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สวสัดี
ครับ ท่านผู้อ่าน TPA News ทุกท่าน กลับมาพบ

กับคอลัมน์สนุกกับภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วในฉบับ

เดือนกันยายน 2558 ฉบับนี้จะได้พบกับเรื่องราวอะไรนั้น ติดตามได้

ในล�าดับต่อไปเลยนะครับ 

เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ภาษาต่างประเทศมีอิทธิพลกับ

ภาษาไทยอยูพ่อสมควรทีเดยีว ตัง้แต่สมยัโบราณมาแล้ว โดยจะเหน็

ได้จากการยืมค�าจากภาษาอื่นๆ ที่มีสูงมาก ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งใน

ภาษาไทยไปแล้วก็อย่างเช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร 

ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ 

เป็นต้น ค�าเหล่าน้ีเข้ามามีอิทธิพลในภาษาไทยได้อย่างไร ก็มาจาก

ความสมัพนัธ์ทางเชื้อชาต ิและถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั การค้า ศาสนา เป็นต้น

ภาษาญ่ีปุ่นเองก็ได้รับอิทธิพลจากภาษาอื่นๆ ตั้งแต่สมัย

โบราณเช่นกัน ที่โดดเด่นก็คือ ค�าที่มาจากภาษาจีน ซึ่งแน่นอนว่า 

ประเทศญีปุ่น่ท่ีมอีาณาเขตอยู่ใกล้กับประเทศจนีจงึได้รบัอทิธพิลจาก

ภาษาจนีจนแทบจะเรียกได้ว่ากลายเป็นส่วนหนึง่ของภาษาญีปุ่น่ไป

แล้ว ส่วนภาษาอ่ืนๆ ทางแถบยุโรปก็มี อย่างเช่น ภาษาโปรตุเกส 

ภาษาฮอลันดา (ปัจจุบันคือเนเธอร์แลนด์) เป็นต้น 

ส่วนในยุคสมัยใหม่หลังการปฏิวัติเมจิ ที่วิทยาการ และ

เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศญี่ปุ่น ภาษาจากประเทศที่

มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี เช่น ประเทศเยอรมนี อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เป็นต้น ก็เข้ามามีอิทธิพลในภาษาญี่ปุ่นใน

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ค�ายืมที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ฐานะค�าศัพท์เฉพาะในด้านต่างๆ เช่น ค�าศัพท์ทีเ่ก่ียวกับการรถไฟมา

จากภาษาอังกฤษ ค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ และวิทยาศาสตร์มา

จากภาษาเยอรมัน ค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับศิลปะบันเทิง แฟชั่น อาหาร จะ

มาจากภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น 

ต่อไปจะเป็นตัวอย่างค�าศัพท์ที่เป็นค�ายืมจากภาษาต่างๆ 

ดังนี้ 

ภาษาโปรตุเกส 

タバコ (tabaco) แปลว่า บุหรี่ 

パン (pao) แปลว่า ขนมปัง 

ภาษาฮอลันดา (ภาษาดัทช์)  

ガラス (glas) แปลว่า กระจก 

コップ (kop) แปลว่า แก้วน�้า

ภาษาเยอรมัน 

ガーゼ  (gaze) แปลว่า ผ้าพันแผล ผ้าก๊อซ 

カテゴリー (kategorie) แปลว่า ประเภท การจ�าแนกประเภท 

ภาษาอังกฤษ  

サマー (summer) แปลว่า ฤดูร้อน 

ラブ (love) แปลว่า ความรัก 

ภาษาฝรั่งเศส

エクレア (éclair) แปลว่า ขนมเอแคลร์ 

オムレツ (omelette) แปลว่า ออมเลต
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ค�ายมืจากภาษาต่างประเทศในภาษาญีปุ่น่นัน้ มกัสะกดด้วย

ตัวอักษรคาตากานะ ในปัจจุบันคนญี่ปุ่นจึงเรียกค�าที่สะกดด้วยตัว

อกัษรคาตากานะว่า カタカナ語 (ภาษาคาตากานะ) และด้วยการออก

เสียงที่เป็นแบบอย่างเฉพาะตัวของภาษาญี่ปุ่น จึงท�าให้การสื่อสาร

กบัชาวต่างชาตทิ�าได้ยาก ผูท้ีเ่รยีนภาษาญีปุ่น่กป็ระสบปัญหาในการ

ท่องจ�าค�าศัพท์ที่เขียนด้วยคาตากานะ หรือแม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองเมื่อ

พบเห็นหรือได้ยินค�ายืมจากภาษาต่างประเทศมากๆ ก็เกิดอาการ

มึนงงได้เช่นเดียวกัน 

ท่านผู้อ่านที่อาจจะมีโอกาสเดินทางไปท�างานหรือท่องเที่ยว

ยังประเทศญี่ปุ ่นบ่อยๆ ก็จะพบว่าร้านอาหารในประเทศญี่ปุ ่นมี

จ�านวนมากมายเหลือเกิน แต่ปัญหาก็คือ ถ้าเข้าไปในร้านอาหาร

ญี่ปุ่นแท้ๆ อาจจะไม่มีเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษ พนักงานร้านอาหาร

เองก็ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ทางเลือกอีกทางหนึ่ง นอกจาก

การชี้เมนูอาหารก็คือเข้าไปในร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดนั่นเอง 

