ปรัชญาภรณ์ รัตนพงศ์ภิญโญ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษากลุ่มค�ำสมัยนิยมในภาษาญี่ปุ่น:
กรณีศึกษาค�ำสมัยนิยมในช่วงต้นปีพ.ศ.2563
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค�ำสมัยนิยม (流行語) ในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับสัดส่วนของ
ค�ำเดิมและค�ำใหม่ ประเภทของค�ำ ความหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างค�ำสมัยนิยมกับสังคมในยุคญี่ปุ่นวิถีใหม่
โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นกลุม่ ค�ำสมัยนิยมในช่วงต้นปี 2563 ทีไ่ ด้รบั เลือกผ่านการโหวตจาก Instagram Petrel จ�ำนวน
20 ค�ำ ในงานวิจัยนี้ได้ท�ำการวิเคราะห์สัดส่วนของค�ำผ่านการสืบค้นจาก Google Trends และวิเคราะห์ประเภท
ของค�ำตามการแบ่งหน่วยค�ำของ Unidic โดยNational Institute for Japanese Language and Linguistics
จากผลการศึกษาพบว่า ค�ำสมัยนิยมในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2563 มีสัดส่วนค�ำเดิมมากกว่าค�ำใหม่ ซึ่งค�ำทั้ง 2
กลุ่มนี้มีลักษณะโครงสร้างของชนิดค�ำร่วมกันคือ มีค�ำที่เป็นค�ำลูกผสม (混種語) มากที่สุด แต่ในกลุ่มค�ำใหม่พบ
ลักษณะเด่นคือมีค�ำยืมจากภาษาต่างประเทศ (外来語) อยู่มาก ซึ่งเมื่อศึกษาความหมายของค�ำสมัยนิยมทั้ง 20 ค�ำ
พบว่ามีค�ำที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ�ำนวน9ค�ำ (ร้อยละ45) และส่วนมากเป็น
ค�ำใหม่ (6ค�ำ) แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ปรากฏผ่านการใช้ค�ำ และความสัมพันธ์ระหว่างว่าเหตุการณ์ส�ำคัญในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งกับค�ำสมัยนิยม

คำ�

สำ�คัญ

คำ�สมัยนิยม, คำ�ใหม่, ประเภทของคำ�
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Japanese Vogue Words: A Case Study of
Vogue Words in Early 2020
Abstract
The objective of this research was to study Japanese vogue words (流行語) invented during January
– June 2020 in the following aspects: the proportion of new to old words, word types, meanings,
and the relationships between vogue words and Japan’s social conditions. The research samples
included 20 Japanese vogue words invented in early 2020, which were voted from Petrel’s Instagram.
The structural analysis was carried out based on the results of Google Trends. A morphemic analysis
was conducted using the Unidic of the National Institute for Japanese Language and Linguistics.
The results showed that the Japanese vogue words invented during January – June 2020 have a
greater proportion of old words than new words. Both groups of words are compounds (混種語)
with the same word structure. However, many new words were found to contain loanwords
(外来語). Regarding the meaning of vogue words, there are 9 words associated with COVID-19
(49%) and 6 of them are new words. The results also suggest that the relationships between
the Japanese way of life and the use of words are reflected through the use of vogue words during
this particular period.
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1. บทน�ำ

ถ้อยคำ�สำ�นวนเป็นการใช้ภาษาที่ผู้พูดภาษาใน
สังคมและวัฒนธรรมเดียวกันยอมรับและนิยมใช้สบื ทอด
ต่อๆกันมา ซึ่งใช้เพื่อให้เกิดความรู้สึกสะท้อนอารมณ์
หรือเสริมคำ�พูดให้คมคายเป็นทีต่ ดิ ใจของคนอืน่ ๆจนเป็น
ที่นิยมมากขึ้นและใช้กันทั่วไป (สุริยา รัตนกุล, 2540)
กล่าวคือคำ�ศัพท์ต่างๆ หากได้รับการยอมรับจากคน
หมู่มาก ก็จะกลายเป็นคำ�สมัยนิยม (流行語) ในเวลา

ต่อมา ซึง่ คำ�ศัพท์เหล่านัน้ อาจเป็นคำ�เดิมหรือคำ�ใหม่กไ็ ด้
ดังคำ�นิยามเกี่ยวกับคำ�สมัยนิยม (流行語) ของ沖森ほか
(2011, 146) ทีก่ ล่าวว่า “คำ�สมัยนิยม (流行語) หมายถึง
คำ�ที่ใช้เป็นวงกว้างในสังคม และเป็นที่รู้จักในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นคำ�ใหม่ หรือคำ�ที่มีอยู่แล้ว
(คำ�เดิม) ที่ผู้คนให้ความสนใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง1”
ดังแสดงในแผนภาพที่1

ภาพที่1 ความสัมพันธ์ระหว่างคำ�สมัยนิยม คำ�ใหม่ และคำ�เดิม
ในช่ ว งต้ น ปี 2563 มี คำ�สมั ย นิ ย มที่ ใช้ กั น เป็ น
วงกว้างในสังคมญี่ปุ่น อาทิ ぴえん おうちカフェ おう
ち時間 เป็ น ต้ น ซึ่ ง คำ�เหล่ า นี้ มี ทั้ ง คำ�ที่ มี ค วามหมาย
เกี่ ย วข้ อ ง และไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในต้นปี 2563
งานวิ จั ย นี้ จึ ง ต้ อ งการศึ ก ษาสั ด ส่ ว นและประเภทคำ�
ของคำ�เดิมและคำ�ใหม่ของคำ�สมัยนิยม (流行語 ) ใน
ช่วงมกราคม-มิถุนายน 2563 และศึกษาความหมาย
และวิ เ คราะห์ สั ด ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการศึกษาคำ�สมัยนิยม
(流行語) ในงานวิจัยนี้ จะช่วยให้เข้าใจในความหมาย
และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคำ�สมั ย นิ ย มและวิ ถี ชี วิ ต
ของชาวญี่ปุ่นกับมากยิ่งขึ้น

