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อําพัน์ เหลาสุุน์ทร

นักวิจัยอิสระ 

เรียนร้�ญี่ปุนจาก่ก่ารต้น (ญี่ปุน)

ก
ลับิมาพบิกับิผู้้�อ่านกันอีกค่รั�งใน เรียนร้�ญี�ปุ่นจาก

การ์ต้ิน (ญี�ปุ่น) ผู้้�เขียนขอเปลี�ยนสรรพนามแท่น

ตินเองจากผู้้�เขียนเป็นผู้ม ในติอนที่� 2 นี� ผู้มจะเล่าภัาพรวัมของ

วังการการ์ต้ินญี�ปุ่น เพื�อสร�างพื�นฐานค่วัามเข�าใจจากการแบ่ิง

ประเภัท่ของการ์ต้ินญี�ปุ่น ซึึ่�งปัจจุบัินมีค่วัามหลากหลาย แต่ิจะ

อธิุบิายเฉพาะหลักๆ จากนั�น ผู้มจะขอแนะนำานิติยสารการ์ต้ินราย

สัปดีาห์ ชืิ�อ Weekly Shonen Jump (เรียกสั�นๆ ว่ัา Shonen Jump 

หรือ Jump) ซึึ่�งมีชืิ�อเสียงมากในกลุ่มการ์ต้ินเด็ีกผู้้�ชิาย (ภัาษาญี�ปุ่น

ใชิ�ค่ำาว่ัา Shonen Manga 少年漫画)

ปรื่ะสบการื่ณ์์อ่านการื่์ตืู่นญี่ปุนของผ่ม

สมัยเด็ีกผู้มอ่านการ์ต้ินญี�ปุ่น (ฉบัิบิแปลเป็นภัาษาไท่ย) อย่้

หลายเรื�อง เช่ิน โดีราเอมอน เกมกลค่นอัจฉริยะ ยอดีนักสืบิจ๋ิวัโค่นัน

เป็นติ�น หลังจากนั�นก็ติิดีติามชิมอานิเมะ (ผู้มขอเขียนว่ัา Anime 

เป็น อานิเมะ ติามหลักเกณฑ์การทั่บิศัึพท์่ภัาษาญี�ปุ่น (ฉบัิบิราชิ-

บัิณฑิติยสภัา) ติามที่�ไดี�นิยามไวั�ในติอนที่� 1) ท่างช่ิองเก�าการ์ต้ิน 

อาทิ่ ดิีจิมอนแอดีเวันเจอร์ เซึ่เลอร์ม้น ดีราก�อนบิอล ค่นเก่งฟ้า

ประท่าน เป็นติ�น

สำาหรับิค่นในยุค่ผู้ม เกมกลค่นอัจฉริยะ (Yu-Gi-Oh! 遊
☆戯☆王) เรามักจะพ้ดีถึึงการ์ดีเกมย้กิมากกว่ัา เพราะตัิวัเอก

