ตัว
อย
่าง

แวะคุยสักนิดกับ Admin
ทำ�ไมต้องเป็น “เว็บไซต์” ?
หลายคนคงสงสัยแนวคิดของหนังสือเล่มนี้อยู่สินะ
ต้องย้อนกลับไปตอนที่มีโครงการจะทำ�หนังสือเล่มนี้
ตัวผู้เขียนเองก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะนำ�เสนอยังไงดี
เพื่อให้ภาษาญี่ปุ่น “อ่านง่าย” “สนุก” และ “ไม่ตกเทรนด์”

ตัว
อย
่าง

หลังจากปรึกษากับทีมบ.ก. ในที่สุดก็มาลงตัวที่ “เว็บไซต์”
เพราะปัจจุบันเว็บไซต์ได้กลายเป็นศูนย์รวมความสนใจของ
ผู้คนที่แตกต่างและหลากหลาย เช่นเดียวกับคุณผู้อ่านที่กำ�ลัง
เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยแรงบันดาลใจที่ต่างกันออกไป
ดังนัน้ วิธกี ารใช้หนังสือเล่มนีก้ ง็ า่ ยๆ เหมือนเวลาคุณเข้าเว็บไซต์
คือ ชอบเรื่องไหน ก็เริ่มอ่านจากเรื่องนั้น
ในเล่มมีทั้งภาษาญี่ปุ่นและเสียงอ่านภาษาไทยกำ�กับทุกคำ�ทุก
ประโยค แม้คุณยังไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่น ก็เรียนรู้และสนุกไป
กับภาษาญี่ปุ่นรอบตัวคุณได้
*อย่าลืม login แสดงความเป็นเจ้าของก่อนอ่าน
สามารถ share แบบปากต่อปากบอกเพื่อนได้ตามอัธยาศัย
และแม้ว่าเรายังไม่พัฒนาระบบกด like
แต่ถ้าคุณ love
เราอนุญาตให้คณ
ุ “ซือ้ ” กลับบ้านได้มากกว่า 1 เล่ม
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username

パスワード／

password

   ログイン／

login

ตัว
อย
่าง
ユーザー名／
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คลิกเลือกห้อง
9 My Blog

		เรื่องราวของตัวอักษร
		อยู่หลัง...สำ�คัญไฉน
		รูปประโยคควรจำ� (1)
		รูปประโยคควรจำ� (2)
		คำ�ช่วย

ตัว
อย
่าง

27 Classroom

		ทั้งหมดเคารพ !
		แรกเราพบกัน
		ทำ�อะไร...ในห้อง (1)
		ทำ�อะไร...ในห้อง (2)
		หลากเรื่องราวชาวญี่ปุ่น : 7 ไม่ครบ 7

47 Manga Room

		นี่แหละ “มังงะ”
		ภาษาญี่ปุ่นจากดวงดาว
		ความฝันของโจรสลัดหนุ่ม
		Hello...Girl Band
		หลากเรื่องราวชาวญี่ปุ่น :
		 「声優」คนเบื้องหลังที่เสียงดังสู่เบื้องหน้า
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67 Healthy Room

		ในวันที่ฉันป่วย
		ภาษาญี่ปุ่นตามอาการ
		หายไวๆ นะ
		สารพัดเรื่องอ้วนๆ ผอมๆ
		หลากเรื่องราวชาวญี่ปุ่น : ความเชื่อเรื่องสุขภาพ

85 Fashionable Room

ตัว
อย
่าง

		รู้ไว้ใช่ว่า...เครื่องสำ�อางชนิดต่างๆ เขาเรียกว่าอะไร ?
		เรียน (ศัพท์) แต่งหน้าง่ายๆ กันเถอะ !
		คุณศัพท์เพิ่มความสวยหล่อ
		ศัพท์แฟชั่นอินเทรนด์
		หลากเรื่องราวชาวญี่ปุ่น : กิโมโน “ล้านเยน”

