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กับคอลัมน์สนุกกับภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับ

ในฉบบัเดอืน กมุภาพนัธ์ 2020 ฉบบันีจ้ะพบกบัภาษาญีปุ่น่ และเกรด็

ความรูเ้กีย่วกบัประเทศญีปุ่น่ทีน่่าสนใจอะไรนัน้ ตดิตามชมกนัได้เลย

ครับ

สิ่งที่ผู้เขียนจะน�าเสนอใน TPA News ฉบับนี้จะเป็นค�าศัพท์

ที่เป็นค�าศัพท์ใหม่ และค�าที่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวญี่ปุ่น รวมถึงสิ่งที่

ชาวญีปุ่น่ชืน่ชอบในปี 2562 นะครบั ญีปุ่น่จะมกีารสรปุ และจดัอนัดบั

ค�าศัพท์เกิดใหม่ และค�าฮิตในแต่ละปีเรียกว่า 新語・流行語大賞 

จัดโดยส�านักพิมพ์ 自由国民社 (Jiyuu kokuminsha) และบริษัท 

ユーキャン(U-CAN) การมอบรางวัลนี้จัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 新

語 (Shingo) หมายถึง ค�าศัพท์ที่เกิดใหม่ 流行語 หมายถึง ค�าฮิต

ติดปาก 大賞 (Taishou) หมายถึง รางวัล โดยจะมีคณะกรรมการ

ตัดสิน และให้รางวัลกับเจ้าของค�าหรือวลีเหล่านั้น ผู้เขียนจะขอยก

อย่างบางค�าใน 10 อันดับแรกท่ีได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปี

2562 นะครับ

① 計画運休 (Keikaku Unkyuu) หมายถึง การหยุดให้

บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยมีการวางแผนล่วงหน้า 計画 (Kei-

kaku) แปลว่า แผนการหรือการวางแผน 運休 (Unkyuu) คือ การที่

ระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถเมล์ เครื่องบิน

หยดุให้บรกิาร โดยค�านีจ้ะหมายถงึการหยดุให้บรกิารเมือ่มกีารคาด-

การณ์ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้น เช่น พายุไต้ฝุ่นเข้า แผ่นดินไหว เป็นต้น 

เพ่ือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติให้ได้มากที่สุด

นั่นเอง 

②令和 (Reiwa) หมายถึง รัชสมัยเรวะ ที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่

1 พฤษภาคม 2562 ซึง่นบัเริม่จากวนัทีส่มเดจ็พระจกัรพรรดนิารฮุโิตะ 

พระราชโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ขึ้นครองราชย์เป็น

จักรพรรดิล�าดับท่ี 126 ของประเทศญี่ปุ่น โดยค�าว่า เรวะ มีความ

หมายว่า ความกลมกลืนที่งดงาม

③ タピる (Tapiru) หมำยถึง ดื่มชำไข่มุก เป็นค�ำใหม่ที่ฮิต

ในกลุม่นกัเรยีนหญงิ เกดิขึน้จำก タピオカ (Tapioka) ซึง่เป็นค�ำนำม 

ควำมหมำยจรงิๆ คอื มนัส�ำปะหลงั แต่คนญีปุ่น่ใช้ในควำมหมำยของ

ไข่มกุทีอ่ยูใ่นชำไข่มกุ แล้วน�ำมำท�ำให้เป็นค�ำกรยิำ กจ็ะหมำยถึง ดืม่

ชำไข่มุก タピオカドリンク (Tapioka dorinku) ชำไข่มกุจำกไต้หวนั

เป็นที่นิยมอย่ำงมำกในปัจจุบัน   

④ 〇〇ペイ (Marumarupei) หมำยถงึ ชือ่เรยีกวธิกีำรช�ำระ

เงนิด้วยระบบอิเลค็โทรนกิส์โดยไม่ต้องจ่ำยเงนิสด เช่น ช�ำระด้วยบตัร

เครดิต บัตรเดบิต หรือใช้โทรศัพท์มือถือสแกนคิวอำร์โค้ดเพื่อช�ำระ

ค่ำสินค้ำ บริกำรต่ำงๆ โดยในแต่ละธุรกิจก็จะมีชื่อเรียกแตกต่ำงกัน

ไปเช่น LINE Pay, PayPay เป็นต้น 

นอกจำกค�ำว่ำ Marumarupei แล้ว ยงัมคี�ำทีน่่ำสนใจทีไ่ด้รบั

กำรเสนอชือ่เช่นเดยีวกนั คอื キャッシュレス・ポイント還元 (kyas-

shuresu pointo kangen) หมำยถึง กำรช�ำระเงินโดยไม่ใช้เงินสด

และได้รับเครดิตเงินคืน ซึ่งเป็นมำตรกำรในกำรกระตุ้นกำรจับจ่ำย 

ซื้อของของประชำชนก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีกำรปรับอัตรำภำษี 

ผู้บริโภค 消費税 (Shouhizei) จำก 8 เปอร์เซ็นต์ เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อเดือนตุลำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ โดยผู้ที่ช�ำระเงินโดยที่ไม่ใช้เงินสด 

เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือช�ำระเงินด้วยกำรสแกนคิวอำร์โค้ด  

กด็ ีรฐัจะให้แต้มหรอืทีเ่รยีกว่ำเครดติเงนิคนืสมทบเข้ำไปอีก โดยแต้ม

หรือเครดิตเงินคืนนี้ รัฐจะสมทบให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 จนถึง 

30 มิถุนำยน 2563 เป็นระยะเวลำทั้งหมด 9 เดือน    

⑤闇営業 (Yami-eigyou) หมำยถึง ธุรกิจมืด เป็นค�ำฮิตใน

ปี 2562 เนื่องจำกกลำงปี 2562 มีข่ำวฉำวที่ศิลปินตลกค่ำยโยชิโม

โตะรับงำนเองโดยไม่ผ่ำนค่ำย หรืออยู่ในงำนพบปะสังสรรค์หรือ

ประชุมของธุรกิจมืด หรือองค์กรที่มีที่มำทำงกำรเงินไม่โปร่งใส เช่น 

แก๊งยำกูซ่ำ เป็นเหตุให้ศิลปินของคำ่ยหลำยคนถูกพักงำน และบำง

คนถึงขั้นถูกยกเลิกสัญญำก็มี 

ค�าศัพท์เกิดใหม่ และค�าฮิตในญี่ปุ่น 

ประพันธ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

สวัสดี
ครับ ท่านผู้อ่าน TPA News ทุกท่าน กลับมาพบ

ประจ�าปี 2562
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⑥ ONE TEAM (Wan chiimu) 

เป็นค�าที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ที่มำของค�ำนี้

คือ เป็นค�าขวัญประจ�าทีมรักบี้ทีมชาติ

ญี่ปุ่น ซึ่งปี 2562 เป็นปีที่ทีมชำติญี่ปุ่นท�ำ

ผลงำนที่โดดเด่นในกำรแข่งขัน Rugby 

World Cup 2019 ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นที่

ประเทศญ่ีปุ่น โดยจบที่อันดับ 8 ของโลก 

สโลแกนนี้จึงกลำยเป็นค�ำฮิตติดปำกชำว

ญีปุ่น่ไปในทันที นอกจำกกีฬำรกับีแ้ล้ว ทมี

วอลเล่ย์บอลชำยทมีชำตญิีปุ่น่กม็ผีลงำนที่

โดดเด่นไม่น้อยเช่นเดียวกัน โดยในกำร

ข้อมูลอ้างอิง

https://numan.tokyo/column/nzGPK

https://www.lmaga.jp/news/2018/11/53133/
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https://99gaido.com/codepay/6/

https://friday.kodansha.co.jp/article/74679

https://ja.wikipedia.org

https://biz.moneyforward.com/blog/40240/

ค�าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ค�าอ่านโรมันจิ ค�าแปลภาษาไทย

計画運休
Keikaku Unkyuu กำรหยดุใหบ้รกิำรระบบขนสง่สำธำรณะ เมือ่

มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะเกิดภัยพิบัติขึ้น

令和 Reiwa รัชสมัยเรวะ (ควำมกลมกลืนที่งดงำม)

タピる Tapiru ดื่มชำไข่มุก

〇〇ペイ Marumarupei ชื่อเรียกวิธีกำรช�ำระเงิน โดยไม่ใช้เงินสดของ
แต่ละบริษัท

キャッシュレス・ポイント還元 Kyasshuresu Pointo Kangen กำรช�ำระเงินโดยไม่ใช้เงินสด และได้รับแต้ม
หรือเครดิตเงินคืน

闇営業 Yami Eigyou ธุรกิจมืด

ONE TEAM Wan Chiimu ทีมเดียวกัน

TPA
news

แข่งขัน Volleybal World Cup 2019 ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้ำภำพ ก็

จบที่อันดับ 4  สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงกำรร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของ

ชำวญี่ปุ่น

เป็นอย่ำงไรบ้ำงครับส�ำหรับคอลัมน์สนุกกับภำษำญี่ปุ่นใน

ฉบับนี้ หวังว่ำจะได้ควำมรู้เกี่ยวกับค�ำศัพท์ใหม่ และค�ำฮิตติดปำก

ของชำวญี่ปุ่นในปี 2562 กันไปไม่มำกก็น้อยนะครับ ส�ำหรับฉบับนี้

ขอลำท่ำนผู้อ่ำนไปก่อน แล้วพบกันใหม่ใน ฉบับต่อไปนะครับ สวัสดี

ครับ      


