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อําพูัน เหลาสุนทรุ

นัักวิจัยอิสรัะ

เรียนรูญ่ีปุนจากการตูน (ญี่ปุน)

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。สวสัดปี่ใหัม่ พั.ศั. 2565

ปุ่ีน่�กิ็ข่อีฝีากิเน่�อีฝีากิติัวด้วยีนะครับ 

 เหม่อีนติอีนอี่�น ๆ ท่�ผ่านมา ผมจะแนะนำอี่เวนต์ิหร่อี

วันสำคัญี่ในแติ่ละเด่อีน ซึ่ึ�งเด่อีนน่�ข่อีแนะนำวันบรรล่นิติิภาวะ 

ในภาษาญี่่�ปุ่่�น 成人の日 อี่านว่า Seijin no Hi (คำว่า成人Seijin 

ค่อี ผ่้บรรล่นิติิภาวะ) ซึึ่�งติรงกัิบวันจันทร์ท่�สอีงข่อีงเด่อีนมกิราคม 

เปุ่็นวันหยี่ด แติ่ถึ้าสมัยีก่ิอีนจนถึึงปีุ่ ค.ศ.1999 วันบรรล่นิติิภาวะ

จะติรงกิับวันท่� 15 มกิราคมข่อีงท่กิปุ่ี สำหรับอีายี่ท่�บรรล่นิติิภาวะ

(成年 อีา่นวา่ Seinen) ข่อีงปุ่ระเทศญี่่�ปุ่่�นถึก่ิกิำหนดไวใ้นปุ่ระมวล

กิฎหมายีแพั่งมาติรา 4 ซึ่ึ�งเดิมกิำหนดอีายี่ไว้ท่� 20 ปุ่ี 民法 第4条 
年齢二十歳をもって、成年とする (หมายีเหติ ่เน่�อีงจากิปุ่ระเทศ

ญี่่�ปุ่่�นแยีกิปุ่ระมวลกิฎหมายีแพั่งและพัาณ์ิชิยี์อีอีกิเปุ่็น 2 ปุ่ระมวล 

ค่อี ปุ่ระมวลกิฎหมายีแพั่ง 民法 อี่านว่า Minpou และปุ่ระมวล

กิฎหมายีพัาณ์ิชิยี์ 商法 อี่านว่า Shouhou ส่วนมาติราเราเร่ยีกิว่า

条 Jyou กิารแกิ้ไข่ปุ่ระมวลกิฎหมายีแพั่งเม่�อีวันท่� 13 มิถ่ึนายีน 

ค.ศ. 2018 ได้กิำหนดอีายี่ท่�บรรล่นิติิภาวะเหล่อี 18 ปุ่ีแทน โดยีม่

ผลติั�งแติ่วันท่� 1 เมษายีน พั.ศ. 2565 หร่อีค่อีในปุ่ีน่�นั�นเอีง (สำหรับ

ปุ่ระเทศไทยี อีายี่ท่�บรรล่นิติิภาวะค่อี 20 ปุ่ี ติามปุ่ระมวลกิฎหมายี

แพั่งและพัาณ์ิชิยี์มาติรา 19)   

 กิารกิำหนดอีาย่ีท่�บรรล่นิติิภาวะท่� 20 ปุ่ีข่อีงปุ่ระเทศ

ญี่่�ปุ่่�นนั�น สามารถึยี้อีนไปุ่ถึึงย่ีคเมจิเลยีท่เด่ยีวซึึ่�งม่อียี่่ในปุ่ระมวล