105 Variety Room

		 超 VS めちゃめちゃ
		เก็บคำ�ว่า “โทษนะ” ไว้ใช้ (พูด) กับเพื่อนเถอะ !!!
		อ๊าก...อยากไปฮาวาย !
		คำ�ลงท้ายที่ชวนปวดหัวที่สุด
		หลากเรือ่ งราวชาวญีป่ นุ่ : สาวช็อกโกแลตกับหนุม่ มาร์ชเมลโล

125 Cyber Room

		ทำ�อะไรอยู่จ๊ะ
		อัพบล็อกแล้วจ้า
		ศัพท์ใช้บ่อยในเว็บบอร์ด
		「顔文字」อักษรสื่ออารมณ์
		หลากเรื่องราวชาวญี่ปุ่น :
		 มีนิยายของตัวเองด้วย...โทรศัพท์มือถือ !
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เรื่องราวของตัวอักษร
สำ�หรับบทแรกเรามาเริ่มกันที่ อักษรญี่ปุ่น กันดีกว่า ใน
ภาษาญีป่ นุ่ นัน้ จะมีตวั อักษร 3 แบบ คือ ฮิรางานะ คาตากานะ
และคันจิ ที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอยากเท่กว่าภาษาอื่นนะ แต่
เพราะอักษรแต่ละแบบก็ใช้ต่างกันดังนี้

ตัว
อย
่าง

ฮิรางานะ จะใช้เขียนคำ�ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นแท้ เช่น 「わた
し」 (วะตะชิ : ฉัน)  ส่วน  คาตากานะ ใช้เขียนคำ�ที่มาจากต่าง
ประเทศ เช่น「ドイツ」(โดะอิทสึ : ประเทศเยอรมัน) ซึ่งอักษรทั้ง
สองแบบนี้อักษร 1 ตัวแทน 1 เสียง คือ わ (วะ) た (ตะ) し (ชิ)
ド (โดะ) イ (อิ) ツ (ทสึ) และสุดท้ายคือ  คันจิ น่าจะเป็นอักษรที่
จำ�ยากที่สุดแต่ก็ขาดไม่ได้ เพราะลองคิดดูสิว่า  ถ้าเราต้องอ่าน
ประโยคที่เขียนด้วยฮิรางานะติดกันเป็นพืดจะมึนขนาดไหน แต่
ถ้าใช้คันจิเข้ามาช่วยก็จะอ่านง่ายขึ้น และอีกสาเหตุหนึ่งคือ ใน
ภาษาญี่ปุ่นมีเสียงซ้ำ�กันอยู่มาก เช่น 「はな」 (ฮะนะ) แปลได้ทั้ง
“ดอกไม้” และ “จมูก” แต่คนั จิของสองคำ�นีเ้ ขียนต่างกัน คือ「花」
(ดอกไม้) และ「鼻」 (จมูก)
ตารางอักษรที่จะได้เห็นในหน้าต่อไปเป็นฉบับลัด (มากๆ)
เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของตัวอักษร การประสมอักษร การ
ทำ�เสียงยาวในภาษาญี่ปุ่น โดยมีวิธีการดูดังนี้
					

ฮิรางานะ
あ		 ア
			 อะ		
		

คาตากานะ

อักษรไทยถอดเสียงญีป่ นุ่

(อนึ่ง อักษรบางตัวจะออกได้หลายเสียง สำ�หรับหนังสือเล่มนี้จะพยายาม
ถอดให้ใกล้เคียงการใช้จริงมากที่สุด)
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ตารางอักษรและออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
แถวเสียง あ แถวเสียง い แถวเสียง う แถวเสียง え แถวเสียง お
วรรค あ あ		 ア
い		 イ
う		 ウ
え		 エ
お		 オ
			 อะ			 อิ			 อุ			 เอะ			โอะ
วรรค か か		 カ
き		 キ
く		 ク
け		 ケ
こ		 コ
			กะ, คะ		กิ, คิ			กุ, คุ			เกะ, เคะ		โกะ, โคะ

