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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษา	 เพื่อส�ารวจสถานภาพความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับญี่ปุ ่นของสังคมไทยผ่านการศึกษาวิทยานิพนธ์จาก

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	ที่มีสถาบันที่เก่ียวข้องกับญี่ปุ ่นศึกษา	 3	

สถาบัน	เพื่อสร้างฐานข้อมูลความรู้การวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	และ

วิเคราะห์ประเด็นการศึกษาที่ควรศึกษาต่อไป	 โดยใช้ค�าว่า	“ญี่ปุ่น”	

เป็นค�าส�าคัญในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลรวบรวมวิทยานิพนธ์

ไทยในโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทยถึงปี	พ.ศ.	2553	ผล 

การศึกษา	พบว่า	มีวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์มากทีส่ดุ	และมอียูใ่นหลายสาขาวชิา	หากแต่ประเด็นศกึษา 

ก็ยงัเป็นการศกึษาจากสภาวะสงัคมปัจจบุนัในขณะนัน้ๆ	เน้นความสมัพนัธ์ 

ด้านการค้าการลงทุน	การศึกษาในช่วง	10	ปีหลังค่อนไปด้านภาษา

และวรรณคดี	ท�าให้ทราบว่ายังขาดงานวิจัยเพื่อร่วมมือแก้ไข	และ

เตรียมรับมือปัญหาในมิติอื่นๆ	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ซึ่งเป็นประเด็นที่

ควรเร่งศึกษาเพื่อขยายความรู้ญี่ปุ่นศึกษาของสังคมไทยต่อไป

สถานภาพความรู้และความเข้าใจ “ญี่ปุ่น” 
ของสังคมไทย: ศึกษาจากวิทยานิพนธ์ญี่ปุ่นศึกษา
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Abstract

	 This	research	aims	to	study	the	state	of	knowl-

edge	of	Japanese	Studies	in	Thai	society	by	analyzing	

the	data,	master’s	degree	theses,	gathered	from	three	

Japanese	Studies	schooling	universities	via	Thai	Library	

Integrated	System	(ThaiLIS).	The	purposes	of	the	study	

is	to	(1)	create	the	Japanese	Studies	theses	database	

and	(2)	to	indicate	what	issues	about	Japan	that	should	

be	studied	furthermore.

	 The	result	of	research	shows	that	the	Japanese	

Studies	related	theses	were	found	most	in	Thammasat	

University.	Though	topics	of	study	 is	quite	vary,	they,	

however,	related	to	current	issues	such	as	trading	and	

investment	in	the	meantime.	Besides,	the	tendency	of	

Japanese	studies	in	the	past	10	years	also	implies	that	

the	 literature	and	Japanese	 linguistics	 related	 topics	

were	very	popular	topics.	This	phenomenon	suggests	

that	we	still	 lack	of	some	significant	fields	of	studies	

about	Japan	which	should	be	more	emphasized.
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1. การสร ้างองค ์ความรู ้ เกี่ยวกับญี่ปุ ่น ที่ 

สอดคล้องต่อลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยกับญี่ปุ่นปัจจุบัน
	 ไทยกับญี่ปุ ่นมีความสัมพันธ์กันมาอย่าง

ยาวนาน	 โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ	

ภายใต้เงื่อนไขความสัมพันธ์นี้	 สังคมไทยได้ผลิต

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากมาย	แต่ทว่ายัง

ไม่อาจกล่าวได้ว่าความรู้ความเข้าใจนั้น	จะช่วยให้

สังคมไทยเข้าใจญี่ปุ่นได้อย่างแท้จริง	

	 Wada,	 Jun	 (2004)	 ได้แสดงข้อเสนอ

ไว้ว่า	พลังของโลกานุวัตน์	ถึงแม้จะน�ามาซึ่งความ

เปลี่ยนแปลงด้านดี	 เช่น	 การสร้างโอกาสที่กว้าง

ขวางขึ้นของระบบเศรษฐกิจ	และการที่แต่ละชาติ

จะมีความเข้าใจระหว่างกันดีขึ้น	 แต่ที่จริงแล้ว

จ�าเป็นที่จะต้องตระหนักถึงด้านที่มีความเสี่ยงของ

โลกานุวัตน์ที่อาจจะเกิดผลลัพธ์ไปในอีกด้านหนึ่ง	

การติดต่อกับอีกวัฒนธรรมหน่ึงอาจจะน�ามาซึ่ง 

ความขัดแย้ง	 และแสวงหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการ

พัฒนาคุณภาพความรู ้เกี่ยวกับอีกชาติหนึ่ง	 หาก

เตรียมตัวเรียนรู้	“ผู้อื่น”	ดีเท่าไร	ก็หมายถึงการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการเผชิญหน้ากับอนาคตนั่นเอง

2. สถานภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่น 

และญี่ปุ่นศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน

 2.1. สถานภาพการเรียนการสอนภาษา

ญี่ปุ่น

	 ผลส�ารวจเกี่ยวกับสถานการณ์การเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ่นของ	The	Japan	Foundation	

ปี	ค.ศ.	2009	พบว่า	มีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ

ภาษาต่างประเทศที่เป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

มีจ�านวนถึง	78,802	คน	จัดอยู่ในล�าดับที่	 7	ของ

โลก	ประเด็นส�าคัญอีกประการ	 ได้แก่	 นักศึกษา

ชาวไทยในระดับอุดมศึกษา	ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นใน

ประเทศไทยนั้นมีจ�านวน	21,915	คน	ซึ่งถือเป็น

ล�าดับท่ี	 1	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และเป็น

อันดับที่	5	ของโลก	อีกทั้งรายงานฉบับนี้	ยังได้ชี้ให้

เห็นว่าแรงจูงใจอันดับต้นๆ	ในการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ของผู้เรียนคือ	ความสนใจในตัวภาษา	การสนทนา

สื่อสาร	 การ์ตูนหรือแอนิเมชัน	 วรรณคดี	 และ

ประวัติศาสตร์	และยังแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจที่เกิด

จากความใคร่รู้	ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	และ

เทคโนโลยี	ก็มีเพ่ิมมากขึ้นถึงเท่าตัว	 เมื่อเทียบกับ 

ผลส�ารวจในปี	ค.ศ.	2006	แสดงให้เหน็ว่า	ผูเ้รยีนเริม่ให้ 

ความสนใจกับสังคม	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจการเมือง	

และความเป็นญี่ปุ ่นในด้านอื่นๆ	 นอกเหนือจาก

ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น

	 งานวิจัยเ กี่ยวกับ	 หลักสูตรการเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ ่ น ในระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศไทยของ	エックアリヤスィリ、エック

