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คำ� สำ�คัญ

กลอนญีปุ่น่,	เฮยีะกนุนิอฌิฌ,ุ	

ฟุจิวะระ	โนะ	เทะอิกะ,	สัตว์ 

ในวรรณกรรม

บทคัดย่อ

	 เฮียะกุนินอิฌฌุ	（百人一首）เป็นหนังสือรวมบทกลอน

ญี่ปุ่นซึ่งเรียบเรียงข้ึนราว	ค.ศ.	1235	 โดยฟุจิวะระ	 โนะ	ซะดะอิเอะ	

（藤原定家）	หรือที่มักเรียกกันว่า	 เทะอิกะ	 เทะอิกะ	 ได้คัดเลือก

บทกลอนของกวีท่ีมีช่ือเสียงจ�านวน	100	คน	โดยเอามาคนละบท	กวี

เหล่านี้มีชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี	7	จนถึงต้นศตวรรษท่ี	13 เฮียะ 

กุนินอิฌฌุ	 ได้รับการยกย่องให้เป็นคู่มือขั้นต้นในการแต่งบทกลอน

ทังกะ	 (短歌)	 ของญ่ีปุ่น	และยังเป็นที่รู ้จักกันแพร่หลายเนื่องจาก

บทกลอนใน เฮียะกุนินอิฌฌุ	 ได้ปรากฏอยู่บนไพ่คะรุตะ（歌留多）

ของญี่ปุ่นด้วย

	 บทกลอนใน เฮียะกุนินอิฌฌุ มีสัตว์หลายชนิดปรากฏอยู่	

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสัตว์

ที่ปรากฏอยู่ในบทกลอน	 เฮียะกุนินอิฌฌุ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้

สัตว์เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึก	จากการศึกษาพบว่า	สัตว์ในบทกลอน  

เฮียะกุนินอิฌฌุ	ถูกใช้เพื่อสื่อถึงสิ่งต่างๆ	 เช่น	อารมณ์ความรู้สึกของ 

กวี	ต�านานโบราณ	หรือใช้ช่วยสื่อภาพในความเปรียบ	นอกจากนี้เสียง

ร้องของสัตว์ท่ีปรากฏในบทกลอน	 เฮียะกุนินอิฌฌุ	ยังช่วยสื่ออารมณ์

อันเศร้าสร้อยหรือความเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวของกวีด้วย

บทบาทหน้าที่ของสัตว์ในบทกลอนญี่ปุ่น 
เฮียะกุนินอิฌฌุ
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Abstract

 Hyakunin’isshu	 is	a	classical	 Japanese	anthology	

edited	 in	1235	by	Fujiwara	no	Sadaie,	usually	called	as	

Teika.	Teika	selected	one	hundred	Japanese	poems	com-

posed	by	one	hundred	 famous	poets,	one	poem	each.	

These	poets	were	alive	between	 the	7th	 -13th	 century.	

Hyakunin’isshu	 is	admired	to	be	a	fundamental	textbook	

for	 composing	 Japanese	Tanka	and	 is	 also	well-known	

since	 the	poems	 in	Hyakunin’isshu	appear	on	Japanese	

cards,	Karuta.

	 Many	kinds	of	animals	appear	 in	Hyakunin’isshu. 

This	article	aims	to	study	the	role	of	animals	in	Hyakunin’is-

shu	especially	using	animal	to	express	emotion	or	feelings.	

The	research	finds	that	animals	in	Hyakunin’isshu	are	used	

to	express	many	things	such	as	the	poets’	emotion,	old	

tales	and	also	help	accentuate	image	in	figurative	expres-

sion.	Furthermore,	voice	of	animals	in	Hyakunin’isshu	helps	

to	express	sadness	or	loneliness	of	the	poets.

The Role of Animals in Japanese Poems in 
Hyakunin’isshu

*	Associate	Professor	Dr.Attaya	Suwanrada	 ,	 	Address	 :	 Japanese	Section,	
Department	of	Eastern	Languages,	Faculty	of	Arts,	Chulalongkorn	University,	
Phayathai	Road,	Bangkok	10330	,		e-mail	:	attaya_s@hotmail.com
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1. บทน�ำ

 เฮียะกุนินอิฌฌุ （百人一首） เป ็น

หนังสือรวมบทกลอนญี่ปุ ่นซึ่งรวบรวมขึ้นในช่วง 

ต้นสมัยคะมะกุระราว	ค.ศ.	1235	โดยฟุจิวะระ	โนะ	 

ซะดะอิเอะ	（藤原定家）	หรือที่มักเรียกกันว่า	

เทะอิกะ	 เทะอิกะได้คัดเลือกบทกลอนของกวีที่

มีชื่อเสียงจ�านวน	100	คนโดยเอามาคนละบท	ค�า

ว่า	“เฮียะกุนิน”	（百人）	หมายถึง	หน่ึงร้อยคน	

และ	“อิฌฌุ”	（一首） หมายถึง	หนึ่งบท	กวีเหล่า

น้ีได้แก่กวีที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่	7	จนถึง

ต้นศตวรรษที่	 13	 	 เทะอิกะได้คัดเลือกบทกลอน

เหล่าน้ีมาจากหนังสือรวมกลอนที่มีชื่อเสียงอื่นๆ	ที่

รวบรวมกลอนเหล่านี้ไว้	กลอนใน เฮียะกุนินอิฌฌ ุ

เป็นบทกลอนประเภททังกะ	（短歌）	กล่าวคือ	บท

หนึ่งจะมี	5	วรรค	จ�านวนพยางค์ในแต่ละวรรคคือ	5	

7	5	7	7	รวมเป็น	31	พยางค์ เฮียะกุนินอิฌฌุ ได้รับ

การยกย่องให้เป็นคู่มือขั้นต้นในการแต่งบทกลอน

ทังกะ (短歌) ของญี่ปุ่น	นอกจากนี้กลอนใน เฮียะ 

กุนินอิฌฌุ	 ยังเป็นที่รู ้จักกันแพร่หลายเนื่องจาก

ปรากฏอยู่บนไพ่คะรุตะ	（歌留多） ของญี่ปุ่นด้วย

	 บทกลอนใน  เฮียะกุ นินอิฌฌุ 	 มีสัตว ์

ปรากฏอยู ่หลายบท	 ในวรรณกรรมญี่ปุ ่นสัตว์มัก

ถูกใช้เพื่อสื่อโยงถึงสิ่งอื่นๆ	บ้างก็ใช้เป็นสัญลักษณ์

แสดงอารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม	 เช่น	

นกอุงุอิซุ	（鶯） เป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูใบไม้ผลิ

และแสดงถึงความสดชื่นรื่นเริง	สัตว์เลื้อยคลานหรือ

แมลงมักสื่อถึงอันตรายหรือความไม่สงบสุข	 เป็นต้น	

เสียงร้องของสัตว์ก็ช่วยเสริมอารมณ์ความรู้สึกหรือ

เสริมบรรยากาศของฉากนั้นๆ	 ด้วย	ดังนั้นสัตว์ที่

ปรากฏอยู่ในบทกลอน เฮียะกุนินอิฌฌุ	นอกจากจะ

ถูกเอ่ยถึงเพื่อบรรยายภาพหรือบรรยากาศในกลอน

แล้ว	ก็น่าจะใช้ในการสื่ออารมณ์ความรู้สึกของกวี

หรือสื่อโยงถึงสิ่งอื่นๆ	ด้วย	อีกท้ังลักษณะแนวทาง

กลอนที่เทะอิกะผู้เรียบเรียง	 เฮียะกุนินอิฌฌุ	นิยม

ใช้ก็มักจะเป็นลักษณะของกลอนที่แฝงไว ้ด ้วย

อารมณ์ความรู้สึกอันลึกซ้ึงหรือท่ีเรียกกันว่า	 อุฌิน	 

（有心） ดังนั้นจึงเป ็นไปได ้อย ่างมากว ่าใน

บทกลอน เฮียะกุนินอิฌฌุ	 ท่ีมีสัตว์ปรากฏอยู่	 ก็น่า

จะมีการใช้สัตว์เพื่อช่วยสื่ออารมณ์ความรู้สึกหรือ

สื่อถึงสิ่งอื่นๆ	ผู้วิจัยจึงเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็น

หัวข้อที่น่าหยิบยกขึ้นมาศึกษา	ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสัตว์ใน

วรรณกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สัตว์เพื่อสื่อโยง

ถึงสิ่งต่างๆ	ในกลอนญี่ปุ่น

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 เพ่ือวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของ

สัตว์ท่ีปรากฏอยู่ในบทกลอน เฮียะกุนินอิฌฌุ	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการใช้สัตว์เพื่อสื่อถึงอารมณ์ความ

รู้สึก

 

3. ขอบเขตและวิธีวิจัย
	 วิเคราะห์บทกลอนใน เฮียะกุนินอิฌฌุ ที่

มีสัตว์ปรากฏอยู่รวมจ�านวน	9	บท	โดยมุ่งเน้นเรื่อง

การใช้สัตว์เพื่อสื่อถึงสิ่งต่างๆ	 เช่น	อารมณ์ความ 

รู้สึกของกวี	 เป็นต้น	 โดยจะวิเคราะห์เนื้อหากลอน

และเทคนิคการประพันธ์ที่กวีใช้	 พร้อมทั้งอ้างอิง

2	 จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	อยู่ในต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	2	สมัยคือ	สมัยที่	1	ตั้งแต่	16	ธันวาคม	พ.ศ.	2481-1	สิงหาคม	พ.ศ.	2487	และสมัยที่	2	
ตั้งแต่	8	เมษายน	พ.ศ.	2491	-	16	กันยายน	พ.ศ.	2500	ขอบเขตการศึกษาของบทความนี้จ�ากัดอยู่เพียงสมัยที่	1	เท่านั้น	

3		 รายละเอียดดูใน	โยชิกาวา	(2538:	น.144-152)



อรรถยา สุวรรณระดา
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อหา

ข้อสรุป

4. สมมติฐำน

	 4.1	สัตว์ที่ปรากฏอยู่ในบทกลอน เฮียะกุ 

นินอิฌฌุ	ถูกใช้เพื่อสื่อถึงสิ่งต่างๆ	เช่น	อารมณ์ความ

รู้สึกของกวี	ต�านานเรื่องเล่า	หรือสื่อให้เห็นภาพใน

ความเปรียบ

	 4 .2 	 เ สียงร ้ องของสัตว ์ที่ ปรากฏใน

บทกลอน เฮียะกุนินอิฌฌุ	สื่ออารมณ์อันเศร้าสร้อย

หรือความเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวของกวี

5. ระบบถอดอักษร ต้นฉบับวรรณกรรมที่ใช้ และ

ค�ำแปลกลอน

	 บทความนี้ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่น

ซึ่งเป็นผลงานวิจัยใน	พ.ศ.	2530	ของอาจารย์สาขา

วิชาภาษาญี่ปุ่น	 ได้แก่	 ผศ.ดร.กัลยาณี	สีตสุวรรณ 

ผศ.สุชาดา	สัตยพงศ์	 ผศ.เสาวลักษณ์	 สุริยะวงศ์

ไพศาล	 (ปัจจุบันคือ	 รศ.ดร.สิริมนพร	สุริยะวงศ์

ไพศาล)	อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์	คือ	ผศ.ดร.

สุดาพร	 ลักษณียนาวิน	และอาจารย์ภาควิชาภาษา

ไทยคือ	 ผศ.ดุษฎีพร	 ช�านิโรคศานต์	 คณะอักษร

ศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ส�าหรับค�าที่

นิยมใช้กันแพร่หลายแล้ว	 เช่น	ชิโกะกุ	นารา	 เฮอัน	

เป็นต้นนั้น	จะคงใช้ตามความนิยมเดิม

	 ต้นฉบับกลอน	 เฮียะกุนินอิฌฌุ	ที่อ้างอิง

ไว้ในบทความนี้มาจากฉบับของส�านักพิมพ์โคดัน

ฌะ（講談社） ซึ่งได้ตีพิมพ์ไว้เมื่อ	 ค.ศ.	 2002		

ส่วนค�าแปลกลอนในบทความน้ีหยิบยกมาจาก

หนังสือ เรียนรู้ 100 บทกวีญี่ปุ่นโบราณ	ของผู้วิจัย

เอง	 ซึ่งในนั้นผู ้วิจัยได้แปลกลอนท้ัง	 100	บทใน 

เฮียะกุนินอิฌฌุ	 พร้อมทั้งอธิบายความหมายเอา

ไว้แล้ว	 โดยจะเป็นการแปลกลอนแบบถอดความ

(กลอนญี่ปุ่นไม่สามารถแปลแบบวรรคต่อวรรคได้

เนื่องจากต้องรวมค�าในแต่ละวรรคเข้าด้วยกันจึงจะ

ได้ใจความสมบูรณ์และส่วนมากมักมีความหมาย

แฝงแทรกอยู่ในกลอน)	 ในบทความวิจัยนี้จึงขอใช้

ค�าแปลกลอนและค�าอธิบายบางส่วนจากหนังสือ

เล่มดังกล่าวมาใช้ประกอบไว้ในที่นี้ด้วย	ส�าหรับชื่อ

เทคนิคการประพันธ์ต่างๆ	 ท่ีแปลเป็นภาษาไทย 

ในบทความนี้นั้นเป็นค�าท่ีผู้วิจัยก�าหนดข้ึนเองเพื่อ

ให้ผู้อ่านสามารถจ�าและเข้าใจได้ง่ายกว่าการเรียก

ช่ือทับศัพท์	 (ยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยเรียก

ชื่อเทคนิคการประพันธ์เหล่านี้มาก่อน)	 โดยผู้วิจัย

ได้ก�าหนดใช้ค�าเหล่านี้ในหนังสือเล่มดังกล่าวของ 

ผู้วิจัยมาแล้ว	จึงขอน�ามาใช้ในบทความนี้ด้วย

6. บทวิเครำะห์

	 บทกลอนใน เฮียะกุนินอิฌฌุ	ที่มีการกล่าว

ถึงสัตว์ไว้ในกลอนมีจ�านวนทั้งสิ้น	9	บท	ได้แก่	บท

ที่	 3	5	6	8	62	78	81	83	และ	91	หากจ�าแนก

บทกลอนทั้ง	9	บทนี้ตามชนิดของสัตว์ที่ปรากฏใน

กลอนจะแบ่งได้เป็น	4	ชนิด	ได้แก่	บทกลอนที่กล่าว

ถึงนก	4	บท	กวาง	3	บท	ไก่	1	บท	และจิ้งหรีด	1	

บท	 ในที่นี้จะขอวิเคราะห์โดยจ�าแนกตามชนิดของ

สัตว์ดังที่กล่าวไปนี้

 6.1 นก

	 ใน	 เฮียะกุนินอิฌฌุ	มีกลอนท่ีกล่าวถึงนก

อยู่	4	บท	ได้แก่	กลอนบทที่	3	6	78	และ	81	ซึ่งนับ

ว่ามีจ�านวนกลอนมากที่สุดเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่น	

	 6.1.1	กลอนบทที่	3

あしびきの　山鳥の尾の　しだり尾の 

ながながし夜を　ひとりかも寝む

                                                                                                                                                      

                     柿本人麻呂                                                                  



บทบาทหน้าที่ของสัตว์ในบทกลอนญี่ปุ่น เฮียะกุนินอิฌฌุ
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ฉันจะต้องนอนคนเดียวในค�่าคืนที่ยาวนานดุจด่ัง

ความยาวของหางนกป่าทีห้่อยย้อยลงมากระนัน้หรอื

คะคิโนะโมะโตะ	โนะ	ฮิโตะมะโระ

	 ผู้แต่งกลอนบทนี้คือ	คะคิโนะโมะโตะ	โนะ 

ฮิโตะมะโระ（柿本人麻呂） กวีเอกในสมัยนารา 

มีชีวิตอยู ่ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่	 7	 จนถึง

ต้นศตวรรษที่	 8	 ฮิโตะมะโระเป็นกวีในราชส�านัก

สมัยจักรพรรดินีจิโต1	 และสมัยจักรพรรดิมมมุ2 

ไม ่ทราบประวัติที่แน ่ชัด	 ทราบแต ่เพียงว ่าใน

บั้นปลายชี วิต	 เขาได ้ไปรับราชการประจ�าอยู ่

ต ่างเมืองและได้เสียชีวิตลงบริเวณแถบจังหวัด 

ฌิมะเนะ	 （島根県） ในปัจจุบัน	 กลอนของ 

เขาหลายบทถูกรวบรวมไว้ในหนังสือรวมกลอน 

หลายเล่ม	 เช่น	 มันโยฌู	（万葉集）3	 เป็นต้น 

นอกจากกลอนญี่ปุ ่ นประเภททั งกะแล ้ว 	 ยั ง

เชี่ยวชาญด้านการแต่งกลอนยาวอีกด้วย

	 ที่มาของกลอนบทน้ีมาจากกลอนบท

ที่	 778	 ในหนังสือรวมกลอน	ฌูอิวะกะฌู	（拾遺

和歌集）4	หมวดความรัก	กลอนบทนี้ปรากฏอยู่

ในหนังสือรวมกลอน	มันโยฌู	ด้วย	แต่ใน มันโยฌ ู

เขียนไว้ว่าไม่ทราบผู้แต่ง	ส่วนใน	ฌูอิวะกะฌู กลับ

ระบุว่าเป็นกลอนของฮิโตะมะโระ	กลอนบทนี้แสดง

ถึงความโศกเศร้าอ้างว้างที่ไม่อาจจะพบกับคนรัก

ได้	ต้องนอนอยู่คนเดียวในค�่าคืนอันยาวนานในฤดู

ใบไม้ร่วง	ค�าว่า	あしびきの ในวรรคแรกเป็นค�า

ประดับหน้า（枕詞	มะกุระโกะโตะบะ）5	ของค�าว่า	

山 (ภูเขา)	 ในวรรคท่ี	2	ข้อความในสามวรรคแรก

คือ	あしびきの　山鳥の尾の　しだり尾の 

(หางนกป่าที่ห้อยย้อยลงมา)	 เป็นกลุ่มค�าขยายน�า	 

(序詞	 โจะโกะโตะบะ)6	ของค�าว่า	ながながし 

(ยาวนาน)	 ในวรรคท่ี	 4	กล่าวคือช่วยขยายความ

หมายให้เกิดภาพพจน์ว่า	 “ยาวดุจดั่งหางนกป่าที่

ห้อยย้อยลงมา”	 โดยเป็นการเปรียบระยะเวลาที่

ยาวนานของค�่าคืนที่ต้องนอนคนเดียว	กับความยาว

ของหางนกป่า	ค�าว่า	長い夜	 (ค�่าคืนท่ียาวนาน)

นั้นในกลอนญี่ปุ่นมักใช้เป็นค�าที่บ่งชี้ถึงฤดูใบไม้ร่วง

ซึ่งช่วงเวลากลางคืนจะยาวนานกว่าปกติ		

	 นกป่า（山鳥）ในท่ีนี้เป็นนกท่ีมีลักษณะ

คล้ายกับไก่	หางและปีกค่อนข้างยาวคล้ายปล้อง

ไม้ไผ่	ตัวผู้หางจะยาวกว่าตัวเมียและมีลวดลายเด่น

กว่า	 เป็นนกที่พบเฉพาะในญี่ปุ่นบริเวณเกาะฮอนช	ู

ชิโกะกุ	 และคิวชู	 เพศผู้และเพศเมียจะอยู่ร่วมกัน

ในตอนกลางวัน	แต่พอตกกลางคืนจะแยกกันนอน

อยู่คนละท่ีโดยจะบินแยกไปอยู่คนละหุบเขา	 จึงมัก

ใช้เปรียบกับสามีภรรยาหรือคู่รักที่ต้องแยกกันอยู่	

หรือการนอนคนเดียว	นกป่าในกลอนบทนี้จึงสื่อ

อารมณ์อ้างว้างของกวีท่ีต้องนอนคนเดียวในค�่าคืน

อันยาวนานของฤดูใบไม้ร่วง

1	 จักรพรรดิองค์ที่	41	ของญี่ปุ่น	ครองราชย์ช่วง	ค.ศ.	686-697
2	 จักรพรรดิองค์ที่	42	ของญี่ปุ่น	ครองราชย์ช่วง	ค.ศ.	697-707
3	 หนังสือรวมบทกลอนญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุด	บทกลอนใน	มันโยฌู	 ถูกรวบรวมและกลั่นกรองมาเป็นเวลานานจนกระท่ังเสร็จสมบูรณ์ในช่วงครึ่งหลัง

