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อำำ�พััน เหล่่�สุุนทร

นัักวิิจััยอิิสระ

เรีียนรี้�ญี่ี�ปุ่่�นจากการี์ตู้น (ญี่่�ปุ่่�น)

เปิิดหััวเร่ื่�องมาเหัม่อนกำำาลัังทำำาให้ัผู้้้อ่านกำลััว แต่่กำารื่เรีื่ยน

ภาษาวัฒนธรื่รื่ม แลัะอ่�นๆ โดยกำารื่อ่านต้่นฉบัับัภาษาญีี่�ป่ิ�นนั�นไม่

ง่าย ต้่องขอบัคุ่ณทีำ�มีกำารื่แปิลัออกำมาเป็ินภาษาไทำย ทำำาให้ัปัิจจ่บััน

มีผู้้้อ่านกำาร์ื่ต้่นญีี่�ป่ิ�น รื่วมทัำ�งชมอานิเมะฉบัับัภาษาไทำยกัำนอย่าง

มากำมาย ตั่วผู้้้เขียนเองได้อ่าน แลัะชมมาตั่�งแต่่เด็กำ เม่�อผู้มได้รัื่บัท่ำน

ไปิศึึกำษาต่่อทีำ�ปิรื่ะเทำศึญีี่�ป่ิ�นก็ำมีโอกำาสได้อ่านต้่นฉบัับัภาษาญีี่�ป่ิ�น 

ต้่องยอมรัื่บัเลัยว่า ปัิจจ่บัันไม่อ่านฉบัับัทีำ�แปิลัเป็ินภาษาไทำยแล้ัว 

เพรื่าะร้้ื่สึกำแปิลักำๆ อาจจะมีเหัต่่ผู้ลัทีำ�ว่าบัางคุรัื่�งทำางผู้้้แปิลัก็ำหัาคุำา

แปิลัเป็ินภาษาไทำยไม่ได้บ้ัาง บัางคุรัื่�งบัริื่บัทำก็ำไม่มีในปิรื่ะเทำศึไทำย

จำาเป็ินต้่องปิรัื่บับัริื่บัทำเพ่�อส่�อสารื่กัำบัผู้้้อ่าน แต่่แท้ำส่ดแล้ัวคุวามสน่กำ

ของกำาร์ื่ต้่นญีี่�ป่ิ�นก็ำเป็ินทีำ�ยอมรัื่บักัำนอย่างแน่นอน 

นิิยาม

คุำาว่า “กำาร์ื่ต้่น” หัมายถึึง  มังงะ (Manga マンガ、漫画) 

ซึึ่�งรื่วม อานิเมะ (Anime アニメ) ไปิในตั่วเลัย 

แต่่ในคุวามหัมาย ต่ามพจนาน่กำรื่ม ฉบัับัรื่าชบััณฑิิต่ยสถึาน 

พ.ศึ.2554 

“กำาร์ื่ต้่น = น. ภาพล้ัอ ภาพต่ลักำ บัางทีำเขียนเป็ินภาพบ่ัคุคุลั 

บัางทีำเขียนเป็ินภาพแสดงเหัต่่กำารื่ณ์ทีำ�ผู้้้เขียนตั่�งใจล้ัอเลีัยนจะให้ั

ด้ร้้ื่สึกำขบัขัน หันังส่อเล่ัาเร่ื่�องด้วยภาพเขียน ซึึ่�งแบ่ังหัน้ากำรื่ะดาษ

เป็ินช่องๆ มีคุำาบัรื่รื่ยายสั�นๆ อ่านง่าย เน่�อเร่ื่�องมักำเป็ินนิทำานหัร่ื่อ

นวนิยาย”

อ่่านการ์์ตููนญี่่�ปุ่่�นง่่ายนิดเด่ยว

(ที่่�เหลืือ่ไม่่ง่่ายอ่ย่าง่ที่่�คิิด)

ตูอ่นที่่� 1

ส่วน Animation แอนิเมชั�น = ภาพเคุล่ั�อนไหัว อ้างอิงได้

จากำพจนาน่กำรื่มศัึพท์ำศิึลัปิะอังกำฤษ = ไทำย ฉบัับัรื่าชบััณฑิิต่ยสถึาน 

(พิมพ์คุรัื่�งทีำ� 2 ปิรัื่บัปิร่ื่งเพิ�มเติ่ม พ.ศึ. 2541)