ナリン	 (2008)	ได้ช้ีให้เห็นว่า	 เนื้อหาหลักสูตรการ

เรียนส่วนใหญ่มุ ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษา	 เพื่อให้

ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ

ด้านภาษาญี่ปุ่น	เพื่อรับรองความสามารถด้านภาษา

ในการสมัครเข้าท�างานในบริษัทญี่ปุ่นมากกว่าที่จะ

เพิ่มพูนความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่นในภาพรวม	

 2.2. สถานภาพการเรียนการสอนญี่ปุ่น

ศึกษา 

	 อันที่จริงการศึกษาเกี่ยวกับญี่ปุ ่นในด้าน	

สังคม	 เศรษฐกิจ	การเมือง	และวัฒนธรรม	ได้มีมา

ก่อนหน้านี้แล้ว	 รวมถึงการศึกษาทางด้าน	“ญี่ปุ่น

ศึกษา”	ได้ขยายตัวมากข้ึน	มหาวิทยาลัยอย่างน้อย

สี่แห่งได้มีการศึกษาระดับมหาบัณฑิตทางด้านญี่ปุ่น
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ศึกษา	และได้มีผลงานการศึกษาของมหาบัณฑิต

จ�านวนไม่น้อยที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ ่นในด้านต่างๆ	 

ผลงานการศึกษาเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นตัวแทนความรู้

ความเข้าใจสังคมการเมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

	 แต่ทว่าจากผลการส�ารวจของนักวิชาการ

ด้านญี่ปุ ่นศึกษาที่รวบรวมไว้ในเอกสารหลังการ

ประชุมเรื่อง	 “การให้ความช่วยเหลือของญ่ีปุ ่น

กับการส่งเสริมการเรียนการสอนญี่ปุ ่นศึกษาใน

ประเทศไทย:	การย้อนพินิจในอดีตและการส่งเสริม

ในอนาคต”	 (ศิริพร	 วัชชวัลคุ	 และคณะ,	 2548)	 

พบว่า	การเรียนการสอนญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

ยังมีข้อจ�ากัดมากมาย	และมีเน้ือหากระจุกตัวตาม

ความเชี่ยวชาญของผู้สอน	งานด้านเศรษฐกิจ	การ

บริหารธุรกิจ	 และเทคโนโลยีมีมากกว่างานด้าน

รัฐศาสตร์	 และงานด้านประวัติศาสตร์นั้นยังมีไม่

มากนัก	อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูล

เอกสารของฝ่ายไทยและตะวันตก	มากกว่าที่จะใช้

ข้อมูลจากเอกสารของฝ่ายญี่ปุ่น	ทั้งนี้การศึกษาเรื่อง 

ราวของประเทศญี่ปุ ่นนั้น	มีความคาบเกี่ยวกันใน

หลายด้าน	เช่น	การศกึษาด้านประวัตศิาสตร์	เกีย่วโยง 

กับ	 สังคม	วัฒนธรรม	การเมืองการปกครอง	หรือ

แม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	บางกรณี

ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า	 งานชิ้นใดเป็นงานด้านใด 

ทั้ ง น้ีการตื่นตัว ในการศึกษาด ้านญี่ปุ ่ นศึกษา 

จะขึ้นอยู่กับความส�าเร็จของญี่ปุ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ	

รวมถึงการศึกษา	ซึ่งจะศึกษาญี่ปุ ่นในฐานะที่เป็น 

ต้นแบบเป็นส่วนใหญ่	แต่อย่างไรก็ดี	ก็มีการศึกษา

ญี่ปุ ่นจากประสบการณ์ด ้านเศรษฐกิจที่ย�่าแย  ่

อีกด้วย	ทั้งนี้ปัญหาความไม่แพร่หลายของการเรียน

การสอนด้านญี่ปุ่นศึกษา	 เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง

ของการจัดการศึกษา	และปัญหาจ�านวนผู้เชี่ยวชาญ

ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดทั้งในแง่ปริมาณและสาขาวิชา

 2.3 คุณสมบัติของบุคลากรด้านภาษา

ญี่ปุ่น และญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย 

	 ダムロンチャイ、ナリーヌット 

(2013)	คณะภาษาและการสื่อสาร	สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	 ได้ท�าการวิจัยในหัวข้อ	“ความ

คาดหวังต่อคุณสมบัติของบุคลากรด้านภาษาญ่ีปุ่น

ในประเทศไทย”	 เพื่อศึกษาความคาดหวังต ่อ

คุณสมบัติของผู้จบการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษา	 โดย

มีข้อสรุปว่า	 ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ต้องการ

บุคลากรชาวไทยท่ีมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น

ในหลากหลายต�าแหน่งหลากหลายสายวิชาชีพ	ไม่ได้

จ�ากัดอยู่เพียงอาชีพล่ามนักแปลหรือผู้ประสานงาน 

เพียงอย่างเดียว	 อีกท้ังผู ้ประกอบการชาวญี่ปุ ่น 

ส่วนใหญ่คาดหวังว่าบัณฑิตจะต้องมีทักษะด้าน

การใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นพื้นฐาน	ประกอบกับมีความ

รู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ ่น	 ทั้งวัฒนธรรม 

ในแง่ท่ัวไป	 ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรญ่ีปุ่น	 ซ่ึง 

มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆ	และ

งานวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นปัญหาว่า	 แนวทางการเรียน

การสอนในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่มักเน้นแต่

เพียงทักษะด้านการใช้ภาษาทั่วไปหรือภาษาธุรกิจ

พื้นฐาน	แต่ยังไม่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเพียงพอ	 โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียน	 เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการออกไปประกอบวิชาชีพกับคนญ่ีปุ่น	

อีกท้ังการศึกษาเก่ียวกับญ่ีปุ่นศึกษาในระดับบัณฑิต

ศึกษา	ที่เน้นพัฒนาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

ประเทศญี่ปุ ่นในองค์รวม	 ยังมีอยู ่น ้อย	 และได้

เสนอให้มีการพยายามพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู ้

ความเข้าใจในด้านญี่ปุ่นศึกษาให้เพิ่มมากข้ึน	 โดย

อาจพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ

อุดมศึกษาที่เน้นทักษะด้านอื่นๆ	 นอกเหนือจาก

ทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น	หรือพัฒนาหลักสูตรบัณฑิต

ศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาให้มีมากยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน
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	 จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น	จะเห็นว่า	ใน

