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คํานํา 
เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย ฉบับภาษาและ

วรรณคดีเลมนี้ เปนการรวมบทความของผูเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ ๖ จัดขึ้นที่อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวนทั้งสิ้น ๑๑ บทความ 
แบงเปน บทความทางดานภาษา จํานวน ๔ เรื่อง และดานวรรณคดี จํานวน ๗ เรื่อง นอกจากนี้
ยังไดรวบรวมเนื้อหาของผูดําเนินรายการ และผูเสวนาในหัวขอ “ไทย-ญี่ปุนในบริบทของสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน” ซึ่งชี้ใหเห็นประเด็นเกี่ยวกบับทบาทของมหาอํานาจในการแขงขันและ
สรางอิทธิพลอํานาจในภูมิภาคอาเซียน บทบาทของญี่ปุนและอาเซียนในการรับมือกับประเทศ
มหาอํานาจทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี รวมถึงผลกระทบตางๆ ตอบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย  

ในสวนของบทเสวนา บรรณาธิการไดถอดถอยคําของผูดําเนินรายงานและผูอภิปราย 
เรียบเรียงใหอยูในรูปของภาษาเขียนมากขึ้น  ในสวนบทความของผูนําเสนอ บรรณาธิการไดให
ขอเสนอแนะในการเพิ่มเติมหรือตัดทอนเนื้อหา การเขียนบทคัดยอ การเรียงลําดับ การแปล
ขอความ การเรียบเรียงขอความใหม การเขียนบรรณานุกรม การแกไขที่ผิด เชน  การสะกดคํา 
การเวนวรรคตอน การยอหนา เปนตน สําหรับการสะกดคําภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทยนั้น จะคง
ตามที่ผูเสนอบทความเขียนสงมา 

บทความทางดานภาษา เปนการศึกษากลยุทธการเรียนรูคําศัพท การวิเคราะห
ความหมายของคํากริยา การกลาวแสดงความเห็นโตแยง และปญหาการออกเสียงพยัญชนะ
ควบของผูเรียนชาวไทย สําหรับบทความทางดานวรรณคดี เปนการศึกษาวรรณกรรมตั้งแต
สมัยโบราณจนถึงปจจุบัน ศึกษาเจาะลึกถึงตัวละคร มีทั้งที่ศึกษาตัวละครหญิง ตัวละครชาย
หนุม ตัวละครผูสูงอายุ ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา และทัศนคติของนักเขียนวรรณกรรม  

จากบทความที่นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุนศึกษาครั้งที่ ๖ นี้ แสดง
ใหเห็นพัฒนาการในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นของการศึกษาดานภาษาและวรรณคดีญี่ปุน โดยเฉพาะ
การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ และการวิเคราะหการเรียนรูภาษาญี่ปุนและวรรณคดีญี่ปุนของ
ผูเรียนชาวไทย ซึ่งทั้งหมดนี้เปนผลสําเร็จจากความมุงม่ันในการผลิตผลงานวิชาการของ
นักวิชาการญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย การประชุมวิชาการเปนเวทีสําคัญที่เปดโอกาสใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดมุมมองและการรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
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ของสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมของภูมิภาคอาเซียนที่สงผลกระทบโดยตรงตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนชาวไทย   

สุดทายนี้ขอขอบคุณเจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุน 
ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรรมการสมาคมญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย และผูเขารวมทุกทาน ที่สนับสนุนใหการประชุม
วิชาการระดับชาติญี่ปุนศึกษาครั้งที่ ๖ สําเร็จลุลวงโดยดี จนเกิดผลงานที่มีคุณคาเลมนี้  
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อาจารยนิศากร  ทองนอก      กรรมการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความตีพมิพในเอกสารหลังการประชุม 
 
เลมสังคมศาสตรและการศึกษา 
 

สาขา ผูทรงคุณวุฒิ สถาบัน 
สังคมศาสตร ศาสตราจารย ดร.อรรถจักร  สตัยานุรักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
การศึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไมตร ี  

อินทรประสิทธิ ์
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
เลมภาษาและวรรณคดี 
 

สาขา ผูทรงคุณวุฒิ สถาบัน 
ภาษา รองศาสตราจารยผกาทิพย สกลุคร ู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วรรณคดี รองศาสตราจารยปราณี  จงสจุริตธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ 
 
เลมสังคมศาสตร 
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การประชุมวิชาการระดับชาติญ่ีปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 
“ไทย-ญ่ีปุนในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน” 
Thailand-Japan in the ASEAN Socio-Cultural Context 

วันท่ี 11 - 12 ตุลาคม 2555 
ณ อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
โดย  :  ศาสตราจารย ดร.ยศ สนัตสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ศาสตราจารย สุวิชัย  ขวัญแกว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกวรรณ  มะโนรมย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 ศาสตราจารย ดร. ชัยวัฒน  ค้าํชู  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูดําเนินรายการ) 
 
  ขอตอนรับเขาสูการเสวนาในหัวขอ “ไทย-ญี่ปุนในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของ
อาเซียน” เปนที่ทราบกันดีวาใน 2-3 ปขางหนา เรากําลังจะกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 
และหนึ่งในเสาหลักของการเปนประชาคมอาเซียนก็คือ เสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
ประชาคมอาเซียนนั้น ประกอบดวย  3 เสาหลัก คือ 1 เสาหลักดานการเมืองและความม่ันคง 
ซึ่งมีเปาหมายเพื่อสันติภาพในภูมิภาค เสาหลักที่ 2 คือ เสาหลักทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีเปาหมาย
เพื่อความม่ังคั่งของภูมิภาค และในเสาหลักที่ 3 ก็คือ เสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมี
เปาหมายเพื่อทําใหภูมิภาคอาเซียนที่จะเปนประชาคมนั้น มีความยั่งยืน และมีความเปน
ปกแผน ทั้งสามเสาหลักนี้ตางมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน แตที่พูดถึงกันนอยและไดรับ
ความสนใจนอยมากก็คือ เสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม โดยตามแผนแมบทของอาเซียน
ในป 2015 นี้ อาเซียนจะเนนเรื่องสําคัญอยู 5 เรื่อง ไดแก  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
สวัสดิการทางสังคม สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม และการสรางอัตลักษณทางอาเซียน  ญี่ปุนมี
บทบาทสําคัญในภูมิภาคอาเซยีนนับตั้งแตอาเซียนไดเริ่มกอตั้ง และในขณะเดียวกันอาเซียนก็
มีความสําคัญกับญี่ปุน จนมีนักการเมืองญี่ปุนบางทานเรียกภูมิภาคนี้วาเปนเสมือนเขต
เลือกตัง้ของญี่ปุน ซึ่งหมายความวาจะตองดูแลเอาใจใสเปนอยางดี เหมือนนักการเมืองที่ตอง
ดูแลฐานเสียงของตนเอง ดังนัน้ญี่ปุนจึงใหความสําคัญกับอาเซียนในลําดับตนๆ ในการดําเนิน
นโยบายตางประเทศ สําหรับเรื่องที่เราจะสนทนากันในวันนี้ เราไดรับความกรุณาจากวิทยากร
ทั้ง 3 ทาน ซึ่งเปนผูที่มีความสันทัดและมีประสบการณอยางดี ในเรื่องสังคมและวัฒนธรรม ที่
ไมใชเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน แตรวมถึงสังคมและวัฒนธรรมทั่วๆ ไป โดยที่มุมมองของ
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วิทยากรทั้ง 3 ทานนี้ คิดวาจะชวยใหเราไดรับความรูความเขาใจวามีความสําคัญอยางไร ไทย
กับญี่ปุนควรจะมีบทบาทอยางไรในมิติของสังคมวัฒนธรรม เม่ือเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งเรา
จะให ศาสตราจารย ดร.ยศ สันติสมบัติ ไดพูดถึงสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคของเราวา   
มีประเด็นใดที่เราควรทราบ แนวโนมเปนอยางไร และทั้งสองประเทศควรมีบทบาทที่จะสงเสริม
สนับสนุนดานพุทธธรรมในภูมิภาคอยางไร 
 
 ศาสตราจารย ดร.ยศ สันตสมบัติ   
 หัวขอที่ผมจะพูดนั้น ผมพยายามมองออกไปจากกรอบของไทยญี่ปุน และพูดถึง 
มายาคติซึ่งเราใชกันมากในชวงที่ผานมา เราพูดถึงศตวรรษหนาวาเปนศตวรรษของโลก
ตะวันออก ผมมีคําถามอยู 3 ขอ คือ 1 ศตวรรษที่ 21 คือศตวรรษแหงเอเชียจริงหรือไม  2 ถาใช 
อาเซียนจะไดอะไร และ 3 ญี่ปุนควรจะมีบทบาทอยางไรในอาเซียนเพื่อชวยขับเคลื่อน
กระบวนการเปนภูมิภาคของอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการรักษาสมดุลเชิง
หัวหนา ผมเองไมใชผูเชี่ยวชาญในดานญี่ปุนศึกษา หรือผูเชีย่วชาญในดานเอเชียตะวันออก แต
พอมีความรูเกี่ยวกับในแทบลุมแมน้ําโขง ประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว เขมร พมา จึงขอเสนอ
จากมุมมองที่อาเซียนมองไปที่ญี่ปุนเปนสวนใหญ   
 ในชวงที่ผานมามีทฤษฎีที่เรียกวา Assembled sealing ซึ่งมองวาโลกคืออนาธิปตย 
วุนวาย เปนแผนดินที่ไมมีองคอนาธิปตยจริงๆ เชน อเมริกาที่เคยเกือบจะไดเปนอนาธิปตย
จริงๆ แตก็ไดสูญเสียไป  เพื่อการแสดงความเขมแข็งบางครั้ง ไมใชการสรางศัตรู แตเปนการ
แสดงความเขมแข็งเพื่อสรางพันธมิตร และการสรางพันธมิตรก็นําไปสูการสรางความสมบูรณ
เชิงอํานาจ หากเราดูในบริบทของภูมิภาคอาเซียนเราจะเห็นไดวา ในชวงที่ผานมาแมวา
สหรัฐอเมริกาจะมีอํานาจสูงสุดทางเศรษฐกิจและการตลาดในโลก แตสหรัฐฯ ก็เริ่มขาด
ความชอบธรรม    สหรัฐฯ ปมเงินออกมาเดือนละหลายหม่ืนลานในการประคับประคอง
เศรษฐกิจของตนเองใหอยูรอด โดยไมคํานึงวาการปมเงินออกมามากมายนี้ไดสงผลกระทบ
อะไรตอการเงินและการคลังของโลก เพราะฉะนั้นบริบทที่เรากําลังเห็นวาสหรัฐฯ เริ่มสูญเสีย
ความชอบธรรม และสหรัฐฯ ไมไดสนใจอาเซียนเทาไรนัก อาเซียนเปรียบเสมือนลูกกําพรา    
ทําใหประเทศจีนฉกฉวยโอกาสเขามาสรางอิทธิพล 
 จีนกับสหรัฐฯ กําลังชวงชิงความไดเปรียบ เวทีการเมืองระดับภูมิภาค หรือภาษาของ 
IR เรียกวา การหา Strange position แตสหรัฐฯ กับจีนตางกัน คือ สหรัฐฯ อางประชาธิปไตย 
อางเสรีนิยมใหม หรือ reregulation (การควบคุม) ซึ่งทําใหเกิด financial practice (การปฏิบัติ
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ทางการเงิน) แตอํานาจนิยมเหมือนกัน ที่เปนนโยบายที่ไดผลในการสรางเศรษฐกิจไดอยาง
รวดเร็วในชวง 30 ปที่ผานมา หากมองในแงของภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องการที่อาเซียนจะตอง
เปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก ขอแตกตางระหวางจีนและสหรัฐฯ ก็คือ ความแตกตางระหวาง
สิ่งที่เราเรียกวา unipolar world คือ โลกที่มีขั้วเดียว คือการเปนลูกนองสหรัฐฯ กับการสรางโลก
ที่มีศูนยกลางของอํานาจหลายแหง นี่คือสิ่งที่จนีเสนอ 
 ความตองการของสหรัฐฯ ก็คือวา ทําอยางไรจะหยุดจีนได เศรษฐกิจของจีนไมยอม
หยุดรอนแรง ในขณะที่สหรัฐฯ กลับออนแอลงเรื่อย ๆ และในขณะเดียวกันหากเรามองใน
ภูมิภาค ญี่ปุนก็เปนคลายๆ กับตัวแทนของสหรัฐฯ ในการเปนตัวแทนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
 สัญญานี้ก็ยังคงมีผลอยูจนถึงทุกวันนี้ นอกเหนือนี้ คลายๆ กับที่อิสลามถูกสรางภาพ
ซัดดัม ฮุดเซน เปนผูกอการราย อิรักมีสภาวะเปนภัยคุกคามโลก ตองยึดประเทศนี้ เชนเดียวกัน
เกาหลีเหนือถูกมองวาเปนผูกอการรายเพราะมีหัวรบนิวเคลียร ซึ่งก็ไมมีใครพิสูจนไดวาเกาหลี
เหนือมีจรงิหรือไม ซึ่งขาวลาสุดก็ออกมาวา เกาหลีเหนือไดยิงอาวุธนี้ถึงสหรัฐฯ แลว 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งเกาหลีใต ซึ่งเคยทําสงครามกับเกาหลีเหนือมากอน การสรางภาพ
ของเกาหลีเหนือในฐานะที่เปนผูรุกราน หรือพรอมที่จะเปนผูสรางความไมสงบในภูมิภาคนี้ 
เปนอะไรที่เกาหลีใตใชมาโดยตลอดในนโยบายตางประเทศ ญี่ปุนมีความกลัวนอยกวา   
เกาหลีใตเล็กนอย แตจากความหว่ันไหวที่เห็นมีจรวดมาตั้งตามจุดตางๆ ทําใหเกิดภาพวา
จรวดจะมาตั้งที่ญี่ปุนเชนกัน 
 นี่คือความนากลัวของจีน และคือสิ่งที่ผมพยายามทําความเขาใจในงานวิจัยในเวลานี้ 
จีนกําลังไปทั่วทุกมุมโลกดวยระบบทุนนิยมที่เรียกวาเปนทุนนิยมพันธุผสม แตเม่ือพูดถึงจีนนั้น 
ไมไดหมายถึงเพียงแคจีนแผนดินใหญ ฮองกง หรือมาเกา แตจีนใชคําวา Greater China ซึ่ง
หมายถึงแผนดินจีน รวมไปถึงแผนดินซึ่งมีคนจีนอยูทั่วโลก ซึ่งก็คือชนชาติจีนในตอนนี้ เปน
ชุมชนจินตนาการใหม ซึ่งไมไดสรางเฉพาะดินแดน แตเปนการสรางชุมชนจินตนาการบนพื้นฐาน
ของเครือขายความสัมพันธของคนจีนในแผนดินใหญกับคนจีนโพนทะเล และคนจีนอพยพรุน
ใหมๆ จีนในแตละปมีคนอพยพออกนอกประเทศ 5-6 ลานคนตอป ทุกป อพยพออกไปแลวแตยัง
เปนคนจีนอยู ยังมีความสัมพันธกับบานเกิดเมืองนอน รวมทั้งยังไปสรางความสัมพันธกับจีนโพน
ทะเลซึ่งอยูทั่วโลก สิ่งที่เราเห็นในป ค.ศ.1988 ที่จีนเกิดเทียนอันเหมิน ทางตะวันตกเลิกลงทุน
บอยคอรดจีน เราจะเห็นไดวาทุนของจีนโพนทะเลไหลเขาไป เพื่อทดแทน แลวทําใหเกิดสิ่งที่      
ลีเกินยู พูดวา เปนบราเดอรวูสออฟไชนิสพีเพิล ซึ่งเปนวิธีคิดที่จีนสิงคโปรก็ยอมรับ เพราะฉะนั้น 
ความเปนชาตินิยมของจีน มีลักษณะที่ไปทั่วโลก และอัตลักษณของจีนกลายเปนสิ่งที่ถูกสรางให
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ดูเหมือนวามีลักษณะสากล ซึ่งไมใชจีนในไทยจีนในอินโดฯ จีนในมาเลยฯ เปนจีนคนละแบบกัน 
แตในขณะเดียวกันจีนก็พยายามสรางใหดูเหมือนกับวา มันคือกลุมคนเดียวกัน อันนี้คือลักษณะ
ความเปนชาตินิยม ซึ่งจีนเริ่มกาวหนาไปกวาเกาหลีและญี่ปุน  
 หากกลับมาดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การที่จีนโตเร็วในทางเศรษฐกิจ โตเร็วในแง
นโยบายชาตินยิม ความเขมแขง็ของเครือขายของการคา การลงทุนทําใหจีนเริ่มพูดถึงนโยบาย
หลักของการเขาสูการเปนคูแขงสําคัญของอเมริกา U.S.-China co-management คือ
เปาหมายหลักของนโยบายตางประเทศของจีน การเขาไปอยูในสถานะที่สหภาพโซเวียตอยู 
กอนที่สหภาพโซเวียตจะลม จีนตองการไปถึงจุดนั้น ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็ปดกั้น          
ทุกวิถีทางที่จะไมใหจีนเขาไปอยูในจุดนั้น สิ่งที่สหรัฐฯ พบวาจะสามารถปดกั้นจีนได ก็คือ 
เอเชียตะวันออก จึงเกิดสภาพการทะเลาะเบาะแวง เรื่องดินแดน เกาะตางๆ ซึ่งเราเห็นวาไม
นาจะทะเลาะกันเลย เพราะเปนเกาะเล็กๆ เรียกชื่อกันคนละชื่อ น้ํามันก็ยังไมเจอแตคิดวามี 
มันทําใหเกิดขอพิพาทระหวางจีน ญี่ปุน เกาหลี รวมถึงประเทศเล็กๆ เชน ไตหวัน เวียดนาม 
ฟลิปปนส ก็กระโดดเขาไปในวัฏจักรความขัดแยงนี้ดวย แตการทะเลาะเบาะแวงนี้ มันทําให
สหรัฐฯ ไดอยูในสถานะที่สามารถชวงชิงความไดเปรียบกลับคืนมาบาง ในอุสาคเนย และมี
แนวโนมที่จะกลับคืนเขาสูอํานาจและอิทธิพลในภูมิภาคนี้ไดอีกครั้ง เพราะฉะนั้น ประเด็นที่ผม
คิดวาเปนประเด็นที่นาสนใจ คือ ศตวรรษที่เปนของเอเชียตะวันออกอาจจะยังคงเปนไปไดยาก
ในอนาคตอันใกล  อาจจะเปนความฝนของคนเอเชียวา เอเชียแปซิฟกจะกลับมาเปนผูนําของ
โลก เพราะวาหากดูนโยบายของสหรัฐในชวงที่ผานมา จะเห็นไดวา สหรัฐมีนโยบายที่ชัดเจนที่
จะกลับมา ซึ่งสิ่งนี้จะสงผลกระทบอยางยิ่งตอความทะเยอทะยานของอาเซียนในการสราง
สมดุลเชิงอํานาจในภูมิภาค ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาค ี
 ประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนในชวงเวลานี้ เชน พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา 
พยายามใชโอกาสที่สหรัฐพยายามที่จะเขามาเพื่อตอรองกับจีนเชน ลาวปฏิเสธการสรางทาง
รถไฟจากโรงน้ําชามาสูหนองคาย เพื่อตอรองกับจีน พมาระงับการสรางเขื่อน เวียดนาม      
เริม่ตอรองกับจีนในเรื่องการคาชายแดน การลงทุนของจีน และโครงการใหญที่จีนจะไปลงทุน 
ในสภาวะแบบนี้ ไทยทําอะไรหากเทียบกับประเทศตางๆ ในอาเซียน ประเทศไทยไมไดทําอะไร
เลย นอกจากปลอยใหกาลเวลาเปนเครื่องชี้ชะตากรรมของตัวเอง ไทยไมมีนโยบายเลยวา      
ในอีกสามปขางหนาจะทําอะไรบาง จะออกกฎหมายอะไร จะตองเตรียมตัว ทําอะไรบาง       
ในงานวิจัยตางๆ เนนนโยบายกันมากมาย แตกลับไมมีประโยชนอะไร เพราะวาประเทศไทยมี
นโยบายเอาไวสําหรับการเลือกตั้ง เม่ือเลือกตั้งไดแลว ก็ไมสนใจนโยบายอีก ไมมีประเทศใด  
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ในโลกที่ไดรางวัล ที่นี่เปนแหงแรกแหงเดียวในโลกที่คนใชรถใชถนน ไดรางวัล ที่อ่ืนมีแตเก็บ
ภาษีเพิ่ม สําหรับคนใชรถ เพื่อเอาไปสรางรถโดยสาร รถไฟ สยามประเทศแหงเดียวในโลกที่คืน
ภาษีให ชนชั้นกลาง และคนรวยซึ่งจะไปหาใครที่ไหนมาสวมชื่อก็ได เพื่อไปขอภาษีคืน 
เพราะฉะนั้นวิบากกรรมนี้ก็ทําใหถนนหนทาง รถติดกันเพิ่มขึ้น 
 แลวญี่ปุนอยูตรงไหน บทบาทของญี่ปุนจะเปนอยางไร ผมคิดวาญี่ปุนกําลังอยูใน
ทางเลือกที่ยังไมไดตัดสินใจ การที่ยังไมไดตัดสินใจนี้ ก็อาจจะสะทอนความชาญฉลาดทาง
นโยบายก็ได ไมไดหมายความวาการตัดสินใจหมายถึงความออนแอไดเสมอไป   และผมคิดวา
ญี่ปุนมีอยู 2 ทางเลือกคือ ทางเลือกแรกคือการใหสหรัฐเปนพระเอกตอไป  ใหสหรัฐยังคงยืนอยู
ขางหลังญี่ปุน และก็ทําตามที่ภารกิจที่เสนอคือ เพิ่มงบประมาณ เพิ่มการลงทุนดานความ
ปลอดภัย ซึ่งสิ่งนี้จะทําใหความบาดหมางในภูมิภาคยังคงดําเนินตอไป ซึ่งถาหากเชื่อตามหลัก
ทฤษฎีที่ผมไดกลาวไปในตอนตน ก็อาจจะทําใหเกิดการแบงพันธมิตรและการตอรองไดอีก
ระดบัหนึ่ง อีกทางเลือกหนึ่ง คือการเขามาสกัดจีนในภูมิภาคอาเซียน ดวยการเพิ่มบทบาททาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาอาเซียนเพื่อใหอาเซียนสามารถสรางสภาวะความสมดุลเชิงอํานาจใน
ภูมิภาคได คงจะตองฝากตอใหผูเชี่ยวชาญดานญี่ปุนศึกษา พิจารณากันตอไป แนวโนมของ
ญี่ปุนวาจะไปทางไหนนั้น  
 
 ศาสตราจารยสุวิชัย  ขวัญแกว   
 เวลาพูดถึงอาเซียน เราจะตองคิดวามีนัยอะไรบาง ทั้งเรื่องการเมือง การฉกชิงความ
ไดเปรียบ ซึ่งก็เปนภาษาของอํานาจ เราปฏิเสธไมไดวาเราอยูในโลกที่มีการแขงขันและการมอง
กัน แตเรื่องการแขงขันชิงการไดเปรียบ ซึ่งลาสุดมีนิสิตกลาวไววาอาการฮิสทีเรีย ระหวางญี่ปุน
และจีนนั้น ฟองถึงปญหาที่นาสมเพศเวทนาของทั้งสองประเทศนั้นและของโลก คือไมใชเพียง
แคบาคลั่งเทานั้น หรือบาคลั่ง รักชาติจนควบคุมตัวเองไมได อาการฮิสทีเรียนี้มันทําใหเราตอง
พินิจพิจารณากับโจทยเรื่องประเทศที่เราควบคุมตนเองไมไดตรงชายแดนก็ดี มีการเผามลพิษ 
และเรื่องอ่ืนๆ อีกมากมายเหลานี้ชวนใหเห็นวา ทามกลางพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปคือ
อาจจะเปนเอนกภิวัฒน ซึ่งผมมีความสงสัยวาบูรพาภิวัฒนนี้ จะคิดในโจทยสวยหรู โจทย    
เล็งผลเลศิ โจทยชวนใหเราเพอเจอ สิ่งเหลานี้จะชวยใหเราเห็นตัวเองวาควรจะตองตั้งสติ อยา
อยูในความประมาท 
 ผมวาโจทยระหวางไทยญี่ปุนศึกษา จึงมีมากกวาการจะถกกันวาจะสอนภาษา
อยางไร หรือจะสอนวาการเมืองญี่ปุนวันนี้เปนอยางไร พูดเชนนี้เพื่อบอกวา ผมเองรูสึกถึงเวลา 
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ที่เราจะหันมาดูแลภัยพิบัติจากธรรมชาติ ยิ่งทําใหเราคนพบวาความสัมพันธกับโลกนี้มัน
ซับซอนมาก เชน สินามิ ที่เกิดที่ญี่ปุน ที่ทําใหเกิดปรากฎการณภัยพิบัติที่เกิดกับตึกสามชั้น 
ระเบิดโรงงานนิวเคลียร และปญหาที่ติดตามมาอีกหลายเรื่องที่ญี่ปุน  
 สิ่งที่เราถกเถียงกันเรื่องญี่ปุน ไทย อาเซียน ที่มีการแขงขันเพื่อไปสูสังคมเศรษฐกิจ ผม
วายังไมหนักหนาเทากับความเสี่ยงตอภัยพิบัติที่กําลังกอตัวในหลายลักษณะที่เราไมพรอมจะ
รับมือ ญี่ปุนศึกษาจะชวยใหเราเพิ่มความไมประมาทและชวยใหเรามีสติมากขึ้นรูวาเรากําลัง
อยูในโลกนิเวศวิทยา ขอจํากัดที่เราไมคอยบันยะบันยังกับสภาพแวดลอม ขอจํากัดทาง
การเมือง การเมืองก็เลนในการเมือง ประชานิยมเฉพาะหนา ซึ่งไมเอาโจทยความเสี่ยงระยะ
ยาวของสังคมมาชวยกันคิด คงไมตองยกตัวอยางเรื่องการจํานําขาว หรือเรื่องการแกปญหา
อะไรยังไงตอไป ดานนี้ก็ไมใชวาประเทศไทยผูกขาด ประเทศญี่ปุนก็มีสิทธิ์ไดเหมือนกัน และ
เขาก็ทําอยูแลว อเมริกาก็เชนกัน เพราะฉะนั้นโจทยที่ผมพูดถึงอยูวาโจทยที่ว่ิงแขงกันทาง
เศรษฐกิจที่จะไปสูยุคเอเชียคงเปนการแขงขันทางเศรษฐกิจที่นาสนใจ ไมปฏิเสธวามีการ
แขงขันจริงๆ แตในขณะเดียวกันโจทยของความเสี่ยงอันตราย หากเราเพงโจทยไปแตเศรษฐกิจ 
ความจริงหัวขอในวันนี้คือหัวขอที่เราตั้งหลักที่วาสังคมและวัฒนธรรม แตเสาหลักนี้ก็มี        
เสาประกอบ คือ เสาเรื่องของโลกาภิวัตนในปจจุบัน  
 ญี่ปุนกับไทยและโลกที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ในดานหนึ่งมีปญหาที่ผมไดกลาวไป
ตอนแรก แตวันนี้เรามาถกกันเรื่องที่ตองมีการแลกเปลี่ยนความทุกขความสุข แบงกันมากขึ้น
หรือไมในโลกปจจุบัน ผมเห็นดวยกับอาจารยยศ ในแงที่วาโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงอํานาจ มีการเปลี่ยนแปลงในระดับขั้วอํานาจ และเอเชียก็ดูเหมือนจะปรากฏตัวโดดเดน 
ไมไดพูดถึงอินเดียหรือประเทศใหญๆ ที่มีบทบาทและกระบวนการในการตัดสินใจนโยบาย
ระดับโลก เชน บราซิลหรือแอฟริกาใตไมไดหมายความวาการมองแบบเหมานี้แสดงวา
ประชาชนในประเทศจีนมีความสุข ประเทศอินเดียสบายมากแลว อเมริกาดวย ตรงกันขามกับ
ประเทศเราที่มีปญหาภายในอยางมหาศาล เพราะฉะนั้นผมคิดวาเราจะตองเปลี่ยน เราจะตอง
ตระหนักกับโลกใหมครั้งนี้ใหได ปวยการที่จะมาเถียงวาเอเชียจะแทนที่ยุโรปหรืออเมริกา
หรือไม เพราะในแงมันก็เติบโตจริงๆ คนที่อยูชายแดนจะรูดีวา ที่ดินของอาเซียนราคาสูงขึ้น
มากเพียงไร เชน ในแถบเชียงราย หรือแถวอุดร แตสิ่งที่ควรตระหนักเกี่ยวกับโลกาภิวัตนทาง
เศรษฐกิจ คือ การมุงไปสูตลาดเดียวของอาเซียนนั้น ไมไดนํามาซึ่งผลดานเดียว ถาเราไมเขาใจ
โอกาสหรือความเสี่ยงที่ติดตามมา ก็จะกลายเปนเพียงปญหา ความไมเปนธรรมและความ
เหลื่อมล้ําต่ําสูงมากขึ้น เพราะฉะนั้นโจทยในวันนี้คือในความหมายที่วา ความเสี่ยงของโลกที่
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เปลี่ยนแปลงไปนี้ สวนหนึ่งอยูในวิธีการคิดของเรา วิธีการมองของเราดวย ถาเรามองมิติทาง
สังคมวัฒนธรรมแคใหเปนมิติ เปนสวนประกอบในเรื่องการขยายตัวของตลาด เปนตลาดเดียว 
แทนที่จะเขาใจในความหมายของมิติสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเปนความหมายกวาง เปนสายสัมพันธ
ในเรื่องการยึดเหนี่ยวความสัมพันธในระดับกวางในยามที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
ขณะนี้ เราก็จะสูญเสียเนือ้หาความหมาย เนื้อหาสาระของภูมิภาคนี้ไป คงไมตองยกตัวอยางถึง
ความสัมพันธขามแดนระหวางแมน้ําโขง คงไมตองปรารภไปถึงความสัมพันธทางภาคใต 
ความสัมพันธทางชายแดน คนไทย คนเชื้อสายประเทศไทยในมลายูตอนตน กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทําใหเราตองเรียนรูรวมกันระหวางไทยกับญี่ปุน และโจทยรวมกันในเรื่องอาเซียน 
เพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ไดหรือไม  
 การศึกษาเรื่องญี่ปุนศึกษาทําใหเรากลับมาสนใจในสังคมตนเองมากขึ้นอยางไรบาง 
ญี่ปุนศึกษาในตอนหลังผมแทบจะไมไดทํา ผมมีความรูสึกวาญี่ปุนมีความทุกขยากมาก ตั้งแต
แรงงานขามชาติ ตอนที่ผมไปสอนหนังสืออยูที่นั่น หนังสือพิมพลงวามีผูชายคนหนึ่งกระโดดให
รถไฟที่ว่ิงๆอยูชนตาย เขามีบันทึกสวนตัว เขียนจดหมายถึงแม บอกที่อยู ขอโทษแมที่ไมไดบวช
ใหแม ความทุกขที่เขาเจอมันทุกขเกินกวาจะบอกใหใครทราบได นั่งที่ทองเรือไป แลวไปโผลที่
ญี่ปุน ไปหางานทํา มีคนหลายคนที่ไปทํางานที่ญี่ปุนแลวไมประสบความสําเร็จ จากจุดนี้ทําให
เราตระหนักในหลายเรื่องวา คนไทยที่อยูในญี่ปุน สมัยที่ผมไปสอนหนังสือตอนนั้น พ.ศ.2540 
ขาวนั้นไดลงชัดเจน เพราะวาไมใชแคไมไดเปนคนญี่ปุน จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการรักษา พอผมได
กลับมายังประเทศไทยในป พ.ศ. 2547 ประเทศไทยก็มีเรื่องแรงงานพมา แรงงานขามชาติ คือ
ไมใชคนไทยรักษาไมได เพราะไมมีเงินจาย ตอนแรกเขาใจวา เปนเพราะวาญี่ปุนใจแคบ แตก็มี
คนในญี่ปุนหลายๆ คนพยายามรักษามาก ทั้งๆ ที่ระเบียบไมอนุญาตจนกระทั่งกลายเปนกลุม
หมอ กลุมพยาบาลที่รักษาคนขามชาติ ประเทศไทยก็มีหมอ โรงพยาบาลชายแดนในแตละ
ภาค เชน ตาม อ.อุมผาง อ.ปางมะคา จ.ตาก จ.แมฮองสอน  เปนตน ตอมาก็กลายเปนชมรม
แพทยชายแดนซึ่งมีหนี้มหาศาล เพราะวาเขาเหลานี้ตองใชเงินทองในการรักษามาก  ประชากร
ก็เยอะ ทีผ่มพูดนี้เปนตัวอยางรูปธรรมของกรณีที่ผมศึกษา ที่คิดวาเราควรที่จะสนใจเรื่องความ
ทุกขยากที่เกิดในประเทศเราทามกลางความเรงรัดไปสูยุคศตวรรษใหมของอาเซียนที่เรากําลัง
จะเดินไปอีก 2 ป  
 หากจะมองเรื่องไทยญี่ปุน อาจารยชัยวัฒน ชวนใหเราคิดถึงบริบทของไทยและญี่ปุน 
จริงๆ แลวไทยและญี่ปุนนั้นอยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน ยุคปจจุบัน  
ก็มักจะพูดถึงโลกาภิวัตน ยุคเม่ือ 10-30 ป แตจริงๆ แลวยุคที่มีกอนโลกาภิวัตนก็คือยุคที่มีการ
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ติดตอคาขายสัมพันธกัน ไมวาจะเปนกระแสพุทธศาสนาขามทวีป ขามแดน หรือการคาขาย
ขามในระยะไกล เสนทางสายไหน ที่พูดก็เพื่อจะพยายามแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ดินแดนที่เรียกวาสยามหรือไทยตอนนี้ กับญี่ปุนนั้น ถามองในบริบทที่ยาวมากขึ้น อาจารยยศ 
ก็ชวนใหมามองวาจีนก็มี ซึ่งก็จะเห็นวาบริบทแถบนี้มันมีความสัมพันธที่ยาวนาน และก็นาจะมี
การแสดงใหเห็นความซับซอนที่มากขึ้นมากวาเพียงชวงที่เรามองวามีหลายประเทศที่ตั้งขึ้นมา
เปนประเทศประมาณ 40 ปที่แลว แลวก็กลับมาเปนประเด็นเรื่องดินแดน ในจุดเหมือนจุดตาง 
แนนอนวาจุดตางของญี่ปุนและไทยที่เราจะพูดกันก็คือ จุดตางในเรื่องอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีที่ตางกัน แตทุกวันนี้เราก็ตระหนักกันมากขึ้นวา ปจจุบันนี้เราอยูในโลกเดียวกันที่
จํากัดหรือสัมพันธกันดานนิเวศ มีนิคมอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย ที่มาบตาพุด ปฏิเสธไมไดวา
เราไดเรียนรูจากการกอตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ญี่ปุน และก็ปฏิเสธไมไดเชนเดียวกันวา ความ
เปนจริงจากความลมเหลวในชวงประมาณ 10 ปแรกของแผนนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ซึ่งไมมีเงินลงทุน เปนไปได เพราะวามีการลงทุนขนานใหญจากประเทศญี่ปุนในประเทศไทยนี้
โดยเฉพาะ และก็ปฏิเสธไดยากเหมือนกันวา การเคลื่อนยายโรงงานที่เราตั้งในภาคตะวันออก
นั้น หลายสวนก็เปนการยายโรงงานมาจากประเทศที่มีระเบียบ กฎ กติกา ระเบียบมากขึ้น เชน 
ไตหวัน พูดอีกนัยหนึ่งก็คือวา ประโยชนหรือชองวางจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีที่ผานนี้ ทําใหมีพลวัตของการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมในประเทศไทย และมีการได
ประโยชนเสรีระหวางประเทศที่มีประสบการณที่มีสิ่งแวดลอม จุดรวมระหวางประเทศหรือ
ระหวางทั้งสองสังคมก็คือวา ปจจุบันเราอยูในยุคโลกาภิวัตนขามแดน ผมจงใจจะใชคําวา  
ขามแดน เพื่อจะชี้ใหเห็นวา เราคิดเรื่องการเมืองระหวางประเทศมากเกินไป วิชาการเมือง
ระหวางประเทศคับแคบเกินไปกวาที่จะเขาใจโลกปจจุบัน สังคมวิทยาตองปรับตัวใหมใหเขา
กับปจจุบันดวยวา ความสัมพันธขามแดนปจจุบัน จะมองเพียงระดับเมืองหลวงตอเมืองหลวง
ไมไดอีกแลว ตองมองตรงชายแดนดวย ตองมองมิติอ่ืนนอกจากความสัมพันธการเมืองและ
อํานาจ ตองมองความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่กําลังแขงขันอยูดวย ซึ่งก็คือความสัมพันธ
ระหวางคน ความสัมพันธที่ทําใหรูจักอิคคิวซัง ความสัมพันธที่ทําใหรูจักโดเรมอน ผมวาหลาย
คนในหองนี้คงจะจํากันไดบางวา อาหารไทยในประเทศนี้ไมไดเปนที่นิยม แตไมนานก็ได
กลายเปนความตองการอาหารไทยในญี่ปุนหรืออาหารญี่ปุนในไทยที่ตอนนี้ผมคิดวามี
วัฒนธรรมขามแดนหลายอยางที่เปนพลวัตที่นาสนใจ นาตื่นเตน 
 ผมมีลูกศิษยญี่ปุนคนหนึ่ง ทําวิจัยเรื่องกบเคโระ ที่ญี่ปุนเรียกวาเคโระ แตคนไทย
เรียกวากบเคโระนั้นเปนปรากฏการณของวัฒนธรรมขามแดนหลายอยาง กระแสปจจุบัน     
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เราจะพูดถึงกระแสทางดานนโยบายหลายอยางที่เกิดขึ้น การที่รัฐบาลทองถิ่นปราบปรามใน
เรื่องนโยบายตอคนตางชาติ แรงงานขามชาติ รัฐบาลทองถิ่นตองอยู ตองดูแลกับสถานการณที่
มีคนมีแรงงานซึ่งญี่ปุนไมมี ตองอาศัยแรงงานขามชาติหลายชาติ ทําใหรัฐบาลทองถิ่นจะตอง
ยืดหยุนกับการปฏิบัติตอคน ซึ่งไมไดขึ้นชื่อวาเปนคนญี่ปุน การปฏิรูประบบสุขภาพที่เกิดขึ้นใน
ญี่ปุนเริ่มมาจากทองถิ่นมากกวาจากรัฐบาลกลาง ปรากฏการณนี้ก็เกิดขึ้นเชนเดียวกัน คือ 
ปรากฏการณที ่สปสช. ในประเทศไทย คือ สํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ ไมอาจปฏิเสธถึง
ความรับผิดชอบของหมอตอคนไขที่ไมใชคนไทย กลาวคือไมใชคนไทยไมรักษา แตปจจุบันก็
พูดกันไปอีกวา คนไทยไมไดทบทวนความลาสมัยของกลไกทั้งระบบของการบริหารราชการ
แผนดินวา ไมสอดคลองเลยกับสถานการณที่ประเทศไทยตองบริหารจัดการกับกระแส
การเมืองและวัฒนธรรม บางกระทรวงกาวหนา บางกระทรวงลาหลัง สํานักงานบางสํานักงาน 
เชน สํานักงานความม่ันคงแหงชาติ จะถือวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องของคนขามชาติ เปนเรื่องของ
ความม่ันคงแหงชาติ เพราะฉะนั้น จะไปยอมไมได ก็เปนขอถกเถียง ซึ่งแสดงถึงสิ่งที่นาสนใจ
ศึกษาเหมือนกัน ประเด็นเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นที่ญี่ปุน เปนขอถกเถียงกันระหวางกระทรวงทาง
กฎหมายกับกระทรวงมหาดไทยในญี่ปุน แตสิ่งที่นาสังเกตก็คือ มันมีกระแสซอนของ
ปฏิสัมพันธที่ผมพูดไปเม่ือสักครูคือ มีเรื่องไทยในญี่ปุนหรือญี่ปุนในไทย ซึ่งผมสังเกตดูมีเรื่อง
คนเฒาคนแก คือความซับซอนของความสัมพันธที่มีหลายระดับ ไมใชสัมพันธเฉพาะเมือง
หลวงกับเมืองหลวง อยูเมืองหลวงอาจจะบอดสีไปเลยก็ได วาไมรูอะไรเกี่ยวกับเชียงราย เกิด
อะไรขึ้นที่ภูเก็ต ถาอยูภูเก็ตกับเชียงราย อาจจะเห็นความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานได
สลับซับซอนมากกวา ไมเห็นจะตองไปสงเสริมเรียนภาษาอังกฤษ เพราะจะคบกับประเทศอาเซียน
ดวยกัน หากเราตระหนักวาเรามีทุนทางวัฒนธรรมรวมกัน คือ ภาษา พูดขามแดนกันได เราก็จะ
ตระหนักไมไปดูถูกทุนทางวัฒนธรรมที่เรามี นาจะเชื่อมโยงกับอนาคตไดดีกวานี ้ 
 นโยบายที่เราเนนใหเราสื่อสารภาษาอังกฤษกับคนลาว คนเขมร แสดงถึงความ
บกพรอง ความไมสมประกอบของการทบทวนสถานะของประเทศไทยในการเขาสูอาเซียน การ
พูดถึงเสาหรือมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเพียงแคเปนสวนประกอบ เปนหางเครื่องใหกับ
เศรษฐกิจตลาดเดียว ผมคิดวาควรที่ชวนใหทบทวนถึงพื้นฐาน ถึงเวลาหรือยังที่มิติทางสังคม
และวัฒนธรรมทีจ่ะชวยใหเราพิจารณาโจทยรวมกันระหวางประเทศในแถบนี้ไดมากขึ้น เราจะ
ใหไทยและญี่ปุนไดมีสวนรวมในการทํางานในภูมิภาคนี้ไดมากขึ้นดังเชนที่เรามีกิจกรรมหลาย
อยางตอเนื่องกันมา ปจจุบันเราพูดถึง 3 เสาอาเซียนก็ตองพูดถึง เสาการเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม แตวา การลงทุนในดานเศรษฐกิจการคานี้เปนการลงทุนขนาดใหญและก็กระทรวง
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ดานเศรษฐกิจการคาเหลานี้ ถือวาเปนสวนหนึ่งของดานนโยบาย เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต
อยางมีอัตราเพิ่มขึ้น การขยายตัวดานเศรษฐกิจการเงินนี้ ทําใหลาวตองมีตลาดสตอก ในป
หนาจะออกกฎหมายตลาดหุน ชาไมได เพราะความเรงความเร็วทางเศรษฐกิจนี้ แตที่นาสังเกต
ก็คือความลาชาทางดานการกํากับสังคม ความลาชาของการกํากับกติกา ที่จะดูวาผลกระทบ
ตอมิติเปนอยางไร คือ เรงเศรษฐกิจ ตองสรางประชาคมตลาดเดียว ซึ่งเปนสถานการณใน
ปจจุบัน ผมนึกไมออกวาเราจะทําไดอยางไร หากเราไมเนนการเรียนรูขามแดนระหวางไทยกับ
ญี่ปุน ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน กระแสเศรษฐกิจเรงรัดไมไดมาเฉพาะที่การตลาด 
อยางเชนที่อเมริกาสงออก กระแสจีนก็เปนตัวเรงสําคัญมาก เพราะเศรษฐกิจที่เรงรัดขนาดนี ้
 การถกกันเรื่องรถไฟฟาความเร็วสูง คนลาวดูเหมือนก็ดีใจที่รัฐบาลเราขอหยุดคิด
พิจารณาเรื่องนี้ ผูนําทางลาว นายกฯ และผูนําของจีนไดเซ็นเรื่องการพัฒนาในลุมน้ําโขง 
ประเทศลาวปจจุบันมีความเขมแข็งและเผชิญหนากับอํานาจไดมาก เพราะฉะนั้นเราตองถาม
อีกครั้งวา มิติหรือบริบททางวัฒนธรรมของเรา วัฒนธรรมหรือสังคมและมนุษยที่เราพูดถึงนี้ จะ
มีสวนรวมอยางไรในการชวยใหเรามีสติมากขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมใหม สังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วแบบมีขออางที่จะไมใสใจกับมิติของสังคม ไมสนใจในมิติที่มี
ผลกระทบทางวัฒนธรรม ความเร็วกลายเปนความดีในตนเอง  

โจทยใหญคือคุณคาในตนเอง ไมใชเปนแคการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ไมใชแค     
เสาไหน เสาสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง การที่เราจะไปขางหนา สูการเปนอาเซียน คุณคา
อะไรที่จะชวยใหประชาคมอาเซียนดําเนินไปขางหนาดวยความรูสึกที่รมเย็น คุณคาทาง
เศรษฐกิจหรือเม็ดเงินอยางเดียวจะชวยไดบางสวนเทานั้น เราจึงตองการการตื่นรู ตองการการ
จัดสมดุลในชีวิตใหมในทุกระดับที่เปนไปได ปจจุบันหลายทานที่ไปญี่ปุนคงจะเห็นวา การ
จัดการปญหาดานพลังงานในญี่ปุนเปนตัวอยางใหเห็นวา ญี่ปุนเองประสบความยากลําบาก
มากเม่ือระบบสังคมกลายเปนระบบพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร รัฐบาลประกาศวา ภายในป 
2030 จะยกเลิกโรงงาน ก็ไมมีใครแนใจวารัฐบาลจะทําได แตถาไมสัญญาก็กลัววาจะไมได
คะแนนเสียง สวนที่สัญญาก็ไมรูวาจะทําไดหรือเปลา ความกระอักกระอวนทางวัฒนธรรม 
ความกระอักกระอวนทางการเมือง ความไมลงตัวของความคิดเห็นในสังคมนี้ สะทอนถึงความ
หว่ันไหวอยางมากมายในสังคมชีวิตจริง สังคมไทยก็ไมใชวาเราไมหว่ันไหว เราก็เผชิญกับโจทย
ของการขยายตัว โจทยของการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ อยาง เพียงแตวาเรามักจะพูดถึงการ
ชวนเขาสูประชาคมอาเซียน พูดเรื่องหลักเศรษฐกิจอํานาจ จนเราไมไดสังเกตเรื่องการขยายตัว
ของความแตกแยกบางอยางในสังคมของเรา เราประสบกับความขัดแยงหลายลักษณะ ที่มีคน
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แผนดินเดียวกันแตเหมือนอยูกันคนละโลก ประเทศเดียวกันแตเหมือนอยูคนละสังคม อยู
ประเทศเดียวกันแตตางชาติพันธุ ก็ไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เราเองก็เผชิญอยูในสภาวะ
โลกที่ไมสมดุล เพราะฉะนั้นเราตองสนใจวา ญี่ปุนศึกษานี้จะเปนชองทางใหม การศึกษาใหม
ในเรื่องการคิดชองทางในอนาคตไดอยางไร เราจําเปนตองยอมรับวา การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่
เกิดขึ้น และเราไมอาจจะหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นได แตการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันนี้มี
ความไมแนนอน ความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในปจจุบันมีความเสี่ยงแฝงอยูดวย ความเสี่ยงที่จะ
ชวนใหเราบอกวาไมมีเวลาจะพูดในดานความคิดดานอ่ืน ใหพูดเรื่องเศรษฐกิจหรืออํานาจไว
กอน ผมจึงขอสรุปวา สังคมมนุษยของคนไทย ของญี่ปุน ของตัวเราเอง คือเราเปนมนุษย
ดวยกันหรือไม เราเปนคนดวยกันหรือไม ที่ผมพูดอยางนี้เพราะเผชิญกับโจทยที่วา ฮิสทีเรีย
ระหวางประเทศ มันเกิดขึ้นงายเหลือเกิน ฮิสทีเรียก็คือ กลุมที่คิดแตกตางกันก็เกิดขึ้นไดงาย
เหลือเกิน เปนภาวะที่ไมมีใครสอนใครไดแลว ปรากฏการณเชนนี้ชวนใหพิจารณาวา ทามกลาง
ไทยกับญี่ปุนกับทามกลางที่ไทยกําลังจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียน มีการสํานึกอิสระจาก
เศรษฐกิจเขามาหรือไม คือเปนการสํานึกอิสระของประชาชน การจัดการเรื่องการเรียนรู การ
รับมือภัยพิบัติเปนนิทรรศการที่เอ็มโพเรียม  ไมไดทําใหเรากลายเปนผูนําในโลกาภิวัตนที่มียุค
เศรษฐกิจแหงเอเชียแตทําใหเราเห็นในดานที่คนมักจะมองขามก็คือ เราอยูในโลกที่มีอากาศ
เปลี่ยนแปลงอยางคาดไมถึง เราอยูในโลกเศรษฐกิจที่ไปเร็วแตอยูทามกลางความไมแนนอน
ทางนิเวศวิทยาอยางมากมาย 

ถึงเวลาแลวที่เราจะตองตั้งคําถามจากการจัดนิทรรศการที่เอ็มโพเรียม ในเอกสารขาว
ที่ญี่ปุนแจก ก็นาจะสะทอนใหเห็นวา ถึงเราจะอยูตางประเทศอยูตางถิ่น เราก็อยูรวมสมัย
เดียวกันที่มีความสุข การทูตที่ปลอยใหรัฐบาลเปนผูดําเนินการ แตจริงๆ การทูตตองให
กระทรวงการตางประเทศเปนผูดูแลสําคัญ ปรับบางหรือไมปรับบางก็วากันไป แตการทูตที่เปน
สวนหนึ่งในสังคมในทองถิ่น เชน หมอมทองดี การทูตที่นําโดยคนธรรมดา เปนการสะทอนใน
สังคมของคนที่มีความซับซอน การแตงงานไทยญี่ปุน คนไทยในญี่ปุนตางมีเรื่องมากมาย ซึ่งใน
ตรงนี้ก็อยากจะชวนใหเห็นบทบาทของญี่ปุน ใหญี่ปุนศึกษาเปนสะพานไปสูการเรียนรูกันมาก
ขึ้น เชน กรณีของมิยามาตะ ก็เชนเดียวกัน 
 สุดทายนี้ขอสรุปไววา ถาจะไปสูศตวรรษแหงเอเชีย ซึ่งมีความไรสมดุลอยางมากใน
โลกปจจุบัน เราจะตองสนใจมากขึ้นถึงกลไกของงานที่อยูในสิ่งที่เราทํา ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งที่
ชวยใหเราปรับสมดุลของความรูความเขาใจขามแดนขามวัฒนธรรมมากขึ้น 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกวรรณ  มะโนรมย   
  ขออนุญาตพูดจากมุมมองของคนที่อยูชายแดน คนที่อยูชายขอบ เพราะจังหวัดอุบล
อยูที่ภาคอีสาน ถามองจากกรุงเทพฯ อีสานก็คือพื้นที่ชายขอบ ถามองจากญี่ปุน อีสานก็เปน
ภูมิภาคเล็กๆ อันหนึ่ง แตถามองในฐานะที่เปนภูมิภาคแมโขงเปนศูนยกลาง กรุงเทพฯ ก็เปน
พื้นที่ชายขอบของอีสาน มองหลายมุม ประเด็นที่จะพูดมีสองประเด็น คือ ประเด็นทีห่นึ่ง ทําไม
จะตองมาพูดเรื่องนีต้องสารภาพวาไมเคยศึกษาญี่ปุน แตพอจะรูเรื่องญี่ปุนบางผานเพื่อน ผาน
โครงการอะไรบางอยางที่ญี่ปุนเขาไปสนับสนุนในภูมิภาคแมโขงและภูมิภาคอีสาน รูจักญี่ปุน
ตอนที่เปนเด็กในหนังเรื่องคูกรรม คูกรรมทําใหเราเห็นวาญี่ปุนมีบทบาทสูงมากในบานเรา 
ประเด็นที่สองคือ คนอีสานรูจักญี่ปุนผานเมียญี่ปุน เมียชาวญี่ปุน บังเอิญขางบานมีบานหลัง
ใหญอยู ปรากฏวาเปนภรรยาชาวญี่ปุน เขาบอกวาสามีชาวญี่ปุนเปนคนนารัก แตวาเราเปนได
แคแมบาน  
 ชื่นชมคนญี่ปุนและอยากใหคนญี่ปุนไปเที่ยว แตพอถาม ททท. วาทําไมไมโปรโมทให
คนญี่ปุนไปเที่ยวภาคอีสาน ททท.บอกวาโปรโมทยากมาก เพราะวาภาคอีสานแลง และ
สถานที่ก็ไกลในแตละจุด คนญี่ปุนไมชอบความแลงและอาหารเผ็ด สิ่งนี้คือขอมูลที่ไดรับจาก
ฝาย ททท. แตที่จะพูดในวันนี้คือ ญี่ปุนเกี่ยวของอะไรกับคนในภูมิภาคอีสาน คนอีสานหรือ
สังคมในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยเฉพาะประเทศลาวที่มีวัฒนธรรมใกลเคียงกบัไทย เปนสังคม
ที่มีความหลากหลายของกลุมคนมาก คนญี่ปุนไดเขาไปแทรกซึม ในฐานะที่เปนสามีชาวญี่ปุน 
ชางชาวญี่ปุน และก็มีโรงงานของชาวญี่ปุน โรงงานโตโยตา โรงงานรถญี่ปุนก็เต็มไปหมดใน
ภาคอีสาน อีสานเปนสังคมที่มีความหลากหลาย และเปดรับวัฒนธรรมของญี่ปุนคอนขางมาก
อาหารญี่ปุนขายดีมากที่ภัตตาคารฟูจิที่อุบลฯ ตอมามีอาหารยาโยอิ ถึงขนาดที่ ซูชิก็วางขาย
ขางถนนชิ้นละ 3 บาท เด็กนักเรียนเลิกเรียนมากินซูชิ 3 ชิ้น 10 บาท สิ่งเหลานี้คือสิ่งที่แทรกซึม
เขาไปในชีวิตประจําวันของคนในภาคอีสาน ไมใชแคคนกรุงเทพฯ ที่เหอวัฒนธรรมญี่ปุน      
คนอีสานก็เชนเดียวกัน ในเรื่องหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกือบทุกแหงในภาคอีสานมีหลักสูตร
ภาษาญี่ปุน และมีการจัดงานวันญี่ปุน แมกระทั่งโรงเรียนระดับมัธยมก็เปดสอนภาษาญี่ปุนคู
กับภาษาจีน มีแขงขันกันในเรื่องของภาษา วันนีเ้ปนวันจีน วันถัดมาเปนวันญี่ปุน มีการชิงพื้นที่
ทางวัฒนธรรมกันในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยก็ประกวดวันระดับมหาวิทยาลัย
ก็เชนกัน นักเรียนก็จะมาเรียนภาษาญี่ปุนที่มหาวิทยาลัย 
  อีกประเด็นคือความหลากหลายของวัฒนธรรมและการยอมรับวัฒนธรรมของญี่ปุนใน
พื้นที่ของภาคอีสาน ในพื้นที่ของคนที่อยูในภูมิภาค ประเด็นที่หนึ่ง สวนในประเด็นที่สอง      
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ภาคอีสาน  ภาคอีสานคือภาคที่มีประชาสังคมที่เขมแข็งมาก เชน สมัชชาคนจน ซึ่งมีความ
เกี่ยวของกับญี่ปุน เพราะวาสมัชชาคนจนตามเรื่องเขื่อนปากมูล ซึ่งเปนเขื่อนหนึ่งที่ญี่ปุน
สนับสนุนผานธนาคารโลก การศึกษาของแมโขงวอจ ซึ่งเปน NGO ที่สําคัญของญี่ปุน ไดศึกษา
วาญี่ปุนสนับสนุนธนาคารโลก เพื่อที่จะใหงบประมาณสนับสนุนในการสรางเขื่อนในภาคอีสาน
อยางนอย 2 เขื่อน คือ เขื่อนปากมูลและเขื่อนไฟฟาพลงังานสูบกลับ ที่ลําตะคลอง โคราช ซึ่งนี้
คือประเด็นที่วา ภาคประชาสังคมของคนในภูมิภาคติดตามบทบาทของรัฐบาลญี่ปุน รวมกับ 
NGO ที่ญี่ปุนในการติดตามกํากับและดูแลวาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความชวยเหลือจากคน
ญี่ปุนที่มีตอภูมิภาค คืออะไร ซึ่งจะมีผลพวงตามมา 
 ประเด็นที่สองคือ คนในภูมิภาคไมไดเปนฝายรับ แตเปนคนที่มีภาวะ ที่พรอมที่จะ
รวมมือกับคนในชาติเดียวกันกับผูใหทุน ตรวจสอบ กํากับ ดูแล เสนอแนวทางที่เหมาะสมตอ
การจัดการกับทรัพยากร หรือแนวทางการพัฒนาโครงสรางขนาดใหญของประเทศ  
 ประเด็นที่สาม แรงงานของคนอีสานที่มาอยูในโรงงานญี่ปุนทีน่้ําทวมปที่แลว ปรากฏ
วาชวงที่น้ําทวมกรุงเทพฯ อยุธยา ปทุมธานี แรงงานอีสานกลับบาน เพราะในโรงงานเหลานั้นมี
แตคนอีสานเขามาทํางานทั้งนั้น ผลกระทบจากมหันตภัยที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปนี้ ทําให
ญี่ปุนไดรับภาวะความเสียหายมาก ในอีกแงหนึ่ง แรงงานก็ไดประโยชนจากการเขามาขอความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนผานการคาเสรี สิ่งเหลานี้คือความคาบเกี่ยวกันระหวางคนอีสานกับ
คนญี่ปุน เคยคุยกับแรงงานคนไทยที่ทํางานอยูที่บริษัทญี่ปุน ถามวา เปรียบเทียบไดหรือไมวา
ระหวางทํางานกับบริษัทญี่ปุน เกาหลี และจีน ตางกันอยางไร เขาบอกวาทํางานกับชาวญี่ปุน
สบายใจกวา และมีโอกาสกาวหนา ไดไปญี่ปุน แตกับบริษัทจีน เกาหลีนั้นคอนขางขี้เหนียว แต
ปจจุบันสามีฝรั่งกลับแซงหนาสามีญี่ปุน จึงเกิดขอสงสัยวาทําไมสามีญี่ปุนจึงตกอันดับในภาค
อีสาน สาวอีสานบอกวา ชาวญี่ปุนใหใสอะไรที่มิดชิดเกนิไป เรียบรอย แตสามีฝรั่งใหใสอะไรก็
ได ใหเสรีภาพ จึงเลือกที่จะทําอะไรที่เสรีภาพ  
 ทั้งสามประเด็นนี้ เรามองอีสานอยางไร ประเด็นที่ 1  สังคมของภาคอีสานเปนสังคม
พหุนิยม คือมีความหลากหลายในการตอนรับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน โดยไมไดรูสึกวามัน
เปนสิ่งแปลกแยก มันเปนสิ่งที่ใกลเคียงกันและเปนสิ่งที่ซึมซับเขาไปในชีวิตประจําวัน เชน เรื่อง
อาหาร หลักสูตรการเรียน ประเด็นที่สอง เรื่องภาคประชาสังคมของภาคอีสานมีความเขมแข็ง 
มีการตรวจสอบจากโครงการทางญี่ปุน เชน เขื่อนปากมูล เขื่อนลําตะคลอง ประเด็นที่สาม 
เรื่องแรงงาน ซึ่งนี้คือสาเหตุวาทําไมจึงตองคุยหัวขอนี้ในประเด็นที่หนึ่ง  
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 หัวขอที่สอง สําคัญวา แลวมุมของญี่ปุนที่อยู ในภาคอีสานและลาว ญี่ปุนให
ความสําคัญกับกับการเชื่อมตอระหวางพื้นที่ชายแดนกับพื้นที่สวนกลาง รัฐบาลญี่ปุนพยายาม
เชื่อมภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเขาดวยกัน เชื่อมอีสานเขากับลาวโดยการสนับสนุนสะพานมิตรภาพ
แหงที่สอง ซึ่งญี่ปุนเรียกวามุกดาหารสวรรณาเขต ซึ่งเสร็จไปแลว หลังจากที่มีสะพานแหงนี้
เกิดขึ้น การคา การลงทุน เฟองฟูมาก ทั้งฝงไทยและฝงลาว โดยเฉพาะฝงลาวจะมีสวรรคเวกัส 
ซึ่งเปนคาสิโนที่ใหญและหรหูรามากที่ตั้งอยูตรงกันขามกับเมืองมุกดาหาร คือ ลูกคาสวนใหญ 
90 % ก็คือคนไทย เลนการพนันที่สวรรคเวกัส และมีโปรโมชั่นทุกอยาง ทุกประเภท ก็คือกินฟรี 
อยูฟรี ไปฟรี สิ่งที่ตามมาก็คือการคา การเคลื่อนยายของคน คือสิ่งเหลานี้รัฐบาลญี่ปุน
พยายามสรางใหพื้นที่ทางอีสานกับพื้นที่ลาว ซึ่งเปนภูมิภาคไปมาหาสูกันลําบากในเชิง
กายภาพ ในเชิงการคานี้ อุปสรรคลดลงอยางเห็นไดชัด สะพานหรือความชวยเหลือของรัฐบาล
ญี่ปุนกลายเปนทําใหพื้นที่ที่เปนชายขอบสวรรณาเขตเปนพื้นที่ชายขอบของรัฐบาลลาว พื้นที่
อีสานก็เปนพื้นที่ชายขอบของประเทศไทย กลายเปนวา บทบาทของรัฐบาลญี่ปุนทําใหพื้นที่
ชายขอบกลายเปนพื้นที่ศูนยกลางของการคา การลงทุน พื้นที่ชายแดนเปนพื้นที่ที่ มี
ความหมายทางการคาและการลงทุนผานความชวยเหลือของรัฐบาลญี่ปุน เชน การสราง
สะพานหรือการสรางเขื่อนไฟฟาพลังงานจากน้ํา ในประเทศลาวหรือในประเทศไทย นี่คือสิ่งที่
เห็นในประเด็นที่หนึ่งที่วาญี่ปุนมีความสําคัญอยางไรในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายขอบของ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
 ประเด็นที่สอง เม่ือประมาณสองปเจเปนฟาวนเดชั่นไดทานศาสตราจารยคุกุมะ เอจิ 
จากมหาวิทยาลัยเคโอ มาที่ ม.อุบลฯ สิ่งหนึ่งที่ทานพูด และทําใหเรานึกตามก็คือวา ทานบอก
วา รัฐบาลญี่ปุนออกแบบการพัฒนาประเทศ โดยการทําอยางไรจะใหพื้นที่ชายขอบ ที่อยู
ในทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุน คือ ฟูกิชิมา ที่เกิดสินามิไปเม่ือปที่แลวนั้น 
รัฐบาลญี่ปุนก็ไดหาเสียงในพื้นที่ตรงนั้นดวย คือทําอยางไรใหพื้นที่ชายแดนชายขอบตรงนั้น 
ไดรับการพัฒนา ก็โดยการไปสรางโรงงานตางๆ ใหมากขึ้น ในพื้นที่ชายขอบ ในพื้นที่ที่ลาหลัง
ของประเทศ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมทะเล โรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน
ขนาดใหญขนาดยอม หรือโรงงานไฟฟานิวเคลียรก็ไปตั้ง ณ จุดนั้น สึนามิทําใหญี่ปุนเกิดการ
ตั้งคําถามกับสังคมตนเองวา ความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่ซุกซอนอยูใตตมนี้ เผยออกมาอยาง
ชัดเจน การเกิดสึนามิในตรงนั้น ทําใหเกิดการเหลื่อมล้ําทางสังคมของญี่ปุนสูงมาก สําหรับคน
ที่อยูบริเวณนั้น เชน แรงงานผูหญิงที่ไมสามารถยืนอยูได ในพื้นที่ตรงนั้น พื้นที่อาหาร พื้นที่ทาง
การเกษตรก็หายไปหมด การออกแบบการพัฒนาประเทศเหลานี้ รัฐบาลญี่ปุนเหมือนกับ     
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พกพานมาดวย มีอิทธิพลในการนํามาใชพัฒนากับประเทศอ่ืนๆ เชน การพัฒนาในภูมิภาค  
ลุมน้ําโขง การพัฒนาในประเทศไทย สังเกตวา การพัฒนาของประเทศญี่ปุนโดยการสราง
โครงสรางพื้นฐานนี้ มักจะไปลงพื้นที่ที่อยูริมทะเลและชายขอบของประเทศ เชน เขื่อนปากมูล 
เขื่อนลําตะคลอง ในภาคอีสาน โรงไฟฟาถานหินที่ประจวบคีรีขันธ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุนก็ใหความ
สนับสนุนผานเงินกูธนาคารโลก คือการออกแบบการพัฒนาของญี่ปุน อยูที่ญี่ปุน ถูกนํามาใช
ในการพัฒนาประเทศอ่ืนในระบบเดียวกัน ในระบบที่คลายกันในภาคอีสาน อาจารยคุกุมะตั้ง
คําถามวา การออกแบบการพัฒนาประเทศ โดยการตั้งโรงงานในพื้นที่ชายขอบ และอัด
อุตสาหกรรมขนาดใหญลงไปในพืน้ที่ลาหลังนั้นเปนคําตอบที่ถูกตองหรือเปลา แลวคนในพื้นที่
เขาอยูอยางไร คนตัวเล็กตัวนอยอยูกันอยางไร ถาภาคประชาสังคมไมเขมแข็ง หรือไมสามารถ
ตรวจสอบกํากับระบบการตรวจสอบพัฒนาที่ถูกตลาดกํากับไดแลว เราจะอยูรวมกันอยางไมมี
ความสุข  ถารัฐบาลญี่ปุนไมปรับตัว ตอนนี้มีขาวดีจากมอนิเตอรของแมโขงวอจ ซึ่งเปน NGO 
ที่มาสอดสองดูแลวา โครงการที่รัฐบาลตัวเองที่ใหประเทศอ่ืนๆ นั้น สงผลกระทบใหประเทศ
อ่ืนๆ ยังไง ลาสุดออกมาวารัฐบาลญี่ปุนปรับตัว ในการคิดถึงคํานึงถึงปญหาที่เกิดจากการ
พัฒนาที่ตกกระทบถึงประเทศอ่ืน เชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพลังงานไฟฟา ผลกระทบทาง
สังคม ผลกระทบทางวัฒนธรรม ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ตอนนี้รัฐบาลญี่ปุน ไดปรับตัว 
สรางแนวทางที่เขมแข็งขึ้น ในการกําหนดใหทุนขนาดใหญกับประเทศเหลานี้ ในการพัฒนา
เขื่อนขนาดใหญในลาว รัฐบาลญี่ปุนตองปรับตัว ตองฟงเสียงประชาชนในภูมิภาคที่ตนเองเขา
ไปมีสวนในการพฒันา สรางออกแบบ เปลี่ยน ปรับภูมิทัศน ของการพัฒนา ซึ่งเงื่อนไขของการ
ปรับตัวนี้ ถือวาเปนเงื่อนไขที่สามารถใชอยูรวมกันได การเปนอาเซียนในอนาคต การพัฒนาใด
ก็ตามที่เกิดผลกระทบดังที่เห็นนี้ คนตัวเล็กตัวนอยแทบจะไมมีที่ยืน สิ่งเหลานี้ภาคประชาสังคม
ของญี่ปุนจะตองชวยกัน ตรวจสอบและกํากับ ไมใหปลอยใหกลไกของตลาดมีบทบาทเสียจน
ควบคุมไมได เราตองอาศัยความรวมมือกับ โดเดอร ตองอาศัยความรวมมือจากรัฐบาล เพราะ
ภาคประชาสังคมไมมีแรงพอ  
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สารบัญ 
       หนา 

การศึกษาภาพชายหนุมในผลงานเรื่อง “โนะวาค”ิ ( 『野分』)      1 
ของนัทสึเมะ โซเซคิ (夏目漱石) 
 ปยะนุช วิริเยนะวัตร  

การจบเรื่องของเรื่องเลาในวรรณกรรมชุดทซทุซุมิชูนะงนโมะโนะงะตะร ิ   17 
: เรื่องฮะนะซะกรุะโอะรุชูโจ 
  วิมลวรรณ สุนทรญาณกิจ  

ตัวละครผูสูงอายุในนวนิยายเรือ่ง ฮิโซะยะกะนะ เค็ฌโฌ ของโอะงะวะ โยโกะ  35 
ปุญญดา ดาศรี                         

ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาในวรรณกรรม เรื่อง “โคจิมบุทซุโนะฟูฟ”ุ   51 
ธมกร ศรีกิจกุล  

ทัศนคติของผูประพนัธตอตัวละครหญิงในบทละครโน     69 
ปฏิยุทธ  ธันวานนท    

การศึกษากลยุทธการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย   82 
ศุภลักษณ กฤษณานนท     

ปญหาการออกเสียงพยัญชนะควบ (Yo-on) ของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย              97 
ธัญญารัตน สงวนศรี  
 

การกลาวแสดงความเห็นโตแยงในภาษาญี่ปุนโดยผูเรียนชาวไทย                   115 
ภรณีย พินันโสตติกุล 

 
การศึกษาภาพไทยในวรรณกรรมเรื่อง "โอโกะกุเฮะโนะมิช-ิยะมะดะ นะงะมะซะ"               134 

ทนพร  ตรีรัตนสกุลชัย 
 

การตอสูของนักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กชาวญี่ปุนระหวางสงคราม                          147 
ภัทรอร พิพัฒนกุล               
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สารบัญ (ตอ) 
       หนา 

การวิเคราะหความหมายของคํากริยาและสํานวนเกี่ยวกับ《การฟง》              166 
เปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาญี่ปุน 
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การศึกษาภาพชายหนุมในผลงานเร่ือง “โนะวาคิ” ( 『野分』)  
ของนัทสึเมะ โซเซคิ (夏目漱石) 

The study of young men characters in The Autumn Wind by NatsumeSoseki 
ปยะนุช วิริเยนะวัตร  1 

 
1.บทคัดยอ 

นัทสึเมะ โซเซคิ ( 夏目漱石 ) (1867-1916) นักเขียนที่มีชื่อเสียงในสมัยเมจิ ผลงาน
ของเขาไดรับการอานอยางแพรหลายรวมทั้งไดรับความสนใจจากนักวิจัยทางดานวรรณคดี
เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน เรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาศึกษามากที่สุดคือเรื่อง “โคะโคะโระ” (『心』) 

(1914 ) ผลงานเรื่องนี้ถูกจัดรวมอยูในกลุมผลงานชวงหลังสามเลม ( 後期三部作 )ของโซเซคิ 
พรอมกับเรื่อง “ฮิกังซึงิมาเดะ”(『彼岸過迄』 ) (1912)และเรื่อง “โคจิน”  ( 『行人』 ) (1912-
1913 ) เนื่องจากมีลักษณะรวมกันหลายประการ เชนเนื้อเรื่องสวนใหญกลาวถึงตัวละครชาย
สองคน ตัวละครหลักมีลักษณะจมอยูในความทุกข นอกจากนี้เนื้อเรื่องครึ่งหลังของทั้งสาม
เรื่องใชรูปแบบการสารภาพของตัวละครหลัก จากสาเหตุขางตนจึงเปนที่มาของลักษณะเดน
ของผลงานชวงหลังของโซเซคิ แตทวาเม่ือลองศึกษาผลงานชวงแรกของโซเซคิแลว พบวามี
ผลงานอีกเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะคลายคลึงกับวรรณกรรมทั้งสามเรื่องขางตน นั่นคือเรื่อง “โนะ
วาคิ”      (『野分』)  (1907) โดยเฉพาะในแงโครงสรางเนื้อเรื่องที่กลาวถึงตัวละครชายที่
แตกตางกันสองคน บรรยายภาพถึงความทุกขใจของตัวละคร ซึ่งมักไมคอยพบในผลงาน
ชวงแรกของโซเซคิ ที่มักจะมีเนื้อหาขบขันปนเสียดสีมากกวา เหลานี้จึงเปนที่มาของการนํา
ผลงานเรื่องนี้ขึ้นมาศึกษาอีกครั้ง เพื่อนําเสนอการอานผลงานของโซเซคิในมุมมองใหม โดย
งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาภาพชายหนุมสองคนในเรื่องไดแกทาคายานางิ ชูสะคุ ( 高柳周作 ) 
และนาคาโนะ คิอิจิ ( 中野輝一 ) คนหาวาเหตุใดผูเขียนจึงสรางตัวละครชายหนุมทั้งสองใหมี
ลักษณะตรงขามกัน ภาพชายหนุมลักษณะเชนนี้มีผลตอแกนเรื่องทั้งหมดอยางไร รวมทั้งคนหา
วาผลงานเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงอยางไรกับผลงานชวงหลังทัง้สามเรื่องของโซเซคิ  

 
1  อาจารยประจําภาควิชาภาษาญี่ปุน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร( งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจาก   

Japan Foundation ป พ.ศ.2555 ) 
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2.บทนํา 
นัทสึเมะ โซเซคิ  มีชื่อเสียงปรากฏในวงการวรรณกรรมจากผลงานเรื่อง “I am a 

cat” ( 『吾輩は猫である』) ( 1905 ) ที่ตีพิมพลงในวารสารโฮโตโตงิสึ (「ホトトギス」) เรื่องนี้
สะทอนใหเห็นอารมณขัน ปนแนวเสียดสีสภาพสังคมกับกลุมปญญาชนในสมัยนั้น ดังจะเห็น
ไดจากบทสนทนาของอาจารยคุชะมิ (苦沙弥

く し ゃ み

) กับบรรดาลูกศิษยของเขา หรือความขบขันของ
พฤติกรรมมนุษยที่มองจากสายตาของแมวที่เปนตัวดําเนินเรื่อง ลักษณะแนวการเขียนเชิง
เสียดสีปนขบขันยังพบไดอีกในเรื่อง “โบทจัง” ( 『坊っちゃん』) (1906) ที่กลาวถึงชายหนุม
จากโตเกียวเดินทางไปเปนครูที่เกาะชิโกกุ เขาไดทําในสิ่งที่แตกตางไปจากชาวบานในเมืองที่
เขาไปทํางาน จนถูกนักเรียนที่ตนเองสอนหยอกลอและเห็นเขาเปนตัวตลกอยูบอยครั้ง 
นอกจากงานเขียนประเภทนี้แลวเรายังพบแนวการเขียนประเภทแฟนตาซีในผลงานชวงแรก
ดวยเชนกัน  เชนผลงานรวมเรื่องสั้น “โยเคียะชู” (『漾虚集』) ( 1906 ) ซึ่งเรื่องสั้นบางเรื่องอิง
มาจากประสบการณจริงของตัวผูเขียนครั้งศึกษาอยูที่ลอนดอน หรือเรื่องสั้นบางเรื่องซึ่ง
บรรยายถึงสิ่งลี้ลับ เปนตน เม่ือมองภาพรวมผลงานชวงแรกของโซเซคิแลวพบวาเรื่อง “โนะ
วาคิ” (『野分』) (1907) จะมีแนวเรื่องที่แตกตางไปจากเรื่องอ่ืนในชวงเดียวกัน อุจิดะ มิจิโอะ 
กลาววา “เรื่อง “โนะวาคิ” มีความสําคัญในฐานะเปนกรณีตัวอยางศึกษาในแงพล็อตเรื่องของ
นิยายขนาดยาวชวงตอมาของโซเซคิ” (内田道雄 1969: 530 ) จากคํากลาวขางตนอุจิดะ
เล็งเห็นวาพล็อตเรื่องของ “โนะวาค”ิ มีสวนเชื่อมโยงกับผลงานชวงหลังของโซเซคิ แตปรากฏวา
เม่ือศึกษางานวิจัยเกีย่วกับผลงานเรื่องนี้แลวพบวา ยังมีผูใหความสนใจนอยมาก นอกจากนี้ยัง
มีผูวิจารณวาเรื่อง “โนะวาค”ิ ถือเปนผลงานที่ลมเหลวของโซเซค2ิ อีกดวย 
  เนื้อเรื่อง “โนะวาคิ”กลาวถึงตัวละครหลักๆ 3 คนไดแก ชิรัย โดยะ (白井道也) 
นักวิชาการดานวรรณคดี (文学者) เขาเคยเปนครสูอนโรงเรียนมัธยมตนตางจังหวัดอยูหลาย
แหง แตมีปญหาอยูบอยครั้งสดุทายจึงลาออกและกลับมาอยูกับภรรยาที่โตเกียว  โดยะมีฐานะ
ไมคอยดี ทาคายานางิ ชูสะคุ (高柳周作) ชายหนุม ที่มุงม่ันอยากจะเปนนักเขียน เคยเปนลูก
ศิษยของโดยะ และเคยรวมมือกับเพื่อนสมัยอยูชั้นมัธยมกลั่นแกลงโดยะจนโดยะตองลาออก  

 

2  ตัวอยางเชน  玉井敬之、「『野分』成立の側面」、日本文学、・11 หรือ ทาคาฮาชิ ฮิเดฮาร ุ (高橋秀晴、「『野分』 

    再考―その二面性をめぐって―」、国語研究、1993・2 ) กลาววาเรื่อง “โนะวาค”ิ มีโครงเรื่องที่ไมสมบูรณเม่ือ  
   เทียบกับเรื่อง “โบทจัง” ( 『坊っちゃん』) (1906) หรอืเรื่อง “คุสะมาคุระ” ( 『草枕』) (1906 ) ที่ตีพิมพ 
   ในเวลาใกลเคียงกันเปนตน 
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เขามีฐานะไมดีเชนกันและสุขภาพรางกายไมแข็งแรง  นาคาโนะ คิอิจิ ( 中野輝一) เพื่อนของ
ทาคายานางเิปนตัวละครชายหนุมที่มีลักษณะตรงกันขามกับชูสะคุในหลายๆดาน ไมวาจะเปน
ฐานะทางการเงิน มองโลกในแงดีมากกวา เรื่องเริ่มขึ้นเม่ือชูสะคุ ไดมาพบกับโดยะอีกครั้งที่
โตเกียว จากการแนะนําของนาคาโนะ จากการที่ชูสะคุไดอานบทความและไดฟงปาฐกถาของ
โดยะ ทําใหเกิดความเลื่อมใสในตัวโดยะแมวาโดยะจะดูเปนผูมีความรู นานับถือแตเขาก็มี
ปญหาทางดานการเงินจนมีปากเสียงกับภรรยาอยูบอยครั้งทายที่สุดโดยะไดรับเงินชวยเหลือ
จากทาคายานางิ ซึ่งเงินจํานวนนี้ทาคายานางิไดรับมาจากนาคาโนะ เพื่อเปนคาเดินทางไปพัก
ฟนรางกายและเขียนผลงาน 
    นักวิจารณสวนใหญจะมุงศึกษาประเด็นเนื้อหาของคําสอนที่สอดแทรกอยูในบทความ
และปาฐกถาของโดยะ เนื่องจากมีเนื้อหาตรงกับจดหมายที่โซเซคิเขียนลงวันที่ 16 เดือน
ตุลาคม ป1906ถึงเพื่อนชื่อทาคาฮามะ เคียะชิ (高浜虚子) (1874-1959) กลาววา “อยากจะ
เขียนนิยายหรือบทความที่แสดงความคิดเห็นเรื่อง “แถลงการณถึงชายหนุมในปจจุบัน”(「現代

青年に告ぐ」)”3 ซึ่งชื่อหัวขอนี้ตรงกับชื่อหัวขอปาฐกถาของโดยะในเนื้อเรื่องบทที่11ดวย 
นอกจากนี้แนวความคิดที่วิพากษวิจารณเรื่องอํานาจเงินตราและยศฐาบรรดาศักดิ์ของโดยะก็
เหมือนกับแนวความคิดวิพากษวิจารณที่ปรากฏในบันทึกสวนตัวของโซเซคิชวงป19064เองดวย
เชนกัน 

เหลานี้จึงเปนที่มาของขอสรปุวาตัวละครโดยะเปนภาพสะทอนของตัวผูเขียนโซเซค5ิ

เอง ที่ใหความสนใจตอกลุมชายหนุมในสมัยนั้น สวนเนื้อหาของบทความหรือปาฐกถาของ 

 

 

 

 

 

 
3   เนื้อความภาษาญีปุ่นมีใจความดังตอไปนี้ 「近々「現代青年に告ぐ」と云ふ文章をかくか又は其 

   主意を小説にしたい」 
4   เชนเรื่องที่โดยะวิจารณเรื่องความขัดแยงระหวางเงินตรากับการศึกษาในบทที่ 11 ดังขอความที่วา「一般の 

   世人は労力と金の関係に就て大なる誤謬を有してゐる。彼等は相応の学問をすれば相応の金がと   

   れる見込のあるものだと思ふ。そんな条理は成立する訳がない。学問は金に遠ざかる器械である。」   
    ซึ่งเมือ่เทียบกับขอความในบันทึกของโซเซคิท่ีวา 「一般ノ世人ハ労力ト金ノ関系ニ於テ大ナル誤謬ヲシテ居ル。彼等  

ハ相応ノ学問ヲスレバ相応ノ金ガ取レル見込ノアル者ダト考ヘテ居ル。ソンナコトハドウ考ヘタツテ 

成立スル訳ガナイ。学問ハ金ニ遠ザカル器械デアル。」 พบวามีเนื้อหาตรงกัน 
5   酒井英行、「『野分』論」,浅田隆、木股知史『漱石作品論集成【第三巻】虞美人草・野分・坑夫』、 

   桜楓社、1991・7 
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โดยะนั้นก็เปรียบเสมือนคติสอนใจของโซเซคิที่ตองการใหกําลังใจแกชายหนุมในสมัยนั้นที่มักมี
ลักษณะวิตกกังวล มีความกลัดกลุมใจ ใหกลับมามีพลังในการดําเนินชีวิตอีกครั้งหนึ่ง6  อีกทั้ง
ยังแสดงใหเห็นถึงสายตาของโซเซคิที่วิพากษวิจารณสังคม7 ในสมัยนั้นอีกดวย 

