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Small Talk ภาคญี่ปุ่นฉบับที่แล้วเราพาผู้อ่านทุกท่าน
ไปรู้จักหนังสือการ์ตูนและประเภทต่างๆ ของ

การ์ตูนกันไปแล้ว ฉบับนี้เราขอพาเพื่อนๆ เดินเข้าสู่ดินแดนการ์ตูนที่
มีชีวิตกันบ้าง หรือก็คือ “การ์ตูนแอนิเมชั่น” นั่นเอง ทว่า ไม่ได้จะพา
ไปดูการท�าการ์ตูนแอนิเมชั่นกันหรอกนะ แต่จะพาไปท�าความรู้จัก
กบัอาชพีหนึง่ทีอ่ยูคู่ก่าร์ตนูแอนเิมชัน่มาตัง้แต่ตวัการ์ตนู “เปล่งเสยีง” 
ได้ต่างหาก นั่นคือ “นักพากย์” 

อาชพีนกัพากย์ในภาษาญีปุ่น่เรียกกันว่า「声優 (เซยู)「声」
(เซ) เรามกัจะคุน้กบัเสยีงอ่านแบบญีปุ่่นมากกว่าคอื “โคะเอะ” ทีแ่ปล
ว่า “เสียง” (ของคนและสัตว์) ส่วน 「優」 (ยู) หมายถึง “ศิลปิน” ค�า
ศัพท์ทีม่ักเห็นคันจิตัวนี้ไปประกอบ เช่น 「俳優」 (ไฮยู) นักแสดง ดัง
นั้น เมื่อเอาสองค�านี้มารวมกันก็จะหมายถึง “ศิลปินผู้ให้เสียง” หรือ 
“นักพากย์” 

ในดินแดนที่ อุ ดมไปด ้ วยสื่ อ
สร้างสรรค์แฟนตาซีอย่างญี่ปุ่น นัก

พากย์นบัว่ามบีทบาทส�าคญัมากที่
จะท�าให้ตัวการ์ตูนดูมีชีวิตชีวา
เสมือนจริง นักพากย์ในญี่ปุ่นนั้น
ส่วนใหญ่จะมีบริษัทที่สังกัดอยู่ 
(เหมอืนดาราเลยใช่ไหมล่ะ) ซึง่จะ

รบังานผ่านบรษิทั ซึง่งานแต่ละเรือ่ง
นั้นนักพากย์คนหนึ่งจะรับตัวละครที่

พากย์บทเดียวเท่านั้น นั่นหมายความว่ายิ่ง
เป็นหนังหรือการ์ตูนที่มีตัวละครเยอะ คนพากย์ก็เยอะตาม (ไม่ได้
พากย์วน คนหนึ่งพากย์หลายบทแบบบ้านเราเน้อ) และอย่าคิดว่า
พากย์การ์ตูนเรื่องหนึ่งจบก็จบงาน เพราะสิ่งที่จะตามมาคือ กำร
โปรโมทกำร์ตูน หรือเกม เรื่องนั้นๆ นั่นคือ นักพากย์ต้องออกจาก
ห้องพากย์มาเดินสายพบปะแฟนการ์ตูน ออกสื่อ เช่น การจัด Live 
show ของนกัพากย์ ออกรายการวทิยุทีจั่ดเป็นโปรแกรมพิเศษเฉพาะ
การ์ตูน หรือเกมเรื่องนั้น แต่ภารกิจของนักพากย์ยังไม่หมดเพียงเท่า
นี ้เป็นนกัพากย์ญีปุ่น่นอกจากจะได้พดูออกไมค์แล้ว ยงัมีโอกาสร้อง
เพลงโชว์อกีด้วย เพราะการโปรโมทการ์ตนูแต่ละเรือ่ง นอกจากเพลง
เปิด-ปิดเรื่องที่เรียกว่า Open song และ Ending song ยังมีเพลง 
Character song หรือเพลงประจ�าตัวของตัวละครอีกด้วย ซึ่งนัก
พากย์ที่พากย์เป็นตัวละครนั้นๆ ก็ต้องมาร้องเพลงเก๊กเสียงตัวละคร
ที่พากย์กัน

ถ้าหากใครเคยแวะไปดนูติยสารญีปุ่น่ในร้านคโินะคนุยิะบ้าง 

ก็อาจจะเคยเห็นนิตยสารชื่อแปลกตาอย่าง 声グラ (เซงุระ) Pick up 
Voice หรอื Cool Voice กนับ้าง และพอหยบิขึน้มาดกูอ็าจจะงงกนับ้าง 
เพราะดาราหน้าปกหน้าตาไม่คุ้นตาเอาเสียเลย ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้ว 
เพราะนติยสารต่างๆ เหล่านีเ้ป็นสือ่โปรโมทจากวงการอาชพีนกัพากย์
ญี่ปุ่นเขานั่นเอง ภายในเล่มก็จะมีการถ่ายแบบโดยบรรดานักพากย์
ในวงการทัง้หลายและสมัภาษณ์ผลงานทีก่�าลงัมอียู่ในขณะนัน้ ตลอด
จนถงึตารางอเีวนท์ของการ์ตนูเรือ่งต่างๆ ตารางการออกซดีเีพลงและ
ดราม่าซดี ี(คอื ซดีทีีฟั่งแต่เสยีงนกัพากย์พากย์ละคร การ์ตนู เป็นเร่ือง
เป็นราวให้เราฟัง ถ้าพูดง่ายๆ มันก็เหมือนละครวิทยุนั่นแหละ)