ปัจจุบันผู้เรียนเริ่มสนใจที่จะเรียนรู้ญี่ปุ่นในประเด็น

อื่นที่นอกเหนือจากการเรียนภาษาเพิ่มข้ึน	 แต่

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นของแต่ละ

มหาวิทยาลัยยังเน้นการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

มากกว่าการให้ความรู้ในภาพรวมเกี่ยวกับญี่ปุ ่น	

และถึงแม้จะมีการเปิดการเรียนการสอนญี่ปุ ่น

ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วก็ตาม	 แต่ยังมีข้อ

จ�ากัดในการผลิตความรู้หลายประการ	สะท้อนให้

เห็นถึงการขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษา

ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น	

	 ดังนั้น	 จึงควรมุ่งเน้นที่จะใช้ทักษะ	และ

ทรัพยากรบุคคลที่ มีอยู ่ ไปสู ่ การศึกษาสั งคม

วัฒนธรรมญี่ปุ่น	 เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นหรือ	

ที่เรียกกันว่า	“ญี่ปุ่นศึกษา”	 ให้ลึกซึ้งในหลายมิติ

เพิ่มเติมจากความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับสังคมไทย	

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้รอบด้าน	 รู้เท่าทันความ

เป็นญี่ปุ่นในสภาวะเฉกเช่นปัจจุบัน	 เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู้เรียน	ผู้ใช้บัณฑิต	และตอบสนอง 

ความต้องการของสังคม	อันจะน�าไปสู่การกระชับ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญ่ีปุ่นให้เป็นไปอย่าง

ราบรื่นและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป

3. การส�ารวจสถานภาพความรู ้และความ

เข้าใจ “ญี่ปุ่น” ของสังคมไทยจากวิทยานิพนธ์
	 ศูนย ์ญี่ ปุ ่ น ศึกษาคณะมนุษยศาสตร 	์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการ

สร้างความรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษา	และความส�าคัญในการ 

เร่งผลิตบุคลากรด้านญี่ปุ ่นศึกษา	 เพื่อการขยาย

ขอบเขตความรู้ด้านญี่ปุ ่นศึกษาต่อไปในอนาคต

อย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย	 โดยเฉพาะในเขต

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจึงได้เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาโท	สาขาญี่ปุ ่นศึกษา	 เพื่อสร้าง

บุคลากรที่มีความรู้ชุดใหม่เกี่ยวกับ	“ญี่ปุ่นศึกษา”	

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	ปีการศึกษา	2556	ที่ผ่านมา

	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้สามารถต่อยอด

ความรู ้และสร้างความรู้ด้านญ่ีปุ ่นศึกษายุคใหม่

ได้อย่างถูกต้องและถูกทิศทาง	 จ�าเป็นที่จะต้อง

มีการส�ารวจหัวข ้อและเนื้อหาในภาพรวมของ

วิทยานิพนธ์ปริญญาโทญี่ปุ่นศึกษาในปัจจุบัน	 เพื่อ

ให้เห็นถึงพรมแดนของความรู้	 อันหมายรวมได้ถึง

ความเข้าใจในข้อจ�ากัดและข้อดีของความเข้าใจ

ญี่ปุ ่นศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน	 อันจะน�าไป

สู ่การค้นพบประเด็นท่ีควรศึกษาต่อไปเพื่อขยาย

ความรู้ญี่ปุ่นศึกษาในอนาคต

	 งานวิ จัยนี้ จึ ง ได ้ รวบรวม	 วิ เคราะห 	์

สังเคราะห์ผลงานการศึกษาวิทยานิพนธ์ด้านญี่ปุ่น

ศึกษา	 ของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา	ของ

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวกับ 

ญี่ปุ ่นศึกษา	 จ�านวน	 3	 แห่ง	 คือ	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยจะศึกษาพัฒนาการ

ความเปลี่ยนแปลงของความรู้ความเข้าใจ	“ญี่ปุ่น”	

ที่เชื่อมโยงกับบริบทของสังคมวัฒนธรรม	 เพื่อให้

เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลต่อการ

สร้างความรู ้ความเข้าใจ	 “ญี่ปุ ่น”	 ในเร่ืองต่างๆ	

อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจถึงขอบเขตความใส่ใจ 

เรียนรู้	หรือความสนใจที่จะรู้เรื่อง	“ญี่ปุ่น”	ในระดับ 

บัณฑิตศึกษาของไทย	 รวมถึงจะศึกษาเอกสาร 

เชิงวิเคราะห์	อันจะท�าให้เห็นถึงข้อเด่นและข้อด้อย

ในความรู้ความเข้าใจ	“ญี่ปุ่น”	ของสังคมไทยที่ผ่าน

มา	 เพื่อท่ีจะน�าไปสู่การแสวงหาแนวทางการศึกษา 

ท่ีจะเพิ่มพูนความรู ้และความเข้าใจ	 “ญ่ีปุ่น”	 ใน

ด้านที่ยังขาดตกบกพร่อง	และศึกษาในด้านที่ยังไม่มี

ความรู้และความเข้าใจ	 เพื่อเป็นแนวทางประเด็น

ปัญหาเพื่อศึกษาค้นคว้าต่อไป
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สถานภาพความรู้และความเข้าใจ “ญี่ปุ่น” ของสังคมไทย: ศึกษาจากวิทยานิพนธ์ญี่ปุ่นศึกษา

	 งานวิจัยนี้เลือกใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล	

และจัดกลุ่มข้อมูลแบ่งตามช่วงเวลา	และ	หัวข้อ	

ตามรูปแบบการศึกษาของ	วรเวศม์	 สุวรรณระดา 

(ศิ ริพร	 วัชชวัลคุ	 และคณะ,	 2548)	 กล่าวคือ	 

ใช้ค�าว่า	 “ญ่ีปุ่น”	 เป็นค�าส�าคัญในการสืบค้นจาก

ฐานข้อมูลรวบรวมวิทยานิพนธ์ไทยในโครงการ

เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย	 (http://tdc.

thailis.or.th/tdc/)	 ที่เผยแพร่ออนไลน์	 รวมถึง

การเดินทางเพื่อสืบค้นและรวบรวมข้อมูลโดยตรง

จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ห้องสมุดกลางของ	

มหาวิทยาลัยทั้ง	3	แห่ง	ดังกล่าวข้างต้น	โดยก�าหนด

ขอบเขตงานวิทยานิพนธ์ถึงปี	 พ.ศ.	 2553	 และ

น�าข้อมูลดังกล่าววิเคราะห์สังเคราะห์พรมแดน

ความรู ้เกี่ยวกับญี่ปุ ่นศึกษา	 เชิงสังคมวิทยาและ

ประวัติศาสตร์	 โดยแยกพิจารณาในประเด็นของ

ปริมาณหัวข้องานวิทยานิพนธ์	และพิจารณาความ

เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร ์ความเปลี่ยนแปลง

บทบาทความสัมพันธ์	 ระหว่างไทยกับญ่ีปุ่นในมิติ

ต่างๆ	ซึ่งเป็นการผสมผสานรูปแบบการศึกษาของ

พันเอกหญิงนงลักษณ์		ลิ้มศิริ	(ศิริพร		วัชชวัลคุ	และ	

คณะ,	 2548)	 ร่วมกับการพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างปริมาณ	หัวข้องานวิทยานิพนธ์	 และช่วง

