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ประเทศทีใ่ช้อกัษรจนีตวัย่อ คอื สาธารณรฐัประชาชนจนีหรอื

จีนแผ่นดินใหญ่ ประเทศหรือภาคพื้นที่ใช้อักษรจีนตัวเต็มหรืออักษร

จีนดั้งเดิมหรือสมบูรณ์ คือ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ฮ่องกง และ 

มาเก๊า

ประเทศที่ใช้อักษรจีนตัวย่อเป็นภาษาทางการ แต่ก็มีการใช้

อักษรจีนตัวเต็มไปด้วย คือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธรัฐ

มาเลเซีย 

ประเทศที่มีการใชอ้กัษรจนี และอักษรอืน่ๆ ผสมผสานกนัไป 

คือ ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศเกาหลีใต้ 

ประเทศทีเ่คยมกีารใช้อกัษรจนีเป็นภาษาทางการ แต่ปัจจุบัน

ยกเลิกไปแล้ว คือ ประเทศมองโกเลยี สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม 

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือประเทศ

เกาหลีเหนือ

ส�าหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีการใช้อักษรจีนตัวย่ออย่าง 

แพร่หลาย เนื่องจากสื่อต่างๆ ที่ใช้อักษรจีนตัวเต็ม

อย่างไต้หวัน หรือฮ่องกงไม่ได้ผูกขาดตลาดเหมือนกับสมัย

ก่อน และประเทศจนีแผ่นดนิใหญ่กก้็าวขึน้มามบีทบาทส�าคญัในด้าน

เศรษฐกิจ 

ตัวอักษรคันจิที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันของคนญี่ปุ่น (常用漢字 

Joyo kanji) เช่น การอ่านหนังสือ การเขียนจดหมาย ปัจจุบันอยู่ที่

ประมาณ 2136 ตัวโดยได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่น ส่วนการ

อ่านตัวอักษรคันจิจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ การอ่านแบบเสียงภาษาจีน 

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวสัดคีรบั ท่านผู้อ่าน TPA News ทุกท่าน กลบั

มาพบกับคอลัมน์สนุกกับภาษา

ญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับในฉบับเดือนมกราคม 2560 ฉบับน้ีจะพบกับ 

สิ่งที่น่าสนใจอะไรนั้น เชิญติดตามได้เลยครับ

TPA News ฉบับนี้จะขอพูดถึงเรื่องของตัวอักษรคันจิซึ่งเป็น

ตวัอกัษรท่ีคนญ่ีปุน่ใช้ในการเขยีนนะครบั ตวัอกัษรคนัจเิป็นตัวอกัษร

ทีช่าวญีปุ่น่น�ามาจากตวัอักษรจนีโบราณซึง่เป็นอักษรภาพ (ภาษาจนี

เรยีกว่า ฮัน่จือ้ 漢字) อกัษรแต่ละตวัจะมคีวามหมายอยูใ่นตวัเอง โดย

มีจุดก�าเนิดจากธรรมชาติ เช่น ดิน น�้า ภูเขา รูปสัตว์ เช่น นก ม้า ปลา 

หรือรูปคนรวมถึงอวัยวะของคน เช่น มือ ขา เป็นต้น ตัวอักษรจีนที่ใช้

อยู่ในปัจจุบันมีจ�านวนมากกว่า 1 แสนตัวอักษร ถือว่าเป็นตัวอักษร

ที่มีจ�านวนมากที่สุดในโลก และทั่วโลกมีผู้ใช้ตัวอักษรนี้มากกว่า 

1,500 ล้านคน เป็นอันดับ 2 รองจากตัวอักษรละตินที่มีผู้ใช้มากกว่า 

5,000 ล้านคน 

ประเทศท่ีน�าอกัษรคนัจเิข้ามาใช้ในเป็นตวัอกัษรในการเขยีน

มีประเทศเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม ปัจจุบันประเทศ

เกาหลเีหนือ และเวยีดนามประกาศเลกิใช้ตวัอกัษรคนัจไิปแล้ว ส่วน

ประเทศเกาหลีใต้แม้จะมีการใช้ตัวอักษรคันจิอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าน้อย

มาก เนือ่งจากใช้ตวัอกัษรฮนักึลซึง่พฒันามาจากตวัอักษรจนีเป็นหลกั 

ส�าหรับประเทศญี่ปุ่นถึงแม้จะพัฒนาตัวอักษรคานะ (ฮิรางานะ และ

คาตากานะ) มาจากตัวอักษรจีนก็ตาม แต่ก็ยังใช้คันจิในการเขียน

เป็นหลักควบคู่กันไปกับอักษรคานะ

คันจิแห่งปี
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(音読み On-yomi) และการอ่านแบบเสยีงภาษาญีปุ่น่ (訓読み Kun-

yomi)