นอกจากนี้ ในวงการนักพากย์ของประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการ
จัดงานมอบรางวัลให้แก่ผู ้ที่มีผลงานดีเด่นประจ�าปีเหมือนสาขา
วิชาชีพอื่นด้วยเหมือนกัน โดยงานนี้มีชื่อว่า “Seiyu Awards” ซึ่งครั้ง
แรกจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ.2007 ณ Tokyo Anime Center ใน
เขตอากิฮาบาระ และจัดอย่างต่อเนื่องมาถึงปีที่ 6 (2012) แล้ว และ
ผู้ที่ได้รับรางวัลนักพากย์ฝ่ายชายและหญิงยอดเยี่ยมประจ�าปีนี้ก็คือ 
ฮิโรอำกิ ฮิรำตะ (จากเรื่อง Tiger&Bunny) และ อำโออิ ยูกิ (จากเรื่อง 
Mahou Shoujo Madoka Magica)

เป็นอย่างไรกันบ้าง Small Talk ฉบับนี้ก็พาไปรู้จักกับอาชีพ 
“เซยู” หรือ “นักพากย์” ที่ถึงแม้ว่าคนในอาชีพนี้โดยหลักจะท�างานอยู่
เบื้องหลังก็ตาม แต่ก็ “ดัง” เท่าดาราเลยทีเดียว พบกันใหม่ฉบับหน้า
นะคะ

ขอขอบคุณ
หนังสือ “ญี่ปุ่นรอบตัว Japanese is all around ME” 
           (ส�ำนักพิมพ์ภำษำและวัฒนธรรม)
http://news.koebu.com
http://www.amgakuin.co.jp
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อนิล พยุงเกียรติคุณ 

ฝ่ายสิ่งธุรกิจพิมพ์ ส.ส.ท.

声優(เซยู) ...
คนเบื้องหลังที่ดังเท่าดารา

 

งำน Seiyu Awards ครั้งที่ 6
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Small talk (เกาหลี) ฉบับที่ผ่านๆ มา พาไปเที่ยวในแดน 
กิมจิก็ตั้งหลายที่แล้ว ฉบับนี้เลยจะชวนหนีฝนมา

เปลี่ยนบรรยากาศด้วยการนอนเล่นดูรายการเกาหลีเพลินๆ อยู่ห้องกัน
สักหน่อย

ปัจจุบันถ้าพูดถึงประเทศเกาหลี อย่างแรกที่นึกถึงก็ต้องเป็น
ดารานักร้องของบ้านเขา หรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่า “K-pop” ใช่
ไหมล่ะ เพราะนอกจาก K-pop จะเป็นที่รู้จักในแถบประเทศเอเชียด้วย
กันแล้ว ดูเหมือนทางฝั่งยุโรปก็จะได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลย เปิดดู
รายการเกาหลีทีไรก็เห็นหนุ่มๆ สาวๆ ผมบลอนด์ ตาสีฟ้า ยืนถือป้าย
ภาษาเกาหลีแล้วส่งเสียงเรียกศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบกันทุกที...ดังจริง
อะไรจริงแบบนี้นี่สิ ที่เป็นตัวจุดประกายให้เด็กๆ ยุคใหม่เริ่มใฝ่ฝันที่จะ
ไปเป็นดารานักร้องที่เกาหลีกันซะให้ได้ พอมีค่ายยักษ์ใหญ่จากเกาหลี
ข้ามน�า้ข้ามทะเลมาเปิดออดช่ัินต่างประเทศทไีร เป็นได้เหน็หนุม่ๆ สาวๆ 
ผู้มีความฝันไปยืนต่อแถวรอสมัครกันยาวเหยียดทุกที 

พูดถึงการออดิชั่นต่างประเทศแล้วก็นึกถึงรายการหนึ่งของ
เกาหลีขึ้นมาได้ รายการนั้นชื่อว่า “K-POP Star Hunt” ที่มีฉายทางช่อง
เคเบิ้ลบ้านเรานี่เอง โดยคอนเซ็ปต์ของรายการจะเป็นการออดิชั่นผู้เข้า
แข่งขันจาก 8 ประเทศในเอเชีย (ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย 
ฟิลปิปินส์ เวยีดนาม และญีปุ่่น) เพือ่พาไปร่วมแข่งร้องแข่งเต้นทีป่ระเทศ
เกาหล ีนอกจากจะได้แสดงความสามารถแล้ว ส�าหรบัผูช้นะการแข่งขนั
ก็ยังจะได้เข้าไปเป็นเด็กฝึกหัด (เพื่อเตรียมเป็นนักร้อง) ของค่าย Cube 
Entertainment ที่ผลิตนักร้องดังๆ อย่างวง Beast (พรีเซ็นเตอร์สาหร่าย
เถ้าแก่น้อย) หรือวง 4minute (พรีเซ็นเตอร์สก๊อต เพียวเร่) อีกด้วย!

