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นานา น่ารู้ ภาษาญี่ปุ่น 

อำาพัน เหลิ่าสุนทร

นักวิจัยอิสระ

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

ส
วัสดืี เดืือนพฤษภาคมครับั ตอนนี�ขึ้อเล่ัาเรื�อง 

วันรัฐธิรรมน้ญขึ้องประเทศึญี�ปุ�น โดืยัถ่้กกําหนดืเป็น

วันหยัุดื แลัะเป็นหน้�งในช่วงหยัุดืยัาว Golden Week เลัยัทีเดืียัว 

(วันหยัุดืในช่วง Golden Week เป็นช่วงหยัุดืยัาวในปลัายัเดืือน

เมษายันถ่้งต�นเดืือนพฤษภาคม ประกอบัดื�วยัวันหยัุดืหลัายัวัน 

สามารถ่ค�นหาเพิ�มเติมไดื�ใน Golden Week: สุดืสัปดืาห์ช่างดืี

แบับันี� [1]) 

วนัรฐัธิรรมนญ้ตามกฎหมายัวันหยัดุื (国民の祝日に関す
る法律  Kokumin No Shukujitsu Ni Kansuru Houritsu) ซ้ึ่�ง

มาตรา 2 กำหนดืวันหยัุดืขึ้องประชาชนไว� โดืยัว่ันรัฐธิรรมนูญ่ 

หรือในภาษาญี�ปุ�นคือ 憲法記念日 (Kenpou Kinen Bi) กำหุ่นด

ใหุ่้ต์รงกับว่ันท่� 3 พฤษภาคมข่องท่กป์ี โดืยัมีคำอธิิบัายัไว�ว่า 日
本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。Nipponkoku 

Kinpou No Shikou O Kinenshi , Kuni No Seichou O Kisuru. 

ถ่�าจะแปลัคือ เป็นการระลั้กถ้่งการบัังคับัใช�รัฐธิรรมน้ญขึ้องญี�ปุ�น

แลัะเราคาดืหวังให�ประเทศึเติบัโต [2]

รัฐธิรรมน้ญขึ้องญี�ปุ�นมีหลัักการพื�นฐานสามประการ คือ 

อำนาจอธิิปไตยัขึ้องประชาชน (ในภาษาญี�ปุ�นใช�คำว่า 国民主権 

ผมน่ะ่หรือืคือืรืาชาปีศีาจ!

(Kyo Kara Maoh!)

ตอน่ท่ี่� 15

Kokumin Shuken ) การเคารพสิทธิมินษุยัชนขึ้ั�นพื�นฐาน (ในภาษา

ญี�ปุ�นใช�คำว่า 基本的人権の尊重 Kihonteki Jinken No Son-

chou) แลัะสันติภาพ (ในภาษาญี�ปุ�นใช�คำว่า 平和主義 Heiwa 

shugi) [3] รัฐธิรรมน้ญขึ้องประเทศึญี�ปุ�นประกาศึ (公布 Koufu) 

