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อำาพัน เหล่าสุนทร

นักวิจััยอิสรึะ

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

ป
ระเที่ศัญี�ป่่นเข้้�สู่่�ฤด่ืใบัไม้ร�วงแล้วในเดืือนกัันย�ยน 

(ฤดู้ใบไม้รว่งในภ�ษ�ญ้�ปุ็�นใช้ีคำำ�ว่� 秋 Aki) ผมข้อ

เล��กิัจำกัรรม และเที่ศักั�ลในช่�วงฤด่ืใบัไม้ร�วงข้องญี�ป่่นให้ผ้่อ��นฟััง 

เนื�องจำ�กัช่�วงฤด่ืใบัไม้ร�วงอ่ณ์หภ่มิเย็นสู่บั�ยกัว��ช่�วงฤด่ืร้อนที่ำ�ให้

เหม�ะต�อกิัจำกัรรมหล�ยอย��ง จึำงมีศััพท์ี่ทีี่�เกีั�ยวข้้องกัับักัิจำกัรรมใน

ช่�วงฤด่ืใบัไม้ร�วงหล�ยค่ำ� เช่�น

読書の秋 (Dokushou no Aki) ในทีี่�นี�ผมข้อแปลว�� ฤด่ื

ใบัไม้ร�วงสู่ำ�หรับักั�รอ��น (ค่ำ�ว�� 読書 Dokushou แปลว�� กั�ร

อ��นหนังสืู่อ) 

スポーツの秋 ฤด่ืใบัไม้ร�วงสู่ำ�หรับักั�รออกักัำ�ลังกั�ย 

(スポーツเป็นกั�รทัี่บัศััพท์ี่ข้องค่ำ�ว�� sport ) 

芸術の秋 (Geijutsu แปลว��ง�นศัิลปะ) ฤด่ืใบัไม้ร�วง

สู่ำ�หรับัง�นศิัลปะ 

食欲の秋 (Shokuyoku แปลว��ค่ว�มอย�กัอ�ห�ร) 

ฤด่ืใบัไม้ร�วงสู่ำ�หรับัค่ว�มอย�กัอ�ห�ร เป็นต้น 

ฤด่ืใบัไม้ร�วงเป็นช่�วงทีี่�อ�ห�รหลักั เช่�น ข้้�ว และพืช่หล�ย

ช่นิดืเข้้�สู่่�ฤด่ืกั�รเก็ับัเกีั�ยว อ�ทิี่ มันเที่ศัญี�ป่่น (satsumaimo 

さつまいもい) เกั�ลัดื (KURI 栗)  อง่�น (BUDOU ぶどう) 

เพร�ะฉะนั�นจำะเห็นง�นเผ�มันเที่ศั (焼き芋大会 Yaki imo Taikai) 

ได้ืในช่�วงฤด่ืใบัไม้ร�วง  ผมข้ออธิบั�ยเกีั�ยวกัับัศััพท์ี่ต�อ 焼き Yaki 

แปลว��กั�รเผ� ผันร่ปม�จำ�กักัริย� 焼く Yaku สู่�วนค่ำ�ว�� 芋 Imo 

แปลว��หัวมัน ซึี�งใช้่เรียกัทัี่�ง มันฝรั�ง มันเที่ศั เผือกั และ 大会 Taikai 

แปลว��กั�รแข้�งขั้น กั�รประช่่ม แต�ในค่ว�มหม�ยแบับันี�จำะหม�ยถึง 

กั�รช่่มน่ม กั�รรวมตัว เพื�อให้ผ้่อ��นนึกัภ�พออกัจำะข้อแนะนำ� 

อ�นิเมะ เกิัดืใหม�ทัี่�งทีี่ก็ัเป็นสู่ไลม์ไปซีะเเล้ว ในภ�ค่เสู่ริมทีี่�ชื่�อบัันทึี่กั

ข้องเกิัดืใหม�ทัี่�งทีี่ก็ัเป็นสู่ไลม์ไปซีะเเล้ว ชื่�อภ�ษ�ญี�ป่่นว�� 転スラ日
記 (Ten sura nikki โดืยค่ำ�ว�� 日記 Nikki แปลว��บัันที่กึัประจำำ�วนั) 

