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บรร	ณาธิการแถลง

อาณาบริเวณศึกษาของประเทศรายได้ปานกลาง

	 วารสารเครือข่ายญี่ปุ ่นศึกษาฉบับพิเศษนี้รวบรวมบทความจากการประชุม

วิชาการระดับชาติญี่ปุ ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่	 10	 โดยบทความทั้งหมดได้ผ่าน

กระบวนการ	peer	review	ตามมาตรฐานวารสารฯ	และ	TCI	

	 ด้วยเหตุที่บทความทั้งหมดมาจากการประชุมวิชาการฯ	ประจ�าปีของสมาคม

ญี่ปุ ่นศึกษาแห่งประเทศไทยนอกจากองค์ความรู ้ทางวิชาการด้านญี่ปุ ่นศึกษาแล้ว

บทความในฉบับพิเศษนี้ยังสะท้อนภาพแวดวงญี่ปุ่นศึกษาในไทยบางด้านด้วย

	 หากนับ	“ญี่ปุ่นศึกษา”	 เป็นอาณาบริเวณศึกษาท่ีรัฐบาลประเทศมหาอ�านาจ

นิยมสนับสนุนริเริ่มด�าเนินการท�าความเข้าใจเหล่าประเทศเป้าหมายเพื่อตอบสนอง 

ผลประโยชน์แห่งชาติของตน	“ญี่ปุ ่นศึกษา”	ของสมาคมญี่ปุ ่นศึกษาฯ	ก็เป็นอาณา

บริเวณศึกษาที่มีลักษณะแตกต่างออกไปอย่างน้อย	3	ประการ

	 ประการแรก	 เป็นอาณาบริเวณศึกษาท่ีด�าเนินการโดยประเทศท่ีมิใช่ประเทศ

มหาอ�านาจ	

	 ประการที่สอง	 เป็นอาณาบริเวณศึกษาที่ด�าเนินการโดยองค์กรวิชาการเอกชน

มิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้รับการสนับสนุนทุนด�าเนินงานจากประเทศที่เป็นเป้าหมายใน

การศึกษาคือเจแปนฟาวน์เดชั่นของญี่ปุ่น

	 ประการที่สาม	เป็นอาณาบริเวณศึกษาที่มิได้จ�ากัดวงเฉพาะ	“ผู้เชี่ยวชาญ”

	 ความแตกต่างประการแรกและประการที่สองส่งผลต่อกิจกรรมอาณา 

บริเวณศึกษาเร่ืองญ่ีปุ ่นในไทย	 กล่าวคือความจ�ากัดจ�าเข่ียด้านงบประมาณและ 

กรอบการใช้งบประมาณท่ีก�าหนดโดยหน่วยงานผู ้ให้ทุนท�าให้อาณาบริเวณศึกษา 

ในรูปแบบนี้ไม่สามารถลงทุนศึกษาค้นคว้าลงลึกหรือมีกิจกรรมท่ีสนับสนุนส่งเสริม 
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การศึกษาญี่ปุ ่นอย่างจริงจังในระยะยาวได้มากนักเพราะติดขัดเงื่อนไขอุปสรรคทั้ง 

ของไทยและญี่ปุ ่น	 เป็นต้นว่า	 ไทยขาดแคลน	“นักวิชาการอาณาบริเวณศึกษา”	 

เพราะรัฐบาลไทยไม่ได้ลงทุนสนับสนุนทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนเฉพาะ

หน้าที่จ�าเป็นต่องานประเภทน้ี	 ในขณะที่หน่วยงานผู้ให้ทุนของญี่ปุ่นเองก็มีรูปแบบ 

การสนับสนุนที่ชัดเจนตายตัวด้านประเภทกิจกรรมและกรอบงบประมาณ	 ในส่วน

ความแตกต่างประการที่สามส่งผลให้	 “ญ่ีปุ่นศึกษา”	ของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาฯ	 เป็น

สนามทดลองบ่มเพาะผู้สนใจเรื่องญี่ปุ่นโดยไม่จ�าเป็นต้องเป็น	“ผู้เชี่ยวชาญ”	แน่นอน

ว่าจุดที่ต้องใส่ใจคือปัญหาคุณภาพทางวิชาการ	แต่ข้อเด่นคือผลงานของ	“หน้าใหม่”	

มักมีแนวโน้มที่เปิดมุมมองและประเด็นแปลกใหม่ไปจากธรรมเนียมทั่วไปหรือกรอบ

การศึกษาที่ถูกตีเส้นไว้โดยสถาบันต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องทั้งที่ผู้ถูกตีเส้นรู้ตัวและไม่รู้ตัว

	 อย่างไรก็ตาม	ส�าหรับผู้ที่เรียกร้องความเข้มข้นทางวิชาการ	แวดวงญี่ปุ ่น

ศึกษาก็มิได้ร้างมืออาชีพที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ	ของแวดวง

ญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา

	 ความแตกต่างเหล่านี้จะส่งผลให้ญี่ปุ่นศึกษาในไทยยุคโลกาภิวัตน์มีเส้นทาง

ที่ไม่ราบเรียบบ้างแต่ก็มิได้หมายความว่าเส้นทางท่ีไม่ราบเรียบนี้จะส่งผลด้านลบเสมอ

ไป	ในหลายครั้งเงื่อนไขที่ไม่เอื้ออ�านวยก็เป็นแรงกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ท้าทาย

	 17	บทความในวารสารฯ	ฉบบัพเิศษนีอ้าจไม่ได้เป็นผลงานของ	“ผูเ้ชีย่วชาญ” 

ด้านญ่ีปุ่นศึกษาทั้งหมด	แต่คงจะไม่ผิดจากความเป็นจริงนัก	หากจะกล่าวว่านี่คือ 

ผลงานของ	“นักส�ารวจ”	ที่มีส่วนร่วมในการถากถางเส้นทางญี่ปุ่นศึกษาในไทยให้ 

กว้างไกลออกไปจากจุดที่เคยเป็น

	 	 เอกสิทธิ์	หนุนภักดี

	 	 บรรณาธิการ

	 	 มิถุนายน	2560
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การศึกษาประสิทธิผลการฝึกแชโดอ้ิงเพ่ือพัฒนาการ 
ออกเสียงสูงต่ำาของคำายืมภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย

 คำ� สำ�คัญ
การฝึกแชโดอิ้ง, เสียงสูงต�่า ประสิทธิผล 

แชโดอิ้ง, ค�ายืมภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย

บทคัดย่อ

 การรบัอทิธพิลของญีปุ่น่ท�าให้ม ี“ค�ายมืภาษา 

ญี่ปุ่น” เข้ามาเป็นจ�านวนมากและเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

แต่ด้วยระบบการออกเสียงที่ต่างกัน ภาษาไทยมีการ 

ออกเสียงตามวรรณยุกต์ (tone accent) ในขณะที่ 

ภาษาญี่ปุ ่นเป็นการออกเสียงแบบเน้นเสียงสูงต�่า 

(pitch accent) ท�าให้มีการเน้นเสียงที่ต่างไปจาก

ภาษาต้นทาง เช่น karate คาราเต้, sumoo ซูโม่, 

sukiyaki สุกี้ยากี้ เป็นต้น กล่าวคือ มีการแทรกแซง

ของภาษาแม่ท�าให้การออกเสียงสูงต�่าผิดเพี้ยนไป

โดยเฉพาะในผู้เรียนชั้นต้น จากการศึกษาพบว่ามี

งานวิจัยจ�านวนมากที่ใช้เทคนิคแชโดอิ้งมาช่วยแก้ไข

ปัญหาการออกเสยีงผดิในผูเ้รยีน งานวจิยัเชงิทดลอง

น้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของวิธี

การฝึกแชโดอิ้งในการแก้ไขปัญหาการออกเสียง 

สูงต�่าของค�าที่เป็นค�ายืมภาษาญี่ปุ่น โดยใช้รูปแบบ

ของการออกเสียงสูงต�่าในค�าเป็นตัวชี้วัดความถูก

ต้องในการออกเสียง กลุ่มเป้าหมายคือ พนักงาน

บริษัท K ที่เรียนภาษาญี่ปุ ่นชั้นต้นภายในบริษัท 

จ�านวน 7 คน เก็บข้อมูลโดยวิธีการบันทึกเสียง 

ผู้เรียนก่อนฝึก ระหว่างฝึก และ หลังเสร็จสิ้นการฝึก

แล้ว 2 สัปดาห์ และการสัมภาษณ์ ระยะเวลาในการ 

เก็บข้อมูล 3 เดือน ทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนและ 

หลงัฝึกแชโดอิง้ โดยใช้สถติ ิt-test ผลการศกึษาพบว่า 

1) การฝึกแชโดอิ้งสามารถพัฒนาการออกเสียงสูงต�่า 

ของค�ายืมภาษาญี่ปุ ่นในผู ้เรียนช้ันต้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในระดับหน่ึง โดยอัตราความถูกต้อง

จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังผ่านการฝึกไป 3 ครั้ง

เมื่อเทียบกับก่อนการฝึก 2) ประสิทธิผลของการฝึก

แชโดอ้ิงจะแปรผันเมื่อขาดการฝึกอย่างต่อเนื่องเป็น

เวลานาน 2 สัปดาห์ โดยมีทั้งผู้เรียนที่ออกเสียงสูงต�่า

ได้ดีขึ้นและแย่ลงปะปนกันไป 3) ค�ายืมภาษาญี่ปุ่นที่

มีรูปแบบเสียงสูงต�่าซึ่งแม้จะฝึกแล้วก็ยังพัฒนาได้

ยาก ได้แก่ เก๊ียวซ่า 「ぎょうざ○●● (เสยีงเรยีบ)」 
ยากูซ ่า 「やくざ●○○ (หัวสูง)」และ โชย ุ

「しょうゆ○●● (เสยีงเรยีบ)」 ส่วนค�ายมืท่ีผูเ้รยีน 

รู ้สึกว่าออกเสียงยาก ได้แก่ นัตโต「なっとう 
○●●○ (กลางสงู)」เทปปังยาก「ิてっぱんやき 
○●●●●● (เสยีงเรยีบ)」และ เคนโด 「けんどう 
●○○○(หัวสูง)」โดยรูปแบบเสียงสูงต�่าที่แตก

ต่างกันทั้ง 3 แบบ ไม่ได้มีอิทธิพลที่ท�าให้ผู ้เรียน

รู้สึกว่าแบบใดแบบหนึ่งออกเสียงยาก หากแต่การ

แทรกแซงเชิงลบในการออกเสียงแบบภาษาไทยเป็น

ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้รู ้สึกว่าออกเสียงสูงต�่าได้ยาก
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The Shadowing Effect in Developing Accents  
for Japanese Loanwords in the Thai Language

Abstract

Japanese loanwords are frequent 

in the Thai language, for example karate 

(คาราเต ้ ) ,  sumoo (ซู โม ่ ) ,  and sukiyaki 

(สุกี้ยากี้). Pronounced in Thai, these words’ 

phonological systems are in terms of tone 

different from the Japanese pitch accent. 

Thai students of Japanese find that their 

pronunciation of their native language 

interferes and causes problems when they 

speak Japanese. This paper aims to study 

the effect of the shadowing technique on 

improving the accent in Japanese loanwords 

in the Thai language. Correct Japanese 

accent patterns were used as analytical 

indicators. This study found that shadowing 

helped the Thai students learn the correct 

Japanese accent for Japanese loanwords 

in Thai. Improvement could be heard 

after three practice sessions of shadowing, 

compared to before practice. However, 

the shadowing ef fect iveness var ied 

Key words
Shadowing, Pitch accent, Tone  

accent, Pronounced

significantly after practice was discontinued 

for two weeks, where both improved and 

unimproved accents were found. The 

Japanese loanwords in Thai that were 

difficult for the Thai learners to improve with 

shadowing included เกี๊ยวซ่า (gyooza ○●●) 

ยากูซ่า (yakuza ●○○) and โชยุ (shooyu 

○●● ) . The words that the students  

found difficult to pronounce included นตัโต 

(nattoo ○●●○), เทปปังยากิ (teppanyaki 

○●●●●●) and เคนโด (kendoo ●○○○)
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1. บทนำ�
 ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ ่นมีความ

สัมพันธ์กันมาราว 130 ปี ต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและ

กันในหลายด้าน รวมไปถึงอิทธิพลด้านภาษา และ

การรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ท�าให้มีค�าภาษาญี่ปุ่น หรือ

ที่เรียกว่า “ค�ายืมภาษาญี่ปุ ่น” ปรากฏในภาษา

ไทยเป็นจ�านวนไม่น้อย เช่น ค�าว่า คาราเต้ ซูโม่ 

สุกี้ยากี้ เป็นต้น แต่เมื่อถ่ายถอดเป็นอักษรไทย แม้

จะมีวรรณยุกต์หรือไม่มีวรรณยุกต์ก�ากับก็ตาม การ

ออกเสียงมีลักษณะที่กลายเป็นแบบไทย กล่าวคือ 

มีการอ่านตามระบบวรรณยุกต์ในภาษาไทย (Tone 

accent) ซ่ึงต่างไปจากเสียงในภาษาญ่ีปุ่นซึ่งเป็น

แบบเน้นเสียงสูงต�่า (Pitch accent)

 ในการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียน

ย่อมปรารถนาที่จะออกเสียงให้เหมือนเจ้าของ

ภาษาให้ได้มากท่ีสุดเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร ผู้

วิจัยเห็นว่าการใช้ค�ายืมภาษาญี่ปุ ่นในสังคมไทย

อย่างแพร่หลายด้วยความเคยชินส่งผลให้เกิดการ

แทรกแซงของภาษาแม่ในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นที่ไม่ได้

เรียนกับเจ้าของภาษา แม้ว่าบางค�าในภาษาญ่ีปุ่น

อาจไม่เป็นปัญหาส�าหรับผู้เรียนชาวไทย หากถอด

เสียงเป็นภาษาไทยแล้วเสียงวรรณยุกต์นั้นยังคงตรง

กับเสียงสูงต�่าในภาษาญี่ปุ่น เช่น ค�าว่า ยูโด กิโมโน 

(ออกเสียงวรรณยุกต์ สามัญ-สามัญ คล้ายเสียงแบบ

เรียบในภาษาญี่ปุ่น) เป็นต้น (ยุพกา ฟูกุชิม่า, 2558, 

หน้า 88) ถึงกระน้ัน ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า มีค�ายืม

ภาษาญี่ปุ่นจ�านวนหนึ่งที่เมื่อออกเสียงตามแบบไทย

แล้วส่งผลต่อการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น โดยเฉพาะ

ในผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

 มีงานวิจัยจ�านวนไม่น้อยท่ีระบุว่า การ

แก้ไขปัญหาการออกเสียงผิดเพี้ยนสามารถท�าได้

โดยการฝึก วิธีการฝึกที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

วิธีการฝึกแชโดอิ้งหรือการฝึกฟังและพูดตามใน

ทันทีเพื่อให้ในสมองยังคงจดจ�าเสียงได้อยู่ ซึ่งจะ

สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยมของ 

Baddeley (1974, 2000 อ้างใน ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, 

2554) ที่กล่าวว่า ในสมองของมนุษย์จะมีศูนย์กลาง

ในการประมวลสารสนเทศ ซ่ึงมีพื้นที่ช ่วงระยะ

ความจ�า (Working Memory) แบ่งได้เป็น 3 

ส่วน คือ ห่วงหน่วยเสียง (Phonological Loop), 

ประมวลภาพ (Visuo-spatial Sketchpad) และ 

ประมวลความหมาย (Episodic Buffer) ส่วนที่

ส�าคัญส�าหรับการฝึกแชโดอิ้งคือ การประมวลผล

เกี่ยวกับเสียงหรือสารสนเทศทางภาษาพูด ที่เรียก

ว่า ห่วงหน่วยเสียง (Phonological Loop) ซ่ึงมี

ความจ�าช่วงระยะท�างานเพียง 2-3 วินาที 唐澤 

(2010) ได้ทดลองน�าการฝึก Content Shadowing 

และ Prosody Shadowing มาใช้กับผู้เรียนชาว

ไทยจ�านวน 1 คน เป็นระยะเวลา 10 วัน ผลท่ีได้

คือ ข้อผิดพลาดในการออกเสียงสูงต�่าลดลง และ

สามารถเห็นการพัฒนาของการออกเสียงจากการ

ฝึกแชโดอิ้งได้ 戸田・大久保 (2014) พบว่า จาก

การให้ผู้เรียนฝึกแชโดอิ้งด้วยตนเอง จุดท่ีสามารถ

แก้ไขได้มากที่สุดตามล�าดับ คือ การออกเสียงสูงต�่า

ในค�า ท�านองเสียง และเสียงพยางค์พิเศษ ทัศนีย์  

เมธาพิสิฐ (2554) พบว่า เทคนิคแชโดอิ้งช่วยให้ผู้

เรียนพูดภาษาญี่ปุ่นได้เร็วและคล่องขึ้น มีความถูก

ต้องและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ส่วนยุพกา ฟูกุชิม่า 

(2558) พบว่าหลังฝึกแชโดอิ้งเพื่อเน้นการออกเสียง

สูงต�่าในค�า ผู้เรียนชาวไทยสามารถออกเสียงได้ถูก

ต้องมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จึงกล่าวได้ว่า 

การฝึกแชโดอิ้งมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาแก้ไข

การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 
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 ในด้านการออกเสียงนั้น กลุ่มค�าประเภท

ค�ายืมภาษาญี่ปุ่น น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

รู้เสียงในภาษาญี่ปุ่น เน่ืองจากผู้เรียนน่าจะมีแนว

โน้มการยึดติดกับรูปค�าและส�าเนียงในภาษาแม่ ผู้

วิจัยจึงต้องการทดสอบว่าวิธีการฝึกแบบแชโดอิ้ง

จะสามารถแก้ไขปัญหาการออกเสียงสูงต�่าผิดเพี้ยน

เนื่องจากการแทรกแซงของภาษาแม่ในค�ายืมภาษา

ญี่ปุ่นได้หรือไม่ โดยคัดเลือกค�ายืมภาษาญ่ีปุ่นจาก 

อัษฎายุทธ ชูศรี (2555) มาใช้ในการทดลองเพื่อ

ทดสอบประสิทธิผลของการฝึกแชโดอิ้งในผู้เรียน

ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยชั้นต้น 

2. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของวิธีการฝึกแช-

โดอิ้งว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการออกเสียงสูงต�่า

ของค�าที่เป็นค�ายืมภาษาญี่ปุ ่นผิดเพี้ยนเนื่องจาก

อิทธิพลการแทรกแซงของภาษาแม้ในผู้เรียนชั้นต้น

ได้หรือไม่ อย่างไร

3. นิย�มศัพท์
 (1) ค�ายืมภาษาญี่ปุ่น ในที่นี้ หมายถึง ค�า

ยืมแบบทับศัพท์ซึ่งเป็นค�าภาษาญี่ปุ ่นที่เขียนด้วย

อักษรไทย และมีการใช้แพร่หลายในสังคมไทย 

โดยคัดเลือกจากผลการส�ารวจของอัษฎายุทธ ชูศรี 

(2555) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 1) เป็นค�านาม 2) เป็น

ค�าที่มีรูปแบบเสียงสูง-ต�่าที่ต่างจากภาษาไทยอย่าง

ชัดเจนเมื่อออกเสียงตามแบบวรรณยุกต์ไทย เพื่อ

ตัดความเสี่ยงของการออกเสียงสูงต�่าที่ถูกต้องของผู้

เรียนโดยบังเอิญเนื่องจากการถอดเสียงวรรณยุกต์ที่

คล้ายกับเสียงสูงต�่าในภาษาญี่ปุ่นของค�านั้นๆ จาก

เกณฑ์ดังกล่าวได้ค�ายืมมาทั้งสิ้นจ�านวน 17 ค�า 

 (2) ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยชั้นต้น คือ 

พนักงานบริษัท K ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาญ่ีปุ่นมา

ก่อน เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานได้ประมาณ 

20 ชั่วโมง 

4. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 ข้ันตอนการด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 

ส่วน คือ ส่วนการทดลอง และ การสัมภาษณ์ผู้เรียน

หลังการฝึก ซ่ึงจะน�าเสนอตามกระบวนการศึกษา 

ดังนี้

 4.1 ส่วนก�รทดลอง 

 ส่วนการทดลอง มีขั้นตอน คือ

 (1) ให้ผู ้เรียนอ่านออกเสียงรายการค�า

ศัพท์ที่เป็นค�ายืมภาษาญี่ปุ ่นจ�านวน 17 ค�า แล้ว

บันทึกเสียงก่อนการฝึกรายบุคคลเอาไว้

 (2) เริ่มท�าการฝึกแชโดอิ้ง โดยจะฝึกก่อน

น�าเข้าสู่บทเรียนในแต่ละครั้งเป็นเวลา 15 นาที ใน 

1 สัปดาห์จะฝึกเพียง 1 ครั้ง (รวมระยะเวลาฝึก 6 

สัปดาห์)

 (3) เมื่อเสร็จสิ้นการฝึก 3 สัปดาห์แรก จะ

ท�าการบันทึกเสียงรายบุคคลอีกครั้งโดยให้ผู้เรียน

อ่านออกเสียงรายการค�ายืมภาษาญี่ปุ่น 17 ค�า 

 (4) บันทึกเสียงผู ้ เรียนรายบุคคลครั้ง

สุดท้ายหลังจากการฝึกแชโดอิ้งเสร็จสิ้นไปแล้ว 2 

สัปดาห์

 ข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์ประสิทธิผลการ

ฝึก คือข้อมูลการอ่านออกเสียงของผู้เรียนท่ีบันทึก

ลงในเคร่ืองบันทึกเสียง มีชุดข้อมูลทั้งหมด 3 ชุด 

คือ ข้อมูลการออกเสียงครั้งที่ 1 (ก่อนฝึกแชโดอิ้ง) 

ครั้งที่ 2 (หลังจากฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้ง) และ ครั้ง

สุดท้าย (2 สัปดาห์หลังจากฝึกแชโดอิ้งครบ 6 ครั้ง) 

ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้เรียนนั้น เป็นการ

สอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ และความคิดเห็นหลัง

จากที่ได้ฝึกแชโดอิ้งไปแล้วเป็นเวลา 6 ครั้ง
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ต�ร�งที่ 1 แผนก�รใช้เวล�ในก�รฝึกแต่ละครั้ง
กิจกรรม เวล� จำ�นวนครั้ง

รวม 15 น�ที

Oral reading 
(อ่านออกเสียงตามตัวอักษร)

5 นาที 1 ครั้ง

Parallel reading  
(ฟังเสียงต้นแบบ และพูดแชโดอิ้งตามไปด้วย พร้อมกับดู
สคริปต์)

2 นาที 2 ครั้ง

Prosody shadowing  
(ฟังเสียงต้นแบบ และพูดแชโดอิ้งตามไปด้วยโดยไม่ดูสคริปต์)

2 นาที 3 ครั้ง

ต�ร�งที่ 2 แผนก�รทดลอง (ช่วงเดือนมิถุน�ยน ถึง เดือนสิงห�คม 2559)

ครั้งที่ เนื้อห�ก�รฝึก

0 ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ รูปแบบเสียงสูงต�่าในภาษาญี่ปุ่น (บันทึกเสียงก่อนก�รฝึก)

1 ฝึกแชโดอิ้ง โดยใช้แบบฝึกหัดชุดค�ายืม ชุดที่ 1A 

2 ฝึกแชโดอิ้ง โดยใช้แบบฝึกหัดชุดค�ายืม ชุดที่ 1A และ 1B

3 ฝึกแชโดอิ้ง โดยใช้แบบฝึกหัดชุดค�ายืม ชุดที่ 1B และ 2A      (บันทึกเสียงเพื่อสังเกตพัฒน�ก�ร)

4 ฝึกแชโดอิ้ง โดยใช้แบบฝึกหัดชุดค�ายืม ชุดที่ 2A และ 2B

5 ฝึกแชโดอิ้ง โดยใช้แบบฝึกหัดชุดค�ายืม ชุดที่ 2B และ 3A

6 ฝึกแชโดอิ้ง โดยใช้แบบฝึกหัดชุดค�ายืม ชุดที่ 3A และ 3B     

7 (บันทึกเสียงครั้งสุดท้�ย 
หลังผ่�นก�รฝึกไปแล้ว 2 สัปด�ห์)

 1 แบบฝึกที่ใช้ในการทดลอง

 แบบฝึกที่ใช้ในการทดลองคือ แบบฝึก

แชโดอิ้งชุดค�ายืมและไฟล์เสียงที่สร้างขึ้นโดยผู ้

วิจัย (เอื้อเฟื้อเสียงโดยชายชาวญ่ีปุ่นที่พูดส�าเนียง

โตเกียว) มีลักษณะเป็นบทสนทนาสั้นๆ ง่ายๆ และ

มีค�ายืมภาษาญี่ปุ ่นซ่ึงเป็นค�าเป้าหมายก�าหนดอยู ่

ในบทสนทนาด้วย แบบฝึกมีทั้งหมด 6 ชุด แบ่ง

เป ็นชุด A และ ชุด B โดยแบบฝึกชุด A จะ

เป็นการฝึกแชโดอิง้ค�ายมื 8 ค�าแรก คอื ค�าว่า เกีย๊วซ่า, 

โชยุ, ทาโกะยากิ, อุด้ง, โดรายากิ, คาราโอเกะ,  

เทปปังยากิ และ ซูโม่ และแบบฝึกชุด B จะเป็นค�า

ยืมอีก 9 ค�า คือค�าว่า คาบูกิ, สาเก, คาราเต้, วาซาบิ,  

ยากูซ่า, ราเมน, นินจา, เคนโด และ นัตโต ทั้งนี้แบบ

ฝึกหัดจะเขียนโดยใช้อักษรภาษาญ่ีปุ่น ควบคู่ไปกับ

อักษรโรมาจิด้วย
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 2 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ พนักงาน

บริษัท K จ�านวน 7 คน (T1-T7) เป็นหญิง 4 คน 

และชาย 3 คน เป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 10-19 ปี 1 

คน, 20-29 ปี 1 คน, 30-39 ปี 4 คน และ 40-

49 ปี 1 คน ทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์การเรียน

ภาษาญี่ปุ ่นมาก่อน และเร่ิมเรียนพ้ืนฐานภาษา

ญี่ปุ่นกับผู้สอนชาวไทยมาประมาณ 20 ชั่วโมง จึง

สามารถแน่ใจได้ว่าผู้เรียนทั้งหมดยังไม่เคยเรียนค�า

ศัพท์ภาษาญี่ปุ ่นที่อยู ่ในรายการค�าทดสอบของผู้

วิจัย การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายเช่นนี้ เป็นไปเพื่อ

การตรวจสอบประสิทธิผลของแชโดอิ้งกับผู้ที่เพิ่ง

เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ ่นและมีปัญหาการแทรกแซง

ของภาษาแม่อย่างชัดเจน ผู ้เรียนทั้งหมดท�างาน

อยู่ในบริษัทญี่ปุ ่น และสื่อสารกับหัวหน้างานชาว

ญ่ีปุ ่นผ่านล่ามคนไทย มีโอกาสได้ฟังภาษาญี่ปุ ่น

ในความเร็วธรรมชาติค่อนข้างมาก แต่สื่อสารเป็น

ภาษาญี่ปุ่นกับหัวหน้างานได้เป็นค�าๆ เท่านั้น

 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

 (1) บันทึกเสียงของผู้เรียนก่อน-หลังการ

ฝึกแชโดอิ้ง และตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์รูปแบบการ

ออกเสียงสูงต�่าของโตเกียวเป็นบรรทัดฐาน ผู้วิจัย

ประเมินความถูกต้องในการออกเสียงร่วมกับชาว

ญี่ปุ่นอีก 1 คน ซึ่งเป็นคนที่มีภูมิล�าเนาและเติบโตใน

เมืองโตเกียว วัย 40 ปี รวมทั้งใช้โปรแกรม PRAAT 

ในการประเมินร่วมด้วย

 (2) น�าข ้อมูลทั้งก ่อน-หลังการฝึกแช-

โดอิ้งท่ีได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติโดยใช้

โปรแกรม SPSS (paired samples t-test) รวม

ทั้งสังเกตพัฒนาการด้านการออกเสียงสูงต�่าเป็นราย

บุคคลและน�ามาอภิปรายเพื่อสรุปผลการศึกษา 

 (3) น�าข ้อมูลทัศนคติเ ก่ียวกับการฝ ึก 

แชโดอิ้งท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

หลังการฝึกแชโดอิ้งมาประกอบในการวิเคราะห์การ

ออกเสียง

ตัวอย่างแบบฝึกแชโดอิ้ง 1B
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 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

 ข้อมูลที่จะน�ามาวิเคราะห์ คือ 

 (1) ข้อมูลเสียงก่อนการฝึกแชโดอิ้ง 

 (2) ข้อมูลเสียงหลังฝึก 3 ครั้ง 

 (3) ข้อมูลเสียงหลังจากการฝึกเสร็จสิ้น

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

 ผลการทดสอบการอ่านออกเสียงรายการ

ค�าคร้ังที่ 1 ถึง ครั้งที่ 3 ค�าท่ีใช้ทดสอบคือค�ายืม

ภาษาญี่ปุ่น 17 ค�า เขียนด้วยอักษรฮิรางานะโดย

มีอักษรโรมาจิก�ากับ เมื่อเปรียบเทียบความแตก

ต่างของการออกเสียงระหว่างข้อมูลคร้ังที่ 1 และ 

ข้อมูลครั้งที่ 2 โดยให้ชาวญี่ปุ่น (โตเกียว) ประเมิน

ความถูกต้องของการออกเสียงสูงต�่าพบว่ามีความ

เปลี่ยนแปลงตามตารางที่ 3 จะเห็นว่า การออก

เสียงส่วนใหญ่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น แต่ผู ้เรียน

แต่ละคนมีพัฒนาการไม่เท่ากัน เมื่อสังเกตราย

บุคคลแล้วจะเห็นว่ามีทั้งผู ้เรียนที่พัฒนาได้อย่าง

ก้าวกระโดด ดีข้ึนเล็กน้อยถึงปานกลาง และไม่ดี

ขึ้นเท่าที่ควร ซ่ึงในจ�านวนนี้มีผู้เรียน 1 คน คือ T2 

ที่ไม่มีการพัฒนาด้านการออกเสียง ส่วนผู้เรียนที่

มีผลหลังการฝึกดีกว่าก่อนการฝึกมากกว่าร้อยละ 

50 มีจ�านวน 5 คน คือ T3, T4, T5, T6 และ T7 

เมื่อท�าการทดสอบ t-test ของข้อมูลเสียงก่อนฝึก

และหลังฝึก 3 ครั้ง โดยใช้จ�านวนการออกเสียงท่ี

ถูกต้องเปรียบเทียบกัน ปรากฏว่าผลการออกเสียง

หลังฝึก 3 ครั้ง มีความถูกต้องมากกว่าก่อนการฝึก  

(t=-4.65, P<0.05, Sig.= 0.003)

 จากการเปรียบเทียบผลหลังการฝึก 3 ครั้ง 

กับ ผลการฝึกครบ 6 ครั้งและเว้นช่วงเวลาไปอีก 2 

สัปดาห์ ตามตารางท่ี 3 พบว่ามีผู้เรียนท่ีสามารถ

ออกเสียงสูงต�่าของค�ายืมได้ดีข้ึนกว่าเดิม 4 คน คือ 

T1, T2, T3 และ T5 โดย T2 ผู้ที่ไม่มีการพัฒนาใน

การทดสอบหลังผ่านการฝึกไป 3 ครั้ง มีการพัฒนา

ขึ้น ส่วนผู้ที่ผลหลังการฝึกเสร็จสิ้นไป 2 สัปดาห์แย่

ลงกว่าผลหลังการฝึก 3 ครั้ง มีจ�านวน 3 คน คือ 

T4, T6 และ T7 ถึงกระนั้น ผู้ที่มีผลการฝึกหลัง

ผ่านไป 2 สัปดาห์ดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 มีเพียง 

2 คน คือ T3 และ T5 เมื่อท�าการทดสอบ t-test 

ต�ร�งที่ 3 เปรียบเทียบอัตร�ก�รออกเสียงถูกต้องของผู้เรียนก่อนฝึก หลังฝึก 3 ครั้ง และ หลังฝึก 6 ครั้ง

ผู้ทดลอง

ก่อนฝึกแชโดอิ้ง หลังฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้ง หลังฝึกแชโดอิ้ง 6 ครั้ง 
(หลังเสร็จสิ้น 2 สัปด�ห์)

จ�านวนค�าที่
ออกเสียงเพี้ยน

อัตราการ
ออกเสียงถูก

จ�านวนค�าที่
ออกเสียงเพี้ยน

อัตราการ
ออกเสียงถูก

จ�านวนค�าที่
ออกเสียงเพี้ยน

อัตราการ
ออกเสียงถูก

T1 16 5.88% 12 29.41% 9 47.05%
T2 15 11.76% 15 11.76% 11 35.29%
T3 15 11.76% 6 64.70% 4 76.47%
T4 16 5.88% 3 82.35% 9 47.05%
T5 16 5.88% 5 70.58% 3 82.35%
T6 16 5.88% 8 52.94% 17 0%
T7 17 0% 8 52.94% 10 41.17%

ค่�เฉลี่ย 15.85 8.14 9.0
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พบว่า ไม่สามารถสรุปได้ว่า ผลการออกเสียงสูงต�่า

หลังจากไม่ได้ฝึกอย่างต่อเนื่อง 2 สัปดาห์มีจ�านวน

การออกเสียงที่ถูกต้องน้อยลงกว่าผลหลังการฝึก 3 

คร้ัง เน่ืองจากผลท่ีออกมาไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

(t=0.45, P>0.05, Sig.=0.665)

 กล่าวได้ว่า ผลก่อนการฝึกแชโดอิ้ง กับ 

หลังฝึกแชโดอิ้ง 2 สัปดาห์ ตามตารางข้างต้น จะ

เห็นได้ชัดเจนว่าหลังการฝึกผู้เรียนส่วนใหญ่มีการ

พัฒนาขึ้น แต่ผู ้ที่สามารถออกเสียงสูงต�่าได้ถูก

ต้องมากกว่าร้อยละ 50 เป็นเพียงผู้เรียนส่วนน้อย

เท่านั้น ยกเว้น T6 ที่มีผลการฝึกเป็น 0 คือแย่ลง

กว่าก่อนการฝึก เมื่อทดสอบด้วย t-test ผลปรากฏ

ว่าผลหลังการฝึก แม้จะไม่ได้ฝึกต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ 

จ�านวนการออกเสียงถูกก็ยังสูงกว่าก่อนการฝึก

อย่างมีนัยส�าคัญ (t=-3.97, P<0.05, Sig.=0.007) 

ทั้งนี้ เนื่องจากเวลาอันจ�ากัด และภาระงานของ

กลุ่มทดลอง ท�าให้ไม่สามารถบันทึกเสียงทันทีหลัง

การฝึกแชโดอิ้งครั้งที่ 6 ได้

 จากภาพที่ 1 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการ

ออกเสียงสูงต�่าในค�ายืมของผู้เรียนหลังฝึกแชโดอิ้ง 

3 คร้ัง มีการพัฒนาขึ้นมากกว่าก่อนฝึกอย่างมาก 

โดย T4 ออกเสียงได้ถูกต้องได้มากท่ีสุดคือ 14 ค�า 

ส ่วน T7 ซ่ึงก ่อนฝ ึกออกเสียงผิดเพี้ยนทุกค�า 

ก็สามารถออกเสียงได้ถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็น 9 ค�า มี

เพียง T2 ที่ทั้งก่อนและหลังฝึก 3 ครั้ง ก็ยังออกเสียง

ถูกต้องได้จ�านวนเท่าเดิมคือ 2 ค�า

ภ�พที่ 1 ผลก�รออกเสียงสูงตำ่�ถูกต้องเปรียบเทียบก่อนฝึกแชโดอิ้งและหลังฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้ง

ภ�พที่ 2 ผลก�รออกเสียงสูงตำ่�ถูกต้องเปรียบเทียบหลังฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้ง

และเว้นระยะหลังฝึก 2 สัปด�ห์
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ภ�พที่ 3 ผลก�รออกเสียงสูงตำ่�ถูกต้องเปรียบเทียบก่อนฝึกแชโดอิ้งและเว้นระยะหลังฝึก 2 สัปด�ห์

 จากภาพที่ 2 พบว่ารูปแบบของกราฟเส้น

ในส่วนของการเว้นระยะหลังการฝึก 6 ครั้งเสร็จสิ้น 

นาน 2 สัปดาห์ มีลักษณะเป็นรูปตัว M กล่าวคือ

มีทั้งผู้ที่ออกเสียงได้ถูกต้องมากกว่าเดิม และ น้อย

กว่าเดิมปะปนกันไป แต่ส่วนใหญ่ผู้เรียนออกเสียง

ค�ายืมได้ถูกต้องน้อยลงกว่าเดิม เมื่อเทียบกับหลัง

การฝึก 3 ครั้ง

 ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่า เมื่อน�าผลก่อน

การฝึกแชโดอิ้ง และ หลังฝึกเสร็จสิ้น 2 สัปดาห์มา

เปรียบเทียบกัน จ�านวนค�าท่ีออกเสียงถูกต้องหลัง

การฝึก แม้จะเว้นระยะไป 2 สัปดาห์ ก็ยังสูงกว่า

ก่อนฝึก มีเพียง T6 เท่านั้นที่ออกเสียงไม่ถูกต้องเลย 

ซึ่งแย่ลงกว่าก่อนการฝึก

 4.2 ก�รสัมภ�ษณ์ผู ้เรียนหลังก�รฝึก 

แชโดอิ้งเพื่อพัฒน�ก�รออกเสียงคำ�ยืม

 หลังเสร็จสิ้นการฝึกแชโดอิ้ง ผู ้วิจัยได้

สัมภาษณ์ผู้เรียน เพื่อส�ารวจข้อมูลของผู้เรียนและ

ทัศนคติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการฝึกการออก

เสียงสูงต�่าด้วยวิธีแชโดอิ้ง คนละ 5 นาที ซึ่งสามารถ

สรุปประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้

 (1) ผู้เรียนรู้จักวิธีการฝึกแบบแชโดอิ้งมา

ก่อนหรือไม่

 จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนในจ�านวน 7 คน 

มีผู้ท่ีรู้จักการฝึกแบบแชโดอิ้งจ�านวน 2 คน ผู้ท่ีเคย

ได้ยินการฝึกวิธีนี้มีจ�านวน 2 คน ส่วนผู้เรียนอีก 3 

คน ไม่รู้จักวิธีการฝึกแชโดอิ้งมาก่อน

 (2) ป ัญหาของผู ้ เรียนที่พบในการฝ ึก 

แชโดอิ้ง 

 ผู ้ เ รียนให ้ค� าตอบว ่ายั ง ไม ่ชินในการ

พยายามออกเสียงให้เป็นแบบญ่ีปุ่น และมองว่าการ

ฝึกแชโดอิ้งนั้นยาก เพราะต้องฟังให้ทันและพูดให้

เร็วในทันที ส่วนใหญ่ผู ้เรียนจะเคยชินกับการพูด

ตาม (repeat) มากกว่า นอกจากนั้นยังคิดว่ายาก

เพราะต้องพยายามออกเสียงให้เหมือนต้นฉบับ 

 (3) จ�านวนครั้งหรือระยะเวลาในการฝึก

แชโดอิ้งที่เหมาะสมของผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น

 ผู ้ เ รียน 5 คน ให้ความเห็นว่าควรฝึก

ประมาณ 3 คร้ังต่อสัปดาห์ มีผู้เรียนท่ีคิดว่าควรฝึก 

5 ครั้งต่อสัปดาห์ 1 คน และ ผู้เรียนที่คิดว่าควรฝึก

ให้ได้ทุกวัน 1 คน

 (4) การประเมินทักษะการออกเสียงสูงต�่า

ค�ายืมภาษาญี่ปุ่นของตนเอง

 ผู ้ เรียนทุกคนให้ความเห็นหลังจากฝึก 

แชโดอ้ิงเพื่อพัฒนาการออกเสียงค�ายืมภาษาญี่ปุ่น 

รวบรวมได้ดังนี้



ธนพร  ศรีวุฒิพงศ์

jsn Journal Special Edition 201710

(1) คิดว่าออกเสียงสูงต�่าค�ายืมภาษา

ญี่ปุ่นได้ดีขึ้น 

(2) ได้เรียนรู้การออกเสียงรูปแบบ

ต่างๆ ที่ต ่างจากการออกเสียง

แบบภาษาไทย

(3) แชโดอ้ิงท�าให้การออกเสียงไม่เป็น

ส�าเนียงไทยตามที่เคยชิน แต่ยัง

ไม่แน่ใจว่าออกเสยีงถกูต้องหรือไม่

(4) สามารถออกเสียงค�าได้ใกล้เคียง

กับเสียงที่ฟังมากขึ้น

(5) รู้สึกยังไม่ชินกับการออกเสียงแบบ

ภาษาญี่ปุ่น แต่ก็รู้สึกว่าการออก

เสียงภาษาญ่ีปุ่นของตนเองมีการ

เปลี่ยนแปลงมากขึ้น

(6) รู้สึกว่าการออกเสียงค�ายืมพัฒนา

ขึ้นเล็กน้อย แต่รู้สึกว่ามีแนวทาง

การออกเสียงเพื่อฝึกพัฒนาตัว

เองต่อไป

(7) ได้เรียนรู ้การออกเสียงค�าแบบ

ญี่ปุ ่น และต้องการเรียนรู ้การ

ออกเสียงของค�าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค�า

ยืมภาษาญี่ปุ่นด้วย

nattoo なっとう  (รูปแบบเสียงกลางสูง) 
(7 คน) มักออกเสียงเป็นแบบเรียบ
teppanyaki てっぱんやき(รูปแบบเสียง
เรียบ) (1 คน) ลงเสียงเอกที่พยางค์ท้าย
kendooけんどう  (รูปแบบเสียงหัวสูง) 
(1 คน) พยางค์ท้ายเป็นเสียงโท
 
 

gyooza ぎょうざ (รูปแบบเสียงเรียบ) (6 คน) 

วรรณยุกต์โทและลากเสียงยาวที่พยางค์ท้าย

yakuza やくざ (รูปแบบเสียงหัวสูง) (6 คน) 

วรรณยุกต์โทและลากเสียงยาวที่พยางค์ท้าย
shooyu しょうゆ (รูปแบบเสียงเรียบ) (5 
คน) ลงเสียงเอกที่พยางค์ท้าย

ค�ายืมภาษาญี่ปุ่นที่ผู้เรียนคิดว่าออกเสียงยาก

ค�ายมืภาษาญีปุ่น่ทีฝึ่กแชโดอิง้แล้วกย็งัพฒันาได้ยาก 

(ประเมินจากผลการออกเสียงครั้งสุดท้าย)

 จากข้อมูลนี้ สามารถกล่าวได้ว่า เสียงสูง

ต�่าที่ต่างกัน 3 แบบ ไม่ได้มีอิทธิพลท�าให้ผู้เรียนรู้สึก

ว่าแบบใดแบบหนึ่งออกเสียงยากเป็นพิเศษ จาก

การสอบถามผู้เรียน ความเคยชินในการออกเสียง

แบบภาษาแม่ เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ผู้เรียนรู้สึก

ว่าค�าเหล่านี้ออกเสียงยาก

 4.3 วิเคร�ะห์และอภิปร�ยผล

  4.3.1 แชโดอิ้งในการแก้ไขการ

ออกเสียงสูงต�่าของค�ายืมภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย

 จากการทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ 

ของแชโดอิ้งในการแก้ไขปัญหาการออกเสียงสูงต�่า 

ของค�ายมืภาษาญีปุ่น่ในภาษาไทยผดิเพีย้นเนือ่งจาก 

อิทธิพลของภาษาแม่ โดยการเปรียบเทียบข้อมูล 

เสียงก่อนฝึกแชโดอิ้งและหลังฝึก โดยรวมพบว่า 

หลังฝึกผู้เรียนสามารถออกเสียงสูงต�่าได้ดีกว่าก่อน

การฝึก 

 จากการประเมินเสียงสูงต�่าของผู้เรียนโดย

ใช้โปรแกรมวิเคราะห์คลื่นเสียง PRAAT ก็ให้ผล

ท่ีสอดคล้องกัน ยกตัวอย่างดังภาพท่ี 4, 5 และ 6 

แสดงผลการออกเสียงค�าว่า sumoo (รูปแบบเสียง

เรียบ) ของผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นหลังการฝึก สังเกต
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ได้จากเส้นสีฟ้าที่แสดงการออกเสียงสูงต�่า ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใกล้เคียงกับเสียง

ต้นฉบับหลังฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้ง

 กระน้ันก็ตาม ประสิทธิผลของการฝึก 

แชโดอิ้งจะยังคงมีอยู่ถึงแม้จะขาดการฝึกต่อเนื่อง 2 

สัปดาห์ ทั้งน้ีประสิทธิภาพของแชโดอิ้งอาจลดลง 

อย่างเหน็ได้ชดัส�าหรบัผูเ้รยีนบางคน กล่าวได้ว่าหาก 

ขาดการฝึกอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้น

ไป ผู้เรียนก็มีโอกาสกลับไปออกเสียงค�ายืมภาษา

ญ่ีปุ่นผิดเพ้ียนโดยมีอิทธิพลแบบภาษาแม่เช่นเดิม 

และออกเสียงผิดเพี้ยนจากรูปแบบเสียงสูงต�่าภาษา

ญี่ปุ ่นที่ถูกต้อง โดยออกเสียงจากการเดารูปแบบ

เสียงสูงต�่าข้ึนเอง กล่าวคือเป็นการออกเสียงท่ีเรียก

ว่า “รูปแบบเสียงสูงต�่าท่ีไม่ปรากฏในค�าศัพท์ภาษา

โตเกียว” (Siriphon Phaiboon, 2006) ซึ่งได้แก่ 

แบบ default หมายถึงการออกเสียงทุกพยางค์

ของค�าศัพท์ในระดับเสียงท่ีเท่ากันหมด เช่น ninja 

(●○○รูปแบบหัวสูง) ออกเสียงในระดับ

เสียงวรรณยุกต์สามัญเท่ากันหมด หรือลงเสียงต�่า

ที่พยางค์สุดท้าย เช่น dorayaki (○●●● 

ภ�พที่ 4 ก�รออกเสียงสูงตำ่�ของต้นฉบับ ภ�พที่ 5 ก�รออกเสียงสูงตำ่�ก่อนฝึก

แชโดอิ้งของผู้เรียน T5

ภ�พที่ 6 แสดงก�รออกเสียงสูงตำ่�หลังฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้งของผู้เรียน T5
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รูปแบบเสียงเรียบ) โดยลงเสียงวรรณยุกต์เอกที่

พยางค์ท้าย ส่วนอีกแบบหนึ่งคือ แบบนอกเหนือ

จาก default หมายถึงการออกเสียงระดับเดียวกัน

หมดโดยขึ้นเสียงสูงเฉพาะพยางค์สุดท้าย หรือ การ

ออกเสียงสูงต�่าสลับกันไปมา เช่น ออกเสียงค�าว่า 

shooyu (○●● รูปแบบเสียงเรียบ) โดยออก

เสียงวรรณยุกต์ตรีเฉพาะพยางค์สุดท้าย หรือ ออก

เสียงค�าว่า sukiyaki (○●●● รูปแบบเสียง

เรียบ) โดยออกเสียงสูง-ต�่า-สูง-ต�่า สลับกัน เป็นต้น

  4.3.2 เสียงสูงต�่าในค�ายืมภาษา 

ญีปุ่่นทีย่ากต่อการแก้ไขส�าหรบัผูเ้รยีนชาวไทยชัน้ต้น

 จากผลการทดลอง ผู ้วิจัยจะใช้ผลการ

บันทึกเสียงครั้งสุดท้าย ซึ่งจะเป็นผลจากการฝึกที่

เป็นไปตามจริงมากที่สุดในการวิเคราะห์เสียงสูงต�่า

ในค�ายมืภาษาญีปุ่น่ทีย่ากส�าหรบัผูเ้รยีนชาวไทยช้ันต้น 

ผลท่ีได้พบว่า ค�าที่มีเสียงสูงต�่าที่แม้จะฝึกแชโดอิ้ง

แล้วก็ยังพัฒนาได้ยาก คือ ค�าว่า gyooza และ 

yakuza ซ่ึงหลังจากฝึกแชโดอิ้ง มีผู้ท่ีสามารถออก

เสียงทั้งสองค�านี้ได้ถูกต้องเพียง 1 คน นอกจากนั้น 

ยังมีค�าว่า shooyu ที่มีผู้เรียนออกเสียงถูกต้องเพียง 

2 คน เมื่อเทียบกับผลหลังการฝึก 3 ครั้งมีผู้ออก

เสียงถูกต้องถึง 6 คน ดังแสดงในภาพที่ 7

 ค�าว่า gyooza (○●●) ซ่ึงเป็นการ

ออกเสียงแบบเรียบ ผู้เรียนมักจะออกเสียงผิดเพ้ียน

แบ่งเป็น 3 แบบ 1) ออกเสียง 2 โมระแรกเป็นเสียง

วรรณยุกต์ตรี (เก๊ียว---) แต่ออกเสียงโมระสุดท้าย

เป็นแบบเรียบในภาษาญี่ปุ่น 2) ออกเสียงโมระแรก

ได้ถูกต้อง แต่กลับออกเสียงโมระสุดท้ายเป็นเสียง

วรรณยุกต์โท (---ซ่า) และ 3) ออกเสียงเป็นระดับ

เสียงสามัญในทุกโมระ ซึ่งแบบที่ 1) และ 2) เป็นไปได้

ว่าเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ท่ีสลัดไม่พ้นซ่ึงอาจ 

สัมพันธ์กับระดับความคุ้นเคย (定着度) ต่อค�านั้นๆ 

ส่วนแบบที่ 3 อาจเกิดจากความสับสนและลังเล

ในรูปแบบเสียงสูงต�่าที่ถูกต้อง ท�าให้เกิดการออก

เสียงแบบ default (Siriphon Phaiboon, 2006) 

 ค�าว่า yakuza (●○○) ซ่ึงเป็นการ

ออกเสียงแบบหัวสูง ผู้เรียนมักออกเสียงโมระแรก

เป็นเสียงสามัญ แต่โมระสุดท้ายเป็นวรรณยุกต์โท 

(ยากูซ่า) ซึ่งอาจเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ที่สลัด

ภ�พที่ 7 แสดงจำ�นวนผู้เรียนที่ออกเสียงถูกต้องในก�รฝึกแต่ละครั้งจำ�แนกต�มคำ�ยืม
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ไม่พ้นและอาจสัมพันธ์กับระดับความคุ้นเคยต่อค�า

นั้นๆ เช่นเดียวกัน

 ค�าว่า shooyu (○●●) ในภาษา

ญี่ปุ ่นเป็นแบบเสียงเรียบ ผู ้เรียนมักออกเสียงว่า  

“โชหยุ” ซึง่มเีสยีงวรรณยกุต์เอกต�า่ลงในโมระท้าย อาจ 

เกิดจากอิทธิพลภาษาแม่ซึ่งปรากฏในกลุ่มอักษรต�่า

เดี่ยว (ง ม ย ร ล ว) ที่จ�าเป็นต้องมี ห น�าเพื่อผัน 

เสียงวรรณยุกต์ให้ครบ สังเกตได้จากค�าภาษาญี่ปุ่น 

อื่นๆ เช่น manga มักออกเสียงเป็น มังหงะ เป็นต้น 

นอกจากนี้ เสียงสั้น เสียงยาว ของภาษาญี่ปุ่นก็อาจ

มีส่วนท�าให้ผิดเพี้ยน โดยเสียงสั้นมักออกเสียงลงต�่า 

ส่วนเสียงยาวมักออกเสียงกลายเป็นเสียงสูง

 จากภาพที่ 7 ค�าที่ผู ้ เ รียนออกเสียงได้

ถูกต้องก่อนการฝึกมีจ�านวน 2 ค�า ได้แก่ ค�าว่า 

shooyu (5 คน) และ wasabi (3 คน) ซึ่งจากการ

สอบถามผู้เรียน ทราบว่าไม่มีผู้ใดมีความรู้เรื่องเสียง

สูงต�่าภาษาญี่ปุ่นมาก่อน อาจเป็นการออกเสียงโดย

ผู้เรียนที่ตระหนักว่าไม่ควรออกเสียงแบบส�าเนียง

ไทย แต่กลับถูกต้องโดยบังเอิญ และหลังจากการฝึก 

พบว่ามีผู้เรียนออกเสียงค�าข้างต้นได้ถูกต้องมากขึ้น 

ส่วนค�าว่า nattoo, teppanyaki และ kendoo นั้น 

พบว่าหลังการฝึก ผู้เรียนสามารถออกเสียงสูงต�่าได้

ดีขึ้น เพียงแต่ความเห็นของผู้เรียนคิดว่าค�าเหล่านั้น

เป็นค�ายืมที่ออกเสียงสูงต�่าได้ยาก

  4.3.3 กลยุทธ์ในการเรียนรู้เสียง

สูงต�่าในค�ายืมภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน

 กลยุทธ์ในการเรียนรู้เสียงสูงต�่าของผู้เรียน

เป็นประเด็นหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการออกเสียง 

จากการสอบถามพบว่าผู้เรียนจะใช้วิธีเขียนค�าอ่าน

เป็นภาษาไทยให้ใกล้เคียงเสียงสูงต�่าในภาษาญี่ปุ่น

ของค�านั้นๆ มากที่สุด เช่น ค�าว่า gyooza =เกียวซะ 

kendoo =เข้นโด่ nattoo =หนัดโต้ เป็นต้น กล่าว

ได้ว่าเป็นการน�ากลยุทธ์การทดแทนเข้ามาใช้ใน

การเรียนรู้ ส่วนค�าที่ไม่สามารถเขียนค�าอ่านให้ใกล้

เคียงได้ เช่น ค�ารูปแบบเสียงเรียบอื่นๆ (dorayaki, 

karaoke) ผู้เรียนจะใช้วิธีขีดเส้นแสดงเสียงสูงต�่าไว้

เหนือค�าศัพท์น้ันๆ วิธีนี้อาจช่วยผู้เรียนได้บ้าง แต่

ก็อาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท�าให้เกิดปัญหาการออก

เสียงภาษาญ่ีปุ่นที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติได้เช่นกัน 

โดยเฉพาะการออกเสียงพยัญชนะที่ผิดเพี้ยน แต่

เนื่องจากการทดลองครั้งนี้จ�ากัดขอบเขตเฉพาะการ

ศึกษาเสียงสูงต�่าเท่านั้น จึงไม่น�ามาวิเคราะห์

  4.3.4 ความต่อเนื่องในการฝึกแช

โดอิ้งที่เหมาะสมส�าหรับผู้เรียนชั้นต้น

 แม้การทดลองในครั้งนี้จะใช้เวลาการ

ฝึกแชโดอิ้งเพียงคร้ังละ 15 นาที ก่อนเข้าสู่บท

เรียนปกติ และฝึกเพียง 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ แต่ก็

ยังสามารถสังเกตเห็นถึงพัฒนาการในการออก

เสียงสูงต�่าของผู้เรียน นับได้ว่า การฝึกแชโดอิ้งมี

ประสิทธิภาพในระดับหน่ึง โดยเฉพาะเมื่อฝึกไป

แล้ว 3 ครั้ง ดังแสดงในภาพที่ 7 สามารถกล่าวได้

ว่า การฝึกแชโดอิ้งโดยใช้เวลาสั้นๆ ต่อการฝึกครั้ง

หนึ่งๆ และฝึกเพียงจ�านวน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ก็

สามารถช่วยให้ผู้เรียนชาวไทยออกเสียงสูงต�่าในค�า

ยืมภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้องมากขึ้นได้ แต่เมื่อลองหยุด

ภ�พที่ 8 ก�รขีดเส้นแสดงเสียงสูงตำ่�ของผู้เรียน
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ต�ร�งที่ 4 เปรียบเทียบผลก�รฝึกแชโดอิ้งทั้ง 3 ครั้งของ T2, T5 และ T6

 
 

ผู้ทดลอง

ก่อนฝึกแชโดอิ้ง หลังฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้ง หลังฝึกแชโดอิ้ง 6 ครั้ง 
(เว้นระยะ 2 สัปด�ห์)

อัตร�ของก�รพัฒน�
ขึ้นเปรียบเทียบผลหลัง
ฝึก 3 ครั้ง และหลังเว้น

ระยะ 2 สัปด�ห์
อัตราการ

ออกเสียงถูก
อัตราการ

ออกเสียงถูก
อัตราการ

ออกเสียงถูก

T2 11.76% 11.76% 35.29% 23.53%

T5 5.88% 70.58% 82.35% 11.77%

T6 5.88% 52.94% 0% 0%

การฝึกเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ พบว่า การออก

เสียงของผู้เรียนยังไม่คงที่ ซึ่งสามารถแบ่งผู้เรียน

ตามผลการออกเสียงสูงต�่าโดยรวมได้ดังนี้ 

 (1) ผู ้เรียนที่ผลหลังฝึก 3 คร้ังถูกต้อง

มากกว่า 50% แต่กลับน้อยกว่า 50% หลังเว้นระยะ 

2 สัปดาห์ (T4, T6, T7) 

 (2) ผู ้เรียนที่ผลหลังฝึก 3 คร้ังถูกต้อง

มากกว่า 50% และพัฒนาดีขึ้นอีกหลังเว้นระยะ 2 

สัปดาห์ (T3, T5)

 (3) ผู้เรียนที่ผลหลังฝึก 3 ครั้งถูกต้องน้อย

กว่า 50% เมื่อเว้นระยะ 2 สัปดาห์ก็คงยังน้อยกว่า 

50% (T1, T2) แต่ เป ็นกลุ ่มผู ้ เรียนที่มีอัตราการ

พัฒนาขึ้นมากที่สุด

 จากตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบ T5 และ 

T6 พบว่า ก่อนฝึกแชโดอิ้ง T5 และ T6 มีอัตรา

การออกเสียงถูกเท่ากัน คือ 5.88% เม่ือผ่านการ

ฝึกแชโดอิ้ง 3 ครั้ง ทั้งสองก็มีการพัฒนามากขึ้น

โดยมีอัตราการออกเสียงถูกมากกว่า 50% แต่เมื่อ

เว้นระยะหลังการฝึกไป 2 สัปดาห์ T5 มีการพัฒนา

มากขึ้นอีก โดยออกเสียงถูกต้อง 82.35% ในขณะ

ที่ T6 ออกเสียงไม่ถูกต้องและแย่ลงกว่าก่อนการ

ฝึก ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการนี้อาจมาจากวัย

ของผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ T5 อยู่ในช่วง

อายุ 10-19 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่น ส่วน T6 อยู่ในช่วง

อายุ 30-39 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยกลางคน ทั้งสองช่วงวัย

ย่อมมีภาระหน้าที่ในชีวิตที่แตกต่างกัน อาจกล่าวได้

ว่าช่วงอายุก็เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีท�าให้มีผลต่อการ

เรียนรู้การออกเสียงในระดับหนึ่ง 

 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนราย 

บุคคล T5 เป็นผู ้ ท่ีชื่นชอบภาษาญี่ปุ ่น และฝึก

ทบทวนภาษาญี่ปุ่นท่ีบ้านเสมอ (มีกลยุทธ์เชิงพุทธิ

ปัญญา) มีทัศนคติเชิงบวกต่อการฝึกแชโดอ้ิง รู้สึก

ว่าแปลกใหม่ น่าสนใจ จึงเกิดแรงจูงใจในการฝึก

ออกเสียง และยังฝึกสังเกตด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

(มีกลยุทธ์อภิปัญญาและการเฝ้าสังเกตตนเอง หรือ 

self-monitoring) ซึ่งสอดคล้องกับท่ี スィリポン
パイブーン (2009) กล่าวว่า การเฝ้าสังเกตตนเอง

เป็นกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา

ทักษะการออกเสียง ส่วนผู้เรียน T6 ไม่มีการน�า

กลยุทธ์การเรียนรู้เหล่านั้นมาใช้เลย และมองว่าการ

เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นเพียงการท�าตามนโยบายของ

บริษัท ไม่ใช่ความสมัครใจผู้เรียน ท�าให้ไม่มีแรง

จูงใจท่ีจะพัฒนาการออกเสียงซ่ึงส่งผลได้ชัดเจน

หลังเว้นระยะ 2 สัปดาห์
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 ส�าหรับผู ้เรียน T2 เป็นผู ้เรียนที่ผลหลัง

ฝึก 3 ครั้งถูกต้องน้อยกว่า 50% และคงยังน้อยกว่า 

50% เมื่อเว้นระยะ 2 สัปดาห์ แต่มีอัตราของการ

พัฒนาในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือมีการพัฒนา

จาก 11.76% เป็น 35.29% เพิ่มขึ้น 23.53% ใน

ขณะที่ T5 มีการพัฒนาจาก 70.58% เป็น 82.35% 

เพิ่มขึ้น 11.77% พิจารณาจากปัจจัยด้านอายุ พบ

ว่า T2 เป็นผู้เรียนช่วงอายุ 40-49 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุ

ที่มากที่สุดในกลุ่มทดลอง ซึ่งอาจพ้นระยะที่ไวต่อ

การเรียนรู้ (critical period) ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม 

จากการสัมภาษณ์พบว่า เป็นผู้เรียน 1 ใน 2 คนที่

รู้จักวิธีการฝึกแชโดอิ้งจากภาษาอังกฤษมาก่อนและ

ชื่นชอบการฝึกวิธีนี้ จึงกล่าวได้ว่า T2 เป็นผู้เรียนท่ี

มีแรงจูงใจในการฝึก ถึงจะสูงวัยและมีเวลาฝึกค่อน

ข้างน้อย แต่แรงจูงใจในการฝึกก็ท�าให้การออกเสียง

สูงต�่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นได้ แม้จะไม่มีการพัฒนาอย่าง

ก้าวกระโดด

 จากการทดลองครั้งนี้ ยังไม่สามารถระบุ

ความต่อเน่ืองที่เหมาะสมในการฝึกแชโดอิ้งอย่าง

แน่ชัดได้ การฝึกแชโดอิ้งนั้นมีประสิทธิภาพจริง แต่

ประสิทธิผลอาจลดลงและแปรผันค่อนข้างมากใน

ผู้เรียนบางคน อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านอายุ และ 

แรงจูงใจในการเรียนรู้ นอกจากนี้ ความเข้าใจที่

ถูกต้องเก่ียวกับหลักการออกเสียงและรูปแบบของ

การออกเสียงสูงต�่าก็มีความส�าคัญ ส่ิงที่ช่วยเสริม

ให้การฝึกแชโดอ้ิงมีประสิทธิภาพมากข้ึน คือ การ

ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาที่เหมาะกับตน 

การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเฝ้าสังเกตตนเอง ใน

กรณีที่มีข้อจ�ากัดด้านเวลาเรียน ผู้สอนควรกระตุ้นผู้

เรียนให้ตระหนักถึงประโยชน์ของแชโดอิ้งที่จะช่วย

พัฒนาทักษะในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ให้ค�าแนะน�าสื่อที่ใช้ฝึกและแนวทางการฝึกแชโดอิ้ง 

ด้วยตนเองอย่างสม�่าเสมอ 

5. สรุปผลก�รวิจัย
 จากการทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิผลของ

แชโดอิ้งในการแก้ไขการออกเสียงสูงต�่าของค�ายืม

ภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทยของผู้เรียนชาวไทยช้ันต้น 

(ไม่มีพื้นความรู้ภาษาญี่ปุ่น) ได้ผลสรุปดังนี้

 (1) การฝึกแชโดอิ้งสามารถพัฒนาการ

ออกเสียงสูงต�่าของค�ายืมภาษาญี่ปุ ่นในผู ้ เรียน

ชั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา โดยอัตราความถูก

ต้องในการออกเสียงสูงต�่าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

หลังผ่านการฝึกไป 3 ครั้งเมื่อเทียบกับก่อนการฝึก 

(t=-4.65, P<0.05, Sig.=0.003) 

 (2) ประสิทธิผลของการฝึกแชโดอิ้งจะ

แปรผันเมื่อขาดการฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา

นาน 2 สัปดาห์ โดยมีทั้งผู้เรียนที่ออกเสียงสูงต�่า

ได้ดีข้ึนและแย่ลงปะปนกันไป (t=0.45, P>0.05, 

Sig.=0.665) กล่าวได้ว ่าการฝึกแชโดอิ้งจะได้

ประสิทธิภาพสูงสุดควรเป็นการฝึกต่อเนื่อง และ

สิ่งท่ีเสริมประสิทธิภาพของแชโดอิ้งในการฝึกออก

เสียงสูงต�่าของผู้เรียนท่ีไม่มีพ้ืนความรู้ภาษาญ่ีปุ่นมา

ก่อน คือ แรงจูงใจ การใช้กลยุทธ์ในการเรียนภาษา 

และการเฝ้าสังเกตตนเอง 

 (3) ค�ายืมภาษาญี่ปุ่นที่มีรูปแบบเสียงสูงต�่า 

ซึ่งแม้จะฝึกแล้วก็ยังพัฒนาได้ยาก ได้แก่ เกี๊ยวซ่า 

「ぎょうざ○●● (เสยีงเรยีบ) 」ยากซู่า 「やくざ 
●○○ (หัวสูง) 」และ โชยุ「しょうゆ○●● 
(เสียงเรียบ) 」คาดว่ามีสาเหตุมาจากการได้รับ

อิทธิพลเสียงวรรณยุกต์ของภาษาแม่ ท�าให้แม้จะฝึก

แชโดอิ้งก็แก้ไขได้ยากหรือไม่มีการพัฒนาต่อไปได้ 

(fossilization) อีกสาเหตุหนึ่งมาจากความสับสน

และลังเลในรูปแบบเสียงสูงต�่าที่ถูกต้อง ผู ้เรียน

ตระหนักดีว่าไม่ควรออกเสียงแบบภาษาแม่ แต่ก็ยัง

ไม่สามารถออกเสียงให้ถูกต้องได้ 
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 (4) ค�ายืมที่ผู ้เรียนรู ้สึกว่าออกเสียงยาก 

คือค�าว่า นัตโต 「なっとう○●●○ (กลางสูง) 」 
เทปป ังยากิ「てっぱんやき○●●●●● 

(เสียงเรียบ) 」และ เคนโด 「けんどう●○○○
(หัวสูง) 」 อย่างไรก็ตาม ค�าที่ออกเสียงยากมีรูป

แบบเสียงสูงต�่าท่ีแตกต่างกัน จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า

แบบใดแบบหน่ึงออกเสียงยากเป็นพิเศษ แต่อาจ

กล่าวได้ว่าการออกเสียงแบบวรรณยุกต์ในภาษา

ไทยเป็นการแทรกแซงเชิงลบและเป็นปัจจัยส�าคัญที่

ท�าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าการออกเสียงสูงต�่าเป็นเรื่องยาก

6. อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
 (1) การศึกษาน้ีมีข ้อจ�า กัดด ้านกลุ ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เนื่องจากต้องเป็นผู้เรียน

ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น จึงได้เลือกกลุ่มผู้ที่ท�างาน

ซึ่งจ�านวนไม่มาก การมีภาระการงานก็อาจส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการฝึกฝนแชโดอิ้งได้ การคัดเลือก

ตัวอย่างเพื่อศึกษาจึงเป็นประเด็นท่ีส�าคัญต่อผลการ

ศึกษา

 (2) เนื่องจากผู ้เรียนมีพื้นความรู ้ภาษา

ญี่ปุ่นน้อยมาก ท�าให้มีคนที่รู้สึกว่าสื่อที่ใช้ค่อนข้าง

ยาก ฉะนั้น การออกแบบหรือการคัดเลือกสื่อหรือ

แบบเรียนท่ีน�ามาใช้ในการฝึกแชโดอ้ิงควรค�านึงถึง

ความเหมาะสมกับผู้เรียน ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกิน

ไป

 (3) การศึกษานี้สามารถหาผู้ประเมินชาว

ญี่ปุ่นเพื่อประเมินการออกเสียงสูงต�่าของผู้เรียนได้

เพียง 1 คน ท�าให้มีความเสี่ยงที่ผลประเมินจะไม่

แม่นย�าหรือขาดความน่าเช่ือถือได้ หากมีผู้ประเมิน 

3-5 คนจะท�าให้ความน่าเชื่อถือของผลการทดลอง

เพิ่มสูงขึ้น
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การศึกษาประสิทธิผลการฝึกแชโดอิ้งเพื่อพัฒนาการออกเสียงสูงต่ำาของคำายืมภาษาญี่ปุ่นในภาษาไทย
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการประสม

ค�าของค�าประสม	VN	 ในภาษาญ่ีปุ่นและภาษาไทยเทียบกับลักษณะ

ภาษา	คือ	ภาษาค�าหลักอยู่หน้า	(Head-initial	language)	และภาษา

ค�าหลักอยู่ท้าย	 	 (Head-final	 language)	และศึกษาความหมายของ 

ค�าประสม	VN	ในภาษาญีปุ่น่กบัภาษาไทย	งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเอกสาร	

รวบรวมค�าประสมจากหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น	20	 เล่มและจากงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง	รวมจ�านวนค�าประสม	VN	ภาษาญี่ปุ่นจ�านวน	216	ค�า	

ค�าประสม	VN	ภาษาไทยจ�านวน	790	ค�า	ผลการศึกษาพบว่าค�าประสม	

VN	 ในภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะการประสมค�าเป็นไปตามลักษณะภาษา	 

ส่วนค�าประสม	 VN	 ในภาษาไทยมีทั้งที่เป็นไปตามลักษณะภาษา 

และไม่เป็นไปตามลักษณะภาษา	และพบความหมาย	2	ลักษณะ	คือ	 

ความหมายประจ�าค�ากบัความหมายขยาย	โดยส่วนใหญ่ความหมายขยาย 

มีหน้าที่ใช้เป็นค�าเรียกชื่อคน	สิ่งของ	เหตุการณ์	กิจกรรมฯลฯ	

ณัฏฐิรา ทับทิม

ลักษณะการประสมและความหมายคำาประสม VN 
ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย1

 คำ� สำ�คัญ
ค�าประสม	VN,	ภาษาค�า

หลักอยู ่หน้า,	 ภาษาค�า

หลักอยู่ท้าย,	ความหมาย

ประจ�าค�า,	 ความหมาย

ขยาย,	การเรียกชื่อ

1	 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยต่อเนื่องกับงานวิจัยเรื่อง	“ลักษณะการประสมและความหมายค�าประสม	NV	ใน
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย”	ซึ่งตีพิมพ์ใน	JSN	Journal	ปีที่	6	ฉบับที่	1	หน้า	74-94
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Abstract

	 This	 research	aimed	to	study	VN	compounding	 in	 

Japanese	 and	Thai	 by	 comparing	 them	 to	head-initial	 

language	and	head-final	 language	and	by	 studying	 the	

meaning	of	VN	compound	nouns	in	Japanese	and	Thai.	The	

research	used	the	documentary	approach.	VN	compound	

nouns	were	 gathered	 from	20	 Japanese	 textbooks	and	 

related	 researches,	with	 216	words	of	 VN	 in	 Japanese	

and	790	words	of	VN	 in	Thai.	The	findings	 revealed	that	 

the	 combination	of	 VN	 compound	nouns	 in	 Japanese	 

harmonized	with	head-final	language,	while	the	combination	

of	some	of	 the	VN	compound	nouns	 in	Thai	harmonized	

with	head-initial	 language	and	some	did	not;	 and	 there	

were	2	types	of	meanings:	 lexical	meaning	and	extended	

meaning.	Most	extended	meanings	functioned	as	the	naming	

of	people,	things,	events,	activities,	and	so	on.	
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1. บทนำ�
การศึกษาค�าเป็นสิ่งส�าคัญต่อการเรียนการสอนภาษา

เนื่องจากค�าในภาษาต่างๆ	 เป็นส่วนประกอบที่มีการ

พัฒนาเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาและสามารถพัฒนาไป

เป็นค�าท่ีมีความซับซ้อนข้ึน	 เช่น	ค�าประสมค�าว่า	歩
きスマホ	 ซึ่งเป็นค�ากริยา 歩きます	 กับค�านาม

บ่งชี้สิ่งของที่เกิดใหม่	スマートホン	 หรือค�าใน

ภาษาไทย	 เช่น	 ค�าประสมค�าว่า	 “นั่งร้าน”	 ซึ่งมา

จากค�ากริยา	 “นั่ง”	กับค�านามบ่งชี้สถานที่	 “ร้าน”	 

ค�าประสมท้ัง	 2	 ค�าในภาษาญี่ปุ ่นและภาษาไทย

เหมือนกันในประเด็นค�าหน้าและค�าหลัง	กล่าวคือเป็น 

ค�าประสม	VN	 เช่นเดียวกัน	 และชนิดค�าของทั้ง	 2	

ค�าเป็นค�านาม	ชนิดของค�าที่ปรากฏของค�าประสม

ในภาษาญี่ปุ ่นและภาษาไทยได้ถูกกล่าวถึงในงาน 

ของณัฏฐิรา	ทับทิม	 (2559,	หน้า	74-94)	ซึ่งศึกษา

ลักษณะการประสมและความหมายค�าประสม	NV	ใน

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย	บทความวิจัยนี้น�าเสนอผล

การวิจัยในกรณีกลุ่มค�าเป้าหมายเป็นค�าประสม	VN	

ในภาษาญ่ีปุ่นและภาษาไทย	ปัญหาที่พบในการเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับค�าประสม	คือ	การ

แปลความหมายของค�า	เช่น	ค�าประสมค�าว่า 泣き虫 
ซึ่งเป็นค�าประสม	VN	ในพจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย	

(จุฬารัตน์	เดชะโชควิวัฒน์และคณะ,	2548,	หน้า	733)	

แปลความหมายว่า	“คนขี้แย”	กรณีไม่เปิดความหมาย

ในพจนานุกรมผู้เรียนอาจคาดเดาความหมายของค�า

ไม่ได้	 เนื่องจากค�านาม	虫 มีความหมายว่า	“แมลง”	

หรือ	“หนอน”	ซึ่งเป็นความหมายล�าดับแรกของค�า

และความหมาย	“คนที่หลงใหลในการท�าบางสิ่งบาง 

อย ่ าง”	 “คนที่ เปลี่ ยนแปลงได ้ทันที” 	 ซึ่ ง เป ็น 

ความหมายล�าดบัรองลงมา	(広辞苑,	2008,	p.	2735)	

ความหมาย	 “คนขี้แย”	 ของค�า	泣き虫 จึงเป็น 

ความหมายท่ีผู้เรียนอาจไม่เข้าใจในกรณีไม่รู้ว่า	虫 มี

ความหมายมากกว่าความหมายว่าแมลง	หรือหนอน 

ความหมายที่ไม่ใช่ความหมายหลักของค�ามักเกิดจาก 

การขยายความหมายของค�า	ในกรณภีาษาไทยค�าประสม 

ค�าว่า	“นั่งร้าน”	ซึ่งเป็นค�าประสม	VN	ในพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542	(2546,	หน้า	570)	

ให้ความหมายค�าว่า	“นั่งร้าน”	ว่า	โครงสร้างที่ท�าด้วย

ไม้หรือโลหะส�าหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่ง

สูงๆ	 เช่นพระเจดีย์หรือตึก	กรณีไม่เปิดความหมาย

ในพจนานุกรม	 ผู้เรียนท่ีไม่ใช่ชาวไทยอาจเข้าใจค�า

ประสมค�านี้ว่าเป็นค�ากริยาที่มีค�านามสถานที่เป็นส่วน

ประกอบและมีความหมายว่า	“(ใครบางคนท�ากริยา)	

นั่งท่ีร้าน”	 เนื่องจากผู้เรียนอาจไม่ทราบว่าค�าประสม	

“นั่งร้าน”	มีชนิดค�าเป็นค�านามเพราะลักษณะภาษา

ไทยมีโครงสร้างเป็น	SVO	ค�ากริยา	(V)	เป็นค�าหลักใน

โครงสร้างตามลักษณะของภาษาไทย	ค�าว่า	“นั่งร้าน”	

จึงควรเป็นค�ากริยามากกว่าค�านาม	จากตัวอย่างความ

หมายของค�าประสม	VN		ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

ข้างต้นสะท้อนประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับค�าประสม	

VN	ใน	2	ประเดน็	คอื	(1)	ลักษณะการประสมกนัของค�า	

2	ค�าในค�าประสมมีลักษณะเป็นไปตามลักษณะภาษา

ค�าหลักอยู่ท้ายและภาษาค�าหลักอยู่หน้าหรือไม่	และ	

(2)	ความหมายของค�าสามารถแปลตามความหมาย

ของค�าที่ประสมกันหรือไม่

2. วัตถุประสงค์ของง�นวิจัย
	 (1)	 ศึกษาลักษณะการประสมค�าของค�า

ประสม	 VN	 ในภาษาญี่ปุ ่นและภาษาไทยเปรียบ

เทียบกับลักษณะภาษาค�าหลักอยู่ท้าย	 (Head-final	

language)	และภาษาค�าหลักอยู่หน้า	 (Head-initial	

language)

	 (2)	ศึกษาความหมายของค�าประสม	VN	ใน

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
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ลักษณะการประสมและความหมายคำาประสม VN ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

3. ขอบเขตง�นวิจัย
	 ค�าประสม	VN	ในภาษาญ่ีปุ่นและภาษาไทย	

เป็นค�าที่มาจากค�าที่มีความหมายในตัวเอง	2	ค�าและ

มีการประสม	1	ครั้ง	 เช่นในภาษาญี่ปุ่นค�าว่า	贈り物 
เป็นค�าประสมกลุ่มเป้าหมาย	คือ	มีการประสม	1	ครั้ง	

ได้แก่	贈り กับ	物	 ซึ่งเป็นค�าที่มีความหมายในตัว

เอง	2	ค�าเกิดจากการประสมกัน	1	ครั้ง	กรณีค�าที่เป็น 

ค�าประสมก่อนมาประสมกับค�าอ่ืน	 เช่น	落ち込み
気分	 ที่เกิดจากค�า	 2	 ค�า	 คือ 落ち込む	 ซึ่งเป็น

ค�าประสม	VV	มาก่อน	ประสมกับค�า 気分	นับว่า

มีการประสมกัน	1	ครั้ง	 นับเป็นกลุ่มเป้าหมายงาน

วิจัย	และในภาษาไทยค�าว่า	บังโคลน	 เป็นค�าประสม

กลุ่มเป้าหมาย	คือ	มีการประสม	1	ครั้ง	ได้แก่	บัง	กับ	

โคลน	ซึ่งเป็นค�าที่มีความหมายในตัวเอง	2	ค�าเกิดจาก

การประสมกัน	1	ครั้ง	ความหมายของค�าประสมทั้ง 

ค�าที่ศึกษาแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ	ความหมาย

ประจ�าค�าและความหมายขยาย	ความหมายประจ�า

ค�า	คือ	ความหมายของค�าประสมทั้งค�าที่สามารถแปล

ได้จากความหมายของค�าที่มาประสมกัน	 ในขณะท่ี

ความหมายขยาย	คือ	ความหมายที่ไม่สามารถแปล

จากความหมายของค�าที่มาประกอบได้หรือแปลความ

หมายได้ยาก	

4. แหล่งข้อมูลของคำ�ประสม VN
	 (1)	ข้อมูลค�าประสม	VN	ภาษาญี่ปุ่นรวบรวม

จากหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นจ�านวน	20	 เล่ม	จ�านวน	

62	ค�า	ข้อมูลค�าประสม	VN	ภาษาญี่ปุ่นจากงานวิจัย

ของ	野田	 (2011)	จ�านวน	138	ค�า	ข้อมูลค�าประสม	

VN	จากแหล่งอื่น	ๆ	จ�านวน	16	ค�า	 รวมจ�านวนค�า

ประสม	VN	ในภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเท่ากับ	216	ค�า	

	 (2)	ข้อมูลค�าประสม	VN	ภาษาไทยรวบรวม

จากสือ่	เอกสารอืน่ๆ	ได้แก่	หนงัสอืพมิพ์	เอกสารราชการ	

หนังสือนวนิยายและจากงานวิจัยของแสงเทียน 

เพ็งคุ้ม	(2535)	จ�านวน	790	ค�า	รวมจ�านวนค�าประสม	

VN	ในภาษาไทยทั้งหมดเท่ากับ	790	ค�า

5. ข้อตกลงเบื้องต้นง�นวิจัย
	 ผลการวิจัยในงานวิจัยนี้ เป ็นผลจากการ

วิเคราะห์จากค�าประสม	VN	ที่เป็นค�าเป้าหมายใน

ภาษาญีปุ่น่จ�านวน	216	ค�าและภาษาไทยจ�านวน	790	ค�า

6. วรรณกรรมและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 6.1 แบบลักษณ์ภ�ษ�
	 แบบลักษณ์ภาษา	 (typology)	คือ	รูปแบบ

ของภาษาลักษณะต่างๆ	รูปแบบของภาษาแตกต่างไป

ตามเกณฑ์ในการจัดกลุ่มภาษา	กรณีใช้การเรียงล�าดับ

ของค�าในประโยคเป็นเกณฑ์	ภาษาญี่ปุ่นถูกจัดในกลุ่ม

ภาษา	SOV	ส่วนภาษาไทยอยู่ในกลุ่มภาษา	SVO	กรณี

ใช้เกณฑ์การมีหัวเรื่อง	 (Topic)	ภาษาญ่ีปุ่นและภาษา

ไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน	คือ	กลุ่มภาษาเน้นหัวเรื่อง	

(Topic	prominent	language)	เนื่องจากทั้ง	2	ภาษา

มีโครงสร้างประโยคลักษณะ「象は鼻がながい」
หรือ	“ช้างงวงยาว”	ที่เรียกว่าประโยคซ้อนประธาน	 

(二重主語文)2	 	ในขณะที่ภาษาอังกฤษจะอยู่ในกลุ่ม

ภาษาเน้นประธาน	(Subject	prominent	language)		

รูปแบบของภาษาที่สอดคล้องกับการเรียงล�าดับค�า

ในประโยคอีกอย่างหน่ึง	คือ	 รูปแบบภาษาที่เรียกว่า	

ภาษาค�าหลักอยู่ท้าย	 (Head	final	 language)	และ

ภาษาค�าหลักอยู ่หน้า	 (Head	 initial	 language)3	

ภาษาค�าหลักอยู่ท้าย	คือ	ภาษาที่มีค�าหลักอยู่ท้าย	เช่น	

2 澤田 ・ 中川	(2004,	pp.	19-21)	วิเคราะห์กรณีของภาษาจีนที่มีโครงสร้างเหมือนภาษาไทย	และ	Li&Thompson	(1976,	pp.	457-490)	อธิบายไว้ว่าภาษา 
ที่มีโครงสร้างประโยคซ้อนประธานจัดอยู่ในกลุ่มภาษาเน้นหัวเรื่อง	

3 望月 ・ 船城 (2001)	ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค�าหลัก	(主部Head)	กับการก�าหนดล�าดับของค�า	(語順Word	order)
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ภาษาญีปุ่น่	กรณีกลุม่ค�านามทีม่คี�าขยาย きれいな人
ค�าหลัก	คือ人ซึ่งอยู่หลังค�า	ภาษาค�าหลักอยู่หน้า	คือ	

ภาษาท่ีมีค�าหลักอยู่หน้า	 เช่น	ภาษาไทย	ค�าว่า	“คน

สวย”	ค�าหลัก	คือ	“คน”	ซึ่งอยู่หน้าค�า

 6.2 คำ�ประสม
	 ค�าประสม	คือ	ค�าที่ประกอบจากหน่วยค�า

อิสระ	2	หน่วยค�าหรือมากกว่านั้น	ชนิดของค�าที่น�า

มาประสมกัน	ได้แก่	ค�านาม	ค�ากริยา	ค�าคุณศัพท์และ 

ค�ากริยาวิเศษณ์	 (ณัฏฐิรา	ทับทิม,	2557,	หน้า	106)	 

ค�าประสมเป็นชนิดค�าที่เกิดจากการสร้างค�าเช่นเดียว

กับค�าประสาน	ตัวอย่างค�าประสม	 เช่น	電話番号 

(เบอร์โทรศัพท์)	เกิดจากค�า	2	ค�าที่เป็นค�านาม	คือ	電
話 กับ	番号หรือ	赤アリ	 (มดแดง)	 เป็นค�าประสม

ระหว่างค�าคุณศัพท์	赤（い）กับค�านาม アリ เป็นต้น	 

ค�าที่มาประสมกันเป็นค�าที่สามารถปรากฏในประโยค 

ได้อย่างอสิระเช่นตวัอย่างทีน่�ามา	ค�าว่า 電話、番号、 
赤（い）และ	アリ สามารถปรากฏในประโยคได้

อย่างอิสระ	ชนิดของค�าประสมที่เป็นค�านามมีจ�านวน

มากกว่าค�าประสมชนิดอื่น	ค�าประสมค�านามประกอบ

ไปด้วยค�าประสม	NN,	AdvN,	VN,	AN,	NV,	NA,	AA,	

และ	AdvV

 6.3 ก�รขย�ยคว�มหม�ย
	 การขยายความหมายของค�าเกิดได้ด้วย	2	วิธี

การ	(Lakoff	and	Jonhnson,	1980	(อ้างถึงใน	ศุภชัย	

ต๊ะวิชัย,	2556	และ	陳,	2012)	คือ	
	 (1)	นามนัย	 (Metonymy-換喩)	 คือการ

กล่าวถึงบางส่วนเพื่อจะหมายถึงทั้งหมด	หรือในทาง

กลับกันคือการกล่าวถึงทั้งหมดเพ่ือจะหมายถึงบาง

ส่วน	ทั้งนี้นามนัยแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ	

	 (1.1)	นามนัยเชิงพื้นที่	 เช่น	鼻をたらし 
ている หมายถึงมีน�้ามูก	เป็นการใช้ค�าว่า	鼻	ที่อยู่ใน

พื้นที่เดียวกับ	鼻水	แสดงความหมายขยายถึงน�้ามูก

หรือ	研究室をノックした	หมายถึงเคาะห้องแล็บ

ซึ่งจริงๆ	แล้วคือการเคาะประตู	研究室のドアをノ 
ックした	เป็นการใช้บางส่วนเพื่อกล่าวถึงทั้งหมด

	 (1.2)	นามนัยเชิงเวลา	 เช่น 頭を抱える 

หมายถึงกุมศีรษะและในเวลาเดียวกันภาพการกุม

ศรีษะบอกความหมายว่ามีปัญหา	อยู่ในภาวะเดือดร้อน

	 (2)	อุปลักษณ์	 (Metaphor-隠喩)	คือการ

เปรียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงด้วยลักษณะ

ที่เหมือนกัน	 เช่น	 เปรียบการมีชีวิตคือการเดินทาง	

เนื่องจากการมีชีวิตย่อมมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด	มีการ

ค้นพบเรื่องราวระหว่างการใช้ชีวิต	ลักษณะเหล่านี้เป็น

ลักษณะที่เหมือนกับการออกเดินทาง	หรือ	การใช้ค�า

ว่า	“ฟัน”	ที่มีลักษณะเป็นซี่ๆ	 ใช้กัด	ตัดอาหาร	 เรียก

ช่ือส่ิงของต่างๆ	ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับฟัน	 เช่น	ฟัน

เลื่อย	เป็นต้น

	 แนวคิดการขยายความหมายข้างต้นเป็นสิ่ง

ส�าคัญในการวิเคราะห์ความหมายค�าประสม	เนื่องจาก 

ค�าประสมสามารถแสดงความหมายแยกออกเป็น	2	

ลักษณะใหญ่	 คือ	ความหมายที่เกิดจากความหมาย

ประจ�าค�าซ่ึงอาศัยความหมายของค�าที่มาประสม

กันเป็นหลักในการตีความ	และความหมายขยายซึ่ง

ไม่สามารถอาศัยความหมายของค�าที่มาประสมกัน

ได้นอกจากน้ีในการน�าความหมายขยายไปใช้ยังมี

ลักษณะการใช้ที่เรียกว่า	“การเรียกช่ือ”	หรือ	名付
け	 (Naming)	ตามทฤษฎีของ	Bauer	 (2003,	อ้างถึง

ใน	島村,	2012,	p.38)	กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง	

“ค�าประสม”	และ	“วลี”	กับการใช้เพื่อการเรียกชื่อไว้

ว่า“ค�าประสมมีลักษณะการใช้เพ่ือเรียกชื่อ	 (Naming)	

การกระท�าหรือลักษณะใดๆ	 เช่นเดียวกับค�าประสาน	

ในขณะที่วลีจะแสดงการพรรณนา	 (Descriptive)”	

(แปลโดยผู้วิจัย)

	 ลักษณะการใช้เรยีกช่ือนีส้ามารถใช้ในประโยค 
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ที่แสดงความหมายตรงข้ามกับความหมายประจ�าค�า

ได้	เช่น	ค�าว่า	甘酒	ซึ่งเป็นค�าประสมค�านามประเภท	

AN	 (ค�าคุณศัพท์กับค�านาม)	และถูกใช้เป็นค�าเรียกชื่อ

ของเหล้าประเภทหนึ่ง	สามารถใช้ในประโยค	 เช่น	 (1)	

ได้แม้ว่าจะมีความหมายปฏิเสธค�าว่ารสชาติหวานซ่ึง

เป็นช่ือของเหล้าก็ตาม	ในขณะที่วลี	 เช่น	甘い酒	 ใน

ประโยค	(2)	ไม่สามารถใช้ในลักษณะนี้ได้	

	 (1)	この甘酒、 あんまり甘くないね。
	 (2)	?この甘い酒、 あんまり甘くない
ね。(เครื่องหมาย	?	เพิ่มเติมโดยผู้วิจัย)

	 การ ใช ้ ลั กษณะเรี ยกชื่ อนี้ เป ็นผลจาก

กระบวนการนามนัยซึ่ ง เป ็นหนึ่ งในลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงความหมายของค�า	 การเรียกชื่อเป็นรูป

แบบหนึ่งของนามนัยที่เกิดกับค�านามชี้เฉพาะดังนี้

	 ภาพท่ี	1	 เป็นภาพความสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยสรุป

มาจาก	大田垣 (2009,	p.	31-32)	นามนัยที่เกิดใน 

ค�านาม	คือ	การขยายความหมายแบบนามนัยที่ปรากฏ 

ในค�านามชี้เฉพาะ	โดยแยกออกเป็น	2	ชนิด	คือ	

	 (1)	 นามนัยที่ถูกใช ้จนเกิดกระบวนการ

เปล่ียนเป็นชื่อเรียกสิ่งของ	 เหตุการณ์หรือคน	 (名 
前転送型)	โดยแบ่งออกเป็น	2	ชนิดย่อย

	 (1.1)	ชื่อชั่วคราว（臨時的なもの）เช่น 

(飲食店で）3  番テーブルさんお勘定です。

指示的換喩
นามนัยที่เกิดในค�านาม

名前転送型（名付け）การเรียกชื่อ

臨時的なもの ชื่อชั่วคราว 慣用化したもの ชื่อใช้ทั่วไป

語彙化	กลายเป็นค�า

役割転移 นามนัย

ภ�พที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างนามนัย	การเรียกชื่อ	และการกลายเป็นค�า

	 (1.2)	ชือ่ใช้ทัว่ไป（慣用化したもの）เช่น	

昨日は鍋を食べました。ทั้งนี้การใช้ในลักษณะนี้

จะกลายเป็นค�าที่ใช้กันโดยทั่วไปเกิดเป็นค�าศัพท์ใหม่	

	 (2)	นามนัย	 (นามนัยเชิงพ้ืนที่และนามนัย

เชิงเวลา)	 เช่น	雨が屋根を打つ音も聞こえた。 

ค�าว่า	雨 มีความหมายขยายครอบคลุมค�าว่า	雨粒
	 การแบ่งนามนัยที่เกิดในค�านามออกเป็น	2	

ชนิดของ	大田垣	ท�าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

ความหมายของค�า	ความหมายขยาย	และบทบาทของ

ค�าที่ท�าหน้าที่เป็นชื่อเรียก

 6.4 คำ�หล�ยคว�มหม�ย
	 การขยายความหมายของค�าข้างต้นมีความ

สัมพันธ์กับค�าหลายความหมาย	 (多義語)	 เนื่องจาก

คนเรามักใช้ค�าที่มีอยู่แล้วซึ่งมีลักษณะบางอย่างใกล้

เคียงกับสิ่งใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นเรียกเป็นชื่อ	ค�าท่ีถูกใช้ใน

ลักษณะนี้จึงมีความหมายมากกว่า	1	ความหมายและ

ถูกจัดในกลุ่มค�าหลายความหมายในที่สุด	 เช่น	ค�าว่า	

手 โดยทั่วไปมีความหมายว่า	“มือ”	แต่ในขณะที่คน

เราใช้มือในการท�างานก็จะหมายรวมถึงคนที่ใช้มือนั้น

ท�างาน	 (นามนัยเชิงพื้นที่)	 และอาจหมายถึงวิธีการ

ท�างาน	 (ลักษณะของมือที่ถูกใช้ท�างาน)	 (นามนัยเชิง

เวลา)	ลักษณะการขยายความหมายที่เกิดขึ้นนี้ท�าให้	

手 กลายเป็นค�าหลายความหมาย	เช่น
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	 (3)	いろいろ打つ手を探したんです
が、 なかなか見つからない。（方法）
	 (4)	太郎は優秀な働き手でした。（人)
	 ค�านาม	手 ในประโยค	 (3)	หมายถึง	“วิธี”	

และ	手 	ในประโยค	(4)	หมายถึง	“คน”	ความหมายของ	

手	ที่มีมากกว่า	1	ความหมายดังกล่าวเป็นส่ิงที่ท�าให้	

手	ถูกจัดในค�าประเภทค�าหลายความหมาย	สรุปได้ว่า	 

ค�าหลายความหมายเกิดจากการขยายความหมายของ

ค�าและถูกใช้จนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

 6.5 ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 野田 (2011) 	 ศึกษาความหมายและ

ลักษณะทางไวยากรณ์ของค�าประสมประเภทค�า

ประสมกริยา	 เช่น	打ち上がる ค�าประสมค�านาม

ประเภท	NV	และ	VN	เช่น	花見 และ	揚げ油 โดยใน
งานวิจัยนี้น�าเสนอผลการศึกษาของ	野田 ในประเด็น

ค�าประสม	VN	เพียงอย่างเดียว	กล่าวคือ	野田 แบ่ง

กลุ่มค�าประสม	VN	ออกเป็น	7	กลุ่มตามความสัมพันธ์

ระหว่างค�ากริยา	(V)	กับค�านาม	(N)	ได้แก่

	 (1)	กลุม่ค�า	和え物、揚げパン、 ゆで卵、 
冷やし麺、干しブドウฯลฯ	กลุ่มค�าประสมแสดง

ผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดจากผู ้กระท�ากริยากระท�าต่อ

สิ่งของที่มีอยู（่物、パン、卵、麺、ブドウ）
	 (2)	กลุม่ค�า	揚げかす、揚げ玉、押し絵、 
ちぎり絵、ちらし寿司ฯลฯ	 กลุ ่ มค� าประสม 

แสดงผลลัพธ์สุดท้ายที่สิ่งไม่มีชีวิต	(かす、 玉、 絵、 
寿司) ถูกกระท�ากริยาบางอย่างและเกิดเป็นสิ่งของ

	 (3)	กลุ่มค�า	洗い物、 売り物、 折り紙、
捨て金、食べ物、飲み水	ฯลฯ	กลุ่มค�าประสมแสดง 

สิ่งของที่เกิดจากการกระท�า	 เช่น	 เมื่อกระท�ากริยา

อาการล้างก็จะเกิดส่ิงของ	“ภาชนะที่ต้องล้าง”	หรือ	

เม่ือกระท�ากริยาอาการหักหรือพับก็จะเกิดสิ่งของที่

เรียกว่า	“กระดาษพับ”	เป็นต้น

	 (4)	กลุ่มค�า	揚げ油、編み機、入れ物、 
消しゴムฯลฯ	กลุ่มค�าประสมเมื่อค�านาม (油、機、
物、ゴム) แสดงสิ่งของที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ 

กระท�าเช่น 油で（物を）揚げる。
	 (5)	กลุ่มค�า	入れ歯、置き傘、当て木、
揚げ荷	ฯลฯ	กลุ่มค�าประสมเมื่อค�านามเป็นค�านาม

ไม่มีชีวิต（歯、 傘、 木、 荷）และความหมายค�า

ประสมแสดงส่ิงของส�ารองหรือของที่ไม่ใช่ของแท้ที่ใช้

ในการกระท�ากริยาอาการ	 เช่น	ฟันปลอม	ร่มส�ารอง	

(ที่วางไว้ให้บริการแก่ลูกค้า)	หรือไม้หรือเหล็กดามขา	

เป็นต้น

	 (6)	กลุ่มค�า	編み物、洗い物、折り紙、 
書き物、 探し物 ฯลฯ	กลุ่มค�าประสมเมื่อค�านาม	 

(物、紙) เป็นกรรมของการกระท�าและความหมาย 

ของค�าประสมเป็นค�าหมายแสดงกิจกรรมหรือการ 

บางอย่าง	 เช่น	息子は折り紙が好きで、 毎日し
ていても飽きないような。
 (7)	กลุ่มค�า 生け花、贈り物、返し針、
張り紙ฯลฯ	กลุ่มค�าประสมแสดงสิ่งที่เป็นกรรมของ

การกระท�าโดยผลลัพธ์ค�านามท่ีได้นั้นเป็นส่ิงของ

ประเภทหนึ่ง

	 จากการศึกษาการแบ่งกลุ่มค�าประสม	VN	

ทั้ง	7	กลุ่มของ	野田 พบว่าจะต้องอาศัยการตีความ

หมายของค�าที่มาประสมกัน	อีกทั้งความหมายที่น�ามา 

เป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มไม่ชัดเจนมากนัก	หลายค�า 

ถูกจัดให้อยู่มากกว่า	1	กลุ่ม	เช่น	洗い物	(กลุ่ม	3,6)	

หรือ	折り物	(กลุ่ม	3,6)

	 ณัฏฐิรา	ทับทิม	 (2559,	หน้า	 74-94)	 ได้

ศึกษาลักษณะการประสมและความหมายค�าประสม	

NV	 ในภาษาญี่ปุ ่นและภาษาไทยพบว่าค�าประสม	

NV	 ในภาษาญี่ปุ ่นมีลักษณะการประสมเป็นไปตาม

ลักษณะภาษาค�าหลักอยู่ท้ายซ่ึงเป็นแบบลักษณ์ภาษา

ของภาษาญี่ปุ ่น	 ส่วนค�าประสม	NV	 ในภาษาไทยมี
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ลักษณะการประสมทั้งที่เป็นไปตามลักษณะภาษา

ค�าหลักอยู ่หน้าและไม่เป็นไปตามลักษณะภาษาดัง

กล่าว	ซึ่งภาษาไทยถูกจัดเป็นกลุ่มภาษาท่ีมีค�าหลักอยู่

หน้า	 ในส่วนของความหมายของค�าประสม	NV	พบ

ว่ามีความหมาย	2	ลักษณะ	คือ	ความหมายประจ�า

ค�ากับความหมายขยายซ่ึงเป็นความหมายที่เกิดจาก

กระบวนการนามนัยและอุปลักษณ์

	 อนงค์	 รุ ่งแจ้ง	 (2528ก;	 2528ข)	 อธิบาย 

ความหมายของค�าประสมแบ่งออกเป็น	2	ประเภทใหญ่ 

คือ	ค�าประสม	ที่ใช้เป็นชื่อเรียกสิ่งต่างๆ	กับค�าประสมที ่

หมายถึงกิริยาอาการ	 ในงานวิจัยของอนงค์	 รุ ่งแจ้ง 

อธิบายเพียงค�าประสมที่ใช ้เป ็นชื่อเรียกสิ่งต ่างๆ	 

ว่าแบ่งออกเป็น	2	กลุ่มย่อย	คือ	กลุ่มที่ไม่มีความหมาย

ต่างไปจากเดิม	เช่น	คนกลาง	คนรถ	นกกินปลี	หมูป่า	

ถั่วฝักยาว	รากฝอย	ใบแท้	คู่ความ	พ่อตา	กันชน	ลูกคิด	

ฯลฯ	ค�าประสมที่ใช้เป็นชื่อเรียกสิ่งต่างๆ	กลุ่มที่มีความ

หมายต่างไปจากเดิม	 เช่น	ตีนแมว	หน้าวัว	หัวหน้า	

มือกาว	คอเหล้า	แมวมอง	ลิ้นไก่	ม้าน�้า	ปลาหมึก	ฯลฯ 

การแบ่งความหมายค�าประสมของอนงค์	 รุ ้งแจ้ง	

เป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 ใช้ในการเรียกชื่อและแสดง 

กิริยาอาการสอดคล้องกับผลการสังเกตการน�าค�า

ประสม	VN	ไปใช้ในการเรียกชื่อ	(Naming)	ในงานวิจัย

ของ	野田 ข้างต้น
	 เพียรศิริ	 วงศ์วิภานนท์และคนอ่ืนๆ	 (2528,	

อ้างถึงในแสงเทียน	เพ็งคุ้ม,	2535,	หน้า	36)	ศึกษาการ

ประสมค�าจ�านวน	664	ค�า	ด้วยวิธีกลืนค�านามในภาษา

ไทยพบว่าเม่ือกลืนค�านามที่ประสมแล้ว	 ส่วนใหญ ่

ค�าประสมจะเป ็นค�ากริยาประเภทอกรรมกริยา	 

ความหมายส่วนใหญ่เป็นความหมายอุปมาอุปไมยและ

มีความหมายตามรูปค�าที่ปรากฏเป็นส่วนน้อย

	 แสงเทียน	 เพ็งคุ ้ม	 (2535)	 ศึกษาลักษณะ

โครงสร้างและความหมายของค�าประสมที่ปรากฏ

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	 2525	

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยมุ ่งศึกษาวิธีการประสมและ 

ความหมายของค�าประสมโดยวิธกีารประสม	มี	3	วธิ	ีคอื

	 (1)	การประสมค�าด้วยวิธีรวมค�า	พบจ�านวน	

844	ค�า	เป็น	เช่น	ของกลาง	ขนแมว	ขวัญใจ	กล่าวหา	

คิดอ่าน	อัดฉีด	กลมดิก	ขี้เซา	ดีร้าย	เป็นต้น

	 (2)	การประสมค�าด้วยวิธีกลืนค�า	พบจ�านวน	

1,651	 ค�า	 เป็นการประสมค�ามูลต่างชนิดกัน	 เมื่อ

ประสมกันแล้วได้ชนิดค�าใดค�าหนึ่งของค�าที่มาประสม

กัน	 มีรูปแบบการกลืนค�า	6	รูปแบบ	คือ	กลืนค�านาม	

กลืนค�ากริยา	กลืนค�าวิเศษณ์	กลืนค�าบุพบท	กลืนค�า

สันธาน	และกลืนค�าอุทาน	เช่น	แพแตก	ลมขึ้น	แก้มือ	

ตาขาว	เท้าแขน	ไก่ชน	งมโข่ง	ขาวม้าฯลฯ	

	 (3)	 การประสมค�าด ้วยวิธีกลายค�า	 พบ

จ�านวน	256	ค�าเป็นการรวมค�ามูลชนิดเดียวกันหรือ

ต่างชนิดกันเม่ือประสมกันแล้วได้ชนิดค�าที่แตกต่างไป

จากเดิม	เช่น	กันชน	(VV=N)	หาบเร่	(VAdv=N)	ฯลฯ	

	 แสงเทียน	 เพ็งคุ้ม	แบ่งความหมายออกเป็น 

3	แบบ	คอื	ค�าประสมท่ีมีเค้าความหมายเดมิ	ค�าประสม 

ที่มีความหมายเปลี่ยนแปลงไป	 และค�าประสมที่มี 

ความหมายตามบริบท	การแบ่งความหมายของแสง

เทียน	 เพ็งคุ ้ม	 แตกต่างกับการแบ่งความหมายของ

อนงค์	 รุ ่งแจ้งในความหมายตามบริบทซ่ึงไม่ปรากฏ

ในการแบ่งของอนงค์	 รุ่งแจ้ง	นอกจากนี้การประสม

ค�าด้วยวิธีการกลืนค�ายังเป็นการสร้างค�าประสมที่ถูก

กล่าวถึงในงานของสรัญญา	 เศวตมาลย์	 (2543,	หน้า	

1-19,	อ้างถึงในชมพูนุช	 ธารีเธียร,	 2553,	หน้า89-

108)	 ว่าเป็นรูปแบบย่อยในการสร้างค�าโดยมีหน่วย

ค�าหนึ่งเป็นส่วนหลักอีกหนึ่งเป็นส่วนรอง	หลอมรวม

กันเป็นค�าๆ	 เดียว	กริยากลืนความในภาษาไทยมีการ

รวมความหมายของกริยากับนามและท�าหน้าที่เหมือน

หน่วยเดียว

	 ชมพูนุช	 ธารีเธียร	 (2553,	 หน้า89-108)	

ศึกษาค�ากริยากลืนความในภาษาไทยถิ่นอีสาน	 ผล
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การวิจัยพบว่าค�ากริยากลืนความในภาษาไทยถ่ิน

อีสานมีการแปลง	 (derivation)	 หมวดค�าตาม 

ลักษณะต่อไปนี้	 ค�ากริยากลืนความที่ประกอบด้วย 

อกรรมกริยากับค�านามแปลงเป ็นสกรรมกริยา 

ค�ากริยาท่ีประกอบด้วยสกรรมกริยากับค�านามแปลง

เป็นสกรรมกริยาหรืออกรรมกริยา	 และค�ากริยาที่ 

ประกอบด ้วยอกรรมกริยากับค�านามแปลงเป ็น

อกรรมกริยา	

	 จากงานวิจัยภาษาไทยแสดงให ้ เ ห็นว ่า

ค�าประสมมีการแบ ่งค�าหลัก	 (ค�าต ้น)-ค�าขยาย	 

มีลั กษณะการประสมค� าแบบรวมค� า 	 กลืนค� า	 

และกลายค�าซึ่งเป็นค�าส�าคัญในการศึกษาค�าประสม

ในภาษาไทยเชิงโครงสร้าง	 และมีการน�าไปใช้ตั้งช่ือ

สิ่งของ	เหตุการณ์เหมือนภาษาญี่ปุ่น

	 งานวจัิยนีน้�าผลงานวจิยัของแสงเทยีน	เพง็คุม้ 

ประเดน็การประสมค�าด้วยวธิกีลนืค�าประเภทย่อยกลนื 

ค�ากริยามาเป็นข้อมูลส่วนหน่ึงในการวิเคราะห์ต่อยอด 

เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการประสม	ตามวัตถุประสงค์ 

ที่ตั้งไว้	 โดยเกณฑ์การกลืนค�านี้ถือว่าเป็นลักษณะทาง

วากยสัมพันธ์ภายในค�าที่สังเกตได้จากค�าประสม

7. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
	 ในงานวิจัยนี้มีขั้นตอนวิจัยดังนี้

	 (1)	รวบรวมค�าประสม	VN	จากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ	 และแยกกลุ ่มค�าประสมเป็นค�าประสม	VN	

ภาษาญี่ปุ่นและค�าประสม	VN	ภาษาไทย

	 (2)	 ตรวจสอบความสอดคล้องกับลักษณะ

ภาษา	 กรณีภาษาญี่ปุ ่นหากค�าหลักอยู ่ท้ายและท�า

หน้าที่ก�าหนดชนิดของค�าจัดอยู่ในกลุ่มสอดคล้องกับ

ลักษณะภาษาค�าหลักอยู่ท้าย	กรณีภาษาไทยหากค�า

หลักอยู่หน้าและท�าหน้าที่ก�าหนดชนิดของค�าจัดอยู่ใน

กลุ่มสอดคล้องกับลักษณะภาษาค�าหลักอยู่หน้า

	 (3)	วิเคราะห์ประเภทย่อยของค�าประสม	VN	

กรณีจัดแยกประเภทย่อยได้

	 (4)	ตรวจสอบความหมายของค�าประสม	VN	

โดยอ้างอิงจากพจนานุกรม

	 (5)	 วิเคราะห์ความเหมือนและความต่าง

ระหว่างค�าประสม	VN	ในภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทย

8. ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล
	 ผลการศึกษาพบว่าค�าประสม	 VN	ภาษา

ญี่ปุ่นทุกค�ามีลักษณะการประสมเป็นไปตามลักษณะ

ภาษา	กล่าวคือ	ค�าหลักที่เป็นค�านามซึ่งอยู่ท้ายค�าเป็น

ค�าที่ก�าหนดชนิดของค�า	ค�าประสม	VN	ภาษาญี่ปุ่น

ทุกค�ามีสถานะเป็นค�านาม	ส่วนค�าประสม	VN	ภาษา

ไทยมีทั้งค�าที่มีลักษณะการประสมเป็นไปตามลักษณะ 

ภาษาและไม่เป ็นไปตามลักษณะภาษา	 กล่าวคือ	 

ค�าหลักที่อยู่ในต�าแหน่งหน้าค�ามีบทบาทก�าหนดชนิด 

ของค�าว่าเป็น	 ค�ากริยาซึ่งเป็นไปตามชนิดค�าหลัก 

ที่เป็นค�ากริยา	 และมีค�าประสมบางค�าที่ไม่ได้เป็น 

ค�ากริยาแม้ว ่าค�าที่อยู ่ ในต�าแหน่งหน้าค�าจะเป็น 

ค�ากริยาก็ตาม

ต�ร�งที่ 1	สรุปความสอดคล้องระหว่างลักษณะการประสมค�ากับลักษณะภาษา
ภาษา คำาประสม ความสอดคล้องกับ 

Head final language
ความสอดคล้องกับ 

Head initial language

ภาษาญี่ปุ่น VN O -
ภาษาไทย VN - O/X

หมายเหตุ:O	คือ	สอดคล้อง	X	คือ	ไม่สอดคล้อง
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	 รายละเอียดของผลการศึกษาแยกน�าเสนอ

เป็นรายภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยได้ดังนี้

 8.1 ผลก�รศกึษ�คำ�ประสม VN ภ�ษ�ญ่ีปุน่

	 ค�าประสม	VN	เป็นกลุ่มค�าประสมที่หมายถึง

คน	สิ่งของ	สถานที่	เหตุการณ์	และความรู้สึกและสภาพ	

เป็นค�าประสมค�านามที่ชี้เฉพาะถึงลักษณะของคน 

หรือเป็นชื่อเรียกสิ่งของ	 เป็นค�าประสมที่มีลักษณะ 

ใช้เรียกชื่อ	 ท้ังนี้กลุ่มค�าประสม	VN	รวมถึง	NN	และ	 

AN	 ถือเป ็นค�าประสมโดยแท้	 (primary	 com-

pound)	ซึ่งแตกต่างจากค�าประสม	NV	 ในประเด็น

ท่ีว่าค�าประสม	NV	แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

ไวยากรณ์	 (N	 เป็นประธาน	กรรมและส่วนเติมเต็ม

ความหมาย	 (ณัฏฐิรา	 ทับทิม,	2559,	หน้า74-94)	 ได้ 

ในขณะท่ี	 VN	 จะไม่ถูกกล่าวถึงในประเด็นความ

สัมพันธ์ระหว่าง	V	และ	N	 เชิงไวยากรณ์	แต่จะถูก

กล่าวถึงความหมายของทั้งค�าที่แสดงออกมา	จากการ

วิจัยพบของค�าประสม	VN	ภาษาญี่ปุ่นแยกออกได้ตาม

ตารางที่	2-6	ดังนี้

	 ตารางที่	 2	 เป็นค�าประสม	VN	ที่ใช้เรียก

สิ่งของเป็นหลักทั้งท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้	 โดย

สามารถแบ่งกลุ่มกว้างๆ	ได้เป็น

	 (1)	 ค�าประสม	 VN	 โดย	N	 เป็นค�าแสดง

สิ่งของจ�าพวก	物 เช่น	食べ物、炒め物、持ち物
ฯลฯ	และสิ่งของอื่น	 เช่น	呼び鈴、 消しゴム、 
受け皿、送り状
	 (2)	ค�าประสม	VN	โดย	N	 เป็นอวัยวะหรือ

ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย	 เช่น	濡れ髪、 寝顔、
入れ歯

4	 น�าเสนอค�าประสม	VN	ประเภทนี้บางส่วนจากจ�านวนทั้งหมด		169	ค�า	

ต�ร�งที่ 2 ค�าประสม	VN	เมื่อ	N	หมายถึงสิ่งของ	(จับต้องได้และจับต้องไม่ได้)4

VN

食べ物 炒め物 持ち物 忘れ物 漬け物 建物

飲み物 乗り物 捧げ物 落し物 払い物 割れ物

贈り物 買い物 売り物 付き物 入れ物 濡れ髪

和え物 織物 煮物 貰い物 着物 鳴らし物

置き物 敷物 詰め物 編み物 洗い物 返り針

寝顔 作り声 叫び声 入れ歯 流し台 間違い電話

話し言葉 書き言葉 寝言 飲み水 ゆで卵 入れ豆

受け皿 取り箸 空き缶 空き瓶 延べ板 申し込み用紙

送り状 申し分 折り紙 買い付け書 延べ面積 延べ日数

置き時計 塗り薬 飲み薬 呼び鈴 掛け布団 押しピン

消しゴム 入れ船 落ち葉 終り値 焼肉 掛け金

付けまつげ 眠り猫 入れ墨 掛け湯 割り箸 生け花
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	 (3)	 ค�าประสม	 VN	 โดย	N	 เป็นค�าแสดง

อาหาร	น�้า	 เครื่องดื่ม	ยา	 เช่น	入れ豆、 飲み水、 
ゆで卵、 飲み薬、 打ち水
	 (4)	 ค�าประสม	 VN	 โดย	N	 เป็นค�าแสดง

ภาชนะ	เช่น	空き缶、空き瓶、延べ板
	 (5)	ค�าประสม	VN	โดย	N	 เป็นค�านามสิ่งมี

ชีวิตจ�าพวกสัตว์	เช่น	眠り猫
	 (6)	ค�าประสม	VN	โดย	N	เป็นค�านามจับต้อง

ไม่ได้	เช่น延べ面積、終り値、作り声、叫び声
	 สังเกตได้ว่ากลุ่มค�าประสม	VN	ในตารางที่	2 

สามารถแปลความหมายค�าประสมท้ังค�าตามความหมาย 

ประจ�าค�าได้	 ท้ังน้ีไม่พบความหมายขยายในค�าประสม 

ประเภทนี้	 และไม่พบค�านามที่เป็นค�าหลักใน	 VN	 

ในตารางที่	2	ที่เป็นค�าหลายความหมาย

	 ตารางที่	3	เป็นค�าประสม	VN	จ�านวนทั้งหมด	

16	ค�า	ใช้เรียกคนลักษณะต่าง	ๆ	โดยค�านาม	(N)	ที่มี

ความหมายหมายถึงคนในภาษาญี่ปุ่นมีหลายค�าทั้งค�า

ที่มีความหมายประจ�าค�าว่า	“คน”	เช่น	相手、人、者 
(広辞苑,	 2008,	 p.	 8,	 2368,	 2794)	 และค�าที่มี

ความหมายขยายว่า	“คน”	เช่น	屋	(広辞苑,	2008,	 

p.	2812)	、手 (広辞苑,	2008,	p.	1896)	และ	頭  

(広辞苑,	2008,	p.	58)	ค�านามที่เป็นค�าหลักใน	VN	

ส่วนใหญ่เป็นค�านามที่มีความหมายขยายก่อนถูกน�า

มาประสมกับค�ากริยาหรืออาจกล่าวได้ว่าค�านามที่เป็น 

ส่วนประกอบของค�าประสม	VN	ในตารางที	่3	หลายค�า 

เป็นค�าหลายความหมายมาก่อน	เนือ่งจากมคีวามหมาย 

ประจ�าค�ามากกว่า	1	ความหมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ค�านามแสดงอวัยวะ	เช่น	手、 頭	 เป็นต้น	การเข้าใจ 

ความหมายของค�าประสม	VN	ในตารางที่	 3	ข้างต้น 

จึงต้องอาศัยความรู ้เรื่องค�าหลายความหมายของ

กลุ ่มค�านาม	屋、手、頭	 ซึ่งแตกต่างกับค�าประสม	

VN	 ในตารางท่ี	 2	 ท่ีสามารถเข้าใจความหมายของ 

ค�าประสมทั้งค�าได้จากความหมายของค�ากริยากับ 

ค�านามได้ทันที	

	 สังเกตได้ว่ากลุ ่มค�าประสม	VN	 ในตาราง

ที่	3	ส่วนใหญ่สามารถแปลความหมายของค�าประสม

ทั้งค�าตามความหมายประจ�าค�าได้บนเง่ือนไขที่ว ่า 

ผู้อ่านเข้าใจความหมายค�านามท่ีมีหลายความหมายมี

เพียงค�าประสม	回し者 เท่านั้นท่ีมีความหมายขยาย	

(หากแปลตามความหมายประจ�าค�าจะได้ความหมาย

ว่า	 “คนหมุน”)	ความหมายขยายได้แก่สายลับหรือ

คนที่เข้าไปสืบความลับในฝ่ายศัตรู	 (広辞苑,	2008,	

p.	2670)	

ต�ร�งที่ 3 ค�าประสม	VN	เมื่อ	N	หมายถึงคน

VN

怠け者 付け人 寂しがり屋 引越し屋 送り人 話し相手

受け手 聞き手 話し手 遊び仲間 回し者＊ 稼ぎ手

稼ぎ人 稼ぎ頭 待ち人 泣き虫
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ต�ร�งที่ 4	ค�าประสม	VN	เมื่อ	N	หมายถึงสถานที่
VN

飲み屋 出口 入り口 貸し家 空き地 架け橋

置き場 売り場 回り道 抜け道＊ 帰り道 回り舞台

 ตารางท่ี	 4	 เป็นค�าประสม	 VN	 จ�านวน

ทั้งหมด	12	ค�า	 ใช้เรียกสถานท่ี	 โดยค�านาม	 (N)	ที่

ถูกน�ามาใช้ในความหมายสถานที่ในภาษาญี่ปุ ่น	คือ

屋、口、舞台、地、場、橋、道ซึ่งหลายค�าเป็นค�า

ที่สามารถแสดงความหมายได ้หลายความหมาย

ได้แก่	 ค�านาม	屋 โดยความหมายในพจนานุกรม

ไ ด ้ แ ก ่  その職業の家またはその人を表 
す 語 。 ( 広 辞 苑 , 	 2 0 0 8 , 	 p . 	 2 8 1 2 )	 

ซึ่งหมายถึง	 “สถานที่”	 และ	 “คน”	 ส ่วนค�าว ่า	 

飲み屋 มีความหมายแสดงสถานที่	主に酒を飲
ませる飲食店。小料理屋・居酒屋などにい
う。(広辞苑,	 2008,	 p.	 2203)นอกจากค�านาม	 

屋 แล้วยังมีค�านาม	口、家、道	ฯลฯ	สังเกตได้ว่ากลุ่ม

ค�าประสม	VN	ในตารางที่	4	สามารถแปลความหมาย 

ค�าประสมทั้งค�าตามความหมายประจ�าค�าได ้บน 

เงื่อนไขที่ว่าผู้อ่านเข้าใจความหมายค�านามที่มีหลาย 

ความหมาย	 มีเพียงค�า 抜け道	ที่มีความหมายขยาย

ใช้ในสถานการณ์	 เมื่อหาทางเอาตัวรอด	ทางหนีทีไล่	 

ด้วยวิธีการต่างๆ	 เช่น	การพูดเอาตัวรอด（逃れる 
べきてだて。言いぬけの手段。(広辞苑,	2008,	

p.	2160)

 ตารางที่ 	 5	 เป ็นค�าประสม	 VN	 จ�านวน

ทั้งหมด	6	ค�า	ใช้เรียกเหตุการณ์	กิจกรรม	ค�านาม	(N)	

ที่ถูกน�ามาใช้ในความหมายเหตุการณ์	กิจกรรม	คือ	

会、放題 ความหมายท้ังค�าสามารถแปลความหมาย

ได้ตามความหมายประจ�าค�าที่มาประสมกัน	ทั้งนี้ไม่

พบค�าที่มีความหมายขยายในค�าประสมประเภทนี้

ต�ร�งที่ 5	ค�าประสม	VNเมื่อ	N	หมายถึงเหตุการณ์	กิจกรรม
VN

飲み会 祈り会 取り放題 話し会 泊まり会 しゃべり会

ต�ร�งที่ 6	ค�าประสม	VN	เมื่อ	N	หมายถึงความรู้สึกและสภาพ
VN

吐き気 乗り気 売り気配 買い気配 粘り気 出稼ぎ気分

落ち込み気分 遊び気分 打ち気 回り気 飾り気 湿り気

混じり気
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	 ตารางที่ 	 6	 เป ็นค�าประสม	 VN	 จ�านวน

ทั้งหมด	13	ค�า	ใช้เรียกค�าแสดงความรู้สึก	ค�านาม	(N) 

ที่ ถูกน�ามาใช ้ในความหมายแสดงความรู ้สึก	 คือ 
気、気分 และสภาพ	気配 ความหมายของค�าที่

แสดงออกมาส่วนใหญ่เป็นความหมายประจ�าค�า	

	 เมื่อพิจารณาค�าประสม	VN	ตารางที่	 2-6	

จะเห็นได้ว่าค�านามซึ่งก�าหนดชนิดค�าเป็นค�าที่มีความ

สัมพันธ์แบบล�าดับชั้น	 (Hierarchy)กับค�านามในกลุ่ม

เดียวกัน	 เช่น	ค�าว่า 物 ใน	食べ物 สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ได้ตามภาพที่	2

	 ความสัมพันธ์กับค�านามที่เป็นส่วนประกอบ

ที่เรียกว่าค�าหลัก	 (ค�าหลัก	คือ	物)	ลักษณะล�าดับชั้น 

เช่นน้ีเรียกว่า	hyponym	การแบ่งค�าประสม	VN	แตกต่าง 

กับการแบ่งในงานวิจัยของ	野田 ที่แบ่งค�าประสม	VN 

ตามความสัมพันธ์ระหว่าง	V	กับ	N	และความหมาย

ของค�าโดยไม่ได ้ใช ้เกณฑ์ค�าหลักเป็นเกณฑ์แบ่ง 

ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยนี้ท่ีแบ่งโดยใช้ค�าหลักในการจัด

กลุ่มซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มค�าประสม	VN	ได้ชัดเจนกว่า

การแบ่งโดยใช้ความหมายของค�าทั้งค�าซึ่งพิจารณา

จากความสัมพันธ์ภายในค�าระหว่างค�ากริยากับค�านาม

ดังเช่นงานวิจัยของ	野田 กรณีใช้ความหมายของค�า

ประสมท้ังค�าเป็นเกณฑ์ร่วมในการจัดกลุ่มค�าประสม

เช่นเดียวกับงานวิจัยของ	野田	จะท�าให้ค�าว่า	生け 
花 และ	折り紙 (ตารางที่2)	 สามารถจัดได้เป็น	

2	ประเภท	คือ	 กลุ่มค�าแสดงสิ่งของ	 “ดอกไม้ที่ถูก

จัด”	และ	“กระดาษพับ”	และกลุ่มค�าแสดงกิจกรรม	 

“การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น”	และ	“การพับกระดาษ	

หรือ	การละเล่นของเด็กอย่างหนึ่งโดยการพับกระดาษ

สีเป็นรูปร่างต่างๆ”	 (広辞苑,	2008,	p.	140,	436)	

ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับค�าประสมในตารางที่	5	การแบ่ง

ประเภทของงานวิจัยนี้ยึดโยงลักษณะการประสมที่มี

ค�าหลักเป็นค�าส�าคัญ	กรณีความหมายของค�าประสม	

เช่น	 ค�าว่า 折り紙、生け花แสดงถึงการละเล่น	

ประเพณี	 เป็นความหมายขยายของค�าที่เกิดขึ้นใน

ขณะใช้สิ่งของนั้นๆ	 เป็นองค์ประกอบการกระท�า	ซึ่ง

แนวทางการแบ่งประเภทค�าประสม	VN	ด้วยค�าหลัก

แล้วอธิบายความหมายของค�าจากความหมายประจ�า

ที่แปลจากค�าหลักน�าไปสู่ความหมายขยายนั้น	 เป็น 

กระบวนการอธิบายที่สอดคล้องกับกระบวนการกลาย

เป็นค�าของ	大田垣 ที่ผ่านวิธีการนามนัย	 ชื่อเรียก	

และการกลายเป็นค�า	ส่วนการแบ่งประเภทค�าประสม

ของ	野田	 เป็นการแบ่งจากความหมายของค�าท่ีผ่าน

กระบวนขยายความหมายเสร็จส้ินแล้วจึงท�าให้การ

แบ่งค�าประสมบางค�าไม่ชัดเจนเช่น	洗い物、折り紙
	 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

ภายในค�าจะสังเกตได้ว่าค�านามที่เป็นค�าหลักมีหน้าที่

ต่าง	ๆ	คล้ายกับหน้าที่ที่ปรากฏในอนุประโยคขยายค�า

นาม	(連体修飾)	ได้แก่	หน้าที่เป็นประธาน	เช่น	眠
り猫、割れ物、空き缶、空き瓶 ฯลฯ	หน้าที่เป็น

กรรม	 เช่น	食べ物、炒め物、持ち物、忘れ物、 
漬け物、飲み物、捧げ物、落し物 ฯลฯ	แต่ทั้งนี้

การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเช่นนี้กับค�าประสม	VN	ใน

ภาษาญี่ปุ ่นไม่ได้รับการยอมรับ	 เนื่องจากไม่ชัดเจน	

ความสัมพันธ์ระหว่าง	V	กับ	N	อาจเปลี่ยนแปลงได้

     物

食べ物 炒め物 忘れ物 漬け物 売り物

ภ�พที่ 2 ความสัมพันธ์ล�าดับชั้นของค�านาม	物
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ลักษณะการประสมและความหมายคำาประสม VN ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

ตามผู้พูดแต่ละคน	เช่น 飲み物 อาจแสดงโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ได้หลายลักษณะดังนี้

 (1) 飲まれた物			กรณนีี	้N	เป็นประธาน

 (2) 飲んだ物	 		กรณีนี้	N	เป็นกรรม

 (3) 飲むための物	กรณนีี	้N	เป็นค�าท่ีถูกขยาย

 ด้วยเหตุนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค�าประสม	

VN	 จึงเน ้นศึกษาความหมายของค�าเมื่อประสม 

กันแล้วมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างค�า	 ในประเด็น 

ความหมายของค�าที่แสดงพบว ่าค�าประสม	 VN	 

ในภาษาญี่ปุ ่ นส ่ วนใหญ ่แสดงความหมายของ 

ค�าประสมทัง้ค�าจากความหมายประจ�าค�า	(แม้ว่าค�านาม 

หลายค�าเป็นค�าหลายความหมาย)	 และความหมาย 

ถูกน�ามาใช้ในการเรียกชื่อสิ่งของ	 คน	 เหตุการณ	์

และความรู ้ สึก	 ส ่วนความหมายขยายที่ เกิดจาก

กระบวนการนามนัยพบในค�าประสมค�าว่า	回り者 
กับ	抜け道
	 ค�าประสมทีม่คีวามหมายขยาย	คอื	抜け道 
ส่วนค�าประสมอื่นแสดงความหมายประจ�าค�าโดย

มีลักษณะเด่น	 คือ	 ค�านามท่ีประสมเป็นค�าท่ีเกิด

กระบวนการขยายความหมายมาก ่อนหรือเป ็น

ค�าท่ีเรียกว ่าค�าหลายความหมายก่อนประสมกับ 

ค�ากริยา	 (ตารางที่	 3)	 เมื่อประสมกับค�ากริยา	 ของ

ค�าประสมทั้งค�าจึงเป็นความหมายประจ�าค�า	 ไม ่

แสดงความหมายขยายโดยค�านามกลุ ่มค�าอวัยวะ

เช ่น	 ค�าว ่า	口、頭、手 	 และ	足 เป ็นค�าหลาย 

ความหมายซึ่งการเกิดความหมายหลายความหมายนี ้

มกัเกดิในค�าทีม่คีวามหมายเป็นรปูธรรม	(ณฏัฐิรา	ทบัทมิ, 

2557,	หน้า	205)	ยกตัวอย่างค�า	口 ซึ่งแสดงลักษณะ 

ของปากนอกเหนือจากเป็นอวัยวะท่ีใช้คบเค้ียวอาหาร

แล้วยังเปรียบเสมือนทางเข้าของอาหารและสิ่งอ่ืน	ๆ 

ได้	เป็นต้น	จึงท�าให้ความหมายค�าว่า	出口 มคีวามหมาย

ว่า	“ทางออก”	ซึง่เป็นความหมายท่ีเกิดจากความหมาย 

ประจ�าค�าเท่านัน้ไม่มีความหมายขยายเหมือนค�าประสม 

NV	ค�าว่า	口出し ที่ไม่ได้หมายถึง	 “การยื่นปาก

ออกมา”	แต่ขยายความหมายถึงการพูดความคิดเห็น

แทรกในระหว่างที่คนอื่นก�าลังพูดอยู่	 (ณัฏฐิรา	ทับทิม,	

2559,	หน้า	91)		เป็นต้น

	 ค�าประสม	VN	 ในภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็น

ค�าเรียกชื่อสิ่งของ	คน	เหตุการณ์	กิจกรรม	และความ

รู ้ สึกโดยค�าประสม	 VN	 มีสถานะเป็นค�านามตาม

ลักษณะภาษา	(ภาษาค�าหลักอยู่ท้าย)	ของภาษาญี่ปุ่น	

ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง

นามนัย	การเรียกชื่อและการกลายเป็นค�าที่ได้สรุปจาก

งานวิจัยของ	大田垣	 (ภาพที่	 1)	ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า