ตัว
อย
่าง

วรรค が が		 ガ
ぎ		 ギ
ぐ		 グ
げ		 ゲ
ご		 ゴ
			กะ, งะ		กิ, งิ			 กุ, งุ			เกะ, เงะ		โกะ, โงะ
วรรค さ さ		 サ
し		 シ
す		 ス
せ		 セ
そ		 ソ
			ซะ, สะ		 ชิ			ซุ, สุ			เซะ, เสะ		โซะ, โสะ
วรรค ざ ざ		 ザ
じ		 ジ
ず		 ズ
ぜ		 ゼ
ぞ		 ゾ
			 ซะ			 จิ			 ซุ			 เซะ			โซะ
วรรค た た		 タ
ち		 チ
つ		 ツ
て		 テ
と		 ト
			ตะ, ทะ		 จิ			ทสึ*			เตะ, เทะ		โตะ, โทะ
วรรค だ だ		 ダ
ぢ		 ヂ
づ		 ヅ
で		 デ
ど		 ド
			 ดะ			 จิ			ทซึ*			เดะ			โดะ
วรรค な な		 ナ
に		 ニ
ぬ		 ヌ
ね		 ネ
の		 ノ
			 นะ			 นิ			 นุ			เนะ			โนะ
วรรค は は		 ハ
ひ		 ヒ
ふ		 フ
へ		 ヘ
ほ		 ホ
			 ฮะ			 ฮิ			ฟุ, ฮุ			 เฮะ			โฮะ

*「 つ、 ツ 」และ「 づ、 ヅ 」ให้ออกว่า  “สึ” และ “ซึ” โดยเอาปลายลิ้นแตะเพดานปาก
ค่อนมาข้างหน้าเล็กน้อย ทำ�เหมือนจะออกเสียง “ทะ” แต่ออกเสียง “สึ”
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ตัว
อย
่าง
はじめましょう！
มาเริ่มกันเลย !

ทั้งหมดเคารพ !
แรกเราพบกัน
ทํำ�อะไร...ในห้อง (1)
ทํำ�อะไร...ในห้อง (2)

ตัว
อย
่าง

หลากเรื่องราวชาวญี่ปุ่น : 7 ไม่ครบ 7

นี่แหละ “มังงะ”

ตัว
อย
่าง

สวัสดี! คุณผู้อ่านทุกท่าน
บทนี้เราจะมาว่าเรื่องเกี่ยวกับ
การ์ตูนกัน และแน่นอนว่า
มันต้องเป็นหน้าที่ของฉัน
ฉันเป็นใครน่ะหรือ?

ฉันก็คือ

นักเขียนการ์ตูน

ทรงผมปรกหน้า
(ไม่มีเวลาตัด)
		

หมวกเบเรต์
แบบฟุจิโกะ F ฟุจิโอะ
(คนเขียนโดราเอมอน)

อาวุธคู่กาย
ปากกา G Pen : ตัดเส้น
กับพู่กัน : ถมดํำ�

เสื้อหลวมโคร่ง
พร้อมเลอะหมึก

ยีนส์ตัวเดียว
(เหม็น) เปรี้ยวตลอดงาน

		

แฟชั่นสุดแนว
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คำ�ว่า  “การ์ตูน” ในภาษาญี่ปุ่นคือ 「 漫 画 」 (มังงะ) และ
“นักวาดการ์ตูน” อย่างฉันเขาเรียกว่า 「漫画家」(มังงะคะ)
まん が

まん が

か

อาชีพของฉันส่วนใหญ่อยู่กับการ “วาดๆ เขียนๆ” เป็น
หลัก เลยคุน้ เคยกับคำ�ว่า 「かく」(คะคุ) อ๊ะๆ แต่ค�ำ นีไ้ ม่ได้ใช้คนั จิ
ตัวเดียวกับ「書く」ทีแ่ ปลว่า “เขียน” หรอกนะ คันจิค�ำ ว่า “วาด”
ต้องเขียนแบบนี「描
้ く」ฉันว่ามันเหมือนคำ�ว่า “แมว” นะ ไม่เชือ่
ลองดูสิ 「 猫 」 (เนะโคะ : แมว) เห็นไหมแค่เส้นข้างหน้าแมวโค้ง
กว่าเท่านั้นเอง
か

