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อำาพัน เหล่าสุนทร

นักวิจััยอิสรึะ

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

ผิ้�
อ่านครับ พอพ้ดถ้งเด้อนมิถุนายนแล้วิผ้้อ่านน้กถ้ง

อะไรครับ ผมน้กถ้งคำาว่ิา June Bride ซ้ี�งภูาษาญ้�ปุ่้น

ทัุบศัพท์ุด้วิยตั้วิอักษรคาต้ากานะดังน้� ジューンブライド คำาว่ิา 

June Bride เก้�ยวิกับควิามเช้ิ�อในยุโรป้วิ่าการแต้่งงานในเด้อน

มิถุนายนจะทุำาให้ัช้ิวิิต้ม้ควิามสุขเพราะได้รับการคุ้มครองจาก

เทุพเจ้า 

แต่้สำาหัรับป้ระเทุศญ้�ปุ่้น เด้อนมิถุนายนเป็้นช่ิวิงเข้า 

หัน้าฝ่น (ในภูาษาญ้�ปุ่้น เข้าหัน้าฝ่นใช้ิคำาว่ิา 梅雨 Tsuyu และเร้ยก

ฤด้ฝ่นว่ิา 雨季 Uki) คำาว่ิา June Bride ถ้กนำามาใช้ิกันในญ้�ปุ่้น 

เพราะเป็้นกุศโลบายของวิงการผ้้จัดงานแต่้งงานเพ้�อกระตุ้้นต้ลาด

การแต่้งงาน เน้�องจากคงไม่ม้ใครอยากแต่้งงานในช่ิวิงหัน้าฝ่น 

ผมขอเล่าเร้�องงานแต้่งงานของญ้�ปุ่้นใหั้ฟัังด้วิยเลย คำาว่ิา

งานแต่้งงานภูาษาญ้�ปุ่้นใช้ิคำาว่ิา Kenkkon Shiki 結婚式 (การ

แต่้งงานใช้ิคำาว่ิา Kekkon 結婚) ป้กติ้งานแต่้งแบ่งเป็้นช่ิวิงทุ้� 1  ช่ิวิง

ทุ้� 2 และอาจจะม้ช่ิวิง 3 ทุ้�เร้ยกว่ิา 1次会 (Ichi jikai) 、2次会(Ni 

jikai)、3次会(San jikai) ต้ามลำาดับ ช่ิวิงทุ้� 1 ค้องานแต้ง่ และฉีลอง

มงคลสมรส ซ้ี�งร้ป้แบบส่วินใหัญ่จะม้ส้�แบบค้อ 1. พิธุ้แบบชิินโต้ 神

ท้องเร่องของการ์ต่นญี่่�ปุุ่�นตอนท่� 4

前式 (Shinzenshiki) 2. พิธุ้แบบพุทุธุ 仏前式 (Butsuzenshiki) 

3. พิธุ้แบบคริสต์้キリスト教式 (Kirisutokyoshiki) 4. พิธุ้แบบ 

ต่้อหัน้าแขก (人前式Jinzenshiki) โดยแบบ Jinzenshiki เป็้นการ

ป้ฏิิญาณ์การแต่้งงานต่้อหัน้าแขกทุ้�มา แทุนทุ้�จะเป็้นเทุพเจ้า และ

ไม่เป็้นพิธุ้การมากเกินไป้ สามารถม้ป้ฏิิสัมพันธ์ุร่วิมกับแขกได้ง่าย

กว่ิา ทุำาให้ักำาลังได้รับควิามนิยมเพิ�มมากข้�น

สำาหัรับช่ิวิงทุ้� 1 แขกส่วินใหัญ่จะเป็้นญาติ้ เจ้านาย และ

เพ้�อนสนิทุของแต่้ละฝ่่ายซ้ี�งจะม้แขกร่วิมงานไม่เยอะและเป็้น

พิธุ้การอย่างมาก ส่วินช่ิวิงทุ้� 2 แขกจะเป็้นเพ้�อนฝ่่ายเจ้าบ่าวิ ฝ่่าย

เจ้าสาวิ ซ้ี�งม้จำานวินแขกร่วิมงานเยอะกวิ่า ส่วินใหัญ่จะเน้นการ

ด้�มเหัล้า และค่อนข้างเป็้นกันเอง ช่ิวิงทุ้� 3 ส่วินใหัญ่จะไม่ม้ ซ้ี�งจะ

แยกเพ้�อนแต่้ละฝ่่ายไป้กันกับฝ่่ายเจ้าบ่าวิ และเจ้าสาวิ เช่ิน ไป้ร้อง

คาราโอเกะบ้าง ไป้ด้�มกันต่้อบ้าง 

สำาหัรับการใส่ซีองเองก็จะแต้กต่้างไป้ ถ้าเป็้นระบบทัุ�วิไป้

ทุ้�จะต้้องใส่ซีอง (Shugibukuro 祝儀袋) แต่้จะม้อ้กระบบหัน้�งค้อ

ระบบค่าร่วิมงาน Kaihisei 会費制 ส่วินใหัญ่ช่ิวิงทุ้� 1 จะเป็้นแบบ

ใส่ซีอง แต่้ช่ิวิงทุ้� 2 จะเป็้นแบบ 会費制 

เรียนัร่�ญี่ี�ปุ�นัจากการ์ต่นั (ญี่่�ปุุ่�น)
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ท�องเรู้่องของการู้์ต้น