กิฎหมายีแพั่งมาติั�งแติ่ปุ่ีเมจิท่� 29 หร่อี ค.ศ.1896 โดยีรับมาจากิ

กิฎหมายีตัิ�งแติ่ปุ่ีเมจิท่� 9 กิารปุ่รับอีาย่ีข่อีงผ่้บรรล่นิติิภาวะลงใน

ครั�งน่� อีาจเปุ่็นเพัราะกิารปุ่รับลดอีายี่ท่�ม่สิทธ์ิ�เล่อีกิตัิ�งจากิอีายี่

20 ปีุ่ เป็ุ่น 18 ปีุ่ (แกิไ้ข่กิฎหมายีเม่�อี ค.ศ. 2015 และมผ่ลกิบักิารเลอ่ีกิ

ติั�งในปุ่ี ค.ศ. 2016) ถึึงกิระนั�นกิารเปุ่ล่�ยีนอีายี่ท่�บรรล่นิติิภาวะเปุ่็น

เร่�อีงใหญ่ี่ และกิระทบหลายีภาคส่วน จึงใชิ้เวลาหลังแก้ิไข่จน

นักพากยตอนท่ี 11

ม่ผลบังคับใชิ้นานเลยี

ท่เด่ยีว โดยีม่กิารปุ่ระชิ่ม

ข่อีงหน่วยีงานภาครัฐ

ท่� เกิ่�ยีวข่้อีง จำนวน 5 

ครั�ง [1] ซึ่ึ�งในเน่�อีหากิาร

ปุ่ระชิ่ม เชิ่น ผลกิระทบ

จากิกิารปุ่รับอีาย่ีลงใน

ด้านกิารค่้มครอีงผ่้บริโภค กิารจัดงานวันบรรล่นิติิภาวะ (成人式)

เปุ่น็ติน้ นอีกิจากินั�นยีงัมก่ิารทำปุ่ระชิาสมัพันัธ์ใ์นรปุ่่แบบข่อีงวดิโ่อี 

หร่อีทางทวิติเติอีร์ @MOJ_SEINEN18 ในปุ่ี ค.ศ. 2019 

สำหรับปุ่ระเทศไทยี เราไม่ม่งานวันบรรล่นิติิภาวะ แติ่

สำหรับปุ่ระเทศญี่่�ปุ่่�นอีงค์กิรปุ่กิครอีงส่วนท้อีงถึิ�นจะจัดงานน่�ข่ึ�น

ซ็ึ�งบคุืคืลที่่�บรรลนุติิภิาวะในปีน่�จะได้รบัเชื่ญิ สำหรบักิารแต่ิงกิายี

ในวันบรรล่นิติิภาวะแล้วโดยีเฉัพัาะผ่้หญี่ิง งานน่�ค่อีนข่้างม่ความ

สำคัญี่สำหรับกิารถ่ึายีร่ปุ่เก็ิบเปุ่็นท่�ระลึกิ ส่วนใหญี่่จะใส่ช่ิดฟั่ริ

โสเดะ 振袖 (ชิ่ดกิิโมโนแข่นยีาว) ทำให้ธ์่รกิิจเชิ่าชิ่ดสำหรับงาน

วันบรรล่นิติิภาวะม่ผลอียี่างมากิติ่อีสังคม ดังจะเห็นได้จากิข่่าว

ในปุ่ี ค.ศ. 2018 ม่บริษัทให้เชิ่าชิ่ดหน่ไม่ยีอีมเอีาชิ่ดมาให้ เกิิดเปุ่็น

เร่�อีงว่น่วายีในปุ่นีั�นเลยีทเ่ดย่ีว รวมทั�งเปุ่น็ข่า่วในหนา้หนงัสอ่ีพัมิพั์ 

โทรทัศน์ชิ่อีงติ่าง ๆ 

 ส่วนติัวผมครบอีายี่ 20 ปุ่ี ติอีนท่�อียี่่ท่�ปุ่ระเทศญี่่�ปุ่่�นพัอีด่ 

จึงได้รับจดหมายีให้ไปุ่ร่วมงาน ถึ้าจำไม่ผิดกิารนั�งจะแยีกิติาม

โรงเร่ยีนมัธ์ยีมติ้นท่�จบ ผมซึ่ึ�งไม่ได้จบโรงเร่ยีนปุ่ระถึม มัธ์ยีมติ้นท่�

นั�นเลยีนั�งแยีกิ สาเหติท่่�มก่ิารแบง่แบบน่� เพัราะวา่ปุ่กิตินิกัิเรย่ีนข่อีง

ปุ่ระเทศญี่่�ปุ่่�น จะเร่ยีนโรงเร่ยีนปุ่ระถึม และมัธ์ยีมติ้นในเข่ติพั่�นท่�

ท่�อียี่่อีาศัยีข่อีงตินอีงค์กิรปุ่กิครอีงส่วนท้อีงถึิ�นนั�น ๆ กิ็ส่งจดหมายี

เชิิญี่กัินติามท่�อีย่่ี แต่ิโรงเร่ยีนมัธ์ยีมปุ่ลายีมักิจะม่ผ้่คนจากิหลายี

พั่�นท่�มารวมกิัน

เรียนรูญี่ปุนจากการตูน (ญี่ปุน)
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ในเกิม ให้เส่ยีงบรรยีายี(ナレーション)ซึ่ึ�งรวมทั�งพัากิยี์ละครติ่าง

