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ภาษาญี่่�ปุ่่�น
ในโตเกี่ยวโอลิมปุ่ิกี 2020

ประพันธ์์ รัตีนสมบัตีิ

โรึงเรึ่ยนภาษาและวัฒนธรึรึม ส.ส.ที่.

ส
วัสู่ดีืค่รับั ที่��นสู่ม�ชิ่กั และผ้่อ��น TPA News ท่ี่กัที่��น 

ค่อลัมน์ “สู่น่กักัับัภ�ษ�” กัลับัม�พบักัับัท่ี่กัที่��น 

อีกัแล้วนะค่รับั สู่ำ�หรับั TPA News ฉบัับันี�จำะพ�ไปสู่น่กักัับัภ�ษ�

อะไรนั�น เชิ่ญติดืต�มได้ืเลยค่รับั 

เดืือนทีี่�ผ��นม�อีเว้นท์ี่สู่ำ�คั่ญทีี่�มีกั�รกัล��วถึงกัันม�กั นั�นคื่อ 

กีัฬ�โอลิมปิกัทีี่�ผ้่ค่นทัี่�วโลกัรอค่อยนะค่รับั ถึงแม้ว��จำะประสู่บั

ปัญห�วิกัฤติโค่วิดื-19 แต�ประเที่ศัญี� ป่่นก็ัยังยืนยันทีี่�จำะจัำดื 

กั�รแข้�งขั้น ตอนทีี่�ผ้่เขี้ยนเขี้ยนต้นฉบัับัอย่�นี� โตเกีัยวโอลิมปิกั 2020 

ก็ัได้ืปิดืฉ�กัไปแล้วอย��งสู่มบ่ัรณ์์ 

แต�ก็ัยังมีกั�รแข้�งขั้นพ�ร�ลิมปิกัรออย่�ในช่�วงปล�ยเดืือน 

เพร�ะฉะนั�นผ้่เขี้ยนจำะข้อพ่ดืถึงเกัร็ดืค่ว�มร้่ และภ�ษ�ญี�ป่่นทีี่�น��

สู่นใจำเกีั�ยวกัับัโตเกีัยวโอลิมปิกั 2020 นะค่รับั 

อันดั้บแรกำ จำะข้อพ่ดืถึงค่ว�มร้่ทัี่�ว ๆ ไปเกีั�ยวกัับัโตเกัียว

โอลิมปิกักัันกั�อนนะค่รับั กัำ�หนดืกั�รจัำดืโตเกีัยวโอลิมปิกั 2020 คื่อ 

23 กัรกัฎ�ค่ม 2021 - 8 สิู่งห�ค่ม 2021 และกัำ�หนดืกั�รจัำดืพ�ร�

ลิมปิกั 2020 คื่อ 24 สิู่งห�ค่ม - 5 กัันย�ยน 2021 โตเกีัยวโอลิมปิกั

ค่รั�งนี�เป็นค่รั�งทีี่� 2 โดืยค่รั�งแรกัจัำดืขึ้�นในวันทีี่� 10 ต่ล�ค่ม – 24 

ต่ล�ค่ม 1964 มี 205 ประเที่ศั + ทีี่มนักักีัฬ�ผ้่ลี�ภัยเข้้�ร�วมใน 

กั�รแข้�งขั้นค่รั�งนี� สู่ำ�หรับัประเที่ศัรัสู่เซีียไม�สู่�ม�รถเข้้�ร�วมในฐ�นะ

ประเที่ศัไดื้ เนื�องจำ�กัถ่กัห้�มเข้้�แข้�งขั้นหลังจำ�กัเกัิดืเรื�องอื�อฉ�ว

เกีั�ยวกัับักั�รใช้่สู่�รกัระต้่นในนักักีัฬ� แต�สู่�ม�รถเข้้�ร�วมได้ืในฐ�นะ

ค่ณ์ะกัรรมกั�รโอลิมปิกัรัสู่เซีียหรือ ROC ซึี�งภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว��

ロシアオリンピック委員会 (roshia orinpikku iinkai) ไตห้วันเอง

ก็ัไม�สู่�ม�รถใช้่ชื่�อ สู่�ธ�รณ์รัฐจีำน ได้ื เพร�ะประเที่ศัจีำนไม�ถือว��

ไต้หวันเป็นประเที่ศั ที่ำ�ให้ไต้หวันต้องเปลี�ยนม�ใช่้ชื่�อ Chinese 

Taipei จึำงจำะสู่�ม�รถสู่�งนักักีัฬ�เข้้�แข้�งขั้นได้ื นอกัจำ�กันี�ยังมีทีี่ม 

ผ้่ลี�ภัยเข้้�แข้�งขั้นโอลิมปิกัเป็นค่รั�งทีี่� 2 

ผ้่ลี�ภัย หม�ยถึง ผ้่ทีี่�ถ่กับัังคั่บัหรือจำำ�เป็นต้องออกัจำ�กั

ประเที่ศัข้องตัวเอง เพื�อหลบัหนีสู่งค่ร�ม กั�รไล�ล��สัู่งห�ร หรือ 

ภัยธรรมช่�ติ 

ค่ำ�ว�� โอลิัมปิ็กำ ค่นญี�ป่่นจำะเรียกั 2 แบับั คื่อ オリンピッ
ク (orinpikku) หรือ 五輪 (gorin) แปลว�� 5 ห�วงทีี่�เป็นสัู่ญลักัษณ์์

