
シャープペンシル クレープ

セロハンテープ

ホッチキス

スマホ（スマフォ）

（電子）レンジ

バンドエイド
ポロシャツ

ワンピース

キャッシュレジスター

ประพันธ รัตนสมบัติ
ผูเขียน

ตน กลาง สูง

ตวั
อย่
าง



333

คํำ�นํำ�สํำ�นักพิมพ์

“จำ�ศัพท์... ค�ต�ก�นะ” หนังสือขนาดพกพาที่รวบรวมศัพท์คาตากานะ

น่ารู้ไว้กว่า 300 คำา พร้อมบอกคำาศัพท์ท่ีเป็นท่ีมาของศัพท์คาตากานะแต่ละคำา 

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าคำาว่า パン ที่แปลว่า ขนมปัง มีที่มาจากภาษาอะไร 

หลายคนอาจคาดไม่ถึงว่า キーホルダー ที่แปลว่า พวงกุญแจ เป็นศัพท์  

คาตากานะที่คนญี่ปุ่นสร้างขึ้นเอง !? นอกจากนี้ ยังนำาเสนอคำาศัพท์หมวด 

เช่น การท่องเที่ยว อาหารการกิน สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์ แฟชั่น ความ

สวยความงาม ฯลฯ ไว้ให้ท่องจำาอีกมากมาย และยังไม่หมดเพียงแค่น้ี ภายใน

เล่มยังสอดแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับศัพท์คาตากานะใน

ภาษาญี่ปุ่นไว้ให้อ่านเล่น ๆ เป็นความรู้อีกด้วย

สำ�นักพิมพ์ภ�ษ�และวัฒนธรรม

ตวั
อย่
าง
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วิธีอ่�น Memo... คํำ�ศัพท์

สัญลักษณ์ที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้

C  ภาษาจีน D  ภาษาดัตช์
E  ภาษาอังกฤษ F  ภาษาฝรั่งเศส
Fi  ภาษาฟินแลนด์ G  ภาษาเยอรมัน

I  ภาษาอิตาลี

J  ศัพท์คาตากานะที่คนญี่ปุ่นประดิษฐ์ขึ้น ( )
L  ภาษาละติน
P  ภาษาโปรตุเกส

Memo... 

 คํำ�ศัพท์

テーマ	 thema  G    

 หัวข้อ หัวเรื่อง

● ใช้ขยายคำานามอื่น ๆ โดยเชื่อมด้วยคำาช่วย の เช่น 作
さくぶん

文の 

  テーマ (หัวข้อเรียงความ) 

คำาแปล

คำาที่เป็นที่มาของศัพท์คาตากานะ

ภาษาที่เป็นที่มาของศัพท์คาตากานะ

เกร็ดความรู้

ศัพท์คาตากานะ

ตวั
อย่
าง
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แนะนํำ�ตัวละคร

  โย
หนุ่มนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น กำาลัง

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คำายืมจากภาษาต่างประเทศของคนญี่ปุ่น

  แอน
น้องสาวของโย กำาลังเรียนชั้นปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่นที่

มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในประเทศไทย มักจะขอความช่วยเหลือด้านภาษาญ่ีปุ่น

จากโยอยู่เสมอ

  ริกะ
สาวลูกครึ่งญี่ปุ่น-ไทย เป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยที่โยเรียนอยู่

ตวั
อย่
าง
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✿✿
✿

✿ ✿

✿

รู้จักกับค�ต�ก�นะ

 : แอน เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้าง

 : ยากมากเลย ไหนจะไวยากรณ์ ไหนจะคันจิ ไหนจะคำาศัพท ์

โดยเฉพาะศัพท์คาตากานะเนี่ย อ่านยากพอ ๆ กับคันจิเลยนะ

 : ศัพท์คาตากานะนี่เป็นปัญหาสำาหรับนักเรียนต่างชาติจริง ๆ นะ 
เพราะนักเรียนจะชอบเข้าใจผิดคิดว่าศัพท์คาตากานะคือคำาทับ 

ศัพท์จากภาษาอังกฤษ แต่จริง ๆ แล้ว คำายืมในภาษาญี่ปุ่นมีที่มา 

จากหลากหลายประเทศ ถ้าเป็นประเทศในแถบเอเชียก็แน่นอนว่า 

มาจาก “จีน” ซึ่งส่วนใหญ่จะเขียนด้วยอักษรคันจิอยู่แล้ว ส่วน 

ประเทศในแถบยุโรปก็มี “โปรตุเกส” ที่เข้ามาล่าอาณานิคมใน 

ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 คำายืมที่พวกเราคุ้นเคยกันดีก็อย่างเช่น 

