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ส
วิัสดีเด้อนมี่นาคม่ครับ้พื่อพื่้ดถึงเด้อนมี่นาคม่ซึึ่�งเป็น

เด้อนจบ้การศึกษาของประเทุศญี�ปุ่น (การจบ้การ

ศึกษาใชื้้คำวิ่า 卒業 Sotsugyou) ทุำให้นึกถึงเพื่ลงฮิี้ติในช่ื้วิง 

จบ้การศึกษา ผู้ม่เลย่นำผู้ลการสำรวิจของบ้ริษัทุไลน์ม่ิวิสิค ในปี 

ค.ศ. 2021 [1] วิ่านักเรีย่นหญิงม่ัธย่ม่ปลาย่นึกถึงเพื่ลงอะไรกัน 

ในชื้่วิงจบ้การศึกษาม่าแนะนำครับ้ การสำรวิจนี�เก็บ้ระหว่ิางวิันทุี� 

29 ม่กราคม่ ถึง 1 กุม่ภาพื่ันธ์ ค.ศ. 2021 ม่ีผู้้้ติอบ้ 100 คน เพื่ลงทุี�

นิย่ม่ใชื้้ในชื้่วิงนี� อันดับ้แรกค้อ เพื่ลง 3月９日 (Sangatsu Koko-

noka) ของ Remioromen อันดับ้สองค้อ 旅立ちの日に (Tabida-

chi no Hi ni) ขับ้ร้องโดย่ 川嶋あい (Kawashima Ai) อันดับ้สาม่

ค้อさくら(Sakura) ของ 森山直太朗 (Moriyama Naotarou) ซึ่ึ�ง

เพื่ลงเหล่านี� ม่ีทัุ�งเพื่ลงทุี�เกี�ย่วิข้องการจบ้การศึกษาโดย่ติรง และ

ไม่่ใช่ื้เพื่ลงทุี�เขีย่นเพ้ื่�องานจบ้ด้วิย่ ติัวิอย่่างเช่ื้น เพื่ลง Sangatsu 

Kokonoka  ผู้้้แติ่งค้อ คุณ์ Fujimaki Ryota ได้เผู้ย่วิ่า วิันทุี� 9 เด้อน

ม่ีนาคม่ เป็นวิันแติ่งงานของเพื่้�อนสนิทุในวิัย่เด็กของเขา คุณ์ Fuji-

maki จึงแติ่งเพื่ลงนี�ให้เป็นของขวิัญวิันแติ่งงาน [2] แติ่ถึงอย่่างไร

เพื่ลงนี�ก็ถ้กใชื้้ในวิันจบ้การศึกษาของหลาย่โรงเรีย่นจึงลอย่ลำม่า

เป็นอันดับ้หนึ�งอย่่างไม่่ต้ิองสงสัย่ สำหรับ้ผู้ม่แล้วิเพื่ลงทีุ�ย่กม่า

ทุั�งหม่ดนี� ล้วินคุ้นเคย่ บ้างเพื่ลงก็ร้องบ้้างเวิลาไปคาราโอเกะ ถ้า 

ผู้้อ้า่นสนใจเพื่ลงทุี�กลา่วิถงึสาม่ารถหาฟังัทุางชื้อ่งย่ทุ้ป้ทุางการของ

แติ่ละคน เชื้่น Remioromen Offiical Youtube Channel 

การ์ต่นวิาย

กระแสซึ่ีรีส์วิาย่ และละครวิาย่ม่ีม่าติ่อเน้�องจนถึงปัจจุบ้ัน 

ในปี ค.ศ. 2021 ทุี�ผู้า่นม่ามี่ซึ่รีสีว์ิาย่ และละครวิาย่ทัุ�งของไทุย่ และ

ติ่างชื้าติิ ออกอากาศ ทุั�งทุางช่ื้องทุางออนไลน์ หร้อทุางโทุรทัุศน์

จำนวินหลาย่สิบ้เร้�องแต่ิในติอนนี�ผู้ม่จะย่กตัิวิอย่่างซีึ่รีส์วิาย่ของ