ของเราชืิ�อ ย้กิ (Muto Yuki武藤	遊戯)  สมัยแรกที่�การ์ดีเกมออก

มา ผู้ลิติโดียบิริษัท่บัินไดี (ปัจจุบัินชืิ�อ 

BANDAI NAMCO) แต่ิหลังจาก

นั�นบิริษัท่ที่�ไดี�รับิลิขสิท่ธ์ิุ ต่ิอมา

คื่อ บิริษัท่ Konami ซึึ่�งไดี�

ผู้ลิติการ์ดีเกมย้กิมาจนถึึง

ปัจจุบัิน และเพราะค่วัาม

นิยม จึงมีการสร�างเกม

ออนไลน์ของการ์ดีเกมนี�

ชืิ�อ Duel Links และเปิดีตัิวั

เมื�อพฤศึจิกายน พ.ศึ.2559

ปรัะเภทของการัตู้นญี่ปุนต้อนที่ 2

ผู้้�อ่านสามารถึดีาวัน์โหลดีมาเล่นไดี�ค่รับิ แต่ิอย่าเสียเงินเพื�อซืึ่�อการ์ดี

กันมากนะค่รับิ (การเติิมเงินลงไปในเกมแบิบินี� ภัาษาญี�ปุ่นเรียก

กว่ัา Kakin 課金) แล�วัผู้มจะหาเวัลามาเล่าเกี�ยวักับิการ์ดีเกมนี� เพื�อ

ให�ผู้้�อ่านเห็นภัาพของวังการธุุรกิจการ์ดีเกมในประเท่ศึญี�ปุ่นต่ิอไป

สำาหรับิการอ่านการ์ต้ินส่วันใหญ่ ผู้มจะซืึ่�อฉบัิบิรวัมเล่ม 

หรือในภัาษาญี�ปุ่นเรียกว่ัา Tankoubon 単行本 ซึึ่�งมาจากการ

รวัมเล่มของการ์ต้ินที่�ตีิพิมพ์เป็นติอนๆ รายสัปดีาห์ (การตีิพิมพ์

รายสัปดีาห์ ภัาษาญี�ปุ่นใชิ�ค่ำาว่ัา Shukan 週刊) ในวััยเด็ีกของผู้ม

Tankoubon อย่้ที่�เล่มละ 25 บิาท่ ส่วันปัจจุบัิน ราค่าพุ่งไปถึึง

เล่มละ 70 บิาท่แล�วัหรือการ์ต้ินบิางเรื�องราค่าถึึงเล่มละ 95 บิาท่

ปรื่ะเภทำการื่์ตืู่นญี่ปุน

การ์ต้ินญี�ปุ่นมีการพัฒนาติลอดีมา ท่ำาให�มีประเภัท่ของ

การ์ต้ินญี�ปุ่นหลากหลาย (ค่ำาว่ัาประเภัท่ของการ์ต้ินในญี�ปุ่นจะ

ใชิ�ค่ำาว่ัา Janruジャンル= genre) แต่ิจากรายงานของกระท่รวัง

ที่�ดิีน โค่รงสร�างพื�นฐาน การขนส่ง และการท่่องเที่�ยวัประเท่ศึญี�ปุ่น 

(Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 

Japan) ปี ค่.ศึ. 2006 เราสามารถึสรุปลักษณะพิเศึษของการ์ต้ิน

ญี�ปุ่นไดี� 4 ประการ [1]

1. ค่วัามสัมพันธ์ุอย่างลึกซึึ่�งเป็นพันธุมิติรกันของสี�กลุ่มค่น 

คื่อ นักเขียนการ์ต้ิน (Mangaka 漫画家) สำานักพิมพ์ (Shuppansha

出版社) ผู้้�ผู้ลิติอานิเมะ และ สถึานีโท่รทั่ศึน์ 

2. ยุค่แรกของการ์ต้ินในญี�ปุ่นมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ีก และ

ไดี�ขยายมาเป็นกลุ่มผู้้�ใหญ่ดี�วัย แบ่ิงออกเป็นหลายประเภัท่ย่อย 

เช่ิน การ์ต้ินเด็ีกผู้้�ชิาย การ์ต้ินผู้้�เด็ีกหญิง เป็นติ�น

3. รายไดี�จากการ์ต้ินมาจากการผู้ลิติสื�อหลายร้ปแบิบิ ทั่�ง

สื�อสิ�งพิมพ์ สื�อโท่รทั่ศึน์ สื�อภัาพยนต์ิ รวัมทั่�งลิขสิท่ธ์ิุตัิวัการ์ต้ินดี�วัย 

4. การถืึอกำาเนิดีของ Otaku ก่อให�เกิดีการพัฒนาเป็นวััฒน-

ธุรรมใหม่ๆ เช่ิน การแต่ิงตัิวั Cosplay และการที่� Otaku ใชิ�เงินเพื�อ

สะสมสินค่�าที่�เกี�ยวัข�องกับิการ์ต้ิน เช่ิน เพลงประกอบิ ตุ๊ิกติา ท่ำาให�

กระตุิ�นติลาดีสินค่�าที่�เกี�ยวัข�องนี�

เรียนร้�ญี่ปุนจาก่ก่ารต้น (ญี่ปุน)
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 คุ่ณซึ่าโติรุ อิเค่กามิ [2] ไดี�สรุปลักษณะของ