กรณีมีการใช้ในการเรียกชื่อ	ค�าๆ	นั้นจะมีสถานะเป็นค�า	

(เรียก)	มากกว่าวลี	และเมื่อถูกใช้จนเป็นท่ียอมรับโดย

ท่ัวไปค�าประสมค�านั้นก็จะกลายสภาพเป็น	“ค�า”เช่น

ค�า	泣き虫	 และค�าเรียกชื่อโดยท่ัวไปจะมีสถานะ

เป็นค�านาม	ดังนั้นการใช้เรียกชื่อนี้จึงเกิดในกลุ่มค�า 

ที่มีสถานะเป็นค�านามและเกิดกับค�าประสม	 VN	

มากกว่าค�าประสม	 NV	 เนื่องจากค�าประสม	 NV	 

แม้ว่าจะมีสถานะเป็นค�านามแต่ลักษณะความหมาย 

ที่ปรากฏมีความใกล้เคียงวลีมากกว่าค�าประสม	 VN 

ตามท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้นว่าค�าประสม	 VN	 ถือว่า 

เป็นค�าประสมแท้	ส่วนค�าประสม	NV5	 ไม่ได้ถูกจัดใน

กลุ่มค�าประสมแท้จึงท�าให้ความหมายที่แสดงออกมา 

มีความหมายขยายมากกว่าและมีค�าที่ถูกน�ามาใช ้

ในการเรียกชื่อน้อยกว่าค�าประสม	VN

	 จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นสรุปลักษณะ

ความหมายของค�าประสม	VN	 ได้ว่าส่วนใหญ่แสดง

ความหมายตามความหมายประจ�าค�า	(โดยค�านาม	(N)	

5	 ผลการวิเคราะห์ความหมายค�าประสม	NV	สามารถอ้างอิงได้จากณัฏฐิรา	ทับทิม	(2559,	หน้า74-94)
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อาจเป็นค�าหลายความหมาย)	ส่วนใหญ่ใช้ในการเรียก

ชื่อส่ิงของ	คน	 เหตุการณ์	 และความรู้สึกและสภาพ	

และมีค�าประสม	 VN	 ส่วนน้อยที่แสดงความหมาย

ขยายซึ่งได้ผลตรงข้ามกับค�าประสม	NV	ที่มีสัดส่วนค�า

ที่มีความหมายขยายมากกว่าโดยเฉพาะค�าประสม	NV	

เมื่อ	N	เป็นกรรมของค�ากริยา

 8.2 ผลก�รศกึษ�คำ�ประสม VN ภ�ษ�ไทย

	 ค�าประสม	VN	ภาษาไทยน�าเสนอผลแยกตาม 

กลุ่มค�าสอดคล้องกับกลุ่มค�าไม่สอดคล้องกับลักษณะ

ภาษาค�าหลักอยู่หน้าซึ่งในภาษาไทยความหมายของ

ค�าประสม	VN	แสดงความหมายสอดคล้องกับลักษณะ

การประสมกันของค�า

ต�ร�งที่ 7	ค�าประสม	VN	ภาษาไทยกลุ่มสอดคล้องกับลักษณะภาษาค�าหลักอยู่หน้า
VN

ค้างแรม＊ อมโรค＊ สะกิดใจ＊ ลอยแพ＊ บาดใจ＊ จูงใจ＊
ด�ารงชีพ เอางาน＊ เจียมตัว＊ ลืมตน＊ ขัดตา＊ ชุบตัว＊
ออกแบบ ตีตั๋ว＊ เห็นใจ＊ เสียชื่อ＊ เชื่อมือ＊ ชักใย＊
สื่อสาร ขึ้นหม้อ＊ ฝังใจ＊ ตบตา＊ สะดุดตา＊ เดินเรื่อง＊
เตือนใจ＊ ตายใจ＊ นอนใจ＊ ตั้งใจ＊ ฝากตัว＊ ตกเบ็ด＊
เตรียมตัว ตายตัว＊ ตกใจ＊ ตั้งตัว＊ ฟาดเคราะห＊์ ติดสินบน＊
ติดตัว ติดปาก＊ จ�าใจ＊ ตัดหน้า＊ ยกเมฆ＊ ชายตา＊
นอนก้น＊ พลาดท่า＊ กวาดตา＊ ตัดบท＊ ย้อมใจ＊ หมายหัว＊
อยู่ท้อง＊ อยู่ตัว＊ จูงจมูก＊ ตีตน＊ รับมือ＊ เดินโต๊ะ＊
ปล่อยตัว＊ จับไข＊้ ถีบตัว＊ ถอนใจ＊ ลอยหน้า＊ สวมรอย＊
ปีนเกลียว＊ ตื่นข่าว＊ กดหัว＊ ถือโอกาส＊ เล่นพวก＊ ด�าดิน＊
กินที＊่ หลงลม＊ กลับค�า＊ ทอดตัว＊ เล่นลิ้น＊ กันท่า＊
กินเวลา＊ แพ้ท้อง＊ กลับตัว＊ ทอดตา＊ วางกล้าม＊ วางยา＊
เก็บตัว＊ ตกกระป๋อง＊ กู้หน้า＊ เท้าความ＊ วางท่า＊ ออกร้าน＊
ขาดทุน＊ ขึ้นคาน＊ แก้ตัว＊ ปั่นหัว＊ วางมือ＊ ลงขัน＊
ขายชาต＊ิ ขึ้นชื่อ＊ แก้เผ็ด＊ เปิดอก＊ สร้างตัว＊ ด�าน�้า＊
จับตา＊ เข้าท่า＊ แก้มือ＊ ใส่ความ＊ สวมเขา＊ ให้ท่า＊
ต้องคด＊ี เข้าตัว＊ ข่มขวัญ＊ หมดท่า＊ ออกตัว＊ ให้ท้าย＊
ตั้งครรภ์ ออกรส＊ ขัดใจ＊ หักคอ＊ หนุนหลัง＊ เอาใจ＊
ถ่อมตน＊ ถอดแบบ＊ ขัดดอก＊ หักใจ＊ ตัดถนน＊ หิ้วท้อง＊
ลอยชาย＊ บาดห＊ู จับผิด＊ หักหน้า＊ ตกลูก＊ ท�าท＊ี
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ลักษณะการประสมและความหมายคำาประสม VN ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

	 ค�าประสม	VN	 ในภาษาไทยมีลักษณะเป็น

ไปตามลักษณะภาษา	คือ	 มีสถานะเป็นค�ากริยาซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของเพียรศิริ	 วงศ์วิภานนท์และ

คนอื่นๆ	 (2528)(อ้างถึงในแสงเทียน	 เพ็งคุ้ม,	2535,	

หน้า	 36)	ซึ่งเสนอผลการศึกษาว่าค�าประสม	VN	มี

กลุ่มค�าประสมกริยากลืนค�านาม	ค�ากริยาในค�าประสม	

VN	นี้เป็นค�าอกรรมกริยา	ความหมายของค�าในตาราง

ที่	 7	 ส่วนใหญ่เป็นความหมายขยายที่เกิดมาจาก

ความหมายประจ�าค�าที่พอคาดเดาความหมายได้	 เมื่อ

พิจารณากลุ่มที่สามารถคาดเดาความหมายได้จะพบ

ว่าค�านามท่ีประสมจะเป็นค�านามบ่งชี้ถึงอวัยวะของ

ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคนหรือสิ่งของ	 เช่น 

สะกิดใจ	 เจียมตัว	นอนใจ	นอนก้น	อยู่ท้อง	จูงจมูก	 

ขึ้นชื่อ	 วางกล้าม	 ป ั ่นหัว	 เสียชื่อ	 หักหน้า	 ฯลฯ	 

ด้วยเหตุที่ค�าประสม	VN	กลุ่มนี้มีค�านามอวัยวะหรือ

ส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งของเป็นกรรมของค�ากริยา 

ท่ีเป็นค�าหลัก	 ความหมายท่ีได้มักเป็นความหมาย

ขยายโดยผ่านกระบวนการนามนัยและอุปลักษณ	์ 

ยกตัวอย่างอธิบายประกอบได้ดังนี้

	 เล่นล้ิน	หมายถึง	พูดเป็นส�านวนไม่ตรงไป

ตรงมา	ค�านาม	“ลิ้น”	 เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของปาก

ซึ่งใช้ในการพูด	ความหมายเล่นลิ้นจึงเป็นความหมาย

ขยายโดยกระบวนการนามนัยหมายถึงการพูดท่ีไม่

จริงจัง	ไม่ชัดเจนเพราะเอาแต่เล่นค�าพูด		

	 นอนก้น	หมายถึง	อาการที่ผงหรือตะกอน	

เป็นต้น	 ในของเหลวตกลงไปอยู่ก้นที่รองรับของเหลว

นั้น	 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542,	

2546,	หน้า	567)	ค�านาม	“ก้น”	หมายถึงส่วนเบื้อง

ล่างหรือส่วนท้ายของล�าตัว	ความหมายของก้นในท่ีนี้

จึงไม่ได้หมายถึงอวัยวะร่างกายเท่านั้น	มีความหมาย

ขยายถึงส่วนล่างของส่ิงของ	ความหมายนอนก้นจึง

มีความหมายถึงอาการของผงหรือตะกอนนอนอยู ่

บริเวณส่วนล่างของภาชนะ

	 ข้างต้นเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ค�าประสม 

VN	 เมื่อ	 N	 เป็นค�านามอวัยวะซึ่งเป็นค�านามที่ถูก 

น�ามาใช้ประสมค�าจ�านวนค่อนข้างมากเพราะใช้ 

ในความหมาย	 ขยายโดยกระบวนการนามนัยและ 

อุปลักษณ์ได ้แต ่ มีบางค� าที่ ไม ่สามารถคาดเดา 

ความหมายจากความหมายประจ�าค�าได้	 เช่น	ลอยแพ 

ยกเมฆ	ด�าดิน	 ชักใย	ตัดถนน	ฯลฯ	ขอยกตัวอย่าง

ประกอบการวิเคราะห์ด้วยค�าต่อไปนี้

	 ยกเมฆ	ความหมาย	 เพ่งดูเมฆ	 เมื่อเห็นรูป

อะไรแล้วก็ถือเป็นนิมิตเพื่อท�านายว่าดีหรือร้าย	 เดา

เอา	 นึกคาดเอาเอง	 กุเรื่องขึ้น	 (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542,	2546,	หน้า	892)

	 ลอยแพ	ความหมาย	จับลอยแพแล้วปล่อย

ให้ลอยล่องไปในน�้าตามยถากรรม	ปล่อยให้อยู ่ใน

สถานะล�าบาก	 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

พ.ศ.	2542,	2546,	หน้า	996)

	 วางยา	ความหมาย	 ให้กินยาเพื่อรักษาโรค	

ลอบเอายาพิษให้กิน	พูดให้เสียหาย	 (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542,	2546,	หน้า	1065)

	 เมื่อพิจารณาความหมายทั้ง	3	ค�าข้างต้นจาก

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	 2542	จะ

เห็นว่าทั้งยกเมฆ	ลอยแพ	และวางยา	มีความหมายเดิม

ก่อนจะถูกใช้ในความหมายขยาย	
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ต�ร�งที่ 8	ค�าประสม	VN	ในภาษาไทยกลุ่มไม่สอดคล้องกับลักษณะภาษาค�าหลักอยู่หน้า
VN

นั่งร้าน ทอดมัน ร้อยกรอง พัดลม สอดไส้ ห้ามล้อ

ลอดช่อง บังโคลน ปั้นสิบ ลอยแก้ว ร้อยแก้ว ยกทรง

ซ่อนกลิ่น บานเย็น ไขขวง ขับไม้ ทับหลัง กอบนาง6

กรองทอง7 ซ้อนทราย8

	 จากตารางที่	 8	จะเห็นได้ว่าค�าประสม	VN	

บางกลุ่มในภาษาไทยไม่สามารถแปลความหมายค�า

โดยอาศัยความหมายของค�าหลักได้รวมถึงค�าหลักเอง

ก็ไม่ได้ก�าหนดลักษณะไวยากรณ์และประเภทค�า	 เช่น	

ค�าว่า	นั่งร้าน	ลอดช่องฯลฯ	จะเห็นได้ว่าค�าประสม

เหล่านี้เป็นชื่อเรียกสิ่งของ	อุปกรณ์	อาหาร	ไม่สามารถ

เดาความหมายจากค�าใดค�าหนึ่งได้	

	 ค�าว่า	ร้อยแก้ว	บังโคลน	และค�าประสม	VN	

อ่ืนๆ	 ในตารางที่	 8	 เป็นกลุ่มค�าประสม	VN	ในภาษา

ไทยกลุ ่มไม่สอดคล้องกับลักษณะภาษาค�าหลักอยู ่

หน้าถือว่าเป็นค�าประสมท่ีมีการขยายความหมายโดย

กระบวนการนามนัยและถูกใช้จนกลายเป็นชื่อเรียก

และกลายเป็นค�าตามภาพที่	 1	ความหมายที่เกิดขึ้นไม่

เกี่ยวข้องกับความหมายประจ�าค�าที่เป็นองค์ประกอบ	

(บังโคลน	หมายถึง	 อุปกรณ์ติดรถยนต์ชนิดหนึ่ง	 ม ี

ความหมาย	หมายถึงสิ่งของ	1	สิ่ง	โดยเกิดจากการน�า 

ความหมายประจ�าที่ เป ็นส่วนประกอบค�าประสม

มารวมกันเป็น	 1	 ความหมาย)	 โดยค�าประสม	VN	

ลักษณะน้ีมีจ�านวนไม่มากนัก	จ�านวนทั้งหมด	20	ค�า

ตามตารางที่	8	จากจ�านวนทั้งหมด	790	ค�า

 8.3 สรุปคว�มแตกต่�งระหว่�งคำ�ประสม 

VN ในภ�ษ�ญีปุ่น่และภ�ษ�ไทย

	 หน้าที่การเรียกช่ือ	 (Naming)	ตามแนวคิด

ของ	大田垣 อยู่บนฐานของชนิดค�า	คือ	ค�านาม	ด้วย

เหตุนี้ค�าประสม	VN	ภาษาไทยกลุ่มค�าไม่สอดคล้องกับ

ลักษณะภาษาค�าหลักอยู่หน้า	 (ตารางที่	 8)	จึงมีหน้า

ที่เป็นค�าเรียกชื่อสิ่งของ	 ส่วนค�าประสม	 VN	 กลุ ่ม 

สอดคล้องกับลักษณะภาษาค�าหลักอยู่หน้าซ่ึงมีสถานะ 

เป็นค�ากริยาแสดงความหมายที่ผ ่านกระบวนการ 

นามนัยตามภาพที่	1	 เท่านั้นไม่มีหน้าที่ในการเรียกชื่อ

เน่ืองจากสถานะค�าไม่ใช่ค�านาม	สิ่งนี้ท�าให้เกิดความ

แตกต่างระหว่างค�าประสม	VN	ภาษาญี่ปุ่นกับภาษา

ไทย	กล่าวคือ	ค�าประสม	VN	ภาษาญี่ปุ่นมีสถานะเป็น

ค�านามซ่ึงเป็นไปตามลักษณะภาษาท่ีค�าหลักเป็นค�า

ก�าหนดชนิดค�าจึงท�าให้ความหมายของค�าประสม	VN	

ในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายขยายและส่วนใหญ่มีหน้าที่

เป็นค�าเรียกชื่อตามตารางที่	2-6

	 ค�าประสม	VN	ภาษาไทยกลุ่มไม่สอดคล้อง

กับลักษณะภาษาจัดเป็นค�าประสมที่เกิดจากวิธีการ

กลืนค�าท่ีกล่าวถึงในงานวิจัยของแสงเทียน	 เพ็งคุ ้ม	

สรัญญา	 เศวตมาลย์	 และชมพูนุช	 ธารีเธียรโดยใน

งานวิจัยนี้ศึกษาเชื่อมโยงถึงแบบลักษณ์ภาษา	 (ภาษา

ค�าหลักอยู่หน้า)	 ของภาษาไทย	ผลการศึกษาท�าให้

เห็นลักษณะของค�าประสมภาษาไทยที่ไม ่เป ็นไป

6	 เถาไม้ชนิดหนึ่ง
7	 ผ้าโปร่งทอด้วยไหมทองหรือลวดทอง
8	 ปลาน�้าจืดชนิดหนึ่ง
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ลักษณะการประสมและความหมายคำาประสม VN ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

ตามลักษณะภาษา	 ในขณะที่ค�าประสมภาษาญ่ีปุ ่น

มีลักษณะการประสมเป็นไปตามแบบลักษณ์ภาษา	

(ภาษาค�าหลักอยู่ท้าย)	

	 ผลการเปรียบเทียบดังกล ่าวท�าให ้ เห็น

ลักษณะของภาษาไทยที่รูป	 (Form)	และความหมาย 

(Meaning)	มกัเป็นไปในแนวทางเดยีวกัน	คอื	รปูค�านาม 

(ตารางท่ี	 8	 กลุ ่มไม ่สอดคล้องกับลักษณะภาษา 

อยู ่หน้า)	 จะมีความหมายใช้ในการเรียกชื่อเพียง

อย่างเดียว	ส่วนรูปกริยา	 (ตารางที่	 7	กลุ่มสอดคล้อง

กับลักษณะภาษาค�าหลักอยู่หน้า)	 แสดงความหมาย

ประจ�าค�าและความหมายขยายโดยไม่มีความหมาย

ใช้เพื่อการเรียกชื่อ	 ในขณะท่ีภาษาญ่ีปุ ่น	 (ตาราง

ท่ี2-6)	 รูปหนึ่งรูป	 (ทุกค�าเป็นค�านาม)	สามารถแสดง

ความหมายได้หลากหลายกว่าภาษาไทย	 กล่าวคือ	 

VN	 ในภาษาญ่ีปุ ่นทุกค�าเป็นค�านามแต่ความหมาย

ของค�าที่ประกอบกันข้ึนมีทั้ งความหมายประจ�า

ค�าที่แปลได้จากค�าท่ีมาประกอบกัน	 ความหมาย 

ขยาย	และความหมายใช้เพื่อการเรียกชื่อ	

9. สรุปผล
	 ค�าประสม	 VN	 ในภาษาญ่ีปุ ่นมีลักษณะ

การประสมเป็นไปตามลักษณะภาษาค�าหลักอยู่ท้าย 

และแสดงความหมายประจ�าค�าและความหมาย

ขยาย	 โดยความหมายขยายส ่วนใหญ ่มีหน ้าที่

ใช ้ เป ็นค�าเรียกชื่อ	 ค�าประสม	 VN	 ในภาษาไทย 

มีลักษณะการประสมทั้งที่เป็นไปตามลักษณะภาษา

ค�าหลักอยู่หน้าและไม่เป็นไปตามลักษณะภาษา	 โดย

ความหมายของค�าประสม	VN	ที่แสดงมีการแบ่งกัน

อย่างชัดเจนระหว่างค�าประสม	 VN	ที่เป็นไปตาม

ลักษณะภาษาซึ่งแสดงความหมายประจ�าค�าและ 

ความหมายขยาย	 แต่ไม่มีหน้าที่ใช้เป็นค�าเรียกชื่อ	 

ในขณะที่ค�าประสม	VN	ที่ไม่เป็นไปตามลักษณะภาษา

มีเพียงความหมายขยายที่มีหน้าที่ใช้เป็นค�าเรียกชื่อ

10. ข้อเสนอแนะ
	 การเรียนรู้ค�าประสมเป็นสิ่งส�าคัญเมื่อผู้เรียน

พบค�าประสมในกรณีผู้เรียนมีความรู้เรื่องโครงสร้าง

ค�าก็อาจคาดเดาความหมายของค�าได้	 เช่น	 ในข้อสอบ

ประจ�าปี	 2011	 ของ日本語教育能力検定試験 
ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความสามารถในการสอนภาษา

ญี่ปุ่นมีข้อค�าถามถามค�าประสม	5	ค�าต่อไปนี้ว่าค�าใด	 

แตกต่างไปจากค�าอื่น	 ได้แก่	手抜き、砂遊び、鉄 
板焼き、沖釣り、酒蒸し ข้อนี้ต้องใช้ความรู ้เรื่อง 

โครงสร้างค�าในการเลือกว่าค�าประสม	沖釣りแตกต่าง	 

จากค�าอื่นเพราะ	N	 เป็นส่วนขยายแสดงสถานที่ที ่

เกิดการกระท�า	 ในขณะที่ค�าอื่น	 N	 แสดงเครื่องมือ	 

ในการกระท�า	 แม้ว่าจะมีความรู ้เรื่องโครงสร้างค�า 

ก็อาจไม ่เข ้าใจความหมายของค�าประสมเพราะ 

หลายครั้งไม่สามารถแปลความหมายค�าประสมจาก 

ความหมายประจ�าค�าได้ดังเช่นผลการวิจัยที่ได้น�าเสนอ 

ซึ่งการทดสอบความหมายของค�าประสมนี้ก็พบใน 

日本語能力試験 ระดับ	 N2	 ประจ�าป ี 	 2016	 

ครั้งที่	 2	ที่ถามความหมายค�าประสมค�าว่า	息抜き 
ซึ่งค�าตอบคือ	休むこと ซึ่งไม่ใช่ความหมายของค�า

ท่ีมาประสมกันแต่เป็นความหมายขยาย	จากตัวอย่าง

ที่พบในข้อสอบดังกล่าวแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากงาน

วิจัยนี้สามารถน�าไปใช้ในการอธิบายลักษณะการ

ประสมและความหมายของค�าประสมที่พบในหนังสือ	

ต�าราเรียนภาษาญี่ปุ่นซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและ

คาดเดาโครงสร้างและความหมายของค�าประสมได้

เม่ือพบการใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 เนื่องจากค�าประสม	

VN	ภาษาญี่ปุ ่นในงานวิจัยนี้น�ามาจากค�าที่ปรากฏ

ในหนังสือ	ต�าราเรียนภาษาญี่ปุ่น	กรณีผู้เรียนเข้าใจ

ลักษณะการประสมค�าภาพรวมและความหมายของ 

ที่ มีอยู ่ 	 2	 ลักษณะใหญ่	 คือ	 ความหมายประจ�า 

ค�าและความหมายขยาย	 (รวมถึงการใช้เรียกชื่อ)	ก็จะ

สามารถเข้าใจค�าประสมอื่นๆ	ในภาษาญี่ปุ่นได้	ผลการ
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เพิ่มเติมควรเพิ่มจ�านวนค�าประสม	 VN	 จากแหล่ง

ข้อมูลต่างๆ	และศึกษาค�าประสมแท้อื่นๆ	 ได้แก่	NN	

และ	AN	 เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะความหมายและ

การน�าไปใช้

วิเคราะห์ค�าประสม	VN	ภาษาไทยเป็นสิ่งเปรียบเทียบ

ให้เห็นความหมายของค�าที่เชื่อมโยงกับลักษณะการ

ประสมค�าได้เด่นชัดมากขึ้น	 เนื่องจากมีความแตกต่าง 

กับภาษาญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัด	 ในส่วนของการท�าวิจัย
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บทคัดย่อ

	 การวิจยันีม้จุีดประสงค์เพือ่	(1)	ส่งเสรมิทกัษะ 

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	6 

(2)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ 

จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากการใช้กิจกรรม 

ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ ่น	 กลุ่มประชากร 

เป ็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 6	 โรงเรียน 

บ้านกองลม	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	30	คน	ซึ่ง

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้การวิจัยเชิงพรรณนา	

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบ

ด้วย	แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	แบบ

บันทึกการสังเกตช้ันเรียน	 แบบทดสอบการคิด

วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และแบบวัดความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีต ่อการจัดการเรียนรู ้วิชา

คณิตศาสตร์จากการใช้กิจกรรมในหนังสือเรียน

คณิตศาสตร์ญี่ปุ่น	

	 ผลการวิจัยพบว่า	1.	กิจกรรมการเรียนรู ้

จากหนงัสือเรยีนญ่ีปุน่สามารถส่งเสรมิทกัษะการคดิ 

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ได้	 

คือลักษณะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในชั้นเรียน

ที่ใช้วิธีการแบบเปิดจากการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้	ด้านทักษะการจ�าแนกพบในขั้นที่	 1	การน�าเสนอ

สถานการณ์ปัญหา	 :	 โดยกระตุ้นด้วยการใช้ค�าถาม

ของครูเกี่ยวกับสิ่งที่โจทย์ก�าหนดมาให้	 ด้านการ

จัดประเภทพบในขั้นท่ี	 2	 การเรียนรู ้ด้วยตนเอง

ของนักเรียน	 :	 จากการเสนอความคิด/วิธีการ/ 

สุชาติ ไชยวัณ

การจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในหนังสือเรียน
คณิตศาสตร์ญ่ีปุ่นเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

 คำ� สำ�คัญ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด,	 

หนังสือคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น,	นักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาป ี ท่ี 	 6,	 ทักษะการคิด

วิเคราะห์

แนวคิดของแต่ละคน	 ในกลุ ่มที่อาจเหมือนกัน 

หรือคล้ายคลึงกันแล้วน�ามาสรุปว่าเป็นวิธีเดียวกัน 

ได้	ด้านการเชื่อมโยงพบในขั้นที่	 3	การอภิปราย	 :	 

โดยเช่ือมความสัมพันธ์แนวคิดของเพื่อนกลุ่มอื่น	ๆ	

เข้าด้วยกันว่ามีลักษณะท่ีเหมือนกันหรือเป็นวิธีแก้

ปัญหาท่ีสามารถทดแทนกันได้หรือไม่	ด้านสุดท้าย

ด้านการสรุปความและการประยุกต์พบในขั้นท่ี	 4	

การสรุป	 :	 โดยการสรุปจะเป็นการสรุปร่วมกันทั้ง

ชั้นเรียนถึงแนวคิด/วิธีการที่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดของ

สถานการณ์ปัญหาในคาบนั้น	ๆ	ด้วยกันและยังมี

การให้แนวทางอื่นที่ใช้คาดการณ์กับปัญหาอื่นๆ

จากทั้งครูและนักเรียนด้วย	2.	นักเรียนมีความความ

พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จาก

การใช้กิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ ่น	

โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก	เมื่อพิจารณารายด้านพบ

ว่าด้านการใช้สื่อการสอนประกอบการท�ากิจกรรม

อยู ่ในระดับดีมาก	 รองลงมาคือด้านการมีส ่วน

ร่วมของนักเรียนในการท�ากิจกรรมกลุ่มและด้าน

บรรยากาศการเรียนในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี	
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Abstract

	 The	purpose	of	 this	 research	was	
to;	(1)	Promote	of	an	analysis	thinking	skills	
of	Prathomsuksa	6	students		(2)	Study		the	
students’	learning	satisfaction		with	teaching 
and	 learning	 in	Mathematics	by	using	 the 
Activities	in	Japanese	mathematics	textbooks. 
The	population	in	this	study	are	30	students	
in	Prathomsuksa	6	studying	 in	Bankonglom	
school,	 in	 the	B.E.	 2559	 (2016)	 academic	
year.	This	study	was	a	descriptive	research	
design.	The	method	of	 the	data	analysis	 
included	 the	 average	 and	 the	 standard	 
deviation.	The	research	instruments	were	the	
lesson	plan,	the	teacher’s	observation	log,	the	
thinking	skills	test,	and	the	satisfaction	test. 
	 The	 results	of	 the	 research	are	as	
follows:	1.	The	activities	 in	 the	 Japanese	
mathematics	 textbooks	 can	 promote	 

Prathomsuksa	6	students’	critical	 thinking	
skills	Discrimination:	The	first	 step	 is	 the	
posing	open-ended	problem	by	Teachers	
use	questions	to	motivate	students	to	solve	
problems.	Classification:	The	second	step	is	
students’	self-learning	by	Students	within 
the	 group	discuss	 solutions	 from	 similar	
and	similar	approaches	and	bring	them	to	
a	conclusion.	Connection:	The	third	step	is	
the	whole-class	discussion	and	comparison	
by	students’	 link	solutions	to	problems	of	
similar	 groups.	 Summary	and	application	
aspects:	The	final	 is	 the	summary	through	
connecting	 students’	mathematical	 ideas	
emerged	 in	 the	 classroom	by	 Teachers	
and	 students	 jointly	outline	 solutions	 to 
problems,	 problems	 in	 that	 per iod,	
and	 other	 predictable	 approaches.	 2.	 
The	 students	 were	 very	 satisfied	with	 
mathematics	 learning	activities	used	 in	the	
mathematics	books.	The	use	of	 teaching	
materials	for	activities	was	at	the	very	good	
level.	Secondly,	the	students’	participation	
in	 the	group	activities	and	 the	classroom	
atmosphere	were	at	the	good	level.
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1. คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของก�รวิจัย
	 ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความ

ส�าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเตรียมความ

พร้อมส�าหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 โดย

ประกาศให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ	ตั้งแต่ป	ี

2556	และได้ก�าหนดเป้าหมายที่มุ ่งพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความสามารถที่หลากหลาย	 โดยเฉพาะด้าน

การคิดและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	ตลอดจนการ

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีทักษะที่จ�าเป็น

ส�าหรับศตวรรษที่ 	 21	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	

2556)	ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติพุทธศักราช	 2542	 ที่ ให ้ความส�าคัญ

กับทักษะการคิดโดยก�าหนดไว้ในมาตรา	 24(2)	

นอกจากน้ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช	2551	ยังได้ก�าหนดให้ความสามารถ

ในการคิดเป็นหนึ่งในสมรรถนะส�าคัญ	5	ประการ

ที่ควรพัฒนาผู้เรียน	 โดยความสามารถในการคิด

ด้านหน่ึงที่ถูกก�าหนดไว้ในเป้าหมายของหลักสูตร

ดังกล่าวคือ	 การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2544)

	 นอกจากนี้	ภาคีแห่งศตวรรษที่	21	ยังได ้

ให้ความส�าคัญกับการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นพื้นฐาน 

ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยถือว่าเป็นหน่ึง 

ในทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	 เนื่องด้วยการ 

ศึกษาในศตวรรษที่	 21	ต้องเผชิญกับความท้าทาย 

ในการตอบสนองต่อความต้องการที่ก�าลังเปลี่ยน 

แปลงของสังคม	 (Bellanca	&	 Brandt,	 2010) 

อย่างไรก็ตามเป็นที่น ่าสังเกตว่าความสามารถ 

ในการคิ ดวิ เ คราะห ์ และทั กษะการ คิดอื่ นๆ 

ของเด็กไทยยังอยู ่ในระดับค่อนข้างต�่า	 (ปิ ่นแก้ว	 

ไชยสลี,	มปป:	ออนไลน์	)

	 วิธีการแบบเปิดเป็นหนึ่งในนวัตกรรมของ

การจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะคือ	ครู

จะใช้โจทย์สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดในการ

ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนในคาบนั้นๆ	และ

ผู้เรียนแต่ละคนในแต่ละกลุ่มเป็นผู้น�าเสนอวิธีการ

แก้ปัญหาของตน	เมื่อได้วิธีการแก้ปัญหาแล้วแต่ละ

กลุ่มน�าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเองหน้า

ช้ันเรียนท�าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันใน

ชั้นเรียนจนค้นพบข้อสรุปร่วมกันในตอนท้าย	 โดย

ผู้วิจัยมีความเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ด้วยวิธีการแบบเปิดดังกล่าวมาโดยตลอดประกอบ

กับการศึกษาค้นคว้ากิจกรรมการเรียนการสอนจาก

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์แบบญี่ปุ่น	ซึ่งได้มีบทบาท

ตั้งแต่การเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการพัฒนาวิชาชีพ

ครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน

และวิธีการแบบเปิด	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	 คณะ

ศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซึ่งมีโอกาส

ในการสังเกตและวิเคราะห์ชั้นเรียนมาอย่างต่อ

เนื่อง	 จนในปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนด้วย

วิธีการแบบเปิดสอดแทรกในบางคาบเรียนมาโดย

ตลอดและพบว่าการน�ากิจกรรมการเรียนการสอน

จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ ่นมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนนั้นท�าให้นักเรียนมีแนวคิดที่

แปลกแตกต่างจากการเรียนการสอนปกติท่ีเคยเป็น

มา	 และยังพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดในหลายๆ	

ด้านเนื่องจากเป็นวัยท่ีพร้อมต่อการใช้ทักษะการคิด 

วิเคราะห์ในการแก้ปัญหา	และยังท�าให้นักเรียน

มีความรักในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นซึ่ง

สังเกตจากการเข้าช้ันเรียนและการตอบค�าถาม 

หน้าชัน้เรยีนเป็นต้น	แต่อย่างไรกต็ามยงัไม่มข้ีอมลูท่ี 

ชัดเจนว่าแนวคิดท่ีนักเรียนแสดงออกมานั้นมีผล 

มาจากอะไรและมีมากน้อยเพียงใดเพื่อท่ีจะได้น�าไป

สู่การพัฒนาต่อไป	ดังเหตุผลท่ีได้กล่าวมานี้	 ผู้วิจัย

จึงมีความสนใจที่จะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ
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การจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

นักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ท่ีใช้วิธีการแบบเปิด

โดยใช้กิจกรรมจากหนังสือเรียนญี่ปุ ่นให้เป็นส่วน

หนึ่งในการจัดการเรียนการสอน	

2. วัตถุประสงค์
	 (1)	 ส ่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6

	 (2)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากการใช้

กิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น	

3. ขอบเขตของก�รวิจัย
	 (1)	กลุ่มประชากร	คือ	นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	 โรงเรียนบ้านกองลม	ปีการศึกษา	2559	

จ�านวน	30	คน	

	 (2)	สาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยเป็นสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 เรื่อง

รูปวงกลม	ตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านกองลมและได้น�ากิจกรรมการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร์ในหนังสือเรียนญี่ปุ่นที่สอดคล้อง

กับเนื้อหาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน

กองลมมาจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

	 (3)	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	ภาคเรียนที่	1	

ปีการศึกษา	2559

4. สมมุติฐ�นของก�รวิจัย
 ภายหลงัการจัดการเรยีนการสอนด้วยกจิกรรม 

ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์แบบญ่ีปุ่นนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่	6	มีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น

5. นิย�มศัพท์เฉพ�ะ
 หนังสือเรียนคณิตศ�สตร์ญ่ีปุ่น หม�ยถึง 

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์จากส�านักพิมพ์	GAKKOH 

TOSHO	 (GAKKOHTOSHO	CO.,	LTD.),	 JAPAN	 

โดยแปลและเรยีบเรยีงจากศนูย์วจัิยคณติศาสตรศกึษา	

(CRME)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ก�รคิดวิเคร�ะห์ หม�ยถึง ความสามารถ

ในการจ�าแนกแยกแยะ	มีองค์ประกอบ	5	ด้าน	คือ	

ทักษะการจ�าแนก	การจัดประเภท	การเชื่อมโยง	

การสรุปความ	และการประยุกต์

 นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 หม�ย

ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนบ้าน

กองลม	อ.เวียงแหง	จ.เชียงใหม่	 ท่ีก�าลังศึกษาวิชา

คณิตศาสตร์	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2559	

จ�านวน	30	คน

 วิธีก�รแบบเปิด หม�ยถึง แนวทางการ

สอน	 (Teaching	Approach)	ที่ใช้บูรณาการใน

ช้ันเรียน	 ซ่ึงวิธีการแบบเปิดท่ีใช้ในแต่ละคาบเรียน	

ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นที่	1.	ขั้นการน�า

เสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด	 ข้ันท่ี	 2.	 ข้ัน

การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน	 ข้ันท่ี	3.	 ข้ันการ

อภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันท้ังช้ันเรียน	และ

ขั้นที่	4.	ขั้นการสรุปบทเรียน

6. ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ
	 (1)	 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะ 

การคิดวิเคราะห์	 เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในวิชา

คณิตศาสตร์

	 (2)	เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 

น�ากจิกรรมในหนงัสือเรียนคณิตศาสตร์แบบญีปุ่่น	ไปจัด 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ต่อไป

7. กรอบแนวคิด ทฤษฏี และเอกส�รง�นวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
	 ส� าหรั บกรอบแนวคิ ด 	 ทฤษ ฏี 	 และ	

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การ
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คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่

จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด	มีรายละเอียด

ดังนี้

 7.1 คว�มหม�ยของก�รคิดวิเคร�ะห์

	 การคิดวิเคราะห์	 (Analytical	Thinking) 

หมายถึง	ความสามารถในการจ�าแนก	แยกแยะองค์

ประกอบต่างๆ	ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถ	ุ

สิ่งของ	 เร่ืองราวหรือเหตุการณ์และความสัมพันธ์

เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น	เพื่อค้นหา

สภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส�าคัญของสิ่งที่ก�าหนด

ให้	(วุฒิชัย	ไพค�านาม,	วรรณิภา	ศุกรียพงศ์,	สมจินต์	

ศรีเมือง,	ประกายฝน	บรรดาศักดิ์ไพศาลและนเรียน	

นามบุญเรือง,	2555)

	 Russel,	 1956	 อ้างถึงใน	 สิริกาญจน์	 

ธนวุฒิพรพินิต	 (2553)	ว่าการคิดวิเคราะห์เป็นการ

คิดเพื่อแก้ปัญหาชนิดหนึ่ง	 โดย	ผู้คิดต้องพิจารณา

ถึงเรื่องราวว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย	 เป็นการ

ประเมินหรือการจัดหมวดหมู ่โดยอาศัยเกณฑ์ที่

เคยเป็นที่ยอมรับกันมาแล้ว	ส่วน	 เอนนิส	 (Ennis,	

1962,	อ้างถึงใน	ลักขณา	สริวัฒน์,	2549,	หน้า	9)	

ได้ให้ค�านิยามว่าเป็นการคิดแบบตรึกตรองและ

มีเหตุผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจก่อนที่จะเชื่อหรือ

ไม่เชื่อหรือก่อนที่จะลงมือกระท�าต่อไป	ส่วน	กู๊ด	

(Good,	1973)	 ให้ความหมายว่าการคิดวิเคราะห์

เป็นการคิดอย่างรอบครอบตามหลักการประเมิน

และมีหลักฐานประกอบการอ้างอิง	 เพื่อหาข้อสรุป 

ที่น ่าเชื่อถือและเป ็นไปได ้ 	 ส ่วน	 วัตสัน	 และ 

เกสเซอร์	 (Watson	&	Glaser,	 1964	อ้างถึงใน	

ลักขณา	สริวัฒน์,	2549,	หน้า	9)	ให้ความหมายว่า

เป็นสิ่งท่ีเกิดจากส่วนประกอบของทัศนคติความรู้

และทักษะโดยทัศนคติเป็นการแสดงออกทางจิตใจ

ต้องการค้นปัญหาที่มีอยู ่และสรุปอย่างเที่ยงตรง	

และฮานนาฮ์และไมเคิล	 (Hannah	&	Michaelis,	

1977	อ้างถึงใน	ลักขณา	สริวัฒน์,	2549,	หน้า	9)	

ให้ความหมายว่าเป็นความสามารถของบุคคลหนึ่ง

ที่จะแยกแยะส่วนย่อยของส่ิงต่างๆ	 เพื่อดูความ

สัมพันธ์และความเป็นไปได้

	 ศิริชัย	 กาญจนาวาสี	 และคณะ	 (2551,	

หน้า	 25)	 ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ที่

คล้ายๆ	กันคือ	 เป็นการจ�าแนกแยกแยะข้อมูลใน

สถานการณ์ท่ีปรากฏอยู ่โดยการตรวจสอบองค์

ประกอบและความสัมพันธ์

	 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า	การคิด

วิเคราะห์หมายถึง	 การคิดที่มีความละเอียดอ่อน

เป็นข้ันเป็นตอน	 โดยเมื่อมีสถานการณ์ท่ีต้องแก้

ปัญญาจะพยายามหาข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดและ

เป็นเหตุเป็นผลเพื่อน�ามาใช้ในการแก้ปัญหานั้นๆ

 7.2 องค์ประกอบของก�รคิดวิเคร�ะห์

	 มาร์ซาโน	 (MarZano,	 2001	 อ้างถึง

ใน	ประพันธ์ศิริ	สุเสารัจ,	2551,	หน้า	58)	 ได้ระบุ

องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ไว้	 5	ประการ

คือ	(1)	ทักษะการจ�าแนก	เป็นความสามารถในการ

แยกแยะส่วนย่อยต่างๆ	 โดยแบ่งออกได้เป็นส่วนๆ

และบอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆ	 ได้	 (2)	ทักษะ

การจัดหมวดหมู่	 เป็นความสามารถในการจัดล�าดับ	

จัดประเภท	 จัดกลุ ่มของส่ิงท่ีมีความคล้ายคลึง

กันเข้าด้วยกัน	 โดยยึดโครงสร้างลักษณะที่เป็น

ประเภทเดียวกัน	(3)	ทักษะการเชื่อมโยง	เป็นความ

สามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล

ต่างๆว่าสัมพันธ์กันอย่างไร	(4)	ทักษะการสรุปความ	

เป็นการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่ก�าหนดให	้

(5)	การประยุกต์	 เป็นความสามารถในการน�าความ

รู ้หลักการและทฤษฏีมาใช้ในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	

สามารถคาดการณ์	ขยายความหรือพยากรณ์ได้
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การจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

	 สวุทิย์	มลูค�า	(2550,	หน้า	19)	แบ่งกระบวน 

การคิดวิเคราะห์ไว้	5	ขั้นตอน	ประกอบด้วย	ขั้นตอน 

ที่	1	ก�าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์	 เป็นการก�าหนด 

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ขึ้นมา	 เพื่อเป็นพื้นเรื่องที่ใช ้

ในการวิเคราะห์	 ขั้นตอนที่	 2	ก�าหนดปัญหาหรือ 

วัตถุประสงค์	 เป็นการก�าหนดประเด็นข้อสงสัยจาก 

ปัญหาของสิ่งท่ีต้องการวิเคราะห์	 ซึ่งอาจก�าหนด 

เป็นค�าถามก็ได้	 ขั้นตอนที่	 3	 ก�าหนดหลักการ

หรือกฎเกณฑ์	 เป็นการก�าหนดข้อก�าหนดส�าหรับ 

ใช้แยกส่วนประกอบต่างๆ	 ของสิ่งที่ก�าหนดให  ้

ขั้นตอนที่ 	 4	 พิจารณาแยกแยะเป ็นการพินิจ 

พิเคราะห์ท�าการแยกแยะกระจายสิ่งที่ก�าหนดให ้

ออกเป็นส่วนๆ	ย่อยๆ	ขั้นตอนที่	5	สรุปค�าตอบ	เป็น 

การรวบรวมประเด็นที่ส�าคัญเพื่อใช้ในการหาข้อ

สรุปและตอบปัญหาของสิ่งที่ก�าหนดให้

	 รัตนา	 สิงหกูล	 (2550,	 หน้า	 6-7)	 ได้

ก� าหนดทักษะที่ เป ็นพื้นฐานการคิดระดับสู ง	

ประกอบด้วย	 (1)	 ทักษะการสังเกต	 เป็นความ

สามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยตรงกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์และสามารถ

ระบุคุณสมบัติ	 คุณลักษณะ	องค์ประกอบนั้น	 ๆ 

ได้	 (2)	ทักษะการเปรียบเทียบ	 เป็นความสามารถ

ในการระบุสิ่งของ	 เหตุการณ์	ว่าเหมือนหรือต่างกัน 

อย่างไร	(3)	ทกัษะการจดัประเภท	เป็นความสามารถ 

ในการจัดแยะเรื่องราว	 เหตุการณ์	สถานการณ์	จัด

ให้เข้าพวกเดียวกันโดยอาศัยหลักเกณฑ์อย่างใด

อย่างหนึ่ง	(4)	ทักษะการคิดละเอียดลออ	เป็นความ

สามารถในการบอก	พิจารณาสิ่งต่างๆ	ด้วยความ

ละเอียด	รอบคอบ	ที่คนอื่นอาจมองข้าม

	 จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปองค์ประกอบของการคิด

วิเคราะห์ที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	องค์ประกอบ

ของการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	

(1)	ทักษะการจ�าแนก	โดยที่นักเรียนสามารถจ�าแนก 

ได้ว่าวงกลมมส่ีวนประกอบใดบ้างและส่วนประกอบ 

ใดในวงกลมมีชื่อว่าอะไร	 (2)	การจัดประเภท	โดย

นักเรียนสามารถจัดหมู่รูปเรขาคณิตที่เป็นวงกลม	

(3)	 การเช่ือมโยง	 โดยนักเรียนสามารถเช่ือมโยง

ส่วนประกอบและความหมายของส่วนประกอบของ

วงกลมได้	 เช่นบอกได้ว่ารัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้น

ผ่านศนูย์กลาง	เป็นต้น	(4)	การสรปุความ	โดยนกัเรยีน 

สามารถบอกความหมายของวงกลมและลกัษณะของ 

องค์ประกอบของรปูวงกลมได้	และ	(5)	การประยกุต์	

โดยนักเรียนสามารถน�าส่วนประกอบของรูปวงกลม

ไปใช้ในการหาค่าต่างๆ	 เบ้ืองต้นได้	 ซ่ึงทุกองค์

ประกอบจะมีความสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบ

 7 .3 วิ ธี ก�รแบบเป ิด  (An Open 

Approach)

	 วิธีการแบบเปิด	หมายถึง	 แนวทางการ 

สอนท่ีใช้ปัญหาปลายเปิด	(Open-Ended	Problems)	

ท่ีมีค�าตอบหรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลาก

หลายวิธี	การพิจารณาค�าตอบของปัญหาปลายเปิด	

ไม่ได้ตัดสินเฉพาะความถูกผิดของค�าตอบ	 หรือ 

ตัดสินโดยคนส ่วนมากว ่าถูกหรือผิด	 แต ่จะมี 

การพิจารณาถึงเหตุผลว่ามีความสมเหตุสมผล 

มากน้อยเพียงใด	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นการใช้ปัญหาปลายเปิดจึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง

ที่สามารถตอบสนองต่อความคิดที่หลากหลายของ

นักเรียนได้	เพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถที่จะเรียน

รู้คณิตศาสตร์ด้วยตัวของนักเรียนเองตามแบบแผน

ของประเทศญี่ปุ่น	นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางการ

สอนเก่ียวกับการเรียนรู้เพื่อท่ีจะเรียนรู้	 (learning	

how	to	learn)	(Isoda,	2010)

	 วิธีการแบบเปิดเริ่มใช้ในประเทศญี่ปุ ่น

ประมาณ	40	ปีท่ีแล้ว	 ในการพัฒนาการคิดขั้นสูง
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ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จากการใช้ค�าถาม 

ปลายเปิด	 (Becker	&	Shimada,	1997)	ต่อมา 

Nodha	(2000	อ้างถึงใน	สุลัดดา	ลอยฟ้า	และไมตรี	

อินทร์ประสิทธ์ิ,	2547)	 ได้เสนอแนะว่า	ส�าหรับวิธี

การแบบเปิดที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้

ปัญหาปลายเปิดนั้น	ปัญหาที่ใช้จะต้องเป็นปัญหาที่

มีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายหรือมีหลายค�าตอบ 

ทั้งนี้	 Sawada	 (1997)	 ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ

การใช้ค�าถามปลายเปิดไว้	 5	ด้านคือ	 (1)	ช่วยให้

นักเรียนได้คิดอย่างอิสระและร่วมท�ากิจกรรมอย่าง

กระตือรือร้น	 (2)	 เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความ

รู ้และทักษะทางคณิตศาสตร์ได้มากขึ้น	 (3)	 เปิด

โอกาสให้นักเรียนแต่ละคนได้แก้ปัญหาในทิศทางที่

มีความหมายต่อพวกเขา	 (4)	 เปิดโอกาสให้นักเรียน

ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล	 (5)	

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู ้สึกถึงการประสบความ

ส�าเร็จจากการค้นพบและการยอมรับเพื่อนร่วมชั้น

	 ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนด้วย

วิธีการแบบเปิดประเทศไทย	 Inprasitha	 (2010)	

ได ้ระบุว ่ า เป ็นแนวทางการสอน	 (teaching	

approach)	ที่ใช้บูรณาการในชั้นเรียน	ซึ่งวิธีการ

แบบเปิดที่ใช้ในแต่ละคาบเรียนประกอบด้วย	4	ขั้น

ตอน	 ได้แก่	 ขั้นท่ี	 1	ขั้นการน�าเสนอสถานการณ์

ป ัญหาปลายเป ิดหรือค�าถามทางคณิตศาสตร	์

(posing	open-ended	problem)	 เป็นขั้นที่ใช้

ในการน�าเสนอสถานการณ์ปัญหา	 เพื่อให้นักเรียน

รู ้สึกว่าปัญหานั้นเป็นของนักเรียนเอง	 ซึ่งจะช่วย

ให้เกิดการอภิปรายเก่ียวกับความคิดรวบยอดท่ี

ได้เรียนรู ้	 ขั้นที่	 2	 ขั้นการเรียนรู ้ด้วยตนเองของ

นักเรียน	 (students’	 self-learning)	 เป็นข้ันของ

การท�ากิจกรรมกลุ่ม	 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ

แก้ไขปัญหาด้วยตนเองและในขณะเดียวกันครูผู ้

สอนเดินสังเกตการท�างานของนักเรียนตามกลุ ่ม

ต่างๆ	 ขั้นที่	 3	 ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบ

ร่วมกันท้ังชั้นเรียน	 (whole-class	discussion	

and	comparison)	 เป็นขั้นที่ให้นักเรียนน�าเสนอ

และแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาของ 

กลุ่มตนเองกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน	 เพื่อเปรียบเทียบ 

วิธีการที่แตกต่างกันและสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

ในการแก ้ป ัญหานั้นและแลกเปลี่ ยนความรู  ้

ซ่ึงกันและกัน	 ข้ันท่ี	 4	 ข้ันการสรุปบทเรียน	 โดย

การเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนท่ีปรากฏข้ึน

ในช้ันเรียน	 (summary	 through	 connecting	

students’	mathematical	 ideas	emerged	 in	

the	classroom)	 เป็นข้ันท่ีครูผู้สอนและนักเรียนมี

บทบาทร่วมกันในการตัดสินหรือสรุปแนวคิด	 เพื่อ

น�าไปสู่การเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นใน

ชั้นเรียนจนได้ข้อสรุป

การนำาเสนอสถานการณ์
ปัญหาปลายเปิด

การสรุปโดยการเชื่อมโยง
แนวคิดของนักเรียนที่
ปรากฏขึ้นในชั้นเรียน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียน

การอภิปรายและ
เปรียบเทียบร่วมกัน

ทั้งชั้นเรียน

ภ�พที่ 1	ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิดในฐานะที่เป็นแนวทางการสอน	(Inprasitha,	2010)
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การจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

	 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	

จะเห็นได้ว่าวิธีการแบบเปิดมีความสอดคล้องกับ 

แนวทางในการส่งเสริมการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีน 

ทั้งนักเรียนได้เรียนรู ้ร่วมกัน	มีการใช้ค�าถามเพ่ือ

สื่อสารและบทบาทของครูในการกระตุ้นความคิด	

ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เชื่อมโยงกรอบแนวคิด

วิธีการแบบเปิด	 Inprasitha	(2010)	ทั้ง	4	ขั้นตอน	

ที่น่าจะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์	ทั้ง	5	ด้าน	ดังนี้

8. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
	 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิทกัษะ 

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากการใช้กิจกรรม

ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น	

 8.1 กลุ่มประช�กร

	 การวิจัยครั้งนี้ก�าหนดกลุ่มประชากร	คือ	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนบ้านกองลม	

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	30	คน	

 8.2 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ประกอบด้วยแบบวัดการคิดวิเคราะห์และแบบ

บันทึกการสังเกตชั้นเรียน	 โดยมีขั้นตอนการสร้าง

และพัฒนาเครื่องมือวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 (1)	ศึกษาเอกสารและรวบรวมข้อมูลงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์	 แนวทางการ

จัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการแบบเปิด	

	 (2)	สร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์	โดยมีขั้น

ตอนการสร้างและหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	

(Content	Validity)	ดังนี้

	 	 (2.1)	วิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการ

สร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห์จากหน่วยการเรียนรู้	

เรื่องรูปวงกลม

	 	 (2.2)	 ศึกษารูปแบบการสร้าง

แบบวัดการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา

และวิธีการจัดการเรียนการสอน	(วิธีการแบบเปิด)

	 (2.3)	สร้างแบบวดัการคดิวเิคราะห์แบบอตันยั 

ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัยจ�านวน	4	ชุด	ชุดละ	5	ข้อ

	 	 (2.4)	สร้างเกณฑ์การให้คะแนน

แบบวัดการคิดวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับแบบวัด

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

	 	 (2.5)	น�าแบบวัดการคิดวิเคราะห ์

และเกณฑ์การให้คะแนนท่ีสร้างข้ึนน�าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 

(3	ท่าน)	ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา	และ

ให้ข้อเสนอแนะ	โดยพิจารณาจากค่า	 IOC	0.5	ซึ่ง

ได้ค่า	IOC	ของทุกข้อเป็นค่าตั้งแต่	0.67	-	1	แล้วน�า

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขตามผลการพิจารณา

	 (3)	 สร้างแบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน	

เพื่อใช ้สังเกตการคิดวิเคราะห์ระหว่างการท�า

กิจกรรมการเรียนการสอน

วิธีการแบบเปิด	(An	Open	Approach)
ขั้นที่	1	การน�าเสนอสถานการณ์ปัญหา
ขั้นที่	2	การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
ขั้นที่	3	การอภิปรายผล
ขั้นที่	4	การสรุป

ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการจ�าแนก
การจัดประเภท
การเชื่อมโยง
การสรุปความ
การประยุกต์

ภ�พที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย



สุชาติ ไชยวัณ

jsn Journal Special Edition 201746

 8.3 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ภาคเรียนที่	1	ปีการ

ศึกษา	2559	 ในช่วงเดือนมิถุนายน	ถึง	กรกฎาคม	

เป็นระยะเวลา	8	สัปดาห์	หน่วยการเรียนรู้เรื่อง	รูป

วงกลม	จ�านวน	6	แผน	12	คาบ	(คาบละ	50	นาที)	

โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน	มีขั้นตอนดังนี้

	 (1)	ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยใช้แบบ

ทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้และทักษะการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนการสอน	

และในระหว่างจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยใช้บันทึก

การสังเกตชั้นเรียนที่สร้างขึ้นจดบันทึกทักษะการ

คิดวิเคราะห์ของนักเรียนทุกคาบ	

	 (2)	ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง	

รูปวงกลม	ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบหลังเรียนทดสอบ

ความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน	

	 (3)	ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากจบ

หน่วยการเรียนรู้เรื่องรูปวงกลม	ผู้วิจัยใช้แบบวัด

ทักษะการคิดวิเคราะห์วัดระดับการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนอีกครั้ง

	 (4)	น�าแบบวัดความพึงพอใจจากการใช ้

กิจกรรมการเรียนการสอนในหนังสือเรียนญี่ปุ ่น	

วิเคราะห์ความพึงพอใจรายด้านอีกครั้ง

 8.4 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

	 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว	ผู้วิจัย 

น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์โดยใช้การวเิคราะห์เนือ้หา 

และสถิติเชิงพรรณนา	 ซึ่งผู ้วิจัยได ้ด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 ส่วนที่	 1	 เพ่ือวัดความรู้ของนักเรียนจาก

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนน�ามาวิเคราะห์	ซึ่ง

เป็นค่าคะแนนดิบที่ตรวจให้คะแนน	 โดยใช้เกณฑ์

การให้คะแนนการพัฒนาเป็นค่าเฉลี่ยและร้อยละ

	 ส ่วนที่ 	 2	 ระดับการคิดวิ เคราะห์ของ

นักเรียนจากการท�าแบบวัดการคิดวิเคราะห์	ผู้วิจัย

น�าข้อมูลที่ได้จากแบบวัดการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็น

ค่าคะแนนดิบท่ีตรวจให้คะแนน	 โดยใช้เกณฑ์การ 

ให้คะแนนแบบวดัการคดิวเิคราะห์ทีส่ร้างขึน้	แล้วน�า

มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่	ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน�าไปเทียบกับ

เกณฑ์ที่ตั้งไว้เพื่อแปลความหมายเป็นระดับการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน	 (3.50	–	4.00	

ดีเยี่ยม,	 2.50	 –	 3.49	ดี,	 1.50	 –	 2.49	พอใช้,	 

น้อยกว่า	1.50	ปรับปรุง)

	 ส่วนที่	3	ความพึงพอใจของนักเรียน	ผู้วิจัย

น�าข้อมูลการตอบแบบวัดความพึงพอใจจากการใช้

กิจกรรมการเรียนการสอนในหนังสือเรียนญ่ีปุ่น	น�า

มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่	ค่าเฉลี่ย	

	 ส่วนที่	 4	 ผู ้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากแบบ

บันทึกการสังเกตชั้นเรียนที่ใช้กิจกรรมในหนังสือ

เรียนญี่ปุ ่นด้วยวิธีการแบบเปิด	 น�ามาวิเคราะห์

เนื้อหาตามกรอบการคิดวิเคราะห์ทั้ง	5	ด้าน	

9. ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น	4	 ส่วน

ดังนี้	ส่วนที่	1	 เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนจากแบบ

ทดสอบก่อนและหลังเรียนน�ามาวิเคราะห์	 ซ่ึงเป็น

ค่าคะแนนดิบท่ีตรวจให้คะแนนจ�านวน	 10	 ข้อ	

(คะแนนเต็ม	10	คะแนน	ซึ่งข้อที่	1-2	วัดทักษะการ

จ�าแนก	ข้อที่	 3-4	วัดทักษะการจัดประเภท	ข้อที	่

5-6	วัดทักษะการเชื่อมโยง	ข้อที่	7-8	วัดทักษะการ

สรุปและการประยุกต์)	 โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน

การพัฒนาเป็นค่าเฉลี่ยและร้อยละ	ดังนี้
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การจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

ต�ร�งที่ 1 แสดงวัดความรู้ของนักเรียนจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
คะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน

นักเรียน (30 คน) คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน
คะแนนก�รพัฒน�
เพิ่ม ลด

คะแนนเฉลี่ย 5.17 9.67 4.50 -
ร้อยละ 34.4 64.4 30.0 -

ต�ร�งที่ 2 แสดงลักษณะก�รตอบแบบทดสอบของนักเรียน

ทักษะก�รคิด
วิเคร�ะห์

ทักษะก�ร
จำ�แนก

ก�รจัด
ประเภท

ก�รเช่ือมโยง ก�รสรุป ก�รประยุกต์
รวม

คะแนน
ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ก่อน
เรียน

ตอบถูก 
(คน)

16 19 22 21 14 19 11 9 11 13 155

ตอบผิด
(คน)

14 11 8 9 16 11 19 21 19 17 145

รวม 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300
หลัง
เรียน

ตอบถูก 
(คน)

29 30 30 29 30 28 28 29 28 29 290

ตอบผิด
(คน)

1 0 0 1 0 2 2 1 2 1 10

รวม 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300

	 ส่วนท่ี	2	ระดับการคิดวิเคราะห์ของนักเรยีน 

จากการท�าแบบวัดการคิดวิเคราะห์	อยู่ในระดับดี	 

(มีคะแนนอยู่ในช่วง	8.00	–	9.00	คะแนน)	ซึ่งวัดจาก 

การท�าทดสอบ	(แบบเลือกตอบ)	รายบุคคลพร้อมกัน 

ทั้ง	30	คน	จ�านวน	10	ข้อ	(ข้อละ	1	คะแนน)	โดยวัด 

หลงัจากเสรจ็สิน้การจดัการเรยีนการสอนเรือ่งวงกลม	

	 ส่วนที่	 3	ความพึงพอใจของนักเรียนจาก

การตอบแบบวัดความพึงพอใจจากการใช้กิจกรรม

การเรียนการสอนในหนังสือเรียนญี่ปุ่นภาพรวมอยู่

ในระดับดีมาก	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการ

ใช้สื่อการสอนประกอบการท�ากิจกรรมอยู่ในระดับ

ดีมาก	รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

ในการท�ากจิกรรมกลุม่และด้านบรรยากาศการเรยีน 

ในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี	

	 ส่วนที่	4	วิธีการแบบเปิดทั้ง	4	ขั้นตอนม ี

ความสัมพันธ์กับการคิดวิเคราะห์ทั้ง	5	ด้านซึ่งแทรก 

อยู่ในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอน

ด้วยวิธีการแบบเปิดท่ีใช้กิจกรรมจากหนังสือเรียน

ญี่ปุ่นร่วมด้วย	ดังนี้

	 ขั้นที่	1.	ขั้นการน�าเสนอสถานการณ์ปัญหา 

ปลายเปิด	แสดงให้เหน็ถึงนกัเรยีนมทัีกษะการจ�าแนก 

โดยเมื่อครูน�าเสนอสถานการณ์ปัญหาขึ้นทุกครั้ง

นักเรียนสามารถจ�าแนกได้ว่าวงกลมมีส่วนประกอบ

ใดบ้างและส่วนประกอบใดในวงกลมมีช่ือว่าอะไร	

โดยตอบค�าถามครูด้วยวาจา

	 ข้ันท่ี	 2.	 ข้ันการเรียนรู ้ด ้วยตนเองของ

นักเรียน	แสดงให้เห็นถึงนักเรียนมีการจัดประเภท	

โดยนักเรียนสามารถจัดหมู ่รูปเรขาคณิตที่ เป ็น

วงกลมในรูปแบบต่างๆ	ลงในกระดาษน�าเสนอได้

โดยการวาดภาพ	
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	 ขั้นที่	3.	ขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบ

ร่วมกันทั้งชั้นเรียน	แสดงให้เห็นถึงนักเรียนมีการ

เชื่อมโยง	 โดยนักเรียนน�าเสนอผลงานของกลุ ่ม

ตนเองหน้าชั้นเรียนและตอบค�าถามเพื่อนและครู

เมื่อมีข้อสงสัย	 ซึ่งนักเรียนสามารถเชื่อมโยงส่วน

ประกอบและความหมายของส่วนประกอบของ

วงกลมได้	 เช่น	บอกได้ว่ารัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้น

ผ่านศูนย์กลาง

	 ขั้นที่	4.	ขั้นการสรุปบทเรียน	แสดงให้เห็น

ถึงนักเรียนมีการสรุปและการประยุกต์	 โดยเม่ือครู

ถามค�าถามรายบุคคลหรือทั้งห้องนักเรียนสามารถ

บอกความหมายของวงกลมและลักษณะขององค์

ประกอบของรูปวงกลมได้	 โดยนักเรียนสามารถน�า

ส่วนประกอบของรูปวงกลมไปใช้ในการหาค่าต่าง	ๆ	

เบื้องต้นได้

 9.1 ผลก�รวิจัย

	 (1)	 นักเรียนมีคะแนนจากแบบทดสอบ 

หลงัเรียนมากกว่าก่อนเรยีนและมีคะแนนการพฒันา 

ที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ	30	

	 (2)	 กิจกรรมการเรียนรู้จากหนังสือเรียน

เรียนญี่ปุ่นสามารถส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ได้	อยู่ในระดับดี

	 (3)	 นักเรียนมีความความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากการใช้กิจกรรม

ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ ่น	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการใช้

สื่อการสอนประกอบการท�ากิจกรรมอยู่ในระดับดี

มาก	รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมของนักเรียนใน

การท�ากิจกรรมกลุ่มอยู่ในและด้านบรรยากาศการ

เรียนในชั้นเรียนอยู่ในระดับดี

	 (4)	 ลักษณะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดจากการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้	 ด้านทักษะการจ�าแนกพบในข้ันท่ี	 1	

การน�าเสนอสถานการณ์ปัญหาโดยกระตุ้นด้วยการ

ใช้ค�าถามของครูเกี่ยวกับสิ่งที่โจทย์ก�าหนดมาให้	

โดยเมื่อครูน�าเสนอสถานการณ์ปัญหาขึ้นทุกครั้ง

นักเรียนสามารถจ�าแนกได้ว่าวงกลมมีส่วนประกอบ

ใดบ้างและส่วนประกอบใดในวงกลมมีช่ือว่าอะไร	

โดยตอบค�าถามครูด้วยวาจา	ด้านการจัดประเภท

พบในข้ันท่ี	 2	การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน

จากการเสนอความคิด/วิธีการ/แนวคิดของแต่ละ

คนในกลุ่มท่ีอาจเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันแล้วน�า

มาสรุปว่าเป็นวิธีเดียวกันได้	 โดยนักเรียนสามารถ

จัดหมู่รูปเรขาคณิตที่เป็นวงกลมในรูปแบบต่างๆ	

ลงในกระดาษน�าเสนอได้โดยการวาดภาพ	ด้านการ

เชื่อมโยงพบในขั้นที่	3	การอภิปรายโดยเชื่อมความ

สัมพันธ์แนวคิดของเพื่อนกลุ่มอื่นๆ	 เข้าด้วยกันว่ามี

ลักษณะท่ีเหมือนกันหรือเป็นวิธีแก้ปัญหาท่ีสามารถ

ทดแทนกันได้หรือไม่	 โดยนักเรียนน�าเสนอผลงาน

ของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียนและตอบค�าถามเพื่อน

และครูเมื่อมีข้อสงสัย	ซึ่งนักเรียนสามารถเชื่อโยง

ส่วนประกอบและความหมายของส่วนประกอบของ

วงกลมได้	 เช่นบอกได้ว่ารัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้น

ผ่านศูนย์กลาง	ด้านการสรุปความและการประยุกต์

พบในขั้นที่	4	การสรุป	โดยการสรุปจะเป็นการสรุป

ร่วมกันท้ังช้ันเรียนถึงแนวคิด/วิธีการท่ีเป็นวิธีการท่ี 

ดท่ีีสดุของสถานการณ์ปัญหาในคาบนัน้	ๆ	ด้วยกันและ 

ยงัมกีารให้แนวทางอืน่ท่ีใช้คาดการณ์กบัปัญหาอืน่	ๆ 

จากท้ังครูและนักเรียนด้วย	 โดยเมื่อครูถามค�าถาม

รายบุคคลหรือท้ังห้องนักเรียนสามารถบอกความ

หมายของวงกลมและลักษณะขององค์ประกอบของ

รูปวงกลมได้	 โดยนักเรียนสามารถน�าส่วนประกอบ

ของรูปวงกลมไปใช้ในการหาค่าต่างๆ	เบื้องต้นได้



49jsn Journal Special Edition 2017

การจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

10. ก�รอภิปร�ยผลก�รวิจัย
	 (1)	 คะแนนการพัฒนาจากแบบทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียนสามารถบอกการพัฒนา

ของนักเรียนได้ว ่า	 นักเรียนมีการพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ขึ้นในระดับหนึ่ง	 โดยก่อนเรียนนักเรียนมี

จุดเด่นในทักษะการจัดประเภท	ทักษะการจ�าแนก	

และทักษะการเชื่อมโยงตามล�าดับเป ็นเพราะ

สถานการณ์ปัญหามีข้อมูลชัดเจนนักเรียนสามารถ

บอกข้อมูลนั้นได้ถูกต้องทั้งด้วยวาจาจากการตอบ

ค�าถามหน้าชั้นเรียนและการเขียนในกระดาษ

น�าเสนอ	ส่วนจุดด้อยคือทักษะการสรุปและการ

ประยุกต์น้ัน	 นักเรียนยังไม่คุ้นเคยลักษณะของการ 

สรุปและประยุกต ์เท ่าที่ควรสังเกตได ้จากการ 

น�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในช่วงแรก	 (ขั้นการ

สรุปของวิธีการแบบเปิด)	ท�าให้นักเรียนยังตอบแบบ 

ทดสอบในทักษะการสรุปและประยุกต์ยังไม่ถูกต้อง	

ซึ่งแก้ไขไปพร้อมๆ	กับการเรียนในขั้นการสรุปโดย

ครูจะช่วยให้นักเรียนสรุปแนวคิดด้วยใช้การค�าถาม

ปลายเปิดสอดแทรกในขณะน�าเสนอไปพร้อมๆ	กัน	

ซึ่งช่วงหลังนักเรียนสามารถพัฒนาการสรุปและการ

ประยุกต์ได้ดีขึ้น	สังเกตได้จากการท�าแบบทดสอบ

หลังเรียน

	 (2 ) 	 การใช ้ กิจกรรมในหนั งสือ เรียน

คณิตศาสตร์ญี่ปุ่นในการจัดการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ควร

เลือกกิจกรรมที่มีปัญหาในสถานการณ์ที่ชัดเจน

เป็นปัญหาที่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อน	 ไม่สามารถ

ตอบได้โดยทันทีต้องอาศัยการคิดในช่วงหนึ่ง	หรือ

ถ้ากิจกรรมที่เลือกไว้มีลักษณะของทักษะการคิด

วิเคราะห์ส่วนใดส่วนหน่ึงไม่ชัดเจนหรือขาดหายไป

ครูผู้สอนควรเพิ่มเติมกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหา

วิธีการเข้าไปเพิ่มเติมได้

	 (3)	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อ 

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่จัดกิจกรรมจากหนังสือ

เรียนคณิตศาสตร์ญี่ปุ ่น	 จากการใช้กิจกรรมใน

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ญ่ีปุ ่นจะสังเกตได้ว ่า

กิจกรรมบางกิจกรรมนักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ี 

จะร่วมกิจกรรมอาจเนื่องมาจากกิจกรรมเข้าใจง่าย 

มลี�าดบัค่อยเป็นค่อยไป	เดก็เก่งหรอืเดก็อ่อนสามารถ 

เข้าใจและท�ากิจกรรมไปพร้อมๆ	 กันได้	 ท�าให้

นักเรียนรู้สึกว่ากิจกรรมคณิตศาสตร์ไม่ยากและอาจ

ท�าให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้โดยไม่รู้ตัว

	 (4)	ปัจจัยที่สงผลต่อการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียน	 ในบางกิจกรรมต้องใช้ทักษะในการคิดที่

ซับซ้อน	บางคนอาจมีความคงทนของสมาธิท่ีจดจ่อ

น้อยเกินไปท�าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การจัดการเรียนการสอนในคาบนั้นๆ	 ได้	 ซึ่งการ

จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์หรือ

ทักษะการคิดอื่นๆ	ควรให้เวลาในการจัดการเรียน

การสอนท่ีใช้เวลาค่อนข้างมากจึงจะสามารถท�าให้

นักเรียนในบางกลุ่มค่อยเพิ่มทักษะการคิดต่างๆ	ได้

ตามล�าดับ

11. ข้อเสนอแนะ
	 (1)	ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 การใช้กิจกรรมจากหนงัสอืเรยีนคณติศาสตร์ 

ญีปุ่น่	ผูส้อนความศกึษาและใช้วธิกีารแบบเปิดควบคู ่

ไปด้วย	เนือ่งจากกจิกรรมในหนังสอืเรยีนญ่ีปุ่นเอือ้ต่อ 

การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด

	 (2)	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

	 ครูและนักวิจัยอาจน�าผลการวิจัยที่ได้ไป

ใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการส่งเสริมและศึกษาหา

แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบ

เปิดในบริบทและระดับชั้นต่างๆ	ต่อไป

	 (3)	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยต่อไป

	 ควรศึกษาทักษะการคิดอ่ืนๆ	จากการใช้

กิจกรรมในหนังสือคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นเพิ่มเติม
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ตัวอย่�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้
ส�ระวิช�คณิตศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 ที่ใช้วิธีก�รแบบเปิด (Open Approach)

โรงเรียนบ้�นกองลม อำ�เภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยก�รเรียนรู้ที่ รูปวงวงกลมและทรงกลม     
หน่วยก�รเรียนรู้ย่อยที่ เส้นผ่านศูนย์กลางและเส้นรอบวง
กิจกรรม เชือกวิเศษ 
ค�บที่ 1	 สอนวัน 	จันทร์	ที่		6	กรกฎาคม	2558		เวล�	9:30	–	10:20	น.
ครูผู้สอน	นายสุชาติ	ไชยวัณ	ครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์	โรงเรียนบ้านกองลม
นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6   
.................................................................................................................................................................................

เป้�หม�ยของก�รเรียนรู้นี้ (Goal of Learning Unit)
 หน่วยการเรียนรู้นี้มีเป้าหมายเพื่อส�ารวจแนวคิด	 และกระบวนการของนักเรียนในการสร้างความหมายของ
วงกลม	มีความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติ	 และองค์ประกอบของวงกลมได้แก่	 จุดศูนย์กลางของวงกลม	รัศมี	 และเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง	รวมทั้งช่วยให้นักเรียนสร้างความหมายของทรงกลม	และสามารถพัฒนาวิธีการหรือเครื่องมือในการหาคุณสมบัติ
และองค์ประกอบของทรงกลมด้วยตัวของนักเรียนเอง 

เป้�หม�ยของบทเรียนในค�บนี้ (Aim of the Lesson)
	 1.	นักเรียนสามารถสร้างวงกลมโดยใช้เชือกได้
	 2.	นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการสร้างรูปวงกลมได้อย่างถูกต้อง
	 3.	นักเรียนมีความกระตือรือร้น	อยากรู้อยากเห็น	และ	ร่วมมือกันท�างานในการสร้างรูปวงกลม

ส�ระก�รเรียนรู้ (Content of the Lesson)
	 การสร้างวงกลมโดยใช้เชือกน้ัน	 เมื่อต้องให้ขนาดของวงกลมมีขนาดเท่าไหร่ให้วัดตามความยาวของเชือก	 ซึ่ง
ความยาวของเชือกนั้นจะเป็นความยาวของรัศมี	โดยให้คนหนึ่งคนจับเชือกไว้	แล้วให้อีกคนหน่ึงหมุนเชือกในลักษณะที่ตึง
โดยไม่ให้เชือกหย่อนซึ่งคนที่ไม่ได้หมุนน้ันเรียกว่าเป็น	จุดศูนย์กลางของวงกลม	และหมุนวนจนท�าให้เกิดวงกลมโดยคนที่
หมุดเชือกจะจับชอล์กท�ารอยขีดไว้ด้วย

หมุนไปเรื่อย ๆ จนเกิดวงกลม
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เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการแบบเปิด

ลำ�ดับขั้นของกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน
 ก�รนำ�เสนอสถ�นก�รณ์ปัญห�ปล�ยเปิด (10 น�ที)
	 1.	ครูทักทายนักเรียน
	 2.	ครูเปิดวีดิทัศน์สถานการณ์ปัญหาและติดกระดาษสถานการณ์บนกระดานตามต�าแหน่งที่วางแผนไว้

	 3.	ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	4	คน
	 4.	ครูแจกกระดาษน�าเสนอให้กับนักเรียน	ซึ่งเหมือนกับชาร์ตที่ครูติดบนกระดาน	จากนั้นให้นักเรียนสร้างวงกลม 
		 				โดยมีอุปกรณ์คือเชือก	กับชอล์กเท่านั้น	แล้วเขียนวิธีการสร้างลงบนกระดาษน�าเสนอ	

 ก�รเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน (25 น�ที )
								 1.	นักเรียนพิจารณาจากเชือกและชอล์กที่ครูน�ามาให้	จากนั้นนักเรียนทดลองวิธีการสร้างวงกลมโดยครูส่งเสริม
ให้นักเรียนภายในกลุ่มคิดร่วมกันถึงวิธีการน�าเชือกมาสร้างให้ได้วงกลม	 จากนั้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ	พร้อมทั้งบอกถึง
ความยาวรัศมี	และเส้นผ่านศูนย์กลาง	ครูเดินสังเกตนักเรียนถึงวิธีการของนักเรียน	
	 2.	 เมื่อนักเรียนสามารถสร้างรูปวงกลมจากเชือกได้แล้วนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายวิธีการสร้างรูปวงกลม	หลัง
จากนั้นให้นักเรียนเขียนถึงวิธีที่ได้เป็นวงกลม	ลงในกระดาษน�าเสนอ

ก�รอภิปร�ยและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียน  (15 น�ที )
	 1.	ครูจัดล�าดับแนวคิดของนักเรียนว่าจะน�าเสนอกลุ่มของนักเรียนกลุ่มใดก่อนหลัง	โดยพิจารณาจากแนวคิดของ
นักเรียน	ด้วยการใช้ค�าอธิบายได้อย่างถูกต้องและสามารถเข้าใจได้	
	 2.	เลือกนักเรียนออกมาน�าเสนอทีละกลุ่ม	โดยน�าผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มน�ามาติดบนกระดานก่อนให้หมด
ทุกกลุ่ม	กระตุ้นให้นักเรียนฟังเพื่อนในขณะที่เพื่อนน�าเสนอ	และกระตุ้นให้นักเรียนซักถามเพื่อน		

ก�รสรุปบทเรียนจ�กก�รเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
 1.	 ให้นักเรียนพิจารณาถึงวิธีการของเพื่อนแต่ละกลุ่มที่ได้น�าเสนอไปว่าเป็นอย่างไร	 โดยครูสรุปงานนักเรียนโดย
เชื่อมโยงจากผลงานนักเรียนแต่ละกลุ่ม	และเอาสื่อเสริมที่แสดงลักษณะวิธีการสร้างวงกลมโดยใช้เชือกที่ถูกต้อง
	 2.	ครูถามนักเรียนถึงรัศมี	 และเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ได้เป็นเท่าไหร่	 โดยเชื่อมโยงมาจากการสร้าง
วงกลมซึ่งนักเรียนจะสามารถตอบได้เมื่อสร้างรูปวงกลมได้ถูกต้อง	และเข้าใจส่วนประกอบของวงกลม

สื่อและอุปกรณ์ก�รเรียนก�รสอน
 สื่อหลัก
1.	กระดาษน�าเสนอ	 	 2.	ปากกาเมจิกสีต่างๆ
 สื่อเสริม
1.	กระดาษค�าสั่ง	 	 2.	กระดาษสถานการณ์	 3.	รปูภาพแสดงวธิกีารสร้างวงกลมโดยใช้เชอืกแต่ละรปูแบบ

เด็กชายพงพันธ์ได้รับมอบหมายให้ไปสร้างวงกลมเพื่อใช้ในการเล่นเกม	โดยใช้เชือกยาว	2	เมตร	และ
ชอล์ก	พงพันธ์ต้องการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆให้ออกแบบวิธีการสร้าง

คำาถาม                                                                

1. วงกลมที่สร้างมีรัศมียาวกี่เมตร                    

2.วงกลมที่สร้างมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่

คำาสั่ง

1.  จงสร้างวงกลมโดยใช้เชือกยาว 2 เมตร

2.  อธิบายการสร้างวงกลม

3.  ตอบคำาถามเกี่ยวกับวงกลม

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ  
โรงเรียนบ้านกองลม โรงเรียนบ้านแม่สาและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ก�รค�ดก�รแนวคิดของนักเรียน
	 1.	นักเรียนให้เพ่ือนคนหน่ึงคนจับตรงกลางเชือก	ตรงกลางที่เพ่ือนจับจะเป็นจุดศูนย์กลางวัดแบบนี้ไปเรื่อยๆ
พร้อมกับท�าเครื่องหมายไปเรื่อยจนเกิดวงกลม

	 2.	นักเรียนใช้เชือกโดยให้เพื่อนจับตรงปลายเชือกข้างหนึ่งแล้วดึงไปให้ตึง	จากนั้นท�ารอยจุดไว้

	 3.	นักเรียนคนหน่ึงคนจับเชือกไว้	แล้วให้อีกคนหนึ่งหมุนเชือกในลักษณะที่ตึงโดยไม่ให้เชือกหย่อนซึ่งคนที่ไม่ได้
หมุนนั้นเรียกว่าเป็น	 จุดศูนย์กลางของวงกลม	และหมุนวนจนท�าให้เกิดวงกลมโดยคนที่หมุดเชือกจะจับชอล์กท�ารอยขีดไว้
ด้วย

คำ�ถ�มเพื่อก�รประเมินก�รเรียนรู้ของนักเรียน
	 1.	จากการสังเกตวิธีการที่นักเรียนใช้ในการคิดในการหาวิธีสร้างวงกลมได้อย่างไร
	 2.	นักเรียนสามารถสร้างวงกลมโดยใช้เชือกได้อย่างถูกวิธี
	 3.	นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นและร่วมมือกันท�างานในการสร้างวงกลมมากน้อยเพียงใด 
	 				นักเรียนมีปัญหาในการท�างานภายในกลุ่มหรือไม่
	 4.	จากการสอนวันนี้นักเรียนจะใช้ความรู้	วิธีการเรียนรู้ในคาบนี้ไปเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในคาบต่อไป

บันทึกหลังก�รสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

ลงชื่อ	......................................................................ครูผู้สอน																
																																																																																		(นายสุชาติ	ไชยวัณ)	ครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ  
โรงเรียนบ้านกองลม โรงเรียนบ้านแม่สาและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน�าเสนอเหตุอาเพศ

ภายหลังทะอิระ โนะ คิโยะโมะร（ิ平清盛）ย้ายเมืองหลวงไปที่เมือง

ฟุกุฮะระ（福原）โดยพิจารณาผ่านนิยายสงครามเร่ือง “เฮะอิเกะ

โมะโนะงะตะริ”（『平家物語』）ฉบับเอ็นเงียว（延慶本）จาก

การศึกษาพบว่า ผู้เขียนฉบับเอ็นเงียวไม่เพียงน�าเสนอเหตุอาเพศเพียง

เพื่อชี้ถึงลางร้ายบอกการล่มสลายของตระกูลทะอิระ หากแต่ยังน�า

เสนอเหตุปัจจัยท่ีน�าไปสู่การล่มสลายอันเกิดจากพฤติกรรมของคิโยะ

โมะริที่ขัดต่อพระประสงค์ของเทพ และการต่อต้านอ�านาจของกรรม 

นอกจากนี้ระหว่างฉากเหตุอาเพศผู้เขียนยังเล่าย้อนความหลังถึงความ

รุ่งเรืองของคิโยะโมะริจากผลบุญของการถวายกลอนแด่เทพ ท�าให้ผู้

อ่านมองเห็นถึงพฤติกรรมของคิโยะโมะริที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต

ที่เคยเป็นผู้มีความเคารพเลื่อมใสต่อเทพกลายเป็นผู้ที่เพิกเฉยไม่รับฟัง

พระประสงค์ของเทพ ยิ่งไปกว่านั้นผู้เขียนยังสะท้อนถึงการยึดติดใน 

อ�านาจของคิโยะโมะริจากฉากปิดท้ายเมื่อคิโยะโมะริไม่ยอมรับนิมิต 

จากเทพที่ชี้ ถึงการสิ้นสุดอ�านาจของตระกูลทะอิระ ลักษณะการ 

น�าเสนอดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู ้เขียนฉบับเอ็นเงียวพยายาม 

ชี้ว่าการกระท�าของนักรบเป็นปมเหตุที่น�าไปสู่การเสื่อมอ�านาจ ใน 

ขณะที่อ�านาจของกรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ�านาจของเทพเป็น

ตัวแปรส�าคัญในการก�าหนดชะตากรรมของนักรบ รวมไปถึงความ

รุ่งเรืองหรือการล่มสลายของทั้งตระกูล 

กณภัทร รื่นภิรมย์

เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวง
ในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”

 คำ� สำ�คัญ
เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ, 

ย้ายเมอืงหลวง, เหตุอาเพศ, 

ฟุกุฮะระ, คิโยะโมะริ 



56 jsn Journal Special Edition 2017

Bizarre Events after the Relocation of the 
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Abstract

 This article aimed to study the presentation of  

bizarre events after Taira no Kiyomori relocated the capital 

to Fukuhara in “The Tale of Heike”, Engyou edition. The 

study found that the writer of the Engyou edition not only 

presented bizarre events in terms of bad omens, but also 

presented Kiyomori’s behavior, which conflicted with the 

will of the gods and resisted the power of karma. These 

factors were believed to lead to the Taira clan collapse. In 

addition, the writer also used flashbacks to the prosperity of 

Kiyomori that resulted from the good deeds of composing 

the poem to the gods. This persuded the reader to realize 

Kiyomori’s behavior that changed from a person that  

believed in gods to become a person that ignored the will 

of the gods. Furthermore, the writer reflected the adherent  

in power of Kiyomori when he didn’t accept the gods’ 

revelation telling him about the Taira clan collapse. This 

presentation reflected that the writer of the Engyou edition 

tried to point out that the warrior’s behavior was an important 

factor that resulted in the decline of power. In addition the 

power of Karma, especially the power of the gods, was a 

key variable in determining the fate of the warriors as well 

as the prosperity or collapse of the whole clan.  

Kanapat Ruenpirom
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เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”

1. บทนำ�
นิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะ 

งะตะริ”（『平家物語』)1 มีเนื้อหากล่าวถึงการ

ก้าวขึ้นมามีอ�านาจของนักรบที่มีนามว่าทะอิระ โนะ  

คิโยะโมะริ (平清盛) เขาไม่เพียงกุมอ�านาจด้านการ

ปกครองเท่านั้น แต่ยังเข้ามามีบทบาทในราชส�านัก 

โดยให้บตุรสาวอภเิษกกบัจักรพรรด ิรวมทัง้ผลกัดนัให้ 

พระโอรสซ่ึงเกิดจากบุตรสาวของตนขึ้นครองราชย ์

ในเวลาต่อมา การที่คิโยะโมะริได้เป็นพระอัยยิกา

ของจักรพรรดินับได้ว่าเป็นช่วงที่ตระกูลทะอิระ

เรืองอ�านาจสูงสุด นอกจากน้ีสิ่งที่เป็นหลักฐาน

ยืนยันถึงอ�านาจของคิโยะโมะริคือการย้ายเมือง

หลวงจากเมืองเกียวโตไปยังเมืองฟุกุฮะระ (福原)2 

ในวันที่ 2 เดือน 6 ค.ศ.1180 ทั้งนี้ตามธรรมเนียม

โบราณการย้ายเมืองหลวงเป็นอ�านาจของจักรพรรดิ

แต่เพียงเท่านั้น การกระท�าของคิโยะโมะริครั้งนี้

จึงเป็นเสมือนเครื่องชี้ให้เห็นถึงการก้าวเข้าสู ่ยุค

สมัยที่นักรบเข้ามามีบทบาทต่อราชส�านักและการ

ปกครองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งนี้ผู้วิจัยจะ

ขอเล่าถึงความส�าคัญของเมืองฟุกุฮะระ และสาเหตุ

ที่คิโยะโมะริตัดสินใจย้ายเมืองหลวงโดยสังเขปดังนี้

ก ่อนย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองฟุกุฮะระ 

เดมิทตีระกลูทะอริะต้ังศนูย์กลางอ�านาจทีโ่ระกฮุะระ 

(六波羅）ในเมืองเกียวโต ต่อมาในปีค.ศ. 1169  

คโิยะโมะรย้ิายมาพ�านกัทีเ่มอืงฟกุฮุะระ ตระกลูทะอริะ 

จึงมีศูนย์กลางอ�านาจทั้งในเมืองเกียวโตและเมือง

ฟุกุฮะระในเวลาเดียวกัน ขณะที่คิโยะโมะริพ�านัก

ที่เมืองฟุกุฮะระน้ัน เขาได้วางนโยบายทางการค้า

โดยพฒันาท่าเรอืเพือ่ให้ชาวจีนในราชวงศ์ซ่ง (宋代)

น�าส�าเภาเข้ามาเทียบท่าค้าขายกับชาวญี่ปุ ่นได้ 

สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตามจุดประสงค์หลักท่ีท�าให้ 

คิโยะโมะริย้ายมาอยู่ที่เมืองฟุกุฮะระเป็นเวลาถึง 11 

ปีก่อนตัดสินใจย้ายเมืองหลวงนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อผล

ประโยชน์ทางการค้า หากแต่เป็นกุศโลบายในการ

หลีกเลี่ยงแรงกดดันจากฝ่ายจักรพรรดิสละราชย์

โกะฌิระกะวะ（後白河院）เพื่อให้ตระกูลบริหาร

งานได้อย่างอิสระ อาจกล่าวได้ว่าการตั้งศูนย์กลาง

อ�านาจไว้ทั้งในเมืองหลวงและเมืองฟุกุฮะระที่อยู่

ห่างออกไปนั้นถือเป็นกุศโลบายอันชาญฉลาดใน

การสร้างอ�านาจของตระกูลทะอิระ อย่างไรก็ตาม

กุศโลบายนี้ได้ผลเพียงระยะหนึ่งเท่านั้น ต่อมาเกิด

กระแสต่อต้านตระกูลทะอิระทั้งในราชส�านัก กลุ่ม

นักรบ และพระนักบวช คิโยะโมะริจึงตัดสินใจย้าย

เมืองหลวงมาที่เมืองฟุกุฮะระเพื่อขจัดอิทธิพลของ

กลุ่มผู้ต่อต้านที่อยู่ในเมืองหลวง

ก า ร ย ้ า ย เ มื อ ง ห ล ว ง น อ ก จ า ก จ ะ มี 

จุดประสงค์เพื่อก�าจัดอิทธิพลของกลุ่มต่อต้านแล้ว  

ทะกะฮะฌิ มะซะอะกิ (高橋昌明, 2009, pp.16- 

18) ยังวิเคราะห์ว่า เดิมทีคิโยะโมะริต้องการขยาย

อ�านาจไปยังราชส�านัก การย้ายเมืองหลวงจึงถือ

เป็นโอกาสอันดีที่จะท�าให้ผู ้คนเปิดใจรับรูปแบบ 

การเมืองแบบใหม ่ภายใต ้รัฐบาลของตระกูล 

ทะอิระ รวมท้ังการเปิดศักราชใหม่ของจักรพรรดิ

อันโตะกุ (安徳天皇) ผู ้มีสายเลือดของตระกูล 

ทะอิระ 

อย่างไรก็ตามการย้ายเมืองหลวงกลับตาม

มาด้วยอุปสรรคปัญหาจ�านวนมาก เช่น การใช้งบ

1 ไม่ปรากฏหลักฐานระบุถึงปีที่แต่งและผู้แต่งที่แน่ชัด อย่างไรก็ตามสันนิษฐานว่าเรื่อง”เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” เขียนข้ึนระหว่างค.ศ.1230-1240 ซึ่งตรงกับ
ช่วงต้นสมัยคะมะกุระ ผู้แต่งคือยุกินะงะ（行長）เนื้อเรื่องกล่าวถึง ความรุ่งเรืองจนถึงการล่มสลายของนักรบตระกูลทะอิระ（平氏）และการขึ้นมามีอ�านาจของ
นักรบตระกูลมินะโมะโตะ（源氏） 

2 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่แถบฮิระโนะ (平野）เมืองโกเบ (神戸市） จ.เฮียวโงะ (兵庫県） 
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ประมาณจ�านวนมหาศาลในการก่อสร้าง ความไม่

พร้อมด้านการวางผังเมืองเนื่องจากลักษณะพื้นที่

ของเมืองฟุกุฮะระแคบกว่าเมืองหลวงเก่า รวมไป

ถึงความทุกข์ใจของผู้คนยามที่เห็นเมืองหลวงเก่า

ตกอยู่ในสภาพรกร้าง อาจกล่าวได้ว่าการย้ายเมือง

หลวงคร้ังน้ีได้น�าพาความทุกข์อย่างแสนสาหัสให้

แก่ผู้คนตั้งแต่ชนชั้นขุนนางไปจนถึงชาวบ้านทั่วไป3 

นอกจากนี้ภายหลังย้ายเมืองหลวงได้ไม่นานในเมือง

ฟุกุฮะระยังเกิดอาเพศขึ้นหลายครั้ง อุปสรรคและ

อาเพศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท�าให้คิโยะโมะริจ�า

ต้องย้ายเมืองหลวงกลับเมืองเกียวโตในเดือน 11 

ค.ศ. 1180 ภายหลังจากย้ายมายังเมืองฟุกุฮะระได้

เพียง 6 เดือนเท่านั้น

การย้ายเมืองหลวงโดยคิโยะโมะริผู ้ซึ่ง

เป็นเพียงนักรบคนหนึ่งนั้นถือเป็นการกระท�าผิด

ธรรมเนียมการปกครอง อีกทั้งยังท�าให้สังคมเกิด

ความวุ่นวายอย่างกว้างขวาง การกระท�าครั้งน้ีจึง

อาจกล่าวได้ว่าเป็นการก่อกรรมครั้งร้ายแรงที่สุด

ของคิโยะโมะริในด้านการปกครอง งานวิจัยหลาย

ฉบับวิเคราะห์ตรงกันว่าผู ้เขียนเรื่อง “เฮะอิเกะ

โมะโนะงะตะริ”เล่าถึงเหตุอาเพศในเมืองฟุกุฮะระ  

เพ่ือชี้ให้เห็นว่าการย้ายเมืองหลวงครั้งน้ีเป็นสิ่งผิด

ปกติ รวมท้ังยังต้องการสื่อให้ผู้อ่านเห็นถึงลางร้าย

บอกถึงการล่มสลายของตระกูลทะอิระ อย่างไร

ก็ตามการเล่าเหตุอาเพศในเร่ือง “เฮะอิเกะโมะโนะ

งะตะริ” แต่ละฉบับนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่าง

กัน จึงนับเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าผู้เขียนต้องการ

สะท้อนนัยยะที่มีต่อการล่มสลายของตระกูลทะอิระ

ไว้อย่างไร

2. ที่ม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�
ผู้เขียนเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” 

ฉบับเอ็นเงียว (延慶本) น�าเสนอเหตุอาเพศ

จากการย้ายเมืองหลวงไว้ละเอียดกว่าฉบับอื่นๆ  

ทั้งนี้ประเด็นข้อแตกต่างระหว่างฉบับเอ็นเงียว 

กับฉบับอื่นท่ีมักมีการหยิบยกข้ึนมาวิเคราะห ์ 

คือ การบรรยายสภาพวิญญาณโดยเน้นส่วนคอ  

อะซะฮะระ โยะฌิโกะ (麻原美子, 1987, pp. 

1-20) วิเคราะห์ลักษณะการบรรยายดังกล่าวว่า 

อาเพศในฉบับเอ็นเงียวนอกจากจะเป็นลางบอก 

การล่มสลายของตระกูลทะอิระแล้ว ยังมีนัยสื่อถึง

ความตายของคิโยะโมะริด้วยเช่นกัน 

ผู ้วิ จัยมีความคิดเห็นสอดคล้องกับบท

วิเคราะห์ข้างต้น อย่างไรก็ตามนอกจากประเด็น

เรื่องการบรรยายสภาพคอแล้ว ยังมีข้อแตกต่างจาก

ฉบับอื่นๆ ซึ่งไม่อาจมองข้ามไปได้ เช่น พฤติกรรม

ของคิโยะโมะริที่เพิกเฉยต่อนิมิตจากเทพ การพูด

ตอบโต้กับวิญญาณโดยยืนยันความชอบธรรมใน

การปกครองของตระกูลทะอิระ จากการบรรยาย

ลักษณะพฤติกรรมของคิโยะโมะริดังกล่าวท�าให้

สันนิษฐานได้ว่า ผู ้เขียนฉบับเอ็นเงียวอาจไม่ได้ 

น�าเสนอเหตุอาเพศเพียงเพื่อช้ีถึงลางร้าย หากแต่ 

ยังให้พฤติกรรมของตัวละครเป็นเครื่องสะท้อน 

นัยบางประการที่มีต่อการล่มสลายด้วยเช่นกัน

นอกจากลักษณะการบรรยายในฉาก

อาเพศแล้ว ฉบับเอ็นเงียวยังมีข้อแตกต่างจากฉบับ

อื่นๆ อีกประการหนึ่งคือ ผู้เขียนเล่าต�านานความ

รุ ่งเรืองของคิโยะโมะริจากผลบุญของการถวาย

กลอนแด่เทพ โดยน�าเสนอแทรกไว้ระหว่างฉาก 

3 การย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองฟุกุฮะระปรากฏในบันทึกเรื่อง “โฮโจกิ”（『方丈記』）ของคะโม โนะ โฌเมะอ（ิ鴨長明）ด้วยเช่นกัน โฌเมะอิบรรยายถึงความ 
ล�าบากของผู้คนในเมืองหลวงเก่าที่ต้องรื้อบ้านเรือน และน�าไม้ผูกเป็นแพล่องไปตามแม่น�้าเพื่อน�าไปปลูกสร้างยังเมืองหลวงใหม่ เมืองหลวงเก่าค่อยๆ กลาย
สภาพเป็นเมืองรกร้าง ในขณะท่ีการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่ก็ยังด�าเนินการไม่เสร็จ ชาวบ้านที่เคยมีถิ่นฐานเดิมในเมืองฟุกุฮะระต้องถูกไล่ที่ไปอาศัยที่อื่น 
เหตุการณ์ครั้งนี้ท�าให้ “ผู้คนต่างรู้สึกเคว้งคว้างประหนึ่งเมฆที่ล่อยลอยอยู่บนท้องฟ้า” 「ありとしある人は、皆浮雲の思ひをなせり」
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เหตอุาเพศ แม้จะมงีานวจิยัวเิคราะห์ว่าต�านานดงักล่าว 

ชี้ ให ้ เห็นถึงผลบุญจากการแต ่งกลอน (歌徳) 
อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาว่า เหตุใด 

ผู้เขียนจึงเล่าท่ีมาของความรุ่งเรืองของคิโยะโมะริ

แทรกระหว่างฉากอาเพศ ต�านานนั้นเชื่อมโยงกับ

การล่มสลายของตระกูลทะอิระอย่างไร

ฉะน้ันในบทความนี้ผู้วิจัยจะพิจารณาการ

บรรยายเหตุอาเพศ โดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์

พฤติกรรมของคิโยะโมะริ รวมทั้งนัยจากการแทรก

ต�านานท่ีมาของความรุ ่งเรืองของคิโยะโมะริไว ้

ระหว่างการเล่าเหตุอาเพศ

3. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
เพื่อศึกษาการน�าเสนอพฤติกรรมของ 

คิโยะโมะริที่สะท้อนจากเหตุอาเพศภายหลังย้าย

เมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะ

โนะงะตะริ” ฉบับเอ็นเงียว การศึกษานี้จะท�าให้

เข้าใจถึงมุมมองของผู ้เขียนฉบับเอ็นเงียวที่มีต่อ

เหตุปัจจัยที่น�าไปสู่การล่มสลายของตระกูลทะอิระ 

รวมท้ังอ�านาจของเทพและอ�านาจของกรรมที่

ส ่งผลต่อชะตากรรมของนักรบผู ้ก ้าวขึ้นมาเป็น

ผู้น�าการปกครอง นอกจากนี้ผลการศึกษายังเป็น

ภาพสะท้อนความคิดของผู ้คนในสมัยกลางที่มี

ต่อคุณสมบัติของนักรบในการเป็นผู้น�าที่ดีในการ

ปกครองด้วยเช่นกัน 

4. สมมติฐ�นก�รวิจัย
ผู้เขียนฉบับเอ็นเงียวเล่าเหตุอาเพศเพ่ือ

สะท้อนให้เห็นถึงอ�านาจของตระกูลทะอิระที่ก�าลัง

เสื่อมสลายเพราะการกระท�าของคิโยะโมะริที ่

ขัดต่อพระประสงค์ของเทพ รวมท้ังผลกรรมท่ี 

คิโยะโมะริเป็นผู้ก่อ นอกจากนี้การเล่าย้อนความ

หลังถึงต�านานความรุ ่งเรืองของคิโยะโมะริจาก 

ผลบุญของการถวายกลอนแด่เทพยังท�าให้ผู้อ่าน

มองเห็นถึงพฤติกรรมของคิโยะโมะริท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปจากในอดีตที่เคยเป็นผู ้มีศรัทธาต่อเทพกลาย

เป็นผู้ที่มุ ่งสร้างอ�านาจโดยมองข้ามพระประสงค์ 

ของเทพ ลักษณะการน�าเสนอดังกล่าวสะท้อน 

ให้เห็นว่า ผู ้เขียนฉบับเอ็นเงียวพยายามช้ีว่าการ

กระท�าของนักรบเป็นปมเหตุที่น�าไปสู ่การเสื่อม

อ�านาจ ในขณะที่อ�านาจของกรรมและโดยเฉพาะ

อย ่างยิ่ งอ�านาจของเทพเป ็นตัวแปรส�าคัญใน

การก�าหนดชะตากรรมของนักรบท่ีก้าวมาเป็น 

ผู้ปกครอง รวมไปถึงความรุ่งเรืองหรือการล่มสลาย

ของทั้งตระกูล 

5. ขอบเขตและวิธีก�รวิจัย
ศึกษาการน�าเสนอเหตุอาเพศภายหลัง

จากย้ายเมืองหลวงในเรือ่ง “เฮะอเิกะโมะโนะงะตะร”ิ 

(『平家物語』) ฉบับเอ็นเงียว (延慶本) โดย

มุ ่งเน้นที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมของคิโยะโมะร ิ

รวมทั้งพิจารณานัยที่สะท้อนจากการเล่าที่มาของ

ความรุ่งเรืองของคิโยะโมะริแทรกระหว่างการเล่า

เหตุอาเพศ นอกจากนี้ผู ้วิจัยยกเนื้อหาบางฉาก 

ท่ีปรากฏในฉบับคะกุอิชิ (覚一本) ข้ึนมาเปรียบ

เทียบเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของลักษณะ

การน�าเสนอในฉบับเอ็นเงียวได้ชัดเจนขึ้น4

4 นิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” ฉบับเอ็นเงียวกล่าวกันว่าเป็นฉบับที่เหลือเค้าโครงรูปประโยคแบบดั้งเดิมมากที่สุด เล่มที่ใช้ในปัจจุบันมีที่มา
จากฉบับที่คัดลอกในปีเอ็นเงียวที่ 2 (ค.ศ.1309) มีลักษณะการน�าเสนอที่เน้นการยกย่องวีรกรรมของโยะริโตะโมะ ฉบับคะกุอิชิเป็นฉบับที่นิยมอ่านในปัจจุบัน
เนื่องจากมีลักษณะการเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่กระชับ ผู้เขียนเน้นการเล่าชะตากรรมของตระกูลทะอิระภายหลังแพ้สงคราม 
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6. บทวิเคร�ะห์
ต�ร�งที่ 1 เหตุอาเพศภายหลังจากย้ายเมืองหลวงในฉบับเอ็นเงียวและฉบับคะกุอิชิ

ฉบับเอ็นเงียว ฉบับคะกุอิชิ

A วันที่ 11 เดือน 6 ค.ศ. 1180
ขุนนางฝันว่าเหล่าเทพที่ศาลเจ้าอิเซะไม่ทรงยอมรับ
การย้ายเมืองหลวง

-

B วันที่ 16 เดือน 6 ค.ศ. 1180
เทพอิท์ซุกุฌิมะเข้าสิงร่างหญิงคนหนึ่งและ 
มีพระประสงค์ลงมา จึงต้องระงับการด�าเนนิงาน
สร้างเมอืงหลวงใหม่ชัว่ระยะหนึง่

-

C วันที่ 22 เดือน 6 ค.ศ. 1180
มีดอกบัวบาน 2 ดอกในก้านเดียว

-

※ア ประมาณหลังวันที่ 10 เดือน 8 ค.ศ. 1180 
ขุนนางแต่งกลอนชมจันทร์แสดงความรู้สึก 
หวนหาเมืองหลวงเก่า

〇

※イ ต�านานที่มาของความรุ่งเรืองของคิโยะโมะริ -

D ครั้งที่1 : คิโยะโมะริเห็นวิญญาณขณะชมจันทร์ 
- วิญญาณมีร่างสูงใหญ่ บางตนไม่มีตา

- คิโยะโมะริเห็นวิญญาณขณะก�าลังนอนอยู่
- วิญญาณปรากฏเป็นใบหน้าขนาดใหญ่

E ครั้งที่ 2 : คิโยะโมะริเห็นวิญญาณขณะชมจันทร์
- วิญญาณปรากฏในลักษณะคอขนาดใหญ่และมี
เลือดติดอยู่

- คิโยะโมะริเห็นวิญญาณในค�่าคืนหนึ่ง
- วิญญาณปรากฏในลักษณะเสียงต้นไม้ใหญ่ล้ม และ
เสียงหัวเราะของคนราว 20-30 คน 
- คิโยะโมะริให้นักรบมาอารักขา แต่เมื่อนักรบหันธนู
ไปทางต้นเสียง ปรากฏว่าลูกธนูที่ยิงออกไปกลับไม่มี
เสียงออกมา พอหันธนูผิดทางก็มีเสียงวิญญาณหัวเราะ
เยาะตามมา5 

F ครั้งที่ 3 : คิโยะโมะริเห็นวิญญาณขณะชมจันทร์
- วิญญาณปรากฏในสภาพคอมี 6 ตา

- คิโยะโมะริเห็นวิญญาณหลังตื่นนอนตอนเช้า
- วิญญาณปรากฏในสภาพซากกระดูกกระจายอยู่เต็ม
สวน ซากกระดูกเหล่านั้นกลิ้งไปมา จากนั้นก็รวมตัว
เป็นร่างสูงใหญ่ นอกจากนี้มีวิญญาณที่ปรากฏเป็น
ศีรษะขนาดใหญ่มีตานับไม่ถ้วนจ้องเขม็งมาที่คิโยะ
โมะริ

G - มีหนูมาท�ารังออกลูกที่หางม้า

H นักรบฝันว่าพระโพธิสัตว์ฮะชิมันสั่งให้เทพ 
อิท์ซุกุฌิมะเอาดาบคืนจากคิโยะโมะริและ 
ให้มอบแก่โยะริโตะโมะ 

〇

( ※ เรื่องเล่าแทรกซึ่งไม่มีเหตุอาเพศเกิดขึ้น 〇 ปรากฏตรงกันหรือคล้ายคลึงกัน - ไม่ปรากฏ )

5   คนญี่ปุ่นในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าเสียงดีดกลับเวลาเหนี่ยวสายธนูจะช่วยขับไล่ปีศาจได้ 
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เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”

หากพิจารณาความแตกต่างด้านจ�านวน

ครั้งและระยะเวลาที่เกิดเหตุอาเพศในฉบับเอ็นเงียว

และฉบับคะกุอิชิจะเห็นได้ว่า หลังจากย้ายเมือง

หลวงในวันที่ 2 เดือน 6 ค.ศ.1180 ผู้เขียนฉบับเอ็น

เงียวเล่าเหตุอาเพศ 7 ครั้ง ซึ่งเหตุอาเพศ 3 ครั้งแรก 

(A, B, C) เกิดภายหลังจากย้ายเมืองหลวงได้ไม่ถึง

หนึ่งเดือน ส่วนครั้งที่ 4-7 (D, E, F, H) สันนิษฐานว่า

เกิดขึ้นช่วงประมาณหลังวันที่ 10 เดือน 8 นอกจาก

นี้อาเพศ D, E, F ผู ้เขียนฉบับเอ็นเงียวยังเล่าใน

ลักษณะเหตุการณ์ต่อเนื่องในค�่าคืนเดียวกัน ใน

ขณะที่ฉบับคะกุอิชิผู้เขียนเล่าเหตุอาเพศ 5 ครั้ง (D, 

E, F, G, H) ซึ่งทั้ง 5 ครั้งเกิดขึ้นช่วงประมาณหลังวัน

ที่ 10 เดือน 8 

ฉะน้ันจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจ�านวนครั้งที่เกิด

อาเพศของท้ังสองฉบับจะไม่แตกต่างกันมากนัก 

แต่เหตุอาเพศในฉบับคะกุอิชิเกิดขึ้นในช่วงเดือน

เดียวกันทั้งหมด กล่าวคือช่วงประมาณหลังวันที่ 10 

เดือน 8 หรือ 2 เดือนหลังย้ายเมืองหลวง ในขณะที่

ฉบับเอ็นเงียวสามารถแบ่งช่วงเวลาที่เกิดอาเพศได้

เป็น 2 ระยะ คือ ช่วงเดือนแรกหลังย้ายเมืองหลวง 

และช่วง 2 เดือนหลังย้ายเมืองหลวง นอกจากนี้

เป็นที่น่าสังเกตว่าท้ังสองฉบับเล่าฉากแต่งกลอนชม

จันทร์แทรกไว้ในฉากอาเพศเช่นเดียวกัน (※ア) 
แต่ฉบับเอ็นเงียวมีต�านานที่มาของความรุ่งเรืองของ

คิโยะโมะริแทรกเพิ่มเติมไว้อีกหนึ่งเรื่อง (※イ) 

จากช่วงเวลาที่เกิดอาเพศดังปรากฏใน

ตารางข้างต้น ผู้วิจัยจะขอวิเคราะห์เหตุอาเพศโดย

แบ่งเป็น 2 ระยะตามฉบับเอ็นเงียว คือ ช่วงเดือน

แรกหลังย้ายเมืองหลวงและช่วง 2 เดือนหลังย้าย

เมืองหลวง จากน้ันผู้วิจัยจะวิเคราะห์การน�าเสนอ

ต�านานที่มาของความรุ่งเรืองของคิโยะโมะริแทรก

เหตุอาเพศเป็นล�าดับถัดไป

6.1 อ�เพศที่เกิดขึ้นช่วงเดือนแรกหลังย้�ยเมือง

หลวง

A วันที่11 เดือน6 ค.ศ.1180 เหล่าเทพที่ศาล

เจ้าอิเซะไม่ยอมรับการย้ายเมืองหลวง

 去十一日ノ夜、帥大納言隆季卿、 
福原ニシテ夢ヲ見ラレケルハ、大ナル屋
ノ透タルアリ。其内ニ隆季坐セリ。
庇ノ房ニ女 房アリ。築 垣ノ外ニ 
ハラ〳〵ト咲声頻也。我問之一、女房
答曰ク、「此コソハ都遷ヨ。大神宮 
（伊勢大神宮：執筆者注）ノ不受給一 

事ニテ候ゾ」ト云ヘリ。即驚テ、又寝
リ、同様ニ又被見ケリ。恐怖シテ禅 
門ニ被申一タリケレドモ、此ヲ不被 
信一ケリ。

 คนืวนัที ่11 ทีผ่่านมา ตอนโซะชดิะอนิะงน 

ทะกะซุเอะมาพักที่เมืองฟุกุฮะระ ได้ฝัน

เห็นห้องขนาดใหญ่มีลักษณะโปร่งแสง 

ขณะท่ีทะกะซุเอะนั่งอยู่ในห้องนั้นก็มีหญิง

รับใช้คนหนึ่งอยู ่ในห้องริมระเบียงทาง

เดิน นางเปล่งเสียงหัวเราะดังกังวานไปถึง

ก�าแพงด้านนอก พอเอ่ยถาม นางก็ตอบ

กลบัมาว่า “เรือ่งทีพ่วกเจ้าย้ายเมอืงหลวงน่ะ 

เหล่าทวยเทพ (ท่ีศาลเจ้าอิเซะ) ไม่ได้ทรงเหน็ 

ดีเห็นงามด้วยหรอกนะ” ทะกะซุเอะพลัน

ตกใจตื่นขึ้นมา หลังจากนั้นเขาพยายาม

ข่มตานอน ทว่าก็ยังฝันวนเวียนอยู่แบบนี ้

ทะกะซุเอะหวาดผวาจนต้องไปเล่าให้ 

คิโยะโมะริฟัง แต่คิโยะโมะริกลับไม่เช่ือ 

สิ่งที่เขาเล่าแต่อย่างใด 

 (ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 415-416) 

B วันที่ 16 เดือน 6 ค.ศ. 1180 พระประสงค์

จากเทพอิท์ซุกุฌิมะท�าให้ต้องงดภารกิจ

ออกตรวจพื้นที่
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 同（六月：執筆者注）十六日、大夫史 
隆職、実験ノ為ニ史生ヲ遣ス。午剋 
バカリニ俄又止ラレニケリ。此ハ安 
芸一宮（厳島大明神：執筆者注）、 
アル女ニ付テ託宣シ給ケル故トゾ聞 
エシ。 地点ノ事、日々ニ改定、直事 
ニ非ズ。 明神納受シ給ハズト云事
掲焉

 วันที่ 16 เดือนปีเดียวกันนั้น (เดือน 6 ค.ศ. 