2. ทบทวนวรรณกรรม

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่ า นมา พบว่ า

1

งานวิจัยส่วนมากให้ความสนใจเกี่ยวกับคำ�ใหม่ (新語)
มากกว่าคำ�สมัยนิยม(流行語) โดยเน้นศึกษาเกี่ยวกับ
หลักการสร้างคำ� ดังนี้加 茂 (1944) ได้เสนอวิธีการ
สร้างคำ�ใหม่ในภาษาญี่ปุ่นว่ามี 3 วิธี ได้แก่ 1) สร้างคำ�
โดยยืมคำ�จากภาษาต่างประเทศ (外来語) 2) สร้างคำ�
โดยใช้คำ�ที่มาจากภาษาจีน (漢語) 3) สร้างคำ�โดยใช้
การผันคำ�กริยาภาษาญี่ปุ่น (連用形) ต่อมา岡本(1998)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสนทนาบนโลกอินเตอร์เน็ต หรือ
CMC (Computer–Mediated Communication)
โดยสรุปเกีย่ วกับลักษณะเด่นของสถานการณ์ในการแชท
IRC (Internet Relay Chat) และลักษณะเด่นด้านการ
สร้างคำ�ใหม่บนโลกอินเตอร์เน็ตว่า 1) มีการประยุกต์ใช้
คันจิ (โดยใช้เสียงอ่าน 当て字 ในการเล่นคำ�) 2) ตัดคำ�
หรือเสียงอ่านให้สั้นลง 3) ใช้ตัวอักษรฮิระงะนะเพื่อ
แสดงความรู้สึก 4) ใช้คำ�เลียนเสียง (擬音語) 5) ใช้
ภาษาถิ่น 6) ใช้คำ�เพี้ยนเสียง (猫語) (เช่น ใช้ げんきれ

流行語：ある時点で社会の広い範囲で使用され、知られるようになった語を流行語という。そのため流行語は新語と重なる場合もあるが、必ずしも新語であるとは限らず、既存の語
がある時点で注目を浴びて流行となることも少なくない。
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แทนคำ�ว่า 元気ですか) 7) เปลี่ยนเสียงคำ�ยกย่อง
ในการแสดงความสนิทระหว่างคูส่ นทนา (เช่น ใช้ しゃま
แทนคำ�ว่ า 様 เป็ น ต้ น ) นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกั บ การสร้ า งคำ�ใหม่ ร ะหว่ า งภาษา
ญี่ปุ่น และภาษาเกาหลีของ李 (2014) ที่ได้นำ�คำ�ศัพท์
ในปี ค .ศ. 2001-2010 มาแยกตามประเภทของคำ�
โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารแบ่ ง หน่ ว ยคำ�ตาม Unidic ของ
National Institute for Japanese Language and
Linguistics ( 日 本 の 国 立 国 語 研 究 所 ) และพบว่ า
ในกลุ่มคำ�ใหม่ของทั้งสองภาษา มีคำ�ที่เป็นคำ�ลูกผสม
( 混種語) มากที่ สุ ด ซึ่ ง ในหน่ ว ยคำ�ของคำ�ลู ก ผสมที่
เป็นคำ�ใหม่ในภาษาญี่ปุ่น จะมีหน่วยคำ�ยืมจากภาษา
ต่างประเทศ (外来語) มากกว่าภาษาเกาหลี
ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวกับคำ�สมัยนิยม (流行語) นั้น
ส่วนมากจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาในการใช้
คำ� เช่น งานของ 別司 (2016) ที่ได้ศึกษาลักษณะการใช้
คำ�สมัยนิยมผ่าน Google Trends ว่าระยะเวลาการใช้
คำ�นัน้ สามารถแบ่งออกได้กรี่ ปู แบบ และจากผลการวิจยั
พบว่าการใช้คำ�สมัยนิยมในประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) แบบที่มีจำ�นวนการ
ใช้สูงมาก ประมาณ 1-2 ครั้งในช่วงเวลาที่ค้นหา เรียกว่า
แบบทรงภู เขา ( 山型 ) 2 2) แบบที่ มี ก ารใช้ สู ง อยู่ เ ป็ น
すか

ระยะๆ ในช่วงเวลาที่ค้นหา เรียกว่าแบบคลื่นนํ้า (波型)3
และ 3) แบบอื่นๆที่ไม่สามารถระบุได้
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยใด
ทีแ่ สดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์และสัดส่วนระหว่างคำ�เดิม
(既存の語) กับคำ�ใหม่ (新語) ที่ปรากฏในคำ�สมัยนิยม
(流行語) ในช่วงหนึ่ง รวมถึงสัดส่วนของคำ�สมัยนิยม
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำ�คัญในช่วงเวลานั้น

3. วัตถุประสงค์การวิจัย

3.1. เพื่ อ ศึ ก ษาสั ด ส่ ว นคำ�เดิ มและคำ�ใหม่ ข อง
คำ�สมัยนิยม (流行語) ในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2563
3.2. เพื่อศึกษาประเภทคำ�ของคำ�เดิมและคำ�ใหม่
ในกลุ่มคำ�สมัยนิยม (流行語) ช่วงมกราคม-มิถุนายน
2563
3.3. เพื่อศึกษาความหมายของคำ�สมัยนิยม (流
行語) ในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2563 และวิเคราะห์
สัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)หรือวิถีชีวิตใหม่ของชาวญี่ปุ่น

4. ขอบเขตการวิจัย และวิธีด�ำเนินการวิจัย

4.1. ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูล คำ�สมัยนิยม (流行語)

