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ส
ว้สดีปีีใหัม่ ปีี พื่.ศ. 2566 หัร่อ ปีีเรวะที� 5 (令和五年) สำหรับัปีีท่่�แล้ว 

ม่เ่รื�องราวเกิ่ด้ขึ�นม่าก่ม่ายู่ท่ั�งภายู่ในปีระเท่ศไท่ยู่ และระดั้บัโลก่ไม่ว่่าจะเป็ีน

สงคุราม่รสัเซยู่่-ยู่เ่คุรน สถืานก่ารณก์่ารแพรร่ะบัาด้ของโรคุต้ดิ้เชิื�อไวรสัโคุโรนา 2019 ท่่�ยู่งั

ไม่ส่ิ�นสดุ้ ก่ารปีรบััราคุาขึ�นของคุา่คุรองชิพ่ ราคุาพลงังานท่่�ปีรบััตั้วส่งขึ�นสง่ผ่ลต้อ่คุ่าไฟัฟัา้

ของแต้่ละบั้านเรือน สำหรับัปีระเท่ศญ่�ปีุ่นเองก่็ได้้รับัผ่ลก่ระท่บัจาก่ราคุาพลังงานปีรับัต้ัว

สง่ขึ�น อาจจะเป็ีนเพราะเหตุ้ผ่ลเหล่าน่� ก่ารคัุด้เลือก่คัุนจิแห่งปี ี(今年の漢字 Kotoshi No 

Kanji) ของปีีเรวะท่่� 4 ท่่�ผ่่านม่าโด้ยู่สม่าคุม่ท่ด้สอบัคุวาม่ถืนัด้คุันจิ

ของญ่�ปีุ่น (日本漢字検定協会) คุือ คุำว่า Sen 戦 ท่่�แปีลว่าก่าร

รบั ก่ารต่้อส่้ ซึ�งคัุนจิต้ัวน่�เคุยู่ถื่ก่เลือก่ม่าแล้วต้อนปีี พ.ศ. 2544 

(คุ.ศ. 2001) ปีีท่่�เก่ิด้เหตุ้วินาศก่รรม่ 9/11 ซึ�งในปีีน่� คุำว่า 戦 ม่่คุน

เสนอม่าม่าก่ท่่�สุด้ 10,804 เส่ยู่ง จาก่ 223,000 เส่ยู่งท่่�ส่งม่าร่วม่

โหวต้ต้ั�งแต้่วันท่่� 1 ถืึง 5 พฤศจิก่ายู่น พ.ศ. 2565 ส่วนคุันจิตั้วท่่� 

ถืก่่โหวต้เป็ีนอนัด้บััสองคืุอ  An 安 (คุนัจติ้วัน่�ม่ห่ลายู่คุวาม่หม่ายู่ เช่ิน 

ราคุาถื่ก่ คุวาม่ปีลอด้ภัยู่ ) ซึ�งแพ้อันด้ับัหนึ�งไปีเพ่ยู่งแคุ่ 188 เส่ยู่ง 

สม่าคุม่ท่ด้สอบัคุวาม่ถืนดั้คุนัจขิองญ่�ปีุน่ก่ลา่ววา่ เปีน็เพราะวา่ 戦 

ถื่ก่เลือก่นั�นเพราะปีีท่่�ผ่่านม่่เรื�องสงคุราม่แล้วก็่คุนญ่�ปีุ่นต้้องต่้อส่้

ก่ับัภาวะราคุาคุ่าคุรองชิ่พท่่�พุ่งส่งขึ�น ส่วนคุันจิ 安 นั�นน่าจะเพราะ

ก่ารอ่อนคุ่าลงเป็ีนปีระวัต้กิ่ารณ์ของเงินเยู่นแล้ว (ในภาษาญ่�ปีุน่ใช้ิ

คุำว่า 円安 Enyasu) และยัู่งม่่สาเหตุ้หลายู่ปีระก่ารท่่�ท่ำให้ผ่่้คุน

ร่้สึก่ไม่่สบัายู่ใจเก่่�ยู่วก่ับัคุวาม่ปีลอด้ภัยู่ ซึ�งคุำว่าคุวาม่ปีลอด้ภัยู่ 

จะใชิ้คุำว่า 安心安全 (Anshin Anzen) [1] ส่วนต้ัวผ่ม่หวังให้

ปีีน่�จะเปี็นปีีท่่สงบัสุข ท่่านผ่่้อ่านม่่คุวาม่สุข ม่่สุขภาพท่่�แข็งแรง 

ต้ลอด้ท่ั�งปีี และคุอยู่ต้ิด้ต้าม่นานา น่าร่้ ภาษาญ่�ปีุ่นก่ันต้่อไปี

อุำพัน เหล�าสูุ่นทร
นักวิจััยอิสรึะ

ตอนที่่� 23 ภัยพิบัติ และการ์ต่น
新年あけましておめでとうございます

เรียนรู้ญี่ี�ป่�น

จากการ์ตูน(ญี่ี�ป่�น)