1180) ดะอิฟุฌิ ทะกะโมะโตะเรียกตัว

ขุนนางต�าแหน่งฌิโฌให ้ไปออกตรวจ 

พื้นที่แต่พอถึงช่วงประมาณเที่ยง จู ่ๆ ก็ 

มีเหตุให้ต้องงดไปอีก ได้ข่าวว่าสาเหตุ 

เป็นเพราะเทพอิชิโนะมิยะแห่งเมืองอะกิ  

(เทพอท์ิซกุฌุมิะ) เข้าสงิร่างหญงิคนหนึง่และ 

ทรงมีพระประสงค์ลงมา นับเป็นเร่ืองแปลก 

ที่การก�าหนดผังเมืองเปลี่ยนแปลงไม่เว้น

แต่ละวัน เทพอิท์ซุกุฌิมะคงไม่ทรงยอมรับ

การย้ายเมืองหลวงครั้งนี้เป็นแน่                                            

  (ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 415)

C วันที่ 22 เดือน 6 ค.ศ.1180 มีดอกบัวบาน 

2 ดอกในก้านเดียว

 同廿二日、法勝寺ノ池ノ蓮、一茎ニ
二ノ花開タリ。辰ノ剋ニ見付テ、彼 
寺ヨリ奏聞ス。本朝ニハ舒明以後此
事無シ。其徴不空一。先里内裏ヲ可被
造之由、有テ議定一、五条大納言邦綱
卿、可被造進一之由、入道被計ヒ申一

ケレバ
 วันที่ 22 เดือนปีเดียวกันนี้ ดอกบัวในสระ

วัดฮฌโฌจิบาน 2 ดอกในก้านเดียวกัน มี

คนมาเห็นช่วงราวๆ 8 โมง จึงน�าความไป

บอกแก่ท่านคิโยะโมะริ ในญี่ปุ ่นเคยเกิด

ปรากฏการณ์แบบนี้คร้ังสุดท้ายในสมัย

จักรพรรดิโจะเมะอิ และแล้วปรากฏการณ์

นี้ก็ไม่สูญเปล่า เมื่อคิโยะโมะริคิดวางแผน

ว่าจะประชุมเรื่องสร้างพระราชวังเป็น

ล�าดับแรก แล้วให้โกะโจโนะดะอินะงน  

คุนิท์ซุนะเป็นผู้สร้างถวาย 

   (ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 416)

จะเห็นได้ว่าหลังจากย้ายเมืองหลวงในวัน

ที่ 2 เดือน 6 ค.ศ. 1180 ได้ 9 วันก็เกิดเหตุอาเพศ

ครั้งแรกข้ึน (A) และครั้งท่ีสอง (B) เกิดข้ึนห่างจาก

ครั้งแรกเพียง 5 วัน ส่วนครั้งที่สาม (C) เกิดห่างจาก

ครั้งท่ีสองเพียง 6 วัน นอกจากนี้อาเพศ A, B ยังช้ี

ให้เห็นว่าเหล่าเทพที่อิเซะ (伊勢大神宮) ซึ่งเป็น

เทพระดับสูงผู้คุ้มครองจักรพรรดิและราชวงศ์ (皇 
祖神)6 หรือแม้แต่เทพอิท์ซุกุฌิมะ (厳島大明神) 
ซ่ึงเป็นเทพผู้คุ้มครองตระกูลทะอิระเองต่างก็ไม่ทรง 

ยอมรับการย้ายเมืองหลวงครั้งนี้ ส่วนอาเพศ C นั้น

ผู้เขียนไม่ได้เขียนอย่างชัดเจนว่าการที่ดอกบัวบาน 

2 ดอกในก้านเดียวเป็นลางร้าย อย่างไรก็ตามมี

ประเด็นที่น่าสนใจคือค�ากล่าวว่า “ในญี่ปุ่นเคยเกิด

ปรากฏการณ์แบบนี้ครั้งสุดท้ายในสมัยจักรพรรดิ

โจะเมะอิ”「本朝ニハ舒明以後此事無シ」 
ในวรรณกรรมเรื่อง “นิฮนโฌะกิ”『日本書紀』)7 

มีบันทึกกล่าวถึงดอกบัวบาน 2 ดอกในก้านเดียว

ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในรัชสมัยของจักรพรรด ิ

โจะเมะอิ วันที่ 7 เดือน 7 ค.ศ. 635 ดังความว่า「是
月、瑞蓮生二於剣池一。一茎二花。」“เดือน

นี้มีดอกบัวลักษณะแปลกประหลาดบานในสระน�้า 

ท์ซุรุงิ ดอกบัว 2 ดอกผลิบานในก้านเดียว” (ตอน

ที่ 23 เล่ม 3 น. 129) จากข้อความดังกล่าวจะเห็น

6 ตั้งแต่สมัยเฮอันเป็นต้นมาผู้คนนับถือทั้งเหล่าเทพที่อิเซะและพระโพธิสัตว์ฮะชิมันในฐานะเทพผู้คุ้มครองประเทศเช่นเดียวกัน
7 “นิฮนโฌะกิ” เป็นหนังสือบันทึกทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจิมมุ （神武天皇）
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เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”

ได้ว่า ผู้เขียนเรื่อง “นิฮนโฌะกิ” ไม่ได้ระบุว่าเป็น

ลางดีหรือร้าย อย่างไรก็ตามในเดือน 5 ค.ศ. 636 

ซ่ึงเป็นปีถัดมาเกิดน�้าท่วมครั้งใหญ่และเดือน 6 ใน

ปีเดียวกันน้ียังเกิดไฟไหม้ที่ต�าหนักโอะกะโมะโตะ  
(岡本宮) ท�าให้จักรพรรดิโจะเมะอิต้องทรงย้าย

ไปประทับที่ต�าหนักทะนะกะ (田中宮) นอกจาก

นี้ผู้วิจัยยังพบว่าในเร่ือง “นิฮนโฌะกิ” เหตุการณ์

ดอกบัวบาน 2 ดอกในก้านเดียวยังปรากฏในรัชสมัย

ของจักรพรรดินีโคงิโยะกุ （皇極天皇）ในเดือน 

6 ค.ศ. 644 ดังความว่า「戊申、於二剣池蓮中
一、有二一茎二萼者一。豊浦大臣（蘇我蝦
夷：執筆者注）、妄推曰、是、蘇我臣将レ栄
之瑞也」 “วันท์ซุจิโนะเอะซะรุ ในกอบัวที่สระน�้า 

ท์ซุรุงิ มีดอกบัว2ดอกผลิบานในก้านเดียวกัน นาย

พลโทะยุระ(โซะงะ โนะ เอะมิฌิ)เห็นดังนั้นกค็าดเดา

ไปเองว่า “นี่ต้องเป็นนิมิตที่ชี้ว่าตระกูลโซะงะของ

ข้าจะต้องประสบความรุ่งเรืองเป็นแน่” (ตอนที่ 24 

เล่ม 3 น. 148) จากข้อความนี้จะเห็นได้ว่าผู้เขียนไม่

ได้ชี้ว่าเป็นลางดีหรือร้ายเช่นกัน หากแต่นายพลโทะ

ยุระหรือโซะงะ โนะ เอะมิฌ ิ(蘇我蝦夷) “คาดเดา

ไปเอง”「妄推」ว่าเป็นนิมิตดีที่ชี้ถึงความรุ่งเรือง 

อย่างไรก็ตามปีถัดมาในเดือน 6 ค.ศ. 645 เจ้าชาย

นะกะโนะโอเอะ (中大兄皇子) ได้ก่อรัฐประหาร

ล้มล้างตระกูลโซะงะในสงครามอิฌฌิ (乙巳の変)
ขึ้น และในสงครามครั้งนั้นโซะงะ โนะ อิรุกะ (蘇我
入鹿) ถูกลอบสังหาร ส่วนเอะมิฌิผู้เป็นบิดาปลิด

ชีพตนเอง การก่อรัฐประหารครั้งนี้เป็นผลให้ตระกูล

โซะงะล่มสลายลงในที่สุด

เหตุการณ์ที่ดอกบัวบาน 2 ดอกในก้าน

เดียวกันดังที่ปรากฏในเรื่อง“นิฮนโฌะกิ” แม้จะ

ไม่ได้มีการชี้ชัดว่าเป็นลางร้าย หากแต่เหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นตามมาท�าให้อาจสันนิษฐานได้ว่า การที่

ดอกบัวบาน 2 ดอกในก้านเดียวนั้นเป็นสิ่งผิดปกติ

และถือเป็นลางบอกเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

เช่น ภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งการล่มสลายของตระกูล

ผู้มีอ�านาจ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของ

คิโยะโมะริท่ีใช้ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นโอกาส

ในการด�าเนินการสร้างเมืองต่อไปโดยไม่สนใจ 

พระประสงค์จากเทพยังสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม 

ของคิโยะโมะริท่ีมีความเช่ือมั่นในอ�านาจของตนเอง 

เฉกเช่นเดียวกับพฤติกรรมของเอะมิฌิท่ีเช่ือว่า

เหตุการณ์นี้เป็นลางดีที่น�าไปสู่ความรุ่งเรืองโดยไม่

เฉลียวใจว่าในอนาคตอันใกล้ตระกูลจะล่มสลายลง

ในที่สุด

จากบทวิเคราะห์เหตุอาเพศ (A, B, C) ดัง

ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เขียนเล่าเหตุอาเพศที่เกิดขึ้น

ทันทีหลังจากย้ายเมืองหลวง อีกทั้งยังเกิดขึ้นต่อ

เนื่องกัน 3 ครั้งในระยะเวลาสั้นๆ ท�าให้ผู้อ่านเห็น

ถึงวิกฤติของการย้ายเมืองหลวงได้อย่างชัดเจนขึ้น 

นอกจากนี้การกล่าวถึงเหล่าเทพที่ศาลเจ้าอิเซะซึ่ง

ถือเป็นเทพผู้มีอ�านาจสูงสุด รวมท้ังเทพอิท์ซุกุฌิมะ 

ผู ้คุ ้มครองตระกูลทะอิระขึ้นมาท�าให้เห็นได้ว ่า  

ผู้เขียนต้องการเน้นตั้งแต่ต้นฉากว่าการย้ายเมือง

หลวงคร้ังนี้ไม่อาจเป็นไปได้อย่างราบรื่นเนื่องจาก

การฝ่าฝืนพระประสงค์ของเหล่าเทพ อย่างไรก็

ตามคิโยะโมะริกลับไม่รับฟังพระประสงค์ของ

เทพดังส่วนท่ีขีดเส้นใต้ A ยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้จะมี

ปรากฏการณ์ผิดปกติดังที่มีดอกบัวบาน 2 ดอกใน

ก้านเดียว แต่คิโยะโมะริกลับไม่ได้ฉุกใจคิดว่าจะเกิด

เหตุร้ายและยังใช้โอกาสนี้เดินหน้าสร้างเมืองต่อไป

ดังจะเห็นได้จากส่วนขีดเส้นใต้ C ในฉบับคะกุอิชิ

นั้นช่วงเดือนแรกท่ีย้ายเมืองหลวงผู้เขียนน�าเสนอ

พฤติกรรมของคิโยะโมะริท่ีดึงดันจะเดินหน้าสร้าง

เมืองหลวงใหม่ แต่ไม่ได้กล่าวถึงพระประสงค์จาก

เทพหรือเหตุอาเพศแต่อย่างใด ฉะนั้นจึงอาจกล่าว

ได้ว่าเหตุอาเพศ 3 ครั้งดังที่ยกข้างต้นชี้ให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่า ผู ้เขียนฉบับเอ็นเงียวพยายามน�าเสนอ

พฤติกรรมของคิโยะโมะริที่ไม่เพียงบริหารบ้านเมือง



กณภัทร รื่นภิรมย์

jsn Journal Special Edition 201764

ตามอ�าเภอใจ แต่ยังยึดมั่นในอ�านาจของตนจน

กระท�าการขัดต่อพระประสงค์ของเหล่าเทพ

6.2 อ�เพศที่เกิดข้ึนหลังจ�กย้�ยเมืองหลวง 2 

เดือน

จากล�าดับเน้ือเรื่องท่ีต่อเน่ืองกับฉาก ※
アและ※イจึงสันนิษฐานว่าเหตุอาเพศ D, E, F, 

H เกิดขึ้นช่วงหลังวันที่ 10 เดือน 8 ส�าหรับอาเพศ 

D, E, F นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค�่าคืนเดียวกัน

ขณะที่คิโยะโมะริก�าลังชมจันทร์ ดังจะเห็นได้จาก

ฉากต่อไปนี้

D อาเพศในคืนชมจันทร์ ครั้งที่ 1

月ノ光クマナケレバ、終夜詠メテ居
給ヘルニ、坪ノ内ニ、目一付タル物
ノ、長ケ一丈二尺バカリナルモノ、現
タリ。又傍ニ、目鼻モ無キモノヽ 、是
ニ二尺バカリ増リタル物アリ。又目三
アルモノヽ 、三尺計勝リタルアリ。カ
ヽル物共五六十人並ビ立テリ。入道
是ヲ見給テ、「不思議ノ事哉。何物
ナルラム」ト思ヒ給ヘドモ、少モサハ
ガヌ躰ニテ、「己レ等ハ何ニ物ゾ。
アタゴ平野ノ天狗メ等ゴサンメレ。
ナニト浄海ヲタブラカスゾ。罷退キ候
ヘ」ト有ケレバ
แสงจันทร ์ส ่องกระจ ่ างฟ ้าจนท�าให ้ 

คิโยะโมะริเฝ้าเหม่อมองพระจันทร์ตลอด

ค�่าคืน ทันใดน้ันร่างๆ หน่ึงมีตาข้างเดียว

สูงประมาณ 3 ม. 60 ซม. ก็ปรากฏกาย

ขึ้นในสวน จากนั้นทางด้านข้างก็ปรากฏ

ขึ้นมาอีกร่างหนึ่ง ร่างนั้นไม่มีตา ไม่มีจมูก 

สูงกว่าร่างก่อนหน้านี้ราว 60 ซม. แล้วก็

ปรากฏอีกร่างมี 3 ตา สูงกว่าร่างที่สอง

ขึ้นไปอีกประมาณ 90 ซม. จากนั้นแต่ละ

ร่างก็เข้ามายืนเรียงรายกันราว 50-60 

ตน คิโยะโมะริมองร ่างเหล่านั้นพลาง 

คิดว่า “ประหลาดจริง นี่มันตัวอะไรกัน”  

คิโยะโมะริเอ่ยถามโดยไม่มีท่าทีหวาดหวั่น

แม้แต่น้อยว่า “พวกแกเป็นใคร คงเป็นไอ้

พวกปีศาจเท็นงุท่ีอะตะโงะฮิระโนะสินะ 

พวกแกมาหลอกหลอนข้าท�าไม จงออกไป

เดี๋ยวนี”้                      

(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 422-423)

彼物共声〳〵ニ申ケルハ、「畏シ 
〳〵。一天ノ君、万乗ノ主ダニモ 
ハタラカシ給ハヌ都ヲ、福原ヘ移トテ、 
年来住ナレシ宿所ヲ皆被破一テ、朝夕 
歎キ悲ム事、劫ヲ経トモ不可忘一。此
本意ナサノ恨ヲバ、争カ見セザルベ
キ」トテ、東ヲ指テ飛行ヌ。
ร่างเหล่านั้นเปล่งเสียงตอบพร้อมกันว่า 

“ไม่น่าเช่ือ แม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน องค์

จักรพรรดิยังไม่ทรงมีพระราชด�าริให้ย้าย

เมืองหลวง แต่เจ้ากลับย้ายเมืองหลวงมา

ท่ีฟุกุฮะระเสียได้ บ้านเรือนท่ีอาศัยมา

ช้านานต้องพังพินาศ ผู้คนมีแต่ความโศก

เศร้าท้ังเช้าค�่า ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ไม่มี

วันลืมลง ถ้าไม่ได้แค้นจนเข้ากระดูกด�าคง

ไม่มาปรากฏให้เห็นแบบนี้หรอก”พูดจบ

ร่างนั้นก็พุ่งตัวหายไปทางทิศตะวันออก  

   (ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 423)

อาเพศครั้งแรกเกิดขึ้นขณะที่คิโยะโมะริ 

ก�าลังชมจันทร์ ผู ้ เขียนบรรยายสภาพวิญญาณ

ท่ีมาปรากฏตัวโดยเน้นใบหน้าและดวงตาท่ีผิด

ประหลาด ความสูงใหญ่ และลักษณะวิญญาณท่ีมา

ยืนเรียงรายจ�านวนมาก ร่างเหล่านั้นไม่ได้เผยตัว

ตนที่แท้จริงออกมา แต่กล่าวต�าหนิถึงการย้ายเมือง
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หลวงที่ผิดธรรมเนียมการปกครอง และเผยความ

แค้นที่คิโยะโมะริสร้างความทุกข์ให้ผู ้คนในเมือง

หลวงเก่า ค�าต�าหนิดังกล่าว รวมทั้งการพุ่งตัวกลับ

ไปทางทิศตะวันออกซ่ึงเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่า

ท�าให้สันนิษฐานได้ว่า ร่างเหล่านั้นอาจเป็นวิญญาณ

ที่สิงสถิตอยู่ในเมืองหลวงเก่าและได้รับความทุกข์

ทรมานจากการย้ายเมืองหลวงครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผู้

เขียนใช้อาเพศที่เกิดขึ้นครั้งแรกในค�่าคืนชมจันทร์

เป็นเคร่ืองชี้ว่าการย้ายเมืองหลวงเป็นการก่อกรรม

ที่ร้ายแรง สร้างความเสียหายและความทุกข์ทรมาน

ให้แก่ผู้คน อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าคิโยะโมะริไม่

ได้มีท่าทีหวาดกลัวแต่อย่างใด อีกทั้งยังเอ่ยถามตัว

ตนของวิญญาณเหล่านั้นพร้อมทั้งขับไล่ไปดังส่วนที่

ขีดเส้นใต้ 

E อาเพศในคืนชมจันทร์ ครั้งที่ 2

入道猶月ヲ詠メテヲハスレバ、中門
ノ居給ヘル上ニ、以外大ナル物ノ 
踊ル音シケリ。暫ク有テ、坪内ヘ 
飛下タリ。見給ヘバ、只今切タル頭ベ 
ノ血付タルガ、普通ノ頭ベ十計合 
セタル程ナルガ、是ノミナラズ、 
曝レタル頭共アナタコナタヨリ集テ、四五
十ガ程並ビ居タリ。面々ニ訇リケル
ハ、「夫諸行無常ハ如来ノ金言ト
云ナガラ、六道四生ニ沈淪シテ、
日夜朝暮ノ悪念ヲ起事、併ラアノ入
道ガ故也。成親卿ガ備中ノ中山ノ
苔ニ朽チ、俊寛ガ油黄ガ嶋ノ波ニ流
レシ事、先業ノ所感トハ知ナガラ、 
心憂カリシ事共ナリ」ト面々ニ云 
ケレバ、生頭ベ申ケルハ、「（前略） 
行忠ハ朝敵ニモ非ズ、旧都ヲ執シテ、 
新都ヘ遅ク下タリト云咎ニ依テ、当
国深夜ノ松西野ト云所ヘ被責下一、

無故一頸ヲ被刎一事、哀レト思食サレ
ズヤ。哀レ、ゲニイツマデ、アノ入道ヲ
ウラメシト、草ノ陰ニテ見ンズラム」
ト云ケレバ、
คิโยะโมะริยังคงชมจันทร์ต่อไป คราวนี้ท่ี

ประตูกลางมีเสียงดังขึ้นเหมือนมีร่างขนาด

มหึมากระโดดอยู่ ผ่านไปสักพักต้นเสียง

นั้นก็พุ ่งลงมากลางสวน เมื่อคิโยะโมะร ิ

มองออกไปก็เห็นคออยู่ในสภาพมีเลือดติด 

อยู ่เหมือนเพิ่งโดนตัดไปหมาดๆ ขนาด

ของคอนั้นราวกับเอาคอของคนท่ัวไป

สัก 10 คอมารวมกัน ไม่ใช่แค่นั้น คอที่

เคยโดนเสียบประจานค่อยๆ มารวมกัน

จากตรงโน้นทีตรงนี้ที ไม่นานคอราวสัก 

40-50 คอก็เข้ามาเรียงเป็นทิวแถว คอ

เหล่านั้นต่างพากันส่งเสียงเซ็งแซ่พลาง

กล่าวว่า “พระพุทธองค์ทรงเคยตรัสถึง

สัจธรรมไว้ว่าสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เป็น

อนิจจัง สรรพสัตว์ไม่ว่าจะมีก�าเนิดเช่น

ไรสุดท้ายก็ต้องเวียนว่ายในภูมิท้ัง 6 แม้

กระนั้นความอาฆาตก็ยังคงฝังในใจพวกข้า

ตลอดเวลา ที่ต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะเจ้า

คิโยะโมะริ ร่างของท่านขุนนางนะริชิกะ

ถูกฝังเน่าเปื่อยอยู่ใต้ผืนหญ้ากลางป่าเขา

ในเมืองบิฌฌู ส่วนฌุงกันก็ถูกเนรเทศให้

ไปใช้ชีวิตท่ามกลางคลื่นลมที่เกาะอิโองะ 

จมิะ ข้ารูด้ว่ีาสรรพสิง่ย่อมเป็นไปตามกรรม 

แต่ก็ยังอดเศร้าใจไม่ได้” คอท่ีมีสภาพเพ่ิง

โดนตัดกล่าวเสริมข้ึนมาว่า “ (ละส่วน

หน้า) ทั้งๆ ที่ยุกิตะดะก็ไม่ใช่กบฏ แต่ก็

ต้องโดนลงโทษเพียงเพราะอาลัยอาวรณ์

เมืองหลวงเก่าจนท�าให้เดินทางไปถึงเมือง

หลวงท่ีฟุกุฮะระล่าช้า ยุกิตะดะถูกต�าหนิ

และโดนไล่ให้ไปอยู่ที่ฟุกะยะโนะมะท์ซุนิ
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ฌิโนะ สุดท้ายก็โดนตัดคออย่างไร้เหตุผล 

ช่างน่าเศร้าใจจริงๆ ข้าจะต้องเฝ้าจองเวร

เจ้าคิโยะโมะริจากหลุมศพใต้เงาผืนหญ้านี้

ไปจนถึงเมื่อไรกันหนอ”                     

(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 423-424)

• ปฏิกิริยาของคิโยะโมะริ

入道ノロ〳〵シク、オドロ〳〵シク
思ナガラ、答ヘ給ケルハ、「汝等、
官位ト云、俸禄ト云、随分入道ガ 
口入ニテ人トナリシ者共ニ非乎。無故 

一君ヲ奉勧一
メ、入道ガ一門ヲ失ハ 

ムトスル科、諸天善神之擁護ヲ背 
クニ非乎。自科ヲ不顧ミ

一、入道ヲ浦見 
ン事、スベテ道理ニ非ズ。速カニ罷 
出ヨ」トテ、ハタト睨 ヘテヲハシ 
ケレバ、霜雪ナドノ様ニ消失ニケリ。
คิโยะโมะริตกอยู ่ในอาการทั้งตกใจและ

โกรธเกรี้ยว จึงกล่าวตอบไปว่า “พวกแก

น่ี ข้าอุตส่าห์ช่วยท้ังเรื่องต�าแหน่งและ

บ�าเหน็จรางวัล พวกแกถึงได้เป็นใหญ่

เป็นโตไม่ใช่หรือ ที่เป็นอย่างนี้เพราะพวก

เจ้าหาเรื่องยุยงให้จักรพรรดิทรงคิดก�าจัด

ตระกูลของข้า พวกแกเองนั่นแหละที่

กระท�าการขัดต่อพระเมตตาของเหล่าปวง

เทพที่ปกปักรักษาตระกูลทะอิระ เอาแต่

มาอาฆาตแค้นตัวข้า ไม่รู้จักมองย้อนดูตัว

เอง มันถูกต้องที่ไหน จงออกไปจากที่นี่

เด๋ียวนี้ ” คิโยะโมะริจ้องเขม็งจนวิญญาณ

เหล่านั้นหายวับไปอย่างไม่เหลือร่องรอย                                                      

              (ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 424)

อาเพศทีเ่กดิครัง้ที ่2 เกดิขึน้ขณะคโิยะโมะร ิ

ชมจันทร์เช่นเดียวกัน ผู้เขียนบรรยายลักษณะร่าง 

ท่ีปรากฏโดยเน้นเฉพาะส่วนคอ คอท่ีปรากฏมีท้ัง

คอขนาดใหญ่ที่มีเลือดสดๆ ติดอยู่ และคอที่เคยโดน

เสียบประจานจ�านวนมาก อะซะฮะระ โยะฌิโกะ 

(麻原美子, 1987, pp.1-20) วิเคราะห์ว่า การ

บรรยายโดยเน้นส่วนคอชี้ให้เห็นถึงลางบอกเหตุถึง

การตายของคิโยะโมะริ นอกจากนี้หากพิจารณา

บทวิเคราะห์ของอะซะฮะระนี้ร่วมกับการเล่าชะตา

กรรมของผู ้คนท่ีเคยถูกคิโยะโมะริลงโทษในฐาน

กบฏ รวมท้ังการถูกลงโทษท้ังๆ ท่ีไม่ได้ท�าความผิด

ร้ายแรงท�าให้สันนิษฐานได้ว่าผู้เขียนต้องการช้ีให้

เห็นว่า ลางบอกเหตุถึงการตายของคิโยะโมะรินั้น

เป็นผลมาจากความอาฆาตแค้นของวิญญาณที่ได้

รับความทรมานจากการกระท�าของคิโยะโมะริใน 

อดีต ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าอาเพศครั้งนี้สะท้อนถึง

ผลกรรมในอดีตที่ก�าลังตามมาเพื่อรอวันที่คิโยะ 

โมะริจะได้รับสนองผลกรรมนั้น 

อย่างไรก็ตามคิโยะโมะริตอบโต้ค�ากล่าว

ของวิญญาณโดยอ้างบุญคุณของตนเอง และมอง

ข้ามความทุกข์ทรมานของผู้ถูกลงโทษ นอกจากนี้

หากพิจารณาค�ากล่าวส่วนที่ขีดเส้นใต้ว่า「諸天善 
神之擁護ヲ背クニ非乎」 “พวกแกเองนั่นแหละ 

ท่ีกระท�าการขัดต่อพระเมตตาของเหล่าปวงเทพท่ี

ปกปักรักษาตระกูลทะอิระ” จะเห็นได้อย่างชัดเจน

ว่า คิโยะโมะริคิดว่าการปกครองภายใต้ตระกูลทะ

อิระเป็นพระประสงค์ของเทพ ฉะนั้นอ�านาจในมือ

ของตระกูลทะอิระจึงมีความชอบธรรม และผู้ก่อ

กบฏคือผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระประสงค์ของเทพ  

ค�ากล่าวนีส้ะท้อนให้เหน็ถึงพฤตกิรรมของคโิยะโมะร ิ

ท่ียึดติดในอ�านาจการปกครองของตน ลักษณะ

พฤติกรรมดังกล่าวยังปรากฏให้เห็นในฉากอื่นดังจะ

ยกในหัวข้อถัดไป

F อาเพศในคืนชมจันทร์ ครั้งที่ 3

月モ西山ニチカヅキ、鳥モ東林ニ 
鳴ケレバ、入道中門ノ一間ナル所ヲ
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誘ヘ給ヘル所ニ立入テ、休ミ給ハム
トシ給ヘバ、一間ニハヾカル程ノ首
ベ、目六有ケルガ、入道ヲ睨マヘテ 
居タリケリ。入道腹ヲ立、「何ニ己
等ハ、一度ナラズ二度ナラズ、浄海ヲ 
バタメミルゾ。一度モ汝等ニハナブラル 
マジキ物ヲ」トテ、サゲ給ヘリケル
太刀ヲ半ラ計リヌキカケ給ヘバ、
次第ニ消テ失ニケリ。恐シカリシ事
共也。
ดวงจันทร์เคลื่อนคล้อยไปทางภูเขาด้าน

ทิศตะวันตก เสียงนกร้องแว่วจากป่าทาง

ทิศตะวันออก คิโยะโมะริเดินเข้าไปในห้อง

ตรงประตูกลาง ขณะที่ก�าลังจะเข้านอนก็

พลันเห็นคอมี 6 ตา ขนาดใหญ่พอๆ กับ

ห้องห้องหนึ่ง คิโยะโมะริจ้องเขม็งไปที่คอ

นั้นพลางพูดด้วยน�้าเสียงอันเกรี้ยวกราด

ว่า “อะไรกันนักกันหนา พวกแกนี่มาตาม

หลอกหลอนข้าอยู่ได้ ไม่ใช่แค่หนสองหน 

คิดว่าข้าจะยอมให้พวกแกมาหลอกหลอน

ได้ง่ายๆ เหรอ” คิโยะโมะริดึงดาบที่เหน็บ

เอวออกมาเพียงครึ่งเดียว คอนั้นก็ค่อยๆ

หายไป ช่างเป็นเรือ่งทีน่่าสะพรงึกลวัเสยีจรงิ                                      

(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 424)

อาเพศครั้งที่ 3 เกิดขึ้นช่วงรุ่งสางขณะดวง

จันทร์ก�าลังลับขอบฟ้า ผู้เขียนบรรยายถึงลักษณะ

วิญญาณใกล้เคียงกับคร้ังท่ี 2 กล่าวคือปรากฏเพียง

คอแต่ไม่ได้มีเลือดติดอยู่หรือกล่าวต�าหนิดังเช่นก่อน

หน้านี้ อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของวิญญาณ

อย่างไม่ลดละ แสดงให้เห็นถึงความอาฆาตแค้นที่

ฝังลึกในใจของวิญญาณเหล่านั้น ในขณะที่คิโยะ

โมะรินอกจากจะไม่แสดงอาการหวาดกลัวแต่อย่าง

ใดแล้ว ยังพยายามใช้ดาบขับไล่วิญญาณเหล่าน้ัน

ออกไป

เหตุอาเพศ D, E, F ในฉบับคะกุอิชินั้น  

ผู้เขียนไม่ได้ใช้การเคลื่อนคล้อยของพระจันทร์เพื่อ

บอกเวลาที่ต่อเนื่องกัน ดังจะเห็นได้จากตารางที่

ยกข้างต้นว่าผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงพระจันทร์ อีกทั้ง

ยังเล่าถึงเวลาเกิดอาเพศท่ีต่างกัน เช่น ฉาก D เกิด

ขึ้นขณะคิโยะโมะริก�าลังนอนอยู่ ฉาก E เกิดขึ้นใน

ค�่าคืนหนึ่ง ฉาก F เกิดขึ้นขณะคิโยะโมะริตื่นนอน 

นอกจากนี้ฉบับคะกุอิชิไม่มีบทพูดโต้ตอบระหว่าง

คิโยะโมะริกับวิญญาณ ผู ้เขียนบรรยายเพียงรูป

ร่างลักษณะวิญญาณท่ีปรากฏเป็นใบหน้า คอ หรือ

ปรากฏในรูปเสียงต้นไม้ล้ม เสียงหัวเราะเพื่อแสดง

ให้เห็นถึงความอาถรรพ์ของเมืองฟุกุฮะระ เมื่อ

เปรียบเทียบฉากอาเพศ (D, E, F) ทั้งสองฉบับแล้ว

ท�าให้เห็นได้ชัดเจนว่า ผู้เขียนฉบับเอ็นเงียวต้ังใจให้

ฉากอาเพศ (D, E, F) ที่เกิดในค�่าคืนเดียวกันนี้มีนัย

ยะมากไปกว่าการแสดงถึงความอาถรรพ์ของเมือง

หลวงใหม่ 

จากฉากอาเพศทั้ง 3 ครั้งข้างต้นในฉบับ 

เอน็เงียวมปีระเดน็ท่ีน่าสงัเกต 2 ประการ ประการแรก 

คอื การบรรยายฉากโดยเน้นพระจันทร์ขณะเกิดอาเพศ 

ทั้ง 3 ครั้ง อาเพศ D, E, F เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หลังจากวันท่ี 10 เดือน 8 แม้ผู้เขียนจะไม่ได้ระบุ

วันท่ีอย่างชัดเจน แต่จากการบรรยายแสงจันทร์

กระจ่างฟ้า 「月ノ光クマナケレバ」หรือฉากท่ี

ตัวละครออกมาชมแสงจันทร์ ท�าให้สันนิษฐานได้ว่า

น่าจะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับคืน 15 ค�่าเดือน 8 

ซึ่งเป็นช่วงพระจันทร์เต็มดวง 

เดิมทีภาพลักษณ์ของพระจันทร ์อาจ

วิเคราะห์ได้หลายแง่มุม อย่างไรก็ตามยะมะดะ  

ทะมะมิ (山田玉美, 1985, pp.45) ได้วิเคราะห์

ภาพลักษณ ์ของพระ จันทร ์ โดยมุ ่ ง เน ้น ไปที่

พระจันทร์ในช่วงคืน 15 ค�่าเดือน 8 ว่า สาเหตุ

ท่ีท�าให้พระจันทร์ในช่วงคืน 15 ค�่าเดือน 8 มี

ภาพลักษณ์ “เชิงอัปมงคล” (不吉なもの) เป็น
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เพราะช่วงคืน 15 ค�่าเดือน 8 เป็น “ฤดูกาลของ

วิญญาณ” (幽霊の季節)กล่าวคือเป ็นช ่วงที่

วิญญาณจะออกมาหลอกหลอนผู ้คนดังจะเห็น

ได ้จากตัวละครสตรีหลายคนในเรื่อง “เก็นจ ิ

โมะโนะงะตะริ”（『源氏物語』）ที่เสียชีวิต

หรือโดนวิญญาณเข้าสิงในช่วงคืนดังกล่าวหรือ

การบรรยายถึงพระจันทร์คืน 15 ค�่าเดือน 8 ใน

ต�านานภูตผีจากเรื่อง “คนจะกุโมะโนะงะตะริฌู” 

(『今昔物語集』) ตอนที่ 27 นอกจากนี้ยะมะดะ 

ยังได ้อ ้างอิงบทวิเคราะห์ของมิตะนิ เอะอิอิชิ 

(三谷栄一 , 1975）ซึ่งตีความภาพลักษณ์ของ

พระจันทร์จากเร่ือง “ทะเกะโตะริโมะโนะงะตะริ” 

(『竹取物語』) ว่า การที่คะงุยะฮิเมะกลับสู ่

ดวงจันทร์ในคืน 15 ค�่าเดือน 8 สะท้อนแนวคิด

เรื่องวิญญาณของบรรพบุรุษที่กลับสู่สรวงสวรรค์ 

อย่างไรก็ตามการที่คะงุยะฮิเมะจากไปส่งผลให ้

ชายตัดไผ่ต้องขาดทายาทสืบสกุล ภาพลักษณ์ของ

พระจันทร์ช่วงคืน 15 ค�่าเดือน 8 จึงมีนัยที่ชี้ถึง 

การสูญส้ินทายาทสืบสกุลด้วยเช่นกัน ฉะนั้นอาจ

กล่าวได้ว่าพระจันทร์ในช่วงคืน 15 ค�่าเดือน 8 มี 

นัยยะสื่อถึงโลกของวิญญาณ ความตาย และการ

ขาดผู้สืบทอดตระกูล8

เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ของพระจันทร์

ในคืน 15 ค�่าเดือน 8 ที่ยะมะดะได้น�าเสนอดังข้าง

ต้น กอปรกับลักษณะการบรรยายถึงพระจันทร์ก่อน

วิญญาณจะปรากฏตัวทุกฉาก ท�าให้สันนิษฐานได้ว่า

ผู้เขียนฉบับเอ็นเงียวใช้พระจันทร์เพ่ือเชื่อมโยงกับ

โลกของวิญญาณ นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าวิญญาณ

เหล่านั้นได้รับบทบาทเป็นผู้ชี้ให้เห็นถึงกรรมที่คิโยะ

โมะริก่อขึ้นดังจะเห็นได้จาก อาเพศครั้งที่ 1 ผู้เขียน

บรรยายลักษณะแสงจันทร์กระจ่างขณะที่วิญญาณ

มาปรากฏกาย วิญญาณเหล่านั้นชี้ถึงกรรมของคิโยะ 

โมะรทิีก่�าลังก่อขึน้ในปัจจบัุนจากการย้ายเมอืงหลวง 

ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นขณะคิโยะโมะริชมจันทร์เช่นกัน 

วิญญาณที่มาปรากฏตัวชี้ให้เห็นถึงกรรมในอดีต

ท่ีคิโยะโมะริใช้อ�านาจบาตรใหญ่ในการปกครอง 

และครั้งท่ี 3 เกิดข้ึนขณะท่ีพระจันทร์ก�าลังลับฟ้า 

วิญญาณท่ีมาหลอกหลอนอย่างไม่ลดละเป็นเสมือน

เครื่องช้ีว่าผลกรรมท้ังในอดีตและปัจจุบันก�าลังติด

ตามตัวคิโยะโมะริไปไม่ว่าจะพยายามต่อต้านเพียง

ไรก็ตาม แม้ว่าสุดท้ายแล้วพระจันทร์จะลับขอบฟ้า

เช่นเดียวกับวิญญาณท่ีหายตัวไปเมื่อยามเช้ามาถึง 

ทว่าผู ้เขียนทิ้งท้ายโดยแสดงความน่าสะพรึงกลัว

ของอ�านาจกรรมที่ติดตามผู้ก่อให้ได้รับผลสนองนั้น

จากค�าบรรยายปิดท้ายฉากFดังที่ส่วนที่ขีดเส้นใต ้

ว่า「恐シカリシ事共也」“ช่างเป็นเรื่องท่ีน่า 

สะพรึงกลัวเสียจริง” 

ฉะนั้นอาจกล ่าวได ้ว ่าพระจันทร ์ เป ็น

เสมือนสิ่งท่ีเช่ือมโยงคิโยะโมะริกับโลกของวิญญาณ 

และการเคลื่อนคล้อยของพระจันทร์จากช่วงกลาง

คืนไปถึงรุ ่งสางเปรียบเสมือนการที่วิญญาณเหล่า

นั้นได้น�าพาคิโยะโมะริให้ไปเผชิญหน้ากับกรรมที่

ตนก่อขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอดีตในชั่วข้ามคืน 

นอกจากนี้หากพิจารณานัยยะของพระจันทร์ท่ีช้ี

ถึงความตายและการขาดผู้สืบทอดตระกูลตามงาน

วิจัยของยะมะดะ ทะมะมิแล้ว ท�าให้อาจวิเคราะห์

เพิ่มเติมได้ว่า ผลกรรมนั้นไม่เพียงน�าไปสู่ความตาย

ของคิโยะโมะริ หากยังส่งผลไปถึงการล่มสลายของ

ทั้งตระกูล และการสูญสิ้นทายาทผู้สืบทอดตระกูล

ด้วยเช่นกัน9

ประเด็นท่ีน่าสังเกตอีกประการหนึ่งใน

ฉากอาเพศ 3 ครั้งนี้คือปฏิกิริยาของคิโยะโมะริ 

8 ยะมะดะ ทะมะมิ ชี้ให้เห็นว่า โดยทั่วไปแล้วพระจันทร์มีภาพลักษณ์ทั้งในเชิงบวกและลบ ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณ พระจันทร์ถูกมองว่าเป็น
โลกแห่งความตาย การชมจันทร์ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคล อย่างไรก็ตามพระจันทร์ก็มีภาพลักษณ์ในเชิงบวกด้วยเช่นกัน กล่าวคือชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าพระจันทร์มี
พลังอ�านาจในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชพรรณธัญญาหารบนพื้นพิภพ จึงเป็นที่มาของความเชื่อว่าพระจันทร์มี “ความเป็นอมตะ”

9 ตระกูลทะอิระล่มสลายในปี ค.ศ. 1185 และโระกุดะอ（ิ六代）ทายาทคนสุดท้ายของตระกูลทะอิระถูกประหารชีวิตในปี ค.ศ. 1199
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เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”

หากพิจารณาการบรรยายส่วนขึ้นต้นแต่ละฉากจะ

เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแม้คิโยะโมะริจะประสบเหตุ

อาเพศถึง 3 ครั้งในคืนเดียวกัน ทว่าคิโยะโมะริก็ยัง

คงชมจันทร์ต่อไปจนถึงรุ่งสาง โดยไม่ได้มีท่าทีหวาด

กลัวหรือแม้แต่เรียกให้นักรบอารักขามาช่วยยิงธนู

ปกป้องดังเช่นในฉบับคะกุอิชิ ยิ่งไปกว่านั้นประเด็น

ที่ถือเป็นข้อแตกต่างจากฉบับคะกุอิชิอย่างเด่นชัด

คือบทพูดโต้ตอบกับวิญญาณ แม้ว่าคิโยะโมะริจะ

ถูกวิญญาณต�าหนิเร่ืองการใช้อ�านาจบาตรใหญ่ แต่

เขาก็ยังคงยืนยันความชอบธรรมในการปกครอง

ของตระกูล รวมทั้งขับไล่วิญญาณผู้ที่เป็นเสมือน

ส่ิงท่ีมาขัดขวางหนทางสู่ความรุ่งเรืองของตระกูล

ออกไป จากลักษณะการน�าเสนอพฤติกรรมของคิ

โยะโมะริดังกล่าวท�าให้ตีความบทบรรยายความ

รู้สึกของผู้เขียนในส่วนท้ายฉากFดังส่วนที่ขีดเส้นใต้

ว่า 「恐シカリシ事共也」 “ช่างเป็นเร่ืองที่น่า

สะพรึงกลัวเสียจริง” ได้อีกแง่หนึ่งว่า “ความน่าสะ

พรึงกลัว”นั้นเกิดจากพฤติกรรมของคิโยะโมะริที่

แข็งกร้าว ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจของกรรม

โดยสรุปฉากอาเพศ 3 ครั้งนี้สะท้อนให้

เห็นถึงการน�าเสนอ “ความน่าสะพรึงกลัว” ของ

อ�านาจกรรมที่  คิโยะโมะริก่อทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

ผ ่านการเคลื่อนคล้อยของพระจันทร ์และการ

ปรากฏกายของวิญญาณ รวมทั้งยังช้ีให้เห็นถึง 

“ความน่าสะพรงึกลวั” ของพฤติกรรมของคิโยะโมะริ 

ที่พยายามฝืนอ�านาจของกรรมอย่างถึงที่สุด 

H นิมติถงึดาบทีเ่ปลีย่นมอืจากตระกลูทะอริะ 

ไปสู่ตระกูลมินะโมะโตะ 

 นักรบรับใช้ของมะซะโยะริ（源中納言
雅頼) เล่าความฝันให้บคุคลรอบข้างฟังว่า

「イヅクトモ其所ハ慥ニハ不覚一 
エ。大内裏ノ内、神祇官ナドニテ有 
ケルヤラム。衣冠正クシタル人々並居 
給タリケルガ、末座ニ御坐ケル人ヲ 

呼奉テ、一座ニ御坐ケル人ノ、ユヽ シク 
気高ゲナルガ、宣ケルハ、『日来清
盛入道ノ預リタリツル御剣ヲバ、
被召返ズルニヤ、速可被召返一。彼御
剣ハ鎌倉ノ右兵衛佐源頼朝ニ可被 
預一也』ト被仰一。『是ハ八幡大菩
薩也』ト申。又座ノ中ノ程ニテ、其モ
以外ニ気高ク、宿老ナリケル人ノ宣
ケルハ、『其後ハ我孫ノ其御剣ヲバ
給ハランズル也』ト宣ケルヲ、『是ヲ
バ誰ソ』ト問ケレバ、『春日大明神
ニテ御坐ス』ト申。先ニ末座ニ御坐 
ケル人ヲ、『是ハ誰人ゾ』ト尋レバ、
『大政入道ノ方人、安芸厳嶋明神 
ナリ』トゾ申ケル。思フ量モ無ク、カ 
ヽル怖シキ夢コソミタレ」ト云タリ 
ケレバ、次第ニ人々聞伝テ、披露 
シケリ。大政入道此事ヲ聞給テ、憤リ深 
シテ、蔵人左少弁行隆ニ仰テ被尋 
ケレバ、雅頼卿ハ、「サル事不承」トゾ 
被申ケル。彼夢ミタル者ハ失ニケリ。
“ไม่รู ้แน่ชัดว่าเป็นที่แห่งใด แต่ดูเหมือน

จะเป็นกรมกิจการศาลเจ้าท่ีอยู่ภายในวัง

หลวงกระมัง มีขุนนางแต่งชุดพิธีการนั่ง

เรียงรายเป็นแถว ผู ้ที่นั่งอยู ่ด้านหน้าสุด

ดูท่าทางสง่างามสูงศักด์ิเอ่ยเรียกผู้นั่งอยู่

ท้ายสุด พลางกล่าวว่า “ดาบที่ครั้งหนึ่งเคย

มอบให้คิโยะโมะริ เจ้าไปเอาคืนมาหรือยัง 

จงรีบไปเอาดาบนี้กลับมา และมอบให้แก่  

อุเฮียวเอะโนะซุเกะ มินะโมะโตะ โนะ  

โยะรโิตะโมะโดยเรว็” (ขณะนัน้มผีูท้ีอ่ยูข้่างๆ 

ผู ้ฝันช่วยอธิบายว่า)” ผู ้ท่ีออกค�าสั่งเมื่อ

ครู่นี้คือพระโพธิสัตว์ฮะชิมันนั่นเอง” จาก

นั้นผู้ที่ดูอาวุโสลักษณะท่าทางสูงศักดิ์นั่ง 
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อยู่แถวกลางๆ ก็กล่าวเสริมขึ้นมาว่า “หลัง

จากน้ันข้าตั้งใจจะประทานดาบนี้ให้ลูก

หลานข้าบ้าง” ตัวข้า (ผู้ฝัน) จึงถามคนนั่ง

ข้างๆ อีกว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครกันหรือ” 

คนนั้นก็ตอบว่า “ท่านคือเทพคะซุงะ” 

แล ้วข ้าก็ถามถึงคนที่นั่ งอยู ่ท ้ายสุดว ่า 

“แล้วท่านนี้เป็นใครหรือ” คนนั่งข้างๆ  

ก็ตอบว่า “เทพอิท์ซุกุฌิมะแห่งเมืองอะกิ 

ผู ้คุ ้มครองท่านคิโยะโมะริอย ่างไรเล ่า  

ไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าจะฝันอะไรน่ากลัว

แบบน้ัน” นิมิตที่เกิดขึ้นนี้ถูกเล่าปากต่อ

ปากจนรู้กันไปทั่ว เม่ือคิโยะโมะริได้ยิน

ข่าวลือนี้ก็โกรธจัดและสั่งให้คุรันโดะโนะ

ซะโฌเบ็น ยุกิตะกะไปสืบสาวต้นตอของ

ข่าวลือ แต่ปรากฏว่ามะซะโยะริผู้เป็นนาย

ของนักรบที่ฝันกลับตอบว่า “ไม่เคยได้ยิน

เรื่องนี้มาก่อน” ส่วนนักรบเจ้าของความ

ฝันก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย                                

(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 425-426)

ฉากข้างต ้นเป ็นเหตุการณ์ที่นักรบคน

หนึ่งฝันว่าตนเองได้เข้าไปเห็นการประชุมของเหล่า

เทพ พระโพธิสัตว์ฮะชิมัน（八幡大菩薩)10 ซึ่งมี 

ต�าแหน่งสูงสุดในที่ประชุมแห่งน้ันออกค�าสั่งให้ 

เทพอท์ิซุกฌุมิะไปเอาดาบคนืจากคโิยะโมะรแิละน�าไป 

มอบแก่มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ（源頼朝)11 

ภายหลังจากน้ันเทพคะซุงะยังทรงขอให้มอบดาบ

นี้ต่อไปยังลูกหลานของตนซึ่งก็คือขุนนางตระกูล

ฟุจิวะระ12 ดาบดังกล่าวหมายถึง“ดาบเซ็ตโต” 

(節刀) ซ่ึงเป็นดาบท่ีราชส�านักประทานให้จอมทัพ 

ก่อนจะออกทัพไปปราบกบฏ ฉะนั้นดาบนี้จึงเป็น

เสมือนเครื่องยืนยันอ�านาจของผู้เป็นจอมทัพ การ

ที่พระโพธิสัตว์ฮะชิมันสั่งให้เทพอิท์ซุกุฌิมะไปเอา

ดาบคืนจากคิโยะโมะริจึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

ว่าอ�านาจในการปกครองไม่อาจอยู่ในมือของคิโยะ

โมะริได้อีกต่อไป ฉะนั้นนิมิตครั้งนี้จึงอาจกล่าวได้

ว่าเป็นบทสรุปของลางบอกเหตุท่ีช้ีถึงการสิ้นสุด

อ�านาจของตระกูลทะอิระ ในขณะเดียวกันก็ยังชี้ให้

เห็นถึงผู้ที่จะก้าวขึ้นมามีบทบาทในฐานะจอมทัพ

ผู้น�าการปกครองในอนาคตซึ่งก็คือตระกูลมินะโมะ

โตะและตระกูลฟุจิวะระตามล�าดับ

ส�าหรับปฏิกิริยาของคิโยะโมะริที่ผู ้เขียน

บรรยายถึงความโกรธเกรี้ยวและการสั่งให้ไปสืบ

สาวท่ีมาของความฝันนั้นแสดงให้เห็นว่า คิโยะโมะริ 

คิดว่าค�าบอกเล่าเรื่องนิมิตเป็นเพียงส่ิงที่นักรบ

คนหนึ่งสร้างเรื่องข้ึนมา นอกจากนี้หากพิจารณา

พฤติกรรมดังกล่าวร ่วมกับการเพิกเฉยต่อพระ

ประสงค์ของเทพในฉาก A, B และค�าพูดของคิโยะ

โมะริในฉาก E ที่กล่าวว่า「諸天善神之擁護ヲ
背クニ非乎」“พวกแกเองนั่นแหละที่กระท�าการ 

ขัดต่อพระเมตตาของเหล่าปวงเทพที่ปกปักรักษา 

ตระกูลทะอริะ” ท�าให้อาจตคีวามได้ว่า สาเหตท่ีุท�าให้ 

คิโยะโมะริมีท่าทีปฏิเสธพระประสงค์ของเทพตั้งแต่

เริ่มย้ายเมืองหลวง อีกท้ังยังไม่ยอมรับนิมิตจากเทพ

ในครั้งนี้เป็นเพราะคิโยะโมะริยึดติดในอ�านาจของ

ตนและยังคงเชื่อมั่นในอ�านาจอันชอบธรรมของตระ

กูลทะอิระ

10 ตามเอกสารทางประวัติศาสตร์ “โฌกุนิฮนงิ” （『続日本紀』）บันทึกว่าเทพฮะชิมัน (八幡神）เป็นเทพผู้ปกปักรักษานักรบและเทพผู้คุ้มครองประเทศ ต่อมา
ในสมัยนาราได้เปล่ียนพระนามเป็น “พระโพธิสัตว์ฮะชิมัน” （八幡大菩薩） ตามแนวคิดเรื่องการผสมผสานเทพและพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน（神仏習合）
และช่วงปลายสมัยเฮอันมินะโมะโตะ โนะ โยะริโนะบ ุ (源頼信）มีความเล่ือมใสในพระโพธิสัตว์ฮะชิมันจนต่อมาได้นับถือเป็นเทพผู้คุ้มครองตระกูลมินะโมะ
โตะ สายเซะอิวะ（清和源氏） 

11 ภายหลังจากตระกูลทะอิระล่มสลายในปี ค.ศ. 1185 โยะริโตะโมะได้รับต�าแหน่งเซะอิอิตะอิโฌงุน（征夷大将軍） และตั้งรัฐบาลทหารที่เมืองคะมะกุระใน
เดือน 7 ค.ศ. 1192

12 ในปีค.ศ. 1219 มินะโมะโตะ โนะ ซะเนะโตะโมะ（源実朝）บุตรของโยะริโตะโมะถูกลอบสังหาร ท�าให้ตระกูลมินะโมะโตะตกอยู่ในภาวะขาดผู้สืบทอดต�าแหน่ง 
โชกุน ตระกูลโฮโจ（北条家）ซึ่งเป็นผู้กุมอ�านาจอยู่ขณะนั้นจึงพิจารณาคนในตระกูลฟุจิวะระสายคุโจ（藤原九条家）ได้แก่ ฟุจิวะระ โนะ โยะริท์ซุเนะ（藤原
頼経） ขึ้นเป็นโชกุนล�าดับที่ 4 และฟุจิวะระ โนะ โยะริท์ซุง（ุ藤原頼嗣）ขึ้นเป็นโชกุนล�าดับที่ 5 ในเวลาต่อมา 
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เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”

โดยสรุปหากพิจารณาลักษณะการเล่า

เหตุอาเพศท้ังหมดตามล�าดับเหตุการณ์ในฉบับเอ็น

เงียวจะเห็นได้ว่า ผู้เขียนน�าเสนอฉากเหตุอาเพศ

ช่วงเดือนแรกหลังย้ายเมืองหลวง (A, B, C) เพ่ือ

ท�าให้ผู ้อ่านเร่ิมเห็นเค้าลางของความผิดปกติจาก

เหตุการณ์ที่เหล่าเทพไม่ทรงยอมรับการย้ายเมือง

หลวงและพฤติกรรมของคิโยะโมะริที่เพิกเฉยต่อ

นิมิตจากเทพ จากนั้นผู ้เขียนน�าเสนอการเผชิญ

หน้ากับวิญญาณในค�่าคืนชมจันทร์ (D, E, F) เพื่อ

สะท้อนให้ผู้อ่านเห็นถึงพฤติกรรมของคิโยะโมะริที่

พยายามต่อต้านอ�านาจของผลกรรมทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน จากการน�าเสนออาเพศที่เกิดขึ้น 6 ครั้งดัง

กล่าวท�าให้ผู้อ่านมองเห็นอ�านาจ 2 ประการที่คิโยะ

โมะริพยายามต่อต้าน กล่าวคือ อ�านาจของประสงค ์

ของเทพและอ�านาจของกรรม ซึ่งพฤติกรรมของ 

คโิยะโมะริทีต่่อต้านพระประสงค์ของเทพและอ�านาจ 

ของกรรมนี้เองเป็นปัจจัยเชื่อมโยงไปสู ่จุดสิ้นสุด

อ�านาจของตระกูลทะอิระดังที่ผู ้เขียนปิดท้ายฉาก 

เหตุอาเพศโดยน�าเสนอนิมิตจากพระโพธิสัตว ์ 

ฮะชิมัน จากลักษณะการน�าเสนอเหตุอาเพศข้างต้น 

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ผู ้เขียนฉบับเอ็นเงียวจะน�า

เสนออ�านาจของพระประสงค์ของเทพและอ�านาจ

ของกรรมไปพร้อมๆ กันในตอนต้น แต่ผู้เขียนให้

นิมิตจากเทพเป็นตัวชี้บทสรุปของการสิ้นสุดอ�านาจ 

ลักษณะการน�าเสนอดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 

ปัจจัยส�าคัญที่ผู้เขียนมองว่าเป็นเครื่องตัดสินชะตา

ของผู้ปกครองนั้นคือพระประสงค์ของเทพนั่นเอง

ในฉบับคะกุอิชิผู้เขียนน�าเสนอเหตุอาเพศ

จากการปรากฏตัวของวิญญาณ (D, E, F) และจาก

เหตุการณ์ที่หนูมาท�ารังที่หางม้า (G)13 เพื่อแสดงให ้

เห็นถึงอาถรรพ์ของเมืองหลวงใหม่ จากนั้นผู้เขียน 

ปิดท้ายฉากโดยน�าเสนอนิมติจากพระโพธสิตัว์ฮะชมินั 

และชี้ให้เห็นลางบอกเหตุการสิ้นสุดอ�านาจของ 

ตระกูลทะอริะ หากเปรยีบเทียบการเล่าเหตอุาเพศจาก 

สองฉบับจะเห็นได้ว่า แม้ว่าท้ังสองฉบับจะน�าเสนอ

บทสรุปโดยให้พระประสงค์ของเทพเป็นตัวตัดสิน

ชะตาของผู้ปกครองเช่นเดียวกัน แต่การน�าเสนอ

เหตุปัจจัยที่พัฒนาไปสู ่บทสรุปต่างกัน กล่าวคือ 

ผู้เขียนฉบับคะกุอิชิไม่ได้เน้นการน�าเสนอพฤติกรรม 

ของคิโยะโมะริในลักษณะที่เป็นเหตุปัจจัยน�าไปสู่

บทสรุปของการสิ้นสุดอ�านาจ ในขณะท่ีผู้เขียนฉบับ 

เอน็เงยีวมกีารวางข้ันตอนก่อนพฒันาไปสูบ่ทสรปุของ 

เหตุการณ์ โดยการน�าเสนอเหตุปัจจัยที่น�าไปสู่การ 

เสื่อมอ�านาจจากพฤติกรรมของคิ โยะโมะริ ท่ี

กระท�าการขัดต่อพระประสงค์ของเทพและต่อต้าน 

อ�านาจของกรรม จากนั้นจึงเช่ือมโยงไปสู่บทสรุป

ของการสิ้นสุดอ�านาจจากพระประสงค์ของเทพ 

นอกเหนือจากลักษณะการน�าเสนอเหตุ

อาเพศแล้ว มีประเด็นที่น่าขบคิดอีกประการหนึ่งคือ 

เหตุใดผู้เขียนฉบับเอ็นเงียวจึงเล่าต�านานท่ีมาของ 

ความรุง่เรอืงของคโิยะโมะรแิทรกอยูร่ะหว่างการเล่า 

เหตุอาเพศ ในหัวข้อถัดไปผู้วิจัยจะวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างการแทรกต�านานดังกล่าวกับการ 

น�าเสนอลางบอกเหตกุารล่มสลายของตระกลูทะอิระ

6.3 ก�รแทรกตำ�น�นท่ีม�ของคว�มรุ่งเรืองของ

คิโยะโมะริ

 ระหว่างเหตุอาเพศในช่วงเดือนแรกที่ย้าย

เมืองหลวง (A, B, C) กับเหตุอาเพศหลังย้ายเมือง

หลวงได้ 2 เดือน (D, E, F, H) ผู้เขียนแทรกฉากชม

จันทร์ซึ่งบรรยายถึงความรู้สึกเศร้าใจของผู้คนเมื่อ

เห็นสภาพเมืองหลวงเก่าท่ีรกร้างทรุดโทรม (※ア) 
รวมท้ังเล่าต�านานท่ีมาของความรุ่งเรืองของคิโยะ 

โมะริจากผลบุญของการถวายกลอนแด่เทพ (※イ) 
ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

13 ในสมัยจักรพรรดิเท็นจ（ิ天智天皇）ซึ่งครองราชย์ช่วง ค.ศ. 668-671 เคยเกิดเหตุการณ์เดียวกันนี้ขึ้น จากนั้นไม่นานก็ถูกข้าศึกเข้าโจมตี ฉะนั้นการที่หนูมา 
ท�ารังที่หางม้าจึงถือเป็นลางบอกเหตุความไม่สงบจากภัยสงคราม 
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 คิ โยะโมะริได ้พบพระโทเร็น (登蓮)
สหายเก่าขณะชมจันทร์ที่เมืองฟุกุฮะระ ผู ้เขียน 

เล่าย้อนความหลังว่า พระโทเร็นเป็นผู้มีปฏิภาณ

ไหวพริบด้านการแต่งกลอน ในอดีตเคยต่อกลอนกับ 

คิโยะโมะริจนเป็นท่ีโปรดปรานและได้รับท่ีดินเป็น

บ�าเหน็จรางวัลจ�านวนมาก ในทางกลับกันโทเร็น 

ก็ เคยช ่วยเหลือคิโยะโมะริเช ่นกัน เหตุการณ์ 

นั้นเกิดขึ้นหลังสงครามโฮเง็น (保元の乱) ที่เกิด 

ขึ้นในปี ค.ศ. 1156 เมื่อคิโยะโมะริได้เลื่อนขั้นเป็น 

เจ้าเมืองฮะริมะ (播磨守) ขณะออกเดินทางไป 

ประจ�าราชการ คิโยะโมะริได้แวะไปสักการะศาล 

เจ้าชินจุอะนิโนะมิยะ (鎮守あにの宮) ผู ้ดูแล

ศาลเจ้าเล่าให้คิโยะโมะริฟังว่า เคยมีผู้แต่งกลอน

ถวายเทพองค ์นี้ ว ่ า「コノ神ノ名カアニノ
宮トハ」“จะเอ ่ยพระนามของเทพองค ์ น้ีว ่า  

“อะนิโนะมิยะ”” อย่างไรก็ตามกลอนน้ีเป็นเพียง

วรรคท้าย (下の句) เท่านั้น จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มี

ผู้ใดแต่งกลอนวรรคหน้า (上の句) ถวายได้เลย14  

คิโยะโมะริฟังดังน้ันก็พลันนึกถึงพระโทเร็นขึ้นมา  

คโิยะโมะรอ้ิางว่ามีธรุะด่วนและรบีย้อนกลบัไปทีเ่มอืง 

หลวงทันที เมื่อพระโทเร็นทราบเรื่องจึงช่วยแต่ง

กลอนวรรคหน้าว ่า「ツクシナルウミノ社ニ 
トハヾヤナ」“หากไปถามเทพที่สถิตในศาลอุมิที่

เมืองท์ซุกุฌิล่ะก็” หลังจากนั้นคิโยะโมะริก็รีบกลับ

มาที่ศาลเจ้าชินจุอะนิโนะมิยะ และจัดพิธีบูชาเทพ

พร้อมถวายกลอนวรรคหน้าดังกล่าว กลอนที่ถวาย

ไม่เพียงท�าให้ผู้คนในศาลเจ้ารู้สึกประทับใจ แม้แต่

เทพก็แสดงความปลื้มปิติดังข้อความต่อไปนี้

其詞未 ダ
ル二終 ラ

一、御殿三度振動 
シテ、即巫女ニ付テ託給ヘリ。「神妙
ニ仕タリ。是アヤシノ者ノ句ニ非ズ。
我国ノ風俗ヲ思フニ、ツレ〴〵ノ余

リ、社参ノ諸人ノ心ヲナグサメ、我憂 
ヲモ忘レヤスルトテ、自ラ云出シタリシ。 
上古ヨリ未ダ付タル人無シ。此悦 
ニハ官位ハ思ノマヽナルベシヨ」 
トテ、上リ給ヌ。
ยังไม่ทันสิ้นค�า ศาลเจ้าก็สั่นสะเทือนข้ึน 3 

คร้ัง ทันใดนั้นเทพได้เข้าสิงร่างมิโกะและ

กล่าวว่า “ช่างเป็นกลอนท่ีแสนไพเราะ

จับใจเสียจริง นี่ไม่ใช่บทกลอนแบบที่พวก

ชนช้ันล่างแต่งกัน ถ้าพูดถึงกลอนพื้นบ้าน

ของเมืองฮะริมะ ก็เห็นจะมีแต่กลอนที่ผู้มา

สักการะแต่งแก้เบื่อบ้าง หรือไม่ก็แต่งเพื่อ

ปลอบประโลมจิตใจตนเองให้คลายความ

เศร้าหมอง ก่อนหน้านี้ยังไม่ผู้ใดแต่งกลอน

วรรคหน้าถวายให้ข้าเลย คุณความดีของ

เจ้าท่ีท�าให้ข้าปลาบปลื้มยินดีเช่นน้ีย่อมจะ

ท�าให้ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าท่ีสมดังใจ

ปรารถนาเป็นแน่” เมื่อตรัสจบก็ทรงออก

จากร่างมิโกะไป              

 (ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 1 น. 422)

หลังจากนั้นเป ็นต ้นมาคิโยะโมะริก็ได ้

เลื่อนต�าแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนได้เป็นถึงอัครมหา

เสนาบด ี(太政大臣) ซุนะงะวะ ฮิโระฌ ิ(砂川博, 

1989, pp.20) วิเคราะห์ว่าฉากข้างต้นนอกจาก 

จะสะท้อนถึงไหวพริบทางกวี  (即興的な歌才) 
ของพระโทเร็นแล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงผลบุญจากการ

แต่งกลอน (歌徳) ดังจะเห็นได้ว่า คิโยะโมะริถวาย

กลอนท�าให้เทพเกิดความเมตตาและช่วยหนุนน�า

ไปสู่ความรุ่งเรือง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยสังเกตว่าใน

ฉากอื่นๆ มีการน�าเสนอต�านานความรุ่งเรืองของ

คิโยะโมะริท่ีมีประสงค์ของเทพเกื้อหนุนคล้ายคลึง

กับฉากนี้เช่น ภายหลังคิโยะโมะริปฏิสังขรณ์วิหาร

ที่ภูเขาโคยะ (高野山) เขาได้พบชายชราซึ่งเป็น

14 ท์ซุเกะก（ุ付 句）เป็นการต่อกลอนแบบหนึ่งของกลอนเร็งงะ（連歌）โดยกวีจะแต่งกลอนวรรคหลังไว้ก่อน และให้ผู้อื่นแต่งกลอนวรรคหน้าเสริม
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เหตุอาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”

จะเห็นได้ว่าต�านานผลบุญจากการถวาย

กลอนนั้นนอกจากจะสะท้อนให้เห็นว่าอ�านาจของ

เทพเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยเก้ือหนุนอ�านาจของ

ผู้ปกครองแล้ว ยังท�าให้ผู ้อ่านมองเห็นพฤติกรรม

ของคิโยะโมะริที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจน

ขึ้น ซ่ึงภาพสะท้อนของพฤติกรรมของคิโยะโมะริ

ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นยังสอดคล้องกับฉากสุดท้าย

ของเหตุอาเพศซ่ึงกล่าวถึงท่าทีของคิโยะโมะริท่ีไม่

ยอมรับนิมิตจากเทพท่ีชี้ว่าตระกูลทะอิระก�าลังมุ่ง

สู่การล่มสลาย ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าต�านานความ

รุ่งเรืองดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแทรกท่ีช้ีถึง

ผลบุญจากการถวายกลอนเท่านั้น หากยังท�าหน้าที่

สะท้อนเหตุปัจจัยของการเสื่อมอ�านาจอันเกิดจาก

พฤติกรรมของคิโยะโมะริให้เด่นชัดขึ้นก่อนจะเชื่อม

โยงไปสู่บทสรุปของเหตุอาเพศท่ีช้ีถึงการล่มสลาย

ในที่สุด

7. บทสรุป
จากการศึกษาข้างต้นพบว่า การเล่าเหตุ

อาเพศภายหลังย้ายเมืองหลวงในเรื่อง“เฮะอิเกะ

โมะโนะงะตะริ”ฉบับเอ็นเงียวไม่ได้เป็นเพียงลาง

บอกถึงการล่มสลายของตระกูลทะอิระ หากแต่ผู้

เขียนฉบับเอ็นเงียวน�าเสนอตั้งแต่เหตุปัจจัยท่ีน�าไป

สู่การเสื่อมอ�านาจของตระกูลทะอิระ ซึ่งเกิดจาก

พฤติกรรมของคิโยะโมะริท่ีเพิกเฉยต่อพระประสงค์

ของเทพและพยายามต่อต้านอ�านาจของกรรม 

นอกจากนี้การแทรกต�านานความรุ่งเรืองจากผลบุญ 

ของการถวายกลอนยงัท�าให้ผูอ่้านมองเหน็พฤตกิรรม 

ของคิโยะโมะริท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่เคย

เป็นผู้มีความเคารพเลื่อมใสต่อเทพกลายเป็นผู้ท่ีไม่

ยอมรับฟังพระประสงค์ของเทพ ยิ่งไปกว่านั้นท่าที

ของคิโยะโมะริท่ียึดติดในอ�านาจของตนยังสะท้อน

จากฉากปิดท้ายเมื่อคิโยะโมะริไม่ยอมรับนิมิตจาก

เทพท่ีชี้ถึงการสิ้นสุดอ�านาจของตระกูลทะอิระ จาก

ร่างจ�าแลงของพระโคโบ (弘法大師) ชายชราคน

นั้นกล่าวว่า หากช่วยปฏิสังขรณ์ศาลเจ้าอิท์ซุกุฌิมะ 

ตระกูลจะประสบความรุ่งเรืองและ คิโยะโมะริจะได ้

รับต�าแหน่งสูงสุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน หรือ 

ในฉากทีค่โิยะโมะรไิปสกัการะเทพทีศ่าลเจ้าอท์ิซกุฌุมิะ 

และฝันว่าเทพอิท์ซุกุฌิมะประทานดาบซึ่งเป็น

เสมือนการมอบอ�านาจทางการปกครองให้แก่คิโยะ

โมะริ แม้ว่าปัจจัยที่ท�าให้เทพเกิดความเมตตาใน

ฉากเหล่านี้จะเกิดจากการปฏิสังขรณ์วัด หรือการไป

สักการะเทพซึ่งแตกต่างจากฉากข้างต้นที่เกิดจาก

การถวายกลอนก็ตาม หากแต่ฉากเหล่านี้มีจุดร่วม

ตรงที่ผู้เขียนช้ีให้เห็นว่าความศรัทธาของคิโยะโมะ

ริที่มีต่อเทพเป็นแรงผลักดันให้เหล่าเทพเมตตาและ

ช่วยเกื้อหนุนจนได้รับความรุ่งเรืองในที่สุด

จากการพิจารณาจุดร่วมของฉากข้างต้น

ท�าให้สันนิษฐานได้ว่า การน�าเสนอต�านานความ

รุ่งเรืองจากผลบุญของการถวายกลอนน้ันอาจเป็น

ไปเพื่อสะท้อนอ�านาจของเทพ รวมทั้งความศรัทธา

ของคิโยะโมะริที่มีต่อเทพและความรุ ่งเรืองของ 

ตระกูลทะอิระที่มี เทพเกื้อหนุน อย่างไรก็ตาม

หากพิจารณานัยจากการน�าเสนอต�านานดังกล่าว 

แทรกไว้ระหว่างเรื่องราวอาเพศยังท�าให้วิเคราะห์

ได้อีกแง่หนึ่งว่า การน�าเสนอต�านานผลบุญจากการ

ถวายกลอนนี้ท�าให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นถึงพฤติ-

กรรมของคิโยะโมะริที่แตกต่างกันระหว่างอดีตกับ

ภายหลังย้ายเมืองหลวงได้อย่างชัดเจน กล่าวคือใน

อดีตคิโยะโมะริมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อเทพ ส่งผล

ให้เทพเมตตาและช่วยสนับสนุนจนทั้งตระกูลได้รับ 

ความรุ ่งเรือง ทว่าภายหลังจากย้ายเมืองหลวง 

คิโยะโมะริดึงดันที่จะเดินหน้าสร้างเมืองหลวงโดย

เพิกเฉยต่อประสงค์ของเทพ จนในที่สุดเหล่าเทพ 

ก็ไม่อาจเกื้อหนุนการปกครองของตระกูลทะอิระ 

ได้อีกต่อไป
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ลักษณะการน�าเสนอดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้เขียน 

ฉบบัเอ็นเงยีวไม่ได้เพยีงน�าเสนอการเปลีย่นผ่านอ�านาจ 

การปกครองตามพระประสงค์ของเทพดังเช ่น 

ฉบับคะกุอิชิ หากยังชี้ว ่าการกระท�าของนักรบ 

เป็นปมเหตุที่น�าไปสู่การเสื่อมอ�านาจ ควบคู่ไปกับ

การชี้ให้เห็นถึงปัจจัยจากอ�านาจของกรรม และโดย

เฉพาะอย่างยิ่งอ�านาจของเทพที่เป็นตัวแปรส�าคัญ

ในการก�าหนดชะตากรรมของนักรบ รวมไปถึงความ

รุ ่งเรืองหรือการล่มสลายของทั้งตระกูล ลักษณะ

การน�าเสนอดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของ

คนสมัยกลางว่า แม้นักรบจะก้าวขึ้นมาเป็นผู ้น�า

สูงสุดในการปกครอง แต่ก็ไม่อาจอยู่เหนืออ�านาจ

ของเทพและอ�านาจของผลกรรมท่ีตนก่อได้ ปัจจัย

ส�าคัญที่จะท�าให้นักรบสามารถรักษาอ�านาจไว้ได้

อย่างยั่งยืนจึงไม่ได้ข้ึนอยู่กับความสามารถทางการ

รบหรือการสร้างฐานอ�านาจในราชส�านัก หากแต่

คือการบริหารบ้านเมืองโดยใช้อ�านาจท่ีถูกต้องตาม

ครรลองประเพณี การปกครองท่ีค�านึงถึงทุกข์สุข

ของผู้คน รวมทั้งความศรัทธาท่ีมีต่อเทพอย่างไม่
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สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์

ความทุกข์และการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละคร
นาย-บ่าว ในบทละครโนเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ

 คำ� สำ�คัญ
ความทุกข์, การแก้ปัญหา

ความทุกข์, นาย-บ่าว, โค

ยะโมะโนะงุรุอิ, โอะโตะ

โกะโมะโนะงุรุอิ 

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความทุกข์

และการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าวในบทละครโน 

เรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิ บทละครเร่ืองนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ

พลัดพรากของตัวละคร นาย-บ่าวแต่ท้ายที่สุดได้กลับมาพบกัน

อีกครั้ง โดยบ่าวออกเดินทางตามหาลูกชายของเจ้านายที่ตัดสินใจ

ออกบวชเพ่ือหวังทดแทนคุณบิดามารดาที่เสียชีวิตไปแล้วตาม

คติความเช่ือท่ีกล่าวว่า หากลูกชายหนึ่งคนออกบวชจะท�าให้บิดา

มารดาที่เสียชีวิตไปแล้วรวมท้ังบิดามารดาใน 7 ช่ัวอายุท่ีผ่านมาได้

ไปสู่พุทธเกษตรสุขาวดี ส�าหรับวิธีด�าเนินการวิจัยและการวิเคราะห์

ข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาในบทละคร วิเคราะห์ความทุกข์รวม

ทั้งการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละครและสรุปผลแบบพรรณนา

วิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 

 (1) ฌุนมิท์ซุมะรุ (ตัวละครนาย) มีความทุกข์เนื่องมาจาก

ความตายของบิดา ท�าให้เกิดความกังวลว่าบิดามารดาผู้ล่วงลับไป

แล้วจะไปสู่อบายภูมิ ซึ่งฌุนมิท์ซุมะรุแก้ปัญหาความทุกข์ที่ประสบ

ด้วยการตัดสินใจออกบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดา 

 (2) ทะกะฌิ (ตัวละครบ่าว) มีความทุกข์อันเนื่องมาจาก

การพลัดพรากจากฌุนมิท์ซุมะรุลูกชายของเจ้านาย สิ่งที่เป็นเหตุ

แห่งทุกข์ของทะกะฌิ คือ ความต้องการให้ฌุนมิท์ซุมะรุกลับมาอยู่

ด้วยกัน ซึ่งทะกะฌิใช้วิธีการแก้ปัญหาความทุกข์ท่ีประสบ 2 วิธี 

ได้แก่ การออกเดินทางติดตามหาและการกล่าวโน้มน้าวจิตใจ 
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The Sufferings and Suffering Solving of the 
Lord-Vassal in the Noh Play Koya monogurui

Key words
Sufferings, Suffering 

Solving, Lord-Vassal, 

Koya monogurui, 

Otoko monogurui

Abstract

  This research aims to study the sufferings and the 

solutions to the sufferings of the lord and vassal characters 

in the Noh play, Koya monogurui. The play concerns  

a lord and his vassal who were separated, but eventually 

managed to get back together. The vassal departed to find 

the lord’s son, who decided to become a monk to express 

his gratitude to his late parents. It was believed that if a 

son becomes a monk, his parents and forefathers up to 

the 7th generation would be allowed to enter the Buddhist 

pure land. In this study, the content of the Noh play was 

analyzed in order to identify the sufferings as well as the 

solutions to the suffering of the lord and the vassal. The 

findings were summarized using descriptive analysis. The 

results indicated the following:

 (1) Shunmitsumaru (the lord character) suffered 

from the death of his father. He was concerned that his 

late parents would go to Abaipomi, the undesirable land, 

after death. Shunmitsumaru decide to solve the suffering by  

becoming a monk to express his gratitude to his parents.

 (2) Takashi (the vassal character) suffered due to his 

separation from Shunmitsumaru, the lord’s son. The cause 

of his suffering came from his desire to get back with his 

lord’s son. Takashi solved the suffering by trying to find him 

and to convince him to come back. 

Sunisa Tammawiwat
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ความทุกข์และการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าว ในบทละครโนเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ

1. บทนำ�
บทละครโนเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ (高野 

物狂) จัดอยู่ในการแสดงละครโนล�าดับที่สี ่ (四番
目物) ประเภทโอะโตะโกะโมะโนะงุรุอ ิ (男物狂) 
แต่งโดยเสะอะม ิ(世阿弥) เรือ่งราวกล่าวถงึฮริะมะท์ซุ 

(平松) แห่งแคว้นฮิตะชิได้เสียชีวิตในฤดูใบไม้ร่วง

ปีที่ผ ่านมา โดยก่อนเสียชีวิตได้สั่งเสียบ่าวที่ ช่ือ 

ทะกะฌิโนะฌิโร (高師四郎) ให้ดูแลฌุนมิท์ซุมะรุ 

(春満丸) ผู้เป็นลูกชายที่ยังเล็กอยู่ ในปีต่อมาเมื่อ

ถึงวันครบรอบการเสียชีวิตของฮิระมะท์ซุ ทะกะฌิ 

ไปวัดประจ�าตระกูลเพื่อบ�าเพ็ญกุศลเมื่อกลับมาก ็

ได้รบัจดหมายจากฌุนมท์ิซุมะรุ เน้ือความในจดหมาย 

กล่าวว่าฌุนมิท์ซุมะรุออกจากบ้านไปบวชเพื่ออุทิศ 

ส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป 

แล ้วได ้ไปสู ่ดินแดนพุทธเกษตรสุขาวดีและไม ่

ต้องการให้ทะกะฌิออกติดตามหา แต่ทะกะฌิเมื่อ

อ่านจดหมายแล้วรู้สึกเสียใจจนจิตใจฟั่นเฟือนและ 

ด้วยความเชือ่ในเรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างนาย-บ่าว 

ที่มีอยู่ถึง 3 ชาติ จึงได้ออกเดินทางตามหาจนมาถึงวัด 

บนภูเขาโคยะและได้พบกับฌุนมิท์ซุมะรุ ท้ายที่สุด

ทั้งสองคนก็ลงจากเขากลับไปอยู่บ้านด้วยกัน 

ค�าว่า โมะโนะงุรุอิ （物狂) นั้นหมายถึง 

คนที่จิตใจฟั่นเฟือนหรือวิกลจริต วินัย จามรสุริยา 

(2554, น. 46-47) กล่าวว่า “อาการวิกลจริตใน

ละครโนไม่ได้หมายถึง อาการป่วยทางจิตหรือมี

อาการคลุ้มคลั่ง อาละวาดดังเช่นอาการป่วยทางจิต

ของคนในสมัยปัจจุบันแต่เป็นอาการขาดสติเพียงช่ัว

ขณะหนึ่งเท่านั้น ในหนังสือฟูฌิกะเด็น (ทฤษฏีการ

แสดงละครโนของเสะอะมิ) กล่าวถึงสาเหตุที่ท�าให้

คนปกติกลายเป็นคนวิกล จริตในละครโนว่ามีสอง

ประการคือ เกิดจากการถูกวิญญาณอื่นหรือเทพเจ้า

เข้าสิงและเกิดจากการคิดค�านึง ถึงคนที่พลัดพราก 

จากกนัไป” ตวัละครเอกในบทละครประเภทน้ีอาจจะ 

เป็นชายหรือหญิงท่ียังมีชีวิตอยู่และได้ออกเดินทาง

ตามหาบุคคลอันเป็นที่รักจนจิตใจขาดสติฟั่นเฟือน 

หากตัวละครเอกเป็นหญิงจะเรียกว่า อนนะโมะ

โนะงุรุอิ (女物狂) ตัวอย่างเช่น บทละครเรื่องซุมิดะ

งะวะ ฮะนะงะตะมิ เฮียะกุมัน เป็นตัน กรณีตัวละคร

เอกเป็นชายจะเรียกว่าโอะโตะโกะโมะโนะงุรุอิ 

(男物狂) เช่น บทละครเรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิ 

และท์ซุชิงุรุมะ บทละครโนที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการ

พลัดพรากของตัวละครพ่อแม่-ลูกและได้กลับมา

พบกันอีกครั้งนั้นพบว่ามีเป็นจ�านวนมาก แต่เรื่อง

ที่เก่ียวกับการพลัดพรากและได้กลับมาพบกันของ

นาย-บ่าวนั้นมีน้อยมาก ซะนะริ เคนตะโร (佐成健
太郎, 1991, p. 602) กล่าวถึงสาเหตุการสร้างตัว

ละครให้เป็นนาย-บ่าวไม่ใช่พ่อแม่-ลูกในบทละคร

เรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิว่า “เรื่องนี้ได้สร้างให้มีฉาก

การร่ายร�าคุเซะมะอิที่ภูเขาโคยะ แต่เนื่องจากใน

อดีตภูเขาโคยะเป็นสถานที่ต้องห้ามส�าหรับสตรีเพศ 

ดังนั้นจึงไม่สามารถท่ีจะให้ตัวละครหญิงเป็นผู้ร่าย

ร�าได้ นอกจากนี้หากเนื้อเรื่องเป็นการกลับมาพบ

กันของพ่อลูกแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลความจ�าเป็นท่ีจะ

ต้องสร้างเรื่องให้ลูกออกบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่

แต่อย่างใด”  

วรรณกรรมหลายประเภทในสมยัคะมะกุระ- 

มุโระมะชิ (ค.ศ.1192-1603) ซึ่งรวมถึงวรรณกรรม

บทละครโนนั้นต่างก็ได้รับอิทธิพลจากสังคมที่มี

ความวุ ่นวาย ท้ังการเกิดสงครามแย่งชิงอ�านาจ

ทางการเมืองและเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลาย

ครั้ง ความทุกข์ท�าให้ผู ้คนตระหนักถึงความเป็น

อนิจจังของชีวิตพร้อมกับการน้อมน�าศาสนามาเป็น 

ที่พึ่งทางใจ ดังที่เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล 

(2528, น.48) กล ่าวว ่า “เมื่อศึกษาประวัติ

วิวัฒนาการของละครโน เราจะพบจุดก�าเนิดของ
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อิทธิพลของศาสนาในละครโนเริ่มต้ังแต่การแสดง 

ซะรุงะกุตามวัดในศาสนาพุทธและวิหารชินโตซึ่ง

ท�าให้เนื้อหาของการแสดงเจือปนเรื่องราวทาง

ศาสนาเข้าไว้ และกลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งใน

การเผยแพร่ศาสนาในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายส�าหรับ

สามัญชน... ศาสนาพุทธหล่อหลอมให้ตัวละครใน

ละครโนเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะให้ศาสนา

พุทธเป็นเครื่องมือน�ามนุษย์ให้หลุดพ้นจากชีวิตใน

โลกนี้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์โศก” ยิ่งไปกว่านั้น

เสะอะมิผู ้แต่งบทละครเร่ืองนี้ได้รับการอุปถัมภ์ 

จากโชกุนอะฌิกะงะ โยะฌิมิท์ซุ ผู้เลื่อมใสศรัทธา 

ในพุทธศาสนานิกายเซ็น จึงยิ่ งท�าให ้ละครโน 

ของเสะอะมิได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาอย่าง 

เห็นได้ชัด

จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น พบว่า

บทละครโนเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ มีความเกี่ยวข้อง

กับทางพุทธศาสนาในหลายมิติ ทั้งมิติมุมมองของ

ผู้แต่ง มิติทางด้านเนื้อหาเรื่องราว และมิติสภาพ

ภูมิหลังทางสังคม การศึกษาความทุกข์และการแก้

ปัญหาความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าวในบทละคร

โนเรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิ ไม่เพียงแต่จะท�าให้เข้าใจ

แนวคิดของผู ้คนในสังคมผ่านการกระท�าของตัว

ละคร หากแต่สิ่งส�าคัญยังท�าให้ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็น

ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และการแก้ปัญหาเพ่ือก้าวข้าม

ความทุกข์ของตัวละคร รวมไปถึงเห็นแนวทางของ

การปฏิบัติเพื่อน�าไปสู่การดับทุกข์ได้  

2. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย  

เพ่ือศึกษาความทุกข์และการแก้ปัญหา

ความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าวในบทละครโนเรื่อง 

โคยะโมะโนะงุรุอิ 

3. ขอบเขตก�รวิจัยและวิธีดำ�เนินก�รวิจัย
3.1 ขอบเขตก�รวิจัย

 บทความฉบับนี้ศึกษาความทุกข์และการ

แก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าวที่ปรากฏ

ในบทละครโนเรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิ โดยต้นฉบับ

วรรณกรรมที่น�ามาอ้างอิงในบทความฉบับนี้น�ามา

จากหนังสือ โยเกียวกุทะอิกัน เล่ม 1 ของส�านัก

พิมพ์เมจิโฌะอิน ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1991  

 3.2 วิธีดำ�เนินก�รวิจัยและก�รวิเคร�ะห์

ข้อมูล

 ผู ้ วิ จัยศึกษาเนื้อหาในบทละคร และ

วิเคราะห์ความทุกข์รวมทั้งการแก้ปัญหาความทุกข์

ของตัวละครและสรุปผลแบบพรรณนาวิเคราะห์    

4. ข้อตกลงเบื้องต้น
 4.1 นิย�มศัพท์เฉพ�ะ  

  4.1.1 คว�มทุกข ์หมายถึง สภาพ 

ที่ทนได ้ยาก ในที่นี้หมายถึงป ัญหาต่างๆ ของ 

ตัวละคร ซึ่งจ�าแนกเป็น 

 (1) สภ�วทุกข์ หมายถึง ความทุกข์ที่มี

ประจ�าอยู่ในสภาพร่างกายของคนเรา ตั้งแต่เกิดจน

ตาย มี 3 ประการ ได้แก่ ชาติทุกข์ (ความเกิด) ชรา

ทุกข์ (ความแก่ชรา) และมรณทุกข์ (ความตาย)

 (2) ปกิณณกทุกข์ หมายถึง  ความทุกข์

ท่ีจรมาจากท่ีอื่นโดยเกิดข้ึนเป็นครั้งคราว ตาม

เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมของชีวิต  

  4.1.2 ก�รแก้ปัญห�คว�มทุกข์ 

หมายถึง วิธีท่ีตัวละครใช้เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์

หรือเพื่อให้ผ่านพ้นจากความทุกข์ที่ก�าลังเผชิญอยู่

 4.2 ระบบถอดอักษรภ�ษ�ญี่ปุ่น

 บทความฉบับนี้ใช้ระบบถอดอักษรภาษา

ญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์สาขาวิชาภาษา

ญี่ปุ่น อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ และอาจารย์



79jsn Journal Special Edition 2017

ความทุกข์และการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าว ในบทละครโนเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

5. สมมติฐ�น 
ตัวละครนาย-บ่าวในบทละครโนเรื่อง  

โคยะโมะโนะงุรุอิ มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง

คราวตามเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาความ

ทุกข์ด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับแนวคิดทางพุทธ

ศาสนาและสังคม

6. ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มทุกข์และก�รแก้
ปัญห�คว�มทุกข์
 6.1 ตัวละครน�ย

  6.1.1 คว�มทกุข์อนัเกดิจ�กคว�ม 

กังวลเรื่องโลกหลังคว�มต�ยของบิด�ม�รด�

 ความทุกข์ของฌุนมิท์ซุมะรุผู้เป็นลูกชาย

ของเจ้านายเกิดจากการสูญเสียบิดาท่ีช่ือฮิระมะท์ซุ

ในฤดูใบไม้ร่วงของปีที่ผ่านมา จากการสั่งเสียของ 

ฮริะมะท์ซทุีใ่ห้ทะกะฌดิแูลฌนุมท์ิซมุะรอุาจอนมุาน 

ได้ว่าผู้เป็นมารดาเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้ว ความ

ทุกข์ที่บิดามารดาตายจากไปในขณะที่ฌุนมิท์ซุมะร ุ

ยงัอยูใ่นวยัเยาว์ประจวบกับความกงัวลว่าบิดามารดา 

จะไปสู่อบายภูมิไม่อาจบรรลุธรรม1 ได้ ฌุนมิท์ซุมะร ุ

จึงตัดสินใจที่จะออกบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดา

มารดา ดังในจดหมายที่ฌุนมิท์ซุมะรุเขียนลาถึง 

ทะกะฌิ ใจความว่า

1 บรรลุธรรม หมายถึง การที่วิญญาณได้หลุดพ้นจากวัฏสงสารซึ่งเป็นความสุขในโลกหลังความตาย (สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล และวินัย จามรสุริยา, 
2555, น.192)

それ 受け難き人身を受け。逢ひ難き如来の教法に逢ふ事。闇夜の燈火。 渡りの
船待ち得たる心地して。 われと覺めん夢の世に。 今を捨てずは徒らに。 又三途 
にも歸らんこと。 歎きても猶餘りあり。 この生にこの身を浮かめずは。 いつの時を
か。 頼むべき。 然るに一子出家すれば。七世の父母成佛すと いへり。 この身を捨
てて無為に入らば。 別れし父母の御事のみか。生々の 親を助けんこと。 これに如
かじと思ひ切りつつ家を出で。 修行の道に赴くなり。

        (佐成健太郎, 1991, pp. 604-605)

	 “การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ใช ่ว ่าจะได้เกิดกันอย่างง่ายดาย	 การได้พบธรรมะของ 

พระศากยมุนีพุทธเจ้าที่หาได้ยากยิ่งเปรียบประหนึ่งเวลาค�่าคืนได้รับคบไฟหรือในยามยาก

ล�าบากที่ไม่สามารถข้ามฝั่งได้แล้วได้พบเรือ	 ทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งท่ีน่ายินดี	 ดังนั้น	หากเราไม่

ออกบวชละทิ้งโลกในปัจจุบันที่ไม่จีรังยั่งยืนดั่งความฝันแล้ว	เมื่อตายไปก็จะกลับไปยังอบายภูมิ

ทั้ง	 3	 อีกจะมาคร�่าครวญเสียใจภายหลังเพียงใดก็ไม่เกิดประโยชน์	 ในขณะท่ีเกิดมาในโลก

มนุษย์หากไม่สร้างกุศลไว้แล้วเมื่อใดจะได้ไปยังพุทธเกษตรสุขาวดี	ยิ่งไปกว่านั้นมีค�ากล่าวที่ว่า	

หากลูกคนหนึ่งได้ออกบวชก็จะท�าให้พ่อแม่ทั้ง	7	ชั่วอายุได้บรรลุธรรม	ตอนนี้หากเราออกบวช

ไม่เพียงแต่พ่อแม่ในชาตินี้ที่เสียชีวิตไปแล้วยังได้ช่วยเหลือบรรดาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป 

แล้วด้วย	 ไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่น่ายินดีเท่านี้อีกแล้ว	 เราจึงได้ตัดสินใจออกบวชเข้าสู่หนทาง 

แห่งธรรม...”
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2 ค�าว่าพ่อแม่ในอดีต 7 ชั่วอายุ คือ 1) พ่อแม่ของพ่อแม่ (ปู่ย่าตายาย) 4 คน  2) พ่อแม่ของปู่ย่าตายาย (ทวด) 8 คน 3) พ่อแม่ของทวด (เทียด) 16 คน  4) 
พ่อแม่ของเทียด 32 คน 5) พ่อแม่ของรุ่นที่ 4 64 คน 6) พ่อแม่ของรุ่นที่ 5 128 คน 7) พ่อแม่ของรุ่นที่ 6 256 คน  

3 ค�าว่าญาติ 9 ชั่วโคตร คือ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ทวด เทียด (นับจากตัวเองขึ้นไป 4 ชั่วอายุ)  ลูก หลาน เหลน ลื่อ (นับลงมา 4 ชั่วอายุ) และนับตัวเองอีก 
1 รวมเป็น 9 ชั่วอายุหรือ 9 ชั่วโคตร

 6.1.2 ก�รแก้ปัญห�คว�มทุกข์

ด้วยก�รออกบวชทดแทนบุญคุณบิด�ม�รด�

จากข้อความที่ฌุนมิท์ซุมะรุกล่าวข้างบนนี้

ว่า “ยิ่งไปกว่านั้นมีค�ากล่าวที่ว่า หากลูกคนหนึ่งได ้

ออกบวชก็จะท�าให้พ่อแม่ทั้ง 7 ชั่วอายุได้บรรลุธรรม

ตอนน้ีหากเราออกบวชไม่เพียงแต่พ่อแม่ในชาตินี้ที่

เสีย ชีวิตไปแล้วยังได้ช่วยเหลือบรรดาบรรพบุรุษที่

ล่วงลับไปแล้วด้วย ไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่น่ายินดีเท่า

นี้อีกแล้ว เราจึงได้ตัดสินใจออกบวชเข้าสู่หนทาง

แห่งธรรม” แสดงการตัดสินใจในการออกบวชทั้งยัง

แสดงให้เห็นว่าฌุนมิท์ซุมะรุเป็นบุคคลท่ีมีกตัญญุตา

ธรรม ซ่ึงไม่เพียงแต่กับบิดามารดาผู ้ให้ก�าเนิด

เท่านั้น หากยังมีความส�านึกในบุญคุณของทะกะฌ ิ

ในฐานะผู้มีพระคุณที่ได้เลี้ยงดูมาจึงให้ความเคารพ

รักประหนึ่งเป ็นพ่อแม่ตัวเอง ดังที่ ได ้กล ่าวถึง

พระคุณของทะกะฌิไว้ในจดหมายลาว่า 

父母に別れしその後は。 唯おことをこそひたすらに。父とも母とも頼みつれ。
かくとも申さで別るること。乳房の恩の父母に。再び別るる心地して。名残
こそ惜しう候へ。かまひて尋ね給ふなよ。三年が内には必ず必ず。 身の行方
をも知らせ申さん。 
   (佐成健太郎, 1991, p. 605)

	 “ตั้งแต่ท่านพ่อท่านแม่ได้ตายจากไป	เราก็มีเพียงเจ้าเป็นที่พึ่งพิงประหนึ่งพ่อแม่	ดังนั้นหาก

เราจะจากไปโดยไม่กล่าวค�าร�่าลาก็เท่ากับเราจะต้องจากกับพ่อนมแม่นมผู้มีพระคุณอีกครั้ง	 แม้

จะเสียใจที่จะต้องลาจากแต่ขอท่านอย่าได้ตามหาเราเลย	ภายใน	3	ปีนี้เราจะส่งข่าวมาถึงท่าน

อย่างแน่นอน”	

แนวคิดเรื่องการเวียนว ่ายตายเกิดใน

วัฏสงสารที่กล่าวถึงอบายภูมิ 3 รวมทั้งแนวคิด 

อานิสงค์ของการออกบวช ดังปรากฏค�ากล่าวในบท

ละครว่า 一子出家すれば。七世の父母成佛す
といへり。ซึ่งมีความหมายว่า การที่ลูกหนึ่งคนได้

ออกบวชจะมีอานิสงค์ท�าให้พ่อแม่ได้บรรลุธรรมซึ่ง 

ไม่เพยีงแต่พ่อแม่ในชาติปัจจุบนัเท่าน้ัน หากยงัมอีานิ 

สงค์เผื่อแผ่ไปถึงพ่อแม่ในอดีตทั้ง 7 ชั่วอายุ2 ด้วย 

ในพจนานุกรมจิโกะ โกะโตะวะสะ 『故事ことわ

ざ辞典』(1956, p.69) ปรากฏค�ากล่าวท่ีมีความ

หมายใกล้เคียงกับในบทละครว่า「一子出家すれ
ば七世の父母皆得脱す」และในหน้า 62 ยัง

ปรากฏอีกหนึ่งค�ากล่าวว่า「一人出家すれば九
族天に生る」ซึ่งมีความหมายว่า หากลูกคนหนึ่ง

ออกบวช ญาติ 9 ชั่วโคตร3 ได้ไปสวรรค์

ค�าอธิบายเนื้อหาบทละคร (注) ในหนังสือ 

โยเกียวกุทะอิกัน (佐成健太郎,1991, p.605) 

กล่าวว่า “ค�าว่าพ่อแม่ 7 ชั่วอายุนั้นมีปรากฏในพระ
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ความทุกข์และการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าว ในบทละครโนเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ

สูตรอุลลัมพนสูตร (盂蘭盆経)” พระสูตรฝ่าย 

มหายานดงักล่าวนีว่้าด้วยเรือ่งของพระโมคคลัลานะ 

ที่มีปณิธานปรารถนาจะทดแทนพระคุณบุพการี  

ด้วยอภิญญาญาณท�าให้ทราบว่ามารดาตนอดอยาก 

หวิโหยเนือ่งจากอบุตัอิยู่ ณ เปรตภมู ิพระโมคคลัลานะ 

จงึน�าบาตรข้าวไปโปรดดวงวญิญาณของมารดา แต่ยงั 

มทินัทีอ่าหารจะได้เข้าปากกก็ลบักลายเป็นถ่านเพลิง 

เผาไหม้ท�าให้ไม่สามารถกนิอาหารได้ พระโมคคลัลานะ 

จึงน�าความกลับไปกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์

ตรัสว ่ามารดาของพระโมคคัลลานะประกอบ 

อกุศลกรรมเป็นนิจ เกินก�าลังฤทธิ์และบุญกุศล 

ของพระโมคคัลลานะที่จะบรรเทาอกุศลกรรม 

นั้นได้ ต้องอาศัยบุญฤทธิ์ของพระอริยสงฆ์สาวก

ผู้มาจากทิศทั้งสิบจึงสามารถปลดเปลื้องทุกข์ของ

มารดาได้และตรัสว่า ในวัน 15 ค�่ากลางเดือน 7 

อันเป็นวันมหาปวารณาออกพรรษาของพระสงฆ์ 

ให้จัดเตรียมภัตตาหารกับสิ่งสักการะใส่ภาชนะ

ถวายแด่หมู่สงฆ์ผู ้มาจากทิศทั้งสิบ อานิสงค์แห่ง

สังฆทานน้ีจะท�าให้บิดามารดาในอดีตทั้ง 7 ชั่วอายุ 

บิดามารดาในชาตินี้ตลอดจนวงศาคณาญาติพ้น

จากอบายภูมิทั้ง 3 เมื่อพระโมคคัลลานะได้กระท�า

ตามจึงท�าให้มารดาของพระโมคคัลลานะพ้นจาก

อบายภูมิ ด้วยคติแนวคิดเรื่องพ่อแม่ 7 ชั่วอายุทั้ง

ในบทละครโนเรื่องนี้และในพระสูตรต่างสอดคล้อง

กันในด้านการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที  

ผู ้ วิจัยจึงมีความคิดเห็นว ่าการที่ ฌุนมิท ์ซุมะรุ 

ตัดสินใจละทิ้งบ้านก้าวเข้าสู่หนทางแห่งธรรมนั้น  

ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างบุญกุศลแก่ชีวิตของ 

ตนเองหลังความตายเท่าน้ันหากยังเป็นการแก ้

ปัญหาความทุกข์ของตนเองที่วิตกกังวลเกี่ยวกับโลก 

หลังความตายของบิดามารดา การออกบวชจึงยัง 

มีวัตถุประสงค์เพื่อหวังให้วิญญาณของบิดามารดา

และบรรพบุรุษพ้นจากอบายภูมิ 3 ไปยังพุทธ 

เกษตรสุขาวดีอีกด้วย

6.2 ตัวละครบ่�ว

 6.2.1 คว�มทุกข์อันเกิดจ�ก

ก�รพลัดพร�กและก�รยึดถือคำ�สั่ง

 ความทุกข ์ของทะกะฌิผู ้ เป ็นบ ่าวเกิด

จากการพลัดพรากกับฌุนมิท์ซุมะรุลูกของเจ้านาย

ที่ตนเลี้ยงดูตามค�าสั่งเสียของเจ้านายก่อนตาย

ประหนึ่งดั่งเป็นลูกของตนเอง นอกจากนี้ทะกะฌิ

ยังเกิดความรู้สึกทุกข์อันเนื่องมาจากการยึดถือใน

การปฏิบัติตามค�าสั่งเสียของเจ้านายที่สั่งให้ดูแล 

ฌุนมิท์ซุมะรุ กอปรกับแนวคิดทางสังคมในสมัยนั้น

ท่ีให้ความส�าคัญกับการจงรักภักดีต่อเจ้านายตาม

ความเช่ือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนาย-บ่าวที่ม ี

ถึง 3 ชาตินั้น ฮะระดะ คะโอะริ (อ้างถึงใน สิริมนพร 

สุริยะวงศ์ไพศาลและวินัย จามรสุริยา, 2555,  

น. 72) กล่าวว ่า “ความเชื่อที่ว ่าความผูกพัน 

ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องมี 3 ชาติ สามีกับภรรยา

มี 2 ชาติ พ่อแม่กับลูกมี 1 ชาติ นั้นเป็นความเช่ือ

ของคนทั่วไปในสังคมยุคกลางจนถึงยุคใหม่ โดยมี

รากฐานมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนา ความเช่ือ

นี้แพร่หลายมากจึงปรากฏในบทละครโนซึ่งมักแฝง

ความเช่ือทางพุทธศาสนาท่ีเน้นเรื่องกฏแห่งกรรม

และการเวียนว่ายตายเกิด กรรมในอดีตชาติส่งผล 

ถึงชาติปัจจุบัน กรรมในปัจจุบันส่งผลถึงอนาคต 

ความเชือ่เรือ่งความผกูพนัของคนตามสถานภาพต่างๆ 

โดยเฉพาะระหว่างเจ้านายกบัลกูน้อง สะท้อนสภาพ 
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สังคมยุคกลางที่บ้านเมืองไม่สงบมีสงครามเกิดขึ้น

เกือบตลอดเวลา ลูกน้องในอุดมคติคือผู้ที่ซ่ือสัตย์

และจงรักภักดีต่อเจ้านายถึงขนาดที่ยอมตายแทน

เจ้านายได้ ลูกน้องถูกสอนว่าต้องให้ความส�าคัญกับ

เจ้านายมากกว่าคนในครอบครัวของตนเอง”    

 ดังนั้นเม่ือทะกะฌิทราบว่าฌุนมิท์ซุมะรุลูก

ของเจ้านายหนีไปบวช ทะกะฌิจึงคร�่าครวญด้วย

ความเสียใจดังข้อความที่ปรากฏหลังจากที่ทะกะฌิ

อ่านจดหมายแล้วต่อไปนี้

 ความทุกข์ของทะกะฌิเป็นความทุกข์ที่เกิดจาก

ความพลัดพรากจากลูกของเจ้านาย จึงเกิดการ

คร�่าครวญตัดพ้อเมื่อถูกฌุนมิท์ซุมะรุท้ิงไป เพราะ

รู้สึกว่าตนขาดท่ีพึ่งเช่นเดียวกับขาดต้นไม้ไว้เป็นท่ี

พึ่งยามมีลมพายุพัดมา อีกทั้งยังเกิดจากความรับ

ผิดชอบในหน้าที่ตามค�าสั่งเสียของเจ้านายที่ให้ดูแล

ลูกชาย ดังนั้นความรู้สึกต้องการจะให้ฌุนมิท์ซุมะ

รุกลับมาอยู่ด้วยกัน ความต้องการดูแลฌุนมิท์ซุมะ

รุตามค�าสั่งเสียของนายจึงเป็นเหตุท่ีท�าให้ทะกะฌิ

รู้สึกเป็นทุกข์กระทั่งกลายเป็นผู้ที่มีสติฟั่นเฟือนไป

恨 め し の 御 事 や 。恨 め し の 御 事 や 。た と ひ 世 を 捨 て 給 ふ と も 。
三 世 の 契りなるものを。いづくまでも御 供 に。などや 伴ひ 給 はぬぞ。
今 は 散 り 行 く花 守 の 。頼 む 木 蔭 も 嵐 吹 く。行 方 や い づ ち 雲 水 の 。
跡を慕ひていづくとも知らぬ道にぞ出でにける知らぬ道にぞ出でにける。        

 (佐成健太郎, 1991, pp. 605-606)

	 “น่าขมข่ืนเสียนี่กระไร	แม้ท่านจะละทางโลกนี้แล้วแต่ความสัมพันธ์	 3	ชาติของเรานั้น

ก็ยังคงอยู่ไม่ใช่หรือ	 เหตุใดจึงไม่พาข้าไปด้วยเล่า	 เมื่อนายน้อยออกบวชไปแล้ว	 บัดนี้ข้า 

ไร้ที่ไป	ประหนึ่งไร้ร่มไม้ไว้พึ่งพายามลมพายุพัด	ข้าจะออกเดินทางเท่ียวตามหานายน้อยแม้ 

ไร้จุดหมาย”				

  6.2.2 ก�รแก้ปัญห�คว�มทุกข์

ด้วยก�รออกติดต�ม

เมื่อทะกะฌิประสบกับความทุกข์อันเกิด

จากการพลดัพรากจากฌุนมท์ิซมุะรุ แม้ฌุนมิท์ซมุะรุ 

จะกล่าวห้ามมิให้ออกตามหาไว้ในจดหมาย แต่ 

ทะกะฌิไม่สามารถท�าตามที่กล่าวห้ามได้ เนื่องจาก

ยึดถือในหน้าที่ของบ่าวที่พึงปฏิบัติตามค�าสั่งเสีย

ของเจ ้านาย ทะกะฌิจึงตัดสินใจออกเดินทาง

ติดตามหาโดยที่ตนเองก็ไม่รู ้ว่าจะไปตามหาที่ใด

และไม่รู้ว่าจะพบหรือไม่ดังความว่า

หลังจากที่ทะกะฌิออกติดตามกระทั่งได้

เดินทางรอนแรมมาจนถึงวัดบนภูเขาโคยะซึ่งเป็น

วัดที่ฌุนมิท์ซุมะรุมาพักอยู่ โดยที่ทั้งสองต่างก็ไม่

ทราบมาก่อน และได้เข้าไปพักท่ีบริเวณใต้ต้นสนซัง

โกะโนะมะท์ซุ (三鈷の松) พระที่วัดบนภูเขาโคยะ

เม่ือเห็นทะกะฌิท่ีเป็นดั่งคนสติฟั่นเฟือนจึงได้ไล่ให้

ทะกะฌิรีบออกไปจากบริเวณวัดเนื่องจากเกรงค�า

ครหาของผู้คน ฝ่ายฌุนมิท์ซุมะรุนั้นเมื่อแรกพบก ็

จ�าทะกะฌิได้แต่ยังคงแกล้งไม่รู ้จักและปล่อยให ้

ทะกะฌิสนทนาโต้ตอบกับพระที่วัดว่า การที่มา

ภูเขาแห่งนี้ก็เพื่อต้องการตามหาเจ้านายและต้อง 

การบวชไปพร้อมกับเจ้านาย
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薄 墨 に 書く玉 章と見 ゆるか な 。霞 める 空 に 。帰 る 雁 の 翼 につ けしは
蘇 武 が 文 そ れ は 故 郷 の 旅 衣 。君 を 忘 れ ぬ 心 ぞ か し 。わ れ も 主 君
の御行方。上の空なる御跡を尋ねや逢ふと遙々の。陸奥紙に書き残す。
文 こ そ 君 の 形 見 な れ 。あ ら 覚 束 な の 御 身 の 行 方 や な 。

     (佐成健太郎, 1991, p. 607)

 

	 “ฝูงห่านป่าที่บินอยู ่บนท้องฟ้าท่ามกลางหมู ่เมฆ	 ดูราวกับตัวหนังสือท่ีเขียนอยู ่ใน

กระดาษจดหมาย	พลางนึกถึงจดหมายที่ซูอู ่4	 น�าไปผูกติดอยู ่กับปีกของห่านป่าส่งกลับ

ไปยังบ้านเกิด	 นี่เป็นเพราะในใจไม่อาจลืมนายน้อยได้	 แม้บ่าวไม่รู ้ จุดหมายปลายทาง 

ทั้งยังไม่รู ้ว ่าจะได้พบหน้าหรือไม่	 แต่บ่าวจะออกเดินทางติดตาม	จดหมายที่ท่านเขียน 

ทิ้งไว้ในกระดาษแห่งแคว้นมิชิโนะกุแดนไกลนี้จะเป็นของดูต่างหน้า	อา	กังวลใจเหลือเกิน	ท่าน

ไปอยู่แห่งใดกันนะ”			

5 ตัวละครรอง
4 ซูอู（่蘇武）เป็นขุนนางของจีนที่ถูกจับตัวไปกักขังเป็นเวลานานถึง 19 ปี ในสมัยราชวงศ์ถังโดยชนชาติมองโกเลีย

ワキ  ｢不思議やな姿を見れば異形なる有様なり。この高野の内へは叶ひ候まじ。 

人に咎められぬさきに疾疾う出で候へ。
シテ 「これは御利益ともなき仰かな。人を尋ねてこの山に来るを。 唯帰れとは御 

情なや。『かかる結界清浄の地に。入り定まれる高野の山を。 帰り出でよの 

御説教。心得ずこそ候へとよ。
ワキ　「入り定まれるとは高野の山とは。 耳に留まる言葉なり。
シテ 「げにもげにも入定と申すことは。憚り多き言葉やらんさりながら。 

かく世を遁れ身を捨てて。山に入るは順義ならずや。
ワキ 「さてはおことは人をば尋ねず。われとその身を捨人か。
シテ 「いや尋ぬる主君も捨人なれば。出家の御供申さん為。『われも憂身を捨人な

り。
     (佐成健太郎,1991, pp. 609-610)

วะกิ5:	 น่าประหลาดใจนัก	ดูเจ้าแล้วท่าทางเหมือนคนสติฟั่นเฟือน	คนสติไม่ดีเข้ามาภายใน

วัดที่เขาโคยะแห่งนี้ไม่ได้หรอกนะ	 เจ้ารีบออกไปจากที่นี่เสียเถิด	ก่อนที่ใครมาต�าหนิติ

เตียนได้	
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ฌิเตะ6:	ท่านว่าเราไม่มีบุญที่จะอยู่ที่น่ี	 เรามาที่นี่ก็เพ่ือท่ีจะตามหาคนคนหนึ่งแต่ท่านกลับไล่เรา

ไปด้วยวาจาที่ไร้น�้าใจนัก	 ไม่คิดเลยว่าท่านจะไล่เราออกไปจากภูเขาโคยะสถานปฏิบัติ

บ�าเพ็ญเพียรอันศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้	

วะกิ:	 ภูเขาโคยะสถานปฏิบัติบ�าเพ็ญเพียร	ค�าๆ	นี้สะดุดหูเรานัก	

ฌิเตะ:	 คนที่กล่าวว่าจะมาฝึกปฏิบัติบ�าเพ็ญเพียรนั้นคงจะมีอยู ่มากแต่การท่ีละท้ิงทางโลก

ออกบวชเข้ามาอยู่ในป่าเขาเช่นนี้ก็เพื่อที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ใช่หรือ

วะกิ:	 ตกลงว่า	เจ้าจะมาบวช	ไม่ได้มาตามหาคนแล้วใช่ไหม

ฌิเตะ:	 มไิด้	นายน้อยทีเ่ราตามหาท่านออกบวช	เราจงึได้สละละทางโลกประสงค์ทีจ่ะออกบวชด้วย

6 ตัวละครเอก
7 ในคติพราหมณ์-ฮินดู วัชระ (金剛杵) เป็นอาวุธมีลักษณะปลายแหลมทั้งสองด้าน ตรงกลางเป็นที่จับ ส่วนปลายแหลมนั้นอาจมีหลายรูปแบบ อาทิ  

มีแฉกเดียว เรียกว่า 独鈷杵 มีสามแฉก เรียกว่า 三鈷杵 มีห้าแฉก เรียกว่า 五鈷杵 เป็นต้น

ยะมะโอะริ  เทะท ์ซุ โอะ (山折哲雄 , 

2014, pp. 169-172) ได้อธิบายถึงเหตุการณ์ตอน

ที่ทะกะฌิขึ้นไปที่ภูเขาโคยะว่าเป็นการแอบลักลอบ

ข้ึนไป เมื่อขึ้นไปแล้วได้ยินเสียงสวดเนมบุท์ซุหรือ

การสวดท่องพระนามพระอมิตาภะแล้วเกิดความ

เลื่อมใสจึงหายจากอาการสติฟั่นเพื่อนกลับคืนมา

มีสติดังเดิม อาจกล่าวได้ว่าอานิสงค์จากการโปรด

สัตว์ของพระอมิตาภะ เสียงสวดท่องพระนามพระ

อมิตาภะเป็นเหตุให้คลายจากอาการฟั่นเฟือน ยะ 

มะโอะริอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับชื่อต้นสนซังโกะโนะ 

มะท์ซุซ่ึงเป็นสถานทีท่ีท่ะกะฌไิด้พบกบัฌนุมท์ิซมุะร ุ

ว่า พระคูกะอิ (空海ค.ศ. 774-835) หรือท่าน 

โคโบ ดะอิฌิ (弘法大師) ผู้ก่อตั้งพุทธศาสนานิกาย 

ฌิงงนที่มีศูนย์กลางอยู ่ที่ภูเขาโคยะ ท่านได้เดิน

ทางไปศึกษาพุทธศาสนาในประเทศจีน ก่อนกลับ

ประเทศญี่ปุ่นท่านได้ขว้างวัชระ7 ชนิดท่ีมีปลายสาม

แฉกเรียกว่าซังโกะโฌ (三鈷杵) มายังดินแดนทาง

ทิศตะวันออก เมื่อเดินทางกลับมาถึงญ่ีปุ่นท่านได้

ค้นหาจนพบว่าซังโกะโฌได้มาติดอยู่ที่ยอดต้นสน

บนภูเขาโคยะ ต่อมาท่านจึงได้สร้างวัดคงโงบุจิ (金
剛峰寺) ณ ที่ที่พบซังโกะโฌน้ัน เน่ืองจากต้นสน

ดังกล่าวมีใบสามแฉกเช่นเดียวกับลักษณะของซัง

โกะโฌจึงได้ช่ือว่าซังโกะโนะมะท์ซุ ภายหลังท่ีท่าน

โคโบมรณภาพ การเผยแผ่ค�าสอนของท่านโคโบให้

กว้างไกลจึงเป็นหน้าท่ีของพระท่ีวัดบนภูเขาโคยะ 

ดังนั้นท่ีภูเขาโคยะนอกจากในตอนกลางคืนจะมีการ

สวดท่องพระนามของพระอมิตาภะแล้ว (南無阿
弥陀仏) ในตอนกลางวันยังมีการสวดท่องพระนาม

ของท่านโคโบ ดะอิฌิ (南無大師遍照金剛) ดัง

กึกก้องอีกด้วย

 6.2.3 ก�รแก้ปัญห�คว�มทุกข์

ด้วยก�รโน้มน้�วจิตใจ

หลังจากการสนทนาระหว่างทะกะฌิกับ

พระที่วัดบนเขาโคยะ ท้ายที่สุดฌุนมิท์ซุมะรุยอม

เปิดเผยตัวเอง ทะกะฌิจึงได้พยายามเจรจาเพื่อ

โน้มน้าวใจให้ฌุนมิท์ซุมะรุเดินทางกลับไปบ้านด้วย

กัน ด้วยการกล่าวให้คิดว่าหากออกบวชแล้วจะ

ไม่มีผู้ด�ารงสืบทอดตระกูลฮิระมะท์ซุ ฌุนมิท์ซุมะร ุ

จึงตัดสินใจท่ีจะไม่บวชแต่จะทดแทนบุญคุณของ

บิดามารดาด้วยการสืบทอดตระกูลให้ด�ารงอยู่ต่อ

ไป ท้ายที่สุดทั้งสองคนจึงได้ออกจากวัดและลงจาก

ภูเขาโคยะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านต่อไป
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8 ตัวละครเด็ก

子方　｢やあいかにあれなるは高師の四郎にてはなきか。何とてこれまで来りたるぞ。
シテ 「や。あれにましますは春満殿にて御座候か。何とてこれまで来るとは。あら 

情なの御言葉や。たとひ御身を捨て給ふとも。いかでか捨てさせ申すべき。御心 
を静めて聞し召せ平松の御名字を誰か続がせ給ふらん。まづこの旅は御帰り
あつて。さてその後はともかくも。『御意をばなどか背かんと。

地　 ｢御袖にとりつきて。三世の契り朽ちせねば。これまで尋ね紀の国や。高野の
　　　山陰頼む主君に逢ふぞ嬉しき。
地    『かくあるべきにあらざれば。高野の山立ち出でて。語り慰め古里に。御供申し
　　　帰りつつ。ともに行末栄えけり。これも御法を広めにし。大師の恵みなり 

けりや。大師の恵みなりけりや。 　　 
(佐成健太郎, 1991, pp. 614-615)

โคะกะตะ8:			เอ๊ะ	ที่อยู่ตรงนั้นน่ะท่านทะกะฌิโนะฌิโระไม่ใช่หรือ	ท�าไมท่านมาอยู่ที่นี่ได้

ฌิเตะ:	 อ๊ะ	ท่านคือท่านฌุนมิท์ซุใช่ไหม	ท่านถามเราว่าท�าไมถึงมาท่ีนี่ได้	ช่างเป็นค�าพูด 

ที่เย็นชานัก	 แม้ว่าท่านประสงค์จะละทางโลกแล้วก็ตามแต่ใจคอท่านจะทิ้งกัน 

ไปได้ลงคอเชียวหรือ	 เอาละ	 นายน้อยใจเย็นๆ	 ฟังเราก ่อนนะ	 หากท่าน 

ออกบวชไปแล้วใครเล่าจะเป็นผู้สืบสกุลของท่านพ่อฮิระมะท์ซุ	ท่านกลับไปกับเรา

ก่อนเถิด	แล้วหลังจากนั้นท่านจะตัดสินใจอย่างไรเราก็จะไม่ขัดขวาง		

นักร้องประสานเสียง:	ความสัมพันธ์ระหว่างนาย-บ่าว	3	ชาติของเราไม่มีวันขาด	การที่มาถึงที่นี่

และได้พบกับนายน้อยด้วยอานิสงค์แห่งภูเขาโคยะ	น่ายินดีนัก

นักร้องประสานเสียง:	เพราะไม่อาจที่จะอยู่ได้ตลอดไป	ทะกะฌิ	ฌิโรจึงออกเดินทางจากภูเขา

	 โคยะ	ทะกะฌิพูดคุยปลอบประโลมใจต่างๆ	นานาระหว่างทางที่กลับบ้านด้วยกัน	

นาย-บ่าวพูดคุยถึงอนาคต	หากจะกล่าวไปแล้วนี่คงเป็นอานิสงค์ผลบุญจากการที่

ท่านโคโบได้เผยแผ่พระธรรมค�าสอนให้กว้างไกล

ความย ้อนแย ้งจากการตัดสินใจของ 

ฌุนมิท์ซุมะรุท่ีครั้งแรกตั้งใจจะออกบวชแต่สุดท้าย

เลือกการกลับไปสืบทอดตระกูลนั้น วะกิตะ ฮะรุโกะ 

(脇田春子 , 2013, pp. 161-162) กล่าวว ่า

เป ็นแนวคิดของครอบครัวที่ เป ็นตระกูลนักรบ

ในสมัยเอะโดะซ่ึงให ้ความส�าคัญกับการด�ารง

อยู ่ของตระกูลเป็นอันดับหน่ึง จากต้นฉบับบท

ละครท่ีแต่เดิมแต่งให้ตัวละครท้ังสองออกบวช

จ�าวัดอยู่ที่วัดบนภูเขาโคยะด้วยกันนั้น ส�านักการ

แสดง 3 ส�านัก คือโฮโฌ (宝生) คงโง (金剛) 
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และคิตะ (喜多) ต่างคงเนื้อหาตามต้นฉบับเดิม  

มีเพียงส�านักการแสดงคันเสะ (観世) เท่าน้ันที่ได้

ปรับเปล่ียนเน้ือหาตอนจบใหม่โดยให้ตัวละครท้ัง

สองออกจากวัดและลงจากภูเขากลับไปอยู่บ้านเพื่อ

สืบทอดตระกูลทดแทนบุญคุณบิดามารดาแทนวิธี

การออกบวช

จากวิ ธีการแก ้ป ัญหาความทุกข ์ของ 

ฌุนมิท์ซุมะรุดังกล่าว เมื่อวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา

เพื่อการพ้นทุกข์ของตัวละคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่า

วิธีที่ฌุนมิท์ซุมะรุด�าเนินนั้นสอดคล้องกับแนวทาง

ปฏิบัติของมรรคในพุทธศาสนา ได้แก่ ความด�าริ

ชอบ ความใฝ่ใจถูกต้อง การคิดหาทางออกไปจาก

ทุกข์ตามกฎแห่งเหตุผล (สัมมาสังกัปปะ) โดยเร่ิม

ต้ังแต่การใฝ่ใจที่น้อมไปในการออกบวชเพื่อความ

หลุดพ้นทั้งเพ่ือตนเองและเพ่ือบิดามารดา รวมทั้ง

ความใฝ่ใจถูกต้องในการกลับไปท�าหน้าที่สืบทอด

ตระกูลตามหน้าที่อันพึงกระท�าของบุตร 

ในขณะที่วิธีการแก้ปัญหาความทุกข์ของ

ทะกะฌินั้น เมื่อวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาเพื่อ

การพ้นทุกข์ของตัวละคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่าวิธี

ที่ทะกะฌิปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางของมรรค 

ได้แก่ ความด�าริชอบ และการเจรจาชอบ (สัมมา

สังกัปปะและสัมมาวาจา) ความด�าริชอบในที่นี้เป็น

ความด�าริในการท�ากุศลธรรมโดยการออกเดินทาง

ติดตามจนมาถึงภูเขาโคยะดินแดนแห่งการปฏิบัติ

ธรรมอันศักดิ์สิทธิ์และความตั้งใจในการสละทาง 

โลกเพื่อออกบวชของทะกะฌิ ความคิดอันเป็นกุศล

จึงอาจมีส่วนส่งผลให้ทะกะฌิได้พบกับฌุนมิท์ซุมะรุ 

โดยที่ ไม ่ ได ้ตั้ ง ใจ ส� าหรับการเจรจาชอบนั้น  

พระอภิธรรมปิฏก เล่มที่ 2 วิภังคปกรณ์ (2539,  

น.172) อธิบายว่า สัมมาวาจา หมายถึง ความงด

เว้นจากการพูดเท็จ ความงดเว้นจากการพูดส่อ

เสียด ความงดเว้นจากการพูดหยาบ ความงดเว้น

จากการพูดเพ้อเจ้อ เมื่อทะกะฌิเดินทางมาถึงภูเขา

โยคะและได้พบกับพระท่ีวัดได้เจรจาโต้ตอบกับ

พระด้วยค�าพูดที่คมคาย และหลังจากที่ทะกะฌิ

ได้พบกับฌุนมิท์ซุมะรุแล้วก็ได้พยายามที่จะกล่าว

โน้มน้าวจิตใจด้วยเหตุผลเพื่อให้ฌุนมิท์ซุมะรุนึกถึง

ความกตัญญูที่จะต้องสืบสกุลของบิดาผู้ล่วงลับโดย

การกล่าวว่า “ถ้านายน้อยออกบวชไปแล้วใครจะ

เป็นผู้สืบสกุลของท่านพ่อฮิระมะท์ซุ” จากการแก้

ปัญหาความทุกข์ของตัวละครทั้งสองต่างส่งผลให้

สามารถก้าวข้ามผ่านความทุกข์ท�าให้ฌุนมิท์ซุมะรุ

ผู้ที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาและบรรพบุรุษเกิด

ความรู้สึกระลึกได้ต่อหน้าท่ีท่ีพึงกระท�า ในท่ีสุดจึง

ยอมลงจากภูเขาโคยะเดินทางกลับบ้านไปพร้อมกัน

7. บทสรุป
 การศกึษาเร่ืองความทุกข์และการแก้ปัญหา 

ความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าวในบทละครโนเรื่อง

โคยะโมะโนะงุรุอิ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

(1) ฌุนมิท์ซุมะรุ ตัวละครนาย มีความ

ทุกข์เนื่องมาจากความกังวลในโลกหลังความตาย

ของบิดามารดาซึ่งฌุนมิท์ซุมะรุ แก้ปัญหาความทุกข์

ท่ีประสบด้วยการการตัดสินใจออกบวชเพื่อหวังให้

บิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วไปสู่พุทธเกษตรสุขาวดี 

(2) ทะกะฌิ ตัวละครบ่าว มีความทุกข์อัน 

เนือ่งมาจากการพลดัพรากจากฌนุมท์ิซมุะรลุกูชายของ 

เจ้านาย สิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ของทะกะฌิ คือ ความ 

รบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีต้่องปฏบิติัตามค�าส่ังของเจ้านาย 

จงึต้องการให้ฌนุมท์ิซุมะรกุลบัมาอยูด้่วยกัน ซึง่ทะกะฌ ิ

ใช้วธิกีารแก้ปัญหาความทุกข์ท่ีประสบ 2 วธิ ีได้แก่ การ 

ออกเดินทางติดตามหาและการกล่าวโน้มน้าวจิตใจ 

บทละครโนเรื่องโคยะโมะโนะงุรุอิเป็น

วรรณกรรมที่น�าเสนอให้เห็นถึงทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ 

และการแก้ปัญหาเพื่อการพ้นทุกข์จากตัณหาของ
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ความทุกข์และการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวละครนาย-บ่าว ในบทละครโนเรื่อง โคยะโมะโนะงุรุอิ

ตัวละคร ทั้งตัวละครนายและบ่าวต่างก็ด�าเนินการ

แก้ปัญหาความทุกข์ตามหน้าที่ที่พึงกระท�าทั้งใน

ฐานะของลูกและในฐานะของบ่าว อย่างไรก็ตาม

อาจกล่าวได้ว่าการแก้ ปัญหาความทุกข์ดังกล่าว

นี้เป็นไปเพื่อให้ผ่านพ้นทุกข์ทางโลกียะของปุถุชน

ทั่วไปมิใช่เป็นการแก้ปัญหาความทุกข์เพื่อน�าไปสู่

มรรคผลนิพพาน โดยแฝงแนวคิดความเชื่อต่างๆ

ทั้งทางโลกและทางธรรม สอดแทรกคุณธรรม

เรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาบุพการีผู้มี

พระคุณ แนวคิดเร่ืองพุทธเกษตรสุขาวดี ความเช่ือ

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนาย-บ่าวผ่านพฤติกรรม

ต่างๆของตัวละคร 
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การเรียนรู้วัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่น
ผ่านอนิเมช่ันและมังงะของนักศึกษายุคเจเนอเรช่ัน Z 
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 คำ� สำ�คัญ
เจเนอเรช่ัน Z, วฒันธรรม 

สมยันยิม, อนเิมช่ัน, มงังะ

บทคัดย่อ

 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์วิจัยเพื่อ (1) ศึกษาการเรียนรู้

วัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่นผ่านสื่อประเภทอนิเมชั่นและมังงะ และ 

(2) ศึกษาประเภทของสื่อที่วัยรุ่นไทยในยุคเจเนอเรช่ัน Z ให้ความ

สนใจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร

ภาษาญี่ปุ ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ 1-4 จ�านวน 

104 คน เคร่ืองมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบว่า (1) วัฒนธรรมสมัยนิยมด้านต่างๆ ของ

ประเทศญี่ปุ่นที่นักศึกษายุคเจเนอเรชั่น Z ได้เรียนรู้ผ่านสื่ออนิเมชั่น 

และมังงะโดยมากเป็นวัฒนธรรมที่ไม ่ใช ่วัตถุ ( Non-material  

Culture ) เช่น ค่านิยม ความเชื่อ แนวคิด แบบแผนการด�าเนินชีวิต 

และพฤติกรรมทางสังคมต่างๆ ที่ปรากฏผ่านตัวละครหลากหลายรูป

แบบ (2) นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจอนิเมช่ันและมังงะแนววัยรุ่น

ชาย (少年) มากที่สุด และรองลงมาคือแนวส�าหรับเด็ก (子ども向け) 
ซึ่งอนิเมชั่นและมังงะเหล่านั้นถือก�าเนิดตั้งแต่ยุคเจเนอเรชั่น Y (ปี พ.ศ.

2523-2540) และยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน 
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Sureerat Ruangprayoon
Patiyoot Thunwanont

Learning Japanese popular cultures from 
animation and Manga of Generation Z: 

the university students of Japanese 
Business Course, Dhurakij Pundit University

Abstract 

 The objectives of studying popular Japanese 

cultures regarding animation, manga and types of 

communication which Thai teenagers who grow up in 

generation Z is interested. There are 104 students who 

study in year 1-4 of a Japanese Business course at Dhurakij 

Pandit University in Thailand were used to be population 

for the studying. The studying’s tool is 5 rating scale 

questionnaire and 0.95 of validity. There is using statistics 

such as mean and standard deviation (SD).Regarding to the 

studying, The Z generation students learn the Japanese 

cultures from animation and manga, which is a non-

material culture such as value, belief, concept, lifestyle 

and behavior that showed on main characters. The most 

of student who interested in animation and manga usually 

pay attention on boy teenager and child style.They  have  

created in Y generation since 1980 and paid attention until 

now.

Key words
Z  g e n e r a t i o n ,  

Culture, Animation, 

Manga
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1. บทนำ�
 ปี พ.ศ. 2550 บริษัท APPLE ของสตีฟ จ๊อบ 

ได้สรรสร้างสมาร์ทโฟนนามว่า  iPhone ออก 

มาให้โลกได้รู้จัก นับแต่นั้นเป็นต้นมานวัตกรรมที่

เรียกว่าโทรศัพท์ก็เปลี่ยนถูกเพิ่มบทบาทจากเดิม

แค่เคร่ืองมือส่ือสารไปเป็นเครื่องมือในการสืบค้น

หาข้อมูลที่ผูกติดกับชีวิตประจ�าวันของคนในสังคม

อย่างขาดเสียไม่ได้ ซึ่งเป็นห้วงเวลาเดียวกันกับ 

เหล่าผู ้คนท่ีถูกเรียกว่าเจเนอเรช่ัน Z ที่เกิดและ

เติบโตขึ้นมาในช่วงปี พ.ศ. 2540 ได้เริ่มด�าเนินชีวิต

เข้าสู่ข่วงวัยรุ่นพอดี พฤติกรรมการเรียนรู้ของเหล่า

วัยรุ่นหรือนักศึกษาก็ได้กระโดดเข้าสู่ยุคที่ท่วมท้น

ไปด้วยปริมาณข้อมูลและสิ่งเร้าต่างๆ แบบเท่า

ทวีคูณ 

 วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) 

หรือวัฒนธรรมประชานิยม หมายถึงวัฒนธรรม

ที่อยู ่ได้รับความสนใจจากคนจ�านวนมากและอยู่

ล้อมรอบตัวเราตลอดเวลานั่นก็ถูกกระแสแห่งการ

เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการวิวัฒน์ของโทรศัพท์

มือถือถาโถมเข้าใส่จนมีเอกลักษณ์แปรเปลี่ยนตาม

ไปด้วยโดยปริยาย จากเดิมที่วัฒนธรรมสมัยนิยม

จะคงอยู ่ในรูปแบบเดิมและค่อยๆ ปรับเปลี่ยน

ไปสู่รูปแบบอื่นโดยใช้เวลามากพอสมควร กลาย

เป็นว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงน้ันหดสั้นลง

อย่างมาก ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมสมัยนิยมใน

ปัจจุบันจึงมีความยืดหยุ่นสูงเกิดขึ้นและเปลี่ยนผ่าน

อย่างรวดเร็ว

 การเข้าถึงการ์ตูนอนิเมช่ันและหนังสือ

การ์ตูนหรือมังงะซึ่งเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมของ

ญี่ปุ ่นท่ีหยั่งรากลึกอยู่ในบริบทสังคมไทยมาอย่าง

ยาวนานของนักศึกษาไทยในยุคเจเนอเรชั่น Z 

นั้นก็ได้เปลี่ยนจากการเข้าถึงด้วยสื่อโทรทัศน์ไป

สู ่ระบบออนไลน์ด้วยโทรศัพท์และแท็บเล็ตมาก 

อย่างก้าวกระโดดจนแทบเรียกได้ว่าปัจจุบันวัยรุ่น

ท่ีนิยมการอ่านมังงะน้อยคนนักท่ีจะยอมเสียเงินซ้ือ

ในรูปแบบของสื่อส่ิงพิมพ์หรือผู้ท่ีชอบดูอนิเมช่ันก็

แทบไม่ได้เปิดโทรทัศน์ดูอีกต่อไป เนื่องจากสามารถ

เข้าถึงแทบทุกเรื่องด้วยการออนไลน์นั่นเอง คณะ 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเป็นประเด็นท่ีน่าหยิบยกมาท�าการ

ศึกษาว่านักศึกษาไทยในยุคที่มีปริมาณแหล่งข้อมูล

อันมหาศาลและมีวัฒนธรรมสมัยนิยมเกิดใหม่อยู่

ตลอดเวลาเช่นนี้นอกจากจะเสพสื่ออย่างอนิเมชั่น

และมังงะเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเกิดการเรียนรู้

วัฒนธรรมต่างๆ ไปในทิศทางใดบ้าง

2. เอกส�รและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 2.1 Generation Z (คนยุคดิจิทัล)

 วิทยา ชีวรุโณทัย (2555) คนยุคดิจิทัล

เป็นกลุ่มคนที่เกิดในปี พ.ศ. 2537 - 2554 คนยุคนี้

เกิดมาพร้อมกับการมีเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

แล้วอย่างจริงจัง โดยการเปลี่ยนผ่านจากระบบ

อนาล็อก (Analog) ไปสู ่ระบบดิจิทัล (Digital) 

ท�าให้สิ่งต่างๆ นั้นเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว การพัฒนา

ของเทคโนโลยีนั้นส่งผลท�าให้คนยุคดิจิตอลมีช่อง

ทางในการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อน นั่น

คือการส่ือสารกันผ่านโลกออนไลน์ และนอกจาก

การสื่อสารแล้ว วิธีการเรียนรู้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไป

ด้วยเช่นกัน โดยการเรียนรู้เป็นแบบเปิดกว้างที่มี

การแบ่งปันข้อมูล ความรู้ การให้ค�าปรึกษาหรือ

ค�าแนะน�า เนื่องจากเป็นการสื่อสารโดยผ่านระบบ

เครือข่ายซึ่งไม่จ�าเป็นที่จะต้องเห็นหน้ากัน 

 วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ และอาทร นกแก้ว 

(2557) สาเหตุท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคน

ยุคดิจิทัลนอกจากเร่ืองเทคโนโลยีแล้ว ครอบครัว

ก็เป็นอีกส่วนที่เป็นปัจจัยส�าคัญเพราะครอบครัว
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การเรียนรู้วัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่นผ่านอนิเมชั่นและมังงะของนักศึกษายุคเจเนอเรชั่น Z 
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ได้รับผลกระทบมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี

ท�าให้พ่อ แม่ ที่เกิดยุคเทคโนโลยีแบบอนาล็อก 

(Generation X) และยุคเทคโนโลยี (Generation 

Y) นั้นต ้องออกไปท�างานนอกบ ้านเป ็นส ่วน

ใหญ่ท�าให้ไม่มีเวลาให้กับลูกที่เป็นคนยุคดิจิทัล 

(Generation Z) 

 2 . 2  แนวคิ ด วัฒนธ ร รมสมั ยนิ ย ม 

(Popular Culture)

 ค�าว่า “Popular Culture” มีการใช้ค�า

เรียกในภาษาไทยหลายแบบ เช่น วัฒนธรรมสมัย

นิยม วัฒนธรรมประชานิยม ซึ่งไม่ว่าจะใช้ค�าใด

ก็ตาม การพิจารณาว่าสิ่งๆ นั้นเป็นความนิยมของ

ผู้คนในยุคสมัยหรือเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือไม่

นั้น อาจพิจารณาได้จากเกณฑ์ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ 

 (1) เป็นสิ่งที่ชื่นชอบหรือยอมรับโดยผู้คน

จ�านวนมาก 

 (2) เป็นสิ่งที่ถูกมองว่าต�่าชั้นและไร้คุณค่า

หรือรสนิยมทางศิลปะ

 (3) เป็นสิ่งที่ออกแบบมาหรือสร้างขึ้นเพ่ือ

ให้คนจ�านวนมากชื่นชอบ เพื่อประโยชน์ทางการค้า

และบริโภคนิยม

 (4) เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยผู ้คนเพื่อพวก 

เขาเอง

 Storey John (2006) ได้จัดหมวดหมู ่

ความหมายของวัฒนธรรมสมัยนิยมเป็นกลุ ่มๆ 

หลายกลุ ่ม แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะหมาย

ถึง วัฒนธรรมอะไรก็ตามที่เป็นท่ียอมรับและช่ืน

ชอบของคนจ�านวนมาก ท่ีมีแหล่งก�าเนิดมาจาก

ประชาชน เป็นวัฒนธรรมขนานแท้และดั้งเดิมของ

ประชาชนหรือชาวบ้านร้านตลาดทั่วไป นั่นก็คือ 

วัฒนธรรมประชาชน เช่น ละครโทรทัศน์น�้าเน่า 

รวมไปถึงเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการต่อสู้ต่อรอง 

ช่วงชิงทางอุดมการณ์และผลประโยชน์ของคน

ส่วนใหญ่ในสังคม เช่น การเรียกร้องสิทธิของกลุ่ม 

“หญิงรักหญิง และ ชายรักชาย” โดยได้รับอิทธิพล

ของสื่อมวลชนและการคมนาคมสื่อสารของโลก

สมัยใหม่ที่มีบทบาทส�าคัญในการก่อรูปส่งเสริมให้

วัฒนธรรมแข็งแกร่งขึ้น และเป็นเสมือนกระแส

ท่ีไม่มีรูปแต่สัมผัสได้ บริโภคได้ และใช้อยู่ในชีวิต

ประจ�าวัน 

 วัฒนธรรมสมัยนิยมจะปรากฎอยู ่ทั่วไป 

ในหลายรูปแบบ ได้แก่ วัถตุสิ่งของ เช่น เสื้อสาย

เดี่ยว กล้องดิจิทัล เคสโทรศัพท์ เครื่องเล่นเกม 

รายการโทรทัศน์ เพลง นิยายท่ีได้รับความนิยม 

พฤติกรรม เช่น การเต้นโคเวอร์ การสัก การเจาะ 

เล่นเกมส์ออนไลน์ กระแสความนิยม เช่น แอโรบิค 

อินดี้ นวัตกรรมเทคโนโลยี เหตุการณ์ เช่น การ

ก่อการร้าย ส่วยต�ารวจ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น 

นักการเมือง นักกีฬา นักแสดง

 2.3 ลักษณะสำ�คัญหรือเ น้ือห�ของ

วัฒนธรรมสมัยนิยม

 (1) เป็นวัฒนธรรมแห่งความเป็นไปได้ 

(anything goes) มีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลง และ

เสื่อมสูญไปตามกระแสนิยมของคนในสังคมและ

กาลเวลา 

 (2) เป็นวัฒนธรรมที่ เ ก่ียวข้องกับชีวิต

ประจ�าวัน (ordinary/common culture in the 

realm of everyday life) เป็นเรื่องธรรมดาใน

การด�ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นที่น่าสังเกตว่าชีวิต

ประจ�าวัน เป็นค�าท่ีเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัว

เอง เพราะเป็นค�าที่เข้าใจง่ายเหมือนสิ่งต่างๆ ที่อยู่

รายรอบตัวเองของแต่ละคน ชีวิตประจ�าวันเป็นสิ่งที่

เคลื่อนไหวไปมา
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 (3) เป็นวัฒนธรรมแห่งวัยรุ ่น (culture 

of the youth) วัฒนธรรมสมัยนิยมอาจมีผลกระ

ทบหรือเป็นที่ชื่นชอบโดยผู ้คนทุกเพศทุกวัยทุก

ชนชั้นในสังคม แต่วัฒนธรรมสมัยนิยมส่วนใหญ่จะ

เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะวัยรุ่นและวัย

ท�างานคนกลุ่มนี้มีก�าลังผลิต ก�าลังซื้อ ก�าลังบริโภค 

และก�าลังในการติดตามแสวงหาความสนุกสนาน

รื่นรมย์ของชีวิตที่ได้จากกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยม

รูปแบบต่างๆ ( sucheep.kar ,2552 ) 

 (4) เป็นวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

ทางโลก (culture of the mundane) เป็นเป้าหมาย

และเป็นเครื่องมือในการผลิตและการบริโภคสื่อ 

วัฒนธรรมสมัยนิยมทุกรูปแบบ จึงเกี่ยวข้องกับการ

ก�าไรของธุรกิจการค้า เงินตรา อ�านาจและค่านิยม

ทางสงัคม เพราะเป็นความเกีย่วข้องกบัวถีิชวีติมนุษย์

 (5) เป็นวัฒนธรรมพันธุ ์ผสม (hybrid 

culture) วัฒนธรรมสมัยนิยมเกิดขึ้นจากหลาย

แหล่งที่มา และเกิดจากการดัดแปลงหรือรวม

เอาองค ์ประกอบปลีกย ่อยจากทั้งในและนอก

วัฒนธรรมขึ้นมาแล้วน�าเสนอเพ่ือสร้างกระแสการ

ยอมรับและตอบสนองรูปแบบต่างๆ จากสังคมโดย

การผสมผสาน ดัดแปลง หรือผลิตซ�้าทางวัฒนธรรม

ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย

 (6) เป ็นวัฒนธรรมที่ เ กิดจากรวมกัน

เข้าของการแยกส่วนและแตกตัว (fragmented 

culture) ไม่อาจมองโดยการเน้นการท�าความเข้าใจ

ภาพรวม เน้ือหาท่ีเป็นเอกลักษณ์ในขอบเขตที่

ชัดเจนได้    

 (7) วัฒนธรรมสมัยนิยมเป็นวัฒนธรรม

แห่งการบริโภค (consumers’ culture) หรือเป็น

วัฒนธรรมตลาดซึ่งถูกผลิตเชิงธุรกิจอุตสาหกรรม

ในปริมาณมากและกระจายผลผลิตออกไปสู่กลุ ่ม

ผู ้บริโภคในวงกว้าง เพื่อที่จะสร้างกระแสในการ

บริโภคให้เกิดขึ้นในสังคม 

 (8) เป็นผลผลิตของความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร หรือวัฒนธรรมท่ีได้รับ

อิทธิพลจากสื่อมวลชน (mass media-saturated 

culture) วัฒนธรรมสมัยนิยมจ�านวนมากจึงเป็น

ความจริงที่เกิดจากการน�าเสนอโดยสื่อมวลชน  

( สุมน อยู่สิน ,2555). 