แตเม่ือพิจารณาเนื้อเรื่องอยางถี่ถวนแลว พบวาบทความหรือปาฐกถาของโดยะที่ฟง
ดูมีน้ําหนัก นาเชื่อถือสรางความประทับใจตอทาคายานางินั้น  สุดทายแลวก็ไมสามารถชวยตัว
โดยะหรือทาคายานางิไดเลย เนื้อเรื่องจบตรงที่วาโดยะยังคงตองเผชิญปญหาเรื่องการเงิน
ตอไป สวนทาคายานางิก็ปวยดวยวัณโรค เม่ือดูการจบเรื่องลักษณะนี้แลว  กลาวไดยากวา
เรื่อง “โนะวาคิ” จะเปนเรื่องที่นําเสนอคติสอนใจหรือใหกําลังใจชายหนุมแตเพียงอยางเดียว 
นอกจากนี้จากงานวิจัยที่ผานมาแมจะกลาวไปในทํานองเดียวกันวา เรื่องนี้เสนอใหเห็นชัดวา
โซเซคิมีความสนใจตอชายหนุมในยุคนั้น แตเปนที่สังเกตวามีงานวิจัยจํานวนไมมากที่ศึกษา
ประเด็นภาพชายหนุมในผลงานเรื่องนี้ 8 โดยเฉพาะตัวละครนาคาโนะ ที่ยังมีผูใหความสนใจ
นอยมาก ทั้งๆที่ตัวละครนาคาโนะปรากฏออกมาในหลายบท และภาพของนาคาโนะที่มี
ลักษณะตรงกันขามกับทาคายานางิอยางชัดเจนนาจะมีความหมายสําคัญแฝงอยู เหลานี้จึง
เปนที่มาของการศึกษาภาพชายหนุมในผลงานเรื่องนี้อีกครั้ง เพือ่ดูวาทายสุดแลวภาพชายหนุม
ทั้งสองมีผลตอแกนเรื่องทั้งหมดอยางไร รวมทั้งคนหาวาผลงานเรื่องนี้มีอิทธิพลหรือมีความ
เชื่อมโยงอยางไรกับผลงานชวงหลังทั้งสามเรื่องของโซเซคิ เพื่อนําเสนอรูปแบบการอานใน
มุมมองใหมที่ยังไมเคยมีมากอน อนึ่งขอความภาษาญี่ปุนจากเรื่อง “โนะวาคิ” ที่อางอิงใน
บทความนี้จากหนังสือรวมผลงานโซเซคิ  (『漱石全集』 ) เลมที่ 3 ของสํานักพิมพอิวานามิ       
( 岩波書店) ตีพิมพเม่ือปค.ศ. 1994 
 
 

 
6   内田道雄(1969)「補注」、『日本近代文学大系 第 25 巻 夏目漱石集Ⅱ』角川書店 (หนา530) 
7  บทวิเคราะหที่มีความเห็นขางตนไดแก 内田道雄、「漱石と社会問題―『野分』の成立－」、国文学、1965

・8、池内輝雄、「『野分』考―意図と表現の間―」,浅田隆、木股知史『漱石作品論集成【第三巻】  

虞美人草・野分・坑夫』、桜楓社、1991・7、矢田純子、「夏目漱石『野分』の位置―一人称から     

三人称への階梯」、國語と國文學、2008・9 เปนตน 
8 การศึกษาภาพชายหนุมในเรื่องนี้ สวนใหญมุงเนนศึกษาตวัละครทาคายานางิเปนหลัก โดยตัวละครชูสะคุไดรับความ

สนใจจากนักวิจารณตั้งแตชวงป 1965 เปนตนมา ( 高橋秀晴、再考「『野分』―その二面性をめぐって―」、

国語研究、1993・2) สวนมากตคีวามวาทาคายานางิเองก็เปนภาพสะทอนของตัวโซเซคิเชนกัน 
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3. ภาพตัวละครทาคายานางิและนาคาโนะ 

3.1 ภาพชายหนุมท่ีปรากฏในงานเขียนชวงป 1907 
     ทาคายานางิและนาคาโนะเพิ่งสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยตั้งความหวังไว
วาอยากจะเปนนักประพันธนาคาโนะมีฐานะร่ํารวย มองโลกในแงดี สวนทาคายานางิมีฐานะ
ยากจน มารดาอาศัยอยูตามลําพังในชนบท สาเหตุนี้เลยเปนแรงกดดันใหทาคายานางิอยาก
ผลิตงานเขียนที่มีชื่อเสียงออกมาใหเร็วที่สุด เพื่อใหมารดาของตนมีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้น เขา
ไดเงินเดือนจากการคัดลอกงานเดือนละ 20 เยน ถึงจะมีความมุงม่ันเพียงใด อุปสรรคในการ
ทํางานของทาคายานางิ คือเขาปวยเปนวัณโรค ภาพชายหนุมที่มีความมุงม่ันแตมีฐานะ
ยากจน มีความทุกขในใจหรือมีอาการปวยนั้นไมไดปรากฏอยูเฉพาะในผลงานเรื่องนี้เทานั้น 
แตเม่ือลองเปรียบเทียบกับภาพชายหนุมที่ปรากฏในผลงานของนักเขียนอ่ืนๆ ในชวงป
ใกลเคียงกันแลว พบวามีลักษณะรวมกัน ชวงป1907 (ตรงกับชวงปเมจิที่ 40) นักเขียนหลาย
คนใหความสนใจและเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุมออกมามากมายภาพชายหนุมที่มีความ
ทุกขอยางทาคายานางินั้น ปรากฏเห็นเดนชัดในหลายเรื่อง โดยไดอิทธิพลมาจากภาพชาย
หนุมจริงในยุคนั้น การที่ชายหนุมในยุคนั้นมีลักษณะขางตน อาจกลาวไดวามีสาเหตุมาจาก
สองเหตุการณสําคัญคือ การทําอัตวินิบาตกรรม9 ของฟุจิมูระ มาซาโอะและผลพวงของ
สงครามรัสเซีย-ญี่ปุน10  (日露戦争) 

ฟุจิมูระ มาซาโอะ ( 藤村操 )( 1886-1903 )ไดทําอัตวินิบาตกรรมในป1903 โดยได
ทิ้งจดหมายลาตาย ปรากฏขอความสวนหนึ่งวา 「我この恨を懐いて煩悶、終に死を決する

に至る」 ( คําแปล “ตัดสินใจขอจบชีวิตตัวเอง เพื่อยุติความขมขื่นที่คั่งคางอยูในใจ”) การ
เสียชีวิต 
 

 

9  ฟุจิมูระ มาซาโอะ นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายไดกระโดดหนาผาที่น้ําตกเคะโกน (華厳の滝) เมืองนิกโก เหตุการณ
ครั้งนี้ไดสงอิทธิพลเปนอยางมากตอเพ่ือนรวมช้ันเรียนและตัวโซเซคิเองซ่ึงเปนครูสอนภาษาอังกฤษของเขาดวย 

10 สงครามรัสเซีย-ญี่ปุน (日露戦争)(Russo-Japanese War) (1904-1905) เปนสงครามระหวางญีปุ่นกับรัสเซีย เพ่ือ
แยงชิงอํานาจการปกครองเหนือดินแดนทางตอนใตของแมนจูเรียและคาบสมุทรเกาหลี สงครามสิ้นสดุลงโดยฝาย
ญี่ปุนเปนผูชนะ ทาํใหญีปุ่นขึ้นมามีบทบาทบนเวทีโลกในฐานะประเทศมหาอํานาจ 
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ของนักเรียนที่มีสติปญญาดี แตมีความทุกขใจในชีวิตครั้งนี้ สงผลกระทบทางจิตใจตอสังคม
โดยเฉพาะกลุมชายหนุมในสมัยนั้น ทําใหมีชายหนุมเลียบแบบการกระทําของฟูจิมูระ มาซา
โอะตอมาอีกเปนจํานวนมาก  คําสําคัญในขอความจดหมายของเขาคือวาคําวา “煩悶” ซึ่ง 
แปลวา “ความทุกขใจ” นั้นตอมาไดเปนคําจํากัดความลักษณะชายหนุมในชวงนั้นและใชกัน
อยางแพรหลาย อีกเหตุการณหนึ่งที่ทําใหคนญี่ปุนรวมทั้งชายหนุมมีสภาพเหนื่อยหนาย และ
ทอแทลงไปอีกก็คือผลพวงจากสงครามรัสเซีย-ญี่ปุน11 จนเกิดคําศัพทขึ้นอีกคําคือคําวา “厭世” 
(พวกเบื่อโลก) และกลายเปนคําที่ใชบรรยายลักษณะชายหนุมในสมัยนั้นเชนกัน เปนที่นา
สังเกตวาในเรื่อง “โนะวาคิ” นี้ก็มีการใชคําวา “煩悶” และ “厭世” บรรยายชายหนุมดวย
เชนกัน12 

 ผลงานของนักเขียนทานอ่ืนที่ตีพิมพในเวลาใกลเคียงกันและบรรยายภาพของชาย
หนุมที่มีความทุกขใจนั้นเห็นไดในเรื่อง “เซชุน” ( 『青春』) เรื่อง“เซชุน” เปนผลงานของโองุริ ฟู
โย ( 小栗風葉) (1875-1926 ) ตีพิมพกอนเรื่อง “โนะวาคิ” เพียงหนึ่งป ตั้งแตเดือนมีนาคมป
1905 ถึงเดือนตุลาคมป1906 ลงในหนังสือพิมพโยมิอุร ิ( 読売新聞) มีทั้งหมด 3 เลม กลาวถึง
เรื่องราวความรักของชายหนุมชื่อ เซคิ คินยะ ( 関欽哉) กับ โอโนะ ชิเงร ุ( 小野繁) เปนหลัก ตัว
ละครชายหนุมเซคิเปนนักศึกษาสายอักษรศาสตร ( 文科 ) มีความสามารถในการแตงกลอนแต
มีอาการปวยเชนกัน โดยคินยะปวยเปนโรคประสาท ( 神経衰弱 ) ในเรื่อง “เซชุน” มีตอนหนึ่ง
ที่คินยะไดกลาวถึง “ความทุกขใจของชายหนุมในปจจุบัน” ( 現代青年の煩悶)13 ไววา 

 

欽哉は現代青年の煩悶と云ふ事を説いて居たのである。…何しろ時代は此通り  

無趣味、無理想の悪 

 

 

11  โซเซคิไดเขียนถึงความไมพอในของคนญี่ปุนตอสนธิสัญญาพอรตสมัธ (Treaty of Portsmouth)  จนกลายเปน
เหตุการณจลาจลสวนสาธารณะฮิบิยา (日比谷焼打事件 ) ที่มีการเผาทําลายปอมตํารวจรวมทั้งสถานที่
ราชการหลายแหง ไวในเรื่อง 『吾輩は猫である』 บทที่ 8 

12  ตัวอยางการใชคําวา “煩悶”「一番始めには現代青年の煩悶に対する諸家の解決とある。高柳君は  

急に読んで見る気になつた。…第三は読書もせず、世間も知らぬ青年が煩悶する法がないと   

論じてゐる。」 ( บทที ่5 หนา 330-331 ) สวนตวัอยางการใชคําวา “厭世” 「高柳君は口数をきかぬ、

人交りをせぬ、厭世家の皮肉屋と云はれた男である。」 ( บทที ่2 หนา 279 ) 

13  今西順吉、出原隆俊（注釈）、『漱石全集・第三巻 草枕、二百十日、野分』岩波書店 
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時代であるし、自意識以外には、信仰も感化も慰藉も何にも無い全くの孤立で…  

能く何うも、生 きているのが寧ろ悲惨です！生活意志其物の深い深い懐疑と煩悶、

煩悶の極が失望！厭世！厭世 に次いで．．．あゝ、次いで来る運命は察せられるぢ

や有りませんか！ ( บทที ่3 หนา 45-46 ) 
 

คินยะกําลังอธิบายถึงเรื่องความทุกขใจของชายหนุมในปจจุบัน จะวาไปแลวชางเปนยุค
สมัยที่ไรซึ่งความหมาย เปนยุคสมัยอันรายกาจปราศจากซึ่งอุดมคติ นอกจากพึงคิดถึงแต
เรื่องตัวเองแลว ชางเปนความรูสึกโดดเดี่ยวเสียเหลือเกิน ปราศจากแรงศรัทธา การ
เปลี่ยนแปลงหรือการปลอบประโลมใดๆ เพียงแคการมีชีวิตอยูก็ถือวาเปนเรื่องนาสมเพช
สิ้นดี มีแตความสิ้นหวัง และความทุกขแสนสาหัส ทุกขใจและมีขอกังขาอยางลึกซึ้งตอ
การใชชีวิตของคนเรา  ชางนาเบื่อ  นาสงสัยเสียเหลือเกินวาโชคชะตาที่ตามมาจาก
ความเหนื่อยหนายจะเปนเชนไร 

 

 ขอความดังกลาวไดสะทอนการวิพากษวิจารณชายหนุมในสมัยนั้น ความทุกขที่
เกิดขึ้นในใจชายหนุมนั้นไดรวมเอาตัวคินยะเขาไปดวย นอกจากภาพชายหนุมที่จมปลักอยูใน
ความทุกขดังที่พบในงานเขียนขางตนแลวเรายังพบภาพชายหนุมดานอ่ืนอีกในบทความของคุ
นิคิดะ โดปโปะ( 国木田独歩)14 (1871-1908 ) ชื่อวา「当代の青年は何故に精神的方面

に於て繊弱乎」 ( คําแปล :เหตุใดชายหนุมสมัยนี้จึงมีจติใจที่ออนแอ )ตีพิมพเดือนธันวาคม ป 
1906 บทความนี้โดปโปะไดกลาวชื่นชมกอนวา ชายหนุมในปจจุบันมีรางกายแข็งแรงบึกบึน
มากกวาชายหนุมในรุนของตัวเอง แตดานจิตใจมีความออนแอ ออนไหวไปตามสิ่งยั่วยุรอบ
กายอยางงายดาย 

 

今日の青年が私共の時代と比較して如何にも浮薄なることは、彼等が寄ると触は

ると、直ぐに恋愛談で持ち切るのを見ても分明る。 (หนา 492 ) 
ชายหนุมสมัยนี้เม่ือเทียบกับสมัยของพวกเราชางเปนคนจับจด  เม่ือไดลองเขาไปสัมผัสดู
แลวจะพบไดในทันทีวาพวกเขาหมกมุนอยูแตกับเรื่องของความรัก 

 

 

14  กวีและนักเขียน ผลงานที่มีช่ือเสียงคือเรื่อง “มูซาชิโนะ” ( 『武蔵野』) 
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     จากงานเขียนของโองุริ ฟูโย และ คุนิคิดะ โดปโปะ สามารถสรุปไดวาชายหนุมในสมัย
นั้น มีสภาพจิตใจที่ออนแอย่ําแย มีความทุกขใจสืบเนื่องมาจากเหตุการณตางๆ รูสึกโดดเดี่ยว 
และยังเห็นภาพชายหนุมที่ยึดติดในโลกความคิดของตัวเอง จับจดทําอะไรไมจริงจัง จากการที่
นักเขียนหลายทานในชวงนั้นไดเขียนงานเกี่ยวกับชายหนุมไวมากมาย อาจกลาวไดวาประเด็น
เรื่องชายหนุมในสมัยนั้นเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจและรูปแบบของชายหนุมที่เปลี่ยนไป ได
กอใหเกิดความกังวลตอสังคมญี่ปุนโดยรวมดวย ซึ่งโซเซคิเองไดเล็งเห็นปญหานี้และไดนําเอา
ภาพชายหนุมในสมัยนั้นมาเขียนในผลงานของตนเชนกัน 
 
3.2 ทาคายานางิและนาคาโนะ 

 3.2.1 ภายใตความแตกตางของชายหนุมท้ังสอง 

 เรื่อง “โนะวาค”ิ เริ่มเรื่องโดยบอกเลาเรื่องของโดยะที่ลาออกจากอาชีพครูแลวกลับมา
ที่โตเกียวอีกครั้งหลังจากถูกเพื่อนรวมงานและนักเรียนขับไล เม่ือดูเนื้อเรื่องทั้งหมดอาจแบงได
เปนเรื่องราวของโดยะ ที่สวนใหญจะบรรยายใหเหน็ถึงปญหาทางการเงินที่เขาประสบอยู การ
มีปากเสียงกับภรรยา และการนําเสนอแนวความคิดผานทั้งการเขียนและการแสดงสนุทรพจน
ของเขาแตในอีกดานหนึ่งเรายังพบเรื่องราวของชายหนุมสองคนในเรื่องนี้คือ ทาคายานางิกับ
นาคาโนะ ทั้งสองคนปรากฏตัวครั้งแรกในบทที่ 2 โดยมีการแนะนําตัวละครดังนี ้  
 

高柳君は口数をきかぬ、人交りをせぬ、厭世家の皮肉屋と云はれた男である。中野

君は鷹揚な、円満な、趣味に富んだ秀才である。此両人が卒然と交を訂してから、傍

目にも不審と思はれる位昵懇な間柄となつた。( บทที ่2 หนา 279 )  
 

ทาคายานางิเปนชายเงียบขรึม ไมคบคาสมาคมกับผูใด เปนพวกชอบเหน็บแนมและ
เหนื่อยหนายกับการมีชีวิตอยู สวนนาคาโนะเปนชายหนุมมากดวยพรสวรรคตางๆ เขา
กับคนไดงาย  และโอบออมอารี หลังจากที่สองคนนี้มาคบกันโดยบังเอิญ พวกเขาก็มี
ความสัมพันธอันสนิทสนมจนคนรอบขางเฝามองดูดวยความฉงนสนเทห 
ทาคายานางิมีลักษณะนิสัยแตกตางกับนาคาโนะอยางสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังมีฐานะ

แตกตางกันอีกดวย ทาคายานางิมีฐานะยากจน ประทังชีวิตโดยการคัดลอกงานไปวันๆ สวน
นาคาโนะมาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวย พอของเขาเปนพอคานับเปนเรื่องแปลกที่ทาคายา
นางิมาคบคากับนาคาโนะ ในบทที่ 6 โดยะเคยถามถึงความสัมพันธของทาคายานางิกับนาคา
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โนะ วาเขาสนิทสนมกับนาคาโนะเพียงใด ทาคายานางิตอบวา 「えゝ、もとは極親密でした。

然しどうもいかんです。近頃は――何だか――未来の細君か何か出来たんで、あんま

り交際してくれないのです」 (หนา348 )( คําแปล: ครับ เดิมทีสนิทกันมาก แตจะพูดอยางไรดี 
ชวงนี้ เผอิญ เขาพบคนที่จะมาเปนภรรยาในอนาคต เลยไมคอยมาเจอกับผมซักเทาไร ) เม่ือโด
ยะตอบวาสิ่งนั้นเปนเรื่องที่ดี ทาคายานางิเองจะไดไมตองมีปญหาตามมาภายหลัง ทาคายา
น า งิ จึ ง ต อ บ ว า 「何だか然し、かう、一人坊っちの様な気がして淋しくつていけません」

หนา 348) ( คําแปล: แตทวา ลองเปนแบบแลวนี้ผมกลับรูสึกอางวางเหลือเกินราวกับวาอยูตัว
คนเดียว) การมีเพื่อนอยางนาคาโนะที่มีนิสัยและฐานะทางการเงินแตกตางกันอยางสิ้นเชิงเปน
เรื่องแปลก แตการที่ความสัมพันธเริ่มหางเหินก็ทําใหทาคายานางิรูสึกโดดเดี่ยว อางวางเชนกัน
นอกจากลักษณะนิสัยและสภาพแวดลอมที่แตกตางกันแลว ถึงแมวาทั้งคูจะเรียนจบมาจากที่
เดียวกัน และมุงม่ันวาจะเปนนักเขียนที่มีชื่อเสียงเหมือนกัน แตแนวความคิดของทั้งสองก็
แตกตางไปตามลักษณะนิสัยรวมทั้งการมองโลกดวย นาคาโนะที่มองโลกในแงดี อยากเขียน
งานประเภท 「空想的で神秘的で、それで遠い昔しが何だかなつかしい様な気持のす

るものが書きたい。」( บทที่ 2 หนา 290 ) ( คําแปล:“ผมอยากเขียนงานประเภทลี้ลับเพอฝน
เรื่องที่ใหอารมณหวนรําลึกถึงเรื่องราวในอดีตอันไกลโพน ”) สวนทาคายานางิที่มองโลกในแง
ราย และรูสึกโดดเดี่ยวนั้น มีมุมมองที่ตางออกไป ดังตอไปนี ้
 

「僕のは書けば、そんな夢見た様なものぢやないんだからな。奇麗でなくつても、

痛くつても、苦しくつても、僕の内面の消息にどこか、触れて居れば夫で満足するんだ。

.........自分で自分の身体を切つて見て、成程痛いなと云ふ所を充分書いて、人に知らせ

て遣りたい、.........おやさうか、おれは、まさか、こんなものとは思つて居なかつたが、云

はれて見ると成程一言もない、恐れ入つたと頭を下げさせるのが僕の願なんだ。君とは

大分方角が違ふ」( บทที ่2 หนา 290-291 )  
 

 “ถาผมตองเขียน คงไมเขียนเรื่องเพอฝนพรรคนั้นหรอก แมจะนาเกลียด เจ็บปวดรวดราว 
ทุกขตรมขนาดไหน  ถาเพียงแตไดสัมผัสความเปนตัวตนขางในของผมก็เพียงพอแลว... 
ผมจะลองกรีดรางกายตัวเอง แลวเขียนออกมาใหผูคนไดรับรูถึงความเจ็บปวด ...ความ
ตั้งใจของผมคือทําใหทุกคนปฏิเสธไมได ตองกมหัวดวยความทึ่ง ดวยความรูสึกที่วา..
อะไรนะ..เปนอยางนั้นหรือ ไมนาเชื่อ ไมคิดเลยวาจะเปนเรื่องเชนนี้ วิถีของผมแตกตาง
จากคุณอยางสิ้นเชิง” 
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จะเห็นไดวามุมมองรวมทั้งแนวทางของงานเขียนก็มีความแตกตางกัน และยังสะทอน
ใหเห็นภาพชายหนุมที่ยึดติดในอุดมคติของตัวเองอีกดวย เม่ือมองดูเนื้อเรื่องโดยรวมแลวจะ
พบวา บทบรรยายเกี่ยวกับทาคายานางิมักจะพูดถึงความกลัดกลุมใจในฐานะของตนเอง 
ความรูสึกแปลกแยกโดดเดี่ยว รวมทั้งอาการปวย ทาคายานางิจะรูสึกดีขึ้นเม่ือไดพบกับโดยะ 
แตสิ่งนั้นก็เปนเพียงความรูสึกเพียงชั่วครู สวนบทบรรยายของนาคาโนะมักพูดถึงเรื่องราวอัน
แสดงถึงอารมสุนทรียของเขา รวมทั้งเรื่องความรัก ดังในบทที่ 3 ที่นาคาโนะย้ําใหเห็นถึง
ความสําคัญของ “ความรัก” หรือในบทที่ 7 ที่กลาวถึงนาคาโนะและคูหม้ัน ตลอดถึงบทที่ 9 ที่
เปนงานแตงงานของนาคาโนะ อุจิดะ มิจิโอะ กลาววา “ ในผลงานเรื่องนี้ ประเด็นหลักอยูตรง
การที่ทาคายานางิเขาคบหากับโดยะ แนนอนวาเนื้อเรื่องรองบรรยายถึงบรรยากาศที่เต็มไป
ดวยความสุขสําราญของนาคาโนะ บทที่กลาวถึงนาคาโนะไดแกบทที่ 2,3,4,7,9 ถาดูการ
ปรากฏตัวของนาคาโนะที่สวนใหญออกมาชนิดบทเวนบทแลว เราอาจมองไดวาสิ่งนี้เปนความ
ตั้งใจของผูเขียนในการเพิ่มสีสันใหกับผลงานเรื่องนี้ ” (内田道雄 1969: 531) คํากลาวของ   
อุจิดะ มิจิโอะเปนเพียงสวนหนึ่งถาพิจารณาเฉพาะบทบรรยายสวนที่เกี่ยวของกับตัวของนาคา
โนะ แตการปรากฏตัวของนาคาโนะนั้น ไมใชแคเพื่อสรางความแตกตางกับทาคายานางิใหเห็น
เดนชัดขึ้น หรือเพื่อทําใหบรรยากาศของเนื้อเรื่องมีสีสันไมตึงเครียดเกินไปเทานั้น เพราะถาหา
กลองศึกษาสวนที่บรรยายการคบหากันระหวางนาคาโนะกับทาคายานางิ เราจะพบ
ความสําคัญของตัวละครนาคาโนะที่ตางออกไป 

 ในบทที่ 2 บรรยายฉากพบกันระหวางทาคายานางิกับนาคาโนะ ระหวางนั้นทาคายา
นางิกําลังหามานั่งไมเสียเงินในสวนสาธารณะฮิบิยะ เม่ือไดไตถามสารทุกขสุขดิบแลว นาคา
โคะไดกลาววา 

 

「ハヽヽ遠慮か。まあ来給へ」と青年は否応なしに高柳君を公園の真中の西洋料

理屋へ引つ張り込んで、眺望のいゝ二階へ陣を取る。( บทที ่2 หนา 274-275 ) 
 “ฮาๆๆๆเกรงใจรึ มาดวยกันเถอะ” ชายหนุมกลาวพรอมกับฉดุลากทาคายานางิเขาไป

ในรานอาหารตะวันตกโดยไมถามความสมัครใจ ทั้งคูไดทีน่ั่งบนชั้นสองที่เหน็ทิวทัศนชัดเจน 
 

เม่ือสังเกตบทบรรยายของนาคาโนะและทาคายานางิ จะพบวามีอยูหลายบทที่มักจะ
บรรยายสถานการณวานาคาโนะไดมาพบกับทาคายานางิโดยบังเอิญ และมักจะชักชวนทาคา
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ยานางิใหไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกันอยูเสมอ ซึ่งการกระทําลักษณะดังกลาวของนาคาโนะ ยัง
พบไดในบทที่ 4 และบทที่ 9 อีกดวย ดังขอความตอไปนี ้

 

「今日はそこに慈善音楽会があるんで、切符を二枚買はされたんだが、外に誰

も行き手がないから、丁度いゝ。君行き給へ」 ( บทที่ 4 หนา 314 ) 

“วันนี้ที่นัน่มีคอนเสิรตการกุศล ผมถูกบังคับใหซื้อตั๋วมาสองใบ ไมมีคนไปดวย พอดีเลย 
ไปดวยกันเถอะ” 
 

ในบทที่ 4 นี้ นาคาโนะเห็นวาทาคายานางิมีสีหนาไมสูดี จึงชักชวนดวยความหวังดี นา
คาโนะนั้นรูนิสัยเพื่อนเปนอยางดีวาทาคายานางิเปนคนมองโลกในแงราย ไมชอบเขาสังคม
และไมคอยคบคาสมาคมกับใคร ดวยความเปนหวงวาทาคายานางิจะอยูอยางโดดเดี่ยว (一人

坊っち) เขาจึงพยายามชักชวนทาคายานางิเขารวมกิจกรรมตางๆ อาจกลาวไดวานาคาโนะ
พยายามใหทาคายานางิเขาสังคมใหเปลี่ยนมุมมองความคิดเพื่อที่จะไดมีชีวิตอยูอยางมี
ความสุขมากขึ้น ในบทที่ 9 เอง นาคาโนะไดชวนทาคายานางิมารวมงานแตงงานของตนเอง 
แตเม่ือพิธีเริ่มไปไดซักพัก ทาคายานางิยังไมมา ทั้งนาคาโนะและเจาสาวเกิดความกังวลวาทา
คายานางิจะมาหรือไม นาคาโนะไดกลาวกับเจาสาวของเขาวา 
 

「来るよ、わざわざ行つて頼んだんだから、いやでも来ると約束すると来ずにゐら

れない男だから屹度くるよ」( บทที ่9 หนา 392 ) 
“มาแนนอน อุตสาหไปขอรองถงึขั้นนั้น ปกติเขาเปนคนที่ลองไดตกปากสัญญาแลวถึง
ไมอยากมายังไงเขาก็ตองมา เขามาแนนอน” 

 

จากตัวอยางขางตนอาจสรุปไดวานาคาโนะมีบทบาทในการพยายามดึงเอาทาคายานางิ
เขาสูสังคม เพราะนาคาโนะรูวาทาคายานางิเปนคนมองโลกในแงราย และไมไดแสดงทีทาวา
อยากจะเขามาเปนสวนหนึ่งของสังคม การปลีกวิเวกของทาคายานางิก็ไมไดทําใหเจาตัวมี
ความสุขดังที่นาคาโนะพูดวา 「不愉快なら出てくればいゝのに猶なお引き込んで仕舞ふ。

気の毒な男だ」 ( คําแปล: ถารูสึกไมสบายใจก็ควรจะออกมา  แตนี่ยิ่งกลับหลบเขาไปอีก ชาง
เปนชายที่นาสงสารเสียจริง”)แมกระนั้นทาคายานางิก็ไมไดรูสึกดีหรือขอบคุณตอความหวังดี
ของนาคาโนะ ตรงกันขามเขากลับรูสึกไมสบายใจทุกครั้ง เวลาที่ถูกนาคาโนะชวนเขารวม
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สังคม หรือไปอยูในกลุมคนหมูมาก อยางเชนเม่ืออยูในงานคอนเสิรต ทาคายานางิรูสึกวา      

「自分は矢張り異種類の動物のなかに一人坊っちで居つたのである。」 ( บทที่ 4 หนา 
320 ) ( คําแปล: เขาอยูอยางโดดเด่ียวทามกลางสัตวตางชาติพันธุอยางแทจริง ) ทาคายานางิ
รูสึกแปลกแยก ไมสามารถมีอารมณรวมกับผูฟงดนตรีคนอ่ืนได นอกจากนี้เขายังรูสึกอึดอัด 
และเหมือนถูก “โอบลอม” ดังตอนที่วา 「無人の境に居つた一人坊っちが急に、霰の如き

拍手のなかに包囲された一人坊っちとなる。包囲は中々已まぬ。」 ( บทที่ 4 หนา 320 ) 
( คําแปล:“คนโดดเดี่ยวผูอยูในดินแดนไรผูคน กลายเปนคนโดดเดี่ยวที่ถูกโอบลอมดวยเสียง
ปรบมือราวกับลูกเห็บขึ้นมาในทันที การโอบลอมนั้นไมสิ้นสุดเสียที” ) หรือแมกระทั่งเม่ือทา
คายานางิถูกเชิญมาในงานแตงงานของนาคาโนะก็ตาม เขาก็ยังรูสึกวาเหมือนเขาไปในดินแดน
ของศัตร ู( 敵地) การที่นาคาโนะพยายามดึงเอาทาคายานางิเขาสูสังคม แตทาคายานางิกลับ
รูสึกอึดอัด และรูสึกโดดเดี่ยวมากขึ้นไปอีกนั้น เพราะวาสังคมที่นาคาโนะพยายามดึงทาคายา
นางิเขาไปนั้น เปนสังคมของคนรวย พอคา นักธุรกิจ ซึ่งทาคายานางิที่เปนนักวิชาการ ดูหม่ินดู
แคลน และรูสึกตอตานมาโดยตลอด อาจกลาวไดวานอกจากนาคาโนะจะถูกบรรยายใหมี
ความแตกตางทางดานนิสัย รวมทั้งมุมมองความคิดแลว ยังกลาวไดวานาคาโนะยังเปน
ตัวแทนของกลุมชนชั้นคนรวยไดอีกดวย เพราะฉะนั้นเวลาที่ทาคายานางิอยูกับนาคาโนะ เรา
จะเห็นวาทาคายานางิจะรูสึกอึดอัด โดดเดี่ยว และยังรูสึกอิจฉานาคาโนะรวมทั้งสังคมของ
นาคาโนะที่ผูคนไมตองดิ้นรนในการดํารงชีวิต สามารถทําในสิ่งที่ตัวเองตองการไดใน
ขณะเดียวกันทาคายานางิกลับรูสึกตรงกันขาม เม่ือไดเจอหรือไดฟงปาฐกถาของโดยะ เขาจะ
รูสึกปลดปลอยราวกับถูกดึงออกมาสูโลกกวาง ( 何だか急に広い世界へ引き出された様な

感じがする。 ) เพราะวาโดยะมีฐานะไมแตกตางจากตัวเอง อาศัยอยูในบานซอมซอ ( こんな

見すぼらしい家に住んで)  และแตงตัวปอนๆ (きたならしい着物をきて居る)  และสิ่ งที่
สําคัญที่สุดคือโดยะแสดงใหทาคายานางิเห็นถึงภาพของนักวิชาการที่ตอสูเพื่ออุดมการณ 
แมวาจะมีฐานะยากจนขัดสนเพียงไร ทาคายานางิจะรูสึกวาตัวเองเปนกลุมเดียวกับโดยะ ซึ่ง
ไมเหมือนกับความรูสึกเม่ือยูกับนาคาโนะ ที่มีแตความพรั่งพรอม งดงามสมบูรณ ซึ่งทาคายา
นางิรูสึกวาเปนคนละโลกกับของเขา  
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3.2.2 สภาพความเปนจริงและความสําคัญของ “เงินตรา” 
     เม่ือภาพนาคาโนะถกูสรางมาเพื่อเปนตัวแทนของชายหนุมที่พรั่งพรอม อยูในโลกของ
ความงดงาม และเปนตัวแทนของกลุมคนรวย แลวนาคาโนะมีความสําคัญอยางไรตอทาคายา
นางิ รวมทั้งมีความหมายอยางไรตอเนื้อเรื่อง เม่ือลองดูตั้งแตตนจนจบเรื่อง เราจะเห็นไดวา
เรื่องเริ่มจากโดยะผูมีแนวคิด อุดมคติอันแรงกลาในการตอตาน วิจารณโจมตีกลุมคนรวยเกือบ
ตลอดทั้งเรื่อง ในบทที่ 1 โดยะไดแสดงปาฐกถาหลายครั้งที่โจมตีกลุมชนชั้นผูมีอํานาจ ซึ่งสวน
ใหญจะเปนกลุมคนรวย จนทายที่สุดตองกลับมาที่โตเกียวและแมอยูโตเกียว เขาเองก็ยังไม
หยุดยั้งการกระทําเชนนี้ จนพี่ชายของโดยะที่ทํางานในบริษัทของบิดานาคาโนะไดถูกกลาว
ตักเตือนถึงการกระทําของนองชายตัวเองอยางรุนแรง (ปรากฏในบทที่ 10) สวนทาคายานางิ
เองก็มีอคติกับพวกคนรวย เชนในบทที่ 2 ที่ทาคายานางิเผลอขวางกนบุหรี่ตกลงไปบนหมวก
ของพอคาคนหนึ่ง แมนาคาโนะจะกลาวเตือนแตทาคายานางิกลับพูดวา 「なに過ちだ。――

ありや、さつきの実業家だ。構ふもんか抛つて置け」 ( บทที่ 2 หนา 284 ) ( คําแปล:      
ผมไมไดตั้งใจ หมอนั่น ก็พอคาคนเม่ือสักครูไงละ ไปสนใจทําไมปลอยทิ้งไวอยางนั้นแหละ ) 
เขากลับแสดงทีทาไมยี่หระตอการกระทําของเขา แตสําหรับความรูสึกตอตัวนาคาโนะแลว 
ถึงแมวาในบางครั้งทาคายานางิจะอดรูสึกอิจฉาเพื่อนไมได แตเขาก็ไมเคยแสดงความเกลียด
ชังตอนาคาโนะ สาเหตุไมไดมาจากแคความเปนเพื่อนที่มีตอกันมานานเทานั้น แตแทที่จริงเปน
เพราะวานาคาโนะเปนผูชวยเหลือและคอยอุปถัมภทาคายานางิอยูเสมอนั่นเอง 
     เรื่อง “โนะวาค”ินั้น ดูผิวเผินเหมือนจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตอตานพวกพอคา และให
ความสําคัญกับกลุมนักวิชาการรวมทั้งอุดมการณอันสูงสง ดังที่เห็นจากจากคําพูดและการ
กระทําของทั้งโดยะและทาคายานางิที่มักจะเปนการวิพากษวิจารณกลุมพอคาและคนรวยมา
โดยตลอด เชนโดยะไดกลาวขอความหนึ่งในปาฐกถาของเขาวา 「それを金があるからと云ふ

て無暗にえらがるのは間違つてゐる。学者と喧嘩する資格があると思つてるのも間違

つてゐる。気品のある人々に頭を下げさせる積でゐるのも間違つてゐる。」 (  บ ท ที่  11 
หนา 440 ) ( คําแปล:เพียงแคมีเงินแลวอวดตัวไปเรื่อยนั้นเปนสิ่งที่ผิดหากคิดวามีคุณสมบัติ
พอที่จะมาโตเถียงกับพวกนักวิชาการก็ถือเปนความคิดที่ผิดเชนกัน แลวถายิ่งคิดจะใหคนมี
เกียรติกมหัวใหแลวก็ถือวาผิดมากขึ้นไปอีก ) แตสุดทายแลวทั้งโดยะและทาคายานางิก็ปฏิเสธ
ความชวยเหลือทางดานเงินจากนาคาโนะ ผูที่ถือเปนตัวแทนกลุมคนรวยไมไดอยูดี เพราะ
แมวาจะมีอุดมคติสูงสง หรือตอตานเงนิตราอยางไรก็ตาม ทายที่สุดในสังคมของความเปนจริง 
ทั้งโดยะและทาคายานางิก็ไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยปราศจากเงินตรา สิ่งนี้จะเห็นไดชัด
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ในบทสุดทายของเรื่อง ที่เปรียบเสมือนเปนบทที่แสดงการเสียดสีแนวความคิดตอตานกลุมคน
รวยที่มีมาตลอดทั้งเรื่อง 

ในบทสุดทายนาคาโนะไดไปเยี่ยมทาคายานางิซึ่งปวยอยูและไดเสนอเงินจํานวนรอย
เยนใหทาคายานางินําไปใชเปนคาเดินทางไปพักฟนรางกายและเขียนผลงานใหนาคาโนะ ใน
ตอนแรกทาคายานางิกระอักกระอวนแตจําตองรับเงินจํานวนนั้นในที่สุด เขาตัดสินใจไปแจง
ขาวการเดินทางไปตางจังหวัดใหโดยะทราบ เม่ือไปถึงก็พบวาโดยะกําลังตกที่นั่งลําบากเพราะ
เจาหนี้มาทวงเงินคืนในบทนี้จะเห็นภาพนักวิชาการทั้งโดยะและทาคายานางิตางตกที่นั่ง
ลําบากในเรื่องเงิน ทายที่สุดทาคายานางิจึงยื่นขอเสนอซื้อบทความ “ทฤษฎีวาดวยลักษณะ
ของคน” (「人格論」) ของโดยะดวยเงินที่นาคาโนะใหมาและตั้งใจวาจะนําไปใหนาคาโนะ แต
เม่ือพิจารณาบทสนทนาระหวางพี่ชายและภรรยาของโดยะในบทที่ 10 ที่พี่ชายโดยะถูกบริษัท
ของบิดานาคาโนะตอวาเรื่องที่โดยะชอบโจมตีกลุมคนรวยนั้น เราอาจคาดการณเนื้อเรื่องตอไป
ไดวา เม่ือทาคายานางินํางานเขียนของโดยะไปเสนอตอนาคาโนะ งานเขียนนั้นอาจไมไดรับ
การตีพิมพ ซึ่งเทากับวางานเขียนที่โดยะทุมเทมาตลอดนั้น สุดทายแลวก็ปราศจากความหมาย
ใดๆทั้งสิ้น จากบทสงทายเชนนี้อาจสรุปไดวา ทายที่สุดแลวนักวิชาการอยางโดยะและทาคายา
นางิก็ไมสามารถหลีกหนีโลกของความเปนจริงที่ “เงินตรา” มีอํานาจได และยังคงตองพึ่งพิง
เงินจากกลุมคนรวยที่ตัวเองดูหม่ินดูแคลนมาตลอดอยูด ี
 

4. บทสรุป 
      ภาพตัวละครชายหนุมในเรื่อง “โนะวาคิ” นั้น ในมุมหนึ่งสะทอนใหผูอานไดเห็นภาพ
ชายหนุมในสมัยนั้นที่มีจิตใจออนแอ ยึดติดกับความคิดของตัวเอง มีความกลัดกลุมทุกขใจดัง
จะเห็นไดจากตัวละครทาคานายางิ ในอีกดานหนึ่งก็สะทอนภาพชายหนุมที่ยึดติดกับความรัก 
ความงามและสุนทรียะดังที่เห็นผานตัวละครนาคาโนะ แตเม่ือไดลองศึกษาลึกลงไปแลว      
ตัวละครทาคายานางิและนาคาโนะยังถูกใชในความหมายเชิงสัญลักษณ กลาวคือ ทาคายา
นางิเปนตัวแทนของกลุมนักวิชาการนักเขียนที่ยึดในอุดมคติของตัวเอง มองวาตัวเองเปนผูมี
การศึกษาและมีศักดิ์ศรีเหนือกลุมของคนรวย สวนนาคาโนะนั้นเปนตัวแทนของกลุมคนรวย    
มีเงินตรา อํานาจมีหนามีตาในสังคม การที่นําเอาตัวละครที่มีความแตกตางสุดโตงใหมาเปน
เพื่อนกัน นอกจากจะชี้ใหเห็นภาพที่แตกตางระหวางกลุมคนรวยและกลุมนักวิชาการแลว     
ยังอาจตีความตอไปไดวาในความเปนจริงนั้นภายใตความแตกตางที่ดูเหมือนทั้งสองกลุมจะ
เปนคนละพวกกัน แตแทที่จริงแลวนักวิชาการที่ยึดติดแตอุดมคติและความสูงสงของตนไม
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สามารถมีชีวิตอยูไดโดยไมพึ่งเงินตราแนวทางการอานงานเขียนเรื่องนี้ที่มีมาแตเดิมที่มักกลาว
วาเรื่อง “โนะวาค”ิ ไดสอดแทรกแนวความคิดและการใหกําลังใจของโซเซคิตอกลุมชายหนุมนั้น
จึงไมอาจสรุปเนื้อเรื่องไดทั้งหมด แตจากการวิเคราะหตัวละครชายหนุมทั้งสองอาจกลาวไดวา 
เรื่อง “โนะวาคิ” ตองการนําเสนอความคิดเกี่ยวกับนักวิชาการหรือนักเขียนที่สุดทายแลวก็ไม
อาจจะหลีกหนีความเปนจริงในสังคมได จําตองกมหัวใหกับเงินตราเฉกเชนกับคนทั่วๆไป การ
บรรยายภาพความสัมพันธของชายสองคนในลักษณะที่วาชายคนหนึ่งซึ่งมักจะเปนผูที่มีฐานะ
ทางการเงินที่ดีเปนผูมีความทุกขใจ15 สวนชายอีกคนหนึ่งจะถูกสรางมาเพื่อเปนผูรับฟงเรื่องราว
ของชายคนแรกนั้น นับวาเปนลักษณะเดนในผลงานชวงหลังของโซเซคิ ( 漱石後期三部作 ) 
แตเม่ือศึกษาเรื่อง “โนะวาค”ิ แลวพบวาการสรางตัวละครผูชายสองคนที่มีลักษณะเกื้อหนุนกัน
มีปรากฏอยูในผลงานชวงแรกของโซเซคิดวยเชนกัน เพียงแตการวางตัวละครจะมีความ
แตกตางออกไป กลาวคือใหชายผูมีความทุกขใจมีฐานะยากจนแทน การศึกษาภาพชายหนุม
ในผลงานเรื่องนี้อาจกลาวไดวา การสรางตัวละครชายหนุมสองคนที่มีความสัมพันธในเชิง
เกื้อหนุนกันมิไดปรากฏแตในเฉพาะผลงานชวงหลังของโซเซคิเทานั้น แตโซเซคิยังไดใช
โครงสรางเชนนี้ในผลงานชวงตนดวย การศึกษาภาพชายหนุมในผลงานเรื่องนี้จึงถือเปน
จุดเริ่มตนอันจะนําไปสูการตีความภาพตัวละครชายหนุมใหมอีกครั้งในงานเขียนของโซเซคิ
ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 
15  ตัวละครผูมีความทุกขใจคือ 須永(เรื่อง『彼岸過ぎ迄』),一郎 (เรื่อง『行人』) และ 先生(เรื่อง『心』) ลวนแลวแตมี

ฐานะดีทั้งสิ้น 

15 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

ญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

5.บรรณานุกรม 
ภาษาญ่ีปุน 
・浅田隆、木股知史(1991)『漱石作品論集成【第三巻】虞美人草・野分・坑夫』桜楓社 

・内田道雄(1969)（注釈者）『日本近代文学大系・第 25 巻 夏目漱石全集Ⅱ』          

角川書店 

・小栗風葉(1994)『青春（上）』岩波書店 

・片山慶隆(2009)『日露戦争と新聞』講談社 

・国木田独歩(1969)『国木田独歩全集 第一巻』学習研究社 

・平岡敏夫(1985)『日露戦後文学の研究・上』有精堂 

・夏目金之助(1994)『漱石全集・第三巻 草枕、二百十日、野分』岩波書店 

・夏目金之助(1995)『漱石全集・第十四巻 文学論』岩波書店 

・夏目金之助(2003)『漱石全集 第十九巻 日記・断片（上）』岩波書店 

・夏目金之助(1996)『漱石全集・第二十二巻 書簡（上）』岩波書店 

・夏目漱石(1993)『二百十日・野分』新潮社 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

ญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

การจบเร่ืองของเร่ืองเลาในวรรณกรรมชุดทซุทซุมิชูนะงนโมะโนะงะตะริ 
:เรื่องฮะนะซะกุระโอะรุชูโจ 

วิมลวรรณ สุนทรญาณกิจ 1 

 
บทคัดยอ 

วรรณกรรมชุดทซุทซุมิชูนะงนโมะโนะงะตะริคือหนังสือรวมเรื่องเลาซึ่งรวบรวมขึ้น
ในชวงปลายศตวรรษที่12 ถึงชวงตนศตวรรษที่13 ไมทราบผูแตงแนชัด ภายในเลม
ประกอบดวยเรื่องเลาจํานวน 10 เรื่อง โดยแตละเรื่องมีเนื้อหาแตกตางกันออกไป มีน้ําเสียงการ
เลาเรื่องที่สนุกสนานสะทอนใหเห็นภาพสังคมสมัยเฮอันในอีกมุมมองหนึ่ง 
 จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาเรื่องเลาในวรรณกรรมชุดทซุทซุมิชูนะงนโมะโนะงะตะร ิ
พบวาสามารถแบงเรื่องเลาตามรูปแบบการจบได 2 แบบ คือ การจบแบบผิดคาด และ การจบ
แบบไมมีขอสรุป โดยเรื่องเลาในแตละกลุมมีลักษณะรวมบางประการที่สงผลตอเนื้อเรื่อง
คลายคลึงกันตามกลุมการจบ บทความนี้เปนการศึกษาวิเคราะหการจบเรื่องของเรื่องฮะนะซะ
กุระโอะรุชูโจ ซึ่งมีรูปแบบการจบแบบผิดคาด จากการศึกษาพบวาผูเขียนใชกลวิธีหลายอยาง
ซึ่งยังผลใหผูอานรูสึกผิดคาดในตอนจบ เชน การตั้งชื่อเรื่อง และการบรรยายลักษณะตัวละคร 
เปนตน การจบแบบผิดคาดเชนนี้ทําใหเรื่องราวตลกขบขัน และยังเปนการเสียดสีลอเลียนตัว
ละครเอกชายซึ่งเปนเสมือนตัวแทนของหนุมนักรักในสมัยเฮอันดวย 
 
1. บทนํา 

ทซุทซุมิชูนะงนโมะโนะงะติริ 『堤中納言物語』 คือหนังสือรวมเรื่องเลาที่ไมพบ
หลักฐานการรวบรวมและการแตง ทั้งชื่อผูแตง และปที่แตง แตกลาวกันวารวบรวมขึ้นในชวง
ปลายสมัยเฮอัน ทั้งนี้เรื่องเลาในทซุทซุมิชูนะงนโมะโนะงะตะริลวนแลวแตเปนเรื่องเลาเบา
สมองเกี่ยวกับชนชั้นสูงในสมัยนั้น ภายในเลมประกอบดวยเรื่องเลา 10 เรื่อง ไดแกเรื่องฮะนะ
ซะกุระโอะรุชูโจ เรื่องโคะโนะทซุอิเดะ เรื่องมุฌิเมะสุรุฮิเมะงิมิ  เรื่องโฮะโดะโฮะโดะโนะเกะโซ 
เรื่องอะอุซะกะโกะเอะนุงนชูนะงน เรื่องคะอิอะวะเซะ เรื่องโอะโมะวะนุกะตะนิโตะมะรซิุรุโฌโฌ 
เรื่องฮะนะดะโนะเนียวโงะ เรื่องฮะอิสุมิ เรื่องโยะฌินะฌิโงะโตะ 
 

 
1  นิสิตปรญิญาโท คณะอักษรศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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สําหรับเรื่อง “ฮะนะซะกุระโอะรุชูโจ” นั้นเปนเรื่องเลาที่ไมพบหลักฐานการแตง ทั้งชื่อผูแตง และ
ปที่แตงอยางไรก็ตามมีผูสันนิษฐานวาเรื่องเลาดังกลาวรวบรวมขึ้นกอนการรวบรวมหนังสือรวม
บทประพันธ “ฟูโยวะกะฌ”ู 『風葉和歌集』

2 ทั้งนี้เนื่องจากพบวามีบทประพันธที่ใชชื่อ “ฮะนะ
ซะกุระโอะรุชูโจ”「花さくらをる中将」รวมอยูในหนังสือ จึงกลาวกันวาเรื่องเลาดังกลาวนาจะ
แตงขึ้นกอน จากนั้นจึงมีการรวบรวมบทประพันธวะกะลงในหนังสือ “ฟูโยวะกะชู” นอกจากปที่
รวบรวมซึ่งยังไมพบหลักฐานแนชัดแลวทางดานผูแตงเองก็ยังไมพบหลักฐานแนชัดเชนกัน 
อยางไรก็ตามพบวามีนักวิจัยตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับผูแตงไวมากมายทั้งนี้ผูวิจัยไดยกสมมติฐาน
ไว ดังตอไปนี้ ขอแรกโทะกิทะเกะฮะร ุ「土岐武治」สันนิษฐานไววาเรื่องเลานี้นาจะเปนผลงาน
ของโคะฌิกิบุโนะนะอิฌ3ิ แตไมพบหลักฐานยืนยันใดๆจึงไมสามารถสรุปไดวาเรื่องเลาดังกลาว
เปนผลงานของโคะฌิกิบุ นอกจากนี้ยังมีผูใหขอคิดเห็นวาเรื่องเลาดังกลาวนาจะมีความ
เกี่ยวของกับ ฟุจิวะระโนะมิชินะงะ4 ทั้งนี้เนื่องจากพบบทความที่บันทึกไวในอะคะโสะเมะเอะ
มน 『赤染衛門集』

5 วามีการแตงเรื่องเลาชื่อ “ฮะนะซะกุระ” 「はなさくら」มอบใหแกมิชินะงะ
ซึ่งอาจจะเปนเรื่องเดียวกับเรื่อง “ฮะนะซะกุระโอะรุโฌโฌ” 「花桜折る少将」6 แตการพิจารณา
จากเพียงชื่อเรื่องไมสามารถใหขอยืนยันที่แนชัดได ขอสมมติฐานนี้จึงยังไมไดรับการยอมรับ 
ขอสันนิษฐานสุดทายคือเทะระโมะโตะนะโอะฮิโกะ 「寺本直彦」คิดวาฟุจิวะระโนะซะดะอิเอะ7 
นาจะเปนผูแตงเรื่องเลาดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากพบตัวละครที่ชื่อ มิทซุโตะโอะ「みつとを」 ซุเอะ
มิทซุ「すゑみつ」และ มิทซุซุเอะ「みつすゑ」ในเรื่องฮะนะซะกุระโอะรุชูโจ และหากนําชื่อทั้ง 
3 เหลานั้นมาเทียบกับตัวอักษรคันจิ จะไดคันจิ 2 ตัวตอไปนี้คือ 光季 และ 季光 ซึ่งชื่อที่เขียน
ขึ้นดวยคันจิทั้ง 2 ชื่อดังกลาวเปนชื่อที่ ซะดะอิเอะ มักใชเปน    ก 
กกกกกกก 
2 รวมบทกลอนประเภทเร่ืองเลา「物語和歌」ที่สรางขึ้นในปค.ศ.1271 มีจํานวนทั้งส้ิน 20 มวน 
3 「小式部内侍」 (ค.ศ.999-1025)กวีหญิงผูขับบทกวีโบราณ บุตรสาวของทะชิบะนะโนะมิชิซะดะ「橘道貞」และ 
อิสุมิฌิกิบุ「和泉式部」 

4 「藤原道長」(ค.ศ. 966-1027) เปนผูสําเร็จราชการแทนของจักรพรรดิโกะอิชิโจ 
5 ผลงานรวมกลอนของ “อะคะโสะเมะเอะมน” ซึ่งเปนนางกํานัลในสมัยเฮอัน 
6 นอกจากช่ือเรื่องที่ใชในการวิจัยแลวพบวาเรื่องเลาดังกลาวยังเปนที่รูจักกันภายใตช่ือเรื่องอ่ืนดงัตอไปนี้ ฮะนะซะ
กุระโอะรุดะอิโฌ「花さくらをる大将」、ฮะนะซะกุระ「花サクラ」、ฮะนะซะกุระโอะโอะระโฌโฌ「はなさくらををる

少将」、ฮะนะซะกุระโอะรุโฌโฌ「花桜折る少将」、ฮะนะซะกุระโอะรุโฌโฌ「はなををる少将」、ฮะนะซะกุระ   
โอะรุชูโจ「花ざくらをる中将」 ทั้งนี้ผูวิจัยจะขอใชช่ือ “ฮะนะซะกุระโอะรุชูโจ” เปนหลัก 
7 「藤原定家」(ค.ศ.1162-1241) ขุนนางและกวีในสมัยคะมะคุระ 
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นามแฝงในการแตงบทประพันธ นอกจากชื่อของตัวละครในเรื่องที่ตรงกับนามแฝงของซะดะอิเอะ
แลว ยังพบวามีกลอนบางบทที่ปรากฏในเรื่องฮะนะซะกุระโอะรุชูโจรวบรวมอยูในหนังสือ   
โฌะงะกุเฮียะกุฌุ 「初学百首」8 ซึ่งเปนผลงานของซะดะอิเอะ จึงเปนไปไดวาผลงานชิ้นนี้
นาจะเปนของเขาแตเนื่องจากไมพบหลักฐานยืนยันแนชัด จึงยังไมอาจสรุปไดวา ผูแตงเรือ่งเลา
เรื่องดังกลาวคือใคร เพราะฉะนั้นจึงยังไมพบผลงานวิจัยที่สามารถยืนยันเกี่ยวกับปที่สรางและ
ผูสรางเรื่องฮะนะซะกุระโอะรุชูโจได 

เนื้อเรื่องยอของเรื่องฮะนะซะกุระโอะรุโฌโฌมีดังตอไปนี้ ในคืนฤดูใบไมผลิที่แสง
จันทรสองสวาง แสงสวางนั้นลวงใหชูโจเขาใจวาเปนยามเชาแลว เขาจึงเรงเดินทางจากหญิง
คนรักมา เม่ือเดินทางออกมาไดชั่วครูเขาจึงรูวาแสงสวางนั้นเปนแสงจันทร แตกระนั้นเขาก็
ตัดสินใจเดินทางกลับที่พํานักแทนการกลับไปหาหญิงคนรัก ชูโจเดินไปตามทางที่ประดับ
ประดาดวยดอกซะกุระงาม จนไดพบกับปราสาทแหงหนึ่ง ที่นั่นเขาไดพบธิดาผูเลอโฉม       
นางเปนหญิงสาวรางเล็กนาทะนุถนอม เขาหลงใหลในตัวนางมากจนเก็บเอาเรื่องที่ไดพบกับ
นางมาเลาใหมิทซุซุเอะฟง จากนั้นทั้งสองจึงวางแผนลักพาตัวนางมากอนที่ลุงของนางจะถวาย
ตัวนางใหแกองคจักรพรรดิ การลักพาตัวสําเร็จตามแผนที่ชูโจและมิทซุซุเอะวางไว เพียงแต
ผูหญิงที่ชูโจไดตัวมาไมใชหญิงสาว แตเปนหญิงชรา 

จากเนื้อเรื่องจะเห็นไดวาเรื่องนี้มีรูปแบบการจบแบบผิดคาดคือ แทนที่จะไดตัวสาว
งามกลับไดตัวหญิงชรามาแทนจึงเปนประเด็นที่นาขบคิดวาผูเขียนมีจุดประสงคอยางไรจึงจบ
เรื่องเชนนี้ และผูเขียนใชกลวิธีอยางไรบางที่ทําใหผูอานเกิดความรูสึกผิดคาดในตอนจบ 

2. บทวิเคราะห 
เรื่องฮะนะซะกุระโอะรุชูโจ เปนเรื่องเลาที่จบแบบผิดคาด โดยผูอานไมสามารถคาด

เดาบทสรุปที่แนนอนไดหากไมอานจนจบเรื่อง ทั้งนี้เรื่องเลาดังกลาวประพันธดวยกลวิธีที่เรา
ความสนใจผูอานไดตลอดเรื่อง ทําใหผูอานติดตามอานเรื่องราวดวยความสนุกสนาน กลวิธี
การสรางเรื่องเลาฮะนะซะกุระโอะรุชูโจที่มีสวนทําใหผูอานเกิดความรูสึกผิดคาดในตอนจบ 
ไดแก การตั้งชื่อเรื่อง การบรรยายลักษณะของตัวละครเอกชายและตัวละครเอกหญิง และ
กลวิธีการเลาเรือ่ง 

 

 
8  หนังสือรวมกลอนผลงานยุคแรกของซะดะอิเอะที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1181 
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2.1. ช่ือเร่ือง 
ฮะนะซะกุระโอะรุชูโจ 『花桜折る中将』 เปนวลีที่มีนักวิจัยตีความไวมากมาย ทั้งการ

ตีความจากคําแตละคํา ทั้งการตีความหมายของวลีดังกลาวที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องอ่ืน 
ทั้งนี้พบวาการตีความเหลานั้นมีทิศทางที่คลายคลึงกันโดยซะกะงุชิยุมิโกะสรุปไววา “ฮะนะซะ
กุระโอะร”ุ หมายถึง ไดครอบครองหญิงงาม นอกจากนั้น ยังหมายถึงรูปรางหนาตาอันงดงาม
ดวย จากความหมายดังกลาวผูอานอาจจินตนาการวาเปน “เรื่องเลาเกี่ยวกับหนุมรูปงามผูสูง
ศักดิ์ไดครอบครองหญิงงาม” 9 จากการคาดเดาดังกลาวเรื่องราวจึงควรจบลงโดยที่ผูชายไดสม
รักกับหญิงสาวดังตองการ แตเนื้อเรื่องจริงกลับไมเปนเชนนั้น โดยตัวละครเอกชายลักพาตัวผิด
ไดตัวหญิงชรามาแทน จึงทําใหผูอานรูสึกผิดคาดในตอนจบ 

2.2. ตัวละคร 
จากชื่อเรื่องที่แสดงใหเห็นวาเรื่องเลาดังกลาวเปนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครสําคัญสอง

ตัว ไดแก หนุมรูปงาม และหญิงงาม ซึ่งนาจะไดครองคูกันในตอนทายเรื่อง เพราะฉะนั้น
ลักษณะของตัวละครทั้งสองจึงมีสวนสําคัญตอการคาดเดาของผูอานเชนเดียวกัน 

2.2.1. ตัวละครเอกชาย 
ชูโจตัวละครเอกชายเปนหนุมรูปงามตามที่ชื่อเรื่องกลาวไว อีกทั้งยังเปนชายหนุมผู

เพียบพรอมดวยคุณสมบัติอีกหลายประการตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง 
ประการแรก เขาเปนชายหนุมที่มีชั้นเชิงมัดใจหญิงสาว เชาวันรุงขึ้นหลังจากชูโจตื่น

นอนแลวเขาจึงเขียนกลอนสงใหแกคนรักปจจุบัน10 ซึ่งเปนธรรมเนียมของคนรักในสมัยเฮอันที่
ฝายชายจะตองเขียนกลอนสงใหหญิงคนรักในเชาวันรุงขึ้นหลังจากแวะเวียนไปหานาง หรือที่
เรียกกันโดยทั่วไปวากลอนคินุงินุ 「後朝」“บทกลอนคินุงินุจะสงไปอยางรวดเร็ว จุดประสงค
เพื่อบอกเลาความรูสึกที่รอนแรง ความปลาบปลื้มที่ไดผูกสัมพันธ ความสุขสมหวังในรัก ใหเร็ว
ที่สุด” 11การสงกลอนดังกลาวเปนการแสดงถึงความรักที่ชายหนุมมีตอหญิงสาว หากฝายชาย
สงจดหมายถึงหญิงคนรักของตนเร็วเทาไหรนั่นหมายถึงความรักที่เขามีใหนางนั้นรอนแรงมาก
เทานั้น ตัวชูโจเองเม่ือกลับถึงที่พักแลวก็ควรจะสงกลอนใหหญิงคนรักทันที แตเขากลับไมทํา
เชนนั้น 

 
9  P.17-18  坂口由美子（2009）「花桜折る中将」『堤中納言物語』。 

10 ในเนื้อเรื่องปรากฏหญิงสาวที่เปนคนรักของชูโจ 3 คนซ่ึงเรียกแทนวา คนรกัปจจุบัน คนรักเกา และคนรักใหม  
11 P.120  川村裕子（2005）『古典のなかの女性たち―王朝生活の基礎知識』。 
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日さしあがるほどに起きたまひて、昨夜の所に文書きたまふ。青き薄様

に柳につけて、 

เขาตื่นขึ้นหลังอาทิตยฉายแสง จากนั้นจึงเขียนกลอนใหนางทีไ่ดรวมเคียงหมอนเม่ือคืน
กอน ...จากนั้นจึงแนบกิ่งหลิวไปพรอมกับกระดาษสีฟา 
 

ดังจะเห็นวาชูโจไมไดสงกลอนใหคนรักทันทีที่ถึงที่พํานัก แตสงกลอนใหนางหลังจาก
ตื่นนอนแลว ซึ่งการกระทําดังกลาวยอมทําใหหญิงคนรักของเขาไมพอใจ อยางไรก็ตามซะกะงุช ิ
ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประดับตกแตงจดหมายไววา “หากไดรับจดหมายที่ประดับตกแตง
สวยงามเชนนี้จากคนรัก ก็ยอมอภัยใหทุกอยาง”12 ทั้งนี้เนื่องจากการเลือกสีกระดาษที่เขียน
กลอนหรือจดหมาย และการเลือกประดับดวยกิ่งไมดอกไมประจําฤดูอยางเหมาะสมเปนการ
แสดงใหเห็นวาผูเขียนจดหมายเปนคนมีความรู มีสุนทรียะ และมีคารมคมคาย เหลานี้เปนสิ่งที่
หญิงสาวในสมัยนั้นหลงใหล ฉะนั้นเม่ือคนรักของชูโจไดรับจดหมายแลวจึงคลายความไม
พอใจลง การกระทําดังกลาวจึงแสดงใหเห็นวา ชูโจเปนคนมีชั้นเชงิในการมัดใจหญิงสาว 
 

 คุณสมบัติประการตอมาของชูโจคือ มีความสามารถ สําหรับชูโจ มีความสามารถโดด
เดนทางดานดนตรี ทั้งนี้ผูที่มีความสามารถทางดานดนตรีในสมัยเฮอันมักเปนเหลาขุนนาง
ชั้นสูง เพราะพวกเขาตองเขารวมบรรเลงดนตรีในการชุมนุมบรรเลงมหรสพในราชวัง ดังนั้น
เหลาขุนนางชั้นสูงจึงตองมีความสามารถทางดานดนตรีอยางนอยคนละหนึ่งประเภท สําหรับ
เรื่องฮะนะซะกุระโอะรุชูโจมีการกลาวถึงความสามารถทางดานดนตรีของชูโจในฉากที่เขา
กําลังอานจดหมายตอบรับจากหญิงคนรักปจจุบัน เพื่อนของชูโจไดแก เกนชูโจ 「源中将」 และ
เฮียวเอะโนะซุเกะ「兵衛の佐」แวะมาเยี่ยมเยือนและไตถามวาเม่ือคืนเขาไปไหน 

 
『昨夜はいづくに隠れたまへりぞ。内裏に御遊びありて召ししかども、見つけ

たてまつらでこそ』 

  “เม่ือคืนนี้ทานไปซอนตัวที่แหงใด มีการเลนดนตรี ขับกลอนกนัในวัง องคจักรพรรดิ
เรียกหาทาน แตเม่ือมาหาก็ไมพบ”  

 
 
 
12  P.27  坂口由美子（2009）「花桜折る中将」『堤中納言物語』。 
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จากประโยคดังกลาวแสดงใหเห็นวาชูโจไมเพียงมีความสามารถทางดานดนตรี แตความสามารถนั้น
ยังโดดเดน เปนที่พอพระทัยขององคจักรพรรดิอีกดวย 
 

 ประการสุดทาย คือใบหนาอันงดงาม ความงามของชูโจที่ปรากฏตามคําบอกเลาของ
ผูเลาในฉากที่ชูโจบรรเลงเครื่องดนตรีในยามเย็น 
 

「ながめ出でたまへる御かたち、いはむかたなく光りみちて、花のにほひも、
むげにけおさるる心地ぞする。」 

“ใบหนาที่เหมอมองออกไป สองประกายสวาง งดงามเหนือคําบรรยาย ชางจับใจ
เหนือกลิ่นดอกไม เหนือกวาสิ่งใดๆ ทั้งปวง” 

 

ยามอาทิตยอัสดงแสงแดดสาดสองใบหนาของชูโจขับใหใบหนานั้นงดงามจนแมแต  
ผูเลายังไมสามารถอธิบายออกมาเปนคําพูดได จากนั้นผูเลายังบรรยายทวงทาอันงดงามของ
ชูโจขณะบรรเลงเพลงดวยบิวะวา 

 

いとのどやかに、ををしく弾きたまふ。御手つきなど、「かぎりなき女も、かくは
えあらじ」と見ゆ。 

“ทวงทาการบรรเลงนัน้ สงบนิง่สมชาย  มองดู ปลายนิ้วที่ขยับไหว “แมหญิงงามก็
ไมอาจเทียบเทียม”” 

 

ทั้งนี้การเปรียบเปรยความงามของตัวละครเอกชายกับความงามของหญิงสาวในสมัย
เฮอัน เปนการแสดงใหเห็นวาชูโจงดงามมาก ดังที่ซะกะงุชิกลาวไววา “ชายหนุมชนชั้นสูง ที่
งดงามแบบสตรีเพศกําลังเปนที่ตองการในยุคสมัยนี”้ 13 นอกจากชูโจจากเรื่องฮะนะซะกุระโอะ
รุชูโจแลว ยังพบวามีตัวละครเอกชายจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืนในสมัยเฮอันที่มีความงดงามเฉก
เชนหญิงสาว เชน ฮิคะรุเกนจิ จากเรื่องเกนจิโมะโนะงะตะริ เปนตน    
 ตัวละครเอกชายของเรื่องเปนตัวละครที่สรางขึ้นจากลักษณะตางๆอันไดแก เปนผูมี
ชั้นเชิงมัดใจหญิงสาว มีความสามารถทางดานดนตรีโดดเดน เปนคนชนชั้นสูง มีรปูรางหนาตา
งดงามตามสมัยนิยม จากลักษณะขางตนที่รวมขึ้นเปนตัวละครเอกชายแสดงใหเห็นวาตัวละคร
ดังกลาวเปนบุคคลที่เพียบพรอมดวยคุณสมบัติตางๆ ควรคูกับหญิงสาวสูงศักดิ์ผูงดงาม 

 

13  P.31 坂口由美子（2009）「花桜折る中将」『堤中納言物語』。 
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2.2.2. ตัวละครเอกหญิง 
นอกจากลักษณะของตัวละครชายที่แสดงใหเห็นความเพียบพรอมในดานตางๆแลว 

ตัวละครหญิงก็ประกอบดวยคุณสมบัติที่นาพึงพอใจตางๆ เชนกัน 
 ประการแรก นางเปนหญิงสาวที่มีรูปรางหนาตางดงาม จากคําบอกเลาของตัวละคร
เอกชายที่ไดพบหญิงสาวในฉากแรก กลาวไววา  
 

「衣ぬぎかけたるやうだいささやかに、いみじう児めいたり。もの言ひたるも、 

らうたきものの、ゆゑゆゑしく聞
きこ

ゆ。『うれしくも見つるかな』と思ふに、．．．」 

“รูปรางที่หมคลุมดวยผาดูเล็ก มองดูเหมือนเด็กเสียจริง ทั้งการพูดจาที่นารักนา
เอ็นดู ถึงกระนั้นก็ยังฟงดูนาเกรงขาม “ชางนายินดีที่ไดมาพบเจอ”เขาคิด...” 

สิ่งที่เขาเห็นคือหญิงสาวรางเล็กบอบบาง นารักนาเอ็นดู โดยซะกะงุชิกลาวไววา  
“เงื่อนไขของหญิงงามในสมัยนั้นคือการมีรูปรางเล็กเหมือนเด็ก”14 เพราะฉะนั้นแลวตัวละครเอก
หญิงจึงมีรูปรางลักษณะงดงามตามสมัยนิยมเชนเดียวกับตัวละครเอกชายของเรื่อง นอกจากนี้
ชูโจยังกลาวถึงน้ําเสียงของหญิงสาวไวอีกวา “ฟงดูนาเกรงขาม” แสดงใหเห็นวา ถึงแมหญิง
สาวจะมีรูปรางบอบบางนาปกปอง แตน้ําเสียงที่แฝงอํานาจนาเกรงขามก็เปนอีกจุดหนึ่งที่ทําให
ชายหนุมสนใจในตัวนาง 
 ประการตอมาคือ นางเปนหญิงสาวสูงคา ชูโจเลาเรื่องราวที่เขาไดพบกับปราสาทแหง
หนึ่งใหมิทซุซุเอะฟง ปรากฏวามิทซุซุเอะรูจักสถานที่แหงนั้นดีเนื่องจากเขามีความสัมพันธกับ
หญิงรับใชของปราสาทแหงนั้นอยู เขาจึงเลาเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวที่ชูโจไดพบไววา  
 

『故源中納言のむすめになむ。まことにをかしげにぞはべるなる。かの御をぢ

の大将なむ、『迎へて、内裏にたてまつらむ』と申す  なる」』 

“นางเปนบุตรีของเง็นชูนะงนทีส่ิ้นไป ไดยนิมาวางดงามมาก ดะอิโฌซึ่งเปนลุงของ
นางลั่นวาจาไววาจะ “สงตัวนางเขาวัง” 
 
 
 

14   P.24 坂口由美子（2009）「花桜折る中将」『堤中納言物語』。 
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ตามปกติแลวหญิงสาวในสมัยเฮอันจะตองอยูภายใตการดูแลของบิดา หรือสามี หาก
บิดาของนางเสียชีวิตในขณะทีน่างยังไมไดแตงงาน หรือหากสามีของนางเสียชีวิต สถานะทาง
สังคมของนางก็จะตกลงไปดวยเนื่องจากขาดผูปกปองคุมครอง เพราะฉะนั้นโดยสวนใหญ
หญิงสาวเหลานี้จึงมักออกบวช หรือมีชีวิตอยูอยางลําบาก แตตัวละครเอกหญิงของเรื่องกลับ
ไดรับการเลี้ยงดูจากลุงซึ่งเปนขาราชการชั้นสูง นางจึงไมสามารถโตแยงไดหากลุงของนางจะ
กําหนดสงตัวนางใหแกองคจักรพรรดิ อยางไรก็ตามขอความเหลานี้แสดงใหเห็นวา นอกจาก
หญิงสาวจะเปนคนงามแลว ยังเปนหญิงสาวสูงคาที่มีผูหมายจะมอบใหแกจักรพรรด ิ

ประการสุดทายคือ นางไดรับการปกปองอยางเขมงวด เนื่องจากนางเปนหญิงงาม 
และลุงของนางกําลังจะสงตัวนางเขาวังจึงมีการปองกันไมใหชายอ่ืนเขาใกลนางอยางเขมงวด 
เม่ือชูโจตกลงใจที่จะลักพาตัวหญิงสาวมาเปนของตนแลว มิทซุทซุเอะจึงเดินทางไปที่บานของ
หญิงสาวแลวเขาไปพูดคุยกับหญิงรับใชที่ตนคบหาอยู จากการพูดคุยกับหญิงรับใชคนนั้นทํา
ใหรูวา ลุงและยายของหญิงสาวปกปองดูแลหญิงสาวอยางด ี

 

「大将殿の、つねにわづらはしく聞えたまへば、人の御文伝ふる ことだに、 

大上いみじくのたまふものを」 

“ทานดะอิโฌมักคอยพูดจาจูจี้วุนวาย หากมีจดหมายจากหนุมคนไหนสงมา ยาย
ของนางก็จะคอยจูจี้ดวยเชนกัน” 

 
จากประโยคที่ยกมาแสดงใหเหน็วาผูคนรอบขางของหญิงสาวที่ชูโจหมายปองคอยระแวดระวัง
ไมใหชายหนุมคนไหนเขาใกลตัวนางได ทั้งนี้เนื่องจากลุงของนางมุงสงตัวนางใหแกองค
จักรพรรดิอยู  

ดังนั้นตัวละครเอกหญิงของเรื่องจึงประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3 ประการอันไดแก 
รูปรางหนาตางดงาม เปนหญิงสาวสูงคา และไดรับการปกปองอยางเขมงวด ทั้งนี้ความงาม
เปนคุณสมบัติที่ทําใหชายหนุมเกิดความปรารถนาในตัวหญิงสาว หากพิจารณารวมกับชื่อเรื่อง
จะทําใหผูอานอนุมานวา ชายหนุมรูปงามควรคูกับหญิงสาวที่งดงามดวยเชนกัน สวนความสูง
คา และการไดรับการปกปองอยางเขมงวด เปนสิ่งทาทายใหชายหนุมที่ม่ันใจในตัวเองได
ทดลองชวงชิงนางมาเปนของตน 
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จากการบรรยายลักษณะตัวละครเอกชายและตัวละครเอกหญิงเชนนี้ ทําใหผูอานเกิด
ความรูสึกวาทั้งสองนาจะเปนคูที่เหมาะสมกัน และนาจะลงเอยกัน ดังนั้นเม่ือเรื่องพลิกผันใน
ตอนทายจึงยังผลใหผูอานเกิดความรูสึกผิดคาด 

2.3. กลวิธีการเลาเร่ือง 
โดยทั่วไปเรื่องเลามักจะดําเนินเรื่องผานมุมมองของผูเลาหรือผานบุคคลที่สาม ซึ่งเปน

วิธีที่ผูเลามีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของผูอานเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เรื่องเลามักจะประกอบดวย 
การเปดเรื่อง ที่ผูเลามักจะเปดเรื่องโดยกลาวถึงจุดประสงคของการเลาเรื่อง เนื้อเรื่อง ที่ผูเลา
มักจะสอดแทรกความรูสึกนึกคิดของตนลงไป และการปดเรื่อง ที่ผูเลามักจะสรุปเรื่องราวผาน
มุมมองของตน หรือการสอดแทรกความคิดเห็นของตน จากองคประกอบที่กลาวมาแสดงให
เห็นวาผูเลาเรื่องมีอิทธิพลตอผูอานเปนอยางมาก ทั้งในการแทรกแซงความคิดของผูอาน และ
ในการชี้นําความคาดหวังของผูอาน 

สําหรับเรื่องฮะนะซะกุระโอะรุชูโจ อิโนะอุเอะฌินโกะ วิเคราะหเกี่ยวกับการใช
ไวยากรณทายเรื่องกับมุมมองของผูเลาที่ เปลี่ยนแปลงไป ไววา ในชวงตนเรื่องมีความ
เปลี่ยนแปลงเปน 3 ขั้นตอน ขั้นแรก พบวามีการใชไวยากรณ 「めり」และ「なり」ในตอนทาย
ประโยค การใชไวยากรณดังกลาวมีสวน “ทําใหผูอานจินตนาการวากําลังยืนอยูในจุดเดียวกับ
ตัวละครเอกชาย และไดเห็นสิ่งที่ตัวละครเอกชายเห็น”15 เพราะฉะนั้นความสนใจของผูอานจะ
รวมกันอยูที่ตัวละครเอกชาย และทําใหผูอานซึมซับเรื่องราวผานสายตาของตัวละครเอก ขั้น
ตอมาผูเลาเริ่มใช「聞こえ」

16และ「のとまふ」
17ซึ่งเปนคํายกยองที่ใชตอทายประโยค ความ

สนใจของผูอานจึงเริ่มถายเทจากตัวละครเอกชายไปสูผูเลา ขั้นสุดทายในชวงตนเรื่องคือการใช
「にやあらむ」

18และ「べし」
19ซึ่งเปนไวยากรณที่ผูเลาใชเพื่อแสดงความคิดเห็นสวนตัวของ     

กกก  

15 
  P.18 井上新子（1995）「『花桜折る少将』の語りと引用―物語にみる〈幻想〉―」『国文学攷       

147 号 』。  
16

  「聞こえ」รูป 連用形 ของ「聞こゆ」เปนคําแสดงการถอมตน มีความหมายวา “พูด” “ให”                                
แกผูที่มีสถานะสูงกวา 

17
 「のたまふ」คําแสดงการยกยองหมายถึง “พูด” 

18
 「にやあらむ」...เปนเชนนั้นหรอกหรือ 

19
 「べし」ใชเพ่ือแสดง 1.การคาดคะเนดวยความม่ันใจ 2.สิ่งทีน่าจะเกิดขึ้น 3.สิ่งที่สมควร เหมาะสมจะกระทํา 4.สิ่งที่

เปนหนาที่ที่ตองกระทํา 5.ความตั้งใจ 6.ความสามารถ ความเปนไปได 
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ผูเลา ชวงกลางเปนชวงที่แสดงการใชชีวิตประจําวันของตัวละครเอกชายผานการถายทอดของ
ผูเลา และชวงจบซึ่งเปนชวงที่ปมปญหาคลี่คลาย สังเกตวาไวยากรณทายประโยคที่พบในเนื้อ
เรื่องทั้ง 2 สวน ดังกลาว สวนใหญเปนคํายกยอง  

นอกจากนี้ในงานสัมมนาเกี่ยวกับวรรณกรรมชุดทซุทซุมิชูนะงนโมะโนะงะตะริ
ประจําป 200320 ไดมีงานวิจัยทีน่ําเนื้อเรื่องในฉากจบมาเรียบเรียงเปนบทสนทนาระหวางผูเลา
และผูฟงไวดังนี ้

 

語り手 「車寄するほどに、～とのたまふ」 

聞き手 A 「その後いかが」 

聞き手 B 「をこがましうこそ」 

語り手 「御かたちはかぎりなかりけれど」 

ผูเลา “ ขณะที่(นําตัวนาง)ขึ้นรถเทียมวัว (นาง)พูดขึ้น(ดวยเสียงที่แกชราวา 
“อุยตาย นี่ใครนะ”)” 

ผูฟง ก “แลวตอจากนั้นเปนเชนไร” 
ผูฟง ข “ชางนาหัวรอเสียจริง” 
ผูเลา “ทั้งๆที่รูปรางของนางนั้นเหนือกาลเวลาเชียวนะ” 
 

งานวิจัยดังกลาววิเคราะหไววา “เกี่ยวกับสวนบทสรุปในตอนทายเรื่อง หากมองวา
เปนการสรุปดวยบทสนทนาของตัวละครที่พูดโตตอบกับผูเลา แทนที่จะมองวาเปนการเลาเรื่อง
ของผูเลาเพียงฝายเดียวก็จะรูสึกไดวาเปนการแสดงออกที่มีชีวิตชีวา” 21 
 จากงานวิจัยขางตนและงานวิจัยของอิโนะอุเอะฌินโกะ จึงสรุปไดวา เรื่องฮะนะซะ
กุระโอะรุชูโจดําเนินเรือ่งโดยเริ่มจากการเลาเรื่องผานตัวละครเอก จากนั้นผูเลาจึงเปนผูเปดเผย
ปมปญหาของเรื่อง จนกระทั่งปมของเรื่องขมวดแนนขึ้น จากนั้นปมของเรื่องจึงคลี่คลายลง 
แลวเรื่องจึงจบลงผานการเลาเรื่องแบบบทสนทนา 
 ในการอธิบายกลวิธีการเลาเรื่อง เพื่อใหงายแกการอธิบาย ผูวิจัยขอแบงเนื้อเรื่อง 
ออกเปน 4 ฉาก ไดแก  
20

  二〇〇四年度『堤中納言物語』ゼミ 
21 P.34 二〇〇四年度『堤中納言物語』ゼミ（2006）「『花さくら折る少将』を読む」『国文学』『青山語文』。 
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1. ฉากเปดเรื่อง ประกอบดวยเหตุการณดังตอไปนี้ ชูโจถูกแสงจันทรลวง – ไฟรักระหวาง
ชูโจกับหญิงคนปจจุบันกําลังมอดลง – ชูโจรําลึกถึงคนรักเกา – ชูโจไดพบรักครั้งใหม 

2. ฉากชีวิตประจําวัน ประกอบดวยเหตุการณดังตอไปนี้ เริ่มตนเชาวันใหม – ชูโจสง
จดหมายโตตอบกับคนรักปจจุบัน – บทสนทนาเกี่ยวกับดอกซากุระที่กําลังรวงโรย
ระหวางชูโจกับเพื่อนชายสองคน – การบรรยาภาพความงดงามของชูโจที่กําลังเลน
ดนตรใีนยามเย็น 