1. ぴえん

6. ダルゴナコーヒー

11. ステイホーム

16. 大丈夫そ？

2. おうちカフェ

7. きゅんです

12. 自粛

17. オンライン飲み会

3. おうち時間

8. しか勝たん

13. 淡色女子

18. 三密

4. ぱおん
9. ソーシャルディスタンス
(ぴえん超えてぱおん)		

14. おしゃピク

19. タピる

5. 密です

15. コロナ太り

20. それな

10. エモい

ตารางที่ 1 คำ�ได้รับรางวัล Petral 2020年上半期インスタ流行語大賞จากInstagram Petrel
2
3
4

山型：対象期間内で1度か2度大きなピークが存在するもの (別司2016,36)
波型：対象期間を通して検索されており山がいくつも存在するもの (別司2016,37)

Instagram Petrel เป็นสือ่ ออนไลน์ทรี่ วบรวมเกีย่ วกับเรือ่ งทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มในหมูว่ ยั รุน่ ญีป่ นุ่ ปัจจุบนั มีผตู้ ดิ ตามใน Instagram จ�ำนวน 225,000 คน (https://www.instagram.
com/petrel_jp)
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ในช่วงต้นปี 2020 ที่ได้รับรางวัล Petral 2020 年上半期
4
インスタ流行語大賞 จากInstagram Petrel จำ�นวน
20 คำ� ดังตารางที่1 มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งทั้ง 20
คำ�นี้ เป็นคำ�ที่ Instagram Petrel ได้สอบถามกลุม่ ผูห้ ญิง
อายุ 10-29 ปี และได้รับการโหวตมากที่สุด อีกทั้งผล
การโหวตดังกล่าวยังได้รับการยอมรับจากสำ�นักข่าว
ต่างๆ ของญี่ปุ่นอีกด้วย
4.2. วิธีดำ�เนินการวิจัย
งานวิจยั นีเ้ ป็นแบบผสมผสาน ระหว่างเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยแบ่งวิธวี จิ ยั ออกเป็น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
4.2.1. นำ�คำ�ศัพท์ทงั้ 20 คำ� มาสืบค้น5 ผ่าน Google
Trends6 เพื่อศึกษาว่าคำ�ดังกล่าวเป็นคำ�ที่สร้างขึ้นใหม่
หรือคำ�เดิม หากคำ�นั้นมีผลการสืบค้นก่อนปี 2563 จะ
นับว่าเป็นคำ�เดิม แต่หากไม่มีผลการสืบค้นก่อนปี 2563
จะนับว่าเป็นคำ�ใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2563 นอกจากนี้จะ
นำ�ข้อมูลที่ได้จาก Google Trends มาวิเคราะห์ต่อว่า
ในกลุ่มคำ�เดิมมีลักษณะของระยะเวลาที่ใช้คำ�เช่นใด
4.2.2. วิเคราะห์ประเภทของคำ�ตามแหล่งกำ�เนิด
คำ� (語種) ซึง่ ในงานวิจยั นีไ้ ด้แบ่งแหล่งกำ�เนิดคำ�ออกเป็น
4 ประเภท ได้แก่ 1.คำ�ญีป่ นุ่ (和語) 2.คำ�ยืมจากภาษาจีน
(漢語) 3.คำ�ยืมจากภาษาต่างประเทศ (外来語) และ 4.คำ�
ลูกผสม (混種語) โดยใช้กรอบการวิเคราะห์เช่นเดียวกับ
7
李 (2014) ที่อาศัยเกณฑ์ตาม Unidic ของNational

Institute for Japanese Language and Linguistics
(日本の国立国語研究所) ในการแบ่งประเภท
4.2.3. ศึกษาความหมายของคำ�สมัยนิยม (流行語)
ในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2563 ว่ามีความหมายอย่างไร
ผ่านการสืบค้นทาง Google8 โดยจำ�กัดช่วงแสดงผล
ข้อมูลให้อยู่ในช่วงปี 2547-2563 และวิเคราะห์ว่ามี
สัดส่วนคำ�ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) หรือวิถีชีวิตใหม่ของชาวญี่ปุ่นจำ�นวนกี่คำ�

5. ผลการวิจัย

5.1. สัดส่วนจำ�นวนคำ�เดิมและคำ�ใหม่ในกลุ่มคำ�
สมัยนิยม (流行語) ช่วงมกราคม-มิถุนายน 2563
จากการสืบค้นผ่าน Google Trends พบว่า คำ�สมัย
นิยม (流行語) ในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2563 มีสัดส่วน
คำ�เดิมมากกว่าคำ�ใหม่ โดยแบ่งเป็นคำ�เดิม (คำ�ที่มีผล
การสืบค้นก่อนปี 2563) จำ�นวน 12 คำ�และคำ�ใหม่ (คำ�ที่
ไม่มผี ลการสืบค้นก่อนปี 2563) จำ�นวน 8 คำ� (ตามตาราง
ที่2) โดยจากจำ�นวนการสืบค้นย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559
ยังสามารถแบ่งย่อยคำ�เดิมออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1) คำ�เดิมที่มีการใช้อย่างต่อเนื่อง จำ�นวน 6 คำ� และ
2) คำ�เดิมที่มีการใช้มาก่อน แต่มีจำ�นวนการใช้สูงมาก
เพียงปี 25639 จำ�นวน 6 คำ� ดังแผนภาพที่ 1 และ
แผนภาพที่ 2