か

ตัว
อย
่าง

ねこ

กลับมาว่าเรื่องวาดๆ เขียนๆ กันต่อ สำ�หรับการใช้คำ�นี้
ก็คือ「สิ่งที่วาด を 描きます」ยกตัวอย่างเช่น
か

え

絵
ち

ず

地図
まる

เอะ
จิซุ
มะรุ

วาดรูป
วาดแผนที่
วาดวงกลม

+ โอ๊ะ คะคิมัส
か

を

描きます。

ส่วนถ้าอยากบอกว่าวาด “ด้วยอะไร” ก็แค่เพิ่ม 「อุปกรณ์
เครื่องเขียน で」เข้าไปหน้าสิ่งที่วาดแค่นั้นเอง เช่น
え

か

ふで で たけ の 絵 を 描きます。

ฟุเดะ เด๊ะ ทะเคะ โนะ เอะ โอ๊ะ คะคิมัส

วาดรูปไผ่ด้วยพู่กัน
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มิโอะ และอาซึสะ มีหน้าทีเ่ ล่น “กีตาร์” ซึง่ ในภาษาญีป่ นุ่ เรียกว่า 
「ギター」(กิตา) และทสึมก
ุ เิ ล่น「キーボード」(คี โบโดะ) “คียบ์ อร์ด”
ซึ่งเครื่องดนตรีทั้งสองชนิดนี้จะใช้คู่กับกริยา 「弾きます」(ฮิคิมัส)
ที่แปลว่า   ดีด   และใช้ดังนี้
ひ

ひ

ユイちゃん は ギター を 弾きます。

ยูอิจัง

ยูอิจังดีดกีตาร์

วะ กิตา

โอ๊ะ ฮิคิมัส

แต่ว่า 「弾きます」นั้นไม่ได้แปลว่า  “ดีด” เท่านั้นนะ แต่ยัง
แปลว่า   สี   ได้ด้วย และข้างล่างนี้คือเครื่องดนตรีที่ใช้กับคำ�
กริยาตัวนี้ได้

ตัว
อย
่าง

ひ

ピアノ

アコーデオン
オルガン
ハープ

バイオリン
チェロ
こと

琴
しゃみせん

ปิอะโนะ
อะโคเดะอน
โอะรุกัน
ฮาปุ
ไบโอะริน
เชะโระ
โคะโตะ
ชะมิเซน

เปียโน
แอคคอร์เดียน
ออร์แกน
ฮาร์ป
ไวโอลิน
เชลโล
เครื่องดนตรีโคโตะ
เครื่องดนตรีชามิเซน

ส่วนมือกลองของวงนั้นริทสึจังเป็นคนรับหน้าที่นี้ไป และ
คำ�ว่า “กลอง” ในภาษาญีป่ นุ่ คือ「ドラム」(โดะระมุ) ลองออกเสียง
ดูก็คงจะเดาออกใช่ไหมว่า  คำ�ๆ นี้มาจากคำ�ว่า  “drum” ใน
ภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน แต่ว่าในภาษาญี่ปุ่นยังมีคำ�ว่ากลอง
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อีกคำ�หนึ่ง นั่นคือ「たいこ」(ไทโกะ) คำ�นี้หมายถึง “กลองญี่ปุ่น”
ทีม่ กั จะตีกนั ในงานเทศกาลญีป่ นุ่ สำ�หรับกริยาทีใ่ ช้กบั กลองก็คอื
「たたきます」(ทะทะคิมัส)   ตี   เช่น
リツちゃん は ドラム を たたきます。

