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ระ
หว่างทีก่�าลงัเขยีนคอลมัน์นีอ้ยูใ่นห้องเลก็ๆ (ทีแ่สนจะรกเป็น
รังหนู) ของตัวเอง เสียงเพลงถูกแทรกด้วยเสียงฟ้าร้องที่มา

คู่กับพายุในช่วงหน้าฝน ได้กลิ่นฝนปนกับกลิ่นดินทีไร เป็นต้อง
คิดถึงบรรยากาศบนป่าเขาที่เคยขึ้นไปเก็บเห็ดที่ญี่ปุ่นทุกที

ท่ีจริงแล้วในเดือนตุลาคมของญี่ปุ่นที่ถือเป็นฤดูใบไม้ร่วง 
หรือ「秋」(อะคิ) นั้น ต้นไม้ที่เคยเต็มไปด้วยสีเขียวขจีจะพากัน
กลายเป็นสีแดงอมส้มเพื่อรอวันผลัดใบ ช่วงนี้ญี่ปุ่นทั้งประเทศก็
จะเต็มไปด้วยสีแดงและสีส้ม กลมกลืนไปกับแสงพระอาทิตย์ 
แหงนหน้าขึน้มองต้นไม้ทีไรก็อดหยิบกล้องขึน้มาถ่ายรปูสกัใบสอง
ใบไม่ได้ เพราะความงามของสใีบไม้ในช่วงนีน้ีเ่องทีท่�าให้คนญีปุ่น่
มักออกมาปิกนิกที่สวนสาธารณะเพื่อชมใบไม้ผลัดสีกัน 

การมาเท่ียวชมใบไม้ผลดัสแีบบนี ้ในภาษาญีปุ่น่เรยีกว่า「
紅葉狩り」(โมะมิจงิะร)ิ ซึง่คนญีปุ่น่มกัจะมาชมกนัเป็นหมูค่ณะ บาง
กลุ่มก็อาจจะมาเป็นครอบครัว หิ้วตะกร้าใส่อาหารฝีมือคุณแม่มา
ด้วย เปิดตะกร้าออกมาทีก็ชวนให้น�้าลายสอ หรือบางกลุ่มอาจจะ
กอดคอกนัมาดืม่กินตามประสาเพือ่นฝูง สรวลเสเฮฮารือ้ฟ้ืนความ
หลังกันสนุกสนาน แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ลืมชมความงามของใบไม้
แดงไปด้วย เรียกว่าเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายได้อย่างดีเลยทีเดียว

นอกจากการชมใบไม้เปลีย่นสแีล้ว ยงัมกีจิกรรมทีค่นญีปุ่น่
นยิมท�าในช่วงนีอ้ยูอ่กีอย่าง ได้แก่ “การเก็บเหด็” หรอื「きのこ狩り」
(คิโนะโกะงะริ) ส�าหรับการไล่ล่าเห็ด เอ๊ย การเก็บเห็ดนี้ นอกจาก
จะได้ฝึกสายตามองหาเหด็อันเป็นเป้าหมายหลักแล้ว เรายงัได้ฝึก
ปรือฝีมือการท�าอาหารจากเหด็ทีเ่กบ็มาได้อกีด้วย แต่กอ็ย่างทีบ่อก
แหละว่ากจิกรรมนีต้้องท�าคูก่บัธรรมชาตทิีส่่วนใหญ่จะต้องปีนขึน้
เขาที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้หนาทึบ ซึ่งนอกจากเห็ดและพืชผักที่
อุดมสมบูรณ์แล้ว ในป่าก็ยังมีสัตว์ป่าอย่างหมีและเสือที่ชอบโผล่
มาจ๊ะเอ๋นักท่องเที่ยวอีกด้วย เพราะฉะนั้นในบางแห่งที่เปิดให้ 
นกัท่องเทีย่วขึน้ไปเก็บเห็ดบนภูเขา ก็จะมรีัว้ก้ันแบ่งไว้ระหว่างพืน้ที่
ที่เก็บเห็ดได้กับพื้นที่ (ที่คน) ห้ามเข้า รวมถึงป้ายระวังสัตว์ป่าที่จะ
ติดเตือนไว้ตรงตีนภูเขาและระหว่างทางด้วย

นอกจากจะต้องระวงัหมแีละเสือแล้ว อีกส่ิงหน่ึงทีต้่องระวัง
ด้วยก็คือ “เห็ดพิษ” หรือ「毒きのこ」(โดะคุคิโนะโกะ) จะว่าไปถ้า

