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ภ
าษาเป็ีนี้สิ�งท่้�มนุี้ษยใ์ช้ิส้�อสาร้กนัี้ในี้กลุ่่มของต้นี้ แต่้ล่ะ

ปีร้ะเท่ศจึงม้ภาษาเพ้�อไว้เปี็นี้ต้ัวกล่างในี้การ้ส้�อสาร้

ของคนี้ภายในี้ชิาต้ิ โดูยพัฒ่นี้าการ้ของภาษานี้ั�นี้ จะม้การ้แฝึง

วฒั่นี้ธีร้ร้ม ขนี้บัธีร้ร้มเนี้ย้ม อะไร้ต้า่ง ๆ  เขา้ไปีดูว้ย ซึ่ึ�งถึา้เร้าเปีน็ี้คนี้

ท่้�สนี้ใจจะเร้้ยนี้ภาษาต่้างชิาต้ิ อ้กหนึี้�งสิ�งท่้�จะไม่เร้้ยนี้รู้้ ไม่ไดู้ ค้อ 

การ้เร้ย้นี้วฒั่นี้ธีร้ร้มของชินี้ชิาต้นิี้ั�นี้ ๆ  ไปีพร้้อม ๆ  กนัี้ เพร้าะจะท่ำาให้

เขา้ใจภาษานัี้�นี้ ๆ  ไดู้ถึอ่งแท้่ยิ�งขึ�นี้ แล่ะสามาร้ถึท่ำาใหเ้ร้าส้�อสาร้กบัั

เจ้าของภาษานัี้�นี้ ๆ ท่้�ม้ภาษา แล่ะขนี้บัธีร้ร้มเนี้้ยม วัฒ่นี้ธีร้ร้ม 

ต่้างจากเร้า ไดู้อย่างร้าบัร้้�นี้ แล่ะเข้าใจกันี้มากยิ�งขึ�นี้ หนึี้�งสิ�งท้่�ผูู้้เข้ยนี้ 

คิดูว่า เปี็นี้อ้กสิ�งหนี้ึ�งท่้�ผูู้้เร้้ยนี้ภาษาต้่างปีร้ะเท่ศควร้รู้้ ซึ่ึ�ง ณี ท่้�นี้้�ก็

ค้อ ภาษาญ้�ปีุ่นี้ ควร้ศึกษาไว้ นี้ั�นี้ก็ค้อ ภัาษากาย (ボディーラン
ゲージ：Bodii Rangeeji) ของคนี้ญ้�ปีุ่นี้คร้ับั

ภาษากายท่้�ปีร้ะกอบัไปีดู้วย อาจจะเปี็นี้ ท่าทาง (仕草：
しぐさ：Shigusa) ต้่าง ๆ  หร้้ออาจจะเปี็นี้ สัญลัักษณี์ม่ือ (ハンド
サイン：Hando Sain) ต้่าง ๆ นี้ั�นี้ ท่่านี้ผูู้้อ่านี้ท่ร้าบัไหมคร้ับั ว่าคนี้

แต้่ล่ะชิาต้ินี้ั�นี้ม้ภาษากายท้่�จะแสดูงความหมายถึึงสิ�งต้่าง ๆ ท่้� 

แต้กต้่างกันี้ วันี้นี้้�ผูู้้เข้ยนี้จะขอยกภาษากายท่้�เดู่นี้ ๆ ของคนี้ญ้�ปีุ่นี้ 

โดูยเฉพาะท่้�แต้กต้่างจากภาษากายของคนี้ไท่ย มานี้ำเสนี้อท่่านี้ 

ผูู้้อ่านี้คร้ับั

ภาษากายของคนี้ญ้�ปีุ่นี้แบับัแร้กท้่�แต้กต้่างจากคนี้ไท่ย

อยา่งมากคอ้ ภาษากายท่้�หมายถึงึ “ต์วััเอง” (自分：じぶん：Jibun) 

