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บทคัดย่อ

งานวจิยัช้ินนีศ้กึษาลกัษณะความเปลีย่นแปลงของการน�าเสนอภาพลักษณ์ตวัละครหญงิในละคร

โทรทัศน์ญีปุ่น่ยคุร่วมสมยั เพือ่ค้นหาความสมัพนัธ์ระหว่างการบญัญัตกิฎหมายความเท่าเทยีมทาง

เพศกับอทิธพิลท่ีมีต่อสงัคม โดยน�า “กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานทีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่าง

เพศ” (The Equal Employment Opportunity Law 1985 - 男女雇用機会均等法) และ 

“กฎหมายพืน้ฐานว่าด้วยสงัคมทีมี่ความเท่าเทยีมกนัทางเพศ” (Basic Law for a Gender-Equal 

Society, 1999 - 男女共同参画社会基本法) มาเป็นกรอบเวลาในการวจิยั โดยผู้วจิยัได้ท�าการ

เก็บข้อมลูละครทีไ่ด้รบัความนยิมระหว่างปี ค.ศ. 1977 ถงึ ปีค.ศ. 2016 จ�านวน 300 เรือ่ง น�ามา

จ�าแนกตามช่วงปีทีอ่อกอากาศเป็น 6 ช่วงเวลา และจ�าแนกหวัข้อวเิคราะห์ออกเป็น 5 ประเด็น 

ได้แก่ เพศของตวัละครเอก การท�างานของตวัละครหญงิ ระดบัหรอืต�าแหน่งของตัวละครหญงิใน

ทีท่�างาน สถานภาพการสมรสของตวัละครหญิง และลกัษณะนสิยัของตวัละครหญงิ พบว่าการ

บญัญัตกิฎหมายทัง้ 2 ฉบบั มีความสมัพนัธ์อย่างชัดเจนต่อการน�าเสนอเพศของตวัละครเอก และ

สถานภาพการท�างานของตวัละครหญิง นอกจากนีย้งัพบว่าภาพลักษณ์ของสตรญีีปุ่น่ทีน่�าเสนอใน

ละครญีปุ่น่เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ โดยกลายเป็นผู้หญงิท�างานทีม่บีทบาทในสังคม มคีวามมัน่ใจ 

และมภีาวะความเป็นผูน้�ามากข้ึน อย่างไรกด็ ี ในเบือ้งลกึยงัปรากฏความไม่เท่าเทยีมอยูบ้่าง โดย

เฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัระดบัหรอืต�าแหน่งในการท�างาน ทีแ่ม้ว่าจะพบว่ามกีารน�า

เสนอภาพของสตรทีีท่�างานเพิม่มากขึน้ แต่ส่วนมากยงัไม่ได้รบัต�าแหน่งหรอืความรบัผดิชอบทีส่งู
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Abstract

This research studies a relationship between the enforcement of gender equality 
laws and the images of women’s character reflected in contemporary Japanese 
drama by using the enforcement of the Equal Employment Opportunity Law 
(EEOL), 1985 and the Basic Law for a Gender-Equal Society (BLGES), 1999 as the 
time frame. Researchers used ideas about changing women’s roles in Japan and 
the relationship between mass communication and society to guide the study. 
300 high-rating Japanese trendy dramas from 1977 to 2016 has been collected and 
analyzed. The study distinguished 5 subjects for analysis: the protagonist’s gender, 
the women’s character role, the level or position of the women’s characters that 
were working, the character of the women’s marital status, and the personality of 
the women characters. This study found that the enforcement of EEOL and BLGES 
influences the image of Japanese women represented in Japanese drama. Since 
the enforcement of the laws, Japanese women have been reflected in dramas 
more as working women with more power in society. In addition, the women’s 
characters have been presented as being able to rely more on themselves, 
having their own opinions, and having more leadership than previous images. 
However, even though there are more working women represented in Japanese 
dramas nowadays, there are still some inequality reflected, especially regarding 
the position and roles of women in workplace since not many of them are in 
high-ranking positions.