บอกว่าเหด็พษิอนัตรายกว่าสัตว์ป่าก็ดูจะไม่เกินจรงิสกัเท่าไร เพราะ
เหด็พษิเจอง่ายกว่าหมมีาก แถมบางชนดิมรีปูร่างหน้าตาคล้ายกบั
เห็ดธรรมดาจนคนญี่ปุ่นบางคนเก็บผิด แล้วน�ากลับไปท�าอาหาร
กนิถงึกบัเสยีชวีติกม็ ีเพราะอย่างนัน้ เพือ่เป็นการเตรยีมตวัก่อนไป
เกบ็เหด็ทกุครัง้ คนญีปุ่น่กเ็ลยจะเตรยีมอ่านคูม่อืการเกบ็เหด็กนัไว้
แต่เนิ่นๆ (จริงจังมาก) ว่ากันว่าเห็ดที่ขึ้นตามภูเขาในแต่ละฤดูนั้น
จะมปีรมิาณมากน้อยขึน้อยู่กับปัจจยัหลายๆ อย่าง ทัง้อณุหภมูแิละ
ปริมาณน�้าฝนที่เป็นตัวแปรหลักในการท�าให้เห็ดเจริญเติบโตได้ดี 
แต่ไม่ต้องห่วงนะว่าเดือนตุลาคมจะไม่มีเห็ดให้เก็บ เพราะเดือนนี้
เพิ่งผ่านฤดูฝน (ย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วง) มาหมาดๆ บนภูเขาก็เลยมี
จ�านวนเห็ดให้ได้เก็บกันมากเป็นพิเศษ แถมนอกจากเห็ดแล้วยัง
อาจจะได้พืชผักสมุนไพรติดไม้ติดมือลงเขากันมาอีกด้วย! นับว่า
เป็นกจิกรรมทีน่อกจากจะสนกุและอร่อยแล้ว ยงัสร้างความอบอุน่
ในครอบครวั หรอืกลุม่เพือ่นด้วย สมกบัเป็นคนญีปุ่น่ทีรู่จ้กัปรบัชีวิต
ให้เข้ากับธรรมชาติเลยใช่ไหมล่ะ

ใครที่ก�าลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมก็อย่าพลาด
กจิกรรมอย่างปิกนกิ หรอืเกบ็เหด็บนภเูขาละ อ้อ...ทีส่�าคญัทีไ่ม่ควร
ลืมอย่างย่ิง เพราะเด๋ียวจะโดนครหาว่าไปไม่ถึงญีปุ่น่ ก็คือ การเกบ็
ภาพความงามของใบไม้เปลีย่นสกีลบัมาอวดเพือ่นฝงูกนัเยอะๆ ยัง
ไงละ โฮะๆ...พดูแล้วกอ็ยากไปดใูบไม้เปลีย่นสแีละนัง่รือ้ฟ้ืนความ
หลังกับเพื่อนที่ญี่ปุ่นบ้างจัง...ヾ(=^▽^=)ノ TPA
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ไปเก็บเห็ดกันเถอะ !

งาน Seiyu Awards ครั้งที่ 6

อรณิชา บุญเสนันท์
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สวัสดีเพือ่นนกัอ่านชาว TPA News 
ทุกท่านครับ ก่อนจะเข้าเรื่อง

กข็อเท้าความนิดหน่ึงก่อนถึงเรือ่งทีจ่ะเล่าให้ฟังใน
วันนี้ว่าอะไรเป็นอะไรครับ ทุกชาติทุกภาษาก็ต้อง
มีการรบัเอาภาษาต่างประเทศมาใช้กนัทัง้นัน้ โดย
ภาษาปลายทางก็จะใช้วิธี “การทับศัพท์” เพื่อให้
เกิดความคุ้นเคย ซึ่งการทับศัพท์ที่ว่านี้ก็มีอยู่ด้วย
กันหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างภาษาสากลอย่าง
ภาษาอังกฤษ เวลาเอามาทับศัพท์เป็นภาษาไทย
ก็จะสะกดตามเสียงที่เปล่งออกมา เช่น Mc-
Donald กจ็ะทบัศพัท์เป็น แมคโดนลัด์ ตวัย่ออย่าง 
KFC ก็ทับศัพท์ได้เป็น เคเอฟซี หรือแม้แต่การน�ามาทับศัพท์โดยใช้
ความหมายและค�าแบบไทย ๆ  เช่น Computer ถ้าทับศัพท์ด้วยเสียง
ก็จะเป็น คอมพิวเตอร์ หรือใช้ความหมายก็จะเป็น คณิตกรณ์ (ที่คน
เขาไม่ค่อยใช้กัน...) นั่นเอง

