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 ค าน า  
 เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญ่ีปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที7่  ฉบับ 
สังคมศาสตร์และการศึกษาเล่มน้ี เป็นเอกสารรวมบทความที่มีการนําเสนอในการประชุม 
วิชาการระดับชาติญ่ีปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7  ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารเอกาทศรถ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม พ.ศ.2556 
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Japan-ASEAN on the Move”    เน่ืองในโอกาสท่ีปี พ.ศ.2556 เป็นปี       
แห่งการครบรอบ 40 ปี    ความสัมพันธ์ญ่ีปุ่น-อาเซียน   
 ในการประชุมวิชาการระดับชาติญ่ีปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่  7  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และชมรมนักเรียนเก่าญ่ีปุ่นมหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้
ทําหน้าท่ีประสานงาน  และดําเนินกิจกรรม  โดยมุ่งต่อยอดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับประเทศ
ญ่ีปุ่นในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภาษาศาสตร์ และการศึกษา  โดยให้
มีการนําเสนอผลงานของนักวิชาการ นักวิจัย    และนักศึกษาระดับปริญญาเอก-โท ของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นในอาเซียนและญ่ีปุ่น โดยมี
คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน และหากผ่านการคัดเลือกว่ามีคุณภาพดีก็จะได้รับการ
ตีพิมพ์ในเอกสารหลังการประชุม (Proceedings) ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจทานผลงาน 
(Peer Review) ที่สมาคมญ่ีปุ่นศึกษาในประเทศไทยแต่งตั้ง  
 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในเล่มน้ี  เป็นบทความด้านสังคมศาสตร์และการศึกษา
จํานวนทั้งสิ้น11 บทความ  ซึ่งเนื้อหาของบทความเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาและนักวิจัยใน
ประเทศไทย ตลอดจนผู้สนใจท่ีจะเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับญ่ีปุ่น   ได้รับความรู้ความเข้าใจมาก
ขึ้นว่าชาวญี่ปุ่นมีวิถีชีวิตอย่างไร พวกเขามีมุมมองอย่างไรที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างจากสิ่งที่
คุ้นเคยกันในสังคมไทยและในอาเซียน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาสังคมและการศึกษา
ของญ่ีปุ่นเป็นอย่างไร  
 กรรมการสมาคมญ่ีปุ่นศึกษาในประเทศไทย ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็น
บรรณาธิการ  ของเอกสารหลังการประชุมวิชาการเล่มนี้ ขอขอบคุณเจแปนฟาวน์เดชั่น 
กรุ ง เทพฯ  โครงการสันติ ไมตรี ไทย -ญ่ีปุ่ น  ภายใต้การสนับสนุนขอ งสํ านักงาน
กองทุนสนันสนุนการวิจัย(สกว.)  มหาวิทยาลัยนเรศวร และกรรมการสมาคมญ่ีปุ่นศึกษาใน
ประเทศไทยทุกท่าน ขอบคุณผู้นําเสนอบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความในที่ประชุม 



รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทานบทความเพื่อการตีพิมพ์ ซึ่งทําให้การประชุมวิชาการ
ระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7 สําเร็จลุล่วงและได้เอกสารหลังการประชุมที่มี
คุณค่าสูงเล่มน้ี          
    
                                 กองบรรณาธิการ     
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คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 

เล่ม ภาษาและวรรณคดี 
 
สาขา ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน 

ภาษาและ
การเรียน
การสอน
ภาญ่ีปุ่น 

รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รศ.วรินทร วูวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
ดร.โสภา มะสึนาริ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วรรณคดี
และ

วัฒนธรรม
ญ่ีปุ่น 

ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รศ.ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ. ดร.อรรถยา สุวรรณระดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.บารนี บุญทรง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.วินัย จามรสุริยา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

 
 
 

 

 

 

 

 



เล่ม สังคมศาสตร์และการศึกษา 

สาขา ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน 

สังคม 

เศรษฐกิจ 

และ

การเมือง

ญ่ีปุ่น 

ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.วรินทร วูวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดร.ภัคพร วัฒนดํารง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดร.ทรายแก้ว ทิพากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การศึกษา รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความตีพิมพ์ในเอกสารหลังการประชุม 
 
เล่ม ภาษาและวรรณคดี 
สาขา ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน 

ภาษา รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผศ. ดร.ณัฎฐิรา ทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
ผศ. ดร.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 
ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ปานเสก อาทรธุระสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.ปิยวรรณ อัศวราชันย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ดร.ไอลดา ศราทธทัต มหาวิทยาลัยราชภัฎลพบุร ี
ดร.โสภา มะสึนาริ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วรรณคดี รศ.ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.วรินทร วูวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.บารนี บุญทรง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.วินัย จามรสุริยา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
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โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 
 

ขอบพระคุณมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์.ดร.ศิริพร ที่เชิญให้
ผมมาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ทันทีท่ีได้เห็นจดหมายเชิญนั้น ผมรีบตอบรับ
เลยเพราะผมมีวาระซ่อนเร้น ก็คือว่าในประเด็นที่ 1 ผมต้องการมามหาวิทยาลัยนเรศวร 
ต้องการมาพบท่านอธิการบดีนะครับ แต่เสียดายที่ท่านไม่อยู่ ท่านไปอินโดนีเซียแต่ก็ได้พบ
หลายท่านแล้ว ทั้งท่านรองอธิการบดี และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด วาระซ่อนเร้นของผม ก็
คือว่าปีหน้าเดือนพฤศจิกายน ผมจะจัดสัมมนาประจําปีที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หัวข้อ 
ของผมก็คือ พม่าศึกษาในกรอบของอาเซียน หลายท่านที่อาจจะรู้จักผมดี ก็คงทราบดีว่า 
ผมนั้นซึ่งอาจจะพูดได้ว่ามาในฐานะของตัวแทนมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ ซึ่ง 
อาจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ได้ก่อตั้งไว้และเราก็มีงานสัมมนาประจําปีเราร่วมกับมูลนิธิโต
โยต้า ประเทศไทย ปีนี้เราจะจัดกันในปลายเดือนพฤศจิกายน ก็คือหัวข้อที่ชื่อว่า “อีสาน 
ลาว ขแมร์ศึกษา ในกรอบอาเซียน“ เพราะฉะน้ันหลายท่านที่อาจจะได้รับจดหมายเชิญแล้ว 
ถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวจะได้นํามาให้นะครับ ปลายเดือนพฤศจิกายนพบกันที่อุบลราชธานีนะครับ 
แล้วปีหน้าพฤศจิกายนพบกันที่นี่ เหมือนกับว่าจะใช้พิษณุโลกและมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้า
ไปยังพม่า ไปในเส้นทาง East West Corridor จากพิษณุโลกไปแม่สอด ข้ามไปเมียวดี พะ
อัน และสิ้นสุดที่เมาะละแหม่ง  ผมคิดว่าเป็นความฝ―นของผมที่จะร่วมในขบวนการของ
ความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคของเรา นั่นก็เป็นวาระซ่อนเร้นท่ีมาในวันนี้  
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หัวข้อที่ ดร.ศิริพร  Assign  ให้ผมพูด ก็คือ 40 ปีความสัมพันธ์อาเซียน – ญ่ีปุ่น   
(2516 – 2556) นะครับ 40 Years of Japan – ASEAN Relations and Current 
Movement  (1973 – 2013)  ผมคิดอยู่นานว่าจะพูดอะไรดี 40 ปี  เพิ่งจะปิ๊งเอาเมื่อ  2-3 
วันท่ีผ่านมานี้เอง เพราะว่าเขามีงาน 40 ปี 14 ตุลา ซึ่งปีนี้งาน 40 ปี 14 ตุลาน่าสนใจมากๆ
ครับ  เพราะว่ามีการจัดแยกกันระหว่างคน 14 ตุลาเหลืองกับ 14 ตุลาแดง   ลองสังเกตดูซิ  
ครับ แม้กระทั่งบางกอกโพสต์ ก็มีบทความที่ว่า Color Skip คนที่มาจาก 14 ตุลานะครับ 
เพราะฉะนั้นผมก็เลยปิ๊งว่า ถ้าอย่างนั้นแล้วมาพูดถึงหัวข้อนี้แล้วกันนะครับ เพราะว่า
ความสัมพันธ์ญ่ีปุ่นกับอาเซียนก็ 40 ปีเหมือนกันก็เลยทําให้ผมมีประเด็นขึ้นมาพูดได้ ก็
อย่างท่ีหลายท่านได้พูดไปในช่วงเช้าในเรื่องของ   Japan       กับ  ASEAN         ผมคิดว่า 
ความสัมพันธ์ของ Japan กับ ASEAN มันเป็นมรดกมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นะ
ครับ เอาเข้าจริงแล้วถ้าเราจะขยายความทางประวัติศาสตร์ เราก็จะเห็นว่ามันเป็นมรดก 
ของ pre – war ก่อนสงครามโลก เมื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา ซึ่งกลาย
มาเป็นอาเซียนในป―จจุบันก็ต้องประทับใจต่อการปฏิรูปเมจิของญ่ีปุ่น ประทับใจต่อการที่
ญ่ีปุ่นได้พัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโมเดล ที่
เราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นไทย เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย ก็อยากจะเรียนรู้
และก็ลอกเลียนแบบจากญ่ีปุ่น เป็นโมเดลที่เราต้องการ Emulate เราต้องการที่จะทั้งลอก 
เลียนและเรียน เป็นประเด็นที่ผมตั้งชื่อว่า Pre – war Japan เป็นโมเดล ผมคิดว่าถ้าเรา
ศึกษาดู เราจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นผู้นําใหม่ของไทย อย่างพวกกลุ่มคณะราษฎรที่ยึดอํานาจ 
ในปี 2475 ก็ประทับใจประเทศญ่ีปุ่นมาก เพราะฉะนั้นนโยบายต่างประเทศของไทยในยุค
นั้น หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475 ก็จะเอนไปทางญ่ีปุ่นมากๆเลยนะครับ ผมไปดู
รูปแม่ของผมเป็นคนรุ่นประมาณ 2470 – 2480 ผมเกิดประมาณปี 2484 ปีสงครามมหา
เอเชียบูรพา แม่ผมแต่งตัวแฟนซีใส่ชุดกิโมโนแล้วมีร่ม แปลกดีนะไปดูรูปท่านก็ทําให้คิดได้
ว่า แม่เราก็ไปกับกระแสนะ สมัยนี้ก็ต้องเป็นเกาหลีใช่ไหม สมัยนั้นก็คงญ่ีปุ่น ๆ ในสมัยนั้น
นะครับ ผมคิดว่าญี่ปุ่นเป็นสิ่งซึ่งคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
ๆ นะครับผมพูดถึง Pre –war แต่ผมคิดว่า Post – war นะครับ คือหลังสงครามโลกเมื่อ
ญ่ีปุ่นพ่ายแพ้สงครามอย่างย่อยยับ แต่ญ่ีปุ่นก็มีสิ่งที่เราเรียกว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 
(Economic Recovery)  ผมคิดว่าในยุค 70 นี่นะครับ  คือยุคที่เรากําลังพูดว่า 40 ปี นี้นะ



  
 

ครับ คําว่า Japan นัมเบอร์วัน นี้นะครับ เราจะเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเยอะแยะเลย 
เพราะฉะน้ันก็เป็นความประทับใจ ความสัมพันธ์และความหมายของญ่ีปุ่นกับอาเซียน หรือ
ญ่ีปุ่นกับ South East Asia เพราะฉะนั้นในด้านหนึ่งนั้นผมอยากจะบอกว่าญ่ีปุ่นกับ 
อาเซียนน้ันมีส่ิงท่ีเรียกว่าทั้ง Love and Hate มีรักและมีชัง มีสิ่งที่เรียกว่า admiration ความ
ชื่นชม กับFear ความคิดหวั่นวิตก กลัว มี 2 ด้านอยู่ตลอดเวลา เป็นความสัมพันธ์ที่มีความ
เชื่อมั่นเชื่อถือกันในขณะเดียวกันก็ไม่แน่ใจ ผมใช้คําว่าBelief and Distrust ผมคิดว่านี่เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่นกับอาเซียน หรือญ่ีปุ่นกับ South East Asia นะครับ 
 40 ปีที่แล้วหลายคนคงจําได้ว่ามีเหตุการณ์สําคัญที่เราเรียกว่าเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม 2516 (Students Uprising ,14 October 1973) ผมคิดว่าในเมืองไทยของเรานั้นปี 
1973 หรือพ.ศ.2516 เป็นหมุดหมายสําคัญมากในเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย  
ต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราเรียกว่าสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ ผมคิดว่าขบวนการ
นิสิตนักศึกษาในปี 2516 เมื่อ40 ปีที่แล้วสามารถโค่นล้มคณาธิปไตยระบอบของจอมพล
ถนอม จอมพลประภาส ลงได้ และแสวงหาประชาธิปไตย โดย 40 ปีผ่าน เราก็ยังอยู่ใน
เส้นทางที่ผมใช้คําว่า long and bumpy vocal democracy มันเป็นเส้นทางที่ยาวและคด
เคี้ยวมากเลยนะครับ ดังนั้นป―จจุบันก็เห็นความขัดแย้งใช่ไหมครับ คนเสื้อเหลืองก็บอกว่า
ตนเองต้องการประชาธิปไตย คนเสื้อสีแดงเขาก็บอกตัวเองว่าตนเองก็ต้องการ 
ประชาธิปไตย อันนี้คือสิ่งที่เราอยู่กับสังคมในป―จจุบันนะครับ มันเป็นป―ญหาที่เราเผชิญกัน
ผมใช้คําสรุปสถานการณ์ป―จจุบันว่าเป็นการต่อสู้ของอํานาจเดิม บารมีเดิม เงินหรือว่า
ทุนเดิม กับ อํานาจใหม่ บารมีใหม่ เงินหรือทุนใหม่ ผมว่าในสถานการณ์ป―จจุบันนี้เราเจอสิ่ง
ที่เป็นการปะทะระหว่าง  ancient กับ new เป็น  ancient power    /   ancient barami  / 
Ancient  capital  versus new  power   /  new  barami   /  new  capital or money  
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าดูในแง่ของภูมิภาคภายในประเทศเรา ในแง่ของภูมิภาคภายใน 
Southeast Asia หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษาคเนย์ ปี 1973 – 1974 มีอะไรใน 
East Asia กับ Southeast Asia ผมว่าสงครามเย็นกําลังจะสิ้นสุดลง ผมว่าจีนจะขึ้นมา
ผงาด ผมคิดว่าในยุค 70 ในขณะนี้ท่ีเรามีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยภายในประเทศใน East  
Asia กับ Southeast Asia ก็มีปรากฏการณ์ใหม่ คือการสิ้นสุดของสงครามเย็น และก็คือ
การก้าวขึ้นมาใหม่ของจีน ผมเชื่อว่าหลายคนในที่นี้คงจะจําได้ใช่ไหมครับว่านายกรัฐมนตรี



Tanaka ของญ่ีปุ่นมาเยือนประเทศ มาเยือนออริจินัลเมมเบอร์อาเซียน ฟิลิปปินส์ ไทย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ แล้วก็อินโดนีเซีย เมื่อต้นปี 1974 หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ไม่
นาน มีการเดินขบวนประท้วงญ่ีปุ่นครั้งใหญ่ที่แถวถนนราชดําเนิน ถนนราชประสงค์ แถว
ห้างไดมารู นายกรัฐมนตรี Tanaka ท่านมาเพื่ออะไร ในสถานการณ์นั้นท่านมาเพื่อบอกว่า
เพื่อปรองดองเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้านที่จะเข้าร่วมถึงอธิปไตยซึ่งกันและ 
กัน     มีความเข้าใจร่วมกัน   ในขณะเดียวกัน   ก็ต้องการที่จะช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ประเทศในอาเซียน อันน้ีคือ สิ่งที่ผมคิดว่า   การเดินทางเข้ามาของนายกรัฐมนตรี ทานากะ 
ครั้งนั้น เป็นหมุดหมายที่สําคัญในความสัมพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่นกับอาเซียนอย่างที่เราทราบ
กันว่าท่านไปทั้งหมด 5 ประเทศ ครั้งนั้นอาเซียนมีเพียง 5 ประเทศเท่านั้นเองไม่ใช่10 แล้วก็
บวก ๆ ดังป―จจุบัน ในขณะเดียวกันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากอย่างที่เราเห็นใน
ความสัมพันธ์แบบขอความช่วยเหลือในบรรยากาศที่เปลี่ยนไป ระหว่างที่จีนก้าวขึ้นมามี
บทบาทสําคัญ จีนเข้าสหประชาชาติได้ จีนเข้าไปแทนจีนไต้หวันนะครับ ในขณะเดียวกัน
สหรัฐฯ ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนใหม่ที่สงครามการต่อต้านคอมมิวนิสต์และ 
Containment Policy และสงครามทั้งเย็นและร้อนต่อเวียดนาม ลาว กัมพูชา ที่เคยทํามา
ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่  2  มันเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแล้ว สหรัฐฯก็ทราบดีในช่วงน้ี   ในท่ีสุด 
แล้ว ฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็ชนะไม่ว่าจะเป็นพนมเปญ ไซ่ง่อนและเวียงจันทน์ 
เพราะฉะนั้นญ่ีปุ่นก็ปรับตัวสถานการณ์ของตนเองให้เข้ากับบรรยากาศใหม่ ในแง่ที่ว่าตน
นั้นเป็นมหาอํานาจนําในทางเศรษฐกิจ ที่ถูกประณามว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เป็น Economic 
Animal เป็นภัยเหลือง ในยุคนั้นถ้าหากใครตามอ่านหนังสือเช่น สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์ 
หรือหนังสือที่นักศึกษาทํากัน เป็นต้น เราจะเห็นว่าญ่ีปุ่นถูกประณามว่าเป็นภัยเหลือง 
ในขณะที่สหรัฐฯถูกประณามว่าเป็น White Peril เป็นภัยขาว ในขณะที่"ขุนทหารไทย"หรือ"
คณาธิปไตย" ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นภัยเขียว คือ Green Peril อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นในยุค 70 
เพราะฉะนั้นการเมืองภายในของไทยเอง ทั้งการเมืองในภูมิภาคอาเซียนต้องการความ
เปลี่ยนแปลง ฉะนั้นเราเห็นว่าท่าน Tanaka มา เห็นท่าน Fukuda มาพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่า 
"Fukuda Doctrine" ท่านมาเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่นกับอาเซียน   และท่านKoizumi  
ที่บอกว่าเราเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ ผมคิดว่านี่เป็นสถานการณ์รวมโดยย่อ ระหว่างญ่ีปุ่นและ
อาเซียนเป็น long and bumpy road to understanding, trust, cooperation ในเมื่อ East 



  
 

Asia ไม่ว่าจะเป็นญ่ีปุ่น จีน ในตอนหลังก็ทั้งเกาหลีและไต้หวันก็เป็นชาติที่แข็งแรงมาก 
ประสบความสําเร็จในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจมากๆ และก็แข่งขันกันเอง ผมคิดว่ามัน
เห็นท้ังการเมืองภายในของเรา กับการเมืองภูมิภาคในอาเซียนกับใน East Asia ด้วย  

ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเรากําลังพูดเกี่ยวกับ ASEAN Community หรือประชาคม
อาเซียนในปี 2015  ณ ขณะน้ีอาเซียนเป็นกระแสอยู่   และเรามักจะถูกบังคับให้ท่อง3 เสา 
หลักได้แก่ ASEAN 3 Pillars : APSC (ASEAN Political Security Community) AEC 
(ASEAN Economic Community) ASCC (ASEAN Socio-Cultural Community)  ตรงนี้
ผมคิดว่าถ้าเราบอกว่าญ่ีปุ่นกับอาเซียนร่วมกันอย่างไร อาเซียนเข้ามารวมกันอาจมีป―ญหา
เล็กๆ น้อยๆ อยู่ แต่ว่าผมคิดว่าญ่ีปุ่นเข้ามามีความสัมพันธ์กับอาเซียนแล้ว ญ่ีปุ่นน่าจะทํา
อะไรกับอาเซียน What Japan can do with ASEAN? 3 Proposals. (1) Bilateral ties 
between Japan and ASEAN (especially in helping establish the social – cultural 
community i.e. ASCC) ถ้าญ่ีปุ่นเข้ามาช่วยอาเซียนในแง่ของ ASCC นั่นก็คือ Perhaps 
and Urgently Needed Task of ASEAN/GMS Education Minister +3 or 4 (China, 
Japan, Korea, Taiwan) is to sit down and work out together. Shared Textbooks, 
Shared and Comparative ผมคิดว่ามันเป็นยุคที่ต้องแชร์กันแล้วไม่ใช่ประวัติศาสตร์ไทย
สอนให้เกลียดแต่พม่า ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ควรจะแชร์ histories, culture ผมยก
ประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะอาทิตย์ที่แล้วผมได้รับเชิญให้ไปประชุมยูเนสโกที่กรุงเทพฯ เขาก็พูด
กันเรื่อง Shared Histories แล้วก็ใช้ตัวอย่างของ European Community (EU) ว่าเขามา
พบปะมาพูดคุยอย่างไร เขียนประวัติศาสตร์กันอย่างไร ในขณะเดียวกัน เมื่อ 2 – 3 ปีที่แล้ว
ก็ถูกเชิญไปปูซานท่ีเกาหลี มีการเชิญนักวิชาการพม่า ญ่ีปุ่น จีน ไต้หวัน นักวิชาการอาเซียน
อื่น ๆ มาเขียนประวัติศาสตร์แบบเรียนใหม่ที่จะเขียนอย่างไรที่จะทําให้เกิดสันติสุขมากกว่า
สงคราม อันนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะเสนอเอาไว้ ณ ที่นี้ว่าญ่ีปุ่นจะเข้ามาร่วมในอันที่เป็น
สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน 

ประเด็นที่ (2) The role of Japan in closing the gap between more 
developed and less developed members of ASEAN, helping establish particularly 
in the development of the Mekong region.ผมคิดว่าความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ   
แน่นอนว่าญ่ีปุ่นเองก็มีป―ญหาใครก็มีป―ญหาเหมือนกัน แต่ว่าความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ



นั้นคิดว่าญ่ีปุ่นน่าจะมีส่วนช่วยทําให้ประเทศอาเซียนนั้นมีส่วนพัฒนาเศรษฐกิจให้เท่าเทียม
กัน อุดช่องว่างความแตกต่างได้ ผมคิดว่าญ่ีปุ่นมีบทบาทสําคัญกับอาเซียนในแง่ของ AEC  

ประเด็นที่ (3) Japan can help create a better balance of power in South 
East Asia, in particularly in balancing the influence of China. Japan can also play 
a role in territorial disputes in South East Asia, especially in the South China Sea. 
ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองของประชาคมอาเซียน ผมคิดว่านี่
อาจจะเป็นป―ญหาใหญ่มาก เพราะเราทราบดีเกี่ยวกับป―ญหาเรื่องของเขตแดนทางทะเลจีน
ตอนใต้ ถ้าเกิดว่าพวกเราไปเวียดนามกันก็คงจะทราบดีว่าเวียดนามไม่ยอมเรียก South 
China Sea แต่เรียก East Sea ทะเลตะวันออกเพราะอยู่ทางตะวันออกของเขา เพราะถ้า
เรียกSouth China Sea ก็เหมือนเป็นของจีนไป อะไรทํานองนี้ อันนี้เป็นประเด็นที่ผม
อยากจะเสนอทิ้งท้ายเกี่ยวกับการจะmoveไปข้างหน้าของ Japan and ASEAN หรือ 
ASEAN and Japan ซึ่งผมก็ได้เสนอไว้ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ เพราะฉะนั้นเพื่อพิสูจน์
มนุษยชาติระหว่าง East Asia and ASEAN Community ก็ขอThank you,arigato ,okini 
ขอบคุณครับ  
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สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน หัวข้อในการประชุมวิชาการครั้งนี้ คือ Japan-
ASEAN on the Move ซึ่งจะกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างญ่ีปุ่นกับ ASEAN ทั้งนี้ ประเทศ
ญ่ีปุ่นสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างมากหลังจากพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็นที่
น่าสนใจว่า ASEAN จะสามารถนําแบบอย่างของญ่ีปุ่นมาใช้ในการพัฒนาภูมิภาคอย่างไร
ได้บ้าง เนื่องจากญ่ีปุ่นและ ASEAN ต่างมีวัฒนธรรมหลายประการที่คล้ายคลึงกัน แต่ก่อน
อื่นเราคงต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่นและ ASEAN มีความ
เป็นมาอย่างไรบ้าง และประเทศญ่ีปุ่นได้มีคุณูปการอย่างไรต่อการพัฒนาของ ASEAN 
รวมถึงประเด็นเรื่องความร่วมมือระหว่างญ่ีปุ่นกับ    ASEAN         ในอนาคตว่าจะมีทิศทาง 
อย่างไร  
 ก่อนอื่น ดิฉันขอแนะนําวิทยากร ซึ่งแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน 
วิทยากรท่านแรกเป็นชาวเวียดนาม ชื่อ Dr. Thu เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
ต่อจากนั้น เราจะไปฟ―งบรรยายในมุมมองสิทธิมนุษยชนจาก ดร. ศรีประภา ตัวแทนนักสิทธิ
มนุษยชนไทยใน ASEAN Human Rights Commission วิทยากรท่านสุดท้ายคือ Dr. 
Mohammad ผู้อํานวยการศูนย์ Tsunami Disaster Mitigation Research Center 
(TDMRC) วิทยากรท่านนี้จะกล่าวถึงป―ญหาจากภัยธรรมชาติที่ ASEAN อาจจะประสบ
ร่วมกัน   และภัยธรรมชาติอย่าง สึนามิ ก็เป็นป―ญหาที่ประเทศญี่ปุ่นสามารถจัดการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เราจะมาฟ―งกันว่า ASEAN  จะเรียนรู้อะไรได้บ้างจากประสบการณ์ของ
ญ่ีปุ่นในเรื่องน้ี 

                                                 
2 สรุปความจากการเสวนาในหัวข้อ “ญีปุ่่น-อาเซียน: บนความเคลื่อนไหว” (Japan-ASEAN on the Move ) 



Dr. Nguyen Anh Thu    
 
 ขอบคุณค่ะ วันนี้ดิฉันจะขอกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างญ่ีปุ่นกับ ASEAN ในแง่
ของการลงทุน ญ่ีปุ่นเป็นชาติที่ลงทุนในอาเซียนที่ถือว่าใหญ่ที่สุด ด้านการค้าขายก็มีความ
ร่วมมืออย่างมากระหว่าง ASEAN กับญ่ีปุ่น ความสัมพันธ์ด้านการค้ากับประเทศใน 
ASEAN ของญ่ีปุ่นก็มีมาอย่างยาวนาน เช่นความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างเวียดนามและ
ญ่ีปุ่นก็ดําเนินมาเป็นเวลา 40 ปีแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่นกับเวียดนามเริ่มต้นขึ้นเมื่อ
ปี 1973 และหลังจากเศรษฐกิจซบเซาในช่วงปลายของยุค 90   ขนาดการค้าระหว่างญ่ีปุ่น 
กับเวียดนามก็กลับมาเติบโตขึ้นอย่างมากในปี 2000 ต่อมาในปี 2009 ประเทศเวียดนาม
และญ่ีปุ่นได้ทําความตกลงการค้าเสรี (FTA) ซึ่งเป็นการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศครั้ง
แรกของเวียดนาม ในปี 2012 ญ่ีปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในเวียดนาม และในปีที่ผ่านมา 
ญ่ีปุ่นและเวียดนามก็เพิ่งฉลองความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดําเนินครบรอบ 40 ปี 
 ภาษีการค้าระหว่างเวียดนามกับญ่ีปุ่นลดลงมาโดยตลอด      มูลค่าการส่งออกทั้ง 
จาก ASEAN ไปญ่ีปุ่น และจากญ่ีปุ่นมา ASEAN ก็เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา มูลค่าเงิน
ช่วยเหลือ   ODA   จากญี่ปุ่นให้กับเวียดนามก็เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน      งบประมาณ ODA ที ่
ญ่ีปุ่นจัดส่งให้เวียดนามนี้ ได้นําไปใช้ในการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆในเวียดนาม เช่น 
สะพานและทางหลวง สาธารณูปโภคเหล่านี้ล้วนสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
เวียดนามเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่รัฐบาลญ่ีปุ่นบัญญัติ ODA Charter ในปี 1992 
งบประมาณช่วยเหลือที่ญ่ีปุ่นจัดส่งให้เวียดนามสูงถึง 2,100 ล้านเยน นับเป็น 30% ของ
งบประมาณช่วยเหลือจากต่างประเทศที่เวียดนามได้รับ 
 ด้านการลงทุน ความสัมพันธ์ด้านการลงทุนระหว่างญ่ีปุ่นกับเวียดนามเป็นไป 
ด้วยดีตลอดมา การลงทุนของนักลงทุนญ่ีปุ่นในเวียดนามมีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี และญ่ีปุ่นก็
เป็นชาติที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามมากที่สุด ป―จจุบัน ญ่ีปุ่นก็ยังคงเป็นชาติที่มีนักลงทุนใน
เวียดนามมากที่สุด มีกิจการ 1,990 แห่งของญ่ีปุ่นที่จดทะเบียนในเวียดนาม และส่วนใหญ่
อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
 อย่างไรก็ตาม ยังมีป―ญหาที่ท้าทายในแง่ของการค้าระหว่างญ่ีปุ่นกับเวียดนาม 
ป―ญหาหนึ่งคือ รัฐบาลเวียดนามไม่ค่อยนําผลการวิจัยจากต่างประเทศไปใช้ให้เกิด



  
 

ประสิทธิผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผลงานวิจัยของนักวิจัยญ่ีปุ่นอาจเป็น
เพราะวัฒนธรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยผลงานวิจัยยังไม่เข้มแข็งในเวียดนาม 
เวียดนามต้องเรียนรู้จากประเทศอื่นๆ เช่น ไทย ในเรื่องนี้ เนื่องจากไทยนําผลการวิจัยจาก
ต่างประเทศไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เวียดนาม
ยังต้องร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่ใช่กับเฉพาะญ่ีปุ่น แต่ต้องกระทํากับประเทศ
อื่นๆใน ASEAN เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งตามเป้าหมายของ AEC 

ดิฉันคิดว่า ความร่วมมือระหว่าง ASEAN กับญ่ีปุ่นยังมีอนาคตที่สดใส ทว่าใน
ป―จจุบันนั้น ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างญ่ีปุ่นกับ ASEAN ยังกระทําในลักษณะการ
สร้างความสัมพันธ์แยกกันกับประเทศต่างๆ ดิฉันจึงปรารถนาที่จะเห็นความร่วมมือระหว่าง
ญ่ีปุ่นกับ ASEAN ในฐานะภูมิภาคมากขึ้น 
 
ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี  
 
 วันนี้ดิฉันจะพูดถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่าง ASEAN กับประเทศญ่ีปุ่นใน
มุมมองนักสิทธิมนุษยชน ที่ผ่านมาญ่ีปุ่นได้อัดฉีดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของ 
ASEAN พอสมควร เช่น งบประมาณ Japan-ASEAN  Integration Fund   และมีงานวิจัย 
ร่วมมากมายระหว่างนักวิจัยญ่ีปุ่นและนักวิจัยจากชาติใน ASEAN ที่ศึกษาเกี่ยวกับ AEC 
การเมืองและความมั่นคง รวมถึงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของ ASEAN 
 อย่างไรก็ตาม นักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ส่วนใหญ่มองประเด็นสิทธิ
มนุษยชนใน ASEAN ในเชิงสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมุมมองเกี่ยวกับคนด้อยโอกาสเฉพาะ
กลุ่ม เช่นผู้หญิงและเด็ก แต่จริงๆแล้ว ป―ญหาสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ต้องมองผ่านมุม
การเมืองและความมั่นคงด้วย เพื่อจะทําให้เกิดความเข้าใจป―ญหาสิทธิมนุษยชนในภาพ
กว้าง 
 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่นกับ ASEAN ในเชิงสิทธิมนุษยชน ปาฐกถานี้จะ
แสดงให้เห็นถึงบทบาทของญ่ีปุ่นต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนในอาเซียน จากนั้นจะเสนอ
ป―ญหาที่ท้าทายรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ 



 ปี 1992 รัฐบาลญ่ีปุ่นได้บัญญัติ ODA Charter ซึ่งเป็นนโยบายที่ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับญ่ีปุ่นและความสัมพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่นกับต่างประเทศ ODA 
Charter ของรัฐบาลญ่ีปุ่น ครอบคลุมประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย และถือเป็นนโยบาย
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ดีมาก 
 แต่ญ่ีปุ่นมีบทบาทในประเด็นสิทธิมนุษยชนใน ASEAN ขนาดไหน และรัฐบาล
ญ่ีปุ่นมั่นคงกับหลักการใน ODA Charter ของตนขนาดไหน นี่คือประเด็นที่จะต้องอภิปราย
ต่อไป ดิฉันเคยถามเพื่อนร่วมงานท่านหนึ่งในสํานักงานเลขาธิการ ASEAN (ASEAN 
Secretariat) เพื่อนร่วมงานท่านนั้นกล่าวว่า บทบาทของญ่ีปุ่นในประเด็นสิทธิมนุษยชน 
ASEAN อยู่ในระดับ “NIL” คือ “Nothing at all” หมายความว่า ญ่ีปุ่นแทบไม่มีบทบาทอะไร
เลยในด้านสิทธิมนุษยชนใน ASEAN 
 ดิฉันได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และได้ข้อสรุปว่า ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ไรบ้ทบาทอย่าง
สิ้นเชิง ในประเด็นสิทธิมนุษยชนใน    ASEAN   ทว่าบทบาทของญ่ีปุ่นต่อประเด็นสิทธิ 
มนุษยชนในภูมิภาคนี้ เป็นไปในทางอ้อมมากกว่าทางตรง และโครงการต่างๆที่ญ่ีปุ่นให้การ
สนับสนุนใน ASEAN นั้น สร้างผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 
 งบประมาณช่วยเหลือส่วนใหญ่ที่รัฐบาลญ่ีปุ่นอัดฉีดให้กับประเทศใน  ASEAN 
เป็นงบประมาณด้านเศรษฐกิจ เช่นโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค ทั้งที่เป็นโครงการขนาด
เล็กและโครงการระดับพันล้าน โครงการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ก็มีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ส่วนงบประมาณด้าน
การพัฒนาสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลญ่ีปุ่นอัดฉีดให้ประเทศใน ASEAN นั้น ส่วนใหญ่เป็น
งบประมาณพัฒนาระดับสังคมวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนด้อยโอกาสเฉพาะกลุ่ม แต่
ไม่มีงบประมาณส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเชิงการเมืองและความมั่นคงที่จะเป็นผลดี กับ
ภาพรวมของสิทธิมนุษยชนใน ASEAN 
 อย่างไรก็ตาม งบประมาณท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นอัดฉีดให้ในเชิงสังคมวัฒนธรรมนั้น ก็เป็น
ประโยชน์ต่อความมั่นคงของมนุษย์  และเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนด้อยโอกาสให้
ดีขึ้นในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ กล่าวคือ เป็นงบประมาณที่ช่วยส่งเสริมในสิ่ งที่คนด้อย
โอกาสใน ASEAN ยังคงต้องการการช่วยเหลือ ถือเป็นคุณูปการต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน
ใน ASEAN 



  
 

 ป―ญหาคือ ทําไมผู้คนมองไม่เห็นบทบาทของญ่ีปุ่นในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนใน 
ASEAN ทั้งๆที่บทบาทดังกล่าวก็ปรากฎอยู่ สาเหตุเพราะญ่ีปุ่นไม่ได้ปฏิบัติอย่างประเทศ
คู่ความร่วมมืออื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่จีน 
ซึ่งสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยตรงในเชิงการเมืองและความมั่นคง 
ดิฉันเคยเป็นตัวแทน ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights และ
ได้มีโอกาสติดต่อกับสหภาพยุโรป ซึ่งมอบงบประมาณ 3.5 ถึง 4.5 ล้านยูโรให้สําหรับการ
จัดการเรื่องป―ญหาสิทธิมนุษยชนใน ASEAN โดยเฉพาะ รัฐบาลญ่ีปุ่นไม่เคยจัดสรร
งบประมาณลักษณะนี้โดยตรงรัฐบาลจีนก็เคยเสนองบประมาณลักษณะเดียวกันกับ
สหภาพยุโรปให้กับ ASEAN แต่ดิฉันจําเป็นต้องปฏิเสธงบประมาณส่วนนั้นจากรัฐบาลจีน 
เน่ืองจากป―ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนเอง 
 แล้วทําไมผู้คนมองไม่เห็นการสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนจากญ่ีปุ่นใน ASEAN 
ทั้งๆที่ญ่ีปุ่นก็ให้การสนับสนุน แม้จะเป็นการสนับสนุนในเชิงสังคมวัฒนธรรมก็ตาม ข้าพเจ้า
เคยต่อสายถึงเจ้าหน้าที่ในสํานักงาน   ASEAN ท่านหนึ่ง  ว่างบประมาณที่ได้รับจากญ่ีปุ่น 
มีการจัดสรรให้กับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือไม่ คําตอบคือ มี แต่ยังไม่ได้ถูกนําไปใช้ 
ดิฉันวิเคราะห์ว่า สาเหตุที่งบประมาณส่วนดังกล่าวยังไม่ได้ถูกนําไปใช้ เป็นเพราะรัฐบาล
ญ่ีปุ่นเน้นการส่งงบประมาณผ่านองค์กรสิทธิมนุษยชน ทั้งสององค์กร คือ ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights และ ASEAN Intergovernmental 
Commission on the Protection of the Rights of Women and Children โดยลักษณะ
การมอบงบประมาณช่วยเหลือจะกระทําอย่างเป็นทางการ 
 แล้วป―ญหาที่แท้จริงคืออะไร จริงอยู่ที่  ASEAN Charter ก็ให้ความสําคัญกับการ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่เอาเข้าจริง ประเด็นสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพนั้น ยังเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนทางการเมืองอย่างมากในภูมิภาคนี้ ใครก็ตามที่พยายามผลักดันการพัฒนา
ประเด็นเหล่านี้ จะถูกมองด้วยความหวาดระแวง เจ้าหน้าที่ของ ASEAN จึงต้องใช้เงินอย่าง
ระมัดระวัง ซึ่งเป็นกรอบวิธีคิดแบบหน่ึงของชาติใน ASEAN 
 แล้วป―ญหาท่ีท้าทายของญ่ีปุ่นในด้านสิทธิมนุษยชนใน ASEAN มีอะไรบ้าง  



 1. รัฐบาลญ่ีปุ่นมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่ดีมากแล้ว ดังที่ปรากฎใน ODA 
Charter แต่รัฐบาลญ่ีปุ่นยังไม่มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนกับ ASEAN และประเทศ
ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้โดยตรง 
 2. ญ่ีปุ่นยังไม่เคยให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนโดยตรงในเชิงการเมืองและความมั่นคงกับ ASEAN  
 3. ที่ผ่านมา ญ่ีปุ่นเน้นเรื่องสนับสนุนงบประมาณความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ญ่ีปุ่นต้องพิจารณาความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนด้วย 
 4. ความละเอียดอ่อนทางความรู้สึกของชาติใน ASEAN ต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน 
เป็นป―ญหาอย่างมากในการพัฒนาประเด็นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ 
 5. การสนับสนุนผ่านองค์กรอย่างเป็นทางการมากเกินไป 
 ดิฉันเสนอว่า ญ่ีปุ่นควรระมัดระวังไม่ให้โครงการความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะ
โครงการที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของประชากรในชุมชน โครงการใดที่ทําได้ดีแล้วก็ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
ต้องให้สิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนี้ ญ่ีปุ่นต้องกล้าผลักดันประเด็นเรื่อง
สิทธิมนุษยชน  และยึดมั่นผลักดันหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามที่ร่างขึ้นใน ODA 
Charter ด้วย 
 
Dr. Muhammad Dirhamsyah   
 

ร่องรอยของพิบัติภัยที่ธรรมชาติทิ้งไว้ให้จากเหตุการณ์สึนามิ 2004  เมืองที่ได้รับ
ความเสียหายมากที่สุดคือ Banda Aceh อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอยากมากจน
เรียกได้ว่าคลื่นกวาดไปเกือบหมดทั้งเมือง จากสึนามิครั้งนั้นส่งผลให้มีการพยายามที่จะ
ฟื้นฟูสภาพ โดยใช้การส่งความช่วยเหลือและข้อมูลไป ส่วนการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุง
สภาพอาคารที่ได้รับความเสียหาย พัฒนาทักษะและฟื้นฟูสภาพจิตใจ  ป―ญหาคือทําอย่างไร
ให้คนเข้าใจเรื่องภัยพิบัติจากธรรมชาติ เพราะแต่เดิมเราไม่มีความรู้ว่าจะรับมือกับสถาณ
การณ์นี้อย่างไร   



  
 

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ใช้เงินถึง 2.1 พันล้านเหรียญ ในการกอบกู้สถานการณ์ และ
ยังได้รับเงินช่วยเหลือจาก องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกําไรจํานวน 2.2 พันล้านเหรียญ 
และจากผู้บริจาคต่างอีกจํานวน2.4  พันล้านเหรียญ  โดยนํามาพัฒนาความรู้   
ความสามารถของคนในพื้นที่ เพื่อสร้างความหวังหลังผ่านเรื่องเลวร้าย หลังเหตุการณ์นี้ทํา
ให้มีการแบ่งป―นความรู้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในกล่มประเทศอาเซียน  โดยศูนย์ 
TDMRC เป็นผู้นําในการศึกษาเรื่องสึนามิและแผ่นดินไหว มีการนําระบบภูมิศาสตร์สาระ
สนเทศเข้ามาใช้ในพื้นท่ีทําให้ข้อมูลในการพยากรณ์พิบัติภัยแม่นยําขึ้น 

สิ่งที่ได้หลังจากเกิดสึนามิคือ  ภูมิภาคนี้ได้มีการจัดกระบวนทัศน์การบริหารภัย
พิบัติ ระบบจัดการได้บรรจุเป็นหัวข้อระดับชาติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้เข้ากับ
สถานการณ์   มหาวิทยาลัยต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษา และกําหนดแผนการ
เหล่านี้ด้วย อย่างเช่นท่ี Unsyiah Studies และดูแลเรื่องแผนรับมือสึนามิ  

ผลการประเมินความเสี่ยงเรื่องสึนามิของอินโดนีเซีย : เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวิชาการ ได้พยายามให้มีการจัดประชุมเชิงวิชาการระดับอาเซียนเพื่อลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นประจําทุกปี  เพื่อจะลดช่องว่างทางความรู้ก่อนเกิดและหลังเกิดสึนามิ  
มีการประเมินสถานการณ์ทุกสิบปี  เราจะเก็บความรู้นี้และถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปโดยการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทุกปี และมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังในสถาบันการศึกษาเพื่อ
พัฒนาความรู้ 



สารบัญ                                      หน้า 
 การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงก่อนสงคราม 

และระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2 
(ธีรัช ปัญโญและคณะ)                                                                                  1 

 การพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุ่นในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
การประชุมผ่านเครือข่าย (Net – Meeting) 
(ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์และคณะ)                                                                    21 

 กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด 
(เอื้อจิตร พัฒจักรและนฤมล อินทร์ประสิทธิ์)                                                 37 

 นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
ของประเทศกลุ่มอาเซียนบวกสาม: กรณีประเทศญ่ีปุ่น 
(ฉันทนา จันทร์บรรจง)                                                                                 55 

 การสื่อสารและมารยาท: การเปรียบเทียบระหว่างชาติในการใช้ 
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษายุคปัจจุบัน 
(พิชญลักษณ์ พิชญกุล และ Yuzuru Utsunomiya)                                        70 

 แนวทางการสร้างชาติญี่ปุ่นด้วยเศรษฐกิจ :บทเรียนจากการออม 
              )ชวินทร์ ลีนะบรรจง(                                                                                   88 

 การจ้างงานนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น 
)เวณิกา สุปัญญเดชา (                                                                               109 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ้านักอยู่ 
ของผู้พานักระยะยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 

)วลัยพร กาญจนการุณและธีรัช ปัญโญ(                                                      126 
 ญ่ีปุ่นกับประชาสังคมข้ามพรมแดนและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ 

ระหว่างประเทศในสหภาพเมียนมาร์: กรณีศึกษาโครงการพัฒนา 
ท่าเรือน้้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
(โกสุมภ์ สายจันทร์)                                                                                   151 

 สื่อพื้นบ้านผสานการป้องกันภัยพิบัติสมัยใหม่   :การจัดการ  
 “ตะกอนไหลถล่ม” หุบเขาคิโซะจังหวัด นะงะโนะ  

)อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา(                                                             169 
 ล่ามการแพทย์ )ภาษาญ่ีปุ่น-ไทย)ในโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทย  

และแนวทางการฝึกอบรมล่ามการแพทย์  
(สิริขวัญ สงวนผล)      187 



เอกสารหลงัการประชมุวิชาการระดบัชาติ 

สมาคมญ่ีปุ่ นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที ่7 
 

1 

การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงก่อนสงครามและระหว่าง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 

Japanese Linguistics Learning and Teaching in Chiang Mai Province before 
and the Period of 2nd World War 

ธีรัช ปัญโญ1 วลยัพร กาญจนการุณ2 Yamaguchi Masayo3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจสภาพการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นในจงัหวดั
เชียงใหม่ช่วงก่อนสงครามและระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึบุคคล
ที่เก่ียวข้องในจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 7 คน ในช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 
ค.ศ. 2013  

การศึกษาภาษาญ่ีปุ่ นในประเทศไทย ได้มีการเปิดการเรียนการสอนตัง้แต่ปี ค.ศ.
1934 ที่โรงเรียนประถมคนญ่ีปุ่ นแห่งสยามที่กรุงเทพฯ และในปี ค.ศ.1938 ได้มีการก่อตัง้
สถาบนัวิจยัวฒันธรรมญ่ีปุ่ น-ไทยและโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นกรุงเทพฯ ต่อมาปี ค.ศ. 1943 
ได้มีการก่อตัง้ศูนย์วัฒนธรรมญ่ีปุ่ นกรุงเทพฯขึน้ หลังจากนัน้โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น
กรุงเทพฯ ได้ย้ายมาที่ศนูย์วฒันธรรมญ่ีปุ่ นกรุงเทพฯ 

อิชิงโุระ(1940:10) ได้รายงานสภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น
กรุงเทพฯ ว่ามีผู้สนใจสมัครเข้ามาเรียนภาษาญ่ีปุ่ นกว่า 450 คน นอกจากนี ้ ทากามิยะ 
(1942:165-166) ยังได้รายงานว่ามีคนมาเรียนมากถึงวันละ 300 คน แสดงให้เห็นว่า
ภาษาญ่ีปุ่ นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนโรงเรียนได้ก่อตัง้สาขาขึน้ในวันที่ 30  เดือน
กนัยายน ค.ศ. 1942 และได้ด าเนินกิจการมาจนกระทัง่ญ่ีปุ่ นแพ้สงคราม  
   การศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นในประเทศไทยโดยเฉพาะที่
กรุงเทพฯ ช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 มีการจดบนัทกึไว้อย่างเป็นระบบ แต่ที่
จงัหวดัเชียงใหม่ซึง่ก็ระบวุ่ามีการเปิดโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นขึน้เป็นสาขาแยกออกมา และ 
Kugimoto (1944:5-7) ได้จดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ในเอกสารประวัติการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่ น หัวข้อ “สงครามกับภาษาญ่ีปุ่ น” ว่าที่ภาคเหนือของไทยมีโรงเรียนสอน
ภาษาญ่ีปุ่ นแห่งแรก มีคนไทยจ านวน 60 คน ก าลงันัง่เรียนภาษาญ่ีปุ่ นกันอยู่ ” แต่ปัจจบุนั
                                                   
1 อาาจารย์ ประจ าสาขาภาษาญ่ีปุ่ น คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาภาษาญ่ีปุ่ น คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3 อาจารย์พิเศษ Faculty of Liberal Arts and Sciences, Osaka Prefecture University 
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ยงัไม่มีผลการศึกษาที่ระบุอย่างชัดเจนว่ามีการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นที่เชียงใหม่ช่วงนี ้
จริง 

ผลการศกึษาเบือ้งต้นพบว่า มีการจดัการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นในเชียงใหม่ช่วง
ปี ค.ศ.1942 – 1945 โดยสภาพการเรียนการสอนค่อนข้างเป็นระบบกล่าวคือ มีสถานที่
จดัการเรียนการสอน มีการประกาศรับสมคัรผู้ เรียน มีการแบ่งระดบัห้องเรียน มีการก าหนด
ช่วงเวลาเรียน มีการสอบ ไม่มีต าราเรียนแต่ใช้เอกสารถ่ายส าเนาและการเขียนกระดานด า 
มีผู้สอนเป็นทัง้ทหารและพลเรือนชาวญ่ีปุ่ น และมีอาสาสมัครชาวไต้หวันมาช่วยสอนร้อง
เพลงและวัฒนธรรมญ่ีปุ่ น นอกจากนีใ้นขณะนัน้นักธุรกิจชาวญ่ีปุ่ นได้มีบทบาทในการ
สนบัสนนุการเรียนการสอนดงักลา่ว 
 
1.  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในช่วงก่อนสงครามและระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 ประเทศญ่ีปุ่ นมีนโยบายที่
ต้องการให้การบกุรุกและการครอบครองประเทศต่างๆของตนเอง ภายหลงัที่ยึดมาได้นัน้ มี
การต่อต้านและสญูเสียน้อยที่สดุ ญ่ีปุ่ นตระหนกัดีว่าอาศัยล าพังเพียงการบรรลเุป้าหมาย
ทางการทหารอย่างเดียวไม่ได้ จ าเป็นจะต้องอาศยัเป้าหมายทางด้านสงัคม วฒันธรรมและ
ประเพณีเป็นตวัช่วยเสริมและสนบัสนนุ ดงันัน้มาตรการหนึง่ท่ีญ่ีปุ่ นน ามาใช้คือ การส่งเสริม
ให้มีการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นไปยังสถานที่ที่เป็นที่ตัง้ของกองก าลังทหารญ่ีปุ่ นที่
ส าคญัๆ อาทเิช่นที่ประเทศไทยก็จะมีที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เป็นต้น 

การวิจยัเก่ียวกบัสภาพการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นช่วงก่อนสงครามและระหว่าง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ในประเทศไทย  ในปัจจุบันมีเป็นจ านวนมาก  อาทิเช่น งานวิจัยของ 
Shimazu (2008), Kawaji (2009a) (2009c), Hasegawa (2001) (2002) และ Matsui・
Kitamura・วรวฒุิ (1999) เป็นต้น  นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัและรายงานอีกเป็นจ านวนมาก
ที่ตีพิมพ์ในวารสาร『バンコック日本語センター紀要 (2004) 』ของฝ่ายภาษาและ
วัฒนธรรม  เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ  เช่น ผลงานวิจัยของ Kitamura・Voravudhi 
(1998), Kitamura・วรวฒุิ (2001) และ Kitamura・Wilailuck (2007) เป็นต้น  แต่ส่วน
ใหญ่เป็นงานวิจยัเก่ียวกบัสถาบนัวิจยัวฒันธรรมญ่ีปุ่ น-ไทยกบัโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นที่อยู่
ในสงักัดเท่านัน้  ซึ่งที่จงัหวดัเชียงใหม่ก็มีโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นที่เป็นสาขาของโรงเรียน
ภาษาญ่ีปุ่ นกรุงเทพฯ  แต่ไม่มีหลกัฐานแน่ชดัว่าตัง้อยู่ที่ใดจนกระทัง่ปัจจบุนั 

ส าหรับการวิจัยเก่ียวกับประวัติการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
คณะผู้ วิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่ได้ศึกษาและยังไม่มีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่แน่ชัด 
แต่จากข้อมลูของสถาบนัที่มีการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นในปัจจบุันก็พบว่าสมาคมวาย.
เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ ได้เปิดด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ มาตัง้แต่ปี ค.ศ.1970 (สมาคมวาย.
เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ (สนัติธรรม),เอกสารแนะน าสมาคมฯ) และหนึ่งในกิจกรรมนัน้ก็คือการ
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สอนภาษาต่างประเทศ ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีได้รับใบอนญุาตจาก
กระทรวงศกึษาธิการให้เร่ิมเปิดสอนอย่างเป็นทางการนัน้เร่ิมเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ.1978 
(สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ (สนัติธรรม),เอกสารแนะน าสมาคมฯ)    แต่การเรียนการ
สอนภาษาญ่ีปุ่ นที่สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ อย่างไม่เป็นทางการนัน้ ได้มีมาตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1970 โดยข้อมลูจากการสมัภาษณ์ คณุปราณีต เชิดจารีวฒันานนัท์ ซึง่เป็นหลานสาว
ของวิลเลียม เบน เจ้าของบริษัทบริติช บอร์เนียว จ ากัด ซึง่คณุปราณีตเคยเรียนภาษาญ่ีปุ่ น
ที่สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ เม่ือปี ค.ศ.1970 ซึง่เป็นปีที่สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ ได้เร่ิม
กิจการขึน้ที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยผู้ สอนมีทัง้อาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญ่ีปุ่ น  
นอกจากนีข้้อมลูจากการสมัภาษณ์อาจารย์กนกวรรณ โรจนวงศ์ ซึ่งอดีตเคยเป็นอาจารย์
สอนภาษาญ่ีปุ่ น ประจ าสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่     
ในปี ค.ศ.1972 อาจารย์กนกวรรณเป็นนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยชัน้ปีที่ 2 ของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และเน่ืองจากสนใจในภาษาญ่ีปุ่ นจงึได้ไปเรียนภาษาญ่ีปุ่ นที่สมาคม
วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ Mochizuki เป็นผู้สอน หลงัจากนัน้ในปี ค.ศ.
1977 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก็เปิดให้มีการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นที่คณะมนษุยศาสตร์  
โดยเปิดเป็นวิชาเลือกและวิชาโท และถึงแม้จะทราบว่ามีการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นที่
สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ ในปี ค.ศ.1970 เป็นแห่งแรกในเชียงใหม่ แต่จากข้อมลูของ 
Kugimoto (1944:5-7) ที่ได้จดบนัทกึเหตกุารณ์เอาไว้ในเอกสารประวัติการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่ น หวัข้อ “สงครามกับภาษาญ่ีปุ่ น” ว่า  “ที่ภาคเหนือของไทยมีโรงเรียนสอน
ภาษาญ่ีปุ่ นแห่งแรก โดยมีคนไทยจ านวน  60 คนก าลงันัง่เรียนภาษาญ่ีปุ่ นกันอยู่” ซึ่ง
เหตกุารณ์ดงักลา่วน่าจะเกิดในช่วงก่อนหรือระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สอง แต่ปัจจบุนัยงัไม่
มีผลการศึกษาใดที่ระบุอย่างชัดเจนว่ามีการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นที่เชียงใหม่ช่วงนีจ้ริง  
และข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ดงัที่ Kugimoto (1944:5-7) ได้กล่าวถึงเหล่านีน้ัน้ ปัจจุบนัยงั
ไม่พบหลกัฐานการศึกษาค้นคว้าที่ชดัเจนใดๆ ทัง้นีส้าเหตสุ าคญัที่ท าให้ไม่สามารถค้นพบ
หลกัฐานที่เป็นลายลกัษณ์อักษรนัน้ น่าจะมาจากช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง เอกสาร
และหลกัฐานต่างๆ ของทางญ่ีปุ่ นจะถกูท าลายหมดเน่ืองจากเป็นประเทศแพ้สงคราม 

ด้วยเหตุนี ้คณะผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ค้นคว้า และเก็บข้อมลูโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลที่เคยอยู่เชียงใหม่และเก่ียวข้องกับ
สภาพการณ์ของเชียงใหม่ช่วงก่อนสงครามและระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ีสอง จ านวน 7 คน 
โดยการวิจัยนีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการณ์เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น
และสถานการณ์ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ที่เชียงใหม่ในช่วงก่อนสงครามและระหว่างสงครามโลก
ครัง้ท่ีสอง ทัง้นีเ้พ่ือรายงานข้อเทจ็จริงทางประวตัิศาสตร์ และเพ่ือเป็นหลกัฐานบนัทกึข้อมลู
ประวตัิศาสตร์การเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นในเชียงใหม่ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อนกัวิจยัและ
ผู้ที่สนใจท าการศกึษาค้นคว้าทางประวตัิศาสตร์ด้านการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นและด้าน
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อ่ืนๆที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมต่อไป 
 
2.  สถานการณ์และสภาพการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นในช่วงก่อนและระหว่าง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 

2.1 ความสัมพันธ์ญ่ีปุ่ น - ไทยช่วงก่อนสงครามและระหว่างสงครามโลกครัง้
ที่สอง 

ญ่ีปุ่ นถือว่าไทยเป็นชาติพันธมิตรหลังจากท่ีไทยสละสิทธ์ิการหย่อนบัตรท่ีจะลง
ความเหน็การประณามญ่ีปุ่ นของกลุม่ประเทศสนันิบาตชาติ ต่อปัญหาแมนจเูรียเม่ือปี ค.ศ.
1933 จากบันทกึของสมาคมญ่ีปุ่ น – ไทย (1942:258) ได้เขียนไว้ว่า จากการที่ไทยได้สละ
สทิธ์ิการหย่อนบตัรลงมติเก่ียวกบัปัญหาแมนจเูรียเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ปีโชวะท่ี 8 นัน้ แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นพันธมิตรที่ดีต่อญ่ีปุ่ น เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างประเทศที่ยากจะลืมเลือน ซึง่จะท าให้มิตรภาพที่ดีระหว่างทัง้สองประเทศยิ่งพฒันา
รุดหน้าต่อไปในอนาคต เป็นบันทึกที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าญ่ีปุ่ นให้ความสนิทสนม
ใกล้ชิดกบัไทยเป็นอย่างมาก 

สว่นไทยได้เรียกร้องให้ฝร่ังเศสแก้ไขเก่ียวกบัเส้นแบ่งเขตแดนและต้องการรือ้ฟืน้คดี
เก่ียวกับดินแดนฝ่ังขวาของแม่น า้โขงที่เคยเสียให้กับฝร่ังเศสในปี ค.ศ.1904 แต่ฝร่ังเศส
ปฏิเสธข้อเรียกร้องดงักล่าวและปฏิบัติการจู่โจมทางอากาศท าให้ไทยได้รับความเสียหาย
เป็นอย่างมาก ญ่ีปุ่ นจงึเข้ามาท าหน้าที่เป็นตวักลางคอยไกลเ่กลี่ยปัญหาจนกระทัง่ไทยได้รือ้
ฟื้นคดีตามข้อตกลงเพ่ือสันติภาพไทย-ฝร่ังเศสในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.19414  ญ่ีปุ่ น
ประสงค์ที่จะผูกสมัพันธ์ด้านการทหารกับไทย แต่ไทยแสดงท่าทีต้องการรักษาความเป็น
กลางและเป็นประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ญ่ีปุ่ นได้บงัคบัให้ไทยเปิดเส้นทางผ่านให้กับกองทพัทหารญ่ีปุ่ นขึน้บกเพ่ือเข้าโจมตี
พม่า เม่ือวนัที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.19415 ในช่วงแรกตอนที่กองทพัทหารญ่ีปุ่ นขึน้บกที่ไทยนัน้  
มีการต่อสู้กันบ้างระหว่างกองทพัทหารญ่ีปุ่ นกับทหารและต ารวจของไทย แต่เน่ืองจากไทย
ต้องการครอบครองรัฐฉานของพม่าจึงส่งกองทพัขึน้สู่ภาคเหนือและเข้ายึดรัฐฉานในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ.1942 ส่วนกองทพัทหารญ่ีปุ่ นอยู่ในไทยตัง้แต่วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1941 
จนกระทัง่แพ้สงครามในวนัที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1945  คาดกันว่าในตอนนัน้มีทหารญ่ีปุ่ นอยู่
ในไทยมากกว่า 100,000 คน6 

                                                   
4 สมาคมญ่ีปุ่ น-ไทย (1941:64-70) 
5 สว่นรายละเอียดปรากฏในรายงานของ Yoshikawa (2010:39-46), Flood (1968:iii-iv), Jayanama  (2008:73-77)  
6 Sotoyama・Morimatsu (1993:131)ระบวุา่ 106,000คน,Yoshikawa(1994:317)119,518คน ,Murashima・
Yoshida (2013:262)115,000คน 
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2.2 โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นที่กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ 
หลังจากญ่ีปุ่ นถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศสันนิบาตชาติในปี ค .ศ.

1934 ได้เปิดการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นขึน้ที่โรงเรียนประถมส าหรับคนญ่ีปุ่ นแห่งสยามที่
กรุงเทพฯ7 และในปี ค.ศ.19388 ได้มีการก่อตัง้สถาบนัวิจยัวฒันธรรมญ่ีปุ่ น-ไทยกับโรงเรียน
สอนภาษาญ่ีปุ่ นซึง่อยู่ในสงักัด (ต่อจากนีจ้ะเรียกว่าโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นกรุงเทพฯ)  ใน
วนัที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.1942 ได้มีการท าสญัญาตกลงความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่าง
ญ่ีปุ่ น-ไทย และในเดือนมีนาคมปี ค.ศ.1943 ได้มีการก่อตัง้ศนูย์วัฒนธรรมญ่ีปุ่ นกรุงเทพฯ
ขึน้ (หวัหน้าศูนย์คนแรกคือ Ken  Yanagisawa)9  หลงัจากนัน้โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ น
กรุงเทพฯได้ย้ายมาเป็นสว่นหนึง่ของศนูย์วฒันธรรมญ่ีปุ่ นกรุงเทพฯ   

ส าหรับโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นกรุงเทพฯ นัน้ Ishiguro (1940:10) ได้รายงานว่ามี
ผู้สนใจเรียนภาษาญ่ีปุ่ นสมคัรเข้าเรียนมากว่า 450 คน  จากจ านวนที่ก าหนดไว้เพียง 160 
คน  และมีชัน้เรียนทัง้ภาคกลางวันและกลางคืนแบ่งเป็นภาคละ 4 กลุ่ม   และ Takamiya 
(1942:165-166) ยงัได้รายงานไว้ว่ามีคนมาเรียนถึงวนัละ 300 คน  จากรายงานนีจ้ะเห็นว่า
ภาษาญ่ีปุ่ นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเป็นท่ีมาของการก่อตัง้สาขาขึน้10 ในวนัที่ 30 
กนัยายน ค.ศ.1942  เก่ียวกบัแรงจงูใจในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นนัน้  Yanagisawa (1943:42) 
ได้รายงานว่าคนไทยเรียนภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือประโยชน์ด้านราชการ  ธนาคาร  และค้าขาย
มากกว่าเร่ืองเก่ียวกับประเทศญ่ีปุ่ นหรือวัฒนธรรมของญ่ีปุ่ น  ซึ่งไม่ต่างไปจากปัจจุบันนี ้
มากนกั 
 Kanno (1943) ได้รายงานเก่ียวกับสภาพของโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นกรุงเทพฯไว้
ว่า ที่โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นกรุงเทพฯ แห่งแรกมีจ านวนผู้ เรียน 259 คน   และแห่งที่ 2 ซึง่
เป็นสาขาย่อยมีจ านวนผู้ เรียน 103 คน  รวมเป็น 362 คน  ในจ านวนนีค้นที่มาเรียนทกุวนัที่
แห่งแรกมีจ านวน 175 คน  และแห่งที่ 2 มีจ านวนประมาณ  90 คน  คนที่มาเรียนทกุวัน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  พนกังานบริษัท  เป็นต้น   โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สาขาย่อย
นัน้มีคนที่ท างานบริษัทญ่ีปุ่ นมาเรียนมากถึง 58 คน  ซึ่งสอดคล้องกับที่Yanagisawaได้
รายงานเอาไว้ โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นกรุงเทพฯ ในขณะนัน้ไม่ได้ท าการเรียนการสอน
เฉพาะภาษาญ่ีปุ่ นเทา่นัน้ ยงัมีการสอนภาษาไทยให้กับทหารญ่ีปุ่ นและได้ด าเนินกิจการมา
จนกระทัง่ญ่ีปุ่ นแพ้สงคราม11 หลงัจากวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1945  ศูนย์วัฒนธรรมญ่ีปุ่ น

                                                   
7 โรงเรียนประถมส าหรับคนญ่ีปุ่ นแหง่สยามก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1926 (Yoshikawa 1987:246) 
8 จากรายงานของ Kanno (1943:53), Kitamura・Wilailuck (2007:99), Shimazu (2008:145) 
9  Kanno (1943:51-52) 
10 Kanno (1943:55) 
11 Kawaji (2009b:16) 
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กรุงเทพฯ ได้ปิดตวัลง12 และความสมัพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่ นกับไทยได้หยดุชะงักลงนบัจากนัน้
จนกระทัง่ในปี ค.ศ.1952 จงึได้รับการฟืน้ฟขูึน้มาอีกครัง้ 
 ส าหรับโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นที่เชียงใหม่ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สองนัน้ 
Yamagata (1944: 51), Ichikawa (1994; 8) และ Matsui・Kitamura・วรวฒุิ (1999; 44) 
ได้รายงานว่าที่เชียงใหม่มีโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นสาขาของโรงเรียนภาษาญ่ีปุ่ น
กรุงเทพฯ แต่ไม่มีรายละเอียดที่ชดัเจน   

นอกจากนี ้Kugimoto (1944:5-7) ได้จดบนัทกึสภาพการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น
เอาไว้ว่า โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นแห่งแรกของภาคเหนือมี  2 ห้อง ตัง้อยู่ในอาคารที่มี
ลกัษณะเป็นบงักะโล มีอาจารย์หนุ่มชาวญ่ีปุ่ น 2 คน ช่ือ Tohoyama กบั Itou และมีนกัเรียน
ประมาณ 60 คนก าลงัเรียนหนงัสืออยู่ โดยเนือ้หาและสภาพการเรียนการสอน มีดงัต่อไปนี ้
- [anatawa, jitenshani   noru   kotoga dekimasuka.] 

อาจารย์ Itou ถามด้วยเสียงอนัดงั 
- [hai, jitenshani   noru   kotogadekimasu.] 