ของศตวรรษที่	8	ในสมัยของผู้เรียบเรียงคนสุดท้ายคือ	โอโตะโมะ	โนะ	ยะกะโมะชิ	（大伴家持）
4	 หนังสือรวมบทกลอนญี่ปุ่นล�าดับที่	3	ที่จักรพรรดิญี่ปุ่นมีพระบรมราชโองการให้รวบรวมขึ้น	สันนิษฐานกันว่าผู้เรียบเรียงคือจักรพรรดิคะสัน	（花

山法皇） หรือไม่ก็อาจจะเป็นฟุจิวะระ	โนะ	คินโต	（藤原公任） เรียบเรียงเสร็จในช่วงระหว่าง	ค.ศ.	1005-1007	ในรัชสมัยของจักรพรรดิอิชิโจ	
（一条天皇）

5	 ค�าประดับหน้า	（枕詞 มะกุระโกะโตะบะ） คือ	การน�าค�าหรือวลีที่มีจ�านวน	5	พยางค์ซึ่งได้มีการก�าหนดเอาไว้แน่นอนมาวางไว้ข้างหน้าค�าหรือวลี
ใดๆ	ในกลอนโดยมีจุดประสงค์เพื่อประดับกลอนให้ไพเราะสวยงามและช่วยในการขยายความหมายในกลอน

6	 กลุ่มค�าขยายน�า	（序詞 โจะโกะโตะบะ） คือ	การน�ากลุ่มค�าหรือวลีหนึ่งๆ	โดยไม่ได้จ�ากัดความยาวมากล่าวน�าค�าหรือหรือวลีใดๆ	ในกลอนเพื่อ
ขยายภาพพจน์ของค�าหรือวลีนั้นๆ
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	 6.1.2	กลอนบทที่	6

か さ さ ぎ の 　 渡 せ る 橋 に 　 置 く 霜 の 

白きを見れば　夜ぞ更

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　中納言家持

 

สะพานแห่งสวรรค์ซึ่งนกคะซะซะงิสยายปีกเป็น

สะพานให้ทอดข้าม	 เมื่อเห็นสีขาวของน�้าค้างแข็งที่

เกาะอยู่บนบันได(สะพาน)ก็ท�าให้ตระหนักว่าเป็น

ยามดึกแล้ว

ขุนนางต�าแหน่งชูนะงน	ยะกะโมะชิ

	 ผู้แต่งกลอนคือ	โอโตะโมะ	โนะ	ยะกะโมะ

ชิ	（大伴家持） มีชีวิตอยู่ช่วง	ค.ศ.	717-785	เป็น 

ขุนนางต�าแหน่งชูนะงน	（中納言）	 เป็นบุตรของ

โอโตะโมะ	โนะ	ทะบิโตะ	（大伴旅人） บทกลอน

ของเขามีลักษณะละเอียดอ่อนและมักใช้เทคนิค

และไหวพริบ	ลักษณะเช่นน้ีได้ส่งอิทธิพลต่อมายัง

กลอนสมัยเฮอันด้วย	ยะกะโมะชิมีชื่อเสียงในฐานะ

ผู ้เรียบเรียงหนังสือรวมกลอน	มันโยฌู （万葉 

集） แต่กลอนบทนี้ของเขากลับไม่ปรากฏอยู่ใน	มัน

โยฌู	ทั้งๆ	ที่ใน	มันโยฌู	มีกลอนของเขารวบรวม

อยู่หลายบท	จึงยังเป็นที่สงสัยกันว่ากลอนบทนี้เป็น

ของยะกะโมะชิจริงหรือไม่	

	 กลอนบทนี้เทะอิกะคัดเลือกมาจากกลอน

บทที่	 620	 ในหนังสือรวมกลอน	ฌิงโกะกิงวะกะฌ	ู

（新古今和歌集）7	หมวดฤดูหนาว	กลอนบท

นี้ใช้เทคนิคการมองเหมือน	 (見立て	 มิตะเตะ)8 

คือมองเห็นบันไดพระราชวังเป็นสะพานคะซะซะงิ

แห่งสรวงสวรรค์	 คะซะซะงิเป็นช่ือนกชนิดหนึ่ง	

ตามต�านานทะนะบะตะของจีนนั้น	นกคะซะซะงิได้

สยายปีกกลายเป็นสะพานทอดข้ามแม่น�้าแห่งสรวง

สวรรค์	 (ทางช้างเผือก)	 เพื่อให้สาวทอผ้าและหนุ่ม

เลี้ยงวัวได้มาเจอกัน	 ส่วนญี่ปุ ่นนั้นในกลอนญี่ปุ ่น 

ต้นสมยัเฮอนัมกัจะมองเปรยีบวงัหลวงเป็นสรวงสวรรค์	

และเปรียบบันได	 (สะพาน)	วังหลวงกับปีกนกคะ

ซะซะงิที่สยายเป็นสะพานในต�านาน	และในกลอน

ญี่ปุ่นสมัยคะมะกุระมักกล่าวโยงสะพานคะซะซะงิ

แห่งสรวงสวรรค์กับน�้าค้างแข็งในฤดูหนาว	 (อะริ

โยะฌิ	ทะโมะท์ซุ,	 2002:37)	นอกจากนี้สะพาน

คะซะซะงิยังใช้ในความหมายว่าเป็นสะพานใน

จินตนาการท่ีเช่ือมความสัมพันธ์ของชายหญิงด้วย	

(โฮฌิตะนิ	เทะรุโกะ,	2007:56)

	 ในกลอนบทนี้ค�าว่า 橋 ในวรรคที่	2	อาจ

จะหมายถึง	สะพาน	（橋） หรือหมายถึง	บันได	 

（階） ก็ได้	การใช้ค�าซ้อนทับพ้องเสียงนี้9	ช่วยท�าให้

เทคนิคการมองเหมือนท่ีใช้ในกลอนบทนี้เกิดข้ึน

ได้	กลอนบทนี้จึงเป็นการบรรยายภาพค�่าคืนในฤดู

หนาวท่ีมีน�้าค้างแข็งเกาะอยู่บนบันไดพระราชวัง	

โดยซ้อนทับกับภาพในจินตนาการคือภาพสะพาน

คะซะซะงิแห่งสรวงสวรรค์	น�้าค้างแข็ง	（霜） จะ

เกิดข้ึนเฉพาะในช่วงตกดึกจนถึงก่อนรุ่งสาง	สีขาว

ของน�้าค้างแข็งนอกจากจะสื่อถึงความหนาวเหน็บ

ในฤดูหนาวแล้ว	ยังเป็นสิ่งช่วยบ่งช้ีเวลายามดึกด้วย	

ภาพน�้าค้างแข็งสีขาวในฤดูหนาวนี้แม้จะดูงดงามแต่

ก็แฝงอารมณ์ความรู้สึกอันเปลี่ยวเหงาเศร้าสร้อย

เอาไว้ด้วย

7	 หนังสือรวมบทกลอนญี่ปุ่นล�าดับที่	 8	ที่จักรพรรดิญี่ปุ่นมีพระบรมราชโองการให้รวบรวมขึ้น	อดีตจักรพรรดิโกะโตะบะ	（後鳥羽院） โปรด
เกล้าฯ	ให้กวี	6	คนซึ่งมีฟุจิวะระ	โนะ	ซะดะอิเอะ	（藤原定家） เป็นผู้น�าเรียบเรียงขึ้นในปี	ค.ศ.	1201	ในรัชสมัยของจักรพรรดิท์ซุชิมิกะโดะ	 
（土御門天皇）

8	 การมองเหมือน	（見立て มิตะเตะ） คือ	การเปรียบส่ิงหน่ึงท่ีสายตามองเห็นว่ามีรูปร่างลักษณะเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งจนชวนให้มองเห็นผิดเป็น 
สิ่งนั้น	หรือการมองโดยยึดถือสิ่งหนึ่งว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่ง

9	 ค�าซ้อนทับพ้องเสียง	（掛詞	คะเกะโกะโตะบะ） คือ	ค�าในกลอนที่ซ้อนทับกันอยู่โดยเป็นค�าพ้องเสียงกันจึงตีความได้	2	ความหมาย
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10	 หนังสือรวมบทกลอนญี่ปุ่นล�าดับที่	5	ที่จักรพรรดิญี่ปุ่นมีพระบรมราชโองการให้รวบรวมขึ้น	อดีตจักรพรรดิฌิระกะวะ	（白河法皇） โปรดเกล้าฯ
ให้	มินะโมะโตะ	โนะ	โทะฌิโยะริ	（源俊頼） เป็นผู้เรียบเรียงใน	ค.ศ.	1124	ในรัชสมัยของจักรพรรดิซุโตะกุ	（崇徳天皇）

11	 การสลับต�าแหน่ง	(倒置法 โทชิโฮ)	คือ	การสลับต�าแหน่งค�าหรือวลีในกลอน	เช่น	สลับต�าแหน่งประธานกับภาคแสดง	เป็นต้น	เพื่อให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกสะดุดใจต่อกลอนนั้น

	 คะซะซะงิ	（鵲） เป็นนกจ�าพวกเดียวกับ

กาแต่มีขนาดเล็กกว่า	มีล�าตัวสีด�า	แต่ช่วงอกลงไป

ถึงหน้าท้องจะมีสีขาว	มีหางสีด�ายาว	 ในกลอนบท

นี้กวีใช้นกคะซะซะงิสื่อถึงสะพานทอดข้ามแม่น�้า

แห่งสรวงสวรรค์ในต�านาน	 โดยใช้กล่าวโยงกับภาพ

น�้าค้างแข็งท่ีเกาะตามบันไดพระราชวัง	 เป็นการ

บรรยายภาพทิวทัศน์อันงดงามราวสรวงสวรรค์ของ

พระราชวังในฤดูหนาว	และยังสื่อถึงความสมหวังใน

รักตามต�านานทะนะบะตะที่นกคะซะซะงิได้สยาย

ปีกทอดเป็นสะพานให้ชายเลี้ยงวัวและหญิงทอผ้า

ได้มาพบกันปีละครั้งอีกด้วย	กวีใช้นกคะซะซะงิส่ือ

ถึงต�านานความรักอันงดงามแต่เศร้าสร้อยนี้	และใน

อีกทางหนึ่งก็ใช้นกคะซะซะงิสื่อถึงภาพพระราชวัง

ฤดูหนาวที่งดงามแต่แฝงความเศร้าสร้อยด้วยเช่น

กัน	 แสดงให้เห็นถึงความสามารถของกวีได้เป็น

อย่างดี

	 6.1.3	กลอนบทที่	78

淡路島か　よふ千鳥の　なく声に　幾夜

寝覚めぬ　須磨の関守

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　          源兼昌

กี่คืนกันที่ทหารเฝ้าด่านซุมะต้องตื่นขึ้นมาเพราะ

เสียงร้องของนกชิโดะริที่บินมาจากเกาะอะวะจิ

                                                                                                       

มินะโมะโตะ	โนะ	คะเนะมะซะ

	 ผู้แต่งกลอนคือ	มินะโมะโตะ	โนะ	คะเนะ

มะซะ	（源兼昌） มีชีวิตอยู่ช่วงต้นศตวรรษท่ี	12	

เป็นบุตรของ	มินะโมะโตะ	โนะ	โทะฌิซุเกะ	（源俊

輔）	 ไม่ทราบประวัติความเป็นมาที่แน่ชัด	คะเนะ 

มะซะมีชื่อเข้าร่วมการแข่งขันประชันกลอนหลาย

ครั้ง	 เช่น	 การแข่งขันประชันกลอนซุมิโยะฌิใน 

ปี	ค.ศ.	1128	เป็นต้น	

	 ที่มาของกลอนบทนี้คือ	กลอนบทที่	 270	

ในหนังสือรวมกลอน	คินโยวะกะฌู	（金葉和歌

集）10	หมวดฤดูหนาว	กลอนบทนี้เป็นกลอนที่แต่ง

ขึ้นในหัวข้อ	“นกชิโดะริที่ทางผ่านด่าน”	（関道

千鳥） ในสมัยท่ีคะเนะมะซะมีชีวิตอยู่	 ด่านซุมะ	 

（須磨の関守） ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว	ในฤดูหนาว

คนท่ีเดินทางผ่านเส้นทางนี้ในตอนกลางคืนก็จะ

ได้ยินเสียงร้องของนกชิโดะริที่บินมาจากเกาะอะวะ

จิ	（淡路島） ซ่ึงอยู่ฝั่งตรงข้าม	 เกาะอะวะจิเป็น

เกาะที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซุมะ	（須

磨） ในจังหวัดเฮียวโงะ	กลอนบทนี้ตัดจบประโยค

ท่ีวรรคท่ี	4	คือจบด้วยค�ากริยา	寝覚めぬ (ตื่น

ขึ้นมา)	ส่วนวรรคสุดท้ายคือ	須磨の関守 (ทหาร

ผู้เฝ้าด่านซุมะ)	นั้น	ตามหลักไวยากรณ์แล้วต้องอยู่

ก่อนหน้าวรรคที่	 4	แต่ในที่นี้กวีใช้เทคนิคการสลับ

ต�าแหน่ง	（倒置法	 โทชิโฮ）11	โดยเอามาไว้ข้าง

ท้ายแทน	เพื่อเป็นการท้ิงท้ายกลอนด้วยภาพทหาร

ผู้เฝ้าด่านซุมะ

	 นกชิโดะริ	（千鳥） เป็นนกขนาดเล็ก	

อาศัยอยู ่บริเวณชายฝั ่งทะเล	 มักบินรวมกลุ่มกัน

เป็นฝูง	นกชิโดะริมักถูกกล่าวถึงในกลอนท่ีบรรยาย
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ทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลในฤดูหนาว	เสียงร้องหาคู่หรือ

หาพวกพ้องของมันมักถูกใช้เพื่อสื่อถึงความอ้างว้าง

เดียวดาย	กลอนใน	มันโยฌู	มักกล่าวถึงเสียงนก 

ชิโดะริว่าชวนให้นึกถึงความหลังครั้งก่อน	 ในกลอน

ที่กล่าวถึงนกชิโดะริมักจะกล่าวถึงเมืองซุมะ	（須

磨） และเมืองอะกะฌิ	（明石） ซึ่งอยู ่ฝั ่งตรง

ข้ามกับเกาะอะวะจิ	อย่างเช่น	 ในวรรณกรรมเรื่อง

เก็นจิโมะโนะงะตะริ	（源氏物語） ในตอนซุมะ

ก็มีกลอนที่เอ่ยถึงนกชิโดะรินี้	 (ฮะฌิโมะโตะ	อะซะ

โอะ,	2007:75)	 ในสมัยเฮอันเมืองซุมะอยู่ไกลจาก

เมืองหลวง	 เป็นเมืองชายทะเลที่เงียบเหงา	มองไป

ไกลๆ	ก็จะเห็นเกาะอะวะจิ	 เสียงร้องของนกชิโดะ 

ริในตอนกลางคืนท�าให้นอนไม่หลับและรู้สึกอ้างว้าง

เดียวดาย	ในกลอนบทนี้เสียงร้องของมันชวนให้เกิด

ความรู้สึกเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยว	ท�าให้หวนนึกถึง

สมัยก่อนที่บริเวณนั้นเคยเป็นด่านที่ผู ้คนจ�านวน

มากสัญจรผ่านไปมา

 6.1.4	กลอนบทที่	81

ほととぎす　鳴きつる方を　ながむれば

ただ有明の　月ぞ残れる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 後徳大寺左大臣 

                                                                             

พอมองไปทางที่นกโฮะโตะโตะงิซุส่งเสียงร้อง	ก็เห็น

แต่เพียงพระจันทร์ในยามเช้ามืดเท่านั้น

　　เสนาบดีฝ่ายซ้ายโกะโตะกุดะอิจิ

	 ผู้แต่งกลอนคือ	ฟุจิวะระ	โนะ	ซะเนะซะดะ 

（藤原実定） มีชีวิตอยู่ช่วง	ค.ศ.	1139-1191	เป็น

บุตรของเสนาบดีฝ่ายขวาฟุจิวะระ	 โนะ	คินโยะฌ ิ

（藤原公能）	และเป็นลูกพี่ลูกน้องของเทะอิกะ 

ผู ้เรียบเรียง	 เฮียะกุนินอิฌฌุ	 ซะเนะซะดะด�ารง

ต�าแหน่งเป็นถึงเสนาบดีฝ่ายซ้าย	 และเป็นกวีท่ีมี

ความสามารถในด้านการเล่นเครื่องดนตรีและการ

ร้องบทเพลงอิมะโย	（今様）	ชื่อของเขาปรากฏอยู่

ในวรรณกรรมเรื่อง	 เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ	（平

家物語）	และ	ท์ซุเระสุเระงุซะ	（徒然草）	ด้วย	

ผลงานหนังสือรวมกลอนของเขาเองคือ	 รินกะฌ	ู 

（林下集）

	 ที่มาของกลอนบทนี้คือ	 	กลอนบทท่ี	161	

ในหนังสือรวมกลอน	 เซ็นสะอิวะกะฌู	（千載和

歌集）12	หมวดฤดูร้อน	เนื้อความ	2	วรรคแรกของ

กลอน	ほととぎす　鳴きつる方を เป็นการ

บรรยายเสียงร้องของนก	ส่วน	2	วรรคหลัง	ただ

有明の　月ぞ残れる เปลี่ยนจากการบรรยาย

เสียงนกมาเป็นการบรรยายภาพของพระจันทร์ใน

ยามเช้ามืด	โดยมีวรรคที่	3	ของกลอน	ながむれ

ば (พอมองไป)	คั่นกลางเอาไว้	นกโฮะโตะโตะงิซุ

ส่งเสียงร้องแล้วบินจากไป	 เหลือไว้เพียงภาพของ

พระจันทร์บนท้องฟ้าในยามเช้า

	 นกโฮะโตะโตะงิซุ	（時鳥） เป็นนกที่เป็น

สัญลักษณ์ของฤดูร้อน	คนญี่ปุ่นสมัยเฮอันนิยมชม

ชอบนกชนิดนี้มาก	โดยจะเฝ้ารอคอยฟังเสียงนกโฮะ

โตะโตะงิซุร้องเป็นครั้งแรกของหน้าร้อน	กลอน	มัน

โยฌู	 ในสมัยนาราก็มักจะเอ่ยถึงนกโฮะโตะโตะงิซุ

ว่าท�าให้รู้สึกหวนอาลัยคิดถึงอดีต	และมักบรรยาย

ภาพนกโฮะโตะโตะงิซุซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฤดู

ร้อน	คู่กับภาพดอกฟูจิซ่ึงเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงฤดู

ใบไม้ผลิ	(ยะมะฌิตะ	คะสุมิ,	2007:	50-51)		ตั้งแต่

สมัยเฮอันเป็นต้นมา	นกโฮะโตะโตะงิซุมักถูกใช้เพื่อ

สื่อถึงฤดูร้อน	กลอนบางบทกล่าวถึงเสียงของมัน

12	หนังสือรวมบทกลอนญี่ปุ่นล�าดับที่	 7	ที่จักรพรรดิญี่ปุ่นมีพระบรมราชโองการให้รวบรวมขึ้น	 อดีตจักรพรรดิโกะฌิระกะวะ	（後白河法皇） 

โปรดเกล้าฯ	ให้ฟุจิวะระ	โนะ	โทะฌินะริ	（藤原俊成） เป็นผู้เรียบเรียงขึ้นในปี	ค.ศ.	1183	และรวบรวมเสร็จในปี	ค.ศ.	1188	ในรัชสมัยของ 
จักรพรรดิโกะโตะบะ
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ว่าท�าให้อารมณ์รักปั่นป่วน	นกโฮะโตะโตะงิซุมัก