แต่่สำาหัรัื่บับัทำคุวามนี� ผู้้้เขียนจะขอเขียนว่า อานิเมะ ต่าม

หัลัักำเกำณฑ์ิกำารื่ทัำบัศัึพท์ำภาษาญีี่�ป่ิ�น (ฉบัับัรื่าชบััณฑิิต่ยสภา ISBN 

978-616-389-086-3 คุำาภาษาญีี่�ป่ิ�นทีำ�พบับ่ัอย anime = อานิเมะ 

= ภาพยนต่ร์ื่กำาร์ื่ต้่น (มาจากำภาษาอังกำฤษว่า animation) manga 

= มังงะ, มังกำะ = หันังส่อกำาร์ื่ต้่น) 

เหตุุใดตุ้องอ่านิตุ้นิฉบัับัภาษาญี่่�ปุุ่�นิ 

สน่กำ แลัะได้เรีื่ยนร้้ื่สิ�งทีำ�นักำเขียนอยากำส่�อสารื่ แต่่ไม่ได้ง่าย 

สมัยเรีื่ยนทีำ�ญีี่�ป่ิ�นปีิแรื่กำๆ ร่่ื่นพี�บัอกำว่ากำารื่อ่านกำาร์ื่ต้่นญีี่�ป่ิ�นจะทำำาให้ั

เก่ำงภาษาญีี่�ป่ิ�น ตั่วผู้มก็ำบ้ัาจี�ต่ามร่่ื่นพี� ทำำาอย่างไรื่ได้ก็ำเป็ินร่่ื่นน้องทีำ�ดี 

แต่่คุวามจริื่งทีำ�พบัคุ่อ ...น่าจะโดนแกำง (แกำง ศัึพท์ำวัยร่่ื่นทีำ�แปิลัว่า หัลัอกำ) 

เพรื่าะอ่านไม่ออกำเลัย สร่ื่ปิว่า กำว่าจะอ่านกำาร์ื่ต้่นญีี่�ป่ิ�นร้้ื่เร่ื่�องก็ำผู่้าน

ไปิเก่ำอบัสามปีิแล้ัว แต่่ต่อนนี�พอมาอ่านกำาร์ื่ต้่นย้อนหัลัังด้ เรื่าได้ 

คุำาศัึพท์ำ ได้เรีื่ยนร้้ื่วัฒนธรื่รื่ม รื่วมทัำ�งแนวคิุดของสังคุมในย่คุทีำ�นักำเขียน 

กำารื่์ต้่นเขียนด้วย นอกำจากำนั�น กำารื่์ต้่นบัางเร่ื่�องกำ็เขียนให้ัเกีำ�ยวพัน

กัำบัสถึานทีำ�จริื่ง เช่น Slam Dunk ในเพลังของอานิเมะ มีฉากำของ 

ทีำ�กัำ�นรื่ถึไฟ (Fumikiri 踏切) ช่�อว่า Kamakura Koukou Mae 鎌
倉高校前 ซึึ่�งมองเห็ันทำะเลัเป็ินภาพทีำ�สวยงามเหัมาะกัำบักำารื่ถ่ึาย

ภาพ (ผู้้้เขียนเองได้มีโอกำาสไปิถ่ึายภาพ แต่่ช่วงหัลัังๆ นักำท่ำองเทีำ�ยว

เรีียนรี้�ญี่ี�ปุ่่�นจากการี์ตู้น (ญี่่�ปุ่่�น)
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เข้าไปิถ่ึายภาพกัำนมากำ ทำำาให้ัเม่อง Kamakura กำำาลัังพิจารื่ณาร่ื่าง

กำฎรื่ะเบีัยบัเกีำ�ยวกัำบักำารื่ห้ัามถ่ึายภาพทีำ�สร้ื่างคุวามเด่อดร้ื่อน) หัากำ

ได้เดินทำางไปิญี่ี�ป่ิ�นผู้้้อ่านก็ำสามารื่ถึต่รื่ะเวนไปิชมสถึานทีำ�ในกำารื่ต้์่น