The Effect of Gender Equality Laws on

the Presentation of Women’s Images 

in Contemporary Japanese Drama
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1. บทน�า

บทบาทชายหญิงในสังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่ง

ประเทศญี่ปุ ่นมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

รวดเร็ว ได้ถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนในลักษณะของการที่

ผูช้ายเป็นฝ่ายท�างานนอกบ้าน ในขณะทีผู่ห้ญงิท�าหน้าที่

เป็นผู ้ดูแลภารกิจเกี่ยวกับบ้านและครอบครัว ทั้งน้ี

เนือ่งจากผูช้ายจ�าเป็นต้องท�างานหนกัเพือ่พฒันาประเทศ 

ดังนั้นความรับผิดชอบในการดูแลบ้านท้ังหมด จึงกลาย

เป็นเป็นหน้าทีข่องฝ่ายหญงิโดยปรยิาย ดงันัน้ค่านยิมต่อ

บทบาทของผู้หญิงในช่วงการสร้างฟื้นฟูประเทศ จึงให้

ความส�าคัญกับความเป็นแม่และภรรยาท่ีดี มากกว่า

บทบาทของการเป็นผู้หญิงท�างาน ซ่ึงลักษณะของการ

แบ่งแยกบทบาทชายหญงิดงักล่าว นบัได้ว่าเป็นลกัษณะ

เด่นประการหนึ่งของญ่ีปุ ่นในยุคก้าวกระโดดทาง

เศรษฐกิจก็ว่าได้

อย่างไรก็ดีภายหลังการสิ้นสุดลงของสงครามโลก

ครัง้ทีส่องเป็นต้นมา ความเคลือ่นไหวในการเรยีกร้องเพือ่

สิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศมีมากย่ิงข้ึน จนน�า

ไปสู่การบัญญัติกฎหมายท่ีมีความเก่ียวข้องกับประเด็น

ดังกล่าวที่ส�าคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการให้

โอกาสการท�างานทีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างเพศ (the Equal 

Employment Opportunity Law - 男女雇用機会均

等法) ในปี ค.ศ. 1985 เพื่อสร้างให้เกิดการปฏิบัติที่เท่า

เทยีมกนัในพืน้ทีป่ฏบัิตงิาน เช่น การจ้างงาน การก�าหนด

เงินเดือน การเลื่อนต�าแหน่ง การพัฒนาบุคลากร การ

ก�าหนดการเกษยีณอาย ุหรอืการเลกิจ้าง เป็นต้น รวมถงึ

การบัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมท่ีมีความเท่า

เทียมกันทางเพศ (Basic Law for a Gender-Equal 

Society - 男女共同参画社会基本法) ขึ้นในปี ค.ศ. 

1999 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมท่ีเคารพสิทธิ

มนุษยชนระหว่างชายและหญิงอย่างแท้จริง 

การบญัญตักิฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับความเท่าเทยีม

ระหว่างชายและหญิงข้างต้น นับเป็นจุดเริ่มต้นการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทชายและหญิงในประเทศญี่ปุ่นยุค

ร่วมสมัย ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความ

จรงิจงักับการด�าเนนินโยบายสนบัสนนุให้ผูห้ญงิเข้ามามี

ส่วนร่วมในตลาดแรงงาน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้

ผู้ชายสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลบุตรมากยิ่งขึ้นใน

ปัจจบุนั ภาพการเปลีย่นแปลงไปของบทบาทของผูห้ญงิ

ในสังคมญี่ปุ่นยุคร่วมสมัย จึงเป็นอีกหน่ึงประเด็นที่มี

ความน่าสนใจในการท�าการศึกษา

งานวิจัยชิ้นนี้จัดท�าขึ้นเพื่อทบทวนภาพการ

เปลีย่นแปลงไปของบทบาทผูห้ญงิในสงัคมญ่ีปุน่ ผ่านการ

ศึกษาการน�าเสนอของละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น เนื่องจาก

ละครโทรทัศน์เป็นส่ือหน่ึงที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้