3. ฉากบรรยายกระบวนการลักพาตัว ประกอบดวยเหตุการณตางๆไดแก ชูโจและมิทซุซุ
เอะเริ่มตนวางแผน – เตรียมการ – ลงมือลักพาตัว 

4. ฉากเฉลย ผูเลาเฉลยวาตัวหญิงสาวที่ชูโจลักพามานั้นเปนใคร เหตุใดจึงเขามาอยูใน
สถานที่นั้นๆ  
 

ฉากเปดเรื่อง หากพิจารณาจากไวยากรณทายประโยคที่ปรากฏในฉากเปดเรื่องจะไม
พบการใชคําสุภาพ（敬語）และคําชวยกริยา（助動詞）「けり」

22
 「なむ」

23 ซึ่งประโยคที่ลง
ทายดวยไวยากรณดังกลาวมักเปนประโยคที่เลาโดยบุรุษที่ 3 ซึ่งเปนกลวิธีที่มักพบในการ
ประพันธเรื่องเลา แตกลับพบวามีการใช 「めり」

24และ「なり」
25 ลงทายประโยค ซึ่งเปน

ไวยากรณที่ผูพูดใชเพื่อบอกเลาประสบการณตรงของตนเอง ดวยการเลาเรื่องแบบผูเลาบุรุษที่ 
1 ในเหตุการณที่ตัวละครเอกชายจากหญิงคนรักมาเพราะแสงจันทรลวงใหเขาคิดวาเปนเวลา
เชา จากนั้นเขาจึงชมดอกซะกุระที่บานสะพรั่งอยูตามทางจนพบกับซากปรักหักพังของ
ปราสาทแหงหนึ่ง ซึ่งเขาจําไดวาเปนที่อยูของหญิงสาวที่เขาเคยมีความสัมพันธดวย จากนั้นจึง
เริ่มมีการใชคํายกยองเพื่อเลาการกระทําของตัวละครเอกชายซึ่งเปนการเลาเรื่องแบบบุรุษที่ 3 
เพื่อเลาเหตุการณที่ชูโจแอบดูหญิงสาวคนหนึ่ง ทั้งนี้ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการเปดเรื่องดวย
กลวิธีดังกลาว ทําใหผูอานสัมผัสบรรยากาศอันงดงามที่รายลอมรอบตัวละครเอกชายขณะพบรัก 

 
 

กกก 
22    “ใชแสดงความเปนอดีตในการเลาเรื่องเกี่ยวกับผูอ่ืน （過去の助動詞＝過）” เปนไวยากรณที่มักพบในเร่ืองเลา    

ซึ่งแสดงใหเห็นวาเร่ืองราวเลาโดยบุรุษที่ 3 
23    “เม่ือ なむ อยูทายประโยค จะเทากับเปนการละ ある”  
24     ใชเพ่ือแสดงความคิดเห็นของผูพูด โดย“แสดงการคาดคะเนเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นอยูตรงหนา ในความหมายวา      

“ดูเหมือนวา ดูทาทาง”（推量・推定の助動詞）” 
25    “ใชในความหมาย “เปน”  “คือ”（断定の助動詞）” 
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ครั้งใหมแลวรูสึกเคลิบเคลิ้มไปกับการบรรยายในเรื่องที่เหมือนรายลอมอยูรอบตัวจริงๆทําให
ผูอานลุนระทึกไปกับความรักครั้งใหมนี้ดวย 

ฉากชีวิตประจําวันประกอบดวยเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของชูโจโดย
ผูเลา ใชคําสุภาพในกลุมคํายกยอง（尊敬語） เชน「のたまふ」และ「たまふ」กํากับการ
กระทําของตัวละครเอกชายตลอดทั้งฉาก ทั้งนี้คํายกยองมักปรากฏในวรรณกรรมโบราณเพื่อ 
“แสดงการกระทําหรือสภาพของบุรุษที่2และ3 ที่มีสวนสัมพันธกับบุคคลที่อยูในสถานะต่ํากวา
โดยที่ผูพูดหรือผูเขียน (บุรุษที่1) แสดงความยกยองประธานผูกระทํากริยา หรืออยูในสภาพ
นั้นๆ” ดังนั้นการใชคํายกยองจึงแสดงใหเห็นวาผูเลากําลังพูดถึงบุคคลที่มีสถานะทางสังคมสูง
กวาตน อีกทั้งยังเปนการบงบอกความรูสึกเคารพยกยองของผูพูดตอบุคคลนั้นๆ เหตุการณใน
ฉากนี้เริ่มขึ้นในเชาวันรุงขึ้นหลังจากที่ชูโจพบรักครั้งใหม เหตุการณตางๆแสดงใหเหน็ภาพการ
ใชชีวิตประจําวันของคนชั้นสูง เชน ธรรมเนียมการสงจดหมาย（後朝の文）การขับกลอน
โตตอบกัน การเลนดนตรี นอกจากนี้แลวการพูดคุยระหวางชูโจและเพื่อนฝูงยังแสดงใหเห็น
มุมมองของผูคนรอบขางที่ยอมรับความสามารถทางดานกาพยกลอนและดนตรีของชูโจ และ
สุดทายการบรรยายความงามของชูโจผานคําบอกเลา ผูเลาแสดงใหเห็นวาผูเลามองชูโจเปน
หนุมรูปงามเปยมเสนห จากวิถีชีวิตดังกลาว รวมถึงการเลาดวยคํายกยองแลวทําใหภาพของ
ชูโจในฉากเปดเรื่องกับฉากชีวิตประจําวันแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ทั้งนี้เนื่องจากในฉากเปด
เรื่องใชวิธีการเลาแบบบุรุษที่1 ผูเลาไมไดระบุวาตัวละครเอกเปนใคร มีฐานะอยางไร เพียงแต
บรรยายภาพตางๆ ตามที่เห็นอยางตรงไปตรงมา ซึ่งสภาพแวดลอมที่เขาบรรยายนั้นเปน
บริเวณนอกเมือง ทําใหจินตนาการวา ผูเลาเปนเพียงเด็กหนุมธรรมดาที่ไปหลงรักสาวงามเขา 
แตในฉากชีวิตประจําวันทีผู่เลาใชคํายกยองกับกําการกระทําตางๆของตัวละครเอกชาย และมี
การบรรยายกิจวัตรประจําวันของตัวละครเอกชายซึ่งลวนเปนกิจวัตรของชนชั้นสูง ทําใหตัว
ละครเอกชายเปนชายหนุมผูเพียบพรอมควรไดครองคูกับสาวงามดังที่ใจเขาตองการ 

ฉากบรรยายกระบวนการลักพาตัว เปนฉากที่เลาโดยบุรุษที่ 3 เชนเดียวกับฉากใน
ชีวิตประจําวัน ประกอบดวยเหตุการณที่ชูโจนําเรื่องผูหญิงที่เขาไดพบไปเลาใหมิทซุซุเอะฟง ทั้ง
คูจึงเริ่มวางแผน และจัดแจงเตรียมการตางๆ การบรรยายฉากดังกลาวของผูเลาทําใหเห็นวาทั้ง
สองดําเนินขั้นตอนตางๆ อยางละเอียด ไดแก การขอคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบการปองกันของ
ฝายหญิงสาว การนัดแนะวันเวลาที่เหมาะสม การพูดคุยเตรียมการกับหญิงรับใชของฝายหญิง 
การเตรียมรถ ความทรงจําของชูโจเกี่ยวกับหญิงที่ตนหมายปอง การบอกเลาเหตุการณตางๆ
อยางละเอียดทําใหผูอานอนุมานวาชูโจนาจะลักพาตัวสําเร็จ จากนั้นผู เลายังบรรยาย
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เหตุการณที่ชูโจเขาลักพาตัวหญิงสาวอยางละเอียด ทั้งบรรยายกาศโดยรอบที่มืดสลัวทําให
ชายหนุมมองเห็นไดเพียงลางเลือน เขาจึงควาเอาตัวหญิงสาวรางเล็กออกจากที่นอนในหอง
ของนาง  

ฉากเฉลย ฉากเฉลยเปนฉากที่ผูเลาเฉลยใหรูวาหญิงสาวที่ชูโจลักพามาเปนใคร 
เพราะอะไรนางจึงมาอยูที่นั่น จากนั้นเรื่องเลาดังกลาวจึงจบลง ทั้งนี้ผู วิจัยมีความเห็น
สอดคลองกับงานวิจัยจาก “งานสัมนาเรื่องทซุทซุมิชูนะงนโมะโนะงะตะริประจําป 2004” 
เกี่ยวกับการจบเรื่องดวยบทสนทนา โดยผูวิจัยคิดวาทั่วไปการเลาเรื่องยอมตองมีผูเลาและผูฟง 
ในขณะเดียวกัน การอานยอมตองมีผูเขียนและผูอาน แตการที่ผูเลาหรือผูบันทึกเรื่องเลา
ดังกลาวแสดงบทบาทของผูฟงขึ้นในตอนทายเรื่อง แสดงใหเห็นวาเรื่องเลาดังกลาวประกอบขึ้น
ดวยเรื่องเลา ผูเลา และผูฟงครบถวนในเนื้อเรื่อง เรื่องเลาเรื่องดังกลาวจึงควรจบลงตั้งแตตอนที่
ชูโจลักพาตัวหญิงสาวมา แตเพื่อเพิ่มความกระจางใหผูฟงที่ปรากฏในเรื่องผูเลาจึงเลาความ
เปนมาของผูหญิงที่ชูโจลักพาตัวไปวา  

「中将の乳母、聞きたまひて、祖母上のうしろめたがりたまひて、臥し 

たまへるになむ。もとより小さくおはしけるを、老いたまひて、法師にさへなり
たまへば、かしら寒くて、御衣を引きかづきて臥したまへるなむ、それとおぼ

えけるもことわりなり。」 

“ไดฟงจากแมนมของชูโจทานยายจึงรูสึกกังวลแลวเขานอน ณ ที่ดังกลาว  
แตเดิมเปนหญิงชรารางเล็กที่ออกบวช เม่ือศีรษะเย็นจึงใชผาคลุมแลวนอนไป   
ดวยเหตุนี้จึงเขาใจวานางเปนทานหญิง” 

จากนัน้จึงเปนการแสดงความคดิเห็นระหวางผูเลาและผูฟงเกีย่วกับเรื่องราวที่พึง่เลาจบไป 
 ดังนั้นกลวิธีการเลาเรื่องฮะนะซะกุระโอะรุชูโจในแตละฉากจึงสงผลใหผูอานคาดเดา
วาเรื่องราวควรจบลงโดยที่ตัวละครเอกชายและตัวละครเอกหญิงของเรื่องไดครองรักกัน โดย
ฉากเปดเรื่องผูเลาใชกลวิธีการบรรยายเรื่องราวใหผูอานรูสึกเหมือนไดเขาไปอยูในเหตุการณ
รวมกับชูโจ ทําใหผูอานเคลิบเคลิ้มไปกับภาพฉากที่ตนไดฟง แลวลุนระทึกถึงความสัมพันธของ
ชายหนุมหญิงสาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตอมาในฉากชีวิตประจําวันผูเลาบรรยายเหตุการณ
ตางๆที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งดวยการเลาที่เปลี่ยนจากบุรุษที่ 1 เปนบุรุษที่ 3 ทําใหผูอานแยกจาก
การรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับตัวละคร มาจดจอกับรายละเอียดที่ผูเลาบรรยายในฉากนี้เอง
ทําใหผูอานไดรูความเปนมาของตัวละครเอกชายและตัวละครเอกหญิง จากนั้นในฉากบรรยาย
กระบวนการลักพาตัว ผูอานยังคงใหความสําคัญกับการบรรยายของผูเลาซึ่งบรรยายเกี่ยวกับ
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ขั้นตอนการลักพาตัวที่ตัวละครเอกชายและผูชวยของเขารวมมือกันรวมถึงผลการลักพาตัวที่
ผิดคาดเพราะชายหนุมและหญิงสาวไมไดครองรักกันตามที่ผูอานคาดเดาไว แตชายหนุมกลับ
ลักพาตัวหญิงชรามาแทน สุดทายผูเลาจึงเฉลยสาเหตุที่ทําใหแผนการของชายหนุมผิดพลาด
ในตอนจบดวยบทสนทนาระหวางผูเลาและผูฟง (ในเรื่อง) รวมถึงความคิดเห็นของผูเลาและ
ผูฟง(ในเรื่อง)ตอเนื้อเรื่อง ซึ่งสรางความตลกขบขันใหแกผูอาน 

2.4. การเสียดสีลอเลยีนตัวละครชายในเร่ืองฮะนะซะกุระโอะรุชูโจ 
หลังจากที่ชูโจลักพาตัวหญิงสาวที่ตนหมายปองไดสําเร็จ ผูเลาใชกลวิธีเลาเรื่องแบบ

บทสนทนา เพื่อเลาที่มาของหญิงสาวที่ชูโจลักพาตัวมา จากคําบอกเลากลาวไววาหญิงสาวที่
ชูโจลักพาตัวมาไมใชหญิงสาวเยาววัยดังที่ชูโจหมายปองไวแตแรก หากแตเปนหญิงชราซึ่งเปน
แมนมของนาง จากคําบอกเลายังกลาวอีกวาแมนมของหญิงสาวรูสึกเปนหวงหญิงสาว ยาย
ของหญิงสาวจึงใหเขาไปนอนในหองแทนตัวหญิงสาว ชูโจจึงไดตัวหญิงชรามาแทนหญิงสาว 
ความผิดพลาดในตอนทายเรื่องของตัวละครชายผูเพียบพรอมสรางความตลกขบขันใหกับ
ผูอานที่ไมไดคาดเดาผลลัพธดังกลาว 
 ความผิดพลาดของชายหนุมผูเพียบพรอมเปยมเสนห เปนสิ่งที่ผูวิจัยคิดวาผูแตง
ลอเลียนภาพของหนุมนักรัก（色好み）ทั้งนี้กอบกุล อิงคุทานนทใหคําจํากัดความ “การเสียดสี
ลอเลียน” (Satire) ไววาเปน “ศิลปะทางวรรณศิลปชนิดหนึ่ง ซึ่งใชกลวิธีลดทอนคุณลักษณะ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยการทําใหดูนาหัวรอ เพื่อปลุกความบันเทิงผสมผสานไปดวการดูถูกเยาะ
หยัน เสียดส.ี..การเสียดสียั่วลอสิ่งที่เกี่ยวของซึ่งอยูนอกเหนือไปจากงานดวยสิ่งที่เกี่ยวของนั้น
อาจเปนเอกัตบุคคล (ในกรณีเสียดสีบุคคลคนเดียว) หรือกลุมบุคคล ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง ชาติ
ใดชาติหนึ่งหรือแมแตชาติพันธุของมนุษยเอง”26 ดังนั้นการเสียดสีลอเลียนจึงเปนการนําสิ่งมี
คาตามความคิดเห็นของผูคนในสังคม มาลดทอนคุณคาลงโดยมีเปาหมายเพื่อความบันเทิง 
แตก็แฝงไวดวยน้ําเสียงดูถูก เสียดสี ทั้งนี้การเสียดสีลอเลียนไมเฉพาะแตเสียดสีลอเลียนสิ่งที่
ปรากฏในผลงานนั้นๆเสมอไป แตเปนการเสียดสีลอเลียนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเปนการ
เสียดสีลอเลียนกลุมคนใดกลุมคนหนึ่ง สําหรับเรื่องฮะนะซะกุระโอะรุชูโจ ผูเลา เสียดสีลอเลียน 
 
 
 
26   กอบกุล อิงคุทานนท. ศัพทวรรณกรรม : สํานักพิมพรักอักษร.  หนา 116. 
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กลุมชายหนุมที่ไดชื่อวาเปนหนุมนักรักทางออม27 ผานชูโจตัวละครเอกของเรื่อง 
ทั้งนี้ซุสุก ิฮิเดะโกะใหความหมายเกี่ยวกับหนุมนักรัก(色好み)ในสมัยเฮอันไววา  “เปน

คําที่มีความหมายใกลเคียงกับ “ชอบ” เชนกัน โดยใชในความหมายวา เขาใจความรูสึกของ
ฝายตรงขาม หลงใหลในความรัก” 28 ตามความหมายดั้งเดิมของ “หนุมนักรัก” มีพื้นเพเดิมมา
จากคําวา “ชอบ” ซึ่งสามารถสรุปเกี่ยวกับความหมายที่ใชในสมัยเฮอันไดคราวๆวา บุคคลที่จะ
เปนนักรักได ตองเขาใจความรูสึกของฝายตรงขาม(เพศตรงขาม) หรืออาจกลาวในอีกนัยหนึ่ง
วา เปนผูมีชั้นเชิงในการมัดใจเพศตรงขาม และหลงใหลในความรัก หรืออาจกลาวไดวาเปนคน
ที่ตองการความรักมาหลอเลี้ยงจิตใจอยูตลอด นอกจากนี้ซะกะงุชิยังกลาวถึงลักษณะของ
หนุมนักรักในสมัยเฮอันไวอีกวา  “ในขณะเดียวกัน “รักสนุก” “นักรัก”หรือที่เรียกวาเพลยบอย
นั้นจะเปนคําชมเสียมากกวา เพราะแมจะเปนหนุมรูปงามเพียงใด มีความสามารถโดดเดนแค
ไหน แตหากจริงจังมากจนเกินไปจะถูกมองวาเปนตําหนิบนอัญมณี เพราะแกนแทของความ
สงางามในวัฒนธรรมราชวงศ คือความรัก” 29 ดังนั้นชนชั้นสูงในสมัยเฮอันจึงนิยมบุคคลที่มี
เสนหเปน “เพลยบอย” มากกวาชายหนุมผูเพียบพรอมดวยหนาตาความสามารถแตเปนคน
จริงจังไมมีเสนห โดยใชคําเปรียบเทียบบุคคลที่มีบุคลิก “จริงจัง” วา อัญมณีที่มีตําหนิ ทั้งนี้
หนุมนักรักยังเปนชายหนุมที่ประกอบดวยลักษณะตางๆอันไดแก หลงใหลในความรัก คือ
ตองการความรักเปนเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจ เขาใจความรูสึกของเพศตรงขาม กลาวคือมีชั้นเชิง
มัดใจเพศตรงขาม มีความสามารถทางดานกาพยกลอน คารมคมคาย หนาตาดี และเปนคนที่
มีบุคลิกราเริง โดยบุคลิกดังกลาวพบไดในตัวละครเอกจากวรรณคดีชื่อดัง เชนเรื่อง เกนจิ
โมะโนะงะตะริ และเรื่อง อิเซะโมะนะงะตะริ  

 ทั้งนี้ลักษณะของตัวละครเอกชาย ชูโจ อันไดแก รูปรางหนาตาดี มีความสามารถ
ทางดานกาพยกลอน และดนตรี เปนบุตรชายของขาราชการชั้นสูง เหลานี้เปนคุณลักษณะอัน
พึงประสงคโดยทั่วไป สวนคุณสมบัติสําคัญประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาเขาเปนหนุมนักรักคือ 
ตองการความรักมาหลอเลี้ยงจิตใจอยูตลอด ทั้งนี้มีการกลาวถึงคนรัก 3 คนของตัวละครเอก
กกก 
27    Indirect Satire เปนการเสียดสีทีอ่ยูในเคาโครงเรื่อง (plot) ซ่ึงตัวละครทําตัวใหดูนาหัวรอ เยยหยันดวยความคิด 

คําพูด หรือการกระทํา และบางทีก็เพ่ิมการเสียดสีโดยการบรรยายของผูแตง บางครั้งก็สอดแทรกการวิพากษสวน
ตนเขาไปดวย  

28      P.41 鈴木日出男（1991）「〈人物造型〉色好みの成立 実例『伊勢物語』」『国文学３６‐１０号』。 
29     P.16 坂口由美子（2009）『堤中納言物語』 角川文庫。   

31 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

ญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

ในชวงตนเรื่อง ไดแก คนรักปจจุบัน คนรักเกา และคนรักใหม โดยผูเลาแสดงความสัมพันธ
ระหวางชูโจกับคนรักปจจุบันไวในในคืนฤดูใบไมผลิที่แสงจันทรสองสวางจนชูโจเขาใจผิดคิดวา
แสงนั้นคือแสงอาทิตยยามเชา เขาจึงจากคนรักมาในทันท ี

「月にはかられて、夜ふかく起きにけるも、思ふらむところいとほしけれど、   

たち帰らむ遠きほどなれば、(中略)」 

 “จันทราที่ลวงหลอก ใหขาตื่นขึน้ในกลางดึก นางคงจะเปนกังวล เจ็บปวดอยูในใจ “ 
 

ตอเม่ือเขารูวาแสงสวางที่เห็นไมใชสัญญาณบอกเวลาเชา แตเปนแสงจันทรที่ลวง
หลอก เขาจึงรูสึกเปนหวงคนรักปจจุบันเพราะเขาจากนางมากอนเวลาอันควรซึ่งอาจทําใหนาง
เสียใจ ทั้งนี้ธรรมเนียมของคนรักหรือสามีภรรยาในสมัยเฮอัน สามีสามารถมีภรรยาไดหลายคน 
โดยฝายชายจะเปนฝายแวะเวียนไปหาหญิงคนรักของตนในเวลากลางคืน แลวฝายชายจะออก
จากที่พํานักของฝายหญิงในเวลาเชา หากฝายชายจากหญิงสาวคนรักมากอนเวลาจะทําให
ฝายหญิงเขาใจวาความรักของฝายชายที่มีตอตนเริ่มจืดจางลง แตถึงอยางนั้นชูโจกลับเดินชม
ดอกไมที่กําลังบานสะพรั่งตอไป 
 เสนทางที่ชูโจเดินชมดอกซะกุระเปนเสนทางที่ผานบริเวณซากปรักหักพังแหงหนึ่ง 
สถานที่นั้นเดิมเคยเปนที่อยูอาศัยของคนรักเกาของเขา 
 

「はやく、ここにもの言ひし人あり」 

“เม่ือนานมาแลว ขาเคยผูกสัมพันธกับสตรีที่นี”่ 

แสดงวาชูโจเคยมีคนรักคนหนึ่ง แตเม่ือทั้งสองเลิกรากันก็ไมเคยไดติดตอหากนัอีก จึง
ทําใหเขาไมทราบขาวคราวของหญิงสาวคนนั้น จนเพิ่งมารูวานางบวชเปนช3ี0แลว  
 จากนั้นเขาจึงออกเดินทางตอจนพบกับปราสาทอีกแหงหนึ่ง  ที่นั่นเขาไดพบกับธิดา
ของปราสาทแหงนั้น เนื้อเรื่องบรรยายภาพของหญิงสาวผูนั้นไววา 
 

「衣ぬぎかけたるやうだいささやかに、いみじう児めいたり。もの  言ひたるも、

らうたきものの、ゆゑゆゑしく聞
きこ

ゆ。『うれしくも見つるかな』と思ふに、．．．」 

 
 

 
30    หญิงสาวสูงศักดิ์ในสมัยเฮอันมักจะออกบวชในกรณีที่ บิดามารดา หรือสามีเสียชีวิตทําใหไมมีผูดแูล

คุมครองนาง 
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“รูปรางที่หมคลุมดวยผาดูเล็ก มองดเูหมือนเด็กเสียจริง ทั้งการพูดจาที่นารักนา
เอ็นดู ถึงกระนั้นก็ยังฟงดูนาเกรงขาม “ชางนายินดีที่ไดมาพบเจอ”เขาคิด...” 

 
จากประโยคที่ยกมาแสดงใหเหน็วาชูโจรูสึกประทับใจในตัวหญิงสาวตั้งแตแรก  

จากเนื้อเรื่องจึงแสดงใหเห็นวา ชูโจมีคนรัก 3 คน ไดแก คนรักปจจุบัน คนรักเกา และ
คนรักใหม โดยคนรักปจจุบันคือหญิงสาวที่ชูโจกําลังมีความสัมพันธดวย แตความรักที่เขามีให
หญิงคนนี้กําลังจืดจางลง คนรักในอดีตคือหญิงสาวที่เขาเคยมีความสัมพันธดวยแตไมได
ติดตอกันมานานแลว สวนคนรักใหมคือหญิงสาวที่ชูโจเพิ่งไดพบและตกหลุมรัก การเปลี่ยน
หญิงคนรักไปตามกาลเวลาเชนนี้ เปนลักษณะของหนุมนักรักซึ่งไมคอยปรากฏในวรรณกรรม
สมัยเฮอัน 

จากที่กลาวมานี้จะเห็นไดวาชูโจมีลักษณะตางๆตรงตามลักษณะของหนุมนักรักใน
สมัยเฮอัน ดังนั้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับชูโจจึงนาจะเปนการเสียดสีลอเลียนหนุมนักรักใน
สมัยเฮอันโดยลดทอนคุณคาของ “หนุมนักรัก” โดยการทําใหเปนเรื่องตลกขบขันผานตัวละคร
ชูโจนี ้

 
3. สรุป 
  เรื่องฮะนะซะกุระโอะรุชูโจเปนเรื่องที่จบลงอยางผิดความคาดหมาย คือแทนที่ชาย
หนุมจะไดตัวหญิงสาวมาครองคู แตกลับไดตัวหญิงแกมาแทน ทั้งนี้ผูเขียนใชกลวิธีหลายอยาง
ซึ่งยังผลใหผูอานรูสึกผิดคาดในตอนจบ เชน การตั้งชื่อเรื่อง การบรรยายลักษณะตัวละคร 
รวมทั้งการใชกลวิธีการเลาเรื่องที่นาสนใจโดยการเปลี่ยนมุมมองผูเลาตลอดทั้งเรื่อง โดยเริ่ม
จากการเปดเรื่องดวยการเลาแบบบุรุษที่ 1 แลวจึงเปลี่ยนเปนการเลาแบบบุคคลที่ 3 และจบ
เรื่องดวยบทสนทนา ซึ่งทําใหการดําเนินเรื่องเปนไปอยางสนุกสนาน นาติดตาม การจบแบบ
ผิดคาดเชนนี้ทําใหเรื่องราวตลกขบขัน อีกทั้งยังเปนการเสียดสีลอเลียนตัวละครเอกชายซึ่ง
เปรียบเสมือนตัวแทนของหนุมนักรักในสมัยเฮอันดวย 
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ตัวละครผูสูงอายุในนวนิยายเร่ือง ฮิโซะยะกะนะ เค็ฌโฌ  
ของโอะงะวะ โยโกะ 

Elderly Character in Ogawa Yoko’s Hisoyakana Kesshou 
ปุญญดา ดาศรี 1 

 

1. บทคัดยอ 
 ประเทศญี่ปุนมีประชากรที่มีอายุเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก การที่ประเทศญี่ปุนกลายเปน

สังคมผูสูงอายุ สง ผลกระทบอยางมากตอระบบเศรษฐกิจและสังคม ทําใหประเทศญี่ปุนตอง
ตื่นตัวตอปญหาประชากรผูสูงอายุ และเริ่มมีมาตรการตางๆ รวมทั้งกฏหมายออกมารองรับ
ปญหาในอนาคต 

ในประเทศญี่ปุนชวงกอนสงครามนั้น ผูสูงอายุจะถูกจํากัดความอยูแคผูสูงอายุชาย 
ซึ่งเปนเพศที่มีบทบาททางสังคมเทานั้น ในเวลานั้น ทักษะที่จําเปนสําหรับผูชายลวนเกี่ยวของ
กับสงครามและการสูรบ อยางไรก็ตาม หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบลง วิถีชีวิตของชาว
ญี่ปุนก็เปลี่ยนไป ยังผลใหความรูที่เปนที่ตองการของตลาดจึงเปลี่ยนจากความรูดานการ
สงคราม มาเปนความรูในดานเศรษฐกิจ แตประชากรชายซึ่งเติบโตมาในชวงกอนหนานั้นลวน
เปนทหาร ซึ่งนอกจากจะไมมีความรูดานเศรษฐกิจแลว ประชากรกลุมนี้ยังเคยพบเจอความ
โหดรายของสงครามมากอน ดวยเหตุนี้ เม่ือเวลาผานไปและประชากรในกลุมดังกลาวเริ่มมี
อายุมากขึ้น ผูสูงอายุก็ถูกมองวา “ออนแอ” ในคุณคาเชิงเศรษฐศาสตร ผูที่ยางเขาสูวัยสูงอายุ
ในชวงหลังสงครามกลายเปน “ผูออนแอ” “ที่ไดรับผลกระทบจากสงคราม” ซึ่งนับวา              
ไรประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ2 

นอกจากนี้ โครงสรางครอบครัวที่มีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ยังสงผลให
ผูสูงอายุจํานวนมากตองอาศัยอยูลําพังโดยปราศจากลูกหลาน เม่ือผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้น ปญหาผูสูงอายุจึงกลายเปนปญหาสําคัญของประเทศญี่ปุนนับตั้งแตชวงทศวรรษที่ 90 
เปนตนมา ประเด็นเรื่องผูสูงอายุจึงปรากฏอยูในผลงานของนักเขียนหลายคน รวมทั้งในนว
นิยายของโอะงะวะ โยโกะ (1962-ปจจุบัน) 

 
 

1  นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตช้ันปที่ 3 คณะอักษรศาสตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
2
 久保田 治助 (2004) 早稲田大学大学院教育学研究料紀要 別冊 11 号-2 『第二次世界大戦後の

高齢者像の変容についての考察』, P. 139-149 
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โองะวะ โยโกะ รูสึกชื่นชมผูสูงอายุเปนการสวนตัว ดวยเหตุนี้ ทําใหผลงานของโอะงะ
วะ โยโกะ ไมวาจะเปนเรื่องสั้นหรือนวนิยาย ลวนมีตัวละครผูสูงอายุปรากฏอยูทั้งสิ้น อาจกลาว
ไดวาตัวละครผูสูงอายุเปนลักษณะเดนอยางหนึ่งในผลงานของโอะงะวะ โยโกะ โดยตัวละคร
ผูสูงอายุในผลงานแตละเรื่องลวนแตตองเผชิญความสูญเสียตางๆ ในอดีต แตทวาตัวละคร
เหลานั้นก็มิไดไรประโยชน ตางก็มีสวนชวยเหลือตัวละครอ่ืนในลักษณะตางๆ ไมวาจะเปนการ
ใหความชวยเหลือในเรื่องที่ตนเชี่ยวชาญ ใหคําชี้แนะ หรือมีความสําคัญทางจิตใจตอตัวละคร
อ่ืน 

บทความนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของตัวละครผูสูงอายุ ในนวนิยายเรื่อง      
ฮิโซะยะกะนะ เค็ฌโฌ ซึ่งเปนเรื่องของเกาะแหงหนึ่ง ที่ซึ่งสิ่งของบนเกาะจะคอยๆ หายไปจาก
ความทรงจําของผูที่อาศัยอยูทีละอยาง ทําใหผูที่ไมสูญเสียความทรงจําตองหลบซอน เพื่อ
ไมใหตํารวจลบัจับตัวไปทดลอง ตัวละครผูสูงอายุ “คุณตา” ไดใหความชวยเหลือ “ฉัน” ในการ
สรางหองลับเพื่อให “คุณ R” มาซอนตัวอยู ความสามารถและไหวพริบของคุณตา ทําใหตัว
ละครอ่ืนในเรื่องสามารถบรรลุจุดประสงคตางๆ ได การศึกษาและวิเคราะหตัวละครผูสูงอายุ
ในนวนิยายเรื่องนี้ จะชวยใหเขาใจทรรศนะของโอะงะวะ โยโกะ ที่มีตอผูสูงอายุ อันจะนําไปสู
การทําความเขาใจผลงานของผูเขียนในเรื่องอ่ืนตอไป 
 

2. บทนํา 
โอะงะวะ โยโกะ แตงผลงานเรื่อง Hisoyakana Kesshou ขึ้นในป ค.ศ. 1994  
ผลงานนี้เปนหนึ่งในผลงานเรื่องยาวที่ตัวละครผูสูงอายุมีบทบาทเดนในเรื่อง ถึงแมวา

บทบาทของผูสูงอายุซึ่งก็คือคุณตาจะไมใชตัวละครที่เดนที่สุด แตคุณตาก็เปนผูที่ทําใหตัว
ละครอ่ืนบรรลุวัตถุประสงคตางๆ โดยอาศัยไหวพริบ ประสบการณ และความชํานาญในงาน
ชาง อาจกลาวไดวา หากปราศจากคุณตาแลว “ฉัน” ก็คงไมสามารถสรางหองลับขึ้นมาได และ
คุณ R ก็จะไมไดรับความชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ การเสียชีวิตของคุณตาก็เปนการเนน
ย้ําใหเห็นวาโลกของ “ฉัน” ที่ไมมีคุณตาคอยชวยเหลือนั้นเปนอยางไร และถือเปนจุดเปลี่ยนที่
สําคัญในการดําเนินเรื่อง ที่แสดงใหเห็นวาทุกอยางกําลังเดินมาถึงจุดสิ้นสุด 

 

2.1 ตัวละคร 
 ฉัน – ผูเลาเรื่อง เปนหญิงสาวตัวคนเดียวไมมีญาติพี่นองที่ไหน มีอาชีพนักเขียน 
 คุณตา – เชี่ยวชาญงานชางทุกชนิด อาศัยอยูบนเรือขามฟาก เคยทํางานให
ครอบครัวของ “ฉัน”  
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 คุณ R – บรรณาธิการของ “ฉัน” เปนหนึ่งในผูที่ไมสูญเสียความทรงจํา ตางจากคน
สวนใหญบนเกาะ 
 

2.2 เรื่องยอ 
“ฉัน” อาศัยอยูบนเกาะแหงหนึ่ง ซึ่งจะมีบางอยางหายไปจากความทรงจําของผูที่

อาศัยอยูบนเกาะเปนระยะ เม่ือคนบนเกาะสัมผัสไดวามีสิ่งใดหายไปในตอนเชา ก็จะชวยกัน
ทําลายของนั้นรวมทั้งสิ่งของที่เกี่ยวของ และใชชีวิตโดยปราศจากของที่หายไปนั้น แตก็มีคน
กลุมหนึ่งที่ยังคงจําทุกอยางได ซึ่งคนเหลานี้จะถูกตํารวจลับตามลาและจับตัวไป หนึ่งในนั้นก็
คือแมของ “ฉัน” ซึ่งถูกจับตัวไปเม่ือ 15 ปกอน 

 “ฉัน” ไมมีญาติพี่นอง หลังจากที่พอซึ่งเปนนักปกษีวิทยาเสียชีวิตไปเม่ือหลายปกอน 
คนที่สําคัญสําหรับ “ฉัน” ก็มีเพียงคุณตาซึ่งเคยทํางานใหครอบครัวของ “ฉัน” และอาศัยอยูใน
เรือขามฟากที่จอดอยูริมทะเล และคุณ R ซึ่งเปนบรรณาธิการที่ชวยอานนวนิยายของ “ฉัน” 

การทํางานของตํารวจลับรุนแรงขึ้นทุกวันจนผูคนตางหวาดกลัว เม่ือ “ฉัน” รูวาคุณ R 
ไมสูญเสียความทรงจําดังเชนคนทั่วไป จึงสรางหองลับขึ้นบนชั้นลอยของบานโดยความ
ชวยเหลือของคุณตา ซึ่งคอยดูแล “ฉัน” มาตั้งแตเด็ก จากนั้น “ฉัน” จึงไปขอใหคุณ R มาซอน
ตัวที่หองลับในบานที่ “ฉัน” เตรียมไวให นับแตนั้นคุณ R ก็ไมไดออกไปขางนอกอีกเลย 

ของบนเกาะคอยๆ หายไปอยางแลวอยางเลา หลังจากที่ปฏิทินหายไปชวงกลางฤดู
หนาว หิมะก็ตกลงมาไมหยุด อาหารการกินเริ่มขาดแคลนในขณะที่ฤดูใบไมผลิดูจะไมมีวัน
มาถึง จนมาวันหนึ่ง นวนิยายก็หายไป “ฉัน” ไดงานใหมเปนพนักงานพิมพดีด แตคุณ R ก็ไม
ยอมให “ฉัน” หยุดเขียนนวนิยาย และให “ฉัน” แอบเกบ็ตนฉบับที่เขียนคางอยูไวในหองลับ 

วันหนึ่ง เกิดแผนดินไหวขณะที่ “ฉัน” และคุณตากําลังคุยกันอยูบนเรือ คุณตาโดนของ
หลนทับจนไดรับบาดเจ็บ แตฉันก็สามารถพาใหทั้งคูหนีรอดจากสึนามิมาได สวนเรือขามฟาก
ของคุณตาถูกซัดจมหายไปในทะเล หลังจากนั้นไมนานคุณตาก็เสียชีวิตเพราะมีเลือดคั่งใน
สมอง เนื่องมาจากศีรษะไดรับบาดเจ็บตอนแผนดินไหว  

ตอมาไมนานสวนตางๆ ของรางกายก็เริ่มหายไปจากความทรงจํา “ฉัน” พยายาม
เขียนนวนิยายจนจบตามที่คุณ R ตองการ นวนิยายของฉันจบลงโดยที่ตัวเอกนั้นหายไป ใน
ที่สุด ความทรงจําเกี่ยวกับรางกายทั้งหมดก็หายไป คงเหลือแตเพียงเสียงเทานั้น ตํารวจลับจึง
ไมสามารถตามลาใครไดอีก “ฉัน” บอกคุณ R วาทุกคนที่ซอนตัวอยูตางเปนอิสระแลว จากนั้น
จึงบอกลาคุณ R กอนทีแ่มแตเสียงก็จะหายไปเชนกัน 
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3. ตัวละครผูสูงอายุในนวนิยายเร่ือง ฮิโซะยะกะนะ เค็ฌโฌ ของโอะงะวะ โยโกะ 
 

3.1 ภูมิหลังของผูสูงอาย:ุ คุณตา 
3.1.1 ใชชีวิตอยูคนเดียวบนเรือขามฟาก 

 คุณตาทํางานใหกับครอบครัวของ "ฉัน" นับตั้งแต  "ฉัน" เกิด คุณตาเปนชาง
ผูเชี่ยวชาญและมีความสามารถ เดิมเคยทํางานเปนคนขับเรือขามฟาก จึงมีความรูดาน
เครื่องยนตดวย แตนับจากที่เรือขามฟากหายไปจากความทรงจําของผูคนบนเกาะ จึงเปลี่ยน
อาชีพมาเปนชางแทน และอาศัยอยูตัวคนเดียวในเรือลําเดิม ไมเคยแตงงาน และไมมีญาต ิ    
พี่นองหรือลูกหลาน 
3.2.2 มีความเชี่ยวชาญงานชางทุกชนิด 

 แมวาอายุจะมากแลว แตคุณตาก็ยังคลองแคลว ไมเพียงสามารถดูแลตัวเองและอยู
คนเดียวบนเรือไดเทานั้น แตยังสามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและรอบคอบอีกดวย "ฉัน" จึง
ไววางใจในความสามารถของคุณตามาก เม่ือรูวาคุณตาเต็มใจจะสรางหองลับเพื่อใหคุณ R 
หลบซอนตํารวจลับ "ฉัน" จึงสามารถดําเนินแผนการไดอยางไรกังวล หลังจากทบทวนรายการ
สิ่งที่ตองทําแลวก็ลงมืออยางรอบคอบ 
 

大げさにならない程度でなおかつ最大限のものを運び込むために、

おじいさんはいろいろな工夫をした。セーターの背中にパイプと角材

を突っ込み、釘や蝶番やねじを詰めた袋を腰に巻き、すべての       

ポケットに工具をしのばせた。 

คุณตาพยายามทุกวิถีทาง เพื่อที่จะขนของใหไดมากที่สุดโดยไมใหเปนที่
สังเกต เขาเสียบทอน้ําและไมหนาสามที่ดานหลังของเสื้อสเว็ตเตอร พันถุงที่
ใสตะปู น็อต บานพับ และของอ่ืนๆ ไวที่เอว แลวก็ซุกเครื่องมือใสลงใน
กระเปาทุกใบ (หนา 100) 

 

ขอความขางตนแสดงใหเห็นวาคุณตารูจักวางแผน คุณตาระลึกเปนอยางดีวาการ
สรางหองลับนั้น ความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญมาก จึงคอยระวังไมใหใครสังเกตไดวาตนกําลัง
ทําอะไรอยู แมจะเปนเรื่องเล็กนอยเชนการขนน็อตหรือตะปูมาที่บานก็ปกปดเปนอยางดี ใน
ระหวางที่ทํางานก็เปดเพลงคลอไปดวย และตอกตะปูพอดีจังหวะที่เสียงเพลงดังเทานั้น 

ไมเฉพาะแตวิธีการทํางานเทานั้น ฝมือในการทํางานของคุณตาก็เรียกไดวาสมบูรณ
แบบเชนกัน 
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彼の仕事ぶりは素晴らしかった。的確で丁寧で我慢強く、そのうえ素

早かった。（略）わたしは邪魔にならないように気をつけながら、できる

だけの手伝いをした。 

ความสามารถในการทํางานของคุณตานั้นยอดเยี่ยม เขาทํางานไดอยาง
แมนยํา เรียบรอย มีความอดทนสูง ทีส่ําคัญคือเร็วมาก (ยอ) ฉันพยายาม
ชวยงานอยางเต็มที่ โดยระวังไมใหเปนที่เกะกะของคุณตา (หนา 101) 
 

ความเปนเลิศในงานชางของคุณตานั้นหาไดจํากัดอยูที่งานชางแขนงใดแขนงหนึ่ง
เทานั้น ดวยเหตุนี้ หลังจากที่สรางหองลับเสร็จเรียบรอยพรอมใหคุณ R มาซอนตัว “ฉัน” จึง
บรรยายความสามารถของคุณตาใหคุณ R ฟงวา 

 

「これから不都合なことも起きてくると思いますけど、おじいさんが     

ついていてくれる限り安心です。おじいさんの手から作り出せない   

品物なんて、一つもないんだから」 

“หลังจากนี้ฉนัคิดวาอาจมีความไมสะดวกหลายอยาง แตวาตราบใดทีมี่คุณ
ตาอยูดวยก็รูสึกวางใจคะ เพราะวาไมมีสิ่งใดทีส่องมือของคุณตาจะสราง
ขึ้นมาไมได” (หนา 111) 

 

 จึงอาจกลาวไดวา คุณตานั้นเปนชางที่มีความสามารถรอบดาน จนแทบจะเนรมิตทุก
อยางไดตามที่ “ฉัน” ตองการ และยังมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ ทํางานอยางรอบคอบ ฝมือ
ประณีตเรียบรอย และยังทํางานไดอยางรวดเร็วอีกดวย 
 
3.2 ความสัมพันธระหวางคุณตาและตัวละครอ่ืน 
3.2.1 ความสัมพันธระหวางคุณตาและ "ฉัน" 

 หลังจากทีพ่อ แม และคุณยายซึ่งเคยชวยเลี้ยง "ฉัน" มาตั้งแตเด็กเสียชีวิตลง คุณตาก็
เปนบุคคลใกลชิดเพียงคนเดียวของฉัน ดวยเหตุนี้ ไมวา "ฉัน" จะทําอะไรจึงนึกถึงคุณตาเสมอ 
ทุกครั้งที่แตงหนังสือเลมใหมเสร็จ "ฉัน" ก็จะมอบหนังสือเลมใหมนั้นใหเปนของขวัญแกคุณตา 
เม่ืออากาศเริ่มเย็นลง "ฉัน" ก็ใชเวลาวางถักเสื้อกันหนาวเตรียมไวใหคุณตา 

 

「いつも手伝ってもらって、助かるわ。冬が来る前は、一人きりだと  

何となく不安な気分になるから。そうだ、この間ね、セーターを編んだ

の。もしよかったら着てみて」 
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“ไดคุณตาคอยชวยเหลือมาตลอด เลยคอยยังชั่วหนอย เพราะกอนจะถึงฤดู
หนาว รูสึกกังวลใจอยางบอกไมถูกถาจะตองอยูตัวคนเดียว จริงสิ เม่ือไม
นานมานี้ ฉันถักเสื้อกันหนาวไวดวย ลองใสดูหนอยสิคะ” (หนา 40) 

 

 "ฉัน" มอบเสื้อกันหนาวใหคุณตาในวันที่คุณตามาชวยงานจิปาถะในบาน แมวางานที่
คุณตาชวยจะไมไดยากเย็นอะไร แตบทพูดดังกลาวก็แสดงใหเห็นวา การที่มีคุณตาคอย
ชวยเหลืองานจิปาถะ ทําให "ฉัน” ที่อาศัยอยูคนเดียว รูสึกสบายใจขึ้น จึงตอบแทนคุณตาดวย
การถักเสื้อให 

 ครั้งแรกที่ "ฉัน” แนะนําคุณ R ใหรูจักกับคุณตา "ฉัน” ก็ใหเกียรติในฐานะคนที่ใกลชิด
กับครอบครัวมานาน มิไดถือตนวาเปนเจานายกับลูกนอง 

 
「こちらはわたしが生まれるずっと昔から、家族ぐるみでお世話になっ

ている方なんです。わたしの唯一の協力者です」 

“นี่คือคุณตาที่อยูดูแลครอบครัวของฉันมาตลอดตั้งแตกอนฉันเกิด เปนผูชวย
เหลือเพียงคนเดียวของฉันคะ” (หนา 110) 

 
 การปฏิบัติตนของ "ฉัน" ตอคุณตา การใชคําพูดกับคุณตา ตลอดจนวิธีที่ "ฉัน" แนะนํา

คุณตาตอบุคคลอ่ืน ลวนแสดงวาสําหรับ "ฉัน" แลว คุณตาเปนเสมือนญาติผูใหญ เปนสมาชิก
ในครอบครัวที่ "ฉัน" ใหความรัก ความสนิทสนม และความนับถือ 

ในทางกลับกัน คุณตาจะเรียก "ฉัน" วา "คุณหนู" และใชภาษาสุภาพกับ "ฉัน" เสมอ 
และรูสึกปลาบปลื้มใจทุกครั้งที่ "ฉัน" ทําอะไรให แมวาจะเปนเรื่องเล็กนอยก็ตาม คุณตาก็จะ
รูสึกวาสิ่งที่ตนทํานั้นเปนแคเรื่องเล็กนอยเม่ือเทียบกับสิ่งที่ "ฉัน" มอบให ดังเชนคราวที่ "ฉัน" ซื้อ
ของขวัญวันเกิดใหคุณตา 

 

おじいさんはわたしから何かプレゼントされる時のいつもの癖で、神棚

へ供えるように両手で挙げ持った。 

คุณตายกมือทั้งสองขึ้นรับของขวัญจากฉันเหมือนที่ทําเปนประจํา ราวกับวา
กําลังถวายของแดเทพเจา 
(หนา 208) 
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 ไมวา "ฉัน" จะมอบหนังสือ เสื้อกันหนาว หรือของขวัญให คุณตาก็จะใชสองมือรับของ
เชนนี้เสมอ และเอยกลาวคําขอบคุณซ้ําแลวซ้ําเลา ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการที่คุณตารับของใน
ลักษณะเชนนี้ เปนเพราะรูสึกวาการชวยเหลืองานตางๆ นั้นเปนหนาที่ของคุณตา ดังนั้นสิ่งที่ 
"ฉัน" ทําใหทั้งที่ไมจําเปนนั้นจึงถือเปนบุญคุณตอตน คุณตาถือวา "ฉัน" เปนเจานาย จึงรักและ
เปนหวง "ฉัน" ดวยใจจริง มิใชเพียงทําตามหนาที่เทานั้น จะเห็นไดจากการที่คุณตายืนสง "ฉัน" 
กลับบานหลังจากที่คุยกันในตอนค่ํา 

 

「お気をつけて、お帰り下さいまし」 

「ええ。また明日」 

姿が見えなくなるまで、じっとおじいさんはわたしを見送ってくれる。 

“กลับบานดีๆ นะครับ ระวังตัวดวย” 
“คะ เจอกันพรุงนี”้ 
คุณตายืนนิ่งสงฉันจนลับสายตา 
(หนา 28-29) 

 

 แมวาการยืนสงแขกจะเปนมารยาททั่วไปของชาวญี่ปุน แตการที่คุณตายืนนิ่งไมไหว
ติงจนกระทัง่อีกฝายหายไปจากสายตานั้น แสดงถึงความเปนหวงและความใสใจอยางแทจริง 
หาใชเพียงทําไปตามมารยาทเทานั้น 

 เนื่องจากคุณตาทํางานใหครอบครัวของ "ฉัน" มาตั้งแต "ฉัน" เกิด ดังนั้นจึงไมใชเรื่อง
แปลกที่คุณตาจะรักและเอ็นดู "ฉัน" และมองวา "ฉัน" เปนเด็กที่คุณตาตองคอยดูแลอยูเสมอ 
แมวา "ฉัน" จะเติบโตขึ้นจนทํางานแลว ภาพในสมัยที่ "ฉัน" ยังเปนเด็กก็ไมเลือนหายไปจากใจ 
ดังตัวอยางที่เห็นไดจากการที่ทั้งคูนั่งกินเคกดวยกัน 
 

おじいさんは大きい方のケーキをわたしのお皿にのせてくれた。

彼はまだわたしのことを成長期の娘だと思い込んでいて、何で

もたくさん食べるようにすすめるのだ。 

คุณตาแบงขนมเคกชิ้นที่ใหญกวาใสในจานของฉัน เขายังคงมองวาฉันเปน
เด็กที่กําลังโต จึงพยายามใหฉันกินมากๆ ทุกอยาง 
(หนา 99) 

 

 นอกจากนี้ แมแตในยามคับขัน คุณตาก็ยังเปนหวงความปลอดภัยของ "ฉัน" มากกวา
ตนเอง ครั้งหนึ่งเกิดแผนดินไหวขึ้นขณะที่ "ฉัน" และคุณตานั่งสนทนากันอยูในเรือขามฟาก   
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ทําใหคุณตาโดนของหลนทับจนไดรับบาดเจ็บ "ฉัน" จึงพยายามชวยคุณตาออกมา แตเม่ือ  
คุณตาไดสติก็รีบบอกให "ฉัน" หนีไปกอนที่สึนามิจะมา 

 

「一刻も早くここから逃げて下さい。津波がきます」 

「つなみ・・・・・・？つなみって何？」 

「説明している暇はございません。水平線の向こうからやって

くる巨大な波のことです。地震のあとには必ずそれが襲ってく

るのです」 

 “รีบหนีออกไปจากทีน่ี่ใหเร็วทีสุ่ด สึนามิกําลังจะมา” 
“สึนามิ......? สึนามิคืออะไรเหรอ?” 
“ไมมีเวลาอธิบายแลวครับ มันเปนคลื่นยักษที่มาจากฝง
โนนของเสนขอบฟา หลังเกิดแผนดินไหว มันจะถาโถม
เขามาอยางแนนอน” 
(หนา 289) 

 

 จากตัวอยางขางตน จึงสรุปความสัมพันธของทั้งสองคนไดวา แมวาทั้งคูจะไมมีความ
เกี่ยวพันกันทางสายเลือด แตทั้งสองก็รักและใหความสําคัญตอกัน อยางไรก็ตาม แมจะสนิท
สนมกันเพียงใด แตคุณตาก็ยังเคารพ "ฉัน" ในฐานะ "คุณหนู" ที่ตนเคยดูแลมาตั้งแตเด็ก และ
คอยอยูเคียงขางไมวาจะในยามทุกขหรือสุข 

 

3.2.2 ความสัมพันธระหวางคุณตาและคุณ R 
 คุณตาและคุณ R ไมเคยรูจักกันจนกระทั่ง "ฉัน" ขอใหคุณตาชวยสรางหองลับใหคุณ 

R สิ่งแรกที่คุณตาตั้งใจจะทําตั้งแตยังไมไดพบกับคุณ R ก็คือ “เปนเพื่อนกับคุณ R” เนื่องจาก
เม่ือคุณ R เขามาซอนตัวอยูในหองนี้แลว คนที่จะติดตอกับคุณ R ไดก็จะมีเพียง “ฉัน” และ   
คุณตาเทานั้น 

 เนื่องจากผูที่คอยสงน้ําและอาหารใหคุณ R คือ “ฉัน” ดังนั้นคุณตาจึงไมคอยไดติดตอ
โดยตรงกับคุณ R เทาไรนัก อยางไรก็ตาม คุณ R ก็รูดีวาบุคคลทั้งสองตองลําบากและเสี่ยง
ชีวิตเพราะรับตนมาอยูดวย จึงรูสึกขอบคุณ “ฉัน” และคุณตาอยูเสมอ และตอบแทนดวยสิ่ง
เล็กๆ นอยๆ เทาที่ตนจะทําได 

 หลังจากที่ปฏิทินหายไป ทุกคนก็ไมรูวันเดือนปที่แนนอนและไมมีใครใสใจกับวันที่อีก 
แตความทรงจําของคุณ R นั้นยังอยูครบ คุณ R จึงเสนอใหจัดงานเลี้ยงวันเกิดเปนการตอบ
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แทนคุณลุง ในครั้งนั้นคณุ R ไดใหของสําคัญอยางหนึ่งของตนเปนของขวัญวันเกิดใหแกคุณลุง 
และกลาววา 

「僕もどうにかしておじいさんに感謝の気持ちを伝えたいです。

もちろんたいしたものが用意できるわけじゃないんだけど 
・・・・・・（略）もちろん、おじいさんたちが僕のために 
おかしてくれた危険の数々は、こんなちっぽけな品物で償える

ものじゃありません」 

“ผมเอง ไมวาอยางไรก็อยากแสดงความรูสึกขอบคุณที่มี
ตอคุณลุง แนนอนที่ผมไมสามารถหาของมีคาอะไรใหได
...... (ยอ) แนนอนวาการที่พวกคุณลุงเสี่ยงอันตรายเพื่อ
ผมหลายตอหลายครั้ง ไมอาจตอบแทนไดดวยของ
เล็กนอยเพียงแคนี้หรอกครับ” 
(หนา 209-213) 

  
 ของขวัญที่คุณ R ใหคุณตาคือหีบเพลง หลังจากที่รูสึกตัววาความทรงจําของตนเองไม

สูญหายไปเหมือนคนทั่วไปที่อาศัยอยูบนเกาะแหงนี ้คุณ R ก็เริ่มแอบสะสมที่หายไปจากความ
ทรงจํา ของชิ้นแรกที่คุณ R เริ่มสะสมก็คือหีบเพลงใบนี้ การมอบของที่มีความสําคัญทางจิตใจ
ขนาดนี้ใหเปนของขวัญวันเกิดแกคุณตา ยอมแสดงใหเห็นวาคุณ R ซาบซึ้งในการกระทําของ
คณุตา 

 

3.3 ความชวยเหลือที่ผูสูงอายใุหแกตัวละครอ่ืน 
3.3.1 ตัวละคร “ฉัน” 

 เม่ือพิจารณาบทบาทของตัวละครทั้งสาม จะเห็นไดวาคุณตามีสวนชวยเหลือ “ฉัน” 
แทบทุกเรื่อง ไมวาจะเปนการใหคําปรึกษา ชวยเหลืองานตางๆ รวมทั้งชวยแกปญหาเฉพาะ
หนาเม่ือพบกับตํารวจลับในเหตุการณตางๆ 

- ชวยทํางานตางๆ เม่ือ “ฉัน” ตองการความชวยเหลือ 
 ครอบครัวของ “ฉัน” มีสมาชิกเพียงสามคนคือพอ แม และ “ฉัน” แตสมัยเด็กกลับมีคน

ชวยดูแลบานถึงสองคน คือคุณยายซึ่งทําหนาที่พี่เลี้ยง และคุณตาซึ่งทําหนาที่ชางประจําบาน 
บานหลังที่อาศัยอยูก็มีหลายหอง อยูติดแมน้ํา และมีหองใตดินขนาดใหญ จึงอนุมานไดวา 
“ฉัน” นาจะมาจากครอบครัวที่ฐานะดี การที่ “ฉัน” เติบโตขึ้นมาโดยไมเคยลําบาก และยัง
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ประกอบอาชีพเปนนักเขียน ทําให “ฉัน” ทําอะไรคนเดียวแทบจะไมได และตองการความ
ชวยเหลือจากคุณตาอยูเสมอ 

คุณตามีความรูความเชี่ยวชาญงานชาง ไมวาจะเปนงานชางไม ชางประปา ตลอดจน
งานจิปาถะ คุณตาก็ชวยเหลือฉันมาโดยตลอด 

 

おじいさんがフェリーからやってきて、ストーブの掃除や、 

水道管の布巻きや、庭野枯葉焼きや、いろいろと冬の支度を手

伝ってくれた。 

คุณตาขึ้นมาจากเรือขามฟาก ชวยเตรียมการตางๆ สําหรับฤดูหนาวมา เชน
ชวยทําความสะอาดเตาผิง ลางทอประปา และเผาใบไมแหงในสวน 
(หนา 39) 

 

 เม่ือ “ฉัน” คิดจะสรางหองลับใหคุณ R คุณตาก็ยินดีจะชวยโดยไมมีขอแม ทั้งที่รูดีวา
การทําเชนนั้นเปนการตอตานตํารวจลับ ซึ่งหมายความวาตองเอาชีวิตตัวเองเขาไปเสี่ยงดวย 
 

「困難で危険な問題に巻き込まれることになるのよ」 

「承知の上です」 

「命にも関わるわ」 

「私の命など、もうたいして残ってはおりません」 

“มันยากลําบาก และกอ็าจเขาไปพัวพันกับเรื่องที่เสี่ยงอันตรายนะ” 
“ทราบอยูแลวครับ” 
“เกี่ยวพันถึงชีวิตเลยนะ” 
“ชีวิตของผมนะ ไมไดเหลืออยูมากนักหรอกครับ” 
(หนา 95) 

 

“ฉัน” เองก็รูดีวาตนเองทําอะไรก็ไมเปน หากไมมีคุณตาคอยชวยเหลือแลวก็คงไมรูวา
จะทําอยางไรดี ดังนั้นไมวาจะดวยเรื่องอะไร ก็จะมาขอคําปรึกษาและขอใหคุณตาชวยเสมอ 
เม่ือเปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวของกับคุณ R จึงขอความรวมมือจากคุณตาอยางเต็มที ่
 

「わたしだけでは、どうでもできないの。完璧に信頼できる 

協力者が必要なの」 

“ลําพังแคฉันคนเดียวนะ จะทําอะไรได ฉันจําเปนตองมีผูชวยเหลือที่ไวใจได
อยางแทจริง” 
(หนา 96) 
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- ใหคําปรึกษาเม่ือ “ฉัน” รูสึกสับสนเพราะของสําคัญ คอยๆ หายไปจากความทรงจํา
ทีละอยาง 

 พอของ “ฉัน” เปนนักปกษีวิทยา หลังจากที่นกหายไป “ฉัน” จึงรูสึกเควงควางกวา
ปกติ เม่ือดอกกุหลาบหายไปในเวลาตอมา “ฉัน” จึงรูสึกวาของสําคัญสําหรับตนเองนั้นแทบไม
เหลืออยูแลว และเริ่มกังวลไปตางๆ นานา ซึ่งทุกครั้งที่เปนเชนนั้น คุณตาก็จะคอยปลอบให 
“ฉัน” สบายใจขึ้นเสมอ 

 

こんなふうに顔中の皺をくねくねさせながら答えを考えてくれ

たものだと、わたしはふと思い出した。 

「そうね。大丈夫よね」 

「はい。私が保証いたします。忘れること、何も残らないこと

は決して不幸せではございません」 

ฉันหวนนึกถึงภาพของคุณตา (ในอดีต) ขณะที่ตอบฉันดวยริ้วรอยเหี่ยวยน
เชนนี ้
“นั่นสนิะ ไมเปนไรหรอกเนอะ” 
“ใชครับ ผมขอรับประกัน การที่เราลืม การที่ไมเหลืออะไร
อยู(ในใจ) ไมใชเรื่องนาทุกขใจอยางแนนอน” 
(หนา 76) 

 

 เม่ือ “ฉัน” คิดจะสรางหองลับใหคุณ R คุณตาก็ยินดีจะชวยโดยไมมีขอแม ทั้งที่รูดีวา
การทําเชนนั้นเปนการตอตานตํารวจลับ ซึ่งหมายความวาตองเอาชีวิตตัวเองเขาไปเสี่ยงดวย 

 

「世の中、たいていの心配事は心配だけで終わるものでござい

ます」 

「そうかしら」 

「はい。私にお任せ下さい。うまくやりますから」 

「そうね。大丈夫よね」 

“ในโลกใบนี้นะ โดยมากแลวเรื่องที่กังวล สุดทายมันก็เปน
แคความกังวลแหละครับ” 
“ก็คงจะอยางนั้น” 
“ครับ กรุณาปลอยใหเปนหนาที่ผมเถอะ เพราะผมจะทํา
อยางดีที่สุด” 
“นั่นสนิะ ไมเปนไรหรอกเนอะ” 
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(หนา 99) 
 

 - ชวยแกปญหาเฉพาะหนาเม่ือตองเผชิญหนากับตํารวจลับ 
 “ฉัน” มักจะตกใจกลัวจนทําอะไรไมถูกเม่ือถูกตํารวจลับตรวจคน ในวันทีท่ั้งสามกําลัง

ฉลองวันเกิดใหคุณลุง ตํารวจลบัก็มาเคาะประตูเพื่อขอตรวจคนโดยไมทันไดตั้งตัว แตคุณตาก็
สามารถควบคุมสติไดเปนอยางดีและบอกให “ฉัน” ไปเปดประตูใหเหมือนไมมีอะไรตองปกปด 

 

「このまま居留守を使った方がいいんじゃないかしら」 

「いいえ。奴らは肩をぶち壊したって入ってきますよ。そうし

たら余計に疑われます。そ知らぬ振りをして奴らを中へ入れて、

好きなだけ調べさせるんです。大丈夫ですよ。うまくいきます」 

おじいさんは力を込めて言った。 

“เราอยูเฉยๆ ทําเปนไมอยูบานจะดีกวาไหม” 
“ไมไดครับ พวกนั้นจะพังประตเูขามานะสิ แลวเราก็จะถูกสงสยัอยางหนัก สู
เราทําเปนไมรูเรื่องแลวปลอยใหพวกนั้นเขามาคนหาตามใจชอบ ไมเปนไร
หรอกครับ ตองไปไดดีครับ” 
คุณตาพูดดวยเสียงหนักแนน 
(หนา 219) 
 

 เหตุการณคลายๆ กันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ทั้งสองไปหา “ของ” ที่แมของ “ฉัน” แอบ
ซอนไวในงานปนของตนเอง และถูกเก็บซอนไวในกระทอมที่พอใชสองนก หลังจากที่ “ฉัน” 
และคุณตาแอบเอางานปนของแมใสไวจนเต็มเป และกําลังไปขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางกลับบาน ก็
พบวาตํารวจลับตั้งจุดตรวจบัตรประจําตัวอยูที่สถานีรถไฟ แมวา “ฉัน” จะตกใจไมรูวาควรทํา
อยางไร แตคุณตาก็ยังใจเย็นและใหคําแนะนําแก “ฉัน” ได 

 

『どうしたらいいの？』 

声に出さずにわたしはおじいさんをみあげた。 

「動揺を見せてはいけません」 

おじいさんは早口でささやいた。 

「できるだけ列の後ろに並ぶのです」 

“จะทําอยางไรกันดีละ” 
ฉันเงยหนาขึ้นมองคุณตาและถามดวยสายตา 
“หามตื่นเตนครับ” 
คุณตากระซิบตอบอยางรวดเร็ว 
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“พยายามไปตอแถวหลังสุดนะครับ” 
(หนา 324) 

 

 หลังจากนั้น คุณตาก็ใชไหวพริบในชวงที่มีชาวบานโวยวายเพราะไปทําธุระสาย และมี
เด็กผูหญิงเปนลมพอดี พาตนเองและ “ฉัน” ผานจุดตรวจไปไดโดยที่ตํารวจลับไมสงสัย 
 

3.3.1 ตัวละครคุณ R 
 ถึงแมวาผูที่ตองการชวยเหลือคุณ R คือ “ฉัน” แตในความเปนจริง บุคคลที่ทําให
ความตองการนั้นเปนจริงขึ้นมาไดก็คือคุณตา 

นับตั้งแตคุณ R ยายมาอยูในหองลับบนชั้นลอย ก็ไมสามารถออกไปไหนหรือติดตอ
กับใครไดอีก ดวยเหตุนี้ คุณตาจึงเปนผูที่คอยรับสงจดหมายระหวางคุณ R กับครอบครัว การที่
คุณตาเปนชางที่รับงานจิปาถะทําใหคุณตาสามารถเดินทางไปยังละแวกบานของคุณ R ไดโดย
ไมมีใครสงสัย 

 

R 氏の奥さんとの連絡はおじいさんが取ることになった。おじいさん  

なら自転車に道具箱を積んで修理屋さんになりすまし、怪しまれずに

奥さんと接触できるからだ。 

เราตกลงกันวาคุณตารับหนาที่เปนผูติดตอกับภรรยาของคุณ R เพราะวาถา
เปนคุณตา ก็จะสามารถขนกลองเครื่องมือใสจักรยาน เปนชางซอมที่เขาถึง
ตัวภรรยาไดโดยไมผิดสังเกต 

 

ครั้งหนึ่งคุณตาถูกตํารวจลับพาตัวไปสอบสวน เนื่องจากมีกลุมคนจํานวนหนึ่งไดใช
เรือหนีออกไปจากเกาะ ทําให "ฉัน"กระวนกระวายมากแตก็ทําอะไรไมได จึงไปปรับทุกขกับคุณ 
R ในหองลับ ทั้งสองตางก็เปนหวงคุณตาและพยายามใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 
 

「取り乱してごめんなさい」 

わたしは言った。 

「いや、仕方ないよ。僕らにとっておじいさんは大事な人だからね」 

彼はうつむいた。 

「もうあとは祈るしかないわ」 

「僕も祈るよ」 

"ขอโทษนะที่ทําใหวุนวาย" 
ฉันพูด 
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"ไมหรอก ชวยไมไดนี ่ก็คุณตานะเปนคนสําคัญสําหรับ
พวกเรานี่นา" 
เขากมหนาลง 
"คงทําอะไรไมไดนอกจากอธิษฐานละนะ" 
"ผมก็จะอธิษฐานเหมือนกัน" 
(หนา 142) 

 

บทสนทนาขางตนเปนการเนนย้ําวา นอกจากการปลอบใจแลว คุณ R ไมสามารถ
ชวยอะไร "ฉัน" ไดเลย การที่คุณตาไมอยูนั้นจึงสรางความกังวลใหแกบุคคลทั้งคู เพราะรูดีวา
ลําพังแค "ฉัน" ไมสามารถดูแลคุณ R ได โดยเฉพาะเม่ือตองเผชิญหนากับตํารวจลับ การที่คุณ 
R กลาววาคุณตาเปน "คนสําคัญสําหรับพวกเรา" นั้นจึงมิไดหมายถึงความสําคัญเฉพาะดาน
จิตใจเทานั้น แตยังหมายถึงความสําคัญตอความอยูรอดของคุณ R อีกดวย 

หลังจากที่นวนิยายหายไป "ฉัน" ก็ตองออกไปทํางานนอกบาน ทําใหไมสามารถดูแล
คุณ R ไดเชนเดิม แตคุณตาซึ่งยายมาอยูกับ "ฉัน" หลังเหตุการณสึนามิก็ชวยดูแลภาระทุก
อยางในบาน ทําใหความเปนอยูของคุณ R ในหองลับยังคงเปนไปอยางราบรื่น 

 

仕事は忙しかった。残業が続いて帰りが遅くなる日もあったが、おじい

さんのおかげで家のことを心配する必要はなかった。買い物でも料理

でも掃除でも R 氏の世話でも、おじいさんはよく働いてくれる。 

งานยุงทีเดียว บางวันก็ตองทํางานลวงเวลาทําใหกลับบานดึก แตเพราะมี
คุณตาทําใหไมจําเปนตองกังวลเรื่องที่บานเลย คุณตาชวยทํางานทุกอยาง
ทั้งจายตลาด ทําอาหาร ทําความสะอาด หรือแมแตคอยดูแลคุณ R 
(หนา 338) 

 
การที่ "ฉัน" ตองออกไปทํางานนอกบานนั้นหมายความวา "ฉัน" ไมสามารถอยูดูแล

คุณ R ไดอีกตอไป แตถึงกระนั้น การที่ "ฉัน" ไมอยูบานก็มิไดสรางความเปลี่ยนแปลงใด 
ในขณะที่เม่ือพิจารณาสภาพการณหลังจากที่คุณตาเสียชีวิตลงก็จะพบวา ทั้ง "ฉัน" และคุณ R 
ตางก็ไดรับผลกระทบใหญหลวง นี่จึงเปนการแสดงใหเห็นวาผูที่ทําใหทุกคนสามารถใช
ชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุขก็คือคุณตา  
 

3.4 ผลกระทบตอตัวละครอ่ืนหลังจากที่ตัวละครผูสูงอายุเสียชวิีต 
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“ฉัน” เปนผูที่สูญเสียความทรงจําดังเชนคนทั่วไปที่อาศัยอยูบนเกาะ การเสียชีวิตของ
คุณตาจึงไมสงผลกระทบดานความปลอดภัย แตสงผลกระทบทางดานจิตใจมากกวา 
เนื่องจากคุณตาคอยดูแล “ฉัน” ตั้งแตยังเล็ก เม่ือทั้งพอและแมจากไปแลว คุณตาจึงเปนเสมือน
ครอบครวัคนสุดทายของ "ฉัน" จึงทําใจไมไดที่ตองสูญเสียคุณตาไป 
 

おじいさんがいなくなったことで、自分の立っている地面が急に頼り  

ない綿の塊にすり替わってしまったような気分なのだ。（略）もちろん  

R 氏はわたしをいたわってくれるだろうけれど、彼はいつでもあの    

四角い空間に閉じこもったままだ。 

การเสียชีวิตไปของคุณตา ทําใหฉันก็รูสึกราวกับวาจูๆ โลกของฉันก็กลับ
ตาลปตร (ยอ) แนนอนวาคุณ R คงจะชวยดูแลฉัน แตเขาเองก็คงจะตองขัง
ตัวอยูในหองสี่เหลี่ยมนั่นตลอดไป 
(หนา 352) 

 

แตสําหรับคุณ R แลวผลกระทบที่ไดรับคอนขางจะตางกัน แมวาคุณ R จะไมไดแสดง
ความโศกเศราเชน “ฉัน” แตคุณ R ก็ตองใชชีวิตอยางยากลําบากเพราะไมมีใครคอยดูแลอีก
แลว เนื่องจาก “ฉัน” ตองไปทํางานนอกบานทุกวัน ยิ่งไปกวานั้น การติดตอระหวางคุณ R และ
ภรรยาก็ประสบปญหา เพราะไมมีคุณตาคอยนําจดหมายไปซอนไวใกลๆ บานภรรยาของคุณ 
R อีกแลว ทําใหคุณ R ไมสามารถติดตอกับโลกภายนอกไดอีก 
 

記憶狩りが厳しくなったことや、おじいさんが死んだことで百葉箱を  

使った R 氏の奥さんとの連絡はずっと中断していた。 

การติดตอกับภรรยาของคุณ R ผานทางตูเก็บมิเตอรตองหยุดชะงักไป 
เนื่องจากการไลลาความทรงจํารุนแรงมากขึ้น และคุณตาก็เสยีชีวิตไปแลว 
(หนา 368) 

 

เนื่องจากตองคอยระวังตัวไมใหถูกจับได สิ่งที่ “ฉัน” ทําไดจึงมีเพียงแคการแจงวาคุณ 
R ยังสบายดีผานทางโทรศัพท โดยในวันที่กําหนดไว ภรรยาของคุณ R จะโทรมาใหโทรศัพทดัง 
3 ครั้งแลววางสาย จากนั้น “ฉัน” จึงโทรศัพทกลับไปในลักษณะเดียวกันเปนการบอกวาทั้งสอง
ฝายสบายด ี
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4. สรุป 
 จากที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาคุณตาซึ่งเปนผูสูงอายุนั้นถูกสรางขึ้นมาใหมี
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานของตน คุณตาใชสิ่งเหลานี้เพื่อชวยเหลือบุคคลรอบ
ขางใหบรรลุเปาหมาย และสามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข นอกจากนี้ คุณตายังเปนที่รักและมี
ความสําคัญทางจิตใจตอตัวละครอ่ืนในเรื่องอีกดวย 
 แมวาเนื้อเรื่องจะมิใชการเลาเรื่องของคุณตา แตผูที่ทําใหทุกอยางเปนไปตามความ
ตองการของ “ฉัน” ก็คือคุณตา ความวุนวายที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณตาเสียชีวิต จนกระทั่งเนื้อ
เรื่องไดดําเนินมาถึงบทสรุป เปนการเนนย้ําใหเห็นวาการดํารงอยูของคุณตานั้นเปนกุญแจ
สําคัญในการใชชีวิตสําหรับตัวละครอ่ืนทุกตัว 
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ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาในวรรณกรรม 
เร่ือง “โคจิมบุทซุโนะฟูฟุ” 

ธมกร ศรีกิจกุล 1 
 

1. บทคัดยอ 
     ชวงชีวิตทางวรรณกรรมของฌิงะ นะโอะยะ（志賀直哉）(1883-1971) แบงออกได
เปน 3 ชวงคือ ชวงตน ชวงกลางและชวงปลาย ลักษณะเดนของผลงานชวงตนคือ ผลงานชวง
ตนมีตัวละคร ฉาก และโครงเรื่องที่หลากหลายนาติดตาม ทําใหผูอานไดรับอรรถรสในการอาน 
ยกตัวอยางเชน ผลงานเรื่อง “คะมิโซะริ”『剃刀』 (1910)  เรื่องของโยะฌิซะบุโ（芳三郎）ชาง
ลับมีดและโกนหนวดมืออาชีพที่ฆาลูกคาเพราะรับไมไดที่ตนเองโกนหนวดพลาดทําใหลูกคา
เลือดออก และ “เซะอิเบะอิ โทะ เฮียวตัน” 『清兵衛と瓢箪』(1913) เรื่องราวของ เซะอิเบะอิ   

（清兵衛）เด็กชายผูชื่นชอบการสะสมน้ําเตาเปนชีวิตจิตใจ แตกลับถูกผูใหญมองวาทําสิ่งที่ไร
สาระ ภายหลังน้ําเตาของเซะอิเบะอิ กลับขายไดในราคาสูงมาก เปนตน สวนผลงานในชวง
กลางมีเนื้อหาที่คลายคลึงกับชีวิตจริงของผูเขียน ยกตัวอยางเชน ผลงานเรื่อง “วะกะอิ”『和解』

(1917) เปนผลงานที่สอดคลองกับเหตุการณที่ฌิงะ นะโอะยะคืนดีกับพอที่ขัดแยงกันมานาน 
หรือผลงานเรื่อง “คิโนะซะกินิเตะ” 『城の崎にて』(1917) เปนผลงานที่สอดคลองกับ
เหตุการณที่ฌิงะ นะโอะยะถูกรถไฟสายยะมะโนะเตะ（山手線）เฉี่ยวชนจนไดรับบาดเจ็บ
สาหัสและเดินทางไปพักฟนที่คิโนะซะกิอนเซ็น（城崎温泉）เปนตน ในขณะที่ผลงานในชวง
ปลายสวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองของฌิงะ นะโอะยะที่มีตอสิ่งมีชีวิตตางๆ ในธรรมชาติ 
การยอนรําลึกถึงเรื่องราวในอดีต และความรูสึกนึกคิดที่มีตอลูกหลานของตนเอง      
     ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจในผลงานของฌิงะ นะโอะยะคือ ความสัมพันธระหวางสามี
ภรรยา จากการศึกษาพบวา ความสัมพันธสามีภรรยาในผลงานชวงตนเปนความสัมพันธใน
ลักษณะที่ตัวละครสามีมีอํานาจและไมใสใจตัวละครภรรยาราวกับวาตัวละครภรรยาไมมี
ตัวตน นอกจากนั้นแกนเรื่องที่ผูเขียนตองการนําเสนอก็ไมใชประเด็นความสัมพันธสามีภรรยา 
ในขณะที่ความสัมพันธสามีภรรยาในชวงกลางเปนความสัมพันธในลักษณะที่ตัวละครสามี
ยังคงมีอํานาจ แตตัวละครภรรยามีพัฒนาการโดยมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็น     
อีกทั้งยังตําหนิสามีและชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองของสามี นอกจากนั้นผูเขียนตองการนําเสนอ      
กกกกก 
1 นิสิตปริญญาโท คณะอักษรศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นปญหาระหวางสามีภรรยาในผลงานชวงกลาง จะเห็นไดวา แนวความคิดที่ผูเขียนให
ความสําคัญกับตัวละครภรรยามากยิ่งขึ้นสอดคลองกับโลกทัศนของผูเขียนและสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 
     ในงานวิจัยชิ้นนี้ตองการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความสัมพันธสามี
ภรรยาในชวงตนกับชวงกลางและชี้ใหเห็นถึงพัฒนาการของความสัมพันธสามีภรรยาที่
เปลี่ยนไปโดยวิเคราะหผลงานเรื่องสั้นเรื่อง “โคจิมบุทซุโนะฟูฟุ” 『好人物の夫婦』(1917) ซึ่ง
เปนหนึ่งในผลงานในชวงกลาง 
 

2. บทนํา 
     ในผลงานชวงตนที่มีตัวละครสามีภรรยา ผูเขียนใหความสําคัญกับความรูสึกนึกคิด
ของตัวละครสามีเพียงตัวเดียว ตัวละครสามีในเรื่องยึดติดอยูกับความรูสึกนึกคิดของตนเอง
และเพิกเฉยตอความรูสึกนึกคิดของตัวละครภรรยา ประเด็นสําคัญในผลงานเรื่อง "คะมิโซะริ" 
คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสภาวะจิตใจของโยะฌิซะบุโรตั้งแตตอนเริ่มปวยเปนไขหวัด
จนกระทั่งปาดคอลูกคาจนถึงแกชีวิต ความสัมพันธระหวางโยะฌิซะบุโรกับโอะอุเมะ（お梅）

ขัดแยงกันเพราะภาระหนาที่แตกตางกัน โยะฌิซะบุโรเพิกเฉยตัวตนของภรรยา ในขณะที่
ประเด็นสําคัญในผลงานเรื่อง "ฮันโนะฮันสะอิ"『范の犯罪』(1913) คือโศกนาฏกรรมที่เกิดจาก
ความสงสัยโดยปราศจากหลักฐานของฮัน（范）ฮันสงสัยวาภรรยาคบชู เขาไดแตเก็บความ
สงสัยเอาไวเพียงลําพังโดยไมคิดจะไตถามความจริงจากภรรยา จากความสงสัยกลายเปน
ความเชื่อวาสิ่งที่ตนคิดเปนความจริง(โดยปราศจากหลักฐานยืนยันแนชัดวาภรรยาคบชูจริง
หรือไม) ความเชื่อดังกลาวทําใหฮันนึกแคนภรรยาที่ทํารายเขา ประเด็นสําคัญในเรื่อง "ฮันโนะ
ฮันสะอิ" และเรื่อง "คะมิโซะริ" มีสวนเหมือนกันตรงที่ผูเขียนมุงเนนการบรรยายกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะจิตใจของตัวละครสามีเพียงตัวเดียว และความสัมพันธของสามีภรรยา
ในเรื่องเปนไปในลักษณะที่สามีไมรับฟงความคิดเห็นของภรรยา ยึดถือแตความคิดเห็นของตน
เปนที่ตั้ง 
    หลังจากฌิงะ นะโอะยะหยุดเขียนงานไปเปนระยะเวลา 3 ป การแตงงาน การคืนดีกับพอที่
ขัดแยงกันมาหลายป และการถูกรถไฟสายยะมะโนะเตะเฉี่ยวชนจนไดรับบาดเจ็บสาหัสได
เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีตอชีวิตของฌิงะ นะโอะยะ จากมุมมองที่ครุนคิดและยึดติดกับปญหา
ของตนเองกลายเปนมุมมองที่ใสใจความรูสึกของผูอ่ืนมากยิ่งขึ้น  มุมมองที่เปลี่ยนไปดังกลาว
สะทอนใหเห็นในผลงานที่ตีพิมพในปแรกหลังจากหยุดเขียนงานไปเปนระยะเวลา 3 ป  เชน 
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ผลงานเรื่อง "คิโนะซะกินิเตะ" (เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1917), "โคจิมบุทซุโนะฟูฟุ" (เดือน
สิงหาคม ค.ศ.1917) และ "วะกะอิ" (เดือนตุลาคม ค.ศ.1917) เปนตน ในผลงานเรื่อง "คิโนะซะ
กินิเตะ" ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครเอกที่เดินทางไปพักฟนรางกายที่คิโนะซะกิอนเซ็นหลังจาก
ไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกรถไฟสายยะมะโนะเตะเฉี่ยวชนนั้น ตัวละครเอกในเรื่องเลาวา
กอนหนานี้เขาไดเขียนเรื่อง “ฮันโนะฮันสะอิ” โดยยึดเอาความรูสึกของฮันเปนหลัก ในตอนนี้เขา
อยากจะเปลี่ยนมาบรรยายความรูสึกของภรรยาฮันที่ถูกฝงอยูภายในหลุมศพบาง จาก
ความรูสึกนึกคิดของตัวละครเอกดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงมุมมองของผูเขียนที่เปลี่ยนไป
ในชวงกลางไดอยางชัดเจน 
     วรรณกรรมเรื่อง “โคจิมบุทซุโนะฟูฟ”ุ นับเปนผลงานในชวงกลางเรื่องแรกที่มีตัวละคร
สามีภรรยา ฌิงะ นะโอะยะเขียนเกี่ยวกับการประพันธผลงานเรื่องนี้ไวใน “โซซะโยะดัน” 『創作