5
6

สืบค้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยเลือกแบบแสดงผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน (31 กรกฎาคม 2563)
Google Trends คือ เครื่องมือของ Google ที่ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มการค้นหาค�ำต่างๆ ผ่าน Google Search ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุค�ำที่ต้องการในช่องค้นหาของ Google
Trends เพื่อดูแนวโน้มการค้นหาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ทันที (ดูย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2004) โดยข้อมูลจะแสดงออกมาเป็นเส้นกราฟขึ้นลงตามปริมาณการค้นหาในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยจุดสูงสุดของกราฟจะหมายถึงช่วงที่มีปริมาณการค้นหามากที่สุด
7 Unidic ได้มีการจัดหมวดหมู่ค�ำไว้ 7 ประเภท ดังนี้
1) ค�ำญี่ปุ่น 和語 คือ ค�ำเฉพาะในภาษาญี่ปุ่น
2) ค�ำยืมจากภาษาจีน 漢語 คือ ค�ำที่รับมาจากประเทศจีนก่อนช่วงยุคสมัยใหม่ รวมถึงค�ำจีนที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้น 和製漢語 (เช่น大根 返事)
3) ค�ำยืมจากภาษาต่างประเทศ 外来語 คือ ค�ำที่รับเข้ามาจากประเทศตะวันตก รวมถึงค�ำภาษาต่างประเทศที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้น 和製英語 (เช่นアフレコ、ナイター) ค�ำที่รับเข้ามา
จากภาษาบาลีสันสกฤต (เช่น盂蘭盆) หรือภาษาไอนุ (เช่น昆布) ค�ำที่รับเข้ามาจากประเทศในแถบเอเชีย นอกเหนือจากประเทศจีน (เช่นキムチ) หรือภาษาไอนุ(เช่น昆布)
รวมถึงค�ำที่รับเข้ามาจากประเทศจีนในช่วงหลังยุคสมัยใหม่ (เช่น シュウマイ) ก็นับเป็นค�ำยืมจากภาษาต่างประเทศ
4) ค�ำลูกผสม 混種語 คือ ค�ำที่รวมค�ำญี่ปุ่น ค�ำยืมจากภาษาจีน ค�ำยืมจากภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไปเข้าด้วยกัน (เช่น本箱) ค�ำยืมจากภาษาจีน หรือค�ำยืม
จากภาษาต่างประเทศที่ลงท้ายด้วยการผันค�ำกริยาแบบญี่ปุ่น (เช่นトラブる)
5) ค�ำเฉพาะ 固有語 เช่น ชื่อคน 人名 ชื่อสถานที่ 地名 ชื่อผลิตภัณฑ์ 商品名 เป็นต้น
6) สัญลักษณ์ 記号 เช่น สัญลักษณ์ช่วย 補助記号 (เครื่องหมายวรรคตอน 句読点 เครื่องหมายวงเล็บ 括弧) หรือ ア イ ที่ใช้ในการแสดงล�ำดับ
7) ไม่สามารถระบุประเภทได้ 語種不明 คือ ค�ำที่ไม่สามารถระบุชนิดของค�ำได้ เนื่องจากไม่ทราบที่มาของค�ำ
8 สืบค้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563
9 ระหว่างปี 2559-2562 มีจ�ำนวนการสืบค้นใน Google Trends ต�่ำกว่า 200 ครั้งต่อปี และเพิ่มขึ้นประมาณ 6-10 เท่า ในปี 2563
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แผนภาพที่ 1 จำ�นวนการสืบค้นของกลุ่มคำ�เดิมที่ใช้อย่างต่อเนื่อง

แผนภาพที่ 2 จำ�นวนการสืบค้นของกลุ่มคำ�เดิมที่ใช้มากขึ้นใน ปี63
คำ�เดิม
คำ�ที่มีการใช้อย่างต่อเนื่อง
คำ�ที่ใช้มากขึ้นในปี2563

คำ�ใหม่

(2) おうちカフェ

(1) ぴえん

(4) ぱおん(ぴえん超えてぱおん)

(10) エモい

(3) おうち時間

(5) 密です

(14) おしゃピク

(7) きゅんです

(6) ダルゴナコーヒー

(16) 大丈夫そ？

(8) しか勝たん

(9) ソーシャルディスタンス

(19) タピる

(12) 自粛

(11) ステイホーム

(20) それな

(13) 淡色女子

(15) コロナ太り

			

(16) オンライン飲み会

			

(17) 三密

ตารางที่ 2 คำ�สมัยนิยม แบ่งตามคำ�เดิม และคำ�ใหม่
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5.2. ประเภทของคำ�
จากการวิเคราะห์ประเภทของคำ�ในกลุ่มคำ�สมัย
นิยม (流行語) ช่วงมกราคม-มิถนุ ายน 2563 พบว่า คำ�สมัย
นิยมในปี2563 มีคำ�ที่เป็นคำ�ลูกผสม (混種語 ) มาก
ที่สุด โดยทุกคำ�มีหน่วยคำ�ที่เป็นคำ�ญี่ปุ่น (和語) อยู่เป็น
ส่ ว นประกอบ และมี ห น่ ว ยคำ�ประกอบที่ มี จำ�นวน
รองลงมา คือคำ�ยืมจากภาษาต่างประเทศ ( 外来語)
คำ�ลูกผสม

คำ�ญี่ปุ่น

混種語

和語

おうちカフェ (和語＋外来語)

คำ�เดิม
ที่มีการใช้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ในกลุ่ ม คำ�ใหม่ มี ลั ก ษณะเด่ น ที่
ต่ า งจากคำ�เดิ ม คื อ มี คำ�ยื ม จากภาษาต่ า งประเทศ
(外来語) อยู่ด้วย ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งอาจเป็น
ผลสื บ เนื่ อ งจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้
กลุ่มคำ�ใหม่ในคำ�สมัยนิยมปี2563 มีคำ�ยืมจากภาษา
ต่างประเทศมาก
คำ�ยืม
จากภาษาจีน
漢語

คำ�ยืม
จากภาษาต่างประเทศ
外来語

それな

エモい (外来語＋和語)
おしゃピク (和語＋外来語)
大丈夫そ (漢語＋和語)

คำ�เดิม
ที่มีการใช้มากขึ้น
ในปี2563

タピる (外来語＋和語)
おうち時間 (和語＋漢語)

自粛

きゅんです

淡色女子

しか勝たん
密です (漢語＋和語)

คำ�ใหม่

ぴえん

ぱおん

三密

ソーシャルディスタンス

コロナ太り (外来語＋和語)

