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ส
ว่สด่คร่บท่านผ้้อ่าน TPA News ทุกท่าน กล่บม่าพบก่บ

คอล่ม่น์สนุกก่บภาษาญ่�ปุ�นอ่กแล้วนะคร่บในฉบ่บเด้อน

กุม่ภาพ่นธ์ พ.ศ. 2564 ฉบ่บน่�จะพบก่บภาษาญ่�ปุ�น และเกร็ดความ่ร้้

เก่�ยวก่บประเทศญ่�ปุ�นท่�น่าสนใจอะไรน่�น ติ้ดต้าม่ชิม่ก่นได้เลยคร่บ

สำาหร่บคอล่ม่น์สนุกก่บภาษาญ่�ปุ�นในคร่�งน่� ขอเสนอคำาภาษา

ญ่�ปุ�นเกิดใหม่่ และคำาท่�ได้ร่บความ่นิยม่ในปี 2563 ซึุ�งในประเทศญ่�ปุ�น

ม่่การแจกรางว่ลก่นทุกปี ต่้�งแต่้ปีพ.ศ. 2527 เป็นต้้นม่า โดยรางว่ลน่�

ม่่ช้ิ�อภาษาญ่�ปุ�นว่า 「新語・流行語大賞」 (Shingo Ryuukougo 

taishou รางว่ลคำาใหม่่คำาฮิีต้) จ่ดขึ�นโดยบริษ่ท 自由国民社 (Jiyuu 

Kokuminsha) โดยเปิดร่บโหวต้จากประชิาชินท่�วประเทศว่าคำาหร้อวล่

ไหนท่�ถ้อกำาเนิดขึ�นใหม่่หร้อถ้กพ้ดถึงก่น

อย่างแพร่หลาย และสะท้อนถึง

สถานการณ์์ในปีน่�นได้ด่ท่�สุด โดย 

ค่ดเล้อก 10 อ่นด่บสุดท้ายแล้วเล้อก 

คำาท่� เหม่าะสม่ท่� สุดม่าม่อบ

รางว่ลให้ก่บเจ้าของหร้อผ้้ท่�

ม่่ ส่วนเก่�ยวข้องก่บคำา

หร้อวล่เด็ดน่�นๆ

คำาท่ี่�ได้้รับุรางวัลในปีั 2563 น่�นก็ค้อ 「３密」 (San mitsu) 

คำาน่�เป็นคำาขว่ญท่�กระทรวงสาธารณ์สุข แรงงาน และสว่สดิการของ

ญ่�ปุ�น ( 厚生労働省 Kousei roudoushou) บ่ญญ่ติ้ขึ�นเพ้�อรณ์รงคใ์ห้

ประชิาชินต้ระหน่กถึง การป้องก่นต่้วเองในช่ิวงท่�เช้ิ�อไวร่สโควิด-19 

กำาล่งระบาดต่้�งแต่้ต้้นปี 2563 จากน่�นคุณ์โคอิเกะ ย้ริโกะ ผ้้ว่าราชิการ

กรุงโต้เก่ยวก็ได้นำาม่าประกาศให้ชิาวกรุงโต้เก่ยวหล่กเล่�ยงพฤติ้กรรม่

เส่�ยงในการติ้ดเช้ิ�อโควิด-19 จนคำาน่�กลายม่าเป็นคำาฮิีต้ติ้ดปากชิาว

ญ่�ปุ�นไปเลย 「３密」 (San mitsu) น่�ประกอบด้วยคำาย่อยอ่ก 3 คำาท่�

ประชิาชินจะต้้องหล่กเล่�ยง น่�นค้อคำาว่า

➀ 密閉 (mippei) สถานท่�ท่�ปิดอากาศไม่่ถ่ายเท ซึุ�งสาม่ารถ

ทำาให้เช้ิ�อไวร่สโควิด-19 แพร่กระจายได้ง่าย

➁ 密集 (misshuu) สถานท่�ท่�ผ้้คนม่ารวม่ต่้วก่นเป็นกลุ่ม่ก้อน 

ซึุ�งเส่�ยงก่บการติ้ดเช้ิ�อโควิด-19 ได้ 

➂ 密接 (missetsu) การส่ม่ผ่สใกล้ชิิด ซึุ�งเส่�ยงก่บการติ้ดเช้ิ�อ 

และแพร่เช้ิ�อโควิด-19 ได้ 

นอกจากคำาท่�ได้ร่บรางว่ลชินะเลิศไปแล้ว ก็ย่งม่่คำาอ้�นๆ ใน 

อ่นด่บท็อป 10 ท่�น่าสนใจ และแน่นอนว่าต้้องเก่�ยวข้องก่บโควิด-19 ก็

ม่่อย่างเช่ิน

ประพันธ์์ รัตีนสมบัตีิ

โรงเรียนภาษ์าและวิัฒนธ์รรม
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「アベノマスク」 (Abeno masuku) หม่ายถึง หน้ากากของ

