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อําพันิ เหลาสุุนิทร

นักวิจัยอิสระ

เรียนรูญี่ปุนจากการตูน (ญี่ปุน)

ว
น่ เ ว ล า ผู่้ า น่ ไ ป็

รวดูเ ร็วน่ะค รับ 

พอรู้ส่์กตั้วอ่กท่ี่ ปี็ พ.ศ. 2564 ก็

เหล่อเวลาอ่กแค่ส์องเดู่อน่แล้ว 

ส์ำาหรับทัี่กที่ายป็ระจำาเดู่อน่เลย

จ ะ ข อ แ น่ ะ น่ำา ส์ำา น่ ว น่ ญ่� ปุ่็ น่

เก่�ยวกับเวลาท่ี่�ผู่้าน่ไป็รวดูเร็ว

นั่�น่ค่อ 光陰矢の如しอ่าน่ว่า こ
ういんやのごとし (Kou inya no 

Gotoshi) เป็็น่การเป็ร่ยบเท่ี่ยบว่า

เวลาไหลผู่้าน่ไป็เร็ว เหม่อน่ดัู�ง

ลูกศรท่ี่�ถูกป็ล่อย และย้อน่กลับ

มาไม่ไดู้ แต่้หากท่ี่าน่ผูู้้อ่าน่อยาก

จะพูดูว่าเวลาผู่้าน่ไป็เร็ว ผู้ม

แน่ะน่ำาป็ระโยคท่ี่�เร่ยบง่ายว่า 時
が経つのは早い  (ときがたつ
のははやい Toki ga tatsu no 

Hayai) ก็น่่าจะพอครับ 

ส์ำาหรับเดู่อน่พฤศจิกายน่ 

ม่วัน่ส์ำาคัญ และงาน่เที่ศกาลอยู่

พอส์มควร เช่น่ วัน่วัฒน่ธุรรม (บุง

กะโน่ะฮ่้ 文化の日) วัน่ชิจิโกะซัึ่ง 

(七五三の日 วัน่ฉลองส์ำาหรับ

เด็ูกอายุ 3 ขวบ 5 ขวบ และ 7 

ขวบ) เป็็น่ต้้น่ ผู้มขออธิุบายคำาว่าบุงกะ 文化 แป็ลเป็็น่ไที่ยว่า 

วัฒน่ธุรรม ใน่ท่ี่�น่่�เลยผู้มขอแป็ล บุงกะโน่ะฮ่้ ว่าวัน่วัฒน่ธุรรม

น่ะครับ

วัน่วัฒน่ธุรรมของป็ระเที่ศญ่�ปุ่็น่ต้รงกับวัน่ท่ี่� 3 พฤศจิกายน่

ของทุี่กปี็ และจากมติ้คณิะรัฐมน่ต้ร่กำาหน่ดูให้วัน่ท่ี่� 1 ถ่ง 7 

นารูโตะตอนที่ 9

พฤศจิกายน่ของทุี่กปี็เป็็น่สั์ป็ดูาห์

การศ่กษา และวัฒน่ธุรรม ตั้�งแต่้

ปี็โชวะท่ี่� 34 (ค.ศ. 1959) [1] โดูย

ม่จุดูมุ่งหมายเพ่�อส่์งเส์ริมให้

ป็ระชาชน่ม่ความส์น่ใจ และ

ความเข้าใจเก่�ยวกับการศ่กษา 

และวัฒน่ธุรรม

สั์ป็ดูาห์การศ่กษา และ

วั ฒ น่ ธุ ร ร ม น่่� จ่ ง ม่ ง า น่ ห ร่ อ

กิจกรรมท่ี่�เก่�ยวข้องกับการศ่กษา 

และวัฒน่ธุรรม ซ่ึ่�งกระที่รวง

ศ่กษาธิุการ วัฒน่ธุรรม ก่ฬา 

วิที่ยาศาส์ต้ร์ และเที่คโน่โลย่ (文
部科学省 Monbukagakusho 

ใช้ตั้วย่อภาษาอังกฤษว่า MEXT 

ทุี่ น่ รั ฐ บ า ล ญ่� ปุ่็ น่  ก็ ใ ห้ ผู่้ า น่

