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สนุกกับภาษา

ส
วัิสด้ครับ ทุ่านสมาชิิก และผ้้อ่าน TPA News ทุุกทุ่าน 

คอลัมน์ “สนุกกับภูาษา” ก็มาพบกับทุุกทุ่านอ้กแล้วินะ

ครับ สำาหัรับ TPA News ฉีบับน้�จะพาไป้สนุกกับภูาษาอะไรนั�น เชิิญ

ติ้ดต้ามได้เลยครับ 

ผ้้เข้ยนขอพ้ดในเร้�องของ “คาตาคานะ” สาเหัตุ้ทุ้�พ้ดเร้�องคาต้า

คานะในครั�งน้� เพราะจากการสังเกต้ด้วิยตั้วิเองเวิลาทุ้�สอน มักจะพบ

ว่ิานักเร้ยนหัลายคนไม่ถนัดคำาศัพท์ุทุ้�เข้ยนด้วิยคาต้าคานะ ยังอ่าน 

ไม่คล่อง และจำาควิามหัมายได้น้อยกว่ิาคันจิเส้ยอ้ก ควิามเห็ันส่วินตั้วิ

คิดว่ิาอาจจะเป็้นเพราะผ้้เร้ยนยังย้ดติ้ดอย่้ว่ิา คำาศัพท์ุทุ้�เข้ยนด้วิยคาต้า

คานะมาจากภูาษาต่้างป้ระเทุศ ซ้ี�งเป็้นภูาษาอังกฤษเส้ยส่วินใหัญ่

ก็เลยอ่านต้ามสำาเน้ยงทุ้�ตั้วิเองเคยชิิน แต่้เราอาจจะล้มไป้แล้วิว่ิา 

การออกเส้ยงภูาษาต่้างป้ระเทุศของไทุยกับของญ้�ปุ่้นนั�นแต้กต่้าง 

กันมาก ด้วิยโครงสรา้งของภูาษาทุ้�ไม่เหัม้อนกัน และแม้จะเป็้นคำาศัพท์ุ

คำาเด้ยวิกัน แต่้ควิามหัมาย และวิิธุ้ใช้ิก็ไม่เหัม้อนกัน

ก่อนอ้�นต้้องอธิุบายก่อนว่ิา คาต้าคานะถ้กใช้ิอย่างไรในภูาษา

ญ้�ปุ่้น การเข้ยนคาต้าคานะของคนญ้�ปุ่้นจะใช้ิกับ

1. 借用語 (Shakuyougo) คำาย้ม หัมายถ้งคำาทุ้�ย้มมาจาก

ภูาษาต่้างป้ระเทุศ เช่ิน ภูาษาจ้น ภูาษาอังกฤษ ภูาษาฝ่รั�งเศส ภูาษา

เยอรมัน 

2. カタカナ語 (Katakana-go) ภูาษาคาต้าคานะ หัมายถ้ง

คำาทุ้�เข้ยนด้วิยตั้วิอักษรคาต้าคานะเทุ่านั�น ด้เผิน ๆ ก็จะคล้ายกับข้อทุ้� 

1 แต่้ก็จะรวิมควิามไป้ถ้งข้อทุ้� 3 ด้วิย 

3. 和製英語 (Wasei-eigo) ภูาษาอังกฤษสไต้ล์ญ้�ปุ่้น  

หัมายถ้งภูาษาอังกฤษทุ้�คนญ้�ปุ่้นสร้างข้�นมาเอง และม้ควิามหัมาย

เฉีพาะตั้วิ

4. 擬音語・擬態語 (Gion-go gitai-go) คำาเล้ยนเส้ยง

ธุรรมชิาติ้ คำาเหัล่าน้�จะพบได้บ่อยในหันังส้อการ์ต้้น เป็้นเส้ยงของ

ธุรรมชิาติ้ เช่ิน เส้ยงร้องของคน, สัต้ว์ิ หัร้อ เส้ยงฝ่นต้ก เป็้นต้้น 

ประพันธ์์ รัตีนสมบัตีิ

โรึงเรึ่ยนภาษาและวัฒนธรึรึม

คำำ�ศััพท์์คำ�ต�คำ�นะ
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5. ช้ิ�อทุางวิิชิาการของพ้ชิ และสัต้ว์ิ โดยทัุ�วิ ๆ ไป้ ช้ิ�อของพ้ชิ 