ステイホーム

オンライン飲み会(外来語＋和語＋漢語)

ダルゴナコーヒー

ตารางที่ 3 ประเภทของคำ�ในกลุ่มคำ�สมัยนิยมในปี 2563
5.3. ความหมายของคำ�
จากการศึกษาความหมายของคำ�สมัยนิยม (流行語)
ในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2563 พบว่ามีสัดส่วนคำ�ที่
เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
จำ�นวน 9 คำ� (ร้อยละ45) จากจำ�นวนคำ�ทั้งหมด 20 คำ�
เมื่อแบ่งตามกลุ่มคำ�เดิม และคำ�ใหม่ พบว่าใน
แต่ละกลุ่มมีสัดส่วนคำ�ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา2019 (COVID-19) ดังนี้ 1) กลุม่ คำ�เดิมทีม่ กี ารใช้

อย่างต่อเนื่อง มีจำ�นวน 1 คำ� (ร้อยละ5) 2) กลุ่มคำ�เดิม
ที่มีการใช้มากขึ้นในปี 2563 มีจำ�นวน 2 คำ� (ร้อยละ10)
3) กลุ่มคำ�ใหม่มีจำ�นวน 6 คำ� (ร้อยละ30)
ทั้ ง นี้ จ ะขอยกความหมายของแต่ ล ะคำ� และ
ตัวอย่างประโยค ดังต่อไปนี้
5.3.1. คำ�เดิมที่มีการใช้อย่างต่อเนื่อง
คำ�เดิมที่มีการใช้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ おうちカフ
ェエモい おしゃピク 大丈夫そ？ タピるและそれな
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จากการศึกษาความหมายในกลุม่ คำ�เดิมทีม่ กี ารใช้
อย่างต่อเนือ่ ง พบว่ามีเพียงคำ�ว่า おうちカフェ ทีป่ รากฏ
ในบริบทเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่กับบ้านในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ดังตัวอย่างที่ (01)
(01) 全国各地で外出自粛要請が発令されている今、自
宅で過ごす人たちの間で「おうちカフェ」がブームと

Omio96, 2020)

なっています。(

ส่วน エモい おしゃピク 大丈夫そ？ タピる และ
それな ยังคงใช้ในความหมายเดิม แต่ได้รับการยอมรับ
มากขึ้นในวงกว้าง จึงได้รับเลือกให้เป็นคำ�สมัยนิยม
ในปี 2563 ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างคำ�ว่า タピる ที่เป็น
คำ�กริยาหมายถึง ดืม่ ชาไข่มกุ และ エモい ทีเ่ ป็นคำ�คุณศัพท์
หมายถึง คิดถึง ระลึกถึง (懐かしさ) ทีใ่ นช่วงก่อนปี 2563

มักพบตัวอย่างในบล็อก หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับแฟชั่น
วัยรุ่น ดังตัวอย่างที่ (02) (03)
(02) 次はどこでタピる？渋谷のタピオカドリンクが飲
めるカフェ9選(女子旅プレス, 2019)
(03) 思い出の写真を見て、うわ～エモい！(横塚, 2018)
แต่ในปี 2563 นอกจากบล็อก หรือเว็บไซต์ที่
เกี่ ย วกั บแฟชั่ น วั ย รุ่ น แล้ ว ยั ง พบตั ว อย่ า งประโยคใน
โฆษณาสินค้า หรือแคมเปญของบริษัทต่างๆ อีกด้วย
ดังตัวอย่างที่ (04) (05) อาจกล่าวได้ว่า คำ�กลุ่มนี้ได้รับ
การยอมรับในวงกว้างขึ้น
(04) シュークリームでタピる！(Beard papa,2020)
(05) 三ツ矢でエモい夏空選手権。写真投稿キャンペ
ーン。(アサヒ飲料, 2020)

ภาพที่2 ตัวอย่างการใช้タピる
ภาพที่3 ตัวอย่างการใช้エモイ
ภาพ : www.beardpapa.jp/lineup/season.php ภาพ : www.asahiinryo.co.jp/entertainment/campaign
5.3.2. คำ�เดิมที่มีการใช้มากขึ้นในปี 2563
คำ�เดิมที่มีการใช้มากขึ้นในปี 2563 ได้แก่ぴえん
おうち時間 きゅんです しか勝たん自粛 และ 淡色女子
จากการศึกษาความหมายในกลุ่มคำ�เดิมที่มีการ
ใช้อย่างต่อเนื่อง พบว่าคำ�ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำ�นวน
2 คำ� ได้แก่ おうち時間และ自粛โดย
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เป็นคำ�นาม หมายถึง “ช่วงเวลาใน
บ้าน” ก่อนปี2563มักพบในบริบทการขายสินค้า หรือ
แนะนำ�ของตกแต่งบ้าน ดังตัวอย่างที่ (06) แต่ในปี 2563
พบในบริบทแนะนำ�การใช้ชีวิตในช่วงยุคญี่ปุ่นวิถีใหม่
ดังตัวอย่างที่ (07)
(06) おうち時間を楽しむくつろぎのインテリア～素敵
なお部屋紹介(アイリス, 2018)
おうち時間
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(07) この数カ月、思いがけず増えた「おうち時間」に、
みんなはどう向き合っているの？(オズモール, 2020)
自粛เป็นคำ�นาม หมายถึง “การควบคุมตนเอง”
โดยช่วงก่อนปี 2563 มักพบในลักษณะคำ�โดด ตาม
ประกาศราชการหรือข่าว ในบริบทการขอความร่วมมือ
จากรัฐบาล ในกรณีที่มีโรคระบาด ปัญหาทางการเมือง
หรือภัยพิบัติ เช่น การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ใน
ปี 2552 ปัญหาข้อพิพาทดินแดนทางภาคเหนือ เป็นต้น
ดังตัวอย่างที่ (08) (09) (10)
(08) 新型インフルエンザの国内での患者発生に備え、
政府は外出の自粛や学校の臨時休業などを、必要に応
じて要請する基本的対処方針を５月１日に決定した
(時事通信社,

