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อําพัน์ เหลาสุุน์ทร

นักวิิจัย์อิสระ

เรียนรูญ่ีปุนจากการตูน (ญี่ปุน)

เ
ด่อีนธุันวาคมเด่อีนส่ดท้ายข้อีงปี พ.ศ. 2564 ผ่มข้อีเลั�า

วัฒนธุริริมในปริะเทศญี�ป่่นข้อีงเด่อีนนี� ซึ่ึ�งผ้่่อี�านมัก

จะเห็้นในการ์ิต่น เชิ�น ทั�งวันคริิสต์มาส วันสิ�นปี (大晦日 Oomisoka)

แลัะบางกิจกริริมในเด่อีนธุันวาคม

ท่ก ๆ ปี ในเด่อีนธุันวาคมจะมีการิปริะกาศ คันจิแห้�งปี

(今年の漢字 Kotoshi No Kanji) โดย สมาคมทดสอีบความถนัด

คนัจขิ้อีงญี�ป่น่ (日本漢字検定協会) ซึ่ึ�งคนัจแิห้�งปแีสดงภัาพริวม

ข้อีงเห้ตก่าริณ์ใ์นสงัคมข้อีงปนีั�น คนัจแิห้�งปเีริิ�มตน้ป ีค.ศ.1995 โดย

ปกติจะปริะกาศวันที� 12 ธุันวาคมข้อีงท่กปี เพริาะเป็นวันคันจิ

(漢字の日Kanji No Hi) แต�ปีนี�มีกำห้นดจะปริะกาศวันที� 13 

ธุันวาคม [1] ซึ่ึ�งสถานที�ปริะกาศ ค่อี วัดคิโยมิซึ่่ เม่อีงโตเกียว (清
水寺) ผ่มข้อีแนะนำคันจิข้อีงบางปี เชิ�น ปี ค.ศ. 2011 ซึ่ึ�งเป็นปีที�

เกดิแผ่�นดนิไห้วคริั�งให้ญ�ที�ปริะเทศญี�ป่น่ คนัจแิห้�งปค่ีอี 絆 Kizuna 

ที�แปลัว�าความผ่่กพัน สายสัมพันธุ์ ปี ค.ศ. 2019 คันจิแห้�งปีค่อี 令
Rei เพริาะเป็นปีที�เปลัี�ยนริัชิศก จาก เฮเซึ่ (平成) เป็น เริวะ (令和) 

ส�วนปีที�ผ่�านมา ค.ศ. 2020 เป็นคำว�า 密 Mitsu ที�แปลัว�าห้นาแน�น 

ซึ่ึ�งมาจากการิปอ้ีงกนัการิแพริ�ริะบาดข้อีงโริคตดิเชิ่�อีไวริสัโคโรินาที�

ให้ห้้ลักีเลัี�ยงพ่�นที�ห้นาแน�นเปน็ตน้ [2] ส�วนปนีี�จะเปน็ตวัคนัจอิีะไริ 

ต้อีงริอีลั่้นกันคริับ แล้ัวท�านผ่่้อี�านลัะคริับ จะเลั่อีกคันจิตัวไห้นให้้

ปี ค.ศ. 2021

 วันคริิสต์มาสเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริิสต์แต�สำห้ริับ

คนญี�ป่่นแลั้ว อีาจจะถ่อีได้ว�าเป็นวันแห้�งการิริับปริะทานไก�ทอีด 

แลัะเค้ก อีันเน่�อีงมาจากอิีทธิุพลัข้อีงการิรัิบปริะทานไก�ง�วง แลัะ

ริะบบการิตลัาด ทำให้แ้ต�ลัะริา้นอีอีกมาข้ายไก�ทอีดกนัอีย�างจริงิจงั 

นอีกจากนี�วนัคริสิตม์าสยงัเปน็วนัที�ค่�ริกัใชิเ้วลัาริ�วมกนัดว้ย ซึ่ึ�งจาก

ข้อ้ีมล่ัข้อีง Rakuten insight [3] ที�สำริวจพฤตกิริริมในวนัคริสิตม์าส

ป ีค.ศ. 2020 พบว�าเกอ่ีบริอ้ียลัะ 60 ใช้ิเวลัาริ�วมกนักบัค่� (แฟน แลัะ

ค่�แต�งงาน)