ข้องกีัฬ�โอลิมปิกันั�นเอง

กั�รแข้�งขั้นมีทัี่�งหมดื 33 ช่นิดืกีัฬ� 339 ร�ยกั�ร (50 ช่นิดื

กีัฬ�ย�อย)  มีกีัฬ�ทีี่�ถ่กับัรรจ่ำเข้้�ไปใหม� 5 ช่นิดืด้ืวยกัันคื่อ 

➀ 野球・ソフトボール (yakyuu/sofuto booru) กีัฬ�

เบัสู่บัอล / ซีอฟัต์บัอล

➁ 空手 (karate) กีัฬ�ค่�ร�เต้

➂ スケートボード (sukeeto boodo) กีัฬ�สู่เก็ัตบัอร์ดื

➃ スポーツクライミング (supootsu kuraimingu) กีัฬ�

ปีนหน้�ผ�

➄ サーフィン (saafin) กีัฬ�โต้ค่ลื�น

      

สู่ำ�หรับัเหรียญร�งวัล หรือ メダル (medaru) ในโตเกีัยว

โอลิมปิกัค่รั�งนี� ญี�ป่่นได้ืรับัเหรียญม�กักัว��โอลิมปิกั 2016 ทีี่�เมือง 

ริโอเดือจำ�เนโร ประเที่ศับัร�ซิีล ได้ืรับัเหรียญที่อง 金メダル (kin 

medaru) 27 เหรียญ เหรียญเงิน 銀メダル (gin medaru) 14 

เหรียญ และเหรียญที่องแดืง 銅メダル (doo medaru) 17 เหรียญ 

เป็นอันดัืบัทีี่� 3 ข้องต�ร�ง 

อันดัืบัต�อไป ม�ด่ืร�ยละเอียดืทีี่�น��สู่นในโอลิมปิกัค่รั�งนี�กััน

นะค่รับั สั่ญลัักำษณ์  หรือภ�ษ�ญี� ป่่นเรียกัว�� エンブレム
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(enburemu) ข้องโตเกีัยวโอลิมปิกั 2020 คื่อ ล�ยต�ร�งหม�กัร่กั 

ภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว�� 市松模様 (ichimatsu moyoo) ซึี�งเป็นล�ย 

ทีี่�นิยมใช้่ในย่ค่สู่มัยเอโดืะ (ค่.ศั.1603-1867) ที่��นผ้่อ��นสู่�ม�รถ

พบัลวดืล�ยนี�ได้ืจำ�กัช่่ดืข้องทัี่นจิำโร�ตัวเอกัในเรื�องดื�บัพิฆ่�ตอสู่่ร

นั�นเอง 

ม�ส่คำอต หรือภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว�� マスコット (masukotto) 

ข้องโอลิมปิกัค่รั�งนี� มีชื่�อว�� Miraitowa ม�จำ�กัค่ำ�ว�� Mirai (未来) 

ทีี่�แปลว�� อน�คำต กัับัค่ำ�ว�� Towa (永遠) ทีี่�แปล

ว�� นิรันด้ร์ หม�ยถึงค่ว�มปร�รถน�ให้กั�รแข้�งขั้น

โตเกีัยวโอลิมปิกั 2020 นี�นำ�ไปสู่่�อน�ค่ตทีี่�เต็ม 

ไปด้ืวยค่ว�มหวังข้องผ้่ค่นทัี่�วโลกัตลอดืไป นอกัจำ�กั

ม�สู่ค่อตโตเกัียวโอลิมปิกัแล้วก็ัยังมีม�สู่ค่อตพ�ร�ลิมปิกัอีกัด้ืวย 

ม�สู่ค่อตนี�มีชื่�อว�� Someity ม�จำ�กัค่ำ�ว�� Someiyoshino (ソメイ
ヨシノ) เป็นชื่�อพันธ์่ข้องดือกัซี�ก่ัระทีี่�พบัเห็นได้ืทัี่�วไปในประเที่ศั