余談』（『現代』一九三五年三月）วา 
 

「好人物の夫婦」メーテルリンクの「智慧と運命」に感心し、愚さから来る誤解

や意地張りで悲劇を作る事が如何に下らないかといふ事を思ひ、それから救

はれる場合の一つとして此小説を書いた。「智慧と運命」は永い間よくなかつ

た父との関係にも大変よく働いた。 

ผมรูสึกประทับใจในผลงานเรื่อง “ปญญากับโชคชะตา” ของเมเทอรลิงค ผมคิดวา
การกอโศกนาฏกรรมจากความเขาใจผิดหรือการยึดความเห็นของตนเปนที่ตั้งโดย
ไมฟงผูอ่ืนที่เกิดจากการขาดซึ่งสติปญญานั้นเปนเรื่องไรสาระ ผมจึงเขียนผลงานชิ้น
นี้ขึ้นเพื่อเปนตัวอยางของกรณีที่สามารถหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมได  “ปญญากับ
โชคชะตา” ไดชวยผมในเรื่องความสัมพันธกับพอที่ระหองระแหงกันมานาน 2 
 

     จะเห็นไดว า  จากการอาน “ชิ เอะโตะอุมเมะอิ” 『智慧と運命』 (“ปญญากับ
โชคชะตา”) ของ เมเทอรลิงค「メーテルリンク」 3 ทําใหฌิงะ นะโอะยะตระหนักวามนุษยไมควร 
 
 
 
2  志賀直哉(1999)『志賀直哉全集 第六巻』、岩波書店。p.206 
3  Maurice Maeterlinck (1862–1949) นักประพันธบทละครและกวีชาวเบลเยียม งานเขียนตนฉบับของเมเทอรลิงค

เปนภาษาฝรั่งเศส ตอนที่เผยแพรบทละครเรื่องแรกคือ La Princesse Maleine ในป ค.ศ.1889 เมเทอรลิงคไดรับ
การขนานนามวาเปนเชคสเปยรคนใหม งานเขียนที่มีช่ือเสียงไดแก Pell as et M lisande (1892), L’ Ouseau 
bleu  
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กอโศกนาฏกรรมจากความเขาใจผิดและยึดติดกับความคิดของตนเองมากจนเกินไป 
โศกนาฏกรรมดังกลาวสอดคลองกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในผลงานชวงตนที่มีตัวละครสามี
ภรรยา โยะฌิซะบุโร ตัวละครสามีในเรื่อง “คะมิโซะริ” เพิกเฉยตอคําเตือนของภรรยากระทั่ง
เกิดโศกนาฏกรรมขึ้น ในขณะที่ ฮัน ตัวละครสามีในเรื่อง “ฮันโนะฮันสะอิ” มีความเปนไปไดที่
จะเขาใจภรรยาผิดและยึดม่ันกับความคิดของตนเองกระทั่งนําไปสูโศกนาฏกรรม 
     คะระซะวะ มิสุกิ （唐澤聖月）กลาวถึง “ชิเอะโตะอุมเมะอิ” วา ฌิงะ นะโอะยะได
อานผลงานเรื่อง “ชิเอะโตะอุมเมะอิ” สมัยที่ยายไปพํานักที่เมืองอะบิโกะ（我孫子） และไดรับ
อิทธิพลในการใชชีวิตและการประพันธจากผลงานเรื่องนี้ กลาวไดวา การอานผลงานเรื่องนี้
สงผลใหฌิงะ นะโอะยะปฏิเสธความขัดแยงและกาวเขาสูโลกแหงความสงบสันติ 4  
     อยางไรก็ตาม ถึงแมวาตัวละครสามีภรรยาในเรื่อง “โคจิมบุทซุโนะฟูฟุ” จะหลีกเลี่ยง
โศกนาฏกรรมไดสําเร็จ แตมิอาจกลาวไดวา ปญหาระหวางคูสามีภรรยาในเรื่องไดคลี่คลายลง
อยางสมบูรณ     
     ในบทนี้ผูวิจัยจะศึกษาตัวละครสามี ตัวละครภรรยา และวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางสามีภรรยาที่ภรรยามีบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับผลงานในชวงตน 
  

3.1   เน้ือเร่ืองยอ 
     กลางดึกอันเงียบสงบคืนหนึ่งในฤดูใบไมรวง  สามีบอกภรรยาวาตนจะออกเดินทางไป
เที่ยว ภรรยาไดยินสามีพูดดังนั้นกไ็มสบายใจและขอรองใหสามีสัญญาวาจะไมนอกใจ สามีไม
ยอมสัญญาและพูดลอเลนแกลงใหภรรยาโมโห คําพูดของสามีทําใหภรรยารูสึกแยและรองขอ
คําสัญญาจากสามีอีกกระทั่งสามีรูสึกหงุดหงิดและบอกวาจะเลิกไปเที่ยวแลว ภรรยาคิดวา
สามีโกรธจึงไมพูดเรื่องนี้อีก 
     วันรุงขึ้น พี่สาวคนโตของภรรยาเขียนจดหมายมาบอกวาคุณยายของภรรยาปวยหนัก 
เม่ือสามีทราบเรื่องจึงบอกใหภรรยารีบกลับบานไปดูแลคุณยาย ภรรยาบอกวาจะรีบไปรีบกลับ
เพราะเปนหวงเรื่องที่บาน สามีซึ่งทราบดีวาภรรยาหมายความวาอยางไร จึงหัวเราะและบอก
ภรรยาวา ไมตองเปนหวง เขาจะทําตัวเปนคนดีไมนอกใจ ภรรยาไดยินดังนั้นจึงโลงอกและ
เตรียมสัมภาระออกเดินทาง 
4
  唐澤聖月 (2009)「志賀直哉『好人物の夫婦』論―夫婦をめぐる小説の誕生」＜http://ci.nii.ac. 

jp/naid/120001941036＞, p.58 
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     หลังจากคุณยายหายปวยและภรรยาเดินทางกลับบาน ในชวงเชาของวันที่อากาศ
แจมใสวันหนึ่งในฤดูใบไมผลิ สามีไดยินเสียงอาเจียนของทะก（ิ滝）สาวใชที่บาน เขาคิดวาทะกิ
นาจะตั้งครรภ สามีคิดวาภรรยาตองสงสยัเขาอยางแนนอน สมัยที่เขายังโสด หลายครั้งที่เขามี
ความสัมพันธทางเพศกับสาวใช ทวานับแตแตงงานมาเขากลับไมมีความม่ันใจในเรื่องนั้น เขา
แกลงพูดใหภรรยาคิดวาเขากําลังนอกใจ เวลาผานไปภรรยาเริ่มหวาดระแวงสามีมากยิ่งขึ้น
และเริ่มจะรับไมได ถึงแมวาในความเปนจริงสามีจะไมไดทําทะกิตั้งครรภ แตไมใชวาเขาจะไมมี
ความรูสึกตอทะกิในเชิงชูสาวเลย อยางไรก็ตามเขารูสึกวาความรูสึกที่มีตอทะกิไมใชความรัก 
เขาสามารถยับยั้งชั่งใจไดเพราะเขาไมอยากทําลายความสัมพันธในครอบครัว 
     สามีตัดสินใจบอกความจริงกับภรรยาวาเขาไมไดทําทะกิตั้งครรภ  ภรรยาจองเขาไป
ในดวงตาของสามีที่กําลังยืนอยู กอนจะเลี่ยงสายตามองไปยังที่ไกลๆ อยางไรจุดหมายโดยไม
เอยคําใด สามีสงเสียงเรียกภรรยาดังๆ ราวกับจะเรงเรา ริมฝปากของภรรยาสั่นระริก แตใน
ที่สุดเธอก็พูดขอบคุณสามี พูดจบน้ําตาก็ไหลพรากลงมาจากดวงตาที่เบิกกวางคูนั้น สามีคิดวา
ภรรยาเขาใจ เขานั่งลงและกอดภรรยา ในเวลาตอมาสามีคุยกับภรรยาเรื่องทะกิ รางกายของ
ภรรยาเริ่มสั่นสะทานไมหยุด 
 

3.2   ตัวละครสาม ี
     ตัวละครสามีเปนคนชนชัน้มีฐานะในสังคม สังเกตไดจากขอความดังตอไปนี ้

 
父の家に居た頃、門番のかみさんがよくああいふ声を出してゐたと思つた。 

(สามี)คิดวาสมัยที่อาศัยอยูที่บานของพอ ภรรยาของคนเฝาประตูที่บานก็เคยทํา
เสียงแบบนี้อยูบอยครั้ง 5 

  

     การที่บานของพอสามีมีคนเฝาประตูบานสะทอนใหเห็นวา ตระกูลของสามีเปน
ตระกูลที่มีฐานะดีสมัยที่ยังโสด ตัวละครสามีเคยมีเรื่องชูสาวกับสาวใชหลายตอหลายครั้ง 

 

何しろ過去が過去だし、それに独身時代ではあつたにしろ、女中とのさう   

云ふ事も一度ならずあつたし、又現在にしろ、それを細君に疑はれた場合、

「飛んでもない」と驚いたり怒つたりするのは我ながら少し空々しい自分だ   

と考へた。 

 

 
5  志賀直哉(1999)『志賀直哉全集 第三巻』、岩波書店。p.41 
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สมัยที่เขายังโสด เขาเคยมีเรื่องทํานองนี(้ความสัมพันธชูสาว)กับสาวใชหลายครัง้ 
ถึงจะเปนเรื่องราวในอดีตแตหากถูกภรรยาสงสัยขึ้นมาและเขาจะรูสึกตกใจและ
โมโห ก็โทษใครไมไดนอกจากตัวเขาเองที่เปนคนเชื่อถือไมได  6 
 

     การที่ครอบครัวสามีมีสาวใชสะทอนใหเห็นวา ตระกูลของสามีเปนตระกูลที่มีฐานะดี 
และการที่สามีเคยมีความสัมพันธกับสาวใชหลายครั้งสมัยยังโสดสะทอนใหเห็นวา ในอดีตสามี
มีประวัติไมดีเรื่องผูหญิง เม่ือสาวใชที่บานตั้งครรภ สามีคิดวาการที่เขาเคยมีประวัติไมดีเรื่อง
ผูหญิงอาจมีสวนทําใหภรรยาสงสัยเขา 
     สามีเลาวากอนหนาแปดปที่แลวเขาเคยเปนผูชายที่ดีพรอมไมมีเรื่องเสียหายเกี่ยวกับ
ผูหญิง ดังขอความตอไปนี ้

 
「そんな事にはないさ。俺でも八年前まではさうぢやなかつたもの」 

“ไมใชอยางนั้นสักหนอย แมแตฉันเองก็ไมไดเปนแบบนั้นกระทั่งเม่ือแปดปกอน” 7 
 

     สําหรับเหตุการณเม่ือแปดปที่แลวนั้น คะระซะวะ มิสุกิ กลาววา เนื้อหาในเรื่อง “โคจิม
บุทซุโนะฟูฟุ” สวนที่ตรงกับเรื่องราวในชีวิตจริงของฌิงะ นะโอะยะคือ การที่ฌิงะ เริ่มเที่ยวที่
โยะฌิวะระ（吉原）ตั้งแตเม่ือแปดปกอนตีพิมพผลงาน (ป ค.ศ.1909) 8   
     เม่ือพิจารณาตัวบทกับเรื่องราวในชีวิตจริงของฌิงะ นะโอะยะแลวอนุมานไดวา สามี
ในเรื่องเริ่มเที่ยวผูหญิงตั้งแตเม่ือแปดปกอน   
     กลาวไดวา ตัวละครสามีเกิดมาในตระกูลใหญและมีฐานะดี อีกทั้งเปนคนชอบเที่ยว
ผูหญิงและเคยมีความสัมพันธกับสาวใชหลายครั้งตอนที่ยังโสด 
 
 
 
  
6  จากเลมเดียวกัน , p.42 
7  จากเลมเดียวกัน , p.34 
8
  唐澤聖月 (2009)「志賀直哉『好人物の夫婦』論―夫婦をめぐる小説の誕生」＜http://ci.nii.ac.jp 

/naid/120001941036＞,  p.70 
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     งานวิจัยของมิยะโกะฌิ ทซุโตะมุ（宮越勉）กลาวถึงคูสามีภรรยาในเรื่อง “โคจิมบุทซุ
โนะฟูฟ”ุ วา ถึงแมผูแตงจะไมไดบรรยายวาสามีภรรยาคูนี้แตงงานกันมากี่ปแลว แตจากการที่
ทั้งสองไมมีลูกดวยกันและไมไดทุกขรอนกับการที่ยังไมมีลูกสะทอนใหเห็นวาสามีภรรยาคูนี้
เปนคูสามีภรรยาที่เพิ่งแตงงานไดไมนาน9 
     หากยึดตามคํากลาวของมิยะโกะฌิ ทซุโตะมุแลว ตัวละครสามีซึ่งเพิ่งแตงงานไดไม
นาน อยากประพฤติตนเปนสามีที่ดีไมนอกใจภรรยา แตเม่ือเวลาผานไป ตัวละครสามีซึ่งเปน
คนชอบเที่ยวมาตลอดสมัยยังโสดยอมรูสึกอึดอัดที่ตนเสียอิสรภาพไปหลังแตงงาน เม่ือมี
โอกาสสามีจึงพยายามหาเรื่องออกไปเที่ยวนอกบานหรือใหภรรยาออกนอกบานไปแทน ดังเชน
ในตอนตนเรื่องที่สามีบอกภรรยาวาจะไปเที่ยวหรือในตอนที่ 2 ที่สามีแนะนําใหภรรยากลับไป
ดูแลคุณยายที่ปวยหนักและบอกวาไมตองรีบกลับ 
     หลังจากภรรยาเดินทางไปดูแลคุณยาย ถึงแมสามีจะไมไดมีความสัมพันธทางเพศกับ
สาวใชในบาน แตก็มีความรูสึกเชิงชูสาว ดังขอความตอไปนี ้

 

それは細君の留守中の事ではあつたが、例へば狭い廊下で偶然出会頭

に滝と衝突しかける事がある。（略）さういふ時彼は胸でドキドキと血の動く

のを感ずる事があつた。（略）それは不思議な悩しい快感であつた。 

เหตุการณนี้เกิดขึ้นตอนที่ภรรยาไมอยูบาน เขาเคยเกือบจะเดินชนกับทะกิตอนที่
เดินสวนทางกันตรงทางเดินแคบๆ ภายในบาน (ยอ) ในตอนนั้นเขารูสึกไดถึง
เลือดที่สูบฉีดขึ้นมาที่หัวใจ (ยอ) ความรูสึกนี้เปนความรูสึกที่ดีและทําใหเขารูสึก
ตื่นตัวทางเพศอยางประหลาด10 
 

     จะเห็นไดวาตัวละครสามีตองการความตื่นเตนในชีวิต ความตื่นเตนดังกลาวไดเพิ่ม
รสชาติใหกับชีวิตคูที่ไรสีสัน  
     มิยะโกะฌิ ทซุโตะมุกลาววา ในทีแรก ตัวละครสามีไมไดคิดในเชิงชูสาวกับทะกิ แตใน
ภายหลังจากที่ภรรยาเดินทางไปดูแลคุณยาของตนที่ปวยหนัก สามีซึ่งอาศัยอยูที่บานเพียง
ลําพังยอมเกิดความปรารถนาทางเพศ ความรูสึกของตัวละครสามีที่มีตอทะกิเปนอารมณชั่ววูบ 
 
9
 宮越勉（2002）「志賀直哉「好人物の夫婦」考―身体反応、眼のドラマ」『日本文学』第 51 巻 1号 

日本文学協會, p.75 
10

 志賀直哉(1999)『志賀直哉全集 第三巻』、岩波書店。p.43  
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อยางไรก็ตามประเด็นสําคัญอยูที่ตัวละครสามีอยากเปนสามีที่ดีและอยากมีครอบครัวที่สงบ
สุข เขาจึงไมมีทางที่จะมีความสัมพันธทางเพศกับทะก ิ
     ผูวิจัยเห็นดวยกับมิยะโกะฌิ ทซุโตะมุ อยางไรก็ตามการที่สามียังบังคับตนเองไดอาจ
เพราะเขาเพิ่งแตงงาน หากสังเกตผลงานของฌิงะ นะโอะยะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่สามี
นอกใจภรรยาหลังผลงานเรื่อง “โคจิมบุทซุโนะฟูฟุ” เชนผลงานในชุด “ยะมะฌินะโมะโนะ”     
「山科もの」(1925-1926) และเรื่อง “คุนิโกะ”『邦子』(1927) แลวพบวา ตัวละครสามีซึ่ง
แตงงานมานานไมสามารถควบคุมตนเองมิใหนอกใจไดอีกตอไป 
 
3.3   ตัวละครภรรยา 
     ตัวละครภรรยาไดรับการเลี้ยงดูจากคุณยายอยางใกลชิดมาตั้งแตเกิด สังเกตไดจาก
จดหมายที่พี่สาวคนโตของภรรยาเขียนถึงสามีเพื่อขออนุญาตใหภรรยาไดกลับบานไปดูแลคุณ
ยายที่ปวยหนัก 

 

都合が出来たらどうか二三日でいいから妹を寄越して頂きたい。私共と異つ

て妹は赤ん坊の時から殆ど祖母の手だけで育つた児ですから、それが会は

ずに若し眼をねむる事でもあると祖母や妹は勿論私共にも甚だ心残りの事と

なります。 

หากไมมีอะไรขัดของกรุณาอนุญาตใหนองสาวกลับมาที่บานสักสองสามวัน 
นองสาวคนนี้ตางจากพวกฉันตรงที่เธอเปนหลานที่คุณยายเลี้ยงมาตั้งแตยังแบเบาะ 
หากคุณยายเปนอะไรไปโดยที่ไมไดเห็นหนาหลานคนนี้ ทั้งคูก็คงจะรูสึกคางคาใจไป
ตลอดเปนแน พวกฉนัเองก็เชนเดียวกัน11 
 

     พี่สาวคนโตของภรรยาเลาวา ภรรยาเปนหลานที่คุณยายเลี้ยงมาตั้งแตยังแบเบาะ 
แตกตางจากพวกพี่สาว จะเห็นไดวาภรรยาไดรับการเลี้ยงดูจากคุณยายมาเปนอยางดีตั้งแต
เด็ก เม่ือพิจารณาจากขอความในจดหมายแลวอนุมานไดวาภรรยาอาจจะเปนนองสาวคน
สุดทองที่พวกพี่คอยใสใจและเปนหวงเปนใยอยูเสมอ 
 
 
 
11

 志賀直哉(1999)『志賀直哉全集 第三巻』、岩波書店。p.38 
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     มิยะโกะฌิ ทซุโตะมุวิเคราะหวาตัวละครภรรยามีลักษณะเหมือนผูหญิงที่ไดรับการ
เลี้ยงดูแบบลูกคุณหน1ู2 
     ตัวละครภรรยาเปนภรรยาตามแนวคิดภรรยาที่ดี ดังจะเห็นไดจากขอความดังตอไปนี ้
 

細君は食台の上の洋燈を端の方に引き寄せて其下で釣仕事をして居る。 

ภรรยาลากตะเกียงมาไวตรงขอบโตะกินขาวและทํางานเย็บปกถักรอยใตแสง
ตะเกียงนั้น 13 
 

細君は釣箱や、たたんだ仕立かけなどを持つて隣室へ起つて行つた。     

そして今度は良人の寝間着を持つて入つて来た。良人は起き上つて裸に 

なつた。細君は後から寝間着を着せかけながら、かう云つた。 

ภรรยาเก็บกลองอุปกรณเย็บปกถักรอยและผาที่เย็บยังไมเสรจ็แลวลุกเดินไปยังหอง
ดานขาง หลังจากนั้นเธอหยิบชุดนอนของสามีและเดินกลับเขามา สามีลุกขึ้นยืน
และถอดเสื้อผาออก ภรรยาชวยสวมชุดนอนใหจากทางดานหลัง 14 
 

寝室の方で、 

「おい。おい」と良人の呼ぶ声がした。 

細君は湯殿へ行き、泣きはらした眼を一寸水で冷やしてから其手紙と、それ

から其日の新聞を持つて寝室に入つて行つた。 

“นี่ เธอ” เสียงของสามีดังมาจากในหองนอนหลังจากรองไหสะอึกสะอ้ืน ภรรยาเขา
ไปในหองน้ําและใชน้ําลางหนาลางตาใหเรียบรอย หลังจากนัน้เธอก็หยิบจดหมาย
และหนังสือพิมพฉบับวันนัน้เขาไปในหองนอน 15 
 

細君は座敷の次の間に坐つて滝が物干から取り込んで置いた襦袢だの、タ

オルだの、シーツだのを畳んで居た。 

 

 

 

 

 

 

 
12

宮越勉（2002）「志賀直哉「好人物の夫婦」考―身体反応、眼のドラマ」『日本文学』第 51 巻 1号 

日本文学協會, p.75 
13

  志賀直哉(1999)『志賀直哉全集 第三巻』、岩波書店。 p.32 
14  จากเลมเดียวกัน , p.36  
15  จากเลมเดียวกัน , p.38 
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ภรรยานั่งอยูในหองถัดจากหองรับแขก เธอกําลังพับเสื้อใน 
ผาเช็ดตัว และผาปูที่นอน 16 

 

     ในหนังสือสารานุกรมกลาวถึง แนวคิด “ภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด” （良妻賢母）ไววา 
“ภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด” เปนวลีที่ใชแสดงใหเห็นถึงภาพสตรีในอุดมคติที่อยูบนพื้นฐานของ
ความคิดที่วา หนาที่หลักของผูหญิงคือดูแลบาน ใหกําเนิดและเลี้ยงดูบุตร ภาพของภรรยาที่ดี
และแมที่ฉลาดถูกสรางใหเปนภาพในอุดมคติของสตรีและกลายเปนวัตถุประสงคหลักของ
การศึกษาของสตรีในสมัยนั้น วลีดังกลาวเริ่มใชตั้งแตยุคเมจิตอนตน (ค.ศ.1868) แนวความคิด
นี้แฝงไวซึ่งแนวคิดยกยองผูชายดูถูกผูหญิงของขงจื๊อซึ่งเปนคานิยมของสังคมในระบอบศักดินา 
แนวคิดดังกลาวยังมองวาไมจําเปนตองใหความรูแกผูหญิงและจํากัดสิทธิของผูหญิงในการ
แสดงความคิดเห็นในสังคมอยางชัดเจน ถึงแมวา หลังการปฏิรูปเมจิ ความคิดที่สนับสนุนสิทธิ
ที่เทาเทียมกันของผูชายและผูหญิงจะแพรหลาย แตดวยการรณรงคใหผูหญิงเปน “ภรรยาที่ดี
แมที่ฉลาด” การศึกษาระดับมัธยมในโรงเรียนสตรีจึงมุงเนนในการสอนเรื่องการบานการเรือน
เพียงอยางเดียวซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันของผูชายและผูหญิง แนวความคิด 
“ภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด” นี้ เปนแนวคิดหลักในการศึกษาของสตรีจวบจนกระทั่งสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่สอง หลังยคุเมจ ิ
     บทความเรื่อง “เรื่องสําคัญเกี่ยวกับการบริหารการเงินในครอบครัว” 「家内経済の大

要」เขียนไววา หากตองการชวยฝายชาย ภรรยาไมควรออกไปทํางานนอกบานเหมือนฝายชาย 
แตควรเปนผูบริหารจัดการเรื่องการเงินภายในบาน ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว อุทิศตน
ใหกับการศึกษาของลูก ดูแลคนรับใช และไมทําใหฝายชายเปนหวงเรื่องครอบครัว 17 
     ฮัตโตะริ เทะทซุ  （服部徹）เนนวา หนาที่ในบานของผูหญิงที่แตงงานออกเรือนไปอยู
บานสามีคือ การดูแลเอาใจใสเรื่องราวภายในบานและการศึกษาของลูก ไมควรทํางานอ่ืน 
สุภาพสตรีมีหนาที่แควากลาวตักเตือนคนรับใชทุกเชาค่ํา เม่ือวางเวนจากการงานก็ควรผอน
คลายดวยการเย็บปกถักรอยเทานั้น ความสามารถในการตัดเสื้อหรือเย็บผาโดยใชเครื่องจักร
กก 
 
 
16  จากเลมเดียวกัน , p.46 
17
『女学雑誌』一三一号 อางถึงใน 上野千鶴子(2001)『近代家族の成立と終焉』岩波書店, p.119 
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นั้นไมจําเปนเพราะเปนงานของคนชั้นลาง งานเหลานี้ควรมอบหมายใหคนอ่ืนทํา ไมควรทํา
ดวยตนเอง 18    
     ตัวละครภรรยาในเรื่องทํางานเย็บปกถักรอยและคอยปรนนิบัติสามีเปนอยางดีโดย
การหยิบชุดนอนมาสวมใหสามีในตอนกลางคืนและหยิบหนังสือพิมพไปใหสามีอานในตอนเชา 
จะเห็นไดวา ตัวละครภรรยาเปนภรรยาที่ดีตามแนวคิด “ภรรยาที่ดแีมที่ฉลาด” 
     อยางไรก็ตาม ถึงแมวา แนวคิด “ภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด” จะเปนแนวคิดที่จํากัดสิทธิ
เสรีภาพของผูหญิง แตมุตะ คะสุเอะ（牟田和恵）ไดกลาวถึงแนวคิดนี้ในแงมุมที่ตางออกไปวา 
ถึงแมวาแนวคิด “ภรรยาที่ดีแมที่ฉลาด” จะจํากัดสทิธิเสรีภาพของสตรีดวยการกําหนดบทบาท
ใหเปนเพียงแมและภรรยา แตในขณะเดียวกันก็ใหอํานาจสูงสุดในบานแกผูหญิงดวย “ภรรยาที่
ดีแมที่ฉลาด” ในสมัยทะอิโฌไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความรูความสามารถที่จะบริหาร
จัดการเรื่องภายในบานได ตางจากภรรยาในยุคกอนหนานั้นที่ไมสามารถทําได หนาที่บริหาร
จัดการภายในบานจึงเปนของสามีเพียงคนเดียว 19 
     จะเห็นไดวา การศึกษาที่รัฐบาลมอบใหสตรีนั้นเสมือนดาบสองคมที่ยอนกลับมาทิ่ม
แทงรัฐบาลเอง ผูวิจัยเห็นวา นโยบายการศึกษาสําหรับผูหญิงที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของผูหญิงไดสรางกลุม “ผูหญิงยุคใหม”（新しい女）

20 ที่ลุกขึ้นมาเรียกรองใหผูหญิง
ตระหนักถึงสิทธิของตนเองในเวลาตอมา สังเกตเห็นไดจากการที่บรรดาผูหญิงในกลุม “ผูหญิง
ยุคใหม” ลวนเปนสตรีที่มีการศึกษาสูงทั้งสิ้น 
     ลักษณะอีกประการหนึ่งของภรรยาคือ การที่ภรรยาในเรื่องนี้ระแวงวาสามีจะนอกใจ
ตน กอนหนานี้ตัวละครภรรยาเคยไววางใจสามีมากอน แตหลังจากที่สามีพูดลอเลนกับภรรยา 
 
18 「女子社会の殖産事業」（『日本之女学』二五号）อางถึงใน 上野千鶴子(2001)『近代家族の成立と終焉 

』岩波書店, p.119 
19

    牟田和恵 (2000)「「良妻賢母」思想の表裏－近代日本の家庭文化とフェミニズム」『近代日本文化論

8 女の文化』岩波書店. 
20    “ผูหญิงยุคใหม” เปนคําที่หนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ ใชเรียกกลุมผูหญิงที่ออกมาเรียกรองสิทธิของตนเอง

นับตั้งแตครึ่งแรกของทศวรรษที1่970 ผูที่ริเริ่มนําคํานี้มาใชเปนศัพทเฉพาะคอื ทซโบะอุชิ โฌโย（坪内逍遥）

(1859-1935) นักคิดและนักเขียนที่มีช่ือเสียงในสมัยนั้น หลังจากนั้นหนังสือพิมพและนิตยสารหลายฉบับตาง
แขงขันกันนาํเสนอประเด็นผูหญิงที่เรียกรองสิทธิเสรีภาพและตั้งคอลัมนที่มีคาํวา  “ผูหญิงยุคใหม” ใหผูอานได
ติดตามอยางตอเนื่อง ในบทความเหลานั้นเรียกกลุมนักเขียนของนิตยสาร “ถุงนองสีน้ําเงิน”『青鞜』วา “ผูหญิง
ยุคใหม” ดวยเหตุนี้ กลุมผูหญิงที่ทํางานที่นิตยสาร “ถุงนองสีน้ําเงิน” จึงถูกขนานนามวา “ผูหญิงยุคใหม”  
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วาเขากําลังนอกใจ ภรรยาก็เริม่ระแวงสงสัยสามี ดังขอความตอไปนี ้
 

「あれは安心して出掛けて行つたお前の方が余程利口だつた。お前が  

出掛けて行つたら尚話も何にも無くなつて閉口した」 

「ですけど、今は到底そんな事、出来ませんわ」 

“ที่เธอออกไปขางนอกและไมหงึฉันนั่นดีมากเลยนะ พอเธอไปขางนอกแลวไมพูด
ถึงเรื่องนี(้เรื่องนอกใจ)แลวก็สงบด”ี 
“แตวาตอนนี้ฉันทําแบบนัน้ไมไดอีกแลวนะคะ” 21 
 

     ตัวภรรยาเองนั้นไมรูวาสาเหตุที่ตนเกิดความรูสึกหึงหวงสามีเพราะเหตุใด แทจริงแลว
เธอหึงหวงสามีเพราะสามีพูดลอเลนวาจะนอกใจกระทั่งเธอรูสึกระแวงขึ้นมา นอกจากนี้
เรื่องราวในอดีตที่สามีชอบเที่ยวผูหญิงและเคยมีความสัมพันธกับสาวใชก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่
ทําใหภรรยาระแวงสามีมากยิ่งขึ้น     
     ความระแวงของภรรยาสะทอนใหเห็นไดในคําพูดของเธอเอง ขอความดังตอไปนี้คือ
คําพูดทั้งหมดของภรรยาที่พยายามขอรองใหสามีสัญญาวาจะไมนอกใจที่ปรากฏในตัวบท
วรรณกรรมเรื่อง “โคจิมบุทซุโนฟูฟุ” “ถาคุณไปเที่ยวเฉยๆ ก็ไมเปนไรหรอก...... แตถาทําเรื่อง
นารังเกียจ ฉันไมชอบนะ” (หนา33) “แยจริงๆ ถาแคไปเที่ยวเฉยๆ ก็ไมเปนไร แตทั้งๆ ที่ฉันตอง
อยูเฝาบานอยางเปลาเปลี่ยว แตคุณกลับไปทําเรื่องแบบนั้นที่ไหนสักแหงนี่ส.ิ..” (หนา33) “ถา
คุณกรุณาพูดใหฉันฟงชัดๆ วาจะไมทําเรื่องแบบนั้น ฉันก็จะยอมทนเหงาอยูเฝาบานให เพราะ
เห็นวาคุณอยากจะไปเที่ยวจริงๆ” (หนา34) “พูดมาใหชัดๆ สิวาจะไมทํา” (หนา34) “ถาเชนนั้น 
ก็ชวยพูดใหชัดๆ ไดไหมวาจะไมทําเรื่องเชนนั้น” (หนา35) “ถาไมพูดแบบนั้น ไมไดเด็ดขาดนะ” 
(หนา35) 
     สังเกตเห็นไดวา ภรรยาพูดขอรองบอยครั้งจนดูผิดปกติ  การพูดซ้ําหลายรอบจนดู
เหมือนคนย้ําคิดย้ําทําแสดงใหเห็นวา ภรรยากังวลวาสามีจะนอกใจเปนอยางมาก กลาวไดวา 
ตัวละครภรรยาในเรื่อง “โคจิมบุทซุโนะฟูฟ”ุ ระแวงวาสามีจะนอกใจตนเปนอยางมาก สาเหตุที่
ทําใหเธอระแวงสามีเพราะสามีพูดลอเลนใหเธอคิดวาสามีกําลังนอกใจและสามีมีประวัติไมดี
เรื่องผูหญิงเม่ือสมัยยังโสด 
     มุตะ คะสุเอะกลาววา นับตั้งแตชวงปเมจิที2่0 (ค.ศ.1887) เปนตนมา บรรดานิตยสาร
และหนังสือพิมพตางเนนนําเสนอภาพความรักความผูกพันอันลึกซึ้งภายในครอบครัว เชน 
 

21
  志賀直哉(1999)『志賀直哉全集 第三巻』、岩波書店。p.37 
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ความรักระหวางสามีภรรยา, พอแมกับลูก เปนตน และยกยองวาครอบครัวที่มีความสุขคือสิ่งที่
ทุกคนควรจะมี ในชวงเวลาเดียวกัน นิตยสารหลายเลมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวและเนน
กลุมลูกคาที่เปนสตรีออกใหมจํานวนมาก นอกจากนี้นวนิยายที่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวใน
ครอบครัว（家庭小説）ก็เปนที่นิยมแพรหลาย แกนเรื่องของนวนิยายเหลานี้ตางเนนวาผูหญิง
ควรคาดหวังถึงความรักระหวางสามีภรรยาและครอบครัวอันแสนสุขและพยายามอุทิศตนเพื่อ
ทําใหความฝนนั้นเปนจริงแลวจะพบกับความสุขในชีวิต22 
     จะเห็นไดวา การที่ตัวละครภรรยากังวลวาสามีของตนจะนอกใจเปนอยางมากและ
พยายามเรียกรองมิใหสามีนอกใจเธอมีสาเหตุสวนหนึง่มาจากคานิยมของผูหญิงในยุคทะอิโฌ
ที่ฝนอยากจะสราง “ครอบครัวแสนสุข”（家庭の幸福）นั่นเอง นอกจากนี้การที่ตัวละครภรรยา
สามารถลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นและเรียกรองใหสามีไมนอกใจไดก็เพราะเธอมีสิทธิและ
ความชอบธรรมที่จะเรียกรองใหสามีประพฤติตนใหถูกตองตามความคาดหวังของสังคมในยุค
นั้น 
 

3.4   ความสัมพันธระหวางสามีภรรยา 
     กอนแตงงาน ตัวละครสามีเปนคนที่มีประวัติไมดีเรื่องผูหญิง เคยมีความสัมพันธชูสาว
กับสาวใชหลายตอหลายครั้ง แตหลังจากตัวละครสามีแตงงาน เขากลับรูสึกสูญเสียความ
ม่ันใจในเรื่องผูหญิงไป ดังขอความตอไปนี ้

 
彼は結婚した時からさう云ふ事には自身がなかつた。彼は夫

それ

を細君

に云つた。一人で外国へ行つた場合とか、一ト月或ひは二ヶ月位の

旅行をする場合とか、と云つた。 
ตั้งแตแตงงานมาเขาขาดความม่ันใจในเรื่องนัน้(เรื่องผูหญิง) เขาพูดทีเลนทีจริงกบั
ภรรยาเวลาที่ไปตางประเทศหรอืไปเที่ยวประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเพียงลําพัง 23 

 
 
 
 
22

牟田和恵 (2000)「「良妻賢母」思想の表裏－近代日本の家庭文化とフェミニズム」『近代日本文化論 8 
女の文化』岩波書店. 

23
 志賀直哉(1999)『志賀直哉全集 第三巻』、岩波書店。p.42 
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     สามีสรางความม่ันใจใหกับตนเองดวยการพูดใหภรรยาคิดวาตนนอกใจ ทวาตอมา
เขาเริ่มสนุกปากและพูดแกลงภรรยาโดยไมรูตัว 
     ผูเลาเรื่องบรรยายถึงความรูสึกของตัวละครสามีที่พูดแกลงภรรยาวา ตัวละครสามีพูด
เชนนั้นราวกับตองการจะเอาชนะความไมม่ันใจในเรื่องผูหญิงของตน เขาพูดใหภรรยารูสึกแย
โดยไมไดตั้งใจ ในภายหลังภรรยาเริ่มรับเรื่องที่เขาพูดไมได 
     ผูวิจัยเห็นวา การที่สามีพูดยั่วแกลงภรรยาใหรูสึกแยอาจเปนเพราะเขารูสึกอึดอัดและ
หงุดหงิดที่ตนสูญเสียอิสรภาพไปหลังจากแตงงาน สามีซึ่งเคยเที่ยวผูหญิงไดอยางอิสระและมี
ความสัมพันธชูสาวกับสาวใชหลายตอหลายครั้งยอมจะตองรูสึกอึดอัดเปนธรรมดาเม่ือไม
สามารถประพฤติตนเหมือนสมัยเม่ือยังโสดไดอีกตอไป 
     การที่สามีพูดใหภรรยาคิดวาเขาอาจจะนอกใจสงผลใหภรรยาเกิดความสับสน เธอ
เริ่มหวาดระแวงวาสามีอาจจะกําลังนอกใจอยางที่สามีพูดจริงๆ ความระแวงสงสัยของภรรยา
เพิ่มมากขึ้นกระทั่งเธอไมสามารถทนรับสภาวะที่กดดันในจิตใจไดอีกตอไป 
     กอนหนานี้มีขอความที่บรรยายถึงความเก็บกดของภรรยาที่วา “ความอัดอ้ันตันใจ
ของภรรยาซึ่งสะสมอยูภายในนั้นเปนพลังที่เกิดมาจากความไมจริงจังของสามี” (หนา35)จะ
สังเกตไดวา ความเก็บกดดังกลาวกําลังสะสมและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ความกดดันนี้กําลัง
รอวันระเบิดออกมาเทานั้น เม่ือเปรียบเทียบกับ ฮัน ในเรื่อง “ฮันโนะฮันสะอิ” ความเก็บกดของ
ภรรยาในเรื่อง “โคจิมบุทซุโนะฟูฟ”ุ คลายกับความบีบคั้นทางจิตใจของฮันที่ทําใหเขาฆาภรรยา
โดยไมรูตัว จะเห็นไดวา ฌิงะ นะโอะยะหันมาใหความสําคัญกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
จิตใจของตัวละครภรรยามากยิ่งขึ้นเม่ือเทียบกับผลงานชวงตนที่ ใหความสําคัญกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของตัวละครสามี  
     ที่ผานมาภรรยาไดแตสงสัยสามีและจินตนาการวาสามีของตนกําลังนอกใจแตไมมีสิ่ง
ที่สนับสนุนใหเชื่อไดวาความสงสัยของตนนั้นเปนความจริง แตเม่ือทะกิ สาวใชที่บานตั้งครรภ
และมีความเปนไปไดที่จะตั้งครรภตอนที่ภรรยาไมอยูบานเนื่องจากไปดูแลคุณยายที่ปวยหนัก 
ภรรยาซึ่งกําลังหวาดระแวงและคอยจองจับพิรุธของสามีจึงพรอมที่จะปกใจเชื่อวาสามีเปนคน
ทําทะกิตั้งครรภไดอยางงายดาย กลาวไดวาเหตุการณทะกิตั้งครรภนับเปนปจจัยสําคัญที่
กระตุนใหความเก็บกดทางอารมณของภรรยาระเบิดออกมาเร็วขึ้น หลังภรรยารูวาทะกิตั้งครรภ 
ความสงสัยของเธอไดกลายเปนความเชื่อม่ันวาสามีนอกใจตนจริงๆ   
     ในตอนที่ 5 สามีเห็นภรรยาซึมเศรามา 4-5 วัน เขาคิดวาการที่ภรรยามีอาการเชนนี้มี
สาเหตุมาจากการไดเห็นทะกิอาเจียนอันเปนสัญญาณบงบอกถึงการตั้งครรภ และคิดวาเขา
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เปนพอของเด็ก สามีคิดวาในเม่ือตนไมใชพอของเด็กและไมไดทําผิดอะไร จึงควรบอกความ
จริงใหภรรยาสบายใจโดยเร็ว ตอไปนี้เปนฉากซึ่งบรรยายถึงตอนที่สามีเปดเผยความจริงตอ
ภรรยา 

  

「俺はそう云う事を仕兼ねない人間だが、今度の場合、それ

は俺 じやあない」 
 細君は立つている良人の眼を凝っと見つめていたが、更にそ

の眼を中段の的もない遠い所へやつて、黙つている。 
 「おい」と良人は促すように強くいつた。 
 細君は唇を震わしていたが、漸く、 
 「ありがとう」と云うとその大きく開いていた眼からは涙が

止途なく流れて来た。 
 「よしよし。もうそれでいい」 

 “ถึงฉันจะเปนคนที่อาจจะทําเรือ่งแบบนั้นแต...คราวนี้ไมใชฉนั” 
 ภรรยาจองตาสามีที่กําลังยืนอยู แตแลวก็เบนสายตามองเลยออกไปไกลๆ 
อยางไรจุดหมาย เธอไมตอบวากระไร 

“นี“่ สามีพูดดังๆ ราวกับจะเรงเรา 
ริมฝปากของภรรยาสั่นระริก แตในที่สุดเธอก็เอยขึ้นมาวา  “ขอบคุณคะ”  
 น้ําตาจากดวงตาซึ่งเบิกกวางไหลลงมาเปนสายโดยไมหยุด 

 “ไมเปนไรๆ ถาอยางนั้นก็ดีแลว” 24 
 

     ผูวิจัยเห็นวา หากสามีไมเรงใหภรรยาตอบ ก็คงยากที่จะจินตนาการไดวาภรรยาจะนิ่ง
เงียบไปอีกนานเพียงใด หรือเธอจะพูดตอบวาอะไร  
     กอนที่สามีจะสารภาพความจริงกับภรรยา เขาคิดวา “ภรรยานาจะยอมรับและเขาใจ
เขา แตถาเกิดรับไมไดขึ้นมาเขาก็จะลําบาก” (หนา 45) คําพูดของสามีแสดงใหเห็นวา สามี
คาดหวังวาภรรยาจะยอมรับและเขาใจเขา หากภรรยาไมยอมรับ ภรรยาจะเปนฝายผิดที่ทําให
สามีเดือดรอน ดวยเหตุนี้สามีจึงพูดดังๆ ราวกับจะเรงเราใหภรรยาตอบเม่ือเห็นวาภรรยาเงียบ
ไป ที่เปนเชนนี้เพราะสามีตองการใหภรรยายอมรับคําอธิบายของเขาและเขาจะไดสบายใจเสีย
ที ริมฝปากของภรรยา 
 
 
24  志賀直哉(1999)『志賀直哉全集 第三巻』、岩波書店。p.47 
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ที่สั่นระริกกอนที่เธอจะบอกขอบคุณสามีแสดงใหเห็นวาภรรยายังลังเล และไมม่ันใจวาคําพูด
ของสามีเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด แตก็จําตองยอมพูดขอบคุณเพราะถูกสามีเรงเรา การที่
ภรรยาจําเปนตองยอมรับทั้งๆ ที่ยังไมแนใจสะทอนใหเห็นถึงอํานาจของสามีที่เหนือกวา เม่ือ
สามีไดสิ่งที่ตองการเขาจึงรูสึกพอใจและไมสนใจจะไตถามหรือทําความเขาใจในความรูสึกของ
ภรรยาอีก จะสังเกตเห็นไดวา สามีไมไดเขาใจหรือพยายามทําความเขาใจในตัวภรรยาอยาง
แทจริง   
     อีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจในเรื่อง “โคจิมบุทซุโนะฟูฟุ” คือ การที่ภรรยาตัวสั่นไมยอม
หยุดแมจะปรับความเขาใจกับสามีแลว ดังจะเห็นไดในฉากจบของเรื่อง ในฉากดังกลาวสามี
บอกภรรยาใหชวยดูและทะกิและระวังไมใหทะกิทําแทง ภรรยารับคําดังนี ้
  

「本統にさうね。明日早速お医者さんに診せませう。――まあ、如

何したの？ 未だ止まらないわ」かういまいましさうに云ひながら

細君は長火鉢の鉄瓶から湯を注いだ。そしてそれを口へ持つて行か

うとすると其手は可笑しい程ブルブル震へた。 
“อยางนั้นสินะคะ พรุงนี้ก็พาทะกิไปใหคุณหมอตรวจไวๆ จะดีกวา เอะ อะไรกัน? 
ทําไมยังไมหยุดสั่นเสียทีนะ” ภรรยาพูดอยางหงุดหงิดพลางรินน้ําออกจากกา 
หลังจากนั้นพอเธอยกถวยชาขึ้นดื่มมือขางนั้นก็สั่นระริกอยางประหลาด 25 

 
     คะระซะวะ มิสุกิ กลาวถึงฉากจบของเรื่อง “โคจิมบุทซุโนะฟูฟุ” วา การที่รางของ
ภรรยาสั่นในฉากสุดทายนั้นเปนการปลดปลอยอารมณอัดอ้ันตันใจที่เกิดจากการไดฟงสามีพูด
เรื่องทะกิอาเจียนเนื่องจากแพทองและความดีใจที่สามีกรุณาเปดเผยความจริงทั้งหมด 
เพราะวาภรรยาสังเกตวาทะกิตั้งครรภกอนสามี เธอจึงกังวลและทุกขใจนานกวาสามี ฌิมิสุ มะ
ซะฌิ（清水正）กลาววา อาการสั่นของภรรยาเกิดจากการที่ภรรยารูสึกผอนคลายจากความตึง
เครียดเปนอยางมาก อยางไรก็ตามถึงแมวาทั้งสองจะทําความเขาใจกันเรียบรอย แตหาก
ภรรยานึกถึงภาพความสัมพันธระหวางสามีกับทะกิก็คงจะอดหึงหวงไมได สวนสามียอมจะ 
 

 

 

25 
  志賀直哉(1999)『志賀直哉全集 第三巻』、岩波書店。p.50 
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รูสึกหึงหวงทะกิที่มีความสัมพันธกับชายคนรักและเลือกที่จะปดบังความรูสึกนั้นเอาไวไมให
ภรรยารู หากมองโดยผิวเผินทําใหเขาใจวาทั้งสองเปน “คูสามีภรรยาที่ดี” 26 มิยะโกะฌิ ทซุโตะ
มุกลาววา อาการสั่นของภรรยาเกิดจากความดีใจเปนอยางยิ่งที่สามีไมไดมีความสัมพันธทาง
เพศกับทะกิ 27 สวนโออิฌิ ฌูเฮะอิ （大石修平）เห็นวา ภาพตัวละครภรรยาในผลงานของฌิงะ 
นะโอะยะเปนภาพของภรรยาที่นาสงสาร ตัวละครภรรยาในเรื่องตางๆ ซอนทับกับภาพของคุนิ
โกะที่ทุกขทรมานจากการนอกใจของสามีกระทั่งกินยาฆาตัวตาย หนึ่งในนั้นคือภรรยาในเรื่อง 
“โคจิมบุทซุโนะฟูฟ”ุ ซึ่งตัวสั่นไมหยุดดวยความกลัว 28 
     ผูวิจัยเห็นดวยกับคะระซะวะ มิสุกิ, ฌิมิสุ มะซะฌิ และมิยะโกะฌิ ทซุโตะมุวาอาการ
สั่นของภรรยาเกิดจากความดีใจและความผอนคลาย แตเธอก็ยังคงหึงหวงสามีอยู 
     อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นเพิ่มเติมวา ภรรยายังคงไมไววางใจสามี ความกลัววาสามีจะ
นอกใจไดฝงรากลึกลงในจิตใจเธอ ความกลัวเชนนี้มีลักษณะคลายชวงเวลาที่คนคนหนึ่งได
ประสบเหตุการณที่กดดันและสะเทือนขวัญอยางมาก ถึงแมจะผานเหตุการณนั้นมาไดอยาง
ปลอดภัย แตความทรงจําที่มีตอเหตุการณนั้นยอมสงผลใหคนคนนั้นรูสึกหวาดผวาอยูเสมอ  
 

4. สรุป 
     ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาในเรื่อง “โคจิมบุทซุโนะฟูฟุ” มีลักษณะที่ตัวละคร
สามียังคงมีอํานาจสูงสุดในครอบครัว แตในเรื่องการนอกใจ ตัวละครภรรยากลับมีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นและเรียกรองกดดันใหสามีทําตามความตองการของตน เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผลงานในชวงตนแลวพบวา ตัวละครสามีในเรื่องนี้เกรงใจภรรยามากกวาตัวละครสามีใน
ผลงานชวงตน สังเกตเห็นไดจากการที่ตัวละครสามีรูสึกลําบากใจหากภรรยาสงสัยวาเขาเปน
คนทําสาวใชตั้งครรภ ความสัมพันธสามีภรรยาในลักษณะดังกลาวสะทอนใหเห็นสภาพสังคม
ที่ผูหญิงมีสถานภาพสูงขึ้นตางจากผลงานในชวงตนที่สามีมีอํานาจเหนือภรรยาโดยสามียึด
ความคิดเห็นของตนเปนใหญ ไมใสใจความรูสึกนึกคิดของภรรยา   
 
 
26

清水正(2005)『志賀直哉―自然と日常を描いた小説家―』Ｄ文学研究会, pp.306-307 
27

宮越勉（2002）「志賀直哉「好人物の夫婦」考―身体反応、眼のドラマ」『日本文学』第 51 巻 1号 

日本文学協會, p.76  
28

 大石修平(1960)「殺されたる范の妻」『日本文学』日本文学協会, p.136 
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ทัศนคติของผูประพันธตอตัวละครหญิงในบทละครโน 
The  Attitude of the author for female character in the Noh’s play 

ปฏิยุทธ  ธันวานนท 1 
 

บทคัดยอ 
     บทละครโนเปนวรรณกรรมในยุคสมัยมุโระมะชิหรือชวงปค.ศ. 1336 – 1573 เปน
วรรณกรรมที่มีจุดประสงคหลักคือการนําเสนอความงามที่ล้ําลึก โดยสื่อผานการขับรอง การ
รายรําและดนตรี เนื้อหาของบทละครโนมีมากมายหลากหลายแตโดยมากจะเนนไปที่ฉาก
สะเทือนอารมณหรือความโศกเศราของตัวละครผูแสดงเปนหลัก ในปจจุบันมีการแบงประเภท
ของบทละครโนออกเปน 5 ประเภทตามเนื้อหาไดแก บทละครโนเกี่ยวกับเทพเจา บทละครโน
สงคราม บทละครโนสวมวิก บทละครโนเกี่ยวกับอารมณมนุษยและบทละครโนที่เนนการรายรํา  
     งานวิจัยไดนําบทละครโนประเภทที่ 4 หรือบทละครโนที่เกี่ยวกับอารมณมนุษยมา
ทําการศึกษาเปรียบเทียบ ไดแกเรื่อง อะยะ โนะ ทซุสุมิ และ โคะอิ โนะ โอะโมะนิ โดยทั้ง
สองบทละครมีเอกลักษณเดนอยูที่เปนบทละครที่มีตัวละครเอกเปนมนุษยผูมีชีวิตอยูปรากฏตัว
ออกมาแสดงตั้งแตตนเรื่อง ซึ่งตางจากบทละครเรื่องอ่ืนๆทีต่ัวละครเอกนั้นจะเปนดวงวิญญาณ
ผูที่เสียชีวิตไปกอนแลวแตแปลงกายมาปรากฏตัวในรูปของมนุษยผูมีชีวิต  
     บทละครโนเรื่อง โคะอิ โนะ โอะโมะนิ ประพันธโดยเสะอะมิ นักแสดงและนัก
ประพันธบทละครโนผูที่ไดรับการยกยองใหเห็นบิดาแหงวงการละครโน โดยบทละครเรื่อง 
โคะอิ โนะ โอะโมะนิ นั้นถูกดัดแปลงมาจากบทละครดั้งเดิมเรื่อง อะยะ โนะ ทซุสุมิ ที่ไม
ปรากฏนามของผูประพันธ ดวยเหตุนี้เนื้อหาของบทละครทั้งสองเรื่องจึงมีความคลายคลึงกัน
มากแตจะแตกตางกันที่รายละเอียดของเรื่อง ซึ่งเม่ือนํารายละเอียดดังกลาวมาวิเคราะห
เปรียบเทียบกนัแลวจะทําใหเห็นถึงทัศนคติของผูประพันธที่มีตอตัวละครเอกในบทละคร  
     งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาการเปรียบเทียบตนฉบับเดิมกับบทละครที่ถูกดัดแปลงไป โดย
มองผานบริบทตางๆของบทละครที่สามารถสื่อใหเห็นถึงทัศนคติของผูประพันธที่มีตอตัวละคร
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทั้งจากฉากของเรื่อง การแสดงอารมณของตัวเอกหรือบุคคลที่สาม 
ฉากการเสียชีวิต หรือแมแตจุดจบของตัวละคร ที่ตางก็สะทอนใหเห็นถึงทัศนคติตอตัวละครที่
ผูประพันธไดสื่อใหเห็นในบทละครทั้งสองเรือ่ง 

 
1 คณะอักษรศาสตร ภาควิชาภาษาตะวันออก  สาขาวรรณคดีญี่ปุน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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1. บทนํา        
     บทละครเรื่อง อะยะ โนะ ทซุสุมิ เปนบทละครที่ไมมีหลักฐานใดๆระบุถึงชื่อของ
ผูประพันธและไมมีเอกสารใดที่กลาวถึงความเปนมาของบทละครเรื่องนี้ แตจากหลักฐาน
อางอิงตางๆโดยเฉพาะจากหนังสือทฤษฎีการละครโนของเสะอะมิ เรื่อง 『三道』 หรือ”ซันโด”2  
ที่กลาวเอาไววา โคะอิ โนะ โอะโมะนิ เดิมทีนั้นคือเรื่อง อะยะ โนะ ทะอิโกะ  ซึ่งเปนบทละคร
ที่ไมปรากฏความเปนมาเชนเดียวกัน 
      ในภาษาญี่ปุน คําวา ทซุสึมิ（鼓  และ ทะอิโกะ（太鼓 เปนคําที่มีความหมายสื่อถึง 
กลอง เหมือนกันเพียงแตเปนกลองที่มีความแตกตางกันที่ขนาดเทานั้น ประเด็นนี้ มะเอะดะ 
มะซะตะมิ 前田正民 (Maeda Masatami)3 กลาวไววา หากวิเคราะหจากบริบทยุคสมัยมุโระ
มะชิอันเปนจุดเริ่มตนของบทละครโนที่มีการนํากลองหลายขนาดมาใชตีประกอบการรายรํา
แลวจะพบวามีบทละครจํานวนไมนอยที่นํากลองทั้งสองขนาดมาใชสลับกันในบทละครเรื่อง
เดียว จนแทบเรียกไดวาทั้ง ทซุสึมิ（鼓） และ ทะอิโกะ（太鼓）  เปนคําที่สื่อถึงสิ่งเดียวกัน
ในยุคสมัยนั้น เพียงแคมีคําเรียกตางกันเทานั้น ดังนั้น  อะยะ โนะ ทะอิโกะ  ในอีกนัยหนึ่งก็
คือ  อะยะ โนะ ทซุสุม ินั่นเอง  
     เม่ือเปนเชนนี้แลว บทละครเรื่อง โคะอิ โนะ โอะโมะนิ ของเสะอะมิ จึงกลาวไดวา
ดัดแปลงมาจากบทละครเรื่อง อะยะ โนะ ทซุสุมิ อีกทีหนึ่ง ซึ่งพบวามีความแตกตางออกไป
จากเดิมอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะฉากจบของบทละครที่เสะอะมิไดลดความรุนแรงลงจากเดิม
โดยประพันธใหตัวละครเอกพบจุดจบที่ดีขึ้นกวาบทละครกอนหนาซึ่งเปนประเด็นที่นักวิจัย
จํานวนไมนอยมักหยิบยกมากลาวถึง แตผูวิจัยเห็นวายังมีประเด็นอ่ืนที่สามารถนํามาวิเคราะห
และขยายความไดอีกนั่นก็คือเรื่องของทัศนคติของผูประพันธที่มีตอตัวละคร  
2.  บทละครเร่ือง อะยะ โนะ ทซุสุม ิ『綾鼓』 
 

ตัวละคร       ฌิเตะ      ชายชราผูคอยกวาดใบไม           ทซุเระ     นางสนมตําแหนงเนียวโงะ      
                    วะกิ        ขาราชบริพาร                           
 

    อนึ่ง คําวา อะยะ แปลวา ผาทอ  และคําวา  ทซุสุมิ  แปลวา กลอง  ชื่อบทละครโนเรื่อง อะ
ยะ โนะ ทซุสมุิ จึงสามารถแปลไดวา “กลองจากผาทอ” 
  
2
  หนังสือทฤษฏีการละครโนแตงโดยเสะเอะมิ เมื่อป 1423 

3  前田正民 『甲南国文』「謡曲「綾鼓」と「恋重荷」について」（神戸：1966）pp.10-20  
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เรื่องยอ 
     ณ พระราชวังชิกุเส็น ที่ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดังโดยเฉพาะบอน้ําที่รายลอมไปดวยตนคะทซุ
ระอันงดงามและมักจะถูกใชเปนที่จัดงานมหรสพทางดนตรีเปนประจําทุกป  
     ขาราชบริพารหรือวะกิปรากฏตัวออกมาบอกเลาเรื่องราวของสถานที่แหงนี้และได
กลาวถึงชายชราผูหนึ่งที่ทําหนาที่กวาดสวนในพระราชวัง ชายชราผูนี้เกิดไปตกหลุมรักนาง
สนมของจักรพรรดิตําแหนงเนียวโงะเขาซึ่งถือวาเปนเรื่องที่นาละอายเพราะเปนความรักที่ไม
รูจักที่ต่ําที่สูง  และเรื่องนี้ก็ไดรับรูไปถึงหูของนางสนมจึงมีรับสั่งใหขาราชบริพารนําความไป
แจงแกชายชราวาถาหากตีกลองที่แขวนอยูบนตนคะทซุระริมบอน้ําใหดังกังวานไปทั่วลาน
พระราชวัง จนนางสนมไดยินได นางก็จะปรากฏตัวออกมาใหชายชราไดเห็นอีกครั้ง 
     ชายชราลงมือตีกลองอยางสุดกําลังโดยหารูไมวา กลองหรือ ทซุสุมิ ใบนั้นถูกขึงดวย
ผา ไมวาจะตีอยางไรก็ไมสามารถเปลงเสียงได เขาลงมือตีกลองตอไปโดยไมรับรูถึงวันคืนที่
ผานไปไดแตตัดพอในความไมเอาไหนของตนที่ไมสามารถตีใหกลองดังได จนในที่สุดก็หมดซึ่ง
เรี่ยวแรงและสิ้นหวัง ทําใหเขาตัดสินใจกระโดดบอน้ําเพื่อฆาตัวตาย 
     องกหลังเม่ือนางสนมทราบขาวการตายของชายชราก็เดินมายังบริเวณที่กลองแขวน
อยู  นางสนมถึงกับเสียสติไปชั่วขณะหนึ่งตอการตายของชายชรา จากนั้นวิญญาณของชาย
ชราก็ปรากฏตัวขึ้นพรอมกับความโกรธแคนที่ถูกหลอกใหตีกลองที่ไมมีทางเปลงเสียงไดและ
การที่ตองตกนรกไปพรอมความแคนนั้นทําใหดวงวิญญาณชายชราตองตกนรกไปรับโทษทัณฑ 
องกหลังนี้จึงมุงเนนไปที่ฉากการระบายอารมณโกรธแคนตอนางสนมพรอมกับการพรรณนา
ความทุกขทรมานจากการตกนรกของชายชรา สุดทายดวงวิญญาณพยาบาทของชายชราก็
หลบหายไปสูวังวนแหงตัณหารักพรอมกับความโกรธแคนที่ยังคุโชน 
3.  บทละคร โคะอิ โนะ โอะโมะนิ『恋重荷』 
 

ตัวละคร    ฌิเตะ   ชายชราผูกวาดใบไม           ทซุเระ     นางสนมตําแหนงเนียวโงะ      
                 วะกิ      ขาราชบรพิาร                            
เรื่องยอ 
     ณ พระราชวังของจักรพรรดิฌิระกะวะ4 มีชายชรานาม ยะมะฌินะ โนะ โชจ5ิ  เขามี 
 
4   พระราชวงัแหงจักรพรรดิฌริะกะวะท่ีปกครองญี่ปุนชวงปค.ศ.1073-1087  มีท่ีต้ังอยูในจังหวัดเกยีวโต 
5  เขตอาณาบริเวณในจังหวัดเกียวโตท่ีปกครองโดยขุนนางช้ันสูงตระกูลยะมะฌิ พื้นท่ีในเขตน้ีจะมีการจัดสรรท่ีดินใหกับชาวบาน

นําไปทํากินและเก็บคาเชา 
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หนาที่คอยเก็บกวาดใบของดอกเบญจมาศซึ่งเปนดอกไมที่จักรพรรดิโปรดปราน อยูมาวันหนึ่ง
เขามีโอกาสไดเห็นโฉมของนางสนมเขาโดยบังเอิญเพียงเทานั้นก็กอเกิดเปนความรักที่ไม
เหมาะสมและเรื่องดังกลาวก็ไดทราบไปถึงเบื้องบน ดังนั้นเพื่อปรามมิใหชายชราหลงอยูใน
ความรักที่เปนไปไมไดจึงมีคําสั่งผานขาราชบริพารหรือวะกิไปถึงชายชราโชจิวา ถาหากโชจิ
สามารถยกหอผาที่ไดเตรียมเอาไวและยกเดินไปรอบๆสวนไดนางสนมจะปรากฏตัวออกมาให
เห็นอีกครั้ง 
     ชายชราโชจิออกแรงยกหอผาหรือ โอะโมะนิ （重荷）

6 อยางสุดกําลังแตก็มิอาจ
ยกขึ้นไดเนื่องจากภายใตหอผาลายวิจิตรนั้นคือกอนหินผาอันแสนหนัก ดวยเหตุนี้ทําใหเขาได
ตระหนักถึงความหนักหนวงของความรักหรือ โคะอิ （恋）ที่เกิดขึ้น จากการพยายาม
เตือนสติของเบื้องบนนั่นเอง แตทายที่สุดโชจิที่ดันทุรังพยายามยกหอผาโดยไมรูความจริงก็
หมดหวังและหมดกําลัง เขาไดแตตัดพอตอความชราภาพของตนและตรอมใจตายจากไป 
     เม่ือเขาสูองกหลัง วิญญาณของโชจิก็ยอนกลับมายังโลกมนุษยเพื่อระบายความทุกข
ทรมานและดาทอนางสนมที่สั่งใหเขาทําเรื่องที่แสนยากลําบากโดยไรซึ่งน้ําใจ แตทวาสุดทาย
แลวดวงวิญญาณของเขาก็ไดคลายความแคนลงและกลาวทิ้งทายวาหากไดรับการอุทิศสวน
กุศลตามประเพณีก็จะกลับมาเปนเทพประจําตนไมใหญในสวนเพื่อปกปกษรักษานางสนมสืบ
ตอไป 
     จากเนื้อเรื่องยอทั้งสองบทละคร เม่ือนํามาเปรียบเทียบกันแลวจะพบวามีความ
คลายคลึงกันในหลายประเด็น เนื่องมาจากบทละครเรื่อง โคะอิ โนะ โอะโมะนิ คือบทละคร
ดัดแปลงจาก อะยะ โนะ ทซุสุม ิตามที่ไดกลาวไวขางตน แตเม่ือวิเคราะหลงไปในรายละเอียด
ปลีกยอยจะพบประเด็นความแตกตางกันดังตอไปนี ้
     เปรียบเทียบการดําเนินเรื่องระหวางบทละครทั้ง 2 

อะยะ โนะ ทซุสุม ิ
『綾鼓』 

โคะอิ โนะ โอะโมะนิ 
『恋重荷』 

1.วะกิปรากฏตัวเพื่ออธิบายเรื่องความรักของ
ชายชรา 

1.วะกิปรากฏตัวเพื่ออธิบายเรื่องความรักของ
ชายชรา 

2.  วะกิโตตอบกับละครคั่นเรื่อง(เคียวเง็น) 2. วะกิและฌิเตะโตตอบกัน โดยการแจงเรื่อง
ของโอโมะนิหรือหอผาใหกับชายชราทราบ 

 
 

 
 6  โอะโมะนิ แปลตรงตัววา ภาระหนัก ,โคะอิ แปลวา ความรัก ช่ือเรื่อง โคะอิ โนะ โอะโมะนิ จึงแปลไดวา ภาระหนกัแหงรัก 
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3. วะกิและฌิเตะโตตอบกัน โดยการแจงเรื่อง
ของทซุสุมิหรือกลองใหกบัชายชราทราบ 

3.  วะกิและฌิเตะโตตอบกัน จนถึงฉากวะกินํา
หอผาออกมาแสดง 

4. การขับรองของฌิเตะ และฉากการตีกลอง
อยางสดุกําลังแตกลองนั้นก็ไมเปลงเสียง 

4. การขับรองของฌิเตะ และการยกหอผาดวย
ความหวังไปสูความสิ้นหวังและลมเหลว 

5. ฌิเตะฆาตัวตายและจบองกแรก 5.   ฌิเตะตายและจบองกแรก 
6.บทพูดของอะอิบรรยายสภาพการตายของ
ชายชรา 

6.บทพูดของอะอิบรรยายสภาพการตายของ
ชายชรา 

7.การโตตอบระหวางอะอิกับวะกิเกี่ยวกับ
ขาวการตายของชายชรา 

7.การโตตอบระหวางอะอิกับวะกิเกี่ยวกับขาว
การตายของชายชรา 

8. การขับรองของทซุเระหรือนางสนม 8. การขับรองของทซุเระหรือนางสนม 
9.ดวงวิญญาณชายชราปรากฏตัว 9.ดวงวิญญาณชายชราปรากฏตัว 
10.การแสดงทาทีคุกคามและดาทอนางสนม
ของดวงวิญญาณอยางตอเนื่องยาวนาน 

10.การแสดงทาทีคุกคามและดาทอนางสนม
ของดวงวิญญาณเพียงครูเดียว 

11.ฉากจบ ดวงวิญญาณชายชราหายตัวไป
พรอมกับความแคนเต็มอก 

11.ฉากจบ  ดวงวิญญาณชายชราคลาย
ความแคนลง และพรอมจะกลายมาเปนเทพ
คุมครองนางสนม 

     ตารางเปรียบเทียบขางตนแสดงความตางและเหมือนกันของการดําเนินเรื่องระหวาง
สองบทละคร ซึ่งงานวิจัยที่ผานมามักนําประเด็นการดําเนินเรื่องและตัวละครเอกอยางชายชรา
มาวิเคราะห แตผู วิจัยเห็นวา เม่ือนําบทละครทั้งสองมาศึกษาแลวจะพบวาเสะอะมิได
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดตางๆไปพอสมควร ซึ่งในแตละจุดก็แฝงไวซึ่งความหมายอันลึกซึ้ง
โดยเฉพาะในแงของทัศนคติตอตัวละครอันเปนที่มาของวัตถุประสงคของงานวิจัยนี ้
      
4.  ทัศนคติของผูประพันธตอตัวละครหญิง 
     ตามสมมติฐานการวิจัยที่ผูวิจัยมีความเห็นวา เสะอะมิผูประพันธมีทัศนคติตอตัว
ละครชายและหญิงที่ตางกันออกไป โดยมีแนวโนมใหความสําคัญและรูสึกเห็นใจตัวละครหญิง
มากกวาตัวละครชาย เนื่องมาจาก เม่ือนําบทละครทั้งสองเรื่องคือ อะยะ  โนะ ทซุสุมิ และ 
โคะอิ  โนะ  โอะโมะนิ มาศึกษาเปรียบเทียบกันแลวจะพบหลักฐานสนับสนุนหลายประเด็น
ดังตอไปนี ้
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      4.1  ตัวละครนางสนมในเร่ือง อะยะ โนะ ทซุสุม ิและ โคะอิ  โนะ โอะโมะนิ  มี
สภาพจิตใจที่แตกตางกันเม่ือทราบวาชายชราเสียชีวิตจากการกระทําของตน 

      บทละครเรื่อง อะยะ โนะ ทซุสุม ิ ในองกหลังนั้น เม่ือนางสนมทราบขาววา ชายชราผู
กวาดสวนเสียชีวิตลง โดยที่ไมสามารถตกีลองใหดังขึ้นมาได นางก็รูสึกผิดในการกระทําของตน
จนถึงขั้นเสียสติไปเม่ือไดยินเสียงคลื่นในบอน้ําดังเปนเสียงกลอง เปนอากัปกิริยาที่นา
ประหลาดใจ จนแมแตวะกิหรือขาราชบริพารยังตกใจในพฤติกรรมของผูที่สูงศักดิ์แตตองกลับ
กลายเปนคนวิกลจริตไปเสีย  ซึ่งสามารถสงัเกตไดจากบทละครดังตอไปนี้    

ツレ   いかに人人聞くかさて、あの波の打つ音が、鼓の聲
こえ

に似たるは如何に。

あら面白の鼓の聲
こえ

や。あら面白や。 

ワキ   不思議やな女御の御姿、さもうつつなく見え給ふは、如何なる事にて

あるやらん。 

 ทซุเระ    ทุกคนไดยินเสียงนั้นหรือไม เสียงของเกลียวคลื่นเหตุใดจึงไดเหมือนกับ 
เสียงของกลองยิ่งนกั  อา ชางเปนเสียงที่นารื่นรมยเสียจริงๆ 

วะกิ   ชางนาประหลาดใจเสียจริงกับทาทีของพระนางสนมที่เสียสติ
ไปไดถึงเพียงนี้ มันเปนเชนนี้ไปไดอยางไร 

     ในขณะทีบ่ทละครเรื่อง  โคะอิ  โนะ  โอะโมะนิ  『恋重荷』ซึ่งถูกดัดแปลงขึ้นมา
ใหมโดยเสะอะมิ กลับไมมีฉากที่นางสนมเสียสตไิปมีแตเพียงฉากที่นางแสดงความรูสึกเสียใจ
และสํานึกในความผิดของตนเทานั้น  แสดงใหเห็นชัดเจนวาเสะอะมิ เปลี่ยนแปลงบทละครโดย
ตัดฉากที่ชวนใหรูสึกเวทนาในความวิกลจริตของนางสนมออกไป  ใหคงไวแตภาพของหญิง
สาวที่สูงศักดิ์เทานั้น กลาวไดวาผูประพันธใหความสําคัญกับภาพลักษณของตัวละครหญิงตวั
นี้ ใหดูดีขึ้นกวาเดิมไมใหดูนาเวทนาเหมือนเชนบทละครกอนหนา ดังบทสนทนาระหวางนาง
สนมกับขาราชบริพารตอไปนี ้

ツレ   恋
こ い

よ恋
こ い

、わが中
なか

なすな恋
こ い

、恋
こ い

には人の、死
し

なぬものかは。無慙
む ざ ん

の者
も の

の心
こころ

やな。 

ワキ  これは余
あ ま

りに 忝
かたじけな

き御
ご

じょうにて候
こ う

。はやはや立
た

たせおはしませ。 
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 ทซุเระ     ความรักหนอ ความรัก ชางเปนสิ่งที่นากลัวเหลือเกิน มนุษยเราไมควร
หุนหันตกหลุมแหงความรักอยางงายๆ ตองมีผูสังเวยชีวิตเพราะความรัก
เขาจนได อา ชางเปนคนที่นาเวทนายิ่ง 

วะกิ       เหตุการณเปนไปเชนนี้ มันชางนาละอายยิ่งนัก  อยางไรเสีย 
ทานควรจะไปจากที่นี่ไดแลวนะขอรับ       

     งานวิจัยของนิฌิมุระ ซะโตะฌิ 西村聡
7 (Nishimura Satoshi)  กลาววา “ในชวง

เริ่มตนของบทละคร บทสนทนาของวะกิมีการบรรยายถึงสถานที่และแนะนําใหผูชมรูจักฌิเตะ
หรือชายชราผูทําหนาที่กวาดใบดอกเบญจมาศที่แอบไปตกหลุมรักนางสนมจนลวงรูไปถึงเบื้อง
สูง”  ซึ่งในประโยคนี้เองนิชิมุระไดระบุวาผูที่ไดยินเรื่องราวดังกลาวหรือเบื้องสูงในที่นี้ ไมได
หมายถึงนางสนมแตเพียงผูเดียว หากแตยังหมายถึงทางพระราชวังฌิระกะวะ白河院 อีกดวย
ทั้งนี้อาจจะหมายรวมถึงจักรพรรดิฌิระกะวะดวยก็เปนได 
     ดวยเหตุนี้ หากนํางานวิจัยดังกลาวเขามาอางอิงแลวจะสามารถตีความไดวาผูที่หยิบ
ยื่นเงื่อนไขอันยากลําบากอยางการใหฌิเตะหรือชายชราทําการยกหอผาเดินวนไปรอบสวนนั้น 
ไมใชมาจากตัวนางสนมแตเปนคําสั่งจากทางพระราชวัง ดังนั้นบาปที่ทําใหฌิเตะตองเสียชีวิต
จากความทุกขที่ไมสามารถยกหอผาไดจึงตกไปอยูกับทางพระราชวังไมใชกับนางสนม 
     เม่ือเปนเชนนี้แลว อาจจะพูดไดวาเสะอะมิตองการที่จะปกปองนางผูเปนเพศหญิง
มากกวาจะปลอยใหนางเผชิญกับชะตากรรมที่โหดรายเหมือนเชนเรื่องกอนหนาอยางเรื่อง อะ
ยะ โนะ ทซุสุมิ 『綾鼓』เพราะถึงแมในองกหลังวิญญาณของชายชราจะปรากฏตัวออกมาดา
ทอนางสนมเหมือนกันทั้งสองบทละครก็ตามแตในเรื่อง โคะอิ โนะ โอะโมะนิ  『恋重荷』นี้
ทายที่สุดแลวดวงวิญญาณของชายชราก็ไดละทิ้งความโกรธแคนไปจนหมดและกลับมาเปน
เทพคุมครองนางสนมที่ตนหลงรักตอไป ดังประโยคสุดทายของบทละครที่มีใจความดังตอไปนี ้
     ประโยคสุดทายในบทละคร 

 

 

 

7 西村聡 「〈恋重荷〉新風論（上）」『国学院雑誌』、1996  pp.74-84 
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地謡     思
お も

ひの煙
けむり

立
だ

ち別
わか

れ、思
お も

ひの煙立
け む り だ

ち別
わか

れ、稲葉
い な ば

の山風吹
や ま か ぜ ふ

き乱
みだ

れ、

恋路
こ い じ

の闇
やみ

に迷
ま よ

ふとも、跡弔
あととむら

はばその恨
う ら

みは霜
し も

か雪
ゆ き

か霰
あられ

か、終
つい

に

は跡
あ と

も消
き

えぬべしや。これもでぞ姫子松
ひ め こ ま つ

の、葉守
は ま も り

の神
かみ

となりて

千代
せんだい

の影
かげ

を護
ま も

らんや千代
せんだい

の影
かげ

を護
ま も

らん。 

จิอุตะอิ    จิตใจของขายังคงเผาไหมไปดวยความทุกขทรมาน  ปราศจากสติ
ความคิดดวยหลักเหตุผลใดๆ ยังคงหลงทางอยูในความมืดมิดแหง
ความรัก แตหากทานทําพิธีอุทิศสวนกุศลใหแกขา  ความเคียดแคนนี้ก็
จะจางหายไปอยางไรรองรอยราวกับลูกเห็บ เกล็ดหิมะ และหยาด
น้ําคาง จากนั้นขาจะกลับกลายมาเปนรุกขเทวดาประจําตนไม คอยปก
ปกษดูแลทานตอไปอีกพันป 

     ในฉากจบที่เปนเชนนี้นิฌิมุระ ซะโตะฌิ（西村聡） ไดวิเคราะหไววาเปนการพยายาม
ดัดแปลงฉากจบจากบทละครกอนหนาที่เดิมดวงวิญญาณชายชราจะหายตัวไปพรอมกับ
ความแคนที่ยังคุโชน ใหกลายฉากจบที่คลี่คลายลงในทางที่ดีกวา ซึ่งการเอยปากวาจะกลับมา
เปนเทพประจําตนไมเพื่อคอยคุมครองนางสนมนั้นยังมีความหมายในเชิงสัญลักษณที่หมายถึง
การคุมครองคุมภัยปกปกษรักษาราชวงศของจักรพรรดิใหเจริญรุงเรืองสืบไป ดวยเหตุนี้ผูวิจัย
จึงมีความเห็นวาเสะอะมิผูประพันธบทละครนอกจากจะมีความเห็นใจตอโชคชะตาตัวละคร
หญิงแลวยังไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชนชั้นผูปกครองผานบทละครโนของเขาอีกดวย 
 

     4.2  สถานะของตัวละครชายชราในเรื่อง  อะยะ โนะ ทซุสุม ิ และ โคะอิ โนะ 
โอะโมะนิ   
     บทละครเดิมเรื่อง อะยะ โนะ ทซุสุมิ   『綾鼓』นั้นถึงแมวาตัวละครชายชราที่มี
สถานะเปนเพียงผูกวาดสวนในพระราชวังแตกลับไปตกหลุมรักนางสนมจะแสดงถึงความ
แตกตางดานชนชั้นและความไมคูควรมากสักเพียงไรก็ตาม แตเม่ือวิเคราะหลงไปภายในบท
ละครนั้นกลับไมมีคําพูดจากตัวละครใดๆกลาวถึง “สถานะความต่ําตอย” ของชายชราแมแต
ครั้งเดียว ขณะที่ตัวละครแวดลอมจะใชบุรุษสรรพนามเรียกฌิเตะวา ชายแกหรือ โรจิน 老人 

(roujin) ในการเรียกขาน 
     ในขณะที่เม่ือเสะอะมินําบทละครเรื่องนี้มาดัดแปลงใหมเปนเรื่อง โคะอิ โนะ โอะโมะ
นิ    『恋重荷』  เขากลับเนนใหเห็นภาพของ “ความต่ําตอย” ในตัวฌิเตะหรือชายชรามาก
เปนพิเศษ โดยผานคําวา  อิยะฌิก ิ 賤しき (iyashiki) ซึ่งมีความหมายในเชิงดูถูกดูแคลนวา ต่ํา
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ตอย โกโรโกโสหรือซอมซอ ซึ่งพบคํานี้สอดแทรกอยูในบทพูดของตัวละครวะกิผูเปนขาราช
บริพารอยูหลายครั้งและในบางฉากก็ใชคํานี้เรียกแทนที่ชื่อตัวละคร ซึ่งแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนวาเสะอะมิตองการเนนภาพลักษณที่นาเวทนา ซอมซอ โกโรโกโสและต่ําตอยในชนชั้น
วรรณะของฌิเตะใหมากขึ้นกวาบทละครกอนหนา โดยสื่อผานการพูดของตัวละครอ่ืนใหดู
เหมือนเปนอารมณดูถูกผสมอยู 
     ดังนั้นการที่สะอะมิผูประพันธทําการดัดแปลงบทละครใหมีคําพูดที่เนนย้ําถึงวรรณะที่
ต่ําของตัวละครชายชรามากกวาบทละครฉบับดั้งเดิม สามารถอนุมานไดวาผูประพันธมี
ทัศนคติตอตัวละครชายที่ไมเทากับตัวละครหญิงซึ่งมีแนวโนมใหความเห็นใจตอตัวละครหญิง
มากกวา โดยผูวิจัยเห็นวาเสะอะมิมองการกระทําและโชคชะตาของชายชราเปนสิ่งที่ไมนาเห็น
ใจเหมือนกับตัวละครหญิงที่ปรากฏในเรื่องนัน่เอง  
 

     4.3 ฉากนรกในองกหลัง 
     โอดะ ซะชิโกะ 小田幸子(Oda Sachiko)8 ไดกลาวไวในงานวิจัยวาองกหลังของบท
ละครเรื่อง อะยะ โนะ ทซุสุมิ『綾鼓』มีการแสดงฉากการรุกไลนางสนมอยางออมๆ และได
อารมณการแกแคนมาซอนทับกับการสื่ออารมณความทุกขทรมานในนรก ซึ่งมีการแสดงดวย
คําพูดตางๆและประโยคที่สื่อความหมายเปนรูปธรรมเกี่ยวกับนรกภูมิเปนเสมือนกลวิธีที่ใชใน
การสรางฉาก ณ เวลานั้นใหกลายเปนขุมนรกที่ดวงวิญญาณของตัวละครเอกอยางชายชราได
เผชิญอยู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนางสนมไดรับโทษทัณฑจากกรรมที่กอเอาไวดวยการเผชิญ
กับความทุกขในนรกแบบเดียวกับที่ดวงวิญญาณชายชราเจอ  ซึ่งประโยคที่สื่อถึงนรกอยาง
ชัดเจนที่โอดะกลาวถึงนั้นมีใจความดังตอไปนี ้

地謡   冥途
め い ど

のぜつ鬼阿防羅刹
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か し ゃ く

もかく

やらんと、身
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の責
せ

めといふとも、これにはまさら

じ恐
おそ

ろしやさて何
なん

と、なるべき因果
い ん が

やぞ 

 

 

 

 

8  小田幸子、「恋重荷」演出とその歴史、2000 年 
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จิอุตะอิ      ปศาจแหงปรภพ ปศาจแหงปรภพ เต็มไปดวยบาปหนา ตองโทษทัณฑ
ดวยการโดนเพลิงเผาพลาญไปจนถึงกระดูก ชางเปนสิ่งที่นาสะพรึงกลัว
ยิ่งนัก แตนั่นก็เปนเวรกรรมที่ตองเผชิญ   

     สําหรับ โคะอิ โนะ โอะโมะนิ『恋重荷』ที่เสะอะมิดัดแปลงใหม มีเพียงประโยค
เดียวที่กลาวถึง นรก  และคําพูดของฌิเตะหรือดวงวิญญาณชายชราที่ดาทอใสนางสนมก็ไม
รุนแรงเทากับเรื่อง อะยะ โนะ ทซุสุมิ    ซึ่งมีการกลาวถึงปรภพ 冥途  (meido)   และปศาจ
鬼 (oni) อยูบอยครั้ง  จึงนาจะเปนอีกเจตนาของผูประพันธในการดัดแปลงบทละครที่ไดแสดง
ความเห็นใจตอตัวละครนางสนมโดยลดภาพความรุนแรงจากอารมณเคียดแคนพยาบาทของ
ดวงวิญญาณลงจากเดิม ใหมีลักษณะเหมือนกับวานางสนมไมไดเผชิญหนาอยูกับภูตผี
วิญญาณรายแตกําลังเผชิญหนาอยูกับมนุษยดวยกันนั่นเอง 
     ฉะนั้นแลวจึงสามารถตีความไดวา การที่เสะอะมิประพันธถึงฉากในขุมนรกใหมีความ
รุนแรงนอยลงระหวางทีต่ัวละครหญิงปรากฏตัวออกมา บงบอกไดวามีความเห็นใจตอตัวละคร
เพศนี้มากกวาเพศชายนั่นเอง 
 