และสัต้ว์ิก็จะเข้ยนด้วิยคันจิ และม้ฮิิรางานะป้ะป้นอย่้ แต่้ถ้าต้้องเข้ยน

ช้ิ�อเหัล่าน้�ในเชิิงวิิชิาการเม้�อไร จะเข้ยนด้วิยคาต้าคานะทัุนทุ้ 

สำาหัรบัวัินน้� จะพ้ดถ้งคำาศัพท์ุคาต้าคานะทุ้�เป็้นคำาย้มเป้น็หัลัก 

เพ้�อทุ้�จะได้ช่ิวิยในการจำาคำาศัพท์ุของเราได้ด้วิย คำาย้มจากภูาษาต่้าง

ป้ระเทุศทุ้�ใกล้ญ้�ปุ่้นทุ้�สุด ก็คงหัน้ป้ระเทุศจ้นไม่พ้น เพราะญ้�ปุ่้นส่งคน

ไป้รำ�าเร้ยนวิิชิาถ้งป้ระเทุศจ้น ตั้�งแต่้ยุคสมัยฮัิ�นเม้�อพันกว่ิาปี้ทุ้�แล้วิ 

สิ�งทุ้�ได้กลับมาก็ค้อการเม้อง การป้กครอง ศาสนา วัิฒนธุรรม และภูาษา 

ตั้วิอักษรคันจิก็ได้มาจากในยุคนั�น นั�นเอง คำาทุ้�มาจากภูาษาจ้นส่วิน

ใหัญ่จะใช้ิคันจิอย่้แล้วิ แต่้จะม้บางคำาคำาทุ้�นิยมเข้ยนด้วิยคาต้าคานะ 

เช่ิน 「ラーメン」 (Raamen) หัร้อบะหัม้�ราเมงทุ้�เราร้้จักกันเป็้นอย่างด้

นั�นเอง ซ้ี�งหัน้าร้านราเมงเราจะเห็ันป้้ายทุ้�สะกดคำาว่ิา ราเมงเป็้น 

คาต้าคานะ หัร้อบางร้านก็อาจจะสะกดด้วิยฮิิรางานะ เช่ิน 「らーめ
ん」 ม้

นอกจากจ้นซ้ี�งเป็้นป้ระเทุศบ้านใกล้เร้อนเค้ยงแล้วิ ก็จะม้

ป้ระเทุศจากยุโรป้ทุ้�เริ�มเข้ามาตั้�งแต่้ศต้วิรรษทุ้� 16 ซ้ี�งเป็้นยุคการล่า

อาณ์านิคมอย่างทุ้�เราเคยเร้ยนในวิิชิาป้ระวัิติ้ศาสต้ร์ ป้ระเทุศทุ้�เข้ามา

ในยุคนั�นเป็้นป้ระเทุศแรก ๆ ก็ค้อ ป้ระเทุศโป้รตุ้เกส จะม้คำาย้มทุ้�มา

จากภูาษาโป้รตุ้เกส อย่างเช่ิน タバコ (tabako) มาจากคำาว่ิา Tabaco 

ซ้ี�งปั้จจุบันก็เข้ยนด้วิยฮิิรางานะ เช่ินเด้ยวิกัน อ้กคำาหัน้�งทุ้�มาจากภูาษา

โป้รตุ้เกสต้รงๆ เลยก็ค้อ 「パン」 (pan) หัร้อ ขนมปั้ง มาจากคำาว่ิา pao 

อ้กป้ระเทุศทุ้�เข้ามาในช่ิวิงนั�นก็ค้อ ฮิอลันดา หัร้อป้ระเทุศ

เนเธุอร์แลนด์ในปั้จจุบัน คำาทุ้�มาจากภูาษาฮิอลันดา ก็ม้อย่างเช่ิน 「ガ
ラス」 (garasu) แป้ลว่ิา กระจก มาจากคำาว่ิา Glass และคำาว่ิา 「コッ
プ」 (Koppu) แป้ลว่ิา แก้วินำ�า มาจากคำาว่ิา  kop