ของคนี้ญ้�ปีุน่ี้คร้บัั ถึา้เวล่าท่า่นี้ผูู้อ้า่นี้จะแสดูงภาษากาย เพ้�อส้�อถึงึ 

“ต้ัวเอง” คนี้ไท่ยเร้าจะใชิ้ นี้ิ�วชิ้� (人差し指：ひとさしゆび： 
Hitosashi Yubi) ชิ้�ไปีท่้�บัร้ิเวณีหนี้้าอกของเร้าใชิ่ไหมคร้ับั แต้่ท่่านี้

ผูู้้อ่านี้ท่ร้าบัหร้้อไม่ว่า คนี้ญ้�ปุ่ีนี้เวล่าแสดูงภาษากายท่้�หมายถึึง 

“ต้วัเอง” จะช้ิ�ไปี “จมู่ก” (鼻：はな：Hana) ของตั้วเองครั้บั ซึึ่�งตั้วผูู้้เขย้นี้ 

เองต้อนี้ไปีเร้้ยนี้ท่้�ญ้�ปุ่ีนี้ใหม่ ๆ แร้ก ๆ เวล่าไดู้เห็นี้ภาษากายท้่� 

หมายถึงึ “ต้วัเอง” ของคนี้ญ้�ปีุน่ี้ ท่้�ใชิน้ี้ิ�วช้ิ� ชิ้�ไปีท่้�จมกูของต้วัเองแล่ว้ 

ก็จะคิดูว่า อะไร้ต้ิดูจมูกเขาอยู่หร้้อ จนี้กว่าจะรู้้ความหมายของ

ภาษากายนี้้� ผูู้้เข้ยนี้ก็เคยปีล่่อยไก่ในี้การ้พูดูถึามคนี้ญ้�ปีุ่นี้ไปี 

แนี้ว ๆ ว่า “จมูกม้อะไร้หร้้อเปีล่่า” ไปีเส้ยหล่ายคร้ั�งเล่ยคร้ับั 

ภาษากายท้่�สองค้อ ภาษากายในี้การ้บัอกว่า “ไม่่ใช่” 

(いいえ：iie) ของคนี้ญ้�ปีุน่ี้ สำหร้บััภาษากายในี้การ้บัอกวา่ “ไมใ่ชิ”่ 

นี้้� คนี้ไท่ยเร้ามักจะท่ำท่่าท่างเหม้อนี้กับัการ้โบักม้อล่า (Bye bye) 

ใชิ่ไหมคร้ับั ซึ่ึ�งในี้บัางคร้ั�งการ้ท่ำเชิ่นี้นี้้�ของคนี้ไท่ย เวล่าส้�อสาร้กันี้ 

ก็ยังต้้องดููบัร้ิบัท่ ดููหนี้้าต้าของอ้กฝึ่ายดููว่า ท้่�ท่ำแบับันี้้�หมายถึึง 

“ไมใ่ชิ”่ หร้้อหมายถึงึ “การ้โบักมอ้ล่า” กนัี้แนี้ ่แต่้สำหร้บััภาษากาย

ในี้ความหมาย “ไม่ใชิ่” ของคนี้ญ้�ปีุ่นี้แล่้ว คืนญี�ปีุ�นจะทำท่าทาง

โดียการใช้ม่ือม่าต์ั�งไวั้ที�บริเวัณีหน้าแลั้วัโบกสะบัดี ชิ่างดูู

ล่ะม้ายคล้่ายคลึ่งกับัภาษาร่้างกายของคนี้ไท่ยเวล่ารู้้สึก “เหม็่น” 