     4.4 จุดจบของดวงวิญญาณตัวละครฌิเตะ  
     บทละครทั้งสองเรื่องมีฉากจบที่แสดงถึงความแตกตางกันในชะตากรรมของตัวละคร
เอก ดังตอไปนี ้
     อะยะ โนะ ทซุสุม ิ  『綾鼓』       ดวงวิญญาณฌิเตะหรือชายชราตกลงสูหุบเหวแหง
ตัณหาหรือ โคะอิ โนะ ฟุช（ิ恋の淵） ทามกลางความโกรธแคนที่ยังไมคลี่คลาย       

     โคะอิ โนะ โอะโมะนิ 『恋重荷』  ดวงวิญญาณฌิเตะหรือชายชราคลายความโกรธ
แคนลง และเอยปากวาจะกลับมาเปนเทพคอยคุมครองนางสนม 
     การที่เสะอะมิไดดัดแปลงเรื่องใหดวงวิญญาณของชายชราในเรื่อง โคะอิ โนะ 
โอะโมะนิ  ไดพบกับจุดจบที่ดีกวาการตกลงสูวังวนแหงความรักอยางบทละครตนฉบับ อาจจะ
กลาวไดวาเสะอะมิไดแสดงความเห็นใจตอโชคชะตาของนางสนมผานทางการกระทําและ
แสดงออกของดวงวิญญาณชายชรา จากเดิมที่นางสนมตองทนทุกขจากการดาทอระบาย
ความเคียดแคนอยางไรที่สิ้นสุดของดวงวิญญาณชายแกในบทประพันธกอนหนาอยาง อะยะ 
โนะ ทซุสุมิ   กลายเปนตัวละครนางสนมสามารถหลุดออกจากความโหดรายของการ
เผชิญหนากับดวงวิญญาณซึ่งในอีกมุมหนึ่งก็อาจกลาวไดวาเสะอะมิก็มีความเห็นใจตอ
โชคชะตาของชายชราเชนเดียวกันแตผูวิจัยเห็นวาหากวิเคราะหจากดานอ่ืนๆอยางที่ไดกลาว
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มาขางตนตั้งแตประเด็นที่ 4.1 ถึง 4.3 เสะอะมินาจะมีความมุงหมายที่จะใหฝายตัวละครหญิง
อยางนางสนมไดพบกับความสุขสงบจากการตามราวีของดวงวิญญาณพยาบาทมากกวา  
     เสะอะมิไดดัดแปลงใหความแคนที่ดวงวิญญาณไดแสดงออกมานั้นมีจุดสิ้นสุดและ
สงบลงดวยประโยคและทาทีที่ออนเบาลงของดวงวิญญาณชายชรา อยางที่ไดกลาวไปแลวใน
หัวขอ 4.1 เม่ือฉากจบของเรื่อง โคะอิ โนะ โอะโมะนิ  นั้นดวงวิญญาณไดคลายความเคียด
แคนลงและพรอมจะกลับมาเปนเทพเพื่อคุมครองนางตอไป  ซึ่งจากการที่ตัวละครไดกลายเปน
วิญญาณผานการตกนรกมาแลวมีโอกาสไดเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเองไปเปนเทพนั้น 
นักวิจัยบทละครโนหลายทานไดกลาวถึงประเด็นนี้วายังเต็มไปดวยความคลุมเครือและไมเปน
ธรรมชาติเพราะภาพของวิญญาณรายกับเทพเจานั้นเปนสิ่งที่อยูตรงกันขามกัน แตเม่ือ
วิเคราะหจากประเด็นดานทัศนคติของเสะอะมิที่มีตอเพศหญิงอยางนางสนมแลวจะพบวา 
สําหรับเสะอะมิที่ไดรับการเลี้ยงดูและอุปถัมภจากชนชั้นสูงมาตั้งแตเยาววัยนั้น การที่เขาจะ
แตงบทละครที่มีเนื้อหาเทิดทูนและแสดงความเคารพตอชนชั้นปกครองก็ไมใชเรื่องที่เปนไป
ไมได ซึ่งในบทละครเรื่อง โคะอิ โนะ โอะโมะนิ ก็ไดแสดงความเคารพและเห็นใจตอเพศหญิง
ออกมาผานบทบาทของตัวละครชายชราที่ไดยอมละทิ้งความแคนและความยึดติดในความรัก 
และพรอมที่จะกลับมาเปนเทพปกปกษรักษาทั้งนางสนมและพระราชวังนั่นเอง 
 

     4.5  การเปนปศาจเพียงแตเฉพาะรูปลักษณภายนอก 

     บทละครทั้งสองเรื่องนี้เม่ือเขาสูองกหลัง ฌิเตะหรือชายชราที่ตายไปแลวจะปรากฏตัว
ขึ้นมาอีกครั้งในรูปแบบของดวงวิญญาณที่เต็มไปดวยความพยาบาทซึ่งภายในบทละครนัน้จะ
มีการบรรยายวาไดกลายเปนปศาจหรืออสูรไปจากการตกนรก เพียงแตลักษณะของปศาจใน
สองบทละครทั้ง อะยะ โนะ ทซุสมุ ิ และ โคะอิ โนะ โอะโมะนิ  จะมีรายละเอียดที่ตางกัน
ออกไปซึ่งถือวาเปนประเด็นที่มีนัยยะสําคัญไมนอย 
     จากหนังสือทฤษฎีการละครโนของเสะอะมิที่ชื่อวา ฟูฌิกะเด็น9 （ 風 姿 花 伝 ）ได
กลาวถึงรูปแบบของปศาจในความหมายตางกันออกไป 2 รูปแบบไดแก    

1. ริกิโดฟู （ 力動風 ）  คือ การเปนปศาจทั้งรูปลักษณและจิตใจ 
2.  ไซโดฟู   （ 砕動風 ） คือ การเปนปศาจเพียงรูปลักษณแตจิตใจยังคงเปนมนุษย 
 
 

9
  เสะอะมิ ฟูฌกิะเด็น ทฤษฎีการละครญีปุ่นของเสะอะมิ แปลโดย เสาวลักษณ สุรยิะวงศไพศาล กรงุเทพ:บํารุงสาสน 2533 
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     บทละครดั้งเดิมอยาง อะยะ โนะ ทซุสุมิ มีลักษณะของดวงวิญญาณชายชราในองก
หลังเปนปศาจแบบทั้งกายและจิตใจหรือริกิโดฟู แตเสะอะมิไดระบุไวอยางชัดเจนวาบทละคร
ดัดแปลงของเขาเรื่อง โคะอิ โนะ โอะโมะนิ  คือบทละครที่เปนเสมือนตัวแทนของปศาจใน
แบบ ไซโดฟู ซึ่งเปนปศาจแตเพียงรางกายภายนอกเทานั้นแตจิตใจยังเปนมนุษยอยูเชนเดิม  
     นอกจากนี้เสะอะมิยังกลาวตอไปอีกวาการที่ตัวละครกลายเปนปศาจทั้งรางกายและ
จิตใจหรือ ริกิโดฟู  นั้นเปนเรื่องที่ยากจะหยั่งรูและเขาถึงไดเพราะไมมีผูใดเคยพบเห็นปศาจ
จริงๆ และสําหรับการแสดงละครโนแลวปศาจลักษณะนี้ไมมีความนาสนใจ ซึ่งเปนอีกหนึ่ง
สาเหตุที่ทําใหเสะอะมิพยายามดัดแปลงบทละครเรื่อง โคะอิ  โนะ  โอะโมะนิ  ขึ้นมา 
     การที่เสะอะมิไดดัดแปลงบทละครใหดวงวิญญาณของชายชราในองกหลังมีจิตใจที่
ยังคงไวซึ่งความเปนมนุษยนัน้ อาจจะตีความไดวาเสะอะมิไดแสดงความเห็นใจตอตัวละคร ทั้ง
ตอตัวชายชราที่ตองทนทุกขตายไปกลายเปนปศาจและอีกดานหนึ่งคือการแสดงความเห็นใจ
ตอนางสนมที่ตองเผชิญหนากับการรุกไลทางอารมณโกรธแคนของดวงวิญญาณ  
     เสะอะมิไดเปลี่ยนใหจากเดิมที่ดวงวิญญาณชายชราเปนปศาจเต็มรูปแบบทั้งรางกาย
และจิตใจอยางในเรื่อง อะยะ โนะ ทซุสุมิ ใหดวงวิญญาณชายชรากลายเปนปศาจรายแต
เพียงรูปกายแตจิตใจยังเปนมนุษยนั้น สามารถตีความไดวาอารมณและการกระทําที่มีตอนาง
สนมยังเปนแบบมนุษยอยูซึ่งนั้นก็หมายความวา จิตใจของชายชราก็ยังเปนแบบเดียวกับตอนที่
เขายังมีชีวิตซึ่งยังเต็มไปดวยความรักตอโดยปราศจากความสงสัยในการกระทําของนางสนม 
ซึ่งทําใหภาพการถูกกระทําของนางสนมจากเดิมที่ถูกปศาจรุกไลอยางนาหวาดกลัว มีความ
ออนเบาลง ไปเปนการเผชิญหนากับปศาจที่ยังเต็มไปดวยจิตใจของมนุษยเทานั้น อนุมานได
วาเปนการแสดงความเห็นใจตอตัวละครเพศหญิงอยางนางสนมโดยผานการดัดแปลงลักษณะ
ของตัวละครเอกจากเดิมที่เปนปศาจที่เกรี้ยวกราดทั้งกายใจเหลือไวแตเพียงภาพของตัวละครที่
เปนปศาจเฉพาะรูปลักษณภายนอกเทานั้น   
     
5.  บทสรุป 
     จากหลักฐานสนับสนุนดังที่ไดกลาวมา สามารถสรุปไดวาเม่ือเปรียบเทียบบทละครทั้ง
สองเรื่องคือ อะยะ โนะ ทซุสุมิ และ โคะอิ โนะ โอะโมะนิ  ผูประพันธเสะอะมิมีความรูสึก
เห็นใจตัวละครเพศหญิงมากกวาตัวละครเพศชายโดยนําเสนอออกมาในรูปแบบตางๆ ไมวาจะ
จากบทพูดและพฤติกรรมของตัวละครเอก รวมไปถึงตัวละครอ่ืนที่ไดกลายเปนเหมือนกระจก
สะทอนใหเห็นถึงทัศนคติของผูประพันธที่ถายทอดผานออกมา จากเดิมที่ตัวละครหญิงจะเปน
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ฝายถูกกระทําจากโชคชะตาที่โหดรายกลับกลายเปนผูที่ไดรับความเห็นใจมากขึ้นกวาเดิมใน
บทดัดแปลงที่เขียนขึ้นมาในภายหลัง 
 
บรรณานุกรม 

เสะอะมิ ฟูฌกิะเด็น ทฤษฎีการละครญี่ปุนของเสะอะมิ แปลโดย เสาวลักษณ สุริยะวงศไพศาล 
กรุงเทพ:บํารุงสาสน 2533 
前田正民 「謡曲〈綾鼓〉と〈恋重荷〉について」『甲南国文』神戸  1966 pp.10-20 

小田幸子 「〈恋重荷〉演出とその歴史」『觀世』京都 2000  pp.46-50  

西村聡 「〈恋重荷〉新風論（上）」『国学院雑誌』東京 1996  pp.74-84 

小山弘志、佐藤健一郎 「四番目物〈綾鼓〉」『謡曲集２』小学館  1998   pp.296-298 

佐成謙太郎 「四番目物、〈恋重荷〉」『謡曲大観第二巻』 明治書院  1956 pp.1152-

1166 

大谷節子  「作品研究〈恋重荷〉」『觀世』京都 2007  pp.28-37 
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การศึกษากลยุทธการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนภาษาญ่ีปุนชาวไทย 
Vocabulary Learning Strategies of Thai Learners  

of Japanese Language 
ศุภลักษณ กฤษณานนท  1 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทของผูเรียน
ภาษาญี่ปุนชาวไทยในระดับอุดมศึกษาจํานวน 337 คน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยคือ การ
สัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง (Semi-Structured Interview) และแบบสอบถามการใชกลยุทธ
การเรียนรูคําศัพทของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยจํานวน 53 ขอ ประกอบดวยประเภทของกล
ยุทธการเรียนรูคําศัพท 5 ประเภทกลยุทธ คือ กลยุทธการตัดสินใจ, กลยุทธทางสังคม,กลยุทธ
การจํา, กลยุทธปริชาน และกลยุทธอภิปริชาน  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย, คารอยละ, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน, 
คาสถิติทดสอบ t-test  และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพท
ภาษาญี่ปุนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยกลยุทธที่ผูเรียนชาวไทยใชมากที่สุด คือ กลยุทธปริ
ชาน รองลงมาคือ กลยุทธการตัดสินใจ, กลยุทธการจํา, กลยุทธอภิปริชาน และกลยุทธทาง
สังคม 2) ผูเรียนภาษาญี่ปุนชั้นตนใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนมากกวาผูเรียน
ภาษาญี่ปุนชั้นกลาง  3) ผูเรียนภาษาญี่ปุนในแตละภูมิภาคมีการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพท
ภาษาญี่ปุนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, เพศชายมีแนวโนมใชกลยุทธ
การเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนมาก, ผูเรียนที่เคยไปประเทศญี่ปุนใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพท
ภาษาญี่ปุนมากกวาผูที่ไมเคยไปประเทศญี่ปุน, การใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุน
ของผูเรียนชาวไทยกับระยะในเวลาการเรียนภาษาญี่ปุนนั้น ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 
 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาญี่ปุนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

82 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

ญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

1. บทนํา 
กลยุทธการเรียนรูคําศัพทเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการเรียนภาษาที่ทําใหการเรียน

ภาษามีประสิทธิภาพ และยังเชื่อมโยงเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการเรียนภาษาโดยทั่วไป กล
ยุทธการเรียนภาษาชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนและใชกลยุทธในการเรียนภาษาทั้งใน
และนอกหองเรียนดวยตนเองได  นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาผูเรียนใหมีประสบการณการเรียนรู 
รวมทั้งกลยุทธในการเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นNakamura (2011) กลาววา 
อุปสรรคหนึ่งในการเรียนคําศัพท เกิดจากการแทรกแซงจากภาษาแมทั้งนี้เพราะผูเรียนมักจะ
ใหความสําคัญกับการทองจําแบบหุนยนต การพึ่งพาพจนานุกรม 2 ภาษา ที่มีคําแปล
ความหมาย 1 ตอ 1 ระหวางภาษาเปาหมายกับภาษาแม ขาดประสบการณหรือความรูในการ
เชื่อมโยงรายการคําศัพท หรือ จัดการกลุมกอนคํา และขาดการฝกฝนใชคําศัพท หากผูเรียน
ไดรับการชี้แนะกลยุทธในการเรียนคําศัพทจากผูสอน นาจะผอนเบาภาระหรือความรูสึก
ยากลําบากในการเรียนรูคําศัพทลงได 

อยางไรก็ตาม การที่ผูเรียนชาวตางชาติ จะสามารถเขาใจถึงแกนแทของการใชภาษา
ของชาตินั้น ๆ ไดเหมือนกับเจาของภาษานั้นไมใชเรื่องงาย ผูเรียนจึงมักประสบปญหาในการ
เลือกสรรคําที่เหมาะสม โดยเฉพาะคําที่มีความหมายคลายกันและคําหลายความหมาย(Oka, 
2007) สําหรับผูเรียนชาวไทย ก็ประสบปญหาการเรียนรูคําศัพทภาษาตางประเทศเชนกัน 
(Mayuree, 2007) ปญหาการเรียนรูคําศัพท มักจะถูกมองขาม และถูกผลักใหเปนภาระของ
ผูเรียนไปทองจํากันเอง และยังไมมีการวิจัยในเรื่องนี้อยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในดานกลยุทธ
การเรียนรูคําศัพทของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารายละเอียดในหัวขอ
ดังกลาว ผลการวิจัยนาจะทําใหเกิดความเขาใจในกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนของ
ผูเรียนชาวไทยไดดียิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาญี่ปุนในประเทศไทย 

 

2.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
เนื่องจากกลยุทธการเรียนรูคําศัพทเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการเรียนรูภาษา (Nation, 

2001) ตัวแปรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้สวนหนึ่งนํามาจากงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูภาษา ซึ่ง
งานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรดานระดับชั้น O’Malley et al. (1985a) พบวากลยุทธการเรียนรูภาษา
ที่ใชเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสามารถทางภาษา (ระดับความสามารถทางภาษา คือ 
ระดับตน และระดับกลาง) ผลการสํารวจที่ไดคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งระดับตน
และระดับกลางใชกลยุทธการเรียนภาษาที่หลากหลาย นักเรียนชั้นกลาง(34.9%) ใชกลยุทธ 
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อภิปริชาน (Metacognitive Strategies) บอยกวานักเรียนชั้นตน (27.4%) ผูวิจัยแนะนําวา 
ระดับความสามารถพื้นฐานในภาษาที่สองควรจะตองมีมากอน เพื่อที่นักเรียนจะไดสามารถ
จัดการและสะทอนผลการเรียนของตนเองได นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหกลยุทธปริชาน 
(Cognitive Strategies) แสดงใหเห็นวา นักเรียนทั้งสองระดับชอบใชการทําซ้ํา (repetition) 
การจดบันทึก (note-taking) และพบขอแตกตางบางประการในการใชกลยุทธปริชาน 
(Cognitive Strategies) ระหวางนักเรียนชั้นตนและชั้นกลางวา ชั้นตนมีแนวโนมที่จะพึ่งพาการ
แปลและการนึกภาพมาก สวนชั้นกลางมีแนวโนมที่ จะใชการพึ่ งพาบริบทมาก แต                  
L. Vandergrift (1997 อางถึงในMogi &Tokiwa, 2003) กลับพบผลการวิจัยที่แตกตางกัน
ออกไปคือ ภาษา ผูเรียนชั้นตนจะใชกลยุทธการเดา กลยุทธการถายโอนเปนภาษาแม สวน
ผูเรียนชั้นกลางจะใชกลยุทธดังกลาวนอย สวนใหญจะใชกลยุทธอภิปริชาน ในสวนของ
งานวิจัยเกี่ยวกับความแตกตางของระดับชั้นป พบวานักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 มีความรู
เกี่ยวกับกลยุทธการเรียนรูภาษาคอนขางสูงและใชกลยุทธการเรียนรูภาษาหลากหลายมาก
ที่สุด ตรงขามกับนักศึกษาชั้นปที่1 ที่ใชกลยุทธการเรียนรูภาษานอย (Park, 1997 อางถึงใน
Park (Park, 2010; Arai, 2000) แตงานวิจัยของMori(2007) กลับพบวาความถี่ในการใชกล
ยุทธการเรียนรูภาษาไมแตกตางกันแมวาระดับชั้นปของผูเรียนจะแตกตางกันก็ตามตัวแปรดาน
ภูมิภาค งานวิจัยของ Watanabe (1991) พบวา นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยใน
เขตตัวเมืองและเขตตางจังหวัดมีการใชกลยุทธที่แตกตางกันดังนี้ นักศึกษาในเขตตางจังหวัด
ใชกลยุทธการชดเชย, กลยุทธการจําและกลยุทธทางอารมณและสังคม (Social-affective 
strategies) ในระดับปานกลาง สวนนักศึกษาในเขตตัวเมืองพบวา ใชกลยุทธการชดเชย,     
กลยุทธทางอารมณในระดับสูง สวนกลยุทธการจําและกลยุทธปริชานมีการใชในระดับปานกลาง 
     งานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรดานเพศ มีงานวิจัยบางชิ้นที่สํารวจแลวพบวา เพศไมมีผลตอ
กลยุทธการเรียนรูภาษา (L. Vandergrift, 1997; Nada, 2006; Osanai, 2000) แตก็มีงานวิจัย
ไมนอยที่สํารวจแลวพบวา เพศหญิงใชกลยุทธการเรียนรูภาษามากกวาเพศชาย โดยที่เพศ
หญิงจะใชกลยุทธทางสังคม (Social Strategies) มากที่สุด (Noguchi, 1991 อางถึงใน 
Rebecca L. Oxford, 1996; Politzer, 1983; Ehrman& Oxford, 1989; Oxford &Nyikos, 
1989; Green, & Oxford, 1995; Jalal &Kaveh, 2011) 
     งานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรดานประสบการณการใชชีวิตในประเทศญี่ปุน Park (Park, 
1997 อางถึงในPark, 2010) พบวา ผูเรียนที่เคยไปประเทศญี่ปุนใชกลยุทธการเรียนรูภาษา
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มากกวาผูเรียนที่ไมเคยไปญี่ปุนจากการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรดังกลาว ยังมี
ผลการวิจัยที่ขัดแยงกันอยูทําใหผูวิจัยตองการศึกษาประกอบไปกับการทําวิจัยในครั้งนี ้
     กรอบแนวคิด ผูวิจัยเลือกใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทของ Schmitt เพื่อประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บขอมูล และการวิเคราะห เหตุผลประการแรกที่เลือก คือ กลยุทธการเรียนรู
คําศัพทของ Schmitt นั้นครอบคลุมรายการกลยุทธการเรียนรูคําศัพท และสรางตามระบบของ
กลยุทธการเรียนรูภาษาตามการแบงประเภทกลยุทธการเรียนรูภาษา Oxford ประการที่ 2 คือ 
การแบงประเภทของ Schmitt นั้นเคยใชกับการศึกษาผูเรียนภาษาญี่ปุนที่มีอายุตางกัน คือ 
นักเรียนมัธยมตน และมัธยมปลาย, นักศึกษามหาวิทยาลัยและพนักงานบริษัท ซึ่งแสดงใหเห็น
วาสามารถใชกับกลุมเปาหมายที่ผูวิจัยจะใชศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยได และเนื่องจาก
การใชกลยุทธจริงของผูเรียนนั้นเปลี่ยนไปตามระดับความสามารถของการเรียนรูภาษาที่สอง 
(Schmitt, 1997) ผูวิจัยเห็นวาเปนประเด็นที่นาสนใจ และนาจะนําไปสูขอเสนอแนะในการสอน
คําศัพทได ผูวิจัยจึงเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับระดับความสามารถของผูเรียน กับการเลือกใชกลยุทธ
การเรียนรูคําศัพทเปนประเด็นที่สี ่มาพิจารณาดวย ซึ่งระดับความสามารถดังกลาวในงานวิจัย
ชิ้นนี้ คือ ความตางของระยะเวลาในการเรียนภาษาญี่ปุนของผูเรียนชาวไทย เม่ือผูเรียนมี
ระยะเวลาในการเรียนมากขึ้น มีความรูมากขึ้นกลยุทธที่ใชจะแตกตางกันหรือไม 
 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อสํารวจการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยใน

ระดับอุดมศึกษา 
2. เพื่อเปรียบเทียบการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนชาวไทยที่เรียน

ภาษาญี่ปุนในระดับตนและระดับกลาง 
3.  เพื่อสํารวจตัวแปรแตละดานของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย ไดแก เขตภูมิภาค 

เพศ ประสบการณในการใชชี วิตในประเทศญี่ปุน ระยะเวลาในการเรียน
ภาษาญี่ปุน กับการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุน 

 

4. วิธีการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาเอก

ภาษาญี่ปุนในแตละภาคของไทย จํานวน 337 คน 
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
  1. แบบสอบถามตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

2. แบบสอบถามตอนที่ 2  กลยุทธการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนภาษาญี่ปุนที่
ใชอยูในปจจุบัน เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับจํานวนทั้งหมด 53 ขอประกอบดวยกลยุทธการ
ตัดสินใจ (ขอ 1-12)กลยุทธทางสังคม(ขอ 13-20)กลยุทธการจํา(ขอ21-
39)กลยุทธปริชาน(ขอ 40-46) และกลยุทธอภิปริชาน(ขอ 47-53) 

4.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
1.  ศึกษาขอมูล ความเขาใจเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวของกับกลยุทธการ

เรียนรูคําศัพท เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ 
2.  สรางเครื่องมือการวิจัย นําเสนอผูเชี่ยวชาญ 
3. ทําการแจกแบบสอบถามแกกลุมทดลอง จํานวน 30 ชุด คาความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถามอยูที่ 0.92  
4.  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t-test และความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) 
5. สรุปผลและรายงานผลการวิจัย 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 
นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม มาวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

1. นําแบบสอบถามตอนที่   1ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มาแจก
แจงความถี่ และหาคารอยละ 

2. นําแบบสอบถามตอนที่  2 กลยุทธการเรียนรูคําศัพทของผู เรียน
ภาษาญี่ปุนที่ใชอยูในปจจุบัน เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มาคํานวณหาคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดคาความถี่ ดังนี้  5 หมายถึง ใชเปน
ประจํา, 4 หมายถึง ใชคอนขางบอย  3. หมายถึง ใชบางครั้ง, 2 หมายถึง 
ไมคอยไดใช, 1 หมายถึง ไมเคยใชเลย จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมา
คํานวณหาคาเฉลี่ยเปนรายขอ โดยมีการแปลความหมายดังนี้ คาเฉลี่ย 
4.5 - 5.0 แสดงวา ใชมากที่สุด, คาเฉลี่ย 3.5 - 4.4 แสดงวา ใชมาก, 

86 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

ญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

คาเฉลี่ย 2.5 - 3.4 แสดงวาใชบางครั้ง, คาเฉลี่ย 1.5 - 2.4 แสดงวา ใช
นอย, คาเฉลี่ย 1.0 – 1.4 แสดงวา ไมเคยใชเลย 

3. การเปรียบเทียบการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนของผูเรียน
ชาวไทยระหวางผูเรียนชั้นตนและผูเรียนชั้นกลางใชคาสถิติทดสอบ t-test 
ทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุม ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

4. การเปรียบเทียบการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนของผูเรียน
ชาวไทย ระหวางเขตภูมิภาค ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกตาง
ระหวางตัวแปรที่มากกวา 2 กลุมดวยคาสถิติทดสอบ F-test ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ ทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe’ Post Hoc Comparison) ภายใตระดับนัยสําคัญ
เดียวกัน 

5. การเปรียบเทียบการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนของผูเรียน
ชาวไทยระหวางเพศชายและเพศหญิงใชคาสถิติทดสอบ t-test ทดสอบ
ความมีนัยสําคัญของความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุม ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

6. การเปรียบเทียบการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนของผูเรียน
ชาวไทย ระหวางผูที่เคยและไมเคยไปใชชีวิตในประเทศญี่ปุน ใชคาสถิติ
ทดสอบ t-test ทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกตางระหวางตัว
แปร 2 กลุม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

7. การเปรียบเทียบการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนของผูเรียน
ชาวไทยกับระยะเวลาในการเรียนภาษาญี่ปุนใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

 

5. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห พบวาผูเรียนภาษาญี่ปุนชาว

ไทยใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทโดยรวมอยูในระดับปานกลาง( x = 3.27) ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Grainger (1997) ที่ทําการสํารวจกลยุทธการเรียนรูของผูเรียนภาษาญี่ปุนแลว
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พบวา ภาพรวมของการใชกลยุทธนั้นอยูในระดับปานกลางเชนกันเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยในแต
ละหัวขอยอยของแตละประเภทกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนที่ผูเรียนชาวไทยใชมาก
เปนรายขอจํานวน 19 อันดับ แลวพบวาผูเรียนใชพจนานุกรมญี่ปุน-ไทย ในการหาความหมาย
คําศัพท มากที่สุด ( x = 4.16) รองลงมาคือ ถามความหมายคําศัพทที่ไมรูจากเพื่อนรวมชั้น    
( x = 4.11), สังเกตและวิเคราะหความหมายของคําศัพทจากหนาที่ของคําๆ นั้น เชน書

か

く เปน
คํากริยา きれい เปนคําคุณศัพท 先生

せんせい

 เปนคํานาม ( x = 4.09), เรียนรูคําศัพทตัวอักษรคันจิ
โดยการเขียนซ้ําๆ ( x = 3.94), เรียนรูคําศัพทตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะโดยการเขียนซ้ําๆ
( x = 3.92), เรียนรูคําศัพทโดยการจดบันทึกไวในขณะที่เรียนอยูในชั้น ( x = 3.80), เรียนรู
และจดจําความหมายของคําศัพทโดยการแปล( x = 3.78), ใชพจนานุกรมออนไลนทาง
อินเตอรเน็ตหรือมือถือ ในการหาความหมายคําศัพท( x = 3.73), หาความหมายของคําโดย
การชวยกันสืบคนกับเพื่อนรวมชั้นหรือพูดคุยสอบถามกัน ( x =3.68), ใชพจนานุกรม ไทย-
ญี่ปุน ในการหาความหมายคําศัพท ( x = 3.67), จํารากศัพท (roots) และคําเสริมหนาเสริม
ทาย (prefix, suffix) ในการเรียนคําศัพท เชน  คําวา食

た

べ方
かた

 方
かた เปนคําเสริมทาย แปลวา วิธี 

สวน食
た

べ（る）เปนรากศัพทแปลวา กิน ดังนั้น 食
た

べ方
かた แปลวา วิธีกิน ( x = 3.67), เรียนรูและ

เดาความหมายของคําศัพทจากขอความขางเคียง ( x = 3.65), จําความหมายของคําศัพท
จากประสบการณสวนตัวของนักศึกษาเอง เชน มีอาจารยถามนักศึกษาวา คําวา シビア

แปลวาอะไร นักศึกษาไมสามารถตอบอาจารยได อาจารยจึงบอกคําแปลใหแปลวา “เขมงวด” 
ทําใหนักศึกษาจําคํานั้นไดตลอดไป ( x = 3.65), เรียนรูคําศัพทจากสื่อภาษาญี่ปุนตางๆ เชน 
เพลง ภาพยนตร ละคร ( x = 3.62), จดจําคําศัพทใหมโดยเชื่อมโยงความหมายของคํานั้นกับ
ความหมายของคําอ่ืนๆ ที่เคยเรียนมาแลว เชนคําวา子犬

こ い ぬ  นักศึกษาทราบวาแปลวา ลูกสุนัข 
เพราะจําคําวา子

こ กับ 犬いぬ

 ไดเปนตน ( x = 3.58), เปดดูสวนอธิบายคําศัพทในหนังสือเรียน
ขณะที่อาจารยอธิบายพูดถึงคํานั้น ( x = 3.58), ใชรูปภาพหรือการแสดงทาทางประกอบการ
พูด เพื่อทราบความหมายของคําศัพท ( x =3.56), เรียนรูคําศัพทโดยการพูดออกเสียงซ้ําๆ      
( x =3.56), เรียนคําศัพทโดยการแปลคําศัพทจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทย( x =3.53)     
(ดังตารางที่ 1) 

จากขอความขางตน จะเห็นไดวา ผูเรียนนิยมใชพจนานุกรมสองภาษามากที่สุด (ใช
พจนานุกรมญี่ปุน-ไทย ในการหาความหมายคําศัพท, ) ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
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McGroarty, 1987 (อางถึงใน Grainger, 1997); Kudo (1999) เหตุผลที่ผูเรียนนิยมใช
พจนานุกรมสองภาษามากเปนเพราะวา ผู เรียนจะรูสึกมีความม่ันใจเม่ือเห็นคําศัพท
ภาษาตางประเทศนั้นแปลเปนความหมายในภาษาแมของผูเรียน (Sy, 1996) นอกจากนี้ยัง
พบวา การฝกเขียนซ้ําๆ (เรียนรูคําศัพทตัวอักษรคันจิโดยการเขียนซ้ําๆ, เรียนรูคําศัพท
ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะโดยการเขียนซ้ําๆ, เรียนรูคําศัพทโดยการพูดออกเสียงซ้ําๆ) เปน
วิธีการที่ผูเรียนสวนใหญใชในการจดจําคําศัพท 中西(Nakanishi, 2008) และการเรียนรู
คําศัพทโดยการจดบันทึกไวในขณะที่เรียนอยูในชั้นเรียนนั้นเปนกลยุทธที่ใชมากซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Schmitt (1997)  
 

ตารางที่ 1 
แสดงกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนที่ผูเรียนชาวไทยใชมากเปนรายขอ 

จํานวน 19 อันดับ 
 

กลยุทธการตัดสินใจ (6) 4.16 ใชพจนานุกรมญี่ปุน-ไทย ในการหาความหมายคําศัพท 
กลยุทธทางสังคม (16) 4.11 ถามความหมายคําศัพทที่ไมรูจากเพื่อนรวมชั้น 
กลยุทธการตัดสินใจ (1) 4.09 สังเกตและวิเคราะหความหมายของคําศัพทจากหนาที่ของคําๆ 

นั้น เชน 書か

く เปนคํากริยา きれい เปนคําคุณศัพท  先生
せんせい เปน

คํานาม 
กลยุทธปริชาน (40) 3.94 เรียนรูคําศัพทตัวอักษรคันจิโดยการเขียนซ้ําๆ 
กลยุทธปริชาน (41) 3.92 เรียนรูคําศัพทตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะโดยการเขียนซ้ําๆ 
กลยุทธปริชาน (42) 3.80 เรียนรูคําศัพทโดยการจดบันทกึไวในขณะที่เรียนอยูในชัน้ 
กลยุทธการจํา (32) 3.78 เรียนรูและจดจําความหมายของคําศัพทโดยการแปล 
กลยุทธการตัดสินใจ (12) 3.73 ใชพจนานุกรมออนไลนทางอินเตอรเน็ตหรือมือถือ ในการหา

ความหมายคําศัพท 
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ ลําดับขอในแบบสอบถาม 
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ตารางที ่1 (ตอ) 
แสดงกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนที่ผูเรียนชาวไทยใชมากเปนรายขอ 

จํานวน 19 อันดับ 

 

กลยุทธทางสังคม (17) 3.68 หาความหมายของคําโดยการชวยกันสืบคนกับเพื่อนรวมชั้นหรือ
พูดคุยสอบถามกัน 

กลยุทธการตัดสินใจ (7) 3.67 ใชพจนานุกรม ไทย-ญี่ปุน ในการหาความหมายคําศัพท 
กลยุทธการจํา (31) 3.67 จํารากศัพท (roots) และคําเสรมิหนาเสริมทาย (prefix, suffix) ใน

การเรียนคําศัพท เชน  คําวา 食た

べ方
かた

 方
かたเปนคําเสริมทาย แปลวา 

วิธี สวน 食た

べ（る）เปนรากศัพทแปลวา กิน ดังนั้น 食た

べ方
かた

 แปลวา 
วิธีกิน 

กลยุทธการตัดสินใจ (4) 3.65 เรียนรูและเดาความหมายของคําศัพทจากขอความขางเคียง 
กลยุทธการจํา (22) 3.65 จําความหมายของคําศัพทจากประสบการณสวนตัวของนักศึกษา

เอง เชน มีอาจารยถามนกัศึกษาวา คําวา シビア แปลวาอะไร 
นักศึกษาไมสามารถตอบอาจารยได อาจารยจึงบอกคําแปลให
แปลวา “เขมงวด” ทําใหนักศึกษาจําคํานั้นไดตลอดไป 

กลยุทธปริชาน (46) 3.62 เรียนรูคําศัพทจากสื่อภาษาญี่ปุนตางๆ เชน เพลง ภาพยนตร ละคร 
กลยุทธการจํา (26) 3.58 จดจําคําศัพทใหมโดยเชื่อมโยงความหมายของคํานัน้กับความหมาย

ของคําอ่ืนๆที่เคยเรียนมาแลว เชนคําวา 子犬
こ い ぬนักศึกษาทราบวาแปลวา 

ลูกสุนขั เพราะจําคําวา 子こ กับ  犬いぬ ได เปนตน 
กลยุทธปริชาน (43) 3.58 เปดดูสวนอธิบายคําศัพทในหนังสือเรียนขณะที่อาจารยอธิบายพูด

ถึงคํานั้น 
กลยุทธการตัดสินใจ (3) 3.56 ใชรูปภาพหรือการแสดงทาทางประกอบการพูด เพื่อทราบ

ความหมายของคําศัพท 
กลยุทธการจํา (39) 3.56 เรียนรูคําศัพทโดยการพูดออกเสียงซ้ําๆ 
กลยุทธอภิปริชาน (51) 3.53 เรียนคําศัพทโดยการแปลคําศัพทจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทย 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ ลําดับขอในแบบสอบถาม 
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 กลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนที่ผูเรียนชาวไทยใชนอยพบเพียง 2 อันดับ คือ 
กลยุทธทางสังคม (ใหอาจารยตรวจสอบความหมายของคําศัพทที่นักศึกษาจดไวในรายการ
คําศัพทหรือบัตรคํา) และกลยุทธการตัดสินใจ (ใชพจนานุกรมญี่ปุน-ญี่ปุน ในการหา
ความหมายคําศัพท)การที่นักศึกษาใชกลยุทธในขอ 19 (ใหอาจารยตรวจสอบความหมายของ
คําศัพทที่นักศึกษาจดไวในรายการคําศัพทหรือบัตรคํา) นอยนั้น อาจเปนนักศึกษาไทยสวน
ใหญจะฟงคําบรรยายของครูและจะไมคอยถามคําถามในชั้นเรียนอาจจะเนื่องมาจากกลัวและ
ไมกลาซักถามครู ถาจะถามนักศึกษาก็จะถามเพื่อนรวมชั้นเรียนมากกวา ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาดังทีก่ลาวไปแลวขางตนในตารางที่ 5.2 หัวขอยอยของกลยุทธทางสังคมที่ผูเรียนใช
มาก คือ ถามความหมายคําศัพทที่ไมรูจากเพื่อนรวมชั้น, หาความหมายของคําโดยการชวยกัน
สืบคนกับเพื่อนรวมชั้นหรือพูดคุยสอบถามกันในสวนของขอ 10 (ใชพจนานุกรมญี่ปุน-ญี่ปุน 
ในการหาความหมายคําศัพท) การที่ผูเรียนเลือกใชนอยเปนเพราะการทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมายของคําศัพทจากพจนานุกรมแบบภาษาเดียว (monolingual dictionary) เปนเรื่อง
ยากสําหรับผูเรียน (Tanaka, 2008) (ดังตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 
แสดงกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนที่ผูเรียนชาวไทยใชนอยเปนรายขอ 

จํานวน 2 อันดับ 
 

กลยุทธทางสังคม (19) 2.32 ใหอาจารยตรวจสอบความหมายของคําศัพทที่นักศึกษา
จดไวในรายการคําศัพทหรือบตัรคํา 

กลยุทธการตัดสินใจ (10) 2.26 ใชพจนานุกรมญี่ปุน-ญี่ปุน ในการหาความหมาย
คําศัพท 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ ลําดับขอในแบบสอบถาม 
 

จากการสํารวจเกี่ยวกับการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนของผูเรียนชาว
ไทยในชั้นตน และผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยในชั้นกลาง พบวา ผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย
ชั้นตน (Kamolthip, 2010) และชั้นกลางใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทอยูในระดับปานกลาง 
(ชั้นตน x = 3.30, ชั้นกลาง x = 3.24) และการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนของ
ผูเรียนชาวไทยในชั้นตนและชั้นกลางโดยภาพรวมแลว ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ผูเรียนชั้นตนและผูเรียนชั้นกลาง มี
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การใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนในแตละขอแตกตางกัน ดังตารางที่ 3พบวา ผูเรียน
ชั้นตนมักจะนิยมใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพท แบบตื้น (shallow strategies) (Schmitt, 2007) 
อยางเชนบันทึกคําศัพทลงในสมุดพก แลวนําติดตัวไวตลอด เพื่อทบทวนทองจํา, ทบทวน
คําศัพทที่เรียนไปแลวบอยๆ เปนตน สวนผูเรียนชั้นกลางมักจะนิยมใชกลยุทธที่มีความซับซอน
มากขึ้นหรือที่เรียกวา “กลยุทธแบบลึก (deeper strategies)” ซึ่งตองมีการจัดการกับขอมูล
และปรับใหเหมาะสม (Schmitt, 2007) อยางเชน สังเกตและวิเคราะหความหมายของคําศัพท
จากหนาที่ของคําๆ นั้น เชน 書か く เปนคํากริยา きれい เปนคําคุณศัพท 先生

せんせい เปนคํานาม, ใช
รากศัพท (roots) และการเติมหนวยคําหนา, หลัง (prefix, suffix) ในการหาความหมายของคํา 
เชน  คําวา 未経験

み け い け ん รากศัพท คือ  経験
けいけん แปลวา ประสบการณ 未み  คือ คําเสริมหนา แปลวา ไม 

ดังนั้นความหมายทั้งหมดนี้คือ ไมมีประสบการณ เปนตน 
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ตารางที่ 3 
แสดงรายขอการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยชัน้ตน  

และชั้นกลางทีใ่ชแตกตางกัน 
 

กลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญ่ีปุน 
ผูเรียนชั้นตน ผูเรียนชั้นกลาง 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

กลยุทธการตัดสินใจ 
1. สังเกตและวิเคราะหความหมายของคําศัพทจากหนาท่ีของคําๆ น้ัน เชน 書

か

く

เปนคํากริยา きれい เปนคําคุณศัพท  先生
せんせい

เปนคํานาม 

 
3.99 

 
0.83 

 
4.18 

 
0.88 

2. ใชรากศัพท (roots) และการเติมหนวยคําหนา, หลัง (prefix, suffix) ในการหา
ความหมายของคํา เชน  คําวา 未経験

みけいけん

รากศัพท คือ 経験
けいけん

แปลวา 
ประสบการณ 未

み

คอื คําเสริมหนา แปลวา ไม ดังน้ันความหมายท้ังหมดน้ีคือ ไม
มีประสบการณ 

2.83 0.92 3.12 1.03 

7. ใชพจนานุกรม ไทย-ญ่ีปุน ในการหาความหมายคําศัพท 3.47 1.17 3.88 1.16 
8. ใชพจนานุกรมญ่ีปุน-อังกฤษ ในการหาความหมายคําศัพท 2.82 1.32 3.16 1.37 
9. ใชพจนานุกรมอังกฤษ-ญ่ีปุน ในการหาความหมายคําศัพท 2.67 1.33 3.01 1.33 
12. ใชพจนานุกรมออนไลนทางอินเตอรเน็ตหรือมือถือ ในการหาความหมาย
คําศัพท 

3.54 1.30 3.92 1.15 

กลยุทธทางสังคม 
20. เรียนรูและคนหาความหมายของคําศัพทจากเจาของภาษา 

 
3.04 

 
1.00 

 
2.81 

 
1.10 

กลยุทธการจํา 
21. จําความหมายของคําศัพทจากรูปภาพ 

3.34 0.98 3.06 1.05 

25. ใชคําศัพทท่ีเพ่ิงเรียนมาทันทีหลังจากท่ีเรียนเสร็จ เชน เรียนคําวา カメラ
か め ら

นักศึกษาก็แตงประโยคแลวหันไปพูดกับเพ่ือนวา 新
あたら

しいカメラ
か め ら

を買
か

います 

3.08 0.98 2.86 1.00 

กลยุทธปริชาน 
45. บันทึกคําศัพทลงในสมุดพก แลวนําติดตัวไวตลอด เพ่ือทบทวนทองจํา 

2.97 1.13 2.65 1.04 

กลยุทธอภิปริชาน 
47. ฝกทดสอบความรูของตนเองเก่ียวกับคําศัพทภาษาญ่ีปุน เชน ทดสอบโดย
ใหเพ่ือนถามนักศึกษาวา คําน้ี คําน้ัน แปลวาอะไร หรืออาจเลนทายความหมาย
ของคํา 

3.37 1.09 2.89 1.07 

48. ฝกทําแบบฝกหัดเก่ียวกับคําศัพทบอยๆ เชน การเติมคําในชองวาง 2.90 1.07 2.58 1.11 
49. เลนเกมตางๆ ท่ีเก่ียวกับคําศัพทภาษาญ่ีปุน 2.83 1.02 2.54 1.08 
52. ทบทวนคําศัพทท่ีเรียนไปแลวบอยๆ 3.34 0.90 2.92 0.97 
53. ฝกพูดหรือบรรยายสิ่งท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวันเปนภาษาญ่ีปุน 3.26 1.03 2.92 0.97 
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สําหรับตัวแปรแตละดานของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย ไดแก เขตภูมิภาค เพศ 
ประสบการณในการใชชีวิตในประเทศญี่ปุน ระยะเวลาในการเรียนภาษาญี่ปุน กับการใชกล
ยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุน ผลการศึกษาพบวา การใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพท
ภาษาญี่ปุนของผูเรียนชาวไทยระหวางเขตภูมิภาค มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Watanabe (1991) และผลการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ทําใหทราบวา สภาพแวดลอม
(เขตภูมิภาค)ที่แตกตางกันนั้นมีผลตอการใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทของผูเรียน เพศชายและ
เพศหญิงใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนโดยรวมแลวไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ยแลวพบวา เพศชายใชกลยุทธการเรียนรูคําศัพทมากกวาเพศหญิง 
(เพศชาย x = 3.38, เพศหญิง x = 3.26) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Tran (1988), 
Wharton (2000) และ Issariya (2004)ผูที่เคยและไมเคยไปใชชีวิตในประเทศญี่ปุนใชกลยุทธ
การเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนโดยรวมแลวไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยแลวพบวา ผูเรียนที่เคยไปประเทศญี่ปุนใชกลยุทธการเรียนรู
คําศัพทภาษาญี่ปุนมากกวาผูที่ไมเคยไปประเทศญี่ปุน(เคย x = 3.30, ไมเคย x = 3.26) ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ 朴 (Park, 1997 อางถึงใน 朴(Park, 2010))การใชกล
ยุทธการเรียนรูคําศัพทภาษาญี่ปุนของผูเรียนชาวไทยกับระยะในเวลาการเรียนภาษาญี่ปุนนั้น  
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

6.ขอเสนอแนะ 
จากการสํารวจพบวา ผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยสวนใหญใชกลยุทธการเรียนรู

คําศัพทโดยใชพจนานุกรมญี่ปุน-ไทยในการหาความหมายคําศัพทมากที่สุด และการใช
พจนานุกรมญี่ปุน-ญี่ปุน ในการหาความหมายคําศัพทนอยที่สุดNakamura (2011)กลาววา 
อุปสรรคสวนหนึ่งในการเรียนรูคําศัพท คือ การพึ่งพาพจนานุกรมสองภาษา ที่มีคําแปล
ความหมายแบบหนึ่งตอหนึ่ง ดังนั้น เพื่อลดอุปสรรคดังกลาว ผูสอนควรหาวิธีการกระตุนให
ผูเรียนหันมาใชพจนานุกรมญี่ปุน-ญี่ปุนควบคูไปกับพจนานุกรมญี่ปุน-ไทยทั้งในหองเรียนและ
นอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดความเคยชินและใชกลยุทธดังกลาวมากขึ้น ผูสอนอาจจะ
ยกตัวอยางประโยคที่มีคําศัพทนั้นๆ ประกอบอยูดวย เพราะการทําความเขาใจคําศัพทจาก
ประโยคตัวอยางจะทําใหผูเรียนสามารถจดจําคําศัพทนั้นๆไดยาวนานกวาการจําเพียงแค
คําศัพทที่แปลแบบตรงตัว 1 คําตอ1ความหมายTakeuchi (2004) 
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ปญหาการออกเสียงพยัญชนะควบ (Yo-on) ของผูเรียนภาษาญ่ีปุนชาวไทย 
Japanese Pronunciation Errors on Japanese contracted  

sounds (Yo-on) by Thai Learners 
ธัญญารัตน สงวนศรี 1  

บทคัดยอ 
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจปญหาการออกเสียงพยัญชนะควบของผูเรียน
ภาษาญี่ปุนชาวไทย เพื่อวิเคราะหลักษณะขอผิดพลาดในการออกเสียงพยัญชนะควบของ
ผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยและเพื่อวิเคราะหลักษณะทางประชากรของผูเรียนที่มีผลตอความ
แตกตางในการออกเสียงพยัญชนะควบ ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนโดยตรงตอการวาง
แผนการสรางแบบฝกทักษะการออกเสียงพยัญชนะควบและการวางแผนการทดลองใชกลยุทธ
การสอนการฝกออกเสียงภาษาญี่ปุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาญี่ปุนของ
ผูเรียนขอบเขตของงานวิจัยนี้ผูวิจัยสํารวจและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา
วิชาเอกภาษาญี่ปุนระดับปริญญาตรีชั้นปที่1-4 จํานวน120คนจาก2สถาบันโดยใช
แบบสอบถามขอมูลทั่วไปและแบบทดสอบการอานออกเสียงคําศัพทโดยกําหนดคําทดสอบ
ทั้งสิ้น100คํา  ผลการวิจัยพบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 มีปญหาการออกเสียง พยัญชนะควบใน
อัตราที่มากที่สุดรองลงมาคือนักศึกษาชั้นปที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ 3 และนักศึกษาชั้นปที่ 4
ตามลําดับอาจกลาวไดวาผูเรียนที่มีระยะเวลาการเรียนภาษาญี่ปุนมานานกวาจะสามารถออก
เสียงพยัญชนะควบไดดีกวานอกจากนี้ลักษณะขอผิดพลาดของผูเรียนที่พบมีหลายแบบไดแก 
1) ออกเสียงพยัญชนะควบเปนเสียงพยัญชนะเดี่ยว  2) ออกเสียงพยัญชนะควบเสียงสั้นเปน
เสียงพยัญชนะควบเสียงยาว 3) ออกเสียงพยัญชนะควบเสียงยาวเปนเสียงพยัญชนะควบเสียง
สั้น  4) ออกเสียงพยัญชนะเดี่ยวเปนเสียงพยัญชนะควบ  5) ออกเสียงพยัญชนะควบไมชัดเจน   
6) ออกเสียงพยัญชนะควบเหมือนคําในภาษาไทย 7) ออกเสียงพยัญชนะควบสับสนเปนคนละ
เสียง 8) ขอผิดพลาดอ่ืนๆและพบวา ปจจัยสวนบุคคลบางประการ ไดแก ระดับการศึกษา 
ภูมิลําเนา ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุน ประสบการณในการใชชีวิตอยูที่ประเทศญี่ปุน สถานที่
ที่ศึกษาภาษาญี่ปุนกอนเขามหาวิทยาลัยและการไดรับการสอนวิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุน
จากอาจารยในชั้นเรียน  มีผลตอความแตกตางในการออกเสียงพยัญชนะควบของผูเรียนชาวไทย 
 

 
1 ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 
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1.บทนํา 
     บทความนี้เปนผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาการออกเสียงพยัญชนะควบของ
ผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย เนื่องมาจากประสบการณตรงของผูวิจยัสังเกตเห็นวานิสิตออกเสียง
พยัญชนะควบดไมดีมีนิสิตจํานวนไมนอยออกเสียงผิดบอยๆ  บางคนแมจะเรียนภาษาญี่ปุนมา
หลายป แตยังออกเสียงเหมือนเพิ่งเริ่มเรียนใหมๆ ผูวิจัยคิดวา สิ่งนี้นับเปนปญหาอยางมากใน
การออกเสียงพยัญชนะควบ ซึ่งการที่ผูเรียนออกเสียงไดไมถูกตองนั้นนับวาเปนอุปสรรคอยาง
หนึ่งในการติดตอสื่อสารกับเจาของภาษา  เพราะการพูดสื่อสารภาษาญี่ปุนกับชาวญี่ปุนนั้น
สําคัญมากโดยเฉพาะเวลาพูดในสถานที่ทํางานหรือการพูดที่เปนพิธีการผูวิจัยจึงไดสํารวจ
ปญหาและศึกษาลักษณะขอผิดพลาดในการออกเสียงพยัญชนะควบของผูเรียนภาษาญี่ปุน
ชาวไทยและจะนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการชวยแกไขปญหาการออกเสียงพยัญชนะ
ควบของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยสําหรับผูสอนและผูเรียนภาษาญี่ปุนอันเปนประโยชนตอ
การเรียนการสอนออกเสียงภาษาญี่ปุนของไทย 
 
2.เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1ลักษณะของเสียงพยัญชนะควบ 
ในบรรดาเสียงพยัญชนะของภาษาญี่ปุน กลาวไดวา เสียงพยัญชนะควบเปนเสียง

หนึ่งที่ยาก สําหรับผูเรียนภาษาญี่ปุน (石田1994,窪薗・田中2000,唐澤2010) ซึ่ง窪薗・    

田中2000) กลาววา เสียงพยัญชนะควบเปนเสียงที่มาจากภาษาจีน จนถึงปจจุบัน ก็ยังมีคําที่
เปนเสียงพยัญชนะควบใชอยูเปนจํานวนมาก ไดแก คําที่มาจากภาษาจีน（漢語）คํายืม
ภาษาตางประเทศ （外来語）เปนตน  แมแตเจาของภาษา คือ ชาวญี่ปุนเองการออกเสียง
พยัญชนะควบนั้นยาก  เสียงพยัญชนะควบในภาษาญี่ปุนประกอบดวยพยัญชนะในวรรค i 
ตามดวย พยัญ ชนะเสียงกึ่งสระ や、ゆ、หรือよเล็ก ซึ่งโดยปกติ ตัวอักษรภาษาญี่ปุนหนึ่งตัว 
เวลาออกเสียงนับเปน1 พยางค หรือ 1 ชวงเสียง（拍）แตพยัญชนะควบ ซึ่งเกิดจากการผสม
ระหวางพยัญชนะสองวรรคนี้ จะเปลงเสียงออกมาหนึ่งชวงเสียงเชน 「き」＋「ゃ」นับเปน 1 
พยางค หรือ 1ชวงเสียงการออกเสียงพยัญชนะควบนั้นตองคํานึงถึงความยาวของชวงเสียง 
หากออกเสียงโดยแบงชวงเสียงผิด ก็จะทําใหความหมายของคําผิดไปได เชน「びょういん」

（病院）－「びよういん」（美容院）（窪薗・田中2000）ซึ่งลักษณะของเสียงพยัญชนะควบ
เชนนี้ เปนปญหาสําหรับผูเรียนชาวตางชาติ ในการฟงแยกเสียงระหวางเสียงพยัญชนะควบ
「びょう」กับเสียงพยัญ ชนะเดี่ยว「びよう」（直音）ไดยากดวย (石田1996、松埼
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2008)นอกจากนี้ มีขอที่พึงสังเกตเกี่ยวกับลักษณะของเสียงพยัญชนะควบซึ่ง鹿島(2003)
กลาววา ในทางสัทศาสตร เสียงพยัญชนะควบเปนเสียงเพดานกลาย（口蓋化音）ขณะออก
เสียงพยัญชนะควบตําแหนงของการเกิดเสียงและลิ้นที่เคลื่อนเขาไปใกลหรือสัมผัสกับฐาน
กรณบน จะเขยื้อนไปดานหนากวาปกติเล็กนอย และจะใชชวงหายใจเพียงอึดใจเดียว(ไมมีการ
แบงชวงของเสียงออกจากกัน)เชนเดียวกับเวลาออกเสียงพยัญชนะเดี่ยว ประเด็นที่มักเปน
ปญหาสําหรับผู เ รียน เชน  「きょういく」→「きおういく」、「きゃく」→「きあく」นอกจากนี้ 
พจนานุกรมออกเสียงภาษาญี่ปุน『日本語発音アクセント』กลาววา มีเสียงพยัญชนะควบบาง
เสียง โดยทั่วไปในภาษาพูดของชาวญี่ปุน จะออกเสียงลําบาก จึงออกเสียงนั้นเปนเสียง
พยัญชนะเดี่ยว เชน 「新宿」→「しんじく」、「輸出」→「ゆしつ」เปนตนซึ่งจํานวนพยางคหรือ
ชวงเสียงยังเทาเดิม ลักษณะดังกลาวนี้ในภาษาญี่ปุนเรียกวา 拗音の直音化อาจเปนเพราะ
ความเร็วในการพูดสนทนา（国際交流基金,1995） 

 
2.2 เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปญหาการออกเสียงพยัญชนะควบ                  

งานวิจัยที่เกี่ยวกับปญหาการออกเสียงภาษาญี่ปุนของผูเรียนชาวไทย ที่มุงเนนศึกษา
เฉพาะปญหาการออกเสยีงพยัญชนะควบของผูเรียนชาวไทยนั้นยังไมปรากฏในที่นี้จะหยิบยก
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาการออกเสียงภาษาญี่ปุนของผูเรียนชาวไทย เฉพาะประเด็นที่จะ
เปนประโยชนกับงานวิจัยนี้ ไดแก 千葉(2009) ศึกษาปญหาการออกเสียงของผูเรียนชาวไทยที่
ครูผูสอนชาวญี่ปุนรูสึกวาเปนปญหา โดยสํารวจความคิดเห็นจากครูผูสอนชาวญี่ปุน จํานวน 
14คน พบประเด็นปญหาการออกเสียงหลากหลายรวมถึงพบประเด็นของเสียงพยัญชนะควบ
ดวย ซึ่งมีครูที่เห็นตรงกันในประเด็นนี้ถึง 7 คน (จากทั้งหมด 14) ซึ่งเทาๆกับปญหาการออก
เสียง「し」กับ「ち」「す」กับ「つ」ที่ไดชื่อวา เปนเสียงที่ยาก จึงกลาวไดวาเสียงพยัญชนะควบก็
เปนประเด็นปญหาที่โดดเดนเชนกันซึ่งลักษณะขอผิดพลาดที่พบไดแก1)เสียงพยัญชนะควบใน
วรรคキャ行、ニャ行、ミャ行、リャ行、ギャ行จะออกเสียง「ょう」เปน「[i]+あう」เชน 「りょう」→

「りあう」、「きょう」→「きあう」、「とうきょう」→「とうきあう」2)ออกเสียงพยัญชนะควบเปนคํา 2 
พยางค เชน 「ひゃ」→「ひや」3)ออกเสียงพยัญชนะควบเปนเสียงพยัญชนะเดี่ยว เชน      
「ひゃ」→「は」นอกจากนี้ 大西(1974)  ชี้ปญหาการออกเสียงภาษาญี่ปุนของผูเรียนชาวไทย
ในหลายๆประเด็น และกลาวถึงปญหาการออกเสียงพยัญชนะควบของผูเรียน เชน「ミョ」「キョ」

→「ミョー」「キョー」และคําวา「ニャ」「キャ」→「ニェ」/ne/「キェ」/ke/  และชี้อีกวาลักษณะ
การเกิดขึ้นของเสียงพยัญชนะควบในคําที่มีเสียง 「ん」ตามหลังมา จะออกเสียงยากสําหรับ
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ผูเรียน  ในขณะที่岡田(2005)ศึกษาปญหาการออกเสียงของผูเรียนชาวตางชาติ ในการ
ฝกสอนออกเสียงชั้นเรียนภาษาญี่ปุนระดับตนสูระดับกลางจํานวน10คน พบวาเสียงพยัญชนะ
ควบที่เปนเสียงยาวในคําหายไป เชน  คําที่เปนเสียงพยัญชนะควบเสียงยาวจะออกเสียงเปน
พยัญชนะควบเสียงสั้น เชน「とうきょう」→「とうきょ」 เปนตน 

 
2.3 เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูภาษาท่ีสอง 

ในงานวิจัยนี้ ศึกษาเกี่ยวกับปญหาการออกเสียงภาษาญี่ปุนของผูเรียนชาวไทย ซึ่ง
เกี่ยวของกับการเรียนรูภาษาที่สอง ปญหาดังกลาวมีปจจัยเกี่ยวของบางประการมีชัย
(2548)กลาวถึงแนวคิดการวิเคราะหเปรียบเทียบโครงสรางของภาษาแมและภาษาใหมที่จะ
เรียน(Contrastive Analysis)วาลักษณะทางโครงสรางภาษาที่เหมือนกันจะชวยสงเสริมการ
เรียนรูภาษาใหม แตลักษณะที่ตางกันจะเปนอุปสรรคตอการเรียนรูภาษาเปาหมาย และจะได
ทํานายลักษณะทางภาษาที่ควรนํามาใหผูเรียนฝกฝน ชวยลดขอผิดพลาด(errors)ในการเรียนรู
ภาษาที่สองรวมทั้งการแทรกแซง(interference)การเรียนรูจากภาษาแมการเรียนรูภาษาไมวา
จะเปนภาษาที่หนึ่งหรือภาษาที่สองตางก็มีลักษณะทั้งที่เหมือนและแตกตางกัน องคประกอบ
หลักที่สําคัญที่เกี่ยวกับการเรียนรูภาษาไดแก ผูเรียนเจาของภาษา และสถานการณการใช
ภาษา นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอ่ืนๆที่เขามาเปนอุปสรรคในการเรียนรูภาษาที่สองสงผลใหเกิด
ความแตกตางในการเรียนรู ไดแกปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานสถานการณ  ดังเชน 戸田

と だ

(2008) มุงศึกษาตัวแปรสวนบุคคล โดยเฉพาะดานอายุวาสัมพันธกับความสามารถในการออก
เสียงหรือไม ผลการวิจัยพบวา หากเริ่มเรียนเร็วก็จะสามารถเรียนรูการออกเสียงไดดี แตก็ไม
เสมอไปมีผูเรียนจํานวนมากที่แมจะเริ่มเรียนเม่ืออายุมากแลวแตก็สามารถออกเสียงได
ใกลเคียงเจาของภาษา นอกจากนี้アサダーユット(2004)กลาวถึง ปญหาการออกเสียง
ภาษาญี่ปุนของผูเรียนชาวไทยโดยมุงศึกษาประเด็นของอิทธิพลของภาษาแมในการออก
เสียงภาษา ญี่ปุนและทํานองเสียง พบปญหาในการออกเสียงประเด็นตางๆ และไดกลาวถึง
ประเด็นของปญหาการออกเสียงพยัญชนะควบเอาไวด วยวา เสียง/-ja//-j//-jo/ใน
ภาษาญี่ปุนไมมีในภาษาไทย แตในภาษาไทยมีเสียงสระประสม/-ia//-a/-ua/ ซึ่งออกเสียง
ยาว ดังนั้นการออกเสียงพยัญชนะควบในภาษาญี่ปุนซึ่งจะออกเสียงสั้นนั้นคอนขางยาก
มากสําหรับผูเรียนชาวไทย ผูเรียนจึงออกเสียงที่ใกลเคียงมากที่สุด เชน「みゃ」→/「みゃあ」

/mia/「みゅ」→「みゅう」/miw/ซึ่งสาเหตุมาจากอิทธิพลของภาษาแม ตอมาアサダーユット
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(2006) จึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางภาษาญี่ปุนและภาษาไทย ใน
ระดับพยางค ระดับคํา และระดับประโยค  ระดับพยางคพบวา มีเสียงพยัญชนะบางตัวไมมี
ในภาษาไทย ในระดับคําพบวาระดับเสียงของภาษาญี่ปุ นสามารถเทียบเคียงกับเสียง
วรรณยุกตในภาษาไทยได แตระดับเสียงเรียบ(heiban)ในภาษา ญี่ปุนนั้นออกเสียงยาก
สําหรับคนไทย และมีประเด็นที่กลาวถึงการออกเสียงคําที่เปนเสียงพยัญชนะควบนั้นวา 
เปนปญหาระดับพยางค(ชวงเสียง) และสัมพันธกับปญหาของเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย
และโครง สรางพยางค ทําใหออกเสียงไมถูกตอง ซึ ่งสาเหตุจากอิทธิพลของภาษาแม
นอกจากนี้ สุกัญญา(2007)ศึกษาและเปรียบ เทียบระบบเสียงในภาษาไทยและภาษาญี่ปุน
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปเสียงในภาษาญี่ปุนที่ฟงยากสําหรับผูเรียนชาวไทยและนํา
ผลที่ไดเสนอแนวทางวิธีการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูเรียนมีประเด็นที่เกี่ยว ของกับปญหา
เสียงพยัญชนะควบที่นาสนใจคือ ในการสอนเรื่องเสียงพิเศษในภาษาญี่ปุน ตองเนนสอน
เรื่องการนับพยางคในภาษาญี่ปุน นอกจากเสียงん、つและเสียงยาวแลวเสียงพยัญชนะ
ควบ ก็เปนปญหาสําหรับการฟง การฝกฟงคําที่เปนเสียงพยัญชนะควบกับคําที่ไมใชเสียง
พยัญชนะควบจึงสําคัญเพราะทําใหความ หมายแตกตางกันอยางไรก็ตาม ในการศึกษา
ตามแนวคิดการเรียนรูภาษาที่สองนั้น การตัดสินวาขอผิดพลาดนั้นเกิดจากการแทรกแซง
ของภาษาแมเพียงอยางเดียว และการกลาววาขอถูกและขอผิดพลาดทั้งหมดมีสาเหตุจาก
ภาษาแมนั้นไมถูกตองนัก  松崎(2008)ชี้วา ในการตัดสินวาแทที่จริงแลวผูเรียนออกเสียง
ผิดหรือไมนั้นหาก ออกเสียงผิด การออกเสียงผิดนั้นเปนเพียงการพลาดเพียงครั้งใดครั้งหนึ่ง
(mistake)หรือวาเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเปนประจํา(error)ดังนั้น ตองทําการทดสอบเพื่อ
ตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากสาเหตุที่มีจากการแทรกแซง
ของภาษาแมมีอยูมาก 
3.วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ สํารวจและเก็บขอมูลจากนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุนที่กําลังศึกษา
อยูในระดับชั้นปที่1-4จาก2สถาบัน ในภาคเรียนที่2ปการศึกษา 2555 จํานวน  120 คนโดยใช
วิธีการสุมอยางงาย(Sample randomsam- pling)เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลและแบบทดสอบออกเสียงคําศัพทโดยกําหนดคําทดสอบ
จํานวน100คํา ประกอบดวยคําทดสอบที่เปนเสียงพยัญชนะควบ( 拗音 )จํานวน 21 คํา  คําที่
เปนเสียงพยัญชนะเดี่ยว(直音)จํานวน 21 คํา  คําทดสอบที่มีเสียงพยัญชนะควบปรากฏที่ตน
คํา จํานวน 21 คํา  และกลางคํา/ทายคําจํานวน 16 คํา  คําสํารวจที่มีเสียงพยัญชนะควบเสียง
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ยาวไดแก（拗音O列＋う）จํานวน 7 คํา （拗音U

จํานวน  7 คําผูวิจัยประมวลขอมูลและวิเคราะหผล
สังคมศาสตร SPSS และวิเคราะหขอมูลเสียงโดยผูวิจัยรวมกับอาจารยผูเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุน
ชาวญี่ปุน 
 
4.ผลการวิจัย 

4.1การวิเคราะหผลการทดสอบออกเสียงคําศัพท

แผนภูมิที1่ แสดงจํานวนและรอยละของผูเรียนที่ออกเสียงถูกและออกเสียงผิด จําแนกตาม
ป 

พบวา อัตราการออกเสียงถูกตองของผูเรียนที่เปนนักศึกษาชั้นปที่
รอยละ 83.4รองลงมาคือนักศึกษาชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ 
ที่ 2 คิดเปนรอยละ 75.3นักศึกษาชั้นปที ่1มีอัตราการออกเสียงถูกตองนอยที่
63.1 

4.1.1 การวิเคราะหขอผิดพลาด
พยัญชนะควบจําแนกตามลักษณะขอผิดพลาดแตละประเภท

4.1.1.1 ลักษณะขอผิดพลาดแบบ
ผูเรียนออกเสียงพยัญชนะควบเปนเสียงพยัญชนะเดี่ยวจําแนกแยกยอยได 
ลักษณะ คือ1) เสียงพยัญชนะเดี่ยวที่มีชวงเสียงหรือพยางคเทาเดิม เชน

41「ふりょ」(2ชวงเสียง)    「フロ」  
47「きょねん」(3ชวงเสียง)  「コネン」

ป 1

ป 2

ป 3

ป 4

0 20 40 60

63.1

75.3

76.9

83.4
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U列＋う）จํานวน 7 คํา  และ（拗音a列＋ん）

และวิเคราะหผลโดยใชโปร    แกรมสําเร็จรูปทาง
และวิเคราะหขอมูลเสียงโดยผูวิจัยรวมกับอาจารยผูเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุน

การวิเคราะหผลการทดสอบออกเสียงคําศัพท

 
แสดงจํานวนและรอยละของผูเรียนที่ออกเสียงถูกและออกเสียงผิด จําแนกตามชั้น

พบวา อัตราการออกเสียงถูกตองของผูเรียนที่เปนนักศึกษาชั้นปที่4 สูงที่สุด คิดเปน
คิดเปนรอยละ 76.9อันดับที3่ ไดแก นักศึกษาชั้นป

มีอัตราการออกเสียงถูกตองนอยทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 

การวิเคราะหขอผิดพลาดจากการทดสอบการออกเสียง
พยัญชนะควบจําแนกตามลักษณะขอผิดพลาดแตละประเภท 

ลักษณะขอผิดพลาดแบบ A  คือ ลักษณะขอผิดพลาดที่
ผูเรียนออกเสียงพยัญชนะควบเปนเสียงพยัญชนะเดี่ยวจําแนกแยกยอยได 2

พยัญชนะเดี่ยวที่มีชวงเสียงหรือพยางคเทาเดิม เชน 
 (2ชวงเสียง) 
」  (3ชวงเสียง) 

80
100

36.9

24.7

23.1

16.6

Correct

Incorrect
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94「キャンセル」(4ชวงเสียง) 「カンセル」、「キンセル」(4ชวงเสียง) 
64「ブーローニュ」(5ชวงเสียง) 「ブーローヌ」 (5ชวงเสียง) 
และ 2) เสียงพยัญชนะเดี่ยวทีมี่ชวงเสียงหรือพยางคตางจากเดิม เชน 
5「きょり」 (2ชวงเสียง) 「キヨリ」 (3ชวงเสียง) 
74「りゃくが」(3ชวงเสียง)  「リヤクガ」 (4ชวงเสียง) 
67「ひゃくぶん」(4ชวงเสียง)   「ヒヤクブン」 (5ชวงเสียง) 
69「ひょいひょい」(4ชวงเสียง) 「ヒヨイヒヨイ」 (6ชวงเสียง) 

4.1.1.2 ลักษณะขอผิดพลาดแบบ B คือ ลักษณะขอผิดพลาดที่
ผูเรียนออกเสียงพยัญชนะควบเสียงสั้นเปนเสียงพยัญชนะควบเสียงยาว
ขอผิดพลาดที่พบสรปุไดดังนี ้

1)「きゅ」「キュー」8)「きょ」「キョー」 

2)「しゅ」「シュー」9)「しょ」「ショー」 

3)「ちゃ」「チャー」10)「ちゅ」「チュー」14)「ちょ」「チョー」 

4)「にゅ」「ニュー」11)「にょ」「ニョー」 

5)「ひゅ」「ヒュー」 

6)「みゃ」「ミャー」12)「みゅ」「ミュー」15)「みょ」「ミョー」 

7)「りゅ」「リュー」13)「りょ」「リョー」 

4.1.1.3 ลักษณะขอผิดพลาดแบบ C คือ ลักษณะขอผิดพลาดที่
ผูเรียนออกเสียงพยัญชนะควบเสียงยาวเปนเสียงพยัญชนะควบเสียงสั้น
ขอผิดพลาดที่พบสรปุไดดังนี ้

1)「きゅう」「キュ」8)「きょう」「キョ」  

2)「しょう」「ショ」  

3)「ちゅう」「チュ」9)「ちょう」「チョ」  

4)「にゃあ」「ニャ」10)「にゅう」「ニュ」13)「にょう」「ニョ」  

5)「ひゅう」「ヒュ」11)「ひょう」「ヒョ」  

6)「みょう」「ミョ」  

7)「りゅう」「リュ」12)「りょう」「リョ」 

4.1.1.4 ลักษณะขอผิดพลาดแบบD คือ ลักษณะขอผิดพลาดที่
ผูเรียนออกเสียงพยัญชนะเดี่ยวเปนเสียงพยัญชนะควบ ขอผดิพลาดที่พบ
สรุปไดดังนี ้   

1)「きや」「キャ」8)「きゆ」「キュ」15)「きよ」「キョ」   

2)「しや」「シャ」9)「しゆ」「シュ」16)「しよ」「ショ」   

3)「ちや」「チャ」10)「ちゆ」「チュ」17)「ちよ」「チョ」   

4)「にや」「ニャ」11)「にゆ」「ニュ」18)「によ」「ニョ」  

5)「ひや」「ヒャ」12)「ひゆ」「ヒュ」19)「ひよ」「ヒョ」  
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6)「みや」「ミャ」13)「みゆ」「ミュ」20)「みよ」「ミョ」 

7)「りゆ」「リュ」14)「りよ」「リョ」 

4.1.1.5 ลักษณะขอผิดพลาดแบบE คอื ลักษณะขอผิดพลาดที่
ผูเรียนออกเสียงพยัญชนะควบไมชัดเจนพบวา ผูเรียนออกเสยีงพยัญชนะ
ควบซึ่งเปนเสียงเพดานกลายไมชัดเจน ทําใหเสียงที่เปลงออกมาไมชัดเจน มี
ลักษณะก้ํากึ่งกันระหวางเสียงสระ/a/กับ/o/เสียงสระ/u/กับ/o/และเสียง
สระ/o/กับ/ /ทําใหไดยินไมชัดเจน จงึไมสามารถถอดเสียงเปนอักษรแทน
เสียงทีเ่หมาะสมได ที่พบมาก ไดแก 

1) การออกเสียงพยัญชนะควบพยัญชนะวรรคカ ไดแก「きゃ」、「きゅ」、「きょ」 

2)การออกเสียงพยัญชนะควบพยัญชนะวรรคラไดแก「りゃ」、「りゅ」、「りょ」 

3)การออกเสียงพยัญชนะควบในพยัญชนะวรรคナไดแก「にゃ」、「にょ」 

4)การออกเสียงพยัญชนะควบในพยัญชนะวรรคハไดแก「ひゅ」、「ひょ」 

5)การออกเสียงพยัญชนะควบในพยัญชนะวรรคマไดแก「みゅ」、「みょ」 

4.1.1.6 ลักษณะขอผิดพลาดแบบF คือ ลักษณะขอผิดพลาดที่
ผูเรียนออกเสียงเหมือนคําในภาษาไทย เชน 

 41「みょう」  /miaw/เมียว 61「にゃにゃ」  /niania/เนียเนีย 
 66「てんにょ」  /niaw/เนียว 96「ちゃんと」  /can/จัน/ca:n/จาน /cia/เจียง 
 76「りゅか」  /lu:/ล ู 15「ちゅう」  /cu:/จู 

4.1.1.7 ลักษณะขอผิดพลาดแบบG คือ ลักษณะขอผิดพลาดที่
ผูเรียนออกเสียงพยัญชนะควบสับสนเปนคนละเสียง สรปุได ดังนี ้

1)「きゅ」「キョ」          8)「きょ」「キュ」、「キャ」 

2)「にゅ」「ニャ」、「ニョ」     9)「にょ」「ニャ」、「ニュ」 

3)「ひゅ」「ヒャ」、「ヒョ」     10)「ひょ」「ヒュ」 

4)「みゃ」「ミョ」、「ミュ」 

5)「みゅ」「ミャ」、「ミョ」     11)「みょ」「ミャ」、「ミュ」 

6)「りゃ」「リョ」 

7)「りゅ」「リョ」          12)「りょ」「リャ」、「リュ」 

ลักษณะขอผิดพลาดนี้ไมอาจกลาวไดวาเปนขอผิดพลาดจากปญหาการออกเสียง
พยัญชนะควบโดยตรง แตเปนปญหาการอานตัวเขียน ที่ผูเรียนสับสนตัวเขียน 「ゃ、ゅ、ょ」ทํา
ใหอานออกเสียงผิด 
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4.1.1.8 ลักษณะขอผิดพลาดแบบ
ที่ผูเรียนออกเสียงคําผิดจากคําที่กําหนดอีกหลายลักษณะ
ออกเสียงพยางคที่เปนเสียงพยัญชนะควบ เชน

    １）「いっしょ」「イショ」 ３）「ミュージック

  ２）「ちよ」  「チヨー」  ４）「ふりよ
 

จากลักษณะขอผิดพลาดทั้ง8ประเภทดังกลาวขางตน พบอัตราการออกเสียงผิดมาก
ที่สุดอันดับ1ไดแกแบบB(6.5%)อันดับ2 แบบ
H(2.8%) อันดับ5 แบบF(2.4%) อันดับ
สุดทาย แบบC(0.6%)  

แผนภูมิที2่แสดงรอยละของขอผิดพลาดแตละประเภทเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหานอยทีส่ดุ
 
4.1.2 การวิเคราะหลักษณะขอผิดพลาดของแตละชุดคําศัพทท่ีใชทดสอบ

4.1.2.1 ชุดคําศัพทที่เปนเสียงพยัญชนะควบ
เดี่ยว(21คํา) 

แผนภูมิที3่แสดงรอยละของขอผิดพลาดแตละประเภทในชุดคาํศัพทที่เปนสียงพยัญชนะควบ
และเสียงพยัญชนะเดี่ยว 
 

0
2
4
6
8

Failed 
typeB

Failed 
typeG

Failed 
typeA

Failed 
typeH

6.5 6

3.7

Failed …

Failed typeC

Failed typeE

Failed typeG

0 2

5.6
6

0.7
0.1

1.2
2.7

6.1
0.3 5.6

เสียงพยัญชนะควบ

เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

ญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

ลักษณะขอผิดพลาดแบบ H คือ ลักษณะขอผิดพลาดอ่ืนๆ 
ผูเรียนออกเสียงคําผิดจากคําที่กําหนดอีกหลายลักษณะซึ่งไมเกี่ยวกับการ

ออกเสียงพยางคที่เปนเสียงพยัญชนะควบ เชน 
ミュージック」「ミュージク」 

ふりよ」  「フリヨー」 

ประเภทดังกลาวขางตน พบอัตราการออกเสียงผิดมาก
แบบG(6%) อันดับ3 แบบA(3.7%) อันดับ4 แบบ

อันดับ6 แบบD(1.9%) อันดับ7 แบบE(1.4%)และอันดับ

 
แสดงรอยละของขอผิดพลาดแตละประเภทเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหานอยทีส่ดุ 

การวิเคราะหลักษณะขอผิดพลาดของแตละชุดคําศัพทท่ีใชทดสอบ 
ชุดคําศัพทที่เปนเสียงพยัญชนะควบ(21คํา)และคําศัพทที่เปนเสียงพยัญชนะ

 
แสดงรอยละของขอผิดพลาดแตละประเภทในชุดคาํศัพทที่เปนสียงพยัญชนะควบ
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เสียงพยัญชนะควบ เสียงพยัญชนะเด่ียว
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พบวาผูเรียนออกเสียงพยัญชนะควบเสียงสั้นเปนเสียงพยัญชนะควบเสียงยาว
B6.9%)มากที่สุด รองลงมาคือออกเสียงพยัญชน
และออกเสียงพยัญชนะควบเปนเสียงพยัญชนะเดี่ยว 
พยัญชนะเดี่ยวพบวาผูเรียนออกเสียงพยัญชนะเดี่ยวเปนเสียงพยัญชนะควบ
มากที่สุด และรองลงมาไดแก ลักษณะขอผิดพลาดอ่ืนๆ
เชิงปรมิาณนี้ จึงกลาวไดวาผูเรียนออกเสียงพยัญชนะควบโดย
ควบเสียงสั้นเปนเสียงพยัญชนะควบเสียงยาวมากที่สุด และ
พยัญชนะเดี่ยวโดยมีแนวโนมจะออกเสียงเปนเสียงพยัญชนะควบ

 
4.1.2.2 ชุดคําศัพทที่มีเสียงพยัญชนะควบปรากฏตําแหนงเสยีงตนคํา
เสียงพยัญชนะควบปรากฏตําแหนงเสียงกลาง/ทายคํา

แผนภูมิที่ 4 แสดงรอยละของขอผิดพลาดแตละประเภทในชุดคําศัพทที่เปน
พยัญชนะควบปรากฏตําแหนงเสียงตนคําและคําศัพทที่มีเสียง

 

พยัญชนะควบปรากฏตําแหนงเสียงกลา
ควบตําแหนงตนคําโดยออกเสียงพยัญชนะควบเสียงสั้นเปนเสียงพยัญชนะควบเสียงยา
B13.4% )มากที่สุด และคําที่มีเสียงพยัญชนะควบตําแหนงกลาง
ขอผิดพลาดของผูเรียนอัตราที่มากที่สุดเชนเดียวกัน
เปนเสียงพยัญชนะควบเสียงยาว(แบบB 14.0%
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106 

ผูเรียนออกเสียงพยัญชนะควบเสียงสั้นเปนเสียงพยัญชนะควบเสียงยาว(แบบ
มากที่สุด รองลงมาคือออกเสียงพยัญชนะควบสับสนเปนคนละเสียง(แบบG6.1%) 

และออกเสียงพยัญชนะควบเปนเสียงพยัญชนะเดี่ยว (แบบA5.6%) ในขณะที่คําที่เปนเสียง
ยัญชนะเดี่ยวเปนเสียงพยัญชนะควบ(แบบD 8.5%  )

มากที่สุด และรองลงมาไดแก ลักษณะขอผิดพลาดอ่ืนๆ(แบบH5.6%) ดังนั้น จากการวิเคราะห
วาผูเรียนออกเสียงพยัญชนะควบโดยมีแนวโนมจะออกเสียงพยัญชนะ

เสียงยาวมากที่สุด และผูเรียนออกเสียงคําที่เปนเสียง
ออกเสียงเปนเสียงพยัญชนะควบมากที่สุด 

