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สวัสด้เด่อนี้มิถึุนี้ายนี้ เด่อนี้นี้้�เป็นี้เด่อนี้ท้�ไม่ม้วันี้หยุดพื่ิเศษ

ของปร่ะเทศญ้�ปุ�นี้เลย แต้่ก็ม้วันสำค้ัญที่่�ผิมอยากจะแนะนำค้่อ

วนัพอ่ ซึ�งต้ร่งกบััวนัี้อาทติ้ยท์้� 3 ของทกุป ี(第３日曜日) สำหรั่บัวนัี้

พื่่อนี้้�ได้ร่ับัอิทธ์ิพื่ลมาจากสหรั่ฐอเมริ่กาเหม่อนี้วันี้แม่ ซึ�งวันี้แม่จะ

ต้ร่งกับัวันี้อาทิต้ย์ท้� 2 ของเด่อนี้พื่ฤษภาคม (第2日曜日) สำหร่ับั

ปีนี้้�วันี้แม่ต้ร่งกับัวันี้อาทิต้ย์ท้� 8 พื่ฤษภาคม ส่วนี้วันี้พื่่อต้ร่งกับัวันี้

อาทิต้ย์ท้� 19 มิถึุนี้ายนี้ เท่าท้�ผมทร่าบั คนี้ญ้�ปุ�นี้เหม่อนี้จะให้ความ

สำคญักบััวันี้แมม่ากกวา่ อาจจะเพื่ร่าะวันี้แมอ่ยูใ่กลก้บััชิว่งวนัี้หยดุ 

golden week หร่่ออาจจะเพื่ร่าะคุณแม่ทร่งพื่ลังในี้บ้ัานี้มากกว่า

คุณพื่่อหร่่อเปล่า (หัวเร่าะ)

พื่อพืู่ดถึึงวันี้พื่่อในี้ญ้�ปุ�นี้ก็นี้ึกถึึงภาพื่ลักษณ์ของพื่่อในี้ 

ยุคสมัยต้่าง ๆ ของญ้�ปุ�นี้ หากใคร่ได้เคยอ่านี้การ่์ตู้นี้รุ่่นี้เก่า ๆ เชิ่นี้  

โดร่าเอม่อนี้ ท้�พ่ื่อของโนี้บัติ้ะเล่าถึงึพ่ื่อของเขาว่าเป็นี้คนี้ด ุเจ้าร่ะเบัย้บั 

หร่่อจะการ่์ตู้นี้อ้กหลาย ๆ เร่่�องก็จะพื่บัว่าภาพื่ลักษณ์ของคุณพื่่อ

คล้าย ๆ กันี้

จากท้�ลองค้นี้หาในี้วาร่สาร่วิชิาการ่พื่บับัทความวิชิาการ่

หนี้ึ�งของคุณอิโนี้อุอะ และคุณโทมิโอกะได้ศึกษาภาพื่ลักษณ์ท้�

เปล้�ยนี้ไปของคณุพื่อ่ญ้�ปุ�นี้ต้ั�งแต้ย่คุ ค.ศ. 1950 ถึงึ ค.ศ. 2010 โดย

ร่วบัร่วมจากหนี้ังส่อ 2 สำนี้ักพื่ิมพื่์ โดยม้วิธ์้ค้นี้คว้าดังนี้้� หาข้อมูล 

วนัี้ก่อนี้ และหลัง ร่วมทั�งวันี้พ่ื่อเพื่่�อวิเคร่าะห์ถึงึภาพื่ลักษณ ์ซึ�งสร่ปุได้ 

วา่ ชิว่งป ีค.ศ. 1950-1969 จากพื่อ่ท้�นี้า่เกร่งขามสูพ่ื่อ่ท้�ขยนัี้ทำงานี้ 

ชิ่วงปี ค.ศ. 1970-1989 พื่่อท้�เป็นี้สมาชิิกคร่อบัคร่ัว ชิ่วงปี ค.ศ. 

