

มากคนมากคันจิ (คันจิเกี่ยวกับคน) 
 

คุณศัพท์สารพัดคันจิ (คันจิเกี่ยวกับคำคุณศัพท์) 
 

คันจิตามสถานที่ (คันจิเกี่ยวกับสถานที่) 
  

คันจิหลายกริยา (คันจิในคำกริยา)  
 
อักษรคันจิหลักที่เป็นหัวเรื่องนั้นจะเป็นอักษรคันจิง่าย ๆ ที่ผู้อ่าน

คุ้นเคยดีเพื่อให้จดจำได้ง่าย ส่วนคำศัพท์ต่าง ๆ ที่แตกมาจากคำศัพท์ 
หัวเรื่อง อาจมีง่ายบ้างยากบ้างประสมกันไป แต่ก็อยากจะให้ไว้ในหนังสือ
เล่มนี้ เพราะคิดว่าการจัดกลุ่มคำศัพท์ที่มีจุดร่วมเดียวกันอย่างตัวอักษร
หรือความหมาย แม้จะเป็นคำศัพท์ที่ยาก แต่ก็สามารถจดจำไปด้วยกัน 
	 がん	ば	

ได้(頑張って！) ในตอนท้ายของแต่ละส่วนมีคอลัมน์ “คันจินอกตำรา” 
ที่จะพูดถึงคันจิที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ตามป้าย ในอินเทอร์-
เน็ต นอกจากนี้ยังมี “คันจิเกม” ให้ทบทวนความรู้ที่อ่านไปแบบสนุก ๆ 
อีกด้วย    
 

ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา มาดูโครงสร้างคร่าว ๆ ของหนังสือเล่มนี้กัน 
 

i

i

i

i



�

88

จำเสียง จำศัพท

8

¤ Ñ¹¨Ô¡ÅØ ‹ÁáÃ¡·Õè¨Ð¾Ù´¶Ö§Å ŒÇ¹à» š¹¤ Ñ¹¨Ô·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº
¤¹ áÅÐàÁ×èÍ¾Ù´¶Ö§¤¹áÅ ŒÇ àª×èÍÇ ‹ÒÍÑ¡ÉÃ¤ Ñ¹¨Ô·Õè· Ø¡¤¹¨Ðµ ŒÍ§¹Ö¡¶Ö§à» š¹
ÍÑ¹´ÑºáÃ¡¡ç¤ ×Í 人 á¹ ‹¹Í¹ ¹¡Ãá·º¹ã¹éÑ¹§Ñ́ Õé¨Ö§¢ÍàÃÔèÁ´ ŒÇÂàÃ×èÍ§
ÃÒÇ¢Í§ÍÑ¡ÉÃÊÍ§àÊ Œ¹·Õèà¢ÕÂ¹§ ‹ÒÂ æ µÑÇ¹Õé

人

じん

ひと

人

人差し指

恋人

じん

人工

ประเทศ + 人

宇宙人

殺人

主人 

成人（する） 

知人

にん

ตัวเลข + 人

商人

病人

v จำเสียง จำศัพท์

แบ่งคำศัพท์ที่ปรากฏในบทตาม

เสียงอ่าน โดยขึ้นต้นด้วยคำศัพท์ที่

อ่านเสียงแบบญี่ปุ่น แล้วตามด้วย 

เสียงอ่านแบบจีน

9

人

ひと	 じん	 にん	

		 

								ひと

人　

ひと

  ひと づ あ 

人付き合い )
 んじ うゆ  

友人		
 とも だち 

友達	
	
 ひと づ  あ  よ 

人付き会い	 が 良い	
わる 

悪い	

ひと  びと た にん

人々	 ¹¤ŒÙ¼ 他人	 ¹è×Í¹¤
くか んじ   じん せい

人格	 Ð³É¡ÑÅ¡ÔÅ¤Øº 人生　	 ¹¤§Í¢µÔÇÕª§Ç‹ª
 うこ んじ いる んじ      

 
人口	 Ã¡ÒªÐÃ»§Í×ÁàÅ¾ 人類	 µÒªÂÉØ¹Á

w การแบ่งศัพท์ 

แบ่งตามเสียงอ่านโดยยึดตามส่วน

“จำเสียง จำศัพท์”

 x คำศัพท์รอง

เป็นหัวข้อคำศัพท์ซึ่งมีอักษรคันจิ

หลักประสมอยู่

u อักษรคันจิหลัก

เป็นอักษรตั้งต้น ซึ่งคำศัพท์รอง 

(ข้อ     ) จะเป็นคำศัพท์ที่มีอักษร

ตัวนี้ผสมอยู่ 
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มากคน
มากคันจิ
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自 家