จะส่งเสียงร้องในตอนก่อนรุ่งสางขณะที่ท้องฟ้ายัง

มืดอยู่	 คนที่เฝ้ารอคอยฟังจึงต้องต่ืนแต่เช้าเพื่อรอ

คอยฟังเสียงร้องนั้น	 ในกลอนญี่ปุ่นมักหยิบยกนก

โฮะโตะโตะงิซุมาบรรยายคู่กับภาพพระจันทร์ที่ยัง

คงอยู ่บนท้องฟ้าในยามเช้า	 กลอนบทนี้กวีแสดง

ความรู้สึกยินดีท่ีได้ยินเสียงร้องของมัน	แต่พอหัน

มองไปก็ไม่พบตัวนกโฮะโตะโตะงิซุ	 เห็นเพียงแต่

ภาพพระจันทร์ท่ียังคงอยู่บนท้องฟ้าในยามเช้ามืด 

ของฤดูร้อน	ซึ่งแฝงไว้ด้วยความรู้สึกเศร้าเสียดาย

ของกวี

	 จากกลอนทั้ง	 4	 บทนี้	 สรุปได้ว่า	 นกที่

ปรากฏใน	 เฮียะกุนินอิฌฌุ	ถูกใช้เพื่อสื่อถึงสิ่งต่างๆ	

ได้แก่	นกป่าสื่อให้เห็นภาพในความเปรียบและสื่อ

อารมณ์อ้างว้างของกวีที่ต้องนอนคนเดียวในค�่าคืน

อันยาวนานของฤดูใบไม้ร่วง	 นกคะซะซะงิสื่อถึง

เรื่องราวสะพานแห่งสรวงสวรรค์ในต�านานและ

ใช้กล่าวโยงกับภาพน�้าค้างแข็งที่เกาะตามบันได

พระราชวังซึ่งให้อารมณ์ความรู้สึกที่เปลี่ยวเหงา

เศร้าสร้อย	ส่วนนกชิโดะริและนกโฮะโตะโตะงิซ	ุ

เสียงของมันสื่อถึงความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวและ

ความรู้สึกเศร้าเสียดายของกวี	 จะเห็นได้ว่า	นกที่

ปรากฏในบทกลอน	เฮียะกุนินอิฌฌุ	ต่างก็ถูกใช้เพื่อ

สื่ออารมณ์ความรู้สึกอันเศร้าสร้อยหรือความโดด

เดี่ยวเปลี่ยวเหงาในกลอนเช่นเดียวกัน

 6.2 กวำง

	 ใน	 เฮียะกุนินอิฌฌุ	 มีกลอนที่กล่าวถึง

กวางอยู่	3	บท	ได้แก่	กลอนบทที่	5	8	และ	83

13	 หนังสือรวมบทกลอนญี่ปุ่นล�าดับแรกที่จักรพรรดิญี่ปุ่นทรงมีพระบรมราชโองการให้รวบรวมขึ้น	จักรพรรดิดะอิโงะ	（醍醐天皇） ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้กวี	4	คนโดยมี	คิ	โนะ	ท์ซุระยุกิ	（紀貫之） เป็นหัวหน้า	เรียบเรียงขึ้นใน	ค.ศ.	905

	 6.2.1	กลอนบทที่	5

奥山に　紅葉踏み分け　鳴く鹿の　声聞

く時ぞ　秋は悲しき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　猿丸大夫

พอได้ยินเสียงร�่าร้องของกวางที่เดินย�่าฝ่าใบเมเปิ้ล

ที่ร่วงหล่นอยู่ในหุบเขาลึก	 ก็ชวนให้รู ้สึกถึงความ

อ้างว้างเศร้าสร้อยของฤดูใบไม้ร่วง

																																																			ซะรุมะรุดะยู

	 ผู ้แต่งกลอนคือ	 ซะรุมะรุดะยู	（猿丸

大夫）	 มีชีวิตอยู่ช่วงศตวรรษที่	 8	 ถึงศตวรรษที	่

9	 ไม่ทราบประวัติที่แน่ชัด	กลอนบทนี้แท้จริงแล้ว

ในหนังสือรวมกลอน	 โคะกิงวะกะฌู	 เขียนไว้ว่าไม่

ทราบผู้แต่ง	 แต่ในหนังสือรวมกลอน	36 ยอดกวี  

（三十六人撰） ของฟุจิวะระ	โนะ	คินโต	(藤原

公任)	 ซ่ึงได้รวบรวมกลอนบทนี้ไว้ด้วยนั้นได้ใส่ช่ือ

ผู้แต่งว่าคือ	ซะรุมะรุดะยู	ตอนท่ีเทะอิกะคัดเลือก

กลอนบทนี้มาจึงใส่ชื่อผู้แต่งกลอนตามนั้น

	 ที่มาของกลอนบทนี้คือ	กลอนบทที่	 215	

ในหนังสือรวมกลอนโคะกิงวะกะฌู （古今和歌

集）13		หมวดฤดูใบไม้ร่วง	กลอนบทนี้บรรยายภาพ 

อันงดงามของใบเมเปิ ้ลในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง	

ชวนให้รู ้สึกอ้างว้างเศร้าสร้อย	 เสียงร�่าร้องของ 

กวางตวัผูท่ี้เรียกหากวางตวัเมียช่วยเสรมิอารมณ์เศร้า 

ของฤดูใบไม้ร่วงอันเป็นลักษณะเด่นของกลอนบทน้ี	

ค�าเกริ่นน�าของกลอนบทนี้ในโคะกิงวะกะฌู เขียนไว้
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ว่า	 เป็นกลอนที่แต่งขึ้นในงานแข่งขันประชันกลอน

ท่ีต�าหนักของเจ้าชายโคะเระซะดะ	（是貞親王

家歌合）	 งานประชันกลอนนี้จัดขึ้นราวปลาย

ศตวรรษที่	 9	อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า	ความคิด

ที่ว่าฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูแห่งความเศร้าสร้อยนั้นมีมา

นานตั้งแต่ยุคสมัยนั้นแล้ว

	 กวาง（鹿）เป็นสัตว์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

วรรณกรรมญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน	 ใน โคะจิกิ	ซึ่ง

เป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ ่นก็มีกวาง

ปรากฏอยู่บ่อยคร้ัง	 โดยกล่าวถึงกวางว่าเป็นสัตว์ 

รับใช้ของเทพ	นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงเรื่องราวที่

เทพแปลงร่างเป็นกวางขาวมาปรากฏตัวให้เห็น	

และยังมีต�านานเก่ียวกับกวางซึ่งบอกเล่าถึงที่มา

ของชื่อสถานที่ต่างๆ	ของญี่ปุ่นด้วย	 (ทะมุระ	เค็นจิ,	

2007:27)	ส่วนในกลอนญี่ปุ่นนั้น	ตั้งแต่หนังสือรวม

กลอน	มันโยฌู ในสมัยนาราเป็นต้นมา	ก็มักกล่าวถึง

เสียงร้องของกวางอยู่บ่อยครั้ง	 เสียงของกวางตัวผู้ที่

ร้องเรียกหากวางตัวเมียสื่อถึงความคะนึงหาภรรยา

หรือคนรักซึ่งอยู่ห่างไกล	และมักใช้สื่อถึงความเศร้า

สร้อยเงียบเหงาของฤดูใบไม้ร่วงด้วย

 6.2.2	กลอนบทที่	8

わが庵は　都のたつみ　しかぞ住む　世

をうぢ山と　人はいふなり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

喜撰法師

กระท่อมของฉันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ

เมืองหลวง	 ฉันใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเช่นนี้(ในที่ซึ่ง

กวางอาศัยอยู่)บนภูเขาที่ผู ้คนเรียกกันว่าภูเขาอุจิ

(ภูเขาแห่งความทุกข์ระทม)

																																															พระคิเซ็น

	 พระคิเซ็น	（喜撰法師） มีชีวิตอยู่ช่วง

ครึ่งหลังของศตวรรษที่	 9	 ไม่ทราบประวัติแน่ชัด	

ทราบเพียงว่าเป็นพระอาศัยอยู ่ที่ภูเขาอุจิโดยมี

กล่าวถึงไว้ในหนังสือ	มุเมียวโฌ	（無名抄） ของ

คะโมะ	 โนะ	 โฌเมะอิ	（鴨長明）	 ปัจจุบันมีถ�้า

เล็กๆ	 ช่ือว่าถ�้าคิเซ็นอยู่บนภูเขาอุจิซ่ึงเป็นหลักฐาน

แสดงร่องรอยในอดีตของพระรูปนี้	พระคิเซ็นเป็น	1	

ใน	6	กวีเอกของยุคนั้น	（六歌仙） ซึ่งได้รับการ 

วิจารณ์โดยคิโนะท์ซุระยุกิ	（紀貫之)กวีเอกสมัย

เฮอันว่า	“บทกลอนใช้ค�าได้ดี	 แต่ตอนเริ่มต้นและ

ตอนจบของกลอนไม่มีความสอดคล้องกัน	 เปรียบ

เสมือนกับการมองดูพระจันทร์ในฤดูใบไม้ร่วงแล้วมี

เมฆมาบดบัง”	บทกลอนท่ีหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน

และมีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเป็นบทกลอนของพระคิ

เซ็นมีเพียงกลอนบทนี้เท่านั้น

	 แหล่งที่มาของกลอนบทนี้คือ	กลอนบทที	่

983	ในหนังสือรวมกลอนโคะกิงวะกะฌู		กลอนบท

นี้ใช้เทคนิคค�าซ้อนทับพ้องเสียง	กล่าวคืออาศัยการ

พ้องเสียงของค�าว่า うぢ ในวรรคที่	4	ซึ่งเป็นชื่อของ

ภูเขาอุจิ	（うぢ山 หรือ	宇治山）	และค�าว่า	憂

し (ทุกข์ร้อน	ขมข่ืน)	การใช้ค�าพ้องเสียงของค�าท้ัง

สองในกลอนบทนี้ได้ส่งอิทธิพลต่อวรรณกรรมตั้งแต่

กลางสมัยเฮอันเป็นต้นมา	อย่างเช่น	ในวรรณกรรม

เรื่อง	เก็นจิโมะโนะงะตะริ	เจ้าชายฮะชิโนะมิยะ（八

宮）ปรารถนาท่ีจะละทิ้งเร่ืองราวทางโลกอันเป็น

ทุกข์	（世を憂し）	จึงได้เข้ามาอาศัยอยู่ในหุบเขา

อุจิ	นับแต่น้ันเจ้าชายองค์นี้จึงถูกเรียกช่ือว่า	อุจิโนะ

ฮะชิโนะมิยะ	（宇治の八宮）	 (อิโตะอิ	มิชิฮิโกะ,	

1998:124)	ภูเขาอุจิอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง

อุจิ	จังหวัดเกียวโต	ปัจจุบันมีชื่อว่า	ภูเขาคิเซ็น（喜

撰山） ในสมัยเฮอันพวกขุนนางนิยมหลบหนีเรื่อง

วุ ่นวายต่างๆ	มาพักร้อนกันที่นี่	 จึงมีบ้านพักตาก

อากาศของพวกขุนนางอยู่เป็นจ�านวนมาก	และยัง

เป็นฉากส�าคัญในวรรณกรรมเรื่องเก็นจิโมะโนะงะ
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ตะริ	（源氏物語）ภาคสุดท้ายด้วย	ส่วนค�าว่า	し

か ในวรรคที่	 3	นั้นหมายถึง	“เช่นนี้	 ตามท่ีว่ามา

นี้”	แต่ก็อาจตีความในอีกนัยหนึ่งว่าหมายถึง	กวาง	

（鹿） ซึ่งถ้าเป็นในความหมายหลังนี้	วรรคที่	3	จะ

ได้ความว่า	“ที่ซึ่งกวางอาศัยอยู่”	อันเป็นการแสดง

ภาพว่ากระท่อมอยู่ในป่าเขาซึ่งพวกสัตว์ป่าอย่าง

กวางอาศัยอยู ่	 กลอนบทนี้มีการตัดจบประโยคท่ี

วรรคที่	3	โดยจบด้วยค�ากริยา	すむ (อาศัยอยู่)

	 ภาพการใช้ชีวิตอย่างสันโดษในป่าเขาใน

กลอนบทนี้ให้อารมณ์ความรู้สึกที่เปลี่ยวเหงา	ค�าว่า	

しか ซึ่งตีความหมายว่า	“กวาง”	ได้นั้น	ก็เป็นค�า

ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเงียบเหงาเศร้าสร้อย

ด้วย	 ในกลอนญี่ปุ่นนั้นเสียงร้องของกวางที่เรียกหา

คู่รักมักปรากฏบ่อยในกลอนหมวดฤดูใบไม้ร่วงโดย

จะส่ืออารมณ์อันเศร้าสร้อยเปลี่ยวเหงา	กลอนบทนี้

จึงเป็นการบรรยายภาพการใช้ชีวิตอย่างสันโดษใน

ป่าเขาของพระคิเซ็นโดยแฝงความรู้สึกที่เงียบเหงา

เอาไว้

	 6.2.3	กลอนบทที่	83

世の中よ　道こそなけれ　思ひ入る 

山の奥にも　鹿ぞ鳴くなる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　皇太后宮大夫俊成

ในโลกนี้ไม่มีหนทางใดที่ฉันสมควรจะก้าวเดินไป	

แม้แต่ในหุบเขาลึกที่ฉันปรารถนาจะเข้ามาอาศัยอยู่

น้ี	 เสียงร้องคร�่าครวญของกวางก็ยังแว่วเข้ามาให้

ได้ยิน

																																					ฟุจิวะระ	โนะ	โทะฌินะร	ิ

	 ผู้แต่งคือ	ฟุจิวะระ	 โนะ	 โทะฌินะริ	（藤

原俊成） หรือที่มักเรียกกันว่า	ฌุนเซะอิ	มีชีวิต 

อยูช่่วง	ค.ศ.	1114-1204	เป็นบุตรของฟจิุวะระ	โนะ	

โทะฌิตะดะ	（藤原俊忠） และเป็นบิดาของฟุจิ

วะระ	 โนะ	ซะดะอิเอะ	ผู้เรียบเรียงเฮียะกุนินอิฌฌุ 

กลอนของเขาเน้นอารมณ์ความงามแบบยูเง็น	 

（幽玄） คืองดงามแบบประณีตสูงส่งลึกซึ้ง	ฌุน

เซะอิเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือรวมกลอน เซ็นสะอิวะ

กะฌู （千載和歌集）	และยังเป็นผู้เขียนหนังสือ

วิจารณ์กลอนโคะระอิฟูเตะอิโฌ （古来風体抄） 

นอกจากนี้ยังท�าหน้าท่ีเป็นกรรมการตัดสินงาน

แข่งขันประชันกลอนหลายครั้งด้วย	ผลงานหนังสือ

รวมกลอนของเขาเองคือ	 โชฌูเอะอิโซ （長秋詠

藻）

	 ท่ีมาของกลอนบทน้ีคือ	กลอนบทท่ี	1151	

ในหนังสือรวมกลอน	 เซ็นสะอิวะกะฌู （千載和

歌集）	หมวดเบ็ดเตล็ด	กลอนบทนี้เป็นกลอนที่

ฌุนเซะอิแต่งขึ้นในงานประชันกลอนจุกกะอิเฮียะ

กุฌุ	（述懐百首） ขณะที่เขาอายุประมาณ	28	

ปี	ตอนนั้นบิดาของเขาเสียชีวิตแล้ว	และในขณะนั้น

เพื่อนพ้องคนรู้จักที่สนิทสนมกันเช่น	ซะอิเงียว	（西

行）14	ต่างก็พากันออกบวช	ฌุนเซะอิจึงอยู่ในช่วง

ที่ครุ่นคิดจริงจังเกี่ยวกับหนทางข้างหน้าของตนว่า

สมควรจะเดินไปบนเส้นทางใดดี		ข้อความ	2	วรรค

แรก	世の中よ　道こそなけれ	 เป็นการแสดง

ความรู้สึกนึกคิดของกวีท่ีคิดว่าไม่มีเส้นทางใดท่ีตน

สมควรจะก้าวเดินไป	ซึ่งเป็นการตัดจบประโยคก่อน

ที่จะขึ้นประโยคใหม่ในวรรคที่	3		ส่วน	3	วรรคหลัง	

思ひ入る　山の奥にも　鹿ぞ鳴くなる 

เป็นการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกของกวีที่ได้ยิน

เสียงร้องคร�่าครวญของกวางว่า	 แม้แต่ในหุบเขา

ลึกซึ่งกวีปรารถนาจะละทิ้งชีวิตทางโลกและเข้ามา

อาศัยอยู่นั้น	ก็ยังหลีกหนีความทุกข์ไปไม่พ้น

14	 กวีเอกปลายสมัยเฮอัน	มีชีวิตอยู่ช่วง	ค.ศ.	1118-1190
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	 การที่ฌุนเซะอิคัดเลือกกลอนบทนี้ไว้ใน

หนังสือรวมกลอน	เซ็นสะอิวะกะฌู	ที่เขาเป็นผู้เรียบ

เรียงน้ัน	แสดงว่ากลอนบทนี้เป็นผลงานกลอนที่ดี

เด่นในความคิดของเขา	นอกจากนี้ในหนังสือรวม

กลอนหลายชิ้นที่เทะอิกะบุตรชายของเขาเป็นผู ้

เรียบเรียงก็ปรากฏกลอนบทน้ีอยู่ด้วย	 จึงเป็นหลัก

ฐานแสดงว่ากลอนบทนี้เป็นผลงานที่เป็นที่ยอมรับ

ในฐานะกลอนที่ดีเด่นบทหนึ่งของฌุนเซะอิ	 (ฌิมะส	ุ

ทะดะโอะ,	2011:178)

	 กวางเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงฤดู

ใบไม้ร่วง	 เสียงร้องหาคู่ของมันสื่อถึงความโศกเศร้า

และเปล่าเปลี่ยว	 และยังใช้สื่อถึงการตัดจากทาง

โลกไม่ขาดอีกด้วย	 เสียงกวางในกลอนบทนี้จึงสื่อถึง 

ความโศกเศร้าสิ้นหวังของฌุนเซะอิซึ่งก�าลังเสาะหา 

หนทางที่จะหลีกหนีจากความทุกข์	 แต่ในที่สุดก็

หาไม่พบ	

	 จากกลอนท้ัง	3	บทข้างต้น	สรุปได้ว่า	ใน เฮียะ 

กุนนิอฌิฌ	ุ เสยีงร้องของกวางใช้สือ่อารมณ์เงียบเหงา 

เปล่าเปลี่ยวของกวี	และมักใช้เสริมภาพบรรยากาศ

อันเศร้าสร้อยเงียบเหงาของฤดูใบไม้ร่วงด้วย

 6.3 ไก่

	 ใน เฮียะกุนินอิฌฌุ	มีกลอนท่ีกล่าวถึงไก่

อยู่	1	บท	ได้แก่	กลอนบทที่	62

 6.3.1	กลอนบทที่	62

夜をこめて　鳥の空音は　はかるとも　よ

に逢坂の　関はゆるさじ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　清少納言   

ถึงแม้คิดจะมาหลอกกันโดยเลียนเสียงไก่ขันท้ังๆ	 ท่ี

ฟ้ายังมืดอยู่	ด่านโอซะกะแห่งนี้ยังไงก็ไม่อนุญาตให้

ท่านผ่านเข้ามาหรอก

																																															เซะอิโฌนะงน

	 ผู้แต่งกลอนคือ	 เซะอิโฌนะงน	มีชีวิตอยู่

ช่วง	ค.ศ.	966-1027	 เป็นธิดาของคิโยะฮะระ	โนะ	

โมะโตะซุเกะ	（清原元輔） เป็นนางก�านัลรับใช้ 

พระนางเทะอฌิ	ิ（中宮定子）	มเหสขีองจกัรพรรดิ 

อิชิโจ	（一条天皇） และเป็น	1	 ใน	36	กวีท่ีฟุ

จิวะระ	 โนะ	คินโต	ยกย่องให้เป็นกวีเอกในสมัยเฮ

อัน	 เซะอิโฌนะงนรู ้รอบทั้งในด้านกลอนจีนและ

ประวัติศาสตร์จีน	และเป็นผู้แต่ง	มะกุระโนะโซฌิ  

（枕草子） วรรณกรรมประเภทความเรียงท่ีเก่า

แก่ที่สุดของญี่ปุ่น	มีผลงานหนังสือรวมกลอนของตัว

เองคือ เซะอิโฌนะงนฌู（清少納言集） 

	 ที่มาของกลอนบทนี้คือ	กลอนบทที่	 939	

ในหนังสือรวมกลอน	 โกะฌูอิวะกะฌู （後拾遺

和歌集）15	หมวดเบ็ดเตล็ด	 ในค�าเกริ่นน�ากลอน

บอกไว้ว่า	ฟุจิวะระ	โนะ	ยุกินะริ	（藤原行成） ได้

อยู่สนทนากับกวีในวังจนดึกดื่น	และได้ขอตัวกลับ

เนื่องจากว่าวันรุ่งขึ้นเป็นวันไม่ดีซึ่งต้องเก็บตัวอยู่ที่

บ้าน	（物忌）	ตามความเช่ือเร่ืองโชคลางของคน

ญี่ปุ่นสมัยนั้น	ถ้าวันไหนเป็นวันไม่ดีของคนๆ	นั้น

แล้ว	จะห้ามไม่ให้เข้ามาอยู่ในวัง	พอเช้าวันรุ่งขึ้น	 

ยุกินะริได้ส่งจดหมายมาหากวีโดยเขียนว่า	“เสียงไก่

ขันเร่งจึงต้องรีบกลับ”	กวีจึงตอบจดหมายกลับโดย

กล่าวว่า	“เสียงไก่เมื่อคืนคงจะเป็นเสียงไก่ขันท่ีด่าน

หันกู่กวนสินะ”	 โดยเป็นการอ้างอิงประวัติศาสตร์

จีนสมัยปลายยุคจ้ันกว๋อคือเรื่องของเมิ่งฉางจวิน	 

（孟嘗君） แห่งรัฐฉีที่ถูกอ๋องรัฐฉินเชิญไปยังรัฐ

15	หนังสือรวมบทกลอนญี่ปุ่นล�าดับที่	4	ที่จักรพรรดิญี่ปุ่นมีพระบรมราชโองการให้รวบรวมขึ้น	จักรพรรดิฌิระกะวะ	（白河天皇） โปรดเกล้าฯ	ให้ฟุ
จิวะระ	โนะ	มิชิโตะฌิ	（藤原通俊） เป็นผู้เรียบเรียง		เสร็จในปี	ค.ศ.	1087
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ฉิน	อ๋องรัฐฉินคิดกักตัวเมิ่งฉางจวินเอาไว้	 แต่เมิ่ง