ริทสึจัง

ริทสึจังตีกลอง

วะ โดะระมุ โอ๊ะ ทะทะคิมัส

ตัว
อย
่าง

ดีด...สี...ตี... ขาดแต่ “เป่า” สินะ ถึงในวง K-on จะไม่มี
เครือ่ งเป่า แต่ไหนๆ ก็พดู ถึงเครือ่ งดนตรีแล้ว ก็ตอ้ งพูดให้ครบสิ
งัน้ แถมให้แล้วกัน สำ�หรับคำ�ว่า  เป่า  นัน้ จะใช้ค�ำ ว่า 「吹きます」
(ฟุคิมัส) เครื่องดนตรีที่ใช้กับกริยาตัวนี้ก็อย่างเช่น
ふえ

フルート

サクソホン

トランペット
ハーモニカ

ฟุเอะ
ฟุรูโตะ
ซะคุโซะฮน
โทะรัมเปตโตะ
ฮาโมะนิคะ

+

ふ

เป่าขลุ่ย
เป่าฟรุต
を 吹きます。 เป่าแซกโซโฟน
เป่าทรัมเปต
โอ๊ะ ฟุคิมัส
เป่าฮาร์โมนิก้า
ふ

เอาละ...ครบวงแล้ว เริ่มบรรเลงกันได้เลย !
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สำ�หรับคำ�ว่า “อุปกรณ์” ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 「 道 具 」 (โดงุ)
ซึ่งเจ้าอุปกรณ์เสริมสวยพวกนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ในบทนี้
จะขอคัดแต่อุปกรณ์ที่ขาดเสียมิได้มาก่อน  มาดูกันดีกว่าว่ามี
อะไรบ้าง
どう ぐ

メイクポーチ
スポンジパフ
かがみ
かみそり

กระเป๋าใส่เครื่องสำ�อาง
พัฟฟองน้�ำ
กระจก
มีดโกน
ที่ปัดขนตา
กาวติดขนตาปลอม
แปรง
หวี

ตัว
อย
่าง

アイラッシュ

เมคุโปจิ
สุปนจิพะฟุ
คะงะมิ
คะมิโซะริ
ไอรัชชุ
ทสึเคะมัทสึเงะโนะริ
บุระชิ
คุชิ

つけまつげのり
ブラシ
くし

ขอเสริมจากคำ�ศัพท์ข้างบนอีกนิด  เห็นคำ�ว่ากาวติดขนตา
กันไหม
ปลอม
「つけまつげのり」

กาวติดขนตาปลอม
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คำ�ศัพท์ค�ำ นี้สามารถแยกได้เป็น 2 คำ�ด้วยกัน คือ「つけま
つげ」(ทสึเคะมัทสึเงะ) หมายถึง “ขนตาปลอม” และอีกคำ�คือ「の
り 」 (โนะริ) ที่แปลว่า “กาว” นั่นเอง ซึ่งกาวที่ว่านี้ยังครอบคลุม
ไปถึงกาวแท่งแบบ UHU หรือกาวน้ำ�อีกด้วย นอกจากนี้ คำ�ว่า
「のり」ยังหมายถึง “สาหร่าย” ได้อีกแน่ะ ก็อย่าจำ�สลับว่าเอา
สาหร่ายไปติดขนตาปลอมซะละ (แต่ใครจะประยุกต์เอาสาหร่าย
มาช่วยจำ�ด้วยก็ไม่ว่ากันนะ ถือเป็นเทคนิคการจำ�ของแต่ละคน
แล้วกัน)

ตัว
อย
่าง

แม้เครือ่ งสำ�อางญีป่ นุ่ จะเป็นทีร่ �ำ่ ลือกันว่า “ของเขาดีจริงๆ”
แต่ก็ควรเลือกใช้ให้เข้ากับผิวของเราด้วยนะ สำ�หรับคำ�ศัพท์และ
ประโยคอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งหน้าจะมีอะไรบ้าง ติดตามได้
ในบทเรียน (ศัพท์) แต่งหน้าง่ายๆ กันเถอะ...เปิดหน้าถัดไปเลย !
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ทำ�อะไรอยู่จ๊ะ