การ์ต้ินญี�ปุ่นช่ิวังต่ิางๆ ไวั� เช่ิน ปี ค่.ศึ.1940-1959 

การ์ต้ินญี�ปุ่นออกแบิบิมาสำาหรับิเด็ีกประถึม และ

การ์ต้ินในยุค่นั�น ยังไม่ไดี�ยอมรับิในฐานะวััฒนธุรรม

ของญี�ปุ่น ถ้ึกมองว่ัาภััยต่ิอเด็ีกดี�วัยซึ่ำ�า ต่ิอมาปี 

ค่.ศึ.1960-1969 เป็นยุค่เฟ่่องฟ้ของการ์ต้ิน ช่ิวังอายุ

ของกลุ่มผู้้�อ่านเริ�มส้งขึ�น 

เรามาด้ีประเภัท่ของการ์ต้ินซึึ่�งแบ่ิงจากเพศึ 

และช่ิวังอายุของผู้้�อ่านการ์ต้ิน สรุปไวั�ในติาราง 

ดี�านล่างนี�

การ์ต้ินญี�ปุ่น เช่ิน มีการ์ต้ินที่�ตีิพิมพ์มากที่�สุดีโดียนักเขียนค่นเดีียวั 

(ค่.ศึ. 2015) ซึ่ึ�งก็คื่อ ONE PIECE นั�นเอง เนื�องจาก Shonen Jump 

ออกหลัง Shonen Sunday และ Shonen Magazine อย่้หลายปี 

การหานักเขียนการ์ต้ินมืออาชีิพสมัยนั�นมาลงติอนๆ ในนิติยสาร

จึงท่ำาไดี�ยาก Shonen Jump จึงใชิ�กลยุท่ธ์ุเปิดีรับิการ์ต้ินจาก 

นักเขียนการ์ต้ินมือสมัค่รเล่น เปิดีโอกาสในการสร�างนักเขียน

การ์ต้ินหน�าใหม่

นอกจากนั�น Jump ให�ค่วัามสำาคั่ญกับิค่วัามคิ่ดีเห็นของ

ผู้้�อ่าน เป็นอย่างมาก โดียใชิ�ผู้ลสำารวัจรายสัปดีาห์จากผู้้�อ่านเป็น

ตัิวักำาหนดีวั่า นักเขียนการ์ต้ินจะไดี�ลงติ่อหรือไม่ ถืึอเป็นระบิบิที่�

ท่�าท่ายมากสำาหรับิผู้้�เขียนการ์ต้ิน สำาหรับิการลงเรื�องเป็นติอนๆ 

(ในนิติยสารหรือหนังสือพิมพ์) เช่ิน การ์ต้ินรายสัปดีาห์ รายเดืีอน 

รายปักษ์ ภัาษาญี�ปุ่นใชิ�ค่ำาว่ัา Rensai連載 [3] ซึึ่�งมีการ์ต้ินหลาย

เรื�องโดีนตัิดีจบิ (ภัาษาญี�ปุ่นเรียกว่ัา Uchikiri打ち切り) ขนาดีเรื�อง 

Kimetsu no Yabai ก็เค่ยมีข่าวัลือว่ัาช่ิวังแรกๆ อาจจะโดีนตัิดีจบิ

ดี�วัยซึ่ำ�า การเป็นนักเขียนการ์ต้ินหน�าใหม่ของ Shonen Jump ด้ี

เป็นเรื�องที่�กดีดัีนจริงๆ
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ประเภัทข้องการ์ตูน เพิ่ศ และช่วงอายุ

1. Yonen Manga
	 幼年漫画

ไม่แบ่ิงเพศึแต่ิช่ิวังอายุของเด็ีกเล็กถึึงประถึม
ติ�น บิางค่รั�งเราเรียกว่ัา Jido Manga 児童漫
画 การ์ต้ินที่�มีชืิ�อเสียง เช่ิน โดีราเอมอน