子 者
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คันจ ิกลุ ่มแรกที่จะพูดถ ึงล ้วนเป็นคันจ ิที่มีความหมายเก ี่ยวกับ
คน และเม ื่อพูดถ ึงคนแล ้ว เช ื่อว ่าอักษรคันจ ิที่ทุกคนจะต้องน ึกถ ึงเป็น
อันดับแรกก ็ค ือ 人 แน่นอน ดังนั้นในบทแรกนี้จ ึงขอเร ิ่มด้วยเร ื่อง 
ราวของอักษรสองเส้นท ี่เขียนง่าย ๆ ตัวนี้   
 

人

じん

ひと

人

人差し指

恋人

じん

人工

ประเทศ + 人

宇宙人

殺人

主人 

成人（する） 

知人

にん

ตัวเลข + 人

商人

病人
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อักษร 人 หมายถึง คน เมื่ออยู่โดด ๆ จะอ่านเสียงแบบญี่ปุ่นว่า 
ひと แต่พอไปประสมกับคำอื่น มักอ่านเสียงแบบจีนว่า じん หรือ にん  
คำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนที่พบเห็นบ่อย ๆ เช่น  

  	

        ひと

人　คน

ひと

เมื่อมนุษย์เราเริ่มมีจำนวนประชากรมากขึ้นก็ย่อมเกิดการคบหา
		 ひと	 づ	 あ	

กัน เรียกว่า 人付き合い (การคบคน มนุษยสัมพันธ์ การเข้ากับผู้อื่น)  
	 ゆう	じん	

หากคนคนนั้นเขยิบฐานะกลายเป็นเพื่อน ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่า 友人  
	 とも	だち	

หรือ 友達 ก็ได้ 
 
	ひと	づ		 あ		 よ	

人付き会い จะใช้กับคำช่วย が ตามด้วยคำคุณศัพท์ 良い หรือ   
わる	

悪い หมายถึง มนุษยสัมพันธ์ดีหรือไม่ดี 
 

ひと		びと	 た	にん

人々 ผู้คน 他人 คนอื่น
	じん	かく		 じん	せい

人格 บุคลิกลักษณะ    人生　 ช่วงชีวิตของคน
	じん	こう	 じん	るい		 	 		

	
人口 พลเมือง ประชากร 人類 มนุษยชาต ิ 
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	かれ		 ひと	 づ		 あ		 わる

彼は人付き会い　が　 悪いです。　

ผู้ชายคนนั้นมนุษยสัมพันธ์ไม่ดี  

																																																																																									ゆび	 さ	 さ

 คำว่านิ้วในภาษาญี่ปุ่นคือ 指 ส่วน 差し มาจากคำกริยา 差す
	 	 ひと	さ	 ゆび

(ใส่ สอดแทรก กาง (ร่ม) ยื่นให้) ดังนั้นอาจจะจำ 人差し指 ในความ
หมาย นิ้วที่ชี้ (ยื่นไปทาง) คน ก็ได้

	 	ひと

นอกจากคำว่า 人 แล้ว ในภาษาญี่ปุ่นยังมีคำอื่นที่มีความหมาย 
	 にん	げん		 じん	ぶつ		

ว่าคนหรือมนุษย์ ได้แก่ 人間 (มนุษย์) 人物 (บุคคล คน ตัวละครในเรื่อง) 
ซึ่งศัพท์คำหลังนี้ถึงแม้แปลว่า คน แต่ก็ไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นตัวตน

			 じん	ぶつ	が	 とう	じょう	じん	ぶつ	

จริง ๆ เช่น 人物画 (ภาพหรือรูปวาดของคน) 登　場　人　物 (ตัวละครที่ 
ปรากฏในเรื่อง) ถ้าใครเคยอ่านการ์ตูนที่เป็นฉบับภาษาญี่ปุ่นจะสังเกต 
	 とう	じょう	じん	ぶつ	

เห็นว่า หน้าแรกของหนังสือจะเป็นหน้า 登 場 人 物  ซึ่งในฉบับภาษาไทย 
ก็คือหน้า “แนะนำตัวละคร” นั่นเอง 
 