ย้อนกลับมาเร้�องของเรา ค้อทุ้องเร้�องของการ์ต้้น ซ้ี�งในต้อนทุ้�แล้วิ ผมได้อธิุบายถ้งยุคสมัยของญ้�ปุ่้นทุ้�มักจะเจอบ่อย ในต้อนน้� 

เราจะพ้ดถ้งตั้วิอย่างการ์ต้้นทุ้�ใช้ิยุคสมัยทุ้�ผมได้แนะนำาไป้ในต้อนทุ้�แล้วิ 

ตัวอย�างการู้์ต้นที�เขียนท�องเรู้่องในยุคต�างๆ	

ยุคสูมัย ตัวัอย่างขึ้องการ์ตูนทีี่�เกี�ยวัข้ึ้อง

Heian Jidai
平安時代

1. องเม้ยวิจิ (Onmyoji陰陽師) เป็้นเร้�องราวิของ Abe Seimei ซ้ี�งเป็้นบุคคลทุ้�ม้ในป้ระวัิติ้-
ศาสต้ร์จริง ๆ เป็้น องเม้ยวิจิทุ้�ม้คนเล่าว่ิาม้แม่เป็้นจิ�งจอกเก้าหัาง 
2. ฮิิคารุเซ้ียนโกะ (Hikaru No Goヒカルの碁)เป็้นเร้�องราวิของวิิญญาณ์ Kizoku ช้ิ�อ Sai 
จากยุคสมัยเฮิอันแต่้สิงอย่้ในกระดานโกะ แล้วิฮิิคารุ ซ้ี�งเป็้นตั้วิเอกของเรามาเจอ Sai ม้
สไต้ล์การแต่้งตั้วิค้อสวิมหัมวิกส้ง ใส่เส้�อขาวิ เป็้นลักษณ์ะของ Kizoku ในยุคนั�นเลย 

Sengoku Jidai
戦国時代

อินุยาฉีะ เทุพอส้รจิ�งจอกเงิน (Inuyasha犬夜叉) เป็้นเร้�องของเด็กสาวิช้ิ�อคาโกเมะทุ้�ย้อน
เวิลากลับไป้ในยุค Sengoku แล้วิเจอกับอินุยาฉีะ (คร้�งคนคร้�งอส้ร) เร้�องน้�จะม้ภูาพการ 
ส้้รบกันเป็้นป้กติ้เพราะอย่้ในยุคสงครามกลางเม้อง 

Edo Jidai
江戸時代

กินทุามะ (Gintama 銀魂) เป็้นการ์ต้้นทุ้�ม้การสร้างเป็้นอานิเมะ และภูาพยนต้ร์ทุ้�ใช้ิคน
จริงๆ เป็้นตั้วิแสดงจริง (การสร้างภูาพยนต้ร์จากนิยาย การ์ต้้น เราจะเร้ยกกันว่ิา Jisshaka
実写化) ในปี้ ค.ศ. 2017 และ 2018 โดยนักแสดงทุ้�รับบทุ Sakata Gintoki ค้อ Oguri Shun 

Meiji Jidai
明治時代

ซีาม้ไร พเนจร (Rurouni Kenshin) เป้น็การ์ต้้นทุ้�ได้รับควิามนิยมสร้างเป็้นอานิเมะเม้�อเก้อบ
ย้�สิบปี้ทุ้�แล้วิ แต่้ภูาพยนต์้ทุ้�ใช้ินักแสดงจริง ๆ ม้เม้�อ ค.ศ. 2012 เป็้นภูาคแรก โดยนักแสดง
ทุ้�รับบทุเป็้น Himura Kenshin ค้อ Sato Takeru ซ้ี�งตั้วิเอกของเราค้อ Himura จะพ้ดแทุน
ตั้วิเองว่ิา Sessha 拙者 เป็้นคำาทุ้�ซีาม้ไรใช้ิเป็้นสรรพนามแทุนต้นเอง  

Taisho Jidai
大正時代　

ดาบพิฆาต้อส้ร Kimetsu no Yabai การ์ต้้นช้ิ�อดังทุ้�อ้างอิงยุคสมัยไทุโชิ ซ้ี�งการพกดาบเป็้น
เร้�องผิดกฎิหัมาย (ต้ามกฎิหัมายทุ้�ออกจากยุคเมจิ) ผ้้อ่านจะเหั็นบทุสนทุนาในอานิเมะ 
ซ้ีซัีน 1 ต้อนทุ้� 26 ทุ้� Tanjiro กับ Zenitsu พ้ดกันต้อนจะข้�นรถไฟั 

Showa Jidai
昭和時代

โดราเอมอน ซ้ี�งร้ป้แบบบ้านเร้อน ยังเป็้นแบบสมัยโชิวิะอย่้ ปั้จจุบันสำาหัรับอานิเมะทุ้�สร้าง
มาใหัม่ ๆ ม้การป้รับเคร้�องใช้ิไฟัฟ้ัาให้ัทัุนสมัยต้ามยุค เช่ิน ทุ้ว้ิเป็้นจอแบนแทุนก็ต้าม  

Heisei Jidai
平成時代

การ์ต้้นทุ้�เป็้นช้ิวิิต้ปั้จจุบัน เช่ิน โคนัน Bleach เป็้นต้้น

Reiwa Jidai
令和時代

ยาฉีะฮิิเมะ: เจ้าหัญิงคร้�งอส้ร (半妖の夜叉姫) เป็้นภูาคต่้อของ Inuyasha ซ้ี�งเป็้นเร้�องของ
รุ่นล้กของตั้วิเอกในภูาคก่อน    
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