ด้วยราคาอาหารท่ีย่อมเยากว่าอาหารญี่ปุ่นทั่วๆ ไป และถึงแม้เมนู

จะไม่มีภาษาอังกฤษก�ากับ แต่ก็สามารถชี้ที่หมายเลขของชุดอาหาร

เพือ่ส่ังอาหารตามต้องการได้ จงึเป็นทีพ่ึง่ยามท้องหวิของนกัท่องเทีย่ว

จากต่างประเทศ 

เนื่องจากชาวญี่ปุ ่นเป็นชนชาติที่ใส่ใจในการรับประทาน

อาหาร ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ อาหารแต่ละ

รายการจะมกีารระบปุรมิาณ カロリー (calory หรอืแคลอรี)่ ไว้เพือ่จะ

ได้ค�านวณพลงังานของส่ิงท่ีรบัประทานเข้าไปได้อย่างถูกต้องแม่นย�า 

และนอกจากปริมาณแคลอรี่แล้วยังมีการระบุ アレルゲン (allergen 

หรอืสารก่อภมูแิพ้) ว่ามสีารก่อภมูแิพ้หรอืไม่ นอกจากนียั้งตารางระบุ

แร่ธาต,ุ สารอาหาร และวติามนิหลายๆ ชนิด เช่น ナトリウム (natrium* 

หรือโซเดียม), カリウム (kalium* หรือโปแตสเซียม), カルシウム (cal-

cium หรือแคลเซียม) เพื่อการค�านวณอย่างถูกต้องอีกเช่นเดียวกัน  

*natrium และ kalium เป็นภาษาเยอรมันที่มีรากศัพท์มาจากภาษา

ละติน สารเคมีหรือแร่ธาตุต่างๆ ที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะมา

จากภาษาเยอรมันดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว       

ต่อไปนี้จะเป็นรายการค�าศัพท์พื้นฐานในร้านฟาสต์ฟู้ดที่น่า

จะช่วยให้เวลาที่ไปร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังไม่ว่าจะเป็นร้านใดก็

สามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น 

ดูเมนูอย่างไรไม่ให้งง

レギュラーメニュー (regyuraa menyuu) เมนูอาหารปกติ

サイドメニュー (saido menyuu) เมนูอาหารทานเล่น 

セットメニュー (setto menyuu) เมนูอาหารเป็นชุดเซ็ต

バリューセット (value set) ชุดอาหารสุดคุ้ม 

ハンバーガー (hanbaagaa) แฮมเบอร์เกอร์ 

サンドイッチ (sandoitchi) แซนด์วิช บางครั้งเรียกว่า サンド 

(sando) 
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ポテト (potato) มันฝรั่งเฟรนช์ฟราย บางร้านเรียกว่า フレン

チフライ(furenchi furai) 

ドリンク (dorinku) เครื่องดื่ม 

コーラ (koora) โค้ก 

ホット・コーヒー (hotto koohii) กาแฟร้อน 

ホット・ティー (hotto tii) ชาร้อน

アイス・コーヒー (aisu koohii) กาแฟเย็น 

アイス・ティー (aisu tii) ชาเยน็ มใีห้เลอืกแบบ レモン (remon) 

ชามะนาว หรือ ミルク (miruku) ชานม

ชื่อร้านฟาสต์ฟู้ดก็เรียกด้วยส�าเนียงแบบญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน 

ซึ่งถ้ารู้จักวิธีการออกเสียงไว้บ้างก็น่าจะเป็นประโยชน์ เช่น 

ร้านแมค็โดนลัด์ จะออกเสยีงว่า makudonarudo (เรยีกสัน้ๆ 

ว่า makudo หรือ makku ก็ได้) 

ร้านเบอร์เกอร์คิง จะออกเสียงว่า baagaa kingu 

ร้านเคเอฟซี จะออกเสียงว่า kentakkii furaido chikin (เรียก

สั้นๆ ว่า kentakkii ก็ได้) 

ร้านมอสเบอร์เกอร์ จะออกเสียงว่า mosu baagaa 

ถ้าหากว่าเบือ่อาหารประเภทฟาสต์ฟูด้แล้วกอ็าจจะลองเดนิ

ไปที่ コンビ二* (konbini หรือร้านสะดวกซื้อ) ใกล้ๆ 

ที่พักดู ก็จะมีอาหารประเภท 弁当 (bentoo หรือข้าวกล่อง) 

ซึ่งราคาย่อมเยาว์เช่นเดียวกัน แต่มีอาหารกล่องแบบญี่ปุ่นให้เลือก

มากมาย อาหารในกล่องมีความหลากหลาย ผู้บริโภคจะได้รับสาร

อาหารที่ค่อนข้างครบถ้วน อีกทั้งยังมีการเอาอาหารมาเปลี่ยนอยู่

ตลอด ไม่ให้มีการค้างคืนเด็ดขาด จึงได้รับประทานอาหารที่สดใหม่

อยู่เสมอ 

*コンビ二　ย่อมาจากค�าว่า コンビニエンス・ストア ( conve-

nience store)  

เป็นอย่างไรบ้างครบั หวังว่าผู้อ่านคงจะได้รบัความรูเ้กีย่วกบั

ค�ายมืทีม่าจากภาษาต่างประเทศไปบ้างไม่มากกน้็อย ส�าหรบัฉบบันี้

คงต้องขอลาท่านผู้อ่านไปก่อน แล้วพบกันใหม่ใน TPA News ฉบับ

หน้านะครับ สวัสดีครับ  