 (9) วัฒนธรรมสมัยนิยมเป็นเรื่องของ

แฟชั่นและกระแสความนิยม (culture of fashion 

and popular trend) วัฒนธรรมสมัยนิยมจึงเกิด

เร็ว ได้รับความนิยมเร็ว รวมทั้งหายไปเร็ว เพราะถูก

แทนท่ีด้วยกระแสอ่ืนท่ีใหม่กว่า และเร้าความสนใจ

ของผู้คนได้มากกว่า 

 (10) วัฒนธรรมนิยมเป็นเรื่องของการ

สร้าง ค้นหา ต่อรอง และผลิตซ�้าตัวตนหรืออัต

ลักษณ์ (battles of cultural identities/selves) 

ผู้คนในกระแสนิยมอยู่เพื่อค้นหา เลือก ต่อรอง และ

หรือปฏิเสธสังกัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ชีวิต 

กลุ่มเพื่อน ครอบครัว ที่ท�างาน ชุมชน

 ธารา จันทร์อนุ (2551) ให้ความหมาย 

ค�าว่า มังงะ (Manga) แปลตรงตัวว่า “ภาพตาม

อารมณ์” ถูกใช้อย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรกหลัง

จากจิตรกรอุคิโยเอะช่ือ โฮกุไซ ตีพิมพ์หนังสือ

ช่ือ“โฮคุไซมังงะ” ในคริสตศตวรรษท่ี 19 อย่างไร

ก็ดีนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มเห็นว่า “มังงะ” อาจ

มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่านั้น โดยมีหลักฐานคือ 

ภาพกิกะ (แปลตรงตัวว่า ภาพตลก) ซึ่งเป็นที่นิยม

ในศตวรรษที่ 12 มีลักษณะคล้ายคลึงกับมังงะใน

ปัจจุบันหลายประการ อาทิ การเน้นที่เนื้อเรื่อง และ

การใช้เส้นที่เรียบง่าย แต่สวยงาม เป็นต้น

 ปัทมา จันทร์เจริญสุข (2552) วัฒนธรรม

ประชานิยมของญี่ปุ่นเป็นท่ีรู้จักและนิยมไปท่ัวโลก

ติดต่อกันเป็นเวลากว่า 20 ปี อันเนื่องมาจากมี

วัฒนธรรมพื้นฐานที่ประณีต เน้นรูปแบบที่สวยงาม 
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อ่อนหวานแต่แฝงความจริงจังอยู ่ด้วย (กล่าวไว้

ใน ขุนทอง อินทร์ไทย, 2532) ทว่า ในช่วงคริสต์

ทศวรรษที่ 2000 เป็นต้นมา กระแสวัฒนธรรม

ประชานิยมญี่ปุ่นที่เคยครองใจคนทั่วโลกถูกเบียด

ขับด้วยกระแสวัฒนธรรมประชานิยมจากประเทศ

เกาหลี ที่ด�าเนินนโยบายส่งออกสินค้าวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประสบความส�าเร็จ

อย่างรวดเร็ว อีกทั้งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง 

(ณัฐพล แสงทอง, 2550) จนส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อสินค้าวัฒนธรรมของญ่ีปุ ่น ประกอบกับการ

ด�าเนินนโยบายชาตินิยมของอดีตนายกรัฐมนตรีจุ

นอิชิโร โคอิสุมิ ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่ประเทศ

ที่เคยถูกญ่ีปุ่นรุกราน อันน�าไปสู่เกิดการประท้วง

อย่างรุนแรงทั้งในประเทศจีน เกาหลี และฟิลิปปินส์ 

ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นในเวทีโลก

 ดังน้ัน เพื่อเป็นการสร้างกระแสความ

นิยมให้กลับคืนมา นายทาโร อาโสะ รัฐมนตรี

ว ่าการกระทรวงการต่างประเทศ จึงประกาศ

นโยบาย ‘เปิดแนวรบด้านวัฒนธรรม’ เมื่อปลายปี 

2006 โดยกล่าวว่า “ในยุคที่สินค้าทางวัฒนธรรม

ของญี่ปุ ่น ได้แก่ หนังสือการ์ตูน (Manga) และ

ภาพยนตร์การ์ตูน (Anime) รวมทั้งสินค้าอื่นๆ 

อีกมากมาย เริ่มได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

จากต่างชาติตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระทรวง

การต่างประเทศของญ่ีปุ่นจึงต้องการใช้ประโยชน์

อย่างคุ้มค่าในฐานะเครื่องมือดึงดูดความสนใจจาก

นานาชาติต่อดินแดนอาทิตย์อุทัย ซึ่งมีนัยส�าคัญว่า

จะประสบความส�าเร็จอีกครั้ง

3. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
 ( 1 )  เพื่ อ ศึ กษาลั กษณะการ เ รี ยนรู ้

วัฒนธรรมสมัยนิยมผ ่านสื่ อทั้ งสองแบบของ

นักศึกษายุคเจเนอเรชั่น Z

 (2) เพื่อศึกษาประเภทของอนิเมชั่นและ 

มังงะที่ได้รับความนิยม

4. วิธีดำ�เนินง�นวิจัย
 4.1 ก�รเลือกกลุ่มตัวอย่�ง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาญี่ปุ ่น

ธุรกิจ 4 ช้ันปี ช่วงอายุตั้งแต่ 17 – 25 ปี จ�านวน 

104 คน ประกอบด้วย นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ�านวน 

32 คน ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 30 คน ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 

22 คน และชั้นปีที่ 4 จ�านวน 20 คน

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้แก่

 (1) แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม

 (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการเรียนรู ้

วัฒนธรรมสมัยนิยมด้านต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น 

ผ่านสื่ออนิเมชั่นและมังงะ โดยท�าการวิเคราะห์

ลักษณะของวัฒนธรรมสมัยนิยมตามแนวคิดของ 

Storey John มาใช้ในการสร้างชุดค�าถามรวมท้ัง

สิ้น 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านภาษาศาสตร์ (2) ด้าน

ภูมิศาสตร์ (3) ด้านค่านิยมและความเช่ือ (4) ด้าน

พฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม (5) ด้านการ

บริโภค (6) ด้านกีฬา แฟช่ัน และสันทนาการ (7) 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ (8) ด้านศิลปะ

และสถาปัตยกรรม รวมท้ังหมด 33 ข้อ เพื่อวัด 

เจตคติของนักศึกษาถึงระดับการเรียนรู้ โดยแบ่ง

เป็น 5 ดับ ได้แก่ 5 ระดับการเรียนรู้มากท่ีสุด 4 

ระดับการเรียนรู้มาก 3 ระดับการเรียนรู้ปานกลาง 

2 ระดับการเรียนรู้น้อย และ 1 ระดับการเรียนรู้

น้อยที่สุด โดยมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .95
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ต�ร�งที่ 1 ตัวอย่�ง แบบสอบถ�มก�รเรียนรู้วัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่นผ่�นอนิเมชั่นหรือมังงะ

(5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยที่สุด)

ประเด็นคำ�ถ�ม 5 4 3 2 1

ด้�น

ภ�ษ�ศ�สตร์

1. คุณได้เรียนรู้ค�าศัพท์ ประเภทต่างๆ ในภาษาญี่ปุ่น 

เช่นค�านาม ค�ากรยิา ค�าวเิศษณ์ ศัพท์แสลงผ่านอนเิมช่ัน 

หรือมังงะ

2. คุณได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นผ่านอนิเมชั่น

หรือมังงะ

3. คุณได้เรียนรู้ส�าเนียงภาษาญี่ปุ่นผ่านอนิเมชั่นหรือ  

มังงะ

4. คุณได้เรียนรู้ระดับของการใช้ค�า อย่างภาษาพูดและ

ภาษาสุภาพ ผ่านอนิเมชั่นหรือมังงะ

5. คุณได้เรียนรู้การใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมาย 

เช่นรูปภาพหรือป้ายประกาศต่างๆ ผ่านอนิเมชั่นหรือ

มังงะ

ประเด็นคำ�ถ�ม 5 4 3 2 1

ด้�นพฤติกรรม

และ 

คว�มสัมพันธ์

ท�งสังคม

1. คุณได้เรียนรู้พฤติกรรมการแยกตัวออกจากสังคม 
(ひきこもり)  ผ่านอนิเมชั่นหรือมังงะ

2. คุณได้เรียนรู้พฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยไม่ท�างานหรือ

เรียนหนังสือ (ニート) ผ่านอนิเมชั่นหรือมังงะ

3. คุณได้เรียนรู้พฤติกรรมการกลั่นแกล้งกันของ

นักเรียน ผ่านอนิเมชั่นหรือมังงะ

ด้�นก�ร

บริโภค

1. คุณได้เรียนรู้วัรฒนธรรมการกินอาหารเย็นร่วมกัน

ของคนในครอบครัวญี่ปุ่น ผ่านอนิเมชั่นหรือมังงะ

2. คุณได้เรียนรู้ประเภทของอาหารหรือขนมที่ได้รับ

ความนิยมในปัจจุบันผ่านอนิเมชั่นหรือมังงะ

3. คุณได้เรียนรู้วิธีการการซดบะหมี่ที่ยิ่งเสียงดังยิ่ง

หมายถึงการชื่นชมคนท�าอาหาร
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 4.3 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

 (1) ศึกษาข้อมูลและเอกสารงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง 

 (2) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

 (3) ท�าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัววอย่างซ่ึง

เป็นนักศึกษาจ�านวนทั้งสิ้น 104 คน 

 (4) วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าสถิติร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน

ทางเดียว (F-test)

 4.4 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 (1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์หาการแจกแจง

ความถี่และค่าร้อยละ

 (2) การหาความสมัพันธ์ระหว่างสองตัวแปร 

อย่างเช่น ประเภทของอนเิมชัน่และมงังะกบัระยะเวลา 

ที่ใช้ในการเสพสื่อทั้งสองชนิด ด้วยโปรแกรม SPSS 

 (3) เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเภทของอนิเมชั่นและมังงะกับโดยใช ้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 

Anova) ทดสอบความมีนัยส�าคัญความแตกต่าง

ระหว่างตัวแปรที่มากกว่าสองกลุ ่ม ด้วยค่าสถิติ

ทดสอบ F-test

5. ผลก�รวิจัย
 5.1 คว�มถีใ่นก�รอ่�นมังงะหรอืดูอนเิมช่ัน 

ผ่�นสื่อออนไลน์

 จากตารางพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมี

ความถี่ในการอ่านมังงะหรือดูอนิเมชั่นนานๆ ครั้ง

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.28 รองลงมาคืออ่าน

ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 31.94 ถัดมา คือ 2-4 วันครั้ง 

และ 5-7 วันครั้ง มีจ�านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 

13.89 ตามล�าดับ

 5.2 ประเภทของอนิเมช่ันและมังงะท่ีได้

รับคว�มนิยมจ�กนักศึกษ�

 งานวิจัยชิ้นนี้ได้แบ่งประเภทของอนิเมชั่น 

และมังงะตามประเภทท่ีครอบคลุมช่วงอายุของ

กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นวัยรุ่นยุคเจเนอเรชั่น Z มาก

ที่สุด ได้แก่ 

 (1) กลุ ่มเป้าหมายเด็กผู ้ชายหรือโชเน็น 

少年  ที่ เน ้นกลุ ่มเด็กผู ้ชายช่วงอายุ 17-24 ป ี

ซึ่งครอบคลุมแนวเนื้อเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อสู ้

การผจญภัย กีฬา รวมไปถึงการ ์ตูนตลก เช ่น  

วันพีซนารูโตะ โทริโกะ บาคุมัง บลีช เด็ทโน้ต  

ดราก้อนบอล ฯลฯ (ปิยวรรณ สมบูรณ์ดี. 2550 )

จากตารางพบว่ามังงะและอนิเมช่ันประเภทนี้ได้รับ

ต�ร�งที่ 2 แสดงคว�มถี่ในก�รอ่�นมังงะหรือดูอนิเมชั่นผ่�นสื่อออนไลน์

คว�มถี่ในก�รอ่�นมังงะหรือดูอนิเมชั่น จำ�นวน (คน) ร้อยละ

ทุกวัน 31 31.94

2-4 วันครั้ง 18 13.89

5-7 วันครั้ง 18 13.89

มากกว่า 7 วันครั้ง 37 40.28

รวม 104 100.00
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เช่น โดราเอม่อน โปเกม่อนหรือ โทะโทะโระ ซึ่งเป็น

ยุคสมัยที่กระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมจากประเทศ

ญี่ปุ ่นในประเทศไทยได้รับความนิยมสูงไม่เฉพาะ

แต่กับมังงะหรืออนิเมชั่นเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าตัว

ตนของวัฒนธรรมนี้ ยังคงฝังรากหยั่งลึกอยู่ในสังคม

ไทยมาอย่างเข้มแข็งแม้ว่า เทคโนโลยีจะพลวัตไป

อย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีมานี้ก็ตาม 

 นอกจากนี้ การ์ตูนท่ีมีเนื้อหาให้คติสอนใจ 

และไม่มพีษิภยัซึง่ถึงแม้อวสานไปแล้วก็ยงัเป็นเครือ่งมอื 

ที่สังคมใช้เรียนรู้แง่มุมต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมได้

เป็นอย่างด ี( ชวรินทร์ ศิลปะสุวรรณ, 2558)

 (3) กลุ่มเป้าหมายเด็กผู้หญิงหรือโชโจะ 

少女 ที่เน้นกลุ่มเด็กผู้หญิงช่วงอายุ 17-24 ปี แนว

เนื้อเรื่องโดยมากจะเกี่ยวกับชีวิตในวัยเรียนและ

ตัวเอกเป็นเด็กสาว และบางเรื่องจะสอดแทรก

ตัวละครชายรักชาย หรือหญิงรักหญิงเข้าไปด้วย 

เช่น แวมไพร์ไนท์ ซึบาสะ โครนิเคิล คะระสุ โนะ  

คะเม็ง ถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มท่ีได้รับความนิยมน้อย

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 18.06 แต่ก็แสดงให้เห็นว่าเกิด

การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมสมัยนิยมในแบบ

ของวัยรุ ่น (culture of the youth) จากญี่ปุ ่น

เข้าสู่วัยรุ ่นไทยในยุคเจเนอเรชั่น Z อย่างชัดเจน 

ความนิยมจากนักศึกษากลุ่มประชากรมากที่สุดคิด

เป็นร้อยละ 51.39 ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากการ์ตูน

ประเภทนี้ได้รับความนิยมมาจากประเทศแม่อย่าง

ญี่ปุ่นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสวัฒนธรรม

สมัยนิยมที่แพร่หลายเข้าสู่ประเทศไทยในหลายๆ 

สื่อ และมีการโอนย้ายไปยังวัฒนธรรมการบริโภค 

ในหลากหลายรูปแบบ อย่างเกม ของเล่นหรือการ

คอสเพลย์แต่งตัวเลียนแบบตัวละคร ซึ่งช่วยกระตุ้น

ให้ความนิยมแพ่กระจายสู่วัยรุ่นยุคเจเนอเรชั่น Z 

ได้ง่ายมากขึ้น  

 (2) กลุม่เป้าหมายเด็กหรอืโคะโดะโมะมเุคะ 

子供向け ที่ เน ้นกลุ ่มเ ด็กทั้ งสองเพศในช ่วง 

อายุ 3-17 ปี ที่เน้นเนื้อหาที่ให้ความบันเทิงมีคติ 

สอนใจและมีแง่คิด เช่น เซเลอร์มูล เบย์เบลด 

โปเกม่อน โดราเอม่อน มารูโกะ เคโรโระ โทะโทะโระ 

เป็นต้น จากตารางที่ชี้ให้เห็นว่าแม้กลุ่มเป้าหมาย

ท่ีตอบแบบสอบถามจะเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงอายุ  

17-24 ก็ตาม แต่กลับได้รับความนิยมเป็นอันดับ

สอง เมื่อวิเคราะห์จากค�าตอบรายชื่อของมังงะและ

อนิเมชั่นที่นักศึกษาตอบมาพบว่า มีถึงร้อยละ 30 

ที่เป็นมังงะหรืออนิเมชั่นที่ถือก�าเนิดขึ้นมาตั้งแต่ยุค

สมัยเจเนอเรชั่น Y หรือช่วง พ.ศ. 2523 – 2540 

ต�ร�งที่ 3 แสดงคว�มนิยมของนักศึกษ�ที่มีต่อมังงะและอนิเมชั่นประเภทต่�งๆ 

ประเภทของอนิเมชั่นและมังงะ 

ที่ได้รับคว�มนิยมจ�กนักศึกษ�
จำ�นวน (คน) ร้อยละ

เด็กผู้ชาย（少年） 48 51.39

ส�าหรับเด็ก（子供向け） 33 30.56

เด็กผู้หญิง（少女） 23 18.06

รวม 104 100.00
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การเรียนรู้วัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่นผ่านอนิเมชั่นและมังงะของนักศึกษายุคเจเนอเรชั่น Z 
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เนื่องจากเมื่อท�าการวิเคราะห์เนื้อเรื่องจากค�าตอบ

ของนักศึกษาที่เลือกเสพการ์ตูนแนวนี้พบว่าเกิน

กว่าครึ่งนั้นมีฉากตัวละครเพศเดียวกันชอบพอกัน

อยู่ด้วย ซ่ึงปรากฏให้เห็นได้จากสื่อสองรูปแบบนี้

มากที่สุดกว่าสื่อชนิดอื่นๆ

 จากตาราง 4 พบว่า เพศหญิงมีความถี่ใน

การอ่านมังงะหรือดูอนิเมชั่น มากท่ีสุด รองลงมา

เป็นเพศชาย และเพศหญิงมีระยะเวลาในการอ่า

นมังงะหรือดูอนิเมชั่น มากที่สุด และรองลงมาคือ

เพศชาย

   จากตาราง 5 พบว่า ระยะเวลาในการอ่าน 

มังงะหรือดูอนิเมชั่นเมื่อจ�าแนกตามสถานภาพทาง

เพศ ปรากฏผลดังนี้

 เวลาในการอ่านน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ผู ้ที ่

ชอบอ่านมากท่ีสุดได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

75.00 ที่เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 25.00

 เวลาในการอ่าน 1-2 ช่ัวโมง ผู้ท่ีชอบอ่าน

มากที่สุดได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ที่

เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.33

 เวลาในการอ่าน 2-3 ช่ัวโมง ผู้ท่ีชอบอ่าน

มากที่สุดได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ที่

เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.33

 เวลาในการอ่านมากกว่า 3 ชั่วโมง ผู้ที่ชอบ

อ่านมากที่สุดได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.00 

ที่เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20.00 

ต�ร�งที่ 4 เปรียบเทียบเพศกับคว�มถี่และระยะเวล�ในก�รเสพมังงะและอนิเมชั่น

เพศ Mean Std. Deviation

ความถี่ในการอ่านมังะหรือดูอนิเมชั่น ชาย 1.60 0.99

หญิง 3.02 1.20

ความยาวนานในการอ่านมังงะหรือดูอนิเมชั่น

 

ชาย 2.45 1.05

หญิง 2.58 1.16

ต�ร�งที่ 5 เปรียบเทียบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเพศ และระยะเวล�ในก�รอ่�นมังงะหรือดูอนิเมชั่น

เพศ
น้อยกว่� 1ชม. 1-2 ชม. 2-3 ชม. ม�กกว่� 3 ชม.

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ

ช�ย 4 25.00 7 33.33 5 33.33 4 20.00

หญิง 12 75.00 14 66.67 10 66.67 16 80.00

รวม 16 100.00 21 100.00 15 100.00 20 100.00
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 5.3 แสดงค่�สถิติท่ีใช้ในก�รทดสอบ

สมมติฐ�นของก�รเปรียบเทียบคว�มแตกต่�ง

ของก�รเรียนรู้วัฒนธรรมด้�นต่�งๆ ทั้ง 8 ด้�น

 เมือ่ท�าการเรียงล�าดับ การเรยีนรู้วฒันธรรม 

สมัยนิยมญี่ปุ่นที่นักศึกษาไทยในปัจจุบันได้เรียนรู้ 

ผ่านอนิเมชั่นและมังงะ ตามด้านต่างๆ จากมาก

ที่สุดไปหาน ้อยที่สุดจะได ้ผลลัพธ ์ออกมาดังนี้  

ด้านค่านิยมและความเชื่อ > ด้านพฤติกรรมและ

ความสัมพันธ์ทางสังคม > ด้านภูมิศาสตร์ > ด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี > ด้านการบริโภค > 

ด้านกีฬา แฟช่ันและสันทนาการ > ด้านศิลปะและ

สถาปัตยกรรม > ด้านภาษาศาสตร์

 วัฒนธรรมด้านค่านิยมและความเชื่อเกิด

การเรียนรู้อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (3.97) รอง

ลงมาคือ ด้านพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทาง

สังคม (3.84) โดยประเภทของอนิเมชั่นและมังงะ

ที่นักศึกษาเห็นว่าท�าให้เกิดการเรียนรู ้มากที่สุดก็

คือ ประเภท โคะโดะโมะมุเคะ (子供向け) ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งถึง 6 ด้านจากทั้งหมด 

8 ด้าน อย่างไรก็ตาม จากตารางที่ 3 บ่งชี้ว่าแนว

อนิเมช่ันและมังงะท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดจาก

นักศึกษาคือแนวเด็กผู้ชายหรือโชเนน แต่เมื่อถาม

ถึงการเรียนรู ้ด้านวัฒนธรรมสมัยนิยมกลับกลาย

เป็นแนวส�าหรับเด็กที่ผู ้ตอบเห็นว่าได้ประโยชน์

และเกิดการซึมซับวัฒนธรรมมากท่ีสุด ท้ังนี้เมื่อ 

พจิารณาจากข้อมลูท่ีถามนกัศกึษาว่าช่ืนชอบอนเิมช่ัน 

และมังงะเรื่องใดมากท่ีสุดซ่ึงเป็นค�าถามปลายเปิด

ในแบบสอบถามส่วนท่ีหนึ่งจะพบว่า นักศึกษาท่ี 

ช่ืนชอบอนิเมช่ันและมังงะประเภทส�าหรับเด็กนั้น

ส่วนใหญ่หยิบยกช่ือของการ์ตูนท่ีมีอายุมากกว่า 20 

ปีขึ้นมาตอบ เช่นเรื่อง โดราเอม่อน โทะโทะโระ  

มารูโกะจังเป็นต้น 

 เมื่อวิเคราะห์ตามหลักการด้านวัฒนธรรม

สมัยนิยมของ Storey John ท่ีกล่าวว่าลักษณะ

ท่ีเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยนิยม

นั้นคือการเป็นวัฒนธรรมที่หลงเหลือมาจากการ

ตีความหรือช้ีน�าของกลุ่มชนช้ันน�าในสังคม ในแง่นี ้

ต�ร�งที่ 6 ค่�เฉลี่ยก�รเรียนรู้วัฒนธรรมสมัยนิยมจำ�แนกต�มประเภทของอนิเมชั่นและมังงะ

ก�รเรียนรู้วัฒนธรรมสมัยนิยม ประเภทของอนิเมชั่น

และมังงะ

Mean S.D. F P

(1) ด้านภาษาศาสตร์ โคะโดะโมะมุเคะ 3.42 0.72 1.21 0.42

(2) ด้านภูมิศาสตร์ โคะโดะโมะมุเคะ 3.95 1.05 0.37 0.69

(3) ด้านค่านิยมและความเชื่อ โคะโดะโมะมุเคะ 4.12 1.09 1.10 0.60 

(4) ด้านพฤตกิรรมและความสมัพนัธ์ทางสงัคม โคะโดะโมะมุเคะ 4.01 1.11 0.55 0.63

(5) ด้านการบริโภค โคะโดะโมะมุเคะ 3.87 1.14 2.32 0.48

(6) ด้านกีฬา แฟชั่นและสันทนาการ โชเนน 3.71 1.12 0.56 0.60

(7) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โคะโดะโมะมุเคะ 3.91 1.11 1.53 1.05

(8) ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม โชโจะ 3.66 0.85 0.24 0.79

หมายเหตุ: แสดงเฉพาะประเภทที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนรู้สูงสุด
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คณะผู้วิจัยเห็นว่า สาเหตุหลักที่อนิเมชั่นและมังงะ

แนวส�าหรับเด็กยังคงมีอิทธิพลต่อวัยรุ ่นสมัยใหม่

มากเช่นน้ี ทั้งๆ ที่การ์ตูนประเภทน้ีแพร่กระจาย

เข้ามาสู่สังคมไทยมาตั้งแต่สมัยคนยุคเจเนอเรชั่น Y 

หรือช่วง พ.ศ. 2523-2540 นอกจากจะเป็นเพราะ

ความโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นเองแล้ว น่าจะเกิดจาก

การที่กลุ่มชนชั้นน�ารุ ่นเจเนอเรชั่น Y ซึ่งได้กลาย

เป็นผู้ใหญ่ในยุคสมัยน้ีแล้ว ยังให้ความส�าคัญและ

สนับสนุนให้การ์ตูนประเภทนี้ยังคงอยู่ได้ในสังคม 

ไทย อันจะเห็นได้จากการที่อนิเมชั่นและมังงะแนว

ส�าหรับเดก็หลายๆ เร่ืองอย่าง โปเกม่อน โดราเอม่อน 

มารูโกะจัง หรือดรากอนบอล (ยุคแรก) ยังคงถูกน�า

เสนอผ่านสื่อต่างๆ มาตลอดเป็นระยะๆ แม้ว่าจะ

ผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ตาม 

 อีกด้านหนึ่ง วัฒนธรรมด้านที่มีค่าเฉลี่ย

การเรียนรู้ต�่าที่สุดคือ ด้านภาษาศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย 

= 3.21) และเมื่อวิเคราะห์ระดับการเรียนรู้ลงไป

ในรายละเอียด พบว่า การเรียนรู้เกี่ยวกับค�าศัพท์

ภาษาญี่ปุ ่น อย่างเช่น ค�านาม ค�ากริยา ค�าศัพท์

แสลง มีค่าทางสถิติสูงที่สุดในชุดค�าถามด้านนี้ (ค่า

เฉล่ีย = 3.56) ส่วนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นน้อยท่ีสุด

คือ ด้านไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น (ค่าเฉลี่ย = 2.89) 

คณะผู้วิจัยมองว่าส�าหรับคนยุคเจเนอเรชั่น Z และ

คนในยุคสมัยต่อๆ ไปที่เติบโตมาท่ามกลางปริมาณ

ของมูลอันมากมายมหาศาลทางสื่อออนไลน์ การ

เรียนรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นด้วยสื่ออย่างอนิเมชั่นและมัง

งะน้ันไม่น่าจะท�าให้เกิดผลที่ดีเท่าที่ควร เนื่องจาก

พฤติกรรมที่ไม่สามารถจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้

นานๆ ของผู้คน จะส่งผลให้การเรียนรู้ค�าศัพท์จะ

เป็นเรื่องยากต่อการจดจ�า 

 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากล�าดับผล

การเรียนรู ้มากที่สุดสองอันดับแรก สื่อทั้งสองยัง

คงมีประสิทธิภาพต่อการส่งเสริมการเรียนรู ้ด้าน

วัฒนธรรมสมัยนิยมท่ีไม่ใช่วัตถุ ( non-material 

culture ) อย่างด้านค่านิยม ความเชื่อ หรือ

ความสัมพันธ์ทางสังคมของชาวญ่ีปุ่น เนื่องด้วย

วัฒนธรรมด้านนี้เป็นสิ่งท่ีเป็นของมวลชน ได้รับ

การยอมรับจากคนจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอนิ

เมช่ันหรือมังงะประเภทใดก็ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ

วัฒนธรรมด้านนี้เหมือนกันหมด

 การเรียนรู้วัฒนธรรมสมัยนิยมด้านต่างๆ 

ของนักศึกษาผ่านอนิเมชั่นและมังงะแนวเด็กผู้หญิง 

หรือโชโจะ 少女 มีค่าสถิติต�่าที่สุด คือค่าเฉลี่ย 3.52 

โดยมีค่าทางสถิติสูงสุดในด้านเดียวคือศิลปะและ

สถาปัตยกรรม ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าการ์ตูนแนวนี้

เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพเป็นหลัก บทพูดน้อย และ

เน้นเรื่องราวเสมือนจริง จึงโด่ดเด่นด้วยศิลปะแขนง

ต่างๆ ที่สื่อออกมา ซึ่งถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดการเรียน

รู ้เก่ียวกับวัฒนธรรมสมัยนิยมของญ่ีปุ่นน้อยท่ีสุด

ในเชิงสถิติส�าหรับนักศึกษา แต่คณะผู้วิจัยกลับเห็น

ว่า เมื่อมองด้วยบริบททางสังคมศาสตร์และแนวคิด

ทางลักษณะส�าคัญด้านวัฒนธรรมสมัยนิยมแล้วน้ัน

พบว่าอนิเมชั่นและมังงะประเภทนี้เต็มไปด้วยสาระ

ส�าคัญที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมสมัยนิยมมากที่สุด 

ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�า

วัน (ordinary/common culture in the realm 

of everyday life) เป็นวัฒนธรรมแห่งวัยรุ ่น 

(culture of the youth) เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมทางโลก (culture of the mundane) 

เป็นวัฒนธรรมพันธุ์ผสม ( hybrid culture) เน้น

เรื่องของแฟชั่นและกระแสความนิยม (culture 

of fashion and popular trend)  วัฒนธรรมท่ี

นิยมการสร้าง ตัวตนหรืออัตลักษณ์ (battles of 

cultural identities/selves)
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ต�ร�งที่ 7 ก�รเรียนรู้ที่มีค่�เฉลี่ยสูงสุดเมื่อแจกแจงต�มประเด็นคำ�ถ�ม

ด้�นก�รเรียนรู้ ประเด็นที่มีค่�เฉลี่ยก�รเรียนรู้ม�กที่สุด

(1) ภาษาศาสตร์ ค�าศัพท์

(2) ภูมิศาสตร์ จังหวัดที่มีชื่อเสียง

(3) ค่านิยมและความเชื่อ การตรงต่อเวลา

(4) พฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม การท�าความเคารพ

(5) ด้านการบริโภค อาหารที่ได้รับความนิยม

(6) กีฬา แฟชั่นและสันทนาการ อุปกรณ์เกมเครื่องต่างๆ 

(7) นวัตกรรมและเทคโนโลยี อุปกรณ์ไอที

(8) ศิลปะและสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างที่เป็นแลนมาร์คส�าคัญ

ต�ร�งที่ 8 ค่�เฉลี่ยก�รเรียนรู้เมื่อแยกต�มเพศ

ด้�นก�รเรียนรู้ เพศช�ย เพศหญิง

(1) ภาษาศาสตร์ 3.72 3.51

(2) ภูมิศาสตร์ 3.80 3.40

(3) ค่านิยมและความเชื่อ 3.56 3.08

(4) พฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม 3.48 3.07

(5) ด้านการบริโภค 4.18 3.32

(6) กีฬา แฟชั่นและสันทนาการ 3.58 3.43

(7) นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.90 3.51

(8) ศิลปะและสถาปัตยกรรม 3.70 2.93

เฉลี่ย 3.74 3.26

 จากผลการวิจัยพบว่า แม้เพศหญิงจะม ี

ระยะเวลาและความถ่ีในการเสพสือ่ทัง้สองชนดิอย่าง 

มังงะและอนิเมช่ันโดยเฉลี่ยมากกว่าเพศชายก็ตาม 

แต่ทว่า ผลการเรียนรู้ที่ปรากฏกลับกลายเป็นเพศ

ชายที่มีค่าเฉลี่ยในการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ที่

สอดแทรกอยู่ภายในสื่อด่ังกล่าว โดยรวมมากกว่า

เพศหญิง ซึ่งถ้ามองในแง่พฤติกรรมผู้วิจัยมีความ

เห็นว่าเพศหญิงนั้นอาจจะใส่ใจในเนื้อเรื่องและมี

ความคล้อยตามกับตัวละครหรือมีอารมณ์ร่วมกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมังงะและอนิเมชั่นท�าให้วัตถุ

ปประสงค์หลักในการเสพจึงมีแนวโน้มด้านเนื้อหา

และอารมณ์ร่วมเป็นหลัก ในขณะท่ีเพศชายในยุค

เจเนอเรชั่น Z กลับเลือกที่จะมองภาพกว้างๆ ที่

ปรากฏออกมาว่าจะเป็นด้านสังคมหรือวัฒนธรรม 

และซึมซับสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ได้ชัดเป็นรูปธรรม

มากกว่าเพศหญิงนั่นเอง 
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การเรียนรู้วัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่นผ่านอนิเมชั่นและมังงะของนักศึกษายุคเจเนอเรชั่น Z 
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

6. สรุป 
 ท ่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงไปอย ่าง

รวดเร็วของรูปแบบการด�าเนินชีวิตและการศึกษา

เรียนรู้ของผู ้คนในยุคเจเนอเรชั่น Z เครื่องมือท่ี

เรียกว่าอนิเมชั่นและมังงะก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนวิธีการ

เข้าถึงไปสู่สื่อออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ มองผิวเผิน 

สังคมทั่วไปอาจจะเห็นว ่าสื่อทั้งสองเป ็นเพียง 

สิ่งตอบสนองความบันเทิงของวัยรุ ่นยุคนี้เท่านั้น 

แต่หากวิเคราะห์ลงไปแล้วอนิเมชั่นและมังงะกลับ

มีบทบาทหน้าที่มากกว่านั้นในแง่การเป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่ส�าคัญและเป็นเคร่ืองมือท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยให้ผู้เสพได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมสมัยนิยมด้านต่างๆ ของประเทศญี่ปุ ่น

ไปพร้อมกับความบันเทิงไม่ว่าจะเป็น อนิเมชั่น 

หรือมังงะแนวใดก็ตามเพราะนอกจากจะเป ็น

วัฒนธรรมหลักของชาวญี่ปุ่นมาช้านานแล้ว ทั้งสอง

สื่อก็ได้กลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสมัยนิยมของ

ประเทศไทยด้วยเช่นกัน 

 นอกจากนี้เมื่อเทคโนโลยีของโทรศัพท์

มือถือและอินเตอร์เน็ตพัฒนามาจนท�าให้ผู้ใช้งาน

สามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ตลอดเวลาด้วยแล้ว  

อนิเมช่ันและมังงะจ�านวนมากมายก็ได้หลั่งไหล 

เข ้าสู ่สังคมไทยได ้ง ่ายดายยิ่ง ข้ึนพร ้อมกันกับ 

กลุ่มผู้คนที่คลั่งไคล้ในการ์ตูนทั้งสองรูปแบบต่าง

ก็น�าอนิเมช่ันและมังงะท่ีตนช่ืนชอบมาแปลเป็น

ภาษาไทยหรือใส่บทพากย์เป็นภาษาไทย ท�าให ้

อนิเมชั่นและมังงะถูกหล่อหลอมเข้ากับวิถีของ

การด�าเนินชีวิตของผู้คนในยุค เจเนอเรชั่น Z ใน 

วงกว้างมากยิ่งข้ึน ถึงแม้ประเภทของอนิเมช่ันและ

มังงะที่ได้รับความนิยมจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับ

การเรียนรู้วัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ ่นในระดับ

ที่แตกต่างกันออกไปก็ตาม แต่หากเปรียบเทียบ

กับสื่อด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เพลง ภาพยนตร์ 

หรือเกมจากประเทศญี่ปุ ่นแล้ว อาจกล่าวได้ว่า 

อนิเมชั่นและมังงะเป็นแหล่งเรียนรู ้และใช้เข้าถึง 

ตัวตนของชาวญี่ปุ่นได้ง่ายและเหมาะกับพฤติกรรม

ของวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยมากที่สุด 
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อุตสาหกรรมวัฒนธรรมกับความหลากหลายของ
วัฒนธรรมคาวาอ้ี : คาแรกเตอร์เฮลโลคิตต้ี คุมะมง

 คำ� สำ�คัญ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม, ความหลาก
หลาย, คาวาอี้, เฮลโลคิตตี้, คุมะมง

บทคัดย่อ

บทความนี้ให้ข้อมูลและความรู ้พื้นฐาน

เก่ียวกับวัฒนธรรมคาวาอี้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ 

วฒันธรรมป๊อบญ่ีปุน่ และเป็นวฒันธรรมทีมี่ภมูหิลงัทาง 

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน รูปแบบของวัฒนธรรม

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคม ยุคสมัยและ 

ตัวบุคคล ส่งผลให้วัฒนธรรมคาวาอี้มีลักษณะท่ี 

แตกต่างกนัอย่างหลากหลาย เพราะสาเหตุหรือปัจจยั 

ใดนั้น ยังไม่ปรากฎหลักฐานที่สามารถอธิบายได้

อย่างชัดเจน การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ถึงสาเหตุและปัจจัยที่ท�าให้วัฒนธรรมคาวาอี้เกิด

ความหลากหลาย ผ่านเอกสารงานเขียนและหลัก

ฐานต่างๆ รวมไปถึงหนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์

การ์ตูน และเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่น 

มีขอบเขตเวลาของการศึกษาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 

จนถึงปัจจุบัน 

จากการศึกษาพบว่าความเจริญก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้ ง ท่ี  2 เป ็น

สาเหตุและป ัจ จัยส� าคัญ ท่ีท� า ให ้ รูปแบบของ

วัฒนธรรมคาวาอี้มีความหลากหลาย เพราะถูก

เปลี่ยนแปลงกลายเป็นสินค้า และถูกขับเคลื่อน 

ผลักดันโดยสังคมบริโภคนิยม ที่ต ้องการสร้าง

คุณค ่าและความแตกต ่างให ้แก ่ตนเอง จึงมี

การสร้างสินค้าคาวาอี้ ในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมา

มากมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู ้บริโภค อีกประการหนึ่งคือการยกระดับการ

ส ่งออกสินค ้าเชิงวัฒนธรรมให ้ มีความส�าคัญ

มากยิ่งข้ึนจากภาครัฐญี่ปุ ่น ได้น�าพาวัฒนธรรม 

คาวาอ้ีเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม โดย

เชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยว ซึ่งมีความสัมพันธ์

กับท้องถิ่นนิยม วัฒนธรรมคาวาอี้จึงกลายเป็น

สัญลักษณ์ของเมือง เมื่อถูกน�าไปผสมผสานกับ

วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ส่งผล 

ให้รูปแบบของวัฒนธรรมคาวาอี้เกิดความหลาก

หลายตามไปด้วย อีกทั้งการส่งออกสินค้าวัฒนธรรม

คาวาอี้ไปต่างประเทศ ท�าให้เกิดการผสมกลมกลืน

ทางวัฒนธรรมระหว ่างวัฒนธรรมคาวา อ้ีกับ

วัฒนธรรมต่างชาติ จึงท�าให้รูปแบบของวัฒนธรรม

คาวาอี้เกิดความแตกต่างและมีความหลากหลาย

มากยิ่งขึ้น
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Culture Industry and the Diversity of Kawaii 
Culture: Characters : Hello Kitty and Kumamon
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Culture industry, Diversification, 
Kawaii, Hello kitty, Kumamon

Abstract

 This paper provides information 

and fundamental knowledge of Kawaii 

(cute) culture, which is a part of the pop 

culture in Japan, which has a long historical 

background. The Kawaii culture has been 

transformed by the changes of society, time 

and people, which became the diversity 

of Kawaii. Thus there is still no reason  

apparent as to why the diversity of Kawaii 

had occurred in Japan. The objective of 

this study was to explore the causes of the 

diversity development in the Kawaii culture 

by examining academic documents and 

other materials, including comics, films and 

web-sites. In addition, the research mainly 

focused on the Kawaii culture from the 

1960s to the present. 

 The  s tudy  showed  tha t  t he  

transformations of the Kawaii culture were 

led by the changes of Japanese society, 

industries, and governmental policies after 

World War II. The concept of Kawaii culture 

were transformed into products in various 

forms to respond to the consumers’ needs. 

Additionally, Kawaii culture was expanded 

to cultural products, by the Japanese  

government. It was linked to tourism which 

is related to the localism value, so Kawaii 

culture became the towns’ symbols.  

And after linking into the various assorted  

cultures, then came the diversity of Kawaii 

culture.  Additionally, exportation of the 

Kawaii products to other countries, created 

the assimilation between Kawaii culture  

and foreign culture, which finally led to  

differentiation and diversity of Kawaii.
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อุตสาหกรรมวัฒนธรรมกับความหลากหลายของวัฒนธรรมคาวาอี้ : คาแรกเตอร์เฮลโลคิตตี้ คุมะมง

1 วัฒนธรรมคาวาอี้ หมายถึง วิถีชีวิตและมุมมอง รวมทั้งการด�าเนินชีวิตที่มีส่วนผสมกันอย่างลงตัวของความใจดี มีเมตตา นุ่มนวลอ่อนหวาน ความน่ารัก
น่าใคร่ น่าชื่นชม อ่อนแอ เปราะบาง ต้องการการปกป้อง ปรับตัวได้ มีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเอง น่าสนใจ บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา

2 “คาวาอี้”หมายถึง ความน่ารักหรือสิ่งที่มีขนาดเล็ก รูปร่างกลม น่ารัก บอบบาง น่าทะนุถนอม มีความเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งและอ่อนเยาว์ไร้เดียงสา
3 คาวาอี้สไตล์ หมายถึง รูปแบบของบุคคล แฟชั่นการแต่งกาย การ์ตูนมังงะและอานิเมะ ตัวการ์ตูนคาแรกเตอร์ ที่เน้นความน่ารักจากความไร้เดียงสา

เหมือนเด็ก
4 ฑูตคาวาอี้ (Kawaii Ambassador) 3 คน ได้แก่ มิซาโกะ อาโอกิ ท�าหน้าที่เผยแพร่การแต่งกายด้วยแฟชั่นโลลิต้า ยู คิมูระ เผยแพร่การแต่งกายด้วย

แฟชั่นฮาราจูกุ และ ชิซูกะ ฟูจิโอกะ เผยแพร่การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิง

1. บทนำ�
วัฒนธรรมคาวาอี้1 ก�าเนิดขึ้นครั้งแรกใน

สมัยเฮอันภายใต้การเป็นงานอดิเรกของเด็กผู้หญิง 

ซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมสาวน้อยที่เร่ิมก่อตัว

ขึ้นในช่วงปลายสมัยเมจิ และส�าเร็จเป็นรูปเป็นร่าง

ในต้นสมัยไทโช (Koga, 2009) ส่งผลให้บทบาท

ของสาวน้อยโดดเด่นและมีความส�าคัญมากข้ึน  

จึงท�าให้วัฒนธรรมคาวาอ้ีเจริญเติบโตตามไปด้วย 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ ่นได้เร่งฟื ้นฟูและ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จนกลายเป็นประเทศ

ที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นยุคที่ท�าให้

ช ่องว ่างของความเหลื่อมล�้าระหว่างเพศกว้าง 

มากขึ้น เพราะการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ตามเพศ  

ผู ้หญิงจึงใช ้คาวาอี้ปลดปล ่อยตัวเองจากโลก 

แห่งความจริงท่ีเผชิญอยู่ เพ่ือหลุดไปอยู ่ในโลก 

แห่งความฝัน (En, 2010) ส่งผลให้คาวาอ้ี2 และ 

คาวาอ้ีสไตล์3 ปรากฎขึ้นในสังคมของญี่ปุ ่น โดย

เฉพาะช่วงกลางทศวรรษ 60-80 (Kinsella, 1995) 

ที่มีการเรียกร้องการบริโภคสินค้าที่มีความแตกต่าง 

เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง  

จึงมีการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าที่เป็นผู ้หญิง เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้

ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าคาวาอี้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น 

สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันของ

วัฒนธรรมคาวาอี้กับสังคมบริโภค เพราะการมี

บทบาทที่ เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน จนก่อให้เกิด

กระแสความนิยมอย่างไร้ขีดจ�ากัด เศรษฐกิจและ

สังคมยุคนี้จึงมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

วัฒนธรรมคาวาอี้จนก่อให้เกิดความหลากหลาย 

และกลายเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและ

แตกต่างกันดังที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน 

ไม่เพียงเท่านั้นกระทรวงการต่างประเทศ

ของญี่ปุ ่น ยังได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ

วัฒนธรรมคาวาอ้ี โดยการแต่งตั้ง “ทูตคาวาอี้”4 

หรือ “ทูตแห่งความน่ารัก” เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม 

การแต่งกายของวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นให้ท่ัวโลกได ้

รู ้จัก อีกทั้งยังแต่งตั้งตัวการ์ตูน “โดราเอมอน” 

เป็น “ทูตอานิเมะ” ตัวแรกของประเทศ แสดง

ให้เห็นถึงความพยายามในการเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งทางวัฒนธรรมของรัฐบาลญ่ีปุ่น โดยอาศัย 

ความเป็นดินแดนท่ีขึ้นชื่อเรื่องอุตสาหกรรมการ์ตูน

แอนิ เมช่ันเป ็นเครื่องมือ ซ่ึงมีอิทธิพลต ่อการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของวัฒนธรรมคาวาอี ้

ท่ีใหญ่มากอย่างน่าประหลาดใจ จนน�าไปสู่การแตก

แขนงการท�าธุรกิจได้หลายประเภท (Shinohara, 

2012) วัฒนธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญอีกประการ 

หนึง่ของประเทศญีปุ่่น ท่ีพยายามเปลีย่นจากประเทศ 

ที่มีอ�านาจทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต มาเป็น 

ประเทศทีม่นีวตักรรมทางด้านอตุสาหกรรมวฒันธรรม 

(Aizawa & Ono, 2012, p. 32) 

จากการศึกษาเกี่ยวกับคาวาอี้ที่ผ ่านมา

พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคม ยุคสมัยและ

ตัวบุคคล แต่ยังไม่พบผลการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ



ศิรินภาเพ็ญ ปวนเพิ่ม

jsn Journal Special Edition 2017106

และปัจจัยที่ท�าให้วัฒนธรรมคาวาอี้ในสังคมญี่ปุ ่น

มีความหลากลาย การศึกษานี้จะท�าการพิจารณา

จากความสัมพันธ์ของคาวาอี้กับสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กล่าวได้ว่า

เป็นช่วงรอยต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ ่น และการผลัก

ดันวัฒนธรรมคาวาอี้ให้เป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม 

โดยการเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยว ที่มีความ

สัมพันธ์กับท้องถิ่นนิยม ซึ่งท�าให้วัฒนธรรมคาวาอี้ 

กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และถูกน�าไปผสม

กลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงท�าให้รูปแบบของ

วัฒนธรรมคาวาอี้มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถ

น�าผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ 

เพ่ือรองรับต่อสถานการณ์ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมที่อาจเกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป อีกทั้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความสนใจ สามารถ

น�าเทคนิคการใช้ประโยชน์จากคุณค่า ที่มีความเป็น

เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมคาวาอี้มาปรับใช้ เพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและน�าเสนอคุณค่าของสิ่ง

ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ในการ

ส่งออกสินค้าเชิงวัฒนธรรมไปสู่สากล ซ่ึงจะส่งผลดี

ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม การศึกษา

นี้ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

เชิงวัฒนธรรมของคาวาอี้ 2 ตัวอย่างคือ ออริจินัล 

คาแรกเตอร ์ ได ้แก ่ เฮลโลคิตตี้และยูรู เคียรา 

คาแรกเตอร์ ได้แก่ คุมะมง มาประกอบการอธิบาย

เพื่อให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

2. พัฒน�ก�รของวัฒนธรรมค�ว�อี้
 ค�าว่า “คาวาอี้” ก�าเนิดขึ้นในสมัยเฮอัน มี

รากศัพท์มาจากค�าว่า“คาวายูชิ”5  เป็นค�าศัพท์ที่ใช้

บรรยายความรู้สึกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก (เช่น 

เด็กเล็ก เด็กสาว ลูกสัตว์) ของชิ้นเล็กที่ท�าเลียน

แบบของจริง (เช่น ตุ๊กตา ของใช้)6 ซึ่งกลายเป็นต้น

ก�าเนิดของวัฒนธรรมสาวน้อยในยุคต่อมา 

คาวาอ้ียคุใหม่ (เมจ ิ- สงครามโลกครัง้ท่ี 2) 

ยุคเมจิเป็นยุคที่สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิยาย นิตยสารได้

รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการผลิตนิตยสาร

ส�าหรับสาวน้อย และตีพิมพ์ภาพวาดสาวน้อยใน

อุดมคติ (ความบริสุทธิ์และสวยงาม) ท่ีเกิดจาก

จินตนาการของจิตรกรลงในนิตยสาร (Imada, 

2007) ภาพลักษณ์ของสาวน้อยในอุดมคติท่ีถูก 

ตีพิมพ์ลงนิตยสาร ได้รับกระแสตอบรับท่ีดีและแพร่

หลายเป็นวงกว้าง อีกท้ังบรรณาธิการนิตยสาร ยัง

เปิดโอกาสให้เด็กสาววัยแรกรุ่น ได้ติดต่อสื่อสาร

กันผ่านคอลัมภ์ของนิตยสาร จึงมีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น รวมทั้งการแบ่งปันความรู้สึกซึ่งกัน

และกัน จนกิดการสร้างเครือข่ายของสาวน้อยขึ้น

มา จึงท�าให้วัฒนธรรมคาวาอี้ถูกพัฒนากลายเป็น

วัฒนธรรมสาวน้อย ชี้ให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของ

สาวน้อยในอุดมคตินี้ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของ

วัฒนธรรมคาวาอี้ยุคใหม่

คาวาอ้ียุคปัจจุบัน(หลังสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 – เศรษฐกิจฟองสบู่แตก) ตั้งแต่ ค.ศ. 1950 

เป็นต้นมา ในขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ ่นเจริญเติบโต

มากข้ึนเรื่อยๆ แต่ผู้หญิงญี่ปุ่นกลับตกอยู่ในภาวะ

บีบคั้น และรู ้สึกไร้ตัวตนในสังคม เนื่องจากการ

แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างเพศ โดยเฉพาะที่

ผู ้หญิงแต่งงานแล้วต้องรับผิดชอบหน้าที่แม่บ้าน

อย่างเต็มตัว จึงมีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิ

สตรีและความเท่าเทียมทางเพศ จนน�าไปสู่การออก

กฎหมายความเสมอภาคการจ้างงานระหว่างเพศ 

5 คอนจาคุโมโนกาตาริชูเล่มที่ 25 ตอนที่ 6
6 บันทึกหนังสือข้างหมอน (Pillow Book) บทที่ 151 ย่อหน้าแรกเขียนโดยเซ โชนะงน นักกวีหญิงในสมัยเฮอัน (ศตวรรษที่11)
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ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 เปิดโอกาสให้ผู้หญิง 

ญีปุ่น่สามารถท�างานนอกบ้านได้มากขึน้ ท�าให้บทบาท 

ของผู้หญงิมกีารเปลีย่นแปลง กลายเป็นผูห้ญิงยคุใหม่ 

ทีม่กีารศกึษาสงูและสามารถเลอืกรปูแบบการด�าเนนิ 

ชีวิตได้โดยอิสระ มีรายได้เป็นของตนเอง มีอ�านาจซื้อ 

สงูขึน้ (บารณ ีบญุทรง, 2544) ขณะเดยีวกนัภาคธรุกิจ

ของญ่ีปุ่นได้ใช้กลยุทธ์การตลาด และการบริหาร 

จดัการทีไ่ด้เรียนรูม้าจากอเมรกิา มากระตุ้นผูบ้รโิภค 

ในประเทศญีปุ่น่ ท�าให้ตลาดการบรโิภคขยายตวัอย่าง 

กว้างขวาง และเกิดกระแสความนิยมการบริโภค 

เพือ่สร้างคณุค่าและสร้างความแตกต่าง (Hori, 2013) 

จึงมีการสร้างสินค้าคาวาอี้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู ้บริโภคหญิง 

วัฒนธรรมคาวาอี้ในยุคนี้จึงกลายเป็นสิ่งของและ

กลายเป็นสินค้าที่สร้างโอกาสทางธุรกิจมากมาย  

ส ่งผลให ้รูปแบบของวัฒนธรรมคาวาอี้มีความ

แตกต่างอย่างหลากหลายตามไปด้วย นอกจากนี้

ความเจริญก้าวทางเทคโนยีด้านสื่อมีเดียของญี่ปุ่น  

ที่สามารถพัฒนาการส่งภาพเคลื่อนไหวออกทาง

อากาศได้ส�าเร็จนั้น ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้

วัฒนธรรมคาวาอี้แพร่หลายในสังคมญ่ีปุ ่น โดย

เฉพาะการ์ตูนมังงะและอานิเมะ เปรียบเสมือน

ฟันเฟืองที่ท�าให้เกิดกระแสความนิยมเกี่ยวกับ

แฟชั่นการแต ่งตัวของผู ้หญิง และตัวการ ์ ตูน 

คาแรกเตอร์ต ่างๆ อีกทั้งการสื่อสารที่ทันสมัย

ยังท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง

ประเทศ เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย ซึ่งส่งผล

ท�าให้มีเครือข่ายของแฟชั่นคาวาอี้ปรากฎออกมา 

กลายเป็นวัฒนธรรมย่อยที่มีเอกลักษณ์การแต่งกาย 

เฉพาะกลุ ่ม เช่น แฟชั่นโลลิต้า ชิบุยะ ฮาราจูกุ  

รูปแบบของวัฒนธรรมคาวาอี้จึงมีความหลากหลาย

มากขึ้น

คาวาอี้ในยุคท่ีได้กลายเป็นวัฒนธรรมของ

ชาติ นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ญี่ปุ ่น

ประสบปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ท�าให้ความ

มั่งคั่งของญี่ปุ ่นหายไป ภาครัฐจึงหันมาให้ความ

ส�าคัญกับการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรม พร้อมทั้ง

มีนโยบายส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมป๊อบด้วย

การร่างยุทธศาสตร์ Cool Japan เพื่อส่งออกสินค้า 

Soft Power เช่น การ์ตูน แฟชั่น คาแรกเตอร์ ฯ 

ไปจ�าหน่ายต่างประเทศ (วาสนา ปานนวม, 2555) 

กระทรวงการต่างประเทศของญ่ีปุ่นได้ประกาศแต่ง

ตั้งฑูตวัฒนธรรมคาวาอี้ เพื่อเป็นตัวแทนการเผย

แพร่วัฒนธรรม ให้เกิดกระแสความนิยมแพร่หลาย

ไปในสากล โดยเฉพาะด้านแฟชั่น ภายใต้แนวคิด

ท่ีต้องการจะการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม

อันเก่าแก่ ท่ีสืบทอดมาตั้งแต่อดีตเพิ่มเติมเข้าไปอีก 

และเพื่อกระตุ ้นกระสความนิยมของวัฒนธรรม 

ป็อบญี่ปุ่น ให้แพร่หลายไปสู่วัยรุ่นยุคปัจจุบันมาก

ยิ่งขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานจากความน่าเชื่อถือและ

ความเข้าใจระดับหนึ่งที่ทั่วโลกมีต่อญี่ปุ ่น (Koga, 

2009) อีกทั้งยังวางแผนการจัดงานแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมป๊อบ จัดงาน

นิทรรศการ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีต่างประเทศ โดย

ส่งทีมงานไปเดินสายตะเวนจัดงานแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมใน 13 ประเทศ (ยุโรปกลาง อิตาลี  

ซาอุ เยอรมัน สเปน ผรั่งเศส พม่า กัมพูชา เวียดนาม 

ลาว ไทย สวิต เกาหลี) (Sakurai, 2009) ส่งผล

ท�าให้วัฒนธรรมคาวาอี้ก้าวข้ามการเป็นวัฒนธรรม

ย่อยของประเทศญี่ปุ่นไปสู่สากล ในฐานะของการ

เป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็น 

ชาติญี่ปุ่น

การผลกัดนัการส่งออกสนิค้าเชงิวฒันธรรม 

ของญ่ีปุ่น ท�าให้มองเห็นอีกด้านหนึ่งของวัฒนธรรม 
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คาวาอี้ ที่ไม่ได้ถูกตีกรอบแค่การเป็นวัฒนธรรมของ 

ชาตเิท่านัน้ แต่เป็นการสร้างบทบาทใหม่ของวฒันธรรม 

คาวาอี้ ให้กลายเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจ ที่ท�า

รายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล กล่าวได้ว่า 

ประเทศญ่ีปุ ่นได้พัฒนาวัฒนธรรมคาวาอี้ให้เป็น

ทรัพยากรที่กลายเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจและ

เกิดวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ ที่มีการน�าความน่ารัก 

หรือคาวาอี้ไปผสมผสานด้วย โดยไม่ยึดติดกับ 

แบบแผนทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณ 

เป็นต้นว่าวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ 

ของญ่ีปุ ่น ก็ไม ่ได ้จ�ากัดแค ่การสวมชุดกิโมโน 

เท่านั้นแต่กลับมีการยอมรับวัฒนธรรมการแต่ง

กายรูปแบบใหม่ที่แสดงออกถึงความญี่ปุ ่น เช่น 

การแต่งกายแนวน่ารักสไตล์คาวาอี้ การแต่งกาย

แนวหวานแหววสไตล์โลลิต้า ซึ่งมีการยอมรับจาก

ประเทศต่างๆ ว่าเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายที่มี

ลักษณะเฉพาะแบบญี่ปุ ่นเท่านั้น หรือวัฒนธรรม

อาหารญี่ปุ่นที่มีการตกแต่งด้วยสีสันให้มีความน่ารัก 

มีการปั้นและแกะสลักอาหารให้เป็นตัวการ์ตูนน่ารัก 

น�าไปใส่ในภาชนะที่มีความน่ารัก

3. อุตส�หกรรมเชิงวัฒนธรรมของค�ว�อี้
ในช่วงทศวรรษ 1960-1980 แม้ว่าจะเป็น 

ช่วงที่ประเทศญ่ีปุ่นมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดย 

ให้ความส�าคัญกับอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก 

กต็าม ในอกีด้านหนึง่ญีปุ่น่ยงัมกีารส่งออกอตุสาหกรรม 

วัฒนธรรม (Cultural Industry) อย่างต่อเนื่อง 

ซึง่เท่ากบัว่าเป็นการวางรากฐานอตุสาหกรรมวัฒนธรรม 

ไปพร้อมๆ กันด้วย อุบลรัตรน์ ศิริยุวศักดิ์ (2553) 

ได้ระบุไว้ว่าอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมี

ความเป็นมาที่แข็งแกร่งและมีอิทธิพลอย่างชัดเจน 

ในเอเชียตะวันออกต้ังแต่ 1980 เป็นต้นมา และ 

ในช่วง 1990 ญี่ปุ่นมีการส่งออกรายการโทรทัศน์

เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะรายการการ์ตูน ท�าให้

มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีลูกค้า

รายใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกคือ ไต้หวัน สหรัฐฯ 

สิงคโปร์ ไทยและฮ่องกง 

นอกจากนี้ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2553) 

ยังอธิบายอีกว่านับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับทิศทางแนวคิด โดยมุ่งเน้นไปท่ี

มิติทางเศรษฐกิจของวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ 

แนวคิดเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 

Industry) ได้ก้าวเข้ามาทดแทนแนวคิดดั้งเดิม  

ที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมวัฒนธรรม รัฐบาลได้

ยกระดับการส่งออกสินค้าวัฒนธรรมให้มีความ

ส�าคัญมากขึ้น เพราะตระหนักถึงผลดีในด้านผลท�า

ไรในเชิงเศรษฐกิจ จากการส่งออกสินค้าวัฒนธรรม

และเป็นผลดีกับภาพลักษณ์ของญ่ีปุ่นในเวทีโลก 

ญี่ปุ่นได้ใช้กลยุทธ์หลายแบบในการเผยแพร่สินค้า

เชิงวัฒนธรรม ที่โดดเด่นที่สุดคือการท�าตลาดและ

การกระจายสินค้าในตลาดแต่ละท้องถ่ินได้แก่ 

การสร้างคอนเทนต์ของท้องถิ่น (Localization) 

การกระจายคอนเทนต์ให้ท่ัวถึง (Distribution) 

การขายหรืออนุญาตให้ช้สิทธิ์เผยแพร่ (Product 

licensing) การผลิตรายการ (Co-production) 

การขายรูปแบบรายการ (Format sale) หรือ

แม ้ กระ ท่ั งการ ใช ้ประ โยชน ์ จากวัฒนธรรม 

ป๊อปเป็นต้นว่ามีระบบการสร้างป๊อปไอดอลใน 

อุตสหกรรมดนตรีญี่ปุ่น กล่าวคือมีการปั้นนักร้อง

วัยรุ ่นให้โด่งดังและวางเป้าหมายท�าการตลาดให้

พวกเขาเหล่านี้กลายเป็นขวัญใจหรือ “ไอดอล” 

(Idol) ของแฟนเพลงป๊อป เมื่อโด่งดังจนกลายเป็น

ที่นิยมแล้ว ความเป็นไอดอลจะถูกน�าไปพ่วงเข้ากับ

สินค้าวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น เป็นดาราน�าแสดงละคร 

ภาพยนตร์ โฆษณา
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จะเห็นได้ว่าญี่ปุ ่นได้มีการเปลี่ยนแปลง

ทิศทางของภาคธุรกิจ ด้วยการหันมาใช้อ�านาจ

อ่อนของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เช่น ดนตรี แฟชั่น 

คอนเทนต์ ดีไซน์ อาหาร ของใช้ในชีวิตประจ�า

วัน การท่องเที่ยว มาเป็นเครื่องมือในการรักษา

เสถียรภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกนัย

หน่ึงญี่ปุ ่นมีการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็น

สินค้าทางเศรษฐกิจของประเทศ  วัฒนธรรมคาวาอี้

เป็นตัวเลือกหนึ่ง ที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความส�าคัญ และ

ได้ร่วมมือกับนานาประเทศ ในจัดกิจกรรมเผยแพร่

วัฒนธรรมคาวาอี้ เช่น การร่วมมือของสถานฑูต

ไทย-ญี่ปุ่นและ Japan Foundation ร่วมกันจัดงาน 

Kawaii Festa-meet the Kawaii Ambassador 

ร่วมกับนิตยสาร Cawaii การจัดงาน Comic Party  

และถ่ายทอดรายการ Tokyo Kawaii TV  ออก

โทรทัศน์ จึงท�าให้วัฒนธรรมคาวาอี้มีความส�าคัญ

มากขึ้น และถูกเลื่อนระดับจากวัฒนธรรมย่อยไปสู่

การเป็นวัฒนธรรมของชาติ ถูกส่งออกสู่ตลาดโลก

โดยการใช้ soft power  ของอุตสาหกรรมทาง

วัฒนธรรม เช่น แฟชั่น คอนเทนต์การออกแบบ 

อาหาร ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน (เครื่องส�าอางค์ 

ของตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน กระเป๋าใส่เครื่อง 

ส�าอางค์) การท่องเที่ยว

4. แนวคิดเกี่ยวกับอุตส�หกรรมวัฒนธรรม 
(Cultural Industry) / อุตส�หกรรมคว�มคิด
สร้�งสรรค์ (Creative Industry)
 กระแสโลกาภิวัตน์ วิกฤติเศรษฐกิจและ

การเปิดเสรีทางการค้า ได้ก ่อให้เกิดภาวะการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากขึ้น ประกอบกับ

การลดน้อยลงของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นสิ่ง

จ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ จึงท�าให้ประเทศต่างๆ 

ปรับเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจ โดยการน�า

ภู มิป ัญญาทางวัฒนธรรมมาต ่อยอด ภายใต ้

กระบวนการผลติอย่างเป็นระบบในเชงิอุตสาหกรรม 

กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได ้แสดง

ความคิดเห็นไว้ว่าการสร้างสรรค์งานวัฒนธรรม

ในยุคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นการน�ารูปแบบ

กระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานมาใช้ มีการ

ก�าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน และเป็นระบบการผลิต

วัฒนธรรมที่ถูกผูกรวมเข้ากับระบบกับเศรษฐกิจ

เกษม เพ็ญภินันท์ (2553) ได้อธิบายไว้ว่า 

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมหมายถึง การน�าเอาคุณค่า

ทางวัฒนธรรมมาผนวกเข้ากับมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจะเติบโตผ่าน

ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม หรือสินค้าที่แฝงลักษณะ

ทางวัฒนธรรมเข้าไป จึงกล่าวได้ว่าเป็นการรับ

วัฒนธรรมผ่านการบริโภคสินค้า

 ในกรณขีองญีปุ่น่ การ์ตนู สนิค้าคาร์แรกเตอร์ 

เพลงเจ-ป๊อป ภาพยนตร์การ์ตูน เกม สิ่งพิมพ์ 

ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ตลอดจนริงโทนเรียก

เข้าของโทรศัพท์มือถือ เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่

ขายดีของญี่ปุ่นในยุคนี้ ยอดขายของสินค้าเหล่านี้

เริ่มแซงสินค้าแนวไฮเทคท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับญี่ปุ่น

มาโดยตลอด (อรรถ บุนนาค, 2551) ท�าให้ญี่ปุ่น

ตระหนักว่าการส่งออกสินค้าวัฒนธรรมสามารถท�า

ก�าไรในเชิงเศรษฐกิจได้ และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์

ของญี่ปุ่นในเวทีโลก (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2553) 

ญี่ปุ ่นจึงร่างยุทธศาสตร์ “คูล เจแปน” ซึ่งเป็น

ยุทธศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นในการใช้วัฒนธรรม

กระแสนิยม อันประกอบไปด้วย ภาพยนตร์ เพลง 

เกม ซอฟแวร์ แอนิเมชั่น ซึ่งรวมเรียกกันเป็น

อุตสาหกรรมเนื้อหาสาระ เป็นตัวบุกตลาด เพื่อ

ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตข้ึน 

นโยบายคลูเจแปน มแีผนยทุธศาสตร์ทีส่�าคญั 2 สิง่ 

ซึ่งเริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมญี่ปุ่นในรูปแบบใหม่ 
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(New Japan) ที่ย้อนกลับไปหารากเหง้าของชีวิต

แบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมที่รักษาธรรมชาติ พลังงาน เพ่ือ

ต่อยอดสู่ความสร้างสรรค์ และตามด้วยการให้การ

สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) 

(เหมือนฝัน มานตรี, 2556, หน้า43) ญี่ปุ่นมีการ

ใส่วัฒนธรรมเข้าไปในตัวสินค้า เพ่ือเพ่ิมคุณค่า

ของสินค้าน้ันๆ เช่น การใส่ตัวแปรท้องถ่ินเข้าไป

ในสินค้าดังเช่นสินค้าช็อคโกแลต “คิทแคท” ของ

บริษัทเนสท์เล่ญี่ปุ่น ได้มีการเปิดตัวช็อคโกแลตคิท

แคท 19 ชนิดตามแต่ละท้องถ่ินที่สะท้อนให้เห็นถึง

ความดั้งเดิมและความพิเศษของท้องถ่ินในแต่ละ

เมืองของญ่ีปุ่น เพื่อสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้า 

พร้อมทั้งสร้างความพันธ์กับผู้บริโภค ตลอดจนใช้

กลยุทธ์การขายสินค้าแบบจ�ากัดจ�านวนและพื้นที่

การจัดจ�าหน่ายเฉพาะเมืองน้ันๆ เพื่อสร้างคุณค่า

ด้านจิตใจให้แก่กลุ่มผู้บริโภค ที่กล่าวได้ว่าเป็นการ

น�าเอาวัฒนธรรมญ่ีปุ่นที่เป็นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น

มาเป็นจุดขาย โดยประยุกต์ให้เข้ากับสินค้าที่คน

ญี่ปุ่นและคนทั่วโลกนิยมบริโภคอยู่แล้ว (จารุวรรณ 

เจตเกษกิจ, 2555, หน้า18) 

 ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมคาวาอี้ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของวัฒนธรรมป๊อบญี่ปุ ่น จึงถูกน�าเข้าไปสู ่

ระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรม โดยอาศัยรากฐาน

ความส�าเร็จจากการแทรกซึมวัฒนธรรมคาวาอี้ใน

สังคม ผ่านการเป็นสินค้าทางธุรกิจ เช่น คาแรกเตอร ์

คาวาอี้ (เฮลโลคิตต้ี คุมะมง โดเรมอน โปเกมอน

ฯลฯ) แบรนด์แฟชั่นคาวาอี้ ขนมสไตล์คาวาอี้ เครื่อง

ประดับ เคสมือถือ พวงกุญแจ ถุงเท้า เครื่องเขียน 

เคร่ืองส�าอางค์ ฯลฯ ภาครัฐและภาคเอกชนของ

ญี่ปุ่นจึงใช้ประโยชน์ในด้านการยอมรับของคนใน

สังคมที่มีต่อวัฒนธรรมคาวาอี้ มาเป็นตัวช่วยใน

การผลักดันสินค้าทางวัฒนธรรมออกสู่ท้องตลาด 

อีกทั้งยังเล็งเห็นผลดีจากการใช้วัฒนธรรมคาวาอี ้

มาสนับสนุนการท่องเที่ยวของท้องถิ่น โดยใช้ความ

น่ารักมาผนวกรวมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นจนกลาย

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนั้นๆ ดังเช่นการสร้าง 

มาสคอตให้เป็นสัญลักษณ์ประจ�าจังหวัดต่างๆ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นของเมือง ไม่ว่าจะเป็น

ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหาร 

ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตที่มีชื่อเสียงฯลฯ ซึ่งญี่ปุ่นให้ความ

ส�าคัญมากถึงกับมีการจัดงานประกวดมาสคอตที่

เรียกว่า “ยูรูเคียรา” เป็นประจ�าทุกปี 

ปี 1996 ภาครัฐของญ่ีปุ่นได้ร่วมมือกับ

ภาคเอกชนสร้างสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะท้อง

ถิ่นออกมาจ�าหน่าย โดยอาศัยประโยชน์จากชื่อ

เสียงอันโด่งดังของคาแรกเตอร์เฮลโลคิตตี้ มาเป็น

ตัวช่วยในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ด้วย

การน�ามาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดต่างๆ เรียกว่า

คาแรกเตอร์ “โกโตชิคิตต้ี” หรือ “โกโตชิเคียรา” 

(Yamaguchi, 2004, p. 9)  เพื่อเผยแพร่ลักษณะ

เด่นเฉพาะของเมืองนั้นๆ เช่นเดียวกับมาสคอต

ประจ�าเมือง และเนื่องจากว่าญี่ปุ ่นต้องการดึง

ลักษณะโดดเด่นเฉพาะของแต่ละเมืองออกมาเผย

แพร่ การออกแบบคาแรกเตอร์ของโกโตชิเคียราจึง

มีความแตกต่างกัน เช่น โกโตชิคิตตี้ของฮอกไกโด

คือ คิตตี้เล่นสกี โกโตชิคิตตี้ของจังหวัดชิบะคือ คิตตี ้

ถือขวดโชยุ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นการ

น�าวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่นมาใส่ใน

ตัวคาแรกเตอร์ Lissa (2014) ได้กล่าวไว้ว่าญี่ปุ่น

ได้พัฒนารูปแบบสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อ

สร้างแบรนดิ้งของเมืองโดยใช้โกโตชิเคียรานั้น 

เป็นการน�าเสนอให้รู ้จักเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน 

ก ่อนการรู ้จักสิ่ งอื่น ซ่ึงเป ็นการใช ้ต ้นทุนทาง

วัฒนธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สัญลักษณ ์

คาแรกเตอร์ จึงเป็นกลยุทธ์ท่ีส�าคัญส�าหรับการ

สร้างแบรนดิ้ง ของท้องถ่ินต่างๆ ช้ีให้เห็นว่าญี่ปุ่น
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ได้เล็งเห็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากวัฒนธรรม

คาวาอี้ จึงน�าเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม 

โดยการเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยว ซึ่งมีความ

สัมพันธ์กับท้องถิ่นนิยม วัฒนธรรมคาวาอี้จึงกลาย

เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ที่ถูกผสมกลมกลืนเข้ากับ

วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งท�าให้วัฒนธรรมคาวาอี้มีความ

หลากหลาย

5. ก�รสร้�งค�แรกเตอร์ให้เป็นสินค้�ท�ง
วัฒนธรรม

คาแรกเตอร์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ (1)  

ออริจินัลคาแรกเตอร์ ได้แก่ คาแรกเตอร์ของซานริโอ ้

เช่น Kitty Pompompurin My Melody ของ 

San-X เช่น Rilakkuma (2) คาแรกเตอร์ที่มาจาก 

มังงะและอานิเมะ ได้แก่ Pokemon One Piece 

Doraemon Dragon Ball และ (3) คาแรกเตอร์

จากมาสคอตหรือยูรูเคียรา เช่น คุมะมง แต่งาน

นี้จะศึกษาแค่ 2 กรณี เท่าน้ันคือออริจินัลคาแรก

เตอร์และยูรูเคียรา เนื่องจากว่าผู ้ศึกษาต้องการ

ค ้นคว ้าเจาะลึกในประเด็นของความสัมพันธ ์

ระหว่างอุตสาหกรรมวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะท้องถิ่นนิยม ที่ท�าให้คาวาอี้กลายเป็น

สัญลักษณ์ของเมือง และน�าไปสู ่รูปแบบที่หลาก

หลายของวัฒนธรรมคาวาอี้ ซึ่งออริจินัลคาแรก

เตอร์และยูรูเคียราเป็นตัวอย่างท่ีท�าให้เข้าใจได้

อย่างชัดเจน

ออริจินัลคาแรกเตอร ์ถูกสร ้างขึ้นเพื่อ

โปรโมทสินค้าโดยองค์กรธุรกิจที่มุ ่งแสวงหาก�าไร 

ส่วนยูรูเคียราคาแรกเตอร์ถูกสร้างข้ึนเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจท้องถิ่น เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการสร้าง

ของออริจินัลคาแรกเตอร์และยูรูเคียราคาแรกเตอร์

แล้ว พบว่ามีลักษณะคล้ายกันในส่วนของการให้

ความส�าคัญกับภาพลักษณ์และการโปรโมทด้วยสื่อ 

รวมทั้งวิธีการขับเคล่ือนโดยการสร้างเป็นสินค้า

และจัดแคมเปญต่างๆ และมีความแตกต่างกันใน

ส่วนของแผนการตลาด7 ท้ังน้ีถึงแม้ว่าจะใช้รูปแบบ

ทางการตลาดที่แตกต่างกัน แต่ก็ให้ผลลัพธ์ความ

ส�าเร็จทางธุรกิจได้เช่นเดียวกัน ความส�าเร็จเช่นนี้

เหมือนกับเป็นการเชื้อเชิญองค์กรธุรกิจต่างๆ ให้

มาใช้บริการส่งเสริมการขายสินค้าโดยอาศัยความ

โด่งดังของคาแรกเตอร์ และใช้วิธีการออกแบบ

ประยุกต์คาแรกเตอร์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของ

ตนเอง  ท�าให้ลักษณะของคาแรกเตอร์มีความหลาก

หลายมากขึ้น รวมทั้งในส่วนของคาแรกเตอร์คาวาอี้  

ซ่ึงน่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อรูป

แบบที่หลากหลายของวัฒนธรรมคาวาอี้ การศึกษา

นี้จะมุ่งเน้นประเด็นที่น่าสนใจคือ ด้านการบริหาร

จัดการในส่วนของภาคเอกชนได้แก่ บริษัทซานริโอ ้

ผู ้สร้างคาแรกเตอร์เฮลโลคิตตี้ ภาครัฐได้แก่ วิธี

การด�าเนินการของทีมบริหารคาแรกเตอร์คุมะมง  

ซึ่งเป็นยูรูเคียราของจังหวัดคุมะโมะโตะ

 5.1 ค�แรกเตอร์เฮลโลคิตตี้

เฮลโลคิตตี้เป็นคาแรกเตอร์ท่ีอยู ่ในกลุ่ม

สินค้าคาแรกเตอร์คาวาอี้ท่ีบริษัทซานริโอ้8 สร้างข้ึน

และน�ามาพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นคาแรกเตอร์ท่ี

7 ออริจินัลคาแรกเตอร์จะท�าการตลาดแบบสัมปทานลิขสิทธิ์ (Royalty) อนุญาตให้องค์กรธุรกิจภายในท้องถิ่นน�าไปใช้ได้โดยการเก็บค่าลิขสิทธิ์ ส่วน 
ยูรูเคียราคาแรกเตอร์อนุญาตให้องค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่นน�าไปใช้ได้ฟรีโดยไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ แต่ต้องยื่นเรื่องขอสมัครใช้บริการจากรัฐบาล 
ท้องถิ่นก่อน ส่วนจังหวัดอื่นก็สามารถใช้บริการได้ โดยต้องเพิ่มการโฆษนาจุดเด่นของจังหวัดที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คาแรกเตอร์นั้นๆ เป็นข้อแลกเปลี่ยน
ในทางใดทางหนึ่ง เช่น ตัวหนังสือ สัญลักษณ์

8 บริษัทซานริโอ้ผู้ประกอบกิจการหลายประเภท เช่น กิจการภาพยนตร์ กิจการสิ่งพิมพ์ กิจการเพลง กิจการสวนสนุก กิจการเก่ียวกับบัตรอวยพร 
กิจการอุตสาหกรรมอาหาร กิจการเกี่ยวกับสินค้าคาแรกเตอร์
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มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกว่า “คิตตี้จัง” เป็นคาแรกเตอร์

ที่มีอายุยาวนานและเจริญเติบโตทางธุรกิจมากที่สุด

ของบริษัทซานริโอ้ อีกยังมีแฟนคลับมากมาย ตั้งแต่

วัยเด็กจนถึงวัยรุ่น และขยายไปถึงผู้ใหญ่วัยกลาง

คน เรียกได้ว่าเป็นคาแรกเตอร์ที่เปรียบเสมือนเป็น

ตัวแทนของประเทศญ่ีปุ่น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์

ของวัฒนธรรมคาวาอี้ ท่ีโด่งดังไปทั่วโลกอีกด้วย 

(Shimizu, 2009, p. 102) เฮลโลคิตตี้ปรากฏออก

มาคร้ังแรกในปี 1974 เป็นสินค้าที่สร้างรายได้

เกินครึ่งของบริษัทซานริโอ้จากรายได้รวมทั้งหมด 

1 แสนล้านเยน (ปี 2006) มีสินค้าวางขายทั้งใน

ส่วนที่ขายเป็นลิขสิทธิ์มากกว่า 50,000 ชนิด และ 

1 ใน 3 ส่วนถูกวางขายโดยบริษัทซานริโอ้ ส่วนที่

เหลือจะเป็นผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ที่วางขายในตลาด

ทั่วโลกมากกว่า 70 ประเทศ (Yamaguchi, 2004) 

สามารถด�ารงตนอยู ่ได้ภายใต้กลุ ่มแฟนคลับจาก

ประเทศต่างๆ ที่หลงใหลความน่ารักของเฮลโลคิต

ตี้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมคาวาอี้ (Quan, 

2008) 

กิจกรรมต่างๆ ได้ดังเช่นมนุษย์ เช่น ทานไอศครีม 

เดินซื้อของ ต่อมาโยนิคุโบะ เซ็ตสึโกะ ได้เข้ามารับ

ช่วงการออกแบบดีไซน์เฮลโลคิตตี้ต่อเป็นรุ่นที่ 2  

ตัง้แต่ปี 1977-1979 ได้พฒันาการออกแบบคาแรกเตอร์ 

ของเฮลโลคิตตี้ ให ้มีขาและอยู ่ ในท ่ายืนหรือ 

ท่าเดิน และเปลี่ยนแปลงคาแรกเตอร์ดังกล่าวนี้ให้

เป็นสากลมากขึ้น ด้วยการดีไซน์ให้สวมใส่เสื้อผ้า

แบบตะวันตก เช่น กางเกงยีนส์ มินิสเกิร์ต เพื่อ

กลุ ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กผู ้หญิง โดยอาศัยความ 

น่ารักเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจผู ้บริโภค พร้อมท้ังผลิต 

สนิค้าเฮลโลคติตีอ้อกมาเป็นกระเป๋าใส่เงนิขนาดเลก็ 

น่ารักออกมาวางขาย (Shimizu, 2009, p. 104)  

ในช่วงทศวรรษ 1980 ยะมะงุจิ ยูโกะ ดีไซน์เนอร์

รุ่นที่ 3 ได้พัฒนาคาแรกเตอร์เฮลโลคิตตี้ โดยการ

พบปะกับแฟนคลับ เพื่อให้เข้าถึงความต้องการ

ที่แท้จริงของลูกค้า คาแรกเตอร์ของเฮลโลคิตตี้จึง

ถูกเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในอาการเคลื่อนไหวขณะท�า

กิจกรรมต่างๆ (Yamaguchi, 2009) 

ทางด้านบริษัทซานริโอ้ได้สนับสนุนการ

ปรับเปลี่ยนดีไซน์ของเฮลโลคิตต้ีในครั้งนี้ โดยวาง

กลยุทธ์การเปิดตัวและวางจ�าหน่ายด้วยยิงกระสุน

นัดแรกคือ ถ่ายภาพคิตต้ีในสตูดิโอในอิริยาบถ

ต่างๆ และยิงกระสุนนัดท่ี 2 คือ การสร้างท่าทาง

เคลื่อนไหวให้คาแรกเตอร์เฮลโลคิตตี้ โดยการวิ่ง

ออกก�าลังกายที่ศาลเจ้าจินกุไงเอน วิ่งออกก�าลังกาย 

ที่ท่าเรือยอร์ท พร้อมทั้งท�ากิจกรรมกลางแจ้งที่ 

สระว่ายน�้าในโรงแรมหรืออยู่ในท่าทางของการเล่น

เปียโน มีสไตล์ลิทส์จัดเสื้อผ้า ท�าให้เป็นเหมือนดังว่า 

เฮลโลคิตตี้มีชีวิตจิตใจเหมือนคน (Yamaguchi, 

2009) ท�าให้สินค้าคาแรกเตอร์เฮลโลคิตตี้ในยุค 

1980 มีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน มีการขยาย

ตลาดกว้างข้ึน จากกลุ่มเด็กผู้หญิงรุกคืบเข้าไปใน

กลุ่มผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ กลายเป็นสินค้ายอดฮิตท่ีได้รับ

ภ�พท่ี 1 ค�แรกเตอร์ของเฮลโลคิตตี้

ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์รุ่นที่ 1

ที่มา: Sanrio Small Gift Big Smile 

(2015)

ชิมิซุ ยูโกะ ดีไซน์เนอร์ผู้ออกแบบคาแรก

เตอร์เฮลโลคิตตี้รุ ่นแรก ออกแบบเฮลโลคิตตี้โดย

วาดเฉพาะส่วนของใบหน้า ไม่มีปากและไม่มีขา

(ภาพที่1) จากแรงบันดาลใจที่ต้องสร้างคาแรกเตอร์

ของแมวให้มีชีวิตเหมือนมนุษย์ สามารถกระท�า
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อุตสาหกรรมวัฒนธรรมกับความหลากหลายของวัฒนธรรมคาวาอี้ : คาแรกเตอร์เฮลโลคิตตี้ คุมะมง

ความนิยมสูงสุด จนกระทั่งสามารถสร้างกลุ่มแฟน

คลับขึ้นมาได้

บริษัทซานริโอ้บริหารงานภายใต้ปรัชญา

แนวคิดที่ว่า “Social Communication” หรือ 

“การสื่อสารในสังคม” (Shimizu,2009, p. 102) 

และได้สรรหาวิธีการต่างๆ เพื่อผูกมัดบริษัทไว้

กับเด็กที่เป็นผู้บริโภคสินค้า พร้อมทั้งด�าเนินการ

บริหารจัดการด้วยความยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับ

เปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา เฮลโลคิตต้ีจึง

ถูกออกแบบคาแรกเตอร์ออกมาแบบมีนัยแฝงเร้น 

อีกนัยหนึ่งซานริโอ้สร้างคาแรกเตอร์ของเฮลโลคิตตี ้

ไม่ให้มีปาก เพ่ือไม่ให้แสดงออกถึงอารมณ์ เพราะ

ต้องการให้คาแรกเตอร์ดังกล่าวนี้ สามารถด�ารงตน

อยู่ได้ในทุกๆ สถานการณ์ ไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์

เหงา เศร้า ดีใจ เสียใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความ

ตั้งใจของซานริโอ้ที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้บริโภค

ได้ในทุกๆ สถานการณ์ หอการค้าญี่ปุ่น-อิตาเลี่ยน

(Italian Chamber of Commerce Japan, 2016) 

ได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการของซานริโอ้ 

ไว้ว่า การด�าเนินธุรกิจคาแรกเตอร์ของซานริโอ้  

มกีลยทุธ์การตลาดทีแ่ตกต่างไปจากธรุกจิคาแรกเตอร์ 

อื่นๆ ที่มักจะสร้างคาแรกเตอร์จากการ์ตูน นิทาน 

เป็นต้น แต่ซานริโอ้จะออกแบบคาแรกเตอร์และ

ผลิตสินค้าคาแรกเตอร์น้ันออกมาจนกลายเป็น

แบรนด์ติดตลาดประกอบด้วยหลักการที่ส�าคัญ 4 

ข้อ คือ (1) การจ�าแนกประเภทความแตกต่าง หรือ

ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างซานริโอ้กับบริษัทอื่น 

ด้วยการอนุญาตให้บริษัทอ่ืนน�าคาแรกเตอร์ของ

ซานริโอ้ไปใช้ประโยชน์ทางการตลาด โดยการน�า

คาแรกเตอร์ไปปรับเข้ากับสินค้าตนเอง เพื่อให ้

แตกต่างจากบริษัทคู่แข่งที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน 

(2) ความใกล้ชิดและความเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค เช่น 

การผลิตสินค้าเพื่อเป็นของขวัญส�าหรับเด็ก โดย

ฝ่ายผู้ซื้อได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถเลือก

ซื้อหาได้โดยง่าย เพื่อมอบให้แก่เด็กด้วยความรู้สึก

ท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก (3) การสร้างความน่า 

สนใจหรือความรู ้สึกยอมรับต่อความความเป็น 

ซานริโอ้ จากผู ้ท่ีอยู ่รอบข้างท่ีมักจะนึกถึงความ

น่ารักของคาแรกเตอร์เมื่อมีการกล่าวถึงซานริโอ้ 

ซ่ึงเป็นพลังผลักดันให้คาแรกเตอร์นั้นกลายเป็น

แบรนด์ติดตลาด (4) การท�าให้เป็นสากลหรือการ

ขายลิขสิทธิ์ให้แก่บริษัทต่างประเทศ 

ด้วยหลักการบริหารจัดการดังกล่าว ส่ง

ผลให้ธุรกิจคาแรกเตอร์เฮลโลคิตตี้ของซานริโอ้ มี

การพัฒนาต่อยอดแตกหน่อ ขยายสายผลิตภัณฑ์

ของกิจการที่มีอยู ่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า

และตอบสนองความต้องการได้อย่างไม่มีที่สิ้น

สุด นอกจากนี้ซานริโอ้ยังมีกระบวนการโปรโมท

คาแรกเตอร ์ เฮลโลคิตตี้อย ่างมีประสิทธิภาพ9 

ประกอบไปด้วย (1) ซานริโอ้สร้างความน่าสนใจ

ของคาแรกเตอร์ให ้เป ็นที่จดจ�า โดยการสร้าง

เรื่องราวและก�าหนดบทบาทให้เฮลโลคิตตี้เป็น 

คาแรกเตอร์ทีแ่สนอบอุน่และอบอวลไปด้วยความรัก 

(Shimizu, 2009, p. 106) (2) ประชาสัมพันธ์ 

คาแรกเตอร์ให้เป็นท่ีรู้จัก ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและ

จัดงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อติดต่อสื่อสารกับกลุ ่ม 

ผู้ใช้ (End-user) เป็นต้นว่า การจัดงานงานแจก 

ลายเซ็น จัดกิจกรรมพบปะแฟนคลับทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ เช่น อเมริกา ฝรั่งเศส เอเชีย ซึ่งเป็น

ส่วนส�าคัญในการสร้างเฮลโลคิตตี้ให้มีชื่อเสียงโด่ง

ดัง และกลายเป็นคาแรกเตอร์สากล (Yamaguchi, 

2009, p. 106)  (3) ขยายกิจการ เช่น กิจการสวน

9 อ้างอิงตามวิธีการโปรโมทข้อ 1-6
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สนุกซานริโอ้พูโลแลนด์ และน�าเฮลโลคิตต้ีไปเป็น

ตราสัญลักษณ์ของสินค้าต่างๆ โดยการท�าสัญญา

ซื้อ-ขายทางลิขสิทธ์ิกับตัวแทนจ�าหน่าย เพ่ือสร้าง

มูลค่าเพิ่มของสินค้าโดยการเชื่อมโยงความคิดของ

ผู้บริโภคเข้ากับผลิตภัณฑ์ กลายเป็นสิ่งเร้าที่ท�าให้

ผู้บริโภคจดจ�าสินค้าได้และสร้างโอกาสให้แบรนด์

ติดตลาด (Yamaguchi, 2004, p. 10) (4) สร้าง

ร้านขายสินค้า (Shop)10 เพื่อส่งสินค้าไปตามจุดที่

มีลูกค้าเยอะอย่างเช่น สถานีรถไฟ สนามบินฯลฯ 

พร้อมทั้งสร้างมุมวางขายสินค้าของเฮลโลคิตตี้แบบ

เป็นเซ็ท (5) ร่วมมือกับบริษัทอื่นโดยการอนุญาตให้

มีการปรับเปล่ียนรูปแบบของเฮลโลคิตตี้ตามความ

เหมาะสมของสินค้าหรือสถานการณ์ต่างได้ (6) ร่วม

มือกับรัฐบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่นน�าเฮลโลคิตตี้มาเป็น

มาสคอตของจังหวัดต่างๆในประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่า 

“โกโตชิเคียรา” หรือ “โกโตชิคิตต้ี” เพ่ือโปรโมท

สถานที่และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในท้องที่นั้นๆ 

ตั้งแต่ปี 1996 เป็นต้นมาคาแรกเตอร์

เฮลโลคิตตี้ถูกแปรสภาพกลายสินค้าในรูปแบบของ

ที่ระลึกหรือผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถท�ายอดขาย

ได้มากกว่า 10,000,000,000 เยน เพราะมีการวาด

ภาพเฮลโลคิตตี้ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายแล้ว ผนึกเข้า

ภาพลักษณ์ของท้องถ่ิน จึงท�าให้นักท่องเที่ยวเกิด

ความคุ้นเคยได้ง่าย ซึ่งไม่ได้ส่งผลสัมฤทธิ์เฉพาะใน

ส่วนของที่ระลึกเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงผลลัพธ์

ที่ท�าให้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของท้องถิ่น

มคีวามน่าสนใจมากขึน้ด้วย (Yamaguchi, 2004, p. 9) 

จากการด�าเนินงานดังกล่าวท�าให้เฮลโลคิตต้ี 

กลายเป็นคาแรกเตอร์ ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง และ

สามารถสร้างแบรนด์ให้เป็นของใช้พื้นฐานที่จ�าเป็น

ส�าหรับการด�ารงชีวิต และรุกคืบเข้ามาเป็นส่วน

หน่ึงของสินค้าและบริการส�าหรับบริโภคในชีวิต

ประจ�าวันท่ีต้องมีการซ้ือซ�้า เช่น ภาชนะใส่อาหาร 

เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องสุขภัณฑ์ เสื้อผ้า กระเป๋า 

รองเท้า ไม้แขวนผ้า ฯลฯ ส่งผลให้ธุรกิจคาแรกเตอร ์

เฮลโลคิตตี้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง และ

เนื่องจากว ่าความสนใจของผู ้บริ โภคมีความ 

หลากหลาย ซานริโอ้จึงมีการสร้างสินค้าคาแรกเตอร ์

เฮลโลคิตตี้ออกมาอย่างหลากหลาย เท่ากับว่าเป็น 

การสร้างความหลากหลายทางรปูแบบของวฒันธรรม 

คาวาอี้ไปพร้อมๆ กันด้วย

บริษัทซานริโอ้ไม่ได้สร้างเฮลโลคิตตี้ให้

เป็นเพียงแค่คาแรกเตอร์ ท่ีถูกยอมรับเฉพาะใน

ประเทศญี่ปุ ่นเท่านั้น แต่ยังสามารถผลักดันให้

เป็นคาแรกเตอร์สากลได้ส�าเร็จอีกด้วย โดยเฉพาะ

ช่วงหลังทศวรรษ 1980 เฮลโลคิตตี้มีชื่อเสียงโด่ง

ดังมากและเป็นที่ยอมรับจากประเทศต่างๆ อย่าง

กว้างขวาง จนกระทั่งในปี 1983 จึงถูกเลือกให้เป็น

ทูตยูนิเซฟ11 และแบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ่งมีหน้าที่

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่เด็กๆ ยากไร้ทั่วโลก โดย

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การยูนิเซฟจัดขึ้น 

(Shimizu, 2009) จึงท�าให้เฮลโลคิตตี้กลายเป็น

สัญลักษณ์ที่สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของประเทศ

ญี่ปุ่น ในแง่ของการเป็นดินแดนท่ีมีแต่ความน่ารัก 

ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสายตาของชาวโลก พร้อม

กับแนะน�าวัฒนธรรมคาวาอ้ีของญี่ปุ ่นได้ในเวลา

เดียวกัน กระท่ังกลายเป็นแบรนด์ท่ีได้รับความนิยม

มากทั้งในยุโรปและเอเชีย ส่งผลให้คาแรกเตอร ์

เฮลโลคติตีห้รอืคาแรกเตอร์คาวาอี ้กลายเป็นสือ่กลาง 

ในการเผยแพร่และแนะน�าวัฒนธรรมคาวาอี้ให ้

ประเทศต่างๆ ได้รู ้จัก พร้อมท้ังกลายเป็นสินค้า 

ทางเศรษฐกจิทีน่�ารายได้เข้าประเทศจ�านวนมหาศาล 

10 ปัจจุบันร้านขายสินค้า (Shop) เฮลโลคิตตี้ในประเทศญี่ปุ่นมีมากถึง 43 แห่ง (Sanrio Small Gift Big Smile ,2015)
11 องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (United Nations Children’s Fund - UNICEF)
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อุตสาหกรรมวัฒนธรรมกับความหลากหลายของวัฒนธรรมคาวาอี้ : คาแรกเตอร์เฮลโลคิตตี้ คุมะมง

โดยการใช้เสน่ห์ของความน่ารักเป็นอาวุธในการ

ท�าให้ชาวต่างชาติเปิดใจยอมรับวัฒนธรรมญี่ปุ ่น 

เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เยาวชนเอเชีย (Asian best Fukuoka Japan, 

2017) ได้ระบุไว้ว่าวัฒนธรรม“คาวาอี้” ที่ถือก�าเนิด

มาจากประเทศญี่ปุ ่นได้แพร่หลายไปทั่วโลก โดย

เฉพาะในปัจจุบันในกลุ่มประเทศเอเชีย วัฒนธรรม

นี้ได้ถูกกลมกลืนเข้าไปแล้วเสียส่วนใหญ่ วัฒนธรรม

คาวาอี้ ไม่เพียงแต่ดึงความสนใจของเด็กสาวเอเชีย

ในเรื่องของแฟชั่นเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องเกี่ยวกับสินค้า

ด้านอื่นๆ เช่น เครื่องส�าอางค์ เครื่องประดับ ของใช้

จุกจิกต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นวัฒนธรรมหรือ

จะเรียกว่าเป็นภาษาเดียวกันระหว่างเด็กสาวเอเชีย

กันไปแล้ว ดังนั้นจึงมีเด็กสาวสไตล์ “คาวาอี้” ออก

มาโผยโฉมให้เห็นอยู่บ่อยๆ และเรียกว่า “Asian 

Kawaii Style” ซึ่งเป็นธีมรูปแบบที่จัดขึ้นเกี่ยวกับ

ความ “คาวาอี้ ”ของเด็กผู้หญิงในแต่ละพื้นที่ของ

ประเทศแถบเอเชีย เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี 

ไทย 

แสดงให้เหน็ว่าต่างประเทศได้น�าวฒันธรรม 

คาวาอี้ไปผสมกลมกลืนกับเข้าวัฒนธรรมของตนเอง 

แต่ด้วยเหตเุพราะประเทศต่างๆ มลีกัษณะทางสงัคม 

และวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน จึงท�าให้รูปแบบของ

วัฒนธรรมคาวาอี้เกิดความแตกต่างกันและมีความ

หลากหลายมากขึ้น

 5.2 ค�แรกเตอร์คุมะมง

“คุมะมง”เป็นมาสคอตประจ�าจังหวัดคุมะ 

โมะโตะจดัอยูใ่นประเภทของคาแรกเตอร์ “ยรูเูคยีรา” 

ถูกสร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สิ่งของหรือสถานที่

ที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจส่วน

ท้องถิ่นให้เจริญเติบโตมากยิ่งข้ึน โดยการก�าหนด

คาแรกเตอร์ที่มีความหมายผูกติดกับท้องถิ่นนั้นๆ 

(Shika, 2013, p. 97) 

ภ�พที่ 2 ค�แรกเตอร์คุมะมง

ที่มา : Kumamon Official (2016)

คุมะมง (Kumamonくまモン) (ภาพ

ท่ี 2) มีหน้าท่ีหลักคือ สร้างความตื่นเต้นแปลกใหม่ 

สร้างความประหลาดใจในเชิงบวก (Surprise) สร้าง

ความสุข (Happiness) ให้แก่คนท่ีอยู่ใกล้ๆ และ 

ท�าให้ทุกคนรูจ้กัคมุะมง ในฐานะของการเป็นตวัแทน 

ของจังหวัดคุมะโมะโตะ มีลักษณะทางกายภาพ

เป็นหมีตัวสีด�าแก้มสีแดง คาแรกเตอร์คุมะมง 

ก�าเนิดข้ึนมาเพราะสภาพทางเศรษฐกิจท่ีย�่าแย่

ของประเทศญี่ปุ่น เพราะปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่

แตกช่วงทศวรรษ 1990 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่อง

มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในปี 1998 เป็นช่วงท่ี

เศรษฐกิจญ่ีปุ่นตกต�่ามาก กิจการต่างๆ อยู่ในภาวะ

ซบเซา เกิดการล้มละลายและสุดท้ายก็น�าสู่การปิด

กิจการ ส่งผลให้ประชาชนญ่ีปุ่นอยู่ในภาวะของการ

ว่างงาน รัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องแก้ปัญหาโดยการออก

มาตรการพิเศษในการสร้างแหล่งจ้างงาน เพื่อเป็น

สถานท่ีท่ีให้โอกาสในการจ้างงานแก่ผู้ว่างงานอย่าง

เร่งด่วน โดยการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละจังหวัด

น�าไปด�าเนินการ ซ่ึงจังหวัดคุมะโมะโตะได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นจังหวัดน�าร่อง ด�าเนินการเหมือน

กับการจ้าง “โกโตชิเคียรา” ให้เป็นพนักงานของ

จังหวัดต่างๆ ในญี่ปุ่น โดยมีค�าสั่งมาจากส�านักงาน

สร้างแหล่งจ้างงานกรณพีเิศษ (緊急雇用創出事業) 

จึงเป็นที่มาของการก�าเนิดคาแรกเตอร์คุมะมงใน

ฐานะของการเป็นเจ้าพนักงานพิเศษที่เป็นลูกจ้าง
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ของรัฐ นอกเหนือจากการเป็นคาแรกเตอร์หรือ 

มาสคอตประชาสัมพนัธ์ท้องถิน่ (Kabashima, 2015, 

p. 28) มีการจัดต้ังทีมบริหารงานประชาสัมพันธ์

ประจ�าจังหวัดคุมะโมะโตะ ภายใต้การน�าของ

ท่านผู้ว่าคาบาชิมะ อิคุโอะ โดยได้รับความร่วมมือ

จากนักโฆษณาชื่อดัง คุนโด โคะยะมะ ผู้ซ่ึงมีถิ่น

ก�าเนิดอยู่ในจังหวัดคุมะโมะโตะมาช่วยคิดแคมเปญ  

เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดในโครงการ  

“คุมะโมโตะเซอร์ไพรส์” (Kumamoto Surprise) 

มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต

คันไซ และยังได้คิดค้นสัญลักษณ์ เพ่ือใช้เป็นโลโก้

ประจ�าจังหวัด จึงมีการออกแบบคาแรกเตอร์คุมะมง

ให้มีสีด�าและมีสีหน้าที่แสดงความประหลาดใจอยู่

ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างจาก 

คาแรกเตอร์อื่นๆ ที่มักจะใช้ความน่ารักเป็นจุดขาย 

(Kumamoto Pref.Team Kumamon, 2013, p. 114) 

คาแรกเตอร์คุมะมงถูกเปิดตัวครั้งแรกในพิธีเปิด

เส้นทางการเดินรถไฟชิงกันเซ็งสายคิวชู ท่ีจัดขึ้นใน 

วนัที ่12 เดอืนมนีาคม ค.ศ. 2011 เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

จังหวัดคุมะโมะโตะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ทีมงานบริหารของคุมะมงภายใต้การน�า 

ของผู ้ว ่าราชการจังหวัดคุมะโมโตะ ใช้กลยุทธ์ 

การโปรโมทคาแรกเตอร์คุมะมง เพื่อประชาสัมพันธ์

จังหวัดคุมะโมะโตะ ประกอบด้วย (1) การสร้าง

บทบาทเด่นให้แก่คุมะมง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้น่าสนใจ 

จนท�าให้เกิดการยอมรบั และท�าให้ประชาชนทีอ่าศัย 

อยู่ในเขตคันไซเกิดความประทับใจ ต้องมนต์เสน่ห ์

ของเมืองคุมะโมะโต อีกทั้งยังใช้กลยุทธ์การเปิด

ตัวคุมะมงแบบเป ็นปริศนา12 ให ้คนเกิดความ

สนใจและกลายเป็นที่โจษจัน(Kanamori, Kubo, 

Kitamura, Shimoike & Sakitana, 2012,  

p. 10) (2) ด�าเนินการเผยแพร่ให้เกิดการยอมรับ

คาแรกเตอร์ ด้วยการปรากฏตัวในที่สาธารณะหรือ

ไปปรากฏตัวในงานหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดข้ึนใน

เขตคันไซ เพื่อให้คาแรกเตอร์คุมะมงได้พบปะกับ

ประชาชน เช่น การเดินทางไปออกงานแสดงใน

กิจกรรมตามเมืองต่างๆ (3) ใช้โซเชียลมีเดียเป็น 

สือ่กลางในการโปรโมทคมุะมง เช่น ใช้บลอ็กทวติเตอร์ 

เป็นสื่อกลางในการเล่นเกมส์ซ่อนหาคุมะมง ซึ่ง 

เป็นกลยุทธ์การสร้างความน่าสนใจให้แก่คุมะมง  

ใช้อินเตอร์เน็ตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุมะมง

ในแต่ละวันแบบรายงานผลทันที (Real Time) แต่

ทีมงานบริหารงานของคุมะมงมีงบประมาณจ�ากัด 

ไม่สามารถจ้างสื่อราคาแพงได้ จึงแก้ไขปัญหา

โดยการใช้คอนเทนท์ทางอินเตอร์เน็ต (Content 

Internet) ที่ไม่เก็บค่าบริการดังเช่นบล็อกทวิตเตอร ์

เฟสบุ ๊ค ยูทูป ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีผลตอบรับด ี

เกินคาด อีกท้ังยังเปิดเฟสบุ๊คเวอร์ช่ันภาษาอังกฤษ

และภาษาจีนเพิ่มเติมอีก กล่าวได้ว่าการใช้โซเชียล 

มีเดียเป็นเครื่องมือในการโปรโมทนี้ประสบความ

ส�าเร็จมากกว่าการโฆษณาด้วย CM (Commercial 

Message)13 เลยทีเดียว (Kabashima, 2015: , 

p. 49) (4) เปิดโอกาสให้บริษัทหรือหน่วยงาน

อื่น น�าคาแรกเตอร์คุมะมงไปใช้ในการโปรโมท

กิจกรรมหรืองานต่างๆ หรือขายลิขสิทธิ์ภาพลาย

เส้น (Illustration) คุมะมงโดยไม่คิดค่าบริการ 

โดยมีข้อแม้ว่าหากต้องการใช้บริการคาแรกเตอร์

คุมะมง จะต้องน�าผลิตผลของจังหวัดคุมะโมะโตะ

ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตด้วย เช่น การใช้นมวัว

ท่ีผลผลิตของจังหวัดคุมะโมะโตะมาใช้ปรุงรสนม

12 น�าภาพคาแรกเตอร์คุมะมงที่เห็นใบหน้าเพียงแค่ครึ่งเดียวไปติดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของโอซาก้า ให้มีความน่าสนใจ หรือเกิดความสงสัย เพื่อให้
กลายเป็นประเด็นที่มีคนน�าไปพูดถึง และน�าไปโฆษณาทางสื่อมีเดีย เช่น ทีวี เวบไซต์ (Kanamori,Kubo,Kitamura,Shimoike and Sakitana, 2012: 
p 11)  ใช้บล็อกทวิตเตอร์เป็นสื่อกลางในการเล่นเกมส์ซ่อนหาคุมะมง (Kabashima, 2015: p 49)

13 การโฆษณาผ่านสถานีโทรทัศน์และวิทยุ
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ผสมมะพร้าวของผลิตภัณฑ์กุลิโกะป้อกกี้ท่ีวางขาย

ตามฤดูกาล ท�าให้บริษัทกุลิโกะสามารถน�าคุมะมง

ไปใช้ได้ฟรีไม่ต้องลงทุน ส่วนจังหวัดคุมะโมะโตะ

ก็สามารถโฆษณาน�้านมวัวได้ ท�าให้ยอดขายของ

บริษัทหรือเกษตรกรเพิ่มข้ึนและได้ก�าไรมากขึ้น แต่

หากว่าสินค้าของบริษัทนั้นๆ ไม่สามารถน�าผลิตผล

ของจังหวัดคุมะโมะโตะไปใช้ได้ ก็ให้น�าอักษรหรือ

ภาพลายเส้นของคุมะมงไปใช้ด้วย ซึ่งการยกเว้นค่า

บริการเช่นน้ีท�าให้องค์กรธุรกิจต่างๆ มีความสนใจ

คาแรกเตอร์คุมะมงมากขึ้น (Kabashima, 2015, p. 

45) ด้วยเหตุนี้คาแรกเตอร์คุมะมงจึงถูกแปรเปลี่ยน

ให้เป็นสินค้า เกิดการขยายตัวทางธุรกิจอย่างหลาก

หลายและกลายเป็นแบรนด์ติดตลาดมีช่ือเสียง 

โด่งดัง มีรายได้หลักจากการขายลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ใน

การเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆ

หลังจากคาแรกเตอร ์คุมะมงชนะการ

ประกวดยูรูเคียราแกรนด์พริซ (Yuru-Kyara Grand 

Pix) ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎคม ค.ศ. 2011 

คุมะมงได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อต่างๆ

มากมาย มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศอันเป็น

ผลสืบเน่ืองมาจากการประชาสัมพันธ์ และความ

พยายามในการเผยแพร่จนเกิดการยอมรับ จึงท�าให้

คุมะมงได้รับคะแนนโหวตสูงสุด และความส�าเร็จ

ในครั้งนี้ก็น�ามาซึ่งโอกาสในการร่วมมือระหว่างทีม

งานบริหารของคุมะมงกับองค์กรธุรกิจ ที่ต้องการใช้

ประโยชน์จากความโด่งดังของคุมะมงโฆษณาสินค้า

ของตนเอง ในขณะเดียวกันก็เป็นการน�าคุมะมงเข้า

สู่กระบวนการกลายเป็นสินค้า Kanamori, Kubo, 

Kitamura, Shimoike & Sakitana (2012) ได้

อธิบายไว้ว่าการเข้าร่วมการประกวดคาแรกเตอร์

ยูรูเคียราแกรนด์พริซนั้น เท่ากับเป็นการเพิ่มพลัง

ในการขยายช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าที่ผลิต

จากจังหวัดคุมะโมะโตะ ซึ่งเป ็นส ่วนหนึ่งของ

วัตถุประสงค์ที่พยายามด�าเนินการมาตั้งแต่แรก จึง

มีการจัดกิจกรรมการโปรโมทภายใต้สโลแกนว่า 

“จากยูรูเคียรามาเป็นอูรูเคียรา14” ซึ่งเป็นการน�า

เสนอคุมะมงในรูปแบบของการขายสินค้า ท่ีเกิด

จากความร่วมมือระหว่างทีมงานบริหารงานของ 

คุมะมงกับองค์กรธุรกิจ สอดคล้องกับ Kabashima 

(2015) ได้อธิบายไว้ว่ายอดขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง

กับคุมะมงท่ีวางขายท่ัวประเทศในปี 2012 เท่ากับ 

29,300 ล้านเยน ส่งผลให้สินค้าโด ่งดังไปทั่ว

ประเทศ เมื่อเทียบกับปี 2011 เพ่ิมมากข้ึนถึง 11 

เท่า อีกท้ังยังมีการยืนยันจากผลการส�ารวจเก่ียวกับ 

ยอดขายที่ได้รับจากการอนุญาตทางลิขสิทธิ์ให้น�า 

คุมะมงไปใช้ในหน่วยงาน องค์กร บริษัทอื่น

ค.ศ.2013 ธนาคารญี่ปุ่นสาขาคุมาโมโตะ 

(日本銀行熊本支店) ได้แสดงตัวเลขรายได้ของ

คุมะมงไว้ว่า ช่วงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2011 ถึง

เดือนตุลาคม ค.ศ.2013 คาแรกเตอร์คุมะมงท�าให้

ญี่ปุ ่นมีรายได้ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการน�า

คุมะมงไปใช้โปรโมทสินค้าและการเพิ่มขึ้นของ

จ�านวนนักท่องเที่ยวมากถึง 1.2 แสนล้านเยน และ 

รายได้จากการโฆษณาผ่านสื่อมีเดีย 9 พันล้านเยน 

ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการสร้างคาแรกเตอร์คุมะมง 

อย่างมีประสิทธิภาพโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

คมุะโมะโตะและทีมงานบรหิารจัดการของคาแรกเตอร์ 

คุมะมง ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด 

คุมะโมะโตะและประเทศญี่ปุ ่น (Nihongingo 

kumamontoshiten, 2013) ส่วนทีมบริหารงาน 

14 อูรูเคียรา (売るキャラ) หมายถึง คาแรกเตอร์ที่สามารถน�าไปขายได้



ศิรินภาเพ็ญ ปวนเพิ่ม

jsn Journal Special Edition 2017118

ประชาสัมพันธ์ประจ�าจังหวัดคุมะโมะโตะ ได้ช้ีแจง

เกี่ยวแผนการตลาดของคุมะมงในต่างประเทศไว้ว่า 

เดือนมถินุายน ค.ศ. 2014 หอการค้าและอตุสาหกรรม 

การท่องเที่ยว แรงงาน กองวิเทศสัมพันธ์ญี่ปุ ่น 

(商工観光労働部国際課) ได้ประกาศยกเลิก 

ค�าสั่งห ้ามส่งออกสินค้าคุมะมงไปต่างประเทศ  

เพื่อส่งออกสินค้าคุมะมงไปบุกตลาดโซนเอเชีย 

ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม ต่อมาใน

วันที่ 14 เดือนกันยายน ค.ศ. 2015 มีการปรับปรุง

แผนการตลาดเพิ่มเติมคือ ขยายตลาดการส่งออก

สินค้าคุมะมงไปในโซนยุโรป (EU) และอเมริกา โดย

ได้อนุมัติให้ท�าการส่งออกสินค้าประเภทอาหาร เช่น 

อาหารส�าเร็จรูป ขนม เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ฯลฯ 

สินค้าเพื่อการบริโภค เช่น เครื่องเขียน เสื้อผ้าฯลฯ 

และมีการก�าหนดขั้นตอนการขออนุญาตน�าคาแรก

เตอร์คุมะมงไปใช้ในการโปรโมทสินค้าเหล่านั้นด้วย 

(Kumamotoken, 2015) จึงกล่าวได้ว่าปัจจุบันน้ี

นอกจากคุมะมงจะสร้างเอกลักษณ์ของเมืองคุมะ

โมะโตะให้เป็นที่รู้จักท่ัวประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังขยาย

ขอบเขตสินค้าหรือบริการไปยังตลาดต่างประเทศ

ด้วย ซ่ึงเป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าอนาคตของธุรกิจ

คาแรกเตอร์คุมะมงจะยิ่งขยายการเจริญเติบโตได้

อย่างไร้ขีดจ�ากัด 

จากการศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่าง

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 

ท้องถ่ินนิยม ที่ท�าให้คาวาอี้กลายเป็นสัญลักษณ์ 

ของเมือง และน�าไปสู ่ รูปแบบที่หลากหลาย 

ของวัฒนธรรมคาวาอี้ ผ่านออริจินัลคาแรกเตอร์ 

ได้แก่ คาแรกเตอร์เฮลโลคิตตี้ และคาแรกเตอร์ 

ยูรูเคียรา ได้แก่ คาแรกเตอร์คุมะมง ที่ผู้ศึกษาน�ามา

เป็นตัวอย่างในการค้นคว้าครั้งนี้ พบว่าซานริโอ้ได้

สร้างคาแรกเตอร์เฮลโลคิตต้ี ให้เป็นตัวการ์ตูนที่มี

บุคลิกลักษณะหลายรูปแบบ ท่าทางการเคลื่อนไหว

มีอิสระ มีความยืดหยุ ่น สามารถปรับเปลี่ยน

บุคลิกลักษณะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

เฮลโลคิตตี้จึงกลายเป็นคาแรกเตอร์ที่สามารถสวม

บทบาทต่างๆ ได้โดยไร้ขอบเขต ดังท่ีปรากฎให้เห็น

ในปัจจุบันเป็นต้นว่า เฮลโลคิตตี้ในบทบาทท่ีมีชีวิต

เสมือนมนุษย์ (นักดนตรี นักกีฬา แม่บ้าน นักธุรกิจ

ฯลฯ) เฮลโลคิตตี้ในบทบาทของการสื่ออารมณ์ 

(เหงา เศร้า เสียใจ จริงจัง ขี้เล่น ร่าเริง สนุกสนาน

ฯลฯ) เฮลโลคิตตี้ท่ีมีกลิ่นอายของความน่ารัก น่า

ค้นหาฯลฯ ในลักษณะของการเป็นส่ิงของ (ของใช ้

ของเล่น เครื่องประดับฯลฯ) ซึ่งเป็นผลมาจากความ

เฉียบแหลมในการวิเคราะห์ทิศทางตลาดและการ

ด�าเนินงานเชิงกลยุทธ์ของซานริโอ้ ที่ต้องการสร้าง

คาแรกเตอร์ดังกล่าวนี้ให้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมาก

ที่สุด ซานริโอ้สามารถท�าความเข้าใจและเข้าถึง

จิตใจของผู้บริโภค สินค้าเฮลโลคิตตี้จึงกลายเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการยอมรับและเป็นท่ีนิยม นับ

ตั้งแต่สินค้ากิ๊ฟช็อป เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา เครื่อง

ครัว เครื่องเขียนฯลฯ หรือแม้กระท่ังของใช้จ�าเป็น

ในชีวิตประจ�าวัน เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 

ยาสีฟัน แปรงฟัน เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้านฯลฯ

นอกจากนี้ซานริ โอ ้ยั งได ้ร ่วมมือทาง

ธุรกิจกับหน่วยงานอื่นทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 

ในส ่วนของภาคเอกชน ได ้แก ่การร ่วมมือกับ

บริษัทอื่นในการน�าแบรนด ์ ไปโปรโมทสินค ้า

ผ ่ านการซื้ อขายลิขสิทธิ์  และออกแบบผลิต

ภัณฑ์เฮลโลคิตตี้ภายใต้สินค้าหลายๆ แบรนด์ 

ซ่ึงเป ็นตัวแปรส�าคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีท�าให ้ 

คาแรกเตอร์ดังกล่าวมีความหลากหลาย เพราะถูก

เปล่ียนแปลงเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสินค้าบริการ

ของหน่วยงานนั้นๆ ส�าหรับความร่วมมือทางธุรกิจ

กับภาคเอกชนนั้น ไม่ได้จ�ากัดเพียงแค่ในญ่ีปุ ่น
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เท่านั้น แต่ซานริโอ้ยังได้ร่วมมือกับบริษัทต่างชาติ

อีกด้วย ซึ่งการด�าเนินการเช่นนี้ท�าให้ต่างชาติรู้จัก

ประเทศญ่ีปุ่นผ่านคาแรกเตอร์เฮลโลคิตตี้ ส่งผลให้

เฮลโลคิตตี้กลายเป็นสินค้าสากลและเป็นสิ่งที่สร้าง

การรับรู้ต่อภาพลักษณ์ของประเทศญี่ปุ ่น ในแง่

ของการเป็นดินแดนที่มีความน่ารักอ่อนโยน หรือ

เรียกได้ว่าคาแรกเตอร์เฮลโลคิตตี้หรือคาแรกเตอร์ 

คาวาอี้ กลายเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และ

แนะน�าวัฒนธรรมคาวาอี้ให้ประเทศต่างๆ ได้รู้จัก 

พร้อมท้ังกลายเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจที่น�ารายได้

เข้าประเทศจ�านวนมหาศาล

ในส่วนของความร่วมทางธุรกิจกับภาครัฐ 

ได้แก่ การร่วมมือกับส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นในการน�า 

คาแรกเตอร์เฮลโลคิตตี้เรียกว่า “โกโตชิเคียรา” 

หรือ “โกโตชิคิตต้ี” มาโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว 

ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ฯ โดยใช้จุดเด่นจากความ 

น่ารักของคาแรกเตอร์มาผสมผสานกับวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว หรือ

เพื่อสร้างจุดขายให้แก่ส่วนท้องถิ่นของญ่ีปุ่น ภาย

ใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน

ให้ดีขึ้น อีกนัยหนึ่งภาครัฐญี่ปุ ่นได้น�าวัฒนธรรม 

คาวาอี้เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่มีความ

สัมพันธ์กับการท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นนิยม จึงท�าให้

วัฒนธรรมคาวาอี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เมื่อ

ถูกน�าไปผสานผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความ

หลากหลาย จึงท�าให้รูปแบบของวัฒนธรรมคาวาอี้มี

ความหลากหลายตามไปด้วย

ส�าหรบัคาแรกเตอร์คุมะมงเป็นคาแรกเตอร์ 

ที่มีบุคลิกเดียว ไม ่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ

ท่าทาง แต่ตัวแปรส�าคัญที่ท�าให้คาแรกเตอร์นี้มี

รูปแบบที่หลากหลายคือ ความร่วมมือทางธุรกิจ

ของภาครัฐและเอกชนในการน�าแบรนด์คุมะมงไป

โปรโมทสินค้าเช่นเดียวกับแบรนด์เฮลโลคิตตี้ แต่มี

ความแตกต่างกันในแง่ของวิธีการน�าไปใช้ กล่าวคือ

หน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถน�าแบรนด์ไปใช้ได้

ฟรี โดยไม่ต้องท�าการซื้อขายลิขสิทธิ์ แต่มีเงื่อนไข

ว่าจะต้องน�าผลผลิตของจังหวัดคุมะโมะโตะไปเป็น 

ส่วนผสมของสนิค้านัน้ๆ หรือต้องแลกเปลีย่นโดยการ 

น�าอักษรภาพลายเส้นของคุมะมงไปติดท่ีแพ็คเก็จ 

ของสินค้าด้วย การยกเว้นค่าบริการเช่นนี้กลาย 

เป็นจุดเด่นท่ีดึงดูดให้หน่วยงานต่างๆ มาใช้บริการ 

แบรนด์คมุะมง จงึกล่าวได้ว่าคมุะมงเป็นคาแรกเตอร์ 

ท่ีถูกสร้างข้ึน เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์และพัฒนา

เศรษฐกิจของจังหวัดคุมะโมะโตะ ภายใต้การเป็น

จังหวัดน�าร่องการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนท้องถ่ิน  

ดังนั้นคาแรกเตอร์ดังกล่าวนี้ จึงมีความสัมพันธ์กับ

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเกี่ยวข้องกับการท่อง

เที่ยวแบบท้องถิ่นนิยม ซึ่งผลการปฏิบัติงานราชการ

ส ่วนท ้องถิ่นของจังหวัดคุมะโมะโตะในครั้ งนี้ 

ประสบความส�าเร็จอย ่างเหนือความคาดหวัง 

เพราะว่านอกจากจะท�าให้คาแรกเตอร์คุมะมงเป็น

ที่รู ้จักและเกิดการยอมรับทั่วประเทศญี่ปุ ่นแล้ว  

ยังสามารถผลักดันคาแรกเตอร์ดังกล่าวนี้ให้ก้าว

สู่การเป็นแบรนด์สินค้า ที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น 

ของใช้ในบ้าน เครื่องเขียน ขนม อาหารฯลฯ วาง

จ�าหน่ายในประเทศ อีกท้ังยังรุกตลาดต่างประเทศ

ทั้งโซนเอเชีย ยุโรป อเมริกา ส่งผลให้คาแรกเตอร ์

คุมะมงมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

6. บทสรุป
ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของญ่ีปุ่นหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้เปลี่ยนแปลง

สังคมญี่ปุ่นให้กลายเป็นสังคมบริโภค ซึ่งเป็นสังคมที่

มีการเรียกร้องสิ่งแปลกใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่าง 

ท�าให้พฤติกรรมการบริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงไป

สู่การให้ความส�าคัญกับการออกแบบ สีสัน แบรนด์ 
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ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ภาคธุรกิจของญี่ปุ ่นจึงปรับ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

การแข่งขัน โดยการสร้างสัญลักษณ์ทางการค้าให้

แก่ธุรกิจของตนเอง พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มของ

สัญลักษณ์นั้นให้มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดผู้บริโภค 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่วัฒนธรรมคาวาอี้ได้รับ

ความนิยมอย่างแพร่หลาย ภาคธุรกิจญี่ปุ่นมองเห็น

โอกาสการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของวัฒนธรรม

ดังกล่าวนี้ จึงมีการผลิตสินค้าคาวาอี้ที่ มีกล่ินอาย

ของความน่ารักออกวางจ�าหน่าย ท�าให้วัฒนธรรม

คาวาอี้ถูกเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสินค้าบริโภค มี

การผลิตสินค้าคาวาอี้ต ่างๆขึ้นมามากมาย เช่น 

เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน เคร่ืองเขียน แฟชั่น

เสื้อผ้าฯลฯ 

ยิ่งไปกว่านั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ของส่ือมีเดีย ยังท�าให้วัฒนธรรมคาวาอี้แพร่หลาย

ในต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสากล ภาค

รัฐและภาคเอกชนของญี่ปุ่นจึงใช้ประโยชน์ในด้าน

การยอมรับของคนในสังคมที่มีต่อวัฒนธรรมคาวาอี้ 

มาเป็นตัวช่วยในการผลักดันสินค้าทางวัฒนธรรม

ออกสู่ท้องตลาด อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2553) ได้

กล่าวไว้ว่าญ่ีปุ่นได้ใช้กลยุทธ์หลายแบบในการเผย

แพร่สินค้าเชิงวัฒนธรรม ที่โดดเด่นที่สุดคือการท�า

ตลาดและการกระจายสินค้าในตลาดแต่ละท้องถ่ิน

ได้แก่ การสร้างคอนเทนต์ของท้องถ่ินการกระจาย

คอนเทนต์ให้ท่ัวถึง การขายหรืออนุญาตให้ช้สิทธิ์

เผยแพร่ การผลิตรายการ การขายรูปแบบรายการ 

หรือแม้กระทั่งการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมป๊อป

จึงกล่าวได้ว ่าการยกระดับการส่งออก

สินค้าวัฒนธรรมให้มีความส�าคัญมากข้ึนของญี่ปุ่น 

ได้น�าพาวัฒนธรรมคาวาอี้เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม

เชิงวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยว 

ซ่ึงมีความสัมพันธ ์ กับท ้องถ่ินนิยม วัฒนธรรม 

คาวาอีจ้งึกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง เมือ่ถูกน�าไป 

ผสานผสานกับวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีมีความหลาก

หลาย ส่งผลให้รูปแบบของวัฒนธรรมคาวาอี้มี

ความหลากหลายตามไปด้วย อีกการส่งออกสินค้า

วัฒนธรรมคาวาอี้ไปต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการ

ผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมคา

วาอี้กับวัฒนธรรมต่างชาติ จึงท�าให้รูปแบบของ

วัฒนธรรมคาวาอี้เกิดความแตกต่างกันและมีความ

หลากหลายมากขึ้น
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สรัญญา คงจิตต์
มาซายูกิ นิชิดะ

ความกังวลใจในการเลี้ยงดูตนเองของผู้หญิงญี่ปุ่น
กับความเป็น “ครอบครัวสมมุติ” จากการวิเคราะห์

ภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่”

 คำ� สำ�คัญ
ครอบครัวสมมุติ , แม ่

เล้ียงเดี่ยว, ผู้หญิงญี่ปุ่น, 

ภาพยนตร์ญ่ีปุ่น, สังคม

ญี่ปุ่น

บทคัดย่อ

 “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่” เป็นภาพยนตร์ท่ีถูกหยิบยก

มาฉายในงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา

ผู ้หญิงในสังคมญี่ปุ ่น งานวิจัยนี้จะช้ีให้เห็นถึงอุปสรรคปัญหาท่ี

แม่เลี้ยงเดี่ยววัย 30 ปีชาวญี่ปุ่นต้องประสบในช่วงปี 2009 ผ่าน 

การศึกษาลักษณะเด่นของตัวเอก “โคะมะกิ” ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

รวมถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้และข้อจ�ากัดในการแก้ปัญหา 

“ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์” ด้วย “ครอบครัวสมมุติ” ในสังคมญี่ปุ่น  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ก�ากับก�าหนดให้ “โคะมะกิ” เป็นผู้หญิงท่ียึด

อารมณ์เป็นท่ีตั้ง ท้ังท่ีแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเผชิญปัญหามากมาย ท้ัง

เร่ืองของกฎหมาย รายได้ และค�าติฉินนินทา แต่เธอก็ไม่ได้สนใจ 

ปัญหาคล่ีคลายด้วยความช่วยเหลือจากผู ้คนรอบข้างท่ีผูกพัน

เหมือนคนในครอบครัวตามแบบในอุดมคติ แต่อย่างไรก็ตามความ

สัมพันธ์เช่นนี้ที่ย่อมเปราะบางกว่าครอบครัวที่แท้จริง จึงท�าให้

กังวลใจว่าการแก้ปัญหาโดยความผูกพันลักษณะนี้จะสามารถน�าไป

แก้ปัญหาในสังคมญี่ปุ่นได้มากน้อยเพียงไร
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Anxiety about Independence of Japanese 
Women and “Pseudo-Family” Relationship: 
An Analysis of the Film “Nonchan Noriben”
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Abstract

 “Nonchan Noriben” is being screened in many 

seminars to encourage the exchange of opinions on female 

problems in Japanese society. This paper elucidates the 

problems and sufferings of middle-aged single mothers in 

the 21st century by studying the characteristics and hu-

man relationships of the heroine Komaki and by examining 

the role of “pseudo-family” relationships as one of the 

solutions to the problem of the “incomplete family” in 

Japanese society. This study found that Komaki is portrayed 

as a woman that strongly follows her will. Even though Jap-

anese single mothers in reality face various difficulties with 

laws, income, and public disgrace, Komaki is not concerned. 

She was supported by friends, who play membership roles 

as in a traditional family. However, because the tie of the 

“pseudo-family” is more fragile than a real one, the anxiety 

concerning whether this kind of relationship can solve the 

problems in Japanese society still exists.



125jsn Journal Special Edition 2017

ความกังวลใจในการเลี้ยงดูตนเองของผู้หญิงญี่ปุ่นกับความเป็น 
“ครอบครัวสมมุติ” จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่”

1. ผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์ในภ�พยนตร์เรื่อง “ข้�ว
กล่องหน้�ยิ้มของแม่”

ภาพลักษณ์ของตัวเอกในภาพยนตร์เรื่อง 

“ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่1” หรือ “โคะมะกิ2”  

ที่ปรากฏต่อหน้าผู้ชมเป็นภาพที่ยากจะได้รับความ

เห็นใจ เป็นภาพของผู้หญิงท่ีอายุมากถึง 31 ปี แต่

ไม่สามารถท�าหน้าที่แม่และเมียได้อย่างสมบูรณ์ ไร้

ซึ่งประสบการณ์การท�างาน ประหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ยัง

ไม่บรรลุวุฒิภาวะที่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่แม้แต่น้อย 

เธอตัดสินใจแยกทางกับโนะริโทะโมะโตะผู้เป็นสามี

ที่ไม่เอาถ่านและพา “นนจัง” ลูกสาวเพียงคนเดียว 

กลับไปอยู่บ้านเดิมของแม่ตัวเอง โดยไม่ค�านึงถึงค่า

ใช้จ่ายต่างๆ ในการด�ารงชีพทั้งๆ ที่มีลูกสาวที่จะ

ต้องเลี้ยงดู พยายามจะกลับไปคบหากับทะเทะโอะ

ซ่ึงเป็นแฟนเก่าโดยไม่ใส่ใจลูกสาว ตัดสินใจหางาน

ท�าโดยไม่คิดให้ถ้วนถี่ ใช้ชีวิตตามอารมณ์ไม่มีการ

วางแผน ทั้งๆ ที่ภาพยนตร์มีชื่อเรื่องแปลตามตัว

อักษรว่า “ข้าวกล่องสาหร่ายของนนจัง” แต่แทบ 

ไม่ปรากฏฉากทีแ่สดงถงึการเป็นแม่ทีป่กป้อง “นนจงั” 

ซึ่งเป็นลูกสาว การตัดสินใจทุกเร่ืองเป็นไปตาม

อ�าเภอใจของโคะมะกิ จนกระทั่งสามีเป็นห่วงลูก

ต้องแอบพาตัวนนจังไปดูแลแทน กลายเป็นทะเลาะ

กันถึงขั้นลงไม้ลงมือและน�าไปสู่จุดแตกหักในที่สุด 

นั่นอาจเป็นสาเหตุให้ภาพยนตร์เร่ืองน้ีถูกแปลเป็น

ภาษาไทยว่า “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่” เพราะ

เป็นเรื่องราวที่เป็นความสุขในมุมมองของโคะมะกิ 

ผู้เป็นแม่มากกว่าในมุมมองของนนจัง

ภาพลักษณ์ของโคะมะกิดังกล่าวข้างต้น 

เป็นไปตามความประสงค์ของ โอะงะตะ อะกิระ3 

ซึ่งเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยผู้ก�ากับได้ให้

สัมภาษณ์ไว้ว่า ผู้แต่งหนังสือคือ อิริเอะ IRIE Kiwa4 

ได้กล่าวก�าชับไว้ว่า “ผู ้ก�ากับคะ ช่วย “ต�าหนิ” 

โคะมะกิในหนังเรื่องนี้ ให ้ด ้วยนะคะ” (塚田
2009) พฤติกรรมของโคะมะกิในภาพยนตร์เรื่อง

นี้จึงไม่ใช่การน�าเสนอต้นแบบเพื่อท่ีจะให้ผู ้หญิง

ที่ก�าลังลังเลใจยึดเอาเป็นต้นแบบ หากแต่เป็น

ภาพสะท้อนของผู้หญิงที่ก�าลังตกอยู่ในสภาวะที่มี

ความลังเลใจ โดยผู้ก�ากับได้ส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ 

ผู้หญิงวัย 30 ปีมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการถ่าย 

ท�า (塚田 2009) และให ้สัมภาษณ์เ ก่ียวกับ  

“โคะมะกิ” ในระหว่างถ่ายท�าดังนี้ “จากผลส�ารวจ

พบว่า ผู ้หญิงวัย 30 ปีสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน  

ไร้เดียงสามาก โคะมะกิก็เหมือนกัน อยากก�าหนด

ชีวิตตัวเองอย่างอิสระ แต่กลับสร้างความล�าบาก

ใจให้คนรอบข้าง ผมตั้งใจจะน�าเสนอให้ผู้ชมต้อง

ขบคิดในตอนท้ายว่าควรจะโอบอุ ้มและให้ความ

เห็นใจท่ีเธอเป็นคนแบบนี้หรือไม่”(金澤 2009)

ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ เหตุใดผู้หญิงญี่ปุ่น

ท่ีอายุเกินกว่า 30 ปี จึงไม่สามารถเลือกทางเดิน

ชีวิตได้อย่างอิสระต้องพึ่งพิงสร้างความเดือดร้อน

ให้กับผู้คนรอบข้างในสังคมญี่ปุ ่น เหตุใดจึงถึงถูก

ต�าหนิจากสังคม แล้วมีหนทางใดท่ีจะช่วยแก้ปัญหา

1 ชื่อภาพยนตร์ยึดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ของ Japan foundation กรุงเทพฯ (http://www.jfbkk.or.th/Theater_201511_th.php#001)
2 ชื่อบุคคลในภาพยนตร์และชื่อภาษาญี่ปุ่นใช้หลักการถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นของราชบัณฑิตยสถาน
3 โองาตะ อะกิระ (Ogata Akira) เกิดที่จังหวัดซะงะ (Saga) เมื่อปี ค.ศ. 1959 ได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์ที่กรุงเบอร์ลินเมื่อปี ค.ศ. 2000 จากผล

งานเรื่อง 『独立少年合唱団』 มีชื่อเสียงโด่งดังจากผลงานเรื่อง 『いつか読書する日』 ในปี ค.ศ. 2004 และได้สร้างภาพยนตร์จากบทประพันธ์เป็น
เรื่องแรก คือ เรื่อง 『のんちゃんのり弁』 ในปี ค.ศ. 2009 หลังจากนั้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 เป็นต้นมาก็ได้เป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับการท�าภาพยนตร์
ที่มหาวิทยาลัยภาพยนตร์ 日本映画大学 จนกระทั่งปัจจุบัน

4 IRIE Kiwa (1966-) เป็นนักวาดการ์ตูนมีพื้นเพเป็นคนโตเกียว เข้าสู่วงการด้วยผลงานเรื่อง 『月刊アフタヌーン』 ในปี ค.ศ. 1989 และผลงานเขียน
ส่วนใหญ่เป็นงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คน (人情もの) นอกจากผลงานเรื่อง “นงจังและข้าวกล่องสาหร่ายของแม่” (のんちゃんのり弁) ยังมีผล
งานอีกหลายเรื่อง อาทิ 『おかめ日和』（「のんちゃんのり弁」製作委員会 2009）
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บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษา

สภาพปัญหาและอุปสรรคที่แม่เล้ียงเดี่ยววัย 30 

ปี ต ้องประสบในช่วงปี 2009 โดยศึกษาภาพ

ลักษณ์ของ “โคะมะกิ” และลักษณะความสัมพันธ์

กับผู้คนรอบข้าง รวมถึงศึกษาการแก้ปัญหาด้วย

การเติมเต็มส่วนของครอบครัวที่ขาดหายไปด้วย 

“ครอบครัวสมมุติ” ท่ีน�าเสนอในภาพยนตร์นี้ 

โดยจะเริ่มด ้วยการวิเคราะห์ลักษณะเด ่นของ  

“โคะมะกิ” ที่ผู้ก�ากับก�าหนด วิเคราะห์ภาพลักษณ ์

ของความเป็นแม่และครอบครวั ทีป่รากฏในภาพยนตร์ 

ญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกมาจนกระท่ังช่วงปี

คริสต์ทศวรรษ 2000 แล้วเปรียบเทียบโครงสร้าง

ครอบครัวที่ปรากฏในภาพยนตร์เร่ือง “ข้าวกล่อง

หน้ายิ้มของแม่” กับการ์ตูนต้นฉบับ ละครโทรทัศน์ 

การ์ตูนฉบับปรับปรุง รวมท้ังหมด 4 ประเภท รวม

ถึงวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

และการพึ่งพาอาศัยกัน แล้วจึงวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้และข้อจ�ากัดท่ีจะน�าแนวคิด “ครอบครัว

สมมุติ” ไปใช้แก้ปัญหาให้กับผู้หญิงญี่ปุ่นในสภาพ

สังคมปัจจุบัน

2. รูปแบบครอบครัวในช่วงปีคริสต์ทศวรรษ 
2000

ในระยะหลั ง นี้  ญี่ ปุ ่ น ได ้ มี ก า รออก

กฎหมายมากมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยความ

เท ่าเทียมกันในการจ ้างงานระหว ่างชายหญิง  

(男女雇用機会均等法 ประกาศใช้เมื่อ ปี ค.ศ. 