ประเทุศญี�ปุ่น ทีุ�มี่ติ้นฉบั้บ้เป็นการ์ติ้นม่าอธิบ้าย่ให้ทุ่านผู้้้อ่านโดย่

การ์์ตููนวายตูอนท่ี่� 13

จะย่กม่า 2 เร้�อง ค้อ 1. ย่างลบ้ส้�อรัก 2. Cherry Magic ถ้า 30 

ย่ังซึ่ิง ! จะม่ีพื่ลังวิิเศษ

วิ่าแติ่คำวิ่าวิาย่ ในละครวิาย่ม่ีควิาม่หม่าย่วิ่าอะไร เพื่้�อให้

ผู้้อ้า่นทุี�ติาม่ไม่ทุ่นัไดเ้ขา้ใจขออธบิ้าย่สั�น ๆ  แบ้บ้นี�วิา่วายี่ หม่าย่ถึง

ควิาม่รกัระหวิา่งชื้าย่กบั้ชื้าย่ โดย่คำวิา่วิาย่ม่าจากคำวิา่ Yaoi (やお
い) ซึ่ึ�งเริ�ม่ใชื้ช้ื้ว่ิงป ีค.ศ. 1970 เดมิ่ไม่ไ่ดม้่คีวิาม่หม่าย่อย่า่งปจัจบุ้นั 

แติ่ やおい เป็นการรวิม่ควิาม่หม่าย่เชื้ิงการ์ติ้นจาก 3 คำ ค้อ 

1.「や」は山なし 2.「お」は落ちなし 3. 「い」は意味なし ค้อ 

ม่ีควิาม่หม่าย่รวิม่ ๆ วิ่า เป็นเร้�องทุี�เป็นไปไม่่ได้ หร้อเป็นเร้�องชื้ีวิิติ

ประจำวินัทีุ�ไม่ม่่อีะไรพื่เิศษ แติต่่ิอม่าใชื้ก้บั้การต้์ินผู้้ห้ญงิทุี�เปน็เร้�อง

ราวิควิาม่รักระหวิ่างชื้าย่กับ้ชื้าย่ แม่้วิ่าในชื้่วิงปี ค.ศ.1990 จะเริ�ม่

ม่าใชื้้คำวิ่า Boys Love (BL) ม่ากขึ�นก็ติาม่ [3]

ยี่างลี่บูส่�อรั่ก ชิ่�อภาษาญ่�ปุ่น 消えた初恋  (Kieta 

Hatsukoi) ถ้าแปลเป็นภาษาไทุย่ติาม่ชื้้�อภาษาญี�ปุ่น น่าจะเป็น

รักแรกทีุ�หาย่ไป แต่ิอาจจะงงๆ สำหรับ้ภาษาไทุย่จึงม่ีการแปล

โดย่ใชื้้คำวิ่า ย่างลบ้ทุี�เป็นจุดเริ�ม่ติ้นของเร้�องเลย่ ละครเร้�องนี�ฉาย่

ทุางชื้่อง TV Asahi วิันเสาร์ เวิลา 23:30 น. เริ�ม่ฉาย่ทุี� 9 ติุลาคม่ ปี 

พื่.ศ. 2564 ม่ีทุั�งหม่ด 10 ติอน [4] เน้�อหาเป็นเร้�องควิาม่เข้าใจผู้ิด

ของอาโอกิ (ผู้้้ชื้าย่) และอิดะ (ผู้้้ชื้าย่) จากย่างลบ้ทุี�อาโอกิย่้ม่จาก

ฮี้าชื้ิโม่โติะ (ผู้้้หญิง) ม่าใชื้้สอบ้ย่่อย่เพื่ราะล้ม่เอาย่างลบ้ม่า แติ่

แล้วิบ้นย่างลบ้ก้อนทุี�ย่้ม่ม่า ม่ีชื้้�อเขีย่นวิ่าอิดะคุง (イダくん) แล้วิ

ก็เคร้�องหม่าย่หัวิใจ แล้วิย่างลบ้ดันติกลงพ้ื่�น อิดะคุงของเราเก็บ้
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ไดเ้ลย่นึกวิา่อาโอกิคงุชื้อบ้ สว่ินอาโอกิคงุกค็ดิวิา่ฮี้าชิื้โม่โติะซัึ่งชื้อบ้ 