2. Shonen Manga
	 少年漫画	 

สำาหรับิเดี็กผู้้�ชิาย ช่ิวังอายุคื่อเด็ีกประถึม
ปลายถึึงมัธุยมปลาย การ์ต้ินที่�มีชืิ�อเสียง เช่ิน 
NARUTO, ONE PIECE

3. Shojo Manga
	 少女漫画

สำาหรับิเด็ีกผู้้�หญิง ช่ิวังอายุค่ือเด็ีกประถึม
ปลายถึึงมัธุยมปลาย (ถึึงแม�วั่าปัจจุบิันผู้้�อ่าน
จะมีผู้้�ใหญ่ดี�วัยก็ติาม) การ์ต้ินที่�มีชืิ�อเสียง เช่ิน 
Hana Yori Dango, NaNa

4. Seinen Manga
	 青年漫画

สำาหรับิผู้้�ชิาย ช่ิวังอายุคื่อ มากกว่ัา Shonen 
เป็นพวักที่�บิรรลุนิติิภัาวัะแล�วั ซึึ่�งมีค่วัามหลาก
หลายของหัวัข�อ รวัมทั่�งการ์ต้ินที่�ให�ค่วัามร้�
แก่ค่นท่ำางานในเรื�องเศึรษฐกิจ ปัญหาสังค่ม 
การ์ต้ินที่�มีชืิ�อเสียง เช่ิน Tokyo Ghoul

5. Josei Manga
	 女性漫画

สำาหรับิผู้้�หญิง ช่ิวังอายุ 20 ปีขึ�นไป แต่ิกลุ่มเป้า
หมายจริงๆ คื่อ ผู้้�หญิงอายุ 18 ปีถึึง 40 ติ�นๆ 
การ์ต้ินจะเปน็เรื�องราวัค่วัามรกัของนักเรียน ค่น
ท่ำางาน เรื�องชีิวิัติประจำาวัันที่�เราเรียกว่ัา girls 
comics การ์ต้ินที่�มีชืิ�อเสียง เช่ิน ฝึากใจไปถึึง
เธุอ (Kimi Ni Todoke)

6. Seijin muke Man-
ga
	 成人向け漫画

การต้์ินสำาหรบัิค่นที่�บิรรลนิุติิภัาวัะ หรอื การ์ต้ิน
ลามก นั�นเอง (สำาหรับิประเท่ศึญี�ปุ่นเมื�อก่อน
จะบิรรลุนิติิภัาวัะเมื�อ 20 ปี แต่ิตัิ�งแต่ิวัันที่� 1 
เมษายน ปี ค่.ศึ. 2021 จะบิรรลุนิติิภัาวัะเมื�อ
อายุ 18 ปี)

ร้ปภาพื่การ์ต้ันของผม : จากซ้ายไปขวา ว่นพีื่ซ ภาคภาษาไที่ย เล่ม 97 ภาษา
ญีี่�ปุ�นเล่ม 4 โดราเอมอนภาคภาษาญีี่�ปุ�น โนบิตัะท่ี่องอาณาจ่กรโฮ่่งเห้มียว 
และ ท่ี่ลล้ตั ภาคภาษาไที่ย เล่ม 20

การ์ต้ินเด็ีกผู้้�ชิาย (ที่�ผู้้�ใหญ่อ่านก็ไดี�อรรถึรส) ซึึ่�งนิติยสารที่�

โด่ีงดัีงมี 4 เล่ม ที่�เรามักเรียกว่ัา Yondai Shonen Manga Zasshi 

四大少年漫画雑誌 (เรียกสั�นๆ ว่ัา Yondai Shonenshi) มี Weekly 

Shonen Jump, Weekly Shonen Magazine, Weekly Shonen 

Sunday และ Weekly Shonen Champion ผู้มขอเล่าเพิ�มเติิม

เกี�ยวักับิ Jump

Shonen Jump เป็นชืิ�อนิติยสารการ์ต้ินรายสัปดีาห์ของ

สำานักพิมพ์ Shueisha 集英社 ผู้้�สร�างประวััติิศึาสติร์แก่วังการ
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