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ซีรีส์ KLD 
 
มีผู๊คนหลายล๊านคนท่ีก าลังศึกษาภาษาญ่ีปุ๊นอยู๊ท้ังในโรงเรียนและสถาบันต๊างๆ 
จ านวน 15,000 แห๊งท่ัวโลก 
ถึงแม๊จ านวนผู๊ศึกษาภาษาญ่ีปุ๊นในประเทศท่ีไม๊ได๊พูดภาษาอังกฤษจะเพ่ิมข้ึนอย๊า
งรวดเร็วเม่ือเทียบกับจ านวนคนในประเทศท่ีใช๊ภาษาอังกฤษเป๊นภาษาประจ า
ชาติ 
ซ่ึงผู๊ศึกษากลุ๊มน้ีส๊วนใหญ๊จะต๊องอาศัยพจนานุกรมคันจิและส่ือการเรียนรู๊อ่ืนๆ 
ท่ีเป๊นภาษาอังกฤษมากกว๊าท่ีเป๊นภาษาแม๊ของตน 
 

ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอินโดนีเซีย

 

เพ่ือตอบสนองความต๊องการอย๊างเร๊งด๊วนต๊อส่ือการเรียนรู๊ภาษาญ่ีปุ๊นท่ีมีคุณภา
พสูงในภาษาท่ีไม๊ใช๊ภาษาอังกฤษ ทางสถาบันพจนานุกรม CJK 
จึงได๊ริเร่ิมโครงการผลิตพจนานุกรมส าหรับการเรียนร์ูคันจิข้ึนโดยโคดันฉะซ่ึง
เป๊นพจนานุกรมคันจิท่ีประสบความส าเร็จท่ีสุดต้ังแต๊มีการตีพิมพ๊ออกมาในซีรีส๊ภ
าษาต๊างประเทศ ซีรีส์พจนานุกรมเพ่ือการเรียนรู์คันจิหรือเรียกส้ันๆ ว๊า ซีรีส๊ 
KLD ได๊น าเสนอผลงานโดยมีแหล๊งอ๊างอิงท่ีได๊มาตรฐานในภาษาหลักต๊างๆ 
ของโลกโดยพุ๊งเป๊าหมายไปยังภาษาท่ีใช๊ในประเทศ 
ท่ีมีผู๊ศึกษาภาษาญ่ีปุ๊นอยู๊เป๊นจ านวนมาก 



 
ป๊จจุบันมีซีรีส๊ท่ีจัดท าข้ึนในภาษาต๊างๆ ท้ังหมด 12 ภาษาดังน้ี 
 
 ภาษาเกาหลี  ภาษาเวียดนาม   
 ภาษาไทย   ภาษาสเปน   
 ภาษาโปรตุเกส  ภาษาอาหรับ  
 ภาษาฝร่ังเศส  ภาษาอินโดนีเซีย 
 ภาษาเยอรมัน  ภาษาเอสเปรันโต                 
 ภาษารัสเซีย  ภาษาฮิบรู 
 
พจนานุกรมแต๊ละเล๊มในซีรีส๊น้ีครอบคลุมเน้ือหาเชิงลึกโดยมีตัวคันจิพ้ืนฐาน 
1,006 ตัว 
ซ่ึงเป๊นคันจิพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนชาวญ่ีปุ๊นในระดับช้ันประถมศึกษา (6 ป๊) 
ก ากับโดยการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญ่ีปุ๊น ซีรีส๊ KLD 
น้ีได๊รวบรวมคุณสมบัติท้ังหมดของต๊นฉบับภาษาอังกฤษท่ีได๊รับค าช่ืนชมจากนักวิช
าการ นักการศึกษาและผู๊ศึกษาภาษาญ่ีปุ๊นจากท่ัวโลก 
อีกท้ังน าทฤษฎีทางภาษาศาสตร๊สมัยใหม๊ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความซับซ๊อนมาบูรณาการเพ่ือผลิตซีรีส๊พจนานุกร
มเพ่ือการเรียนรู๊คันจิให๊เป๊นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพและใช๊งานง๊ายส าหรับผู๊
ศึกษา และเป๊นแหล๊งอ๊างอิงท่ีสะดวกส าหรับนักการศึกษาด๊วย 
 
