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บทน า 
เอกสำรหลังกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติญี่ปุ่นศึกษำในประเทศไทยเล่มนี้เป็นกำร

รวมบทควำมของผู้เสนอบทควำมในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสมำคมญี่ปุ่นศึกษำครั้งที่ 9 
ที่จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทำรำ หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ เมื่อวันที่ 17 -18 ธันวำคม 2558 
จ ำนวนทั้งสิ้น 6 บทควำม  
 แบ่งเป็นสำยมนุษยศำสตร์ 3 บทควำม ได้แก่ ด้ำนวรรณคดี 2 เรื่ อง ด้ำน
ภำษำศำสตร์-กำรศึกษำ 1 เรื่อง และสำยสังคมศำสตร์ 3 บทควำม ได้แก่ ด้ำนเสรีภำพและ
ควำมเท่ำเทียม 2 เรื่อง ด้ำนสังคม-วัฒนธรรม 1 เรื่อง นอกจำกนี้ยังได้น ำเสนอบทบรรยำย
พิเศษของ  Professor Yosuke KOTAJIMA หั วข้อ JAPAN: (Un) Limited Rights and 
Liberty? from the Perspective of Japanese Literature ท ำ ให้ทรำบถึ ง สิทธิ และ
เสรีภำพ(ไม่)จ ำกัด ในมุมมองด้ำนวรรณคดีญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

นอกจำกบทควำม 6 เรื่องนี้แล้ว ยังมีบทควำมที่น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติสมำคมญี่ปุ่นศึกษำในประเทศไทยครั้งที่ 9 จ ำนวนหนึ่งที่ลงตีพิมพ์ในวำรสำร Jsn 
ซึ่งจัดพิมพ์โดยสมำคมญี่ปุ่นศึกษำเช่นเดียวกัน จำกบทควำมทั้งหมดแสดงให้เห็นพัฒนำกำร
ของญี่ปุ่นศึกษำในหลำกหลำยมิติทั้งในเชิงกว้ำงและเชิงลึก โดยเฉพำะในครั้งนี้ได้เห็นมิติ
ใหม่ของสิทธิและเสรีภำพ(ไม่)จ ำกัดจำกมุมมองทำงด้ำนภำษำ วรรณคดี กำรศึกษำ 
วัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ สังคม กำรเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งสำมำรถใช้เป็นบทเรียนได้
เป็นอย่ำงดีท้ังในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย    

ในนำมของคณะกรรมกำรสมำคมญี่ปุ่นศึกษำแห่งประเทศไทยและบรรณำธิกำร 
ขอขอบคุณเจแปนฟำวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โครงกำรสันติไมตรีไทย -ญี่ปุ่น ภำยใต้กำร
สนับสนุนของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) คณะมนุษยศำสตร์ และ
สังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตปัตตำนี ผู้น ำเสนอบทควำม 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ช่วยสนับสนุนให้กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
ญี่ปุ่นศึกษำในประเทศไทยครั้งท่ี 9 ส ำเร็จลุล่วงโดยดี จนเกิดผลงำนที่ทรงคุณค่ำเล่มนี้  

 
       บรรณำธิกำร 

 
 
 



  

 
 

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2559-2561  
 
ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ ำชู      ที่ปรึกษำ 
ศ.สุริชัย หวันแก้ว      ที่ปรึกษำ 
ผศ.ดร.กัลยำณี สีตสุวรรณ      ที่ปรึกษำ 
รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ      นำยกสมำคม 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์     อุปนำยกคนที่หนึ่ง 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศำล     อุปนำยกคนที่สอง 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รศ.ปรำณี จงสุจริตธรรม      เหรัญญิก 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คุณเอกสิทธิ์ หนุนภักดี      เลขำนุกำร 
ผู้ประสานงานโครงการสันติไมตรีไทย – ญี่ปุ่น 
ดร.ทรำยแก้ว ทิพำกร      นำยทะเบียน 
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.นิศำกร ทองนอก      สมำชิกสัมพันธ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผศ.เบญจำงค์ ใจใส แดร์ อำร์สลำนิออง    ผู้ช่วยสมำชิกสัมพันธ์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    คนที่หนึ่ง 
อ.สรัญญำ คงจิตต์      ปฏิคม 
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รศ.ทัศนีย์ เมธำพิสิฐ      กรรมกำร 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ดร.ปิยวรรณ อัศวรำชันย์      กรรมกำร 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.โสภำ มะสึนำริ      กรรมกำร 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ผศ.ดร.นันท์ชญำ  มหำขันธ์      กรรมกำร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.วินัย จำมรสุริยำ       กรรมกำร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
                                                                                   

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อและบทความ 
สาขาเสรีภาพและความเท่าเทียม 
เดือนเต็ม  กฤษดำธำนนท์ (ผศ.ดร.) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ทรำยแก้ว ทิพำกร (ดร.)   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
นภดล ชำติประเสริฐ (รศ.ดร.เรือโท) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
นันท์ชญำ  มหำขันธ์ (ผศ.ดร.)  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
บำรนี บุญทรง (ผศ.ดร.)   มหำวิทยำลัยนเรศวร 
ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์ (ดร.)   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศำล (ศ.ดร.)  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
สาขาวรรณคดี 
กัลยำณี สีตสุวรรณ (ผศ.ดร.)  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย (ดร.)  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
น้ ำทิพย์ เมธเศรษฐ (ผศ.ดร.)  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ณัฏฐิรำ ทับทิม (ผศ.ดร.)   รำชภัฏพิบูลสงครำม 
มนวัธน์ พรหมรัตน์   มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
วสันต์ เหลืองประภัสร์ (ผศ.ดร.)  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศำล (ศ.ดร.)  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
อรรถยำ สุวรรณระดำ (รศ.ดร.)  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
สาขาเศรษฐกิจ / การเมือง 
กิตติ ประเสริฐสุข (ผศ.ดร.)  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ทรำยแก้ว ทิพำกร (ดร.)   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
พุทธกำล รัชธร (ดร.)   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
พุทธพล มงคลวรวรรณ (ผศ.)  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วรเวศม์ สุวรรณระดำ (รศ.ดร.)  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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เวียงรัฐ เนติโพธิ์ (ผศ.)   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ศิริพร วัชชวัลคุ (รศ.ดร.)   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
สมพร ช่วยอำรีย์ (ดร.)   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
อรรถจักร์ สัตยำนุรักษ์ (ศ.ดร.)  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
เอกสิทธิ์ หนุนภักดี   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 
สาขาภาษาศาสตร์ – การศึกษา 
คุณัชญ์ สมชนะกิจ (ดร.)   มหำวิทยำลัยทักษิณ 
ฉันทนำ จันทร์บรรจง (รศ.ดร.)  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
เดือนเต็ม  กฤษดำธำนนท์ (ผศ.ดร.) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
เตวิช เสวตไอยำรำม (ผศ.ดร.)  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์   
ทัศนีย์ เมธำพิสิฐ (รศ.)   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
นิดำ ลำภศรีสวัสดิ์ (ผศ.ดร.)  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
     ลำดกระบัง 
นันท์ชญำ  มหำขันธ์ (ผศ.ดร.)  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
น้ ำทิพย์ เมธเศรษฐ (ผศ.ดร.)  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
บุญญิสำ แซ่หล่อ (ดร.)   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ปรำณี จงสุจริตธรรม (รศ.)  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (ผศ.ดร.)  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ยุพกำ ฟูกุชิม่ำ (ผศ.ดร.)   มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วรินทร วูวงศ์ (รศ.)   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
วินัย จำมรสุริยำ (ดร.)   มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
สร้อยสุดำ ณ ระนอง (รศ.ดร.)  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
สุนทรี คันธรรมพันธ์ (ดร.)   มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เสำวรีย์ นำกำงำวำ (ศ.ดร.)  สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
โสภำ มะสึนำริ (ผศ.ดร.)   มหำวิทยำลัยนเรศวร 
อลิสรำ  ชมชื่น (ดร.)   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
สาขาสังคม – วัฒนธรรม 
คมกริช กำรินทร์ (ผศ.ดร.)   มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
เบญจำงค์ ใจใส แดร์ อำร์สลำนิออง (ผศ.) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ประทุม อังกูรโรหิต (ผศ.ดร.)  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ (ดร.)   มหำวิทยำลัยทักษิณ 
เรวดี อ้ึงโพธิ์ (ดร.)   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วรเวศม์ สุวรรณระดำ (รศ.ดร.)  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
อรรถจักร์ สัตยำนุรักษ์ (ศ.ดร.)  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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JAPAN: (Un)Limited Rights and Liberty? from 
the Perspective of Japanese Literature* 
KOTAJIMA Yosuke** 

 
 As you know, Japanese culture was established under the allover and 
strong influence of Chinese culture. The Japanese still now use a lot of 
Chinese characters in their daily life. The Koreans of today do not use Chinese 
characters daily any longer; they generally use only their original Hangul 
alphabet. The Vietnamese do not use Chinese characters, either, nor their 
own Chu’Nom characters; they use the English alphabets today, adding some 
due accent marks. It is a historical fact that both the Koreans and the 
Vietnamese used a lot of Chinese characters in the past, but they now have 
stopped using Chinese characters. So, we can safely say that today the 
Japanese is the only people that use many Chinese characters every day, 
except the Chinese, the original maker of Chinese characters. 
 However, Japanese culture is not at all a replica or a duplicate copy 
of Chinese culture. For example, Huan’guan or eunuchs, keju or imperial 
examination system and chanzu (it is also called xiaojiao) or women’s foot-
binding have never been introduced into Japan. These three customs or 
systems respectively played an essential role in the long history of China. But 
Japan did not accept any of them; in other words, Japan rejected these 
cultural elements of China. The Japanese carefully selected and accepted 
the Chinese cultural elements which were necessary for them. 
 The main theme of this conference is: “Japan: (Un) limited Rights and 
Liberty?”. Here I would like to make a speech on the theme from the 
perspective of Japanese literature. 
  

                                                           
*  A Summary of Keynote Speech 
** Professor Meisei University, Tokyo, JAPAN 
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Japanese words for ‘right’ and ‘liberty’ 
 First of all, let me confirm the historical outline of the two keywords 
in Japanese. The Japanese for ‘right’ is ‘kenri’. This word ‘kenri’’ is a loan 
word from Chinese which originally meant ‘authority and profit’. It started 
being used with a legal meaning as the equivalent of the English ‘right’ in 
1860’s, that is to say, in the last several years of the Edo period. It was again 
borrowed from the Chinese version of legal documents in English. 
 On the other hand, the Japanese for ‘liberty’ is ‘jiyu’. The word ‘jiyu’’ 
is also a loan word from Chinese which originally meant ‘free, unrestrained, 
as one pleases’. In official documents of the Heian and Kamakura-Muromachi 
periods (c.800-c.1600), the word ‘jiyu’ was often used to blame local 
governors for their ‘arbitrary deeds against laws or regulations’. It is interesting 
that ‘jiyu’ sometimes even meant ‘toilet, lavatory’ in the Edo period. It came 
to be used with a political and legal meaning as the equivalent of the English 
‘liberty’ or ‘freedom’ in 1860’s, too, at the dawn of modernization. Japanese 
intellectuals at that time translated both ‘liberty’ and ‘freedom’ into ‘jiyu’ 
with almost no exception. 
 Thus, the existing words ‘kenri ’and ‘jiyu’ began to assume a new 
meaning in 1860’s. We can say that both words belong to the vocabulary of 
modern Japanese. More generally, it was from the Meiji Restoration onwards 
that Japanese people came to understand the concepts of ‘right’ and ‘liberty’ 
in the sense of today. If contrasted with the history of Thailand, it can be said 
to have started from the reign of King Chulalongkorn, Rama 5, because the 
Meiji Restoration broke out in 1868, when King Chulalongkorn succeeded to 
the throne. 
 
The Ancient Ages: Nara and Heian periods (710-1185) 
 Now, I would like to talk about several topics on the history of 
Japanese literature, keeping the concepts of ‘right’ and ‘liberty’ in mind. 
 Unlike Chinese literature, Japanese literature was not so much 
influenced by the dogmatism of Confucianism. Confucianism and Buddhism 
were officially introduced to Japan by way of the Korea Peninsula in the 6th 
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century. Japan accepted a wide range of cultural elements from China, such 
as the systems of politics, economics, laws; the design for the capital, the 
style of architecture; musical instruments, cloths, foods and so on. Japanese 
people received many, many things from China. But, as long as literature was 
concerned, Japanese literature was not so much influenced by Confucianism. 
Needless to say, we can easily find out the elements of Confucianism in the 
classical Chinese writings composed by Japanese intellectuals. However, pure 
Japanese writings had almost no signs of Confucianism because Japanese 
literature was free from politics from the beginning. It was established in the 
space of personal emotions. In other words, it was private literature rather 
than public literature. 
 Here I would like to take Man’yo-shu as a typical example. 
 Man’yo-shu is the oldest anthology in existence of over 4,500 waka 
poems, compiled in 759 A.D. or afterwards in the Nara period (710-794). Waka 
used here is the general term for classical Japanese poetry. We have to pay 
close attention about Man’yo-shu to the two points below. 
 First, there are so many love songs in Man’yo-shu. The anthology   
consists of three parts: present songs, mourning songs, and other various 
songs. However, love songs account for the major part of the present songs, 
and many of the various songs are actually love songs, too. The representative 
of the love songs is perhaps a poem of Emperor Jomei (r.629-641); it is the 
very first piece of over 4,500 wakas in Man’yo-shu. In his poem, Emperor 
Jomei fell in love with a young pretty girl who was gathering the leaves of 
mulberry trees, and asked her to make love, saying that he was the Emperor 
himself. If he did it today, it would be unquestionably a sexual and power 
harassment. 
 Second, the composers of the waka poems in Man’yo-shu range in all 
social classes: up from the Emperor, imperial family, courtiers, noble 
aristocrats and court poets, down to lower-ranking officials, common soldiers, 
and prostitutes. As a result, Man’yo-shu includes not a few anonymous pieces. 
It was partly because people can easily compose waka poems. Tanka or short 
song is the most popular form of waka that accounts for about 93% of the 
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poems in Man’yo-shu. But a short poem consists of only 31 syllables; it has 
no strict rule other than the number of syllables, not necessary to rhyme, 
either. But it was mainly because the literary form of waka was completely 
open to all of people without regard to age or sex, social status or rank. In a 
word, every one of the Japanese was equal before the waka. 
 Thus, Japanese literature began by steering an independent course of 
its own. In Chinese literature, love songs were traditionally regarded as third-
class literary works because love songs had nothing to do with Confucianism. 
Even the love songs in Shijing or Book of Songs were often forcefully 
interpreted as political or ethical pieces along the dogmatic lines of 
Confucianism. In addition, the writers of classical poems were almost limited 
to the intellectuals in China. Chinese classical poems have a lot of complex 
rules, too hard for the general public to compose. 
 After Man’yo-shu, love song remained one of the main genres in 
Japanese literature. Almost all the Uta-monogatari, literally meaning Tales 
about Songs, written in the Hei’an period (794-1185), were, in fact, filled with 
love songs. Needless to say, world-famous Genji Monogatari or Tale of Genji 
is the representative work showing the same tendency. The setting of the tale 
included political or social elements, too, but most of the pages were 
basically spared for love affairs. 
 
The Middle Ages: Kamakura and Muromachi periods (1185-1603) 
 As the traffic between the western capital Kyoto and the eastern 
capital Kamakura developed in the Kamakura period (1185-1333), several 
accounts of trips were composed by unknown writers. The expanded radius 
of action brought more freedom to people of those days. 
 Here I like you to pay great attention to Heike Monogatari or Tale of 
Heike. Heike Monogatari is a tale of war, describing the various battles 
between the Genji clan and the Heike clan for about twenty years (1167-1185). 
However, I would like to emphasize the uniqueness of Heike Monogatari. 
 Generally, the tales of war in the world describe the conqueror’s 
heroic actions against the enemy. If so, Heike Monogatari should have 
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described the heroes of Genji which was the victorious clan of the war. But 
Heike Monogatari, as the title shows, tells the fall of Heike, the defeated clan 
of the war. I suppose it is very rare that a tale of war lays emphasis on the 
fall of the defeated side. In this sense, I think, Heike Monogatari deserves to 
remain in our memory. Perhaps we can find out an independent mind in this 
work. Oddly enough, as far as I know, there was no sign that the victorious 
Genji government oppressed the tellers of Heike Monogatari or intentionally 
hindered the spread of the work. 
 In the medieval ages, waka, now another name of 31-syllable short 
poem, continued to be composed as the main genre of Japanese literature. 
But the chief development in poetry during the medieval period was renga 
or linked verse. Arising from the court tradition of waka, renga was cultivated 
by the warrior class as well as courtiers, and some among the best renga 
poets were commoners. In a word, renga was a genre of poetry widely open 
to the various social classes. In the composition of renga, 31 syllables of waka 
are divided into two parts: the first half of 5-7-5 syllables and the second half 
of 7-7 syllables. One poet composes the first half and another poet adds the 
second half, and the third poet again composes the first half. Thus, in many 
cases, 5-7-5 and 7-7 verses are linked one after another like a long chain.  
 Curiously enough, renga also became a kind of gambling. Some of 
renga parties were often held in Buddhist temples with a large audience of 
all the social classes. The poet, professional or amateur, who composed the 
most excellent verse, usually got a free gift. Compared with waka, renga had 
a far more vulgar nature. It was a literary genre completely open to common 
people and readily accessible to an ordinary audience. 
 
The Early Modern Ages: Edo period (1603-1867) 
 The formation of a stable central government in Edo (now Tokyo) and 
the growth of a market economy led to the development of a class of 
wealthy townsmen. At the beginning of the Edo period, the literacy rate was 
still very low because there were virtually no schools. But, at the end of the 
Edo period, large schools for samurai warriors’ children were established by 
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the local authorities and small schools for commoners were also established 
to teach reading and writing to villagers as well as townsmen. As a result, the 
literacy rate largely increased in Japan. Some scholars regard this high literacy 
rate as a prerequisite condition for the rapid growth of modern Japan after 
1868. 
 The Edo government instituted rigidly hierarchical social order: shi 
(samurai warriors), no (peasants), ko (workmen) and sho (merchants), and 
emphasized Neo-Confucianism as the only authorized academic discipline. 
Far from such rigorous principles, however, popular, often vulgar, and 
humorous literary works which were directed towards a mass audience 
became the most remarkable genre of Edo-period literature. 
 The first 17-syllable verse of renga, consisting of three metrical units 
of 5, 7 and 5 syllables, gradually took on an independent character in this 
period. This hokku or starting verse was renamed haiku later in the 1890’s of 
the Meiji period and became completely independent from renga. This new 
type of verse, haiku, is the one of the most important forms of traditional 
Japanese poetry as well as waka newly named tanka or short song, also early 
in the Meiji period, at the end of the 19th century. The number of composers 
of hokku (haiku) grew rapidly in the early 19th century. This popularization 
was accompanied by a general decline in quality, to be sure, but it was an 
undoubted fact that hokku was widely popularized among wealthy 
townsmen and other common people. The general public was able to join 
the composition of hokku very freely. In the Edo period, the center of waka 
composition passed from the court to society at large, too. The popularization 
of literature was the most remarkable phenomenon in the Edo period. 
 The religious taboos were rarely found in the literary works of the Edo 
period. The prose work representative of such tendency was probably Hijiri 
no Yukaku or Saints’ Plays in a Red-light District, composed by an anonymous 
writer in 1757. In this story, the three saints, Confucius, Lao-tzu (Laozi) and 
Buddha went to a red-light district in Osaka and played with courtesans or 
high-class prostitutes. If the book like this had been published in China, the 
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writer should have been promptly executed. But it is a fact that several prose 
works of a similar plot were written in the Edo period. 
 In the early 19th century, the Edo government sometimes oppressed 
the publication of disorderly books and strictly punished the writers. On the 
whole, however, the literature of Edo period had an atmosphere of freedom. 
 
The Modern ages (1868-1945): Meiji (1868-1912), Taisho (1912-1926) and 
the Earlier Showa periods (1926-1945) 
 After the Meiji Restoration of 1868, a large quantity of Western 
technology and culture were introduced into Japan at a burst. Here, Japanese 
people, especially the intellectuals, came to learn the concepts of right and 
liberty in the modern sense. Under the oppressive policies of the new Meiji 
government, Jiyu Minken Undo or Freedom and People’s Rights Movement 
started in 1874, chiefly demanding the establishment of a national Diet. The 
Meiji government complied with the demand and adopted, in 1889, the Old 
Meiji Constitution, permitting the establishment of the Imperial Diet. 
Constitutionally, freedom of speech and the press was guaranteed, but the 
freedom was permitted within the limits of related laws. As a matter of fact, 
the Meiji government successively issued Press Ordinance of 1875, Publication 
Law of 1893, Public Order and Police Law of 1900, Press Law of 1909 and 
other repressive laws and regulations. A large number of publishers, editors, 
scholars and writers were punished and imprisoned under these laws. In the 
Taisho period, so-called Taisho democracy developed under the party 
cabinets. But the Showa government again issued notorious Peace 
Preservation Law of 1925 and a series of police raids destroyed many political 
groups.  
 From 1930 on, army and navy officers involved themselves in a series 
of incidents and the military came to intervene in civilian affairs. After that, in 
place of political parties, the military controlled Japan politically, 
economically and socially until the end of World War II. 
 Under these political circumstances, modern fictions started in the 
1880’s, owing to a great influence of the translations of Western literature. 
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The novel became established as a serious and respected genre of Japanese 
literature, while fiction had been traditionally regarded as a form of vulgar 
entertainment. Needless to say, a large number of wakas and haikus were 
also composed continuously. The great waka and haiku poets made their best 
efforts to open up new fields. 
 I do not have enough time to give an outline of many and diverse 
novels or wakas and haikus. So, here I would like to point out an example of 
a literary work which was utilized for a political purpose. It was Man’yo-shu 
or Collection of Ten Thousand Leaves, a waka anthology of the late-8th-
century. 
 Every modern state had to give unification to its people in order to 
establish a nation-state. It was necessary to make the general public belong 
directly to the central government. Politically, the Emperor played a role of 
the symbol of unity of Japanese people. Culturally, however, it was 
impossible to find an appropriate literary work in the near past. As a result, 
Man’yo-shu of the distant past came to be worshiped as a symbolic waka 
anthology showing the unification of the people, because, as I have already 
explained, the composers of the waka poems in Man’yo-shu range in all social 
classes: up from the Emperor, imperial family, courtiers, noble aristocrats and 
court poets, down to lower-ranking officials, common soldiers, and prostitutes. 
Man’yo-shu was the only and unique literary work that symbolized the 
unification of Japanese people. We can possibly say that Man’yo-shu was 
used for a wrong purpose in the political context of those days. 
 
Contemporary Ages: the later Showa(1945-1989) and Heisei (1989-) 
periods 
 The New Showa Constitution of 1947 guaranteed, in its article 21, 
freedom of speech and the press, prohibited censorship, and abolished all 
the laws and regulations that had controlled the press. After that, there was 
no censorship on the press, nor restrictions on expression; the Japanese 
people have enjoyed freedom of speech under the New Constitution of 1947.  
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But it is a fact that there are limitations and taboos even today in Japan. In 
1946, just after World War II ended, the Ministry of Education selected a part 
of Chinese characters, simplified their forms, and issued a list of them as toyo 
kanji or Chinese characters for daily use, limiting the number of Chinese 
characters for official, educational and general public use to 1,850. Although 
the number a little increased to 1,945 in the later list of joyo kanji or Chinese 
characters for common use in 1981, this reformation of Chinese characters 
has restricted freedom of expression. Since the number of Chinese characters 
is limited, it is difficult to express one’s feelings by Japanese words of Chinese 
origin. At the same time, since the form of Chinese characters are changed 
into simplified forms, young people of today cannot recognize the Chinese 
characters in complex forms found in the past books or magazines.  
 Also, after World War II, literary language was almost entirely 
abandoned, while colloquial expressions became overwhelmingly dominant 
in Japanese. As a result, it is very hard today to use pregnant literary 
expressions based on the phrases of classic works. Many classic fashions of 
expression have vanished away from Japanese of today. 
 In addition, although freedom of speech is guaranteed by the New 
Constitution of 1947, there are certainly a few taboos in Japan. Discriminatory 
terms are the most remarkable of such taboos. Needless to say, discriminatory 
terms are to be avoided. We must take a firm stand against racial or sex 
discrimination. But the Japanese are today so sensitive about discrimination 
that they sometimes distort the meaning of a non-discriminatory word and 
regard it as discriminatory. Such tendency has an unfavorable influence on 
freedom of expression. 
 Another taboo is the one about Emperor and the Imperial family. 
Japanese intellectuals and common people unfavorably criticize the present 
prime minister without reserve. But they usually refrain from making 
unfavorable comments on Emperor and the Imperial family. Still now, hostile 
accusations or insults against Emperor or its family are generally unwelcomed 
in Japan. Freedom of speech has its limits imposed by the tacit national 
consensus. 
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Brief Conclusions 
         We can find a firm consistency in Japanese literature, especially in the 
tradition of waka poem which is called tanka today. Tanka continues, in the 
post-World War II period, to be a widely practiced form of verse. Even today, 
at the beginning of every January, Outakai or Imperial waka party is held 
before the Emperor in the Imperial Palace, and all the national newspapers 
and many local newspapers, usually one day a week, devote space for 
selected wakas, as well as haikus, composed by men and women of all ages. 
The long tradition since Man’yo-shu of the 8th century is still alive: everybody 
is equal before waka poetry. 
 It is undoubted that freedom of speech was threatened from the end 
of the 19th century to the mid-20th century. But, since 1947 just after World 
War II ended, Japanese people have enjoyed the right of freedom of speech 
with a few limits and taboos. 
 If my knowledge is correct, the great kings of Thailand successively 
produced the various versions of Ramakian from the Thon Buri period to the 
present Bangkok (Rattanakosin) period: King Taksin the Great, and Rama 1, 2, 
4, 5, and 6. The same is true in Japan. The successive Emperors have 
composed short waka poems since early times. Both Thailand and Japan have 
had men of letters as the supreme spiritual leaders of the country. 
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การได้รับอภัยโทษของบุตรชายนักรบในนิยายสงครามเรื่อง 
“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”  
กณภัทร  ร่ืนภิรมย์ * 

 
บทคัดย่อ 
บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรได้รับอภัยโทษของบุตรชำยนักรบภำยหลังแพ้
สงครำมโดยพิจำรณำผ่ำนตัวละคร มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ (源頼朝) และโระกุดะอิ
(六代 ) ในนิยำยสงครำมเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”(『平家物語』)ฉบับเอ็นเงียว   
(延慶本) จำกกำรศึกษำพบว่ำรูปลักษณ์ภำยนอกที่ดูน่ำสงสำรเป็นปัจจัยหลักที่ท ำให้ตัว
ละครทั้งคู่รอดพ้นจำกโทษประหำร ภำยหลังโยะริโตะโมะได้รับอภัยโทษเขำได้กลำยเป็น
จอมทัพผู้ก่อตั้งรัฐบำลทหำรที่เมืองคะมะกุระ  ส่วนโระกุดะอิออกบวชและได้เป็นผู้มี
บทบำทช่วยให้วิญญำณของคนในตระกูลทะอิระไปสู่สุคติ กำรสร้ำงภำพลักษณ์ให้ตัวละครมี
ลักษณะที่ดูน่ำสงสำรจนได้รับอภัยโทษ ทว่ำภำยหลังกลับขึ้นมำมีบทบำทส ำคัญต่อเนื้อเรื่อง
เช่นน้ีท ำให้ผู้อ่ำนมองเห็นถึงอ ำนำจของ“ผลกรรม”ที่พลิกผันชะตำชีวิตของบุตรชำยผู้แพ้
สงครำมได้อย่ำงชัดเจนยิ่งขึ้น ฉะนั้นจึงอำจกล่ำวได้ว่ำกำรน ำเสนอภำพลักษณ์ที่ดูน่ำสงสำร
นั้นเชื่อมโยงกับกำรน ำเสนอแนวคิดเรื่องอ ำนำจของ“ผลกรรม” ในขณะเดียวกันก็ยัง
ชี้ให้เห็นถึงบุญบำรมีของโยะริโตะโมะซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของกำรน ำเสนอในฉบับเอ็นเงียว 
 
ค าส าคัญ 
เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ     โยะริโตะโมะ     โระกุดะอิ  อภัยโทษ   บุตรชำยนักรบ 
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A Reprieve for Warrior’s Son from Execution of 
Death Penalty, Depicted in “The Tale of Heike” 
Kanapat Ruenpirom* 
Abstract 
This article aims to study the reprieve to warrior’s son from death penalty 
after defeat in war by considering the character of Minamoto no Yoritomo 
and Rokudai in the “Tale of Heike”, Engyou edition. 

The study found that pitiful appearance was an important factor 
helping them mitigated from death penalty. After reprieve, Yoritomo became 
a shogun who established a military government in Kamakura. Rokudai 
became a monk and released Taira clan’s spirit to paradise. The writer 
described them as pitiful young men loser, being mitigated from death 
penalty but later played a key role in the story. The formation of their 
characters can persuade the reader to realize the power of “Karma”. Karma 
which evidently turned the destiny of the warrior’s son who defeated in war. 
Therefore, it can be concluded that the presentation of pitiful appearance 
related with the concept of “Karma”. Meanwhile, it simultaneously 
demonstrated charisma of Yoritomo which is an unique feature of Engyou 
edition. 

 
Key words : 
The Tale of Heike, Yoritomo, Rokudai, Reprieve, Warrior’s Son 

                                                           
* Kanapat  Ruenpirom, Ph.D., Department of Modern Eastern Languages, Faculty of Arts, 
Silpakorn University  
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1. บทน า 
 ในสงครำมสมัยกลำงหำกนักรบผู้ใดตกเป็นฝ่ำยพ่ำยแพ้ บุตรชำยของนักรบจะถูก
ประหำรเพื่อป้องกันไม่ให้มีโอกำสกลับมำแก้แค้นแทนตระกูลในอนำคต อย่ำงไรก็ตำมหำกผู้
นั้นออกบวชหรือมีผู้ขอชีวิตไว้ก็อำจได้รับกำรผ่อนผันโทษได้ ในเรื่อง“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะ
ริ” (『平家物語』) ตัวละครที่รอดพ้นจำกโทษประหำร อีกทั้งยังมีบทบำทส ำคัญต่อเนื้อ
เรื่อง คือ มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ (源頼朝) และโระกุดะอิ (六代 ) ทั้งนี้ผู้วิจัยจะ
กล่ำวถึงควำมเป็นมำของตัวละครโยะริโตะโมะและโระกุดะอิโดยคร่ำวๆ ดังนี้ 
 มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะเป็นบุตรชำยคนโตของมินะโมะโตะ โนะ โยะฌิโตะโมะ 
(源義朝) เมื่อเขำอำยุ 13 ปีได้ออกรบกับบิดำในสงครำมเฮะอิจิ (平治の乱)1 ภำยหลังจำก
แพ้สงครำมโยะริโตะโมะถูกพำตัวมำพบทะอิระ โนะ คิโยะโมะริ (平清盛) เพ่ือรับโทษ
ประหำร อย่ำงไรก็ตำมอิเกะโนะเส็นนิ (池禅尼) มำรดำเลี้ยงของคิโยะโมะริช่วยขอชีวิต
โยะริโตะโมะไว้ เขำจึงได้รับหย่อนโทษเหลือเพียงถูกเนรเทศ 20 ปีต่อมำโยะริโตะโมะกอบกู้
ตระกูลได้ส ำเร็จ อีกทั้งยังได้รับต ำแหน่งเซะอิทะอิโฌกุน (征夷大将軍)2 และตั้งรัฐบำล
ทหำรที่เมืองคะมะกุระ 
 โระกุดะอิเป็นบุตรชำยคนโตของทะอิระ โนะ โคะเระโมะริ (平維盛) ภำยหลังจำก
ตระกูลทะอิระแพ้สงครำมดันโนะอุระ (壇ノ浦合戦)3 โระกุดะอิซึ่งขณะนั้นมีอำยุ 12 ปีถูก
นักรบตระกูลมินะโมะโตะจับตัวไปเพื่อรอลงอำญำ ขณะนั้นมนงะกุ (文覚)4 ได้พบโระกุดะอิ

                                                           
1 สงครำมเฮะอิจิเกิดขึ้นในปีค.ศ.1159เนื่องจำกควำมขัดแย้งระหว่ำงฝ่ำยฟุจิวะระ โนะ โนะบุโยะริ (藤原
信頼) และมินะโมะโตะ โนะ โยะฌิโตะโมะ (源義朝) กับฝ่ำยฟุจิวะระ โนะ มิชิโนะริ (藤原通憲)และ
ทะอิระ โนะ คิโยะโมะริ (平清盛) ปมเหตุเกิดจำกโนะบุโยะริและโยะฌิโตะโมะไม่พอใจเรื่องกำรเลื่อน
ต ำแหน่งจึงร่วมมือกันลอบสังหำรมิชิโนะริ เมื่อคิโยะโมะริรู้ข่ำวจึงวำงแผนตอบโต้และยกทัพเข้ำต่อสู้กับ
ฝ่ำยโยะฌิโตะโมะจนเป็นฝ่ำยชนะ สงครำมครั้งนี้ท ำให้ตระกูลมินะโมะโตะต้องสูญเสียอ ำนำจไปอย่ำง
มำก  ในขณะที่ตระกูลทะอิระก้ำวเข้ำสู่ยุคแห่งควำมรุ่งเรือง  
2 ช่วงต้นสมัยเฮอันต ำแหน่ง “เซะอิทะอิโฌกุน” เป็นช่ือต ำแหน่งจอมทัพซึ่งถูกส่งไปปรำบกบฏเอะโสะ 
(蝦夷) อย่ำงไรก็ตำมในสมัยคะมะกุระตั้งแต่โยะริโตะโมะได้รับต ำแหน่งนี้เป็นต้นมำ   ผู้ด ำรงต ำแหน่ง
“เซะอิทะอิโฌกุน”ถือได้ว่ำเป็นผู้กุมอ ำนำจทั้งทำงทหำร และทำงกำรเมือง กำรปกครอง 
3 ตระกูลทะอิระถูกตระกูลมินะโมะโตะซึ่งน ำโดยโยะริโตะโมะเข้ำโจมตีจนต้องหนีออกจำกเมืองหลวง
และถอยร่นหนีไปทำงทิศตะวันตก จนกระทั่งปีค.ศ.1185เกิดกำรต่อสู้ขึ้นที่อ่ำวดันโนะอุระ (壇ノ浦) และ
ฝ่ำยทะอิระตกเป็นฝ่ำยพ่ำยแพ้ กำรต่อสู้ครั้งนี้ถือเป็นสงครำมที่ท ำให้ตระกูลทะอิระหมดอ ำนำจลงในที่สุด 
4 เดิมมนงะกุเป็นนักรบรับใช้ในวังแต่ต่อมำออกบวช เขำเป็นผู้สนับสนุนให้โยะริโตะโมะกอบกู้ตระกูลจงึมี
ควำมสนิทสนมใกล้ชิดกับโยะริโตะโมะเป็นพิเศษ นอกจำกน้ีเขำยังเป็นผู้ช่วยให้โระกุดะอิรอดพ้นจำกโทษ
ประหำร อย่ำงไรก็ตำมในบ้ันปลำยชีวิตมนงะกุถูกเนรเทศเนื่องจำกถูกกล่ำวหำว่ำเป็นกบฏต่อต้ำนอดีต
จักรพรรดิโกะโตะบะ (後鳥羽上皇) 
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และเกิดควำมสงสำร เขำจึงเดินทำงไปพบโยะริโตะโมะและช่วยขอชีวิตโระกุดะอิไว้ 
ภำยหลังได้รับอภัยโทษโระกุดะอิออกบวชและสวดมนต์ให้แก่ดวงวิญญำณของคนในตระกูล
ทะอิระ อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังจำกมนงะกุถูกเนรเทศและโยะริโตะโมะเสียชีวิต  คนใน
ตระกูลมินะโมะโตะเกิดควำมหวำดระแวงว่ำโระกุดะอิจะคิดกอบกู้ตระกูลจึงสั่งประหำรชีวิต
เมื่อเขำมีอำยุ 26 ปี หลังจำกนั้นเป็นต้นมำ ตระกูลทะอิระก็สูญสิ้นผู้สืบทอดตระกูล  
 
2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในเรื่อง“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”ไม่มีฉำกที่โยะริโตะโมะและโระกุดะอิเผชิญหน้ำ
กันโดยตรง อย่ำงไรก็ตำมมีฉำกที่เชื่อมโยงตัวละครทั้งคู่ไว้ด้วยกันคือ ฉำกที่โยะริโตะโมะ
รู้สึกหวำดระแวงว่ำโระกุดะอิจะคิดแก้แค้นให้บิดำและกอบกู้ตระกูลทะอิระดังต่อไปนี้  
 

「惟盛ガ子ハ 頼朝ガ様ニ 、朝敵ヲモ打テ、親ノ恥ヲモ雪ツベ

キ者カ。頼朝ヲ昔相シ給シ様ニイカヾ見給」 
“ท่านว่าบุตรชายของโคะเระโมะริจะลุกขึ้นมาปราบศัตรูล้างอายให้พ่อ
เหมือนตัวข้าที่เคยท าสมัยก่อนหรือเปล่า”  

(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม 2 น.505-506) 
 
 จำกข้อควำมที่ยกข้ำงต้นชี้ให้เห็นว่ำควำมหวำดระแวงนั้นเกิดขึ้นเพรำะโยะริโตะโมะ
ตระหนักว่ำชะตำชีวิตของโระกุดะอิมีควำมใกล้เคียงกันกับตนเอง กล่ำวคือแม้ทั้งคู่จะเป็น
บุตรชำยของแม่ทัพใหญ่ในตระกูล แต่กลับรอดพ้นจำกโทษประหำรมำได้ ฉะนั้นจะเห็นได้
อย่ำงชัดเจนว่ำผู้เขียนใช้กำรได้รับอภัยโทษเป็นตัวเชื่อมโยงกำรพลิกผันชะตำชีวิตของตัว
ละครทัง้คู่ไว้ด้วยกัน  
 อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันงำนวิจัยซึ่งยกฉำกท่ีโยะริโตะโมะและฉำกโระกุดะอิได้รับอภัย
โทษขึ้นมำพิจำรณำควบคู่กันยังมีอยู่น้อย งำนวิจัยส่วนใหญ่จะกล่ำวถึงควำมหวำดระแวง
ของโยะริโตะโมะที่มีต่อโระกุดะอิ เช่น โอะอิฌิ โยะฌิมิ (大石嘉美, 1998, pp.22-28) 
วิเครำะห์ว่ำบุคลิกของโระกุดะอิที่มีควำมเป็นผู้ ใหญ่เป็นสำเหตุท ำให้โยะริโตะโมะ
หวำดระแวงว่ำโระกุดะอิจะล้มล้ำงอ ำนำจของตน อย่ำงไรก็ตำมในงำนวิจัยนี้ไม่ได้ยกฉำกที่
ทั้งคู่เคยต้องโทษประหำรในฐำนะบุตรชำยนักรบขึ้นมำเปรียบเทียบกัน  
 ส ำหรับประเด็นเรื่องปัจจัยที่ท ำให้นักรบรอดพ้นจำกโทษประหำรนั้น ชิบะ โทะโมะกิ 
(千葉知樹, 1997, pp.44-45) พิจำรณำฉำกที่โระกุดะอิถูกจับตัวมำลงโทษ รวมทั้ง
“ภำพลักษณ์ของเด็กหนุ่มที่ถูกจับกุมตัว” (「囚われの少年像」)5 ที่ปรำกฏในนิยำย
                                                           
5 ชิบะ โทะโมะกิยกตัวอย่ำง “ภำพลักษณ์ของเด็กหนุ่มที่ถูกจับกุมตัว”ซึ่งมีลักษณะที่ดูน่ำสงสำร หรือมี



29

การได้รับอภัยโทษของบุตรชายนักรบในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”  

 
 

สงครำมว่ำ  ในฉำกได้รับอภัยโทษผู้เขียนมักบรรยำยลักษณะตัวละครให้มีลักษณะที่น่ำ
สงสำรหรือลักษณะบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่ เพ่ือท ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกเห็นใจและรู้สึกร่ วมไปกับ
โศกนำฏกรรมของตัวละคร อย่ำงไรก็ตำมในงำนวิจัยของชิบะ โทะโมะกิไม่ได้วิเครำะห์ว่ำ
กำรน ำเสนอภำพลักษณ์ดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กับกำรพัฒนำเนื้อเรื่องและมีควำมเชื่อมโยง
กับแก่นเรื่องหรือไม่อย่ำงไร 
 ฉะนั้นในบทควำมนี้ผู้วิจัยจะขอหยิบยกฉำกที่โยะริโตะโมะและโระกุดะอิได้รับอภัย
โทษขึ้นมำพิจำรณำควบคู่กัน รวมทั้งวิเครำะห์ว่ำกำรน ำเสนอภำพลักษณ์ที่น่ำสงสำรนั้น
นอกจำกจะเป็นกลวิธีท ำให้ผู้ อ่ำนรู้สึกร่วมไปกับโศกนำฏกรรมของตัวละครแล้วยังมี
ควำมสัมพันธ์กับกำรพัฒนำเรื่อง และแก่นเรื่องอย่ำงไร 
 
3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษำฉำกที่โยะริโตะโมะและโระกุดะอิรอดพ้นจำกโทษประหำรในนิยำย
สงครำมเรื่อง“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”ฉบับเอ็นเงียว กำรศึกษำนี้จะท ำให้เข้ำใจถึงลักษณะ
กำรน ำเสนอปัจจัยที่ท ำให้บุตรชำยนักรบได้รับอภัยโทษในนิยำยสงครำมสมัยกลำง รวมทั้ง
ลักษณะเด่นของกำรน ำเสนอภำพลักษณ์ของโยะริโตะโมะในฉบับเอ็นเงียว 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 

ผู้เขียนเรื่อง“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”ฉบับเอ็นเงียวเน้นปัจจัยด้ำนภำพลักษณ์
ภำยนอกที่ดูน่ำสงสำรเป็นประเด็นส ำคัญที่ท ำให้โยะริโตะโมะและโระกุดะอิรอดพ้นจำกโทษ
ประหำร ต่ำงจำกนิยำยสงครำมเล่มอ่ืนที่เน้นปัจจัยเรื่องบำรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือคุณสมบัติ
ด้ำนควำมกตัญญูเป็นหลัก กำรน ำเสนอภำพลักษณ์ของตัวละครที่ดูน่ำสงสำร แต่ต่อมำ
ภำยหลังได้กลำยเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญต่อเนื้อเรื่องนั้น ท ำให้ผู้อ่ำนมองเห็นถึงอ ำนำจของ 
“ผลกรรม” (果報) ที่พลิกผันชะตำชีวิตของบุตรชำยผู้แพ้สงครำมได้อย่ำงชัดเจนมำกขึ้น 
ฉะนั้นจึงอำจสันนิษฐำนได้ว่ำกำรน ำเสนอภำพลักษณ์ที่ดูน่ำสงสำรนั้นเชื่อมโยงกับกำร
พัฒนำเนื้อเรื ่อง รวมทั้งยังชี้ให้เห็นถึงอ ำนำจของ “ผลกรรม” ซึ่งเป็นแก่นเรื่องของ 
“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” ในขณะเดียวกันก็ยังแสดงให้เห็นถึงบุญวำสนำอันสูงส่งของ 
โยะริโตะโมะซ่ึงถือเป็นลักษณะเด่นของกำรน ำเสนอในฉบับเอ็นเงียว 

 

                                                           
บุคลิกเป็นผู้ใหญ่ เช่น ในเรื่อง “โฮเง็นโมะโนะงะตะริ”(『保元物語』) ผู้เขียนบรรยำยฉำกที่โอะโตะวะกะ
(乙若) บุตรวัย 13 ปีของมินะโมะโตะ โนะ ทะเมะโยะฌิ (源為義) ก ำลังจะถูกประหำรแต่ก็ยังเป็นห่วง
มำรดำมำกกว่ำชีวิตของตนเอง เป็นต้น 
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5. ขอบเขตและวิธีการวิจัย 
 ในบทควำมนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะวิเครำะห์ปัจจัยที่ท ำให้โยะริโตะโมะและโระกุดะอิ
รอดพ้นจำกโทษประหำรจำกนิยำยสงครำมเรื่อง“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” (『平家物
語』) ฉบับเอ็นเงียว (延慶本) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ยกเนื้อหำบำงฉำกจำกฉบับคะกุอิชิ(覚一本) 
เพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงไว้ด้วย 
 นิยำยสงครำมเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” ถูกเขียนขึ้นรำวปี ค.ศ.1230 ซึ่งตรง
กับช่วงต้นสมัยคะมะกุระ สันนิษฐำนว่ำผู้แต่งคือยุกินะงะ (行長) เนื้อเรื่องกล่ำวถึงควำม
รุ่งเรืองจนถึงกำรล่มสลำยของตระกูลทะอิระ (平氏) และกำรขึ้นมำมีอ ำนำจของตระกูล
มินะโมะโตะ (源氏) ตอนท้ำยเรื่องผู้เขียนบรรยำยถึงโศกนำฏกรรมของภรรยำและบุตรของ
นักรบตระกูลทะอิระ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงควำมเป็นอนิจจังของสรรพสิ่ง รวมทั้งผลกรรม
ของอดีตชำติและชำติปัจจุบันที่ส่งผลต่อชะตำชีวิตของมนุษย์  นิยำยสงครำมเรื่องนี้ถูก
คัดลอกไว้แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้ฉบับเอ็นเงียวซึ่งกล่ำวกันว่ำเป็นฉบับที่เหลือเค้ำโครงรูป
ประโยคแบบดั้งเดิมมำกที่สุด  เล่มที่ใช้ในปัจจุบันมีที่มำจำกฉบับที่คัดลอกในปีเอ็นเงียวที่ 2 
หรือปี ค.ศ.1309 บันทึกด้วยตัวอักษรคะตะคะนะปนตัวอักษรคันจิ ฉบับเอ็นเงียวมีลักษณะ
กำรน ำเสนอที่ยกย่องวีรกรรมของโยะริโตะโมะในฐำนะผู้ที่สร้ำงกำรปกครองให้เป็นระบบ
และท ำให้บ้ำนเมืองสงบสุข ส่วนฉบับคะกุอิชิมีลักษณะกำรเรียบเรียงที่กระชับเน้นกำรเล่ำ
ชะตำกรรมของตระกูลทะอิระภำยหลังแพ้สงครำม รวมทั้งกำรช่วยให้ดวงวิญญำณของคน
ทั้งตระกูลไปสู่สุคติ 
 นอกจำกนี้เพ่ือศึกษำลักษณะกำรน ำเสนอฉำกได้รับอภัยโทษของบุตรชำยนักรบใน
สมัยกลำง ผู้วิจัยจึงได้อ้ำงอิงนิยำยสงครำมสมัยกลำงเรื่องอ่ืนๆ ขึ้นมำพิจำรณำเปรียบเทียบ 
ได้แก่ เรื่อง“เฮะอิจิโมะโนะงะตะริ” (『平治物語』) ฉบับกะกุฌูอิน (学習院本) เรื่อง
“โซะงะโมะโนะงะตะริ” (『曽我物語』) ฉบับรุฟุ (流布本) และเรื่อง“มุทซุ์วะกิ” (『陸
奥話記』) ฉบับโคะกุริท์ซุกกกะอิโทะโฌะกันโส (国立国会図書館蔵本) 

 
6. บทวิเคราะห์ 
 6.1 ฉากการได้รับอภัยโทษของบุตรชายนักรบจากนิยายสงครามสมัยกลาง
 ก่อนเข้ำสู่กำรวิเครำะห์ฉำกได้รับอภัยโทษของโยะริโตะโมะและโระกุดะอิ ผู้วิจัยจะ
ขอพิจำรณำฉำกที่บุตรชำยนักรบได้รับอภัยโทษหรือได้รับควำมเห็นใจจำกผู้มีอ ำนำจซึ่ง
ปรำกฏในนิยำยสงครำมเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือศึกษำรูปแบบกำรน ำเสนอปัจจัยที่ท ำให้บุตรชำย
นักรบได้รับอภัยโทษในนิยำยสงครำมสมัยกลำง  
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  6.1.1 จิโยะในเรื่อง“มุทซ์ุวะกิ” (『陸奥話記』) 
   จิโยะ โดฌิ (千世童子) เป็นบุตรของอะเบะ โนะ ซะดะโต (安倍貞任) 
บิดำถูกฆ่ำตำยในสงครำมตอนอำยุ 13 ปี ผู้เขียนบรรยำยถึงควำมงดงำมของรูปลักษณ์
ภำยนอกและควำมกล้ำหำญของจิโยะดังต่อไปนี้ 「容貌は美麗なり。甲を被て柵の
外に出でて、能く戦ふ。驍勇、祖の風有り。将軍憐みて之を宥さんと欲

す」 “จิโยะมีรูปโฉมที่งดงาม เขาสวมชุดเกราะและเดินออกมาจากเคร่ืองก าบัง ท่าทีอัน
อาจหาญยามที่เข้าต่อสู้นั้นช่างเหมือนปู่และบิดาของเขาไม่มีผิด เหล่าจอมทัพเห็นดังนั้นก็
รู้สึกสงสารและอยากปล่อยตัวเขาไป” (น.175) จำกบทบรรยำยข้ำงต้นชี้ให้เห็นว่ำรูปโฉมที่
งดงำมและท่ำทีอันองอำจกล้ำหำญของจิโยะเป็นปัจจัยส ำคัญท ำให้ฝ่ำยศัตรูรู้สึกสงสำรและ
อยำกช่วยชีวิต 
  6.1.2 บุตรของโยะฌิโตะโมะในเร่ือง“เฮะอิจิโมะโนะงะตะริ” (『平治
物語』) 
  ภำยหลังโยะฌิโตะโมะแพ้สงครำมเฮะอิจิและถูกฆ่ำตำย โทะกิวะ (常葉) 
ภรรยำของเขำพร้อมทั้งบุตร 3 คนถูกคิโยะโมะริเรียกตัวไปสอบสวน ขณะนั้นเองบุตรชำย
วัย 6 ขวบกล่ำวขึ้นมำว่ำ 「なかで、よく〳〵申てたべや」“แม่อย่ามัวแต่ร้องไห้ รีบ
อ้อนวอนขอชีวิตเร็วๆเถอะ” เมื่อคิโยะโมะริได้ยินดังนั้นน้ ำตำก็พลันไหลออกมำ เขำกล่ำว
ชื่นชมบุตรของโทะกิวะว่ำ「けなげなる子が詞かな」 “วาจาของเด็กคนนี้ช่างกล้าหาญ
นัก” (น.258)  ค ำชมว่ำ “けなげなる”แม้จะมีควำมหมำยว่ำ“กล้าหาญ” แต่ในควำมเป็น
จริงแล้วค ำนี้สะท้อนให้เห็นถึงควำมไร้เดียงสำของเด็กที่แสดงออกอย่ำงตรงไปตรงมำว่ำ
ต้องกำรมีชีวิตรอด   
  หลังจำกบุตรทั้ง 3 คนได้รับอภัยโทษ  โทะกิวะกล่ำวด้วยควำมตื้นตันใจว่ำ 
「 一日片時も、命のあるこそふしぎなれ。これさながら、清水の観音の御

助なり」 “ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีชีวิตรอดมาได้ นี่ต้องเป็นเพราะบารมีของพระโพธิสัตว์ที่
วัดคิโยะมิสุเป็นแน่” (น.260) จำกฉำกที่ยกข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำคุณสมบัติควำมกล้ำหำญซึ่ง
ในที่นี้คือควำมไร้เดียงสำของบุตรชำยเป็นปัจจัยหลักที่ท ำให้ได้รับอภัยโทษและบำรมีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เป็นปัจจัยรองที่ช่วยเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลัง   
  6.1.3 โกะโรในเรื่อง“โซะงะโมะโนะงะตะริ” (『曽我物語』) 
  พ่ีน้องตระกูลโซะงะ (曽我) ลอบฆ่ำคุโด ซุเงะท์ซุเนะ (工藤祐経) แก้
แค้นแทนบิดำได้ส ำเร็จ ทว่ำจูโร (十郎) พ่ีชำยถูกฆ่ำตำย ส่วนโกะโร (五郎) น้องชำยถูกจับ
ตัวไปลงโทษ แม้ว่ำโกะโรจะถูกโยะริโตะโมะสอบสวน แต่ก็ไม่มีท่ำทีแสดงควำมหวำดกลัว 
เช่น เม่ือโยะริโตะโมะถำมว่ำโกะโรมีควำมแค้นส่วนตัวกับโยะริโตะโมะหรือไม่ เขำก็ตอบ
อย่ำงตรงไปตรงมำว่ำ「敵祐経、御気色よく、大名になして召し使はれ候ひし
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かば、かたがたもつて遺恨深く候ひし」 “ท่านโปรดปรานเจ้าศัตรูนั่นถึงขนาด
เลื่อนต าแหน่งให้เป็นไดเมียวแล้วยังให้มันรับใช้ใกล้ชิด เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นท าให้ความแค้น
ฝังลึกในใจ ” โยะริโตะโมะรู้สึกประทับใจในควำมซื่อตรงของโกะโรจึงเอ่ยปำกชมว่ำ 「あ
はれ、男子の手本や」“นี่แหละแบบอย่างของลูกผู้ชาย” (น.324) นอกจำกนี้โกะโรยัง
กล่ำวถึงควำมกตัญญูที่มีต่อบิดำว่ำ 「縄を付けばとて、何か苦しかるべき。父の
ために付きたる縄なれば、孝養・報恩の名聞にてこそあるらめ」 “แม้จะเอา
เชือกมาล่ามข้า แต่มันไม่ได้ท าให้ข้ารู้สึกทรมานอะไร เชือกที่มัดอยู่นี้ก็เพ่ือพ่อ  ฉะนั้นจึงถือ
เป็นความภูมิใจที่ผู้เป็นลูกจะได้ตอบแทนพระคุณบิดาและช่วยให้ท่านไปสู่สุคติ” (น.318) 
จำกฉำกที่ยกข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำโยะริโตะโมะรู้สึกประทับใจในควำมกล้ำหำญและควำม
กตัญญูของโกะโร   แม้ว่ำสุดท้ำยแล้วโกะโระจะไม่ได้รับอภัยโทษแต่ฉำกนี้ชี้ให้เห็นว่ำ
คุณสมบัติควำมกล้ำหำญและควำมกตัญญูเป็นปัจจัยส ำคัญที่กระตุ้นให้ผู้มีอ ำนำจเกิด
ควำมเห็นใจ 
  จำกกรณีข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นว่ำผู้เขียนนิยำยสงครำมสมัยกลำงน ำเสนอ
รูปลักษณ์ภำยนอกอันงดงำม และคุณลักษณะต่ำงๆของบุตรชำยนักรบ เช่น ควำมกตัญญู 
ควำมกล้ำหำญ ควำมไร้เดียงสำ  รวมทั้งบำรมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ผู้มี
อ ำนำจเกิดควำมเห็นใจ   ในฉำกอภัยโทษของโยะริโตะโมะและโระกุดะอิมีลักษณะกำรใช้
ปัจจัยด้ำนภำพลักษณ์ภำยนอกและบำรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน  อย่ำงไรก็ตำมในหัวข้อถัดไป
ผู้วิจัยจะวิเครำะห์ว่ำผู้เขียนเรื่อง“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” น ำเสนอฉำกที่โยะริโตะโมะ
และโระกุดะอิได้รับอภัยโทษโดยเน้นปัจจัยใดเป็นประเด็นหลัก  
 
 6.2 ฉากโยะริโตะโมะได้รับอภัยโทษ 
 ฉำกโยะริโตะโมะได้รับอภัยโทษในเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”ได้รับอิทธิพลมำ
จำกเรื่อง “เฮะอิจิโมะโนะงะตะริ”ฉบับโคะโตะฮิระ (金刀比羅本) ผู้วิจัยจึงจะขอยกเนื้อหำ
ที่ปรำกฏในนิยำยสงครำมสองเรื่องนี้เพ่ือเปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง ทั้งนี้
จะขอยกเนื้อหำจำกเรื่อง“เฮะอิจิโมะโนะงะตะริ”เป็นล ำดับแรก 
 โยะริโตะโมะถูกตระกูลทะอิระจับตัวภำยหลังจำกโยะฌิโตะโมะบิดำเสียชีวิต 
ระหว่ำงรอกำรตัดสินโทษโยะริโตะโมะขอให้ผู้คุมตัวน ำดำบสั้นและไม้ฮิโนะกิมำให้โดย
กล่ำวถึงเหตุผลดังต่อไปนี้  
 

正月三日、頭殿討たれたまひぬ。今日は二月七日なれば、五

七日になるぞかし。頼朝世にあるならば、いかなる仏事をも

行ふべけれども、かかる身なれば、力なし。されば、卒塔婆
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の一本を刻み、念仏を書きて、御菩提を弔ひ奉り、一劫をも

軽くなりたまふかと思ふにこそ、小刀、檜の木を尋ぬれ。 
วันที่ 3 เดือน1เป็นวันที่ท่านพ่อถูกฆ่า วันนี้วันที่ 7 เดือน 2 จึงถือเป็นวัน
ครบรอบ57วันหลังจากท่านพ่อเสียชีวิต  หากตอนนี้ข้าเป็นใหญ่เป็นโตคง
ท าบุญให้ท่านได้  แต่ตัวข้ามาตกอยู่ในสภาพแบบนี้จึงไม่อาจท าอะไรได้  
ฉะนั้นข้าเลยตั้งใจจะสลักแผ่นป้ายวิญญาณสักแผ่น จารึกบทสวดมนต์ลงไป
และอธิษฐานให้ท่านพ่อไปสู่สุคติ  หวังว่าบุญกุศลนี้คงจะช่วยให้วิบากกรรม
ที่ท าให้ต้องวนเวียนชดใช้ไม่มีที่สิ้นสุดได้บรรเทาเบาบางลงบ้าง ข้าคิด
เช่นนั้นจึงขอให้ท่านช่วยเอาดาบสั้นกับไม้ฮิโนะกิมาให้น่ะสิ 
(“เฮะอิจิโมะโนะงะตะริ” น.541-542) 
 

 ฉำกข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงควำมกตัญญูของโยะริโตะโมะที่พยำยำมหำทำงช่วยให้
บิดำไปสู่สุคติ แม้ตนเองจะถูกกักขังเป็นเชลย ควำมกตัญญูของโยะริโตะโมะเป็นปัจจัย
ส ำคัญที่ท ำให้ผู้คุมและแม่ชีอิเกะโนะเส็นนิรู้สึกสงสำรเห็นใจ นอกจำกนี้ประเด็นส ำคัญอีก
ประกำรหนึ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้แม่ชีอิเกะโนะเส็นนิพยำยำมหำทำงช่วยชีวิตโยะริโตะโมะ
คือ  ลักษณะใบหน้ำของเขำคล้ำยกับอิเอะโมะริ (家盛) บุตรชำยของแม่ชีที่เสียชีวิตไปแล้ว 
ฉำกที่แม่ชีอิเกะโนะเส็นนิอ้อนวอนขอชีวิตโยะริโตะโมะมีดังต่อไปนี้ 
 

故家盛の姿に少しも違はずと聞く。（中略）頼朝を助けて、家

盛の形見、尼に見せたまへ。（中略）過去に、頼朝に我が命を

助けられてありけるやらん。聞くよりしていたはしく、不便に

思ふなり。頼朝斬られば、我も生きて何かせん。干死にせん。 
ได้ยินมาว่าหน้าตาท่าทางของโยะริโตะโมะละม้ายคล้ายกับอิเอะโมะริไม่มี
ผิดเพี้ยนแมส้ักนิด (ละเนื้อความ) ได้โปรดไว้ชีวิตโยะริโตะโมะด้วยเถิด  ขอให้
ข้ามีโอกาสได้เห็นหน้าคนที่เป็นเหมือนตัวแทนของอิเอะโมะริ (ละเนื้อความ) 
ชาติปางก่อนโยะริโตะโมะคงเคยช่วยชีวิตข้าไว้กระมัง ยิ่งฟังก็ยิ่งอดรู้สึก
เวทนาสงสารไม่ได้ ถ้าจะประหารโยะริโตะโมะล่ะก็ ข้าก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่
ต่อไปท าไม ยอมอดน้ าอดข้าวตายเสียเลยดีกว่า 
(“เฮะอิจิโมะโนะงะตะริ” น.544-545) 

