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อำาพัน เหล่าสุนทร

นักวิจััยอิสรึะ

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

ส
วัสด่ืผ้้อ่�นครับั เดืือนพฤษภ�คมหรือเดืือน 5 สำ�หรับั

ประเที่ศญ่�ปุ่นแล้วเป็นเดืือนท่ี่�ต้้องระมัดืระวัง และ

เอ�ใจำใส่กัับัเรื�องของจิำต้ใจำ เพร�ะในประเที่ศญ่�ปุ่นม่โรคเดืือนห้� 

(Go Gatsu Byo五月病) คำ�ว่�โรคเดืือนห้�เป็นคำ�ท่ี่�ถ้กัสร้�งข้�น 

ไม่ได้ืเป็นชืิ�อโรคจำริงๆ เริ�มใช้ิร�วปีโชิวะท่ี่� 40 (ค.ศ. 1965) โดืยม่ 

คว�มหม�ยอ้�งอิงพจำน�นุกัรม คือ อ�กั�รกั�รปรับัตั้วเข้�กัับั 

สิ�งแวดืล้อมไม่ได้ื ซ้�งเกิัดืกัับันักัศ้กัษ�ใหม่หรือพนักัง�นบัริษัที่ใหม่  

และในพจำน�นุกัรมม่ข้อม้ลเพิ�มเติ้มว่� หลังจำ�กัเข้�ศ้กัษ�หรือเข้�

ที่ำ�ง�นในเดืือนเมษ�ยนแล้ว 1 เดืือนให้หลังจ้ำงเริ�มม่อ�กั�รจ้ำงถ้กั

เร่ยกัว่�โรคเดืือนห้�

นอกัจำ�กัน่� คำ�ท่ี่�เก่ั�ยวพันกัับัโรคเดืือนห้� คือ โรคซ้มเศร้� 

(Utsu Byouうつ病) และกั�รฆ่�ตั้วต้�ย (Jisatsu自殺) แต่้ไม่ได้ื

หม�ยคว�มว�่ช่ิวงเดืือนพฤษภ�คม จำะม่จำำ�นวนคนฆ�่ตั้วต้�ยเยอะ

ยุคสัมัยตามท้้องเร่อง

ของการ์ตูนญี่่�ปุุ่�น

ตอนท้่� 3

ท่ี่�สุดืนะครับั เท่ี่�ท่ี่�ผมห�ข้อม้ลสถิติ้แล้ว ปกัติ้จำะเป็นเดืือนม่น�คม

ม�กักัว�่ ยกัเวน้ปี พ.ศ. 2563 ท่ี่�จำำ�นวนคนฆ�่ตั้วต้�ยส้งสุดืในเดืือน

ตุ้ล�คม ซ้�งน่�จำะม่เหตุ้ผลจำ�กักั�รแพร่ระบั�ดืของโรคโควิดื-19

ท้องเรั่องของการั์ติ่น  

ท้ี่องเรื�องของกั�ร์ต้้นญ่�ปุ่นม่คว�มหล�กัหล�ย ซ้�งน่�จำะ

แบ่ังได้ืหล�ยแบับั แต่้ผมขอแบ่ังออกัเป็น 1. เรื�องท่ี่�อ้�งอิงม�จำ�กั

เรื�องจำริง และ 2.เรื�องท่ี่�สร้�งข้�นม�จำ�กัโลกัจิำนต้น�กั�ร แต่้ในคว�ม

เป็นจำริง บั�งเรื�องเป็นเรื�องผสมระหว่�งเรื�องจำริง และเรื�องแต่้งข้�น 

โดืยสร้�งตั้วกั�ร์ต้้นอิงยุคประวัติ้ศ�สต้ร์ในด้ื�นกั�รแต้่งกั�ย แล้ว

เพิ�มเติ้มเรื�องแต่้งลงไป เช่ิน กิันที่�มะ (Gintama 銀魂 ต่้พิมพ์ลง

นิต้ยส�รกั�รต้์้นร�ยสปัดื�ห์ Shonen Jump สำ�นักัพิมพ์ Shuei ฉบัับั

แปลภ�ษ�ไที่ย โดืยสำ�นักัพิมพ์ siam inter comic ) ท่ี่�เอ�ยุคสมัย

ของเอโดืะต้อนปล�ยม�ผสมกัับัมนุษย์ต่้�งดื�วบุักัโลกั 

ผมต้้องขอออกัตั้วก่ัอนว่� ผมไม่ได้ืเช่ิ�ยวชิ�ญด้ื�นประวัติ้-

ศ�สต้ร์ ถ้งแม้ส่วนตั้วจำะชิอบัประวัติ้ศ�สต้ร์ และต้ิดืต้�มกั�ร์ต้้นท่ี่�

เก่ั�ยวกัับัประวัติ้ศ�สต้ร์ญ่�ปุ่นเป็นประจำำ�ก็ัต้�ม แต่้กั�รจำะนำ�ยุคสมัย

ต่้�งๆ ของญ่�ปุ่นม�อธิุบั�ยโดืยละเอ่ยดืคงเป็นกั�รย�กั และต้้อง

ใช้ิหน้�กัระดื�ษเยอะ ผมจ้ำงสรุปยุคสมัยสำ�คัญของประวัติ้ศ�สต้ร์

ญ่�ปุ่นท่ี่�ใช้ิอ้�งอิงโดืยสังเขปให้ผ้้อ่�นได้ืเข้�ใจำม� 8 ยุคสมัย 

ดัืงต่้อไปน่� 

เรียนร้�ญี่ี�ปุุ่�นจากการ์ตู้น (ญี่่�ปุุ่�น)