ชนะควบปรากฏตําแหนงเสยีงตนคํา(21คํา)และคําศัพทที่มี
ทายคํา(16คํา) 

 
แสดงรอยละของขอผิดพลาดแตละประเภทในชุดคําศัพทที่เปนเสียง

พยัญชนะควบปรากฏตําแหนงเสียงตนคําและคําศัพทที่มีเสียง 

พยัญชนะควบปรากฏตําแหนงเสียงกลาง/ทายคําพบวา ผูเรียนออกเสียงพยัญชนะ
พยัญชนะควบเสียงสั้นเปนเสียงพยัญชนะควบเสียงยาว(แบบ

และคําที่มีเสียงพยัญชนะควบตําแหนงกลาง/ทายคํา ก็พบลักษณะ
เชนเดียวกันคือ ผูเรียนออกเสียงพยัญชนะควบเสียงสั้น
B 14.0%) ดังนั้น จากการวิเคราะหเชิงปริมาณนี้ จึง

15 20 25 30

14

กลาง/ทายคํา
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กลาวไดวา คําที่มีเสียงพยัญชนะควบตําแหนงกลาง
พยัญชนะควบเสียงสั้นเปนเสียงพยัญชนะควบเสียง
ตําแหนงตนคํา 

 

4.1.2.3 ชุดคําศัพทที่เปนเสียงพยัญชนะควบวรรค
(7คํา)และเสียงพยัญชนะควบวรรค/a/+ん

แผนภูมิที5่แสดงรอยละของขอผิดพลาดแตละประเภทในชุดคาํศัพทที่เปน
วรรค/o/+う เสียงพยัญชนะควบวรรค/u/+う

พบวา ผูเรียนมีปญหาในการออกเสียง
พบลักษณะขอผิดพลาดที่ผูเรียนออกเสียงเหมือนคําในภาษาไทย
ที่สุดในขณะที่คําที่เปนเสียงพยัญชนะควบ
ออกเสียงเหมือนคําในภาษาไทย(แบบF
สับสนเปนคนละเสียง(แบบG 12.6%)โดดเดน
[วรรค/a/+ん] ก็พบวาผูเรียนอานออกเสียง
มากที่สุดเชน เดียว กัน  ดังนั้นจากการวิเคราะหเชิงปริมาณนี้ จึงอาจกลาวได
เสียงคําที่เปนเสียงพยัญชนะควบ[วรรค/o/+
มากที่สุดและในคําที่เปนเสียงพยัญชนะควบ
]มีแนวโนมจะอานออกเสียงสับสนเปนคนละเสียง
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คําที่มีเสียงพยัญชนะควบตําแหนงกลาง/ทายคํานั้นผูเรียนมีแนวโนมจะออกเสียง
พยัญชนะควบเสียงยาวไดงายกวาคําที่มีเสียงพยัญชนะควบ

เสียงพยัญชนะควบวรรค/o/+う(7คํา)เสียงพยัญชนะควบวรรค/u/+う

ん(7คํา) 

 
แสดงรอยละของขอผิดพลาดแตละประเภทในชุดคาํศัพทที่เปนเสียงพยัญชนะควบ

う และเสียงพยัญชนะควบวรรค/a/+ん 
ผูเรียนมีปญหาในการออกเสียงคําที่เปนเสียงพยัญชนะควบ[วรรค/o/+う]โดย

ผูเรียนออกเสียงเหมือนคําในภาษาไทย(แบบF11.9%)โดดเดนมาก
ในขณะที่คําที่เปนเสียงพยัญชนะควบ[วรรค/u/+う]ไมพบลักษณะขอผิดพลาดที่ผูเรียน

F)เลยแตพบวา ผูเรียนอานออกเสียงพยัญชนะควบ
โดดเดนมากที่สุด  สวนคําที่เปนเสียงพยัญชนะควบ

ออกเสียงพยัญชนะควบสับสนเปนคนละเสียง(แบบG 7.6%)
ารวิเคราะหเชิงปริมาณนี้ จึงอาจกลาวไดวาผูเรียนจะออก

/o/+う]โดยมีแนวโนมออกเสียงเหมือนคําในภาษาไทย
คําที่เปนเสียงพยัญชนะควบ[วรรค/u/+う]และเสียงพยัญชนะควบ[วรรค/a/+ん

เปนคนละเสียงมากทีสุ่ด 

6 8 10 12 14
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う
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4.2 ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรของผูเรียนท่ีมีผลตอความแตกตางในการ
ออกเสียงพยัญชนะควบ 

ในงานวิจัยนี้ไดนําตัวแปรทางประชากร(ปจจัยสวนบุคล)ของผูเรียนมาศึกษาวิเคราะห
ดวยโดยวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรวมของนักศึกษาจําแนกตามตัว
แปรทางประชากร พบวามีตัวแปรทางประชากรที่สําคัญที่มีผลตอความแตกตางในการออก
เสียงพยัญชนะควบในภาษาญี่ปุน6 ตัวแปร ดังนี ้
4.2.1ระดับการศึกษา 
ตารางที่2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรวมจําแนกตามระดับ
การศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

จํานวน คะแนนเฉลี่ย S.D. F Sig 

ชั้นปที ่1 30 63.17 14.20  
13.68 

 
.000* ชั้นปที ่2 30 75.23 12.82 

ชั้นปที ่3 30 76.97 14.19 
ชั้นปที ่4 30 83.27 7.14 

จากตาราง พบวา คะแนนเฉลีย่รวมของนักศึกษาชั้นปที1่ ชั้นปที ่2  ชั้นปที ่3 และชั้นปที ่4 มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.000 
 

ตารางที3่  แสดงการเปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรวมรายคู จําแนกตามระดับ
การศึกษา 
ระดับการศึกษา ช้ันปท่ี1 ช้ันปท่ี2 ช้ันปท่ี3         ช้ันปท่ี4 

ชั้นปที1่ -   
ชั้นปที2่ 12.067(.000)* -  
ชั้นปที3่ -13.800(.000)* -1.733(.590) -  
ชั้นปที4่ -20.100(.000)* 8.033(.014)* -6.300(.052)                - 
จากตารางพบวานักศึกษาชั้นปที่1มีคะแนนเฉลี่ยรวมนอยกวานักศึกษาชั้นปอ่ืนๆคะแนนเฉลี่ยรวม
ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 นอยกวา ชั้นป 3 และชั้นปที่ 4 สวนคะแนนเฉลี่ยรวมของนักศึกษาชั้นปที่ 2 
กับชั้นปที ่3 และชั้นปที ่3 กับชั้นปที่ 4 ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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4.2.2ภูมิลําเนา 
ตารางที่4แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรวมจําแนกตามภูมิลําเนา 

ภูมิลําเนา จํานวน คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. F Sig 

ภาคเหนือ 47 80.62 10.193  
10.264 

 
.003* ภาคตะวันออก 3 78.33 15.631 

ภาคกลาง 12 82.17 12.127 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 57 67.75 14.74 

หมายเหตุ : ไมไดนํากลุมภาคใตมาวิเคราะหเนื่องจากมีจํานวนเพียง1คนไมสามารถหาความ
แปรปรวนภายในกลุมได ทําใหไมสามารถทดสอบคาเฉลี่ยรายคูได 

จากตารางแสดงผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่รวมจําแนกตาม
ภูมิลําเนา พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมของนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาตางกันมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.003 
ตารางที่5 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรวมรายคู จําแนกตาม
ภูมิลําเนา 
ภูมิลําเนา ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก ภาคกลาง   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ -   
ภาคตะวันออก 2.284(.766)          -  
ภาคกลาง -1.550(.710) -3.833(.645)        - 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

12.863(.000)*  10.579(.168)       14.412(.001)*- 

นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูภาคเหนือมีคะแนนเฉลี่ยรวมมากกวานักศึกษาที่มีภูมิลําเนา
อยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลตางคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.863 และนักศึกษาที่มีภูมิลําเนา
อยูภาคกลางคะแนนเฉลี่ยรวมมากกวานักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ผลตางคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.412 
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4.2.3 ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุน                                                                          
 ตารางที6่แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรวมจําแนกตามประวัติ
การศึกษาภาษาญี่ปุน 
 

ประวัติการศึกษาภาษาญ่ีปุน จํานวน คะแนนเฉลี่ย S.D. t Sig 
เคยเรยีนกอนเขามหาวิทยาลัย 88 76.40 13.30  

2.087 
 

.043* ไมเคยเรียนมากอน เพิ่งเริ่มเรียน
ในมหาวิทยาลัย 

32 69.84 15.96 

 

จากตารางพบวา คะแนนเฉลี่ยรวมของผู เรียนที่ เคยภาษาญี่ปุนมากอนเขา
มหาวิทยาลัยและไมเคยเรียนมากอน เพิ่งเริ่มเรียนในมหาวิทยาลัย มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .043 
4.2.4 สถานที่ที่ศึกษาภาษาญี่ปุนกอนเขามหาวิทยาลัย 
ตารางที่7แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรวมจําแนกตามสถานที่ที่
ศึกษาภาษาญี่ปุนกอนเขามหาวิทยาลัย 
 

สถานท่ีท่ีศึกษาภาษาญ่ีปุน จํานวน คะแนนเฉลี่ย S.D. F Sig 
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุน 8 78.63 11.160  

3.340 
 

 
.022* โรงเรียนมัธยมศึกษา 64 77.84 13.073 

อ่ืนๆ 16 69.56 13.740 
 

จากตารางพบวา คะแนนเฉลี่ยรวมของผูเรียนที่เคยเรียนภาษาญี่ปุนมากอนเขามหาวิทยาลัย
จําแนกตามสถานที่ที่ศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.022    
ตารางที่8แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรวมรายคูจําแนกตามสถานที่ที่
ศกึษาญี่ปุนกอนเขามหาวิทยาลัย 
สถานศึกษา โรงเรียนสอน

ภาษาญ่ีปุน 
โรงเรียนมัธยม อ่ืนๆ 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุน -   
โรงเรียนมัธยม .781(.881) -  
อ่ืนๆ 9.063(.135) 8.281(.035)* -  
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จากตารางพบวาโรงเรียนมัธยมมีคะแนนเฉลี่ยรวมมากกวาสถานศึกษาอ่ืนๆโดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ 8.281 
4.2.5 ประสบการณในการใชชวิีตอยูที่ประเทศญี่ปุน 
ตารางที่9แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรวมรายคูจําแนกตาม
ประสบการณในการใชชีวิตอยูที่ประเทศญี่ปุน 
 

ประสบการณในการใชชีวิตอยูท่ี
ประเทศญ่ีปุน 

จํานวน คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. t Sig 

เคย 26 83.61 9.27 4.859 .000* 
ไมเคย 94 72.18 14.47 

 

พบวาคะแนนเฉลี่ยรวมของผูเรยีนที่เคยมีประสบการณในการใชชีวิตอยูที่ประเทศญี่ปุนและ
ผูเรียนทีไ่มเคยมีประสบการณในการใชชีวิตอยูที่ประเทศญี่ปุน มีความแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .000 
4.2.6 การไดรับการสอนวิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุนจากอาจารยในชั้นเรียนหลังเขา
มหาวิทยาลัย 
ตารางที่10แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรวมรายคูจําแนกตามการ
ไดรับการสอนวิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุนจากอาจารยในชั้นเรียนหลังเขามหาวิทยาลัย 
 

การไดรับการสอนวิธีการออก
เสียงภาษาญ่ีปุนจากอาจารยใน
ช้ันเรียนหลังเขามหาวิทยาลัย 

จํานวน คะแนนเฉลี่ย S.D. t Sig 

เคย 107 73.61 14.46 -2.333 .021* 
ไมเคย 13 83.23 9.42 

 

พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมของผูเรียนที่เคยไดรับการสอนวิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุนจากอาจารย
ในชั้นเรียนหลังเขามหาวิทยาลยัและผูเรียนที่ไมเคยไดรบัการสอนวิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุน
จากอาจารยในชั้นเรียนหลังเขามหาวิทยาลัย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ.021 
 
 

111 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

ญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

5.บทสรุป 
5.1 ผลการวิจัยนี ้พบลักษณะขอผิดพลาดสวนใหญทีส่อดคลองกับเอกสารและงานวิจัยอ่ืนๆ 
ดังนี ้

ลักษณะขอผิดพลาดที่พบ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
(1)ลักษณะขอผิดพลาดแบบA 
(2)ลักษณะขอผิดพลาดแบบB 
 
(3)ลักษณะขอผิดพลาดแบบC 
(4)ลักษณะขอผิดพลาดแบบD 
(5)ลักษณะขอผิดพลาดแบบE 
(6)ลักษณะขอผิดพลาดแบบF 
(7)ลักษณะขอผิดพลาดแบบH 

สอดคลองกับ 窪園・田中(2000)และ 千葉(2009) 
สอดคลองกับ 千葉(2009),大西 (1974),アサダーユット

(2004)   
สอดคลองกับ 岡田(2005)   
สอดคลองกับ 日本語発音アクセント辞典(1986) 
สอดคลองกับ 大西(1974) 
สอดคลองกับ アサダーユット(2004) และ 千葉(2009)   
สอดคลองกับ สุกัญญา(2007)และ 鹿島 (2003) 

ยกเวน ลักษณะขอผิดพลาดแบบG ที่ผูเรียนออกเสียงพยัญชนะควบสับสนเปนคนละ
เสียงนั้นไมอาจกลาวไดวาเปนขอผิดพลาดที่เกิดจากปญหาการออกเสียงของผูเรียนโดยตรง 
แตเปนปญหาดานการอานตัวเขียนมากกวา 
 

5.2 จากลักษณะขอผิดพลาดดังกลาวที่พบในการวิจัยนี้ สามารถกลาวสรุปไดวา ลักษณะ
ขอผิดพลาด 4แบบ ไดแก (1)ออกเสียงพยัญชนะควบเปนเสียงพยัญชนะเดี่ยว  (2)ออกเสียง
พยัญชนะควบเสียงสั้นเปนเสียงพยัญชนะควบเสียงยาว (3)ออกเสียงพยัญชนะควบเสียงยาว
เปนเสียงพยัญชนะควบเสียงสั้น และ(4)ออกเสียงพยัญชนะเดี่ยวเปนเสียงพยัญชนะควบนั้น 
บงชี้วา ผูเรียนอาจมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนรูเรื่องการแบงชวงเสียงในคํา และรวมถึงอิทธิพล
จากภาษาแม(ภาษาไทย)ทําใหออกเสียงพยัญชนะควบไมถูกตอง 
  สวนลักษณะขอผิดพลาดที่ผูเรียนออกเสียงพยัญชนะควบสับสนเปนคนละเสียงพบ
มากที่สุดในนักศึกษาชั้นปที่ 2และชั้นปที่ 3  และพบมากเปนอันดับ2 ในชั้นปที่ 1และชั้นปที่ 4 
นั้น อาจกลาวไดวา ลักษณะขอผิดพลาดเชนนี้ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่1 อาจเกิดจากปญหา
การอานตัวเขียน เนื่องจากจําตัวอักษรไมได จึงอานผิด แตสําหรับนักศึกษาชั้นปอ่ืนๆที่เรียน
ภาษาญี่ปุนมามากกวา เปนขอผิดพลาดที่ไมนาจะเกิดจากปญหาดังกลาว แตอาจเกิดจาก
ขอผิดพลาดในลักษณะที่ออกเสียงพลาดเนื่องจากความตื่นเตน ประหมา ระหวางเขารับการ
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ทดสอบดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยจึงควรระมัดระวังในเรื่องการควบคุมปจจัยใดๆที่อาจ
เขามาทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการเก็บขอมูล มากยิ่งขึ้น 
   อยางไรก็ตาม ขอผิดพลาดที่พบเหลานี้ อาจเปนการออกเสียงผิดโดยเจตนาหรือเปน
ขอผิดพลาดซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็ได  จึงควรตองทําการตรวจสอบย้ําเพื่อความแนใจ  
และสําหรับลักษณะขอผิดพลาดที่ผูเรียนออกเสียงเหมือนคําในภาษาไทยนั้น เปนหลักฐานบงชี้
ไดชัดเจนวา เกิดจากอิทธิพลของภาษาแม(ภาษาไทย)ของผูเรียน   

นอกจากนี้ ลักษณะขอผิดพลาดที่ผูเรียนออกเสียงพยัญชนะควบไมชัดเจน ผูวิจัย
ม่ันใจวา เกิดจากปญหาที่ผูเรียนขาดการฝกฝนและขาดทักษะการออกเสียงพยัญชนะควบซึ่ง
เปนเสียงเพดานกลาย(palatalized) หากขณะที่ผูเรียนออกเสียงโดยตําแหนงฐานกรณในชอง
ปากไมถูกตองก็จะทําใหออกเสียงไมถูกตองชัดเจน 
5.3 ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรที่มีตอความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะควบ
ในงานวิจัยนี้ พบวาตัวแปรดาน เพศ อาจารยผูสอนภาษาญี่ปุนใหคนแรก การศึกษาเพิ่มเติม
จากแหลงอ่ืนและการไดรับการสอนวิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุนจากอาจารยในชั้นเรียนกอน
เขามหาวิทยาลัยไมใชตัวแปรสําคัญ แตพบวา ตัวแปรทางประชากรบางประการ ไดแก ระดับ
การศึกษา ภูมิลําเนา ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุน ประสบการณในการใชชีวิตอยูที่ประเทศ
ญี่ปุน สถานที่ที่ศึกษาภาษาญี่ปุนกอนเขามหาวิทยาลัยและการไดรับการสอนวิธีการออกเสียง
ภาษาญี่ปุนจากอาจารยในชั้นเรียน  มีผลตอความแตกตางในการออกเสียงพยัญชนะควบของ
ผูเรียนชาวไทย 
5.4 การวิจัยนีเ้ปนการวิจัยเพื่อสํารวจปญหาและศึกษาลักษณะของปญหาเบื้องตน จึงยังไมได
ทําการวิเคราะหปญหาในเชิงลึกวาตัวแปรทางประชากรใดบางที่มีความสัมพันธกันและสงผล
ตอความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะควบมากนอยเพียงใดและการเก็บขอมูลใน
งานวิจัยนี้ใชเพียงคําศัพทในการทดสอบออกเสียงพยัญชนะควบเทานั้น  จึงควรเพิ่มการ
ทดสอบการอานประโยคสั้นๆ รวมถึงทําการทดสอบความสามารถดานการฟงควบคูไปดวย 
เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางความสามารถดานการฟงและการออกเสียงพยัญชนะ
ควบในการวิจัยครั้งตอไป 

 นอกจากนี้เพื่อศึกษาวาขอผิดพลาดที่พบเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเปนประจํา
(error)หรือเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว(mistake)ในการตรวจสอบประเด็นนี้ในเรื่อง
ของปญหาการออกเสยีงก็นาสนใจทีจ่ะศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อขยายผลตอไป  
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5.5 สรุปทายสุดนี้ งานวิจัยนี้ พบประเด็นที่สําคัญในปญหาการออกเสียงภาษาญี่ปุนของ
ผูเรียน ไมเฉพาะแตประเด็นปญหาการออกเสียงพยัญชนะควบเทานั้น แตยังพบอีกวาผูเรียนมี
ปญหาในการออกเสียงพิเศษในภาษาญี่ปุนดวย(ลักษณะขอผิดพลาดแบบH) นั้นเปนปญหา
ระดับprosody จึงจําเปนตองศึกษาในประเด็นนีต้อไปอยางยิ่ง 
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การกลาวแสดงความเห็นโตแยงในภาษาญ่ีปุนโดยผูเรียนชาวไทย 
Disagreement act in Japanese by Thai-speaking Learners 

ภรณีย พินันโสตติกุล1 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการกลาวแสดงความเห็นโตแยงโดยผูเรียน

ภาษาญี่ปุนชาวไทยในเชิง วัจนปฏิบัติศาสตรภาษาระหวางกลาง ( interlanguage 
pragmatics) โดยมุงดูการแสดงออกทางสามัตถิยะวัจนปฏิบัติศาสตร (pragmatics 
competence) ของผู เรียนซึ่ งอยู ในสภาพแวดลอมการเรียนภาษาญี่ปุนในฐานะเปน
ภาษาตางประเทศ วาเม่ือเปรียบเทียบกับการกลาวของเจาของภาษาแลวมีลักษณะเหมือนหรือ
แตกตางอยางไร 

ขอมูลที่ใชในการนําเสนอไดมาจากการทํา Discourse Completion Test (DCT) ของ
กลุมตัวอยางจํานวน 120 คน ประกอบกับการสัมภาษณรอยละสิบ กลุมตัวอยางแบงเปนผูพูด
ชาวญี่ปุน ผูพูดชาวไทย ผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยในประเทศไทย กลุมละ 40 คน  กรณีผูเรียน
ภาษาญี่ปุนชาวไทยมีการทดสอบระดับความสามารถภาษาญี่ปุน ดวย SPOT test และ 
cloze test เพื่อแสดงใหเห็นวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของสามัตถิยะ
ภาษา (language competence)   ในกลุมผูเรียนดวยกัน  

ผลการวิจัยพบวาเม่ือวิเคราะหการปรากฏของชนิดสูตรสําเร็จเชิงความหมาย 
(semantic formulas) ในผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยในตอนเริ่มและปดการแสดงวัจนกรรมการ
กลาวแสดงความเห็นโตแยง โดยรวม ผู เรียนมีแนวโนมการใชคลายคลึงกับเจาของ
ภาษาเปาหมาย แตในรายละเอียดเชนปจจัยที่สงผลตอการปรากฏของสูตรสําเร็จเชิง
ความหมายนั้น พบวาความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง รวมถึงระดับภาระของการแสดง
ความไมเห็นพอง ยังมีผลตอการใชภาษาของผูพูดชาวญี่ปุนและผูเรียนชาวไทยแตกตางกัน ใน
ผูเรียนมีการถายโอนวัจนปฏิบัติศาสตร(pragmatic transfer) รวมถึงการใชวัจนปฏิบัติ
ผิดพลาด อาทิ การสรุปเกินการ การใชมากเกินไป  

ผลวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็นวาเพื่อการพัฒนาสามัตถิยะวัจนปฏิบัติศาสตร (pragmatic 
competence)ของผูเรียนที่ดี และเพื่อที่จะใหเกิดการผิดพลาดนอยที่สุดในการสื่อสารจริงกับ 

 
1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย คณะภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนาโงยา 
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เจาของภาษา การใหความสําคัญแกเรื่องบริบท สถานการณ ความสัมพันธกับคูสนทนาในการ
เรียนการสอนเปนสิ่งจําเปน  

 
บทนํา 

การกลาวแสดงความเห็นนั้นเกิดขึ้นไดทุกสถานการณในชีวิตประจําวัน แตคงเปนไป
ไดยากที่เราจะเห็นพองตรงกับที่คูสนทนากลาวมาเสมอไป เม่ือเห็นพองเราอาจกลาวได
โดยงายวา “ใช เราก็คิดเชนนั้น”  แตเม่ือเราคิดเห็นไมตรงกับคูสนทนาเม่ือใด การจะกลาว
ออกไปวา “ไม เราไมเห็นดวย” กลับกลาวไดยากลําบากกวา  Brown & Levinson(1987) ไดยก
ใหการแสดงความเห็นโตแยง (the act of disagreement) เปนหนึ่งในการกระทําที่คุกคามหนา
ของคูสนทนาตามทฤษฎีความสุภาพ (theory of Politeness) อันมีปจจัยเรื่องความสัมพันธกับ
คูสนทนา สถานภาพที่มีตอคูสนทนา และระดับภาระงานมาเปนตัวกําหนดวาจะทําใหแสดง
ความสุภาพออกมาอยางไรเม่ือแสดงวจีกรรมนั้นๆ 

การที่จะบอกวาเราไมเห็นดวยกับสิ่งที่คูสนทนากลาวนั้น นอกเหนือจากปจจัยที่กลาว
มาขางตนแลว หากเปนคนละชาติคนละภาษาก็ยิ่งไมแนวาในบริบทหรือสถานการณหนึ่งๆที่
เหมือนกัน จะเลือกแสดงออกมาเหมือนกัน ความแตกตางทางวัฒนธรรมนี้ถือเปนอีกตัวแปร
สําคัญในการสื่อสาร การแสดงออกที่ไมถูกตองอาจทําใหคูสนทนาเขาใจเจตนาของผูพูด
ผิดพลาดได  ดั งที่  Thomas(1983) ไ ดกล าว ไ ว ว า  ความผิดพลาดในเชิ ง ไ วยากรณ 
(grammatical error) อาจเปนตัวเผยวาผูพูดยังมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
นั้นๆไมดีพอ แตความผิดพลาดในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร (pragmatic failure) นําความเสียหาย
ที่ยิ่งใหญกวามาให นั่นคืออาจทําใหผูฟงตีความถึงตัวผูพูดผิด และอาจรวมไปถึงการเขาใจผิด
ไปวาคนชาตินั้นๆ โดยรวมเปนอยางไรในแงลบได ความเขาใจวัจนปฏิบัติศาสตรของ
ภาษาเปาหมาย(target language) สําหรับผูเรียนจึงนับวาเปนเรื่องสําคัญมากทีเดียว 

งานวิจัยชิ้นนี้ ผูเขียนไดมุงศึกษาการแสดงออกทางสามัตถิยะวัจนปฏิบัติศาสตร 
(pragmatic competence) ภาษาระหวางกลาง( interlanguage) ของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาว
ไทย วาในการแสดงความเห็นแยงสิ่งที่คูสนทนากลาวมานั้นมีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกับ
การแสดงออกของเจาของภาษา เปาหมายอันไดแกภาษาญี่ปุนและภาษาแมอันไดแก
ภาษาไทยอยางไร  
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1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
ในบทนี้ ผูเขียนจะขอกลาวถึง นิยามของการกลาวแสดงความเห็นโตแยง งานวิจัยที่

เกี่ยวของกับวัจน-ปฏิบัติศาสตรภาษาระหวางกลางของการแสดงความเห็นโตแยง ตามลําดับ 
 

1.1 การกลาวแสดงความเห็นโตแยง (Disagreement act) 
กรอบนิยามของการกลาวแสดงความเห็นโตแยงนี้ นับวาคอนขางไมชัดเจน เม่ือเทียบ

กับการแสดงออกทางภาษา(language behavior)อ่ืนๆเชน การขอรอง การขอโทษ การชักชวน 
การกลาวชม เปนตน  หากจะกลาววาขึ้นอยูกับตัวผูวิจัยจะเลือกกําหนดก็คงไมผิดนัก ทั้งใน
มุมมองของวัจนปฏิบัติศาสตร (pragmatics) การวิเคราะหบทสนทนา (conversation 
analysis) และ สัมพันธสารวิเคราะห (discourse analysis)  มีงานวิจัยมากมายที่ไมไดระบุ
นิยามไวอยางชัดเจนวามีกรอบในการวิเคราะหอยางไร อะไรบางที่ถือเปนการแสดงความเห็น
โตแยงและอะไรบางที่ไมใช แมเฉพาะในมุมมองของวัจนปฏิบัติศาสตรเม่ือจํากัดกรอบใหการ
วิเคราะหอิงทฤษฎีวัจนกรรม(speech act)แลว การใหนิยามก็ยังมีตางกันไป งานวิจัยที่
กําหนดใหการแสดงความเห็นโตแยงหรือ disagreement act นี้หมายถึงการแสดงความ
คิดเห็นที่ขัดแยงกับความเห็นที่คูสนทนาแสดงมากอนหนา เชน Beebe & Takahashi 
(1989a,1989b) ก็มี และที่หมายรวมถึงการไมเห็นพองกับขอเท็จจริงที่คูสนทนาแสดงมากอน
หนา หรือ ที่ Takahashi & Beebe (1993) ใชคําวา act of correction ก็มีเชนกัน อาทิ Rees-
Miller(2000) ปวีณา(2547) นอกจากนี้ การโตแยงที่หมายความในระดับกวางยิ่งขึ้น โดยรวม
ถึงการปฎิเสธ(refusal) ที่มีตอการชักชวน การขอรอง การกลาวหา ไมไดจํากัดอยูเพียงการ
แสดงความคิดเห็น ก็มีปรากฏเชนกัน เชน วันวิสาข(2549) 2 

 สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ผูเขียนเลือกใชขอบเขตการศึกษาตามกรณีแรก เชนเดียวกับ 
Beebe & Takahashi (1989a, 1989b)  โดยกําหนดนิยามให “การกลาวแสดงความเห็น
โตแยง หมายถึง การแสดงความคิดเห็นตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งขัดแยงกับความ
คิดเห็นที่คูสนทนาแสดงมากอนหนาโดยทางวาจา ไมรวมถึงการปฎิเสธวาคูสนทนากลาวไม
ถูกตองตามความเปนจริง และไมรวมถึงการปฏิเสธการชักชวน การขอรอง การกลาวหา” 

 
 
 

2 วันวิสาข(2549) ใชคําวา การโตแยง ในภาษาไทย และใชคําวา Argument ในภาษาอังกฤษ 
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1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวัจนปฏิบัติศาสตรภาษาระหวางกลางของการแสดง
ความเห็นโตแยง 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกลาวแสดงความเห็นโตแยงนั้นมีมาก ทั้งในภาษาอังกฤษ 
ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย แตงานวิจัยสวนใหญจะเกี่ยวของกับภาษาที่หนึ่ง การเปรียบตางกลวิธีที่
ใชระหวางภาษา 2 ภาษา สวนงานที่เกี่ยวของกับภาษาที่2 หรือ ภาษาระหวางกลางนั้นยังมี
นอย สามารถยกเปนตัวอยางได ไดแก Beebe & Takahashi(1989a, 1989b) และ 服部

(2004) โดยทั้งสองงานนี้ใชกรณีภาษาอังกฤษโดยผูเรียนชาวญี่ปุนเปนกรณีศึกษา  
นอกจากงานวิจัยดังกลาวขางตนแลว ยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ผูเขียนเห็นวาจะ

มองขามไปไมได คือ ルンティーラ(2004) ซึ่งศึกษาเรื่องรูปแบบลําดับการปรากฎของสูตร
สําเร็จเชิงความหมาย (semantic formulas)ในวัจนกรรมการปฏิเสธขอเสนอแนะ(提案に対す

る断り) ของผูเรียนภาษาไทยชาวญี่ปุน และผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย ルンティーラ ใชวิธี
วิเคราะหวัจนกรรมการปฎิเสธตามแบบของ Beebe et al.(1990) โดยที่ Beebe et al.นี้ ศึกษา
เรื่องการปฏิเสธการขอรอง(request) การชักชวน(invitation) การเสนอ(offer)3 การให
ขอเสนอแนะ(suggestion) สวน ルンティーラ เลือกศึกษาเฉพาะการปฏิเสธขอเสนอแนะ
(suggestion)เทานั้น และไดจํากัดใหการใหขอเสนอแนะดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนแกตัว
ผูฟง โดยที่ผูเสนอแนะไมมีสวนไดประโยชนหรือเสียประโยชนใดๆ จากการใหขอเสนอแนะ
ดังกลาว เชนการเสนอแนะใหเพื่อนใหชอดอกไมเปนของขวัญ งานของ ルンティーラ นี้ มุง
ศึกษาอิทธิพลของภาษาแมที่มีตอภาษาระหวางกลาง ความสัมพันธสนิทสนมกับคูสนทนา 
และความตางของสถานภาพที่มีตอคูสนทนา ผลการวิจัยพบวา เม่ือดูจากลําดับการปรากฏ
ของสูตรสําเร็จเชิงความหมายที่มีการเรียงตัวแบบXYZ (X = 付加詞, Y= 言い訳、理由, Z=決

意表明 ) แลว ผูพูดชาวญี่ปุนและผูเรียนภาษาไทยชาวญี่ปุนนิยมพูดดวยโครงสรางแบบ
เดียวกันโดยแบงตามความสัมพันธแบบ ウチ・ソト สวนผูพูดชาวไทยและผูเรียนภาษาญี่ปุน
ชาวไทยนั้นมีการใชโครงสรางคลายคลึงกัน โดยแบงตามความสนิทสนม  

อยางไรก็ตาม แมงานของ ルンティーラ จะแสดงการถายโอนวัจนปฏิบัติศาสตร
ภาษาระหวางกลางของภาษาไทยและภาษาญี่ปุนไดเปนอยางดีผานโครงสรางลําดับสูตร 
3  ในงานของ Beebe et al.(1990) การเสนอ(Offer)ที่กลาวถึงนี ้ไดแก การเสนอเงินชดเชยแจกันที่แตก การเสนอเลื่อน
ตําแหนง การเสนอใหรับประทานเคกอีกช้ิน สวนขอเสนอแนะ(Suggestion) ไดแก การแนะนาํใหจดบนัทึกชวยจํา การ
เสนอแนะใหลองวิธีไดเอทแบบใหม การเสนอใหอาจารยเพ่ิมบทฝกหัดการสนทนาในช่ัวโมงเรียน 
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สําเร็จเชิงความหมายในการปฏิเสธขอเสนอแนะ แตกรณีการแสดงความเห็นโตแยงจะมี
แนวโนมเชนเดียวกันกับการปฏิเสธหรือไมนั้นยังไมแนชัด หากผูพูดกับผูฟงมีการไดประโยชน
เสียประโยชนรวมกันแลว การแยงความคิดของคูสนทนานั้นก็อาจไมไดมีรูปแบบที่ปดทายดวย
การบอกไมเห็นดวยหรือการปฏิเสธเสมอไป  หรือหากผูพูดและผูฟงเพียงแตแสดงความเห็นตอ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยที่เรื่องนั้นไมมีความเกี่ยวของกับบุคคลทั้งสองแตอยางใด เชนการคุยเลน
ในบทสนทนาทั่วไป แนวโนมวิธีการพูดก็อาจตางไปไดอีกเชนกัน  

นอกจากนี้ เม่ือทบทวนบทวรรณกรรมแลว ในงานวิจัยกอนหนามักจะแสดงใหเห็นวา
ผูพูดใชสํานวนหรือถอยคําแบบใด มีวิธีพูดแสดงความเห็นโตแยงในลักษณะใดเกิดขึ้นบาง บาง
งานแสดงใหเห็นดวยวาใชวิธีใดเปนจํานวนรอยละเทาใด อาทิ งานของ Beebe & 
Takahashi(1989a, 1989b) และ ルンティーラ(2004) แตเทาที่ปรากฏยังไมมีงานใด
ตรวจสอบแนวโนมการแสดงออกนั้นในเชิงนัยสําคัญทางสถิติ ผูเขียนจึงหวังที่จะใหงานวิจัย
ครั้งนี้ สามารถตอบโจทยเรื่องความนาเชื่อถือในฐานะงานวิจัยเชิงปริมาณได 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1  การเก็บขอมูล 
2.1.1 การเลือกกลุมตัวอยาง  

 ผูเขียนเลือกศึกษากลุมตัวอยางแบงเปนกลุมผูพูดชาวญี่ปุน ผูพูดชาวไทย ผูเรียน
ภาษาญี่ปุนชาวไทยในประเทศไทย กลุมละ 40 คน ชวงอายุระหวาง 18-26 ป รวมกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหทั้งสิ้นเปนจํานวน 120 คน ผูพูดชาวญี่ปุนนั้นเก็บขอมูลที่เมืองนา
โงยา ประเทศญี่ปุน เปนผูที่ไมมีความรูหรือความเกี่ยวของใดๆกับภาษาไทย สวนผูพูดชาวไทย 
เก็บขอมูลที่กรุงเทพมหานคร เปนผูที่ไมมีความรูภาษาญี่ปุนเชนกัน สวนผูเรียนภาษาญี่ปุนชาว
ไทยนั้น เปนนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุนในสังกัดชั้นปที่ 2 3 และ 4 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนี้ 
ผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยที่นํามาใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้  เปนผูที่ เรียน
ภาษาญี่ปุนที่ไทย และไมเคยมีประสบการณการพํานักอาศัยที่ญี่ปุนมากอน 

  

2.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูเขียนเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่เรียกวา Discourse Completion 

Test (DCT) ดวยเหตุที่ตองการศึกษาผลในเชิงปริมาณและดูปจจัยที่สงผลตอการแสดง
ความเห็นโตแยงอยางมีนัยทางสถิติ ผูเขียนสมมติเหตุการณที่ใกลเคียงกับสถานการณที่
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เกิดขึ้นไดจริง โดยควบคุมปจจัยหลัก 3 ปจจัย ไดแก ความสนิทสนมกับคูสนทนา(สนิท ไม
สนิท) สถานภาพทางสังคม(คูสนทนาสถานภาพสูงกวา หรือเทาเทียมกัน) และระดับภาระ
ความหนักเบาในการโตแยง(หนัก เบา)4 รวมทั้งสิ้นเปน 8 สถานการณ โดยสถานการณทั้งหมด
ผูเขียนเลือกใชสถานการณที่บุคคลสองคนกําลังสนทนาปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
บุคคลทั้งสองมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ โดยคูสนทนาจะแสดง
ความเห็นกอนวาคิดเห็นอยางไร แลวจึงใหกลุมตัวอยางตอบสนองความคิดเห็นนั้นๆ วาถาหาก
รูสึกไมเห็นดวยจะกลาวอยางไร สถานการณทั้ง 8 สามารถสรุปยอเปนตารางไดดังนี ้

 
ตารางที่ 1 โครงสรางสถานการณในแบบสอบถาม DCT 

 

สถานการณ ความสัมพันธ สถานภาพของคู
สนทนา 

ระดับภาระ
การโตแยง 

เนื้อหาของการแสดงความคิดเห็น 

1 สนิท เทากัน เบา คุยกันเรื่องสถานที่ที่จะไปเที่ยว 
2 สนิท เทากัน หนัก คุยกันเรื่องสถานที่ที่จะไปเที่ยว 
3 ไมสนิท เทากัน เบา คุยกันเรื่องอาหารที่จะใชในงาน

เลี้ยงรับคนมาใหม 
4 ไมสนิท เทากัน หนัก คุยกันเรื่องอาหารที่จะใชในงาน

เลี้ยงรับคนมาใหม 
5 สนิท สูงกวา เบา คุยกันเรื่องกิจกรรมแนะนํา

ภาควิชา 
6 สนิท สูงกวา หนัก คุยกันเรื่องกิจกรรมแนะนํา

ภาควิชา 
7 ไมสนิท สูงกวา เบา คุยกันเรื่องสถานที่จัดงานสัมมนา 
8 ไมสนิท สูงกวา หนัก คุยกันเรื่องสถานที่จัดงานสัมมนา 

 
 

4 ระดับภาระหนักเบาในการโตแยงนี้ ผูเขียนกําหนดดวยการแจงในแบบสอบถาม เปนระดับความรูสึกที่ไมคอยเห็น
ดวย และไมเห็นดวยอยางมาก ประกอบกับสาเหตุที่ทําใหรูสึกเชนนั้น 
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กรณีผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย กอนที่จะทําแบบสอบถาม DCTนั้น เพื่อที่จะไมใหเกิด
ความตางระหวางระดับความสามารถทางภาษาในกลุมผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยดวยกัน 
จึงทดสอบระดับความสามารถของผูเรียนดวย SPOT test5 และ Cloze test6 วามี
ความสามารถอยูในระดับเดียวกัน  และหลังการตอบแบบสอบถาม DCT ผูเขียนไดเก็บขอมูล
สัมภาษณ( follow-up interview) ของกลุมตัวอยางนี้รอยละสิบ เพื่อใชวิเคราะหความเขาใจเชิง
วัจนปฏิบัติศาสตรของผูเรียนที่มีตอภาษาญี่ปุนอันเปนภาษาเปาหมายประกอบผลการศึกษา 
 
2.2 การวิเคราะหขอมูล 
2.2.1 การวิเคราะหการปรากฏของสูตรสําเร็จเชิงความหมาย (semantic formulas) 

蒙(2009) วิจัยเรื่องลักษณะพิเศษทางวัจนปฎิบัติศาสตรของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวจีน 
โดย 蒙 ไดระบุวาตําแหนงตน(initiation) และตําแหนงทาย(finishing) ของขอความในการ
แสดงวัจนกรรมการปฏิเสธที่สูตรสําเร็จเชิงความหมายปรากฏนั้น ถือวาเปนตําแหนงที่มี
ความสําคัญ เนื่องจากเปนตัวตัดสินความสัมพันธระหวางบุคคลหลังจากการแสดงวัจนกรรม
นั้นได ผูเขียนจึงเห็นวาเปนตําแหนงที่นาสนใจศึกษา จึงยก semantic formulas ของสอง
ตําแหนงนี้มาเปนเปาหมายในการวิเคราะหครั้งนี ้ 

ตัวอยางเปาหมายในการวิเคราะห 
(1)  หนูคิดวา หอง201 สําหรับคนภายนอกแลว  

          นาจะหายากนะคะ                   ถาเปนหองอ่ืนนาจะดีกวานะคะอาจารย 
  Initiation of disagreement act            finishing of disagreement act 
                       การใหเหตุผลแยง                                        การเสนอทางเลือก 
(2)  201 は見つけにくいので他の部屋にした方がよいのではないでしょうか。 

Initiation of disagreement act    finishing of disagreement act 
             การใหเหตุผลแยง                                       การเสนอทางเลือก 
 

5   SPOT test (日本語能力簡易テスト)พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยทสคึุบะ เปนวิธีที่ใชแบงระดับความสามารถของ
ผูเรียน ใชเวลาทดสอบเพียงไมนาน โดยใหฟงเทปและเติมตัวอักษรฮิรางานะที่หายไปหนึ่งตัวในแตละประโยค 

6   Cloze Test ของ 小川（1993） มีลักษณะเปน placement test ใชแบงระดับความสามารถของผูเรียน โดยมี 
เนื้อเรื่องมาใหอาน 2 บท และใหผูเรียนเติมตัวอักษรที่หายไปในแตละชวงของเนื้อความ 
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(3) เปลี่ยนสถานที่ดีไหมคะ      หอง201 แคบและมืด          หนูวาไมเหมาะกับการสัมมนา 
Initiation of disagreement act               finishing of disagreement act 

                     การเสนอทางเลือก                                      การบอกไมเห็นดวย                                                       
 
2.2.2 การวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยตางๆ 

ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจะตรวจสอบสูตรสําเร็จเชิงความหมายที่ปรากฏในตําแหนงตนและ
ทายของ วัจนกรรมการแสดงความเห็นโตแยงของกลุมตัวอยางทั้งสามกลุม อันไดแก ผูพูดชาว
ญี่ปุน ผูพูดชาวไทย และผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย วามีจํานวนการปรากฏเทาใด และคิด
ความถี่เปนอัตราสวนรอยละ หลังจากนั้นจะวิเคราะหวา สูตรสําเร็จเชิงความหมายที่ปรากฏนั้น 
มีความเหมือนและความตางระหวางกลุมตัวอยางอยางไร อีกทั้ง สูตรสําเร็จเชิงความหมายที่มี
ความถี่ในการปรากฏสูงมีปจจัยใดสัมพันธกับการปรากฏนั้นบาง ดวยวิธีทางสถิติอันไดแก 
Decision Tree Analysis ซึ่งจะแสดงความสัมพันธระหวางเงื่อนไขการปรากฏกับปจจัยตางๆ 
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรดวยคา Chi-square 

 
3. ผลการวิเคราะห 
3.1 สูตรสําเร็จเชิงความหมายในตําแหนงตนวัจนกรรม 

จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามDCT ของผูพูดชาวญี่ปุน ผูพูดชาวไทย 
และผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย พบสูตรสําเร็จเชิงความหมายในตําแหนงตนวัจนกรรม เปน
จํานวนทั้งสิ้น 12 ชนิด ไดแก (1)การตอบสนองความคิดเห็นของคูสนทนาเชิงบวก (2)การให
เหตุผลแยง (3)การบอกไมเห็นดวย (4)การเสนอความคิดทางเลือก (5)การถามขอมูลเพิ่มเติม 
(6)การถามกลับหรือพูดซ้ํา (7)การขอโทษ (8)การบอกความรูสึกความตั้งใจ (9)การยืดเวลา
เตรียมคําพูด (10)การเรียกขาน (11)การแสดงอารมณดวยคําอุทาน (12)การเสนอขอมูล
เพิ่มเติม 

โดยรวม ปรากฏสูตรสําเร็จเชิงความหมายชนิดการใหเหตุผลแยง(51.25%) มากเปน
อันดับหนึ่ง การตอบสนองความคิดเห็นของคูสนทนาเชิงบวก(20.93.%) การเสนอความคิด
ทางเลือก(7.50%) มากรองลงมาเปนลําดับในผูพูดชาวญี่ปุน สวนผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย 
สูตรสําเร็จ เชิ งความหมายชนิดการตอบสนองความคิดเห็นของคูสนทนาเชิงบวก
(45.31%)ปรากฏมากเปนอันดับหนึ่ง และ การใหเหตุผลแยง(23.75%) การยืดเวลาเตรียม
คําพูด(8.43%)รองลงมาตามลําดับ สําหรับผูพูดชาวไทย สูตรสําเร็จเชิงความหมายที่ปรากฏ
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มากไดแก การใหเหตุผลแยง(40.31%) การเสนอความคิดทางเลือก(20.62%)  การตอบสนอง
ความคิดเห็นของคูสนทนาเชิงบวก(13.12%)ตามลําดับ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงความถี่ของสูตรสําเร็จเชิงความหมายที่ปรากฏในตําแหนงตนวัจนกรรม 
 

จากแผนภูมิจะเห็นวาในตําแหนงตนของวัจนกรรมจะปรากฏสูตรสําเร็จเชิง
ความหมายชนิดการใหเหตุผลแยงมากที่สุดใน ทั้งในผูพูดชาวญี่ปุน และผูพูดชาวไทย แตใน
ผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยกลับปรากฏการตอบสนองความคิดเห็นของคูสนทนาเชิงบวกมาก
ที่สุด ตัวอยางคําตอบของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย เชน ในสถานการณที่ 5 เม่ืออาจารยใน
ภาคที่ทานสนิทเสนอใหจัดการแสดงสาธิตและทําแผนพับเปนกิจกรรมแนะนําภาควิชา ผูเรียน
ภาษาญี่ปุนชาวไทยมีการตอบกลับวัจนกรรมดังนี ้
(4) それはいいかもしれませんが、他の専攻の例も行ってあまり効果が期待できない  

ので、あたらしい方法しませんか。 
 

(5) それはいいですが、デモンストレーションが他の学生にやくにたつと思いません。 

 
(6) そんなことをしたらすばらしいでしょうね。でも他のせんこうの例を見るとデモンスト

レーションをしてもあまり効果がきたいできませんが。。。 

 
ลักษณะขางตนชี้ใหเห็นวาผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยอาจตีความลักษณะการพูดของ

ชาวญี่ปุนผิดไป กลาวคือ เชื่อวาวิธีการแสดงความเห็นตามแบบชาวญี่ปุนที่ดีหรือเหมาะสม คือ 
เม่ือจะแสดงความเห็นแยงใดๆควรตองมีการกลาวตอบสนองความคิดของคูสนทนาเชิงบวก
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กอนโดยอาจจะเปนการชม กอนที่จะแสดงความคิดเห็นขัดแยงที่ตองการแสดงออกมาภายหลัง 
อยางไรก็ตาม จากผลวิจัยทําใหทราบวาแนวโนมลักษณะการแสดงออกทางวัจนกรรมของผูพูด
ชาวญี่ปุนที่จริงนั้นมิไดเปนเชนนั้นเสมอไปในทุกสถานการณ 
 

3.1.1 ความเหมือนและความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 
เม่ือวิเคราะหผลเชิงสถิติในภาพรวมเพื่อดูอิทธิพลของปจจัยชนิดของสูตรสําเร็จเชิง

ความหมาย 12 ชนิด ความแตกตางของกลุมตัวอยาง (ผูพูดชาวญี่ปุน ผูพูดชาวไทย ผูเรียน
ภาษาญี่ปุนชาวไทย) ความสนิทสนมกับคูสนทนา(สนิท ไมสนิท) สถานภาพทางสังคม(คู
สนทนาสถานภาพสูงกวา หรือเทาเทียมกัน) และระดับภาระความหนักเบาในการโตแยง(หนัก 
เบา) พบวาความแตกตางของกลุมตัวอยางมีอิทธิพลตอการปรากฏของชนิดของสูตรสําเร็จเชิง
ความหมายอยางมีนัยสําคัญ โดยความแตกตางดังกลาว สามารถแสดงผลไดดังนี้  
1) การตอบสนองความคิดเห็นของคูสนทนาเชิงบวก พบความแตกตางในแนวโนมการเลือกใช
ระหวางทั้งสามกลุม ที่คา X2  (2) = 92.711, p <.001  
2) การใหเหตุผลแยง พบความแตกตางในแนวโนมการเลือกใชระหวางทั้งสามกลุม ที่คา X2  
(2) = 51.848, p <.001 
3) การเสนอความคิดทางเลือก พบความแตกตางในแนวโนมการเลือกใชระหวางทั้งสามกลุม 
ที่คา X2  (2) = 59.993, p <.001  
4) การถามกลับหรือพูดซ้ํา และการเรียกขาน พบวาผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยและผูพูดชาว
ไทยมีแนวโนมการใชเหมือนกัน แตตางกับผูพูดชาวญี่ปุน   ที่คา X2  (1) =5.910, p <.05  
5)   การขอโทษ และการบอกความรูสึกความตั้งใจ พบวาผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยมีแนวโนม
ที่เหมือนกันกับผูพูดชาวญี่ปุน แตตางกับผูพูดชาวไทย ที่คา X2  (1) =7.979, p <.05 

โดยภาพรวมของคาทางสถิติที่ปรากฏขางตนพบวา แนวโนมการใชสูตรสําเร็จเชิง
ความหมายของผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยมีทั้งที่เหมือนกับผูพูดชาวญี่ปุน เหมือนกับผูพูดชาว
ไทย และกรณีที่แตกตางกับทั้งสองกลุมดังกลาว ในจุดนี้ ทําใหเราเห็นไดวาความรูความเขาใจ
ทางวัจนปฏิบัติศาสตรของผูเรียนอยูในระหวางชวงการพัฒนาและปรับเปลี่ยน  
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3.1.2 ปจจัยในการปรากฏของสูตรสําเร็จเชิงความหมาย 
เม่ือวิเคราะหผลเชิงสถิติของสูตรสําเร็จเชิงความหมายแตละชนิด โดยยกสูตรสําเร็จ

เชิงความหมายที่มีการปรากฏมาก ไดแก การตอบสนองความคิดเห็นของคูสนทนาเชิงบวก 
การใหเหตุผลแยง การเสนอความคิดทางเลือก มาวิเคราะหความสัมพันธในการเลือกใชและไม
ใช พบผลที่นาสนใจ ดังนี้  

ผูพูดชาวญี่ปุนจะเลือกใช การตอบสนองความคิดเห็นของคูสนทนาเชิงบวก ดวย
ปจจัยระดับภาระโตแยงเปนสําคัญโดยมีคาอยูที่ X2  (1) = 38.228, p <.001  เม่ือระดับภาระ
การโตแยงเบา ผูพูดชาวญี่ปุนจะเลือกใช 35% แตเม่ือระดับภาระการโตแยงหนัก สูตรสําเร็จ
เชิงความหมายนี้ปรากฏเพียง 6.9% เทานั้น โดยมีสูตรสําเร็จเชิงความหมายชนิดอ่ืนปรากฏ
แทน สําหรับผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย และผูพูดชาวไทย ไมพบวาปจจัยดังกลาวสงอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญ 

ในตําแหนงตนของวัจนกรรมนี้ สูตรสําเร็จเชิงความหมายชนิดการใหเหตุผลแยงนั้น
ปรากฏมากที่สุด ทั้งในผูพูดชาวญี่ปุน และผูพูดชาวไทย แตจากผลการวิเคราะหพบวา ผูพูด
ชาวญี่ปุนนั้น เลือกใชการใหเหตุผลนี้ ตามปจจัยระดับภาระโตแยง X2  (1) = 4.394, p <.05 
โดยเม่ือระดับภาระเบา ผูพูดชาวญี่ปุนจะเลือกใชการใหเหตุผลแยงนี้ 43.8% แลวเม่ือภาระ
หนัก จะใชที่ 55.3% ในผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย แมวาความถี่ในการปรากฏโดยรวมจะนอย
กวา แตก็พบวา ผูเรียนชาวไทยมีแนวโนมการเลือกใชการใหเหตุผลแยงนี้ดวยปจจัยระดับภาระ
ในการแยงเชนเดียวกันการผูพูดชาวญี่ปุน โดยมีคาอยูที่ X2  (1) = 15.531, p <.001 ผูเรียนจะ
เลือกใชการใหเหตุผลแยงนี้ เม่ือระดับภาระเบาที่ 14.4% และเม่ือระดับภาระหนักที่ 33.1% 
สวนในผูพูดชาวไทยไมพบแนวโนมดังกลาว อีกทั้งปจจัยอ่ืนๆ ก็ไมแสดงผลอยางมีนัยยะวามี
อิทธิพลตอการเลือกใชสูตรสําเร็จเชิงความหมายชนิดนี้ปรากฏ อาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาผูพูด
ชาวไทยเลือกใชการใหเหตุผลแยงนี้ในตอนตนของวัจนกรรมมาก โดยไมมีความสัมพันธกับ
ปจจัยใดๆ 

สูตรสําเร็จเชิงความหมายที่ปรากฏมากในตําแหนงตนของวัจนกรรมนี้อีกชนิดไดแก 
การเสนอความคิดทางเลือก โดยผูพูดชาวญี่ปุนจะเลือกใชตามสถานภาพที่มีตอคูสนทนา คา
ทางสถิติคือ X2  (1) = 4.505, p <.05 โดยเม่ือสถานภาพเทาเทียมกันกับคูสนทนาผูพูดจะใช 
4.4% และเม่ือคูสนทนามีสถานภาพสูงกวาจะใช 10.6% สวนในผูพูดชาวไทย และผูเรียน
ภาษาญี่ปุนชาวไทยไมพบแนวโนมดังกลาวรวมถึงอิทธพลของปจจัยอ่ืน 
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ในภาพรวมสามารถแสดงปจจยัที่มีผลตอการปรากฏของสูตรสําเร็จเชิงความหมายทั้ง
สามชนิดขางตนไดดังนี ้

ตารางที่ 2 แสดงปจจัยที่มีผลตอการปรากฏของสูตรสําเร็จเชิงความหมายในตําแหนง
ตนวัจนกรรม 

 การตอบสนองความคิดเหน็
ของคูสนทนาเชิงบวก 

การใหเหตุผลแยง การเสนอความคิด
ทางเลือก 

      ผูพูดชาวญี่ปุน ระดับภาระการโตแยง ระดับภาระการ
โตแยง 

       สถานภาพ 

      ผูเรียนชาวไทย - ระดับภาระการ
โตแยง 

- 

ผูพูดชาวไทย - - - 
 
3.2 สูตรสําเร็จเชิงความหมายในตําแหนงทายวัจนกรรม  

พบสูตรสําเร็จเชิงความหมายทั้งหมดในตําแหนงทายวัจนกรรมการแสดงความเห็นโตแยง 
เปนจํานวน10 ชนิด ไดแก (1)การเสนอความคิดทางเลือก (2)การใหเหตุผลแยง (3)การบอกไม
เห็นดวย (4)การบอกความรูสึกความตั้งใจ (5)การถามขอมูลเพิ่มเติม (6)การขอโทษ (7)การ
ตอรองรอมชอม (8)การถามความเห็นคูสนทนา (9)การใหเหตุผลสนับสนุนขอเสนอ (10)การ
ลังเล  

โดยรวม ในผูพูดชาวญี่ปุน ปรากฏสูตรสําเร็จเชิงความหมายชนิดการเสนอความคิด
ทางเลือก สูงเปนอันดับหนึ่ง(58.75%) รองลงมาไดแก การใหเหตุผลแยง(17.18%)และการ
บอกไมเห็นดวย(7.5%) ตามลําดับ สวนผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย ลําดับความถี่ของการ
ปรากฏคลายคลึงกับผูพูดชาวญี่ปุนในลําดับที่หนึ่งและสอง คือการเสนอความคิดทางเลือก
(46.25%) และ การใหเหตุผลแยง(40.93%) และการใหเหตุผลสนับสนุนขอเสนอของตน
(2.81%) เปนลําดับถัดมา ในผูพูดชาวไทยนั้น สูตรสําเร็จเชิงความหมายที่ปรากฏมากที่สุด 
ไดแก การใหเหตุผลแยง(46.25%) การเสนอความคิดทางเลือก(34.06%) การใหเหตุผล
สนับสนุนขอเสนอของตน(10.31%) ตามลําดับ 
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เม่ือแสดงดวยแผนภูมิ จะเปนดังนี ้
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงความถี่ของสูตรสําเร็จเชิงความหมายที่ปรากฏในตําแหนงทายวัจนกรรม 
 

ทั้งนี้ การเสนอความคิดทางเลือก และการใหเหตุผลแยง สามารถเห็นตัวอยางไดจาก
การวิเคราะหสูตรสําเร็จเชิงความหมายในบทที่ 2 ตรงนี้จะขอยกตัวอยาง การบอกไมเห็นดวย 
การตอรองรอมชอม7 และการใหเหตุผลสนับสนุนขอเสนอของตน ดวยตัวอยางคําตอบที่ 7 8 
และ 9 ของผูพูดชาวญี่ปุน ตามลําดับ  

 
(7) 手巻き寿司って生魚が入ってますよね。あれはたぶん外国人の口には合いませんよ。

やめた方がいいです。 

 

(8) 201 号室は見つけにくい場所にあるから外部の参加者が困るかもしれないし、もし他

の部屋が確保できるならそっちにしたらどうでしょうか。 
 
(9)  203 号室はどうですか。みんな分かりやすくていいと思いますけど。 

 
3.2.1 ความเหมือนและความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 

จากผลเชิงสถิติ ในตําแหนงทายวัจนกรรมนี้พบวากลุมตัวอยางอันไดแก  ผูพูดชาว
ญี่ปุน ผูพูดชาวไทย ผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย แสดงผลที่แตกตางในการเลือกปรากฏของสูตร 

 
7
 การตอรองรอมชอม จะคลายคลึงกับการเสนอความคิดทางเลือก เพราะเปนการเสนอแนะเชนกัน 

แตมีจุดตางตรงท่ีจะเปนการเสนอแนะแบบประนีประนอม คือมีเงื่อนไข หรือการผัดผอนรวมอยู 
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สําเร็จเชิงความหมายแตละชนิด โดยสามารถแสดงผลไดดังนี ้
1) การเสนอความคิดทางเลือก พบวามีความแตกตางในแนวโนมการเลือกใชระหวางทั้งสาม

กลุม มีคาเปนX2  (2) = 39.217, p <.001  
2) การใหเหตุผลแยง พบความแตกตางในแนวโนมการเลือกใชระหวางกลุมผูพูดชาวญี่ปุน และ

กลุมผูพูดชาวไทยกับผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย ที่คา X2  (1) = 65.568, p <.001 
3)  การบอกไมเห็นดวย และการตอรองรอมชอม พบวากลุมของผูพูดชาวไทยและผูเรียน

ภาษาญี่ปุนชาวไทยมีแนวโนมเหมือนกัน และตางกับผูพูดชาวญี่ปุน ที่คา X2  (1) =10.705, 
p <.01  

4) การบอกความรูสึกความตั้งใจ การขอขอมูลเพิ่มเติม การถามความเห็นคูสนทนา พบวา
ผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยมีแนวโนมการปรากฏของสูตรสําเร็จเชิงความหมายเหมือนกัน
กับผูพูดชาวไทย แตตางกับผูพูดชาวญี่ปุน   ดวยคา X2  (1) =14.990, p <.001  

5)   การใหเหตุผลสนับสนุนขอเสนอ พบวาผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยมีแนวโนมที่เหมือนกัน
กับผูพูดชาวญี่ปุน และตางกับผูพูดชาวไทย ดวยคา X2  (1) =22.457, p <.001 

 

โดยภาพรวมของคาทางสถิติขางตนจะเห็นวามีทั้งกรณีที่แนวโนมการเลือกปรากฏ
ของสูตรสําเร็จ เชิ งความหมายของผู เ รียนภาษาญี่ปุนชาวไทยตางกับของผูพูดทั้ ง
ภาษาเปาหมายและภาษาแม และกรณีที่ผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยใชเหมือนกันกับภาษาใด
ภาษาหนึ่ง   
 

3.2.2 ปจจัยในการปรากฏของสูตรสําเร็จเชิงความหมาย 
ในตําแหนงทายวัจนกรรมนี้ เม่ือวิเคราะหสูตรสําเร็จเชิงความหมายที่มีการปรากฏ

มากในทุกกลุมเปาหมาย ไดแก การเสนอความคิดทางเลือก การใหเหตุผลแยง โดยดูปจจัยที่
สัมพันธกับการปรากฏไดผลดังนี ้

  การเสนอความคิดทางเลือกนั้น ในผูพูดชาวญี่ปุนปจจัยเรือ่งความสนิทสนมถือเปนตัว
แปรสําคัญ โดยมีคาสถิติอยูที่ X2  (1) = 18.620, p <.001 เม่ือเปนคูสนทนาที่สนิท จะปรากฏ
สูตรสําเร็จเชิงความหมายชนิดนี้ 46.9% ในตําแหนงทายวัจนกรรม และเม่ือเปนคูสนทนาที่ไม
สนิท จะปรากฏ 70.6%  สําหรับคูสนทนาที่สนิทนั้น ระดับภาระของการโตแยงถือเปนปจจัย
สําคัญถัดมาที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชสูตรสําเร็จเชิงความหมาย ที่คา X2  (1) = 4.242, p 
<.05 โดยถาภาระการโตแยงเบาจะมีการปรากฏ 38.8% และหากภาระหนัก การปรากฏเปน 
55.0% สวนความสัมพันธกับคูสนทนาแบบไมสนิทนั้น สถานภาพเปนตัวแปรสําคัญ โดยคาอยู
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ที่ X2  (1) = 5.091, p <.05 เม่ือสถานภาพเทาเทียมกับคูสนทนา การปรากฏจะอยูที่ 78.8% 
และเม่ือคูสนทนาสูงกวา การปรากฏมีคาเทากับ 62.5% 

สําหรับผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยนั้นมีแนวโนมที่เหมือนกับผูพูดชาวญี่ปุน กลาวคือ  
ตัวแปรสําคัญที่สุดของการใชการเสนอความคิดทางเลือก ไดแก ความสนิทสนม X2  (1) 
=61.596, p <.001 เม่ือเปนคูสนทนาที่สนิท จะปรากฏที่ 24.4% และเปน 68.1% เม่ือเปนคู
สนทนาที่ความสัมพันธไมสนิท และในความสัมพันธแบบไมสนิทนี้ สถานภาพที่เทาเทียมกันกับ
คูสนทนา หรือแตกตางกัน ก็เปนปจจัยสําคัญถัดมาเชนกันโดยคาอยูที่ X2  (1) =12.693, p 
<.001 

ผูพูดชาวไทยพบแนวโนมเชนเดียวกัน คือ จะปรากฏการเสนอความคิดทางเลือกใน
ตําแหนงทายวัจนกรรมนี้หรือไม ตัวแปรสําคัญที่สุด ไดแก ความสนิทสนม X2  (1) = 10.143, p 
<.01 เม่ือเปนคูสนทนาที่สนิท จะปรากฏที่ 25.6% และเปน 42.5% เม่ือเปนคูสนทนาที่
ความสัมพันธเปนแบบไมสนิท โดยในความสัมพันธแบบไมสนิทนี้ สถานภาพก็เปนปจจัย
สําคัญถัดมาเชนกัน มีคาอยูที ่X2  (1) =8.286, p <.01 

สูตรสําเร็จเชิงความหมายอีกชนิดที่จะยกในที่นี้ ไดแก การใหเหตุผลแยง สําหรับผูพูด
ชาวญี่ปุนนั้น ความสนิทสนม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด โดยปรากฏคาทางสถิติที่ X2  (1) 
=16.005, p <.001 เม่ือเปนคูสนทนาที่สนิท จะมีการปรากฏ 25.5% และเม่ือเปนคูสนทนาที่
ไมสนิท จะมีการใชปรากฏเพียง 8.8% ทั้งนี้ในความสัมพันธแบบสนิทสนมนั้น ตัวแปรที่เปน
ปจจัยสําคัญถัดมาไดแก ระดับภาระการโตแยง โดยเม่ือระดับภาระเบา จะปรากฏที่ 37.5% 
และเม่ือภาระหนัก จะปรากฏเพียง 13.8% ซึ่งหมายถึงมีการเลือกใชสูตรสําเร็จเชิงความหมาย
ชนิดอ่ืนแทนในการจบวัจนกรรม 

ในผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทย พบแนวโนมการปรากฏการใหเหตุผลแยงนี้เชนเดียวกับ
ผูพูดชาวญี่ปุน กลาวคือ ความสัมพันธสนิทสนม เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการปรากฏ โดยมี
คาที่ X2  (1) =39.097, p <.001 เม่ือเปนคูสนทนาที่สนิท จะมีความถี่การปรากฏที่ 58.1% และ
เพียง 23.8% เม่ือเปนคูสนทนาที่ไมสนิท อยางไรก็ตาม ความสัมพันธแบบสนิทสนมไมพบตัว
แปรที่มีนัยคัญลําดับถัดมา แตแบบไมสนิทนั้นพบวา สถานภาพ มีความสําคัญ โดยคาทาง
สถิติอยูที่ X2  (1) =23.330, p <.001 เม่ือระดับสถานภาพเทาเทียมกัน การจบทายวัจนกรรม
ดวยการใหเหตุผลแยงพบเพียง 7.5% เม่ือคูสนทนาสถานภาพสูงกวาพบ การปรากฏ 40% 

สวนผูพูดชาวไทย ปจจัยที่สงผลตอการปรากฏการใหเหตุผลแยงตรงทายวัจนกรรมนี้ 
พบแนวโนมที่ตางไป โดยปจจัยที่สําคัญที่สุด ไดแก สถานภาพ X2  (1) =14.532, p <.001 เม่ือ
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เปนคูสนทนาที่เทาเทียมกัน ปดทายดวยสูตรสําเร็จเชิงความหมายชนิดนี้ 35.6% และเม่ือคู
สนทนาสถานภาพสูงกวา ที ่56.9% .กรณีสถานภาพเทาเทียมกับคูสนทนา ตัวแปรที่จะเปนตัว
กําหนดการปรากฏการใหเหตุผลแยงถัดมา คือ ความสนิทสนม คาที่ไดคือX2  (1) =12.018, p 
<.01  โดยหากเปนผูที่สนิท จะใชสูตรสําเร็จเชิงความหมายนี้ 48.8% และไมสนิทพบ 22.5% 

ในตําแหนงทายของวัจนกรรมนี้ หากกลาวถึงปจจัยหลักที่มีผลตอการปรากฏของสูตร
สําเร็จเชิงความหมาย สามารถสรุปได ดังที่แสดงในตารางตอไปนี ้

 
ตารางที่ 3 แสดงปจจัยที่มีผลตอการปรากฏของสูตรสําเร็จเชิงความหมาย 
                ในตําแหนงทายวัจนกรรม 

 การเสนอความคิดทางเลือก การใหเหตุผลแยง 
ผูพูดชาวญี่ปุน ความสนิทสนม ความสนิทสนม 
ผูเรียนชาวไทย ความสนิทสนม ความสนิทสนม 
ผูพูดชาวไทย ความสนิทสนม สถานภาพ 

 
4. บทสรุป 

จากการวิเคราะหสูตรสําเร็จเชงิความหมายในตําแหนงตนและตําแหนงทายของวัจ
นกรรมการแสดงความเห็นโตแยง สามารถสรุปผลไดดังนี้  

ในตําแหนงตนวัจนกรรม ทั้งในภาษาญี่ปุนและภาษาไทย โดยภาพรวมมีแนวโนมการ
แสดงเหตุผลโตแยงทันทีเม่ือเห็นตางกับความคิดเห็นของคูสนทนา หากแตวาในภาษาญี่ปุนนั้น
การแสดงเหตุผลโตแยงจะกระทําทันทีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยระดับภาระในการโตแยงเปน
สําคัญ กลาวคือ เม่ือมีความคิดวาไมเห็นดวยแตอยูในระดับไมมากหรือระดับภาระโตแยงเบา
นั้น ผูพูดชาวญี่ปุนจะเลือกแสดงออกในลักษณะประนีประนอมโดยการกลาวเชิงบวกใหกับ
ความคิดของคูสนทนาในการกลาวเปดวัจนกรรม และเลือกใชการใหเหตุผลแยงทันที เม่ือระดับ
ภาระโตแยงหนัก ผลดังกลาวนี้มีนัยสําคัญทางสถิติ แตสําหรับภาษาไทยนั้น พบวาการให
เหตุผลแยงปรากฏมากที่สุด แตไมพบวาอิทธิพลของปจจัยใดๆจะเปนตัวแปรสําคัญในการ
เริ่มวัจนกรรมเฉกเชนในภาษาญี่ปุน กลาวคือ ไมวากรณีใดๆ ก็กลาวแสดงเหตุผลแยงออกไป
กอน สวนในผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยนั้น พบวาการใหเหตุผลแยงมีแนวโนมอิทธิพลปจจัย
การใชที่คลายคลึงกับผูพูดภาษาญี่ปุนอันเปนภาษาเปาหมาย คือเลือกใชโดยมีปจจัยระดับ
ภาระโตแยงเปนสําคัญ แตเม่ือดูจากปจจัยในการปรากฏของการตอบสนองความคิดเห็นของคู
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สนทนาเชิงบวกนั้น พบการถายโอนวัจนปฏิบัติศาสตรจากภาษาแม  ไมพบวามีตัวแปรใดสง
อิทธิพลอยางมีนัยยะ และพบวามีการสรุปเกินการ (overgeneralization) หรือใชมากเกินไปใน
ทุกบริบทสถานการณ  อันเปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของการถายโอนวัจนปฏิบัติศาสตรที่
พบบอย 

ในตําแหนงทายวัจนกรรม พบวาในภาษาญี่ปุนมีการจบดวยการเสนอความคิด
ทางเลือกมากที่สุด คือกลาวปดทายดวยการเสนอความคิดของตนอันเปนทางเลือกในการหา
ขอสรุปปญหา แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับปจจัยความสนิทสนมกับคูสนทนาเปนสําคัญ ผูเรียนชาวไทย 
แมวาความถี่ในการปรากฏของสูตรสําเร็จเชิงความหมายจะไมเทากับผูพูดชาวญี่ปุน แตเม่ือ
เปรียบเทียบกับผูพูดชาวไทยแลวนับวาอยูระหวางกลางและใกลเคียงผูพูดชาวญี่ปุนมากกวาผู
พูดชาวไทย ปจจัยในการเลือกใชสูตรสําเร็จเชิงความหมายปดทายวัจนกรรมก็เหมือนกับผูพูด
ชาวญี่ปุน คือ ปจจัยความสนิทสนมเปนปจจัยสําคัญที่สุด   

ในภาพรวม ผลวิจัยชี้ใหเห็นวาภาษาญี่ปุนคอนขางจะมีแบบแผนในการแสดงวัจนกร
รมการโตแยงชัดเจน หากมองในมุมมองของปจจัยที่สัมพันธกับการปรากฏของสูตรสําเร็จเชิง
ความหมายแลว พบวาระดับภาระการโตแยงมีความสัมพันธอยางมากกับการเริ่มตนวัจนกรรม 
มิใชวาผูพูดชาวญี่ปุนจะเริ่มตนการแสดงความไมเห็นดวยดวยการกลาวเชิงบวกใหแกความคิด
เห็นของคูสนทนาที่แสดงมากอนหนาโดยอาจเพื่อจะใหไมดูแข็งกระดางหรือตรงเกินไปเสมอไป 
และความสัมพันธกับคูสนทนาก็เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการปดทายวัจนกรรม ในจุดนี้ เพื่อที่
ผูเรียนจะเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารจริงกับเจาของภาษานอยที่สุด การใหความสําคัญ
แกเรื่องบริบท สถานการณ ความสัมพันธกับคูสนทนาในการเรียนการสอนถือเปนสิ่งสําคัญ  
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การศึกษาภาพไทยในวรรณกรรมเร่ือง "โอโกะกุเฮะโนะมิชิ-ยะมะดะ นะงะมะซะ"  
A study of Thailand’s representation in   

“Ookokuhenomichi - Yamada Nagamasa” 
ทนพร  ตรีรัตนสกุลชัย1 

 
1. บทคัดยอ 

ตํานานยะมะดะ นะงะมะซะถูกเลาสืบตอกันมาตั้งแตสมัยเอะโดะ  และถูกผลิตซ้ํา
อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  งานเขียนจํานวนมากเกี่ยวกับยะมะดะ นะงะมะซะถูกนํามา
ดัดแปลง  เพิ่มเติม  หรือถูกตัดทอนเนื้อเรื่องไปตามสถานการณทางสังคมและการเมืองของแต
ละยุคสมัย เชน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตํานานนะงะมะซะไดถูกนํากลับมาเลาใหมโดย
แฝงวาทกรรมอางความชอบธรรมของญี่ปุนที่จะปลดปลอยชาติในเอเชียใหหลุดพนจากลัทธิ
จักรวรรดินิยม ประเทศไทยซึ่งเปนฉากของตํานานนี้ ไดมีสวนชวยเสริมสรางตํานานวีรบุรุษของ
นะงะมะซะใหสมบูรณ ในทางกลับกัน ตํานานของนะงะมะซะก็ไดสรางภาพตัวแทนของ
ประเทศไทยแกคนญี่ปุนมาอยางยาวนานเชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้ การที่จะศึกษาภาพตัวแทน
ของประเทศไทยผานวรรณกรรมญี่ปุนนั้น จึงเปนไปไมไดเลยที่จะมองขามงานเขียนเกี่ยวกับยะ
มะดะ นะงะมะซะ 

ในป ค.ศ. 1981 เอ็นโด ฌูซะกุไดเขียนเรื่อง “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ - ยะมะดะ นะงะมะ
ซะ” ขึ้น โดยเอ็นโดไดคนควาเอกสารทางประวัติศาสตรตางๆ รวมทั้งไดเดินทางมาเก็บขอมูล
เกี่ยวกับนะงะมะซะและหมูบานญี่ปุนถึงเมืองไทย อยางไรก็ตามจุดเดนของนิยายเรื่องนี้กลับ
ไมไดอยูที่รายละเอียดและความสมจริงทางประวัติศาสตร ทวาอยูที่การตีความและการ
นําเสนอภาพของยะมะดะ นะงะมะซะ และทหารอาสาชาวญี่ปุนในฐานะของคนญี่ปุนพลัดถิ่น 
เพื่อสะทอนถึงความออนแอของคนญี่ปุนเหลานี้ และตอบแนวคิดที่วา “คนญี่ปุนคืออะไร” ซึ่ง
เปนแนวคิดหลักในงานเขียนของเอ็นโดเกือบทุกชิ้น 

หากภาพความออนแอของคนญี่ปุนในเรื่องถูกใหความหมายจาก “สิ่งที่ไมใชญี่ปุน” (=
ไทย) แลว   “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ - ยะมะดะ นะงะมะซะ” ถือวาเปนวรรณกรรมชิ้นหนึ่งที่ควร
นํามาศึกษาภาพตัวแทนประเทศไทยจากสายตาของคนญี่ปุน งานวิจัยนี้จึงมุงวิเคราะหภาพ 

 
 

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก  Graduate School Social and Cultural Studies, Kyushu University 
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ตัวแทนอยุธยาที่ถูกนําเสนอผานความออนแอของคนญี่ปุน เพื่อศึกษาการใหความหมาย 
“ไทย” ของคนญี่ปุนในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในงานวรรณกรรม 
 

2. บทนํา 
ชื่อ “สยาม” ปรากฏในตํานานยะมะดะ นะงะมะซะมาตั้งแตในสมัยเอโดะ  เม่ือเขาสู

สมัยเมจิไดเกิดกระแสนิยมยะมะดะ นะงะมะซะขึ้น  ทําใหงานเขียน  ตําราเรียน  และสิ่งพิมพ
ตางๆ เกี่ยวกับนะงะมะซะผลิตซ้ําออกมามากมาย  เรื่องราวการประสบความสําเร็จในตางแดน
ของนะงะมะซะถูกนํามารับใชการเมืองในยุคนั้น โดยการสอดแทรกวาทกรรมการขยายดินแดน
ออกไปทางทิศใต (南進論) ตามนโยบายการอพยพคนออกไปทํางานตางดินแดน（移民政策）

เพื่อนําเงินกลับเขาประเทศและสรางประเทศใหแข็งแกรงตอไป  ดวยเหตุนี้จึงทําใหงานเขียน
เกี่ยวกับนะงะมะซะในยุคนี้นําเสนอภาพสยามที่เปนดินแดนอุดมคติของญี่ปุน     มีทรัพยากรที่
สมบูรณ  เปนดินแดนที่ตอนรับคนญี่ปุน 

ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตํานานของนะงะมะซะกลับมาไดรับความนิยมอยางมากอีก
ครั้งผานสื่อในรูปแบบตางๆ ทั้งนิยายในหนาหนังสือพิมพ ละคร ละครเวที เพลง และภาพยนตร   
โดยสอดแทรกวาทกรรม การปลดปลอยชาติในเอเชียใหหลุดพนจากลัทธจิักรวรรดินยิมผาน
เนื้อเรื่องเพื่อเผยแพรแกประชาชนทั่วไป ภาพสยามในงานเขียนเกี่ยวกับนะงะมะซะในชวงยุค
สมัยนี้ จึงเปนสยามที่ถูกปกปองโดยทหารญี่ปุนใหพนจากการรุกรานของศัตรูซึ่งถูกเขียนใหม
ใหเปนชาติตะวันตก   

สิ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 งานเขียนเกี่ยวกับยะมะดะ นะงะมะซะไดกลับเขามา
เลาใหมอีกครั้งในชวงป ค.ศ. 1960 ซึ่งเปนชวงที่ญี่ปุนเริ่มฟนตัวและเริ่มกลับมาสานสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยใหมอีกครั้ง สิ่งที่นาสนใจในงานเขียนเกี่ยวกับนะงะมะซะชวง
สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่  2 ก็คือ งานเขียนเกี่ยวกับนะงะมะซะมีการตีความเชิง
ประวัติศาสตรที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในงานเขียนของเอ็นโด ฌูซะกุ2 (遠藤周作：

1923-1996) เรื่อง “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ  ยะมะดะ นะงะมะซะ”  ไดนําเอาตํานานยะมะดะ นะงะ 
 

 
2   เอ็นโดไดกาวเขาสูวงการวรรณกรรมจากเรื่อง “อะเด็นมะเดะ”「アデンまで」(ค.ศ. 1954) และในปถัดไปเอ็นโด
ไดรับรางวัลวรรณกรรมอะกุตะกะวะ ริวโนะซุเกะ ครั้งที่ 33 จากผลงานเรื่อง “ฌิโระอิฮิโตะ” 「白い人」  ผลงานช้ิน
โดดเดนที่ไดรับการกลาวถึงอยูเสมอของเอ็นโดคือนิยายขนาดยาวเรื่อง “ชินโมะก”ุ 『沈黙』(ค.ศ. 1966 ) ซ่ึงเปนนิยาย
อิงประวัติศาสตรที่ไดรับการแปลเปนภาษาตางๆมากมาย  โดยงานเขียนของเอ็นโด ฌูซะกุสวนใหญ  จะนําเสนอปม
ขัดแยงเกี่ยวกับศาสนาคริสตและคนญี่ปุนเปนประเด็นหลัก   
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มะซะมาเลาใหมไวอยางนาสนใจ โดยเปลี่ยนการนําเสนอภาพของนะงะมะซะในฐานะวีรบุรุษ
ในประวัติศาสตร  ใหเปนเพียงแคมนุษยที่มีความรูสึก  ขณะเดียวกันก็สะทอนภาพความ
ออนแอของคนญี่ปุนผานทางการนําเสนอตัวละครคนญี่ปุนพลัดถิ่นในอยุธยาไวเพื่อตอบโจทย
แนวคิดของเรื่องที่วา “คนญี่ปุนคืออะไร” ซึ่งเปนแนวคิดหลักของงานวรรณกรรมของเอ็นโด
เกือบทุกเรื่องไวอยางชัดเจน 

 การนําเสนอภาพคนญี่ปุนในเรื่อง “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ  ยะมะดะ นะงะมะซะ” มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกับภาพสังคมไทย วัฒนธรรมไทย  และตัวละครไทยที่ปรากฏในเรื่อง  
ดวยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงขอยกวรรณกรรมเรื่อง  “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ  ยะมะดะ นะงะมะซะ” ของ
เอ็นโด ฌูซะกุ มาศึกษาภาพคนญี่ปุนที่ปรากฏในวรรณกรรมพรอมกับวิเคราะหภาพอยุธยาที่
สะทอนจากภาพคนญี่ปุนในเรื่อง  เพื่อศึกษาถึงการใหความหมาย “ไทย” ของคนญี่ปุนในสมัย
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผานวรรณกรรมชิ้นนี ้
 
3. จากบทละคร “เมะนะมุกะวะ  โนะ  นิฮนจิน” สูนิยาย “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ  ยะมะ

ดะ นะงะมะซะ” 
ในป ค.ศ. 1971 เอ็นโดไดมีโอกาสเดินทางไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับคริสตเตียนที่ถูกเนรเทศ

เพื่อเขียนนิยายเรื่อง “ฌิไกโนะโฮะโตะริ” 『死海のほとり』ขากลับจากอิสราเอล  เอ็นโดไดแวะ
เยี่ยมชมหมูบานญี่ปุน จ. อยุธยา3 โดยเอ็นโดไดเลาถึงสาเหตุของการไปเยี่ยมชมหมูบานญี่ปุน
ในครั้งนี้วาอยากนําเรื่องของ ยะมะดะ นะงะมะซะมาทําเปนบทละครมานานแลว ตั้งแตเม่ือ
ครั้งที่ไดคนเอกสารเกี่ยวกับชีวประวัติของบาทหลวงชาวญี่ปุนเปะโดะโระ คิเบะเม่ือครั้งที่เอ็นโด
หาขอมูลเพื่อเตรียมเขียนนิยายเรื่อง “จูโตะจูจิกะ” 「銃と十字架」(ค.ศ. 1979) และคนพบ
เอกสารที่แสดงวาบาทหลวงเปะโดะโระ คิเบะและยะมะดะ นะงะมะซะไดเคยพบกันที่สยาม4 
คราวนี้เม่ือไดแวะกรุงเทพ  เอ็นโดจึงตัดสินใจแวะเยี่ยมชมอยุธยาดวย 5 

 
 
 

 
3
 「雲・新体制第一弾は遠藤作品―復帰した芥川比呂志演出で上演―」（「読売新聞」一九七三年

十月五日、夕刊） 
4
 เรื่องเดียวกัน. 