เป็นอย่างด ีท�าให้ผู้ชมได้รูจ้กัสังคมมากขึน้ เข้าใจค่านยิม

ในสงัคมได้มากขึน้ ได้เห็นวถิชีวีติการด�าเนนิชวีติของผูค้น

ในสังคมมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัท�าหน้าท่ีเป็นสือ่กลางทีท่�าให้

เข้าใจสภาพสังคมทีแ่ท้จรงิมากยิง่ขึน้ (ฉัตรรว ีคูหาวชิานนัท์, 

2009) นอกจากนี้โทรทัศน์ยังท�าหน้าที่ ส่ือสารกับ

ประชาชน โดยถ่ายทอดความคิด ค่านิยม และทัศนคติ

ต่าง ๆ ผ่านเนื้อหาของละคร สะท้อนสิ่งที่มีอยู่และเป็น

อยูใ่นสงัคมให้คนได้รบัรู ้ตลอดจนสามารถเป็นเครือ่งมอื

หนึ่งในการสร้างภาพแห่งความเป็นจริงในสังคมขึ้นมา

ใหม่ด้วย (วราภรณ์ ศรีกาญจนเพริศ, 2001) ดังน้ันจึง

อาจกล่าวได้ว่าละครโทรทัศน์เปรียบเสมือนกระจก

สะท้อนภาพสังคมแต่ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

รูปแบบการด�าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา

บทบาทของตัวละครเพศหญิงในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 เป็นต้นมา โดยใช้ช่วงเวลาของการ

บัญญัติกฎหมายส�าคัญเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ

ทั้ง 2 ฉบับที่ได้ระบุข้างต้น มาเป็นกรอบเวลาส�าคัญที่ใช้

ในการวิจัย โดยหวังว ่าการศึกษาดังกล่าวจะเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการ

เปล่ียนแปลงของสังคมญี่ปุ ่นในยุคร่วมสมัย อีกทั้งยัง

สามารถส ่ง เสริมองค ์ความรู ้ด ้ านญี่ปุ ่น ศึกษาได ้

ไม ่มากก็น้อย
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2. วัตถุประสงค์

 เพ่ือศึกษาว่าการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการให้

โอกาสการท�างานทีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างเพศ (the Equal 

Employment Opportunity Law - 男女雇用機会均

等法) และกฎหมายพ้ืนฐานว่าด้วยสังคมท่ีมีความเท่า

เทียมกันทางเพศ (Basic Law for a Gender-Equal 

Society - 男女共同参画社会基本法) ส่งผลต่อการน�า

เสนอภาพลักษณ์ของตัวละครผู้หญิงในละครโทรทัศน์

ญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไร

3. แนวทางการด�าเนินการวิจัย

 ผู ้วิจัยเ ร่ิมต ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้มาเป็นกรอบแนวคิดในการ

ด�าเนินการวิจัย ตลอดจนเพื่อน�ามาใช้ก�าหนดประเด็น

หวัข้อส�าคญัทีจ่ะให้เป็นแนวทางในการศกึษา จากนัน้ได้

น�าการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างาน

ที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ (The Equal Employment 

Opportunity Law, 1985 -男女雇用機会均等

法,1985) และกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมท่ีมีความ

เท่าเทยีมกนัทางเพศ (Basic Law for a Gender-Equal 

Society, 1999 -男女共同参画社会基本法, 1999) มา

ใช้เป็นกรอบเวลาส�าคัญในการวิจัย โดยเก็บข้อมูลละคร

ย้อนไปถึงในปี ค.ศ. 1977 หรือ 8 ปีก่อนมีการบัญญัติ

กฎหมายความเท่าเทียมในการจ้างงานในปี ค.ศ. 1985 

เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลที่ได้ มาใช้เปรียบเทียบความแตก

ต่างของการน�าเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครเพศหญิง

ก่อนและหลังการบัญญัติกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ท�าการจ�าแนกช่วงปีท่ี