เรื่องของเรื่องคือเมื่อครั้งไปเดินเที่ยวที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 
(ฟังดูไฮโซเนอะ) ก็มีโอกาสได้สัมผัสกับการทับศัพท์แบบจีนๆ เข้า 
ภาษาจีนเองก็มีการทับศัพท์หลักๆ อยู่ 2 แบบ คือ ทับศัพท์ด้วยเสียง
และด้วยความหมาย เช่น ไมโครโฟน ภาษาจีนก็ขอทับศัพท์ว่า ม่าย
เค่อเฟิง (麦克风) ซึง่จะเหน็ว่าเสยีงจะคล้ายๆ กบัค�าศพัท์ต้นทาง กาแฟ 
(咖啡) ก็เป็น คาเฟย (อันนี้แอบคล้ายภาษาไทยอยู่นะนี่) หรือถ้าเป็น
แบบทับศัพท์ด้วยความหมายก็เช่น Hotdog ภาษาจีนทับศัพท์แบบ
น่ารักๆ ว่า เย่อโก่ว (热狗) แปลตรงๆ เลยว่า “หมาร้อน” เป็นต้น  
ตอนนั้นก�าลังเดินกลับจากสวนจิงซาน ที่อยู่ทางเหนือของพระราชวัง
ต้องห้าม กู้กง ระหว่างทางที่หอบแฮกๆ อยู่นั้นก็เหลือบไปเห็นใบปิด

ภาพยนตร์ซึ่งก�าลังจะเข้าโรงอยู่รอมร่อ ว่าแล้วก็
ขอแวะเข้าไปดูซะหน่อย

ประเด็นมันอยู่ที่ชื่อภาพยนตร์ที่โชว์หรา
อยูน่ัน่น่ะแหละ ทแีรกเรากน็กึว่า อ๋อ ชือ่ภาพยนตร์
ก็คงเอาชื่อภาษาอังกฤษมาเลย ไม่จ�าเป็นต้อง 
ทบัศัพท์ให้เมือ่ยหรอก แต่แล้วพีจ่นีก็อดไม่ได้ ขอ
ทับศัพท์ซะหน่อย เรื่องแรกที่เห็นมีชื่อเรื่องว่า 
变形金刚2...โอ้โฮ มีภาคต่อด้วยแฮะ ถ้าลองเอา
มาแยกๆ ดูก็จะทราบว่ามันคือเรื่องอะไร 变形 

(เปี้ยนสิง) แปลว่า เปลี่ยนรูปร่าง กลายร่าง ส่วน 
金刚 (จินกัง) แปลว่า เหล็กกล้า เอ๊ะ อะไรหนอ 

เหล็กเปลี่ยนรูปร่าง พอนึกออกกันไหมครับ ใช่แล้ว ก็คือเรื่อง Trans-
former 2 นีเ่อง น่ารกัจรงิๆ แปลได้ตรงกบัภาพยนตร์เรือ่งนัน้มากมาย 
เรื่องต่อมา金刚狼 มีตัวอักษรที่เราเพิ่งเห็นเมื่อกี้อีกแล้ว แต่ตัวที่ยังไม่รู้
คือ 狼 (หลาง) ค�านี้แปลว่า หมาป่า...โอย คราวนี้มึนหนักกว่าเดิมอีก 
หมาป่าเหลก็ อะไรกนัล่ะหมาป่าเหลก็ คดิไปคดิมา อ๋อ ภาพยนตร์เรือ่ง
นี้คือ X-Men Origins: Wolverine รู้แล้วใช่ไหมครับว่าหมาป่ามาได้ไง 
แหะๆ และเรื่องสุดท้าย星际迷航 ลองย่อยออกมาดูได้ว่า 星际 (ซิงจี๋) 
แปลว่า ระหว่างดวงดาว (ในใจตอนนี้คงคิดว่า Star Wars แหงๆ แต่
อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเชียว) และ 迷航 (หมีหาง) แปลว่า (เรือ/ 
เครื่องบิน) สูญหาย...หนักกว่าที่ผ่านมา 2 เรื่องอีก เฉลยเลยแล้วกัน 
ภาพยนตร์เรื่องนี้คือเรื่อง Star Trek นั่นเอง

ก่อนจะเดินทะลุก�าแพงพระราชวังไปสู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ก็ 
ปิดท้ายด้วยเรือ่งนีเ้ลย Kill Bride...เอ่อ ชือ่คุน้ๆ ไหมครบั คงคอนเซป็ต์
พี่จีนเรื่องของท�าเหมือนจริงๆ โดยใช้ชื่อจีนว่า 完美新娘 (หวานเหม่ย 

ซนิเหนยีง) แปลตรงตวัว่า “เจ้าสาวท่ีสมบูรณ์
แบบ” สินะ...เห็นไหมครับว่าทับศัพท์แบบ
ภาษาจีนนี่น่ารักจริงๆ ความคิดสร้างสรรค์
เป็นเลศิ แต่จะว่าไปภาษาไทยเองกไ็ม่แพ้กนั
นะ ล�้าพอกัน (หัวเราะ) คอลัมน์ Small Talk 
ประจ�าฉบับนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ 
นะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับต่อๆ ไปครับ  
ไจ้เจี้ยน TPA
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คำาทับศัพท์