เอาละ กลบัมาทีร่ายการอกีครัง้...ตอนทีเ่ปิดไปเจอรายการนีน้ัน้ 
เป็นตอนที่ก�าลังฉายภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในชุดสีด�า ยืนร้องเพลง
เกาหลอียูก่ลางห้องเลก็ๆ ท่ามกลางสายตากรรมการอยู่พอด ีแต่ขอบอก
ตรงๆ ว่า ตอนแรกไม่ได้สนใจเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหน 
สิ่งที่ท�าให้วางรีโมตแล้วตั้งใจดูรายการนี้จนจบก็คือเสียงร้องของเธอที่
เพราะจับใจต่างหาก... 2 นาทีผ่านไป เพลงจบและกล้องตัดมาที่
กรรมการอกีครัง้ ระหว่างทีเ่หล่ากรรมการก�าลงัแสดงความเหน็เกีย่วกบั
การแสดงของเด็กผู้หญิงคนนี้ ต่างชาติที่ยังไม่คล่องภาษาเกาหลีอย่าง
เราก็ได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาอ่านซับไตเติ้ลด้านล่างอย่างเอาเป็นเอาตาย 

กรรมการก็พูดไปสิ เราก็อ่านไปสิ จนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่ชื่อของเด็ก 
ผู้หญิงคนนั้นที่ขึ้นมาในซับไตเติ้ล...

“สร” 
...สร อาจจะเป็นชื่อเล่นที่มีในหลายๆ ประเทศก็จริง แต่ที่ท�าให้

ตกใจและเซอร์ไพรส์ยิ่งไปกว่าก็คือ ตัวหนังสือที่ต่อท้ายชื่อของเธอเป็น
ค�าว่า “Thailand” ...ใช่แล้ว เธอเป็นคนไทย ! 

สร...หรือชื่อเต็มๆ ว่า “ชลนสร สัจจกุล” เป็นเด็กไทยอายุ 15 ปี
ที่ผ่านการออดิชั่นและเดินทางมาเกาหลีเพื่อร่วมแข่งขันในรายการ K-
POP Star Hunt พร้อมกับเพื่อนๆ จากประเทศอื่นอีก 4 ประเทศ (ในซีซั่น 
1 ที่เธอเข้าแข่ง เปิดออดิชั่นแค่ 5 ประเทศ คือ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ 
ไทย และฟิลิปปินส์) รู้สึกเสียดายนิดๆ ที่เพิ่งรู้จักเธอเอาตอนที่รายการ
ฉายมาหลายตอนแล้ว แต่ก็ยังไม่สายที่จะแสดงความดีใจกับเธอที่ผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศมาได้ โดยเป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียง 15 ปีที่ต้องเข้าไป
แข่งกับเพ่ือนต่างชาติอีกคนที่อายุมากกว่าและดูเป็นผู้ใหญ่กว่า แต่ถึง
จะเล็กแต่ก็เล็กพริกขี้หนู เพราะสรสามารถร้องเพลงเกาหลีได้อย่าง
ชดัเจนและเต้นได้อย่างไม่เคอะเขนิ ท�าให้กรรมการกล่าวชมเธออยูบ่่อย
ครัง้...หลงัจากนัน้แม้จะไม่ได้ตดิตามดรูายการนีท้กุตอน แต่ล่าสุดได้อ่าน
ข่าวจากเว็บไซต์บนัเทิงเกาหล ีกไ็ด้ทราบว่า “สร” สาวน้อยจากประเทศไทย 
คว้าแชมป์ในการแข่งขันซีซั่นนี้ได้ในที่สุด ไม่เสียแรงที่ส่งแรงใจไปเชียร์
เธอผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ 

ดูรายการค้นฟ้าคว้าดาวอย่าง K-POP Star Hunt จบแล้ว 
นอกจากความบันเทิงที่ได้จากการชม ยังมีแรงบันดาลใจและข้อคิดดีๆ 
ให้อีกด้วย ส�าหรับคนที่ฝันอยากเป็นศิลปิน ดูจบแล้วก็คงต้องไปฝึกปรือ
ความสามารถให้เกินร้อย เพื่อจะได้มีแรงไปคว้าดาวเหมือนน้องสรบ้าง 
เพราะรายการนีไ้ด้พิสจูน์แล้วว่า สิง่ส�าคญัไม่ใช่รปูลกัษณ์ภายนอก หรือ
อาย ุหากแต่เป็นความสามารถและความตัง้ใจต่างหาก เอาละ เห็นทีว่า
จะต้องไปฝึกร้องฝึกเต้นกบัเขาบ้าง แต่เอ...จ�านวนอายนุี ่กรอกน้อยกว่า
ความเป็นจริงได้ไหมนะ... TPA
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กับรายการ
อรณิชา บุญเสนันท์

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

 (ในเกาหลี)

ค้นฟ้าคว้า✩