(09)

2009)

日本政府は、北方領土問題の解決までの間、日本

国民による北方領土訪問について自粛を求めているも

, 2011)

のであり(略) (外務省

(10)

大災害が起きた時、楽しいことをするのは「不謹

慎」で、イベントは「自粛するべき」なの？(朝日新聞

, 2017)
ในปี2563 自粛พบการใช้มากขึ้น ทั้งในข่าวและ
บล็อกทั่วไป โดยมักอยู่ในรูปคำ�สมาสรวมกับคำ�นาม
อื่นๆ เช่น コロナ (โคโรนา) 外出 (การออกจากบ้าน) ใช้
ในความหมายเกี่ยวกับการคุมตนเองไม่ให้ออกจากบ้าน
หรือทำ�อะไรที่เสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดังตัวอย่างที่ (11) (12) นอกจากนี้ยังพบคำ�ว่า 自粛警察
ซึ่ ง เป็ น คำ�ใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งปลายปี 2563 ใช้ ใ น
ความกล่ า วถึ ง ประชาชนทั่ ว ไปที่ ทำ�หน้ า ที่ จั บ ผิ ด คน
หรือร้านค้าที่ไม่ควบคุมตนเอง ไม่ปฏิบัติตามหลักการ
ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
เปรียบเสมือนเป็นสายตรวจให้ตำ�รวจ ดังตัวอย่างที่ (13)
(11) コロナ自粛で人々の意識はこうも変わっていまし
デジタル

10

(

, 2020)

た。 紫原

(12)

新型コロナウイルスの感染拡大で、外出自粛要請

2

(NHK, 2020)

が出されてから 度目の週末。

(13)

各地に現れた自粛警察は行動こそ極端だが、それ

を支えているのは社会的感染症が広がる中でありふれ

(

, 2020)

た人々の感情である。 石戸

ส่วน ぴえん きゅんです しか勝たん และ淡
色女子 ไม่ มี ค วามหมายเกี่ ย วข้ อ งกั บ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา2019 (COVID-19) แต่มีการใช้ในความหมาย
ที่กว้างขึ้นจากความหมายเดิม ดังนี้
ぴえん เป็ น คำ�เลี ย นเสี ย ง 擬態語 ที่ ใช้ แ ทนเสี ย ง
ร้องไห้ (ตัวอย่างที่ 14) แต่ในปัจจุบันพบตัวอย่างที่ใช้ใน
ความหมายว่า “ความเศร้า悲しむ” ด้วย ดังตัวอย่างที่
(15) ทีเ่ ป็นป้ายคำ�สอนบริเวณหน้าวัด ซึง่ ประโยคดังกล่าว
มีนัยยะว่า “ในชีวิตของคนเราที่มีเรื่องทุกข์เศร้าเข้า
มาเรื่อยๆ แต่ความเศร้านั้นก็จะจบลงและกลายเป็น
โชคชะตา และสักวันหนึ่งเราจะรู้สึกได้ถึงบุญคุณของ
ความเศร้านั้น”
(14) え～ 雨が降ってる～ ぴえん (E-Talentbank,
2019)
(15) ぴえんもご縁。超えてご恩。 (J タウンネット ,
2020)
きゅんです ในช่ ว งก่ อ นปี 2 563 พบในบริ บ ทที่
แสดงถึงความน่ารัก โดยมักใช้ในลักษณะคำ�ซํ้า ○○の
可愛さにきゅんきゅんです แต่ ปั จ จุ บั น สามารถใช้ ใ น
สถานการณ์อื่นๆที่ไม่ได้แสดงความน่ารักได้ด้วย ทั้งนี้
สืบเนื่องจากอิทธิพลของ Youtuber ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง
ที่นิยมพูดคำ�ว่าきゅんです ต่อท้ายประโยคทั่วไป ดัง
ตัวอย่างที่(16)
(16) 一日の始まりと、終わり#きゅんです(まあたそ,
2020)

กรณีคำ� สมาส เช่น 外出自粛จะปรากฏอยูใ่ นพาดหัวเรือ่ ง หรือพาดหัวข่าว
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ภาพที่4 ตัวอย่างการใช้きゅんです
ภาพ : twitter.com/5m91r/status/1272870737645236224
ในช่วงก่อนปี2563 เป็นคำ�ที่ใช้ใน
วงการดนตรี มักนำ�มาต่อท้ายชื่อนักร้อง หรือไอดอล
เพื่อแสดงถึงนักร้องหรือไอดอลที่ตนเองชอบนั้นดีที่สุด
เช่น ○○ちゃんしか勝たんหมายถึง “○○ จังเท่านั้นที่
ชนะ(ใจฉัน)” แต่ปัจจุบันสามารถใช้ในวงการอื่นๆ เช่น
เครื่องสำ�อาง อาหาร ได้ด้วย โดยใช้ในความหมายว่า
สิ่งนั้นคือที่สุดสำ�หรับผู้พูด ดังตัวอย่างที่(17) (18)
(17) このコスメしか勝たん！各メディアで受賞したベス
トコスメを振り返ってみましょ。(MERY, 2020)
(18) やっぱりうまい肉しか勝たん もっともっと食べた
かった。(DGD, 2020)
ส่วน淡色女子หมายถึง “แฟชั่นการแต่งตัวในโทน
สีอ่อน” ซึ่งมีการใช้มากขึ้นเนื่องจากกระแสการแต่งตัว
ในปี 2563
しか勝たん

5.3.3. คำ�ใหม่
คำ�ใหม่ ได้แก่ぱおん (ぴえん超えてぱおん) 密で
す ダルゴナコーヒー ソーシャルディスタンス ステイホ

และ三密
จากการศึกษาความหมายในกลุ่มคำ�ใหม่ พบว่า
คำ�ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) มีจำ�นวน 6 คำ� ได้แก่ 密です ソーシ