ปี้ายู่สัญลัก่ษณ์ต้ึก่หลบัภัยู่สึนาม่ิ
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ภัย์พัิบัติ	แล็ะการ์ต่น

ก่ลบััม่าส่่เนื�อหาของต้อนน่� บัอ่ยู่คุรั�ง 

ท่่�ท่่านผ่่้อ่านจะได้้รับัข้อม่่ลภัยู่พิบััติ้จาก่

ก่ารต์้น่ เพราะภยัู่พบิัตั้เิปีน็สว่นหนึ�งในชิว่ติ้

ปีระจำวันของญ่�ปุ่ีนเลยู่ก่็ว่าได้้ ก่าร์ต้่นท่่�

เก่่�ยู่วข้องกั่บัชิ่วิต้ปีระจำวันจึงมั่ก่จะม่่ฉาก่

ท่่�เก่่�ยู่วก่บััภยัู่พบิัตั้แิท่รก่อยู่่ใ่นท่อ้งเรื�อง ก่าร

เร่ยู่นร่้คุำศัพท่์เก่่�ยู่วก่ับัภัยู่พิบััต้ิไว้อาจจะ

ชิ่วยู่ให้ท่่านผ่่้อ่านม่่คุวาม่เข้าใจเนื�อหาใน

ก่ารต์้น่ และสำหรบััท่า่นผ่่อ้า่นท่่�ม่โ่อก่าสม่า

ปีระเท่ศญ่�ปีุ่นแล้วปีระสบัภัยู่ อาจจะชิ่วยู่

ให้ท่่านอพยู่พได้้ท่ันท่่วงท่่ เพราะชิ่วงหลัง 

คุนไท่ยู่ม่าเท่่�ยู่วปีระเท่ศญ่�ปุ่ีนเพิ�ม่ม่าก่ขึ�น 

อ่ก่ท่ั�งเด้ือนม่ก่ราคุม่ของทุ่ก่ปีียู่ังเปี็นชิ่วง 

ก่ารรำลกึ่ถืงึแผ่น่ด้นิไหวใหญฮ่นัชินิ ปี ีพ.ศ. 

2538 ในปีีน่�จะคุรบัรอบั 28 ปีีในวันท่่� 17 

ม่ก่ราคุม่น่� 

หาก่ใคุรยัู่งจำเรื�อง หลับัต้าฝั่น ถืึง 

ชิื�อเธีอ (Kimi No Na Wa 君の名は)

ภาพยู่นต้ร์ก่าร์ต้่นท่่�ได้้รับัคุวาม่นิยู่ม่ม่าก่

เม่ื�อปีี คุ.ศ. 2016 เป็ีนเรื�องราวของอุก่า

บัาต้ท่่�ต้ก่ลงม่าใส่หม่่่บั้านแห่งหนึ�ง ถื้า

นกึ่ถึืงปีระเท่ศญ่�ปีุน่ เรานา่จะคุดิ้ถึืงแผ่น่ด้นิ

ไหว (Jinshin 地震) และสึนาม่ิ (Tsunami 

津波) หรือน�ำท่่วม่ Kouzui 洪水อันเก่ิด้

ม่าจาก่พายุู่ (Taifuu台風) เปี็นต้้น แต้่

ภาพยู่นต้รเ์รื�องน่�เลอืก่ภยัู่พบิัติั้จาก่ด้าวหาง  

彗星災害 (彗星 Suisei แปีลว่าด้าวหาง 

เส่ยู่งอ่านเหม่ือนก่ับัด้าวพุธีท่่�ออก่เส่ยู่ง 

Suisei แต่้ใชิ้คุันจิคุนละตั้ว 水星ส่วนคุำ

ว่าภัยู่พิบััต้ิ 災害 อ่านออก่เส่ยู่งว่า Saigai) 