1986) กฎหมายว่าด้วยการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร  

(育児休業法 ประกาศใช้เมื่อ ปี ค.ศ. 1992) เพื่อที่

จะปรับระบบต่างๆ ของสังคมให้หลุดพ้นจากสภาพ

ความเป็นสังคมท่ีแบ่งแยกบทบาทระหว่างชาย

หญิง ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า “ผู้ชายเป็นผู้ออกไปท�างาน

นอกบ้าน ผู้หญิงอยู่ในบ้านเป็นแม่บ้าน” ฝังรากลึก

อยู่ในสังคม ครอบครัว และบริษัท เพื่อท่ีจะก้าว

ไปสู่การเป็นสังคมที่ผู ้หญิงสามารถเฉิดฉายแสดง

ศักยภาพของตนเองได้ (女性が輝く社会) ในขณะ

เดียวกัน ปี ค.ศ. 1991 ได้เกิดภาวะฟองสบู่แตก  ส่ง

ผลให้สภาวะเศรษฐกิจไม่คล่องตัว และส่งผลต่อ

เนื่องให้การจ้างงานในญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะย�่าแย่ เกิด

ปัญหาสังคมต่างๆ เช่น สภาวะเด็กเกิดน้อยและ

กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาความยากจนของ

วัยหนุ่มสาวและผู้หญิง เป็นต้น จากสภาพการณ ์

ดังกล่าว การสร้างครอบครัวตามอุดมคติในสมัยใหม ่

หลังสงคราม ท่ีมีพ่อแม่ลูก หรือการมีปู่ย่าตายาย

อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้า โดยอาศัยเพียงรายได้

จากเงินเดือนของพ่อ ซ่ึงพบเห็นได้ในการ์ตูนหลาย

ภ�พท่ี 1 โปสเตอร์ประช�สัมพันธ์เรื่อง “ข้�ว

กล่องหน้�ยิ้มของแม่”

ที่มา : ทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวกล่องหน้า

ยิ้มของแม่” ปี 2009
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เร่ือง เช่น『サザエさん』หรือ『ちびまる子』
กลายเป็นเร่ืองยากส�าหรับสังคมปัจจุบัน เนื่องจาก

ในปัจจุบันมีรูปแบบครอบครัวที่หลากหลาย อาทิ 

ครอบครัวคนโสด  ครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุ 

ครอบครัวที่มีแต่แม่กับลูก หรือ มีแต่พ่อกับลูก อีก

ทั้งสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเริ่มมีความเป็น

ปัจเจกมากขึ้น เมื่อยึดถือว่ารูปแบบครอบครัวสมัย

ใหม่หลังสงครามดังกล่าวข้างต้นเป็นครอบครัวใน

อุดมคติ รูปแบบครอบครัวเช่นน้ีจึงมี “ส่วนที่ขาด

หาย” ซึ่งสังคมก็เริ่มตั้งค�าถามต่อรูปแบบครอบครัว

ที่มีความสัมพันธ์อย่างหลากหลายเหล่านั้น 

ในขณะที่ญี่ปุ ่นต้องการก้าวไปสู ่สังคมที่

ผู ้หญิงมีความเฉิดฉาย แต่ปัจจุบันครอบครัวแม่

เล้ียงเดี่ยวที่มีแต่แม่กับลูกดังที่ปรากฏในภาพยนตร์

เรื่องน้ีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บรรดา

แม่เลี้ยงเดี่ยวเหล่าน้ันต้องแบกรับปัญหาต่างๆ ไว้

มากมาย เช่น ปัญหาความยากจน การตกงาน ค�า

ประนามจากสังคม เป็นต้น เนื่องจากขนบในสังคม

และระบบกฎหมายยังยึดติดอยู่กับครอบครัวญี่ปุ่น

ในรูปแบบด้ังเดิม และเห็นว่าครอบครัวในอุดมคติ

เป็นสิ่งที่พึงต้องรักษาไว้ จึงยังไม่มีระบบที่ส่งเสริม

ให้สังคมเข้าใจและยอมรับ หรือสนับสนุนการเลือก

ทางเดินชีวิตแบบใหม่ๆ ของผู้หญิง (阿部, 2008; 

小林, 2015) 

บทความนี้ จึงได ้หยิบยกเรื่องราวของ

ครอบครัวแม่เลี้ยงเด่ียวที่มี “ส่วนที่ขาดหาย” ดัง

ที่ปรากฏในภาพยนตร์มาศึกษาว่า ในสถานการณ์

ที่มีรูปแบบครอบครัวอย ่างหลากหลายเช ่นนี้ 

ภาพยนตร์ญี่ปุ ่นพยายามเสนอครอบครัวรูปแบบ

ใหม่ไว้อย่างไร

ภาพยนตร์ญ่ีปุน่ทีน่�าเสนอภาพความล�าบาก 

ของแม่มีอยู่มากมายซาโต้ (佐藤, 2007) ได้เรียก

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของแม่ที่ต้อง 

ส่งเสียเลี้ยงดูลูกท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ นี้ว ่า 

“เรื่องราวความรักของแม่” (母もの) และกล่าวว่า 

“ผลงานท่ีเป็นเรื่องราวความรักของแม่ (母もの) 

จะแสดงความชื่นชมที่แม่สามารถอดทนต่อความ

ยากล�าบากและเห็นเป็นเรื่องสวยงาม แม่มักจะยอม

ล�าบากแม้จะถูกยัดเยียดให้การแบกรับภาระอย่าง

ไม่สมเหตุสมผล เมื่อสังคมและเศรษฐกิจมีการเจริญ

เติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่องราวแนวนี้จึงเสื่อมความนิยม

ลง” และยังกล่าวอีกว่าภาพยนตร์ในลักษณะน้ีเป็น

ที่นิยมในช่วงหลังสงครามโลกจนกระทั่งทศวรรษ

ที่ 1950 แต่พอเข้าสู่ทศวรรษที่ 1960 ก็เสื่อมความ

นิยมลงเนื่องจากเศรษฐกิจเฟื่องฟู ความคิดของผู้

หญิงเปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีเรื่องราวเก่ียวกับความ

รัก หรือเรื่องราวของผู้หญิงท�างานนอกบ้านปรากฏ

ในละครทีวีและภาพยนตร์มากขึ้น 

ภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของ

แม่” จัดอยู่ในกลุ่มเรื่องราวความรักของแม่ แต่ก็

ไม่ได้เสนอภาพแม่ท่ีทุ่มเทเสียสละเหมือนดังแม่ใน

อุดมคติ ซึ่งคะนะซะวะ (金澤誠, 2009) กล่าวไว้ใน

วารสารเก่ียวกับภาพยนตร์ช่ือ キネマ旬報 ไว้ว่า 

“โคะมะกิ เป็นผู้หญิงท่ีตัดสินใจเล้ียงลูกด้วยตัวเอง 

แต่ก็ไม่สามารถทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อลูก” ภาพยนตร์

เรื่องนี้ไม่ได้บอกเล่าถึงความล�าบากของแม่ในรูป

แบบเดิม เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพความเป็นแม่

ในยุคปัจจุบันเสียมากกว่า

 ในทศวรรษท่ี 1990 ภาพยนตร์ญ่ีปุ ่น

หรือละครทีวีญี่ปุ่นมักน�าเสนอเรื่องราวแนวเทรนดี้ 

(Trendy) ซึ่งเป็นเรื่องแนววัยรุ ่น และวัยท�างาน 

เกี่ยวกับความรัก ความหวัง และการแสวงหาชีวิต

ที่ดีกว่า และมีการน�ามาฉายทั้งในประเทศไทย

และประเทศอื่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เนื้อเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงในภาพลักษณ์ใหม่ มีความ

ทันสมัย ท�างานเป็นพนักงานประจ�าในบริษัทและ
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สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระตามใจปรารถนา แต่

ท้ายที่สุดก็หนีไม่พ้นค่านิยมแบบเดิมๆ เนื้อหาหลัก

จะเป็นเรื่องราวของความรัก และจบลงด้วยการ

แต่งงาน (伊藤, 2003) ไม่มีภาพยนตร์ใดที่หยิบยก

ปัญหาการใช้ชีวิตหลังแต่งงาน หรือปัญหาของผู้

หญิงในฐานะแม่มาน�าเสนออย่างจริงจัง จนกระทั่ง

ก้าวเข้าสู่ปีทศวรรษที่ 2000

อุโนะ (宇野, 2011) กล่าวถึงภาพสะท้อน 

สังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ช่วงปีทศวรรษที่ 2000 

ไว้ในหนังสือเร่ือง『ゼロ年代の創造力』(พลัง

สร้างสรรค์ของคนยุค 2000) ไว้ว่า การเปลี่ยนผ่าน

จากปีทศวรรษที่ 1990 เข้าสู่ปีทศวรรษที่ 2000 

คือการเปล่ียนแปลงแนวคิด จากที่เคยคิดว่า “ถ้า

พยายาม จะร�า่รวย”(がんばれば、豊かになれる) 

มาเป็นแนวคิดที่ว่า “ถึงแม้จะพยายาม ก็ไม่รวย” 

( がんばっても、豊 かになれない )  โ ด ย

กล ่าวว ่า “ความไม ่มีอิสระคือสังคมที่อบอุ ่น 

(ไม่ซับซ้อน) (不自由だが暖かい(わかりやすい) 
社会)” “ความมีอิสระคือสังคมที่เยือกเย็น (ซับ

ซ้อน)” (自由だが冷たい(わかりにくい)社会) 

 เป็นการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากสังคมท่ีเรียบ

ง่ายซึ่งผู ้คนมีความเอื้ออาทรต่อกัน มาเป็นสังคม

ท่ีซับซ้อนต่างคนต่างอยู ่มีแต่ความเหงา อีกทั้ง 

ยังได้วิเคราะห์ไว้อีกว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคม

ดังกล่าวก่อให้เกิดแนวความคิดที่ต้องการแย่งชิง

อ�านาจในการตัดสินใจมาเป็นของตน (サヴァイヴ 
感/決断主義) เพื่อจัดระบบใหม่ให้กับโลกที่มีแต่

ความวุ่นวาย ซึ่งแนวคิดน้ีปรากฏให้เห็นทั้งในโลก

แห่งความเป็นจริงและในโลกของภาพยนตร์ ดัง

จะเห็นได้จากภาพยนตร์ต้ังแต่ช่วงหลังปีทศวรรษ

ที่ 2000 ล้วนมีเน้ือหาหลักเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างเพื่อน หรือการต่อสู้กับศัตรูเพ่ือให้อยู่รอด 

โดยไม่กล่าวถึงครอบครัวอย่างเด่นชัด หรือบางกรณี

ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องของครอบครัวเลยแม้แต่น้อย  

ดังเช่นภาพยนตร์เรื่อง『バトル・ロワイヤル』 
(2000);『野ブタ。をプロデュース』(2005);

『DEATH NOTE』(2006); (宇野2011, p. 17)

นอกจากนี้ สิ่งที่อุโนะ (宇野, 2011) ให้

ความสนใจเป็นพิเศษคือ มีภาพยนตร์รูปแบบใหม่

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการยึดถือเอาผู้คนในพื้นที่หรือ

ผู้คนท่ีไม่เก่ียวโยงทางสายเลือดมาเป็น “ครอบครัว

สมมุติ” โดยยึดถือผู้คนเหล่าน้ันให้เป็นท่ีพึงพิงทาง 

ใจทดแทนความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ขาดหาย

ไป เช่น ภาพยนตร์เรื่อง『池袋ウエストゲート 
パーク』(2000) หรือ『木更津キャッツアイ』
(2002) เร่ืองราวท�านองนี้มีอย่างต่อเนื่องจนถึง 

ปีทศวรรษท่ี 2010 เช่น ภาพยนตร์เรื่อง『ハラが 
コレなんで』 (2011) ของผู ้ก�ากับอิชิอิ  ยูยะ  

(石井裕也) หรอืแม้แต่ภาพยนตร์เรือ่ง『海月姫』
(2014) ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองหลังนี้มีเนื้อเรื่องเก่ียวกับ

การแสวงหาความอบอุ่นและคลายความเหงาด้วย

การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมหอพักจนเกิด

เป็นความผูกพันธ์ราวกับคนในครอบครัวเดียวกัน

จากมุมมองเช่นน้ี อาจกล่าวได้ว่า “ข้าว

กล่องหน้ายิ้มของแม่” เป็นภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจใน

ฐานะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว และเป็น

เรื่องราวของการเติมเต็ม “สิ่งท่ีขาดหายไป” ด้วย

คนนอกครอบครัว จนเกิดเป็น “ครอบครัวสมมุติ” 

ซ่ึงเนื้อหาเช่นนี้อาจกล่าวได้ว ่าเป็นผลงานท่ีรับ

อิทธิพลจากภาพยนตร์ในช่วงปีทศวรรษที่ 2000 ดัง

ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

 แต่อย่างไรก็ตาม ความเป็น “ครอบครัว

สมมุติ” ย่อมมีข้อจ�ากัด ไม่สามารถช่วยให้แม่เลี้ยง

เด่ียวผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดาย 

บทความนี้จึงจะศึกษาว ่า “ครอบครัวสมมุติ”  

ที่ปรากฏในเรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่”  
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ต�ร�งที่ 1 สรุปเปรียบเทียบร�ยละเอียดก�รนำ�เสนอ “ข้�วกล่องหน้�ยิ้มของแม่” ในรูปแบบต่�งๆ
รูปแบบก�รนำ�เสนอ 1) ก�ร์ตูนต้นฉบับ 2) ละครโทรทัศน์ 3) ก�รต์นูฉบบั

ปรับปรุง

4) ภ�พยนตร์

ระยะเวลาการตีพิมพ์,

การถ่ายทอด, 

จัดฉายในโรง

ภาพยนตร์ (ปี ค.ศ. )

ตั้งแต่ปี 1995 - 

1998

ภาคแรก 3 ก.พ. - 

28 มี.ค. 1997

ภาคสอง 1 มิ.ย. –

31 ก.ค. 1998

4 ก.ย. 2009 26 ก.ย. 2009

ต้นฉบับ, ผู้ก�ากับ,

ผู้เขียนบท

ผู้เขียนต้นฉบับ:

อิริเอะ คิวะ 

(Irie Kiwa)

จ�านวน 4 เล่มจบ

ผู้เขียนต้นฉบับ: 

อิริเอะ คิวะ 

(Irie Kiwa)

ผู้อ�านวยการสร้าง 

โทะมินะงะ โคอิชิ  

(Tominaga 

Kouichi)

บทละคร: 

คิโยะมิซุ คิมิโกะ

(Kiyomizu Kimiko)

ภาคแรก เล่ม 1-3

ภาคสอง เล่ม 4

ผู้เขียนต้นฉบับ:

อิริเอะ คิวะ 

(Irie Kiwa)

รวมเนื้อหา

เล่ม 1-3

ผู้เขียนต้นฉบับ: 

อิริเอะ คิวะ 

(Irie Kiwa)

ผู้ก�ากับ: 

โอะงะตะ อะกิระ

(Ogata Akira)

ผู้เขียนบท: 

โอะงะตะ อะกิระ,

ซุซุกิ ทะคุจิ

(Ogata Akira, 

Suzuki Takuji)

ปรับเนื้อหาจาก

เล่ม 1-3

รูปแบบความ

สัมพันธ์ในครอบครัว

(1) โคะมะกิอาศัยอยู่กับแม่, ลูกสาว (นนจัง) 

(2) ภายหลังครอบครัวของน้องชายมาอาศัยอยู่ด้วยกัน

(3) เจ้าของร้านโทะโทะยะที่คอยช่วยเหลือมีลูกชาย

(4) มีแม่สามีเป็นผู้ช่วยเหลือด้านการเงิน

1. โคะมะกิ

อาศัยอยู่กับแม่

และลูกสาว  

(นนจัง)

2. ไม่ปรากฏ

เรื่องราวของ 

น้องชายและ

ครอบครัว

3. เจ้าของร้าน

โทะโทะยะ 

ที่คอยช่วยเหลือ

ไม่มีลูกชาย

ที่มา : สรุปโดยผู้เขียน
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โคะมะกิซ่ึงเป็นตัวเอกแยกทางกับโนะริโทะโมะซึ่งเป็นสามีที่ไม่เอาถ่าน และพาลูกสาว

คนเดียวคือ นนจัง กลับไปอยู่กับฟุมิโยะซึ่งเป็นแม่และเป็นม่ายในย่านชุนเก่าแก่ซ่ึงเป็นแหล่งท่ี

อยู่อาศัยของบรรดาแม่ม่าย โนะริโทะโมะผู้เป็นสามีไม่ยอมลงชื่อในเอกสารขอหย่า แต่โคะมะก ิ

ก็เร่ิมหางานท�าในฐานะแม่เลี้ยงเด่ียว ซึ่งถูกปฏิเสธ เธอจึงตัดสินใจไปท�างานในร้านเหล้าแต่ก็

ลาออกทันทีเนื่องจากรับไม่ได้กับการถูกลวนลามทางเพศ หลังจากน้ันไปท�างานที่บริษัทจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ก�าลังตกอยู่ในภาวะล�าบากก็ได้เจอกับทะเทะโอะเพื่อนชายสมัยมัธยม 

ต้นซ่ึงเป็นรักคร้ังแรก จึงเริม่รือ้ฟ้ืนความสมัพนัธ์ หลงัจากนัน้ได้เจอกบัโทะยะเจ้าของร้านโทะโทะยะ 

ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กอนุบาลซึ่งเป็นเพื่อนนนจัง โคะมะกิประทับใจฝีมือการท�าอาหารของ 

โทะยะมาก เมื่อเพื่อนชื่อโอมะกิซึ่งท�างานเป็นสาวออฟฟิศมาเยี่ยมแล้วชวนให้ท�าธุรกิจ โคะมะกิจึง 

ขอไปฝึกเรียนท�าอาหารที่ร้านโทะโทะยะโดยไม่รับค่าจ้าง วันหนึ่งโนะริโทะโมะผู้เป็นสามีพา 

นนจังออกจากโรงเรียนอนุบาลโดยพละการ ท�าให้ทุกคนวุ่นวาย จึงทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่ร้าน 

โทะโทะยะ ขณะเดียวกนัโคะมะกต้ิองลาออกจากบรษิทัจดัการอสงัหารมิทรพัย์เพราะถกูเข้าใจผดิว่าม ี

ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับเจ้าของบริษัท โทะยะจึงจ้างโคะมะกิให้ช่วยงานท่ีร้าน โนะริโทะโมะผู้

เป็นสามียอมเซ็นชื่อในเอกสารขอหย่า ขณะนั้นน้องชายชูอิชิโระได้พาภรรยาชื่อนะสึมิกลับมาอยู่

ด้วยที่บ้านแม่ ในตอนแรกนะสึมิกับโคะมะกิเข้ากันไม่ค่อยได้ น้องชายจึงได้ช่วยเหลือโคะมะกิโดย

นี้มีลักษณะเช่นไร และภาพยนตร์ได้เสนอทางออก 

รปูแบบใหม่ให้กบัผูห้ญงิอย่างไร โดยศกึษาเปรยีบเทยีบ 

รูปแบบครอบครัวที่ก�าหนดในภาพยนตร ์ว ่ามี

การเปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับอย่างไรในหัวข้อ 

ถัดไป 

3. สภ�พครอบครัวที่เปลี่ยนไปของนนจัง
“ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่” ถูกน�าเสนอใน

หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ปี 1995 ถึง ปี 2009 คือ 

(1) การ์ตูนต้นฉบับ (2) ละครทีวี (3) การ์ตูนฉบับ

ปรับปรุง และ (4) ภาพยนตร์ ดังสรุปไว้ในตาราง

ที่ 1  จะเห็นว่ารูปแบบครอบครัวในการ์ตูนต้นฉบับ 

ในละครทีวี และในการ์ตูนฉบับปรับปรุงมีรูปแบบ

ใกล้เคียงกับสภาพสังคมในช่วงปีทศวรรษที่ 1990 

ในขณะที่รูปแบบครอบครัวในภาพยนตร์มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับสภาพสังคมในช่วงปีทศวรรษที่ 2000 

กล่าวคือ การ์ตูนและละครทีวี ถ่ายทอดถึงการช่วย

เหลือเก้ือกูลกันระหว่างคนในครอบครัวโคะมะกิ 

คือ แม่ และน้องชาย รวมถึงน้องสะใภ้ และแม่สามี 

ในขณะท่ีภาพยนตร์ก�าหนดให้ โคะมะกิ อาศัยอยู่

กับ แม่ และ ลูกสาว ในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยว เช่นเดียว

กับแม่ของตัวเอง โดยไม่กล่าวถึงครอบครัวของน้อง

ชายหรือความช่วยเหลือจากน้องชายและแม่สามี 

สะท้อนสภาพสังคมท่ีมีความเป็นปัจเจกของสมาชิก

ในครอบครัวดังเช่นสังคมปัจจุบัน

เนื้อหาในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์

เรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่” มีขอบเขตเนื้อหา

อยู่ในการ์ตูนต้นฉบับเล่มที่ 1-3 ซึ่งเนื้อหาในการ์ตูน

สรุปโดยย่อ ดังนี้
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ความกังวลใจในการเลี้ยงดูตนเองของผู้หญิงญี่ปุ่นกับความเป็น 
“ครอบครัวสมมุติ” จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่”

ในภาพยนตร์มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้

มีความกระชับยิ่งขึ้น รวมถึงจ�ากัดความสัมพันธ์

ระหว ่างผู ้คนในภาพยนตร ์ให ้ซับซ ้อนน้อยลง  

ผู ้ก�ากับได้ก�าหนดภาพลักษณ์ของโคะมะกิขึ้นมา

ใหม่ ให้เป็นหญิงสาวอายุ 31 ปีในรูปแบบสมัยใหม ่

(2009) แทนภาพหญิงสาวอายุ 31 ป ี ในรูป 

แบบเดิมท่ีต้นฉบับก�าหนดไว้ในปีทศวรรษ 1990 

โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้หญิงในยุคปัจจุบัน 

นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังได้ตัดทอนประเด็นบาง

อย่าง เช่น เปลี่ยนให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวโทะยะให้กลาย

เป็นคนโสด เปลี่ยนเพื่อนสนิทที่ เคียงข ้างจาก 

โอมะกิเป ็นครูอนุบาลที่ประสบปัญหาหย่าร ้าง

เช่นเดียวกัน รวมถึงตัดเนื้อหาการท�างานที่บริษัท

จัดการอสังหาริมทรัพย์และปัญหาความสัมพันธ์เชิง

ชู้สาวกับเจ้าของบริษัทจัดหาห้องเช่า อีกทั้งตัดทอน

เรื่องราวการช่วยเหลือจากน้องชาย และลดขนาด

ครอบครัวให้เล็กลงเหลือเพียงแค่ โคะมะกิ กับ แม่ 

และลูกสาว เท่านั้น

ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะประเด็น

การปรบัเปลีย่นรปูแบบโครงสร้างครอบครัว เพยีง 2 

ประเด็นดังนี้

(1) การหายไปของน้องชาย

ชูอิชิโระน้องชายของโคะมะกิมีบทบาท 

ส�าคัญมากในการด�าเนินเร่ืองในการ์ตูนต้นฉบับ 

เพราะเป็นตัวเชื่อมโยงผู ้คนในครอบครัว และ

ท�าหน้าที่สนับสนุนคนในครอบครัว ชูอิชิโระเป็น

คนแนะน�าให้โนะริโทะโมะกับโคะมะกิได้รู ้จักกัน  

ดังนั้นเมื่อโคะมะกิขอให ้หย ่าโนะริโทะโมะจึง

มาขอร้องให้ชูอิชิโระช่วยเป็นกาวใจ นอกจากนี้  

ชูอิชิโระยังช่วยเหลือโคะมะกิในฐานะของคนใน

ครอบครัวเดียวกันด้วยการเอาข้าวกล่องไปช่วยขาย

ให้ที่บริษัท นอกจากนี้การมีปัญหาครอบครัวปัญหา

ลูกสะใภ้กับพี่สามีระหว่างโคะมะกิกับนะสึมิซ่ึงเป็น

น้องสะใภ้ที่มาอยู ่ร่วมชายคาเดียวกันเป็นปัญหา

ที่มักเกิดข้ึนในหลายๆ ครอบครัวเหมือนปัญหา

แม่ผัวลูกสะใภ้ ซึ่งการด�าเนินเรื่องเช่นนี้ก็เป็นการ

สะท้อนภาพความสัมพันธ์ท่ีถูกเช่ือมโยงกันด้วยค�า

ว่า “ครอบครัว” ให้โดดเด่นชัดเจนขึ้น 

แต ่ ในภาพยนตร ์  การผูก เรื่ องโดยที ่

ไม่มีน ้องชายท�าให้ความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของ 

โคะมะกิชัดเจนขึ้น การด�าเนินเรื่องโดยไม่มีผู้ชายใน 

บ้านที่จะคอยปกป้องดูแลโคะมะกิ ท�าให้เรื่องราว

ของผู ้หญิงสามคนมีความชัดเจนขึ้นทั้งเรื่องของ  

“ฟุมิโยะ” แม่ที่เลี้ยงตัวเองด้วยการเปิดสอนการ

แต่งกายด้วยชุดกิโมโน เรื่องของ “โคะมะกิ” 

ลูกสาวท่ีตัดสินใจจะเป ็นแม ่ เลี้ ยงเดี่ ยว และ  

“โนริโกะ” หรือ “นนจัง” หลานสาวของ “ฟุมิโยะ”  

ลูกสาวของ “โคะมะกิ” ท่ีพ่อแม่ก�าลังจะหย่าร้าง 

และตกอยู่ในสภาวะที่ต้องแยกกันอยู่กับพ่อ เป็น 

เรื่องราวของผู้หญิงท่ีไม่มีผู้ชายให้พึ่งพิง แต่ละคน

ต่างตกอยู ่ในสภาวะที่ต้องดูแลตนเองท่ามกลาง

ความรู้สึกโดดเดี่ยวในลักษณะที่แตกต่างกัน

การเอาข้าวกล่องที่โคะมะกิท�าไปขายให้เพื่อนท่ีท�างาน ความสัมพันธ์ระหว่างโคะมะกิกับนะสึมิก็

มีแนวโน้มที่ดีขึ้น พร้อมๆ กับที่ความสัมพันธ์ระหว่างโคะมะกิกับทะเทะโอะก็พัฒนาลึกซ้ึงข้ึนเช่น

เดียวกัน นอกจากนี้แม่สามีก็ได้มาเยี่ยมเยียนและขอเสนอตัวช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับนนจัง แต่

โคะมะกิปฏิเสธความช่วยเหลือ และตัดสินใจหารายได้อย่างจริงจังด้วยการเริ่มขายข้าวกล่องท่ี

บริษัทของน้องชาย และตัดสินใจที่จะเปิดร้านขายข้าวกล่องของตนเอง
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(2) การลบบทบาทความเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว

ของโทะยะ 

ในขณะที่ต ้นฉบับก�าหนดให ้ชูอิชิ โระ

มีบทบาทส�าคัญ แต่ส�าหรับภาพยนตร์กลับยก

บทบาทนั้นให้กับ “โทะยะ” เจ้าของร้านโทะโทะยะ 

ซึ่งเป็นครูสอนท�าอาหารให้โคะมะกิ และนายจ้าง

ของโคะมะกิ ในต้นฉบับโทะยะเป็นเจ้าของร้าน

อาหารและต้องท�าหน้าที่พ่อเลี้ยงเด่ียวดูแลเด็ก

ผู้ชายที่พนักงานหญิงที่เคยจ้างทิ้งไว้เพื่อไปแต่งงาน

ใหม่ มีสถานะเสมือนเพ่ือนร่วมชะตากรรมกับโคะ

มะกิ ทั้งสองจึงผลัดกันดูแลซึ่งกันและกัน เป็นเพื่อน

คุยซึ่งกันและกัน เป็นภาพความเห็นอกเห็นใจและ

ร่วมมือกันระหว่างแม่เลี้ยงเดี่ยวกับพ่อเลี้ยงเดี่ยวใน

การด�ารงชีวิต

แต่ทว่า ในภาพยนตร์โทะยะกลับอยู่เพียง

ล�าพังไม่มีลูกให้ดูแล ไม่ใช่พ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เป็นเพื่อน

ร่วมชะตากรรมอีกต่อไป กลายเป็นความสัมพันธ์

ในฐานะครู เจ้านายที่คอยสอนสั่งช้ีน�าแนวทางชีวิต

ให้โคะมะกิ เป็นผู้ชายคนเดียวท่ีมีอ�านาจที่จะดึงสติ

โคะมะกิได้ เป็นผู้ชายที่สามารถสนับสนุนให้ความ

ฝันของโคะมะกิเป็นจริง โคะมะกิให้ความเคารพเชื่อ

ฟังย่ิงกว่าแม่ เป็นการพึ่งพิงความช่วยเหลือเกื้อกูล

จากคนที่ไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดแต่ผูกพัน

เสมือนพ่อ เหมือนคนในครอบครัว

จากการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาสองประเด็น

ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้เห็นว่าในภาพยนตร์มีการ

เน้นย�้าถ่ายทอดความเป็นแม่เลี้ยงเด่ียวของโคะมะ

กิอย่างชัดเจนกว่าในต้นฉบับ โดยในต้นฉบับนั้น ถึง

แม้จะเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แต่ด�าเนินเรื่อง

โดยเน้นย�้าความผูกพันอันเหนียวแน่นของคนใน

ครอบครัว ถึงแม้โคะมะกิต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ 

เช่น การหางาน ความรัก และปัญหาความสัมพันธ์

ระหว่างพ่ีสามีกับน้องสะใภ้ แต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้

อย่างอิสระภายใต้การปกป้องดูแลของครอบครัว

ที่มีแม่ และน้องชาย ความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้อง

พยายามด้วยตนเองจึงยังไม่เด่นชัด แต่ในขณะที่

ภาพยนตร์ถ่ายทอดภาพความเป็นแม่ของโคะมะกิ

ที่ต้องพยายาม “เพียงล�าพัง” มีเพียงแม่ท่ีคอยดู

แลนนจังแทนบ้าง บางครั้งก็ช่วยเหลือการเงินได้

แต่ก็เพียงจ�านวนเล็กน้อย อีกท้ังไม่มีน้องชายคอย

สนับสนุนช่วยเหลือ ส่วนโทะยะก็ไม่ใช่พ่อเล้ียง

เด่ียวที่เข้าใจถึงหัวอกคนที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงล�าพัง 

เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่โคะมะกิ ต้องจัดการ

แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเองมากกว่าในต้นฉบับ และ

ปัญหาต่างๆก็ คลี่คลายได้ด้วยการพ่ึงพิงความ

ช่วยเหลือจากคนนอกครอบครัวหรือ “ครอบครัว

สมมุติ” แทน 

4. ก�รใช้ชีวิตในครอบครัวท่ีมี “ส่วนที่ข�ด
ห�ย”

ในภาพยนตร์เรื่องนี้ ก�าหนดให้ผู้คนรอบ

ข้างท่ีคอยช่วยเหลือเก้ือกูลโคะมะกิ ล้วนมีรูปแบบ

ครอบครัว ท่ีมี  “ส่วนท่ีขาดหาย” เริ่มจากฟุมิโยะ

แม่ของโคะมะกิก็ไม่มีสามีอยู่ล�าพังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว  

เรกะซ่ึงเพื่อนสมัยมัธยมท่ีเป็นครูโรงเรียนอนุบาลท่ี

คอยแนะน�างานและให้ก�าลังใจก็เป็นผู้หญิงท่ีผ่าน

การหย่าร้าง ทะเทะโอะซึ่งเป็นแฟนเก่าที่คอยรับ

ส่งดูแลห่วงใยก็เป็นผู้ชายโสดท่ีไม่ได้แต่งงาน เช่น

เดียวกับ โทะยะ ที่เป็นครูสอนการท�าอาหาร เป็น 

นายจ้าง เป ็นผู ้ ให ้โอกาสและสั่งสอนตักเตือน 

โคมะกิก็เป็นผู้ชายที่อยู่เพียงล�าพัง โดยภาพยนตร์ 

ก�าหนดให้ผู้คนเหล่านี้ต้องยื่นมือให้ความช่วยเหลือ 

โคะมะกิเนื่องจากมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่า มอง

เห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาจากการตัดสินใจ

ในแต่ละคร้ังของโคะมะกิ จึงไม่สามารถเพิกเฉยได้ 

ความพยายามของโคะมะกิที่จะใช้ชีวิตในฐานะแม่
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เลี้ยงเดี่ยวโดยล�าพังจึงกลายเป็นการรบกวนและ

สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นโดยที่เธอไม่ได้ตั้งใจ 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงแนวทางการแก้

ปัญหาที่ถ่ายทอดผ่านบทภาพยนตร์5 ซึ่งก�าหนด

ให้โคะมะกิสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ได้ โดย

อาศัยความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนในชุมชน

หรือคนที่มี “ส่วนท่ีขาดหาย” ลักษณะเดียวกัน มี

ความผูกพันเหมือนคนในครอบครัว เสมือนเป็นการ

อุปโลกน์ “ครอบครัวสมมุติ” ขึ้นมาเติมเต็มส่วน

ที่ครอบครัวขาดหายไป โดยจะยกตัวอย่างความ

สัมพันธ ์และการช ่วยเหลือเกื้อกูลกันในความ

สัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก  และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใน

การเล้ียงดูตนเองที่แม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเป็นครอบครัวท่ี

มี “ส่วนที่ขาดหาย” ต้องเผชิญ

4.1 คว�มสัมพันธ ์ของพ ่อแม ่ลูกใน

ครอบครัวที่มี “ส่วนที่ข�ดห�ย” ที่ปร�กฏใน

ภ�พยนตร์

 4.1.1 โคะมะกิ กับแม่

 โคะมะกิเป็นคนที่ยึดความสุขของ

ตนเองเป็นที่ตั้ง ท�าตามอารมณ์ความรู้สึกของตัว

เอง โดยไม่ตรึกตรองให้รอบด้าน ดังเช่นการตัดสิน

ใจแต่งงานกับโนะริโทะโมะ เพราะเห็นว่าเป็นผู้ชาย

ที่มีความฝัน ตัดสินใจโดยไม่ฟังค�าทัดทานของแม่

ฟุมิโยะ: “ก็บอกก ่อนแต ่ งงานแล ้ว

ใช ่ ไหมว ่า ผู ้ชายคนน้ีดูแล

ครอบครัวไม่ได้”

เมื่อสามีไม่พยายามในการไล่ตามความฝัน

เธอจึงสร้างความฝันด้วยตนเอง ดังค�าพูด

ที่เธอบอกกับแม่

โคะมะก:ิ “หนูนะ อยากท�างานท่ีใช ้

ความสามารถด ้านวิชาชีพ 

เป็นงานที่จะได้บอกต่อใครว่า

เป็นมืออาชีพค่ะ”

ส�าหรับฟุมิโยะผู ้เป็นแม่คิดอยู ่เสมอว่า  

โคะมะกคิดิท�าอะไรไม่เข้าท่า 

เช่น 

ฟุมิโยะ: “ อ ะ ไ ร กั น เ นี่ ย เ ธ อ  มี แ ค ่

สาหร่ายเนี่ยะนะ เด็กต้องได้

รับสารอาหารนะ”

โดยเฉพาะการท่ีโคะมะกิหยิ่งในศักดิ์ศรี 

มักจะเลือกทางท่ีท�าให้ตนเองล�าบาก แม่จึงอด 

ตักเตือนไม่ได้ โดยเฉพาะการไม่รับเงินค่าเลี้ยงดู

และค่าท�าขวัญหลังการหย่าร้าง

ฟุมิโยะ: “แล้วค่าเลี้ยงดู ค ่าท�าขวัญ

หล่ะ”

โคะมะกิ: “หนูบอกไปแล้วว่าไม่เอา”

ฟุมิโยะ: “เธอคิดอะไรของเธอ ไง่หรือ

เปล่า”

โคะมะกิ: “ก็ช่วยไม่ได้ม้ัย ถ้ามีเงื่อนไข

เขาก็ไม่ยอมหย่า ไม่เป็นไร

หรอกน่า หนูไม่ได้คิดจะมาพึ่ง

แม่หรอก”

ฟุมิโยะ: “ก็แหงหล่ะสิ ชั้นก็มีแค่เงิน

บ�านาญกับค่าสอนพอใช้ชีวิต

เป ็น เดือนๆ แค ่นั้ นแหละ  

โนรโิกะ ปีหน้ากต้็องเข้าประถม 

แล้วใช่ไหม”

โคะมะกิ: “ค่ะ”

5   ค�าแปลโดยผู้เขียนจากบทพูดในดีวีดีภาพยนตร์ภาษาญี่ปุ่น
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ฟุมิโยะ: “แล้วเธอมีเงินเก็บเตรียมไว้

หรือเปล่า”

แต่ส�าหรับฟุมิโยะแล้ว ไม่ว่าจะบ่นว่าลูก

อย่างไร สุดท้ายก็ยังช่วยเลี้ยงลูก และให้ความช่วย

เหลือยามขัดสน 

โคะมะกิ: “แม่ พรุ ่งนี้หนูจะหางานให้

ได้ แม่จะให้หนูยืมเงินส�าหรับ

สมัครเข้าเรียนอนุบาลได้ไหม

คะ”

ฟุมิโยะ: “ได้สิ”

ในขณะที่โคะมะกิเถียงตลอดเวลาแม้แต่

กลางตลาดไม่สนใจสายตาชาวบ้าน ไม่ได้แสดง

ความเคารพต่อแม่ ดังนี้

ฟุมิโยะ: “มีคนโง ่ ที่ ไหนในโลกที่ จะ

ท�างานฟรี”

โคะมะกิ: “จะรับเงินได ้ไง ไปขอเขา

เรียนนะ”

ฟุมิโยะ: “เด๋ียวเค้าก็คงจ่ายให้สักวัน

แหละ โง่จริงเชียว”

โคะมะกิ: “เลิกว่าหนูโง่ได้แล้ว หนูก็มี

ความคิดของหนูนะ”

แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งฟุจิโยะและโคะมะก ิ

ก็มีความรักให้แก่กัน ดังเช่นฉากตอนใกล้จะจบเรื่อง 

การท่ีฟุจิโยะพยายามท�าข้าวกล่องและแอบเอามา

ให้โคะมะกทิานในวนัเปิดร้าน เป็นภาพทีน่่าประทบัใจ

 “ยินดีด ้วยกับการเป ิดร ้าน 

คิดว ่า เธอคงไม ่ว ่ างเตรียม 

อาหาร ทานด้วยหล่ะ ฟุมิโยะ”

การที่ฟุจิโยะไม่ลงท้ายหรือแทนตัวเอง

ว่าแม่ รวมถึงการไม่เรียกร้องให้โคะมะกิแสดง

ความเคารพต่อแม่ มองได้ว่าเป็นการลดความเป็น

ครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจาก

ขาดพ่อเป็นความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนแทน

 4.1.2 โคะมะกิกับนนจัง

 นนจังเป็นเด็กแต่ชอบทานข้าวกล่อง

ของแม่มาก ไม่ชอบทานของหวานเหมือนเด็กอื่นๆ 

แต่โคะมะกิก็ท�าเหมือนไม่ใส่ใจ

โคะมะกิ: “เอ๊ะ หรือว่าไปทานอะไรที่

ร้านดีมั้ย”

นนจัง: “ไม่เอา”

โคะมะกิ: “เค้กสตอเบอรี่ หรือว่าขนมถั่ว

แดงราดน�้าผึ้งดีมั้ย”

นนจัง: “นนจังจะกินข้าวกล่องของ

แม่”

นนจังยังเป็นเด็กต้องการความรักความ

อบอุ่นท่ีอยู ่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก ยิ่งตอนท่ีเหลือ

เพียงแม่ไม่มีพ่อ สิ่งนี้โคะมะกิก็ไม่ได้สนใจต่อความ

ต้องการของลูก จากบทสนทนาระหว่างโคะมะกิกับ 

นนจงัขณะทีโ่คะมะกกิ�าลงัอ่านประกาศรบัสมคัรงาน 

นนจัง: “ท�าไมต้องท�างานหล่ะ”

โคะมะกิ: “ก็ บ า งที ก็ อ ย ากกิ นอะ ไ ร

อร่อยๆ นอกบ้านบ้างไง”

นนจัง: “นนจัง กินข้าวกล่องสาหร่าย

ก็ได้นะ”

โคะมะกิ: “ค�าว่า “ก็ได้” นีม่นัน่าเศร้านะ”

แม้แต่ตอนที่โคะมะกิก�าลังดูราคาห้อง

เช่าส�าหรับเปิดร้าน นนจังก็ได้บอกถึงความรู้สึกที่

ต้องการอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ โดยท่ีโคะมะกิก็ไม่ได้

ใส่ใจเหมือนเดิม ดังนี้

นนจัง: “แม่ ท�าไมต้องท�างานหล่ะ”

โคะมะกิ: “ก็บ้านเราจนไง”

นนจัง: “ถ้าเปิดร้านขายข้าวกล่องก็
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จะไม่จนใช่ไหม”

โคะมะกิ: “ก็คงอย่างนั้นหรือเปล่านะ”

นนจัง: “ถ้าไม่จนแล้ว จะได้เจอพ่อ

ไหมคะ”

และในตอนสุดท้ายที่พอจะรับรู้ได้ว่าพ่อ

กับแม่จะแยกทางกัน ก็ยังไม่ยอมรับความจริงถาม

ต่อโคะมะกิว่า

นนจัง: “แม่ จะได้อยู่กับพ่อตลอดใช่

ไหม”

ในภาพยนตร์เรื่องนี้ โคะมะกิ แสดงความ

รักต่อนนจังโดยการ จับมือ และลูบหัวนนจัง ท�า

กับข้าว จัดเตรียมอาหารให้ แต่บางคร้ังก็ไม่สนใจ 

ตอบค�าถาม และไม่ใส่ความรู้สึกนนจัง ดังบทสนทนา

ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงนึกถึงเรื่องของทะเทะโอะ 

ทั้งๆ ที่มีลูกสาวตรงหน้า หรืออยู่ข้างๆ และยืนยัน 

ที่จะหย่าร้าง ให้ความส�าคัญกับความรู้สึกของตัวเอง

มากกว่าความรู้สึกของลูก

โคะมะกิ: “ขอโทษนะ นนจัง แต่ยังไงแม่

ก็จะท�าอย่างที่แม่ตัดสินใจไว้ 

ถ้าหนูโตมากว่านี้แม่ไม่อยาก

โทษว่าเป็นความผิดของนนจัง

ทีท่�าให้แม่ท�าตามใจตวัเองไม่ได้”

แม้สามีจะโน้มน้าวให้รู้สึกสงสารลูก เธอก็

ไม่มีท่าทีลังเลใจกลับตอบว่า

โคะมะกิ: “แล้วฉันหล่ะ วันๆ ได้แต่ดูแล

คนเธอที่หมกตัวอยู่แต่ในบ้าน

กับพ่อแม่เธอ แบบเนี้ยเหรอ”

มีเพียงฉากสุดท้าย ที่นนจังมาหาโคะมะกิ

ท่ีร้านข้าวกล่องก่อนไปโรงเรียน โคะมะกิจึงหันมา

ตอบค�าถามนนจังโดยจับมือแล้วย่อตัวลงมาพูดคุย

กับลูก 

นนจัง: “นี่ ข้าวกลางวันของโรงเรียน

จะอร่อยมั้ยน้า”

โคะมะกิ: “อืมไม่ได้กินนานแล้วแต่คิดว่า

น่าจะอร่อยนะ”

นนจัง: “ถ ้ ากิ นข ้ า วกลางวั นของ

โรงเรียนไม่ได้กินข้าวกล่อง

ของแม่ได้ไหม”

โคะมะกิ: “ได้สิ”

นนจัง: “ถึงกินได้ก็ยังกินข้าวกล่องแม่

ได้ใช่ไหม”

โคะมะกิ: “นนจังกินจุเกินไปละ”

เป็นฉากแรกที่บทสนทนาระหว่างนนจัง

กับแม่แบบเป็นการโต้ตอบสนทนาอย่างปกติไม่ใช่

การพูดเพียงฝ่ายเดียว เป็นฉากแรกหลังจากที่แม่พา

ออกมาอยู่บ้านยายท่ีนนจงยิ้มอย่างมีความสุขหลัง

จากพูดกับแม่ 

โคะมะกิก็ส่งความรักให้กับนนจังผ่านข้าว

กล่องเช่นเดียวกับที่ฟุจิโยะท�าข้าวกล่องให้โคะมะกิ 

แต่ในกรณีของโคะมะกิทดแทนการขาดพ่อจากการ

หย่าร้างทางนิตินัยและพฤตินัยของพ่อแม่ด้วยการ

ยอมให้พ่อได้มีโอกาสพบลูก และใช้ความผูกพันทาง

สายเลือดเป็นตัวเช่ือมโยงบทบาทความเป็นพ่อแม่

ลูก ท�าให้ครอบครัวท่ีมี “ส่วนท่ีขาดหาย” ตามรูป

แบบทางกฎหมายไม่เหลือความส�าคัญใดๆ ดังบท

สนทนาต่อไปนี้

โคะมะกิ: “แม่กับพ่อตัดสินใจแยกทาง

กัน แต่ว่าแม่กับนนจังไม่แยก

กันนะ”
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นนจัง: “แล ้วจะไม ่ ได ้ เจอพ ่อแล ้ว 

เหรอ”

โคะมะกิ: “เจอได้ตลอดเวลา พ่อของนนจงั 

ก็ยังเป็นพ่อของนนจัง แม่ก็

เป็นแม่ของนนจังตลอดไป”

โนะริโทะโมะ: “ใช่พ่อกับนนจังไม่มีทาง

แยกจากกันตลอดชีวิตเลย”

 4.1.3 โคะมะกิกับโทะยะ

 นอกจากคนในครอบครัวแล้ว คนที่มี 

บทบาทส�าคัญที่คอยช่วยเหลือโคะมะกิคือ โทะยะ

ชายสูงอายุ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารที่อยู ่ล�าพัง

คนเดียว เป็นคนค่อนข้างพูดตรงๆ คอยตักเตือน 

โคะมะกิให้ได้คิด อยู่เสมอ เช่น การที่โคะมะกิมาขอ

เป็นลูกศิษย์ ในครั้งแรก ก็ปฏิเสธโดยเลือกใช้การ

บอกกล่าวโดยอ้อม ดังนี้

โคะมะกิ: “ขอโทษค่ะ ดิฉันมีเรื่องอยาก

ขอร้องค่ะ”

โคะมะกิ: “ช่วยรับดิฉันเป็นลูกศิษย์ได้

ไหมคะ”

โคะมะกิ: “ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าตัวเองอยาก

ท�าอะไร แต่พอได้ทานอาหาร

น้ีแล้ว ดิฉันได้ค�าตอบแล้วค่ะ 

ขอร้องได้ไหมคะ”

โทะยะ: “คุณผู ้หญิง ไม่ค ่อยได้ทาน

อาหารตามร้านอาหารแบบ

นี้ใช่ไหม ลองตระเวนทานดู

หลายๆ ร้านก็จะเจอรสชาติ

ที่ประทับใจอีกหลายร้านเลย

แหละ”

โทะยะยังได้ต�าหนิโคะมะกิที่มาขอเป็นลูก

ศิษย์ครั้งที่สองอย่างตรงไปตรงมา ให้คิดดีๆ ก่อน

พูด ดังนี้

โทะยะ: “คุณผู้หญิงนี่ซ่ือตรงกับความ

รู ้สึกจัง  ประทับใจหรือตก

ตะลึงอะไรง่าย ก็เลยท�าให้พูด

อะไรออกมาตามความรู ้สึก

โดยไม่ค่อยคิดอะไร ถึงแม้จะ

เป็นร้านข้าวกล่องก็เถอะ มัน

เป็นการท�าธุรกิจที่ส�าคัญอย่าง

หนึ่ง พูดเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ 

ตามความรู ้สึกแบบสาวๆ ก็

รู้สึกไม่ค่อยดีนะ”

โทะยะตักเตือนโคะมะกิแทบทุกเรื่องแต่

เป็นการตักเตือนแบบคนนอกมีความเกรงใจ จน

กระทั่งโคะมะกิประกาศว่าสามียอมหย่าด้วยความ

สมัครใจ แล้วตัวเองตัดสินใจเปิดร้านข้าวกล่อง ซึ่ง

เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต จึงตักเตือนอย่างตรงไปตรง

มายิ่งกว่าทุกครั้ง และยังแสดงความรู้สึกอย่างตรง

ไปตรงมาว่าเห็นโคะมะกิเป็นเด็กไม่รู ้จักโต ท�าให้

รู้สึกเป็นห่วงกังวล อีกทั้งแสดงความสนิทสนมโดย

เปลี่ยนสรรพนามจาก “คุณนาย” เป็น  “เธอ” ดัง

บทสนทนาตอนสุดท้าย ดังนี้

โทะยะ: “คุณนาย ท่ีบอกว่าจะรับผิด

ชอบนี้คืออะไร ความรับผิด

ชอบท่ีเธอพูดถึงหมายถึงอะไร 

การจะเปิดร้านข้าวกล่อง การ

หย่าแล้วจะเลี้ยงตัวเอง การท่ี

เราจะรับผิดชอบอะไรสักอย่าง

ส่วนใหญ่เราต้องละทิ้งอะไร

บางสิ่งบางอย่างไป ถ้ากอด

ทุกอย่างไว้เพราะไม่อยากทิ้ง 

สุดท้ายจะเน่าเฟะไปหมดทุก

อย่าง เธอเข้าใจเรื่องเหล่านี้

หรือเปล่า คงไม่อยากจะเข้าใจ
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ความกังวลใจในการเลี้ยงดูตนเองของผู้หญิงญี่ปุ่นกับความเป็น 
“ครอบครัวสมมุติ” จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่”

ใช่ไหม มองดูเธอแล้ว รู้สึกต้อง

คอยลุ้นตลอดเวลา”

ฟุมิโยะ: “จริงค ่ะ เห็นด ้วยทั้ งหมด

เลย ต้องขอโทษด้วยนะคะ”  

“โคะมะกิ จะสนิทสนมกันยังไง 

ก็ต้องมีขอบเขตนะ”

โทะยะ: “ผมให้ยืมใช้ร้านได้ แต่ต้องมี

ข้อแม้ ขอดูมือหน่อย มือ มือ

เด็กชัดๆ ต้องท�ามือนี้ให้เป็น

มือผู้ใหญ่ก่อน นั่นแหละข้อแม้

ของผม”

ภาพยนตร์ก�าหนดฉากนี้เป็นบรรยากาศท่ี

เหมือนกับการรับประทานอาหารร่วมกันของคนใน

ครอบครัว การจัดล�าดับท่ีนั่งให้แม่นั่งข้างโทะยะซึ่ง

น่ังประจันหน้ากับโคะมะกิแล้วสอนสั่งที่โต๊ะอาหาร

เช่นนี้เป็นภาพที่มักพบเห็นในภาพยนตร์ญ่ีปุ่นเมื่อ

ต้องการถ่ายทอดบรรยากาศความเป็นครอบครัว 

ท�าให้รูส้กึว่าโทะยะเป็นเหมอืนพ่อ และการทีฟ่จุโิยะ 

คอยสนับสนุนค�าพูดตักเตือนเป็นเหมือนภาพของ

แม่ท่ีคอยสนับสนุนความคิดเห็นของพ่อในขณะ 

ที่สั่งสอนลูก และนอกจากความสัมพันธ์ในลักษณะ

พ่อแม่ลูกดังกล่าวข้างต้น ภาพของเรกะที่คอย

มองอยู่ห่างๆ ก็เป็นเหมือนพี่สาวคอยให้ก�าลังใจ

สนับสนุนการตัดสินใจของโคะมะกิและช่วยแม่

ในการประคับประคองสถานการณ์ อีกทั้งส�าหรับ 

โคะมะกิแล้วทะเทะโอะแฟนเก่าที่คอยรับส่ง มีความ 

รู้สึกดีๆ ให้แก่กัน และคอยพูดคุยให้ก�าลังใจ ชวนกัน

วางแผนชีวิตก็เป็นผู้ชายท่ีจะมาทดแทนสามีท่ีไม่เอา

ไหน ความสัมพันธ์และความผูกพันของผู้คนเหล่านี้

เปรียบเสมือน “ครอบครัวสมมุติ” ของโคะมะกิ

4.2 อุปสรรคในก�รเลี้ยงดูตนเองของ 

ผู้หญิงญี่ปุ่น

ในภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงสภาพของ

ผู้หญิงที่ต้องเป็นแม่เลี้ยงเด่ียวจากการหย่าร้างว่า

ภ�พที่ 2 ฉ�กสุดท้�ยในภ�พยนตร์ที่ถ่�ยทอดก�รคลี่คล�ยปัญห�ในพื้นที่ของครอบครัว

ที่มา : ทีมงานผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่” ปี 2009
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ไม่ใช่เร่ืองแปลก เพื่อนร่วมรุ่นของโคะมะกิที่หย่า

ร้างก็มีหลายคน แต่สิ่งที่ภาพยนตร์น�าเสนอคือ 

ปัญหาอุปสรรคที่ตามมาจากการหย่าร้างคือการ

หย่าร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย การแย่งชิงสิทธิใน

การเลี้ยงดูบุตร ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงกับ

ศักยภาพทางการเงิน นอกจากยังมีปัญหาการหา

รายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรที่

มากมาย ดังที่ครูใหญ่แจ้งรายจ่ายเพื่อเข้าเรียนใน

โรงเรียนอนุบาล ดังนี้

ครูใหญ่: “ ค ่ า ต อ บ แ ท น เ ดื อ น ล ะ 

25,000 เยน ค ่าสมัครเข ้า

เรียน 90,000 เยน เสื้อผ้า 

กระเป๋าก็น ่าจะต้องซื้อใหม่

ด้วย”

ในขณะที่จ�าเป็นต้องมีรายได้อย่างเพียง

พอ ทั้งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน ค่าธรรมเนียมการ

ศึกษา และอื่นๆ แต่การหางานท�าของผู้หญิงญี่ปุ่น

ในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะข้อ

จ�ากัดเกี่ยวกับเวลาในการท�างาน ซึ่งภาพยนตร์ได้ 

ถ่ายทอดความยากล�าบากในการสมัครงานของ 

ผู้หญิง โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยว และสะท้อนสภาวะ

การท�างานในสังคมญี่ปุ่นไว้ ดังนี้

การสมัครงานต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ของโคะมะกิ

พนักงาน A: “อายุ 31 เหรอ อืม อืม อืม” 

“ขอโทษนะต�าแหน่งส�าหรับ

ผู้หญิงไม่มีแล้ว”

การสมัครงานต�าแหน่งพนักงานคัดแยก

สินค้าบริษัทขนส่งและคลังสินค้า ของโคะมะกิ

พนักงาน B: “ก็ยุ ่งขนาดว่าอยากยืมมือ

แมวมาช่วยเลยแหละ แต่ว่า

ท�างานได้วันละแค่ 4 ชั่วโมง

เองน้า”

โคะมะกิ: “ดิฉันจะท�างานให้หนักกว่า

คนอื่นเป็นสองเท่าเลยค่ะ”

พนักงาน B: “ นี่ จ ะ บ อ ก อ ะ ไ ร ใ ห ้ น ะ 

บริษัทเราหน่ะ ท�างานจน

รถไฟเท่ียวสุดท้ายก็เกือบ

จะไม่ทันแล้ว ทุกคนทุ่มเท

ท�างานกันอย่างเต็มท่ี งาน

หนักขนาดนี้ได้ค่าตอบแทน

เดือนละ 250,000 เยน 

เธอจะดูถูกระบบเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นไปหน่อยมั้ย”

 

แม ้แต ่การเป ิดร ้านข ้าวกล ่องอย ่างที่ 

โคะมะกิใฝ่ฝันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

 

โทะยะ: “หาท่ีเปิดร้านข้าวกล่องได้

หรือยัง”

โคะมะกิ: “ยังเลยค่ะ การเปิดร ้าน

ต ้องใช ้ เงินอย ่างน ้อยถึง 

3,000,000 เยน ไม่รู ้ต้อง

เก็บเงินไปอีกกี่ปี”

จะเห็นได้ว ่าภาพยนตร์เรื่องนี้ ช้ีให้เห็น

ว่าการท่ีผู้หญิงญี่ปุ่นจะเลี้ยงดูตนเองนั้นไม่ใช่เรื่อง

ง่าย นอกจากปัญหาเรื่องศักยภาพทางการเงินแล้ว

ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกมองในแง่ลบจากสังคม

หรือแม้แต่ผู้คนรอบข้าง เนื่องจากการหย่าร้างมัก

ถูกมองว่าเป็นเรื่องชู้สาว ซึ่งถ่ายทอดผ่านค�าพูดของ

โนะริโทะโมะผู้เป็นสามีของโคะมะกิดังนี้

โนะริโทะโมะ: “แต ่ละคนพูดออกมา
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“ครอบครัวสมมุติ” จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่อง “ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่”

ง่ายๆ ว่าอยากเลี้ยงดูตัว

เอง ถ้าอยากใช้ชีวิตด้วย

การท�างาน ก็ต้องมีความ

สามารถพิเศษหรือคุณวุฒิ

ต ่างๆ แล้วต้องเป็นคน

ที่ใช้ความสามารถเหล่า

น้ันเพ่ือประโยชน์ให้กับ

สังคม คนที่ยอมรับคนที่มี

ความคิดเห็นต่าง แล้วจึง

ค่อยคิดว่าจะท�าอะไรให้

กับสังคมได้บ้าง คนแบบ

นี้หรือเปล่าถึงจะเรียกได้

ว่าคนที่สามารถยืนด้วย

ล�าแข้งของตัวเอง”

โนะริโทะโมะ: “อ้างว่าจะท�าร้านข้าวกล่อง 

ที่แท ้ก็อ ้างเ พ่ือที่จะได ้

นอกใจ สุดท้ายเธอก็แค่ 

คดิถงึเรือ่งของตวัเองเท่านัน้”

หรือแม้แต่ค�าพูดของแม่ที่เตือนโคะมะกิให้

ระวังตัวในการคบทะเทะโอะ ก็เช่นเดียวกัน

ฟุมิโยะ: “นี่คิดจะท�าอะไรก็อย่าให้

โคะมะกิเสียใจนะ”

 “จะหลงใหลได้ปลืม้อะไรกไ็ด้ 

แต่ว่าอย่าลืมว่าเธอมีลูก”

 “ชั้นเป็นแม่ถึงได้พูด และ

ถึงชั้นไม่พูดอะไรมากมาย

แต่คนอื่นๆ เค้าก็เอาไปพูด

เสียๆ หายๆ อยู่ดีแหละ”

5. บทสรุป: คว�มเป็นไปในได้ก�รแก้ปัญห�
โดย “ครอบครัวสมมุติ”

สิ่งที่ถ่ายทอดในภาพยนตร์เป็นภาพสังคม

ช่วงปี 2000 ท่ีมีแต่ความไม่สมบูรณ์ ความไม่มั่นคง 

ของสถาบันครอบครัวและสถาบันสังคม ซ่ึงเป็น

ภาพเพียงส่วนหนึ่งของสังคมปัจจุบัน ที่มีจ�านวน

แม่เลี้ยงเดี่ยวมากมาย บางคนต้องท�างานกลางคืน 

บางคนประสบความเครียดถึงข้ันท�าร้ายลูก (小林, 

2015) 

ในภาพยนตร์ผูก้�ากบัก�าหนดให้ “โคะมะก”ิ 

ใช้ชีวิตโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเลือกใช้ชีวิตตามใจ

ปรารถนา เอาอารมณ์เป็นท่ีตั้ง ท้ังๆ ท่ีการท่ีผู้หญิง 

ญี่ปุ ่นจะหย่าร ้างเพ่ือเลี้ยงดูตนเองนั้นมีป ัญหา

อุปสรรคมากมายทั้งข้อกฎหมาย รายได้ และสายตา

สังคม แต่เธอไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านั้น เป็นเหตุ

ให้เธอต้องเผชิญกับปัญหาและต้องพึ่งพิงผู้คนรอบ

ข้าง เมื่อมองจากสายตาของคนญี่ปุ่นที่อยู่ในระบบ

สังคมสมัยเก่าอาจเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้

ผู้อื่นเป็นเรื่องที่ชวนให้รู้สึกหงุดหงิด เป็นพฤติกรรม

ท่ีควรถูกต�าหนิ ทางออกส�าหรับ “โคะมะกิ” ท่ี

ภาพยนตร์ก�าหนดให้ท�าในสิ่งที่ต้องการได้ส�าเร็จ

โดยมีผู้คนรอบข้างคอย เปรียบเสมือน “ครอบครัว

สมมุติ” ให้ความช่วยเหลือ อาจมองได้ว่าเป็นการ

เสนอให้ผู ้ชมยอมรับครอบครัวรูปแบบใหม่ที่ไม่

จ�าเป็นต้องอยู่ครบหน้าพ่อแม่ลูก เป็นท้ังให้ก�าลัง

ใจส�าหรับผู้คนในปัจจุบันว่าแม้ในสภาวะที่สมาชิก

ในครอบครัวไม ่สามารถอยู ่รวมกันพร้อมหน้า

พร้อมตาได้ดังสมัยก่อน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ท�าได้ยาก และไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นรูปแบบ

ครอบครัวดังเดิมได้ เราสามารถพึ่งพิง “ครอบครัว

สมมุติ” ได ้แต่ทว่า เมื่อมองว่าความสัมพันธ์ในแบบ 

“ครอบครัวสมมุติ” ไม่ใช่สิ่งที่ยืนยาวดังที่ 宇野 
(2011) ได ้กล ่าวเกี่ยวกับ “ครอบครัวสมมุติ”  

ไว้ในหนังสือเรื่อง『木更津キャッツアイ』ไว้ว่า 

“ครอบครัวสมมุติ” ซึ่งไม่ได้ผูกพันทางสายเลือด 

หรือระบบกฎหมายใดๆ เป็นเพียงการรวมกลุ่มกัน
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ช่ัวคราวภายในเวลาช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ท้ายที่สุด

แล้ว ความเป็น “ครอบครัวสมมุติ” ในภาพยนตร์

เรื่องนี้ ก็มีฐานะเป็นเพียงที่พึ่งพิงทางใจให้กับผู้คนที่

ต้องด�ารงชีวิตในสังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันที่ไร้ซึ่งความ

มีเสถียรภาพมาอยู่รวมกันชั่วคราวเท่านั้น ไม่อาจ

กล่าวได้ว่า “ครอบครัวสมมุติ” ซึ่งมีความเปราะกว่า

จะสามารถทดแทนความเป็นครอบครัวที่แท้จริง

ได้ นอกจากน้ีการจัดฉากให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลาย

ในโต๊ะกินข้าวที่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละ

ครอบครัวกลับเป็นการน�าไปสู ่การระลึกถึงภาพ

ครอบครัวสมัยก่อนที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้าร่วมพูดคุย

แก้ปัญหากันในครอบครัว ท�าให้ภาพ “ครอบครัว

ในยุคปัจจุบัน” ท่ีทุกคนมีความเป็นปัจเจกกลับ

เลือนรางไป แนวคิดสร้างสรรค์ที่แก้ปัญหาด้วย 

“ครอบครัวสมมุติ” ในรูปแบบใหม่จึงกลายเป็นการ

ตอกย�้าภาพความสัมพันธ์ของครอบครัวสมัยก่อน

และสร้างความโหยหาและความกังวลใจให้กับแม่

เลี้ยงเดี่ยวต่อการใช้ชีวิตในอนาคตนับจากนี้ที่ไม่

สามารถเรียกคืนรูปแบบครอบครัวและสังคมที่มี

ความมั่นคงดังเดิมกลับมาได้อีกแล้ว

ฉากสุดท้ายท่ีเป็นภาพโคะมะกิท่ียืนส่ง 

นนจงัไปโรงเรยีนเป็นฉากทีด่แูล้วน่าเศร้าใจ เป็นฉาก 

ที่โคะมะกิยืนมองลูกสาวสะพายกระเป๋าเป้นักเรียน

ที่พ่อซื้อให้แล้ววิ่งไกลออกไป ภาพที่เห็นเป็นใบหน้า

ท่ีดูเหงาๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงให้เห็น

การตัดสินใจที่จะก้าวเดินต่อไปของแม่เลี้ยงเด่ียวที่

จะเลี้ยงดูตนเองและน�าทางชีวิตลูกสาวที่ก�าลังจะ

เติบโตเพียงล�าพัง ในสังคมญี่ปุ่นนั้นการเลี้ยงดูตัว

เองของผู้หญิงญ่ีปุ่นยังเป็นสิ่งท่ียังมองไม่เห็นทางไป 

ต่อจากนี้นนจังก็อาจไม่ใช่ผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ ใน

แต่ละวันอาจมีเรื่องให้กังวลใจและคงจะใช้ชีวิตอยู่

ในสังคมท่ีไม่มีเสถียรภาพโดยการพึ่งพิงหรือสร้าง

ความเดือดร้อนให้กับผู้คนรอบข้าง หรือ อาจต้อง

สร้าง “ครอบครัวสมมุติ” ของตนเองซ่ึงอาจจะ

เปราะบางไม่ยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม เช่ือว่าตอน

จบของภาพยนตร์เร่ืองน้ีคงท�าให้ผู้ชมอดท่ีจะเอาใจ

ช่วยโคะมะกิและนนจังไม่ได้อย่างแน่นอน
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บทคัดย่อ

ป ัญหาอัตราการเกิดต�่ าที่ ทับซ ้อนกับ 

การเป็นสังคมผู้สูงอายุของญ่ีปุ่น เป็นปัญหาใหญ ่

ของรัฐที่อาจสั่นคลอนเสถียรภาพของชาติใน

อนาคต รัฐบาลญ่ีปุ่นได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 

ตั้ งแต ่ป ี  ค.ศ. 1990 และพยายามแก้ป ัญหา 

โดยออก “กฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่ชายหญิง 

มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม” (Basic Act for Gender 

Equal Society; 男女共同参画社会基本法) 

ในปี ค.ศ. 1999 พร้อมกับก�าหนด “แผนปฏิบัติ 

การพื้นฐานว่าด ้วยสังคมที่ชายหญิงมีส ่วนร่วม 

อย่างเท ่าเทียม” (Basic Plan for Gender 

Equality; 男女共同参画基本計画) เพ่ือน�า

บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ 

บทความนี้มุ ่งศึกษาการด�าเนินการของ 

รัฐในการเปลี่ยนสังคมญ่ีปุ ่นให ้ เป ็นสังคมท่ีม ี

ส่วนร่วมของชายหญิง ผ่านกฎหมายพื้นฐานว่าด้วย

การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของชายหญิง และ

แผนปฏิบัติการพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่ชายหญิงมี

ส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม โดยศึกษาการสร้างสมดุล

ระหว่างงานกับชีวิต ในฐานะที่เป็นมาตรการหนึ่ง

ของแผนปฏิบัติการดังกล่าว 

ปิยวรรณ อัศวราชันย์

การเปล่ียนญ่ีปุ่นไปสู่สังคมท่ีมีส่วนร่วมของชายหญิง

 คำ� สำ�คัญ
การมีส่วนร่วมในสังคมของชายหญิง, 

ปัญหาอัตราการเกิดต�่า, สังคมผู้สูงอายุ

ผลการศึกษาดัชนีจ�านวน 11 ตัวท่ีเป็น 

เครื่องชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการสร้างสมดุล 

ระหว่างงานกับชีวิตในแผนปฏิบัติการพื้นฐานว่า 

ด้วยสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมเทียบ 

กับเป้าหมายท่ีตั้งไว้พบว่าสามารถแยกดัชนีดังกล่าว

ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ดัชนีกลุ่มที่มีแนวโน้ม 

สูงว่าจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ค่าเป้าหมายได้ (2) ดัชนี 

กลุ ่มที่อาจเปลี่ยนแปลงไปสู ่ค ่ า เป ้าหมายได ้  

หากมีมาตรการส่งเสริมเป็นพิเศษ (3) ดัชนีกลุ่มที่ยัง 

ห่างไกลค่าเป้าหมายและไม่น่าจะเปลี่ยนแปลง 

ไปสู ่ค่าเป้าหมายได้ภายในปีเป้าหมายท่ีก�าหนด 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเนื้อหาของดัชนีโดยรวม 

แล้วกล่าวได้ว่า แม้แนวโน้มชั่วโมงการท�างานของ 

ผู้ชายและผู้หญิงจะลดลง ซ่ึงหมายถึงเวลาท่ีให้กับ 

ครอบครัวมีมากข้ึน แต่ยังไม่อาจบรรลุเป้าหมายท่ี

จะสร้างสมดุลระหว่างการท�างานและการใช้ชีวิต

ของชายหญิงได้ เนื่องจากผู ้ชายยังไม่มีส่วนร่วม 

ในการเลี้ยงบุตรมากนัก และผู้หญิงยังต้องเป็นหลัก

ในการเลี้ยงดูบุตรต่อไป



jsn Journal Special Edition 2017 143

Transforming Japan into a Gender-Equal Society

Key words
Gender equality, Low birth rates,  
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Abstract

The problem of low birth rates, 

confounded with the ageing population, 

has been aggravated to the degree 

that it could undermine Japan’s future 

stability. Recognizing its enormity in 1990, 

the Japanese government attempted to 

address the problem by introducing the 

Basic Act for Gender Equal Society （男女共
同参画社会基本法）in 1999, followed by 

the implementation of the Basic Plan for 

Gender Equality（男女共同参画基本計画）
to put the Basic Act into practice.

This article studies the Japanese 

government’s attempt to transform Japan 

into a gender-equal society through the 

enforcement of the Basic Act for Gender 

Equal Society and the implementation of 

the Basic Plan for Gender Equality. Work-

Life Balance is investigated as one of the 

strategic measures aimed to implement the 

Basic Plan.

Eleven indices considered to reflect 

the effectiveness of the Work-Life Balance 

measure of the Basic Plan were reviewed 

in light of their respective targeted figures. 

The results indicated that such indices 

could be grouped into three categories: 

(1) one consisting of indices with a high 

tendency of achieving their targeted figures; 

(2) one with indices that could meet their 

respective targets, provided that special 

measures are implemented; and (3) one 

with indices that are distantly lagging behind 

and that are unlikely to meet their goals by 

the pre-determined deadlines. In addition, 

a cross-sectional analysis of these indices 

revealed that, despite the overall working 

hours demonstrating a downward trend—

suggesting that more time can be dedicated 

to family, the ultimate ideal of achieving 

a work-life balance looked elusive as 

Japanese men still play a limited domestic 

role, leaving almost all of the child-rearing 

responsibilities to their female counterparts.

Piyawan Asawarachan
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1. บทนำ�
 ในปี ค.ศ. 1992 รัฐบาลญี่ปุ่นโดยส�านัก

วางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Agency, 

経済企画庁1) ได้ออกค�าเตือนผ่านหนังสือปกขาว

ว่าด้วยสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน (国民生 
活白書) ชี้ให้เห็นถึงการคืบคลานเข้ามาของยุค

อัตราการเกิดต�่า ซึ่งจะส่งผลกระทบกลายเป็นแรง

กดดันต่อทุกภาคส่วน และอาจคุกคามเสถียรภาพ

ทางสังคมและเศรษฐกิจของญี่ปุ ่นในอนาคตหาก

ไม่มีนโยบายหรือมาตรการแก้ไขใดๆ 

 ปัญหาอัตราการเกิดต�่าส่งผลโดยตรงต่อ

จ�านวนประชากรญี่ปุ ่นที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน หนึ่ง

ในนโยบายที่รัฐใช้บรรเทาผลกระทบดังกล่าวคือ 

การส่งเสริมผู้หญิงให้เป็นแรงงานทดแทน อย่างไร

ก็ตาม การด�าเนินการดังกล่าวไม่ง่ายนัก เน่ืองจาก

สังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สร้างระบบ

การแบ่งงานตามเพศ กล่าวคือ ผู้ชายเป็นมนุษย์

เงินเดือน (サラリーマン) ท�างานเป็นเสาหลัก 

หาเล้ียงครอบครัวในทางเศรษฐกิจ ส่วนผู้หญิงเป็น 

แม่บ้านเตม็เวลา (専業主婦) มหีน้าทีท่�างานบ้านและ 

ดูแลความเป็นอยู่ของสามีและบุตร (坂東 眞理子, 

2009, p. 35) ดังนั้น จึงนับได้ว่าการส่งเสริมผู้หญิง

ที่เดิมเป็นแม่บ้านเต็มเวลาให้มีส่วนร่วมในสังคมการ

ท�างานที่แต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ไม่เอื้อต่อผู้หญิงที่มีบุตร

นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมญี่ปุ่น

 จากความเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องอัตรา

การเกิดต�่า และการเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่าง 

รวดเรว็ ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน รัฐบาล 

ญี่ปุ ่นจึงออกนโยบายให้ชายหญิงมีส่วนร่วมทั้งใน 

การท�างานและการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม โดย 

เริ่มจากการออก “กฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคม 

ที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม” (Basic Act 

for Gender Equal Society; 男女共同参画社
会基本法; จากนี้ไปจะเรียกว่า กฎหมาย BAGES) 

ในปี ค.ศ. 1999 และก�าหนด “แผนปฏิบัติการ

พื้นฐานว่าด้วยสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่าง

เท่าเทียม” (Basic Plan for Gender Equality; 

男女共同参画基本計画; จากนี้ไปจะเรียกว่า  

แผน BPGE) เพื่อใช้ปฏิบัติการแก้ปัญหาอัตรา

การเกิดต�่าซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะ

ยาวให้ได้ตามหลักการและค�าปรารภในกฎหมาย 

ดังกล่าว 

บทความนี้มุ ่งศึกษาการด�าเนินการของ

รัฐในการเปลี่ยนสังคมญี่ปุ ่นให้เป็นสังคมที่มีส่วน

ร่วมของชายหญิง ผ่านกฎหมาย BAGES และการ

ด�าเนินงานตามแผน BPGE นับตั้งแต่มีการประกาศ

ใช้แผน BPGE ระยะแรกในปี ค.ศ. 2000 จนถึงแผน

ระยะที่ 4 ซึ่งประกาศใช้ในปี ค.ศ. 2015 รวมทั้งสิ้น

จ�านวน 4 ฉบับ โดยมุ่งศึกษาเฉพาะด้านการสร้าง

สมดุลระหว่างงานกับชีวิต (Work-Life Balance) 

ในฐานะที่เป็นมาตรการหนึ่งของแผนปฏิบัติการ 

ดังกล่าว เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนสังคมญี่ปุ่นให้เป็น

สังคมที่มีส่วนร่วมของชายหญิงผ่านการพิจารณา

การด�าเนินการของภาครัฐ 

2. กฎหม�ยพื้นฐ�นว่�ด้วยก�รมีส่วนร่วมอย่�ง
เท่�เทียมของช�ยหญิง (กฎหม�ย BAGES)

กฎหมาย BAGES ประกาศและมีผลบังคับ

ใช้เมื่อปี ค.ศ. 1999 เพื่อแก้ปัญหาอัตราการเกิดต�่า

1 ปัจจุบันถูกควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของส�านักนายกรัฐมนตรี (内閣府; Cabinet Office)
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การเปลี่ยนญี่ปุ่นไปสู่สังคมที่มีส่วนร่วมของชายหญิง

อย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน ภายใต้กรอบคิดของการ 

สร้างสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม  

ในหัวข้อนี้ จะเร่ิมด้วยการอธิบายกรอบคิดที่พัฒนา

มาเป็นกฎหมาย BAGES และกล่าวถึงลักษณะเด่น

ของกฎหมายในล�าดับต่อไป

 2.1 กรอบคดิในก�รร่�งกฎหม�ย BAGES

จากการทบทวนกฎหมาย BAGES และ

เอกสารการประชุมของคณะกรรมการเพื่อการมี 

ส่วนร่วมอย่างเท่าเทยีมของชายหญิง พบว่ากฎหมาย 

BAGES อิงอยู่กับกรอบคิด 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 

(1) การก้าวข้ามสังคมแบบปิตาธิปไตย 

และเน้นค่านยิมสากลว่าด้วยการเคารพสทิธมินุษยชน 

  กรอบคิดประการแรกในการร่างกฎหมาย 

BAGES คือ การเปลี่ยนผ่านสังคมญ่ีปุ่นจากสังคม 

ปิตาธิปไตย (Patriarchal Society) มาเป็นสังคม

ที่ให้ความส�าคัญกับค่านิยมสากล คือ การเคารพ

สิทธิมนุษยชน ซึ่งในบริบทของสังคมญี่ปุ่นคือ การ

เปลี่ยนจากสังคมที่ใช ้เพศเป็นตัวก�าหนดอย่าง

เคร่งครัดว่าชายควรมีบทบาทเป็นผู้น�า และหญิง

เป็นฝ่ายสนับสนุน เช่น ผู้ชายต้องเป็นเสาหลักทาง

เศรษฐกิจโดยทุ่มเทชีวิตให้กับการท�างาน และผลัก

ภาระทางบ้านทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิง 

เป็นต้น ไปเป็นสังคมที่ให้ความเคารพในความเป็น

ปัจเจกบุคคล ไม่คาดหวังบทบาท หน้าที่ หรือความ

รับผิดชอบของบุคคลตามเพศของบุคคลนั้น แต่จัด 

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบบนฐานความเชื่อว่า  

ไม่ว่าหญิงหรือชายหากได้รับโอกาสแล้วย่อมแสดง

ศักยภาพออกมาได้ไม่ด้อยกว่ากัน กล่าวคือเป็น

สังคมที่เคารพในสิทธิมนุษยชนนั่นเอง

(2) การใช้ประโยชน์จากวิกฤตการณ์ที่

สังคมก�าลังเผชิญเพื่อประสานความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วน

กรอบคิดประการที่ สอง คือ การใช ้ 

ประโยชน์จากวิกฤตการณ์ที่สังคมก�าลังเผชิญเพ่ือ 

ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน วิกฤตการณ์ 

ที่สังคมญี่ปุ ่นต้องเผชิญในต้นทศวรรษ 1990 คือ 

ปรากฏการณ์ “1.57 ช็อก” ซึ่งอัตราการเกิดลดต�่าลง 

เหลือเพียงร้อยละ 1.57 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นต้นมา แม้มีความ

พยายามในการเพิ่มอัตราการเกิด แต่อัตราการ

เกิด ค.ศ. 2015 ที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน 

และสวัสดิการของญี่ปุ่นประกาศออกมายังคงอยู่ท่ี

ร้อยละ 1.46 (Nihon Keizai Shimbun, 2016)  

ในขณะท่ีจ�านวนผู ้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีต้องดูแลอย่าง 

ใกล้ชดิและเป็นระบบ มฉิะนัน้อาจลกุลามเป็นปัญหา 

ขาดแคลนแรงงาน ปัญหาผลิตภาพทางเศรษฐกิจ 

(Economic Productivity) จนอาจกระทบ

กระเทือนระบบบ�านาญส�าหรับประชากรผู้สูงอายุ

ได้ในที่สุด (Boling, 1998, p. 175)

 เมื่อตระหนักว่าปัญหาอัตราการเกิดต�่า

เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง รัฐบาลเห็น

ความจ�าเป็นที่ต้องระดมก�าลังจากทุกฝ่ายให้เข้า

มามีบทบาทในการแก้ปัญหา จึงเป็นท่ีมาของการ

จัดตั้ง “ศูนย์ผลักดันการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

ของชายหญิง”2 ขึ้นในปี ค.ศ. 1994 ศูนย์แห่งนี้ได้

พยายามโน้มน้าวให้เห็นว่า ปัญหาอัตราการเกิดต�่า

เป็นปัญหาที่สังคมก�าลังเผชิญร่วมกัน หากไม่ได้รับ 

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก็อาจพัฒนาเป็น

2 “ศูนย์ผลักดันการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของชายหญิง (男女共同参画推進本部)” มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบปัญหาสตรี (รัฐมนตรีรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของชายหญิง) เป็นรองประธาน และรัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐบาลร่วมเป็นกรรมการ (内閣府男女
共同参画局,男女共同参画推進本部の設置根拠 (閣議決定, n.d.)). 
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วิกฤตที่ยากเกินกว่าจะแก้ไข แนวคิดนี้ได้กลาย

เป็นกรอบคิดหนึ่งที่น�าไปสู่การร่างกฎหมาย BAGES 

ในที่สุด

(3) การสร้าง “ระบบสาธารณูปโภคทาง

สังคม”3 ขึ้นใหม่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

 แม้สงัคมจะปรับเปลีย่นค่านิยมและก้าวข้าม 

สังคมแบบปิตาธิปไตย รวมทั้งได้รับความร่วมมือ 

จากทุกภาคส ่วนแล ้วก็ตาม แต ่หากสังคมยัง 

ขับเคล่ือนภายใต้โครงสร้างที่ชี้น�าหรือก�าหนด 

โดยผู้ชายอยู่เช่นเดิม การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่

ให้ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมก็อาจเกิดขึ้น

ได้ยาก การจะสร้างสังคมใหม่ให้เกิดขึ้นได้น้ัน ไม่ใช่

เพียงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคน หรือประสาน

ความร่วมมือเท่าน้ัน แต่รัฐหรือสังคมจ�าเป็นต้อง

สร้างระบบสาธารณูปโภคทางสังคมขึ้นมาใหม่ 

เช่น เพ่ิมสถานเล้ียงดูเด็กก่อนวัยเรียน สร้างระบบ 

พี่เล้ียงเด็ก (babysitters) หรือระบบการท�างานท่ี

บ้านโดยไม่ต้องเดินทางไปบริษัท และเปิดโอกาส

ให้ระบบดังกล่าวก่อตัวขึ้นในสังคมญี่ปุ ่นได้อย่าง

มั่นคงและยั่ งยืน การจะบรรลุผลเช ่นน้ีได ้นั้น  

รัฐเชื่อว่าจ�าเป็นต้องให้ผู ้หญิงมีส่วนร่วมในทุกขั้น

ตอนของการออกแบบสร้างระบบสังคมใหม่น้ีด้วย 

นับตั้งแต ่การระดมความคิด ก�าหนดหลักการ  

ร่างนโยบาย วางแผนปฏิบัติการ ตลอดจนประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผลของกรอบคิดในการให้ผู้หญิงเข้า

มามีส่วนร่วมตั้งแต่การก�าหนดและตัดสินใจเชิง

นโยบายน้ันสะท้อนให้เห็นในแผน BPGE ทุกระยะ  

(ดูตารางที่ 1)  

 2.2 ลักษณะเด่นของกฎหม�ย BAGES

 จากการวิเคราะห์บทบัญญัติในกฎหมาย 

BAGES (Ministry of Justice, Japanese Law 

Translation, 2012)4 พบว่ามีลักษณะเด่นหลาย

ประการดังนี้

 ประการแรก กฎหมาย BAGES มีสถานะ 

เป็น “กฎหมายพื้นฐาน” (Basic Act; 基本法) 

กล่าวคือ เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาหลักในการแสดง

แนวทางพ้ืนฐานเกี่ยวกับนโยบายของประเทศ แต่

มิได ้บัญญัติกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิและ

หน้าท่ีของประชาชนโดยตรง ซ่ึงแตกต่างจาก

กฎหมายเฉพาะด้าน (Individual Act; 個別法) 

ที่บัญญัติขึ้น เพื่อน�านโยบายแต่ละด้านที่ปรากฏ

อยู ่ในกฎหมายพื้นฐานไปปฏิบัติให้เห็นผล เช่น  

กฎหมายว่าด้วยโอกาสการจ้างงานท่ีเท่าเทียม5 

เป็นต้น (坂東 眞理子, 2009, p. 85) อย่างไรก็ตาม 

แม้กฎหมายจะมีสถานะเป็น “กฎหมายพ้ืนฐาน” 

มี เนื้อหาหลักเพียงการแสดงแนวทางพื้นฐาน 

เกีย่วกบันโยบาย แต่กฎหมายได้ก�าหนดกลไกการตรวจ 

สอบติดตามผลการด�าเนินนโยบายไว้อย่างชัดเจน 

(มาตรา 12) โดยระบุให้หน่วยงานของรัฐบาลต้อง

ท�ารายงานช้ีแจงมาตรการส่งเสริมให้เกิดสังคมท่ี

ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ความคืบหน้าใน

การด�าเนินมาตรการ ตลอดจนแผนด�าเนินมาตรการ

ในปีถัดไป ต่อสภาไดเอ็ตทุกปี 

 ประการที่สอง กฎหมาย BAGES ร่างขึ้น

บนหลักการว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 

การเคารพความเป็นปัจเจกบุคคล ให้ความส�าคัญ

3 ค�าว่า “สาธารณูปโภคทางสังคม” ในบทความนี้ หมายถึง ระบบ องค์กร สิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ�านวยความสะดวก ฯลฯ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่สังคมร่วม
กันออกแบบและสรรค์สร้างขึ้น ซ่ึงจะเอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของชายหญิง ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น สถานเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ระบบ
สื่อสาร กฎหมาย เป็นต้น

4 อ้างอิงจากตัวบททั้งต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นและฉบับแปลภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ที่กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นรับรองการแปลอย่างเป็นทางการ
5 รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม ดูใน ปิยวรรณ อัศวราชันย์ (2559)
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การเปลี่ยนญี่ปุ่นไปสู่สังคมที่มีส่วนร่วมของชายหญิง

6 ในมิติของครอบครัว อาจเป็นได้ท้ังการเลี้ยงดูบุตรหรือการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกกรอบธรรมเนียมปฏิบัติเดิมก�าหนดให้เป็น
หน้าที่ของผู้หญิง

กับศักด์ิศรีความเป็นชายหญิงของแต่ละบุคคล  

การไม่เลือกปฏิบัติทางเพศไม่ว่าจะโดยตรงหรือ 

โดยนัยก็ตาม การให้หลักประกันทางโอกาสที่ทั้ง

ชายและหญิงจะสามารถแสดงศักยภาพของตนใน

ฐานะที่เป็นมนุษย์ (ดูค�าปรารภ (Preamble) และ

มาตรา 3)

 ประการที่สาม กฎหมาย BAGES กล่าว

ถึงป ัญหาอัตราการเกิดต�่ าและการเป ็นสังคม 

ผูส้งูอายขุองญีปุ่น่ว่าควรได้รบัการแก้ไขด้วยการสร้าง 

สังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมขึ้นมา

อย่างเร่งด่วน โดยในกระบวนการดังกล่าว นอกจาก

ต้องกระท�าบนหลักการของการเคารพสิทธิมนุษย

ชนแล้ว ทั้งชายและหญิงต้องจัดแบ่งหน้าที่กัน

ตามศักยภาพและความถนัดของตน ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ญี่ปุ ่นต้องตระหนักในการเผชิญกับ

สถานการณ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก�าลัง

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ดูค�าปรารภ) 

กฎหมาย BAGES มุ ่งลดผลกระทบท่ี

เกิดจากการแบ่งบทบาทหน้าที่ของชายหญิงตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติเดิม ทั้งนี้ หากการแบ่งบทบาท

หน้าที่ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสังคมที่

ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมแล้ว ก็จะต้อง

พิจารณาหาระบบหรือการปฏิบัติที่ท�าให้เกิดความ

เป็นกลางส�าหรับชายหญิงในการตัดสินใจเลือก

ด�าเนินกิจกรรม (มาตรา 4) หรืออีกนัยหนึ่ง จ�าเป็น

ต้องพิจารณาเลือกระบบหรือประเพณีปฏิบัติอันจะ

เอื้อให้ชายหญิงสามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้

โดยไม่ผูกติดอยู่ในส�านึกการแบ่งบทบาทตามเพศ

แบบเดิม  กิจกรรมหลากหลายดังกล่าวครอบคลุม

ทั้งมิติของงานและครอบครัว6 โดยหากจัดแบ่ง

หน้าที่กันอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้งชายหญิงสามารถ

ด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวคู่ขนานกันไปได้ (มาตรา 6) 

 ข ้อสัง เกตประการหนึ่ งของกฎหมาย 

BAGES ที่ควรกล่าวไว้ในที่นี้ คือ การยกปัญหาอัตรา

การเกิดต�่าและปัญหาสังคมผู้สูงอายุไว้ในค�าปรารภ

ซึ่งเป็นส่วนแรกสุดของกฎหมาย โดยคาดหวังว่าการ

สร้างสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาอัตราการเกิดต�่าซ่ึง

เป็นปัญหาเร่งด่วนแล้ว ยังอาจช่วยวางโครงสร้าง

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในระยะยาวอีกด้วย ดังนั้น 

รัฐจึงประเมินการออกกฎหมาย BAGES ว่าเป็น

เสมือนย่างก้าวแรกท่ีจะน�าไปสู่การสร้างสังคมใหม่

ในศตวรรษที่ 21

 ประการที่สี่ หากพิจารณาถ้อยค�าที่ปรากฏ

อยู ่ในค�าปรารภที่ระบุว ่า “การวางยุทธศาสตร์

ให้การสร้างสังคมท่ีชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่า

เทียมเกิดข้ึนจริง เป็นประเด็นท่ีส�าคัญท่ีสุดท่ีจะ

ก�าหนดความเป็นไปของสังคมญี่ปุ ่นในศตวรรษ

ท่ี 21” เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า รัฐเช่ือว่าการ

สร้างสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมเป็น

นโยบายทางสังคมท่ีส�าคัญท่ีสุดส�าหรับผู ้บริหาร

ประเทศในศตวรรษที่ 21

อนึ่ง นิยามของ “การสร้างสังคมที่ชาย

หญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม” ซึ่งกฎหมายระบุ

ไว้ในมาตรา 2 หมายถึง “การสร้างสังคมท่ีท้ังชาย

และหญิงในฐานะที่เป็นสมาชิกที่มีความเสมอภาค

กันในสังคม ได้รับการประกันโอกาสในการเข้าร่วม

กิจกรรมทุกด้านของสังคมตามเจตจ�านงของตน จึง
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ควรได้รับประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงต้องมีความ

รับผิดชอบร่วมกันด้วย”

 ประการที่ห้า กฎหมาย BAGES ก�าหนด

ให้การสร้างสังคมท่ีชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่า

เทียมน้ันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจาก

ทั้งพลเมืองทุกภาคส่วน (มาตรา 10) และในทุกขั้น

ตอนของนโยบายนับแต่การร่างไปจนกระทั่งการ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย (มาตรา 5) โดยทั้งรัฐบาลกลาง

และรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ในการออกมาตรการที่

เหมาะสมกับท้องถิ่นน้ันๆ และด�าเนินการผลักดัน

ให้การสร้างสังคมท่ีชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่า

เทียมบรรลุตามหลักการที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย 

(มาตรา 8 และ 9) อีกทั้งก�าหนดให้การสร้างสังคม

ที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมเป็นเรื่องที่ต้อง

มีความร่วมมือในระดับสากล (มาตรา 7) อีกด้วย 

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ในส่วนที่เก่ียวกับ

รัฐบาลกลางนั้น กฎหมายได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่

ไว้กว้างๆ โดยนอกจากจะให้มีหน้าที่ในการออก

มาตรการและด�าเนินการผลักดันให้การสร้างสังคม

ที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมบรรลุตามหลัก

การดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว รัฐบาลอาจออกมาตรการ

ทางกฎหมายหรือมาตรการทางการคลังร่วมด้วย

ก็ได้ (มาตรา 11)

 ลักษณะเด่นของกฎหมาย BAGES ทั้ง

ห้าประการข้างต้น สอดคล้องกับปรัชญาพื้นฐาน

เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่าง 

เท่าเทียม 5 ด้าน (内閣府男女共同参画局,男女 
共同参画社会」って何だろう？, n.d.) ได้แก่ 1) 

การเคารพสิทธิมนุษยชนของปัจเจกบุคคลทั้งชาย

และหญิง 2) การค�านึงถึงระบบหรือประเพณีปฏิบัติ

ในสังคม 3) การมีส่วนร่วมในการร่างและก�าหนด

นโยบาย 4) การให้ความส�าคัญกับการรักษาสมดุล

ของการด�าเนินกิจกรรมในครอบครัวควบคู่กันกับ

กิจกรรมอื่นๆ และ 5) การแสวงหาความร่วมมือใน

ระดับสากล 

 จากการพิจารณาเนื้อหาของกฎหมาย 

BAGES จะเห็นได้ว่า สังคมในอุดมคติที่รัฐประสงค์

จะสร้างให้ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมตาม

เค้าโครงของกฎหมาย BAGES คือสังคมท่ีทั้งชาย

และหญิงมีส่วนร่วมได้อย่างแข็งขันและเกื้อกูลซึ่ง

กันและกันในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การเข้าร่วมกิจกรรมทุกด้านได้อย่างอุ่นใจ ตาม

เจตจ�านงและศักยภาพของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในด้าน 1) การท�างาน 2) การใช้ชีวิตครอบครัว และ 

3) การมีปฏิสัมพันธ์กับท้องถิ่นของตน โดยรัฐเชื่อว่า 

สังคมที่เปิดโอกาสให้ชายหญิงมีส่วนร่วมในทุกด้าน  

โดยเฉพาะ 3 ด้านหลักนี้ (คือ ที่ท�างาน บ้าน และ 

ท้องถิ่น) ได้อย่างสมดุล จะเป็นสังคมที่น�าความผาสุก 

มาให้ เป็นสังคมที่สมาชิกสานเจตจ�านงและความฝัน 

ของตนให้เกิดขึ้นได้จริง (内閣府男女共同参画
局,男女共同参画社会」って何だろう？, n.d.) 

3. แผนปฏิบัติก�รพื้นฐ�นว่�ด้วยสังคมที่ช�ยหญิง

มีส่วนร่วมอย่�งเท่�เทียม (แผน BPGE) 

 แผน BPGE เป็นแผนปฏิบัติการที่ก�าหนด

มาตรการและตัวช้ีวัดในการด�าเนินการท่ีเอ้ือต่อ

การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของชายหญิง และ

จัดท�าขึ้นบนหลักการตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

BAGES โดยแผนปฏิบัติการระยะท่ี 1 เริ่มต้นใน

ปี ค.ศ. 2000 และมีการปรับปรุงเพื่อส่งให้คณะ

รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติทุก 5 ปี (内閣府男女共
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同参画局,第1部 基本的考え方, n.d.) ตลอด

ระยะเวลากว่า 15 ปีที่ได้เริ่มต้นจัดท�า มีแผนปฏิบัติ

การมาแล้วทั้งสิ้น 4 ฉบับ โดยฉบับล่าสุดคือแผน

ปฏิบัติการระยะที่ 4 นั้น ได้รับอนุมัติจากคณะ

รัฐมนตรีเมื่อ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2015

3.1 แนวท�งในก�รกำ�หนดแผน BPGE

 การพิจารณาแผน BPGE ที่ผ่านมาควบคู่

กับกฎหมาย BAGES พบว่า แนวทางในการก�าหนด

แผน BPGE ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่ 

(1) ต้องสอดคล้องกับปรัชญาพื้นฐานของกฎหมาย 

BAGES และ (2) ต้องสอดคล้องกับสภาพสังคม

ญ่ีปุ่นที่เปล่ียนแปลงไป สะท้อนแนวคิดมุมมองของ

สาธารณะ หรือสอดคล้องกับข้อตกลงร่วมกันของ

ประชาคมระหว่างประเทศ

 แผน BPGE ให้ความส�าคัญกบัการถ่ายทอด 

ปรัชญาพื้นฐานในกฎหมาย BAGES ตลอดจน 

แนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่าง 

เท่าเทียมของชายหญิงกลับเข้าไปในทุกระบบสังคม 

โดยแนวคิดและมุมมองดังกล่าวไม่เพียงจะถูกใช ้

เป็นหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ 

หรือแผนปฏิบัติการในแต่ละสาขาที่ เกี่ยวข ้อง 

กับการสร ้างสังคมที่ชายหญิงมีส ่วนร ่วมอย่าง 

เท่าเทียมเท่าน้ัน แต่ยังถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการจัด 

โครงสร้างองค์กรให้เหมาะแก่การผลักดันแผน 

ปฏิบัติการต่างๆ อีกด้วย (内閣府男女共同参画
局, 第1部 基本的考え方, n.d.)

 นอกจากน้ี แม้หลักเกณฑ์ข้อ (2) ข้าง

ต้นจะไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของปรัชญาพ้ืนฐานใน

กฎหมาย BAGES และไม่ได้ระบุชัดเจนในกฎหมาย 

แต่การจับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และแนวโน้มโลกที่เปลี่ยนไปก็ช่วยท�าให้นโยบาย 

มาตรการ หรือแผนปฏิบัติการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น 

มาตรการเรื่องการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง เป็น

มาตรการท่ีเกิดข้ึนภายหลังการหารือกันของคณะ

กรรมการเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของ

ชายหญิงร่วมกับนายกรัฐมนตรี โดยค�านึงถึงการ

รับรู้ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ

สถานการณ์การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง (รวมถึง

ผู ้หญิงที่ขายบริการ) รวมถึงแนวโน้มสากลที่ไม่

ยอมรับความรุนแรงที่กระท�าต่อสตรี เพื่อก�าหนด

มาตรการต่อปัญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจขัดขวาง

การสร้างสังคมท่ีชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 

จนก�าเนิดเป็น “แนวนโยบายพื้นฐานเก่ียวกับการ

ใช้ความรุนแรงต่อสตรี” ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 

2000 (内閣府男女共同参画局, 7 女性に対
するあらゆる暴力の根絶, n.d.) หลักเกณฑ์ใน

ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้นยังคงได้รับการประยุกต์ใช้ใน

การก�าหนดแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนกระท่ัง

ปัจจุบัน

 3.2 แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงของแผน 

BPGE จ�กระยะที่ 1 ถึง 4

ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่านับต้ังแต่เร่ิมต้นแผน 

BPGE ในปี ค.ศ. 2000 จนถึงปัจจุบันนี้ มีจ�านวน

ทั้งสิ้น 4 ฉบับ โดยมีระยะเวลาในการด�าเนินการ

ในแต่ละฉบับเป็นระยะ 5 ปี โดยแผนระยะท่ี 1 ได้

ก�าหนดมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสังคมท่ี

ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมภายใต้กรอบ

กฎหมาย BAGES ไว้ประมาณ 11 สาขา ส่วนแผน

ระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 4 นั้น มี 12, 15 และ 12 สาขา

ตามล�าดับ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 1) 
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 ตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Gender 

Equality Bureau Cabinet Office (内閣府男
女共同参画局, 基本計画, n.d.) แผน BPGE 

ระยะที่ 1 และ 2 ยังถูกจ�ากัดขอบเขตอยู ่ที่การ

รวบรวมข้อมูล การวางกรอบแผนปฏิบัติการ และ

การก�าหนดดัชนีที่จะใช้เป็นตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ผล

ของแผน ตัวอย่างเช่น ในแผนระยะที่ 1 มาตรการ

ในสาขาที่ 1 น้ัน ได้ก�าหนดให้ขยายขอบเขตการมี

ส่วนร่วมของผู้หญิงไปสู่กระบวนการในการก�าหนด

นโยบาย โดยรายละเอียดในการด�าเนินการคือ  

การเพิ่มจ�านวนผู้หญิงเข้าไปเป็นกรรมการในองค์กร

ระดับต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

โดยตั้งเป้าหมายให้มีอัตราส่วนของผู้หญิงเข้าร่วม

เป็นกรรมการในองค์กรที่เกี่ยวกับการวางแผนหรือ

ก�าหนดนโยบาย ร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2005 

เป็นต้น    

 ในแผนระยะที่  3  เริ่ มมีการก� าหนด

ขอบเขตของแต่ละสาขา รวมทั้งดัชนีชี้วัดส�าหรับ

แผนปฏิบัติการในสาขานั้น โดยก�าหนดตัวเลข 

เป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องผลักดันดัชนีแต่ละ

ตัวให้บรรลุค่าเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม มีการ 

เก็บรวบรวมตัวเลขของดัชนีชี้วัดเหล่านี้มาแล้ว  

2 ครั้ง คือ ข้อมูลก่อนด�าเนินการแผนระยะที่ 3  

และระยะที่ 4 (内閣府男女共同参画局, 基本
計画, n.d.) 

 ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่า มาตรการภายใต ้

กรอบกฎหมาย BAGES มีหลายสาขา ทั้ งนี้

มาตรการที่ครอบคลุมในแผนระยะที่ 3 ซึ่งได้รับ

การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 

ค.ศ. 2010 น้ัน ครอบคลุมทั้งหมด 15 สาขา (ดู

ตารางที่  1) โดยมีการก�าหนดดัชนีชี้วัดผลการ

ด�าเนินการในแต่ละสาขาไว้ชัดเจน เช่น มาตรการ

สาขาที่  2 “การทบทวนประเพณีปฏิบั ติและ

ระบบสังคมจากมุมมองของการมีส่วนร่วมอย่าง 

เท่าเทียมของชายหญิง และปรับเปลี่ยนจิตส�านึก” 

มีดัชนีชี้วัด 4 ตัว ได้แก่ (1) ระดับการรับรู้นิยามของ 

“สังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม” (2) 

ระดับการรับรู้นิยามของ“อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 

การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ” (3) ระดับการ

รับรู้นิยามของ “ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต” 

และ (4) จ�านวนช่ัวโมงท่ีสามีผู ้มีบุตรอายุต�่ากว่า 

6 ขวบใช้ในการเลี้ยงดูบุตรและท�างานบ้าน (内 
閣府男女共同参画局,第3次男女共同参画基
本計画（平成22年12月17日決定, n.d.)) ดชัน ี

ชี้วัดเหล่านี้จะถูกประเมินร่วมกับสถานการณ์จริง

เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการระยะต่อไป

 3.3 ตัวอย่�งก�รดำ�เนินม�ตรก�รต�ม

แผน BPGE: ก�รสร้�งสมดุลระหว่�งง�นกับชีวิต   

จากแผน BPGE แต่ละระยะ ซ่ึงประกอบ

ด้วยมาตรการมากกว่า 10 สาขานั้น ในบทความนี้

จะยกเฉพาะมาตรการ “ความสมดุลระหว่างงานกับ

ชีวิต (Work-Life Balance)” เพื่อเป็นกรณีศึกษา

ส�าหรับการท�าความเข้าใจเก่ียวกับการด�าเนินแผน 

BPGE ของรัฐ  

ข้อมลูต่อไปนีแ้สดงแนวโน้มการเปลีย่นแปลง 

ของดัชนีชี้วัดส�าคัญ ที่มีส่วนสัมพันธ์กับการด�าเนิน

การตามแผน BPGE ซ่ึงได้มีการด�าเนินการมาตั้งแต่

ปี ค.ศ. 2000 โดยมีเรื่องการสร้างสมดุลระหว่างงาน

กับชีวิตเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ 

แม้ไม่อาจกล่าวได้อย่างชัดเจนว่า ดัชนีช้ีวัดดังกล่าว

นี้เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการด�าเนินการตาม

แผน BPGE แต่กล่าวได้ว่าแนวโน้มท่ีแสดงในภาพท่ี 

1 และตารางที่ 2 ต่อไปนี้มี ส่วนสัมพันธ์อย่างใกล้

ชิดกับการด�าเนินการตามแผน BPGE ดังกล่าว
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ต�ร�งท่ี 1 ม�ตรก�รภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�รพ้ืนฐ�นว่�ด้วยสังคมท่ีช�ยหญิงมีส่วนร่วมอย่�งเท่�เทียม (แผน BPGE)  

ระยะที่ 1 – ระยะที่ 4
ส�ข�

ที่
แผน BPGE ระยะที่ 1  
(ค.ศ. 2000-2005)

แผน BPGE ระยะที่ 2 
(ค.ศ. 2006-2010)

แผน BPGE ระยะที่ 3 
(ค.ศ. 2011-2015)

แผน BPGE ระยะที่ 4 
(ค.ศ. 2016-2020)

1 การขยายขอบเขตการ
มีส่วนร่วมของผู้หญิงไป
สู่กระบวนการก�าหนด
นโยบายหรือแนวทาง

การขยายขอบเขตการ
มีส่วนร่วมของผู้หญิงไป
สู่กระบวนการก�าหนด
นโยบายหรือแนวทาง

การขยายขอบเขตการมี
ส่วนร่วมของผู้หญิงไปสู่
กระบวนการก�าหนดนโยบาย
หรือแนวทาง

การปฏิวัติประเพณี
ปฏิบัติในการท�างาน
รูปแบบที่ผู้ชายเป็น
ศูนย์กลางและการมี
บทบาทของผู้หญิง

(1)  
กิจกรรม
ของผู้หญิง
ในทุก
สาขา

2 การทบทวนประเพณีปฏิบัติ
และระบบสังคมจากมุมมอง
ของการมีส่วนร่วมอย่างเท่า
เทียมของชายหญิง และ
ปรับเปลี่ยนจิตส�านึก

การทบทวนประเพณี
ปฏิบัติและระบบสังคม
จากมุมมองของการมีส่วน
ร่วมอย่างเท่าเทียมของ
ชายหญิง และปรับเปลี่ยน
จิตส�านึก

การทบทวนประเพณีปฏิบัติ
และระบบสังคมจากมุมมอง
ของการมีส่วนร่วมอย่างเท่า
เทียมของชายหญิง และปรับ
เปลี่ยนจิตส�านึก

การขยายขอบเขต
การมีส่วนร่วม
ของผู้หญิงไป
สู่กระบวนการ
ก�าหนดนโยบายหรือ
แนวทาง

3 การให้หลักประกันในการ
เข้าถึงโอกาสและได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
ระหว่างชายหญิงในด้าน
การจ้างงาน เป็นต้น

การให้หลักประกันในการ
เข้าถึงโอกาสและได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
ระหว่างชายหญิงในด้าน
การจ้างงาน เป็นต้น

การมีส่วนร่วมของชายหญิง
ส�าหรับผู้ชายและเด็ก

การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชาย
หญิงในด้านการจ้าง
งาน เป็นต้น และ
ความสมดุลระหว่าง
งานและชีวิต 

4 การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชายหญิงในหมู่บ้านชาวนา
ชาวเขา ชาวประมง

การสร้างการมีส่วนร่วม
ของชายหญิงที่มุ่งให้
หมู่บ้านชาวนา ชาวเขา
ชาวประมง ที่มีพลังเกิด
ขึ้นได้จริง

การให้หลักประกันในการ
เข้าถึงโอกาสและได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมระหว่าง
ชายหญิงในด้านการจ้างงาน 
เป็นต้น

การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชาย
หญิงในด้านสิ่ง
แวดล้อม หมู่บ้าน
ชาวนา ชาวเขา ชาว
ประมง และท้องถิ่น 

5 การสนับสนุนทั้งด้านการ
ท�างาน และด้านการใช้ชีวิต
ครอบครัวและชุมชนของ
ชายหญิง

การสนับสนุนทั้งด้านการ
ท�างาน และด้านการใช้
ชีวิตครอบครัวและชุมชน
ของชายหญิง

ความสมดุลระหว่างงานและ
ชีวิตของชายหญิง

การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ชายหญิงในด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

6 การจัดเตรียมสภาพ
แวดล้อมให้พร้อมส�าหรับ
กลุ่มคน เช่น ผู้สูงอายุ 
เป็นต้น สามารถใช้ชีวิตได้
อย่างไร้กังวล

การจัดเตรียมสภาพ
แวดล้อมให้พร้อมส�าหรับ
กลุ่มคน เช่น ผู้สูงอายุ 
เป็นต้น สามารถใช้ชีวิตได้
อย่างไร้กังวล

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชายหญิงที่มุ่งให้หมู่บ้าน
ชาวนา ชาวเขา ชาวประมง 
ที่มีพลังเกิดขึ้นได้จริง

การสนับสนุนให้
ผู้หญิงมีสุขภาพดี
ตลอดทุกช่วงของ
ชีวิต

(2) การ
ท�าให้การ
ใช้ชีวิต
อย่าง 
อุ่นใจและ
ปลอดภัย
เป็นไปได้
จริง 

7 การขจัดการใช้ความรุนแรง
ต่อผู้หญิงทุกรูปแบบ

การขจัดการใช้ความ
รนุแรงต่อผูห้ญงิทุกรปูแบบ

การช่วยเหลือชายหญิงที่
เผชิญกับความยากล�าบาก
ในชีวิต เช่น ความยากจน 
เป็นต้น

การขจดัการใช้ความ
รุนแรงต่อผู้หญิงทุก
รูปแบบ
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ส�ข�
ที่

แผน BPGE ระยะที่ 1  
(ค.ศ. 2000-2005)

แผน BPGE ระยะที่ 2 
(ค.ศ. 2006-2010)

แผน BPGE ระยะที่ 3 
(ค.ศ. 2011-2015)

แผน BPGE ระยะที่ 4 
(ค.ศ. 2016-2020)

8 การสนับสนุนให้ผู้หญิง
มีสุขภาพดีตลอดทุกช่วง
ของชีวิต

การสนับสนุนให้ผู้หญิง
มีสุขภาพดีตลอดทุกช่วง
ของชีวิต

การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม
ให้พร้อมส�าหรับกลุ่มคน เช่น 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือ ชาว
ต่างชาติ เป็นต้น สามารถใช้
ชีวิตได้อย่างไร้กังวล

การจัดเตรียมสภาพ
แวดล้อมให้พร้อม
ส�าหรับกลุ่มคน เช่น 
ผู้หญิงที่ล�าบาก
เนื่องจากยากจน 
ชรา หรือพิการ 
เป็นต้น สามารถใช้
ชีวิตได้อย่างไร้กังวล

(2) การ
ท�าให้การ
ใช้ชีวิต
อย่าง 
อุ่นใจและ
ปลอดภัย
เป็นไปได้
จริง

9 การเคารพสิทธิมนุษยชน
ของผู้หญิงในสื่อ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชายหญิงในสื่อ

การขจัดการใช้ความรุนแรง
ต่อผู้หญิงทุกรูปแบบ

การจัดเตรียมทุก
ระบบจากมุมมอง
ของการมีส่วนร่วม
ของชายหญิง

(3) การ
จัดเตรียม
พื้นฐาน
เพื่อสร้าง
สังคมที่
ชายหญิง
มีส่วนร่วม
ให้เกิดขึ้น
ได้จริง

10 การสร้างการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่พร้อมจะส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชายหญิง
และมีทางเลือกที่หลาก
หลายได้

การสร้างการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่พร้อมจะส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของ
ชายหญิงและมีทางเลือกที่
หลากหลายได้

การสนับสนุนให้ผู้หญิงมี
สุขภาพดีตลอดทุกช่วงของ
ชีวิต

การส่งเสริมความ
เข้าใจ และการ
ปฏิรูปจิตส�านึกผ่าน
สื่อและการศึกษา 
เป็นต้น 

11 การมีส่วนร่วมในการสร้าง 
“ความเท่าเทียม การพัฒนา 
และสันติภาพ” ของสังคม
โลก 

การมีส่วนร่วมในการสร้าง 
“ความเท่าเทียม การ
พัฒนา และสันติภาพ” 
ของสังคมโลก

การสร้างการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่พร้อมจะส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชายหญิงและมี
ทางเลือกที่หลากหลายได้

การสร้างระบบ
ป้องกันและการ
ฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
จากมุมมองของการ
มีส่วนร่วมชายหญิง

12  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของชายหญิงในด้านที่
จ�าเป็นในการจัดการรูป
แบบใหม่ ๆ 

การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชายหญิงในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การมีส่วนร่วมและ
ร่วมมือในระดับ
นานาชาติในด้าน
การมีส่วนร่วมของ
ชายหญิง 

13   การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชายหญิงในสื่อ

 

14   การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชายหญิงในด้านท้องถิ่น 
สิ่งแวดล้อม การป้องกันภัย
พิบัติ และอื่น ๆ 

 

15   การเคารพกรอบมาตรฐาน
สากล และการมีส่วนร่วมใน
การสร้าง “ความเท่าเทียม 
การพัฒนา และสันติภาพ” 
ของสังคมโลก

 

ที่มา: รวบรวมและปรับปรุงจาก 内閣府男女共同参画局, 男女共同参画基本計画について (n.d.). ; 内閣府男女
共同参画局, 男女共同参画基本計画 (n.d.) ; 内閣府男女共同参画局, 第3次男女共同参画基本計画 （平成
22年12月17日決定）(n.d.). ; 内閣府男女共同参画局, 第4次男女共同参画基本計画（平成27年12月25
日決定) (n.d.)    
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การเปลี่ยนญี่ปุ่นไปสู่สังคมที่มีส่วนร่วมของชายหญิง

ภาพที่ 1 แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

จ�านวนช่ัวโมงท�างานจริงต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง

ประจ�าในระบบปกติ ระหว่างปี ค.ศ. 2002 - 2013 

จะเห็นได้ว่าจ�านวนชั่วโมงท�างานจริงต่อสัปดาห์

จากปี ค.ศ. 2002 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้งชายและ

หญิง จนกระทั่งถึงจุดสูงสุดในปี ค.ศ. 2006 ที่ 48.6 

และ 42.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส�าหรับชายและหญิง

ตามล�าดับ (จากเพดานตามกฎหมายท่ีก�าหนดไว้

ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ก่อนจะค่อยๆ ลด

ลง โดยจ�านวนชั่วโมงท�างานของหญิงใน 4 ปีล่าสุด 

เคลื่อนไหวไม่เกิน 42 ชั่วโมง ส่วนของชายเคลื่อนตัว

อยู่ระหว่าง 46 - 47 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แม้แนวโน้ม 

จ�านวนชั่วโมงท�างานจะลดลง แต่ยังอยู ่ในระดับ

สูงมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานของประเทศพัฒนา 

แล้วอื่นๆ (ดูเพิ่มเติมใน 杉橋やよい, 2015, p. 55) 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 2 ซึ่ง

แสดงดัชนีชี้ วัดผลสัมฤทธิ์และเป ้าหมายของ

มาตรการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิต โดย

เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างก่อนเริ่มแผนฉบับที่ 3 

กับข้อมูลก่อนเร่ิมแผนฉบับท่ี 4 และดูค่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ในปี ค.ศ. 2020 แล้ว พบว่าสามารถแบ่งดัชนี

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ดัชนีกลุ่มที่มีแนวโน้มสูง

ว่าจะบรรลุค่าเป้าหมายได้ ซึ่งหากไม่รวมอัตราส่วน

ของผู้ประกอบการท่ีเป็นหญิง (ดัชนีท่ี 10) ท่ีบรรลุ

ค่าเป้าหมายแล้ว ก็มีเพียงจ�านวนองค์กรที่ได้รับ

เครื่องหมาย “คุรุมิน”7 (ดัชนีที่ 11) ที่เห็นได้ชัดเจน

ว่าในระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2010-2015) นั้น จ�านวน

บริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50  (2) ดัชนีกลุ่ม

ท่ีอาจบรรลุค่าเป้าหมายได้ หากมีมาตรการส่ง

เสริมเป็นพิเศษ ซ่ึงมี 4 ตัวคือ อัตราส่วนท่ีลูกจ้าง

ท�างาน 60 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ (ดัชนีท่ี 2) 

อัตราส่วนของส�านักงานที่อนุญาตให้เลือกท�างาน

น้อยชั่วโมงได้ (ดัชนีที่ 6) อัตราส่วนขององค์กรที่ม ี

นโยบายในการดูแลสภาพจิตใจของพนักงาน (ดัชนีที ่

ภ�พที่ 1: แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงจำ�นวนชั่วโมงทำ�ง�นจริงต่อสัปด�ห์

ของลูกจ้�งประจำ�ในระบบปกติ ปี ค.ศ. 2002 - 2013

ที่มา: ปรับปรุงจากข้อมูลของ 杉橋やよい (2015, p. 55)

7 คุรุมิน (くるみん) เป็นสัญลักษณ์ท่ีกระทรวง MHLW ก�าหนดขึ้น เพื่อมอบให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมาย
ส่งเสริมมาตรการสนับสนุนการเลี้ยงดูพลเมืองรุ่นต่อไป โดยองค์กรท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์คุรุมิน สามารถน�าสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้ติดที่สินค้าหรือใน
เอกสารของบริษัท เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้
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ต�ร�งที่ 2: ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของม�ตรก�รสร้�งสมดุลระหว่�งง�นกับชีวิต8 

ลำ�ดับที่ ดัชนี
ข้อมูลก่อน
เริ่มแผน
ฉบับที่ 3

ข้อมูลก่อน
เริ่มแผน
ฉบับที่ 4

ค่�เป้�หม�ย
(ปี 2020)

1 อัตราส่วนในการจัดหาโอกาสให้นายจ้างและลูกจ้าง
อภปิรายร่วมกันเก่ียวกับประเด็นอย่างเช่น ช่ัวโมงการท�างาน

52.1%
(2009)

52.8%
(2014)

100%

2 อัตราส่วนลูกจ้างที่ท�างาน 60 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ 10.0%
(2008)

8.2%
(2015)

5.0%

3 อัตราการใช้วันหยุดพักร้อนประจ�าปี 47.4%
(2008)

47.6%
(2014)

70%

4 จ�านวนชั่วโมงที่สามีผู้มีบุตรอายุต�่ากว่า 6 ขวบใช้ในการ
เลี้ยงดูบุตรและท�างานบ้าน

60 นาที/วัน
(2006)

67 นาที/วัน
(2011)

2 ชั่วโมง 30 
นาที/วัน

5 อัตราส่วนของผู้ชายที่ใช้สิทธิ์ลาเลี้ยงดูบุตร 1.72%
(2009)

2.3%
(FY2014)

13%

6 อัตราส่วนของส�านักงานที่อนุญาตให้เลือกท�างานน้อย
ชั่วโมงได้ (เช่น ระบบที่อนุญาตให้เป็นพนักงานประจ�า
ท�างานจ�านวนชั่วโมงน้อยๆ ได้)

น้อยกว่า 
8.6%
(2005)

14.8%
(2014)

29%

7 อัตราส่วนขององค์กรที่มีนโยบายในการดูแลสภาพจิตใจ
ของพนักงาน

33.6%
(2007)

60.7%
(2013)

100%

8 อัตราการมีงานท�าของผู้หญิงอายุระหว่าง 22 ถึง 44 ปี 66.0%
(2009)

71.6%
(2015)

77%

9 อัตราส่วนของผู้หญิงที่ท�างานอย่างต่อเนื่องทั้งช่วงก่อน
และหลังการมีบุตรคนแรก

38%
(2005)

38%
(2010)

55%

10 อัตราส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิง9 NA 30.3%
(2012)

คงไว้ที่ 30 
หรือมากกว่า

11 จ�านวนองค์กรที่ได้รับเครื่องหมาย “คุรุมิน” 920 แห่ง
(2010)

2,326 แห่ง
(2015)

3,000 แห่ง

8 ดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับ “การสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิต” มีการปรับเปลี่ยนล�าดับของสาขาและรายละเอียดของดัชนีที่ชี้วัด กล่าวคือ ในแผนระยะที่ 3 จะอยู่
ในสาขาที่ 5 ว่าด้วยความสมดุลระหว่างงานและชีวิตของชายหญิง มีดัชนีชี้วัด 17 ตัว (内閣府男女共同参画局, 第3次男女共同参画基本計画におけ
る成果目標の動向, 2015, pp. 3-4).  แต่ในแผนระยะที่ 4 ถูกปรับขึ้นมาอยู่ใน สาขาที่ 3 ว่าด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชายหญิงในด้านการจ้างงาน
และความสมดุลระหว่างงานและชีวิต โดยมีดัชนีช้ีวัด 11 ตัว (内閣府男女共同参画局, 第4次男女共同参画基本計画における成果目標の動向, 
2016, p.3 )

9 ผู้ประกอบการในที่นี้ หมายถึง ผู้ท่ีเปลี่ยนงานหรือได้งานใหม่ในช่วงระยะ 1 ปีที่ผ่าน และปัจจุบันประกอบกิจการส่วนตัว (แต่ไม่รวมผู้ที่ท�างานอยู่ที่บ้าน)  
(内閣府男女共同参画局, 第４次男女共同参画基本計画における成果目標の動向, 2016, p.7)

ที่มา: ปรับปรุงจาก “เป้าหมายและแนวโน้มผลการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วม
อย่างเท่าเทียมระยะที่ 3 และระยะที่ 4” (内閣府男女共同参画局, 第３次男女共同参画基本計画における成果目
標の動向, 2015; 内閣府男女共同参画局, 第４次男女共同参画基本計画における成果目標の動向,  2016); 
ตัวเลขในเครื่องหมาย ( ) หมายถึง ปี ค.ศ. 
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7) และ อัตราการมีงานท�าของผู้หญิงอายุระหว่าง 

22 ถึง 44 ปี (ดัชนีที่ 8) ส่วนกลุ่มที่ (3) คือ ดัชนีกลุ่ม

ที่ยังห่างไกลค่าเป้าหมายและไม่น่าจะเปลี่ยนแปลง

ไปสู่ค่าเป้าหมายได้ภายในปีเป้าหมายที่ก�าหนด มี 5 

ตัว ได้แก่ อัตราส่วนในการจัดหาโอกาสให้นายจ้าง

และลูกจ้างอภิปรายร่วมกันเก่ียวกับประเด็นอย่าง

เช่น ชั่วโมงการท�างาน (ดัชนีที่ 1) อัตราการใช้วัน

หยุดพักร้อนประจ�าปี (ดัชนีที่ 3) จ�านวนชั่วโมงท่ี

สามีผู้มีบุตรอายุต�่ากว่า 6 ขวบใช้ในการเลี้ยงดูบุตร

และท�างานบ้าน (ดัชนีที่ 4) อัตราส่วนของผู้ชายที่

ใช้สิทธิ์ลาเลี้ยงดูบุตร (ดัชนีที่ 5) และ อัตราส่วนของ

ผู้หญิงที่ท�างานอย่างต่อเนื่องทั้งช่วงก่อนและหลัง

บุตรการมีบุตรคนแรก (ดัชนีที่ 9) ซึ่งคงอัตราส่วน

อยู่ที่ร้อยละ 38 ทั้งในปี ค.ศ. 2005 และค.ศ. 2010  

4. อภิปร�ย
แม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะตระหนักถึงปัญหาอัตรา 

การเกิดต�่าที่มีผลต่อเน่ืองไปสู ่ป ัญหาขาดแคลน

แรงงาน และพยายามแก้ไขโดยส่งเสริมให้ผู ้หญิง

มีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น แต่จากการศึกษาแผน 

BPGE โดยพิจารณาเฉพาะมาตรการการสร้างสมดุล

ระหว่างงานกับชีวิตเป็นกรณีศึกษาพบว่า ดัชนีช้ี

ให้เห็นแนวโน้มของการสร้างสมดุลระหว่างงาน

และชีวิตให้ดีขึ้นโดยเห็นได้จากอัตราส่วนลูกจ้างที่

ท�างาน 60 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์มีน้อยลง (ดัชนี

ที่ 2) ขณะที่อัตราส่วนของส�านักงานที่อนุญาตให้

เลือกท�างานน้อยชั่วโมงได้ (ดัชนีที่ 6) มีเพิ่มมาก

ขึ้น แต่หากพิจารณาการสร้างสมดุลระหว่างงาน 

กับชีวิตของชายหญิงแล้ว พบว่าทั้งชายและหญิง 

ยังคงไม ่สามารถสร ้างสมดุลระหว ่างงานและ

ครอบครัวได้ เนื่องจากแม้อัตราการมีงานท�าของ

ผู้หญิงอายุระหว่าง 22 ถึง 44 ปี เพิ่มขึ้น (ดัชนี

ท่ี 8) และมีแนวโน้มจะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 77 

ได้ภายในปี ค.ศ. 2020 แต่อัตราส่วนของผู้หญิงท่ี

ท�างานอย่างต่อเนื่องท้ังช่วงก่อนและหลังการมีบุตร

คนแรก (ดัชนีที่ 9) กลับยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว้อยู ่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลปี ค.ศ. 