ฉบับภาษาอังกฤษ 
 

ซีรีส๊ KLD 
รวบรวมจากต๊นฉบับภาษาอังกฤษของพจนานุกรมส าหรับ
การเรียนรู์คันจิของโคดันฉะ (KKLD)  
จากพจนานุกรมฉบับแรกท่ีตีพิมพ๊ในป๊ ค.ศ. 1999 
จนถึงฉบับปรับปรุงและเพ่ิมเติมท่ีตีพิมพ๊ในป๊ ค.ศ. 
2013 
ได๊ตอบสนองความต๊องการเพราะเป๊นพจนานุกรมคันจิท่ี
ใช๊งานง๊าย มีขนาดกะทัดรัดสามารถพกพาได๊สะดวก 
อีกท้ังมีเน้ือหาท่ีละเอียดสามารถน าไปใช๊ได๊จริงสร๊างค
วามพึงพอใจให๊กับผู๊ท่ีต๊องการเรียนอย๊างจริงจัง 
 

จุดมุ๊งหมายหลักของพจนานุกรมฉบับน้ีคือ 
ให๊ผู๊ศึกษามีความเข๊าใจว๊าคันจิถูกน าไปใช๊อย๊างไรในภาษาญ่ีปุ๊นร๊วมสมัย 
สามารถเข๊าถึงได๊ง๊ายจากความหลากหลายและมีประโยชน๊ของข๊อมูล 
ท้ังความหมาย เสียงอ๊านและค าประสมท่ีใช๊อักษรคันจิท่ีนิยมใช๊ให๊มากท่ีสุด 
 



คุณสมบัติเด๊นอยู๊ท่ีความหมายด้ังเดิมรวมถึงคีย๊เวิร๊ดส้ันๆ 
ท่ีบอกความหมายเฉพาะตัวของตัวอักษร 
ความหมายด้ังเดิมและความหมายอย๊างละเอียดของแต๊ละตัวอักษรท่ีจะแสดงใ
ห๊เห็นว๊าเพียงแค๊ตัวอักษรพ้ืนฐานไม๊ก่ีตัวก็สามารถท าให๊เกิด ค าประสม 
จนนับไม๊ถ๊วนข้ึนได๊ 
ความหมายของตัวอักษรท่ีชัดเจน ครบถ๊วน 
และถูกต๊องท่ีแสดงผ๊านค าประสมและตัวอย๊าง 
ซ่ึงจะถูกจัดกลุ๊มรวมอยู๊กับความหมายด้ังเดิมโดยจัดให๊อยู๊ในล าดับท่ีสมเหตุสมผ
ลเพ่ือให๊ผู๊ใช๊ได๊รับรู๊ความหมายท่ีกลายออกไป  
อีกท้ังยังมีค าแนะน าเก่ียวกับตัวอักษรท่ีง๊ายต๊อการสับสน และตัวคันจิ 
พ๊องเสียงเช๊น  変える ‘เปล่ียนแปลง’ กับ  換える ‘แลกเปล่ียน’ 
 
จุดเด๊นอีกอย๊างหน่ึงคือ ระบบดัชนีแสดงคันจิด์วยรูปแบบ (SKIP) 
ซ่ึงเป๊นระบบท่ีผู๊ใช๊สามารถค๊นหาตัวอักษรได๊อย๊างรวดเร็วและถูกต๊องเช๊นเดีย
วกับการเรียงล าดับตามตัวอักษรในพจนานุกรม 
เน่ืองจากเป๊นระบบท่ีเข๊าใจได๊รวดเร็วและใช๊งานง๊ายท าให๊ผู๊ศึกษาในทุกระดั
บสามารถใช๊พจนานุกรมฉบับน้ีเป๊นเคร่ืองมือค๊นหาได๊อย๊างสะดวกสบาย 
 
ความถูกต์องทางวิชาการ 
พจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษท่ีใช๊เป๊นต๊นฉบับของซีรีส๊ KLD 
น้ีเป๊นพจนานุกรมท่ีผ๊านการวิจัยอย๊างเข๊มงวด 
และมีวิธีการรวบรวมข๊อมูลท่ีถูกต๊องสมบูรณ๊ 
มีจุดประสงค๊เพ่ือน าเสนอภาษาท่ีใช๊งานจริงในป๊จจุบัน 
ไม๊เฉพาะแค๊ภาษาท่ีมีอยู๊ก๊อนหน๊าน้ีอย๊างท่ีพบได๊ในพจนานุกรมท่ัวไป 
เพ่ือให๊เกิดความม่ันใจว๊าถูกต๊องและชัดเจน 
ตัวอักษรแต๊ละตัวจึงถูกเรียบเรียงจากการวิเคราะห๊อย๊างละเอียด 
ซ่ึงได๊รับการยอมรับว๊ามีความถูกต๊องทางวิชาการ 
และได๊รับการสนับสนุนจากหน๊วยงานภาษาญ่ีปุ๊นท้ังในประเทศญ่ีปุ๊นและสหรัฐอเ
มริกา 
เช๊นเดียวกับพจนานุกรมแต๊ละเล๊มในซีรีส๊ KLD 