เด็กหนุ่มที่ดเูหมือนจะเป็นนกัเรียนมธัยมต้นได้ตอบค าถาม 
       -   [anatawa  umani   noru  kotoga   dekimasuka.] 
       - [umani   noru   kotowa  dekimasen.  jitenshani   noru  kotomo   

dekimasen.] 
ผู้ที่ตอบค าถามนีด้ลูกัษณะน่าจะเป็นข้าราชการ  เขาสวมเสือ้ผ้าสีกากี  อยู่ในวยั
กลางคน ดมีูสง่าราศี  เขาตอบพร้อมกบัยิม้  พูดเสียงดงัฟังชดั  ทกุคนต่างหวัเราะ
ด้วยความขบขนั 

- [komarimashitane. anatawa   hikoukini  noru   kotoga  dekimasuka.] 
ต่อมาเป็นเด็กผู้หญิงตอบ 

- [dekimasen. Okanega  arimasenkara.] 
คราวนีอ้าจารย์เป็นฝ่ายหวัเราะก่อน กบัค าตอบที่ชดัถ้อยชดัค าและตรงไปตรงมา
ของเด็กผู้หญิง  จากนัน้ทกุคนก็หวัเราะตาม  มีนกัเรียนบางคนปรบมือชอบใจ  
แม้ว่าจะมีการบันทึกสภาพการเรียนการสอนไว้เช่นนี ้ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า 

ปัจจุบันนีย้ังไม่มีผลการศึกษาใดที่ระบุอย่างชัดเจนว่ามีการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นที่
เชียงใหม่ช่วงนีจ้ริง และสถานท่ีที่ท าการเรียนการสอนดงักลา่ว ก็ยงัไม่มีระบไุว้เช่นกนั 

2.3 เชียงใหม่ช่วงก่อนสงครามและระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 
 ช่วงก่อนสงคราม เม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ.194113  ได้มีการก่อตัง้สถานกงสลุญ่ีปุ่ น 

                                                   
12 Matsui・Kitamura・วรวฒิุ (1999:45) 
13 ศนูย์ข้อมลูประวตัศิาสตร์เอเชีย A0401862700 
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ขึน้ที่จังหวัดเชียงใหม่ และในเดือนธันวาคม ค.ศ.194114  กองทพัทหารญ่ีปุ่ นได้เคลื่อนพลสู่
จงัหวดัล าปางเพ่ือมุ่งหน้าไปยงัพม่า หลงัจากนัน้ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1942 ญ่ีปุ่ นเข้า
ยดึพม่าได้เกือบทัง้หมด  

เน่ืองจากทางแถบภาคเหนือของไทยมีทหารญ่ีปุ่ นเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ในปี ค.ศ.
1942 จงึได้มีการพิจารณาก่อตัง้ส านกังานกงสลุญ่ีปุ่ นชัว่คราวที่จงัหวดัล าปาง ทัง้นีเ้พ่ือคอย
ช่วยเหลือและให้การสนบัสนนุในด้านต่างๆ และเม่ือวนัที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1943 ก็ได้มีการ
ก่อตัง้ส านกังานกงสลุญ่ีปุ่ นชัว่คราวขึน้ท่ีจงัหวดัล าปาง15 

ในเวลาใกล้เคียงกันนี ้ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.194316   กองทพัญ่ีปุ่ นซึ่งประจ าการ
อยู่ในอินโดจีน ส่วนหนึ่งได้เดินทางเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือปกป้องดินแดนแถบ
ภาคเหนือและเป็นกองหนุนส าหรับบุกไปยังพม่า นอกจากนีใ้นเดือนกันยายน ค.ศ.1943 
ทหารญ่ีปุ่ นฝ่ายสนับสนุนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้เดินทางเข้ ามาสมทบเพ่ือดูแลทหารที่ได้รับ
บาดเจ็บขณะเดียวกนัก็สอนภาษาญ่ีปุ่ น17ไปด้วย  

Matsumoto (1992:19) ได้รายงานว่า ทหารญ่ีปุ่ นที่เข้ามาประจ าการที่เชียงใหม่
ประมาณกว่า 10,000 คนได้เดินทพัเข้าสู่เมืองอิมพาล ประเทศพม่าและไม่มีผู้ ใดได้กลบัมา 
แต่จ านวนทหารญ่ีปุ่ นที่อยู่เชียงใหม่ยังมีอีกเป็นจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่ามีกองทหาร
ญ่ีปุ่ นเป็นจ านวนมากเข้ามาประจ าการอยู่ที่เชียงใหม่18 

2.4 ความเป็นมาของบริษัท บริตซิ บอร์เนียว จ ากัด กับ ครอบครัวเบน และ 
Mr.Morinosuke Tanaka 

ในปี ค.ศ.1883 รัฐบาลไทยได้เร่ิมอนญุาตให้ชาวยโุรปเข้ารับสมัปทานท าไม้สกัใน
ประเทศไทยได้และในช่วงเวลาเดียวกันคือหลงัจาก ปี ค.ศ.1885 เป็นต้นมา พม่าก็ได้ปิด 
ไม่ให้มีการท าไม้ เน่ืองจากสภาพป่าสกัเสื่อมโทรมลงมากจากการท าไม้ของบริษัทต่างชาติ 
ความต้องการไม้สกัในหมู่ประเทศยโุรปจงึมีมากขึน้ ท าให้บริษัทต่างชาติเร่ิมเข้ามาลงทนุท า
ไม้สกัเพิ่มขึน้ บริษัทบริติซ บอร์เนียวของประเทศองักฤษได้รับสมัปทานท าไม้สกัใน ปี ค.ศ.
1889 (สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชน. “กิจการป่าไม้สกัในอดีต”) 
                                                   
14 ศนูย์ข้อมลูประวตัศิาสตร์เอเชีย C12122420400  ฝงูบินอิสระที7่0 (กองก าลงัหมายเลข 9641) ได้เปลี่ยน  
   เส้นทางบินสูล่ าปางเม่ือเดือนธันวาคม ปีโชวะที่ 16  และบินสูเ่มืองเมาะละแหมง่ประเทศพมา่เม่ือเดือน 
   กมุภาพนัธ์ ปีโชวะที่ 17 
15 ข้อมลูจากกระทรวงการตา่งประเทศประเภทที่ 4 1-189 “ข้อมลูสว่นของประเทศไทยที่เก่ียวกบัการก่อตัง้ 
     องค์กรราชการนอกจกัรวรรดิญ่ีปุ่ น” 
16 ฝ่ายประวตัิสงครามสถาบนัค้นคว้าการป้องกนัตนเองกองก าลงัป้องกนัตนเองแหง่ชาติ(1969:547-9) 
17 ศนูย์ข้อมลูประวตัศิาสตร์เอเชีย C12122491600  โรงพยาบาลสนามเพลาะที่ 4 กองก าลงัที่ 15 
18 Yoshikawa (1994:317-8)ได้รายงานจ านวนทหารญ่ีปุ่ นที่ถกูจบัเป็นเชลยเม่ือวนัที่ 5 พฤศจิกายน 1945  วา่ 
   ที่เชียงใหม่มีจ านวน 23,0688คน  และที่ล าปางมีจ านวน 9,777คน 
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บริษัทบริติซ บอร์เนียว จ ากัด (British Borneo Company, Ltd.) ซึง่สนันิษฐานว่า
น่าจะเป็นที่ตัง้ของโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นที่เชียงใหม่นัน้ ได้เข้ามารับสมัปทานการท าป่า
ไม้ ในปี ค.ศ.1892 ที่เชียงใหม่ซึ่งครอบคลมุเขตภาคเหนือของไทยและประเทศพม่า โดย
ด าเนินกิจการไม้สกัมาตลอด จนกระทัง่ วิลเลียม เบน ชาวสก็อตแลนด์ได้เข้าท างานที่บริษัท
บอร์เนียวในปี ค.ศ.1903 และในปี ค.ศ.1935 ก็ได้ซือ้กิจการของบริษัทบอร์เนียวที่มีอาณา
บริเวณกว้างใหญ่ ด้วยมรดกที่ได้รับจากบิดา (Nambara, 2010: 61) 

ระหว่างสงครามวิลเลียม  เบน ซึง่เป็นผู้จดัการบริษัทบริติชบอร์เนียวที่เชียงใหม่ใน
ขณะนัน้ถูกยึดทรัพย์สิน (สรัสวดี, 2553:577) และต่อมาเม่ือกองทัพญ่ีปุ่ นเข้ามาถึง
กรุงเทพฯ นายห้างคนสดุท้ายของบริษัทซึง่ก็คือนายจรินทร์ เบนหรือตาแจ๊ค ผู้ที่ครัง้หนึ่งได้
สืบสานความรุ่งโรจน์ของบริษัทบริติซ บอร์เนียว จ ากัด (British Borneo Company, Ltd.) 
รุ่นสุดท้าย อันเป็นหน้าประวัติศาสตร์ทางการค้าระหว่างชาติโดยมีสหราชอาณาจักรกับ
สยามประเทศเป็นคู่สญัญา (ประวตัิตาแจ๊ค,ที่ระลกึในพิธีฌาปนกิจศพ นายจรินทร์ เบน:15) 

วิลเลียม เบน  มีบตุร 4 คน คือ 1. นางสาวจนัทรา เบน   2. นางกฤษณา (เบน) ประ
จนปัจจนึก 3. นายจรินทร์ เบน (ตาแจ๊ค) และ 4. นายวินยั เบน (ประวตัิตาแจ๊ค,ที่ระลกึใน
พิธีฌาปนกิจศพ นายจรินทร์ เบน:15) 

Mr. Morinosuke Tanaka ได้เข้ามาในประเทศไทยตอนอายุ 21  ปี เม่ือปี ค.ศ.1904 
Mr. Tanaka เป็นผู้ช่วยโรเบิร์ต เลนซ์ชาวเยอรมันซึ่งเป็นช่างภาพถ่ายรูปในพระราชวัง 
ภายหลงัได้รู้จกักับเจ้านายฝ่ายเหนือและเดินทางมาอยู่ที่ล าปาง ก่อนที่จะย้ายมาเปิดร้าน
ถ่ายรูปที่เชียงใหม่และได้เป็นเพ่ือนกบัวิลเลียม เบน (Matsumoto, 1992:27) 
 
3.  ผลการศึกษา  
 คณะผู้วิจยัได้ค้นพบข้อมลูว่าโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นที่เชียงใหม่ได้เช่าอาคารของ
บริษัทบอร์เนียวท าการเรียนการสอน19 ดงันัน้ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ.2013 คณะผู้วิจยัจึง
ได้ไปพบกับครอบครัวของคณุวิลเลียม เบน ที่ร้านอาหารฮินเล เคอรีเฮ้าส์ ซึง่ตัง้อยู่บนถนน
หน้าวดัเกต ย่านชมุชนเก่าแก่ของจงัหวดัเชียงใหม่ และที่น่ีอดีตเคยเป็นที่ตัง้ของบริษัทบริติซ 
บอร์เนียว จ ากดั โดยได้สมัภาษณ์คณุปราณี อศัเวศน์ (1) ซึง่เป็นหลานสาวของคณุวิลเลียม  
เบน ลกูสาวคนโตของนายจรินทร์ เบน หรือ ตาแจ๊ค ซึง่ได้เสียชีวิตแล้วเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 
ค.ศ.2013 ที่ผ่านมา และวนัที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.2013  ก็ได้ไปสมัภาษณ์คณุประณีต เชิด
จารีวฒันานนัท์ (2) น้องสาวของคณุปราณี   หลงัจากนัน้ได้ท าการสมัภาษณ์คณุลงุสมหวงั 
ฤทธิเดช (3) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม ที่ตัง้อยู่บริเวณเดียวกับ

                                                   
19 อ้างอิงจากข้อมลูที่ Takeshi  Kitamuraได้รายงานวา่ Takejirou Tomita ตอนที่มีชีวิตอยูน่ัน้ได้เลา่วา่ โรงเรียนสอน
ภาษาญ่ีปุ่ นได้เชา่อาคารของบริษัทบอร์เนียวเพ่ือท าการเรียนการสอน 
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ร้านอาหารฮินเล เคอรีเฮ้าส์ ซึง่คุณลงุสมหวังเป็นบุคคลที่รู้เร่ืองราวของครอบครัววิลเลียม  
เบนเป็นอย่างดี โดยทัง้สามท่านได้เล่าเก่ียวกับประวัติของคุณวิลเลียม  เบนและบริษัท
บอร์เนียว ช่วงก่อนสงครามและระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 

วนัศกุร์ที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.2013  คณะผู้วิจยัได้ไปพบและพดูคยุกับคณุลงุถนอม 
ตนัติพงศ์ (4) อดีตข้าราชการ เคยอาศยัอยู่ใกล้กับบริษัทบอร์เนียว  ปัจจบุนัอายุ 85 ปี  เดิน
ไม่ค่อยสะดวก  ต้องมีลกูสาวคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา  และต้องใช้เคร่ืองช่วยฟัง 
และจากค าแนะน าของลกูสาวของคุณลงุถนอม  คณะผู้ วิจัยได้พบกับคณุยายมาดี เดชค า
รณ (5) อดีตข้าราชการครู  ปัจจบุนัอายุ 96 ปี  เม่ือ 2 ปีที่แล้วคณุยายล้มป่วย ปัจจบุนัต้อง
นัง่เก้าอีร้ถเข็นและพูดสื่อสารไม่ได้  จึงท าการสมัภาษณ์ผ่านลกูสาวของคุณยาย โดยคุณ
ยายจะผงกศีรษะในเร่ืองที่ตนเองจ าได้  หากไม่ทราบจะนิ่งและไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ  การ
สมัภาษณ์ได้มีขึน้ที่บ้านของทัง้สองท่านซึง่อยู่ใกล้กัน และอยู่บริเวณเดียวกับวดัเกตการาม  
โดยทัง้สองท่านได้เล่าเก่ียวกับทหารญ่ีปุ่ นที่เข้ามาอยู่ในเชียงใหม่ช่วงก่อนสงครามและ
ระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ีสองตลอดจนสถานการณ์ต่างๆทัว่ไปที่เก่ียวข้อง   

วนัอาทิตย์ที่ 16 มิถนุายน ค.ศ.2013   คณะผู้วิจยัได้ไปสมัภาษณ์คณุลงุบุญเสริม 
สาตราภัย (6) ปัจจุบันอายุ 84 ปี อดีตเคยเป็นนักข่าวท้องถ่ินเชียงใหม่และนักเขียนที่มี
ผลงานเผยแพร่หลายเร่ือง อาทเิช่น “เชียงใหม่กบัภยัทางอากาศ” “ลานนาไทยในอดีต” เป็น
ต้น คุณลุงบุญเสริมได้เคยเรียนภาษาญ่ีปุ่ นในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ที่สองและเล่าถึง
ความทรงจ าเก่ียวกับทหารญ่ีปุ่ นและเร่ืองราวของคุณทานากะซึ่งเป็นช่างภาพถ่ายรูป ณ 
ขณะนัน้ 

นอกจากนี ้ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม และวนัที่ 21 มิถนุายน ค.ศ.2013 คณะผู้วิจยัได้
สมัภาษณ์คณุดวงขจร บรุุษพฒัน์(7) ปัจจบุนัอายุ 82 ปี ทางโทรศพัท์ พบว่าในอดีตคณุดวง
ขจร บุรุษพัฒน์ เคยเรียนภาษาญ่ีปุ่ นที่เชียงใหม่ ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สองและเคยท า
หน้าที่เป็นลา่มภาษาญ่ีปุ่ น  
 

3.1 ผลการสัมภาษณ์ 
 (1) คณุปราณี   ลกูสาวคนโตของคณุจรินทร์ เบน หรือตาแจ๊ค 
 คณุพ่อจรินทร์ หรือตาแจ๊คเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคญัมากในการริเร่ิมและได้ทุ่มเท

ก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังทรัพย์ในการสร้างพิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม จนกลายเป็น
สถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งที่นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาของสถานบันต่างๆ ใช้
ค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม และประวตัิศาสตร์ด้านต่างๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ใน
อดีต  
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คณุปู่ วิลเลียม เบน 20 ได้แต่งงานกบัผู้หญิงชาวเชียงใหม่มีบตุร 4 คน  เป็นลกูสาว 2 
คนและลกูชาย 2 คน  คุณปู่ วิลเลียม  เป็นเพ่ือนสนิทกับนายช่างถ่ายรูปทานากะ  ช่วง
สงครามโลกครัง้ที่สองกองทัพทหารญ่ีปุ่ นได้เข้ามาตัง้กองบัญชาการอยู่ภายในบริษัท
บอร์เนียว ในตอนนัน้คณุปู่ วิลเลียม เกือบถกูส่งตวัไปกาญจนบุรีแต่เน่ืองจากนายห้างทานา
กะได้ขอร้องกองทัพญ่ีปุ่ นเอาไว้ คุณปู่ วิลเลียมจึงไม่ได้ถูกส่งตัวไป  กองทัพญ่ีปุ่ นได้ยึด
ทรัพย์สนิของบริษัทบอร์เนียวไป  แต่หลงัจากสงครามสิน้สดุลงก็ได้ทรัพย์สินกลบัคืนมาบ้าง 
แต่เป็นเพียงสว่นน้อยเทา่นัน้ 

(2) คณุประณีต ลกูสาวคนท่ี 3 ของคณุจรินทร์ เบน (ตาแจ๊ค)   
คณุปู่ วิลเลียมเป็นชาวสก็อตแลนด์  และได้ย้ายไปอยู่ที่ลอนดอน  ตอนอายุ 17-18 

ปี เป็นทหารและได้เดินทางไปอินเดีย  จากนัน้ตอนอายุประมาณ 20 ปี ได้เดินทางมาเข้า
มายังประเทศไทยผ่านจังหวัดตากมาที่ล าปางและเชียงใหม่ในที่สุด  เคยท างานเป็น
ผู้จดัการฝ่ายไม้สกัที่บริษัทบอร์เนียวขององักฤษที่ได้รับสมัปทานเป็นเวลา 100 ปี    คณุปู่ วิ
ลเลียมมีเพ่ือนสนิทเป็นชาวญ่ีปุ่ นช่ือทานากะ  ตอนเกิดสงครามโลกครัง้ที่สอง  คุณปู่ วิ
ลเลียมถกูทหารญ่ีปุ่ นจบัตวัไป  แต่เน่ืองจากรู้จกักับผู้ ใหญ่ในกองทพัไทย  จึงถกูปฏิบตัิเป็น
อย่างดีขณะท่ีถกูกกัตวัอยู่ในคกุ  และตอนที่กองทพัญ่ีปุ่ นเข้ายดึบริษัทบอร์เนียว คณุพ่อแจ็ค
ได้หนีไปอยู่ที่เชียงราย  และกลบัมาเชียงใหม่อีกครัง้หลงัจากสงครามสิน้สดุลง 

(3) คณุลงุสมหวงั ผู้ดแูลพิพิธภณัฑ์วดัเกตการาม ปัจจบุนัอายุ 69 ปี    
 ลงุแจ็คได้เล่าว่า  คุณวิลเลียมได้เข้ามาในประเทศไทยตอนอายุประมาณ 22 ปี  
ตอนแรกคณุวิลเลียมอยากเป็นทหาร  แต่เน่ืองจากจบการศึกษาด้านวนศาสตร์จึงไม่เป็นไป
ตามที่ฝันไว้  หลงัจากนัน้ได้เข้าท างานในบริษัทบอร์เนียวซึง่ท ากิจการเก่ียวกับป่าไม้  คณุวิ
ลเลียมแต่งงานกับผู้หญิงชาวเชียงใหม่ตอนอาย ุ25 ปี  มีเพ่ือนชาวญ่ีปุ่ นช่ือทานากะซึง่เป็น
เจ้าของร้านถ่ายรูป  ตอนที่สงครามเร่ิมต้นขึน้ กองทัพญ่ีปุ่ นได้เข้ามาในเชียงใหม่  คุณวิ
ลเลียมถูกทหารญ่ีปุ่ นจับตัวไป แต่ด้วยความช่วยเหลือของทานากะจึงถูกกักขังอยู่ในคุกที่
เชียงใหม่ (สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบ้านธรรมดาทั่วไปไม่ใช่คุก ) แทนที่จะถูกส่งตัวไปที่
กรุงเทพฯ  ตอนที่บริษัทบอร์เนียวถกูกองทพัญ่ีปุ่ นเข้ายดึครอง ลงุแจ็คได้หนีไปอยู่ที่เชียงราย 
 ในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ที่สอง มีห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่ นให้กับบุคคลที่สนใจเรียน
อยู่ภายในบริษัทบอร์เนียว  โดยมีทหารญ่ีปุ่ นเป็นผู้สอน  ซึ่งนายห้างทานากะได้มีบทบาท
ส าคญัในการสนบัสนนุการศึกษาดงักล่าว  เน่ืองจากต้องการให้คนไทยสามารถสื่อสารกับ
คนญ่ีปุ่ นได้ อีกทัง้คนญ่ีปุ่ นก็มีความรักชาติที่แรงกล้า หากไม่จ าเป็นจริงจะไม่ใ ช้
ภาษาองักฤษในการสื่อสารเลย 

                                                   
20 ขณะนัน้เป็นเจ้าของบริษัทบริติซ บอร์เนียว จ ากดั (British Borneo Company, Ltd.) ในเชียงใหมซ่ึง่บริษัทตัง้อยู่
ใกล้ๆ กบัวดัเกตการาม (ซึง่ก็เป็นสถานที่ที่ก าลงัสมัภาษณ์อยู)่   



เอกสารหลงัการประชมุวิชาการระดบัชาติ 
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(4)  คณุลงุถนอม ข้าราชการบ านาญ ปัจจบุนัอาย ุ85 ปี (ค.ศ.1928)   
ช่วงสงครามโลกครัง้ที่สองคณุลงุอายุประมาณ  14-15 ปี   ก าลงัเรียนหนังสือที่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยัเชียงใหม่  แต่เน่ืองจากสถานที่ราชการต่างๆของไทยใน
เชียงใหม่เช่นโรงเรียน วดัต่างๆเป็นต้น ถกูกองทพัทหารญ่ีปุ่ นและทหารไทยเข้าไปยึดครอง
เป็นท่ีประจ าการ ซึง่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์นัน้ถกูทหารไทยยึดเป็นที่ประจ าการ  คณุลงุจึง
ต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง  หลงัจากนัน้จึงหลบภัยสงครามไปอยู่ที่สนัก าแพง   
กองทพัญ่ีปุ่ นหลงัจากเข้ามาที่เชียงใหม่ได้สร้างค่ายทหารขึน้  ซึง่ชาวเมืองต่างรังเกียจทหาร
ญ่ีปุ่ น  และคณุลงุก็ไม่ค่อยชอบทหารญ่ีปุ่ น  แต่ก็รู้สกึถึงบุญคณุที่กองทพัทหารญ่ีปุ่ นได้ช่วย
ขบัไลช่าวยโุรปให้ออกไปจากประเทศไทย 

(5)  คณุยายมาดี ข้าราชการบ านาญ ปัจจบุนัอาย ุ96 ปี   
เคยสอนภาษาไทยให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจ ากงสุลญ่ีปุ่ น ช่วงก่อน

สงครามโลกครัง้ที่สอง   ในสมัยนัน้จะมีคนช่ือทานากะซึ่งเป็นช่างถ่ายรูปจะรับสอน
ภาษาญ่ีปุ่ นให้กับบุคคลที่สนใจ ซึ่งเพ่ือนสนิทของคุณยายก็ได้ไปเรียน แต่คุณยายไม่ได้ไป
เรียน  สว่นเพ่ือนสนิทของคณุยายที่ได้เรียนภาษาญ่ีปุ่ นนัน้ เน่ืองจากไม่ได้ติดต่อกัน  จึงไม่รู้
ว่าตอนนีอ้ยู่ที่ไหน  ส าหรับทานากะปกติจะสวมเสือ้ผ้าแบบคนธรรมดาทั่วไป  แต่ช่วง
สงครามจะสวมเคร่ืองแบบทหาร   

 (6) คณุลงุบญุเสริม  ปัจจบุนั อาย ุ84 ปี (ค.ศ.1929)   
ตอนสงครามโลกครัง้ที่ 2 คณุลงุบุญเสริมอายปุระมาณ 12-13 ปี ได้มีทหารญ่ีปุ่ น

เข้ามาอยู่ตามวดัต่างๆ เต็มไปหมด มีเคร่ืองบินของกองทพัญ่ีปุ่ นขึน้ลงที่สนามบินเชียงใหม่ 
ชาวเมืองเชียงใหม่แสดงความเป็นมิตรและให้การต้อนรับกองทัพญ่ีปุ่ นเป็นอย่างดี 
สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลไทยในขณะนัน้ที่ต้องการต้อนรับขับสู้
กองทพัญ่ีปุ่ น 
 นายห้างทานากะ เคยท างานเป็นผู้ ช่วยของโรเบิร์ต  เลนซ์ชาวเยอรมัน  ซึ่งเป็น
ช่างภาพประจ าพระราชวัง  หลงัจากนัน้นายห้างทานากะได้เดินทางมาเปิดร้านถ่ายรูปที่
ล าปางตามค าชกัชวนของเจ้านายฝ่ายเหนือท่านหนึ่ง  และย้ายมาเปิดร้านที่เชียงใหม่ตาม
ค าชักชวนของเจ้านายฝ่ายเหนือชาวเชียงใหม่  โดยซือ้ที่ดินใกล้กับโบสถ์คริสต์บริ เวณ
สะพานนวรัตน์ นายห้างทานากะได้ท าคณุประโยชน์ให้กบัเชียงใหม่มากมาย  และได้รับการ
ยกย่องในฐานะช่างภาพคนแรกของเชียงใหม่ 
 คณุลงุบุญเสริม ยงัเล่าว่าช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 มีการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น 
โรงเรียนเป็นอาคารไม้ สงูจากพืน้ประมาณ 1 เมตร อยู่ในบริเวณบริษัทบอร์เนียว ใกล้ๆ วัด
เกตฯ คนสอนเป็นพลเรือนชาวญ่ีปุ่ น นกัเรียนมีประมาณ 10 คน  สว่นคณุลงุไม่ได้ไปเรียนใน
ตอนนัน้เน่ืองจากยงัเด็กและไม่ได้สนใจ แต่หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยตุิลงได้ประมาณ 10 ปี 
ประมาณ ปี ค.ศ.1955  ซึง่คุณลงุอายุได้ประมาณ  25-26  ปี ก็เร่ิมสนใจเรียนภาษาญ่ีปุ่ น 
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จึงได้ไปเรียนที่ร้านถ่ายรูปทานาคา มี Mr.Oyama เป็นผู้สอน มีนักเรียนประมาณ 20 คน 
(ปัจจบุันนีส้่วนใหญ่เสียชีวิตหมดแล้ว) เรียนทกุวัน วันละประมาณ 1 ชัว่โมง ตัง้แต่ 4 โมง
เย็นเป็นต้นไป  เสียค่าเรียนเดือนละ 150 บาท แต่ได้เรียนประมาณ 5-6 เดือนเท่านัน้ 
Mr.Oyama ก็เลิกสอนและไปท าธุรกิจด้านเซรามิค คุณลงุก็เลยไม่ได้เรียนต่อ เหตุผลที่คุณ
ลงุสนใจเรียนภาษาญ่ีปุ่ นในตอนนัน้ก็คือ ส่วนตัวคุณลุงตอนวัยหนุ่ม ชอบและสนใจด้าน
เทคนิคการถ่ายรูปและเทคโนโลยีด้านเคร่ืองบินเป็นอย่างมาก และคิดว่าในอนาคต ญ่ีปุ่ นจะ
เป็นชาติที่เจริญอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้ไปท าธุรกิจที่ประเทศญ่ีปุ่ น จึงได้เร่ิมเรียน
ภาษาญ่ีปุ่ นดงักลา่ว 

(7) คณุดวงขจร บรุุษพฒัน์   ปัจจบุนัอาย ุ82 ปี 
 คณะผู้ วิจัยได้สมัภาษณ์คุณดวงขจร บุรุษพฒัน์ ทางโทรศัพท์หลายครัง้  จากการ
สัมภาษณ์ท าให้ทราบว่า ช่วงสงครามโลกครัง้ที่  2 คุณดวงขจร บุรุษพัฒน์ เคยเรียน
ภาษาญ่ีปุ่ นที่เชียงใหม่ สภาพโรงเรียนเป็นอาคารไม้ตัง้อยู่ที่วดัเกตการาม  มีห้องเรียน 2-3 
ห้อง นกัเรียนจะมีห้องเรียนละ 20-30 คน และโรงเรียนนีห้ลงัสงครามโลกยตุิก็ได้ปิดไป  คณุ
ดวงขจร บุรุษพัฒน์ ได้เรียนภาษาญ่ีปุ่ นที่น่ี 2 ปี (ก่อนสงครามโลกจะยุติลง)  ช่วงที่เรียน
ภาษาญ่ีปุ่ นอยู่ที่น่ีคณุดวงขจร  บรุุษพฒัน์ เป็นเด็กนกัเรียนที่อายนุ้อยที่สดุแต่ขยนัเรียนและ
เรียนดีที่สดุ จนได้เรียนถึงขัน้สูง ระหว่างที่ก าลงัเรียนภาษาญ่ีปุ่ นอยู่นัน้มักจะมีทหารจาก
ญ่ีปุ่ นมาเย่ียมบ่อยๆ  และหนึ่งในทหารเหล่านัน้ ช่ือTachibana Tawao ปัจจุบันอายุได้ 
ประมาณ 93 ปี เม่ือประมาณ 3 ปีที่แล้วได้มาเย่ียมคณุดวงขจร บุรุษพฒัน์ ถึงเชียงใหม่ แต่
ตอนนีเ้น่ืองจากชรามากแล้ว จงึจ าอะไรไม่ได้  

จากข้อมลูดังกล่าวท าให้ทราบที่ตัง้ของโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นในเชียงใหม่  ซึ่ง
ตัง้อยู่ใกล้กับกองบัญชาการของกองทพัญ่ีปุ่ น  และปัจจุบันอยู่ภายในบริเวณที่ตัง้ของวัด
เกตการาม  และบริเวณนีอ้ดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทบอร์เนียว  ส าหรับอาคารที่มี
ลกัษณะเป็นบงักะโล ดงัที่ Kugimoto (1944:5-7) ได้กล่าวไว้นัน้ ถกูรือ้ถอนไปแล้วปัจจบุนั
กลายเป็นโรงเรียนเทศบาลวดัเกต ตามภาพประกอบหมายเลข 1และ 2 
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ภาพที่ 1. สถานท่ีตัง้ของโรงเรียนภาษาญ่ีปุ่ นในเชียงใหม่ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 
 

 

ภาพที่ 2. สถานท่ีตัง้ของโรงเรียนภาษาญ่ีปุ่ นในเชียงใหม่ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 
ที่มา : จากการเก็บข้อมลู 

 
นอกจากนี ้คณะผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์คณุดวงขจร  บุรุษพฒัน์ ทางโทรศพัท์อีก

ครัง้เม่ือวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.2013 โดยได้เตรียมค าถามไว้ล่วงหน้าและท าการ
สมัภาษณ์ตามหวัข้อ ซึง่เนือ้หาการสมัภาษณ์มีดงัต่อไปนี ้
Q1.คณุเรียนท่ีโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นในเชียงใหม่ตัง้แต่ปีไหนถึงปีไหนคะ 
- ในปี ค.ศ.1942-1943    ตอนนัน้อายปุระมาณ 10 ขวบ   

Q2. หลงัจากนัน้ได้ท าอะไรคะ 
- เป็นล่ามให้กองทพัญ่ีปุ่ นกับคนไทย  ท าได้ประมาณ 1 ปีกว่า ตัง้แต่ ปี ค.ศ.1943-

1945  
 

http://www.bloggang.com/data/m/moonfleet/picture/1248967412.jpg
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Q3. มีการสอบไหมคะ 
- มีค่ะ  ตอนพกัจากการสอบมีบริษัทโทโยเม็งกะมาแจกขนมให้นกัเรียน   

             และมีการสอนร้องเพลงด้วย 
Q4. มีการแบ่งภาคเรียนไหมคะ 
- ไม่ทราบค่ะ  แต่หลงัจากสอบเสร็จก็มีช่วงปิดพกัการเรียน 

Q5. จ าช่วงเวลาเรียนได้ไหมคะ 
- ตัง้แต่บ่ายโมงถึง 4 โมงเย็นค่ะ เรียนวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ 

Q6. นอกจากชัน้เรียนขัน้สงูแล้วมีระดบัใดอีกบ้างคะ 
- มีระดับพืน้ฐานกับระดับกลางค่ะ  มีประมาณ 2-3 ห้องเรียน ห้องเรียนหนึ่งมี

นกัเรียนประมาณ 20 -30 คน มีทัง้คนจีน คนค้าขาย และนกัธรุกิจค่ะ 
Q7. เพ่ือนร่วมชัน้เรียนเป็นอย่างไรบ้างคะ 
- ไม่ค่อยมีคนตัง้ใจเรียนเทา่ไหร่  ดิฉนัขยนัเรียนท่ีสดุ  คนท่ีนัง่เฉยๆก็มีค่ะ 

Q8. ค่าเลา่เรียนเทา่ไหร่คะ 
- ไม่ทราบค่ะ  เพราะตนเองยงัเด็ก ไม่มีเงิน และไม่ได้จ่ายด้วย 

Q9. มีการรับสมคัรนกัเรียนอย่างไรบ้างคะ 
- มีป้ายประกาศเขียนเป็นภาษาไทย เช่น คอร์สเรียนต่อไปจะเร่ิมเม่ือไหร่ เป็นต้นค่ะ 

Q10. มีเพ่ือนร่วมชัน้ท่ีสนิทสนมเป็นพิเศษไหมคะ 
- ไม่มีค่ะ 

Q11. ใช้ต าราอะไรในการเรียนคะ 
- เป็นเอกสารถ่ายส าเนาค่ะ กระดาษถ่ายส าเนาเป็นของบริษัทโทโยเม็งกะค่ะ ถ้าไม่มี

เอกสารถ่ายส าเนาอาจารย์จะสอนโดยเขียนบนกระดานด าค่ะ 
Q12. กรุณาเลา่เก่ียวกบัอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ฟังหน่อยค่ะ 
- ครูใหญ่ช่ืออาจารย์โทยามาค่ะ พดูภาษาไทยไม่ได้ อาจารย์ประจ ามีอาจารย์โทยา

มากับอาจารย์ทาเกจิโร โทมิตะค่ะ อาจารย์โทมิตะพูดภาษาไทยเก่ง แต่จะไม่พูด
ภาษาไทยกับดิฉัน ใช้แต่ภาษาญ่ีปุ่ นและบางครัง้ช่วยสอนเสริมให้ด้วยค่ะ พวกเรา
ได้รับความกรุณาจากอาจารย์เป็นอย่างมากค่ะ นอกจากนีย้งัมีอาสาสมคัรที่ส่งมา
จากบริษัทโทโยเม็งกะ บางคนเป็นคนไต้หวนั อาจารย์โทมิตะจะเป็นผู้ดแูล บางครัง้
อาสาสมคัรก็จะช่วยสอนวฒันธรรมญ่ีปุ่ นและสอนร้องเพลงด้วยค่ะ   

Q13. มีอาจารย์คนไทยไหมคะ 
- ไม่มีค่ะ 

Q14. มีทหารญ่ีปุ่ นสอนไหมคะ 
- ไม่มีค่ะ 
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Q15. รู้จกัคนช่ือทานากะไหมคะ 
- ไม่รู้จกัค่ะ 

Q16. หลงัจากสงครามสิน้สดุแล้ว  โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นในเชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้าง 
- เพราะเป็นโรงเรียนท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่ นควบคมุดแูล  หลงัสงครามก็เลยถกูยบุไปค่ะ 

Q17. มีอะไรจะกลา่วเพิ่มเติมอีกไหมคะ 
- ในชัน้เรียนดิฉันเป็นเด็กที่สดุและอยากไปญ่ีปุ่ นมากค่ะ อาจารย์โทมิตะก็อยากให้

ดิฉันไปญ่ีปุ่ นจึงวางโครงการให้ดิฉันไปญ่ีปุ่ นทางเรือกับเจ้าหน้าที่ของสถานกงสลุ
ญ่ีปุ่ น แต่ถกูพ่อห้ามไม่ให้ไป ตอนนัน้ถ้าดิฉนัไปจริงๆ ตอนนีก็้คงไม่มีชีวิตอยู่แล้วค่ะ 
เพราะเรือที่ไปนัน้ได้เกิดอบุตัิเหตลุม่และคนก็เสียชีวิตหมดค่ะ 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ดังกล่าวท าให้ทราบว่า ตอนอายุประมาณ 10 ขวบคุณ

ดวงขจร  บุรุษพฒัน์ ได้เรียนภาษาญ่ีปุ่ นในชัน้ระดบัสงู ตัง้แต่ปี ค.ศ.1941-1943   เรียน
ตัง้แต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลาบ่ายโมงถึง 4โมงเย็น  มีชัน้เรียน 2-3 ห้อง  มีนักเรียน
ประมาณ 20-30 คนต่อห้อง ผู้ เรียนจะมีหลากหลายทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ หญิงและชาย และ
หลากหลายอาชีพ  มาเรียนรวมกัน อาจารย์ผู้ สอน คืออาจารย์ทาเกจิโร  โทมิตะ  โดยมี
อาจารย์โทยามาเป็นครูใหญ่ คุณดวงขจร  บุรุษพฒัน์ ทกุวนัจนัทร์ถึงวันศกุร์ ต้องเดินจาก
บ้านมาเรียนภาษาญ่ีปุ่ นที่อยู่บริเวณวัดเกตการาม ซึ่งค่อนข้างไกล บางครัง้เน่ืองจาก
รองเท้าขาดก็ต้องเดินเท้าเปลา่มาเรียน แต่ด้วยความที่ชอบและสนใจในภาษาญ่ีปุ่ นเป็นอนั
มาก จงึไม่ค่อยรู้สกึถึงความยากล าบาก แต่กลบัรู้สกึสนกุกับการเรียน จนท าให้เป็นผู้ที่เรียน
ดีที่สุดในชัน้ อาจารย์ผู้ สอนก็ชอบและช่วยสอนให้อย่างเต็มที่ หลังจากจบชัน้สูงสุดก็เป็น
ล่ามให้กับทหารในกองทพัญ่ีปุ่ น จนสงครามโลกครัง้ที่สองสิน้สดุ คุณดวงขจร  บุรุษพัฒน์ 
ต่อมาก็ได้เรียนภาษาญ่ีปุ่ นเพิ่มเติมและได้รับทนุไปศึกษาต่อที่ประเทศญ่ีปุ่ นกลับมาเป็น
ลา่มที่เช่ียวชาญในภาษาญ่ีปุ่ นเป็นอย่างดี  
 สภาพการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ น ค่อนข้างจะเป็นระบบ โดยมีการแบ่งชัน้เรียน 
เป็นระดับพืน้ฐาน ระดับกลาง และระดับสงู มีกิจกรรมที่เสริมการเรียนการสอน เช่น สอน
การร้องเพลง และสอนศิลปวฒันธรรมญ่ีปุ่ น  มีการสอบและปิดพกัการเรียน  
 นอกจากนีใ้นการจดัการเรียนการสอนก็ค่อนข้างจะเป็นระบบ กล่าวคือ มีสถานที่
ส าหรับเ รียนและสอน มีค รูใหญ่  ครูผู้ สอน และอาสาสมัครที่ช่วยสอนกิจกรรม
นอกเหนือจากสอนภาษาญ่ีปุ่ น มีการประชาสมัพนัธ์การเปิดคอร์สการเรียนการสอน เป็นต้น  
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ภาพที่ 2. ข้อมลูเก่ียวกบัเรืออาวามารุลม่ เม่ือวนัท่ี 1 เดือนเมษายน ปีโชวะที่ 20 

ที่มา : ศนูย์ศกึษาประวตัิศาสตร์เอเชีย 
 
ส าหรับเรือที่คุณดวงขจร  บุรุษพัฒน์ พูดถึงนัน้ ความจริงคือ เรืออาวามารุที่ท่าน

กงสุล Nonomura ซึ่งด ารงต าแหน่งกงสลุญ่ีปุ่ นประจ าเชียงใหม่สมัยนัน้ได้โดยสารและ
เสียชีวิตในหน้าที่ จากสาเหตเุรือล่ม  ภาพประกอบหมายเลข 2 เป็นข้อมลูของศูนย์ศึกษา
ประวตัิศาสตร์เอเชีย(A12090791300)  ซึง่ได้บนัทกึไว้ว่าท่านกงสลุ Masaji  Nonomuraได้
โดยสารเรืออาวามารุ  และเสียชีวิตจากอบุตัิเหตเุรือล่มเม่ือวนัที่ 1 เดือนเมษายน ปีโชวะที่ 
20 (ค.ศ.1945) ในขณะที่ก าลงัเดินทางกลบัญ่ีปุ่ น  ซึง่เหตกุารณ์นี ้Ishii (1986:461) ซึง่เป็น
เอกอัครราชทูตญ่ีปุ่ นประจ าประเทศพม่าในขณะนัน้ ก็ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ชีวิตนักการ
ทตู” เช่นเดียวกนั 
 โทโยเม็งกะ（東洋綿花）ที่คุณดวงขจร บุรุษพัฒน์ พูดถึงเป็นบริษัทการค้าที่
ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี ค.ศ.192021  และได้ตัง้ส านกังานที่กรุงเทพฯ เม่ือปี ค.ศ.1933 ส่วนเร่ืองการ
สง่อาสาสมคัรมาสอนภาษาญ่ีปุ่ นท่ีเชียงใหม่หรือไม่นัน้เป็นเร่ืองยากที่จะทราบได้ เน่ืองจาก
ไม่มีหลกัฐานชดัเจนนอกจากค าบอกเลา่ที่ได้รับจากคณุดวงขจรบรุุษพฒัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
21 บริษัทโทโยเม็งกะจ ากดั  19 สิงหาคม 2013 http://www.toyocotton.co.jp/company/message/message.html 
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4.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ในครัง้นี ้ได้กล่าวถึงทานากะซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
ถ่ายรูปบ่อยครัง้  แม้ว่าเขาจะคอยปกป้องเพ่ือนชาวองักฤษที่ช่ือวิลเลียม  เบน จากกองทพั
ญ่ีปุ่ น  แต่วิลเลียม  เบน ก็ไม่สามารถรอดพ้นจากการถูกกองทัพญ่ีปุ่ นยึดครองบริษัท
บอร์เนียว  กองทัพญ่ีปุ่ นที่เข้ามาประจ าที่เชียงใหม่ได้ยึดเอาบริษัทบอร์เนียวที่มีอาณา
บริเวณกว้างขวางท าเป็นกองบญัชาการของกองทพั  

 
ภาพที่ 3. สถานท่ีตัง้ของกองบญัชาการกองทพัญ่ีปุ่ นประจ าเชียงใหม่ ช่วงสงครามโลกครัง้ที่
สอง บริเวณภายในบริษัทบอร์เนียว 

ที่มา : จากการเก็บข้อมลู 

ภาพประกอบหมายเลข 3 คือบริเวณภายในบริษัทบอร์เนียว  และเป็นสถานที่ที่คณุ
จรินทร์ เบน (ตาแจ๊ค) ซึ่งเป็นบิดาของคุณปราณีและคุณประณีตเคยเป็นเจ้าของ  และดู
เหมือนว่าสถานที่ดังกล่าวจะเป็นที่ตัง้ของกองบญัชาการของกองทพัญ่ีปุ่ นประจ าเชียงใหม่ 
ตามค าบอกเลา่จริง 
 จากการสมัภาษณ์ในครัง้นีท้ าให้ทราบว่ากองทัพญ่ีปุ่ นได้เข้ายึดบริษัทบอร์เนียว  
และตัง้กองบัญชาการของกองทพัภายในบริเวณนัน้  และมีคนกล่าวว่าในบางครัง้ทหาร
ญ่ีปุ่ นและทานากะได้สอนภาษาญ่ีปุ่ นด้วย  โรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นในเชียงใหม่ตัง้อยู่ใกล้
กับกองบัญชาการของกองทพัญ่ีปุ่ น  มีอาจารย์โทยามาเป็นครูใหญ่  และอาจารย์โทมิตะ
เป็นอาจารย์สอนภาษาญ่ีปุ่ น ชาวเชียงใหม่ในขณะนัน้มีทัง้ฝ่ายที่ไม่ชอบและฝ่ายที่ช่ืนชอบ
ทหารญ่ีปุ่ น 
   จากการวิจยัโดยการสมัภาษณ์ในครัง้นีท้ าให้ทราบว่ากองบัญชาการของกองทพั
ญ่ีปุ่ นและโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่ นตัง้อยู่ภายในบริเวณของบริษัทบอร์เนียว  จากบนัทกึของ 
Kugimoto (1944:5-7)   และค าบอกเล่าของคณุดวงขจร  บุรุษพฒัน์ สอดคล้องกับเร่ืองราว
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ของอาจารย์โทยามา   และเร่ืองท่ีคณุดวงขจร  บรุุษพฒัน์ ได้พดูถึงเก่ียวกบัเรือลม่ ก็มีบนัทกึ
หลงเหลืออยู่ในเอกสารข้อมูลของญ่ีปุ่ น  แต่ยังไม่พบหลักฐานที่บันทึกว่ามีโรงเรียนสอน
ภาษาญ่ีปุ่ นในเชียงใหม่ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สองแต่อย่างใด  หากไม่มีข้อมลูหลงเหลือ
ให้ศึกษาแล้ว  สิ่งที่จะเป็นหลกัฐานอ้างอิงได้ก็คือค าบอกเล่าจากความทรงจ าของคนที่มี
ชีวิตอยู่ในยคุนัน้  แต่บุคคลเหล่านัน้ก็ได้ทยอยเสียชีวิตไปตามกาลเวลา  ท าให้ยากต่อการ
เก็บข้อมลูเป็นอย่างยิ่ง    

ผลการวิจัยชิน้นีเ้ป็นช่วงแรกของการเก็บข้อมูล ท าให้ได้ข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์
เทา่ที่ควร ดงันัน้คณะผู้วิจยัจงึได้วางแผนที่จะท าการสมัภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องทัง้ผู้สอนและผู้ที่
เคยเรียนภาษาญ่ีปุ่ นในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สอง และท าการสืบค้น
เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นในขณะนัน้ซึง่อาจยงัหลงเหลืออยู่กบัคนรุ่นหลงั  
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การน านวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญี่ปุ่นมาใช้ 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง:การเสริมด้วยการประชุมผ่านเครือข่าย (NetMeeting)1 

Implementing Japanese Teacher Professional Development Innovation in 
Mekong Sub-Region: Supplementation with NetMeeting 

ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์2 วรกิต วัดเข้าหลาม3 กิตติศักดิ์ ใจอ่อน4 กวิสรา สันเสนาะ5 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน านวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุ่นมาใช้
ในการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยน าการประชุมผ่าน
เครือข่ายมาเสริมการศึกษาชั้นเรียน การด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 
1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบ
ญ่ีปุ่น และทักษะการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ รวมทั้งสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักวิจัย
และครูกลุ่มเป้าหมาย และประเมินผลการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย คือ 
ครู 2 กลุ่ม ได้แก่ ครูจากประเทศไทย 38 คนและครูจากประเทศ สปป.ลาว 5 คน ระยะที่ 2 
น าวิธีการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่และนวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุ่นไปใช้ใน
โรงเรียน โดยเสริมด้วยการประชุมเครือข่ายแบบข้ามประเทศ ด าเนินการในประเทศไทย ณ 
โรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์ และโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท และใน สปป.ลาว ณ โรงเรียนมัธยม
สมบูรณ์ปากแจ้ง และโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์  ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม รวบรวม
ข้อมูลโดยการบันทึกวีดิทัศน์ การสะท้อนผลชั้นเรียนและการใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์โพรโทคอล  

ผลการวิจัย ระยะที ่1 พบว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  สามารถสร้างความเข้าใจ
แก่ครูที่เข้ารับการฝึกอบรม ในระดับดี     เนื่องจากครูได้ผ่านการปฏิบัติ  3 วงจร และได้
คุ้นเคยกับวัฒนธรรมการท างานของกันและกันมากขึ้น   ระยะที่  2 การน านวัตกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุ่นไปใช้ในโรงเรียนโดยเสริมด้วยการประชุมผ่านเครือข่าย พบว่า 

                                                   
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวจิัยการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ (Teacher 
Networking) ระหว่างประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยใช้การประชุมผา่นเครือข่าย (NetMeeting) ซึ่งได้รับทุน
โครงการวิจัยอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4 นักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5 นักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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การประชุมผ่านเครือข่ายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถด าเนินการได้แม้จะอยู่ห่างไกลกัน   
และน าไปสู่การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
พัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นว่าการ
ประชุมนี้ มีประสิทธิภาพสูงมาก 
 

1.  หลักการและเหตุผล   
โครงการบทบาทใหม่ของญ่ีปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเขตอนุภูมิภาคลุ่ม

น้ าโขง พบว่า ก่อนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 บทบาทของญ่ีปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
เขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยเฉพาะในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา เน้นการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยมีลักษณะของความช่วยเหลือและความร่วมมือเป็นแบบผู้ให้ (Donor) 
และผู้รับ (Recipient) โดยผู้ให้เป็นผู้ก าหนดรูปแบบและสถานภาพของการให้ความ
ช่วยเหลือ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2548) 
 การให้ความส าคัญกับความต้องการในด้านบทบาทใหม่ของญ่ีปุ่นที่พบจาก
โครงการต่างๆ ที่เลือกศึกษา พบว่า มีการให้ความส าคัญกับโครงการทางด้านการศึกษาใน
ระยะยาว โครงการบูรณาการทางด้านการศึกษากับด้านอื่นๆ การให้ความส าคัญกับความ
ต้องการของผู้รับความช่วยเหลือ ในขณะที่วัฒนธรรมในการท างานยังไม่เท่าเทียมกัน
ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเชิงวัฒนธรรมการท างาน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการ
ด าเนินการในโครงการต่างๆ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ถ้าประเทศไทยสามารถ
ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านวัฒนธรรม (Cultural Mediator) ในโครงการต่างๆ ในการ
พัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าาโขงได้ จะท าให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้
ก าหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติ (Agenda) ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าาโขงได้อย่างชัดเจน (มูลนิธิ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ, 2548) 
 ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ร่วมมือกันจัดโครงการฝึกอบรมครูประจ าการทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
(Hoshino Project) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยรูปแบบการด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นการจัดการฝึกอบรมที่เน้นให้ผู้รับความช่วยเหลือสามารถพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จากการรับความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานได้ชี้ให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาวิชาชีพครูในระยะยาว การศึกษาชั้นเรียนเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
วิชาชีพครูที่ให้โอกาสครูได้มองเห็นการสอนและการเรียนที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  ให้โอกาส
นักเรียนเป็นหัวใจส าคัญของกิจกรรมในการพัฒนาวิชาชีพครูและสุดท้ายเป็นการพัฒนา
วิชาชีพครูด้วยตัวของครูเอง (นฤมล อินทร์ประสิทธิ์, 2552) 
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 การศึกษาชั้นเรียนเป็นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูของชาวญ่ีปุ่นที่ถูกพัฒนาและ
ใช้ในประเทศญ่ีปุ่นมามากกว่า 130 ปี ส าหรับประเทศไทยได้น าแนวทางดังกล่าวมาใช้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยน าไปใช้กับ (1) โปรแกรมการฝึกหัดครู (2) โปรแกรมการผลิต
บัณฑิตศึกษา (3) การฝึกอบรมครูประจ าการ และ (4) การพัฒนาวิชาชีพครูระยะยาว โดย
กระบวนการที่ส าคัญได้แก่ การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน การสังเกตการสอน
ร่วมกัน และการสะท้อนผลบทเรียนร่วมกัน (Inprasitha, 2010) 
 ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าหลังจากเข้ารับการอบรมและน านวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
ไปใช้แล้ว ครูบางคนยังไม่มีความมั่นใจในการเริ่มต้นพัฒนาชั้นเรียนตามแนวคิดใหม่ที่ได้รับ 
ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยการท างานในเชิงพัฒนาในระยะยาว  ด้วยเหตุนี้ จึง
ต้องการจะสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูเพื่อจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพัฒนาชั้นเรียน  
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในรูปแบบที่เรียกว่า “การประชุมผ่าน
เครือข่าย” (NetMeeting) เพื่อแก้ปัญหาเรื่องระยะทางในการสื่อสาร จึงจ าเป็นต้องมีการ
วิจัยที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ
ใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (วรกิต วัดเข้าหลาม 
และ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2548) ทั้งนี้ การประชุมผ่านเครือข่าย เป็นการจัดประชุม
ทางไกล ที่ต้องอาศัยสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการส่งผ่านข้อความเสียงและรูปภาพ  ซึ่งมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การสื่อสารด้วยเสียงและการสื่อสารด้วยภาพเคลื่อนไหวผ่าน
คอมพิวเตอร์ ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคน สองกลุ่ม หรือจากสถานที่ประชุมสองแหล่งขึ้นไป 
(Parker, 1983) และการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  ควร
ด าเนินงาน 2 ขั้นตอน ขั้นแรก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับวิธีการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ และนวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุ่นที่
เรียกว่า การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  รวมทั้งสร้างความคุ้นเคยระหว่างครูและ
นักวิจัย ซึ่งจะท าให้การประชุมผ่านเครือข่าย ในขั้นท่ี 2 บรรลุผลตามเป้าหมาย       
 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ในการแก้ปัญหาเรื่องระยะทางและเวลาในการที่จะนิเทศ
ติดตามการท างานของครูเพื่อการพัฒนาศักยภาพของครูและการจัดการเรียนการสอนของ
ครู ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
ระหว่างประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยใช้การประชุมผ่านเครือข่าย (NetMeeting) 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ที่ผ่านการฝึกอบรมการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ตามแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุ่น 
 2) เพื่อศึกษารูปแบบการประชุมผ่านเครือข่าย ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้ความสา- 
มารถของครูคณิตศาสตร์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงหลังจากผ่านการพัฒนาวิชาชีพครูแบบ
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ญ่ีปุ่น  
 3) เพื่อศึกษาผลส าเร็จ ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาการเสริมสร้างความสา 
มารถของครูโดยการประชุมผ่านเครือข่าย 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1) เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ หมายถึง ระบบการพัฒนาการ
เชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างครู นักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
 2) การพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพื่อ
พัฒนาครูในด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของครู  
 3) การประชุมผ่านเครือข่าย หมายถึง ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสามารถท าการประชุมแบบเห็นภาพ ฟังเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม
ตลอดจนน าเสนอข้อมูล ส่ง-รับข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ในเวลาเดียวกัน โดยใช้การประชุม
เป็นกลุ่ม 
 4) รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย หมายถึง วิธีการในการพัฒนาความร่วมมือของ
ครูคณิตศาสตร์ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษา ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 

3.  ระเบียบวิธีและขั้นตอนการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยครั้งน้ีมีรายละเอียดดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นของครูในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงที่ผ่านการ
ฝึกอบรมตามกระบวนการพัฒนาครูแบบญ่ีปุ่นเพื่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
แนวใหม ่
 1. ขอบเขตเชิงเน้ือหา 
 เป็นการศึกษาความคิดเห็นของครูที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการพัฒนาครูแบบญ่ีปุ่น 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ 1) ครูจากประเทศไทย จาก
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันเพาะปัญญา คือ โรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์และโรงเรียน
ชุมชนบ้านชนบท จังหวัดขอนแก่น จ านวน 38 คน 2) ครูจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 5 คน จาก 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ปาก
แจ้ง และโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ 
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 3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อถาม
ความคิดเห็นของครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ตัวแปรที่ศึกษา 
      (1) ความคาดหวังท่ีจะได้รับประโยชน์จากการเข้ารับการอบรม 

     (2) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรม 
     (3) ความเหมือนและความต่างของแผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิด กบัแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบเดิมที่ปรากฏในคู่มือครูคณิตศาสตร์ 
     (4) จุดเด่นและจุดด้อยของแผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิด 
     (5) ปัญหาและอุปสรรคในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิด 
     (6) ความเป็นไปได้ในการน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิดไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ทุกคน  ส่วนการ วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่และค่าร้อยละ 
ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการประชุมผ่านเครือข่าย ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้

ความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงหลังจากผ่านการพัฒนาวิชาชีพครู
แบบญ่ีปุ่น 

1. ขอบเขตเชิงเน้ือหา 
เป็นการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความรู้ความสามารถของครูในการน าความรู้

จากการฝึกอบรมมาใช้ในโรงเรียน โดยใช้การประชุมผ่านเครือข่ายร่วมกันระหว่างนักวิจัย
และครู  
 2. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ 1) ครูจากประเทศไทย จาก
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันเพาะปัญญา คือ โรงเรียนคูค าพิทยาสรรพ์และโรงเรียน
ชุมชนบ้านชนบท จังหวัดขอนแก่น  จ านวน 5 คน 2)  ครูจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 5 คน จาก 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ปาก
แจ้ง และโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ 
 3. ระเบียบวิธีวิจัย  

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสังเกตแบบมีส่วนร่วมด้วยการประชุมแบบ
เครือข่าย มีการบันทึกวีดิทัศน์ ภาพนิ่งและเสียงขณะที่ครูท ากิจกรรม อภิปรายร่วมกัน 
ตลอดจนการเข้าร่วมสังเกตการณ์สอนของครูไทยโดยครูจาก สปป.ลาว ผ่านระบบเครือข่าย 
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จากนั้นมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกได้ออกมาในรูปข้อความ โดยเน้นวิเคราะห์ความรู้
ความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

4.การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการประชุมผ่านระบบ
เครือข่าย  และวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปเนื้อหาเป็นแผนภูมิแสดงขั้นตอน/กระบวนการ และ
วงจรการเสริมสร้างความเข้าใจ โดยการประชุมผ่านเครือข่าย ซึ่งตรวจสอบความเหมาะสม
โดยใช้มติเอกฉันท์ของครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลส าเร็จ ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาการ
เสริมสร้างความสามารถของครูโดยการประชุมผ่านเครือข่าย 

1.ขอบเขตของเน้ือหา 
เป็นการศึกษาผลส าเร็จ ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาการเสริมสร้าง

ความสามารถของครูโดยการประชุมผ่านเครือข่าย จากความคิดเห็นของครูกลุ่มเป้าหมาย 
2.กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเดียวกับในขั้นตอนที่ 2 
3. ตัวแปรที่ศึกษา 

             (1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 
     (2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
     (3) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
      (4) ประโยชน์และข้อจ ากัดของการใช้การประชุมผ่านเครือข่าย 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
   ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากภาพและเสียงของครูที่บันทึกระหว่างการประชุมผ่านเครือข่าย 
และจากการให้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และใช้การสรุปความ และวิเคราะห์เนื้อหา โดย
ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือ 
 

4.  ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัยในระยะที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุ่น และทักษะการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ รวมทั้ง
สร้างความคุ้นเคยระหว่างนักวิจัยและครูกลุ่มเป้าหมาย และประเมินผลการฝึกอบรมโดยใช้
แบบสอบถามได้ข้อสรุป ดังน้ี 
 เป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งของการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  เพื่อ
เป็นการเตรียมบริบท ในการสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักวิจัยและครูคณิตศาสตร์
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กลุ่มเป้าหมาย ท้ังในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  และการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการแบบเปิด  (Open Approach) ในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว   นอกจากครู
คณิตศาสตร์ที่เข้าร่วมในโครงการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach)  แล้วครูคณิตศาสตร์ยังได้เรียนรู้แนวคิดและวัฒนธรรมในการท างาน
ร่วมกันกับนักวิจัย  รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและ
แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว  ซึ่งสามารถสรุปได้จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามของ
ครูที่เข้าร่วมการอบรม ดังนี้ 

1) ความคาดหวังที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้ารับการอบรม 
 จากการตอบแบบสอบถามของครูที่เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการพบว่า  ครูมี
ความคาดหวังในเรื่องของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบปลายเปิด การออกแบบและ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้จริง การใช้พื้นฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพื่อประเมินการเรียนรู้ ท าให้ในช่วงของการอบรม ครูมีความกระตือรือร้น สนใจ ตั้งใจ
ฟังและเข้าร่วมกิจกรรมทุกช่วงของการอบรม  
 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ครูมีความคาดหวังที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ
นักวิจัยและครูผู้เข้าร่วมคนอื่น เพื่อที่จะสามารถน านวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ
แบบเปิดไปใช้ในช้ันเรียนของตนเองได้อย่างเหมาะสม สรุปได้ดังน้ี  
 

ประเด็นความคิดเห็น จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. ได้รับความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบปลายเปิด 

20 41.8 

2. ได้แนวทางการสอนแบบใหม่ท่ีเน้นการเรียนรู้
ของนักเรียนผ่านการแก้ปัญหา 

22 51.2 

3. ได้แนวทางการประเมินการเรียนรู้แบบใหม่ที่
เน้นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการแก้ปัญหา 

3 7 

2) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้ารับการอบรม 
 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมกันท าแผนการจัดการเรียนรู้ หลังจากที่ครูเข้า
ร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการและได้ท ากิจกรรมต่างๆ แล้วพบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้ารับการอบรมในด้านการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ครูมองว่าครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิด โดยอาศัยการสร้างปัญหาปลายเปิด การตั้งค าถาม
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ต้องตั้งค าถามแบบปลายเปิด ซ่ึงเดิมครูสร้างแผนการจัดการเรียนรู้คนเดียวแต่หลังจากผ่าน
การอบรมแล้วในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ครูจะต้องสร้างแผนร่วมกันมีการน าแนวคิด
ของนักเรียนมาใช้ในการวางแผนด้วย  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเดิมการ
เรียนการสอนจะเป็นการบรรยาย และแสดงตัวอย่างให้นักเรียนดูหลังจากผ่านการอบรม
แล้วในการจัดกิจกรรมจะเน้นให้นักเรียนแก้ปัญหาแล้วครูมีหน้าที่ในการสังเกตแนวคิดของ
นักเรียน และประเด็นเกี่ยวกับการท ากิจกรรมกลุ่ม จะเริ่มจากให้นักเรียนแก้ปัญหาเป็นราย
คนจากนั้นค่อยให้รวมกลุ่มกันโดยให้มาแสดงแนวคิดร่วมกันและแลกเปลี่ยนวิธีการ
แก้ปัญหาร่วมกันโดยที่ไม่ได้เน้นค าตอบผิดหรือถูก สรุปได้ดังน้ี 
 

ประเด็นความคิดเห็น จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 9 20.9 
2. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 17 39.5 
3. การท ากิจกรรมกลุ่ม  17 39.5 
 

3) ความเหมือนและความต่างของแผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิด กับแผน 
การจัดการเรียนรู้แบบเดิมที่ปรากฏในคู่มือครูคณิตศาสตร์ 
 ครูที่เข้าร่วมในการอบรม ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิดว่า
มีความเหมือนและความแตกต่างกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิด ซึ่งจากตารางแสดงให้
เห็นว่าครูที่เข้าอบรมเห็นความแตกต่างของแผนทั้งในเรื่องกระบวนการเขียนแผนและการ
เน้นกระบวนการคิดของนักเรียน 
 

ประเด็นความคิดเห็น จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. มีความเหมือนของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบเปิดกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบเดิม 

4 10.5 

2. มีความแตกต่างเกี่ยวกับกระบวนการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

15 39.5 

3. มีความแตกต่างเกี่ยวกับกระบวนการคิด
ของนักเรียน 

14 36.8 

4. มีความแตกต่างเกี่ยวกับบทบาทของ
นักเรียนและครู 

12 31.6 

* เน่ืองจากค าถามนี้ครูแต่ละคนสามารถตอบได้มากกว่า 1 ความคิดเห็น  
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4) จุดเด่นและจุดด้อยของแผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิด 
ครูที่เข้าร่วมในการอบรม ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของแผนการสอน

แบบเปิด สรุปได้ดังน้ี 
 

ประเด็นความคิดเห็น จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดหรือ
กระบวนการคิดของนักเรียน 

33 86.8 

2. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีท าให้ครูเข้าถึง
แนวคิดของนักเรียน 

16 42.1 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีความละเอียด
บูรณาการเนื้อหาเข้ากับกิจกรรม  

9 23.7 

4. ใช้เวลาในการเขียนแผนมาก 15 39.5 
5. มีความยุ่งยากในการออกแบบกิจกรรม 11 28.9 
6. ครูต้องท างานหนักมากขึ้น 6 15.8 
7. ครูไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนได้
หมดทุกคน 

6 15.8 

  

 จากตารางแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ครูได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  และได้
ออกแบบกิจกรรม แล้วครูมองว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิดนี้ เป็นแผนที่ท าให้นักเรียน
ยอมรับว่าสถานการณ์ปัญหานั้นเป็นปัญหาของตนเอง และเป็นโอกาสที่นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม  การแลกเปลี่ยน
แนวคิด การค้นหา การส ารวจ การสืบเสาะ เพื่อจะได้แนวทางในการแก้ปัญหานั้น ซึ่งผลที่
ได้ก็คือ นักเรียนมีการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ 

 
5) ปัญหาและอุปสรรคในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิด 

 ครูที่เข้าร่วมในการอบรม ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเขียน
แผนการสอนแบบเปิด สรุปได้ดังน้ี 

 

 

 
 



ญี่ปุ่น – อาเซียนบนความเคลื่อนไหว 

(Japan – ASEAN on the Move) 
 

30 

ประเด็นความคิดเห็น จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. ความยุ่งยากในการเขียนรายละเอียดของ
แผนการสอน 

14 36.8 

2. ความยุ่งยากในการคิดค าส่ังของกิจกรรม 14 36.8 
3. ความยุ่งยากในการด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอน 

13 34.2 

4. การยึดติดกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม 3 7.9 
 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า หลังจากที่ครูได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและได้
ออกแบบกิจกรรม แล้วครูมองว่าความยุ่งยากในเรื่องของค าสั่งและกิจกรรม  คือการ
ออกแบบค าสั่งหรือการคิดค าสั่งในสถานการณ์ปัญหา เพื่อที่จะดึงดูด กระตุ้น ท้าทาย ให้
นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาคือครูยังยึดติดกับกรอบแนวคิดแบบเดิมคือการบอก 
บรรยาย อธิบายและยกตัวอย่าง 
 

6) ความเป็นไปได้ในการน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิดไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 

ครูที่เข้าร่วมในการอบรม ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการน าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบเปิดไปใช้ สรุปได้ดังน้ี 

 

ประเด็นความคิดเห็น จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. มีความเป็นไปได้และมีแนวทางในการน าไปใช้
ในชั้นเรียน 

27 62.8 

2. มีความเป็นไปได้แต่มีข้อกังวลใจในการ
น าไปใช้ในห้องเรียน 

16 37.2 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า หลังจากที่ครูได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและได้
ออกแบบกิจกรรม แล้วครูส่วนใหญ่มองว่ามีความเป็นไปได้มากในการน าแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบเปิดไปใช้ในโรงเรียนได้ ขึ้นอยู่กับครูเชื่อว่าวิธีการนี้เป็นวิธีที่สามารถส่งเสริม
แนวคิดของนักเรียนได้ แต่ก็มีส่วนน้อยที่พูดถึงว่ามีความเป็นไปได้น้อยในการน าไปใช้ ถ้าครู
ยังมีความยึดติดกับวิธีการสอนแบบเดิม เป็นต้น ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าคนที่บอกว่า
เป็นไปได้มากโดยที่ไม่มีความกังวลใจใดๆ ก็ให้เหตุผลในด้านของผู้เรียนว่า วิธีการแบบเปิด
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เป็นวิธีการที่ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างสนุกสนาน  คิดได้อย่างอิสระ มีความคิด
หลากหลาย ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน ส่วนเหตุผลของครูผู้สอนเองคือ ครูได้
แนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบนี้และแนวทางการน าไปใช้  และมองว่าเป็น
นวัตกรรมใหม่ท่ีสอนให้นักเรียนได้คิด และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 
ผลการวิจัยในระยะที่ 2  น าวิธีการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่และนวัตกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุ่นไปใช้ในโรงเรียน โดยเสริมด้วยการประชุมเครือข่ายแบบข้าม
ประเทศ  

2.1 การศึกษารูปแบบการประชุมผ่านเครือข่าย ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความสา- 
มารถของครูคณิตศาสตร์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบการใช้นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุ่นที่เสริมด้วย
การประชุมผ่านเครือข่าย 
 จากการใช้นวัตกรรมของครูทั้งสองประเทศนี้ การประชุมผ่านเครือข่ายเพื่อและ
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในช่วงการสะท้อนผลมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
 1) ติดตั้งโปรแกรม Net meeting กล้อง webcam และไมโครโฟน กับคอมพิวเตอร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงจรการใช้นวัตกรรมการพัฒนาครูแบบญ่ีปุ่นใน สปป.
ลาว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงจรการใช้นวัตกรรมการพัฒนาครูแบบญ่ีปุ่นในประเทศ
ไทย 

ร่วมกัน
วางแผน 

ร่วมกัน
สังเกต 

ร่วมกัน
สะท้อน
ผล 

ร่วมกัน
วางแผน 

ร่วมกัน
สังเกต 

ร่วมกัน
สะท้อน
ผล 

การประชุมผ่าน
เครือข่าย 
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พร้อมทั้งเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 2) นัดหมายเวลาในการประชุมผ่านเครือข่ายของครูทั้งสองประเทศ 
 3) ผู้ด าเนินการประชุมเริ่มด าเนินการประชุมซึ่งในท่ีนี้คือ ผู้เช่ียวชาญประจ าโครง 
การ 
 4) ครูจากสองประเทศด าเนินการสะท้อนผลโดยเริ่มต้นที่ครูจาก สปป.ลาว จากนั้น
เป็นครูจากประเทศไทย มีประเด็นคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและ และประโยชน์ของการใช้การประชุมผ่านเครือข่าย  ซึ่งในการสะท้อนผล
ครูจะใช้ผลงานนักเรียนประกอบการสะท้อนผลโดยใช้กล้อง webcam จับที่ผลงานนักเรียน
เพื่อให้ครูอีกทางหน่ึงสามารถเห็นและเข้าใจประเด็นในการสะท้อนผลรวมกัน 
 5) ผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 จากรูปแบบการประชุมผ่านเครือข่ายดังกล่าวประเด็นส าคัญของการประชุมคือเพือ่
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้นวัตกรรมของครูจากสองประเทศ โดยมีการประชุมผ่าน
เครือข่ายเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการอ านวยความสะดวกให้ครูสามารถท างานร่วมกันได้ซึ่ง
การท างานร่วมกันน้ีเป็นหัวใจส าคัญการการใช้นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุ่น 

2.2 ผลส าเร็จ ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาการเสริมสร้างความสามารถ
ของครูโดยการประชุมผ่านเครือข่าย พบว่า 
 การน าเสนอผลการน านวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูแบบญ่ีปุ่นไปใช้ในโรงเรียน
ผ่านการประชุมเครือข่ายเป็นการเปิดโอกาสให้ครูในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้สังเกตชั้นเรียน
ของกันและกัน ท าให้มองเห็นประเด็นที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนดังต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับครูผู้สอนและนักเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าวเป็นแนวทางที่ส าคัญในการร่วมกันในการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และน าไปสู่การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์  ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
 

 (1)   ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนคณิตศาสตร์  
-   มุมมองจากครูคณิตศาสตร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ครูคณิตศาสตร์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เข้าร่วมใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีการประชุมผ่านเครือข่าย ได้สะท้อนให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง อันเนื่องมาจากการน าแผนการสอนแบบเปิดไป
ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ที่ว่า “ครูได้ท ามากขึ้น ได้คิดเตรียมการสอนมากขึ้น 
รวมทั้งครูได้ใช้ความสามารถในการเตรียมการสอน เข้าใจการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น 
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และครูได้ท ากิจกรรมช่วยกัน สังเกตการสอนของกันและกัน” 
-   มุมมองจากครูคณิตศาสตร์ประเทศไทย 
 ครูคณิตศาสตร์จากประเทศไทยที่เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผ่านการ
ใช้เทคโนโลยีการประชุมผ่านเครือข่าย ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง อันเนื่องมาจากการน าแผนการสอนแบบเปิดไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่ว่า  “ครูไม่ต้องบอกค าตอบนักเรียน  พัฒนาตนเองทุกวันในด้านความคิดเพื่อให้ทัน
ความคิดของเด็กและเข้าใจปัญหาของเด็กในแต่ละวัน รวมทั้งได้โอกาสในการสะท้อนผล
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง” 
 

 (2) ประเด็นท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน 
- มุมมองจากครูคณิตศาสตร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  ครูคณิตศาสตร์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สะท้อนถึง
ผลที่เกิดจากการน าแผนการสอนแบบเปิดไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้
นักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลง  คือ “นักเรียนได้คิดมากขึ้นกว่าเดิม มี
เหตุมีผลมากขึ้น และให้ความสนใจในการเรียนมากขึ้น รวมทั้งนักเรียนใช้เวลาในการ
แก้ปัญหามากขึ้นกว่าเดิมด้วย นอกจากนี้นักเรียนยังได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ก่อนหน้านี้
นักเรียนไม่ได้ถามครู แต่ตอนนี้นักเรียนกล้าถามครูมากขึ้น”   
-  มุมมองจากครูคณิตศาสตร์ประเทศไทย 
 ครูคณิตศาสตร์จากประเทศไทยได้สะท้อนถึงผลท่ีเกิดจากการน าแผนการสอนแบบ
เปิดไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เกิดการ
เปลี่ยนแปลง คือ “นักเรียนได้มีความเป็นอิสระทางความคิด   มีความคิดที่เปิดกว้าง กล้าคิด 
กล้าท า  กล้าแสดงความคิดของตนเองอย่างหลากหลาย ยอมรับความคิดของกันและกัน  
นักเรียนได้ดึงเอาความรู้ความสามารถของตนเองออกมาอย่างหลากหลาย” 
 

(3) ประเด็นท่ีเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการ
สอน 
- มุมมองจากครูคณิตศาสตร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ได้สะท้อนถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากครูคณิตศาสตร์จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การน าแผนการสอนแบบเปิดไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  คือ  “แผนการสอนนี้เป็นแผนการสอนแบบใหม่ ที่ครูไม่คุ้นเคย 
ท าให้ครูยุ่งยากในการน าไปใช้ และไม่แน่ใจว่าแผนการสอนที่สร้างขึ้นนั้นเป็นแบบเปิดจริง
หรือไม่ รวมทั้งเวลาในการท ากิจกรรมการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างจะใช้เวลามาก ท าให้ครู
ยุ่งยากในการเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้กิจกรรมการแก้ปัญหาที่น ามาใช้
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเป็นกิจกรรมที่นักเรียนไม่คุ้นเคยมาก่อน ท าให้
นักเรียนหลายคนเกิดความยุ่งยากในการท ากิจกรรม แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนก็ทนและคิด
ได้มากขึ้น”  
- มุมมองจากครูคณิตศาสตร์ประเทศไทย  
 ครูคณิตศาสตร์จากประเทศไทย ได้สะท้อนถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการน า
แผนการสอนแบบเปิดไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ “ในบางครั้งครูไม่มั่นใจ
ในการประเมินกระบวนการคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบเปิด การที่มีคนเข้าไปสังเกตชั้นเรียน คร ูค่อนข้างตื่นเต้น เพราะยังคุ้นเคยกับวัฒนธรรม
แบบเดิม ที่ไม่กล้าสอนให้คนอื่นดูเท่าไร การท ากิจกรรม ค่อนข้างใช้เวลานาน ครูไม่ค่อย
มั่นใจว่าจะสอนจบตามเนื้อหาหรือไม่ในตอนท่ีเริ่มใช้แผนการสอนในช่วงแรกๆ”     
 

 (4) ประโยชน์และข้อจ ากัดของการใช้การประชุมผ่านเครือข่าย 
- มุมมองจากครูคณิตศาสตร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ครูคณิตศาสตร์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สะท้อนถึง
ประโยชน์ในการใช้การประชุมผ่านเครือข่าย สรุปได้ดังนี้ “นวัตกรรมใหม่ที่สามารถน ามาใช้
ในการประชุมในลักษณะท่ีเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ซึ่งมีประโยชน์อยู่สามด้านประกอบด้วย 
ประหยัดเวลา คือ ในวันเดียวผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะได้กับทุกโรงเรียน ใช้
วิทยากรจ านวนน้อย คือ ในการประชุมแต่ละครั้งในเวลาเดียวกันสามารถสื่อสารได้กับทุก
คนทุกโรงเรียนที่ต่างสถานที่กันโดยวิทยากรคนเดียว ประหยัดค่าใช้จ่าย คือ ครูแต่ละ
โรงเรียนไม่จ าเป็นที่จะต้องเดินทางมาพบผู้เชี่ยวชาญที่เมืองไทยแต่ใช้การประชุมผ่าน
เครือข่ายได้เลย” และข้อจ ากัดคือ “เวลาในการประชุมผ่านเครือข่ายมีจ ากัดท าให้การให้
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญกับครูแต่ละโรงเรียนน้อย ครูก็ไม่สามารถถามรายละเอียดอะไร
ได้มากนัก” 
- มุมมองจากครูคณิตศาสตร์ประเทศไทย 

ครูคณิตศาสตร์จากประเทศไทย ได้สะท้อนถึงประโยชน์ในการใช้การประชุมผ่าน
เครือข่าย สรุปได้ดังนี้ “ไม่ต้องเดินทางไกลก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูจากประเทศ
ลาวได้ รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงชั้นเรียน ได้รู้จักการใช้
นวัตกรรมนี้ของครูลาวซึ่งมีปัญหาในชั้นเรียนที่ใกล้เคียงกัน ท าให้เข้าใจกันและกัน คิดว่า
การประชุมผ่านเน็ตรวดเร็วดีจริงๆ” 
 จุดเด่นของการน านวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูของประเทศญ่ีปุ่นไปใช้จริงในชั้น
เรียนให้มีประสิทธิภาพนั้นครูที่อยู่ในทีมการศึกษาชั้นเรียนจะต้องท างานรวมกันเริ่มตั้งแต่
การวางแผนการจัดการเรียนรู้รวมกัน การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริงและครูในทีม
การศึกษาชั้นเรียนคนอื่นเข้าสังเกตชั้นเรียนและรวมกันสะท้อนผลหลังจากที่น าแผนไปใช้
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จริงเพื่อจะน าข้อมูลและแนวคิดของนักเรียนมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไปซึ่งข้อจ ากัด
ในเชิงกายภาพที่ครูทั้งสองประเทศอยู่คนละสถานที่ดังนั้น  การใช้การประชุมผ่านเครือข่าย
จึงได้เข้ามามีบทบาทในการลดช่องว่างเรื่องระยะทางของครูทั้งสองประเทศและสามารถให้
ครูสามารถท างานร่วมกันได้ตลอด และประหยัดเวลาเพราะว่าการที่ครูจากทั้งสองประเทศ
เดินทางมาพบกันเพื่อจะวางแผนการจัดการเรียนรู้ เข้าสังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลนั้น
จะต้องเสียเวลาอย่างมากกับการเดินทาง  ประหยัดงบประมาณ และยังช่วยในการสร้าง
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูในระยะยาวคือครูสามารถความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด ปัญหา แนวทางในการแก้ปัญหาผ่านการ
ประชุมเครือข่ายได้ตลอดเวลา 

จากการที่ครูคณิตศาสตร์ที่ เข้าร่วมในการวิจัย ทั้งจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเครือข่ายความร่วมกันของครูคณิตศาสตร์ 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีการประชุมผ่านเครือข่ายที่ช่วยลด
ปัญหาความต่างทางด้านระยะทางในการเรียนรู้ระหว่างครูทั้ง 2 ประเทศ ท าให้ครู
คณิตศาสตร์จากทั้งสองประเทศได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการน าแผนการสอนแบบเปิดไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การที่ครูคณิตศาสตร์จากทั้งสองประเทศเกิด
ความคุ้นเคยกับผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ท าให้ครูสามารถถ่ายทอดและบอกเล่าถึง
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในชั้นเรียนจริง 
น าไปสู่การสร้างความเข้าใจร่วมกัน อันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 
5.ข้อเสนอแนะ 
 การใช้โปรแกรมการประชุมผ่านเครือข่าย จะมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จก็
ต่อเมื่อผู้ใช้เกิดความต้องการที่จะใช้ ซึ่งสาเหตุในการใช้คือ การแลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อกังวล 
และเมื่อพบปัญหาท่ีเกิดจากการน านวัตกรรมไปใช้แล้วต้องการแนวทางการแก้ปัญหากับครู
คนอื่นท่ีใช้นวัตกรรมเดียวกัน และมีความคุ้นเคยต่อกันทั้งสองฝ่าย ความคุ้นเคยกันระหว่าง
ทั้งสองฝ่ายจะท าให้สามารถที่จะแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันได้  ในการสร้างความคุ้นเคยกัน
นั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยบริบทที่ท าให้ทั้งผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมในการท าวิจัยได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ร่วมกัน ดังนั้น เพื่อให้นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู
แบบญ่ีปุ่นสามารถน าไปใช้กับกลุ่มครูในแต่ละโรงเรียนที่อยู่ห่างกันและท าให้ครูมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การขยายผลการใช้
นวัตกรรมดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีระบบนิเทศติดตามเพื่อให้กลุ่มครูได้สะท้อนแง่มุมในการ
พัฒนางานของตนเองกับผู้เชี่ยวชาญและโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมร่วมกัน ดังนั้นการศึกษา
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รูปแบบในการนิเทศติดตามโดยใช้การประชุมผ่านเครือข่ายจึงเป็นแง่มุมที่น่าสนใจในการ
ท าการศึกษาต่อไป 
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด1 
The Development of Mathematical Learning Processes with Open Approach  

เอื้อจิตร พัฒนจักร2 นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ3 

 
บทคัดย่อ 

 
 การแก้ปัญหา เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีวิธีการและมีความซับซ้อน (NCTM, 
2001) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ดีจะประกอบด้วยหลาย ๆ กระบวนการ เช่น การ
แก้ปัญหา การพิสูจน์ และให้เหตุผล การสื่อสาร การน าเสนอหรือการแสดงแทน กิจกรรม
กลุ่ม วัฒนธรรมในช้ันเรียน เป็นต้น การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพคือ การได้กระท าด้วยตนเอง และ
ควรต้องมีการสะท้อนผล เพื่อยืนยันสิ่งที่ได้เรียนรู้ (Dewey, 1933) กระบวนการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีขั้นตอนในการแก้ปัญหาในโลกจริงที่เชื่อมโยงกับโลกคณิตศาสตร์ วิธีการ
แบบเปิดเป็นวิธีการสอนและวิธีการเรียนที่ถูกพัฒนามาจาก Open-ended Approach ของ 
Nohda (1970) ประเทศญ่ีปุ่น กรอบงานวิจัยคือครูสร้างงานทางคณิตศาสตร์ 
(mathematical task)   น าเสนอในชั้นเรียนเป็นขั้นแรกแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเปลี่ยนงาน
ทางคณิตศาสตร์ ให้เป็นปัญหาของตนเอง ขั้นที่สองผู้เรียนด าเนินการแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู้ที่ผู้แก้ปัญหามีอยู่ และได้เรียนรู้จากการแก้ปัญหาด้วยตนเองหรือจากกลุ่ม  ขั้นท่ีสาม
มีการน าเสนอผลงาน อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญ แนวคิดต่างๆ   ความเหมือน ความ
แตกต่าง เปรียบเทียบ เป็นต้น และขั้นสุดท้ายเชื่อมโยงแนวคิดที่ได้   ดังนั้นวิธีการแบบเปิดผู้
แก้ปัญหาได้สร้างหรือค้นหาวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายตามศักยภาพ หรือได้ค าตอบ
ต่างๆกัน และสร้างปัญหาใหม่ได้ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปคือ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วย
วิธีการแบบเปิด วัตถุประสงค์เฉพาะ 1) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาคณิตศาสตรศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้วิธีการแบบเปิด  3) เพื่อศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ของ