สไลม มอสเตอรสุดออนแอ จริงเหรอ ?ตอนท่ี 10

วันสิ�นปีห้ริ่อีที� เริาเริียกภัาษา

ญี�ป่่นว�าโอีมิโซึ่กะเป็นวันที�ริอีริับเทพเจ้า

แห้�งปีโดยมีปริะเพณ์ีที�จะต่�นตลัอีดค่น 

เพ่�อีริอีริับเทพเจ้าปริะจำปี ซึ่ึ�งจะมีการิ

ริบัปริะทานโซึ่บะที�เริาเริยีกว�า 年越しそ
ば Toshigoshi Soba แลัะฟงัเสยีงริะฆงั 

108 คริั�ง เป็นต้น ค่นข้อีงวันสิ�นปีจะมี

ริายการิแข้�งริ้อีงเพลังส�งท้ายปีข้อีงชิ�อีง 

NHK ที�เริียกว�า 紅白歌合戦 Kouhaku 

Uta Gassen เป็นการิแข้�งข้ันริ้อีงเพลัง

ริะห้ว�างฝ่่ายสีแดง แลัะสีข้าว การิได้ริับ

คัดเล่ัอีกมาริอ้ีงในริายการินี� ถอ่ีเปน็โอีกาสให้้คนในทั�วไปได ้เพริาะ

คนส่งอีายก่ร็ิบัชิมริายงานนี� โดยริายการินี�เริตติ�งอีย่�ปริะมาณ์ 30% 

ปลัาย ๆ (ถึงแม้ว�าในสมัยแริก ๆ จะมียอีดชิม 80% เลัยก็ตามแต�ก็

ถ่อีว�าเป็นริายการิที�อีย่�ค่�กับวันโอีมิโซึ่กะ แลัะปีนี�เป็นปีที� 72)

 สิ�นปีคนญี�ป่่นมีวัฒนธุริริมการิส�งการิ์ดอีวยพริปีให้ม�ที�

เริียกว�า 年賀状 Nengajyo ซึ่ึ�งตามสถิติแลั้ว การิส�งลัดลังเริ่�อีย ๆ 

ไปริษณ์ีย์ญี�ป่่นพยายามห้าตัวชิ�วยเพ่�อีให้้มีคนส�ง เชิ�น เชิิญวง

อีาริาชิิเป็นพริีเซึ่็นเตอีริ์ ห้ริ่อีในปีที�ผ่�านมาจะมี 年賀状ลัาย 

Kimetsu No Yaiba ก็ตาม แต�จากคาดการิณ์์จำนวนการิส�งก็จะ

ลัดลังต�อีไป ด้วยเห้ต่ผ่ลัที�ว�าท่กวันนี�คนญี�ป่่นส�งอีวยพริเพ่�อีนกัน

ทางไลัน์ห้ริ่อีชิ�อีงทางอีิเล็ักทริอีนิกส์อี่�น ๆ ท้ายส่ดนี�ข้อีแนะนำคำ

ที�คนญี�ป่่นส�งกันริ่ปแบบสั�น ๆ ว�า あけおめことよろ (Akeome 

Kotoyoro) ซึ่ึ�งมาจากคำเติมว�า あけましておめでとうございま
す。ことしもよろしくおねがいします。

สไลม์ (スライム)

สไลม์ (スライム) มอนสเต่อรื์ ในเกมซึ่ึ�งถ่กข้นานนามว�า 

最弱キャラ Saijyaku Kyara ห้ริ่อีคาแริกเตอีริ์ที�อี�อีนแอีที�ส่ด ซึ่ึ�ง

ปริากฏิในเกมห้ลัายเกม ตัวอีย�างเชิ�น ดริาก้อีนเควส โดยปกติแลั้ว

ตัวสไลัม์จะมีสีฟ้า ห้ลัังจากมีกริะแสการิ์ต่นแฟนตาซึ่ีพวกอีิเซึ่ไกที�

เรียนรูญี่ปุนจากการตูน (ญี่ปุน)

คัดเล่ัอีกมาริอ้ีงในริายการินี� ถอ่ีเปน็โอีกาสให้้คนในทั�วไปได ้เพริาะ
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สไลัม์ไปซึ่ะแลั้ว (ชิ่�อีญี�ป่่นค่อี 転生したらスライムだった件 