ได้เช่นกัำน

อุปุ่สรรคส�าหรับัการอ่านิการ์ตุูนิ

อ่ปิสรื่รื่คุทีำ�สำาคัุญี่เลัยสำาหัรัื่บัตั่วผู้้้เขียนเอง คุ่อ กำารื่ไม่ร้้ื่ศัึพท์ำ 

กำารื่เปิิดหัาศัึพท์ำเป็ินเร่ื่�องย่่งยากำ (ในสมัยทีำ�ผู้้้เขียนเรีื่ยน กำารื่เปิิด

หัาคุันจิยากำลัำาบัากำ ต้่องนับัเส้น แลั้วเปิิดพจนาน่กำรื่มคุันจิ เช่น 

KODANSHA’s compact KANJI GUIDE  ถึึงแม้ว่าต่อนนั�นจะ

มีพจนาน่กำรื่มฉบัับัอิเล็ักำโทำรื่นิกำส์แล้ัวก็ำต่าม แต่่เป็ินร่่ื่นทีำ�ยังเขียน

ไม่ได้ต้่องนับัเส้นแล้ัวเปิิดอย่้ดี) ทำำาให้ัหัากำต้่องเปิิดพจนาน่กำรื่มกัำน

เก่ำอบัท่ำกำตั่วในหันึ�งหัน้า จะใช้เวลัาหันึ�งชั�วโมงเลัย พอนานๆ เข้า

เรื่าก็ำเลิักำอ่านไปิเอง 

แต่่กำารื่ไม่รื่้้คุำาศัึพทำ์ แลั้วจะต่้องไปิเปิิดหัาคุวามหัมายก็ำไม่

ง่ายนักำ เพรื่าะปิรื่ะสบักำับัปิัญี่หัาย่อยๆ ดังนี� 

1. อ่านออกำแต่่ไม่ร้ื่้คุวามหัมาย เน่�องจากำกำารื่์ต้่นญีี่�ปิ่�น

ออกำแบับัมาใหั้เด็กำอ่านได้ด้วย จึงจะมีคุำาอ่านกำำากัำบัคัุนจิ (คุันจิ : 

Kanji : 漢字 ต่ัวอักำษรื่ภาษาจีนทำี�ญี่ี�ปิ่�นย่มใช้) เรื่าเรื่ียกำว่า ふりが
な Furigana หัรื่่อ ルビ Rubi ถึ้าอ่าน ひらがな Hiragana ออกำ

กำ็สามารื่ถึเปิิดหัาคุวามหัมายในพจนาน่กำรื่มได้ แต่่จรื่ิงๆ กำ็ไม่ง่าย

ขนาดนั�น 

2. บัางคุำามีเสียงเดียวกัำนแต่่หัลัายคุวามหัมาย ถ้ึาไม่มีคัุนจิ 

กำำากัำบัด้วยก็ำสบัสน ไม่ร้้ื่ว่าคุำาทีำ�ถ้ึกำคุ่อคุำาไหัน 

3. บัางคุำาเป็ินศัึพท์ำสแลัง หัาคุวามหัมายจากำพจนาน่กำรื่ม

ไม่เจอ (ถึึงแม้ว่าพจนาน่กำรื่มญีี่�ป่ิ�น-ญีี่�ป่ิ�น จะมีกำารื่อัปิเดต่อย่้บ่ัอย

คุรัื่�ง ก็ำต่ามกำรื่ะแสไม่ทัำนจริื่งๆ แต่่ปัิญี่หัานี�ไม่คุ่อยมีแล้ัว ถ้ึาเปิิดหัา

ในอินเทำอร์ื่เน็ต่)

4. ไม่ร้้ื่จะตั่ดคุำาต่รื่งไหัน ถ้ึาเป็ิน Hiragana เรีื่ยงติ่ดกัำนเป็ิน 

แพเลัย ถ้ึาตั่ดคุำาไม่ได้ หัร่ื่อตั่ดคุำาผิู้ดก็ำหัาไม่เจออย่้ดี เช่น いい 
きれる iikireru สำาหัรัื่บัคุนทีำ�เพิ�งเรีื่ยน ทีำ�ร้้ื่จักำว่า いい ii ทีำ�แปิลัว่าดี 