                                                   
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวจิัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้รับทุนโครงการวิจัยอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Center for Research in Mathematics Education 

(CRME) Khon Kaen Universit y/หัวหน้าโครงการวิจัย 
3 อาจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Center for Research in Mathematics Education (CRME) 
Khon Kaen Universit y / นักวิจัย  
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กลุ่มเป้าหมาย
คือ  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จ านวน  5 กลุ่มๆ ละ 6 คน และท ากิจกรรมการ
แก้ปัญหาในเวลาหนึ่งภาคเรียน จ านวน   9  กิจกรรม  แบ่งเป็นสามช่วง คือกิจกรรมที่ 1-3 
เป็นกิจกรรมส ารวจความรู้ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับก่อนอุดมศึกษา เช่น 
คณิตศาสตร์คืออะไร ความรู้ทางเรขาคณิต โมเดลการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ กิจกรรมที่ 4-6 
เป็นกิจกรรมส ารวจความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานที่น ามาใช้แก้โจทย์
ปัญหา เช่น ความรู้เรื่องจ านวนและการด าเนินการ เรขาคณิต สถิติ  กิจกรรมที่ 7-9 เป็น
กิจกรรมส ารวจความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่บูรณาการและน ามาใช้แก้โจทย์ปัญหาที่
ซับซ้อนผลการวิจัยพบว่า  1) กระบวนการรู้ของนักศึกษาตามวิธีการแบบเปิด 4 ขั้นตอน 
นักศึกษามีการอ่าน วิเคราะห์ ตีความ ท าความเข้าใจ ระบุต าแหน่งของปัญหาแล้วท าการ
แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ วิธีการที่มีอยู่มาแก้ปัญหา ตรวจสอบวิธีการและค าตอบ จากนั้นมี
การน าเสนอและอภิปราย ซักถาม การตั้งข้อสังเกต การยืนยัน การตรวจสอบ เปรียบเทียบ
แนวคิด และสุดท้ายผู้สอนช่วยยืนยัน (Confirm) แนวคิดที่นักศึกษาช่วยกันสรุปและ
เชื่อมโยงแนวคิดของแต่ละกลุ่ม 2) นักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมุมมองในการ
เรียนรู้ จากสามช่วงกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการอ่าน วิเคราะห์ ส ารวจ การ
น าไปใช้ และการตรวจสอบ  3) นักศึกษามีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาโดยพิจารณา
จ านวนแนวคิดที่ได้ในการแก้ปัญหาแสดงแนวโน้มในปริมาณที่เพิ่มขึ้น มีแนวทางในการหา
ค าตอบที่หลากหลาย 

 

1.บทน า 
 กระบวนการแก้ปัญหาในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน (231 111 Processes of 
Problem Solving in School Mathematics) เป็นวิชาที่เน้นกระบวนการพื้นฐานการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับในโรงเรียน และช่วยฝึกคนให้มีระบบในการคิด การให้เหตุผล การ
ตรวจสอบ การน าเสนอแนวคิดและการสื่อสาร (NCTM,  2000: p.52) ข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
“การแก้ปัญหา” ได้รับความสนใจจากครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ด้วยเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรากฏอยู่ในทุกระดับช่วง
ชั้น ดังนั้น “การแก้ปัญหา” จึงท าให้สถานศึกษาจัดแยกเป็นอีกเนื้อหา เพราะคิดว่า  “การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์” เช่น โจทย์ปัญหาที่มีลักษณะอยู่ในรูปข้อความหรือ
ประโยคภาษา เพียงเปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วแก้ปัญหาคือจ าแนกสิ่งที่โจทย์
ก าหนดให้และสิ่งที่ต้องหาค าตอบ ด าเนินการแก้ปัญหาและเขียนแสดงวิธีท า เหมือน
รูปแบบที่ครูสอนก็ถูกต้อง  ครูบางคนรวมถึงนักศึกษาฝึกหัดครูคณิตศาสตร์มองว่าหลักสูตร
ยุคปฏิรูปไม่มีอะไรแปลกใหม่  แค่มีศัพท์ใหม่ๆเพิ่มมา เช่น การสื่อสาร การน าเสนอ การ
เชื่อมโยง ฯลฯ  การขยายความให้เกิดความเข้าใจมีความชัดเจนน้อยมาก ความคลุมเครือ
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ของแนวคิดเกี่ยวกับ “การแก้ปัญหา” ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ใน
ระดับการศึกษาต่าง ๆ 

สติกเลอร์และฮีเบอร์ท (Stigler & Hiebert, 1999)  ได้ชี้ให้เห็นว่าการสอนเป็น
วัฒนธรรม วัฒนธรรมในชั้นเรียนของแต่ละประเทศมีจุดเน้นที่ต่างกัน เช่น ชั้นเรียนของ
สหรัฐอเมริกาเป็นชั้นเรียนที่เน้นการพัฒนาตามวิธีการที่ครูคิดว่าดีแล้วขณะที่ชั้นเรียนของ
ญ่ีปุ่นและเยอรมนีเป็นชั้นเรียนท่ีเน้นการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน ข้อแตกต่างจากชั้น
เรียนญ่ีปุ่น เยอรมนี และมองว่าชั้นเรียนของสหรัฐอเมริกามีประเด็นต้องปรับปรุง ความยาก
กว่านั้นคือจะเปลี่ยนแปลงจุดเน้นและวัฒนธรรมนี้ได้อย่างไร เพราะการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมในชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องที่ท าได้ง่ายๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริบทนี้มากที่สุดคือครู ดังนั้น
การเปลี่ยนวัฒนธรรมต้องอาศัยการพัฒนาโดยครูในเชิงวิชาชีพ นักการศึกษาของญ่ีปุ่นมอง
การพัฒนาในแง่นี้ว่า  1) ต้องท าแบบค่อยเป็นค่อยไป 2) ต้องท าอย่างต่อเนื่อง และ 3) ต้อง
เน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนเป็นส าคัญ  องค์ประกอบทั้งสามนี้เป็นหัวใจของวิธีการ
พัฒนาวิชาชีพครูในญ่ีปุ่นที่เรียกว่า การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และน าใช้กว่า 140 
ปีแล้ว (Isoda, et. al., 2005) 

ความหมายของ “การแก้ปัญหา” (Problem solving) ตามหลักสูตรคณิตศาสตร์ยุค
ปฏิรูป จัดเป็นกระบวนการ (Process) หรือเครื่องมือ (Tool) ส าหรับเรียนรู้ความรู้
คณิตศาสตร์ (Learning mathematics)   ผู้เรียนใช้แนวคิดหรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ไป
ค้นหาค าตอบและน าเสนอค าอธิบาย รายละเอียดวิธีการที่น าไปใช้แก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน เป็นระบบ ในกระบวนการแก้ปัญหา ได้มีการกล่าวถึงส่วนที่ส าคัญๆได้แก่  “โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์และกระบวนการคิดแก้ปัญหา” มองแต่ละส่วนว่ามีความส าคัญและ
เกี่ยวข้องกัน ส่วนแรกเป็น “โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์” มี 2 ลักษณะคือ 1) โจทย์ที่มี
วิธีการหาค าตอบที่ไม่ซับซ้อน และ 2) โจทย์ที่มีวิธีการหาค าตอบที่ซับซ้อนหรือมีค าตอบ
มากกว่าหนึ่งค าตอบหรือมีหลากหลายวิธีในการได้มาซึ่งค าตอบ  และด าเนินการตาม
ลักษณะของโจทย์ที่ก าหนดให้  2) กระบวนการคิดแก้ปัญหา มีรูปแบบที่ผู้แก้ปัญหาน ามาใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพได้หลากหลาย (Schoenfeld,1985) ถ้าพิจารณารูปแบบของการ
แก้ปัญหาให้มีความหลากหลายแตกต่างกันไปหรือมีความซับซ้อน โดยน าเอามุมมองอื่นๆ
มาประกอบการแก้ปัญหา เช่น มุมมองด้านวัฒนธรรมในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (Nickson, 
1992; Cobb, et. al., 1996) กระบวนการกลุ่ม โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหมาย 
(Voigt, 1996) คณิตศาสตร์ในมุมมองใหม่ (Dossey, 1992) เป็นต้น จะท าให้การแก้ปัญหา
เปลี่ยนไปได้ 

วิธีการที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาของครูส่วนใหญ่คือ  4 ขั้นของโพลย่า (Polya, 
1957) ได้แก่ เข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนและตรวจสอบ 
แต่ในเชิงการวิจัย การแก้ปัญหามีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการคิดทางคณิตศาสตร์ที่อาจ
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ไม่ง่ายที่จะมองเห็นพฤติกรรมการแก้ปัญหาได้ชัดเจน เช่น มีบางช่วงในขณะที่ก าลัง
แก้ปัญหาผู้แก้ปัญหาเงียบ หรือแสดงท่าทาง หรือมีการอ่านโจทย์ซ้ าหลายครั้ง หรือวิเคราะห์ 
หรือตีความที่มีความเป็นไปได้ของปัญหา เป็นต้นในแง่มุมอื่นๆ (Schoenfeld, 1985) 

มีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบหน่ึงในชุมชนนักคณิตศาสตรศึกษา ที่
คณะผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแนวคิดเรื่อง ปัญหาปลายเปิด (Open-ended 
Problems) ที่พัฒนาโดยศาสตราจารย์โนดะ (Nohda, 1987, 1991, 1994, 1995a, 1996b, 
1997, 1998, 2000) แห่งมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญ่ีปุ่น ปัญหาปลายเปิดที่กล่าวถึงนี้
มีความหมายกว้างกว่าโจทย์ ปัญหาที่พบในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป 
(Inprasitha, 1997) ที่มีลักษณะปิด มีความเด่นด้านเดียวคือฝึกทักษะการค านวณซ้ า  ๆ 
เพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องค าตอบเดียว ขณะที่ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problems) 
มีลักษณะปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหา ที่มีทั้งค าตอบได้หลากหลาย หรือมีกระบวนการ
แก้ปัญหาท่ีหลากหลาย และสามารถพัฒนาไปเป็นปัญหาอื่นได้ ลักษณะเด่นนี้ท าให้ผู้เรียน
ที่มีความสามารถแตกต่างกันในชั้นเรียน สามารถเข้าร่วมแก้ปัญหาได้ตามความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง หรือกล่าวได้ว่า เปิดโอกาสให้ผู้เรียนจ านวนมาก เข้าร่วมแก้ปัญหาได้
อย่างเต็มศักยภาพเพราะผู้เรียนสามารถสร้างเป็นปัญหาของตนได้จาก สถานการณ์ปัญหา
ปลายเปิดที่ก าหนดให้ และเปิดโอกาสให้ได้มีประสบการณ์ที่ยาวนานในการแก้ปัญหาแต่ละ
ครั้งด้วย (Inprasitha, 1997) และยังเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้เรียนว่าทุกคนสามารถเรียน
คณิตศาสตร์ได้ และความเชื่อมั่นนี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ชัดเจน 
(Schoenfeld, 1985; 1992) 

จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด คือการใช้
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเน้นการแก้ปัญหาในรูปแบบการคิดทางคณิตศาสตร์ ด้วยตัว
ของผู้เรียนไปพร้อมๆกันในระหว่างการแก้ปัญหา การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
จะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพราะการคิดทางคณิตศาสตร์ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
และพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจจากตัวผู้เรียนเอง (Mason, 
1982; Resnick, et. al., 1987) ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์ปัญหา
ปลายเปิด จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนมีอิสระในการท ากิจกรรม ใช้การคิด เพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาของตนเอง อาศัยความสามารถ ความสนใจ และอารมณ์  
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์   การเกิด
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย การตั้งสมมติฐานว่าในระหว่างการท ากิจกรรม ช่วย
เปิดพื้นที่ให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถสูงกว่า เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ได้มากขึ้น ส่วนผู้เรียนที่มีความสามารถต่ ากว่าก็จะยังคงสนุกกับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
ตามความสามารถ ประสบการณ์ ความสนใจ และอารมณ์ของตนเองได้เช่นเดียวกัน 
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(Nodha, 2000; Inprasitha, 2004) 
ดังนั้นการที่ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในกระบวนการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ของตนเองแล้ว ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการคิดแบบคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
และจัดระบบการคิด การให้เหตุผล การตรวจสอบ เป็นระบบของกระบวนการเรียนรู้ของแต่
ละคน ในขณะเดียวกันยังสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนแต่ละคนในการเรียนรู้
จากการแก้ปัญหา ซึ่งถือเป็นแนวคิดส าคัญตามนิยาม “Open Approach” และถูกพัฒนา
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ในฐานะที่เป็น “วิธีการสอนวิธีหนึ่ง ที่ผู้เรียน
สามารถท ากิจกรรม โดยอาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์และ
พฤติกรรมของผู้เรียน” กล่าวคือ  

1) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยแนวทางแบบเปิด  เช่น ผู้เรียนแต่ละ
คนต่างมีอิสระในการคิดแก้ปัญหาตามศักยภาพที่มีอยู่  

2) ปัญหาหนึ่งๆที่ถูกใช้ในแนวทางแบบเปิด และมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ เช่น การตั้งสมมุติฐานในการแก้ปัญหา แล้วร่วมมือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเปิดกว้างโลกทัศน์การแก้ปัญหา เป็นการพัฒนาสติปัญญา
ไปข้างหน้าได้ 

3) แนวทางแบบเปิดจะต้องผสมกลมกลืนกับปฏิสัมพันธ์ของกิจกรรมระหว่าง 1) 
กับ 2) 

ปัญหาปลายเปิดที่ดี คือ ปัญหาที่สามารถดึงเอากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
ออกมาจากผู้เรียนและน าไปสู่การค้นพบ สูตร กฎ และหลักการทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง 
นับเป็นการขยายความ “ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง” ของผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม
ที่สุด จุดเน้นที่ส าคัญของปัญหาปลายเปิด คือ ไม่ได้เน้นการได้มาเพียงค าตอบ แต่เน้นไปที่
การค้นหาวิธีการคิดที่แตกต่างกันที่น าไปสู่ค าตอบ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2546) การใช้
กระบวนการกลุ่มเข้ามาร่วมในการแก้ปัญหาจะช่วยให้สมาชิกของกลุ่มได้ช่วยคิดช่วยท า
หรือน าเสนอแง่มุมที่เห็นต่าง และถ้ามีเพิ่มการอภิปรายที่มีแง่มุม หรือมีองค์ประกอบต่างๆที่
กว้างขวาง จะน าไปสู่ข้อสรุปที่ครอบคลุม (Cobb, et. al., 1996) ช่วยให้การเรียนรูเ้ป็นระบบ
ส าหรับผู้เรียน (Tall, 2007) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่า “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้วย วิธีการแบบเปิด”   จึงเป็นงานวิจัยที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็น  ผลการวิจัยจะ
ช่วยพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  โดยใช้แนวคิดของการ
สอนด้วยวิธีการแบบเปิดใน  3 แง่มุมคือ 1) กิจกรรมของนักศึกษาเปิด 2) กิจกรรม
คณิตศาสตร์เปิด 3) ทั้งกิจกรรมของนักศึกษาและกิจกรรมทางคณิตศาสตร์เปิด ซึ่งรูปแบบนี้
ก่อให้เกิดกระบวน  การเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ การสื่อสารในกลุ่ม การ
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น าเสนอและอภิปรายที่ท าให้เกิดข้อสรุปและใช้การเชื่อมโยงเพื่อน าไปสู่ความรู้และความ
เข้าใจทางคณิตศาสตร์  

 
2 กรอบเชิงทฤษฎี  (THEORETICAL FRAMEWORK) กรอบที่ใช้ในการศึกษานี้ มี 2 
กรอบเพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1:   กรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2:   กรอบส าหรับจัดการชั้นเรียนเพื่อเก็บข้อมูล  
(Lesson Study and Open Approach) 

 

        Collaboratively Do 
 

 

 

วิธีการแบบเปิดในชั้นเรียน 

คณิตศาสตร ์ประกอบด้วย 4 ขั้น  

1) น าเสนอสถานการณ์ปัญหา
ปลายเปดิ  

2) ผู้แก้ปัญหาเรียนรู้จากการ 

แก้ปัญหา 

3) น าเสนอและอภิปราย  

4) สรุปและเชื่อมโยงแนวคิด  

   (Inprasitha, 2001) 

 
 

Focus on 

เรียนรู้คณิตศาสตร์จากการ
แก้ปัญหา  
„ Open-ended Approach  

(Nohda, 2000) 

- วิธีการแกป้ัญหาทีห่ลากหลาย     

     - ค าตอบหลากหลาย  

     -  สร้างปัญหาใหม่ 
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3. ระเบียบวิธีการวิจัย (Methodology) 
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ประกอบด้วยวิธีการเชิงชาติพันธุ์วรรณาและเป็น

กรณีศึกษา เก็บข้อมูลในช่วงการทดลอง (Teaching Experimen) การพัฒนากิจกรรม (task 
development) ยึดตามกรอบการแก้ปัญหาของ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2546) ตามภาพที่ 2 
และวิเคราะห์ข้อมูลตามภาพที่ 1 ซึ่งปรับมาจากกรอบเชิงทฤษฎีของ Nohda (2000) โดย
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2546)  
        

3.1 ข้อมูลพื้นฐาน หลักสูตรส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2547 เริ่มใช้หลักสูตร 5 ปี
เป็นปีแรก โครงสร้างหลักสูตรนี ้มุ่งสร้างหรือผลิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็น
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษาทั้งในหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ รายวิชาในหลักสูตรใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา ปีพุทธศักราช 2542 เช่น 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีรายวิชาด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่วิชา 
กระบวนการแก้ปัญหาในระดับโรงเรียน     กระบวนการพิสูจน์และให้เหตุผลในระดับโรงเรียน  
กระบวนการสื่อสารในระดับโรงเรียน  กระบวนการน าเสนอในระดับโรงเรียน  กระบวนการ
เชื่อมโยงในระดับโรงเรียน  วิธีการเรียนและวิธีการสอน  รายวิชาเหล่านี้ได้ใช้นวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน (lesson study) กับวิธีการแบบเปิด (open approach) เป็นเครื่องมือ
เพื่อปรับและเปลี่ยนคุณลักษณะและบุคลิกภาพของนักศึกษาในด้านการคิด การวิเคราะห์ 
การให้เหตุผล การส ารวจและการตรวจสอบ การวางแผน ปฏิบัติตามแผน 

รายวิชากระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Processes in School 
Mathematics) เป็นวิชาบังคับให้นักศึกษาสาขาคณิตศาสตรศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนในเทอม
แรก ตลอดภาคเรียนในวิชานี้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 
(lesson study) กับวิธีการแบบเปิด (oen approach) เป็นเครื่องมือเพื่อปรับและเปลี่ยน
คุณลักษณะและบุคลิกภาพของนักศึกษาในด้านการคิด การวิเคราะห์ การให้เหตุผล การ
ส ารวจและการตรวจสอบ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การน าเสนอ และการสะท้อนผล
การเรียนรู้ของตนเองและกลุ่ม 

3.2   ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษา ไม่เคยเรียนวิชากระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving) และไม่มีความรู้
ความเข้าใจในวิธีสอนและวิธีเรียนรู้ด้วยวิธีการการแก้ปัญหา ทุกปัญหาที่ใช้ในการเรียนใน
ภาคเรียนนี้ไม่เคยพบ หรือรู้จักมาก่อน การศึกษานี้ได้ท าการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 5 
กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน (แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักศึกษาชาย 1 คน และนักศึกษาหญิง 5 คน) 
ในแต่ละกลุ่มจะแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือกลุ่มผู้แก้ปัญหา และกลุ่มผู้สังเกต 
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จ านวนเท่าๆกัน เลือกตามสมัครใจแต่ละกลุ่มย่อยมีบทบาทคือ   2.1 กลุ่มผู้แก้ปัญหา และ
กลุ่มผู้สังเกต จ านวนเท่าๆกัน เลือกตามสมัครใจแต่ละกลุ่มย่อยมีบทบาทคือ   2.1 กลุ่มผู้
แก้ปัญหามีเป้าหมายเพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ลงมือแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิดกับ
เพื่อนในกลุ่มรวมทั้งอภิปรายถกเถียงกันเพื่อหาข้อสรุปของวิธีคิด หรือวิธีการแก้ปัญหาและ
บันทึกข้อสรุปวิธีการจากกลุ่มเพื่อใช้ในการน าเสนอผลงานในท้ายคาบเรียน และ 2.2 กลุ่มผู้
สังเกตมีเป้าหมายเพื่อฝึกให้นักศึกษาได้หัดสังเกตวิธีการคิด หรือวิธีการแก้ปัญหาของผู้
แก้ปัญหาในกลุ่มโดยการบันทึก วิธีการการสื่อสารในระหว่างการแก้ปัญหา เช่น ค าพูด ข้อ
โต้แย้ง ข้อเขียน ภาพวาด ท่าทาง ตัวอย่าง ค าอธิบาย ฯลฯ เพื่อใช้ในการน าเสนอผลงานใน
ท้ายคาบเรียน 

3.3 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  ชั้นปีที่1 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ลงทะเบียนเรียน  วิชากระบวนการแก้ปัญหาใน
คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2548 จ านวนทั้งหมด 62 คน เป็น
นักศึกษาชาย 16 คน และนักศึกษาหญิง 46 คน นักศึกษาเลือกกลุ่มด้วยความสมัครใจ มี
ทั้งหมด 10 กลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิก 6-7 คน  วิธีการคัดเลือกกลุ่มในงานวิจัยนี้โดยการ
พิจารณาเฉพาะกลุ่มที่สมาชิกเข้าเรียนครบทุกกิจกรรม มีเพียง 5 กลุ่มเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้
เก็บรายละเอียดในช่วงการแก้ปัญหาได้สมบูรณ์และเพียงพอ 

3.4 เครื่องมือในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  3.4.1 เครื่องมือที่ใช้เก็บ
ข้อมูล  คือ กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ จ านวน  9  กิจกรรม แบ่งเป็นสามช่วง  ช่วงเริ่มต้นใช้
กิจกรรมที่ 1-3 เป็นกิจกรรมส ารวจความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับก่อนอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย คณิตศาสตร์คืออะไร ความรู้ทางเรขาคณิต โมเดลการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ช่วงที่ 2 เป็นกิจกรรมที่ 4-6 โดยกิจกรรมเหล่านี้จะเน้นการส ารวจความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานที่น ามาใช้แก้โจทย์ปัญหา ประกอบด้วย ความรู้เรื่องจ านวน
และการด าเนินการ เรขาคณิต สถิติ ช่วงที่ 3 เป็นกิจกรรมที่ 7-9  ตัวกิจกรรมเน้นการส ารวจ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่บูรณาการและน ามาใช้แก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน 
ประกอบด้วย สามเหลี่ยมสร้างสี่เหลี่ยม กระดาษสองสี และ Magic Cube  และ   3.4.2 
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  การบรรยายเชิงวิเคราะห์ และการนับความถี่ข้อมูล ร้อย
ละ และ กราฟ 
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4.  ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย  
    4.1 ผลการวิจัย รายละอียดประกอบค าอธิบายเพื่อตอบวัตถุประสงค์ใน 3 
ประเด็นดังน้ี   
  วัตถุประสงค์เฉพาะข้อ 1. วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า 
ทั้ง 9 กิจกรรม  นักศึกษาได้แก้ปัญหาปลายเปิด โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับใบกิจกรรม สื่อ
ส าหรับการเรียนรู้ และกระดาษเขียนแสดงแนวคิด วิธีการในการแก้ปัญหา เพื่อเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาประกอบด้วย ขั้นที่ 1 หลังจากผู้สอนน าเสนอ
สถานการณ์ปัญหา นักศึกษามีการอ่าน วิเคราะห์ ตีความ ท าความเข้าใจ ระบุต าแหน่งของ
ปัญหา ขั้นที่ 2 ท าการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ วิธีการที่มีอยู่มาแก้ปัญหา ตรวจสอบวิธีการ
และค าตอบ ขั้นที่ 3 น าเสนอและอภิปราย ใช้การถาม การตั้งข้อสังเกต การยืนยัน การ
ตรวจสอบเปรียบเทียบแนวคิด ขั้นที่ 4 ผู้สอนช่วยยืนยัน (Confirm) แนวคิดที่นักศึกษา
ช่วยกันสรุปและเชื่อมโยงของแนวคิดแต่ละกลุ่ม 

วัตถุประสงค์เฉพาะข้อ2. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตรศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผลการวิจัยพบว่า  
3 กิจกรรมแรก นักศึกษาเรียนรู้การปรับตัวกับชั้นเรียนแบบใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีการเรียน
การสอนที่เน้นการแก้ปัญหา การท างานเป็นกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน โดยที่ผู้สอนใช้
วิธีการให้เวลานักศึกษาท าความเข้าใจกับกิจกรรมที่เป็นปัญหาปลายเปิด นักศึกษาต้องลง
มือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ในกลุ่มและเรียนรู้เพิ่มจากการน าเสนอชิ้นงานของเพื่อนในกลุ่มอื่น 
เน่ืองจากเป็นครั้งแรก แต่ละกิจกรรมใช้เวลาเรียน 3.5 ชั่วโมง เพื่อความชัดเจนในการสังเกต
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักศึกษา  แต่ละกิจกรรมใช้แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมเป็นรายกลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลท้ัง 5 กลุ่ม ขณะที่ท ากิจกรรมผู้ช่วยวิจัยแต่
ละคนเฝ้าสังเกตนักศึกษาเฉพาะกลุ่มเดียวกันตลอดคาบ และทุกกิจกรรม พร้อมบันทึกผล
การสังเกตการแก้ปัญหา โดยไม่มีการแทรกแทรง ให้ค าอธิบาย ตอบข้อค าถาม ให้
ข้อเสนอแนะใดๆ ในระหว่างการแก้ปัญหา ข้อมูลถูกน ามาจัดกลุ่มพฤติกรรมตามกรอบ
กระบวนการแก้ปัญหาของชอเอ็นเฟลด์ (1985) ซึ่งมี 6 กลุ่มพฤติกรรม คือ การอ่าน การ
วิเคราะห์ การส ารวจการวางแผน การน าไปใช้  และการตรวจสอบ ในแต่ละกิจกรรมดังน้ี 
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กราฟชุดที่ 1 แสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหา ในช่วง 3 กิจกรรมแรกที่เป็นช่วงท า
ความเข้าใจรูปแบบวิธีการเรียนรู้ในชั้นเรียนท่ีเน้นการแก้ปัญหาเพื่อการเรียนรู้  
กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง คณิตศาสตร์คืออะไร         กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง เรขาคณิต: วงกลมและ  
                                                                                    เส้นสัมผัส 
 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 3 เร่ือง โมเดลการแก้ปญัหา 

 
 
 
 

 
 
 
 
จากกราฟทั้งสามกิจกรรม น ามาหาค่าร้อยละของพฤติกรรมที่นักศึกษาใช้ในการ

แก้ปัญหาแต่ละช่วงกิจกรรมได้ผลการวิเคราะห์ คือ สรุปพฤติกรรมการแก้ปัญหา ในช่วง 3 
กิจกรรมแรก  เป็นช่วงท าความเข้าใจรูปแบบวิธีการเรียนรู้ในชั้นเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมแรกนักศึกษามีพฤติกรรมการอ่าน การส ารวจ การตรวจสอบและมีการวิเคราะห์
เล็กน้อยและยึดถือในสิ่งที่เชื่อเท่านั้น เช่น คณิตศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข สัญลักษณ์ 
หรือคณิตศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค านวณ ที่มีการใช้กฎ สูตร ทฤษฎี และสิ่งที่ต้อง
พิสูจน์ว่าเป็นจริง หรือคณิตศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ เป็นนามธรรม มีล าดับขั้นตอนใน
การพิสูจน์ เข้าใจยาก   กิจกรรมที่สองมีพฤติกรรมการอ่าน การส ารวจ การวิเคราะห์ และมี
การตรวจสอบโดยเพิ่มระดับการวิเคราะห์มากขึ้นและลดการตรวจสอบน้อยลงกว่าใน
กิจกรรมแรก เพราะเห็นว่าการวิเคราะห์เป็นการตรวจสอบไปด้วยแล้ว กิจกรรมที่สาม มี
พฤติกรรมการอ่าน การส ารวจ การวิเคราะห์ การวางแผน การตรวจสอบและมีการน าไปใช้
โดยเพิ่มระดับการวิเคราะห์ การวางแผน การน าไปใช้ มากขึ้นเพราะสองกิจกรรมท าให้เริ่ม
เรียนรู้ว่า การมีรูปแบบในการแก้ปัญหาท าให้ตนเองมีความชัดเจนมากกว่า สรุปโดยรวมคือ 
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พฤติกรรมการอ่าน วิเคราะห์ ส ารวจ การน าไปใช้ และตรวจสอบ เป็นร้อยละ 100, 63.3, 
100, 70 และ90 ตามล าดับ 
 
กราฟชุดที่ 2 แสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหา 3 กิจกรรมในช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่
นักศึกษาท าความเข้าใจ ความหมายของปัญหาปลายเปิด รูปแบบวิธีการเรียนรู้จาก
การแก้ปัญหาในกลุ่มของตนเอง การน าเสนอ การฟังการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ของกลุ่มอื่นๆ ที่พอจะตามวิธีคิดของกลุ่มเพื่อนบางกลุ่มได้ 
 
กิจกรรมท่ี 4 เร่ือง สามเหลีย่มตัวเลข                                  กิจกรรมท่ี 5 เร่ือง ทรงกระบอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 6 เร่ือง โยนก้อนหิน 
 
 
 

 

 
 
 
 
จากกราฟทั้งสามกิจกรรม น ามาหาค่าร้อยละของพฤติกรรมที่นักศึกษาใช้ในการ

แก้ปัญหาแต่ละช่วงกิจกรรม ได้ผลการวิเคราะห์คือ 3 กิจกรรมในช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่
นักศึกษาท าความเข้าใจ ความหมายของปัญหาปลายเปิด รูปแบบวิธีการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหาในกลุ่มของตนเอง การน าเสนอทั้งกลุ่มตนเองและกลุ่มเพื่อน  เริ่มตามวิธีคิดของ
กลุ่มเพื่อนบางกลุ่มได้ มีรายละเอียดดังนี้ ทุกกิจกรรมนักศึกษาทุกกลุ่มมีการปรับตนเองใน
ทุกพฤติกรรมเพื่อค้นหาแนวคิดในการแก้ปัญหา ให้ความสนใจและตั้งใจในการค้นหา
ค าตอบ เชื่อมั่นในแนวคิดของตนเองและกลุ่ม คาดการณ์แนวคิดที่เป็นแนวคิดของเพื่อน
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กลุ่มอื่นๆ และยอมรับว่าทุกกิจกรรมท้าทายให้คิดมากกว่าในช่วงแรก กลุ่มผู้สังเกตเริ่ม
รบกวนกลุ่มผู้แก้ปัญหาเพราะอยากเสนอแนวคิดของตนท่ีต่างจากกลุ่มผู้แก้ปัญหา รู้สึกสนุก
ในการค้นหาค าตอบให้มากขึ้นซึ่งแตกต่างจากการท ากิจกรรมในช่วงแรกที่พอได้ค าตอบ
แล้วหยุดไป การได้ทดลองตามค าสั่งของกิจกรรมได้สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
เช่นกิจกรรมการโยนก้อนหิน การตัดรูปทรงกระบอกแล้วมาประกอบให้เป็นทรงกระบอกที่
เป็นสามมิติ   ยอมรับได้ว่าความรู้สึกเชิงเรขาคณิตสองมิติกับสามมิติไม่มีอยู่ในความรู้และ
ความเข้าใจของตนเองจริงๆ  สรุปโดยรวมคือ พฤติกรรมการอ่าน วิเคราะห์ ส ารวจ การ
น าไปใช้ และตรวจสอบ เป็นร้อยละ 100, 100, 100, 100 และ 73.3 ตามล าดับ 
 
กราฟชุดที่ 3 แสดงกลุ่มพฤติกรรมการแก้ปัญหา ในช่วง 3 กิจกรรมสุดท้ายเป็นช่วง
ที่นักศึกษาเปิดใจกับรูปแบบวิธีการแบบเปิด มีความสนุกในการท ากิจกรรม ใช้
ทรัพยากรเชิงการรู้ที่มีอยู่ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีสิ่งใหม่ในความคิดของกลุ่ม
นักศึกษา 
 
กิจกรรมท่ี 7 เร่ือง สามเหลีย่มสร้างสีเ่หลี่ยม                     กิจกรรมเร่ืองท่ี 8 กระดาษสองส ี
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 9 เร่ือง Magic Cube 
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จากกราฟทั้งสามกิจกรรม น ามาหาค่าร้อยละของพฤติกรรมที่นักศึกษาใช้ในการ
แก้ปัญหา ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้คือ 3 กิจกรรมสุดท้าย นักศึกษาทุกคน ทุกกลุ่มท าความ
เข้าใจในความหมายของปัญหาปลายเปิด รูปแบบวิธีการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาในกลุ่ม
ของตนเอง การน าเสนอ การฟังการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มอื่นๆ อย่างตั้งใจ ตั้ง
ประเด็นค าถาม น าเสนอประเด็นโต้แย้ง แสดงและน าเสนอวิธีการ หรือแนวคิดของตนเอง
อย่างมั่นใจ จะมีนักศึกษาประมาณ 5 - 6 คนที่ต้องตามเพื่อนไปอย่างช้าๆและไม่ละความ
พยายามในการท าความเข้าใจตามแง่มุม หรือแนวทางของเพื่อนกลุ่มอื่ นๆ  แนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของรายบุคคล หรือเป็นข้อสรุปรายกลุ่มมีความชัดเจนว่าเป็นผลมาจากให้
ความใส่ใจในพฤติกรรมต่างๆอย่างระมัดระวัง มีการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้    ทุก
กิจกรรมนักศึกษาทุกกลุ่มมีการปรับตนเองในทุกพฤติกรรมเพื่อค้นหาแนวคิดในการ
แก้ปัญหา ให้ความสนใจและตั้งใจในการค้นหาค าตอบอย่างเต็มที่ มาเรียนตรงเวลา แม้ว่า
จะหมดเวลาเรียนและเป็นช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันก็มิได้สนใจ เพราะต้องการ
เรียนรู้จากแนวคิดของกลุ่มอื่น หรือการตั้งประเด็นซักถาม การเสนอแนวคิดเพิ่มเติม การให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้วิธีการมีความสมบูรณ์มากขึ้น กลุ่มท่ีสามารถน าเสนอแนวคิดที่ต่างจาก
กลุ่มเพื่อนจะภูมิใจมาก เพราะได้เสียสละเวลาในการค้นหาค าตอบอย่างจริงจัง   การคิด
นอกกรอบท าให้มีลู่ทางในการแก้ปัญหา สรุปโดยรวมคือ พฤติกรรมการอ่าน วิเคราะห์ 
ส ารวจ การน าไปใช้ และตรวจสอบ เป็นร้อยละ 100, 100, 100, 100 และ 100 ตามล าดับ 

ผลสรุปโดยรวมจากการแก้ปัญหาท้ังสามช่วง พบว่า ทุกกิจกรรม  นักศึกษาทุกกลุ่ม
ได้ค้นหาแนวคิดในการแก้ปัญหา มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมุมมองในการเรียนรู้ดังน้ี  

 จากสามช่วงกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการอ่าน จากอ่านน้อยครั้ง
แล้วลงข้อสรุปเปลี่ยนเป็นมีการอ่านทบทวนหลายๆเท่ียวเพื่อระบุต าแหน่งปัญหา 

 จากสามช่วงกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการวิเคราะห์ ใช้มุมมองต่างๆ
มาระบุแนวทางการแก้ปัญหาให้มีความหลากหลาย ภายใต้การสื่อสาร การพิสูจน์และให้
เหตุผล การน าเสนอ 

 จากสามช่วงกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการส ารวจ ใช้ความ
ระมัดระวังในการส ารวจ การเปรียบ การตีความ อาศัยประสบการณ์จริงของนักศึกษามา
เป็นมุมมองในการส ารวจปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 

 จากสามช่วงกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการน าไปใช้  นักศึกษาใช้
ความรู้ที่มีอยู่ ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันมาเชื่อมโยงกับปัญหา เพื่อให้ได้แนวทางใน
การแก้ปัญหาและได้เรียนรู้ในแง่มุมท่ีกว้างขวางไปจากเดิม 

 จากสามช่วงกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการตรวจสอบ มีตรวจสอบ
ทั้งตนเองและกลุ่มเพื่อน 

จากชั้นเรียนแบบใหม่ นักศึกษาได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า “ตนเอง
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สามารถเรียนรู้ได้จากวิธีการสอนที่อาจารย์ผู้สอนไม่ได้สอนด้วยวิธีการบอก บรรยายเหมือน
ที่เคยเรียนมา ในบางกิจกรรมสามารถค้นพบวิธีการหากฎ หรือสูตรที่เคยรู้จัก แต่ไม่เคย
ค้นหาที่มาของกฎ สูตรดังกล่าว รู้แต่น ามาใช้เพื่อค านวณหาค าตอบเท่านั้น” 

 วัตถุประสงค์เฉพาะข้อ3. ศึกษาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตรศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ในช่วง
การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม และแต่ละช่วง
กิจกรรม โดยนับจ านวนแนวคิดที่เป็นการแก้ปัญหาที่น าเสนอหน้าชั้นเรียนท้ายคาบเรียนใน
แต่ละกิจกรรม ค าตอบเหมือนกันนับเป็นหนึ่งวิธี ปรากฏผล ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ‟ 9 มี 3, 1, 3, 
5, 6, 4, 7, 9, และ7 แนวคิดที่ต่างกันตามล าดับ 

ดังนั้นจะพบว่าความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาในรายวิชานี้  โดยพิจารณาจ านวน
แนวคิดที่ได้ในการแก้ปัญหาแสดงแนวโน้มในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เกิดจากความต้องการที่
จะใช้แนวคิดของสมาชิกในกลุ่มให้เต็มศักยภาพเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงท ากิจกรรม
ช่วงแรก ดังกราฟแสดงจ านวนแนวคิดที่ได้จากการแก้ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสรุปโดยรวมจากการแก้ปัญหาทั้งสามช่วง พบว่า กิจกรรมทั้งหมดนั้นนักศึกษา
ได้ยอมรับในการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหา มีการปรับเปลี่ยนตนเองทั้งในการคิดเพื่อค้นหา
วิธีการ และพัฒนาแนวคิดให้กว้างขึ้นจนสามารถสร้างวิธีการที่ตนเองไม่เคยคิดได้เช่นนี้มา
ก่อน จ านวนแนวคิดมากขึ้น เกิดความเข้าใจคณิตศาสตร์ในแง่มุมที่ต่างจากแบบเดิมๆ  การ
เข้าร่วมท ากิจกรรมของสมาชิกเป็นไปอย่างพอใจและเต็มที่กับภาระงาน  มีความท้าทาย 
ความสนุกในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหา การกล้าคิด กล้าน าเสนอแนวคิด ท าให้เกิด
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แนวทางที่จะได้ค าตอบแตกต่างไปจากวิธีที่คิดได้ก่อน และการระดมแนวคิด แนวทางของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม การอภิปราย การตรวจสอบ การวางแผน การอ่าน การส ารวจ ท า
บ่อยครั้งมากขึ้นจะท าให้ได้ผลงานท่ีมีความรัดกุม และเห็นช่องทางใหม่ด้วย 
 

4.2 ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
4.2.1 ข้อค้นพบที่ได้จากการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิด  (open-ended problem) 

ตามกรอบวิธีการแบบปลายเปิด (The open-ended approach) เป็นปัญหาที่ให้นักศึกษา
ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของตนเอง โดยค่อยๆ
เรียนรู้จากตนเองและกลุ่มในช่วงการแก้ปัญหา น าเสนอผลงาน และการสะท้อนผลการ
เรียนรู้ท่ีได้รับในแต่ละกิจกรรม 

4.2.2 บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนสามารถแสดงและเปรียบเทียบได้ชัดเจนว่าใน
กิจกรรมที่ 1-3 ครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แต่ในกิจกรรมที่ 4-6 ครูลดบทบาทอย่างมากให้
ผู้เรียนแสดงแนวคิด วิธีการแก้ปัญหา และกิจกรรมที่ 7-9 ผู้เรียนเริ่มแสดงแนวคิดที่
สร้างสรรค์ด้วยตนเองอย่างชัดเจน 

4.2.3 มุมมองของนักศึกษาและผู้สอน ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) ในประเด็นต่างๆ มีดังน้ี 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแบบเปิด เป็น
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการแก้ปัญหา การอภิปรายซักถาม 
หรือสร้างข้อโต้แย้ง การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของ
ผู้อื่น  2. ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด  นักศึกษารู้สึกประหลาดใจ 
เพราะรู้สึกเหมือนไม่ได้เรียน หลังจากได้ท ากิจกรรม พบว่าสามารถท าได้ตามความรู้ความ
เข้าใจที่มีอยู่ มีการพิจารณาในประเด็นต่างๆ มีการอภิปรายในกลุ่ม มีความรู้สึกสนุกกับการ
ได้เป็นผู้แก้ปัญหา ชอบเพราะไม่เคยท ากิจกรรมแบบนี้มาก่อน รู้สึกว่าท้าทายความสามารถ 
และรู้สึกดีในช่วงการน าเสนอผลงานเพราะได้รับฟังแนวคิดของเพื่อนกลุ่มอื่น ส าหรับการ
เป็นผู้สังเกต นักศึกษามีความรู้สึกว่าเห็นวิธีคิดของเพื่อนที่ละเอียดมากขึ้น  ท าให้เกิดการ
ปรับและเรียนรู้อย่างระมัดระวัง  

4.2.4 ข้อเสนอแนะ:  (1) จากข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ วิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ควรจะเป็นฐาน (Platform) ทาง
การศึกษาของครูคณิตศาสตร์ (2) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมชั้นเรียนในประเทศไทย มี
พื้นที่ที่จะศึกษาได้อีกมากมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงความเชื่อของครู ระบบความเชื่อของ
นักเรียนในชั้นเรียนท่ีใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
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นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
ของประเทศกลุ่มอาเซียนบวกสาม:   กรณีประเทศญ่ีปุ่น 

Policies and Strategies for the Promotion of Foreign Language Instruction of 
ASEAN+3 Countries:  The Case Study of Japan 

ฉนัทนา จนัทร์บรรจง1 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยันี ้เป็นสว่นหนึง่ของโครงการศกึษาเปรียบเทียบนโยบายและยทุธศาสตร์ใน
การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของประเทศในกลุ่มอาเซียนบวกสาม เน้น
เฉพาะกรณีประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ด าเนินการตามกรอบการตกลงของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือวิเคราะห์บริบทและปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบายการ
สง่เสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์นโยบายและยทุธศาสตร์การส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านและศึกษาอุปสรรคและเง่ือนไข
ความส าเร็จในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของประเทศญ่ีปุ่ น ใ น
ปัจจุบัน ระเบียบวิธีวิจัย เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์เอกสาร การ
สมัภาษณ์ และการประชมุสมัมนากบัผู้ทรงคณุวฒุิ 

ผลการวิจยั พบว่า บริบทและปัจจยัที่สง่ผลต่อนโยบายและยทุธศาสตร์การส่งเสริม
การเรียนการ สอนภาษาต่างประเทศของญ่ีปุ่ น คือ สภาพภมูิประเทศที่เป็นเกาะและความ
เป็นเอกภาพด้านเชือ้ชาติ อดุมการณ์แบบชาตินิยม ความยากของภาษาญ่ีปุ่ นซึง่เป็นภาษา
ประจ าชาติ การมีระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐานที่ใช้หลกัสตูรเดียวกันทัง้ประเทศ และนโยบาย
เศรษฐกิจท่ีพึง่พาฐานการผลติในต่างประเทศ ซึง่ส่งผลให้นโยบายการส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ด้านหลกัสตูร   คือไม่สอนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดบัประถมศึกษา 
แต่ใช้  “กิจกรรมภาษาต่างประเทศ” ในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5-6 การสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับนัน้ เร่ิมในมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเน้นภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และลดความยากของเนือ้หา แต่ให้เพิ่มจ านวนค าศพัท์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนั
มากขึน้ สว่นในระดบัอดุมศกึษา ให้เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือแข่งขนั
ทางเศรษฐกิจ นโยบายด้านวิธีสอนในชัน้ประถมและมธัยม ให้เน้นวิธีสอนที่หลากหลายและ
ปฏิบัติการภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือฝึกทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษาที่ถูก
หลกัการและสถานการณ์ แต่นโยบายด้านวิธีสอนในระดับอุดมศึกษาไม่ชัดเจน นโยบาย
ด้านการวดัและประเมินผลระดบัมธัยมต้นและปลายให้ใช้วิธีที่หลากหลาย วดัทัง้ทกัษะการ

                                                   
1 รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ฟัง พูด อ่าน เขียน และให้วดัทกัษะการฟังภาษาอังกฤษในการสอบเข้ามหาวิทยาลยัด้วย 
นโยบายด้านครู ให้ปรับปรุงระบบใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ต่ออายทุกุ 10 ปี  ให้
ฝึกอบรมครูเป็นพิเศษถ้าครูมีความสามารถไม่เหมาะสม ให้รับครูต่างชาติมาเป็นครูผู้ช่วย
สอนภาษาองักฤษ นโยบายด้านสื่อ อปุกรณ์และ ICT เพ่ือการศึกษา ให้ใช้ CD และ DVD 
ฝึกเด็กประถมให้ฟังภาษาองักฤษ  ให้เชิญเจ้าของภาษามาช่วยสอนการออกเสียงและการ
พดู ในระดบัมธัยมต้นให้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษ นอกจากนี ้มียทุธศาสตร์ 7 
ประการ ในแผนปฏิบตัิการปลกูฝังความสามารถภาษาองักฤษของคนญ่ีปุ่ น ได้แก่ 1) การ
ปรับปรุงห้องเรียนเป็นขนาดเลก็ 2) การปรับปรุงความสามารถครูสอนภาษาองักฤษ 3) การ
ปรับปรุงแรงจูงใจ 4) การปรับปรุงระบบประเมินผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ 5) การ
สนับสนนุกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ 6) การปรับปรุงความสามารถการใช้ภาษาญ่ีปุ่ น
ของคนต่างชาติในญ่ีปุ่ น และ 7) การส่งเสริมการวิจยัการสอนภาษาองักฤษ ส่วนนโยบาย
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเพ่ือนบ้านในเอเชียและอาเซียน พบว่า ไม่เน้นอย่างชดัเจน   
แต่มีการสอนภาษาเพ่ือนบ้านในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันภาษาของเอกชน รวมทัง้
การสอนในรูปแบบการศกึษาตามอธัยาศยั  
 
ค ำหลัก  นโยบายและยทุธศาสตร์    การสง่เสริมภาษาตา่งประเทศ   ญ่ีปุ่ น      
 
1.  ความเป็นมาของการวจิัย 
 ญ่ีปุ่ นเป็นสมาชิกของกลุม่อาเซียนบวกสาม เช่นเดียวกับ จีน และเกาหลีใต้  เร่ิมมา
จากการประชุมร่วมกับกลุ่มอาเซียน ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย   เม่ือเดือน
ธันวาคม  พ.ศ.4520 ต่อมา เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 4554  ได้รับรองแผนปฏิบัติการด้าน
การศกึษาของอาเซียนบวกสาม ซึง่มุ่งจะร่วมมือกันทางการศึกษาเพ่ือสร้างประชาคมเอเชีย
ตะวนัออก (การศกึษา: การสร้างประชาคมอาเซียน 2558: 25 -27) กลุม่ประเทศอาเซียน ได้
ตกลงกันที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการท างานร่วมกัน เน่ืองจากมีความ
หลากหลายด้านภาษา และหลายประเทศพยายามยกระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษโดยให้นักเรียนเร่ิมเรียนภาษาอังกฤษตัง้แต่ประถมศึกษาปีที่ 1 แม้จะถูก
วิจารณ์จากนกัภาษาศาสตร์บางคนว่าอาจส่งผลต่อการออกกลางคนัของเด็ก (Kirkpatrick. 
2010, หน้า 4-6) ประเทศญ่ีปุ่ นซึง่เป็นพนัธมิตรกบัอาเซียน   มีภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาแม่และ
ภาษาประจ าชาติ  ซึง่มีความยากมาก   หลกัสตูรประถมศึกษาของญ่ีปุ่ นในอดีตจึงไม่สอน
ภาษาต่างประเทศ แต่ในปี ค.ศ. 4002  ได้น า “กิจกรรมภาษาต่างประเทศ” เข้ามาใน
โครงสร้างหลกัสตูรประถมศึกษาเป็นครัง้แรก เน้นภาษาองักฤษ และจดัในชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 5-6 (ฉนัทนา จนัทร์บรรจง, 2553) 
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การศกึษานโยบายและยทุธศาสตร์การสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ของญ่ีปุ่ นนี ้ เป็นตามกรอบการตกลงของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต้องการจะเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
บวกสาม 

 
2.  วัตถุประสงค์เฉพาะของการวจิัย   
 งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศของญ่ีปุ่ นในปัจจบุนั ตามประเด็นต่อไปนี ้

4.2  บ ริบทและปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบายการส่งเ ส ริมการเ รียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

2.2 นโยบายและยทุธศาสตร์การสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่เก่ียวกับ
หลกัสตูร วิธีสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ครู สื่อ อปุกรณ์และ ICT เพ่ือการศกึษา 

2.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเพ่ือนบ้าน ที่
เก่ียวกับหลกัสตูร วิธีสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครู สื่อ อุปกรณ์และ ICT เพ่ือ
การศกึษา      
             2.4 อุปสรรคและเง่ือนไขของความส าเร็จในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษและภาษาเพ่ือนบ้าน 
 
3.  ขอบเขตและระเบียบวธีิวจิัย 

เป็นการด าเนินงานวิจยัตามข้อก าหนดลกัษณะโครงการ  (Terms of Reference) 
ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ท าการวิจัยระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 
พฤษภาคม 2555 (Qualitative Research) เน้นการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒุิ และการประชมุสมัมนากับผู้ทรงคณุวฒุิที่ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา
จดัขึน้  

 
4.  บริบทและปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบาย 

4.1 สภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะและความเป็นเอกภาพทางเชือ้ชาติ ท าให้มี
นโยบายสง่เสริมภาษาต่างประเทศมากขึน้เพ่ือให้ทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวฒัน์ 

เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ นเป็นหมู่เกาะ มีจ านวนมากกว่า 3,000 เกาะ ตัง้อยู่นอกขอบ
ทวีปเอเชีย  และพืน้ที่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภเูขา ผู้คนส่วนใหญ่อาศยัอยู่บริเวณชายฝ่ัง
อย่างหนาแน่น ขณะที่มีชาวต่าง ชาติเข้าไปอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 1.2 
ของประชากรเทา่นัน้  ชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ ได้แก่ ชาวเกาหลี  จีน  บราซิล ฟิลิปปินส์ และ
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สว่นมากก็อาศยัอยู่ตามเมืองใหญ่    ประชากรของญ่ีปุ่ นจงึมีความเป็นเอกภาพทางเชือ้ชาติ
สงู (วิกิพีเดีย. สารานกุรมเสรี. สืบค้น 9 ธันวาคม 2553) สภาพดงักล่าว เป็นปัจจยัส าคญัที่
ท าให้รัฐบาลญ่ีปุ่ นในปัจจบุัน มีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นในกลุ่มชาว 
ต่างชาติ   แต่ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากขึน้ในระบบ
การศึกษา  เพราะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศและโลกไร้พรมแดน 

4.2 ความยากของภาษาญ่ีปุ่ นและความรู้สกึชาตินิยม ท าให้นโยบายรัฐมุ่งให้เด็ก
ช านาญภาษาญ่ีปุ่ น ก่อนให้เร่ิมเรียนภาษาต่างประเทศ 

เน่ืองจากมีอุดมการณ์ชาตินิยมเป็นพืน้ฐานของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  และ
ภาษาญ่ีปุ่ นมีความยากในระดบัมาก  ทัง้ส าหรับชาวญ่ีปุ่ นเองและส าหรับชาวต่างชาติ เด็ก
ญ่ีปุ่ นจึงต้องใช้เวลาหลายปีเพ่ือที่จะเรียนรู้ทัง้วิธีอ่าน เขียน และท าความเข้าใจกับรูปแบบ
ของไวยากรณ์และส านวนที่ถกูต้อง อาทิ การผนัค า กริยา การใช้ค าสภุาพซึ่งมีหลายระดับ
ตามสถานภาพที่ต่างกนัระหว่างผู้พดูกบัผู้ ฟัง การเขียนตวัอกัษรทัง้ 3 แบบ ในประโยคหนึ่งๆ 
คือ ฮิระงานะ คะตะกานะ และคันจิ (hiragana, katakana, kanji) ท าให้การเร่ิมเรียน
ภาษาต่างประเทศของเด็กญ่ีปุ่ นต้องเร่ิมช้า ไม่ได้ให้เร่ิมตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษาปีที่  1 เหมือน
ในบางประเทศที่อยู่ในกลุม่อาเซียนและเคยเป็นอาณานิคมขององักฤษมาก่อน 

4.3 ระบบการศึกษาขัน้พืน้ฐานใช้หลกัสตูรแห่งชาติเป็นแกนกลาง ท าให้ยากที่
โรงเรียนจะสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นส่ือ   
                 การศึกษาขัน้พืน้ฐานของญ่ีปุ่ น  เป็นการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตัง้แต่ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมธัยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นการศึกษา
หลงัภาคบงัคบั การศกึษาขัน้พืน้ฐานใช้หลักสตูรแกนกลางที่เรียกว่า The Course of Study 
ซึง่ก าหนดให้ทกุโรงเรียนต้องเรียนเหมือนกัน และวตัถุประสงค์ เนือ้หา เวลาเรียน แนวการ
จดัการเรียนการสอนและการวดัผล ถกูก าหนดไว้อย่างชดัเจน โรงเรียนเอกชนที่สอนโดยใช้
หลกัสตูรภาษาต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในญ่ีปุ่ นจงึมีจ านวนน้อย 

4.4 นโยบายเศรษฐกิจที่พึ่งพาฐานการผลิตภายนอกประเทศ   มีผลต่อนโยบาย
ทางการศกึษา 

ญ่ีปุ่ นสามารถฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วหลงัสงครามโลกครัง้ที่สองเพราะ
ปัจจัยหลายอย่าง   เช่น  การแทรกแซงของรัฐบาล    แรงงานราคาถูกและมีคุณภาพ   อัตรา
การออมสูงและการลงทุนสูง   แต่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 40 ญ่ีปุ่ นประสบปัญหา
ค่าเงินเยนแข็งตัว  บริษัทญ่ีปุ่ นจึงต้องย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศจ านวนมาก เช่น 
อุตสาหกรรมรถยนต์  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองจักร เหล็กกล้า เรือ สารเคมี  ฯลฯ 
(สารานกุรมออนไลน์. วิกิพีเดีย. สืบค้น 25 ธันวาคม 2554) ศิริพร วัชชวัลคุ และเอกสิทธ์ิ 
หนนุภกัดี (2550) พบว่า ญ่ีปุ่ นมีกฎหมายส าคญัในการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2


เอกสารหลงัการประชมุวิชาการระดบัชาติ 

สมาคมญ่ีปุ่ นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที ่7 
 

59 

คือ Basic Law on Food,   Agriculture and Rural Areas (1999) และสนบัสนนุภาคชนบท 
รวมทัง้ประกาศใช้แผนการสนับสนุนการปฏิรูปภาคเกษตรระยะยาว เรียกว่า The New 
Basic Plan for Food, Agriculture and Rural Areas (2005)   ซึง่สนบัสนนุการส่งออก
สนิค้าเกษตรและอาหาร   โดยท าข้อตกลงความร่วมมือภาคเกษตรกับประเทศอ่ืน ๆ  รวมทัง้
ประเทศไทย นโยบายพึ่งพาการผลิตโดยฐานการผลิตนอกประเทศนี ้ส่งผลถึงนโยบาย
การศกึษาและการสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศด้วย 
 
5.  นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ผลการวิเคราะห์เอกสารหลายเร่ือง แสดงว่า ญ่ีปุ่ นมีเหตุผล 3 ประการ ในการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประการแรกคือ เด็กญ่ีปุ่ นในศตวรรษที่ 21 ต้อง
สามารถสื่อสารเป็นภาษาองักฤษได้ในฐานะเป็นภาษาที่ใช้ร่วมกันในนานาประเทศ ประการ
ที่สอง ความสามารถในภาษาองักฤษมีความส าคญัในฐานะเป็นเคร่ืองมือเช่ือมโยงประเทศ
ญ่ีปุ่ นกับประเทศอ่ืน  ๆ ในโลก ท าให้ได้รับความเข้าใจและความไว้เนือ้เช่ือใจจากทัว่โลก    
เพิ่มความสามารถในการปรากฏตัวท่ามกลางประเทศต่าง ๆ และพัฒนาประเทศญ่ีปุ่ นให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้ ประการที่สาม การที่คนญ่ีปุ่ นจ านวนมากมีความสามารถไม่เพียงพอ
ในภาษาอังกฤษ   ท าให้มีข้อจ ากัดในการแลกเปลี่ยนกับต่างชาติ และแนวคิดของ
ชาวต่างชาติไม่ได้ถกูน ามาประเมินอย่างเหมาะสมในเอกสารช่ือ  (“Japan's Goals in the 
21st Century. The Frontier Within: Individual Empowerment and Better 
Governance in the New Millennium” และ  “Action Plan to Cultivate Japanese with 
English Abilities”) 

ยุทธศาสตร์ 7 ประการ ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษของชาวญ่ีปุ่ น ประกอบด้วย ยทุธศาสตร์การปรับปรุงห้องเรียนภาษาองักฤษ 
ยุทธศาสตร์การปรับปรุงความสามารถครูสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาระบบการสอน  
ยุทธศาสตร์ปรับปรุงแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบ
ประเมินผลเพ่ือคดัเลือกเข้าเรียนต่อในโรงเรียนและมหาวิทยาลยั ยทุธศาสตร์การสนบัสนนุ
กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา ยุทธศาสตร์การปรับปรุงความ 
สามารถในการใช้ภาษาญ่ีปุ่ น และยทุธศาสตร์การสง่เสริมการวิจยัการสอนภาษาองักฤษใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลยั  ซึ่งส่งผลให้มีการปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา เม่ือปี ค.ศ. 2008 – 2009 และปี ค.ศ. 2011 เม่ือวิเคราะห์นโยบายและ
ยทุธศาสตร์เหล่านี ้  จ าแนกด้านหลกัสตูร วิธีสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ครู สื่อ 
อปุกรณ์และ ICT เพ่ือการศกึษาภาษาองักฤษ พบว่า 

5.1 นโยบายและยทุธศาสตร์ด้านหลกัสตูร  ก าหนดให้สอนเฉพาะภาษาประจ าชาติ 
(ภาษาญ่ีปุ่ น) ในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และให้ใช้ “กิจกรรมภาษาต่างประเทศ”  เป็น
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กิจกรรมบงัคบัในชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 – 6 ซึง่ในการปรับปรุงหลกัสตูรครัง้ลา่สดุเม่ือปี ค.ศ. 
2011 กิจกรรมภาษาต่างประเทศมีความเป็นระบบที่ชดัเจนมากขึน้   คือ ให้ใช้กิจกรรมที่ปู
พืน้ฐานความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ พฒันาความเข้าใจภาษาและวฒันธรรม
ของประเทศเจ้าของภาษาองักฤษโดยผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ  และสร้างความคุ้นเคย  กับ
เสียงและการใช้ภาษา ส่วน “รายวิชาภาษาต่างประเทศ”  เป็นรายวิชาบงัคบัตามหลกัสตูร
ระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น  เหมือนที่ท ามาตัง้แต่หลังสงครามโลกครัง้ที่สอง เน้น
ภาษาองักฤษเป็นหลกั แต่เพิ่มจ านวนชัว่โมงเรียนวิชาภาษาต่างประเทศอีกร้อยละ 10  ใน
การปรับปรุงหลกัสตูรครัง้ล่าสดุ เม่ือในปี ค.ศ. 2011 ส่วนในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ให้เรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศเป็นวิชาบงัคบัเลือก (Chapter 4 Foreign Language 
Activities)  การปรับปรุงหลกัสตูรในสว่นท่ีเก่ียวกบัภาษาต่างประเทศ เน้นปรับปรุงการเรียน
การสอนภาษาองักฤษมากที่สดุ เพราะจ าเป็นต้องปฏิรูปให้ประชาชนญ่ีปุ่ นก้าวสู่ความเป็น
เลศิในระดบัโลก เช่ียวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความรู้ภาษาองักฤษในระดบัใช้งาน
ได้จริงในการสื่อสารกับนานาชาติ      และอาจให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการภาษาที่
สองด้วยในระยะยาว (Hashimoto, 2004)   

5.2  นโยบายและยทุธศาสตร์ด้านวิธีสอน    ในระดบัประถมศึกษา มีนโยบายให้ใช้
กิจกรรมภาษาต่างประเทศ  ซึง่จ าแนกวิธีสอนเป็นสองสว่น  คือ   การสอนเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียน
สามารถสื่อสารด้วยภาษา ต่างประเทศ   และ การสอนให้เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเชิง
เปรียบเทียบ    ยุทธศาสตร์ส าหรับการสอน ให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ คือ 
2 ( ) ท าให้ได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ  (2) ให้
ปฏิบตัิการฟังและพดูภาษาต่างประเทศ (3) ให้เรียนรู้ค ากริยาที่ส าคญั ๆ ส าหรับการสื่อสาร    
สว่นยทุธศาสตร์ส าหรับการสอนให้เข้าใจภาษาและวฒันธรรมเชิงเปรียบเทียบ คือ (1) สอน
เร่ืองความคล้ายและความต่างของเสียงและจังหวะการออกเสียงโดยเปรียบเทียบกับ
ภาษาญ่ีปุ่ น และให้ตระหนักถึงความน่าสนใจและความร ่ารวยของภาษา (2)  ให้เรียนรู้
ความแตกต่างของวิถีชีวิต  ประเพณี และเทศกาลส าคญัของญ่ีปุ่ นและของต่างประเทศ โดย
ตระหนกัถึงวิถีชีวิตและวิธีคิดที่ต่างกนั และ  (3) ให้ได้รับประสบการณ์ในการสื่อสารกับผู้คน
ในวฒันธรรมต่าง ๆ และให้มีโอกาสได้เข้าใจวฒันธรรมเหล่านัน้ลกึซึง้มากขึน้ (Chapter 4 
Foreign Language Activities)  
                ยุทธศาสตร์ด้านวิธีสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  (2011) เช่น ในการ
ออกแบบการสอนและการท าให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หา ให้ใช้สถานการณ์ใกล้ตวันกัเรียนและ
สถานการณ์ในชุมชนท้องถ่ินเป็นพืน้ฐาน   การสอนสาระส าคัญของภาษา (Language 
Elements) ให้สอนจากง่ายไปหายาก ในลกัษณะที่เรียกว่าก้าวขึน้ไปทีละขัน้ (stepwise 
fashion)    การสอนออกเสียง ให้ใช้กิจกรรมการฝึกออกเสียงเพ่ือฝึกเสียงที่ต่างจากเสียงใน
ภาษาญ่ีปุ่ น  และใช้สัญลักษณ์เสียงช่วยเสริมถ้าจ าเป็น  และสอนให้เขียนแบบตัวโค้ง 
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(cursive writing)  การสอนกลุม่ค าและส านวนต่าง ๆ ให้เลือกสอนเร่ืองท่ีน าไปใช้จริงเพ่ือให้
จ าได้ขึน้ใจ  สอนให้ใช้ประโยชน์จากพจนานกุรม และใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่ายการสื่อสาร   
และสื่อการสอนต่าง ๆ ช่วยให้สื่อสารกบัเจ้าของภาษาองักฤษ ตลอดจนใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
ท างานคู่กับเพ่ือน (incorporating pair work) การท างานกลุ่ม (group work) และวิธีอ่ืน ๆ 
ที่เหมาะสม 

5.3 นโยบายและยทุธศาสตร์ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
มีนโยบายให้วดัและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษแบบหลากหลายวิธี 

โดยวัดความสามารถในการปฏิบตัิจริง ในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน  และให้สอบวัด
ความสามารถในการฟังภาษาองักฤษในการสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลยั  ซึง่แต่เดิมสอบ
เฉพาะการอ่านและความรู้ เ ร่ืองไวยากรณ์  ใช้ยุทธศาสตร์การก าหนดเป้าหมาย
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  โดยให้ผู้ จบมัธยมศึกษาตอนต้น  สามารถใช้
ภาษาองักฤษในระดบัต้น เพ่ือทกัทาย สนทนาโต้ตอบ สื่อสารในชีวิตประจ าวนั และผ่านการ
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน  (STEP) ได้อย่างต ่า ระดับ 3 ส่วน
นกัเรียนที่จะจบมัธยม ศึกษาตอนปลาย ให้สามารถสื่อสารเป็นภาษาองักฤษอย่างปกติใน
เร่ืองเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั และสอบได้คะแนนก่อนระดบั 2 (pre-second level) นกัศึกษา
ที่จะจบปริญญาตรี ให้สามารถใช้ภาษาองักฤษในการท างานตามสาขาวิชาที่เรียนจบ  

5.4 นโยบายและยทุธศาสตร์ด้านครูผู้สอน 
เม่ือเดือนเมษายน ค.ศ .2008 กระทรวงศึกษาธิการฯของญ่ีปุ่ น ได้ก าหนดให้

ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาของจงัหวัดต่าง ๆ และหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจในการจ้างครู 
ต้องฝึกอบรมครูเป็นกรณีพิเศษ ถ้าพบว่าครูคนใดมีความสามารถไม่เหมาะสม ต่อมา เม่ือ
เดือนมีนาคม ค.ศ.2009  ได้มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพครูโดยให้ปรับปรุงระบบ
ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทุก 10 ปี มียุทธศาสตร์การ
ปรับปรุงความสามารถครูสอนภาษาองักฤษ  คือ 1) ให้มีทกัษะภาษาองักฤษ โดยมีคะแนน
เฉลี่ย   ก่อนระดบั 1 (STEP pre-first level)  หรือ TOEFL 550  หรือ TOEIC  730 เป็นอย่าง
น้อย และต้องสามารถสอนให้นกัเรียนสื่อสารเป็นภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรม   2) ส่งเสริม
ครูผู้น าการสอนภาษาอังกฤษในชุมชนท้องถ่ิน  เพ่ือที่จะปรับปรุงความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษในชมุชนนัน้ 3)  ให้มีครูเจ้าของภาษาเข้าไปสอนหรือร่วมสอนในชัน้เรียนวิชา
ภาษาองักฤษ   ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สปัดาห์ละ อย่างน้อย 1 ครัง้ และ  
4)  ให้เชิญบคุคลทัว่ไปในชมุชน ซึง่มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ  มาร่วมสอนหรือ
ร่วมกิจกรรมการใช้ภาษาองักฤษของนกัเรียน 

5.5 นโยบายด้านสื่อ อปุกรณ์และ ICT   เพ่ือการศกึษา 
มีนโยบาย คือ ในระดับประถมศึกษาให้ใช้สื่อเสียง เช่น CD และ DVD 
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ประกอบการฝึกฟังและเชิญเจ้าของภาษามาช่วยสอนการออกเสียง และการพูด และใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นให้ใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร มาช่วยในการจดัการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษ  รวมทัง้สื่อการสอนที่ครูสร้างขึน้ให้เหมาะสมกับพฒันาการและ
ความสนใจของผู้ เรียน  (Murata, et.al. 2010: pp. 561-563) ส่วนยทุธศาสตร์ในการน าสื่อ 
อปุกรณ์ และ ICT มาใช้เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ขึน้อยู่กับครูแต่ละคน
และสถานศกึษาแต่ละแหง่ 
  
6.  นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้าน 

6.1 นโยบายและยทุธศาสตร์ด้านหลกัสตูร   
มีนโยบายที่ไม่ชดัเจนในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเพ่ือนบ้านในอาเซียน

และในเอเชียตะวันออกซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนบวกสาม  ดังจะเห็นจากหลกัสตูร
ประถมศกึษาซึง่ให้จดั “กิจกรรมภาษาต่างประเทศ” ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 – 6 อธิบายว่าให้
เป็นกิจกรรมภาษาอังกฤษ (Eigo Katsudoo) และการจัดกิจกรรมภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่
ภาษาองักฤษ มีแต่เพียงในโรงเรียนนานาชาติซึง่มีผู้ ก่อตัง้เป็นชาติอ่ืน (Muruta. et.al. 2010, 
p.523) ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น วิชาภาษาต่างประเทศ คือ วิชาภาษาองักฤษ   และใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาบงัคบัเลือก 1 วิชา หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ส่วนใหญ่
ให้เลือกวิชาเรียนเฉพาะภาษาองักฤษ   แต่ในระดบัอดุมศึกษา มีมหาวิทยาลยัของรัฐที่สอน
ภาษาต่างประเทศ   ซึง่มีช่ือเสียงมานาน คือ Tokyo University of Foreign Languages มี
จดุเร่ิมต้นจากสถาบนัวิจยัเอกสารต่างประเทศในยคุโทกุกาวะ   ก่อตัง้เม่ือปี ค.ศ. 2251  และ
เม่ือปี ค.ศ.1999 ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยั   ปัจจุบนัมี 26 ภาควิชา สอนหลายภาษา 
รวมทัง้ภาษาจีน เกาหลี มองโกเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปิโน  ไทย ลาว เวียดนาม เขมร 
พม่า  นอกจากนี ้Osaka University of Foreign Studies (ช่ือย่อ  OUFS)  ตัง้ขึน้เม่ือปี ค.ศ.
1921 ในปัจจบุนัเปิดสอน 25 ภาษา เป็นวิชาเอก และสอนภาษาโบราณ 16 ภาษาเป็นวิชา
โท  เม่ือเดือนตลุาคม ค.ศ.2007  ได้รวมเข้าไปอยู่ใน  School of Foreign Studies หรือ SFS 
ของมหาวิทยาลยัโอซากา สว่นสถาบนัภาษาของเอกชนซึง่มีจ านวนมาก ได้รวมตวักันจดัตัง้
สมาคมเพ่ือการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Japan Association for the 
Promotion of Foreign Language Education เรียกย่อ  JAPFLE) ในปี ค.ศ.1991 ต่อมาใน
ปี ค.ศ.2003 ได้รับอนญุาตจากกองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้าง
สิง่แวดล้อมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศใน
ญ่ีปุ่ นแบบตลอดชีวิต     ในเชิงยทุธศาสตร์ พบว่า  หลกัสตูรภาษาเพ่ือนบ้านนัน้ ให้จัดสอน
ในระดับอุดมศึกษา โดยเน้นภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ภาษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการท างาน  
และทักษะภาษาเพ่ือวิชาการ   มีสถาบันภาษาของเอกชนแบบนอกระบบ และระบบ
การศึกษาทางไกลของสถานีวิทยแุละโทรทศัน์  NHK จดัการเรียนการสอนภาษาเพ่ือนบ้าน 
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คือ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี  
6.2 นโยบายและยทุธศาสตร์ด้านวิธีสอน 
จากการสงัเกต และการสมัภาษณ์ Miss Sanae Ueda  เจ้าของสถาบนัการศึกษา

ทางเลือก ช่ือ Let’s Gakuen ในกรุงโตเกียว  พบว่า   วิธีสอนภาษาต่างประเทศในญ่ีปุ่ น
โดยทัว่ไป    จะเน้นวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร แบบธรรมชาติ (direct approach หรือ 
natural approach) ในระดบัต้น  (Beginners)  เน้นค าศพัท์ที่เช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวนั 
เม่ือเลื่อนขึน้ไปในระดบักลาง  จะค่อย ๆ เพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านไวยากรณ์และค าศพัท์
ที่ซบัซ้อนมากขึน้  เน้นความสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ 
นิทานหรือเร่ืองเล่า ระบบการศึกษา สภาพสงัคมหรือเศรษฐกิจของประเทศเจ้าของภาษา  
แล้วจะยากขึน้และมีเนือ้หากว้างขึน้ในระดบัสงู    ทกัษะการอ่านและการเขียนจะเน้นมาก
ขึน้ในระดับสงู ส่วนทกัษะการแปลจะอยู่ในขัน้สงูมากกว่า  ยุทธศาสตร์การสอน มักจะใช้
การสอนแบบกลุ่มเล็ก และใช้วิธีสอนหลายวิธีผสมผสานกัน   เช่น  มีทัง้การสอนแบบ
ธรรมชาติ การแสดงบทบาทสมมติ  การสอนโดยเพลงหรือโดยการจดังานเทศกาลเพ่ือสร้าง
ความประทบัใจและความเข้าใจวฒันธรรม ฯลฯ และมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีสอนโดยสื่ออิเล็ก
โทรนิกส์มากขึน้ 

6.3 นโยบายและยทุธศาสตร์ด้านการวดัและประเมินผล 
  นโยบายและยุทธศาสตร์เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการสอนภาษาเพ่ือนบ้าน 
แม้จะไม่มีความชดัเจน แต่จากการสงัเกตพฤติกรรมการวดัและประเมินผลการสอนภาษา
ต่าง ๆ ในสถาบนัภาษาของญ่ีปุ่ น   พบว่า มีการประเมินตามสภาพจริง ผสมกับการทดสอบ
ความรู้ความสามารถในการฟัง พูดอ่าน เ ขี ยน ตามหลักสูตรที่ ไ ด้ก าหนดไว้โดย
สถาบนัการศกึษานัน้ ๆ  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้มกัจะด าเนินการโดยครูผู้สอน  แต่
อาจจะทดสอบความรู้ด้วยข้อสอบที่สถาบันการศึกษาก าหนด หรืออาจจะใช้ข้อสอบ
มาตรฐานของประเทศเจ้าของภาษา ถ้ามี 