ปุ่ระเทศ พัากิยีเ์สย่ีง Audio Drama （ボイスドラマ,Voice Drama）
จากิข่อ้ีมล่ข่อีงเวบ็ข่อ้ีมล่ข่า่วสารวงกิารนกัิพัากิยี ์[3] รายีได้

เฉัล่�ยีข่อีงนักิพัากิยี์ติ่อีเด่อีนชิ่วงอีายี่จะเปุ่็นดังน่� ชิ่วงอีายี่ 20-29 ปุ่ี 

จะอียี่่ท่� 120,000 เยีน อีายี่ 30-39 ปุ่ี จะอียี่่ท่� 170,000 เยีน อีายี่ 

40-49 ปุ่ี รายีได้ 220,000 บาท ถึ้ามอีงในจำนวนเงินแล้วถึ่อีว่า

น้อียี แติ่เน่�อีงจากิเปุ่็นค่าเฉัล่�ยีแล้วม่แติกิติ่างระหว่างรายีได้ข่อีง

นักิพัากิย์ีท่�ม่ช่ิ�อีเส่ยีงกัิบนักิพัากิย์ีทั�วไปุ่ด้วยี แต่ิถึึงกิระนั�นหากิคิด

ว่าเงินเด่อีนคนจบปุ่ริญี่ญี่าติร่ท่�เริ�มทำงานข่อีงปุ่ระเทศญี่่�ปุ่่�นอีย่่ีท่�

ปุ่ระมาณ์เด่อีนละ 226,000 เยีนแล้ว อีาชิ่พันักิพัากิยี์เปุ่็นอีาชิ่พัท่�

ค่อีนข่้างไม่ม่เงินเลยีท่เด่ยีว รวมทั�งระบบกิารจ่ายีเงินกิ็จะชิ้า เม่�อี

บนัทกึิเสย่ีงจบ เงินจะถึก่ิโอีนเข้่าอีก่ิสอีงเดอ่ีนถัึดไปุ่ รายีได้ท่�มั�นคง

จะมาจากิกิารม่รายีกิารปุ่ระจำ เชิ่น พัากิย์ีเส่ยีงกิาร์ติ่นติัวละคร

สำคญัี่เร่�อีงยีาว ๆ  เช่ิน ONE PIECE กิเ็ปุ่น็เร่�อีงท่�ดต่ิอ่ีรายีได้เชิน่กินั 
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นักพิากย่์