อิดะคุงเลย่ชื้่วิย่ปิดควิาม่ลับ้นี�ให้ แติ่จริง ๆ แล้วิฮี้าชื้ิโม่โติะซึ่ังไม่่ได้

ชื้อบ้อดิะคงุ แติค่นทุี�ชื้อบ้คอ้ไอดะคงุ เพื่้�อนของอาโอกคุิงต่ิางหาก แต่ิ 

ฮี้าชื้โิม่โติะซึ่งัดนัใชื้ย้่างลบ้จนคำวิา่ อะ (ア) หม่ดไป ทุำใหเ้ห็นเขยี่น

แค่ อิดะ (イダ) เร้�องราวิวิุ่น ๆ จึงเกิดขึ�น เร้�องนี�เดิม่เป็นการ์ติ้นม่า

ก่อน ณ์ วิันทุี�เขีย่นติอนนี�ม่ี 7 เล่ม่แล้วิ สำหรับ้เน้�อหาในละครกับ้

การ์ติ้นม่ีการปรับ้เปลี�ย่นฉากติ่าง ๆ ให้ด้เหม่าะสม่ขึ�น โดย่ปกติิ

คนทุี�ชื้อบ้อ่านติ้นฉบ้ับ้ ม่ักจะไม่่ชื้อบ้กับ้การปรับ้เปลี�ย่น แติ่เทุ่าทุี�

ด้กระแสในอินเทุอร์เน็ติแล้วิ ผู้ม่คิดว่ิาได้รับ้การติอบ้รับ้ทีุ�ดี และ

เม่้�อฉาย่จบ้ทุี�ประเทุศญี�ปุ่นไม่่นาน ทุาง Netflix ม่านำม่าฉาย่ใน

ประเทุศไทุย่เลย่ สำหรับ้เร้�องนี�ได้นกัแสดงตัิวิเอกจากค่าย่จอห์นนี (

ジャニーズ事務所) ได ้ 2 วิงคอ้  目黒 蓮Meguro Ren (วิง Snow 

Man) เล่นเป็นอิดะคุง และ 道枝 駿佑 Michieda Shunsuke 

(วิง なにわ男子Naniwa danshi) เล่นเปน็อาโอกิคงุ สำหรับ้การต์ิน้

เร้�องนี� ถา้คนทุี�อย่ากเรยี่นร้ว้ิฒันธรรม่ และคำศพัื่ทุภ์าย่ในโรงเรยี่น

น่าจะเหม่าะสม่ เชื้่น การให้ของกันในวิันวิาเลนไทุน์ งานเทุศกาล

ประจำปี แม่้แติ่การเขีย่นชื้้�อคนทุี�เราแอบ้ชื้อบ้บ้นย่างลบ้

เร้�องนี�แติกต่ิางจากเร้�องย่างลบ้ส้�อรักทีุ�เป็นชื้ีวิิติในวิัย่เรีย่น

โดย่เป็นเร้�องของชื้ีวิิติการทุำงาน อาดาจิหนุ่ม่ทีุ�เพื่ิ�งอายุ่ 30 ปี ม่ี

ควิาม่สาม่ารถอ่านใจคนทีุ�สัม่ผู้ัสได้ ควิาม่ยุ่่ง ๆ เลย่เกิดขึ�น เม่้�อ

อาดาจิตัิวิเอกของเราไปสัม่ผัู้สโดนติัวิของคุโรซึ่าวิะ ซึ่ึ�งเพื่้�อนทุี�เข้า

บ้รษิทัุพื่รอ้ม่กันแลว้ิดนัไปร้ว้ิา่คโุรซึ่าวิะแอบ้ชื้อบ้ตินเองอย่้ ่อาดาจิ 