ซึ�งคุวาม่เห็นสว่นตั้วของผ่ม่ คุดิ้วา่นา่จะพบั

ภัยู่พิบััติ้ปีระเภท่น่�ยู่าก่ หาก่ท่่านผ่่้อ่านม่า

ปีระเท่ศญ่�ปีุ่นน่าจะพบัเจอกั่บัแผ่่นดิ้นไหว 

และสึนาม่ิม่าก่ก่ว่า 

วันน่�ผ่ม่จึงขอเพิ�ม่คุำศัพท์่ท่่�สำคัุญ

อ่ก่คุำคุือ ก่ารอพยู่พ หรือในภาษาญ่�ปีุ่นใชิ้

และแผ่่นด้ินไหว และคุลื�นสึนาม่ิในโท่โฮกุ่ 

พ.ศ. 2554 แต่้ส่วนต้ัวคุิด้ว่าผ่่้อ่านเป็ีนท่่�

คุอก่าร์ต้่นญ่�ปีุ่นปีก่ต้ิน่าจะเข้าใจคุำศัพท่์

ได้้ยู่าก่ เลยู่ยู่ก่ต้ัวอยู่่างก่าร์ต้่นท่่�เปี็นท่่�นิยู่ม่

ด่้ก่ว่า หวังว่าทุ่ก่ท่่านท่่�ม่าเยู่ือนญ่�ปุ่ีนจะ

เต้รยู่่ม่รับัม่อืหาก่ต้อ้งปีระสบัก่บััภยัู่พบัิัต้นิะ

คุรับั ท่้ายู่สุด้น่�ขอเอาร่ปี Tokyo Big Sight 

東京ビッグサイト สถืานท่่�จัด้งาน Comic 

Market หลังจาก่ท่่�ปีระชิาสัม่พันธ์ีไปีในต้อน

ท่่�แล้วม่าให้ชิม่ก่ันคุรับั   

แหล่งอ้างอิง

[1] https://www3.nhk.or.jp/news/

html/20221212/k10013920341000.html

[2] https://www.data.jma.go.jp/

eqev/data/nteq/index.html

[3] https://www3.nhk.or.jp/news/

special/saigai/natural-disaster/natu-

ral-disaster_04.html

[4] https://www.bousai.go.jp/

kaigirep/hakusho/h24/bousai2012/

html/honbun/1b_1h_1s_01_01.htm

Tokyo Big Sight (東京ビッグサイト)

คุำว่า 避難 Hinan ซึ�งโด้ยู่ปีก่ติ้จะม่่เส่ยู่ง

ต้าม่สายู่หรือออก่อาก่าศท่างโท่รท่ัศน์ 

ขอให้อพยู่พ ถื้าในท่้องเรื�อง 君の名は คุือ

ให้หลบัท่่�โรงเร่ยู่นม่ัธียู่ม่ (高校) โด้ยู่ปีก่ต้ิ

แล้วโรงเร่ยู่นต่้าง ๆ จะเป็ีนสถืานท่่�อพยู่พ 

避難所 (Hinanjo) แต่้สำหรับัก่รณ่สินามึ่ 

คุวรวิ�งขึ�นตึ้ก่ส่ง ซึ�งจะม่่หลายู่ตึ้ก่ท่่�ม่่ปี้ายู่

สัญลัก่ษณ์ต้ิด้อยู่่่ ปีัจจุบัันปีระเท่ศญ่�ปีุ่น

โด้ยู่เฉพาะภาคุรัฐก่ำลังเต้รยู่่ม่ก่ารรับัมื่อกั่บั

แผ่่นด้ินไหวแอ่งนันไคุ (南海トラフ地震
Nankai megathrust earthquakes) ซึ�งม่่

คุาบัก่ารของก่ารเกิ่ด้อยู่่่ท่่� 100-150 ปีี [2] 

ซึ�งญ่�ปีุน่จะได้รั้บัผ่ลก่ระท่บัเป็ีนวงก่ว้างจาก่

สึนาม่ิ ต้ลอด้แนวชิายู่ฝ่ั่งด้้านท่ิศใต้้ ต้ั�งแต้่

โต้เก่ยู่่วจนถืงึคุวิชิเ่ลยู่ และคุาด้ว่าจะม่ผ่่่เ้สยู่่

ชิว่ติ้ถืงึ 320,000 คุน [3] หาก่เท่ยู่่บักั่บัแผ่น่

ด้ินไหวใหญ่ฮันชิิน ท่่�ม่่ผ่่้เส่ยู่ชิ่วิต้ปีระม่าณ 

6,000 คุน แผ่่นด้ินไหว และคุลื�นสึนาม่ิใน

โท่โฮกุ่ พ.ศ. 2554 ปีระม่าณ 15,000 คุน 

[4] แล้วเปี็นแผ่่นด้ินไหวท่่�น่าก่ลัว และคุวร

เต้ร่ยู่ม่รับัม่ือ

จริง ๆ แล้วม่่ก่าร์ต่้นท่่� เก่่�ยู่วก่ับั 

ภยัู่พบิัตั้โิด้ยู่ต้รงหรอืถืา่ยู่ถือด้ปีระสบัก่ารณ์

จาก่แผ่่นด้ินไหวใหญ่ฮันชิิน ปีี พ.ศ. 2538 
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