ญี�ป่่น และค่ำ�ว�� So Mighty ทีี่�แปลว�� ที่รงพลัง ซึี�งเป็นตัวแที่น

นักักีัฬ�พ�ร�ลิมปิกัทีี่�เอ�ช่นะอ่ปสู่รรค่ และกัำ�หนดืข้อบัเข้ตข้อง

ค่ว�มเป็นไปได้ืใหม� ๆ

แนวคิ่ดืด้ื�นกั�รรักัษ�สิู่�งแวดืล้อมข้องโตเกีัยวโอลิมปิกัก็ั

โดืดืเดื�นเช่�นเดีืยวกััน มีกั�รนำ�วัสู่ด่ืรีไซีเคิ่ลม�ใช้่ในหล�ย ๆ  ร่ปแบับั 

เช่�น ข้บัวนวิ�งค่บัเพลิง ภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว�� 聖火リレー (seika rirei) 

ช่่ดืข้องผ้่วิ�งค่บัเพลิงโอลิมปิกัที่ำ�ขึ้�นจำ�กัข้วดืพล�สู่ติกัรีไซีเคิ่ล 

เหรียญร�งวัลก็ัที่ำ�ขึ้�นจำ�กักั�รรีไซีเคิ่ลสู่ม�ร์ตโฟัน และอ่ปกัรณ์์

อิเล็กัที่รอนิกัส์ู่ข้น�ดืเล็กัทีี่�ประช่�ช่นบัริจำ�ค่ตั�งแต�เดืือนเมษ�ยน 

2017 ถึงเดืือนมีน�ค่ม 2019  

แนวคิ่ดืด้ื�นกั�รเชื่�อมโยงโตเกีัยวโอลิมปิกั 1964 ผ้่อ��นที่��น

ใดืที่ี�ได้ืช่มพธีิเปิดืกั�รแข้�งขั้นโตเกีัยวโอลิมปิกัทีี่�ผ��นม� ค่งจำะจำำ�กััน

ได้ืถึง ピクトグラム (pikutoguramu) หรือ Pictogram หรือ ร่ป

สัู่ญลักัษณ์์แที่นกั�รสืู่�อสู่�รทีี่�ที่ำ�ให้ท่ี่กัค่นเข้้�ใจำข้้อม่ลแที่นกั�รใช่ตั้ว

อักัษร และประเที่ศัญี�ป่่นได้ืนำ�ม�ใช้่ในวงกั�รกีัฬ�เป็นค่รั�งแรกัใน

โตเกัียวโอลิมปิกั ปี 1964 และประเที่ศัญี�ป่่นก็ัได้ืนำ�ข้องเดิืมทีี่� 

เค่ยใช้่ในปี 1964 กัลับัม�ใช้่อีกัค่รั�งในโตเกีัยวโอลิมปิกั 2020 

ลัำ�ดั้บสุ่ด้ทุ้�ย่ ผ้่เขี้ยนข้อเสู่นอค่ำ�ศััพท์ี่เกีั�ยวกัับักีัฬ� และ

นักักีัฬ�ทีี่�น��สู่นใจำนะค่รับั 

- กีัฬ�เบัสู่บัอล ภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว�� 野球 (yakyuu)

- กีัฬ�เที่เบิัลเที่นนิสู่ (ปิงปอง) ภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว�� 卓球 

(takkyuu) 

- กีัฬ�ว��ยนำ�� ภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว�� 競泳 (kyouei) 

- กีัฬ�เที่ค่วันโดื ภ�ษ�ญี�ป่นเรียกัว�� テコンドー (tekondou) 

- กีัฬ�กัรีฑ์� ภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว�� 陸上競技 (rikujou kyougi) 

- นักักีัฬ� ภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว�� 選手 (senshu) 

- ผ้่ช่�ย ภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว�� 男子 (danshi) 

- ผ้่หญิง ภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว�� 女子 (joshi) 

- ประเภที่เดีื�ยว ภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว�� 個人 (kojin)

- ประเภที่ทีี่ม ภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว�� 団体 (dantai) 

- หม่�บ้ั�นนักักีัฬ� ภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว�� 選手村 (senshumura)     

เป็นอย��งไรบ้ั�งค่รับั สู่ำ�หรับัเรื�องร�วข้องค่ำ�ยืมจำ�กัภ�ษ�

ต��งประเที่ศัที่ี�ใช้่ในภ�ษ�ญี�ป่่น หวังว��ที่��นผ้่อ��นค่งจำะไดืรั้บัค่ว�ม

ร้่ไปบั้�งไม�ม�กักั็น้อยนะค่รับั แล้วติดืต�มค่อลัมน์ สู่น่กักัับัภ�ษ�

ญี�ป่่น ใน TPA News ฉบัับัต�อไปนะค่รับั