ตัว
อย
่าง

ปัจจุบนั ต้องยอมรับว่าสังคม Social Network ทำ�ให้คนเรา
ติดตามข่าวสารและติดต่อถึงกันได้สะดวกมากขึ้น และเว็บไซต์ที่
เป็นเหมือนจุดเชื่อมโยงของผู้คนในโลกออนไลน์อันดับต้นๆ
ก็คงหนีไม่พ้น Facebook (เฟสบุ๊ก) และ Twitter (ทวิตเตอร์)
แม้ว่าคนไทยเราจะคุ้นเคยกับ Facebook เป็นอย่างดี แต่รู้หรือ
ไม่ว่าคนญี่ปุ่นนั้นเขากลับเป็นสาวกของ Twitter มากกว่า Face
book เสียอีก
ญี่ปุ่นเปรียบ Twitter หรือ「ツイッター」(ทสึอิตตา) ว่าเป็น
「つぶやき」(ทสึบย
ุ ะคิ) ทีห่ มายถึง “การบ่นพึมพำ�คนเดียว” สังคม
ออนไลน์แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนบล็อกขนาดย่อมที่ให้ผู้ใช้เข้ามา
อัพเดทเกีย่ วกับตัวเอง สิง่ รอบข้าง บอกข่าวสาร โฆษณา หรือบ่น
นู่นบ่นนี่แบบสั้นๆ ผ่านตัวอักษรที่จ�ำ กัดไว้เพียง 140 ตัวเท่านั้น
แต่ถึงกระนั้น Twitter ก็ยังได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่น
ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดคำ�ใหม่ในกลุ่มผู้ใช้ชาวญี่ปุ่นขึ้น นั่น
คือคำ�ว่า    なう (นะอุ, นาว)   ที่มาจากคำ�ว่า “now” ในภาษา
อังกฤษ โดยมีที่มาจากสโลแกนแรกของ Twitter ที่เชิญชวนผู้ใช้
บริการให้เข้ามาอัพเดทกัน นั่นคือประโยคที่ว่า 「いま なに し
てる？」* (อิมะ นะนิ ชิเตะรุ) แปลว่า “ตอนนี้ (คุณ) ทำ�อะไรอยู่”

* ปัจจุบัน Twitter ได้เปลี่ยนสโลแกนใหม่เป็น「いま

どう してる？」 (อิมะ โด ชิเตะรุ)
หมายถึง “ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง” แทน ทำ�ให้เนื้อหาในการอัพเดทกว้างขึ้น
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ตัว
อย
่าง

ผู้ใช้หลายคนจึงเริ่มใช้ด้วยการอัพเดทเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเอง
กำ�ลังทำ�อยู่ (เหมือนตอบคำ�ถามของสโลแกนนั้น) และเพื่อให้
อินเทรนด์ยิ่งขึ้น ในบทนี้เราลองมาใช้คำ�ว่า 「なう」 ตามกระแส
Twitter กันบ้างดีกว่า ซึ่งวิธีใช้ก็คือ「สิ่งที่เรากำ�ลังทำ�  + なう」
หมายถึง “ตอนนี้ (กำ�ลัง) ทำ�...อยู่” ขอยกตัวอย่างง่ายๆ ตามนี้
いまなにしてる？

140

の

コーラ を 飲んでいる なう。

โคระ

โอ๊ะ นนเดะอิรุ

กำ�ลังดื่มโค้กอยู่

นะอุ/นาว

最新のつぶやき：

投稿する

นอกจากนี้ ยังใช้อัพเดทสถานที่ที่เราอยู่หรือกำ�ลังจะไปได้
ด้วย โดยใช้รปู ประโยคง่ายๆ ว่า「สถานที่ + なう」เช่น (แม้จะเป็น
วันเสาร์) แต่ต้องปั่นงานอยู่ที่ออฟฟิศ T^T อย่างนี้ก็พิมพ์ว่า
140

いまなにしてる？

オフィス なう。

โอะฟิสุ

นะอุ/นาว

อยู่ออฟฟิศละ (อ๊าก...เมื่อไรงานจะเสร็จ !)

最新のつぶやき：

投稿する

<< 127 >>