(臭い：くさい：Kusai) กล่ิ�นี้อะไร้บัางอย่างเปี็นี้อย่างมากเล่ยคร้ับั 

ซึ่ึ�งผูู้้เข้ยนี้เองก็เคยเข้าใจว่า คนี้ญ้�ปีุ่นี้ท้่�กำล่ังแสดูงท่่าท่างของ 

ภาษากายท่้�ว่า “ไม่ใชิ่” นี้ั�นี้ กำล่ังเหม็นี้อะไร้บัางอย่าง จนี้เคยม้อยู่

คร้ั�งหนึี้�ง ผูู้้เข้ยนี้เอง ถึึงกับัพูดูกับัคนี้ญ้�ปีุ่นี้ไปีว่า “เร้าเพิ�งอาบันี้�ำ

มานี้ะ ไม่นี้่าจะเหม็นี้หร้อก” ปีล่่อยไก่ไปีอ้กหนี้ึ�งต้ัว

ภาษากายของคนญี่่�ปุ่่�น

ภาษากายของคนี้ญ้�ปีุ่นี้ท่้�หมายความว่า “ต้ัวเอง”
Credit: https://sirabee.com/2016/12/30/20161050135/
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สำหร้บััภาษากายอก้หนี้ึ�งท่า่ท่างของคนี้ญ้�ปีุน่ี้ค้อ ภาษากาย

ท่้�หมายถึึง “เงิน” (お金：おかね：Okane) สำหร้ับัท่่าท่างของ 

ภาษากายท่้�หมายถึงึ “เงนิี้” นี้้�นี้ั�นี้ คอ้ท่า่ท่างภาษากายท่้�คนี้ไท่ยท่ำ

เพ้�อหมายถึงึ “โอเค” นี้ั�นี้เองคร้บัั ซึ่ึ�งกค็อ้การ้นี้ำปีล่าย 

“นิ�วัโปี้ง” (親指：おやゆび：Oyayubi) แล่ะนี้ิ�วชิ้�ขึ�นี้

มาท่ำเปี็นี้วงกล่ม ซึ่ึ�งในี้ปีัจจุบัันี้ ยอมร้ับัว่า คนี้ญ้�ปีุ่นี้

คุ้นี้เคยกับัวัฒ่นี้ธีร้ร้มต้่างชิาต้ิมากยิ�งขึ�นี้ คนี้ญ้�ปุ่ีนี้

บัางคนี้ เวล่าคุยกับัคนี้ต้่างชิาต้ิ อาจจะท่ำภาษาม้อ 

“โอเค” แบับัท่้�คนี้ไท่ยท่ำ เพ้�อหมายถึึง “โอเค” เวล่า

ส้�อสาร้กับัเร้า แต้่ก็ไม่ไดู้เปี็นี้เชิ่นี้นี้ั�นี้เสมอไปี เร้าเอง

เวล่าสนี้ท่นี้ากบััคนี้ญ้�ปีุน่ี้อาจจะต้อ้งคอยสงัเกต้ใหดู้้ 

พยายามแปีล่ความหมายให้ถูึกต้้องโดูยพิจาร้ณีา

จากบัริ้บัท่ หร้อ้สถึานี้การ้ณ์ี ถึา้ไม่แนี้ใ่จก็ควร้จะต้อ้ง

ย้นี้ยันี้กับัคนี้ญ้�ปุ่ีนี้ท่่านี้นี้ั�นี้ เพ้�อไม่ให้เกิดูความผิู้ดูพล่าดูในี้การ้