เวลา	ตามแบบการศึกษาของ	วรเวศม์	สุวรรณระดา 

( ศิริพร	 วัชชวัลคุ 	 และคณะ,	 2548)	 และใน 

การจัดกลุ ่มความรู ้จากงานวิทยานิพนธ์	 จะท�า 

โดยศึกษาในเชิงปริมาณควบคู่กับการวิเคราะห์

เนื้อหาวิทยานิพนธ์	 โดยการแบ่งกลุ่มเชิงปริมาณ	

จะพิจารณาจากสาขาวิชาที่ผู ้เขียนสังกัดอยู ่	 แต่

การแบ่งกลุ่มเนื้อหา	จะใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มของ	

Nippon	Decimal	Classification	(NDC)	9th	ed.	

-2nd	Categories-	 เน่ืองจากมีความละเอียดและ

สอดคล้องกับบริบทสังคมของประเทศญี่ปุ่น	อีกทั้ง

เพื่อสร้างความคุ้นเคยการแบ่งฐานข้อมูลแบบญ่ีปุ่น	

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ท่ีต้องการค้นคว้าวิจัย

โดยใช้ฐานข้อมูลจากห้องสมุดในประเทศญี่ปุ่น	

	 อีกทั้งงานวิจัยนี้	ได้มีการตรวจสอบผลการ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมมนาเชิงวิพากษ์และ 

การสัมภาษณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านญี่ปุ่นศึกษา	ตัวแทน

เครือข่ายนักวิชาการด้านญ่ีปุ่นศึกษาในประเทศไทย	

เช ่น	 ตัวแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม

ญี่ปุ ่นศึกษาในประเทศไทย,	 ตัวแทนคณาจารย์ที่ 

รับผิดชอบหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	

เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม	รวมถึงร่วมอภิปรายและ

รับฟังข้อเสนอแนะส�าหรับการปรับปรุงและพัฒนา

สรุปความคิดรวบยอดของงานวิจัยอีกด้วย

4. ผลส�ารวจพรมแดนความรู้เก่ียวกับญี่ปุ ่น

จากงานวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยของไทย

	 4 .1	 จ�านวน และหมวดหมู ่ เนื้ อหา

วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับญี่ปุ่น

	 ผลงานวิจัยเพื่อส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท	มีสองแบบคือ	การค้นคว้าอิสระ	และ

วิทยานิพนธ์	 แต่ในงานวิจัยนี้สืบค้นเฉพาะจ�านวน

ของงานวิทยานิพนธ ์ 	 ซ่ึงค ้นพบท้ังหมด	 157	

เล่ม	 (พ.ศ.	 2517-2553)	 เป็นของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 (TU)	จ�านวน	108	 เล่ม	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 (CU)	จ�านวน	34	 เล่ม	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 (CMU)	จ�านวน	15	 เล่ม	แสดงอัตราส่วน

ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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	 จากข้อมูลข้างต้น	อาจกล่าวได้ว่า	สาขา

วิชาญ่ีปุ่นศึกษา	คณะศิลปศาสตร์	 เป็นฐานก�าลัง

ส�าคัญในการผลิตองค์ความรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษาให้กับ

สังคมไทย

	 เมื่อพิจารณาหมวดหมู ่กลุ ่มเนื้อหาของ

งานวิทยานิพนธ์	 โดยยึดเกณฑ์การแบ่งหมวดหมู่

ของ	Nipon	Decimal	Classification	 (NDC)	9th	

ed.	categories2	 ท่ีใช้ในการจัดท�าเป็นฐานข้อมูล

ส�าหรับสืบค้นในห้องสมุดของประเทศญี่ปุ่น	 ได้ผล

การศึกษาดังแผนภูมิต่อไปนี้

2	 00...	 	 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป	(General	works)	วิชาความรู้ที่ไม่อาจจัดไว้ในหมวดใดๆ,	01...บรรณานุกรมและบัญชีรายการ	(แค็ตตาล็อก),	
100	ปรัชญา	(Philosophy),	200	ประวัติศาสตร์ทั่วไป,	300		สังคมศาสตร์	(Social	Science),	400	วิทยาศาสตร์	(Natural	Science)	,	500	
เทคโนโลยี	และ	วิศวกรรมศาสตร์	(Technology,	Engineering),	600	อุตสาหกรรมและการค้า	(Industry	and	Commerce),	700		ศิลปกรรม,	
วิจิตรกรรม	(The	arts,	Fine	arts),	800	ภาษาศาสตร์	(Language),	900		วรรณคดี	(Literature)

ภาพที่ 2 : แผนภูมิแสดงจำ�นวนวิทย�นิพนธ์ทั้งหมดแยกต�มหมวด

ภาพที่ 1 : แผนภูมิวงกลมแสดงอัตร�ส่วนง�นวิทย�นิพนธ์ในแต่ละมห�วิทย�ลัย

	 กล่าวคือ	มีงานวิทยานิพนธ์ในหมวด	300	

ด้านสังคมศาสตร์	 (Social	 Science)	 มากท่ีสุด

จ�านวน	77	 เล่ม	รองลงมาเป็นวิทยาพนธ์ในหมวด	

600	ด้านอุตสาหกรรมและการค้า	 (Industry	and	

Commerce)	จ�านวน	32	เล่ม	และ	800	ด้านภาษา	

(Language)	มากเป็นล�าดับท่ีสาม	จ�านวน	31	เล่ม	



41jsn Journal Vol.3 No.1

สถานภาพความรู้และความเข้าใจ “ญี่ปุ่น” ของสังคมไทย: ศึกษาจากวิทยานิพนธ์ญี่ปุ่นศึกษา

ในขณะที่งานวิจัยหมวดอื่นๆ	คือ	100	ด้านปรัชญา	

(Philosophy),	 400	ด้านวิทยาศาสตร์	 (Natural	

Science),	700	ด้านศิลปะ	(The	Arts,	Fine	Arts),	

900	ด้านวรรณคดี	 (Literature)	มีไม่เกิน	5	 เล่ม	

และไม่มีงานวิทยานิพนธ์ในหมวด	000	งานทั่วไป	

(General	Work),	200	ประวัติศาสตร์ทั่วไป	(Gen-

eral	History)	และ	500	วิศวกรรม	(Technology	

Engineering)	