6.4 นโยบายและยทุธศาสตร์ด้านครูผู้สอน 
เน่ืองจากการสอนภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านมกัจะด าเนินการโดยสถาบนัภาษา  

หรือโดยสถาบันอุดมศึกษา นโยบายและยุทธศาสตร์ในด้านนี ้จึงขึน้อยู่กับแต่ละสถาบัน  
แต่จากการสงัเกตของนกัวิจยั พบว่า มกัมีเจ้าของภาษาเป็นครูผู้สอน และต้องการใบรับรอง
คณุสมบตัิด้านการสอนภาษาดังกล่าวเป็นการเฉพาะ   เช่น   ข้อก าหนดเร่ืองการรับครูสอน
ภาษาต่างประเทศของสมาคมเพ่ือการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
(JAPFLE) ระบุความต้องการ 3 ประการ คือ จบอย่างต ่าระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
ใบอนญุาตการสอนภาษาต่างประเทศ (เฉพาะครูสอนภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาต่างประเทศ) 
และ ผ่านการฝึกอบรมวิธีสอนภาษาแม่ (เฉพาะครูชาวต่างชาติ) 

6.5 นโยบายและยทุธศาสตร์ด้านสื่อ อปุกรณ์ และ ICT เพ่ือการศกึษา  
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นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศเก่ียวกับด้านสื่อ อปุกรณ์ และ ICT เพ่ือการ
เรียนการสอนภาษาเพ่ือนบ้านของประเทศญ่ีปุ่ น ไม่ปรากฏว่ามีการประกาศอย่างชัดเจน 
แต่พบว่ า  มี ต า รา เ รี ยนและสื่ อการสอนภาษา เ พ่ื อน บ้ าน  ใน ร้ านหนังสื อของ
สถาบนัอดุมศกึษาที่จดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ    สว่นใหญ่เป็นต าราที่ผลิตโดย
คณาจารย์  และผลิตโดยส านักพิมพ์ต่าง ๆ ทัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศที่เป็นเจ้าของ
ภาษา   ส่วนสื่อประเภทรายการโทรทศัน์หรือวิทยุ พบว่า ผลิตโดยสถานีโทรทศัน์และวิทยุ
ของชาติ (Nippon Hoosoo Kyoku หรือ NHK) มีสื่อส าหรับการสอนภาษาเพ่ือนบ้าน ได้แก่ 
ภาษาจีน และภาษาเกาหลี 
 
7.  อุปสรรคและเงื่อนไขความส าเร็จในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 เม่ือเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 26 ประเทศ พบว่า ประเทศญ่ีปุ่ นมี
คะแนนสอบ TOEFL ต ่ากว่าประเทศอ่ืน ๆ (สถิติปี ค.ศ.1998 – 1999) แต่เม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนท างาน (EF Proficiency 
Test)  พบว่า คนท างานชาวญ่ีปุ่ นมีความรู้ความ สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ
ปานกลาง เป็นอนัดบั 14 ของ 44 ประเทศและอนัดบั 4 ของ 13 ประเทศในเอเชีย และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศไทย พบว่า คะแนน TOEFL ของชาวญ่ีปุ่ นมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าชาวไทย 
(คะแนน 498 : 502)   แต่คนท างานชาวญ่ีปุ่ นมีคะแนนเฉลี่ยภาษาองักฤษสงูกว่าคนท างาน
ที่เป็นชาวไทย  (คะแนนเฉลี่ย 54.17 : 39.41) สะท้อนว่าการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท างานในญ่ีปุ่ นน่าจะ มีประสทิธิผลสงูกว่าในประเทศไทย 
 ผลการวิ เคราะห์เอกสารต่าง ๆ     เ ก่ียวกับการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษในประเทศญ่ีปุ่ น พบว่า ญ่ีปุ่ นมีอปุสรรคส าคญั 4 ประการ ในการส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษ คือ  

1) ค่านิยมของผู้ เรียนและชาวญ่ีปุ่ นที่มีต่อภาษาอังกฤษ ตามความเห็นของ แมค
เวน (Mcveigh, 1989) คือ สงัคมญ่ีปุ่ นมีทัง้ความรักและความไม่ชอบภาษาองักฤษปะปน
กนั จดุอ่อนของการสอนภาษาต่างประเทศในญ่ีปุ่ นจงึมีสาเหตมุาจากปัญหาด้านแรงจงูใจ 

2) มีอปุสรรคจากความยากของภาษาญ่ีปุ่ นและความแตกต่างเชิงโครงสร้างจาก
ภาษาองักฤษ จึงจ าเป็นต้องจดัให้เรียนภาษาญ่ีปุ่ นประมาณ 1 ใน 3 ของเวลาเรียนระดบั
ประถมศึกษา ความแตกต่างทัง้ด้านตัวอักษร   ไวยากรณ์  และการออกเสียง ท าให้
ภาษาอังกฤษค่อนข้างยากส าหรับเด็กญ่ีปุ่ น  (ผลการสงัเกตของผู้ วิจัย, ประสบการณ์ใน
ประเทศญ่ีปุ่ นระหว่างปี ค.ศ.1981-1988) 

3) นโยบายชาตินิยมของผู้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัภาษาต่างประเทศ เป็นอปุสรรค
อีกอย่างหนึ่ง   ตามที่มีผู้ วิจารณ์ไว้ เช่น เรโกะ ฮะโตริ (Haroti, 2005) ใน   A Policy on 
Language Education in Japan: Beyond Nationalism and Linguicism   วิจารณ์ว่า  
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นโยบายการศึกษาภาษาประจ าชาติญ่ีปุ่ นมีสิ่งสะท้อนนโยบายชาตินิยมคือส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้คนต่างชาติเรียนภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาต่างประเทศและภาษาที่สอง   พฒันา
สมรรถนะการสื่อสารด้วยภาษาญ่ีปุ่ นในฐานะเป็นภาษาที่หนึ่งให้แก่ชาวต่างชาติที่อาศยัอยู่
ในประเทศญ่ีปุ่ น   พัฒนาสมรรถนะการสื่อสารของชาวญ่ีปุ่ นกับคนต่างชาติโดยเข้าใจ
วฒันธรรมของชาตินัน้ ๆ  และเปลี่ยนจากค ายืมจากภาษาองักฤษมาเป็นค าภาษาญ่ีปุ่ น 

4) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการสอนภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของ
ภาษา ซึง่เรียกย่อว่า JET Program ยงัไม่สงูเท่าที่ควร สิน้เปลืองค่าใช้จ่ายมาก และมีความ
ขดัแย้งมาก (Nunan. 2003) 

 
8.  อุปสรรคและเงื่อนไขความส าเร็จในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเพื่อน
บ้าน 
 อปุสรรคในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเพ่ือนบ้านของญ่ีปุ่ น  สามารถสรุป
ได้ดงัต่อไปนี ้

1) ไม่มีนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเพ่ือนบ้านอย่างเด่นชัด  วิชา
ภาษาต่างประเทศ ในหลักสูตรมัธยมศึกษา ล้วนเ ป็นเ ร่ืองภาษาอังกฤษทัง้สิ น้ 
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ    ระบุเพียงให้น าหลกัการและวิธีการส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ
มาประยกุต์ใช้ ท าให้โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี มี
อยู่เพียงร้อยละ 2 และสอนภาษาจีนเพียงร้อยละ 11 (Shek, 2010. and Murata et al. 
2010)      

2)  ค่านิยมชาวญ่ีปุ่ นไม่ส่งเสริมการเรียนภาษาเพ่ือนบ้านในเอเชีย ดงันัน้ แผนการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของรัฐบาลญ่ีปุ่ นและกระทรวงศึกษาธิการจึง
สะท้อนมุมมองว่าการพัฒนาตามแบบตะวันตกและอเมริกันเป็นความทันสมัยและเป็น
สากล ค่านิยมนีมี้มาตัง้แต่สมัยเมจิ   และเน้นมากขึน้เม่ือแพ้สงครามโลกครัง้ที่สอง 
นอกจากนี ้ชาวญ่ีปุ่ นยังคงมีความรู้สึกอยู่ลึก ๆ ว่าตนเหนือกว่าชาติเอเชียอ่ืน ๆ  (Hatori, 
2005) 
 
9.  การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

เม่ือเปรียบเทียบกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทย เห็นได้ว่ามีความ
แตกต่างกันหลายประการ และมีหลายเร่ืองที่อาจจะน ามาประยุกต์ใช้ได้  เช่น  ด้าน
หลกัสตูร นโยบายไม่สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาตอนต้น สอดคล้องกับแนว
การจัดการเรียนการสอนภาษาที่สอง ตามหลักภาษาศาสตร์   และสอดคล้องกับหลาย
ประเทศที่มีประชากรหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์   เช่น    ฟิลิปปินส์ ที่ให้นักเรียนซึ่งมีภาษา
แม่อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติ  เร่ิมเรียนโดยใช้ภาษาแม่  ในชัน้ประถมศึกษาปีตอนต้น   
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ควบคู่กบัการเรียนภาษาประจ าชาติ  แล้วค่อยเพิ่มภาษาองักฤษเข้าไปในหลกัสตูรทีละน้อย 
 นโยบายที่แตกต่างจากประเทศไทยอีกเร่ืองหนึ่ง คือ การลดความยากของเนือ้หา

และการเน้นการฝึกปฏิบตัิทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านวิธีสอนมีนโยบายคล้ายกับ
ประเทศไทย  ในหลกัสตูร  แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ส่วนด้านการ
วดัและประเมินผล มีนโยบายคล้ายกัน ส าหรับระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายซึง่
ให้วดัและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และครอบคลมุทัง้ทกัษะการฟัง พดู อ่านและ
เขียน แต่ระดบัอดุมศึกษา ประเทศไทยยงัไม่สอบวัดความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ
ในการสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

ด้านครูผู้สอน ประเทศญ่ีปุ่ นมีนโยบายปรับปรุงระบบใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 
โดยให้ต่ออายทุกุ 10 ปี และให้จดัการฝึกอบรมครูเป็นพิเศษถ้าพบว่าครูมีความสามารถไม่
เหมาะสม เป็นนโยบายซึง่คล้ายกบัในประเทศไทยที่ก าลงัปรับปรุงระบบใบประกอบวิชาชีพ
ครูให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึน้ 
   ด้านสื่อ อปุกรณ์ และ ICT  เพ่ือการศึกษา ประเทศญ่ีปุ่ นมีนโยบายให้ใช้สื่อเสียง 
ประเภท CD และ DVD ในการฝึกฝนการฟังภาษาองักฤษของเด็กประถมศึกษา และให้
พยายามเชิญเจ้าของภาษามาช่วยสอนการออกเสียง และการพดู  ส่วนระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้น ให้ใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ รวมกับสื่อที่ครูสร้างขึน้เพ่ือฝึกการฟัง พดู อ่าน เขียน ให้มากที่สดุเท่าที่จะท า
ได้   เป็นนโยบายที่คล้ายกับประเทศไทย แต่ในเชิงปฏิบตัินัน้  ญ่ีปุ่ นมีความพร้อมด้าน  ICT 
สงูกว่า   และมีองค์กรเอกชนที่ท าการผลิตสื่อการสอนจ านวนมาก  มีความเป็นมืออาชีพสงู
มาก  มีการแข่งขนักันอย่างเสรีทางการตลาด ราคาผลิตภณัฑ์ทางการศึกษาจึงค่อนข้างถูก 
สว่นการเชิญเจ้าของภาษามาช่วยสอนนัน้   มียทุธศาสตร์การปรับปรุงการใช้ภาษาญ่ีปุ่ นให้
ชาวต่างชาติในญ่ีปุ่ นด้วย  ยทุธศาสตร์ท านองนีย้งัไม่มีในประเทศไทย 

นโยบายและยทุธศาสตร์การสง่เสริมการเรียนการสอนภาษาเพ่ือนบ้านของประเทศ
ญ่ีปุ่ น มีความแตกต่างจากนโยบายและยุทธศาสตร์ในประเทศไทย และควรจะศึกษา
เพิ่มเติมเพ่ือประยกุต์ใช้ เช่น   ด้านหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา ญ่ีปุ่ นมีมหาวิทยาลยัของรัฐ 2 
แห่ง เพ่ือสอนภาษาต่างประเทศเป็นการเฉพาะและท าการวิจยัเก่ียวกับภาษาต่างประเทศ
ด้วย มีการสอนภาษาต่างประเทศมากกว่า 25 ภาษา และยงัอนญุาตให้องค์กรภาคเอกชน
ชนสอนภาษาต่างประเทศรวมตัวกันจัดตัง้สมาคมเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ  เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสร้างบุคคล
นานาชาติโดยการศกึษาตลอดชีวิตแบบนอกระบบโรงเรียน เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทย
จะเห็นว่าญ่ีปุ่ น  มีความคิดเชิงนโยบายที่ก้าวหน้ามากกว่า  เพราะประเทศไทยยังไม่มี
นโยบายที่จะก่อตัง้สถาบันอดุมศึกษาสอนภาษาต่างประเทศเป็นการเฉพาะ   ด้านวิธีสอน
ภาษาเพ่ือนบ้าน  ประเทศญ่ีปุ่ นมีนโยบายให้โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใช้วิธีสอน
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ท านองเดียวกับการสอนภาษาองักฤษในการสอนภาษาอ่ืน  น่าจะเป็นเพราะครูต้องจบจาก
สาขาภาษาต่างประเทศและผ่านการเรียนวิชาชีพครูและการฝึกปฏิบัติการสอนตามเกณฑ์
การขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ด้านการวดัและประเมินผลผลการเรียนรู้ภาษาเพ่ือน
บ้าน   ไม่มีนโยบายเฉพาะ   ซึ่งอาจจะหมายความว่า    การสอนภาษาเพ่ือนบ้าน เช่น 
ภาษาจีน  และภาษาเกาหลีในระดบัมธัยมศึกษาให้เน้นภาษาเพ่ือการสื่อสารและประเมิน
ตามสภาพจริง สว่นในระดบัอดุมศกึษา การวดัและประเมินผลขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์เฉพาะ
ของแต่ละรายวิชา   ซึ่งคล้ายกับในประเทศไทย ด้านสื่อ อุปกรณ์ และ ICT เพ่ือการสอน
ภาษาเพ่ือนบ้านในญ่ีปุ่ น ใช้นโยบายเดียวกับภาษาองักฤษส าหรับระดบัมธัยมศึกษา แต่ใน
ระดบัอดุมศกึษาและสถาบนัสอนภาษาของเอกชนไม่มีนโยบายที่ก าหนดไว้ อาจเป็นเพราะ
มีนโยบายเปิด เพ่ือให้มหาวิทยาลยัและภาคเอกชนสามารถผลิต น าเข้า และจ าหน่ายต ารา
เรียนและสื่อการสอนภาษาเพ่ือนบ้านได้ตามความเหมาะสม 

อปุสรรคของการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศญ่ีปุ่ น มีหลาย
ประการ เช่น ค่านิยมของผู้ เรียนซึง่มีทัง้รักและไม่ชอบภาษาองักฤษปะปนกัน คล้ายค่านิยม
คนไทยที่มีต่อภาษาอังกฤษ อุปสรรคประการที่สอง  คือ  ความยากของภาษาญ่ีปุ่ นและ
ความแตกต่างของภาษาญ่ีปุ่ นกับภาษาอังกฤษในเชิงโครงสร้าง  ท าให้เด็กญ่ีปุ่ นจ าเป็นต้อง
เรียนภาษาญ่ีปุ่ นให้เข้าใจดีพอสมควรเสียก่อนจึงจะเร่ิมเรียนภาษาองักฤษอย่างง่าย ๆ จาก
กิจกรรม   คล้ายกับความยากของภาษาองักฤษส าหรับเด็กไทย อปุสรรคประการที่สาม คือ 
ความรู้สึกแบบชาตินิยมของผู้ วางนโยบายภาษาต่างประเทศของญ่ีปุ่ น ซึ่งมีความเป็น
ชาตินิยมสงู ต่างจากผู้ วางนโยบายภาษาต่างประเทศของไทยซึ่งนิยมตะวันตกจนไม่มอง
ความจริงด้านความแตกต่างทางวฒันธรรม   ทัง้ญ่ีปุ่ นและไทยจึงไม่ประสบผลส าเร็จในการ
ยกระดับความสามารถของภาษาอังกฤษในกลุ่มชนชัน้กลางและชนชัน้กลางระดับล่าง  
อุปสรรคประการที่สี่   คือ ความไม่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเท่าที่ควรของโครงการ 
JET Program ของประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่น่าจะคล้ายกบัความไม่มีประสทิธิผลของโครงการใช้ครู
ต่างชาติสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะระบบการรับเข้าและการ
พัฒนาครูต่างชาติหลังเข้าสู่งานการสอนในสถานศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนอุปสรรค
ส าคัญของการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเพ่ือนบ้านในญ่ีปุ่ น คือความไม่ชัดเจนของ
นโยบาย และค่านิยมของชาวญ่ีปุ่ นซึ่งไม่ส่งเสริมการเรียนภาษาเพ่ือนบ้านในเอเชียนัน้   
น่าจะแก้ปัญหาท่ีภาครัฐ ซึง่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
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Communication and Manners Matter: International Comparison of Internet Use 
by Contemporary University Students 

การส่ือสารและมารยาท: การเปรียบเทียบระหว่างชาตใินการใช้อินเตอร์เน็ตของ
นักศึกษายุคปัจจุบัน 

Pichayalak Pichayakul1 Yuzuru Utsunomiya2 
 

Abstract 
 

Japan and Thailand has long been business partners. The 
communication in business world nowadays highly depends on internet. Even 
though Japan and Thailand are Asian countries, their cultures and etiquette are 
different in many ways. The purposes of this study are to investigate differences 
and similarities regarding internet use and email manner of Japanese and Thai 
university students. The researchers used questionnaire as a research tool. The 
respondents were 120 Thai students and 021 Japanese students. We applied 
principal component analysis to detect the students’ characteristics of internet use 
and email manner. Then, we applied K-means clustering method to classify the 
students into different types in accordance to their characteristics. The research 
results showed interesting findings. Regarding the purposes of internet use, three 
types of students existed: watcher, communicator, and writer. First, “watcher” 
used internet for individual enjoyment. Majority of Japanese students belonged to 
this type. Second, “communicator” used it for mutual communication. Most of the 
Thai students belonged to this type. Third, “writer” used it for writing messages. 
Students belonged to this type were rare. Regarding the email manner, four types 
of students based on their purposes of using email existed: personal mail, polite 
reply, business document, and students’ report. It was found out that students of 
both countries did not use email on a regular basis, but they used short message 
(SMS) instead. From the research results, we provided suggestions to academic 
institutions that they should take effort in educating students about internet 
manners such as writing proper emails and utilizing internet adequately so that 

                                                   
1  Ph. D.,Faculty of Business Administration, Chiang Mai University, THAILAND pichayalak@gmail.com 
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the students will learn how to perform properly in the business world. 
 

1.  Background 
Currently, many Japanese companies are expanding operations abroad; 

Thailand is currently one of the most popular destinations due to a similar cultural 
background, e.g. both are predominantly Buddhist cultures. However, Thai and 
Japanese cultures are notable different despite the similarities. Regarding 
Hofstede’s framework on business culture, he developed six indicators 
representing characteristics of business culture in a country: PDI (Power 
distance), IDV (Individualism), MAS (Masculinity), UAI (Uncertainty avoidance) 
and LTO (Long-term orientation). Thai PDI is higher than that of Japan 
(http://geert-hofstede.com/japan.html). In other words, Thai business culture tends 
to be less participative than Japanese whereas other indicators in Thailand are 
lower. In other words, Thai business culture tends to be less competitive, modest, 
less formative and short-term orientation. Regarding the indicators, there is a 
statistically significant difference between the countries (Chi-square test, Chi-
square statistics = 22.7, df = 4, p < 0.01), which shows a difference in business 
cultures. This fact implies culture itself does not always reflect business culture. 
We should confirm business culture in a country where a company expands. 
Many Japanese companies are unaware of the difference and have faced 
problems regarding human resource even though Japanese overseas 
subsidiaries have expanded since 1960s’. In cross-cultural practice, occasional 
difference and business troubles and conflicts have been reported (Koike, 1987; 
Negandhi, Yuen, & Eshghi, 1988; Onishi & Bliss, 2006). To overcome such a 
conflict, in general, both Japanese companies and Thai workers should 
compromise each other (Onishi & Mondejar, 2011) and communication comes to 
be one of the most crucial matters. 

Recently, another troubling problem related to communication come to be 
occurred; internet use.  

In the information age, the internet has become one of the most vital 
business tools (Jemmeson, 1997; Ng, Pan, & Wilson, 1998). Many countries use 
websites as an advertising medium. Many contributors, from top managers to 
workers, have opportunities to make contents of the websites to communicate with 
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their stakeholders such as customers, colleagues and subcontractors. In such a 
situation, email also has become a crucial business tool in a company as well as 
between companies (Burke & Sewake, 2008; Chismar, 2001; Graham, 1996; Issa 
& Kommers, 2013; Kettinger & Grover, 1997; Lee & Jones, 2008; Mason & Leek, 
2012; Peek, Peek, Roxas, Roblchaud, & Blanco, 2007; Sillince, Macdonald, 
Lefang, & Frost, 1998; Zhu & White, 2009). . Conversely, the internet is also 
regarded as a security hole of a company (Doddrell, 1996; Sarathy & Muralidhar, 
2006; Sharma & Gupta, 2003; Soh, Mah, Gan, Chew, & Reid, 1997; Trim, 2005). 
Many companies pay attention to information protection, properties and other 
business resources. Unfortunately, due to careless mistake or intentional leakage, 
occasional information leakage puts a company into a difficult situation and many 
leakages have occurred continually (Aman & Rahman, 2011; Hoecht & Trott, 
2006a, 2006b; Paik & Sohn, 2004). This fact shows that appropriate 
communication is key issue to protect information as well as enhance their 
business. 

To overcome the problem, internet training for operational security and 
communication are vital for company operations. Schlosser reported that once a 
user becomes accustomed to a device, he/she come to use it fully (Schlosser, 
2002). This research result showed that by setting a person to use internet device, 
he/she can obtain a chance to become proficient at using the said device. For 
university students and recent graduates, it is likely that such familiarity is 
required. However, many researches warn that their internet usages could also 
become harmful to their mind and society (Anderson, 2001; Bonebrake, 2002). 
Before entering a business world, universities should act as agents to teach their 
students to develop their proficiency in proper internet usage. The major question 
is “What skills to train?” In other words, pedagogical content should be designed 
thoughtfully in order for the students to perform well in their career. 

 
2.  Purpose 

The purposes of this study are to investigate how university students make 
use of the internet and to compare the usage behaviors of Japanese and Thai 
students. Particularly, in this survey, we focus on student purposes of internet use 
and email manners.  
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3.  Methodology 
Our target is university students in Thailand and Japan. The two countries 

have tight relationships of economic cooperation (Ito & Iguchi, 1994; Kawasaki, 
2004; Kirkpatrick, 1994), multinational enterprises’ activities and other field (Chow, 
2002; Froese & Kishi, 2013; Hobday, 1995; Hongsranagon, 2006; Itthiopassagul, 
Patterson, & Piyathasanan, 2009; Lasserre, 1999; Onishi & Bliss, 2006; Takahashi, 
1997); even though there are some cultural differences exist as explained above.  

Using a questionnaire format, regarding purpose of students’ internet use 
and email manner, we collected data from the students in both Japan and 
Thailand between June 2012 and July 2012. For the basic attributes of the student 
responses, refer to table 1. On the purpose of internet use, we applied multiple 
choice questions to make clear whether they use some media shown in Table 1. 
On the email manners, we applied Likert-scale questions to make clear their email 
manner. Regarding content of the question, refer to table 2. Cronbach’s alpha of 
questions on students’ email manner is 0.75. Targeted class ranks are freshmen, 
sophomore and junior. Senior students are not targeted because some of them do 
not attend any classes in the period. By country, there are 672 Thai responders 
and 368 Japanese responses. Incomplete responses were omitted, with a final 
count of 120 Thai responses and 120 Japanese responses. By countries and 
grade, we stratified the sample, with the number of students in each of the groups 
being 40. Total N of the complete response is 240. 

Using the complete cases, we applied principal component analysis to find 
characteristics of their internet use from the two viewpoints, the purpose of their 
internet use and their email manner. We applied Kaiser’s criteria to choose an 
appropriate level of dimensionality in principle components. Then, using factor 
score of each of the respondent, we applied K-means clustering method to the 
reduced dimensionality set.  

To estimate the characteristics of the picked up groups by the K-means 
clustering, we use centroid of each cluster. To conduct the analyses above, the R 
statistical software (ver. 2.14.1) was used. 
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4.  Results 
Purpose of internet use 
The purpose of internet use in the two countries differs; in Thailand, they 

use it mainly for mutual communication. In Japan, the internet finds use for 
individual amusement. According to the result shown in Figure 1, Thais mainly use 
it to watch movies and access Facebook. In comparison, Japanese use it to 
access search engine such as Google and to enjoy online games. Thais love 
Facebook, with 95% of students using it. In contrast, the majority of sampled 
Japanese students do not use it, with a usage rate of at most 47.5%. Thais also 
apparently love movies more than Japanese; in contrast, Japanese loves online 
games and search engine more than Thais. Regarding to the internet use, there 
are statistically significant difference in 5% level (Chi-square test, df = 6, Chi-
square statistics = 86.8, p < 2.2e-19). Similar to the difference of business culture, 
students’ internet usage differs between the countries.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1  Result of question on students’ internet use (Unit: %) 
 

To our surprise, in the countries, students do not use email so frequently. 
Figure 1 shows that approximately 21% of Thais and 4% of Japanese use it and 
the rest do not use it. In this ICT-dependent society, we expected that almost of all 
students use email as one of the most useful and important communication tools. 
Instead, they possibly use short message (SMS) instead of conventional email. 
This fact shows that, throughout their school life, they have few opportunities to 
practice writing even a private email, much less a formal email. 

As for the purpose of students’ internet use, three principal components in 
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the following are detected as a result of principal component analysis. In detail of 
the analysis results, refer to table 3. 
 Mutual = individual axis: In the first principal component, the factor loadings 

of “Facebook,” “email” and “movie” is relatively higher. One of “online games” 
is relatively lower. Without partners, students cannot enjoy them. In contrast, 
students can enjoy online games by themselves. We can regard that the 
principal component stands for whether students use internet devices as a 
mutual communication tool or a individual amusement.  

 Vision = character axis: in the second principal component, the factor 
loadings of “movie” and “others” are relatively higher. One of “search” is 
relatively lower. Movie is visual media. “Search” is character-based media. 
Based on characters, students seek information using search engine such as 
Google and yahoo. We regard that the principal component stands for 
whether students use internet as a visual media or a character-based 
information seeking device. 

 Short = long axis: In the third principal component, the factor loadings of 
“twitter” are relatively higher. Ones of “email” and “Others” are relatively 
higher. In “twitter”, every user can put no more than 140 characters. They can 
write very short message. In email, they can input as many character as they 
would like to. They can write long message. We can regard that the principal 
component stand for whether students use internet devices to make short 
message or to make long message.  

 
Using factor scores generated from the results of the principal component 

analysis, we applied k-means clustering method toward the sample and found 
three groups shown below.  

 
 Watcher: In this group, students prefer individual internet use. They are 

interested in mainly visual-related content such as movie. Their email 
message is relatively long. The number of Thai student in this group is 26 and 
one of Japanese student is 81. In this group, students use information 
individually. In other words, they use information just looking or reading like a 
TV watcher.   
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 Writer: In this group, students prefer using internet for mutual communication. 
They are interested in character-based content such as search. In their 
internet life, writing a message and a keyword to seek information is a part of 
their daily life. The number of Thai students in this group is 28 and one of 
Japanese students is 28. 

 Communicator: In this group, students prefer using internet for mutual 
communication. They are interested in visual-based content. This fact shows 
that they prefer mutual communication. The number of Thai students in this 
group is 66 and one of Japanese students in this group is 11. 

 

Email manner 

Regarding email manners, Thais are more modest than Japanese. First, they 
check whether an attached file of an email could be opened by a recipient. The 
proportion of Thais confirming “YES” before sending is more than that of 
Japanese. This result implies that percentage of “YES” differs by country. 
Secondly, Thais tend to obtain permission when they quote another’s’ photo. 
Proportion of “YES” (obtain permission before sending) of Thais is more than that 
of Japanese.  

According to the principal component analysis, four principal components 
in the following are detected. In detail of the results, refer to table 4. 
 After = before axis: In the first principal component, the factor loadings of 

“reply” are relatively higher and ones of rest of the factors are lower. We 
cannot reply to an email before sending or receiving an email. Other factors 
can be done before or after sending or receiving email. We can regard that 
the principal component demonstrate whether the students take care of the 
manners after sending an email or before sending one. 

 Content = style axis: In the second principal component, the factor loadings 
of “review” and “clear” are relatively high. Ones of “starting phrase” and 
“ending phrase” are relatively row. To write understandable message, to write 
a clear message and review repeatedly are important. On the other hand, 
“starting phrase” and “ending phrase” are nothing to do make a message 
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understandable. Rather, they contribute to become a message formal and 
stylish. We can regard that the principal component demonstrate whether 
students take care of content itself or style as a letter. 

 Others = self-axis: In the third principal component, the factor loadings of 
“photo permission” and “forward permission” are relatively higher and ones of 
“ending phrase”, ”starting phrase”, ”clear message” and “review” are 
relatively lower. Without inquiring to others, they cannot obtain permission to 
use others’ photo and email. In contrast, we can take care of starting and 
ending phrase by ourselves. We regard that the principal component stands 
for whether students take care of checkpoints which require communication 
with others or one which can be done alone. 

 Reply = ignore axis: In the fourth principal component, the factor loadings of 
“reply” is quite higher than others. The rest of the other factors loadings are 
almost similar. We regard that the principal component stands for whether 
students reply to an email or not.  

 
In sum, when students write an email, they take care of whether to reply to an 

email first. Then they take care of content or style and permission. Finally, they 
think whether they will reply to an email or not again. 
Analyses results of K-means clustering are demonstrated in the following. We 
found four groups.  
 Personal mail: In this group, students take care of its content and what they 

can do after sending an email by themselves. They sometimes ignore an 
email from others. These characteristics are allowed if a message is a 
personal mail. We regard that email manner of the students belonging to this 
group as personal mail. The number of this group is 16 Thais versus 67 
Japanese. 

 Polite reply: In this group, students take care of its content and what they can 
do after sending email and content. Concerning permission of forwarding 
email and photos, they are able to ask others whether they can use them or 
not. They usually reply to an email from others. The numbers for this group 
are 39 for Thais39 and 18 for Japanese. 
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 Business document: In this group, students take care of what they can do 
before sending an email, including permission of forwarding messages and 
photos. In addition, they are able to ask others whether they can use them or 
not. These characteristics look ideal when he or she write a business 
document as well as an email. They usually reply to an email from others. The 
number of this group for Thais is 34 and for Japanese is 2. 

 Students’ report: In this group, students take care of what they can do before 
sending an email, including permission of forwarding messages and photos. 
They usually reply to an email from others. An email meeting these 
characteristics looks like a students’ report. It follow style and quotation rule. 
The message, however, is not reliable. Its content might not be checked 
before sending. Sometime even a reply might not be existed. The numbers of 
for this grouping in Thailand is 31 and in Japan is 33. 

Combining the results on purpose of internet use and email manner 

By combining the analyses results on the purpose of internet use and email 
manner, we found an interesting result shown in Figure 2. Students’ 
characteristics are evidently different between the countries. In Thailand, up to 
30% of students are communicators. Moreover, approximately half of Thai 
communicators belonging to the group called “business document”. Regarding 
internet use, Thais are quire communicative; they use internet mainly for 
communicating other persons. In sum, Thais are communicators and suitable for 
writing business document with polite replies. In contrast, in Japan, most students 
are watchers, they likely to use internet for their individual use; in addition, they 
are not reliable. Unfortunately, most surveyed Japanese students are likely not 
familiar with writing business documents since approximately 80% of them belong 
to either “personal mail” group or “students’ report” group. Training performance 
will be lower because company should train them from a very easy level. 
Japanese are watchers and not suitable for business document and polite reply. 

Similarity also exists. Among the countries, the proportion of writing is 
less than other groups; it is likely that students who are good at writing documents 
are rare. 
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Japan Thailand

Business document

Polite email

Personal mail

Students’ report

communicator watcher writer communicator watcher writer

Purpose of internet use

 

 

Figure 2 Proportion of students by purpose of internet use and email manner 
 

5.  Discussion 
The purpose of this study is to investigate differences and similarities 

regarding internet use and email manner while comparing with two countries, 
Thailand and Japan. We conducted a questionnaire survey about the topics in the 
countries for university students. We applied the data to principal component 
analysis to pick their characteristics of internet use and email manner. Then, we 
applied K-means clustering method to classify the students in accordance with 
the characteristics. 

As a result, we found some information. Firstly, regarding the purpose of 
internet use, three types of students exist: watchers, who use internet for 
individual amusement and are mainly Japanese; communicators, who use it as a 
mutual communication tool and are mainly Thais; and writers, who use it for writing 
messages and are rare. Regarding the email manners, four types of students 
exist: personal mail, polite reply, business document, and, students’ report. 
Combining the results, we found that Thais and Japanese have different 
characteristics from the two viewpoints; the majority of Thai students are 
communicators and majority of Japanese students are watchers. 
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Conclusion 

In concluding, first of all, educators in both countries should aim to further 
develop students’ writing proficiency. Based on the results of our survey, students 
are not good writers in either of the countries; while Thais are apparently good at 
communication and Japanese are good at watching. Neither, however, is good at 
expressing what they would like to communicate in a document. In their daily life, 
they have few chances to practice how to write a formal email. Without any 
training, they would not obtain capability to write a formal email and business 
document. In business world, without a document, especially in Thailand, any 
promises and information would not be valuable. Additionally, Japanese should 
communicate more with others. For Japanese students, internet is an individual 
amusement device or a toy. If they use it as they are, they would lose an 
opportunity to be used to use it as a communication tool in a business scene. This 
paper warrants indicate practical way to train writing proficiency of the students. 
Nonetheless, we targeted an objective of higher education regarding 
communication in both countries. 
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Table 1 Description of the characteristics of sample students 
 

  
Country 

 
Question Choice Thailand Japan 
gender male 33 70 

 
female 87 50 

 
total 120 120 

age 19 42 44 

 
20 42 47 

 
21 21 7 

 
22 0 5 

 
others 15 17 

length of service 1 40 40 

 
2 40 40 

 
3 40 40 

faculty economics 7 120 

 
engineering 28 0 

 
others 2 0 
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Table 2 Questions on students’ purpose of internet use and email manner 
 

Choices to confirm students' purpose of internet use (7 choices) 
Purpose Description 
Facebook  
Twitter  
Email  
Search for 
information 

 

Watch movie  
Play online games  
Others  
Questions to confirm students' email manner (12 questions by 5-scale Likert scale) 
Topic Description 
Reply Do you reply to others whenever you receive message from 

them? 
Review When sending instant short message, e-mail, or Facebook, do 

you review the message for typos and grammatical error before 
sending the message? 

Starting phrase When you send a message, do you start your message with 
starting phrase (such as “Dear….”)?  

Ending phrase When you send a message, do you conclude your message 
with ending phrase (such as “Sincerely”)? 

Forward permission When you forward email, do you ask for permission from the 
original sender? 

Photo permission When you send photos that others took, do you ask for 
permission from the owner? 

Clear message Before sending message, do you try to make message clear? 
Openness After sending attached files, do you check whether recipient can 

open the file? 
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Table 3  Results of principal component analysis on students’ purpose of internet 
use 
 
  

  

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

Eigenvalue 1.63 1.39 1.18 0.95 0.74 0.71 0.40 

Cum. Contribution 23.28 43.12 59.91 73.50 84.10 94.22 100 

factor 
loadings 

Facebook 0.58 -0.33 0.15 -0.44 0.17 0.54 -0.13 

 Twitter -0.25 0.17 0.71 0.53 0.10 0.26 -0.21 

 Email 0.50 -0.18 -0.54 0.52 -0.26 0.08 -0.27 

 Search for 
information 

-0.22 -0.79 0.07 -0.04 0.32 -0.38 -0.26 

 Watch movie 0.53 0.53 0.31 -0.28 -0.14 -0.40 -0.29 

 Play online 
games 

-0.72 -0.08 -0.05 -0.33 -0.52 0.17 -0.25 

 

 

 
Table 4  Results of principal component analysis on students’ email manner 
 
    PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

 
Eigenvalue 2.55 1.51 1.17 1.02 0.64 0.44 0.36 0.32 

 

Cum. 
Contribution 
(Unit: %) 

31.81 50.69 65.28 78.05 86.06 91.54 96.00 100 

factor 
loadings 

Reply -0.08 0.20 0.03 0.95 0.21 0.08 0.03 -0.03 

 
Review -0.35 0.77 -0.31 -0.11 0.18 -0.10 -0.37 0.08 
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Starting 
phrase 

-0.66 -0.40 -0.42 -0.03 0.30 0.00 0.17 0.34 

 
Ending 
phrase 

-0.69 -0.46 -0.35 0.00 0.10 -0.07 -0.10 -0.40 

 

Forward 
permission 

-0.61 0.19 0.52 -0.26 0.28 0.42 0.04 -0.07 

 

Photo 
permission 

-0.62 0.06 0.62 0.03 0.04 -0.47 0.07 0.02 

 

Clear 
message 

-0.50 0.64 -0.32 -0.03 -0.31 0.01 0.36 -0.09 

  Openness  -0.71 -0.25 0.11 0.20 -0.54 0.16 -0.22 0.15 

 
Table 5  Center of K-means clustering results 
 

  
N 

 
Center 

   
Contents Cluster Japan Thailand PC1 PC2 PC3 PC4 

Purpose Watcher 81 26 -1.08 0.37 -0.11 --- 

 
Writer 28 28 0.27 -1.72 0.18 --- 

 
Communicator 11 66 1.31 0.73 0.02 --- 

Email 
manner 

Personal email 67 16 0.68 1.05 -0.42 -0.07 

 
Email reply 18 39 -1.14 0.35 1.09 0.12 

 
Business document 2 34 -2.33 -1.07 -1.06 0.04 

 
Students’ report 33 31 1.45 -1.08 0.17 -0.03 

 

 

References 
Aman, A., & Rahman, E. Z. E. A. (2011). Managing relational risks in accounting 
outsourcing: Experiences of small firm. World Applied Sciences Journal, 15(1), 
56-62.  
Anderson, K. J. (2001). Internet use among college students: An exploratory 

study. Journal of American College Health, 50(1), 21-26.  
Bonebrake, K. (2002). College students' internet use, relationship formation, and 

personality correlates. Cyberpsychology and Behavior, 5(6), 551-557.  



สมาคมญ่ีปุ่ นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที ่7 

เอกสารหลงัการประชมุวิชาการระดบัชาติ 

 

85 

Burke, K., & Sewake, K. (2008). Adoption of computer and internet technologies 
in small firm agriculture: A study of flower growers in Hawaii. Journal of 
Extension, 46(3).  

Chismar, D. (2001). Vice and virtue in everyday (business) life. Journal of 
Business Ethics, 29(1-2), 169-176.  

Chow, I. H. S. (2002). Organizational socialization and career success of Asian 
managers. International Journal of Human Resource Management, 13(4), 
720-737.  

Doddrell, G. R. (1996). Information security and the Internet. Internet Research, 
6(1), 5-9.  

Froese, F. J., & Kishi, Y. (2013). Organizational attractiveness of foreign firms in 
Asia: Soft power matters. Asian Business and Management, 12(3), 281-
297.  

Graham, M. B. W. (1996). Changes in Information Technology, Changes in Work. 
Technology in Society, 18(3 SPEC. ISS.), 373-385.  

Hobday, M. (1995). Innovation in East Asia: Diversity and development. 
Technovation, 15(2), 55-63.  

Hoecht, A., & Trott, P. (2006a). Innovation risks of strategic outsourcing. 
Technovation, 26(5-6), 672-681.  

Hoecht, A., & Trott, P. (2006b). Outsourcing, information leakage and the risk of 
losing technology-based competencies. European Business Review, 
18(5), 395-412.  

Hongsranagon, P. (2006). Research note: Needs of, and readiness to respond to 
the needs of Japanese pensioners in long-stay tourism in Chiangmai 
province, Thailand. Tourism Economics, 12(3), 475-485.  

Issa, T., & Kommers, P. (2013). Social networking for web-based communities. 
International Journal of Web Based Communities, 9(1), 5-24.  

Ito, S., & Iguchi, Y. (1994). Japanese direct investment and its impact on 
migration in the ASEAN 4. Asian & Pacific Migration Journal, 3(2-3), 265-
294.  

Itthiopassagul, P., Patterson, P. G., & Piyathasanan, B. (2009). An emerging 
south-east Asian brand: MK Restaurants. Australasian Marketing Journal, 



ญ่ีปุ่ น – อาเซียนบนความเคล่ือนไหว 
(Japan – ASEAN on the Move) 

 

86 

17(3), 175-181.  
Jemmeson, P. (1997). Using the Internet for competitive advantage. Industrial 

Management and Data Systems, 97(3-4), 139-142.  
Kawasaki, K. (2004). The impact of Japanese economic cooperation on Asian 

economic development. Review of Urban and Regional Development 
Studies, 16(1), 14-32.  

Kettinger, W. J., & Grover, V. (1997). The use of computer-mediated 
communication in an interorganizational context. Decision Sciences, 
28(3), 513-550.  

Kirkpatrick, C. (1994). Regionalisation, regionalism and East Asian economic 
cooperation. World Economy, 17(2), 191-202.  

Koike, K. (1987). Skill formation systems: A Thai-Japan comparison. Journal of 
The Japanese and International Economies, 1(4), 408-440.  

Lasserre, P. (1999). Joint venture satisfaction in Asia Pacific. Asia Pacific Journal 
of Management, 16(1), 1-28.  

Lee, R., & Jones, O. (2008). Networks, communication and learning during 
business start-up: The creation of cognitive social capital. International 
Small Business Journal, 26(5), 559-594.  

Mason, K., & Leek, S. (2012). Communication practices in a business 
relationship: Creating, relating and adapting communication artifacts 
through time. Industrial Marketing Management, 41(2), 319-332.  

Negandhi, A. R., Yuen, E. C., & Eshghi, G. S. (1988). Localisation of Japanese 
subsidiaries in Southeast Asia. Asia Pacific Journal of Management, 5(1), 
67-79.  

Ng, H. I., Pan, Y. J., & Wilson, T. D. (1998). Business use of the World Wide Web: 
A report on further investigations. International Journal of Information 
Management, 18(5), 291-314.  

Onishi, J., & Bliss, R. E. (2006). In search of Asian ways of managing conflict: A 
comparative study of Japan, Hong Kong, Thailand and Vietnam. 
International Journal of Conflict Management, 17(3), 203-225.  

 
 



สมาคมญ่ีปุ่ นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที ่7 

เอกสารหลงัการประชมุวิชาการระดบัชาติ 

 

87 

Onishi, J., & Mondejar, R. (2011). Japanese and Thai differences in conflict 
management: Implications for adaptations in human resource 
management. Journal of Comparative Asian Development, 10(1), 1-32.  

Paik, Y., & Sohn, J. D. (2004). Expatriate managers and MNC's ability to control 
international subsidiaries: The case of Japanese MNCs. Journal of World 
Business, 39(1), 61-71.  

Peek, L., Peek, G., Roxas, M., Roblchaud, Y., & Blanco, H. (2007). Team learning 
and communication: The effectiveness of email-based ethics discussions. 
Business Communication Quarterly, 70(2), 166-185.  

Sarathy, R., & Muralidhar, K. (2006). Secure and useful data sharing. Decision 
Support Systems, 42(1), 204-220.  

Schlosser, F. K. (2002). So, how do people really use their handheld devices? An 
interactive study of wireless technology use. Journal of Organizational 
Behavior, 23(SPEC. ISS.), 401-423.  

Sharma, S. K., & Gupta, J. N. D. (2003). Improving workers' productivity and 
reducing Internet abuse. Journal of Computer Information Systems, 44(2), 
74-78.  

Sillince, J. A. A., Macdonald, S., Lefang, B., & Frost, B. (1998). Email adoption, 
diffusion, use and impact within small firms: A survey of UK companies. 
International Journal of Information Management, 18(4), 231-242.  

Soh, C., Mah, Q. Y., Gan, F. J., Chew, D., & Reid, E. (1997). The use of the 
Internet for business: The experience of early adopters in Singapore. 
Internet Research, 7(3), 217-228.  

Takahashi, A. (1997). Ethics in developing economies of Asia. Business Ethics 
Quarterly, 7(3), 33-45.  

Trim, P. R. J. (2005). Managing computer security issues: Preventing and limiting 
future threats and disasters. Disaster Prevention and Management, 14(4), 
493-505.  

Zhu, Y., & White, C. (2009). Practitioners' views about the use of business email 
within organizational settings: Implications for developing student generic 
competence. Business Communication Quarterly, 72(3), 289-303.  



ญ่ีปุ่ น – อาเซียนบนความเคล่ือนไหว 

(Japan – ASEAN on the Move) 
 

88 

แนวทางการสร้างชาตญ่ีิปุ่นด้วยเศรษฐกิจ: บทเรียนจากการออม 
Nation-Building of Japan: Saving Lesson 

ชวินทร์ ลีนะบรรจง1 
 

บทคัดย่อ 
 

ประเทศญ่ีปุ่ นสามารถพลิกฟื้นจากประเทศด้อยพัฒนา  (under-developed 
country) ที่แพ้สงครามให้กลายมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว (developed country) ได้
ในช่วงระยะเวลาเพียง 2 ทษวรรษ ความส าเร็จดังกล่าวได้กลายมาเป็น “มหศัจรรย์แห่ง
เอเชีย” หรือ “Asian Miracle” ในเวลาต่อมาอีกหลายประเทศรวมถึงไทยได้น ามาใช้เป็นตวั
แบบในการพัฒนา ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ประการหนึ่งคือ การ
ออม (saving) ที่เป็นเง่ือนไขส าคัญทัง้ในด้านการเจริญเติบโตและรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ บทความนีเ้ป็นความเรียง (essay) เพ่ือแสดงถึง (1) ความส าคญัของ
การออม และ (2) แนวนโยบายที่เอือ้อ านวยท าให้เกิดการออม ที่มีต่อการสร้างชาติญ่ีปุ่ น
ด้วยเศรษฐกิจ ระเบียบวิธีการศึกษาจะกระท าด้วยการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงเชิง
ประจักษ์จากอดีตเพ่ือวิเคราะห์ยืนยันความส าคัญของการออม เน่ืองจากการออมเป็น
ปรากฏการณ์ระยะยาว ข้อค้นพบที่ส าคัญก็คือปัจจัยเชิงสถาบันมีบทบาทมากกว่าปัจจัย
เชิงวฏัจกัร การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอนัเน่ืองจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจึงมีผล
ท าให้ปัจจยัที่เคยประสบผลส าเร็จในอดีตของญ่ีปุ่ นได้กลายมาเป็นปัญหาในปัจจบุนั 
 

1.  บทน า2 
ประเทศญ่ีปุ่ นสามารถพลิกฟืน้จากประเทศด้อยพฒันาที่พ่ายแพ้สงครามให้กลาย

มาเป็นประเทศที่พฒันาแล้วได้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 2 ทศวรรษ ระหว่างปี ค.ศ.1945 – 
1964 ความส าเร็จดังกล่าวมิได้เกิดขึน้เพราะโชคช่วย ชาตินิยมของประชาชน หรือเป็น
เพราะว่าญ่ีปุ่ นเป็นประเทศแพ้สงครามท าให้ไม่มีรายจ่ายด้านการทหารอันเป็นปัจจัย
นอกเหนือปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์แต่เพียงล าพงั หากแต่เป็นเพราะญ่ีปุ่ นเสริมสร้างการออม
                                                   
1 รองศาสตราจารย์ ดร. /อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
2 ขอขอบคณุ ความเห็นจากผู้ประเมินทีมิ่ได้ออกนาม น.ส.การต์ชนก บญุสภุาพร  ผู้ชว่ยวิจยัและข้อผิดพลาดที่อาจมี
เป็นความรับผิดชอบของผู้ เขียน 
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และอาศยัการออมเป็นปัจจยัสูค่วามส าเร็จในการพลิกฟืน้ประเทศ แนวนโยบายที่พึ่งพาเงิน
ออมจากแหลง่ภายในประเทศจึงเป็นรากฐานที่ส าคญัของการเจริญเติบโตดงัที่ปรากฏตาม
แนวคิดของ Solow (1956) ในเวลาต่อมา 

ญ่ีปุ่ นจงึได้กลายเป็นประเทศต้นแบบของ “มหศัจรรย์เอเชีย” หรือ “Asian miracle” 
ให้อีกหลายประเทศในเอเชียได้เจริญรอยตาม แต่การออมได้ถูกมองข้ามความส าคัญไป
ทัง้ๆที่แนวนโยบายส าคัญอันหนึ่งที่ถูกยอมรับว่าเอือ้อ านวยต่อการพัฒนาประเทศคือ 
ส่งออกน าความเจริญ หรือ export led growth นัน้แท้จริงแล้วคือ การออมน าความเจริญ 
หรือ saving led growth 

ปัญหาของความไม่สมดุลของการออมกับการลงทนุภายในประเทศได้รับความ
สนใจอีกครัง้หนึ่งเม่ือประเทศก าลังพัฒนาหลายๆประเทศในเอเชียรวมถึงจีนที่ต่างอาศัย
สภาพแวดล้อมของโลกาภิวฒัน์ที่ท าให้มีการค้าและการเคลื่อนย้ายเงินทนุระหว่างประเทศ
โดยไม่มีสิ่งกีดขวางมีการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการออมในระดบัสงูพร้อมๆกัน จนกลาย
มาเป็นประเทศ “Savings Glut” ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ที่ประสบ
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือปีค.ศ.2007-2008 ต้องพึ่งพาเงินออมจากประเทศเหล่านี ้
(Chawin (2012)) 

การออม (saving) จึงเป็นเง่ือนไขส าคัญทัง้ในด้านการเจริญเติบโตและรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ บทความนีเ้ป็นความเรียง (essay) เพ่ือแสดงถึง (1) 
ความส าคญัของการออม ที่มีต่อการสร้างญ่ีปุ่ นด้วยเศรษฐกิจและ (2) ระเบียบวิธีการศึกษา
จะกระท าด้วยการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์จากอดีตเพ่ือยืนยันวิเคราะห์
ยืนยนัความส าคญัของการออม ในขณะที่จะอาศยัการสงัเคราะห์ผลการศึกษา ข้อมลู และ
ข้อเท็จจริงเชิงประจกัษ์ที่มีอยู่อย่างมากมายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวนโยบายที่ส าคญัที่เอือ้
ต่อการออมของประเทศญ่ีปุ่ น 

โครงสร้างของบทความนีจ้ะเร่ิมต้นด้วย กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการออม การออมในฐานะปัจจัยที่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตและ
โครงสร้างการออมญ่ีปุ่ นที่ผ่านมาและที่เป็นอยู่ การทบทวนปัจจยัก าหนดการออมทัง้ในเชิง
ทฤษฎีและข้อเทจ็จริงระหว่างประเทศและศกึษาใหม่อีกครัง้โดยใช้ข้อมลูญ่ีปุ่ นวิเคราะห์และ
สังเคราะห์นโยบายที่เอือ้ให้เกิดการออมของญ่ีปุ่ นเพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่
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ถกูต้องว่าเป็นอย่างไร 
 
2.กรอบแนวคดิเชิงทฤษฏี 

ท าไมจงึต้องออม 
 ความแตกต่างท่ีส าคญัระหว่างประเทศที่จนและรวยประการหนึง่ก็คือ ประเทศที่จน
มกัจะมีระดบัของการสะสมทนุที่ต ่ากว่าประเทศที่รวย รูปที่ 1 แสดงให้เห็นได้ว่าประเทศที่มี
ระดบัการสะสมทนุท่ี Ka จะมีระดบัผลผลติหรือรายได้แตกต่างไปจากประเทศที่มีระดบัการ
สะสมทนุที่มากกว่าเช่นที่ Kb แต่หากมีการเพิ่มทนุในจ านวนที่เท่ากันไปในประเทศทัง้สอง 
เช่น Kaไปที่ Kb และในท านองเดียวกนัจากที่ Kb ไปที่ Kc ผลผลิตที่ได้จะแตกต่างกัน เหตก็ุ
เพราะ marginal product ที่เกิดจากทนุที่มีมากขึน้นัน้ลดน้อยถอยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เม่ือมีการสะสมทนุจ านวนมากปรากฏอยู่ก่อนหน้านัน้แล้ว 
 

รูปที่ 1 

 
                                       ที่มา: ผู้ เขียน 

ด้วยเหตนีุ ้การสะสมให้มีจ านวนทนุมากขึน้หรืออีกนยัหนึ่งคือ การเพิ่มการลงทนุ 
(investment) จึงมิได้หมายความว่าจะสามารถท าให้ประเทศใดสามารถขยายตัวไปได้
เร่ือยๆอย่างไม่มีที่สิน้สุด สมการ (1) จะแสดงถึงผลของการสะสมทนุดังกล่าวที่มีต่อการ
เติบโตตามรูปข้างต้น 
(1) K (t) = K (t-1) + I(t) – D(t) 

โดยที่ K  (t) หมายถึงทนุ ณ เวลา t การลงทนุโดยรวม I(t) = K(t) – K(t-1) และหาก
ก าหนดให้ D(t) เป็นค่าเสื่อมราคาหรือ Depreciation ดงันัน้การลงทนุสทุธิจะเท่ากับ I(t) – 
D(t)  

เม่ือการสะสมทนุอยู่ในระดบัที่น้อยกว่า Ka ดงัแสดงในรูปที ่2 นยัจากสมการ (1) ก็
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คือการลงทนุสทุธิจะเพิ่มขึน้ หรือเน่ืองจาก I(t) – D(t) > 0 ท าให้มีการสะสมทนุเพิ่มมากขึน้ 
หรือ K(t) – K(t-1) > 0 และจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามหากมีการสะสมทนุในระดับที่
มากกว่า Ka กล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือการสะสมทนุจะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของประเทศ
แต่อย่างใด เหตก็ุเพราะ ภาวะสมดลุในระยะยาว หรือ steady state จะเกิดขึน้ที่ Ka ที่ท าให้
ประเทศเม่ือมีการสะสมทุนมากพอเพียงในระดับหนึ่งแล้ว ในระยะยาวการออมที่ มีอยู่มี
แนวโน้มที่จะพอเพียงท าให้การสะสมทนุเท่ากับค่าใช้จ่ายในการใช้ทนุหรือค่าเสื่อมราคาที่
เกิดจากการเสื่อมสภาพของเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ 

หากมี 2 ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในการผลติเดียวกนั แม้จะมีระดบัของการสะสมทนุ
ที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศ  A อยู่ที่ Ka และ ประเทศ B อยู่ที่ Kb ในภาวะสมดลุระยะยาว
การสะสมทนุจะไม่กระทบต่ออตัราการเจริญเติบโตแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตามความแตกต่างจะอยู่ที่ระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ (standard of 
living) ที่ขึน้อยู่กบัระดบัของการลงทนุตามที่ปรากฏโดยเส้นการลงทนุ I = S  

ประเทศ  A จะมีระดบัของการลงทนุต ่ากว่าประเทศ B เน่ืองจากมีการสะสมทนุต ่า
กว่าท าให้ระดบัความเป็นอยู่ด้อยกว่าดงัแสดงจาก Ya < Yb (หากมีประชากรไม่แตกต่าง
กัน) ในเชิงพลวตัรการเสียสละไม่บริโภค (Ca > Cb) หรืออีกนยัหนึ่งคือการออมมากขึน้ใน
ปัจจุบัน โดยน าทรัพยากรไปลงทุนย่อมก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (New 
Technology) ติดตามมาในอนาคต ท าให้ประเทศสามารถยกระดบัการผลิตดังแสดงโดย
เส้นประของการผลิต (output) ให้สูงขึน้และมีสินค้าบริการให้บริโภคได้มากกว่าเดิมดัง
แสดงเส้นประในรูปที่ 3 

ดงันัน้ประเทศที่มีระดบัการสะสมทนุต ่า เช่นที่ Ka ย่อมจะมีระดบัผลผลิตต ่า (Y1) 
ไปด้วย แต่หากมีการเพิ่มการลงทนุท าให้มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าเดิมก็สามารถท าให้
ผลผลิตเพิ่มขึน้จาก Y1 เป็น Y2 ได้จากทนุที่มีอยู่เท่าเดิมดงัแสดงโดยเส้นการผลิตที่ขยับ
สงูขึน้จากการลงทนุท่ีมีมากขึน้ในรูปที ่3 การออมจึงมีความส าคญัเพราะเป็นต้นก าเนิดของ
การลงทนุ 
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                  รูปที่ 2                                   รูปที่ 3 

   
              ที่มา: ผู้ เขียน                                                   ที่มา: ผู้ เขียน 
 

เม่ือปัจจัยทุนไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตในภาวะสมดุล ในระยะยาวการ
เปลี่ยนแปลงในประชากรและ/หรือระดับเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยที่สามารถมีผลต่อการ
เจริญเติบโตได้ บทบาทของการเปลี่ยนแปลงในระดับเทคโนโลยีและ/หรือวิทยาการที่อาจ
เรียกโดยรวมว่า Total Factor Productivity (TFP) ที่แสดงถึงบทบาทของปัจจยัการผลิต
อ่ืนๆที่มีต่อผลผลิตที่มิใช่ ทนุ หรือ แรงงาน จึงมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศในระยะ
ยาวมากกว่าการเพิ่มขึน้ของทนุแต่เพียงล าพงัตามความเข้าใจโดยสามญัส านึก 

 
ความไม่สมดุลของการออมการลงทนุ: รากฐานของปัญหา3 
การออมและการลงทนุจะเป็นตัวก าหนดอตัราดอกเบีย้ น่ีคือค าอธิบายเชิงทฤษฏี

ในภาพกว้าง แต่ประเด็นส าคญัก็คือ ในระดบันานาชาติหรือของโลก การออมของโลกย่อม
เท่ากับการลงทุนของโลกหรืออีกนัยหนึ่งก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดของทุกประเทศในโลก
รวมกันต้องได้ดุลอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ในระดับประเทศแล้วการออมของประเทศใด
ประเทศหนึ่งไม่จ าเป็นต้องได้สมดุลเท่ากับการลงทุนที่ประเทศนัน้มีอยู่  ดังนัน้ความไม่
สมดลุในการค้าระหว่างประเทศจงึเป็นปรากฏการณ์อนัเน่ืองมาจากการออมการลงทนุของ
ประเทศนัน้ๆเป็นส าคญั 

เป็นความเช่ือที่มีมาแต่ดัง้เดิมว่าประเทศก าลงัพฒันา (developing countries) ที่มี
รายได้ต ่ากว่ามักจะมีแนวโน้มที่ต้องพึ่งพาเงินออมจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศที่พัฒนาแล้ว (developed countries) ที่มีรายได้สูงกว่าเพ่ือน ามาใช้ลงทุน
ภายในประเทศที่มีมากกว่าเงินออมที่มีอยู่ในขณะที่รายได้ของตนเองอยู่ในระดบัต ่า  

                                                   
3 สามารถศกึษาเพิ่มเติมได้จาก Chawin (2012) 
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แต่แนวคิดนีไ้ด้ถกูท้าทายโดยข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ว่าเงินออมมิได้ไหลไปสู่ที่ที่มี
อตัราดอกเบีย้สงูหรือจากประเทศที่รวยที่ส่วนใหญ่มีระดบัการออมที่สงูกว่าโดยเปรียบเทียบ
ไปสู่ประเทศที่จนแต่เพียงล าพงั หากแต่ไหลกลบัทิศจากประเทศที่จนหรือก าลงัพฒันาไปสู่
ประเทศที่พฒันาแล้ว กลายมาเป็น puzzle ที่ Feldstein and Horioka (1980) ได้น าเสนอ
เอาไว้เม่ือหลายสบิปีก่อน 

ประเด็นที่เป็นปมปัญหาที่ Feldstein and Horioka เสนอก็คือ ความสมัพันธ์
ระหว่างการออมและการลงทนุในประเทศ (i) ดงัแสดงโดยสมการ (2) ไม่ควรจะมีอยู่ เหตก็ุ
เพราะการลงทนุ (หรืออีกด้านหนึ่งคือการออม) ไม่ควรมีสญัชาติหรือจ ากัดเฉพาะการออม
การลงทนุภายในพรมแดนประเทศตนเองเม่ือสามารถเคลื่อนย้ายเงินทนุข้ามพรมแดนได้
โดยเสรี หากแต่ขึน้อยู่กบัผลตอบแทนจากการลงทนุเป็นส าคญั 
)2(  (I/Y)i = a + b(S/Y)i  

หากสมมตุิให้การเคลื่อนย้ายเงินทนุไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือ perfect capital mobility 
โดยจะมี perfect substitute ระหว่างหลกัทรัพย์หรือไม่ก็อาจไม่ใช่ประเด็นส าคญั ดงันัน้การ
ลงทนุจึงไม่ควรที่จะขึน้อยู่หรือถกูจ ากัดกับการออมภายในประเทศแต่เพียงล าพงั หรือตาม
นัยของสมการ (2) ก็คือค่าสมัประสิทธ์ิ b ควรจะเท่ากับหรือใกล้เคียง 0 การลงทนุใน
ประเทศใดก็ตามไม่ควรที่จ าถกูจ ากดัด้วยการออมของประเทศนัน้ 

แต่ข้อเท็จจริงส าหรับประเทศสมาชิกOECD4ที่ถือได้ว่าเป็นคลับของคนรวยใน
ขณะนัน้ท่ีญ่ีปุ่ นเป็นสมาชิกด้วยกลบัมิได้สนบัสนนุว่าค่าสมัประสิทธ์ิ b เท่ากับหรือใกล้เคียง 
0 แต่อย่างใด ในทางตรงกนัข้ามกลบัมีค่าใกล้เคียง 1 (0.85-0.95) และมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างการออมและการลงทนุที่ถูกจ ากัดขอบเขตภายใน
พรมแดน ทัง้ๆที่ในห้วงเวลาที่ท าการศึกษานัน้ (ค.ศ.1960 - 1974) การเปิดเสรีทางการเงิน
โดยเฉพาะอย่างการไหลของเงินทนุข้ามพรมแดนระหว่างสมาชิก OECD ที่น่าจะมีสงูกว่า

                                                   
4 องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา เป็นการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศที่มีลกัษณะ
พิเศษแตกตา่งไปจากองค์กรระหวา่งประเทศอื่นๆ เชน่ UN IMF หรือ World Bank กลา่วคือ มิได้เปิดกว้างส าหรับทกุ
ประเทศที่สามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขการเป็นสมาชิก มิได้เป็นองค์กรที่มีเง่ือนไขตา่งตอบแทน เชน่ การกู้ เงิน หากแตมี่
เป้าประสงค์หลกัที่จะเป็นการรวมกลุม่ผู้ที่มีความคิดเห็นเหมือนกนั (like-mindedness) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการลงทนุ
ระหวา่งประเทศสมาชิกโดยการลดสิ่งกีดขวางเพื่อเปิดเสรีทางการเงินที่รวมถงึในการเคลื่อนย้ายทนุ ดรูายละอียด
เพ่ิมเติมจาก สถาบนัวิจยัและให้ค าปรึกษาแหง่ ม.ธ. (2549) 
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ประเทศที่มิใช่สมาชิก 
ความไม่สมดลุของการออมการลงทนุในระดบัประเทศจึงก่อให้เกิดผลประการหนึ่ง

ติดตามมาก็คือ วิกฤตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตทางการเงิน (currency crisis) 
อนัเน่ืองมาจากการพึง่พาเงินออมจากต่างประเทศในระดบัสงูท่ีมีความเสี่ยงจากการผันผวน
สงูแทนที่จะเป็นเงินออมจากแหล่งภายในประเทศที่มีความผนัผวนโดยเปรียบเทียบต ่ากว่า
นัน่เอง บทเรียนจากประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2540 หรืออีกหลายๆประเทศในโลกน่าจะเป็น
ข้อเทจ็จริงเชิงประจกัษ์ที่ยืนยนัความเสี่ยงจากการพึง่พาเงินออมจากต่างประเทศได้ดี 

คณุลกัษณะส าคญัประการหนึง่ของประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินก็คือ 
การขาดดุลการค้า/ดลุบัญชีเดินสะพดัอนัเน่ืองมาจากความไม่สมดลุในการออมการลงทนุ 
โดยมีการออมน้อยกว่าการลงทนุ ท าให้เกิดการพึ่งพาเงินออมจากต่างประเทศเพ่ือ smooth 
หรือ รักษาระดบัการบริโภค/การลงทนุภายในประเทศให้อยู่ในระดบัที่ต้องการเพ่ือหลีกเลี่ยง
การปรับตวัที่อาจน ามาซึง่การชะลอตวัทางเศรษฐกิจ 

ปัญหาพืน้ฐานของความไม่สมดลุระหว่างการออมการลงทนุจงึเป็นที่มาของปัญหา
จากวิกฤตการเงินมากกว่าปัญหาจากปลายเหตขุอง การเปิดเสรีทางการเงิน หรือ จากอตัรา
แลกเปลี่ยน หรือ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน เหตุก็เพราะแม้จะไม่มีการเปิดเสรีทางการเงิน 
วิกฤตเศรษฐกิจก็สามารถเกิดขึน้ได้หากความไม่สมดลุดงักล่าวเกิดขึน้ การเปิดเสรีทางการ
เงินจงึเป็นเพียงตวัเร่งให้ปัญหาเกิดขึน้ได้รวดเร็วมากกว่าเดิม 

 
การออมในฐานะปัจจัยที่มีบทบาทก่อให้เกิดการเจริญเตบิโต 
จากกรอบแนวคิดที่ได้กลา่วมาแล้ว การเจริญเติบโตจะเกิดขึน้ได้ก็เน่ืองมาจากการ

ขยายตัวของอุปทานรวมในระยะยาวเป็นส าคัญ หากวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบของ
การขยายตวัดงักล่าว หรือที่เรียกว่า growth accounting พบว่าปัจจยัที่ท าให้อปุทานรวม
ขยายตัวก็คือ บทบาทของการเปลี่ยนแปลงในระดับเทคโนโลยีที่เรียกโดยรวมว่า Total 
Factor Productivity (TFP) เป็นส าคัญ หาใช่จ านวนประชากรหรือจ านวนทนุที่เศรษฐกิจ
ญ่ีปุ่ นมีอยู่แต่เพียงล าพงัอย่างใดไม่ 

หากพิจารณาจากอตัราการเจริญเติบโตในช่วงก่อนและหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง
พบว่าในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สองระหว่างทศวรรษ 1960-1970 ที่ญ่ีปุ่ นมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่สูงกว่าช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ที่สองทัง้ๆที่ในขณะนัน้ไม่ว่าจะเป็นจ านวน
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แรงงานหรือทนุท่ีมีอยู่อย่างขาดแคลนและจ ากดั  
ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ปรากฏจากการศึกษาในช่วงเศรษฐกิจโตเร็วหลัง

สงครามโลกครัง้ท่ีสองระหว่างทศวรรษที่ 1960 – 70 ก็ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่า  TFP เป็น
ปัจจัยหลกัที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นให้เจริญก้าวหน้า Nishimizu and 
Hulten (1978) ได้สรุปข้อเท็จจริงเชิงประจกัษ์ดงักล่าวดงัปรากฏในตารางที่ 1 ที่แสดงให้
เห็นว่า ผลของการเจริญเติบโตที่มีมากถึงร้อยละ 10 โดยเฉลี่ยต่อปีในช่วงที่ท าการศึกษาที่
ปรากฏต่อจากปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวงเล็บใต้ช่ือผู้ท าการศึกษา ส่วนใหญ่มาจาก TFP เป็น
ปัจจยัที่มีบทบาทส าคญั5 

 

ตารางที ่1 บทบาทของ TFP ที่มีตอ่การเจริญเติบโตของญ่ีปุ่ นระหวา่งปี ค.ศ.1953-1971 

 

ที่มา: Nishimizu and Hulten (1978) table 4 
 

ส่วนบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริม TFP ให้เพิ่มขึน้นัน้ Aoki et.,al . (2009) ได้
ชีใ้ห้เห็นว่า TFP ที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในช่วงหลงัสงครามฯสงบนัน้มาจากนอกภาคเกษตร
เป็นหลกัและถกูขบัเคลื่อนโดยการรับ (adoption) เทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นจดุเร่ิมต้น
และต่อมาจึงเร่ิมต้นประดิษฐ์คิดค้น (innovation) เทคโนโลยีที่เป็นของตนเองในภายหลงั 
ภาคธุรกิจใช้การรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือมาใช้ในการผลิตนอกภาคเกษตรด้วย
การได้ใบอนญุาต (licensing) จากเจ้าของเทคโนโลยีภายใต้การควบคมุจากรัฐบาลญ่ีปุ่ น
ในช่วงแรก ในขณะที่รัฐบาลใช้การจัดตัง้ กิจการร่วมค้นคว้าวิจัย หรือ research and 
development consortia เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้และต้นทนุระหว่างภาคธุรกิจและ/หรือ
สถาบนัวิจยัโดยไม่พยายามใช้แรงจงูใจด้านภาษีหรือเงินอดุหนนุที่จะเป็นการบิดเบือนราคา 
ท าให้โดยเปรียบเทียบการใช้จ่ายเพ่ือการลงทนุค้นคว้าวิจยัในส่วนของภาครัฐญ่ีปุ่ นจึงมีต ่า
กว่าประเทศพฒันาแล้วอ่ืน ๆ ในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายไปตกอยู่กบัภาคเอกชนเป็นหลกั การ

                                                   
5 นอกเหนือจากชว่งเวลาแล้ว ความแตกตา่งในวิธีที่ท าการศกึษามีผลเป็นอยา่งมากที่ท าให้ได้ตวัเลขที่ไมเ่หมือนกนั 
ดงันัน้การเปรียบจงึต้องค านึงถึงประเดน็เหลา่นีด้้วย 
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ลงทนุค้นคว้าวิจยัจงึไม่สามารถท าได้หากธรุกิจไม่มีก าไรสะสมหรืออีกนยัหนึ่งปราศจากการ
ออม 

การสะสมทนุจากภาครัฐในช่วงเวลาก่อนปี ค.ศ.1970 ที่มีบทบาทท าให้เศรษฐกิจ
ญ่ีปุ่ นสามารถเจริญเติบโตได้ แต่หลังจากนัน้แม้การสะสมทุนจะไม่ลดลงแต่อัตราการ
เจริญเติบโตก็ถดถอยลงไปเร่ือยๆ นยัที่ส าคัญจากข้อมลูดังกล่าวก็คือ ประสิทธิผลของทนุ
นัน้ลดน้อยถอยลงเม่ือมีการสะสมทนุเพิ่มมากขึน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทนุจากภาครัฐที่ไม่ มี
เจ้าของโดยตรง  

การพึ่งพาการสะสมทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ งจากภาครัฐจึงมิใช่ ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จเสมอไป การลงทนุจึงต้องค านึงถึงผลตอบแทนเป็นส าคญัแม้จะเป็นการลงทนุ
ในสาธารณูปโภคที่มีความเช่ือโดยทั่วไปว่ารัฐจ าเป็นต้องเข้ามาลงทุนเน่ืองจากจะให้
ผลตอบแทนสงูต่อสงัคมมากกว่าการลงทนุจากภาคเอกชนก็ตาม แต่หากมีการตัง้ราคาต ่า
กว่าต้นทนุที่แท้จริงในสาธารณปูโภคที่ลงทนุสร้างขึน้มา นอกจากจะท าให้การใช้ทนุเป็นไป
อย่างไม่มีประสทิธิภาพแล้วในทางตรงกันข้ามยงัมิได้เป็นการช่วยลดความยากจนแต่อย่าง
ใด เน่ืองจากคนรวยจะมีแนวโน้มที่จะเข้าถึงสาธารณปูโภคเหล่านีไ้ด้มากกว่าคนจน รถไฟ
ความเร็วสงูหรือชิงกันเซ็นของไทยที่จะสร้างขึน้มาจากโครงการเงินกู้  2 ล้านล้านบาท ก็จะ
เป็นตวัอย่างท่ีดีหากตัง้ค่าราคาค่าโดยสารต ่ากว่าต้นทนุท่ีแท้จริง คนรวยจะมีโอกาสโดยสาร
เพราะด้วยรายได้ที่มีมากกว่าจงึท าให้มีเวลาว่างมากกว่าคนจนท่ีจะใช้บริการสาธารณปูโภค
ดงักลา่ว 

 

รูปที่ 4 
 

 

หมายเหต:ุ เส้นประตามลกูศรท่ีแสดงแนวโน้มเป็นของผู้ เขียน  
ที่มา: Yoshino and Nakahigashi (2000) 
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โครงสร้างการออมญ่ีปุ่ น 
หากใช้บญัชี Flow of Funds ในการพิจารณาการออมในระบบเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นที่

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ภาคครัวเรือน (households) ภาคธุรกิจ (private nonfinancial 
corporations) ภาครัฐบาล (general government) และภาคต่างประเทศ (overseas) จะ
พบว่าในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจบุนั โครงสร้างการออมในระบบเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น
ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั กล่าวคือ จากเดิมที่ภาคธุรกิจที่พึ่งพาเงินออมจากภาคอ่ืนๆ
เพ่ือน ามาลงทนุได้กลายมาเป็นภาคที่สะสมเงินออมมากพอๆกับภาคครัวเรือนดงัแสดงใน
รูปที่ 5 ในขณะที่ภาครัฐบาลเป็นไปในทางตรงกันข้ามและกลายเป็นผู้น าเอาเงินออมจาก
ภาคครัวเรือนและธรุกิจไปใช้ 

ค าอธิบายปรากฏการณ์ข้างต้นจึงน่าจะอยู่ที่วิกฤตเศรษฐกิจที่เร่ิมต้นในปลายปี
ค.ศ.1989 ที่เกิดจากฟองสบู่แตกที่มีผลอย่างมากต่องบดุลของภาคธุรกิจ 6 กล่าวคือเม่ือ
มลูค่าราคาสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ของธุรกิจลดลงอย่างรวดเร็วแต่มลูค่าหนีส้ินที่มีอยู่ในงบ
ดลุอีกด้านหนึ่งไม่ได้ลดลงตาม ทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สดุของหน่วยธุรกิจก็คือ การลด
ทนุ แต่ประเด็นอปุสรรคส าคญัก็คือ ในงบดลุของธุรกิจอาจไม่มีทนุพอเพียงให้ลดตามมลูค่า
ทรัพย์สนิท่ีหายไปได้และหากลดลงเกินกว่าทนุที่มีอยู่ความเป็นเจ้าของก็จะสญูหายไปด้วย 
ผลก็คือธุรกิจจ าเป็นต้องหันไปลดหนีแ้ทนที่จะลดทุน ดังนัน้ภาคธุรกิจในช่วงทศวรรษที่ 
1990 ยงัสามารถท าก าไรอยู่ได้ แต่ประสบปัญหามลูค่าทรัพย์สินลดลงอย่างรวดเร็วและใน
ปริมาณท่ีมากจนอาจเข้าข่ายล้มละลายจงึพยายามปกปิดข้อมลู7 ลดหนีส้ินด้วยการใช้หนีท้ี่
ตนเองมีอยู่เพ่ือให้งบดุลของตนเองได้ดุล ภาคธุรกิจจึงเปลี่ยนทิศทางจากการเป็นผู้ ใช้ เงิน
ออม(กู้ ) มาเป็นผู้สะสมเงินออม(ให้กู้ )แทน 

                                                   
6 เป็นแนวคิดของ Koo (2008) เก่ียวกบั Balance-Sheet Recession 
7 ตวัอยา่งที่ดีในกรณีนีค้ือกรณีของบริษัทโอลิมปัสที่ประกอบธุรกิจเลนส์ อปุกรณ์ถ่ายภาพและเคร่ืองมือแพทย์ซึง่
ประสบปัญหาการขาดทนุจากมลูคา่ทรัพย์สินที่ถือครองจ านวนมากในงบดลุของตนเองในชว่งฟองสบูแ่ตกในทศวรรษ
ที่ 1990 ผู้บริหารได้พยายามปกปิดข้อมลูดงักลา่วมาโดยตลอดโดยอาศยัท านิติกรรมอ าพรางแจ้งวา่เป็นการขาดทนุ
จากการไปลงทนุซือ้กิจการบริษัทที่ไมมี่ความเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของตนเอง เชน่ บริษัทท าเคร่ืองครัว ความจริงได้
ถกูเปิดเผยในปีค.ศ. 2011 เม่ือชาวตา่งชาติที่ได้ถกูวา่จ้างมาเป็นผู้บริหาร “หุน่เชิด” ไมร่่วมมือด้วยและได้น าข้อมลูที่
ตนเองสงสยัจากการเข้าถึงข้อมลูการลงทนุท านิติกรรมอ าพรางดงักลา่วมาเปิดเผยตอ่สาธารณะจนผู้บริหาร เชน่ 
ประธานกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ทางการเงินที่มีสว่นเก่ียวข้องถกูทางการญ่ีปุ่ นฟ้องศาลและถกูศาลลงโทษจ าคกุ
ในเวลาตอ่มา 
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ข้อเท็จจริงประการหนึ่งดงัแสดงในรูปที่ 6 ที่สนับสนนุประเด็นข้างต้นก็คือ แม้ว่า
ทางการโดยธนาคารกลางญ่ีปุ่ นจะพยายามเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบมากเพียงใดก็
ตาม แต่ก็ไม่สามารถกระตุ้นการลงทนุจากภาคธุรกิจได้แม้อัตราดอกเบีย้จะเข้าใกล้ศูนย์
มากเพียงใดก็ตาม ซึ่งเป็นเร่ืองที่ดูไปแล้วผิดปกติเป็นอย่างยิ่ง แต่ในสถานการณ์ที่ธุรกิจ
ประสบปัญหางบดลุเสียหายจากมลูค่าสนิทรัพย์ที่ลดลงก็จ าเป็นต้องเอาตวัรอดมิให้ประสบ
กบัภาวะล้มละลายตามกฏหมายอนัเน่ืองจากการมีหนีส้นิมากกว่าทรัพย์สนิ การไม่กู้ทัง้จาก
สถาบนัการเงินหรือจากตลาดหุ้นของภาคธุรกิจในช่วงปี ค.ศ.1989-2006 ทัง้ที่ในห้วงเวลา
ก่อนหน้านัน้ เช่น ค.ศ.1986-1989 ได้กระท ามาโดยตลอด แต่กลบัเลือกใช้หนีแ้ทน(ดรููปที่ 6 
ประกอบ) ทัง้ที่ต้นทนุจากอัตราดอกเบีย้ในขณะนัน้ที่แสดงโดยอัตราผลตอบแทนของบัตร
เงินฝากอาย ุ3 เดือน (CD 3M rate) แทบจะไม่มีจึงเป็นทางเลือกที่กระท าเพ่ือซ่อมแซมงบ
ดุลของตนเองให้ได้ดุลย์และมีผลท าให้นโยบายการเงินผ่านช่องทางอัตราดอกเบีย้ไร้ผล
นัน่เอง 

  
รูปท่ี 5 Financial Surplus and Deficit by Sector     รูปท่ี 6(fiscal year 1980-2012) 
       

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น                                      ที่มา: Koo (2012) 
 

ปัจจัยก าหนดการออม 
หากใช้การขาดดุลการค้า/บัญชีเดินสะพัดเป็นตัวแทนชีถ้ึงการออมของแต่ละ

ประเทศในโลก ก็จะพบความแตกต่ าง อย่ าง เห็น ไ ด้ชัด เจน  ประเทศในเอ เ ซีย
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น ญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นต้นแบบของมหศัจรรย์เอเซีย (Asian Miracle) ของ
อีกหลายประเทศในเอเซียในเวลาต่อมาก็มีการเกินดุลการค้า/บัญชีเดินสะพัดต่อเน่ือง
ติดต่อกนัมาเป็นเวลานานนบัจากทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา  
 การที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีระดับการออมที่สูงแห่งหนึ่งของโลกพร้อมๆกับ
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อตัราการเจริญเติบโตที่สงูเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในภมูิภาคอเมริกาใต้ หรือ แอฟริกา 
ระดบัการออมจงึอาจเป็นเคร่ืองชีว้ดัระดบัการพฒันาในระดบัหนึ่ง ในอีกด้านหนึ่งประเทศที่
พฒันาแล้วเช่นภมูิภาคในอเมริกาเหนือหรือยโุรปแม้จะมีระดบัรายได้สงูไม่แพ้ญ่ีปุ่ นแต่ก็ยงัมี
ระดบัการออมที่ต ่ากว่า 
  ค าอธิบายความแตกต่างในการออมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละประเทศจึงเป็น
เร่ืองส าคญั8เพราะระดบัรายได้หรือด้วย absolute income hypothesis ของ Keynes แต่
เพียงล าพังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดประเทศที่มีความแตกต่างกันในปัจจัยหลายๆ
อย่าง เช่น ระดบัรายได้ ประชากร หรือพฤติกรรมความพงึพอใจของบุคคล จึงเลือกการออม
ที่เหมือนหรือต่างกนั 
 

จากทฤษฎีสู่ข้อเทจ็จริงเชิงประจักษ์ 
ผลการศกึษาปัจจยัที่มีบทบาทในการก าหนดการออมภาคเอกชน (private saving 

rate) จากข้อมลูระหว่างประเทศในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้ชีเ้บาะแสว่า การออมภาคเอกชน
นัน้ถกูก าหนดด้วยปัจจยัส าคญัดงัแสดงโดยสรุปในภาพรวมในตารางท่ี 2  

ข้อสังเกตส าคัญที่ได้จากผลการศึกษาดังกล่าวก็คือ ปัจจัยหรือตัวแปรที่ทฤษฎี
คาดหมายว่าจะมีบทบาทในการก าหนดการออมนัน้มีจ านวนมากพอสมควรที่ขาดความ
ชดัเจนและยงัไม่ได้ข้อสรุป (Ambiguous) ว่ามีบทบาทต่อการออมส่วนนีอ้ย่างไร ในขณะที่
ปัจจัยที่ทฤษฎีมีข้อสรุปว่ามีผล (+/-) หรือไม่มีผล (0) ในสดมภ์ที่ 3 แต่ผลการศึกษาจาก
ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ปรากฏในสดมภ์ที่ 4 ก็มีบางส่วนที่มีจ านวนพอสมควรที่ไม่ได้
สนับสนุน (หรืออีกนัยหนึ่งคือขัดแย้ง) ตามการคาดหมายในทางทฤษฎีที่มีอยู่แต่อย่างใด 
(ตวัเลขในวงเลบ็หลงัเคร่ืองหมายแสดงถึงผลการศกึษาที่สนบัสนนุหรือขดัแย้งตามที่ปรากฏ
ในหมายเหตใุต้ตาราง) 

การทึกทักว่าการออมขึน้อยู่กับตัวแปร เช่น รายได้ แต่เพียงล าพังโดย absolute 
income hypothesis หรือแม้แต่ life-cycle/permanent income hypothesis จึงไม่ใช่

                                                   
8 ส าหรับประเทศก าลงัพฒันา Horioka and Terada-Hagiwara (2011) ได้ศกึษาแนวโน้มการออมระยะยาวของ
ประเทศเอเซีย 12 ประเทศจากปีค.ศ.1966-2007 ซึ่งได้ข้อสรุปในลกัษณะเชน่เดียวกนัวา่การออมในประเทศกลุม่
ตวัอยา่งแม้จะเพิ่มขึน้และอยูใ่นระดบัสงูแตก็่มีความแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ ปัจจยัที่มีบทบาทตอ่การออมคือ 
รายได้ สดัสว่นการพึง่พาในโครงสร้างของประชากร และระดบัการพฒันาของภาคการเงิน 
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ข้อสรุปสุดท้ายที่ เห็นพ้องต้องกันจากข้อเท็จจริงที่ได้ทดสอบมาในหลายๆประเทศ
เปรียบเทียบกนั 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัที่มีบทบาทก าหนดการออมภาคเอกชน 

 

ที่มา: Loayza, Schmidt-Hebbel and Seven (2000) 
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ข้อสังเกตุการออม: จะใช้การออมของใคร? 
 การออมโดยพืน้ฐานคือส่วนต่างระหว่างรายได้สทุธิหลงัจากหกัภาษี  (disposable 
income) และการบริโภค (consumption) โดยคิดค านวณแสดงออกเป็นร้อยละของรายได้ 
ประเด็นที่ถูกมองข้ามไปโดยง่าย แต่ก่อให้เกิดความสับสนและแตกต่างในผลการศึกษา
รวมถึงนยัทางนโยบายก็คือ การออมของใครที่สมควรได้รับการพิจารณา? 