กิาร์ตููนิอิเซื้ไกิตูอนิทำ่� 7

จำะมีเรื�องร�วข้องฤด่ืใบัไม้ร�วงอย่� ซึี�งแสู่ดืงกั�รเก็ับัเกีั�ยวพืช่พันธ์่ 

ต��ง ๆ รวมทัี่�งมันเที่ศั โดืยมีฉ�กักั�รที่ำ�มันเผ�อย่� ในอ�นิเมะจำะมี

กั�รแข้�งขั้นกัันข่้ดืมันเที่ศัระหว��งจำอมม�รมิริม่กัับัชิ่อนซึี�งเป็นเลข้�

ข้องตัวเอกั ทัี่�งค่่�ต��งอ้�งว��ตัวเองเป็นมือหนึ�งด้ื�นกั�รข่้ดืมัน ค่ำ�ว��

ข่้ดืมันใช้่ศััพท์ี่ภ�ษ�ญี�ป่่นว�� 芋掘り Imohori โดืยม�จำ�กักัริย�ผัน

掘る ทีี่�แปลว��กั�รข่้ดื

นอกัจำ�กันี�ฤด่ืใบัไมร้�วงเปน็ช่�วงใบัไมเ้ปลี�ยนสีู่ จึำงมีกิัจำกัรรม

กั�รช่มใบัไม้เปลี�ยนสีู่ทีี่�ชื่�อ 紅葉狩り อ��นว�� もみじがり Momi-

jigari ค่ำ�ว�� 紅葉 อ��นว��ได้ือีกัเสีู่ยงคื่อ kouyou ซึี�งมีค่ว�มหม�ย

ว�� ปร�กัฏิกั�รณ์์ที่ี�ใบ้ัไม้เปลี�ยนสีู่เกิัดืจำ�กักั�รประกัอบัตัวอักัษร

คั่นจิำระหว��ง 紅 Kurenai สีู่แดืงสู่ดื (ข้้อม่ลจำ�กั wikipedia ระบ่ั

ว�� RGB มีค่�� 194,32,71 ค้่นห� วันทีี่� 5 สิู่งห�ค่ม พ.ศั. 2564 จำ�กั

เรั้ยินรัู้ญ้�ปุ่่�นจ�กก�รั์ตููน (ญี่่�ปุุ่�นิ)
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หลังจำ�กัห้องเรียนข้องตัวเอกัโดืนล่กัหลงจำ�กักั�รต�อสู้่่ข้องผ้่กัล้� 