Tensei Shitara Suraimu Datta Ken) เริ่�อีงนี�เคยแนะนำไปแลั้ว 

ในตอีนก�อีน ๆ  พด่ถงึพนกังานบริษิทัที�ถก่แทงแล้ัวตายไปเกดิให้ม�เป็น 

สไลัม์ ชิ่�อีริิม่ริ่ ที�ใคริ ๆ ก็มอีงว�าเป็นมอีนสเตอีริ์ส่ดอี�อีนแอี แต�ด้วย

สกิลัริะดับเทพริวมกับได้เป็นเพ่�อีนกับมังกริผ่่้ยิ�งให้ญ�ห้นึ�งในสี�ตน

อีีก ความแข้็งแกริ�งจึงไม�ธุริริมดาเลัย อีีกทั�งปริะสบการิณ์์จากการิ

ทำงานในบริิษัทริับเห้มาก�อีสร้ิางในชิาติก�อีน ทำให้้การิสร้ิางเม่อีง

มีการิใส�ความเป็นญี�ป่่น ทั�งมีอีอีนเซึ่็น มีศาลัเจ้า ซึ่ี�งการิ์ต่นเริ่�อีงนี�

ทำอีานิเมะไปแล้ัวสอีงภัาค  โดยในภัาคสอีง ริมิร่่ิข้อีงเริาเพิ�งข้ึ�นเปน็

จอีมมาริ เพริาะฉะนั�นสไลัม์ไม�จำเป็นต้อีงอี�อีนแอีเสมอีไปแลั้ว

จากการิต์น่ที�ยกมาสี�เริ่�อีง สามเริ่�อีงจะเห้น็ไดว้�าการิต์น่กลั่�ม

อีเิซึ่ไก มกัจะปริากฏิเริ่�อีงข้อีงการิทำงานห้นกัจนตาย ซึ่ึ�งเปน็ปญัห้า

สังคมข้อีงญี�ป่่นซึ่ึ�งสะท้อีนผ่�านงาน soft power อีอีกมา ห้วังว�า 

ผ่่อ้ี�านข้อีงเริาจะไม�เผ่ชิญิกบัสถานการิณ์แ์บบนั�นนะคริบั ไม�เชิ�นนั�น

ที�อี�อีนแอีที�ส่ดอีาจจะไม�ใชิ�สไลัม์ แต�เป็นมน่ษย์ 

แห้ลั�งอี้างอีิง 

[1] สมาคมทดสอีบความถนัดคันจิข้อีงญี�ป่่น https://fofa.

jp/kanken/a.p/101/

[2] กริะทริวงสาธุาริณ์ส่ข้ แริงงานแลัะสวัสดิการิhttps://

www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html

[3] Rakuten insight https://insight.rakuten.co.jp/

report/20201210/

[4] คณ์ะกริริมการิผ่ลัิตปริาชิญ์กลัับชิาติมาเกิด https://

tenseikenja.com/ TPA
news

ตายแล้ัวไปเกิดให้ม�ห้ริ่อีห้ลั่ดเข้้าไปในอีีกโลักห้นึ�ง เชิ�น โลักข้อีง 

เวทมนต์ที�มมีอีนสเตอีร์ิ แลัะมอีนสเตอีร์ิที�ถอ่ีเปน็เทบงั 定番เลัยคอ่ี

สไลัม์ โดยมีการิ์ต่นห้ลัายเริ่�อีงที�ยังคงลัักษณ์ะอี�อีนแอีส่ด ๆ ตาม

แบบฉบบัเดมิ แต�บางเริ่�อีงสไลัม์กม็รีิะดบัที�เป็นจอีมมาริ ซึ่ึ�งในตอีนนี� 

ผ่มยกการิ์ต่นที�มีสไลัม์ในชิ�วงสอีงสามปีนี� เผ่่�อีท�านผ่่้อี�านจะได้ไป

ริับชิมกัน

เริ่�อีงแริกช่ิ�อี “ลั�าสไลัม์มา 300 ปี ริ่้ตัวอีีกทีก็เลัเวลั MAX 

ซึ่ะแล้ัว” ในชิ่�อีภัาษาญี�ป่น่ว�า “スライム倒して300年、知らないう 
ちにレベルMAXになってました” เปน็ไลัตโ์นเวลั โดยคณ่์โมริติะ 