1990- 2009 บัิดาท้�ม้ส่วนี้ร่่วมในี้การ่ดูแลลูก ในี้บัทความนี้้�แสดง

ให้ชิัดเจนี้ว่าภาพื่ลักษณ์ของพื่่อเปล้�ยนี้ไปต้ามเวลา [1]

หนอนหนังสืือยึึดอำ�น�จ

(Honzuki no Gekokujou)

ตอนท่ี่� 16

เน่ี้�องจากวันี้สำคัญของญ้�ปุ�นี้มักจะม้การ่ต้ลาดแทร่กอยู่ 

ทกุแหง่ เหมอ่นี้วนัี้วาเลนี้ไทนี้ ์ผมเลยจะพื่าไปดวูา่แลว้ลกู ๆ  ใหอ้ะไร่ 

เป็นี้ของขวัญให้คุณพื่่อบั้าง จากแบับัสำร่วจของ Chichinohi.

jp ร่ะหว่างวันี้ท้� 22 กุมภาพื่ันี้ธ์์ ถึึง 4 ม้นี้าคม ค.ศ. 2021 พื่บัว่า 

อันี้ดับัหนี้ึ�ง ค่อ เหล้า เบั้ยร่์ อันี้ดับัท้� 2 ค่อ อาหาร่ ขนี้ม [2] ซึ�งม้ 

ผลสำร่วจว่าเวลาเล่อกซึ�งของขวัญเหล่านี้้� ลกู ๆ  พื่จิาร่ณาจากเกณฑ์์ 

ความชิอบัของคณุพื่อ่เปน็ี้สิ�งสำคญัถึงึ 73.6 % อนัี้ดบััร่องลงมาคอ่ 

อยูใ่นี้งบัท้�ต้ั�งไว ้(สำร่วจโดย Chichinohi.jp ร่ะหวา่งวนัี้ท้� 23 มน้ี้าคม 

ถึึง 7 เมษายนี้ ค.ศ. 2020 จำนี้วนี้ต้ัวอย่าง 500 คนี้ อายุต้ั�งแต้่ 20 

ถึึง 69 ปี [3])
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วันี้นี้้�ขอแนี้ะนี้ำการ่์ตู้นี้ท้�สร่้างมาจากนี้ิยายออนี้ไลนี้์ท้�ชิ่�อ 

本好きの下剋上　～司書になるためには手段を選んでい
られません～ โดยคุณคาสึกึ มิยะ (香月　美夜) ในี้เว็บั 小説
家になろう [4] ต้อนี้นี้้�ต้้พิื่มพื่์เป็นี้เล่มฉบัับันิี้ยายจบับัริ่บัูร่ณ์แล้ว 

ม้เล่มหลัก 29 เล่ม และเล่มเสร่ิมอ้ก 3 เล่ม ร่วมทั�งหมด 677 ต้อนี้

โดยบัร่ิษัท TO BOOKS, Inc. การ่์ตู้นี้เร่่�องนี้้�เป็นี้การ่์ตู้นี้ต้่างโลก 

เชิ่นี้กันี้ ซึ�งม้เนี้่�อหาคร่่าว ๆ  ดังนี้้� โมโต้ซุ อุร่าโนี้ะ ท้�ชิอบัหนี้ังส่อมาก 

ซึ�งต้ายในี้วันี้ท้�ได้รู่้ว่าจะได้ไปทำงานี้ท้�หอสมุดของมหาวิทยาลัย 

แล้วมาพื่บัว่าต้ัวเองกลายมาเป็นี้ไมน์ี้ ลูกสาวของทหาร่เฝ้่าด่านี้ 

ในี้โลกท้�มอ้ตั้ร่าการ่รู่ห้นัี้งสอ่ต้�ำ และหนัี้งสอ่ไม่ก้�เลม่ ต้อ่ให้อยากอ่านี้ 

สักแค่ไหนี้ก็ทำไม่ได้ ไมน์ี้ซึ�งจุดมุ่งหมายค่อการ่เป็นี้บัร่ร่ณาร่ักษ์ 

(คำว่าบัร่ร่ณารั่กษ์ในี้ภาษาญ้�ปุ�นี้คอ่ 司書 Shisho) หากต้อ้งการ่อยู่

ท่ามกลางหนี้ังส่อ เร่ามาเร่ิ�มทำหนี้ังส่อกันี้เถึอะ แต้่ต้ัวไมนี้์สุขภาพื่

ออ่นี้แอ จงึต้อ้งมค้นี้ช่ิวยเหลอ่มากมายในี้การ่ท้�จะสร่า้งหนี้งัสอ่ขึ�นี้ 

เพื่ร่าะฉะนี้ั�นี้ถ้ึาคนี้ท้�ชิอบัปร่ะวัต้ิศาสต้ร์่การ่ทำหนี้ังส่อ นี้่าจะชิอบั 

เร่่�องน้ี้�เพื่ร่าะว่าม้เร่่�องร่าวของการ่ทำกร่ะดาษ นี้�ำหมึก ร่วมถึึง

ววิฒันี้าการ่ของการ่พื่มิพื่ ์การ่ต์้นูี้เร่่�องนี้้�ไดท้ำเปน็ี้อานี้เิมะ (อนี้เิมะ) 