(1) การออมบคุคลและการออมนิติบคุคล 
การออมภาคเอกชนดงัปรากฏในตารางท่ี 2 ข้างต้นหมายถึง การออมภาคเอกชนที่

ไม่ใช่รัฐบาล (private saving) ที่รวมการออมส่วนบุคคล (personal saving) หรือ การออม
ครัวเรือน และ การออมของนิติบุคคล (corporate saving) เข้ามาด้วยกัน ประเด็นส าคญัก็
คือ มีความแตกต่างมากน้อยเพียงใดระหว่างการออมทัง้ 2 ประเภทที่สมควรพิจารณาแยก
ต่างหากจากกนั 

หากการออมนิติบุคคลหมายถึงก าไรที่ยงัไม่ได้จดัสรร ก าไรสะสมส่วนนีก็้สามารถ
สะท้อนถึงการออมส่วนบุคคลที่มีแฝงอยู่ในนิติบุคคลได้หากตลาดการเงิน   (financial 
market) เช่น ตลาดหลกัทรัพย์ สามารถสะท้อนมลูค่าของก าไรที่ยงัไม่ได้จดัสรรที่สะสมอยู่
ในนิติบคุคลผ่านมลูค่าหุ้นท่ีบคุคลนัน้ถือครองอยู่ได้อย่างถกูต้องครบถ้วน  

ในอีกด้านหนึ่ง ถ้านิติบุคคลถกูจดัตัง้ขึน้มาด้วยวตัถปุระสงค์เพียงเพ่ือเป็นตวัแทน
ของบุคคลเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านภาษีเงินได้ที่หากเป็นนิติบุคคลจะสามารถหักต้นทุน
ค่าใช้จ่ายได้ครอบคลมุมากกว่าดังเช่นที่ปรากฏในประเทศไทยหรือแม้แต่ญ่ีปุ่ นที่มีบริษัท
ขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนต ่าและ/หรือผู้ ถือหุ้นในวงจ ากัดที่มีแนวโน้มรายงานผลการ
ประกอบการขาดทุนหรือมีก าไรเล็กน้อยเม่ือเทียบกับบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่า ความ
แตกต่างของการออมของบคุลและนิติบคุคลก็ย่อมไม่มี 

(2) การออมภาคเอกชนและการออมภาครัฐบาล 
ในท านองเดียวกัน การออมของประเทศ (national /domestic saving) ที่รวมเอา 

การออมภาคเอกชน กับ การออมภาครัฐบาล (government saving) ก็อาจไม่มีความแตก
ต่างหากสงัคมและ/หรือรัฐบาลค านึงถึงข้อจ ากัดที่ว่าการขาดดลุหรือการบริโภคเกินตัวไม่
ออมของภาครัฐบาลในเวลาปัจจุบันย่อมหมายถึงภาษีที่จะต้องเพิ่มขึน้และ/หรือเก็บจาก
ภาคเอกชนในอนาคต เป็นการแย่งหรือดึงเงินออมจากภาคเอกชนด้วยภาษีไม่ว่าจะโดย
เปิดเผย (explicit tax) หรือ ซ่อนเร้น (implicit tax) ด้วยการเพิ่มปริมาณเงินมารองรับการ
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เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลตามแนวคิดของ Ricardian Equivalence ของ Barro (1974) ที่
การก่อหนีห้รือเก็บภาษีของรัฐบาลเพ่ือมาใช้จ่ายมีผลต่อความเจริญทางเศรษฐกิจเท่าเทียม
กนั 

(3) ขอบเขตของทรัพย์สนิ 
การออมส่วนบุคคลอาจมีความหมายแตกต่างไปจากการออมนิติบุคคลหาก

ขอบเขต (scope) ของทรัพย์สนิอนัเป็นท่ีมาของรายได้แตกต่างกนั 
การนบัรวมเอาอสงัหาริมทรัพย์ที่เป็นสว่นประกอบที่ส าคญัในความมัง่คัง่  (wealth) 

มาค านวณเป็นรายได้จะท าให้การออมที่ถกูก าหนดจากระดบัรายได้แตกต่างกนัได้เม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงในราคาสนิทรัพย์ทัง้ในด้านบวกและลบ9  

ในท านองเดียวกัน การออมบุคคลที่กระท าด้วยการลงทุนถือครองทรัพย์สินที่มี
ความคงทน (durable goods) ก็มีความยุ่งยากในการวดัและค านวณนบัมลูค่าในการคิด
ค านวณรายได้ประชาชาติ เหตุก็เพราะวิธีการวดัมกัจะกระท าในทรัพย์สินที่ปราศจากชีวิต 
แต่หากมีการลงทุนในร่างกายเพ่ือให้มีชีวิตที่เป็นปกติสขุหรือยืนยาวได้มากขึน้อันจะเป็น
ที่มาของการหารายได้ได้มากขึน้ เช่น การท าฟันถกูบนัทึกเป็นบริการ (service) มากกว่า
นบัว่าเป็นการออมที่เกิดจากการลงทนุในสนิค้าคงทน (ฟัน) ในรายได้ประชาชาติ 

 
อะไรผลักดันให้เกิดการออมในญ่ีปุ่ น? 
รูปที ่7 แสดงถึงข้อมลูการออมของประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงประมาณ 40 ปีที่มีแนวโน้ม

ลดลงอย่างต่อเน่ืองจากที่เคยออมมากกว่าร้อยละ 40 ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 20 ที่เกิดขึน้
พร้อม ๆ กบัอตัราการเจริญเติบโตท่ีลดลง (ดรููปที่ 4 ประกอบ) หากใช้เบาะแสจากการศกึษา
ที่ผ่านมาช่วยน าทางเพ่ือหาปัจจยัที่มีบทบาทก าหนดการออมการหาความสมัพนัธ์เชิงสถิติ
ด้วยสมการถดถอยโดยก าหนดให้การออมของประเทศ (gross domestic saving) เป็น
ตัวแทนของการออม ผลที่ได้จากการค านวณหาความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถแสดงใน
                                                   
9 Juster et.,al (2004) ศกึษาข้อมลูในกรณีความมัง่คัง่กบัการออมในสหรัฐเช่นเดียวกับ Okawa et.,al (1996) ที่ศึกษา
ในกรณีญ่ีปุ่ น ข้อค้นพบที่ส าคญัที่คล้ายคลึงกันก็คือ การออมที่ลดลงในห้วงเวลาที่ท าการศึกษามีความเก่ียวข้องกับ
มูลค่าที่เพิ่มในความมั่งคั่งที่อยู่ในรูปของหุ้ นและ  /หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยที่การออมในสินทรัพย์ที่ถืออยู่เม่ือมี
มลูค่าเพิ่มขึน้ก็จะส่งให้มีการบริโภคมากขึน้หรืออีกนัยหนึ่งการออมที่ลดลง นอกจากนีแ้ล้วประเภทของสินทรัพย์ที่
ประกอบกนัเป็นความมัง่คัง่ก็มีความส าคญัอนัเน่ืองมาจาก liquidity constraint ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะสินทรัพย์  
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ตารางที่ 3 ซึ่งดูไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากข้อเท็จจริงเชิงประจกัษ์จากการศึกษา
ข้อมลูระหว่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม หากจ าแนกปัจจยัที่มาก าหนดการออมออกเป็น ปัจจยัเชิงโครงสร้าง 
(structural factors) และ ปัจจยัเชิงวฏัจกัร (cyclical factors) พบว่าปัจจยัตวัแปรในเชิง
โครงสร้าง เช่น อัตราการพึ่งพา (age dependency ratio) ที่คิดสดัส่วนของผู้พึ่งพา (age 
dependency ratio) ที่คิดสัดส่วนของผู้พึ่งพา เด็ก+คนแก่ ต่อ ประชากรวัยท างาน มี
บทบาทในเชิงลบต่อการออมกลา่วคือยิ่งมีผู้พึ่งพามากขึน้เท่าใดอตัราการออมก็จะลดลงซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของ life-cycle hypothesis และข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ญ่ีปุ่ นมีผู้
พึง่พาในสดัสว่นจ านวนมากขึน้เร่ือยๆ ดงันัน้จงึมีแนวโน้มที่จะลดการออมลง นอกจากนีแ้ล้ว
ปัจจยัที่สนบัสนนุหรือเป็นตวัแทนของ time preference เช่น อตัราดอกเบีย้ หรือ เงินเฟ้อ ก็
พบว่ามีนยัส าคญัทางสถิติ 

ในอีกด้านหนึง่ ปัจจยัเชิงวฏัจกัร เช่น ดลุบญัชีเดินสะพดั ดลุงบประมาณ กลบัไม่มี
นยัส าคญัในทางสถิติต่อการออม ยกเว้นแต่อตัราการเจริญเติบโต แสดงให้เห็นว่าการเพิ่ม
ในรายได้ในภาพรวมที่เป็น actual/temporary ไม่มีบทบาทต่อการออมที่สอดคล้องกับ
แนวคิดของ permanent income hypothesis 

จากผลข้างต้นจึงอาจสรุปในเบือ้งต้นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างมี
บทบาทต่อแนวโน้มการออมมากกว่าปัจจัยในเชิงวฏัจกัร การออมที่ลดลงจึงมีผลท าให้ดุล
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลน้อยลงหรือขาดดุลและ/หรือลดการเจริญเติบโตจากการลงทุนที่
ลดลง 

 
รูปที ่7 Gross Domestic Saving (% GDP) 

 

 
ที่มา: ผู้ เขียน 
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ตารางท่ี 3 ปัจจยัก าหนดการออมประเทศญ่ีปุ่ นระหว่างปี ค.ศ.1970 - 2008 

ที่มา: ผู้ เขียน 

 

 

แนวนโยบายที่เอือ้ต่อการออม 
เน่ืองจากการออมเป็นปรากฏการณ์ในระยะยาวมากกว่าระยะสัน้ สิง่ท่ีสามารถเห็น

พ้องต้องกันว่ามีบทบาทต่อการออมจากหัวข้อที่ผ่านมาก็คือ การเปลี่ยนในเชิงโครงสร้าง
สถาบันที่ส าคัญในช่วงหลงัวิกฤตฟองสบู่แตกได้เปลี่ยนปัจจัยเชิงสถาบันดังที่จะแสดงให้
เหน็ต่อไปที่ครัง้หนึง่เคยเป็นทรัพย์สนิส าคญัที่เอือ้อ านวยต่อการออมให้กลายเป็นหนีส้ินที่ไม่
เอือ้ต่อการออมไปในปัจจบุนั กลา่วคือ 

(1) ระบบการจ้างงานตลอดชีพ10ที่เคยสร้างความมั่นคงในด้านรายได้ในอนาคต
และเป็นแรงจูงใจให้กับแรงงานได้เปลี่ยนไป ด้วยโครงสร้างการผลิตที่มุ่งสู่สินค้าที่มี
วิทยาการสงูและเก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมบริการ เช่น โทรคมนาคม computer software 
บนัเทิง หรือ การเงิน ที่อาศยัความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะตวั (specialist) และ
เป็นการร่วมทนุกับบริษัทเล็กมากกว่าท าเองทัง้หมดโดยบริษัทใหญ่เพียงบริษัทเดียว ท าให้
ความรู้โดยทั่วไป (generalist) ที่แรงงานญ่ีปุ่ นถูกฝึกอบรมมาให้ท าทุกอย่างเป็นแต่ไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้ เช่ียวชาญในบริษัทใหญ่เร่ิมที่จะไม่เหมาะสม11ในสถานการณ์ปัจจบุนั 

ระบบการจ้างงานตลอดชีพจึงไม่สามารถด ารงอยู่ได้เช่นเดียวกับระบบการจ่าย
ค่าจ้างแบบเดิมยึดโยงกับอายุแรงงานและอายกุารท างานมากกว่าระบบใหม่ตามแนวคิด
ตะวันตกที่อาศัยประสิทธิภาพ (performance) ที่แรงงานสามารถสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับ
                                                   
10 ด ูChuma (2002) ส าหรับจดุก าเนิด ววิฒันาการ และแนวนโยบายของภาครัฐที่มีตอ่แนวทางการจ้างงาน 
(employment practice) ของญ่ีปุ่ นอนัเป็นสว่นหนึ่งของนโยบายทางอ้อมด้านสงัคมเพ่ือยกระดบัสวสัดิการสงัคมทีมี่
ความแตกตา่งไปจากประเทศพฒันาแล้วอื่นๆ 
11 สอดคล้องกบัความเห็นของ วินทร์ เลียววาริน (2551) ที่กลา่วไว้เก่ียวกบัการผลิตงานโฆษณาวา่ “ทิศทางของการ
บริการในโลกมุง่ไปในทางที่มีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางมากขึน้ แนวนิยมในประเทศตะวนัตกคือมกัมองวา่คนที่เก่งหลาย
อยา่งในตวัคนเดียวไมเ่ก่งเทา่คนที่เก่งอยา่งเดียว” 

 current 
account 

government 
budget 
balance 

age 
dependency 
ratio 

GDP 
growth 

real 
interest 
rate 

inflation R-
square 

observations 

Coefficient -0.064 0.235 -0.490 0.420 0.495 0.836 0.94 39 

t-value -0.23 1.12 -4.58 4.55 3.15 6.45   
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กิจการ/นายจ้าง (value of marginal product) มาเป็นตวัก าหนดการจ่ายค่าจ้าง12 หรือ 
ระบบ Keiretsu โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสมัพนัธ์ด้านการผลิตแนวดิ่งก็เร่ิมไม่เหมาะสม
กับโครงสร้างการผลิตในปัจจุบันที่มุ่งหน้าไปสู่ภาคบริการซึ่งไร้พรมแดนมากขึน้ อีกทัง้
โครงสร้างการถือหุ้นไขว้ (cross-shareholding) ระหว่าง Keiretsu ที่แต่เดิมถกูออกแบบไว้
เพ่ือป้องกันการควบรวมกิจการ (take-over) จากทนุต่างชาติซึง่กลายเป็นอปุสรรคในการ
ระดมเงินทนุโดยตรงเน่ืองจากการเพิ่มทนุโดยรักษาโครงสร้างผู้ ถือหุ้นไว้เหมือนเดิมนัน้ท าได้
ยาก  

(2) ระบบ Main Bank และการแบ่งแยกตลาด (market segmentation) ของ
สถาบนัการเงินตามขนาดและพืน้ท่ีซึง่เคยเป็นช่องทางระดมเงินออมให้กับธุรกิจญ่ีปุ่ นตัง้แต่
ยคุหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองสงบจ าเป็นต้องหลีกทางให้กับการกู้ ยืมเงินทางตรงผ่านตลาด
ทนุที่ผู้กู้ ได้เง่ือนไขดีกว่าการกู้ ยืมจากระบบธนาคารเม่ือมีการเปิดเสรีทางการเงินให้เงินทนุ
ไหลข้ามพรมแดนโดยเสรี เม่ือสญูเสียลกูค้าซึง่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ความต้องการระดมเงิน
ออมผ่านระบบระบบธนาคารเอกชนก็ลดลง 

ผลที่ติดตามมาก็คือธนาคารจ าเป็นต้องหันไปหาลูกค้าผู้ กู้ รายย่อย หรือ sub-
prime ที่ตนเองไม่รู้จักมากขึน้ เม่ือไม่มีข้อมลูเก่ียวกับลกูค้า หลกัประกันจึงเป็นเง่ือนไข
ส าคัญในการปล่อยกู้ และท าให้ราคาอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มสงูจากความต้องการที่มีมากขึน้
อย่างรวดเร็ว วิกฤตเศรษฐกิจในต้นทศวรรษที่ 1990 ของญ่ีปุ่ นหือสหรัฐฯในปี ค.ศ.2007-
2008 สว่นหนึง่จงึมีที่มาจากสาเหตนีุ ้

(3) ระบบสง่เสริมการออมโดยรัฐด้วยการออมภาคบงัคบัและสมคัรใจ อาจกล่าวได้
ว่าเป็นระบบที่ประสบความส าเร็จจากอดีตยคุฟื้นฟูประเทศหลงัสงครามสงบในการระดม
เงินออมจากภาคเอกชนมาให้ภาครัฐได้น าไปลงทุนได้อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอโดยไม่
จ าเป็นต้องไปพึง่พาเงินออมจากต่างประเทศ  

การออมภาคบังคับที่ส าคัญมาจากระบบบ านาญ (pension system) ที่เร่ิมขึน้

                                                   
12 Morishima (2002) ได้เสนอข้อเท็จจริงจากการส ารวจแรงงานวา่การจา่ยคา่ตอบแทนของแรงงานญ่ีปุ่ นนัน้ยงัไมไ่ด้
เป็นไปตาม 成果主義 (seikashugi หรือ performance based payment) ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แตอ่ยา่งใด 
ปัจจยัในเร่ืองประสิทธิภาพสว่นบคุคล (individual performance) ดจูะเป็นปัจจยัล าดบัท้ายๆที่นายจ้างน ามาร่วมใช้
ประเมินการจา่ยคา่ตอบแทนแบบประจ า เชน่ เงินเดือน ในท านองเดียวกนั การจา่ยคา่ตอบแทนพิเศษ เชน่ โบนัส ก็
มิได้ค านึงถึง company performance แตอ่ยา่งใด 
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ตัง้แต่ปีค.ศ.1941 ในภาคเอกชนบางส่วนจนครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยระบบบ านาญ
แห่งชาติ (national pension system) ที่บริหารงานโดยรัฐเป็นระบบพืน้ฐานชัน้แรกที่
ครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ขณะที่ระบบบ านาญเฉพาะกลุ่ม เช่น ระบบบ านาญ
ลกูจ้างเอกชน หรือ ข้าราชการ ครอบคลมุเพิ่มขึน้อีกชัน้หนึ่งกลายเป็นแบบ 2 ชัน้ (two-tier) 
ในปัจจบุนั 

ในส่วนการออมภาคสมัครใจ รัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาได้ด าเนินการผ่านระบบ
ธนาคารไปรษณีย์ที่อาศัยที่ท าการไปรษณีย์และสายโทรเลขที่มีอยู่แล้วทั่วประเทศเป็น
เคร่ืองมือที่ส าคัญในช่วงเร่ิมแรกของการระดมเงินออมจากภาคเอกชนในขณะที่สาขา
ธนาคารพาณิชย์เอกชนหรือธนาคารในร้านสะดวกซือ้ เช่น Seven & i bank ยงัมีจ านวน
น้อย ท าให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการเงิน เช่น การฝากเงิน โอนเงิน หรือ ประกันชีวิต 
ได้ยากกว่าธนาคารไปรษณีย์ นอกจากความสะดวกในการเข้าถึงแล้ว ความได้เปรียบใน
เร่ืองความมั่นคงจากการเป็นธนาคารของรัฐและผลตอบแทนในเง่ือนไขที่ดีกว่าเงินฝาก
ธนาคารเอกชนจากการน าเงินฝากไปลงทนุใน Fiscal Investment and Loan Program 
เป็นประเด็นส าคญัที่ท าให้ประชาชนนิยมฝากเงินไว้กบัธนาคารไปรษณีย์จนกลายเป็นล าดบั
ต้นๆในด้านการระดมเงินออมที่เหนือกว่าธนาคารพาณิชย์หลายๆแหง่ 

ในปัจจุบันระบบบ านาญแห่งชาติและระบบประกันสุขภาพได้กลายเป็นภาระ
ทางการคลงัที่ส าคัญ13เน่ืองจากโครงสร้างประชากรมีผู้สงูอายุที่ถึงเกณฑ์ใช้บ านาญและ
ประกนัสขุภาพมากกว่าคนหนุ่มสาวที่เป็นผู้ออกเงินสมทบ ในท านองเดียวกันแม้ว่าธนาคาร
ไปรษณีย์และระบบบ านาญแห่งชาติสามารถตดัสินใจลงทนุในพันธบัตรใน FILP หรือไม่ก็
ท าได้โดยอิสระไม่ผูกพันเหมือนเช่นในอดีตที่ต้องน าเงินฝากที่ได้มาไปฝากไว้ที่ Trust 
Bureau ซึง่เป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลงัเพ่ือน าไปลงทนุต่อไป  

แนวนโยบายในการระดมเงินออมของภาครัฐข้างต้นจึงมีส่วนช่วยให้ญ่ีปุ่ นสามารถ
มีแหลง่และช่องทางในการระดมเงินออมได้อย่างต่อเน่ืองและมีนยัส าคญัเพ่ือให้สามารถน า
เงินออมเหล่านีไ้ปลงทนุในโครงการต่างๆเพ่ือพฒันาประเทศโดยที่ไม่เป็นการเพิ่มภาระหนี ้
สาธารณะให้สงูขึน้แต่อย่างใด 
                                                   
13 ในงบประมาณปีค.ศ.1960 รายจา่ยด้านสวสัดิการสงัคมมีประมาณร้อยละ 10 ของทัง้หมดและเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็ว
มาเป็นร้อยละ 31.4 ของทัง้หมดในปีงบประมาณ 2013 ขณะที่อตัราการพึง่พาการออกพนัธบตัรเพ่ือมาเป็นรายได้ใน
งบประมาณในปีปัจจบุนั (2013) อยูท่ี่ร้อยละ 46.3 (ข้อมลูจากกระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ น) 
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การจ้างงานนักศึกษาต่างชาตใินประเทศญ่ีปุ่น 
The Employment of International Students in Japan  

เวณิกา สปัุญญเดชา1 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาการจ้างงานนกัศึกษาต่างชาติในประเทศญ่ีปุ่ น 
ปัญหาในการจ้างงานของบริษัทญ่ีปุ่ นและปัญหาในการหางานของนกัศึกษาต่างชาติที่จบ
การศึกษาในประเทศญ่ีปุ่ น รวมทัง้ศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่ นที่ได้รับ
ความร่วมมือจากภาคธุรกิจและภาครัฐในการให้การสนบัสนนุนักศึกษาต่างชาติในการหา
งานในประเทศญ่ีปุ่ น 
 ผลจากการศึกษาพบว่า ปัญหาการขาดแคลนจ านวนประชากรวัยแรงงานและ
ความต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์ของ
ญ่ีปุ่ น ท าให้บริษัทญ่ีปุ่ นมีความต้องการที่จะจ้างงานนกัศกึษาต่างชาติเข้าท างานในประเทศ
ญ่ีปุ่ นมากขึน้กว่าในอดีต ซึง่เห็นได้จากจ านวนตวัเลขของนกัศึกษาต่างชาติที่ได้ รับการจ้าง
งานในประเทศญ่ีปุ่ นปี ค.ศ.2003 ที่มีจ านวน 3,778 คน และได้เพิ่มขึน้ถึง 10,969 คน ในปี 
ค.ศ.2012 อย่างไรก็ตามการหางานของนกัศกึษาต่างชาติในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย 
เ น่ืองจากบริษัทญ่ีปุ่ นต้องการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติที่ มีความรู้เฉพาะทาง  มี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาญ่ีปุ่ นในเชิงธุรกิจ และมีความรู้ความเข้าใจในมารยาท
สงัคมและวัฒนธรรมองค์กรญ่ีปุ่ น   ด้วยเหตุนี ้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยั ภาครัฐ
และภาคธุรกิจญ่ีปุ่ นในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติทัง้ด้าน
การศึกษาและการหางานในประเทศญ่ีปุ่ น จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติ
กลายเป็นบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการยอมรับในการจ้างงานจากบริษัท
ญ่ีปุ่ นในประเทศญ่ีปุ่ นมากขึน้  
 

ค าส าคัญ 1. การจ้างงานนักศึกษาต่างชาติ (The employment of international 
students) 2. การท างานในประเทศญ่ีปุ่ น (Work in Japan) 
 

                                                   
1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาญ่ีปุ่ นศกึษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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1.  บทน า 
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่สภาพเศรษฐกิจมีขอบเขตทางการตลาดที่เปิดกว้างและมี

เสรีภาพทางการค้ามากขึน้ ส่งผลให้ประเทศญ่ีปุ่ นจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ให้มีประสทิธิภาพเพ่ือให้บริษัทภายในประเทศญ่ีปุ่ นด ารงอยู่รอดและสามารถเผชิญกับการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ การที่จะพฒันาประเทศญ่ีปุ่ นและแผ่ขยายอ านาจ
ทางเศรษฐกิจสู่ระดับโลกจ าเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ เน่ืองจากในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ได้ถูกน ามาประยกุต์ใช้อย่างกว้างขวาง ตัง้แต่
กระบวนการผลิตสินค้า การค้าการตลาด ไปจนถึงการบริหารการจดัการการท างาน ดงันัน้ 
การมีบุคลากรที่มีทกัษะความรู้ความสามารถจ านวนมากอยู่ภายในประเทศจึงถือเป็นข้อ
ได้เปรียบทางด้านทรัพยากรมนษุย์ บริษัทญ่ีปุ่ นหลายแหง่มีการเปิดรับการจ้างงานนกัศึกษา
ต่างชาติที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางเข้าท างานในประเทศญ่ีปุ่ น    เพิ่มมากขึน้  
โดยมุ่งหวังให้แรงงานต่างชาติ เหล่านัน้เป็นพลังส าคัญในการผลิตและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ น 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

2.1   เพ่ือศกึษาการจ้างงานนกัศกึษาต่างชาติและการหางานในประเทศญ่ีปุ่ น  

2.2   เพ่ือศกึษาบทบาทของมหาวิทยาลยัในประเทศญ่ีปุ่ นที่ได้รับความร่วมมือจาก
ภาคธุรกิจและภาครัฐในการให้การสนับสนนุนักศึกษาต่างชาติในการหางานใน
ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
3.  ขอบเขตในการวจิัย 
 ผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย โดยศึกษาการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติที่จบ
การศึกษาในประเทศญ่ีปุ่ นของบริษัทญ่ีปุ่ นในประเทศญ่ีปุ่ นตัง้แต่ปี ค.ศ.2003 - 2012 
เน่ืองจากเป็นช่วงเวลา ที่มีจ านวนนักศึกษาต่างชาติย่ืนขอเปลี่ยนสถานภาพวีซ่าจาก
นกัศกึษาต่างชาติเป็นวีซา่ท างานในประเทศญ่ีปุ่ นเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึง่แสดงให้เห็น
ว่าบริษัทในประเทศญ่ีปุ่ นมีการเปิดรับการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติมากขึน้กว่าในอดีต 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ได้พนักงานชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะฝีมือ
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อย่างแท้จริง บริษัทญ่ีปุ่ นมีการคัดเลือกผู้ สมัครเข้าท างานอย่างเข้มงวด ซึ่ งนักศึกษา
ต่างชาติบางกลุม่ไม่สามารถผ่านการทดสอบการสมคัรเข้าท างานของบริษัทญ่ีปุ่ น ผู้วิจยัได้
ศึกษาปัญหาในการหางานของนักศึกษาต่างชาติและปัญหาในการจ้างงานนักศึกษา
ต่างชาติของบริษัทญ่ีปุ่ น รวมทัง้ศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยั ภาคธุรกิจ  และภาครัฐใน
การให้การสนบัสนนุนกัศกึษาต่างชาติในการหางานในประเทศญ่ีปุ่ น 
 
4.  วธีิการด าเนินการวจิัย 
 งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยผู้วิจยัได้รวบรวม
ข้อมลูจากหนงัสือ บทสมัภาษณ์ บทความในวารสารวิชาการ งานวิจยัที่เก่ียวข้องและข้อมลู
จากทางเว็บไซต์ ทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่ น 
 
5.  ผลการวจิัย 

5.1 การจ้างงานนักศึกษาต่างชาตใินประเทศญ่ีปุ่ น 
ข้อมลูจาก Japan Institute for Labour Policy and Training ที่ท าการส ารวจ

ข้อมลูเก่ียวกับการจ้างงานนกัศึกษาต่างชาติในประเทศญ่ีปุ่ น โดยส่งแบบสอบถามส ารวจ
บริษัทเอกชน 15,000 แหง่ ซึง่เป็นกลุม่บริษัทท่ีมีพนกังานในบริษัทตัง้แต่ 30 คนขึน้ไป ได้รับ
แบบสอบถามตอบกลบัมา 3,244 บริษัท (หรือคิดเป็น 21.6% ของจ านวนบริษัททัง้หมดที่
จดัสง่แบบสอบถาม) พบว่าในอดีตบริษัทญ่ีปุ่ นท่ีมีการจ้างงานนกัศกึษาต่างชาติยงัมีจ านวน
ไม่มาก โดยในปี ค.ศ.2007 มีบริษัทญ่ีปุ่ นเพียง10% เท่านัน้ที่มีการจ้างงานนักศึกษา
ต่างชาติ (Masato Gunji, 2010,pp.86-87)  อย่างไรก็ตาม บริษัทญ่ีปุ่ นที่ต้องการจ้างงาน
นักศึกษาต่างชาติได้แผ่ขยายวงกว้างและมีจ านวนเพิ่มขึน้ทีละน้อย โดยในปี ค.ศ.2013 
บริ ษัทที่ มี ก าร จ้ างงานนักศึกษาต่ า งชาติ ไ ด้ มี จ านวน เพิ่ มขึ น้ถึ ง  35.2% 
(http://www.disc.co.jp/uploads/2013/10/201310_gaikokujin_kigyou_full.pdf,p.2) 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CFkQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fpublic%2Fenglish%2Fregion%2Fasro%2Fbangkok%2Fjapanmb%2Fjilpt.htm&ei=t0IoUdj_Ao2yrAehw4D4AQ&usg=AFQjCNHVIyopogPAW1wVHClFwjGolN8MBg&bvm=bv.42768644,d.bmk
http://www.disc.co.jp/uploads/2013/10/201310_gaikokujin_kigyou_full.pdf,p.2
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ตารางที่  1 จ านวนการย่ืนขอเปล่ียนสถานภาพวีซ่าจากนักศึกษาต่างชาติ
เป็นวีซ่าท างานในประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงปี ค.ศ. 2003 - 2012 

                                                                                                                                                                   
หน่วย : คน 

ปี 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

จ ำนวนท่ีย่ืน

เปล่ียนวีซำ่ 
4,254 5,820 6,788 9,034 11,410 11,789 10,230 8,467 9,143 11,698 

จ ำนวนท่ีได้รับ

อนญุำต 
3,778 5,264 5,878 8,272 10,262 11,040 9,584 7,831 8,586 10,969 

จ ำนวนท่ีไม่ได้

รับอนญุำต 
476 556 910 762 1,148 749 646 636 557 729 

%ท่ีได้รับ

อนญุำต 
88.8% 90.4% 86.6% 91.6% 89.9% 93.6% 93.7% 92.5% 93.9% 

 

93.8% 

 
ที่มา: 「平成 24 年における留学生の日本企業等への就職状況について」, by 

法務省入国管理局, 2013, p4, from http://www.moj.go.jp/content/000113259.pdf  
 

จากตารางที่ 1  หากไม่นับรวมจ านวนนกัศึกษาต่างชาติที่ได้รับการอนญุาตในการ
เปลี่ยนสถานภาพวีซา่จากนกัศกึษาต่างชาติเป็นวีซา่ท างานในประเทศญ่ีปุ่ นในปี ค.ศ.2009 
- 20102  พบว่า นกัศกึษาต่างชาติที่ได้รับการจ้างงานในประเทศญ่ีปุ่ นมีจ านวนเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยในปี ค.ศ.2003 มีนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้สามารถท างานใน
ประเทศญ่ีปุ่ น 3,778 คน และเพิ่มมากขึน้ถึง  10,969 คนในปี ค.ศ.2012 
(http://www.moj.go.jp/content/000113259.pdf,p.4) 

จากการศึกษาพบว่า ในปี ค.ศ.2000 จ านวนของบริษัทญ่ีปุ่ นที่ตัง้อยู่ในเอเชีย มี
ทัง้หมด 6,345 แหง่ และมีจ านวนเพิ่มขึน้สงูถึง 10,712 แห่ง ในปี ค.ศ.2008 ซึง่แสดงให้เห็น
                                                   
2 ในปีค.ศ. 2009-2010 ประเทศญ่ีปุ่ นได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึน้ปลายปี 2008 อนัเน่ืองมาจาก
ปัญหาในระบบสินเชื่อซับไพรม์ (สินเชื่อซับไพรม์ คือ เงินกู้ ที่สถาบันการเงินปล่อยกู้ แก่ผู้ กู้ ที่มีความเสี่ยงสูง ) ของ
สหรัฐอเมริกา ที่เร่ิมก่อตวัตัง้แต่กลางปีค.ศ. 2007 และลุกลามบานปลาย  เข้าสู่ระบบสถาบันการเงิน ส่งผลให้เกิด
ภาวะการล้มละลายของสถาบนัการเงินยิ่งใหญ่ระดบัโลก และน าไปสู่สภาวะตึงเครียดทางการเงินของประเทศต่างๆ 
ทัว่โลก (http://regis.skru.ac.th/web/skrujournal/journal_4-1/file/6.pdf) 
 

http://www.moj.go.jp/content/000113259.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000113259.pdf,p.4
http://regis.skru.ac.th/web/skrujournal/journal_4-1/file/6.pdf
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ถึงความพยายามในการขยายฐานการผลิตในต่างประเทศของบริษัทญ่ีปุ่ นว่ามีจ านวนเพิ่ม
มากขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะประเทศต่างๆในเอเชีย ( Nikkei Business แปลโดย 
รังสรรค์ เลิศในสตัย์,2011,p.24) ด้วยเหตนีุ ้ส่งผลให้เกิดการจ้างงานนกัศึกษาต่างชาติที่มี
ถ่ินฐานมาจากทวีปเอเชียถึง 95.1% โดยนกัศึกษาต่างชาติที่ได้รับการจ้างงานมากที่สดุ คือ 
นักศึกษาเชือ้ชาติจีน 64.1%  รองลงมา คือ เกาหลี 12.9%  ซึ่งหน้าที่ที่นักศึกษาต่างชาติ
ได้รับมอบหมายมากที่สดุคือ การล่ามและแปลเอกสาร 26.7% รองลงมาคือ ท างานในฝ่าย
ขาย 23.1% (http://www.moj.go.jp/content/000113259.pdf,p.2) 

 บริษัทญ่ีปุ่ นหลายแหง่มีการพิจารณาการจ้างงานนกัศกึษาต่างชาติโดยไม่ค านงึถึง
เชือ้ชาติเพิ่มมากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรชัน้เลิศที่มีทักษะความสามารถในด้าน
ต่างๆที่ยังขาดแคลนหรือหาได้ยากในประเทศญ่ีปุ่ น การจ้างงานนักศึกษาต่างชาติที่มี
ความรู้และทกัษะฝีมือขัน้สงู (High Skilled Labour) ถือเป็นยทุธศาสตร์อย่างหนึ่งในการ
รับมือกับเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ เพราะนอกจากจะได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท
ญ่ีปุ่ นแล้ว มมุมองความคิดที่แตกต่างจากคนญ่ีปุ่ นของนักศึกษาต่างชาติ จะช่วยให้การ
ท างานในบริษัทมีแนวความคิดที่หลากหลาย ทัง้ยงัท าให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนทาง
ภาษา วัฒนธรรมและความคิดระหว่างพนักงานต่างชาติและพนักงานญ่ีปุ่ น ซึ่งจะท าให้
บริษัทญ่ีปุ่ นมีมมุมองความคิดและการด าเนินงานที่มีความเป็นสากลมากขึน้  

 แรงงานนกัศึกษาต่างชาตินบัได้ว่าเป็นกลุ่มแรงงานที่บริษัทญ่ีปุ่ นมุ่งหวงัให้เข้ามา
ทดแทนจ านวนประชากรวยัแรงงานของประเทศญ่ีปุ่ นที่มีจ านวนลดต ่าลงอย่างต่อเน่ือง  ใน
ปี ค.ศ.2005 อัตราการเกิดของประชากรญ่ีปุ่ นลดต ่าลงมาก ส่งผลให้ประชากรในวยั
ท างานมีจ านวนลดลง ในขณะที่ประชากรผู้สงูอายมีุจ านวนเพิ่มขึน้เร่ือยๆ โดยในปี ค.ศ.
2011 มีการเปรียบเทียบอตัราส่วนคนวยัท างาน 1 คนต่อการดแูลผู้สงูอาย ุ2.5 คน และมี
การคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2060 ประชากร ในวัยท างานจะลดลงเหลือ 44,180,000 คน 
หรือคิดเป็น 50.9% ของจ านวนประชากรญ่ีปุ่ นทัง้หมด (http://www.ipss.go.jp/site-
ad/index_english/esuikei/ppfj2012.pdf,p3) ปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ภาคธรุกิจญ่ีปุ่ น เน่ืองจากประชากรวยัแรงงานท่ีมีอายรุะหว่าง 15-64 ปี ถือเป็นก าลงัส าคญั
ในการผลติ การบริการและพฒันาเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น  

http://www.moj.go.jp/content/000113259.pdf,p.2
http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_english/esuikei/ppfj2012.pdf,p3
http://www.ipss.go.jp/site-ad/index_english/esuikei/ppfj2012.pdf,p3
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 ในปี ค.ศ.2008 ภาครัฐและภาคธุรกิจได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยญ่ีปุ่ นในการ
น าเข้านกัศกึษาต่างชาติ  โดยมีนโยบายรับนกัศึกษาต่างชาติ 300,000 คน แม้นโยบายนีจ้ะ
มีขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ต่างๆ เช่น เพ่ือช่วยเหลือมหาวิทยาลยัในญ่ีปุ่ นที่ก าลงัประสบปัญหา
จ านวนการเข้าเรียนของนกัศึกษาญ่ีปุ่ นที่มีจ านวนลดน้อยลงให้สามารถด ารงอยู่รอด หรือ
การรับนกัศกึษาต่างชาติจ านวนมากให้เข้ามาศึกษาเพ่ือยกระดบัให้มหาวิทยาลยัญ่ีปุ่ นก้าว
สูร่ะดบัสากล แต่วตัถปุระสงค์ที่มีความส าคญัมากข้อหนึ่ง คือ ประเทศญ่ีปุ่ นต้องการดึงดดู
ให้นกัศกึษาต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถเดินทางเข้ามาศึกษาในประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ือที่จะ
พฒันาให้กลายเป็นบุคลากรชัน้เลิศที่มีศกัยภาพ โดยให้การศึกษา สร้างประสบการณ์การ
ท างานและการใช้ชีวิตในประเทศญ่ีปุ่ น  เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เข้าใจ
ในภาษาและวฒันธรรมทัง้ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ โดยมุ่งหวงัว่านกัศึกษาต่างชาติเหล่านีจ้ะ
เป็นก าลงัส าคัญในการบริหารและด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจญ่ีปุ่ นในอนาคต 
(神谷順子, 2010, p. 70) 

 ในงานวิจัยของ Masato Gunji ปี ค.ศ.2008 พบว่า 77.6% ของบริษัทญ่ีปุ่ น
ทัง้หมดกลา่วว่า การปฏิบตัิต่อพนกังานต่างชาตินัน้ปราศจากการแบ่งแยกจากพนกังานชาว
ญ่ีปุ่ น บริษัทญ่ีปุ่ นได้ใช้มาตรฐานในการบริหารจดัการพนักงานชาวต่างชาติ เช่นเดียวกับ
พนักงานญ่ีปุ่ น เช่น ในเร่ืองการมอบหมายงานและการหมุนเวียนงาน การเลื่อนต าแหน่ง 
ระบบการประเมิน รวมถึงเร่ืองค่าจ้าง ข้อมูลจากส านกังานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวง
ยติุธรรมในปี ค.ศ.2013 พบว่า  เงินเดือนที่นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่ หรือ 46.4% ของ
จ านวนนักศึกษาต่างชาติทัง้หมดที่ ได้รับเม่ือเข้าท างานในบริษัทญ่ีปุ่ น คือ 200,000-
250,000 เยน  รองลงมาคือ 200,000 เยน  32.8% และเงินเดือน 250,000-300,000 เยน  
10.8% (http://www.moj.go.jp/content/000113259.pdf ,2013,p.2) เม่ือพิจารณาจาก
เงินเดือนที่พนกังานต่างชาติได้รับ พบว่ามีเงินเดือนเทียบเท่ากับพนกังานญ่ีปุ่ น ซึง่แสดงให้
เห็นว่าบริษัทญ่ีปุ่ น มีความคาดหวังว่าพนักงานต่างชาติจะมีความรู้ความสามารถในการ
ท างาน สามารถท าต าแหน่งหน้าที่ต่างๆได้เหมือนกับพนกังานญ่ีปุ่ นและมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาญ่ีปุ่ นในระดับที่เทียบเท่ากับคนญ่ีปุ่ น มากกว่าที่จะเข้ามาท างานใน
ต าแหน่งท่ีใช้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศอย่างเดียว 

 

http://www.moj.go.jp/content/000113259.pdf
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 5.1.1 ปัญหาในการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติ 
แม้ประเทศญ่ีปุ่ นจะมีแนวโน้มการจ้างงานนกัศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ แต่

จากการศกึษาพบว่า บริษัทญ่ีปุ่ นหลายแหง่ท่ีมีการจ้างงานนกัศกึษาต่างชาติเข้าไปท างานมี
ปัญหาเกิดขึน้ภายในบริษัท  จากการส ารวจบริษัทญ่ีปุ่ น 539 บริษัท ในปี ค.ศ.2013 พบว่า
ปัญหาส่วนใหญ่ เป็นปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิดและค่านิยม (59.1%) 
รองลงมาคือ ปัญหาความเข้าใจระหว่างพนักงานญ่ีปุ่ นและพนกังานต่างชาติที่มีสาเหตมุา
จากอุปสรรคทางภาษา (50.5%) นอกจากนีย้ังมีปัญหาอ่ืนๆที่เกิดขึน้ระหว่างการจ้างงาน
นักศึกษาต่างชาติ เช่น ปัญหาในการย่ืน    ค าร้องและขัน้ตอนการด าเนินการขอเปลี่ยน
สถานภาพวีซ่า ปัญหาการลาออกจากงานของพนักงานต่างชาติที่เกิดขึน้บ่อยครัง้ส่งผล
กระทบต่องานของบริษัท ปัญหาการร้องเรียนการท างานของนักศึกษาต่างชาติจากลกูค้า 
เป็นต้น (http://www.disc.co.jp/uploads/2012/01/11kigyou-oversea-report8.pdf,p.6)  

แม้รัฐบาลญ่ีปุ่ นจะมีนโยบายให้การต้อนรับนกัศึกษาต่างชาติในการเข้ามาศึกษา
และให้การสนบัสนนุการหางานท าในประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากจบการศึกษา แต่ในความเป็น
จริงแล้ว บริษัทหลายแห่งในประเทศญ่ีปุ่ นก็ยังไม่สามารถปรับระบบภายในบริษัทของ
ตนเองให้สามารถรับนักศึกษาต่างชาติเข้าท างานได้และยังไม่ให้การยอมรับเท่าที่ควร  
บริษัทญ่ีปุ่ นมีการให้เหตุผลต่างๆ  ที่จะปฏิเสธการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติ เช่น ไม่มี
ต าแหน่งท่ีเปิดรับส าหรับนกัศกึษาต่างชาติ  การจ้างงานนกัศึกษาต่างชาติก่อให้เกิดปัญหา
ภายในบริษัท เช่น ปัญหา ทางด้านภาษา ปัญหาความไม่เข้าใจในวฒันธรรมและประเพณี
ญ่ีปุ่ น เป็นต้น  (Nikkei Business แปลโดย รังสรรค์ เลิศในสตัย์, 2011, p.25) ซึง่ปัญหา
ดงักล่าว หากเกิดขึน้   ในหลายบริษัทและไม่ได้รับการแก้ไข อาจท าให้บริษัทที่เคยมีการ
จ้างงานนักศึกษาต่างชาติ หรือบริษัทญ่ีปุ่ นที่มีนโยบายจะจ้างงานนักศึกษาต่างชาติใน
อนาคต เกิดความกังวลใจและอาจส่งผลให้การจ้างงานนักศึกษาต่างชาติมีจ านวนลด
น้อยลง  

 5.2 การหางานในประเทศญ่ีปุ่ น 

 ข้อมลูจาก Disco ในปี ค.ศ.2013 ได้ท าการส ารวจข้อมลูนกัศึกษาต่างชาติระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทที่ก าลงัจะจบการศึกษาในปี ค.ศ.2014 จ านวน 325 คน พบว่า 

http://www.disc.co.jp/uploads/2012/01/11kigyou-oversea-report8.pdf,p.6
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91.4% ของจ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาต่อในประเทศญ่ีปุ่ น  มีความ
ป ร ะ ส ง ค์ ที่ จ ะ ท า ง า น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ญ่ี ปุ่ น ห ลั ง จ บ ก า ร ศึ ก ษ า 
(www.disc.co.jp/uploads/2013/04/2013fsmonitor.pdf,p.4 )  นักศึกษามหาวิทยาลยัจะ
เร่ิมหางานตัง้แต่ตอนศึกษาอยู่ชัน้ปี 3 หรือประมาณ 1 ปีล่วงหน้าก่อนจบการศึกษา  โดยจะ
เร่ิมกิจกรรมหางานในช่วงเดือนธนัวาคม ด้วยการลงทะเบียนหรือสมคัรผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทต่างๆหรือที่เรียกว่า (Web Entry System) และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
การหางาน จากนัน้ ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม จะเป็นช่วงส ารวจตนเองว่าอยาก
ท างานอะไรและสนใจบริษัทและลักษณะงานแบบใด เม่ือวิเคราะห์เสร็จ จึงท าการส่งใบ
สมคัรและเอกสารต่างๆไปที่บริษัทท่ีตนเองสนใจ และเร่ิมเข้าท าข้อสอบในเว็บไซต์  

 ในระหว่างนัน้ นักศึกษาที่ท ากิจกรรมหางานต้องเข้าไปสมัภาษณ์งานตามบริษัท
ต่างๆ และเข้าฟังการบรรยายของบริษัท พร้อมทัง้ท ากิจกรรม เช่น การอภิปรายกลุม่ จากนัน้ 
ช่วงระหว่างเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาในการคัดเลือกคนเข้าท างาน 
ในช่วงนี ้นกัศกึษาต้องเข้าไปท าข้อสอบอตันยัและยงัเป็นช่วงที่ต้องเข้าไปสมัภาษณ์ที่บริษัท
ต่างๆ โดยตัง้แต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป จะเป็นช่วงที่มีการคดัเลือกนกัศึกษาเข้าท างาน ซึง่
นกัศึกษาบางคน อาจได้รับการคัดเลือกจากบริษัทต่างๆอย่างไม่เป็นทางการ (内定) โดย
ช่วงที่มีการคดัเลือกนกัศกึษาเข้าท างานมากที่สดุคือช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุายน    

 ตัง้แต่เดือนตลุาคมเป็นต้นไป หลายบริษัทจะเร่ิมจดัพิธีการรับนกัศึกษาเข้าท างาน
อย่างเป็นทางการ ซึ่งการเข้าร่วมพิธีนีจ้ะท าให้นักศึกษาที่ก าลงัจะเข้าท างานในบริษัท ได้
เรียนรู้เก่ียวกับบรรยากาศภายในบริษัทนัน้ๆ อีกทัง้ยงัเป็นโอกาสที่ดีในการได้ท าความรู้จัก
ผู้ ร่วมงานคนอ่ืนอีกด้วย หลงัจากนัน้นักศึกษาที่ได้รับการจ้างงานจะเร่ิมต้นท างานตัง้แต่
เดือนเมษายนเป็นต้นไป (พชัราภรณ์ บญัชาเมตตากลุ, 2556, p.2) 

 ขัน้ตอนในการหางานในประเทศญ่ีปุ่ นของนักศึกษาชาวญ่ีปุ่ นและนักศึกษา
ต่างชาติมีวิธีการและรูปแบบที่เหมือนกัน โดยมีขัน้ตอนการคดัเลือกนกัศึกษาหลายขัน้ตอน
และใช้เวลานานทัง้นีเ้พ่ือให้ได้มาซึง่บคุลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง อย่างไรก็
ตามเม่ือนักศึกษาต่างชาติได้รับการตอบตกลงจากบริษัทญ่ีปุ่ น จะต้องย่ืนใบสมัครขอ
เปลี่ยนสถานภาพจากนกัศึกษาต่างชาติเป็นวีซ่าที่สามารถท างานในประเทศญ่ีปุ่ นได้ โดย
นักศึกษาต่างชาติจะต้องเตรียมเอกสารในการย่ืนขอเปลี่ยนสถานภาพวีซ่าและต้อง

http://www.disc.co.jp/uploads/2013/04/2013fsmonitor.pdf,p.4
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ตรวจสอบลักษณะของงานที่นักศึกษาต่างชาติได้รับมอบหมายจากบริษัทนัน้ๆ โดยจะ
ด าเนินการเองหรือจะให้ผู้ รับผิดชอบฝ่ายบุคคลของบริษัทเป็นผู้ ย่ืนเอกสารให้ก็ได้ ซึง่หาก
นักศึกษาต่างชาติไม่ย่ืนใบขอเปลี่ยนสถานภาพ จะไม่สามารถท างานในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 
(守屋貴司, 2011, p.70-74)  

 
 5.2.1 ปัญหาในการหางานในประเทศญ่ีปุ่ นของนักศึกษาต่างชาติ 

การหางานในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย มีนักศึกษาต่างชาติหลายคนที่ไม่
ประสบความส าเร็จในการหางานในประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้นีเ้น่ืองจากการหางานในประเทศ
ญ่ีปุ่ นมีมาตรฐานการคดัเลือกที่เข้มงวดและต้องผ่านการทดสอบหลายขัน้ตอน ซึง่ปัญหาใน
การหางานของนกัศกึษาต่างชาติในประเทศญ่ีปุ่ นมีดงันี ้ 
 1.  การหางานในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้เร่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว โดยมักจะเร่ิมต้นตัง้แต่
นกัศึกษาเรียนอยู่ชัน้ปีที่ 3 นักศึกษาต่างชาติบางคนไม่ทราบระยะเวลาในการเร่ิมต้นท า
กิจกรรมหางานอย่างแท้จริง ท าให้การเตรียมตวัในการหางานของนกัศึกษาต่างชาติช้ากว่า
นกัศึกษาชาวญ่ีปุ่ น ยกตวัอย่างเช่น นักศึกษาชาวจีนจะเดินทางกลบัประเทศเพ่ือไปฉลอง
เทศกาลปีใหม่จีนในเดือนกุมภาพันธ์ และเดินทางกลบัมาหางานที่ประเทศญ่ีปุ่ นในเดือน
เมษายน ท าให้หลายคนไม่ได้เข้าท างานในบริษัทที่ต้องการ  เน่ืองจากบางบริษัทได้
ด าเนินการรับสมคัรพนกังานเสร็จสิน้แล้ว (守屋貴司,2009,p.301) 
 2. ปัญหาความสามารถในการคัดแยกข้อมลูในการหางาน ข้อมลูการหางานจาก
ศนูย์บริการอาชีพนัน้มีจ านวนมาก นักศึกษาต่างชาติหลายคนมีความสามารถในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแต่ไม่สามารถคัดแยกข้อมูลที่จ าเป็นต่อตนเองได้ ดังนัน้การพัฒนา
ความสามารถในการคัดแยกข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการฝึกฝนและค าแนะน า ซึ่งการ
วิเคราะห์ตนเอง กลุ่มธุรกิจ และบริษัทที่ตนเองสนใจ จะท าให้นักศึกษาทราบถึงความ
ต้องการของตนเองมากขึน้ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะช่วยให้สามารถคัดแยกข้อมลูที่ส าคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อการหางานของนกัศกึษาต่างชาติได้ดียิ่งขึน้  
 3. นกัศึกษาต่างชาติหลายคนประสบปัญหาการหางานในประเทศญ่ีปุ่ นเน่ืองจาก
ขาดทกัษะความรู้ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ นในระดับสงู ในการท ากิจกรรมหางานใน
ประเทศญ่ีปุ่ นนักศึกษาต่างชาติจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะทางภาษาญ่ีปุ่ นเทียบเท่ากับ

http://www.amazon.co.jp/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-jp&field-author=%E5%AE%88%E5%B1%8B%20%E8%B2%B4%E5%8F%B8
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นกัศึกษาชาวญ่ีปุ่ น โดยจะต้องใช้ทกัษะภาษาญ่ีปุ่ นในการกรอกใบสมัคร ท าข้อสอบ SPI 3

และใช้ภาษาญ่ีปุ่ นในการสอบสมัภาษณ์ เป็นต้น นกัศึกษาต่างชาติหลายคนคิดว่าการสอบ
วดัระดบัความรู้ภาษาญ่ีปุ่ น(JLPT) ให้ได้ระดบัสงูสดุหรือ N1 นัน้ น่าจะเพียงพอต่อการเข้า
ท างานในบริษัทญ่ีปุ่ น แต่ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทญ่ีปุ่ นต้องการพนกังานชาวต่างชาติที่
มีความสามารถในการใช้ภาษาญ่ีปุ่ นในระดับที่สามารถสื่อสารทางด้านธุรกิจได้เทียบเท่า
กับคนญ่ีปุ่ น รวมถึงรู้จกัการใช้ภาษาญ่ีปุ่ นอย่างถกูต้องและเหมาะสม เช่น การใช้ภาษาใน
การต้อนรับลูกค้า การใช้ภาษาในการเขียนเอกสารภายในบริษัท การใช้ภาษาในการรับ
โทรศพัท์ (神谷順子, 2010, pp.79-80) 
 4. บริษัทส่วนใหญ่จะมีการสมัภาษณ์ 4-5 ครัง้ แต่ในบางบริษัทก็มีการสมัภาษณ์
มากถึง 8 ครัง้ (พัชราภรณ์ บัญชาเมตตากุล,2556,p.2) ทัง้นีเ้พ่ือที่จะสามารถวิเคราะห์
ผู้สมคัรในหลายๆด้าน แต่นกัศึกษาต่างชาติหลายคนไม่เข้าใจถึงขัน้ตอนการสมัภาษณ์งาน
ของบริษัทญ่ีปุ่ นและมองว่าการหางานในประเทศญ่ีปุ่ นมีความยุ่งยากและซบัซ้อน ดังนัน้ 
นกัศกึษาต่างชาติจงึควรค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัการสมคัรงานในบริษัทญ่ีปุ่ นเพ่ือที่จะได้เข้าใจ
ถึงขัน้ตอนการสมัครงาน รวมทัง้ต้องรู้จักวิเคราะห์ความสามารถและลักษณะเฉพาะของ
ตนเอง เพ่ือที่จะสามารถน าเสนอตนเองต่อบริษัทญ่ีปุ่ นได้อย่างน่าสนใจ  ซึ่งการรู้จัก
วิเคราะห์ตนเอง กลุ่มธุรกิจและบริษัทที่ตนเองสนใจ จะท าให้นักศึกษาต่างชาติทราบถึง
ความต้องการของตนเองมากยิ่งขึน้ว่าอยากท างานในบริษัทแบบใด ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการ
หางานของนกัศกึษาต่างชาติได้ดียิ่งขึน้ 

  5. ปัญหาการตอบค าถามในการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาต่างชาติขาดการ
เตรียมพร้อมในการตอบค าถามที่ดีพอ เม่ือถูกสัมภาษณ์จึงไม่สามารถอธิบายหรือตอบ
ค าถามได้อย่างชัดเจนและขาดความน่าสนใจ เช่น ท าไมถึงอยากท างานที่ญ่ีปุ่ น ท าไมถึง
อยากท างานที่บริษัทนี ้ถ้าได้เข้าท างานที่บริษัท อยากท างานแบบไหน เป็นต้น นอกจากนี ้
บริษัทญ่ีปุ่ นมกัจะมีค าถามเพ่ือวดัความเข้าใจของนกัศึกษาต่างชาติในเร่ืองขนบธรรมเนียม
ประเพณีและแนวความคิดของคนญ่ีปุ่ น และมีการประเมินความสามารถในการ
ประสานงาน การประนีประนอม โดยดจูากการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาต่างชาติใน

                                                   
3 SPI (Synthetic Personality Inventory) เป็นการสอบข้อเขียนที่ใช้ส าหรับวดัระดบัความรู้และวิเคราะห์อปุนิสยัของ
ผู้สมคัร โดยจะมีการทดสอบเก่ียวกบัระดบัความรู้ทางภาษาญ่ีปุ่ นและการค านวณ เป็นต้น 
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การสอบอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) ในการสอบสมัภาษณ์ นักศึกษาหลายคนไม่
ทราบถึงการน าเสนอประสบการณ์ส าคัญในชีวิตที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสมัภาษณ์งาน 
เช่น เม่ือบริษัทญ่ีปุ่ นสอบถามผู้สมคัรเก่ียวกบัสิง่ท่ีทุ่มเทหรือให้ความส าคญัมากที่สดุในตอน
ที่เป็นนกัศึกษา ซึ่งนักศึกษาต่างชาติหลายคนไม่พูดถึงการเรียนหรืองานวิจยัที่ได้ศึกษามา 
แต่กลับพูดถึงประสบการณ์ตอนที่ท างานพิเศษ ท าให้หลายคนสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน 
เน่ืองจากนักศึกษาต่างชาติไม่ได้น าเสนอตนเองให้บริษัทญ่ีปุ่ นได้เห็นถึงความสามารถ
เฉพาะด้านที่มีอยู่ (守屋貴司,2009,p.300-303) 

  6. แม้ว่าบริษัทญ่ีปุ่ นจะพยายามให้การช่วยเหลือสนบัสนนุนกัศึกษาต่างชาติด้วย
การจดังานสมัมนา การบรรยายให้ความรู้แก่นกัศึกษาต่างชาติในเร่ืองต่างๆเก่ียวกับการหา
งาน และการท างานในบริษัทญ่ีปุ่ น แต่นกัศึกษาต่างชาติที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมงาน
สมัมนายงัมีน้อย โดยนกัศึกษาต่างชาติให้เหตผุลว่าไม่ทราบข้อมลูว่ามีการจดังานสมัมนา
จึงไม่ได้เข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ข้อมลูจาก DISCO ในปี ค.ศ.2013 พบว่านกัศึกษาต่างชาติ 
1 คนจะเข้าร่วมงานสมัมนาโดยเฉลี่ยเพียง 34.8 บริษัทต่อคนเท่านัน้ ถือเป็นจ านวนที่ไม่
มากนักเม่ือเทียบกับนักศึกษาญ่ีปุ่ นที่ เข้าร่วมงานสัมมนาของบริษัทต่างๆโดยเฉลี่ย 74.2 
บริษัทต่อคน (株式会社ディスコ調査広報室,2013,P.4) 

นอกจากนี ้ในงานวิจยัของ 神谷順子 ในปี ค.ศ.2010 ได้น าเสนอข้อมลูที่ได้จาก
การสมัภาษณ์นกัศกึษาต่างชาติที่จบการศึกษาและได้เข้าท างานในประเทศญ่ีปุ่ นในปี ค.ศ.
2009 เก่ียวกับความรู้สึก ความคิดเห็นหรือปัญหาต่างๆเก่ียวกับการเข้าท างานในบริษัท
ญ่ีปุ่ น ดงันี ้
“ฉนัสามารถพูดในส่ิงทีฉ่นัอยากพูดดว้ยภาษาญีปุ่่ นไดแ้ต่เมือ่ตอ้งเขียนประโยคภาษาญีปุ่่ น 
เช่นการเขียนข้อมูลในใบสมคัร ส าหรับฉนัมนัเป็นเร่ืองทีย่ากมาก โดยเฉพาะการใชค้นัจิ” 
(Abdullaeva Dilafruzhon, อซุเบกิสถาน) 
“มีการสอบสมัภาษณ์เยอะมาก กว่าจะได้รับการตอบรับจากบริษัทญี่ปุ่ นต้องใช้เวลานาน 
เหนือ่ยทัง้ร่างกายและจิตใจ” (พนกังานชาวเกาหลีใต้) (神谷順子, 2010, p. 78) 
 “ส่ิงที่ยากที่สุดในการสมคัรงาน คือ การวิเคราะห์ตนเอง เพราะคนเรามีลกัษณะนิสยัที่
หลากหลาย ดงันัน้การจะน าเสนอตนเองให้ผูส้มัภาษณ์สนใจจึงเป็นเร่ืองยาก เพราะตวัเรา
เองก็ยงัไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างไร จึงไม่สามารถทีจ่ะอธิบายให้ผูส้มัภาษณ์ฟังได้” (王欣, (จีน) 
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野澤和世・石川和美・岩下恵子・柳本新二・末松和子, 2009, pp.197-198) 
 จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นได้สะท้อนถึงมุมมองของนักศึกษาต่างชาติเก่ียวกับ
ประสบการณ์การหางานและการท างานในบริษัทญ่ีปุ่ นที่ได้สมัผสัมา จะเห็นได้ว่า นกัศึกษา
ต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการหางานหรือท างานในประเทศญ่ีปุ่ นประสบปัญหาด้านต่างๆ
เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาญ่ีปุ่ น ความรู้ความเข้าใจในมารยาททางธรุกิจ การเตรียม
ตวัในการกรอกใบสมคัรหรือสอบสมัภาษณ์ก่อนสมคัรงาน เป็นต้น ซึง่ปัญหาเหล่านีเ้ป็นสิ่ง
ส าคัญที่ทางมหาวิทยาลัยควรร่วมมือกับภาครัฐและภาคธุรกิจเพ่ือหาแนวทางในการให้
ความช่วยเหลือและให้การสนบัสนนุนกัศกึษาต่างชาติมากขึน้  
 
 5.3   ความร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลัย ภาคธุรกิจและภาครัฐในการให้การ
สนับสนุนนักศึกษาต่างชาตใินการหางานในประเทศญ่ีปุ่ น 
 มหาวิทยาลัยถือเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทส าคัญมากที่สุด เพราะมีหน้าที่ในการ
ผลิตนักศึกษาต่างชาติให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสดุให้กับ
บริษัทญ่ีปุ่ นและประเทศญ่ีปุ่ น อีกทัง้ยังมีหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับ
บริษัทญ่ีปุ่ นให้มีโอกาส   ได้ติดต่อพดูคุยกัน เพ่ือน าไปสู่ช่องทางการจ้างงาน โดยบทบาท
ของมหาวิทยาลัยที่ ร่วมมือกับ    ภาคธุรกิจและภาครัฐญ่ีปุ่ นในการให้การสนับสนุน
นกัศกึษาต่างชาติในการหางานในประเทศญ่ีปุ่ นมีดงันี ้คือ 

 1. จดัตัง้โครงการพฒันาอาชีพส าหรับนกัศึกษาต่างชาติจากทวีปเอเชียในประเทศ
ญ่ีปุ่ น หรือアジア人財資金構想 ซึง่เป็นโครงการในสงักัดกระทรวงการศึกษา วฒันธรรม 
กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (文部科学省) และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและ
อตุสาหกรรม (経済産業省)  โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัที่ให้ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ เช่น มหาวิทยาลัยนาโงย่า มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง และบริษัทชัน้น าของ
ประเทศญ่ีปุ่ น เช่น บริษัทอตุสาหกรรมยานยนต์อย่างโตโยต้าและบริษัทผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
มตัซชึิตะ เป็นต้น  

 โครงการアジア人財資金構想 มีการก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.2007 โครงการนีจ้ดั
ขึน้เพ่ือสนบัสนนุนกัศกึษาต่างชาติที่มาศกึษาในประเทศญ่ีปุ่ นและมีความสนใจที่จะท างาน
ในบริษัทญ่ีปุ่ นหลังเรียนจบ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมนักศึกษาต่างชาติที่ มีความรู้
ความสามารถให้เป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางในระดบัสงูเพ่ือให้สามารถเข้าท างานในบริษัท

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.meti.go.jp%2F&ei=6V4yUcPZAcqNrgeehoGoCg&usg=AFQjCNGKvJAGWSYuO8405zpKRtB2Y1ITow&bvm=bv.43148975,d.bmk


เอกสารหลงัการประชมุวิชาการระดบัชาติ 

สมาคมญ่ีปุ่ นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที ่7 
 

121 

ญ่ีปุ่ นที่ประเทศญ่ีปุ่ นได้   โครงการนีมี้ระยะเวลา 2 ปี ดงันัน้นกัศึกษาต่างชาติที่จะเข้าร่วม
โครงการนีจ้ะต้องเหลือเวลาเรียนในมหาวิทยาลยัญ่ีปุ่ นอีกเป็นเวลา 2 ปี  โดยเนือ้หาการ
เรียนรู้ที่ฝึกอบรมให้นกัศกึษาต่างชาติคือ ภาษาญ่ีปุ่ นธรุกิจ วฒันธรรมองค์กรญ่ีปุ่ น มารยาท
ในการท างาน ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธรุกิจญ่ีปุ่ น และการฝึกการสอบสมัภาษณ์งาน (守屋貴
司,2009, p.310) 

2. การจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาอาชีพส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ โดยมหาวิทยาลยั
ได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจ ในการช่วยกันพิจารณาเนือ้หาการเรียนการสอนร่วมกัน ซึ่ง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพนี ้จัดขึน้เพ่ือให้นกัศึกษาต่างชาติสามารถปฏิบัติงานในบริษัท
ญ่ีปุ่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ
และวิชาธุรกิจญ่ีปุ่ น เน่ืองจากบริษัทญ่ีปุ่ นส่วนมากต้องการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติที่
สามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่ นในเชิงธุรกิจได้และมีความรู้เก่ียวกับธุรกิจญ่ีปุ่ น ซึง่การเรียนการสอน
นัน้มีการสอดแทรกเร่ืองวฒันธรรมองค์กรและกิริยามารยาทในการเข้าสงัคมญ่ีปุ่ นด้วย 

3. จดังานสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) ทางมหาวิทยาลยัได้ร่วมมือกับภาค
ธุรกิจ  โดยจะมีการส่งวิทยากรจากบริษัทต่างๆมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาต่างชาติ
และจัดกิจกรรมต่างๆเช่น จัดการฝึกการสอบสมัภาษณ์ การฝึกเขียนใบสมัครและการฝึก
แนะน าตนเอง เพ่ือให้นักศึกษาต่างชาติได้ฝึกฝนจากสถานการณ์ตัวอย่าง ท าให้เกิดความ
มั่นใจก่อนเข้าเป็นพนักงานบริษัท นอกจากนัน้ยังมีการจัดการแนะแนวเก่ียวกับความรู้
พืน้ฐานในการหางาน  วีซ่าการท างาน ลกัษณะบุคลากรที่บริษัทญ่ีปุ่ นต้องการ   อีกทัง้ยัง
ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในการให้บริการแนะน าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแก่บริษัท
ญ่ีปุ่ นเพ่ือเป็นการสนบัสนนุการจ้างงานนกัศกึษาต่างชาติ 

4. จดัตัง้ศนูย์บริการข้อมลูและให้ค าปรึกษาในเร่ืองการท างานแก่นกัศกึษาต่างชาติ 
เช่น ศนูย์บริการข้อมลูภายในมหาวิทยาลยั เพ่ือให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการหางาน 
รวมถึงการจัดท าข้อมลูการรับสมัครงานและวารสารเก่ียวกับการหางานส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติ นอกจากนี ้ทางภาครัฐได้จัดตัง้ศูนย์บริการจัดหางานส าหรับชาวต่างชาติ 
(Employment Service for foreigners)  ที่อยู่ในการควบคมุดแูลของกระทรวงสาธารณสขุ
และแรงงาน ซึง่เป็นการให้บริการเพ่ือจดัหางานให้แก่นกัศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาแล้ว 
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โดยศนูย์บริการจดัหางานส าหรับชาวต่างชาติ มีศนูย์บริการ 2 แหง่คือที่โตเกียวและโอซากา  
 5. มหาวิทยาลยัญ่ีปุ่ นสร้างความร่วมมือกบัภาคธุรกิจโดยให้นกัศึกษาต่างชาติได้
เข้าไปฝึกงาน (Internship) และไปเย่ียมเยือนบริษัทญ่ีปุ่ น (OB •OG訪問)  เพ่ือให้นกัศึกษา
ต่างชาติได้เห็นบรรยากาศการท างานและสถานที่ท างานจริง รวมทัง้มีโอกาสได้พูดคุย
ปรึกษาเร่ืองการท างานกับรุ่นพ่ีในบริษัท เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาต่างชาติ
ก่อนท่ีจะได้เข้าท างานจริง 
 6. ภาครัฐ ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น การลดความเข้มงวดของขัน้ตอนการ
เปลี่ยนสถานภาพวีซ่าเพ่ือให้สามารถท างานในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (神谷順子, 2010pp.84-
88)  

ในปัจจบุนั ประเทศญ่ีปุ่ นมีโครงการที่ให้การสนบัสนนุการจ้างงานและการหางาน
ของนกัศกึษาต่างชาติหลากหลายรูปแบบ ซึง่จดัขึน้โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลยั 
ภาคธุรกิจ ภาครัฐและหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน เช่น การจัดตัง้ศูนย์ให้ข้อมูลการหางานแก่
นกัศึกษาต่างชาติ การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการเข้าท างานในบริษัทญ่ีปุ่ น การจดัให้มีการ
ฝึกงานและการไปเย่ียมเยือนบริษัทญ่ีปุ่ นเพ่ือสร้างประสบการณ์การท างาน อย่างไรก็ตาม 
กิจกรรมเพ่ือการสนบัสนนุการหางานที่จดัขึน้เพ่ือนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนัน้ ยังมีไม่
มากนัก เน่ืองจากการจัดการสนบัสนนุการหางานส่วนใหญ่จะเป็นการจดังานให้นกัศึกษา
ญ่ีปุ่ นและนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมพร้อมกัน ซึง่ผู้ วิจยัคิดว่าหากมีการแยกการจัดกิจกรรม
เพ่ือการสนบัสนนุการหางานส าหรับนกัศึกษาต่างชาติโดยตรง จะท าให้นกัศึกษาต่างชาติที่
เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ ค าแนะน าและวิธีการรับมือกับปัญหาในการหางานและการ
ท างานในบริษัทของนกัศกึษาต่างชาติได้อย่างตรงประเด็นมากขึน้  
 
6.  สรุปและอภปิรายผล 
 ประเทศญ่ีปุ่ นได้ให้การยอมรับการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาท างานใน
ประเทศญ่ีปุ่ นเพิ่มมากขึน้กว่าในอดีต ทัง้นีเ้พราะบริษัทญ่ีปุ่ นต้องการบุคคลากรที่มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงที่จะมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่ได้ค านึงว่าเป็นเชือ้ชาติใด 
ความพยายามที่จะแผ่ขยายอ านาจทางเศรษฐกิจโดยการขยายฐานการผลิตไปยงัประเทศ
ต่างๆ ท าให้บริษัทญ่ีปุ่ นจ าเป็นต้องไขว่คว้าบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจทัง้ภาษา 
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วัฒนธรรมของญ่ีปุ่ นและต่างประเทศมาเก็บไว้ ซึ่งนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาใน
ประเทศญ่ีปุ่ นจะได้รับการพิจารณาจากบริษัทญ่ีปุ่ นมากกว่านักศึกษาต่างชาติที่จบ
การศกึษาจากประเทศอ่ืน ทัง้นีเ้พราะบริษัทญ่ีปุ่ นเช่ือมัน่ในมาตรฐานการศกึษาของประเทศ
ญ่ีปุ่ นและคาดหวังว่าผู้ที่จบการศึกษาในประเทศญ่ีปุ่ นจะมีประสบการณ์ในการด ารงชีวิต
ร่วมกบัคนญ่ีปุ่ น รู้จกัสงัคมและมารยาทของคนญ่ีปุ่ น มีความเข้าใจในภาษาและวฒันธรรม
ทัง้ของญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ ซึง่จะท าให้ความสมัพนัธ์ในการท างานระหว่างพนกังานชาว
ญ่ีปุ่ นและพนกังานชาวต่างชาติภายในบริษัทเกิดความเข้าใจและสามารถท างานร่วมกันได้
อย่างราบร่ืน  
 แม้ประเทศญ่ีปุ่ นจะประสบปัญหาการขาดแคลนประชากรวยัแรงงานและมีความ
ต้องการที่จะจ้างงานนกัศกึษาต่างชาติเพิ่มขึน้เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
แต่การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าท างานในบริษัทญ่ีปุ่ น ยังคงมีการทดสอบที่ใช้เกณฑ์
มาตรฐานในการคัดเลือกเข้าท างานอย่างเข้มงวด นักศึกษาต่างชาติจะได้รับการทดสอบ
ความรู้พืน้ฐานและทกัษะภาษาโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับนกัศึกษาชาวญ่ีปุ่ น ทัง้นีเ้พราะ
บริษัทญ่ีปุ่ นคาดหวงัว่านกัศกึษาต่างชาติจะสามารถท างานในต าแหน่งต่างๆได้เทียบเท่ากับ
คนญ่ีปุ่ น  ด้วยข้อจ ากัดเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ สมัครที่เข้มงวดนีเ้อง ท าให้การดึงดูด
นักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะฝีมือให้เข้ามาท างานในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย แม้
รัฐบาลญ่ีปุ่ นจะมีนโยบายรับนกัศกึษาต่างชาติ 300,000 คน เพ่ือดึงดดูนกัศึกษาต่างชาติให้
เดินทางมาศกึษาในประเทศญ่ีปุ่ นและมีให้การสนบัสนนุการหางานในประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจบ
การศกึษา แต่ในความเป็นจริงแล้วสงัคมและบริษัทบางกลุม่ก็ยงัไม่เปิดรับนกัศกึษาต่างชาติ
อย่างเต็มที่ โดยให้เหตผุลที่ไม่จ้างงานนกัศกึษาต่างชาติว่า บริษัทไม่มีนโยบายหรือระบบใน
การรองรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาท างาน นักศึกษาต่างชาติไม่เข้าใจในขนบธรรมเนียม
ญ่ีปุ่ น ขาดทักษะความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่ น เป็นต้น ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 
ภาครัฐและภาคธุรกิจ นับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการให้ความช่วยเหลือ
และสนบัสนนุนกัศึกษาต่างชาติ ได้มีการร่วมมือกันจดักิจกรรมในการสนบัสนนุการหางาน
เพิ่มมากขึน้กว่าในอดีต เช่น การจัดการสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่ นเชิงธุรกิจ การจดัการสมัมนา
การหางาน การฝึกเขียนใบสมัคร การเตรียมตัวในการสอบสมัภาษณ์ เป็นต้น  อย่างไรก็
ตาม การจดักิจกรรมโดยมากจะเป็นกิจกรรมที่ให้นกัศึกษาต่างชาติและนกัศึกษาชาวญ่ีปุ่ น
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เข้าร่วมพร้อมกัน ซึง่อาจท าให้นกัศึกษาต่างชาติไม่ได้รับข้อมลูและประเด็นปัญหาส าคญัที่
ควรทราบ นอกจากนี ้ในมหาวิทยาลัยและในจังหวัดเล็กๆ พบว่ากิจกรรมการสนับสนุน
นกัศึกษาต่างชาติยังคงมีน้อย อีกทัง้นกัศึกษาต่างชาติหลายคนไม่ติดตามข้อมลูในการหา
งานอย่างจริงจัง ขาดการเตรียมตัวที่ดีและไม่สนใจเข้าร่วมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆที่
มหาวิทยาลยัจดัให้ ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จในการหางาน  
 
บรรณานุกรม 
หนังสือ 
野澤和世・石川和美・岩下恵子・柳本新二・末松和子(2009) 『これで安心！外

国人留学生のための日本就職オールガイド』凡人社 

บทความในวารสาร 

Nikkei Business.(2011). ทีมงานหลกัของบริษัทญ่ีปุ่ นเป็นคนเอเชีย )ที่ไม่ใช่ญ่ีปุ่ น(  
)รังสรรค์  เลศิในสตัย์ ,ผู้แปล(.TPA News February 2011 . No. 170  

Masato Gunji.( 2010) . 10% of companies recruited foreign students in the past 
three years : JILPT Survey on Recruiting of Foreign Students, Japan Labor 
review ,Volume 7 

守屋貴司(2009)「外国人留学生の就職支援と採用・雇用管理」『立命館大学

経営学』立命館大学経営学会. 第 47 巻 第国 5号 

รายงาน 
พชัราภรณ์ บญัชาเมตตากลุ.(2556) การหางานของนกัศกึษาญ่ีปุ่ น .

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 

ส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
ศรุตม์ เพชรสกลุวงศ์.วิกฤตเศรษฐกิจโลก 8002-8002  : สาเหตแุละผลกระทบ (World 

Economic Crisis 8002-8002  : Cause & Effect).(2010) สืบค้นเม่ือวนัท่ี 1 
มีนาคม 2556 จาก http://regis.skru.ac.th/web/skrujournal/journal_ 4-
1/ file/ 6. pdf 

http://regis.skru.ac.th/web/skrujournal/journal_4-1/file/6.pdf
http://regis.skru.ac.th/web/skrujournal/journal_4-1/file/6.pdf


เอกสารหลงัการประชมุวิชาการระดบัชาติ 

สมาคมญ่ีปุ่ นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที ่7 
 

125 

National Institute of Population and Social Security Research.Population Projection 
for Japan (2012): 2011 to 2060 Appendix: Auxiliary Projections 2061 to  
2110. Retrieved Feb 26, 2013 from http:// www.ipss.go.jp/site-ad/index 
_english / esuikei / ppfj2012.pdf 

株式会社ディスコ調査広報室.(2010).「外国人留学生の採用に関する調査」 

アンケート結果―2010年 8月調査」  
<http://www.disc.co.jp/uploads/2012/01/10kigyou-oversea-report8.pdf> 
2012年 5月 1日 

株式会社ディスコ調査広報室.(2013).「外国人留学生の就職活動状況」『 2014   

年度外国人留学生の就職活動に関する調査結果アンケート』

<http://www.disc.co.jp/uploads/2013/04/2013fsmonitor.pdf>    
2013年 5月 1日 

株式会社ディスコ調査広報室.(2013).「外国人留学生の採用に関する調査」 

アンケート結果―2013年 9月調査」 

<http://www.disc.co.jp/uploads/2013/10/201310_gaikokujin_kigyou_full.pd
f> 2013年 12月 4日 

神谷順子.(2010).「日本における外国人留学生の就業に関する研究    大学・

企業・行政との連携による就職支援の効果」『北海学園大学学園論集 

第 143号』 
 

守屋貴司.(2011).「日本の外国人留学生・労働者と雇用問題―労働と人材のグ

ローバリゼーションと企業経営 」.晃洋書房 

法務省入国管理局.(2013).「平成 24 年における留学生の日本企業等への就職 

状況について」 pp.2-4.<http://www.moj.go.jp/content/000113259.pdf 
000100028.  pdf > 2013年 3月 1日 

http://www.disc.co.jp/uploads/2012/01/10kigyou-oversea-report8.pdf
http://www.disc.co.jp/uploads/2013/10/201310_gaikokujin_kigyou_full.pdf,p.2
http://www.disc.co.jp/uploads/2013/10/201310_gaikokujin_kigyou_full.pdf,p.2
http://www.amazon.co.jp/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-jp&field-author=%E5%AE%88%E5%B1%8B%20%E8%B2%B4%E5%8F%B8
http://www.moj.go.jp/content/000113259.pdf%20000100382.%20pdf
http://www.moj.go.jp/content/000113259.pdf%20000100382.%20pdf


ญี่ปุ่น – อาเซียนบนความเคลื่อนไหว 

(Japan – ASEAN on the Move) 
 

126 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ านักอยู่ของผู้พ านักระยะยาวชาว
ญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 

Factors Influencing the Decision of Duration Extension of Japanese Long-stay 
Residents in Chiang Mai Province 

วลัยพร กาญจนการุณ1 ธีรัช ปัญโญ2 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะการใช้ชีวิต ตลอดจนปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ านักอยู่ของผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัด
เชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัญหา รวมถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมใน
สังคมท้องถิ่น โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ส าหรับชาวญ่ีปุนน จ านวน 100 คนและ
ส าหรับชาวไทยจ านวน 30 คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และมีปฏิสัมพันธ์กับชาวญ่ีปุนน
เหล่านั้น ส าหรับการวิเคราะห์ใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ มาตรวัดลิเคิร์ท ค่าเฉลี่ย และค่าสถิติ
ไคส์แควร์   
 การศึกษาพบว่าระยะเวลาการพ านักระยะยาวของชาวญ่ีปุนนในเชียงใหม่เป็นเวลา
ประมาณ 6-10 ปี ส่วนใหญ่เป็นการพ านักร่วมกันของคู่สามีภรรยาที่เกษียณแล้ว ที่อยู่อาศัย
จะเป็นคอนโดมีเนียมที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายด้านท่ีพักอยู่ระหว่าง 
10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่รวมค่าที่พักมากกว่า 30,000 
บาทต่อเดือน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ านัก เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ รายได้ สถานภาพหลังเกษียณ ความประทับใจในเชียงใหม่ ลักษณะที่พักและท าเลที่
พักในปัจจุบัน นอกจากนี้ปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเชียงใหม่ ยังมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ านัก  ทราบแหล่งข้อมูลก่อนมาพ านักอยู่ที่เชียงใหม่
จากสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และเพื่อนชาวญ่ีปุนนที่รู้จัก  ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์มาอยู่
ชั่วคราวที่เชียงใหม่ และไม่มีเพื่อนคนไทยที่รู้จักก่อนมาพ านักระยะยาวที่เชียงใหม่   พอมา
พ านักได้ระยะหนึ่งแล้ว ก็สามารถประสานเครือข่ายทางสังคมร่วมกับชาวญี่ปุนนด้วยกัน ด้วย

                                                   
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาภาษาญี่ปุนน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 อาจารย์ ประจ าสาขาภาษาญี่ปุนน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่  หรือ การ
สร้างกลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้พ านักระยะยาวชาวญี่ปุนนด้วยกัน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม
ฯ ดังกล่าว มีผลไม่มากนักต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ านักในเชียงใหม่ แต่การเข้าร่วมหรือ
การรวมกลุ่มน้ีน าไปสู่การเกิดกลุ่มเพื่อนใหม่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาในการ
พ านัก ผลการศึกษาชี้ให้เห็นตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่วางไว้เพราะการมีกิจกรรมให้เข้า
ร่วมโดยมีคนไทยเป็นคนกลางเชื่อมต่อในระหว่างพ านักอยู่  กลับไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจที่จะขยายเวลาพ านัก  การเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่สัมพันธ์กับสังคมเชียงใหม่นั้น 
เกิดจากการขอความร่วมมือจากสถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุนน ณ นครเชียงใหม่เป็นส าคัญ  แต่มี
กลุ่มผู้พ านักระยะยาวชาวญี่ปุนนจ านวนหนึ่งที่ ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมเชียงใหม่
โดยแสดงตนเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้พ านักระยะยาวชาว
ญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นปัญหาด้านอุบัติเหตุ และการสื่อสาร  เมื่อประสบปัญหา  
ส่วนใหญ่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  หรือมีเพื่อนชาวญ่ีปุนนด้วยกัน คอยให้ความช่วยเหลือ
ในการแก้ปัญหา       และสิ่งที่ผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการให้
รัฐบาลไทยช่วยเหลือมากที่สุดคือ  การขยายหรือยืดอายุวีซ่าให้อยู่เชียงใหม่ให้ได้นานขึ้น 

 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล ผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนน การตัดสินใจขยายเวลา
พ านักอยู่จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.  ที่มาและความส าคัญของการวิจัย 

ปัจจุบันประเทศญ่ีปุนนมีสัดส่วนของจ านวนประชากรสูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
เป็นจ านวนมากและเพิ่มจ านวนมากขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ.2547 มีจ านวนถึง 24.9 ล้านคน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และมีการคาดประมาณว่า ในปี พ.ศ.2557 
สัดส่วนผู้สูงอายุญ่ีปุนนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ซึ่งจะส่งผลต่อภาระการดูแลประชากรกลุ่มนี้
ในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากอัตราการพึ่งพิงทางประชากรของผู้สูงอายุ พบว่าใน
ปี พ.ศ.2547 เท่ากับ 29.2 หมายความว่า ประชากรวัยแรงงาน ในช่วงอายุ 15-64 ปี จ านวน 
1 คน ต้องดูแลผู้สูงอายุ ประมาณ 29 คน (กาญจนา ตั้งชลทิพย์, 2549) 

ดังนั้น มาตรการหนึ่งที่รัฐบาลญ่ีปุนนใช้คลี่คลายปัญหานี้ คือการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชาวญ่ีปุนนเข้าไปท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว ซึ่งรวมถึงการเข้าไปอยู่อาศัย
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แบบถาวรในต่างประเทศ   และด้วยสภาพเศรษฐกิจท่ียังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ของประเทศญ่ีปุนนใน
ปัจจุบัน ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงมาก ท าให้ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุท างาน และใช้ชีวิต
ด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ จะด าเนินชีวิตด้วยความยากล าบาก ดังนั้น ผู้สูงอายุชาวญ่ีปุนน
จ านวนมากจึงเริ่มให้ความสนใจที่จะไปพ านักระยะยาวในต่างประเทศที่มีค่าครองชีพต่ า
กว่า  และอยู่อาศัยได้ด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัย 
 จากข้อมูลทางสถิติของสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนนประจ าประเทศไทย และสถาน
กงสุลใหญ่ญ่ีปุนน ณ นครเชียงใหม่3 ที่กล่าวว่า ในทุกๆ ปี จ านวนนักท่องเที่ยวญ่ีปุนนใน
ประเทศไทย มีมากถึงประมาณ 1,200,000 คน ส่วนชาวญ่ีปุนนท่ีเข้ามาพ านักในประเทศไทย 
มีจ านวนมากกว่า 40,000 คน ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 7 ของโลก และเป็นอันดับที่ 4 ของเมือง
ใหญ่ที่มีชาวญ่ีปุนนอาศัยอยู่ อันได้แก่ นิวยอร์ค ลอสแองเจลิส เซียงไฮ้ และกรุงเทพมหานคร 
ตามล าดับ ในปี พ.ศ.2548 มีชาวญ่ีปุนนที่พ านักระยะยาวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 
1,543 คน และในปี พ.ศ.2550 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,962 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ต่อปี นับได้ว่า
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของไทย 
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ.2550 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับให้
เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่นักท่องเที่ยวญ่ีปุนนเลือกพ านักระยะยาว (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดเชียงใหม่, 2554) 

ด้วยเหตุนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีส าหรับประเทศไทยที่จะส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวพ านักระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุชาวญ่ีปุนนที่มีรายได้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะจังหวัด
เชียงใหม่ที่มีจุดเด่น และเป็นท่ีชื่นชอบของผู้สูงอายุชาวญี่ปุนน ทั้งมีสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบ
ด้วยภูเขา มีสภาพภูมิอากาศที่ไม่ร้อนและไม่หนาวเย็นจนเกินไป มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ครบครัน มีค่าครองชีพที่ไม่สูง
จนเกินไป เป็นเมืองที่ ไม่ ใหญ่และไม่วุ่นวายจนเกินไป รวมถึ งมี เอกลักษณ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนาที่งดงาม ความมีมิตรไมตรีของคนเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ทางภาคเหนือของไทยที่มีสถานบริการ บุคลากร และอุปกรณ์
รักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึงได้ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุชาวญ่ีปุนน

                                                   
3 อ้างจาก สุนทรพจน์เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุนนศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปี 2550 (The 1st  
Annual Conference of Japanese Studies Network (JSN) – Thailand) 
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พ านักอยู่เชียงใหม่ด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นและปลอดภัย  
นอกจากนี้ เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่และสึนามิทางภาคตะวันออกของญ่ีปุนน 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ท า
ให้ชาวญ่ีปุนนเกิดความวิตกกังวล และหวาดกลัวต่อภัยพิบัติดังกล่าว จึงส่งผลให้ชาวญ่ีปุนน
จ านวนไม่น้อยเริ่มตื่นตัวในการแสวงหาที่พ านักใหม่ท่ีมีความปลอดภัยมากกว่า      จึงนับได้
ว่าเชียงใหม่เป็นอีกจังหวัดหน่ึงท่ีมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวพ านักระยะยาวจาก
ญ่ีปุนนได้เป็นอย่างดี (คมชัดลึก. 2554) 

การเข้ามาพ านักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ของชาวญ่ีปุนนนับถึงปัจจุบัน  เกิดจากการ
ชักชวนจากเพื่อนชาวญ่ีปุนนด้วยกัน หรือการแนะน าของคนไทย และเมื่อเข้ามาพ านักอยู่แล้ว 
ชาวญ่ีปุนนเหล่านั้นมีกิจกรรมต่างๆ ที่ท าร่วมกันเฉพาะในกลุ่มชาวญ่ีปุนน หรือท าร่วมกับชาว
ไทย โดยมีสถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุนน ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้ประสานระหว่างชาวไทยและชาว
ญ่ีปุนน ซึ่งกลุ่มชาวญ่ีปุนนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมาจากหลากหลายองค์กร อาทิเช่น ชมรมผู้
พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมผู้ประกอบการชาวญ่ีปุนนในภาคเหนือ 
และสมาคมคนญ่ีปุนนเชียงใหม่ เป็นต้น ส าหรับหน่วยงานของชาวไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าญ่ีปุนนในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานภาคเหนือ ศูนย์เครือข่ าย
ภาษาญ่ีปุนนและญ่ีปุนนศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ เป็นต้น บางกิจกรรมเริ่มต้นจาก
ความประสงค์ของชาวญ่ีปุนน เช่น การเสนอความช่วยเหลือแก่องค์กรต่างๆ เป็นอาสาสมัคร
สอนภาษาหรือสอนศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของญ่ีปุนนให้กับนักเรียน  นักศึกษา  นอกจากนี้ยัง
มีกิจกรรมที่เริ่มต้นจากกลุ่มสังคมท้องถิ่นชาวไทยที่เข้าไปเชิญชวนให้ชาวญ่ีปุนนเข้ามาท า
กิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมการจัดงานเทศกาลญ่ีปุนนของนักศึกษามหาวิทยาลัย หรือ
โรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ชาวญ่ีปุนนจะเข้ามาร่วมกิจกรรมในรูปแบบของ
การสอนศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติญ่ีปุนน เช่น การจัดดอกไม้ การชงชา การท าอาหาร หรือ
การระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น สันนิษฐานว่ากิจกรรมเหล่านี้
น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาการพ านักอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ของชาวญ่ีปุนน กล่าวได้ว่าการย้ายถิ่นที่มีระยะเวลายาวนานกว่าการท่องเที่ยว
ปรกตินั้นคนย้ายถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพิง “ตัวกลาง” ไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพิงเพื่อด ารงชีวิตตาม
ปรกติ และ/หรือ การพึ่งพิงเพื่อท าให้ผู้ย้ายถิ่นสามารถสร้างความหมายของตัวตนใหม่ใน
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พื้นท่ีใหม ่
แม้ว่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขที่ท าให้ชาวญ่ีปุนนชื่นชอบที่จะพ านักอยู่

ในเชียงใหม่ แต่ก็ยังไม่พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจขยาย
เวลาพ านักอยู่ “อย่างถาวร” ของผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ และชาว
ญ่ีปุนนเหล่านั้น “อยู่” และ “มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมท้องถิ่น” ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างไร 
รวมถึงปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหานั้นเป็นอย่างไรบ้าง การ “เชื่อมต่อ” ตนเองของ
ชาวญี่ปุนนกับสังคมเมืองเชียงใหม่มี “กิจกรรม” ในรูปแบบใด อาศัย “ตัวกลาง” อะไรบ้างสิ่ง
เหล่านี้จึงเป็นประเด็นส าคัญในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะการใช้ชีวิต ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ขยายเวลาพ านักอยู่ หรืออยู่  “อย่างถาวร” ของผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัด
เชียงใหม่รวมถึงกิจกรรมและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนกับสังคม
ท้องถิ่นในเชียงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาปัญหา รวมถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมใน
สังคมท้องถิ่นของผู้พ านักระยะยาวชาวญี่ปุนนในเชียงใหม่ 

 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สมาคมนักวิชาชีพไทยในญ่ีปุนน(2540) ได้วิจัยนักท่องเที่ยวญ่ีปุนนกับโอกาสในการ
ยกระดับคุณภาพการท่องเท่ียวไทย พบว่าปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุนน ได้แก่ ระดับรายได้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการใช้ชีวิต 
การปรับตัวสู่ความเป็นสากล นวัตกรรมของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวของรัฐบาลญ่ีปุนน นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ยังได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวญ่ีปุนนที่มีแนวโน้มจะขยายตัวในอนาคต คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว
สูงอายุ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เที่ยวเป็นครอบครัว กลุ่มสาวออฟฟิศ และกลุ่มนักเรียน โดย
ศึกษาทั้งด้านภูมิหลังทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทางจิตวิทยา การด าเนินชีวิต  และการใช้
เวลาว่างของแต่ละกลุ่ม 
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 คิโนชิตะ ฮิซาโยะ(2545) ได้วิจัยการย้ายถิ่นของชาวญ่ีปุนนที่พักอาศัยอยู่ในเมือง
เชียงใหม่ พบว่ามีวิวัฒนาการมาจากการเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของ
รัฐบาลไทย ในปี พ.ศ.2502 โดยสนับสนุนให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ และบริษัทญ่ีปุนน
ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ต่อมาได้ขยายการลงทุนมาที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทย โดยการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมล าพูน ในปี พ.ศ.2528 ซึ่งส่งผลให้มีชาวญ่ีปุนน
เข้ามาอาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่ท างานโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมล าพูน โดยในปี พ.ศ.2523 ที่มีชาวญ่ีปุนนอาศัยอยู่เพียง 59 คนได้
เพิ่มขึ้นเป็น 1,116 คน ในปี พ.ศ.2528 งานวิจัยยังพบว่า คนญ่ีปุนนหลังจากมาเที่ยว
เชียงใหม่แล้ว มีคนเลือกที่จะอยู่เชียงใหม่มากขึ้น เน่ืองจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อม สภาพ
สังคม สภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพ 
 กมลรัฐ อินทรทัศน์ และคณะ (2549) ได้วิจัยศักยภาพของไทยต่อการด าเนินการ
ท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว พบว่าปริมาณของนักท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาวเพิ่ม
จ านวนมากขึ้น โดยมีระยะเวลาพ านักอยู่ในประเทศไทยเฉลี่ย ประมาณ 93 วัน หลายคน
เข้ามาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี บางคนมาปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน บางคนมาปีละครั้ง บาง
คนมาอยู่ถึง  6 เดือน การท่องเท่ียวแบบพ านักระยะยาวส่งผลกระทบที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มชุมชน ส่งผลกระทบด้านสังคมสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมประเพณี และความมั่นคงปลอดภัย พบว่าไม่ส่งผลมากนัก แต่ก็ได้รับการเสนอว่า
ควรที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อการจัดระบบการท างานร่วมกัน 
 ประเทือง หงสรานากร(2549) ได้วิจัยความต้องการและความพร้อมในการ
สนองตอบความต้องการการท่องเที่ยวแบบพ านักนานของกลุ่มคนญ่ีปุนนวัยเกษียณเพื่อการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยชุมชนไทย โดยพบว่า หลักการส าคัญของการท่องเที่ยวแบบ
พ านักนานคือ การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวในฐานะ
แขกผู้มาเยือนและคนท้องถิ่นในฐานะเจ้าบ้าน การขาดซึ่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว
และคนไทยท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมชาตินั้น นอกจากจะท าให้นักท่องเที่ยวขาดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนไทยแล้ว คนไทยเองก็ขาดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ที่
แตกต่าง ซึ่งอาจจะน ามาประยุกต์และดัดแปลงใช้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวไทยได้
อีกด้วย และผลการวิจัยพบว่ากลุ่มคนญ่ีปุนนมีความต้องการที่จะเสริมสร้างไมตรีอันดีด้วย
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การมีกิจกรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับคนไทย และยังมีความต้องการได้รับ
ข้อมูลผ่านหน่วยงานให้ค าปรึกษา และแนะแนวทางเพื่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม ที่จัดให้
โดยรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มคนไทยมีความพร้อมในการสนองตอบความต้องการนี้
เช่นกัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2550) ได้วิจัยความสนใจของนักท่องเที่ยว
แบบพ านักระยะยาวโดยเน้นปัจจัยด้านที่พัก รูปแบบที่พักแบบพ านักระยะยาวที่เหมาะสม
ส าหรับประเทศไทย  พบว่าแนวโน้มความต้องการของนักท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาวมี
ความแตกต่างจากนักท่องเท่ียวในกลุ่มอื่นในเรื่องที่พักที่ต้องการเครื่องอ านวยความสะดวก
ที่เหมือนกับการด ารงชีวิตประจ าวันของนักท่องเที่ยวเอง ต้องการกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อให้การพักผ่อนระยะยาวน่าสนใจ ความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพ และ
ผลงานวิจัยยังพบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว 
โดยมีประเด็นส าคัญที่จะต้องด าเนินการ คือ ประการแรก การร่วมมืออย่างใกล้ชิดจาก
หน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐที่จะต้องพิจารณาหาแนวทางให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก
มากที่สุดโดยไม่กระทบกับปัญหาความมั่งคงและความปลอดภัยของประเทศ  ประการที่
สอง จะต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการบริการการ
ท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของประเทศไทยอย่างทั่วถึงและ
หลากหลายรูปแบบ และประการสุดท้าย คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพ านักระยะยาวซึ่งจะส่งผลท าให้มี
ส่วนในการเผยแพร่สิ่งที่ดีและสงวนรักษาสิ่งที่เป็นทรัพยากรโดยวิธีการที่ถูกต้อง 
 วารัชต์ มัธยมบุรุษ (2550) ได้วิจัยแนวโน้มการท่องเที่ยวพ านักระยะยาวส าหรับ
นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวจะพ านักระยะยาวอย่างน้อย 
90 วันจนถึง 1 ปี และมีแนวโน้มว่าจ านวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นทุกปี แต่การให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุนนยังไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังไม่มีการประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการสร้างความร่วมมือเครือข่ายและสร้างมาตรฐานการบริการ
ท่องเที่ยวพ านักระยะยาว จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น และได้ให้ข้อสังเกตุว่า รัฐบาลได้มีมติจัดตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพ านักระยะยาวแห่งชาติ จึงได้มีการจัดตั้ง
บริษัทไทยจัดการลองสเตย์ จ ากัด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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ถือหุ้นร้อยละ 30 ส่วนร้อยละ 70 ถือหุ้นโดยภาคเอกชน ได้จัดท าการท่องเที่ยวพ านักระยะ
ยาวแบบเบ็ดเสร็จ โดยจัดให้มีการบริการนักท่องเที่ยวพ านักระยะยาวที่เดินทางมาประเทศ
ไทยผ่านระบบการสมัครสมาชิกของทางบริษัท และให้บริการจัดที่พักอาศัย การเดินทาง 
การบริการทางด้านสุขภาพ การบริการน าเที่ยวและข้อมูลท่องเที่ยว รวมทั้งบริการให้ความ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในระบบสมาชิก   แต่มีปัญหาคือ ทางบริษัทไทยจัดการลองสเตย์
จ ากัด ไม่ได้ท าเป็นตัวกลางในการจัดการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว แต่ท าเป็นบริษัทเหมือน
เอกชน หรือ เป็นผู้ประกอบการเอง จึงท าให้การดูแลในภาพรวมไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ 
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4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลส่วน
บุคคล  
(ชาวญี่ปุ่น) 
- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- จ านวนบุตร 
- ภูมิล าเนา 

- รายได้ 

- การศึกษา 

- อาชีพเดิม 

พฤติกรรมลองสเตย์ของผู้
พ านักระยะยาวชาวญีปุ่่น
ในเชียงใหม่ 

- การรับรู้แหล่งข้อมูล 
- ป ร ะ สบ ก า ร ณ์ ก า ร อ ยู่
ชั่วคราว 

- ลักษณะการพ านักอาศัย 
- ระยะเวลาการพ านักอาศัย 
- ท าเลท่ีตั้งของท่ีพัก 
- ค่าท่ีพัก 
-ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่ค่าท่ีพัก  
 

 

 

 

 

 

ปัจจัยต่างๆ ในจังหวัดเชยีงใหม่ 
- ด้านเศรษฐกิจ 

-ค่าครองชีพ 

- ด้านสังคม 

- ด้านวัฒนธรรม 

- การชื่นชอบรสชาติอาหาร ขนมและ
ผลไม้ในเชียงใหม ่

- ด้านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
- สภาพภูมิประเทศ 

- สภาพภูมิอากาศ 

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

- ความปลอดภัยในเรื่องภัยธรรมชาติ 

- ความสะดวกสบายในการเดินทางไป
กลับญี่ปุ่น 

 
 

ผู้พ านักระยะยาวชาวญี่ปุ่นตัดสินใจขยายเวลาพ านักอยู ่
“อย่างถาวร” 

“กิจกรรม”  

- การมกีิจกรรมให้เขา้ร่วม 

- การเปอนสมาชิกของชมรม
หรือสมาคม 

-ประเภทและความ
หลากหลายของกิจกรรม 
 

การเชื่อมโยง 
 

“ตัวกลาง” 
- การมีคนคอยช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษาตอนท่ีมี
ปัญหา 

- การมเีพื่อนหรือญาติท่ีอาศัยอยูก่่อนแล้ว 
- การมบี้านของสาม/ีภรรยาคนไทยอยู่เชียงใหม่ 
- การมีสามี/ภรรยาท างานอยูเ่ชียงใหม่ 
- การมีสถานกงสุลใหญญ่ี่ปุนน ณ นครเชียงใหม่ 
- ประสบการณ์การอยู่ชั่วคราวมาก่อน   
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5.  ขอบเขตและระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยจะเป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ จากเอกสารงานวิจัย 
บทความทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง  และการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ จากการส ารวจด้วย
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นชาวญ่ีปุนนที่เป็นผู้พ านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล จ านวน 
100 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวไทยที่เคยมีและ/หรือก าลังมีปฏิสัมพันธ์กับชาวญ่ีปุนนที่
พ านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 30 คน ส าหรับข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ จะน ามา
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ มาตรวัดลิเคิร์ท 
ค่าเฉลี่ย และวิธีการทางสถิติ เชิงอนุมาน ได้แก่  ค่าสถิติไคสแควร์  เพื่อทดสอบหา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับการตัดสินใจขยายเวลาพ านักอยู่ของผู้พ านักระยะยาว
ชาวญีปุ่นนในจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.1 ขนาดตัวอย่าง 
 ในการศึกษาจะใช้วิธีการสุ่มจากจ านวนประชากรผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนใน
จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2550 จ านวน 1,962 คน (ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
เชียงใหม่, 2554) ตามหลักของ Taro Yamane (1976) โดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อนร้อย
ละ 10 ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวนทั้งสิ้น 100 คน
ส าหรับผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นได้สุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
จ านวน 30 คน ส าหรับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีปฏิสัมพันธ์กับชาวญ่ีปุนน
เหล่านั้น 

 5.2 เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยจะเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดย
แบบสอบถามได้จัดท าเป็น 2 ชุด คือ ชุดภาษาญ่ีปุนนส าหรับกลุ่มตัวอย่างชาวญ่ีปุนน และชุด
ภาษาไทยส าหรับกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ซึ่งแบบสอบถามชุดภาษาญ่ีปุนน จะประกอบด้วย
เน้ือหา 4 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับลองสเตย์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและการ
แก้ไข และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคมท้องถิ่น ส่วนแบบสอบถามชุด
ภาษาไทย จะประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 2 ชุดจะมี
ลักษณะเหมือนกัน คือ มีทั้งให้เลือกตอบและให้ระบุข้อมูลสั้น ๆ หลังจากได้ข้อมูลจาก
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แบบสอบถามแล้ว จะท าการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างชาว
ญ่ีปุนนที่พบประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่ งแบบสัมภาษณ์จะมี เนื้อหาเดียวกับ
แบบสอบถามแต่เน้นถามเชิงลึก  ส าหรับข้อมูลต่างๆที่ได้ จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ
ทางสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ มาตรวัดลิเคิร์ท ค่าเฉลี่ย  และวิธีการทาง
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติไคสแควร์ เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับ
การตัดสินใจขยายเวลาพ านักอยู่ของผู้พ านักระยะยาวชาวญี่ปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ 

5.3 สมมติฐานการวิจัย  
 งานวิจัยนี้ด าเนินการโดยมีสมมติฐานว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
สภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจน “ตัวกลาง” และ “กิจกรรม” ที่ท าร่วมกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจขยายเวลาพ านักอยู่ “อย่างถาวร” ในจังหวัดเชียงใหม่ของผู้พ านักระยะยาวญ่ีปุนน 
 
6.  ผลการศึกษา 

6.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้พ านักระยะยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการศึกษาพบว่าผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะเป็น

ชายคิดเป็นร้อยละ 74 และมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยที่เกษียณอายุท างานแล้ว คิด
เป็นร้อยละ 66 มีสถานภาพแต่งงานและรวมถึงแต่งงานกับคนไทย คิดเป็นร้อยละ 83 มี
จ านวนบุตร 2 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมามีบุตร 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีรายได้
มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นรายได้เฉลี่ยของชาวญ่ีปุนนที่เกษียณอายุท างานแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 86 และมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดโตเกียวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20 อันดับ
สองได้แก่จังหวัดโอซากะ คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมาได้แก่จังหวัดคะนะงะวะ จังหวัดไซตะ
มะ และจังหวัดเฮียวโกะ คิดเป็นร้อยละ 10,9 และ 8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63 และเคยท างานในธุรกิจเอกชน คิดเป็นร้อยละ 53  

6.2 พฤติกรรมเกี่ยวกับลองสเตย์ของผู้พ านักระยะยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัด
เชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่าผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่  ทราบ
แหล่งข้อมูลก่อนมาพ านักเชียงใหม่จากสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
จากเพื่อนหรือชาวญ่ีปุนนท่ีรู้จักและจากอินเทอร์เน็ท ตามล าดับ ไม่เคยมีประสบการณ์มาอยู่
ชั่วคราวที่เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 67 และไม่มีเพื่อนคนไทยที่รู้จักก่อนมาพ านักระยะยาวที่
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เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 61 ได้อาศัยอยู่เชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 6-10 ปีคิดเป็นร้อยละ 33 
รองลงมา 3-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 23 และส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับภรรยาหรือสามีที่เป็นคนญ่ีปุนน
ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาอาศัยอยู่คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในคอนโดมิเนียม คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาได้แก่ อพาร์ตเม้นต์ เท่ากับบ้านเช่า คิดเป็น
ร้อยละ 18 และส่วนใหญ่อาศัยอยู่เขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่มากที่สุดถึงร้อยละ 76 ส่วน
ใหญ่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พักต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และ 5,001-10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 29 และ 24 ตามล าดับ และมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าที่พักต่อเดือน
มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งนับได้ว่าชาวญ่ีปุนนเหล่านี้มีก าลังซื้อสูง ส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิกของชมรมผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในเชียงใหม่ (CLL) มากที่สุด 38 คน 
รองลงมาได้แก่ สมาคมคนญ่ีปุนนเชียงใหม่ 13 คน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่พบผู้พ านักระยะ
ยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าเป็นสมาชิกของชมรมผู้ประกอบการชาวญ่ีปุนนใน
จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมครูสอนภาษาญี่ปุนนภาคเหนือ 

 ส าหรับการตัดสินใจจะขยายเวลาพ านักอยู่เชียงใหม่ต่อหรือไม่ และกรณีไม่อยู่ต่อ
จะย้ายไปอยู่ประเทศไหนนั้น จากผลการศึกษาพบว่าผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัด
เชียงใหม่ ตัดสินใจขยายเวลาอยู่ต่อที่เชียงใหม่ร้อยละ 42 และส่วนใหญ่ที่เหลือร้อยละ 58 
ยังไม่ได้ตัดสินใจ และในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจนั้น หากจะโยกย้ายไปอาศัยที่อื่น ส่วนใหญ่
จะกลับไปอยู่ญ่ีปุนน คิดเป็นร้อยละ39 (ตารางท่ี1)  
 

ตารางที่ 1 การตัดสินใจจะขยายเวลาพ านักอยู่เชียงใหม่ต่อ และการโยกย้ายไปพ านักที่อื่น
ของผู้พ านักระยะยาวชาวญี่ปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ 

การตัดสินใจจะขยายเวลา
พ านักอยู่เชียงใหม่ต่อ 

โยกย้ายไปพ านักที่อื่น รวม 
)คน(  ไม่ย้าย 

)อยู่ต่อ(  
ญ่ีปุนน ประเทศ

อื่นๆ 
อยู่ “อย่างถาวร” 42 - - 42 

ยังไม่ตัดสินใจ  9 39 10 58 

รวม )คน(  51 39 10 100 

ที่มา: จากการส ารวจและการค านวน 
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6.3 ปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจขยายเวลาพ านักยาวในเชียงใหม่ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน สถานภาพ  ลักษณะที่พักปัจจุบัน ท าเลที่พัก

ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายด้านที่พักปัจจุบันต่อเดือน และลักษณะการพักอาศัย นั้น ค่าไคสแควร์ที่
ได้มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 1 ส่วนปัจจัยด้าน เพศ จ านวนบุตร และระยะเวลา
การมาอยู่เชียงใหม่ ค่าไคสแควร์ที่ได้มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 5 และปัจจัยด้าน 
อายุ และรายได้ ค่าไคสแควร์ที่ได้มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 10 แสดงว่าปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้นกับการตัดสินใจขยายเวลาพ านักของผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัด
เชียงใหม่ ไม่เป็นอิสระต่อกัน กล่าวคือ ปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลา
พ านักของผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ 

ส าหรับปัจจัยด้าน การศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา การมีคนรู้จักหรือเพื่อนคนไทยมา
ก่อนประสบการณ์การอยู่ชั่วคราวมาก่อน  และค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อครอบครัว ผล
การศึกษาพบว่า ค่าไคสแควร์ ที่ได้ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 10 แสดงว่าปัจจัย
เหล่านี้จะไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ านักของผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนใน
จังหวัดเชียงใหม่4 

6.4 ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพ- 
แวดล้อมต่าง ๆ กิจกรรมและตัวกลาง ต่อการเลือกเชียงใหม่เป็นท่ีพ านักระยะยาว 
   ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับค่อนข้างมากคือ 
สภาพภูมิอากาศ ค่าครองชีพ สภาพภูมิประเทศ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
อัธยาศัยของผู้คน การชื่นชอบในรสชาติอาหาร ขนม และผลไม้ในเชียงใหม่ และความ
ปลอดภัยในเรื่องภัยธรรมชาติ ตามล าดับ และในระดับปานกลาง คือ การมีสถานกงสุลใหญ่
ญ่ีปุนน ณ นครเชียงใหม่ ความสะดวกสบายในการเดินทางไป-กลับญ่ีปุนน การมีคนคอย
ช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษาตอนที่มีปัญหา ความพร้อมของสาธารณูปโภค การมีกิจกรรม
ต่างๆ ให้เข้าร่วมในระหว่างพ านักอยู่  และการมีเพื่อนหรือญาติที่อาศัยอยู่ก่อนแล้ ว 
ตามล าดับ  
 
 
 

                                                   
4 ศึกษารายละเอียดผลการศึกษาเพิ่มเติมได้ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (2556) 
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6.5 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตัวกลาง 
กับการตัดสินใจขยายเวลาพ านักระยะยาวในเชียงใหม่ 
  6.5.1 สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ การมีคนคอยช่วยเหลือ
หรือให้ค าปรึกษาตอนที่มีปัญหา และการมีเพื่อนหรือญาติที่อาศัยอยู่ก่อนแล้ว 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าไคสแควร์ได้มีนัยส าคัญที่ระดับร้อยละ 10 แสดงว่าปัจจัย
ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ านักของผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

6.5.2 ภรรยาคนไทยอยู่เชียงใหม่/ค่าครองชีพ และบ้านของสามี 
ผลการศึกษาพบว่า ค่าไคสแควร์ที่ได้มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 5 แสดงว่า

ปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ านักของผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนใน
จังหวัดเชียงใหม่ 
  6.5.3 อัธยาศัยของผู้คน 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าไคสแควร์ที่ได้มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 1 แสดงว่า 
อัธยาศัยของผู้คนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ านักของผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนน
ในจังหวัดเชียงใหม่  

ส าหรับปัจจัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการชื่นชอบในรสชาติ
อาหาร ขนม และผลไม้ในเชียงใหม่ ด้านความปลอดภัยในเรื่องภัยธรรมชาติ ด้านการมี
สถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุนน ณ นครเชียงใหม่ ด้านความสะดวกสบายในการเดินทางไป-กลับ
ญ่ีปุนน ด้านความพร้อมของสาธารณูปโภค ด้านการมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าร่วมในระหว่าง
พ านักอยู่ และด้านสามี/ภรรยาคนไทยท างานอยู่เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ค่าไคสแควร์ 
ที่ได้ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 10 แสดงว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจขยายเวลาพ านักอยู่  “อย่างถาวร”ของผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัด
เชียงใหม่5 

6.6 ปัญหาและการแก้ปัญหาของผู้พ านักระยะยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียง- 
ใหม ่
 ผลการศึกษาพบว่าผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 
60 ไม่มีปัญหาในช่วงท่ีพ านักอยู่ที่เชียงใหม่ ส าหรับผู้ที่มีปัญหา ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้าน

                                                   
5 ศึกษารายละเอียดผลการศึกษาเพิ่มเติมได้ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (2556) 
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อุบัติเหตุมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10 รองลงมาได้แก่ การสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 9 ปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้นชาวญ่ีปุนนเหล่านี้จะแก้ปัญหาด้วยตนเอง ถึงร้อยละ 16 และจะมีเพื่อนชาวญ่ีปุนน
ด้วยกันที่คอยช่วยแก้ไขปัญหาให้ ทัศนคติภายหลังแก้ไขปัญหานั้นพบว่าผู้พ านักระยะยาว
ชาวญี่ปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อการพ านักในเชียงใหม่ ถึงร้อยละ 
92 สะท้อนให้เห็นชาวญี่ปุนนเหล่านี้มีมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อจังหวัดเชียงใหม่ 

6.7 การเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคมท้องถิ่น 
 ส าหรับด้านสันทนาการ งานอดิเรก และบันเทิง ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมที่ผู้
พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมมากที่สุดได้แก่ กอล์ฟ รองลงมาได้แก่ 
คาราโอเกะ การร้องเพลงประสานเสียง การตกปลา และโบว์ลิ่ง ตามล าดับ ส าหรับด้านศิลป
และวัฒนธรรม พบว่ากิจกรรมที่เข้าร่วมมากที่สุดได้แก่ ร าบงโอโดริ รองลงมาได้แก่ การชง
ชา การเขียนพู่กัน และการจัดดอกไม้ ตามล าดับ ส าหรับด้านจิตอาสา อาสาสมัคร และ
ช่วยเหลือสังคม พบว่า กิจกรรมที่เข้าร่วมมากที่สุดได้แก่ การสอนศิลปวัฒนธรรมญ่ีปุนน  
รองลงมาได้แก่ การสอนภาษาญ่ีปุนน และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามล าดับ  

นอกจากนั้น ผลการศึกษายังพบว่าผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่
ได้เห็นว่ากิจกรรมที่ควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีต่อไป คือ กิจกรรมสอนภาษาหรือ
ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันและกีฬา เป็นต้น และเห็นว่า
ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม คือ ได้เพื่อน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม
ชาติอื่นมากขึ้น ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ด้านภาษาในการ
สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รองลงมา ได้แก่ ด้านขาดช่องทางในการติดต่อประสานงานกับคน
ในสังคมท้องถิ่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และด้านการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ตามล าดับ 

6.8 ความต้องการให้ชุมชนท้องถิ่นหรือรัฐบาลไทยสนับสนุนหรือช่วยเหลือ 
ผลการศึกษาพบว่าสิ่งที่ผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ต้องการให้

สนับสนุนหรือช่วยเหลือมากที่สุด ได้แก่ การยืดอายุวีซ่าอยู่เชียงใหม่ให้นานขึ้น รองลงมา
ได้แก่ การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า การออกใบอนุญาตท างาน และการสนับสนุน
งบประมาณการท ากิจกรรม ตามล าดับ 

6.9 การปฏิสัมพันธ์ของคนไทยกับผู้พ านักระยะยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัด
เชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่าคนไทยที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่
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จะเป็นเพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุระหว่า 40-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.6 มี
สถานภาพแต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 63.3 มีจ านวนบุตร 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 จบ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.4 ท างานประกอบอาชีพส่วนตัวหรือ
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 50 และมีรายได้ 20,000 บาท/เดือนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 73.3 
 ผลการศึกษาพบว่าคนไทยรู้จักผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วน
ใหญ่จากการแนะน าเพื่อนทั้งชาวไทยและชาวญ่ีปุนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.6 และ
กิจกรรมที่คนไทยเข้าร่วมมากที่สุด ได้แก่ การสังสรร กีฬา และการเรียนภาษาญ่ีปุนน คิดเป็น
ร้อยละ 63.4 รู้จักชาวญ่ีปุนนที่พ านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ คือ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
56.6 ทัศนคติที่มีต่อชาวญี่ปุนนเหล่านั้น อยู่ในระดับดีมากถึงร้อยละ 73.3 จะรับทราบปัญหา
ของชาวญ่ีปุนนเหล่านั้น ถึงร้อยละ 80 และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ถึงร้อยละ 60 ส าหรับ
ปัญหาท่ีแก้ไขไม่ได้นั้น เป็นการต่อและขยายเวลาของวีซ่า  
 
7.  สรุปและอภิปรายผล 
 ผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ได้อาศัยอยู่เชียงใหม่เป็นระยะ
เวลานาน และเกือบกึ่งหนึ่งของจ านวนน้ี ตัดสินใจขยายเวลาอยู่ “อย่างถาวร” ซึ่งสะท้อนถึง
การให้ความส าคัญในการเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พักอาศัยตลอดชีพ ส่วนที่ยังไม่
ตัดสินใจขยายเวลาอยู่ “อย่างถาวร” นั้น หากมีการโยกย้ายก็จะย้ายกลับไปพ านักที่ประเทศ
ญ่ีปุนน 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ านักอยู่ “อย่างถาวร” ในจังหวัด
เชียงใหม่ จะเป็นปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอายุ รายได้ สถานภาพ จ านวนบุตร ระยะเวลา
การมาอยู่เชียงใหม่ ลักษณะที่พักในปัจจุบัน ท าเลที่พักในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก และ
ลักษณะการพักอาศัย ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ านักอยู่  “อย่างถาวร” 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ปัจจัยเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมต่างๆ กิจกรรม และตัวกลาง นั้น
พบว่าทางด้านสภาพภูมิอากาศ ค่าครองชีพ สภาพภูมิประเทศ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อัธยาศัยของผู้คน ความชื่นชอบในรสชาติอาหาร ขนม ผลไม้ในเชียงใหม่ และ
ความปลอดภัยในเรื่องภัยธรรมชาติ มีความส าคัญในระดับค่อนข้างมากต่อการเลือกจังหวัด
เชียงใหม่เป็นที่พ านักระยะยาว  อย่างไรก็ตามพบว่ามีเพียงปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ ค่า
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ครองชีพ สภาพภูมิประเทศ และอัธยาศัยของผู้คนเท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะ
ขยายเวลาพ านักอยู่ “อย่างถาวร” ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ โดยสอดคล้องกับงานศึกษาของ คิโนชิตะ ฮิซาโยะ (2545) และ กมล
รัตน์ อินทรทัศน์และคณะ (2549) 
 ส าหรับปัจจัยทางด้านการมีสถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุนน ณ นครเชียงใหม่ ความ
สะดวกสบายในการเดินทางไป-กลับประเทศญี่ปุนน การมีคนคอยช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษา
ตอนที่มีปัญหา ความพร้อมของสาธารณูปโภค การมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าร่วมในระหว่าง
พ านักอยู่และการมีเพื่อนหรือญาติที่อาศัยอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเป็น “ตัวกลาง” มีความส าคัญ ใน
ระดับปานกลางต่อการเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นท่ีพ านักระยะยาว 

แต่พบว่ามีเพียงปัจจัยทางด้านการมีคนคอยช่วยเหลือ หรือให้ค าปรึกษาตอนที่มี
ปัญหา และการมีเพื่อนหรือญาติที่อาศัยอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะ
ขยายเวลาพ านักอยู่ “อย่างถาวร” อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ โดยผลการศึกษาบางส่วนสอดคล้องกับงานศึกษาของ ประเทือง หงสรานากร (2549) วา
รัชต์ มัธยมบุรุษ (2550) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2550) ส าหรับปัจจัยด้าน 
“ตัวกลาง” กับกิจกรรม ผลการศึกษาชี้ให้เห็นตรงกันข้ามกับสมมุติฐานที่วางเอาไว้ เพราะ
การร่วมกิจกรรมโดยมีคนไทยหรือเพื่อนชาวไทยเป็นคนกลางเชื่อมต่อในระหว่างพ านักอยู่
กลับไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่ีจะขยายเวลาพ านักอยู่  การตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ 
ที่สัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นเชียงใหม่ในลักษณะของกลุ่มที่เป็นทางการนั้น เกิดขึ้นจากการขอ
ความร่วมมือจากสถานกงสุลใหญ่ญ่ีปุนน ณ นครเชียงใหม่ เป็นส าคัญ  การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของสมาคมผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่หรือการเข้าร่วมสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการนั้นมีผลไม่มากนักต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ านักอาศัยใน
จังหวัดเชียงใหม่ แต่ผลการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ หรือการรวมกลุ่มนี้กลับน าไปสู่
การสร้างกลุ่มเพื่อนใหม่ หรือเป็นการรวมกลุ่มญาติที่อาศัยอยู่เชียงใหม่ด้วยกัน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่เป็นความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ แต่กลับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาในการ
พ านักยาวนานมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนั้นปัจจัยทางด้านการมีบ้านของสามีหรือภรรยาคนไทยอยู่เชียงใหม่ และ
การมีสามีหรือภรรยาคนไทยท างานอยู่เชียงใหม่ ไม่มีความส าคัญต่อการเลือกจังหวัด
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เชียงใหม่เป็นที่พ านักระยะยาว แต่พบว่าปัจจัยทางด้านการมีบ้านของสามีหรือภรรยาคน
ไทยอยู่เชียงใหม่ ซึ่งเป็น “ตัวกลาง” กลับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะขยายเวลาพ านักอยู่ 
“อย่างถาวร” อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ 

ด้วยพื้นฐานทางนิสัย หรือพฤติกรรมของชาวญ่ีปุนน ที่ไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกับบุคคล
อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ และเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีความเจริญอย่างยิ่งยวดทางเทคโนโลยี แต่ใน
ขณะเดียวกันต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูง อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงทางภัยธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อมาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่มีปัญหาด้านภัยธรรมชาติที่
รุนแรงเช่นเดียวกับญ่ีปุนน มีสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่สบาย มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องอุปโภค 
เครื่องบริโภคต่างๆ  ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  จึง
ท าให้ชาวญ่ีปุนนเหล่านี้สามารถใช้ชีวิต “อยู่” เชียงใหม่ได้อย่างอิสระ 

จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่ชาวญ่ีปุนนเหล่านี้อยู่ได้อย่างง่าย (Easy Living) อยู่
ได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงกับชุมชนหรือสังคมท้องถิ่น แต่ตราบใดที่คนเหล่านี้ประสงค์จะเข้ามา
แทรกตัวในสังคมท้องถิ่น พวกเขาก็สามารถแทรกเข้ามาได้ทุกเมื่อและสามารถแทรกตัวอยู่
กับชาวเชียงใหม่ได้อย่างกลมกลืน มีศักดิ์ศรี มีอิสระในการคิด การท า และการอยู่   
เชียงใหม่จึงเป็นสถานที่ที่ผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนนเหล่าเหล่านี้ “อยู่” ได้อย่างสบาย และ
เลือกอยู่ “อย่างถาวร” เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 การ “อยู่” เชียงใหม่ที่สามารถอยู่ได้อย่างมีอิสระทั้งในการคิด และการกระท า 
ความสามมารถในการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
โดยมีแกนกลางท่ีคอยประสานกลุ่มผู้พ านักระยะยาวนี้กับชุมชนท้องถิ่นดังเช่น สถานกงสุล
ใหญ่ญ่ีปุนน ณ นครเชียงใหม่ ก็เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอยู่ของชาวญ่ีปุนนเหล่านี้ 
เพราะการได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เช่น การเป็นอาสาสมัครสอน
ภาษาญ่ีปุนน สอนศิลปวัฒนธรรมญ่ีปุนนให้กับนักศึกษาตามสถาบันต่างๆ หรือการช่วยสร้าง
โรงเรียน ชั้นหนังสือ ให้กับหน่วยงานราชการ ก็เป็นสิ่งที่ท าให้พวกเขาได้  “อยู่” เชียงใหม่
อย่างมีค่า มีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจ และมีความสุขที่ได้ “อยู่” และท ากิจกรรมเหล่าน้ี 

 
8.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1.หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรเน้นกลุ่มเป้าหมายชาวญ่ีปุนนที่
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เป็นชาย มีครอบครัวและบุตร เกษียณอายุท างานแล้ว รายได้ค่อนข้างสูง และมาอยู่
เชียงใหม่เป็นระยะเวลานาน ซึ่งชาวญ่ีปุนนเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม และ
อพาร์ตเม้นต์ ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ และบางส่วนจะใช้บริการรถสี่ล้อแดง ในการ
เดินทางเพื่อท าธุระกิจต่างๆ ซึ่งมักจะประสบปัญหาอุบัติเหตุด้านการจราจร ดังนั้น 
หน่วยงานของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคมนาคม จะต้องเร่ง
ปรับปรุงระบบการคมนาคม และการให้บริการของรถขนส่งมวลชน ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่
ให้เพียงพอ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  

2. รัฐบาลท้องถิ่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
ตลอดจนองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรจัดงบประมาณสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นภาษาญ่ีปุนนมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เช่น การจัดท าหนังสือพิมพ์ หรือ
วารสารที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับผู้คนในสังคมหรือชุมชนท้องถิ่นเชียงใหม่ หรือมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ชาวญี่ปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการพิมพ์ออกเผยแพร่และแจกจ่ายอย่างท่ัวถึง ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนน สามารถใช้อ้างอิงและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอยู่ “อย่าง
ถาวร” ในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนชาวญ่ีปุนนโดยทั่วไปทั้งที่มาเพื่อการ
ท่องเที่ยวหรือมาเพื่อพ านักอยู่ระยะสั้น สามารถใช้เป็นข้อมูลได้ อาทิเช่น วารสาร  “Choa” 
นอกจากนี้ควรจัดท า website เกี่ยวกับการพ านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ และมีการ
รวบรวมฐานข้อมูลของชาวญ่ีปุนนที่พ านักอาศัยอยู่ “อย่างถาวร” ที่เคยพ านักระยะยาวอยู่
ก่อนแล้ว โดนสามารถลงทะเบียนรับข่าวสารได้ทาง  website ทั้งนี้ เพื่อท าให้การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างท่ัวถึง และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 3. ด้านสภาพภูมิอากาศ เชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอากาศดี ดอกไม้สวย 
โดยเฉพาะในฤดูหนาว  แต่ปัจจุบันจ านวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน
มาก ส่งผลท าให้เกิดการจราจรติดขัด มลภาวะทางอากาศเป็นพิษ นอกจากนั้น ปัญหา
หมอกควันที่เกิดจากการเผาขยะ เผากิ่งไม้ ใบไม้ ยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ า ท าให้เจ็บปนวยได้ง่าย ถึงแม้ปัจจุบันน้ีจะมีหน่วยงานของ
รัฐออกมารณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหา แต่ดูเหมือนว่าปัญหา
เหล่านั้นก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ยังมีหมอกควันเกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้น การขอ
ความร่วมมือและการปลูกจิตส านึกอย่างจริงจังในปัญหาส่วนรวมให้กับชาวบ้านและชุมชน
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อย่างท่ัวถึงจึงเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน และการลงโทษอย่างจริงจังกับผู้ฝนาฝืน
กฏหมาย ก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ปัญหานั้นคลี่คลายไปได้ ส าหรับการลดมลภาวะทาง
อากาศจากการจราจรที่แออัดนั้น รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องร่วมมือกันเร่งรัด
พัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร มีความปลอดภัยสูง และในราคาที่
ยุติธรรม ตลอดจนพัฒนาวางแผนผังเมืองระยะยาวของจังหวัดเชียงใหม่และให้มีผลบังคับ
ใช้อย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อลดการใช้ยวดยานพาหนะ
ส่วนบุคคล ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศได้อีกทางหน่ึง 

 4. ด้านสภาพภูมิประเทศ เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา มีแหล่ง
ท่องเที่ยว ทัศนียภาพ และโบราณสถานที่มีความสวยงามและร่มรื่นคล้ายกับบางจังหวัด
ของญ่ีปุนน เช่น เกียวโต โอซากะ เป็นต้น ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ  ไม่มีปัญหาทางภัย
ธรรมชาติที่ชาวญ่ีปุนนเกรงกลัว เช่น แผ่นดินไหว และสึนามิซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน 
ท าให้เชียงใหม่เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้สูงอายุชาวญ่ีปุนนที่จะใช้ชีวิตอยู่ “อย่างถาวร” แต่
ปัจจุบันเชียงใหม่ก าลังเผชิญกับปัญหาการตัดไม้ท าลายปนา การรุกล้ าเขตอุทยานแห่งชาติ 
ส่งผลให้ปนาไม้ที่เป็นภูมิทัศน์สีเขียวลดน้อยลง และปัญหาขยะล้นเมือง นอกจากนี้การ
ขยายตัวของเมืองโดยขาดการวางผังเมืองที่ดีในระยะยาว และไม่มีมาตรการควบคุมการ
บังคับใช้กฏหมายผังเมืองอย่างจริงจัง ก็ส่งผลท าลายสภาพภูมิทัศน์และภูมิประเทศที่
สวยงามของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในตัวเมืองที่แออัดไปด้วยรถยนต์ และอาคาร
สถานท่ีที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไม่เป็นระเบียบมากขึ้นตามความเจริญทางเศรษฐกิจท่ีสวนทาง
กับความสวยงามทางธรรมชาติ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาสภาพเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว
และทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นต้องร่วมมือกัน
วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟื้นฟูสภาพสีเขียว ออกมาตรการที่เข้มงวดกับผู้ท่ีรุกล้ าเขตอนุรักษ์
หรอืเขตสงวน  มีการวางกฏหมายผังเมืองท่ีดีในระยะยาว และมีมาตรการควบคุมการบังคับ
ใช้อย่างจริงจัง รณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกการทิ้งขยะ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการจราจรภายในตัวเมืองเชียงใหม่ เพิ่มการใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น เพื่อลดการ
ใช้รถยนต์ส่วนตัว และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

 5. ค่าครองชีพ ถึงแม้เชียงใหม่จะมีค่าครองชีพถูกเมื่อเทียบกับค่าครองชีพที่ประเทศ
ญ่ีปุนน แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยม



ญี่ปุ่น – อาเซียนบนความเคลื่อนไหว 

(Japan – ASEAN on the Move) 
 

146 

มาเที่ยวเป็นจ านวนมากท าให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าบริการต่างๆ รวมถึงค่าเช่าที่พัก
อาศัย สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ชาวญ่ีปุนนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเชียงใหม่ด้วยเงินบ านาญ
นั้น อาจ “อยู่” ล าบากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลท้องถิ่นและชุมชนในท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้มีตลาด
สดที่ขายสินค้าในราคาถูก คุณภาพดี สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค กระจายสู่ชุมชน
อย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นและผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ง่าย นอกจากนี้ควร
เข้าไปควบคุมและดูแลการคิดค่าเช่าท่ีพักอาศัย ค่ารถบริการขนส่งมวลชน รวมถึงค่าบริการ
ของสถานแหล่งท่องเท่ียว ให้มีราคาที่มาตรฐาน เป็นธรรมต่อทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

6. “ตัวกลาง” ด้วยการมีอัธยาศัยที่ดีของคนเชียงใหม่ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้นับเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ที่ดึงดูดให้ชาวญ่ีปุนน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เกษียณอายุท างานแล้วหล่ังไหลเข้ามาพ านักระยะยาวในเชียงใหม่เพิ่ม
มากขึ้น และเมื่อชาวญ่ีปุนนเหล่านี้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเชียงใหม่แล้ว สิ่งส าคัญคือ ภาษา ซึ่ ง 
“เชื่อมโยง” ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมได้ แต่ทว่ า
ปัจจุบันผู้พ านักระยะยาวญ่ีปุนนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาไทยในการสื่อสารกับผู้คนในชุมชนท้องถิ่นเชียงใหม่ได้ดีเท่าที่ควร และขณะเดียวกัน
ผู้คนในชุมชนท้องถิ่นเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ก็ยังไม่สามารถใช้ภาษาญ่ีปุนนในการสื่อสารกับชาว
ญ่ีปุนนด้วยเช่นกัน สิ่งนี้ก็อาจส่งผลให้การใช้ชีวิตในเชียงใหม่ของผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนน
เป็นปัญหาได้ ดังนั้นหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการอบรมภาษาญ่ีปุนน ให้แก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม และสถานที่ราชการต่างๆ กลุ่ม
คนขับรถแท็กซี่ รถบริการขนส่ง ตลอดจนชาวไทยทั่วไปที่สนใจภาษาญ่ีปุนน เป็นต้น รวมถึง
การท าเอกสารแผ่นพับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวันของชาวญ่ีปุนน การจัดอบรมกริยา
มารยาทแก่บุคคลากรชาวไทยในชุมชนท้องถิ่นด้านการให้บริการแก่ชาวต่างชาติให้มี
ศักยภาพยิ่ งขึ้น  ตลอดจนการอบรมให้ค วามเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุนน ซึ่งจะก่อให้เกิดการ “เชื่อมโยง” ทางสังคมและการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติ 

 7. การมี “กิจกรรม” ถึงแม้ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ านักระยะยาว
ของชาวญ่ีปุนนในจังหวัดเชียงใหม่ แต่การมีกิจกรรมต่างๆ ให้เข้าร่วมในระหว่างพ านักอยู่ ก็
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ยังมีความส าคัญในระดับหนึ่งต่อการเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พ านักระยะยาว ดังนั้นการ
ปรับรูปแบบของกิจกรรมให้น่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของชาวญ่ีปุนน หรือให้ชาว
ญ่ีปุนนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การเข้ามาเป็นกรรมการจัดงาน การเป็นตัวแทน
ประสานงานระหว่างชาวญ่ีปุนนด้วยกัน เป็นต้น นอกจากนี้การส่งเสริมให้มีการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องร่วมกับ “ตัวกลาง” ที่เป็นชาวไทยและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
เช่น กิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน กิจกรรมด้านการสอนภาษา การชงชา การจัด
ดอกไม้ และการเขียนพู่กัน เป็นต้น ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้
ทราบอย่างทั่วถึง ก็เป็นสิ่งที่ชุมชนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องน ามาพิจารณา
ร่วมกันต่อไป 

 8. การขยายหรือยืดอายุวีซ่าอยู่เชียงใหม่ของชาวต่างชาติให้นานขึ้น เป็นสิ่งที่ชาว
ญ่ีปุนนในเชียงใหม่ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด รวมไปถึงการอ านวยความ
สะดวกหรือความรวดเร็วกรณีติดต่อเรื่องวีซ่า การใช้ภาษาต่างประเทศ และการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ ยังเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องเร่งปรับปรุง ดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศ
จ าเป็นต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาส่วนนี้อย่างเร่งด่วน  

 
9.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 การท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบกับพื้นที่หรือจังหวัดอื่นๆ ที่มีผู้พ านัก
ระยะยาวชาวญ่ีปุนนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ศรีราชา ระยอง 
และภูเก็ต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพ านักอยู่
ของผู้พ านักระยะยาวชาวญ่ีปุนน ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  แม้กระทั่งจังหวัด
เชียงใหม่ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป ปัจจัยต่างๆ ที่เคยมีอิทธิพล
และไม่มีอิทธิพลนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร นอกจากนั้นควรเน้นประเด็นที่
เกี่ยวกับบทบาทของ “ตัวกลาง” และ “กิจกรรม” กับการ “เชื่อมโยง” ให้มากขึ้นโดยการ
ส ารวจความต้องการและแนวทางในการเชื่อมต่อชีวิตชาวญ่ีปุนนกับสังคมเชียงใหม่เพื่อที่จะ
สามารถสร้าง “สะพาน” ให้เกิดความสัมพันธ์ที่งดงามขึ้นระหว่างชาวญ่ีปุนนท่ีพ านักระยะยาว
ในเชียงใหม่และสังคมเชียงใหม่โดยรวม  
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ญ่ีปุ่นกับประชาสังคมข้ามพรมแดนและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ระหว่าง
ประเทศในสหภาพเมียนมาร์: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน า้ลึก 

และนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
Japan and Trans-border Civil Society and International Mega Development 

Project in Myanmar: A Case Study of Dawei Deep Sea Port 
and Industrial Estate Project 

โกสมุภ์ สายจนัทร์1  
 

บทคัดย่อ 
 

โครงการพัฒนาท่าเรือน า้ลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายเป็นโครงการความ
ร่วมมือขนาดใหญ่ระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์โดยทัง้ภาครัฐบาลและธุรกิจ
เอกชน ซึ่งเร่ิมมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2551 โดยมีข้อตกลงร่วมกันในหลายรูปแบบ ทัง้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือการพฒันาอย่างเป็นทางการ การร่วมทนุระหว่างรัฐต่อรัฐผ่านนิติบคุคลเฉพาะ
กิจ เพ่ือน าไปสู่การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ อันเป็นยุทธศาสตร์หลักข้อหนึ่งของ
สหภาพเมียนมาร์ในการพฒันาประเทศเกษตรกรรมไปสูป่ระเทศอตุสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายช่วงของ
โครงการ จากปัจจัยภายในของสหภาพเมียนมาร์เองที่มีการปฏิรูปทางการเมืองภายหลัง
การเลือกตัง้ทั่วไปเม่ือปี พ.ศ.2553 ท าให้มีการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับการเปิดประเทศให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะกฎหมายการลงทนุต่างชาติฉบบัใหม่เม่ือปี 
พ.ศ.2555 อันท าให้นกัลงทนุจากทัว่ทกุมมุโลกให้ความสนใจในฐานะเป็นแหล่งลงทนุแห่ง
ใหม่ที่มีศกัยภาพสงู นอกจากนัน้ยทุธศาสตร์ดังกล่าวยังเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองมาจากความ
ล่าช้าของโครงการ จากเร่ืองเงินทุน และความขัดแย้งในพืน้ที่ที่ท าให้ทั ง้รัฐบาลไทยและ
สหภาพเมียนมาร์รวมทัง้บมจ .อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์  ผู้ ได้รับสิทธ์ิสมัปทานโครงการ
ต้องปรับเปลี่ยนแผนเพ่ือให้มีนักลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจากญ่ีปุ่ นเข้ามาร่วมทุน  