ーム

コロナ太り

オンライン飲み会

ャルディスタンス ステイホーム コロナ太り オンライ
ン飲み会
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และ三密

ตามพจนานุกรม 密 หมายถึง หนาแน่น แต่ 密です
และ三密 คำ�สมัยนิยมในปัจจุบันถูกใช้ในความหมาย
ที่ต่างจากเดิม โดยมีที่มาจากคำ�พูดของนางโคอิเกะ
ผู้ ว่ า การกรุ ง โตเกี ย ว ที่ เ ตื อ นให้ ป ระชาชนหลี ก เลี่ ย ง
การกระทำ� 3 ประเภท ที่ เ สี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา2019 (COVID-19) ได้แก่ 1) 密閉(密閉空間) สถานที่
ทีอ่ ากาศไม่ถา่ ยเท 2) 密集(密集場所) สถานทีม่ คี นรวมตัว
กันหนาแน่น และ 3) 密接(密接場面) สถานการณ์ที่ทำ�
ให้ตอ้ งอยูใ่ กล้ชดิ กัน จึงทำ�ให้เกิดคำ�ว่า 三密 หรือข้อควร
หลีกเลี่ยงทั้ง3 ขึ้นมา และจากความหมายว่า “ข้อควร
หลีกเลี่ยงทั้ง3” ในคำ�ว่า 三密 นี้จึงทำ�ให้密ใน 密です มี
นัยยะถึง “ควรหลีกเลี่ยง” ด้วย ดังตัวอย่างที่ (19)
(19) せっかくの連休なのに、「そこ、密です」との事
で、不自由な休暇をお過ごしの事でしょう。 ( ルイス ,
2020)
ソーシャルディスタンス เป็ น คำ�ยื ม จากภาษา
อังกฤษ มาจากคำ�ว่า Social Distance แต่ในภาษาญีป่ นุ่
มีการใช้ในความหมายที่ต่างจากภาษาอังกฤษ คือ ใน
ภาษาอังกฤษ Social distance จะใช้ในทางสังคมศาสตร์
เพือ่ อธิบายถึงการเว้นระยะทางสังคมระหว่างกลุม่ สังคม
ต่างๆ แต่ในภาษาญี่ปุ่น ソーシャルディスタンス ใช้
ในความหมายว่าการเว้นระยะห่างเพื่อป้องการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งตรงกับคำ�ว่า Social distancing
ในภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่างที่ (20) และเมื่อสังเกตจาก

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2564 | jsn Journal Vol. 11 No. 1 June 2021

ภาพโปสเตอร์รณรงค์ของ TOKYO METROPOLITAN
GOVERNMENT ตามภาพที่ 5 แล้วจะเห็นว่าคำ�ว่า
Social distancing ในโปสเตอร์ถูกบรรยายใต้ภาพว่า
ソーシャルディスタンス (ตัวอย่างที่ 20)
(20) 東京都は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を
防ぐため、ポスター等を活用しながら、人と人との距離
ソーシャルディスタンス」の確保を呼びかけています。

(TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT, 2020)

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการใช้ ソーシャルディスタンス
ภาพ : https://tokyotokyo.jp/ja/covid19/
ส่ ว น ステイホーム มาจากคำ�ว่ า Stay Home ใน
ภาษาอังกฤษ โดยยังคงความหมายเดิม คือ “การอยู่
บ้าน” ดังตัวอย่างที่ (21) ทั้งนี้ในภาษาอังกฤษอาจมี
การเติมคำ�บุพบทลงไปด้วย เช่น stay at home เป็นต้น
(21) ステイホーム要請期間中、食事作りなど家事の負
担が増えて、ストレスが募る一方でした。 (kotchan
News, 2020)
コロナ太り และオンライン飲み会 เป็นคำ�ลูกผสม
ระหว่างคำ�ยืมจากภาษาต่างประเทศ และคำ�ญี่ปุ่น コロ
่ งจาก
ナ太り ใช้ในความหมายว่า การอ้วนในช่วงหยุดเนือ
เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และ オンライン飲
่ สังสรรค์ผา่ นทางหน้าจอ
み会 ใช้ในความหมายว่า การดืม
ออนไลน์ ดังตัวอย่างที่ (22) (23)

(22)

コロナ太りを解消する方法についてご紹介する前

に、先に知っておきたいのが太ってしまった原因です。

(エステティックMISS PARIS, 2020)
(23)「オンライン飲み会をやってみたい、でも何を使え
ばいいの......？」という方へ、おすすめのアプリ・ツ

(

ールとその使い方をわかりやすくまとめました！ 姫路

, 2020)
ส่ ว นคำ�ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความหมาย
เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
มีจำ�นวน 2 คำ� ได้แก่ ぱおん (ぴえん超えてぱおん)
และ ダルゴナコーヒー
ぱおんเป็นคำ�ที่แตกออกมาจากคำ�ว่า ぴえん ใน
กลุ่มคำ�เดิม มักใช้ในสำ�นวนว่า ぴえん超えてぱおん
หมายถึง เสียงร้องไห้ที่หนักกว่าเดิม ดังตัวอย่างที่ (24)
(24) やっばー前髪切りすぎた。ぴえんこえてぱおん。
(ニコニコチャンネル, 2020)
ส่วนダルゴナコーヒー เป็นชื่อกาแฟชนิดหนึ่งที่
ได้รบั ความนิยมในประเทศเกาหลี และขยายวงกว้างมาสู่
ประเทศญี่ปุ่นในต้นปี2563 จึงกลายมาเป็นคำ�สมัยนิยม
みたい