จำอมม�ร และ เที่พ D  โดืยเที่พ D แฝงตัวม�นั�งเรียนในห้องเรียน

ข้องตัวเอกั ค่นรับัเค่ร�ะห์คื่อนักัเรียนทีี่�เรียนในห้องเรียนนั�น เที่พ D 

ร้่สึู่กัผิดืเลยที่ำ�กั�รสู่�งวิญญ�ณ์ข้องนักัเรียน และค่ร่ม�ยังอีกัโลกัหนึ�ง 

ทีี่�ตัวเองเป็นผ้่ค่่ม สู่�วนเรื�องร�วจำะเป็นอย��งไร สู่�ม�รถรบััช่มอ�นเิมะ 

ได้ื หรืออ��นต้นฉบัับันิย�ยในเว็บั shosetsuka ni narou เช่�นเค่ย 

กั�ร์ต่นแนวไปอีกัโลกัหนึ�ง นอกัจำ�กัทีี่�ต�ยแล้วไปเกิัดืใหม� 

อย��งสู่องเรื�องทีี่�เล��ไปแล้ว ยังมีแบับัหล่ดืเข้้�ไปในเกัมด้ืวย 

หนึ�งในนั�นคื่อเรื�อง Overlord ช่�ยหน่�มทีี่�เข้้�ไปเล�นในเกัมแล้ว เมื�อ

เกัมกัำ�ลังจำะสิู่�นสู่่ดืกั�รให้บัริกั�ร ปร�กัฏิว��ตดิืในเกัมซึี�งเกัมถ่กัย้�ย

ไปอย่�อีกัโลกัหนึ�ง ตัวเอกัเป็นหัวหน้�กิัลด์ืในเกัมผ้่มีล่กัน้องเป็น

ตัวละค่รในเกัมทีี่�ซืี�อสัู่ตย์ต�อตัวเอกัอย��งม�กั ไม�ว��จำะที่ำ�อะไรล่กั

น้องต��งมโนไปว�� ตัวเอกัเป็นผ้่ทีี่�มีค่ว�มคิ่ดืกัว้�งไกัล ที่ำ�ให้ตัวเอกั

เขิ้นอย่�หล�ยค่รั�ง เรื�องนี�มีกั�รที่ำ�อ�นิเมะไปแล้ว 3 ภ�ค่ และเพิ�ง

ประกั�ศัว��จำะสู่ร้�งภ�ค่ทีี่� 4 เมื�อเดืือนเมษ�ยนทีี่�ผ��นม�

ในเรื�องอ�จำจำะมีฉ�กัทีี่�ค่�อนข้้�งร่นแรงอย่�บ้ั�ง แต�โดืยรวม

แล้วเป็นอ�นิเมะอีกัเรื�องทีี่�สู่น่กั และน��ติดืต�ม เรื�องนี�ต้นฉบัับั web

版 กัับั 書籍版 มีค่ว�มแตกัต��งข้องเนื�อห�อย่�พอสู่มค่วร 

กั�ร์ต่นอิเซีไกัมักัจำะไปอีกัโลกัหนึ�งทีี่�ใช้่พลังเวที่มนตร์ได้ื มี

มอนสู่เตอร์ มีปีศั�จำ ก็ัจำะมีศััพท์ี่ทีี่�ใช้่บั�อยดัืงนี�

魔王 maou จำอมม�ร, 勇者 Yusha ผ้่กัล้�, 賢者 Kenja 

นักัปร�ช่ญ์, 魔法 Mahou เวที่มนตร์, 魔族 Mazoku ปีศั�จำ, 前世
の記憶 Zense no kioku ค่ว�มที่รงจำำ�จำ�กัช่�ติกั�อน

ภ�พื่คำ�แรกำเตอร์ของ Bousai Kun

ประวัติเกิัดืและเติบัโตทีี่�กัร่งโตเกีัยวเป็นแรดืเด็ืกัอ�ย่สู่�มข้วบัมีค่ว�ม

สู่นใจำในเรื�องเตรียมรับัมือภัยพิบััติเป็นอย��งม�กั

ทีี่�ม�:  เว็บั Disaster Prevention Information ค้่นห�เมื�อวันทีี่� 5 

สิู่งห�ค่ม พ.ศั. 2564

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_

project/_page_/001/002/492/030125_manyuaru.pdf หน้� 3 TPA
news

เว็บั https://ja.wikipedia.org/wiki/紅色) และค่ำ�ว�� 葉 ha ใบัไม้ 

โดืยสู่�วนใหญ�มักัจำะด่ืใบัเมเปิลกััน (ในภ�ษ�ญี�ป่่นเรียกัว�� 楓の葉
Kaede no Ha) ซึี�งพบัเห็นได้ืทัี่�วไป

สู่ำ�หรับัเดืือนกัันย�ยนเองมีวันสู่ำ�คั่ญทีี่�อย�กัแนะนำ�คื่อ 

Bousai no Hi 防災の日 ค่ำ�ว�� Bousai แปลว��กั�รป้องกัันภัย

จำ�กัธรรมช่�ติ ซึี�งอ�จำจำะแปลว��เป็นวันป้องกัันภัยธรรมช่�ติโดืย

กัำ�หนดืให้ตรงกัับัวันทีี่� 1 กัันย�ยนข้องท่ี่กัปี (ต�มมติค่ณ์ะรัฐมนตรี

ปี ค่.ศั.1960) เพื�อรำ�ลึกัถึงแผ�นดิืนไหวค่รั�งใหญ�ในคั่นโตซึี�งตรง

กัับัวันทีี่� 1 กัันย�ยน ปี ค่.ศั.1923 รวมทัี่�งปล�ยเดืือนสิู่งห�ค่มถึง

ต้นเดืือนกัันย�ยน เป็นช่�วงทีี่�พ�ย่ไต้ฝ่่นพัดืเข้้�ประเที่ศัญี�ป่่นจึำง 

ม่�งหวังให้ประช่�ช่นเตรียมตัวรับัมือกัับัภัยพิบััติ หลังจำ�กัมีกั�รตั�ง

วัน Bousai ขึ้�นจึำงมักัถ่กัเลือกัเป็นวันซ้ีอมหนีภัย สู่ำ�หรับักัร่งโตเกีัยว

มีกั�รจัำดืที่ำ�ค่่�มือสู่ำ�หรับักั�รหนีภัยจัำดืสู่�งไปให้กัับัผ้่ทีี่�อย่�อ�ศััยในกัร่ง