5
 遠藤周作「アユタヤの日本人町を訪れて」（「読売新聞」一九七一年十二月四日、朝刊）  
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ผมเห็นเจดียแตละองคๆ เสมือนกับเห็นผูคนที่อยูสมัยนั้นแตละคนๆ ทั้งรอย
สีดําของเจดียที่ถูกเผาไปนั้นก็เหมือนกับรองรอยแหงไฟกิเลสตัณหาของผูคน
เหลานั้น  และในตอนนั้นเองอยูดีๆ ทําไมผมถึงนึกถึงเวทีโรงละครที่การแสดงเพิ่งจบ
ใหมๆ และที่นั่งของผูชมกันนะ ....... ผมก็เลยอยากจะเขียนละครที่นําซาก
ปรักหักพังของเจดียที่อยูเบื้องหนานี้  และวัดวาอารามที่งดงามมาบรูณะ  สรางลาน
หนาพระราชวังบนฐานอาคารที่หญาขึ้นคลุมอยู  และใหตัวราย  พระราชา   พระ
ราชินี  รวมทั้งยะมะดะ นะงะมะซะออกมาโลดแลน（「廃墟と芝居」「波」一九七三

年十一月） 
 

หลังจากเอ็นโดไดเยี่ยมชมหมูบานญี่ปุน จ. อยุธยาแลว  ในป ค.ศ. 1973 เอ็นโดไดเขียน
บทละครเกี่ยวกับ ยะมะดะ นะงะมะซะ เรื่อง “เมะนะมุกะวะโนะนิฮนจิน”「メナム河の日本人

」（新潮社、一九七三年九月） ขึ้นสําเร็จและจัดแสดงที่โตเกียว ณ หอประชุมยะกุรุโตะ （ヤク

ルトホール） ในวันที่ 12-27 เดือนตุลาคม ค.ศ. 1973 และจัดแสดงที่โอซากา ณ  หอประชุม
มะอินิชิ（毎日ホール）วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม ค.ศ.19736 กอนจัดการแสดง  เอ็นโดไดให
สัมภาษณเกี่ยวกับละครเวทีเรื่องนี้ ไวดังนี ้
 

“ชวงนี้ละครเวทีแบบใหมดูยังไงก็ไมสนุก   เก็บคาชมก็แพงแลวแสดงกันไปเทานั้น 
สนุกกันก็แคพวกที่ออกมาบนเวท.ี....  รูสึกไดวาละครเวทีแยลงจริงๆ  เรื่องนี้จงใจให
เปนเรื่องราวที่มีครบทุกรสชาติ เพือ่ใหผูชมรูสึกสนุกสนานคุมคากับเงินที่เสียไป  
และไดวางบทใหนักแสดงแตละทานไดถายทอดออกมาอยางเต็มที”่（「雲・新体制

第一弾は遠藤作品 復帰した芥川比呂志演出で上演」「読売新聞」一九七三

年十月五日、夕刊） 
 

จากบทสัมภาษณที่แสดงความม่ันใจตอการจัดแสดงละครครั้งนี้ของเอ็นโด  ประกอบ
กับความคาดหวังของประชาชนตอการกลับมารวมงานอีกครั้งของเอ็นโดและนักแสดงฝมือ
เยี่ยมอยางอะกุตะงะวะ ฮิโระฌิ （芥川比呂志）ที่เคยฝากผลงานละครเวทีไวรวมกันถึง 2 เรื่อง 
คือ เรื่อง “โอกนโนะกุน”ิ「黄金の国」 และเรื่อง “บะระโนะกัง”「薔薇の館」 ซึ่งไดรับเสียงตอบ 

 
6 「雲・新体制第一弾は遠藤作品―復帰した芥川比呂志演出で上演―」（「読売新聞」一九七三年十 

月五日、夕刊） 
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รับที่ดีจากผูชมอยางลนหลาม ทวาหลังจากที่ละครเวที “เมะนะมุกะวะโนะนิฮนจิน” ไดจัดแสดง
ไป  กลับถูก โอะซะกิ  ฮิโระทซุงุ （尾崎宏次）วิจารณวา “ไมสนุก”  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  บท
สนทนาระหวาง ยะมะดะ นะงะมะสะ และ เปะโดะโระ คิเบะ นั้นดูขาดๆเกินๆ และ “ไมนาเอา
ภาพวีรบุรุษของนะงะมะซะมาทําใหตลกขบขัน” 7 จากคําวิจารณของโอะซะกิ ฮิโระทซุงุ แสดง
ใหเห็นวา “ความไมสนุก” ของเรื่อง “เมะนะมุกะวะโนะนิฮนจิน” นั้นเกิดจากการที่ผูชมยังคงติด
กับภาพวีรบุรุษของนะงะมะซะที่เลาตอกันมายาวนาน  และไมยอมรับการตีความเกี่ยวกับนะ
งะมะซะในมุมมองใหมที่เอ็นโดไดนําเสนอ 
           ในป ค.ศ. 1978 สถานีโทรทัศนอะซะฮิเตะเระบ（ิ朝日テレビ） ไดแพรภาพละครพิเศษ
ออกอากาศตอเนื่อง2 ชั่วโมง เรื่อง “มินะมิจูจิเซฯ” （「南十字星 コルネリアお雪異聞 わたし

の山田長政」）จุดขายของละครเรื่องนี้อยูที่ “ฉากยุทธหัตถีโดยกองทัพชางที่ว่ิงเสียงดังสนั่น
ปฐพี”8 ละครเรื่องนี้มีสวนที่คลายคลึงกับบทละคร  “เมะนะมุกะวะโนะนิฮนจิน” ตรงที่กลาวถึง
นะงะมะซะที่เกี่ยวของกับศาสนาคริสต  ในขณะเดียวกันก็ตีความจุดจบของนะงะมะซะที่แปลก
ไปจากที่เคยมีมา  กลาวคือใหนะงะมะซะถูกลอบสังหารจากรัฐบาลบาคุฟุ เนื่องจากเหตุที่นะ
งะมะซะไดรับความนิยมและมีอํานาจมากในสยาม  และตั้งตนปกปองศาสนาคริสต9 

ในป ค.ศ. 1979 เอ็นโดไดเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อเก็บขอมูลเขียนนิยายเรื่อง 
“โอโกะกุเฮะโนะมิชิ  ยะมะดะ นะงะมะซะ"10 (1981) （『王国への道 山田長政』平凡社、一

九八一年四月） (ซึ่งตอไปนี้จะขอเรียกวา “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ”) และลงตีพิมพผานนิตยสาร
ทะอิโย 「太陽」 ระหวางชวงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1979 – เดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1981 ทันทีที่
กกกกก 

 
 
 
 

7 尾崎宏次「句読点のはっきりした舞台 劇団雲「メナム河の日本人」」（「読売新聞」一九七三年十

月十九日、夕刊） 
8 「長政を描く「南十字星」 タイでロケ」（「読売新聞」一九七八年十一月八日） 
9
 土屋了子「山田長政のイメージと日タイ関係」（「アジア太平洋討究」二〇〇三年三月） 

10 ไดรับการแปลเปนภาษาไทยโดย บุษบา บรรจงมณี โดยใชช่ือเรื่องวา “สูแดนสยามยามาดะ นางามาสะ” (พิมพ
ลักษณ, กรุงเทพฯ: เนช่ันบุคส, 2549.) อนึ่ง การอางอิงตัวบททั้งหมด  จะขออางอิงจาก 『王国への道 山田長政』

（平凡社、一九八一年四月） และแปลเปนภาษาไทยโดยผูวิจัย 
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นิยายเรื่องนี้ถูกรวมเลมตีพิมพออกมา ก็มีผูวิจารณวา “เนื้อเรื่องเต็มอ่ิมอยางมาก” และ 
“แนวคิดของเรื่องนั้นถูกสรางขึ้นมาอยางชัดเจน”11  

เม่ือเปรียบเทียบบทละคร  “เมะนะมุกะวะโนะนิฮนจิน” และนิยาย “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ” 
แลว  มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเรื่อง  การเพิ่มตัวละคร  และการเปลี่ยนแปลงของตอนจบของ
เรื่อง  ทวายังคงประเด็นที่ผูเขียนตองการสื่อแกผูอานไวรวมกัน  ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้จะขอ
กลาวถึงในหัวขอถัดไป 
 
4. ความรอนระอุของอยุธยา 

ในบทสงทายของ “โอโกะกุเฮะโนะมิช”ิ  เอ็นโดไดกลาวถึง 3 ประเด็น12  ที่ตองการสื่อถึง
ผูอาน อันไดแก1) ภาพของคนญี่ปุนในสายตาของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต   2) ความ
แตกตางระหวางลักษณะคนญี่ปุนและคนไทย 3) ความแตกตางระหวางอุคมคติชีวิตของยะมะ
ดะ นะงะมะซะ และเปะโดะโระ คิเบะ ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นภาพของคนญี่ปุนในสายตาของชาว
เอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น เอ็นโดไดแสดงทรรศนะไวในบทสนทนารวมกับนักประวัติศาสตร อิ
วะโอะ เซะอิอิจ ิ（岩生成一）ไวดังนี ้

เอ็นโด ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตมองญี่ปุนเปนศัตรูตัวฉกาจในฐานะ
ของชาติที่กุมอํานาจทางเศรษฐกิจ  เพราะเอาไปผูกรวมกับเรื่องกองกําลังทหารจน
กลัวขึ้นมา  ซึ่งนั่นมันคงจะเปนเพราะภาพทหารอาสาของคนญี่ปุนยังคงหลงเหลือ
อยูใชไหมครับ ...... 
อิวะโอะ  ครับ  แลวก็  คนญี่ปุนยังไดรับยกยองวาซื่อสัตย ซึ่งตางจากคนพื้นเมือง
......(คนญี่ปุน) ถูกเกรงกลัวไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใตนะครับ  โดยเฉพาะใน
เรื่องของความกลาหาญ （「鎖国時代の日本人」― 岩生成一  遠藤周作」『日

本人を語る―遠藤周作対話集―』小学館、一九七四年十二月） 
 
เอ็นโดเห็นวาการที่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตมองญี่ปุนวาเปนชาติมหาอํานาจทาง

เศรษฐกิจนั้น ทําใหในชวงป ค.ศ. 1970 เกิดการตอตานชาวญี่ปุนและบอยคอตสินคาญี่ปุนขึ้น   
เม่ือกลับไปทบทวนที่ตัวบท ยะมะดะ นะงะมะซะแลว การกําจัดนะงะมะซะเพื่อยุติอํานาจและ 

 
11
   「海外雄飛を今に映して 遠藤周作著 王国への道 山田長政」（「朝日新聞」一九八一年五月四

日、朝刊） 
12
  遠藤周作「あとがき」（『王国への道―山田長政―』平凡社、一九八一年四月） 
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บทบาทในการเมืองของอยุธยานั้น   ก็ไมตางอะไรกับเหตุการณตอตานชาวญี่ปุนเพื่อลด
อํานาจทางเศรษฐกิจของญี่ปุนในดนิแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงป ค.ศ. 1970 และอาจ
เปนเพราะประเด็นเหตุการณการตอตานชาวญี่ปุนในชวงนี้ ที่ทําใหเอ็นโดหยิบยกเอาเรื่องราว
ของนะงะมะซะมาใชวิเคราะหภาพคนญี่ปุนในสายตาของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็เปนได 

สิ่งที่ทําให “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ” แตกตางจากสิ่งพิมพที่เกี่ยวกับยะมะดะ นะงะมะซะ
เรื่องอ่ืนๆก็คือ  นอกจากการนําเสนอภาพคนญี่ปุนที่แข็งแกรงที่ถูกถายทอดมาในงานเขียน
เกี่ยวกับนะงะมะซะอยางตอเนื่องมาตั้งแตอดีตแลวนั้น  เอ็นโดยังไดนําเสนอภาพคนญี่ปุนที่
ออนแอผานภาพเมืองไทยในเรื่องอีกดวย  ภาพเมืองไทยที่กลาวถึงนั้น  ไมใชเพียงแคภาพ
แมน้ําเจาพระยาเปนสายน้ําที่หลอเลี้ยงชีวิตผูคน   หรือวัดและเจดียที่สะทอนแสงแดดสอง
ประกายระยิบระยับ  หากแตเปนภาพ “ความนากลัวของอยุธยา” ที่ถูกถายทอดผานสายตา
ของคนผลัดถิ่นดังตอไปนี ้

 

 “......อยุธยานากลัวนะ  เจานะยังไมรูถึงความนากลัวของอยุธยา” ชายชราหายใจ
ออกหรือถอนหายใจก็ไมอาจคาดได“ขาไมเขาใจ”“แรกสุด  ก็คือความรอนระอุของ
แผนดินนี้  ความรอนระอุที่คนญี่ปุนอยางเจาไมคุนเคยนี่ไมไดทําใหรางกายคนออน
ลา  แตยังทําใหความคิดและจิตใจดอยลงไปดวย  ชาวอยุธยารูถึงความนากลัวของ
ความรอนระอุนี้  ...... หากจะตอสูกับชาวอยุธยา  เจาจะตองตอสูกับความรอนนี้
เสียกอน  จงจําไวใหด.ี.....” 

 

ความรอนระอุของอยุธยาที่ชาวจีนอยางเก็งฌิรีว（阮子竜）กลาวถึงนั้น  ไมใชแคเพียง
เรื่องอากาศ  หากแตยังรวมไปถึงสภาพความเปนอยู  วัฒนธรรมการกินตางๆ ที่สรางสมมาจาก
สภาพอากาศเขตรอน  ที่แตกตางจากสภาพความเปนอยูของคนญี่ปุนโดยสิ้นเชิง  ดวยสาเหตุนี้
จึงทําใหชาวญี่ปุนในอยุธยาไมสามารถปรับตัวกับความเปนอยูของคนพื้นเมืองและโหยหาวิถี
ชีวิตแบบญี่ปุน  ซึ่งประเด็นนี้อาจารยอิวะโอะ เซะอิอิจิ ไดเคยกลาวไวใน “นันโยนิฮมมะชิ
โนะเค็งคีว”（『南洋日本町の研究』）ไว ซึ่งเอ็นโดเห็นดวย13และนําประเด็นนี้มากลาวซ้ําใน
เนื้อเรื่องดังนี ้

 
13    ในบทสนทนาระหวางเอ็นโดและอาจารยอิวะโอะ  เอ็นโดไดกลาววา “ผมวาประเด็นที่นาสนใจที่สุดในหนังสือของ

อาจารยคือเรื่องการทีค่นญี่ปุนที่อาศัยอยูในหมูบานญี่ปุนใชชีวิตเหมือนกับอยูที่ญี่ปุน  อยางเชน  สั่งซ้ือตั้งแตมิโสะ  
โชยุ ไปจนกระทั่งตุกตาฮินะ”（「鎖国時代の日本人」『日本人を語る＝対談集＝』小学館、一九七四年

十二月） 
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“ของที่คนญี่ปุนตองการ?” 

“ใช ขาว โชยุ มิโสะ” ชายชรายนแกมหัวเราะเยาะ 

“ดาบญี่ปุนกมี็ ปนก็มี แลวก.็.....ตุกตาฮินะ” 

“ตุกตาฮินะดวย......” ฟุจิโซถึงขนาดถลึงตา ชายชราพยักหนารับ 

“คนญี่ปุนนี่ก็แปลก ไมวาอยูที่ไหนก็ไมกินอาหารของที่นัน่ ไมชินกับบรรยากาศนี่นั่น 
อยูเหมือนเวลาที่อยูที่ญี่ปุน เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงยินดีที่จะซื้อสินคาพวกนี้ นี่..ก็คือ
จุดออนของคนญี่ปุน”  

ดวยความแตกตางทางสภาพอากาศทําใหคนญี่ปุนในอยุธยาไมสามารถกลมกลืนเขา
กับสภาพสังคมได  และ “ดูเหมือนเอาแตจะคิดวาเม่ือไหรจะไดกลับญี่ปุน” อยูตลอดเวลา14  
ดวยเหตุนี้ ภาพของอยุธยาที่ปรากฏใน “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ” จึงไมใชภาพอยุธยาอันเปน
ดินแดนอุดมคติของชาวญี่ปุนที่จะเดินทางเขามาอยูอาศัย หากแตเปนดินแดนที่มี “ของกิน ไม
ถูกปากอยางมาก” “มีความชื้นสูง”  “รอนจนแทบบา” “หากเปนไขขึ้นมาก็หายไดยาก” เปนตน  
การนําเสนอภาพของอยุธยาที่แตกตางกับญี่ปุนโดยชิ้นเชิงเชนนี้  ทําใหยิ่งเห็นถึงความไม
สามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมของคนญี่ปุน  ซึ่งแสดงถึงความออนแอของคนญี่ปุนพลัด
ถิ่นที่ชัดเจนมากขึ้น    

เกี่ยวกับประเด็นความออนแอของคนญี่ปุนใน “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ” ในงานวิจัยของอิ
โนะอุเอะ เอะริ  ซึ่งเปนงานวิจัยเกี่ยวกับ “โอโกะกุเฮะโนะมิช"ิ เพียงชิ้นเดียวในเวลานี้  ไดอางอิง
บทความในหนังสือพิมพ15ที่เขียนโดยเอ็นโด เกี่ยวกับเรื่องความออนแอของคนญี่ปุนที่อาศัยอยู
ตางเมือง ที่ไมวาจะในยุคสมัยใดก็มีจุดรวมคือไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่ตน
อยูอาศัยได  โดยอิโนะอุเอะไดวิเคราะหวาลักษณะเชนนี้เปนลักษณะเฉพาะของชาวญี่ปุนที่
กกก 

 
14 เกี่ยวกับประเด็นนี้เอ็นโดไดวิพากษวิจารณไวหลายแหง  สามารถดูเพ่ิมเติมไดที ่ 「傭兵としての日本人 典

型的な山田長政 主観的日本人論」（「朝日新聞」一九七二年八月二十一日）、「鎖国時代の日本人

」（『日本人を語る＝対談集＝』小学館、一九七四年十二月）และ  遠藤周作「傭兵日本人」「読売新聞」

（一九七二年六月十五日、夕刊） 
15 「主観的日本人論」（「朝日新聞」一九七二年八月二十一日、朝刊） 
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สงผลใหหมูบานญี่ปุนถูกทําลายลงในที่สุด16 อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยของอิโนะอุเอะ
ไมไดนําตัวละครยะมะดะ นะงะมะซะ ชาวญี่ปุนเพียงผูเดียวในเรื่องที่สามารถปรับตัวกับความ
รอนระอุของอยุธยาได  เขามาวิเคราะหในประเด็นเรื่องความออนแอของคนญี่ปุนรวมไวดวย    
 
5. ความนากลัวของอยุธยา 

ตัวละครยะมะดะ นะงะมะซะถูกนําเสนอตรงขามจากคนญี่ปุนอ่ืนๆ กลาวคือเปนตัว
ละครญี่ปุนเพียงคนเดียวที่สามารถปรับตัวทามกลางความรอนระอุของอยุธยาได  และเปนตัว
ละครญี่ปุนเพียงคนเดียวที่มุงม่ันจะประสบความสําเร็จในดินแดนสยาม มีความทะเยอทะยาน 
เชน “อยากจะเปนคนที่ไดกาวเขาไปในวังหลวง” “จะตองเปนผูนําคนญี่ปุนแทนควีเอะมนใหได” 
“อยากจะประสบความสําเร็จขนาดไดเมียเปนพระราชธิดาของดินแดนนี้” และ “จะสราง
ดินแดนที่ม่ังคั่งของคนญี่ปุน” การที่เอ็นโดพยายามเนนภาพความทะเยอทะยานของนะงะมะ
ซะโดยกลาวถึงซ้ําๆ ตลอดทั้งเรื่องนั้น เอ็นโดตองการจะสื่อประเด็นอะไรแกผูอานกันแน 

 
......คนญี่ปุนอาจจะมีความม่ันใจในตัวเองจริง  แตวาก็มีจุดออนอยู 2 อยาง  อยาง
แรกก็คือ แมจะมีความเจริญกาวหนาในชีวิตแลวก็ตาม  แตก็ไมมีศักยภาพในการ
ดําเนินชีวิต  อยางที่สอง หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 คนญี่ปุนเอาเปนเอาตาย
โดยเฉพาะกับการสรางชาติใหม  จึงไขวควาหาแตวัตถุ  พอมาถึงตอนนี้ความรูสึก
วางเปลา ไรแกนสารเริ่มที่จะโถมเขามาอยางมาก  ดูการเมืองก็ดี  เศรษฐกิจก็ดี  มี
แตความรูสึกวางเปลา  และเริ่มจะเขาใจวาความรูสึกวางเปลานี้จะตองเติมเต็มดวย
อะไรสักอยาง  หมายความวา  เริ่มตระหนักทีละนิดวาสิ่งที่เรียกวาความสุข  ไมใช
การซื้อเครื่องซักผาไฟฟา  หรือรถยนต  ซึ่งผมคิดวา นี่คงจะเปนการเริ่มตนของสังคม
ยุคที่ 2 หลังสงครามแลว （遠藤周作／ウィリアム・ジョンストン「日本を考える」   

『日本人を語る＝対談集＝』小学館、一九七四年十二月） 
 

เอ็นโดไดเคยแสดงทรรศนะเกี่ยวกับคนญี่ปุนสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไววา คน
ญี่ปุนในยุคนี้ดิ้นรนไขวควาหาวัตถุมาครอบครองจนขาดศักยภาพในการดําเนินชีวิต  กลาวคือ 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในชวงป ค.ศ.1950 เศรษฐกิจญี่ปุนเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สงผลให
กกก 
16
 井上絵里「遠藤周作における歴史小説創作の意味：『王国への道 山田長政』から」（「九大日文」

二〇〇七年十月） 
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สังคมญี่ปุนเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมบริโภคนิยม เครื่องใชไฟฟาอยางเชน โทรทัศน เครื่องซัก
ผา ตูเย็น ไดกลายเปนวัตถุที่สามารถชี้วัดความสําเร็จและความสุขของชีวิตของผูที่สามารถหา
มาครอบครองได ยิ่งไปกวานั้น ในชวงป ค.ศ.1960 ชวงที่เศรษฐกิจญี่ปุนเจริญถึงขีดสุดนั้น ได
เกิดยุค 3C  ซึ่งเปนยุคที่ทุกครัวเรือนในญี่ปุนตองหา โทรทัศนสี (Color Television) แอร 
(Cooler) และรถยนต (Car) มาครอบครองใหไดเพื่อแสดงถึงการประสบความสําเร็จในชีวิต  
ความทะเยอทะยานแสวงหาวัตถุของคนญี่ปุนเหลานี้จึงไมตางอะไรกับยะมะดะ นะงะมะซะที่
ปรารถนาลาภยศและความ สําเร็จในดินแดนอยุธยา  และพระบรมมหาราชวังก็คือสถานที่ที่
ความทะเยอทะยานและความปรารถนาของนะงะมะซะจะถูกทําใหเปนจริง 
 

“แต ในพระบรมมหาราชวังนะ  คือสถานที่ที่นากลัว” 
“นากลัว....หรือทาน” 
“นากลัวสิ   ในพระบรมมหาราชวังทุกหนทุกแหงลวนมีกับดักอยู  ในคนที่ยิ้มใหนั้นมี
ยาพิษ  คนที่เขามาใกลก็ซุกชอนอาวุธไว  คนที่ดูสุภาพก็กําลังคิดอุบายอยู  คนในวัง
พวกนั้นมองคนญี่ปุนอยางเจาเปนแคเดก็  ไมสามารถตอกรไดหรอก”  

               
นอกเหนือจากอากาศที่รอนระอุแลว พระบรมมหาราชวังก็คือความนากลัวของอยุธยา

อีกประการหนึ่ง  ทวาในพระบรมมหาราชวังกลับมีแตตัวละครชาวอยุธยา เชน พระเจาทรง
ธรรม “ที่ทรงประชวรอยางกะทันหัน”  พระเชษฐาธิราชที่ “ทรงพระเยาว” ไมสามารถปกครอง
บานเมืองได  พระศรีศิลปที่ “ทรงซอนพระองคในรมกาสาวพัตร” และพระราชธิดาโยธาทิพย  
“ผูออนแอ” ประทับอยู   ภาพตัวละครในพระบรมมหาราชวังอยุธยาลวนถูกนําเสนอในแงของ 
“ผูออนแอ” โดยมีกองทหารอาสาชาวญี่ปุนที่ “แข็งแกรง” คอยคุมกันปกปองอยู  นอกจากนี้
ภาพ “ผูออนแอ” ของอยุธยายังถูกเนนย้ําโดยการนําเสนอใหตัวละครออกญากลาโหม ขุนนาง
ใหญของอยุธยาดู “ออนโยนเหมือนผูหญิง”  มี“ใบหนาไปทางผูหญิง”  และ “ไมมีกลิ่นของ
ผูชายสักนิด”  ดวยเหตุนี้ภาพพระบรมมหาราชวังอยุธยาซึ่งเปนศูนยกลางการปกครองของ
แผนดินใน “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ" จึงถูกกําหนดบทบาทเพศสภาพใหเปนหญิงที่อยูในสถานะที่
ออนแอกวา   ในขณะที่ทหารอาสาชาวญี่ปุนเปนชายผูแข็งแกรงที่เขามาปกปองคุมครอง 

อยางไรก็ตามในความ “ออนโยนเหมือนผูหญิง”  ของตัวละครชาวสยาม เชน ออกญา
กลาโหมนั้นกลับยิ้มดวย “รอยยิ้มที่จริงใจ  หรือรอยยิ้มที่แฝงการประชดประชันก็ไมอาจรูได” 
และเปน “บุคคลที่มีอะไรที่นากลัวซุกซอนเอาไวที่เบื้องลึก”   กลาวคือ  แมวาบทบาทเพศสภาพ
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ของอยุธยาจะเปน “หญิงผูออนแอ” ที่ถูกปกปองโดยทหารอาสาชาวญี่ปุนก็ตาม  แตในความ
เปนจริงนั้น อยุธยากลับเปน “หญิงที่นากลัว” ที่เบื้องหนามี “รอยยิ้มที่จริงใจ” แตเบื้องลึก “มี
อะไรที่นากลัวซุกซอนเอาไว” การนําเสนอภาพอยุธยาเชนนี้เปนสิ่งที่ไมเคยมีมากอนในงาน
เขียนเกี่ยวกับนะงะมะซะ  สิ่งที่นาสนใจก็คือเพราะเหตุใดเอ็นโดจึงนําเสนอภาพของอยุธยา
ออกมาในลักษณะเชนนี้  และเพื่อที่จะไขขอของใจเกี่ยวกับประเด็นนี้  จะขอยกทรรศนะของ
อาจารยอิวะโอะที่ไดเคยแสดงไวในบทสนทนาโตตอบกับเอ็นโดดังตอไปนี้   
 

......สยามยืมมือนะงะมะซะทําอะไรหลายๆอยาง  ทั้งคนที่มากอนนะงะมะซะก็ดวย  
ใชความชวยเหลือของคนเหลานั้นทําสิ่งตางๆมากมาย  เพราะการใชคนที่มีตําแหนง
เชนเดียวกับนะงะมะซะสําหรับสยามแลวเปนสิ่งไดเปรียบอยางมหาศาล  สยามจึง
ใชประโยชนจากนะงะมะซะเพื่อที่จะสานสัมพันธทางการทูตกับญี่ปุน  （遠藤周作

／岩生成一「鎖国時代の日本人」『日本人を語る＝対談集＝』小学館、一九

七四年十二月） 
 

อาจารยอิวะโอะเห็นวา  การที่นะงะมะซะไดรับตําแหนงใหญโตในวังหลวงนั้น  เปน
เพียงวิธีการหนึ่งของชาวสยามที่หลอกใชนะงะมะซะเปนเครื่องมือเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุน 
กลาวคือ  คนญี่ปุนอยางนะงะมะสะมักมองวาสยาม (=อยุธยา) ออนแอ ตองอาศัยกําลังจากผู
แข็งแรงกวา (=ญี่ปุน) มาปกปอง ทวาในความเปนจริงแลว สยามตัง้ใจสวมบทบาท “ผูออนแอ” 
เพื่ออาศัยกําลังจาก “ผูแข็งแกรงที่มีความทะเยอทะยาน” อยางญี่ปุนเขามาชวยประสาน
ประโยชนในเรื่องตางๆ โดยแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่สยามหยิบยื่นให  ซึ่งเอ็นโดก็เห็นดวยและ
วิจารณลักษณะ 2 บุคลิกของชาวอยุธยาไวที่บทสงทายของ “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ" วา คนญี่ปุน
ไมไดมีลักษณะสองบุคลิกเทากับคนชาติอ่ืนๆในเอเชีย ดวยเหตุนี้จึงไมนาสงสัยเลยวาทําไมนะ
งะมะซะจึงไมสามารถตอกรกับคน 2 บุคลิกอยางออกญากลาโหมได 

ความสัมพันธของอยุธยาและคนญี่ปุนใน “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ" ที่เอ็นโดนําเสนอ
ออกมานั้น  สะทอนถึงทรรศนะของคนญี่ปุนที่มีตอความสัมพันธของไทยและญี่ปุนในหลายๆ
ดานอยางชัดเจน เชน ในชวงสงคราม โลกครั้งที่ 2 ไทยลงนามเปนพันธมิตรกับญี่ปุน ทําใหไทย
รักษาเอกราชไดในเวลานั้น ขณะเดียวกันในชวงปลายสงครามไทยกลับพลิกสถานะมาอยูฝาย
ตรงขามญี่ปุน   หรือไมวาจะเปนชวงพัฒนาเศรษฐกิจหลังสงครามที่ไทยเชิญใหญี่ปุนเขามา
ลงทุนในชวงป ค.ศ. 1960 แตอีกสิบปหลังกลับเกิดเหตุการณตอตานสินคาและประเทศญี่ปุน   
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ทาทีของไทยที่มีลักษณะทั้งเปนมิตรและไมใชมิตรเชนนี้   ทําใหไทยถูกมองวาเปนชาติที่นากลัว
ในสายตาของคนญี่ปุน  
 
6. บทสรุป 

 “โอโกะกุเฮะโนะมิช”ิ   ตางจากงานเขียนเกี่ยวกับยะมะดะ นะงะมะซะเรื่องอ่ืนๆ ในการ
นําเสนอภาพอยุธยาในมุมมองของดินแดนที่นากลัว ทั้งในแงของสภาพภูมิอากาศและความ
เปนอยูที่แตกตางจากญี่ปุนอยางมาก ทําใหคนญี่ปุนไมสามารถปรับตัวกับสภาพแวดลอมของ
อยุธยา นอกจากนี้ลักษณะ 2 บุคลิกของชาวอยุธยา ที่เบื้องหนามีไมตรีตอชาวญี่ปุน พรอม
เสนอในสิ่งที่คนญี่ปุนผูทะเยอทะยานปรารถนา แตเบื้องลึกกลับมีวาระแอบแฝงที่คนญี่ปุนไม
สามารถคาดเดาได จนทําใหผูแข็งแกรงอยางยะมะดะ นะงะมะซะตองพายแพในที่สุด        
ดวยเหตุนี้ ยะมะดะ นะงะมะซะ ใน  “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ” จึงไมใชนะงะมะซะ วีรบุรุษใน
ประวัติศาสตรของญี่ปุน  แตเปนนะงะมะซะผูพายแพตอความนากลัวของอยุธยา  อยางไร     
ก็ตาม  แมวาคนญี่ปุนจะอยูในฐานะที่ผูพายแพ แตทวา  หากพิจารณาดูโดยละเอียดแลว         
ผูชนะอยางอยุธยานั้น กลับเปนผูชนะโดยใชอุบายและเลหเหลี่ยมตางๆ  ไมไดตอสูแบบ
สมศักดิ์ศรีอยางลูกผูชายพึงกระทํา  ดวยเหตุนี้ ชัยชนะของอยุธยาในเรื่องจึงยิ่งเปนการตอกย้ํา
เพศสภาวะ “ความเปนหญิง” ของอยุธยาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น   

แมวาใน “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ” จะไมมีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงเหมือนเชนงานเขียน
เกี่ยวกับนะงะมะซะในยุคกอนๆ   แต “โอโกะกุเฮะโนะมิชิ” ก็สะทอนความสัมพันธที่เอ้ือ
ประโยชนซึ่งกันและกันของญี่ปุนและไทยไวอยางชัดเจน ทั้งการเขามาแสวงหาประโยชนใน
ดินแดนอยุธยาของคนญี่ปุน และการใชประโยชนจากคนญี่ปุนของชาวอยุธยา ความสัมพันธ
แบบเอ้ือประโยชนทั้งสองฝายที่ปรากฏในตํานานยะมะดะ นะงะมะซะเชนนี้ทําใหชวงป ค.ศ. 
1980 เปนตนมา ตํานานยะมะดะ นะงะมะซะถูกญี่ปุนใชเปนเครื่องอางความสัมพันธระหวาง
ญี่ปุนและไทยที่มีมายาวนาน  ในป ค.ศ. 1983 ละครยะมะดะ นะงะมะซะ17ไดจัดฉายใน
รายการโทรทัศนประเทศไทย  และในปถัดไป (ค.ศ. 1984) รัฐบาลญี่ปุนยังไดวางแผนสราง 
“ศูนยญี่ปุน” (「日本センター」

18ปจจุบันชื่อ “ศูนยประวัติศาสตรอยุธยา”)  อีกดวย  ตํานาน
ของยะมะดะ นะงะมะซะที่คอยๆแทรกซึมเขาสูสังคมไทยนั้น  แมตัวบทที่นําเสนอผานสื่อตางๆ
กกก 
17 「山田長政に大反響」（「朝日新聞」一九八三年十月二十二日、朝刊） 

18 
 「アユタヤに日本センタ」（「朝日新聞」一九八四年九月二十八日、朝刊） 
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 จะไมไดแฝงนัยยะทางการเมืองที่โจงแจงเหมือนในสมัยกอนๆ  แตการยกภาพทหารอาสา
ญี่ปุนที่ออกรบเพื่อชาวไทยมาอางอิงถึงความสัมพันธอันดีของไทยและญี่ปุนแบบซ้ําแลวซ้ําเลา
ในจังหวะที่บริษัทญี่ปุนเขามาลงทุนทางเศรษฐกิจอยางหนาแนนในชวง ค.ศ. 1980 นั้น  เปนไป
ไดวาตํานานนะงะมะซะมีบทบาทในการสรางมายาคติเกี่ยวกับคนญี่ปุนเชิงบวกแกคนไทยแบบ
ฝงรากลึก เพื่อสรางทัศนคติที่ดีของคนไทยตอคนญี่ปุนที่เขามาลงทุน  ไมใหเกิดเหตุการณการ
ตอตานญี่ปุนอยางเชนที่เกิดในชวงป ค.ศ. 1970 ซ้ําขึ้นอีก 
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การตอสูของนักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กชาวญ่ีปุนระหวางสงคราม 
The Struggles of Japanese Children’s Literature Writers during the Wars 

ภัทรอร พิพฒันกุล1 
 
บทคัดยอ 

จากการศึกษาชีวิตและการตอสูของนักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กชาวญี่ปุนใน
ระหวางสงคราม ในที่นี้หมายถึงสงครามที่สืบเนื่องมาตั้งแตสงครามจีน-ญี่ปุนเนื่องจากปญหา
การแยงชิงอํานาจในเกาหลี (1895)  สงครามญี่ปุน-รัสเซียเพื่อขยายอาณานิคม (1904-5)  
กรณีแมนจูเรียที่จุดชนวนสงครามจีน-ญี่ปุนครั้งที่ 2 ซึ่งยืดเยื้อตอเนื่องมาจนถึงสงครามมหา
เอเชียบูรพา (1931-1941)  ทําใหเห็นวานักเขียนพยายามสรางสรรคผลงานทามกลางกระแส
ความกดดันโดยรัฐบาล ซึ่งใชหนังสือเรียนระหวางสงคราม (国定教科書 1903-1945) ปลุกใจ
เยาวชนใหรักชาติ  เทิดทูนสถาบันจักรพรรดิผูเปรียบเปนสมมุติเทพ  สรางภาพสงครามให
กลายเปนความงดงาม (戦争賛美)  นิตยสารเพื่อเด็กชื่อ “อะกะอิโตะร”ิ (赤い鳥 1918-1936)  
กอตั้งดวยวัตถุประสงคคือการสงเสริมนักเขียนใหสรางสรรควรรณกรรมที่เหมาะสําหรับเด็ก
อยางแทจริง  โดยใชวรรณกรรมสําหรับเด็กถายทอดความหมายและกําลังใจในการมีชีวิตอยู 
นักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กกลุมหนึ่งผลิตงานตามนโยบายปลุกใจเยาวชนของรัฐบาลใน
ระหวางสงคราม  เกิดยุคเฟองฟูของนิตยสารสําหรับเยาวชน อาทิ “โฌเน็นคุระบุ”(少年倶楽

部) “ฌุกังโฌโกะกุมิน” (週刊少国民 1942) เปนตน  หลังสงครามผลงานที่มีคุณคาทาง
วรรณศิลปหลายชิ้นถูกนํามาทบทวนใหมอีกครั้งแมวานักเขียนบางคนจะเคยถูกกลาวหาวาเปน
เครื่องมือของรัฐในระหวางสงคราม ภาพ “ความงดงาม” ของสงครามในตัวบทอาจทําให
วรรณกรรมบางเรื่องถูกปฏิเสธหลังสงคราม แตผลงานเหลานั้นลวนแฝงเนื้อหาของ “ความเปน
จริง” และเปนสื่อแสดงความมุงม่ันของนักเขียนที่ผลิตงานเพื่อเด็กอยางแทจริง  อันมี
ความสําคัญที่ทําใหวงการวรรณกรรมสําหรับเด็กยังดํารงอยูตอไป 

 
 

 
1  นิสิตระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   อาจารย  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร   
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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1. บทนํา 
กระแสความสนใจในวรรณกรรมสําหรับเด็กเริ่มปรากฎชัดในชวงปลายสมัยเมจิเปน

ตนมา  หลังจากปฏิรูปการศึกษา  พัฒนาแบบเรียน  เกิดนักเขียนนักแปลที่สนใจนําวรรณกรรม
ตางชาติมาพิมพเผยแพรเปนภาษาญี่ปุน  การพัฒนาการศึกษาแผนใหม  หรือการใหอิสระทาง
การศึกษาสงผลใหเกิดความสนใจในวรรณกรรมสําหรับเด็ก  โดยมีแนวคิดการใหการศึกษา
โดยมีเด็กเปนศูนยกลาง (児童中心主義)  ป 1910 เกิดหนังสือรวมวรรณกรรมสําหรับเด็กโดย 
โอะงะวะ มิเมะอิ （小川未明）ชื่อ “เรือสีแดง” （赤い船）สรางกระแสวรรณกรรมที่มีตัว
เอกเปนเด็กหนุม  ป 1918 ซุสุกิ มิเอะกิช（ิ鈴木三重吉）ไดกอตั้งสํานักพิมพนิตยสารสําหรับ
เด็กชื่อ “อะกะอิโตะร-ินกสีแดง” （赤い鳥）ทําใหวงการวรรณกรรมสําหรับเด็กตื่นตัวและเกิด
นักเขียนที่สรางสรรคผลงานเพื่อเด็กตอเนื่องมากมาย 

เม่ือภาวะสงครามกอตัวและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นับจากสงครามจีน-ญี่ปุน
เนื่องจากปญหาการแยงชิงอํานาจในเกาหลี (1895)  สงครามญี่ปุน-รัสเซียเพื่อขยายอาณา
นิคม (1904-5)  กรณีแมนจูเรียที่จุดชนวนสงครามจีน-ญี่ปุนครั้งที่สอง (1931-1941)  ซึ่งยืดเยื้อ
ตอเนื่องมาจนถึงสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่สอง (1941-1945) รัฐบาล
พยายามสรางอํานาจและปลุกใจใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ในการสรางอัตลักษณ
ความเปนญี่ปุนที่ชัดเจนนั้น  รัฐบาลไดใชหนังสือเรียนเปนเครื่องมือปลุกใจเด็กและเยาวชน  
ในขณะที่หนังสือพิมพก็ถูกนํามาใชสรางกระแสความถูกตองชอบธรรมในการเขารวมสงคราม
เชนเดียวกัน  สังคมญี่ปุนถูกครอบงําดวยบรรยากาศแหงสงคราม  นักเขียนวรรณกรรมสําหรับ
เด็กตองเผชิญแรงกดดันใหตัดสินใจ   

เม่ือศึกษาวรรณกรรมสมัยใหมของญี่ปุนโดยทั่วไปแลว  สามารถจัดกลุมนักเขียนใน
ยุคระหวางสงครามได 3 กลุมคือ (1) กลุมยอมโอนออนตอรัฐ  ผลิตผลงานที่สนับสนุนแนวคิด
ของรัฐ  สรางภาพวาสงครามคือความงดงาม (2) กลุมหยุดการผลิตผลงาน  หันไปเขียนเรื่อง
แนวอ่ืนที่ไมไดเกี่ยวกับการสนับสนุนหรือตอตานแนวคิดสงครามแทน (3) กลุมที่ยังผลิตผลงาน
ตอตานรัฐบาลตอไป  ซึ่งในที่สุดตองประสบการลงทัณฑโดยรัฐ 

นโยบายรณรงคสรางความเปนหนึ่งเดียวของคนในชาติ  โดยเนนการปลุกใจเด็กและ
เยาวชนของรัฐบาล  ทําใหเกิดยุคงานเขียนสําหรับเด็กและเยาวชนเฟองฟูในยุคระหวาง
สงคราม  การตีพิมพหนังสือพิมพ  นิตยสารที่มีเนื้อหาเชิดชูการทหารและสงครามไดรับการ
สนับสนุน  นักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กกลุมหนึ่งจําเปนตองผลิตงานตามที่รัฐบาลตองการ  
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และเม่ือสงครามยุติ  ผลงานบางชิ้นของนักเขียนกลุมนี้ก็ถูกวิพากษวิจารณและไมไดรับการ
ยอมรับอีกเลย 

บทความนี้ไดจัดทําขึ้นเพือ่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของนักเขียนวรรณกรรมสําหรับ
เด็กกลุมหนึ่งที่แมจะถูกมองวาเคยผลิตผลงานรับใชรัฐบาลที่นําประเทศเขาสูสงคราม  สราง
ความสูญเสียใหญหลวงสูญี่ปุน  แตขณะเดียวกัน  การโอนออนผอนตามนโยบายสนับสนุน
ทหารในครั้งนั้น  ทําใหวงการวรรณกรรมสําหรับเด็กยังยืนหยัดอยูได  แรงบันดาลใจของ
นักเขียนเหลานั้นคือความมุงหวังอยากใหเด็กๆ ไดอานงานเขียนที่ดีมีคุณคา  ผูวิจัยขอนําเสนอ
กรณีศึกษาการตอสูในระหวางสงครามของนักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก 3 คนคือ โอะงะวะ  
มิเมะอิ (小川未明 1882-1961) ฮะมะดะ  ฮิโระซุเกะ（浜田広介 1893-1973）ทซุโบะตะ  
โจะอิจิ  (坪田譲治 1890-1982) ภายใตกรอบการนิยามการตอสูในความหมายของการ
ตอรองอํานาจรัฐดวยมาตรการผอนปรนผานเนื้อหาแฝงในงานเขียนของพวกเขา 

 

2. จากหนังสือเรียนสูวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
หลัง “การปฏิรูปสมัยเมจิ” (明治維新)2  มาตรการที่รัฐบาลญี่ปุนใหความสําคัญ

อันดับตนคือการปฏิรูปการศึกษา  และใชการศึกษาเปนเครื่องมือสรางความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในชาติ  ทําใหประชาชนมีความจงรักภักดีตอประเทศ  แนวคิดเกี่ยวกับการยกยอง
สถาบันจักรพรรดิและแนวคิดดานการทหารถูกนํามาบรรจุในตําราเรียนภาษาและ
ประวัติศาสตรญี่ปุน  บทบัญญัติดานการศึกษาที่เทิดทูนองคจักรพรรดิที่เรียกวา “เคียวอิกุ โชะ
กุโงะ” (教育勅語) ซึ่งยุพา (2004)กลาววา แกนของการศึกษาญี่ปุนที่ระบุในพระราชกําหนด
ปค.ศ.1890 คือ “การเนนศีลธรรม  ความกลมเกลียวทางสังคม  และความจงรักภักดี  
การศึกษากลายเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการสอนการปกครองทางการเมือง” โดยยกความ
ตอนหนึ่งวา “ตั้งแตประเทศญี่ปุนสรางชาติมา  ปกครองประเทศโดยจักรพรรดิที่สืบเชื้อสายมา
จากราชวงศเดียว  ไมเคยมีประเทศใดมาลบหลูดูหม่ิน  เราชาวญี่ปุนซึ่งมีจักรพรรดิเปนประมุข
ลวนมีจิตวิญญาณพรอมปกปองรักษาแผนดิน  และปฏิบัติตามคําสอนใหซื่อสัตยและ
จงรักภักด”ี3 ความฮึกเหิมและการปลุกใจใหคนในชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแตทําสงคราม 

 
2 การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยมีการจัดตั้งรัฐบาลใหมแทนรัฐบาลทหารของโชกุน  และใหจักรพรรดิมีอํานาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศ ค.ศ.1868 
3 ยุพา  คลังสุวรรณ (2004) ญี่ปุนสรางชาติดวยความรักและภักดี  ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของสังคมญี่ปุน, 
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, สํานักพิมพมติชน.(pp.94-95) 
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กับรัสเซียและแมนจูเรียปรากฏในเนื้อหาของแบบเรียนประถมศึกษา  มีการยกยองเชิดชูทหาร  
การสรางระเบียบวินัย  เพลงปลุกใจ  ธงชาติญี่ปุน 

เม่ือค.ศ.1904 สงครามญี่ปุน-รัสเซียเริ่มพรอมกับการประกาศใช “แบบเรียนแหงชาติ”
(国定教科書)  มีการจัดตั้งสํานักงานผูตรวจสอบการเรียบเรียงแบบเรียน  ปค.ศ.1907 รัฐออก
กฎหมายประถมศึกษาและขยายการศึกษาภาคบังคับเปน 6 ป  แบบเรียนแหงชาติมีการ
ปรับปรุงทั้งหมด 5 ครั้ง  จนถึงปที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองคือค.ศ.1945  เนื้อหาใน
แบบเรียนภาษาญี่ปุน  แบบฝกอาน  แบบเรียนวิชาศึกษาทั่วไป  โดยเฉพาะในการปรับปรุงครั้ง
ที่ 4-5 นั้นสวนใหญเปนการปลุกใจใหรักชาต ิ เคารพจักรพรรด ิ และเชิดชูทหาร 

กลาวกันวาประวัติการสรางสรรคผลงานสําหรับเด็กในญี่ปุนนั้นเริ่มจากงานเขียนชื่อ 
“โคะงะเนะมะร”ุ （こがね丸-1891）ของอิวะยะ  ซะสะนะมิ（巌谷小波）เรื่องเลาสําหรับ
เด็กที่ถูกโจมตีจากวงการการศึกษาวาไมเหมาะสมเม่ือเทียบกับนิทานคําสอนรูปแบบเดิมๆ  แต
เม่ือสังคมญี่ปุนกรุนไอสงคราม  วรรณกรรมสําหรับเด็กสวนหนึ่งยอมโอนออนตามนโยบายของ
รัฐ  โดยนักเขียนใหความสําคัญกับการสรรเสริญการรบ  อิวะยะเองก็ไดนําเสนอบทความแนว
ปลุกใจเยาวชน  อาทิ “ประวัติสงครามญี่ปุนรัสเซียสําหรับเยาวชน”4  อิวะยะเปนนักเขียนที่
ไดรับการยกยองในดานวรรณกรรมที่สรางสรรคขึ้นใหมสําหรับเด็ก  นอกจากผลงานที่คิดเขียน
เองแลว  เขายังนํานิทานพื้นบานทั้งในและตางประเทศมารวบรวม  และยังแปลวรรณกรรม
ภาษาเยอรมันไวอีกมากมาย  มีนักเลานิทานที่แวดลอมเขานํานิทานที่เขาแตงไปเลาตาม
โรงเรียนประถมดวย 

ป 1943-44 ซึ่งเปนสมัยระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง  สํานักพิมพโฌกะกุกังไดพิมพ
ผลงานของอิวะยะ  ซะสะนะมิเผยแพรในชุด “รวมนิทานจากวรรณกรรมภาษาอังกฤษของซะ
สะนะมิ” มี 5 เลม เปนเนื้อเรื่องประกอบภาพวาดแทบทุกหนา  เนื้อหาของนิทานสรางภาพ
ความใฝฝนที่จะเปนทหารของเด็ก  การเดินทางโดยเรือโดยมีธงชาติญี่ปุนประดับ ฯลฯ ซึ่งเปน
การตอบรับแนวคิดปลุกใจใหนิยมการรบ  ยะมะนะกะ  ฮิซะฌิ（山中恒 2010）แสดง
ความเห็นวา “ในสมัยที่มีกระแสสรางความเปนหนึ่งเดียวกันของคนในชาต（ิ国体原理主義）

สมัยระหวางสงคราม  ทั้งนักเขียนและนักวาดภาพประกอบตางจําเปนตองดิ้นรนปฏิบัติตนเปน 
 
 

4
 『校訂／少年日露戦史』巌谷小波編著・博文館 
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ผูรักชาตทิี่นิยมทหาร（軍国主義的愛国者）เพื่อใหสามารถรับการอนุญาตใหตีพิมพผลงาน
ได”5  
 
3. นิตยสารเยาวชนกับวรรณกรรมแนวนิยมทหาร (軍国主義) 

ตั้งแตสงครามความขัดแยงจีน-ญี่ปุนเปนตนมา  วงการการพิมพไดใหความสนใจกับ
การตีพิมพวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในนิตยสาร  ควบคูไปกับนโยบายพัฒนา
การศึกษาและสอดแทรกการปลุกใจเยาวชนไวในหนังสือเรียนของรัฐบาล  อิวะยะ  ซะสะนะมิ
รับหนาที่เปนบรรณาธิการนิตยสารชื่อ “โฌเน็นเซะกะอิ-โลกของเยาวชน”（少年世界-1985）
ซึ่งนับเปนนิตยสารแนวหนาในสมัยเมจิ  หลังจากญี่ปุนชนะสงครามกับจีน  เกิดประเด็นพิพาท
กับไตหวัน  เริ่มมีเสียงวิพากษวิจารณรัฐบาลมากขึ้น  นิตยสารชื่อ “โฌโกะกุมิน-พลเมืองรุน
เล็ก” （小国民）ตีพิมพบทความวิจารณการทํางานของรัฐ  ทําใหถูกสั่งยุติการตีพิมพ  ชวง
กอนและหลังสงครามญี่ปุน-รัสเซีย  สังคมญี่ปุนตกอยูในชวงเวลาแหงความขัดแยงทางแนวคิด  
การโตกันระหวางฝายสนับสนุนสงครามและฝายตอตานสงคราม  นิตยสารสําหรับเด็กและ
เยาวชนยังถูกใชเปนเครื่องมือแสดงออกทางความคิดของนักเขียน  นิตยสารสําหรับเด็กผูหญิง
ฉบับแรกคือ “โฌโจะกะอิ-โลกของเด็กสาว”（少女界） ตีพิมพตั้งแตป 1902  ในยุคนั้นอัตรา
การเขาเรียนโรงเรียนประถมของนักเรียนหญิงมีเกือบ 90%  นอกจากนั้น  หลังจากที่มีการออก
บัญญัติ“เคียวอิกุ โชะกุโงะ” แลว  เกิดนิตยสารสําหรับเด็กอ่ืนๆ มากมาย  ไมวาจะเปน “นิฮง
โนะโฌเน็น-เยาวชนญี่ปุน”（日本之少年）  “โฌเน็นบุงบุ-เยาวชนบุนและบู” （少年文武） 

“โยเน็นสะฌ-ินิตยสารเด็กเล็ก”（幼年雑誌） 

นิตยสารชื่อ “โฌเน็นคุระบุ-ชมรมเยาวชน”（少年倶楽部） กอตั้งขึ้นในป1914 
หลังจากนิตยสาร “นิฮงโฌเน็น-เยาวชนญี่ปุน”（日本少年）ซึ่งเริ่มตีพิมพในค.ศ.1906 ไดรับ
ความนิยมอยางมากโดยมียอดพิมพถึง 200,000 เลม  นิตยสารโฌเน็นคุระบุมีบรรณาธิการคน
แรกคือคะโต  เค็นอิชิ (加藤謙一) ซึ่งเขามีบทบาทตอวงการการตูนญี่ปุนมากหลังสงคราม  
เขาเปนบรรณาธิการมือฉมังของสํานักพิมพโคดันฌะและไดพิสูจนผลงานจากการคัดสรร
วรรณกรรมและบทความเพื่อตีพิมพในนิตยสารจนติดตลาด  คะโตะถูกบีบใหลาออกจาก
ตําแหนงบริหารเม่ือสงครามโลกครั้งที่สองจบลง  เขาจึงแยกตัวออกจากบริษัทมาจัดตั้ง
นิตยสารการตูนของตนเองและรับหนาที่เปนบรรณาธิการชื่อ  “มังงะโฌเน็น - การตูนเยาวชน” 

 
5
  山中恒（2010）『戦時児童文学論』大月書店（p.16） 
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（漫画少年） ในค.ศ.1947  ผลิตการตูนที่มีคุณคาและยังคงอยูในความทรงจําของคนทั่ว
โลกมากมาย  อาทิ “คิมบา เดอะไวทไลออน”（ジャングル大帝） ของเทะทซุกะ  โอะซะมุ  
“ซะซะเอะซัง”（ササエさん） ของฮะเซะงะวะ  มะชิโกะ เปนตน  ในค.ศ.1936 นิตยสารโฌ
เน็นคุระบุมียอดตีพิมพพุงสูงสุดถึง 750,000 เลม  การตูนที่เปนเลมเล็กแทรกไวก็เปนที่นิยม
และกลาวขวัญถึงอยางมาก  นักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กมีผลงานเรื่องยาวที่ตีพิมพเปน
ตอนในนิตยสารนี้มากมายที่ทําใหเยาวชนติดตาม  เชนการตูนของทะงะวะ  ซุอิโฮ(田河水泡

)เรื่อง “โนะระคุโระ” (のらくろ 1931)ซึ่งมีตัวเอกเปนสุนัขขางถนน  หรือการตูนของฌิมะดะ  
เคะอิโส(島田啓三) เรื่อง “ดันคิชิผจญภัย” (冒険ダン吉 1933) 

ระหวางสงครามรัฐบาลญี่ปุนเขาควบคุมวงการสิ่งพิมพ  ทั้งหนังสือพิมพและนิตยสาร
ถูกบังคับใหนําเสนอเนื้อหาที่รัฐตองการ  โดยมีการออกกฎหมายสิ่งพิมพตางๆ  มีการจํากัด
หนาเพื่อประหยัดกระดาษ  นิตยสารบางฉบับที่ตองการวิพากษวิจารณรัฐไดตีพิมพแบบ “ใต
ดิน” และมีเนื้อหาดานในไมตรงกับหนาปก  ความวุนวายจากเหตุการณอันเปนชนวนสงคราม
ตางๆ ในสมัยโฌวะ  เกิดการนิยามวรรณกรรมรูปแบบหนึ่งที่มีเนื้อหาสนับสนุนการปกครอง
ระบอบสังคมนิยมหรือที่เรียกวา “วรรณกรรมของชนชั้นกรรมาชีพ (Proletarian Literature)” 
วรรณกรรมสําหรับเด็กหรือรวมเพลงเด็กที่มีเนื้อหาดังกลาว(プロレタリア児童文学)เคย
ปรากฏจํานวนมาก  แตถูกทําลายทิ้งไปเปนสวนใหญ  ค.ศ.1929 เกิดนิตยสารชื่อ “โฌเน็นเซ็น
กิ-ธงรบเยาวชน”（少年戦旗） เดิมเปนเลมแทรกในนิตยสารชื่อ “เซ็นกิ” แตตอมาแยกเปน
นิตยสารอีกฉบับหนึ่ง  สมัยนั้นถูกสั่งระงับการพิมพ  ภายหลังได เปลี่ยนรูปแบบเปน
หนังสือพิมพแทบลอยด  ซึ่งก็ถูกสั่งระงับอีกเชนกัน  เม่ือวรรณกรรมเยาวชนของชนชั้น
กรรมาชีพนี้ถูกอานนอยลง  ทําใหวงการวรรณกรรมและบทเพลงสําหรับเด็กถูกกระตุนใหมีการ
สรางสรรคผลงานประเภทสัจนิยม  ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตจริงของเด็กมากกวา 

ฮะเซะงะวะ  อุฌิโอะ(長谷川潮 1995) กลาวถึงกระแสการสรางภาพความงามของ
สงครามในชวงนี้วา “ตั้งแตป 1931 เปนตนมา  เด็กๆ ในยุคโฌวะไดสัมผัสกับความเปนจริงของ
สงคราม  ไดรับรูขอมูลและแนวคิดเกี่ยวกับสงครามผานสื่อตางๆ จํานวนมาก  แมแตในหนังสือ
ภาพสําหรับเด็กอายุ 5-7 ปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดนิยมทหารก็ผลิตออกมาเปนชุดถึง 203 
ฉบับ (講談社の絵本 1936-42) การเลาเรื่องความงามของสงคราม(美談)ถูกเนนย้ํา  ทั้งนี้มี 
2 เหตุผลคือ (1) เพื่อสอนใจและปลูกฝงแนวคิดตอเด็กซึ่งจะตองเปนทหารตอไป  (2) เพื่อสราง
ภาพอันนายกยองของการพลีชีพเพื่อชาติ  ใหเด็กเชื่อวาการที่พอ พี่ชาย หรือญาติของเขาที่
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เสียชีวิตในสงครามเปนวีรบุรุษที่ควรสรรเสริญ  ไมใหเกิดการตอตานภายหลัง”6  วรรณกรรม
สําหรับเด็กรวมถึงนิตยสารสวนใหญในระหวางสงครามผลิตงานตอบสนองกระแสการปลุกใจ
เยาวชนของรัฐ  นักเขียนและบรรณาธิการอาจจําเปนตองสรางสรรคผลงานเพื่อความอยูรอด  
ฮะเซะงะวะยังไดยกตัวอยางวรรณกรรมเด็กที่เขาขายสรรเสริญสงครามเชน “ภูเขากับทหาร”    
(山と兵隊) “ของฝากจากสนามรบ”(いくさ土産)  

ป 1941 เม่ือญี่ปุนเขาสูสงครามโลกครั้งที่สอง  รัฐปรับแนวคิดเกี่ยวกับเด็กใหม  โดย
บัญญัติคําวา “พลเมืองรุนเล็ก”(小国民) ขึ้นมาแทนคําวา “เด็ก”(児童)  ทั้งวรรณกรรม 
ภาพยนตร  สิ่งพิมพที่มีคําวาเด็กจึงตองเปลี่ยนเปนคําใหมหมด  กลุมนักเขียนวรรณกรรม
สําหรับเด็กกลุมหนึ่งจึงตองใหความรวมมือกับรัฐบาลอยางหลีกเลี่ยงไดยาก  ยะมะนะกะ  ฮิ
ซะฌิ（山中恒 2010）กลาววาในการประชุมสมาคมนักเขียนวรรณกรรมเด็กครั้งที่ 1 สมาชกิ
ที่อยูในโตเกียวจํานวน 600 คน  ไมมาเขารวมประชุมถึง 400 คน7  โอะงะวะ   มิเมะอิผูกอตั้ง
สมาคมและผูที่คงเหลืออยูตองพยายามอยางมากเพื่อสราง “เสนทางสูวรรณกรรมเด็กยุคใหม” 
การยอมรับผลิตผลงานตามนโยบายปลุกใจเยาวชนของรัฐเปนอีกวิธีหนึ่งที่นักเขียนกลุมหนึ่ง
เลือกเพื่อดิ้นรนตอสูใหสามารถสรางสรรคผลงานสําหรับเด็กตอไปได 

 

4. การทํางานของนักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กระหวางสงคราม 
นักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กคนหนึ่งผูบุกเบิกงานเขียนที่ “คํานึงถึงจิตใจของเด็ก” 

คือ โอะงะวะ  มิเมะอิ (小川未明 1882-1961) เขากลาวถึงการทํางานของตัวเองวา “แทนที่
จะเลาเรื่องอะไรกับเด็กตรงๆ  เราควรทําตัวใหกลับเปนเด็กเสียกอน  แลวคิดหาวิธีที่จะนํา
จินตนาการวัยเด็กของตนมาถายทอดใหได”8  มิเมะอิพยายามเปนกระบอกเสียงใหเด็กๆ ใน
การตอสูกับระบบที่ผูใหญเขาควบคุมการแสดงออกของเด็กในยุคแหงประชาธิปไตยสมัยไทโฌ  
งานเขียนของเขาไมไดตองการใหเด็กอานอยางสนุกสนานเทานั้น  แตสะทอนความมุงหวังให
เด็กใฝฝนถึงความสวยงามในโลกแหงความจริงที่เสรี  ไมใชแคเติบโตในโลกแหงจินตนาการ
เทานั้น  หนังสือรวมวรรณกรรมสําหรับเด็กชิ้นแรกของมิเมะอิคือ “เรือสีแดง”(赤い船、1910)  
เลาจิตใจสับสนของเด็กหญิงยากจนคนหนึ่งที่ตองเดินทางมาหางานทําในเมืองหลวง  ผลงานที ่

 
6
  長谷川潮（1995）『日本の戦争児童文学』日本児童文化史研究会、九山社(pp.26-27) 

7
   山中恒（2010）『戦時児童文学論』大月書店（p.202） 

8
 山中恒（2010）『戦時児童文学論』大月書店（p.19） 
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ทรงคุณคาเรื่องหนึ่งของเขาคือ “เทียนไขสีแดงกับเงือก” (赤い蝋燭と人魚 1921)  นิทานที่
สะทอนภาพความเปนจริงของสังคม  ปญหาการซื้อขายแรงงานเด็ก  ความแตกตางระหวางชน
ชั้น  วรรณกรรมของมิเมะอิลวนมีตัวเอกเปนเด็กชายหรือเด็กหญิง  นาแปลกที่เขามักจะลอ
ผลงานของตัวเองวาอาจเปนเรื่องที่เด็กอานไมเขาใจ  แตผูใหญอานแลวอาจเขาใจความหมาย
ของแกนเรื่องมากกวา  วรรณกรรมเรื่อง “ทุงดอกกุหลาบ” (野薔薇 1920) ไดรับการบรรจุใน
หนังสือเรียนหลังสงครามโดยถือเปนงานเขียนเสริมสรางความสงบสุข  เนื้อเรื่องเลาถึงทหารแก
กับทหารหนุมจากคนละประเทศไดมารูจักและเปนเพื่อนกันที่ทุงกุหลาบ  เม่ือประเทศของทั้ง
สองทําสงคราม  ทหารแกบอกใหทหารหนุมฆาตัวเอง  แตทหารหนุมบอกวาศัตรูของเขาอยูที่
อ่ืน  แลวเดินทางจากไป  ภายหลังทหารแกไดทราบวากองทหารของทหารหนุมไมมีใครรอด
ชีวิตกลับมาอีกเลย  เขาจึงเดินทางกลับสูบานเกิด 

 
やがて冬が去って、また春となりました。ちょうどそのころ、この二つの国は、

なにかの利益問題から、戦争を始めました。そうしますと、これまで毎日、仲

むつまじく、暮らしていた二人は、敵、味方の間柄になったのです。それがい

かにも不思議なことに思われました。 

「さあ、おまえさんと私は今日から敵どうしになったのだ。私はこんなに老いぼ

れていても少佐だから、私の首を持ってゆけば、あなたは出世ができる。だか

ら殺してください」と老人はいいました。 

これを聞くと、青年は、あきれた顔をして、 

「なにをいわれますか。どうして私とあなたが敵どうしでしょう。私の敵は、ほか

になければなりません。戦争はずっと北の方で開かれています。私は、そこ

へ行って戦います」と、青年はいい残して、去ってしまいました。 

และแลวฤดูหนาวก็ผานพนไป  ฤดูใบไมผลิมาเยือน  ระยะนั้นสองประเทศเกิด
ปญหาขัดแยงเรื่องผลประโยชน  เริ่มทําสงครามกัน  เม่ือเปนดังนั้นทหารทั้งสองที่
เคยเปนเพื่อนที่ดีตอกัน  ใชเวลาดวยกันทุกวันก็กลับกลายเปนคนละฝงคนละพรรค
พวก  เปนเรื่องที่นาประหลาดใจ 
“เอาละ  วันนี้แกกับขาก็กลายเปนศัตรูกันแลว  ถึงขาจะแกขนาดนี้แตก็มียศพันตรี  
ถาเอาหัวขาไปแกก็คงจะไดเปนใหญเปนโต  เพราะฉะนั้น  ฆาขาเสียเถอะ” ทหาร
แกบอก 
ทหารหนุมฟงดวยสีหนาแปลกใจ “พูดอะไรแบบนั้นละทาน  ผมกับทานจะกลายเปน
ศัตรูกันไดอยางไร  ศัตรูของผมอยูที่อ่ืนตางหาก  สงครามเกิดขึ้นทางเหนือโนน  ผม
จะไปทําสงครามที่นั่น”  ทหารหนุมพูดทิ้งไวอยางนั้นกอนจะเดินลับตาไป 
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(รวมวรรณกรรมของโองะวะ มิเมะอิ สํานักพิมพฌินโช(1951)) 
 

โดยผิวเผินแลว  ในระหวางสงคราม “ทุงดอกกุหลาบ” เปนงานอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงภาพ
ความงดงามของสงคราม  มีเนื้อหาดานการทหาร  ซึ่งเหมือนเปนการตอบโจทยความตองการ
ของรัฐที่อยากปลูกฝงเยาวชนใหชื่นชอบทหาร  แตลักษณะความงดงามทางจิตใจของทหารแก
และทหารหนุม  ความประทับใจในมิตรภาพที่แฝงอยูในเนื้อเรื่อง  รวมถึงการพยายามนําเสนอ
ทางเลือกอ่ืนที่จะไมทําลายความสัมพันธอันดีระหวางกัน  ทางเลือกอ่ืนที่จะไมทําสงคราม  อาจ
เปนแกนเรื่องที่มิเมะอิจงใจผูกไวใหวิเคราะหตอมา  วาการตอบรับนโยบายนิยมทหารของรัฐ  
แทจริงแลวสิ่งที่นักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กทําอาจคือการตอรองอํานาจรัฐใหผูอานรับรูได
วา  ยังมีสิ่งอ่ืนที่สําคัญกวาภาพความงดงามของสงคราม  การนํางานเขียนเรื่องนี้มาเผยแพร
หลังสงครามในฐานะงานเขียนที่แสดงสันติภาพนับเปนการยืนยันคุณคาของวรรณกรรมนี ้

มิเมะอิเริ่มสนใจการรณรงคตอตานสงครามและระบอบสังคมนิยมทั้งแตสมัย
วัฒนธรรมตะวันตกเขาสูญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  งานเขียนของเขาชวงหนึ่งจึงมี
เนื้อหาสอดแทรกแนวคิดตอตานสงคราม  ระบบทุนนิยม  ระบบจักรพรรดินิยม  เขาตั้งสภา
นักเขียนฝายซาย(日本左翼文芸家総連合) ตีพิมพหนังสือรวมผลงานตอตานทหารชื่อ 
“สงครามที่ทําตอสงคราม”(戦争に対する戦争) กลาวกันวามิเมะอิเปนนักเขียนผูนําของ
วงการวรรณกรรมสําหรับเด็กของชนชั้นกรรมาชีพ(プロレタリア児童文学)  เขาใหความสําคัญ
กับการสรางสรรคผลงานที่ทําใหเด็กเห็นสภาพความเปนจริงในสังคม  และเคยวิจารณนักเขียน
ที่นําวรรณกรรมสําหรับเด็กของตางประเทศมาแปลวา “ทั้งซะสะนะมิและมิเอะกิชิเปนแคนัก
แปลนิทานเทานั้น  วรรณกรรมสําหรับเด็กที่แทจริงตองเปน Proletarian เทานั้น”9 ในขณะที่
ญี่ปุนตองเขาสูภาวะสงครามนับจากเหตุการณแมนจูเรีย  ค.ศ.1937 มิเมะอิเริ่มผลิตนิตยสาร
รายเดือนรวมเรื่องเลาสําหรับเด็กชื่อ “ตนไมนิทาน”(お話の木) ในปนี้เองที่มิเมะอิเริ่มเขียน
ผลงานที่มีเนื้อหายกยองสรรเสริญทหาร  เรื่อง “ผมก็ไปรบเหมือนกัน”(僕も戦争に行くんだ) 
ตีพิมพเปน 3 ภาคในนิตยสารของเขาเอง  การสรางผลงานที่ขัดแยงตอหลักการเดิมของเขาโดย
สิ้นเชิงแบบนี้  ไมมีเหตุผลอ่ืนนอกจากการถูกกดดันจากกระแสปลุกใจเยาวชนของรัฐบาล  
นโยบายสรางความเขมแข็งของประเทศดวยกําลังทหารโดยใชบัญญัติดานการศึกษา        
กกก   
9
 山中恒（2010）『戦時児童文学論』大月書店（p.118） 
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ค.ศ.1938 มิเมะอิออกหนังสือรวมผลงานชื่อ “เด็กชาวญี่ปุน”(日本の子供) 
ประกอบดวยเรื่องสั้น 35 เรื่อง  ในจํานวนนั้นมี 9 เรื่องที่มีเนื้อหาสรางความงามของสงคราม
และสนับสนุนระบอบทหาร  เชนเรื่อง “พอ” (お父さん) เปนเรื่องของเด็กชายที่พอเปนทหาร
และเสียชีวิตในสงครามที่แมนจูเรียตั้งแตเขาอายุ 2 ขวบ  เรื่อง “กา”( 鴉

からす) เปนเรื่องของเด็กชาย
นิสัยออนโยนที่มักโดนรุมรังแก  เขาไดรับแรงบันดาลใจจากกาที่ออนแอและถูกฝูงกาตัวอ่ืนรุม
แยงอาหาร  วันหนึ่งกาตัวนั้นฮึดขึ้นสู   เด็กชายจึงไปรบในสงครามอยางกลาหาญ  และ
กลายเปนตํานานของหมูบาน 

ความหลากหลายของลักษณะผลงานของมิเมะอิ  แสดงใหเห็นประสบการณสวนตัว
และการตอสูในฐานะนักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กของเขา  ทามกลางอุปสรรคและการ
เปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงทั้งทางการเมืองและสังคม  จากนักเขียนผูสรรคสรางวรรณกรรม
ที่งดงามเชิงศิลปะโดยยึดจิตใจของเด็กเปนหลัก  สูการเขียนเรื่องเลาตามนโยบายของรัฐบาล  
ผลงานหลายชิ้นแสดงสภาพจิตใจที่สับสนและถูกกดดันของมิเมะอิ  ซึ่งแฝงความไมลงตัวและ
บีบคั้นจนไมสามารถเรียกความสนใจจากเด็กหรือผูอานทั่วไปได  เชนเรื่อง “เกาะสมบัติ”(タカ

ラシマ) เรื่องราวการผจญภัยของนักสืบ 2 คนที่จะหาสมบัติ  แตมีโจรสลัดเขามากอกวน  
สุดทายก็จัดการกับโจรสลัดและหนีกลับได  เรื่องนี้เหมือนสะทอนเหตุการณการกระทบกระทั่ง
กับนายทุนในสมัยที่ญี่ปุนจะเขาไปบุกเบิกแมนจูเรีย  เปนนิยายเด็กที่ถูกวิจารณวาไมมีความ
สนุกนาตื่นเตนใดๆ  ป 1940 เขาออกหนังสือชื่อ “เด็กๆ ที่มายังดินสีแดง”(赤土へ来る子供た

ち)  เปนนิทานประกอบภาพที่งดงามรวมอยู 22 เรื่อง  มีกลอนและบทเพลงที่นิยมรองในสนาม
รบประกอบประปราย  นอกจากนั้นในหนังสือรวมวรรณกรรมของมิเมะอิเลมอ่ืนๆ ที่เปนงาน
เขียนระหวางสงคราม  บางเรื่องเลาถึงความรักและความอบอุน  พี่นอง  ความสัมพันธระหวาง
คนกับสัตว  สรางความรูสึกออนโยนจนไมนาเชื่อวาอยูในกลุมวรรณกรรมประเภทสรรเสริญ
สงคราม 

ค.ศ.1942  รัฐบาลออกหนังสือรวมบทความวิจัยชื่อ “รวมบทวิจัยวรรณกรรมพลเมือง
รุนเยาว” (少国民文学試論)  ในคํานําซึ่งเขียนโดยนะเมะงะวะ  มิชิโอะ(滑川道夫) มีความ
ตอนหนึ่งวา “วรรณกรรมที่เขียนเพื่อเปนเรื่องอานสําหรับพลเมืองรุนเยาวนั้น  มีหนาที่คือสราง
อุดมการณใหปกปองภักดีตอสถาบันจักรพรรดิ”10  มิเมะอิกลาวไวในบทความเรื่อง “ความ     
กกก 
10

 อางอิงจากบทความของอุเอะโนะ เรียว 上野瞭（1974）『ネバーランドの発想 児童文学の周辺』す

ばる書房 
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รับผิดชอบตอเด็กๆ”（「子供たちへの責任」『日本児童文学』昭 21） มีความตอนหนึ่งวา 
“ผูนําประเทศทั้งหลายไมไดมีความตั้งใจจริงและอุดมการณใดวาจะสอนเด็กๆ อยางไรใน
ระหวางสงคราม  เพียงแตตองการใหเด็กๆ สามารถอุทิศตัวเพื่อชาติ  มีความเปนน้ําหนึ่งอัน
เดียวกัน  ตลอดเวลาที่ผานมาจึงใชวิธีบังคับใหปฏิบัติเปนระเบียบเชาเย็น  และใหใชคําจูงใจให
เชื่อวาญี่ปุนถูกตอง  และศัตรูปาเถื่อนนารังเกียจ  พอญี่ปุนแพสงคราม  ก็กลับสรรเสริญผูที่เคย
เปนศัตรู  สิ่งที่เคยบอกวาผิดกลายเปนถูกไป  ทําสิ่งที่ตรงกันขามกับที่เคยทํามาอยางหนาตา
เฉย”11  แสดงใหเห็นแนวคิดและความจริงใจของมิเมะอิ  แมในชวงสงครามเขาจะเขียนงาน
เกี่ยวกับสงคราม  แตเขาก็มีจุดยืนที่ชัดเจนคือมองงานเขียนสําหรับเด็กวาควรมี “ความเปน
วรรณกรรม”  เขาไมเคยบรรยายวา “ศัตรูมีความปาเถื่อนนารังเกียจ”   กลาวไดวามิเมะอิเปน
นักเขียนที่มีชีวิตอยูในโลกของความงามและความจริง  และเปนผูบุกเบิกวงการวรรณกรรม
สําหรับเด็กสมัยใหมที่ควรแกการยกยอง 

ฮะมะดะ  ฮิโระซุเกะ（浜田広介 1893-1973）เปนนักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก
ที่มีชื่อเสียงตอจากมิเมะอิ  เริ่มจากการเปนนักเขียนนวนิยาย  เขามีผลงานสําหรับเด็กที่สราง
ความซาบซึ้งประทับใจจนถึงปจจุบันมากมาย  ไดรับการยกยองวางานของเขาปลูกฝงใหเดก็มี
คุณธรรม  นําเสนอแงคิดที่จรรโลงจิตใจ  สอนใจใหทําดี  แมวาเขาจะถูกวิจารณในยุคหลังวา
เขาเขียนงานโดยระมัดระวังใหเนื้อเรื่องถูกทํานองคลองธรรมของหลักการศึกษา  หาก
เปรียบเทียบการนําเสนอภาพความเลวรายซึ่งจะถูกธรรมชาติลงทัณฑในงานเขียนของมิเมะอิ
แลว  งานของฮิโระซุเกะนําเสนอภาพความดีงามที่จะไดรับผลดีตอบแทน  แตงานของนักเขียน
ทั้งสองไดรับการยกยองวาเปนวรรณกรรมสําหรับเด็กชั้นนําในสมัยไทโฌ  ซึ่งมีอิทธิพลตอ
กระแสงานเขียนที่ใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนในยุคระหวางสงครามตอมา 

ในบทความของมุระมะทซุ  ซะดะตะกะกลาวถึงงานวิจัยเกี่ยวกับฮะมะดะ  ฮิโระซุเกะ 
สรุปความไดวา งานเขียนของฮิโระซุเกะนั้นไมไดจัดอยูประเภทเดียวกับวรรณกรรมที่ตีพิมพใน
นิตยสารสําหรับเยาวชน  แตเปนงานที่ผูอานจะนํามาอานอีกครั้งแลวครั้งเลาเม่ือเติบโตขึ้นและ
อายุมากขึ้น12  นอกจากที่เขาจะเขียนนวนิยายแลว  ยังมีบทละคร  บทกวี  เพลง  ซึ่งลวนเปน
ผลงานทางศิลปะและยังมีวรรณศิลป  ทําใหวรรณกรรมของเขายังไดรับการอานอยูในสมัย
ปจจุบัน 

 
11
上野瞭（1974）『ネバーランドの発想 児童文学の周辺』すばる書房 

12  
村松定考「浜田広介論」、国文学、1983 年 11 月号、特集―児童文学の世界、至文堂 
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เม่ือซุสุกิ มิเอะกิชิ (鈴木三重吉) กอตั้งนิตยสารสําหรับเด็ก “อะกะอิโตะริ” (赤い鳥) 
ขึ้นในปค.ศ.1918  ฮิโระซุเกะไมมีผลงานตีพิมพในนิตยสารดังกลาวเลย  ทั้งนี้เนื่องจากเขา
ไดรับหนาที่บรรณาธิการนิตยสาร “เรียวย”ู(良友) ออกโดยสํานักพิมพโคะโดะโมะและไดเขียน
งานลงนิตยสารดังกลาวดวย  เขามองวาหากสงงานลงนิตยสารอ่ืนดวย  จะทําใหมีงานเขียน
สรางสรรคลงตีพิมพในนิตยสารของเขานอยเกินไป 

ผลงานของฮิโระซุเกะที่สําคัญ อาทิ “การเดินทางของกลีบดอกไม” (花びらのたび) 
“น้ําตามังกร” (りゅうのめのなみだ) นิทานสําหรับนักชั้นประถมศึกษา  เปนเรื่องที่ตองการลบ
ลางความขัดแยง  สงคราม  ความเคียดแคน  ความเขาใจผิด  และความหวาดกลัวออกจาก
จิตใจ  มุงหวังใหผูคนปรองดองและอยูรวมกันอยางสงบสุข  “ยักษสีแดงรองไห” (泣いた赤い

鬼) ซึ่งมีแกนเรื่องเปนความงดงามของจิตวิญญาณ  น้ําใจ และการเสียสละ  เปนตน  ขอ
ยกตัวอยางบทพูดของยักษสีแดงที่หวังจะอาศัยอยูรวมกับมนุษยทั้งหลายอยางสันต ิ

「私は、鬼に生まれてきたが、鬼どものためになるなら、できるだけ良いことば

かりしてみたい。いや、そのうえに、できることなら、人間たちの仲間になって、

仲良く暮らしていきたいな」  

 ตัวฉันเกิดมาเปนยักษ  คิดฝนอยากทําสิ่งดีที่เปนประโยชนตอยักษทั้งหลาย
มาตลอด  ไมใชแคนั้นนะ  ถาเปนไปได  ฉันอยากเปนเพื่อนกับคน  และอยูดวยกัน
อยางมีความสุขตลอดไป 

 

ลักษณะของยักษสีแดงในเรื่องนี้  ขัดแยงกับภาพพจนเกี่ยวกับยักษที่เด็กๆ เคยมีมา  
ทั้งในหนังสือเรียนหรือนิทานเลมอ่ืน  ซึ่งนาจะเปนภาพลักษณจากนิทานเรื่อง “โมะโมะตะโร” ที่
เลาถึงเด็กผูชายเกิดจากลูกทอและเดินทางไปปราบยักษ  เปนการสรางตัวแทนวีรบุรุษใน
วรรณกรรมสําหรับเด็ก  ที่นาสนใจคือ ยักษของฮิโระซุเกะเปนรูปแบบผูแสวงหาสันติภาพและ
การปรองดอง  นับเปนการสรางภาพลักษณอีกแบบหนึ่งของยักษ  ซึ่งในยุคนั้นหมายถึง
ชาวตางชาติ (ตะวันตก) ที่ตัวใหญและดูนากลัว  แตวรรณกรรมเรื่อง “ยักษสีแดงรองไห” แสดง
ใหเห็นวาโลกจะเกิดสันติภาพไดเม่ือผูคนอาศัยอยูรวมกันอยางสงบแมจะมีเชื้อชาติแตกตางกัน 

ทซุโบะตะ  โจะอิจิ(坪田譲治 1890-1982) เริ่มการเปนนักเขียนเต็มตัวเม่ืออายุ 45 
จากการเขียนเรื่อง “โลกของผี” (お化けの世界) ลงในนิตยสาร  จากนั้นไดเขียนเรื่องยาวชื่อ 
“เด็กในกระแสลม”(風の中の子供) ลงเปนตอนในหนังสือพิมพโตเกียวอะซะฮิฉบับตอนเย็น
และภายหลังไดกลายเปนภาพยนตร  เขาเปนนักเขียนนวนิยายและเปนนักเขียนเรื่องเด็กดวย  
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ในวัยเด็กทซุโบะตะเคยอาสาเปนยุวชนทหาร 1 ป  แตงานเขียนของเขาลวนมีความเรียบงาย  
ไมมีการโออวดหรือแสดงศักดาทางการสงครามอยางใด  ป 1940 โจะอิจิไดเขียนเรื่องสั้นที่มีตัว
ละครเอกเปนเด็กหนุมที่ตองประสบเหตุการณเลวรายตางๆ จากสงคราม  ผลงานจํานวนมาก
ของเขาสะทอนใหเห็นแนวคิดตอตานทหารคอมมิวนิสต  และวิจารณความไมนาเชื่อถือของจีน  
โดยย้ําความนารันทดของเด็กชาวจีน  ป 1941 ตีพิมพหนังสือรวมเรื่องเลาสําหรับเด็กชื่อ 
“ดอกไมในใจเด็ก”(童心の花) เปนการคัดเลือกผลงานที่เขาตั้งใจใหเด็กในชั้นประถมศึกษา
ตอนตนไดอาน  กลาวกันวาเปนหนังสือรวมเรื่องสั้นที่แสดงถึงประสบการณในวัยเด็กของ
ตัวโจะอิจิเอง  ป 1942 ตีพิมพนิยายชื่อ “โทะระฮิโกะ ริวฮิโกะ”(虎彦龍彦) เปนเรื่องของ
เด็กชายม.3 สองคนพี่นองที่พอถูกเกณฑไปรบ แมเสียชีวิตจากการทํางานหนัก  โจะอิจิเคย
เขียนบทความสั้นๆ ในหนังสือรวมเรื่องสั้นของนักเขียนรุนนองหลายคนชื่อ “เด็กในเมือง เด็กใน
หมูบาน”(町の子村の子) เนื้อความตอนหนึ่งวา “หลายคนบอกวานิทานเด็กแบบ realistic ใน
ปจจุบันคอนขางจะมีความเปนวรรณกรรมเกินไป  จําเปนตองยอนกลับมาสูความเปนเด็กอีก
ครั้ง แตผมคิดวาวรรณกรรมสําหรับเด็กตองเปน “วรรณกรรม” แตตองคํานึงถึงการสรางสรรค 
“เพื่อเด็ก” ดวย  ผมไมคิดวาคํากลาววา “ถาทําเพื่อเด็กแลว ไมตองมีความเปนวรรณกรรมก็ได” 
นั้นเปนสิ่งที่ถูกตอง””13 ผลงานจํานวนมากของโจะอิจิในระหวางสงคราม  เลาเรื่องราวชีวิตของ
เด็กๆ ภายใตภาวะสงคราม  ซึ่งไมไดนําเสนอภาพความเลวรายในสมรภูมิ  หรือยกยองเชิดชู
ทหารจนเกินพอดี  แตเปนวรรณกรรมสําหรับใหเด็กอานไดอยางบันเทิงและใหแงคิดสอนใจ  
การเลาเรื่องลิงขี้ตื่นที่ทหารเรือคนหนึ่งเลี้ยงไว  หรือเรื่องความรักของพี่สาวกับนองชาย ฯลฯ ที่
เห็นไดจากงานเขียนของโจะอิจิ  ไมมีลักษณะการนําเสนอภาพสีสันของสงคราม  ซึ่งเปนจุดที่
แตกตางจากงานเขียนของมิเมะอิและฮิโระซุเกะ 

โอฟุจิ มิกโิอะเขียนบทความเกี่ยวกับมุมมองของโจะอิจิที่มีตอ “ความตาย” สรุปความ
ไดวา  โจะอิจิคิดวาการแบงแยกวาวรรณกรรมชิ้นใดเหมาะสําหรับผูใหญ หรือชิ้นใดเหมาะ
สําหรับเด็กนั้น  คือการใชภาพของความตายผูกโยงชีวิตของผูใหญกับเด็ก  สิ่งสําคัญที่เขา
ตองการถายทอดผานความตายของตัวละครเด็ก  คือการที่เด็กมีความสามารถยอมรับและ
ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดีกวาผูใหญ  ภาพความตายที่งดงาม  หรือแนวคิดการกลับสู
ธรรมชาติในวรรณกรรมของเขาทําใหเห็นไดวา  ผลงานของโจะอิจิคือวรรณกรรมสําหรับเด็กที่มี 
 
13
 山中恒（2010）『戦時児童文学論』大月書店（pp.332-333） 
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ลักษณะของ Humanism Literature14  ภาพของความตายที่ปรากฏในงานของเขา  เชน  เรื่อง 
“เด็กที่กลับสูผืนดิน” (土に帰る子) เลาถึงตัวละครเอกเปนเด็กผูหญิงอายุ 4 ขวบ  ฉากสุดทาย
กลาววา 

 おかあさんの声が聞こえたような気がしましたが、よっちゃんは           

ニコニコしながら、もう水のしぶきの中におりました。 

「よっちゃんは、ずいぶん遠いところへ来たでしょう。」 

ยตจังรูสึกเหมือนไดยินเสียงของแม 

เธอเดินยิ้มพลางเดินไปขางหนา จนตัวแชในแมน้ํา “ยตจังมาไกลมากเลยใชม้ัย
จะแม...” 
 

นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมอีกหลายเรื่องที่ตัวละครซึ่งเปนเด็กนั้นตองพบกับความตาย  
แตภาพความตายนั้นงดงามและนาประทับใจ  โจะอิจิเองก็เคยพูดถึงการถูกผูอานทักวาเขามัก
เขียนเรื่องที่ใหเด็กตาย  เขาไมไดตองการใหผูอานสงสารหรือเวทนากับความตายนั้น  แตอยาก
ใหเห็นวาความตายก็คือการกลับคืนสูธรรมชาติ  เหมือนการเหี่ยวแหงของใบไมใบหญา  เขายัง
กลาววา “การสูญเสียชีวิตอันเยาววัยนั้นเปนเรื่องเศรา  แตในอีกแงหนึ่ง  ผมรูสึกวาความราเริง
เบิกบานที่เกิดจากการเขาไปสัมผัสกับชีวิตของเด็กนั้นเปนนิรันดร”15  สําหรับโจะอิจิแลว  ความ
ตายเปนสวนหนึ่งของชีวิต  เด็กๆ ตายแลวจะกลับคืนสูธรรมชาติ  สูผืนดิน  อาจกลาวไดวา
โจะอิจิไมไดตองการสรางภาพความงดงามของสงคราม  แตสงครามเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเขา
สรางสรรคงานดวยมุมมองที่สะทอนภาพความงามของความตาย  วรรณกรรมของเขาถูกนําไป
จัดอยูในกลุมปลุกใจเยาวชนในระหวางสงครามก็จริง  แตเชนเดียวกับ “ทุงดอกกุหลาบ” ของมิ
เมะอิ  ผลงานหลายชิ้นของโจะอิจิก็ไดรับการยกยองวาเปนวรรณกรรมสําหรับเด็กที่เหมาะกับ
การนําเสนอมุมมองของผูสูญเสียหลังจากที่สงครามผานพนไป 
 

5. วรรณกรรมสําหรับเด็กหลังสงคราม  จากการปลุกใจสูการทบทวน 
เม่ือสงครามโลกครั้งที่สองยุติในค.ศ.1945  สหรัฐอเมริกาไดเขามาจัดการระบบ

การศึกษาของญี่ปุนใหมทั้งหมด  รัฐบาลญี่ปุนภายใตการควบคุมของคณะกรรมการการศึกษา         
กกก 

 
14 大藤幹夫（1971）「坪田譲治における〈死〉のイメージ」、国文学 11 号 特集―児童文学

の魅惑 
15 อางอิงจากบทความของโอฟุจิ มิกิโอะ大藤幹夫（1971）「坪田譲治における〈死〉のイメージ」、

国文学 11 号 特集―児童文学の魅惑 
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โดย GHQ (General Head Quarters-ศูนยบัญชาการกองกําลังฝายสัมพันธมิตร) ออก
ประกาศใหแตละโรงเรียนดูแลแบบเรียนใหเปนไปตามขอควรปฏิบัติเม่ือสงครามยุติโดยระบุ 
“สิ่งที่ควรลบออก”  ทําใหเกิดแบบเรียนที่เรียกวา “ซุมินุริเคียวกะโฌ” (墨塗り教科書) คือการ
ใชหมึกสีดําขีดทับลงบนขอความที่ไมเหมาะสมในหนังสือเรียน  เด็กๆ ตองขีดหมึกดําหรือฉีก
ตรงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสรรเสริญจักรพรรดิ  ทหาร  การพลีชีพเพื่อชาติ  ขอความปลุกใจตางๆ 
ที่ปรากฏในหนังสือเรียนดวยตัวเอง  เปนการตอกย้ําวาสิ่งที่พวกเขาเคยถูกสั่งสอน  เคยเชื่อมา
ตลอดนั้นไมถูกตอง  นายพลแมค  อารเธอร (General Mac Arthur) ประกาศ “คําสั่งปฏิรูปครั้ง
ใหญ 5 ประการ”16 คือ (1) ปลดปลอยสตรีดวยการใหสิทธิเลือกตั้ง  (2) สนับสนุนการกอตั้ง
สภาแรงงาน  (3) ระบบการศึกษาที่เปนอิสระมากขึ้น  (4) ยกเลิกองคการที่ปรึกษาลับ  (5) ปรับ
หนวยงานดานเศรษฐกิจใหเอกชนดําเนินการ  นโยบายนี้ทําใหการเมืองญี่ปุนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ  ในดานการปฏิบัติ  นอกเหนือจากที่ GHQ สั่งการโดยตรงแลว  รัฐบาล
ญี่ปุนเองก็ไดออกมาตรการตางๆ เพื่อตอบสนองนโยบายดังกลาวมากมายดวย  ครูอาจารยที่มี
แนวคิดเสรีนิยมและตอตานระบบการปกครองโดยทหารที่เคยถูกปลดออกหรือพักงานในสมัย
สงครามไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ใหม  กลาวไดวาการศึกษาที่เนนการสรางภาพความงามของ
สงครามหรือการปลุกใจเยาวชนใหนิยมทหารไดถูกลมเลิก  แตหนังสือเรียนยังคงเปนเครื่องมือ
ที่รัฐใชเพื่อสรางแนวคิดที่เปนหนึ่งเดียวกันของคนในชาต ิ

นอกเหนือจากบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําจัดสิ่งตีพิมพที่มีเนื้อหาสนับสนุนการทหาร
แลว  ยังมีประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหนังสือสําหรับเด็กในค.ศ.1945  มีใจความสวนหนึ่งวา 
“สวนที่ควรกําจัด เชน ขนาดอักษรที่เล็กไป การใชสีสัน  การลงโฆษณาขนาดใหญ การลงชื่อ
ผูสนับสนุน ภาพประกอบที่นารังเกียจ  การตูนและคําพูดที่เลวราย  เนื้อหาปาเถื่อนรุนแรง  
ความเจ็บปวดหรืออาการปวยที่เกินพอดี  การพรรณนาความรักชายหญิงในนวนิยายสําหรับ
เด็กสาว”17  การปฏิรูปวรรณกรรมสําหรับเด็กหลังสงครามนี้  สะทอนใหเห็นปฏิกริยาตอตาน
การนําเสนอความงามของสงครามและการปลุกใจเยาวชนใหนิยมทหารไดชัดเจน 

หลังสงครามในป 1946  นิตยสารโฌเน็นคุระบุเปลี่ยนชื่อเปนใชอักษรคะตะกะนะแต
อานเสียงเดิม (少年クラブ)กองบรรณาธิการเปลี่ยนใหมทั้งชุดเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ
สงครามและยังตีพิมพนิตยสารรายเดือนออกมาตอเนื่องเปนจํานวนถึง 611 ฉบับ  แตเม่ือ ค.ศ. 

 
16   水島吉隆（2010）『写真で読む昭和史 占領下の日本』日本経済新聞出版社、（p54） 
17 山中恒（2010）『戦時児童文学論』大月書店（pp.62-65） 
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1962 ไมสามารถทําตลาดแขงขันกับนิตยสารและการตูนรายเดือนที่ออกใหมภายหลังไดจน
ตองปดตัวลง  คําอําลาที่บรรณาธิการเขียนไวในฉบับสุดทายมีใจความสวนหนึ่งวา “ขอใหทุก
คนที่จะแบกประเทศญี่ปุนยุคใหมไวบนบาตอไป  เขมแข็ง  ราเริง  กลาทําสิ่งที่ถูกตอง  เติบโต
ขึ้นเปนคนที่ยิ่งใหญ  ขออําลาดวยคําอวยพรจากใจใหทุกคนแจมใสและมีสุขภาพด”ี  ซุกิยะมะ  
อะกิระ(杉山亮 2004) ผูรวบรวมเรื่องในคอลัมนขําขันของนิตยสารฉบับนี้  แสดงความคิดเห็น
ไววา “โฌเน็นคุระบุเปนนิตยสารที่ผลิตดวยแนวคิด”สนุกและเปนประโยชน” ผานความวุนวาย
ของสังคมตั้งแตสมัยไทโฌจนถึงโฌวะ  บางครั้งลงเรื่องที่ทําใหเด็กๆ หัวเราะ  รองไห  ใหขอมูล
เกี่ยวกับความเปนไปในโลก  แมบางมุมจะถูกนํามาใชในระหวางสงคราม แตก็เปนนิตยสารที่
รวมเดินเคียงคูกับเด็กๆ มาตลอด  ผูสูงอายุในปจจุบันจํานวนมากที่ยังรูสึกขอบคุณวาในสมัย
เด็กนั้นพวกเขาไดมีฝนดีเพราะอานนิตยสารนี้”18  สงครามคราชีวิตและทรัพยสินไปมากมาย  
ชาวญี่ปุนมีสภาพบอบช้ําทั้งรางกายและจิตใจ  ผูคนจํานวนมากรูสึกออนลาเกินกวาจะเริ่มตน
ชีวิตใหม  กระนั้นสําหรับเด็กๆ แลว  แมจะตองประสบความทุกขและเรื่องเศราใจ  แตพวกเขา
จะพยายามหาบางมุมที่ทําใหตัวเองเพลิดเพลินได  นิตยสารสําหรับเด็กถูกเขาควบคุมเนื้อหา  
ทําใหมีการนําเสนอภาพความงามของสงครามและปลุกใจเยาวชนในชวงหนึ่งจริง  แตบางสวน
ของวรรณกรรมสําหรับเด็กและคอลัมนขําขัน  แสดงใหเห็นแนวคิดความหวังดีตอเด็กของ
ผูเขียนและบรรณาธิการที่สอดแทรกอยู 

ชวงหลังค.ศ.1950 การพัฒนาการศึกษาหลังสงครามที่เรียกกันวา “การศึกษาใหม”     
(新教育) ดําเนินไปดวยหลักการคือ “ความอิสระ  ความสงบ  และความเปนประชาธิปไตย”19

วงการวรรณกรรมสําหรับเด็กยังเปนที่นิยมและคาดหวังจากสังคม  การสรางสรรคและเผยแพร
ผลงานเพื่อเด็ก  นับจากยุคของนิตยสาร “อะกะอิโทะริ” แนวคิดและวิธีการนําเสนอเกี่ยวกับ
นิทานมีการทบทวนอยูเสมอ  วรรณกรรมสําหรับเด็กยุคใหมเริ่มเปนรูปเปนรางขึ้นในป 1959  มี
ผลงานแนวนวนิยายเรื่องยาวแนวแฟนตาซี เชน “เมืองเล็กๆ ที่ไมมีใครรูจัก”  “อินุอิโตะมิโกะ” 
หรืออ่ืนๆ ของซะโต  ซะโตะรุ (佐藤さとる) ฉีกรูปแบบเดิมของนิทานเรื่องสั้นๆ สมัยมิเมะอิ หรือ
ฮิโระซุเกะ ออกมา 

แตสําหรับนักเขียนที่ผานประสบการณสงครามมานั้น  พวกเขารูสึกวาจําเปนตอง
ถายทอดเรื่องปญหาของสงครามและโครงสรางสังคมที่กอใหเกิดสงครามไดสูเด็กๆ ภายใต    
กกก 
18  杉山亮(2004)『のどかで懐かしい 『少年倶楽部』の笑い話』講談社(p.262) 
19 柴田義松、斉藤利彦(2005) 『教育史』、学文社(p.132) 
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กระแสการสนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตย  “สมาคมนักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก” (日本児

童文学者協会) กอตั้งขึ้น  การรวมกลุมสรางเครือขายของนักเขียน  สวนหนึ่งเกิดจาก
ความรูสึกเสียใจที่ความเปนเสรีถูกครอบงําในสมัยสงคราม20  โอะงะวะ  มิเมะอิดํารงตําแหนง
เปนประธานสมาคมคนแรก  กิจกรรมตางๆ ของสมาคมสนับสนุนการสรางสรรคผลงานของ
นักเขียนรุนใหมๆ และสรางความนิยมและการเรียนรูใหเกิดในทั้งเด็กและครูผูสอน   

6. บทสรุป 
สังคมญี่ปุนในยุคสงครามมีบรรยากาศเอ้ือตอการเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กโดยมีรัฐ

สนับสนุนดวยวัตถุประสงคคือสรางแรงจูงใจใหเด็กรักชาติและนิยมทหาร นิตยสารสําหรับเด็ก
และเยาวชนที่มีเนื้อหาปลุกใจตามนโยบายของรัฐเฟองฟู นักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กตาง
สรางสรรคงานเขียนมากมาย  ซึ่งแมจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทหารหรือสงคราม  แตดวย
อุดมการณและแนวคิดที่มุงม่ันทํางาน “เพื่อเด็ก” ของพวกเขา  ทําใหผลงานเปนที่ยอมรับทาง
วรรณศิลปและการปลูกฝงใหเด็กสรางจินตนาการของตัวเอง  วรรณกรรมสําหรับเด็กจึงมี
คุณคาไมใชเพราะมีเนื้อหาสรรเสริญสงคราม การถูกควบคุมระบบการศึกษาของญี่ปุนดวยการ
ลบเนื้อหาในหนังสือเรียนที่ถูกมองวาสงเสริมการทหารหลังสงครามยุติสรางความสับสนตอ
เด็กๆ วาสิ่งที่พวกเขาเคยถูกสอนใหเชื่อมาตลอดนั้นผิด แตจากการริเริ่มแนวคิดการสรางสรรค
งานเพือ่เด็กประกอบกับความพยายามดิ้นรนของนักเขียนเพื่อใหวงการวรรณกรรมสําหรับเด็ก
อยูรอดในระหวางสงคราม  ทําใหแนวคิดและอุดมการณยังคงไดรับการสืบทอดตอไปจนถึง
ปจจุบัน  สามนักเขียนคือ โอะงะวะ  มิเมะอิ (小川未明 1882-1961) ฮะมะดะ  ฮิโระซุเกะ（浜

田広介 1893-1973）ทซุโบะตะ  โจะอิจิ(坪田譲治 1890-1982) ที่ไดยกตัวอยางมากลาวถึง
ในบทความนี้  ตางมีผลงานตีพิมพอยางตอเนื่องในระหวางสงคราม  การตอสูกับอํานาจรัฐ
ดวยการโอนออนผอนตาม  นําเรื่องราวที่เกี่ยวกับสงครามมาเขียนอยางงดงามนั้น แทจริงคือ
การตอรองดวยการแฝงความหมายที่ลึกซึ้งของการมีชีวิตและสันติภาพ  ลักษณะเฉพาะ
ทางการประพันธของพวกเขาทําใหเกิดวรรณกรรมสําหรับเด็กที่มีคุณคาและเปนแรงบันดาลใจ
ใหนักเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็กรุนหลังสืบมา 

 
20   鳥越信（2006）『はじめて学ぶ日本児童文学史』ミネルヴァ書房（p.296） 
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ภาคผนวก 

ประวัติยอของนักเขียนวรรณกรรมสําหรับเดก็ในบทความน้ี 

1) อิวะยะ  ซะสะนะมิ（巌谷小波）เกิด 6 มิ.ย.1872  เมืองโตเกียว  ชื่อจริงคือ ทะกะโอะ(孝

雄)  สมัยเด็กบิดาคาดหวังใหเรียนแพทย  แตไมชอบเร่ิมสนใจวรรณกรรมจากการอาน
หนังสือท่ีพ่ีชายท่ีศึกษาอยูท่ีเยอรมันสงมาให  ผลงานชิ้นแรก “โคะกะเนะมะรุ” ทําใหเกิด
กระแสใหมของวรรณกรรมท่ีสรางสรรคขึ้นสําหรับเด็ก  เขามีผลงานตีพิมพในนิตยสารเด็ก
และเยาวชนมากมาย  ท้ังเร่ืองแปล  เร่ืองเลาเดิมแตงใหม  และเร่ืองท่ีคิดขึ้นใหม  เน้ือเร่ืองท่ี
มีผจญภัยผาดโผนทําใหเด็กๆ ประทับใจจนเรียกเขาวา “คุณลุงเลานิทาน” 

2) โอะงะวะ  มิเมะอิ (小川未明) เกิด 7 เม.ย.1882  พ้ืนเพเปนชาวจ.นีงะตะ  จบการศึกษา
ดานวรรณกรรมอังกฤษจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ  เขาเร่ิมเขียนจาก Neo-romantism มี
ชวงหน่ึงท่ีเขารวมเปนหน่ึงในนักเขียนวรรณกรรมชนชั้นกรรมาชพี(プロレタリア児童文学)  
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แตผลงานชวงหลังมักเปนแนวชีวิตจริง  หลังสงครามเขาตองประสบกับท้ังการยกยองและ
การถูกประณาม   

3) ทซุโบะตะ  โจะอิจิ(坪田譲治) เกิด 3 มี.ค.1890  ชาวจ.โอกายามะ  จบการศึกษาดาน
วรรณกรรมอังกฤษจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ  เขาแจงเกิดในฐานะนักเขียนในวงการ
วรรณกรรมสําหรับเด็กจากเร่ือง “เร่ืองเลาของคัปปะ” ในนิตยสารอะกะอิโตะริ  จากน้ันก็
สรางสรรคผลงานมากมาย  งานเขียนท่ีดัดแปลงจากนิทานพ้ืนบานเดิมก็ไมนอย  เปน
แนวทางตอนักเขียนรุนหลังตอมา  ลักษณะพิเศษของผลงานของเขาคือการเลาเร่ืองจาก
จิตใจเด็กท่ีมองชีวิตในแงดี  มีความสมจริง  บางคร้ังเขาเขียนท้ังนวนิยายและนิทานสําหรับ
เด็กโดยใชโครงเร่ืองเดียวกัน  และยังมีการนําแนวคิดตะวันตกมาผสมผสานในงานดวย 

4) ฮะมะดะ  ฮิโระซุเกะ（浜田広介）เกิด 25 พ.ค.1893 ชาวจ.ยามากาตะ จบการศึกษา
ดานวรรณกรรมอังกฤษจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ  ผูบุกเบิกวงการหนังสือสําหรับเด็กเล็ก  
งานเขียนแบงเปนแนวแฟนตาซี  และแนวนิทานพ้ืนบาน  มักเลาเร่ืองความดีงามและความ
รัก  นิยมใชกลวิธีแบบกวีนิพนธท่ีมีจังหวะจะโคนชัดเจน 

 

ภาพถายของนักเขียนท่ียกมาเปนกรณีศึกษา 

 

ซะสะนะมิ 巌谷小波 

http://www.lib.city.minato.tokyo.
jp/ 

yukari/j/man-detail.cgi?id=10 

 

มิเมะอิ 小川未明 

http://book.asahi.com/bookne
ws/ 

update/2012110400007.html 

 

โจะอิจิ 坪田譲治 

http://www.libnet.pref. 

okayama.jp/mmhp/kyodo/ 

person/tsubota/TSUBOTA.HT
M 

 

ฮิโระซุเกะ 浜田広介 

http://okibun.jp/raireki/ 
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การวิเคราะหความหมายของคํากริยาและสํานวนเกี่ยวกับ《การฟง》  
เปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาญ่ีปุน 

A Comparative Semantic Analysis of Verb and Idioms  
Related to《Sense of hearing》in Thai and Japanese 

สุนทรี คันธรรมพันธ 1  

1. บทคัดยอ 
        “สํานวน” คือ กลุมคําที่ความหมายโดยรวมตางจากความหมายของแตละคําใน
กลุมคํานั้น ซึ่งถาแปลตรงตัวจะไมสามารถสื่อความหมายได เชน 耳を傾ける ไมไดแปลวา 
“จับหูให เอียง”  耳を澄ます ไมไดแปลวา “ทําหูใหสะอาด” ความหมายที่ปรากฎใน
พจนานุกรม (Online Japanese Thai Dictionary (www.jtdic.com) จะใชคําที่มีความหมาย
ใกลเคียงกันมาอธิบาย เชน「耳を傾ける」แปลวา “ตั้งใจฟง”, 「耳を澄ます」แปลวา “เงี่ยหูฟง, 
ฟงอยางตั้งอกตั้งใจ” โดยไมไดอธิบายใหเห็นความแตกตางกันทางความหมายของแตละ
สํานวน สํานวนภาษาไทย เชน หูผึ่ง, เงี่ยหู ก็เชนเดียวกัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2542 ระบุวา “หูผึ่ง” หมายถึง “เอาใจใส, อยากฟง, อยากรู” “เงี่ยหู” หมายถึง “เอียงหูฟง
ใหถนัด, ตั้งใจฟง”  ซึ่งการใหคําจํากัดความเชนนี้ ยังไมสามารถทําใหเขาใจความแตกตางทาง
ความหมายไดชัดเจน  การศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความแตกตางทาง
ความหมายของคํากริยาและสํานวนเกี่ยวกับ “การฟง”  และ เปรียบเทียบคํากริยาและสํานวน
เกี่ยวกับ “การฟง” ระหวางภาษาไทยกับภาษาญี่ปุนวามีลักษณะทางความหมาย (Semantic 
features) ที่แตกตางกันหรือไม 
         แนวความคิดที่ประยุกตใชในการวิจัยนี้  คือ ทฤษฎีการจัดกลุมความหมาย 
(Semantic fields)(1) เพื่อรวบรวมคําใหอยูในกลุมความหมายเดียวกัน และการวิเคราะหอรรถ
ลักษณ (Componential Analysis)(2) เพือ่ศึกษาลักษณะยอยทางความหมายที่ใชจําแนกความ
แตกตางระหวางคําและสํานวนตาง ๆ 
         ผลการศึกษาพบวา ในการพิจารณาความหมายของคํากริยาและสํานวนเกี่ยวกับ 
“การฟง” ทั้งในภาษาไทยและภาษาญี่ปุนจะตองคํานึงถึงลักษณะทางความหมาย 4 ประการ 
คือ 1) การใชอวัยวะหู  2) การเนนการกระทํา 3) การเนนผลของการกระทํา  4) การแสดง   
กกก 
1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน มหาวิทยาลัยไดโตบุงกะ  
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เจตนาที่จะกระทํา ซึ่งการแยกแยะลักษณะยอยทางความหมายนี้จะเปนประโยชนตอการใหคํา
จํากัดความที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทําใหผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยและผูเรียนภาษาไทยชาวญี่ปุน
สามารถเลือกใชคําและสํานวนไดอยางถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
2. บทนํา 
2.1 ความเปนมาและวัตถุประสงคของงานวิจัย 
        สํานวน คือกลุมคําที่ความหมายโดยรวมตางจากความหมายของคําแตละคําใน
กลุมคํานั้นมารวมกัน (Miyaji (宮地 1982), Ito (伊藤 1989))  Muraki (村木 1985) กลาววา 
สํานวนมี “คุณลักษณะเฉพาะของคํา” หมายความวา ไมวาสํานวนจะประกอบดวยคําหรือ
กลุมคําตั้งแตสองคําหรือไม สํานวนจะมีลักษณะทั้งรูปทางไวยากรณและความหมายเฉพาะซึ่ง
เทียบเทากับคําศัพทคําหนึ่ง จากคุณลักษณะเชนนี้จะพบวาสํานวนสามารถแทนที่ดวยคําศัพท
ธรรมดาได ดังตัวอยางตอไปนี ้
       (1a)   和田社長は、いつも、ニュースに耳をすましている。(『毎日が日曜日』238）  
                (1b)   和田社長は、いつも、ニュースに耳を傾けている。 

                (1c)   和田社長は、いつも、ニュースを聞いている。 

        ตัวอยาง (1) ขางตัน ทั้งสํานวน 「耳を澄ます」、「耳を傾ける」และคํากริยา「聞く」เปน
กิจกรรมที่ใชอวัยวะหูและมี “ลักษณะทางความหมายรวมกัน” ｢共通の意味特徴」ไดแก《การ
ฟง》(เครื่องหมาย《   》แสดง “ลักษณะทางความหมายที่มีรวมกัน) ซึ่งทั้ง「耳を澄ます」、「耳

を傾ける」และ 「聞く」มี “กลุมความหมาย” 「語の場」 เดียวกัน ตัวอยางสํานวนหรือคําอ่ืนที่
จัดอยูใน《การฟง》เดียวกันนี้ ไดแก 耳にする, ไดยิน เปนตน  Ishida (石田 2001) ไดวิเคราะห
ความหมายของสํานวนและกริยาที่มีลักษณะทางความหมาย《การฟง》รวมกัน ไดแก 「耳を澄

ます」「耳を傾ける」และ 「聞く」โดยมีจุดประสงคเพื่อหาลักษณะทางความหมายยอยที่ใช
แยกความหมายของทั้งสามออกจากกัน  
             ในภาษาไทยก็มีสํานวนและกริยา《การฟง》โดยเฉพาะที่จัดอยูในกลุมความหมาย
เ ดี ย ว กั บ  耳を傾ける、耳を澄ます ไ ด แ ก  หู ผึ่ ง  แ ล ะ  เ งี่ ย หู   พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ระบุวา “หูผึ่ง” หมายถึง “เอาใจใส อยากฟง อยากรู” “เงี่ยหู” 
หมายถึง “เอียงหูฟงใหถนัด, ตั้งใจฟง”  ซึ่งการใหคําจํากัดความเชนนี้ ยังไมสามารถทําใหเขา
ใจความแตกตางทางความหมายไดชัดเจน  การศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความ
แตกตางทางความหมายของคํากริยาและสํานวนเกี่ยวกับ “การฟง”  และ เปรียบเทียบคํากริยา
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และสํานวนเกี่ยวกับ《การฟง》ระหวางภาษาไทยกับภาษาญี่ปุนวามีลักษณะทางความหมาย 
(Semantic features) ที่แตกตางกันหรือไม  
        บทความนี้สนใจศึกษาสํานวนและกริยาที่มีลักษณะทางความหมาย 《การฟง》ที่มี
คําศัพทอวัยวะหูเปนองคประกอบ ในที่นี้จะทดลองศึกษาสํานวนที่มีลักษณะทางความหมาย  
《การฟง》เกี่ยวของกับหูในภาษาไทย โดยใชกรอบการวิจัยของ Ishida (石田 2001) ที่ใชใน
การวิเคราะหสํานวนภาษาญี่ปุน แลวจึงนําผลการวิเคราะหของภาษาไทยมาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหในภาษาญี่ปุนของ Ishida  
2.2 วิธีการดําเนินการวิจัย 

2.2.1 ทบทวนงานวิจัยภาษาญี่ปุนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหความหมายของสํานวน
และกริยาที่มีลักษณะทางความหมาย《การฟง》ไดแกงานวิจัยของ Ishida (石田 2001) เปน
หลัก คํากริยาและสํานวนภาษาญี่ปุนที่เปนตัวอยางในงานวิจัยนี้ไดแก 聞く、耳を傾ける、耳

を澄ます 
2.2.2 คัดเลือกสํานวนในภาษาไทยที่มีความหมายใกลเคียงกับ 耳を傾ける、耳を澄ま

す มากที่สุด จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 โดยคัดเลือกจากสํานวนที่มี “หู” 
เปนองคประกอบเพื่อนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับกริยา “ฟง” จากสํานวนที่มี “หู” เปน
องคประกอบทั้งหมด 24 สํานวน พบวามีเพียง 2 สํานวนที่มีความหมายใกลเคียงกับ 耳を傾け

る、耳を澄ます ไดแก “หผูึ่ง” และ “เงี่ยห”ู  
2.2.3 วิเคราะหอรรถลักษณ(Componential Analysis)ในสวนของภาษาไทยตามกรอบ

การวิจัยของ Ishida (石田 2001) กลาวคือ วิเคราะหอรรถลักษณของ “หูผึ่ง” “เงี่ยหู” และ 
“ฟง” ทีละคู เพื่อจําแนกลักษณะยอยทางความหมายออกมาโดยการเปรียบเทียบประโยค
ตัวอยางเพื่อใหเห็นความเหมือนและความตาง โดยใชการทดสอบดวยการแทนที่ (置き換えの

テスト)，การทดสอบโดยพิจารณาจากการปรากฏรวมกับวิเศษณ (วลี)（(副詞(句)との共起

のテスト) เปนตน 
          2.2.4 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหของคํากริยาและสํานวนเกี่ยวกับ “การฟง” ใน
ภาษาไทยจากขอ 2.2.3 กับการจําแนกอรรถลักษณของ 聞く、耳を傾ける、耳を澄ます ใน
ภาษาญี่ปุนจากงานของ Ishida  
      การนําเสนองานของบทความนี้จะเริ่มจากการสรุปงานวิจัยของ Ishida (石田 2001) 

ในการเปรียบเทียบสํานวน「耳を傾ける」「耳を澄ます」และกริยา「聞く」จากนั้นจะนําเสนอ
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสํานวน “หูผึ่ง” “เงี่ยหู” และกริยา “ฟง” ในภาษาไทย และ
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สุดทายจะเปรียบเทียบความหมายของ《การฟง》ระหวางภาษาไทยและภาษาญี่ปุน ทั้งนี้ได
กําหนดสัญลักษณที่ใชใหมีความหมายดังนี้  1) ไมมีเครื่องหมายกํากับ หมายถึง สามารถพูด
ได หรือใชพูดกันเปนปกติ 2) △ หมายถึง เขาใจความหมายแตปกติไมพูด หรือเจาของภาษา
ไมสามารถลงความเห็นไดแนชัดวาพดูหรือไม 3) ＊หมายถึง ไมพูด หรือไมสามารถพูดได  
 
3. การเปรียบเทียบสํานวน 「耳を傾ける」「耳を澄ます」และกริยา「聞く」 

      ในหัวขอนี้จะสรุปจากงานวิจัยของ Ishida (石田 2001) ที่เกี่ยวของกับการเปรียบเทียบ
สํานวน 「耳を傾ける」「耳を澄ます」และกริยา「聞く」ทีละคู  
3.1 「耳を傾ける」และ「耳を澄ます」 

「耳を傾ける」และ 「耳を澄ます」ตางมีความหมายต้ังใจฟงเสียง สามารถใชแทน
กันไดดังตัวอยาง(3)  

（2a）窓の下から聞こえてくる町の音に耳を傾けた。(石田 2001:161) 

（2b）窓の下から聞こえてくる町の音に耳を澄ました。 

แตไมใชวาทั้งสองสํานวนจะสามารถใชแทนกันไดเสมอ ดังตัวอยาง (3a) และ 
(3b) 「耳を傾ける」สามารถใชได แต「耳を澄ます」เขาใจความหมายไดแตปกติไมพูด  

（3a）河野弁護士は、財前の言葉に耳を傾けながら、時々、手帳にメモし、…

（『白い巨塔』下 273） 

△（3b）河野弁護士は、財前の言葉に耳を澄ましながら、時々、手帳にメモし、… 

ตัวอยางทั้งสองใน (3) ตางแสดงความหมายวา ทนายความโคโนะขณะที่ตั้งใจฟงเรื่อง
ที่คุณไซเซ็นพูด จดบันทึกไปพลาง สวนความแตกตางของ (3a) และ (3b) คือ ความสัมพันธ
ระหวาง「耳を澄ます」และ 「メモする」ใน (3b) ไมชัดเจนเทากับความสัมพันธระหวาง「耳を

傾ける」กับ 「メモする」ใน (3a) กลาวคือ (3a) มีความหมายชัดเจนวาทนายความโคโนะจด
บันทึกคําพูดของคุณไซเซ็นในระหวางที่กําลังตั้งใจฟง(คําพูดของคุณไซเซ็น) แต (3b) ไม
สามารถระบุไดชัดเจนวาเรื่องที่จดบันทึกนั้นเปนคําพูดของคุณไซเซ็นที่กําลังพยายามฟงอยู
หรือไม เนื่องจาก「耳を澄ます」ทําใหเขาใจไดวาเปนการตั้งใจฟงคําพูดของคุณไซเซ็นซึ่ง
อาจจะไดยินหรือไมไดยินก็ได ในระหวางที่พยายามฟงคุณไซเซ็น(ใหไดยิน)นั้น มีการจดบันทึก 
สิ่งที่จดบันทึกนั้นจึงอาจจะเปนเรื่องที่คุณไซเซ็นพูดหรือไมก็ได  นั่นคือ「耳を澄ます」ใชกับ

169 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

ญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

เสียงที่มาถึงโสตประสาทอยางแทจริงหรือไมก็ได กลาวไดวา 「耳を澄ます」แสดงการตั้งใจ
พยายามที่จะฟงใหไดยินเสียง แต「耳を傾ける」แสดงการตั้งใจฟงเสียงหรือเนื้อหาที่มาสูโสต
ประสาทแลว ตัวอยางตอไปนี้จะแสดงความหมายเม่ือใชรวมกับวิเศษณ 本気 

    (4a) …笹竹中尉は我々の陳情には本気で耳を傾けようとしなかった。（『黒い雨』

172）  

  ＊  (4b)   …笹竹中尉は我々の陳情には本気で耳を澄まそうとしなかった。 

ตัวอยาง (4a) เแสดงความหมายวารอยโทซาซาทาเกะไมพยายามตั้งใจฟงและทํา
ความเขาใจเนื้อหาในขอรองเรียนของพวกเราอยางจริงจัง จาก (4a) แสดงใหเห็นวา「耳を傾け

る」ใชกับการตั้งใจฟงเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ไดยินรับรูมาถึงโสตประสาท สวน (4b)「耳を澄ま

す」ใชกับการตั้งใจฟงที่ไมครอบคลุมถึงเนื้อหาหรือเรื่องราว จึงไมสามารถใชรวมกับวิเศษณ  
本気(อยางจริงจัง) ได ความหมายไมสอดคลองกัน  

อาจกลาวไดวา ทั้ง 「耳を傾ける」และ 「耳を澄ます」ตางเปนสํานวนแสดงความตั้งใจ
ในการฟงเหมือนกัน ตางกันที่จุดที่มุงใหความสนใจตางกันไป คือมุงใหความสนใจไปที่ 
“ขั้นตอน” ใดนั่นเอง「耳を傾ける」เนนการมุงสนใจฟงไปที่ขั้นตอนเม่ือเสียงนั้นเขาสูโสต
ประสาทแลว แต「耳を澄ます」เนนการมุงสนใจฟงไปที่ขั้นตอนกอนโสตประสาทจะรับรูเสียง
นั้นจริง ลองพิจารณาตัวอยางตอไปนี ้

(5a) 花子は耳を澄まして太郎の話を聞いた。(石田 2001:163) 

  △(5b) 花子は耳を傾けて太郎の話を聞いた。 

        「耳を澄ます」ใน (5a) สามารถใชไดอยางเปนธรรมชาติ ตัวอยาง (5a) ใชรูป ～て แสดง
การกระทําสองอยางที่ตอเนื่องกันไป จาก「耳を澄ます」ทํากริยาตอเนื่องไปสู 「聞く」นั่น
หมายความวา กริยาสองคํานี้แสดงการกระทําสองอยางที่แตกตางกัน 「聞いた」แสดง
ความหมายวาฮานาโกะไดรับรูความหมายจากคําพูดของทาโร (เนนผลของการกระทํา) สวน  

「耳を澄まして」แสดงความหมายวาฮานาโกะใหความสนใจและตั้งใจฟงเสียงของทาโร (ซึ่ง
อาจอยูไกลและแผวเบา) (เนนการกระทํา)  
         แตการใช「耳を傾ける」ใน (5b) เปนภาษาที่ไมคอยเปนธรรมชาตินัก จากการที่「耳

を傾ける」และ「聞く」ตางแสดงความหมายถึงการรับรูเสียงที่เขาสูโสตประสาทแลว คือ เนน
ผลของการกระทํา ตัวอยาง (5b) ใชรูป ～て แสดงการกระทําสองอยางที่ตอเนื่องกันไป จาก  
「耳を傾ける」ทํากริยาตอเนื่องไปสู 「聞く」ทั้งๆที่ขอความสวนหนา「耳を傾ける」แสดงความ
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ตั้งใจฟงและไดรวมความหมายวาไดรับรูเสียงที่ไดยินแลว ยังกระทํากริยา「聞く」ในสวนหลัง
ตามมา จึงทําใหความหมายซ้ําซอนกัน (redundant)  
         จากที่กลาวมาจึงไดกําหนดอรรถลักษณ (Semantic features) เปน [การเนนการ
กระทํา]( [เนนกระทํา]) (意志重視)และ [การเนนผลของการกระทํา]( [เนนผล]) (結果重視) 

โดย「耳を澄ます」จะมีคุณสมบัติของอรรถลักษณ [การเนนการกระทํา] ( [+เนนกระทํา]) และ
ไมมีคุณสมบัติของอรรถลักษณ [การเนนผลของการกระทํา] ( [-เนนผล]) สวน「耳を傾ける」

จะมีคุณสมบัติของอรรถลักษณ [การเนนผลของการกระทํา] ( [+เนนผล]) และไมมีคุณสมบัติ
ของอรรถลักษณ [การเนนการกระทํา] ( [-เนนกระทํา] )  
3.2 「耳を傾ける」และ「聞く」 

        ในหัวขอนี้จะเปรียบเทียบระหวางสํานวน「耳を傾ける」และกริยา「聞く」  
      「耳を傾ける」(6a) และ「聞く」(6b) สามารถใชแทนที่กนัได ตางแสดงการกระทําที่
เกี่ยวกับการฟง  

(6a) 河野弁護士は、財前の言葉に耳を傾けながら、時々、手帳にメモし、… 

(=(3a)) 

(6b) 河野弁護士は、財前の言葉を聞きながら、時々、手帳にメモし、… 

        แตตัวอยาง (7) สามารถใช「聞く」ได แตใช「耳を傾ける」แลวไมเปนธรรมชาต ิ 
(7a) 今朝は「一機北上しつつあり」と放送したが、毎日、夜となく昼となく聞く  

同じような放送だから大して気にしていなかった。（『黒い雨』67） 

△  (7b)  …毎日、夜となく昼となく耳を傾ける同じような放送だから大して 

         気にしていなかった。 

        ตัวอยาง (7a) แสดงการไดยินเสียงของ “การกระจายเสียง” (放送) ซึ่งแนนอนวาไม
เกี่ยวของกับเจตนาของผูกระทํากริยา (聞く) จึงทําใหทราบวา「聞く」มีลักษณะทาง
ความหมายเปน “ไมมีเจตนาที่จะกระทํา” สวนตัวอยาง (7b) สามารถใช 「耳を傾ける」แต
ใชไดไมเปนธรรมชาติเทากับ (7a) และตีความตางไปจาก (7a) นั่นคือ (7b) ตีความไดวา 
เพราะประธานของประโยคใหความสนใจตั้งใจฟงการกระจายเสียงที่ประกาศเหมือนๆกัน
ตลอดเชาสายบายเย็นอยูทุกเม่ือเชื่อวันเลยไมไดรูสึกอะไร นั่นคือ ｢耳を傾ける」จะแสดงการ
กระทําที่แสดงเจตนาของการกระทํานั้นๆรวมอยูดวย แต (7a) แสดงความหมายวาเพราะไดยิน
การกระจายเสียงที่ประกาศเหมือนๆกันตลอดเชาสายบายเย็นอยูทุกเม่ือเชื่อวันเลยไมรูสึกอะไร 
นั่นคือ  ｢聞く」ใน (7a) จะแสดงการกระทําที่ไมไดแสดงเจตนาของการกระทํารวมอยูดวย 
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(8a) （親睦会で）たまたま故郷の話を聞いて急に懐かしくなった。(石田 

       2001:167) 

  ＊(8b) （親睦会で）たまたま故郷の話に耳を傾けて急に懐かしくなった。 

(9a) その時、偶然ふじ子さんの婚約の話を聞いたんです。(石田 2001:167) 

＊(9b) その時、偶然ふじ子さんの婚約の話に耳を傾けたんです。 

 

             คําวิเศษณ「たまたま」(บังเอิญ) ใน (8) และ「偶然」(บังเอิญ) ใน (9) ทําใหตีความ
เหตุการณทั้งสองวาผูกระทํากริยาของประโยคไมมีเจตนาในการกระทํา ซึ่งคําวิเศษณนี้จะใช
รวมกับกริยาที่ไมแสดงเจตนาของประธาน  อยางในตัวอยาง (8a) และ (9a) 「聞く」สามารถใช
รวมกับ 「たまたま」และ「偶然」ได นั่นคือ「聞く」เปนการกระทําที่ไมแสดงเจตนาของประธาน 
แต「耳を傾ける」ไมสามารถใชรวมกับ 「たまたま」และ「偶然」ได เนื่องจากมีลักษณะทาง
ความหมาย [แสดงเจตนาที่จะกระทํา] ( [+เจตนา]) (意図性) 

        จากขางตนพอจะกลาวไดวา「聞く」สามารถแสดงการกระทําที่ไมแสดงเจตนา นอกจากนี้
「聞く」ยังสามารถแสดงการกระทําที่มีเจตนาของประธานไดเชนเดียวกับ「耳を傾ける」ดัง
ตัวอยาง 

(10a) 「おかあさま、人間て小さい時にいい子でも、大きくなって、そんなふうに  

変わるものでしょうか」 

         さっきから二人の話をじっと聞いている母に、信夫はそうたずねた。     

                （『塩狩峠』278） 

(10b)   …さっきから二人の話にじっと耳を傾けている母に、信夫はそうたずねた。 

        คําวิเศษณ「じっと」(อยูนิ่งๆ) สามารถใชรวมกับกริยาวลีที่แสดงเจตนาในการกระทําได
เทานั้น ไมสามารถใชรวมกับกริยาที่ไมมีเจตนาในการกระทําได จากตัวอยาง (10b) じっと

สามารถใชรวมกับ 「耳を傾ける) ซึ่งมีอรรถลักษณเปน [+เจตนา] และจาก (10a) じっと

สามารถใชรวมกับ「聞く」ได ทําใหไดขอสรุปวา 「聞く」มีลักษณะทางความหมาย [แสดง
เจตนาที่จะกระทํา] ดวย จาก (8a) (9a)「聞く」สามารถใชรวมกับ たまたま และ 偶然 ได และ 
ตัวอยาง  (10a)「聞く」สามารถใชรวมกับ じっと ได จึงสรุปไดวา 「聞く」มีอรรถลักษณ [±
เจตนา] สวน「耳を傾ける」จะมีอรรถลักษณเปน [＋เจตนา] 
3.3 「耳を澄ます」และ「聞く」 

          จากหัวขอ 3.1 การเปรียบเทียบ「耳を澄ます」และ 「耳を傾ける」ไดกําหนดอรรถ
ลักษณ   [เนนกระทํา]  [เนนผล] และหัวขอ 3.2 เปรียบเทียบระหวาง 「耳を傾ける」และ       
「聞く」ไดกําหนดอรรถลักษณ   [เจตนา] เพื่อใชจําแนกความหมาย ในหัวขอนี้จะเปรียบเทียบ
ระหวาง 「耳を澄ます」และ「聞く」 
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ลองพิจารณาตัวอยางประโยคในขอ (11) และ (12) นี้ 
  (11a) 河野弁護士は、財前の言葉に耳を傾けながら、時々、手帳にメモし、…   

         (=(3a),(6a)) 

  (11b) 河野弁護士は、財前の言葉を聞きながら、時々、手帳にメモし、… 
     (12a) 二人は耳を澄ましたが、銃が井戸に沈む音をついに聞き取ることはでき 

                  なかった。（『八甲田山死の彷徨』248） 

    ＊(12b) 二人は聞いたが、銃が井戸に沈む音をついに聞き取ることはできなか 

                 った。 

         จากตัวอยาง (11) แสดงความหมายวาคําพูดของคุณไซเซ็นเขามาสูโสตประสาทการรับรู
ของผูกระทํากริยา(ทนายความโคโนะ) แลว คือ ทั้ง 耳を傾ける และ 聞く[＋เนนผล] จาก
ตัวอยาง(12b) จะเปนขอความที่ยอมรับไดยากเนื่องจาก 「聞いた」และ「聞きとることはでき

なかった」 เปนขอความที่มีความหมายขัดแยงกัน กลาวคือ 「聞きとることはできなかった」มี
ความหมายวา ไมไดยินเสียง(ปนที่จมลงสูบอน้ํา) แตการใช 「聞いた」(ซึ่งไมไดเนนการกระทํา
แต) เนนผลของการกระทําวาไดยินเสียง รับรูเสียงปนที่จมลงสูบอน้ําแลว จึงขัดแยงกับ
ขอความสวนหลังที่ตามมาที่ระบุวาไมไดยินเสียง「聞きとることはできなかった」แตตัวอยาง 
(12a)「耳を澄ます」ไมไดมีความหมายรวมความวาไดยินเสียง (ปนที่จมลงสูบอน้ํา)แลว       
「耳を澄ます」สื่อความหมายวาพยายามตั้งใจฟงเสียงดังนั้นจึงไมขัดแยงกับขอความสวนหลัง
「聞き取ることはできなかった」ทําใหทราบวา 「耳を澄ます」ไมไดมีคุณสมบัติของอรรถ
ลักษณ [เนนผล] ( [-เนนผล]) สวน「聞く」มีคุณสมบัติเปน [+เนนผล] และ [-เนนกระทํา] 
        ใน 3.2 กลาวถึง「聞く」วามีคุณสมบัติของอรรถลักษณ [เจตนา] วาเปนกลาง                 
([±เจตนา]) หากพิจารณา 「耳を澄ます」วามีคุณสมบัติทางความหมาย [แสดงเจตนาที่จะ
กระทํา] หรือไม 「耳を澄ます」ไมสามารถปรากฎรวมกับคําวิเศษณที่แสดงความหมายไมมี
เจตนาที่จะกระทําของประธานอยาง たまたま และ 偶然 ได (「{＊たまたま／＊ 偶然}耳を

澄ました」) สวน「注意深く」(อยางสนใจ) เปนวิเศษณที่สามารถปรากฎรวมกับการกระทํา
เฉพาะที่แสดงเจตนาของผูกระทําอาการเทานั้น ดังตัวอยาง (13) 

(13) すこし注意深く耳を澄ますと潮鳴りの音もする。（『鳳仙花』173） 
        สรุปไดวา 「耳を澄ます」มีคุณสมบัติทางความหมาย [แสดงเจตนาที่จะกระทํา]     
([＋เจตนา]) 
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ตารางท่ี 1 อรรรถลักษณทางความหมายของคํากริยาและสํานวน 《การฟง》 

ของภาษาญ่ีปุน 
 อรรถลักษณทางความหมาย 

[เนนกระทํา] [เนนผล] [เจตนา] 

耳を澄ます ＋ － ＋ 

耳を傾ける － ＋ ＋ 

聞く － ＋ ± 

                 「+」มีคุณสมบัติทางความหมาย  「-」ไมมีคุณสมบัติทางความหมาย 

                「±」มีหรือไมมีคุณสมบัติทางความหมาย 
4. การเปรียบเทียบสํานวน “หูผึ่ง” “เงี่ยหู” และกริยา “ฟง” ในภาษาไทย 

ในหัวขอ 3 กลาวถึงการเปรียบเทียบสํานวน 「耳を澄ます」「耳を傾ける」และ「聞く」

ในภาษาญีปุ่น ในหัวขอนี้จะเปรียบเทียบสํานวน  “หูผึ่ง”  “เงี่ยห”ู  และกริยา “ฟง” ในภาษาไทย 
เริ่มจากเปรียบเทียบ “หูผึ่ง” และ ”เงี่ยห”ู, “เงี่ยห”ู และ “ฟง” และสุดทายคือ “หูผึ่ง” และ “ฟง”  
4.1 “หูผึ่ง” และ “เงี่ยหู”  

“หูผึ่ง” และ “เงี่ยหู” ตางมีความหมายที่เกี่ยวกับกิจกรรมการฟงที่ใชอวัยวะหู มี
ความหมายรวมกันบางประการ สามารถใชแทนที่กันได มีความหมายใกลเคียงกัน ดังตัวอยาง 
(14)   

(14a)  สมัยนี้หากินกันงาย บางทีพูดอะไรนอกบานก็ตองระวังดวย เคยดูรายการนึงจํา
ไดคราวๆวา 2 คนผัวเมียไปทําเรื่องซื้อขายบานที่กรมที่ดินเงินหลักลาน ตอนนั่ง
รอก็คุยกันไปเรื่อย เรื่องลูกสาวจะเรียนตอโท เรื่องคาขายกําไรขาดทุน เรื่องเงิน
เก็บที่มีหลักลาน วางายๆคือก็คุยไปเรื่อยๆไมคิดอะไร หารูไมวามิจฉาชีพนั่งหูผึ่ง
ฟงอยูขางหลัง 

                   (http://www.pantip.com/cafe/family/topic/N12430169/N12430169.html) 

(14b)  สมัยนี้หากินกันงาย บางทีพูดอะไรนอกบานก็ตองระวังดวย....วางายๆคือก็คุย
ไปเรื่อยๆไมคิดอะไร หารูไมวามิจฉาชีพนั่งเงี่ยหูฟงอยูขางหลงั 

แตไมใชวา หผูึ่ง และ เงี่ยหู จะสามารถใชแทนกันไดทุกกรณี ดังตัวอยาง (15)  

174 



เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

ญี่ปุนศึกษาในประเทศไทย คร้ังท่ี 6 

(15a)  เรื่องเลาจากเชามืดวันอาทิตย...หลังออกจากจุดสตารทที่สวนลุมไปไดซักระยะ 
นักว่ิงเต็มถนนสาทร แตทุกอยางเงียบสงัด มีแตเสียงฝเทากระทบพื้นเปนระยะๆ 
กับเสียงเพลงแดนซเบาๆในหฟูงตัวเอง จูๆ มีเสียงนักว่ิงชายคนนึงตะโกนขึ้นมา
วา เงียบจังงงงงงงง ขอเสียงหนอยยยย! ไดยินแลวตองยิ้มออกมา ใจอยากจะ
ตะโกนตอบไปวา ฮู~~~ แตกรยูังเหนื่อยอยู  เงี่ยหฟูงเสียงตอบ ไมมีใครตอบ นัก
ว่ิงเต็มถนน ตางคนตางตั้งหนาตั้งตาว่ิง นึกแลวก็ขําดี นานๆทจีะอยูในที่ฝงูชน
มากมาย แตเงียบสงัดไดขนาดนี ้
(http://www.pantip.com/cafe/lumpini/topic/L12474048/L12474048.html) 

＊  (15b)   ........จูๆ มีเสียงนักว่ิงชายคนนึงตะโกนขึ้นมาวา เงียบจังงงงงงงง ขอเสียง
หนอยยยย! ไดยินแลวตองยิ้มออกมา ใจอยากจะตะโกนตอบไปวา ฮู~~~ แตกรู
ยังเหนื่อยอยู หูผึ่งฟงเสียงตอบ ไมมีใครตอบ. 

สําหรับตัวอยาง (15a)  “เงี่ยหูฟงเสียงตอบ” สามารถตีความไดวา สนใจใครรู อยากฟง
เสียงตอบหรือคําตอบ นั่นคือ ยังไมมีเสียงตอบหรือเนื้อหาที่อยากไดยินมาเขาหู  แสดงวาการ
ใช “เงี่ยหู” เนนการกระทําอาการฟง ไมไดมุงเนนเนื้อหาหรือเสียงที่ฟงหรือไดยิน จากตัวอยาง 
(15a) จะพิจารณาไดวา “เงี่ยห”ู เปนการเนนการกระทํา  

บทความนี้จึงกําหนดลักษณะทางความหมายเปน [เนนกระทํา] โดย “เงี่ยหู” มี
คุณสมบตัิเนนการกระทํา ( [+เนนกระทํา])  
        นอกจากนี้ (15a) “เงี่ยหู” ฟงเสียงตอบ แตไมมีเสียงตอบ ขอความนี้สามารถใชได แสดง
วา “เงี่ยหู” ไมเนนผลของการกระทํา สามารถตีความไดวา “เงี่ยหู” ไมไดเนนผลที่ไดจากการ
กระทํา จึงพิจารณาไดวา “เงี่ยหู” ไมมีคุณสมบัติทางความหมาย  [เนนผลของการกระทํา]     
([-เนนผล]) 
        ในกรณีตัวอยาง (15b) แทนที่ “เงี่ยหู” ดวย “หูผึ่ง” จะไดเปน (15b) ＊“หูผึ่งฟงเสียง
ตอบ” หากพิจารณาเนื้อความโดยรวมของ (15b)  แลว จะยอมรับเนื้อหาของขอความทั้งหมด
ไดยากเนื่องจากขอความนี้ตองการสือ่ความหมายวาอยากไดยินเสียงตอบ จึงมุงเนนการแสดง
กริยาการฟงอยางสนใจ แต “หูผึ่ง” ไมไดสื่อความหมายเชนนั้น “หูผึ่ง” หมายถึงไดยินเสียงตอบ
แลวและทําใหสนใจเปนอยางมาก ดังนั้น  “หูผึ่งฟงเสียงตอบ” และ “ไมมีใครตอบ” จึง
ความหมายขัดแยงกัน  การใช “หูผึ่ง” ไมสามารถสื่อความหมายได จึงพิจารณาไดวา “หูผึ่ง” ไม
มีคุณสมบัติทางความหมาย [เนนกระทํา] ([-เนนกระทํา])  
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        จากตัวอยางของ (15a) อาจกลาวไดวา “เงี่ยหู” มีลักษณะทางความหมายเปน [เนน
กระทํา] ไมมีลักษณะทางความหมาย [เนนผล] และจาก (15b) “หูผึ่ง” ไมมีลักษณะทาง
ความหมาย [เนนกระทํา] ลองพิจารณาตัวอยางตอไปนี้เพิ่มเติม 

(16a)  ไมมีใครวางพาไปเที่ยว พี่สะใภเลยแนะนําวาเอาอยางนี้ ลองไปเที่ยวกับทัวรจีน
สิ ราคาถูกนะ พอไดยินคําวาถูก หูผึ่งทันที เปนไงเปนกัน ไปโลดดดด 

                (http://www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E9760323/E9760323.html) 
＊(16b)  ไมมีใครวางพาไปเที่ยว พี่สะใภเลยแนะนําวาเอาอยางนี้ ลองไปเที่ยวกับทัวรจีน 
               สิ ราคาถูกนะ พอไดยินคําวาถูก เงี่ยหูทันที เปนไงเปนกัน ไปโลดดดด 

 ตัวอยาง (16a)  “พอไดยินคําวา “ถูก” หูผึ่งทันท”ี  ขอความนี้ใชรูปประโยค “พอ...(ก็)..” 
แสดงใหเห็นวาประธานในประโยคหลังจากไดยินคําแนะนําของพี่สะใภแลว จึง “หูผึ่ง”  นั่นคือ 
ประธาน “หูผึ่ง” ตอสิ่งที่โสตประสาทไดรับรูแลว  กลาวคือตองมีผลของการกระทําเกิดขึ้นแลว 
คือ มีสิ่งที่ไดยินแลว จึงจะ “หูผึ่ง” ได บทความนี้จึงไดกําหนดอรรถลักษณ [เนนผลของการ
กระทํา] ([เนนผล])  “หูผึ่ง” มีอรรถลักษณเปน [+เนนผล] 

สําหรับตัวอยาง (16b) ไมสามารถแทนที่ “หูผึ่ง” ดวย “เงี่ยหู” ได  ใน (16b)  ＊“ได
ยินคําวา “ถูก”  เงี่ยหูทันที” ในกรณีนี้หากสถานการณที่กลาวถึงคือ “ไดยินเรื่องทัวรจีนราคา
ถูก” และ  “เงี่ยหูฟงเรื่องทัวรจีนราคาถูก”  ขอความในตัวอยาง (16b) จะไมสามารถสื่อ
ความหมายไดเลย เนื่องจากความหมายของขอความสวนหนาและสวนหลังชัดแยงกัน คอื “ได
ยินเรื่องทัวรจีนราคาถูก” โสตประสาทไดรับรูเสร็จสิ้นไปแลว แลวคงยังแสดงการกระทํา กริยา 
“เงี่ยหูฟงเรื่องทัวรจีนราคาถูก” ตอเนื่องอีก เนื้อความของขอความสวนหนาและสวนหลังจึง
ขัดแยงกัน “เงี่ยหู” สามารถใชในกรณีที่เนนแสดงกริยาอาการแมจะไมมีเสียงเขามาสูโสต
ประสาทก็ตาม ดังตัวอยาง (17) 

(17) ไพศรีลุกขึ้นจากเกาอ้ีโซฟา เดินไปที่หนาตางพลางมองออกไปที่ประตูรั้วหนาบาน   
ออกอาการกระวนกระวาย พยายามเงี่ยหูฟงเสียงรถยนตของลูกชาย ภาวนาใหมี
เสียงรถยนตมาจอดที่หนาบานแตก็ผิดหวังเพราะไมมีเสียงที่วามาใหไดยิน 

       (http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W12504141/W12504141.html) 
ตัวอยาง (17) ไพศรี “เงี่ยห”ู เพื่อฟงเสียงรถยนตของลูกชาย ขอความ“ไมมีเสียงที่วามา

ใหไดยิน” ทําใหรูวา ไมมีเสียงรถยนตเกิดขึ้น นั่นคือ การใช “เงี่ยหู” ไมจําเปนที่โสตประสาท
จะตองผานการรับรูเสียงแลวก็ได นั่นคือ“เงี่ยหู” มีลักษณะทางความหมายเนนการกระทํา     
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[+เนนกระทํา] แตไมเนนตัวเสียงที่รับรู ไมมีคุณสมบัติการเนนผลของการกระทํา [- เนนผล]   
สรุปไดวา “เงี่ยหู” มีอรรถลักษณเปน  [+เนนกระทํา] และ [- เนนผล] สวน “หูผึ่ง” มีอรรถ
ลักษณเปน  [-เนนกระทํา] และ [+เนนผล] 
4.2 “เงี่ยหู” และ “ฟง” 

“เงี่ยห”ู และ “ฟง” สามารถใชแทนที่กันได เชน ตัวอยาง (18)  
(18a)  สําหรับผูที่ทํางาน คุณก็อาจจะเจอกับแขกอินเดียที่รัวภาษาเร็วมาก หรือญี่ปุนที่ 
          เงี่ยหแูลวเงี่ยหอีูกกวาจะรูวาเคาพูดวาอะไร เรื่องการพูดเม่ือฟงมากเราจะเขาใจ   
          เอง แบบซึมซับและพูดไดเอง   
          (http://www.pantip.com/cafe/klaibann/topic/H12150063/H12150063.html) 
(18b)  สําหรับผูที่ทํางาน คุณก็อาจจะเจอกับแขกอินเดียที่รัวภาษาเร็วมาก หรือญี่ปุนที่

ฟงแลวฟงอีก กวาจะรูวาเคาพูดวาอะไร เรื่องการพูดเม่ือฟงมากเราจะเขาใจเอง 
แบบซึมซับ และพดูไดเอง 

นอกจากนี้ยังมีการใช “เงี่ยห”ู รวมกับ “ฟง” ได ดังตัวอยาง (19)   
(19a)  อาจารยทั้งสองทาน นั่งเมาทมอยกัน เราแอบเงี่ยหฟูง แตฟงไมรูเรื่อง เสียงคน

จัดแถวเสียงดังเปนพิเศษ 
(http://www.pantip.com/cafe/siam/topic/F12424304/F12424304.html) 

(19b)  อาจารยทั้งสองทาน นั่งเมาทมอยกัน เราแอบฟง แตฟงไมรูเรื่อง เสียงคนจัดแถว
เสียงดังเปนพิเศษ 

จากตัวอยาง (19) หลัง “แอบเงี่ยหูฟง” หรือ “แอบฟง” ผลที่ไดคือ ฟงไมรูเรื่องหมายความ
วา “ฟง” ไมเนนผลของการกระทํา แตเปนการแสดงความหมายที่เนนวามีการกระทําเกิดขึ้น 
กําหนดใหอรรถลักษณดังกลาวเปน [เนนกระทํา] “ฟง” มีคุณสมบัติดังกลาว จึงมีอรรถลักษณ
เปน [+เนนกระทํา] 

ในกรณีที่ “เงี่ยห”ู และ “ฟง” ไมสามารถแทนที่กันไดก็มี ดังตัวอยาง (20)  
(20a) เราก็ใสหูฟง เงี่ยหสูุดฤทธิ์ จับใจความไดวา.... 

                     (http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12602321/C12602       
                      321.html) 
△(20b) เราก็ใสหูฟง ตั้งใจเงี่ยหสูุดฤทธิ์ จับใจความไดวา.... 

(20c) เราก็ใสหูฟง ตั้งใจฟงสุดฤทธิ์ จับใจความไดวา.... 
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        ตัวอยาง (20b) เม่ือใช “เงี่ยหู” รวมกับ “ตั้งใจ” จะเปนขอความที่เขาใจไดแตปกติไม
พูด เแตขอความ (20c) เม่ือแทนที่ “เงี่ยหู” ดวย “ฟง” เปน “ตั้งใจฟง” จะสื่อความไดชัดเจน
กระชับมากขึ้น เม่ือใช “ตั้งใจเงี่ยหู” อยางใน (20b) จะรูสึกวาเยิ่นเยอ นั่นคือ “เงี่ยหู” มี
ความหมายรวมความระหวาง “ฟง” และ “ความตั้งใจ”  “เงี่ยห”ู จึงมีคุณสมบัติทางความหมาย 
[การแสดงเจตนาที่จะกระทํา]  ([+เจตนา]) อยูในสํานวนแลว ไมจําเปนตองใชรวมกับ “ตั้งใจ” 
อีก สวน “ฟง” ไมไดมีความหมาย “ตั้งใจ” รวมอยูดวย นั่นคือ ไมไดรวมความหมายครอบคลุม
ไปถึง [การแสดงเจตนาที่จะกระทํา] แตจะมีการ [แสดงเจตนาที่จะกระทํา] หรือไมขึ้นอยูกับคํา
แวดลอมที่ปรากฏรวม ดังตัวอยาง (21) และ (22) 
           (21)  ฟงเพลงของพี่ธีรทุกเพลง..และไมเคยเบื่อ...ฟงแลวฟงอีก            
                   (http://www.youtube.com/watch?v=jP2EhQ1BdJo)  

 “ฟงแลวฟงอีก” แสดงความหมายวา ฟงซ้ําหลายครั้ง นั่นคือ “ฟง” เปนการแสดงเจตนา
ของประธานในประโยคที่จะกระทํากริยา 

(22)  ผมไมไดไป แตผมบังเอิญฟงวิทยุเขา แลวบังเอิญวันนั้นฟงได ก็ปรากฏวาเขาไป
หาที่จัดไดที่โรงแรมเดอะแกรนต รัชดา  
(http://allsearch.myfirstinfo.com/cgibin/mngnewssearch2?t=8&q=%ba% 

         ba%d1%a7%e0%cd%d4%ad%bf%d1%a7) 
“บังเอิญ” แสดงความหมายวา ประธานไมมีเจตนาในการฟงวิทยุ  

        จากตัวอยาง (20) (21) (22) สามารถสรุปไดวา “ฟง” มีลักษณะทางความหมาย [แสดง
เจตนาที่จะกระทํา] หรือไมก็ได นั่นคือ “ฟง” มีอรรถลักษณเปน [±เจตนา] สวน “เงี่ยห”ู มีอรรถ
ลักษณเปน [+เจตนา] นอกจากนี้จากตัวอยาง (19) “ฟง” มีอรรถลักษณเปน [+เนนกระทํา]   
4.3 “หูผึ่ง” และ “ฟง” 
        “หูผึ่ง” และ “ฟง” สามารถใชแทนที่กันไดในบางกรณี เชน ตัวอยาง (23)  

(23a)   ปาเงียบไปชั่วขณะ แลวก็พูดขึ้นเบา ๆ “เออจริง สงสัยไปเกิดนานแลวละ ดูแต 
           ยายแกสิยังมาเกิดแลวเลย" หนหููผึ่งแตยังหลับตาอยู ยายหนูไปเกิดเปนใครนะ  
           อยากจะรูจริง 

                   (http://ling.arts.chula.ac.th/tnc2/) 
   (23b)  ปาเงียบไปชั่วขณะ แลวก็พูดขึ้นเบา ๆ “เออจริง สงสัยไปเกิดนานแลวละ ดูแต 
             ยายแกสิยังมาเกดิแลวเลย"  หนฟูงแตยังหลับตาอยู ยายหนูไปเกิดเปนใครนะ  
             อยากจะรูจริง 
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การที่ “หูผึ่ง” และ “ฟง” สามารถใชแทนที่กันไดแสดงวามีความหมายบางประการ
รวมกันอยู แตในกรณีทีไ่มสามารถแทนทีก่ันไดก็มี ดังตัวอยาง (24)  

 (24a)  ไมตองการมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก แตบางเรื่องที่คุยกันในกวน ถาเกิดมีนักขาวหลง
เขามา คงหูผึ่งแลวไดขาวดีๆ ไปเลนอยูหลายวัน 
(http://ling.arts.chula.ac.th/tnc2/) 

△ (24b)  ไมตองการมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก แตบางเรื่องที่คุยกันในกวน ถาเกิดมีนักขาวหลง
เขามา คงฟงแลวไดขาวดีๆ ไปเลนอยูหลายวัน 

        ตัวอยาง (24a) “ถาเกิดนักขาวหลงเขามา” ไดยินขาวแลว “หูผึ่ง” แสดงใหเห็นวา “หูผึ่ง” 
ไมไดเกิดจากเจตนาทีจ่ะกระทําของผูกระทําอาการ นั่นคือ “หูผึ่ง” ไมมีลักษณะทางความหมาย
ของ [แสดงเจตนาที่จะกระทํา] คือ มีอรรถลักษณเปน [-เจตนา]  

 (25a)  เสียงโทรศัพทของชายหนุมดังขึ้น เขามองเธอเปนเชิงขออนุญาตและกดรับโดย
ไมลุกไปจากโตะ พริมาทําทีไมสนใจแตหผูึ่งโดยอัตโนมัติ 
(http://ling.arts.chula.ac.th/tnc2/) 

△ (25b)  เสียงโทรศัพทของชายหนุมดังขึ้น เขามองเธอเปนเชิงขออนุญาตและกดรับโดย 
ไมลุกไปจากโตะ พริมาทําทีไมสนใจแตฟงโดยอัตโนมัต ิ

          สําหรับตัวอยาง (25b) เม่ือใช “ฟง” แทน “หูผึ่ง” จะรูสึกวาความหมายบางประการ
หายไปจาก (25a)  (25a) สามารถตีความไดวา พรมิา “หูผึ่ง” จากเสียงโทรศัพทของชายหนุมที่
ดังขี้น และ มีความสนใจอยากรูเพิ่มขึ้นอีกเกี่ยวกับบทสนทนาที่กําลังจะเกิดขึ้นในการโทรศัพท
ของชายหนุม สวน (25b) สามารถพอตีความไดวาพริมาจะฟงบทสนทนาทางโทรศัพทที่กําลัง
จะเกิดขึ้น แต “ฟง” ไมรวมความหมายถึงการรับรูเสียงโทรศัพทที่ดังขึ้นกอนหนานี้ นั่นคือ “หู
ผึ่ง” จะมีลักษณะทางความหมายวา โสตประสาทไดรับรูเสียงแลว คือ [เนนผลของการกระทํา] 
หรือมีอรรถลักษณเปน [+เนนผล] แต “ฟง” ใชการแสดงการรับรูเสียงหรือเนื้อหาที่อาจจะยังไม
มาถึงโสตประสาทจริงๆก็ได ดังตัวอยาง (26) 

(26)  นองรองเพลงเพราะทุกเพลงเลย รอฟงซิงเกิ้ลใหม ตื่นเตนๆ   
           (http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C12644474/C1264    
           4474.html)  
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         นอกจากนี้ “ฟง” สามารถแสดงการรับรูของโสตประสาทที่มีตอเสียงหรือเนื้อเรื่องที่
เกิดขึ้นแลวก็ได ดังตัวอยาง (21)  “ฟงแลวฟงอีก” จึงสรุปไดวา “ฟง” ใชกับเสียงหรือเนื้อหาที่
รับรูแลวหรือไมก็ได จึงมีอรรถลักษณเปน [±เนนผล]  
 

ตารางท่ี 2 อรรรถลักษณทางความหมายของคํากริยาและสํานวน 《การฟง》 
ในภาษาไทย 

 

 

อรรถลักษณทางความหมาย 

[เนนกระทํา] [เนนผล] [เจตนา] 

เงี่ยห ู ＋ － ＋ 

หูผึ่ง － ＋ － 

ฟง ＋ ± ± 

            「+」มีคุณสมบัติทางความหมาย               「-」ไมมีคุณสมบัติทางความหมาย            
           「±」มีหรือไมมีคุณสมบัติทางความหมาย 
 
 5. การเปรียบเทียบความหมายของ 《การฟง》 ระหวางภาษาไทยและภาษาญ่ีปุน 
        ผลการศึกษาพบวา ในการพิจารณาความหมายของคํากริยาและสํานวน《การฟง》ทั้งใน
ภาษาไทยและภาษาญี่ปุนจะตองคํานึงถึงลักษณะทางความหมาย 4 ประการ คือ 1.การใช
อวัยวะห ู2.การเนนการกระทํา 3.การเนนผลของการกระทํา 4.การแสดงเจตนาที่จะกระทํา แต
ละสํานวนและคํากริยามีอรรถลักษณยอยใชแยกแยะทางความหมาย ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 อรรรถลักษณทางความหมายของคํากริยาและสํานวน 《การฟง》

เปรียบเทียบญ่ีปุนและไทย 

「+」   มีคุณสมบัติทางความหมาย     「-」ไม มีคุณสมบัติทางความหมาย     
「±」 มีหรือไมมีคุณสมบัติทางความหมาย 

 
5.1 耳を澄ます มีอรรถลักษณเนนการกระทํา, ไมเนนผลของการกระทํา และแสดง

เจตนาที่จะกระทํา พบวามีคุณสมบัติของอรรถลักษณยอยทั้งสามประการรวมกันกับ “เงี่ยห”ู 
5.2 耳を傾ける มีอรรถลักษณไมเนนการกระทํา, เนนผลของการกระทํา และแสดง

เจตนาที่จะกระทํา พบวามีขอบเขตความหมายแคบกวา 聞く กลาวคือ 聞く มีลักษณะทาง
ความหมายไมแสดงเจตนาที่จะกระทํา เพิ่มจาก 耳を傾ける 
  5.3 聞く มีอรรถลักษณไมเนนการกระทํา, เนนผลของการกระทํา และแสดงหรือไม
แสดงเจตนาที่จะกระทําก็ได พบวา 聞く มีขอบเขตความหมายกวางกวา 耳を傾ける และ 耳

を澄ます นั่นคือ 聞く เปนคําจากลุม(Hypernym) สวน 耳を傾ける และ 耳を澄ます เปนคํา
ลูกกลุม (Hyponym)  

 

 

อรรถลักษณทางความหมาย 

[เนนกระทํา] [เนนผล] [เจตนา] 

      耳を澄ます ＋ － ＋ 

耳を傾ける － ＋ ＋ 

聞く － ＋ ± 

เงี่ยห ู ＋ － ＋ 

หูผึ่ง － ＋ － 

ฟง ＋ ± ± 
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5.4 “เงี่ยห”ู มีอรรถลักษณเนนการกระทํา, ไมเนนผลของการกระทํา และแสดงเจตนาที่
จะกระทํา ตรงกับ 耳を澄ます และ มีความหมายแคบกวา “ฟง” โดยที่ “ฟง” มีอรรถลักษณ
เนนผลของการกระทําและไมแสดเจตนาที่จะกระทํา เพิ่มจาก “เงี่ยห”ู  

5.5 “หูผึ่ง” มีอรรถลักษณไมเนนการกระทํา, เนนผลของการกระทํา และไมแสดงเจตนา
ที่จะกระทํา “หูผึ่ง” มีอรรถลักษณยอยทั้งสามประการตรงขามกับ 耳を澄ます นอกจากนี้ “หู
ผึ่ง” มีอรรถลักษณไมเนนการกระทําและเนนผลของการกระทําเชนเดียวกับ 耳を傾ける และ 
聞く แต 耳を傾ける ตางกับ “หูผึ่ง” ที่มีอรรถลักษณแสดงเจตนาที่จะกระทํา  สวน 聞く ตาง
กับ “หูผึ่ง” ที่มีอรรถลักษณแสดงเจตนาที่จะกระทําหรือไมก็ได 

5.6 “ฟง” มีอรรถลักษณเนนการกระทํา และสําหรับลักษณะทางความหมายที่เนนผล
ของการกระทําและแสดงเจตนาที่จะกระทํา “ฟง” มีคุณสมบัติเปนกลาง “ฟง” เปนคําที่มี
ความหมายกวางกวา “เงี่ยหู” และ “หูผึ่ง”กลาวคือ “เงี่ยหู” และ “หูผึ่ง” เปนคําลูกกลุม สวน 
“ฟง” เปนคําจากลุมและเม่ือเทียบกับอรรถลักษณของ 聞く ที่เปนคําจากลุมในภาษาญี่ปุนแลว 
แมจะเปนคําจากลุมเชนเดียวกัน แตพบวามีคุณสมบัติเดนทางความหมายแตกตางกัน คือ 
“ฟง” ในภาษาไทยจะเนนการกระทํา สวน 聞く ไมเนนการกระทําแตเนนผลของการกระทํา 

การจําแนกลักษณะยอยทางความหมายนี้จะเปนประโยชนตอการใหคําจํากัดความที่
ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทําใหผูเรียนภาษาญี่ปุนชาวไทยและผูเรียนภาษาไทยชาวญี่ปุนสามารถ
เลือกใชคําและสํานวนไดอยางถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
เชิงอรรถ 
(1)  แนวความคิดเรื่อง “การจัดกลุมความหมาย” (Semantic fields) หรือ บางทานใชวา 
“บริเวณความหมาย” (สุริยา 2544: 330-332) คือ คําศัพท (Vocabulary) ในภาษามีการจัดตัว
เปนโครงสราง (Structure) และคําในภาษามีความหมายก็เพราะเราพิจารณามันเม่ือมันอยูใน
บริเวณความหมายเทานั้น ยกตัวอยางเชน ถาเราคิดคําหนึ่งหา Semantic fields เปนที่ลงไมได 
เราก็ไมทราบความหมายของคํานั้น คําสรางใหมประเภทหาความหมายไมพบ เชน กระตวบ 
อาราแล ฯลฯ หาความหมายไมพบเพราะเราไมทราบจะจัดบริเวณความหมายใดใชกับมัน  

(2)  การวิเคราะหอรรถลักษณ (Componential Analysis)  
       นักอรรถศาสตรกลุมโครงสรางพิจารณาวาคําไมใชสวนที่เล็กที่สุดของความหมาย คํายัง
แตกเปนสวนประกอบยอยลงไปเหมือนกับสสารที่แตกยอยเปนอะตอม เชน คําวา “man” ใน
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ภาษาอังกฤษจะประกอบดวยอะตอม[Human] [Adult] {Male} สวนคําวา “ผูชาย” ใน
ภาษาไทยก็จะประกอบขึ้นดวยอะตอม [มนุษย]  [ผูใหญ] [เพศชาย] จะเห็นไดวาอะตอมที่
ประกอบกันเปน วา “man” และ “ผูชาย” มีลักษณะเหมือนกัน สิ่งที่ตางกัน คือ คําที่ใชเรียกใน
แตละภาษาเทานั้น นักอรรถศาสตรกลุมนี้เรียกอะตอมเหลานี้วา “อรรถลักษณ” (Semantic 
features) การเขียนอรรถลักษณจะอยูในเครื่องหมาย [   ] และเรียกการศึกษาความหมายแบบ
นี้วาการวิเคราะหอรรถลักษณ (Componential Analysis) (Nida 1975: 64-66, 205-207) 
และเพื่อเปนการประหยัดในการวิเคราะหจําแนกความหมายยอยวาเปน [Male] [Female] 
[Married] [Unmarried]  นักอรรถศาสตรจึงกําหนดใหคาของอรรถลักษณเปนคุณสมบัติ 2 คา 
(binary features) เทานั้น กลาวคือ + และ – เชน ถาเปน [+ผูชาย] หมายถึง ผูชาย แตถาเปน 
[–ผูชาย] หมายถึง ผูหญิง อรรถลักษณแตละประการที่ประกอบขึ้นเปนความหมายของคํา จะ
มิใชพบในคําเพยีงคําเดียว ดังนั้นอรรถลักษณจะชวยใหเห็นความสัมพันธของความหมายของ
คําตางๆได 

 (3)  ผูวิจัยไมไดถอดความประโยคตัวอยางจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทย เพื่อมิใหคําแปลของ
ผูวิจัยจํากัดกรอบความคิดของผูอาน  
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