 
 จำกค ำกล่ำวของแม่ชีอิเกะโนะเส็นนิข้ำงต้นแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ หน้ำตำ
ของโยะริโตะโมะซึ่งคล้ำยคลึงกับบุตรชำยที่เสียชีวิตเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้แม่ชีอิเกะโนะเส็น
นิพยำยำมอ้อนวอนขอชีวิตโยะริโตะโมะไว้แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของตนเองก็ตำม  
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กณภัทร รื่นภิรมย์   

 
 

 จำกฉำกที่ยกข้ำงต้นในเรื่อง“เฮะอิจิโมะโนะงะตะริ”อำจสรุปได้ว่ำ ผู้เขียนน ำเสนอ
คุณสมบัติควำมกตัญญูเพ่ือเป็นปัจจัยให้บุคคลรอบข้ำงโยะริโตะโมะเกิดควำมเห็นใจและ
น ำเสนอภำพลักษณ์ภำยนอกทำงด้ำนหน้ำตำเพ่ือเป็นปัจจัยกระตุ้นน ำไปสู่กำรอภัยโทษใน
ที่สุด 
 ในเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” ไม่ปรำกฏฉำกดังที่ยกข้ำงต้น ผู้เขียนกล่ำวถึง
ฉำกที่โยะริโตะโมะได้รับอภัยโทษในลักษณะกำรเล่ำย้อนควำมหลังดังจะเห็นได้จำกฉำก
ดังต่อไปนี้ 
 คิโยะโมะริโกรธจัดเมื่อรู้ว่ำโยะริโตะโมะยกทัพโจมตีตระกูลทะอิระ เขำเล่ำย้อน
ควำมหลังเมื่อครั้งที่เคยอภัยโทษให้โยะริโตะโมะว่ำ 

 
入道ガ継母、池尼ト申候シ者、彼頼朝ヲ見候テ、余リニ無慚

ガリ候テ、『此冠者我ニ預ケヨ。敵ヲ生テ見ヨトコソ申セ』

ト、タリフシ申候シカバ、『実ニ源氏ノ胤ヲサノミ可断一ニモ

非ズ。其上入道私ノ敵ニモ非ズ。只君ノ仰ヲ重クスル故ニコ

ソアレ』ト存候テ、流罪ニ申宥テ、伊豆国ヘ流遣候ヌ。其時

十三ト承候キ。カネ付タル小冠者ノ、生直垂、小袴着テ候シ

ニ、入道事ノ子細尋候シカバ、『イカヾ候ケム。其事ノ起リ

ツヤ〳〵不知』ト申候之間、実ニモ拙キ者ニテ候ヘバ、ヨモ

知候ハジト、青道心ヲ成シ候テ 
แม่ชีอิเกะโนะเส็นนิแม่เลี้ยงของข้าเห็นเจ้าโยะริโตะโมะเข้าก็รู้สึกสงสาร  
แม่ชีก้มหน้าพลางกล่าวว่า “แม่ขอชีวิตเด็กคนนี้เถอะ ลองไว้ชีวิตศัตรูดู”  
ข้าเองก็คิดเช่นนั้นจึงตอบไปว่า “จริงๆแล้วข้าก็ไม่ได้คิดจะฆ่าลูกหลาน
ตระกูลมินะโมะโตะ ที่ส าคัญพวกนั้นก็ไม่ใช่ศัตรูคู่แค้นอะไรกับตัวข้า  ที่ท า
ไปก็เพราะต้องปฏิบัติตามพระบัญชาของอดีตจักรพรรดิ(โกะฌิระกะวะ)”  
หลังจากนั้นข้าจึงลดโทษให้เหลือแค่เนรเทศไปอยู่ที่เมืองอิสุ ตอนนั้น
โยะริโตะโมะอายุ 13 ปี  เป็นเด็กหนุ่มทาฟันสีด า ใส่ชุดฮิตะตะเระ และ
สวมกางเกงโคะบะกะมะ  พอถูกสอบสวนก็ตอบแต่เพียงว่า “ท าอย่างไรดี 
ข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้น”  เมื่อคิโยะโมะริเห็นท่าทีของโยะริโตะโมะที่ดู ไม่ได้
เก่งกาจอะไร  ก็คิดย่ามใจว่าโยะริโตะโมะคงไม่รู้เรื่องอะไรหรอก 
(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม1 น.439) 

 ผู้เขียนบรรยำยถึงอำยุและรูปลักษณ์ภำยนอกของโยะริโตะโมะไว้อย่ำงชัดเจนดัง
จะเห็นได้จำกส่วนที่ขีดเส้นใต้  ขณะถูกจับกุมตัวโยะริโตะโมะมีอำยุ 13 ปี ในสมัยเฮอัน
เด็กผู้ชำยในช่วงวัยดังกล่ำวโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่ผ่ำนพิธีบรรลุนิติภำวะแล้วดังเช่น  
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โยะริโตะโมะจะถือได้ว่ำเป็นผู้ที่มีวุฒิภำวะควำมเป็นผู้ใหญ่6 นอกจำกนี้ผู้เขียนยังบรรยำยถึง
ลักษณะกำรแต่งกำยที่เป็นผู้ใหญ่ดังจะเห็นได้จำกเครื่องแต่งกำยชุดฮิตะตะเระและกำงเกง
โคะบะกะมะ ฮิตะตะเระเป็นชุดที่นักรบมักใช้ใส่ล ำลองหรือใส่ไว้ชั้นในก่อนสวมชุดเกรำะทับ
ในยำมออกศึกสงครำม โคะบะกะมะเป็นกำงเกงที่นักรบมักสวมไว้ชั้นในก่อนใส่ชุดฮิตะตะเระ
ทับ นอกจำกนี้กำรทำฟันสีด ำ “カネ付タル”7 ยังเป็นธรรมเนียมของผู้ชำยชนชั้นสูงที่
บรรลุนิติภำวะแล้ว  
 กำรบรรยำยลักษณะภำยนอกดังกล่ำวท ำให้ผู้อ่ำนจินตนำกำรได้ถึงภำพลักษณ์ใน
เชิงสังคมของโยะริโตะโมะที่มีควำมเป็นผู้ใหญ่ อย่ำงไรก็ตำมเป็นที่น่ำสังเกตว่ำผู้เขียนใช้ค ำ
ว่ำ “小冠者” ซึ่งแปลว่ำ “เด็กหนุ่มที่เพ่ิงเข้ำพิธีบรรลุนิติภำวะได้ไม่นำน” ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่ำโยะริโตะโมะไม่ได้มีภำพลักษณ์ที่มีควำมเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ นอกจำกนี้ผู้เขียนยัง
บรรยำยถึงปฏิกิริยำของโยะริโตะโมะตอนถูกสอบสวนที่ตอบแต่เพียง “イカヾ候ケム。
其事ノ起リツヤ〳〵不知” “ท าอย่างไรดี ข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้น”    อีกทั้งยังกล่ำวถึง
ลักษณะของโยะริโตะโมะโดยใช้ค ำว่ำ “拙キ者”ที่มีควำมหมำยตรงตัวว่ำ “ผู้ที่ด้อย
ควำมสำมำรถ”   กำรบรรยำยปฏิกิริยำของโยะริโตะโมะ รวมทั้งกำรใช้ค ำว่ำ“拙キ
者”ล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะภำยนอกของโยะริโตะโมะที่ดูอ่อนแอและด้อย
ควำมสำมำรถ   
 เมื่อพิจำรณำลักษณะกำรแต่งกำยประกอบกับพฤติกรรมกำรแสดงออกของโยะริ
โตะโมะแล้วอำจตีควำมได้ว่ำ ผู้เขียนฉบับเอ็นเงียวต้องกำรชี้ให้เห็นถึงลักษณะภำยนอกของ
โยะริโตะโมะที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว แต่ในสำยตำของคิโยะโมะริแล้วเขำเป็นเพียง
เด็กหนุ่มที่เพ่ิงก้ำวเข้ำสู่วัยผู้ใหญ่ รวมทั้งไม่ได้มีควำมสำมำรถเก่งกำจพอที่จะคิดล้มตระกูล
ทะอิระได้ ในฉบับคะกุอิชิผู้เขียนกล่ำวถึงเหตุกำรณ์ที่แม่ชีอิเกะโนะเส็นนิช่วยชีวิตโยะริ

                                                           
6  ในสมัยกลำงเด็กผู้ชำยที่เข้ำพิธีบรรลุนิติภำวะจะอยู่ในช่วงอำยุ6-20ปี  โอะอิฌิ โยะฌิมิ (大石嘉美, 
1998, pp.26-28) ยกตัวอย่ำงนักรบที่ผ่ำนพิธีบรรลุนิติภำวะจำกเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”และ
วิเครำะห์ควำมคิดของคนสมัยกลำงว่ำ  นักรบที่ผ่ำนพิธีบรรลุนิติภำวะซึ่งมีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปถือได้ว่ำ
เข้ำสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว  ฉะนั้นผู้คนในสมัยกลำงจึงคำดหวังว่ำนักรบเหล่ำนั้นควรเป็นผู้ที่รู้จักแยกแยะผิดชอบ
ช่ัวดี  
7 ธรรมเนียมกำรทำฟันให้เป็นสีด ำ（御歯黒、鉄漿）มมีำแต่โบรำณ  เดิมทีใช้ทำเฉพำะสตรีชนช้ันสงู  
ต่อมำในช่วงกลำงสมัยเฮอันเด็กผู้ชำยที่เป็นชนชั้นสูง เช่น ขุนนำง นักรบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตระกูล
ทะอิระก็น ำมำใช้ทำเช่นกัน   ในสมัยมุโระมะฌิเด็กผู้หญิงอำยุประมำณ 9 ขวบจะใช้ทำเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ว่ำได้ผ่ำนพิธีบรรลนุิติภำวะแล้ว  ต่อมำในสมัยเอโดะสตรทีี่แต่งงำนแล้วจะทำฟันสีด ำเพื่อแสดง
ควำมซื่อสัตย์ต่อสำมี 
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โตะโมะไว้เช่นกัน แต่ไม่ได้เน้นกำรบรรยำยลักษณะท่ำทำงของโยะริโตะโมะดังเช่นฉบับเอ็น
เงียว8 
 หำกเปรียบเทียบฉำกโยะริโตะโมะได้รับอภัยโทษในเรื่อง “เฮะอิจิโมะโนะงะตะริ” 
กับเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”จะเห็นได้ว่ำ ผู้เขียนเรื่อง“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”
บรรยำยลักษณะภำยนอกทั้งกำรแต่งกำย และลักษณะท่ำทำงไว้ละเอียดกว่ำเรื่อง“เฮะอิจิ
โมะโนะงะตะริ”  อีกทั้งผู้เขียน“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”ยังน ำเสนอภำพลักษณ์ภำยนอกท่ี
ดูอ่อนแอและน่ำสงสำรเป็นปัจจัยประกำรเดียวที่ท ำให้ทั้งแม่ชีอิเกะโนะเส็นนิและคิโยะโมะริ
เกิดควำมเห็นใจ   นอกจำกนี้จำกกำรเปรียบเทียบฉำกนี้ใน“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”ฉบับ
เอ็นเงียวกับฉบับคะกุอิชิ ผู้วิจัยพบว่ำฉบับคะกุชิไม่ได้เน้นกำรบรรยำยลักษณะท่ำทำงของ
โยะริโตะโมะดังเช่นฉบับเอ็นเงียว   ฉะนั้นจึงอำจสรุปได้ว่ำกำรน ำเสนอโดยเน้นกำรบรรยำย
ภำพลักษณ์ภำยนอกของโยะริโตะโมะเป็นลักษณะเด่นของฉบับเอ็นเงียว 
 
 6.3 ฉากโระกุดะอิได้รับอภัยโทษ 
 เรื่องรำวของโระกุดะอิในเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” ฉบับเอ็นเงียวได้รับ
อิทธิพลมำจำกวรรณกรรมเรื่อง “โระกุดะอิโกะเส็นโมะโนะงะตะริ”『六代御前物語』ซึ่ง
วรรณกรรมเรื่องนี้มีลักษณะเด่นที่กำรเชื่อมโยงบำรมีของพระโพธิสัตว์กับฉำกได้รับอภัยโทษ  

ในฉบับเอ็นเงียวฉำกที่ได้รับอิทธิพลจำกเรื่อง“โระกุดะอิโกะเส็นโมะโนะงะตะริ”
เห็นได้จำกฉำกที่มำรดำของโระกุดะอิฝันเห็นบุตรขี่ม้ำสีขำว ฝันเช่นนี้ถือเป็นนิมิตจำก
พระโพธิสัตว์ที่จะช่วยให้โระกุดะอิปลอดภัยรอดพ้นจำกโทษประหำร  

 
只今チト寝入タリツル夢ニ、此児白キ馬ニ乗テ来リツルガ、

『余ニ恋ク覚ツレバ、時ノ程イトマヲモ乞テ、参リタルゾ』

トテ 
ตอนที่ข้าเผลองีบหลับไป  ข้าฝันเห็นลูกขี่ม้าสีขาวและพูดว่า “ลูกคิดถึง
ท่านแม่มากเสียจนทนไม่ไหว จึงขออนุญาตกลับมาหาท่านแม่สักพัก” 
(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม2 น.491) 

 

                                                           
8 ในฉบับคะกุอิชิ คิโยะโมะริกล่ำวย้อนควำมหลังเมื่อครั้งที่โยะริโตะโมะก ำลังจะถูกประหำรว่ำ「頼朝を
ばすでに死罪におこなはるべかりしを、故池殿のあながちになげき宣ひしあひだ、流罪に申

しなだめたり」 “เจ้าโยะริโตะโมะเกือบจะโดนประหารแล้ว  แต่แม่ชีมาอ้อนวอนไว้นะสิ ข้าถึงได้ยอม
ลดโทษให้เหลือแค่เนรเทศ” (น.266) 
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 แม้ว่ำผู้เขียนฉบับเอ็นเงียวจะน ำเสนอนิมิตจำกพระโพธิสัตว์เป็นปัจจัยที่ท ำให้
โระกุดะอิรอดพ้นจำกโทษดังเช่นเรื่อง“โระกุดะอิโกะเส็นโมะโนะงะตะริ”  อย่ำงไรก็ตำม
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำเหตุกำรณ์ที่มำรดำของโระกุดะอิได้รับนิมิตจำกพระโพธิสัตว์นั้นเกิดขึ้น
ภำยหลังจำกที่มนงะกุตัดสินใจช่วยชีวิตโระกุดะอิแล้ว ฉะนั้นปัจจัยด้ำนบำรมีของพระโพธิสัตว์
จึงไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงที่ท ำให้โระกุดะอิรอดชีวิต ปัจจัยโดยตรงที่ท ำให้มนงะกุตัดสินใจ
ช่วยชีวิตโระกุดะอิปรำกฏในฉำกดังต่อไปนี้ 

若君ハ二重織物ノ直垂着給テ、黒キ小念殊ヲ忩ギ懐ヘ引入給

ケルゾ①糸惜キ。「世ノ末ニイカナル敵ニナルトモ、イカヾ

是ヲバ可失一」トゾ思ケル。カブシモトユイギワヨリ始テ、袖

ノカヽリ袴ノスソマデ、タヲヤカニウツクシクテ、此世ノ人

トモ見給ワズ。今夜打トケネ給ハザリケリト覚シクテ、少シ

面ヤセテ立給ヘルニ付テモ、イト②心苦ク③イタワシクゾミ

ヘ給ケル。聖ヲ打見テ、何ニトカ覚シケム、顔打赤メテ涙グ

ミ給モ④糸惜シ。怖シゲナル木聖ナレドモ、涙ヲ流シケリ。 

โระกุดะอิอยู่ในชุดฮิตะตะเระที่ปักทอลายซ้อนกันเป็นชั้นๆ  พอเห็นมนงะกุ
ก็รีบเก็บสร้อยลูกประค าที่กลึงจากไม้มะเกลือใส่เข้าไปในอกเสื้อ  ท่าทีนั้น
ช่าง①น่าสงสาร  มนงะกุคิดว่า “แม้ว่าในภายภาคหน้าโระกุดะอิจะ
กลายเป็นศัตรู แต่จะยอมให้เด็กคนนี้โดนประหารไปได้อย่างไร” ไม่ว่าจะ
ตรงไรผมที่เกล้าขึ้น หรือตั้งแต่แขนเสื้อไล่ไปจนถึงปลายกางเกงฮะกะมะ
ช่างดูงดงามอ่อนช้อยจนเหมือนไม่ใช่มนุษย์เดินดินธรรมดา  ใบหน้าโระกุ
ดะอิดูผอมซูบคงเพราะเมื่อคืนนอนหลับไม่สนิท  ดูแล้ว ②ช่างน่าเวทนา 
③สงสารเหลือเกิน  ทันใดนั้นเองโระกุดะอิก็เหลือบมองมาที่มนงะกุแวบ
หนึ่ง ไม่รู้ว่าโระกุดะอิคิดอะไรในใจ จู่ๆใบหน้าก็พลันเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ า 
น้ าตาเอ่อคลอเบ้า ท่าทีเช่นนั้นยิ่งท าให้มนงะกุ ④รู้สึกสงสารขึ้นมาจับใจ 
แม้แต่มนงะกุท่ีมีจิตใจแข็งกระด้างยังต้องหลั่งน้ าตา 
(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม2 น.488) 

 ฉำกข้ำงต้นผู้เขียนบรรยำยรูปลักษณ์ภำยนอกของโระกุดะอิโดยเน้นควำมงำมและ
ควำมน่ำสงสำรไปพร้อมๆกัน ดังจะเห็นได้ว่ำส่วนที่ขีดเส้นใต้ “此世ノ人トモ見給ワズ” 
สะท้อนรูปลักษณ์ที่ดูงดงำมอ่อนช้อยเหนือกว่ำคนทั่วไป9 ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็เน้นควำม

                                                           
9 มีงำนวิจัยหลำยฉบับวิเครำะห์ถึงส ำนวนกำรบรรยำยควำมงำมของโระกุดะอิ เช่น งำนวิจัยของ
โอะกะดะ มิท์ซุโกะ (岡田三津子, 1993, pp.42-43)วิเครำะห์ว่ำส ำนวนที่กล่ำวว่ำ  “此世ノ人トモ見
給ワズ”เป็นขนบกำรเขียนท่ีได้รับอิทธิพลมำจำกวรรณกรรมในสมัยเฮอัน    
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น่ำสงสำรดังจะเห็นได้กำรใช้ค ำซึ่งมีควำมหมำยว่ำ“น่ำสงสำร”หลำยครั้งในฉำกเดียวกันดัง
จะเห็นได้จำกค ำในกรอบสี่เหลี่ยม ได้แก่ ค ำว่ำ“糸惜キ” “心苦ク” “イタワシク” “糸
惜シ”ตำมล ำดับ 
 ค ำว่ำ“น่ำสงสำร”ไม่ได้เป็นเพียงกำรบรรยำยควำมรู้สึกของมนงะกุที่มีต่ออำกัป
กริยำของโระกุดะอิเท่ำนั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงสภำพจิตใจของโระกุดะอิอีกด้วย ผู้เขียน
ใช้ค ำว่ำ ① “糸惜キ” บรรยำยอำกัปกริยำที่ดูน่ำสงสำรขณะที่โระกุดะอิรีบเก็บสร้อย
ลูกประค ำที่มำรดำให้   อำกัปกริยำดังกล่ำวอำจวิเครำะห์ได้ถึงสภำพจิตใจที่ขำดที่พ่ึงพำ มี
เพียงสร้อยลูกประค ำที่มำรดำให้เป็นสิ่งเดียวที่สำมำรถยึดเหนี่ยวจิต ใจได้ ส่วนค ำว่ำ ② 
“心苦ク”แปลว่ำ “น่ำสงสำร รู้สึกทรมำนจิตใจ” และค ำว่ำ ③ “イタワシク” แปลว่ำ 
“เจ็บปวด น่ำสงสำร”นั้นใช้บรรยำยควำมรู้สึกของมนงะกุเมื่อเห็นใบหน้ำที่ซูบผอมและดู
อิดโรยของโระกุดะอิ  เป็นที่น่ำสังเกตว่ำผู้เขียนบรรยำยควำมงำมว่ำ “此世ノ人トモ見給
ワズ”“เหมือนไม่ใช่มนุษย์เดินดินธรรมดา” และบรรยำยควำมอิดโรยของรูปลักษณ์
ต่อเนื่องกัน กำรบรรยำยควำมงำมและควำมอิดโรยต่อเนื่องกันเช่นนี้ท ำให้ผู้อ่ำนจินตนำกำร
ได้ถึงควำมงดงำมของตัวละครในขณะเดียวกันก็จินตนำกำรได้ถึงควำมหวำดหวั่นใจและ
ควำมทุกข์ใจอันแสนสำหัสจนท ำให้ควำมงำมของโระกุดะอินั้นเปลี่ยนแปรไป  นอกจำกนี้
ผู้เขียนบรรยำยลักษณะที่น่ำสงสำร ④“糸惜シ”จำกอำกัปกริยำของโระกุดะอิที่ใบหน้ำ
แดงก่ ำน้ ำตำคลอเบ้ำขณะที่มองมนงะกุ   อำกัปกริยำดังกล่ำวอำจตีควำมได้ถึงกำรยอม
จ ำนนต่อชะตำกรรมท่ีจะต้องโดนประหำรในไม่ช้ำ 

ฉำกนี้ในฉบับคะกุอิชิมีกำรบรรยำยโดยเน้นรูปลักษณ์ภำยนอกของโระกุดะอิที่ดู
งดงำมและปนไปด้วยควำมน่ำสงสำรเช่นเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำมบำงประโยคผู้เขียนฉบับคะ
กุอิชิไม่ได้เขียนบรรยำยไว้อย่ำงละเอียดและไม่ได้เน้นท่ำทีที่ดูน่ำสงสำรดังเช่นฉบับเอ็นเงียว10 

                                                           
給ワズ”เป็นขนบกำรเขียนท่ีได้รับอิทธิพลมำจำกวรรณกรรมในสมัยเฮอัน    
10 กำรบรรยำยในฉบับเอ็นเงียวกับฉบับคะกุอิชิมีควำมแตกต่ำงกัน เช่น ประโยคที่กล่ำวถึงกำรแต่งกำย
และท่ำทีของโระกุดะอิดังที่กล่ำวว่ำ 
ฉ บั บ เ อ็ น เ งี ย ว：「若君ハ二重織物ノ直垂着給テ、黒キ小念殊ヲ忩ギ懐ヘ引入給ケルゾ糸惜
キ」 “โระกุดะอิอยู่ในชุดฮิตะตะเระที่ปักทอลายซ้อนกันเป็นช้ันๆ  พอเห็นมนงะกุก็รีบเก็บสร้อย
ลูกประค าที่กลึงจากไม้มะเกลือใส่เข้าไปในอกเสื้อด้วยท่าทีน่าสงสาร” 
ฉบับคะกุอิชิ：「二重織物の直垂に、黒木の数珠手にぬき入れておはします」“โระกุดะอิอยู่ใน
ชุดฮิตะตะเระที่ปักทอลายซ้อนกันเป็นช้ันๆ ก าลังคล้องสร้อยลูกประค าที่กลึงจากไม้มะเกลือที่มือ” จะ
เห็นได้ว่ำประโยคนี้ฉบับคะกุอิชิไม่ได้บรรยำยให้เกิดภำพพจน์ท่ีน่ำสงสำร  อีกทั้งไม่มีค ำว่ำ “น่ำสงสำร” 
“糸惜キ”ดังเช่นฉบับเอ็นเงียว 
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 นอกจำกฉำกข้ำงต้นค ำว่ำ“น่ำสงสำร”ยังปรำกฏในฉำกที่โระกุดะอิถูกพำตัวไป
ประหำรที่เซ็นบนโนะมะท์ซุฮะระ (千本ノ松原) ดังต่อไปนี้  

มนงะกุขอเลื่อนวันประหำรโระกุดะอิออกไป 20 วัน หลังจำกนั้นจึงออกเดินทำง
ไปที่คะมะกุระเพ่ือขอร้องให้โยะริโตะโมะอภัยโทษให้โระกุดะอิ ทว่ำผ่ำนไป 20 วันมนงะกุก็
ยังไม่กลับมำ ผู้คุมตัวจึงจ ำใจต้องพำตัวโระกุดะอิไปประหำร ก่อนถูกประหำรโระกุดะอิได้
กล่ำวสั่งเสียกับข้ำรับใช้คนสนิท 2 คนว่ำ 

 
母ノ御許ヘ御文マヒラセタケレドモ、筆ノ立ドモ覚ヘネバ、

詞ニテ、『道ノ程別事ナク鎌倉ニ送置ツ』ト申ベシ」トテ、

（中略）若君又宣ケルハ、「構テ参付。宮仕能々スベシ。我

ナケレバトテ、母ノ御事、少モ日来ニ替テ、オロカニ思奉ナ」

ナムド、オトナシク宣ケルゾ糸惜キ。 

“ข้าอยากส่งสาส์นถึงท่านแม่  แต่ไม่มีแม้เรี่ยวแรงจะหยิบพู่กันขึ้นมา จึง
อยากให้พวกเจ้าช่วยไปบอกท่านแม่ว่า เจ้าสองคนติดตามข้าไม่ได้ห่างและ
ไปส่งถึงเมืองคะมะกุระเรียบร้อยแล้ว” (ละข้อความ) โระกุดะอิกล่าวต่อไป
ว่า “เจ้าทั้งคู่ควรจะเดินทางเข้าเมืองหลวงและไปท างานรับใช้ในวัง ต่อให้
ไม่มีข้าอยู่แล้ว ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็อย่าได้ทอดทิ้งท่านแม่
ของข้าโดยเด็ดขาด”ค าพูดที่ฟังดูเป็นผู้ใหญ่เช่นนี้ยิ่งท าให้รู้สึกสงสารขึ้นมา
จับใจ 
(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม2 น.493-494) 

 
 แม้ว่ำโระกุดะอิจะตกอยู่ในสภำพสิ้นหวังดังจะเห็นได้จำกค ำว่ำ “筆ノ立ドモ覚
ヘネバ” “ไม่มีแม้เรี่ยวแรงจะจับพู่กัน”  แต่เขำก็ยังเป็นห่วงชีวิตภำยภำคหน้ำของมำรดำ
และข้ำรับใช้ พฤติกรรมดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกท่ีมีควำมเป็นผู้ใหญ่ “オトナシク” 
ซึ่งผู้เขียนชี้ว่ำท ำให้ผู้ประหำร “糸惜キ” “รู้สึกสงสาร”จนไม่อำจลงดำบประหำรโระกุดะอิ
ได้ ในที่สุดมนงะกุก็น ำสำส์นค ำสั่งอภัยโทษจำกโยะริโตะโมะกลับมำช่วยชีวิตโระกุดะอิได้
ทันเวลำ 
 ชิบะ โทะโมะกิ (千葉知樹, 1997, pp.39) วิเครำะห์ปัจจัยที่ท ำให้โระกุดะอิได้รับ
อภัยโทษว่ำ กำรน ำเสนอภำพลักษณ์ภำพนอกที่มีควำมงดงำม รวมทั้งบุคลิกที่ดูเป็นผู้ใหญ่
เป็นปัจจัยหลักที่ท ำให้โระกุดะอิได้รับอภัยโทษ ส่วนปัจจัยด้ำนบำรมีของพระโพธิสัตว์เป็น
เพียงปัจจัยรองเท่ำนั้น นอกจำกนี้กำรใช้ค ำว่ำ “น่ำสงสำร” ซ้ ำๆ กันยังเป็นวิธีกำรท ำให้
ผู้อ่ำนรู้สึกเห็นใจโศกนำฏกรรมของตัวละคร 
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 ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นสอดคล้องกับงำนวิจัยของชิบะตรงประเด็นที่ว่ำบำรมีของ
พระโพธิสัตว์เป็นเพียงปัจจัยรอง อย่ำงไรก็ตำมเป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ฉำกที่มนงะกุพบโระกุดะอิ
ซึ่งถือเป็นจุดพลิกผันให้โระกุดะอิมีชีวิตรอดนั้นกล่ำวถึงเพียงภำพลักษณ์ภำยนอกที่ดูงดงำม
และน่ำสงสำรเท่ำนั้น ส่วนบุคลิกที่ดูเป็นผู้ใหญ่นั้นปรำกฏในฉำกถูกน ำตัวไปประหำรซึ่งอยู่
ภำยหลังฉำกที่มนงะกุตัดสินใจช่วยชีวิตโระกุดะอิแล้ว ฉะนั้นจึงอำจกล่ำวได้ว่ำผู้เขียนฉบับ
เอ็นเงียวต้องกำรเน้นภำพลักษณ์ที่ดูงดงำมและน่ำสงสำรเป็นปัจจัยหลักที่ท ำให้โระกุดะอิ
ได้รับอภัยโทษ ส่วนปัจจัยด้ำนบุคลิกที่ดูเป็นผู้ใหญ่นั้นเป็นเพียงปัจจัยรองที่ผู้เขียนน ำเสนอ
เพ่ือให้ผู้อ่ำนรู้สึกสะเทือนใจที่โระกุดะอิแสดงควำมห่วงใยมำรดำและข้ำรับใช้แม้ตนเอง
ก ำลังจะถูกประหำรชีวิตก็ตำม 
 จำกกำรพิจำรณำฉำกที่โยะริโตะโมะและโระกุดะอิได้รับอภัยโทษในฉบับเอ็นเงียว
อำจสรุปได้ว่ำ ผู้เขียนเน้นปัจจัยด้ำนรูปลักษณ์ภำยนอกมำกกว่ำปัจจัยด้ำนอ่ืนๆ ดังจะเห็น
ได้ว่ำรูปลักษณ์ภำยนอกที่น่ำสงสำรเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้มีผู้เห็นใจและส่งผลให้เกิดกำร
พัฒนำเนื้อเรื่องซึ่งก็คือกำรได้รับอภัยโทษในที่สุด กำรบรรยำยรูปลักษณ์ที่ดูน่ำสงสำรนั้นไม่
เพียงท ำให้ตัวละครในเรื่องเกิดควำมเห็นใจแต่เพียงเท่ำนั้น แต่ยังท ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกร่วมไปกับ
โศกนำฏกรรมของตัวละครดังที่ชิบะ โทะโมะกิกล่ำวไว้ในงำนวิจัย  อย่ำงไรก็ตำมในหัวข้อ
ถัดไปผู้วิจัยจะวิเครำะห์ว่ำกำรบรรยำยรูปลักษณ์ภำยนอกที่น่ำสงสำรนั้นนอกจำกจะเป็น
กลวิธีกำรท ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกร่วมไปกับตัวละครแล้ว ยังมีควำมสัมพันธ์กับกำรพัฒนำเนื้อเรื่อง
ภำยหลังได้รับอภัยโทษ รวมทั้งแก่นเรื่องอย่ำงไร   
 
 6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการน าเสนอรูปลักษณ์ภายนอกกับแก่นเรื่อง 
 ภำยหลังจำกโยะริโตะโมะและโระกุดะอิได้รับอภัยโทษแล้ว ชะตำชีวิตของทั้งคู่ก็ได้
พลิกผันไปในทิศทำงท่ีตรงข้ำมกัน  ก่อนอ่ืนผู้วิจัยจะขอยกฉำกที่ชี้ให้เห็นถึงกำรพลิกผัน
ชะตำชีวิตของโยะริโตะโมะเป็นล ำดับแรก   
 
  6.4.1 ชีวิตของโยะริโตะโมะภายหลังได้รับอภัยโทษ 

 โยะริโตะโมะได้รับกำรลดหย่อนโทษเหลือเพียงถูกเนรเทศ  เขำใช้ชีวิต
อย่ำงเรียบง่ำยที่เมืองอิสุ (伊豆国) เป็นเวลำ 21 ปี จุดพลิกผันชะตำชีวิตเริ่มขึ้นตอนโยะริ
โตะโมะอำยุ 31 ปี เมื่อเจ้ำชำยโมะชิฮิโตะ (以仁王) ทรงปลุกระดมให้เหล่ำนักรบร่วมมือ
กันก ำจัดตระกูลทะอิระ มนงะกุได้เดินทำงมำหำโยะริโตะโมะและชักชวนให้กอบกู้ตระกูล  
ทว่ำโยะริโตะโมะกลับปฏิเสธพร้อมกล่ำวว่ำ 
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去永暦元年ノ春ノ比ヨリ、池殿尼御前ニ命ヲ被生奉テ、当国ニ

住シテ、既廿余年ヲ送リヌ。池殿被仰一旨アリシカバ、毎日法

花経ヲ二部読奉テ、一部ヲバ池尼御前ノ御菩提ニ廻向シ奉リ、

一部ヲバ父母ノ孝養ニ廻向スル外ハ、又二ツ営ム事ナシ。勅勘

ノ者ハ、日月ノ光ニダニモアタラズトコソ申伝タレ。争カ此身

ニテサ様ノ事ヲバ可思立一」ト、詞ニハ宣ケレドモ、心中ニハ、

「南無八幡大菩薩、伊豆箱根両所権現、願ハ神力ヲ与給ヘ。多

年ノ宿望ヲ遂テ、且ハ君臣ノ御鬱ヲ休メ奉リ、且ハ亡夫ガ素懐

ヲ遂ム」ト志深ケレバ、（後略） 
“ตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิเดือน 1 ปีเอเรียะกุ แม่ชีอิเกะโนะเส็นนิช่วยชีวิตข้า
ไว้จนได้มาอยู่ที่เมืองนี้ วันเวลาผ่านไป 20 กว่าปี ทุกวันนี้ข้าสวดมนต์ใน
คัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร 2 บทตามค าที่ท่านแม่ชีเคยบอกไว้ บทหนึ่ง
สวดอุทิศเพ่ือให้แม่ชีอิเกะโนะเส็นนิไปสู่สุคติ  อีกบทสวดอุทิศส่วนกุศลให้
ท่านพ่อและท่านแม่  นอกจากเรื่องสวดมนต์แล้วข้าไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้น
ดังที่กล่าวกันว่าผู้ต้องอาญาไม่มีโอกาสได้สัมผัสแม้แสงอาทิตย์หรือแสง
จันทร์ แล้วจะให้ตัวข้าไปคิดการณ์ท าอะไรได้” แม้ว่าโยะริโตะโมะจะกล่าว
เช่นนั้น ทว่าในใจเขากลับตั้งอธิษฐานว่า “นะโม พระโพธิสัตว์ฮะชิมัน เทพ
ที่สถิต ณ ศาลเจ้าอิสุและศาลเจ้าฮะโกะเนะ  ขออ านาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จงช่วยดลบันดาลให้ความปรารถนาที่มีมาเนิ่นนานจงสัมฤทธิ์ผล ขอให้องค์
จักรพรรดิทรงหายขุ่นเคืองพระทัย และขอให้ความปรารถนาของบิดาที่
ล่วงลับไปแล้วประสบผลด้วยเถิด” 
(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม1 น.487-488) 
 

  จำกฉำกที่ยกข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำตอนแรกโยะริโตะโมะปฏิเสธที่จะยกทัพ
โจมตีตระกูลทะอิระเนื่องจำกเขำยังคงระลึกถึงบุญคุณของแม่ชีอิเกะโนะเส็นนิ รวมทั้ง
ตระหนักถึงสถำนภำพของตนที่เป็นเพียงผู้ถูกเนรเทศ อย่ำงไรก็ตำมประเด็นที่น่ำสนใจใน
ฉำกนี้คือ ควำมปรำรถนำที่แท้จริงของโยะริโตะโมะดังที่ปรำกฏในประโยคที่ขีดเส้นใต้ 
โยะริโตะโมะปรำรถนำว่ำบำรมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยดลบันดำลให้ตนเองพ้นจำกโทษ 
รวมทั้งท ำให้ควำมปรำรถนำของบิดำเป็นจริงซึ่งก็คือกำรกอบกู้ตระกูล ลักษณะกำรเล่ำถึง
ภำวะจ ำยอมแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดเผยควำมปรำรถนำที่แท้จริงของโยะริโตะโมะท ำให้
ผู้อ่ำนคำดเดำได้ถึงจุดพลิกผันชะตำชีวิตของโยะริโตะโมะจำกผู้ที่ถูกเนรเทศไปสู่จอมทัพผู้
ยิ่งใหญ่ในอนำคต 
  ปัจจัยที่พลิกผันชะตำชีวิตของโยะริโตะโมะปรำกฏในส่วนท้ำยเรื่องของ
ฉบับเอ็นเงียวดังต่อไปนี้ 
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此大将十二ニテ母ニヲクレ、十三ニテ父ニハナレテ、伊豆国

蛭ガ嶋ヘ被流給シ時ハ、カクイミジク果報目出カルベキ人ト

ハ誰カハ思ヒシ。我身ニモ思知給ベカラズ。 
จอมพลผู้นี้สูญเสียมารดาตั้งแต่อายุ 12 ปี และต้องพลัดพรากจากบิดาตอน
อายุ 13 ปี ตอนที่ถูกเนรเทศมาที่ฮิรุงะฌิมะเมืองอิสุ จะมีใครคิดว่า  
โยะริโตะโมะเป็นผู้มีบุญญาวาสนาดีเช่นนี้ นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์เช่นพวกเรามิ
อาจล่วงรู้ได้ (ฉบับเอ็นเงียว เล่ม2 น.549) 
 

 ในฉำกสุดท้ำยของฉบับเอ็นเงียวผู้เขียนกล่ำวย้อนไปถึงชะตำชีวิตในช่วงวัยหนุ่ม
ของโยะริโตะโมะที่ขำดที่พ่ึงพำ ทว่ำ “果報” ซึ่งมีควำมหมำยตรงตัวว่ำ“ผลของบุญกรรมที่
สร้ำงมำแต่อดีตชำติ” ท ำให้ชีวิตที่อำภัพของโยะริโตะโมะพลิกผันจนได้เป็นถึงจอมทัพ 
นอกจำกนี้ผู้เขียนบรรยำยว่ำ “我身ニモ思知給ベカラズ” “เป็นสิ่งที่มนุษย์เช่นพวกเรา
มิอาจล่วงรู้ได้”ดังที่ขีดเส้นใต้ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงอ ำนำจของ“ผลกรรมในชำติปำงก่อน”ที่อยู่
เหนือกำรควบคุมของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นกำรเน้นถึงบุญวำสนำอันสูงส่งของโยะริโตะโมะ 
ซึ่งลักษณะกำรยกย่องสรรเสริญบุญบำรมี รวมทั้งกำรปกครองของโยะริโตะโมะนั้นถือได้ว่ำ
เป็นลักษณะเด่นของกำรน ำเสนอในฉบับเอ็นเงียว 
  6.4.2 ชีวิตของโระกุดะอิภายหลังได้รับอภัยโทษ 
  ภำยหลังจำกโระกุดะอิได้รับอภัยโทษก็ได้ออกเดินทำงไปยังภูเขำโคยะ (高
野山) สถำนที่ที่บิดำเสียชีวิตและตัดสินใจออกบวช  เขำบ ำเพ็ญเพียรเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้
ดวงวิญญำณของบิดำ ซึ่งในที่นี้อำจตีควำมรวมถึงบทบำทในกำรสวดมนต์ให้ตระกูลทะอิระ
ไปสู่สุคติด้วยเช่นกัน11 อย่ำงไรก็ตำมหลังจำกโยะริโตะโมะและมนงะกุเสียชีวิต โระกุดะอิซึ่ง
มีอำยุ 26 ปีถูกมินะโมะโตะ โนะ โยะริอิเอะ (源頼家) บุตรของโยะริโตะโมะประหำรชีวิต 
ในฉำกที่โระกุดะอิถูกประหำรผู้เขียนกล่ำวถึงชะตำชีวิตตั้งแต่ตอนถูกจับไปรอลงอำญำจนถึง
บั้นปลำยชีวิตไว้ว่ำ 
 

十二歳ニテ北条四郎時政ノ手ニカヽリテ、駿河国千本ノ松原

ニテキラレ給ベカリシ人ノ、今年廿六マデ命生給テ、終千本

ノ松原ニテキラレ給ヌルモ、先世ノ宿報ト覚テアハレナリ。

此ヨリ平家ノ子孫ハ絶ハテ給ニケリ。 

                                                           
11 งำนวิจัยของโอะกุดะ(奥田静代, 2000, pp.6)ตีควำมบทบำทของโระกุดะอิในฐำนะผู้ท ำหน้ำที่ให้บดิำ
และคนท้ังตระกูลทะอิระไปสูสุ่คติ 
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(โระกุดะอิ) ตอนอายุ 12 ปีถูกโฮโจ ฌิโร โทะกิมะซะจับตัวไป ผู้ที่เกือบจะ
ถูกประหารที่เซ็นฮนโนะมะท์ซุฮะระ เมืองซุรุงะ แต่กลับมีชีวิตยืนยาวจนปี
นี้อายุได้ 26 ปี  ทว่าในที่สุดก็ต้องมาถูกประหารที่เซ็นฮนโนะมะท์ซุฮะระ 
สิ่งนี้คงเป็นผลกรรมจากชาติปางก่อน คิดแล้วก็อดเศร้าใจไม่ได้  ตระกูล
ทะอิระสูญสิ้นทายาทนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
(ฉบับเอ็นเงียว เล่ม2 น.548) 
 

  ผู้เขียนกล่ำวย้อนไปถึงชีวิตโระกุดะอิตั้งแต่ถูกจับตัวและรอดพ้นจำกโทษ
ประหำรมำได้ครั้งหนึ่ง ทว่ำสุดท้ำยก็ต้องถูกประหำร ณ สถำนที่เดิมที่ครั้งหนึ่งตนเคยรอด
ชีวิต นอกจำกนี้ผู้เขียนยังชี้ให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำสิ่งที่ก ำหนดให้ชะตำชีวิตของโระกุดะอิเป็น
เช่นนี้คืออ ำนำจของ “先世ノ宿報”  “ผลกรรมจากชาติปางก่อน” 
  ในอดีตทั้งโยะริโตะโมะและโระกุดะอิต่ำงก็เคยต้องโทษประหำรในฐำนะ
บุตรชำยของนักรบที่แพ้สงครำม   และต่อมำก็ได้รับอภัยโทษอย่ำงที่ไม่มีผู้ใดคำดคิด
เช่นเดียวกัน  อย่ำงไรก็ตำมชีวิตของแต่ละคนได้พลิกผันไปตำมผลกรรมในอดีตชำติ  
กล่ำวคือผลกรรมในอดีตชำติท ำให้โยะริโตะโมะกอบกู้ตระกูลมินะโมะโตะส ำเร็จและได้เป็น
จอมทัพปกครองบ้ำนเมืองอย่ำงสงบสุข ในขณะท่ีโระกุดะอิทำยำทคนสุดท้ำยของตระกูล
ทะอิระต้องจบชีวิตโดยกำรถูกประหำร อย่ำงไรก็ตำมโระกุดะอิก็มีบทบำทส ำคัญต่อแก่น
เรื่อง“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” บทบำทนั้นก็คือกำรท ำให้ดวงวิญญำณของบิดำและคนใน
ตระกูลทะอิระไปสู่สุคติ  
  จำกลักษณะกำรน ำเสนอกำรพลิกผันชะตำชีวิตของโยะริโตะโมะและโระกุ
ดะอิดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นท ำให้วิเครำะห์ได้ว่ำ ผู้เขียนฉบับเอ็นเงียวน ำเสนอภำพลักษณ์
ภำยนอกที่น่ำสงสำรเป็นปัจจัยหลักที่ท ำให้ได้รับอภัยโทษเพ่ือแสดงให้เห็นอ ำนำจของผล
กรรมที่พลิกผันชะตำชีวิตจำกผู้ต้องโทษประหำรให้กลับกลำยเป็นจอมทัพดังเช่นโยะริ
โตะโมะ  หรือผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยรอดชีวิตจำกคมดำบประหำรจนได้กลับไปช่วยให้ดวงวิญญำณ
ของคนในตระกูลไปสู่สุคติทว่ำสุดท้ำยตนเองก็ไม่อำจหลีกหนีผลกรรมได้ดังเช่นโระกุดะอิ 
วิธีกำรน ำเสนอดังกล่ำวท ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจถึงอ ำนำจของผลกรรมที่เป็นตัวก ำหนดชะตำชีวิต
ของมนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงที่ไม่มีผู้ใดคำดกำรณ์ได้  ฉะนั้นจึงอำจสรุปได้ว่ำกำร
น ำเสนอภำพลักษณ์ภำยนอกที่ดูน่ำสงสำรในฉบับเอ็นเงียวนั้นเชื่อมโยงไปสู่กำรพัฒนำเนื้อ
เรื่องซึ่งก็คือกำรพลิกผันชะตำชีวิตของทั้งคู่ภำยหลังได้รับอภัยโทษ  อีกทั้งยังท ำให้ผู้อ่ำน
เข้ำใจถึงอ ำนำจของผลกรรมซึ่งถือเป็นแก่นเรื่องของ“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”ได้อย่ำง
ชัดเจนขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงบุญวำสนำอันสูงส่งของโยะริโตะโมะที่
น ำพำตระกูลไปสู่ควำมรุ่งเรืองได้ในที่สุด 
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กณภัทร รื่นภิรมย์   

 
 

 
7. บทสรุป 
 ผู้เขียนเรื่อง“เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ”ฉบับเอ็นเงียวใช้กลวิธีกำรน ำเสนอปัจจัยที่
ท ำให้โยะริโตะโมะและโระกุดะอิได้รับอภัยโทษแตกต่ำงจำกวรรณกรรมเรื่อง“เฮะอิจิ
โมะโนะงะตะริ”และเรื่อง“โระกุดะอิโกะเส็นโมะโนะงะตะริ” กล่ำวคือผู้เขียนเน้นกำร
บรรยำยให้ตัวละครมีภำพลักษณ์ภำยนอกที่น่ำสงสำรจนท ำให้ผู้มีอ ำนำจเกิดควำมเห็นใจ
และอภัยโทษให้ในที่สุด หลังจำกนั้นจึงพลิกบทบำทให้ตัวละครทั้งคู่ได้รับบทบำทที่ส ำคัญใน
เรื่องโดยชี้ให้เห็นถึงอ ำนำจของผลกรรมที่เป็นตัวก ำหนดทิศทำงชะตำชีวิตอยู่เบื้องหลัง หำก
พิจำรณำลักษณะกำรพัฒนำเนื้อเรื่องดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำผู้เขียนไม่ได้มุ่งเน้นกำรบรรยำย
เพียงเพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่ำนรู้สึกเห็นใจชะตำชีวิตของตัวละครแต่เพียงอย่ำงเดียว  หำกแต่กำร
บรรยำยภำพลักษณ์ของตัวละครที่ดูน่ำสงสำรยังถือได้ว่ำเป็นวิธีกำรท ำให้ผู้อ่ำนมองเห็นถึง
อ ำนำจของ“ผลกรรม”ที่พลิกผันชะตำชีวิตของบุตรชำยผู้แพ้สงครำมได้อย่ำงชัดเจนมำก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรชี้ให้เห็นถึงชะตำชีวิตของโยะริโตะโมะที่บุญวำสนำช่วยน ำพำ
ไปสู่ควำมรุ่งเรืองจนได้เป็นถึงจอมทัพ   ซึ่งลักษณะกำรเขียนที่น ำเสนออ ำนำจของผลกรรม
ที่ท ำให้ตระกูลทะอิระล่มสลำย ในขณะเดียวกันก็ยกย่องบุญบำรมีของโยะริโตะโมะ  รวมทั้ง
ชี้ให้เห็นถึงกำรกลับขึ้นมำมีอ ำนำจของตระกูลมินะโมะโตะนั้นเป็นลักษณะเด่นของกำร
น ำเสนอในฉบับเอ็นเงียว 
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ต านานจักรพรรดิจิมมุ: ความจริงหรือเรื่องแตง่ 
ภัทร์อร  พิพัฒนกุล* 

 

บทคัดย่อ 
 บทควำมวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำกำรน ำต ำนำนจักรพรรดิจิมมุมำเล่ำใหม่ในสมัยก่อน
และระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่สอง รวมถึงสมัยปัจจุบัน ควบคู่กับกำรศึกษำเสรีภำพและ
ขีดจ ำกัดในกำรน ำเสนองำนวิจัยทำงประวัติศำสตร์ที่เก่ียวกับจักรพรรดิจิมมุ 

โคะจิกิ (712) และ นิฮนโฌะกิ (720) ระบุว่ำจักรพรรดิจิมมุเป็นจักรพรรดิพระองค์
แรกของรำชวงศ์ญี่ปุ่น ทรงสืบทอดเชื้อสำยมำจำกเทพอะมะเตะระซุ สุริยเทพีผู้เป็นใหญ่
เหนือสิ่งใด ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุถูกเล่ำใหม่ในสมัยก่อนและระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่สอง
ภำยใต้กำรสนับสนุนของรัฐบำล  โดยเฉพำะในหนังสือเรียนและในสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  เพ่ือ
สร้ำงศรัทธำให้เคำรพเชิดชูสถำบันจักรพรรดิ เมื่อสงครำมยุติ ต ำนำนเกี่ยวกับจักรพรรดิและ
เทพเจ้ำถูกก ำจัดออกจำกสังคม เรื่องรำวของจักรพรรดิจิมมุเปลี่ยนสภำวะจำกควำมจริงใน
ประวัติศำสตร์เป็นเรื่องแต่งที่ขำดควำมน่ำเชื่อถือ อย่ำงไรก็ตำม ในศตวรรษที่ 21 เมื่อ
ต ำนำนเทพกลับมำเป็นที่นิยมอีกครั้งในกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือกำรเฉลิมฉลองครบรอบ 1300 ปี
แห่งกำรเรียบเรียงโคะจิกิ จักรพรรดิจิมมุมีบทบำทขึ้นในหนังสือแนะน ำ โคะจิกิ ฉบับต่ำงๆ 
ในฐำนะวีรบุรุษในต ำนำนและเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทำงวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เล่ำขำนสืบมำ
แต่โบรำณ ควำมเป็น “เรื่องแต่ง” นี้กลับท ำให้ประชำชนยอมรับได้ 
 

ค าส าคัญ : จักรพรรดิจิมมุ สงครำมโลกครั้งที่สอง โคะจิกิ นิฮนโฌะกิ เรื่องแต่ง 
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The Stories of Jinmu Tennou: Factual Truth or 
Fictional Narrative 
Pat-on Phipatanakul* 
Abstract 
 This research paper aims to study the re-told stories of Emperor Jinmu 
before and during World War II (1931-1945), including present time.  This study 
also involves the freedom and the limit of the literary works which refer to 
Emperor Jinmu. 

There were the stories of Emperor Jinmu, the first Emperor of Japan, 
in Kojiki (712) and Nihonshoki (720), he has goddess Amaterasu as an ancestor, 
ruling the whole world. Under government control, the stories of Emperor 
Jinmu were rewritten to be used for patriotism and show the absolute 
authority of the Emperor, especially in the state textbook and newspaper. 
After the war, the myths and the contents provoking patriotism were censored 
and disappeared. Emperor Jinmu’s stories that were believed as the factual 
truth of history, changed to become only the story telling without reliability. 
However, Japanese myths became popular again with the 1,300th anniversary 
of Kojiki in 2012.  Many kinds of media, culture and tourism presented their 
articles on Emperor Jinmu as one of the heroes in the myths.  He is part of 
local cultural heritage that people have preserved till these days. The fictional 
narrative form of his stories is the main reason that Emperor Jinmu’s stories 
are accepted at present.  