ก็ำจะแยกำคุำาออกำเป็ิน ii + kireru ซึึ่�งจริื่งๆ แล้ัวคุำานี�เป็ินหันึ�งคุำา 

คุ่อ iikireru 言い切れる ซึึ่�งมาจากำ 言い切る iikiru ทีำ�แปิลัว่า 

พ้ดเต็่มปิากำเต็่มคุำา  

5. ไม่ ร้้ื่กำารื่เปิลีั�ยนร้ื่ปิกำริื่ยา เช่น ในกำาร์ื่ต้่นเขียนว่า 

Okonawaretekita おこなわれてきた ถ้ึาเรื่าร้้ื่ว่ากำริื่ยาตั่วนี� คุ่อ 

Okonau おこなう ทีำ�เป็ินร้ื่ปิเป็ิน Passive แล้ัวทำำาให้ัเป็ินร้ื่ปิ Tekuru 

ก็ำจะไปิเปิิดหัาคุวามหัมายของคุำาว่า Okonau ได ้แต่่ถ้ึาไม่ร้้ื่ แล้ัวไปิ

หัาในพจนาน่กำรื่ม จะทำำาให้ัหัาไม่เจอ 

6. คัุนจิทีำ�ร้้ื่จักำแต่่อ่านเป็ินเสียงอ่�น บัางคุรัื่�งเรื่าเรีื่ยนคัุนจิอย่้

แล้ัว แต่่เวลัาอ่าน ปิรื่ากำฏว่า เขียน rubi มาให้ัอีกำแบับั เช่น 銃 ทีำ�

แปิลัว่าปืิน แต่่ในวันพีซึ่ เป็ินท่ำาไม้ต่ายอันหันึ�งของล้ัฟี� ทีำ�จะเขียน 

ล้ับีั ว่า ピストル  Pisutoru (Pistol) (สำาหัรัื่บัภาษาไทำย เรื่าแปิลั

กัำนว่า หัมัดปืิน) เป็ินเร่ื่�องปิกำติ่ทีำ�เรื่าอยากำใช้เสียงต่่างปิรื่ะเทำศึ มัน

อาจจะด้เท่ำกำว่า 

7. กำารื่กำร่ื่อนเสียงหัร่ื่อใช้สำาเนียงถิึ�น ส่วนใหัญ่ี่จะเจอกำาร์ื่ต้่น

แบับัวัยร่่ื่นหัน่อย เช่น とんでもない Ton demo nai จะกำร่ื่อนเสียง

เป็ิน とんでもねぇ Ton demo ne xe เป็ินกำารื่กำดเสียง 

8. Onomatope (オノマトペ) กำารื่เลีัยนเสียงธรื่รื่มชาติ่ 

กำารื่เคุล่ั�อนไหัว เช่น ส่นัขร้ื่อง ワンワン Wan wan เป็ินต้่น 

จริื่งๆ ปัิญี่หัาเร่ื่�องเสียนี� ถ้ึาชมอานิเมะสักำพักำ จะเข้าใจง่าย 

แลัะพอกำลัับัมาอ่านกำาร์ื่ต้่นจะได้อรื่รื่ถึรื่ส  

ปัิญี่หัาย่อยๆ ทีำ�ผู้มยกำขึ�นมา ถ้ึาเรื่ารื่้้วิธีจัดกำารื่ เรื่ากำ็จะได้

ลิั�มรื่สชาติ่อันแท้ำจริื่งจากำกำาร์ื่ต้่นต้่นฉบัับั จริื่งๆ ยังมีอ่ปิสรื่รื่คุอ่�นๆ 

อีกำ ซึึ่�งผู้้้เขียนจะนำาไปิกำล่ัาวในต่อนต่่อๆ ไปิ เป็ินเร่ื่�องเสริื่ม พร้ื่อม

ทัำ�งวิธีกำารื่จัดกำารื่ด้วยเช่นกัำน