คิเซึ่สึ เริิ�มแริกลังอีอีนไลัน์ทาง Shosetsuka Ni Narou แลั้วจากนั�น

ได้ริับการิตีพิมพ์เป็นเลั�ม แล้ัวถ่กดัดแปลังเป็นมังงะต�อี ปัจจ่บัน

กลัายเป็นอีานิเมะ ซึ่ึ�งมีอีย่� 12 ตอีน เป็นเริ่�อีงริาวข้อีงไอีซึ่าวะ อีาซึ่สึะ 

ที�เสียชิีวิตลังเพริาะทำงานห้นัก (ในภัาษาญี�ป่่นเริาเริียกแบบนี� 

ว�า 過労死 Karoushi) ได้กลัับมาเกิดเป็นแม�มด ซึ่ึ�งเธุอีตั�งใจจะใชิ้

ชิีวิตแบบสโลัว์ไลัฟ์ เพียงแค�ห้าเลัี�ยงชีิพโดยการิลั�าสไลัม์เพียง 

วันลัะไม�กี�ตัว แต�ด้วยสกิลัที�เทพธิุดา (女神Megami) มอีบให้้ 

พอีริ่้ตัวอีีกที เลัเวลัข้ึ�นไป ถึง 99 แลั้ว 

เริ่�อีงที� 2 ชิ่�อี 神達に拾われた男Kamitachi Ni Hiro-

wareta Otoko เร่ิ�อีงนี�ยงัไม�เห็้นใคริแปลัเป็นภัาษาไทยแบบทางการิ 

ผ่มเลัยข้อีแปลัช่ิ�อีว�า ชิายที�เห้ลั�าเทพเก็บมา เป็นเร่ิ�อีงข้อีงเรีิยวมะ

ชิายอีาย ่39 ที�เสยีชิวีติ (ถึงแม้ว�าตัวผ่ลังานจะไม�ได้ใชิค้ำว�า 過労死 
แต�จากคำบริริยายว�า งานที�ทำค�อีนข้้างห้นกั น�าจะตายเริว็ ในภัาษา

ญี�ป่่นเริาเริียกการิตายเริ็วว�า 早死  Hayaji จึงคิดว�าเป็นปริะเภัท

ทำงานห้นักจนตายเห้ม่อีนกัน) แล้ัวไปเกิดเป็นเด็กห้น่�มในอีีกโลัก 

ซึ่ึ�งในโลักนี�เด็กห้น่�มเรีิยวมะได้เป็นผ่่้ใช้ิสไลัม์ (สามาริถทำสัญญา

กับสไลัม์ให้้มาเป็นบริิวาริได้) เริ่�อีงนี�สไลัม์มีห้ลัายชินิดมาก เชิ�น 

สไลัม์ที�ทานสิ�งสกปริกเลัย โดยจำมาชิ�วยงานริ้านซึ่ักผ่้า

เริ่�อีงที� 3 ชิ่�อี転生賢者の異世界ライフ～第二の職業
を得て、世界最強になりました Tensei Kenjya No Isekai Life 

เริ่�อีงนี�ยงัไม�เห็้นใคริแปลัเป็นภัาษาไทยแบบทางการิ ผ่มเลัยข้อีแปลั

ว�า จอีมปริาชิญ์กลัับชิาติมาเกิดได้อีาชิีพที�สอีง แลัะกลัายเป็นคน

ที�แข็้งแกริ�งที�ส่ดในโลัก (ผ่มคิดว�าช่ิ�อียาวมาก ถ้ามีทางการิจริิง ๆ 

น�าจะตัดเห้ลั่อี จอีมปริาชิญ์กลัับชิาติมาเกิด) เร่ิ�อีงนี�เป็นการิถ่ก

อีัญเชิิญไปต�างโลักข้อีงซึ่าโนะ ย่จิ ผ่่้ที�ทำงานในบริิษัทที�ใชิ้งานคน

เยี�ยงทาส (ภัาษาญี�ป่่น เริาจะเริียกบริิษัทพวกนี�ว�า ブラック企業) 

เริ่�อีงนี�ย่จิก็ทำสัญญากับมอีนสเตอีริ์ห้ลัายตัว ริวมถึงสไลัม์ด้วย 

เชิ�นกัน ในเริ่�อีงนี�ใชิ้สไลัม์สอีดแนม แถมปลั�อียเวทมนต์ผ่�านสไลัม์

ได้อีีกด้วย ข้�าวลั�าส่ดว�า มีการิทำอีานิเมะฉายในปี ค.ศ. 2022 [4]

เริ่�อีงที� 4 เริ่�อีงส่ดท้ายที�จะข้อีแนะนำ เกิดให้ม�ทั�งทีก็เป็น ต่ัวอย่่าง Nengajyo รืูปซึ้้าย่เป็นลาย่ Kimetsu No Yaiba ปี ค.ศ. 2020 
ด้านขวาเป็นคำอวย่พื่รืท่�มักใชิ้ใน Nengajyo