ส้�อสาร้คร้ับั

ภาษากายสุดูท้่ายท้่�ผูู้้เข้ยนี้จะนี้ำเสนี้อท่่านี้ผูู้้อ่านี้ในี้ต้อนี้นี้้� 

ขอนี้ำเสนี้อเป็ีนี้ “ชุิดู” (セット：Setto) ซึึ่�งภาษากายท้่�หมายถึงึสิ�ง ๆ  

นี้้� ในี้ภาษาไท่ยไม่ม้นี้ั�นี้ก็ค้อ ภัาษากาย (สัญลัักษณ์ีม่ือ) ท่้� 

หมายถึึง “แฟัน หรือ คืนรัก” (恋人：こいびと：Koibito) คร้ับั 

ซึ่ึ�งจะแบั่งแยกเปี็นี้ แฟันี้ท่้�เปี็นี้ผูู้้หญิง (Girlfriend) (ガールフレン
ド：Gaaru Furendo) แล่ะ แฟันี้ท่้�เปี็นี้ผูู้้ชิาย (Boyfriend) (ボーイ
フレンド：Booi Furendo) สำหร้ับัแฟันี้ท่้�เปี็นี้ผูู้้หญิง คนี้ญ้�ปีุ่นี้จะม้

ท่า่ท่างคอ้ ชิ ู“นี้ิ�วกอ้ย” (小指：こゆび：Koyubi) ขึ�นี้มาคร้บัั เหมอ้นี้

กับัสัญล่ักษณี์ม้อ “ขอค้นี้ดู้” ของคนี้ไท่ยเร้า ส่วนี้แฟันี้ท่้�เปี็นี้ผูู้้ชิาย 

คนี้ญ้�ปีุ่นี้จะใชิ้ท่่าท่าง การ้ชิูนิี้�วโปี้งขึ�นี้มา เหม้อนี้กับัภาษากาย 

“โปีง้แล้่วนี้ะ โกร้ธีแล้่วนี้ะ” ของคนี้ไท่ยเร้าครั้บั แต่้ในี้ส่วนี้ของแฟันี้

ผูู้ช้ิายท่้�ยกนี้ิ�วโปีง้นี้ั�นี้ ปีจัจบุันัี้ดู้วยอทิ่ธีพิล่ของการ้ยกนี้ิ�วโปีง้เพ้�อกดู

ไล่ค์แล่้ว ผูู้้เข้ยนี้สังเกต้ว่าคนี้ญ้�ปีุ่นี้ท่ำสัญล่ักษณี์นี้้�นี้้อยล่ง เพร้าะ

คงม้เหตุ้การ้ณ์ีสับัสนี้ว่าหมายถึึงกดูไล่ค์ หร้้อแฟันี้ผูู้้ชิายกันี้แน่ี้

กร้ะมังคร้ับั

ภาษากายของคนี้ญ้�ปีุ่นี้ท่้�หมายความว่า “ไม่ใชิ่”
Credit: https://livejapan.com/ja/article-a0000211/

ภาษากายของคนี้ญ้�ปีุ่นี้ (สัญล่ักษณี์ม้อ) ท่้�หมายความว่า “เงินี้”
Credit: https://www.holos.jp/media/okane-gesture.php

ภาษากายของคนี้ญ้�ปีุ่นี้ (สัญล่ักษณี์ม้อ) ท่้�หมายความว่า
“แฟันี้ผูู้้หญิง Girlfriend”

Credit: https://toyokeizai.net/articles/-/229525

เปี็นี้อย่างไร้บ้ัางครั้บัสำหรั้บัภาษากายของคนี้ญ้�ปุ่ีนี้ท่้� 

ผูู้เ้ข้ยนี้นี้ำมาเสนี้อใหท่้่านี้ผูู้อ้า่นี้ในี้บัท่ความต้อนี้น้ี้� ผูู้เ้ขย้นี้คดิูวา่อาจ

จะท่ำให้ปีร้ิศนี้าบัางอย่างท้่�ท่่านี้ผูู้้อ่านี้บัางท่่านี้สงสัยกับัท่่าท่าง 

หร้้อสัญลั่กษณ์ีม้อ การ้ท่ำม้อท่ำไม้ของคนี้ญ้�ปีุ่นี้บัางปีร้ะการ้ 

ไขกร้ะจ่างไปีไดู้บัา้งนี้ะครั้บั ไว้พบักันี้ใหม่ในี้บัท่ความต้อนี้หน้ี้าครั้บั 

สวัสดู้คร้ับั