タバコ パン  ถัดจากโปรตุเกสก็คือ “ฮอลันดา” ซึ ่งคำา 

ยืมที่คนญี่ปุ ่นได้รับอิทธิพลจากฮอลันดาก็อย่างเช่น ガラス

コップ  

ตวั
อย่
าง
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 : โอ้โฮ พี่โยนี่รู้ละเอียดแฮะ

 : ยังมีอีกนะ พอเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่วิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เริ่มแพร่หลายเข้ามาในญี่ปุ ่น ก็จะมีคำาศัพท์ที่ได้รับอิทธิพลจาก 

ประเทศที ่พ ัฒนาแล้วอันได้แก่ “เยอรมนี” เช ่น ガーゼ   

カテゴリー  “อังกฤษ” “สหรัฐอเมริกา” เช่น サマー  

ラブ  แล้วก็ “ฝรั ่งเศส” เช่น エクレア  オムレツ   

ด้วย  

 : ไว้ต้องขอคำาแนะนำาจากพี่โยบ่อย ๆ แล้วละ

ตวั
อย่
าง
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Memo... 

 คํำ�ศัพท์

タバコ	 tabaco  P  

 บุหรี่ 

パン	 pao  P  

 ขนมปัง 

ガラス	 glas  D　　 

 กระจก

コップ	 kop  D  

 แก้วน้ำา

ガーゼ	 gaze  G  

 ผ้าพันแผล ผ้าก๊อซ

カテゴリー	 kategorie  G  

 ประเภท การจำาแนกประเภท  

サマー	 summer  E  

 ฤดูร้อน

ตวั
อย่
าง
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Memo... 

 คํำ�ศัพท์

ラブ	 love  E　　 

 ความรัก

エクレア	 éclair  F  

 เอแคลร์

オムレツ	 omelette  F　
	 ออมเลต

ตวั
อย่
าง
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จํำ�เสริม 

เพิ่มศัพท์

ポルトガル	 Portugal  E  

 ประเทศโปรตุเกส

オランダ	 Olanda  P  

 ประเทศเนเธอร์แลนด์

ドイツ　　	 Duits (land)  D　　 

 ประเทศเยอรมนี

イギリス	 Inglez  P  

 ประเทศอังกฤษ

アメリカ	 America  E   

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

フランス	 France  E  

 ประเทศฝรั่งเศส

ตวั
อย่
าง
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✿✿
✿

✿ ✿

✿

 : เรียนจบแล้วอยากทำางานอะไรเหรอแอน
             

 : อยากทำางานเป็นล่ามหรือนักแปล แต่ก่อนจะเรียนจบ แอนว่าจะลอง 

ทำางานพิเศษแปลการ์ตูนดู จะได้ฝึกภาษาไปในตัว     
             

 : จริง ๆ ก็ไม่ยากนะ ถ้าเรารู้คำาศัพท์และสำานวนภาษาญี่ปุ่นเยอะ ๆ 

ที่สำาคัญคือ เราต้องขยันอ่าน ขยันดู แล้วก็ขยันฟัง   
             

 : แปลการ์ตูนก็น่าสนุกดีนะ แต่พอเห็นคันจิกับคาตากานะเยอะ ๆ 
แล้วก็มึน      

             
 : อย่างท่ีพ่ีบอก เราต้องขยันอ่าน ขยันดู และขยันฟัง พวกคำาศัพท์ท่ีใช้ 

ในการ์ตูน マンガ  แอนิเมช่ัน アニメ  หรือละคร ドラマ  

จะมีศัพท์คาตากานะค่อนข้างเยอะ และส่วนใหญ่จะเป็นคำาศัพท์ท่ีมา 

จากภาษาอังกฤษอย่างเช่น キャラクター  ブレイク  อ้อ... 

นอกจากคำาศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษโดยตรงแล้ว ยังมีคำาศัพท์ 

ภาษาอังกฤษที่คนญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาเอง โดยนำาคำามาประสมกันอย่าง 

เช่น アラフォー  マイブーム  เป็นต้น

รู้ค�ต�ก�นะไว้ก็พร้อมจะไปญี่ปุ่นแล้ว 1  

ตวั
อย่
าง
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 : พวกคำาที่ขึ้นต้นด้วย マイ… นี่ก็ได้ยินหลายคำานะ อย่าง マイ   

カー  マイホーム  แล้วคนญี่ปุ่นเขาใช้ในความหมายเดียว 

กับภาษาอังกฤษหรือเปล่า       
             

 : ไม่เหมือนนะ เพราะคำาที่มี マイ นำาหน้า ไม่ได้หมายถึง “ของฉัน” 
อย่างเดียว แต่หมายถึงของใครก็ได้ อย่างเช่น わたしのマイカー、

あなたのマイカー

             
 : โอ้โฮ อย่างนี้แอนต้องขอตามพี่โยไปเรียนซัมเมอร์ที่ญี่ปุ่นแล้วละ 

จะได้รู้คำาศัพท์เยอะ ๆ       
             

 : รีบมาเลย ตอนปิดเทอมใหญ่น่ีแหละ พี่จะหาข้อมูลโรงเรียนเตรียม 
ไว้ให้     

ตวั
อย่
าง
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Memo... 