ฉางจวินรู ้ทันจึงหลบหนีมาในเวลากลางคืนจนถึง

ด่านหันกู่กวน	（函谷関） ตามระเบียบต้องรอจน

ยามฟ้าสางเมื่อไก่เริ่มขันแล้วประตูด่านจึงจะเปิด

ออก	ในบริวารของเมิ่งฉางจวินมีคนเลียนเสียงไก่ขัน

ได้	จึงส่งเสียงไก่ขันออกมา	นายด่านจึงเปิดด่านให้

คณะของเขาผ่านไป	 เมิ่งฉางจวินจึงกลับถึงรัฐฉีโดย

ปลอดภัย

	 กวีได้อ้างอิงเรื่องเสียงไก่ที่ด่านหันกู่กวน

นี้	 ยุกินะริจึงตอบจดหมายกลับมาว่า	“เป็นด่านก็

จริง	แต่เป็นด่านโอซะกะเพื่อจะพบเจอท่าน”	ด่าน

โอซะกะในอดีตนั้น	 ที่ตั้งของด่านอยู ่ระหว่างเขต 

จังหวัดฌิงะและจังหวัดเกียวโตในปัจจุบัน	ชื่อด่าน 

“โอซะกะ” （逢坂） มคีวามหมายสือ่ถงึการได้พบเจอ 

และมีสัมพันธ์กันของชายหญิง	กวีจึงแต่งกลอนบท

น้ีตอบตัดรอนอีกฝ่ายโดยกล่าวว่า	“ถึงแม้คิดจะมา

หลอกกันโดยเลียนเสียงไก่ขันทั้งๆ	ที่ยังมืดอยู่	 แต่

ยังไงด่านโอซากะแห่งนี้ก็ไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า

มา”	ค�าว่า	逢 ในชื่อด่าน	“โอซะกะ”	เป็นค�าซ้อน

ทับพ้องเสียงกับค�าว่า 逢ふ ซึ่งหมายถึงการได้พบ

เจอและมีสัมพันธ์กันของชายหญิง	 ดังน้ันในที่น้ีจึง

สื่อได้	2	ความหมายคือ	“อย่างไรก็ไม่ยอมเปิดด่าน”	

และ	“อย่างไรก็ไม่ยอมให้ท่านเข้าหา”

	 ไก่เป็นสัตว์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวรรณกรรม

ญี่ปุ ่นมาอย่างยาวนาน	 ในต�านานเทพญี่ปุ ่นก็มีไก่

ปรากฏอยู่บ่อยครั้ง	 เสียงของไก่เป็นสิ่งบ่งบอกเวลา

รุ่งสาง	 ไก่เป็นบริวารของเทพแห่งดวงอาทิตย์	และ

มีภาพลักษณ์ในการปัดเป่าความมืดออกไป	 (ซุสุกิ	

ฮิเดะโอะ,	2007:42)	แต่ทว่ากลอนบทนี้ไม่ได้อ้างอิง

ถึงไก่ในต�านานเทพญี่ปุ่น	แต่อ้างอิงถึงไก่ในต�านาน

เรื่องเล่าที่มีชื่อเสียงของจีน	 ในวรรณกรรม	มะกุ

ระโนะโซฌิ	ของเซะอิโฌนะงนก็มีการกล่าวถึงการ

โต้ตอบกลอนบทนี้ระหว่างเซะอิโฌนะงนกับยุกินะร ิ

โดยเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็ได้กลายเป็นที่เล่าขานกันอย่าง

สนุกสนานในหมู่นางก�านัลที่รับใช้พระมเหสีเอกใน

วัง	 เสียงไก่ขันที่หลอกให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดว่า

เป็นเวลาเช้า	ทั้งๆ	ที่ยังเป็นเวลากลางคืนนั้น	 สื่อ

ความหมายของการ	“หลอกลวง”	 เซะอิโฌนะงน

จึงอ้างถึงเสียงไก่ขันดังกล่าวเพื่อแสดงว่าตนไม่หลง

เชื่อค�าหวานหลอกลวงของอีกฝ่ายและอย่างไรเสีย

ก็ไม่ยอมให้อีกฝ่ายเข้าหา	การเอ่ยกลอนโดยอ้างอิง

ถึงต�านานจีนเรื่องเสียงไก่ขันที่ด่านหันกู ่กวนเพื่อ

ตัดรอนอีกฝ่ายนี้แสดงให้เห็นภูมิความรู ้และไหว

พริบปฏิภาณของเซะอิโฌนะงนได้เป็นอย่างดี	

 6.4 จิ้งหรีด

	 ใน เฮียะกุนินอิฌฌุ มีกลอนท่ีกล่าวถึง

จิ้งหรีดอยู่	1	บท	ได้แก่	กลอนบทที่	91

 6.4.1	กลอนบทที่	91

きりぎりす　鳴くや霜　夜のさむしろに衣

方敷き　ひとりかも寝む

　　　　　　　　　後京極摂政前太政大臣

   

ในค�่าคืนท่ีหนาวเหน็บจนน�้าค้างแข็งลงจับและ

จิ้งหรีดส่งเสียงร�่าร้อง		ฉันจะต้องปูชายแขนเสื้อข้าง

เดียวนอนอยู่บนเสื่ออย่างเดียวดายกระนั้นหรือ

    	อัครมหาเสนาบดีผู้ส�าเร็จราชการโกะเกียวโงะกุ

	 ผู้แต่งกลอนคือ	ฟุจิวะระ	โนะ	โยะฌิท์ซุเนะ	

（藤原良経） มีชีวิตอยู่ช่วง	 ค.ศ.	 1169-1206	

เป็นบุตรคนที่	2	ของคุโจ	คะเนะสะเนะ	（九条兼

実） และได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นถึงอัครมหาเสนาบดี

ผู ้ส�าเร็จราชการ	（摂政太政大臣） และยัง

มีช่ือเรียกว่า	 โกะเกียวโงะกุ	（後京極） อีกด้วย	

โยะฌิท์ซุเนะเป็นผู้เขียนบทน�าในหนังสือรวมกลอน	
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ฌิงโกะกิงวะกะฌู	（新古今和歌集）	 และมี 

ผลงานหนังสือรวมกลอนของเขาเองคือ	อะกิฌิโนะ

เกซเซะอิฌู （秋篠月清集）

	 ที่มาของกลอนบทน้ีคือ	กลอนบทที่	 518	

ในหนังสือรวมกลอน ฌิงโกะกิงวะกะฌู	 หมวดฤดู

ใบไม้ร่วง	กลอนบทน้ีน�าเอาเน้ือหาในกลอนเก่า	 2	

บทมาแต่งใหม่16	 โดยกลอนเก่าที่ว่าก็คือ	กลอนของ

คะกิโนะโมะโตะ	โนะ	ฮิโตะมะโระ	ที่ว่า	“ฉันจะต้อง

นอนคนเดียวในค�่าคืนท่ียาวนานดุจด่ังหางของนก

ป่าที่ห้อยย้อยลงมากระนั้นหรือ”	(กลอนบทที่	3	ใน	

เฮียะกุนินอิฌฌุ)	และกลอนบทที่	 689	 ใน โคะกิง

วะกะฌู	ที่ว่า	“คืนนี้เธอผู้นั้นก็คงจะปูชายแขนเสื้อ

ข้างเดียวนอนรอฉันอยู่บนเส่ืออย่างเดียวดาย”	（さ

むしろに　衣かたしき　今宵もやわれを 

待つらむ　宇治の橋姫） ส่วนกลอนท่ีแต่ง

ใหม่น้ันได้เสริมภาพของจิ้งหรีด	（きりぎりす)17 

ลงไปซ่ึงท�าให้จินตนาการโยงไปถึงการนอนพักแรม

อยู่คนเดียวในป่า	ส่วนค�าว่า	さむしろ ในวรรค

ที่	4	 เป็นการใช้เทคนิคค�าซ้อนทับพ้องเสียง	 โดยค�า

ว่า	さむし หมายถึง	“เหน็บหนาว”	และค�าว่า	む

しろ หมายถึง	“เสื่อที่ใช้ปูนั่งหรือนอน”	ส่วนการ

เอาชายแขนเสื้อมาปูบนเสื่อเพื่อใช้เป็นผ้าปูนอน

นั้น	 สมัยก่อนหากชายหญิงนอนร่วมกัน	 ต่างฝ่าย

ต่างก็จะใช้ชายแขนเสื้อของตนปูให้อีกฝ่ายนอน	แต่

ในกลอนบทน้ีกวีใช้ชายแขนเสื้อข้างเดียวปูนอนอยู่

อย่างเดียวดาย

	 ในวรรณกรรมญี่ปุ ่น	 จิ้งหรีดมักใช้สื่อถึง

ความเศร้าและความเงียบเหงา	 เสียงของจิ้งหรีด

ช่วยเสริมบรรยากาศอันเศร้าสร้อยของฤดูใบไม้ร่วง	

และมักปรากฏในฉากสถานที่รกร้างที่มีไม้เลื้อยขึ้น

อยู่ด้วย	 (โคะบะยะฌิ	 โฌจิโร,	 2009:411)	กลอน

บทนี้แท้จริงแล้วเป็นกลอนที่แต่งขึ้นในงานประชัน

กลอนที่จักรพรรดิโกะโตะบะทรงจัดข้ึนในปี	 ค.ศ.

1200	ก่อนหน้าที่กวีจะเข้าร่วมแต่งกลอนในงานนั้น 

ภรรยาได้เสยีชีวติจากไป	กลอนบทนีจึ้งสะท้อนอารมณ์ 

เศร้าและเงียบเหงาของกวีที่เพิ่งจะสูญเสียภรรยาไป	

เสียงร�่าร้องของจิ้งหรีดในกลอนก็ช่วยเสริมอารมณ์

เศร้าและเงียบเหงาของกวีให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 จากท้ังหมดน้ีสรุปได้ว ่า	 สัตว์ท่ีปรากฏ

อยู่ในบทกลอน	 เฮียะกุนินอิฌฌุ	 ถูกใช้เพื่อสื่อถึง

สิ่งต่างๆ	 เช่น	 อารมณ์ความรู ้สึกของกวี	 ต�านาน

เรื่องเล่า	 และยังช่วยสื่อภาพในความเปรียบด้วย	

นอกจากนี้	 บทกลอนใน	 เฮียะกุนินอิฌฌุ	ที่มีการ

บรรยายถึงเสียงร้องของสัตว์นั้น	 ต่างก็มีลักษณะ

ร่วมกันคือ	 เสียงร้องของสัตว์ในกลอนต่างก็ช่วย

สื่อภาพบรรยากาศอันเศร้าสร้อยหรือสื่ออารมณ์

ความเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวของกวีให้เห็นเด่นชัด

ยิ่งขึ้น	 ในหนังสือรวมกลอนอื่นมักมีภาพของสัตว์

ที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกในด้านที่สดใสรื่นเริงอยู่ใน

กลอนบางบทด้วย	แต่ทว่าใน	 เฮียะกุนินอิฌฌุ กลับ

ไม่ปรากฏกลอนที่ใช้สัตว์เพ่ือสื่ออารมณ์ความรู้สึก

ในด้านที่สดใสรื่นเริงดังกล่าว	จุดนี้จึงอาจนับได้ว่า

เป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์ใน เฮียะกุนินอิฌฌุ ที่

แตกต่างจากในหนังสือรวมกลอนอื่น	การใช้สัตว์สื่อ

อารมณ์เศร้าสร้อยเปลี่ยวเหงาในใจลึกๆ	 เช่นนี้ยัง

สะท้อนให้เห็นลักษณะแนวทางกลอนของเทะอิกะ 

ผู้เรียบเรียง เฮียะกุนินอิฌฌุ ที่นิยมกลอนที่แฝงไว้

ด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันลึกซ้ึงหรือท่ีเรียกว่า	อุฌิน	

（有心） ด้วย

16	กลอนเก่าท�าใหม	（本歌取りฮงกะโดะร）ิ คือการน�ากลอนที่มีอยู่เดิมมาแต่งใหม่โดยยังคงเนื้อหาคล้ายของเดิมเพียงแต่เปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน
17	 ในสมัยก่อนค�าว่า	きりぎりす จะหมายถึง	“จิ้งหรีด”	ซึ่งจะต่างกับในภาษาปัจจุบันที่หมายถึง	“ตั๊กแตน”
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หรือใช้ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาพลักษณ์หรือ

บทบาทหน้าที่ของสัตว์ในหนังสือรวมกลอนอื่นหรือ
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1	 อาจารย์	สาขาวิชาประวัติศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	Ph.D.	in	Economics

 ยูจิ มิซูคาม1ิ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

	 งานศึกษาช้ินนี้มุ ่งเน้นศึกษาความเป็นมาของการเจรจา

แก้ไขปัญหากรณีเงินเยนพิเศษ	ซึ่งถือเป็นอุปสรรคใหญ่อย่างหนึ่งใน 

ความสัมพันธ์ของญี่ปุ่น-ไทย	และจะพิจารณาถึงสาเหตุที่ญี่ปุ่นตัดสินใจ 

ยอมรับข้อเสนอของไทย	 โดยพิจารณากระบวนการและเนื้อหา 

การประชุมในรัฐสภาญี่ปุ ่นเพื่อรับรองในประเด็นนี้อย่างละเอียด	 

ผลการศึกษาพบว่าค�าอธิบายของนายกรัฐมนตรี	 ฮายาโตะ	อิเคดะ 

ในการตัดสินใจอ่อนข้อต่อประเทศไทยนั้น	สรุปได้	2	ประเด็น	คือ	(1) 

ประเทศไทยเป็นคู่ค้าที่ส�าคัญของประเทศญี่ปุ่น	การที่ญี่ปุ่นได้เปรียบ

ดุลการค้าเป็นอย่างมากนั้น	 อาจมีโอกาสถูกกีดกันทางการค้าจาก

ประเทศไทยได้	 (2)	ญี่ปุ่นได้พยายามเจรจาต่อรองกับรัฐบาลไทยเพื่อ

ให้ลดภาระด้านการช่วยเหลือของญี่ปุ่นต่อไทยอย่างเต็มที่แล้ว	แต่ไม่

ประสบความส�าเร็จ	แต่ค�าอธิบายดังกล่าวถูกพรรคฝ่ายค้านโต้แย้งว่า

มีเหตุผลที่แท้จริงในการอ่อนข้อให้ความช่วยเหลือครั้งนี้คือ	ต้องการ

สนับสนุนประเทศที่ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์	 ซึ่งเป็นค�าอธิบายที่

มีความน่าเชื่อถือมากกว่าค�าอธิบายของฝ่ายรัฐบาลในบริบทของ

สงครามเย็น	แต่อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากการช�าระเงินเยนพิเศษครั้งนี้

มีบทบาทส�าคัญอย่างมากที่ท�าให้ญี่ปุ่นได้ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจ

ต่อประเทศไทย	 เหตุผลที่ญี่ปุ่นยอมประนีประนอมต่อประเทศไทยจึง

มักถูกอธิบายด้วยเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	แต่หากพิจารณา

ท่าทีทางการทูตของนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะท่ีแสดงออกอย่าง

ชัดเจนว่าจะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่าง

เต็มที่	 ก็จะเข้าใจได้ว่ามีเจตนารมณ์ที่จะขยายบทบาทมาสู่ภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนที่สหรัฐอเมริกาด้วยมาตรการความ 

ช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ

การอภิปรายในรัฐสภาญี่ปุ่น เรื่อง การแก้ไขปัญหา
เงินเยนพิเศษระหว่างญี่ปุ่น-ไทย
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Abstract

	 This	 study	 focuses	on	negotiations	between	

Japan	and	Thailand	 to	 resolve	“Special	 Yen	Prob-

lem”	which	was	one	of	 the	serious	obstacles	 in	 the	

Japan-Thai	 relationship,	and	examine	why	Prime	Min-

ister	Hayato	 Ikeda	decided	to	make	a	concession	 to	

Thailand	by	endorsing	 the	settlement	of	 Japan-Thai	

Special	Yen	Problem	 in	the	parliamentary	debate,	 in	

the	debate,	PM	Ikeda	justified	the	concession.	His	argu-

ment	can	be	summarized	into	two	accounts	(1)	Trade	

imbalance	might	 let	Thailand	 impose	an	economic	

sanction	on	Japan,	and	(2)	 the	negotiations	were	not	

successful	 in	 reducing	 the	payment.	The	opposition	

parties	argued	that	there	was	a	hidden	agenda	which	

was	to	support	Thailand	against	communism.	It	is	more	

reliable	 than	Japanese	government’s	considering	 the	

political	context	of	the	Cold	War.	