2005 และ 2010 แสดงให้เห็นว่าไม่มีพัฒนาการ

เกิดข้ึนเลยตลอดระยะเวลา 5 ปี เมื่อพิจารณาร่วม

กับจ�านวนชั่วโมงที่สามีผู้มีบุตรอายุต�่ากว่า 6 ขวบใช้

ในการเลี้ยงดูบุตรและท�างานบ้าน (ดัชนีท่ี 4) และ

อัตราส่วนของผู้ชายท่ีใช้สิทธ์ลาเลี้ยงดูบุตร (ดัชนี

ที่ 5) แล้ว ช้ีให้เห็นว่าแม้ผู้หญิงจะเข้าร่วมในการ

ท�างานมากขึ้น แต่กลับหยุดท�างานต่อเนื่องหลังจาก

มีบุตร ในขณะที่ผู้ชายยังไม่อาจเข้ามามีส่วนสร้าง

สมดุลในการใช้ชีวิตโดยเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมใน

เลี้ยงบุตรได้ 

ควรกล่าวด้วยว่า ดัชนีท่ีรัฐก�าหนดมีความ

เกี่ยวพันเชิงโครงสร้างกับตัวแปรอื่นทั้งสิ้น ตัวอย่าง

เช่น แม้ส�านักงานเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

ของชายหญิงจะประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ชายทราบถึง

สิทธิ์ในการลาเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายที่ตนพึงมี แต่

หากตัวแปรเชิงโครงสร้างท่ีส่งอิทธิพลต่อความคิด 

ค่านิยม หรือแนวโน้มท่ีผู้ชายจะสามารถใช้สิทธิ์ลา

เลี้ยงดูบุตร เช่น โครงสร้างทางเศรษฐกิจมหภาคซึ่ง

ไม่เอื้อต่อการช่วยให้ชายผ่อนคลายภาระการท�างาน

ลง หรือค่านิยมทางสังคมที่คาดหวังว่าผู ้ชายต้อง

เป็นผู้หาเลี้ยงและผู้หญิงต้องดูแลบุตร ยังไม่เปลี่ยน 

ก็ไม่อาจคาดหวังได้ว่าอัตราส่วนของผู้ชายที่ใช้สิทธิ์

ลาเลี้ยงดูบุตรจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้
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5. บทสรุป
บทความนี้มุ่งศึกษาการด�าเนินการของรัฐ

ในการปล่ียนสังคมญี่ปุ ่นให้เป็นสังคมที่มีส่วนร่วม 

ของชายหญิง ผ่านกฎหมาย BAGES และแผน 

BPGE โดยศึกษาเฉพาะด้านความสมดุลระหว่าง

งานกับชีวิต (Work-Life Balance) ในฐานะที่เป็น

มาตรการหนึ่งของแผน BPGE ดังกล่าว

ข้อมูลที่ได้จากดัชนีช้ีวัดความสัมฤทธิ์ผล

ของมาตรการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิต ก่อน

เร่ิมแผน BPGE ระยะที่ 3 และข้อมูลเดียวกันก่อน

เริ่มแผนระยะที่ 4 โดยเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้พบ

ว่าสามารถแยกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ (1) ดัชนีกลุ่มท่ีมี

แนวโน้มสูงว่าจะบรรลุค่าเป้าหมายได้ (2) ดัชนีกลุ่ม

ที่อาจบรรลุค่าเป้าหมายได้ หากมีมาตรการส่งเสริม

เป็นพิเศษ (3) ดัชนีกลุ่มที่มียังห่างไกลค่าเป้าหมาย

และไม่น่าจะไปถึงค่าเป้าหมายได้ภายในปีที่ก�าหนด 

และเมื่อพิจารณาเนื้อหาของดัชนีแต่ละกลุ่มแล้ว 

กล่าวได้ว่าแม้จะมีการลดอัตราชั่วโมงการท�างานลง 

ซึ่งหมายถึงเวลาที่ใช้กับครอบครัวมีเพ่ิมมากขึ้น แต่

ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีสร้างสมดุลระหว่าง

งานและชีวิตของชายหญิงได้ หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้ชาย

ยังคงมีส่วนร่วมในการเลี้ยงบุตรน้อย และผู้หญิงยัง

ต้องเป็นผู้รับภาระหลักในด้านการเลี้ยงบุตรต่อไป 

เนือ่งจากดชันชีีว้ดัผลสมัฤทธิข์องมาตรการ 

มีความเก่ียวพันเชิงโครงสร้างกับตัวแปรอื่น เช่น 

โครงสร ้างทางเศรษฐกิจมหภาคที่ เอื้อ (หรือ

เป็นอุปสรรค) ในการลดภาระการท�างาน การ

เคลื่อนไหวและปรับตัวของหน่วยงานเอกชน หรือ

ระดับความเข้มข้นในการยึดถือค่านิยมการแบ่ง

งานตามเพศ เป็นต้น ดังนั้น งานวิจัยในอนาคต

อาจมุ ่งส�ารวจความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีช้ีวัดผล

สัมฤทธิ์ของมาตรการกับตัวแปรดังกล่าว และอาจ

ขยายขอบเขตการศึกษาไปสู่มาตรการอื่นของแผน 

BPGE เช่น ศึกษาว่าเทคโนโลยีมีส่วนท�าให้ดัชน ี

ชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการขยายขอบเขตการ

มีส่วนร่วมของผู ้หญิง หรือมาตรการสร้างสมดุล

ระหว่างงานและชีวิตของชายหญิงเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไร เป็นต้น 
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ปิยะ พงศาพิทักษ์สันติ

เพศสภาพและบทบาทการทำางานในโฆษณาทาง
โทรทัศน์: การเปรียบเทียบระหว่างการโฆษณาทาง

โทรทัศน์ของญี่ปุ่นและไทย

 คำ� สำ�คัญ
โฆษณา,  เพศสภาพ, 

บทบาทการท� า ง าน , 

ญี่ปุ่น, ไทย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัยคือการศึกษาความเหมือนและความ

แตกต่างของเพศสภาพและบทบาทการท�างานของตัวแสดงในโฆษณา

ทางโทรทัศน์ของญ่ีปุ่นและไทยโดยระเบียบวิธีการวิจัยใช้การวิเคราะห์

เนื้อหาของชิ้นงานโฆษณาจ�านวน 834 ชิ้น ที่ได้รวบรวมในปี 2015 ใน

ทั้งสองประเทศ 

ผลการวิจัยของการวิเคราะห์เนื้อหาเปรียบเทียบนี้แสดงถึง 

ผลที่แตกต่างจากงานวิจัยเดิมที่ว ่าภาพลักษณ์ในโฆษณาสะท้อน

ความเป็นจริงในสังคม กล่าวคือ ถึงแม้อัตราการท�างานของผู้หญิง 

ของประเทศญี่ปุ ่นและประเทศไทยมีความแตกต่างกันมากแต่

อัตราการท�างานของผู้หญิงที่ปรากฏในโฆษณาทางโทรทัศน์ของท้ัง 

สองประเทศไม่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยนี้ยังแสดง 

ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ใหม่ของเพศสภาพที่มีความเท่าเทียมกันใน

ลักษณะของบทบาทของงานที่ท�าระหว่างเพศชายและเพศหญิงที่

ปรากฏในโฆษณาของแต่ละประเทศอีกด้วย
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Piya Pongsapitaksanti

Gender and Working Roles in Television 
Commercials: A Comparison between 
Japanese and Thai Television Commercials

Abstract 

 The research objective of this study is to examine 

the similarities and differences in the gender and working 

roles in Japanese and Thai television commercials. The 

research methodology focuses on content analysis. Eight 

hundred and thirty-four advertisements within the 2015 

time period in Japan and Thailand were collected, coded, 

and analyzed using the SPSS program, a program used for 

statistical analysis. As a result, this comparative content 

analysis suggests a possible reversal from traditional  

patterns in the literature. Though the proportions of working 

women in both countries differ, the proportions of working 

women in Japanese and Thai television commercials are  

insignificantly different. Moreover, the research results 

reveal the new appearance of a non-stereotypical gender 

image in terms of the types of working roles in the  

commercials in these two countries.

Key words
Television commercial, 

Advertising, Gender 

roles, Japan, Thailand
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1. Introduction
 1.1 Research Background

Television advertisements are a 

rich source of data for social scientists 

to investigate as they can be seen as a 

reflection of prevailing cultural values. 

Gender value is also one of the critical 

factors in developing marketing strategies 

via advertising messages. 

Gende r - ro le  s te reo typ ing  i n 

advertising has been a prominent topic 

in the literature since the 1970s (Arima, 

2003). Over the past decade, gender 

stereotyping in television commercials 

has received particular attention (Wolin, 

2003). Most studies reveal that men and 

women are depicted differently in TV ads, 

and the differences are in accordance 

with traditional gender roles and reflect 

the construction of gender roles in society 

(Milner & Collins, 2000; Sengupta, 1995; Sui & 

Au, 1997; Tan & Theng, 2002), and although 

research of gender roles in advertisements 

is plentiful in the United States, our 

understanding of sex-role portrayal in an 

international context is limited because 

there are so few studies. Since it would 

seem that the trend of gender roles in Asia 

would also change into non-stereotypical 

gender roles, it has been difficult to confirm 

the use of advertising stereotypes in Asia. 

In addition, there has never been any 

comparative research concerning gender 

roles in current television commercials 

between Japan and Thailand. Therefore, 

this paper compares gender roles in current 

television commercials between both of 

these countries.

 1.2 Research Objective

The proportion of working women 

in Thailand (60.8%) is comparatively 

higher than that of Japan (49.6%) in 2015. 

Additionally, figure 1 shows the proportion 

of working women by age in Japan and 

Thailand in 2014 (International Labor 

Organization, 2017). It is clear that the  

shape of proportion of working women by 

age is also different. In Japan, its shape is 

called M-shaped curve, while, in Thailand, 

its shape is called reverse U-shaped curve 

as in western society. This paper will pursue 

whether television commercials accurately 

reflect the realities of gender roles in 

these countries. Therefore, the research 

objective is to examine the similarities and 

differences of gender and working roles in 

Japanese and Thai television commercials. 
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2. Methodology
The research methodology focuses 

on content analysis. 834 advertisements 

within the 2015 time-period in Japan 

(465 advertisements) and Thailand (369 

advertisements) were collected, coded, and 

analyzed by an SPSS program, a computer 

program used for statistical analysis, to 

discover the relationships between their 

analyzed variables, for example, gender 

of main character and age/ role/ type of 

working role/ type of non-working role.

To examine the similarities and 

differences between Japanese and Thai 

advertising, ad samples were collected 

randomly during May to June in 2015  

(Table 1). Samples were collected from the 

three highest-rated commercial channels 

in Nagasaki (channels 4, 5, and 8) and in 

Bangkok (channels 3, 7, and 9). For each 

day, one channel was picked randomly for 

each country. The dates included Fridays, 

Saturdays, and Sundays to avoid the biases 

of television programs that were sponsored 

by a single company, since the competition 

for ratings during the weekend is quite high. 

The same sampling dates were used for 

both countries, and samples were record-

ed from programs aired during prime-time 

(7:00 - 9:00 p.m.) in Japan and Thailand. All 

commercials were coded and analyzed by 

an SPSS program.

Source: International Labor Organization (2017)

Figure 1: Proportion of working women in Japan and Thailand by age
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Each sampling was coded into 7 

categories: narration, gender, role, type of 

working role, type of non-working role, age 

of main character, and product type. In 

each commercial, only the main character 

that appeared the most often was selected 

and coded. 

First, the narration of all television 

commercials was coded as male, female or 

both/none narration (Figure 2).

Second, the main character of 

the commercial was classified as male or 

female main character (Figure 3).

Third, the role of the main character 

appearing in each sample was coded as 

working, or non-working role. 

Fourth, if the main character was 

working, the type of working role was 

categorized as high-level, middle-level 

and other kinds of work. High-level work 

is business owner, executive, director, 

manager ,  doctor ,  professor ,  lawyer, 

engineer, and other professional works. 

Middle-level work is officer, general affairs, 

accounting, planning, sales administration, 

clerk, staff, shopkeeper, etc. In addition, 

other kinds of work are entertainment, 

labor, stall, etc. 

Fifth, if the main character was 

not working outside, the type of non-

working role was categorized as household, 

recreation, or product introduction role.

Sixth, the age of the main character 

was coded as 0-18, 19-35, 36-50, or over 

than 50 year old.

Table 1 : Record schedule in Japan and Thailand in 2015 (*ch = channel)
May June

2  
(Sat)

8  
(Fri)

17  
(Sun)

23  
(Sat)

29  
(Fri)

7  
(Sun)

13  
(Sat)

19  
(Fri)

28  
(Sun)

Japan 4 ch 5 ch 8 ch 5 ch 8 ch 4 ch 8 ch 4 ch 5 ch

Thailand 9 ch 3 ch 7 ch 3 ch 7 ch 9 ch 7 ch 9 ch 3 ch

Narration

Male Female Both or None

Figure 2: Categorization of gender of narration
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High-level

36-50

Recreation 

Others

0-18

Others

High-level

0-18

Recreation

36-50

Middle-level

Working

Working

Non-workingFemale

Main 
Character

Male Non-working

Age

Age

50~

Product Introduction

Household

19-35

Household

Middle-level

19-35

Product Introduction

50~

Figure 3: Categorization of role, type of working role, type of non-working role,  

and age of main character
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Seventh ,  to  s tandard ize  the 

characteristics of advertised products, as 

a concept of product types in marketing 

theory, all samplings were separated 

into 2 groups (Figure 4): tangible and 

intangible products. Tangible products 

were categorized by product involvement 

theory as the following; high involvement: 

auto/parts, appliances/furniture; medium 

invo lvement :  en te r t a i nment / toy s , 

cosmetics/fashion apparel, and alcohol/

cigarettes; low involvement: household 

supplies, food/ beverage.

On the other hand, intangible 

products (services) samplings were grouped 

for analysis. They were composed of: 

services, image improvement, retail, and 

other categories (such as television program 

promotion, which could not be compared 

between the two countries).

Moreover ,  to  dete rmine the 

reliability of the coding scheme of television 

commercial samples, 10% of the data were 

collected in Japan and Thailand through 

twenty in-depth interviews with Japanese 

audiences and twenty in-depth interviews 

with Thai audiences. The result shows that 

the percentage of reliability is more than 

85%. Thus, it can be proved that this data is 

reliable for analysis. 

3. Research Findings
In both countries’ commercials, 

the proportions of male and female 

main characters significantly differ. Male 

main character (53%) appears in Thai 

commercial more frequently than in 

Japanese commercial (44.1%). Moreover, 

young women (18-35 years old) in both 

countries appear more frequently than 

young men. However, young people 

appear in Thai commercial more frequently 

than in Japanese commercial, while 

middle age and older people appear in 

Japanese commercial more than in Thai 

commercial. For example, the proportion 

of young women in Thailand is 90.4%, 

whereas it is 72.5% in Japan. Additionally, 

the proportions of male voice-over in 

Japanese and Thai television commercials 

 Product

High 

Involvement 

Low 

Involvement

Middle 

Involvement

Intangible 

product

Figure 4: Categorization of Product
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are higher than those of female voice-

over. The proportion of male voice-over in 

Thai commercial (72.1%) is higher than in 

Japanese commercial (54.6%). 

Moreover ,  the proport ion of 

working men in the advertisements of 

both countries accurately reflects the 

construction of gender roles in reality. The 

proportion of Thai working men (77.6%) is 

comparatively higher than that of Japan 

(70.3%) in 2015. Table 2 depicts that 

the proportion of working men in Thai 

commercials (24.7%) is higher than that of 

Japan’s (9.3). 

However, this comparative content 

analysis suggests a possible reversal from 

traditional patterns in the literature. Though 

the proportion of working women in 

Thailand (60.8%) is quite higher than that of 

Japan (49.6%) in 2015, this proportion in Thai 

(7.0%) and Japanese (4.6%) commercials 

is insignificantly different (Table 2). The 

images of role of female characters in these 

two countries’ advertisings are similar. 

There is also no significant difference in the 

types of working roles between females 

and males in both countries (Tables 3 and 

4). For example, the proportions of middle-

level work of females in Japan and Thailand 

are 70.0% and 54.5%. In addition, these 

proportions of males also are in Japan and 

Thailand 37.5% and 22.7%. 

The appearances of non - working 

roles of male and female main characters 

differ significantly between Japan and 

Thailand. The proportions of household 

role and recreation of Thai males (14.2% 

and 58.2%) are higher than Japanese 

males (3.8% and 42.3%). Additionally, the 

proportion of household role of females 

in Thailand (18.5%) is higher than in Japan 

(9.6%), while the proportion of recreation 

of females in Japan (42.1%) is higher than in 

Thailand (35.6%).

Table 2: Gender and Working Roles in Japanese and Thai Television Commercials

Male Female

Japanese CM Thai CM Japanese CM Thai CM

n (%) n (%) n (%) n (%)

Working roles 16 (9.3) 44 (24.7) 10 (4.6) 11 (7.0)

Non-working roles 156 (90.7) 134 (75.3) 209 (95.4) 146 (93.0)

Total 172 (100) 178 (100) 219 (100) 157 (100)

P < .05, (χ2) Male= 14.420, df = 1 ; P > .05, (χ2) Female= 1.497, df = 1
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Table 3: Gender and Type of Work in Japanese and Thai Television Commercials

 Male Female

Japanese CM Thai CM Japanese CM Thai CM

n (%) n (%) n (%) n (%)

High-level business 4 (25.0) 7 (15.9) 2 (20.0) 1 (9.1)

Middle-level business 6 (37.5) 10 (22.7) 7 (70.0) 6 (54.5)

Others 6 (37.5) 27 (61.4) 1 (10.0) 4 (36.4)

Total 16 (100) 44 (100) 10 (100) 11 (100)

P > .05, (χ2) Male= 2.704, df = 2 ; P > .05, (χ2) Female= 2.168, df = 2

Table 4: Gender and Non-Working roles in Japanese and Thai Television Commercials

 Male Female

Japanese CM Thai CM Japanese CM Thai CM

n (%) n (%) n (%) n (%)

Household role 6 (3.8) 19 (14.2) 20 (9.6) 27 (18.5)

Recreation 66 (42.3) 78 (58.2) 88 (42.1) 52 (35.6)

Product Introduction 84 (53.8) 37 (27.6) 101 (48.3) 67 (45.9)

Total 156 (100) 134 (100) 209 (100) 146 (100)

P < .05, (χ2) Male= 24.488, df = 2 ; P < .05, (χ2) Female=6.195, df = 2

Moreover, a difference between 

male and female roles in televis ion 

commercials in each country still exists. 

The proportions of outside working males 

in Japan and Thailand (9.3% and 24.7%) 

are higher than those of females (4.6% 

and 7.0%). In contrast, the proportions 

of household role females in Japan and 

Thailand (9.6% and 18.5%) are higher than 

those of males (3.8% and 14.2%). These 

research results show that the roles of male 

characters in both countries’ advertisements 

are of outside “working” people, while the 

roles of female characters are those of a 



ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พงศาพิทักษ์สันติ

jsn Journal Special Edition 2017168

“housewife” (Table 2 and 4). For instance, 

male characters appear dressed in suits 

and neckties in the work sphere, whereas 

female characters appear doing housework 

in the household sphere. 

However, there is no significant 

difference of type of working role between 

males and females in both countries 

and type of non-working role in Japan 

(Table 3). For example, the proportions of 

high-level work of males and females in 

Japanese commercial are 25.0% and 20.0%. 

Additionally, the proportion of recreation 

role of males and females are similarly 

42.3% and 42.1%. These results show the 

appearance of non-stereotyping image in 

term of type of working role in these two 

Asia commercials and type of non-working 

role in Japanese commercial.

In addition, the advertised product 

is significantly different between these 

two countries (Table 5). The proportions 

of middle and low involvement product 

in Thailand (34.4% and 36.0%) are higher 

than those in Japan (13.1% and 27.7%), 

while the proportions of high involvement 

product and service in Japan (30.8% and 

28.4%) are higher than those in Thailand 

(16.3% and 13.3%). However, though the 

product type differs between these two 

countries, in each product type, there is no 

difference of the role of female character 

between Japan and Thailand and there is 

difference of the role of male character 

only in the middle involvement product. 

Therefore, the advertised product hardly 

affects to the difference of the role of main 

character in these two countries’ television 

commercials.

Table 5 : Type of advertised product in Japanese and Thai Television Commercials

High 
involvement 

product
n (%)

Middle 
involvement 

product
n (%)

Low 
involvement 

product
n (%)

Service

n (%)

Total

n (%)

Japan 143 (30.8) 61 (13.1) 129 (27.7) 132 (28.4) 465 (100.0)

Thailand 60 (16.3) 127 (34.4) 133 (36.0) 49 (13.3) 369 (100.0)

Total 203 (24.3) 188 (22.5) 262 (31.4) 181 (21.7) 834 (100.0)

P < .05, (χ2) = 85.308, df = 3
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4. Discussion
Most of the findings of this research 

are similar to previous results in the 

literature (Arima, 2003; Duff, 2003; Milner 

& Collins, 2000; Pongsapitaksanti, 2008; 

Sengupta, 1995; Sui & Au, 1997; Tan & 

Theng, 2002; Wolin, 2003) in terms of the 

gender of voice-over, gender and age of 

main character, and the roles of male and 

female characters. However, the results 

regarding gender with regard to working 

roles in both countries are different.

Though the proportions of working 

woman in Japanese and Thai societies 

differ, the proportions of working woman in 

television commercials in both countries do 

not differ (Figure 5). Television commercials 

in both countries utilize the image of a 

working male and housewife. Japanese 

advertisements portray an image of the 

Japanese woman with her family. On the 

other hand, though the proportion of 

working women in Thailand is very high, 

Thai advertisements reflect a trend of 

gender roles by constructing an ideal image 

of the non-working woman and housewife 

in an urban area. Thus, this advertising and 

marketing process would marginalize the 

nearly 60% of Thai women who work in the 

agricultural sector.

Moreover, type of working role 

between males and females in both 

countries and type of non-working role 

in Japan do not differ. These research 

results suggest the new appearance of 

non-stereotyping gender image in term of 

type of working role in these two Asian 

commercials. In Japanese society, though 

the proportion of high-level working 

women is relatively low and the proportion 

in full-time housewife is relatively high in 

reality, the image of gender equality of 

type of working role in Japanese television 

commercial reflects the current policy 

of Japanese government to encourage 

and support Japanese women to work 

outside according to low proportion of 

labor population, influenced from the 

low birthrate and high proportion of aging 

population in super aging society in Japan.

Figure 5: Proportion of working woman in television commercial and in reality
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5. Conclusion
In summary, though the proportion 

of working women in Thailand is relatively 

higher than that of Japan, these proportions 

in Thai and Japanese commercials are 

insignificantly different. Therefore, this 

analysis refutes the conclusion that the 

roles of males and females in advertising 

correspond accurately to the construction 

of gender roles in reality. In contrast, 

advertisements reflect an ideal image of 

gender roles in society. Additionally, this 

research result reveals that the similarity of 

working roles between males and females 

in these both countries, showing the non-

stereotyping gender image in Japan and 

Thailand. 

Moreover, according to the trend 

of “being housewife” in Asian society, 

this research suggests further study to 

pursue the appearance of the housewife 

in television commercials in other Asian 

countries as well. This analysis also suggests 

that an understanding of the background 

and situation of gender roles in each society 

is crucial in interpreting and analyzing 

statistical results in this field. 
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พัชยา  โสภณสิทธิพงศ์

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการทำางานกับการ
ลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น 
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำาพูน

 คำ� สำ�คัญ
ล่ามภาษาญี่ปุ่น, บริษัทญี่ปุ่น

บทคัดย่อ

 จากการศึกษาพบว่าบทบาทหน้าที่ของ

ล่ามภาษาในบริษัทญี่ปุ่นมีความหลากหลายมากขึ้น 

ไม่ได้มีเพียงแค่หน้าที่ในการล่ามและการแปลเพียง

อย่างเดียว กล่าวได้ว่าในระยะแรกของการท�างาน 

ล่ามจะมีหน้าที่ในการล่ามและการแปล แต่เมื่อล่ามมี

ประสบการณ์ในการท�างานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ

มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นพื้นฐาน บริษัท 

จะมอบหมายให้ล่ามท�าหน้าท่ีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการ ประสานงานและหน้าที่ในงานเฉพาะ

ทางเพ่ิมมากขึ้น เมื่อล่ามไม่สามารถปรับตัวและ

ยอมรับในงานลักษณะใหม่ได้ ย่อมท�าให้ล่ามประสบ

ปัญหาในการท�างาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิน

ใจลาออกจากงาน  

 ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการท�างาน 

พบว่าภายในองค์กรไม่มีระบบการสอนงานที่ชัดเจน 

เนื่องจากบริษัทจะมีล่ามเพียงไม่กี่คน หรือมีล่าม 

ประจ�าแผนกแต่ละแผนกเพียงคนเดียว จึงไม่ม ี

หัวหน้าหรือรุ ่นพ่ีที่จะมาสอนงาน ส่งผลให้การ

ท�างานในระยะแรกของล่ามประสบปัญหา ทั้งนี้ผู้ให้

ข้อมูลตระหนักว่าเป็นกระบวนการส�าคัญ ที่หัวหน้า

จะต้องปฏิบัติต่อลูกน้อง โดยช้ีแจ้งวัตถุประสงค์ วิธี

การปฏิบัติงาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงาน

อย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อให้เกิดกระบวนการ

ถ่ายทอดงานและเทคนิคการปฏิบัติงาน ก่อเกิด

ความเข้าใจในงาน ความช�านาญ สามารถท�างานได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

ในประเด็นปัญหาการขาดความก้าวหน้าในต�าแหน่ง

งาน กล่าวได้ว่า แต่ละแผนกจะมีล่ามประจ�าเพียง

คนเดียว หรือไม่เกิน 2 คน จึงไม่มีต�าแหน่งหัวหน้า

งาน ท�าให้ไม่สามารถเลื่อนต�าแหน่งที่สูงขึ้นได้

 ในด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการลาออกจากงาน

ของล่ามภาษาญี่ปุ่นนั้น มีปัจจัยแตกต่างกันไปตาม

แต่ละบุคคล แต่มีปัจจัยที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นพ้องกันว่า

เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการลาออกจากงาน 

คือ ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านองค์กร
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Abstract 

 In this study it was found that 

the roles of the Japanese interpreters 

varied. Initially, they were responsible for 

translation only. When they had more 

experience, they would be assigned to 

do other work related to management 

and coordination. If they were not flexible 

enough to handle the new tasks, they 

would have problems at work. It was 

related to the main reason for their decision 

to resign. 

 I n  t e r m s  o f  p r o b l e m s  a n d  

obstacles during work, there was no clear  

organizational coaching. Since there was  

only an interpreter for each department, 

there was no a leader or senior that 

Key words
Japanese interpreter, Japanese 

companies 

could coach or train the others. However, 

the interviewees stated that it was an 

important process for the supervisor to 

clearly inform the employees about the 

job or other information related to work 

in order to transfer techniques to practical 

applications and to provide understanding 

so that they could work with efficiency 

and accuracy. Moreover, there was also  

a problem concerning upward mobility  

in the organization. Each department 

had only one or two interpreters without 

a supervisor, so it was not possible to 

promote the translators to a higher position. 

 In terms of the factors affecting the 

resignation of the Japanese interpreters, it 

depended on individual factors. However, 

there were factors with which everyone 

agreed that led to the decision to resign. 

These factors were job description factors 

and organizational factors.  
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1. บทนำ�
 ปัจจุบัน ระยะเวลาการท�างานของล่าม

ภาษาญ่ีปุ่นในบริษัทต่างชาติได้เปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมนั้น ล่ามจะท�างานในบริษัทหนึ่งๆ เป็นระยะ

เวลา 5 ถึง 10 ปี แต่ในช่วงทศวรรษหลังน้ีกลับมี

ล่ามที่ท�างานนาน 5 ถึง 10 ปีน้อยลง ดังจะเห็น

จากตัวอย่างการสัมภาษณ์ล่ามที่ลาออกจากงาน 

จ�านวน 10 คนพบว่า ล่ามที่เริ่มท�างานตั้งแต่ปี 40 

ถึงก่อนปี 50 มีอายุการท�างานตั้งแต่ 5 ปีถึง 12 ปี 

ส่วนล่ามที่เริ่มท�างานหลังปี 50 มีอายุการท�างาน

ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี สอดคล้องกับการศึกษา

ของ ศิริวรรณ มุนินทรวงศ์ และทัศนีย์ เมธาพิสิฐ 

(2558) ที่พบว่าบุคลากรในบริษัทญี่ปุ่นมีอัตราการ

เปลี่ยนงานสูง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัย 20 ครึ่งหลัง

จะเปลี่ยนงานราวร้อยละ 50 และในวัย 30 ครึ่งแรก

จะเปลี่ยนงานราวร้อยละ 40 ทั้งนี้การลาออกจาก

งานของล่ามในบริษัทญี่ปุ่น ส่งผลกระทบให้บริษัท

ประสบปัญหาการขาดพนักงานท่ีมีความช�านาญ

เฉพาะด้าน สูญเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาคัดเลือก

บุคลากร และการจ้างงานล่ามอิสระภายนอกที่มี

ค่าใช้จ่ายสูง จากค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้นย่อมท�าให้

ต้นทุนการผลิตในภาพรวมสูงขึ้นตามไปด้วย อาจส่ง

ผลให้ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ

ที่มีต้นทุนการผลิตต�่ากว่า เพ่ือคงความสามารถใน

การแข่งขันด้านราคา และการย้ายฐานการผลิตหรือ

การลงทุนไปยังประเทศอื่น  ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหา

การว่างงานท�าให้การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน

ประเทศเกิดการชะลอตัวและหยุดชะงักในที่สุด

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีงาน

ศึกษาของนันท์ชญา มหาขันธ์ (2556) ในเรื่องการ

ท�างานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง: ปัญหาและ

ความคาดหวังของบริษัทญี่ปุ่น ในประเด็นปัญหา

การท�างานผ่านล่ามพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการ 

ถ่ายทอดผิดเนื่องจากไม่เข้าใจค�าศัพท์เฉพาะที่ใช้

ในบริษัท การใช้ภาษาถิ่นของผู ้พูด การพูดสั้นๆ 

โดยละประโยคท้าย ท�าให้ล่ามไม่เข้าใจสาร ปัญหา

ไม่เข้าใจวัฒนธรรม ไม่เข้าใจอารมณ์ผู้พูด ปัญหา 

ความไม่เข้าใจในเนื้อหางาน และกระบวนการ

ท�างานประเภทต่างๆ ท�าให้การสื่อสารเกิดข้อ

ผิดพลาดมาก นอกจากนี้ ยังพบงานศึกษาของ  

ナッタポーン・ルアンサクンディ (Nattaporn 

Laungsaguldee) (2011) ในเรื่องการศึกษา

ขอบเขตด้านเพศแบบญี่ปุ ่นในบริษัทญี่ปุ ่น ใน

ประเทศไทย กรณีศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของผู้หญิง

ท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการท�างาน โดยท�าการสัมภาษณ์

ผู้หญิงที่ท�าหน้าท่ีล่าม เลขานุการ และเจ้าหน้าที่

ประสานงาน จ�านวน 20 คน พบว่ามีความพอใจ

ในบทบาทของตนเองในการแปลและการล่าม 

เนื่องจากเงินเดือนดี และปริมาณงานไม่มากจนเกิน

ไป ท้ังนี้ไม่ได้ถูกคาดหวังในด้านบทบาททางเพศ 

เนื่องจากไม่จ�าเป็นต้องชงชา เพราะบริษัทญี่ปุ่นใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่มีแม่บ้านเป็นผู้ดูแลและรับผิด

ชอบ แต่มีความไม่พึงพอใจในเร่ืองที่ต้องดูแลชาว

ญี่ปุ่น เช่น ถูกร้องขอให้นั่งแท็กซี่ไปส่งที่บ้าน หรือ 

ร้องขอให้ไปเป็นเพื่อนท่ีคลับ เป็นต้น ซึ่งงานวิจัย 

ดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการท�างานภาย

ใต้วัฒนธรรมท่ีแตกต่างของคนไทยและคนญ่ีปุ่น

เท่านั้น ไม่ได้ศึกษาว่ามีความสัมพันธ์ต่อการลาออก

จากงานหรือไม่ ซ่ึงประเด็นปัญหาที่พบนั้น อาจ

ไม่ใช่ปัจจัยที่ท�าให้ตัดสินใจลาออกจากงาน จึงยังไม่

สามารถตอบค�าถามของงานวิจัยในครั้งนี้ได้

 นอกจากนี้ ยังพบงานที่ศึกษาถึงปัจจัย

การลาออกจากงานในต�าแหน่งงานอื่นๆ ในบริษัท

ญี่ปุ่น ได้แก่งานวิจัยของสุทธิณีย์ แก้วเจริญ (2542) 

ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงาน
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การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการทำางานกับการลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำาพูน

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งศึกษาเฉพาะ

พนักงานระดับปฏิบัติการ นอกจากนี้ ฉัตรวิบูลย์ 

ฉาวเกียรติ (2540) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการเปล่ียนงานของผู้บริหารในองค์การเอกชน 

อีกทั้ง (สุรสาร เทพศิริ, 2547) ศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อระดับความต้องการลาออกจากงานของวิศวกร

ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น ทั้งหมดเป็นงาน

วิจัยเชิงปริมาณ ที่ท�าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม

ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จะ

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์

โดยตรงล่ามที่ลาออกจากงานในบริษัทญี่ปุ่น ท�าให้

ทราบข้อมูลต่างๆ มุมมอง แนวคิด และความรู้สึก

จากการถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานในบริษัท

ญี่ปุ่น

 ในด้านความส�าคัญของนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จังหวัดล�าพูนนั้น เนื่องจากมีจ�านวน

สัดส่วนของบริษัทญ่ีปุ ่นที่มีจ�านวนเกินครึ่ง และ

มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ

บริษัทเอกชนด�าเนินการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ แห่งที่ 2 ในกลางปี 2558 ที่ผ่านมา 

ซึ่งสามารถรองรับบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนได้ราว 

20-25 บริษัท และคาดว่าจะเกิดการจ้างงานใน

พื้นที่ราว 10,000 คน ทั้งนี้มีบริษัทญี่ปุ ่นท่ีเป็น

บริษัทเดิมท่ีด�าเนินการในนิคมแห่งแรก แสดง

ความประสงค์ท่ีจะขยายการลงทุนเพิ่มมากกว่า 

10 บริษัท ในจ�านวนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ส่วนพื้นท่ีที่

เหลือจะรองรับกลุ่มนักลงทุนรายใหม่ (ส�านักงาน

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2558) ท�าให้นิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล�าพูนเป็นพื้นที่มี

ความน่าสนใจ เน่ืองจากยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษา

ถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะการท�างานกับการ

ลาออกจากงานของล่ามภาษาญ่ีปุ่นในบริษัทญ่ีปุ่น 

เขตนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน ทั้งนี้ยังกล่าวได้ว่า

แนวทางการแก้ไขปัญหาในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นกรณี

ศึกษาที่สามารถสะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหา

ให้กับบริษัทญี่ปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ี

อาจจะก�าลังประสบปัญหาเช่นเดียวกัน นอกจาก

นี้บริษัทญี่ปุ ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

สามารถน�าแนวทางการแก้ไขปัญหาในงานวิจัยครั้ง

นี้ ไปปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ

เป็นไปอย่างราบรื่น

2. วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
 เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

การท�างานกับการลาออกจากงานของล่ามภาษา

ญี่ปุ ่นในบริษัทญี่ปุ ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาค

เหนือ จังหวัดล�าพูน 

3. ขอบเขตของก�รวิจัย
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการ 

ท�างานกับการลาออกจากงานของล ่ามภาษา

ญี่ปุ ่นในบริษัทญี่ปุ ่น ที่ เป ิดด�าเนินการในนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล�าพูน จ�านวน 34 

บริษัท

4. กลุ่มตัวอย่�งผู้ให้ข้อมูล
 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ล่าม

ภาษาญี่ปุ่นท่ีเคยลาออกจากงานในบริษัทข้ามชาติ

ญี่ปุ่น ท่ีด�าเนินธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาค

เหนือ จังหวัดล�าพูน โดยนับย้อนหลัง 10 ปี กล่าว

คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง ปี พ.ศ. 2558  

5. ประโยชน์ที่ได้รับจ�กก�รศึกษ� 
 (1) ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะการท�างานกับการลาออกจากงานของล่าม
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ภาษาญี่ปุ ่นในบริษัทญี่ปุ ่น เขตนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จังหวัดล�าพูน

 (2) เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

การลาออกจากงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในงานที่สามารถน�าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนางานด้านการท�างานของล่าม

ภาษาญี่ปุ่น

6. ผลสรุปจ�กก�รสัมภ�ษณ์
 จากการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์

เชิงลึกรายบุคคล ล่ามที่ลาออกจากงานในบริษัท

ญ่ีปุ ่นที่เปิดด�าเนินการในเขตนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ ท�าการเก็บข้อมูลด้วยตนเองตั้งแต่เดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 

โดยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน เริ่ม

จากติดต่อกับบริษัทญ่ีปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมราย

ชื่อและข้อมูลของล่ามภาษาญ่ีปุ ่นที่ลาออกจาก

งานตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2558 รวบรวมรายชื่อและ

ข้อมูลของล่ามภาษาญี่ปุ ่นที่เคยลาออกจากงาน 

จากนั้นท�าการติดต่อเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี

ความยินดีและเต็มใจให้ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ จาก

นั้นวางแผนการสัมภาษณ์ โดยก�าหนดวัน เวลา และ

สถานที่ตามความสะดวกของผู ้ให้ข้อมูล ท�าการ

สัมภาษณ์ด้วยข้อค�าถามที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยว

กับบทบาทหน้าที่การท�างาน ปัญหาและอุปสรรค

ที่พบในการท�างาน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ

การตัดสินใจลาออกจากงานของล่ามญี่ปุ่นในบริษัท

ญี่ปุ ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด

ล�าพูน ภายหลังการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ท�าการถอด

เทปจากการสัมภาษณ์ที่เป็นบทสนทนาระหว่าง 

ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลแบบค�าต่อค�า และตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อความอีกครั้ง จากนั้นท�าการ

วิเคราะห์เพื่อแจกแจง จ�าแนกรายละเอียดของ

ข้อความส�าคัญ สรุปประเด็นหลัก เขียนอธิบาย

ประเด็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และสรุปผลการ

ศึกษา 

 จากการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ ่ม

เป้าหมายจ�านวน 10 คน พบว่าเป็นเพศชาย 3 คน 

และเพศหญิง 7 คน มีอายุระหว่าง 29 ปี ถึง 40 ปี 

ระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาโท โดย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 9 คนและ

ปริญญาโท จ�านวน 1 คน มีความสามารถด้านภาษา

ญี่ปุ่นระดับ LEVEL 3 จ�านวน 3 คน และระดับ N2 

จ�านวน 7 คน เคยลาออกจากงานในต�าแหน่งล่าม

จ�านวน 1 ครั้ง จ�านวน 6 คน เคยลาออกจากงาน

ในต�าแหน่งล่ามจ�านวน 2 ครั้ง จ�านวน 3 คน และ

เคยลาออกจากงานในต�าแหน่งล่ามจ�านวน 3 ครั้ง 

จ�านวน 1 คน ปีที่เริ่มท�างานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  

ถึง พ.ศ. 2558 ปีที่ลาออกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง 

พ.ศ. 2558 อายุการท�างานของล่ามที่เคยลาออกจา

กกงาน มีอายุการท�างานตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 12 ปี 

 ทั้ งนี้สามารถแบ่งประเภทกลุ ่มอาชีพ 

ภายหลังการลาออกจากต�าแหน่งล่าม ออกเป็น 3 

กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มท่ีท�างานในต�าแหน่งล่ามเช่น

เดิม จ�านวน 3 คน 2) กลุ่มท่ีท�างานในอาชีพท่ียัง

คงใช้ภาษาญี่ปุ่นในการท�างาน จ�านวน 5 คน และ 

3) กลุ่มที่ท�างานในอาชีพอื่นที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นใน

การท�างาน จ�านวน 2 คน

 6.1 ลักษณะก�รทำ�ง�นของล่�มภ�ษ�
ญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น
  6.1.1 ภ�ระหน้�ที่ก�รทำ�ง�น

  จากการศึกษาพบว่า นอกเหนือ

จากการล่ามและการแปล ล่ามส่วนใหญ่ได้รับมอบ

หมายให้ท�าหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวกับงานด้านการ
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การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการทำางานกับการลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำาพูน

บริหารจัดการและประสานงาน เช่น การเสิร์ฟน�้า 

ชา กาแฟ  จัดโต๊ะประชุม จัดเตรียมข้าวกล่องหรือ

อาหารกลางวันส�าหรับคนญี่ปุ่น จองต๋ัวเครื่องบิน 

โรงแรม สนามกอล์ฟ  เดินเอกสาร ดูแลเอกสาร

เกี่ยวกับ Visa, Passport, Work permit , BOI รวม

ไปถึงการพาคนญี่ปุ ่นไปโรงพยาบาลในกรณีตรวจ

สุขภาพหรือเจ็บป่วย, ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง, 

ส�านักงานจัดหางาน หรือสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง 

เป็นต้น ทั้งนี้ยังได้รับหน้าท่ีให้ท�าการสอนภาษา

ญี่ปุ่นให้กับหัวหน้างานและพนักงานภายในบริษัท  

ดังตัวอย่างค�าพูดต่อไปนี้ 

	 	 ( ID1)	 “เอาความจริงเลยนะ	

เสิร์ฟน�้า	 เสิร์ฟชา	กาแฟ	 เสิร์ฟข้าว	จัดโต๊ะประชุม	

จองโรงแรม	จองสนามกอล์ฟ	จองโรงแรม	ทั้งที่เป็น

ส่วนตัว	และที่เป็นของบริษัท	 (…)	แปลน่ีไม่ค่อยมี

เลย	แปลนี่มีนิดเดียว”	

	 	 (ID10)	“ล่ามเนี่ยะจะนั่งโต๊ะใกล้	

manager	คนญี่ปุ่น	แล้วเขาก็จะส่งใบ	อย่างเช่น	

ใบลา	 ใบนู่นใบนี่มาให้เซ็น	 เราก็ไม่รู้ว่าล่ามจะต้อง

ไปเอาอันนั้นนะ	ใบที่เขาเซ็นเสร็จมา	แล้วไปแจกคืน

ทุกแผนก”

	 	 (ID9)	“ของพี่ไม่ได้ท�าแค่ล่ามนะ	

ถ้าคนรู้ก็จะแบบเราท�าได้ยังไง	มีทั้ง	Visa	 ,	Work 

permit,	 BOI	 ,	 จองต๋ัวเครื่องบิน	 จองโรงแรม	

แล้วเวลาคนไทยจะไปต่างประเทศ	ก็ต้องพาไปท�า 

พาสปอร์ต	ไปขอวีซ่า	 ไปติดต่อแรงงาน	คือเป็นงาน

ที่พอจะท�าได้ในนั้นท�าหมดเลย”

	 	 (ID5)	หน้าทีจ่รงิ 	ๆกค็อืประสานงาน	

ดูแลชาวญี่ปุ่นทั่วไป	แต่ว่าในต�าแหน่งก็ยังเป็นล่าม

อยู่	 เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนให้เรา	 เพ่ิมภาระหน้าที่	 ราย

ละเอียดของงานเข้าไป	แต่ว่าในส่วนของงานล่าม

จริงๆ	ก็ไม่ได้ท�าเลย	แตะบ้างนิดหน่อย	ถ้าไม่มีใครท�า	

(…)	วันไหนที่ผู้จัดการไม่อยู่เขาก็จะเรียกเราไป

	 	 (ID8)	“เป็นเทรนนิ่งท่ีใช้ในการ

ซัพพอร์ทโรงงานต่างๆ	หรือว่าแผนกต่างๆ	แต่ว่า

เรามีหน้าท่ีในการท�าการเทรนนิ่งในเรื่องของภาษา

ญี่ปุ่น	และควบกับการเป็นล่าม	ล่ามในไลน์การผลิต	

(…)	 รวมทั้งการท�าพวกเอกสารต่างๆ	ด้วย	อย่าง

เวลาท่ีมีใครจะไปญี่ปุ่นอย่างนี้	 เราก็จะต้องเหมือน

คนในการติดต่อ”

  ( ID2 ) 	 “ตอนเย็นล ่ ามได ้ ไป

สอนภาษาญี่ปุ่นให้เป็นโอที	 (…)	สอนวิชาพื้นฐาน 

เก่ียวกับค�าศัพท์โรงงาน	เป็นบทสนทนาท่ัวไปจนถึง

ระดับสูง”

  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ล่ามทุก 

คนไม่ได้มีหน้าที่ล ่ามเพียงอย่างเดียว ยังได้รับ 

มอบหมายให้ท�าหน้าท่ีอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องภายในแผนก 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Tanasansanee, et 

al, 2005) ได้กล่าวไว้ว่านอกจากหน้าท่ีในการแปล

ความเพื่อช่วยในการส่ือสารระหว่างชาวญี่ปุ่นและ

พนักงานชาวไทยแล้ว ล่ามยังต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในประเภทงานอื่นๆ ที่หลากหลายภายใน

บริษัทท้ังด้านการบริหารจัดการ และการประสาน

งานเพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผล

การศึกษาของนุชวรี มาโกมล (2553) ท่ีได้กล่าวไว้

ว่าล่ามต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่นอกเหนือ

จากการเป็นล่ามได้

  ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า 

นอกเหนือจากหน้าที่ในการล่ามและการแปลแล้ว 

ล่ามยังได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีอื่นๆ ตั้งแต ่

ระยะเริ่มแรกของการท�างาน แต่เนื้อหาหรือลักษณะ 

งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายนั้น เป็นภาระงานท่ี

ต้องใช้ภาษาญี่ปุ ่นในการท�างานด้านธุรการทั่วไป  

ยังไม่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีท่ีเฉพาะทาง 

มากนัก
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  6.1.2 ก�รเปลี่ยนแปลงด้�น

ลักษณะง�นของล่�ม

  จากผลการศึกษาพบว่า ภายหลัง

จากล่ามภาษามีประสบการณ์ในการท�างานได้ระยะ

หนึ่ง บริษัทหรือหัวหน้างานจะมอบหมายให้ล่าม

ท�าหน้าที่ในรายละเอียดงานที่มีความซับซ้อนมาก

ข้ึน เช่น การรวบรวมและสรุปผลกิจกรรมประจ�าป ี

ของบริษัท เอกสารผู ้ถือหุ ้นบริษัท เอกสารการ

ขออนุญาตต่างๆ รวมไปถึงหน้าที่ในการวางแผน

งาน การด�าเนินงาน สรุปผลตาม โปรเจคงานต่างๆ 

ท่ีหัวหน้าคนไทยได้รับจากประธานบริษัท การ

ควบคุมคุณภาพแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน 

และวางแผนการใช้ต้นทุนการผลิต เป็นต้น ดัง

ตัวอย่างค�าพูดต่อไปนี้

	 	 (ID1)	“หลังๆ	ได้ท�ารายงานอะไร

นะ	รายงาน	GKC	แล้วพี่ก็ต้องไล่ไปแผนกนู้น	แผนก

นั่น	แผนกนี่	 (…)	คือต้องไล่โทร	ตามงานแล้วต้อง

เอางานของแต่ละแผนกมารวมรวบไว้ที่แอดมิน	ที่

จริงผู้จัดการต้องเป็นคนรวบรวม”

	 	 (ID9)	“ท�าเอกสารผู้ถือหุ้นด้วย	

แปลจากภาษาญี่ปุ ่นเป็นภาษาอังกฤษ	 รายงาน

ธุรกิจพี่ก็แปล	 (…)	ช่วงหลังๆ	ก็เป็นคนจัดประชุมผู้

ถือหุ้นที่กรุงเทพฯ	จริงๆ	มันเป็นหน้าที่ของระดับ

หัวหน้า	 (…)	อย่างสายงานของพี่ก็มี	HR	Manager	

ลาออกไปไม่มีใครท�า	(…)	เขาให้พี่ท�า”

	 	 ( ID8)	 “ตอนแรกที่ เราเข ้ามา

ใหม่ๆ	อาจจะท�า	2-3	อย่าง	แต่พออยู่มาปีหนึ่งเรา

ได้ท�าเอกสาร	COE		ด้วย”

	 	 (ID3)	“ลักษณะงานที่ท�า	คือไม่ใช่

ล่ามอย่างเดียว	หมายถึงว่า	งานที่เน้นไม่ได้เน้นทาง

ล่ามเนอะ	ก็จะเป็นสายบริหารเป็นส่วนใหญ่นะคะ 

ก็จะเป็นแบบว่า	ต้องท�ารายงาน	สรุปรายงาน	รับค�า

สั่งมา	 รับหัวข้อมาคิด	 (…)	 เสร็จปุ๊บ	ก็ต้องเอาพวก

นั้นมารวบรวม	ท�าทั้งเวอร์ชั่นไทยและญี่ปุ่น	แล้ว

หลังจากนั้นเนี่ยะจะมีการไปน�าเสนอระดับบริหาร	

ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องเป็นล่ามด้วย”

	 	 (ID4)	 “ส่วนหน่ึงที่จะต้องท�า	 

คือ	งาน	Coordinator	ส�าหรับผมอยู่ในแผนก	PC	

(Production	Control)	แล้วมันจะมีงานอยู่หลายๆ	

อย่าง	หนึ่งในนั้นก็จะเป็นการท�า	Productivity	การ

ควบคุม	Productivity	 เป็นงานหลักท่ีท�า	น�้าหนัก

จะอยู่ประมาณ	80-90%	ในการท�างาน	ส่วน	10-

20%	จะเป็นงานด้าน	Coordinator”

  (ID7) “ตอนแรกเขาก็บอกว่าเรา

ไปท�าสรุปรายงาน	 ไปท�าวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป	 ซ่ึง

เดิมก่อนท่ีพี่จะย้ายไปอยู่จัดซ้ือพี่ท�าวิเคราะห์ต้นทุน

ก่อน	ซึ่งในฟังก์ชั่นของ	Engineer	การท�าวิเคราะห์

ต้นทุนมันไม่ยาก	มันเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและ

วางแผนการใช้ต้นทุนของการผลิต”

  จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ล่าม

ทุกคนมีหน้าที่ในการล่ามสื่อสารเป็นหลัก ควบคู่

กับท�างานในลักษณะอื่นๆ ในด้านงานบริหาร

จัดการ งานประสานงาน และงานฝ่ายบุคคล ต่อ

มาในระยะหลังเมื่อล ่ามมีประสบการณ์ในการ

ท�างานหรือมีความเข้าใจในเนื้อหางานในระดับ

หนึ่งแล้ว ประกอบกับล่ามมีความรู้ด้านภาษาเป็น

พื้นฐาน ทางองค์กรหรือเจ้านายคนญ่ีปุ่นจะมอบ

หมายหน้าที่อื่นๆ ที่มีรายละเอียดงานซับซ้อน 

รวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษในการท�างานมาก

ข้ึน จะเห็นว่าเป็นลักษณะงานท่ีต้องใช้ทักษะท่ี

สูงขึ้น  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Maeno, 

Katsuda & larpsrisawad (2013) ได้กล่าวว่า

ความสามารถและคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการของ

บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย คือมีความรับผิดชอบ 

ซื่ อ สัตย ์  มีความร ่วมมือ และความสามารถ

ด้านภาษาญี่ปุ ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  



179jsn Journal Special Edition 2017

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการทำางานกับการลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำาพูน

สอดคล้องกับผลการศึกษาของนีรนุช ด�ารงชัย  

(2554) ได้กล่าวว่า นอกเหนือจากความสามารถ

ด้านภาษาแล้ว องค์กรให้ความส�าคัญต่อความ

สามารถเฉพาะทาง หรือความรู ้ความเข้าใจใน

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านบัญชี การผลิต 

วิศวกรรม และการจัดการ โดยมีความสามารถด้าน

ภาษาเป็นพ้ืนฐานในการท�างานท่ีหลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ผลการสัมภาษณ์เจ้านายชาวญ่ีปุ่นใน

ฐานะผู้ใช้บัณฑิตที่จบเอกภาษาญี่ปุ ่นของธิติสรณ์ 

แสงอุไร (2556) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ถึงแม้ว่า

จะรับเข้าท�างานในต�าแหน่งล่าม แต่หากมีความ

เข้าใจในเนื้อหาการท�างานในภาคอุตสาหกรรม

ได้ดี ในอนาคตไม่อยากให้ท�างานล่ามเพียงอย่าง

เดียว  อยากพัฒนาให้เป็นผู้ดูแลฝ่ายการผลิตด้วย  

นอกจากน้ีผลการศึกษาของ นันท์ชญา มหาขันธ์ 

(2556) กล่าวว่าบริษัทญี่ปุ่นมักจะจัดให้ล่ามได้เรียน

รู้งานด้านต่างๆ ไปด้วยเช่น ด้านการผลิต การเงิน

การบัญชี และการควบคุมคุณภาพ เป็นต้น 

  ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า 

บริษัทญ่ีปุ ่นยังต้องการบุคลากรที่มีความรู ้ความ

สามารถด้านภาษาญ่ีปุ่น ในหน้าที่ของล่ามที่เป็นตัว

เชื่อมประสานงาน  แต่ทั้งนี้ก็ต้องการให้ล่ามได้ท�า

หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการประสานงาน งานฝ่ายบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้

จะเห็นว่าได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีในงานเฉพาะ

ทางที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นทักษะด้าน

ภาษาญี่ปุ่นจะไม่ใช่ทักษะหลักในการท�างาน ล่ามจะ

ต้องมีทักษะการท�างานในด้านอื่นๆ ประกอบ

 6.2 ประเด็นปัญห�ในก�รทำ�ง�นของ

ล่�มภ�ษ�ญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น

  6.2.1 ประเด็นปัญห�ด้�นก�ร

สอนง�น

  จากผลการศกึษาพบว่า มปีระเดน็ 

ปัญหาแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล สามารถแบ่ง 

ประเด็นปัญหาได้สองประเด็นใหญ่ คือประเด็น

ปัญหาที่ล ่ามสามารถแก้ไขได้ด ้วยตนเอง เช่น 

เกิดความเครียดจากการท�างานท่ีเกิดจากการไม่รู ้

ค�าศัพท์เฉพาะทาง ซึ่งหากมีเวลาในการเรียนรู ้

และจดจ�าเพียงไม่นาน ก็จะสามารถแก้ไขปัญหา

ในประเด็นนี้ ได ้  แต ่หากเป ็นประเด็นปัญหาที่

ล ่ามเองไม ่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด ้วยตนเอง 

ต ้องได ้รับความร ่วมมือจากบริษัทหรือองค์กร 

ในการแก้ไขปัญหา หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง

เหมาะสม ย่อมท�าให้ล่ามประสบปัญหาในการ

ท�างาน กล่าวคือประเด็นปัญหาด้านองค์กร ใน

เรื่องของการไม่มีระบบสอนงานท่ีชัดเจน เนื่องจาก

บริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีล่ามประจ�าแผนกแต่ละ 

แผนกเพียงคนเดียว จึงไม่มีหัวหน้าหรือล่ามรุ่นพี่ 

ที่จะมาสอนงาน

  นอกจากนีล่้ามทกุคนยงัตระหนกั 

ว่าเป็นกระบวนการส�าคัญ ที่หัวหน้าจะต้องปฏิบัต ิ

ต่อลูกน้อง และทางบริษัทจะต้องมีระบบการสอน

งานที่ชัดเจน โดยจะต้องชี้แจ้งวัตถุประสงค์ วิธี

การปฏิบัติงาน และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับงาน

อย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อให้เกิดกระบวนการ

ถ่ายทอดงานและเทคนิคการปฏิบัติงาน ก่อเกิด

ความเข้าใจในงาน ความช�านาญ สามารถท�างาน

ได ้อย ่างถูกต ้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

หากขาดกระบวนการท่ีส�าคัญนี้แล้ว อาจก่อให้

ความผิดพลาดในการท�างานและความเครียด

ที่ ไม ่สามารถปฏิบัติงานได ้อย ่างถูกต ้องและมี

ประสิทธิภาพ ดังตัวอย่างค�าพูดต่อไปนี้

	 (ID3)	 “หากเป็นค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ

การท�างานในแต่ละพ้ืนที่นั้นยากมาก	ถึงแม้จะเก่ง

แค่ไหน	 ก็ต้องมีการเรียนรู้ค�าศัพท์นั้นๆ	ก่อน	หาก
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ไม่มีการเรียนรู้แล้ว	การท�างานย่อมมีปัญหา	ดังน้ัน

การเรียนรู้งานเป็นสิ่งส�าคัญ	จ�าเป็นจะต้องได้รับ

การสอนงานและเรียนรู้งานก่อน	ซึ่งหากไม่มีแล้ว	 

ก็ไม่สามารถท�างานได้”

	 	 (ID5)	“ในช่วง	5	วันแรก	 เขาไม่

ให้ท�าอะไรเลย	(…)	เขาไม่สอนงานเราเลย	จนเราไป

เจอสถานการณ์จริงแล้วเราท�าไม่ได้	 (…)	คือมันต้อง

เรียนรู้	 มันต้องมีพี่เลี้ยงมาฟังและเราไปฟังเขาพูด

ก่อน	 (…)	มันต้องมีคนสอน	อยู่ๆ	จะให้ไปท�า	พี่ท�า

ไม่ได้	คิดว่าน้องที่จบมาทุกคนเหมือนกัน	ถ้ามาเจอ

สถานการณ์แบบนั้นอะ	ท�าไม่ได้”		

	 	 (ID8)	 “ตอนท�างานในช่วงแรก

ทรมานมาก	คือ	3	เดือนแรกพูดเลยว่าอยากลาออก	

(…)	เพราะเขาไม่เคยมีล่ามมาก่อนคะ	ดังนั้นเขาไม่มี

การเทรนล่ามเลย”

	 	 (ID9)	“เครียดมาก	เขาไม่มีอบรม

ล่วงหน้า	 ไม่มี	 Pre-training	 (…)	 เขาคิดว่าเรารู้ 

ภาษาญี่ปุ่นเราต้องพูดได้	มันเป็นไปไม่ได้	 เพราะเรา 

ไม่เคยอยู่โรงงาน	แต่เขาคิดว่ามันส�าเร็จรูป	(…)	ช่วง

แรกล�าบาก	 เพราะว่าเราต้องเรียนรู้เบื้องหลังของ

งาน	ซึ่งเราไม่มีเวลาเป็นเรียนรู้ก่อน	มันถีบให้เราไป

เจอเลย”

  จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ล่าม

ส่วนหน่ึงได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในด้านการสอนงาน

ภายในบริษัท เนื่องจากไม่มีคนสอนงาน และไม่มี

ระบบการสอนงานที่ชัดเจน ส่งผลให้ล่ามประสบ

ปัญหาในการท�างานในระยะเริ่มแรกของการท�างาน 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิรวิรรณ มนุนิทรวงศ์ 

และทัศนีย ์ เมธาพิสิฐ (2015) ที่พบว่าร ้อยละ 

42.7% บริษัทญี่ปุ ่นมีป ัญหาในเรื่องการสร ้าง

บุคลากรภายในบริษัท เนื่องจากไม่มีผู้สอนงาน หรือ

บุคลากรไม่เพียงพอ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทญ่ีปุ่น

ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เชิงขั้นตอน (Know-how) 

ด้านการบริหารบุคคล

  6.2.2 ประเด็นปัญห�ด้�นคว�ม

ก้�วหน้�ในตำ�แหน่งง�น

  ผลการศึกษาพบว่า ล่ามครึ่งหนึ่ง

ช้ีให้เห็นถึงประเด็นปัญหาในเรื่องการขาดความ

ก้าวหน้าในหน้าท่ีการท�างาน ด้วยสาเหตุนี้อาจ

กล่าวได้ว่าในบริษัทจะมีล่ามเพียง 1 หรือ 2 คน หรือ 

มีล่ามประจ�าแผนกแต่ละแผนกเพียงคนเดียว ดังนั้น

ในต�าแหน่งล่ามจึงไม่มีหัวหน้าและผู้ท�างานใต้บังคับ

บัญชา จึงไม่มีระบบการประเมินเลื่อนต�าแหน่งการ

ท�างานให้สูงขึ้นได้ ดังตัวอย่างค�าพูดต่อไปนี้

	 	 (ID1)	“อย่างไรคิดว่าแผนกล่าม

มันมีขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว	ด้วยระบบองค์กร	ด้วยการ

บริหารงาน	 (…)	มันเกิดข้ึนไม่ได้อยู่แล้ว	 (…)	ฝันไป

เถอะ”

	 	 (ID6)	 “เพราะว่าในสัญญาของ

ล่ามเป็นต�าแหน่งตรงภาษา	ต�าแหน่งกระด้าง	ท�า

ยาวไป	 จะไม่มีเลื่อนข้ันเป็นต�าแหน่งหัวหน้าแต่

อย่างใด”

	 	 ( ID8 ) 	 “ เ ร าดู แล ้ ว ว ่ าความ

ก้าวหน้าของล่ามมันไม่มี	 เราจะเป็นได้แค่หัวหน้า

ล่าม	 เราไม่สามารถเข้าไปสู่ระบบของการจัดการ

หรือฝ่ายบริหารได้เลย	 เราไม่มีความรู้ตรงนั้นมาก

พอ	 เน่ืองจากว่า	 งานของเรามันเปล่งประกายน้อย

คะ	มันไม่สามารถท�าให้ใครเห็นว่าเรามีศักยภาพ

มากพอในการบริหารจัดการคน”	

	 	 (ID10)	“คือล่ามเนอะ	มันไม่มีขึ้น

ล�าดับเหมือนอาชีพอื่น	มันไม่มี	leader	supervisor	

manager	GM	มันไปไม่ถึง	 เพราะมันเป็นต�าแหน่ง

ที่ไม่ต้องไต่เต้า	คุณใช้ภาษาของคุณยังไงไป	คุณก็ใช้

ไปอย่างนั้น	คือคุณไม่จ�าเป็นต้องเลื่อนต�าแหน่งไหม

(…)	เขาเรียกว่าอะไร	ระบบโครงสร้างนะ	เป็นระบบ

ที่เรียงแบบเป็นหัวหน้าลูกน้อง	 เป็นเส้นตรงลงมา

เนอะ	แต่ล่ามเป็นแนวขวางอย่างนี้	คือไปได้ทุกที่นะ	

แต่ไม่มีค่า	มันไม่มีให้ไต่เต้า”
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 ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า เมื่อท�างาน

ได้ระยะหน่ึง ล่ามส่วนหนึ่งได้ตระหนักถึงความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน ประเด็นเรื่องการขาด

ความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่การท�างานน้ัน 

กล่าวได้ว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อความเจริญ

ก้าวหน้าในบริษัทญี่ปุ ่น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้าน

ศักยภาพของแต่ละบุคคล ด้านทักษะความรู้ความ

สามารถในด้านต่างๆ นอกจากน้ีด้านนโยบายการ

บริหารของบริษัทก็เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อ

ความก้าวหน้าในบริษัทญี่ปุ่น สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของสุชาดา ทองสระ (2553) ที่ได้กล่าวว่า

ทักษะความสามารถด้านธุรกิจ ความสามารถด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสามารถด้าน

เทคโนโลยี และความสามารด้านเทคนิค เป็นทักษะ

ที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในบริษัทญี่ปุ่น จากผลการ

ศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าเม่ือล่ามมีทักษะในด้านอื่นๆ 

ที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่ตนเองท�าอยู่ หรือมีการ

พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มากข้ึน

แล้ว การก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงข้ึนก็

ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป

7. ปัจจัยท่ีมีคว�มสัมพันธ์ต่อก�รล�ออกจ�กง�น

ของล่�ม

 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลการ

ต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่น

มีปัจจัยแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ในสาม

ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ดูแลบิดา

มารดาที่เจ็บป่วย มีความชอบในงานลักษณะอื่น

มากกว่างานล่าม ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ต้องการ

ประสบการณ์การท�างานในสาขาอาชีพอื่น และ

ตอบสนองความต้องการของบุพการี เป็นต้น  ปัจจัย

ด้านลักษณะงาน ได้แก่ ลักษณะงานไม่ชัดเจน และ

ไม่สามารถพัฒนาความสามารถด้านภาษาญ่ีปุ่นได้

อย่างเต็มท่ี เป็นต้น ปัจจัยด้านองค์กร ได้แก่ การ

มอบหมายงาน และผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น 

ดังตัวอย่างค�าพูดต่อไปนี้

	 (ID8)	“เราอยากรู้ในระบบหรือในโรงงาน

มันมีอะไรบ้าง	 (…)	 เราอยากเป็นคุณครูแต่ก็ยังไม่

พร้อมที่จะเริ่มสอน	มันมีงานอะไรบ้างที่ยังได้ใช้

ภาษาญี่ปุ่นอยู่และได้เงินเดือนท่ีมาก	 (…)	ช่วงนั้น	

JAL	 เปิดพอดี	 เลยไปสมัครแล้วมันก็ได้	 ก็เลยลา

ออก”

 (ID4)	“ลาออกไปเรียนปริญญาตรีที่ญี่ปุ่น	

เพราะว่าได้ทุนไปที่ญี่ปุ่น”

	 (ID6)	 “พอดีแม่ท�างานธนาคาร	แล้วเรา

เป็นลูกคนแรก	 (…)	แม่ก็อยากให้เราได้งานที่ดีกว่า	

มั่นคงกว่า”

	 (ID3)	“คือเหตุผลใหญ่ๆ	อย่างที่บอกตอน

แรกว่าลักษณะงานไม่ชัดเจนแล้ว	 ไม่ได้พัฒนาด้วย

เนอะ	ก็เลยเป็นเหตุผลใหญ่ที่ท�าให้ลาออก	ถามว่า

เรื่องเงินเหตุผลใหญ่ไหม	มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาด	 (…)	

แต่เราได้เงินเยอะกว่า	เราก็เลยตัดสินใจไป”

		 (ID10)	“มันเป็นสาเหตุท�าให้ลาออกเลย

คือ	ล่ามจะนั่งโต๊ะใกล้	manager	คนญี่ปุ่น	แล้วเขา

ก็จะส่งใบ	อย่างเช่นใบลา	ใบนู่นใบนี่มาให้เซ็น	 เรา

ก็เหมือนกับตอนแรกไม่รู้ว่าล่ามจะต้องไปเอาไปคืน

ทุกแผนก	 เราไม่รู้ว่าคนนี้อยู่แผนกไหนอีก	 เราไม่รู้

มันอยู่ตรงไหนไง	โต๊ะไหน	ใครเป็นคนดูแล	ก็ไล่ถาม

เขาทั้งออฟฟิศ	บ่อยๆ	 เข้าก็เลยเกิดค�าถามว่าท�าไม

ต้องท�า”	

 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของล่ามภาษาญ่ีปุ่น

นั้นมีปัจจัยแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ในด้าน

ปัจจัยส่วนบุคคลนั้น ถึงแม้ว่าจะมีบทบาทหน้าที่

การท�างานเดียวกัน แต่ทั้งนี้ล่ามแต่ละคนย่อมมี

ประสบการณ์บางอย่างในการท�างานภายในองค์กร
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แตกต่างกันไป  อีกทั้งยังมีความคาดหวังแตกต่างกัน

ไป  ก็ย่อมจะมีปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อ

การตัดสินใจลาออกจากงานแตกต่างกันตามไปด้วย 

ทั้งนี้กล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  

 ด้านปัจจัยลักษณะงาน สะท้อนให้เห็นถึง

ปัญหาการมอบหมายงานจากหัวหน้างาน  กล่าว

คือล่ามได้รับมอบหมายให้ท�างานที่ไม่ได้ใช้ภาษา

ญี่ปุ ่นในการท�างาน หรือไม่ตรงกับลักษณะงานที่

ถนัด และทักษะที่มีส่วนมากได้  ทั้งน้ีล่ามภาษาจะ

ตระหนักถึงการใช้ความสามารถและทักษะด้าน

ภาษาในการท�างานเป็นส�าคัญ  ดังนั้นเมื่อขอบเขต

หน้าที่การท�างานไม่สามารถน�าทักษะและความ

สามารถด้านภาษามาใช้ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ไม่

สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาเท่าที่ควรตามมา 

ท�าให้ล่ามเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน ความ

ผูกพันกับองค์กร และความผูกพันต่องานน้อยลง ซึ่ง

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออกจากงานใน

ที่สุด

 ปัจจัยด้านองค์กร ในการมอบหมายงาน

ที่มีความหลากหลายน้ัน ท�าให้ล่ามมีการพัฒนา

ทักษะการท�างานด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานล่ามเพียง

อย่างเดียว แต่ทว่าตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ผลงานประจ�าปีน้ัน ภาระหน้าที่ที่ท�าจริง จะต้อง

สอดคล้องตรงกันกับหน้าที่ท่ีก�าหนดไว้ในเอกสาร

บรรยายคุณลักษณะงาน (Job Description) ดังนั้น

เมื่อล่ามได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่อื่นๆ ที่ไม่ตรง

กับภาระหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ ก็ยากที่จะได้รับผลการ

ประเมินผลงานประจ�าปีที่ดีได้ ส่งผลกระทบต่อการ

พิจารณาเลื่อนขั้น และการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัส

ประจ�าปี ท�าให้ล่ามรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม

จากผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความรู้ความสามารถที่

ใช้ในการท�างาน การได้รับความยุติธรรมนั้นมีความ

สัมพันธ์ต่อความผูกพันกับงานและองค์กร แต่หาก

ไม่ได้รับความยุติธรรมจากองค์กรแล้ว ก็จะมีการ

แก้ไขปัญหานั้น หนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาคือ การ

ลาออกจากงาน 

 การตัดสินใจลาออกจากงานภายหลังการ

ท�างานได้ 1 ถึง 2 ปี ที่ไม่ว่าจะลาออกจากงานด้วย

ปัจจัยใดก็ตาม ย่อมส่งผลให้บริษัทญ่ีปุ่นประสบ

ปัญหาการขาดแคลนล่าม บริษัทจึงแก้ไขปัญหา

ด้วยการจ้างงานล่ามภาษาญี่ปุ ่นแบบสัญญาจ้าง

ชั่วคราว (Contract Interpreter Employment)  

โดยว่าจ้างผ่านบริษัทจัดหาล่ามอิสระ ระยะเวลา

ตามโปรเจคงานที่สิ้นสุดลง หรือท�าสัญญาจ้าง

แบบปีต่อปี สอดคล้องกับผลการศึกษาของนุชวร ี

มาโกมล (2010) ท่ีพบว่าบริษัทจะท�าการติดต่อ

ล่ามธุรกิจผ่านบริษัทจัดหาล่ามอิสระ เมื่อมีงาน

เข้ามาทางบริษัทจะติดต่อล่ามให้มาเซ็นสัญญา

รับงานเป็นงานๆ ไป นอกจากนี้ผลการศึกษาของ 

เตือนใจ ตันงามตรง (2537) ได้กล่าวว่า รูปแบบ

การใช้ภาษาญี่ปุ ่นในหน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่

เป็นการใช้แบบครั้งคราว และทักษะที่ใช้มากที่สุด

คือ ทักษะการพูด การฟัง และการแปลล่าม เพ่ือ

การรับค�าสั่ง การสนทนาเรื่องงาน นอกจากนั้นจะ

เป็นการล่ามในท่ีประชุมเป็นครั้งคราว ซ่ึงการจ้าง

งานของล่ามในลักษณะนี้ ชี้ให้เห็นได้ว่าการจ้าง

งานล่ามในอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัทญี่ปุ ่น

ในประเทศไทยก�าลังเปลี่ยนจากการจ้างงานแบบ

ประจ�า เป็นการจ้างแบบสัญญาจ้างช่ัวคราวเพิ่ม

มากขึ้นในอนาคต

8. บทสรุป
 ลักษณะงานของล่ามภาษาในบริษัทญี่ปุ่น 

นอกเหนือจากหน้าที่ในการล่ามและแปลแล้ว ยัง

ได ้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่อื่นๆ  ที่ ใช ้ภาษา

ญี่ปุ่นในการท�างานด้านธุรการท่ัวไป การประสาน
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การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการทำางานกับการลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำาพูน

งาน และการบริหารจัดการ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

ของการท�างานอยู่แล้ว ต่อมาภายหลังเมื่อล่ามมี

ประสบการณ์การท�างานในแผนกที่ตนเองสังกัด

เพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทหรือหัวหน้าชาวญี่ปุ ่น จะ

มอบหมายให้ล่ามท�าหน้าที่อื่นๆ ที่มีรายละเอียด

งานซับซ้อน และเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึง

ทักษะด้านภาษาที่สาม เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าบริษัทญี่ปุ ่นยังมีความ

ต้องการผู้รู ้ภาษาญี่ปุ ่น โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ ่นใน

ประเทศไทยที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการท�างาน 

แต่ทว่าทักษะด้านภาษาญี่ปุ ่นจะไมใช่ทักษะหลัก

ของการประกอบอาชีพล่ามอีกต่อไป ดังนั้นล่ามจะ

ต้องปรับตัวเข้าหาองค์กร ในเรื่องภาระหน้าที่ที่รับ

ผิดชอบที่ไม่มีเพียงแค่ทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น 

ล่ามจ�าเป็นต้องมีทักษะและความรู้ในด้านอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับงานในแผนกที่ตนเองสังกัดอยู ่ เช่น 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะการประสาน

งาน และทักษะเทคนิคเฉพาะด้าน เป็นต้น ทั้งนี้ล่าม

ต้องยอมรับและปรับตัวต่อลักษณะงานอื่นๆ ที่เพิ่ม

เข้ามา เพื่อที่จะสามารถท�างานในบริษัทญี่ปุ ่นได้

อย่างราบรื่นและยาวนาน

 ด้านปัญหาและอุปสรรคในการท�างาน

ของล่ามภาษาในบริษัทญี่ปุ่น ประเด็นปัญหาด้าน

การสอนงาน ชี้ให้เห็นว่าองค์กรจ�าเป็นต้องก�าหนด

ให้มีระบบการสอนงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่

สามารถน�ามาใช้ได้จริง ในรูปแบบของเอกสารหรือ

ข้อก�าหนดด้านลักษณะงานของล่ามท่ีชัดเจน รวม

ไปถึงล�าดับขั้นตอนการสอนงานที่เหมาะสม เพื่อ

ให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาด้านความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน กล่าวได้ว่ามีปัจจัยสองด้าน

ที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในบริษัทญี่ปุ่น คือ

ปัจจัยด้านองค์กร จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดนโยบาย

และข้อก�าหนดด้านคุณลักษณะของบุคคลากรท่ี

ได้รับพิจารณาการเลื่อนต�าแหน่งที่ชัดเจน ทั้งนี้

ล่ามควรศึกษาว่าทักษะและความสามารถด้านใด

ท่ีเหมาะสมกับหน่วยงานท่ีตนเองสังกัดอยู ่ และ

พัฒนาปรับปรุงความสามารถของตนเองในด้านใด

ให้มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้มีความเจริญก้าวหน้าใน

ต�าแหน่งงานในบริษัทญี่ปุ ่น ทั้งนี้เพื่อปรับตัวและ

พัฒนาความสามารถให้เหมาะสมกับสภาวะการ

แข่งขันด้านการจ้างงานที่สูงขึ้น

 ในด้านปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกจากงาน

ของล่ามภาษาญี่ปุ่นนั้น ปัจจัยด้านลักษณะงาน ใน

การมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับต�าแหน่งจริง ที่มีผลก

ระทบต่อการประเมินผลงานประจ�าปี นอกจากนี้ยัง

ส่งผลกระทบต่อเนื่องในด้านความเจริญก้าวหน้าใน

ต�าแหน่งงาน และผลประโยชน์ตอบแทน ที่กล่าวได้

ว่าเป็น ปัจจัยด้านองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการลา

ออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่น
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เอลิสา นิชิคิโตะ

การวิเคราะห์การทำางานร่วมกันระหว่างแพทย์และล่าม
ทางการแพทย์ ศึกษาจากการจำาลองสถานการณ์การ
ตรวจคนไข้โดยใช้ล่ามญี่ปุ่น-ไทย1

 คำ� สำ�คัญ
การสื่อสารระหว่างแพทย์

และคนไข ้ ,  ล ่ ามภาษา

ญ่ีปุ ่น-ไทย, การจ�าลอง

สถานการณ์, การท�างาน

ร่วมกัน, แนวทาง

บทคัดย่อ

 การศึกษานี้น�าเสนอผลการวิเคราะห์การท�างานร่วมกัน

ระหว่างแพทย์และล่ามภาษาญ่ีปุ่น-ไทยโดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการ

จ�าลองสถานการณ์การตรวจคนไข้หกสถานการณ์ ในการด�าเนินงาน

ให้แพทย์ฝึกหัดเฉพาะสาขาในโรงพยาบาลสวมบทบาทเป็นแพทย์

ผู้ตรวจ อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นสวมบทบาทเป็นคนไข้ และนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นที่ก�าลังศึกษาวิชาการล่ามสวมบทบาทเป็นล่าม 

ทางการแพทย์ ซ่ึงการจ�าลองสถานการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกเป็น 

วีดิทศัน์แล้วถอดความในภายหลงัโดยใช้วธิถีอดความแบบวาทกรรม 

วิเคราะห์ด้วยมุมมองเชิงภาษาศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสรุป

ผลในเชิงพรรณนา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแพทย์และล่าม

พบอุปสรรคส�าคัญสามด้านคือ (1) ด้านการสื่อสาร (2) ด้านภาษา 

และ (3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จากผลการศึกษาผู้วิจัย

ได้เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติส�าหรับแพทย์และล่ามภาษาญี่ปุ่น-

ไทยในกรณีที่จ�าเป็นต้องมีคนกลางในการสื่อสารระหว่างสองฝ่ายท่ี

ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันได้

1 บทความนี้เป็นการศึกษาน�าร่อง (pilot study) ของโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการท�างาน
ร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับล่ามภาษาญี่ปุ่นของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
เชียงใหม่” ที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยพายัพ ขอขอบคุณ รศ.ดร.พญ.สิริกาญจน์  
ลิมปกาญจน์ (ยามาดะ) ภาควิชาศัลยศาสตร์ หน่วยศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและส่องกล้อง 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ซ่ึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้กิจกรรม
การจ�าลองสถานการณ์เกิดขึ้นได้ พร้อมท้ังช่วยอ�านวยความสะดวกในการจัดหาบุคลากร
ทางการแพทย์
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An Analysis of the Teamwork between 
Doctors and Medical Interpreters: Derived 

from Simulated Consultations Mediated  
by Japanese-Thai Interpreters1
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Abstract

 This study reports on the results of the analysis 

of the teamwork between doctors and Japanese-Thai 

interpreters which were derived from six simulated  

consultations. Residents of a university hospital participated 

as doctors, senior Japanese volunteers played the role of 

patients, and Japanese major students taking the course 

“Interpretation” were the interpreters. All simulations were 

video-recorded and later transcribed using the transcription 

method of Discourse Analysis. Analysis was carried out from 

a sociocultural linguistics perspective and the results were 

summarized in a descriptive way.

 The results revealed that doctors and interpreters 

faced challenges in three main areas: (a) communication, (b) 

language, and (c) interpersonal relationships. Based on the 

results, a practical guideline for doctors and Japanese-Thai  

interpreters is presented as a reference for triadic interactions. 

1 This was a pilot study carried out for the research project entitled “A Study of 
the Teamwork between Medical Personnel and Japanese-Thai Interpreters at 
Private Hospitals in Chiang Mai” granted by Payap University.  I wish to express my 
enormous gratitude to Associate Professor Sirikan Limpakan (Yamada), M.D., Ph.D., 
Division of Gastrointestinal Surgery and Endoscopy, Department of Surgery, Faculty 
of Medicine, Chiang Mai University, who supported in making the simulations 
possible and facilitated the arrangement of medical personnel.



Elisa Nishikito

jsn Journal Special Edition 2017188

1. Introduction
 Medical interpreting is a service 

that has been offered at major private 

hospitals in Thailand for over two decades 

to better serve foreign patients who lack 

language proficiency in Thai. Since then, 

there have been studies that focused on 

medical interpreting, especially Japanese-

Thai interpreters, as Japanese is one of the 

languages with the highest demand. Among 

the studies which were conducted at major 

international hospitals in Bangkok, there are 

two which point out some challenges faced 

by interpreters and doctors when working 

together. Sanguanphom (2013, p.78) 

mentions lack of mutual understanding 

between doctors and interpreters, including 

the interpreter’s lack of understanding 

on the purpose of the doctor’s inquiry. 

Watanabe (2012, p.34) mentions that 

doctors seem to overlook the complexities 

of interpretation. 

In  Ch iang Ma i ,  major  pr ivate 

hospitals have also followed in the footsteps 

of hospitals in Bangkok. Interpreting services 

in Japanese have been provided to respond 

to the increasing Japanese population 

which includes both long-term residents 

(3,172 residents, Consulate-General of 

Japan in Chiang Mai, December 10, 2016) 

and Japanese tourists (4,000 at any time of 

the year, Thongtep, June 11, 2011). 

Table 1. Private hospitals in Chiang Mai that offer medical interpreting service
Hospital Languages in which interpreting services are offered

Bangkok Hospital Chiang Mai Japanese, Burmese, Chinese
Chiang Mai Ram Hospital Japanese, Burmese, Chinese, English, French, German
Lanna Hospital Japanese

Mc Cormick Hospital Japanese
Rajavej Hospital Japanese, Burmese, Chinese, English

Sriphat Special Medical 

Center, Faculty of Medicine, 

Chiang Mai University

Japanese

(Summarized by the author)
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 Howeve r ,  t he re  a r e  seve r a l 

challenges that hospitals currently face: 

(1) Each private hospital has different 

organizational resources (both financial 

and human resources) to offer interpreting 

services; (2) There are a couple of private 

hospitals that have both private and 

public sections. When deemed necessary, 

interpreters also work at the hospital’s 

public section where the busy work 

environment does not leave time for 

doctors and interpreters to get to know each 

other well; (3) Although hospitals provide 

some on-the-job training for interpreters, 

at less experienced hospitals who employ 

only one interpreter, the interpreter must 

learn by doing it on their own; (4) There is 

a constant turnover of interpreters because 

they don’t stay long in this job.

 In the realities of this current 

environment, this study was conducted with 

the purpose of better understanding the 

doctor-interpreter teamwork. Furthermore, 

it offers some recommendations that 

can respond to such challenges faced by 

hospitals in this city.

2. Objectives
 The objectives of this study were:

 (1) Analyzing and discussing some 

of the difficulties faced by doctors and 

Japanese-Thai interpreters when working 

together.

 (2) Proposing a guideline that can 

facilitate their teamwork.

3. Methods

 3.1. About the simulations

 The simulations were organized 

in collaboration with the Department of 

Japanese and Division of Gastrointestinal 

Surgery and Endoscopy at two universities 

in Chiang Mai on March 27, 2015. Three 

residents of a university hospital participated 

as  docto r s ,  th ree  sen io r  Japanese 

volunteers played the role of patients and 

fourteen 3rd year Japanese major students 

taking the course “Interpretation” were the 

interpreters. All simulations were video-

recorded and later transcribed using the 

transcription method of Discourse Analysis. 

Analysis was carried out from a sociocultural 

linguistics perspective and the results were 

summarized in a descriptive way.

 3.2 Defining the scenario for the 

simulations

 Due to the limited knowledge 

of Japanese language as well as medical 

terminology of the 3rd year Japanese 

major students, diseases were limited to 

three common ailments: ‘common cold’, 

‘food poisoning’ and ‘gastritis’. Each of 

the three Japanese volunteers chose one 
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3 Interpreters who participated in pairs worked as a team, generally taking turns to interpret, although sometimes there 
was overlapping when they spoke. However, groups with three interpreters were grouped this way because of the lack of 
confidence of some students whose Japanese level was lower than expected for this activity. In such groups, there was at least 
one student who could handle the activity as the main interpreter and support the other ones who were less prepared.

of the diseases mentioned. No previous 

meeting was held with the residents who 

Table 2. Participants’ rotation in the simulations
First round of consultations (three consultations were conducted simultaneously)

Consultation Doctor (D) Patient (P) Interpreter (I) 3

1 D1 P1 I1, I2
2 D2 P2 I3, I4
3 D3 P3 I5, I6

Second round of consultations (three consultations were conducted simultaneously)

4 D1 P3 I7, I8, 
5 D2 P1 I9, I10, I11
6 D3 P2 I12, I13, I14

 3.3 Preparing the interpreters

 Japanese major students while 

taking the course “Interpretation”, received 

the following training before participating in 

the simulations: students learned the basics 

of interpretation techniques in consecutive 

interpreting and were taught the basics 

of medical interpretation including basic 

medical terms related to the diseases 

mentioned above. 

4. Results and Discussions
 The  r e su l t s  o f  t he  ana l y s i s 

revealed that doctors and interpreters 

faced challenges in three main areas: 

(a) communication, (b) language and (c) 

interpersonal relationships, each of which 

are discussed next. 

  4.1 Communication Issues

 The following issues regarding 

communication were identified:

 (1) Doctors’ unfamiliarity with 

triadic interactions.

 (2) Doctors’ difficulty in controlling 

the structure of the interview.

 (3) Interpreters’ lack of transparency 

during sidebar conversations.

 (4) Interpreters’ lack of knowledge 

on the purpose of the doctor’s inquiry.

 (1) Doctors’ unfamiliarity with 

triadic interactions

 It is a common issue addressed 

in workshops about medical interpreting 

across the United States how the presence 

of a third party affects the dynamics 

participated as doctors to keep the reality 

of the consultations. 
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of interaction. It was observed in all 

consultations that doctors actively listened 

to the patients when they were speaking, 

including keeping eye contact with them. 

However, when the doctors spoke, they 

directed their words to the interpreter as if 

speaking to and through the interpreter. 

 Example 1: Consultation no.5

	D2:	 แล้วก็	บอกเขาว่า	 ควรจะหยุดกิน

เหล้า	กินข้าวให้ตรงเวลา	เดี๋ยวจะไม่

หาย

  And tell him that (he) should 

stop drinking alcohol, and 

have meals at regular times 

otherwise (he) will not get 

better.

 Example 2: Consultation no.6

D3:  เขาท้องเสียเนอะ	ถ่ายไปกี่ครั้ง?

 He	 had	diarrhea,	 right?	How	

many bowel movements did 

(he)	have?

 (2) Doctors’ difficulty in controlling 

the structure of the interview

 In a triadic interaction, the interview 

process can be interrupted by factors such 

as sidebar conversations between the 

doctor and interpreter or the interpreter 

and patient, as well as different parties 

trying to speak at the same time, influencing 

the flow of conversation. As a result, the 

doctor has less control over the interview 

structure and process. 

 The fol lowing i s  an example 

of a sidebar conversation between the 

interpreter and patient. Soon after the 

doctor’s inquiry about medication, the 

patient started to talk about a ‘prescription 

book’ used in Japan. It is small book with 

a list of all prescribed medication recorded 

by a health care professional which is kept 

by the patient.

 Example 3: Consultation no.1

I1: 今は（薬を）持っていますか？
 Do you have it (the medicine) 

now?

P1: あ、持っていません。
 Oh, no, I don’t.

I1:	 ไม่ได้เอามาค่ะ

 No, didn’t bring

(omission)

P1: 家にあのう薬ノートがあるん 
です。 必要だったら 次回のと
きに。

 I have the ‘medicine book’ at 

home.  (I can bring) it the next 

time if it is necessary.

I2:	 แปลว่า	もう一度。。。薬
 It means…once again (please)…

medicine

P1: 薬のノート、お薬手帳。どんな薬
を飲んでいますかというのが記 
録されたノートがあるんですけど。
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 ‘Medicine book’ ‘medicine 

book’. It is a book where what 

type of medicine I’ve been 

taking is recorded

I2:	 อ ะ ไ ร น ะ…ป ร ะ วั ติ ห รื อ เ ป ล ่ า …

ประวัติการรับยา	

 What	does	it	mean?...	it	is	some	

record,	 right?	A	 record	of	 the	

prescribed medicines

I1:	 แต่อยู่ที่บ้าน	

 But it is at home.

D1:	ขอเป็นเหล้าบุหรี่

 (I want to know) about drinking 

alcohol and smoking.

 In spite of the sidebar conversation 

shown in the dashed box, the doctor was 

able to keep focus on the questions he 

wanted to ask. Soon after the exchange 

between the interpreters and the patient, 

he shifted his question to drinking alcohol 

and smoking. Our findings are consistent 

with Angelelli’s (2014), who observed 

that the flow of conversation is not 

always smooth in an interpreter mediated 

consultation.

 (3) Interpreters’ lack of transparency 

during sidebar conversations

 Tr a n sp a r en c y  i s  t h e  a c t  o f 

interpreting everything what is said into 

a language that others present in a 

conversational event can understand. It is 

considered a requirement in an interpreter 

mediated conversation for the benefit of 

all parties involved. However, given the 

rapid shift of turn-taking, it is not easy for 

the interpreter to maintain transparency. In 

the next example, the interpreter does not 

understand the meaning of ‘symptomatic 

treatment’ and the doctor expands the 

explanation in a sidebar conversation.

 Example 4: Consultation no.3

D3:	การรักษาไข้หวัดเป็น…รักษาตาม

อาการ…งงไหม?	รักษา	symptom,		

relieve symptom 

      T he  t r e a tmen t  f o r  c o l d 

i s  symptomat i c ,  a re  you 

confused?		treat	the	symptoms,	

relieve symptoms

I5:	 รักษาตามอาการ	(confused)

     Treat the symptoms (confused)

D3:		ใช่	 ใช่	คือ…	ไข้หวัดเนอะ	การรักษา

คือ…เหมือนกับรักษา…	สมมติ	ถ้ามี

น�้ามูก	พี่จะให้ยาลดน�้ามูก…เจ็บคอ…

พี่ก็ให้ยาแก้เจ็บคอ

      Yes, yes. The treatment for 

cold is similar to…for example, 

if you have a runny nose I will 

give medicine for runny nose. If 

you have sore throat, I will give 

medicine for sore throat.
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 During all the exchange between 

the doctor and the interpreter, the patient 

had no clue of what was being said. In order 

to keep transparency, the interpreter should 

have informed the patient about the topic 

of the sidebar conversation. Otherwise, it 

can affect how the patient perceives the 

situation, as well as have implications for 

the interpersonal relationship between all 

three parties, as will be shown in section 

4.3.  

 (4) Interpreters’ lack of knowledge 

on the purpose of the doctor’s inquiry

 Medical interpreters are expected 

to have some basic medical knowledge as 

well as knowledge of medical terms such 

as human anatomy, common diseases with 

its symptoms and treatments, laboratory 

testing and imaging scans, the basic types 

and usages of medicines, and infectious 

diseases (the Japanese Ministry of Labor, 

Heath, and Welfare, 2016). However, such 

vast knowledge can only come in handy 

if the interpreter has understanding of the 

doctor’s perspective, that is, the purpose 

underlying the doctor’s inquiry.

 In the next example, the doctor 

prescribes an antibiotic for the patient. 

Since the interpreters did not have previous 

knowledge of medicines, they did not know 

how to translate the word ‘antibiotic’ into 

Japanese. However, they were able to 

explain through paraphrasing that it was a 

‘medicine to kill the bacteria’. The patient 

took the chance to make a joke and made 

the comment: ‘The medicine won’t kill 

me, right?’. In response, the interpreter 

immediately answered (without consulting 

the doctor) that there would be no such 

problem, and subsequently translated the 

sentence to the doctor, while laughing. 

However, for the doctor, this was not a 

laughing matter. She immediately asked 

the patient if she had ever had an allergic 

reaction to any medication, because this 

situation can actually be life-threatening. 

Here, the interpreter is unaware of how 

dangerous medicines can be in certain 

situations such as when allergic reactions 

occur.

 Example 5: Consultation no.3

D3:	เรื่องเจ็บคอนะ…พี่ก็จะให้ยาแก้เจ็บ

คอนะ	แล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อ	ยาเจ็บคอ…

ยาฆ่าเชื้อ

      For the sore throat…I will give 

medicine for sore throat and 

also antibiotic. Medicine for 

sore throat and antibiotic.

I5: 喉の薬あげます。後はばい菌を
殺す薬です。すみません (I5 and 

P3 laugh)

    Will give medicine for the throat. 

And a medicine to kill the 

bacteria. Sorry (I5 and P3 laugh)
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P3: 私は死なないよね、その薬で。私
は死ぬことないですよね。

     I won’t die because of the 

medicine,	 right?	No	way	that	 I	

will	die,	right?

I5: (Addressing the patient) 大丈夫
です。心配いりません。 ไม่ตายใช่
ไหม?	(laughing)

      (Addressing the patient) No 

problem. No need to worry.  

Won’t	die	right?	(laughing)

D3:	อะไรไม่ตายนะคะ?	

						What	won’t	die?

I5:	 ยา…

     The medicine…

D3:	อ๋อ	ถามเขาสิว่าเคยแพ้ยาหรือเปล่า

      Oh, ask if (she) has ever had 

drug allergy.

I5: 薬のアレルギーありますか？
						Are	you	allergic	to	medicines?

P3: ないです。
      No, I’m not.

I5:	 ไม่มี

     No.

D3:	Ok.	ถ้าไม่มีแพ้ยาก็ไม่น่าจะแพ้ยานะ	

ไม่เคยมีประวัตินะ

      Ok. If (she) is not allergic to 

drugs, then won’t probably 

have an allergic reaction…no 

previous	record,	right?

 Pu t s ch  ( 1985 ) ,  an  Amer i can 

community-based medical doctor whose 

work aimed to educate his peers on how to 

work effectively with interpreters, observed 

that when doctors talk with patients, 

extensive questioning may be perplexing 

to both patients and interpreters who 

are unfamiliar with biomedical inquiry. 

He explains that “to elicit cooperation or 

obtain a more comprehensive history, it 

is often necessary to clarify the purpose 

of such detailed inquiry”. (Putsch, 1985, 

p.3345)

 4.2 Language Issues

 The main language issues that 

affected doctor-interpreter teamwork were:

 ( 1 )  E xp re s s ions  o f  pa in  and 

expressions that describe symptoms.

 (2) Errors in interpretation.

 (3) Usage of medical terms.

 ( 1 )  E xp re s s ions  o f  pa in  and 

expressions that describe symptoms

 Characteristics of pain as well as of 

symptoms are extremely important because 

they can help doctors distinguish different 

diseases and make accurate diagnosis. 

However, interpreters had particular 

difficulty in translating onomatopoeic words 

expressing pain. In example 6 the doctor 

asked the nature of the patient’s stomach 

pain: burning sensation, cramps or tingling 

sensation. However, the interpreters were 

not able to translate, and instead, used the 

technique of asking the patient the nature 

of the pain he felt.
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4 The interpreter’s use of  ‘どんな痛い’  is grammatically wrong. However, this is not the focus of our attention.

 Example 6: Consultation no.1

D1:	ลักษณะของการปวด	แสบๆ	ร้อนๆ	

บีบๆ	อันนี้มันส�าคัญนะ	บีบๆ	แสบๆ	

ร้อนๆ	นะ	จี๊ดๆ

      The characteristics of pain…is 

	it	a	burning	sensation,	cramps?	

This is important. Is it like 

cramps,	burning,	tingling	pain?...

I1: (silence) どんな痛い4 (どんな痛
み）ですか？

     (silence)	How	is	the	pain	like?

 I t  i s  notewor thy  tha t  words 

expressing the characteristics of pain 

surfaced in all six consultations and all 

interpreters had difficulties in translating 

them. As these words are commonly used 

in daily life, from a doctor’s perspective 

they might seem as layman’s terms. 

However, for interpreters, it is not always 

easy to come up with a perfect translation 

in a matter of seconds, especially because 

sometimes there is not a perfect match.  

As an example, the table below presents  

a comparison of these words in Thai, English 

and Japanese.

 (2) Errors in Interpretation

 In this study an interpreter error 

is defined as any misinterpretation by 

the interpreter of an utterance produced 

by either the doctor or the patient. The 

most common error type identified was 

‘omission’. In the example below, the 

interpreter omitted the information that the 

patient had vomited 5 to 6 times. 

 Example 7: Consultation no.6

P2: 何回ももどして、食べたものはも
う全部出しちゃった。５回か６
回出してます。

      I threw up many times, and 

everything I ate came out.   

I threw up 5 to 6 times.

I13:	กินแล้วก็จะอาเจียนออกมา

 Whenever I ate I would throw up

  Our findings are consistent with 

those of Flores (2003). In his work about 

errors in medical interpretations during 

pediatric encounters, Flores identified 

about five different types of errors, namely, 

omission, false fluency, substitution, 

editorialization, and addition. Among the 

errors, omission was the most common 

type accounting for more than 50% of all 

others (Flores, et al., 2009, p. 6). Fortunately 

in this study, all six consultations were 

given the correct diagnosis regardless of the 

Table 3. Expressions of pain in different 

languages
Thai English Japanese

แสบๆ ร้อนๆ Burning sensation 胸焼け

บีบๆ (Stomach) cramps 胃痙攣
จี๊ดๆ Tingling sensation チクチク
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interpreters’ mistakes, most likely due to 

the detailed inquiry by doctors and the fact 

that the three diseases are relatively easy 

to identify. 

 (3) Usage of Medical Terms        

 Usage of medical terms by the 

doctors that posed difficulty for interpreters 

were of two sorts:

- Express ions which are not 

n e c e s s a r i l y  s p e c i a l i z e d , 

such as ‘การรักษาตามอาการ’ 

(symptomatic treatment) in 

example 4. It is an expression 

that appears to be a layman’s 

term and can be easily translated 

literally. However, interpreters 

did not know the meaning of 

‘symptomatic treatment’ from 

a medical perspective, which 

means a ‘treatment that affects 

the symptoms of a disease, 

not its cause’. This shows that 

doctors and interpreters do not 

always share the same under- 

standing on medical subjects, 

as observed by Sanguanphom 

(2013).  

- Expressions related to medicines, 

for which interpreters were not 

prepared, but ended being 

addressed in the process of 

consultation and turned out 

to be extremely important:  

‘ยาแก้อักเสบ’ (anti-inflammatory),  

‘ยาฆ่าเชือ้’ (antibiotic), ‘ยาลดกรด’ 

(antacid), ‘น�้าเกลือแร่’ (oral rehy- 

dration solution), for example. 

 In example 8, the interpreter 

cannot translate the term ‘antibiotic’ into 

Japanese. 

 

 Example 8: Consultation no.4

D1:	ตอนนี้ไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ	 ถ้าห้าวัน

อาการไม่ดีขึ้นให้กลับมาตรวจนะ

      Don’t need to take antibiotic 

now. If the symptoms do not 

improve in 5 days, come back 

to check again.

I7:  薬を飲みません。
      Don’t (need to) take medicine.

D1:		ไม่ใช่	 ต้องบอกว่ายาฆ่าเช้ือ	ถ้าคุซุริ

เฉยๆ	คือยาท่ัวไป	ยาท่ี	 (inaudible) 

แต่ต้องพูดว่ายาฆ่าเชื้อ

      No, you need to say antibiotic. 

If you say only ‘kusuri’ it’s 

general medication, medicine 

that (inaudible). But (you) have 

to say antibiotic.

 In this case, the doctor, who 

understood a little bit of Japanese, noticed 

that the interpreter was not translating 

the word ‘antibiotic’ correctly. Table 4 

compares types of medicines written in 

Thai, English and Japanese.
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 As it happened when translating 

expressions of pain, medicines that are 

well known even by a layperson poses 

difficulties for interpreters who are not 

from the medical field. The word น�้าเกลือ

แร่ (oral rehydration solution) for example, 

has technical terms in both English and 

Japanese. However, a term like ‘fluids to 

prevent dehydration’ (in English) or ‘sports 

drink’ (in Japanese) would probably be 

an easier explanation for the patient to 

understand, which shows that a literal 

translation might not always be the best 

option.

 4.3 Interpersonal Relationship 

Issues

 For a doctor, building up rapport 

as well as trust with the pat ient is 

important because it contributes to smooth 

communication, facilitates treatment, 

and leads to a satisfying doctor-patient 

interpersonal relationship. In example 

9, when asked by the doctor if he drank 

alcohol, the patient answered that he just 

‘loved it’. However, the interpreter did 

not interpret the patient’s words literally. 

She merely informed the doctor that the 

patient did drink alcohol.

 

 Example 9: Consultation no.1

I2: お酒は飲みますか？
						Do	you	drink	alcohol?

P1: 大好きです！
      Love it!

I2:	 ดื่มครับ	(laughing)

     Yes, I do (laughing)

 Here, not only the interpreter 

did change the patient’s words, but the 

doctor was given no explanation about 

the interpreter’s laugh, either. Translating 

accurately the patient’s words would have 

provided the doctor with a glimpse of the 

patient’s personality, which is an important 

step towards building up a relationship with 

the patient.

 In the next example, the sidebar 

conversation between the doctor and 

interpreters about medication made the 

Table 4. Types of medicines in different languages
Thai English Japanese

ยาแก้อักเสบ Anti-inflammatory 抗炎症薬
ยาฆ่าเชื้อ Antibiotic 抗生物質
ยาลดกรด Antacid 制酸薬

น�้าเกลือแร่ Oral rehydration solution
(fluids to prevent dehydration)

経口補水液
(スポーツドリンク)
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patient feel uneasy. Such uneasiness led 

the patient to feel suspicious about the 

interpreter’s skills and ultimately affected 

his trust towards the doctor.

 Example 10: Consultation no.6

D3:	 (จะให้)	ยาลดปวดเกร็งหน้าท้อง

      (I will give) medicine to ease 

the abdominal cramping

I12:	 ยาแก้ปวดท้อง

      Medicine for abdominal pain

D3:	ไม่ใช่	ไม่ใช่

      No, it is not

I13:		ไม่ใช่ยาแก้อักเสบใช่ไหม

     	 It	 is	not	anti-inflammatory,	 is	

it?

D3:		ไม่ใช่

      No, it is not.

     (Omission)

P2: 今、タイ語で「マイチャイ・マイチ
ャイ」と言って、本当にこっち側
が言っていること、伝わっている
んですか。

  Heard in Thai ‘mâi châi mâi 

châi’ (‘no, no’), is what I am 

trying to say really being 

transmitted to the doctor?  

     (Omission)

P2:  あのう先生は患者さんに人気
がありますか。

    Is the doctor popular among 

the patients?

I13:  人気。。。
  Popular...

P2:  人気というか｡｡｡あの治療す
るのに先生に頼ると問題ない
ですか。

  Popular... I mean… when 

receiving treatment, if I trust 

the doctor there won’t be 

any problems, right?  

 In th is  s i tuat ion,  the lack of 

knowledge regarding medicines on the 

part of the interpreter was the cause of 

the sidebar conversation. It is necessary to 

recognize that 3rd year students’ insufficient 

knowledge of medical terms in Japanese 

and lack of life experience especially 

in a hospital setting, might have posed 

difficulties to the doctor who needed to 

provide very basic medical explanation to 

facilitate the interpreter’s work. However, 

depending on the complexity of the 

content of the conversation, for example, 

when the doctor needs to explain the 

procedures of a surgery and all the risks 

involved, or a life-threatening disease, it 

is likely that no matter how skillful the 

interpreter is, he/she might find him/

herself having sidebar conversations with 

the doctor in front of the patient at one 

point of the consultation. Such a situation 

might affect the patient’s perspective on 

how he/she views both the interpreter 

and the doctor. In the conversation above, 

the patient’s reaction was not something 
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planned by the researcher. It came up in 

the conversation as natural flow of the 

interaction. 

5 .  C o n c l u s i o n s  a n d  F u r t h e r 
Considerations

 5.1 Guideline for doctors and 

Japanese-Thai interpreters

 Based on the previous discussion, 

a guideline that will facilitate the doctor-

interpreter  teamwork i s  presented. 

For both doctors and interpreters who 

are experienced, may the following 

recommendations serve as a ‘back to the 

basics’ guideline that can remind them 

of certain aspects they should be careful 

with when working together. For those new 

in their practice, may the guideline be a 

quick guide for increased efficiency in their 

teamwork. 

 (1) Guidelines for interpreters 

 The main advice proposed here 

for interpreters expands the suggestion by 

a doctor mentioned in Sanguanphom’s 

(2013, p. 95) work that interpreters should 

study actual conversations that happen in 

the consultation room.

 Other recommendations:

·	 I f  you have d i fficu l t ies  in 

translating words that express 

the character ist ics of pain 

or symptoms, describe the 

patient’s words and emotions 

instead. It might help the doctor 

Main advice for interpreters: Study the 

structure of the doctor-patient interview 

(refer to appendix). It will benefit you 

in two ways: it will help increase your 

understanding of medical subjects as  

well as increase your vocabulary of 

technical terms in both languages. 

Understanding the context rather than 

just memorizing words is more effective 

in gaining new knowledge. Usually an 

interview structure is composed of: asking 

the patient’s main complaint > details of 

the symptoms > diagnosis > treatment. 

For  each sect ion ,  make sure you 

understand the objective of the doctor’s 

questions. As well, make sure you know 

the words and expressions that are likely 

to come up in each section in both 

languages. Focus on the sections you 

have more difficulty in interpreting and 

increase both your medical knowledge 

and vocabulary. This can be done with 

consultations from different departments 

and with each specific disease you come 

across in your practice.
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have a thorough and better 

understanding of the patient’s 

feelings.

·	 Pay attention to non-verbal cues 

and vocal intonations of the 

patient. They may help the 

doctor assess the patient’s emo- 

tions for building up rapport. 

·	 Be careful when rephrasing or 

summarizing to avoid changing 

the content and/or the speaker’s 

intention.

·	 Main ta in  t r anspa rency  by 

informing either part ies of 

sidebar conversations.

 (2) Guidelines for doctors

Main advice for doctors: interpretation 
is a complex process. Even when you 
feel you are using layman’s terms, 
the translation might be difficult for 
interpreters because of their lack of 
understanding on medical subjects 
and lack of finding a perfect match 
between words of different languages.

 Other recommendations:

·	 Make sure that the interpreter 

unde r s tands  the  pu rpose 

of your quest ions and the 

treatment process. Do not 

assume that the interpreter has 

medical knowledge. Many are 

not from the medical field. 

·	 Speak with the patient as you 

would do in a situation where 

there is no need of interpreters. 

Direct your words to the patient 

and use simple explanations. 

·	 If the interpreter seems to be 

having difficulty in translating 

words that express the charac- 

teristics of pain or symptoms, 

ask him/her to describe the 

patient’s feelings instead. It will 

help you assess the patient’s 

condition more thoroughly. 

·	 Ask for a brief clar ification 

when the interpreter engages in 

sidebar conversations with the 

patient.

·	 Take your time to build up 

rapport as well as trust with the 

patient. It is a complex process 

in a triadic interaction. 

 5.2 Further Considerations

 The results revealed that the 

simulated consultations were pretty 

realistic due to several factors such as the 

fact that there was no pre-defined script 

for participants to follow; the participants 

did not know each other; and the fact that 

each patient was actually talking about a 

disease they had contracted in real life, 

which made it unnecessary to make up 

their medical history. 
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 The findings of this study also 

revealed three aspects particularly worth 

of attention that have not been thoroughly 

discussed in previous studies: (1) the 

interpreters’ difficulty in responding to the 

doctors’ wish to understand accurately 

the characteristics of pain as well as the 

patients’ feelings; (2) the need to have 

considerable knowledge of medicines; (3) 

the mismatch in understanding between 

doctors and interpreters on medical 

subjects.

 There are a few limitations that 

must be acknowledged, though. The 

scenario of the consultations was limited to 

common ailments such as common cold, 

food poisoning and gastritis. In addition, 

the knowledge of Japanese language as 

well as medical knowledge of the students 

who were the interpreters were very basic, 

and might not completely reflect the 

performance of experienced interpreters 

who face all sorts of complex situations. 

However, considering that our findings are 

consistent with other related studies, and 

the fact that in Thailand there is neither 

formal training/ certification provided 

for medical interpreters (Nishikito, 2015; 

Sanguanphon, 2013) nor any guidance 

for doctors on how to use interpreters 

effectively, the recommendations provided 

above are supposed to be a quick guide for 

interpreters and doctors who need to work 

together. In addition, if hospitals can spare 

time for training their personnel, short-

term courses for interpreters as suggested 

by Sanguanphon (2013) and workshops 

on working with interpreters for medical 

personnel as suggested by Nishikito (2015, 

p.86) could also be organized. 

 Finally, there are two aspects that 

were not addressed in this study and are 

left for the future: the differences in health 

protocols of both countries and differences 

in health beliefs and values due to the 

patients’ cultural background that may 

affect the doctor-patient relationship and 

the treatment process. The ‘prescription 

book’ ment ioned by the pat ient in 

example 3 gives a glimpse of the health 

care system in Japan, but both interpreters 

and Thai doctors were not familiar with 

it. In consultation 3, there was a moment 

when the doctor recommended ‘drinking 

warm water often’ to the patient who was 

diagnosed with common cold. However, 

the patient immediately reacted with a “

うがいじゃなくて、飲む。なるほど。。。本当
に？” “Drinking instead of gargling…I see…

Really?” because in the case of cold and 

sore throat it is popular knowledge for 

Japanese that ‘gargling frequently’ (rather 

than drinking warm water) helps reduce 

inflammation of the throat, as well as ‘wash 

out’ any germs or bacteria, in addition to 

facilitating the phlegm to come out.
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 คำ� สำ�คัญ
ธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว, 

ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ

บทคัดย่อ

 กำรศึกษำในครั้งน้ีเพื่อศึกษำมุมมองและแนวโน้มของธุรกิจ

ท่ีพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ โดย

เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ผลกำรศึกษำพบว่ำผู้ให้สัมภำษณ์ทุกท่ำนเห็น

ว่ำ นักท่องเที่ยวชำวญี่ปุ่นสูงอำยุเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ และกำร

พ�ำนักระยะยำวเป็นทิศทำงท่ีเป็นบวกส�ำหรับกำรท่องเท่ียวไทยและมี

โอกำสเติบโตอีกมำก โดยมีทั้งฝ่ำยที่เห็นว่ำ ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุที่มำพ�ำนัก 

มฐีำนะดแีละมกัใช้จ่ำยเต็มที ่และฝ่ำยทีเ่หน็ว่ำชำวญ่ีปุน่สงูอำยสุ่วนใหญ่ 

เป็นกลุ่มตลำดระดับกลำง อำศัยเงินบ�ำนำญยังชีพ จึงใช้จ่ำยอย่ำง

ประหยัด ในขณะที่ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุมองว่ำธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวฯ ยัง

มีโอกำสเติบโตสูง ส่วนแนวโน้มหลักของธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวฯ ยัง

คงมุ่งเน้นตลำดระดับกลำง รวมท้ังมีโครงกำรจะสร้ำงคอมมูนิตี้ส�ำหรับ

ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุโดยเฉพำะขึ้น เน้นตลำดชำวญี่ปุ่นสูงอำยุระดับบนที่มี

ก�ำลังซ้ือสูง ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นกำรขยำยตลำดขึ้นไปสู่ตลำดระดับบน ซึ่ง

ควรจับตำมองแนวโน้มใหม่นี้ต่อไป 

มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะย�ว 
สำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

อัญญ์พัศศ� จันทร์ชลอ
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Abstract 

 This study investigated the views and trends 

regarding the long-stay lodging business for the elderly 

Japanese in Chiang Mai. It was a qualitative research, and it 

was found that every interviewee agreed that the elderly 

Japanese are quality tourists and that the long-stay is a 

promising trend in Thai tourism and tends to grow a lot. 

The opinions of interviewees were separated into 2 groups: 

one that saw that the elderly Japanese are well-off and 

usually spend a lot of money, and the other that saw the 

elderly Japanese have a moderate income and live on a 

pension and they have to economize on their expenses. 

The elderly Japanese on the other hand viewed that the 

long-stay business still has high growth opportunity. The 

main trend focused on those with a moderate income. A 

project to build a community center with the focus on the 

elderly Japanese with a high income and high purchasing 

power was seen to be a new trend that focuses on a new 

market. This new trend should be further observed.
Key words

Long-stay lodging 

business, Elderly 

Japanese.

Views and Trends Regarding the Long-stay 
Lodging Business for the Elderly Japanese 

in Chiang Mai
Arnpassa Chanchalor
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1. บทนำ�
 ประเทศไทยมีทรัพยำกรด้ำนกำรท่อง

เที่ยวที่หลำกหลำย และกำรท่องเที่ยวก็นับได้ว่ำมี

บทบำทส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

เพรำะน�ำรำยได้เข้ำประเทศเป็นจ�ำนวนมำกใน

แต่ละปี ช่วยสร้ำงงำนและกระจำยรำยได้ไปสู ่

ภูมิภำค และสำมำรถช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศ

ฟื้นตัวได้เร็วกว่ำภำคกำรผลิตและกำรบริกำรอื่นๆ 

ดังจะเห็นได้จำกแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่ง

ชำติ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งถือเป็นแผนพัฒนำกำร

ท่องเที่ยวระดับประเทศฉบับแรก ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของ

ไทย โดยมุ ่งเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

กิจกรรมนวัตกรรมและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำร

ท่องเที่ยว กำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย

ให้นักท่องเที่ยว กำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งและ 

กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขนั เพือ่ให้สำมำรถสร้ำงโอกำสและแรงจงูใจ 

ในกำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนกัท่องเทีย่ว 

ได ้ (กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ, 2554) 

ซึ่งสอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติ 

ให ้กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขยำยตลำด 

กำรท่องเที่ยวไปยังกลุ ่มนักท่องเท่ียวแบบพ�ำนัก

ระยะยำว (Long Stay) โดยจัดตั้งคณะกรรมกำรส่ง

เสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวพ�ำนักระยะยำวแห่ง

ชำติขึ้น และให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องสนับสนุน

กำรท�ำงำนตำมนโยบำยน้ี (ส�ำนักเลขำธิกำรคณะ

รัฐมนตรี, 2544)

 ในประเทศไทยน้ัน กำรท่องเที่ยวแบบ

พ�ำนักระยะยำวของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมีมำนำน

แล้ว โดยกำรท่องเท่ียวรูปแบบนี้แต่เดิมเป็นที่นิยม

ของชำวตะวันตก แต่อย่ำงไรก็ดีในหลำยพื้นที่ได้

เกิดรูปแบบกำรท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่มยิ่งขึ้น ได้แก่

กำรท่องเท่ียวแบบพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับกลุ่มผู้สูง

อำยุ ซึ่งชำวญี่ปุ่นสูงอำยุถือเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียว

หลัก ทั้งนี้ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุมำ

พ�ำนักระยะยำวในต่ำงประเทศมำกขึ้น เป็นเพรำะ

จำกกำรที่ญี่ปุ ่นมีนโยบำยเชิญชวนให้ชำวญี่ปุ ่นสูง

อำยุมำพ�ำนักนอกประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ตำม

นโยบำยที่ชื่อว่ำ Silver Columbia 92  เนื่องจำก

ว่ำในเวลำนั้น ญ่ีปุ่นมีแนวโน้มจะกลำยเป็นสังคมผู้

สูงอำยุและจะเป็นภำระหนักส�ำหรับสังคมญี่ปุ่นเอง 

เพรำะแรงงำนประชำกรวัยหนุ่มสำวมีจ�ำนวนลดลง 

อัตรำกำรเกิดลดลง อัตรำกำรตำยลดลง และจะเกิด

กลุ่มผู้สูงอำยุจ�ำนวนมำก แต่ในระยะแรก นโยบำย

นี้ไม่ประสบผลส�ำเร็จนัก เนื่องจำกชำวญี่ปุ่นเข้ำใจ

ว่ำ เป็นกำรย้ำยถ่ินและผลักภำระกำรดูแลผู้สูงอำยุ

ออกนอกประเทศ ต่อมำรัฐบำลญี่ปุ่นจึงปรับเปลี่ยน

นโยบำยใหม่เป็นกำรออกไปพ�ำนักในต่ำงประเทศ

เป็นระยะเวลำที่นำนขึ้น แต่สุดท้ำยต้องกลับมำ

พ�ำนักอยู ่ในญี่ปุ ่น (Long Stay Foundation)  

(สดุปรำรถนำ ดวงแก้ว, 2555) ท�ำให้นโยบำยนีไ้ด้รบั

กำรตอบสนองมำกขึ้น จนกลำยมำเป็นกำรตั้งมูลนิธิ 

Japan Long Stay Foundation เพื่อให้ค�ำปรึกษำ

และให้ข้อมูลกับผู้ต้องกำรไปพ�ำนักระยะยำวใน 

ต่ำงประเทศ (มิวำ โคชิจิ, 2555) ประกอบกับปัจจัย

ทำงสังคมของญี่ปุ่นเอง ที่สังคมญี่ปุ่นมีลักษณะทำง

วัฒนธรรมท่ีเคร่งครัด เข้มงวดต่อกฎระเบียบมำก 

มีวินัยในกำรอยู ่รวมเป็นกลุ ่ม มีกำรรักพวกพ้อง

เพื่อนร่วมชำติเดียวกับตน (Roger & Ikeno, 2002) 

ท�ำให้ญี่ปุ่นสำมำรถฟันฝ่ำอดทนร่วมสร้ำงชำติใหม่ 

ท�ำงำนหนักเพื่อพัฒนำประเทศหลังภำวะเศรษฐกิจ

ตกต�่ำหลังสงครำมโลกครั้งท่ีสอง ด้วยปัจจัยทำง

สังคมดังกล่ำว ท�ำให้ญ่ีปุ่นสำมำรถพัฒนำจนมีควำม
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มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะย�วสำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

เจริญทำงเศรษฐกิจได้เป็นอย่ำงมำกก่อให้เกิดผล 

กระทบทีส่�ำคัญคอื ในปัจจุบนัญ่ีปุน่เป็นประเทศหนึง่ 

ที่มีค่ำครองชีพสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

 ในขณะเดียวกนั ญ่ีปุน่ได้กลำยเป็นประเทศ 

แรกของโลกที่ก ้ำวเข ้ำสู ่สังคมผู ้สูงอำยุเต็มตัว  

กล่ำวคือประชำกรญ่ีปุ่นในปีพ.ศ. 2558 มีจ�ำนวน

ทั้งหมด 127 ล้ำนคน ถ้ำคิดจ�ำนวนประชำกรที่

อำยุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจ�ำนวนถึง 40 ล้ำนคน หรือ

คิดเป็นหนึ่งในสำมของจ�ำนวนประชำกรญี่ปุ ่น

ทั้งหมด (สรำวุธ ไพฑูรย์พงษ์, 2558) ซ่ึงสอดคล้อง

กับโครงสร้ำงประชำกรผู้สูงอำยุของโลก ที่ก�ำลัง

เปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุตำมหลังญี่ปุ่น นั่น

คือโครงสร้ำงประชำกรผู้สูงอำยุ (อำยุตั้งแต่ 60 ปี

ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่โครงสร้ำงสัดส่วน

ประชำกรเด็ก (อำยุต�่ำกว่ำ 15 ปีลงมำ) กลับลด

ลงเร่ือยๆ จนคำดกำรณ์ว่ำในพ.ศ. 2593 จะเกิด

ปรำกฎกำรณ์ครั้งแรกที่จ�ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุมี

มำกกว่ำจ�ำนวนประชำกรเด็ก ท�ำให้ส่งผลกระทบ

ต่อโครงสร้ำงทำงสังคม เศรษฐกิจ และทำงกำรเมือง 

ซ่ึงเมื่อโครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้

ประชำกรวัยแรงงำนต้องแบกรับค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับ

ประชำกรสูงอำยุเพิ่มมำกข้ึน ประกอบกับสุขภำพ

ของผู้สูงอำยุเริ่มถดถอย อันจะน�ำมำซึ่งค่ำใช้จ่ำยใน

กำรรักษำพยำบำลที่เพิ่มมำกขึ้นด้วย (Population 

Division, 2015)

 เมื่อประชำกรญี่ปุ ่นสูงอำยุมีจ�ำนวนเพิ่ม

มำกขึ้นและส่งผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ ประกอบ

กับค่ำครองชีพที่สูงขึ้นมำก ท�ำให้ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุ

ส่วนหนึ่งตัดสินใจไปพ�ำนักระยะยำวที่ต่ำงประเทศ

มำกขึ้น (เฉลิมพล แจ่มจันทร์และอรไท โสภำรัตน์, 

2555) รวมถึงกำรที่ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุเร่ิมมีทัศนคติ

ที่เปลี่ยนไป มีกำรใช้เวลำหลังเกษียณในกำรท�ำงำน

หรือกิจกรรมอื่นๆ แทนที่แต่เดิมจะอยู ่ดูแลบ้ำน

และสมำชิกในครอบครัว รวมถึงกำรขยำยเวลำกำร

ท�ำงำนออกไปอีก แม้จะถึงวัยเกษียณแล้ว ท้ังนี้เป็น

เพรำะกำรสำธำรณสุขและกำรแพทย์ที่ก้ำวหน้ำขึ้น 

ส่งผลให้ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นมีอำยุ 

ยืนนำนขึ้น ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุเมื่อเกษียณอำยุแล้ว จะ 

มอีสิระในกำรด�ำเนนิชีวติและหำรูปแบบในกำรใช้ชวีติ 

ที่ใฝ่ฝัน จึงเกิดกำรย้ำยถิ่นฐำนที่อำศัยหรือมำพ�ำนัก

ระยะยำวในต่ำงประเทศ (สุดปรำรถนำ ดวงแก้ว, 

2557)

 จำกกำรสัมภำษณ์กลุ ่มชำวญ่ีปุ ่นสูงอำยุ

ซึ่งให้ข้อมูลว่ำเหตุผลหลักที่ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุเลือก

มำพ�ำนักระยะยำวในประเทศไทย โดยเลือกจังหวัด

เชียงใหม่เป็นจุดหมำยหลัก ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูล

ของกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยคือ เพื่อหนี

สภำพอำกำศท่ีหนำวจัดในญี่ปุ่น หนีควำมยำกจน

เพรำะค่ำครองชีพในญี่ปุ่นที่สูงมำก ท�ำให้ชำวญี่ปุ่น

สูงอำยุต้องใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดมำก หนีควำมเหงำ

และโดดเดี่ยว รวมท้ังหนีควำมกดดันในสังคมญี่ปุ่น 

ซึ่งสอดคล้องกับปรำกฎกำรณ์ โซโตะโคโมริ ซึ่ง

เป็นปรำกฎกำรณ์ท่ีชำวญี่ปุ่นจ�ำนวนหนึ่งไม่อยำก

อยู่ในประเทศญี่ปุ่น หำกแต่ตัดสินใจอพยพย้ำยไป

อยู่ต่ำงประเทศเป็นเวลำนำนๆ หรือไม่กลับญี่ปุ ่น

อีกเลย ปรำกฎกำรณ์นี้มีมำกข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจำก

ในประเทศญี่ปุ่น ค่ำครองชีพสูงมำกและควำมยำก

ล�ำบำกในกำรด�ำรงชีวิตในประเทศท่ีพัฒนำถึงขีดสุด 

กลุ่มคนที่มักออกนอกประเทศคือคนวัยเกษียณที่ไม่

อยำกเผชิญกับควำมเครียดทำงกำรเงินและปัญหำ

ต่ำงๆ และมักเลือกประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง 

โดยเลือกอยู่ในถ่ินท่ีสบำยกล่ำวคือกรุงเทพฯ และ

เชียงใหม่ (อำยะ, 2559)

 นอกจำกนี้ ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ ตลำด

อุปโภคบริโภคส�ำหรับผู ้สูงอำยุได้เริ่มกลำยเป็น

ตลำดที่มีขนำดใหญ่ขึ้นและมีอัตรำกำรเติบโตท่ีสูง
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ขึ้น ทั้งนี้เป็นเพรำะผู้สูงอำยุมีกำรดูแลสุขภำพที่ดีขึ้น 

มีกำรศึกษำ และมีอำยุยืนมำกกว่ำในอดีต รวมถึง 

เป็นกลุม่ทีมี่อ�ำนำจในกำรใช้จ่ำยส�ำหรับกำรท่องเทีย่ว 

มำกกว่ำนักท่องเที่ยวในวัยอื่น นอกจำกนี้ชำวญี่ปุ่น

สูงอำยุเลือกมำพ�ำนักระยะยำวในประเทศไทย เป็น

เพรำะคนไทยมีอัธยำศัยดี สุภำพ เป็นมิตร อำกำศดี 

อบอุ่น มีแสงแดด ค่ำครองชีพไม่สูงมำกนัก อำหำร

และผลไม้อุดมสมบูรณ์ และมีวัฒนธรรมประเพณี

ที่ดีงำมอีกด้วย (กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 

ม.ป.ป.) สอดรับกับข้อมูลที่ระบุว่ำจังหวัดเชียงใหม่

เป็นพ้ืนที่หลักและศูนย์กลำงกำรท่องเท่ียวในภำค

เหนือของไทย อันเน่ืองมำจำกเป็นแหล่งรวมศิลป

วัฒนธรรม มีธรรมชำติที่งดงำม เป็นศูนย์กลำง

กำรคมนำคม กำรศึกษำ ธุรกิจและกำรบริกำร มี

สำธำรณูปโภคที่มีควำมพร้อมที่สุดส�ำหรับรองรับ

นักท่องเที่ยวในภำคเหนือ สภำพอำกำศที่ไม่ร้อน

จัดและเย็นสบำยในฤดูหนำว ผู ้คนเป็นมิตรและ

ไม่ต่อต้ำนชำวต่ำงชำติ ค่ำครองชีพไม่สูงมำกเมื่อ

เทียบกับกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ทั่วโลก รวมถึง

อำชญำกรรมน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชำกร 

(Terlecky & Bryce, 2007)

 จำกข้อมูลของสถำนกงสุลใหญ่ ณ นคร

เชียงใหม่ ซึ่งมีหน้ำท่ีดูแลชำวญี่ปุ่นใน 9 จังหวัดใน

ภำคเหนือตอนบน (ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำปำง 

ล�ำพูน เชียงรำย พะเยำ แม่ฮ่องสอน น่ำน แพร่ 

และอุตรดิตถ์) ได้เก็บข้อมูลจ�ำนวนชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ 

(อำยุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป) ที่พ�ำนักในเขต 9 จังหวัดใน

ภำคเหนือตอนบน โดยจ�ำแนกตำมช่วงอำยุดังนี้

 จ�ำนวนชำวญี่ปุ่นสูงอำยุท่ีพ�ำนักอยู่ในเขต 

9 จังหวัดในภำคเหนือตอนบนเป็นตัวเลขที่เป็น

ทำงกำร ซึ่งอำจจะมีแบบที่ไปมำระหว่ำง 9 จังหวัด

ในภำคเหนือตอนบนและญี่ปุ่นอย่ำงไม่เป็นทำงกำร

อีกด้วยและเมื่อเจำะจงเฉพำะพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยไม่ได้จ�ำแนกตำมอำยุและวัตถุประสงค์ในกำรมำ

พ�ำนัก จะได้ข้อมูลดังตำรำงต่อไปนี้

ต�ร�งที่ 1 จำ�นวนช�วญี่ปุ่นที่พำ�นักอยู่ในเขต 9 จังหวัดในภ�คเหนือตอนบน
ช่วงอ�ยุ ช�ย หญิง รวมจำ�นวน ช�ย-หญิง

100 ปีขึ้นไป 3 5 8
90-99 ปี 8 7 15
80-89 ปี 76 23 99
70-79 ปี 554 90 644
60-69 ปี 752 169 921
50-59 ปี 358 77 435

รวมทั้งหมด 1,715 371 2,086

(ที่มำ: สถำนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่, [จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์], 2558ก)

ต�ร�งที่ 2 จำ�นวนช�วญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
เขตพื้นที่ ช�ย หญิง รวมจำ�นวน ช�ย-หญิง

ในเขตอ�ำเภอเมือง 1,348 657 2,005
นอกเขตอ�ำเภอเมือง 577 293 870
รวมจ�ำนวนในจังหวัดเชียงใหม่ 1,925 950 2,875

 (ที่มำ: สถำนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่, [จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์], 2558ข)
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มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะย�วสำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

 สอดคล้องกับข้อมูลจำกกำรวิจัยเอกสำร 

ในภำพรวมที่ว่ำผู้สูงอำยุชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำพ�ำนัก

ระยะยำวในประเทศไทยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดย

พิจำรณำได้จำกธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่น ธุรกิจที่พ�ำนัก

ระยะยำวตำมหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต 

หัวหิน รวมถึงธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ เช่น สนำมกอล์ฟ 

สปำ ท้ังน้ีชำวญี่ปุ่นสูงอำยุถือเป็นกลุ่มลูกค้ำหลัก

ที่เดินทำงเข้ำมำพ�ำนักระยะยำวในประเทศไทย

เป็นจ�ำนวนมำกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีอีกด้วย 

(สถำบันวิจัยและให้ค�ำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์, 2545)

 จำกข้อมลูทีก่ล่ำวมำข้ำงต้นว่ำประเทศไทย 

โดยเฉพำะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นท่ีหมำยล�ำดับต้นๆ 

ของกำรมำพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ

ในต่ำงประเทศด้วยปัจจัยเอื้อต่ำงๆ แล้วนั้น จังหวัด

เชียงใหม่ยังมีเหตุผลทำงประวัติศำสตร์ที่ เกี่ยว

พันกับญ่ีปุ่นอีกด้วย จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบ

ธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุรำย

หนึ่ง ซึ่งเป็นคนเชียงใหม่และมำจำกตระกูลเก่ำแก่

ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่ำ ชำวเชียงใหม่สูง

อำยุเคยเล่ำให้ฟังว่ำ ในช่วงสมัยสงครำมโลกครั้ง

ที่สอง ทหำรญี่ปุ่นเข้ำมำอยู่เต็มเมืองเชียงใหม่ แต่

ไม่ได้ก่อควำมเดือดร้อนให้กับชำวเมือง เพรำะเน้น

กำรสร้ำงทำงไปยังพม่ำตำมต่ำงอ�ำเภอ และยังให้

ควำมช่วยเหลือชำวเมืองเชียงใหม่ด้วยกำรแบ่งปัน

ยำรักษำโรคท่ีก�ำลังขำดแคลนให้ด้วย เมื่อญี่ปุ่นแพ้

สงครำมโลกคร้ังที่สอง และเดินเท้ำกลับมำด้วย

ควำมยำกล�ำบำก ป่วยไข้ไม่มีอำหำร ชำวเมือง

เชียงใหม่ได้ให้ควำมช่วยเหลือด้วยควำมเอื้อเฟื ้อ 

เป็นน�้ำใจที่ชำวญี่ปุ่นกล่ำวว่ำต้องตอบแทนบุญคุณ 

สอดคล้องกับข้อมูลจำกเว็บไซต์ของสถำนีวิทยุ

กระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำ เมื่อเหตุกำรณ์คลี่คลำยลง 

ชำวญี่ปุ่นได้มีกำรจัดตั้งสมำคมสหำยสงครำมโดย

ทหำรผ่ำนศึกญี่ปุ่นเพื่อตำมหำร่ำงของเพื่อนทหำร

ท่ีถูกฝังไว้ตำมเส้นทำงเดินทัพในเขตเชียงใหม่และ

แม่ฮ่องสอน จนต่อมำได้สร้ำงอนุสรณ์สถำนให้แก่

เพื่อนท่ีเสียชีวิตถึง 18,000 คน และระลึกถึงชุมชน

ที่เคยให้ควำมช่วยเหลือ โดยที่มีทหำรผ่ำนศึกชำว

ญี่ปุ ่นและคนรุ่นหลังได้เข้ำมำตอบแทนชุมชนใน

ลักษณะต่ำงๆ เช่นกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่เด็กๆ 

หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ  รวมถึง

กำรมีพิธีไว้อำลัย รวมทั้งจัดงำนปอย (งำนบุญ) ร่วม

กับชุมชนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทหำรญี่ปุ่นเหล่ำ

นั้นด้วย (สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม่, 2557) ท�ำให้ชำวญ่ีปุ่นมีควำม