ท�าไมอักษรคันจิจึงมีความส�าคัญกับภาษาญี่ปุ่น และถูกใช้

มาจนถงึปัจจบุนั นัน่กเ็ป็นเพราะว่าภาษาญีปุ่น่เป็นภาษาทีมี่ค�าศัพท์

อยู่มากถึงกว่า 1 หมื่นค�า และในค�าศัพท์เหล่าน้ันก็มีค�าท่ีพ้องเสียง

กนัอยูม่ากมาย จงึต้องใช้อกัษรคนัจเิข้ามาเพือ่ช่วยให้สือ่ความหมาย

ของค�าศัพท์ที่ต้องการพูดได้อย่างถูกต้อง

เมื่อพูดถึงเรื่องของอักษรคันจิแล้ว ก็อยากจะพูดถึงคันจิของ

ปี (今年の漢字 Kotoshi no Kanji) ที่สมาคมการสอบวัดระดับคันจิ

แห่งประเทศญีปุ่น่ (Kanken) จดัเป็นแคมเปญทุกปีตัง้แต่ปี ค.ศ.1995 

โดยเปิดรับการโหวตจากประชาชนทั่วไปว่า คันจิที่เหมาะสมที่สุดใน

การสื่อถึงสถานการณ์ของญี่ปุ่น และของโลกในปีนั้นๆ ควรจะเป็น 

คนัจติวัใดแล้วประกาศให้คนัจทิีไ่ด้รบัการโหวตมากทีส่ดุเป็นคันจขิอง

ปี โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 12 เดือนธันวาคม ที่วัดคิโยมิซุ (清水寺 

Kiyomizu-dera) หรือวัดน�้าใสในเมืองเกียวโตท่ีชาวไทยรู้จักกันเป็น

อย่างดนีัน่เอง โดยคนัจขิองปี 2016 ทีไ่ด้รบัเลอืกนัน้กค็อื「金」(อ่าน

ว่า Kin, Kon, Kane, Kana) มีความหมายว่า เงิน ทอง โดยคันจิตัวนี้

ได้รบัเลอืกให้เป็นคนัจขิองปีเป็นครัง้ที ่3 ตวัอย่างคนัจทิีไ่ด้รบัเลือกให้

เป็นของปีตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 ถึงปัจจุบัน

ปี 1995  

「震」ค�าอ่าน  Shin, Furuu, Furueru ค�าแปล สั่นสะเทือน

เหตุผลที่ได้รับเลือก เพราะในปีน้ันเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

ที่ภาคคันไซของประเทศญี่ปุ่น และคดีส่ันสะเทือนสังคม เช่น คดี

ปล่อยแก๊สพิษซารินในสถานีรถไฟใต้ดิน 

ปี 1997  

「倒」ค�าอ่าน  To, Taoeru, Taosu ค�าแปล ล้ม, โค่น 

เหตุผลที่ได้รับเลือก เพราะในปีนี้มีการล้มละลายขององค์กร

ขนาดใหญ่ และธนาคารอย่างต่อเนื่อง

ปี 2000

「金」ค�าอ่าน Kin Kon Kane Kana ค�าแปล เงิน ทอง 

เหตุผลที่ได้รับเลือก เพราะในปีนั้น นักกีฬาของญี่ปุ่นได้รับ

เหรียญทองจากกีฬาโอลิมปิคฤดูร ้อนที่ เมืองซิดนีย ์  ประเทศ

ออสเตรเลีย และธนบัตรมูลค่า 2 พันเยนได้ถือก�าเนิดขึ้น 

ปี 2001 

「戦」ค�าอ่าน Sen, Ikusa, Tatakau ค�าแปล สงคราม การ

ต่อสู้

เหตุผลที่ได้รับเลือก เพราะในปีนี้เกิดการก่อวินาศกรรมต่อ

เนือ่งในประเทศสหรัฐอเมรกิา และการบกุถล่มประเทศอฟักานสิถาน 

ปี 2007 

「偽」ค�าอ่าน Gi, Ituwaru, Nise ค�าแปล การปลอมแปลง

เหตุผลที่ได้รับเลือก เพราะในปีนี้ มีการปลอมแปลงฉลาก

อาหารยี่ห้อดัง เช่น Shiroi Koibito 

ปี 2009 

「新」ค�าอ่าน Shin, Atarashii, Arata, Nii ค�าแปล สิ่งใหม่ๆ 

การเริ่มต้นสิ่งใหม่

เหตุผลที่ได้รับเลือก เพราะในปีนี้ บารัค โอบาม่าได้รับเลือก

ให้เป็นประธานาธบิดขีองสหรฐัอเมรกิา และมกีารแพร่ระบาดของไข้

หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

ปี 2012 

「金」ค�าอ่าน Kin, Kon, Kane, Kana ค�าแปล เงิน, ทอง

เหตุผลที่ได้รับเลือก เพราะในปีนี้ เป็นปีที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับ

เหรียญรางวัลมากเป็นประวัติการณ์จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค 

ฤดูร้อนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ปี 2016 

「金」ค�าอ่าน Kin, Kon, Kane, Kana ค�าแปล เงิน, ทอง

ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่คันจิตัวนี้ได้รับเลือกให้เป็นคันจิของปี เหตุผล

ที่ได้รับเลือก เพราะในปีนี้ เป็นปีที่นักกีฬาของประเทศญี่ปุ่นได้รับ

เหรยีญทองมากเป็นประวตักิารณ์ในการแข่งขนักฬีาโอลมิปิคฤดรู้อน

ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล  

หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้เก่ียวกับอักษรคันจิกันไป

บ้าง ไม่มากก็น้อยนะครบั แล้วเรากลบัมาพบกันได้ใหม่ใน TPA News 

ฉบับต่อๆ ไปนะครับ สวัสดีครับ 
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