6. สรุปผลและอภิปรายผล

จากผลการวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า คำ�สมัยนิยม
(流行語) ในช่วงมกราคม-มิถนุ ายน 2563 มีสดั ส่วนคำ�เดิม
มากกว่าคำ�ใหม่ ซึ่งคำ�ทั้ง 2 กลุ่มนี้มีประเภทคำ�เหมือน
กันคือ มีคำ�ที่เป็นคำ�ลูกผสม (混種語) มากที่สุด แต่ต่าง
กันที่กลุ่มคำ�ใหม่มีคำ�ยืมจากภาษาต่างประเทศ (外来語)
อยู่ด้วย ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดอย่าง
รวดเร็วของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ที่ทำ�ให้ประเทศญี่ปุ่นรับคำ�ศัพท์จากต่างประเทศเข้ามา
ใช้โดยตรง ในด้านสัดส่วนความหมายของคำ�ที่เกี่ยวข้อง
กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) พบว่ามี
คำ�ที่เกี่ยวข้องจำ�นวน9คำ� (ร้อยละ45) จากจำ�นวนคำ�
ทัง้ หมด 20 คำ� และส่วนมากเป็นคำ�ใหม่ (6คำ�) กล่าวได้วา่
คำ�สมัยนิยมในต้นปี 2563 แสดงให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่น
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ค่ อ นข้ า งให้ ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ การแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และชีวิต
วิถีใหม่ จนก่อให้เกิดคำ�ศัพท์ที่ใช้กันเป็นวงกว้างและ
กลายมาเป็นคำ�สมัยนิยมในต้นปี 2563
งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
คำ�สมัยนิยม (流行語) คำ�เดิม (既存の語) และคำ�ใหม่
(新語) ว่าในกลุ่มคำ�สมัยนิยมมีทั้งคำ�เดิม และคำ�ใหม่
อยู่ ร่ ว มกั น จริ ง ซึ่ ง ได้ พิ สู จ น์ คำ�นิ ย ามของ 沖森ほか
(2011) นอกจากนี้ ยั ง ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง สั ด ส่ ว นว่ า มี
จำ�นวนของคำ�เดิมมากกว่าคำ�ใหม่ อาจกล่าวได้วา่ คำ�เดิม
อาจกลายเป็ น คำ�สมั ย นิ ย มอี ก ครั้ ง อั น เนื่ อ งมาจาก
สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ
อีกทั้งในด้านประเภทของคำ� ยังเป็นไปตามการ
วิเคราะห์ของ李 (2014) ที่ได้กล่าวไว้ว่าในกลุ่มคำ�ใหม่
ของภาษาญีป่ นุ่ ส่วนมากเป็นคำ�ทีเ่ ป็นคำ�ลูกผสม (混種語)
แต่ทงั้ นีเ้ นือ่ งด้วยสถานการณ์ปจั จุบนั จึงส่งผลให้จำ�นวน
ของคำ�ลูกผสม (混種語 ) และคำ�ยืมจากต่างประเทศ
(外来語) ในกลุม่ คำ�ใหม่ทเี่ ป็นคำ�สมัยนิยม (流行語) ในช่วง
มกราคม-มิถุนายน 2563 ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
ด้ า นสั ด ส่ ว นความหมายของคำ�ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในงานวิจัย
นี้พบว่าคำ�สมัยนิยม (流行語) ในช่วงมกราคม-มิถุนายน
2563 มี สั ด ส่ ว นคำ�ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา2019 (COVID-19) จำ�นวน 9 คำ� (ร้อยละ45)
จากจำ�นวนคำ�ทั้งหมด 20 คำ� แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์
สำ�คัญในช่วงระยะเวลาหนึ่งมีผลต่อคำ�สมัยนิยม ซึ่ง
จากการศึ ก ษาของผู้ วิ จั ย ยั ง ไม่ พ บงานวิ จั ย ที่ ก ล่ า วถึ ง
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สัดส่วนของคำ�ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำ�คัญในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ปรากฎในคำ�สมัยนิยม

7. ข้อเสนอแนะ

ผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษาจากงานวิจัยชิ้นนี้จะ
ช่วยให้ผเู้ รียนหรือผู้ใช้ภาษาญีป่ นุ่ เข้าใจความหมาย และ
ที่มาของคำ�สมัยนิยมในภาษาญี่ปุ่น ช่วงต้นปี 2563
มากยิ่งขึ้น และสามารถเลือกนำ�ไปใช้เป็นหัวข้อสนทนา
เพื่อพูดคุยกับชาวญี่ปุ่นต่อไปได้ รวมถึงอาจนำ�มายก
ตัวอย่างในชั้นเรียน เพื่ออธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
ชาวญี่ปุ่นที่ปรากฏผ่านการใช้คำ� เช่น オンライン飲み会
เนื่ อ งจากประเทศญี่ ปุ่ น มี วั ฒ นธรรมการสั ง สรรค์ ที่
ร้านอิซากายะหลังเลิกงาน (飲み会) แม้ว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
จะทำ�ให้ไม่สามารถไปดื่มที่ร้านอิซากายะ แต่ก็ยังคงมี
การสังสรรคในลักษณะดังกล่าวอยู่ โดยเปลี่ยนมาเป็น
ทางออนไลน์แทน ทำ�ให้เห็นว่าวัฒนธรรมการสังสรรค์
ที่ร้านอิซากายะหลังเลิกงาน (飲み会) เป็นวัฒนธรรมที่
ขาดไม่ได้จากวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น
อนึ่ ง กลุ่ ม เป้ า หมายในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มี เ พี ย งคำ�
สมัยนิยม (流行語) ในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2563
ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้น เมื่อเทียบกับงานวิจัยอื่นๆ
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า หากมีการศึกษาเปรียบเทียบกับคำ�สมัยนิยม
(流行語) ในช่วงเวลาอื่นๆ ด้วย น่าจะทำ�ให้เห็นลักษณะ
เด่นและความแตกต่างของคำ�สมัยนิยม (流行語) ในแต่
ละช่วงเวลาได้มากยิ่งขึ้น
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