อาเบะ ทุกท่านคงจะร้้จ่กอด่ต้นายกร่ฐม่นต้ร่ Shinzo Abe เป็นอย่างด่

อย่้แล้วนะคร่บ คำาน่�เกิดขึ�นในชิ่วงเด้อนกุม่ภาพ่นธ์ 2563 ซึุ�งเช้ิ�อ 

โควิด-19 เริ�ม่ระบาดอย่างรุนแรงไปท่�วโลก จนทำาให้หน้ากากอนาม่่ย

ขาดต้ลาด นายชิินโซุ อาเบะ ซึุ�งย่งดำารงต้ำาแหน่งนายกร่ฐม่นต้ร่อย่้ใน

ขณ์ะน่�น จึงออกนโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแจกหน้ากาก

ผ้า 2 แผ่นต่้อ 1 คร่วเร้อน นโยบายน่�สร้างความ่ต้กต้ะลงึให้ก่บประชิาชิน 

และชิาวโซุเช่ิยลเนต็้เวิร์กเป็นอย่างม่าก หล่งจากท่�แจกหน้ากากไปแลว้ 

ก็ม่่เส่ยงวิพากษ์วิจารณ์์จากประชิาชินวา่ ส่งม่าไม่่ถึงบ้านบ้าง หน้ากาก

ขนาดเลก็ไปบ้าง หนา้กากขึ�นราบ้าง และม่่การลอ้เล่ยนนายอาเบะจน

เกิดเป็นแฮีชิแท็ก

#Abenomask ในโลกออนไลน์ ซึุ�งเล่ยนแบบคำาว่า Abenom-

ics (คำาผสม่ระหว่าง Abe ก่บ Economics ซึุ�งหม่ายถึงนโยบายฟ้ื้�นฟ้ื้

เศรษฐกิจท่�ได้ร่บการผล่กด่นและดำาเนินการในร่ฐบาลท่�สองของนาย

อาเบะ) 

คำาต่้อม่าท่�อย่้ในอ่นด่บท็อป 10 และเก่�ยวข้องก่บโควิด-19 ค้อ

คำาว่า「GoToキャンペーン」(Gootuu Kyanpeen) เป็นแคม่เปญท่�จ่ด

ขึ�นเพ้�อกระตุ้้นเศรษฐกิจในช่ิวงโควิด ให้ประชิาชินออกไปท่องเท่�ยว ซุ้�อ

ของ ร่บประทานอาหารข้างนอกก่น คล้ายๆ ก่บโครงการไปเท่�ยวด้วย

ก่น โครงการคนละครึ�งของประเทศไทยน่�นเอง แคม่เปญน่�ก็ไม่่วายท่�

ชิาวญ่�ปุ�นหลายๆ คนจะกระทบกระเท่ยบเปร่ยบเปรยว่าเป็นโครงการ

「強盗キャンペーン」 ถ้าเท่ยบเป็น

ต่้วอ่กษรโรม่่นก็จะสะกดว่า GoTo ได้

เหม้่อนก่น ซึุ�งคำาว่า 「強盗」 น่�แปลว่า 

“กิารปัล้น” สรุปความ่หม่ายก็ค้อ เป็น

แคม่เปญท่�ปล้นเงินภาษ่ของประชิาชิน

ม่าแจกประชิาชินน่�นเอง 

อ่กคำาหนึ�งท่�ติ้ดอ่นด่บท็อป 10 

ซึุ�งเป็นผลส้บเน้�องจากโควิด-19 ค้อ 

คำาว่า 「〇〇オンライン」 (Maru 

Maru onrain) หร้อแปลเป็นภาษาไทย

ว่า ... ออนไลน์ เน้�องจากสถานการณ์์

ท่�วโลกในปท่ี�ผ่านม่าค่อนข้างใกล้เค่ยง

ก่น แน่นอนว่า เม้่�อเช้ิ�อโควิด-19 แพร่

ระบาด ก็จะม่่การส่�งล็อกดาวน์ก็ด่ หร้อ Work From Home ก็ด่ ด่งน่�น 

การทำากิจกรรม่นอกบ้านก็จะทำาได้ยากลำาบากขึ�น กิจกรรม่ออนไลน์จึง

ได้ร่บความ่นิยม่อย่างรวดเร็ว เช่ิน การเร่ยนออนไลน์ การประชุิม่

ออนไลน์ หร้อแม้่แต่้การส่ม่ภาษณ์์งานออนไลน์ โดยจะม่่โปรแกรม่ท่�

ช่ิวยให้การเร่ยนหร้อการประชิมุ่ออนไลนส์ะดวกยิ�งขึ�น ยกต่้วอย่างเช่ิน 

โปรแกรม่ Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom ฯลฯ 

ขอนำาเสนออ่ก 1 คำาท่�อย่้ในอ่นด่บท็อป 10 แต่้ไม่่ได้เก่�ยวข้อง

ก่บโควิด-19 แต่้เป็นการ์ต้้นเร้�องด่งท่�แฟื้นการ์ต้้นไทยน่าจะร้้จ่กเป็น

อย่างด่ น่�นก็ค้อ 「鬼滅の刃」 (Kimetsu no yaiba) หร้อช้ิ�อภาษาไทย

ว่า “ดาบพิฆาต้อส้ร” 

คำาว่า 「鬼」 (ki) แปลว่า ภ้ติ้ ผ่ ปีศาจ ม่าร อส้ร ซึุ�งนำาโชิคร้าย

ม่าส่้ม่นุษย์ คำาว่า 「滅」 (metsu) แปลว่า ทำาลายล้าง ทำาให้ส้ญพ่นธ์ุ 

ส่วนคำาว่า 「刃」 (yaiba) แปลว่า ของม่่คม่ ม่่ด ดาบ รวม่ความ่ก็ค้อ 

ดาบ ท่�ใช้ิทำาลายล้างปีศาจให้หม่ดไปน่�นเอง 

เป็นอย่างไรบ้างคร่บสำาหร่บคอล่ม่น์สนุกก่บภาษาญ่�ปุ�นใน

ฉบ่บน่� หว่งว่าจะได้ร่บความ่ร้้ก่นไปบ้างไม่่ม่ากก็น้อยนะคร่บ สำาหร่บ

ฉบ่บน่�ขอลาท่านผ้้อ่านไปก่อน แล้วพบก่นใหม่่ในฉบ่บต่้อไปนะคร่บ 

สว่สด่คร่บ

ข้้อมู่ลอ้างอิง

https://www.jiyu.co.jp/singo/