 คํำ�ศัพท์

マンガ    การ์ตูน

●  หลาย ๆ ครั้งจะเห็นว่าคำาว่า manga เขียนได้ทั้งคันจิ 漫
まん

画
が

    

  และคาตากานะ マンガ กล่าวกันว่าถ้าเขียนว่า 漫
まん

画
が

 จะ  

  หมายถึงการ์ตูนช่องเดียว ที่มีความหมายของการเหน็บแนม  

  เสียดสีสังคมในยุคนั้น ส่วน マンガ จะเป็นการ์ตูนที่มีเรื่อง  

  ราวต่อเนื่อง  

アニメ／アニメーション    animation  E    

 แอนิเมชั่น

ドラマ    drama  E    

 ละคร

キャラクター    character  E    

 คาแรคเตอร์ บุคลิก  

ブレイク    break  E

●  คำานี้มีสองความหมาย ความหมายแรกคือ หยุดพัก โดยใช้  

  ประสมกับคำานามอื่น ๆ เพื่อสร้างเป็นคำาเฉพาะ เช่น コー

  ヒーブレイク (พักดื่มกาแฟ) ティーブレイク (พักดื่มชา) 

ตวั
อย่
าง
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Memo... 

 คํำ�ศัพท์

  ส่วนอีกความหมายคือ การที่คนที่ไม่มีชื่อเสียงได้รับความ  

  นิยมในเวลาอันรวดเร็ว เช่น A は…というドラマでブレイ 

  クした (A มีชื่อเสียงจากละครเรื่อง...)

アラフォー    Around 40  J  

●  เป็นคำาย่อมาจาก アラウンドフォーティー หมายถึงผู้หญิง  

  ที่มีอายุระหว่าง 35-45 ปี เป็นคำาใหม่ที่เกิดขึ้นและฮิตติด  

  ปากคนญ่ีปุ่นเป็นอย่างมาก จนได้รับรางวัล U-CAN คำาใหม่  

  และคำาฮิต ในปี 2008 และถูกนำามาใช้เป็นชื่อของละครที่  

  ได้รับความนิยมอีกด้วย 

マイブーム    my boom  J  

●  หมายถึง สิ่งที่ตัวเองชอบทำาเป็นอย่างมาก โดยไม่สนใจเรื่อง  

  ของแฟชั่น กระแส หรือสิ่งที่คนอื่นนิยมทำา ถึงจะมีคำาว่า my  

  แต่ก็ไม่ได้หมายถึง “ของตัวเอง” เสมอไป แต่เป็นของใครก็ได้     

  ตัวอย่างการใช้เช่น わたしのマイブームは…です (สิ่งที่ฉัน  

  ชอบทำามาก ๆ คือ...) あなたのマイブームを教
おし

えてください    

  (กรุณาบอกสิ่งที่คุณชอบทำามาก ๆ)

ตวั
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Memo... 

 คํำ�ศัพท์

マイカー    my car  J    

●  หมายถึง รถของตัวเอง และมีความหมายเช่นเดียวกับ マイ 

  ブーム คือ ไม่จำาเป็นต้องเป็นรถของฉัน แต่เป็นรถของใคร  

  ก็ได้ ที่เป็นรถของตัวเอง ตัวอย่างการใช้เช่น これはわたし 

  のマイカーです (นี่คือรถของตัวฉันเอง) 今
き ょ う

日、マイカーで 

  来
き

ましたか (วันนี้ขับรถ (ของตัวเอง) มาหรือเปล่า) 

マイホーム    my home  J     

●  หมายถึง บ้านของตัวเอง และมีความหมายเช่นเดียวกับ マイ 

  ブーム และ マイカー คือ ไม่จำาเป็นต้องเป็นบ้านของฉัน  

  แต่เป็นบ้านของใครก็ได้ ที่เป็นบ้านของตัวเอง ตัวอย่างการ  

  ใช้เช่น 夢
ゆめ

のマイホーム (บ้านในฝันของฉัน) わたしはマイ 

  ホームが欲
ほ

しいです (ฉันอยากมีบ้านของตัวเอง)
ตวั
อย่
าง
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รู้หรือไม่