กระที่รวงน่่� คน่ไที่ยจ่งมักเร่ยน่ทุี่น่

น่่� ว่ า ทุี่น่  MEXT)  และคณิะ

กรรมการการศ่กษา (คณิะ

กรรมการการศ่กษาของป็ระเที่ศ

ญ่� ปุ่็น่เป็็น่หน่่วยงาน่ต้ามการ

ป็กครองส่์วน่ท้ี่องถิ�น่) จะจัดูงาน่ 

ตั้วอย่างเช่น่ การป็ระกาศบุคคล

ผูู้้ท่ี่�ส์ ร้างป็ระโยชน์่แก่วงการ

การศ่กษา และวัฒน่ธุรรม น่อกจากน่่� พิพิธุภัณิฑ์์ หอศิลป์็บางแห่ง

จะเปิ็ดูให้เข้าฟีร่ ตั้วอย่างเช่น่ พิพิธุภัณิฑ์ส์ถาน่แห่งชาติ้โต้เก่ยว

จะเปิ็ดูให้เข้าชมฟีร่ใน่ส่์วน่ของจัดูแส์ดูงทัี่�วไป็ (regular exhibitions) 

[2] พิพิธุภัณิฑ์์วิที่ยาศาส์ต้ร์ (ต้รงอุเอโน่ะ) ก็เปิ็ดูให้เข้าชมฟีร่

เช่น่กัน่

เรียนรูญี่ปุนจากการตูน (ญี่ปุน)
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1. ช่้องแคบที่างที่ะเล ท่ี่�เวลาน่ำ�าข่�น่หร่อลงแล้วเกิดูน่ำ�าวน่

จน่เกิดูเส่์ยงร้องออกมา

2. ลูกชิ้�นปลาช้นิดหนึ�งทีี่�มีสองสี ค่อ ส่์แดูง และขาว ม้วน่

เป็็น่แท่ี่ง ถ้าใครเคยกิน่ราเม็งอาจจะเห็น่ลูกชิ�น่ป็ลาเป็็น่แผู่้น่วางบน่

ราเม็ง อัน่นั่�น่ละท่ี่�เราเร่ยกว่าน่ารูโต้ะครับ

การ์ตู้น่เร่�องน่ารูโต้ะเป็็น่การ์ตู้น่ท่ี่�โดู่งดัูง ซ่ึ่�งม่อิที่ธิุพลกับคน่

ไที่ยอยู่พอส์มควร ผู้มป็ระทัี่บใจคน่ท่ี่�แป็ลจาก ภาษาญ่�ปุ่็น่มาเป็็น่

ภาษาไที่ยจรงิ ๆ  เพราะศพัท์ี่บางคำาค่อน่ข้างหาคำาไที่ยยาก เชน่่ ศัต้รู

ใน่เร่�องท่ี่�ช่�อ Akatsuki (暁)

ซ่ึ่�งแป็ลมาเป็็น่ไที่ยว่า แส์งอุษา ถ่งผู้มไม่ไดู้ต้ามอ่าน่การ์ตู้น่

ฉบับแป็ลไที่ยแต้่พอไดู้ยิน่ก็เข้าใจไดู้ทัี่น่ท่ี่ว่าหมายถ่ง Akatsuki 

เพราะผู้มเริ�มชม และอ่าน่การ์ตู้น่น่ารูโต้ะต้อน่ไป็เร่ยน่ท่ี่�ป็ระเที่ศ

ญ่�ปุ่็น่แล้ว ส์ำาหรับท่ี่าน่ผูู้้อ่าน่ท่ี่�ยังไม่เคยอ่าน่ ผู้มขอส์รุป็ให้ว่าน่ารูโต้ะ 

เป็็น่การ์ตู้น่ใน่ท้ี่องเร่�องโลกนิ่น่จา ซ่ึ่�งเหมาะเป็็น่การ์ตู้น่ของโชเน็่น่ 

มาก ๆ เพราะน่ารูโต้ะตั้วเอกของเราเป็็น่เด็ูกกำาพร้าม่ป็มดู้อย ชอบ

ที่ำาตั้วให้โดูดูเดู่น่ส์ะดุูดูต้า เพ่�อป็กปิ็ดูความอ้างว้าง อ่กทัี่�งเป็็น่ท่ี่�

รังเก่ยจของคน่ใน่หมู่บา้น่นิ่น่จา แต่้ก็อดูที่น่ฝ่ีาฟัีน่อุป็ส์รรคจน่ที่ำาให้

คน่ใน่หมู่บ้าน่ยอมรับ ช่วงท้ี่าย ๆ จ่งมารู้ว่า พ่อ-แม่ ส์ละช่วิต้เพ่�อ

ป็กป้็องต้น่เอง เป็็น่ฉากท่ี่�ผู้มร้องไห้อ่กเช่น่กัน่

การ์ตู้น่เร่�องน่่�ไดู้หลากหลายอารมณิ์ ม่คำาคมมากมาย 

น่อกจากน่่�ใน่ใน่การ์ตู้น่น่ารูโต้ะจะม่ร้าน่ราเม็งป็ระจำาท่ี่�น่ารูโต้ะชอบ

ไป็ที่าน่ ร้าน่นั่�น่ค่อ ร้าน่อิจิราคุ 一楽 หากใครเป็็น่แฟีน่พัน่ธ์ุแท้ี่ของ

น่ารูโต้ะ จะรู้ว่าร้าน่ต้้น่แบบน่่�ม่อยู่ช่�ออิจิราคุราเม็ง ส์าขาหน่้า 

มหาวิที่ยาลัยค่วซัึ่ง 一楽ラーメン 九産大前店 (หมายเหตุ้ 

ทัี่บศัพท์ี่ฉบับราชบัณิฑิ์ต้ยส์ภา จะเข่ยน่ Kyuu ว่า ค่ว) ซ่ึ่�งคิชิโมโต้ะ 

เซ็ึ่น่เซึ่มักแวะไป็ที่าน่ส์มัยเร่ยน่ป็ริญญาต้ร่

ตั้วร้าน่ต้้น่แบบการ์ตู้น่น่่� ไดู้ปิ็ดูตั้วใน่ปี็ ค.ศ. 2014 พร้อม ๆ 

กับน่ารูโต้ะเลยท่ี่เดู่ยว ร้าน่อิจิราคุเป็็น่ร้าน่ท่ี่�ม่บที่บาที่ต้ลอดูทัี่�งเร่�อง 

เจ้าของร้าน่ใน่การ์ตู้น่มอบของขวัญวัน่แต่้งงาน่ให้กับน่ารูโต้ะเป็็น่

บัต้ร topping น่ารูโต้ะ (ナルトトッピング 無料券 ใน่อานิ่เมะ

ต้อน่สุ์ดูท้ี่ายท่ี่�ช่�อคำาอวยพร 祝いの言葉)

แหล่งอ้างอิง

[1] https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/kyoiku-

bunka/detail/1297836.htm]

[2] https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.

php?id=113&amp;lang=en

[3] https://aja.gr.jp/info/1109 TPA
news

น่อกจากน่่�วัน่ท่ี่� 3 เดู่อน่พฤศจิกายน่ จะเป็็น่วัน่วัฒน่ธุรรม

แล้วยังเป็็น่วัน่หนั่งส่์อการ์ตู้น่หร่อมังงะโน่ะฮ่้ วัน่ท่ี่�ส์มาคมนั่กเข่ยน่

การ์ตู้น่ญ่�ปุ่็น่ร่วมกับส์ำานั่กพิมพ์ 5 บริษัที่ กำาหน่ดูให้วัน่ท่ี่� 3 

พฤศจิกายน่ของทีุ่กปี็ เป็็น่วัน่หน่ังส่์อการ์ตู้น่ เม่�อปี็เฮ้เซึ่ท่ี่� 14 

ค.ศ.2002 โดูยม่จุดูป็ระส์งค์เพ่�อส์ร้างความรับรู้ว่ามังงะเป็็น่

วัฒน่ธุรรม (まんがの日 หมายเหตุ้ คำาว่า มังงะน่่�จะใช้ตั้วฮิ้รางาน่ะ 

เพ่�อไม่ให้ซึ่ำ�ากับวัน่อ่�น่ ๆ  ซ่ึ่�งวัน่มังงะม่หลายวัน่ต้ามแต่้สิ์�งท่ี่�ต้้องการ

รำาล่ก)