 
Key words: Emperor Jinmu, World War II, Kojiki, Nihonshoki, fictional 
narrative 
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1. บทน า 
ญี่ปุ่นในสมัยก่อนจะมีบันทึกทำงประวัติศำสตร์ที่ เป็นลำยลักษณ์อักษรนั้น  

ประกอบด้วยแคว้นต่ำงๆ มีชนเผ่ำพ้ืนเมืองอำศัยอยู่  แต่ละแคว้นมีกษัตริย์ปกครองอย่ำง
เป็นเอกเทศ  ในค.ศ.672 เกิดสงครำมกลำงเมืองชื่อ “จินฌินโนะรัน” (壬申の乱) 
จักรพรรดิเท็มมุ (天

てん

武
む

天皇) เป็นผู้ชนะสงครำมและรวมแคว้นต่ำงๆ เป็นอำณำจักรยะมะโตะ 
(大和) ทรงมีพระรำชด ำริให้บันทึกต ำรำประวัติศำสตร์เพ่ือเป็นพื้นฐำนในกำรปกครองโดยมี
จักรพรรดิเป็นประมุข  สร้ำงควำมมั่นคงให้บ้ำนเมือง  โคะจิกิ『古事記』(ค.ศ.712) และ 
นิฮนโฌะกิ 『日本書紀』(ค.ศ.720) เป็นวรรณกรรมและบันทึกทำงประวัติศำสตร์ที่เรียบ
เรียงขึ้นจำกกำรรวมต ำนำนพ้ืนบ้ำนของท้องถิ่นต่ำงๆ  ให้เป็นต ำนำนฉบับหนึ่งซึ่งสร้ำง
ประวัติศำสตร์ของประเทศชำติเป็นหนึ่งเดียว  และบันทึกเหตุกำรณ์เกี่ยวกับอ ำนำจของ
รำชวงศ์จักรพรรดิ  รวมทั้งวัฒนธรรมของชนเผ่ำต่ำงๆ 

ในทั้ง โคะจิกิ และ นิฮนโฌะกิ เล่ำเกี่ยวกับกำรสืบทอดเชื้อสำยจำกเทพสู่จักรพรรดิ
ไว้ว่ำ เทพแห่งดวงอำทิตย์มีชื่อว่ำ “อะมะเตะระซุ” (天照大御神) เป็นผู้ให้ก ำเนิดบรรพบุรุษ
ของรำชวงศ์จักรพรรดิซึ่งสืบทอดเชื้อสำยเป็นรำชวงศ์เดียวต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน นำงให้
ก ำเนิดเทพอะเมะโนะโอะฌิโฮะมิมิ (天あめの忍おし穗ほ 耳みみの命) ซึ่งให้ก ำเนิดเทพนินิงิ (天あま津つ 彦ひこ火ほの瓊に 瓊に

杵
ぎの

命) ต่อมำกเทพนินิงิได้ถูกส่งลงมำจำกสวรรค์เพ่ือปกครองแผ่นดิน ได้พบกับโคะโนะฮะ
นะโนะซะกุยะ(木花佐久夜毘び 売め ) ธิดำของเทพภูเขำ จึงแต่งงำนและมีบุตรด้วยกัน ท ำให้
อ ำนำจของจักรพรรดิครอบคลุมทั้งดินแดนที่เป็นที่รำบและที่สูง เรื่องรำวของบุตรชำยสอง
คนของเทพนินิงิเป็นที่รู้จักในชื่อเทพสมบัติแห่งภูเขำและทะเล (山幸海幸) พ่ีชำยคือเทพ
โฮะโอะริ (火折彦火火出見尊ほのをりひこほほでみのみこと) ได้แต่งงำนกับโทะโยะตะมะบิเมะ(豊玉毘売) ธิดำของเทพ
แห่งทะเล ให้ก ำเนิดเทพ อุกะยะฟุกิอะเอะสุ (天津日高日子波限建鵜葺草葺不合あまつひたか ひこ な ぎさ た けう か やふき あ へ ずの

命
みこと

) และ
ส่งน้องสำวชื่อทะมะโยะริบิเมะ(玉依毘売たまよりびめ) มำเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลบุตรชำย ต่อมำน้ำหลำนได้
แต่งงำนกันและให้ก ำเนิดจักรพรรดิจิมมุ (神武天皇) ถือเป็นจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่น 
กำรเล่ำต ำนำนเทพเหล่ำนี้สะท้อนให้เห็นควำมยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิแห่งรำชวงศ์ยะมะโตะ
ในฐำนะทำยำทของเทพสวรรค์  ที่ตำมต ำนำนได้ครอบครองดินแดนต่ำงๆ (แผ่นฟ้ำ แผ่นดิน 
แผ่นน้ ำ) โดยมีกำรแต่งงำนและให้ก ำเนิดบุตรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำณำจักรยะมะโตะ
กับชนเผ่ำอ่ืนๆ และแสดงเชื่อมโยงดินแดนต่ำงๆ เข้ำเป็นหนึ่งเดียวกันอย่ำงสันติ ท ำให้
บุคคลทั่วไปรู้สึกยอมรับในควำมชอบธรรมของกำรปกครองบ้ำนเมืองโดยจักรพรรดิ 

จักรพรรดิจิมมุทรงเป็นวีรบุรุษในต ำนำนที่สร้ำงขึ้นเพ่ือสร้ำงอุดมกำรณ์รักชำติ 
(Nationalism) ให้ผู้คนเกิดศรัทธำในจักรพรรดิมำตั้งแต่โบรำณ ภำพลักษณ์ที่ปรำกฏใน
หนังสือเรียนก่อนและระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่สอง คือจักรพรรดิผู้กล้ำที่ขยำยอ ำนำจแห่ง
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อำณำจักรยะมะโตะให้แผ่ขยำยครอบคลุมทุกดินแดนใต้หล้ำ  ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุถูก
ก ำจัดออกจำกหนังสือเรียนและเลือนหำยไปจำกควำมทรงจ ำของชำวญี่ปุ่นหลังสงครำม  
เนื่องจำกถูกควบคุมโดยสหรัฐอเมริกำ แต่เริ่มมีบทบำทส ำคัญอีกครั้งในศตวรรษที่ 21 เมื่อ
ต ำนำนเทพกลับมำเป็นที่นิยมอีกครั้งในกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือกำรเฉลิมฉลองครบรอบ 1300 ปี
แห่งกำรเรียบเรียงโคะจิกิ (ค.ศ.2012) ภำพลักษณ์ของจักรพรรดิจิมมุเปลี่ยนเป็นเทพเจ้ำที่มี
ควำมสัมพันธ์กับธรรมชำติ มีควำมใกล้ชิดกับชำวบ้ำนในท้องถิ่น  เป็นที่เคำรพสักกำระใน
ศำลเจ้ำตำมควำมเชื่อของศำสนำชินโต และยังเป็นเทพองค์ส ำคัญที่จะปรำกฏในพิธีกรรม
และเทศกำลของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 ในบทควำมนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษำกำรน ำเสนอต ำนำนจักรพรรดิจิมมุใน โคะจิกิ และ 
นิฮนโฌะกิ (ศตวรรษที่ 8) ในหนังสือเรียนก่อนและระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่สอง รวมทั้งใน
เอกสำรที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ในศตวรรษท่ี 21 ท ำให้เห็นได้ว่ำกำรผลิตซ้ ำต ำนำนจักรพรรดิจิมมุ
มีทั้งกำรน ำเสนอข้อเท็จจริงทำงประวัติศำสตร์และเรื่องเล่ำที่แต่งขึ้น ทั้งสองลักษณะมี
อิทธิพลต่อแนวคิดและศรัทธำของคนในชำติในแต่ละยุคสมัย โดยได้น ำรำยละเอียดใน
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ เน้นเฉพำะต ำนำนของจักรพรรดิจิมมุในมุมมองของ “ควำมเป็นจริงใน
ประวัติศำสตร์” กับ “เรื่องแต่ง”  ซ่ึงต่ำงจำกกำรวเิครำะห์ต ำนำนเทพในวรรณกรรมส ำหรับ
เด็กในวิทยำนิพนธ์ที่ผู้วิจัยเคยศึกษำไว้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษำกำรน ำต ำนำนจักรพรรดิจิมมุมำเล่ำใหม่ในสมัยก่อนและระหว่ำง
สงครำมโลกครั้งที่สอง  รวมถึงสมัยปัจจุบัน 

2.2 เพ่ือศึกษำเปรียบเทียบมุมมองกำรน ำเสนอ “ควำมเป็นจริงในประวัติศำสตร์” 
กับ “เรื่องแต่ง” ที่เก่ียวกับจักรพรรดิจิมมุ 

 
3. สมมติฐาน 

3.1 จักรพรรดิจิมมุทรงเป็นวีรบุรุษในต ำนำนถูกน ำมำใช้สร้ำงอุดมกำรณ์รักชำติ 
(Nationalism) ให้ผู้คนเกิดศรัทธำในจักรพรรดิมำตั้งแต่โบรำณ  ภำพลักษณ์ที่
ปรำกฏในสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือเรียนสมัยก่อนและระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่
สอง คือจักรพรรดิผู้กล้ำที่ขยำยอ ำนำจแห่งอำณำจักรยะมะโตะให้แผ่ขยำย
ครอบคลุมทุกดินแดน 

3.2 ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุถูกเล่ำในลักษณะควำมเป็นจริงในประวัติศำสตร์ในยุค
สงครำม  แต่ถูกเล่ำในลักษณะเรื่องแต่งในปัจจุบัน มีบทบำทในฐำนะวีรบุรุษ
ในต ำนำนและเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทำงวัฒนธรรมญี่ปุ่น กำรท ำให้เป็น 
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“เรื่องแต่ง” นี้เป็นควำมพยำยำมแยกเรื่องกำรสืบเชื้อสำยจำกเทพของ
จักรพรรดิออกจำกควำมเป็นจริง  และสร้ำงควำมเป็นกันเองให้ประชำชน
กลับมำยอมรับระบอบจักรพรรดิใหม่อีกครั้งหลังจำกที่เสื่อมศรัทธำไปจำก
ควำมพ่ำยแพ้ในสงครำม 

 
4. วิธีการวิจัย 

4.1 ศึกษำหนังสือเรียน  สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ บทวิจัยและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
น ำต ำนำนจักรพรรดิจิมมุมำเล่ำใหม่ในสมัยก่อนและระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่
สอง  และตั้งแต่ค.ศ.2012 

4.2 วิเครำะห์และประมวลผล 
 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นะโอะกิ  โคจิ โร (Naoki Koujirou 直木考次郎) กล่ำวใน “ต ำนำนเทพกับ

ประวัติศำสตร์” ว่ำ “โคะจิกิและนิฮนโฌะกิ เกิดจำกพระรำชด ำริของจักรพรรดิเท็มมุที่ทรง
เห็นว่ำบันทึกประวัติศำสตร์จะสร้ำงควำมมั่นคงต่อประเทศและแสดงควำมชอบธรรมของ
ระบอบกำรปกครองโดยจักรพรรดิ  ซึ่งจักรพรรดินี้สืบเชื้อพระวงศ์มำจำกเทพอะมะเตะระซุ  
เป็นรำชวงศ์เดียวต่อกันมำนับหมื่นปี ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุซึ่งขึ้นครองรำชย์เมื่อ 660 ปี
ก่อนคริสตกำลเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกนั้น  เป็นกำรสร้ำงประวัติศำสตร์ของรำชวงศ์
จักรพรรดิ  ไม่ใช่ควำมจริง”1  เขำยังได้วิเครำะห์ว่ำ ไม่ควรเชื่อถือว่ำจักรพรรดิ 9 องค์แรกที่
ระบุในงำนเขียนทั้งสอง  คือ จักรพรรดิจิมมุ (Jinmu Tennou神武天皇) ถึงจักรพรรดิซุจิน 
(Sujin Tennou崇神天皇) มีอยู่จริงด้วย  เขำกล่ำวถึงควำมจริงที่แฝงอยู่ในเรื่องเล่ำว่ำ 
“ส่วนเสริมแต่ในเรื่องเล่ำ  แม้ไม่ใช่ควำมจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศำสตร์  แต่ก็สะท้อน
กำรเมืองกำรปกครอง  ควำมคิดและศรัทธำของชำวญี่ปุ่นหลำยเผ่ำพันธุ์ในสมัยโบรำณ  
นับว่ำมีคุณค่ำในแง่ควำมจริงทำงประวัติวัฒนธรรมและแนวคิด  เรื่องเล่ำส่วนใหญ่ในต ำนำน
เทพ อำจสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชนชั้นปกครองในศตวรรษที่ 6-7”2  
 ตั้งแต่เหตุกำรณ์แมนจูเรีย (1931) ซึ่งเป็นที่มำของสงครำมขยำยอ ำนำจของญี่ปุ่นสู่
จีนและเอเชีย เสรีภำพทำงกำรศึกษำถูกจ ำกัด  ท์สุโบะอุชิ  ฮิโระกิโยะ (Tsubouchi 
Hirogiyo坪内廣清) กล่ำวว่ำ “รัฐบำลพยำยำมปลูกฝังแนวคิดรักชำติให้เด็กผ่ำนทำง

                                                           
1 直木考次郎（2006）『神話と歴史』吉川弘文館、pp.14-16. 
2 直木考次郎（2006）『神話と歴史』吉川弘文館、pp.87-88. 
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หนังสือเรียนและนโยบำยกำรศึกษำ โดยสอดแทรกแนวคิด “ฌินโกะกุ” (Shinkoku神国) 
ให้เด็กๆ เรียนว่ำญี่ปุ่นเป็นประเทศแห่งปวงเทพ  มีจักรพรรดิซึ่งเป็นทำยำทเทพสวรรค์
ปกครอง  และแนวคิด “โกะกุตะอิ” (Kokutaikannen国体観念) หรือกำรรวมชำติเป็น
หนึ่งเดียว  มีกำรจัดงำน “เทศกำลเฉลิมฉลองครบรอบ 2,600 ปีจักรพรรดิศักรำช” (紀元
2600年奉祝会)  ในค.ศ.1940 คือนับตั้งแต่ปีที่จักรพรรดิจิมมุครองรำชย์  งำนนี้จัดเพ่ือ
แสดงควำมเลอเลิศของชนชำติญี่ปุ่นที่ระบุในต ำนำนเทพ”3  นอกจำกนั้นมีกำรจัดพิธีกำร
ต่ำงๆ ในศำสนำชินโต  ขบวนแห่บูชำเทพตำมศำลเจ้ำ  ก็มีส่วนท ำให้ชำวญี่ปุ่นเกิดควำม
รู้สึกเคำรพศรัทธำจักรพรรดิในฐำนะสมมติเทพ 

ต ำนำนเทพยังเป็นเครื่องมือปลูกฝังแนวคิดรักชำติสุดโต่งโดยจักรพรรดิเป็ น
ศูนย์กลำงกำรปกครองที่คนในชำติต้องพร้อมสละชีวิตถวำย  เป็นส่วนหนึ่งของอุดมกำรณ์ที่
รัฐน ำมำใช้ปลูกฝังเด็กผ่ำนหนังสือเรียนในยุคก่อนและระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่สอง  
ประวัติศำสตร์ถูกเบี่ยงเบนด้วยนโยบำยสร้ำงชำติของรัฐบำลนิยมทหำร ชำวญี่ปุ่นถูกหล่อ
หลอมให้มีศรัทธำต่อเทพเจ้ำและจักรพรรดิ แต่แล้วควำมเชื่อเหล่ำนี้ถูกท ำลำยลงด้วยกำร
ควบคุมของสหรัฐอเมริกำเมื่อสงครำมยุติลง (1945) คนญี่ปุ่นสิ้นศรัทธำในทหำรและ
จักรพรรดิ  และวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำจักรพรรดิเป็นผู้น ำประเทศเข้ำสู่สงครำม 

ในช่วงระหว่ำงสงครำมที่ญ่ีปุ่นเต็มไปด้วยบรรยำกำศปลุกใจประชำชนให้ศรัทธำใน
จักรพรรดิ  นักวิจัยที่ชื่อ ท์ซุดะ โซกิชิ (Tsuda Soukichi津田左右吉,1873-1961) ถูกจับ
ด ำเนินคดีเม่ือเขำกล่ำวว่ำกำรบุกตะวันออกของจักรพรรดิจิมมุ  (神武東征) ไม่เป็นควำม
จริงในประวัติศำสตร์  เรื่องรำวเกี่ยวกับจักรพรรดิจิมมุเป็นเรื่องเล่ำที่สร้ำงขึ้นมำ4 กำร
วิพำกษ์วิจำรณ์หัวข้อเกี่ยวกับจักรพรรดิกลำยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเกิดประเด็น
อภิปรำยอย่ำงต่อเนื่องจนถึงสมัยหลังสงครำม 

นะกะมุระ คิกุจิ (中村紀久二) กล่ำวว่ำ “ภำพประกอบหนังสือเรียนประวัติศำสตร์
ที่เป็นจักรพรรดิจิมมุ เริ่มพัฒนำจนมีลักษณะใกล้เคียงกับจักรพรรดิเมจิตั้งแต่หลังจำกมี
บัญญัติ เคียวอิกุโชะกุโงะ เพ่ือสร้ำงภำพสมจริงของจักรพรรดิจิมมุ เมื่อทะเกะอุจิ คิวอิชิ 
(Takeuchi Kyuuichi竹内久一,1857-1916) ได้แกะสลักไม้เป็นปฏิมำกรรมรูปจักรพรรดิ
จิมมุโดยมีจักรพรรดิเมจิเป็นต้นแบบ  ภำพในหนังสือเรียนจึงมีลักษณะเดียวกันด้วย  เป็น
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ของจักรพรรดิจิมมุให้ชัดเจนจนมีอิทธิพลต่อแนวคิดของคนรุ่นหลัง”5   

                                                           
3 坪内廣清（2003）『国民学校の子どもたち―戦時下の「神の国」教育』、彩流社 
4 津田左右吉(1913)『神代史の新しい研究』二松堂書店 
5 中村紀久二(1987)『復刻 国定歴史教科書 解説』、大空社, p23. 



53

ต�ำนำนจักรพรรดิจิมมุ: ควำมจริงหรือเรื่องแต่ง  

 
 

โคโนะฌิ ทะกะมิท์ซุ (Kounoshi Takamitsu神野志隆光) น ำเสนองำนวิจัยเรื่อง 
“ประวัติศำสตร์สมัยโบรำณที่ถูกเล่ำต่อมำ – กำรเปลี่ยนรูป นิฮนโฌะกิ” ว่ำ “โคะจิกิ และ 
นิฮนโฌะกิ เป็นเรื่องเล่ำของประวัติศำสตร์  ไม่ได้หมำยควำมว่ำงำนเขียนทั้งสองไม่เป็นจริง
ในประวัติศำสตร์ แต่ต้องกำรเน้นว่ำมันคือประวัติศำสตร์ที่ถ่ำยทอดผ่ำนกำรเล่ำ (語られた
歴史)  แม้จะมีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ที่เรียกว่ำ “กิกิฮิฮัน”(記紀批判) กำรวิเครำะห์ตีควำมที่
หลำกหลำยท ำให้เกิดมุมมองต่อควำมเป็นจริงในประวัติศำสตร์มำกขึ้น แต่ในทำงกลับกัน 
ก่อนจะมองหำควำมเป็นจริงเหล่ำนั้น ยังคงต้องระลึกว่ำงำนเขียนทั้งสองเรื่องเป็นกำรเล่ำ
เรื่องถ่ำยทอดต่อกันมำ โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก่อนจะผ่ำนกำลเวลำมำใน
ปัจจุบัน”6 

ผู้วิจัยได้เคยศึกษำกำรผลิตซ้ ำต ำนำนเทพใน โคะจิกิ ในหนังสือเรียนและ
วรรณกรรมส ำหรับเด็ก และสรุปไว้ในวิทยำนิพนธ์ว่ำ หลังสงครำมโลกครั้งที่สองมีกำรวิจัย
และน ำต ำนำนเทพมำผลิตซ้ ำโดยนักวิจัยและนักเขียนจ ำนวนมำก ท ำให้ทรำบว่ำนักวิจัยได้
พยำยำมมำตลอดที่จะถ่ำยทอดควำมส ำคัญของต ำนำนเทพในวรรณกรรม โดยแยก โคะจิกิ 
ออกมำจำกกำรเหมำรวมกับ นิฮนโฌะกิ ซึ่งเป็นต ำรำประวัติศำสตร์ ต ำนำนเทพควรถูกมอง
ว่ำเป็นต ำนำนที่เล่ำต่อมำแต่โบรำณ ควรน ำมำใช้เพ่ือกำรเรียนรู้ประวัติวัฒนธรรมด้วย ไม่ใช่
ประวัติศำสตร์ทำงกำรเมืองเพียงอย่ำงเดียวเหมือนสมัยก่อนสงครำม7 

ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุได้ถูกเล่ำใหม่ในฐำนะเรื่องจริงทำงประวัติศำสตร์เพ่ือปลูกฝัง
อุดมกำรณ์รักชำติ (Nationalism) ช่วงก่อนและระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่สอง จนท ำให้เกิด
เสียงต่อต้ำนหลังสงครำมยุติ  ในศตวรรษที่ 21 จักรพรรดิจิมมุกลำยเป็น “จิมมุซะมะ” เทพ
เจ้ำที่มีควำมสัมพันธ์กับธรรมชำติ  ที่เคำรพสักกำระในศำลเจ้ำชินโต กำรระบุว่ำจักรพรรดิ
จิมมุมีตัวตนจริงหรือไม่ในประวัติศำสตร์ไม่ใช่สิ่งที่น ำมำเป็นหัวข้ออภิปรำยต่อไป บทควำมนี้
ต้องกำรน ำเสนอว่ำต ำนำนจักรพรรดิจิมมุเคยถูกผลิตซ้ ำในลักษณะ “เรื่องจริง” ในยุค
สงครำม  และเปลี่ยนเป็น “เรื่องแต่ง” ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นกำรแยกเรื่องกำรสืบเชื้อสำยจำก
เทพของจักรพรรดิออกจำกควำมเป็นจริง  สร้ำงควำมเป็นกันเองให้ประชำชนกลับมำ
ยอมรับระบอบจักรพรรดิใหม่อีกครั้งหลังจำกท่ีเสื่อมศรัทธำไปหลังสิ้นสุดสงครำม 
 
 
                                                           
6 ส่วนหน่ึงในกำรบรรยำยพิเศษที่มหำวิทยำลัยเมจิ  วันท่ี 31 ตุลำคม ค .ศ.2013 (2013年 10月 31-
11月 2日 明治大学大学院文学研究科『l国際学術研究会 交響する古代 IV』) 
7 ภัทร์อร พิพัฒนกุล “โคะจิกิ: จำกต ำนำนเทพสู่หนังสือเรียนและวรรณกรรมส ำหรับเด็ก” วิทยำนิพนธ์
หลักสูตรปริญญำอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  
คณะอักษรศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ  2557. 
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6. ผลการวิจัย 
6.1 การผลิตซ้ าต านานจักรพรรดิจิมมุใน โคะจิกิ และ นิฮนโฌะกิ 
ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุที่ปรำกฏใน โคะจิกิ และ นิฮนโฌะกิ มีควำมแตกต่ำงกัน โคะ

จิก ิน ำเสนอเป็นของวีรบุรุษในต ำนำนที่เล่ำไว้ให้อ่ำนได้อย่ำงเพลิดเพลิน  ส่วน นิฮนโฌะกิ มี
ควำมน่ำเชื่อถือสมกับเป็นต ำรำทำงประวัติศำสตร์  มีรำยละเอียดดังนี้ 
 โคะจิกิ และ นิฮนโฌะกิ ระบุไว้ว่ำจักรพรรดิองค์แรกตำมต ำนำนเทพญี่ปุ่นคือ
จักรพรรดิจิมมุ ใน โคะจิกิ เรียกพระนำมว่ำ “คะมุยะมะโตะอิวะเระบิโกะโนะมิโกะโตะ”(神
倭伊波礼毘古命) เริ่มเล่ำต ำนำนในเล่มที่สอง (中巻)  คือจำกตอนที่พระองค์ทรงปรึกษำ
กับพระเชษฐำพระนำมว่ำ “อิท์ซุเซะโนะมิโกะโตะ” (五瀬命) ว่ำจะเดินทำงไปทิศตะวันออก
เพ่ือสร้ำงบ้ำนเมืองที่สงบสุข  ส่วนในนิฮนโฌะกิ จักรพรรดิจิมมุมีพระนำมเดิมว่ำ “คะมุยะ
มะโตะอิวะเระฮิโกะโนะซุเมะระมิโกะโตะ” (神日本磐余彦天皇)  เริ่มเล่ำต ำนำนในเล่มที่
สำม (巻第三)  คือเล่ำประวัติว่ำพระองค์เป็นโอรสองค์ที่ 4 ของฮิโกะนะงิซะตะเกะอุกะยะ
ฟุกิอะเอะสุโนะมิโกะโตะ (彦波瀲建鵜葺草葺不合尊) มีมำรดำชื่อทะมะโยะริฮิเมะ (玉依
姫) บุตรีคนรองของเทพแห่งทะเล   
 ต ำนำนเทพในงำนเขียนทั้งสองกล่ำวว่ำจักรพรรดิจิมมุทรงสร้ำงพระรำชวังแห่งแรก
ที่คะฌิวะระหรือหมำยถึงบริเวณเขำอุเนะบิ (畝傍山) จังหวัดนำระในปัจจุบัน โดยระบุค ำ
ว่ำ “จักรพรรดิ” หรือ “เท็นโน” (天皇) เป็นพระยศตั้งแต่ตอนนั้น เรื่องรำวของจักรพรรดิ
จิมมุเล่ำไว้ในโคะจิกิภำคท่ี 2 (จำก 3 ภำค)  นับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่ำนจำกยุคแห่งเทพเข้ำสู่ยุค
แห่งมนุษย์ซึ่งหมำยถึงจักรพรรดิ จักรพรรดิจิมมุจึงมีลักษณะที่ผสมผสำนระหว่ำงควำมเป็น
เทพกับจักรพรรดิ นอกจำกกำรเป็นองค์ปฐมกษัตริย์ของรำชวงศ์ยะมะโตะแล้ว พระองค์
ทรงถือก ำเนิดขึ้นที่เกำะคิวชู และเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ดินแดนทำงตะวันออก จนสร้ำงเมือง
หลวงที่นำระได้ แสดงถึงกำรแผ่อ ำนำจกำรปกครองของจักรพรรดิในกำรรวมญี่ปุ่นเป็น
ดินแดนหนึ่งเดียว ใน นิฮนโฌะกิ มีค ำกล่ำวว่ำ “ท าให้ทุกหย่อมหญ้าใต้ฟ้านี้เป็นเสมือน
บ้านของข้า 八紘を掩ひて宇に為む” ซึ่งเป็นที่มำของค ำว่ำ “ฮักโกอิชิอุ (八紘一宇)” ที่
กลุ่มผู้นิยมแนวคิด “โกะกุตะอิ” (รวมชำติเป็นหนึ่งเดียว) น ำมำอ้ำงอิงกลำยเป็นค ำกล่ำว
เพ่ือสรรเสริญจักรพรรดิและปลุกใจในสมัยสงครำม 
 ผู้วิจัยขอน ำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบหัวข้อย่อยในตอนจักรพรรดิจิมมุในงำนเขียน
ทั้งสองดังนี้ 
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ตารางที ่1 ต านานจักรพรรดจิิมมุใน โคะจิกิ และ นิฮนโฌะกิ 
โคะจิกิ นิฮนโฌะกิ 

1.東征 
จิมมุกับพ่ีชำยเดินทำงไปยังดินแดนฮิมุกะ  
ได้พบกับเทพพ้ืนดินองค์หนึ่งตกปลำอยู่บน
หลังเต่ำ ยอมช่วยเหลือน ำทำงในทะเลให้ 
2.五瀬命の戦死 
อิท์ซุเซะโดนธนูของโทะมิบิโกะขณะรบ  
ท ำให้รู้ว่ำตนเป็นทำยำทของเทพีแห่งดวง
อำทิตย์ ไม่ควรรบโดยหันหน้ำไปหำพระ
อำทิตย ์
3.熊野の高倉下 
เมื่อมำถึงเมืองคุมะโนะ มีหมีปรำกฏตัวขึ้น  
ไพร่พลหมดสติไป ทะกะกุระได้น ำดำบมำ
ถวำยท ำให้ฟ้ืนคืนสติและต่อสู้กับเทพต่ำงๆ 
ในคุมะโนะได้ 
4. 八咫鳥の先導 
เทพทะกะงิส่งนกกำชื่อยะอะตะมำน ำทำง 
5. 兄宇迦斯え う か し

と弟宇迦斯
お と う か し  

สองพ่ีน้องแห่งเมืองอุดะ ยอมสวำมิภักดิ์ 
6. 久米歌 
ปะทะกับชนเผ่ำท์ซุชิงุโมะที่ป่ำเถื่อนและมี
หำง  เอำชนะได้ 
7. 皇后の選定 
นอกจำกมีมเหสีชื่ออะฮิระฮิเมะแล้ว  จิมมุ
ได้แสวงหำพระชำยำอ่ืนๆ ด้วย ได้พบสำว
งำม 7 คน  และเลือกอิซุเกะโยะริฮิเมะเป็น
ชำยำ  ให้ก ำเนิดบุตรชำย 3 คน 
8. 当芸志美々命の反逆 
หลังจำกสวรรคตแล้ว โอรสชื่อทะงิฌิมิมิได้
มำรดำเลี้ยงเป็นมเหสี และคิดฆ่ำน้องชำย

1.神武天皇の東征 
เรื่องรำวกำรเดินทำงไปทำงทิศตะวันออก
โดยเรือ ระบุวันที่ 
2. 天皇軍の進撃―霊剣韴霊と頭八咫
鳥 
กำรต่อสู้กับนะงะซุเนะบิโกะ อิท์ซุเซะโดน
ธนูและส ำนึกว่ำไม่ควรรบโดยหันหน้ำไปหำ
พระอำทิตย์ จึงจัดพิธีบวงสรวง ใช้เงำต้นไม้
ใหญ่เป็นก ำบัง ระหว่ำงเดินทำงในเรือ คลื่น
ลมแรง พ่ีชำยอีก 2 คนยอมกระโดดน้ ำใน
ฐำนะทำยำทของเทพแห่งทะเล เหลือเพียง
จักรพรรดิจิมมุและโอรสต่อสู้ต่อไป จนถึง
เมืองคุมะโนะ ได้รับดำบวิเศษของเทพีอะ
มะเตะระซุ และมีนกกำยะอะตะมำน ำทำง
ต่อ 
3. 兄猾と弟猾 
รบกับสองพ่ีน้องแห่งเมืองอุดะ เมื่อชนะ
แล้วเดินทำงต่อก็มีแต่ผู้ยอมสวำมิภักดิ์ มี
กำรจัดพิธีทำงศำสนำและกำรร้องเพลง
ชนเผ่ำคุเมะ 
4. 兄磯城と弟磯城 
รบกับสองพ่ีน้องเมืองฌิกิ  จักรพรรดิใช้บท
เพลงปลุกใจกองทัพ 
5. 長髓彦との決戦 
เ อำชนะนะงะซุ เนะบิ โ กะ ได้ ในที่ สุ ด
หลังจำกพยำยำมมำนำน เพรำะวันหน่ึงมี
ลูกเห็บสีทองร่วงหล่นมำจำกฟ้ำ ท ำให้
ข้ำศึกตำพร่ำ 
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ต่ำงแม่ทั้ง 3 แต่กลับโดนฆ่ำเอง คะมุนุนะ
กะวะมิมิขึ้นครองรำชย์เป็นจักรพรรดิ 

6. 大和の平定 
ตีเมือง 3 เมืองที่แข็งแกร่งของดินแดน 
ท์ซุชิงุโมะได้ 
7. 橿原宮の造営 
จิมมุสู้รบกับดินแดนทำงทิศตะวันออกมำ
หกปี  จนเริ่มเกิดควำมสงบแล้ว  ได้สร้ำง
วังคะฌิฮะระในทิศตะวันออกเฉียงใต้  และ
เสวยรำชสมบัติเป็นจักรพรรดิ 
8. 即位と立后 
พิธีครองรำชย์  กำรสรรหำพระมเหสี ตั้ง
ชื่อประเทศว่ำ “ยะมะโตะ” (ใช้อักษร 日
本) 

 
 ต ำนำนของจักรพรรดิจิมมุใน โคะจิกิ มีลักษณะพิเศษคือ พระองค์เป็นวีรบุรุษคน
หนึ่งที่คล้ำยกับตัวละครตัวอ่ืนในต ำนำนเทพญี่ปุ่น  คือมีวีรกรรมทั้งกำรต่อสู้ในสงครำมใน
ฐำนะทหำรกล้ำ  หรือกำรแต่งบทกลอนเพ่ือเก้ียวสำว บทสนทนำกับตัวละครอ่ืนๆ ซึ่ง
ลักษณะดังกล่ำวไม่ปรำกฏมำกนักใน นิฮนโฌะกิ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรกล่ำวถึงพระองค์มี
ลักษณะของบันทึกทำงประวัติศำสตร์ ระบุวันเดือนปี  ท ำให้จักรพรรดิจิมมุมีลักษณะของ
บุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในอดีต นอกจำกน้ันยังสอดแทรกเน้ือหำว่ำเทพอะมะเตะระซุคอย
ช่วยเหลือจักรพรรดิจิมมุอยู่เสมอ เป็นกำรให้ควำมส ำคัญต่อเชื้อพระวงศ์ของจักรพรรดิว่ำ
เป็นทำยำทของสุริยเทพี จำกกำรศึกษำส่ิงพิมพ์ต่ำงๆ ในสมัยก่อนและระหว่ำงสงครำมโลก
ครั้งที่สองพบว่ำ มีกำรอ้ำงอิงจำก นิฮนโฌะกิ มำกกว่ำ โคะจิกิ โดยเฉพำะแนวคิดเกี่ยวกับ
กำรยกย่องสรรเสริญจักรพรรดิในฐำนะทำยำทของสุริยเทพีผู้ยิ่งใหญ่และค ำนิยำมชื่อ
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งระบุไว้ในตอนของจักรพรรดิจิมมุใน นิฮนโฌะกิ 

กล่ำวได้ว่ำกำรผลิตซ้ ำต ำนำนจักรพรรดิจิมมุในยุคหลังนั้น  ได้น ำส่วนที่เน้นระบอบ
กำรปกครองโดยจักรพรรดิ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และกำรปลุกใจชำวญี่ปุ่นให้รู้สึกฮึกเหิมในกำร
รบมำจำก นิฮนโฌะกิ แต่ส่วนที่เป็นเรื่องเล่ำที่แสดงให้เห็นควำมเป็นเทพและอภินิหำร อำทิ 
กำรมีปวงเทพทั้งหลำยคอยคุ้มครอง  นกวิเศษน ำทำงหรือชัยชนะจำกดำบศักดิ์สิทธิ์ มีกำร
น ำมำเล่ำใหม่โดยอ้ำงอิงจำก โคะจิกิ เนื่องจำกใน นิฮนโฌะกิ ปรำกฏเรื่องรำวนั้นน้อยกว่ำ
และไม่มีรำยละเอียด  กำรผสมผสำนลักษณะที่โดดเด่นจำกงำนเขียนทั้งสองท ำให้จักรพรรดิ
จิมมุเป็นที่จดจ ำ โดยผู้อ่ำนจะรู้สึกถึงควำมน่ำเชื่อถือจำกต ำรำประวัติศำสตร์อย่ำง นิฮนโฌะกิ 
และรู้สึกสนุกกับควำมเป็นเรื่องเล่ำของ โคะจิกิ 
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6.2 บทบาทของต านานจักรพรรดิจิมมุในสังคมสมัยก่อนและระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่สอง 

ระบบกำรศึกษำสมัยใหม่แบบตะวันตกของญี่ปุ่นพัฒนำอย่ำงมำกในสมัยเมจิ ด้ำน
ศำสนำก็มีกำรจัดรูปแบบกำรบริหำรวัดและศำลเจ้ำอย่ำงเป็นระบบ  ค.ศ.1873 ก ำหนดวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำของจักรพรรดิเป็นวันส ำคัญทำงรำชกำรชื่อวัน “เท็นโชเซะท์ซุ” (天
長節) วันขึ้นครองรำชย์ของจักรพรรดิจิมมุเป็นวัน “คิเก็นเซะท์ซุ”(紀元節)  เพ่ือสร้ำง
ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชำติโดยมีศูนย์กลำงอยู่ที่จักรพรรดิ  ค.ศ.1890 มี
กำรประกำศใช้บัญญัติ “เคียวอิกุ โชะกุโงะ” (教育勅語) คือให้ประชำชนท่องจ ำจนเกิด
ศรัทธำว่ำ “ผู้คนในสังคมมีควำมสำมัคคี  เคำรพกฎหมำยและรับใช้ประเทศชำติเพ่ือรักษำ
และธ ำรงไว้ซึ่งควำมเจริญรุ่งเรืองของจักรพรรดิซึ่งทรงเป็นผู้แทนที่เชื่อมโยงสวรรค์และ
โลก” ค.ศ.1904 เมื่อสงครำมญี่ปุ่น-รัสเซียเริ่มขึ้น  รัฐก ำหนดให้ใช้หนังสือเรียนแห่งชำติ (国
定教科書) ตำมแนวทำงของบัญญัตินี้  หนังสือเรียนแห่งชำติมีกำรปรับปรุงทั้งหมด 5 ครั้ง
จนถึงปีที่สงครำมโลกครั้งที่สองสิ้นสุด (ค.ศ.1945)  ในฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 (ค.ศ.1910) ได้
น ำเนื้อหำเกี่ยวกับจักรพรรดิและพระรำชวงศ์ระบุไว้ในหน้ำแรกๆ ของทุกเล่ม  เมื่อขึ้นชั้น
ใหม่นักเรียนจะต้องอ่ำนเรื่องรำวของจักรพรรดิก่อนเรื่องอ่ืน ในคู่มือครู (教師用の手引き) 
กล่ำวว่ำ 

 
「天皇陛下は我が大日本帝国を治めたまふ大君にして最も尊き御

方なり、我等は天皇陛下の臣民にして我等の祖先が歴代天皇の

大恩恵を受けし如く、我等も天皇陛下の大御恵によりて幸福な

る日を送るものなり」 

“สมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประมุขผู้ปกครองประเทศจักรวรรดิญี่ปุ่น
อันยิ่งใหญ่ของเรา ทรงเป็นผู้น าสูงสุด เราเป็นประชาชนข้าบาทของ
พระองค์  บรรพบุรุษของเราล้วนได้รับความกรุณาล้นเกล้าจากจักรพรรดิ
องค์ก่อนๆ ในประวัติศาสตร์ เราทุกคนมีความสุขได้ทุกวันนี้ก็เพราะความ
กรุณาของสมเด็จพระจักรพรรดิ”8 
 
 
 

 

                                                           
8
桑山敬巳(2004)「大正の家族と文化ナショナリズム」日本の時代史 24末武喜也（編）『大

正社会と改造の潮流』吉川弘文館, pp.240-241. 
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ตาราง 2 รายละเอียดเนื้อหาในหนังสือเรียนแห่งชาติ รุ่นปรับปรุงครั้งที่ 1-59 
ปีผลิต รุ่น,ปีที่ใช้ ต านานจักรพรรดิจิมม ุ
1898-
1903 

รุ่นปรับปรุงครั้งที่ 1 
(1904-1909) 

ป.4 ตอนจักรพรรดิจิมมุเสวยรำชสมบัติ สร้ำงประเทศญี่ปุ่นอัน
ยิ่งใหญ่ 

1904-
1910 

รุ่นปรับปรุงครั้งที่ 2 
(1910-1917) 

ป.5 จักรวรรดิญี่ปุ่นอันยิ่งใหญ่  จักรพรรดิจิมมุสืบเช้ือสำยมำ
จำกเทพสวรรค์ เรำต้องจงรักภักดีต่อพระรำชวงศ์ 

1911-
1926 

รุ่นปรับปรุงครั้งที่ 3 
(1918-1932) 

ป.5 จักรพรรดิจิมมุ ทำยำทของเทพอะมะเตะระซุได้ปกครอง
บ้ำนเมืองมำเป็นเวลำ 2580 ปี  ประเทศเรำมีศูนย์กลำงคือ
จักรพรรดิ  เหมือนเป็นหนึ่งครอบครัวเดียวกัน เรำในฐำนะบุตร
หลำนของจักรพรรดิต้องมีควำมจงรักภักดี จงภูมิใจและเป็น
พลเมืองดีชำวญี่ปุ่น 

1927-
1934 

รุ่นปรับปรุงครั้งที่ 4 
(1933-1940) 

ป.2 ประวัติจักรพรรดิจิมมุ 
ป.3 ประวัติจักรพรรดิจิมมุและจักรพรรดิเมจิ  พิธีนมัสกำร 
ศำลเจ้ำที่เทพอะมะเตะระซุสถิต 
ป.5 กำรสืบรำชสมบัติของจักรพรรดิจิมมุ จักรวรรดิญี่ปุ่นอัน
ยิ่งใหญ่มีจักรพรรดิผู้เป็นเชื้อสำยของเทพปกครองมำช้ำนำน 

1935-
1939 

รุ่นปรับปรุงครั้งที่ 5 
(1941-1945) 

ป.3 ญี่ปุ่นอันยิ่งใหญ่ กำรสืบเช้ือสำยจำกเทพของจักรพรรดิ 
จักรพรรดิจิมมุ ศำลเจ้ำอิเซะที่มีเทพอะมะเตะระซุสถิตอยู่  
จักรพรรดิและพระรำชวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 อ้ำงอิงบำงส่วนจำก ภัทร์อร พิพัฒนกุล “โคะจิกิ: จำกต ำนำนเทพสู่หนังสือเรียนและวรรณกรรมส ำหรับ
เด็ก” วิทยำนิพนธ์หลักสูตรปริญญำอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ 
คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2557, pp.172-174. 
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ภาพที่ 1 ภาพประกอบและค าบรรยายเกี่ยวกับจักรพรรดิจิมมุในหนังสือเรียน ป. 2 
(1934) 

จักรพรรดิ
จิมมุทรงเป็น
จักรพรรดิ
พระองค์
แรก 
 
ควำม
ล ำบำกคือ
เมลด็พันธ์ุ
แห่งควำม
สบำย  

 
จักรพรรดิจิมมุ
ทรง
ปรำบปรำม
เหล่ำร้ำย 
 
 
 
เหยี่ยวสีทอง
เกำะบนธน ู

 
ภำพของจักรพรรดิจิมมุยังปรำกฏในหนังสือเรียนวิชำภำษำญี่ปุ่นและกำรศึกษำ

ทั่วไปที่นักเรียนประถมศึกษำใช้เรียนระหว่ำงสงครำม  โดยเฉพำะฉำกที่จักรพรรดิจิมมุรับ
มอบดำบจำกเทพอะมะเตะระซุ  น ำมำใช้รบกับศัตรูจนได้ชัยชนะ  เป็นกำรสร้ำงภำพกำร
สืบทอดอ ำนำจจำกเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสวรรค์มำยังจักรพรรดิ  ในหนังสือคู่มือครู วิชำ
ภำษำญี่ปุ่น ป.2 กล่ำวไว้ตอนหนึ่งว่ำ 

 
「神話は歴史と不可分であり、神話は事実として国民の信念に生
きるものである」 

『初等科国語一 教師用』 

“ต านานเทพกับประวัติศาสตร์ไม่สามารถแยกออกจากกันได้  ต านานเทพ
ในฐานะความเป็นจริงด ารงอยู่ด้วยศรัทธาของประชาชน”10 

 
ในช่วงทศวรรษที่ 1930 หนังสือเรียนและสื่อมวลชนโดยเฉพำะหนังสือพิมพ์และ

วิทยุกระจำยเสียงเป็นเครื่องมือส ำคัญที่รัฐบำลน ำมำใช้ปลูกฝังเยำวชนให้ศรัทธำใน
จักรพรรดิ ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุก็ถูกน ำมำใช้สนับสนุนแนวคิด “วงศ์ไพบูลย์แห่งมหำเอเชีย
บูรพำ” (大東亜共栄圏) ซึ่งเป็นแนวคิดสร้ำงประเทศใหม่โดยมีญี่ปุ่นเป็นผู้ปกครอง ผู้วิจัย
ขอยกตัวอย่ำงกำรน ำเสนอจักรพรรดิจิมมุในหนังสือพิมพ์ในระหว่ำงสงครำมบำงส่วน ดังนี้ 

                                                           
10
 中村紀久二(1987)『復刻 国定歴史教科書 解説』、大空社, p57. 
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- หนังสือพิมพ์อะซะฮิ กรอบเช้ำ วันที่ 27 ก.พ.1940 น ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับกำรจัดให้
ครูที่สอนระดับประถมศึกษำเดินทำงไปเยือนสถำนที่ต่ำงๆ ที่มีควำมส ำคัญในกำร
มุ่งสู่ตะวันออกของจักรพรรดิจิมมุ  โดยมีผู้สนับสนุนคือกระทรวงศึกษำธิกำรและ
กระทรวงนำวิกโยธิน (ภำพที่ 2) 

- หนังสือพิมพ์อะซะฮิ กรอบเช้ำ วันที่ 1 ก.ย.1940 น ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับประวัติของ
จักรพรรดิจิมมุ  กำรก ำหนดสถำนที่ในภูมิภำคต่ำงๆ ให้เป็นสถำนที่ส ำคัญของชำติ 
19 แห่ง ตำมท่ีปรำกฏในต ำนำนวีรกรรมและกำรเดินทำงของพระองค์ (ภำพที่ 3) 

- หนังสือพิมพ์โยะมิอุริ กรอบเช้ำ วันที่ 24 ก.พ.1943 น ำเสนอข่ำวกำรจัดท ำและ
เผยแพร่โปสเตอร์ปลุกใจประชำชนของกระทรวงทหำรบก  โดยอัญเชิญส่วนหนึ่ง
ของบทเพลงของจักรพรรดิจิมมุจำก โคะจิกิ ว่ำ “บุกโจมตีไม่หยุดยั้ง”(「撃ちて
じ、止まむ」) (ภำพที่ 4) 

-  
 

ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 
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ผู้วิจัยขอกล่ำวถึงแหล่งอ้ำงอิงของข่ำวนี้ว่ำ  ใน โคะจิกิ จะปรำกฏบทเพลงที่เรียก
กันว่ำ “คุเมะอุตะ” (久米歌)11 ใน โคะจิกิ บทหนึ่งมีใช้ค ำว่ำหินและคลื่นลมเพ่ือสื่อ
ควำมหมำยว่ำแม้จะพบอุปสรรคก็สำมำรถฟันฝ่ำไปได้ด้วยควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ดังนี้ 

 
神風（かむかぜ）の 伊勢の海の 大石に 這い廻ろふ 細螺
（しただみ）の い這い廻り 撃ちてし止まむ 
“จงเป็นดังหอยขมที่กระจายล้อมหินใหญ่  ในทะเลอิเซะ  ท้องที่ที่มีพายุ
แห่งเทพพัด  บุกโจมตีอย่าหยุดยั้ง”12 
 
จะเห็นได้ว่ำรัฐบำลทหำรเลือกเฟ้นข้อควำมบำงส่วนจำกต ำนำนจักรพรรดิจิมมุ  มำ

ปรับ ดัดแปลงให้มีควำมหมำยเชิงปลุกใจให้รบ  ซึ่งมีควำมหมำยต่ำงไปจำกต้นฉบับเดิม  
โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นผู้สนองนโยบำยนั้น 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำค ำว่ำ “ฮักโกอิชิอุ (八紘一宇)” บทสรรเสริญจักรพรรดิ และ
พิธีกรรมต่ำงๆ จำก นิฮนโฌะกิ หรือกำรน ำบำงส่วนของบทเพลงใน โคะจิกิ มำใช้รณรงค์ให้
ประชำชนเห็นด้วยกับกำรท ำสงครำม  เป็นกำรตีควำมและผลิตต ำนำนจักรพรรดิจิมมุขึ้น
ใหม่ในยุคท่ีเต็มไปด้วยบรรยำกำศของสงครำม  หนังสือเรียนและสื่อสิ่งพิมพ์ในช่วงก่อนและ
ระหว่ำงสงครำมมีส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงภำพลักษณ์จักรพรรดิจิมมุให้เชื่อมโยงกับควำมเป็น
จริงในประวัติศำสตร์  ด้วยวัตถุประสงค์ทำงกำรเมืองกำรทหำรของรัฐ 
 

6.3. จักรพรรดิจิมมุกับมุมมองด้านความจริงในประวัติศาสตร์ 
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับควำมเป็นจริงของต ำนำนเทพในวงกำรวิชำกำรมักด ำเนินอยู่

เสมอ กำรค้นพบหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ท ำให้มีข้อมูลใหม่ๆ เช่น กำรค้นพบสุสำนฝังศพ
ของ โอโนะยะซุมะโระ บุคคลส ำคัญในกำรเรียบเรียงโคะจิกิ และนิฮนโฌะกิ ใน ค.ศ.1979 
ท ำให้หมดข้อสงสัยว่ำงำนเขียนทั้งสองถูกเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 8 จริง หรือกำรขุดโบรำณ

                                                           
11 Kumeuta เป็นบทเพลงพื้นบ้ำนของชนเผ่ำคุเมะเบะ (久米部) ผู้เช่ียวชำญกำรรบในสมัยโบรำณ 
ต่อมำน ำมำร้องในรำชส ำนักเป็นบทเพลงสรรเสริญจักรพรรดิที่สบืทอดมำนำน  บทเพลงเหล่ำนี้รวม
เรียกว่ำ คุเมะอุตะ จำกช่ือชนเผ่ำ ปรำกฏใน โคะจิก ิและ นิฮนโฌะกิ ตอนที่จักรพรรดิจิมมุรบชนะชนเผ่ำอื่น 
12 ภัทร์อร พิพัฒนกุล “โคะจิกิ: จำกต ำนำนเทพสู่หนังสือเรียนและวรรณกรรมส ำหรับเด็ก” วิทยำนิพนธ์
หลักสตูรปริญญำอักษรศำสตรดุษฎีบัณฑติ  สำขำวิชำวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  
คณะอักษรศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2557.p.168. 
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สถำนที่ศำลเจ้ำอิสุโมะ (出雲大社)  พบฐำนเสำไม้ขนำดใหญ่รูปทรงกลมสำมต้นติดกัน  ท ำ
ให้คะเนควำมสูงตระหง่ำนของศำลเจ้ำที่มีมำแต่เดิมได้  สอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน โคะจิกิ  

ในต ำนำนก่อนที่จักรพรรดิจิมมุจะประสูติเป็นเร่ืองรำวเกี่ยวกับปวงเทพทั้งหลำย  
ส่วนใหญ่คือเทพสวรรค์  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่ำ “คะมิโยะ” (神代) หรือยุคแห่งเทพ กำรขึ้น
ครองรำชย์ของจักรพรรดิจิมมุนับเป็นกำรเข้ำสู่อีกยุคหนึ่ง  ที่เป็นเรื่องรำวของจักรพรรดิ
ทั้งหลำยซ่ึงเป็นเชื้อพระวงศ์ของเทพ  มักมีกำรตีควำมเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดระหว่ำงกำร
เดินทำงของจักรพรรดิจิมมุว่ำสอดคล้องกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศำสตร์   

สิ่งที่สั่นสะเทือนวงกำรวิจัยต ำนำนเทพคือข้อคิดเห็นและบทวิจัยของ ท์ซุดะ โซกิชิ 
(津田左右吉) เขำได้กล่ำวว่ำกำรบุกตะวันออกของจักรพรรดิจิมมุ(神武東征) ไม่เป็นควำม
จริงในประวัติศำสตร์ เรื่องรำวเกี่ยวกับจักรพรรดิจิมมุเป็นเรื่องเล่ำที่สร้ำงขึ้นมำเพ่ือน ำ
แนวคิดบุตรแห่งเทพอำทิตย์มำเล่ำเพ่ือประกอบสร้ำงภำพของควำมเป็นจริงที่จะแสดงถึง
ที่มำของอำณำจักรยะมะโตะได้  ในงำนวิจัยของท์ซุดะหลำยชิ้นระบุว่ำประวัติศำสตร์ยุค
แห่งเทพเป็น “เรื่องแต่ง” (作り話)13 ท์ซุดะถูกด ำเนินคดีควำมผิดด้ำนสิ่งพิมพ์ในค.ศ.1940 
ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ำสู่สงครำมโลกครั้งที่ 2 จำกกำรเขียนที่แสดงทัศนะไม่เคำรพย ำเกรงต่อ
พระบำรมีจักรพรรดิ  เขำกลำยเป็นนักวิจัยที่โด่งดังจำกกำรกล้ำประกำศแนวคิดที่ว่ำ 
“จักรพรรดิที่สืบเชื้อสำยมำจำกเทพนั้นไม่มีจริง” ในช่วงที่สังคมเต็มไปด้วยกำรรณรงค์ให้
เทิดทูนจักรพรรดิ  เขำถูกมองว่ำเป็นกลุ่มผู้ไม่ภักดีต่อชำติและมีอุดมกำรณ์ขัดแย้งกับรัฐบำล  
แต่หลังสงครำม  เขำกลับน ำเสนอบทควำมเรื่อง “ข้อเท็จจริงของกำรสร้ำงชำติกับแนวคิด
กำรสืบรำชวงศ์หมื่นปี” (「建国の事情と万世一系の思想」) ในนิตยสำรเซะอิกะอิ  
(『世界』,1946) ท ำให้เกิดเป็นประเด็นอภิปรำยอย่ำงมำก 

เมื่อสงครำมยุติ  จักรพรรดิและรัฐบำลนิยมทหำรถูกประณำมว่ำน ำประเทศเข้ำสู่
สงครำม  ญี่ปุ่นตกอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของสหรัฐอเมริกำ(1945-1952) คณะท ำงำนจัดกำร
กำรศึกษำภำยใต้ GHQ (board of the General Headquarters of Allied Forces) ที่
เรียกว่ำ  C.I.E (the Civil Information and Education Section) ถูกตั้ งขึ้น เ พ่ือก ำจัด
ระบบกำรปลุกใจเยำวชน ป้องกันไม่ให้ญี่ปุ่นคิดก่อสงครำมอีก ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุถูก
ลบทิ้งจำกหนังสือเรียน กองบรรณำธิกำรส ำนักพิมพ์หลำยแห่งลำออกเพ่ือแสดงควำม
รับผิดชอบต่อกำรน ำเสนอข่ำวและเรื่องรำวที่สร้ำงบรรยำกำศให้คนเห็นด้วยกับสงครำม  
ควำมเปลี่ยนแปลงของภำพลักษณ์ของจักรพรรดิยังปรำกฏในกำรประกำศ “ควำมเป็น
มนุษย”์ (Human Declaration,人間宣言) มีใจควำมว่ำ 

                                                           
13 『神代史の新しい研究』(1913)、『古事記及び日本書紀の新研究』(1913)、『神代史の研
究』(1913)『古事記及び日本書紀の研究』(1913) など 
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“เราอยู่เคียงข้างกับประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับประชาชนไม่ได้
ขึ้นอยู่กับนิทานหรือเทพนิยายเท่านั้น ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความ
รับรู้ที่ผิดๆ ว่าจักรพรรดิเป็นเทพและประชาชนเป็นชนชาติที่เหนือชนชาติ
อ่ืน  และมีจุดมุ่งหมายท่ีจะปกครองโลก...”14 

 
 ค ำประกำศนี้แสดงให้เห็นว่ำจักรพรรดิเปลี่ยนแปลงฐำนะของพระองค์เองจำก 
“เทพ” เป็น “มนุษย์” มีบทบำทเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ  ไม่มีอ ำนำจทำงกำรเมือง
กำรทหำร ท ำให้เกิดควำมสับสนของผู้คนว่ำ สิ่งที่ตนเคยเชื่อหรือถูกสอนมำนั้น แท้จริงแล้ว
ไม่ใช่ควำมเป็นจริง 

ในช่วงก่อนกับหลังสงครำมโลกครั้งที่สองนั้น ภำพลักษณ์ของจักรพรรดิจิมมุ
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก  ประเด็นของควำมเป็น “เรื่องแต่ง” หรือ “ควำมจริงใน
ประวัติศำสตร์” ที่เกิดกำรแสดงควำมคิดเห็นที่ขัดแย้งของประชำชนล้วนเกิดจำกกำรใช้
จักรพรรดิเป็นเครื่องมือทำงกำรเมืองของรัฐบำลในสมัยก่อนและระหว่ำงสงครำม  ซึ่งเป็น
อิทธิพลกำรปลูกฝังแนวคิดรักชำติและเคำรพต่อจักรพรรดิที่มีมำตั้งแต่กำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ในสมัยเมจิ  และทวีควำมรุนแรงขึ้นจนกลำยเป็นกำรยัดเยียดอุดมกำรณ์รักชำติอย่ำงแรง
กล้ำ (Ultra Nationalism) ในหนังสือเรียนรุ่นกำรปรับปรุงครั้งที่ 4-5   

ผู้ วิ จั ย เห็นว่ ำต ำนำนจักรพรรดิจิมมุถู กสร้ ำงขึ้น ให้ เป็น “ควำมจริ ง ใน
ประวัติศำสตร์” มำตั้งแต่สมัยของกำรเรียบเรียง โคะจิกิ และ นิฮนโฌะกิ เพ่ือสร้ำง
ควำมชอบธรรมในกำรปกครองอำณำจักรยะมะโตะให้รำชวงศ์จักรพรรดิ  กำรน ำต ำนำน
จักรพรรดิจิมมุมำใช้ในหนังสือเรียนและสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่ก่อนและระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่
สองก็เป็นควำมพยำยำมยืนยันว่ำต ำนำนเหล่ำนั้นเป็นควำมจริง  เพื่อสร้ำงควำมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของคนในชำติภำยใต้กำรปกครองโดยจักรพรรดิ  เมื่อสงครำมจบลงด้วยควำม
พ่ำยแพ้ของญี่ปุ่น  จักรพรรดิและรำชวงศ์ถูกต่อต้ำน  ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุจึงกลำยเป็น 
“เรื่องแต่ง” งำนวิจัยจ ำนวนมำกหลังสงครำมพยำยำมน ำควำมเป็นเรื่องเล่ำของ โคะจิกิ มำ
แสดงว่ำ โคะจิกิ ไม่ใช่ควำมจริง  เพ่ือลบภำพลักษณ์ในแง่ลบที่ประชำชนมีต่อต ำนำนเทพ  
กำรที่ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุไม่ใช่ควำมจริงในประวัติศำสตร์จึงกลำยเป็นข้อดีที่ท ำให้คน
ญี่ปุ่นในยุคหลังสงครำมยอมรับได้ 
 

                                                           
14 สุรำงค์ศรี  ตันเสียงสม (2551) “ประวัติศำสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่” สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั. p.108. 
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6.4. ต านานจักรพรรดิจิมมุในศตวรรษที่ 21: ตัวละครในเรื่องแต่ง 
จำกกำรจัดงำนเฉลิมฉลองครบรอบ 1,300 ปีแห่งกำรเรียบเรียง โคะจิกิ ในค.ศ.