Japanese Parliamentary Debate on Settlement 
of Japan-Thai “Special Yen Problem”

Yuji  Misukami1

Faculty of Humanities, Chiang Mai University

1	 Lecturer,	Department	of	History,	Faculty	of	Humanities,	Chiang	Mai	University	(Ph.D	in	Economics)
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การอภิปรายในรัฐสภาญี่ปุ่น เรื่อง การแก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษระหว่างญี่ปุ่น-ไทย

1. บทน�ำ
	 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง	 ในวันที่	 2	

พฤษภาคม	ค.ศ.	1942	ประเทศญี่ปุ่นได้ท�าข้อตกลง

กับประเทศไทยในการเปิดบัญชีกู ้ยืมเงินจากไทย

โดยใช้ค่าเงินเยน	ข้อตกลงนี้ส่งผลให้ญี่ปุ่นสามารถ

แลกเงินสกุลบาทจากบัญชีและสามารถน�าไปซ้ือ

ยุทโธปกรณ์และยุทธปัจจัยที่ส�าคัญแก่กองทัพญ่ีปุ่น

ในประเทศไทย	แต่ได้เกิดปัญหาการช�าระหนี้เกิด

ขึ้น	 เรียกว่า	“ปัญหาเงินเยนพิเศษ”	 เนื่องจากการ

ตีความข้อตกลงที่แตกต่างกัน	 ซึ่งท�าให้ปัญหานี้

กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทย-ญี่ปุ่น

	 เดือนพฤศจิกายน	 ค.ศ.	 1961	 นายก

รัฐมนตรี	ฮายาโตะ	อิเคดะ	พรรคเสรีประชาธิปไตย

(LDP)	 ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อพบปะ

กับ	จอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	นายกรัฐมนตรีของไทย	

และต่อมาในวันที่	31	มกราคม		ค.ศ.	1962	ได้มีการ

ลงนาม	“ความตกลงเพื่อเปลี่ยนแทนบทบางบทของ

ความตกลงระหว่างประเทศญี่ปุ่น	กับ	ประเทศไทย	

เก่ียวกับการระงับ	 “ปัญหาเงินเยนพิเศษ”	 ซึ่ง 

รายละเอียดของเนื้อหานั้นถือได้ว่าฝ่ายญี่ปุ่นได้ยอม

เสียเปรียบต่อประเทศไทยอย่างมาก	และข้อตกลง

ครั้งใหม่นี้ท�าให้ความตึงเครียดระหว่างสองรัฐบาล

ที่ด�าเนินมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่	 2	 ผ่อน

คลายลง	ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง

มิตรภาพที่เหนียวแน่นอย่างมากระหว่างทั้งสอง

ประเทศ	อย่างไรก็ตาม	ถึงแม้ว่าการแก้ไขปัญหาเงิน

เยนพิเศษจะมีผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจอย่างมาก 

แต ่การศึกษาถึงป ัจจัยที่ท�าให ้นายกรัฐมนตรี 

ฮายาโตะ	 อิเคดะ	ยอมอ่อนข้อต่อประเทศไทย	ก็

ยังไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเพียงพอ	 ดังนั้นงาน

ศึกษาชิ้นนี้จึงมุ ่งเน้นการศึกษาการแก้ไขปัญหา 

เงินเยนพเิศษในเชิงการเมอืงและเจาะลกึการอภปิราย 

ภายในรัฐสภาญี่ปุ่น	 เพื่อที่จะเข้าใจถึงการตัดสินใจ

ของนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะอย่างลึกซึ้ง

2. ควำมเป็นมำของปัญหำเงินเยนพิเศษ

 2.1. ระบบเงินเยนพิเศษในช่วงสงครำม 

โลกครั้งที่ 2

	 ในวันท่ี	 9	ธันวาคม	ค.ศ.	1941	กองทัพ

ญี่ปุ ่นได้เข้าประจ�าการในประเทศไทยและได้ใช้

จ่ายเพื่อยุทโธปกรณ์และยุทธปัจจัยโดยเงินบาทที่

กู้ยืมจากรัฐบาลไทยซ่ึงถือเป็นหนี้สินให้แก่ประเทศ

ญี่ปุ่น	 	ต่อมาในวันท่ี	21	ธันวาคม	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคลังของไทยนายวนิช	ปานะนนท์	 และ

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าไทยเตอิจิ	ซึโบกามิ	 ได้

ท�าบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	ว่าญี่ปุ่นจะกู้ยืมเงิน

จากรัฐบาลไทย	80	ล้านบาท	 (50	ล้านเยน)	 โดย

มีเงื่อนไขว่ารัฐบาลไทยจะให้กู ้ยืมเงินผ่านบัญชี

ธนาคารโยโกฮาม่าสปีชีแบงค์	สาขากรุงเทพฯ		ส่วน

ฝ่ายญี่ปุ ่นจะต้องช�าระหน้ีด้วยทองค�าภายในส้ิน

เดือนมิถุนายน	ค.ศ.	1942	

	 ตั้งแต่เดือนเมษายน	ค.ศ.	1942	ญี่ปุ่นได้

เริ่มปีงบประมาณใหม่และผลักดันให้มีการช�าระ

หนี้	 โดย	“สกุลเงินเยนพิเศษ”	 (สกุลเงินตราที่ไม่มี

ธนบัตรหรือเงินตราที่เป็นรูปธรรม	แต่ก�าหนดขึ้น

เพื่อใช้ส�าหรับคิดค�านวณช�าระค่าใช้จ่ายระหว่าง

ประเทศ	 โดยค�านวณอัตราเทียบเท่าเงินเยนปกติ

ของญี่ปุ ่น)	 แทนท่ีการช�าระหนี้โดยเงินตราของ 

อินโดจีนเดิม	โดยญี่ปุ่นออกกฎเกณฑ์ว่า	1	ใน	3	ของ

ค่าใช้จ่ายในอินโดจีนนั้นจะช�าระเป็นทองค�า	 และ	

2	 ใน	 3	 ส่วนจะช�าระเป็นเงินเยนพิเศษ	 โดยค่า 

ใช้จ่ายเหล่านี้จะฝากอยู่ในบัญชีของธนาคารโยโก 

ฮาม่าสปีชี	(Yokohama	Specie	Bank)	ทั้งนี้รัฐบาล

ญ่ีปุ่นได้ขอร้องต่อรัฐบาลไทยให้ใช้ระบบเงินเยน
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พิเศษเช่นเดียวกับประเทศในอินโดจีนอื่นๆ	รัฐบาล

ญี่ปุ ่นยังมอบเงินให้เปล่ามูลค่า	200	ล้านบาทแก่

ประเทศไทยเพ่ือเพิ่มจ�านวนทองค�าส�ารองของ

ประเทศไทย	 โดยมีเง่ือนไขให้ไทยยอมรับการปรับ

อัตราสมดุลการแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทและเยน

ให้เท่ากัน	และยอมรับการจ่ายช�าระหนี้ที่โตเกียว

โดยรูปแบบเงินเยนพิเศษ

	 ในวันที่	2	พฤษภาคม	ค.ศ.	1942	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังโอคิโนริ	 คายะ	และรักษา

การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	วนิช	ปานะ-

นนท์	 ได้ท�าบันทึกความตกลงว่าด้วยเงินเยนพิเศษ	

ด้วยข้อตกลงน้ีรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ท�าการกู้ยืมเงินจาก

รัฐบาลไทย	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม	ค.ศ.

1942	 เป็นมูลค่า	 40,500,000	 บาท	 (เท่ากับ	

40,500,000	 เยน)	 โดยในส่วนน้ี	 36,500,000	

บาทเป็นค่าใช้จ่ายด้านยุทโธปกรณ์และยุทธปัจจัย

ของกองทัพ	ส่วนอีก	4	ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายใน

การก่อสร้างทางรถไฟไทย-พม่า	 โดย	 50%	ของ

มูลค่ารวมของเงินกู้เหล่านี้	คิดช�าระหนี้ด้วยทองค�า	

ต่อมาในปี	 ค.ศ.	 1943	 รัฐบาลญี่ปุ ่นกู้ยืมเงินจาก

รัฐบาลไทยมูลค่า	 100	 ล้านบาทโดยมีดอกเบี้ย 

ร้อยละ	4%	ต่อปี	 โดย	21%	ที่จ่ายช�าระหนี้นั้นจะ 

ช�าระด้วยทองค�า	ซึ่งการช�าระเงินกู้ส่วนที่เหลือจะ

ช�าระด้วยเงินเยนพิเศษ	แต่เนื่องจากตั้งแต่ฤดูใบไม้

ร่วงของปี	ค.ศ.	1943	กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรได้

โจมตีกองเรือขนส่งของญ่ีปุ่นอย่างต่อเน่ือง	 จึงเป็น

ความเส่ียงอย่างมากต่อญี่ปุ่นในการส่งทองค�าไปยัง

ต่างประเทศ	ท�าให้การบรรลุข้อตกลงนี้เป็นไปอย่าง

ล่าช้าอย่างมาก	และต่อมาในปี	ค.ศ.	1944		กองทัพ

ญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น	จากการที่กองทัพญี่ปุ่น

ได้ซ้ือข้าวไทยเพื่อเป็นเสบียงให้กับทหารญี่ปุ ่นท่ี

ประจ�าการอยู่ในประเทศไทย	อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการ 

ก่อสร้างฐานประจ�าการก็เพิ่มสูงขึ้น	ญี่ปุ่นจึงต้องกู้ยืม 

เงินจากรัฐบาลไทยอีก	417	ล้านบาท	โดยมีดอกเบี้ย 

0.5%	ต่อปี	และมีเงื่อนไขต้องช�าระหนี้ในอีก	5	ปี

ให้หลัง	 	 ในปีถัดไป	ค.ศ.	1945	ญี่ปุ่นกู้ยืมเพิ่มอีก	

834	ล้านบาท	ซึ่งเป็นจ�านวนที่สูงกว่างบประมาณ

ของรัฐไทยในปีนั้น	 (400	ล้านบาท)	 ต่อมาในวัน

ที่	11	กันยายน	ค.ศ.	1945	รัฐบาลไทยได้ประกาศ

ยกเลิกข้อตกลงท่ีท�าไว้กับรัฐบาลญ่ีปุ่นท้ังหมด	 มี

ผลให้บริษัทญี่ปุ ่นและทรัพย์สินของรัฐบาลญี่ปุ ่น

ตกเป็นสมบัติของไทย	ซึ่งในขณะนั้นยอดรวมเงิน

กู้เงินเยนพิเศษที่ญี่ปุ่นท�าสัญญาไว้กับธนาคารแห่ง

ประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า	 1,556,650,000	 เยน	

(บาท)2

 2. 2 ข้อตกลงในปี ค.ศ. 1955

	 ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี	 2	 ประเทศ

ญ่ีปุ ่นและไทยได้ท้ิงช่วงความสัมพันธ์ทางการทูต 

ต่อกัน	และไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ 

บัญชีเงินกู้นี้	 ในปี	 1949	 ได้พบบันทึกท่ีไม่ทราบ

ข้อเท็จจริงว่า	GHQ	(General	Headquarter)	 ได้

มอบทองค�าของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่ง

ให้แก่รัฐบาลไทย	แต่ก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็นการ

ช�าระหนี้3	ต่อมาในปี	1951	ญี่ปุ่นได้ก่อตั้งส�านักงาน

ของรัฐข้ึนท่ีกรุงเทพฯ	 ซ่ึงรัฐบาลไทยได้เรียกร้องให้

ช�าระหนี้เป็นจ�านวน	135,000	ล้านเยน	จากอัตรา

เงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนเยนต่อปอนด์สเตอร์ลิง 

ที่เพิ่มสูงขึ้น	 ในปี	 ค.ศ.	 1954	 รัฐบาลไทยได้ส่ง

เซิร์จ	 ริปส์	 (Serge	Rips)4	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

2	 ค�านวณโดย	市川 (1976)	และ	Ingram	(1971)	ได้ว่า	1,530,100,000	บาท
3 市川 (1976)
4	 Serge	Rips,	Legal	memorandum	with	respect	to	the	Bank	of	Thailand	special	yen	account	at	the	Bank	of	Japan,	1950.



การอภิปรายในรัฐสภาญี่ปุ่น เรื่อง การแก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษระหว่างญี่ปุ่น-ไทย

21jsn Journal Vol.3 No.1

ชาวอเมริกัน	 ไปยังสถานทูตไทยประจ�าญี่ปุ่นต้ังแต่

วันที่	 27	กันยายน	 เพื่อเริ่มเจรจากับตัวแทนของ

กระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงการคลังและ

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในการช�าระหนี้	 ในเดือน

พฤศจิกายน	 1954	 รัฐบาลไทยลดจ�านวนหนี้ลง 

เหลือ	54,000	ล้านเยน	ต่อมาในเดือนมีนาคม	ค.ศ.

1955	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร 

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงต่างประเทศ	 ได้เดินทางไปยังประเทศ

ญี่ปุ่นเพื่อเจรจาลดหย่อนหนี้ให้ลดลงเหลือ	15,000	

ล้านเยน

	 ในช ่วงการเจรจาต ่อรองกับพระเจ ้า 

วรวงศ ์เธอ	 พระองค์เจ ้าวรรณไวทยากร	 ในท่ี

ประชุมกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาสูง 

ญ่ีปุ ่น	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงต ่างประเทศ 

มาโมรุ	 ชิเกมิสึ	 กล่าวว่า	“ในแง่กฎหมายระหว่าง

ประเทศ	ประเทศไทยได้ยกเลิกสนธิสัญญาและ

ข้อตกลงที่ท�ากับญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 2	

แล้ว	 ดังน้ันสัญญาที่ท�าไว้ในช่วงเวลานั้นก็ถือว่า

เป็นโมฆะ”	“ถ้าหากเป็นเช่นนี้แล้ว	ญี่ปุ่นจ�าเป็น

ที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่กองทัพญี่ปุ ่นใช้ไป

ในช่วงสงครามหรือไม่?	ส�าหรับการเจรจากับฝ่าย

ไทยครั้งนี้เป็นการเจรจาทางการทูตเพราะฉะนั้น

ควรจะประนีประนอมในระดับหนึ่ง”	 และ	 “ถ้า

ประนีประนอมได้การค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นรวม

ทั้งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็จะได้รับการ

ส่งเสริมมากขึ้น	แม้ญ่ีปุ่นจะมีภาระมากขึ้นแต่ก็ยัง

คงได้รับผลประโยชน์ในส่วนหน่ึง	 ดังน้ันจึงควรจะ

รีบแก้ไขปัญหานี้ให้ลุล่วง”5		

	 ฝ่ายญี่ปุ่นได้เสนอต่อฝ่ายไทยว่าไม่ควรท่ี 

จะค�านวณอัตราเงินเฟ้อเข้ากับจ�านวนหนี้มูลค่า	

1,500	ล้านเยนในช่วงสงครามโลกครั้งที่	2	ก็ควรจะ

มีค่าเท่าเดิม	นอกจากนี้หนี้สินมูลค่า	44	ล้านเยนท่ี

ญี่ปุ่นจะช�าระด้วยทองค�า	 รวมถึงทองค�าหนัก	0.5	

ล้านตันของไทยท่ีเก็บไว้ท่ีธนาคารของญี่ปุ่น	 ก็ควร

จะต้องค�านวณมูลค่าด้วยอัตราทองค�าในช่วงขณะ

นั้น	 ซึ่งเมื่อคิดรวมทั้งหมดแล้วจะมีมูลค่า	 5,400	

ล้านเยน6	แต่รัฐบาลไทยไม่ยินยอมท่ีจะลดหย่อนหนี้ 

ให้เหลือน้อยกว่า	15,000	ล้านเยน	ดังนั้นท้ังสอง

ฝ่ายได้ตกลงกันร่วมกันว่า	 (1)	ญี่ปุ ่นจะช�าระหนี้	

5,400	ล้านเยนคิดเป็นปอนด์สเตอร์ลิงและแบ่งการ

ช�าระหนี้ภายใน	5	ปี	(2)	เงินคงเหลือ	9,600	ล้านเยน 

ที่หัก	5,400	ล้านเยน	ออกจาก	15,000	ล้านเยนนั้น	

ญี่ปุ่นจะช�าระเป็นเงินกู้	เมื่อได้หลักการเช่นนี้ในวันที่	

16	 เมษายน	ค.ศ.	1955	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	

นายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้นจึงได้เดินทางมาเยือน

ญี่ปุ่นเพื่อเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีอิชิโร่	ฮาโตยาม่า 

หัวหน้าพรรคประชาธิปไตย7	 เพ่ือลงนาม	“ความ

ตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุ่นเก่ียวกับ

การระงับ	“ปัญหาเงินเยนพิเศษ”	ก�าหนดให้ส่วน

เงินมูลค่า	5,400	ล้านเยน	ต้องเริ่มช�าระตั้งแต่วันที	่

9	กรกฏาคม	ค.ศ.	1955	ซึ่งญี่ปุ่นก็ช�าระหนี้หมดสิ้น

ในเดือนมิถุนายน	ค.ศ.	1959

	 ซึ่งในครั้งนั้นพระองค์เจ้าวรรณไวทยากร 

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงต่างประเทศของไทย	 

ได้ตีความเงินจ�านวนนี้ว่าไม่ใช่เงินกู้แต่จะต้องเป็น

เงินให้เปล่าท่ีญ่ีปุ ่นจะมอบแก่ไทย	และช้ีแจงต่อ

ประชาชนว่า	“การแก้ไขปัญหาครั้งนี้ไม่ได้ล้มเหลว	

ไม่ได้เสียผลประโยชน์และศักดิ์ศรี”	ทั้งยังยืนยันว่า	

5 昭和30年03月30日- 参議院 予算委員会 第 4号
6	 หลักการค�านวณในการช�าระหนี้ที่ญ่ีปุ่นยอมรับนั้นมีดังนี้	 (A)	 (เป็นหนี้เงินเยนพิเศษ	1,500	ล้านเยน	–	44	ล้านเยนท่ีขายเป็นทองค�าในบัญชี)	+	

(B)	(44	ล้านเยนทองค�าที่ค�านวณตามอัตราปัจจุบันคิดเป็น	3,712,490	เยน	)	+	(C)	(ทองค�า	0.5	ตันของไทยใยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นคิดตาม
อัตราปัจจุบัน	232	ล้านเยน)	=	5,400	ล้านเยน

7	 พรรคประชาธิปไตยนี้ภายหลังรวมตัวกับพรรคเสรี	เป็นพรรคเสรีประชาธิปไตย	(LDP)	ในปัจจุบัน
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“ประเทศไทยจะไม่ตกเป็นลูกหนี้ของญี่ปุ่น”8	การ

ตีความเช่นนี้ส่งผลให้ต้องมีการเจรจาเพ่ือท�าความ

เข้าใจกันอีกครั้ง	ในวันที่	24	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	1956

	 ป ัญหาที่ เกิดจากการตีความเรื่องเงิน

จ�านวน	9,600	ล้านเยนนี้มีด้วยกันสามประการ	(1)	

กระแสของประชาชนไทยที่ไม่ต้องการให้รัฐบาล 

กู้ยืมเงินจ�านวนนี้จากลูกหนี้อย่างญี่ปุน่	การกู้ยืมนีจ้ะ 

สร้างผลประโยชน์ให้แก่ญี่ปุ่น	ทั้งยังมีกระแสโจมตี

พระองค์เจ้าวรรณไวทยากรอย่างหนักเช่นกัน9	 (2)	

เจ้าหน้าที่เจรจาริปส์จะได้ส่วนแบ่งเป็นจ�านวน	2%	

จากเงินช�าระของญี่ปุ่น	หากเป็นจ�านวน	5,400	ล้าน

เยนร่วมกับ	9,600	ล้านเยน	ก็จะได้ส่วนแบ่งเพิ่ม

มากขึ้น	 เขาจึงมีแรงจูงใจที่จะท�าให้ประเด็นนี้ยังคง

อยู่	 (3)	 ในการเจรจาร่างข้อตกลง	ส�าเร็จลุล่วงไป

ได้เน่ืองจากค�าพูดของตัวแทนฝ่ายญี่ปุ ่นที่ว่า	“ใน 

สามัญส�านึกของญี่ปุ ่นนั้น	 การยืมเงินก็เปรียบ

เสมือนกับการได้รับเงิน”10 

	 ในเดือน	 สิงหาคม	ค.ศ.	 1956	พระองค์

เจ้าวรรณไวทยากรได้เดินทางไปญ่ีปุ่นอีกคร้ัง	 เพ่ือ

หารือเร่ืองเงินกู ้จ�านวนนี้	 แต่เนื่องจากการแก้ไข 

ข้อตกลงทีผ่่านการรบัรองแล้วน้ันไม่ใช่เร่ืองง่าย	อกีทัง้ 

รัฐบาลญี่ปุ ่นเองก็ไม่ได้ต้องการจะให้เงินให้เปล่า

แต่ต้องการให้เป็นในรูปแบบเงินกู้	 ท�าให้ในเดือน

พฤษภาคม	ค.ศ.	 1957	พระองค์เจ้าวรรณไวทยา

กรจึงได้เรียกร้องต่อรัฐบาลญ่ีปุ่นอีกคร้ังว่าให้มอบ

เงินจ�านวน	 9,600	 ล้านเยนเป็นเงินให้เปล่าแก่ 

ไทย	ในเดือนมิถุนายน	นายกรัฐมนตรีโนบุสึเกะ	คิชิ 

หัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย	จึงได้เดินทางไป

พบปะกับจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 และยืนยัน

ว่าญี่ปุ ่นอยากจะแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน	แต่ไม่

สามารถแก้ไขข้อตกลงได้	แต่จะพยายามหาแนวทาง

แก้ไขโดยให้เงินจ�านวนหนึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ

เงินให้เปล่ามากที่สุด	 เช่น	 เสนอที่จะตั้งบริษัทหรือ

กองทุนร่วมระหว่างไทยกับญ่ีปุ่นและให้กู้ยืมเงิน

ระยะยาวพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยต�่า	ให้ประเทศไทย

ได้ผลก�าไรมากท่ีสุดจนครบจ�านวน	9,600	ล้านเยน	

แต่ทั้งสองประเทศก็ไม่สามารถตกลงกันเรื่องอัตรา

ดอกเบี้ยได้11

2. 3 แผนกำรสร้ำงโรงกลั่นน�้ำมัน 

	 มกราคม	 ค.ศ. 	 1957	 รัฐบาลทันซัง	 

อิชิบาชิ	 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากพรรคเสรี

ประชาธิปไตย	 ได้เสนอต่อรัฐบาลไทยว่าญ่ีปุ่นจะให้

เงินกู ้จ�านวนนี้เพื่อจัดตั้งบริษัทโรงกลั่นน�้ามันเพื่อ

สะสมก�าไรจากกิจกรรมของบริษัทจนครบจ�านวน

เงิน	9,600	ล้านเยนและจะได้มอบให้รัฐบาลไทย

ต่อไป	แผนการต้ังโรงกลั่นน�้ามันนี้	 เป็นการหารือ

อย่างไม่เป็นทางการ	 เจ้าหน้าท่ีการพาณิชย์ซูซูกิ

สังกัดสถานทูตญี่ปุ ่นประจ�าประเทศไทยกล่าว

ว่า	“รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาเงินเยน

พิเศษกับประเทศไทย	 	 โดยจะยอมรับการช�าระค่า

ก่อสร้างโรงกลั่นน�้ามันแก่บริษัทนิฮงโคคัน	 (NKK	

Corp)”12	 ซ่ึงบริษัทนิฮงโคคันและบริษัทปิโตรเคมี

มารู เซ็น	 (Maruzen)	 มีความสัมพันธ ์ที่ดีกับ 

พลต�ารวจเอกเผ่า	ศรียานนท์	แห่งกลุ่มซอยราชครู

ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	นายก

รัฐมนตรี	แต่ในเดือนกันยายน	ค.ศ.	1957	จอมพล

สฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ได้ท�าการรัฐประหาร	ท�าให้กลุ่ม