น่อกจากน่่�วัน่ท่ี่� 3 พฤศจิกายน่ ยังเป็็น่วัน่เกิดูของโอซึ่ามุ 

เที่ซ่ึ่กะ เซ็ึ่น่เซึ่ Otsuka Tetsumu ผูู้้ท่ี่�ถูกยกย่องให้เป็็น่พระเจ้าของ

วงการมงังะ ซ่ึ่�งผู้มเคยเลา่ป็ระวติั้ของนั่กเข่ยน่การ์ตู้น่ผูู้้น่่�ไป็แล้วใน่ 

ต้อน่ท่ี่� 6 โอซึ่ามุ เที่ซ่ึ่กะ นั่กเข่ยน่การ์ตู้น่กับป็ระส์บการณ์ิของ

ส์งครามใน่วารส์าร TPA News ฉบับท่ี่� 296 ขอเพิ�มเติ้มว่าวัน่อนิ่เมะ 

จะต้รงกับวัน่ท่ี่� 22 ตุ้ลาคม ซ่ึ่�งที่าง AJA ส์มาคมอนิ่เมะญ่�ปุ่็น่ ( The 

Association of Japanese Animations หร่อช่�อภาษาญ่�ปุ่็น่ 日本
動画協会) ไดู้ข่�น่ที่ะเบ่ยน่ไว้ [3]

นารูโตะ

ถ้าพูดูถ่งน่ารูโต้ะท่ี่าน่ผูู้้อ่าน่น่่กถ่งอะไรกัน่ครับ

ถ้าเป็็น่แฟีน่การ์ตู้น่โชเน็่น่ น่่าจะน่่กถ่ง น่ารูโต้ะ จากการ์ตู้น่

ช่�อดัูง น่ารูโต้ะนิ่น่จาคาถา จริง ๆ  คำาว่า น่ารูโต้ะ ต้ามมังงะจะเข่ยน่

เป็็น่ตั้วคาต้ากาน่ะว่า ナルト ซ่ึ่�งนั่กเข่ยน่การ์ตู้น่ ค่อ คิชิโมโต้ะ 

มาซึ่าชิ 岸本 斉史 เกิดูใน่เดู่อน่พฤศจิกายน่พอดู่ จ่งเป็็น่เหตุ้ผู้ลท่ี่�

ต้อน่น่่�ยกการ์ตู้น่เร่�อง น่ารูโต้ะนิ่น่จาคาถามาเล่าให้ฟัีง

คิชิโมโต้ะ เซ็ึ่น่เซึ่ เกิดูวัน่ท่ี่� 8 พฤศจิกายน่ ค.ศ. 1974 ท่ี่�จังหวัดู 

โอกายามะ (岡山県) หลายคน่อาจจะไม่คุ้น่ชิน่กับจังหวัดูน่่�

จังหวัดูโอกายามะ อยู่ที่างขวาของจังหวัดูฮิ้โรชิม่าครับ 

จังหวัดูน่่�ถ่อเป็็น่หน่่�งใน่ต้้น่กำาเนิ่ดูต้ำาน่าน่โมโมที่าโร่ ซ่ึ่�งยังไม่ไดู้ข้อ

ส์รุป็ แต่้ส์ถาน่่รถไฟี JR โอกายามะ จะม่รูป็หล่อส์ำาริดูโมโมที่าโร่ 

ตั้�งอยู่

คิชิโมโต้ะ เซ็ึ่น่เซึ่ ม่ฝีาแฝีดูซ่ึ่�งตั้วของคิชิโมโต้ะ เซ็ึ่น่เซึ่เป็็น่

แฝีดูผูู้น้้่อง โดูยเซึ่น็่เซึ่ไดูศ่้กษาต้อ่ใน่มหาวิที่ยาลยั Kyushu Sangyo 

University (九州産業大学 ซ่ึ่�งเราอาจจะเร่ยกย่อว่า 九産大 

Kyusandai) คิชิโมโต้ะ เซึ่็น่เซึ่เข่ยน่น่ารูโต้ะลงใน่น่ิต้ยส์ารการ์ตู้น่

รายส์ัป็ดูาห์ Shonen Jump ตั้�งแต่้ปี็ ค.ศ. 1999 จน่ถ่งปี็ 2014 

ต่้อมาใน่ปี็ ค.ศ. 2016 เข่ยน่เร่�อง BORUTO ซ่ึ่�งเป็็น่เร่�องราวของ 

รุ่น่ลูกน่ารูโต้ะ ขอเท้ี่าความถ่งคำาว่าน่ารูโต้ะใน่ความหมายทัี่�วไป็ก่อน่

คำาว่า นารูโตะ จะเข่ยน่ดู้วยคัน่จิ ดัูงน่่�  鳴戸・鳴門 ซ่ึ่�งม่

ส์องความหมาย