2012 ควำมนิยมอ่ำนและผลิตซ้ ำต ำนำนเทพใน โคะจิกิ กลับมำสู่สังคมอีกครั้ง  นิตยสำร
หลำกหลำยประเภท ทั้งด้ำนควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม หรือนิตยสำรแนะน ำ
แหล่งท่องเที่ยว ต่ำงน ำเสนอบทควำมเกี่ยวกับต ำนำนเทพ สถำนที่ที่ปรำกฏในโคะจิกิ 
กลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 5 จังหวัดหลักที่มีในต ำนำนเทพได้แก่ จ.นะระ จ.ฟุกุอิ  
จ.ทดโตะริ  จ.ฌิมะเนะ จ.มิยะสะกิ（奈良、福井、鳥取、島根、宮崎）จัดโครงกำร
เฉลิมฉลองในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ กำรตีพิมพ์ต ำนำนเทพที่เชื่อมโยงกับสถำนที่ท่องเที่ยวที่มี
ควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์เป็นไกด์บุ๊คแจกโดย จ.นะระ  หรือกำรจัดกิจกรรม “Myth 
Expo”（神話博）ของ จ.ฌิมะเนะ โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ จ.มิยะสะกิ 
เป็นต้น กำรใช้ต ำนำนเทพเป็นสื่อกลำงส่งเสริมกำรท่องเที่ยวนี้ได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำก
ทั้งภำครัฐและเอกชน 

ชำวญี่ปุ่นมีควำมเชื่อว่ำปวงเทพสถิตอยู่ในธรรมชำติและสักกำรบูชำสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพ่ือควำมสิริมงคล  กำรประกอบพิธีกรรมหรือจัดเทศกำลบูชำเทพในศำลเจ้ำตำมควำมเชื่อ
แบบชินโตเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมำแต่โบรำณ  แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศจะมีศำลเจ้ำที่เป็นที่
สถิตของเทพเจ้ำมำกมำย  เรื่องรำวของปวงเทพใน โคะจิกิ และ นิฮนโฌะกิ ยังคงมีกำรเล่ำ
ขำนในศำลเจ้ำต่ำงๆ ที่ปรำกฏในต ำนำนจนถึงปัจจุบัน 

จักรพรรดิจิมมุในเอกสำรแนะน ำกำรท่องเที่ยวต่ำงๆ มีภำพลักษณ์ที่หลำกหลำย  
จ.มิยะสะกิให้ควำมส ำคัญกับจักรพรรดิจิมมุเป็นพิเศษ เนื่องจำกเป็นที่ตั้งศำลเจ้ำมิยะสะกิ 
(宮崎神宮) ซึ่งเป็นที่สถิตจักรพรรดิจิมมุ ทรงมีฐำนะเป็นเทพเจ้ำ ส ำหรับชำวมิยะสะกิจะ
เรียกพระองค์ว่ำ “จิมมุซะมะ”(神武様) เป็นกำรเรียกชื่อของเทพเจ้ำอย่ำงกันเองแฝงควำม
เคำรพบูชำ  ในเอกสำรแนะน ำของสมำคมกำรท่องเที่ยว อ.เมืองมิยะสะกิกล่ำวถึงงำน
เทศกำลมิยะสะกิจิงงูตะอิซะอิ (宮崎神宮大祭) ควำมตอนหนึ่งว่ำ “งำนเทศกำลนี้เกิดจำก
กำรที่ชำวเมืองที่เชื่อว่ำจิมมุซะมะสถิตอยู่ในวัง จะได้เฝ้ำหรือเดินทำงไปในวังก็ไม่ได้  อย่ำง
น้อยเพียงปีละครั้งก็ขอให้ได้เชิญพระองค์มำเป็นมิ่งขวัญ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลแก่ตนและ
ครอบครัว  จึงได้เริ่มจัดเทศกำลขบวนแห่เพ่ือเชิญเทพมำตั้งแต่ ค.ศ 1909 ต่อเนื่องมำจนถึง
ปัจจุบัน”15  (กำรประกอบพิธีบูชำเทพและรำชพิธีของจักรพรรดิต้องถูกระงับไปในช่วงหลัง
สงครำมเนื่องจำกกำรควบคุมของสหรัฐอเมริกำ และเริ่มใหม่หลัง ค.ศ.1952)  ผู้วิจัยได้ลง
พ้ืนที่และพูดคุยกับชำวเมืองมิยะสะกิในเดือนตุลำคม ค.ศ.2013 ท ำให้ทรำบว่ำแม้ปัจจุบัน
จะมีควำมเห็นของนักวิชำกำรส่วนใหญ่ที่สรุปแล้วว่ำจักรพรรดิจิมมุไม่มีตัวตนจริงใน

                                                           
15 宮崎市観光協会「神武様が行く」http://www.facebook.com/jinmusama  



65

ต�ำนำนจักรพรรดิจิมมุ: ควำมจริงหรือเรื่องแต่ง  

 
 

ประวัติศำสตร์ แต่ผู้คนในท้องถิ่นยังยอมรับนับถือพระองค์ในฐำนะเทพเจ้ำ ยังคงเคำรพบูชำ
ศำลเจ้ำต่ำงๆ ในแต่ละพ้ืนที่ที่เชื่อกันว่ำมีที่มำจำกเรื่องรำวกำรเดินทำงของพระองค์ใน
ต ำนำน กำรจัดเทศกำลบูชำเทพจิมมุประจ ำปีเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้รับกำรอนุรักษ์และ
สืบสำนมำนำน จักรพรรดิจิมมุส ำหรับชำวญี่ปุ่นในปัจจุบันไม่ได้มีภำพลักษณ์เป็นจักรพรรดิ
ที่ยิ่งใหญ่แตะต้องไม่ได้เหมือนในสมัยระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่สอง แต่จักรพรรดิจิมมุหรือ
จิมมุซะมะเป็นเทพองค์หนึ่ง เหมือนเทพอ่ืนๆ ในต ำนำนเทพญี่ปุ่น ที่มีเรื่องเล่ำที่สะท้อน
แนวคิดของคนญี่ปุ่นในอดีต คนญี่ปุ่นปัจจุบันให้ควำมส ำคัญกับต ำนำนจักรพรรดิจิมมุใน
ฐำนะมรดกทำงวัฒนธรรม 
 

ภาพที่ 5 เอกสารประชาสัมพันธ์จังหวัดมิยะสะกิ 

 
“กำรเดินทำงของจิมมุซะมะ” 

 
“ดินแดนเริม่ต้นประเทศญี่ปุ่น มิยะสะกิ เมืองแห่ง

ต ำนำนเทพ” 
      

ควำมนิยมอ่ำนต ำนำนเทพใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ส่วนหนึ่งเกิดจำกกิจกรรมต่ำงๆ ใน
โอกำสครบรอบ 1,300 ปีแห่งกำรเรียบเรียง โคะจิกิ ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุก็ถูกเล่ำใหม่ใน
รูปแบบของกำร์ตูนและเรื่องย่อในนิตยสำรส ำหรับคนทั่วไปหลำยฉบับ   มีภำพลักษณ์คือ
เป็นวีรบุรุษที่ต้องผ่ำนอุปสรรคต่ำงๆ จนในที่สุดสำมำรถสร้ำงบ้ำนเมืองที่สงบสุขได้ โดย
ได้รับควำมช่วยเหลือจำกผู้คนและปวงเทพที่อยู่แวดล้อม เป็นตัวละครที่มีลักษณะของ
มนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ ท ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกร่วมกับเรื่องรำวที่เล่ำไว้ กำรเล่ำใหม่ในยุคนี้ไม่ได้เกิด
จำกนโยบำยปลุกใจประชำชนเหมือนในยุคสงครำม และไม่ได้มีควำมเชื่อมโยงกับจักรพรรดิ
ญี่ปุ่นหรือผลักดันให้ผู้อ่ำนต้องรู้สึกเคำรพบูชำแต่อย่ำงใด นอกจำกนั้นยังหลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำ
บรรยำยที่สื่อถึงสงครำมในอดีตด้วย  เช่นไม่ปรำกฏค ำที่เกี่ยวกับทหำรในโปสเตอร์ปลุกใจ
สมัยสงครำม ไม่มีที่ใดกล่ำวว่ำจักรพรรดิจิมมุมีตัวตนอยู่จริง นิตยสำรต่ำงๆ น ำเสนอว่ำ
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ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุเป็นต ำนำนเทพตอนหนึ่งที่เล่ำมำแต่โบรำณ  หรืออำจกล่ำวได้ว่ำเป็น
เรื่องเล่ำที่แต่งขึ้นเรื่องหนึ่งเท่ำนั้น  ลักษณะของกำร์ตูนและภำพประกอบในนิตยสำรเหล่ำนี้  
ประกอบกับกำรประชำสัมพันธ์ โคะจิกิ เพ่ือกำรท่องเที่ยว  ยิ่งท ำให้คนทั่วไปรู้สึกสนุกกับ
กำรอ่ำนต ำนำนเทพจนกลำยเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 6 ภาพประกอบต านานจักรพรรดิจิมมุในนิตยสาร 

 
“มุ่งหน้ำ มุ่งหน้ำไปทำงดวงอำทิตย์” 

 
“จิมมุเดินทำงไปยังตะวันออก  บตุรแห่งเทพต่อสูฝ้่ำฟัน
อุปสรรคจนได้เป็นจักรพรรดิในอำณำจักรยะมะโตะ” 

 
7. บทสรุป 

ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุปรำกฏใน โคะจิกิ และ นิฮนโฌะกิ  ซึ่งเป็นงำนเขียนที่เรียบ
เรียงจำกต ำนำนตำมท้องถิ่นต่ำงๆ ในศตวรรษที่ 8  ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุถูกน ำมำผลิตซ้ ำ
ในหนังสือเรียนใช้เป็นเครื่องมือปลุกใจให้ประชำชนรักชำติและเคำรพจักรพรรดิพอที่จะพลี
ชีพเพ่ือพระองค์ได้ในสมัยก่อนและระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่สอง  ภำพลักษณ์จักรพรรดิจิม
มุถูกสร้ำงให้ดูสมจริง  เมื่อสงครำมยุติต ำนำนเทพญี่ปุ่นทั้งหมดจึงถูกต่อต้ำน  เกิดงำนวิจัย
จ ำนวนมำกที่น ำเสนอว่ำต ำนำนเทพใน โคะจิกิ และ นิฮนโฌะกิ คือเรื่องแต่ง  ไม่ใช่ควำม
จริง  เพื่อแยกต ำนำนเทพออกจำกประวัติศำสตร์ที่โยงไปยังกำรก่อสงครำมหรือแนวคิดนิยม
ทหำร  จักรพรรดิจิมมุในศตวรรษที่ 21 เป็นที่รู้จักขึ้นมำใหม่พร้อมกับควำมนิยม โคะจิกิ ใน
ฐำนะเรื่องเล่ำหรือนิทำน  ค.ศ.2012 ท้องถิ่นต่ำงๆ ที่ปรำกฏในต ำนำนเทพได้จัดกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์จังหวัดและแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือกำรเฉลิมฉลองครบรอบ 1300 ปีกำรเรียบ
เรียง โคะจิกิ  กระตุ้นควำมสนใจของประชำชนทั่วประเทศ  ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุเป็น
มรดกทำงวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งเชื่อมโยงจิตใจของผู้คนในท้องถิ่น  ภำพลักษณ์ของจักรพรรดิ
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ต�ำนำนจักรพรรดิจิมมุ: ควำมจริงหรือเรื่องแต่ง  

 
 

จิมมุเปลี่ยนจำกจักรพรรดิผู้สูงส่งเป็นเทพเจ้ำที่ใกล้ชิดประชำชน  และเป็นตัวละครหนึ่งใน
ต ำนำนเทพที่เป็นเรื่องเล่ำที่แต่งขึ้น 

จำกผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ  กำรผลิตซ้ ำต ำนำนจักรพรรดิจิมมุมีทั้งกำรน ำเสนอใน
รูปแบบข้อเท็จจริงทำงประวัติศำสตร์และเรื่องเล่ำที่แต่งขึ้น  ทั้งสองลักษณะนั้นมีอิทธิพลต่อ
แนวคิดของผู้คนในแต่ละยุคสมัย  และมีนโยบำยปลุกใจเยำวชนของรัฐและผลกระทบจำก
กำรถูกควบคุมหลังสงครำมโลกครั้งที่สองเป็นตัวแปร  จักรพรรดิจิมมุถูกตีควำมว่ำเป็น 
“ควำมจริง” เพ่ือสร้ำงอุดมกำรณ์รักชำติและเทิดทูนจักรพรรดิในสมัยก่อนและระหว่ำง
สงครำม  และหลังสงครำมถูกนิยำมว่ำเป็น “เรื่องแต่ง” ที่ไม่เป็นจริงเพ่ือลบภำพ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจักรพรรดิกับสงครำมอันเจ็บปวดในอดีต  ปัจจุบันจักรพรรดิจิมมุเป็น
เทพองค์หนึ่งในต ำนำนที่มีควำมส ำคัญในกำรสืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น  กำรตีควำมให้
ต ำนำนจักรพรรดิจิมมุเป็นควำมจริงและเรื่องแต่งดังกล่ำว  ท ำให้เกิดกำรเล่ำใหม่ต่อเนื่องมำ
จนถึงปัจจุบัน 
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การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการแสดงความไม่พอใจ 
ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 
คุณัชญ์ สมชนะกิจ* 

 
บทคัดย่อ 
 งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรถ่ำยโอนทำงวัจน
ปฏิบัติศำสตร์ในกำรแสดงควำมไม่พอใจ ของนิสิตวิชำเอกภำษำญี่ปุ่น  มหำวิทยำลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลำ ที่มีผลกำรสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำญี่ปุ่น ระดับ N5 และ N4 รวม 70 คน 
เครื่ องมือที่ ใช้ ในงำนวิจัยคือ แบบทดสอบชนิดเติม เต็มบทสนทนำ (Discourse 
Completion Test: DCT)  โดยกำรเขียนตอบแสดงควำมไม่พอใจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
รวม 14 สถำนกำรณ์ 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำในสถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจมำก กลวิธีกำรเรียกร้องให้
ปรับปรุงกำรกระท ำเป็นกลวิธีที่พบในกำรแสดงควำมไม่พอใจเป็นภำษำไทยมำกที่สุด และ
กลวิธีกำรบริภำษโดยกำรแสดงควำมคิดเห็นของผู้บริภำษ  เป็นกลวิธีที่ใช้มำกที่สุดเมื่อตอบ
เป็นภำษำญี่ปุ่น ในสถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจน้อย กลวิธีกำรบริภำษโดยกำรแสดง
ควำมคิดเห็นของผู้บริภำษเป็นกลวิธีที่พบมำกที่สุดในกำรแสดงควำมไม่พอใจทั้งใน
ภำษำไทยและภำษำญี่ปุ่น เมื่อพิจำรณำกำรถ่ำยโอนพบว่ำในมิติหลักภำษำศำสตร์วัจน
ปฏิบัติ มีกำรถ่ำยโอนวัจนปฏิบัติศำสตร์ทำงบวกในกลวิธีกำรแสดงควำมไม่พอใจจำกภำษำ
แม่หรือภำษำไทย ไปยังภำษำญี่ปุ่น  เช่น กำรใช้รูปประโยคขอร้องและค ำสั่ง ในกลวิธีกำร
เรียกร้องให้ผู้ฟังปรับปรุงกำรกระท ำแม้ในเวลำตอบเป็นภำษำญี่ปุ่นซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับ
อิทธิพลของภำษำแม่  กำรถ่ำยโอนทำงลบที่ปรำกฏคือกำรใช้ค ำคุณศัพท์ ค ำวิเศษณ์บำงค ำ
ท่ีในภำษำไทยไม่มีหน้ำที่ทำงควำมหมำยในกำรแสดงควำมไม่พอใจ เช่น ค ำว่ำ “เล็กน้อย” 
กับ “ちょっと” ในภำษำญี่ปุ่นซึ่ งสำมำรถท ำหน้ำที่ เป็นค ำที่แสดงกำรบริภำษได้  
ผลกำรวิจัยยังแสดงให้เห็นว่ำในกำรสื่อสำรไม่เพียงแต่ต้องถูกต้องตำมหลักภำษำศำสตร์วัจน
ปฏิบัติเท่ำนั้น ต้องค ำนึงถึงควำมถูกต้องตำมหลักวัจนปฏิบัติศำสตร์สังคมด้วย  
 
ค าส าคัญ : กำรแสดงควำมไม่พอใจ กำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ ภำษำญี่ปุ่น  
กำรถ่ำยโอนทำงบวก กำรถ่ำยโอนทำงลบ 
                                                           
* อำจำรย์ ดร., หลักสูตรวิชำภำษำญี่ปุ่น สำขำวิชำภำษำตะวันออก คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ E-mail:  kunato_ta@hotmail.com 
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Pragmatic Transfer in the Speech Act of Complaints by 
Thai JFL Learners: A Case Study of Thaksin University 
Kunaj Somchanakit* 
Abstract 
 This research is a preliminary study that aims to investigate the 
pragmatic transfer of complaint strategies by Japanese major students at 
Thaksin University in Songkhla that study Japanese as a foreign language, and 
that passed the Japanese language proficiency test N5 and N4. In this study, 
a total of 70 university students were asked to fill out a discourse completion 
test (DCT) containing 14 complaint-provoking scenarios.  
 The study found that at the high levels of complaint situations, the 
most frequently-occurring strategy was using requests for improvement. On 
the other hand, at the low levels of complaints, the most frequently-occurring 
strategy was the speaker’s assertion expressing his or her displeasure or 
evaluatingthe hearer's “bad” performance. Moreover, the results of the study 
revealed that positive transfer was found in the complaint strategies used by 
Thai JFL students. An analysis of the appropriate pragmalinguistic form use 
according to semantic formulas and imperatives to request or command the 
hearer to improve the situations can be performed appropriately both in Thai 
and Japanese. It was also found that a negative transfer occurred when Thai 
learners of Japanese usedan adjective and adverb in Thai and transferredit 
semantically into Japanese, such as “Chotto,” which can be often used with 
a negative meaning to express the speaker’s displeasure in a complaint 
situation in Japanese. The results showed that both pragmalinguistics and 
sociopragmaticsare very important aspects of communication. 
Keywords: Complaints; Pragmatic Transfer; Japanese; Positive Transfer; 
Negative Transfer 
                                                           
* Ph. D.,Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, Songkhla 
Campus, 140, Moo 4, Khao Roop Chang, Muang District, Songkhla 90000  
E-mail:  kunato_ta@hotmail.com 
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การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการแสดงความไม่พอใจของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย  

 
 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยภำษำต่ำงประเทศในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับยุคสมัยมำกขึ้น โดยเฉพำะกระแสกำรเรียนกำรสอนส ำหรับศตวรรษที่ 
21 ซึ่งเน้นทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงสงบสุข เป้ำหมำย
ของกำรศึกษำภำษำต่ำงประเทศจะไม่ได้มีเพียงกำรจดจ ำไวยำกรณ์  ค ำศัพท์  สำมำรถแต่ง
ประโยคให้ถูกต้องตำมโครงสร้ำงอีกต่อไป แต่จะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสังคมและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงควำมคิดของคนญี่ปุ่น เพ่ือกำรสื่อสำรกับคนญี่ปุ่นและคนชำติอ่ืนที่
ใช้ภำษำญี่ปุ่นทั่วโลกได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม  
 วัจนปฏิบัติศำสตร์คือกำรใช้ภำษำในเชิงปฏิบัติซึ่งอำจรวมทั้งกำรพูด กำรฟัง กำร
เขียน กำรแปลซึ่งให้ควำมสนใจกับกำรใช้ภำษำในสังคมหนึ่งในโอกำสต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติจริง
โดยไม่ค ำนึงถึงกฏเกณฑ์ที่มีอยู่ (พัชรี, 2555, น.14) กำรวิจัยทำงด้ำนวัจนปฏิบัติศำสตร์จึง
สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนส ำหรับศตวรรษที่ 21 เพรำะเน้นศึกษำกำรใช้ภำษำที่ปฏิบัติ
จริงและมีโอกำสได้พบในชีวิตประจ ำวัน กำรแสดงควำมไม่พอใจ เช่น กำรต ำหนิ ว่ำกล่ำว 
ตักเตือน หรือรวมไปถึงกำรบริภำษ สบถ ผรุสวำท เป็นวัจนกรรมที่เรำสำมำรถประสบพบ
เจอได้ในชีวิตประจ ำวัน กำรแสดงควำมไม่พอใจตำมทฤษฎีควำมสุภำพ (Politeness) 
เป็นวัจนกรรมที่เสี่ยงต่อกำรคุกคำมทำงหน้ำ (FTA = Face Threatening Acts) ทั้งต่อผู้
พูดและผู้ฟัง อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทำงลบต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้พูดและผู้ฟังได้ (ソ
ムチャナキット, 2011, p.19) กำรเรียนภำษำญี่ปุ่นเป็นภำษำภำษำต่ำงประเทศ (JFL = 
Japanese as a Foreign Language) ซึ่งผู้เรียนไม่ได้ใช้ชีวิตในสังคมที่ใช้ภำษำญี่ปุ่น หำก
ผู้เรียนไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่นหรือไม่ได้มีโอกำสอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
ระยะหนึ่ง อำจจะใช้ภำษำญี่ปุ่นได้ไม่ถูกต้องตำมหลักวัจนปฏิบัติศำสตร์ และเกิดกำรถ่ำย
โอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ขึ้น โดยเฉพำะกำรถ่ำยโอนทำงลบ ซึ่งนอกจำกกำรสื่อสำรจะไม่
สัมฤทธิผลเป็นไปตำมเจตนำของผู้พูดแล้ว ยังอำจจะท ำให้เกิดปัญหำกำรสื่อสำรข้ำม
วัฒนธรรมได้ 
 ด้วยเหตุนี้กำรศึกษำกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ในกำรแสดงควำมไม่พอใจ 
จึงเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรเรียนกำรสอนภำษำญี่ปุ่น  โดยผลกำรวิจัยสำมำรถน ำไป
พัฒนำและปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนโดยผู้สอนสำมำรถเข้ำใจกระบวนกำรกำรเรียนรู้ทำง
ภำษำของผู้เรียน เข้ำใจปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยโอนทำงภำษำและทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ 
เสริมกำรถ่ำยโอนทำงบวก และแก้ไขกำรถ่ำยโอนทำงลบเพ่ือให้กำรเรียนกำรสอน
ภำษำญี่ปุ่นในห้องเรียนเกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด 
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษำกำรเลือกใช้กลวิธีในกำรแสดงควำมไม่พอใจของผู้เรียนภำษำญี่ปุ่นชำว
ไทยเมื่อเลือกแสดงวัจนกรรมเป็นภำษำไทยและภำษำญี่ปุ่น 
 2.เพ่ือศึกษำกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ทำงบวก และทำงลบของผู้เรียน
ภำษำญี่ปุ่นชำวไทย 
 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 งำนวิจัยกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ระหว่ำงภำษำไทยกับภำษำอังกฤษ มี
หลำยงำนวิจัยด้วยกัน เช่น  ขวัญฤทัย สุขม อังคณำ (2557) ได้สรุปผลกำรศึกษำกำรถ่ำย
โอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ในกำรใช้กลวิธีกำรตอบปฏิเสธของนักศึกษำไทยที่ เรียน
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศว่ำมีกำรถ่ำยโอนวัจนปฏิบัติศำสตร์จำกภำษำแม่หรือ
ภำษำไทยไปยังภำษำอังกฤษ โดยพบว่ำนักศึกษำไทยที่เรียนสำขำภำษำอังกฤษใช้กลวิธีกำร
ตอบปฏิเสธเป็นภำษำอังกฤษเช่นเดียวกับกลุ่มนักศึกษำที่ไม่ได้เรียนสำขำภำษำอังกฤษซึ่ง
ตอบเป็นภำษำไทย สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธนพรรษ (2542) ซึ่งระบุว่ำนักศึกษำไทยที่
เรียนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ แสดงกำรปฏิเสธในภำษำอังกฤษคล้ำยคลึงกับที่
ใช้ในภำษำแม่ของตน ยิ่งไปกว่ำนั้น นวมินทร์ (2549) ซึ่งศึกษำกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติ
ศำสตร์ ในกำรตอบข้อร้องเรียนของนักศึกษำไทยที่ เรี ยนภำษำอังกฤษในฐำนะ
ภำษำต่ำงประเทศในธุรกิจกำรโรงแรม สรุปว่ำกำรถ่ำยโอนทำงลบของพนักงำนโรงแรมคน
ไทยซ่ึงเป็นนักศึกษำที่เรียนภำษำอังกฤษโดยมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำในระดับสูง จะมี
มำกกว่ำกลุ่มที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำในระดับต่ ำ สอดคล้องกับ ปรำณี (2548) ที่ได้
ศึกษำวัจนปฏิบัติศำสตร์ข้ำมวัฒนธรรมในกำรแก้ควำมเข้ำใจผิดในผู้พูดคนไทยและคน
อเมริกัน โดยให้ควำมเห็นไว้ว่ำผู้เรียนในประเทศไทยที่มีประสบกำรณ์ภำษำอังกฤษสูงเป็น
กลุ่มที่แสดงกำรถ่ำยโอนภำษำแม่มำกที่สุด แทนที่จะเป็นผู้ เรียนในประเทศไทยที่มี
ประสบกำรณ์ภำษำอังกฤษต่ ำ ทั้งนี้ เนื่องจำกผู้เรียนกลุ่มหลังมีควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษไม่มำกพอที่จะมีกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิศำสตร์ได้  
 งำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ในต่ำงประเทศ 
ยกตัวอย่ำงเช่น Hisako (2001) ได้ศึกษำกำรถ่ำยโอนวัจนปฏิบัติศำสตร์ในกำรปฏิเสธของ
ชำวญี่ปุ่นซ่ึงเรียนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศและพบว่ำหำกเป็นผู้ เรียนที่มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำในระดับสูงจะสำมำรถใช้กลวิธีในกำรปฏิเสธได้เหมือนกับชำว
อเมริกัน ตรงข้ำมกับผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำในระดับต่ ำจะปรำกฎกำรใช้
กลวิธีที่ถ่ำยโอนมำจำกภำษำแม่หรือภำษำที่หนึ่ง (L1) ในขณะที่ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถใน
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กำรใช้ภำษำในระดับสูงจะปรำกฏกำรใช้กลวิธีเดียวกับเจ้ำของภำษำ สอดคล้องกับงำนวิจัย
ชำวอเมริกัน Taylor (1975) ที่แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มของผู้เรียนภำษำชั้นต้นจะเกิดกำรถ่ำย
โอนในระดับสูงที่สุด และจะค่อยๆ ลดระดับลงเมื่อควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำสูงขึ้น 
นอกจำกนี้  Beebe&Takahashi (1987) ได้สรุปไว้ ได้อย่ ำงน่ ำสนใจว่ ำกลุ่ มผู้ เ รี ยน
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศจะพบกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์สูงกว่ำกลุ่ม
ผู้เรียนที่เรียนเป็นภำษำที่สอง และกำรถ่ำยโอนจะพบได้ทั้งในกลุ่มที่มีควำมสำมำรถระดับ
ต่ ำและสูง  
 เมื่อศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งของนักวิจัยชำวไทยและชำวต่ำงประเทศแล้ว 
พบว่ำกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์สำมำรถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในระดับต้นทั้งกำรถ่ำยโอน
ทำงบวก กำรถ่ำยโอนทำงลบ และจะค่อยๆ หำยไปเมื่อผู้เรียนมีควำมสำมำรถทำงภำษำใน
ระดับที่สูงขึ้นเนื่องจำกได้เรียนรู้ภำษำเป้ำหมำยและมีควำมสำมำรถทำงภำษำใกล้เคียงกับ
เจ้ำของภำษำมำกขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่ผ่ำนมำยังไม่มีงำนวิจัยที่เน้นศึกษำลักษณะเฉพำะของกำร
ถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ทั้งทำงบวกและกำรถ่ำยโอนทำงลบในกลุ่มของผู้เรียน
ภำษำต่ำงประเทศชั้นต้น และในกลุ่มผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำในระดับต่ ำจะ
ไม่พบกำรถ่ำยโอน หรือพบกำรถ่ำยโอนน้อยกว่ำกลุ่มผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำในระดับสูงกว่ำจริงหรือไม่ ยังคงเป็นประเด็นท่ีต้องศึกษำต่อไป 
 3.2 การแสดงความไม่พอใจ 
 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงควำมไม่พอใจ ได้รับควำมสนใจมำกขึ้นในช่วง
หลำยปีมำนี้ แต่โดยรวมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับวัจนกรรมอ่ืนๆ เช่น กำรขอบคุณ กำรขอ
โทษ กำรขอร้อง กำรปฏิเสธ กำรชักชวน   วัจนกรรมกำรแสดงควำมไม่พอใจยังคงมีจ ำนวน
งำนวิจัยน้อยชิ้นและยังคงมีประเด็นให้ได้ศึกษำอีกมำก งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีกำร
แสดงควำมไม่พอใจในภำษำไทยได้แก่ นุชนำรถ (2546) วิสันต์ (2547) ณิชำภำ (2552) 
รวมถึง  ソムチャナキット（2011,2013) ซึ่งศึกษำกำรแสดงควำมไม่พอใจในภำษำไทย
และภำษำญี่ปุ่น ถึงแม้งำนวิจัยที่ผ่ำนมำจะใช้ชื่อหัวข้อวิจัยแตกต่ำงกัน เช่น “กำรแสดง
ควำมไม่พอใจ” “กำรต ำหนิ” “กำรบริภำษ” แต่เมื่อพิจำรณำถึงนิยำมศัพท์แล้วพบว่ำมี
ควำมหมำยที่ครอบคลุมเป็นไปในทำงเดียวกัน (ดูตำรำงที่ 1) 
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ตำรำงที่ 1 นิยำมของวัจนกรรมกำรแสดงควำมไม่พอใจ 
งำนวิจัย ค ำนิยำม 

 

ソムチャナキット
(2013) 

วัจนกรรมกำรแสดงควำมไม่พอใจ หมำยถึง กำรที่ผู้พูดแสดงออกมำเพื่อ
ตอบสนองต่อค ำพูด กำรกระท ำหรือสิ่งที่ไม่น่ำพึงพอใจท่ีกระท ำโดยผู้ฟัง 

นุชนำรถ (2546) กำรต ำหนิ หมำยถึง กำรใช้ถ้อยค ำเพื่อแสดงกำรกล่ำวร้ำย กล่ำวโทษ กล่ำวถึง
สิ่งที่ไม่ดี กล่ำวถึงสิ่งไม่เหมำะสม หรือกล่ำวถึงข้อบกพร่องของผู้ฟัง ที่อำจ
น ำไปสู่ควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย หรือกำรท ำให้ผู้พูดไม่พอใจหรือเสียหน้ำ 
(นุชนำรถ,2546, น. 4) 

วิสันต์ (2547) กำรบริภำษ เป็นกำรกล่ำวถึงพฤติกรรมหรือกำรกระท ำในอดีตของผู้ฟัง ผู้พูด
เช่ือว่ำกำรกระท ำของผู้ฟังนั้นผิดหรือไม่น่ำพึงพอใจและต้องกำรระบำยควำม
คับแค้นที่มีต่อกำรกระท ำนั้นของผู้ฟัง ผู้พูดต้องกำรท ำร้ำยจิตใจของผู้ฟังให้
รู้สึกส ำนึกในควำมผิดที่ได้กระท ำ (วิสันต์,2547, น. 6) 

รุ่งอรุณ (2549) วัจนกรรมกำรแสดงควำมไม่พอใจ หมำยถึง วัจนกรรมที่เป็นผลของกำรกระท ำ
ที่มำก่อน (Preconditions) ผู้ฟังกระท ำพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ซึ่งขัดแย้งกับ
บรรทัดฐำนทำงสังคมที่ผู้พูดและผู้ฟังรับรู้ร่วมกัน ผู้พูดรับรู้กำรกระท ำที่ไม่พึง
ประสงค์นั้นและเกิดควำมรู้สึกไม่พอใจ ถ้อยค ำที่ผู้พูดกล่ำวจะสัมพันธ์กับกำร
กระท ำอันไม่พึงประสงค์ของผู้ฟังนั้นหรือไม่ก็ได้แต่มีเจตนำเพื่อกำรแสดงควำม
ไม่พอใจ  ผู้พูดจะต้องกำรแสดงควำมไม่พอใจเพื่อ (1) ระบำยควำมร ำคำญหรอื
ควำมรู้สึกไม่พอใจของตน และ (2) ผู้พูดมีควำมชอบธรรมที่จะร้องขอให้ผู้ฟัง
ปรับปรุงแก้ไขกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสม (รุ่งอรุณ,2549, น. 3-4) 

ณิชำภำ (2552) วัจนกรรมกำรต ำหน ิหมำยถึง กำรใช้ถ้อยค ำที่ผู้พูดแสดงถึงควำมขุ่นเคืองใจ 
ไม่พอใจ หรือกำรกล่ำวโทษ ว่ำร้ำย ต ำหนิผู้ฟังของผู้พูด หรืออำจเปน็ถ้อยค ำท่ี
แสดงถึงกำรกล่ำวโทษท่ีท ำให้ผู้ฟังรู้สึกเสียหน้ำ ซึ่งในถ้อยค ำนั้นอำจแสดงถึง
กำรต ำหนผิู้ฟังอย่ำงตรงไปตรงมำหรือไมต่รงไปตรงมำทีผู่้ฟังสำมำรถรับรู้ได้ว่ำ
ตนก ำลังถูกต ำหนิหรือไม่ก็ได้ (ณิชำภำ,2552, น. 5) 

 

 วิสันต์ (2547) ศึกษำวัจนกรรมกำรบริภำษโดยเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง 2 กลุ่ม 
คือ จำกนวนิยำยและบทสนทนำจำกชีวิตจริง พบว่ำผู้บริภำษในภำษำไทยใช้กลวิธีกำร
บริภำษ 3 กลวิธีคือ กำรบริภำษแบบตรงไปตรงมำ กลวิธีกำรบริภำษแบบอ้อม และกลวิธี
เสริมกำรบริภำษ นอกจำกนี้ยังศึกษำผลของกำรบริภำษที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกบริภำษด้วยซึ่งไม่
ปรำกฎในงำนวิจัยเล่มอ่ืน แต่งำนวิจัยของ วิสันต์(2547) ดูภำพรวมของกำรบริภำษโดยไม่
พิจำรณำถึงปัจจัยอ่ืน ๆ เช่นปัจจัยทำงด้ำนสถำนภำพระหว่ำงผู้พูดและผู้ฟัง และกลุ่ม
ตัวอย่ำงส่วนหนึ่งคือนวนิยำยจึงอำจได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นธรรมชำติ  ต่ำงจำก
งำนวิจัยของรุ่งอรุณ(2549) ศึกษำกำรแสดงควำมไม่พอใจในภำษำไทย โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำง
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คือนิสิตนักศึกษำ ในสถำนกำรณ์ไม่พึงประสงค์ 8 สถำนกำรณ์ โดยค ำนึงถึงปัจจัยด้ำนควำม
สนิทสนมของคู่สนทนำ ผลกำรศึกษำพบว่ำผู้พูดภำษำไทยเลือกใช้กลวิธีแบบอ้อมมำกกว่ำ
กลวิธีแบบตรงในกำรแสดงควำมไม่พอใจ โดยในสถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจมำก ผู้
พูดมีแนวโน้มที่จะเลือกแสดงควำมไม่พอใจด้วยถ้อยค ำมำกกว่ำสถำนกำรณ์ที่มีระดับควำม
ไม่พอใจน้อย และระดับควำมสนิทสนมไม่มีผลต่อกำรเลือกที่จะแสดงควำมไม่พอใจด้วย
ถ้อยค ำ แต่มีผลต่อกำรเลือกกลวิธีในกำรแสดงควำมพอใจ ทั้งนี้ในกำรก ำหนดสถำนกำรณ์
ของ รุ่งอรุณ (2549) จะเป็นกำรก ำหนดสถำนกำรณ์ก่อนแล้วจึงน ำไปหำระดับควำมไม่
พอใจโดยไม่ใช้ค่ำน้ ำหนักควำมผิดของสถำนกำรณ์ตั้งแต่แรก 
 ソムチャナキット(2013) ศึกษำวัจนกรรมกำรแสดงควำมไม่พอใจเปรียบเทียบ
ระหว่ำงภำษำไทยและภำษำญี่ปุ่น เก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงคือ ภำพยนตร์ไทย 12 เรื่อง
และภำพยนตร์ญี่ปุ่น 12 เรื่อง โดยในงำนวิจัยของ ソムチャナキット(2013) จะไม่ใช้ค ำ
ว่ำ “วัจนกรรมตรง” และ “วัจนกรรมอ้อม” เหมือนในงำนวิจัยอื่น ๆ แต่จะใช้ค ำว่ำ “กลวิธี
ชัดแจ้ง（明示的な不満） และกลวิธีไม่ชัดแจ้ง （非明示的な不満）โดยให้เหตุผลว่ำ 
ถึงแม้จะเป็นวัจนกรรมแบบอ้อมแต่เมื่อพิจำรณำจำกโครงสร้ำงประโยคแล้วผู้ฟังสำมำรถ
รู้สึกถึงควำมไม่พึงประสงค์ได้ทันที และเกิดกำรเสียหน้ำได้จึงจัดเป็นกลวิธีชัดแจ้ง ผล
กำรศึกษำพบว่ำทั้งภำษำไทยและภำษำญี่ปุ่น ผู้พูดนิยมที่จะใช้กลวิธีชัดแจ้งมำกกว่ำวิธีไม่ชัด
แจ้ง ภำษำไทยมีกำรใช้กลวิธีไม่ชัดแจ้ง เช่น กำรประชดประชัน ซึ่งผู้ฟังจ ำเป็นต้องตีควำม
มำกกว่ำภำษำญี่ปุ่น ส่วนกำรใช้กลวิธีชัดแจ้งแบบกำรใช้ค ำถำมเชิงวำทศิลป์เป็นกลวิธีที่
ปรำกฏมำกที่สุดในทุกสถำนกำรณ์ แต่เนื่องจำก ソムチャナキット(2013) ศึกษำตัวอย่ำง
จำกภำพยนตร์ซึ่งไม่สำมำรถควบคุมเงื่อนไขด้ำนสถำนภำพระหว่ำงผู้พูดผู้ฟังได้และค ำพูดที่
ใช้อำจแตกต่ำงจำกสถำนกำรณ์จริงในชีวิตประจ ำวันเล็กน้อย  
 
4. ขอบเขตในการวิจัย 
 กำรศึกษำนี้ได้ก ำหนดกรอบผู้ตอบแบบสอบถำมคือ นิสิตชั้นปีที่ 2 – 4 และเก็บ
ข้อมูลปลำยภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 สำเหตุที่เก็บข้อมูลเพียง 3 ชั้นปีเนื่องจำกปี
กำรศึกษำ 2556 หลักสูตรภำษำญี่ปุ่น มหำวิทยำลัยทักษิณอยู่ในช่วงปรับปรุงหลักสูตรจึงงด
รับนิสิตใหม่ จึงไม่มีนิสิตชั้นปีที่ 1 ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลจะพิจำรณำเฉพำะนิสิตที่มีผล
กำรสอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำญี่ปุ่นระดับ N5 และ N4 เท่ำนั้น 
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ตำรำงที่ 2  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถำม 
 นิสิตปี 2 นิสิตปี 3 นิสิตปี 4 รวม % 
เพศชำย 5 2 2 9 12.86 
เพศหญิง 21 20 20 61 87.14 
รวม 26 22 22 70 100.00 

 
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัยคือ แบบทดสอบชนิดเติมเต็มบทสนทนำ (Discourse 
Completion Test: DCT) โดยกำรเขียนตอบแสดงควำมไม่พอใจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ รวม 
14 สถำนกำรณ์1 โดยก ำหนดทั้ง 14 สถำนกำรณ์มีค่ำน้ ำหนักควำมผิดมำก เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ที่มีค่ำน้ ำหนักควำมผิดน้อยมีควำมเป็นไปได้ที่จะไม่ปรำกฎวัจนกรรมกำรแสดง
ควำมไม่พอใจ นอกจำกนี้แบบทดสอบนี้รวม 2 ตัวแปร คือ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงอ ำนำจ(P) 
ระยะห่ำงทำงสังคมระหว่ำงคู่สนทนำ(D) สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ(%) 
ค่ำเฉลี่ย (Mean) ของกำรเลือกใช้กลวิธีในกำรแสดงควำมไม่พอใจ  
 
ตำรำงที่ 3 รำยละเอียดสถำนกำรณ์ควำมไม่พอใจ 14 สถำนกำรณ์ 

สถำนกำรณ ์ รำยละเอียด 
สถำนกำรณ์ที่1 อำจำรย์ที่ปรึกษำท่ีมีควำมสนิทสนมกันดีลืมเซ็นใบรับรองเพื่อน ำไปสมัครงำน 
สถำนกำรณ์ที่2 อำจำรย์ที่เคยเรียนด้วยไม่สนิทสนมนักลืมเซ็นใบรับรองเพื่อน ำไปสมัครงำน 
สถำนกำรณ์ที่3 คุณลุงซึ่งเป็นญำติสนิทยืมรถยนต์ส่วนตัวและน ำไปเฉี่ยวชน แต่ปฏิเสธที่จะให้

เงินหรือซ่อมแซมให ้
สถำนกำรณ์ที่4 คุณลุงซึ่งเป็นญำติแต่ไม่ค่อยสนิทยืมรถยนต์ส่วนตัวและน ำไปเฉี่ยวชน แต่

ปฏิเสธท่ีจะให้เงินหรือซ่อมแซมให้ 
สถำนกำรณ์ที่5 คุณลุงคนหนึ่งซึ่งไม่รู้จักแซงแถวข้ำงหน้ำระหว่ำงต่อแถวซื้อตั๋วภำพยนตร์ 
สถำนกำรณ์ที่6 หัวหน้ำท่ีสนิทสนมด้วย มอบหมำยงำนด่วนให้ท ำโดยก ำหนดส่งภำยในวันรุ่งข้ึน 

                                                           
1 สถำนกำรณ์ก ำหนดจำก 2 ตัวแปรคือควำมเหลื่อมล้ ำทำงอ ำนำจ ได้แก่ สถำนกำรณ์ที่ผู้ฟังมีอ ำนำจ
มำกกว่ำ 7 สถำนกำรณ์ ผู้ฟังมีอ ำนำจน้อยกว่ำจ ำนวน 3 สถำนกำรณ์  และผู้พูดกับผู้ฟังมีอ ำนำจเท่ำกัน
จ ำนวน 4 สถำนกำรณ์ และเมื่อพิจำรณำจำกตัวแปรระยะห่ำงทำงสังคม (ควำมสนิทและไม่สนิท)  จะ
แบ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่ผู้พูดกับผู้ฟังมีควำมสนิทสนมจ ำนวน 6 สถำนกำรณ์ สถำนกำรณ์ที่พูดพูดและผู้ฟัง
รู้จักกันแต่ไม่สนิทจ ำนวน 5 สถำนกำรณ์ และสถำนกำรณ์ที่ผู้พูดและผู้ฟังไมเ่คยรูจ้ักกันอีก 3 สถำนกำรณ์   
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สถำนกำรณ ์ รำยละเอียด 
สถำนกำรณ์ที่7 หัวหน้ำที่ไม่ค่อยสนิทด้วย มอบหมำยงำนด่วนให้ท ำโดยก ำหนดส่งภำยใน

วันรุ่งขึ้น 
สถำนกำรณ์ที่8 เพื่อนสนิทยืมเงินไปนำนหลำยเดือนแล้ว เมื่อผู้พูดทวงกบ็่ำยเบี่ยงที่จะคืนเงิน 
สถำนกำรณ์ที่9 เพื่อนไม่ค่อยสนิทยืมเงินไปนำนหลำยเดือนแล้ว บ่ำยเบี่ยงท่ีจะคืนเงิน 
สถำนกำรณ์ที่10 คนรุ่นรำวครำวเดียวกันอำศัยห้องข้ำง ๆ เปิดวิทยุเสียงดังรบกวนกำรอ่ำน

หนังสือสอบ 
สถำนกำรณ์ที่11 รุ่นน้องที่สนิทสนมท ำตำรำเรียนรำคำแพงและส ำคัญมำกหำย 
สถำนกำรณ์ที่12 รุ่นน้องที่ไม่สนิทสนมท ำตำรำเรียนรำคำแพงและส ำคัญมำกหำย 
สถำนกำรณ์ที่13 

 
สถำนกำรณ์ที่14 

ญำติผู้น้องยกเลิกนัดติวหนังสือสอบเข้ำมหำวิทยำลัยในวันนัดเพื่อไปเที่ยวกับ
เพื่อน 
เด็กผู้หญิงวัยรุ่นอำยุน้อยกว่ำคนหนึ่งแซงแถวข้ำงหน้ำระหว่ำงต่อแถวซื้อตั๋ว
ภำพยนตร์ 

 

ตำรำงที่ 4 แจกแจงสถำนกำรณ์ตำมเง่ือนไขควำมเหลื่อมล้ ำทำงอ ำนำจ(P) ระยะห่ำงทำง
สังคมระหว่ำงคู่สนทนำ(D)  

สถำนกำรณ ์ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงอ ำนำจ
(P) 

ระยะห่ำงทำงสังคมระหว่ำงคู่สนทนำ
(D) 

สถำนกำรณ์ที่1 + สนิท 
สถำนกำรณ์ที่2 + ไม่สนิท 
สถำนกำรณ์ที่3 + สนิท 
สถำนกำรณ์ที่4 + ไม่สนิท 
สถำนกำรณ์ที่5 + ไม่สนิท (ไม่รู้จัก) 
สถำนกำรณ์ที่6 + สนิท 
สถำนกำรณ์ที่7 + ไม่สนิท 
สถำนกำรณ์ที่8 ± สนิท 
สถำนกำรณ์ที่9 ± ไม่สนิท 
สถำนกำรณ์ที่10 ± ไม่สนิท (ไม่รู้จัก) 
สถำนกำรณ์ที่11 - สนิท 
สถำนกำรณ์ที่12 - ไม่สนิท 
สถำนกำรณ์ที่13 - สนิท 
สถำนกำรณ์ที่14 - ไม่สนิท (ไม่รู้จัก) 
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 ในแบบสอบถำม จะให้นิสิตเลือกว่ำจะแสดงควำมไม่พอใจหรือไม่ และส่วนกำร
ประเมินระดับควำมไม่พอใจ ซึ่งผู้ท ำแบบสอบถำมทุกคนจะต้องอ่ำนรำยละเอียดของแต่ละ
สถำนกำรณ์แล้วประเมินควำมไม่พอใจของสถำนกำรณ์ โดยใช้มำตรวัดค่ำระดับ 5 ระดับ 
(1= ไม่รู้สึกอะไร 2=ติดใจเล็กน้อย 3= ไม่พอใจเล็กน้อย 4=ไม่พอใจมำก 5= ไม่พอใจมำก
ที่สุด)  ผู้วิจัยใช้สูตรค ำนวณหำควำมกว้ำงของอันตรภำคข้ันแบ่งระดับควำมวิตกกังวลที่มีต่อ
กำรเรียนภำษำญี่ปุ่นตำมปัจจัยต่ำง ๆ ออกเป็น 5 ระดับ คือ ไม่รู้สึกอะไร ติดใจเล็กน้อย ไม่
พอใจเล็กน้อย ไม่พอใจมำก ไม่พอใจมำกที่สุด  
 
ตำรำงที่ 5 ระดับอันตรภำคขั้นระดับควำมไม่พอใจ 

ค่าเฉลี่ย ระดับความวิตกกังวล 
1.00-1.80 ไม่รูส้ึกอะไร 
1.81-2.60 ติดใจเล็กน้อย 
2.61-3.40 ไม่พอใจเล็กน้อย 
3.41-4.20 
4.21-5.00 

ไม่พอใจมำก 
ไม่พอใจมำกท่ีสดุ 

  
 ผลจำกกำรแปรควำมหมำยของระดับควำมไม่พอใจพบว่ำไม่มีสถำนกำรณ์ใดที่นิสิต
ไม่รู้สึกอะไรสถำนกำรณ์ที่นิสิตติดใจเล็กน้อย 4 สถำนกำรณ์ สถำนกำรณ์ที่นิสิตไม่พอใจ
เล็กน้อย 5 สถำนกำรณ์ สถำนกำรณ์ที่นิสิตไม่พอใจมำก 5 สถำนกำรณ์โดยไม่ปรำกฏ
สถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด งำนวิจัยนี้ต้องกำรวิเครำะห์ควำมต่ำงของกำร
เลือกใช้กลวิธีและกำรศึกษำกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์จึงเลือกเฉพำะสถำนกำรณ์ที่
มีระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 3 สถำนกำรณ์ มำเปรียบเทียบกับสถำนกำรณ์ที่มีระดับ
ควำมไม่พอใจน้อยที่สุด 3 สถำนกำรณ์ ส่วนกลวิธีกำรแสดงควำมไม่พอใจที่ใช้ในงำนวิจัยนี้
คือ กลวิธีกำรแสดงควำมไม่พอใจของ ソムチャナキット（2013) โดยเพ่ิมกลวิธีย่อย Fk. 
กำรใช้ค ำเสริมที่มีควำมหมำยไม่ชัดแจ้ง  
 
ตำรำงที่ 6  ผลกำรแปรควำมหมำยของระดับควำมไม่พอใจทั้ง 14 สถำนกำรณ์ 

สถำนกำรณ ์ ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับควำมไม่พอใจ 
สถำนกำรณ์ที่1 2.51 1.09 ติดใจเล็กน้อย 
สถำนกำรณ์ที่2 2.85 1.15 ไม่พอใจเล็กน้อย 
สถำนกำรณ์ที่3 3.26 1.24 ไม่พอใจเล็กน้อย 
สถำนกำรณ์ที่4 3.82 1.26 ไม่พอใจมำก 
สถำนกำรณ์ที่5 3.32 1.14 ไม่พอใจเล็กน้อย 
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สถำนกำรณ ์ ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับควำมไม่พอใจ 
สถำนกำรณ์ที่6 1.82 0.96 ติดใจเล็กน้อย 
สถำนกำรณ์ที่7 2.40 1.18 ติดใจเล็กน้อย 
สถำนกำรณ์ที่8 2.89 1.20 ไม่พอใจเล็กน้อย 
สถำนกำรณ์ที่9 3.91 0.96 ไม่พอใจมำก 
สถำนกำรณ์ที่10 3.46 1.08 ไม่พอใจมำก 
สถำนกำรณ์ที่11 3.09 1.34 ไม่พอใจเล็กน้อย 
สถำนกำรณ์ที่12 3.46 1.21 ไม่พอใจมำก 
สถำนกำรณ์ที่13 2.11 1.21 ติดใจเล็กน้อย 
สถำนกำรณ์ที่14 3.80 1.04 ไม่พอใจมำก 

 

6. ผลการวิจัย 
 6.1 เปรียบเทียบการเลือกแสดงความไม่พอใจในสถานการณ์ที่มีระดับความไม่
พอใจน้อยและไม่พอใจมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที ่12 กำรเลือกแสดงถ้อยค ำในสถำนกำรณ ์ แผนภำพท่ี 23 กำรเลือกแสดงถ้อยค ำในสถำนกำรณ ์
ที่มีระดับควำมไม่พอใจน้อยที่สุด 3 อันดับ ที่มรีะดับควำมไม่พอใจมำกทีส่ดุ 3 อันดับ 
 

                                                           
2 สถำนกำรณ์ที ่13 และ 7  มีผู้ไมต่อบแบบสอบถำมในส่วนของระดบัควำมไม่พอใจจ ำนวน 2 คน และ 
1 คน ตำมล ำดับ 
3 สถำนกำรณ์ที ่9 มีผู้ไมต่อบแบบสอบถำมในส่วนของระดับควำมไมพ่อใจจ ำนวน 2 คน สถำนกำรณ์ที ่4 
มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถำมในส่วนของระดับควำมไม่พอใจจ ำนวน 1 คนและสถำนกำรณ์ที่ 14 มีผู้ไมต่อบ
แบบสอบถำมในส่วนของระดับควำมไม่พอใจจ ำนวน 2 คน 
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 ในสถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจระดับน้อยที่สุด 3 สถำนกำรณ์ ได้แก่ 
สถำนกำรณ์ที่ 6 หัวหน้ำที่สนิทสนมด้วย มอบหมำยงำนด่วนให้ท ำโดยก ำหนดส่งภำยใน
วันรุ่งขึ้น (x̄ 1.82) สถำนกำรณ์ที่ 13 ญำติผู้น้องยกเลิกนัดติวหนังสือสอบเข้ำมหำวิทยำลัย
ในวันนัดเพ่ือไปเที่ยวกับเพ่ือน ( x̄  2.11) และสถำนกำรณ์ที่ 7 หัวหน้ำที่ไม่ค่อยสนิทด้วย 
มอบหมำยงำนด่วนให้ท ำโดยก ำหนดส่งภำยในวันรุ่งขึ้น ( x̄  2.40)  โดยสถำนกำรณ์ที่ 6 ซึ่ง
เป็นสถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจน้อยที่สุดจำกทั้ง 14 สถำนกำรณ์นิสิตเลือกที่จะ
แสดงควำมไม่พอใจเป็นถ้อยค ำ 55 คน (78.57%) และเลือกท่ีจะไม่แสดงควำมไม่พอใจเป็น
ถ้อยค ำ 15 คน (21.43%) อัตรำส่วนแตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัด เมื่อพิจำรณำจำกประโยค
ที่นิสิตเขียนตอบในแบบทดสอบชนิดเติมเต็มบทสนทนำแล้ว ข้อควำมที่ปรำกฎส่วนใหญ่
เป็นกำรตอบรับค ำสั่งของหัวหน้ำซ่ึงมีอ ำนำจทำงหน้ำที่กำรงำนมำกกว่ำ สถำนกำรณ์เช่นนี้
ถึงแม้จะเกี่ยวข้องกับข้อจ ำกัดทำงด้ำนเวลำ แต่ก็ยังไม่ได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงเป็น
รูปธรรม นิสิตจึงเลือกท่ีจะพูดตอบรับและแสดงควำมตั้งใจ 
 ในสถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจระดับมำกที่สุด 3 สถำนกำรณ์ ได้แก่ 
สถำนกำรณ์ที่ 9 เพ่ือนไม่ค่อยสนิทยืมเงินไปนำนหลำยเดือนแล้ว บ่ำยเบี่ยงที่จะคืนเงิน ( x̄ 

3.91) สถำนกำรณ์ที่ 4 คุณลุงซึ่งเป็นญำติแต่ไม่ค่อยสนิทยืมรถยนต์ส่วนตัวและน ำไปเฉี่ยว
ชน แต่ปฏิเสธที่จะให้เงินหรือซ่อมแซมให้ (x̄  3.82) และสถำนกำรณ์ที่ 14 เด็กผู้หญิงวัยรุ่น
อำยุน้อยกว่ำคนหนึ่งแซงแถวข้ำงหน้ำระหว่ำงต่อแถวซื้อตั๋วภำพยนตร์ ( x̄  3.80) 
สถำนกำรณ์ท่ี 9 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุดจำกท้ัง 14 สถำนกำรณ์ 
นิสิตเลือกที่จะแสดงควำมไม่พอใจเป็นถ้อยค ำ 52 คน (76.47%) และเลือกที่จะไม่แสดง
ควำมไม่พอใจเป็นถ้อยค ำ 16 คน (23.53%) มีควำมต่ำงค่อนข้ำงมำก  
 6.2 การเลือกใช้กลวิธีในการแสดงความไม่พอใจในสถานการณ์ที่มีระดับความ
ไม่พอใจน้อยเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น 
 จำกกำรวิเครำะห์ควำมถี่ของกำรใช้กลวิธีโดยกำรนับควำมหมำยของข้อควำมย่อย
(Semantic Formulas) ซึ่งปรำกฏในแบบทดสอบชนิดเติมเต็มบทสนทนำ (DCT) พบว่ำ
กลวิธีที่ปรำกฏเมื่อแสดงควำมไม่พอใจเป็นถ้อยค ำทั้งภำษำไทยและภำษำญี่ปุ่นใน
สถำนกำรณ์ท่ีมีระดับควำมไม่พอใจน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่กลวิธี Eb. กำรเรียกร้องให้ 
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ปรับปรุง  Eea. กำรบริภำษโดยใช้ค ำถำมเชิงส ำนวนโวหำร4 Eeb. กำรบริภำษโดยกำรแสดง
ควำมคิดของผู้บริภำษ และกลวิธี Fk. กำรใช้ค ำเสริมที่มีควำมหมำยไม่ชัดแจ้ง5 ซึ่งเป็น 4 
กลวิธี ปรำกฏกำรใช้ในทั้ง 3 สถำนกำรณ์6 ส่วนกลวิธีที่ไม่ปรำกฏในทั้ง 3 สถำนกำรณ์ คือ 
Ea. กำรถำมเหตุผล Ec. กำรขอชดใช้ สิ่งตอบแทน และ Eec-3. กำรบริภำษโดยใช้ค ำหยำบ 
ค ำผรุสวำท   
 
ตำรำงที่ 7 ควำมถี่ของกำรใช้กลวิธีในกำรแสดงควำมไม่พอใจในสถำนกำรณ์ที่ 6  

ที่ ภำษำไทย ภำษำญี่ปุ่น 
กลวิธ ี จ ำนวน

ข้อควำม
ย่อย 

กลวิธ ี จ ำนวน
ข้อควำม

ย่อย 
1. Eeb. กำรบริภำษโดยกำรแสดงควำมคิด

ของผู้บริภำษ 
5 Eeb. กำรบริภำษโดยกำรแสดง

ควำมคิดของผู้บริภำษ 
5 

2. Fk. กำรใช้ค ำเสริมที่มีควำมหมำยไม่ชัด
แจ้ง 

4 Fk. กำรใช้ค ำเสริมที่มีควำมหมำยไม่ชัด
แจ้ง 

4 

3. Eb.  กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง 3 
 

Eb.  กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง 1 
Eea. กำรบริภำษโดยใช้ค ำถำมเชิง
ส ำนวนโวหำร 

1 

Eec-1. กำรบริภำษโดยใช้ค ำเสริมที่มี
ควำมหมำยเชิงลบ 

1 

 

 จำกตำรำงที่ 7 สถำนกำรณ์ที่ 6 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจน้อย
ที่สุด กลวิธีที่ปรำกฏมำกที่สุด 3 อันดับในภำษำไทยและภำษำญี่ปุ่นเป็นกลวิธีเดียวกัน แต่
จะปรำกฏกลวิธีกำรบริภำษโดยใช้ค ำถำมเชิงส ำนวนโวหำรและกลวิธีกำรบริภำษโดยใช้ค ำ
เสริมที่มีควำมหมำยเชิงลบเพ่ิมขึ้นมำในภำษำญี่ปุ่น เมื่อพิจำรณำจำกรำยละเอียดของ
สถำนกำรณ์แล้วผู้ฟังคือหัวหน้ำงำนซึ่งมีอ ำนำจมำกกว่ำทั้งในมิติของต ำแหน่งหน้ำที่และ
อำยุ กลวิธีที่ใช้จึงเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นและควำมรู้สึกของตนเอง รวมถึงกำรเรียกร้อง
บำงอย่ำงเท่ำนั้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อหน้ำที่กำรงำน และรักษำหน้ำทั้งของผู้พูดและผู้ฟัง 

                                                           
4 สถำนกำรณ์ที ่13 ในภำษำไทยปรำกฏกำรใช้เป็นล ำดับที่ 5 จ ำนวน 3 ข้อควำมย่อย และในภำษำญีปุ่น่
ปรำกฏกำรใช้เป็นล ำดับที่ 4  จ ำนวน 2 ข้อควำมย่อย 
5 สถำนกำรณ์ที ่13 ทั้งในภำษำไทยและภำษำญี่ปุ่นปรำกฏกำรใช้เปน็ล ำดับท่ี 4  (ภำษำไทย จ ำนวน 3 
ข้อควำมย่อยและภำษำญี่ปุ่น จ ำนวน 2 ข้อควำมย่อย) 
6 สถำนกำรณ์ที ่6 สถำนกำรณ์ที่ 13 และสถำนกำรณ์ที่ 7 เรียงตำมล ำดับสถำนกำรณ์ที่มรีะดับควำมไม่
พอใจน้อยท่ีสุด 3 ล ำดับ 
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ตำรำงที่ 8 ควำมถี่ของกำรใช้กลวิธีในกำรแสดงควำมไม่พอใจในสถำนกำรณ์ที่ 13  
ที่ ภำษำไทย ภำษำญี่ปุ่น 

กลวิธ ี จ ำนวน
ข้อควำม

ย่อย 

กลวิธ ี จ ำนวน
ข้อควำม

ย่อย 
1. Eb.  กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง 8 Ed.  กำรขู ่คุกคำม ตักเตือน 5 
2. Ff. กำรประชด กำรใช้ส ำนวนตลก

ขบขัน 
7 Eeb. กำรบริภำษโดยกำรแสดง

ควำมคิดของผู้บริภำษ 
4 

3. Ed.  กำรขู ่คุกคำม ตักเตือน 6 Eb.  กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง 3 
Eeb. กำรบริภำษโดยกำรแสดงควำมคิด
ของผู้บริภำษ 

6 

 

ส่วนสถำนกำรณ์ที่ 13 ผู้ฟังคือญำติผู้น้องที่มีควำมสนิทสนม ผู้พูดรู้สึกมีอ ำนำจ
มำกกว่ำผู้ฟังทั้งในมิติของเครือญำติและอำยุ จึงปรำกฏกำรใช้กลวิธี Ed. กำรขู่และตักเตือน 
และ Ff.กำรประชด ซึ่งไม่ปรำกฏในสถำนกำรณ์ที่ 6 ส ำหรับในภำษำไทยปรำกฏกำรใช้
กลวิธี Eb.  กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง มำกที่สุดแต่ในภำษำญี่ปุ่นกลับปรำกฎกำรใช้กลวิธี 
Ed.  กำรขู่ คุกคำม ตักเตือน มำกที่สุด  

ตำรำงที่ 9 ควำมถี่ของกำรใช้กลวิธีในกำรแสดงควำมไม่พอใจในสถำนกำรณ์ที่ 7  
ที่ ภำษำไทย ภำษำญี่ปุ่น 

กลวิธ ี จ ำนวน
ข้อควำม

ย่อย 

กลวิธ ี จ ำนวน
ข้อควำม

ย่อย 
1. Eeb. กำรบริภำษโดยกำรแสดงควำมคิด

ของผู้บริภำษ 
6 Eeb. กำรบริภำษโดยกำรแสดง

ควำมคิดของผู้บริภำษ 
6 

Fk. กำรใช้ค ำเสริมที่มีควำมหมำยไม่ชัด
แจ้ง 

6 

2. Eea. กำรบริภำษโดยใช้ค ำถำมเชิง
ส ำนวนโวหำร 

5 Fk. กำรใช้ค ำเสริมที่มีควำมหมำยไม่ชัด
แจ้ง 

5 

3. Eb.  กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง 1 Eea. กำรบริภำษโดยใช้ค ำถำมเชิง
ส ำนวนโวหำร 

4 

 
ส ำหรับสถำนกำรณ์ที่ 7 ซึ่งผู้ฟังเป็นหัวหน้ำมีอ ำนำจมำกกว่ำผู้พูดเช่นเดียวกับ

สถำนกำรณ์ท่ี 6 แต่ไม่ค่อยสนิทสนมด้วยนั้นกลวิธีที่ปรำกฎกำรใช้มำกที่สุดได้แก่ Eeb. กำร
บริภำษโดยกำรแสดงควำมคิดของผู้บริภำษ และ Fk. กำรใช้ค ำเสริมที่มีควำมหมำยไม่ชัด
แจ้ง ตำมล ำดับทั้งในภำษำไทยและภำษำญี่ปุ่นเช่นเดียวกับสถำนกำรณ์ที่ 6 อย่ำงไรก็ตำม  



85

การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการแสดงความไม่พอใจของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย  

 
 

ในสถำนกำรณ์ที่ 47 นิสิตมีแนวโน้มจะใช้กลวิธี Eea. กำรบริภำษโดยใช้ค ำถำมเชิงส ำนวน
โวหำรเพื่อแสดงควำมรู้สึกไม่พอใจมำกกว่ำในสถำนกำรณ์ท่ี 6 
 6.3 การเลือกใช้กลวิธีในการแสดงความไม่พอใจในสถานการณ์ที่มีระดับความ
ไม่พอใจมากเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น 
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจมำกที่สุด 3 อันดับ 
พบว่ำปรำกฏกำรใช้กลวิธีกำรแสดงควำมไม่พอใจทุกกลวิธี7 มีเพียง Eec-3. กำรบริภำษโดย
ใช้ค ำหยำบ ค ำผรุสวำท  ซึ่งเป็นกลวิธีที่ไม่ปรำกฎทั้งใน 3 สถำนกำรณ์เช่นเดียวกับ
สถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจน้อย แสดงให้เห็นว่ำถึงแม้จะเป็นสถำนกำรณ์ที่มีระดับ
ควำมไม่พอใจมำก นิสิตจะไม่เลือกใช้กลวิธีกำรใช้ค ำหยำบ ค ำผรุสวำท ค ำต้องห้ำม ซึ่ง
คุกคำมหน้ำทั้งของผู้พูดและผู้ฟัง  
 
ตารางที่ 10 ความถ่ีของการใช้กลวิธีในการแสดงความไมพ่อใจในสถานการณ์ที่ 9 

ที่ ภำษำไทย ภำษำญี่ปุ่น 
กลวิธ ี จ ำนวน

ข้อควำม
ย่อย 

กลวิธ ี จ ำนวน
ข้อควำม

ย่อย 
1. Eb.  กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง 35 Eb.  กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง 27 
2. Eeb. กำรบริภำษโดยกำรแสดงควำมคิด

ของผู้บริภำษ 
30 Eeb. กำรบริภำษโดยกำรแสดง

ควำมคิดของผู้บริภำษ 
10 

3. Eea. กำรบริภำษโดยใช้ค ำถำมเชิง
ส ำนวนโวหำร 

11 Eea. กำรบริภำษโดยใช้ค ำถำมเชิง
ส ำนวนโวหำร 

6 

 
ผู้ฟังในสถำนกำรณ์ที่ 9 ซึ่งเป็นเป้ำหมำยของกำรแสดงควำมไม่พอใจ คือเพ่ือนไม่

สนิท ทั้งอ ำนำจและอำยุอยู่ในระดับที่เท่ำกัน ค่ำน้ ำหนักควำมผิดเกี่ยวกับเรื่องเงิน ซึ่งผู้พูด
ได้รับควำมเดือดร้อนและควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของคู่สนทนำ ดังนั้นผู้พูดจึงรู้สึกมี
สิทธิ์ที่จะแสดงควำมไม่พอใจได้มำก กลวิธีที่ปรำกฏมำกที่สุด คือ Eb.  กำรเรียกร้องให้
ปรับปรุง คือกำรที่ผู้พูดซึ่งอยู่ในฐำนะ “เจ้ำหนี้”8 เรียกร้องให้ผู้ฟังซึ่งเป็น “ลูกหนี้”ปรับปรุง
และแก้ไขควำมประพฤติ คือกำรคืนเงินที่ยืมไปและมีกำรบ่ำยเบี่ยงที่จะคืนเงินหลำยครั้ง 

 

                                                           
7 ตำรำงที ่10, 11 และ 12 น ำเสนอเฉพำะกลวิธีที่ปรำกฏควำมถี่กำรใช้มำกที่สุด 3 อันดับของแต่ละใน
สถำนกำรณ์เท่ำนั้น 
8 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง “เจ้ำหนี้-ลกูหนี”้ ในกรณีที่ไมเ่ป็นทำงกำร งำนวิจัยนี้ไม่ถือเป็นตัวแปรทำงด้ำน
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงอ ำนำจ แต่จะน ำมำวิเครำะหผ์ลร่วมกับกำรปรำกฏใช้กลวิธี 
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ตำรำงที่ 11 ควำมถ่ีของกำรใช้กลวิธีในกำรแสดงควำมไม่พอใจในสถำนกำรณ์ที่ 4  

ที่ ภำษำไทย ภำษำญี่ปุ่น 
กลวิธ ี จ ำนวน

ข้อควำม
ย่อย 

กลวิธ ี จ ำนวน
ข้อควำม

ย่อย 
1. Eb.  กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง 12 Eeb. กำรบริภำษโดยกำรแสดง