ในวันที� 3 พฤศึจิกายัน ค.ศึ.1946 แลัะมีผลับัังคับัใช� วันที� 3 

พฤษภาคม ค.ศึ.1947 เท่าที�ผมจำไดื�ในสมัยันายักอาเบัะ (Abe 

Shinzou) มีความมุ่งมั�นอยัากจะแก�ไขึ้รัฐธิรรมน้ญ คำว่าแก�ไขึ้ 

กฎหมายัใช�คำวา่ 改正 (kaisei) ซึ่้�งประเดืน็มาตราที�มกัจะถ่กเถ่ยีัง

กันมากคือ มาตรา 9 มาจากหลัักสันติภาพ เช่น ไม่ก่อสงคราม 

เป็นต�น ซึ่้�งมาตรานี�รวมเรื�องการไม่มีกองกำลััง (แปลัมาจากคำว่า 

戦力 Senryoku ที�แปลัว่ากำลัังรบั) ดื�วยั  ทำให�ปัญหากองกำลััง

ป้องกันตนเองญี�ปุ�น (Japan Ground Self-Defense Force ใน

ภาษาญี�ปุ�นใช�คำว่า 自衛隊 อ่านว่า Jieitai ) ขึ้ัดืต่อมาตรานี� แต่

รฐับัาลัที�ผา่นมากย็ันืยันัวา่มาตรานี� ไมไ่ดื�สลัะอำนาจในการปกป้อง

ประเทศึตัวเอง เพราะฉะนั�น กองกำลัังป้องกันตนเองญี�ปุ�น จ้งเป็น 

กองกำลัังที�เล็ักที�สุดืเพื�อที�จะปกป้องตนเองเท่านั�น จ้งไม่ขึ้ัดืต่อ

รัฐธิรรมน้ญ (ในภาษาญี�ปุ�น การขึ้ัดืต่อรัฐธิรรมน้ญ จะใช�คำว่า 憲
法違反  Kenpou Ihan  หรือเรียักสั�น ๆ  วา่ 違憲 Iken ) ทางรัฐบัาลั

สมยัันายักอาเบัะจง้มีความพยัายัามจะแก�ไขึ้มาตรานี�โดืยัให�เขีึ้ยัน

คำว่ากองกำลัังป้องกันตนเองญี�ปุ�น 自衛隊 ไปเลัยั จะไดื�ยัุติขึ้�อ 

ถ่กเถ่ียังกันมานานเกี�ยัวกับัการขึ้ัดืต่อรัฐธิรรมน้ญขึ้อง 自衛隊 
อีกหน้�งมาตราที�พ้ดืกันมากคือ การสมรสเท่าเทียัม ตาม

มาตรา 24 อนุ 1 ในรัฐธิรรมน้ญขึ้องประเทศึญี�ปุ�นกำหนดืว่าการ

สมรส ภาษาญี�ปุ�นใช� 婚姻 Konin ต�องมาจากเพศึหญิง แลัะชายั 

การจะแก�ให�เกิดืการสมรสเท่าเทียัมจ้งยัากมาก เพราะการแก�ไขึ้

รฐัธิรรมนญ้มรีะเบัยีับัวธิิทีี�ยัากกวา่การแก�กฎหมายัระดืบััลัา่งลังมา 

ซึ่้�งต่างจากประเทศึไทยัที�การแต่งงานถ่้กกำหนดืในกฎหมายัแพ่ง

แลัะพาณ์ิชยั์มาตรา 1448 แต่การไม่ยัอมรับัการสมรสขึ้อง 

เรีียนร้ี�ญี่ี�ปุ่่�นจากการี์ตู้น (ญี่่�ป่ี�น่)
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เพศึเดืียัวกันถ่ือว่าขึ้ัดืรัฐธิรรมน้ญไหม เพราะหากไปด้ืมาตรา 14 

ขึ้องรัฐธิรรมน้ญ กำหนดืถ่้งความเท่าเทียัมทางเพศึ ความเชื�อ แลัะ

อื�น ๆ  ไว� จง้มกีลัุม่คนยัื�นให�ศึาลัตดัืสนิ แลัะป ีค.ศึ. 2021 มคีำตดัืสนิ

ขึ้องศึาลัชั�นต�น Sapporo ออกมาว่าการไม่ยัอมรับัการแต่งงานขึ้อง

เพศึเดืียัวกันขึ้ัดืต่อรัฐธิรรมน้ญ จ้งสั�งให�ประเทศึใช�เงินแต่ลัะรายั 1 

ลั�านเยัน [4]

สรุปคำศัึพท์ รัฐธิรรมน้ญ 憲法 การบัังคับัใช� 施行 แลัะ

เวลัากฎหมายัประกาศึใช� จะใช�คำว่า 公布 

ผมนะหุ่รือคือราชิาป์ีศาจ! (Kyo Kara Maoh!)