ท่ีถูกรวบรวมโดยการน าความเจริญทางด๊านการจัดท าพจนานกุรมเพ่ือการเรียนก

ารสอนและเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลมาใช๊ประโยชน๊เพ่ือให๊เกิดความถูกต๊องมากท่ีสุด 
อีกท้ังนโยบายด๊านการออกแบบให๊สวยงาม ดีเย่ียม และเป๊นท่ีช่ืนชอบ 
รวมถึงความพยายามอย๊างสูงในการคัดสรรหัวหน๊ากองบรรณาธิการส าหรับแต๊
ละภาษา ส๊งผลให๊ได๊ทีมงานท่ีเป๊น เจ๊าของภาษาท่ีมีความรู๊สูง 
และสามารถแปลพจนานุกรมออกมาได๊ตามหลักเกณฑ๊ท่ีเข๊มงวด 
เพ่ือเป๊นหลักประกันคุณภาพท่ีเป๊นไปได๊สูงสุด 

 



คุณสมบัติท่ีโดดเด์นของซีรีส์ KLD 
ซีรีส๊ KLD มีคุณสมบัติท่ีเป๊นประโยชน๊แก๊ผู๊ใช๊ในการศึกษาหลายประการ 

- ด๊วยวิธีการค๊นหาถึง 5 วิธี และ ดัชนีส าหรับค๊นหาอีก 3 
แบบท่ีช๊วยให๊ผู๊ใช๊สามารถค๊นหาศัพท๊ได๊รวดเร็ว 

- รูปแบบท่ีสวยงาม และการออกแบบท่ีช๊วยให๊ใช๊ได๊ง๊ายและสะดวก 
ท าให๊ผู๊ใช๊มีความพึงพอใจในการใช๊งานพจนานุกรมแต๊ละเล๊ม 

- ครอบคลุมเน้ือหาตัวคันจิพ้ืนฐาน 1,006 
ตัวซ่ึงเป๊นอักษรคันจิท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการญ่ีปุ๊นก าหนด 

- ความหมายด้ังเดิมท้ัง 1,370 
ความหมายท่ีแสดงภาพรวมของตัวอักษรคันจิแต๊ละตัวท่ีโดดเด๊นท่ีสุด        

- ค าประสมและตัวอย๊าง ประมาณ19,000 ค า 
เพ่ืออธิบายความหมายของตัวอักษรแต๊ละตัวให๊ชัดเจนย่ิงข้ึน 

- มีค าอธิบาย 
ความหมายด้ังเดิมของคันจิแต๊ละตัวท าให๊สามารถแยกแยะและเข๊าใจ 
ความแตกต๊างของคันจิพ๊องเสียงได๊ 

-  แผนภาพแสดงล าดับเส๊นของตัวอักษรคันจิท้ัง 1,006 ตัว 

- มีค าอ๊านตัวคันจิท่ีใช๊ท่ัวไปถึง 3,799 ค า รวมถึงช่ือเฉพาะอีก 950 ช่ือ 

- ค าอ๊างอิงเช่ือมโยงกันถึง 307 
ค าเพ่ือช๊วยให๊การค๊นหาตัวอักษรคันจิมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- มีภาคผนวกท่ีท าให๊สามารถเข๊าถึงแหล๊งอ๊างอิงข๊อมูลท่ีมีประโยชน๊ 
 
ต๊องขอบคุณคุณสมบัติเหล๊าน้ีท่ีท าให๊ผู๊ศึกษาภาษาญ่ีปุ๊นท่ัวโลกสามารถเข๊าถึงข๊อมู
ลเก่ียวกับคันจิท่ีมีประโยชน๊และมีความถูกต๊องทางภาษาศาสตร๊ 
ง๊ายต๊อการใช๊งาน และสามารถใช๊ได๊จริงตามความต๊องการด๊วยปลายน้ิว 
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