โตเกีัยว สู่ำ�หรับักัร่งโตเกีัยวมีค่�แรกัเตอร์ชื่�อ Bousai kun 防サイくん  

โดืย sai เป็นค่ำ�พ้องเสีู่ยงข้องแรดืเลยได้ืตัวกั�ร์ต่นค่�แรกัเตอร์

การ์ต่นอิเซื้ไก

異世界漫画 (Isekai Manga) หรือกั�ร์ต่นต��งโลกั ค่ำ�ว�� 

異 อิ แปลว�� แตกัต��ง เพร�ะฉะนั�น 異世界 จึำงแปลว��อีกัโลกัหนึ�ง

ถือเป็นประเภที่กั�รต่์นหนึ�งในปัจำจ่ำบัันทีี่�ได้ืรับัค่ว�มนยิมในประเที่ศั

ญี�ป่่น บั�งเรื�องสู่ร้�งนิย�ยออนไลน์ทีี่�เผยแพร�ในอินเที่อร์เน็ต สู่�วน

ใหญ�รวมค่ว�มหม�ยข้องกั�รไปเกัิดืใหม� (ในภ�ษ�ญี�ป่่นใช่้ค่ำ�ว�� 

転生  Tensei) ด้ืวย ยกัตัวอย��งกั�ร์ต่นทีี่�กัำ�ลังม�แรง เช่�น 

เกิัดืใหม�ทัี่�งทีี่ก็ัเป็นสู่ไลม์ไปซีะเเล้ว 転生したらスライムだった
件 โดืยผ้่เขี้ยนทีี่�ชื่�อ Fuse โดืยเขี้ยนลงในเว็บัทีี่�ชื่�อ 小説家になろ
う Shosetsuka ni Narou อ�จำจำะแปลว�� ม�เป็นนักัเขี้ยนกัันเถอะ 

ค่ำ�ว�� Shosetsuka แปลว��นักัเขี้ยนนิย�ย https://syosetu.com/ 

สู่ำ�หรับัเรื�องนี�เร�จำะย�อว�� 転スラ Tensura เป็นเรื�องร�วข้องตัวเอกั

ทีี่�โดืนค่นแที่งต�ยแล้วไปเกัิดือีกัโลกัหนึ�ง แต�ดัืนเกิัดืเป็นสู่ไลม์ 

เนื�อเรื�องเป็นกั�รผจำญภัยซึี�งสู่ไลม์ตัวนี�ต�อม�ได้ืถ่กัตั�งชื่�อว��ริม่ร่ 

สู่ำ�หรับันิย�ยเรื�องนี�ถ่กัเขี้ยนเป็นกั�ร์ต่น และที่ำ�เป็นอ�นิเมะ ซึี�ง

สู่�ม�รถรับัช่มไดื้ในช่�องที่�ง เช่�น Netflix เป็นต้น หลังจำ�กัโดื�งดัืง

ได้ืตีพิมพ์เป็นเล�มแล้ว อ�จำจำะไม�ตรงกัับัต้นฉบัับันิย�ยออนไลน์ 

เพื�อแบั�งเร�จำะเรียกัต้นฉบัับัในอินเที่อร์เน็ตว�� web 版 สู่�วนฉบัับัทีี่�

ตีพิมพ์ว�� 書籍版 (Shoseki Ban) 

สู่�วนอีกัเรื�องทีี่�กัำ�ลังโดื�งดัืงคื่อ แมงม่มแล้วไง ข้้องใจำเหรอค่ะ 

蜘蛛ですが、なにか? Kumo desuga nanika เป็นเรื�องร�วข้อง 

主人公 shujinkou ตัวเอกัถ่กัให้ไปเกิัดืเป็นแมงม่ม (Kumo蜘蛛) 