ถึึงภาคท้� 3 แล้ว  [5]  ภาคแร่กจะเป็นี้เร่่�องร่าวของไมนี้์ท้�ได้สต้ิ 

หลังจากต้ายจากเป็นี้อุร่าโนี้ะ จะอธ์ิบัายถึึงคร่อบัคร่ัวของไมนี้์ ซึ�ง

ม้พื่่อ แม่ และพื่้�สาว จนี้ถึึงต้อนี้ท้�จะไปเป็นี้นี้ักบัวชิฝ่ึกหัด ส่วนี้ภาค

ท้� 2 จะเป็นี้เร่่�องร่าวท้�มาเป็นี้นี้ักบัวชิฝ่ึกหัดแล้ว ภาคท้� 3 เป็นี้เร่่�อง 

ท้�จะปทูาง ท้�ไมนี้จ์ะเปน็ี้บัตุ้ร่สาวบัญุธ์ร่ร่มของขนุี้นี้างร่ะดบััสงู และ

เจา้เมอ่ง หากใคร่ท้�อา่นี้นิี้ยายไปลว่งหน้ี้า เร่่�องนี้้�ยงัอก้ยาวไกลมาก

ส่วนี้ต้ัวผมชิอบัพื่ล็อต้เร่่�องท้�เอาเร่่�องบัร่ร่ณารั่กษ์มาเพื่ร่าะ

ถึ้าเท้ยบักับัปร่ะเทศไทยแล้ว การ่ให้ความสำคัญในี้การ่อ่านี้ 

หากเท้ยบัหอสมุดร่ัฐสภาของปร่ะเทศญ้�ปุ�นี้ท้�ทำหนี้้าท้�เหม่อนี้ 

หอสมุดแห่งชิาต้ิของไทยแล้ว ต้้องบัอกเลยว่าเท้ยบัชิั�นี้กันี้ 

ไม่ได้ เพื่ร่าะหอสมุดร่ัฐสภาของปร่ะเทศเป็นี้แหล่งร่วบัร่วมความรู่้ 

นี้อกจากต้อ้งต้อบัสนี้องความต้อ้งการ่หาข้อมลูของสมาชิกิรั่ฐสภา

แลว้ หอสมดุร่ฐัสภามว้ตั้ถึปุร่ะสงคเ์ปน็ี้แหลง่คน้ี้ควา้

ต้อ่คนี้รุ่่นี้หลัง เพื่ร่าะฉะนี้ั�นี้การ่ทำลายสิ�งพื่มิพื่จ์งึไม่ม้ 

หอสมุดรั่ฐสภาเป็นี้ท้�ร่วบัร่วมสิ�งพิื่มพ์ื่ทุกชินิี้ดต้าม 

National Diet Library Act (1948) เพื่ร่าะฉะนี้ั�นี้ 

สามาร่ถึท้�จะดูหนัี้งส่อการ์่ตู้นี้เก่าได้ท้� เช่ินี้ Shonen 

Jump ซึ�งเป็นี้นี้ิต้ยสาร่การ่์ตู้นี้ ท้�เป็นี้ท้�ม้ความโด่งดัง 

ต้ัวอย่างเชิ่นี้ วันี้พื่้ชิ นี้ารู่โต้ะ และอ่�นี้ ๆ ถึึงแม้ว่าจะ

เป็นี้สิ�งต้้พื่ิมพื่์ท้�สำคัญ แต้่การ่แปลงเป็นี้ดิจิทัลก็ยัง

ยากลำบัาก เนี้่�องด้วยเร่่�องลิขสิทธิ์� ถึึงแม้ว่าอำนี้าจ

ของกฎหมายจะให้หอสมุดรั่ฐสภาสามาร่ถึทำได้

ก็ต้าม แต้่ในี้ทางปฏิิบััต้ิก็ยังคงยากอยู่ 

แหล่งอ้างอิง
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