ควำมคิดของผู้บริภำษ 
6 

2. Eea. กำรบริภำษโดยใช้ค ำถำมเชิง
ส ำนวนโวหำร 

8 Eea. กำรบริภำษโดยใช้ค ำถำมเชิง
ส ำนวนโวหำร 

5 

3. Eeb. กำรบริภำษโดยกำรแสดงควำมคิด
ของผู้บริภำษ 

7 Eb.  กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง 4 

 
สถำนกำรณ์ท่ี 4 ผู้ฟังคือ ญำติทีไ่มม่ีควำมสนิทสนมด้วย ค่ำน้ ำหนักควำมผิดคือกำร

ท ำรถยนต์ของผู้พูดเสียหำยซึ่งก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับผู้พูดโดยตรงทั้งเรื่องเงินที่จะต้อง
เสียเพ่ือซ่อมแซม และได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรกระท ำ กลวิธีที่ปรำกฏในภำษำไทยและ
ภำษำญี่ปุ่นมำกที่สุด 3 อันดับเป็นกลวิธีเดียวกันแต่ต่ำงกันที่ล ำดับ ในขณะที่ในภำษำไทย
นิสิตเลือกใช้กลวิธี Eb. กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง แต่ในภำษำญี่ปุ่นกลวิธี Eeb. กำรบริภำษ
โดยกำรแสดงควำมคิดของผู้บริภำษกลับเป็นกลวิธีที่ปรำกฏกำรใช้มำกที่ สุด แต่เมื่อ
พิจำรณำจำกจ ำนวนข้อควำมย่อยที่ปรำกฎในข้อมูลภำษำญี่ปุ่นแล้วโดยรวมไม่ค่อยมีควำม
ต่ำงระหว่ำงอันดับ 

 
ตำรำงที่ 12 ควำมถ่ีของกำรใช้กลวิธีในกำรแสดงควำมไม่พอใจในสถำนกำรณ์ที่ 14  

ที่ ภำษำไทย ภำษำญี่ปุ่น 
กลวิธ ี จ ำนวน

ข้อควำมย่อย 
กลวิธ ี จ ำนวนขอ้ควำม

ย่อย 

1. Fk. กำรใช้ค ำเสริมที่มี
ควำมหมำยไม่ชัดแจ้ง 

25 Fk. กำรใช้ค ำเสริมที่มี
ควำมหมำยไม่ชัดแจ้ง 

12 

Eb.  กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง 12 
2. Eb.  กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง 24 Eeb. กำรบริภำษโดยกำรแสดง

ควำมคิดของผู้บริภำษ 
6 

3. Eeb. กำรบริภำษโดยกำร
แสดงควำมคิดของผู้บริภำษ 

13 Eec-1. กำรบริภำษโดยใช้ค ำ
เสริมที่มีควำมหมำยเชิงลบ 

4 

Eec-2. กำรบริภำษโดยใช้ค ำที่
มีควำมหมำยเชิงลบ 

4 
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ส ำหรับสถำนกำรณ์ที่ 14 ผู้ฟังเป็นผู้ที่มีอำยุน้อยกว่ำและเป็นคนไม่รู้จัก เป็น
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในที่สำธำรณะ กลวิธีที่ใช้มำกที่สุดทั้งในภำษำไทยและภำษำญี่ปุ่นคือ Fk. 
กำรใช้ค ำเสริมที่มีควำมหมำยไม่ชัดแจ้ง กำรใช้ค ำขอโทษก่อนถ้อยค ำแสดงควำมไม่พอใจ
เพ่ือรักษำหน้ำของคู่สนทนำ  ซึ่งถือเป็นกำรแสดงควำมไม่พอใจในขณะเดียวกันก็สำมำรถที่
จะแสดงถึงมำรยำททำงสังคมถึงแม้ผู้ฟังจะเป็นผู้ที่ มีอำยุน้อยกว่ำก็ตำม นอกจำกนี้ใน
ภำษำญี่ปุ่นยังปรำกฏกำรเรียกร้องให้ปรับปรุงพฤติกรรมหรือแก้ไขผลของกำรกระท ำนั้น 
โดยใช้รูปประโยคขอร้องและค ำสั่งตำมกลวิธี Eb.กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง มำกที่สุดร่วมกับ
กลวิธี  Fk. กำรใช้ค ำเสริมที่มีควำมหมำยไม่ชัดแจ้ง อีกด้วย 
 6.4 การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการแสดงความไม่พอใจที่ปรากฏใน
สถานการณ์ที่มีความไม่พอใจในระดับน้อย 

กำรพิจำรณำกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์จะพิจำรณำกลไกและหน้ำที่ของ
ข้อควำมย่อยทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์เป็นส ำคัญ ถึงแม้ในข้อควำมย่อยจะมีข้อผิดพลำดทำง
ไวยำกรณ์ก็ตำม โดยข้อมูลจะแสดงแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กำรถ่ำยโอนทำงบวก (PT) กำรถ่ำย
โอนทำงลบ  (NT) กำรถ่ำยโอนเ พ่ือกำรหลีกเลี่ ยงข้อผิดพลำด 9 (AV) และไม่ตอบ
แบบสอบถำม จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำสถำนกำรณ์ที่ 6, 13 และ 7 มีกำรถ่ำยโอนทำงบวก
มำกที่สุด (10 (76.92%), 16 (50.00%), 14 (77.78%) ตำมล ำดับ) และปรำกฏกำรถ่ำย
โอนทำงลบน้อย (1 (7.69%), 1 (3.13%), 2 (11.11%) ) แสดงให้เห็นว่ำผู้เรียนภำษำญี่ปุ่น
ชั้นต้นแสดงควำมไม่พอใจเป็นภำษำญี่ปุ่นโดยใช้รูปประโยคพ้ืนฐำน เช่น ประโยคควำมเดียว 
ประโยคขอร้อง ประโยคค ำสั่ง ได้โดยไม่เกิดกำรสื่อสำรที่ผิดพลำด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9  กำรถ่ำยโอนเพื่อกำรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลำด (avoidance) เป็น 1 ใน 4 ประเภทกำรถ่ำยโอนทำงภำษำ
ตำมกำรจ ำแนกของ Ellis (1994) เกิดจำกกำรทีผู่้เรียนปรับเปลีย่นรปูแบบของวัจนกรรมเพื่อหลีกเลีย่ง
กำรเกิดข้อผดิพลำด เช่น หลีกเลี่ยงกำรใช้ประโยคที่มโีครงสร้ำงซับซอ้น 
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ตำรำงที่ 13 ควำมถ่ีของกำรใช้กลวิธีในกำรแสดงควำมไม่พอใจในสถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่
พอใจในระดับน้อย 

สถำนกำรณ์ จ ำนวนขอ้ควำมย่อย 
กำรถ่ำยโอน
ทำงบวก (PT) 

กำรถ่ำยโอน
ทำงลบ (NT) 

กำรหลีกเล่ียง 
(AV) 

ไม่ตอบ
แบบสอบถำม10 

สถำนกำรณ์ที่ 6 13(100.00%) 
10(76.92%) 1(7.69%) - 2(15.38%) 

สถำนกำรณ์ที่ 13 32(100.00%) 
16(50.00%) 1(3.13%) 7(21.88%) 8(25.00%) 

สถำนกำรณ์ที่ 7 18(100.00%) 
14(77.78%) 2(11.11%) 1(5.56%) 1(5.56%) 

 
ตัวอย่าง 
(สถำนกำรณ์ที่6) 

(1) TH: ขอโทษนะคะ งำนนี้กย็ุ่งเหมือนกัน ให้คนอื่นท ำได้ไหมคะ 
JP:  ちょっと、この仕事もいそぎなんですよ。すみませんがほかの人をおねがいす
るできませんか。 
              NT                                         PT                                                                                    PT 

           →  ちょっと、すみません。この仕事も急ぎなんですよ。大変申し訳ありませんが、
他の人にお願いできませんか？ 
 
 
(สถำนกำรณ์ที1่3) 

(2) TH: โอเค แต่ทีหลังโทรมำบอกพีก่่อนนะจ๊ะ บะบำย 
JP: はい、たいじょふ でも 私におでわで かげて ください。 
                 NT                                                               PT                                                             AV 

           →  O.Kです。でも、先に私に電話で連絡してくださいね。バイバーイ。 
(สถำนกำรณ์ที7่) 

(3)   TH: งำนอะไรคะ เยอะหรือเปล่ำ ส่งภำยในพรุ่งนี้เลยเหรอ 
JP: しごとをなんですか、おおいですか、 あしたまでにおくりますか。 
                 NT                                        NT                      AV 

           →  何の仕事ですか。大変ですか。明日までに提出しなければなりませんか？ 

 

จำกข้อมูลสถำนกำรณ์ที่ 6,1311 และ 7 พบข้อควำมย่อยกำรขอโทษซึ่งเป็นกลวิธี 
Fk. กำรใช้ค ำเสริมที่มีควำมหมำยไม่ชัดแจ้ง เป็นกำรเกริ่นน ำเพ่ือน ำเข้ำสู่ประเด็นและยังท ำ

                                                           
10 ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ข้อมูลไม่ครบทั้ง 2 ภำษำจึงไม่สำมำรถวิเครำะห์กำรถ่ำยโอนได้ จดัเป็น 
missing data 
11 สถำนกำรณ์ที ่13 ทั้งในภำษำไทยและภำษำญี่ปุ่นปรำกฏกำรใช้กลวิธี Fk. กำรใช้ค ำเสริมที่มีควำมหมำย
ไม่ชัดแจ้งเป็นล ำดับที ่4 (ภำษำไทย จ ำนวน 3 ข้อควำมย่อยและภำษำญี่ปุ่น จ ำนวน 2 ข้อควำมย่อย) 
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หน้ำที่แสดงควำมสุภำพได้เช่นเดียวกันทั้งในภำษำไทยและภำษำญี่ปุ่น แต่จำกตัวอย่ำง (1) 
ในสถำนกำรณ์ ที่ 6 ในภำษำไทยนิสิตใช้ค ำขอโทษขึ้นต้นประโยค แต่ในภำษำญี่ปุ่นกลับใช้
ค ำว่ำ「ちょっと」ซึ่งโดยรูปค ำหมำยควำมว่ำ “เล็กน้อย” แต่เมื่อใช้ค ำนี้ในภำษำญี่ปุ่น
โดดๆ แล้วจะสำมำรถท ำหน้ำที่เป็นค ำเสริมแสดงควำมไม่พอใจได้ตำมกลวิธี Eec-1. กำร
บริภำษโดยใช้ค ำเสริมที่มีควำมหมำยเชิงลบได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องระวังและใส่ใจ ส่วนใน
สถำนกำรณ์ท่ี 7 จะพบกำรถ่ำยโอนทำงลบโดยนิสิตใช้กำรเรียงล ำดับค ำและค ำศัพท์ตรงกับ
ภำษำแม่ แต่เมื่อพูดเป็นภำษำญี่ปุ่นแล้วจะเป็นกำรถำมที่ไม่เหมำะสมหรือไม่สอดคล้องกับ
บริบทได้เช่น “งำนอะไรคะ เยอะหรือเปล่ำ”「しごとをなんですか」ซึ่งควรจะถำมว่ำ
「何の仕事ですか」จะเหมำะสมกว่ำ เป็นต้น 
 6.5 การถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการแสดงความไม่พอใจที่ปรากฏใน
สถานการณ์ที่มีความไม่พอใจในระดับมาก 
 จำกตำรำงท่ี 14 พบว่ำสถำนกำรณ์ที่ 9, 4 และ 14 นิสิตไม่ตอบแบบสอบถำม
ค่อนข้ำงสูง คือ (38 (44.19%), 19 (44.19%), 34 (44.16%)  หำกพิจำรณำเฉพำะกำรถ่ำย
โอนทำงภำษำ ปรำกฏกำรถ่ำยโอนทำงบวกมำกที่สุด (36 (41.86%), 19 (44.18%), 30 
(38.96%) ตำมล ำดับ) และปรำกฏกำรถ่ำยโอนทำงลบค่อนข้ำงน้อย (3 (3.49%), 1 
(2.33%), 9 (11.69%) ) เช่นเดียวกับสถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่พอใจระดับน้อย  
 
ตำรำงที่ 14 ควำมถ่ีของกำรใช้กลวิธีในกำรแสดงควำมไม่พอใจในสถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่
พอใจในระดับมำก 

สถำนกำรณ์ จ ำนวนขอ้ควำมย่อย 
กำรถ่ำยโอน
ทำงบวก (PT) 

กำรถ่ำยโอน
ทำงลบ (NT) 

กำรหลีกเล่ียง 
(AV) 

ไม่ตอบแบบสอบถำม 

สถำนกำรณ์ที่ 9 86(100.00%) 
36(41.86%)  36(41.86%)  

สถำนกำรณ์ที่ 4 43(100.00%) 
19(44.18%)  19(44.18%)  

สถำนกำรณ์ที่ 14 77(100.00%) 
30(38.96%)  30(38.96%)  
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    ตัวอยา่ง 

   (สถำนกำรณ์ที่ 9) 
(4) TH: อือ! มีเม่ือไหร่ อยำ่ลืมละกัน 

JP:  ええ、いつお金があったらわすれるな！           
            PT                              NT 

           →  ええ、お金があったら返すのを忘れないでね。 
(5)   TH: รีบหน่อยนะ 

JP:  はやいですね。           
                    AV 

           →  早く返してね。 
   (สถำนกำรณ์ที่ 4) 
       (6)   TH: น่ำเบื่อ! 

JP:  つまらない！           
             NT 

           →  もう、こんなこと懲り懲りだ。 
   (สถำนกำรณ์ที่14) 
       (7)   TH: ขอโทษนะคะ คุณแซงคิว กรุณำมีมรรยำทด้วย 

JP:  ねね！          ていねいがあってください。 
              NT                          AV                                               NT 

           →  すみません、順番は？順番は守ってください。 
 
 

ในสถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจมำก เมื่อนิสิตเลือกใช้กลวิธี Eb.  กำร
เรียกร้องให้ปรับปรุง เมื่อแทนด้วยรูปประโยคขอร้องและค ำสั่งในภำษำญี่ปุ่นแล้ว พบว่ำจะ
ยังคงมีควำมหมำยคงเดิมไม่เปล่ียนกลวิธี แต่จะพบกำรถ่ำยโอนทำงลบมำกขึ้นกว่ำใน
สถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจน้อย กล่ำวคือเมื่อนิสิตต้องกำรแสดงวัจนกรรมควำมไม่
พอใจและต้องกำรใช้ค ำแสดงควำมรู้สึกของตนในภำษำแม่เมื่อถ่ำยทอดเป็นภำษำญี่ปุ่นก็
น ำไปแทนตรงๆ ท ำให้เกิดภำษำญี่ปุ่นที่ไม่เป็นธรรมชำติเช่นตัวอย่ำงที่ (4) “มีเมื่อไหร่อย่ำ
ลืมละกัน” โดยใช้ 「いつ」แทนค ำว่ำ “เมื่อไหร่” ในภำษำไทย และตัวอย่ำงที่ (6) เมื่อ
นิสิตเลือกใช้ค ำว่ำ 「つまらない」เพ่ือแทนค ำว่ำ“น่ำเบื่อ” ในภำษำไทยแบบตรงตัว 
ถึงแม้ทั้งสองค ำจะสำมำรถใช้เป็นค ำแสดงควำมไม่พอใจได้แต่เมื่อพิจำรณำจำกควำมหมำย
ของทั้งสองค ำแล้วอำจมีควำมต่ำงในกำรใช้และเกิดควำมคลำดเคลื่อนในกำรสื่อสำรได้ หรือ
แม้แต่ตัวอย่ำงที่ (7) “กรุณำมีมรรยำทด้วย” นิสิตก็จะแทนทั้งนำมและกริยำตรงตัวเป็น 
「ていねいがあってください。」ซ่ึงหำกน ำไปพูดกับคนญี่ปุ่นอำจจะไม่เข้ำใจเนื่องจำก
ไมใ่ช่ภำษำญี่ปุ่นที่ถูกต้อง เป็นเพียงภำษำในระหว่ำง (interlanguage) ของผู้เรียน 
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7. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำกำรเลือกแสดงควำมไม่พอใจเป็นถ้อยค ำหรือกำรเลือกที่จะ
ไม่แสดงควำมไม่พอใจเป็นถ้อยค ำและกำรเลือกใช้กลวิธีในกำรแสดงควำมไม่พอใจของนิสิต
วิชำเอกภำษำญี่ปุ่นที่มีระดับควำมรู้ภำษำญี่ปุ่นชั้นต้นไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้ำนควำมสนิท
สนมกับคู่สนทนำสอดคล้องกับงำนวิจัยของรุ่งอรุณ (2549) แต่กำรเลือกใช้กลวิธีกำรแสดง
ควำมไม่พอใจจะขึ้นอยู่กับ รำยละเอียดด้ำนค่ำน้ ำหนักของควำมผิดมำกกว่ำระดับควำมไม่
พอใจของสถำนกำรณ์ ผลกำรศึกษำของรุ่งอรุณ (2549) ชี้ให้เห็นว่ำที่ผู้พูดได้รับควำม
เสียหำยอย่ำงเป็นรูปธรรม หรือกล่ำวได้ว่ำผู้ฟังเป็นคนที่ท ำให้ผู้พูดได้รับควำมเสียหำย เช่น 
ทรัพย์สิน เงินทอง และได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรกระท ำนั้น ผู้พูดมีแนวโน้มที่จะเลือก
แสดงควำมไม่พอใจเป็นถ้อยค ำและเลือกใช้กลวิธีที่หลำกหลำย  ตรงกันข้ำมกับสถำนกำรณ์
ที่ผู้พูดยังไม่ได้รับควำมเสียหำยหรือควำมเดือดร้อนชัดเจน กลวิธีที่ปรำกฏควำมถี่ในกำรใช้
มำกที่สุดในสถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจน้อยที่สุด 3 สถำนกำรณ์ได้แก่ Eeb. กำร
บริภำษโดยกำรแสดงควำมคิดของผู้บริภำษ ซึ่งเป็นกลวิธีที่ผู้พูดสำมำรถจะบอกกล่ำว ชี้แจง 
และอธิบำยถึงควำมเดือดร้อนของตน ผลของกำรกระท ำที่ไม่น่ำพึงประสงค์ของผู้ฟัง หรือ
แม้แต่กำรชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของผู้ฟังได้ ส่วนกลวีธีที่ไม่ปรำกฎกำรใช้เลยในงำนวิจัยนี้
คือ Eec-3. กำรบริภำษโดยใช้ค ำหยำบ ค ำผรุสวำท  สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ ソム

チャナキット(2013) ที่กล่ำวว่ำทั้งสองภำษำให้ควำมส ำคัญกับเรื่องทฤษฎีควำมสุภำพทำง
หน้ำ หลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำหยำบ หรือค ำต้องห้ำมที่เสี่ยงต่อกำรท ำลำยหน้ำของตนและคู่
สนทนำได้  

ส ำหรับกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ที่พบในครั้งนี้ ปรำกฎกำรถ่ำยโอน
ทำงบวกมำกกว่ำกำรถ่ำยโอนทำงลบทั้งในสถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจน้อยที่สุด
(สถำนกำรณ์ที่  6=10 (76.92%),  สถำนกำรณ์ที่  13=16(50.00%),  สถำนกำรณ์ที่  
7=14(77 .78%)) และสถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจมำกท่ีสุด  (สถำนกำรณ์ที่  
9=36(41.86%), สถำนกำรณ์ที่ 4=19(44.18%), สถำนกำรณ์ที่ 14=30(38.96%)) ส่วน
กำรถ่ำยโอนทำงลบปรำกฏในสัดส่วนที่น้อยกว่ำกำรถ่ำยโอนทำงบวกมำก กำรถ่ำยโอนทำง
ลบที่ผู้สอนควรให้ควำมใส่ใจใน 2 มิติได้แก่ 1) กำรใช้ภำษำญี่ปุ่นที่ถูกต้องตำมหลัก
ภำษำศำสตร์วัจนปฏิบัติ(pragmalinguistics) ได้แก่ กำรใช้ค ำคุณศัพท ์หรือค ำวิเศษณ์ ดังที่
ได้กล่ำวไว้ใน 6.4 ซึ่งผู้เรียนอำจจะคิดว่ำเป็นกำรแสดงสภำพหรือลักษณะของสิ่งๆ หนึ่ง
เท่ำนั้น เช่นค ำวิเศษณ์ 「ちょっと」สำมำรถท ำหน้ำที่ค ำที่มีควำมหมำยทำงลบเพ่ือแสดง
ควำมไม่พอใจได้หรือแม้แต่ค ำคุณศัพท์ 「つまらない」ซึ่งเป็นกำรใช้ที่ไม่เหมำะสมกับ
บริบทแต่นิสิตเลือกใช้เนื่องจำกแทนตรงตัวจำกภำษำไทย สิ่งเหล่ำนี้ ครูผู้สอนควรจะให้
ควำมรู้เกี่ยวกับด้ำนควำมหมำยและกำรน ำไปใช้ในระดับค ำให้เหมำะสมกับบริบทด้วย เมื่อ
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ผู้เรียนจดจ ำและน ำไปใช้ครั้งต่อไปก็สำมำรถแสดงวัจนกรรมได้อย่ำงถูกต้องตำมกลวิธี
เช่นเดียวกับเจ้ำของภำษำดังที่ Hisako(2001) ได้กล่ำวไว้ 2) กำรใช้ภำษำญี่ปุ่นที่ถูกต้อง
ตำมหลักวัจนปฏิบัติศำสตร์สังคม(sociopragmatics) เน้นสมรรถนะกำรใช้ภำษำญี่ปุ่นที่
เหมำะสมโดยค ำนึงถึงปัจจัยทำงสังคมระหว่ำงผู้พูดและคู่สนทนำ เช่น  ตัวอย่ำง (3) ใน 6.4 
หำกพิจำรณำตำมหลักวัจนปฏิบัติศำสตร์สังคมแล้วประโยค「何の仕事ですか」แม้จะ
ถูกต้องตำมหลักภำษำศำสตร์วัจนปฏิบัติแต่ก็อำจไม่เหมำะสมที่จะพูดกับคู่สนทนำซึ่งเป็น
เจ้ำนำยของตนในสังคมญี่ปุ่นเพรำะลูกน้องไม่ควรถำมถึงปริมำณงำนและชนิดงำนใน
ลักษณะแสดงควำมไม่พอใจ 

นอกจำกนี้จำกข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ยังพบกำรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลำดหรือกำรที่ผู้เรียน
ไม่มีควำมรู้ที่ เ พียงพอหรือไม่มีควำมมั่นใจในกำรใช้ค ำขยำย ค ำกริยำ ฯลฯ  ใน
ภำษำเป้ำหมำยก่อให้เกิดกำรหลีกเลี่ยงโดยกำรละ กำรตัดค ำเหล่ำนั้นท ำให้ท ำให้รูปประโยค
เปลี่ยนไป เช่น “รีบหน่อยนะ(はやいですね)” แทนที่จะเป็น 「早く返してね」ส่งผล
ให้เมื่อพิจำรณำจำกรูปประโยคแล้วท ำให้กลวิธีเปล่ียนจำก Eb.  กำรเรียกร้องให้ปรับปรุง 
ซ่ึงมีรูปประโยคเป็นค ำสั่งและขอร้องกลำยเป็น Eeb. กำรบริภำษโดยกำรแสดงควำมคิดของ
ผู้บริภำษ ซึ่งเป็นประโยคบอกเล่ำแสดงถึงควำมคิดของผู้พูดเท่ำนั้น ท ำให้เกิดกำรสื่อสำรที่
ผิดพลำดและไม่รำบรื่นได้ และจำกกำรที่นิสิตที่เว้นว่ำงไม่ตอบในส่วนของภำษำญี่ปุ่น ใน
สถำนกำรณ์ที่มีระดับควำมไม่พอใจมำกอนุมำนได้ว่ำเป็นเพรำะกลุ่มตัวอย่ำงคือผู้เรียน
ชั้นต้น จึงไม่มั่นใจหรือมีควำมควำมรู้ไม่เพียงพอที่จะตอบเป็นภำษำญี่ปุ่น หำกนิสิตเขียน
ตอบครบ อำจจะพบกำรถ่ำยโอนในประเภทต่ำง ๆ มำกกว่ำนี้ก็เป็นได้  
           งำนวิจัยน้ีเป็นกำรศึกษำเบื้องต้นกำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ในกำรแสดง
ควำมไม่พอใจ กับกลุ่มตัวอย่ำงเพียงกลุ่มเดียว  คือ กลุ่มผู้ เรียนภำษำญี่ปุ่น เป็น
ภำษำต่ำงประเทศชำวไทยระดับควำมสำมำรถทำงภำษำญ่ีปุ่นต่ ำ และวิเครำะห์ข้อมูล
ภำษำญี่ปุ่นร่วมกับอำจำรย์ชำวญี่ปุ่นจ ำนวน 1 คน อย่ำงไรก็ตำมหำกเก็บข้อมูลจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงเจ้ำของภำษำชำวญี่ปุ่นร่วมด้วยจะสำมำรถวิเครำะห์กำรถ่ำยโอนทำงวัจนปฏิบัติ
ศำสตร์ได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น รวมถึงกำรปรับลดจ ำนวนสถำนกำรณ์ให้น้อยลง มีเนื้อหำ
สถำนกำรณ์ที่กระชับถูกต้องเป็นธรรมชำติและก ำหนดค่ำน้ ำหนักควำมผิดให้มีทั้งมำกและ
น้อยจะได้ผลกำรศึกษำที่น่ำสนใจ ส่วนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพต้องค ำนึงถึงทั้ง หลัก
ภำษำศำสต ร์วั จนปฏิบัติ (pragmalinguistics )และหลักวั จนปฏิบัติ ศำสตร์ สั งคม
(sociopragmatics) 
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เสรีภาพและความเท่าเทียม 





  

 
 

ความเป็นแม่กับเสรีภาพของสตรีญี่ปุ่นในวรรณกรรมของ 
ท์ซุฌิมะยูโกะ เรื่อง โจจิ และ ฮิกะริโนะเรียวบุน 
ชยาพร ปรีชาปัญญา* 

 
บทคัดย่อ 

ผลงำนในยุคแรกของท์ซุฌิมะยูโกะ เรื่อง โจจิ『寵児』(1978) และ ฮิกะริโนะ
เรียวบุน 『光の領分』  (1979)  มุ่งน ำเสนอภำพของตัวละคร "แม่" ที่มีลักษณะแตกต่ำง
จำกควำมคำดหวังของสังคม  โดยตัวละคร "แม่" ของ ท์ซุฌิมะจะเป็นหญิงที่หย่ำขำดกับ
สำมี เลี้ยงลูกด้วยตนเองเพียงล ำพัง ใช้ชีวิตอย่ำงอิสระ และมีควำมปรำรถนำทำงเพศ ต่ำง
จำกภำพของแม่ที่ทุ่มเทแรงกำยแรงใจในกำรเลี้ยงลูกซึ่งเป็นภำพของแม่ในอุดมคติทั่วไป   

บทควำมวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำลักษณะควำมเป็นแม่ที่ปรำกฏในผลงำนทั้ง
สองเรื่องซึ่งน ำเสนอภำพ “แม่” ที่มีเสรีภำพทำงกำรใช้ชีวิตและควำมคิดเทียบเท่ำปัจเจก
บุคคลคนหนึ่งที่ไม่ได้ถูกจ ำกัดกำรใช้ชีวิตอยู่เพียงในกรอบของบุคคลในฐำนะที่เป็นแม่ที่
ทุ่มเทและมอบควำมรักให้กับลูกแต่เพียงอย่ำงเดียว  ซึ่งกำรศึกษำวรรณกรรมทั้งสองเรื่อง
จะท ำให้เข้ำใจลักษณะควำมเป็น “แม่” ในอีกรูปแบบหนึ่งของสังคมร่วมสมัยของประเทศ
ญี่ปุ่น  ผู้วิจัยจะศึกษำตัวละครเอก ซึ่งมีสถำนะเป็น “แม่” ที่ปรำกฏในเรื่องเพ่ือท ำควำม
เข้ำใจภำพของ “แม่”ที่ผู้เขียนต้องกำรน ำเสนอ ซึ่งผลกำรศึกษำจะพบว่ำผลงำนทั้งสองเรื่อง
ภำพของแม่จะถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ผ่ำนทั้งจำกทัศนคติของตนเองและตัวละครรอบข้ำงต่อ 
ควำมเป็นแม่และกำรใช้ชีวิตอย่ำงเสรี ว่ำเป็นผู้หญิงที่บกพร่องต่อหน้ำที่ควำมเป็นแม่ แต่สิ่ง
ที่แตกต่ำงออกไปคือเรื่อง โจจิ ตัวละคร “แม่” กลับล้มเหลวและไม่อำจจะต่อต้ำนกรอบ
แนวคิดหรือค่ำนิยมทำงสังคมได้ แต่ เรื่อง ฮิกะริโนะเรียวบุน ตัวละคร “แม่”ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรเลือกจะใช้ชีวิตในแบบของตนเองอย่ำงมีควำมสุข  
 
ค าส าคัญ : ท์ซุฌิมะยูโกะ สตรีญี่ปุ่น วรรณกรรม สังคมร่วมสมัย ญี่ปุ่น 
 

                                                           
* นิสิตระดับบณัฑติศึกษำช้ันปีท่ี 4 สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น ภำควิชำภำษำตะวันออก คณะอักษรศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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Motherhood and Japanese women's liberty in 
Tsushima Yūko's literary works: Chōji and Hikari no 
ryōbun 
Chayaporn Preechapanya* 

 
Abstract 
 Tsushima Yūko’s first period of literary works, which included Chōji 
(1978) and Hikari no ryōbun (1979), presented the “mother’s character” as a 
divorced woman, being a single mother, and different from the ideal of 
motherhood, for example having sexual desire and wanting a free life.  This 
article aims to analyze the mother as presented in the mother characters in 
both works. Both of them present the mother as having liberty in living and 
thinking and not being to limited in motherhood’s duty and facing with 
criticism.  
 Consequently, the characters, both the daughter and sister of 
protagonist in Chōji and the husband and supporting characters in Hikari no 
Ryōbun, are compared in terms of contemporary social ideology in Japan’ 
that is, a Japanese culture in which women are criticized and specified as 
good wives and intelligent mothers Hence the women that cannot express 
sentiment oppress their desire. This is the reason why Tsushima Yuko used 
her dream and imaginative reflection to describe the genuine desire of 
women.  However, a different point is the mother’s character in Chōji, where 
Kōko cannot struggle against social values; however, in Hikari no Ryōbun, the 
mother’s character succeeds in creating her own happiness.  
 
Keywords: Tsushima Yūko Japanese Women Literature Contemporary 
Societies Japan 
 
                                                           
* Graduate student, Japanese section, Eastern Language Department, Faculty of Arts 
Chulalongkorn University 
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ความเป็นแม่กับเสรีภาพของสตรีญี่ปุ่นในวรรณกรรมของท์ซุฌิมะยูโกะ  

 
 

1.บทน า 
ท์ซุฌิมะ ยูโกะเป็นบุตรสำวคนสุดท้องของดะสะอิ โอะซะมุ1 นักเขียนผู้มีชื่อเสียง

ของวงกำรวรรณกรรมญี่ปุ่น ดะสะอิผู้เป็นบิดำกระโดดน้ ำฆ่ำตัวตำยกับชู้รัก ทิ้งภรรยำและ
ลูกทั้งสำมคนไว้เบื้องหลัง2 ท์ซุฌิมะ ยูโกะจึงเติบโตโดยไม่มีควำมทรงจ ำเกี่ยวกับบิดำของ
ตนเองเลยแม้แต่น้อย ต่อมำพ่ีชำยของท์ซุฌิมะ ยูโกะที่มีอำกำรป่วยเป็นดำวน์ซินโดรม
เสียชีวิตลงจำกวัณโรคส่งผลให้ ท์ซุฌิมะ ยูโกะเติบโตมำท่ำมกลำงครอบครัวที่มีแต่สตรีและ
ถูกเลี้ยงด้วยควำมเข้มงวดจำกมำรดำ ควำมตำยของบิดำ พ่ีชำยที่รัก และควำมเข้มงวดของ
ผู้เป็นมำรดำ ล้วนแต่เป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งอิทธิพลต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของท์ซุฌิมะ ยูโกะ
ทั้งสิ้น โดยผลงำนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นน ำเสนอเกี่ยวกับอิสระเสรีภำพของสตรี  

ผลงำนในยุคแรกของท์ซุฌิมะ ยูโกะ เรื่อง โจจิ『寵児』(1978) และ ฮิกะริโนะ
เรียวบุน『光の領分』  (1979)  ทั้งสองเรื่อง มุ่งน ำเสนอภำพของตัวละครเอกหญิงที่มี
สถำนะเป็น "แม่" และน ำเสนอภำพของ “แม่” ในอีกมุมมองคือ “แม่” ที่หย่ำขำดกับสำมี 
และเลี้ยงลูกด้วยตนเอง แต่ยังคงมีควำมปรำรถนำทำงเพศและ ใช้ชีวิตอย่ำงอิสระ ซึ่งต่ำง
จำกภำพของ “แม่” ในอุดมคติทั่วไปที่คำดหวังให้สตรีเป็นแม่ที่ทุ่มเทกับกำรเลี้ยงดูบุตร 
ท์ซุฌิมะ ยูโกะมักจะน ำเสนอภำพของควำมอิสระของสตรีที่มีสถำนะเป็นแม่ผ่ำนงำนเขียน
ของเธออยู่เสมอว่ำ แท้จริงแล้ว “แม่” ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องกำรควำมรัก มีควำม
ปรำรถนำทำงเพศ ไม่ได้ต่ำงจำกมนุษย์ทั่วไป ผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำหลำยครั้งที่ท์ซุฌิมะ
พยำยำมจะน ำเสนอว่ำ แม่เป็นเพียงปัจเจกบุคคลหนึ่งและกรอบของควำมเป็นแม่ที่สังคม
คำดหวังไม่ควรมำกดทับควำมเป็นอิสระและควำมปรำรถนำของพวกเธอ อย่ำงไรก็ตำมสตรี
เหล่ำนี้ก็ไม่สำมำรถจะแสดงออกได้ในโลกของควำมเป็นจริง จึงต้องอำศัยพ้ืนที่ของ
จินตนำกำรและควำมฝันเป็นพื้นที่บอกเล่ำควำมปรำรถนำที่อยู่ภำยใต้จิตใจ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจภำพของ “แม่” ที่ถูกน ำเสนอผ่ำนตัวละครเอกจำกผลงำน
ทั้งสองเรื่องซึ่งมีลักษณะแตกต่ำงกัน 
 
 
 

                                                           
1 ดะสะอิ โอะซะม ุ(太宰治) มีชื่อจริงว่ำ ท์ซุฌิมะ ฌจูิ (津島修治) 
2  ท์ซุฌิมะ ฌูจิ (津島修治) (ดะสะอ ิโอะสะมุ) สมรสกับ ท์ซุฌมิะ มิวะโกะ (津島美和子) มีบุตรสำมคน 
คือ โซะโนะโกะ(園子) ,  มะสะกิ (正樹) และท์ซุฌิมะ ยูโกะ 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
ศึกษำและวิเครำะห์ตัวละคร “แม่” ซึ่งเป็นตัวละครเอกของนวนิยำยเรื่อง โจจิ 

และ ฮิกะริโนะเรียวบุน ทั้งสองเรื่อง และเปรียบเทียบ เพ่ือเข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงในกำร
สร้ำงตัวละคร “แม่” ของท์ซุฌิมะ ยูโกะ 

 
4. สมมุติฐาน 

1. ตัวละครเอกในผลงำนทั้งสองเรื่องถูกวิพำกษ์วิจำรณ์เก่ียวกับควำมบกพร่องทำง
หน้ำที่ในกำรเป็นแม่ผ่ำนสำยตำของตัวละครอ่ืนและสำมัญส ำนึกของตนเอง 

2. ตัวละครเอกมีเสรีภำพในกำรท ำงำน กำรเลือกคู่ครองและกำรหย่ำร้ำง แต่ยัง
ต้องต่อสู้กับกรอบควำมคำดหวังทำงสังคมในเกี่ยวกับควำมเป็นแม่ 
 
5. สตรีในสังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2  ประเทศญี่ปุ่นภำยใต้กำรปกครองของอเมริกำ ส่งผล
ให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนวัฒนธรรมและควำมคิด มีกำรส่งเสริมทำงด้ำน
ประชำธิปไตยและควำมเสมอภำคระหว่ำงชำยหญิง ส่งผลให้ส ำนึกทำงจริยธรรม เช่นเรื่อง
ควำมซื่อสัตย์ต่อสำมี และส ำนึกเกี่ยวกับหน้ำที่ควำมเป็นแม่บ้ำนเปลี่ยนแปลงไป  ผู้หญิง
ไม่ได้ตกอยู่ในสภำวะจ ำยอมที่จะต้องแต่งงำนอีกต่อไป เนื่องจำกสตรีได้รับกำรศึกษำ
เทียบเท่ำผู้ชำย จึงมีโอกำสในกำรท ำงำนมำกกว่ำกำรเป็นแม่บ้ำน (มณฑำ พิมพ์ทอง, 2547, 
หน้ำ 31-33) สตรีญี่ปุ่นจ ำนวนมำก แม้จะยังมีควำมอนุรักษ์นิยมแต่ก็ยอมรับเรื่องควำมเป็น
อิสระในฐำนะปัจเจกบุคคลมำกขึ้น ซึ่งพิจำรณำจำกจ ำนวนที่เพ่ิมขึ้นทุกปีของสตรีที่เชื่อมั่น
ว่ำตนเองสำมำรถหำเลี้ยงตนเองได้ และยังมีจ ำนวนของสตรีที่หย่ำร้ำงกับสำมีเพรำะไม่
สำมำรถอดทนกับพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ (พิพำดำ ยังเจริญ, 2535, น.250) 

แต่อย่ำงไรก็ตำมทัศนคติเกี่ยวกับควำมเป็นแม่ในอุดมคติของชำวญี่ปุ่นยังคงไม่ค่อย
มีควำมเปลี่ยนแปลงมำก ส ำนึกควำมเป็นแม่ในอุดมคติของสังคมญี่ปุ่น เห็นได้ชัดจำกนิยำม
ค ำศัพท์ว่ำ  “ภรรยำที่ดีและมำรดำที่ฉลำด” ซึ่งค ำเหล่ำนี้ถูกสร้ำงขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1870 
และปีค.ศ. 1890 ค ำว่ำ “ภรรยำที่ดีและมำรดำที่ฉลำด” ก็ได้แพร่ขยำยสู่สังคม ควำมหมำย
ของค ำนิยำมดังกล่ำวคือ กำรปกป้องครอบครัว ให้กำรสนับสนุนสำมี และเหนือสิ่งอ่ืนใดคือ
กำรให้กำรศึกษำและเลี้ยงดูประชำกรที่เติบโตมำเป็นประชำกรของชำติ (小山静子『良妻
賢母という規範』東京:勁草書房,1991, อ้ ำ ง ถึ ง ใ น 土屋葉,『これからの家族関系
学』(東京:角川学芸出版,2004):pp.42-44.) เมื่อถึงค.ศ.1960 เกิดนโยบำยกำรสร้ำง
ทรัพยำกรทำงบุคคลโดยให้แม่เลี้ยงลูกตั้งแต่เกิดจนอำยุ 3 ขวบซึ่งแนวคิดเหล่ำนี้ได้ฝังลึกลง
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ในฐำนควำมคิดของแม่ชำวญี่ปุ่นมำจนถึงปัจจุบัน (土屋葉,『これからの家族関系学』
東京:角川学芸出版,2004:pp.44.)  

นอกจำกนี้เอะมิโกะ โอะชิอะอิ ยังได้กล่ำวว่ำ ปรำกฏกำรณ์เฉพำะในประเทศญี่ปุ่น
ที่ผู้เป็นแม่ต้องประสบกับ “อำกำรประสำทจำกกำรเลี้ยงดูลูก” ไม่ว่ำจะเป็นควำมกังวลที่ว่ำ
จะเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตได้ดีหรือเปล่ำ หรือควำมเบื่อหน่ำยและเซ็งที่จะต้องท ำอะไร
ซ้ ำซำกเหมือนกันทุกวัน ส่วนเซะท์ซุโกะ โอโนะเดะ กล่ำวว่ำ บรรทัดฐำนของควำมเป็นแม่
ตำมแบบญี่ปุ่น อยู่บนแนวคิดของต ำนำนเด็กสำมขวบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่ำกำรเลี้ยงดูลูกด้วย
มือของแม่จนถึงอำยุสำมขวบเป็นสิ่งที่ดีที่สุด จำกกำรส ำรวจแนวโน้มครัวเรือนทั่วประเทศ 
โดยสถำบันวิจัยกำรคุ้มครองทำงสังคมและปัญหำประชำกรแห่งชำติ ใน ค.ศ.2003 พบว่ำ
มำกกว่ำร้อยละ 80 ของสตรีมีควำมคิดว่ำ “แม่ไม่ควรจะท ำงำนและควรอุทิศตนทุ่มเทให้กับ
กำรเลี้ยงดูลูกจนถึงอำยุสำมขวบ” นอกจำกนี้สถำนที่ท ำงำนและสภำพของงำนที่ท ำยังส่งผล
ให้สตรีญี่ปุ่นไม่อำจจะท ำงำนต่อหลังจำกมีลูกได้ (เอะมิโกะ โอะชิอะอิ, คะโยะโกะ อุเอะโนะ, 
วิถีครอบครัวชำวเอเชียในศตวรรษที่ 21, แปลโดย วรเวศม์ สุวรรณระดำ , อรรถยำ 
สุวรรณระดำ (กรุงเทพ : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,2554).หน้ำ 226 ,หน้ำ231-234.) 

ดังนั้นผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำในสังคมญี่ปุ่นร่วมสมัย แม้ว่ำสตรีจะมีอิสระและเสรีทำง
ควำมคิดหรือร่ำงกำยมำกขึ้น สำมำรถประกอบอำชีพได้อย่ำงอิสระ และหย่ำร้ำงกับสำมีที่มี
ควำมประพฤติไม่เหมำะสมได้ก็ตำม แต่ควำมคำดหวังที่มีต่อสตรี โดยเฉพำะสตรีที่สถำนะ
เป็นแม่นั้นยังคงเป็นสิ่งที่ตีกรอบและจ ำกัดสิทธิเสรีภำพของสตรีญี่ปุ่นอยู่เช่นเดิม ซึ่งจะได้
กล่ำวต่อไปในกำรวิเครำะห์ตัวละครแม่ในผลงำนเรื่อง โจจิ และ ฮิกะริโนะเรียวบุน ของ 
ท์ซุฌิมะ ยูโกะ 

 
6. ภูมิหลังทางชีวิตของท์ซุฌิมะ ยูโกะที่ส่งอิทธิพลต่อการรังสรรค์ผลงานเขียน 

ภูมิหลังทำงชีวิตของท์ซุฌิมะ ยูโกะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อำจจะละเลยได้ส ำหรับกำรศึกษำ
ผลงำนของท์ซุฌิมะ ยูโกะ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะงำนเขียนจะเปลี่ยนแปลงไป
พร้อมกับเหตุกำรณ์ที่ประสบในชีวิตเช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจะขอกล่ำวถึงภูมิหลังของท์ซุฌิมะ 
ยูโกะในช่วงเวลำที่เขียนผลงำนทั้งสองเรื่องนี้  

เมื่อท์ซุฌิมะ ยูโกะอำยุได้ 1 ขวบ ดะสะอิ โอะสะมุ ผู้เป็นบิดำกระท ำอัตวิบำกกรรม
โดยกำรกระโดดน้ ำพร้อมกับชู้รัก ท ำให้ท์ซุฌิมะ ยูโกะเติบโตขึ้นมำท่ำมกลำงสภำพแวดล้อม
ของครอบครัวที่ปรำศจำกบิดำ นอกจำกนี้ ท์ซุฌิมะ มิวะโกะ ผู้เป็นมำรดำนั้นมี ควำม
อนุรักษ์นิยมและยึดติดกับวิธีกำรเลี้ยงลูกตำมขนบธรรมเนียมแบบเก่ำ อำทิเช่น กำรให้
บุตรสำวเรียนเปียโน เรียนท ำอำหำร แต่ท์ซุฌิมะ ยูโกะไม่สำมำรถตอบสนองตำมสิ่งที่มำรดำ
คำดหวังได้แม้แต่อย่ำงเดียว ท ำให้เกิดรู้สึกต่อต้ำนผู้เป็นมำรดำอย่ำงรุนแรง 
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นอกจำกนี้กำรหย่ำร้ำงกับสำมีในปี ค.ศ.1976 ส่งอิทธิพลต่อกำรรังสรรค์ผลงำน
ภำยหลังจำกนี้ อำทิเช่น ผลงำนเรื่อง โจจิ ที่เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1978 และ ฮิกะริโนะเรียวบุน 
ในปีค.ศ.1979 ซึ่งเกิดกำรเปล่ียนแปลงในกำรสร้ำงตัวละครเอก จำกเดิมที่ตัวละครเอกใน
ผลงำนของท์ซุฌิมะจะเป็นหญิงที่เติบโตขึ้นโดยไม่เคยรู้จักพ่อของตนเอง กลำยเป็นหญิงที่
หย่ำกับสำมีและเลี้ยงลูกเพียงล ำพัง  

 
7. เรื่อง โจจิ『寵児』 

7.1 เรื่องย่อ 
ผลงำนเรื่องนี้เขียนขึ้นในปีค.ศ. 1978 และได้รำงวัลโจะริวบุงงะคุครั้งที่ 7 เป็น

เร่ืองรำวของโคโกะ (高子) ท ำอำชีพครูพิเศษสอนเปียโน โคโกะอำศัยอยู่กับคะยะโกะ (夏
野子) ลูกสำว แต่เมื่อคะยะโกะเตรียมสอบเข้ำโรงเรียนมัธยม คะยะโกะย้ำยไปพักอยู่บ้ำน
ของโฌโกะ (承子) ผู้เป็นป้ำมำกกว่ำ ท ำให้แม่และลูกสำวไม่ค่อยได้ใช้เวลำอยู่ด้วยกัน โคโกะ
หย่ำกับสำมีฮะตะนะงะ (畑中) เมื่อ 8 ปีที่แล้ว และกลับไปมีควำมสัมพันธ์กับท์ซุชิอิ (土居) 
เพ่ือนสมัยมัธยมปลำยซึ่งเป็นคนรักเก่ำอีกครั้ง แต่เมื่อลูกคนที่สองของท์ซุชิอิใกล้จะคลอด 
เขำก็ตัดสินใจจบควำมสัมพันธ์กับโคโกะ  โคโกะจึงหันไปมีควำมสัมพันธ์กับนะงะกะตะ (長
田)ที่เป็นเพ่ือนสนิทของฮะตะนะงะสำมีเก่ำ ระหว่ำงนั้นโคโกะตั้งครรภ์แต่ท้ำยที่สุดก็เป็น
เพียงกำรตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นจำกจินตนำกำรของโคโกะเท่ำนั้น 

7.2ผลการศึกษาตัวละครแม่ในเรื่อง โจจิ 
ตัวละครแม่ในเรื่อง โจจิ แสดงให้เห็นภำพของแม่ 3 แบบ คือ แม่ที่ท ำงำนหำเลี้ยง

ตนเอง แม่ที่มีวิธีเลี้ยงลูกที่แตกต่ำงจำกค่ำนิยมทำงสังคม และแม่ที่เป็นหญิงที่หย่ำร้ำงกับ
สำมี ดังนี้ 

7.2.1. แม่ที่ท างานหาเลี้ยงตนเอง  
ตัวละครเอกโคโกะท ำงำนเป็นครูพิเศษสอนเปียโนหำเลี้ยงชีพตนเองและ

คะยะโกะลูกสำว แต่งำนนั้นกลับไม่เป็นที่ยอมรับของโฌโกะผู้เป็นพี่สำวของโคโกะ 
โดยโฌโกะมักจะกล่ำวกับคะยะโกะเกี่ยวกับอำชีพของโคโกะดังนี้  

 
あんな仕事は仕事と呼べるのではない、アルバ

イト、というものです、と高子の姉が夏野子に

言った。 (津島佑子,1978, p.12.)  
ไอ้งานแบบนั้นไม่เรียกว่าอาชีพหรอกนะ เรียกว่างาน
พิเศษต่างหาก พ่ีสาวของโคโกะบอกกับคะยะโกะ
เช่นนั้น 
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จำกค ำกล่ำวของโฌโกะ แสดงให้เห็นถึงควำมไม่ยอมรับเกี่ยวกับหำเลี้ยง
ตนเองด้วยงำนสอนพิเศษที่มีรำยได้เล็กน้อย ทั้งที่ควำมเป็นจริงครอบครัวของโคโกะ
เป็นครอบครัวที่มีฐำนะพอสมควร โคโกะยังมีเงินมรดกที่ได้รับจำกแม่ โฌโกะยัง
ชวนให้โคโกะมำอำศัยอยู่ด้วยกัน แต่โคโกะกลับตัดสินใจออกจำกบ้ำนเพรำะ
อยำกจะมีชีวิตในแบบของตนและอยำกให้คะยะโกะคิดแบบนั้นเดียวกัน ผู้วิจัยมี
ควำมเห็นว่ำกำรตัดสินใจออกจำกบ้ำนและหำงำนท ำด้วยตนเองของโคโกะมีนัยยะ
ถึงกำรใช้ชีวิตอย่ำงอิสระ ไม่ยึดติดกับควำมคิดหรือค่ำนิยมท่ีสังคมคำดหวัง 

 
7.2.2. แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยวิธีการที่แตกต่างจากค่านิยมทางสังคม 
วิธีกำรเลี้ยงลูกของโคะโกะนั้นแตกต่ำงจำกวิธีกำรเลี้ยงลูกตำมค่ำนิยมทำง

สังคม โดยปกติแล้วแม่จะเอำใจลูกอย่ำงมำก ไม่ปล่อยให้ลูกร้องไห้ แต่ตอนที่โคโกะ
เลี้ยงคะยะโกะนั้นกลับเป็นดังนี้ 

 
夏野子の時は、自分の胸を開いて乳を与えるこ

とにすら気が進まなかった。夜中に夏野子がど

んなに泣いていても、ベビー・ベッドから抱き

上げるどころか、自分の寝床から起きだして顔

を覗きに行こうともしなかった。これもしつけ

だから、などともっともらしいことを畑中に言

っていたが、 (津島佑子,1978, p.19.) 
ในตอนที่เลี้ยงดูคะยะโกะนั้นไม่ได้มีควำมรู้สึกอยำกจะ
ให้นมลูกเลย ต่อให้คะยะโกะร้องไห้ตอนกลำงคืนหนัก
มำกแค่ไหน ก็ไม่คิดจะอุ้มลูกขึ้นมำกอดจำกเตียงนอน
เด็ก หรือลุกจำกเตียงตัวเองไปโผล่หน้ำดูเลย โคโกะบอก
ฮะตะนะงะ ว่ำนี่เป็นกำรฝึกวินัยอย่ำงหนึ่ง 
 
โคโกะบอกว่ำกำรที่ไม่อยำกจะให้นมลูกหรือลุกขึ้นไปดูยำมเมื่อลูกร้องไห้

นั้น โคโกะให้เหตุผลว่ำเป็นกำรฝึกวินัยของเด็กอย่ำงหนึ่ง ซึ่งขัดแย้งกับวิธีกำรเลี้ยง
บุตรตำมค่ำนิยมทำงสังคมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น ท ำให้โคโกะถูกฮะตะนะงะต่อว่ำดังนี้ 

 
実は赤ん坊より自分の方が可愛かったのに過ぎ

ない。母親ならば心身しべてのエネルギーを子

どもに注ぎこむのが当然ではないか、と高子の



106

ชยาพร ปรีชาปัญญา   

 
 

怠惰を責める畑中に強い不満を覚え、。(津島佑

子,1978, p.19.) 
โคโกะยังจ ำได้ถึงควำมไม่พอใจอย่ำงรุนแรงที่เธอมีต่อฮะ
ตะนะงะที่ต่อว่ำให้กับควำมขี้เกียจของเธอว่ำ ที่จริงแล้ว
แค่คิดว่ำตัวเองน่ำรักกว่ำลูกก็เท่ำนั้นเอง ถ้ำเป็นแม่คน
แล้วควรจะทุ่มเทแรงกำยและแรงใจให้กับลูกสิ 

 
ฮะตะนะงะผู้เป็นสำมีมีควำมเห็นว่ำวิธีกำรเลี้ยงลูกเช่นนี้ของโคะโกะคือควำมเกียจ

คร้ำน และควำมรู้สึกว่ำตนเองน่ำรักกว่ำลูกสำว และจำกค ำพูดว่ำ “ถ้ำเป็นแม่ก็จะต้องทุ่มเท
แรงกำยและแรงใจให้กับลูกสิ” แสดงให้เห็นว่ำตัวฮะตะนะงะเองก็มีควำมคิดแบบค่ำนิยม
ทำงสังคมเกี่ยวกับกำรท ำหน้ำที่ของแม่ที่ควรจะดูแลเอำใจใส่บุตรอย่ำงดี  อย่ำงไรก็ตำม แม้
โคโกะจะถูกต่อว่ำ แต่โคโกะยังคงเลือกจะเดินในเส้นทำงเดินที่ไม่ขัดแย้งกับควำมรู้สึกของ
ตนเอง ดังที่บรรยำยต่อไปนี้ 

 
夏野子が生まれるに従い、周囲からの苦言だけ

ではなく、自分自身のなかに “世間体”という
ものも育ちはじめ、迷わされる 機会が多くな

りはしたものの、結局はいつでも子どもの頃の

自分を裏切らない選択をしてきた。 (津島佑

子,1978, p. 119.) 
ตั้งแต่เม่ือคะยะโกะเกิดมา ไม่เพียงแค่ค าก่นด่าจากรอบ

ข้างเท่านั้น แต่ในตัวของฉันเองก็เริ่มมีสิ่งที่ เรียกว่า 
“รูปแบบทางสังคม” เติบโตขึ้น ถึงจะมีหลายครั้งที่ท าให้
ไขว้เขวไปบ้าง แต่ท้ายที่สุดแล้วฉันก็เลือกเส้นทางที่ไม่
ทรยศต่อตนเองสมัยเด็กเสมอ 

 
สิ่งที่เรียกว่ำรูปแบบทำงสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ท ำให้โคโกะรู้สึกไขว้เขวสับสนกับกำร

เลือกเส้นทำงชีวิตของตนเองแต่ท้ำยที่สุดแล้วโคโกะได้เลือกเส้นทำงที่ไม่ทรยศกับตนเอง
สมัยเด็กเสมอ ผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ เส้นทำงที่ไม่ทรยศกับตนเองในวัยเด็กเปรียบเสมือนกับ
ควำมมีอิสระในชีวิต เนื่องจำกชีวิตในวัยเด็กเป็นวัยที่สำมำรถมีชีวิตได้อย่ำงอิสระเสรีเมื่อ
เปรียบเทียบกับวัยผู้ใหญ่ที่มีกรอบทำงศีลธรรมและค่ำนิยมทำงสังคมเป็นปัจจัยก ำหนด
เส้นทำงกำรใช้ชีวิต  
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7.2.3. แม่ที่หย่าร้างและเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตของลูกสาว 
โคโกะหย่ำกับฮะตะนะงะและท ำงำนพิเศษหำเลี้ยงชีพของตนเองและลูก

สำว แต่กำรหย่ำร้ำงนั้นส่งผลต่อสมำชิกในครอบครัว เช่น คะยะโกะ เมื่อคะยะโกะ
จะสอบเข้ำโรงเรียนเอกชนชื่อดัง 

 
―…家のことで落とされる人がずいぶんいるんで
すって。 
―…ふうん、それじゃ、つまり、授業料の心配だ
けしているってことじゃない。どんなお金でも

かまわないから、寄付金をいっぱい出してくれ

そうな家の子どもが欲しいのよ。ばかばかしい

話だ。 (津島佑子,1978, p.54.) 
ได้ยินว่าคนที่สอบตกเพราะเรื่องครอบครัวก็มีอยู่ไม่น้อย
เลยนะ 
อ้อ ถ้างั้นก็หมายความว่าไม่ได้กังวลเรื่องค่าเล่าเรียน
สินะ โรงเรียนคงอยากได้เด็กจากครอบครัวที่จ่ายเงิน
บริจาคให้โรงเรียนไม่อ้ันสินะ เรื่องบ้าบอชัดๆ 
 
กำรสอบเข้ำโรงเรียนของคะยะโกะ ไม่ใช่เพียงแค่ท ำคะแนนสอบให้ได้ดี

เท่ำนั้น แต่ยังต้องมีเงินและประวัติทำงครอบครัวที่ค่อนข้ำงดี จำกที่คะยะโกะบอก
ว่ำคนที่สอบตกเพรำะเรื่องของครอบครัวมีอยู่ไม่น้อยทีเดียว ก็แสดงให้เห็นว่ำ 
โรงเรียนก็ยังคงให้ควำมส ำคัญกับประวัติอันสวยงำมของครอบครัวเทียบเท่ำกับ
เรื่องสถำนะทำงเศรษฐกิจ คนที่มำจำกครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ถือเป็นจุดด่ำงพร้อย 
ดังนั้นแม้ว่ำสตรีจะมีสิทธิและอิสระในกำรหย่ำขำดกับสำมีแต่ครอบครัวที่มีประวัติ
กำรหย่ำร้ำงไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม  

ผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ จำกภำพของแม่ทั้งสำมแบบที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะ
พบว่ำ ลักษณะของแม่ที่ท ำงำนหำเลี้ยงตนเอง แม่ที่มีวิธีกำรเลี้ยงลูกแตกต่ำงจำก
ค่ำนิยมของสังคม และแม่ที่หย่ำร้ำงเป็นสิ่งที่สังคมไม่ให้กำรยอมรับ แม้ว่ำผู้หญิงจะ
มีเสรีภำพในกำรประกอบอำชีพหรือกำรหย่ำร้ำงก็ตำม แต่ค่ำนิยมทำงสังคม เช่น
กำรเลี้ยงลูกหรือกำรมีประวัติครอบครัวที่ดีก็ยังเป็นสิ่งที่ท ำให้สตรีญี่ปุ่นไม่อำจจะมี
เสรีภำพได้อย่ำงแท้จริง 
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8. เรื่อง ฮิกะริโนะเรียวบุน 『光の領分』 
 8.1 เรื่องย่อ  
 ผลงำนเรื่อง ฮิกะริโนะเรียวบุน เขียนขึ้นใน ค.ศ.1979 และได้รับรำงวัล โนะมะบุน
เกอิชินจินโฌ  (野間文芸新人賞) ครั้งที่ 1 เป็นเรื่องรำวตัวละครเอกตัดสินใจจะแยกทำง
กับฟุจิโนะ ผู้เป็นสำมี ระหว่ำงที่ก ำลังตัดสินใจว่ำจะส่งใบหย่ำหรือไม่ เธอกับลูกสำววัยสี่ขวบ
ก็ย้ำยเข้ำไปอยู่ห้องเช่ำที่อยู่ชั้นบนสุดของอำคำร 4 ชั้น ด้วยควำมตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกเองเพียง
ล ำพัง ท ำให้ตัวละครเอกตัดสินใจไม่ขอควำมช่วยเหลือจำกใครไม่ว่ำจะเป็นแม่ของตนเอง 
ตัวละครเอกต้องเผชิญหน้ำกับควำมทุกข์ทำงใจเรื่องเกี่ยวกับสำมีและลูกสำว แต่ท้ำยที่สุด
ตัวละครเอกสำมำรถยืนหยัดได้ เธอตัดสินใจหย่ำกับสำมีและย้ำยออกจำกห้องเช่ำชั้นบนสุด
ของอำคำร 4 ชั้น 