ชื้�อย่ืคิส่มัียื เนื�อหาของย่ืคิโดยืสั่งเขป

Heian Jidai
平安時代

ยุคเฮือัน เริ�ม ค.ศ. 794 เมื�อย้�ยเมืองหลวงม�ยัง Heian kyo (平安京 ปัจำจุำบัันคือเมืองเก่ัยวโต้) 
ม่คว�มย�วของยุคประม�ณ์ 400 ปี เป็นยุคท่ี่�อำ�น�จำกั�รบัริห�รบ้ั�นเมืองอย่้กัับัต้ระก้ัลท่ี่�รับัใช้ิร�ชิสำ�นักั
ท่ี่�เร่ยกัว่� Kuge 公家 จำะม่คำ�เร่ยกัต้ระก้ัลชัิ�นส้งว่� Kizoku貴族 สภ�พสังคมม่คว�มแต้กัต่้�งระหว่�ง
ชินชัิ�นอย่�งม�กั สิ�งท่ี่�กั�ร์ต้้นมักัจำะผ้กัเรื�องคือ องเม่ยวจิำ คำ�ส�ป ภ้ติ้ผ่ 
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 นอกัจำ�กัน่� ยังม่กั�ร์ต้้นท่ี่�มักัจำะเกัดิืในต้�่งโลกั (ภ�ษ�ญ่�ปุ่น

เร่ยกัอ่กัโลกัว่� Isekai 異世界) ซ้�งได้ืรับัคว�มนิยมในปัจำจุำบััน ส่วน

ใหญ่ม�นิย�ยท่ี่�ลงในเว็บัเมื�อได้ืรับัคว�มนิยมจ้ำงสร้�งเป็นกั�ร์ต้้น 

และอ�นิเมะต้�มลำ�ดัืบั เนื�อห�เป็นแนวต้�ยจำ�กัโลกัน่�แล้วไปเกิัดื

อ่กัโลกัหน้�ง พร้อมคว�มที่รงจำำ�ในโลกัน่� หรือข้�มมิติ้ไปอ่กัโลกัหน้�ง 

(กั�รต้�ยแลว้ไปเกัดิืใหม่ภ�ษ�ญ่�ปุ่นใช้ิคำ�ว่� Tensei 転生 ตั้วอย่�ง

กั�ร์ต้้น เช่ิน  転生したらスライムだった件  (เกิัดืใหม่ทัี่�งท่ี่ก็ัเป็น

สไลม์ไปซะแล้ว) 
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ชื้�อย่ืคิส่มัียื เนื�อหาของย่ืคิโดยืสั่งเขป

Sengoku Jidai
戦国時代
=ย่ืคิแห่งการรบพ่่ง [2]

ยุคแห่งสงคร�มกัล�งเมืองระหว่�งเมืองต่้�งๆ ต่้�งฝ่่�ยต่้�งรบักัันเพื�อเพิ�มขน�ดืพื�นท่ี่�เขต้แดืน 
(Ryodo領土) ซ้�งผ้้ถือครองจำะเร่ยกัตั้วเองว่� Ryoshu 領主 เนื�องจำ�กัเป็นยุคสงคร�มก็ัจำะเหมือนกัับั
ส�มก๊ักัของจ่ำนเลยคือม่เรื�องกัลยุที่ธ์ุในกั�รรบั กั�รใช้ิกั�รแต่้งง�นเพื�อผ้กัสัมพันธ์ุกัับัเมืองต่้�งๆ 

Edo Jidai
江戸時代

พอปล�ยยุคของ 戦国時代 ม่กั�รรวบัอำ�น�จำอ่กัครั�ง โดืยต้ระก้ัล Tokugawa และกัล�ยเป็น
โชิกุัน โดืยตั้�งศ้นย์กัล�งบัริห�รบ้ั�นเมืองท่ี่�เมืองเอโดืะหรือโต้เก่ัยวในปัจำจุำบััน 