หัลังจากนั�น เม้�อญ้�ปุ่้นเริ�มเปิ้ดป้ระเทุศในยุคสมัยเมจิ (ป้ระมาณ์

รัชิกาลทุ้� 5) ก็จะม้ต่้างชิาติ้เข้ามามากข้�น เช่ิน เยอรมน้ อังกฤษ ฝ่รั�งเศส 

และสหัรัฐอเมริกา แน่นอนญ้�ปุ่้นก็ได้รับเอาอิทุธิุพลจากภูาษาของ

ป้ระเทุศเหัล่าน้�มาด้วิย 

ภูาษาเยอรมันจะม้อิทุธิุพลมากในเร้�องของการแพทุย์ และ

เทุคโนโลย้ทุ้�ทัุนสมัย คำาทุ้�มาจากภูาษาเยอรมันส่วินใหัญ่ก็จะเป็้นคำา

ด้านการแพทุย์ หัร้อเคม้อุต้สาหักรรม เช่ิน 「ウィルス」 (Virus) หัร้อ

ไวิรัส เป็้นคำาทุ้�มาจากภูาษาเยอรมัน ซ้ี�งม้รากศัพท์ุมาจากภูาษาละติ้น

อ้กทุ้ ถ้าเป็้นภูาษาเยอรมันจะออกเส้ยงว่ิา ว้ิรุส และก็เพ้�ยนมาเป็้น 

วิิรุส อ้กคำาหัน้�งก็ค้อ 「ワクチン」 (wakuchin) หัร้อวัิคซ้ีน มาจากคำาว่ิา 

Vakzine ในภูาษาเยอรมัน

คำาย้มจากภูาษาฝ่รั�งเศสใช้ิกันในเร้�องของแฟัชัิ�น อาหัาร และ

สังคม การเม้อง ยกตั้วิอย่างเช่ิน 「レストラン」 (resutoran) หัร้อ

ภัูต้ต้าคาร ร้านอาหัาร มาจากคำาว่ิา Restaurant นั�นเอง อ้กคำาก็ค้อ 

「カフェ」 (kafe) หัร้อร้านกาแฟั มาจากคำาว่ิา Café  

ในส่วินของภูาษาอังกฤษ คำาย้มจากภูาษาอังกฤษทุ้�มักพบบ่อย

ก็ค้อคำาว่ิา 「キャンペーン」 หัร้อแคมเป้ญ มาจากคำาว่ิา Campaign 

หัมายถ้ง โครงการหัร้อกิจกรรมทุ้�ทุำาอย่างต่้อเน้�องให้ับรรลุต้าม

วัิต้ถุป้ระสงค์ ในช่ิวิงน้�จะได้พบกับคำาน้�ค่อนข้างมาก สำาหัรับโครงการ

ต่้าง ๆ ทุ้�ภูาครัฐเสนอออกมาเพ้�อช่ิวิยเย้ยวิยาในด้านต่้าง ๆ 

คำาต่้อมา ค้อ คำาว่ิา 「レジ」 (reji) เป็้นคำาย่อมาจากคำาว่ิา 

「キャッシュレジスター」 (kyasshu rejistaa) มาจากคำาว่ิา Cash 

Register ซ้ี�งจริง ๆ แล้วิหัมายถ้งเคร้�องคิดเงิน หัร้อเคร้�องแคชิเช้ิยร์ทุ้�

เราสามารถพบได้ในร้านสะดวิกซ้ี�อหัร้อซ้ีเป้อร์มาร์เก็ต้ แต่้คนญ้�ปุ่้นจะ

เอามาใช้ิในควิามหัมายของเคาน์เต้อร์ชิำาระเงิน

เป็้นอย่างไรบ้างครับ สำาหัรับเร้�องราวิของคำาย้มจากภูาษาต่้าง

ป้ระเทุศทุ้�ใช้ิในภูาษาญ้�ปุ่้น หัวัิงว่ิาทุ่านผ้้อ่านคงจะไดรั้บควิามร้้ไป้บ้าง

ไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วิติ้ดต้ามคอลัมน์สนุกกับภูาษาญ้�ปุ่้น ใน TPA 

News ฉีบับต่้อไป้นะครับ สำาหัรับฉีบับน้�ขอลาไป้ก่อนนะครับ สวัิสด้

ครับ