ซอยราชครูหมดอ�านาจลงและจอมพล	ป.	 พิบูล

สงคราม	ถูกเนรเทศไปยังประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งภายหลัง

8 外務省情報文化局『世界月報』1956年2月号
9 外務省情報文化局『世界月報』1956年1月号
10 昭和36年12月9日『毎日新聞』
11	 ณรง	พ่วงพิศ	(2541)
12	 1	กรกฏาคม	1958	สยามนิกร
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13 昭和37年03月16日衆議院外務委員会第13号

รัฐประหารได้มีการตั้งคณะรัฐมนตรีถนอม	กิตติขจร	

และในเดือนพฤษภาคม	ค.ศ.	1958	รัฐบาลถนอม

ได้แจ้งต่อญี่ปุ ่นว่ารัฐบาลใหม่ไม่อนุมัติแผนการ

ตั้งโรงกลั่นน�้ามัน	อาจเนื่องจากไม่ยอมรับช่วงต่อ 

แผนงานที่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองได้ด�าเนินงานไว้	

แต่ในเดือนเดียวกันนั้นเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมพลตรีกฤช	ปุณณกันต์	 ก็ได้เสนอต่อ

ญี่ปุ่นว่าให้ธนาคารเอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตของญ่ีปุ่น

ปล่อยเงินกู้ยืมมูลค่า	9,600	ล้านเยนแก่บริษัทญี่ปุ่น

เพื่อเข้ามาด�าเนินการสร้างโรงกลั่นน�้ามันอีกครั้ง

หนึ่งภายใต้การดูแลของกระทรวงกลาโหม	โดยก�าไร

ของกิจการโรงกลั่นน�้ามันก็จะแบ่งคืนแก่ธนาคาร

เอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตส่วนหนึ่ง	 และอีกส่วนหนึ่ง

จะมอบแก่รัฐบาลไทยจนครบจ�านวนเงินที่ตกลง

ไว้	 ซึ่งข้อเสนอน้ีมีเบื้องหลังเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างจอมพลสฤษด์ิ	 ธนะรัชต์	 กับบริษัทฟูจิชา-

เรียว	(Fuji	Car)	ซึ่งมีส�านักงานตั้งอยู่ในอาคารเดียว

กับบริษัทบูรพาสากลเศรษฐกิจของจอมพลสฤษดิ์	

ธนะรัชต์	แต่กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและ

อุตสาหกรรมญี่ปุ่นไม่อนุมัติการส่งออกอุปกรณ์ใน

การติดตั้งแท่นขุดเจาะ	อีกทั้งธนาคารเอ็กซ์พอร์ต

อิมพอร์ตก็ไม่อนุมัติเงินกู้	 ส่งผลให้แผนการครั้งนี้

ต้องล้มเลิกไป		เนื่องจากในวันที่	11	มกราคม	1958	

รัฐบาลไทยได้แจ้งต่อรัฐบาลญี่ปุ่นว่าโครงการการ

ตั้งโรงกลั่นน�้ามันของกระทรวงกลาโหมและบริษัท

ฟูจิชาเรียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมเงินเยนพิเศษ

แต่อย่างใด	ท�าให้ญี่ปุ่นประเมินว่าการสร้างโรงกล่ัน

น�้ามันไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการช�าระหน้ีเงินเยน

พิเศษของญ่ีปุ่น	 ไม่ตรงกับเงื่อนไขการส่งออก	และ

ในเดือนกันยายน	ค.ศ.	 1959	รัฐบาลไทยแจ้งต่อ

ญี่ปุ ่นอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่า	 โครงการนี้ไม่

เก่ียวข้องกับเงินเยนพิเศษ	ดังนั้นวิธีการหาทางออก

ด้วยการตั้งโรงกลั่นน�้ามันนี้ จึงไม ่ประสบความ

ส�าเร็จ13

 2.4 นโยบำยกำรทูตของนำยกรัฐมนตรี 

ฮำยำโตะ อิเคดะ (Ikeda’s Diplomacy)

	 วันที่	19	กรกฎาคม	ค.ศ.	1960	ฮายาโตะ 

อิเคดะ	 ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ ่น	

เขาได้ด�าเนินนโยบายรายได้สองเท่า	 (Income	

doubling	plan)	เพื่อเบี่ยงเบนประชาชนญี่ปุ่นจาก

ความตื่นตัวทางการเมืองให้หันไปสนใจประเด็น

ทางเศรษฐกิจ	ส่วนในด้านนโยบายความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศกลับมีลักษณะต่างออกไป	 โดย

แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะฟื้นฟูความเชื่อถือ 

ของสหรัฐอเมริกาต่อญ่ีปุ่นท่ีลดลงอย่างมากภาย

หลังมีการเคลื่อนไหวต่อต้านการแก้ไขสนธิสัญญา

ความมั่นคงญี่ปุ่น-สหรัฐอเมริกา	 (Treaty	of	Mu-

tual	Cooperation	and	Security	between	the	

United	States	 and	 Japan)	 ในสมัยของนายก

รัฐมนตรีโนบุสึเกะ	คิชิ	

	 นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ	 ได้แสดง

ท่าทีท่ีชัดเจนว่าญี่ปุ่นจะอยู่กับกลุ่มโลกเสรีและต่อ

ต้านคอมมิวนิสต์	 รวมถึงแสดงความต้องการที่ยก

สถานะของญี่ปุ ่นในเอเชียให้ดีขึ้นอีกด้วย	 ในวันที่	

20	มิถุนายน	ค.ศ.	1961	ได้เดินทางไปยังวอชิงตัน

ดีซี	 เพื่อพบกับประธานาธิบดีจอห์น	 เอฟ.เคนเนดี ้

เป ็นการยืนยันว ่าญี่ ปุ ่นกับอเมริกาจะเป็นมิตร 

ท่ีเท่าเทียมกัน	 (Equal	Partner)	และในวันท่ี	22	

มิถุนายน	ได้กล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภาสหรัฐว่า	“ใน
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ฐานะที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศในเอเชียและเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมเพียงประเทศเดียวในเอเชีย	ประเทศ

ของเรามีความรับผิดชอบต่อประเทศเอเชียทั้งหลาย

ในการร่วมมือเพื่อสร้างเสถียรภาพและช่วยเหลือ

การพัฒนาด้วยสิ่งของและหัวใจ”	กล่าวคือได้แสดง 

ให้เห็นว่า	ญี่ปุ่นตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ในการพัฒนาเอเชีย14

	 นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 อิ เคดะ	 ได ้

แสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะต่อต้านคอมมิวนิสต์ใน

เอเชียและแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ใน 

อินโดจีน	ในปี	ค.ศ.	1959	การที่สงครามกลางเมืองใน 

ลาวปะทุขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยปิดชายแดนส่วน

ที่ติดกับประเทศลาวเนื่องจากมีแนวโน้มอย่างสูงว่า

ชัยชนะของสงครามกลางเมืองลาวจะตกเป็นของ

ฝ่ายคอมมิวนิสต์	 เหตุการณ์นี้ถือเป็นความเสี่ยง

ต่อความมั่นคงของประเทศไทย	 สงครามครั้งน้ี 

ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา

เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช ่นกัน	 โดยประเทศไทย

เรียกร ้องต ่อซีโต ้ 	 (SEATO)	 ให ้ เข ้าแทรกแซง

สงครามกลางเมืองลาวแต่ซีโต้ก็ไม่ได้ตอบสนอง

แต่อย่างใด	 ดังนั้นกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ ่นจึง

เล็งเห็นว่าประเทศไทยน่าจะเปลี่ยนท่าทีมาสู่การ

ต่อต้านคอมมิวนิสต์และใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา	

อีกทั้ งมีแนวโน ้มที่ จะสร ้ างความสัมพันธ ์กับ

ฟิลิปปินส์และมาลายามากขึ้น	 ถือเป็นโอกาสอัน

ดีของญี่ปุ่นที่จะได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย	

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าไทยอะกิระ	 โอเอะ	จึง

ได้ส่งโทรเลขต่อกระทรวงต่างประเทศญ่ีปุ ่นว่า	

“ส�าหรับประเทศของเราประเทศไทยเป็นแนวหน้า

ทางเศรษฐกิจ	 เพราะฉะนั้นญี่ปุ ่นจะต้องให้ความ

ส�าคัญกับประเทศไทยเป็นอันดับแรก”	“บริเวณ

ของประเทศไทยและมาลายาจะเป็นป้อมปราการ

สุดท้าย”15	ส�าหรับญี่ปุ่นประเทศไทยไม่ได้มีความ

ส�าคัญทางด้านการค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นปราการเพื่อ

ป้องกันลัทธิคอมมิวนิสต์อีกด้วย	นายกรัฐมนตร ี

ฮายาโตะ	อิเคดะซึ่งถือว่าญี่ปุ่นเป็นสมาชิกของกลุ่ม

โลกเสรีท่ีมีศักยภาพ	จึงจะรับผิดชอบบทบาทนี้และ

ด�าเนินนโยบายเชิงรุกต่อประเทศต่างๆ	 ในเอเชีย	

ท้ังยังมีแผนการว่าตั้งแต่วันท่ี	16-30	พฤศจิกายน	

ค.ศ.	1961	จะเดินทางไปเยือนประเทศปากีสถาน	

อินเดีย	พม่า	และไทย	 โดยแสดงความพยายามที่

จะแก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษในการเดินทางเยือน

ประเทศไทยอีกด้วย16

 2.5 กำรเจรจำที่ไม่มีทำงออก

	 การเจรจาเรื่องเงินเยนพิเศษนี้ไม่มีความ

ก้าวหน้ามากนัก	จนในเดือนมิถุนายน	1961	จอมพล 

สฤษดิ์	 ธนะรัชต์	นายกรัฐมนตรีของไทย	ได้แต่งตั้ง

นายบุญชนะ	อัตถากร	เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีให้

เจรจากับฝ่ายญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการ	เขาได้เจรจา 

กับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ ่นโคซากะ	

อธิบดีกรมเอเชียอิเซกิ	อธิบดีกรมการคลังไซบาระ

และเอกอัครราชทูตประจ�าประเทศไทยโอเอะ	 โดย

ฝ่ายญี่ปุ่นมีความคิดเห็นแตกออกเป็นสองฝ่ายคือ	

ฝ่ายหนึ่ง	 ได้แก่	 ไซบาระมีความคิดเห็นว่าข้อตกลง 

นี้ได้รับการรับรองจากรัฐสภาแล้ว	 จึงไม่สามารถ

แก้ไขได้อีกครั้งเพื่อให้ประเทศไทยได้ผลประโยชน์

มากขึ้น	อีกฝ่ายหนึ่ง	 ได้แก่	อิเซกิและโคซากะซึ่งมี

ความเห็นใจต่อฝ่ายไทย	ทั้งยังเห็นด้วยที่จะแก้ไข 

ข้อตกลงเพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทย-ญี่ปุ ่น 

14 外務省『池田総理の米国及びカナダ訪問』1961年8月外交記録A0362
15 大江発代務大臣宛「池田・サリット両総理会談に関し意見具申の件」1961年10月18日外交記録A0359
16 吉次（2009）
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โคซากะได้โน้มน้าวให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั 

มิสึตะให้หันมาเห็นด้วยกับตนก่อนที่นายกรัฐมนตรี

ฮายาโตะ	อิเคดะ	จะเดินทางไปเยือนประเทศไทย

แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	 ท่าทีของรัฐบาลญี่ปุ ่น

ต่อประเด็นเงินเยนพิเศษ	 9,600	 ล้านเยน	 คือ	 

เห็นว่าควรจะมีดอกเบี้ยต�่ากว่า	 5.5%	ต่อปี	 และ

ใช้เวลา	 20	 ปีตามข้อตกลงเดิม	 แต่ฝ่ายไทยไม  ่

เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว	 เนื่องจากนักการเมือง

และนายกรัฐมนตรีของไทยเกรงว่าจะได้รับเสียง

วิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนไทยในการท่ีรัฐบาล

ไทยต้องกลายเป็นลูกหน้ีของญี่ปุ่นและการเงินกู้ยืม

ลักษณะน้ีก็สามารถหาได้จากประเทศอื่น	 รวมถึง

เง่ือนไขที่ก�าหนดให้ต้องน�าเงินจ�านวนนี้มาบริโภค

สินค้าและบริการจากญ่ีปุ่นก็ไม่มีความน่าสนใจต่อ

ฝ่ายไทย	อย่างไรก็ตามฝ่ายไทยเสนอว่าเงินจ�านวน	

9,600	 ล้านเยนนี้เป็นหนี้ของญี่ปุ ่นและต้องการ

ให้ญี่ปุ ่นช�าระในงวดเดียวพร้อมทั้งไม่อนุมัติให้ลด

หย่อนหน้ีอีกด้วย	แต่สิ่งที่ฝ่ายไทยยอม	 คือ	ระยะ

เวลาช�าระภายใน	 5	 ปีหรือการช�าระด้วยสินค้า	 

จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	กล่าวต่อเอกอัครราชทูต

โอเอะว่า	 เศรษฐกิจของญี่ปุ ่นกับไทยแตกต่างกัน

อย่างมาก	จนไม่อาจจะเปรียบเทียบกันได้	ญี่ปุ ่น

เป ็นประเทศที่พัฒนาแล้วเงินจ�านวนแค่นี้ ไม ่มี 

ความหมายอะไร17	รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ

โคซากะกล่าวในรัฐสภาญ่ีปุ่นก่อนที่นายกรัฐมนตรี

ฮายาโตะ	อิเคดะ	จะเดินทางไปเยือนประเทศไทยว่า 

“การแก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษจะส่งเสริมมิตรภาพ 

ระหว่างญ่ีปุ ่นกับไทยได้	 เพราะฉะน้ันเราตั้งใจที่

จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่	 แต่เป็นไปไม่ได้ว่าจะเป็น 

การให้เปล่า”18	กล่าวคือ	 รัฐบาลญ่ีปุ่นไม่ยอมที่จะ

เปลี่ยนเง่ือนไขในข้อตกลงท่ีตกลงกันไว้ก่อนแล้ว 

ก่อนทีน่ายกรฐัมนตรฮีายาโตะ	อเิคดะ	จะเดนิทางไปถงึ 

ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนั้นก็ไม่มีสัญญาณ

บ่งชี้ว ่าป ัญหานี้จะมีการพัฒนาข้ึน	 นอกจากนี้ 

เอกอัครราชทูตโอเอะได้ส่งโทรเลขให้แก่รัฐบาล

ญี่ปุ ่นว่า	 “ความดื้อรั้นของรัฐบาลไทยเป็นเรื่องที ่

น่าเศร้าใจมาก”	หากนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ 

ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาครั้งนี้ได้	 อาจน�ามาสู่ 

การตอบโต้อย่างรุนแรงของฝ่ายไทยและเป็นท่ี 

คาดหวงัว่าการประชมุระหว่างนายกรฐัมนตรฮีายาโตะ 

อิเคดะ	และจอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	จะสามารถหา

ทางออกให้กับปัญหานี้ได้19

 2.6 กำรประชุมระหว่ำงนำยกรัฐมนตรี

ฮำยำโตะ อิเคดะและจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

	 การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเยน

พิเศษวันแรกนั้นมีขึ้นในวันที่	27	พฤศจิกายน		ค.ศ.

1961	จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 เรียกร้องให้ญี่ปุ่น

ช�าระหนี้งวดเดียว	 แต่นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 

อิเคดะปฏิเสธโดยตลอด	ส่งผลให้ไม่มีการตกลงใดๆ	

กันได้	 ต่อมาในวันที่	 28	การประชุมครั้งท่ีสองได้

หารือกันเรื่องเงินเยนพิเศษอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่มี

สัญญาณว่าจะหาทางออกได้และเมื่อการประชุม

ด�าเนินไปได้ระยะหนึ่งนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 

อิเคดะและจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ได้แยกออกไป

คุยกันเองตามล�าพัง	สุดท้ายนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ 

อิเคดะ	ยอมท่ีจะช�าระหนี้จ�านวน	9,600	ล้านเยน

ในระยะเวลา	8	ปี	ส่งผลให้ปัญหาเงินเยนพิเศษน้ี 

ก็สามารถลุล่วงไปได้	 แต่ก็เป็นการตัดสินใจของ

นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ	แต่เพียงผู้เดียว20 

17	 ณรง	พ่วงพิศ(2541)
18	 昭和36年10月20日参議院予算委員会第8号
19	 吉次(2009)
20	 石井・吉川(1987)
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หลังจากที่สามารถบรรลุข้อตกลงเร่ืองเงินเยนพิเศษ 

ได้ส�าเร็จแล้วนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะและ 

จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็นกันต่อสถานการณ์โลก	 โดยนายกรัฐมนตรี 

ฮายาโตะ	อิเคดะ	ได้แสดงความเป็นห่วงต่อประเทศ 

ลาวและเวียดนาม	ทั้งยังเสนอว่า	“เพื่อที่จะตอบโต้

การขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต ์ทั้งสอง

ประเทศจะต้องร่วมมือกัน”	จอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์ 

ได้แสดงความคดิเหน็ว่า	“ประเทศลาวน่าจะตกอยูใ่ต้ 

อิทธิพลของคอมมิวนิสต์”	และ	“เราจะคาดหวังให้ 

สหรัฐอเมริกาเข้ามาแก้ไขปัญหาในประเทศลาว 

ไม่ได้”	จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	ยังอธิบายแผนการ 

การตอบโต้คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยให้นายก

รฐัมนตรีฮายาโตะ	อเิคดะ	ได้รบัทราบ	ในแถลงการณ์ 

ร่วมในวันที่	 28	พฤศจิกายน	 ได้มีการกล่าวถึงการ

แก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษท่ีบรรลุข้อตกลงแล้ว	 แต่

ไม่ได้มีการกล่าวถึงลัทธิคอมมิวนิสต์แต่อย่างใด21 

จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวว่า	

“เหมือนได้สมบัติที่จมอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก”	

เขายังแสดงท่าทีพอใจอย่างมากที่สามารถแก้ไข

ปัญหาเงินเยนพิเศษได้ในที่สุด22

 2.7 ข้อตกลงเงินเยนพิเศษใหม่
	 หลังจากที่นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ 

และจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ได้บรรลุข้อตกลงแล้ว	

ในวันที่	31	มกราคม	ค.ศ.	1962	ทั้งสองประเทศได้

ลงนามในข้อตกลงใหม่ครั้งนี้	ซึ่งระบุว่า	7	ปีแรกนั้น

ญี่ปุ่นจะช�าระเงินจ�านวนปีละ	1	พันล้านเยนในทุก

เดือนพฤษภาคมและในปีที่	8	ญี่ปุ่นจะช�าระเงินเป็น

จ�านวน	2,600	ล้านเยน	ส่วนรัฐบาลไทยจะซื้อสินค้า

ประเภททนุของญีปุ่น่และบริการของประชาชนญ่ีปุน่

3. กำรอภิปรำยในรัฐสภำ

 3.1 ภำพรวมของกำรอภิปรำยใน

รัฐสภำ
	 ในรัฐสภามีการอภิปรายอย ่างรุนแรง

ว่าด้วยการรับรองข้อตกลงใหม่นี้	 ทั้งในสภาสูง

และสภาล ่างในการประชุมวิสามัญพร ้อมกับ

กรรมาธิการการทูตและกรรมาธิการงบประมาณ	

ฝ่ายค้านคือพรรคสังคมนิยมญี่ปุ่น	พรรคสังคมนิยม

ประชาธิปไตย	 และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งญ่ีปุ ่น 

ได้ท�าการวิพากษ์วิจารณ์ต่อนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ 

อิเคดะและรัฐบาล	 โดยฝ่ายรัฐบาลได้อธิบายถึง 

ข้อตกลงเงินเยนพิเศษครั้งนี้ว่า	(1)	ประเทศไทยเป็น 

คู ่ค้าที่ส�าคัญของประเทศญี่ปุ ่น	 นอกจากนี้ญี่ปุ ่น

ยังได้ดุลอย่างมากในการค้ากับประเทศไทยและมี

โอกาสจะถูกกีดกันการค้าจากประเทศไทยได้	 (2)	