和
わ

製
せい

英
えい

語
ご

 คือคำาศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีคนญ่ีปุ่นสร้างข้ึนมาใหม่ 

โดยนำาเอาคำาภาษาอังกฤษคำาหนึ่งมาประสมกับอีกคำาหนึ่ง 

หรือบางครั้งก็ประสมกับภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ได้ความหมายที่ 

คนญ่ีปุ่นต้องการจะส่ือ และจะสะกดด้วยตัวอักษรคาตากานะ 

ดังนั้น หากนำาคำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนญี่ปุ่นประดิษฐ์ขึ้นนี้ 

ไปพูดกับเจ้าของภาษาก็จะไม่สามารถเข้าใจกันได้ เพราะ 

ความหมายจะเพี้ยนไปจากเดิมมาก

ตัวอย�่งคำ�ศัพท์ 

NG  

● ย่อมาจากคำาว่า No Good หมายถึง ไม่ดี ใช้ไม่ได้ คำานี้ใช้กันอย่างแพร่ 

หลายทั ้งในวงการอุตสาหกรรม และวงการบันเทิง โดยในวงการ 

อุตสาหกรรม NG จะหมายถึง ของเสียท่ีผลิตแล้วไม่สามารถนำาไปขายได้ 

ส่วนในวงการบันเทิงจะหมายถึง ฉากที่ใช้ไม่ได้ เช่น NGシーン (ฉาก 

หลุดในการถ่ายทำาละครหรือภาพยนตร์)

OL  

● ย่อมาจากคำาว่า Office Lady หรือทับศัพท์เป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า オフィ

スレディー โดยในภาษาอังกฤษจะใช้คำาว่า female office worker ส่วน 

サラリーマン มาจากคำาว่า salaryman หมายถึง คนทำางาน (ผู้ชายใส่ 

สูททำางานในบริษัท) โดยในภาษาอังกฤษจะใช้คำาว่า salaried worker

คํำ�ศัพท์ภ�ษ�อังกฤษที่คนญี่ปุ่นประดิษฐ์ขึ้น     

（和
わ

製
せい

英
えい

語
ご

）
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マイペース     

● มาจากคำาว่า my pace หมายถึง วิธีการของตนเอง หรือจะหมายถึงคน 

ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตหรือการทำางานที่เป็นตัวของตัวเอง โดยไม่สนใจว่า 

ใครจะนิยมทำาอย่างไร สามารถใช้เป็นคำาคุณศัพท์ な ขยายคำานาม เช่น 

マイペースな人
ひと

 (คนที่ทำาอะไรตามใจตัวเอง) หรือใช้เป็นคำานามขยาย 

คำานามก็ได้ เช่น マイペースの人
ひと

 (คนท่ีมีรูปแบบชีวิตเป็นตัวของตัวเอง)

オートバイ     

● หมายถึง รถมอเตอร์ไซค์ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำาว่า motorcycle จริง ๆ 

แล้วคำาน้ีมีท่ีมาจากคำาว่า auto-bike โดยเป็นช่ือเรียกจักรยานท่ีมีเคร่ืองยนต์ 

ที่นำาเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาในปี 1902 

コインランドリー     

● มาจากคำาว่า coin laundry หมายถึง เครื่องซักผ้าสาธารณะแบบหยอด 

เหรียญ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำาว่า laundromat หรือ launderette

マンション     

● มาจากคำาว่า mansion หมายถึง อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียม 

ในภาษาอังกฤษคำานี้จะหมายถึง คฤหาสน์หรือบ้านหลังใหญ่โตมโหฬาร
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ゴールデンウィーク     

● มาจากคำาว่า Golden Week เป็นชื่อเรียกวันหยุดยาวของญี่ปุ่นตั้งแต่ 

ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม

ノートパソコン     

● คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ในภาษาอังกฤษจะใช้คำาว่า laptop 

マザコン     

● ย่อมาจาก マザーコンプレックス มีที่มาจากคำาว่า mother complex 

หมายถึง เด็กผู้ชายที่รักและเชื่อฟังแม่อย่างมาก จนกลายเป็นอาการติด 

แม่อย่างรุนแรง ในภาษาอังกฤษจะใช้คำาว่า mother’s boy ใช้ขยาย 

คำานามอื่น ๆ เช่น マザコン男
おとこ

(ผู้ชายที่มีอาการติดแม่อย่างรุนแรง) 
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