ซึ่ึ�งร้้วิ่าคุโรซึ่าวิะชื้อบ้ตินก็พื่ย่าย่าม่ทุำตัิวิออกห่าง แติ่ทุุกครั�งทุี�

สัม่ผัู้สติัวิคุโรซึ่าวิะ และได้รับ้ร้้ควิาม่ร้้สึกดี ๆ ทุี�คุโรซึ่าวิะม่ีติ่อติน

เลย่ใจอ่อนในทุี�สุด แติ่อาดาจิเองก็ไม่่กล้าบ้อกเร้�องกับ้เพ้ื่�อนสม่ัย่

ม่หาวิิทุย่าลัย่ทุี�เป็นนักเขีย่นชื้้�อซึ่ึเกะ จริง ๆ แล้วิซึ่ึเกะเองก็เหม่้อน

อาดาจิ ค้อมี่ควิาม่สาม่ารถอ่านใจคนทีุ�สัม่ผัู้สได้ หร้อ อายุ่ 30 ปี

แล้วิย่ังซึ่ิงอย่้่นั�นเอง ซึึ่�งนาย่ซึึ่เกะก็ดันไปชื้อบ้กับ้พื่นักงานส่งพื่ัสดุ

อายุ่น้อย่กวิ่าติน ถึงแม้่ว่ิา อาดาจิกับ้คุโรซึ่าวิะจะคบ้กันแล้วิ แติ่ 

รุ่นน้องในบ้ริษัทุทุี�ชื้้�อรคคาคุทุี�ชื้อบ้ม่ายุ่่ม่ย่่าม่กับ้อาดาจิ ทุำให้คุโร

ซึ่าวิะหึงอย่้่ติลอดเวิลา แติ่ติัวิรุ่นน้องก็ไม่่ร้้ติัวิคิดวิ่ารุ่นพื่ี�ทุั�งสองคน

ค่อย่คุย่กันเพื่้�อสอน ให้ติัวิเองเป็นควิาม่หวิังของฝ่่าย่ขาย่ เร้�องราวิ 

วิุน่ ๆ  ขำ ๆ  จงึเกิดขึ�น เร้�องนี�สาม่ารถติดิติาม่ได้ทุาง  WeTV  สำหรับ้

เร้�องนี�ม่ข่ีาวิวิา่จะทุำเป็นภาพื่ย่นติรอ์อกฉาย่ในประเทุศญี�ปุน่เดอ้น 

เม่ษาย่น พื่.ศ. 2565 [6]  

แหล่งอ้างอิง 
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เร่่�องท่� 2 คอ่ Cherry Magic ถา้ 30 ยี่งัซื่งิ ! จุะมพ่ิลัี่งวเิศษ 

ชิ่�อภาษาญ่�ปุน่คอ่ 30歳までどうていだと魔法使いになれるら
しい ถ้าจะแปลติรงติัวิค้อ เขาบ้อกกันวิ่าถ้าอายุ่ 30 ปีแล้วิย่ังซึ่ิง 

จะกลาย่เป็นผู้้้ใชื้้เวิทุม่นติร์ คำวิ่า どうてい (Doutei) แปลวิ่า ซึ่ิง 

ส่วินคำวิ่า 魔法使い (Mahoutsukai) แปลวิ่าผู้้้ใชื้้เวิทุม่นติร์ ละคร

เร้�องนี�ฉาย่ทุางชื้่อง ฉาย่ทุาง TV Tokyo วิันทุี� 9 ติุลาคม่ พื่.ศ. 2563 

[5]  