 ในด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการก่อสร้างท่าเรือน า้ลึกทวายต่อ
ชุมชน จากการศึกษา พบว่าได้ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ทางด้านเศรษฐกิจระดับชุมชน 

                                                   
1 รองศาสตราจารย์ ดร. ประจ าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ครัวเรือนและปัจเจกอย่างกว้างขวาง อันเน่ืองมาจากการสญูเสียพืน้ที่ท ากิน ธุรกิจท้องถ่ิน
ขาดวัตถุดิบและต้องปิดกิจการ ทางโครงการยังขาดการให้ข้อมลูข่าวสาร ขาดขัน้ตอนใน
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากชุมชนในพืน้ที่ การท าการศึกษาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม สขุภาพอนามยั และสงัคมยงัไม่โปร่งใสและชัดเจน และความขดัแย้งของ
คนในพืน้ที่กับภาครัฐและเอกชนอนัเกิดจากโครงการดงักล่าวยงัมีอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในเร่ือง
ที่ดินอยู่อาศยั ที่ท ากิน อาชีพ และสงัคมวฒันธรรม อนัมาจากการให้โยกย้ายออกจากพืน้ที่
โครงการ  
 โครงการนีย้งัได้ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของภาคประชาสงัคม ในรูปแบบของการ
เคลื่อนไหวข้ามพรมแดนจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการของไทย เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับนักเคลื่อนไหวในพืน้ที่ทวายและในประเทศสหภาพเมียนมาร์ และด าเนินการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศของภาคประชาชน เพ่ือเรียกร้องการพัฒนาที่
โปร่งใส เป็นธรรม เคารพสทิธิมนษุยชนและสทิธิชมุชนของประชาชนในพืน้ท่ี  
  
ค าส าคัญ: ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา ประชาสงัคมข้ามพรมแดน ญ่ีปุ่ น ทวาย การ
พฒันาประชาธิปไตย 
 
ความเป็นมาของโครงการพัฒนาท่าเรือน า้ลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ได้ท าข้อตกลงร่วมกันเม่ือวันที่  19 
พฤษภาคม พ.ศ.2551 ในบนัทกึความเข้าใจว่าจะพฒันาทา่เรือน า้ลกึทวาย และจะเช่ือมโยง
เส้นทางคมนาคมจากทวายมาสู่กรุงเทพฯ ต่อมาในวนัที่ 19 มิถนุายน พ.ศ.2551 รัฐบาล
สหภาพเมียนมาร์ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
(มหาชน) จ ากดั เพ่ือที่จะให้อิตาเลียนไทยฯ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หลงัจากนัน้ 
2 ปีในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 บริษัทอิตาเลียนไทยฯ ได้ท าสญัญากับการท่าเรือของ
สหภาพเมียนมาร์เพ่ือรับสิทธิการพฒันาโครงการท่าเรือน า้ลกึทวาย รวมทัง้การด าเนินการ
นิคมอตุสาหกรรมและเส้นทางคมนาคมเช่ือมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร์ โดย
สหภาพเมียนมาร์เองมีนโยบายที่จะจดัตัง้พืน้ท่ีตรงนีเ้ป็น ‘เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย’ บริษัทอิ
ตาเลียนไทยฯ เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของไทยได้รับสัมปทานพัฒนาพืน้ที่ทวาย 
ขนาด 250 ตารางกิโลเมตร หรือกว่า 2 แสนไร่ จากรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ เป็นเวลา 75 ปี 
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เพ่ือพฒันาพืน้ที่เป็นนิคมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลก ด้วยขนาดเงินลงทนุในระยะแรก
กว่า 2 แสน 4 หม่ืนล้านบาท ในระยะเวลา 4 ปี 6 เดือนนบัจากปี พ.ศ.2555 

นิคมอตุสาหกรรมทวายที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ประกาศให้เป็นเขตอตุสาหกรรม
พิเศษ มีขนาดใหญ่กว่านิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด 10 เท่า มีท่าเรือน า้ลึกที่ใหญ่ที่สดุใน
โลก รองรับสินค้าคอนเทนเนอร์ปีละ 20 ล้านตัน หรือ 2 เท่าของท่าเรือแหลมฉบัง และใน
ระยะต่อไปจะพัฒนาให้รองรับได้ถึงปีละ 100 ล้านตนั มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ขนาด 4 พันเมกะวัตต์ มูลค่าประมาณ 1 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซึ่งจะส่งมาจ าหน่ายในไทย 
3,600 เมกะวตัต์ ที่เหลือใช้ในประเทศสหภาพเมียนมาร์ นอกจากนีย้งัมีโครงการก่อสร้างโรง
เหลก็ขนาดใหญ่ ทัง้ Posco จากเกาหลีใต้ กลุ่ม Mittal จากอินเดีย และกลุ่ม Nippon Steel 
จากญ่ีปุ่ น รวมถึงจะมีโครงการก่อสร้างปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ และจะมี
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กทัง้หลายจะมารวมกัน และนิคม
อตุสาหกรรมทวายจะเป็น Supply Chain ส าคญัของโลกในอนาคต 

เป้าหมายที่ชดัเจนของรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์คือปัน้ให้ “ทวาย” เป็น Gate Way 
ใหม่ที่ดึงดูดนักลงทนุ ประตูทกุบานจึงเปิดรับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับนัก
ลงทุนจากทุกมุมโลก ที่จะรองรับการเติบโตในอนาคตของสหภาพเมียนมาร์ จากการที่
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานหลกัเพ่ือบูรณา
การพฒันาจงัหวดักาญจนบรีุให้เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวนัตกนัน้ ส าหรับความ
ท้าทายจากโอกาสและแรงกดดนัท่ีน าไปสูก่ารพฒันาจงัหวดักาญจนบุรีก็คือ การมีชายแดน
ติดต่อมณฑลตะนาวศรีสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นพืน้ที่ โครงการท่าเรือน า้ลึกทวาย 
สถานการณ์ในสหภาพเมียนมาร์เร่ิมคลี่คลายท าให้ต่างชาติให้ความส าคัญในการสาน
สมัพนัธ์กับสหภาพเมียนมาร์ นโยบายใหม่ของรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ให้ความส าคญักับ
โครงการทา่เรือน า้ลกึทวาย และการเปิดพืน้ที่ใหม่ส าหรับอตุสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทนุ
จากต่างประเทศ 
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แผนบรูณาการพฒันาจงัหวดักาญจนบรีุให้เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจภาค
ตะวนัตก ประกอบไปด้วยโครงการต่างๆ หนึง่ในนัน้คือโครงการทา่เรือน า้ลกึทวายซึง่ก าลงั
ก่อสร้างในสหภาพเมียนมาร์ อนัจะน ามาซึง่ผลประโยชน์สงูสดุทัง้ต่อสหภาพเมียนมาร์และ
ไทย โดยเง่ือนไขของความส าเร็จมีปัจจยัส าคญัคือ ความร่วมมือจากสหภาพเมียนมาร์ 
ความร่วมมือจากรัฐบาลไทยในการจดัโครงสร้างพืน้ฐานและการผ่านแดนและความส าเร็จ
ของ East-West Economic Corridor เช่ือมสูไ่ทยด้วยเส้นทางหมายเลข 9 กลา่วคือจดุผ่าน

http://banphunamron-dawei.blogspot.com/
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แดนถาวรและกฎระเบียบกลไกที่เอือ้อ านวยรวมถึงการใช้บริการธรุกิจและระบบโลจิสติกส์ที่
แข็งแกร่งของไทย 

โครงการทา่เรือน า้ลกึทวายจะเปิดไทยสู ่New Global Maritime Route เป็นโอกาส
ให้นกัธรุกิจไทยขยายตลาดการค้าสูส่หภาพเมียนมาร์ มีโอกาสย้ายฐานการลงทนุเพ่ือลด
ต้นทนุประกอบการหากรัฐบาลทัง้สองฝ่ายให้ความส าคญัและมีโอกาสเช่ือมโยงรถไฟสาย 
Dawei-Yunnan ตามแผนของรัฐบาลจีน จากงานศกึษาเบือ้งต้นของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ของไทยพบว่า การพฒันาพืน้ท่ีด้านตะวนัตกของไทยเพ่ือเช่ือมโยงไปสูโ่ครงการทา่เรือน า้ลกึ
ทวายซึง่ก าลงัก่อสร้างในสหภาพเมียนมาร์ มีอปุสรรคภายในประเทศได้แก่ ระบบการขนสง่
ระหว่างกาญจนบรีุ – กรุงเทพฯยงัไม่ดีพอ ระบบสาธารณปูโภคยงัมีปัญหา ที่ดินสว่นใหญ่รัฐ
ครอบครองแบบไม่มีเอกสารสทิธ์ิและมีปัญหาเก็งก าไร มีความเส่ียงแผ่นดินไหว มีปัญหา
มลพิษโรงงาน ขาดธรุกิจบริการ ขาดการจดัระเบียบแรงงานต่างด้าว และการศกึษายงัไม่
ตอบสนองวิสยัทศัน์จงัหวดัด้านเศรษฐกิจชายแดน   

 
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการจากประเทศไทยในโครงการ
พัฒนาท่าเรือน า้ลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย   

นโยบายต่างๆ ของสหภาพเมียนมาร์โดยเฉพาะด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจก่อน
การเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยนัน้ ถกูครอบด้วยการเมืองการปกครองเบ็ดเสร็จ
โดยรัฐบาลทหารมายาวนานหลายทศวรรษ ท าให้ถูกคว ่ า บาตร (Sanction)  จาก
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป อันท าให้ขาดเงินช่วยเหลือจากองค์กรการเงินระหว่าง
ประเทศ ทัง้ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian 
Development Bank) ซึ่งไม่ได้ให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่สหภาพเมียนมาร์กว่า 2 
ทศวรรษแล้ว โดยหยดุลงในปี พ.ศ.2529-2530 ก่อนที่จะมีเหตกุารณ์ลกุฮือและปราบปราม
ประชาชนในปี พ.ศ.2531 ยิ่งท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพเมียนมาร์และประเทศ
ประชาธิปไตยในโลกตะวนัตกไม่คืบหน้า 

นอกจากนัน้ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพเมียนมาร์กับองค์กรพัฒนาเอกชน
ระหว่างประเทศก็เลวร้ายลงไปอีก เน่ืองจากนโยบายที่เคร่งครัดและไม่เคารพต่อหลกัสิทธิ
มนษุยชน อนัเป็นหลกัในการท างานขององค์กรเหล่านี ้ท าให้องค์กรต่างๆ ไม่สามารถเข้าไป
ท างานอย่างเต็มรูปแบบในสหภาพเมียนมาร์ได้ ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการใน



ญ่ีปุ่ น – อาเซียนบนความเคล่ือนไหว 

(Japan – ASEAN on the Move) 
 

156 

สหภาพเมียนมาร์จึงมาจากประเทศในเอเชียมากกว่า โดยเฉพาะจากญ่ีปุ่ น2 ในขณะที่
สหรัฐอเมริกานบัเป็นประเทศหวัหอกในการคว ่าบาตรสหภาพเมียนมาร์จากระบบระหว่าง
ประเทศ แต่สหรัฐอเมริกากลบัเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือสหภาพเมียนมาร์มากรอง
จากญ่ีปุ่ น นอกจากนัน้ยังมีความร่วมมือจากจีนในด้านเศรษฐกิจที่เน้นเร่ืองการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน การส ารวจด้านพลงังาน และการให้การสนบัสนนุด้านการประกอบการ
ของภาคภาครัฐ (State – Owned Enterprises) ทัง้นีย้งัเป็นการปทูางเพ่ือให้นกัลงทนุจีน
เข้าไปในสหภาพเมียนมาร์ได้สะดวกขึน้ แต่เน่ืองจากโครงสร้างพืน้ฐานในสหภาพเมียนมาร์
ยงัไม่มีความพร้อม จึงท าให้รัฐบาลจีนช่วยเหลือสหภาพเมียนมาร์ในด้านนีม้าตัง้แต่ก่อนมี
การปฏิรูปทางการเมือง 
 

ตารางที่ 13 มาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลไทยต่อสหภาพเมียนมาร์ 
 

โครงการความ
ช่วยเหลือ 

รายละเอียดโครงการ 

การพฒันาเครือข่ายการคมนาคม 
 

1 การพฒันา
เส้นทางคมนาคม
ตามแนวเหนือ-ใต้
เส้นทางแม่สาย-
ทา่ขีเ้หลก็-เชียง
ตงุ-ต้าหลวั-คนุห
มิง (ผ่านสหภาพ
เมียนมาร์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2540 จดัสรรเงินกู้ แก่
สหภาพเมียนมาร์จ านวน 300 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างเส้นทางท่าขีเ้หล็ก-
เชียงตงุ ระยะทาง 164 กิโลเมตร แต่มีปัญหาสมัปทานระหว่างรัฐบาล
สหภาพเมียนมาร์กับเอกชนไทย สหภาพเมียนมาร์จึงขอยกเลิกสญัญา
และให้ทหารช่างของสหภาพเมียนมาร์ด าเนินการก่อสร้างเส้นทาง
ดงักล่าวโดยใช้งบประมาณของสหภาพเมียนมาร์เอง แล้วเสร็จปลายปี 
พ.ศ.2545 ในส่วนของไทยได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินให้เปล่า เป็นเงิน 
38 ล้านบาทในการสร้างสะพานข้ามแม่น า้แหง่ที่ 2 

                                                   
2
 ข้อมลูจาก Tokyo Declaration ซึ่งวิเคราะห์ไว้เม่ือ พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกับความ ช่วยเหลือของ
ต่างประเทศต่อประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขงได้แก่ กัมพูชา สหภาพเมียนมาร์ สปป .ลาวและเวียดนามใน 3 
ประการ กล่าวคือ ประการที่ 1 ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศที่มีสัดส่วนในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในอนภุูมิภาคลุ่ม
แม่น า้โขงทกุประเทศ และให้มากที่สดุเม่ือเปรียบเทียบการให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ นั่นคือ ญ่ีปุ่ นให้ความ
ชว่ยเหลือแก่เวียดนามสงูถึงร้อยละ 58 ให้ความช่วยเหลือแก่สปป.ลาวสงูถึงร้อยละ 50 ให้ความช่วยเหลือแก่สหภาพ
เมียนมาร์มากถึงร้อยละ44และญ่ีปุ่ นให้ความชว่ยเหลือแก่กมัพชูาเม่ือเทียบกบัความชว่ยเหลือของต่างประเทศคิดเป็น
ร้อยละ 42 
3 ดูเพิ่มเติมในรายงานวิจยั การพฒันารูปแบบและแนวทางการให้ความช่วยเหลือของ สพพ.แก่ประเทศเพือ่นบ้าน, 
สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2554 
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2 การพฒันา
เส้นทางคมนาคม
ตามแนว
ตะวนัออก-
ตะวนัตก 
ตะวนัตกฝ่ัง
เส้นทางแม่สอด-
เมียวดี-หมู่บ้าน
ตงิกะหยิงหย่อง
เชิงเขาตะนาวศรี-
กอกะเร็ก-พะอนั-
ทา่ตอน 

รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพ่ือก่อสร้างเส้นทางจากแม่
สอด/เมียวดี-หมู่บ้านติงกะหยิงหย่อง เชิงตะนาวศรี ระยะทาง 1,735 
กิโลเมตร มูลค่า 1,229 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือปี พ.ศ.2549 
ขณะนีรั้ฐบาลเห็นชอบในหลกัการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพ่ื อ
ก่อสร้างช่วงถนนต่อ จากหมู่บ้านติงกะหยิงหย่อง เชิงเขาตะนาวศรี -กอ
กะเร็ก ระยะทาง 28.6 กิโลเมตรการซ่อมแซมส่วนท่ีช ารุดช่วงเมียวดี-เชิง
เขาตะนาวศรี และการซอ่มสะพานมิตรภาพไทย-สหภาพเมียนมาร์แห่งท่ี 
1 มลูคา่รวม 1,166 ล้านบาท 

3 สะพานมิตรภาพ
ไทย –สหภาพ
เมียนมาร์ข้าม
แม่น า้เมยแหง่ท่ี 1 
และแหง่ที่ 2 ท่ี
อ าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก 

รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือเพ่ือก่อสร้างสะพานฯแห่งท่ี 1 มูลค่า 104.6 
ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือปี พ.ศ.2540 ต่อมาในปี พ.ศ.2549 
สะพานฯเกิดช ารุด ขณะนีก้รมทางหลวงอยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือ
ซ่อมแซมสะพานอย่างถาวร ซึง่รวมอยู่ในโครงการท่ี 2 ข้างต้นและเม่ือ
วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เร่งรัดการ
ก่อสร้างสะพานแห่งท่ี 2 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์น าเสนอ เจ้าหน้าท่ี
เทคนิคสองฝ่ายอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียด 

4 การพฒันาทา่เรือ
น า้ลกึทวายนิคม
อตุสาหกรรมและ
เส้นทางคมนาคม
เช่ือมโยงระหว่าง
ทา่เรือน า้ลกึ
ทวาย-จงัหวดั
กาญจนบรีุ 

รัฐบาลไทยสนับสนุนการก่อสร้างท่าเรือน า้ลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรม
และเส้นทางคมนาคม (ถนน รถไฟ สายส่งไฟฟ้าและท่อก๊าซ/น า้มัน 
เช่ือมต่อระหว่างเมืองทวายกับชายแดนไทย/สหภาพเมียนมาร์ ท่ีบ้าน
น า้พรุ้อน จงัหวดักาญจนบรีุ) ตามท่ีได้ตกลงในบนัทกึความเข้าใจว่าด้วย
การสร้างท่าเรือน า้ลึกทวาย ลงนามเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 
ขณะนีรั้ฐบาลสหภาพเมียนมาร์และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต์ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการพฒันาโครงการในรายละเอียด  โครงการนีเ้ป็น
การเช่ือมโยงเครือข่าย Economic Corridor ระหว่างทะเลอนัดามนักับ
อ่าวไทยที่ลดระยะเวลาการขนสง่และพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ท่ีช่วย
รองรับการพฒันาพืน้ท่ีและความกินดีอยู่ดีของประชาชนทัง้สองฝ่าย 

 
โครงการความช่วยเหลือ รายละเอียดโครงการ 

การให้ความชว่ยเหลือด้านวิชาการ/สาธารณสขุ 

1 การมอบทนุศกึษาระดบัปริญญา
โทและการฝึกอบรม 

ประเทศไทยได้ช่วยเหลือด้านการศกึษาผ่านส านักงานความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ท่ีได้ด าเนินการมาแล้วกว่า
ย่ีสบิปี มอบทนุไปแล้วกว่า 1,500 ทนุในวงเงินงบประมาณ 550 ล้าน
บาท ในปี พ.ศ.2551 คดิเป็นมลูคา่รวม 53 ล้านบาท  

 

การช่วยเหลือของไทยที่ให้ต่อสหภาพเมียนมาร์ในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่า ไทยให้
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ความช่วยเหลือสหภาพเมียนมาร์อยู่ 2 ลกัษณะ คือ หนึ่ง การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และ 
สอง ความช่วยเหลือทางด้านสงัคม เน้นด้านการศึกษาเป็นหลกั ส าหรับโครงการทวายก่อน
หน้านีรั้ฐบาลไทยสนับสนุนการก่อสร้างท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคม 
(ถนน รถไฟ สายส่งไฟฟ้าและท่อก๊าซ/น า้มนั เช่ือมต่อระหว่างเมืองทวายกับชายแดนไทย/
สหภาพเมียนมาร์ ที่บ้านน า้พรุ้อน จังหวดักาญจนบุรี ซึง่ในส่วนของการคมนาคมบางส่วน
ได้ท าการก่อสร้าง ปรับปรุงไปบ้างแล้ว แต่ในส่วนของท่าเรือ นิคมอตุสาหกรรมนัน้ ได้มีการ
ปรับแผนจากการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ เป็นการร่วมทุนในระบบผ่านนิติ
บคุคลเฉพาะกิจและการลงทนุระหว่างประเทศดงัจะกลา่วต่อไป 

 
การร่วมทุนระหว่างรัฐต่อรัฐผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: 
SPV) 

การลงทุนในทวายนัน้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เน่ืองจากปัญหาในการ
ด าเนินการทัง้เร่ืองของเงินทนุและปัญหาความขดัแย้งในพืน้ที่ โดยเม่ือเดือนมิถนุายน 2556 
ได้มีการตกลงกันระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพเมียนมาร์ให้ตัง้นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
(Special Purpose Vehicle: SPV)  ค าจ ากัดความของ นิติบุคคลเฉพาะกิจ หมายถึง นิติ
บุคคลที่จัดตัง้ขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ผู้จดัตัง้นิติบุคคลเฉพาะกิจจะเป็นใครก็
ได้ (ซึ่งอาจเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับบริษัท) ที่ต้องการก่อตัง้นิติบุคคลเพ่ือด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แต่เร่ิมแรก นั่นหมายความว่า ใครก็ตามที่ถูกจ้างเข้ามา
ด าเนินงานในนิติบุคคลเฉพาะกิจ ต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
หรือที่ฝร่ังอุปมาอุปมัยว่าเหมือนกับการใช้โปรแกรม การบินอัตโนมัติคือ  (Auto Pilot)  
(เคร่ืองบินจะบินเองตามโปรแกรมที่ตัง้ไว้นกับินท่ีนัง่มาด้วยมีหน้าที่คอยดแูลให้เคร่ืองบินบิน
ตามโปรแกรมเทา่นัน้)4 

ส าหรับความคืบหน้าของโครงการทวายตัง้แต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2556 มีดงันี ้
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ได้จดัตัง้

คณะกรรมการร่วมไทย-สหภาพเมียนมาร์เพ่ือการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพืน้ที่
โครงการที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีคณะท างาน 3 ระดบัได้แก่คณะท างานร่วมระดบัสงูไทย-สหภาพ

                                                   
4 อาภร เอกอรรถพร, “นิติบคุคลเฉพาะกิจ”,  �วารสารวิชาชีพบญัชี  ปีที่ 9 ฉบบัที่ 24 เมษายน 2556  
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เมียนมาร์ (Joint High-Level Committee: JHC) คณะกรรมการประสานงานไทย-สหภาพ
เมียนมาร์ (Joint Coordination Committee: JSC) เพ่ือท างานพฒันาโครงการทวายให้แล้ว
เสร็จ 

รูปแบบการลงทนุในโครงการทวาย ที่ประชุม JCC มีมติให้ระดมทนุในโครงการ
ทวายโดยการจดัตัง้ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) ซึ่งไทยและ
สหภาพเมียนมาร์จะถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50 เท่ากัน โดยในเบือ้งต้นตกลงจะร่วมกัน
ลงทนุฝ่ายละ 50 ล้านบาท เพ่ือให้เป็นหน่วยงานธุรกิจที่รับสมัปทานการพัฒนาโครงการ
ทวาย รวมทัง้ระดมทนุเพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ส าหรับฝ่ายไทยจะให้ส านักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (Neighboring Countries Economic 
Development Cooperation Agency: NEDA) เป็นตวัแทนในการจดัตัง้ SPV ร่วมกับ 
Foreign Economic Relation Department (FERD) ของสหภาพเมียนมาร์ ทัง้นี ้SPV ที่
จดัตัง้ขึน้จะประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายไทย 3 คน ฝ่ายสหภาพเมียนมาร์ 3 คน และ
ผู้จัดการ 1 คน ซึ่งจะท าหน้าที่คัดเลือกนักลงทุนที่สนใจและมีศักยภาพเข้ามาลงทุนใน
โครงการทวาย ประกอบด้วยโครงการขนาดใหญ่ 7 ประเภทโครงการ ได้แก่ ท่าเรือน า้ลึก 
ถนนเช่ือมโยงพืน้ท่ีโครงการทวายกบัชายแดนบ้านน า้พรุ้อน จ.กาญจนบรีุ นิคมอตุสาหกรรม 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม และโครงการที่พกัอาศยัและห้างสรรพสินค้า 
คิดเป็นมลูค่าลงทนุสงูถึง 213,000 ล้านบาท 

 
การลงทนุโดยตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 

รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ 
(Foreign Direct Investment: FDI) มาตัง้แต่ยังเป็นการปกครองโดยทหาร และได้
ประกาศใช้กฎหมายการลงทนุต่างชาติ หรือ Myanmar Foreign Investment Law (FIL) 
ฉบับเดิม เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 โดยมีเป้าหมายให้นักลงทุนลงทุนใน
ทรัพยากรณ์ธรรมชาติของสหภาพเมียนมาร์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ประเทศ ทัง้ด้านการกระจายรายได้ประชากร พฒันาฝีมือแรงงาน 

ดงัที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ารัฐบาลสหภาพเมียนมาร์มุ่งหมายที่จะให้มีการพฒันาใน
เชิงโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก าลงัเกิดขึน้ในหลายพืน้ที่ของ
ประเทศ เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง แห่งเมียนมาร์ ได้ให้
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ความเห็นชอบร่างกฎหมายการลงทนุต่างชาติฉบับใหม่ของสหภาพเมียนมาร์ หลงัจากได้
เสนอร่างกฏหมายดงักล่าวต่อรัฐสภาตัง้แต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 และได้มีการปรับปรุง
แก้ไขหลายรอบ โดยเฉพาะในประเด็นความขัดแย้งระหว่างความต้องการของรัฐบาล
สหภาพเมียนมาร์ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ และการปกป้องอุตสาหกรรมใน
ประเทศของธุรกิจท้องถ่ิน กฎหมายการลงทนุดงักล่าวจึงถือเป็นสญัญาณเร่ิมต้นการเข้าไป
ลงทนุในสหภาพเมียนมาร์ หลงัจากที่ได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการ 

ส าหรับกฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศฉบบัใหม่ สรุปโดยสงัเขป ดงันี ้
รูปแบบการลงทนุ ก าหนดว่า การลงทนุสามารถท าได้ 3 แบบคือ 
1.ต่างประเทศลงทนุทัง้หมด 
2.การร่วมลงทนุระหว่างเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ 
3.การร่วมลงทนุหลายฝ่าย ในกรณีที่เป็นการร่วมทนุ สดัสว่นการถือหุ้นให้เป็นไป

ตามที่หุ้นสว่นตกลงกนั สดัสว่นการลงทนุขัน้ต ่าไม่ได้ระบเุอาไว้ในกฎหมายชดัเจน แต่ให้
คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดโดยแปรผนัตามลกัษณะเฉพาะของธรุกิจแต่ละสาขา 

 การลงทนุจากต่างประเทศจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี ถ้ามีการน า
ก าไรมาลงทนุต่อจะได้รับการยกเว้นภาษีรายได้ในสว่นนัน้ 1 ปี การลงทนุเพ่ือการสง่ออกจะ
เสียภาษีรายได้ในสว่นของก าไรเพียง 50 เปอร์เซน็ต์ การน าเข้าเคร่ืองจกัร อะไหล ่
สว่นประกอบ วตัถดุิบที่จ าเป็นต้องน าเข้าในช่วงการก่อสร้างโครงการจะได้รับการยกเว้น
ภาษีศลุกากร ภาษีน าเข้าวตัถดุิบที่ใช้ส าหรับการผลติเม่ือเร่ิมโครงการแล้วจะได้รับยกเว้น 3 
ปี หลงัจากที่ก่อสร้างโครงการเสร็จแล้ว การขอยกเว้นภาษีศลุกากรส าหรับเคร่ืองจกัร 
อะไหล ่สว่นประกอบหรือวตัถดุิบระหว่างท่ีเดินเคร่ืองท าการผลติแล้ว สามารถท าได้โดยการ
ขออนญุาตจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะ การผลติเพ่ือการสง่ออกจะได้รับการยกเว้น
ภาษีการค้า 

 สทิธิในการเช่าที่ดินนกัลงทนุต่างประเทศมีสทิธิใช้ที่ดินในสหภาพเมียนมาร์โดยการ
เช่า ไม่ว่าจะเช่าจากหน่วยงานของรัฐหรือจากเอกชน ได้นานถึง 50 ปี ขึน้อยู่กบัประเภทและ
ขนาดของการลงทนุ และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 10 ปี 2 ครัง้รวมระยะเวลาเช่าซือ้
ที่ดินได้นานที่สดุถึง 70 ปี 

การจ้างพนักงานในช่วง 2 ปีแรกของการด าเนินโครงการจะต้องจ้างแรงงานพม่า
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อย่างน้อย 25 เปอร์เซน็ต์ของทัง้หมด ในอีก 2 ปีถดัมาให้เพิ่มเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ และให้เป็น 
75 เปอร์เซน็ต์ในอีก 2 ปีถดัมา ในกรณีที่เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ฝีมือกฎหมายก าหนดว่าจะต้อง
จ้างชาวพม่าเทา่นัน้ ในกรณีที่เป็นงานท่ีต้องใช้ความช านาญพิเศษ การคดัเลือกบุคคลเข้าสู่
ต าแหน่งงานนัน้ๆ ทัง้คนพม่าและต่างชาติต้องได้รับสทิธิอย่างเทา่เทียมกนั 

การให้หลกัประกันเร่ืองการเวนคืนทรัพย์สินของธุรกิจธุรกิจภายใต้กฎหมายฉบบันี ้
จะไม่ยตุิลงโดยปราศจากเหตผุลอย่างเพียงพอก่อนที่สญัญาหมดหมดอายุ (ซึง่มีนัยยะว่า 
หากมีเหตผุลเพียงพอ ธรุกิจอาจจ าเป็นต้องยตุิลงก่อนสญัญาหมดอายุ) 

บทลงโทษ กรณีที่นกัลงทนุได้กระท าการขดัต่อกฎหมายนี ้หรือกฎหมายอ่ืนๆ หรือ
ระเบียบหรือค าสั่งอ่ืนใด จะมีล าดับชัน้จากเบาไปหาหนัก เร่ิมจากการตักเตือน พักสิทธิ
พิเศษเป็นการชัว่คราว เพิกถอนใบอนญุาตลงทนุ และขึน้บญัชีด านกัลงทนุรายนัน้ๆ อย่างไร
ก็ตาม กฎหมายนีย้งัไม่ได้กลา่วถึงแนวทางการลงทนุจากต่างประเทศโดยชดัเจนเสียทัง้หมด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองข้อจ ากัดในการลงทนุ ซึง่ต้องอ้างอิงจากกฎหมายอ่ืน ๆ ที่อาจจะไม่
เป็นการทราบกนัโดยทัว่ไป5 

ในส่วนของโครงการทวาย ประเทศที่สนใจมาร่วมทนุตามค าเชือ้เชิญของรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์คือประเทศญ่ีปุ่ นซึง่เม่ือต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ที่
ผ่านมาได้มีการหารือระหว่าง นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลงังาน กับนายเซทซูโอะ อิอชุิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญ่ีปุ่ น (เจ
โทร กรุงเทพ) เก่ียวกับการลงทนุในโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทวาย สหภาพเมียน
มาร์ โดยเจโทรยืนยนัว่าญ่ีปุ่ นต้องการเข้าร่วมลงทนุในโครงการนีเ้พ่ือใช้เป็นฐานการผลิตที่
ส าคัญ ซึ่งทางสหภาพเมียนมาร์เองต้องการให้ญ่ีปุ่ นเข้าร่วมทุนแม้ว่าขณะนีท้างจีนและ
เกาหลีใต้ให้ความสนใจก็ตาม ทัง้นี ้รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์จะเปิดประมลูให้ผู้ที่สนใจเข้า
มาพฒันาโครงการทวาย เฟสที่ 1 ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557 โดยจะเป็นนิคม
อตุสาหกรรมเบา เช่น อาหาร ชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ เป็นต้น ซึง่ผู้ชนะประมลูจะต้อง
ลงทนุทา่เทียบเรือขนาดเลก็ ถนน 2 เลนจากนิคมฯไปยงัชายแดนไทย ส่วนการพฒันานิคมฯ
ขนาดใหญ่ในทวายนัน้ ทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่ น (JICA) อยู่
ระหว่างการศกึษา ซึง่หากพฒันาแล้ว การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ต้องเกิดขึน้เพ่ือรองรับ

                                                   
5 อา่นเพ่ิมเติมจากกฎหมายการลงทนุของพมา่ฉบบัใหม่ (Foreign Investment Law  of Myanmar 2012) 
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การลงทนุขนาดใหญ่ และสว่นหนึง่จะขายไฟฟ้ากลบัมายงัประเทศไทย6 
 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาท่าเรือน า้ลึกและนิคมอุตสาหกรรม
ทวาย 

 ปัญหาเร่ืองที่ดินท ากิน เป็นประเด็นใหญ่ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทัง้ระหว่าง
ชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบด้วยกนัเอง และระหว่างชาวบ้านกบัโครงการ เน่ืองจากแม้ว่าจะมี
การจดัหาที่อยู่และที่ดินท ากินใหม่แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทัง้หมดอย่างน้อย 30,000 
คน แต่อย่างไรก็ตามที่ดินท ากินที่เคยมีไร่นา สวนหมาก และสวนมะม่วงหิมพานต์อันเป็น
อตุสาหกรรมหลกัอย่างหนึง่ของทวายก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก เน่ืองจากต้องใช้เวลานาน 
3-5 ปีกว่าที่จะปลูกใหม่และเก็บผลผลิตได้ พืน้ที่ไร่มะม่วงหิมพานต์ประมาณ 12,000 
เอเคอร์อยู่ในพืน้ที่เขตนิคมอตุสาหกรรมทวายทัง้หมด7 ซึง่ชาวบ้าน 12,000 คน จะต้องเร่ิม
อพยพโยกย้ายในปี พ.ศ.2556 สวนมะม่วงหิมพานต์โดยมากอยู่ในเขตเนปเูล ที่จะเป็นพืน้ที่
สร้างนิคม โรงงาน มีการตดัถนน และปรับพืน้ท่ีเพ่ือเตรียมสร้างนิคมอตุสาหกรรม ซึง่จะเป็น
อาคารโรงงาน สิง่ปลกูสร้างอ่ืนๆ 
 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาท่าเรือน า้ลึกและนิคมอุตสาหกรรม
ทวาย  

หลังจากนิคมอุตสาหกรรมมาบพุดได้ถูกตัง้ขึน้เพียงไม่ก่ีปี หลังจากนัน้ (ปี พ.ศ.
2531) ชาวบ้านท่ีอาศยัในพืน้ท่ีมาบตาพดุและพืน้ท่ีใกล้เคียงเร่ิมร้องเรียนมากขึน้ตามล าดบั 
แต่ไม่ได้รับการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจากทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง การที่ได้
เรียนรู้จากองค์กรเอกชนจากไทยที่ท าเร่ืองสิ่งแวดล้อม มีการพาไปดูงานที่บริเวณนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยองในประเทศไทยได้ท าให้ชาวบ้านทวายเร่ิมกังวลถึงสิ่ง
ที่จะเกิดขึน้กับบ้านเมืองของตน ข้อห่วงกังวลก็คือเร่ืองมลพิษโดยจากการประมาณ
สภาพการณ์ของผลกระทบที่จะเกิดขึน้ในโครงการท่าเรือน า้ลึกทวายพบว่า ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้เม่ือด าเนินโครงการมาระยะหนึ่งแล้วก็คือ ถนนของหมู่บ้านถูก
                                                   
6 http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000142008 Accessed 10 
September 2013. 
7 สมัภาษณ์เจ้าของโรงงานเม็ดมะมว่งหิมพานต์ในทวายเม่ือวนัที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2555  

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000142008
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รถบรรทกุขนาดใหญ่ใช้สญัจรไปมาอยู่ตลอดเวลา จนสภาพใช้การไม่ได้โดยเฉพาะในหน้า
ฝน ส่วนในหน้าแล้งก็เกิดปัญหาฝุ่ นคลุ้ งตลบไปทั่ว และทางบริษัทมักไม่ใส่ใจที่จะมา
ปรับปรุงซ่อมแซมให้ชาวบ้าน ในขณะที่แหล่งน า้ของชุมชนก็ถกูท าลายมีการกัดกร่อนของ
ตลิง่ และดินลงไปปนเปือ้นในแหลง่น า้จนไม่สามารถใช้อปุโภคบริโภคได้ 
  
ผลกระทบทางด้านสังคมจากโครงการพัฒนาท่าเรือน า้ลึกและนิคมอุตสาหกรรม
ทวาย 

มีการคาดการณ์มาตัง้แต่ก่อนเร่ิมโครงการว่า จะมีปัญหาจากการโยกย้าย
ประชากรในพืน้ท่ีโครงการ  การที่จะเร่ิมโครงการได้ต้องมีการอพยพย้ายคนท้องถ่ินหรือชาว
ทวายที่อยู่ในพืน้ที่สมัปทานโครงการออกไปอยู่ในสถานที่แห่งใหม่ที่รัฐบาลสหภาพเมียน
มาร์จดัสรรไว้ให้ เบ็ดเสร็จมีประประมาณ 9 ชมุชน 4,000 คอบครัว ประชากรประมาณ 2.6-
3 หม่ืนคน ผู้ รับผิดชอบเร่ืองการโยกย้ายคือ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ หรือที่
ชาวบ้านทวายเรียกกันว่า ITD รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์จะเป็นผู้ พิจารณาตัดสินว่า
ครอบครัวไหนย้ายไปแล้วจะได้ค่าชดเชยอย่างไร โดยค่าชดเชยจะมี  2 ส่วนหลักคือ เงิน
ชดเชยจากการประเมินทรัพย์สิน กับชดเชยด้วยการสร้างบ้านใหม่ให้ ค่าใช้จ่ายทัง้ 2 ส่วน
ทางอิตาเลียนไทยเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้หมด 
 ประเด็นทางสงัคมที่พบหลงัจากที่โครงการได้เร่ิมด าเนินการคือความขดัแย้งด้าน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการและแรงงานอพยพจากพืน้ที่ อ่ืนของ
สหภาพเมียนมาร์กับชาวบ้านในพืน้ที่ มีการตัง้ร้านเหล้าในแถบหมู่บ้านชายฝ่ังที่ท าให้
ชา ว บ้ านในหมู่ บ้ าน ไม่พอใจ ด้ วย เกร ง ปัญหาอาชญากร รม อ่ืนๆที่ จ ะตามมา  
 การเข้าไปของคนงานไทย สนิค้าไทยที่เพิ่มขึน้ และการได้เงินค่าชดเชยจ านวนมาก
ท าให้การบริโภคนิยมในท้องถ่ินสูงขึน้มากด้วย โดยเฉพาะการซือ้รถจักรยานยนต์จากฝ่ัง
ไทยที่ชาวบ้านทวายนิยมอย่างมาก เพราะสินค้าในทวายส่วนใหญ่ก็น าเข้าจากไทย 
เน่ืองจากสนิค้าจีนท่ีทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ก็ไม่ได้กีดกนันัน้ แม้จะมีราคาที่ถกูกว่า แต่
คุณภาพก็ไม่เป็นที่ถูกใจของชาวบ้านนัก นอกจากนัน้ราคาที่ดินที่สูงขึ น้มากยังท าให้
ชาวบ้านวิตกกังวลว่าต่อไปจะไม่สามารถอยู่ในทวายได้อีกต่อไป เน่ืองจากค่าครองชีพที่
สงูขึน้ และการที่ที่ดินมีราคาสงู ปัจจบุนัสงูถึง 15-20 เท่าของราคาก่อนที่โครงการจะเข้าไป 
โดยเฉพาะในเขตถนนใหญ่ใกล้โครงการ ท าให้คนท้องถ่ินไม่สามารถซือ้ที่ดินเพ่ือสร้าง
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ครอบครัวในบริเวณเดิมที่ครอบครัวเคยอยู่ได้แต่จะมีคนจากพืน้ที่อ่ืน เช่นมัณฑเลย์ ย่างกุ้ ง 
เข้ามาซือ้ จงึท าให้กงัวลว่าครอบครัวญาติพ่ีน้องท่ีเคยอยู่ใกล้กนัจะแตกแยกจากกนัไป 
  
ภาระการเคล่ือนไหวของประชาสังคมทวาย 

การเปลี่ยนแปลงมาสู่ประชาธิปไตยของสหภาพเมียนมาร์นัน้  ท าให้บริบทเร่ืองสื่อ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เน่ืองจากแต่ก่อนกลไกการควบคมุสื่อภายในประเทศของรัฐบาล
ท าให้สื่อภายในไม่สามารถแสดงบทบาทต่างๆ ได้ นอกจากนัน้ในปัจจบุนัการสื่อสารในโลก
ออนไลน์ ที่เทคโนโลยีนับวันจะรวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึน้ก็มีส่วนในการพัฒนา
ประชาธิปไตยอย่างมาก กรณีของภาคประชาสงัคมทวายก็เช่นกันการติดต่อสื่อสารผ่าน
อินเตอร์เนต ท าให้การก่อตัว ด าเนินการเคลื่อนไหว เป็นไปทัง้ในพืน้ที่สาธารณะเสมือน 
(Virtual Public Space) และพืน้ท่ีจริง   

 
องค์ประกอบภาคประชาสังคมทวาย 

ภาคประชาสังคมทวายประกอบด้วยกลุ่มสังคมหลายกลุ่ม ซึ่งมีแกนน าในการ
เคลื่อนไหวและประสานงานโดยสมาคมพฒันาทวาย และมีเครือข่ายทัง้องค์กรศาสนา กลุ่ม
สตรี กลุม่ชาติพนัธุ์ที่อยู่ในพืน้ท่ี และกลุม่วิชาชีพต่างๆดงัต่อไปนี ้

สมาคมพฒันาทวาย (Dawei Development Association– DDA) ก่อตัง้ขึน้โดยคน
หนุ่มสาวที่กระตือรือร้นในการท างานเชิงพฒันาจากพืน้ท่ีทวาย DDA จะมุ่งเน้นการพฒันาที่
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม สิทธิที่ดิน การจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพฒันาที่ยัง่ยืนใน
ภมูิภาคและการศกึษา การรวมตวัของ DDA นัน้ เร่ิมต้นมาจากกลุม่คนหนุ่มที่รวมตวักันเพ่ือ
ด าเนินธรุกิจ สอนคอมพิวเตอร์แก่นกัเรียนในเมืองทวาย และเม่ือโครงการทวายได้เร่ิมต้นขึน้ 
จงึได้รวมตวักบักลุม่หนุ่มสาว กลุ่มสงัคม และชาวบ้านในพืน้ที่ทวาย โดยระยะแรกนัน้ไม่ได้
เป็นไปในลักษณะขององค์กรที่เหนียวแน่น แต่เม่ือเร่ิมมีการติดต่อกับภาครัฐของสหภาพ
เมียนมาร์และเจ้าหน้าที่ของโครงการจึงได้ตัง้ช่ือกลุ่มอย่างเป็นทางการว่า “สมาคมพัฒนา
ทวาย” โดยมีลกัษณะการท างานแบบเครือข่าย โดยเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มต่างๆ และรวมตวั
กนัเป็นระยะ  

สมาชิกหลักของกลุ่มนีเ้ม่ือท างานในเร่ืองประเด็นทวายมาระยะหนึ่ง จึงได้มีการ
ประสานงานร่วมกบัองค์กรพฒันาเอกชนอ่ืนๆ ทัง้ในย่างกุ้ ง และในประเทศไทย และต่อมาก็
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ได้ท างานร่วมกนัอย่างชดัเจนมากขึน้ เพราะสมาชิกใน DDA เองก็ได้ไปท างานในพืน้ที่ทวาย
ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านัน้ด้วยจึงท าให้การท างานมีลักษณะที่เป็นเครือข่าย
กว้างขวางขึน้ DDA ได้เช่ือมต่อกับสื่อต่างๆ ในสหภาพเมียนมาร์และต่างประเทศ ผ่าน 
Dawei Watch Media Group ซึง่เป็นการท างานข่าวที่เกิดขึน้ในทวาย โดยเฉพาะประเด็นที่
เก่ียวข้องกับโครงการ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ http: // www. 
ddamyanmar.com/ และทางเฟซบุ๊ คhttps://www.facebook.com/pages/Dawei-
Development-Association อย่างไรก็ดียงัมีอปุสรรคอยู่หลายอย่างในการด าเนินงานด้านนี ้
ได้แก่ อินเตอร์เนตที่ช้าและมีราคาแพง บคุลากรที่ยงัใหม่ต่องานการข่าว ทัง้นี ้ความขดัแย้ง
ในพืน้ท่ีก็ท าให้การท างานข่าวเสี่ยงอนัตรายและต้องเป็นไปอย่างระมดัระวัง  

นอกจากนี ้กลุม่องค์กรเยาวชนสตรีกะเหร่ียงที่อยู่ในพืน้ที่ใกล้กับสนามบินทวายยงั
ได้ร่วมกับชาวกะเหร่ียงในพืน้ที่ตรวจสอบการท างานของโครงการ โดยได้รับการอบรมและ
ให้แนวทางการท างานจากองค์กรในไทยและในกรุงย่างกุ้ ง ซึง่ในพืน้ที่ทวายโดยมากแล้วจะ
เป็นชาวกะเหร่ียงที่นบัถือศาสนาคริสต์ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือต้องโยกย้ายที่อยู่ 
เน่ืองจากทางรัฐต้องการพัฒนาพืน้ที่เพ่ือรองรับสนามบินที่จะมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้  
 กลุ่มองค์กรวิชาชีพอีกองค์กรหนึ่งก็คือกลุ่มทนายทวาย ที่ได้ตัง้กลุ่มขึน้มาเพ่ือ
ช่วยเหลือชาวบ้านท่ีประสบปัญหาในข้อกฎหมายต่างๆ ซึง่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในขณะนีก็้
คือข้อพิพาทเร่ืองที่ดินซึ่งมีทัง้กรณีที่เกิดจากโครงการทวาย และเกิดจากข้อกฎหมายเดิม
ของสหภาพเมียนมาร์ที่ให้ทางรัฐใช้ที่ดิน ยึดที่ดินจากชาวบ้านได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 
อนัท าให้มีปัญหาพวัพนัมาจนปัจจบุนั  ผู้น าในการเรียกร้องและย่ืนข้อเสนอต่างๆ มกัจะน า
โดยผู้ที่สังคมทวายมีความนับถือ ซึ่งก็คือ พระ ผู้ น าหมู่บ้านและหมอ ซึ่งเป็นอาชีพที่ชาว
พม่าและชาวทวายให้ความเคารพนบัถือมาก ดงันัน้นอกจากกลุม่ต่างๆที่กลา่วมาแล้ว การที่
ผู้ น าในชุมชนเหล่านีเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหว ก็ท าให้การต่อรองเป็นไปอย่าง
เข้มแข็งยิ่งขึน้  

 
ประชาสังคมข้ามพรมแดนจากประเทศไทย 

องค์กรหลกัที่ได้ท างานและออกมาเคลื่อนไหวกบัประชาสงัคมพม่า ได้แก่เสมสิกขา
ลยัที่ท างานร่วมกบัเครือข่ายองค์กรพทุธศาสนาในสหภาพเมียนมาร์มาเป็นระยะเวลาหลาย
ปีแล้ว มูลนิธินโยบายสุขภาวะ มูลนิธิบูรณนิเวศ (EARTH)  องค์กร Earth Rights 
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International และโครงการฟืน้ฟูนิเวศในภมูิภาคแม่น า้โขง (TERRA) ซึง่องค์กรเหล่านีเ้คย
จัดงานแถลงข่าว งานสมัมนา และให้ความรู้ข้อมลูเก่ียวกับผลกระทบของโครงการทวาย  
องค์กรเหลา่นีไ้ด้เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐไทยเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการทวายมากขึน้เช่น 
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรจัดท าแผนอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วม เพราะโครงการนีไ้ม่ได้เป็นโครงการเฉพาะในเขต
สหภาพเมียนมาร์ แต่เช่ือมต่อมายังประเทศไทยและมีแนวโน้มว่าจะกระทบในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสงัคมอย่างรุนแรง และเรียกร้องว่าสิง่ท่ีนกัลงทนุไทยและรัฐบาลไทย
ต้องท าให้ได้คือการสร้างความเช่ือมั่นกับคนพม่าว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสขุภาพของประชาชน ไม่เช่นนัน้แล้ว
ความเช่ือมัน่ต่อกนัในระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านจะไม่เกิดขึน้  
  
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
 การที่สหภาพเมียนมาร์ยงัไม่มีข้อกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ การประเมินด้าน
สิ่งแวดล้อม ไม่ควรกลายเป็นช่องว่างในการฉกฉวยโอกาสของนายทุนต่างชาติ แต่การ
พัฒนาควรเป็นไปโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน โดยท าการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมสงัคมและสขุภาพของโครงการนีอ้ย่างเป็นองค์รวมอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
ควรเปิดให้ประชาชนในพืน้ที่เข้าถึงข้อมลูข่าวสารให้มากกว่าเดิมและชัดเจนมากขึน้และ
น าเสนอความคิดเหน็ได้โดยตรง นอกจากนี ้ รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์และหน่วยงานท้องถ่ิน
ในพืน้ที่ควรเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบ ทัง้เร่ืองการประเมินผลกระทบ การเฝ้า
ระวังมลพิษและอุบัติภัย ผลต่อสุขภาพอนามัย การเตรียมพร้อมในกรณีอุบัติภัย ความ
พร้อมของสถานบริการสขุภาพต่างๆ ซึง่รัฐบาลไทยและนายทนุต่างชาติควรให้การสนบัสนนุ
ในการสร้างกลไก และบุคลากรต่อความเสี่ยงดังกล่าว   ส าหรับภาคประชาชนของทัง้สอง
ประเทศจะต้องมีบทบาทส าคญัในการท าข้อเสนอแนะต่างๆ ให้การด าเนินการที่จะคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนในพืน้ที่ ตรวจสอบการท างานของโครงการและให้ข้อมลูข่าวสารที่เป็น
จริง เพ่ือให้การด าเนินการพฒันาเป็นไปอย่างยัง่ยืนและเป็นธรรม 
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(http://prachatai.com/journal/2012/03/39881)  

ส ารวจความพร้อมไทยจาก FTA สู ่ประชาคมอาเซียน กบัเกมของยกัษ์ใหญ่ จีน-สหรัฐ  
(http://www.prachatai3.info/journal/2012/05/40728) 

Dawei Port: Thailand's Megaproject in Burma (globalasia.org/06/04/2012)   
Human Resource: ปัญหาที่ท้าทายของเมียนมาร์ 

(http://prachatai.com/journal/2012/08/41876) 
Myanmar's Ambitious Dawei Project Faces Uncertainty (Reuters, 29/12/2011)  

http://www.prachatai3.info/journal/2012/05/40728 
ค าเตือนจากอองซาน ซูจี “อย่าเข้าพม่าแค่กอบโกย” 

(http://www.suthichaiyoon.com/home/details.php?NewsID=4834 
/27/9/2013) 

ปวิน ชชัวาลพงพนัธ์, “ทา่เรือน า้ลกึทวาย: โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของไทยในพม่า” แปล 
จาก “Dawei Port: Thailand’s Megaproject in Burma” วารสาร Global Asia,  
Vol.6 No.4 (Winter 2011), หน้า 96-107 
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ส่ือพืน้บ้านผสานการป้องกันภัยพบัิตสิมัยใหม่ : การจัดการ “ตะกอนไหล” หุบ
เขาคิโซะจังหวัด นะงะโนะ 

Incorporating Folk Media with Modern Disaster Prevention: Debris Flow 
Prevention in Kiso Valley, Nagano Prefecture 

อจัฉราวรรณ อิศรางกรู ณ อยธุยา1 

 
บทคัดย่อ 

 
 มหันตภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเผชิญเสมอๆและน ามาซึ่งความสูญเสีย

อย่างมหาศาลทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน ภัยพิบัติ “ตะกอนไหลถล่ม”หรือ ที่คนไทยเรียกกันว่า 
“ดินถล่ม” ที่ประเทศญ่ีปุ่ นบริเวณหลังคาของญ่ีปุ่ นหรือ หุบเขาคิโซะ จังหวัด นะงะโนะ 
สถานท่ีทอ่งเท่ียวงดงามนบัเป็นแหลง่เกิดภยัพิบตัิ “ตะกอนไหลถลม่” บ่อยครัง้ 
           ชาวชุมชนในท้องถ่ินหุบเขาคิโซะ ได้หาวิธีด ารงขีวิตท่ามกลางความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาตินี ้วิ ธีการหนึ่งคือการสรรสร้างสื่อพืน้บ้านเพ่ือบันทึกความทรงจ าเก่ียวกับ
โศกนาฏกรรมที่เกิดขึน้และใช้ประโยชน์ในการป้องกันความสญูเสียชีวิตและทรัพย์สินจาก
ภยัพิบตัิทางธรรมชาติที่จะเกิดขึน้ในอนาคต (Sasamoto 1994) สื่อพืน้บ้านเก่ียวกบัภยัพิบตัิ
ตะกอนไหลจึงนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างหนึ่ง จึงเป็นสิ่งที่น่าจะเพ่ือ
ศกึษาสื่อพืน้บ้าน (folk media) ที่เก่ียวกับภยัพิบตัิ“ตะกอนไหลถล่ม” และวิธีการจดัการภยั
พิบัติทางธรรมชาติของชุมชนในหบุเขาคิโซะ (Kiso Valley) จงัหวัดนะงะโนะ (Nagano) 
ทัง้นีเ้ก็บข้อมลูโดยวิธีการค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องและจากภาคสนาม  
           จากการศกึษาพบว่าทรัพยากรสื่อพืน้บ้านในการจดัการกับภยัพิบตัิตะกอนไหลถล่ม
ของชุมชนในหุบเขาคิโซะ  มีอยู่มากปรากฏหลากหลายรูปแบบ ทัง้ สื่อวจนภาษา      
สื่ออวจนภาษา  สื่อวัตถุ และ สื่อพฤติกรรม ได้แก่ สภุาษิตพืน้บ้าน ต านานพืน้บ้าน 
อนเุสาวรีย์ พิธีร าลกึ ช่ือสถานท่ี และได้มีการน าภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับเร่ืองของภยัพิบตัิ
นีไ้ปใช้ในการหลีกหนีตะกอนไหลถล่มอย่างมีประสิทธิภาพเช่นในภัยพิบัติธรรมชาติ 
“ตะกอนไหลถลม่ที่หมู่บ้าน โอตาริ” ซึง่เกิดขึน้เม่ือ พ.ศ.2539  

                                                   
1 Sukhothai Thammathirat Open University, School of Communication Arts, Assistant Professor, Ph. D. in 
International Communication. 
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           ดังนัน้โดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าชุมชนคิโซะมีทรัพยากรสื่อพืน้บ้านมากมาย 
อย่างไรก็ดีพบว่าในเร่ืองของการผสานความรู้ท้องถ่ินในสื่อพืน้บ้านเข้ากับการป้องกันภัย
สมยัใหม่นัน้ยงัมีการผสมผสานไม่มากนกั โดยการจดัการกับภยัพิบตัิสมยัใหม่จะเน้นที่การ
ใช้เทคโนโลยีที่ภาครัฐเป็นหลกัในการรับผิดชอบซึง่ใช้งบประมาณจ านวนมาก อย่างไรก็ดีใน
ระยะหลังนีเ้ร่ิมมีความสนใจน าสื่อพืน้บ้านมาใช้ผสานกับการจัดการภัยพิบัติสมัยใหม่
เพิ่มขึน้โดยเฉพาะหลังจากเหตุการสึนามิถล่มในปี2554 บทเรียนจากญ่ีปุ่ นนีน้่าจะเป็น
ประโยชน์ในการรับมือภยัพิบตัิจองประเทศไทยต่อไป 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 มหันตภัยธรรมชาติมักมาเยือนและน าความสูญเสียอย่างมหาศาลมาสู่มวล
มนษุยชาติอยู่เสมอๆ ซึง่ในบรรดาภยัพิบตัิธรรมชาติ ภัยพิบัติ“ตะกอนไหลถล่ม”  หรือ ที่
คนไทยเรียกขานกันว่า “ดินถล่ม” นบัว่าเป็นปัญหาส าคญั แม้ว่าภยัพิบตัิประเภทนีจ้ะไม่ได้
ร้บความสนใจมากเทา่กบัภยัสนึามิหรือแผ่นดินไหว แต่ทกุๆปีประเทศต่างๆทัว่โลกล้วนได้รับ
ความสูญเสียทัง้ทรัพย์สินและชีวิตจากมหนัตภัยนี ้ที่ประเทศญ่ีปุ่ นภัยพิบัติ “ตะกอนไหล
ถลม่”  จดัเป็นภยัพิบตัิธรรมชาติที่รุนแรงมากที่สดุ ท าให้มีผู้ เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 90 คน ต่อปี 
(Takahashi 1981: 57)  เวเนซูเอล่า 15 ธนัวาคม 2542 ที่รัฐวาร์กัส (Vargas State) มี
ผู้ เสียชีวิตประมาณสามหม่ืนคน (USAID 2000 cited in U.S Geological Survey :2) ไทย
ประสบกบัภยัพิบตัินีห้ลายครัง้ เช่น 19-23 พฤศจิกายน 2531 หลายหมู่บ้านทางภาคใต้ของ
ไทยที่อยู่ติดกับ  ภูเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราชถูกพัดพาไปกับตะกอนไหล 11 สิงหาคม 
2544 บริเวณน า้ก้อ จ.เพชรบรูณ์ มีผู้ เสียชีวิต 136 คน 
 เพ่ือรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติดังกล่าวนี ้ ประเทศญ่ีปุ่ นจึงได้พยายามหาวิธี
การบูรณาการที่หลากหลายและ นับเป็นประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าในด้านการศึกษา
และการวิจัยพัฒนาวิธีการรับมือภัยพิบัติ “ตะกอนไหลถล่ม”  (Ikeya 1989) วิธีการหนึ่งที่
น่าสนใจคือการน าสื่อพืน้บ้านซึง่เป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์ในเร่ืองของภยัพิบัติ 
ดงันัน้การถอดบทเรียนเก่ียวกับการผสานสื่อพืน้บ้านกับการป้องกันภยัพิบัติทางธรรมชาติ
สมยัใหม่ของประเทศญ่ีปุ่ น จงึน่าจะเป็นกรณีตวัอย่างที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยในการ
รับมือภยัพิบตัิต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวจิัย  
1. เพ่ือศกึษาสื่อพืน้บ้านท่ีเก่ียวกบัภยัพิบตัิและวิธีการป้องกนัภยัพิบตัิทางธรรมชาติ

ของชมุชนใน หบุเขาคิโซะ จงัหวดันะงะโนะ  
2. เพ่ือศกึษาการผสานความรู้จากสื่อพืน้บ้านกบัการป้องกนัภยัพิบตัิทางธรรมชาติ

สมยัใหม่ 
 

ขอบเขตการวจิัย 
ส าหรับการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้เลือกหุบเขาคิโซะ (ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

จังหวัดนะงะโนะ ประเทศญ่ีปุ่ น) เป็นพืน้ที่ท าการศึกษา โดยท าการเก็บข้อมูลจากเมือง  
นะคิโซะและเมืองคิโซะ ฟูคุชิมะซึ่งอยู่ในหุบเขาคิโซะ เน่ืองจากพิจารณาในด้านความ
เหมาะสมของพืน้ที่ ทัง้นีจ้ากสภาพภูมิศาสตร์ของหุบเขาคิโซะซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่แคบๆ
ระหว่างภูเขาและแม่น า้คิโซะ  ท าให้เกิดภัยพิบัติตะกอนไหลถล่มได้ง่ายมีลกัษณะเฉพาะ
แถวนีจ้ะเต็มไปด้วยภูเขาและแม่น า้สายสัน้ๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ แม่น า้ 
ล าธารเล็กๆนี ้เวลาที่เกิดตะกอนไหลจะไหลอย่างเร็วลงสู่ด้านล่างซึ่งมกัเป็นที่ตัง้ชมุชนการ
ไหลมีลกัษณะเหมือนง ูคนแถบคิโซะะจึงเรียกปรากฏการณ์นีว้่า จะนเูกะ ที่หมายถึงงเูลือ้ย  
รวมทัง้บริเวณรอบๆภเูขาซึง่ประกอบด้วยเพกมาไทด์ (เป็นสว่นประกอบหลกัของหินแกรนิต) 
จึงมีความเปราะบาง เม่ือเกิดแผ่นดินไหวและฝนตกหนักจึงเกิดน า้ป่าไหลหลากดินถล่ม 
ชมุชนที่ตัง้อยู่ในเขตหบุเขาคิโซะจงึมกัประสบภยัพิบตัิตะกอนไหลถลม่อยู่บ่อยครัง้ 

 
ภาพที1่: ทวิทศัน์ของหบุเขาคิโซะมองจากภเูขา คะซะโคชิ (ภาพโดย มาซาโนริ นะไก) 

 
 

อย่างไรก็ดีสภาพแวดล้อมที่งดงามตามธรรมชาติของหบุเขาแห่งนีก็้ได้ส่งอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์ทางวฒันธรรมของชาวชมุชนในท้องถ่ินคิโซะ หนึง่ในมรดกทาง
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วฒันธรรมที่ทรงคณุค่าก็คือสื่อพืน้บ้านที่น ามาใช้ในการเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติ ชุมชน
ในหบุเขาคิโซะโดยเฉพาะในเมืองนะคิโซะและเมืองคิโซะ ฟูคุชิมะ ได้สร้างสรรสื่อพืน้บ้าน
เก่ียวกับภยัพิบตัิตะกอนไหลถล่มหลากหลายรูปแบบ เป็นต้นว่า นิทานพืน้บ้าน อนสุาวรีย์ 
ส านวนสภุาษิต จึงเป็นที่น่าศึกษาถึงการใช้ความรู้ท้องถ่ินในสื่อพืน้บ้านเพ่ือรับมือกับภัย
พิบตัิตะกอนไหลถลม่ของชมุชนในหบุเขาคิโซะ ตลอดจนการผสานสื่อพืน้บ้านอนัเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมที่สืบทอดกนัมาหลายต่อหลายรุ่นนีก้บัวิธีการป้องภยัพิบตัิในยคุสมยัใหม่ 
 
2.  ระเบียบวธีิวจิัย 
     การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยเก็บข้อมลูจาก การวิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้อง
และการเก็บข้อมลูภาคสนาม การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
 

แนวคดิ ทฤษฎี ที่ใช้ในการวจิัย 
ใช้แนวคิดเก่ียวกบับทบาทของส่ือพืน้บ้าน สื่อพืน้บ้านเป็น”สื่อที่อยู่ในพืน้ที่ชมุชน มี

ความเป็นศิลปะ มีความหลากหลาย เป็นสื่อที่มีมาตัง้แต่อดีตและท าหน้าที่สื่อสารระหว่าง
คนในชุมชน” (ก าจร หลยุยะพงศ์, 2555:13-5) สื่อพืน้บ้านมีหลายประเภทโดยแบ่งได้จาก
หลายเกณฑ์ หากจ าแนกตามเกณฑ์ “สัญญะ” ตามแนวคิดของเซิรล์ (Seal อ้างถึงใน
กาญจนา แก้วเทพ 2544: 437) จ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

(1) สื่อวจนภาษา (verbal form) เป็นสื่อพืน้บ้านที่เน้นภาษาพดู เช่น ค าคม ภาษิต 
บทกลอน เพลง นิทาน เร่ืองเลา่ ต านาน ค าทาย ซึง่จะเน้นการสร้างสรรค์สารจาก “ถ้อยค า” 
ภาษา 

(2) สื่ออวจนภาษา (non-verbal form) หมายถึงสื่อพืน้บ้านที่ไม่เก่ียวกับการพูด 
แต่จะเน้นอากัปกิริยาของบุคคล ภาพ หรืออักษร เช่น การร่ายร า การแสดง ภาพวาด ตัว
อกัษรบนผนงั ลวดลายปนูปัน้ เป็นต้น  

(3) สื่อวัตถุ (material form) คือ สื่อพืน้บ้านที่เป็นวัตถุ สิ่งของ ได้แก่ ผ้าทอ 
เคร่ืองปัน้ดินเผา เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั กลอง เคร่ืองใช้ไม้สอย 

(4) สื่อพฤติกรรม (behavior form) คือ สื่อพืน้บ้านที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน 
เช่น พิธีกรรม ความเช่ือ การเฉลมิฉลอง การละเลน่ การรักษาพยาบาล 

ทัง้ 4 ประเภทนีมี้ความเหลื่อมไม่สามารถแบ่งออกกันได้อย่างชัดเจน ส าหรับ
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คณุสมบัติของสื่อพืน้บ้านมีคุณสมบัติของการแสดงอตัลกัษณ์ของชมุชน มีเอกลกัษณ์ของ
ภาษาที่คนในท้องถ่ินคุ้นเคย เป็นสื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตและโลกทศัน์ของชุมชน สื่อพืน้บ้าน
นัน้มีก าเนิดมาเป็นเวลายาวนานจงึเป็นมรดกทางวฒันธรรมของท้องถ่ินที่ไม่ได้สญูสลายไป
กบักาลเวลา และยงัคงน ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาชมุชนด้านต่างๆ โดยเร่ิมมีการน าสื่อ
พืน้บ้านมาใช้ในการพฒันาชมุชนนบัตัง้แต่ทศวรรษที่1970  

แม้ว่าสื่อพืน้บ้านจะมีจุดเด่นในการเป็นสื่อส าหรับคนในชุมชน เป็นวิถีชีวิต และ
ศิลปะของชมุชน จงึท าให้เกิดการน าสื่อพืน้บ้านมาใช้ในการพฒันาชมุชน แต่สื่อพืน้บ้านก็มี
จุดอ่อนบางประการเช่นการเป็นส่ือที่มีนยัยะของอดีต โบราณ ไม่ทนัสมยั อีกทัง้เป็นสื่อของ
คนในท้องถ่ิน จึงท าให้สื่อพืน้บ้านถูกมองข้ามไปโดยง่ายเช่นกัน (ก าจร หลุยยะพงศ์, 
2555:13-8) การน าสื่อพืน้บ้านมาใช้ในการพฒันาจงึควรตระหนกัในข้อจ ากดัดงักลา่วด้วย 

ส าหรับบทบาทหน้าที่ของสื่อพืน้บ้านๆมีบทบาทหน้าที่หลายประการ (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2544:446) ได้แก่ 1.การให้ความบันเทิง 2.การให้ข่าวสารความรู้ 3.การอบรม
จริยธรรม 4.การวิพากษ์วิจารณ์สงัคม 5.การสร้างความสมัพันธ์ในชมุชน 6.การสร้างการมี
สว่นร่วมในชมุชน 7.การแสดงอตัลกัษณ์ชมุชน และ 8.การเป็นศิลปะท้องถ่ิน 
 
3.  ผลการศึกษา 

1. ส่ือพืน้บ้านที่เก่ียวกับภัยพิบัตแิละวธีิการป้องกันภัยพิบัตทิางธรรมชาติ
ของชุมชนใน หบุเขาคโิซะ จังหวัดนะงะโนะ            

จากความรู้เก่ียวกับธรรมชาติและการเผชิญกับภยัพิบตัิ “ตะกอนไหลถล่ม”ที่โจมตี
ชุมชนในหุบเขาคิโซะอยู่เสมอๆส่งผลให้ผู้ คนในหุบเขาคิโซะจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงการ
ด ารงชีวิตท่ามกลางความเสี่ยงต่อมหันตภัยธรรมชาตินี ้ชาวคิโซะได้พยายามจดจ าโศก
นาฎกรรมต่างๆที่เกิดขึน้และพฒันาวิธีการคาดการณ์การเกิดตะกอนไหลถลม่เพ่ือรักษาชีวิต
ให้รอดพ้นจากภยัพิบตัิดงักลา่ว สื่อพืน้บ้านเป็นประดิษฐกรรมหนึ่งที่ชาวชมุชนคิโซะได้มอบ
เป็นมรดกส่งผ่านความทรงจ าภัยพิบัติเหล่านีไ้ปยังคนรุ่นหลงั เป็นประมวลประวัติศาสตร์
ท้องถ่ิน เป็นบทเรียนของชาวบ้านในการที่จะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจากภยัพิบตัิตะกอน
ไหลถลม่ 

ความรู้ท้องถ่ินในสื่อพืน้บ้านในการรับมือกับภยัพิบตัิตะกอนไหลถล่มของชมุชนใน
หบุเขาคิโซะ ปรากฏหลากหลายรูปแบบ ทัง้ สื่อวจนภาษา สื่ออวจนภาษา สื่อวตัถุ และ สื่อ
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พฤติกรรม ได้แก่ สุภาษิตพืน้บ้าน ต านานพืน้บ้าน อนุเสาวรีย์ พธีิร าลึก ช่ือสถานที่  

 
ภาพที่2: ภาพหนิยกัษ์ 

 

 
 

ภาพบริเวณแม่น า้โยกาวะ 
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ภาพแผ่นป้ายร าลกึและจิโซะ ซึง่สร้างขึน้เพ่ือร าลกึถึงผู้ตายหมู่จ านวน 99 คน ในภยัพิบตัิ"
ตะกอนไหลถลม่" บริเวณแม่น า้โยกาวะ เมืองนะคิโซะ พ.ศ.2387  

(ภาพโดย เซน็โจ นะไก เมษายน พ.ศ.2555) 
 

 
 

 
 
 

ส่ือวัจนะภาษา: สุภาษิตพืน้บ้าน ต านานพืน้บ้าน 
ชมุชนในหบุเขาคิโซะมีสภุาษิตพืน้บ้านเก่ียวกับภัยพิบัติตะกอนไหลที่พูดสืบทอด

ต่อๆกนัมาหลายรุ่น เป็นต้นว่า 
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1.  “เม่ือฝนตกเป็นสีขาว จะนเูกะเกิด” (หมายถึง ฝนตกที่หนกัเกิน50มิลลิเมตรต่อ
ชัว่โมงจะมีสีขาวเป็นละอองเหมือนม่าน เม่ือเกิด เหตกุารณ์นีบ้่งบอกถึงจะเกิดตะกอนไหล
ถลม่หรือที่ชาวบ้านในคิโซะเรียกกนัว่าจะนเูกะซึง่หมายถึงงเูลือ้ย) 

2. “ยามที่ฝนตกหนกักระหน ่า กระทนัหนัน า้ในล าธารบนภเูขาหยดุนิ่ง ครานัน้จะนู
เกะจะมาเยือน” (หมายถึง ฝนตกที่หนักจนพัดหินดินต้นไม้ลงสู่ล าธารเกิดเข่ือนธรรมชาติ
ด้านบน สายน า้จงึหยดุไหลซึง่บอกเหตถุึงการเกิดจะนเูกะ) 

3. “ตรงล่างด้านของหน้าผา ปากทางหบุเขา และหน้าศาลเจ้า” (หมายถึงสถานที่
สามแหง่นีมี้แนวโน้มเกิดภยัพิบตัิตะกอนไหลถลม่จงึไม่ควรสร้างบ้านเรือน 

4. “น า้จะนเูกะเป็นสีด า ก่อนเกิดจะนเูกะน า้มีกลิ่นไหม้” (หมายถึงก่อนเกิดภยัพิบตัิ
ตะกอนไหลถลม่น า้จะมีกลิน่ไหม้เพราะพดัพาเศษตะกอนต่างๆทัง้ดินหนิต้นไม้มากับสายน า้
และท าให้เกิดสีที่ขุ่นด า) 

สุภาษิตพืน้บ้านที่กล่าวนีเ้ป็นจริงเม่ือเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ตะกอนไหลถล่ม 
โรงเรียนนะคิโซะก่อนเกิดเหตนุกัเรียนพบว่าน า้มีสีขุ่นด าและมีกลิน่คล้ายโคลน 

จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์พบว่าก่อนที่จะเกิดภยัพิบัติตะกอนไหล บริเวณ
ตอนบนของล าธารบนภเูขาจะเกิดเขื่อนตามธรรมชาติขึน้ โดยจากการที่ฝนตกหนกั  ก้อนหิน
และต้นไม้ที่ล้มจะไหลลงสูล่ าธารบนภเูขาเกิดเป็นเข่ือนธรรมชาติกัน้ขวางทางไหลของน า้ให้
หยุดนิ่ง เหมือนดังค ากล่าวของสภุาษิตพืน้บ้านที่ว่ากระทนัหนัสายน า้หยุดไหล  เม่ือเข่ือน
ธรรมชาติพังทลายลง น า้จะพัดพาตะกอนที่สะสมไว้ไหลลงสู่ชุมชนที่ตัง้อยู่ด้านล่างอย่าง
รวดเร็วเกิดเป็นภยัพิบตัิตะกอนไหลถลม่ 
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ภาพที่3: ภาพแรกเข่ือนธรรมชาติที่เกิดขึน้ตอนบนของ แม่น า้ โนะไกเกะ Nogaike 5 
สงิหาคม 2522 ภาพที่สองล าธารตอนบนของ แม่น า้ โนะไกเกะ Nogaike  

ภาพโดย Masanori Nakai 
 

 
 

 
 

ต านานพืน้บ้าน เร่ืองที่1 “คนตัดไม้” 
แม่น า้ โยคาว่า แม่น า้สาขาของแม่น า้คิโซะ บริเวณนีเ้ป็นที่ท าการป่าไม้ของรัฐใน

สมยัเอโดะ เป็นแหลง่ไม้หลกั ด้วยเหตนีุก้ารท าลายป่าจงึกลายเป็นปัญหาส าคญั 
มีเร่ืองเล่ากันว่าในสมัยไทโช เจ้าหน้าที่ได้ตัดไม้ในป่าบริเวณต้นน า้โยคาว่า

ไปเป็นจ านวนมากเพ่ือน าไปสร้างบ้านขุนนางผู้ใหญ่  ในบรรดาผู้ ตัดไม้มีชายที่ช่ือว่า 
โยซึเกะ ยามดึกในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนัก โยซึเกะได้ต่ืนขึน้มากลางดึกจากเสียงเคาะประต ู
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เขาเปิดประตูด้วยความกังวลและพบว่าที่หน้าประตูนัน้มีหญิงผู้ มีใบหน้าเศร้าสร้อยในชุด
กิโมโนสีขาวยืนอยู่ หญิงผู้นัน้พูดว่า ถ้าหากเขายังคงตัดไม้อยู่ต่อไปอีกจะมีเหตุการณ์ร้าย
เกิดขึน้ ทนัทีที่กลา่วจบหญิงสาวก็หายตวัไปท่ามกลางสายฝนอย่างเงียบเชียบ ตอนเช้าของ
วันรุ่งขึน้โยซึเกะได้เล่าเร่ืองนีใ้ห้เพ่ือนร่วมงานฟัง ด้วยความหวาดกลัวคนตัดไม้จึงหยุด
ท างานแต่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ไม่เช่ือ โยซึเกะจึงแกล้งปวดท้อง ในคืนนัน้ผู้ หญิงคนเดิมก็
ปรากฏตวัอีกครัง้และกลา่วว่า ในวนัพรุ่งนีเ้วลาที่ฝนตก จงวิ่งขึน้ไปที่ยอดเขา แล้วหญิงสาว
ก็หายตวัไปในความมืดโดยทิง้ค าเตือนไว้ ในวนัต่อมาก็เป็นดงัที่หญิงผู้นัน้พดูไว้ เกิดฝนตก
และกดัเซาะแผ่นดินถลม่ บ้านเรือนสญูหาย เส้นทางถนนนากาเซนโดก็พงัลงไปด้วยเช่นกัน 
โยซึเกะเห็นงูสีขาวลอยอยู่บนโคลนที่ไหลท่วมบ่า แท้ที่จริงแล้วหญิงสาวผู้นัน้ก็คืองูขาวที่
ปลอมแปลงตวัมาเป็นมนษุย์นัน่เอง หลงัจากเหตกุารณ์โยซเึกะจงึเลกิอาชีพตดัไม้แล้วหนัมา
เป็นคนข่ีม้าขนอาหารจาก โอวาริ 