	 แต่ทว่า	 เมื่อพิจารณาการแบ่งเนื้อหาใน

แต่ละหมวดออกเป็นกลุ ่มย่อย	 จะเห็นได้ว่าการ

ศึกษาเก่ียวกับญี่ปุ ่นที่ผ่านมาในงานวิทยานิพนธ์

ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย	 เป็นการมุ่งเน้น

ศึกษาญ่ีปุ่นด้านภาษาญี่ปุ่น	 (81...)	มากที่สุด	 รวม	

31	 เล่ม	 รองลงมา	คือ	 การศึกษาด้านเศรษฐกิจ	 

(33...)	 รวม	20	 เล่ม	ล�าดับที่สาม	คือ	ด้านสังคม	

(36...)	และด้านการเมืองการปกครอง	(	31...)	รวม

ด้านละ	14	เล่ม

 4.2 จ�านวนวิทยานิพนธ์กับบริบททาง

สังคม

	 เมื่อพิจารณาจ�านวนวิทยานิพนธ์ในแต่ละ

ปี	จะเห็นได้ว่างานวิทยานิพนธ์ด้านญ่ีปุ่นศึกษา	เริ่ม

มีตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2517	และได้มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่าง

มากในปี	พ.ศ.	 2545	และหากพิจารณาปริมาณ

งานและความต่อเนื่องของงานวิจัย	จะเห็นได้ว่า	

สามารถแบ่งช่วงการศึกษาเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาได้

เป็นสามช่วง	ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 3 : แผนภูมิแสดงจำ�นวนวิทย�นิพนธ์แยกต�มปี พ.ศ.

	 1.	ช่วงแรก	ระหว่างปี	พ.ศ.	2517-2529	

เป็นช่วงที่เริ่มมีวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับญี่ปุ ่น	 แต่มี

จ�านวนเพียง	1	หรือ	2	เล่ม	และไม่ได้มีอย่างต่อเนื่อง	

จะมีวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับญี่ปุ ่นเฉพาะในปี	พ.ศ.	

2517	พ.ศ.	2521	และ	พ.ศ.	2523	(3	เล่ม)

	 2.	ช่วงที่สอง	ระหว่างปี	พ.ศ.	2530-2540	

เป็นช่วงที่มีวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง	 แต่ยังมี

จ�านวนไม่มากนัก	 เฉลี่ยไม่เกิน	4	 เล่ม	หลังจากทิ้ง

ช่วงไปในระหว่าง	ปี	พ.ศ.	2534-2539	(19	เล่ม)

	 3.	ช่วงที่สาม	ระหว่างปี	พ.ศ.	2541-2553	

เป็นช่วงท่ีมีวิทยานิพนธ์เพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด	 โดย

ในปี	พ.ศ.	2541	 เป็นปีท่ีมีจ�านวนวิทยานิพนธ์เพิ่ม

ข้ึนเป็น	8	 เล่ม	มีจ�านวนลดลงอย่างมากในปี	พ.ศ.	

2543	แต่ในปีถัดมาก็มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	และอีกสองปี

ถัดมา	ในปี	พ.ศ.	2545	ก็มีจ�านวนวิทยานิพนธ์มาก

ที่สุด	จ�านวน	22	 เล่ม	พ.ศ.	2546	จะมีจ�านวนลด

ลงอีกครั้ง	 เหลือเพียง	6	 เล่ม	แต่	 ในปี	พ.ศ.	2548	

ก็กลับมีเพิ่มมากขึ้นเป็น	จ�านวน	18	 เล่ม	และหลัง
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จากนั้นก็มีจ�านวนวิทยานิพนธ์มากกว่า	8	เล่ม	อย่าง

ต่อเน่ือง	 (135	 เล่ม)	 โดย	 ผลงานส่วนใหญ่เป็น 

ผลงานของสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา	คณะศิลปศาสตร์

เป็นหลัก

	 และเมื่อพิจารณาหมวดหมู่เนื้อหา	จะพบ

ว่า	 งานในหมวด	300	ด้านสังคมศาสตร์	 (Social	

Science)	และหมวด	600	ด้านอุตสาหกรรมและ

การค้า	 (Industry	and	Commerce)	จะมีในท้ัง

สามช่วง	ส่วนวิทยานิพนธ์ในหมวด	800	ด้านภาษา	

(Language)	 และงานในหมวดอื่นๆ	 เริ่มปรากฏ

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2541	 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสาม	ดังแผนภาพ

ต่อไปนี้	

ภาพที่ 4 : แผนภูมิแสดงสัดส่วนของวิทย�นิพนธ์ในแต่ละหมวดแยก

	 ทั้ ง นี้ ก า ร เ ปลี่ ย น แปล ง จ� า น วนขอ ง

วิทยานิพนธ์ดังกล่าว	อาจเกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง

หน่วยงานที่สนับสนุนด้านญ่ีปุ ่นศึกษา	 การเปิด

หลักสูตรปริญญาโทด้านภาษาญี่ปุ่น	วรรณคดีญี่ปุ่น	

และญี่ปุ่นศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทย	โดยเฉพาะ

การศึกษาในช่วงที่สาม	ตั้งแต่หลังปี	พ.ศ.	 2540	

เก่ียวข้องอย่างยิ่งกับการเปิดหลักสูตรสาขาวิชา

ญี่ปุ่นศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	กล่าวคือ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้

เปิดสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่นตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2507	และ 

มีการพัฒนาเป็นสถาบันญี่ปุ่นศึกษา	และเป็นสถาบัน

เอเชียตะวันออกศึกษา	 ในปี	พ.ศ.	2526	และเปิด

สอนญี่ปุ่นศึกษาในระดับปริญญาโท	ในปี	พ.ศ.	2540 

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดสอนระดับ

ปริญญาโท	ด้านภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น	ในปี	พ.ศ.	

2541	และเปิดสอนด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น	ปี	พ.ศ.	

2550	สิ่งนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้งานวิทยานิพนธ์

เกี่ยวกับญี่ปุ ่นมีอย่างต่อเนื่องและหลากหลายขึ้น

นั่นเอง

 4.3. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ

ประเด็นศึกษาในงานวิทยานิพนธ์

   4.3.1 ช่วงแรก ระหว่างปี พ.ศ. 

2517-2529 (3 เล่ม)

	 การศึกษาในช่วงแรก	ล้วนศึกษาเกี่ยวข้อง

กับนโยบายต่างประเทศของญ่ีปุ่น	ด้านธุรกิจการค้า

และการลงทุนระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะบทบาท

และความสัมพันธ ์ กับประเทศในกลุ ่มอาเซียน	

เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจบทบาทของ

ญี่ปุ่น	 ในฐานะเข้ามาลงทุนหรือท�าการค้า	 ในขณะที่

ไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นฝ่ายตอบสนอง

การลงทุนและการค้าเหล่านั้น	 เป็นการศึกษาเชิง

รับ	 เพื่อเข้าใจญี่ปุ่นในฐานะประเทศมหาอ�านาจทาง

เศรษฐกิจ	ดังนี้
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	 1)	ชูเกียรติ		บัณฑุวงศ์.	2517. การด�าเนิน

นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น.	สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทางการฑูต . 	 คณะรัฐศาสตร ์ . 	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.	