ญ่ีปุ่นเคยพยายามเจรจาและต่อรองกับฝ่ายไทยเพ่ือ

ให้ลดภาระด้านการช่วยเหลือของญ่ีปุ่นต่อไทยอย่าง

เต็มที่แต่ไม่ประสบความส�าเร็จจึงต้องยอมอ่อนข้อ

ต่อฝ่ายไทย	แต่ในด้านของพรรคฝ่ายค้าน	 โต้แย้ง

ด้วยข้อสงสัยทางการเมืองในการช่วยเหลือครั้งนี้

คือ	การต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์	ต่อไปนี้จะเป็นการ

เจาะลึกถึงประเด็นทั้งสามนี้อย่างละเอียด

 3.2 ควำมหวำดกลัวในกำรตอบโต้

ทำงเศรษฐกิจจำกประเทศไทย 

	 นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ	ชี้แจงใน

รัฐสภาว่า	ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความส�าคัญ

ทางเศรษฐกิจต่อประเทศญี่ปุ ่นและในขณะนั้นได้

เสียดุลการค้าต่อญ่ีปุ่น	 ซ่ึงเป็นไปได้ว่าจะตอบโต้

ญี่ปุ่นในทางเศรษฐกิจ

21 吉次（2009）
22 石井・吉川（1987）
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	 “ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส�าคัญที่สุด

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส�าหรับญี่ปุ ่น	

ชาวญี่ปุ่นก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่า	 1	พันคน

และมีโรงเรียนประถมของชาวญ่ีปุ่นที่ประเทศไทย

อีกด้วย	 ไม่มีประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มีชาวญี่ปุ ่นอาศัยอยู่ในจ�านวนถึงหนึ่งพันคน	 ซึ่ง

หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ ่น

เป็นความสัมพันธ์พิเศษ	 ในอนาคตหากว่าญี่ปุ ่น

จะมุ่งหน้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประเทศไทย

เปรียบเสมือนน่ังร้านส�าหรับญี่ปุ ่น”23	 “การช�าระ

หน้ี	 9,600	 ล้านเยนนี้	 หากว่ามีผลเสียต่อความ

สัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ ่นในแง่นโยบายต่อเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ญ่ีปุ่นก็ไม่อาจจะที่จะรับมือกับ

เหตุการณ์เช่นน้ีได้”24	“ส�าหรับประเทศไทยการค้า

กับญี่ปุ ่นมีมากที่สุด	 ซึ่งมากเสียยิ่งกว่าการค้ากับ 

สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ”25	“ก่อนหน้านี้การน�าเข้า 

และส่งออกระหว่างไทยและญี่ปุ ่นนั้นอยู่ในภาวะ 

ที่สมดุล	 แต่เน่ืองจากญี่ปุ ่นไม่ได้น�าเข้าข้าวจาก 

ประเทศไทย	จงึเกดิการเสยีดลุทางการค้า	การส่งออก 

จากญี่ปุ่นมีมูลค่า	100-120	ล้านดอลลาร์ต่อปี	แต่

ฝ่ายไทยไม่สามารถที่จะส่งออกข้าว	 เพราะฉะนั้น

การน�าเข้าจากญี่ปุ่นมีมูลค่าถึง	50-60	ล้านดอลลาร์

ต่อปี	 ซ่ึงประเทศไทยขาดดุลต่อญี่ปุ่นกว่าสองเท่า

คือ	ประมาณ	50-60	ล้านดอลลาร์”26	 “ถ้าหาก

ประเทศไทยจะก�าหนดปริมาณการน�าเข้าก็จะเป็น

ปัญหาใหญ่	 ซ่ึงหากมองในแง่เศรษฐกิจเช่นนี้ด้วย 

มุมมองที่ลึกและกว้างแล้วส�าหรับประชาชนญี่ปุ่น

และประชาชนไทย	ไม่มีทางออกอื่นอีกแล้วนอกจาก

การตกลงตามที่ได้ท�าไว้นี้	นี้เป็นผลสรุปของรัฐบาล

ที่คิดมากว่า	6	ปีแล้ว”27

	 ด้านฝ่ายค้านแสดงความไม่เห็นด้วยกับ 

ค�าอธิบายของนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 อิเคดะ	 

เรียวอิชิ	 อินามูระ	 (พรรคสังคมนิยม)	 กล่าวว่า	

“ความไม่พอใจของฝ่ายไทยต่อญี่ปุ ่นในเรื่องการ

เสียดุลการค้าต่อญี่ปุ่นในเวลาหลายปีมานี้	 ซ่ึงหาก

ญี่ปุ่นจะไม่เปลี่ยนนโยบายพื้นฐานทางการค้า	มอบ

เงิน	9,600	ล้านเยนโดยให้เปล่าแล้ว	ก็ไม่อาจจะแก้

ปัญหาได้”	กล่าวคือ	การกระท�าเช่นนี้ของรัฐบาล

ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ ่นใน

สายตาของพรรคฝ่ายค้าน	อินามูระยังกล่าวอีกว่า 

“ระหว่างญี่ปุ ่นและไทยเองก็มีสนธิสัญญาไมตรี

พาณิชย์และการเดินเรือมาแล้ว	ดังนั้นส�าหรับไทย

ก็ไม่สามารถที่จะตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่

ราวกับจะเป็นการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตได	้

หากรัฐสภาไม่รับรองข้อตกลงใหม่และก่อให้เกิด

ปัญหาทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศแล้ว	

เรื่องนี้จะต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาอีกทาง

หนึ่ง”	อินามูระยังวิจารณ์รัฐบาลต่อไปอีกว่า	“ค�า 

อธิบายของนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 อิเคดะ	 ที่ 

หวาดกลัวต่อความเป็นไปได้ในการตอบโต้ทาง 

เศรษฐกิจจากประเทศไทย	ไม่มีความชอบธรรมใดๆ 

ในการอธิบายเรื่องการยอมบรรลุข้อตกลงกรณ ี

เงินเยนพิเศษ”28 

	 โมริฮิโตะ	 โมริชิม ่า	 (พรรคสังคมนิยม)	

อดีตนักการทูตวิจารณ์รัฐบาลว่า	 “ประเทศไทย

ไม่สามารถที่จะตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ

ญ่ีปุ่นได้และไม่สามารถท่ีจะข้ึนภาษีสินค้าน�าเข้า

ของญี่ปุ ่นได้	 ด้วยว่าเป็นความไม่เป็นธรรมอย่าง

ยิ่งและหากประเทศไทยด�าเนินการเช่นว่าจริง	ผู้ท่ี

จะเสียหายในระยะยาวก็คือประเทศไทยเอง	หาก

23 昭和37年01月29日衆議院予算委員会第2号
24	 昭和37年01月30日衆議院予算委員会第3号
25 昭和37年01月30日衆議院予算委員会第3号
26 昭和37年01月29日衆議院予算委員会第2号
27	 昭和37年02月27日衆議院外務委員会第6号
28 昭和37年04月06日衆議院本会議33号
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ประเทศไทยต่อต้านสินค้าและชาวญี่ปุ่นก็จะขัดแย้ง

กับหลักการชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง	 (Most	

favored	nation	clause)	ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ

สนธิสัญญาพาณิชย์”29

	 นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะได้ตอบโต้

ว่า	“ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีฐานะเป็นชาติที่ได้รับความ

อนุเคราะห์ย่ิงแล้ว	ประเทศไทยก็ยังสามารถตอบโต้

ทางเศรษฐกิจต่อญ่ีปุ ่นได้	 คือในประเภทสินค้า

ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศ

อื่น	 ซึ่งไม่ได้ขัดแย้งต่อหลักการชาติที่ได้รับความ

อนุเคราะห์ยิ่ง	หากประเทศไทยต้องการที่จะยกเลิก

สนธิสัญญานี้ก็จะสามารถยกเลิกได้ในเวลาอันสั้น”30 

กล่าวคือนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะย�้าอีกว่า

มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเสียผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ

 3.3 ประสิทธิภำพในกำรช�ำระหนี้ 

	 นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 อิเคดะอธิบาย

ว่าการตัดสินใจคร้ังนี้ได้มีการเตรียมการมาก่อนแล้ว

และไม่ใช่การตัดสินใจของตนเพียงผู้เดียว	 โดยหลัง

จากที่ได้หารือกับจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	“ปัญหา

นี้เอกอัครราชทูตของญี่ปุ่นก็ได้เร่ิมการเจรจามาเป็น

เวลานานแล้ว”	นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ 

ยังได้อธิบายถึงความเป็นมาของการเจรจาว่า	“เงิน 

จ�านวน	 9,600	 ล ้านเยนนี้ เป ็นการลงทุนและ 

สินเชื่อเพ่ือให้มีผลประโยชน์ต่อประเทศไทย	 ให้มี

อัตราดอกเบี้ยต�่าในระยะยาว”31	“หากญี่ปุ่นให้เงิน

จ�านวนน้ีแก่ประเทศไทยเพื่อจัดตั้งโรงงานขึ้นมาใน

เวลา	20-30	ปี	 ก็จะสามารถสะสมทุนได้เท่าๆ	กับ

เงินกู้	9,600	ล้านเยน	มันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่?	หรือ

ให้กู้ยืมเงินจ�านวน	9,600	ล้านเยนเป็นเงินแล้วจะ

คิดดอกเบี้ยอย่างไร	หากให้กู ้ยืมเงินก้อนเดียวใน

ตอนนี้และคิดดอกเบี้ยร้อยละ	2-3%	และรอเวลา

ให้ประเทศไทยได้ก�าไรจากดอกเบี้ยเหล่านี้เพื่อให้

ประเทศไทยสะสมทุนได้เท่ากับเงินที่กู้ยืมไปจะเป็น

เรื่องดีหรือไม่?	รัฐบาลได้ให้เอกอัครราชทูตเจรจาใน

ประเด็นนี้เป็นเวลานานแล้ว”32	“การกู้ยืมเงินหรือ

การให้เปล่านั้นไม่ใช่ประเด็นใหญ่	การท�าอย่างไร

ให้การใช้จ่ายของญี่ปุ่นอยู่ในสภาพคล่อง	หรือจะ

ท�าให้ประเทศไทยมีความพึงพอใจกับสิ่งนี้ได้อย่างไร	

และจะท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นดี

ข้ึนหรือไม่เป็นเรื่องท่ีส�าคัญกว่า”33	“ในช่วงเวลานี้

เราได้หาแนวทางเพื่อเจรจากับฝ่ายไทยให้ยอมลด

หย่อนเงินจ�านวน	9,600	ล้านเยนลง	โดยพิจารณา

ความสัมพันธ์กับไทย”34	“มีแผนการของกระทรวง

การคลังและกระทรวงการต่างประเทศผ่านท่าน

เอกอัครราชทูตในตอนแรกได้เสนอต่อฝ่ายไทยว่า

ญี่ปุ่นจะช�าระหนี้เป็นจ�านวน	3,000	ล้านเยน	แต่

ฝ่ายไทยปฏิเสธข้อเสนอในการลดหย่อนหนี้ครั้งนี้” 

“จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ได้ตอบต่อท่านทูตว่า	 

ฝ่ายไทยจะไม่ยอมลดหย่อนหนี้แต่อย่างใดและ 

ตัง้หน้าตัง้ตารอเงนิเยนพเิศษจ�านวน	9,600	ล้านเยน

อยู่	 ซ่ึงก็เป็นการแสดงท่าทีต่อประชาชนไทย	 เพื่อ

ไม่ให้เกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลไทยกู้ยืมเงินจากญี่ปุ่น

เท่านั้นเอง”35	“ในข้อตกลงปี	ค.ศ.	1955	การสรุป

ยังระบุว่าจะต้องช�าระหนี้เป็นจ�านวน	9,600	ล้าน

เยน	 เพราะฉะนั้นการลดหย่อนจากฝ่ายไทยจึง

เป็นเรื่องท่ีเป็นไปไม่ได้	 เพราะข้อตกลงถูกก�าหนด

29 昭和37年03月27日衆議院外務委員会第17号
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35	 昭和37年02月06日衆議院本会議第9号
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ไว ้แล้ว”	 “ในแง่เศรษฐศาสตร์ถ ้าหากญี่ปุ ่นให้

ประเทศไทยกู้ยืมส�าหรับตั้งโรงงาน	9,600	ล้านเยน

ในระยะเวลา	30	ปี	หากโรงงานเกิดขาดทุน	ก็ไม่รู้

ว่าจะได้ต้นทุนคืนเมื่อไหร่	ถือว่าขาดทุน	 เมื่อเทียบ

กับการแบ่งช�าระหนี้ในระยะยาวตามข้อตกลงก็เป็น

ผลดีต่อการคลังญี่ปุ่น	จะท�าให้จ�านวนเงินที่จะต้อง

ช�าระจริงๆ	 เหลือน้อยลง	อีกทั้งท�าให้ญี่ปุ่นมีสภาพ

คล่องทางการเงินอีกด้วย”36	“จะให้เงิน	9,600	ล้าน

เยนหรือ	15,000	ล้านเยน	แต่หากประชาชนไทย

ไม่พอใจกับวิธีการแบบญี่ปุ่นก็ไม่มีผลดีใดๆ	 เพราะ

ฉะนั้นเลือกวิธีที่คนไทยชอบจะท�าให้ความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นดีขึ้นมาได้	 ซึ่งในทางการทูตก็

ควรจะท�าเช่นนี้”37	“ถึงอย่างไรญี่ปุ่นก็ต้องจ่ายเป็น

จ�านวน	9,600	ล้านเยนอยู่ดี	 ส�าหรับญี่ปุ ่นวิธีที่ดี

ที่สุดก็คือ	การช�าระในระยะยาวและจ่ายในแต่ละ

คร้ังให้น้อยที่สุด”	“มีปัญหาแค่ว่าจะช�าระในระยะ

เวลาเท่าไหร่”	“ผมได้หารือกับจอมพลสฤษดิ์	 ธนะ-

รัชต์	แบบตัวต่อตัวโดยการค�านวณลงในกระดาษให้

จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 เห็นและสรุปว่าจะช�าระใน

ระยะเวลา	8	ปี	 โดยปีสุดท้ายจะช�าระ	2,600	ล้าน

เยน	ซึ่งช่วง	7	ปีแรกจะช�าระเพียงแค่	1,000	ล้าน

เยนเท่านั้น”38	จากค�าพูดข้างต้นของนายกรัฐมนตรี

ฮายาโตะ	อิเคดะ	 ได้อธิบายว่ามีความพยายามที่

จะเจรจาลดหย่อนปริมาณหน้ีมาก่อนแล้ว	แต่ก็ไม่

ประสบความส�าเร็จ	ปริมาณหน้ีของญ่ีปุ่นจึงมีเท่า

เดิม	 นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 อิเคดะ	 จึงท�าการ

เปรียบเทียบรูปแบบการช�าระหนี้แบบระยะยาวกับ

แบ่งช่วงให้รัฐสภาเห็น	ซึ่งนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	

อิเคดะได้ยืนยันว่าแบบหลังนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ

ญี่ปุ่นมากกว่า	(ดูตารางเปรียบเทียบที่ภาคผนวก)

	 เซทสึโอะ	 โยโกมิจิ	 (พรรคสังคมนิยม)	 ได้

วิจารณ์นายกรรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะว่า	 “ถึง

อย่างไรการลดปริมาณหนี้นั้นญี่ปุ ่นจะได้เปรียบ

มากกว่าการช�าระเป็นช่วง”	 โยโกมิจิยังได้กล่าวใน

ท�านองท่ีว่านายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะเป็นผู้ท่ี

มีความสามารถในการคิดค�านวณสูงจึงไม่อาจที่จะ

ค�านวณคลาดเคลื่อนได้39	ตลอดการประชุมนายก

รัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะยังยืนยันว่าการช�าระหนี้

ตามข้อตกลงจะเป็นประโยชน์ทางการคลัง	 แต่ฝ่าย

ค้านก็ยังคงยืนกรานไม่เห็นด้วยต่อนโยบายของ

นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ

 3.4 ข้อสงสัยของพรรคฝ่ำยค้ำนเรื่อง 

กำรต่อต้ำนคอมมิวนิสต์ของรัฐบำล

	 ฝ่ายค้านมองว่าเหตุผลส�าคัญในการบรรลุ

ข้อตกลงนี้ไม่ได้มีสาเหตุทางเศรษฐกิจเพียงประการ

เดียวดังที่นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะได้อธิบาย	

แต่มีความมุ ่งหวังทางการเมืองในการต่อต ้าน

คอมมิวนิสต์

	 จิโระ	โมริโมโตะ	 (พรรคสังคมนิยม)	กล่าว

ในรัฐสภาว่า	“ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ 

ได้เข้าพบประธานาธิบดีเคนเนดี้	 นายกรัฐมนตรี

ฮายาโตะ	 อิเคดะมีความรีบเร่งอย่างมากในการ

เช่ือมโยงความสัมพันธ์กับอเมริกา	คือ	 ร่วมมือกับ

สหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะใช้ระบบทหารเพื่อต่อต้าน

คอมมิวนิสต์ในเอเชียและต้องการที่จะรับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายในภูมิภาคนี้แทนสหรัฐอเมริกา”40

36 昭和37年04月03日衆議院外務委員会第20号
37 昭和37年01月30日衆議院予算委員会第3号
38 昭和37年02月06日衆議院本会議第9号
39	 昭和37年03月02日衆議院予算委員会第18号
40 昭和36年12月22日参議院本会議第3号
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	 โทชิโอะ	 คูโรดะ	 (พรรคสังคมนิยม)	 ได้

วิจารณ์ถึงจุดร่วมกันระหว่างช�าระหนี้ต่อกองทุน	

GARIOA	 (Government	and	Relief	 in	Occu-

pied	Areas)	และ	EROA(Economic	Rehabili-

tation	 in	Occupied	Areas)	กับการช�าระหนี้เงิน

เยนพิเศษให้แก่ประเทศไทยและวิพากษ์วิจารณ์

นโยบายทางการทูตของนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 

อิเคดะ	“ส�าหรับกองทุน	GARIOA	และ	EROA	ที่

สหรัฐอเมริกาจัดตั้งขึ้นเพื่อช ่วยเหลือประเทศ

ญี่ปุ่น	ประชาชนญี่ปุ่นเข้าใจว่านี้คือเงินให้เปล่าของ

รัฐบาลอเมริกา	 ในรัฐสภาญ่ีปุ่นก็ลงมติขอขอบคุณ

แก่อเมริกาไปแล้ว	แต่ครั้งน้ีรัฐบาลสรุปว่ากองทุน

นี้เป็นหนี้ของญี่ปุ ่นและขออนุญาตช�าระหนี้เป็น

จ�านวน	490	ล้านดอลลาร์ต่อรัฐสภาอยู่	ส�าหรับเงิน

เยนพิเศษมีลักษณะตรงกันข้าม	 รัฐบาลท�าให้เงิน

กู้เปลี่ยนมาเป็นเงินให้เปล่าและขอการรับรองจาก

รัฐสภาเพื่อแก้ไขข้อตกลงอยู่ในขณะนี้	พูดง่ายๆ	ว่า

สิ่งที่คิดว่ารับมากลายเป็นหนี้	 สิ่งที่เป็นเจ้าหนี้กลับ

กลายเป็นให้เปล่า	ทั้งสองเร่ืองน้ีเป็นสิ่งที่ย้อนแย้ง

กันอย่างแปลกประหลาด	ถึงแม้ว่าจะมีความย้อน

แย้งที่แปลกแต่ก็มีจุดร่วมกันว่าประเทศของเราจ่าย

เงินให้แก่ต่างประเทศโดย	มีจุดร่วมที่ส�าคัญมากกว่า

นี้อีก	 เงินเหล่าน้ีที่จะถูกใช้สนับสนุนประเทศที่เป็น

ฐานทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในโลกตะวัน

ออก	 เงินที่ช�าระหนี้ของกองทุน	 GARIOA	 และ	

EROA	รวมทั้งการช�าระหนี้เงินเยนพิเศษของไทย

และการประชุมร่วมกับประเทศเกาหลีใต้ดูเหมือน

ว่าเป็นคนละเร่ือง	 แต่จริงๆ	แล้วมีความเชื่อมโยง

กันอยู่คือ	 ญ่ีปุ่นมีบทบาทที่จะสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศโลกเสรีให้เหนียวแน่นมากขึ้น

โดยมีนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเป็น

ศูนย์กลาง	 ผู ้ผลักดันนโยบายนี้คือสหรัฐอเมริกา	

นโยบายทางการทูตของนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 

อิเคดะก็คือฐานทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

ในภูมิภาคเอเชีย	 ซ่ึงเป็นความร่วมมือและท�าให้

องค์กรทหารของเอเชียตะวันออกมีความเข้มแข็งขึ้น 

ทัง้ยงัมเีจตนาทีจ่ะขยายอทิธพิลของญีปุ่น่ออกไปด้วย 

เราไม่เข้าใจว่าท�าไมนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ 

ถึงตัดสินใจเช่นนี้ในกรณีประเทศไทย	ประเทศนี้

มีความหมายอะไร?	 เราเดาว่าการที่ประเทศไทย

เป็นที่ ต้ังของส�านักงานใหญ่ของซีโต ้ทั้งยังเป ็น

ศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพราะ

ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะมีเจตนาท่ี

จะสนับสนุนและท�าให้ประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้เข้มแข็งภายใต้กลุ่มโลกเสรี	 ท้ังยังเป็นแนว

ร่วมในการต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	นอกจากนี้การให้เงินแก่ประเทศไทย

เหตุใดจึงต้องรีบเร่งตกลง	แต่กรณีประเทศพม่าท่ี

วางตัวเป็นกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับได้

รับค่าชดเชยจากสงครามที่ล่าช้า	 ในความหมายนี้

การแก้ไขข้อตกลงเงินเยนพิเศษกับประเทศไทยนั้น

เป็นผลของนโยบายทางการทูตของรัฐบาลฮายาโตะ 

อิเคดะ	ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสงครามเย็นใน

เอเชียตะวันออก	เราคิดอย่างนี้”41

	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงต่างประเทศ 

โคซากะ	ได้อธิบายข้อสงสัยของฝ่ายค้านในประเด็น

การต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ว่า	“การแก้ไขปัญหา

เงินเยนพิเศษครั้งนี้	 มีคนบางคนมองว่าเป็นการ 

รับผิดชอบแทนการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาแต่

ความคิดแบบนี้ไม่มีหลักฐานและมีอคติอย่างมาก	

การส่งเสริมมิตรภาพกับประเทศในเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต ้ซึ่งเป ็นนโยบายหลักของเรา	 ซึ่งเราได ้ 

41	 昭和37年03月13日衆議院外務委員会第11号
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ตัดสินใจด้วยตัวเอง”	โคซากะได้ปฏิเสธข้อสงสัยของ

พรรคฝ่ายค้าน	แต่ก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดและ

ไม่อาจจะโน้มน้าวให้ฝ่ายค้านหันมาเห็นด้วยได้42 

	 รัฐบาลฮายาโตะ	 อิเคดะพยายามเน้น

เหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นเหตุผลหลักในการยอม

บรรลุข้อตกลงในปัญหากรณีเงินเยนพิเศษ	แต่หาก

พิจารณาประเด็นส�าคัญทางการทูตแล้ว	ก็น่าเชื่อถือ

ได้ตามที่พรรคฝ่ายค้านได้ท�าการวิพากษ์วิจารณ์ไว้

ว่า	 เบ้ืองหลังและเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	

อิเคดะยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้มีจุดประสงค์

เพื่อการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์	 ไม่ได้มีความ 

มุ่งหวังด้านเศรษฐกิจเพียงประการเดียว

	 ในที่สุดการประชุมรัฐสภาของสภาล่าง	ใน

วันที่	5	เมษายน	ค.ศ.	1962	ผลปรากฏว่าข้อตกลง

ที่ได้ท�ากับประเทศไทยสามารถผ่านสภาไปได้ด้วย

เสียงข้างมากและในวันที่	 4	พฤษภาคมข้อตกลงนี้

ก็ผ่านในสภาสูงด้วยเสียงข้างมากเช่นกัน	 ในวันที่	

9	พฤษภาคม	ค.ศ.	1962	ข้อตกลงนี้ก็มีผลบังคับ

ใช้	 โดยรัฐบาลญี่ปุ ่นส่งเงินมายังธนาคารโตเกียว	

ธนาคารมิตซุยและธนาคารแห่งประเทศไทยตาม 

ข้อตกลงในช่ือบัญชีของรัฐบาลไทยฝากไว้ด้วยอัตรา

ดอกเบี้ยปีละ	3%	ในเดือนพฤษภาคม	1969	รัฐบาล

ญี่ปุ่นก็สามารถช�าระหน้ีเงินเยนพิเศษน้ีจนหมดสิ้น	

สินค้าประเภททุนและบริการของประชาชนญี่ปุ่นที่

รัฐบาลไทยได้ใช้นั้น	ได้แก่	การตั้งโรงงานผลิตเครื่อง

นุ่งห่มทหารของกระทรวงกลาโหม	1,600	 ล้าน

เยน	 เรือส�ารวจการประมง	200	ล้านเยน	อุปกรณ์

รถไฟ	1,900	ล้านเยน	หัวจักรดีเซล	400	ล้านเยน

และโรงผลิตไฟฟ้าเขื่อนน�้าอูน	200	ล้านเยน	เป็นต้น	

แต่ยังคงเหลืออีก	 3,000	 ล้านเยนซึ่งอยู ่ในบัญชี

ของธนาคารต่างๆ	 ถึงแม้ว่าในปีสุดท้ายของการ

ช�าระหนี้ก็ยังมีเงินคงเหลืออยู่	 เพราะฉะนั้นรัฐบาล

ไทยจึงน�าเงินจ�านวนนี้ไปจัดตั้งกองทุนส่งเสริม 

อุตสาหกรรม	 เพื่อใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติ	พ.ศ.	

2504	 ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากญี่ปุ่น

ของธุรกิจเอกชนต่างๆ	 ซ่ึงเป็นผลให้การลงทุนของ

ญี่ปุ่นในไทยได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	จน

กลายเป็นอันดับหนึ่งในช่วงเวลานั้น43	 การช�าระ

หนี้เงินเยนพิเศษนี้มีลักษณะเหมือนการช่วยเหลือ

ทางเศรษฐกิจซ่ึงเปรียบเสมือนต้นแบบของโอดีเอ 

ท่ีจะเริ่มข้ึนในประเทศไทยตั้งแต่ปี	 1968	 และ

ปรากฏว่าส่งผลให้บริษัทญี่ปุ่นมีอิทธิพลอย่างมาก

ในประเทศไทยและมีมูลค่าการส่งออกสินค้าญี่ปุ่น

มายังประเทศไทยก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

4. สรุป
	 ในงานศึกษาชิ้นนี้มุ่งเน้นศึกษาความเป็น

มาของการเจรจากรณีการแก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษ

และเจาะลึกถึงการอภิปรายภายในรัฐสภาญ่ีปุ่นเพื่อ

การรองรับข้อตกลงใหม่ในประเด็นเดียวกัน	ปัจจัย

เกี่ยวข้องที่ท�าให้นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ 

ตัดสินใจยอมอ่อนข้อต่อประเทศไทย	 ซึ่งนายก

รัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะได้อ้างว่า	(1)	ประเทศไทย

เป็นคู่ค้าท่ีส�าคัญของประเทศญ่ีปุ่น	นอกจากนี้ญ่ีปุ่น

ยังได้ดุลอย่างมากในการค้ากับประเทศไทย	จึงมี

โอกาสจะถูกกีดกันการค้าจากประเทศไทยได้	 (2)	

ญี่ปุ ่นเคยพยายามเจรจาและต่อรองกับฝ่ายไทย

เพื่อให้ลดภาระด้านการช่วยเหลือของญี่ปุ่นต่อไทย

อย่างเต็มที่แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	จึงจ�าเป็นต้อง

ยอมรับข้อเสนอของฝ่ายไทย	 อย่างไรก็ตาม	ทาง

พรรคฝ่ายค้านได้โต้แย้งว่ามีเหตุผลทางการเมือง

42	 昭和37年04月10日参議院外務委員会第11号
43	 外務省『わが外交の近況第10号』昭和41年8月
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ในการช่วยเหลือครั้งนี้คือ	 การสนับสนุนประเทศ

ท่ีต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์	 และในการประชุม

ระหว่างนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะกับจอมพล

สฤษดิ์	 ธนะรัชต์ก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

ประเด็นอื่นนอกจากเรื่องเงินเยนพิเศษคือการแลก

เปลี่ยนการจัดการในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ภายใน

ประเทศนี้	ซึ่งเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันข้อสงสัยของ

พรรคฝ่ายค้านว่ามีความเป็นจริงในระดับหนึ่ง	

	 อย่างไรก็ตาม	การช�าระหน้ีเงินเยนพิเศษ

นี้มีผลท�าให้บริษัทญี่ปุ ่นหลายแห่งสามารถขยาย

อิทธิพลทางเศรษฐกิจภายในประเทศไทยได้	 เป็น

ส่วนหนึ่งท�าให้สมัยของรัฐบาลฮายาโตะ	 อิเคดะ

จะถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความเติบโตอย่าง

มากทางเศรษฐกิจ	 ไม่มีการประท้วงอย่างรุนแรง

เช่นเดียวกับสมัยของนายกรัฐมนตรีโนบุสุเกะ	 คิชิ 

และการอ่อนข้อของนายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	อิเคดะ 

จะถูกชูประเด็นด้านเศรษฐกิจ	 แต่จากที่กล่าวมา

ท้ังหมด	 จะเห็นได้ว่า	 สมัยของรัฐบาลฮายาโตะ	 

อิเคดะก็มีความมุ ่งหวังให้ญี่ปุ ่นเข้ามามีบทบาท

ทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียแทนที่สหรัฐอเมริกา	

โดยผ่านการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ	และการเจรจา

แก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษระหว่างไทยกับญี่ปุ ่น	

เพราะฉะนั้นอาจตีความใหม่ได้ว่า	การอ่อนข้อของ 

นายกรัฐมนตรีฮายาโตะ	 อิเคดะ	 เป็นการใช้ผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นข้ออ้างเพื่อปิดบังจุด 

มุ่งหมายทางการเมือง	

	 แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้เป็นการศึกษา

เอกสารข้ันต้นท่ีเป็นภาษาญ่ีปุ่นเพียงด้านเดียว	หาก

มีการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารข้ันต้นภาษาไทยท่ี

กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องของฝ่ายไทยมา

เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจะยิ่งท�าให้ผลการวิเคราะห์ครั้งนี้

น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

บรรณำนุกรม

ภำษำไทย

ดิเรก	ชัยนาม.	ไทยกับสงครามโลกครั้งที่สอง.	ไทยวัฒนาพานิช.	2513

ณรง	พ่วงพิศ.	“ปัญหาเงินเยนพิเศษระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น	(พ.ศ.	2484-2505)”	

วารสารประวัติศาสตร์	2541
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การอภิปรายในรัฐสภาญี่ปุ่น เรื่อง การแก้ไขปัญหาเงินเยนพิเศษระหว่างญี่ปุ่น-ไทย

33jsn Journal Vol.3 No.1

西野順治郎(1978)『新版・日・タイ四百年史』時事通信社

賠償問題研究会(1959)『日本の賠償』世界ジャーナル社

村嶋英治(1992)「日タイ同盟下の軍費交渉1941～1944」東南アジア史学 

 会編『東南アジア―歴史と文化』

村嶋英治(1996)『ピブーン―独立タイ王国の立憲革命』岩波書店

吉川利治(1982)「タイ国ピブーン政権と太平洋戦争」『東南アジア研究』第 

 19巻第4号

吉川利治(2011)『同盟国タイと駐屯日本軍－『大東亜戦争期』の知られざ 

 る国際関係』雄山閣

吉次公介(2009)『池田政権期の日本外交と冷戦－戦後日本外交の座標 

 軸1960－1964』岩波書店

データベース

国会議事録検索システムhttp://kokkai.ndl.go.jp/

ภำษำอังกฤษ

Ingram,	J.C.,(1971)Economic	Change	 in	Thailand,1850-1970.Stanford	University	

Press.

Swan,	L.	William	(2009)Japan’s	Economic	Relations	with	Thailand;	The	Rise	to	

“Top	Trader”	1875-1942,	White	Lotus

Virabongs	Ramangkura(1974)Japanese	Aid	to	Southeast	Asia:	The	Case	of	Thai-

land,	in	K.S.	Sandhu	and	E.P.T.Tang	Eds.,Japan	as	an	Economic	Power	and	

its	Implication	for	Southeast	Asia.	Singapore	University	Press,	pp.58-74.	



34 jsn Journal Vol.3 No.1

1	 ประธานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (saranya.jpcmu@gmail.com)	(ผู้ร่วมทีมวิจัย	นายสุรสีห์	สมุทคุปติ์,	Dr.Senjo	
Nakai,	อ.เฉลิมพล	คงจิตต์)

สรัญญา  คงจิตต1์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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.

State of Knowledge on Japanese Studies in 
Thailand: A Survey of Master’s Theses

Saranya  Kongjit1

Faculty of Humanities, Chiang Mai University

1	 Director	of	Japanese	Studies	Center.	Faculty	of	Humanities,	Chiang	Mai	University	(saranya.jpcmu@gmail.com)
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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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	 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	
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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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	 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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 วารสาร jsn Journal เปิดรับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยต้นฉบับจาก

อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ทำางานวิชาการเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา 

บทความที่ส่งมายังกองบรรณาธิการเพื่อรับการพิจารณาสำาหรับตีพิมพ์ต้องเป็นต้นฉบับที่      

ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์

ประเภทอื่น บทความอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ รูปแบบของการจัดเตรียม

บทความจะต้องเป็นไปตามแนวทางของวารสาร ก่อนท่ีบทความจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

บทความจะต้องผ่านการอ่านและการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน

สาขานั้นๆ วิธีการประเมินบทความใช้ blinding system 

แนวทางการจัดเตรียมต้นฉบับ
          บทความต้นฉบับที่จะเสนอเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวไม่เกิน 20 หน้า

กระดาษ A4 โดยจัดหน้ากระดาษด้วยขนาดมาตรฐาน บทความต้นฉบับจะประกอบด้วย 3 

ส่วน ส่วนที่หนึ่ง (หน้าแรก) ระบุ ชื่อบทความ  ชื่อ-สกุลผู้เขียน  สังกัด  บทคัดย่อ  คำาสำาคัญ 

และเชิงอรรถ เป็นภาษาไทย ส่วนที่สอง (หน้าที่สอง) มีรายละเอียดทุกประการเหมือนในหน้า

แรกเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนที่สาม (ตั้งแต่หน้าที่สามเป็นต้นไป) เป็นเนื้อหาของบทความโดย

เรียงลำาดับตามมาตรฐานปกติของการเขียนบทความ ทั้งนี้ผู้เขียนควรใช้ตัวเลขอารบิคในการ

เรียงลำาดับองค์ประกอบของบทความในส่วนของบทนำาจนถึงบทสรุป บรรณานุกรมหรือ      

ภาคผนวก(ถ้ามี)ให้เขียนต่อท้ายจากบทสรุปตามลำาดับโดยไม่ต้องใช้ตัวเลขในการเรียงลำาดับ 

การจัดทำาบรรณานุกรมให้ใช้ระบบ APA (American Psychological Association)

รูปแบบของการนำาเสนอ
 การเตรียมต้นฉบับบทความให้มีระยะห่างระหว่างบรรทัด single space กรณีตัว

อักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาดของตัวอักษรท่ีใช้มี     

รายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อบทความ: ตัวเข้ม ขนาด 20 พอยท์

 2. ชื่อ-สกุลของผู้เขียน: ตัวเข้ม ขนาด 16 พอยท์ (สังกัดของผู้เขียน: ตัวเอียง ขนาด 

16 พอยท์)

หลัก เกณฑ์และคำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รเตรียมบทคว�มต้นฉบับ
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 3. บทคัดย่อ: ตัวปกติ ขนาด 16 พอยท์ (ไม่เกิน 10 บรรทัด)

 4. คำาสำาคัญ: ตัวปกติ ขนาด 16 พอยท์ (ไม่เกิน 5 คำา)

 5. หัวเรื่อง: ระดับต้น (เช่น 1.XXX, 5.XXX, บรรณานุกรม, ภาคผนวก) ตัวเข้ม 

ขนาด 18 พอยท์, ระดับรองลงไป (เช่น 1.1, 2.1.3 ) ตัวเข้ม ขนาด 16 พอยท์

 6. เนื้อหา: ตัวปกติ ขนาด 16 พอยท์

 7. เชิงอรรถในหน้าแรกและหน้าที่สอง: ตัวปกติ ขนาด 12 พอยท์ (มีสองส่วน)

 * รายละเอียดบางประการที่ผู้เขียนต้องการระบุเก่ียวกับบทความ กิตติกรรม-

ประกาศ ฯลฯ

 ** ระบุตำาแหน่งทางวิชาการหรือตำาแหน่งอื่นของผู้เขียนบทความ ที่อยู่และ e-mail 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้  รองศาสตราจารย์ ดร… , ที่อยู่ติดต่อได้ : ....... , e-mail : …..

 8. เชิงอรรถในเน้ือหาบทความ: เขียนไว้ในแต่ละหน้า ตัวปกติ ขนาด 12 พอยท์ 

เรียงลำาดับด้วยตัวเลขอารบิค

 9. ตาราง: ตัวเข้มหรือตัวปกติ ขนาด ไม่เกิน 16 พอยท์ (ตามความเหมาะสม)

 10. บรรณานุกรม: ตัวปกติ ขนาด 16 พอยท์

 11. ภาคผนวก: ตัวปกติ ขนาด 16 พอยท์

 หากมีความจำาเป็นต้องใช้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นให้ใช้ MS Mincho ตัวอักษรภาษา

ญี่ปุ่นที่ใช้โดยทั่วไปในเนื้อหาให้มีขนาด 10.5 พอยท์ (จะมีขนาดอักษรเท่ากับอักษรไทย 

Cordia New ขนาด 16 พอยท์) หากเป็นการใช้ภาษาญี่ปุ่นในส่วนอื่นๆ ของบทความให้ปรับ

ขนาดตามความเหมาะสมโดยยึดถือหลักเกณฑ์ข้างต้น

ตารางและภาพ
          ผู้เขียนจะต้องเรียงลำาดับตารางและภาพโดยใช้ตัวเลขอารบิค (เช่น ตารางที่ 1 ภาพที่ 

2) และต้องระบุชื่อตารางและภาพหลังตัวเลขด้วย โดยกำากับไว้บนตารางหรือภาพ ขนาดของ

ตัวอักษรในตารางและภาพใช้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ความ

สวยงาม และลักษณะของเนื้อหา ต้องระบุแหล่งท่ีมาของตารางและภาพให้ครบถ้วน หาก

เป็นผลการศึกษาหรือเรียบเรียงโดยผู้เขียน ให้ระบุด้วย เช่น คำานวณ/เรียบเรียง/สรุปโดยผู้

เขียน

การอ้างอิงในเนื้อหาและการลงรายการบรรณานุกรม แบบ APA
          การอ้างอิงในเนื้อหาให้ระบุชื่อสกุลของผู้เขียน ตามด้วยปีท่ีพิมพ์และเลขหน้าภาย 

ในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น  กรณีหนังสือ บทความในวารสาร หรือรายงานวิจัย (ธำารงศักดิ์       
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อายุวัฒนะ, 2547, น. 20) หรือ (Feuchtwanger, 2002, p. 99) กรณีหนังสืออ้างอิง 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546, น. 37) หรือ (Merriam-

Webster’s collegiate dictionary, 1993, p. 125) กรณีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ชวนะ 

ภวกานันท์, 2548) หรือ (Lesley University, 2005) ตัวอย่างการลงรายการบรรณานุกรม

ของสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ มีดังนี้
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