ติอีนน่�จะข่อีเลา่เร่�อีงราวข่อีงโลกินกัิพัากิยีข์่อีงปุ่ระเทศญี่่�ปุ่่�น 

นกัิพัากิยี ์ในภาษาญี่่�ปุ่่�นใชิค้ำวา่ 声優 เปุ่น็อีาชิพ่ัในฝีนัท่�เดก็ิปุ่ระถึม 

และมธั์ยีมติน้อียีากิเปุ่น็ อีนัดบัท่� 3 จากิกิารสำรวจข่อีง nifty สำรวจ

ระหวา่งวนัท่� 1-31 มน่าคม ค.ศ. 2021 จากิจำนวน 2,448 รายี โดยี

อีันดับท่� 1 ค่อี นักิเข่่ยีนกิาร์ติ่น และอีันดับท่� 2 ค่อีคร่ในโรงเร่ยีน 

[2]  ซึึ่�งงานพัากิยี์ข่อีงญี่่�ปุ่่�นม่หลากิหลายี พัากิยี์อีานิเมะ พัากิย์ี

ภาพัยีนติร์ (ภาษาญี่่�ปุ่่�นจะใช้ิคำว่า 洋画の吹き替え โดยีคำว่า

洋画 อีา่นวา่ Youga ในความหมายีน่� แปุ่ลวา่ภาพัยีนติรต์ิา่งปุ่ระเทศ 

ส่วนคำว่า  吹き替え อี่านว่า Fukikae แปุ่ลว่ากิารพัากิยี์) ให้เส่ยีง

แต่ิท่�คณ่์โอีคามร่ะ ผ่พ้ัากิยีเ์สย่ีงนาม ิใน ONE PIECE กิบ็อีกิวา่ ชิว่ง 

2 ปุ่ท่ี�นามไิมไ่ด้อีอีกิพัรอ้ีมกิบัล่ฟัี�กิไ็มม่บ่ทพัด่มผ่ลกิระทบต่ิอีรายีได้

อียี่่เชิ่นกิัน (รายีกิาร Seiyu park จากิชิ่อีงยี่ท่ปุ่ [4] ) 

สำหรับวงกิารนักิพัากิย์ียีังม่เร่�อีงราวอ่ีกิมากิมายีท่�อียีากิ

เล่าแต่ิในติอีนน่� ข่อีปุ่ิดด้วยีกิารแนะนำนักิพัากิย์ีท่�ผมชิ่�นชิอีบ 

ไวม้โ่อีกิาสอี่�น ๆ  จะมาอัีปุ่เดติเกิ่�ยีวกัิบวงกิารนักิพัากิย์ีข่อีงญ่ี่�ปุ่่�นให้

ท่านผ่้อี่านได้อี่านกิันอี่กิ

 นกัิพัากิยีท์่�ผมชิ่�นชิอีบ คืณุ์นาคืาโอะ รวิเซ็ บทบาทท่�รบั

ค่อี ฟัร่เซึ่อีร์ จากิกิาร์ต่ินดราก้ิอีนบอีล บทพั่ดท่�ยีังคงได้ยีินกัินอีย่่ี 

ค่อี わたしの戦闘力は530000です Watashi no Sentouryoku 

wa 53 man desu ส่วนใหญี่่คนท่�แติ่งคอีสเพัลยี์ 

เปุ่็นฟัร่เซึ่อีร์แล้วมักิจะพั่ดปุ่ระโยีคน่� สำหรับ 

นายีนาคาโอีะม่เส่ยีงท่�เปุ่็นเอีกิลักิษณ์์ ยีังพัากิยี์

เปุ่็นไบคินแมนจากิเร่�อีงอีัมปุ่ังแมนอี่กิด้วยี 

คณ่์ชิโิมโนะ ฮึโิระ ผ่พ้ัากิยีเ์สย่ีง อีากิาสมึะ 

เซึ่็นอิีติสึ จากิเร่�อีงดาบพิัฆาติอีส่ร โดยีส่วนตัิว

ชิอีบเส่ยีงท่�ด่โหวกิเหวกิ เร่ยีกิร้อีงความสนใจ 

จากิท่�เคยีฟังัสมัภาษณ์ค์ณ่์ชิโิมโนะวา่ กิารพัากิยี์

เส่ยีงข่อีงเซึ่น็อีติิส ึเส่ยีงจะแหบไปุ่เลยีเพัราะติอ้ีง

ติะโกินติลอีดเวลา

ค่ณ์โนซึ่าวา มาสาโกิะ ผ่้เปุ่็นติำนานข่อีง

วงกิารนักิพัากิยีญ์ี่่�ปุ่่�น ผ่พ้ัากิยีเ์ส่ยีง โกิค ่โกิฮึงั และ

โกิเท็น จากิเร่�อีงดรากิ้อีนบอีล จากิคำบอีกิเล่า 

ข่อีงนักิพัากิย์ีด้วยีกินั เวลาท่�ต้ิอีงพัากิย์ี โกิค ่โกิฮึงั 

โกิเท็น ถึ้าไม่ใชิ่กิารพั่ดพัร้อีมกิัน ค่ณ์โนซึ่าวา 

จะพัากิยี์ติ่อีกัินเลยี จนผ่้กิำกัิบข่อีให้ถึ่ายีแยีกิเถึอีะ เพัราะมัน 

จะเหน่�อียี (กิารถึ่ายีแยีกิเร่ยีกิว่า betsu dori 別撮り)

อ้างอิง 
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