8.2 ตัวละครแม่ในเรื่อง ฮิกะริโนะเรียวบุน 
ตัวละครแม่ในเรื่อง ฮิกะริโนะเรียวบุน แสดงให้เห็นภำพของแม่ 3 แบบ คือ แม่ที่

ท ำงำนหำเลี้ยงตนเอง และเหนื่อยล้ำจำกกำรเลี้ยงลูกสำวเพียงล ำพัง แม่ที่หย่ำร้ำง และแม่ที่
มีควำมปรำรถนำทำงเพศรุนแรงดังนี้ 

8.2.1 แม่ที่ท างานหาเลี้ยงตนเอง และเหนื่อยล้าจากการเลี้ยงลูกสาว
เพียงล าพัง 

ตัวละครเอกในเรื่อง ฮิกะริโนะเรียวบุน ท ำงำนเป็นพนักงำนที่ห้องสมุด 
และต้องรับหน้ำที่เลี้ยงลูกสำวที่ยังเล็กเพียงล ำพัง เนื่องจำกแยกกันอำศัยกับสำมี 
และสำมีก็ไม่ได้ให้ควำมใส่ใจนัก ตัวละครเอกมักจะนอนตื่นสำย ซึ่งตัวละครเอกคิด
ว่ำสิ่งนี้อำจจะท ำให้ถูกสำมีและคนรอบข้ำงต่อว่ำ และไม่ได้รับควำมเชื่อถือในฐำนะ
แม่ได้  

 
私が寝坊するから、藤野は私を許そうとはしな

いし、保育園では娘に異常があるように思われ

てしまうのだった。母親として、誰も信頼して

くれないのだ。(津島佑子,1979, p. 164.)  
ฉันเป็นคนนอนตื่นสาย ดังนั้นฟุจิโนะไม่ให้อภัยแน่ แล้ว
ลูกคงถูกมองอย่างประหลาดในโรงเรียนเตรียมอนุบาล
แน่  คงไม่มีใครเชื่อถือในฐานะแม่ได้ 
 
ผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำแม้กำรที่ตัวละครเอกจะนอนตื่นสำยเพรำะควำม

เหนื่อยล้ำจำกกำรท ำงำนและเลี้ยงลูก แต่ไม่อำจจะเป็นข้ออ้ำงในกำรบกพร่องต่อ
หน้ำที่แม่ได้ ซึ่งแม่ที่มีลักษณะเช่นนี้ยังถูกกล่ำวถึงอีกครั้ง เมื่อตัวละครเอกยกเรื่อง
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ของหญิงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ปล่อยปละละเลยลูกชำยที่ยังเล็กให้เล่นไฟแช็ค จน
ท ำให้เกิดเพลิงไหม้ และท ำให้คนที่อำศัยอยู่ข้ำงเคียงเสียชีวิต 

 
私はその時はじめて、女が過失でできた子ども

を一人で育てていたことを、六畳の部屋を借り

て住んでいたこと、そして、経済上の必要があ

ったからなのか、いろいろな男が夜更けになる

と、そこを出入りしていたこと、などを保育園

の同じクラスの母親の口から聞かされた。夜の

遅い時間に、子どもが一人でふらふら歩いてい

るを、よく見かけていたんですよ。あんなこと

じゃいけないな、とは思っていたんですけれど

もね。(津島佑子,1979, p. 70.) 
ในตอนนั้น ฉันก็เพ่ิงเคยได้ยินจำกพวกแม่ๆของเด็กที่อยู่
ห้องเดียวกับลูกสำวว่ำ มีผู้หญิงคนหนึ่ง เลี้ยงลูกชำยที่
เกิดจำกควำมผิดพลำดอยู่ตัวคนเดียว พวกเขำสองแม่
ลูกพักอำศัยที่ห้องพักขนำดหกเสื่อ แต่คงเพรำะควำม
จ ำเป็นเรื่องเงินทองหรือยังไงก็ไม่แน่ใจ ตกดึกจะมีผู้ชำย
หลำยคนเดิน เข้ ำ เดินออกห้องที่ ว่ ำนั่ น  มีคนเห็น
เด็กผู้ชำยออกมำเดินเตร็ดเตร่คนเดียวข้ำงนอกตอน
กลำงคืนบ่อยๆเลยล่ะ พวกเรำก็คิดว่ำไม่ไหวเลยจริงๆที่
ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น  
 
ผู้วิจัยมีควำมเห็นค ำบอกเล่ำของบรรดำแม่ที่สถำนรับเลี้ยงเด็กช่วง

กลำงวัน แสดงถึงทัศนคติของสังคมรอบข้ำงที่มีต่อ “แม่” ที่ไม่มีสำมี เลี้ยงลูกตำม
ล ำพัง และมีควำมสัมพันธ์กับผู้ชำยหลำยคน และปล่อยปละละเลยลูก แม้พวกเธอ
เหล่ำนั้นจ ำเป็นต้องท ำเพ่ือควำมอยู่รอด แต่พฤติกรรมเช่นนี้ถือเป็นสิ่งที่ ไม่
เหมำะสมกับควำมเป็นแม่ ดังนั้นอนุมำนได้ว่ำผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่ำงอิสระ ให้
ควำมส ำคัญกับตัวเองมำกกว่ำลูกจะพบกับจุดจบที่น่ำเศร้ำ และยังสร้ำงควำม
เดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน 
 

8.2.2. แม่ที่หย่าร้าง 
ตัวละครเอกในเรื่อง ฮิกะริโนะเรียวบุน มีลักษณะเหมือนกับโคโกะในเรื่อง 

โจจิ  ซึ่งตัวละครเอกยังคงเผชิญหน้ำกับกำรวิพำกษ์วิจำรณ์จำกผู้คนรอบข้ำง ใน
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ตอนที่ลูกสำวทิ้งสิ่งของลงไปยังหลังคำของบ้ำนที่อยู่ข้ำงล่ำง เจ้ำของบ้ำนจึง
เดินทำงมำต่อว่ำตัวละครเอกดังนี้ 

 
子どものせいにして、自分が落としてい

るんですよ。 
―この女なら、しかねないな。 
（中略） 
―まともな女なら、あんな部屋を一人で
借りられるはず 
はないんだ。 

   (津島佑子,1979, p.136.) 
โทษว่ำเป็นควำมผิดของลูก แต่ตัวเองเป็นคน

ทิ้งลงมำสินะ 
“ถ้ำเป็นผู้หญิงคนนี้ คงจะท ำแบบนั้น” 
“ถ้ำเป็นผู้หญิงที่ดี ไม่น่ำจะมำเช่ำห้องแบบนี้

อยู่ได้เองหรอก” 
 

ค ำพูดที่ว่ำห้องแบบนั้นไม่มีทำงจะเช่ำได้เองหรอก แสดงให้เห็นว่ำสังคม
ยังคงมีควำมคิดว่ำผู้หญิงตัวคนเดียวไม่สำมำรถจะเลี้ยงดูบุตรได้ และไม่มีควำม
มั่นคงทำงเศรษฐกิจพอจะจ่ำยค่ำเช่ำห้องได้ นอกจำกนี้ตอนที่ตัวละครเอกยืนยันที่
จะหย่ำขำดอย่ำงเป็นทำงกำรให้ได้ท ำให้ ฟุจิโนะผู้เป็นสำมีไม่พอใจ ต่อว่ำเธอถึง
พฤติกรรมไม่เหมำะสมที่ไปมีควำมสัมพันธ์เชิงชู้สำวกับเด็กหนุ่ม 
 

そうだ。俺の生徒だった杉山みたいなや

つまで誘いこんでることでも言ってやっ

たら、どうなると思う？子どもは俺のも

のになるだろうね。 (津島佑子 ,1979, 
p.179-180) 
ใช่แล้ว ถ้ำฉันพูดไปว่ำเธอให้ท่ำแม้กระทั่งกับ
เจ้ำสุกิยะมะที่เป็นนักเรียนล่ะก็ คิดว่ำจะเกิด
อะไรขึ้น? ลูกก็ต้องกลำยเป็นของฉันแน่ 
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กำรที่ฟูจิโนะที่กล่ำวอ้ำงเรื่องควำมสัมพันธ์ของตัวละครเอกและสุกิยะมะ 
ว่ำจะเป็นสิ่งที่ลดควำมน่ำเชื่อถือของตัวละครเอกที่เป็นแม่ลงไป และหำกเกิดกำร
ฟ้องหย่ำ เขำจะสำมำรถได้สิทธิ์ในกำรเลี้ยงดูบุตรไปแทนแน่นอน ทั้งที่ตำมควำม
เป็นจริงแล้ว ฟุจิโนะไม่ได้มีควำมสำมำรถหรือสถำนะทำงกำรเงินที่จะเลี้ยงดู
บุตรสำวได้เลย แต่จำกค ำพูดของฟุจิโนะท ำให้เรำมองเห็นได้ว่ำ แม้ฝ่ำยชำยจะไม่
เหมำะสมในกำรเลี้ยงดูบุตรแต่ถ้ำหำกฝ่ำยภรรยำเกิดเรื่องชู้สำวขึ้น ควำมน่ำเชื่อถือ
ของหญิงนั้นก็จะลดลงทันที และสิทธิก็จะตกแก่ฝ่ำยชำยแม้จะไม่มีควำมเหมำะสม
ก็ตำม ดังนั้นกรอบควำมคำดหวังทำงสังคมก็ยังคงจ ำกัดผู้หญิงที่มีสถำนะเป็นแม่ 
ไม่ให้มีควำมสัมพันธ์กับชำยอื่นแม้จะไม่มีสำมี 

8.2.3 แม่ที่มีความปรารถนาทางเพศรุนแรง 
ตัวละครเอกมักจะฝันอยู่บ่อยครั้ง ควำมฝันของตัวละครจะสื่อให้เห็นถึง

ควำมต้องกำรเพศดังนี้ 
 
私は夢のなかで、自分の見知っている男たちの

なかから、子どもの頃に通っていた塾の教師、

従兄、中学の数字の教師、同じクラブにいた、

少年のままの後輩、と相手に選びだし、その行

為もそれに違うのだが、喜びだけは同じ、恐怖

がそのまま輝くような喜びを味わっていた。      
(津島佑子,1979, p. 76-77.) 
ตัวฉันในฝันนั้น จะเลือกเอาผู้ชายที่ฉันรู้จักมาเป็นคู่ ไม่
ว่ า จะเป็ นอาจารย์ โ ร ง เรี ยนสอนพิ เศษสมัย เด็ ก 
ลูกพ่ีลูกน้อง อาจารย์สอนคณิตศาสตร์สมัยประถม หรือ
รุ่นน้องที่อยู่ชมรมเดียวกัน การกระท านั้นแตกต่างกัน
ออกไปแต่ว่ามีความสุขเหมือนกัน เป็นการลิ้มรส
ความสุขที่ทอประกายในความหวาดกลัว 
 
กำรที่ตัวละครเอกฝันถึงแต่ควำมต้องกำรทำงเพศของตัวเอง ควำม

หวำดกลัวที่เกิดขึ้นท่ำมกลำงควำมรู้สึกทำงเพศนั้น แสดงให้ว่ำตัวละครดังกล่ำวแม้
จะต้องกำรควำมอิสระมำกเพียงใด แต่ก็ยังคงตระหนักในหน้ำที่ของควำมเป็นแม่ที่
ต้องรักลูก ให้ควำมส ำคัญกับลูกมำกกว่ำสิ่งอ่ืนใด ผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ท์ซุฌิมะ ยูโกะ
ต้องกำรน ำเสนอประเด็นถึงกำรกดทับควำมต้องกำรทำงเพศของสตรีที่มีสถำนะ
เป็นแม่จำกกรอบทำงสังคม และต้องกำรแสดงให้เห็นว่ำแท้จริงแล้วพวกเธอเหล่ำนี้
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ล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดำ มีควำมอิสระได้เทียบเท่ำตัวละครชำยคนอ่ืนเช่ นกัน 
นอกจำกนี้ ตัวละครเอก “แม่” ได้แสดงควำมปรำรถนำของตนเองออกมำ โดย
ปรำกฏตอนที่ตัวละครเอกทะเลำะกับสำมีฟุจิโนะดังนี้ 

 
分からないけど．．．あなたは子どものことし

か見ていない。  わたしのことなんか、見ていな
い。それがいやなんだわ、きっと。子どもと会

わせたくない。(津島佑子,1979, p.182.) 
ไม่เข้าใจหรอก คุณก็สนใจแต่ลูกเท่านั้น ไม่เคยสนใจ
เรื่องของฉันเลย ฉันเกลียดเรื่องแบบนี้จริงๆ ยังไงก็ไม่ให้
คุณได้เจอกับลูกหรอก 
 
ตัวละครเอกไม่พอใจที่ทำงฟุจิโนะสนใจแต่เรื่องของลูกสำวแต่กลับไม่

สนใจเรื่องของเธอเลย ค ำกล่ำวนี้ อำจจะมองได้ว่ำตัวละครเอกมองว่ำลูกเป็นสิ่งที่
แย่งควำมรักจำกสำมี สำมีจะกลับมำหำเธอเพียงเพรำะลูกสำวเท่ำนั้น แต่ไม่ใช่
เพรำะควำมรักที่มีต่อเธอ สิ่งเหล่ำนี้กล่ำวได้ว่ำ ท์ซุฌิมะ ยูโกะต้องกำรสื่อว่ำ 
ส ำหรับผู้หญิง แม้จะเป็นแม่ แต่ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องกำรควำมรัก และมีควำม
ปรำรถนำ แต่ในท้ำยที่สุดเมื่อตัวละครเอก สำมำรถตัดสำมีออกจำกชีวิต เธอก็ได้
เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งกับลูกสำวด้วยควำมรู้สึกมีอิสระ ไม่ถูกพันธะจำกควำมรู้สึก
ที่มีต่อสำมีอีกต่อไป ฮิระโอะกะ โทะคุโยะฌิ (1980 , p.179) ให้ควำมเห็นใน
ประเด็นดังกล่ำวว่ำท์ซุฌิมะได้สร้ำงตัวละครที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตนเอง โดยให้
เป็นแม่ที่ยังสำวและเลี้ยงลูกตำมล ำพัง ต้องต่อสู้กับควำมโดดเดี่ยว แต่มีควำม
ปรำรถนำและมุ่งมั่น ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับสิ่งที่กล่ำวมำ เนื่องจำกกำรสร้ำงตัวละคร 
“แม่” ที่มีลักษณะโดดเด่นเช่นนี้ส่วนหนึ่งที่ไม่อำจเลี่ยงได้คือ ภูมิหลังของตัวท์ซุฌิ
มะเองที่ประสบกับกำรหย่ำร้ำง และด ำรงชีวิตเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมำตลอด ตัวละคร
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับชีวิตของตนเองเช่นนี้ ผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ท์ซุฌิมะก็ใช้
พ้ืนที่ของวรรณกรรมตนเองเป็นพ้ืนที่ที่บอกเล่ำควำมฝัน ควำมปรำรถนำของเธอใน
ฐำนะมนุษย์คนหนึ่ง เช่นเดียวกับตัวละคร “แม่” ในผลงำนของเธอที่ใช้จินตนำกำร
และควำมฝันบอกเล่ำควำมปรำรถนำของตนเองที่ไม่สำมำรถแสดงออกมำได้ใน
ควำมเป็นจริง  
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ความเป็นแม่กับเสรีภาพของสตรีญี่ปุ่นในวรรณกรรมของท์ซุฌิมะยูโกะ  

 
 

9. บทสรุป 
จำกกำรศึกษำตัวละครแม่ในเรื่องโจจิ และฮิกะริโนะเรียวบุนจะสำมำรถแยกเป็น

ตำรำงสรุปได้ดังนี้ 
 

ตัวละครแม่ในเรื่อง โจจิ ตัวละครแม่ในเรื่อง ฮิกะริโนะเรียวบุน 
1. ท ำงำนหำเลี้ยงตนเองและลูก แต่ไม่
เป็นที่ยอมรับ เนื่องจำกเป็นงำนพิเศษ 
 

1. ท ำงำนหำเลี้ยงตนเองและลูก โดย
แสดงออกถึงควำมเหนื่อยล้ำและควำม
กังวลใจ 

2. มีวิธีกำรเลี้ยงบุตรที่แตกต่ำงจำก
ค่ำนิยมทำงสังคม ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ 
 

2. หย่ำกับสำมี และถูกคนรอบข้ำงดูถูก
และกำรมีควำมสัมพันธ์กับชำยอื่นถือว่ำ
ไม่เหมำะสม 

3. หย่ำกับสำมีท ำให้เกิดเป็นจุดด่ำง
พร้อยของบุตร 

3. มีควำมปรำรถนำทำงเพศรุนแรง แต่
ตัวละครเอกส ำนึกว่ำสิ่งนี้ไม่เหมำะสม 

 
เรื่อง โจจิ ได้น ำเสนอภำพของแม่ที่ต้องกำรมีอิสระจำกควำมคำดหวังทำงสังคม 

เช่น กำรเป็นแม่ที่ท ำหน้ำที่เลี้ยงดู รักใคร่ และเสียสละควำมต้องกำรตลอดจนควำมสุขของ
ตนเพ่ือลูกแต่เพียงคนเดียว  โดยสร้ำงให้ตัวละครเอกโคโกะมีลักษณะเป็นแม่ที่ตรงกันข้ำม
กับควำมคำดหวังดังกล่ำว แต่ท้ำยที่สุดผู้วิจัยมองว่ำ โคโกะกลับล้มเหลวและไม่อำจจะ
ต่อต้ำนกรอบแนวคิดหรือค่ำนิยมทำงสังคมได้ เนื่องจำกโคโกะไม่สำมำรถฟ้ืนฟูควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตนเองและลูกสำวได้  เนื่องจำกคะยะโกะลูกสำวได้มีควำมคิดและค่ำนิยมเป็นไป
ตำมแบบที่สังคมกระแสหลักคำดหวังแล้ว ดังนั้นโคโกะต้องกำรมีลูกใหม่เพ่ือทดแทนคะ
ยะโกะ แต่ท้ำยท่ีสุดกลับเป็นเพียงจินตนำกำรเท่ำนั้น   

ส่วนเรื่อง ฮิกะริโนะเรียวบุน น ำเสนอภำพของแม่ที่มีลักษณะคล้ำยกับเรื่อง โจจิ 
แต่ได้มีกำรกล่ำวถึงควำมรู้สึกเหนื่อยล้ำจำกกำรท ำงำนและเลี้ยงดูบุตร พร้อมกับกำรต้อง
เผชิญหน้ำกับสำยตำและค ำวิพำกวิจำรณ์ของผู้คนรอบข้ำง แต่ท้ำยที่สุด ตัวละครเอกเลือก
ที่จะไม่ยึดติดกับสำมีอีกต่อไป ท ำให้ตัวละครเอกประสบควำมส ำเร็จในกำรยืนหยัดเป็นแม่
ในฐำนะแม่เลี้ยงเดี่ยว มีอิสระจำกแนวควำมคิดของควำมเป็นครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อ
แม่ลูก จึงกล่ำวได้ว่ำตัวละครเอกในเรื่อง ฮิกะริโนะเรียวบุน ประสบควำมส ำเร็จมำกกว่ำ
เรื่อง โจจิ แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ตัวละครเอกทั้งสองต้องต่อสู้กับค่ำนิยม 
ควำมคำดหวังและทัศนคติของผู้คนที่มีต่อแม่เลี้ยงเดี่ยว อำจกล่ำวว่ำได้ภำพสตรีญี่ปุ่นใน
สังคมร่วมสมัยที่ท์ซุฌิมะ ยูโกะต้องกำรน ำเสนอ เป็นภำพของสตรีที่มีอิสระในกำรประกอบ
อำชีพ ควำมคิด ควำมต้องกำร รวมถึงกำรแสดงควำมปรำรถนำทำงเพศที่รุนแรง แต่
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ชยาพร ปรีชาปัญญา   

 
 

ท้ำยที่สุดสตรีเหล่ำนี้ยังไม่สำมำรถหนีพ้นจำกกรอบควำมคิดและควำมคำดหวังที่มีต่อสตรีได้
เสมอไป โดยเฉพำะกับสตรีที่มีสถำนะเป็น “แม่” เนื่องจำกกระท ำของแม่จะส่งผลต่อกำรใช้
ชีวิตของบุตร และกำรยอมรับจำกสังคมเสมอ ท ำให้เสรีภำพในกำรใช้ชีวิตนั้นจะหำยไป 
ดังนั้นควำมปรำรถนำทำงเพศของตัวละครเอกจึงมักปรำกฏในรูปแบบของควำมฝัน 
เนื่องจำกพวกเธอไม่สำมำรถจะแสดงออกได้อย่ำงเปิดเผย     ตัวละครของแม่ในผลงำน
ของทซ์ุฌิมะ ยูโกะ จึงมักจะต้องต่อสู้กับค่ำนิยม ควำมคิดเก่ียวกับ “แม่” ที่อยู่ในสังคมญี่ปุ่น 
ซึ่งประเด็นเหล่ำนี้ท ำให้ผู้วิจัยได้คิดพิจำรณำว่ำแท้จริงแล้วสตรีญี่ปุ่นในสังคมร่วมสมัยที่มี
สิทธิและเสรีภำพกว้ำงขวำงนั้น พวกเธอเหล่ำนั้นได้มีเสรีภำพอย่ำงแท้จริงหรือไม่ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสตรีที่มีสถำนะเป็น “แม่”  
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เสรีภาพและเงื่อนไขในการจินตนาการเรื่อง Boy's Love ของ
แฟนคลับจอห์นนี่ส์หญิงในไทยโดยศึกษาจากงานเขียนแนว
แฟนฟิคชั่น (Fanfiction) เกี่ยวกับไอดอลในสังกัดจอห์นนี่ส์ 
แฟมมิลี่ 
ช่อลดา เจียมวิจักษณ์* 
 
บทคัดย่อ 
 ปัจจุบัน มีกำรเปิดกว้ำงเรื่องเสรีภำพทำงเพศมำกขึ้น โดยเฉพำะแนว BL (Boy's 
Love) หรือชำยรักชำย และเรียกคนที่ชื่นชอบแนว BLว่ำฟุโจชิ (Fujyoshi) ซึ่งแฟนฟิคชั่น 
(Fan Fiction) หรือเรื่องที่แต่งขึ้นโดยน ำคนหรือตัวกำร์ตูนมำเป็นตัวละคร ถือเป็นกิจกรรม
ยอดฮิตกิจกรรมหนึ่งของชำว BL ในที่นี้จะเน้นวิจัยแฟนฟิคชั่นไอดอลสังกัดจอห์นนี่ส์ แฟมมิ
ลี่ ซึ่งผู้วิจัยตั้งสมมติฐำนว่ำแฟนฟิคชั่นแนวนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท ำให้มีคนสนใจและติดตำม
ไอดอลมำกขึ้น ถือเป็นพลังสำวน้อยอย่ำงหนึ่ง และแฟนฟิคชั่นเป็นช่องทำงหนึ่งที่ท ำให้
ผู้เขียนแฟนฟิคชั่นรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมำปรับใช้จนเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวของแฟนฟิคชั่น
ในไทย ที่ผู้วิจัยสนใจว่ำผู้เขียนน ำจินตนำกำรซึ่งเป็นสิ่งไม่จ ำกัดให้เข้ำมำอยู่ในพ้ืนที่จ ำกัด
ภำยใต้เงื่อนไขให้ลงตัวได้อย่ำงไร ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้เขียนบำงคนเลือกใช้หลักกำรเขียน
แบบ AU (Alternate Universe)  หรือน ำเพียงชื่อและลักษณะภำยนอกของไอดอลมำใช้
เพ่ือหลีกเลี่ยงควำมไม่สมจริงของเนื้อหำ แยกฉำก 18+ ลงเฉพำะในบล๊อกหรือส่งทำงอีเมล
เมื่อมีผู้อ่ำนร้องขอ และแฟนฟิคชั่นถือเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่ท ำให้ผู้เขียนเกิดควำมสนใจใน
ภำษำญี่ปุ่นและท ำงำนบริษัทญี่ปุ่น  

 
 

ค าส าคัญ Johnny's Fan Fiction Boy's Love (BL) Fujyoshi Alternate Universe 
(AU) 
 

                                                           
* ช่อลดำ เจียมวิจักษณ์ นักศึกษำปริญญำโท ปี 2 คณะมนุษยศำสตร์ สำขำญี่ปุ่นศึกษำ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่ที่อยู่ 297 ถ.วังสิงห์ค ำ ต.ป่ำตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  
E-mail : risky_sh@yahoo.com 
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ช่อลดา เจียมวิจักษณ์   

 
 

Liberty and Condition of the Imagination on 'Boy's 
Love' among Thai Female Fan Club of Johnny's 
Family : Case Study of Fanfiction on Johnny's 
Family's Idols 
Chorlada Jiemvijuck* 
Abstract 
 Fetish in sexuality has recently become more open to society, especially 
“Boy's Love” (BL) or homosexual affection in male. One of the famous activities 
among BL fetish is “Fan Fiction” (FF); i.e., a story created using real humans or 
cartoon characters. As a target of this research, we focused on the writer’s 
capability to put his or her limitless imagination into the FF. We targeted our 
study on the FF among idol members of the Johnny's Family which is the 
famous Japanese boy band among Fujyoshi, as well as the female fan club 
members that love to imagine about a relationship between male and male. 
The objective of this research is to study the effects of FF in stimulating people 
to follow their idols and becoming absorbed in Japanese culture. From this 
study, we discovered that the common method being used by most writers 
were an alternate universe method (AU). In brief, the writers put the characters 
of idols into their own imagination space. In an AU, Fujyoshi can flow into the 
stream of imagination about her admired characters without boundary. AU has 
a dramatic effect in relaxing the mind of stressful people because they can be 
free from reality while being absorbed in. Moreover, FF can also encourage both 
writers and readers to study the Japanese language or even become motivated 
to work with the proper Japanese manner in Japanese company. 
Keywords: Johnny's Family Fan Fiction (FF) Boy's Love (BL) Fujyoshi Alternate 
Universe (AU)  

                                                           
* Chorlada Jiemvijuck Second Year student on Master Degree Japanese Studies, 
Humanities Faculty, Chiang Mai University  297 Wangsingkam Rd. Phatan, Muang, Chiang 
Mai 50300 E-Mail : risky_sh@yahoo.com 
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เสรีภาพและเงื่อนไขในการจินตนาการเรื่อง Boy’s Love ของแฟนคลับจอห์นนี่ส์หญิงในไทย  

 
 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 บริษัท Johnny's&Associates ถือเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงยำวนำนในกำรปั้นไอดอล
ชำยมำประดับวงกำรเพลงญี่ปุ่น ไอดอลชำยจำกบริษัทนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศแถบ
เอเชีย และเกิดกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งมีตั้งแต่คนที่เป็นระดับแฟนพันธุ์แท้ ระดับธรรมดำ และ
ระดับทั่วๆ ไป คนที่ชอบจอห์นนี่ส์ในระดับแฟนพันธุ์แท้ ที่ญี่ปุ่นมีกำรบัญญัติศัพท์ค ำว่ำ 
จอห์นนี่ส์ โอตำคุ (Johnny's Otaku) หรือเรียกสั้นๆ ว่ำ จอห์นนี่ส์โอตะ (Johnny's Ota) 
ซึ่งในกลุ่มแฟนคลับบำงกลุ่มไม่เพียงแต่ติดตำม แต่ยังใช้ควำมสำมำรถที่มีรวมกลุ่มกัน
สร้ำงสรรค์กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนไอดอลที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งแฟนฟิคชั่น (Fan 
Fiction) ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของแฟนคลับ โดยเนื้อหำส่วนใหญ่จะน ำมำจำกบทสัมภำษณ์ 
คอนเสิร์ต และน ำมำจินตนำกำรต่อเอง หรืออำจจะจินตนำกำรขึ้นมำเองล้วนๆ โดยฉำก
ส่วนใหญ่มักเกิดในญี่ปุ่น ซึ่งกำรตำมข้อมูลจำกบทสัมภำษณ์ คอนเสิร์ต และควำมจ ำเป็นที่
ต้องเขียนภำยใต้บริบทของญี่ปุ่น ท ำให้ผู้เขียนจ ำเป็นต้องหำข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่น จนท ำให้เกิด
ควำมสนใจในกำรเรียนภำษำญี่ปุ่น และสนใจญี่ปุ่นในที่สุด ถือเป็นกระบวนกำรอำทิตยำนุวัตร 
(Japanization) อย่ำงหนึ่ง 
 เนื่องจำกกลุ่มคนที่เป็นจอห์นนี่ส์ โอตำคุมักเป็นผู้หญิง ผู้ชำยมีน้อยมำกหรือแทบไม่
มีเลย Nomurasougoukenkyuusho (2005) กล่ำวว่ำ โอตำคุประเภทดำรำ-นักร้องที่ตำม
ดำรำนักร้องมีทั้งผู้ชำยและผู้หญิง โดยในชำยอยู่ในช่วง 20-30 ปี ส่วนผู้หญิงก็มีในช่วง 20-
30 ปี แต่ช่วงอำยุ 10 ปี หรือช่วงอำยุมำกกว่ำ 40 ปี มักมีโอตำคุประเภทดำรำ-นักร้องที่
เป็นผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำย และInamatsu (1989) ได้สรุปว่ำ ผู้สนับสนุนไอดอลส่วนใหญ่จะ
เป็นเพศหญิง Noumurasougoukenkyuusho (2005) ได้กล่ำวอีกว่ำ ไม่ปรำกฏหลักฐำน
แน่ชัดว่ำแฟนจอห์นนี่ส์ปรำกฏในสังคมเมื่อไร แต่กลุ่มคนที่คลั่งไคล้จอห์นนี่ส์น่ำจะเป็นที่
รู้จักตั้งแต่โก ฮิโรมิ (เดบิวต์ปี 1972) เป็นต้นมำ เนื่องจำกโก ฮิโรมิโด่งดังมำก และวงหลัง
จำกนั้นก็มีชื่อเสียงตำมมำด้วย ในขณะที่งำนวิจัยของชญำนุตม์ (2549) เป็นงำนวิจัยในช่วง
ยุคที่ประเทศไทยเริ่มมีอินเทอร์เน็ตไฮ สปีด และกลุ่มสังคมออนไลน์ (บอร์ด) ได้รับควำม
นิยม โดยชญำนุตม์ได้ท ำกำรเก็บข้อมูลในสังคมออนไลน์ (บอร์ด-BBS) พบว่ำ แฟนเพลงเจ-
ป๊อบในประเทศไทยน่ำจะมีประมำณ 10,000 คน โดยรำยจ่ำยเกี่ยวกับเจ-ป๊อบต่อเดือน
ประมำณ 500-1,000 บำท โดยศิลปินเจ-ป๊อบยอดนิยมอันดับหนึ่งได้แก่ ไอดอลชำยค่ำย
จอห์นน่ีส์ โดยแฟนเพลงเป็นเพศหญิง 41.09% ส่วนเพศชำยไม่มีเลย วัยรุ่นเพศชำยส่วน
ใหญ่ชอบศิลปินในค่ำยฮัลโหล! โปรเจ็กต์ (เช่น มอร์นิ่ง มุซุเมะ) คิดเป็น 41.02% เมื่อพูดถึง
จอห์นนี่ส์ โอตำคุ จ ำเป็นต้องพูดถึงฟุโจชิ (Fujyoshi) เนื่องจำกจอห์นนี่ส์ โอตำคุส่วนหนึ่ง
เป็น Fujyoshi ถ้ำพูดตำมควำมหมำยกว้ำงๆ ฟุโจชิ คือ โอตำคุสำวโดยทั่วๆ ไป แต่ใน
ควำมหมำยแคบคือ ผู้หญิงที่ชื่นชอบเรื่องรำวควำมรักระหว่ำงชำยกับชำย (Fujie, 2007) 
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โดยลักษณะเฉพำะของฟุโจชินั้น Fujie (2007) ได้กล่ำวเกี่ยวกับฟุโจชิว่ำ ค ำว่ำ Fujyoshi 
เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นช่วงยุค 80 และมีผู้สันนิษฐำนว่ำคนที่เป็นฟุโจชิน่ำจะมีมำตั้งแต่ยุค 70 
เลยก็ได้ ฟุโจชิแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) เป็นโอตำคุสำว แต่ไม่ได้ชอบเร่ืองรำวควำม
รักระหว่ำงชำยกับชำยเป็นพิเศษ 2) โอตำคุสำวที่ชอบเรื่องรำวควำมรักระหว่ำงชำยกับชำย 
3) ไม่ได้เป็นโอตำคุสำว แต่ชอบจินตนำกำรเรื่องรำวควำมรักระหว่ำงชำยกับชำย ด้วยเหตุนี้ 
จึงมีเด็กผู้หญิงที่บอกว่ำ ตัวเองเป็น Fujyoshi แต่ไม่ได้เป็นโอตำคุด้วย ในไทยจะเรียก 
Fujyoshi ว่ำ สำววำย ลลิดำ (2550) กล่ำวว่ำ ผู้ที่เป็นสำววำยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่อยู่
ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยท ำงำน และมักเป็นผู้หญิงที่เรียนหรือเคยเรียนในโรงเรียนหญิงล้วน โดย
แบ่งสำววำยได้เป็น สำย J-Junior (ย่อมำจำก Johnny's Jr. ควำมหมำยดั้งเดิมคือ ไอดอล
ในสังกัด Johnnny's&Associates ที่เต้นแบ็คให้รุ่นพ่ี แต่ในประเทศไทย ช่วงหนึ่งใช้ใน
ควำมหมำยว่ำ ไอดอลทุกคนทั้งที่ เดบิวต์และยังไม่ได้เดบิวต์ (เป็นแบ็คอัพ ) ในสังกัด 
Johnny's&Associates) และกลุ่ม J-Rock, J-pop ซึ่งเป็นกลุ่มคนอ่ำนที่นิยมชมชอบกำร
อ่ำนและเขียนกำร์ตูนหรือโดจินชิ หรือนิยำยซึ่งก็คือแฟนฟิคชั่นที่มีตัวละครทั้งคู่เป็นชำยที่
เป็นดำรำหรือนักร้องที่ตนชื่นชอบหรือคลั่งไคล้มำเป็นตัวเอกของเรื่องตำมจินตนำกำรของ
ตน     
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (1) ทรำบว่ำผู้เขียนแฟนฟิคชั่นใช้วิธีกำรใดในกำรใช้จินตนำกำรซึ่งเป็นเรื่องไม่จ ำกัด
ให้เข้ำกับกฎและข้อบังคับในกำรเขียนแฟนฟิคชั่นและกฎของเว็บไซต์ (www.dek-d.com) 
ที่น ำเรื่องไปลงได้อย่ำงไร (2) จำกบทสัมภำษณ์คนที่เขียนแฟนฟิคชั่นและกำรวิเครำะห์ของ
ผู้ท ำวิจัยท ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจถึงวัฒนธรรมสำวน้อยที่นับวันจะเข้มแข็งขึ้นในไทย 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 (1) ผู้เขียนมีวิธีใช้จินตนำกำรซึ่งเป็นเรื่องไม่จ ำกัดให้เข้ำกับกฎและข้อบังคับในกำร
เขียนแฟนฟิคชั่นและกฎของเว็บไซต์ที่น ำเรื่องไปลง (www.dek-d.com) (2) วัฒนธรรม
สำวน้อยเป็นรำกฐำนของวัฒนธรรมแฟน ซึ่งวัฒนธรรมแฟนน ำไปสู่ควำมเป็นโอตำคุ โดย
วัฒนธรรมแฟนเป็นพื้นฐำนท ำให้เกิดแฟนฟิคชั่น 
 
 
4. ขอบเขตในการวิจัย 
 ศึกษำเฉพำะแฟนฟิคชั่นไอดอลในสังกัด Johhny's&Associates วง Hey! Say! 
Jump! (HSJ) ที่ลงในเว็บไซต์ www.dek-d.com  
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เสรีภาพและเงื่อนไขในการจินตนาการเรื่อง Boy’s Love ของแฟนคลับจอห์นนี่ส์หญิงในไทย  

 
 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
 เป็นกำรวิจัยจำกเอกสำรและกำรสัมภำษณ์ โดยเป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ และกลุ่ม
ผู้ให้สัมภำษณ์เป็นนักเขียนแฟนฟิคชั่นในประเทศไทย 
  
6. เนื้อหา 
 6.1เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  6.1.1 แฟนฟิคชั่น 
  ความหมายของแฟนฟิคชั่น 
  มีผู้ให้ควำมหมำยค ำว่ำแฟนฟิคชั่นไว้สองแบบ คือ ควำมหมำยแบบเน้น
เนื้อหำ และควำมหมำยแบบเน้นวิธีใช้  ควำมหมำยของแฟนฟิคชั่นแบบเน้นเนื้อหำ ได้แก่ 
“แฟนฟิคชั่น (Fan Fiction) คือ เรื่องรำวที่แต่งโดยแฟนของสื่อ มีกำรหยิบยืมตัวศิลปินหรือ
คำแร็กเตอร์ในละครมำใช้สร้ำงเรื่องรำว หรือใช้เค้ำโครงเรื่องที่มีในต้นฉบับมำเปลี่ยนแปลง
บำงส่วน เพ่ือแสดงออกถึงควำมชื่นชอบในสื่อต้นฉบับ” (ชญำนุตม์ , 2549 หน้ำ 5) 
นอกจำกน้ี ยังมีกำรให้ค ำจ ำกัดควำมอีกว่ำ "แฟนฟิคชั่น(Fan Fiction) คือเรื่องที่แฟนแต่ง
ขึ้น ปกติมักพบได้ตำมอินเทอร์เน็ต เป็นเว็บไซต์ส ำหรับแฟนๆ ที่ต้องกำรใช้คำแรกเตอร์ใน
กำร์ตูน ภำพยนตร์ นิยำย ฯลฯ ที่ตนชื่นชอบมำสร้ำงเหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ และเรื่องรำว
ใหม่" (ชยภัทร , 2552 หน้ำ 9) นอกจำกควำมหมำยของแฟนฟิคชั่นข้ำงต้น ยังมีผู้ ให้
ควำมหมำยแฟนฟิคชั่นแบบเน้นวิธีใช้ไว้ว่ำ จำกกำรศึกษำในอเมริกำ พบว่ำ แฟนฟิคชั่นเริ่ม
ปรำกฏเมื่ อยุ ค  1960 โดยแฟนฟิคชั่ นถื อ เป็นกลุ่ มย่ อยหนึ่ ง ใน  Derivative หรื อ 
Appropriative ส ำหรับแนวควำมคิดของ Derivative คือ มีกำรเขียนเรื่องรำวเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ จำกหนังสือต้นฉบับ โดย Abigail Derecho (2006) ได้สร้ำงค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ 
Derivative ขึ้นมำใหม่ โดยปฏิเสธแนวควำมคิดเดิมว่ำ Derivative เป็นสื่อที่ลดระดับชั้นลง
จำกหนังสือต้นฉบับ เป็นกำรขโมยมำจำกเรื่องรำวในต้นฉบับ และ Abigail Derecho  ยัง
สร้ำงแนวควำมคิดเพ่ิมเติมว่ำ กำรอธิบำยแฟนฟิคชั่น น่ำจะใช้ค ำว่ำ Archontic Literature 
ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับตู้รวบรวมข้อมูล (Archive) เพรำะแฟนฟิคชั่นมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และมีควำมเป็นงำนเขียนแบบดั้งเดิมอยู่ด้วย ไม่ใช่เป็นกำรขโมย ดังนั้น ควำมหมำยของค ำ
ว่ำแฟนฟิคชั่นในควำมเห็นของ Abigail Derecho จึงเป็นกำรขยำยข้อมูลหรือหนังสือ และ
เรื่องรำวแต่ละเรื่อง ย่อมมีควำมเชื่อมโยงกับเรื่องรำวเรื่องอ่ืนๆ อีก เรียกว่ำ Intertextuality 
ซึ่งในนิยำยจะไม่บอกว่ำเอำเรื่องรำวมำจำกเรื่องไหน แต่แฟนฟิคชั่นบอกว่ำเอำเรื่องรำวมำ
จำกเร่ืองอะไรในชื่อหัวข้อของเรื่อง Archontic Literature จึงมีเรื่องของกำรแก้ไข กำรต่อ
เติมไปเรื่อยๆ และมีกำรเพ่ิมเติมจำกเนื้อหำหลัก ดังนั้นจึงอำจสรุปได้ว่ำ ถ้ำหำกมองในมุม
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ของ Archontic Literature แฟนฟิคชั่นมีลักษณะเฉพำะคือ มีกำรขยำยข้อมูล มีกำรสร้ำง
เรื่องรำวขึ้นมำใหม่ และมีกำรบอกท่ีมำของเรื่องไว้ในหัวข้อเรื่อง ซึ่งในนิยำยไม่มี  
  สรุปได้ว่ำ แฟนฟิคชั่น คือ งำนเขียน (Text) แบบหนึ่ง ซึ่งแต่งโดยแฟน
ของสื่อ มักพบในอินเทอร์เน็ต โดยน ำเอำตัวศิลปินหรือคำแร็กเตอร์ในละครมำใช้สร้ำง
เรื่องรำว หรือใช้เค้ำโครงเรื่องท่ีมีในต้นฉบับมำเปลี่ยนแปลงบำงส่วน เพ่ือแสดงออกถึงควำม
ชื่นชอบในสื่อต้นฉบับ มีลักษณะเฉพำะคือ มีกำรขยำยข้อมูล มีกำรสร้ำงเรื่องรำวขึ้นมำใหม่ 
และมีกำรบอกท่ีมำของเรื่องไว้ในหัวข้อเรื่อง ซึ่งไม่มีในนิยำย  
  การเข้ามาของแฟนฟิคชั่นในประเทศไทย 
  ในประเทศไทย ชญำนุตม์ (2549 น.5) ได้กล่ำวว่ำ วัฒนธรรมกำรแต่ง
แฟนฟิคชั่นแพร่เข้ำมำในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไร ไม่มีใครสำมำรถระบุเวลำที่แน่ชัดได้ แต่
น่ำจะเป็นที่รู้จักแพร่หลำยพอสมควรก่อนปีพ.ศ. 2535 เนื่องจำกในปีนั้นเกิดกำรรวมกลุ่ม
ของวัยรุ่นที่ชื่นชอบกำรแต่งแฟนฟิคชั่นขึ้นเป็นครั้งแรกในนำมของเอคโค่  คลับ (ACHO 
Club) ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์สมำชิกในกลุ่ม ACHO Club มีสมำชิกชี้แจงว่ำ กลุ่ม ACHO 
Club เริ่มต้นมำจำกคนอ่ำนกำร์ตูนนิตยสำรรำยเดือนของส ำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ ชื่อ Gift 
Magazine1 ในนิตยสำรมีมุมตอบจดหมำยซ่ึงก็มีนักอ่ำนหลำยคนส่งจดหมำย วำดรูป และ
โต้ตอบกันไปมำจึงคุ้นมือว่ำใครวำดรูปสวย แม้นิตยสำร Gift Magazine ปิดตัวลงเนื่องจำก
กฏหมำยลิขสิทธิ์ ในพ.ศ.2535 ย้ำยมำคุยโต้ตอบกันในนิตยสำรกำร์ตูนรำยเดือนของ
ส ำนักพิมพ์วิบูลย์กิจที่ได้เป็นส ำนักพิมพ์แบบถูกลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ชื่อ Gift Scarlett2ใน
พ.ศ.2535 โดยตอนนั้นเขียนจดหมำยไปคุยกับกองบรรณำธิกำรเกี่ยวกับกำร์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง
ล าน าต่างพิภพ (Matendo Sonata) (พ.ศ.2529-พ.ศ.2536) ซึ่งเป็นเรื่องแรกๆ ที่ออกแนว 
Yaoi หรือแนวชำยรักชำย ท ำให้มีแฟนหนังสือคนอ่ืนๆ เกิดควำมสนใจอย่ำงล้นหลำมจน
เขียนเข้ำไปโต้แย้งผ่ำนมุมตอบจดหมำยของกองบรรณำธิกำร ในที่สุดก็มีคนส่งจดหมำยลง
ในมุมตอบจดหมำยของนิตยสำร Gift Scarletว่ำจะจัดตั้งกลุ่มกำร์ตูนในหมู่คนอ่ำน Gift 
Scarlet หำกใครสนใจก็ให้ส่งจดหมำยมำยังที่อยู่ที่ให้ไว้ จึงเกิดกำรนัดพบกัน และรวมเป็น
กลุ่มคนอ่ำนกำร์ตูนแนววำยอย่ำงหลบๆ ซ่อนๆ เนื่องจำกในสมัยนั้นกำร์ตูนYaoiยังไม่เป็นที่
ยอมรับในสังคม โดย ACHO Club เริ่มต้นด ำเนินกิจกรรมกลุ่มในปีพ.ศ.2537 ไม่ใช่ปี 2535
                                                           
1 Gift Magazine (ธันวำคม พ.ศ.2524- พ.ศ.2535) เป็นนิตยสำรกำร์ตูนรำยเดือนของส ำนักพิมพ์
วิบูลย์กิจสมัยยังไม่มลีิขสิทธิ์ท่ีได้รบัควำมนิยมอย่ำงมำก เพรำะมีกำร์ตูนดีๆ  และคอลัมน์ที่น่ำสนใจ
มำกมำย 
2 Gift Scarlett (พ.ศ.2536-พ.ศ.2537) เป็นนิตยสำรกำร์ตูนรำยเดือนของส ำนักพิมพ์วิบูลย์กิจสมัยมี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยไดล้ิขสิทธิ์จำกส ำนักพิมพ์อะคิตะ โฉะเต็น (Akita Shoten) รูปแบบคล้ำยๆ Gift แต่
ไม่มีคอลัมนส์ไตล์วัยรุ่น หน้ำสี หรอืพินอัพ   
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ชื่อ ACHO มำจำกกำรรวมตัวอักษรแรกของนักวำดกำร์ตูนแนววำยที่นับว่ำมีฝีมือขั้นเทพใน
ขณะนั้น คือA (Amagi Sayuri) C (CLAMP) H (Hazuki Shinobu) และO (Ozaki Minami) 
มี กำรนั ด เจอกันทุ กวั นอำทิ ตย์  หน้ ำ ร้ ำนหนั งสื อ  Kinokuniya ที่  Isetan ซึ่ ง เป็ น
ห้ำงสรรพสินค้ำในกรุงเทพฯ หัวหน้ำผู้ตั้ งกลุ่มชื่อ คุณส้ม 3 ขณะนั้นเป็นนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีกำรแลกหนังสือกำร์ตูนกันและมีกำรวำดรูปด้วยตัวเองแล้ว
เอำมำดูในกลุ่ม บำงคนก็ถ่ำยเอกสำรรูปวำดเหล่ำนั้นกลับไปเก็บไว้ดูที่บ้ำน  ในกลุ่ม ACHO 
Club มีโค้ดให้สมำชิก เป็น Acho0001, Acho0002 เรียงไปเรื่อยๆ โดยจะรับเฉพำะ
สมำชิกที่อำยุเกิน 13 ปี มีนิตยสำรกลุ่มเป็นของตัวเอง ชื่อ ACHO Magazine ซึ่งจะออก
เดือนละหนึ่งเล่ม โดยให้สมำชิกหมำยเลขเดียวกับนิตยสำรกลุ่มฉบับนั้นเป็นคนวำดภำพปก 
เช่น เล่ม 1 ก็ให้ Acho0001 วำดภำพปก เล่ม 2 ก็ให้ Acho0002 วำดภำพปก ท ำให้ผลัด
กันเห็นผลงำนของทุกๆ คน โดยในเล่มจะลงข่ำวกำร์ตูนต่ำงๆ เรื่องกอสซิปล้อกันเอง รูป
วำดจำกเพ่ือนสมำชิก และมีรำยชื่อนิยำยที่เขียนได้คืบหน้ำ ถ้ำไม่คืบหน้ำก็จะถูกจิกกัดจำก
เจ้ำของคอลัมน์ ชื่อ ซินเดอเรลลำต่อ นอกจำกนี้ ยังลงที่อยู่สมำชิกทุกคน ในวันส ำคัญ เช่น 
วันวำเลนไทน์ วันปีใหม่ ก็จะมีจดหมำยหรือโปสกำร์ดจำกสมำชิก ACHO ส่งให้ ส่วนในวัน
เกิดจะมีคนส่งรูปที่ตัวเองวำดมำอวยพรให้เพ่ือนสมำชิก ACHO Magazine รวมแล้วออกมำ
ประมำณ 40-50 เล่ม แต่ปัจจุบันไม่มีกำรจัดท ำแล้ว ในกลุ่ม ACHO Club มีคนให้ควำม
สนใจเกี่ยวกับ J-Pop (J-Rock ถือเป็นส่วนหนึ่งใน J-Pop) โดยมีกำรรวมกลุ่มคนที่ชอบ 
J-Rock เป็นกลุ่มเล็กๆ และจำกกำรสัมภำษณ์คุณ M พบว่ำ น่ำจะมีกำรเขียนแฟนฟิคชั่น 
J-Rock กัน คำดว่ำประมำณปี พ.ศ.2539เนื่องจำกเป็นปีที่โยชิกิมำเมืองไทยเป็นครั้งแรก 
และท ำให้คนที่ชื่นชอบ J-Rock ขยำยตัวขึ้น แต่ไม่ปรำกฏว่ำมีพวกชอบ Johnny’s   
  ส ำหรับแฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์ อำจกล่ำวได้ว่ำมีจุดเริ่มต้นมำจำกกำรเขียน
แฟนฟิคชั่นสำยJ-Rock เนื่องจำกJ-Rockได้รับควำมนิยมในไทยมำก่อนจอห์นนี่ส์ แฟน
ฟิคชั่นสำยJ-Rock เริ่มต้นจำกวง X-Japan, L'arc~en~ciel, LR โดยเริ่มต้นเขียนให้เพ่ือน
อ่ำนกันในกลุ่มประมำณปี 2537-2538 4 จึงค่อยท ำเป็นนิตยสำรแฟนฟิคชั่นเกี่ยวกับ J-Rock 
อ่ำนกันหรือซ้ือขำยแฟนฟิคชั่น J-Rock กันในกลุ่ม ก่อนที่จะเริ่มขยำยวงมำทำงแฟนฟิคชั่น
สำยจอห์นนี่ส์  จำกกำรสัมภำษณ์คุณ 8192035 ซึ่งเป็นคนที่คลุกคลีในวงกำรแฟนฟิคชั่น
                                                           
3 คุณ M กล่ำวว่ำ ปัจจุบัน (พ.ศ.2559) ก็ยังไม่มีกำรยุบกลุ่ม ACHO Club แต่เนื่องจำกสมำชิกในกลุม่ไม่
มีเวลำมำรวมตัวท ำกิจกรรมกันแลว้ จึงไม่ค่อยได้ติดต่อกัน โดยนดัมตีติ้งครั้งล่ำสุดเมื่อ 10 กว่ำปีก่อน  
ส่วนคุณส้มผู้ก่อตั้งกลุ่ม ขณะนี้เรียนระดับปริญญำเอกที่อเมริกำ 
4 Pak Tsubaki เป็นนักเขียนแฟนฟิคช่ันท่ีเริ่มเขียนตั้งแต่ X-Japan เริ่มมีช่ือเสียงในเมืองไทย ประมำณ
ปี 2539, สัมภำษณ์ 29 สิงหำคม 2558 (สัมภำษณ์ทำงเฟซบุ๊ก) 
5 สัมภำษณ์ คุณ 819203, 23 เมษำยน 2559 สัมภำษณ์ทำงเว็บไซต์ Pantip.com 
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ช่อลดา เจียมวิจักษณ์   

 
 

จอห์นนี่ส์ได้ให้ควำมเห็นว่ำ ส ำหรับไอดอลจอห์นนี่ส์นั้น ตอนแรกแฟนๆ แค่ชื่นชอบเพรำะ
ไอดอลจอห์นนี่ส์เล่นกันน่ำรัก แต่แฟนๆ ไม่ถึงกับเอำมำจินตนำกำรจับคู่กันแบบ Boy's 
Love ตอนหลังเร่ิมเขียนเป็นแฟนฟิคชั่นแบบ Boy's Love ตำมอิทธิพลของแฟนๆ จอห์น
นี่ส์ที่ญี่ปุ่น โดยแฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์ที่เก่ำแก่ที่สุดที่คุณ 819203 ทรำบคือ ปี 2537 เป็น
แฟนฟิคชั่นจำกประเทศญี่ปุ่น และเขียนเป็นภำษำญี่ปุ่นของวงคินขิ คิดส์ อย่ำงไรก็ดี คู่
ไอดอลที่มีชื่อเสียงและถูกแฟนๆ จับมำจินตนำกำรคู่กันมำกที่สุดในควำมเห็นส่วนตัวของ
คุณ 819203 คืออำคำนิชิ จิน และคำเมนำชิ คำซึยะ-อดีตสมำชิกและสมำชิกวง KAT-TUN 
หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่ำลัทธิอำคำเมะ (Akame) ในปี 2546-2548 นับว่ำเป็นยุคทองของ
แฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์ มีรุ่นพ่ีที่โรงเรียนพริ้นท์แฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์มำแบ่งให้อ่ำน  จำก
เหตุกำรณ์นี้ท ำให้ทรำบว่ำมีแฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์แพร่หลำยขึ้น กล่ำวโดยสรุป ตั้งแต่ปี 2537 
เป็นต้นมำ แฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์ที่เป็นภำษำญี่ปุ่นก็เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทย และเริ่ม
แพร่หลำยอย่ำงมำกในปี 2546-2548 มีคนเขียนแฟนฟิคชั่นมำกขึ้นมำเรื่อยๆ โดยลงใน
เว็บไซต์ เว็บบอร์ด บล็อก หรือเฟซบุ๊ก ด้ำนเนื้อหำของแฟนฟิคชั่นนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบ 
Boy's Love และเนื่องจำกไอดอลสังกัดจอห์นนี่ส์มีแต่ผู้ชำย มีกำรร่วมงำนกันในค่ำย และ
ไอดอลในสังกัด Johnny’s&Associate ยุคแรกๆ ก็มีข้อห้ำมจำกต้นสังกัดไม่ให้เปิดตัวคน
รัก เนื้อเรื่องของแฟนฟิคชั่นจึงเน้นแบบ Boy's Love หรือชำยรักชำย จนแทบจะกลำยเป็น
ธรรมเนียมไปแล้วว่ำ แฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์ส่วนมำกเป็นแบบ Boy's Love หรือชำยรักชำย6  
  จะเห็นได้ว่ำ แฟนฟิคชั่นเริ่มต้นมำจำกกำรรวมตัวเป็นกลุ่มย่อยอยู่ในกลุ่ม
กำร์ตูนชื่อ ACHO Club และสร้ำงสรรค์งำนเขียนแฟนฟิคชั่น โดยเริ่มจำกแฟนฟิคชั่น J-Rock 
จนกระทั่ง Johnny's Jr. มำเปิดคอนเสิร์ตในเมืองไทยและได้รับควำมนิยม จึงเร่ิมมีแฟน
ฟิคชั่นจอห์นนี่ส์เกิดขึ้นจำกประวัติกำรรวมกลุ่ม ACHO Club ซึ่งรู้จักกันผ่ำนนิตยสำร
กำร์ตูนนั้น พบว่ำมีควำมคล้ำยคลึงกับจุดเริ่มต้นวัฒนธรรมสำวน้อยของญี่ปุ่น ที่รู้จักกันผ่ำน
นิตยสำรและรวมกลุ่มท ำกิจกรรมกัน นอกจำกนี้ กำรรวมกลุ่มของ ACHO Club ยังเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนกำรกลำยเป็นญี่ปุ่นในแบบไทย กล่ำวคือ มีกำรวำดกำร์ตูนสไตล์
ญี่ปุ่นลงในนิตยสำรกลุ่ม ซึ่งมีรูปแบบตำมที่คนไทยคิดสร้ำงสรรค์ขึ้นมำ มีกำรเขียนแฟน
ฟิคชั่น J-Rock ในแบบไทย ก่อนที่จะส่งผ่ำนกิจกรรมกำรเขียนแฟนฟิคชั่นนี้ไปยังกลุ่มคนที่
ชื่นชอบ J-Pop และก่อก ำเนิดเป็นแฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์ในที่สุด เพ่ือเป็นกำรพิจำรณำ
เกี่ยวกับกระบวนกำรกลำยเป็นญี่ปุ่นในแบบไทยให้มำกขึ้น 
  แฟนฟิคชั่น หรือกำรเขียนเรื่องสั้นหรือนิยำยที่เอำคนจริงๆ หรือตัวกำร์ตูน
มำเป็นตัวละครนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งของจอห์นนี่ส์โอตำคุ 

                                                           
6 A สัมภำษณ,์ 17 กันยำยน 2558, M สัมภำษณ,์ 13 มีนำคม 2559 และเว็บบอร์ด Onering 
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เสรีภาพและเงื่อนไขในการจินตนาการเรื่อง Boy’s Love ของแฟนคลับจอห์นนี่ส์หญิงในไทย  

 
 

เนื่องจำกกลุ่มแฟนๆ ที่เขียนแฟนฟิคชั่นเกี่ยวกับไอดอล Johnny's&Associates เป็นผู้หญิง 
และไอดอลใน Johnny's&Associates เป็นผู้ชำยทั้งหมด แฟนฟิคชั่นที่กลุ่มแฟนๆ เขียน 
จึงเป็นแฟนฟิคชั่นแบบ BL (Boy's Love) ซึ่งลักษณะกำรเขียนแฟนฟิคชั่นแบบ BL และไม่
ค่อยมีตัวละครผู้หญิงปรำกฏในแฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์นี้ ถือเป็นลักษณะพิเศษของแฟน      
ฟิคชั่นจอห์นนี่ส์ โดยชญำนุตม์ (2549) กล่ำวว่ำ กำรอ่ำนแฟนฟิคชั่นนั้น ส่วนใหญ่จะท ำไป
เพ่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม ผลของกำรสัมภำษณ์ของชญำนุตม์ระบุว่ำ วัยรุ่นเพศ
หญิงที่ชอบอ่ำนแฟนฟิคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีควำมชื่นชอบในหนังสือกำร์ตูนและนิยำย
แนวชำยรักชำยอยู่แต่เดิม และชญำนุตม์ยังพบว่ำ วัยรุ่นเพศหญิงท ำกิจกรรมยำมว่ำงที่
เกี่ยวกับเจ-ป๊อบมำกที่สุดในเรื่องกำรอ่ำนแฟนฟิคชั่น คิดเป็น 37.84% โดยมีผู้ให้ควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรเขียนและกำรอ่ำนแฟนฟิคชั่นไว้ว่ำ "แต่งและอ่ำนฟิคเพรำะว่ำตัวเรำอยู่
เมืองไทย ไม่มีโอกำสเจอตัวจริงของศิลปินง่ำยๆ เลยแต่งเรื่องขึ้นมำเพรำะเหมือนตัวเร ำได้
เข้ำไปรู้จักและเข้ำใกล้ศิลปินมำกขึ้น ...” (อ้อม เพศหญิง อำยุ 15 ปี) “ชอบอ่ำนงำนของ
พ่ี...(นำมปำกกำ) เพรำะเค้ำมีจรรยำบรรณในกำรเป็นนักเขียน ไม่เหมือนฟิคทั่วไปที่แต่งเอำ
มันเข้ำว่ำ...” (หลิน เพศหญิง อำยุ 16 ปี) “ชอบแต่งฟิคมำก เพรำะมันสนุกดี เริ่มแต่งเพรำะ
เห็นฮิตแต่งกันก็เลยแต่งมั่ง พักหลังกลำยเป็นงำนอดิเรกไปแล้ว...” (แมว เพศหญิง อำยุ 24 ปี) 
(ชญำนุตม์, 2549) จะเห็นได้ว่ำแฟนฟิคชั่นเป็นกิจกรรมที่จอห์นนี่ส์โอตำคุชื่นชอบและท ำกัน
อย่ำงกว้ำงขวำง 
  6.1.2 ปรากฎการณ์อาทิตยานุวัตร (Japanization)  
  Japanization หรือกระบวนกำรอำทิตยำนุวัตร เป็นกระบวนกำร
กลำยเป็นญี่ปุ่นที่ส ำคัญในกำรอธิบำยจอห์นนี่ส์ โอตำคุ เนื่องจำกจอห์นนี่ส์ โอตำคุในไทย
ได้รับวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่ำนวัฒนธรรมจอห์นนี่ส์ที่ได้เรียนรู้มำจำกอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ 
นิตยสำรต่ำงๆ บำงรำยอำจไปสัมผัสประสบกำรณ์จริงจำกญี่ปุ่น และรับเข้ำมำประยุกต์ใช้
เป็นแบบไทย จนเป็นปรำกฎกำรณ์อำทิตยำนุวัตรแบบไทยในที่สุด กำรวิจัยเกี่ยวกับสินค้ำ
ญี่ปุ่นมีมำกมำย เช่น กำร์ตูนชำยรักชำย (Yaoi) ละครญี่ปุ่น อำหำรญี่ปุ่น เพลงญี่ปุ่น แต่มี
งำนวิจัยจ ำนวนน้อยที่เขียนเกี่ยวกับค ำจ ำกัดควำมของกระบวนกำรอำทิตยำนุวัตร  
  ชญำนุตม์(2549) กล่ำวว่ำ “Japanization หรือกระบวนกำรอำทิตยำนุวัตร 
หมำยถึง ปรำกฏกำรณ์กำรแผ่ขยำยวัฒนธรรมสมัยนิยมและวัฒนธรรมบริโภคนิยมของ
ญี่ปุ่นไปสู่ประเทศในทวีปเอเชีย” เธอเห็นว่ำ วัฒนธรรมแฟนของแฟนเพลงเจ -ป๊อบใน
ประเทศไทยเป็นกระบวนกำรอำทิตยำนุวัตรอย่ำงหนึ่ง แต่เธอเข้ำใจว่ำศัพท์ค ำนี้ยังไม่เป็นที่
รู้จักแพร่หลำย จึงขอกล่ำวถึงที่มำและควำมหมำยของค ำว่ำกระบวนกำรอำทิตยำนุวัตรว่ำมี
ควำมหมำยดังนี้ ได้แก่ นโยบำยที่มุ่งท ำให้คนไต้หวันเป็นเสมือนคนญี่ปุ่น กำรน ำเอำ
วัฒนธรรมองค์กำรของบริษัทขนำดใหญ่ในญี่ปุ่นไปปรับใช้ พฤติกรรมที่มีต้นแบบจำก
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ช่อลดา เจียมวิจักษณ์   