	 2)	ภรณี	 	กาญจนะพังคะ.	 2521.	ธุรกิจ

ร ่วมในประเทศไทย (ศึกษาเฉพาะกรณี ธุรกิจ 

ร่วมทุนญ่ีปุ่น-ไทย).	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.	คณะ

เศรษฐศาสตร์.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

	 3)	พัฒนี	 	กมลวัทนนิศา.	2523.	การค้า

ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน.	

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ .	 คณะเศรษฐศาสตร ์ .	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

	 	 4.3.2.	ช่วงที่สอง	ระหว่างปี	พ.ศ.	

2530-2540	(19	เล่ม)

	 งานวิทยานิพนธ์ในช่วงนี้	 มีประเด็นการ

ศึกษาหลากหลายด้านเพิ่มขึ้น	ทั้งด้านการสื่อสาร

มวลชน	กฎหมาย	การใช้ชีวิตของผู้ข้ามพรมแดน	

การเกษตร	 เป ็นการศึกษาที่แสดงให ้เห็นการ

พยายามเข้าใจญี่ปุ่น	 เปลี่ยนบทบาทความสัมพันธ์

จากผู้รอรับการลงทุนมาเป็นการรุกทางด้านการค้า	

เช่น

	 4)	ละเอียด		ศิลาน้อย.	2534.	การประเมิน

ผลการใช้ส่ือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท . )  ในตลาด ญ่ีปุ ่ น . 	 ส าขาวิ ช าสื่ อ ส าร

มวลชน.	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

	 5)	 อายุธ	 	 สมานเดชา.	 2534. อ�านาจ

หน้าที่ของอัยการสูงสุด: ศึกษาเปรียบเทียบกับ

สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น.	สาขาวิชานิติศาสตร์.	คณะ

นิติศาสตร์.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.		

	 6)	 มะลิวรรณ	 	 เดชาฤทธิ์.	 2537. การ

ศึกษานโยบายและแผนการสื่อสารโครงข่ายบริการ

สื่อสารร่วมระบบดิจิตัล เปรียบเทียบประเทศไทย

และประเทศญี่ปุ่น.	สาขาวิชาสื่อสารมวลชน.	คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.	

	 7)	 นภดล	 	 ชาติประเสริฐ.	 2540.	การ

ศึกษาการเปิดรับ และการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับ

ประเทศไทยของนักศึกษาไทยในประเทศญี่ปุ ่น.	

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน.	คณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

	 8)	 สุพรรณ	 	ปัญญาฟู.	 2540.	อิทธิพล

ของความชื้นสัมพัทธ ์ อุณหภูมิและการใช ้สาร

เคมีควบคุมเช้ือราระหว่างการเก็บรักษา ท่ีมีผล

ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ ์ข ้าวญี่ปุ ่น. สาขาวิชา

วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว.	 คณะเกษตรศาสตร์.	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

	 อี กทั้ ง 	 ยั งมี ง านที่ ศึ กษาญี่ ปุ ่ น ใน เชิ ง 

เปรียบเทียบ	 เพื่อหาข้อดีที่จะน�ามาเป็นต้นแบบให้

กับสังคมไทย	เช่น	

	 9)	โกศล		ปราค�า.	2530.	การศึกษาเปรียบ

เทียบการบริหารงานบุคคลระดับท้องถิ่นของการ

ประถมศึกษาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ ่น.	

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.	คณะศึกษาศาสตร์.	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.	

	 10)	 ลัดดา	 	 จารึกสถิตย ์วงศ ์ .	 2535.	

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ของบรรษัทข ้าม

ชาติ ศึกษาเฉพาะกรณีบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นและ

สหรัฐอเมริกา.	 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์.	 คณะ

สังคมสงเคราะห์.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

	 11)	 กนกวรรณ	 	 บุษบกแก้ว.	 2539.	

การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบรถยนต์  

กรณีศึกษาเปรียบเทียบบริษัทจากประเทศญี่ปุ ่น

และบริษัทจากประเทศเยอรมนี . 	 สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์.	 คณะเศรษฐศาสตร์.	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.	
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	 12)	ปราณี	 	 รักไทยแสนทวี.	 2539.	การ

ศึกษาเปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ไทย

และญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษา.	สาขาวิชาประถม

ศึกษา.	คณะคุรุศาสตร์.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

	 นอกจากนี้	 เริ่มมีงานที่ศึกษาถึงผลกระทบ 

ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญ่ีปุ ่นใน

มิติอื่นๆ	 และเริ่มมีผลงานวิทยานิพนธ์ที่แสดงให้

เห็นการให้ความสนใจ	 และการเริ่มเกิดข้อกังขา 

เกี่ยวกับผลกระทบในการเป็นผู ้รับเอาสินค้าและ 

รับการลงทุนของญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อประเทศไทย	เช่น	

	 13)	 สุวรรณา	 	 สันคติประภา.	 2532.	

พฤติกรรมการอ ่านและการเลือกอ ่านหนังสือ

การ ์ตูนญี่ปุ ่นของเด็กไทยในกรุงเทพมหานคร .	 

สาขาวิชาส่ือสารมวลชน.	คณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

	 14)	ชลดา	 	 ไฉยเวทย์ศิริกุล.	 2539. ผล 

กระทบของการลงทุนทางตรงจากญีปุ่น่ต่อดุลการค้า 

ของไทยที่มีต่อญี่ปุ่น.	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.	คณะ

เศรษฐศาสตร์.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	

	 15)	 พิมพ์พันธุ ์	 	 ศรีพิพิธ.	 2540.	การ

สื่อสารในองค์การและความพึงพอใจในการท�างาน

ของพนักงานคนไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น.	 สาขา

วิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ.	 คณะนิเทศศาสตร์.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	

	 16)	สมใจ	 	ตะเภาพงษ์.	2540.	ญี่ปุ่นกับ

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การขยายบทบาท

ทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางความมั่นคง

ในทศวรรษ 1970-1990.	 สาขาวิชาการระหว่าง

ประเทศและการฑูต.	คณะรัฐศาสตร์.	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.