ลักัษณ์ะเด่ืนของยุค คือ ม่กั�รเกัณ์ฑ์์ผ้้คนจำ�กัเมืองต่้�งๆ ม� ม่ช่ิ�งฝี่มือม�รวมตั้วในเมืองเอโดืะ
จำำ�นวนม�กั ทัี่�งน่� เจ้ำ�เมืองของแคว้นต่้�งๆ ต้้องเดิืนที่�งม�อย่้เมืองเอโดืะด้ืวย เร�เร่ยกัระบับัแบับัน่�ว่� 
Sankin Koutai 参勤交代 กั�รที่ำ� Sankin Koutai ที่ำ�ให้แต่้ละเมืองต้้องเส่ยเงินในกั�รย้�ยบ้ั�น (ม่
กัำ�หนดืว่�ต้้องที่ำ�ให้สมฐ�นะของเมือง) ที่ำ�ให้ไม่ม่เงินไปเต้ร่ยมกั�รรบั กั�รย้�ยบ้ั�นที่ำ�ให้ม่ผ้้คนเข้�ม�
ในเมืองเอโดืะอย่�งม�กั วัฒินธุรรมอ�ห�รแผงลอยจ้ำงเกิัดืข้�นในยุคน่� และ ซ้ชิิ หรือเที่มปุระเองก็ัเกิัดืใน
ยุคน่� 

Meiji Jidai
明治時代

หลังจำ�กัยุคเอโดืะกั�รที่วงอำ�น�จำกั�รบัริห�รกัลับัส่้จัำกัรพรรดิื�เกัิดืข้�น โดืยจำักัรพรรดิื�ที่รงย้�ยพระ
ร�ชิฐ�นจำ�กัเมืองเก่ัยวโต้ม�เมืองโต้เก่ัยว ยุคเมจิำเป็นยุคท่ี่�นำ�เที่คโนโลย่ และวัฒินธุรรมต้ะวันต้กัม�ใช้ิ
ม�กัข้�น (ในสมัยเอโดืะยังปิดืประเที่ศแต่้เปิดืกั�รค้�กัับัต่้�งประเที่ศเฉพ�ะท่ี่�เมือง Nagasaki เท่ี่�นั�น)

โครงสร้�งพื�นฐ�นท่ี่�สำ�คัญอย่�งรถไฟัก็ัเริ�มในยุคน่� ส�ยแรกัคือ Shinbashi–Yokohama ส่วน
สถ�น่รถไฟัโต้เก่ัยวนั�น สร้�งในยุคเด่ืยวกัันกัับัสถ�น่หัวลำ�โพง ต่้�งกัันแค่ปีสองปีเท่ี่�นั�น

Taisho Jidai
大正時代

เป็นยุคท่ี่�สั�นแต่้ร้ปแบับักั�รเปล่�ยนแปลงต้�มวัฒินธุรรมต้ะวนัต้กั กัระจำ�ยส่้ผ้้คนอย่�งแพร่หล�ย 
ในภ�ษ�ญ่�ปุ่นใช้ิคำ�ว่� Ippan Taishu 一般大衆

Showa Jidai
昭和時代

โชิวะเป็นรัชิศกัท่ี่�ย�วน�นกัว่� 60 ปี ผ่�นกั�รเปล่�ยนแปลงที่�งสังคม เช่ิน สงคว�มโลกัครั�งท่ี่�สอง 
และกั�รพัฒิน�เศรษฐกิัจำและสังคม จ้ำงสรุปได้ืว่�เป็นยุคท่ี่�ที่ำ�ง�นเท่ี่�ไหร่ คว�มสำ�เร็จำก็ัจำะเกิัดืข้�น 
เนื�องจำ�กัเป็นกั�รฟืั�นฟ้ัเศรษฐกิัจำซ้�งญ่�ปุ่นได้ืรับัคว�มเส่ยห�ยอย่�งหนักั คว�มทุ่ี่มเที่ให้กัับัง�นจ้ำงม่คว�ม
สำ�คัญส้ง

Heisei Jidai
平成時代

เฮืเซเป็นรัชิศกัท่ี่�ย�วน�นกัว่� 30 ปี ถือเป็นยุคปัจำจุำบััน ในด้ื�นเศรษฐกิัจำและสังคมม่ช่ิวงท่ี่�ด่ื และ
ไม่ด่ื เช่ิน เศรษฐกิัจำฟัองสบ่้ั ช่ิวง ค.ศ. 1985-1991 และหลังจำ�กันั�นท่ี่�ฟัองสบ่้ัแต้กั เศรษฐกิัจำท่ี่�ไม่เติ้บัโต้ 
คนให้คว�มสำ�คัญกัับัง�นลดืลง ให้เวล�กัับัเรื�องส่วนตั้วม�กัข้�น ในยุคน่�จำะม่คำ�พ้ดืว่� Yutori Kyoiku 
คือ กั�รศ้กัษ�ท่ี่�ลดืจำำ�นวนค�บัของวิชิ�หลักัลงเพื�อเพิ�มเวล�ให้กัับัช่ิวิต้ส่วนตั้ว เป็นกั�รเปล่�ยนแปลง
จำ�กัระบับักั�รศ้กัษ�ท่ี่�เน้นท่ี่องจำำ� 

Reiwa Jidai
令和時代

เนื�องจำ�กัเป็นรัชิศกัปัจำจุำบััน ท่ี่�เริ�มม�ได้ืส�มปีจ้ำงยังไม่ม่กั�ร์ต้้นอะไรม�กัเท่ี่�ไหร่