วันนี�ขึ้อแนะนำอานิเมะที�ถ้่กสร�างในช่วง ค.ศึ. 2000 

Kyo Kara Maoh! (今日からマ王) หรือในชื�อภาษาไทยัคือ ผม

นะหุ่รือคือราชิาปี์ศาจ! เรื�องราวขึ้องชิบ้ัยัะ ย้ัริ เดื็กมัธิยัมปลัายั

อายัุ 15 ปีที�หลัุดืไปต่างโลักแลั�วกลัายัเป็น ราชาปีศึาจ (มาโอ 

Maoh) ในท�องเรื�องคือ ชิบั้ยัะสามารถ่เดืินทางไปกลัับัอีกโลักที�

ความเจริญอย่้ัในยุัโรปยุัคกลัาง ตามความต�องการขึ้องดืวงจิตขึ้อง

ชนิโอ (ราชาปศีึาจคนแรก) ในโลักแหง่นี�คนที�มพีลังัที�เรยีักวา่ 魔力 

Maryoku คนที�มพีลังัแบับันี�จ้งมารวมตัวกันสร�างประเทศึ เป็นกลัุม่

ปีศึาจ  Mazoku ส่วนคนที�ไม่มีพลััง ก็จะเป็นมนุษยั์ 人間 Ningen

เรื�องนี�ดื้เป็นการ์ต้นตลัก แต่จริง ๆ แลั�ว แฝึงความดืาร์กอยั้่

พอสมควร เพราะชิบั้ยัะ ถ่้กวางตัวให�เป็นคนกำจัดืชินโอที�ถ่ก้พลััง

ดื�านมืดืเขึ้�ากัดืกร่อนดืวงวิญญาณ์ไปแลั�ว ความพยัายัามที�จะหา

คนมากำจัดืตนเองขึ้องชินโอกับัจอมปราชญ์ 大賢者 (ผ้�เป็นเพื�อน

กบััยัร้ใินชาตนิี�) ตลัอดืระยัะเวลัา 4,000 ป ีชา่งนา่สงสาร โดืยัเฉพาะ 

大賢者 ผ้�ซึ่้�งต�องแบักความทรงจำจากยัคุอดีืต เป็นพวกระลัก้ชาติไดื� 

ซึ่้�งในภาค 3 ขึ้องอานิเมะ เราจะไดื�ร้�ว่า 大賢者 ผ่านอะไรมาบั�าง   

ผมนะหรอืคอืราชาปศีึาจ! 今日からマ王 ดืนัแปลังมาจาก

นิยัายั まるマシリーズ ซึ่้�งไดื�ทำมาเป็นอานิเมะ ในช่อง NHK ถ่้ง

สามภาคเลัยัทีเดืียัว ซึ่้�งตัวนิยัายัถ่้กเขึ้ียันโดืยัคุณ์ Tomo Taka-

bayashi ส่วนภาพ โดืยัคุณ์ Temari Matsumoto โดืยัตัวนิยัายั 

เริ�มต�น ปี ค.ศึ. 2000 แลัะฉายัอานิเมะ ปี ค.ศึ. 2004 ในญี�ปุ�นฉบัับั

รวมเล่ัมอยั้ใ่นความดืแ้ลัขึ้องสำนักพมิพ ์Asuka Comics DX  สว่น

ในประเทศึไทยัคือสำนักพิมพ์พีชคอมมิคส์ 

การ์ต้นเรื�องนี�เริ�มฉายัปีช่วงที�ผมไปเรียันที�ญี�ปุ�นครั�งแรกจ้ง

เห็นฉายัทางช่องโทรทัศึน์น่าจะช่อง NHK แต่เป็นตอนปีแรก ๆ ผม

ยังัฟัังภาษาญี�ปุ�นไม่ร้�เรื�องแต่กพ็อจะจำไดื�ว่ามเีรื�องนี�อยั้ ่จนอานิเมะ 

ฉายัใกลั�จบัจง้มโีอกาสเชา่ DVD มาดื ้เรื�องนี�มตีวัการ์ต้นนา่รกัหลัายั

ตัว เช่น Kumahachi (クマハチ คำว่าคุมะ แปลัว่าหมี ฮาจิ แปลั

ว่า ผ้�ง) ตัวเป็นหมี มีหนวดื ปีก แลัะลัายัเหมือนผ้�ง (ตามภาพ

ประกอบั) แลัะมีนกที�ร�องว่า engi waru (engi waru น่าจะมาจาก

縁起が悪い  Engi ga Warui ซึ่้�งแปลัว่าลัางไม่ดืีเลัยั) เป็นต�น

 สําหรับัใครที�ชอบัการ์ต้นไปต่างโลัก ผมขึ้อแนะนําเรื�อง

นี�เลัยัเพราะเป็นการ์ต้นที�มีความตลัก ความดืราม่า บัางตอนที�

สะเทือนใจจนต�องร�องไห� 

ขึ้�อม้ลัอ�างอิง 
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