ผูกพันกับจังหวัดเชียงใหม่ จึงอำจเป็นอีกเหตุผล

หนึ่งท่ีท�ำให้เชียงใหม่เป็นท่ีนิยมในกำรมำพ�ำนัก

ระยะยำวด้วย เพรำะญี่ปุ่นและไทยมีควำมสัมพันธ์

ที่ดีต่อกันมำแต่อดีต จนก่อให้เกิดกำรลงทุนและ

ควำมร่วมมืออย่ำงแน่นแฟ้นในหลำยด้ำนมำอย่ำง

ยำวนำน

 เมื่อชำวญี่ปุ่นสูงอำยุมีปัจจัยต่ำงๆ ที่ท�ำให้

เลือกมำพ�ำนักระยะยำวในประเทศไทย โดยเฉพำะ

จังหวัดเชียงใหม่ สถำนประกอบธุรกิจที่พ�ำนัก

ระยะยำวในจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีกำรเติบโตค่อน

ข้ำงรวดเร็วในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงได้รับ

กำรสนับสนุนส่งเสริมจำกภำครัฐ เพรำะกำรที่มำ

พ�ำนักด้วยระยะเวลำที่ยำวนำนข้ึน ส่งผลให้มีกำร

ใช้จ่ำยท่ีเพิ่มข้ึนตำมระยะเวลำท่ีพ�ำนักอยู่ รูปแบบ

ของที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุใน

จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นที่นิยมมำกได้แก่อำคำรชุด 

(คอนโดมิเนียม) และแมนชั่น (เซอร์วิส อพำร์ท

เมนต์) เพรำะมีควำมสะดวกสบำย  ในปัจจุบัน ยัง

ไม่มีชุมชนชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในประเทศไทย ที่เป็น

ลักษณะคอมมูนิตี้เต็มรูปแบบที่คล้ำยคลึงกับศูนย์
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ดูแลผู้สูงอำยุในญ่ีปุ่น ซึ่งมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

ที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ แต่ในขณะเดียวกันก็มีค่ำ

ใช้จ่ำยที่สูงมำกด้วยเช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่ำในกำร

เลือกมำพ�ำนักระยะยำวที่จังหวัดเชียงใหม่ของชำว

ญี่ปุ่นสูงอำยุคือต้องกำรใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณภำพชีวิต

ที่ดีที่เหมำะสมกับเงินเกษียณหรือเงินเก็บ ดังนั้น  

ผู ้ศึกษำจึงเลือกศึกษำธุรกิจท่ีพ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ ที่มีรูปแบบเป็นอำคำรชุด 

(คอนโดมิเนียม) หรือแมนชั่น (เซอร์วิส อพำร์ทเมนต์) 

เท่ำนั้น เพรำะเป็นรูปแบบที่พักที่ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุ

นิยมเลือกพ�ำนักระยะยำว

2. วัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�
 (1) เพื่อศึกษำมุมมองที่มีต ่อกำรพ�ำนัก

ระยะยำวของชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ 

จำกมุมมองของผู ้บริหำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ  

ผู้ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่น

สูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และชำว

ญี่ปุ่นสูงอำยุที่มำพ�ำนักระยะยำวในจังหวัดเชียงใหม่

 (2 )  เ พ่ือศึกษำแนวโน ้มของธุ รกิ จที่

พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัด

เชียงใหม่

3. วิธีก�รศึกษ�
 กำรศึกษำน้ีเป ็นกำรวิ จัยเชิง คุณภำพ 

(Qualitative Research) เนื่องจำกเป็นกำรวิจัยที่

มุ่งเน้นหำค�ำตอบในเรื่องมุมมองและแนวโน้มของ

ธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญ่ีปุ ่นสูงอำยุ

ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำก

หลำยแหล่งข้อมูลและหลำยวิธีกำร ทั้งนี้กำรวิจัย

เชิงคุณภำพมีควำมยืดหยุ ่นสูงและมุ ่งเน้นเฉพำะ 

ปรำกฎกำรณ์ที่สนใจในพื้นที่ เฉพำะคือจังหวัด

เชียงใหม่ โดยใช้วิธีกำรศึกษำได้แก่ 

 (1) กำรวิจัยเอกสำร (Documentary 

Research) ได้แก่ วิทยำนิพนธ์ บทควำม หนังสือ 

และข้อมูลในเว็บไซต์

 (2) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) จะใช้ทั้งวิธีกำรเลือกแบบเจำะจง 

(Purposive Sampling) และเลือกแบบแนะน�ำ

ต่อกันไป (Snowball Sampling) โดยมีเกณฑ์กำร

เลือกผู้ให้สัมภำษณ์ดังนี้

 (2.1) ผู ้บริหำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

จ�ำนวน 2 ท ่ำน เกณฑ์ในกำรเลือกคือเป ็นผู ้

บริหำรจำกหน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง

กับกำรพ�ำนักระยะยำวของชำวต่ำงชำติและกำร

ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ กำรท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่และ

ส�ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำ จังหวัดเชียงใหม่ 

 กลุ่มผู้บริหำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ เลือก

โดยใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง ทั้งนี้หน่วยงำน

ภำครัฐในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับกำรพ�ำนัก

ระยะยำวของชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุและกำรท่องเท่ียว

ท่ีเก่ียวข้องกับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุ มีจ�ำนวน 2 หน่วย

งำนได้แก่ ท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่และ

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนจังหวัด

เชียงใหม่ จึงท�ำกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรจำกหน่วย

งำนภำครัฐทั้ง 2 แห่งนี้

 (2.2) ผู้ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 

7 ท่ำน เกณฑ์ในกำรเลือกคือ เป็นเจ้ำของธุรกิจ

หรือผู้จัดกำรของสถำนท่ีประกอบธุรกิจท่ีให้บริกำร

ท่ีพ�ำนักระยะยำว (ผู้พ�ำนักจะต้องอยู่ติดต่อกันใน

แต่ละครั้งตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป) ที่ตั้งอยู่ในอ�ำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่พ�ำนักระยะยำวมี

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจเป็นอำคำรชุด (คอนโดมี

เนียม) หรือแมนชั่น (เซอร์วิส อพำร์ทเมนต์) เท่ำนั้น 
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มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะย�วสำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีชำวญี่ปุ่นสูงอำยุพ�ำนักอยู่ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 10 

ของจ�ำนวนห้อง และมีพนักงำนอย่ำงน้อย 1 คนท่ี

สำมำรถสื่อสำรภำษำญี่ปุ ่นได้ ในกำรศึกษำครั้งนี้ 

สถำนประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวมีอัตรำกำร

อยู่พ�ำนักระยะยำวของชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุน้อยที่สุด

คือร้อยละ 10 ส่วนสถำนประกอบธุรกิจที่มีอัตรำ

กำรอยู ่พ�ำนักระยะยำวของชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุมำก

ที่สุดคือร้อยละ 100

 ทั้งน้ี ผู ้ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ เป็น

เจ ้ำของสถำนประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

สูงอำยุ จ�ำนวน 3 ท่ำน และเป็นผู ้จัดกำรสถำน

ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว จ�ำนวน 4 ท่ำน 

ทั้งนี้ได้ใช้ทั้งวิธีกำรเลือกแบบเจำะจงและเลือก

แบบแนะน�ำต่อกันไป โดยเริ่มต้นจำกกำรวิจัย

เอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับ

ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ ย่ำนในอ�ำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับกำรกล่ำวถึงบ่อย

ว่ำเป็นย่ำนที่มีศักยภำพส�ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยชำว

ญี่ปุ่นสูงอำยุคือย่ำนถนนห้วยแก้วและย่ำนถนนช้ำง

คลำน และสถำนท่ีประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุในย่ำนดังกล่ำว จะมีสถำน

ที่ประกอบธุรกิจจ�ำนวน 2 แห่งที่ได้รับกำรกล่ำวถึง

มำก จึงสัมภำษณ์เจำะจงลงไปจ�ำนวน 2 ท่ำนจำก

สถำนประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำว

ญี่ปุ ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ จำกนั้นจึงขอให้

ทั้ง 2 ท่ำนช่วยแนะน�ำต่อกันไป ทั้งนี้ผู้ให้สัมภำษณ์

ต้องได้เกณฑ์ส�ำหรับสถำนที่ประกอบธุรกิจท่ีพ�ำนัก

ระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุดังกล่ำวข้ำง

ต้นด้วย ทั้งน้ีจะเป็นสัดส่วนของเจ้ำของสถำนที่

ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวต่อผู้จัดกำรสถำนที่

ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว เป็น 3:4

 (2.3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 7 ท่ำน เกณฑ์

ในกำรเลือกคือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรท่องเที่ยว/

กำรพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ ่น จ�ำนวน 2 

ท่ำน ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นนักธุรกิจหรืออยู่ในหน่วย

งำนเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพ�ำนักระยะยำวของ

ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุ จ�ำนวน 4 ท่ำน และผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้ำนกลยุทธ์จ�ำนวน 1 ท่ำน

 ทั้งนี้กำรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรท่อง

เที่ยว/กำรพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่น จ�ำนวน 

2 ท่ำน เลือกจำกกำรวิจัยเอกสำรเบ้ืองต้น พบว่ำ

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่ำนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นนัก

วิชำกำรและนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรือบทควำมที่

เกี่ยวข้องกับกำรพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่น

ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจ�ำนวนมำก จึงระบุเจำะจง

ขอสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรท่องเที่ยว/กำร

พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่น จำกนั้นจึงขอให้

ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยแนะน�ำต่อกันไป แต่ท้ังนี้ต้องเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดคือเป็นนักธุรกิจ

หรืออยู่ในหน่วยงำนเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพ�ำนัก

ระยะยำวของชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ จึงได้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในกลุ่มนี้จ�ำนวน 4 ท่ำนท่ีมำจำกสภำอุตสำหกรรม

ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ สมำคมธุรกิจลองสเตย์

ไทย มูลนิธิเชียงใหม่นำนำชำติ หอกำรค้ำจังหวัด

เชียงใหม่ รวมถึง 1 ท่ำนจำกผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มนี้เป็น

เจ้ำของโครงกำรร่วมทุนส�ำหรับคอมมูนิตี้ เซนเตอร์

ส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย 

นอกจำกนี้ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกลยุทธ์ จ�ำนวน 1 ท่ำน 

เลือกแบบแนะน�ำต่อกันมำ โดยเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำน

กลยุทธ์และที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ของสมำคมธุรกิจ

ไทยในกัมพูชำ เพื่อให้มองภำพธุรกิจในมุมกว้ำงขึ้น 

(เนื่องจำกขณะนี้มีโครงกำรลงทุนสร้ำงเมืองญี่ปุ ่น

ส�ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในกัมพูชำ)



ดร.อัญญ์พัศศา จันทร์ชลอ

jsn Journal Special Edition 2017212

 4.1. มุมมองที่มีต่อก�รพำ�นักระยะย�ว

ของช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่ จ�กมุม

มองผู้บริห�รจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ ผู ้ประกอบ

ธุรกิจท่ีพำ�นักระยะย�วสำ�หรับช�วญ่ีปุ่นสูงอ�ยุใน

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และช�วญ่ีปุ่นสูง

อ�ยุที่พำ�นักระยะย�วในจังหวัดเชียงใหม่

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู ้บริหำรจำกหน่วย

งำนภำครัฐ จ�ำนวน 2 ท่ำน ผู ้ประกอบธุรกิจที่

พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัด

เชียงใหม่ จ�ำนวน 7 ท่ำน และผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 

7 ท่ำน พบว่ำผู้ให้สัมภำษณ์ทุกท่ำนเห็นพ้องกันว่ำ 

นักท่องเที่ยวชำวญี่ปุ่นสูงอำยุที่มำพ�ำนักระยะยำว

ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ

สูง มีก�ำลังในกำรใช้จ่ำยพอสมควร มีก�ำลังเงินที่

แน่นอนจำกเงินเกษียณท่ีได้รับ ส่วนในเรื่องกำรใช้

จ่ำยของชำวญี่ปุ่นสูงอำยุนั้น ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุจะไม่

ได้มองแค่ว่ำถูกหรือแพง แต่มองท่ีควำมคุ้มค่ำกับ

เงินที่จ่ำยไป ดังนั้น รำคำจึงไม่ใช่ตัวก�ำหนดที่ส�ำคัญ

มำกไปกว่ำสิ่งที่จ่ำยไปคุ้มกับส่ิงที่ได้รับหรือไม่ คือ

เน้นที่ควำมคุ้มค่ำ (มิติในแง่ของควำมรู้สึก) มำกกว่ำ

รำคำ (มิติในแง่ถูกหรือแพง) ดังนั้นถ้ำเป็นกิจกรรม

ท่ีพึงพอใจก็จะยอมจ่ำยเต็มท่ี นอกจำกนี้ ชำวญ่ีปุ่น

สูงอำยุจะไม่ค่อยคิดมำกกับกำรจ่ำยในระยะสั้น 

เช่น กำรตีกอล์ฟ กำรไปสปำ กำรท่องเที่ยว แต่

ถ้ำเป็นกำรจ่ำยในระยะยำวหรือประจ�ำ ชำวญี่ปุ่น

สูงอำยุจะมีกำรค�ำนวณอย่ำงดี เช่น รำคำสถำนท่ี

พ�ำนักระยะยำว (เพรำะเป็นรำยจ่ำยประจ�ำเดือน)  

ค่ำอำหำรหรือวัตถุดิบท่ีใช้ปรุงอำหำร (เพรำะเป็น

รำยจ่ำยที่เกิดขึ้นทุกวัน)

 อีกทั้งชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุยังเป็นบุคคลที่มี

คุณภำพในแง่ท่ีว่ำมีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย

และกฎระเบียบ สุภำพเรียบร้อย ตรงต่อเวลำมำก 

และดูแลรักษำสุขภำพได้ดีเมื่อเทียบกับผู ้สูงอำยุ

 (2.4) ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุที่มำพ�ำนักระยะยำว 

ในจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 5 ท่ำน เกณฑ์ในกำร

เลือกคือเป็นชำวญี่ปุ่นที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป 

และพ�ำนักอยู่ในเชียงใหม่ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 

เดือน โดยมีล่ำมภำษำญี่ปุ่นเป็นผู้ช่วยแปลในกำร

สัมภำษณ์ โดยผู้ให้สัมภำษณ์เป็นชำย 4 ท่ำน และ

เป็นหญิง 1 ท่ำน อำยุผู้ให้สัมภำษณ์ท่ีน้อยที่สุดคือ 

60 ปี และอำยทุีม่ำกท่ีสดุคือ 74 ปี ระยะเวลำท่ีพ�ำนัก 

ระยะยำวในจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อกัน ระยะเวลำ

ที่น้อยที่สุดคือ 6 ปี ระยะเวลำที่มำกที่สุดคือ 13 ปี

 ทั้งน้ีเน่ืองจำกชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุในจังหวัด

เชียงใหม่จะค่อนข้ำงอยู่เป็นกลุ่มเฉพำะ จึงได้รับ

กำรแนะน�ำจำกสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ 

ให้ไปขอสัมภำษณ์กลุ่ม Chiang Mai Long-stay 

Life Club (CLL) ซ่ึงเป็นชมรมผู้สูงอำยุชำวญ่ีปุ่น

ในจังหวัดเชียงใหม่ (ที่เป็นทำงกำร) ซึ่งมีจ�ำนวน

สมำชิกกว่ำ 150 ท่ำน ผู ้สัมภำษณ์จึงขอท�ำกำร

สัมภำษณ์ประธำนชมรม CLL แบบเจำะจงลงไป 

รวมถึงสัมภำษณ์สมำชิกชมรม CLL อีก 1 ท่ำน เป็น

จ�ำนวนชำวญี่ปุ่นสูงอำยุที่พ�ำนักระยะยำวในจังหวัด

เชียงใหม่ ที่ตำมเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นและเป็น

สมำชิก CLL จ�ำนวน 2 ท่ำน ส่วนชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ

ที่พ�ำนักระยะยำวในจังหวัดเชียงใหม่ อีก 3 ท่ำน

ไม่ได้เป็นสมำชิก CLL โดยได้รับกำรแนะน�ำแบบ

บอกต่อกันมำจำกผู้ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้

เพ่ือเป็นกำรกระจำยข้อมูลกันระหว่ำงผู้เป็นสมำชิก

และผู้ไม่เป็นสมำชิกของชมรม CLL ด้วย

4. ผลก�รศึกษ�
 จำกกำรศึกษำ “มุมมองและแนวโน้มของ

ธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุใน

จังหวัดเชียงใหม่” ได้ผลกำรศึกษำดังต่อไปนี้
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มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะย�วสำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

ชำติอื่น ประกอบกับทำงญ่ีปุ ่นเองมีนโยบำยให้

ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุไปพ�ำนักระยะยำวในต่ำงประเทศ 

อันเนื่องมำจำกญี่ปุ ่นมีค่ำครองชีพที่สูงมำก และ

จ�ำนวนประชำกรชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

จึงท�ำให้ชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุมีควำมต้องกำรจะย้ำย

ถิ่นฐำนไปพ�ำนักระยะยำวในต่ำงประเทศสูงมำก ซ่ึง

จังหวัดเชียงใหม่สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำร

ได้ดีในระดับหน่ึง สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน

กับกำรวิจัยเอกสำรของ Muramatsu (2011); กำร 

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.); กรกช นิม่กิตตคิณุ, 

บุญชัย อรรถสกุลชัย และอรุณรัตน์ บัวเผียน 

(2550); จันจิรำ ตันตยำนุสรณ์ (2552); โมโมโกะ 

ทำกิซำวะ (2549); จีรพร ศรีวัฒนำนุกูลกิจและ 

เศกสิน ศรีวัฒนำนุกูลกิจ (2547) และสุดปรำรถนำ 

ดวงแก้ว (2557) ท้ังน้ีอำจเป็นเพรำะกลุ ่มชำว

ญ่ีปุ่นสูงอำยุเป็นลูกค้ำชั้นดีมีคุณภำพสูง เป็นลูกค้ำ

กลุ ่มส�ำคัญส�ำหรับกำรพ�ำนักระยะยำวในจังหวัด

เชียงใหม่ และมีรูปแบบกำรใช้ชีวิต รวมถึงกำรเลือก

ที่พ�ำนักค่อนข้ำงแน่นอน มีลักษณะควำมช่ืนชอบ

และกำรเลือกสถำนที่ปลำยทำงค่อนข้ำงชัดเจน  

ดังนั้นผลกำรวิจัยจึงออกมำไปในทิศทำงเดียวกัน

 นอกจำกนี้ ผู้ให้สัมภำษณ์ยังเห็นพ้องอีก

ด้วยว่ำ จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภำพและควำมเหมำะ

สมในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของชำวญี่ปุ ่น

สูงอำยุในเรื่องกำรพ�ำนักระยะยำวได้เป็นอย่ำงดี 

เพรำะจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยว

และเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรศึกษำ 

กำรคมนำคม มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ค่อนข้ำงครบ

ถ้วน มีควำมเจริญ ควำมสะดวกสบำย ค่ำครองชีพ 

ไม่สูงมำกนัก มีธรรมชำติและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ผู ้คนในท ้องถิ่นมีอัธยำศัยน�้ำใจดีงำม มีควำม 

เป็นมิตรและอยู่ร่วมกันกับควำมหลำกหลำยทำง

วัฒนธรรมได้เป็นอย่ำงดี

 อย ่ำงไรก็ดี  สิ่ ง ท่ี ผู ้ ให ้สัมภำษณ์อำจมี 

ควำมเห็นแตกต่ำงกันบ้ำง ได้แก่ ตลำดกลุ่มชำวญี่ปุ่น 

สงูอำย ุนัน่คอืในขณะท่ีผูป้ระกอบธรุกิจท่ีพ�ำนักระยะ 

ยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ 

จ�ำนวน 7 ท่ำน และผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 6 ท่ำน 

(จำกจ�ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่ำน) เห็นว่ำ ในปัจจุบัน 

กลุ ่มชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุเป็นกลุ ่มตลำดระดับกลำง 

ที่ส ่วนใหญ่อำศัยเงินบ�ำนำญเกษียณอำยุในกำร 

ด�ำรงชีพ ดังนั้นจึงประหยัดค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำน เช่น 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับที่พ�ำนักระยะยำว ซึ่งโดยส่วนมำก 

ชำวญีปุ่่นสงูอำยจุะนยิมเช่ำอำคำรชุด (คอนโดมเินยีม) 

หรือแมนช่ัน (อพำร์ทเมนต์) มำก เนื่องจำกมักอยู่

ในท�ำเลใจกลำงเมือง เดินทำงสะดวก และมีนิสัย

เคยชินกับกำรอำศัยอยู่ในอำคำร มำกกว่ำเช่ำบ้ำน

เป็นหลัง มีชำวญี่ปุ่นสูงอำยุส่วนน้อย ที่ซื้อห้องชุด

เป็นของตัวเองเลย นอกจำกนี้ ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุนิยม

ท�ำอำหำรรับประทำนเอง (สถำนท่ีพ�ำนักระยะยำว

จึงมักจะมีพื้นที่ท�ำครัวหรืออุปกรณ์ในห้องครัวให้

เช่น ไมโครเวฟ เตำไฟฟ้ำ เป็นต้น) ซึ่งชำวญี่ปุ่นสูง

อำยุนิยมไปจ่ำยของในตลำดสดมำกข้ึน เพ่ือลดค่ำ

ใช้จ่ำยที่ไม่จ�ำเป็น กำรเดินทำงในเมืองก็ใช้บริกำร

รถบริกำรสำธำรณะ (รถแดง) เป็นต้น แต่ในขณะ

เดียวกัน ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุกลับใช้จ่ำยเต็มที่กับควำม

สุขส�ำรำญใจของตนเช่น กำรไปเล่นกอล์ฟ กำรไป 

สปำ กำรไปท่องเที่ยว เป็นต้น กล่ำวโดยสรุปคือ ชำว 

ญี่ปุ่นสูงอำยุกลุ่มระดับกลำงจะประหยัดค่ำใช้จ่ำย

พื้นฐำนทั่วไป แต่จะใช้จ่ำยเต็มที่กับสิ่งที่ผ่อนคลำย 

และจะใช้จ่ำยต่อเมื่อรู ้สึกว่ำคุ ้มค่ำกับเงินที่จ ่ำย

ไป แม้อำจจะดูรำคำสูงไปบ้ำงส�ำหรับคนพื้นเมือง 

หำกแต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำครองชีพท่ีญี่ปุ่นแล้ว 

รำคำท่ีคนญี่ปุ่นจ่ำยในจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นรำคำ

ท่ีคนญ่ีปุ่นรับได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงำนศึกษำเรื่อง

ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรท่องเท่ียว
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ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่พ�ำนักระยะยำวในจังหวัด

เชียงใหม่ที่พบว่ำ ปัจจัยเกี่ยวกับอำยุ สถำนภำพ 

กำรรับข้อมูลจำกสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้อ�ำนวยควำมสะดวก

ในกำรท่องเที่ยว ค่ำใช้จ่ำยและกำรเปรียบเทียบ

รำคำสินค้ำและบริกำรมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรม

กำรจ่ำยเงิน (วำรัชต์ มัธยมบุรุษ, 2552) ในขณะท่ี

ผู้ทรงคุณวุฒิเพียงท่ำนเดียวและผู้บริหำรจำกหน่วย

งำนภำครัฐทั้ง 2 ท่ำน มีควำมเห็นตรงกันว่ำตลำด

กลุ่มชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่เป็นตลำด

ระดับกลำงขึ้นบน เนื่องจำกเห็นว่ำ ชำวญี่ปุ่นสูงอำย ุ

มีก�ำลังเงินสูงมำก มีกำรเก็บออมเงินเป็นอย่ำงด ี

และมีก�ำลังในกำรใช้จ่ำยสูง ในขณะที่ค่ำครองชีพ

ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่สูงมำกนักเมื่อเทียบกับญ่ีปุ่น  

แต่ทั้งนี้ ผู้ศึกษำมีควำมเห็นว่ำ สำเหตุที่ผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่ำนน้ีมองว่ำชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุเป็นตลำดระดับกลำง

ข้ึนบน เนื่องจำกท่ำนมีควำมเช่ือมั่นและเป็นผู้ร่วม

ลงทุนกับนักลงทุนชำวญี่ปุ ่น ที่จะสร้ำงคอมมูนิตี้

ครบวงจรส�ำหรับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุขึ้นเป็นแห่งแรก

ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นโครงกำรลงทุนขนำด

ใหญ่ โดยจะมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกพรั่งพร้อมและ

หรูหรำส�ำหรับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุ ในขณะที่ผู้บริหำร

จำกหน่วยงำนภำครัฐทั้ง 2 ท่ำนมีทัศนคติเป็น

บวก มองกลุ่มชำวญี่ปุ่นสูงอำยุมีเงินเก็บมำกและมี

อ�ำนำจในกำรใช้จ่ำยสูง

 ดังนั้น ในมุมมองของผู้บริหำรจำกหน่วย

งำนภำครัฐ ผู ้ประกอบธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญ่ีปุ ่นสูงอำยุ และผู ้ทรงคุณวุฒิต ่ำง

เห็นพ้องกันว่ำจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภำพและ

ควำมพร้อมส�ำหรับกำรรองรับกำรพ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ และกำรพ�ำนักระยะยำวจะ

เป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมเพรำะจะเกี่ยวพัน

กับกำรใช้จ่ำยในหลำยๆ ส่วน เช่น ร้ำนอำหำร กำร

ท่องเที่ยว กอล์ฟ สปำ และระยะเวลำที่อยู่นำนขึ้น 

ย่อมเก่ียวพันกับเงินที่จะใช้จ่ำยในกำรพ�ำนักระยะ

ยำวมำก ยิ่งข้ึน แต่กระนั้น ยังมีควำมคิดเห็นแตก

ต่ำงกันบ้ำง ในแง่กลุ่มลูกค้ำชำวญี่ปุ่นสูงอำยุระดับ

กลำงหรือระดับกลำงขึ้นบน

 จำกกำรสัมภำษณ ์ชำวญี่ ปุ ่ นสู งอำยุ 

จ�ำนวน 5 ท่ำน เป็นชำย 4 ท่ำน หญิง 1 ท่ำน ที่

มีอำยุตั้งแต่ 60-74 ปี และพ�ำนักระยะยำวใน

จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ 6-13 ปี และหนึ่งใน 5 ท่ำน

นี้เป็นประธำนชมรม Chiang Mai Long-stay Life 

Club (CLL) ซึ่งถือว่ำเป็นชมรมส�ำหรับชำวญี่ปุ่นผู้

สูงอำยุที่มีขนำดใหญ่ที่สุด มีสมำชิกประจ�ำประมำณ 

150 คน โดยผู้ให้สัมภำษณ์ได้ให้ข้อมูลว่ำ ชำวญี่ปุ่น

สูงอำยุโดยทั่วไป จะมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำก่อนกำร

เกษียณ มีกำรเตรียมควำมพร้อมก่อน โดยพิจำรณำ

จำกหลำยๆ ปัจจัย ทั้งในด้ำนค่ำครองชีพ ภำษำ 

วัฒนธรรม สังคม ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ต่ำงๆ ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุบำงคนที่จะเกษียณอำยุและ

มีควำมพร้อมเรื่องเงินท่ีใช้หลังเกษียณ ก็จะนิยม

ไปฮำวำย แคนำดำ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ 

จัดได้ว่ำเป็นท่ีหมำยระดับบน แต่ถ้ำมีควำมพร้อม

เรื่องกำรเงินในระดับกลำงๆ จะคิดถึงไทยหรือ

มำเลเซีย แต่เน้นเรื่องรำคำค่ำใช้จ่ำยในกำรครองชีพ

เป็นพิเศษ ก็จะคิดถึงเวียดนำมหรือกัมพูชำเป็นต้น 

ส�ำหรับผู้ให้สัมภำษณ์ทั้ง 5 ท่ำน ก่อนตัดสินใจเลือก

มำพ�ำนักระยะยำวท่ีจังหวัดเชียงใหม่น้ัน ทุกคนจะ

ต้องหำข้อมูลก่อน โดยพิจำรณำรอบด้ำน บำงคนหำ

ข้อมูลจำกเพื่อนฝูงท่ีมำอยู่ บำงคนติดต่อผ่ำนบริษัท

ญี่ปุ่น ผ่ำนนำยหน้ำ บำงคนหำข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

เพื่อเปรียบเทียบหลำยๆ ประเทศ และบำงคนมำ

ลองพ�ำนักอำศัยก่อนจะมำอยู่จริงๆ 

 สำเหตุท่ีต้องออกมำพ�ำนักระยะยำวใน

ต่ำงประเทศนั้น ผู้ให้สัมภำษณ์ให้ข้อมูลว่ำสำเหตุ

หลักเลยคือค่ำครองชีพท่ีญี่ปุ่นสูงมำก รวมถึงกำร



215jsn Journal Special Edition 2017

มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะย�วสำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

ที่เศรษฐกิจที่ญี่ปุ ่นถดถอยเป็นเวลำนำนติดต่อกัน

มำหลำยปี ส่งผลให้เงินเกษียณอำยุจำกเดิมที่เคย 

ได้ร้อยละ 100 ปัจจุบันเหลือเพียงร้อยละ 70 โดย

อีกร้อยละ 30 ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุจะต้องเป็นผู้แบกรับ 

ภำระเองเช่นค่ำรกัษำพยำบำลส่วนเกนิ อกีทัง้รฐับำล 

ญ่ีปุ่นยังชะลอกำรจ่ำยเงินบ�ำนำญออกไป กล่ำวคือ

เกษียณอำยุท่ี 60 ปี แต่จะเร่ิมจ่ำยบ�ำนำญเมื่ออำยุ 

65 ปีเป็นต้น

 เหตุผลทำงด ้ำนสภำพแวดล ้อมหรือ 

ทำงกำยภำพท่ีชำวญี่ปุ่นสูงอำยุเลือกมำพ�ำนักระยะ

ยำวในจังหวัดเชียงใหม่ เพรำะมีค่ำครองชีพที่ไม่สูง

มำก แต่ได้คุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถหำวัตถุดิบหรือ

อำหำรที่ส่งตรงจำกญ่ีปุ่นได้โดยง่ำย มีธรรมชำติที่

งดงำม มีทั้งภูเขำ แม่น�้ำ อำกำศที่ใกล้เคียงกับญี่ปุ่น

ในบำงฤดู แต่อบอุ่นกว่ำ เพรำะที่ญี่ปุ่นในฤดูหนำว 

จะหนำวมำกและส่งผลกระทบต่อสุขภำพ โดย

เฉพำะสุขภำพของผู้สูงอำยุ นอกจำกน้ี ยังมีต้นไม้

ใหญ่ มีควำมร่มรื่น มีต้นไม้ในตัวเมือง มีควำมสงบ

เงียบ เหมำะแก่กำรใช้ชีวิต แต่ในขณะเดียวกันก็มี

ควำมสะดวกสบำยแบบสังคมเมืองผสมผสำนเข้ำ

ด้วยกัน กิจกรรมที่ชำวญี่ปุ่นชื่นชอบมำกและรำคำ

ไม่แพงเช่น สนำมกอล์ฟ จะมีค่ำบริกำรถูกกว่ำใน

ญี่ปุ่นถึง 3-4 เท่ำ กำรคมนำคมสะดวก มีสนำมบิน

นำนำชำติ มีโรงพยำบำลทั้งของรัฐและเอกชนท่ี

ได้มำตรฐำน โรงพยำบำลเอกชนหลำยแห่งมีล่ำม

ภำษำญี่ปุ่นไว้คอยบริกำรในเรื่องกำรสื่อสำรเช่น โรง

พยำบำลเชียงใหม่รำม โรงพยำบำลรำชเวช และโรง

พยำบำลลำนนำ

 ส่วนเหตุผลทำงด้ำนสังคมที่ชำวญี่ปุ ่น 

สูงอำยุเลือกมำพ�ำนักระยะยำวในจังหวัดเชียงใหม่

ได้แก่ ผู้คนมีอัธยำศัยดี ไม่กีดกันหรือปฏิเสธชำวต่ำง

ชำติ อีกทั้งมีควำมเป็นเอเซียด้วยกัน มีวัฒนธรรม

ใกล้เคียงกันในบำงแง่มุม ส่งผลให้ไม่ต้องปรับตัว

มำกนัก มีควำมปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆ  

ในประเทศอืน่ มวัีฒนธรรมประเพณทีีง่ดงำมน่ำชืน่ชม  

มโีบรำณสถำน วดัวำอำรำม และหำกเป็นชำวครสิต์ก็ม ี

โบสถ์ทัง้คำทอลกิและโปรแตสแตนท์ มปีระวตัศิำสตร์ 

ท่ีเก่ียวพันกับญ่ีปุ่น รวมถึงมีกิจกรรมต่ำงๆ ในเลือก

ท�ำ ผ่อนคลำย หรือพัฒนำตนเอง เพรำะชำวญี่ปุ่น

สูงอำยุเป็นกลุ ่มคนที่มีเวลำว่ำงมำกพอในกำรท�ำ

กิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่ตนพึงพอใจ

 นอกจำกนี้ ผู้ให้สัมภำษณ์ทุกท่ำนเสริมว่ำ 

พวกเขำตั้งใจจะพ�ำนักระยะยำวท่ีจังหวัดเชียงใหม่

ไปตลอด แต่ถ้ำเมื่อใด ที่สุขภำพของตนหรือของ

คู ่ครองเริ่มแย่ เริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ก็ตั้งใจ

จะย้ำยกลับประเทศ ไปพักท่ีบ้ำนพักคนชรำแทน 

ยกเว้นผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนหนึ่งท่ีต้ังใจจะอยู่ท่ีจังหวัด

เชียงใหม่ไปตลอด เพรำะได้แต่งงำนกับภรรยำคน

ไทยและตั้งใจจะลงหลักปักฐำนที่นี่

 อำจกล่ำวได้ว่ำ ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุท่ีพ�ำนัก

ระยะยำวในจังหวัดเชียงใหม่จะค�ำนึงถึงปัจจัยทำง

ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมประกอบกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Yoshida (2015) และ

สุดปรำรถนำ ดวงแก้ว (2557)

 4.2. แนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะ

ย�วสำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู ้บริหำรจำกหน่วย

งำนภำครัฐ จ�ำนวน 2 ท่ำน ผู้ประกอบกำรธุรกิจที่

พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัด

เชียงใหม่ จ�ำนวน 7 ท่ำน และผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 

7 ท่ำน ทุกคนเห็นพ้องว่ำ ว่ำธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุนั้น ตัวสถำนที่พ�ำนักระยะ

ยำว (สถำนที่ประกอบธุรกิจ) เป็นจุดขำยที่ส�ำคัญจุด

หนึ่งในกำรตัดสินใจเลือกพักที่ใดที่หนึ่ง ถือได้ว่ำเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องขำยตัวเองให้ผ่ำนก่อน ซ่ึงชำวญ่ีปุ่น
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สูงอำยุจะมุ่งเน้นที่ “ควำมคุ้มค่ำกับรำคำ” กล่ำวคือ 

ไม่ใช่แค่มิติรำคำที่พักถูกหรือแพง หำกแต่เป็นควำม

คุ้มค่ำกับเงินที่จะต้องจ่ำยไป กล่ำวคือ ในระดับ

รำคำที่พักขนำดน้ี มีบริกำรหรือสิ่งอ�ำนวยควำม

สะดวกใดให้บ้ำงเช่น ขนำดของห้อง เฟอร์นิเจอร์ 

สิ่ งอ�ำนวยควำมสะดวกเช ่นอ ่ำงอำบน�้ ำ  ครัว  

เครือ่งปรับอำกำศ น�ำเสนอ แต่ละสถำนทีป่ระกอบธุรกจิ 

ที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัด

เชียงใหม่ จะพยำยำมสร้ำงจุดเด่นและน�ำเสนอเพื่อ

ให้ลูกค้ำเลือกตรงกับควำมต้องกำรของตนมำกที่สุด

เช่น บำงคนต้องกำรควำมสะดวกสบำย กำรตกแต่ง

สถำนท่ีสวยงำม ควำมเป็นส่วนตัวสงบสุข หรือมี

กำรสร้ำงบรรยำกำศเสมือนเป็นบ้ำนจริงๆ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ ท�ำเลที่ตั้งก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อ

กำรตัดสินใจเลือกพ�ำนักของชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุด้วย

เช่น อยู่ใจกลำงเมือง เดินทำงสะดวก หรืออยู่ในท่ี

สงบเงียบ ไม่พลุกพล่ำน เป็นต้น

 ในส่วนของท�ำเลที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับ

ชำวญ่ีปุ ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม ่ ย ่ำนที่มี

ศักยภำพเติบโตได้ดีส�ำหรับตลำดชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุ

ที่มีรำยได้ปำนกลำงคือ ย่ำนถนนห้วยแก้ว ซึ่งใกล้

ภูเขำ (ดอยสุเทพ) เห็นทิวทัศน์ธรรมชำติ เงียบสงบ 

เป็นถนนสำยหลักที่มีรถรับจ้ำง (รถแดง) ให้บริกำร 

สำมำรถเดินทำงไปมำสะดวก มีที่พ�ำนักระยะยำว

จ�ำนวนมำกให้เลือก ใกล้ตลำด ร้ำนค้ำ และห้ำง

สรรพสินค้ำ รวมถึงเป็นแหล่งที่ชำวญี่ปุ่นนิยมพ�ำนัก

อำศัย และย่ำนถนนช้ำงคลำน ซึ่งอยู ่กลำงเมือง 

กำรเดินทำงสะดวก ใกล้ตลำด ร้ำนค้ำ และเป็น

แหล่งที่ชำวญี่ปุ่นนิยมพ�ำนักอำศัยอยู่มำกเช่นกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับงำนศึกษำของ จันจิรำ ตันตยำนุสรณ์ 

(2552)

 ผู้ให้สัมภำษณ์ทุกท่ำนเห็นตรงกันว่ำ ธุรกิจ

ที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัด

เชียงใหม่มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง อันเนื่อง

มำจำกปัจจัยภำยในประเทศญ่ีปุ่นเอง (ทำงด้ำน

เศรษฐกิจและสังคม) และปัจจัยภำยนอกท่ีส่งเสริม

ของจังหวัดเชียงใหม่ (ควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ 

สำมำรถตอบสนองได้ทั้งควำมสะดวกสบำยแบบ

เมืองใหญ่และควำมมีธรรมชำติ วัฒนธรรมที่งดงำม 

ซ่ึงสำมำรถผสมผสำนกันได้อย่ำงดี) ดังท่ีได้กล่ำวมำ

ในเบื้องต้น

 นอกจำกนี้ ผู้ประกอบธุรกิจท่ีพ�ำนักระยะ

ยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ 7 

ท่ำน และผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่ำน เห็นว่ำตลำดลูกค้ำ

กลุ่มชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่คือ กลุ่ม

ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุที่มีรำยได้จำกเงินเกษียณจำกญี่ปุ่น 

จะเป็นกลุ่มลูกค้ำปำนกลำง มีจ�ำนวนเงินต่อเดือน

ที่แน่นอน แต่จะระมัดระวังค่ำใช้จ่ำย เพรำะเงิน

เกษียณที่ได้น้อยลง จึงจ�ำเป็นต้องใส่ใจกับรำยจ่ำย

ประจ�ำ (เช่นค่ำเช่ำที่พ�ำนักระยะยำวและค่ำใช้จ่ำย

ประจ�ำวัน) และใส่ใจเลือกสถำนท่ีพ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับตนให้ “คุ้มค่ำ” ที่สุด อีกทั้งในปัจจุบันมี

อสังหำริมทรัพย์เกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมำกในจังหวัด

เชียงใหม่ จนท�ำให้เกิดภำวะอสังหำริมทรัพย์ส่วน

เกิน (Over-supply real estate) บำงส่วนจึงมีกำร

ดัดแปลงเป็นสถำนประกอบธุรกิจในกำรให้บริกำร

ที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุ ท�ำให้

ตลำดส�ำหรับรองรับกำรพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับ

ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุที่เป็นกลุ่มระดับกลำงมีจ�ำนวนเพิ่ม

มำกขึ้น เนื่องจำกเล็งเห็นศักยภำพของก�ำลังกำรใช้

จ่ำยชองชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ ท�ำให้ธุรกิจท่ีพ�ำนักระยะ

ยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ มี

แนวโน้มเติบโตข้ึน มีทำงเลือกให้กลุ่มชำวญี่ปุ่นสูง

อำยุเลือกมำกข้ึน แต่กระนั้น จำกกำรสัมภำษณ์ผู้

ประกอบกำรธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำว

ญ่ีปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ท้ัง 7 ท่ำน ต่ำง
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มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะย�วสำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่

ให้ควำมเห็นตรงกันว่ำ สถำนที่พ�ำนักระยะยำว

ส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุจะไม่แข่งขันกันเร่ืองรำคำ

เลย หำกแต่น�ำเสนอรำคำที่คุ ้มค่ำกับค่ำเช่ำหรือ

รำคำขำยขำดเป็นกรรมสิทธิ์ โดยน�ำเสนอจุดเด่น

ของแต่ละสถำนที่เช่น สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ท�ำเล 

กำรบริกำรต่ำงๆ เป็นต้น และทุกแห่งที่เน้นลูกค้ำ

ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุ จะมีพนักงำนอย่ำงน้อย 1 คนที่

สำมำรถส่ือสำรเป็นภำษำญี่ปุ ่นได้ประจ�ำอยู่เสมอ 

นั่นแสดงให้เห็นว่ำ สถำนประกอบธุรกิจท่ีพ�ำนัก

ระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุจะมุ ่งเน้นกำร

บริกำรและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มำกกว่ำ

จะแข่งขันกันเรื่องรำคำ รวมทั้งพยำยำมพัฒนำส่วน

ต่ำงๆ ให้ดีขึ้นและตอบสนองควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำชำวญี่ปุ่นสูงอำยุได้มำกขึ้น

 ในขณะที่ผู ้บริหำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

2 ท่ำน และผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่ำนเห็นว่ำ กลุ่มชำว

ญ่ีปุ่นสูงอำยุที่ตั้งใจจะมำพ�ำนักระยะยำวในจังหวัด

เชียงใหม่เป็นกลุ่มตลำดระดับกลำงขึ้นบน เป็นคนมี

ฐำนะดี มีศักยภำพในกำรใช้จ่ำย และจะใช้จ่ำยเต็ม

ที่ เนื่องมำจำกค่ำครองชีพยังไม่สูงมำกหำกเทียบกับ

ญ่ีปุ่น ซ่ึงจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภำพมำกพอในกำร

ดึงกลุ่มชำวญี่ปุ่นสูงอำยุระดับบนมำพ�ำนักระยะยำว

ในจังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่ำกลุ่มชนชั้นกลำงที่เกษียณ 

อำย ุจะมเีงนิเกษยีณต่อเดือนต้ังแต่ 40,000 บำทขึน้

ไป เป็นกลุ่มลูกค้ำกลุ่มส�ำคัญและมีจ�ำนวนมำก แต่

ในอีกมุมหนึ่ง จะมีกลุ่มชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุที่เคยเป็น

ระดับผู้บริหำร จะมีเงินเกษียณอำยุตั้งแต่ 150,000 

บำทขึ้นไป ซึ่งกลุ่มนี้มีก�ำลังซื้อสูง นอกจำกจะมีเงิน

บ�ำนำญแล้ว ยังมีเงินออมส่วนตัวอีก และมีค่ำนิยม

ที่ว่ำ จะใช้เงินเยนสุดท้ำยให้กับตัวเอง โดยไม่จ�ำเป็น

ต้องเก็บไว้ให้ลูกหลำน แม้ว่ำกลุ่มนี้จะมีจ�ำนวนน้อย

กว่ำกลุ่มแรก แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีศักยภำพสูง ซ่ึงทั้งผู้

บริหำรภำครัฐ 2 ท่ำนและผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่ำน ต่ำง

เห็นว่ำควรจะสร้ำงสถำนท่ีพ�ำนักระยะยำวเพิ่มเพื่อ

รองรับคนกลุ่มนี้ต่อไป เพรำะมีอ�ำนำจในกำรใช้จ่ำย

สูงมำก

 อนึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สัมภำษณ์เรื่องกำร

ขยำยตลำดส�ำหรับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุไปกลุ่มตลำด

ระดับบน เป็นประธำนกรรมกำรบริษัทท่ีก�ำลังมี

โครงกำรก่อสร้ำงคอมมูนิตี้ส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุ

โดยเฉพำะขึ้นชื่อ Hospica Villa ซ่ึงเป็นโครงกำร

ร่วมทุนระหว่ำงนักลงทุนชำวไทยและนักลงทุนชำว

ญี่ปุ ่น จะเป็นโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่เพื่อสร้ำง

คอมมูนิตี้ท่ีรวบรวมควำมสะดวกสบำยอย่ำงครบ

วงจรส�ำหรับชำวญี่ปุ ่นสูงอำยุโดยเฉพำะ มีพร้อม

ทั้งควำมสะดวกสบำย ควำมหรูหรำ ส่วนตัว โดย

จะมุ่งเน้นรองรับตลำดระดับบนโดยเฉพำะเพรำะ

เป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อสูงมำก โครงกำรนี้เมื่อสร้ำง

เสร็จแล้ว (ประมำณปลำยปี พ.ศ. 2562) จะถือได้

ว่ำเป็นคอมมูนิตี้ส�ำหรับชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุแห่งแรกใน

ประเทศไทยเลยทีเดียว และจะถือว่ำเป็นกำรขยำย

ตลำดชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุจำกตลำดระดับกลำงไปสู ่

ตลำดระดับบนด้วย ประกอบกับผู้บริหำรจำกหน่วย

งำนภำครัฐทั้ง 2 ท่ำนมองภำพตลำดญี่ปุ่นเป็นตลำด

มีก�ำลังซื้อสูง มีศักยภำพในกำรใช้จ่ำยมำก ดังนั้นทั้ง 

3 ท่ำนจึงเห็นศักยภำพและแนวโน้มท่ีสดใสส�ำหรับ

กลุ่มตลำดลูกค้ำญี่ปุ่นสูงอำยุระดับบน

 ในส่วนของภำครัฐและภำคเอกชน ต่ำง

ก็มีร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำว

อย่ำงต่อเนื่องในหลำยๆ ด้ำน เช่น ภำครัฐก�ำลังร่ำง

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำน

ท่ีพ�ำนักระยะยำวอยู่ กำรก�ำหนดยุทธศำสตร์หรือ

แผนแม่บทพัฒนำธุรกิจ Long Stay ปี พ.ศ. 2560-

2564 กำรจัดสัมมนำกำรพัฒนำธุรกิจ Long Stay 

ภำคเหนือเพื่อรองรับผู้พ�ำนักระยะยำวนำนำชำติ 

(กรวรรณ สังขกร, 2559ก, 2559ข) กำรจัด Road 
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Show เพ่ือน�ำเสนอที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับ 

ชำวญ่ีปุ่นสูงอำยุที่จะมำพ�ำนักระยะยำวในจังหวัด

เชียงใหม่ โดยกำรไปออกงำน Long Stay Fair ที่

ญี่ปุ่น รวมถึงกำรที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักกำร

ให้ขยำยวีซ่ำพ�ำนักระยะยำว (Long Stay Visa) 

จำกเดิมที่ให้ชำวต่ำงชำติเพียงครั้งละ 1 ปี เป็น 10 

ปี ส�ำหรับ 14 ประเทศ (รวมถึงญี่ปุ่นด้วย) โดยให้

กระทรวงมหำดไทยไปด�ำเนินกำรแก้ไขกฎหมำย

ที่เกี่ยวเนื่องกัน (ส�ำนักข่ำวอิศรำ, 2559) ซึ่งจะ

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรต่อวีซ่ำส�ำหรับชำวญ่ีปุ่น

สูงอำยุมำกขึ้น รวมถึงข้อมูลจำกผู ้ทรงคุณวุฒิ 2 

ท่ำนที่เชียงใหม่ก�ำลังจะมีโครงกำรก่อสร้ำงสนำม

บินจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองข้ึน รวมถึงกำรอยู่ใน

ระหว่ำงกำรติดต่อประสำนงำนกับสำยกำรบินญี่ปุ่น 

เพื่อสร้ำงเส้นทำงบินใหม่ระหว่ำงเมืองต่ำงๆ ใน

ญี่ปุ่นกับเชียงใหม่เพิ่มขึ้นด้วย

 ดงันัน้ อำจกล่ำวสรปุได้ว่ำแนวโน้มหลกัของ 

ธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูงอำยุใน 

จงัหวดัเชียงใหม่ ยงัคงเป็นกลุม่ลกูค้ำญีปุ่น่ระดบักลำง 

(ซ่ึงเป็นตลำดขนำดใหญ่) แต่ก็มีแนวโน้มใหม่ท่ี

ขยำยตลำดไปสู่กลุ่มลูกค้ำญี่ปุ่นระดับบนซ่ึงมีก�ำลัง

ซื้อสูงด้วย ฉะนั้นธุรกิจที่พ�ำนักระยะยำวส�ำหรับ

ชำวญี่ปุ่นสูงอำยุในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีแนวโน้มที่

สดใส อันเนื่องมำจำกปัจจัยเอื้อต่ำงๆ ของจังหวัด

เชียงใหม่เอง รวมถึงกำรมีควำมร่วมมือระหว่ำงภำค

รัฐและภำคเอกชนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและ

รองรับธุรกิจท่ีพ�ำนักระยะยำวส�ำหรับชำวญี่ปุ่นสูง

อำยุในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีควำมเติบโตต่อไป
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มุมมองและแนวโน้มของธุรกิจที่พำ�นักระยะย�วสำ�หรับช�วญี่ปุ่นสูงอ�ยุในจังหวัดเชียงใหม่
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นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรชั้นนำา
ของประเทศญี่ปุ่น ผ่านโครงการ SEND PROGRAM

 คำ� สำ�คัญ
SEND  PROGRAM , 
ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล ก ร 
ชั้ น น� า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
ญี่ปุ ่น, นโยบายปฏิรูป
การศึกษา, นักศึกษา
ต่างชาติ

บทคัดย่อ

 โลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี

สารสนเทศและการแข่งขันที่ไร้พรมแดน กระแสของโลกท�าให้

การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรง ทิศทางการลงทุนและตลาด

ทางการค้าเปลี่ยนแปลงสู ่ภูมิภาคเอเชีย ทรัพยากรบุคคลที่มี

คุณภาพทันกับกระแสของโลกก�าลังเป็นที่ต้องการของทุกประเทศ 

ญี่ปุ่นตระหนักดีถึงความจริงดังกล่าว จึงเร่งสร้างบุคลากรชั้นน�าที่

สามารถตอบสนองความต้องการของโลกยุคใหม่ ด้วยการปฏิรูป

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล เน้นการประสาน

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศโดยเฉพาะใน

ประเทศอาเซียน รับนักศึกษาต่างชาติท่ีมีความสามารถเข้าศึกษา

ในประเทศญ่ีปุ่นและส่งนักศึกษาญ่ีปุ่นไปศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ชั้นน�าในต่างประเทศ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์

ในการพัฒนาบุคลากรช้ันน�าของประเทศญ่ีปุ่นผ่านนโยบายทางการ

ศึกษาโดยมีโครงการ SEND PROGRAM เป็นกรณีศึกษา และหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ัง

ไทยและญี่ปุ่น และสามารถน�าไปปรับปรุงการท�างานเพื่อพัฒนา

บุคลากรของตนต่อไป โครงสร้างของบทความมีดังนี้ 1 ภาพรวม 

เ ก่ียวกับนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลกร 

ชั้นน�าของประเทศญี่ปุ่นด้วยกลยุทธ์การส่งนักศึกษาญี่ปุ่นและรับ

นักศึกษาต่างชาติแบบมุ่งเป้า 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

โครงการภายใต้นโยบายดังกล่าว โดยมีโครงการ SEND PROGRAM 

เป็นกรณีศึกษา 3 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
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Abstract

 The world has entered the 21st 

century, an era defined by information 

technology and global competition. The 

global megatrend is intensifying business 

competition. As trade and investment are 

turning to the Asia-Pacific region for new 

opportunities, qualified personnel with 

global perspectives are increasingly sought 

after by employers from any country. 

Recognizing such ongoing developments, 

Japan, through education reform, has 

placed increasing emphasis on developing 

qua l i t y  pe r sonne l  t ha t  c an  mee t  

the world’s emerging challenges by  

internationalizing its university-level 

education, focusing on cooperation with 

leading foreign institutions-particularly  

those in ASEAN countries-and welcoming 

talented foreign students to Japan while 

encouraging its students to study overseas 

at these leading foreign institutions. This 

study seeks to shed light on Japan’s  

strategy, which builds upon its education 

policy, to develop leading global human 

resources, with the SEND Program serving 

as the focal case of the study. It aims to  

present those concerned both in Thailand 

and Japan with knowledge that can 

be applied to further formulate their  

respective human resource development 

policies. This article is structured in the 

following order: (a) an overall review on 

Japan’s policy and implementation of 

Global human resource development, 

which strategically dispatches its students 

overseas while select ively target ing  

inbound foreign students; (b) performance 

assessment of projects initiated under such 

policy, with the SEND PROGRAM serving 

as a case study; and (c) conclusions and  

recommendations. 
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1. บทนำ� 
 ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สารสนเทศท�าให้ทศวรรษที่ผ่านมาโลกเกิดความ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจแข่งขันกันอย่าง

รุนแรงและไร้พรมแดน ส่งผลให้ความต้องการ

บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ

บุคลากรท่ีมี “ความสามารถในการคิด” “กล้า

ลงมือท�า” และ “สามารถท�างานเป็นทีม”ถือเป็น

กุญแจส�าคัญในการน�าพาประเทศให้มีชัยชนะใน

เวทีโลก ทว่าญี่ปุ่นกลับพบว่าหน่วยที่เคยท�าหน้าที่

อบรมบ่มเพาะและขัดเกลาบุคลากรให้มีคุณภาพ

อย่างสถาบันครอบครัวและสถานบันการศึกษา

หย่อนประสิทธิภาพลงจนยากที่บุคลากรจะมีความ

สามารถดังกล่าวได้เองโดยธรรมชาติ 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวญี่ปุ ่นจึงเริ่มวางแผน

และออกนโยบายสร้างบุคลากรชั้นน�าที่มี “ความ

สามารถในการคิด” “กล้าลงมือท�า”และ “สามารถ

ท�างานเป็นทีม” ซึ่งถือเป็น “ความสามารถพื้นฐาน 

ในการท�างาน” ร่วมกับทุกคน และน�านโยบายนี้

มาเป็นนโยบายหลักในการปฏิรูปการศึกษาโดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู ้รับผิดชอบหลัก1 ในการ 

น�าพาให้ประเทศญี่ปุ่นให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง 

 บทความนี้จึงมุ ่งที่จะศึกษากลยุทธ ์ใน

การพัฒนาบุคลากรชั้นน�าของประเทศญี่ปุ ่นผ่าน

นโยบายผลักดันสถาบันอุดมศึกษาให ้มีความ

เป็นสากล โดยมีโครงการ SEND PROGRAM ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยไทยเป็นกรณีศึกษา และ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์

กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและญี่ปุ่น และสามารถน�าไป

ปรับปรุงการท�างานหรือน�าไปเป็นแนวทางในการ

พัฒนาบุคลากรของตนต่อไป 

2. ภ�พรวมเกี่ยวกับนโยบ�ยและแผนปฏิบัติ
ก�รเพื่อก�รพัฒน�บุคล�กรช้ันนำ�ของประเทศ
ญี่ปุ่น
 2.1 ท่ีม�ของนโยบ�ยและแผนปฏิบัติ

ก�รเพ่ือก�รพัฒน�บุคล�กรช้ันนำ�ของประเทศ

ญี่ปุ่น 

 เมื่อปี 2005 กระทรวงเศรษฐกิจการค้า

และอุตสาหกรรมวิเคราะห์ว่าญ่ีปุ่นก�าลังเผชิญกับ

กระแสความเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรง การจะอยู่รอด

ในตลาดที่ไร้พรมแดนได้นั้น ญี่ปุ่นจ�าเป็นต้องเปิด

รับ “ความต่าง/โลกภายนอก” ต้องหาลูกค้าหรือ

พันธมิตรจาก “ต่างชาติหรือต่างพื้นท่ี” ต้องเพิ่ม

มูลค่าและจุดเด่นของสินค้าและบริการโดยมอง

หาความต่างหรือหลุดออกจากกรอบหรือความ

เชี่ยวชาญของตน ต้องร่วมมือกับ “แขนงธุรกิจหรือ

วงการที่แตกต่าง” และที่ส�าคัญที่สุดประเทศจ�าเป็น

ต้องเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการปรับตัว2 

เมื่อตระหนักถึงความจริงดังกล่าว ญ่ีปุ่นจึงประกาศ

นโยบายพัฒนาบุคลากรให้สามารถท�างานกับผู้คน

ที่หลากหลาย มี“ความสามารถพื้นฐานในการ

ท�างาน” โดยมอบหมายภารกิจนี้ให้กับสถาบัน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับ

ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (MEXT) 

 กระทรวงศึกษาฯ ขานรับนโยบายดังกล่าว 

เร่งวางแผนปฏริปูการศกึษาและแผนพฒันาบุคลากร 

1 คัดมาจาก 平成２５年度産業経済研究委託事業「社会人基礎力育成の好事例の普及に関する調査」 http://www.meti.go.jp/policy/
kisoryoku/25fy_chosa/Kiso_30sen_houkokusyo.pdf

2 คัดมาจาก 平成２５年度産業経済研究委託事業「社会人基礎力育成の好事例の普及に関する調査」 http://www.meti.go.jp/policy/
kisoryoku/25fy_chosa/Kiso_30sen_houkokusyo.pdf
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โดยสนับสนุนให้นักศึกษาญี่ปุ ่นออกไปเรียนรู้สิ่งที่

แตกต่างนอกประเทศ เพราะการศึกษาต่างประเทศ

นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางภาษา

แล้ว ยังจะช่วยเพิ่มพูนทักษะในการใช้ชีวิตและ

ท�างานร่วมกับผู้คนต่างภาษาและวัฒนธรรม อีกท้ัง 

ยงัเป็นโอกาสในการสร้างเครอืข่ายซึง่จะเป็นประโยชน์ 

ต่อการท�างานและการพัฒนาประเทศต่อไป

 แต่เมื่อมาดูตัวเลขการศึกษาต่างประเทศ

ของนักศึกษาญี่ปุ ่น (ภาพที่ 1) กลับพบว่ามีแนว

โน้มลดลง (小林明, 2011) สวนทางกับประเทศ 

อื่นๆ โดยเฉพาะจีนและเกาหลี ในช่วงเร่ิมแรก 

กระทรวงศึกษาฯ วิเคราะห์ว่าสาเหตุที่นักศึกษาไม่

ไปเรียนต่างประเทศน่าจะมาจากระบบการศึกษา

ที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาต่างประเทศ เช่น ช่วง

ปิด-เปิดภาคการศึกษาที่ต่างกัน ทุนการศึกษา การ

เทียบโอนหน่วยกิต ระบบสนับสนุนการศึกษาใน

ต่างประเทศที่ไม่พร้อม หลักสูตรที่สามารถรองรับ

นักศึกษาญี่ปุ่นมีน้อย ดังน้ัน ในช่วงปี 2005-2008 

กระทรวงศึกษาฯ จึงแก้ปัญหาโดยปรับปรุงระบบ

ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนการศึกษาระยะยาว

ในต่างประเทศและการเทียบโอนหน่วยกิตหรือการ

เรียนสองปริญญากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทว่า

ตัวเลขการไปศึกษาต่างประเทศก็ยังคงลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง 

 โคบายาชิ (2011) พบว่าอุปสรรคของ

การไปศึกษาต่างประเทศไม่ได้มีเพียงระบบของ

มหาวิทยาลัย ทว่ายังมีปัจจัยส�าคัญอีก 3 ประการ

ได้แก่ (1) สังคมยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้และไม่

เห็นความจ�าเป็นของความเป็นสากลของระบบ

การศึกษา (2) ยังไม่อาจหลุดพ้นจากการศึกษา

ต่างประเทศรูปแบบเดิมท่ีมีเปิดรับเฉพาะนักศึกษา

ระดับหัวกะทิ กล่าวคือ การศึกษาต่างประเทศรูป

แบบเดิมเป็นการศึกษาเพื่อคุณวุฒิระดับปริญญาจึง

มักมีเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสูงและกลายเป็น

อุปสรรคส�าหรับนักศึกษาญี่ปุ่นทั่วไป (3) นักศึกษามี

ความต้องการศึกษาต่างประเทศในรูปแบบท่ีเปลี่ยน

ไป แต่มหาวิทยาลัยกลับไม่มีแผนรองรับความ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว กล่าวคือ นักศึกษาจ�านวน

มากไม่ได้ต้องการไปศึกษาต่างประเทศเพื่อเรียนรู้

ในสาขาความรู้ใหม่ๆ ไม่ได้ใส่ใจกับการแลกเปลี่ยน

หน่วยกิต แต่ไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการ

อาสาสมัครต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่มี (小林明, 
2011)   

ภ�พที่ 1 คว�มเปลี่ยนแปลงของนักศึกษ�ญี่ปุ่นที่ไปเรียนต่�งประเทศ

หมายเหตุ : สถิติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)  
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 นอกจากจ�านวนนักศึกษาญ่ีปุ่นท่ีไปเรียน

ต่างประเทศจะลดลงแล้ว นักศึกษาต่างชาติที่มา

ศึกษาในญี่ปุ่นก็ลดลงเช่นกัน แม้ว่าต้ังแต่ปี 1983 

กระทรวงศึกษาฯ จะใช้นโยบาย“ก้าวสู่ความเป็น

สากล” ยกระดับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

ให้เอื้อต่อการศึกษาของชาวต่างชาติและตั้งเป้าให้มี

นักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นจ�านวน 100,000 

คน ภายในปี 20003 ก็ตาม ทว่านักศึกษาต่างชาติ

กลับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และหากเป็นเช่นนั้น

ต่อไปก็จะเกิดผลเสียต่อบรรยากาศการศึกษาและ

กลายอุปสรรคต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศ

 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวญี่ปุ ่นได้ประกาศ 

“แผนปฏิบัติการเพิ่มจ�านวนนักศึกษาต่างชาติใน

ประเทศญี่ปุ่นให้ถึง 300,000 คนภายในปี 2020” 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2008 โดยกระทรวงศึกษาฯ 

จับมือกับ 5 กระทรวงที่เกี่ยวข้องวางแผนรวบรวม

นักศึกษาระดับหัวกะทิจากต่างประเทศมาศึกษา

หรือท�าวิจัยในประเทศญี่ปุ ่นเพื่อให้ประเทศญี่ปุ ่น

เป็นศูนย์กลางทางความรู้ให้แก่นักศึกษาจากนานา

ประเทศ4

ภ�พที่ 2 ตัวเลขผลกำ�ไรจ�กก�รลงทุนของนิติบุคคลญี่ปุ่นในประเทศต่�งๆ (1994-2014)

หมายเหตุ: จัดท�าขึ้นโดยใช้ข้อมูลสถิติของกระทรวงเศรษฐกิจฯ5

3 คัดมาจาก Internationalization  http://sites.miis.edu/japaned/internationalization/
4 คัดมาจาก 『留学生３０万人計画』骨子 http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/rireki/2008/07/29kossi.pdf
5 ข้อมูลสถิติของกระทรวงเศรษฐกิจฯ http://www.meti.go.jp/statistics/

ภ�พที่ 3 ก�รจ้�งง�นของนิติบุคคลญี่ปุ่นในทวีปเอเชีย (2005-2014)

หมายเหตุ: จัดท�าขึ้นโดยใช้ข้อมูลสถิติของกระทรวงเศรษฐกิจ
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 นโยบายนี้มุ ่งเพิ่มจ�านวนนักศึกษาจาก

ภูมิภาคเอเชียและกลุ่มประเทศอาเซียน เน่ืองจาก

ญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าภูมิภาคเอเชียกลายเป็นตลาดการ

ค้าการลงทุนแห่งใหม่ของญี่ปุ่น ดังจะเห็นได้จากผล

ก�าไรของบริษัทญี่ปุ่นในทวีปเอเชียหลังปี 2000 ที่

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนแซงหน้าทวีปอเมริกาเหนือ

ที่ท�าก�าไรสูงสุดมาโดยตลอด (ภาพที่ 2)

 นอกจากนั้นหลายประเทศในภูมิภาค

เอเชียเริ่มมีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศเหล่านี้

ย่อมต้องการบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูง

เพื่อพัฒนาประเทศและรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ (星野晶成, 2015) ดังจะเห็นได้ชัดจาก

ตัวเลขการจ้างงานของบริษัทญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชีย

ที่มีสถิติสูงกว่าภูมิภาคอื่นและมีแนวโน้มจะเพิ่ม

ขึ้นทุกปี6 (ภาพที่ 4) ท�าให้ญ่ีปุ่นเล็งเห็นโอกาสใน

การเป็นศูนย์กลางทางความรู้และศูนย์กลางในการ

พัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานในเอเชีย

ตะวันออกและกลุ่มประเทศอาเซียน 

 กล่าวโดยสรุปคือ สถานการณ์ท้ังภายใน

ประเทศและต่างประเทศต่างตอกย�้าให้กระทรวง

ศึกษาฯ ตระหนักว่าการสร้างบุคลากรชั้นน�าของ

ประเทศจ�าเป็นต้องยกระดับการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล ต้องส่งเสริมให้

นักศึกษาญี่ปุ่นไปเรียนในต่างประเทศ พร้อมกับเปิด

รับนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในญี่ปุ่น และไม่

ควรละท้ิงโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียท่ีเป็นตลาดการค้าการลงทุนท่ี

ก�าลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย

ตะวันออก (จีน เกาหลี)  และกลุ่มประเทศอาเซียน 

 2.2 โครงก�รภ�ยใต้นโยบ�ยและแผน

ปฏิบัติก�รเพื่อก�รพัฒน�บุคล�กรชั้นนำ�ของ

ประเทศญี่ปุ่น

 เพือ่บรรลภุารกิจในการสร้างพฒันาบุคลากร 

ช้ันน�าของประเทศ ปี 2007 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

ได้ประกาศนโยบายเพิ่มจ�านวนนักศึกษาต่างชาติ 

ให้ถึง 3 แสนคน โดยใช้นโยบาย “ก้าวสู่ความเป็น

6 ข้อมูลสถิติของกระทรวงเศรษฐกิจฯ http://www.meti.go.jp/statistics/

ภ�พที่ 4 ผลกำ�ไรของนิติบุคคลญี่ปุ่นในทวีปเอเชีย (2004-2014)

หมายเหตุ: 1 จัดท�าขึ้นโดยใช้ข้อมูลสถิติของกระทรวงเศรษฐกิจ

             2 NIEs3 คือสิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลี ASEAN4 คือมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
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สากล” เป็นกุญแจส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร

ชั้นน�าของประเทศ  ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 

2008 กระทรวงศึกษาฯ ได้ประกาศแผนปฏิบัติการ 

“300,000 international Students Plan” เพื่อ

เพิ่มจ�านวนนักศึกษาชาวต่างชาติให้ได้ 300,000 

คน ภายในปี 2020 โดยประสานความร่วมมือ

กับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ 

กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม และ 

กระทรวงคมนาคม ทกุกระทรวงท�างานแบบบรูณาการ 

เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการนี้ให้ประสบผลส�าเร็จ 

ทั้งนี้ขอสรุปกระบวนการท�างานดังนี้ 

 (1) เชญิชวนนกัศกึษ�ต่�งช�ตใิห้ม�ศกึษ� 

ในประเทศญี่ปุ่น 

 เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้ชื่นชอบหรือสนใจศึกษา

ในประเทศญี่ปุ่น กระทรวงศึกษาฯ จัดท�าเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและให้ข้อมูลการศึกษา

ที่ประเทศญ่ีปุ ่นอย่างรอบด้าน จัดตั้งหน่วยงาน

แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ ่นในประเทศต่างๆ ทั้ง

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับองค์กร เพ่ือเผยแพร่

ข ้อมูล สนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ ่นในต ่าง

ประเทศให้ดียิ่งขึ้น

 (2) ผลักดันให้ปรับปรุงระบบก�รรับเข้� 

ทั้งระบบก�รสอบ ระบบก�รเข้�ศึกษ� ขั้นตอนใน

ก�รเข้�ประเทศ  

 เพื่อให้การศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่อง

ง่าย กระทรวงศึกษาฯ วางแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ปรับปรุงวิธีการรับเข้าศึกษา 

เช่น ปรับเปลี่ยนเนื้อหาข้อสอบส�าหรับนักศึกษาต่าง

ชาติ ผลักดันให้ใช้คะแนนการสอบที่เป็นที่ยอมรับ 

เช่น ผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา

ญี่ปุ่น (JLPT) TOEFL IELTS ฯลฯ มาประกอบการ

พิจารณารับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถทราบ

ผลสอบได้ขณะท่ียังอยู่ในประเทศของตน นอกจาก

นั้นยังผลักดันมหาวิทยาลัยให้จัดเตรียมหอพักและ

ทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ก่อนเดิน

ทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ผลักดันให้แต่ละมหาวิทยาลัย

ตั้งศูนย์ในต่างประเทศเพื่อรวบรวมนักศึกษาต่าง

ชาติมาศึกษาต่อ ผลักดันให้เกิดการประสานความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันน�าในต่างประเทศ และ

ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศให้อ�านวย

ความสะดวกและลดข้ันตอนทางเอกสารในการเข้า

ประเทศหรือพ�านักในประเทศญี่ปุ่น  

 (3) ผลักดันให้มห�วิทย�ลัยมีคว�มเป็น

ส�กล 

 เพื่อสร ้างเสน ่ห ์ดึงดูดความสนใจของ

นักศึกษาต่างชาติ กระทรวงศึกษาฯ จะคัดเลือก 30 

มหาวิทยาลัย และตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเหล่านั้น

กลายเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นความเป็นสากล โดย

ผลักดันให้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีการประสาน

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันน�าต่างประเทศ

เพื่อจัดโครงการแลกเปล่ียนท้ังระยะสั้นและระยะ

ยาว มีการเทียบโอนหน่วยกิตและสร้างหลักสูตร

สองปริญญา มีการรับอาจารย์ชาวต่างชาติเข้าเป็น

อาจารย์ผู ้เช่ียวชาญเฉพาะทาง มีหลักสูตรที่เปิด

ภาคการศึกษาในเดือนกันยายนเพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้นักศึกษาต่างชาติ และสนับสนุนการ

ท�างานขององค์กรที่ท�างานส่งเสริมการเรียนต่อใน

ประเทศญี่ปุ่นให้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ได้อย่าง

คล่องตัวยิ่งขึ้น 

 (4) อำ�นวยคว�มสะดวกให้กับนักศึกษ�

จ�กต่�งช�ติ 

 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเรียนได้

อย่างไม่ต้องเป็นกังวล กระทรวงศึกษาฯ ผลักดันให ้

มหาวทิยาลยัจดัหาหอพกัอย่างรวดเรว็และเหมาะสม 

ปรับปรุงระบบการให้ทุนการศึกษาและการดูแล
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นักศึกษาต่างชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดเวที

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น

และผู้ประกอบการต่างๆ รวมถึงเพิ่มความแข็งแกร่ง

ให ้กับสถาบันสอนภาษาญี่ปุ ่นเพื่อให ้นักศึกษา 

ต่างชาติได้ใช้เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทางด้านภาษา

ญี่ปุ่นและสามารถใช้ชีวิตในประเทศญ่ีปุ่นได้อย่าง

ราบรื่น 

 (5) ห�ที่รองรับนักศึกษ�ต่�งช�ติหลังจบ

ก�รศึกษ�หรือหลักสูตร 

 กระทรวงศึกษาฯ ได้ประสานความร่วมมือ 

กับกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ 

จัดโครงการต่างๆ เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น

โครงการจัดหางาน โครงการฝึกงาน สร้างศูนย์ให้

ค�าปรึกษาและจัดหางาน นอกจากนั้นยังเดินหน้า 

ท�าความเข้าใจกบัภาคเอกชนให้หนัมารับคนต่างชาติ 

เข้าท�างานมากขึ้น สนับสนุนให้มีการติดตามผล

นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศแล้ว รวม

ถึงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของศิษย์เก่าญี่ปุ่น เพื่อ

สร้างเครือข่ายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น     

 นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาฯ ได้ประกาศ 

โครงการภายใต ้แผนปฏิบัติการ “300,000 

international Students Plan” อีกหลาย

โครงการ เ ร่ิมตั้ งแต ่ โครงการ “Global 30 

Project -Establishing University Network 

for  In ternat ional i zat ion- (  STUDY In 

JAPAN) ” เมื่อปี 2009 ตามมาด้วย โครงการ  

“Re-Inventing Japan Project” เมื่อปี 2011 

โครงการ “Project for Promotion of Global 

Human Resource Development” เมื่อปี 2012 

และโครงการ Top Global University Project 

เม่ือปี 2014 ทุกโครงการล้วนเป็นโครงการระยะ

ยาวที่ใช้งบประมาณเป็นจ�านวนมากเพื่อผลักดันให้

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น “ก้าวสู่ความเป็นสากล” อันจะ

ก่อให้เกิดบรรยากาศทางการศึกษาท่ีเอื้ออ�านวยให้

นักศึกษาญี่ปุ่นสามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็น

บุคลากรชั้นน�า และน�าพาให้สังคมและประเทศ

ญี่ปุ่นพร้อมท่ีจะแข่งขันในเวทีโลก เพื่อให้เห็นภาพ

ชัดเจนยิ่งขึ้น ในหัวข้อถัดไปจะขอน�าโครงการ 

SEND PROGRAM  ของมหาวิทยาลัย WASEDA 

และมุมมองจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญามาเป็นกรณี

ศึกษา

3. โครงก�ร SEND PROGRAM
 3.1 หลักก�รและเหตุผลของโครงก�ร 

 โครงการ SEND PROGRAM ย่อมาจาก 

“Student Exchange - Nippon Discovery” 

เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนปฏิรูปการศึกษา 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วม

มือและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

ญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยช้ันน�าในอาเซียน เพื่อผลัก

ดันให้การแลกเปลี่ยนสามารถเทียบโอนหน่วยกิต

หรือสามารถรับรองผลการศึกษาได้ เพื่อกระตุ้นให้

นักศึกษาญี่ปุ่นเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ผ่านการเรียนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถ่ินของ

ประเทศที่ไปแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณภาพและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศญี่ปุ่นและอาเซียนในอนาคต

 โครงการนี้ มี หลายมหาวิ ทยาลั ย ใน

ประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วม แต่บทความนี้จะขอกล่าวถึง

โครงการ SEND PROGRAM ภายใต้การด�าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย WASEDA เท่านั้น 

 โครงการ  SEND PROGRAM ภาย

ใต้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย WASEDA 

เป็นโครงการย่อยของโครงการ Re-Inventing 

Japan Project (Support for the Formation 

of Collaborative Programs with ASEAN 
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Universities) และอยู่ในประเภท Ⅱ คือเน้นการ 

ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ระหว่างมหาวิทยาลัยญี่ปุ ่นและมหาวิทยาลัยใน

ประเทศอาเซียนที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต

หรือสามารถรับรองผลการศึกษาได้ กระตุ้นให้

นักศึกษาเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมผ่าน

การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศ

ที่นักศึกษาไปแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณภาพและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศญี่ปุ ่นและอาเซียนในอนาคต กล่าวคือ 

ความพิเศษของโครงการ SEND PROGRAM คือ

การใช้ “การสอนภาษาญี่ปุ่น” เป็นเครื่องมีในการ

บรรลุเป้าหมายของโครงการนั่นเอง

 โครงการนี้เริ่มขึ้นในปี 2012 โดยคัดเลือก

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเรื่องการสอนภาษาญี่ปุ ่นจาก

ประเทศอาเซียน 5 ประเทศ 6 มหาวิทยาลัยได้แก่ 

University of Malaya (มาเลเซีย) จุฬาลงกรณ์

มหาวิ ทยาลั ย   มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร ์ 

National University of Singapore (สิงคโปร์) 

Un ivers i tas  Pad jad ja ran (อิน โดนี เซี ย )  

De La Salle University (ฟิลิปปินส์) และขยาย

โครงการไปอีก 6 มหาวิทยาลัยในปี 2014 ได้แก่ 

Nanyang Technological University (สิงคโปร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 โครงการนีจ้ะส่งนกัศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาโท 

และปริญญาตรีที่เรียน “การสอนภาษาญี่ปุ่น” เป็น

วิชาเอกหรือวิชาโทไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ให้

นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น

และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชา “การ

สอนภาษาญี่ปุ่น” เป็นวิชาโทได้ฝึกสอนภาษาญี่ปุ่น

ในต่างประเทศ และน�าผลการเรียนไปเทียบโอน

หน่วยกิตกับวิชาท่ีมหาวิทยาลัย WASEDA ก�าหนด 

โดยมหาวิทยาลัย WASEDA มองว่าการสอนภาษา

ญ่ีปุ ่นให้กับนักศึกษาท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ ่นในต่าง

ประเทศจะช่วยให้นักศึกษาญี่ปุ่นเข้าใจวัฒนธรรม

ประเพณีและสังคมของตนเอง ได้เรียนรู้วิธีปรับตัว

ให้เข้ากับวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ได้เพิ่มพูนทักษะ

ในการสื่อสารกับผู้คนต่างวัฒนธรรม และได้เพิ่มพูน

ทักษะในการท�างานเป็นทีมด้วยภาษาที่หลากหลาย 

ซ่ึงทักษะเหล่านี้จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้กลายเป็น

บุคลากรชั้นน�า 

 ส�าหรับนักศึกษาญี่ปุ่นท่ีเข้าร่วมโครงการ 

จะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  จากกระทรวง 

ศึกษาฯ โดยจะมีอาจารย์ที่ รับผิดชอบโครงการ 

SEND PROGRAM เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมี

เจ้าหน้าของโครงการคอยอ�านวยความสะดวกให้

นักศึกษา  

 นอกจากจะส่งนักศึกษาญี่ปุ่นไปฝึกสอนยัง

ต่างประเทศแล้วยังรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่

สัญญาทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีไป

ศึกษายังมหาวิทยาลัย WASEDA ประเทศญี่ปุ่น โดย

สนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วน และจัดหาหอพัก

ให้กับนักศึกษาต่างชาติ  ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทจะได้ศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทสาขา

ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และ

สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุ ่นได้ ส่วน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น

และวัฒนธรรมญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัย

จัดไว้รองรับนักศึกษาต่างชาติทั่วไป

 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาแต่ละมหาวิทยาลัย

สามารถเลือกรูปแบบของการแลกเปลี่ยนได ้

ตามความสะดวกของสถาบัน ไม่ว ่าจะเป็นการ

ส ่งนักศึกษาของตนไปศึกษาที่ญี่ปุ ่น หรือการ

รับนักศึกษาญี่ปุ ่นมาฝึกสอน โดยมหาวิทยาลัย 

WASEDA ส�ารวจความต้องการของมหาวิทยาลัยคู่
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ต�ร�งที่ 1 ประเภทของก�รแลกเปลี่ยนโครงก�ร SEND PROGRAM
ก�รส่งนักศึกษ�ญี่ปุ่น

ไปฝึกง�นต่�งประเทศ

ก�รรับนักศึกษ�ต่�งช�ติ

เข้�ศึกษ�ที่ญี่ปุ่น

ระยะสั้น  

(2 สัปด�ห์)

ระยะย�ว  

(4 เดือน)

ระยะสั้น  

(3 สัปด�ห์/6สัปด�ห์)

ระยะย�ว  

(4 เดือน)

ปริญญ�ตรี ○ × ○ ×
ปริญญ�โท ○ ○ × ○

สัญญาทุกปี ส่วนเนื้อหาของกิจกรรมขึ้นอยู่กับความ

สะดวกของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย 

WASEDA คาดหวังให้นักศึกษาได้ท�ากิจกรรมดังต่อ

ไปนี้ (1) ชมการเรียนการสอน (2) ฝึกสอนหน้าชั้น

เรียน (3) ผู้ช่วยสอน (4) จัดท�าต�าราหรือเอกสาร

การสอน (5) อื่น ๆ

 3.2 ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของ

โครงก�ร 

 โครงการ SEND PROGRAM เร่ิมด�าเนิน

การจริงตั้งแต่ปี 2013 มีงานวิจัยหลายช้ินยืนยันว่า

โครงการนีไ้ด้ช่วยให้นกัศกึษาญีปุ่่นพฒันาทักษะต่าง ๆ 

โดยเฉพาะทักษะ “ความสามารถในการท�างาน” 

อีกท้ังยังช่วยสานความสัมพันธ์ในหลายระดับ ท้ัง

ระดับอาจารย์และระดับนักศึกษา ท่ีส�าคัญท่ีสุด

โครงการนี้สามารถเพิ่มจ�านวนนักศึกษาต่างชาติที่

เข้ามาศึกษาในประเทศญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ขณะ

เดียวกันนักศึกษาญี่ปุ่นก็สามารถออกไปท�ากิจกรรม

ในมหาวิทยาลัยชั้นน�าของภูมิภาคอาเซียนได้เป็น

จ�านวนมากเช่นกัน

ต�ร�งที่ 2 : จำ�นวนนักศึกษ�ที่เข้�ร่วมโครงก�รตั้งแต่ปี 2013-2015
ระยะย�ว ระยะสั้น รวม

ส่งนักศึกษ�ญี่ปุ่น
ออก

รับนักศึกษ�ต่�ง
ช�ติเข้�

ส่งนักศึกษ�ญี่ปุ่น
ออก

รับ
นักศึกษ�
ต่�งช�ติ

เข้�

ส่ง
นักศึกษ�

ญี่ปุ่น
ออก

รับ
นักศึกษ�
ต่�งช�ติ

เข้�

ปริญญ� 
โท

ปริญญ� 
ตรี

ปริญญ� 
โท

ปริญญ� 
ตรี

ปริญญ� 
โท

ปริญญ� 
ตรี

2013 0 7 0 1 10 34 56 51 57
2014 1 0 3 0 20 39 69 60 72
2015 2 0 5 0 15 34 49 51 54
รวม 3 7 8 1 45 107 174 162 183

หมายเหตุ : ผู้เขียนจัดท�าโดยอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการ 

SEND PROGRAM เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 จากตารางท่ี 2 จะเห็นว ่าจ�านวนการ

รับเข้าศึกษาในประเทศญี่ปุ ่น และจ�านวนการส่ง

นักศึกษาญ่ีปุ ่นออกนอกประเทศในแต่ละปีค่อน

ข้างใกล้เคียงกัน ทว่าเมื่อพิจารณาจากระยะเวลา

ศึกษาแล้วจะสังเกตเห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษาระยะสั้น ซึ่งมหาวิทยาลัย WASEDA น่าจะ

ประเมินแล้วว่าโครงการระยะสั้นน่าจะได้รับความ

สนใจจากนักศึกษาทั้ง 2 ฝั่งมากกว่า เน่ืองจากใช้

เวลาไม่นาน นักศึกษาญี่ปุ่นสามารถใช้เวลาช่วงปิด

ภาคเรียนเข้าร่วมโครงการโดยไม่กระทบกับการ

เรียนในภาคปกติและฤดูกาลหางาน ส่วนนักศึกษา

ต่างชาติก็สามารถเรียนที่ญี่ปุ่นได้โดยสะดวก เพราะ

มหาวิทยาลัย WASEDA มีคอร์สรองรับได้ตลอดท้ัง

ปี (ตารางที่ 3 และตารางที่ 4) การจัดโครงการระยะ

สั้นจึงถือเป็นวิธีที่ช ่วยเพิ่มจ�านวนนักศึกษาแลก

เปลี่ยนของทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดี

ต�ร�งที่ 3 ช่วงเวล�ในก�รรับเข้�ศึกษ�ที่ประเทศญี่ปุ่น
 ระยะสั้น ระยะย�ว

ใบไม้

ผลิ 1

ใบไม้

ผลิ 2

ร้อน 1 ร้อน 2 ใบไม้

ร่วง 1

ใบไม้

ร่วง 2

หน�ว 

1

หน�ว 

2

ใบไม้

ผลิ

ใบไม้

ร่วง

ป.ตรี

24 เม.ย.

- 

19 พ.ค.

22 พ.ค.

- 

9 มิ.ย.

19 มิ.ย. 

- 

7 ก.ค.

10 ก.ค.

- 

28 ก.ค.

9 ต.ค.

-

27 ต.ค.

6 พ.ย.

-

24 พ.ย.

4 ธ.ค.

-

22ธ.ค.

9 ม.ค.

-

29 ม.ค.

x x

ป.โท

x x x x x x x x เม.ย.

-

 ก.ค.

ก.ย.

-

ก.พ.

หมายเหตุ 1: ผู้เขียนอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรับสมัครนักศึกษาระยะยาวระดับปริญญาโท และประกาศ

ของมหาวิทยาลัยวาเซดะ http://www.waseda.jp/inst/cjl/assets/uploads/2016/10/2017_

admission_schedule.pdf

หมายเหตุ 2 : ช่องสีเทา คือ โครงการที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมได้ โดยไม่

กระทบกับการเรียนในภาคปกติ 

ต�ร�งที่ 4 ช่วงเวล�ในก�รส่งนักศึกษ�ญี่ปุ่นไปฝึกง�นต่�งประเทศ
ระยะสั้น ระยะย�ว

ภ�คฤดูร้อน ภ�คฤดูใบไม้ร่วง ภ�คฤดูร้อน ภ�คฤดูใบไม้ผลิ

ป.โท ส.ค.-ก.ย. ก.พ. ส.ค.-ธ.ค. x

ป.ตรี ส.ค.-ก.ย. ก.พ. x x

หมายเหตุ : ผู้เขียนจัดท�าขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรับสมัครนักศึกษาระยะยาวระดับปริญญาโท และ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการ SEND PROGRAM เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ทว่าเมื่อศึกษาจากรายงานการประชุม

คณะกรรมการประเมินโครงการ SEND PROGRAM 

จะพบว่าปี 2012 โครงการ SEND PROGRAM ของ

มหาวิทยาลัย WASEDA ต้ังเป้าว่าจะรับนักศึกษา

ต่างชาติเข้าจ�านวน 70 คน และส่งนักศึกษาญี่ปุ่น

ออกจ�านวน 64 คนต่อปี เมื่อด�าเนินการจริงได้พบ

อุปสรรคต่างๆ ท�าให้ตัวเลขการรับเข้าในปี 2013 

น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ มหาวิทยาลัย WASEDA จึง

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยขยายความร่วมมือไปยัง

มหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจอีก 4 แห่งในปี 2014 

โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถรับนักศึกษาต่างชาติเข้า

ศึกษาได้จ�านวน 74 คน และสามารถส่งนักศึกษา

ญี่ปุ ่นออกไปฝึกงานได้จ�านวน 79 คน ทว่าเมื่อ

ด�าเนินการจริงจ�านวนนักศึกษาทั้งรับเข้าและส่ง

ออกก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งที่วัตถุประสงค์

ของโครงการน้ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา

ทั้งของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์

ของมหาวิทยาลัย WASEDA ก็เข้มแข็ง ด�าเนินงาน

งานตามนโยบาย “ก้าวสู่ความเป็นสากล”เรื่อยมา 

แต่จ�านวนนักศึกษาก็ยังไม่ตรงตามเป้าหมาย อะไร

คือสาเหตุที่ท�าให้โครงการประสานความร่วมมือน้ี

ต้องสะดุด อะไรคือจุดที่ควรกลับไปแก้ไข การค้นหา

ค�าตอบจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถป้องกันปัญหา

ที่อาจเกิดข้ึนอีก และยังสามารถน�าไปปรับใช้กับ

การด�าเนินโครงการประสานความร่วมมือกับมหา

วิทยาลัยอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

 (1) ช่วงระยะเวล�ที่จัดโครงก�ร 

 แม้ทางมหาวิทยาลัย WASEDA จะขานรับ

นโยบาย “ก้าวสู่ความเป็นสากล” ของกระทรวง

ศึกษาฯ แล้วก็ตาม ช่วงระยะเวลาในการเปิด-ปิด

ภาคของหลักสูตรปกติยังคงเป็นอุปสรรคส�าหรับ

นักศึกษาต ่างชาติ ขอยกตัวอย ่างในกรณีของ

นักศึกษาปริญญาโทของไทยที่มักพบปัญญาเรื่อง

ระยะเวลาในการเปิด-ปิดภาคการศึกษาท่ีไม่ตรง

กัน ท�าให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชา

ของหลักสูตรตนเองในภาคการศึกษาท่ีจะเดินทาง

ไปและเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นได้ เนื่องจาก

อยู่ระหว่างกลางภาคของมหาวิทยาลัยไทยท�าให้

นักศึกษาต้องขาดเรียนเป็นเวลานาน ดังนั้นทาง

มหาวิทยาลัยไทยจึงแก้ปัญหาด้วยการให้นักศึกษา

ที่ยังเรียนไม่จบคอร์สเวิร์คแต่ได้รับคัดเลือกให้ไป

ศึกษาที่ญี่ปุ่นวางแผนการเรียนก่อนเดินทาง เพื่อน�า

วิชาที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย WASEDA มา

เทียบโอนหน่วยกิตกับวิชาท่ีมีเนื้อหาใกล้เคียงกันใน

หลักสูตรของตนเอง

 (2) เนือ้ห�ของหลกัสตูรและกจิกรรม 

 นักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรีแม้ไม่พบ

ปัญหาด้านช่วงเวลาเรียน เพราะมหาวิทยาลัย 

WASEDA ได้จัดเตรียมคอร์สไว้ให้ตลอดท้ังปี ทว่า

นักศึกษาต่างชาติบางคนก็พบปัญหาเรื่องระดับ

ความยากง่ายของเนื้อหาของคอร์สระยะสั้น ท้ังนี้

เนื่องจากนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

บางแห ่งโดยเฉพาะในเมืองไทยมีระดับความ

สามารถสูงกว่าคอร์สที่มหาวิทยาลัย WASEDA จัด

เตรียมไว้ ท�าให้มีปัญหาในการเทียบโอนหน่วยกิต 

โครงการระยะสั้นจึงไม่ดึงดูดใจนักศึกษาไทยในบาง

มหาวิทยาลัยนัก น้อยคนท่ีจะยอมเรียนเนื้อหาท่ี

ตนเรียนแล้วเพื่อแลกกับการได้ไปศึกษาท่ีประเทศ

ญี่ปุ ่นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ซ่ึงหากมหาวิทยาลัย 

WASEDA ปรับปรุงหลักสูตรให้มีวิชาในระดับสูงข้ึน

ก็น่าจะได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติมาก

ขึ้น

 นอกจากเนื้อหาของการเรียนแล้ว เนื้อหา

ของการฝึกงานของนักศึกษาญี่ปุ ่นก็เป็นอุปสรรค

เช่นกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัย WASEDA พยายาม

ผลักดันให้นักศึกษาของตนมีโอกาสในการฝึกสอน 
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นโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรชั้นนำาของประเทศของญี่ปุ่นผ่านโครงการ SEND PROGRAM

มากทีส่ดุ แต่เมือ่ศึกษาเอกสารการประชมุคณะกรรม 

การประเมินโครงการ SEND PROGRAM ประจ�าป ี

2013-2015 แล้วพบว่ามหาวิทยาลัยคู่สัญญาหลาย

แห่งไม่อาจให้ความร่วมมือได้ทุกข้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะ

เป็นกังวลเรื่องคุณภาพของการฝึกสอนหน้าชั้นเรียน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นเรียนปกติของหลักสูตร 

เน่ืองจากนักศึกษามหาวิทยาลัย WASEDA ส่วน

ใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาที่ไม่ได้เรียน

จบเอกการสอนภาษาญี่ปุ ่น บางคนแม้จะเป็น

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น แต่

ก็ยังเป็นเพียงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เพิ่งผ่านการ

เรียนสาขาการสอนมาเพียง 1 ภาคการศึกษาจึง 

มีประสบการณ์ไม่มากนัก การปล่อยให้รับผิดชอบ

สอนหน้าชั้นเรียนปกติของหลักสูตรเป็นสิ่งที่หลาย

มหาวิทยาลัยพยายามหลีกเลี่ยง ทว่าจุดประสงค์

หลักของโครงการ SEND PROGRAM คือการให้

นักศึกษาได้เติบโตผ่านการฝึกสอน 

 หลายมหาวิทยาลัยแก้ปัญหาด้วยการจัด

ชั้นเรียนนอกหลักสูตรและรับอาสาสมัครที่สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม โดยอาจก�าหนดกลุ ่มเป้าหมาย

หรือหัวข้อในการเรียนที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับนักศึกษาทั้งสองฝ่าย บางมหาวิทยาลัย

อนุญาตให ้สอนในชั้นเรียนปกติ แต ่เป ็นไปใน

ลักษณะการน�าเสนอวัฒนธรรมญ่ีปุ ่นในหัวข้อท่ี

เข้ากับเนื้อหาของการเรียน โดยก่อนสอนจริงจะ

มีผู ้รับผิดชอบทั้งสองฝ่ายให้ค�าแนะน�า กิจกรรม

น้ีท�าให้นักศึกษาญี่ปุ ่นได้มีโอกาสสอนภาษาญี่ปุ ่น

ผ่านการน�าเสนอวัฒนธรรม และยังช่วยให้นักศึกษา

ญี่ ปุ ่ นมีหั วข ้อ ในการพูดคุยกับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยคู่สัญญานอกชั้นเรียนด้วย 

 ส� า ห รั บนั ก ศึ กษ า ร ะยะย า ว  หล าย

มหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหาด้วยการเน้นให้ท�างานเป็น 

ผู้ช่วยสอน และมอบหมายให้สอนในสิ่งที่ตนเองถนัด

เป็นครั้งคราว ขอยกตัวอย่างกรณีของมหาวิทยาลัย 

T รบันกัศกึษาปรญิญาโทระยะยาวซึง่เคยรบัราชการ 

มาเป็นระยะเวลายาวนาน ท�าให้มีประสบการณ์ใน

การใช้ภาษาทางการ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาจึงจัด

ให้นักศึกษาฝึกสอนสอนการเขียนใบสมัครงานเป็น

ภาษาญ่ีปุ่นในช้ันเรียนวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ เพื่อให้

นักศึกษาฝึกสอนได้ใช้ความสามารถท่ีตนถนัดให้

เกิดประโยชน์      

 (3) ระบบก�รรับเข้�และส่งออก (ก�รอำ�นวย 

คว�มสะดวก) 

 ก่อนท่ีจะเริ่มการแลกเปลี่ยนประมาณ 3 

เดือน ในกรณีของการนักศึกษาฝึกสอนทั้งระยะสั้น

และระยะยาวอาจารย์ผู ้รับผิดชอบโครงการและ

ทีมเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย WASEDA จะติดต่อ

กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 

เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของนักศึกษาฝึกสอน 

อาจารย์ที่ผู้รับผิดชอบโครงการของมหาวิทยาลัยคู่

สัญญาจะเตรียมกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักศึกษา

ฝึกสอน แจ้งรายละเอียดและก�าหนดการของ

กิจกรรม รับสมัครนักศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

จัดเตรียมหอพัก อ�านวยความสะดวกเรื่องการขอ

วีซ่า จัดเตรียมโต๊ะท�างาน อ�านวยความสะดวกเรื่อง

การใช้ห้องสมุด จัดหารถรับส่งฯลฯ นอกจากนั้น

ยังตรวจสอบแผนการสอนของนักศึกษาร่วมกับผู้

เก่ียวข้องท้ังหมด เพื่อให้แผนการสอนเสร็จสมบูรณ์

ก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางถึงมหาวิทยาลัยคู่สัญญา  

 ส่วนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคู ่สัญญา

ที่จะเดินทางไปเรียนที่ญี่ปุ่น ก็จะมีอาจารย์ผู้รับผิด

ชอบโครงการในมหาวิทยาลัยคู่สัญญาคอยดูแลแจ้ง

ข้อมูลต่างๆ เมื่อนักศึกษาได้รับคัดเลือกแน่นอน

แล้ว ทางมหาวิทยาลัย WASEDA จะเข้ามาดูแลและ

ติดต่อกับนักศึกษาโดยตรง

 จะเห็นได้ว่าทางมหาวทิยาลยั WASEDA ได้ 
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ปรับปรุงระบบรับเข้า โดยเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา

และเจ้าหน้าที่ไว้อ�านวยความสะดวกให้นักศึกษา

อย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

ได้ ทว่าหน่วยงานวิเทศของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา

ส่วนใหญ่ยังไม่เข ้มแข็งเพียงพอ ประกอบกับมี

อุปสรรคเรื่องภาษาญี่ปุ่นท�าให้งานทุกอย่างต้องอยู่

ในความดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และ

การไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยอ�านวยความสะดวกกลาย

เป็นอุปสรรคใหญ่ในการด�าเนินโครงการ

 อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการประชุมเพ่ือ

ประเมินโครงการอยู่เสมอท�าให้ทุกฝ่ายมีโอกาสได้

หารือและร่วมกันแก้ไขปัญหา โครงการจึงสามารถ

ด�าเนินมาได้อย่างราบรื่น การพูดคุยดังกล่าวน�ามา

ซึ่งความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของทั้ง

สองฝ่าย หากมองจากแง่มุมนี้ก็ต้องถือว่าโครงการ

นี้ประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม เนื่องจากผู ้ที่

เก่ียวข้องทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ “ความ 

สามารถในการท�างาน” ร่วมกบัคนต่างชาติต่างภาษา 

และเข้าใจผู้คนจากต่างวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการแล้วนั่นเอง

3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาการศึกษามุ่งเน้น

ท่ีจะสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง ไม่

จ�าเป็นต้องรู้รอบแต่ขอให้รู้ลึกในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

ทว่ากระแสโลกเปลี่ยนไปท�าให้ความต้องการของ

สังคมเปลี่ยนแปลง โลกในศตวรรษที่ 21 ต้องการ

บุคลากรที่มีความเป็นสากล คือ มีพหุทักษะ ไม่ได้

เก่งเพียงวิชาการ แต่ยังมีทักษะในการใช้ชีวิตร่วม

กับผู้อื่น ญี่ปุ่นจึงหันมาพัฒนาบุคลากรให้ทันกระแส

โลกโดยการผลักดันให้เยาวชนออกไปเผชิญโลกและ

ความแตกต่างเพ่ือเพิ่มพูนทักษะในการใช้ชีวิต แต่

ญี่ปุ ่นไม่ได้ผลักไสเยาวชนไปเผชิญอุปสรรคอย่าง

ไร้แผน มีการเตรียมความพร้อมทั้งทุนการศึกษา 

ระบบงานวิเทศน์สัมพันธ์ สถานศึกษาที่รองรับ ฯลฯ 

แม้จะมีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและ

ทุ่มเทงบประมาณแล้วก็ตาม แต่เมื่อด�าเนินงาน

จริง กลับพบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ อีก

มากมาย ดั่งท่ีเกิดข้ึนในการจัดโครงการ SEND 

PROGRAM ทั้งด้านเนื้อหาของกิจกรรมหรือระยะ

เวลาในการจัดโครงการ ดังนั้นก่อนเริ่มโครงการ

ญี่ปุ ่นควรศึกษาและท�าความเข้าใจความต้องการ

และข้อจ�ากัดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เพื่อ

ให้การประสานความร่วมมือด�าเนินไปอย่างราบรื่น

และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองฝ่าย 

 ในทัศนะของผู้เขียน แม้ประเทศไทยจะ

มีบริบททางสังคมและปัญหาด้านการศึกษาที่ต่าง

จากญ่ีปุ่น แต่ไทยก็ควรศึกษาแผนกลยุทธ์ของญ่ีปุ่น

เพื่อ “รู้เขารู้เรา” เพื่อสามารถวางแผนตั้งรับการ

เข้ามาของมหาวิทยาลัยญี่ปุ ่นหรือมหาวิทยาลัย

จากประเทศอื่นๆ หากเรามีการวางแผนตั้งรับท่ี

ดีเชื่อว่านักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมและความร่วมมือ

ต่างๆ อย่างเต็มที่ นักศึกษาและบุคลากรจะมีโอกาส

พัฒนาตนเองหลายด้าน ท่ีส�าคัญท่ีสุด ท้ังคนและ

ระบบจะซึมซับ “ความเป็นสากล” พร้อมรองรับ

ความเปลี่ยนแปลงของโลก  นอกจากนั้นการศึกษา

กลยุทธ์ของญี่ปุ่นยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ระบบ

การท�างานแบบญี่ปุ ่น โดยเฉพาะในส่วนของการ

วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของประเทศ การท�างาน

อย่างมีบูรณาการ การวางแผนอย่างครบวงจร การ

ประเมินสถานการณ์ การท�างานเชิงรุก และการ 

ปรับปรุงแผนงานให้ดีข้ึนอยู่เสมอ ซึ่งท้ังหมดล้วน

เป็นวิธีการด�าเนินนโยบายท่ีน่าศึกษาและน�ามาปรับ

ใช้กับการท�างานทั้งสิ้น
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นโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรชั้นนำาของประเทศของญี่ปุ่นผ่านโครงการ SEND PROGRAM
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ความร่วมมือพัฒนาระบบรางระหว่างไทย–ญี่ปุ่น:  
ผลประโยชน์และการแข่งขันเชิงอำานาจ

 คำ� สำ�คัญ
ระบบราง ความร่วมมือ
ไทย-ญี่ปุ่น ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ และการ
แข่งขันเชิงอ�านาจ

บทคัดย่อ

 การพัฒนาระบบรางเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส�าคัญของ

ไทย ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มความสามารถในการ

แข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับญี่ปุ่นที่ให้ความ

สนใจร่วมมือพัฒนาระบบรางของไทย อันเป็นการด�าเนินนโยบาย

เชิงรุกผ่านข้อริเริ่มความเป็นหุ ้นส่วนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่มี

คุณภาพ ในขณะที่จีนได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ผ่านทางทวิภาคีและพหุภาคี เช ่น ความร่วมมือพัฒนารถไฟ 

ไทย–จีน และธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

เอเชีย (AIIB) บทความนี้มุ ่งศึกษาพัฒนาการความร่วมมือด้าน

ระบบรางระหว่างไทย-ญ่ีปุ่น และผลประโยชน์ของญ่ีปุ่น โดยใช้วิธี 

การวิจัยเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์เอกสารช้ันปฐมภูมิและ 

ทตุยิภมิู ภายใต้กรอบแนวคดิอ�านาจอย่างชาญฉลาด (Smart Power) 

ของโจเซฟ นาย (Joseph Nye) ผลการศึกษาพบว่า ความร่วมมือ

พัฒนาระบบรางระหว่างไทยกับญ่ีปุ่นจะให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

แก่ญี่ปุ่น ทั้งรายได้จากการส่งออกอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ

และได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ และผลประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ

ที่ลงทุนในไทย เพราะระบบรางที่มีคุณภาพจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ลงทุนและการส่งออกสินค้า นอกจากนี้ การร่วมมือพัฒนาระบบราง 

กับไทยยังสะท้อนถึงความพยายามในการแข่งขันเชิงอ�านาจกับ 

จีนเพ่ือรักษาสถานะและผลประโยชน์ของตนทั้งในไทยและภูมิภาค
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Thailand–Japan Railway Cooperation:  
Interests and Power Competition
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Abstract

 Railway development is Thailand’s important 

strategy, not only reducing logistical costs, but also 

developing the country’s competitiveness and quality 

of life. Thailand’s railway development strategy is in 

line with Japan’s Partnership for Quality Infrastructure, 

initiated by Prime Minister Shinzo Abe. This Abe’s initiative 

shows that Japan has emphasized its engagement 

with foreign countries, particularly Asian countries, in 

infrastructure development. Apart from Japan, China has 

also paid much effort to engage with foreign countries 

in this issue-area through both bilateral and multilateral 

cooperation such as Thailand-China railway cooperation 

and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). This 

research therefore examines the trajectory of Thailand-

Japan railway cooperation and Japan’s interests on this 

cooperation. This research, which is methodologically 

qualitative in nature, applies Joseph Nye’s “smart power” 

to analyze the cases. I found that Japan would gain 

economic benefits from exporting Japanese products and 

services from its strong industries, and Japanese investors 

would benefit from Thailand-Japan railway projects. This 

research also suggests that railway cooperation is not 

merely a business matter, but also the power competition 

between Japan and China that competes each other 

to exert their influence on Thailand and the region.
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1. บทนำ� 
 โครงการพัฒนาระบบรางของไทยได้รับ

ความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 

เพราะเป็นการปฏิรูประบบโลจิสติกส์คร้ังใหญ ่

ของประเทศ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขันและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย รัฐบาล

ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ได้ก�าหนดให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็น

วาระหลักของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งในส่วน

ของการพัฒนาระบบราง ไทยได้ร ่วมมือกับจีน

และญี่ปุ ่น ถึงแม้ว ่าเป็นความร่วมมือเพื่อบรรล ุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของจีนและญี่ปุ่นเอง แต่

ไทยและภูมิภาคจะได้ประโยชน์จากความร่วมมือ

ดังกล่าวนี้ เห็นได้จากข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้น 

(Belt and Road Initiative) ที่มีเป้าหมายเพื่อ

เชื่อมโยงจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามเส้น

ทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South 

Economic Corridor) โดยร่วมมือกับไทยพัฒนา

เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย และแก่งคอย-ท่าเรือ

มาบตาพุด ขณะที่ญ่ีปุ่นต้องการส่งเสริมการเชื่อม

โยงอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขงในฐานะประเทศที่

มีบทบาทน�าภายในภูมิภาค และผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจจากโครงข่ายเส้นทางคมนาคมท่ี

ครอบคลุมมากขึ้นผ่านระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-

ตะวันตก (East-West Economic Corridor) และ

ระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ (Southern Economic 

Corridor) นอกจากนี้ ความร่วมมือพัฒนาระบบ

รางยังเป็นโอกาสของญ่ีปุ่นที่จะปรับความสัมพันธ์

กับรัฐบาลไทยหลังการรัฐประหารปี 2557 และเป็น

ช่องทางที่ญ่ีปุ ่นจะรักษาสถานะและผลประโยชน์

ที่ได้รับผลกระทบจากการทะยานขึ้นมาของจีน ใน

กรณีน้ี ความร่วมมือพัฒนาเส้นทางรถไฟระหว่าง

ไทยกับจีนสร้างความกังวลแก่ญี่ปุ ่นเพราะไทยคือ 

หุ้นส่วนที่ส�าคัญทั้งด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ

 บทความนี้ได้ศึกษาการด�าเนินยุทธศาสตร์

และนโยบายของญี่ปุ ่นในการส่งเสริมการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานระบบราง อันเป็นทรัพยากรท่ี

ช่วยรักษาสถานะและเสริมสร้างผลประโยชน์ของ

ญี่ปุ่นตามแนวคิดอ�านาจอย่างชาญฉลาด (Smart 

Power) ของโจเซฟ นาย (Joseph Nye) ซึ่งเป็น

การบูรณาการทรัพยากรอ�านาจอย่างแข็ง (Hard 

Power) และอ�านาจอย่างอ่อน (Soft Power) เพื่อ

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส�าหรับญี่ปุ ่นการส่งเสริม

การส่งออกโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเป็นการใช้

ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เพราะระบบรางญี่ปุ่น

ได้รับการยอมรับระดับสากลในเรื่องของคุณภาพ 

มาตรฐาน เทคโนโลยทัีนสมยั เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

และความสามารถในการรับมือ กับภัยพิ บัติ 

ทางธรรมชาติ  บทความนี้  ศึกษากรณีความ 

ร่วมมือพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ในสมัย 

นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ

และการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิ

และทุติยภูมิ โดยแบ่งบทวิเคราะห์เป็น (1) การ

ส่งเสริมการส่งออกโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ ่น 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบรางของไทย (3) 

โครงการความร่วมมือพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-

ญี่ปุ่น (4) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ (5) การ

แข่งขันเชิงอ�านาจระหว่างจีนกับญี่ปุ่น 

2. ก�รส่งเสริมก�รส่งออกโครงสร้�งพื้นฐ�น
ของญี่ปุ่น

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ (Shinzo 

Abe) ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และนโยบายของ

ญี่ปุ่นหลายด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงจากความ

ต้องการเพ่ิมบทบาทของญ่ีปุ่นด้านการเมืองและ

ความมั่นคงบนเวทีระหว่างประเทศ และยกระดับ
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ความสามารถเ พ่ือรับมือกับภัยคุกคามที่ เพิ่ม

ขึ้น เช่น นโยบายที่แข็งกร้าวของจีน นิวเคลียร์

เกาหลีเหนือ การก่อการร้าย ขณะที่ด้านเศรษฐกิจ 

นายกรัฐมนตรีอาเบะต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ชะงัก

งันมามากกว่า 20 ปี ด้วยหลักการอาเบะโนมิกส์ 

(Abenomics) ซึ่งประกอบด้วยลูกศร 3 ดอก ได้แก่ 

นโยบายการเงิน นโยบายการคลังแบบขยายตัว 

และการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ลูกศรสองดอก

แรกเป็นนโยบายพื้นฐานที่เน้นรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจเหนือวัฏจักรธุรกิจ โดยรัฐจะแทรกแซง

เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ 

ส�านกัเคนส์ (Keynesian Economics) ขณะทีล่กูศร 

ดอกที่สามให้ความส�าคัญกับการจัดการอุปทาน ลด

กฎระเบียบและปฏิรูปโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคต่อ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Drysdale & Fujiwara, 

2016, p. 9) อีกทั้งหลักการอาเบะโนมิกส์ยังให้

ความส�าคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีญี่ปุ่นมี

ความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประเทศ ได้แก่ 

อุตสาหกรรมทางทหาร พลังงานนิวเคลียร์ และ

โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อริเร่ิมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อโครงสร้าง

พื้นฐานที่มีคุณภาพ (Partnership for Quality 

Infrastructure Initiative: PQI) ริเริ่มอย่างเป็น

ทางการในเดือนพฤษภาคมปี 2558 เพื่อเป ็น

แนวทางหลักของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

เอกชน และองค์การระหว่างประเทศที่จะส่งเสริม

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพในต่าง

ประเทศ โดยใช้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

ของโครงสร้างพื้นฐานญ่ีปุ่นมาเป็นจุดเด่น ส�าหรับ

โครงสร้างระบบราง (รถไฟความเร็วสูง) ของญี่ปุ่น

ได้รับการยอมรับในเรื่องของความปลอดภัย ตรง

ต่อเวลา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 

2556, หน้า 6-7) ซ่ึงข้อริเริ่ม PQI ประกอบด้วย 4 

เสาหลัก (Ministry of Foreign Affairs [MOFA], 

2015) ดังนี้ 

เสาหลักแรก คือ การขยายและเร่งรัด

การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา โดยญี่ปุ่นจะ

เพิ่มปริมาณเงินกู้การให้ความช่วยเหลือเพื่อการ

พัฒนา (Official Development Assistance: 

ODA) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียอีก

ร้อยละ 25 ควบคู่กับความร่วมมือทางเทคนิคและ

การช่วยเหลือแบบให้เปล่า โดยให้ความส�าคัญกับ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public-

Private Partnership: PPP) เสาหลักท่ีสอง คือ 

การประสานความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับธนาคาร

เพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development 

Bank: ADB) ญี่ปุ่นจะสนับสนุนความคิดริเริ่มของ 

ADB ด้านการให้สินเช่ือโครงสร้างพื้นฐาน และช่วย

ประสานความร่วมมือกับกลไกอื่น เช่น ส�านักงาน

ความร ่วมมือระหว ่างประเทศญี่ ปุ ่น (Japan 

International Cooperation Agency: JICA) โดย

ในปี 2558 ญ่ีปุ่นร่วมมือกับ ADB ด้วยงบประมาณ

ราว 110,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในสัดส่วนร้อย

ละ 50 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ในเอเชียตลอดระยะ 5 ปี เสาหลักที่สาม คือ เพิ่ม

ห่วงโซ่อุปทานทางการเงินเป็นสองเท่าแก่โครงการ

ท่ีมีความเสี่ยงสูง และผลักดันธนาคารเพื่อความ

ร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (Japan Bank for 

International Cooperation: JBIC) ให้มีบทบาท

เชิงรุกในการสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งจัดตั้งบรรษัทเพื่อการ

ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศเพื่อการ

พัฒนาเมืองและการคมนาคม (Japan Overseas 

Infrastructure Investment Corporation for 

Transport & Urban Development: JOIN) ให้
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เป็นกลไกส�าคัญที่จะผลักดันข้อริเริ่ม PQI ต่อไป

ในอนาคต และเสาหลักสุดท้าย คือ ส่งเสริมการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยมาตรฐานสากล แลก

เปลี่ยนองค์ความรู้ จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อริเริ่ม PQI 

และผลักดันข้อริเร่ิมน้ีบนเวทีความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ

ข้อริเริ่ม PQI ได ้รับการยกระดับเป็น 

“Expanded Par tnersh ip  fo r  Qual i ty 

Infrastructure” ในที่ประชุมสุดยอด G7 ปี 2559 

ที่ญ่ีปุ่นเป็นเจ้าภาพ โดยมีสาระส�าคัญเพิ่มเติม คือ 

(1) เพิ่มงบประมาณเป็น 200,000 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ (2) ขยายพื้นที่เป้าหมายจากเอเชียสู่ระดับ

โลก (3) ขยายนิยามของโครงสร้างพื้นฐานด้วยการ

เพิ่มประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (4) 

เพิ่มกลไกความร่วมมือใหม่ เช่น บรรษัทประกัน

การลงทุนและส่งออกของญี่ปุ่น (Nippon Export 

and Investment Insurance: NEXI) บรรษัท

กองทุนเพื่อการพัฒนาต ่างประเทศของญี่ ปุ ่น

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไปรษณีย์ (Fund 

Corporation for the Overseas Development 

of Japan’s ICT and Postal Services: JICT) 

บรรษัทน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และโลหะแห่งชาติ

ญ่ีปุ่น (Japan Oil, Gas and Metals National 

Corporation: JOGMEC) (MOFA, 2016) เพื่อ

ปรับปรุงและเร่งรัดการให้ ODA กระตุ้นให้ภาค

เอกชนสนใจลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และลด

ขั้นตอนที่ซับซ้อนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริม

การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ญี่ปุ่นยอมรับ

ว ่า การพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานตามแนวทาง

ของญ่ีปุ ่นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในช่วง

แรก แต่ด้วยความคงทน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และสามารถรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ 

โครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่นจะมีความคุ้มค่าในระยะ

ยาว อันเป็นข้อแตกต่างจากโครงสร้างพื้นฐานของ

จีนซึ่งมีภาพลักษณ์เชิงลบเกี่ยวกับคุณภาพและ

มาตรฐาน (Maini, 2016) 

ปัจจุบันญี่ปุ ่นได้เข้ามาพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายโครงการ 

เช ่น สะพานข้ามทะเลท่ีเมืองไฮฟองประเทศ

เวียดนาม สถานีคลังสินค้าท่ีประเทศอินโดนีเซีย 

อาคารผู ้ โดยสารแห่งที่สามของท่าอากาศยาน

นานาชาตินินอย อาคิโน ่ ฟ ิลิปปินส์ (United 

Nations Conference on Trade and Deve- 

lopment [UNCTAD], 2015, p. 81) ตลอดจน

การเข้าร ่วมประมูลงานก่อสร้างเส้นทางรถไฟ

กัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์ และเส้นทางจาการ์ต้า- 

บันดุง อินโดนีเซีย เหล่านี้เป็นตัวอย่างของการใช้

ทรัพยากรระบบรางที่มีคุณภาพอย่างชาญฉลาด

เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

เชิงอ�านาจกับจีน ดังที่ ศ.ดร. ลัมผิงเอ้อ (Lam 

Peng Er) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ วิเคราะห์

ว่า “การแข่งขันด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ในอินโดนีเซียระหว่างจีนกับญี่ปุ ่นเป็นตัวอย่าง

ของการช่วงชิงความเป็นเจ้าท้ังทางเศรษฐกิจและ

การเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น�าไป

สู่ความสัมพันธ์ท่ีตึงเครียดระหว่างสองมหาอ�านาจ

ในศตวรรษท่ี 21” (Holtz, 2016) แสดงให้เห็นว่า 

โครงสร้างพื้นฐานระบบรางเป็นทรัพยากร Smart 

Power ท่ีจีนและญ่ีปุ่นน�ามาใช้ด�าเนินความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ เสริมสร้างผลประโยชน์เศรษฐกิจ 

และรักษาสถานะภายในภูมิภาค ซ่ึงการแข่งขัน

ระหว่างสองมหาอ�านาจด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานจะทวีความเข้มข้นข้ึน เพราะสอดคล้องกับ

ความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ

ในภูมิภาค
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3. ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบร�งของไทย
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบราง

เป็นความต้องการของไทยที่ต ้องการยกระดับ

สถานะจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศ

พัฒนาแล้วที่มีรายได้ระดับสูง ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนไทย และเป็นศูนย์กลาง (hub) 

ของอาเซียน นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ได้ก�าหนด

ให้การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็น

วาระส�าคัญ เห็นได้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

12 ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมปี 2559 และแผน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งไทย

ปี 2558-2565 ซ่ึงเป็นแผนแม่บทของการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ

 อุปสรรคการพัฒนาประเทศไทยมีสาเหตุ

จากความไม่สมดุลของภาคการผลิต เพราะพ่ึงพา

การส่งออกมากเกินไป ปัญหาการกระจายรายได้ 

ความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ

วิจัย โดยเฉพาะการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานท่ี

ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเดินทางและขนส่ง โดย

สัดส่วนการเดินทางภายในประเทศ ร้อยละ 74  

เดินทางด้วยรถยนต์ ร้อยละ 21 เดินทางด้วยรถไฟ 

และร้อยละ 5 เดินทางด้วยเคร่ืองบิน ขณะที่การ

ขนส่งร้อยละ 82 ขนส่งทางถนน ร้อยละ 15 ขนส่ง 

ทางน�า้ และเพยีงร้อยละ 3 ขนส่งทางรถไฟ (ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ [สศช.], 2559, หน้า 68) สะท้อนให้เห็นถึง

ปัญหาอสมมาตรของโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

ของประเทศท่ีต้องพึ่งพิงการเดินทางและขนส่ง

ทางถนนเป็นหลัก ท�าให้ต้นทุนการขนส่งภายใน

ประเทศคิดเป็นร้อยละ 60 ของต้นทุนสินค้า ซึ่ง

เป็นสองเท่าของต้นทุนสินค้าของจีนและมาเลเซีย 

อีกท้ังต้นทุนค่าขนส่งตู้สินค้าในไทยเฉลี่ยท่ี 1,000 

เหรียญสหรัฐฯ มากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับจีนและ

มาเลเซีย การขาดแคลนระบบรางท่ีมีประสิทธิภาพ

ยังท�าให้ไทยเป็นประเทศอันดับ 2 ที่มีอุบัติเหตุทาง

ถนนมากที่สุดในโลก (Asian Development Bank 

[ADB], 2013, p. E1)

ไทยได้ก�าหนดเป้าหมายเพื่อลดต้นทุน

ขนส่งของประเทศให้ได้ร้อยละ 12 และลดต้นทุน

ค่าขนส่งสินค้าให้ต�่ากว่าร้อยละ 7 ต่อผลิตภัณฑ์มวล

รวมของประเทศ (GDP) (สศช., 2559, หน้า 142) 

ซึ่งธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB, 2013, p. 

E1) คาดการณ์ว่า ระบบรางที่ดีและมีคุณภาพจะ

ช่วยไทยประหยัดต้นทุนการขนส่งได้ประมาณ 100 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท

ต่อปี และช่วยคนไทยประหยัดเงินจากค่าใช้จ่าย

ภ�พที ่1 ระบบร�งของไทยเมือ่ดำ�เนนิก�รแล้วเสรจ็

ที่มา: กระทรวงคมนาคม, แผนพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565
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ด้านอุบัติเหตุประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

หรือประมาณ 9,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึง

คุณค่าของระบบรางต่อการพัฒนาประเทศและยก

ระดับคุณภาพชีวิต ไทยจึงให้ความส�าคัญต่อการ

พัฒนาระบบรางโดยได้ก�าหนดเป็นวาระหลักของ

การพัฒนาประเทศ

แนวทางการพัฒนาระบบรางของไทย 

เห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมปี 

2559 ที่ได้ก�าหนดให้โครงการความร่วมมือด้าน

รถไฟไทย-จีน และความร่วมมือด้านระบบราง

ไทย-ญี่ปุ่น เป็นโครงการพัฒนาที่ส�าคัญของประเทศ 

เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศและ

การเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการ

ขนส่งของภูมิภาค รองรับการรวมตัวเป็นประชาคม

อาเซียนทั้งการเดินทางและการขนส่งที่เพิ่มมาก

ขึ้นในอนาคต อีกทั้งแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางคมนาคมขนส่งไทยปี 2558-2565 ซึ่งเป็น

ยุทธศาสตร์ระยะยาวของกระทรวงคมนาคมเน้น

พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยทั้งทางบก ทางราง 

ทางน�้า และทางอากาศ ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบ

รางทางคู่ขนาด 1 ม. และรางมาตรฐาน (standard 

gauge) 1.435 ม. รวมระยะทางทั้งประเทศ 3,653 

กม. เพ่ือเพิ่มสัดส่วนการขนส่งระบบรางให้ได้ร้อย

ละ 5 ภายในปี 2563 และลดต้นทุนค่าขนส่งให้น้อย

กว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก 2-3 เท่า (กระทรวง

คมนาคม, 2557, หน้า 7)

ป ัจจุ บันประเทศไทยมีทางรถไฟรวม 

4,043 กม. แบ่งเป็นทางเดี่ยว 3,685 กม. (ร้อยละ 

91.1) ทางคู่ 251 กม. (ร้อยละ 6.2) และทางสาม 

107 กม. (ร้อยละ 2.7) ครอบคลุมเพียง 47 จังหวัด 

แสดงให้เห็นถึงความขาดแคลนและไม่ทั่วถึงอันเป็น

พื้นฐานของปัญหาหลายๆ ด้านของประเทศ ซึ่งภาค

รัฐต้องการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ขนาด 1 ม. 