 
 

ประเทศอ่ืนและน ำมำปรับใช้เป็นแบบญี่ปุ่น และควำมหมำยที่ยกมำข้ำงต้น โดยชญำนุตม์ 
(2549) เลือกใช้ควำมหมำยสุดท้ำยเนื่องจำกเห็นว่ำกระแสควำมนิยมในศิลปินและเพลงเจ-
ป๊อบของวัยรุ่นไทยนั้นนับว่ำเป็นส่วนหนึ่งของปรำกฎกำรณ์กำรแผ่ขยำยของวัฒนธรรมสมัย
นิยมและวัฒนธรรมบริโภคนิยมของญี่ปุ่น โดยในงำนวิจัยที่กล่ำวถึงก่อนหน้ำอธิบำยถึงที่มำ
ของค ำว่ำปรำกฏกำรณ์อำทิตยำนุวัตรอย่ำงชัดเจน และได้ให้ควำมหมำยของปรำกฏกำรณ์
อำทิตยำนุวัตรโดยท่ัวไป แต่ไม่ได้กล่ำวถึงโครงสร้ำงของกระบวนกำรอำทิตยำนุวัตรในไทย 
จึงจะขอยกหนังสือเรื่อง JAPANIZATION (2555) ของอรรถจักร์ ที่กล่ำวถึงปัจจัยทำงด้ำน
เศรษฐกิจที่เป็นสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้เกิดกระบวนกำรอำทิตยำนุวัตรในไทย และพัฒนำไปสู่
กำรให้ควำมร่วมมือทำงกำรทูต จนท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนควำมรู้สึกนึกคิดและอำรมณ์ของคน
ไทยเกี่ยวกับคนญี่ปุ่น และน ำไปสู่ควำมเป็นสำกลแบบอำเซียน ซึ่งมีควำมลึกซึ้งมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ทำงด้ำนกำรค้ำขำยสิ่งของเท่ำนั้น เนื่องจำกสำมำรถกินลึกเข้ำสู่ปริมณฑลทำง
สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอำเซียนเลยทีเดียว ส ำหรับงำนวิจัยของพีริยำ (2007) 
ได้เน้นเรื่องกำรเข้ำมำของสินค้ำญี่ปุ่น และได้ขยับขยำยสู่สินค้ำวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้เป็น
วิธีกำรรับปรำกฏกำรณ์อำทิตยำนุวัตรในแบบไทย โดยสำมำรถยกตัวอย่ำงให้เห็นได้ชัดเจน
คือ กำรเข้ำมำของชำเขียว พีริยำกล่ำวว่ำ ชำเขียวให้ภำพลักษณ์ควำมเป็นสินค้ำวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น มีกำรใช้ไร่ชำเขียวในโฆษณำเพ่ือให้ได้บรรยำกำศแบบญี่ปุ่นในควำมคิดของคนไทย มี
กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับชำเขียวด้วยกำรใช้ภำษำญี่ปุ่นและขึ้นภำษำไทยเป็นซับไตเติ้ล 
โดยเฉพำะโฆษณำชำเขียวยี่ห้อยูนีฟ ที่สร้ำงสรรค์โฆษณำขึ้นมำโดยใช้หนอนชำเขียวร่ำย
มนต์กับคนเก็บใบชำว่ำ “Shinmei choudai!” หรือ “ขอยอดอ่อนใบชำหน่อย” และ
กลำยเป็นวลีฮิตในปีพ.ศ. 2553 จนมีคนน ำวลีฮิตนี้ไปแต่งเป็นเพลงลูกทุ่ง ชื่อเพลงคำถำขอ
ใจ ศิลปินคือ คุณอำจำรียำ พรหมพฤกษ์ และตุ๊กตำหนอนชำเขียวที่ออกมำในโฆษณำก็ขำย
ดีจนกลำยเป็นหัวข้อสนทนำอยู่ช่วงหนึ่ง ซึ่งค ำว่ำ “Shinmei choudai!” โดยรูปประโยค
แล้วไม่สื่อควำมกับคนญี่ปุ่น นี่เป็นภำษำญี่ปุ่นในแบบไทย และยังมีโฆษณำที่ใช้ภำษำญี่ปุ่น
ปนกับภำษำไทย พูดว่ำ “อร่อย desu ka” หรือ “อร่อยไหม” ด้วย ซึ่งเป็นลักษณะกำรรับ
ภำษำญี่ปุ่นในแบบไทย อันที่จริงแล้ว บริษัทผู้ผลิตชำเขียวในตอนแรกไม่ใช่บริษัทญี่ปุ่น แต่
เป็นบริษัทของไต้หวันและบริษัทของไทย จนกระท่ังบริษัทเครื่องดื่มญี่ปุ่น “คิริน” ได้เข้ำมำ 
และวำงขำยผลิตภัณฑ์ชำเขียว โดยบริษัทคิรินได้น ำเสนอว่ำ “ต้องกำรให้คนไทยรู้จักชำเขียว
ที่แท้จริง” เพรำะชำเขียวที่เข้ำมำในไทยตอนแรกนั้น มีกำรใส่น้ ำตำลเพื่อประยุกต์รสชำติให้
ถูกลิ้นคนไทย เนื่องจำกชำเขียวดั้งเดิมมีรสชำติออกขมๆ ไม่ถูกปำกคนไทย ชำเขียวบูมใน
ไทยมำก จนเรียกว่ำเป็นกระแส “ชำเขียวฟีเวอร์” และผลิตภัณฑ์หลำยๆ อย่ำงเริ่มมีกำร
ผสมกลิ่นชำเขียวลงไป แม้กระทั่งผ้ำอนำมัย ยังมีผ้ำอนำมัยกลิ่นชำเขียว (ยี่ห้อโซฟี) ในช่วง
หลังชำเขียวได้กลำยมำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งดื่มเพ่ือชิงโชค เมื่ออิชิตัน หรือ
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เสรีภาพและเงื่อนไขในการจินตนาการเรื่อง Boy’s Love ของแฟนคลับจอห์นนี่ส์หญิงในไทย  

 
 

บริษัทผลิตเครื่องดื่มที่แยกตัวออกมำจำกโออิชิจัดแคมเปญซื้อชำเขียวและส่งรหัสใต้ฝำเพ่ือ
ลุ้นชิงรำงวัลแพ็กเกจเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ไอโฟน หรือรถยนต์ ชำเขียวจึงเป็นสินค้ำ
วัฒนธรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรรับปรำกฏกำรณ์อำทิตยำนุวัตรในแบบไทยที่เห็นได้ชัดเจน
ที่สุด กำรเข้ำมำของชำเขียวที่พูดมำข้ำงต้น เป็นปรำกฏกำรณ์อำทิตยำนุวัตรในแบบไทยที่
พ้องกับควำมหมำยของ Glocalization ของ Iwabuchi (2002) กล่ำวคือ ถ้ำปรำกฏกำรณ์
อำทิตยำนุวัตรของโลกนี้หมำยถึงทุกๆ อย่ำงในยุทธศำสตร์ทำงกำรตลำดที่สร้ำงขึ้นจำก
ควำมเข้ำใจเรื่อง “Glocalism” หมำยถึง ยุทธศำสตร์ของโลกที่ไม่แต่เพียงก ำหนด
ผลิตภัณฑ์หรือภำพลักษณ์พ้ืนฐำน แต่แทนที่ด้วยกำรปรับให้เข้ำกับควำมต้องกำรของตลำด
ท้องถิ่น และมันกลำยเป็นยุทธศำสตร์ที่ได้รับควำมนิยมในหลำยๆ ประเทศของโลกท่ีมองหำ
ควำมร่วมมือเพ่ือโน้มน้ำวคนในพ้ืนที่ ในปัจจุบัน กระบวนกำรอำทิตยำนุวัตรส่งผลต่อผู้คน
ชนชั้นกลำงจ ำนวนมำก โดยส่วนหนึ่งผ่ำนไอดอล โดยไอดอลถือเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ท ำ
หน้ำที่ถ่ำยทอดวัฒนธรรม ชยภัทร (2552) ได้สรุปว่ำแฟนฟิคชั่นถือเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ท ำ
หน้ำที่ถ่ำยทอดวัฒนธรรม หรือที่เรียกว่ำ "วัฒนธรรมแบบมีสื่อเป็นตัวกลำง” นั่นท ำให้
ผู้บริโภคเกิดควำมนิยมในวัฒนธรรมญี่ปุ่นในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรฟังเพลงญี่ปุ่น กำรเรียน
ภำษำญี่ปุ่น เป็นต้น จนอำจจะกล่ำวได้ว่ำ ควำมนิยมในวัฒนธรรมญ่ีปุ่นเป็นวัฒนธรรมกระแส
นิยมในประเทศไทย ซึ่งวัฒนธรรมเหล่ำนี้เป็นกำรรับวัฒนธรรมใหม่เข้ำมำในสังคมไทย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ชำยและผู้ชำยใน Yaoi จำกกำรที่แฟนฟิคชั่นเป็น
สื่อท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดวัฒนธรรมนั่นเอง ท ำให้คำดกำรณ์ได้ว่ำ ปรำกฏกำรณ์อำทิตยำนุวัตร 
หรือ Japanization ได้เข้ำมำมีบทบำทในกลุ่มผู้เขียนและผู้อ่ำนแฟนฟิคชั่น ทั้งในแง่กำร
เข้ำถึงข้อมูลเพื่อเขียนแฟนฟิคชั่นที่มีฉำกและกำรด ำเนินเรื่องในญี่ปุ่น และตัวละครที่เป็นคน
ญี่ปุ่นของผู้เขียน และกำรซึมซับข้อมูลของคนอ่ำนแฟนฟิคชั่น จนท ำให้ผู้เขียนและผู้อ่ำน
แฟนฟิคชั่นมีควำมรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น สร้ำงทัศนคติที่ดีต่อประเทศญี่ปุ่น จนเกิดควำมนิยมใน
วัฒนธรรมญี่ปุ่นในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรฟังเพลงญี่ปุ่น กำรเรียนภำษำญี่ปุ่น ฯลฯ ตำมท่ี
ชยภัทร (2552) ได้สรุปข้ำงต้น 
  6.1.3 วัฒนธรรมสาวน้อย (Shoujyobunka) 
  ส ำหรับวัฒนธรรมแฟน ซึ่งเป็นรำกฐำนของแฟนคลับและจอห์นนี่ส์ โอตำคุ 
นั้น ผู้วิจัยคิดว่ำ มีรำกฐำนมำจำกวัฒนธรรมสำวน้อย หรือ Shoujyobunka โดยวัฒนธรรม
สำวน้อย เป็นควำมก้ำวหน้ำของวัฒนธรรมของเด็กนักเรียนหญิงญี่ปุ่นและนิตยสำรผู้หญิงใน
สังคมยุคก่อนสงครำมโลกครั้งที่ 2 กลำยเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมแฟน เมื่อมีนิตยสำร
ส ำหรับเด็กผู้หญิงขึ้นเมื่อปีเมจิที่ 35 ชื่อโชโจะไค (Shoujyokai) หรือโลกของเด็กผู้หญิง ท ำ
ให้ภำพลักษณ์ของควำมเป็นสำวน้อยชัดเจนขึ้นผ่ำนภำพวำดที่วำดลงในนิตยสำรเหล่ำนั้น 
ซึ่งในนิตยสำรจะมีมุมเขียนจดหมำย ซึ่งใช้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกลุ่มผู้อ่ำน
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ด้วยกัน จนท ำให้กลุ่มผู้อ่ำนเกิดสำยสัมพันธ์จนถึงขั้นนัดเจอกัน  เอำข้ำวของต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องมำแลกเปลี่ยนกันดู  (Nakamura, 2011) ตัวอย่ำงที่ เห็นได้ชัดที่สุดส ำหรับ
วัฒนธรรมแฟนของญี่ปุ่นในอดีต คือ กำรเกิดข้ึนของนิตยสำรโชโจะ โนะ โทโมะ (Shoujyo 
no Tomo) ในปี1908 หรือปีเมจิที่ 41 โดย Imada (2007) ได้กล่ำวว่ำ นิตยสำรโชโจะ โนะ 
โทโมะท ำให้มีกำรสร้ำง “ลักษณะควำมเป็นผู้หญิง” เกิดข้ึน และควำมส ำเร็จของผู้หญิงผ่ำน
ทำงวรรณกรรมของสำวน้อย กล่ำวคือ ต้องจบแบบมีควำมสุข และประสบควำมส ำเร็จใน
หน้ำที่กำรงำน ไม่ใช่ประสบควำมส ำเร็จในฐำนะภรรยำและแม่ โดยในวรรณกรรมของสำว
น้อยน้ันพบว่ำ ควำมส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำนเป็นค ำสัญญำของควำมสุขของสำวน้อย และ
ควำมส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำนอย่ำงหนึ่งคือ ควำมสำมำรถทำงศิลปะ โดยสิ่งจ ำเป็นที่ท ำให้
เกิดควำมส ำเร็จอย่ำงแรกคือ กำรสนับสนุนจำกพ่อแม่หรือพ่ีน้อง และอย่ำงที่สองคือ กำร
สนับสนุนจำกเพ่ือนสนิท และหลังจำกเกิดนิตยสำรโชโจะ โนะ โทโมะ ก็เกิดโทโมะจังคลับ 
(Tomochan Club) ในช่วงโชวะ หรือยุคปี 1930 ซึ่งถือเป็นกลุ่มแฟนคลับที่มีชื่อเสียง
มำก มีกำรสร้ำงค ำฮิตติดปำกที่เริ่มกันในโรงเรียนหญิงล้วน และแพร่มำสู่คนในกลุ่มโทโมะ
จังคลับ เช่น Iyadawa หรือ ไม่เอำอะ และ yokutteyo หรือในที่นี้จะแปลว่ำ จะท ำก็ได้นะ 
และมีกำรใช้ค ำเรียกแทนตัวเองว่ำโบคุ (Boku) ซึ่งในที่นี้จะแปลว่ำ เรำ และเรียกคู่สนทนำ
ว่ำ คิมิ (Kimi) หรือ เธอ โดยลักษณะของโทโมะจัง คลับ คือ เด็กผู้หญิงที่เข้ำร่วมกลุ่มจะ
แนะน ำตัวเอง แสดงควำมคิดเห็น เขียนกลอนหรือนิยำยลงในหนังสือ และตอนสุดท้ำยจะ
ร่วมร้องเพลง โชโจะ โนะ โทโมะ โนะ อุตะ (Shoujyo no tomo no uta) พร้อมกันทุกคน 
Imada (2007) ยังกล่ำวอีกว่ำ วัฒนธรรมสำวน้อยเกิดขึ้นจำกระบบกำรศึกษำภำยใน
โรงเรียน พูดง่ำยๆ คือเพรำะมีระบบที่เรียกว่ำโรงเรียนหญิงล้วนในระดับกำรเรียนขั้นสูง ท ำ
ให้เด็กสำวเหล่ำนั้นเชื่อมโยงสู่กำรเรียนต่อและกำรท ำงำนได้ยำกขึ้น วัฒนธรรมสำวน้อย  
เริ่มกลำยมำเป็นวัฒนธรรมต่อต้ำนระบบผู้ชำยเป็นใหญ่ หรือในที่นี้หมำยถึง วัฒนธรรมที่พ่อ
เป็นใหญ่ในครอบครัว เมื่อสภำพครอบครัวมีลักษณะพ่อเป็นใหญ่ในบ้ำน และบังคับให้ลูก
สำวท ำตำมที่ตนเองเห็นว่ำดี ซึ่งขัดต่อควำมต้องกำรของสำวน้อยเหล่ำนั้น ประกอบกับ
ควำมคำดหวังต่อกำรเป็นแม่ที่ดี เมียที่ฉลำดของสังคมมีค่อนข้ำงสูง ท ำให้สำวน้อยเหล่ำนั้น
เกิดควำมรู้สึกต่อต้ำน โดยจะแสดงออกในลักษณะ S มำจำกค ำว่ำ Sister (ซิสเตอร์) หรือ
ระบบพี่สำว-น้องสำวในโรงเรียนหญิงล้วน เป็นกำรต่อต้ำนแบบอ่อนๆ คือกำรไม่สนใจผู้ชำย 
ไม่สนใจเรื่องกำรแต่งงำน ไม่เห็นควำมส ำคัญว่ำแต่งงำนไปท ำไม โดยS-Sister นี้จะเกิดขึ้น
เฉพำะช่วงที่เรียนในโรงเรียน เมื่อเรียนจบถึงวัยที่ต้องแต่งงำน พวกเขำเหล่ำนั้นก็ยอม
แต่งงำนตำมกำรเห็นชอบของสังคม จำกประเด็นที่กล่ำวมำ จะเห็นได้ว่ำวัฒนธรรมสำวน้อย
เป็นสิ่งโยงใยส ำคัญในกำรสร้ำงพลังในกำรสนับสนุนหรือท ำลำย ซึ่งวัฒนธรรมสำวน้อย เป็น
รำกฐำนของควำมเป็นแฟน และควำมเป็นแฟนเป็นพ้ืนฐำนของโอตำคุนั่นเอง จึงไม่น่ำ
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เสรีภาพและเงื่อนไขในการจินตนาการเรื่อง Boy’s Love ของแฟนคลับจอห์นนี่ส์หญิงในไทย  

 
 

แปลกใจเลยว่ำ ไอดอลจึงด ำรงอยู่มำได้ โดยพลังกำรสนับสนุนของแฟนๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิง ผ่ำนวัฒนธรรมสำวน้อยนั่นเอง 
  6.1.4 วัฒนธรรมแฟน 
  ส ำหรับวัฒนธรรมแฟนนั้น Minamida, Tsuji (2008) กล่ำวว่ำ ค ำว่ำแฟน 
(Fan) มำจำกค ำว่ำ Fanatic (ผู้คลั่งไคล้) โดยมีควำมหมำยลึกๆ ว่ำ หมำยถึงกลุ่มคนที่แปลก
ประหลำดและน่ำสงสำร โดยวัฒนธรรมแฟนของไอดอลจอห์นนี่ส์คือ 1) ข้อมูลของสื่อ : 
แทนที่จะเป็นชำยหนุ่มที่บึกบึนเข้มแข็ง เป็นที่หลงใหล น่ำจะพูดได้ว่ำเป็นไอดอลชำยที่มี
ลักษณะเหมือนเพ่ือน และเนื้อเพลงก็ไม่ได้มองโลกแบบลึกซึ้ง แต่เน้นโลกประจ ำวันใกล้ตัว 
เน้นกำรเต้นร ำมำกกว่ำกำรร้องเพลง และลักษณะเด่นคือ มีกำรรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ และ
เรียกรวมๆ ว่ำ “แบบจอห์นนี่ส์” ท ำให้มีควำมรู้สึกว่ำ “จะเลือกคนไหนก็ได้” 2) คนที่ชอบ : 
โดยเด็กผู้หญิงที่ชอบมักเป็นคนมองตัวเองด้อยค่ำกว่ำควำมเป็นจริง และไม่ ค่อย
กระตือรือร้นในกำรคบเพศตรงข้ำม 3) วิธีกำรรวมตัว : จะเรียกกลุ่มแฟนๆ ว่ำ “มีไอดอลที่
ชอบคนเดียวกัน” โดยเป็นเครือข่ำยที่ไม่ชัดเจนและมีขีดจ ำกัด หลีกหนีควำมสัมพันธ์แบบมี
เจ้ำนำยลูกน้องและควำมสัมพันธ์ที่ต้องต่อสู้กัน และไม่มีหัวหน้ำที่เป็นศูนย์กลำง เมื่อมำดูใน
ยุคปัจจุบัน Kobayashi (2007) กล่ำวว่ำ ประวัติศำสตร์ของแฟนนั้นยำวนำนและตื้นเขิน 
โดยทั่วไป ค ำว่ำแฟนเริ่มต้นขึ้นประมำณปลำยศตวรรษที่ 19-ต้นศตวรรษที่ 20 โดยมีกำร
รวมตัวกันของแฟนนิยำยสืบสวนสอบสวนหรือ SF โดยค ำว่ำ แฟน เป็นวัฒนธรรมมวลชน 
ท ำให้คนสนิทสนมคุ้นเคยกันง่ำย และใช้ชีวิตในโลกแต่ละวันอย่ำงมีควำมสุข และไม่ว่ำใครก็
เป็นแฟนได้อย่ำงง่ำยดำยเพียงแค่มีควำมรู้สึกคลั่งไคล้ในอะไรบำงอย่ำง โดยวัฒนธรรมแฟน
เกี่ยวข้องกับสื่อ โดยสื่อจะน ำเสนอในแง่บวก หรือข่ำววงนอก ส่วนข่ำววงในหรือบำงครั้ง
เป็นข่ำวที่น ำเสนอในแง่ลบ Tsuji (2007) ได้กล่ำวว่ำ แฟนๆ จะติดตำมจำกนิตยสำรของ
กลุ่ม โดยนิตยสำรกลุ่มของแฟนๆ จอห์นนี่ส์ ส่วนใหญ่เป็นขนำด B5 เพ่ือง่ำยต่อกำรน ำส่ง
ทำงไปรษณีย์ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือให้อ่ำนง่ำย โดยเนื้อหำจะแบ่งออกเป็น กำรโจมตี
ผู้อื่น ข้อมูลวงใน และอ่ืนๆ โดยเมื่อพิจำรณำโดยละเอียดแล้ว จะมี 1) ข้อมูลวงใน 2) ข้อมูล
ส่วนตัวของไอดอล 3) โจมตีแฟนกลุ่มอ่ืน 4) โจมตีไอดอลสำวที่มีส่วนเกี่ยวพันกับไอดอลที่
ตนเองชอบ 5) โจมตีไอดอลจอห์นนี่ส์คนอื่นๆ 6) โจมตีแฟนของไอดอลซึ่งเป็นคนธรรมดำ
7) จินตนำกำรเรื่องควำมสัมพันธ์ของตัวเองกับไอดอลที่ชอบ 8) อ่ืนๆ เมื่อมีแฟนมำกขึ้น ก็
เกิดโอตำคุ หรือแฟนพันธุ์แท้เกิดขึ้นมำ โดย Baba, Ikeda (2012) ได้กล่ำวว่ำ โอตำคุที่เป็น
ผู้หญิงนั้น มีลักษณะพิเศษที่แตกต่ำงจำกภำพลักษณ์ของโอตำคุซึ่งเป็นที่เข้ำใจโดยทั่วๆ ไป
ว่ำเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องแฟชั่น แต่โอตำคุที่เป็นผู้หญิงมีควำมสนใจเรื่องแฟชั่น ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ำภำพลักษณ์ของค ำว่ำโอตำคุมีกำรเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งรำชำแห่งโอตำคุ หรือคุณ
โอคำดะ โทชิโอะ ได้พูดว่ำ “โอตำคุตำยแล้ว” ซึ่งไม่ได้มีควำมหมำยว่ำเกม กำร์ตูน อนิเมะ
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ได้ตำยไปแล้ว หรือไม่ได้เรื่องแล้ว แต่หมำยถึง ส ำนึกร่วมกันที่โอตำคุใช้ร่วมกันตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันได้พังทลำยลงไปแล้ว และมี “กฎแห่งควำมสุข” ที่มีค ำว่ำ “โมเอ้” เป็น
ตัวแทน ซึ่งค ำว่ำ โมเอ้ นี้ Matsubara และ Sato (2013) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ ควำมคิดที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่ำงลึกล้ ำ โดยควำมหมำยในทำงโอตำคุ หมำยถึง ควำมชอบในคำแรก
เตอร์ที่ปรำกฏในเกมหรือกำร์ตูน นอกจำกนี้ คนทั่วไปมักมองว่ำ โอตำคุเป็นพวก 1) คนที่ไม่
มีประโยชน์ คนที่ไม่มีคุณค่ำ 2) ไม่เก่งด้ำนกำรสื่อสำรต่อหน้ำ 3) เป็นผู้ชำย แต่ตั้งแต่ยุค
ปลำยปี 1990 ชำวต่ำงประเทศได้มองเห็นคุณค่ำของอนิเมะญี่ปุ่น ท ำให้คุณค่ำของ
วัฒนธรรมโอตำคุสูงขึ้น ดังนั้น วัฒนธรรมโอตำคุนั้น ถึงแม้จะไม่มีประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้
หมำยควำมว่ำไม่มีคุณค่ำ และขณะที่คุณค่ำของวัฒนธรรมโอตำคุสูงขึ้น “ภำพลักษณ์” ของ
โอตำคุก็เปลี่ยนไปด้วย จำกละครเรื่อง “Densha Otoko (Train Man)” (ฉำยปี 2005) ท ำ
ให้มุมมองที่มีต่อโอตำคุเปลี่ยนจำกแง่ลบเป็นแง่บวก  Baba, Ikeda(2012) ได้เสริมต่ออีกว่ำ 
จำกที่กล่ำวไปแล้วว่ำ มีคนให้ภำพลักษณ์ว่ำโอตำคุเป็นผู้ชำยผู้มืดหม่น แต่ในยุค 2000 มีโอ
ตำคุผู้หญิงปรำกฏในสังคม ซึ่งเรียกหญิงสำวเหล่ำนั้นว่ำ Fujyoshi โดยหลังจำกปี 2009 
พบว่ำวัฒนธรรมโอตำคุมีควำมเกี่ยวข้องกับนิตยสำรแฟชั่น กล่ำวคือ มีกำรเขียนในนิตยสำร
ว่ำ สำวๆ ผู้ชื่นชอบกำรแต่งตัว หรือ แฟชั่นนิสต้ำชอบอ่ำนกำร์ตูน และในนิตยสำรผู้ชำยก็มี
กำรเอำคำแรกเตอร์ตัวกำร์ตูนมำใส่ไว้ในนิตยสำร ท ำให้ภำพลักษณ์ของโอตำคุที่ว่ำเป็นพวก
ซกมกได้เปลี่ยนไป แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ ในหมู่โอตำคุก็มีผู้ที่ไม่สนใจเรื่องแฟชั่นเหมือนกัน 
โดยโอตำคุสำวไม่แตกต่ำงจำกโอตำคุชำยมำกนักในแง่ของกำรทุ่มเทให้ควำมสนใจในสิ่งใด
สิ่งหนึ่งมำกๆ แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือ โอตำคุสำวมีควำมสนใจในแฟชั่นมำกกว่ำโอตำคุชำย 
 6.2 ลักษณะและตัวอย่างการเขียนแฟนฟิคชั่น 
  6.2.1ลักษณะการเขียนแฟนฟิคชั่น 
  ส ำหรับลักษณะกำรเขียนแฟนฟิคชั่น Hellekson and Busse (2006) ได้
แบ่งลักษณะกำรเขียนแฟนฟิคชั่นออกเป็นหลำยประเภท แต่ 2 ประเภทส ำคัญในกำรเขียน
แฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์ของไทย มีดังนี้ 
  1) RPS (Real People/Person Slash) เ ป็ น เ รื่ อ งคว ำมรั ก ขอ ง เ พ ศ
เดียวกัน และน ำคนท่ีมีอยู่จริงมำเขียน  
  2) AU (Alternate Universe) คือ ใช้ตัวละครเดิมแต่อยู่ในฉำกใหม่ 
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  อย่ำงไรก็ดี จำกกำรสัมภำษณ์คุณ Pak Tsubaki7 พบว่ำ ในหมู่ผู้เขียน
แฟนฟิคชั่นคนไทย ได้เข้ำใจควำมหมำยของค ำว่ำ RPS กับ AU และใช้กันโดยทั่วไปว่ำ 
1) RPS (Real People/Person Slash) เป็นลักษณะกำรเขียนฟิคชั่นที่น ำเอำตัวละครที่ มี
อยู่จริงมำเขียน โดยให้มีรูปลักษณ์ นิสัยใจคอ หน้ำที่กำรงำน พ้ืนฐำนกำรเลี้ยงดูทำงบ้ำน ฯลฯ 
เหมือนกับตัวจริง และเป็นเรื่องควำมรักของเพศเดียวกัน 2) AU (Alternate Universe) 
เป็นรูปแบบกำรเขียนฟิคชั่นอีกชนิดหนึ่งที่เขียนขึ้นโดยจินตนำกำรล้วนๆ ไม่ได้มีพ้ืนฐำนมำ
จำกเรื่องจริงแต่อย่ำงใด ตัวละครหลักเอำมำจำกคนที่มีตัวตนจริงๆ 

 วิธีกำรเขียนทั้งสองประเภทน้ี เป็นวิธีกำรเขียนจอห์นนี่ส์ แฟนฟิคชั่น
หลักๆ ที่ผู้เขียนจอห์นนี่ส์ แฟนฟิคชั่นนิยมใช้กัน มีกำรใช้ตัวละครเป็นเด็กจอห์นนี่ส์ และ
สร้ำงเรื่องรำวจำกกำรจินตนำกำรของตนเอง จะคงไว้แต่เพียงหน้ำตำตัวละคร และอำจจะ
เป็นลักษณะนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ของเขำ เช่น ยำมำดะ เรียวสึเกะ เป็นคุณหนูในตระกูลดัง โอ
คำโมโตะ เคโตะเป็นนักเรียนธรรมดำที่เรียวสึเกะมำตกหลุมรักและตั้งเงื่อนไขให้มำเป็นแฟน 
เป็นต้น สำเหตุที่เลือกเว็บไซต์ www.dek-d.com ในกำรท ำวิจัยครั้งนี้ เพรำะเป็นเว็บไซต์ที่
รวมแฟนฟิคชั่นหลำยๆ วงในจอห์นนี่ส์ เข้ำถึงง่ำย และมีกฎระเบียบที่ชัดเจน แน่นอน ซึ่ง
ต่ำงจำกบล๊อกที่จะมีแฟนฟิคชั่นของวงๆ เดียว และเข้ำถึงได้ยำก รวมทั้งไม่มีกฎระเบียบที่
เคร่งครัด และพนักงำนของเว็บไซต์ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูล โดยกฎระเบียบของ
เว็บไซต์ www.dek-d.com มีดังนี้ : เรื่องที่มีโอกำสโดนแบน คือ 1) เรื่องที่มีฉำกรักร่วม
เพศ มีข้อควำมหรือรูปภำพแสดงกำรร่วมเพศ 2) ใช้ค ำไม่สุภำพ มีค ำสบถหยำบคำยได้แต่
ไม่ให้มีมำกเกินไป และไม่ติดกันเกินไป ห้ำมมีค ำสบถที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ 3) มีควำมรุนแรง 
ผิดกฎหมำย มีข้อควำมหรือรูปภำพที่แสดงถึงกำรทำรุณกรรม บรรยำยชัดเจนเป็นขั้นตอน 
มีฉำกหรือภำพในกำรใช้สำรเสพติดผิดกฎหมำย 4) กำรหลีกเลี่ยงไม่ลงเนื้อหำ NC โดยตรง 
แต่ใช้วิธีอ่ืน เช่น ทำสีตัวอักษรกลืนกับพ้ืนหลัง ลงลิงก์ไปอ่ำนที่เว็บอ่ืน เซ็นเซอร์เนื้อหำหรือ
รูปภำพแต่ยังเห็นว่ำเป็นฉำกไม่เหมำะสมอยู่ 5) คัดลอกเนื้อหำของบทควำมอ่ืน ทั้งในเว็บ
และนอกเว็บ หรือน ำมำดัดแปลงเป็นของตัวเอง แต่ยังคงเค้ำบทควำมเดิมอยู่ 6) เผยแพร่
บทควำมมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของบทควำม 7) พำดพิงบุคคลหรือสถำบัน
อ่ืนในบทควำมของตนเอง ท ำให้เกิดควำมเสียหำยหรือท ำให้เกิดควำมไม่สบำยใจต่อผู้ใช้งำน
อ่ืน (8) มีเนื้อหำที่แสดงเจตนำชักจูงให้ละเมิดกฎหมำย ชี้น ำให้เห็นว่ำกำรละเมิดกฎหมำย
                                                           
7 Pak Tsubakiเป็นนักเขียนแฟนฟิคช่ันท่ีเริ่มเขียนตั้งแต่ X-Japan เริม่มีช่ือเสียงในเมืองไทย ประมำณปี 
2539, สัมภำษณ์ 29 สิงหำคม 2558 (สัมภำษณ์ทำงเฟซบุ๊ก) 
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ช่อลดา เจียมวิจักษณ์   

 
 

เป็นสิ่งดี ซึ ่งหำกมีสิ ่งเหล่ำนี้ จะโดนแบนตำมล ำดับขั้น ดังนี้ 1) แบนตอนย่อย ชั่วครำว 
(โดยเข้ำไปอ่ำนตอนนั้นไม่ได้ แต่ยังแจ้งปลดแบนได้) เกิดจำกมีเนื้อหำไม่เหมำะสมในตอน
นั้นๆ 2) แบนทั้งบทควำม ชั่วครำว (เข้ำหน้ำบทควำมไม่ได้ แต่ยังแจ้งปลดแบนได้) มีเนื้อหำ
ไม่เหมำะสมในหน้ำหลัก เช่น ชื่อเรื่อง ภำพประกอบ ค ำบรรยำย ลงลิงก์ มีตอนย่อยถูกแบน
ครบสำมตอน (ไม่นับตอนที่เคยถูกแบน) 3) แบนทั้งบทควำม ถำวร (เข้ำหน้ำบทควำมไม่ได้ 
แจ้งปลดแบนไม่ได้) มีตอนย่อยถูกแบนสะสมครบหกตอน เจตนำท ำผิดซ้ ำ เช่น ปลดแบน
แล้วใส่เนื้อหำเดิมหรือลงลิงก์ไปอ่ำนที่อ่ืน โดยบทควำมที่ถูกแบนถำวรแล้ว กู้คืนไม่ได้ (dek-
d.com, 2558) 
  6.2.2 ตัวอย่างแฟนฟิคชั่น 
  ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับแฟนฟิคชั่นของวง Hey! Say! Jump! (HSJ) 
จ ำนวน 5 เรื่อง ที่ลงในเว็บไซต์ www.dek-d.com ในช่วงปี 2010-2015 โดยเหตุผลที่
ผู้วิจัยเลือกวง HSJ มำศึกษำ เนื่องจำกHey! Say! Jump! เคยมำเปิดฟรีมินิคอนเสิร์ตในไทย 
วันที่ 3 มีนำคม 2013 ณ ลำนหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำพำรำกอน ประมำณกำรว่ำมีผู้เข้ำชม
จ ำนวนมำก เต็มพำร์คพำรำกอนและสถำนี BTS ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และในหน้ำเพจ
Facebook All about Hey! Say! Jump! - เพจของวง Hey! Say! Jump! มีสมำชิกถึง 
12,605 คน (Facebook All about Hey! Say! Jump!, อ้ำงอิงวันที่ 25 กรกฎำคม 2558) 
และเป็นวงที่ได้รับควำมนิยมในหมู่วัยรุ่นปัจจุบัน มีแฟนฟิคชั่นเขียนถึงเป็นจ ำนวนมำก (158 
เรื่อง-สืบค้น ณ วันที่ 20 กันยำยน 2558) ในหนังสือ Johnny's Studies! ของOotani 
Yoshio, Hayamizu Kenro, Yano toshihiro หน้ำ 52 ได้กล่ำวว่ำ HSJ หรือ Hey! Say! 
JUMP! (ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ HSJ) คือ กลุ่มไอด้อลในสังกัด Johnny's&Associate ที่เกิดในปี
เฮเซ (เริ่มนับปีเฮเซที่หนึ่งในปี 1989) ซึ่งเป็นระบบกำรนับแบบญี่ปุ่นตำมปีที่จักรพรรดิองค์
นั้นๆ ครองรำชย์ โดยปีเฮเซเริ่มนับตั้งแต่จักรพรรดิอะกิฮิโตะเริ่มครองรำชย์ โดยค ำว่ำเฮเซมี
ควำมหมำยว่ำ สงบสุขทั่วสำรทิศ ส่วนค ำว่ำ JUMP ย่อมำจำก J=Johnny's U=Ultra 
M=Music P=Power HSJ มีสมำชิกทั้งหมด 10 คน โดยมีกำรแบ่งกลุ่มสมำชิกออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ Hey! Say! BEST และ Hey! Say! 7 ได้แก่ Hey!Say! BEST ได้แก่ ยำบุ โคตะ 
ทำคำคิ ยูยะ อิโนโอะ เคย์ ยำโอโตเมะ ฮิคำรุ อำริโอกะ ไดกิ และ Hey!Say! 7 ได้แก่ 
โอคำโมโตะ เคย์โตะ ยำมำดะ เรียวสุเกะ นำกำจิมะ ยูโตะ จิเน็น ยูริ และโมริโมโตะ ริวทำโร่ 
ต่อมำโมริโมโตะถูกจับได้ว่ำแอบสูบบุหรี่ก่อนวัยอันควร โดยมีรูปลงในนิตยสำร Josei 
Seven จึงถูกสั่งพักงำนเมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2011 และสมำชิกของ HSJ ก็เหลือ 9 คน 
โดยในโลกของสำววำย ส่วนใหญ่จะนิยมจับคู่ระหว่ำง Nakajima Yuto กับ Yamada 
Ryosuke และ Yaotome Hikaru กับYabu Kota  
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  ตัวอย่างการเขียนแบบ RPS : เช่น เ ร่ืองYou are beautiful 8   ซึ่ ง
กล่ำวถึงวง A.N.JUMP เป็นวงดนตรีชื่อดังของเกำะญี่ปุ่น โดยมียำโอโตเมะ ฮิคำรุ เป็นมือ
เบส อิโนโอะ เคย์ มือคีย์บอร์ด โอคำโมโตะ เคย์โตะ มือกีต้ำร์ นำกำจิม่ำ ยูโตะ มือกลอง 
และทำคำคิ ยูยะ นักร้องน ำ วันหนึ่งโปรดิวเซอร์ตัดสินให้มีสมำชิกใหม่ คือ ยำมำดะ เรียวสุ
เกะ มำเป็นนักร้องน ำคู่กับยูยะ โดยเรียวสุเกะมำออดิชั่นเข้ำวง A.N. JUMP แทนพ่ีชำย-อำริ
โอกะ ไดกิท่ีมีควำมฝันว่ำจะได้เป็นส่วนหนึ่งของวง A.N. JUMP ตอนแรกคนในวงไม่ยอมรับ 
แต่เมื่อเห็นควำมสำมำรถของเรียวสุเกะ จึงได้รับกำรยอมรับ ระหว่ำงนั้นเกิดเรื่องมำกมำย 
แต่สุดท้ำยก็ลงเอยกันได้เป็นคู่ๆ เรื่องนี้ เอำโครงเรื่องบำงส่วนมำจำกเรื่อง You are 
beautiful ของเกำหลี ซึ่งมีฉบับรีเมคเป็น Ikemen desu ne ของญี่ปุ่น ซึ่งตอนที่คนเขียน
แต่งเรื่องนี้ เป็นช่วงที่ละครเรื่อง Ikemen desu ne ที่ยำโอโตเมะ ฮิคำรุแสดงเป็นมือกลอง
ก ำลังฉำยทำงช่อง 7 และในคอนเสิร์ต วง HSJ ก็เคยเล่นดนตรีรวมตัวเป็นวงด้วย 
  ตัวอย่างการเขียนแบบ AU : เช่น เรื่องคุณหนูสตรอว์เบอร์รี่9 เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอำริโอกะ ไดกิเคยเป็นแฟนกับยำมำดะ เรียวสึเกะ แต่เลิกคบกับเรียวสึเกะเพ่ือไป
แต่งงำนกับอิโนโอะ เคย์ เพ่ือไม่ให้ธุรกิจของครอบครัวต้องล้มละลำย เรียวสึเกะเลยยื่น
ข้อเสนอกับโอคำโมโตะ เคโตะ ผู้เป็นลูกพ่ีลูกน้องกับไดกิให้คบกับเรียวสึเกะ ถ้ำไม่อย่ำงนั้น
จะตำมรังควำนครอบครัวของไดกิ เคโตะไม่อยำกให้ลูกพ่ีลูกน้องตัวเองต้องเดือดร้อน จึงตก
ปำกรับค ำ โดยเคโตะมีเพ่ือนสนิทคือจิเน็น ยูริ ควำมสนิทสนมระหว่ำงคนทั้งสองท ำให้
เรียวสึเกะซึ่งบัดนี้ได้ตกหลุมรักเคโตะเข้ำจริงๆ รู้สึกหึงหวง ท ำให้นำคำจิมะ ยูโตะ-บอดี้
กำร์ดต้องเข้ำมำช่วยเหลือ ตอนแรกยูโตะวำงแผนให้ยูริกับเคโตะเป็นแฟนกัน เพ่ือเรียวสึเกะ
จะได้รอดพ้นจำกเคโตะ แต่เรียวสึเกะออกอำกำรหนักมำกเมื่อรู้ว่ำยูริท ำท่ำมีใจให้กับเคโตะ 
ยูโตะจึงล้มเลิกแผนกำร เคโตะรู้ควำมจริงว่ำเคย์กับเรียวสึเกะเคยคบกัน เขำจึงมองออกว่ำ
เรียวสึเกะคบกับเขำเพรำะอะไร เคโตะจึงตีตัวออกห่ำง แต่พ่อบ้ำนของยูริ(ทำคำกิ ยูยะ) มี
ควำมเกี่ยวข้องกับแก๊งยำกูซ่ำ ซึ่งหัวหน้ำแก๊ง(ฟุจิกำวะ ไทสึเกะ-Kis-My-Ft2) พยำยำมลอบ
ฆ่ำเคย์ เพรำะคนที่เคยเป็นคู่หมั้นของเคย์คือคนที่ไทสึเกะรัก ไทสึเกะคิดว่ำ ถ้ำเคย์ตำยไปซะ 
อดีตคู่หมั้นของเคย์คงจะเลิกพร่ ำเพ้อถึงเคย์และหันมำมองเขำ ไทสึเกะยืมมือพ่อบ้ำนของยูริ
เพ่ือฆ่ำเคย์ โดยขู่ว่ำถ้ำไม่ยอมท ำตำมยูริจะเดือดร้อน พ่อบ้ำนของยูริซ้อนแผนพำต ำรวจมำ
                                                           
8 ลิงก ์: http://writer.dek-d.com/windwings/story/view.php?id=721180 ประเภท : Yaoi ผู้
แต่ง : I-PRA คู่ที่พูดถึง : Takaki Yuya x Yamada Ryosuke// Inoo Kei x Arioka Daiki สถำนะ : จบ
แล้ว (19ตอน) 
9 ลิงก ์: http://writer.dek-d.com/phonarin/story/view.php?id=787328ประเภท : Yaoiผู้แต่ง : 
POP_okamoคู่ที่พูดถึง : Okamoto KeitoXYamada Ryosuke, Inoo KeiXArioka Daiki, Nakajima 
YutoXChinen Yuriสถำนะ : จบแล้ว (24 ตอน) 
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จับไทสึเกะ แต่เคโตะจับพลัดจับผลูเข้ำไปร่วมด้วย จึงโดนลูกน้องของไทสึเกะท ำร้ำยจนต้อง
เข้ำโรงพยำบำล เรียวสึเกะรู้ควำมจริงถึงกับฝันร้ำย แต่ในที่สุดเคโตะก็ปลอดภัย จำก
เหตุกำรณ์นี้ท ำให้เรียวสึเกะกับเคโตะเข้ำใจกันและตกลงแต่งงำนกัน และยังช่วยให้ยูโตะกับ
ยูริเข้ำใจกันและลงเอยกันอีกคู เห็นได้ว่ำ เรื่องแบบ RPS จะเอำตัวละครที่มีอยู่จริงมำเขียน 
โดยให้มีลักษณะทั่วไปเหมือนกับตัวจริง ซึ่งในท่ีนี้ก็คือเป็นนักร้องนักดนตรี แต่เรื่องแบบ AU 
จะขียนขึ้นโดยจินตนำกำรล้วนๆ ไม่ได้มีพ้ืนฐำนมำจำกเรื่องจริงแต่อยำกใด จะคงไว้แต่เพียง
หน้ำตำตัวละคร และอำจจะมีลักษณะนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ของเขำเหมือนเดิม เช่น ยำมำดะ 
เรียวสุเกะ จำกนักร้องนักดนตรีก็กลำยมำเป็นคุณหนู แต่ก็ยังชอบกินสตรอว์เบอร์รี่ ซึ่งเป็น
นิสัยของเรียวสุเกะตัวจริง เป็นต้น 
 
7. อภิปรายผล  
  ผู้วิจัยได้ท ำกำรสัมภำษณ์นักเขียนแฟนฟิคชั่น จ ำนวน 5 คน จำกกำร
สัมภำษณ์ทรำบข้อมูลดังนี้ นักเขียนแฟนฟิคชั่นที่ท ำกำรสัมภำษณ์ คือ คุณ N (24), คุณ 
Pak Tsubaki(30), คุณZero(27), คุณ Lingbahh (31) และคุณ M (20)  ทุกคนชอบจอห์น
นี่ส์เป็นอย่ำงมำก โดยคุณ Pak Tsubaki และคุณ Lingbahh เป็นนักเขียนแฟนฟิคชั่น
เพียงสองคนที่ตำมนักร้องเกำหลีด้วย ส่วนคุณ N, คุณ Zero และคุณ M ไม่มีควำมสนใจ
เลย และกำรเขียนแฟนฟิคชั่น ท ำให้ทั้งห้ำคนมีควำมสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น 
สนใจท ำงำนในบริษัทญี่ปุ่นและกำรเรียนภำษำญี่ปุ่นเพ่ือหำข้อมูลมำเขียนแฟนฟิคชั่นเพ่ือให้
เกิดควำมสมจริง แต่ทั้งห้ำคนไม่อยำกเป็นคนญี่ปุ่น เพรำะคนญี่ปุ่นมีควำมเคร่งเครียดสูง มี
ควำมสุขกับชีวิตตัวเองดีอยู่แล้ว อยำกอยู่ใกล้ชิดคนญี่ปุ่น แต่ไม่อยำกเป็นคนญี่ปุ่น เมื่อถำม
ถึงเหตุผลในกำรเขียนแฟนฟิคชั่น ก็มีควำมคิดเห็นหลำกหลำย เช่น เริ่มเขียนเพรำะไอดอล
จอห์นนี่ส์น่ำรักดี บำงครั้งก็อยำกให้พวกเขำลองเป็นอะไรในแบบที่เรำจินตนำกำรดูบ้ำง  ดู
รำยกำรทีวี อ่ำนบทสัมภำษณ์แล้วมีอะไรที่อยำกเขียน อ่ำนแฟนฟิคชั่นมำก่อนแล้วเกิดควำม
อยำกเขียนเองบ้ำง เป็นต้น โดยกำรเขียนแฟนฟิคชั่นจะใช้เวลำว่ำงจำกกำรเรียนหรือกำร
ท ำงำน เขียนแล้วมีควำมสุข สนองควำมต้องกำรของตัวเอง และเขียนเอำสนุก เมื่อเขียน
แล้วจะน ำไปเผยแพร่ในเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์ www.dek-d.com และมีเพียงคุณ Pak 
Tsubaki ที่เคยรวมเล่มผลงำนแฟนฟิคชั่น ทั้ง 5 คนต่ำงมีแฟนคลับเป็นของตัวเอง แต่มำก
บ้ำงน้อยบ้ำงคละเคล้ำกันไป โครงเรื่องเอำมำจำกกำรสัมภำษณ์ กำรแสดงออกในรำยกำร
โทรทัศน์ ควำมใกล้ชิดในกำรเล่นเกมตอนออกรำยกำร ควำมสัมพันธ์ของคนในวง รวมแล้ว
กลั่นออกมำเป็นจินตนำกำรของตัวเอง หรือไม่ก็สร้ำงสรรค์จำกจินตนำกำรตัวเองล้วนๆ 
เวลำเขียนอิงกับฉำกในญี่ปุ่น ก็จะเสิร์ชหำจำกในกูเกิ้ล ดูซีรีส์ จินตนำกำรเอง หรือ
จินตนำกำรจำกบทสัมภำษณ์ เมื่อถำมว่ำคำดหวังอะไรในกำรเขียนแฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์  
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เสรีภาพและเงื่อนไขในการจินตนาการเรื่อง Boy’s Love ของแฟนคลับจอห์นนี่ส์หญิงในไทย  

 
 

ส่วนใหญ่กล่ำวว่ำ ไม่คำดหวังอะไร สนุกกับกำรได้แต่งฟิคอย่ำงเดียว หวังว่ำให้คนอ่ำนสนุก
กับเรื่องรำวที่เรำเขียน อยำกให้เพ่ือนๆ ได้อ่ำนเรื่องที่ตัวเองเขียน เป็นต้น ส ำหรับไอดอลที่
เลือกมำเขียน ส่วนใหญ่จับคู่กันภำยในวง หรือจับคู่ข้ำมวง แต่ก็อยู่ในกลุ่มของเด็กจอห์นนี่ส์ 
โดยคุณ N กล่ำวว่ำ ตนเองเขียนแฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์มำ 11 ปีแล้ว เริ่มแต่งครั้งแรกตอนอยู่
ม.1 แต่ไม่ได้เขียนต่อเนื่อง เพ่ิงเริ่มมำเขียนจริงๆ จังๆ ประมำณมัธยมปลำย โดยคู่ที่ชอบ
และแต่งบ่อยๆ คือ คำเมนำชิ คำซึยะ (KAT-TUN)Xยำมำชิตะ โทโมฮิสะ ยำมำดะ เรียวสุ
เกะ (Hey! Say! Jump!) Xนำคำจิม่ำ ยูโตะ (Hey! Say! Jump!) ซำคุมะ ไดสุเกะ(Snow 
Man)Xอิวำโมโตะ ฮิคำรุ (Snow Man) เป็นต้น ส ำหรับคุณ Pak Tsubaki ได้เขียนแฟน
ฟิคชั่นนักร้องญี่ปุ่นมำหลำยวง ส่วนคุณ Zero เริ่มให้ควำมสนใจกับเด็กจอห์นนี่ส์เมื่ออยู่ชั้น
ปี 3 เพรำะเป็นคนชอบดูซีรีส์ญี่ปุ่น เรื่องแรกที่ดูจนติดหนึบคือ Gokuzen หรือลูกสำวเจ้ำ
พ่อขอเป็นครู รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ด้วยที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับวัยรุ่นญี่ปุ่น นักเรียนญี่ปุ่น จนกระทั่ง
มำติดยำมำดะ เรียวสุเกะจำกเรื่อง Scrap Teacher รู้สึกว่ำเด็กคนนี้มีแรงดึงดูดอย่ำงบอก
ไม่ถูก ที่ชอบเด็กจอห์นนี่ส์เพรำะส่วนใหญ่ยังเป็นเด็ก แต่ต้องรับภำระจำกกำรฝึกที่หนักและ
กฎที่เข้มงวดของบริษัท ทั้งยังต้องรักษำภำพลักษณ์ที่ดีให้เป็นไอดอลของเยำวชน ท ำให้รู้สึก
นับถือ และเมื่อมองย้อนดูตัวเอง มันสำมำรถช่วยเป็นแรงผลักดันส ำหรับกำรตั้งปณิธำนใน
กำรท ำอะไรให้ส ำเร็จ และบำงครั้ง แว่บหนึ่งก็รู้สึกว่ำไอดอลจอห์นนี่ส์น่ำสงสำรจัง เมื่อถำม
ถึงสำเหตุที่เริ่มเขียนแฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์ คุณ Zero กล่ำวว่ำ ไอดอลจอห์นนี่ส์น่ำรักดี และ
บำงครั้งคุณ Zero ก็อยำกให้พวกเขำลองเป็นอะไรในแบบที่เรำจินตนำกำรดูบ้ำง โดยคุณ 
Zero เริ่มเขียนแฟนฟิคชั่นมำประมำณ 4 ปี โดยจับคู่ในวง Hey! Say!Jump! เพรำะพวก
เขำน่ำรักดี มีมุมมองบำงมุมที่ละมุน เข้ำกันได้ ที่เขียนก็เพ่ือสนองควำมต้องกำรของตัวเอง
และมีแฟนคลับบ้ำง แต่ไม่มำกเท่ำไร คุณ Lingbahh เป็นอีกคนหนึ่งที่คร่ ำหวอดในวงกำร
เขียนแฟนฟิคชั่นและนิยำย คุณ Lingbahh เริ่มเขียนแฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์เพรำะดูรำยกำร
โทรทัศน์ อ่ำนบทสัมภำษณ์ แล้วรู้สึกว่ำมีอะไรอยำกจะเขียน ส่วนใหญ่จะเขียนคู่ Akanishi 
Jin (Ex-KAT-TUN) X Yamashita Tomohisa แ ล ะ  Nishikido Ryo(Kanjani8)XUchi 
Hiroki(Ex-Kanjani8) ที่เลือกเขียนคู่เหล่ำนี้เพรำะหน้ำตำและอุปนิสัยตรงสเปค ส่วนคุณ M 
เริ่มเขียนแฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์เนื่องจำกเริ่มจำกกำรเห็นพวกเขำอยู่ด้วยกันแล้วน่ำรักดี เธอ
เขียนมำประมำณห้ำปี ส่วนใหญ่จะจับคู่ภำยในวง Hey! Say! Jump! เพรำะอยู่ด้วยกันแล้ว
น่ำรักดี ดูสมจริงสมจัง ดูมีอะไร และมีโมเม้นต์ดีๆ มำกมำย คุณ M เคยคิดจะเขียนแฟน
ฟิคชั่นที่ไม่ใช่จอห์นนี่ส์บ้ำงเหมือนกัน แต่ไม่ได้ลงมือท ำจริงๆ เพรำะให้ควำมส ำคัญกับจอห์น
นี่ส์ก่อน 

ด้ำนแหล่งข้อมูลที่เอำมำเขียน คุณ N บอกว่ำ ที่เลือกเขียนคู่เหล่ำนี้เพรำะชอบฝ่ำย
ใดฝ่ำยหนึ่ง แล้วจับคู่มำม่ัวๆ โดยที่อำจจะไม่มีโมเม้นต์ให้ชวนจินตนำกำรเลยก็ได้ แต่พอเริ่ม
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ชอบเริ่มตำมผลงำนของไอดอลเหล่ำนี้ ก็เริ่มจะรู้ว่ำแต่ละคู่เป็นเพื่อนสนิทกัน เริ่มหำโมเม้นต์
ต่ำงๆ มำจินตนำกำรต่อได้ ส่วนใหญ่ก็เป็นเพ่ือนสนิทกันเลยจับเอำมำจินตนำกำร หรือเวลำ
มีค ำถำมในนิตยสำรว่ำถ้ำให้คบกับคนในวงอยำกคบกับใคร แล้วตอบว่ำอยำกคบกับคนที่
คุณ N จินตนำกำรพอดี เลยรู้สึกว่ำน่ำรักดี มีอะไรให้จินตนำกำรไปได้เรื่อยๆ แต่เป็นควำม
บังเอิญจริงๆ ที่คู่ที่จับมำมีโมเม้นต์ด้วยกันจริงๆ ตอนเริ่มชอบคือจับมำมั่วๆ ทุกคู่  โครงเรื่อง
ที่เอำมำ เอำมำจำกฉำกหนึ่งในรำยกำร ค ำพูดที่ชวนให้จินตนำกำรตอนสัมภำษณ์ บำงทีก็
อิงจำกเรื่องจริง แต่บำงทีก็แต่งเองทั้งเรื่องบ้ำง ส่วนคุณ Pak Tsubaki บอกว่ำ แรกเริ่มที่
เขียนแฟนฟิคชั่นอำรำชิ เพรำะเพ่ือนอยำกอ่ำนแฟนฟิคชั่น จึงเขียนให้ พอเขียนไปเรื่อยๆ ก็
เริ่มไปดู DVD คอนเสิร์ต รำยกำรเพลงที่อำรำชิไปออก เนื่องจำกสมัยนั้นข้อมูลน้อย จึงเขียน
แบบ AU (Alternate Universe) ใช้แค่ชื่อสมำชิกในวงมำเขียน นอกนั้นแต่งเองใหม่หมด 
โดยแฟนฟิคชั่นอำรำชิที่เขียน ส่วนใหญ่จะเป็นแบบตอนเดียวจบ หรือสองตอนจบ ส ำหรับ
คุณ Zero เธอบอกว่ำเธอเริ่มเขียนแฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์เพรำะเห็นว่ำไอดอลจอห์นนี่ส์น่ำรัก
ดี และบำงครั้งคุณ Zero ก็อยำกให้พวกเขำลองเป็นอะไรในแบบที่เรำจินตนำกำรดูบ้ำง 
โดยคุณ Zero เริ่มเขียนแฟนฟิคชั่นมำประมำณ 4 ปี โดยจับคู่ในวง Hey! Say! Jump! 
เพรำะพวกเขำน่ำรักดี มีมุมมองบำงมุมที่ละมุน เข้ำกันได้ ที่เขียนก็เพ่ือสนองควำมต้องกำร
ของตัวเองและมีแฟนคลับบ้ำง แต่ไม่มำกเท่ำไร โครงเร่ืองเอำมำจำกกำรสัมภำษณ์ กำร
แสดงออกในรำยกำรทีวี ควำมใกล้ชิดในกำรเล่นเกมตอนออกรำยกำร ควำมสัมพันธ์ของคน
ในวง และอ่ืนๆ รวมๆ กันน ำมำซึ่งจินตนำกำรของเรำเอง แต่ที่ส ำคัญที่สุด คือ จำกซี รีส์ที่
ชอบ แล้วดัดแปลงให้ตัวละครเด่นเป็นคู่ที่เรำจิ้น ในกำรเขียนจะอิงฉำกที่เป็นญี่ปุ่น ซึ่งส่วน
ใหญ่ได้จำกกำรดูซีรีส์ แต่ก็ยังมีบำงจุดบำงมุมที่คุณ Zero เผลอเอำควำมคิดตัวเองใส่ลงไป 
หรือบำงฉำกที่ไม่แน่ใจเพรำะไม่เคยไปญี่ปุ่นก็อำศัยจินตนำกำรเอง ท ำให้กำรบรรยำยยั งไม่
แนบเนียนเท่ำไร ยังต้องศึกษำและปรับปรุงอีกเยอะ ด้ำนคุณ Lingbahh เธอเริ่มเขียนแฟน
ฟิคชั่นเพรำะต้องกำรเขียนให้เพ่ือนอ่ำน โดยเธอหวังว่ำแฟนฟิคชั่นที่เธอเขียนจะท ำให้เพ่ือน
สนิทได้สนุกไปกับเรื่องที่เธอเขียน และเป็นกำรเขียนเอำสนุกอย่ำงเดียว และเนื่องจำกเขียน
เอำสนุกจึงไม่มีกฎเกณฑ์อะไร ไม่มีหลัก แต่ต้องคอยดูว่ำคนๆ นี้พูดอะไร ส่งผลถึงอีกคนหรือ
เปล่ำ เพรำะบทสัมภำษณ์ของจอห์นนี่ส์มักเป็นซีรีส์ เรื่องเดียวกันแต่อำจจะน ำมำพูดถึง
หลำยครั้งในวำระโอกำสต่ำงๆ กัน ดังนั้นหำกตำมอ่ำนสัมภำษณ์เรื่องเดียวกันระยะหนึ่งจะรู้
ได้เองว่ำเขียนได้แค่ไหน ส่วนคุณ M บอกว่ำ เธอเอำโครงเร่ืองมำจำกฉำกหนึ่งในรำยกำร 
ค ำพูดชวนให้จินตนำกำรตอนสัมภำษณ์ แต่ส่วนใหญ่เป็นกำรจินตนำกำรเองโดยหำข้อมูล
จำกในอินเทอร์เน็ต แต่น้อยมำก เพรำะส่วนใหญ่ใช้กำรจินตนำกำร เพรำะเรื่องส่วนใหญ่ที่
เขียนเป็นแนวลึกลับและแฟนตำซี ด้ำนวิธีกำรเขียนแฟนฟิคชั่น คุณ N อธิบำยว่ำ เธอใช้วิธี
เขียนแบบบำงทีก็อิงจำกเรื่องจริง บำงทีก็เขียนขึ้นมำใหม่ทั้งหมด คุณ Pak Tsubaki ใช้
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หลัก AU (Alternate Universe) ส่วนคุณ Zero จะใช้หลักครึ่งจริงครึ่งเท็จ คือใช้ข้อมูล
จริงครึ่งหนึ่ง และแต่งเองอีกครึ่งหนึ่งเพ่ือให้เรื่องรำวลื่นไหล ที่ส ำคัญที่สุดคือต้องอ่ำนกฎ
ของเว็บไซต์ก่อนลงนิยำย เพรำะมิเช่นนั้นอำจถูกตัดแบนไม่ให้ลงอีก ด้ำนคุณ Lingbahh 
เขียนเพ่ือเอำสนุกอย่ำงเดียว และคุณ M ใช้กำรเขียนที่เน้นจินตนำกำร  