	 4.3.3	ช่วงที่สาม	ระหว่างปี	พ.ศ.	2541-

2553	(135	เล่ม)	

	 วิทยานิพนธ์ในช่วงนี้เริ่มมีการศึกษาใน

ด้านการท�างานร่วมกัน	 ผลกระทบต่างๆ	 รวมถึง

ความขัดแย้งท่ีเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม	

เริ่มมองญี่ปุ่นในฐานะการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน	เช่น

	 17)	 สุมนทิพย์	 	 ใจเหล็ก.	 2541.	การ

ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของชีวิตการท�างานของ

ลูกจ้างในบริษัทไทยกับลูกจ้างในบรรษัทข้ามชาติ

ญี่ปุ่น.	สาขาวิชาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ.	คณะ

สังคมสงเคราะห์.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

	 18)	พิพัฒน์		นรัจฉริยางกูร.	2541.	การให้

อ�านาจพนักงานอัยการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้เสียหายในคดีมลพิษ.	สาขาวิชานิติศาสตร์.	คณะ

นิติศาสตร์.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

	 19)	 ชาครีย ์นรทิพย์	 	 เสวิกุล.	 2542.	

การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและจุดประสงค์

ของความช่วยเหลือจากอเมริกาและญ่ีปุ ่นต ่อ

ประเทศไทยในช่วงปี 1970-1980.	 สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ.	คณะ

เศรษฐศาสตร์.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

	 20)	จริยา		อธิวรกุล.	2542.	ความสัมพันธ์

ระหว ่างการก�ากับการแสดงออกของตนและ

การใช้อ�านาจ กับความผูกพันต่อองค์การเปรียบ

เทียบระหว่างผู้บริหารชาวไทย และชาวญี่ปุ่น ใน

บริษัทข้ามชาติ.	 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์กร.	 คณะศิลปศาสตร์ .	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.

	 เริ่มมีการศึกษา	 ด ้านวรรณคดี 	 ด ้าน

ภาษาศาสตร์	 ด้านสังคมวัฒนธรรม	 รวมถึงมีผล

งานของชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอีกด้วย	ซึ่งผลงานในด้าน

ภาษาศาสตร์	ก็จะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เช่น

	 21)	โตชิยูกิ		นะกะงะวะ.	2541.	การแปร

ตามวัจนลีลาของเสียงนาสิกท้ายพยางค์ในภาษา 

ไทยของนักศึกษาญ่ีปุ่น.	 สาขาวิชาภาษาศาสตร์.	

คณะศิลปศาสตร์.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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สถานภาพความรู้และความเข้าใจ “ญี่ปุ่น” ของสังคมไทย: ศึกษาจากวิทยานิพนธ์ญี่ปุ่นศึกษา

	 22)	 โทชิคะซุ 	 	 ซาซากิ . 	 2541. การ

ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือน และการ

บริหารระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนของประเทศ

ญี่ปุ่น.	 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง.	คณะ

รัฐศาสตร์.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.	

	 23)	 โยชิโกะ	 	 ยามาโมโน.	 2542.	ภาพ

เมืองไทยท่ีสะท้อนในไฮกุที่เขียนโดยชาวญี่ปุ ่นใน

ประเทศไทย.	 สาขาวิชาไทยศึกษา.	 คณะอักษร

ศาสตร์.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	 	

	 24)	 วิชยดา	 	 เก้าเอี้ยน.	 	 2543.	การ

ศึกษาหน่วยเสริมท้ายประโยค YO จากการรับรู ้

ของผู้ฟัง.	สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา.	คณะศิลปศาสตร์.	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

	 25)	 สุวพรรณ	 	ครุฑเมือง.	 2544.	การ

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษา

วิชาเอกภาษาญ่ีปุ ่นในมหาวิทยาลัยไทย.	 สาขา

วิชาญี่ปุ ่นศึกษา.คณะศิลปศาสตร์.	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.		

	 26)	 สุดสวาท	 	 จันทร์ด�า.	 2544.	ความ

ส�าคัญเชิงสัญลักษณ์ของข้าวในสังคมวัฒนธรรม

ญี่ปุ ่น.	 สาขาวิชาญี่ปุ ่นศึกษา.	 คณะศิลปศาสตร์.	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

	 27)	 เกรียงไกร	 	พัฒนกุลโกเมธ.	 2549.	

แนวคิดบริบททางสังคม และบริบททางวัฒนธรรม

ญี่ปุ่นที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนของสตูดิโอจิบลิ.	

สาขาวิชาส่ือสารมวลชน.	คณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

	 ทั้งน้ี	 การศึกษาด้านภาษา	 แบ่งได้เป็น

สองรูปแบบคือ	การศึกษาโครงสร้างภาษา	กับ	การ

ศึกษากลวิธีการใช้ภาษา	ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธี

การใช้ภาษาที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของชาวญี่ปุ่น

มีเพิ่มมากขึ้น

	 28)	 รัตน์จิต	 	ทองเปรม.	 2545.	การใช้ 

kanoo hyoogen [v.(e.) rurareru] และ [v.dic.

form koto ga dekiru] ในภาษาญี่ปุ ่น.	 สาขา

วิชาญี่ปุ่นศึกษา.	คณะศิลปศาสตร์.	มหาวิทยาลัย	

ธรรมศาสตร์.	

	 29)	รัฐกิตติ์		เลิศวิศววาณิชย์.	2545.	การ

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเจรจาต่อรองของ

ญี่ปุ่น-ไทย.	สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา.	คณะศิลปศาสตร์.	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

	 30)	 วัชรชัย	 	ขอบเหลือง.	2547.	กลวิธี

การสื่อสารโดยการพูดอ้อมในภาษาญ่ีปุ่น. สาขา

วิชาญี่ปุ่นศึกษา.	คณะศิลปศาสตร์.	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.	

	 31)	 วรวรรณ	 	 เฟื ่องขจรศักดิ์ .	 2548.	

ศึกษาเปรียบเ ทียบกลวิธีการขอโทษของคน

ญี่ปุ ่นและคนไทย.	 สาขาวิชาญี่ปุ ่นศึกษา.	 คณะ

ศิลปศาสตร์.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

	 32)	 วันวิสาข์	 	 กูลภัทรนิรันดร์.	 2549.	

การเปรียบเทียบโครงสร้างและกลวิธีการโต้แย้งใน

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย.	 สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา.

คณะศิลปศาสตร์.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

	 เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับผู ้ สูงอายุ	 ท้ังนี้ 

การศึกษาจากมุมมองของชาวไทย	จะมองชาวญี่ปุ่น

ในฐานะลูกค้า	 เป็นแหล่งรายได้	หากแต่ในมุมมอง

ของชาวญี่ปุ ่นจะศึกษาในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ 

คุณภาพชีวิตของคนญี่ปุ ่นที่พึ งได ้รับจากไทย	

สะท้อนการมีมุมมองที่แตกต่างและสวนทางกัน

ระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น

	 33)	 ประเทือง	 	 หงสรานากร.	 2549.	