นิทานพืน้บ้านของแม่น า้โยคาว่าดงักล่าว บ่งบอกถึงอนัตรายจากตดัไม้ในลกัษณะ
ไม่ปกติ  การตดัไม้สง่ผลต่อการพงัทลายของดินเพราะขาดป่าไม้ที่จะอุ้มน า้ การกัดเซาะดิน
ก็เป็นเหตุให้เกิดตะกอนไหลถล่ม ต านานนีแ้ฝงว่าคนนอกพืน้ที่เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ ไม่ใช่ชาว
ท้องถ่ิน ผู้ ซึ่งมาจากโอวาริ เป็นผู้ ควบคุมการตัดไม้และเป็นผู้ ที่ รับผิดชอบต่อภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 
 

ต านานพืน้บ้านเร่ืองที่ 2 “เมียงู” (จากเมืองคโิซะ ฟูกุชิมะ)   
นิทานพืน้บ้านเก่ียวกับ งูที่ปลอมมาเป็นผู้หญิงเป็นเร่ืองแนวคลาสสิคที่มีอยู่

ทั่วไปในญ่ีปุ่ น เป็นส่ิงที่สะท้อนความเช่ือในเร่ืองของงูกับน า้ ในแถบคิโซะนัน้เรียก
ตะกอนไหลว่าจะนูเกะซึ่งหมายถึงงูเลือ้ย         

นานมาแล้วมีหญิงสาวนามว่าโอโน่ ซึง่ท างานเป็นสาวรับใช้ในโรงเตีย้มแห่งหนึ่ง ใน
เมืองคิโซะ ฟูกุชิมะ โอโน่มีฝีมือในการปรุงซุปเป็นเลิศ แต่มีเร่ืองแปลกประหลาดที่ทกุๆคืน  
หญิงสาวจะหายตัวไปแล้วกลบัมาอีกครัง้ในวันรุ่งขึน้ เพ่ือนร่วมงานจึงเร่ิมสงสยักันว่าเกิด
อะไรกบัโอโน่ 

ค ่าคืนหนึ่งหลงัจากที่โอโน่ออกไปข้างนอกเหมือนปกติ นายจ้างจึงได้เข้าไปแอบดู
ในห้องครัวและพบว่ามีกองผิวหนงัและกระดกูง ู จงึสะกดรอยตามโอโน่ไป โอโน่ก าลงัคยุกับ
งทูี่อาศัยในหนองน า้อย่างเพลิดเพลิน โอโน่ตกลมุรักกับงู หญิงสาวหายออกไปยามค ่าคืน
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และกลบัมาในตอนเช้าเพราะเธอต้องเดินทางไกลไปยงัหนองน า้เพ่ือพบกบัง ู
นายจ้างได้พดูว่า เขาทนอยู่กับผู้หญิงที่รักกับงไูม่ได้และไล่โอโน่ออกจากงาน โอโน่

จึงกระโดดลงไปในหนองน า้ รอบๆหนองน า้มีต้นหลิวขึน้อยู่เรียงราย ต้นหลิวนีคื้อไม้ที่โอโน่
เคยใช้ต่างไม้เท้าระหว่างเดินไปยงัหนองน า้และก่อนท่ีจะกระโดดน า้หญิงสาวได้ปักไม้เท้าลง
โดยกลบัด้านหนาลงด้วยเหตนีุต้้นหลวิจงึได้รับการขนานนามว่า ซาคากิกลบัด้าน  

โอโน่เป็นลูกสาวชาวนาในโอฮาระ (Ohara) เติบโตเป็นหญิงสาวที่งดงามและ
อ่อนโยน โน่แต่งงานกับโรคโุระซาเซะม่อน  (Rokurouzaemon) เมืองฮาระโน (Harano) วัน
หนึ่งสามีกลบัมาบ้านช้าและเม่ือเข้าไปในห้องนอนเขาก็พบว่าโอโน่ที่ก าลงันอนหลบัอยู่นัน้
คืองยูกัษ์ที่ชหูวัขึน้และมีเกร็ดปกคลมุผิวหนงั เขาหวาดกลวักับตวัตนที่แท้จริงของโอโน่จึงได้
ขบัไลเ่ธอออกไปจากบ้าน พ่อแม่ของโนโกรธสามีเธอมากหาว่าเขากล่าวหาเร่ืองไร้สาระ แต่
หลงัจากเข้าไปในห้องนอนก็พบว่าโอโน่เป็นงจูริงๆ 

โอโน่ถกูขบัไล่ทิง้ไว้เพียงล าพงั หญิงสาวเศร้าโศกกับโชคร้ายและเร่ร่อนไปตามเขา 
อาศัยพักพิงอยู่ที่หินใหญ่ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า หิน 7 วา ซึ่งมีร่องรอยเกร็ดและตะกร้า
bucket ระหว่างเดินไปยังหนองน า้ที่เชิงเขาโคมากาตะเกะนัน้โอโน่ได้ใช้ต้นหลิวท าเป็นไม้
เท้า ก่อนกระโดดน า้โอโน่ได้ป้กไม้ไว้ข้างๆหนองน า้ นบัแต่นัน้มาชาวบ้านจึงขนานนามหนอง
น า้แห่งนัน้ว่า “หนองน า้โน่” และไม้เท้าของเธอก็กลายเป็นต้นหลิว กล่าวกันว่าหากเรายืน
ใต้ต้นหลวิจะได้ยินเสียงร ่าไห้ของโน่และเวลาที่ได้ได้ยินเสียงนัน้จะมีฝนตกหนกั 

นิทานพืน้บ้านแนวนีน้บัเป็นแบบอย่างคลาสสิคเก่ียวกับเร่ือง เมียง ูเร่ืองในแบบนีมี้
อยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น ผู้ชายหลงรักหญิงสาวโดยไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงแล้วมาพบโดยบังเอิญ 
บางครัง้หญิงสาวจะเตือนไม่ให้ชายหนุ่มจ้องมองในบางเวลาเช่นเวลานอน ท างานหรือ
ท าอาหาร แล้วโดยบงัเอิญหรืออดทนต่อความอยากรู้อยากเห็นไม่ได้จึงพบความจริงที่หญิง
สาวปลอมตัวมาเป็นมนษุย์ ผลมีหลากหลายเป็นต้นว่า หญิงสาวทิง้ชายหนุ่ม โกรธที่เขา
ทรยศและพยายามแก้แค้น 

ในการบรรยายหัวข้อ “สื่อพืน้บ้านกับตะกอนไหลถล่ม การป้องกันภัยพิบัติตาม
ความสามารถชาวบ้าน” (2007:4) ศาสตราจารย์ Sasamoto ได้ยกตวัอย่างกรณีที่ชาวบ้าน
ใช้สื่อพืน้บ้านในการหลีกหนีตะกอนไหลถลม่อย่างมีประสทิธิภาพไว้ดงันี ้

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม พ .ศ. 2539 ได้เกิดภยัพิบตัิธรรมชาติ ตะกอนไหลถลม่ที่หมู่บ้าน 
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โอตาริ ในเขตอะซูมิ จงัหวดันะงะโนะ ครัง้นัน้มีคนงานที่ไม่ใช่คนท้องถ่ินเสียชีวิตไป 14 คน 
สว่นคนงานในพืน้ที่จากเมืองมสัซโึมโตะได้หยดุงานเน่ืองจากประเมินเห็นว่ามีความเป็นไป
ได้ที่จะเสี่ยงต่อตะกอนไหลถล่ม หนังสือพิมพ์ได้รายงานข่าวว่าก่อนวันเกิดเหตุมีคนงาน
จ านวนหนึ่งได้ไปเห็นเข่ือนธรรมชาติเกิดขึน้ที่ต้นล าธาร หัวหน้าคนงานตัดสินใจว่าเป็น
อนัตรายมากเกินไปจงึรักษาชีวิตของคนงานเอาไว้ได้ 

 
ส่ือวัตถุ : อนุสาวรีย์ ศาล รูปสลัก จารึกฯลฯ 
อนสุาวรีย์และศาลบางแหง่เป็นเคร่ืองแสดงความระลกึอาลยัผู้จากไป เป็นประมวล

บันทึกภัยพิบัติตะกอนไหลถล่มที่เกิดขึน้ในอดีต การไว้อาลัยผู้ที่จากไปเป็นการท าให้การ
จากไปของพวกเขาได้มีส่วนช่วยสงัคม ในสงัคมแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นนัน้มีความเช่ือเร่ือง
จิตส านกึสาธารณะโดยคนท่ีจากไปไม่สญูสลายหากยงัคงทิง้บางสิ่งไว้ช่วยเหลือและป้องกัน 
เป็นต้นว่า 

รูปแกะสลัก ณ บริเวณแม่น า้โยคาว่า สร้างขึน้ในปี2388 เพ่ือร าลกึถึงภัยพิบัติ
จะนเูกะ (ตะกอนไหลถลม่) ซึง่เกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 27พฤษภาคม พ.ศ.2387 

อนุสาวรีย์ “หญิงสาวผู้โศกเศร้า” ณ บริเวณโรงเรียนมัธยมต้น ที่แม่น า้ อิเซะ
โกยะ ซะวะ เมืองนะคิโซะ สร้างขึน้เพ่ือร าลึกถึงภัยพิบัติจะนูเกะ (ตะกอนไหลถล่ม) ซึ่ง
เกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 22 กรกฏาคม 2496 
 

ส่ือพฤตกิรรม : พธีิร าลึก     
ทกุปี โรงเรียนมธัยมนะคิโซะซึง่เป็นสถานที่เกิดน า้ป่าและตะกอนไหลถล่มในวนัที่  

22 กรกฏาคม ปี 2496 จะจัดพิธีร าลึกในวันที่ 22 กรกฏาคม นักเรียนจะพากันท าความ
สะอาดรูปปัน้และแสดงความร าลกึผู้ที่จากไป 

เช้าวันที่ 22 กรกฏาคม 2496 เวลาประมาณ 07.52 น   .เกิดน า้ป่าที่แม่น า้ อิเซะโก
ยะ ซะวะ ตะกอนไหลถลม่กวาดล้างโรงเรียนมธัยมต้นโยมิคากิ บริเวณสนามปกคลมุไปด้วย
ดินและหิน ทางเดินของโรงเรียน บ้านพักครูจ านวน 5 หลงัซึ่งรวมถึงบ้านพักครูใหญ่ถูก
สายน า้พดัท าลาย ภรรยาครูใหญ่พร้อมทัง้ลกูสองคนเสียชีวิต และยงัมีเด็กบาดเจ็บอีกสอง
คน ปัจจุบนัยงัคงปรากฏร่องรอยของเหตกุารณ์ครัง้นัน้ มีหินขนาดยกัษ์อยู่มากมาย มีก้อน
หนิท่ีสงู 7.5 เมตรเป็นท่ีตัง้ของอนสุาวรีย์ที่มีช่ือว่า หญิงสาวผู้ เศร้าโศรก ซึง่เป็นที่จดัพิธีร าลกึ
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ในทุกปี และเป็นเคร่ืองเตือนให้ร าลึกถึงความยิ่งใหญ่ของภัยพิบัติไม่เลือนหายไปตาม
กาลเวลา 

กลา่วได้ว่าสื่อพืน้บ้านเก่ียวกบัภยัพิบตัิตะกอนไหลถลม่ในคิโซะนัน้ปรากฏในหลาย
รูปแบบซึง่ส่ือเหล่านีเ้ปรียบได้กับบนัทกึประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน เป็นเคร่ืองเตือนความทรงจ า
ไม่ให้คนรุ่นหลังลืมเลือนภัยอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ  เป็นสื่อที่ประมวลความรู้เก่ียวกับ
ธรรมชาติและท าหน้าที่สง่สารสง่สญัญานให้คนรุ่นหลงัได้ระแวดระวงัภยั 
 
4.  การผสานความรู้จากส่ือพืน้บ้านกับการป้องกันภัยพบิัตทิางธรรมชาตสิมัยใหม่          

ในปัจจบุนันี ้ภาครัฐนบัว่ามีบทบาทส าคญัในการควบคมุภยัพิบตัิธรรมชาติตะกอน
ไหลถล่ม มีการออกมาตรการและจัดหาทรัพยากรต่างๆ ซึ่งมักจะปรากฏในรูปของ
สาธารณปูโภคเช่นการสร้างเข่ือน  การสร้างผนงักัน้การกัดเซาะของแม่น า้ ระบบการเตือน
ภยั จากหลายมาตรการท าให้การบริหารจดัการเก่ียวกบัภยัพิบตัิธรรมชาติเป็นระบบมากขึน้  
และในความเป็นจริงแล้วพบว่าความเสียหายจากภยัพิบตัิธรรมชาติลดน้อยลง 

จากภยัพิบตัิ ได้เกิดภยัพิบตัิตะกอนไหลถล่มที่ หมู่บ้าน  อะชิวาดะ  จ . ยะมะนาชิ 
ในวนัที่ 25 กันยายน 2509 มีผู้ เสียผู้ เสียชีวิต 93  ราย บ้านเรือน พังเสียหาย  32   ครัวเรือน

จากจ านวนครัวเรือนทัง้หมด  22  ครัวเรือน ภัยพิบัติครัง้นีน้ับเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญส าหรับ
นโยบายการควบคุมตะกอนไหลถล่มของประเทศญ่ีปุ่ น    โดยที่ประเทศญ่ีปุ่ น กระทรวง
ที่ดิน โครงสร้างพืน้ฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญ่ีปุ่ น (Ministry of Land, 
Infrastructure, Transport and Tourism หรือ MLITT) เป็นต้นคิดในการวางนโยบายการ
ป้องกนัพิบตัิภยัธรรมชาติ มีการวางโครงการแบบมหภาพ เช่น เข่ือนป้องกนัการกัดเซาะของ
ดินและการวางระบบการสื่อสารเก่ียวกับตะกอนไหลถล่ม  นอกจากนีย้ังประสานกับส่วน
ราชการในท้องถ่ินจัดหามาตราการเตือนภัยพิบัติและในกรณีจ าเป็นจะมีการส่งสัญญาน
เตือนภยัผ่านทางระบบการสื่อสาร 
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ได้มีการเสนอปัจจยั6 ประการในการตรวจสอบความพร้อมรับมือภยัพบิตัิตะกอนไหลของ
ชมุชน 

ประการที่1 การเฝ้าตรวจตราและการระมดัระวงั 
ประการที่2 ความสามารถในการตดัสนิใจอพยพโดยสมคัรใจ 
ประการที่3 ความสามารถในการสื่อสาร 
ประการที่4 ความสามารถเก่ียวกบัการน าผู้ อ่ืนอพยพ 
ประการที่5 การพฒันาและธ ารงรักษาระบบการป้องกนัภยัพิบตัิ 
ประการที่6 การตระหนกัของประชาชนเก่ียวกับความเสี่ยงต่อตะกอนไหล        
 
นโยบายเก่ียวกับการรับมือภัยพิบัติของประเทศญ่ีปุ่ นจึงมีเปลี่ยนแปลงจากการสร้าง

สาธารณปูโภคเป็นการเตรียมความพร้อมในการอพยพ แต่ภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทแทนที่
ชาวบ้านในท้องถ่ินที่เคยจดัการกันเอง ดงันนัสื่อพืน้บ้านที่ช่วยรับมือภยัพิบตัิที่มีมาแต่อดีต
จงึถกูแทนที่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การจดัการอย่างมีระบบ การศึกษาพบว่าใน
พืน้ท่ีคิโซะ มีการน าความรู้ท้องถ่ินในเร่ืองตะกอนไหลมาใช้ในเร่ืองของพิธีกรรม โดยโรงเรียน
มธัยมนะคิโซะจะจดัพิธีร าลกึผู้จากไปในภยัพิบตัิตะกอนไหลถล่มเป็นประจ าทกุๆปีในวนัที่ 
22 กรกฏาคมตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดงันัน้การผสมผสานความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินที่มี
อยู่ในสื่อพืน้บ้านเข้ากับการจัดการแบบสมัยใหม่จึงน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพได้ดี แต่จาก
การศึกษาพบว่ายังมีการน าสื่อนีม้าใช้ผสานการจดัการตะกอนไหลไม่มากนกั แต่มีกรณีที่
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น่าสนใจในการผสานสื่อพืน้บ้านกบัการรับมือภยัพิบตัิสมยัใหม่ของเขตหบุเขาอินะ มีการตัง้
ศนูย์องค์รวมเก่ียวกบัภยัพิบตัิทางน า้ โดยมีการจดัท าเว็บไซด์ จดัท าแผนผงัต านานพืน้บ้าน 
การเปิดชัน้เรียนให้ความรู้เก่ียวกบัแม่น า้เทน็ริว นบัเป็นตวัอย่างการผสานความรู้พืน้บ้านใน
การจดัการภยัพิบตัิที่เข้ากบับริบทของสงัคมปัจจบุนัได้เป็นอย่างดี  
 
5.  การอภปิรายผล 

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าพืน้ที่คิโซะนัน้มีทรัพยากรสื่อพืน้บ้านในเร่ืองตะกอน
ไหลถล่มหลายรูปแบบซึ่งสามารถน ามาใช้ในการเผชิญกับภยัพิบตัิตะกอนไหลถล่ม ที่เคย
เกิดในพืน้ที่มีความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบันความรู้ที่จะอยู่ร่วมกับภัย
ธรรมชาติเร่ิมสญูหายไป ไม่ได้มีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศกัยภาพ จากข้อจ ากัดของ
สื่อพืน้บ้านและการบริหารจดัการในเร่ืองภยัพิบตัิโดยภาครัฐ 

จากการศึกษาพบว่าหบุเขาคิโซะยังคงมีทรัพยากรสื่อพืน้บ้านเก่ียวกับตะกอนไหล
มากมาย ดงัสามารถตามการแบ่งประเภทส่ือพืน้บ้านได้ตามตาราง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สื่อวจนะภาษาหรือค าพูด เช่น ช่ือเรียก จะนเูกะ ช่ือสถานที่ที่เก่ียวกับตะกอนไหล 

เช่นช่ือที่มีค าว่าจะนเูกะเช่นจะนเูกะซาวะ ช่ือที่มีค าว่า นะกิ ซึง่หมายถึงล้ม เช่น อะกะนากิ
ซาวะ ช่ือที่มีค าว่า คซูเูระ คือพงัทลาย 

สื่อวจนะภาษา หรือสื่อที่ไม่ใช่ค าพดู เช่น จารึกสภุาษิตเก่ียวกับจะนเูกะบนฐานหิน
ยกัษ์ ของอนสุาวรีย์หญิงสาวผู้ โศกเศร้า ท่ีรรมธัยมต้นนะคิโซะ  

 
 

ประเภทส่ือพืน้บ้าน 

 
 

ส่ือพืน้บ้านของคิโซะ 
1.สื่อวจนะภาษา ช่ือเ รียกภัยพิบัติตะกอนไหลถล่ม ช่ือ

สถานท่ี  สภุาษิตพืน้บ้าน ต านานพืน้บ้าน 
2.สื่ออวจนะภาษา ตัวอักษรบนแผ่นป้ายจารึก  บนฐานหิน

ยกัษ์ของอนสุาวรีย์“หญิงสาวผู้ โศกเศร้า”   
3.สื่อวตัถ ุ หินยักษ์ แผ่นป้ายระลึก และ อนสุาวรีย์จิ

โซ อนสุาวรีย์ “หญิงสาวผู้  โศกเศร้า” 
4.สื่อพฤติกรรม พิธีร าลกึ 
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สื่อวตัถ ุเช่น หนิยกัษ์ที่หลน่มาจากภเูขา แผ่นป้ายเตือนให้ไม่ลืมเลือนภยัพิบตัิที่เกิด 
สื่อพฤติกรรม ทุกปีในวันที่ 20 กค ที่โรงเรียนมัธยมต้นนะคิโซะจะมีการจัดพิธีร าลึกถึง
ผู้ เสียชีวิตในภยัพิบตัิปี 2496 นกัเรียนจะท าความสะอาดรูปปัน้ 

อย่างไรก็ดีหากมีการผสานสื่อพืน้บ้านเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการ
ตะกอนไหลจะเป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกเพิ่มประสิทธิภาพซึง่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบท
ของสังคมปัจจุบัน โดยหากหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องได้น าสื่อพืน้บ้านมาบูรณาการกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการบริหารจัดที่เป็นระบบอย่างเหมาะสมก็จะเกิดความน่าสนใจ
สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการเผชิญกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึน้ในอนาคตได้  และเป็นการ
ประหยดัค่าใช้จ่ายในการลงทนุด้านการสร้างสาธารณปูโภคต่างๆซึง่บางครัง้ก่อให้เกิดความ
เช่ือมั่นในเทคโนโลยีทันสมัยจนผู้ประสบภัยไม่อพยพเคลื่อนย้ายออกนอกพืน้ที่เสี่ยงให้
ทนัเวลา 

ดังนัน้การผสมผสานความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีอยู่ในสื่อพืน้บ้านเข้ากับการ
จดัการแบบสมยัใหม่จงึน่าจะเพิ่มประสทิธิภาพได้ดี แต่จากการศกึษาพบว่ายงัมีการน าสื่อนี ้
มาใช้ผสานการจัดการตะกอนไหลไม่มากนกั การตัง้ศนูย์องค์รวมเก่ียวกับภัยพิบตัิทางน า้
ของเขตหบุเขาอินะ จงึนบัเป็นตวัอย่างการผสานความรู้พืน้บ้านในการจดัการภยัพิบตัิที่เข้า
กบับริบทสงัคมปัจจบุนัได้ดี ดงันัน้หากมีการน าทรัพยากรพืน้บ้านคิโซะมาบูรณาการกับสื่อ
ใหม่ก็จะเพิ่มความน่าสนใจ สามารถปรับเข้าสูบ่ริบทสงัคมได้เพราะคนรุ่นเก่าเร่ิมหายไป คน
สมยัใหม่ในยคุดิจิทลัก็ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวเพ่ือฟังต านานมากนกั สื่อพืน้บ้านเก่ียวกับ
ตะกอนไหลจ าเป็นต้องปรับตัวมิฉะนัน้จะสญูไปอย่างน่าเสียดาย ส าหรับประเทศไทยใน
ระยะนีป้ระสบกับมหันตภัยพิบัติธรรมชาติอยู่บ่อยครัง้และประเทศไทยก็มีทรัพยากรสื่อ
พืน้บ้านมากมายในแต่ละท้องถ่ินเช่นกันดงันัน้การถอดบทเรียนจากประเทศญ่ีปุ่ นจึงน่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและควรมีการท าการศึกษาในเร่ืองนีเ้พ่ือน ามาประยกุต์ใช้ใน
การจดัการภยัพิบตัิธรรมชาติที่จะเผชิญในอนาคต ดงัที่ศาสตราจารย์ซะซะโมโต้ได้กล่าวว่า
ที่ใดเคยประสบภยัพิบตัิย่อมจะเกิดอีกแน่นอนในเวลาใดเวลาหนึ่งซึง่อาจนานในความทรง
จ าของมนษุย์แต่ส าหรับมาตรฐานของธรรมชาติแล้วไม่นานเลย 

 
6.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยครัง้ต่อไป   

1.การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาสื่อพืน้บ้านกับภัยพิบัติตะกอนไหลถล่มในพืน้ที่คิ
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โซะเท่านัน้ การขยายการศึกษาไปยังพืน้ที่อ่ืนของประเทศญ่ีปุ่ นรวมทัง้ประเทศไทยซึ่งมี
ทรัพยากรสื่อพืน้บ้านมากมายจะช่วยเพิ่มพนูองค์ความรู้ 
 2.ควรมีการท าวิจยัเก่ียวกบัการใช้สื่อพืน้บ้านในภยัพิบตัิอ่ืนๆเป็นต้นว่า แผ่นดินไหว 
น า้ทว่ม 
  3.ควรมีการศึกษาทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อสื่อพืน้บ้านเพ่ือสามารถใช้เป็น
แนวทางเพิ่มประสทิธิภาพการใช้สื่อนี ้

                                                                       
บรรณานุกรม 
กาญจนา แก้วเทพ 2544 การวิเคราะห์ภมูิปัญญาด้านการสื่อสารของท้องถ่ิน ใน วารสาร

นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 19, 4 (ตลุาคม-ธนัวาคม): 19-36 
กาญจนา แก้วเทพ 2548a “สื่อพืน้บ้านเพ่ือการพฒันา : บทสงัเคราะห์จากงานวิจยั  ”ใน ส่ือ

พืน้บ้านเพื่อการพัฒนาภาพรวมจากงานวจิัย กาญจนา แก้วเทพ 
)บรรณาธิการ (หน้า 6-85 กรุงเทพฯ: ซีโน ดีไซน์ 

ก าจร หลยุพงค์ 2555 “การสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือพืน้บ้าน” ใน 
เอกสารการสอนชุดวชิาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ )งบับปรับปรุงครัง้
ที่1) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช : นนทบรีุ 

ธิดา โมสกิรัตน์  2545 “การเขียนค าประพนัธ์แล ะส่ือพืน้บ้านเพ่ือการประชาสมัพนัธ์  ”ใน 
เอกสารการสอนชุดวชิาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช : นนทบรีุ 

พนม คลี่ฉายา 2550 “การสร้างสรรค์และผลติงานประชาสมัพนัธ์ทางการเมือง :กรณีศกึษา ”
ใน เอกสารการสอนชุดวชิาการสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ หา
วิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช : นนทบรีุ 

อมรรัตน์  ทพิย์เลศิ 2550 ”การบรูณาการสื่อเพ่ือการประชาสมัพนัธ์  ”ใน เอกสารการสอน

ชุดวชิาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช : 
นนทบรีุ 

Sasamoto, Shoji. 2007. Dosekiryu saigai to densho: Mijikana bosainotameni. 
http://jisuberi-chubu.org/02/soukai_kouenkai/H19_soukai.pdf 

                           .1994. Januke, Ijin, mokurei: rekishisaigai to densho. Tokyo: Iwata 
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ล่ามการแพทย์ (ภาษาญี่ปุ่น - ไทย) ในโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทย 
และแนวทางฝึกอบรมล่ามการแพทย์ 

Medical Interpreters (Japanese-Thai) Medical Interpreters (Japanese-Thai) in 
Thailand’s Private Hospital and a Guideline of Medical Interpreters Training 

สิริขวัญ สงวนผล1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง “ล่ามการแพทย์ (ภาษาญ่ีปุ่น - ไทย) ในโรงพยาบาลเอกชนของ
ประเทศไทยและแนวทางฝึกอบรมล่ามการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของล่ามการแพทย์ หน้าที่และความยากง่ายของงาน ปัญหาที่พบ และแนวโน้ม
ความต้องการล่ามการแพทย์ญี่ปุ่น-ไทย 2.ศึกษาการใช้ล่าม ความคาดหวังและความเชื่อถือ
ในการแปลของล่าม ปัญหาในการท างานร่วมกับล่ามของแพทย์ผู้ใช้ล่าม  3.ศึกษาเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมล่ามการแพทย์และเสนอแนวทางการฝึกอบรมล่ามการแพทย์ญ่ีปุ่น -ไทย โดยมี
สนามวิจัย คือ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มีศูนย์บริการผู้ป่วยชาว
ญ่ีปุ่น เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 19 คน ได้แก่ บุคลากรจาก
ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญ่ีปุ่น 9 คน แพทย์ 9 คน อาจารย์ผู้สอนวิชาล่าม 1 คน ผลการศึกษา
พบว่า นอกจากทักษะทางภาษาล่ามต้องมีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ รักงานบริการ มี
จิตวิทยาในการเข้าหาผู้ป่วย เป็นต้น ส่วนแพทย์จ าเป็นต้องใช้ล่ามเกือบทุกครั้งเพราะไม่
สามารถสื่อสารภาษาญ่ีปุ่นได้ ล่ามจึงมีบทบาทส าคัญมากในการตรวจรักษา โดยแพทย์
ส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือล่าม ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับงานล่ามการแพทย์ เช่น ปัญหาการแปล 
การท างานกับบุคลากรทางการแพทย์ การท างานเวรกลางคืน และปัญหาล่ามไม่เพียงพอ 
เป็นต้น ส าหรับการฝึกอบรมที่ล่ามได้รับในปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการอบรมล่ามการแพทย์
อย่างเป็นกิจจะลักษณะ ล่ามฝึกฝนตนเองโดยการท่องจ าค าศัพท์ จากนั้นจะฝึกฝนโดยการ
สังเกตรุ่นพี่และทดลองปฏิบัติงานจริง ผู้วิจัยจึงเสนอวิธีการอบรมล่ามการแพทย์โดย
คาดหวังว่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของล่ามการแพทย์ให้ดีขึ้นต่อไปใน
อนาคต 

                                                   
1นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารยป์ระจ าภาควิชา
ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ คณะศลิปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์                           
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1.  บทน า   
  ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีชาวต่างชาติเข้ามาพ านักทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวอยู่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกง่ายดาย ในโลกไร้พรมแดนปัจจุบัน 
ท าให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน การเดินทางมาท่องเท่ียว และการเข้ามาสร้างฐานการผลิตหรือตั้ง
บริษัทของชาวต่างชาติในประเทศไทย ซึ่งจ านวนชาวต่างชาติในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น ได้
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือ การให้บริการทาง
การแพทย์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ท าการ
ส ารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ระบุว่ามีผู้ป่วยชาวต่างชาติ
เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนทั้งสิ้น 3 ล้านราย โดยจ านวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ 3 ปี
ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2555 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาแยกตามประเทศ 
ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 สี่ล าดับ
แรกคือ สหภาพพม่า จีน สหรัฐอเมริกา และ ญ่ีปุ่น 

จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์แห่งสหประชาชาติ2 ข้อ 25 ที่ระบุว่า  “(1) ทุก
คนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอส าหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ดีของตน
และครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย์และ
บริการสังคมที่จ าเป็น (ย่อ)” ค ากล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติย่อมมีสิทธิ์
ที่จะได้รับบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกัน 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญท่ีสุดของการให้บริการทางการแพทย์แก่
ผู้ป่วยชาวต่างชาติ คือ การสื่อสาร  เนื่องผู้ป่วยชาวต่างชาติไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
ในขณะที่แพทย์และพยาบาลเองก็ไม่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เช่นกัน (ยกเว้น
กรณีภาษาอังกฤษท่ีอาจส่ือสารได้ในระดับหน่ึง) ท าให้การปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษย์แห่งสหประชาชาติดังกล่าวเป็นเรื่องยาก และอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ลดลง
ของผู้ป่วยได้ 

ในประเทศที่มีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน อาทิ สหรัฐอเมริกา ได้มี

                                                   
2 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดท าเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน48ประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงร่วม
รับรองปฏิญญาฉบับนี้ในการประชุม ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (พ .ศ . 2491)     
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กฎหมายที่อิงหลักสิทธิมนุษยชน 3 ให้ผู้ที่มีข้อจ ากัดในการสื่อสารภาษาอังกฤษมีสิทธ์ที่จะ
สามารถร้องขอล่ามภาษาแม่ของตนเมื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล ที่
ประเทศออสเตรเลีย มีองค์กร The National Accreditation Authority for Translators and 
Interpreters (NAATI)   ที่มีการจัดระบบสอบวัดมาตรฐานล่ามและนักแปล โดยก าหนดให้
ล่ามที่มีใบอนุญาตเข้ามาท าหน้าที่ล่ามการแพทย์ในโรงพยาบาล จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่า 
ล่ามการแพทย์มีบทบาทส าคัญในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับสถานพยาบาล และมีหลาย
ประเทศเห็นความส าคัญ ส าหรับประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการบริหารศูนย์กลาง
สุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เปิดเผยข้อมูลว่า รัฐบาลน าโดย
กระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (Thailand as Word Class Health Care Provider) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2555-2559) โดยมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยให้มีมาตรฐานระดับ
สากล โดยกลุ่มเป้าหมายของยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานและอาศัยอยู่
ในประเทศไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย  ดังนั้น เพื่อ
รองรับแผนยุทธศาสตร์นี้ การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาและการจัดระบบล่ามการแพทย์
เพื่อผู้ป่วยชาวต่างชาติจึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งจัดให้มีบริการล่าม
การแพทย์หลากหลายภาษา รวมถึงภาษาญ่ีปุ่น โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่บางแห่ง
จัดตั้งศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญ่ีปุ่นขึ้นมาโดยเฉพาะ และล่ามการแพทย์ที่เป็นที่ต้องการมาก
ที่สุดคือ ภาษาอารบิค และรองลงมาคือ ล่ามการแพทย์ภาษาญ่ีปุ่น (ฐนิตา สุวรรณกิตติ, 
2551, น. 37) 
 ผู้วิจัยได้มีโอกาสท างานล่ามการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน จึงมีประสบการณ์
เกี่ยวกับงานนี้โดยตรงและสังเกตเห็นว่า ความต้องการล่ามทางการแพทย์ภาษาญ่ีปุ่นมีอยู่
ตลอดเวลา เน่ืองจากจ านวนผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม งานล่ามการแพทย์ยังไม่
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อ เทียบกับล่ามประเภทอื่น และจากการสอบถามผู้ที่รู้
ภาษาญ่ีปุ่นพบว่าหลายคนปฏิเสธที่จะท างานในลักษณะนี้ เพราะคิดว่าเป็นงานที่ยาก  ด้วย

                                                   
3 1964, Civil Rights Acts ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งเช้ือชาติ 
สัญชาติหรือสผีิว 
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เหตุนี้  ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับงานล่ามการแพทย์ เนื่องจาก
ปัจจุบันงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานล่ามการแพทย์ในประเทศไทยนั้นยังมีค่อนข้างน้อย 
ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับงานล่ามการแพทย์ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อน าเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรล่ามการแพทย์ภาษาญี่ปุ่นต่อไป  
 
2.  วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ท างานล่ามการแพทย์ สภาพความ
ยากง่ายของงาน วิธีฝึกอบรม ปัญหาในการท างาน และแนวโน้มความต้องการล่าม
การแพทย์ญี่ปุ่น-ไทย 

 2.2 เพื่อศึกษาการใช้ล่าม ความคาดหวัง ความเชื่อถือ และปัญหาอุปสรรคในการ
ท างานร่วมกับล่ามของแพทย์  
 2.3 เพื่อศึกษาวิธีการอบรมล่ามการแพทย์ในปัจจุบันและเสนอแนวทางการ
ฝึกอบรมล่ามการแพทย์  
 
3.  ระเบียบวิธีวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยการ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) แบบกึ่งมี
โครงสร้าง (Semi-Constructed Interview) สนามวิจัย โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่าง 1. บุคลากรศูนย์บริการผู้ป่วย
ชาวญ่ีปุ่น (ล่ามระดับหัวหน้า 3 คน ล่ามผู้ปฏิบัติงาน 6 คน) รวม 9 คน 2. แพทย์ผู้ใช้ล่าม   
9 คน 3. อาจารย์จากศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1 คน รวมทั้งหมด 19 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการถอดเทป
บันทึกการสัมภาษณ์โดยจัดกลุ่มข้อมูลตามค าถามที่ได้ตั้งไว้ และจัดระบบความสัมพันธ์
ของข้อมูลตามประเด็นที่พบเพื่อสร้างข้อสรุปและรายงานผลการศึกษาในรูปแบบเชิง
บรรยาย (descriptive research) 
 
4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น ใน
ประเด็น 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ท างานล่ามการแพทย์ 2)  หน้าที่และ
ความยากง่ายของงานล่ามการแพทย์  3) ปัญหาในการท างาน 4) แนวโน้มความ
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ต้องการล่ามการแพทย์ญี่ปุ่น-ไทย  
  4.1.1 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ท างานล่ามการแพทย์  
  จากการสัมภาษณ์ล่ามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในการท างานล่ามการแพทย์ 
ล่ามควรมีคุณสมบัติและความสามารถต่างๆ ดังต่อไปนี้  1)  มีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ 
สามารถท าความเข้าใจสิ่งที่แพทย์หรือพยาบาลอธิบายและสามารถถ่ายทอดให้ผู้ป่วยได้
อย่างถูกต้อง 2)   มีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและระบบประกันสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลของท้ังญ่ีปุ่นและไทย 3) มีสติ ควบคุมอารมณ์ได้ดี และไม่กลัวเลือด 
เนื่องจากอาจต้องแปลกรณีที่ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ มีบาดแผลฉกรรจ์  หรือแปลขณะที่
แพทย์เย็บแผลให้ผู้ป่วยหรือก่อนเตรียมผ่าตัด 4)   รักงานบริการ เนื่องจากงานล่าม
การแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการ อีกทั้งผู้รับบริการคือผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายหรือ
จิตใจท่ีอ่อนแอ มีความกังวล จึงต้องการความดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ 

4.1.2 หน้าที่และความยาก-ง่ายของงานล่ามการแพทย์ 
ตารางท่ี 1 หน้าที่หลักของล่ามการแพทย์ มีดังน้ี 

1.ประจ าอยู่ที่แผนก (งานด้านธุรการ ตอ้นรับ ให้ข้อมูลและค าปรึกษา) 
     (a) บริการหน้าเคาน์เตอร์  
ต้อนรับผู้ป่วย ลงทะเบียนผูป้่วยใหม่ ออกใบส่งตรวจให้ผูป้่วยเก่า  รับท านัด ให้ค าปรึกษาต่างๆ  
     (b) บริการทางโทรศัพท์  
รับท านัด เลื่อนนัด รับปรึกษา ตอบข้อสงสัยต่างๆ 

2.ไปแปลตามแผนกตา่งๆของโรงพยาบาล  (งานล่าม) 
     (c) บริการแปลภาษาญี่ปุ่นระหว่างแพทย์กับผู้ปว่ยชาวญีปุ่่น 
ในห้องตรวจแพทย์ ห้องอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นห้องอัลตร้าซาวด์ 

   

งานล่ามการแพทย์มีความยากในเรื่องของการท าความเข้าใจความรู้ทางการแพทย์
และใช้ค าศัพท์เฉพาะให้ถูกต้อง หากเลือกใช้ค าผิดแม้เพียงเล็กน้อยหรือแปลอาการผู้ป่วยไม่
ครบถ้วนอาจส่งผลต่อการรักษาได้ ในเรื่องของการแปล ล่ามส่วนใหญ่กล่าวว่าการแปลที่
แผนกอายุรกรรมทั่วไป โรคและอาการส่วนใหญ่จะแปลค่อนข้างง่าย เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย 
ในขณะที่แผนกที่ล่ามกล่าวว่าแปลยากคือแผนกจิตเวช เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
จิตใจจึงมีความละเอียดอ่อนและใช้เวลาในการพูดคุยซักถามค่อนข้างนาน  ส่วนแผนกที่
ล่ามกล่าวว่าค่อนข้างยากอื่นๆได้แก่ แผนกสูตินารี เวช แผนกโรคหัวใจ แผนกฉุกเฉิน และ
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แผนกทันตกรรม เน่ืองจากเน้ือหาของโรคในแผนกเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความซับซ้อน อย่างไรก็
ตาม ล่ามบางคนกล่าวว่าความยาก-ง่ายในการแปลอาจขึ้นอยู่กับความถนัดและ
ประสบการณ์การแปลของล่ามแต่ละคนซึ่งจะแตกต่างกันไป 

  4.1.3 ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการท างาน 
  จากข้อมูล สามารถแบ่งปัญหาได้เป็น 3 หัวข้อใหญ่คือ1) ปัญหาการแปล 
(การแปลผิด แปลไม่ได้) อาทิ ล่ามไม่เข้าใจสิ่งที่แพทย์หรือผู้ป่วยอธิบาย ล่ามเข้าใจสิ่งที่
แพทย์อธิบายแต่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ หรือกรณีท่ีผู้ป่วยตอบไม่ตรงค าถาม แพทย์ก็อาจ
เข้าใจผิดว่าล่ามแปลค าถามไม่ถูก อย่างไรก็ตามหัวหน้าล่ามคนหนึ่งกล่าวว่าอยากให้ล่าม
ตระหนักไว้เสมอคือหากล่ามประเมินแล้วว่าตนเองไม่สามารถแปลได้ควรแจ้งให้แพทย์และ
ผู้ป่วยทราบตามตรงและขอความช่วยเหลือหรือเปลี่ยนตัวกับล่ามรุ่นพี่หรือหัวหน้าล่าม 2) 
ปัญหาในการให้บริการ เช่น ล่ามไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการในขณะนั้น  หรือ
ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการข้อมูลอย่างละเอียดหรือมีความกังวลใจมาก ผู้ป่วยบางคนปฏิเสธ
ล่ามชาวไทยและต้องการให้ล่ามชาวญ่ีปุ่นเป็นผู้แปล  )แต่ขณะนั้นไม่มีล่ามชาวญ่ีปุ่น(  
ในขณะที่แพทย์บางคนต้องการให้ล่ามชาวไทยเป็นผู้แปลในกรณีที่การอธิบายมีความ
ซับซ้อนมาก 3) ปัญหาความเครียด เนื่องจากล่ามต้องแปลเกี่ยวกับโรคหรือการบาดเจ็บ  
การแปลจึงค่อนข้างกดดันและมีความละเอียดอ่อน 4) ปัญหาเกี่ยวกับชั่วโมงการท างาน 
เนื่องจากแผนกล่ามของโรงพยาบาลที่ท าการศึกษา ให้บริการล่ามตามเวลาท าการของ
โรงพยาบาล คือให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ล่ามจึงต้องผลัดกันอยู่เวรล่วงเวลา (Over 
Time) ในช่วงเย็นถึงค่ าและช่วงกลางคืนถึงเช้า (On Call) รวมถึงวันหยุดต่างๆ เช่น วันเสาร์
อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  )ผู้ป่วยมาใช้บริการโรงพยาบาลมากในวันหยุด (  โดยจะได้หยุด
ในวันธรรมดา ซ่ึงในกรณีท่ีล่ามมีครอบครัวหรือมีบุตรที่ยังเล็กต้องคอยดูแลอาจปฏิบัติงานนี้
ได้ค่อนข้างล าบาก 

4.1.4 แนวโน้มความต้องการล่ามการแพทย์ภาษาญี่ปุ่นในอนาคต 
  จากการศึกษาพบว่า จ านวนชาวญ่ีปุ่นที่จะเข้ามาท างานและพ านักอาศัย
อยู่ในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้วยปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ ดังนี้ 1) บริษัทของญ่ีปุ่น
หลายแห่งย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนมายังประเทศไทยเนื่องจากปัญหาข้อพิพาทการ
ถือสิทธิ์ครอบครองเกาะ 2) ประเทศไทยมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคที่ดีกว่าหากเทียบ
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กับประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียน 3) แผนกบริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นของโรงพยาบาลที่ศึกษา
มีแผนการขยายตลาดเป้าหมายผู้ใช้บริการจากชาวญ่ีปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมไป
ถึงชาวญ่ีปุ่นที่อาศัยอยู่ในแถบประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้กับประเทศไทย  4)โรงพยาบาลเอกชน
หลายแห่งเริ่มมีการประชาสัมพันธ์และจัดตั้งแผนกบริการชาวญ่ีปุ่นเพื่อดึงให้ผู้ป่วยชาว
ญ่ีปุ่นมาใช้บริการมากขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยชาวญ่ีปุ่นเป็นผู้ป่วยที่มีวินัยดี มีก าลังทรัพย์และ
ระบบประกันสุขภาพที่ดี 5) ชาวญี่ปุ่นท่ีเกษียณแล้วนิยมมาใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย 
 จากปัจจัยข้างต้นเหล่านี้ท าให้คาดได้ว่า เมื่อชาวญ่ีปุ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้น หากเกิดเจ็บป่วยหรือต้องการตรวจสุขภาพ ก็จะต้องเข้ามาใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนเนื่องจากมีบริการล่าม  ดังนั้นความต้องการล่ามการแพทย์ภาษาญ่ีปุ่น
จึงจะเพิ่มมากขึ้นและธุรกิจทางการแพทย์ก็มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

 4.2 สรุปข้อมูลการสัมภาษณ์แพทย์ผู้ใช้ล่ามในประเด็นเกี่ยวกับ 1) การใช้
ล่ามและบทบาทของล่ามในความคิดของแพทย์ 2) ความคาดหวังของแพทย์ที่มีต่อ
ล่าม 3) ความเชื่อถือในการแปลของล่าม และ4) ปัญหาอุปสรรคในการท างาน
ร่วมกับล่ามของแพทย์  
  4.2.1 การใช้ล่ามและบทบาทของล่ามในความคิดของแพทย์ 
  แพทย์ผู้ ให้ข้อมูลกล่าวว่า 1) ใช้ล่ามทุกครั้ ง เพราะไม่สามารถพูด
ภาษาญ่ีปุ่นได้  )โดยระหว่างที่รอล่าม  แพทย์อาจใช้การสื่อสารอย่างง่ายไปก่อน  (   2) หาก
เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเกินไปนัก แพทย์ที่สามารถพูดภาษาญ่ีปุ่นเบื้องต้นได้จะไม่ใช้ล่าม หรือ
ผู้ป่วยที่พูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ก็อาจจะไม่ใช้ล่าม 3) ล่ามมีบทบาทส าคัญ
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน เช่น การแจ้งเรื่องไม่พึงประสงค์   การ
อธิบายเรื่องโรคและวิธีการรักษาที่มีความซับซ้อน หากล่ามถ่ายทอดข้อมูลได้ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนอาจมีความเสี่ยงที่จะท าให้การรักษาไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีวางไว้    
              4.2.2 ความคาดหวังของแพทย์ที่มีต่อล่าม 
      จากการสัมภาษณ์พบว่าความคาดหวังของแพทย์ที่มีต่อล่ามในการ
ท างานมีดังนี้ คือ 1) แพทย์คาดหวังเรื่องความถูกต้องของการแปลมากที่สุด  เพราะใน
มุมมองของแพทย์ ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการแปลผิดนั้นมิได้ส่งผลกระทบต่อการ
รักษาผู้ป่วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบกับความน่าเชื่อถือในมาตรฐานทั้ง
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ของแพทย์และโรงพยาบาล 2) แพทย์คาดหวังให้ล่ามมีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ เพราะ
เมื่อแพทย์ต้องอธิบายวิธีการรักษาหรืออธิบายหลักการของโรคแบบลงลึก หรือเมื่อผู้ป่วยมี
ค าถามต้องการค าอธิบายอย่างละเอียด ล่ามควรมีความพร้อมที่จะแปลโดยมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านการแพทย์ระดับหนึ่ง 3) แพทย์คาดหวังให้ล่ามสามารถมาแปลได้ทันที ผู้ป่วย
หลายรายมักท านัดเวลาพบแพทย์ไว้ล่วงหน้าเนื่องจากมีธุระต้องไปท าต่อ หรือผู้ป่วยบาง
รายที่อาการไม่ดี เช่น มีไข้ ปวดท้อง มักจะหงุดหงิดได้ง่าย  กรณีที่เป็นผู้ป่วยเด็ก พ่อแม่
ผู้ปกครองของเด็กมักเป็นกังวล ต้องการให้ตรวจทันที  4) แพทย์คาดหวังให้ส่งล่ามที่
เหมาะสมกับงานแปล   ยกตัวอย่างกรณีที่จะมีการท าคลอด หากล่ามเป็นผู้ชายอาจท าให้
หญิงตั้งครรภ์ที่ใกล้คลอดรู้สึกขัดเขินหรือตะขิดตะขวงใจ  ล่ามที่เหมาะสมกับงานนี้จึงควร
เป็นผู้หญิง แต่ในทางปฏิบัติบางครั้งก็ไม่สามารถเลือกได้ เช่น ตอนกลางคืนที่มีล่ามประจ า
อยู่เพียงคนเดียว  
  อย่างไรก็ตามแพทย์กล่าวว่า ตัวแพทย์เองก็ไม่ได้ใช้ความคาดหวังมาเป็น
ตัวกดดันการท างานของล่ามหรือผลักให้เป็นความรับผิดชอบของล่ามทั้งหมด เพราะการ
สื่อสารจะประสบผลส าเร็จได้หรือไม่นั้นตัวแพทย์เองก็มีส่วนเช่นกัน คือ หากแพทย์ใช้
ค าศัพท์ท่ียากจนเกินไปหรืออธิบายไม่รู้เรื่องก็จะเป็นเหตุให้ล่ามแปลได้ล าบาก เพราะฉะนั้น
ทั้งสองฝ่ายจึงต้องร่วมมือกันท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 

4.2.3 ความเชื่อถือของแพทยท์ี่มีต่อการแปลของล่าม 
    แพทย์ส่วนใหญ่กล่าวว่าให้ความเชื่อถือกับการแปลของล่ามเนื่องจาก   
1) การคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานของโรงพยาบาลย่อมต้องมีมาตรฐานและความเข้มงวด
ในระดับหนึ่ง อีกทั้งแพทย์ยังได้สังเกตว่าเมื่อล่ามใหม่เข้าท างานจะมีการฝึกฝนและเรียนรู้
งานโดยมีล่ามรุ่นพี่คอยชี้แนะ จึงเชื่อมั่นว่าล่ามที่เข้ามาแปลนั้นมีความสามารถ 2) เชื่อ
เพราะท่ีผ่านมายังไม่เคยเกิดปัญหา อีกทั้งตัวแพทย์เองไม่มีความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเพียงพอจึงไม่
สามารถทราบได้ว่าล่ามแปลผิดหรือไม่ 3) แพทย์จะสังเกตว่าผู้ป่วยมีท่าทีเข้าใจจริงหรือไม่
และสิ่งที่ล่ามแปลมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ หากพบว่ามีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่
สมเหตุสมผล แพทย์จะปรับวิธีถามใหม่จนกว่าจะได้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือที่สุด 4) แพทย์มีความ
กังวลใจอยู่บ้างหากเป็นล่ามใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก  เนื่องจากบางคนแสดง
ท่าทางไม่มั่นใจ 
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  4.2.4 ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการท างานร่วมกับล่าม 
  ปัญหาที่แพทย์พบเมื่อต้องใช้ล่ามมาช่วยแปลคือ 1) ล่ามไม่สามารถมา
แปลได้ทันทีที่แพทย์ต้องการ ท าให้ผู้ป่วยต้องรอนาน และในกรณีที่แพทย์หรือผู้ป่วยไม่มี
เวลารอ ก็จะสื่อสารกันโดยไม่ใช้ล่าม ซึ่งท าให้บางครั้งส่ือสารกันได้ไม่สมบูรณ์นัก 2) ล่ามไม่
เข้าใจจุดประสงค์ในการท างานบางอย่างของแพทย์ท าให้เกิดการเข้าใจผิด เช่ น ในช่วง
กลางคืนซึ่งแพทย์เวรมีหน้าที่ตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยหลังรับเข้านอนโรงพยาบาล แพทย์
ตามล่ามให้เข้ามาแปลเพื่อสอบถามผู้ป่วยในห้องพัก แต่ล่ามไม่แปล และบอกว่าตนเองได้
พูดคุยกับผู้ป่วยรายนี้แล้วที่ห้องตรวจฉุกเฉินข้างล่าง ล่ามจึงเล่าอาการของผู้ป่วยให้แพทย์
โดยไม่ได้ถามผู้ป่วยอีกครั้ง ซึ่งจุดประสงค์ที่แพทย์ถามผู้ป่วยซ้ าอีกครั้ง เพื่อต้องการให้ผู้ป่วย
ทราบว่าจะมีแพทย์มาดูแลเป็นระยะขณะนอนรักษาตัว ในขณะที่ล่ามคิดว่าตนเองทราบ
อาการของผู้ป่วยอยู่แล้วจึงต้องการที่จะเล่าทันทีเพราะคิดว่าเป็นการเสียเวลาหากถาม
ผู้ป่วยซ้ า เป็นต้น   3) แพทย์ไม่มั่นใจในการแปลของล่ามใหม่ เช่น แปลในเรื่องที่ซับซ้อน
ไม่ได้ ท าให้เสียเวลาเปลี่ยนตัวล่าม   

 
4.3 สรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ ล่าม และอาจารย์ผู้สอนวิชาการล่าม ใน

ประเด็น 1) การฝึกอบรมที่ล่ามการแพทย์ได้รับในปัจจุบัน 2) หลักสูตรอบรมล่าม
การแพทย์ในประเทศไทย 3) แนวทางการฝึกอบรมล่ามการแพทย์ 
  4.3.1 การฝึกอบรมที่ล่ามการแพทย์ได้รับในปัจจุบัน มีขั้นตอนดังนี้  
   ล่ามระดับหัวหน้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมล่ามการแพทย์ใน
ปัจจุบัน ดังน้ี  
  1. โรงพยาบาลจัดปฐมนิเทศทั่วไปของโรงพยาบาลร่วมกับพนักงานแผนก
อื่นๆ ที่เข้าท างานใหม่เช่นกัน เป็นระยะเวลา 2 วัน โดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานที่
ควรทราบของโรงพยาบาล สวัสดิการต่างๆที่ได้รับ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ
โรงพยาบาล ฯลฯ  
  2. ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญ่ีปุ่นจัดปฐมนิเทศล่ามประมาณ 1-2 วัน โดยจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของล่ามการแพทย์ ระบบประกันสุขภาพของญ่ีปุ่น การใช้เครื่องถ่าย
เอกสาร การต้อนรับผู้ป่วยที่มาติดต่อที่แผนก เป็นต้น  
  3.  ล่ามจะได้รับเอกสารค าศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ให้น ากลับไปศึกษา
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ด้วยตนเอง นอกจากนี้ที่แผนกได้เตรียมมีพจนานุกรมศัพท์การแพทย์ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ 
ไทย-ญ่ีปุ่น อังกฤษ-ญ่ีปุ่น พจนานุกรมชื่อยาภาษาญ่ีปุ่นและต าราเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน
ทางการแพทย์ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยให้ล่ามได้ค้นคว้าด้วยตนเอง 
  4.  ในช่วงทดลองงาน (Probation) 3 เดือน ล่ามจะได้ฝึกการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริง หรือที่เรียกว่า OJT (on-the-job training) โดยมีล่ามการแพทย์รุ่นพี่ผู้มี
ความช านาญและมีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยฝึกสอนและคอยดูแล โดยล่ามใหม่จะต้อง
ติดตามล่ามรุ่นพี่เข้าไปในห้องตรวจเพื่อสังเกตวิธีการแปลของล่ามรุ่นพี่ทั้งล่ามคนไทยและ
ล่ามคนญ่ีปุ่น ในระหว่าง 3 เดือนนี้ เมื่อสังเกตการณ์ได้ระยะหนึ่งล่ามจะได้ทดลองแปลด้วย
ตนเองโดยมีรุ่นพี่คอยยืนสังเกตการณ์อยู่ด้วยและมีการประเมินทุก 2 สัปดาห์ 
  5.  การฝึกปฏิบัติการแปลจะเริ่มจากในแผนกที่ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนซึ่ง
ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยโรคหรืออาการทั่วไป เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย เป็นต้น ได้แก่ แผนก
กุมารเวช แผนกอายุรกรรมทั่วไป เมื่อล่ามรุ่นพี่ประเมินว่าล่ามใหม่สามารถแปลด้วยตนเอง
ได้ ล่ามใหม่จะได้รับอนุญาตให้แปลด้วยตนเองในครั้งต่อ ๆ ไป  
  6. นอกจากนี้ล่ามจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต้อนรับผู้ป่วยที่มา
ติดต่อหน้าแผนก การรับโทรศัพท์เพื่อท านัดหรือเลื่อนนัด การตอบค าถามต่างๆจากผู้ป่วย
ชาวญ่ีปุ่นที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม หลังพ้นระยะการทดลองงาน 3 เดือน หากหัวหน้า
แผนกล่ามการแพทย์พิจารณาแล้วว่าล่ามสามารถแปลได้ ก็จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
ประจ า 

  7. ทางแผนกจะมีการประชุมประจ าสัปดาห์ เพื่อรับฟังความเห็น ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา และหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน และหากมีวิธีการตรวจ
รักษาใหม่ๆ ข่าวสารใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น โรคระบาดใหม่ การตรวจพิเศษใหม่ โปรแกรมการ
รักษาใหม่ ๆ ก็จะจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมเป็นต้น   
  อย่างไรก็ตามแม้จะมีการมอบเอกสารรวมค าศัพท์เฉพาะทางการแพทย์
และฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะท าให้ล่ามการแพทย์สามารถ
ปฏิบัติงานจริงได้อย่างเต็มที่  เนื่องจาก ชุดค าศัพท์ไม่มีการยกสถานการณ์หรือเนื้อหา
ประกอบที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย ท าให้ไม่สามารถเลือกใช้ค าศัพท์ได้อย่างถูกต้องหรือใช้สับสน  
อีกทั้งยังไม่มีการทดสอบความรู้ในค าศัพท์ ท าให้มาตรฐานของล่ามขึ้นอยู่กับความพยายาม
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ขวนขวายของแต่ละคน  และก่อนปฏิบัติงานจริงล่ามไม่มีโอกาสได้ฝึกซ้อมบทบาทสมมติ
ก่อน ท าให้เมื่อต้องไปแปลในช่วงแรกอาจแปลไม่คล่องหรือแปลผิด อีกปัญหาคือ ล่ามใหม่
หลายคนเมื่อเจอปัญหาหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็จะตื่นตระหนก หรือไม่สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ใน จึงควรมีการจัดอบรมอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์และการ
ฝึกฝนเกี่ยวกับเทคนิคการล่ามให้ล่ามใหม่อย่างเพียงพอก่อนที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
จริง 

 

ตารางท่ี 2 ล าดับการฝึกปฏบิตัิงานล่ามในโรงพยาบาลที่ท าการศึกษา 
ช่วงที่ได้ฝึก แผนก เหตุผล 

3  เดือนแรก ของการทดลอง
งาน 

กุมารเวช )โรคทั่วไป(  
อายุรกรรมทั่วไป 

เ ป็ น โ ร ค ง่ า ย ๆ
ทั่วไป  ไม่ซับซ้อน 
เช่น ไข้หวัด ปวด
ท้อง หรือโรคตาม
ฤดูกาล หรือ ฉีด
วัคซีน  เป็นต้น 

หลังจากได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานแล้ว 

ระบบทางเดินหายใจ 
หู คอ จมูก กระดูกและข้อ  
ศัลยกรรม  ทางเดินอาหาร 
ตา  ผิวหนัง  ทางเดิน
ปัสสาวะ หัวใจ ทันตกรรม 
สมองและประสาท  และ
ระบบอ่ืนๆ 

ค าศัพท์เฉพาะทางและโรค
ที่พบมีหลากหลายมากขึ้น 
ความยากง่ายอาจขึ้นอยู่กับ
ระดับความรุนแรงของโรค 
อารมณ์ของผู้ป่วย เป็นต้น 

หลังท างานได้แล้วประมาณ 
9 หรืออาจเร็วกว่านั้นขึ้นกับ
ความสามารถ 

สูตินารีเวช เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทั้ง
อาการของโรคและสภาวะ
ผู้ ป่ ว ย  เ ช่ น  โ ร ค ท า ง
เพศสัมพันธ์ การฝากครรภ์ 
การอัลตร้าซาวน์ดูทารก 
ปรึกษาการมีบุตรยาก เป็น
ต้น 
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หลังท างานได้แล้วประมาณ 
9 เดือน ถึง 1 ปี หรืออาจเร็ว
กว่านั้นขึ้นกับความสามารถ 

ฉุก เฉิน  ห้องคลอด ห้อง
ผ่าตัด 

มี ค ว า ม ย า ก เ นื่ อ ง จ า ก
ส ภ า ว ะ ข อ ง ผู้ ป่ ว ย มั ก
อ่อนแอ ไม่ได้สติ 
ปวดท้องรุนแรง ชัก เป็นลม
ห ม ด ส ติ  แ น่ น ห น้ า อ ก
เ ฉี ย บ พ ลั น  ถู ก ท า ร้ า ย
ร่างกาย ประสบอุบัติเหตุ มี
อุปสรรคในการให้ข้อมูล ผู้ที่
ติ ด ต า ม ม า ด้ ว ย ก็ มั ก มี
อาการตระหนก กังวลหรือ
ร้อนรน 

หลังท างานมาแล้วครึ่ง 
หรือ 1 ปี 

จิตเวช หากมีอาการไม่รุนแรง เช่น 
การนอนไม่หลับ หรือ มารับ
ยาต่อเนื่องเพื่อควบคุม ก็จะ
แปลไม่ยากนัก หากเป็นโรค
ท า ง จิ ต เ ว ช จ ะ ใ ช้ เ ว ล า
ค่อนข้างนาน และค าถาม
จะละเอียด ลงลึก 

หลังท างาน 1ปีขึ้นไป เวรกลางคืน หอผู้ป่วยใน ต้องประจ าอยู่คนเดียว เพื่อ
รองรับกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉิน 
หรือมีโทรศัพท์จากผู้ป่วย 

 

  4.3.2 หลักสูตรอบรมล่ามการแพทย์ในประเทศไทย 
        จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมล่ามการแพทย์ในประเทศไทย 
พบว่า ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดอบรม
หลักสูตร  “เทคนิคการลาามเบื้องตทน  ” ส าหรับเจทาหนทาที่ลาามแปลโรงพยาบาล จึงได้ติดต่อ
และขอสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อขอทราบรายละเอียดของ
การฝึกอบรม พบว่า 
   หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้นจัดขึ้นพิเศษตามความต้องการของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ขอร้องให้ทางศูนย์ฯช่วยจัดฝึกอบรมล่ามการแพทย์ของ
โรงพยาบาล (ทุกภาษาที่มี) อบรมโดยการให้ตัวแทนล่ามจากแต่ละภาษามาอบรมร่วมกัน
และน าความรู้ที่ได้กลับไปถ่ายทอดให้ล่ามในแผนกคนอื่น ๆ ต่อไป โดยเนื้อหาของหลักสูตร
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จะเน้นเรื่องของ “จรรยาบรรณล่าม” “หลักการแปล” และ “เทคนิคการแปล” เช่น การแปลไม่
ผิด ไม่ขาด ไม่เกิน การแปลอย่างซื่อสัตย์ไม่บิดเบือน การรักษาความลับ การวางตัวเป็น
กลางไม่เข้าข้างใคร การรู้จักบทบาทของตัวเอง การให้เกียรติผู้อื่น เป็นต้น   และมีการฝึก
ปฏิบัติแบบ role play (แสดงบทบาทสมมติ) โดยอาจารย์ผู้สอนจะคอยสังเกตในฐานะคน
นอก หากมีจุดใดที่ผิดสังเกตก็จะสอบถามและให้อภิปรายกัน ไม่มีการทดสอบประเมินผล
เน่ืองจากเป็นการอบรมแบบรวมหลายภาษา จัดอบรมทั้งสิ้น 10 ครั้ง 
   การอบรมหลักสูตรนี้ไม่เน้นศัพท์ทางการแพทย์และความรู้พื้นฐานทาง
การแพทย์เพราะทางโรงพยาบาลมีการอบรมให้บ้างแล้ว และล่ามหลายคนจบการศึกษา
สายพยาบาล ในการอบรมพบอุปสรรคและข้อจ ากัดบางประการ คือ แต่ละภาษาต้องมี
อย่างน้อย 3 คน จึงจะสามารถฝึกปฏิบัติได้ (เพราะต้องมีหนึ่งคนเป็นผู้สังเกตการณ์และ
วิจารณ์เวลาฝึกแปลแบบแสดงบทบาทสมมุติ) และล่ามไม่มีภาษากลางร่วมกัน (ล่ามบาง
คนไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ล่ามบางคนไม่เข้าใจภาษาไทย เป็นต้น) จึงใช้วิธีพูดอบรมทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยหรือให้นักศึกษามาช่วยเป็นล่ามให้ ล่ามผู้เข้าร่วมการฝึกจะได้
ใบรับประกาศณียบัตรรับรองว่าได้เข้ารับการอบรมเบื้องต้น 
  นอกจากนี้ทางศูนย์ฯเคยส ารวจความต้องการล่ามชุมชน (ล่ามใน
โรงพยาบาล) พบว่าล่ามชุมชนภาษาอาหรับและภาษาญ่ีปุ่นมีความต้องการมาก จึงได้
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย จนสามารถตั้งเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการล่ามเพื่อชุมชน (ญ่ีปุ่น-ไทย / อาหรับ-ไทย) และมีการเปิดรับสมัครแต่มีผู้สมัคร
เรียนไม่เพียงพอ อาจเพราะข้อจ ากัดเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมัคร ค่าเรียน อีกทั้งโรงพยาบาล
เอกชนที่มีบริการล่ามการแพทย์ของไทยก็มิได้ก าหนดว่าผู้ที่จะเข้าท างานต้องผ่านการเรียน
หรืออบรมมาก่อน จึงเป็นที่น่าเสียดายที่ยังไม่มีช่องทางที่จะพัฒนาบุคลากรล่ามการแพทย์
อย่างจริงจังในปัจจุบัน 

 4.3.3 แนวทางการฝึกอบรมล่ามการแพทย์ในโรงพยาบาล 
  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ทั้งล่ามและอาจารย์ผู้สอนล่ามให้ทัศนะเกี่ยวกับ
แนวทางการฝึกอบรมล่ามการแพทย์ในโรงพยาบาล ดังน้ี   
  1)  โรงพยาบาลควรจัดให้มีการอบรมความรู้แก่ล่ามการแพทย์อย่างเป็น
กิจจะลักษณะควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (on-the-job training) โดยไม่
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จ าเป็นต้องมีการสอบรับรองวิทยฐานะ แต่อาจเป็นการจัดสอบในลักษณะของการทดสอบ
ค าศัพท์ ทดสอบความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ หรือทดสอบการแปลล่ามโดยใช้วิธีบทบาท
สมมต ิเป็นต้น 
    2) ทางแผนกล่ามอาจขอความร่วมมือจากแพทย์ในการช่วยอบรมให้
ความรู้พื้นฐานและศัพท์ด้านการแพทย์หรือจัดท าต ารารวบรวมบทสนทนาที่เกิดขึ้นจริง
ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆแยกตามแผนกเพื่อล่ามที่เข้าใหม่จะ ได้
น าไปใช้ฝึกซ้อมก่อนปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลอาจมีการประสานขอความ
ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยให้ช่วยวางแผนหรือคิดหลักสูตรการฝึกอบรมล่ามการแพทย์
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานล่ามการแพทย์ สอดแทรก
หัวข้อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานล่ามการแพทย์ในโรงพยาบาลไว้ในการเรียนการสอน หรือมี
การส่งนักศึกษามาดูงานหรือฝึกงาน เป็นต้น 

  ผู้วิจัยได้ทดลองสร้างแนวทางการฝึกอบรมล่ามการแพทย์โรงพยาบาล
เอกชน โดยน าข้อมูลจากผลการศึกษาในหัวข้อต่างๆ ประเด็นใดบ้างที่มีแนวโน้มจะพัฒนา
หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นได้หากจัดฝึกอบรมล่ามการแพทย์  โดยเนื้อหาจะการฝึกอบรม 3 เรื่อง
คือ 1) ความรู้พื้นฐานการแพทย์ 2) ทักษะการล่าม 3) ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติจริงอื่นๆ  
  และเพื่อสร้างทัศนะคติที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องต่องานล่ามการแพทย์ 
ก่อนเข้าสู่การฝึกอบรมความรู้การแพทย์ จะมีการปลูกฝังให้ล่ามรู้จักภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนจรรยาบรรณและมารยาทของล่าม จิตวิทยาในการ
เข้าหาและดูแลผู้ป่วย และ ข้อควรตระหนักในการท างานบริการ 
  โปรแกรมการฝึกอบรมล่ามนี้จะใช้เวลาในการฝึก ช่วง 3 เดือนแรกของการ
ฝึกและทดลองงาน (probation) มุ่งเน้นส าหรับล่ามผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาหรือล่ามที่ยังมี
ประสบการณ์การท างานไม่มากนัก รวมถึงผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ ส าหรับ
ล่ามที่เพิ่งเข้ามาท างานใหม่ โดยอนุมานว่า ใน 1 สัปดาห์ ล่ามต้องท างาน 5 วัน รวม 3 
เดือน เป็น 60 วัน โดยการฝึกอบรมจะจัดในวันท่ีล่ามใหม่ต้องมาท างาน  และหลังการอบรม
แต่ละครั้งจะมีการทดสอบหลังการอบรมความรู้ทางการแพทย์ เช่น แปลค าศัพท์หรือ
บทความที่เกี่ยวข้องจากภาษาไทยเป็นญ่ีปุ่นและจากภาษาญ่ีปุ่นเป็นไทย จับคู่ค าศัพท์กับ
รูปภาพอวัยวะ การตอบค าถาม เป็นต้น 
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การฝึกเทคนิคการล่ามนั้นจะใช้วิธี 1.repeating (การฝึกพูดตาม) เพื่อให้คุ้นเคยกับ
การออกเสียงและส าเนียงที่ถูกต้องและได้ฝึกการฟังไปพร้อมกัน 2.quick response (การ
ฝึกคิดและแปลอย่างรวดเร็ว) เนื่องจากสถานการณ์ที่ต้องแปลส่วนมากเป็นการสนทนา
โต้ตอบกันระหว่างแพทย์และผู้ป่วย หากล่ามคิดหรือประมวลผลช้าจะท าให้การสนทนา
หยุดชะงัก 3.reproduction (การฝึกความจ า)  งานล่ามการแพทย์มักแปลเป็นประโยคต่อ
ประโยค จึงไม่ค่อยมีโอกาสจดบันทึก ดังนั้นจึงควรฝึกความจ าเพื่อให้แปลได้ไม่ตกหล่น  
และสุดท้ายที่ต้องการเน้นคือวิธี  4.role play  (การแสดงบทบาทสมมติ) จ าลองสถานการณ์
ในแผนกต่างๆ   ซึ่งในเดือนสุดท้ายจะเน้นฝึกแปลในสถานการณ์จริงเต็มวัน (on-the-job 
training) โดยฝึกแผนกละ 1 สัปดาห์โดยมีรุ่นพี่ผู้ฝึกตามไปสังเกตการณ์และประเมินผล 
โดยการสังเกตว่าล่ามแปลถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ 

 
5.  บทสรุป  

ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนของไทยหลายแห่งได้จัดให้บริการล่ามการแพทย์เพื่อ
ผู้ป่วยชาวต่างชาติ รวมถึงล่ามการแพทย์ภาษาญ่ีปุ่น เนื่องจากจ านวนชาวญ่ีปุ่นที่ท างาน
และพ านักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากสาเหตุทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ นโยบาย
ภาครัฐที่ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชีย รวมถึงข้อตกลงเขตการค้าเสรี
ไทย-ญ่ีปุ่น ท าให้คาดได้ว่าจ านวนผู้ป่วยชาวญ่ีปุ่นจะเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจทางการแพทย์ก็มี
แนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่ามการแพทย์จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการเป็น
ตัวกลางการสื่อสารระหว่างแพทย์ชาวไทยและผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น 

จากการเก็บข้อมูล ท าให้ทราบถึงคุณสมบัติที่พึงมีของผู้ที่จะท างานล่ามการแพทย์ 
ความยากและความท้าทายของงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานทั้งจากมุมมองของล่าม
และมุมมองของแพทย์รวมถึงความคาดหวังและความเชื่อใจที่แพทย์มีต่อล่าม ซึ่งมีหลาย
ประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ ปัญหาการแปลไม่ได้เนื่องจากไม่มีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ 
การที่ล่ามไม่ได้รับการฝึกฝนหรือการอบรมอย่างถูกต้องและเพียงพอ ฯลฯ เหล่านี้เป็นข้อ
ค้นพบที่ควรหาทางช่วยกันแก้ไขต่อไป  

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลหลักสูตรการแปลแบบล่ามที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีการ
อบรมเฉพาะส าหรับล่ามทางการแพทย์ เป็นเพียงหลักสูตรระยะสั้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
“เทคนิคการล่ามเบื้องต้น ส าหรับเจ้าหน้าที่ล่ามแปลโรงพยาบาล” “จรรยาบรรณ” “หลักการ
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แปล” และ “เทคนิคการแปล” อีกทั้งวิทยากรที่สอนก็มีข้อจ ากัดด้านความรู้ความเข้าใจด้าน
การแพทย์ แม้จะมีความพยายามในการพัฒนาหลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา
การล่ามเพื่อชุมชน (ญ่ีปุ่น-ไทย / อาหรับ-ไทย) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการล่ามใน
โรงพยาบาล ซึ่งผลส ารวจระบุว่ามีความต้องการล่ามชุมชนในภาษาอาหรับและภาษาญ่ีปุ่น
แต่ไม่สามารถเปิดสอนได้เน่ืองจากจ านวนผู้สมัครเรียนไม่เพียงพอ 
 นอกจากนี้ทัศนะของผู้คนในสังคมก็มีผลต่อการพัฒนาบุคลากร ล่ามทาง
การแพทย์ เช่นกัน  ในประเทศไทยอาชีพล่ามนั้นยังไม่ถูกมองว่าเป็นวิชาชีพ คนส่วนใหญ่
ทั่วไปเข้าใจว่าการเป็นล่ามไม่จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนหรือใช้ทักษะเฉพาะทาง เพียงแค่รู้
ภาษาก็สามารถเป็นล่ามได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด   แท้จริงแล้ว งานล่ามการแพทย์เป็น
งานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ป่วย เป็นงานที่มีความเสี่ยงหากเกิดความผิดพลาดจึงมีความ
จ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และโรงพยาบาลจะต้องร่วมมือกัน
ในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นพัฒนาศักยภาพของตน
ในทางวิชาชีพเพื่อสร้างบุคลาการล่ามทางการแพทย์และควรมีการสร้างหลักสูตรที่ประสาน
ความร่วมมือระหว่างรัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ
สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานเอกชน เช่น โรงพยาบาล การพัฒนาล่ามการแพทย์จึงจะมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
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