    ひと さ ゆび

人差し指　นิ้วชี้

	おや	ゆび

親指  นิ้วโป้ง
	なかゆび

中指  นิ้วกลาง

くすりゆび

 薬指  นิ้วนาง

	 こ	ゆび

 小指  นิ้วก้อย

ひと	さ	 ゆび

人差し指  นิ้วชี้
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อักษร 恋 เมื่ออ่านเสียงแบบญี่ปุ่น こい จะแปลว่า ความรัก ซึ่ง 
	 あい	 																																																																																																	

มีความหมายเหมือนกับคำว่า 愛 ทั้งสองคำนี้เมื่อเติม する จะกลายเป็น 
	 こい	 あい	

คำกริยา 恋する และ 愛する แปลว่า รัก แต่เวลาที่จะบอกรักใครมักใช้ 
	あい	

愛している มากกว่า  

 

　　　　　　	 こい	びと	 あい	じん

 นอกจาก 恋人 แล้ว ในภาษาญี่ปุ่นยังมีคำว่า 愛人 ด้วย แต่...ต้อง 
ระวังในการใช้เป็นพิเศษ แม้ว่าอักษรตัวแรกจะหมายถึง ความรัก เหมือน 
	 あい	じん	

กัน แต่ความหมายของ 愛人 นั้นแปลว่า ชู้รัก ภรรยาน้อย ต้องจำดี ๆ 
อย่าใช้ผิดเชียวนะ 
 

      こいびと

       
恋人　คนรัก

พูดถึงนิ้วมือแล้วก็ขอแวะลงมาพูดถึงนิ้วเท้าบ้าง ในภาษาญี่ปุ่น 
	 あし	ゆび	 あし		 つめ	

เรียกว่า 足指 (足 เท้า) ส่วนเล็บมือเล็บเท้า เรียกว่า 爪 และเมื่อเล็บยาว 
	 き	 つめ	 き	

ก็ต้องตัดเล็บ จะใช้คำกริยา 切る (ตัด) เป็น 爪を切る ซึ่งเป็นที่มาของ 
	 つめ	 き	

คำศัพท์อีกคำหนึ่งคือ 爪切り หรือ “กรรไกรตัดเล็บ” นั่นเอง 

	 あい

 あなたを愛していますよ。 ฉันรักเธอนะ
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สิ่งที่ทำขึ้นโดยมนุษย์ในที่นี้ หมายถึง การที่มนุษย์ทำเลียนแบบ 
ของจริงหรือทำเทียมขึ้น เช่น ฝนเทียม หิมะเทียม ดาวเทียม เป็นต้น 

	じん	こう	あめ		 じん	こう	えい	せい

人工雨   ฝนเทียม  人工衛星  ดาวเทียม
じん	こう	るい	えき		 じん	こう	ゆき

人工涙液   น้ำตาเทียม  人工雪   หิมะเทียม
	じん	こう	 ち	のう

人工知能  ปัญญาประดิษฐ์

	 じん	こう		えい	せい	 おく	 う	ちゅう	 が	ぞう

これは人工衛星から送られた宇宙の画像です。

นี่คือภาพอวกาศที่ถูกส่งมาจากดาวเทียม

じん

 じんこう

人工　สิ่งที่ทำขึ้นโดยมนุษย์
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  じん

ประเทศ + 人　ชาว...

เมื่อพูดถึงเรื่องของคนแล้วก็ต้องนึกถึงคนในประเทศต่าง ๆ ด้วย 
ในภาษาไทยเราจะนำชื่อประเทศไปต่อท้าย “ชาว... คน...” แต่ในภาษา 
ญี่ปุ่นชื่อประเทศจะนำหน้าอักษร 人 

	 がい	こく	じん	

ส่วนคำกลาง ๆ ที่ใช้เรียกผู้คนประเทศอื่น ๆ คือ 外国人 (ชาวต่าง 
ชาติ) หากต้องการถามและตอบว่าเป็น “ชาวอะไร” ให้ใช้้ประโยคง่าย ๆ 
แบบนี้ได้เลย 

			 に	ほん	じん

 日本人  ชาวญี่ปุ่น
	 ちゅう	ごくじん

  中国人  ชาวจีน
	 かん	こく	じん
 韓国人  ชาวเกาหลี
	 じん

 タイ人  ชาวไทย 

	 じん

     +  人

			 に	ほん

日本

		 ちゅう	ごく

 中国

		 かん	こく

韓国

タイ

	 なに	じん

 あなたは何人ですか。 

 คุณเป็นชาวอะไร

わたし	 じん

 私 はタイ人です。 

 ฉันเป็นชาวไทย