ส ำหรับประโยชน์ในกำรเขียนแฟนฟิคชั่น คุณ N บอกว่ำ กำรเขียนแฟนฟิคชั่นท ำ
ให้คุณ N มีควำมสุข เมื่อก่อนคุณ  N เขียนในบอร์ด ก็จะได้เพ่ือนใหม่จำกกำรเขียนแฟน
ฟิคชั่นด้วย ด้ำนคุณ Pak Tsubaki บอกว่ำ ประโยชน์จำกกำรเขียนแฟนฟิคชั่นส ำหรับเธอ
คือ เขียนแล้วคลำยเครียด แต่เพรำะติดตำมฝั่งญี่ปุ่นจนท้อ ไอดอลญี่ปุ่นไม่มำแสดง
คอนเสิร์ตที่บ้ำนเรำสักที ครั้นจะตำมไปดูที่ญี่ปุ่นก็ใช้ทั้งเงินและกว่ำจะได้ตั๋วก็ล ำบำก เลย
หันไปชอบไอดอลเกำหลี แม้ในปัจจุบันไอดอลญี่ปุ่นจะมำเปิดคอนเสิร์ตในไทยมำกขึ้น แต่ก็
ตำมวงเกำหลี (Infinite) วงเดียวนี่แหละ เพรำะเหนื่อยในกำรตำมแล้ว ส ำหรับคุณ Zero 
เธอบอกว่ำกำรเขียนแฟนฟิคชั่นช่วยในกำรเรียบเรียงควำมคิด และกำรใช้ภำษำของตัวเอง 
และหำแนวทำงที่ตัวเองชอบไปเรื่อยๆ ส่วนคุณ Lingbahh บอกว่ำเขียนเพ่ือเอำสนุกอย่ำง
เดียว และคุณ M บอกว่ำเขียนแฟนฟิคชั่นเพ่ือฝึกกำรใช้ภำษำ โดยเฉพำะกำรใช้ภำษำวิบัติ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่ชอบ  

นอกจำกแฟนฟิคชั่นจอห์นนี่ส์ คุณ N ยังเคยแต่งนิยำยด้วย แต่รู้สึกกดดันที่ต้อง
รีบๆ เขียนต่อ พอเขียนเรื่องน้ันจบเลยหันมำเขียนแฟนฟิคชั่นอย่ำงเดียว  ส่วนคุณ Pak 
Tsubaki เ ขียนแฟนฟิคชั่นวง Infinite ซึ่ ง เป็นวงเกำหลี  ด้ ำนคุณ Zero และคุณ  
Lingbahh ก็แต่งนิยำยปกติด้วย  ในขณะที่คุณ M เขียนนิยำยปกติบ้ำง แต่มักเอำแฟน
ฟิคชั่นของตัวเองมำดัดแปลงเป็นนิยำยปกติ ส ำหรับจุดสูงสุดในกำรเขียนแฟนฟิคชั่น 
ส ำหรับคุณ N คือ กำรแต่งฟิคจบ  

ผลกำรสัมภำษณ์ จะเห็นได้ว่ำ เนื่องจำกฉำกและตัวละครเป็นญี่ปุ่น ซึ่งนักเขียน
เหล่ำนี้ไม่เคยได้สัมผัสของจริง จึงต้องอำศัยข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ผนวกกับกำรจินตนำกำร 
จินตนำกำรจึงเป็นส่วนที่ส ำคัญอย่ำงมำกส ำหรับคนเขียนแฟนฟิคชั่น เช่น จินตนำกำรจับคู่
ใครก็ได้โดยไม่ค่อยมีกำรต่อต้ำน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของคนเขียนแฟนฟิคชั่นไทย ถ้ำหำก
เป็นแฟนฟิคชั่นญี่ปุ่น หำกจับคู่กับคนที่ไม่ได้มีแฟนคลับคู่นั้นๆ อยู่แล้ว มักเจอกับกระแส
ต่อต้ำน และผู้เขียนแฟนฟิคชั่นสำมำรถจินตนำกำรได้ว่ำ ตัวละครของตัวเองจะมีลักษณะ
นิสัยแบบไหน หรือมีภูมิหลังของตัวละครอย่ำงไรก็ได้ อย่ำงไรก็ดี คนเขียนแฟนฟิคชั่นบำง
คน เช่น คุณ  Pak Tsubakiก็ได้ใช้หลัก AU (Alternate Universe) แทนหลักRPS (Real 
People/person Slash) เพ่ือหลีกเลี่ยงควำมไม่สมจริงของเนื้อเรื่อง หรือคุณ Zero ก็ใช้
หลักครึ่งจริงครึ่งเท็จ เพ่ือควำมลื่นไหลของเนื้อหำ เป็นต้น  
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8. สรุป 
กำรเขียนแฟนฟิคชั่นจ ำเป็นต้องใช้จินตนำกำรอย่ำงมำก  เริ่มตั้งแต่กำรจับเอำ

ไอดอลมำเข้ำคู่กัน และจินตนำกำรเนื้อเรื่องเอำจำกวีดีโอ บทสัมภำษณ์ หรือเหตุกำรณ์
ต่ำงๆ ที่ชวนให้จินตนำกำรเป็นเรื่องรำว หรือบำงคนอำจจะใช้วิธีจินตนำกำรเอำเองทั้งเรื่อง 
นอกจำกนี้ กำรเขียนฉำกและตัวละครที่เป็นญี่ปุ่น ซึ่งผู้เขียนไม่มีควำมเชี่ยวชำญ ท ำให้ต้อง
รวบรวมข้อมูลผสมกับกำรใช้จินตนำกำร ถือเป็นกระบวนอำทิตยำนุวัตรอย่ำงหนึ่ง โดยกำร
รวมรวมข้อมูลผสมกับกำรใช้จินตนำกำรนี้ อำจมีจุดบกพร่องอยู่บ้ำง ท ำให้นักเขียนบำงคน
เลือกใช้หลักAU (Alternate Universe) แทนหลักRPS (Real People/person Slash) 
เพ่ือหลีกเลี่ยงควำมไม่สมจริงของเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นจำกจินตนำกำรที่ไร้ขอบเขต ในด้ำนเนื้อ
เรื่อง ก็จะเลือกเขียนเกี่ยวกับเรื่องควำมรัก และเรื่องในรั้วโรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว
ผู้เขียนและง่ำยต่อกำรจินตนำกำร โดยนักเขียนชำวไทยสำมำรถจับคู่ไอดอลในจอห์นนี่ส์ได้
อย่ำงอิสระ ซึ่งต่ำงจำกนักเขียนชำวญี่ปุ่นที่มีกำรก ำหนดคู่ตำยตัว ถ้ำหำกจับคู่ไอดอล
นอกเหนือจำกท่ีเคยวำงตัวกันมำ จะได้รับกำรต่อต้ำนจำกกลุ่มผู้อ่ำนและผู้เขียนแฟนฟิคชั่น
จอห์นนี่ส์ อย่ำงไรก็ดี กำรจินตนำกำรของผู้เขียน ท ำให้ผู้เขียนสำมำรถก ำหนดให้ตัวละคร
ทั้งหมดซึ่งเป็นผู้ชำยและมีตัวตนจริงได้รับควำมเจ็บปวดขนำดไหนหรือมีควำมสุขแบบใดก็
ได้ เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำวน้อยที่เป็นวัฒนธรรมต่อต้ำนผู้ชำย สำมำรถกดขี่ผู้ชำยโดยใช้
จินตนำกำรอย่ำงไรก็ได้ ซึ่งกำรกดขี่นี้ไม่สำมำรถท ำได้ในชีวิตจริง ถือเป็นกำรระบำยควำม
อัดอ้ันของสำวน้อยอีกทำงหนึ่ง 

นอกจำกนี้ จำกกฎข้อบังคับของเว็บไซต์ www.dek-d.com เกี่ยวกับฉำก 18+ ท ำ
ให้ผู้เขียน แฟนฟิคชั่นเลือกจะส่งเป็น เมล หรือลงในบล๊อกแยกต่ำงหำกเฉพำะฉำก 18+ 
หรือท ำตัวอักษรให้กลืนกับฉำกพ้ืนหลังเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎข้อบังคับ ซึ่งแม้กฎจะ
ครอบคลุมถึงส่วนนี้ด้วย แต่ในควำมเป็นจริงก็ยังมีผู้เขียนแฟนฟิคชั่นเลือกใช้วิธีเหล่ำนี้อยู่ 
ซึ่งบำงครั้ง เว็บไซต์ www.dek-d.com ไม่สำมำรถตรวจจับได้ 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นสังคมสูงอำยุระดับสุดยอดและมีสัดส่วนผู้สูงอำยุมำกที่สุดในโลก  

สำเหตุส ำคัญ คือ มีอัตรำเด็กเกิดใหม่ต่ ำเป็นระยะเวลำนำน  ขณะที่ประชำกรมีอำยุยืนยำว
มำกขึ้น  เมื่อปี 2015 ประชำกรญี่ปุ่นมีอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 85 ปี  กลุ่มประชำกรอำยุ
มำกกว่ำ 65 ปี มีกว่ำร้อยละ 26 ของทั้งหมด และมีสัดส่วนเป็น 2 เท่ำ ของกลุ่มประชำกร
อำยุ 0 - 14 ปี  ซ่ึงคำดว่ำภำยในปี  2020  กลุ่มประชำกรอำยุมำกกว่ำ 65 ปี จะมีถึงร้อยละ 
29  ดังนั้น  ธุรกิจต่ำงๆ จึงต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงนี้ วัตถุประสงค์
ของกำรศึกษำนี้ คือ  เพ่ือศึกษำกำรปรับตัวของธุรกิจในสังคมผู้สูงอำยุญี่ปุ่น โดยกำร
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วประมวลวิเครำะห์เชิงพรรณนำ  ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
บำงธุรกิจมองเห็นโอกำสทำงธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น บริษัทโซนี่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำน ำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่มีคุณภำพมำประยุกต์และเพ่ิม
บทบำทตนเองในฐำนะผู้ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนทำงกำรแพทย์  ขณะที่ซุปเปอร์มำร์เก็ต
บำงแห่งปรับเปลี่ยนเวลำเปิดบริกำรให้เช้ำขึ้นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้สูงอำยุซึ่งมัก
ตื่นตั้งแต่เช้ำตรู่ เป็นต้น ประสบกำรณ์ดังกล่ำวนี้อำจสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจให้ผู้ประกอบกำร
ไทยในกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรแก่สังคมผู้สูงอำยุ  
 
ค าส าคัญ: สังคมผู้สูงอำยุ ญี่ปุ่น ธุรกิจ 
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Business cope with Japan’s aging society: Lesson 
from Japan 
Sutin Saisanguan* 

Abstract 
Japan, a super-aged society, is the world leader in demographic 

change that has the world’s oldest population, an average lifespan of 85, and 
a quarter of the population over 65.  Japan’s population is expected to 
continue rapidly aging. Therefore, responding effectively to longer lifespans 
will require changes in business practices and public policies. The questions 
are as follow: Does ageing population in Japan create business opportunities 
for companies?  What can Thailand learn from the changes?  With the help 
of documentary research, the data and information were performed.  
Descriptive analysis was used in this paper. The findings reveal that companies 
have created new products, goods and services, for that new market - older 
generation. For example, Sony creates medical products. Although each 
society has its own uniqueness, this paper shows what Thailand should learn 
from Japan’s aging society to appropriately adapt to suit the Thai society. 

 
Keywords: aging society Japan Japanese company 
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บทน า 

หลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นเคยประสบปัญหำจำกกำรมีจ ำนวน
ประชำกรมำกเกินไป อย่ำงไรก็ตำม หลำยทศวรรษที่ผ่ำนมำประเทศนี้กลับต้องเผชิญกับ
ปัญหำจ ำนวนประชำกรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่สัดส่วนของประชำกรที่มีอำยุ 65 ปีขึ้น
ไปได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว กล่ำวคือ ญี่ปุ่นก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุตั้งแต่ปี 1970 ซึ่ง
มีแนวโน้มสัดส่วนผู้สูงอำยุ (อำยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งปัจจุบัน ผลกำร
ส ำรวจส ำมะโนประชำกรเมื่อปี 2015 ระบุว่ำ ประเทศญี่ปุ่นมีประชำกรทั้งหมด 127.1 ล้ำน
คน  โดยมีผู้สูงอำยุจ ำนวน 33.4 ล้ำนคน หรือ ร้อยละ 26.7 ของประชำกรทั้งหมด (Japan 
Today, 2016)   ซึ่งเป็นสังคมสูงอำยุระดับสุดยอด  ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมสูงอำยุ
ระดับสุดยอดตั้งแต่ปี 1994 หรือ กว่ำสองทศวรรษมำแล้ว ซึ่งคำดว่ำภำยในปี 2020 กลุ่ม
ประชำกรอำยุมำกกว่ำ 65 ปี อำจจะมีถึงร้อยละ 29 ของประชำกรท้ังหมด (Ogawa and 
Matsukura, 2005)  และ อำจเป็น ร้อยละ 40  ในปี 2050  (McIntyre, 2016)   สำเหตุ
ส ำคัญที่ท ำให้ญี่ปุ่นกลำยเป็นสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงรวดเร็ว คือ  อัตรำเด็กเกิดใหม่ที่ต่ ำ
ติดต่อกันมำเป็นระยะเวลำนำนและประชำกรญี่ปุ่นโดยรวมมีอำยุยืนยำวมำกขึ้น  กล่ำวคือ 
เมื่อปี  2015  ประชำกรญี่ปุ่นมีอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดอยู่ที่ประมำณ 85 ปี  (CIA World 
Factbook, 2016)   และ สัดส่วนกลุ่มประชำกรอำยุ 65 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเป็น 2 เท่ำ ของ
กลุ่มประชำกรอำยุ 0 - 14 ปี  ดังที่นักวิเครำะห์ของส ำนักวิจัยพิว1  ได้บรรยำยปรำกฏกำรณ์
นี้ไว้ว่ำ “ประเทศญี่ปุ่นได้ก้ำวเข้ำสู่ยุคที่ยอดขำยผ้ำอ้อมผู้ใหญ่สูงกว่ำยอดขำยผ้ำอ้อมเด็ก” 
(ALEX HUDSON, 2014) ซึ่งภำคธุรกิจญี่ปุ่นตระหนักและปรับกลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้
สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงทำงประชำกรดังกล่ำวเพ่ือควำมอยู่รอด ทั้งนี้  
ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่เผชิญปัญหำสังคมผู้สูงอำยุมำกท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกทั้งในส่วนของ
ภำครัฐและภำคธุรกิจ  จึงน่ำสนใจศึกษำบทเรียนจำกประเทศนี้ทั้งระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ
และกำรผลิตสินค้ำและบริกำรส ำหรับสังคมสูงอำยุว่ำมีปัญหำอย่ำงไรและแก้ปัญหำอย่ำงไร 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ญี่ปุ่นถือได้ว่ำเป็นต้นแบบในกำรผลิต
สินค้ำท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ    

                                                           
1 The Pew Research Center is a nonpartisan American think tank based in Washington, 
D.C., that provides information on social issues, public opinion, 
and demographic trends shaping the United States and the world.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pew_Research_Center)   
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บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ว่ำ ขณะที่โครงสร้ำงประชำกรของ
ประเทศญ่ีปุ่นเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวโน้มสัดส่วนของจ ำนวนผู้สูงอำยุต่อจ ำนวนประชำกร
ทั้งหมดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆนั้น  ภำคธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ปรับตัวเพ่ือควำมอยู่รอดของกิจกำร
อย่ำงไร โดยกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ กำรน ำเสนอ
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ บทน ำ กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และบทเรียนส ำหรับไทย 
ตำมล ำดับ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุปสำระส ำคัญบำงประกำร ได้แก่ ปิรำมิด
ประชำกร นิยำมเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ สังคมผู้สูงอำยุ รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ส่วนประสมทำง
กำรตลำด วิเครำะห์ปัญหำแบบ SWOT “Lifestyle Marketing” สินค้ำส ำหรับผู้สูงอำยุ
ญี่ปุ่นจ ำแนกตำมช่วงอำยุ กำรปรับตัวทำงธุรกิจในสังคมผู้สูงอำยุญี่ปุ่น โอกำสทำงธุรกิจของ
ไทยในสังคมผู้สูงอำยุญี่ปุ่น ดังนี้  
  

ปิรามิดประชากร  
 ปิรำมิดประชำกร (Population Pyramid) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้ำงอำยุและ
เพศ (Age-Sex Structure) โดยแสดงจ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมเพศและหมวดอำยุ (ส่วน
ใหญ่ 5 ปี) โดยอำจแสดงเป็นจ ำนวนประชำกรหรือเป็นสัดส่วน (ร้อยละ) ของประชำกรใน
แต่ละหมวดอำยุก็ได้  เพ่ือเปรียบเทียบเห็นควำมแตกต่ำงของข้อมูลระหว่ำงทั้งสองเพศได้
ชัดเจน  ข้อมูลของเพศชำยและหญิงวำงคู่กันไว้ด้ำนขวำและด้ำนซ้ำยของแกนปิรำมิด 
ส ำหรับแต่ละหมวดอำยุ โดยอำยุน้อยที่สุดจะอยู่แท่งล่ำงสุด เริ่มตั้งแต่หมวดอำยุ 0 - 4 ปี, 5 
- 9 ปี สูงขึ้นเรื่อยๆ ด้ำนบนสุดคือหมวดอำยุที่สูงที่สุด ซึ่งจะมีจ ำนวนประชำกรน้อยกว่ำ
หมวดอำยุอื่นๆ ท ำให้ส่วนบนเป็นยอดแหลม จึงเรียกว่ำ ปิรำมิด  

อำจกล่ำวได้ว่ำ ปิรำมิดประชำกรแสดงภำพกำรกระจำยตัวของประชำกร โดยที่
ข้อมูลประชำกรจะถูกแยกตำมเพศ โดยให้เพศหญิงอยู่ด้ำนหนึ่ง เพศชำยอยู่อีกด้ำนหนึ่ง 
จ ำนวนประชำกรจะแสดงโดยแบ่งเป็นช่วงอำยุ (หรือ หมวดอำยุ) ช่วงละ 5 ปี เริ่มจำก 0-4 
ปี และค่อยๆ เพ่ิมไปเรื่อยๆ จนถึงช่วง 80 ปีขึ้นไป  หรือ 100 ปีขึ้นไป   ช่วงอำยุดังกล่ำว
อำจจะจ ำแนกเป็นกลุ่มอำยุก็ได้เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรศึกษำหรือประเด็นกำร
วิเครำะห์ของผู้วิจัย เช่น กรณีกำรศึกษำรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุหรือประชำกร
อำยุ 65 ปีขึ้นไป ผู้วิจัยอำจจ ำแนกเป็น 3 กลุ่มอำยุ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอำยุช่วงต้นยุคใหม่ (หรือ 
กลุ่มผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60-69 ปี) กลุ่มผู้สูงอำยุช่วงกลำง (หรือ กลุ่มผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 70-79 
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ปี)  และ กลุ่มผู้สูงอำยุวัยปลำยที่ต้องพ่ึงพิงคนดูแลเป็นพิเศษ (หรือ กลุ่มผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 80 
ปีขึ้นไป) เป็นต้น    
 

ผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงอายุ 
ตำมนิยำมขององค์กำรสหประชำชำติ ผู้สูงอำยุหมำยถึงประชำกรทั้งเพศชำยและ

หญิงที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป อำจแบ่งระดบัสังคมผู้สูงอำยุ เป็น 3 ระดับ คือ  
1) ระดับกำรก้ำวเข้ำสู ่สังคมผู ้สูงอำยุ (Aging society) หมำยถึง สังคมหรือ

ประเทศที่มีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไปมำกกว่ำร้อยละ 10 ของประชำกรทั้งประเทศ (หรือ 
มีประชำกรอำยุตั้งแต่ 65 ปีมำกกว่ำร้อยละ7 ของประชำกรทั้งประเทศ) หรือ หมำยถึง 
สังคมที่มีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไป ที่อยู่จริงในพ้ืนที่ ต่อประชำกรทุกช่วงอำยุ ในพ้ืนที่
เดียวกัน  ในอัตรำเท่ำกับ หรือ มำกกว่ำร้อยละ 10 ขึ้นไป  หรือ มีประชำกรอำยุ 65 ปีขึ้น
ไปที่อยู่จริงในพ้ืนที่ต่อประชำกรทุกช่วงอำยุในพ้ืนที่เดียวกัน ในอัตรำเท่ำกับหรือมำกกว่ำ
ร้อยละ 7 ขึ้นไป  

2) ระดับสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมำยถึงสังคมหรือประเทศที่
มีประชำกรอำยุ 60ปีขึ้นไป มำกกว่ำร้อยละ 20 ของประชำกรทั้งประเทศ หรือ มีประชำกร
อำยุตั้งแต่ 65 ปี มำกกว่ำร้อยละ14 ของประชำกรทั้งประเทศ และ  

3) ระดับสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มที่ (Super-aged society) หมำยถึง สังคมหรือ
ประเทศท่ีมีประชำกรอำยุ 65 ปีขึ้นไปมำกกว่ำ ร้อยละ20 ของประชำกรทั้งประเทศ   

องค์กำรสหประชำชำติได้ประเมินว่ำช่วงปี 2001 -2100 จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผู้สูงอำยุหมำยถึงกำรมีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไปมำกกว่ำร้อยละ 10 ของประชำกรทั่วโลก  
อย่ำงไรก็ตำม กำรเข้ำสู่ สั งคมผู้สู งอำยุของแต่ละประเทศจะแตกต่ำงกันไปตำม
สภำพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ  กำรพัฒนำทำงด้ำน
กำรแพทย์ กำรโภชนำอำหำร เป็นต้น 

 
รูปแบบการด าเนินชีวิต 
รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต (หรือ Lifestyle หรือ ไลฟ์สไตล์) หมำยถึง วิถีกำรด ำเนิน

ชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของพฤติกรรมต่ำงๆ จะเป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบกำรด ำเนิน
ชีวิตแต่ละแบบ  อำทิ พฤติกรรมในกำรเข้ำสังคม ในกำรบริโภค ในกำรหำควำมบันเทิง กำร
พักผ่อนหย่อนใจใช้เวลำว่ำงและกำรแต่งตัว เหล่ำนี้เป็นส่วนประกอบของรูปแบบกำรด ำเนิน
ชีวิต โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตจะถูกด ำเนินเป็นอุปนิสัย เป็นวิธีประจ ำที่กระท ำ
สิ่งต่ำงๆ  ซึ่งจะบ่งบอกถึง ทัศนคติ ค่ำนิยม และ มุมมองของแต่ละบุคคล   
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ในสังคมยุคใหม่นั้น รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมกำรบริโภค
ที่ให้โอกำสในกำรสร้ำงและพัฒนำควำมเป็นตัวเองจำกกำรบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำรที่หลำกหลำย ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ผู้บริโภคได้บริโภคหรือใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเหล่ำนั้นได้บ่งบอกถึงรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่แตกต่ำงกัน  

 
ส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix) หมำยถึง เครื่องมือทำงกำรตลำดที่

สำมำรถควบคุมได้ ซ่ึงมีกำรผสมผสำนเครื่องมือเหล่ำนี้ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
และสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้ ส่วนประสมกำรตลำดเป็นตัวกระตุ้น
หรือสิ่งเร้ำทำงกำรตลำดที่กระทบต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ แบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จักกัน
ว่ำคือ  “4 Ps” ได้แก่  

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมำยถึง สิ่งที่เสนอขำยสู่ตลำดเพื่อควำมสนใจ กำรจัดหำ 
กำรใช้หรือกำรบริโภคที่สำมำรถท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจ  แสดงควำมแตกต่ำง และมี
คุณค่ำในจิตใจของลูกค้ำเป้ำหมำย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์พ้ืนฐำน รูปร่ำง
ลักษณะ คุณภำพ กำรบรรจุภัณฑ์ ตรำสินค้ำ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) และมีคุณค่ำ (Value) ในสำยตำของลูกค้ำจึงจะมีผลท ำให้ผลิตภัณฑ์สำมำรถขำย
ได้     

2) รำคำ (Price) หมำยถึง จ ำนวนที่ต้องจ่ำยเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร หรือ 
เป็นคุณค่ำทั้งหมดที่ลูกค้ำรับรู้เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรคุ้มกับ
เงินที่จ่ำยไป อีกนัยหนึ่ง คุณค่ำผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินหรือรำคำเป็นต้นทุนของลูกค้ำ ซึ่ง
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่ำงคุณค่ำของผลิตภัณฑ์กับรำคำของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้ำคุณค่ำ
สูงกว่ำรำคำผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ   

3) ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place) หมำยถึง โครงสร้ำงของช่องทำงซึ่ ง
ประกอบด้วยสถำบันและกิจกรรมที่ใช้ เพ่ือเคล่ือนย้ำยสินค้ำและบริกำรจำกองค์กรไปยัง
ตลำด สถำบันที่น ำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลำดเป้ำหมำยคือ สถำบันกำรตลำด ส ำหรับกิจกรรมที่
ช่วยในกำรกระจำยตัวสินค้ำประกอบด้วย กำรขนส่ง กำรคลังสินค้ำ และกำรเก็บรักษำ
สินค้ำคงคลัง นั่นคือ กำรจัดจ ำหน่ำยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และ
กำรกระจำยตัวสินค้ำหรือกำรสนับสนุนกำรกระจำยตัวสินค้ำสู่ตลำด และ  

4) กำรส่งเสริมกำรขำย (Promotion)  เป็นเครื่องมือกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำม
พอใจต่อตรำสินค้ำหรือบริกำร หรือควำมคิด หรือต่อบุคคล โดยจูงใจให้เกิดควำมต้องกำร
หรือเพ่ือเตือนควำมทรงจ ำในผลิตภัณฑ์ โดยคำดว่ำจะมีอิทธิพลต่อควำมรู้สึ ก ควำมเชื่อ 
และพฤติกรรมกำรซื้อ กำรส่งเสริมกำรตลำดเป็นกำรติดต่อสื่อสำรเกี่ยวกับข้อมูลระหว่ำง
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ผู้ขำยกับผู้ซื้อ เพ่ือสร้ำงทัศนคติและพฤติกรรมกำรซื้อ ทั้งนี้ กำรติดต่อสื่อสำรอำจใช้
พนักงำนขำยท ำกำรขำย และกำรติดต่อสื่อสำรโดยไม่ใช้คน เครื่องมือส ำคัญของกำรส่งเสริม
กำรตลำด  ได้แก่  กำรโฆษณำ กำรขำยโดยใช้พนักงำนขำย กำรส่งเสริมกำรขำย กำรให้ข่ำว
และประชำสัมพันธ์ และ กำรตลำดทำงตรง  

 
วิเคราะห์ปัญหาแบบ SWOT 
องค์ประกอบของกำรวิเครำะห์ปัญหำแบบ SWOT มีทั้งหมด 4 ประกำร คือ จุด

แข็ง (Strength: S)  คือ ควำมสำมำรถและสถำนกำรณ์ที่ดีภำยในองค์กร จุดอ่อน 
(Weakness: W) คือ ควำมสำมำรถและสถำนกำรณ์ที่เป็นข้อด้อยขององค์กร ซึ่งต้องได้รับ
กำรแก้ไข โอกำส (Opportunity: O)  คือ หนทำงที่ท ำให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จ และ 
อุปสรรค (Threat: T) คือ ปัจจัยที่ขัดขวำงกำรท ำงำนขององค์กร  

กำรวิเครำะห์ปัญหำโดยใช้หลักกำร SWOTนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ   
กำรวิเครำะห์จำกปัจจัยภำยใน โดยเป็นกำรวิเครำะห์จำกจุดแข็งและ จุดอ่อนของ

องค์กร และ  
กำรวิเครำะห์จำกปัจจัยภำยนอก ซึ่งวิเครำะห์จำกโอกำสและอุปสรรค ซึ่งจะ

เกี่ยวข้องกับสังคม กำรเมือง ประชำชน เศรษฐกิจ เป็นต้น 
 
Lifestyle Marketing 
Lifestyle Marketing หมำยถึง กำรที่นักกำรตลำดน ำวิถีชีวิตของกลุ่มลูกค้ำ

เป้ำหมำยมำประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำด โดยกำรศึกษำในเชิงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ถัดจำกนั้น นักกำรตลำดจะได้น ำเสนอสินค้ำและบริกำรได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย
มำกที่สุด หรือ กำรให้ควำมส ำคัญกับ Lifestyle ของกลุ่มเป้ำหมำย  โดยมุ่งเน้นว่ำ กำร
ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดต่ำงๆ ต้องให้สอดคล้อง เหมำะสมลงตัวกับ Lifestyle ของ
พวกเขำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกแบบสินค้ำหรือบริกำร กำรสื่อสำรกำรตลำด กำรจัดกิจกรรม
กำรตลำด ฯลฯ ตัวอย่ำง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ท ำอุปกรณ์เสริมคือ แฮนด์ฟรี เพรำะ 
Lifestyle ของลูกค้ำที่ต้องใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เพ่ิมฟังก์ชันวิทยุสเตอริโอ และดูหุ้นได้  
เป็นต้น   

ในทำงกำรตลำด Lifestyle Marketing จะประเมินวิถีกำรด ำเนินชีวิตของผู้บริโภค 
จำกปัจจัย 3 กลุ่มหลัก เรียกว่ำ AIO ได้แก่ Activity หมำยถึง กิจกรรมหรือกิจวัตรที่ท ำใน
แต่ละวัน แต่ละสัปดำห์ เช่น ท ำงำนหรือเรียนวันละกี่ชั่วโมง วันหยุดไปเที่ยวที่ไหน เป็นต้น     
Interest หมำยถึง เรื่องที่สนใจ เช่น ดนตรี กำรเมือง อำหำร สุขภำพ หรือ ธรรมะ เป็นต้น 
และ Opinion หมำยถึง ควำมคิดเห็นต่อเรื่องต่ำงๆ เป็นต้น ในวงกำรธุรกิจ รูปแบบกำร



148

สุทิน สายสงวน   

 
 

ด ำเนินชีวิตจะช่วยให้กำรโฆษณำและกำรท ำตลำด นั่นคือ Lifestyle Marketing สำมำรถ
เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้เหมำะสม โดยกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำรที่มีลักษณะเฉพำะเข้ำ
กับแต่ละรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต รวมถึงใช้ในกำรสังเครำะห์วิธีที่ใช้กระตุ้นควำมต้องกำรใน
แต่ละกลุ่มเป้ำหมำย   

 
สินค้าส าหรับผู้สูงอายุญ่ีปุ่น 
กำรวิเครำะห์ของนิตยสำร Marketeer Magazine  (2015) ระบุว่ำ ผู้สูงอำยุใน

ญี่ปุ่นค่อนข้ำงมีก ำลังซื้อสูง และมีกำรใช้จ่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคเพ่ือผู้สูงอำยุ  เป็นเงินปีละ
กว่ำ 500,000 ล้ำนเยน หรือประมำณ 150,000 ล้ำนบำท  ขณะที่มูลค่ำตลำดของสินค้ำ
ส ำหรับผู้สูงอำยุมีมูลค่ำสูงถึง 100 ล้ำนล้ำนเยน หรือ ประมำณ 33 ล้ำนล้ำนบำท จำก
แนวคิด Lifestyle Marketing ข้ำงต้น เมื่อพิจำรณำถึงรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุ
ในญี่ปุ่น พบว่ำ ผู้สูงอำยุจะอยู่โดยล ำพังเป็นส่วนใหญ่ และมีรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่
แตกต่ำงกันไปตำมช่วงวัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมต้องกำรในหมวดหมู่และคุณลักษณะ
ของสินค้ำที่ไม่เหมือนกัน  อำจจ ำแนกเป็น 3 กลุ่มอำยุ ได้แก่  

1) กลุ่มผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60-69 ปี หรือ กลุ่มติดสังคม  มีเกือบ 18 ล้ำนคน มี
ลักษณะทำงกำยภำพที่ดีกว่ำผู้สูงอำยุในยุคก่อน เนื่องจำกเป็นกลุ่มที่มีรูปแบบกำรด ำเนิน
ชีวิตทันสมัย มีควำมมั่งคั่ง สำมำรถท ำงำนได้ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เข้ำถึ งเทคโนโลยี มี
สังคม ต้องกำรที่จะพบปะเพ่ือนฝูง ให้ควำมส ำคัญกับสุขภำพ สำมำรถเดินทำงท่องเที่ยวได้ 
ดังนั้น สินค้ำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุกลุ่มนี้  ได้แก่ กลุ่มสินค้ำเพ่ือสุขภำพ 
ผิวพรรณและกำรเข้ำสังคม อำทิ เครื่องส ำอำงที่มำจำกธรรมชำติที่ชะลอวัย เน้นกำรต่อต้ำน
ริ้วรอย/ยกกระชับ เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำยที่ออกแบบดูทันสมัยมีดีไซน์ สวมใส่ง่ำย มีรสนิยม 
อำทิ ผ้ำพันคอ  เสื้อผ้ำที่ท ำจำกเส้นใยธรรมชำติที่สวมใส่สบำย ชุดชั้นในที่เหมำะกับสรีระ
ของผู้สูงอำยุ เครื่องประดับใส่ออกงำน เป็นต้น ยิ่งกว่ำนั้น ขณะนี้ ธุรกิจบำงแห่งในประเทศ
ญี่ปุ่นได้เปิดให้ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้กลับเข้ำท ำงำนได้อีกตำมต้องกำร จนกระทั่งอำยุ 70 ปี
บริบูรณ์ อีกนัยหน่ึง ผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ กลับเข้ำสู่ตลำดแรงงำนอีกครั้ง (Japan Real Time, 
2015)    

2) กลุ่มผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 70-79 ปี หรือ กลุ่มติดบ้ำน มีรำว14 ล้ำนคน  ผู้สูงอำยุ
กลุ่มนี้มีรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กำรพักผ่อนอยู่บ้ำนเป็นหลัก  บำงรำย
อำจจะมีโรคประจ ำตัวที่ต้องระวังเป็นพิเศษ หรือ มีปัญหำด้ำนสมรรถภำพทำงร่ำงกำยที่
ลดลง รวมถึงควำมเหงำ จึงต้องกำรสินค้ำที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน
และสินค้ำใช้สอยส ำหรับงำนอดิเรก และยอมจ่ำยเพ่ือสินค้ำที่พึงพอใจด้ำนคุณภำพ ควำม
ปลอดภัย มีควำมน่ำเชื่อถือ มำกกว่ำปัจจัยด้ำนรำคำ ดังนั้น  สินค้ำที่ตอบสนองควำม
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ต้องกำรของผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มสินค้ำเพ่ือกำรตกแต่งบ้ำนอย่ำงเคหะสิ่งทอ ของใช้
กระจุกกระจิกในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ท่ีออกแบบมำเพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำรงชีวิตประจ ำวัน เครื่องส ำอำงส ำหรับผู้สูงอำยุโดยเฉพำะ เช่น ผลิตภัณฑ์เพ่ือช่องปำกที่
ช่วยเรื่องฟันปลอม/ ครีมเปลี่ยนสีผมที่ไม่มีสำรเคมีที่เป็นอันตรำย หรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ส ำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพ เช่น อุปกรณ์พันเข่ำที่ท ำจำกผ้ำเพ่ือให้สำมำรถเดินได้
สะดวก สินค้ำเครื่องประดับรวมไปถึงงำนฝีมือของใช้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของควำมเป็นไทย-
ญี่ปุ่น เป็นต้น  และ   

3) กลุ่มผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 80 ปีขึ้นไป หรือ กลุ่มผู้สูงอำยุที่ต้องพ่ึงพิงคนดูแลเป็น
พิเศษเป็นผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงและไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้  หรือ กลุ่ม
ติดเตียง มีประมำณ 10 ล้ำนคน พบว่ำ สินค้ำท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ 
ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ดูแล  เช่น อ่ำงอำบน้ ำส ำหรับผู้สูงอำยุ เก้ำอ้ี
หรือเตียงนอนเพ่ือสุขภำพที่สำมำรถปรับได้ ไม้พยุงที่มีไฟฉำยในตัว เสื้อผ้ำที่สวมใส่ง่ำย
ส ำหรับผู้สูงอำยุ ผ้ำห่มขนำดพกพำ ผ้ำอ้อมผู้ใหญ่  เป็นต้น  

 
การปรับตัวทางธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุ   
กำรใช้ชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคสูงอำยุหลังเกษียณมีควำมต้องกำรสินค้ำที่แตกต่ำงกัน 

ส่งผลให้เกิดธุรกิจบริกำรใหม่ๆ เช่น ธุรกิจตัวแทนหำงำนส ำหรับผู้สูงอำยุที่ต้องกำรหำรำยได้
หลังจำกเกษียณ ธุรกิจบริกำรด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุที่เข้ำไปตรวจเช็คถึงในที่พักอำศัย   
ธุรกิจบริกำรขับรถรับส่งคนชรำที่ดัดแปลงรถรับส่งให้มีควำมเหมำะสมและเพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่คนชรำ โดยเฉพำะธุรกิจผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรถือของในห้ำงสรรพสินค้ำ
ส ำหรับผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถถือของหนักได้ เป็นต้น   

บำงธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น มองเห็นโอกำสทำงธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ในสังคม
ผู้สูงอำยุ  หรือ ปรับเปลี่ยนแบบแผนกำรด ำเนินธุรกิจของตนเองเพ่ือให้เหมำะสมกับกำร
บริกำรผู้สูงวัยมำกขึ้น ตัวอย่ำงเช่น     

บริษัทโซนี่ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำรำยใหญ่ ได้เพ่ิมบทบำทตนเองในฐำนะผู้ผลิต
อุปกรณ์และชิ้นส่วนทำงกำรแพทย์ โดยน ำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่มีคุณภำพมำประยุกต์ใช้ เช่น กำรอำศัยควำมรู้ในกำรผลิตกล้องดิจิตอลที่มี
คุณภำพ มำร่วมผลิตชิ้นส่วนกล้องส ำหรับกำรส่องตรวจอวัยวะภำยใน หรือกำรผลิต
มอนิเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ที่สำมำรถใช้ประกอบร่วมกับอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ได้  

ขณะที ่บริษัท Yasukawa Electric Corporation ซึ่งอยู่ที่เมือง   คิตะคิวชู จังหวัด
ฟูกูโอกะ ที่ได้พัฒนำเครื่องมือช่วยกำรเดิน หรือท่ีเรียกว่ำ “Ankle Assisting Walking 
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สุทิน สายสงวน   

 
 

Device2” ส ำหรับผู้มีอำกำรอัมพฤกษ์ จำกกำรที่เลือดไม่ไปเลี้ยงสมองฉับพลัน (Stroke) 
หรือสำเหตุอ่ืนๆ เครื่องมือนี้ถูกควบคุมกำรท ำงำนด้วยมอเตอร์ และใช้อุปกรณ์ในลักษณะ
เดียวกันกับเทคโนโลยีกำรสร้ำงหุ่นยนต์ เพ่ือช่วยยืดและพยุงกล้ำมเนื้อช่วงท่อนล่ำงของ
ร่ำงกำย โดยเฉพำะส่วนข้อเท้ำให้สำมำรถเดินได้เป็นปกติมำกท่ีสุด    

ผลกำรศึกษำวิจัยพบว่ำ ปัจจุบันมีผู้ป่วยอัมพฤกษ์ทั่วประเทศเฉลี่ยปีละ 300,000 
คน และมีแนวโน้มจะเพ่ิมจ ำนวนเป็น 3 ล้ำนคนในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้
ร่วมมือกับสถำบันวิจัย Shibaura Institute of Technology, Hiroshima University 
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมำ อุปกรณ์ประกอบด้วยส่วนส ำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ รองเท้ำ  และ
แบตเตอรี่ส ำหรับสวมใส่ที่เอว โดยมีกำรติดตั้งระบบเซนเซอร์เพ่ือให้สำมำรถค ำนวณทิศ
ทำงกำรหันเคลื่อนที่ของข้อเท้ำ เพ่ือให้สำมำรถรองรับกำรเดินที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องตั้งแต่หัว
เข่ำมำจนถึงเท้ำท่ีสัมผัสพื้นได้ อุปกรณ์นี้สำมำรถใช้งำนต่อเนื่องได้ยำวนำนหลำยชั่วโมง    

ซุปเปอร์มำร์เก็ตบำงรำยในญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนเวลำเปิดบริกำรให้เช้ำขึ้น  จำกแต่
เดิมที่เปิด 9 โมงเช้ำมำเป็นเปิด 7 โมงเช้ำ เนื่องจำกสังเกตเห็นพฤติกรรมผู้สูงอำยุ ว่ำมักตื่น
มำท ำธุระและกิจกรรมต่ำงๆ ตั้งแต่เช้ำตรู่ นอกจำกนี้ ซุปเปอร์มำร์เก็ตบำงแห่งยังได้มีกำร
เพ่ิมบริกำรรับจัดงำนศพแบบเรียบง่ำยในรำคำย่อมเยำอีกด้วยเพ่ือเป็นทำงเลือกให้แก่ผู้ที่
คำดว่ำจะต้องใช้บริกำร เนื่องจำกบริษัทรับจัดงำนศพใหญ่ๆ ในญี่ปุ่นมีค่ำบริกำรที่สูง  

 
โอกาสทางธุรกิจของไทยในสังคมผู้สูงอายุญี่ปุ่น   
เนื่องจำกประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจมำยำวนำน ธุรกิจ

ต่ำงๆ ของไทยอำจมีโอกำสเพ่ิมข้ึนจำกปรับเปลี่ยน ออกแบบ วิจัยพัฒนำสินค้ำและบริกำรที่
มีคุณสมบัติให้สอดคล้องกับกำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุหรือรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุ
มำกข้ึน  เช่น  โครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพ่ือผู้สูงอำยุ  โดยที่จุดขำยส ำคัญ คือ กำรมีส่วน
ดูแลกลำงทีจ่ะบริหำรจัดกำรเรื่องบริกำรทำงกำรแพทย์ และกำรจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่ง
จะช่วยลบภำพลักษณ์กำรเป็นสถำนสงเครำะห์ของบ้ำนพักคนชรำ ให้เป็นกำรลงทุนเพ่ือซื้อ
บริกำรที่จ ำเป็นและรูปแบบชีวิตที่ต้องกำรในวัยเกษียณอำยุ   

ธุรกิจที่เริ่มเห็นในปัจจุบันนั้นมีหลำกหลำยรูปแบบและระดับรำคำ ได้แก่ โครงกำร
ที่มีโมเดลธุรกิจเป็นกำรขำยสิทธิในกำรเข้ำอยู่อำศัยตลอดชีวิต กล่ำวคือ ผู้บริโภคไม่ได้เป็น
เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์และไม่สำมำรถขำยสิทธิต่อให้ผู้อ่ืน โดยจุดเด่นของโครงกำรอยู่ที่
                                                           
2 Yaskawa, Japan. (2013, Sep.  9).   Yaskawa Develops an Ankle-Assist Walking Device for 
Those with Walking Impediments Caused by Stroke and Other Factors.  
https://www.yaskawa.co.jp/en/newsrelease/technology/6634; 
https://www.yaskawa.co.jp/en/?s=Ankle-Assist+Walking+Device+ 
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กำรออกแบบสภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เหมำะสม รวมถึงกำรมีบริกำร
ทำงกำรแพทย์ให้บริกำรเป็นประจ ำทุกวัน โครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพ่ือขำยโดยเน้นให้
ออกแบบให้บ้ำนมีลักษณะเฉพำะเพ่ือผู้สูงอำยุ เช่น บ้ำนแต่ละหลังจะมีสัญญำณเตือนไปยัง
สถำนีพยำบำล/ ส่วนดูแลกลำง เป็นต้น รวมถึงกำรลงทุนด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสบำย
และศูนย์บริกำรต่ำงๆ ครบถ้วนอยู่ในโครงกำร  นอกจำกนี้ ลักษณะเด่นของโครงกำรทั้งสอง
รูปแบบ คือ มีธุรกิจอีกหลำยประเภทรวมอยู่ด้วย โดยเฉพำะด้ำนกำรบริกำรส ำหรับกลุ่ม
ตลำดผู้สูงอำยุ ได้แก่ กำรเปลี่ยนสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพและเคยจ ำกัดกำรใช้อยู่ใน
โรงพยำบำลให้กลำยเป็นสินค้ำสำมัญประจ ำบ้ำน  เช่น เคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย 
ควำมดัน ระดับน้ ำตำลในเลือด เป็นต้น  กำรจัดแพคเกจทัวร์ส ำหรับผู้สูงอำยุโดยเฉพำะ ซึ่ง
จะมีโปรแกรมและกิจกรรมที่ไม่เร่งรีบจนเกินไป รวมไปถึงกำรเจำะกลุ่มท่องเที่ยวเ รือ
ส ำรำญซึ่งเป็นที่นิยมในผู้สูงอำยุ  กำรออกแบบสินค้ำให้เหมำะกับสรีระของผู้สูงอำยุ เช่น  
กำรมีด้ำมจับยำวขึ้น กำรมีอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง เป็นต้น 

สินค้ำส ำหรับผู้สูงอำยุญี่ปุ่นที่เสนอขำยสู่ตลำดสำมำรถท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมพึง
พอใจ ลักษณะบำงประกำรของผลิตภัณฑ์ เช่น อำหำรเสริมสุขภำพและโภชนำกำรส ำหรับ
ผู้สูงอำยุโดยเฉพำะ ซึ่งเป็นอำหำรในลักษณะ Paste สำมำรถรับประทำนได้ทันทีโดยไม่ต้อง
ปรุงเพ่ิมเติม เหมำะอย่ำงยิ่งกับผู้สูงอำยุที่มีปัญหำสุขภำพฟัน หรือกำรบดเคี้ยวอำหำร 
รวมทั้งปัญหำในกำรกลืนอำหำรด้วยลิ้นและขำกรรไกร ตัวอย่ำงรสชำติอำหำรที่ได้รับควำม
นิยมจะเป็นรสชำติที่ไม่แตกต่ำงจำกอำหำรญี่ปุ่นโดยทั่วไป เพ่ือให้ผู้สูงอำยุที่มักไม่ต้องกำร
ปรับตัวสำมำรถทำนอำหำร ได้แก่ ผักขมผสมถ่ัวลิสง สำหร่ำย Hijiki ตุ๋น แครอทตุ๋น มะเขือ
เทศสด มันฝรั่งหวำนผสมซอสแอปเปิล ผักกำดหอมปรุงรส เป็นต้น โดยอำหำรเหล่ำนี้ต้อง
เน้นให้ได้สำรอำหำรที่มีคุณประโยชน์ครบตำมหลักโภชนำกำรในแต่ละมื้อ    เครื่องส ำอำง 
ผู้สูงอำยุในญี่ปุ่นให้ควำมสนใจต่อกำรดูแลสุขภำพผิวพรรณอย่ำงมำก โดยยินดีจับจ่ำยสินค้ำ
ที่ให้คุณประโยชน์ช่วยบ ำรุงรักษำผิวหน้ำและร่ำงกำยให้มีสุขภำพที่ดี สินค้ำในกลุ่มนี้ที่
ส ำคัญ ได้แก่ ครีมอำบน้ ำ ครีมบ ำรุงมอสเจอร์ไรเซอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมกระชับผิว เป็นต้น 

 
บทเรียนส าหรับไทย 

กำรที่ประเทศญี่ปุ่นก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มตัว  กำรปรับตัวของภำคธุรกิจ
ญี่ปุ่นเป็นประสบกำรณ์ที่มีค่ำต่อประชำคมโลก3  กรณีประเทศไทยอำจถือเป็นโอกำสหนึ่ง

                                                           
3 ญี่ปุ่นเป็นชำติหนึ่งท่ีให้ควำมส ำคญักับชีวิตควำมเป็นอยู่ของผูสู้งอำยุ  เมื่อรัฐบำลญี่ปุ่นได้เห็นแนวโนม้
ของสัดส่วนประชำกรผูสู้งอำยุในประเทศจึงได้วำงนโยบำยแห่งชำติไว้รองรับ ควำมเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ภำคเอกชน หรือ องค์กรเอกชนต่ำงๆ ก็ไดป้รับนโยบำยกำรผลิตสินค้ำอุปโภคและ
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ของผู้ประกอบกำรที่ได้เข้ำไปแสวงหำประสบกำรณ์ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำและ
บริกำรส ำหรับผู้สูงอำยุญี่ปุ่น โดยเฉพำะสินค้ำกลุ่มที่สอดคล้องและเหมำะสมกับกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน  อำทิ  เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย เครื่องประดับ เครื่องส ำอำง เฟอร์นิเจอร์และ
ของตกแต่งบ้ำน  เป็นต้น  ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย  คำดว่ำ กำรส่งออกสินค้ำกลุ่มไลฟ์ไตล์ไป
ยังตลำดญี่ปุ่น ในปี 2015 จะมีมูลค่ำประมำณ 1,700-1,800 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ 
หรือ ประมำณ 60,000 ล้ำนบำท ยิ่งกว่ำนั้น ชำวญี่ปุ่นที่อำศัยในภำคเหนือของไทย และ
ชำวสแกนดิเนเวียที่นิยมพักระยะยำวตำมแถบจังหวัดชำยทะเลของประเทศไทยเนื่องจำก
สภำพอำกำศที่เอ้ืออ ำนวยประกอบกับค่ำครองชีพที่ค่อนข้ำงถูก ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ท ำให้
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้ำหมำยที่ชำวต่ำงชำติที่เกษียณอำยุแล้วเลือกที่จะมำใช้
ชีวิตบั้นปลำยหรือพ ำนักระยะยำวตำมฤดูโดยเฉพำะฤดูหนำว  
 เนื่องจำกทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติของไทยหลำกหลำยและมีชื่อเสียง
ไปทั่วโลก จึงท ำให้ชำวต่ำงชำติในบำงประเทศที่เกษียณอำยุแล้วจ ำนวนหนึ่งเลือกที่จะมำใช้
ชีวิตบั้นปลำยหรือพ ำนักระยะยำวตำมฤดูโดยเฉพำะฤดูหนำวในประเทศไทย ประกอบกับ 
ประเทศไทยมีค่ำครองชีพที่ค่อนข้ำงถูกเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำครองชีพในประเทศที่พัฒนำ
แล้ว ผู้สูงอำยุชำวต่ำงชำติท่ีเกษียณอำยุในประเทศไทยสำมำรถรักษำมำตรฐำนกำรใช้ชีวิต
เท่ำเดิมเหมือนเมื่ออยู่ในประเทศบ้ำนเกิดตนเองได้ด้วยค่ำใช้จ่ำยที่ลดลงเท่ำตัว โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งค่ำดูแลสุขภำพและรักษำพยำบำลซ่ึงเป็นค่ำใช้จ่ำยหลักๆ ที่จ ำเป็นของผู้สูงอำยุนั้น 
บริกำรของโรงพยำบำลในประเทศไทยมีระดับมำตรฐำนเทียบเท่ำกับประเทศที่พัฒนำแล้ว
ในรำคำที่ถูกกว่ำอย่ำงมำก ดังนั้น กรณีประเทศไทยก ำลังย่ำงก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสังคม
ผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ในอีกไม่ช้ำ กล่ำวคือ เมื่อปี 2014 มีประชำกรทั้งหมด 64.5 ล้ำนคน 
เป็นผู้สูงอำยุอำยุ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน 9.4 ล้ำนคน (หรือ ร้อยละ 14.5 ของประชำกร
ทั้งหมด)  คำดว่ำในอีก 10 ปี หรือ ในปี 2025  ประเทศไทยก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ
โดยสมบูรณ์ โดยจ ำนวนผู้สูงอำยุจะมีประมำณ 14.4 ล้ำนคน และหำกพิจำรณำจำก
แนวโน้มผู้บริโภคที่เป็นประชำกรผู้สูงวัยที่ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นแสดงให้เห็นถึงเป็นโอกำสทำง
ธุรกิจที่เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
                                                           
บริโภคไว้เช่นกัน จะเห็นว่ำ ผูผ้ลิตสินค้ำในประเทศญี่ปุ่นได้ออกแบบและผลิตสินค้ำท่ีเพิม่ควำม
สะดวกสบำยในกำรบริโภคให้กับผูสู้งวัย ท้ังที่เป็นของใช้ประจ ำวันหรืออำหำรกำรกินส ำหรับคนสูงวัย  
ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของประเทศต่ำงๆ ท่ัวโลก ในกำรเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวให้ประชำกร
ในประเทศของตนให้มีคณุภำพชีวติที่ดีบ้ำนเมืองที่น่ำอยู่ เป็นสังคมผูสู้งอำยุท่ีพึงปรำรถนำ    
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ ๙ 
วันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธนัวำคม ๒๕๕๘ 
 เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.  ลงทะเบียน 
 เวลำ ๐๘.๔๕ – ๐๙.๓๐ น.  พิธีเปิด(ห้องสุคนธำ ชัน้ 6) 
     - ชมวีดีทัศนส์มำคมญีปุ่่นศึกษำแห่งประเทศไทย  
     - กล่ำวรำยงำนโดยนำยกสมำคมญี่ปุ่นศึกษำแห่ง 
     ประเทศไทย 
     - กล่ำวต้อนรับโดยคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และ 
     สังคมศำสตร์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์  
     วิทยำเขตปัตตำน ี
     - ค ำกล่ำวโดยผู้อ ำนวยกำรเจแปนฟำวน์เดชั่น  
     กรุงเทพฯ 
     - ค ำกล่ำวเปิดโดยรองอธิกำรบด ี  
     มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์  
     ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก 

เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  กำรเสวนำในหัวข้อ “นำนำทัศนะเก่ียวกับสิทธิ 
    และเสรีภำพ (ไม่) จ ำกัด” 

- ภำษำศำสตร์สังคม:ผศ.ดร.วรวุฒิ จิรำสมบัต ิ
- ประวัติศำสตร์:พ.อ.หญิง ผศ.นงลักษณ์ ลิ้มศิริ 
- ศำสนำญี่ปุน่:ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต 
ผู้ด ำเนนิรำยกำร: รศ.ปรำณี จงสุจริตธรรม 

 เวลำ ๑๐.๓๐– ๑๐.๕๐ น.  ช่วงเวลำถำมตอบ 
 เวลำ ๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐ น.  พักรับประทำนอำหำรวำ่ง 

เวลำ ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐  น.  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของสมำคมญี่ปุ่นศึกษำ 
    แห่งประเทศไทย 

และเลือกตั้งกรรมกำรสมำคมญี่ปุ่นศึกษำแห่ง 
ประเทศไทย 

 เวลำ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐  น.  อำหำรกลำงวัน  
 เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๕.๒๕ น.  น ำเสนอบทควำมทำงวชิำกำร 
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 เวลำ ๑๕.๒๕ – ๑๕.๓๕ น.  พักรับประทำนอำหำรวำ่ง 
 เวลำ ๑๕.๓๕ – ๑๖.๕๐ น.  น ำเสนอบทควำมทำงวชิำกำร 
 เวลำ ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.  งำนเลี้ยงรับรอง โดยคณะมนุษยศำสตร์และ 
     สังคมศำสตร ์

ณ ห้องอำหำรโรงแรมเซ็นทำรำหำดใหญ่ 
 

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๕๘   
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น.  ลงทะเบียน 
เวลำ ๐๘.๔๕ – ๑๐.๔๐ น.  น ำเสนอบทควำมทำงวชิำกำร 
เวลำ ๑๐.๔๐– ๑๐.๕๐ น.  พักรับประทำนอำหำรวำ่ง 
เวลำ ๑๐.๕๐ – ๑๑.๒๕ น.  น ำเสนอบทควำมทำงวชิำกำร 
เวลำ ๑๑.๔๕ - ๑๒.๑๕ น.  ประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกสมำคมฯ 

พิธีปิดกำรประชุม 
- กล่ำวขอบคุณโดยคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และ

 สังคมศำสตร ์
- กล่ำวขอบคุณ สรุปภำพรวมของกำรจัดงำน และ
ส่งมอบกำรเป็นเจำ้ภำพจัดประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐ 
โดยนำยกสมำคมญีปุ่่นศึกษำแห่งประเทศไทย 
- กล่ำวรับมอบกำรเปน็เจ้ำภำพจัดประชุมฯ ครั้งที่ 

 ๑๐ โดย ดร.ทรำยแก้ว ทิพำกร สถำบนัเอเชียศึกษำ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย  

เวลำ ๑๒.๑๕ – ๑๔.๐๐ น.  อำหำรกลำงวัน 
 
 หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
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