ความต้องการ และความพร้อมในการสนองตอบ

ความต้องการเรื่องการท่องเท่ียวแบบพ�านักนาน 

เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยชุมชน
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ไทย กรณีศึกษากลุ ่มลูกค้าเป้าหมายคนญี่ปุ ่นวัย

เกษียณ.	 สาขาวิชาญ่ีปุ่นศึกษา.	คณะศิลปศาสตร์.	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

	 34)	ภาธินี	 	 ศรีอาจ.	 2549. สภาพการ

อยู่อาศัยของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ ่นในสถานที่พักเพื่อ

การท่องเที่ยวพ�านักระยะยาว กรณีศึกษาโครงการ 

ริ เออิ  ลุมพินี  เรสซิ เดนซ ์  กรุง เทพมหานคร .	

สาขาวิชาเคหการ.	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	

	 35)	 ริช่า	 	ทาคาฮาชิ.	 2551.	ปัจจัยที่มี

ผลต่อปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย.	 สาขา

วิชาการพัฒนาระบบสาธารณสุข.	 คณะวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

	 36)	โมโมโกะ		ทากิซาวะ.	2552.	คุณภาพ

ชีวิตในการพ�านักระยะยาวของชาวญี่ปุ ่นในของ 

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พ�านักระยะยาว เขตอ�าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่.	 สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา.	

คณะบัณฑิตวิทยาลัย.	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

	 ประ เด็นการ ศึกษาด ้ านญี่ ปุ ่ นศึ กษา

จากวิทยานิพนธ ์ 	 ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีค ้น

พบทั้งหมดข้างต้น	 ล้วนเป็นการศึกษาเพื่อที่จะ

เข้าใจสภาวการณ์ปัจจุบัน	มีประเด็นการศึกษาท่ี

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความสัมพันธ์ระหว่าง

ญี่ปุ่นกับไทย	หรือบทบาทของญี่ปุ่นที่มีต่อสังคมโลก

ในขณะน้ันๆ	ทั้งน้ีการศึกษาส่วนใหญ่ล้วนเป็นการ

ศึกษาญี่ปุ่นในแง่มุมของผลประโยชน์เชิงธุรกิจ	และ

สิ่งที่น่าสังเกตคือ	 งานวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชา

ญี่ปุ่นศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ซึ่งเป็นแหล่ง

ความรู ้ส�าคัญด้านญี่ปุ ่นศึกษา	 ในช่วงหลังกลาย

เป็นการศึกษาด้านภาษามากขึ้น

6. บทสรุปประเด็นการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาที่

ควรศึกษาต่อไปในอนาคต

	 สุริชัย	 	 หวันแก้ว	 (2550)	 นักวิชาการ 

ผู้เช่ียวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษา	กล่าวไว้ว่า	 ในปัจจุบัน

นี้ เราอาศัยอยู ่ ในโลกยุคโลกาภิวัตน ์ 	 ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา	และเป็นการอยู่รวมกัน

ของชุมชนมนุษย์ในโลก	อีกทั้งเราอยู่ในโลกที่เต็ม 

ไปด้วยวิกฤตปัญหา	 ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิดความ 

ไม่แน่นอน	หรือปรากฏการณ์หลายอย่างที่ไม่เคยพบ 

เจอมาก่อน	 เช่น	 โรคระบาดที่คาดไม่ถึง	ภัยพิบัติ

ในรูปแบบใหม่ต่างๆ	สิ่งเหล่านี้ท�าให้ภาพลักษณ์

ญ่ีปุ่นท่ีเรารู้จักเปลี่ยนแปลงไป	ส่งผลให้ญ่ีปุ่นศึกษา

มีฐานะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน	กล่าวคือ	

การท่ีจะศึกษาญ่ีปุ่น	 ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้	 และ

เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง	 จ�าเป็นต้องมีการปรับ

เปลี่ยนหัวข้อ	มุมมอง	แนวคิด	และวิธีการศึกษาให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	 เพื่อให้เข้าใจ

ปรากฏการณ์ใหม่ๆ	เหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้งถูกต้อง	

	 แต่ทว ่า	 ประเด็นการศึกษาด้านญ่ีปุ ่น

ศึกษาจากวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ี 

ค้นพบข้างต้น	ยังไม่ค่อยมีการศึกษาโดยมองญี่ปุ่น

ฐานะเพื่อนร่วมโลกท่ีอยู่ในสภาวะโลกาภิวัตน์ท่ีเต็ม

ไปด้วยวิกฤตปัญหา	 เพื่อเรียนรู้ที่จะหาทางรับมือ

หรือป้องกันปัญหาต่างๆ	ที่จะเกิดในอนาคตร่วมกัน

เท่าที่ควร	อีกทั้งยังเห็นได้ว่า	มีแนวโน้มที่จะมีงาน

วิทยานิพนธ์ด้านภาษาและวรรณคดีเพิ่มมากขึ้น	

	 ท้ังนี้ 	 ดังท่ีนักวิชาการได ้กล ่าวข ้างต ้น

ว่า	การศึกษาวิจัยเก่ียวกับญี่ปุ่นศึกษานั้น	มีปัจจัย

แวดล้อมหลายประการ	ทั้งในส่วนของผู้ศึกษา	และ	

ผู ้เช่ียวชาญท่ีจะช้ีแนะ	 รวมถึงการบริหารจัดการ

ระบบการศึกษา	 อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีทาง
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สถานภาพความรู้และความเข้าใจ “ญี่ปุ่น” ของสังคมไทย: ศึกษาจากวิทยานิพนธ์ญี่ปุ่นศึกษา

สถิติโดยการค�านวณร้อยละอย่างง่ายเพียงบางส่วน	

ค�าส�าคัญในการสืบค้นอาจจะไม่ครอบคลุมงาน

ด้านญ่ีปุ่นศึกษาทั้งหมด	แต่ก็กล่าวได้ว่าสามารถ

สะท้อนให้เห็นสถานภาพการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษาของไทยให้เป็นรูปธรรมมาก

ยิ่งขึ้น	และสิ่งส�าคัญยิ่งกว่าจ�านวนตัวเลขต่างๆ	ที่

แสดงในงานวิจัยนี้	ก็คือการสะท้อนให้เห็นว่าความ

พยายามที่จะสร้างความรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษา	ให้เป็นไป

ในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมไทย	 ให้

มีความสมดุล	ไม่เอียงไปเฉพาะความรู้ด้านภาษา	 ก็

เป็นหน้าที่ส�าคัญอย่างหนึ่งที่นักวิชาการด้านญี่ปุ่น

ศึกษาทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน
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