เพ่ิมอีก 2,529 กม. ตลอดจนเพิ่มความเร็วในการ

เดินรถขนส่งสินค้าจาก 39 กม./ชม. เป็น 60 กม./

ชม. และเพิ่มความเร็วในการเดินรถโดยสารจาก 60 

กม./ชม. เป็น 100 กม./ชม. ขณะท่ีทางคู่ ขนาด 

1.435 ม. ก�าหนดความเร็วในการเดินรถ 180 กม./

ชม (กระทรวงคมนาคม, 2557, หน้า 7-9) จาก

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ไทยให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาระบบรางเพื่อลดอุปสรรคการพัฒนา

ประเทศ เพราะระบบรางเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มี

ความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หนึ่ง

ในแนวทางพัฒนาระบบรางของไทยคือ ร่วมมือกับ

ประเทศหุ้นส่วนที่มีประสบการณ์ องค์ความรู้และ

เทคโนโลยีอย่างจีนและญี่ปุ่น

4. โครงก�รคว�มร่วมมือพัฒน�ระบบร�ง
ระหว่�งไทย–ญี่ปุ่น

โครงการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย–

ญี่ปุ่น มีจุดเริ่มต้นจากข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ท่ีต้องการเช่ือมโยงเส้นทางท่ี

ขาดหายไป (missing link) ด้วยการพัฒนาถนน

ตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และ

ระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ (MOFA, 2010) ความร่วม

มือพัฒนาระบบรางเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในสมัยนายก

รัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เห็นได้จากรัฐบาลพรรค

เพื่อไทยได้ร่าง พ.ร.บ. การให้อ�านาจกระทรวงการ

คลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

ของประเทศ พ.ศ. ...1 วงเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท 

ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นเงินลงทุนโครงการรถไฟความเร็ว

สูง เพราะต้องการเช่ือมโยงอาเซียนโดยไทยเป็น

1   ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ. นี้ขัดรัฐธรรมนูญ ในเดือนมีนาคม 2557 ท�าให้ร่างนี้ตกไป
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ศูนย์กลางกระจายความเจริญและเพ่ิมคุณภาพ

ชีวิตของคนไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน

ประเทศ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556, หน้า 

5) น�าไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ ่นด้วย

การลงนามบันทึกความร่วมมือระบบรางระหว่าง

ไทย-ญี่ปุ่นในปี 2555 ครอบคลุม 3 ด้าน คือ 1) การ

แลกเปลี่ยนข้อมูลและวิธีปฏิบัติด้านการขนส่งทาง

ราง 2) การแลกเปลี่ยนการศึกษาและการฝึกอบรม

ผู้เช่ียวชาญ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ด้านการขนส่ง

ทางราง และ 3) การจัดสัมมนาและการประชุม

ปฏิบัติการด้านการขนส่งทางราง ซึ่ง รศ.ดร. ชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

กล่าวว่า “รัฐบาลใช้การประกวดราคาเพื่อหาผู ้

ชนะในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟฟ้า

ในเมือง โดยมีหลายประเทศให้ความสนใจ เช่น 

จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส อิตาลี” ขณะท่ีนาย

ยูฮิชิโร่ ฮะตะ (Yuhichiro Hata) รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และ

การท่องเที่ยว (Ministry of Land, Infrastructure, 

Transport, and Tourism: MLIT) กล่าวว่า “ญี่ปุ่น

เป็นผู ้ผลิตระบบรถไฟฟ้าที่เน ้นเทคโนโลยีด ้าน

ความปลอดภัย ที่ผ่านมารถไฟฟ้าของญ่ีปุ่นไม่เคย

เกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งญ่ีปุ่นยังให้ความส�าคัญกับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ

ไทย” (ไทย-ญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือระบบราง, 

2555) แม้ว่า คุณภาพระบบรางของญี่ปุ ่นตอบ

โจทย์ความต้องการของไทย แต่การรัฐประหารในปี 

2557 ท�าให้ความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นหยุด

ชะงักลงชั่วคราว

ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ไ ท ย - ญี่ ปุ ่ น ห ลั ง ก า ร

รัฐประหารปี 2557 ไม่สู้ดีนัก เนื่องจากญี่ปุ่นวางตัว

เป็นประเทศที่มีบทบาทน�าด้านการส่งเสริมค่า 

นิยมสากล ประกอบด้วย ประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ 

เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ค่านิยมจึงเป็นพื้นฐาน

ของนโยบายต่างประเทศ เหตุการณ์รัฐประหาร

ปี 2557 ท�าให้ญี่ปุ่นตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่

เข้าคายไม่ออก (dilemma) เพราะไทยเป็นหุ ้น

ส่วนยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญ แต่ขณะเดียวกันญี่ปุ ่น

จ�าเป็นต้องแสดงจุดยืนในฐานะประเทศท่ีส่งเสริม

ค่านิยมสากล ดังนั้นรัฐบาลญี่ปุ ่นเลือกที่จะสงวน

ท่าทีและเรียกร้องให้รัฐบาลไทยฟื้นฟูประชาธิปไตย

และเสรีภาพโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ท่าทีของญี่ปุ่น

ต่อรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารนั้นอ่อนลง เมื่อ

ไทยมี roadmap ในการฟื ้นฟูประชาธิปไตย 

(Pongsudhirak, 2015) ซ่ึงญี่ปุ ่นได้ใช้ระบบราง

ในฐานะทรัพยากร Smart Power เพื่อสานความ

สัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เห็นได้จากการเยือน

ไทยของนายมิโนรุ คิอุชิ (Minoru Kiuchi) รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในเดือน

ตุลาคม 2558 ที่ให้ความส�าคัญกับ 3 ประเด็น คือ 

การฟื้นฟูประชาธิปไตย ความสนใจร่วมมือพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้วยมาตรฐานญี่ปุ ่น และการ

ยกเลิกมาตรการห้ามน�าเข้าอาหารญี่ปุ่น ประเด็น

เหล่านี้ยังได้รับการย�้าอีกครั้งในการหารือนอกรอบ

ระหว่างนายกรัฐมนตรีอาเบะกับนายกรัฐมนตรี

ประยุทธ์ในการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe 

Meeting: ASEM) ที่ประเทศเมียนมา (MOFA, 

2016) ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก การ

ร่วมมือพัฒนาระบบรางถือเป็นโอกาสท่ีท้ังสอง

ประเทศใช้พัฒนาความสัมพันธ์และประสานผล

ประโยชน์ที่มีร่วมกัน

 ก าร เ ยื อนญี่ ปุ ่ น ของนายกรั ฐมนตรี

ประยุทธ์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2558 เป็นโอกาสใน

การปรับความเข้าใจกับญี่ปุ่นเพื่อผลประโยชน์ทั้ง

ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ และการปรับสมดุล

ใหม่ของนโยบายต่างประเทศ (Pongsudhirak, 
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2015) โดยการร ่วมมือพัฒนาระบบรางเป ็น

ประเด็นที่ทั้งสองให้ความส�าคัญ เห็นได้จากการ

ลงนามบันทึกแสดงเจตจ�านง (Memorandum 

of Intention: MOI) ว่าด้วยความร่วมมือในการ

พัฒนาระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมไทย

กับกระทรวง MLIT เพื่อแสดงเจตจ�านงท่ีจะร่วม

มือพัฒนาระบบรางภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง

กัน โดยยกระดับกลไกคณะท�างานจากระดับปลัด

กระทรวงเป็นระดับรัฐมนตรี ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรี

อาเบะยืนยันว่าจะร่วมมือกับไทยพัฒนาระบบราง 

ที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีระดับสูงด ้วยความ

เช่ียวชาญของญ่ีปุ่น (MOFA, 2015) อีกทั้งในเดือน

พฤษภาคมปี 2558 ทั้งสองกระทรวงลงนามบันทึก

ความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation: 

MOC) ว่าด้วยระบบราง เพื่อยืนยันถึงความร่วม

มือพัฒนารถไฟความเร็วสูงเส ้นทางกรุงเทพฯ-

เชียงใหม่ ปรับปรุงทางรถไฟเส ้นทางระเบียง

เศรษฐกิจด้านใต้ และหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะ

พัฒนาทางรถไฟเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวัน

ออก-ตะวันตก ช่วงตาก-มุกดาหาร โดยได้จัดตั้ง

คณะท�างานร่วมและคณะท�างานด้านการเงินและ

รูปแบบการลงทุน

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ ์ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาความร่วม

มือพัฒนาระบบรางลงนามบันทึกความร่วมมือ 

(MOC) ด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม

กับกระทรวง MLIT ครั้งการเยือนญี่ปุ ่นในเดือน

พฤศจิกายนปี 2558 เพื่อสร้างความชัดเจนและ

เป็นก้าวย่างส�าคัญของความร่วมมือระหว่างไทยกับ

ญี่ปุ่น ได้แก่ (1) การปรับปรุงเส้นทางกาญจนบุรี-

อรัญประเทศช่วงแรก (กาญจนบุรี-ฉะเชิงเทรา) 

ขนาดราง 1 ม. ระยะทางประมาณ 160 กม. (2) 

จัดต้ังบริษัทเดินรถร่วมและศึกษาผลกระทบด้านสิ่ง

แวดล้อม (EIA) ช่วงกาญจนบุรี-บ้านพุน�้าร้อน ระยะ

ทาง 40 กม. (3) แบ่งการศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-

เชียงใหม ่ ระยะทาง 715 กม. เป ็นสองช ่วง 

(กรุงเทพฯ-พิษณุโลก และพิษณุโลก-เชียงใหม่) คาด

ว่า จะเริ่มก่อสร้างช่วงแรกในปี 2562 โดยมีรถไฟ

ความเร็วสูงชินกันเซนเป็นต้นแบบ เพื่อแสดงถึง

ความพร้อมท่ีจะส่งออกโครงสร้างพื้นฐานและเป็น

ตัวอย่างของระบบรางท่ีมีคุณภาพ และ (4) ส�ารวจ

เส้นทางแม่สอด-มุกดาหาร ระยะทาง 718 กม. และ

ปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่เป็นแม่สอด-นครสวรรค์-

บ้านไผ่ เพื่อลดงบประมาณและเวลาจากการขุด

เจาะอุโมงค์และเช่ือมต่อกับรถไฟทางคู ่เส้นใหม่

ช่วงบ้านไผ่-นครพนม (Fernquest & Theparat, 

2015)

เส้นทางกาญจนบุรี-อรัญประเทศมีความ

คืบหน้าเมื่อท้ังสองประเทศร่วมกันปล่อยขบวน

รถสินค้าทดลองขนส่งตู ้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 

ฟุต จากสถานีชุมทางหนองปลาดุกถึงบางซื่อใน

เดือนกุมภาพันธ์ปี 2559 โดยนายสึโตะมุ ชิมุระ 

(Tsutomu Shimura) รองอธิบดีกรมการรถไฟ

กล่าวว่า “ประเทศญี่ปุ่นมีรถไฟขนส่งสินค้าที่วิ่งด้วย

ความเร็ว 70 กม./ชม ถึง 500 ขบวนต่อวัน เดินรถ

ได้ตามก�าหนดเวลาร้อยละ 90 จึงเป็นโอกาสดีที่

ญี่ปุ ่นได้น�าประสบการณ์การบริหารจัดการขนส่ง

สินค้าทางรถไฟมาแบ่งปันกับไทย ซ่ึงการพัฒนา

เส้นทางรถไฟนี้จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของสอง

ประเทศและอาเซียน เพราะบริเวณรอบๆ มีโรงงาน

และบริษัทของญี่ปุ่นตั้งอยู่เป็นจ�านวนไม่น้อย” ค�า

กล่าวของรองอธิบดีกรมการรถไฟสะท้อนให้เห็นถึง

การเล็งเห็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทย ญี่ปุ่น 

และอาเซียนของผู้ก�าหนดนโยบายญี่ปุ่น สอดคล้อง

กับมุมมองของ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการ

รถไฟแห่งประเทศไทย ที่มองว่าเส้นทางระเบียง
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เศรษฐกิจด้านใต้เป็นเส้นทางส�าคัญในการเชื่อมโยง

พื้นที่เศรษฐกิจ ท่าเรือ และเมืองส�าคัญของอาเซียน 

(คิกออฟแล้ว! รถไฟไทย–ญี่ปุ ่น ทดสอบเดินรถ

ขนส่งสินค้าจากสถานีหนองปลาดุก-บางซื่อ, 2559)

นายฟุมิโอะ คิชิดะ (Fumio Kishida) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เดิน

ทางเยือนประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมปี 2559 

เพื่อผลักดันความร่วมมือโครงการรถไฟความเร็ว

สูงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยท้ังสองฝ่ายจะ

เร่งรัดการด�าเนินการผลการศึกษาการพัฒนาระบบ

รางให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2559 ประกอบด้วย 

การประเมินงบประมาณ จ�านวนผู้โดยสาร ก�าไร

จากการลงทุน อัตราผลตอบแทน และรูปแบบ

ของการลงทุน ทั้งน้ีรัฐบาลไทยได้ท�าการศึกษา

อัตราผลตอบแทนจากการพัฒนาที่ดินควบคู่ไป

ด้วย (Fernquest & Theparat, 2016) นอกจาก

นี้ รัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามบันทึก

ความร่วมมือ (MOC) ว ่าด้วยระบบรางฉบับที่

สามในเดือนสิงหาคม 2559 สาระส�าคัญ คือ การ

ก�าหนดกรอบเวลาโครงการพัฒนาระบบรางเส้น

ทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ได้แก่ การเสนอผลการ

ศึกษาภายในปี 2559 ออกแบบในปี 2560 และเริ่ม

ด�าเนินการก่อสร้างภายในปี 2561 (ปรับลดจาก 

MOC ฉบับที่สอง) โดยมีระยะเวลาคืนทุน 50 ปี 

ซึ่งเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่จะเริ่มพัฒนาในช่วง

แรกก่อน โดยไทยจะลงทุนในส่วนของการจัดหา

ขบวนรถไฟ งานเดินรถ และงานซ่อมบ�ารุง ขณะ

ท่ีทางญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือในการจัดท�าแผน

แม่บทการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจตามแนว

เส้นทางรถไฟ อนึ่ง พัฒนาการความร่วมมือระหว่าง

ไทย-ญี่ปุ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบรางสามารถ

สรุปได้ดังนี้

(1) บันทึกข้อตกลง ทั้งสองประเทศมี

บันทึกข้อตกลงท่ีเป็นพ้ืนฐานความร่วมมือด้านการ

พัฒนาระบบรางด้วยกันทั้งหมด 4 ฉบับ ประกอบ

ด้วย 1.1 บันทึกแสดงเจตจ�านง (MOI) ว่าด้วยความ

ร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างกระทรวง

คมนาคมไทยกับกระทรวง MLIT ฉบับปี 2558 

1.2 บันทึกความร่วมมือ (MOC) ว่าด้วยระบบราง

ระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวง MLIT ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2558 1.3 บันทึกความร่วมมือ 

(MOC) ว่าด้วยระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม

กับกระทรวง MLIT ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558 

และ 1.4 บันทึกความร่วมมือ (MOC) ว่าด้วยระบบ

รางระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวง MLIT 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2559

(2) วัตถุประสงค์และรูปแบบของเส้นทาง 

2.1 เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เป็นเส้นทางรถไฟ

ความเร็วสูงโดยใช้รถไฟชินกันเซนเป็นต้นแบบและ

เทคโนโลยีของญี่ปุ่นในการพัฒนา มีวัตถุประสงค์

หลักเพื่อการโดยสาร 2.2 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

ด้านใต้กาญจนบุรี-อรัญประเทศ เน้นปรับปรุง

โครงสร้างเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

สินค ้าเ ช่ือมโยงมหาสมุทรอินเดีย-มหาสมุทร

แปซิฟิก-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง และ 2.3 เส้นทาง

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ช่วงตาก-

มุกดาหาร มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาด้วยเส้นทาง

รถไฟทางคู่ มีวัตถุประสงค์ท้ังการขนส่งสินค้าและ

การโดยสาร

(3) ความคืบหน้าล่าสุด 3.1 เส้นทาง

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ มีกรอบเวลาท่ีชัดเจนโดย

ก�าหนดส่งผลการศึกษาเส้นทางปลายปี 2559 

ออกแบบภายในปี 2560 และเริ่มก่อสร้างช่วงแรก

กรุงเทพฯ-พิษณุโลกภายในปี 2561 3.2 เส้นทาง

ระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้กาญจนบุรี-อรัญประเทศ 

ก�าลังปรับปรุงเส้นทางประมาณ 160 กม. ในช่วง
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แรกกาญจนบุรี-ฉะเชิงเทรา มีการทดลองเดินรถ

ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 12 ฟุต โดยพบปัญหา 

เช่น ความล่าช้าในการเดินรถ ความทรุดโทรมของ

เส้นทางรถไฟบางจุดที่อาจสร้างความเสียหายแก่

สินค้าได้ รวมทั้งเร่งด�าเนินการจัดท�ารายงานผลก

ระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายในปลาย

ปี 2559 และ 3.3 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวัน

ออก-ตะวันตก ช่วงตาก-มุกดาหาร เริ่มด�าเนินการ

ศึกษาเส้นทางมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2558 มีการ

ปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่มาเป็นแม่สอด-นครสวรรค์-

บ้านไผ่ เพื่อลดต้นทุนจากการขุดเจาะอุโมงค์และ

เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟทางคู่

(4) ความพยายามผลักดันโครงการความ

ร่วมมือพัฒนาระบบรางให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมชี้ให้

เห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่มีคุณภาพเป็น

ทรัพยากร Smart Power ที่ญี่ปุ่นน�ามาใช้ด�าเนิน

ความสัมพันธ์กับไทยภายใต้สถานการณ์กลืนไม่เข้า

คายไม่ออกหลังการรัฐประหารปี 2557 เนื่องจาก

ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบรางกับข้อริเริ่ม PQI อีกทั้งความกังวลต่อการ

เพ่ิมขึ้นของอิทธิพลจีนที่จะกระทบต่อสถานะและ

ผลประโยชน์ ยิ่งท�าให้ญ่ีปุ่นด�าเนินนโยบายเชิงรุก

มากขึ้น

5. ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจ
โครงสร้างพื้นฐานระบบรางเป็นทรัพยากร 

Smart Power ที่ช ่วยเสริมสร้างผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจแก่ญี่ปุ่น เน่ืองจากไทยเป็นหุ้นส่วน

เศรษฐกิจท่ีส�าคัญจากการเป็นฐานการผลิตและ

ศูนย์กระจายสินค้าภายในภูมิภาคของบริษัทญ่ีปุ่น

กว่า 4,500 บริษัท แม้ว่าทศวรรษที่ผ่านมาไทย

ต้องเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมือง แต่

ญี่ปุ่นยังคงเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของไทยด้วยมูลค่า

การลงทุนในปี 2558 ประมาณ 144,000 ล้านบาท 

สอดคล้องกับค�ายืนยันของรัฐมนตรีคิชิดะที่ว่า ไทย

ยังคงเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของญ่ีปุ่น (The 

Japan Times, 2016) เช่นเดียวกับมุมมองของนาย

บรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุง

โตเกียว (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) ท่ีได้วิเคราะห์ว่า 

ภูมิรัฐศาสตร์ของไทยมีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์

ต่อญ่ีปุ่น โดยเฉพาะการมุ่งเน้นรักษาพื้นท่ีเศรษฐกิจ

ญี่ปุ ่นในอาเซียนผ่านการด�าเนินความสัมพันธ์เชิง

รุกกับไทย และใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนใน

ภูมิภาคในรูปแบบไทยบวกหนึ่ง (Thailand-plus-

one) โดยไทยจะเป็นฐานการลงทุนในขั้นตอนการ

ผลิตท่ีส�าคัญ ขณะท่ีกระบวนการผลิตท่ีเน้นแรงงาน

เข้มข้นจะเคล่ือนย้ายไปประเทศเพื่อนบ้านท่ีมี

ค่าแรงถูกกว่า ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงนโยบายของญ่ีปุ่น

ประกอบกับยุทธศาสตร์ของไทยที่ให้ความส�าคัญ

กับการเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและภูมิภาคด้วย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ความร่วม

มือพัฒนาระบบรางจะเป็นส่วนส�าคัญของความ

สัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต 

เส้นทางที่เอื้อประโยชน์ต่อผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นมากท่ีสุด คือ เส้นทางระเบียง

เศรษฐกิจด้านใต้ เพราะเส้นทางนี้จะเป็นจุดเชื่อม

ต่อที่ส�าคัญทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคด้วยการลด

ระยะทางและเวลาของการขนส่งระหว่างมหาสมุทร

อินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเส้นทางนี้จะช่วย

ให้ภาคเอกชนญ่ีปุ่นประหยัดเวลาและต้นทุนในการ

ขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือน�้าลึก

ทวาย (ทูตไทยย�้าสัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่นแจ๋ว รุดหน้า

ความร่วมมือหลากมิติ เตรียมฉลองใหญ่ปี 2560, 

2559) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ยังช่วย

เพิ่มพื้นท่ีอุตสาหกรรมประมาณ 26,000 ไร่ ใน
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จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจไทยและญี่ปุ ่น (Bangkok 

Post, 2016) ซ่ึงนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู ้

อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร (รถไฟไทย-ญ่ีปุ ่น เชื่อมการค้าทวาย

สู่ยุโรป คมนาคมถกเขมรปลดล็อคแลนด์ลิงก์บูม

เขต ศก. พิเศษสระแก้ว, 2558) วิเคราะห์ว่า ญี่ปุ่น

สนใจพัฒนาเส้นทางน้ี เพราะต้องการสร้างระบบ 

โลจิสติกส์ท่ีอ�านวยความสะดวกต่อการเข้าไปลงทุน

ในนิคมอุตสาหกรรมทวาย อีกทั้งจะเป็นการเชื่อม

โยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเส้นทาง

เมืองทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-กัมพูชา-เวียดนาม 

ขณะเดียวกันเส้นทางน้ีจะเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจ

ภายในภูมิภาคทั้งกรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจิมินห์ 

 สอดคล้องกับข้อมูลของส�านักงานส่งเสริม

การลงทุน (Board of Investment of Thailand 

[BOI], 2558) ตั้งแต่ปี 2551-2557 บริษัทญี่ปุ ่น

ด�าเนินกิจการในพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนเขต 2 (ภาค

กลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภูเก็ต) มาก

ที่สุดด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 854,633 ล้านบาท ใน 

2,035 โครงการ ตามมาด้วยพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน

เขต 1 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) มูลค่าการลงทุน

รวม 222,455 ล้านบาท ใน 862 โครงการ จากข้อมูล

ของ BOI ยังพบว่า ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา การลงทุน

โดยตรงของญี่ปุ่นในไทยเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยท้ัง

ภายในและภายนอก โดยเฉพาะปัญหาทางการเมือง

ของไทยท่ียืดเยื้อมาร่วมทศวรรษ อุทกภัยคร้ังใหญ่

ในปี 2554 และวิกฤตเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การ

ลงทุนโดยตรงของญ่ีปุ่นในช่วงนี้ต�่ากว่าช่วงก่อนหน้า 

จากตัวเลขในช่วงปี 2551-2555 ภาคเอกชนของ

ญ่ีปุ่นเน้นการลงทุนเพื่อการส่งออกเกือบก่ึงหนึ่งของ

ลงทุนทั้งหมด แต่ในปี 2556-2557 การลงทุนเพื่อ

การส่งออกลดลงเหลือเพียงร้อยละ 10-20 เท่านั้น  

(ดงัภาพที ่2) อย่างไรกต็าม รศ.ดร.พรีะ เจรญิพร (2559, 

หน้า 40–45) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วเิคราะห์ว่า 

การลงทุนของญ่ีปุ่นยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เพราะ 

ภ�พที่ 2 ก�รลงทุนโดยตรงของญี่ปุ่นในไทย (2551-2557)

หมายเหตุ:  (1) โครงการที่นับเป็นการลงทุนของญี่ปุ่น คือ โครงการที่มีญี่ปุ่นร่วมทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

    (2) การลงทุนที่เน้นการส่งออกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทั้งหมด

    (3) เป็นข้อมูลเฉพาะโครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก BOI แล้ว

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), 2558

โครงการทั้งหมด

โครงการเน้นการส่งออก

เงินลงทุนที่เน้นการส่งออก

เงินลงทุนรวม (ล้านบาท)
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ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระยะยาวไม่สามารถจะถอน

การลงทุนได้ในทันที อีกทั้งธุรกิจของญ่ีปุ่นได้ปรับ

ตัวด้วยการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนยังภูมิภาค

อื่น ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการลงทุนต่างๆ 

ท�าให้ญี่ปุ ่นยังให้ความส�าคัญกับไทยในฐานะฐาน

การผลิตและส่งออกสินค้า

 นอกจากนี้ หลักการอาเบะโนมิกส์ให้ความ

ส�าคัญกับการส่งออกอุตสาหกรรมที่ญี่ปุ ่นมีความ

เชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและ

มาตรฐาน และเป็นอุตสาหกรรม/ธุรกิจที่มีมูลค่า

สูงสามารถสร้างรายได้แก่ประเทศ ระบบรางจึง

เป็นส่วนหน่ึงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่น ที่ผ่าน

มาญี่ปุ่นพยายามส่งออกระบบราง (รถไฟความเร็ว

สูง) ในเอเชีย เช่น เส้นทางจาการ์ต้า-บันดุง เส้นทาง 

กัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์ เส้นทางฮานอย-โฮจิมินท์ 

โดยเฉพาะเส้นทางมุมไบ-อาห์เมดาบัด ที่เชื่อมโยง

เมืองเศรษฐกิจส�าคัญของอินเดียมูลค่าประมาณ 

15,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (1.8 ล้านล้านเยน) ซึ่ง

ญี่ปุ ่นได้ร่วมมือทั้งด้านการศึกษาส�ารวจเส้นทาง 

การช่วยเหลือด้านเทคนิคและการให้เงินกู้ดอกเบี้ย

ต�่าร้อยละ 0.1 ระยะเวลา 50 ปี ปลอดดอกเบี้ย 15 

ปีแรก (India Times, 2016) ส�าหรับความร่วมมือ

พัฒนาระบบรางกับไทย คณะท�างานได้ประเมิน

เงินลงทุนทั้งหมด (ค่าก่อสร้าง ค่าด�าเนินการ และ

ค่าบ�ารุงรักษา) ในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดย

ผลการศึกษาฝ่ายไทยอยู่ที่ประมาณ 1.21 ล้านล้าน

บาท (34,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ส่วนผลการ

ศึกษาฝ่ายญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ 907,000 ล้านบาท 

(25,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (ส�านักงานนโยบาย

และแผนการขนส่งและจราจร [สนข.], 2559) 

ด้วยผลตอบแทนที่สูงประกอบกับความต้องการ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย น�าไปสู ่การ 

แข่งขันเชิงอ�านาจระหว่างประเทศท่ีมีความพร้อม

ที่จะส่งออกระบบรางอย่างจีนและญี่ปุ่น ดังที่ เบ็น 

ซิมป์เฟนดอร์เฟอร์ (Ben Simpfendorfer) ผู้ก่อตั้ง

บริษัทวิจัย Silk Road Associates มองว่า “การ

แข่งขันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก�าลังเกิดขึ้น

ในเอเชีย และการเมืองจะมีบทบาทส�าคัญในการ

แข่งขันนี้” (Curran, 2015)

6. ก�รแข่งขันเชิงอำ�น�จระหว่�งจีนกับญี่ปุ่น
 ในฐานะมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นได้

ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง แต่ภาวะเศรษฐกิจ

ที่ซบเซาเกือบสามทศวรรษและการขาดความต่อ

เนื่องในการด�าเนินนโยบายจากปัญหาการเมือง

ภายในช่วงปี 2550-2555 ซึ่งญี่ปุ่นมีนายกรัฐมนตรี 

6 คนใน 6 ปี ส่งผลให้อิทธิพลของญี่ปุ่นในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงไปพอสมควร เกิด

การแข่งขันระหว่างสองมหาอ�านาจในภูมิภาคคือ 

ญี่ปุ่นและจีน (ไชยวัฒน์ ค�้าชู, 2558, หน้า 22) จีน

ในฐานะประเทศมหาอ�านาจใหม่ได้ใช้โอกาสนี้ยก

ระดับข้ึนเป็นผู ้ลงทุนและให้ความช่วยเหลือด้าน

โครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่ของภูมิภาค เพ่ือขยาย

อิทธิพลและเสริมสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

เห็นได้จากอิทธิพลของจีนต่อการด�าเนินนโยบาย

ต่างประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนในประเด็นข้อ

พิพาททะเลจีนใต้ จีนยังได้ด�าเนินนโยบายเชิงรุก

อย่างต่อเนื่องด้วยการเสนอข้อริเร่ิมหนึ่งแถบหนึ่ง

เส้นในปี 2556 ที่ต้องการเชื่อมโยงเอเชีย ยุโรป และ

แอฟริกา เพื่อประโยชน์ต่อจีนทั้งทางยุทธศาสตร์

และเศรษฐกิจ เช่น การสร้างความมั่นคงบริเวณ

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิเบตและซินเจียง) การ

เพ่ิมช่องทางการส่งออกสินค้าและน�าเข้าทรัพยากร 

โดยมีการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศ (foreign 

aid) กองทุนสายไหม (Silk Road Fund) และ
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ธนาคาร AIIB ที่มีประเทศสมาชิก 57 ประเทศ 

วงเงินลงทุนประมาณ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เป็นกลไกเครื่องมือหลัก (Luft, 2016, pp. 68-70) 

(ดังตารางที่ 1)

 เช่นเดียวกับญ่ีปุ ่น จีนพยายามส่งออก

รถไฟความเร็วสูงโดยมีจุดเด่น คือ เทคโนโลยีที่

มีความก้าวหน้าด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูงเกินไปเม่ือ

เทียบกับรถไฟความเร็วสูงของประเทศอื่น ดังนั้น

รถไฟความเร็วสูงจึงเป็นทรัพยากรที่จีนน�ามาใช้

ส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน (Yu, 2014, p. 22) อีกทั้งยังเป็น

สัญลักษณ์ของการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศ

จากโรงงานของโลกที่รับจ้างผลิตสู่ประเทศชั้นน�าท่ี 

ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นพืน้ฐานในการพฒันา 

เศรษฐกิจและสังคม (Chan, 2016, p. 2) ปัจจุบัน

จีนมุ่งมั่นสร้างเส้นทางรถไฟตามระเบียงเศรษฐกิจ

เหนือ-ใต้ ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นเพื่อเชื่อม

โยงจีนกับอาเซียน แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ เส้นทางใน

ลาว เส้นทางในไทย และเส้นทางกัวลาลัมเปอร์-

สิงคโปร์ ส�าหรับเส้นทางในไทย ทั้งสองประเทศ

เห็นชอบกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเส้นทาง

กรุงเทพฯ-หนองคาย โดยความคืบหน้าล่าสุด คือ 

การเห็นชอบก่อสร้างเส้นทางระยะ 3.5 กม. ช่วง

บ้านกลางดง-ปางอโศก นอกจากนี้ จีนประสบความ

ส�าเร็จในการส่งออกรถไฟความเร็วสูงจากการชนะ

ประมูลเส้นทางจาการ์ต้า-บันดุง วิเคราะห์ได้ว่า 

รถไฟความเร็วสูงเป็นทรัพยากร Smart Power ท่ี

ส�าคัญในการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของจีนใน

ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างท้ังผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ สถานะ อิทธิพล และภาพลักษณ์ของ

ประเทศ 

ต�ร�งที่ 1 เปรียบเทียบคว�มร่วมมือพัฒน�ระบบร�งระหว่�งไทย–จีน และไทย–ญี่ปุ่น

จีน ญี่ปุ่น

ยุทธศ�สตร์หลัก Chinese Dream Abenomics

ข้อริเริ่ม Belt and Road Partnership for Quality Infrastructure
เครื่องมือ Foreign Aid 

AIIB 
Silk Road Fund

ODA 
ADB

เส้นท�งร่วมมือ
กับไทย

กรุงเทพฯ – หนองคาย 
แก่งคอย – ท่าเรือมาบตาพุด

กรุงเทพฯ – เชียงใหม ่
กาญจนบุรี – อรัญประเทศ 
แม่สอด – มุกดาหาร

คว�มคืบหน้� เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย ตั้งเป้า
เริ่มก่อสร้างเดือน มี.ค. 2560 โดยเริ่ม
ก่อสร้างเส้นทางระยะ 3.5 กม. ช่วง
บ้านกลางดง-ปางอโศก ซึ่งจะเปิด
ประมูลในเดือน ก.พ. 2560*

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ก�าหนดก่อสร้างปี 
2562 
กาญจนบุรี – อรัญประเทศ ก�าลังปรับปรุง
เส้นทางเดิม 
แม่สอด – มุกดาหาร ก�าลังศึกษาเส้นทาง**

ที่มา: เรียบเรียงโดยผู้เขียน, 2559
*เลื่อนตอกเสาเข็มรถไฟไทย-จีน เป็นมี.ค. ปีหน้า, โพสต์ทูเดย์, 2559
**Fernquest & Theparat, 2015)
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การทะยานขึ้นมาของจีนท�าให ้นายก

รัฐมนตรีอาเบะมองจีนในฐานะคู ่แข ่งทั้ งด ้าน

ยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ (Chan, 2016, p. 9) 

โดยมีผลประโยชน์ การรักษาสถานะและอิทธิพล

เป็นเดิมพัน ทั้งสองประเทศแข่งขันกันตั้งแต่ระดับ

ยุทธศาสตร์ ข้อริเริ่ม เครื่องมือ การใช้ทรัพยากร 

และพื้นที่เป้าหมาย (ดังตารางที่1) ประกอบกับ

ความเป็นมหาอ�านาจและความบาดหมางในหลาย

ประเด็น เช่น ประวัติศาสตร์ ข้อพิพาทเหนือหมู่

เกาะเซนคาคุ/เตียวหยู (Senkaku/Diaoyu) ปัญหา

ทะเลจีนใต้ เป็นต้น นายกรัฐมนตรีอาเบะจึงด�าเนิน

นโยบายเชิงรุกด้วยการใช้รถไฟความเร็วสูงเป็น

ทรัพยากร Smart Power ในการแข่งขันเชิงอ�านาจ

กับจีน การร่วมมือพัฒนาระบบรางระหว่างไทยกับ

จีน และไทยกับญี่ปุ่นจึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็น

ถึงการแข่งขันเชิงอ�านาจระหว่างสองมหาอ�านาจ 

นอกจาก น้ี  อิทธิพลของ จีนทั้ ง ด ้ าน

การเมืองและเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นก็สร้างความ

กังวลแก่ไทยเช่นเดียวกัน เพราะแนวคิดพื้นฐาน

ในการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของไทย คือ 

การถ่วงดุลระหว่างมหาอ�านาจหรือแนวคิดไผ่ลู ่

ลม ดังน้ันการปรับความเข้าใจและร่วมมือกับญี่ปุ่น

ในฐานะหุ้นส่วนพัฒนาระบบรางจึงเป็นผลดีต่อ

ไทย ดังที่ ศ.ดร. ไชยวัฒน์ ค�้าชู (2558, หน้า 23) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวไว้ว่า “เรา (ไทย) 

ไม่สามารถหยุดย้ังประเทศมหาอ�านาจที่จะเข้ามา

แข่งขันช่วงชิงอิทธิพลและอ�านาจได้ เราเหมือนกับ

ลอยเรืออยู ่กลางทะเลไม่สามารถก�าหนดทิศทาง

ลมได้ แต่สามารถปรับเรือให้ผ ่านไปถึงฝั ่งเป้า

หมายได้” อีกท้ังหากพิจารณาความร่วมมือกับจีน

ที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ โดยเฉพาะประเด็น

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งผลของการเจรจาเมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2559 จีนยอมลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ

ร้อยละ 2.3 แต่ยังสูงกว่าอัตราอ้างอิงของกระทรวง

การคลังที่ร้อยละ 2 (เลื่อนตอกเสาเข็มรถไฟไทย-

จีนเป็น มี.ค. ปีหน้า, 2559) และเมื่อเปรียบเทียบ

กับเง่ือนไขทางการเงินและการยอมรับในมาตรฐาน

ระบบรางของญี่ปุ ่น จึงดูเหมือนว่า ความร่วมมือ

พัฒนาระบบรางระหว่างไทยกับญ่ีปุ่นจะมีความเป็น

มิตรและราบรื่นมากกว่าความร่วมมือกับจีน อันมี

นัยส�าคัญต่อความส�าเร็จของการแข่งขันเชิงอ�านาจ

7. บทสรุป

 โครงสร้างพื้นฐานระบบรางเป็นทรัพยากร 

Smart Power ท่ีญี่ปุ ่นน�ามาใช้สานสัมพันธ์กับ

ภ�พที่ 3 เส้นท�งรถไฟที่ไทยจะร่วมมือกับญี่ปุ่น

และจีน ที่มา: Sasithorn Ongdee, 2015
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ไทยหลังการรัฐประหารปี 2557 เน่ืองจากท้ังสอง

ประเทศมีผลประโยชน์ร ่วมกันนั้นคือ ญี่ปุ ่นได้

ส่งออกเทคโนโลยีระบบรางที่มีคุณภาพ อันเป็น

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะสร้างรายได้แก่ประเทศ

ตามหลักการอาเบะโนมิกส์ และการร่วมมือกับไทย

พัฒนาระบบรางยังเป็นประโยชน์ต่อการขยายการ

ลงทุนและส่งออกของบริษัทญี่ปุ ่นในไทย ตลอด

จนเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศจาก

โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ

สากล สอดคล้องกับเป้าหมายของไทยที่ต้องการ

ยกระดับประเทศสู่ความทันสมัย สังคมมีคุณภาพ 

และสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงสร้างพื้นฐานระบบ

รางที่มีคุณภาพจึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการ

บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ นอกจากนี้ อิทธิพลจีนที่เพิ่ม

ขึ้นสร้างความกังวลแก่ญ่ีปุ่นและไทยถึงผลกระทบ

ต่อสถานะและผลประโยชน์ของประเทศ การร่วม

มือพัฒนาระบบรางระหว่างไทยกับญี่ปุ ่นจึงเป็น

มากกว่าแค่หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการให้ความ

ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

 ตั้งแต่ปี 2556 จีนด�าเนินนโยบายเชิงรุก

มากขึ้นด้วยการผลักดันข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้น 

เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงจีน

กับนานาประเทศอันเป็นวิธีการส�าคัญที่จีนจะขยาย

อิทธิพลและเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดย

เฉพาะภายใต้แนวคิดระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 

ด้วยการร่วมมือพัฒนาระบบรางกับไทย เพราะไทย

เป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงจีนกับอาเซียน อีก

ทั้งรถไฟความเร็วสูงยังเป็นการปรับภาพลักษณ์และ

สะท้อนถึงช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของจีนที่จะก้าวสู่

การเป็นมหาอ�านาจท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทัดเทียมกับมหาอ�านาจอื่น การแข่งขันเชิงอ�านาจ

ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นโดยมีโครงสร้างพื้นฐานระบบ

รางเป็นทรัพยากร Smart Power จึงเกิดขึ้นเพื่อ

ช่วงชิงผลประโยชน์และอิทธิพลทั้งในไทยและ

ภูมิภาค ส�าหรับไทยการแข่งขันระหว่างญี่ปุ ่นกับ

จีนเป็นประโยชน์ต่อไทยที่จะสร้างอ�านาจต่อรอง

และสร้างสมดุลในความสัมพันธ์กับมหาอ�านาจ 

ดังที่ ศ.ดร. อาร์เน่ เวสเทด (Arne Westad)  

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด วิเคราะห์ว่า “การแข่งขัน 

(พัฒนารถไฟความเร็วสูง) จะเป็นประโยชน์ต่อ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากประเทศ

ในภูมิภาคสามารถเลือกเล่นไพ่จีนหรือญี่ปุ่นในการ

ด�าเนินนโยบายต่างประเทศได้ อีกทั้งการร่วมมือ

กับทุกฝ่ายจะเป็นประโยชน์ทั้งระดับภูมิภาคและ

ประเทศ เพราะการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น จะช่วยยกระดับการพัฒนาและ

ขีดความสามารถของประเทศในภูมิภาค” (Holtz, 

2016) ดังนั้นการรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับทั้งญ่ีปุ่น

และจีนจะเป็นผลดีต่อไทยภายใต้บริบทระหว่าง

ประเทศในปัจจุบัน
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ศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น1

 คำ� สำ�คัญ
ผู ้ ประกอบการ  การ
พัฒนาเศรษฐกิจ

บทคัดย่อ

 บทความวิจยันีม้วีตัถปุระสงค์อยูท่ีก่ารวเิคราะห์ประสบการณ์ 

การพัฒนาการเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมาโดยอาศัยประสบการณ์

ญี่ปุ ่นเป็นตัวเปรียบเทียบ ในมุมมองเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

ทั้งสองประเทศมีจุดเริ่มต้นที่คล้ายคลึงกันจากประเทศปิดและ

ด้อยพัฒนาแต่ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันจากการเปิดประเทศและ

แบบแผนการพัฒนา ในเชิงเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ผู้ประกอบ

การ (entrepreneur) จึงเป็นมากกว่าปัจจัยการผลิตที่ 4 นอกเหนือ

ไปจาก แรงงาน ท่ีดิน และ ทุน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง  

ผู้ประกอบการ และ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic 

growth) ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และในเชิงทฤษฎีการเจริญเติบโต

แสดงให้เห็นถึง สาเหตุและความเชื่อมโยง (causal link) ระหว่าง

ความเป็นผู้ประกอบการกับการเจริญเติบโตว่าเป็นปัจจัยแห่งการ

พัฒนาที่ญ่ีปุ ่นมีแต่ไทยไม่มี นัยแห่งนโยบายการพัฒนาท่ีส�าคัญ 

ก็คือ ในระยะยาวการเพิ่มปัจจัยการผลิตมิได้ท�าให้เกิดการพัฒนา 

หากแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง เปรียบได้กับการ

ผลัดเปลี่ยนกระดองปูที่เป็นเหตุของการเติบโตหาใช่อาหารไม่

1 ปรับปรุงจากงานวิจัยเรื่อง พัฒนาเศรษฐกิจไทย: มุมมองจากประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยขอขอบคุณ
ทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้ “ทุนวิจัยท่ัวไป”  
ตามสัญญาเลขที่ ทป 1/2/2559
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Abstract

 The aim of this research was to compare the initial 

conditions and the institutional and socioeconomic policy 

changes in the 19th century between Japan and Thailand 

by revisiting Japan’s experiences. According to economic 

history, the Two isolated and underdeveloped Asian 

countries, Thailand and Japan, have diverged in terms of 

development courses and outcomes. In the development 

economic aspect, entrepreneurs and institutions are extra 

input apart from capital, labor, and land which make 

output grow. The causal link between entrepreneurs and 

economic growth is the key to development success, 

which Thailand does not have. As a consequence, the 

change in institutions is recommended to promote 

development rather than traditional inputs alone. 
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1. บทนำ� 
งานช้ินนี้เป็นความพยายามที่จะรวมเอา

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ (economic history) ที่

มุ่งเน้นการศึกษาประสบการณ์ความส�าเร็จในอดีต

ของประเทศพัฒนาแล้ว (developed economy) 

กับเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (development 

economics) ที่มุ่งเน้นการศึกษาสภาพสาเหตุของ

ความด้อยพัฒนาในปัจจุบันของประเทศที่ด ้อย

พัฒนาซ่ึงแน่นอนว่ามีอยู่เป็นจ�านวนมาก แต่หาก

จัดแยกเป็นกลุ่มออกมา ปัจจัยด้านสถาบันที่อาจ

หมายถึง กฎ ระเบียบ กฎหมาย และ/หรือ นโยบาย

ต่างๆ น้ันมีความส�าคัญและเป็นมากกว่าปัจจัยการ

ผลิตที่  4  หรือ ผู้ประกอบการ (entrepreneur) ที่

นอกเหนือจาก แรงงาน ที่ดิน และทุน และน่าจะ

เป็นสาเหตุของการพัฒนาที่เป็นจุดสนใจส�าคัญ

ร่วมกันระหว่างการศึกษาทั้งในด้านประวัติศาสตร์

เศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เนื่องจาก

สถาบันมีผลต่อแรงจูงใจของหน่วยทางเศรษฐกิจ

หรืออีกนัยหน่ึงก็คือผู ้ประกอบการที่จะตัดสิน

ใจลงทุนเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี สะสมทุนท้ัง

ทุนกายภาพ การเงิน หรือในตัวมนุษย์ อันเป็น

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโต  การเพ่ิมขึ้นของ

ระดับเทคโนโลยีจึงมิได้เป็นผลมาจากภายนอก 

(exogenous) หากแต ่ เป ็นผลมาจากภายใน 

(endogenous) ท่ีเกิดจากความต้องการของคนใน

สังคมร่วมกัน ด้วยเหตุนี้เอง การเปลี่ยนแปลงใน

สถาบัน2 จึงเป็นเร่ืองระยะยาวเพราะโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นล้วนมีที่มาจากอดีต 

ประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

เข้ามามีบทบาท ความแตกต่างในปัจจัยด้านสถาบัน

นี้เองเป็นสาเหตุส�าคัญอันหนึ่งที่อธิบายถึงความแตก

ต่างในระดับการพัฒนาระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของบทความวิจัยนี้อยู่ท่ีการ

วิเคราะห์ประสบการณ์การพัฒนาการเศรษฐกิจ

ของไทยท่ีผ่านมาโดยอาศัยประสบการณ์ญี่ปุ่นเป็น

ตัวเปรียบเทียบดังปรากฏในส่วนท่ี 2 เนื่องจากใน

มุมมองเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทั้งสองปะเทศ

มีจุดเริ่มต้นท่ีคล้ายกันจากประเทศปิดและด้อย

พัฒนา เริ่มยุคทันสมัย (modernization) จากการ

เปิดเสรีทางการค้ากับประเทศตะวันตกในช่วงกลาง

ทศวรรษท่ี 19 ในเวลาใกล้เคียงกัน แต่ได้ผลลัพธ์

ท่ีแตกต่างกัน แม้ว่าญี่ปุ่นเสียหายย่อยยับจากการ

เป็นผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ใช้เวลาประมาณ 

20 ปีก็สามารถยกระดับกลายเป็นประเทศพัฒนา

แล้วประเทศแรกในเอเชีย ขณะท่ีประเทศไทย ณ 

ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มาแล้วกว่า 11 แผนกินเวลาไปกว่า 50 ปี ก็ยังไม่

สามารถยกระดับให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้

และมีแนวโน้มที่จะเป็นประเทศที่ติดกับดักรายได้

ปานกลาง (middle-income trap nation)  หาก

ยังคงพึ่งพาแบบแผนการพัฒนาที่อาศัยปัจจัยการ

ผลิตดั้งเดิม (แรงงาน ที่ดิน และทุน) เป็นปัจจัย 

ขบัเคลือ่นอยูเ่ช่นเดมิ การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง 

ผู้ประกอบการ และ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ท้ังในเชิงประวัติศาสตร์และในเชิงทฤษฎีการเจริญ

เติบโตแบบมหภาค (macro-economic growth 

theory) ดังปรากฏในส่วนที่ 3 จะเป็นวิธีการศึกษา

เพื่อให้ทราบถึง มิติที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบ

การกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนที่ 4 จะ

เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ไทยภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎีท่ีได้กล่าวมา

และสภาพความเป็นจริงเกิดขึ้น ซ่ึงจะท�าให้ได้นัย

แห่งนโยบายการพัฒนาออกมาอย่างเป็นรูปธรรม

2 สถาบันจึงแตกต่างไปจากวัฒนธรรม (culture) ที่เป็นความเชื่อและอยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น ศาสนา
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ที่เป็นประโยชน์ต่อภาวะที่เป็นอยู่และการพัฒนา

ประเทศไทยในทิศทางที่ถูกต้องต่อไป

2. สภ�พเริ่มต้น
จุดเปลี่ยนที่ส�าคัญของสภาพเริ่มต้นทาง

เศรษฐกิจสังคมอันเกิดจากปัจจัยภายนอกและ 

มีผลมาถึงปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเริ่มต้นเมื่อสมเด็จ

พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ บดินทร

เทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ์วรุตมพงศ

บริพัตร สิริวัฒนราชกุมารได้ขึ้นครองราชย์เป็น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย

องค์ที่ 5 ของราชวงศ์จักรี ระหว่างปี ค.ศ. 1868-

1910 ซ่ึงเป็นห้วงเวลาเดียวกับการครองราชย์และ

ฟื้นฟูอ�านาจของจักรพรรดิเมจิของประเทศญี่ปุ ่น

ระหว่างปี ค.ศ. 1868-1912

2.1. ก�รปฏวิตัอิตุส�หกรรมในโลกตะวนัตก 

ม�สู่ก�รเปิดก�รค้�เสรีในโลกตะวันออก

ก่อนหน้ารัชกาลที่ 5 (รัชกาลที่ 1 - 4) 

ระบบเศรษฐกิจไทยอาจกล่าวได้ว่าเป็นระบบปิด

จากการค้าระหว่างประเทศ การผลิตและการค้า

ด�าเนินไปภายในประเทศเพื่อเลี้ยงตนเอง (self-

sustained economy) เป็นหลัก เมื่อมีส ่วน

เหลือจากการบริโภคจึงน�าไปแลกในสิ่งที่ตนเอง

ขาดแคลนหรือผลิตไม่ได้ แม้ว่าจะมีการค้าระหว่าง

ประเทศเกิดข้ึนก่อนหน้านี้แต่ก็เป็นไปอย่างจ�ากัด 

เนื่องจากระบบการค้าเป็นไปแบบผูกขาดโดยรัฐ

เป็นผู้ท�าการค้าแต่เพียงผู้เดียว (state trade) หรือ

ในบางกรณีอาจให้สิทธิกับขุนนางข้าราชการหรือ

พ่อค้าไปท�าการแทน  นัยของการค้าโดยรัฐไทยท่ี

เกิดข้ึนเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุน3 ก็คือ 

(1) รัฐเป็นผู้ผูกขาดการค้าระหว่างประเทศ (2) หาก

รัฐไม่มีความต้องการสินค้าจากต่างประเทศก็จะ

ไม่มีการค้าเกิดขึ้น และ (3) ประเทศในขณะนั้นมิได้

พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเพื่อเป็นแหล่งที่มา

ของรายได้หรือสินค้าที่จ�าเป็น จะมีการค้าหรือไม่ก็

ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่จ�าเป็นของประเทศเหมือนเช่นที่

เป็นอยู่ในปัจจุบัน4 

ระบบการค้าโดยรัฐในลักษณะข้างต้นนี้

อาจถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ

ที่ด�าเนินการโดยประเทศเอเซียตะวันออก เช่น จีน 

และ ญี่ปุ่น ในห้วงเวลานั้นในชื่อของ ระบบกวางตุ้ง 

(Canton System) ซึ่งเป็นระบบการค้าที่รัฐผูกขาด

3 ระบบเศรษฐกิจแบบปิดจากการค้าระหว่างประเทศที่ผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองท่ีเงินมีบทบาทน้อย แตกต่างจากระบบในปัจจุบันท่ีเป็นระบบแบบตลาด 
(market economy) ที่ผลิตเพื่อการค้าระหว่างประเทศที่มีการช�าระราคาด้วยเงิน

4 แม้ว่าจะมีข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น นิธิ (2555 หน้า 70) ที่อ้างถึง Crawfurd (1915) กล่าวว่าการค้าต่างประเทศเป็นสาขาที่ท�ารายได้กับประเทศมาก
ที่สุดในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นั้นจ�าเป็นจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ดังต่อไปนี้ร่วมด้วยคือ (ก) พระคลังสินค้าท�าหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐไทย
ท�าการค้าแต่เพียงผู้เดียวโดยมิได้มีการระบุเมืองท่าเช่นในระบบกวางตุ้ง (ข) กษัตริย์ทุกพระองค์ในช่วงต้นรัตนโกสิทร์ (รวมถึงขุนนางและ/หรือพ่อค้า) 
มีเรือเพื่อค้าขายกับต่างประเทศอันเป็นท่ีมาของรายได้ส่วนพระองค์พร้อมๆ กับกิจการของแผ่นดิน (ค) สินค้าที่น�าไปค้ามาจากส่วย (เป็นการระบาย
สินค้าที่ได้มาโดยไม่มีต้นทุนเพื่อเป็นรายได้) หรือสินค้าอื่นๆ ที่จัดซื้อจากราษฎร์เมื่อสินค้าที่ได้จากส่วยมีแนวโน้มลดลง และ (ง) การผูกขาดดังกล่าวมุ่ง
จะประกันว่าเรือหลวงจะได้สินค้าเพียงพอเพื่อบรรทุกไปขายเสียก่อน มิใช่การผูกขาดเพื่อมุ่งเอาก�าไรจากพ่อค้าที่ต้องการซื้อสินค้าดังกล่าว นิธิ (2555, 
หน้า 84)  แม้ว่าการค้าต่างประเทศจะถูกอ้างว่ามีความส�าคัญ แต่ (1) การแยกระหว่างรายได้แผ่นดินกับส่วนตนที่มีมากกว่า นิธิ (2555, หน้า 90) จาก
การค้าต่างประเทศจึงท�าได้ยากและในบางครั้งยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบ�ารุงเลี้ยงดูเจ้านายเพราะสามารถพระราชทานระวางบรรทุกในเรือหลวง
ให้แก่เจ้านายที่ไม่มีเรือไปค้าขาย และ (2) ไม่มีผลต่อสังคมในวงกว้างเพราะมีเฉพาะกษัตริย์ ชนชั้นสูง และพ่อค้าเท่านั้นที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ ขณะที่
ไพร่เป็นเพียงผู้ส่งส่วยให้กับมูลนายตามที่ถูกก�าหนดไว้เท่านั้น ดังนั้นปริมาณการค้าที่สูงจึงมิได้หมายความว่ามีความส�าคัญในฐานะรายได้ของประเทศ
ที่จะขาดเสียมิได้ดังเช่นในปัจจุบัน ข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือ หากแยกระหว่างรายได้แผ่นดินจากการค้าต่างประเทศในฐานะผู้ค้า (ที่อาจมีได้ทั้งก�าไร
และขาดทุน) กับภาษีที่เกิดจากการค้าต่างประเทศและการผลิต ส่วนหลังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความส�าคัญมากกว่า นิธิ (255, หน้า 84-5)  
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ท�าการค้าระหว่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว (แต่อาจ 

มอบสิทธินี้ให้กับเอกชน)และเพื่อให้การดูแลการ

ผูกขาดน้ีเป็นไปอย่างเรียบร้อยจึงมักก�าหนดเมือง

ท่าเพ่ือการค้ากับคู่ค้าต่างประเทศเพียงแห่งเดียว  

(single port commerce system) จีนจึงก�าหนด 

ให้เมืองกวางตุ้งเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างชาติ เช่น 

เดียวกนัญีปุ่่นทีก่�าหนดให้เกาะเลก็ๆ ทีค่นสร้างขึน้มา 

ชือ่ เดะจมิะ (出島) ท่ีต้ังอยูใ่นอ่าวของเมอืงนางาซาก ิ

เป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างชาติ เหตุผลส�าคัญเพื่อ

จ�ากัดอิทธิพลของต่างชาติให้อยู ่ในขอบเขตที่ผู ้

ปกครองสามารถตรวจสอบและควบคุมได้โดยง่าย  

ข้อเท็จจริงที่สนับสนุนก็คือข้อเรียกร้องที่ภายหลัง

กลายเป็นข้อตกลงในสนธิเบอร์นี่และสัญญาเบาริ่ง

ที่มีคล้ายคลึงกันก็คือ การอนุญาตให้พ่อค้าสามารถ

เดินทางไปติดต่อการค้าได้โดยเสรีไม่ให้ถูกจ�ากัด

บริเวณและคู่ค้าเหมือนเช่นในระบบกวางตุ้ง

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในโลกตะวันตก

ของอังกฤษในปลายศตวรรษที่ 18 นอกจากจะ

เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต การค้า และ

การบริโภคอย่างมีนัยส�าคัญแล้วยังมีผลต่อประเทศ

ในโลกตะวันออกอีกด้วย ด้วยเครื่องจักรไอน�้า เรือ

จึงไม่จ�าเป็นต้องพ่ึงแรงลมแต่เพียงอย่างเดียว หาก

แต่ท�าให้เรือสามารถเดินทางทวนกระแสลมได้อีก

ด้วย เส้นทางการค้าทางบกที่รู ้จักในชื่อของ เส้น

ทางสายไหม ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเส้นทางทางทะเล

ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (บรรทุกสินค้าได้

มากกว่า) มากกว่าแทน จีนจึงเป็นเป้าหมายส�าคัญ

ล�าดับแรกของอังกฤษอันเนื่องมาจากจีนมีสินค้าทุก

อย่างที่อังกฤษอยากได้เพื่อการบริโภคของตนเอง

และเพ่ือการค้ากับประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ผ้า

ไหม เครื่องกระเบื้อง ชา เครื่องเทศ และอื่นๆฯลฯ 

แต่ในทางกลับกันจีนมิได้มีความต้องการที่เท่าเทียม

กันในสินค้าจากฝ่ายอังกฤษแต่อย่างใด การขาด

ดุลการค้าอย่างเรื้อรังที่ต้องช�าระด้วยโลหะที่มีค่าน่า

จะเป็นเหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้เกิดสงครามฝิ่นในเวลา

ต่อมาเมื่ออังกฤษใช้ฝิ ่นเป็นตัวกลางในการช�าระ

ค่าสินค้าแทนโลหะที่มีค่าแทนโดยการน�าฝิ ่นจาก

อาณานิคมในอินเดียและอัฟกานิสถานมาขายให้กับ

ชาวจีนเพื่อน�าเงินไปช�าระค่าสินค้าท่ีซื้อ การเปิด

การค้าเสรีจากพ่อค้ากับรัฐจีนมาสู่ระดับพ่อค้าต่อ

พ่อค้าจึงเป็นข้อเรียกร้องที่ส�าคัญเพื่อให้สามารถน�า

เอาฝิ่นมาช�าระเป็นค่าสินค้าได้นั่นเอง

หากพิจารณาถึงห้วงเวลาของเหตุการณ์

ในขณะนั้นดังปรากฏในตารางท่ี 1 จะเห็นภาพของ

การแผ่อิทธิพลของโลกตะวันตกมาสู่โลกตะวันออก

อันเป็นผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ชัดเจนข้ึน 

ในขณะที่การปรับตัวของประเทศ เช่น ไทย และ 

ญ่ีปุ่น ในการเปิดประเทศเพื่อการค้าเสรีจึงมิได้เป็น

ไปเพราะความบังเอิญหรือความไม่รู ้แต่อย่างใด 

หากแต่มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของจีนว่าด้วย

สภาพที่เป็นอยู่ไม่สามารถต้านทานความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีจากชาติตะวันตกได้

ในกรณีของไทย จุดเปลี่ยนที่ส�าคัญก็

คือ การท�าสนธิสัญญาเบาริ่งในปลายสมัยรัชกาล

ท่ี 4 (ค.ศ. 1855) แม้ว่าก่อนหน้านั้นฝ่ายอังกฤษ

ได้มีความริเร่ิมแก้ไขสนธิสัญญาเบอร์นี่ที่มีอยู่เดิม

เพื่อแก้ไขการค้าท่ีถูกผูกขาดโดยรัฐแต่ไม่ได้รับการ

สนองตอบจากฝ่ายไทยแต่อย่างใด การริเริ่มปรับ

จุดยืนด้านนโยบายการค้าจากการผูกขาดการค้า

โดยรัฐไทยมาเป็นการเปิดการค้าเสรีท�าให้รัฐไทย

ในฐานะคู่เจรจามีอ�านาจต่อรองในการจ�ากัดสินค้า

บางจ�าพวก เช่น ฝิ่น ให้เป็นการค้าระหว่างรัฐต่อรัฐ

ที่สามารถจ�ากัดการจ�าหน่ายและบริโภคได้ สิ่งนี้จึง

เป็นจุดเปลี่ยนท่ีส�าคัญต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ไทยในเวลาต่อมา ในเชิงทฤษฎีแล้วการผูกขาดโดย

รัฐในการค้าระหว่างประเทศท�าให้ผลประโยชน์
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ศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

ตกอยู่กับคนบางกลุ่ม เช่น ขุนนาง พ่อค้า ที่ได้รับ

สิทธิในการค้าแทนรัฐไทยเท่านั้น ในขณะที่เมื่อมี 

การเปิดการค้าเสรีตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเบาริ่ง 

ท�าให้คนทุกกลุ ่มในสังคมได้ประโยชน์ นอกจาก

นี้แล้วอังกฤษและชาติตะวันตกอ่ืนๆ ที่ใช้ความ

ตกลงเช่นเดียวกันกับสนธิสัญญาเบาริ่งในลักษณะ

ของการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ 

(Most Favor Nation) มีผลท�าให้คู ่ค้าอื่นๆ ไม่

สามารถใช้ฝิ ่นมาช�าระค่าสินค้าได้เหมือนเช่นท่ี

อังกฤษท�ากับจีนที่ท�าความเสียหายให้กับประเทศ

ได้มากกว่า หากพิจารณาในมุมนี้ข้อโต้แย้งเรื่อง

ความเสียเปรียบจากการท�าสนธิสัญญาเบาริ่ง เช่น 

สิทธิสภาพนอกอาณาเขต หรือ การสูญเสียอธิปไตย

ทางเศรษฐกิจด้านการคลังจากการถูกจ�ากัดให้เก็บ

ภาษีได้เพียงจุดเดียวด้วยอัตราแน่นอน (ร้อยละ 3) 

ที่ถูกก�าหนดไว้ล่วงหน้าโดยต่างชาติเป็นผู้ให้ความ

เห็นชอบร่วมกับฝ่ายไทยจึงไม่น่าจะเป็นข้อโต้แย้งท่ี

มีน�้าหนักและความส�าคัญอีกต่อไป

2.2.ผลต่อโครงสร้�งก�รผลิต ก�รค้� 

และก�รเงิน

ผลของสนธิสัญญาเบาริ่งท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ของไทย จากระบบเศรษฐกิจแบบเล้ียงตนเองที่

เงินมีบทบาทน้อยได้กลายมาเป็นระบบแบบตลาด 

(market economy) ท่ีมีการช�าระราคาด้วยเงิน

แทน 

เมื่ อการผลิตเริ่ มปรับ เปลี่ ยนไปผลิต

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในสินค้าจากต่าง

ประเทศ ท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ท่ีมิได้ถูก

น�ามาใช้งานอย่างเต็มที่ (underemployment) 

เช่น ที่ดิน และ แรงงาน ไปเพื่อผลิตเพื่อส่งออก ข้าว

เป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นว่าจากการผลิตเพื่อไว้

บริโภคภายในครัวเรือนและน�าส่วนท่ีเหลือจากการ

บริโภคไปแลกกับส่ิงของจ�าเป็นอื่นๆ ได้ปรับเปลี่ยน

กลายมาเป็นการผลิตเพื่อขาย ช�าระราคาด้วย

เงิน และน�าเงินที่ได้ไปซื้อสินค้าที่จ�าเป็นแทน ที่ดิน

ต�ร�งที่ 1 บันทึกเหตุก�รณ์ที่สำ�คัญของก�รเข้�ม�ในโลกตะวันออกของช�ติตะวันตกและผลที่เกิดขึ้น
ปี ค.ศ. เหตุก�รณ์ ผลที่เกิดขึ้น

1840 สงครามฝิ ่นครั้งแรกระหว่างอังกฤษ
กับจีน

จีนยอมท�า Nanjing Treaty 1842

1853 สหรัฐฯ มาถึงญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก U.S. - Japan Treaty of Peace and Amity 1854

1855 จอห์น เบาริ่ง มาไทย Treaty of Friendship and Commerce between 
Siam and Great Britain 1856

1856 สงครามฝิ่นครั้งท่ีสองระหว่างอังกฤษ
กับจีน

จีนยอมท�าTianjin Treaty 1858

1858 สหรัฐฯ มาญี่ปุ่นเป็นครั้งที่สอง U.S. - Japan Treaty of Amity and Commerce 
1858

1868 จักรพรรดิเมจิ และ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวขึ้นครอง
ราชย์

เริ่ม ยุคฟื้นฟูเมจิ Meiji Restoration (1868-1912) 
และ ยุคปฏิรูปจุฬาลงกรณ์ Chakkri Reformation 
(1868-1910)

ที่มา: รวบรวมโดยผู้เขียน
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รกร้างที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานและแรงงานที่ว่างงาน

หรือใช้งานไม่เต็มที่จึงถูกน�ามาใช้งานเพิ่มมากขึ้น

ตามจ�านวนเรือต่างชาติที่เข้ามาค้าขายเพิ่มมากขึ้น

อันเป็นผลจากการเปิดการค้าเสรี ในขณะที่มีความ

ต้องการในเงินเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

มากขึ้นตามไปด้วย 

ข ้อสังเกตที่ส�าคัญก็คือโครงสร ้างการ

ผลิตเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ภายนอกได้กลาย

มาเป็นคุณลักษณะจ�าเพาะที่ส�าคัญของโครงสร้าง

เศรษฐกิจไทยมาจนถึงปัจจุบันที่พึ่งพาต่างชาติทั้งใน

ด้านเทคโนโลยี การค้า และการผลิต โดยมิได้มีการ

เปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญแต่ประการใด สินค้า 

เช่น ข้าว ยาง ดีบุก และไม้สัก จึงกลายเป็นสินค้า

ในอดีตที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยที่ใช้ non-

tradable factors เช่น ที่ดิน แรงงาน เพื่อตอบ

สนองอุปสงค์จากต่างประเทศเป็นส�าคัญ มิได้มีการ

บริโภคหรือถูกน�าไปแปรรูปภายในประเทศต่อให้

เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นกว่าสินค้าขั้นปฐมแต่

อย่างใด ข้าวจึงถูกปลูกโดยคนไทยบนพ้ืนดินไทย 

แต่ชาวนาไทยกลับจ�ากัดบทบาทตนเองอยู ่เพียง

ผู ้ปลูก บทบาทต่อไปในเชิงแนวตั้งที่มีมูลค่าเพิ่ม

ในสัดส่วนที่สูงมากกว่า เช่น พ่อค้าคนกลาง การ

แปรรูป (โรงสี) หรือ พ่อค้าส่งออก ต่างตกอยู่ในมือ

ของคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่สินค้า เช่น 

ยาง ก็ถูกน�าเข้ามาปลูกมิได้เป็นพืชพื้นเมืองแต่อย่าง

ใด หรือ ดีบุกและไม้สักที่ต่างก็อาศัยเทคโนโลยีและ

ทุนจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เพื่อน�ามาใช้ใน

กระบวนการผลิต5 ผลของการเจริญเติบโตท่ีได้รับ

จึงตกอยู่ในมือของต่างชาติเป็นส�าคัญและมีความไม่

เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้สูง

ในโครงสร้างด้านการเงิน จากโครงสร้าง

เศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองท่ีเป็นระบบแบบแลก

เปลี่ยนสินค้าท่ีส่วนใหญ่มิได้อาศัยเงินเป็นตัวกลาง

ในการช�าระราคาได้เปลี่ยนมาเป็นแบบระบบตลาด

ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินเพื่อช�าระราคา การ

ขยายตัวของปริมาณการค้าจากการส่งออกท�าให้มี

เงินทุนไหลเข้าในรูปแบบของเงินตราต่างประเทศ 

เช่น เหรียญนกสเปน เพื่อแลกเป็นเงินสกุลท้อง

ถิ่น เช่น พดด้วง เพื่อน�าไปซื้อสินค้า/บริการ น่า

เชื่อได้ว่าปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในระบบมีเพิ่มขึ้น

เป็นอย่างมากดังหลักฐานของการท�าเงินพดด้วง

ไม่ทันกับความต้องการของพ่อค้าต่างชาติท่ีน�าเงิน

ตราต่างประเทศมาแลกจนท�าให้ทางการไทยต้อง

ออกประกาศอย่างเป็นทางการก�าหนดให้เงินตรา

ต่างชาติสามารถน�ามาใช้ช�าระราคาควบคู่ไปกับเงิน

พดด้วงในฐานะเงินสกุลท้องถิ่นได้ โดยก�าหนดอัตรา

แลกเปล่ียนไว้ที่ 3 เหรียญนกสเปนเท่ากับ 5 บาท6 

อย่างไรก็ตามวิวัฒนาการของระบบการเงินไทยยัง

คงเป็นไปอย่างไร้การควบคุมหรือถูกช้ีน�าจากรัฐ

ไทยแต่อย่างใดเนื่องจากเงินในขณะนั้นยังท�าหน้าที่

อย่างจ�ากัดเพียงเพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 

ยังขาดซ่ึงสถาบัน เช่น กฎหมาย นโยบายและ

ตัวกลางทางการเงินเพ่ือสร้างและควบคุมปริมาณ

เงิน เช่น ธนาคารกลาง และองค์กรเพื่อการรับฝาก

เงินและปล่อยกู้ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ท�าให้เงิน

ออมที่เกิดขึ้นในระบบไม่มีช่องทางที่สามารถน�าเอา

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจได้อย่างถูก

ต้องมีประสิทธิภาพ

5 นายเหมือง นายหัว หรือ นายห้าง(ป่าไม้) อันเป็นชื่อเรียกผู้ประกอบการ/นายทุนต่างชาติในกิจการเหมืองแร่ดีบุกและป่าไม้เป็นตัวอย่างข้อเท็จจริงเชิง
ประจักษ์ที่ดี

6 ดู Lailak, S. (1933-56) ประกาศใช้เงินตราต่างประเทศ ค.ศ.1856 หน้า 229-233 อนุญาตให้ใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อช�าระราคาสินค้าในประเทศได้
เนื่องจากผลิตเงินไม่ทันกับความต้องการของพ่อค้าต่างชาติที่น�าเงินมาแลก
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ศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

2.3. นัยสำ�คัญในเชิงเศรษฐกิจของไพร่

และท�ส

การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจาก

ระบบผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองมาเป็นระบบตลาดของ

ประเทศไทยนั้นจะส�าเร็จไม่ได้เลยหากปราศจาก

การเลิกระบบไพร่ (covee system) และทาส

ไพร่นั้นเป็นระบบของการใช้แรงงานโดย

อาศัยอ�านาจรัฐโดยปราศจากผลตอบแทน สถานะ 

พลเมืองที่เป็นเสรีชนในสมัยก่อนการเลิกทาสจึง 

ไม่มแีต่อย่างใด ชายไทยในช่วงอายปุระมาณ 15-70 ปี 

หากมิได้เป็นทาสก็ต้องเป็นไพร่ที่มีสังกัดเพื่อที่เจ้า

สังกัดจะได้เรียกใช้แรงานเพื่อท�านุบ�ารุงชาติ หาก

มีสังกัดกับหน่วยงานรัฐโดยตรงก็จะเป็น ไพร่หลวง 

แต่หากมีสังกัดโดยอ้อมกับขุนนาง ก็จะเป็น ไพร่สม

ก�าลัง ส่วนไพร่ผู้ที่แม้มีสังกัดแต่ไม่อยากมาท�างาน

ตามที่เจ้าสังกัดต้องการเนื่องจากอาจมีถิ่นที่อยู่ห่าง

ไกลหรือมีหน้าที่การงานดีอยู ่แล้วหากเจ้าสังกัด

ยินยอมก็อาจจะยอมเสียเงินหรือสิ่งของที่รัฐอยาก

ได้มาแทนแรงงานก็จะเป็น ไพร่ส่วย กระบวนการ

เลิกทาส การเริ่มใช้ระบบการจ้างข้าราชการ และ

การเกณฑ์ทหารจึงเป็นการปลดปล่อยไพร่และทาส

ให้มาเป็นก�าลังแรงงานและผู ้บริโภคที่มีอิสระใน

การตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจไปในเวลาเดียวกัน แม้

จะกระท�าในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็เป็นการ

กระท�าที่สอดคล้องตอบสนองต่ออุปสงค์รวมที่

เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นในการส่งออกได้อย่างถูกท่ี

ถูกเวลา หากปราศจากอุปทานรวมที่เพิ่มขึ้นตาม

จ�านวนแรงงานที่จะไปท�างานร่วมกับที่ดินท่ีมีอยู ่

อย่างมากมายซ่ึงมิได้ถูกน�ามาใช้ประโยชน์เพื่อ

ให้เกิดผลผลิตขึ้นมา การเพ่ิมขึ้นในอุปสงค์รวม

จากความต้องการสินค้าไทยจากต่างประเทศก็ไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตการค้าและเพิ่ม 

GDP ได้

นอกจากนี้แล้ว ยังมีนัยส�าคัญต่อผู้อพยพ

ชาวจีนที่ท�าให้พวกเขาเหล่านั้นเลือกบทบาททาง

เศรษฐกิจท่ีจะเป็นพ่อค้าคนกลางหรือผู ้ประกอบ

การที่เป็นคนนอกแทนความเป็นพลเมืองที่เป็น

คนใน การเป็นคนนอกจึงไม่ได้เข้าไปเก่ียวข้อง

โดยตรงกับการผลิตที่ใช้หรือเป็นเจ้าของปัจจัยการ

ผลิต เช่น ท่ีดิน ดังเช่นพลเมืองท่ีเป็นคนพื้นเมือง

เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นไพร่ที่อาจต้องเสียภาษี (ส่วย) 

หรือถูกเกณฑ์แรงงาน สถานะทางเศรษฐกิจของชาว

จีนในไทยจึงถูกก�าหนดมาจากระบบไพร่และทาส 

3. ผู้ประกอบก�รและก�รเจริญเติบโต
3.1. กรอบแนวคิดของผู้ประกอบก�ร

ในเชิงทฤษฎี ผู้ประกอบการเป็นมากกว่า

ปัจจัยท่ี 4 ท่ีนอกเหนือไปจาก แรงงาน ท่ีดิน และ 

ทุน ในฐานะปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเจริญเติบโต เหตุ

ก็เพราะในเชิงการเจริญเติบโตของผลผลิต (growth 

accounting) ปัจจัยดั้งเดิมทั้ง 3 นี้ไม่สามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงในผลผลิตได้ทั้งหมด ส่วนที่

เหลือท่ีอธิบายไม่ได้จึงถูกยกให้เป็นผลการประกอบ

การ (entrepreneurial activities) ของผู้ประกอบ

การหรือปัจจัยที่ 4 ซึ่งเป็นปัจจัยที่จับต้องหรือ

สังเกต (วัด) ได้ยากกว่าปัจจัยดั้งเดิมทั้ง 3 เปรียบได ้

กับพ่อครัว (ผู ้ประกอบการ) ท่ีจะรวบรวมและ

ตัดสินใจเลือกใช้วัตถุดิบใดมาท�าเป็นอาหาร การ

ประกอบการของพ่อครัวดังกล่าวย่อมมีผลท�าให้

ราคา (มูลค่า)อาหารมีส่วนเพ่ิมท่ีมีมากกว่าราคา 

(มูลค่า) วัตถุดิบตามฝีมือการปรุงอาหารของพ่อครัว

แต่ละคนและน�ามาซ่ึงการเจริญเติบโตของผลผลิต

ท่ีแตกต่างกันออกไปในรายได้ของแต่ละร้านอาหาร 

(ประเทศ) ที่พ่อครัวนั้นท�างานอยู่

หากทึกทักหรือสมมุติว ่าฝ ีมือการปรุง

อาหารของพ่อครัวคนนี้เป็นผลมาจาก (ปัจจัย) 

ภายนอกที่อาจเป็นพรสวรรค์ซึ่งติดตัวมาแต่ก�าเนิด
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หรือสืบทอดโดยสายเลือดจากคนในตระกูลที่

ต่างก็เป็นพ่อ/แม่ครัวก็จะเป็นไปตามแนวคิดการ

เจริญเติบโตอันเป็นผลจากภายนอก (exogenous 

growth) ที่น�าโดย Solow (1956) การยกระดับ

การผลิตของเส้นการผลิตจึงเป็นผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงในระดับเทคโนโลยี เช่น ฝีมือการ

ปรุงอาหาร อันเป็นผลมาจากการประกอบการ

ของผู ้ประกอบการซึ่งเป ็นผลมาจาก (ป ัจจัย) 

ภายนอกท่ีนอกเหนือไปจากการเ พ่ิมปริมาณ

ปัจจัยภายใน เช่น ทุน และ/หรือ แรงงาน นั่นเอง7 

แต่ในปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวถูกโต้แย้งว่าฝีมือการ

ปรุงอาหารมาจากการฝึกปรือของคนที่จะมาเป็น

พ่อครัวเป็นส�าคัญ มิได้เป็นพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่

เกิดหรือสืบทอดผ่านสายเลือดแต่อย่างใด เหตุที่

ท�าให้เกิดการพัฒนาในฝีมืออาจมาจากการมองเห็น

ในผลตอบแทนหรือก�าไรจากการเป็นพ่อครัวที่เป็น

แรงจูงใจผลักดันให้มีการพัฒนาฝีมือการปรุงอาหาร 

ดังนั้นแนวคิดเร่ืองการเจริญเติบโตอันเป็นผลจาก

ภายนอกจึงเปล่ียนไปเป็นการเจริญเติบโตอันเป็น

ผลจากภายใน (endogenous growth) แทน ตาม

ที่ Lucas (1988) และ Romer (1990) ได้น�าเสนอ 

การคิดค้นรายการอาหารใหม่ๆจากวัตถุดิบเดิมที่

มีอยู่ก็ดี ใช้วิธีการปรุงอาหารและน�าเสนอที่ต่างไป

จากเดิมก็ดี หรือการจัดการงานในครัวเสียใหม่เพื่อ

ให้มีความสดสะอาดมากขึ้น ล้วนเป็น  innovation 

ในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นคุณสมบัติส�าคัญที่พ่อครัวท่ีท�า

หน้าที่ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องมี

3.2.คว�มหม�ยของผู้ประกอบก�ร

ถ้าหากกล่าวว่าผู ้ประกอบการคือผู้ท่ีท�า

หน้าทีร่ับความเสี่ยง อันเกิดจาก การสร้างธุรกิจใหม่ 

หรือ ฟื้นฟูธุรกิจที่มีอยู่เดิม ผู้ประกอบการจึงมิใช่ผู้

จัดการ การท�าหน้าท่ีของ Steve Jobs ในบริษัท 

Apple หรือ Jack Ma ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ web 

page ขายสินค้า Alibaba จึงสะท้อนภาพให้เห็น

ถึง ความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) 

หรืออีกนัยหน่ึงคือคุณสมบัติรวมถึงประวัติความ

เป็นมาของผู้ประกอบการว่า จะต้องมีภาพพจน์หรือ

คุณสมบัติในลักษณะใดเมื่อเข้ามาเป็นผู้ประกอบ

การ และต้องการเงื่อนไขอะไรจากกิจการและ/

หรือสังคมจึงจะท�าให้เกิดผู้ประกอบการเช่น Steve 

Jobs ความเป็นผู้ประกอบการจึงท�าให้ผู้ประกอบ

การมีหลายบทบาทโดยเฉพาะบทบาทในเชิงพลวัตร

ในระยะเริ่มแรก ผู ้ประกอบการถูกให้

ความหมายไว ้ว ่าคือผู ้ ท่ีรับความเสี่ยงจากการ

แสวงหาก�าไร Cantillon (1680-1774) บทบาทใน

เชิงพลวัตรในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการคาดการณ์

อย่างสมบูรณ์ (imperfect foresight) จึงเป็น

สาเหตุท่ีท�าให้เกิดผู้ประกอบการ เหตุก็เพราะความ

เปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน (uncertainty) 

จะไม่มีปรากฏในเชิงสถิต  ก�าไรจึงเกิดจากความ

เสี่ยงในเชิงพลวัตร บทบาทของผู้ประกอบการจึง

มาจากการตัดสินใจซื้อด้วยราคาที่แน่นอน (ในเวลา

ปัจจุบัน) โดยคาดการณ์ราคาท่ีจะขายได้ในอนาคต

บนความไม่แน่นอน (เนื่องจากเป็นราคาท่ียังไม่เกิด

ขึ้นจริง)  เมื่อ Knight (1921) แยกแยะความแตก

ต่างระหว่าง ความเสี่ยง (risk) และความไม่แน่นอน 

7 จีนหรืออินเดียจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของปริมาณแรงงานที่มีมากจากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรแต่ไม่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตเนื่องจากไม่มีการ
เพิ่มในระดับเทคโนโลยี ในกรณีของจีนที่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางมาก่อน การเจริญเติบโตในช่วงปิดประเทศ จึงแตกต่าง
ออกไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ยอมรับบทบาทของผู้ประกอบการท่ีแสวงหาก�าไรส่วนบุคคลท่ีเร่ิมต้นมาจากวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น 
(Town and Village Enterprises) ระหว่างปี ค.ศ.1978-1992 และได้เข้ามาทดแทนบทบาทของรัฐวิสาหกิจ (State Owned Enterprises) ที่ด้อย
ประสิทธิภาพในเวลาต่อมาอันเป็นเป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การพัฒนาของจีนจึงมิใช่มาจากการเปิดประเทศยอมรับนักลงทุนจาก
ต่างชาติเข้าไปลงทุนแต่เพียงล�าพัง ดู Yang and Li (2008)
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รูปธรรมของผู ้ประกอบจึงชัดเจนข้ึนเนื่องจาก 

ผู้ประกอบการรับความไม่แน่นอนที่ไม่สามารถไป 

ออกตัว หรือ square/balance position ด้วย

การท�าประกันหรืออีกนัยหน่ึงคือกระจายความ

เสี่ยง (diversify risk) ไปให้ผู้อื่นได้เน่ืองจากการ

ตัดสินใจของผู้ประกอบการมิได้เป็นการท�าซ�้าใน

เรื่องเดียวกันที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้าน้ีที่สามารถ

ทราบหรือสามารถประเมินโอกาสและความเป็น

ไปได้ (probability distribution) ของความเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ้นว่าจะมีมากน้อยเพียงใด ตรงจุดนี้เองท่ี

สถาบันไม่ว่าจะเป็นกิจการ (firm) และ/หรือสังคม

จะเข้ามามีบทบาทในการเกื้อหนุน(หรือท�าโทษ)

อันเป็นการสร้างแรงจูงใจ (หรือไม่จูงใจ) ต่อการ

ประกอบการของผู้ประกอบการ การเป็นเจ้าของ

กิจการ (owner/self-employed) เป็นเจ้าของ

ปัจจัยการผลิต หรือเป็นลูกจ้างจึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผู ้

ประกอบการเพราะเป็นไปในเชิงสถิตที่สามารถ

หลีกเลี่ยงหรือคาดการณ์ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดผล

ส�าเร็จตามที่ต้องการหรือไม่ได้และ/หรือสามารถหา

หนทางขจัดความเสี่ยงนี้ออกไปได้

Schumpeter (1934,1942) น�าเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการว่าเป็นต้นเหตุของ

การเปลี่ยนแปลง หรือ disruptive force ด้วย

การประดิษฐ์คิดค้น หรือ innovate ในสิ่งใหม่จาก

สิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว ถ้าการพัฒนาคือกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตรของสถานะที่เป็นอยู ่ 

(status quo) การประดิษฐ์ของใหม่เพื่อมาทดแทน

ของเก่า หรือ creative destruction จึงเป็น

สาระส�าคัญของกระบวนการพัฒนาตามแนวทาง

ของเขาที่ท�าให้สถานะที่เป็นอยู ่นั้นเปลี่ยนแปลง

ไป ดังน้ันผู้ประกอบการจึงเป็นเหตุของการพัฒนา

ด้วยการสร้าง (creative) ของใหม่ และท�าลาย 

(destruction) ของเก่าไปเรื่อยๆ ผู้ประกอบการจึง

มิได้ท�าตามหน้าท่ีท่ีมีอยู่ ดังเช่นลูกจ้างหรือผู้จัดการ

โดยทั่วไป หากแต่ท�าในสิ่งที่เกินกว่าหน้าที่ที่ก�าหนด

เอาไว้ ผู้ประกอบการจึงมีสถานะ (1) อยู่ระหว่าง

ตลาดปัจจัยและตลาดผลผลิตเพื่อท่ีจะแสวงหาก�าไร

ที่เป็นส่วนต่างหรือส่วนเหลือจากราคาทั้ง 2 ตลาด 

และ (2) ในฐานะของ innovator ที่สร้างสิ่งใหม่

เพื่อไปทดแทนสิ่งเก่า ก�าไรอีกทางหนึ่งจึงมาจาก

พฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่า (rent seeking) จาก

ราคาที่ตนเองสามารถก�าหนดเองได้จากอ�านาจ

ผูกขาดจากสิ่งใหม่ที่สร้างข้ึนมาแม้จะในช่วงเวลา

สั้นๆก็ตาม  

ก ร ะบวนกา รพัฒนา เ ศ รษฐกิ จ ขอ ง 

Schumpeter จึงเริ่มท่ี (1) หน้าท่ีของ inventor 

ที่เป็นผู ้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ใน

เชิงเทคโนโลยีท่ีไม่เคยมีมาก่อน  (2) หน้าท่ีของ 

innovator จึงเกิดข้ึนติดตามมาเพื่อน�าสิ่งใหม่

ต่างๆ เหล่านี้มาผสมผสานกับสิ่งเก่าท่ีมีอยู ่หรือ

ท�าออกมาใหม่ให้มีความเป็นไปได้ในเชิงการค้า 

(commercialization) และ (3) เมื่อมีของใหม่ท่ี

สามารถขายได้ก็ย่อมท่ีจะมีอ�านาจผูกขาดและมีการ

แพร่กระจายด้วยการลอกเลียนแบบ (imitation) 

ติดตามมา ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่าง 

inventor-innovator-imitation จึงสามารถ

อธิบายได้จากกระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอนข้างต้นนี้  

Kirzner (1973, 1979, 1985) ได้น�าเสนอ

ความหมายของผู้ประกอบการในเชิงกระบวนการ

ของการค้นพบ (process of discovery) โอกาส

ในการหาก�าไรในลักษณะ arbitrageur โดยปัจเจก

ชนจะมีความสามารถในการรับรู้ถึงโอกาสในการ

หาก�าไรท่ีแตกต่างกันออกไป แต่เมื่อสังเกตเห็นก็จะ

ท�าหน้าที่(ผู้ประกอบการ)ในการน�าเสนอสิ่งใหม่เข้า

มาในตลาดจนกระทั่งโอกาสในการท�าก�าไรจากสิ่ง

ใหม่นี้หมดไปกลายเป็นศูนย์จากการเข้ามาแข่งขัน
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ของผู้ประกอบการรายใหม่ การเกิดขึ้นใหม่ของ

มหาวิทยาลัยในพื้นที่ใดจะน�ามาซ่ึงโอกาสในการ

หาก�าไร (หรือมองเห็น-รับรู้ความผิดพลาดจากผู้มา

ก่อน) จากหอพักและกิจการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

และการศึกษาที่จะเริ่มเกิดขึ้นตามมา ทั้งนี้จะขึ้น

อยู่กับผู้ประกอบการแต่ละคนในการรับรู้และมอง

เห็นโอกาสในการท�าก�าไรที่ไม่เท่ากันน่ันเอง ข้อ

วิพากษ์ส�าคัญประการหน่ึงก็คือการท�า arbitrage 

ไม่จ�าเป็นต้องมีทุนก็สามารถท�าได้  เมื่อไม่มีทุนเป็น

ของตนเองจะเกิด asymmetric ในผลที่เกิดขึ้นจาก

การประกอบการเพราะเมื่อขาดทุนก็ไม่มีผลเสียเกิด

ขึ้นกับผู้ประกอบการแต่อย่างใด 

3.3. ก�รวัด

นอกเหนือ ไปจากความหมายของผู ้

ประกอบการที่อาจแตกต่างกันไปตามแนวคิดแต่ละ

คน เช่น ผู้ประกอบการของ Schumpeter เป็น 

technology entrepreneur ในขณะที่ผู้ประกอบ

การของ Kirzner เป็นarbitrage entrepreneur 

แต่เท่าที่ปรากฏ ผู้ประกอบการมักเป็นปัจเจกชนที่

มิใช่กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล แต่การจะวัดออกมา

เชิงปริมาณอาจเป็นเรื่องยากเพราะผลการประกอบ

การหรือความเป็นผู้ประกอบการการนั้นเป็นความ

สามารถที่มีอยู่ภายในบุคคลไม่สามารถจ�าแนกแยก

ออกมาได้โดยง่าย ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องใช้ ตัวแทน 

(proxy) ในการวัด

การค้นคว้าวิจัย (R&D) จึงเป็นตัวแทน

ในเชิง input ขณะที่ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรจากการ

ค้นคว้าจะเป็นตัวแทนในเชิง output  มูลค่าที่เกิด

ขึ้นในแต่ละขั้นตอนจะไม่เท่ากันอย่างแน่นอนและ

มักจะเข้าข่าย invention มากกว่า innovation 

ในท�านองเดียวกัน เจ้าของกิจการ หรือ owner/

self-employed person เป็นข้อมูลท่ีเป็นตัวแทน

ผู้ประกอบการที่ถูกน�ามาใช้ในเชิงวิชาการค่อนข้าง

บ่อยครั้งมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีเสมอไปเนื่อง

มาจากเหตุผลอื่นๆ เช่น ตกงาน ต้องการเป็นเจ้า

นายตนเอง หรือ ต้องการหลีกเลี่ยงภาษี จึงมาเป็น

เจ้าของกิจการ เป็นต้น ข้อมูลเจ้าของกิจการจึงรวม

เอากลุ่มบุคคลท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายแต่อาจไม่เข้า

ข่ายความหมายของผู้ประกอบการเสียทั้งหมด

3.4. ผูป้ระกอบก�รและก�รเจรญิเตบิโต8

จากที่กล่าวมา ในมุมมองเชิงประวัติศาสตร ์

การมีอยู่หรือเกิดขึ้นมาของผู้ประกอบการก็เนื่องมา

จากความเสี่ยงอันเป็นที่มาของส่วนเกินหรือก�าไร 

ในขณะที่หลักการตามแนวคิดของ Neo-classics 

ในเรื่อง การมีข่าวสารสมบูรณ์ การตัดสินใจอย่างมี

เหตุผล การมีอยู่เสมอของดุลยภาพ ยังคงอยู่แม้แต่

ในสภาพของพลวัตรท่ี (ถูกตั้งข้อสังเกตว่า) ไม่มี

ความจ�าเป็นส�าหรับบทบาท innovator ของผู ้

ประกอบการท่ีจะรับความเสี่ยงหรือแสวงหาโอกาส

ในการหาก�าไรภายใต้ข้อสมมุติของสภาพแวดล้อม

ท่ีมีการคาดการณ์อย่างสมบูรณ์เช่นนั้น ผู้ประกอบ

การจึงเป็นปัจจัยท่ี 4 ท่ีหายไปจากความเก่ียวข้อง

กับการเจริญเติบโตและกระบวนการพัฒนา ในขณะ

ท่ีบทบาทของ ทุน และ/หรือ แรงงาน มีทฤษฎีอยู่

อย่างมากมายที่เชื่อมโยงว่าเป็นสาเหตุส�าคัญของ

การเจริญเติบโต

จุดเปลี่ยนอยู่ท่ีการเปลี่ยนแนวคิดจากการ

เจริญเติบโตอันเป็นผลจากภายนอกตาม Solow 

(1956) มาเป็น การเจริญเติบโตอันเป็นผลจาก

ภายในตาม Lucas (1988) และ Romer (1990) 

8 ตัวแบบที่แสดงความแตกต่างระหว่างความแตกต่างระหว่างการเจริญเติบโตอันเป็นผลจากภายนอก-ในสามารถดูได้จากงานวิจัย “พัฒนาเศรษฐกิจ
ไทย: มุมมองจากประวัติศาสตร์” กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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เมื่อพบว่าความแตกต่างในการเจริญเติบโตใน

แต่ละประเทศมิได้ขึ้นอยู่กับจ�านวนปัจจัย ทุน และ 

แรงงาน แต่เพียงล�าพัง หากแต่ข้ึนอยู ่กับปัจจัย

อื่นๆ ที่มิใช่จ�านวนทุนหรือแรงงานที่เรียกโดยรวม

ว่า Total Factor Productivity (TFP) เช่น ความ

ก้าวหน้าในเทคโนโลยีหรือความสามารถของผู ้

ประกอบการ จึงมีผลต่อ TFP ท�าให้เส้นการผลิต 

ขยับเพิ่มสูงขึ้น ทุนท่ีมีอยู ่เท่าเดิมจึงสามารถได้

ผลผลติมากขึน้ ส่งผลต่อ (ก) ทนุทีจ่ะมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น และ (ข) การสะสมทุนที่เพิ่มมากขึ้นตาม 

steady state ในระยะยาวที่เปลี่ยนแปลงไปดัง

แสดงโดยภาพที่ 1 (ซ้าย) ความแตกต่างระหว่างการ

เจริญเติบโตอันเป็นผลจากภายนอก-ในอยู่ที่ฟังก์ชั่น 

การผลิตมิได้ขึ้นอยู่กับกฎของการลดน้อยถอยลง 

ที่มีต่อทุน (diminishing return to capital) ผล

ก็คือฟังก์ชั่นการผลิตจะไม่มีลักษณะของ concave 

to origin แต่อย่างใด ดังนั้นภาพที่ 1 (ขวา) จึงไม่มี 

steady state เกิดขึ้นเน่ืองจากประสิทธิภาพของ

ทุน (MPK) จะมีค่าคงที่ไม่ลดน้อยถอยลงเหมือน

ดังเช่นกรณีของการเจริญเติบโตอันเป็นผลจาก

ภายนอก 

การปฏิเสธ MPK ลดลง และสนับสนุน 

MPK ที่คงที่หรือเพิ่มขึ้นมีความเหมาะสมมาก

น้อยเพียงใดในฐานะข้อสมมุติที่จะน�ามาใช้ขึ้นอยู่

กับความหมายของทุนเป็นส�าคัญ หากทุนหมาย

รวมไปถึง ความรู้ (knowledge) ในลักษณะของ 

software capital มิใช่คิดเฉพาะเครื่องจักรเครื่อง

มือที่เป็น hardware capital แต่เพียงล�าพังก็น่า

จะมีความเหมาะสม  เหตุก็เพราะความรู ้เป็นสิ่ง

ที่ ใช้ไม่หมด-ขโมยไม่ได้ การเพิ่มคอมพิวเตอร์ 10 

เครื่องให้กับแรงงานเพียง 1 คนย่อมไม่สามารถ

ท�าให้แรงงานมีผลผลิตเพิ่มข้ึน 10 เท่าแต่จะท�าให้ 

MPK ลดลงอย่างแน่นอน แต่การเพิ่มแรงงานคนที่

มีความรู้ 10 คนให้มีโอกาสได้ท�างานร่วมกับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 10 เครื่องแน่นอนว่าย่อมมีโอกาสสูง

ที่จะได้ MPK ที่คงที่หรือเพิ่มขึ้นเพราะแรงงานคน

ที่มีความรู้อาจใช้เพียง 1 คนก็สามารถควบคุมการ

ท�างานของคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 1 เครื่องในเวลา

เดียวกันได้ แรงงานคนท่ีมีความรู้จึงเป็นแรงงานท่ี

มีประสิทธิภาพ ข้อสมมุติของ MPK ที่คงหรือเพ่ิม

ขึ้นจึงขึ้นอยู ่กับค�าจ�ากัดความของทุนที่แคบหรือ

กว้างเป็นส�าคัญ การศึกษาหรือการค้นคว้าวิจัยจึง

เป็นปัจจัยส�าคัญที่เพิ่มพูนความรู้ในตัวคนที่จะน�า

ไปใช้ร่วมกับทุนที่มีอยู ่ ซ่ึงจะมีบทบาทท�าให้ ทุน

มนุษย์ (human capital) เพิ่มข้ึนอันเป็นท่ีมาของ 

MPKที่คงที่หรือเพิ่มขึ้น

ภ�พที่ 1 คว�มแตกต่�งระหว่�งก�รเจริญเติบโตอันเป็นผลจ�กภ�ยนอก (ซ้�ย) และ ภ�ยใน (ขว�)
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ในระบบเศรษฐกิจที่ขาดการสร้างสรรค์

หรือเอาแต่แบบลอกเลียนแบบโดยซื้อเทคโนโลยีมา

จากภายนอกจึงได้แต่เพียง hardware capital ที่

หากจะเพิ่มผลผลิต 1 หน่วยก็อาจจะต้องเพิ่มปัจจัย 

เช่น ทุน (อย่างน้อย) ในสัดส่วนเดียวกันคือ 1 หน่วย 

MPK จึงจะมีค่าคงที่ แต่หากมีการสร้างสรรค์หรือ

ประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ทุนที่

เพิ่มขึ้นจึงมีความเป็น  software capital และมี

โอกาสสูงที่จะท�าให้ MPK มีค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าคงที่ 

ผลการประกอบการอันเน่ืองจากผู้ประกอบการจึง

มีแนวโน้มที่จะเป็น software capital มากกว่า 

hardware capital

4. ข้อวิเคร�ะห์เกี่ยวกับก�รพัฒน�ของไทย 
ความทันสมัยของไทยในขณะนั้นหรือ

แม้แต ่ในขณะนี้ ก็ตาม อาจกล่าวได ้ว ่าคือการ

เลียนแบบชาติตะวันตก (westernization) สิ่งที่

เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 5 และได้ถูก Yasuba & 

Dhiravegin (1985) น�าไปเปรียบเทียบกับสมัย

จักรพรรดิเมจิในประเด็นของการเลือกแบบแผน

การพัฒนาที่แตกต่างกัน โดยญี่ปุ ่นเลือกเอาการ

พัฒนาอุตสาหกรรมจึงท�าให้เกิดการพัฒนายกระดับ

ประเทศในเวลาต่อมาในขณะท่ีไทยมิได้เลือกเช่น

นั้นจึงเป็นสาเหตุส�าคัญของความแตกต่างใน ผล 

(consequences) ของการพัฒนาในเวลาต่อมา ต่อ

ไปนี้จึงเป็นข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาของไทย

ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องการเจริญเติบโตดังที่ได้

กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้

4.1 ระบบครอบครัว กับ ก�รออม ก�ร

สะสมทุน และเทคโนโลยี

ระบบครอบครัวเชิงเดี่ยว หรือ unilateral 

family system ท่ีเกิดขึ้นใน ญี่ปุ่น และ จีน อาจ

หมายถึงระบบที่มีการสืบทอดสะสมความมั่งคั่งและ

ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีในสายเลือดฝ่าย

ชายเท่านั้น แตกต่างไปจากระบบครอบครัวเชิงคู่ 

หรือ bilateral family system ที่เกิดขึ้นในไทยที่

การสั่งสมความมั่งคั่งในทุนและถ่ายทอดองค์ความรู้

ได้ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

จากสภาพเริม่ต้นจะเหน็ได้ว่าระบบครอบครวั 

เชิงเดี่ยวก็มิได้เหนือกว่าระบบครอบครัวเชิงคู ่ใน

การพัฒนาเศรษฐกิจแต่อย่างใด ในกรณีของไทย

เหตุผลท่ีชาวจีนสามารถสะสมทุนและองค์ความรู้

ได้มากกว่าคนพื้นเมืองมิได้เกิดจากระบบครอบครัว

แต่เพียงล�าพัง หากแต่มาจากบทบาท คนนอก ใน

การเลือกประกอบอาชีพ เช่น พ่อค้าคนกลาง/ผู ้

ประกอบการ ที่ชาวจีนอพยพถูกบังคับให้เลือกต่าง

หาก ในขณะท่ีส่วนเกินจากการเป็นผู้ประกอบการ

มีมากกว่าการเป็นผู้ผลิต  แม้ระบบการเงินไทยยังไม่

พัฒนาแต่เงินออมของผู้ประกอบการท่ีมีอยู่ก็ถูกน�า

ไปใช้เป็นทุนเพื่อการลงทุนในเวลาต่อมาในลักษณะ

ของแหล่งเงินออมภายใน (internal finance) ซ่ึง

เป็นพฤติกรรมโดยทั่วไปในช่วงเริ่มต้นธุรกิจอัน

เป็นการใช้เงินออมไปในทางที่ก่อให้เกิดการเจริญ

เติบโตก่อนที่จะขยายตัวจนเงินออมภายในไม่

สามารถรองรับได้และต้องหันไปหาแหล่งเงินออม

ภายนอก (external finance) แทน ในขณะท่ีการ

สะสมทุนของเกษตรกร/ชาวนาไทยมีแนวโน้มต�่า

กว่าพ่อค้าคนกลาง/ผู้ประกอบการชาวจีนและไม่

ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อการลงทุนเช่นเดียวกับผู้ประกอบ

การที่เป็นชาวจีน

4.2.ชนชั้นกล�ง

ซามุไร (侍) มิได้เป็นชนช้ันกลางในสังคม

ญี่ปุ ่นและมิได้มีบทบาทเชิงเศรษฐกิจในฐานะผู้

ประกอบการมาตั้งแต่แรก หากแต่ชนช้ันซามุไร
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ศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

นั้นได้ถูกวางต�าแหน่งไว้ในฐานะเป็นชนชั้น ทหาร 

ที่เป็นผู ้มีสิทธิถืออาวุธ (ดาบ) ที่อยู ่ภายใต้ชนชั้น

ขุนนางเพื่อเป็นกองก�าลังสนับสนุนเจ้านาย ซามุไร

จึงถูกชุบเลี้ยงและกระชับให้มีความจงรักภักดีต่อ

เจ้านายตนเองมากขึ้นด้วยการวางบทบาทให้พึ่งพา

เจ้านายในเชิงเศรษฐกิจโดยมิได้ก�าหนดให้มีหน้า

ที่ต้องหาเลี้ยงตนเองแต่อย่างใด ดังนั้นสถานะของ 

ซามุไรที่ไม่มีสังกัดหรือเจ้านายตายส่วนใหญ่หรือ 

โรนิน (浪人) จึงเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเนื่องจาก

จะถูกทอดทิ้งไม ่มีที่ยืนในสังคมเพราะไม่ได ้ถูก

ออกแบบไว้ให้หาเลี้ยงตนเองเป็นส�าคัญ เหตุผลทาง

เศรษฐกิจน้ีจึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่ท�าให้ซามุไรมี

ความภักดีต่อเจ้านาย 

ความสงบที่เกิดข้ึนกว่า 200 ปีของญ่ีปุ่น

ในสมัยการปกครองระบบโชกุนโดยครอบครัว 

โตกุวาวะ (徳川) แม้จะท�าให้ไม่มีศึกสงครามใหญ่

เหมือนก่อน แต่ในอีกทางหนึ่งความต้องใช้ซามุไรใน

บทบาททหารก็น้อยลงไปด้วยเช่นกัน เมื่อเศรษฐกิจ

เข้าสู่ระบบตลาดที่ผลิตสินค้าเฉพาะอย่างที่ตนเอง

ได้เปรียบแล้วน�ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินใน

การช�าระราคามากขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับราคา

สินค้าและรายได้ของชนชั้นอื่นๆ เช่น พ่อค้า หรือ 

ชาวนา ต�าแหน่ง/สถานะของซามุไรและรายได ้

(ทีไ่ม่ใช่ตวัเงิน) โดยเฉพาะอย่างยิง่ซามุไรในระดับล่าง

จึงผกผันกัน แม้จะมีสถานะทางชนชั้นในสังคมท่ี

สูงกว่า ชาวนา พ่อค้า แต่มีรายได้ในเชิงเศรษฐกิจ

ต�่ากว่า การยกเลิกซามุไรและใช้ระบบเกณฑ์ทหาร

แทนท�าให้ซามุไรต้องแสวงหาความอยู่รอดโดยผัน

ตัวเองไปสู่อาชีพอื่นๆมากขึ้น เช่น พ่อค้า หรือ ผู้

ประกอบการ  เนื่องจากปราศจากเจ้าสังกัดที่จะให้

ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือเพราะต�าแหน่งของเจ้านาย

ก็ถูกยกเลิกไปด้วยเช่นกัน

ในกรณี ของ ไทย ในช ่ ว ง เ วลาปฏิ รู ป

จุฬาลงกรณ์อาจกล่าวได้ว่ายังปราศจากชนช้ันกลาง 

ชนชั้นที่อยู่ระหว่างพลเมืองท่ัวไปที่เป็นเจ้าของที่ดิน

และ/หรือเป็นเกษตรกรกับขุนนางจะมีเฉพาะแต่

เพียง คนนอก เช่น ชาวจีนเท่านั้นที่อาจถือได้ว่า

เป็นชนชั้นกลางท่ีสามารถหาเลี้ยงชีพพึ่งพาตนเอง

โดยปราศจากการอุปถัมภ์ได้  การยกเลิกระบบ

ไพร่และทาสมิได้ท�าให้เกิดชนชั้นกลางแต่อย่างใด 

เนื่องจากคนเหล่านี้ยังต้องพึ่งพาการอุปถัมภ์จาก

การใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ที่ดิน เนื่องจากขาดสถาบัน 

ในการคุม้ครองกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิส่วนบคุคล เช่น 

กฎหมาย โฉนด ศาล ต�ารวจ เป็นต้น แม้บางคนอาจ 

มีความสามารถท่ีจะเป็นชนช้ันกลางหรือผู้ประกอบ

การได้ แต่การจะไปท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

เช่น ค้าขายหรือประกอบการแข่งขันกับคนที่เคย 

เป็นเจ้านายนั้นเป็นสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนาในสังคมท่ี

ขาดแคลนสถาบันที่จะคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงจากการเปิดประเทศ

ในยุคฟื ้นฟูเมจิและยุคปฏิรูปจุฬาลงกรณ์จึงส่ง

ผลที่แตกต ่างกันเนื่องจากสภาพเริ่มต ้นด ้าน

สถาบันที่แตกต่างกัน สมัยฟื้นฟูเมจิท�าให้เกิดการ 

decentralization ไม่รวมศูนย์เหมือนดังเช่นสมัย

โชกุน9 และเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้เกิด

ชนชั้นกลางและความเป็นผู้ประกอบการได้มากกว่า

เนื่องจากพลเมืองเป็นเสรีชนที่มีอิสระในการตัดสิน

ใจด้วยตนเองและปราศจากการอุปถัมภ์พึ่งพา

มากกว่าในสมัยรัชกาลที่ 5

4.3.ผลของก�รค้�ระหว่�งประเทศ

ข้อมูลจากการค้าระหว่างประเทศเท่าที่

สามารถรวบรวมได้ชี้ให้เห็นว่า การเปิดเสรีด้าน

การค้าก่อให้เกิดผลที่แตกต่างกันออกไป ส�าหรับ

9 แม้ว่าจะเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราช แต่ฝ่ายบริหารที่ถูกแต่งตั้งโดยจักรพรรดิก็มาจากตัวแทนของก๊ก(clan)ต่างๆที่เป็นแนวร่วมโค่นล้มระบบโชกุน
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ประเทศไทย การเปิดเสรีการค้าท�าให้ดุลการค้า

เกินดุลอย่างสม�่าเสมอด้วยการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

มากกว่าการน�าเข้าอยู ่ตลอดเวลาในขณะที่ญี่ปุ ่น

ขาดดุลการค้าดังแสดงโดยภาพที่ 2 และ 3 ตาม

ล�าดับ ข้อมูลสัดส่วนการส่งออกข้าวและยางในช่วง

ทศวรรษ ค.ศ. 1950 (ประมาณ 100 ปีนับจาก 

ค.ศ. 1868) ที่ยังสูงถึงกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่า

การส่งออกท้ังหมด และยังคงเป็นไปในลักษณะของ

สินค้าที่มิได้มีการแปรรูปให้แตกต่างไปจากเดิมหรือ

ยังคงมีสัดส่วนการใช้เป็นวัตถุดิบ/บริโภคภายใน

ประเทศต�่ากว่าปริมาณที่ผลิตได้ ข้อเท็จจริงเชิงเชิง

ประจักษ์น้ีสนับสนุนและชี้ให้เห็นว่าในห้วงเวลาที่

ผ่านมากว่า 100 ปีนั้นไทยยังคงผลิตสินค้าขั้นปฐม

เพื่อการส่งออกได้มากขึ้นด้วยการเพิ่มปัจจัยการ

ผลิต เช่น แรงงาน หรือ ที่ดิน (ทุน) ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อเท็จจริงของการขยายเน้ือที่การเกษตรและการ

ลดลงของเนื้อที่ป่าไม้  ขณะที่การยกระดับการผลิต

ด้วยการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีไม่ปรากฏหลักฐาน

สนับสนุนแต่อย่างใด ในขณะที่ญ่ีปุ่นเป็นไปในทาง

ตรงกันข้าม

การไม่มีนโยบายจ�ากัดผู้อพยพชาวจีนใน

ฐานะคนต่างชาติท�าให้ไม่เกิดการขาดแคลนแรงงาน

และค่าจ้างแรงงานนอกภาคเกษตรไม่สูงขึ้น  การ

ไม่มีการเก็บภาษีที่ดินและยังมีที่ดินว่างเปล่าอยู ่

ท�าให้แรงงานไทยยังคงมีความได้เปรียบโดยเปรียบ

เทียบที่จะเพิ่มผลผลิตโดยขยายพื้นที่เพาะปลูก

และอยู่ในภาคเกษตรด้วยวิธีการผลิต (เทคโนโลยี) 

แบบเดิมตราบเท่าที่ยังคงมีอุปสงค์จากต่างประเทศ

มากกว่าที่จะเข้าสู ่ภาคอุตสาหกรรมที่ตนเองไม่มี

ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ อีกนัยหนึ่งก็คือ

สภาพอุปทานรวมในขณะนั้นน่าจะเป็นเส้นที่ขนาน

ไปกับแกนนอนท�าให้การขยายตัวของเศรษฐกิจมา

จากปัจจัยด้านอุปสงค์รวม เช่น จากการค้าระหว่าง

ประเทศ เป็นส�าคัญ

อีกประเด็นหนึ่งท่ีส�าคัญก็คือการเปิดเสรี

ทางการค้าท�าให้ไม่สามารถจ�ากัดการน�าเข้าหรือ

ปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตภายในเพื่อแสวงหา

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจด้วยโควตาหรือภาษีได้ ดังนั้น

ส�าหรับไทยในช่วงสนธิสัญญาเบาริ่งยังมีผลใชับังคับ

จึงไม่มีแรงผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงการผลิต

ในภาคเกษตรที่ยังคงมีความได้เปรียบเชิงเปรียบ

เทียบอยู่ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่อาจเสียเปรียบกว่า

ดังเช่นญ่ีปุ่นที่ต้องกระท�า กระบวนการพัฒนาของ

ญี่ปุ่นจึงเกิดข้ึนโดยการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต

และโยกย้ายแรงงานจากเกษตรไปสู่อุตสาหกรรม

อันเนื่องมาจากความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบใน

ภาคเกษตรดังสังเกตได้จากการขาดดุลการค้าและ

ไม่สามารถด�ารงการขาดดุลนี้ไว้ได้ตลอดไปจึงมีแรง

ผลักดันให้ต้องหันไปหาภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่ม

สูงกว่าเดิมหรือมีความได้เปรียบมากกว่าเดิมเพื่อ

ให้สามารถน�าเข้าสินค้าที่ตนเองต้องการจากต่าง

ประเทศหรือผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการน�าเข้าจาก

ต่างประเทศได้นั่นเอง

การเปิดการค้าเสรีของทั้ง 2 ประเทศ

ให้ผลลัพธ์ต่อการพัฒนาประเทศท่ีแตกต่างกันอัน

เนื่องมาจากสภาพเริ่มต้นและโครงสร้างเศรษฐกิจ

ท่ีแตกต่างกัน ไทยแม้จะอยู่ในสถานะเกินดุลการค้า

แต่ไม่สามารถน�าเอาเงินออมดังกล่าวมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ได้ เนื่องจากขาดการพัฒนาด้านสถาบัน 

เช่น กฎ ระเบียบ ท�าให้สถาบันการเงินที่แม้จะมี

ในภายหลังก็ไม่สามารถยกระดับการพัฒนาควบคู่

กันไปได้ ในขณะที่ญี่ปุ่นเป็นไปในทางตรงกันข้าม

แม้จะขาดดุลการค้าแต่สามารถหาวิธีจัดการให้

ดุลการช�าระเงินไม่ขาดดุลด้วยการพัฒนาสถาบัน 
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เช่น ระบบการเงิน ให้เป็นแหล่งเชื่อมโยงระหว่าง

เงินออมและเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าการเจริญเติบโตของ

ไทยจากอดีตท่านมาจึงมาจากการเพิ่มในปัจจัย

การผลิตและอาศัยเทคโนโลยีจากภายนอก (ต่าง

ประเทศ) ในการยกระดับเส้นการผลิตซึ่งสอดคล้อง

กับการเจริญเติบโตอันเป็นผลจากภายนอกดังแสดง

โดยภาพที่ 1 (ซ้าย) มากกว่าการเจริญเติบโตอันเป็น

ผลจากภายในตามภาพที่ 1 (ขวา)

5.สรุป
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง ผูป้ระกอบ 

การกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท้ังในเชิง

ประวัติศาสตร์และในเชิงทฤษฎีการเจริญเติบโต

แบบมหภาค พบว่าแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของไทยตั้งแต่มีการเปิดประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 

5 จนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะพึ่งพาพึ่งพาจ�านวน

ปัจจัยการผลิตดั้งเดิม แรงงาน ที่ดิน และทุน ทั้ง 

3 เป็นปัจจัยขับเคลื่อนอยู่เช่นเดิม  การมีจ�านวน

ปัจจัยการผลิตเหลือเฟือในเวลาอดีตนั้นท�าให้

สามารถตอบสนองต่ออุปสงค์รวมที่เกิดขึ้นจาก

การค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีอันเป็นที่มา

ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น การ

ขาดผู้ประกอบการท�าให้ความเชื่อมโยงระหว่าง 

ผู้ประกอบการกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ระยะยาวไม่เกิดขึ้น การมี TFP ในระดับต�่าจึงเป็น

ผลมาจากการขาดซึ่งปัจจัยที่ 4 เช่น สถาบัน และ/

หรือ เทคโนโลยี ดังนั้นเมื่ออุปทานรวมเริ่มถูกใช้

ไปอย่างเต็มท่ี (full employment) ในระยะยาว 

ไทยจึงไม่สามารถรักษาระดับการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเพื่อยกระดับให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

ได้ท้ังๆ ท่ีไม่ขาดซึ่งปัจจัยทุนหรือแรงงานในระยะ

เริ่มแรกแต่อย่างใด

ความหลงผิดประการหนึ่งก็คือ การเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมาจากการขยายซ่ึงอุปทาน

รวมออกไปในระยะยาวแม้ปัจจัยการผลิต เช่น ทุน

และแรงงานจะถูกใช้งานอย่างเต็มท่ีแล้วซ่ึงเป็นการ

ขยายจุด full employment ออกไปด้วยการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง เช่น สถาบัน หรือ 

เทคโนโลยี ภายใตจ้�านวนปัจจัยการผลิตคงเดิม หา

ใช่การพึ่งพาการขยายตัวด้วยจ�านวนปัจจัยการผลิต

เพราะอย่างหลังเป็นเพียงแค่การจัดการด้านอุปสงค์

รวม (aggregate demand management) เพื่อ

ลดหรือให้สอดคล้องกับความผันผวนของวัฏจักร

เศรษฐกิจหาใช่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่

อย่างใดไม่ การปรับเปลี่ยน TFP จึงเปรียบได้กับ

การเปลี่ยนกระดองของปูท่ีท�าให้ปูนั้นสามารถเจริญ

เติบโตข้ึนมาได้หาใช่ด้วยการให้บริโภคอาหารแต่

เพียงล�าพังไม่
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ภ�พที่ 3 Japan Foreign Trades and Net Transfer from Abroad
Source: selected and rearranged data from Ohkawa (1979) table A31

ภ�พที่ 2 Thailand Foreign Trades and Net Treasures
Notes: 
1.Treasure exports between 1865-6, 1885-94 and 1942-9 were included in total export, therefore net treasure in 
those year were net of treasure from imports only. Treasure here includes precious metal such as coin, bullion 
and gold leaf which can be used as a mean of international payments to settle monetary debts. 
2. Prior to 1920, the figures refer to the port of Bangkok only. The largest omission was the trade of tin exports 
and consumer-goods imports in the southern Thailand. 
Source: rearranged from Ingram (1971) appendix C, statistics of foreign trade
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ยูตะ โคโมริ 
ยาสุยูคิ มัสสุอุระ

ริโฮ โกจิ

งานวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ: 
วิเคราะห์ปัญหาและพิจารณาความน่าจะเป็นต่อไป

 คำ� สำ�คัญ
พระราชบัญญัติ, การร่าง
กฎหมายแห่งชาติ, การ
ค วบคุ ม โ ด ยพล เ รื อ น , 
กระบวนการสร้างนโยบาย

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้จัดท�าขึ้นเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา

ของพระราชบัญญัติในญี่ปุ ่น รวมทั้งบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นต่อไป 

ในอนาคต อย่างท่ีทราบกันดีว่าสถาบันนิติบัญญัติเป็นหน่วยงาน 

ของประเทศที่มีหน้าที่ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านนิติบัญญัติแทน

ประชาชน ซึ่งหน้าท่ีหลักๆ ดังกล่าวก็คือการเสนอพิจารณาและอนุมัติ

ร่างกฎหมายนั่นเอง ทว่าตั้งแต่เข้าสู่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา สถาบัน

นิติบัญญัติได้ถูกลดบทบาทและหน้าที่ลงเนื่องจากความนิยมในแนวคิด

รัฐสวัสดิการที่เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ปัจจุบัน

ได้เกดิสภาพการบริหารประเทศทีเ่รยีกว่า “รฐับรหิาร (administrative 

state)” ส่งผลให้กิจกรรมด้านนิติบัญญัติทั่วไปที่ควรจะเป็นหน้าที่

ของสถาบันนิติบัญญัติกลับถูกด�าเนินการโดยสถาบันบริหารโดยการ 

“มอบอ�านาจนิติบัญญัติ (legislation by cabinet)” แทน สภาพเช่น

นี้ไม่เพียงตีความได้ว่าสถาบันนิติบัญญัติถูกควบคุมโดยสถาบันบริหาร

เท่านั้น แต่ยังหมายความว่าสถาบันนิติบัญญัติก�าลังสูญเสียอ�านาจใน

การตรวจสอบสถาบันบริหารอีกด้วย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงจะน�ากรณี

ของประเทศญี่ปุ่นเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ

พระราชบัญญัติและพิจารณาหาแผนรับมือเพื่อให้ประเทศญ่ีปุ่นได้

พัฒนาการร่างกฎหมายแห่งชาติอย่างแท้จริง
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A Basic Study on Legislation by House Members: 
Focusing on the Issues and Prospects

Abstract

 This paper aims to consider the current situations 

and issues related to legislation by House members in  

Japan, and presents future prospects of the legislation. 

The Legislature in most countries is the government organ 

that governs through legislation public and civil activities.  

Therefore, its main role is the drafting and deliberations 

of bills. However, since the 20th century, the role of 

the Legislature has become lessened as a result of the 

rise of welfare state theory. Consequently, especially in  

developed countries, a situation called “the administrative 

state” has appeared, and this has given rise to much room 

for “legislation by cabinet”, which means that the Executive 

has begun to perform legislation activities that the  

Legislature would normally perform. This situation would 

mean that not only does the Executive predominate 

the Legislature, but also that the supervisory functions 

toward the Executive by the Legislature are no longer  

required. Therefore, in this paper, we survey, based on  

the theories of preceding studies and using Japan as  

an example, the actual situation of legislation by House  

members in Japan and consider the prospects of the  

development of Japan as a legislative state.

Key words
L e g i s l a t i o n  b y 

House members, 

Legislative state, 

Civil ian control, 

P o l i c y m a k i n g  

process
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1. Introduction

1.1 Aims of this paper
 This paper aims to consider the 

current situations and issues relating to  

legislation by House members in Japan, and 

present future prospects.

 As is widely known, the Legislature 

is the government organ that governs 

through leg is lat ion publ ic and c iv i l  

activities. So, its main role is the drafting 

and deliberations of bills. However, since 

the 20th century, the role of the Legislature 

in this respect has become lessened as 

a result of the rise of welfare state theory. 

Consequently, especially in developed 

countries, a situation called “the administrative 

state” has appeared, and this gave rise to 

much room for “legislation by cabinet”, 

which means that the Executive has begun 

to perform legislative activities that the  

Legislature normally perform. This situation 

would mean that not only does the  

Executive predominate the Legislature, 

but also that the supervisory functions  

toward the Executive by the Legislature 

are no longer required. These trends may  

jeopardize the principle on the separation 

of (political) powers that was theorized 

by James Harrington, John Locke and 

Charles-Louis de Montesquieu.

 Therefore, in this paper, we survey, 

based on the theories of preceding studies 

and using Japan as an example, the 

actual situation of legislation by House 

members in Japan and consider the  

prospects of the development of Japan as 

a legislative state.

 The Legislative Bureau of the House 

of Representatives, which supports the  

legislation by House members explains that 

legislation by House members are related 

to Article 41 of the Constitution of Japan, 

which says “the Diet shall be the highest 

organ of state power, and shall be the sole 

law-making organ of the state,” and that  

it may receive bills submitted by House 

members. On the other hand, when the 

cabinet drafts a bill and submits it to 

the Diet, cabinet uses the expression  

“legislation by cabinet”. The Bureau  

suggests that “legislat ion by House  

members means that members of the Diet 

who are representatives elected directly 

by the people are allowed to form laws 

that will bring their policies to fruition”.  

Recently, the number of legislation by  

House members has increased because of  

various complicated, social, and economic  

situations, and the importance of these 

legislations has increased more and more” 

(The Legislative Bureau of the House of 

Representatives Official Website).
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1.2 Background of this paper 

 The Legislative Bureau of the House 

of Councillors, which also supports the  

legislation of the House members, which 

is the upper House in Japan, explains  

that “the legislation is created by the Diet, 

which is the only legislative institution of 

Japan, and the cabinet and members of the 

Diet (committees and research committees 

of the Diet may submit drafts of proposed 

laws) can submit a draft of a proposed 

law to the Diet.” In particular, legislation 

created through the submission of drafts 

of proposed laws by members of the 

Diet is called “general legislation by house 

members”. The Bureau also suggests that 

“our l ives are ruled by various laws 

and ordinances; however, today, when 

the needs and the sense of values of the 

nationals are diversified, the legislation by 

House members, who are the representatives 

of the people, is becoming more and more 

important” (Legislative Bureau House of 

Councillors Official Website).

 In this way, based on the situation 

of the Legislature, the importance and the 

need for legislation by House members are 

clear. However, the volume of legislation 

by cabinet is greater than the total volume 

of legislation by both Houses and this trend 

has been further strengthened since the 

end of the World War II [Table 1].

 Kazuo Kojima, who was engaged in 

legislation work for the Legislative Bureau of 

the House of Councillors, gave the following 

as the reason why the volume of legislation 

by cabinet has increased. Various reasons 

are suggested but, looking at the actual 

numbers, there are many bills submitted  

by the cabinet while, conversely, there is 

relatively less legislation by House members; 

as a result, this factor may be significant. 

This difference in number relates to the 

fact that not a few bills submitted by the  

cabinet involve minor revisions of existing 

laws. For example, the revision to give an 

effect to change in fees stipulated in an 

existing law, which quite often happens, is a 

kind of such minor revisions (Kojima 1983).

[TABLE 1] Number of Submitted bills in Japan (as of 30/05/2016)

The Imperial Diet (1889-1947) The Diet (1947-present)

Submission by Number of bills Submission by Number of bills

Cabinet 3,421 Cabinet 9,814

Members of HR (    1) 2,916 Members of HR (    1) 3,889

Members of HP (    2) 63 Members of HC (    3) 1,520x x
x

x x x

x

1 :The House of Representatives      2 :The House of Peers      3 : The House of Councillors
Compare with Japan’s Laws and regulations index
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 The fact that the number of bills 

submitted by cabinet far exceeds that of 

bills submitted by House members does 

not negate the importance of the latter 

as can be seen in the explanations by the 

Legislative Bureaus of both Houses. So, 

in this paper, we will survey a process of  

legislation by House members that led to 

enactment of the Basic Act on Ocean Policy 

in the next section.

2. Method

 In this paper,  to achieve the 

above-mentioned purpose, we refer to the 

preceding studies concerning legislation by 

House members in Japan (the article by one 

of the authors (Komori 2014), the Ocean 

Policy Research Institute (Former Ocean 

Policy Research Foundation) studies and 

“Japan’s Laws and Regulations Index.” In 

this paper, “legislation by House members” 

means “(1) the legislative activities of both 

houses of the Diet (including committees, 

research committees, and commissions on 

the constitution)”. or “(2) the laws which 

passed as a result of these activities.” In 

contrast, we use the word “legislation by 

cabinet” when the cabinet (government) 

acts as a main actor in the legislative process 

(Chino 2015). In addition, we translated the 

names of documents such as laws and or-

dinances without access to the appropriate 

English translation in this paper.

 And, in this paper firstly, we will 

focus on the establishment of the Basic Act 

on Ocean Policy as a case study, in order 

to clarify the particularity and universality 

of policy making (legislation) process in  

Japan. Based on its results, secondly, we will  

present the prospects of the development 

of Japan as a “legislative state”.

 

3. Research
 3.1 Social needs for legislation 
by House members
 I n  1992 ,  P r i n c i p l e  4  o f  t he  

“Rio Declaration on Environment and  

Development” (Rio Declaration) announced 

the following in the United Nations  

Conference on Environment and Development 

(UNCED/the Earth Summit): “In order  

to achieve sustainable development,  

environmental protection shall constitute 

an integral part of the development  

process and cannot be considered in  

isolation from it”. In addition, in Agenda 21, 

which is the action plan for this declaration, 

Chapter 17 prescribes protecting the 

oceans-including enclosed and semi- 

enclosed seas and coastal areas-and  

p r o t e c t i n g  t h e  r a t i o n a l  u s e  a n d  

development of living resources based  

on  the  impor tance  o f  the  oceans  

to  sustainable development. It also  

highlights the importance of protecting 

the oceans. This thinking is including 

in Part 12 (Protection and Preservation 
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of the Marine Environment) of the United 

Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS) which took effect in 1994.

 Ocean policy in each country with 

a coastline, including Japan, has become 

more visible since UNCLOS took effect in 

1994. The public opinion poll on diplomacy 

discussed in this paper has been conducted 

approximately every year since 1975 by 

the prime minister’s office public-relations  

department (In 2001, the cabinet office took 

over that role and has been conducting  

the poll since then). In October 2001, the 

public opinion poll on diplomacy was  

carried out, where the questions on ocean 

policy were set for the first time (The  

Cabinet Office). The authors translated the 

result of the poll into English. 

 When the poll was carried out, 5 

years had passed since UNCLOS’ ratification 

in Japan. The poll asked “ Priorit ies  

concerning ocean policy for Japan as an 

oceanic state”, and “improvement in  

protection of ocean environment including 

prevention of ocean pollution” received 

the highest response rate at 61.3%. This was 

followed by “Conservation, management 

and appropriate use of fishery resources” 

at 43.4%; “Maintenance and reinforcement  

o f  s e cu r i t y  f o r  o c e an  t r a f fi c  a nd  

transportation” at 35.7%; “Development 

of seabed resources and energies including  

oil and natural gases” at 27.4%; and  

“Promotion of scientific research for  

improvement of the knowledge on oceans” 

at 20% [Figure 1].

  [Figure 1] Priorities concerning ocean policy for Japan as an oceanic State

              (More than 1 answer possible)
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  Inquired about “Japan’s 

responses to piracy”, 15.5% believed that  

“Japan should not dispatch its guard ships in 

areas where acts of piracy frequently occur, 

and should focus on providing assistance 

to the coastal States”. In addition, 28.4% 

believed that “In order to safeguard  

Japan’s ships, Japan should take positive 

measures including dispatching its guard 

ships in areas where they could be targets 

of piracy and police the attacks on them”. 

Furthermore, 2.1% answered that “Japan 

should not take special actions on the issue  

of piracy”, while 39.4% answered that  

“Japan should consider the issue of piracy 

as one of the common problems for all 

the Asian countries that threatens the  

secur ity of navigat ion ser iously and 

take lead in making rules to facilitate  

cooperation among them to tackle the 

acts of piracy”. Regarding the percentage 

that replied that “Japan should consider 

the issue of piracy as one of the common 

problems for all the Asian countries that 

threatens the security of navigation  

seriously and take lead in making rules 

to facilitate cooperation among them to  

tackle the acts of piracy”, responses 

by males were higher than those from  

females, accounting 50% of total. On the 

other hand, the ratio that replied that  

“In order to safeguard Japan’s ships, Japan 

should take positive measures including  

dispatching its guard ships in areas where 

they could be targets of piracy and police 

the attacks on them” is around 30% for 

each group [Figure 2].

 With regard to “Priorities concerning 

ocean environmental issues” 53.7%  

responded that “ Japan should, above all, 

reinforce its domestic regulations and make 

the best efforts not to pollute oceans”.  

In addition, 20.8% felt that “Japan should 

provide assistance to protect marine  

environment for the developing countries 

without capacity to effectively take  

measures to prevent marine pollution”. 

36.9% of the respondents answered that  

“Regional cooperation should be promoted 

between Japan and i ts  neighbor ing  

countries, including South Korea, China and 

Russia to prevent marine pollution in its  

surrounding oceans”. 51.1% responded 

that “Japan should collaborate with the 

international society as a whole and  

cont r ibute to establ i sh ing  fo ra  fo r  

discussions and making rules, including 

holding of international conferences and 

conclusion of treaties for prevention of 

ocean pollution” [Figure 3].
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[Figure 2] Japan’ s responses to piracy
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     [Figure 3] Priorities concerning ocean environmental issues 

      (More than 1 answer possible)

 In regard to the question concerning 

Japan’s roles in international society, 50.3% 

(increased 8.5%) of respondents prioritized 

“ Contributing to the maintenance of  

international peace”, 38.2% (decreased 

2%) “Contributing to the solution of global 

issues”, and 30.9% (increased 2.8%)  

“Providing humanitarian support for refugees” 

respectively. [Figure 4].

 3.2 Efforts for the legislation
 Despite the public opinion as 

the survey revealed the ratification of  

UNCLOS led only to the responses by each  

ministry and did little to revise Japan’s 

overall ocean policy according to it. The 

issues on the ocean have many aspects 

including security affairs and resource 

management to environmental protection 

of the ocean, which are mutually closely 

connected. However, the ministries of  

Japan are basically hierarchical, and general 

office-dealing with issues that take a wide 

perspective on ocean-related issues do not 

exist (Koike 2007).
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  [Figure 4] Japan’ s roles in international society 

               (Less than 2 answers possible)

 Under this situation, in April 2006, 

“the Study Group for a Basic Act on Ocean 

Policy”, which consisted of bipartisan Diet 

members and experts on ocean affairs, was 

set up, and consideration of the Basic Act 

on Ocean Policy commenced. “The Ocean 

Policy Recommendation”, which included 

the establishment of the Basic Act on Ocean 

Policy and administrative organizations to 

promote basic concepts, was put forward 

in December of that year to develop a 

basic plan on ocean policy. Based on the  

Recommendation, the Liberal Democratic 

Pa r t y ,  t he  New Kome i to ,  and  the  
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Democratic Party submitted and a bill for 

the Basic Act on Ocean Policy, which was 

finally proposed for deliberation at the Diet. 

Consequently, the bill was unanimously 

approved by the House of Representatives’ 

Committee on Land, Infrastructure, Transport, 

and Tourism and was approved by a 

majority in the House of Representatives 

plenary session on the same day. In  

addition, the bill was deliberated by the 

House of Councilors’ Committee on Land, 

Infrastructure, Transport and Tourism on 

April 19 of the same year and was approved 

by a majority. On the 20th, the following 

day, a majority of the House of Councilors 

plenary session approved the bill, and it 

was enacted. The Basic Act on Ocean Policy 

was established on April 27, 2007 (The  

Ministry of Land, Infrastructure, Transport 

and Tourism, Seino 2008 and Ushio 2008).

4. Discussion

 We surveyed the legislation process 

of the Basic Act on Ocean Policy. In the 

fields such as ocean affairs where many 

Ministries and government offices have 

competing jurisdiction and the possibility of 

legislation by cabinet is slight, legislation by 

House members could be most fruitful.

 The bureaucrats constituting the 

Executive are generally chosen through 

examinations and are appointed without 

having passed a democratic test such 

as elections. In addition, governmental  

bureaucracy composed of bureaucrats is 

one of the techniques for management 

of large-scale institutions, such as a state, 

efficiently and these bureaucrats are “the 

servants” of the monarch, voters, and the 

politicians, who were chosen by voters. 

The bureaucrats have a position to support 

making and executing policies. Therefore, 

we suggest that the legitimacy of legislation 

made by the cabinet, which the Executive 

leads, is problematic.

 On the other hand, politicians 

are“representatives of the voters” and  

constitute the Legislature. Their legislation 

activities have legitimacy. However, the 

Executive has overwhelming predominance 

in information-processing abilities, including 

intelligence and analysis, and it is difficult 

for the Legislature, to be equally active. 

 For the Basic Act on Ocean Policy, 

“the Follow-up Group for the Basic Act on 

Ocean Policy,” consisting of bipartisan 

Diet members and experts on ocean  

affairs, was set up and succeeded to the  

efforts for establishment of the law, and 

developer the 1st Basic Plan on Ocean 

Policy (March, 2008). It contributes to 

the developments and enforcements on 

ocean affairs in Japan based on the plan, 
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and authored “a proposal concerning  

important matters that should be included 

in the Basic Plan on Ocean Policy in  

the next term” in order to assist the  

development of the next plan (April, 

2013). In February 2012, the group created  

“the Strategic Group for the Basic Act on 

Ocean Policy” and began carrying out  

follow-up efforts to create legislation  

(Hiroshi Terashima’s Official Blog).

 Through this kind of follow up 

efforts, legislation by house members 

can develop into effective laws. As explained 

above, the Basic Act on Ocean Policy, which 

was enacted through legislation by House 

members has been gredually elaborated as 

a result of continuous efforts by concerned 

people such as politicians and experts.

5. Conclusion

 In this paper, we considered the 

present situations and issues of legislation 

by house members in Japan, and examined 

future prospects. The true issue seem 

to be not the volume of legislation but 

the preparation and follow-up process  

concerning legislation Drawing on the  

experience of the preparation of the Basic 

Act on Ocean Policy and its follow-up  

process, we reconfirmed the significance 

of legislation by House members, though 

it is currently over whelmed in volume by  

legislation by cabinet in Japan. Below, we 

will provide further thought on this pain.

 Not with standing the importance 

and the need for legislation by house  

members, it is just as we discussed in this 

paper; however, legislation by house members 

is not without problems either. A typical 

issue is the possibility that the contents 

of a bill created by the house members 

become altered by populism-like activities. 

For example, in Japan, a bill to reduce 

parliamentary apportionments in the Diet 

was submitted through legislation by house 

members, but this legislation may reduce 

the powers of the Legislature and is very 

dangerous as it may jeopardize the separation 

of administrative powers (Komori 2016).

 Secondly, the legislation by house 

members in predominant-party system 

seems to be meaningless. However, like 

establishment of the Basic Act on Ocean 

Policy, legislation by house members is the 

effective method of legislation relevant  

especially when difficult coordination on 

between ministries is required. And legisla- 

tion by house members on bipartisan 

has advantage in that it can avoid the  

inconsistencie of policymaking resulting 

from the change of government. Therefore, 

in predominant-party system such as  

Japan, legislation by house members is  

effective method of policymaking, as  

wecansee in example of the establishment 
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of the Basic Act on Ocean Policy is 

good example. Therefore, we must not 

only appreciate legislation by house  

members but also consider it critically  

and constructively. These issues are very 

important and difficult, and we hope to  

examine them continuously in future.
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