ออกอากาศละครออกเป็น 6 ช่วง ได้แก่

 • ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 ถึงปี ค.ศ. 1984 

เป็นช่วงเวลาก่อนการบญัญตักิฎหมายความเท่าเทยีมกัน

ในการจ้างงาน1 

 • ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 ถึงปี ค.ศ. 1992 

เป็นช่วงเวลา 5 ปี หลังการบัญญัติกฎหมาย

 • ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ถึงปี ค.ศ. 1998 

เป็นช่วงเวลาก่อนบญัญตักิฎหมายพืน้ฐานว่าด้วยสงัคมที่

เท่าเทียมกันทางเพศ

 • ช่วงที่ 4 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 ถึงปี ค.ศ. 2005 

เป็นช่วงเวลา 5 ปี หลังบัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วย

สงัคมทีม่คีวามเท่าเทยีมกนัทางเพศ และหลงัการปรบัแก้

กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่าเทียมกัน

ระหว่างเพศ

 • ช่วงที่ 5 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ถึงปี ค.ศ. 2012 

ภายหลังการปรบัแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�า

งานฯ ครั้งที่ 2

 • ช่วงที่ 6 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ถึงปี ค.ศ. 2016 

ภายหลังการปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการ

ท�างาน ฯ ครั้งที่ 3

 นอกจากนี ้จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

ผู้วิจัยได้จ�าแนกประเด็นหัวข้อในการศึกษาออกเป็น ก) 

เพศของตวัละครเอก ข) สถานภาพการท�างานของตวัละคร

หญงิ ค) ต�าแหน่งของตวัละครหญงิในสถานทีท่�างาน ง) 

สถานภาพการสมรส และ จ) ลักษณะนสัิยของตวัละคร

เอกท่ีเป็นเพศหญงิ

 การรวบรวมข้อมลูเป็นการเกบ็ตวัอย่างตวัละครผู้หญงิ

จากละครโทรทศัน์ประเภท Trendy drama2  ทีไ่ด้รบั

ความนยิมสงูสดุของแต่ละปี ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1977-2016 รวม

ทัง้ส้ิน 300 เรือ่ง จากเว็บไซต์ nendai-ryuukou.com ซึง่

2 ละครโทรทัศน์แนว Trendy drama เป็นละครโทรทัศน์ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายยุค 1980 โดยในช่วงแรกจะน�าเสนอที่จะดึงดูดความสนใจของวัย
รุน่ (Youth) เป็นหลกั ละครแนว Trendy drama ในช่วงนีจ้ะพดูถงึรปูแบบการใช้ชวีติในเมอืง มีความทันสมยั เส้ือผ้าเครือ่งแต่งกายโดดเด่น เป็นการ
สะท้อนการบรโิภควตัถขุองวยัรุน่ญีปุ่น่ แต่ในช่วงปี 1991 ละครแนว Trendy drama ได้เปล่ียนลักษณะเนือ้เรือ่งท่ีเป็นการเน้นการน�าเสนอภาพความ
เป็นอยู่ของคนหนุ่มสาวที่ต้องดิ้นรน เพื่อความรัก มิตรภาพ การท�างานและความฝัน โดยมักมีฉากอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น โตเกียว เป็นต้น (Iwabuchi, 
2002 อ้างถึงใน ฉัตรรวี คูหาวิชานันท์, 2009, น.4) นอกจากนี้ ละครแนว Trendy drama เป็นละครโทรทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นชีวิตประจ�าวันของคน
ญี่ปุ่นทั่วไป ทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ (สุภาวรรณ วรรธนะศุภกุล, 2007 อ้างถึงใน ฉัตรวดี คูหาวิชานันท์, 2009, น.4)

1  ช่วงเวลาก่อนการบัญญัติกฎหมายความเท่าเทียมในการจ้างงาน ระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977-1984 ก�าหนดจากแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ nendai-
ryuukou.com ที่มีข้อมูลละครโทรทัศน์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977
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เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมกระแส

นิยมในประเทศญี่ปุ ่นตั้งแต่ยุค 1950 จนถึงปัจจุบัน 

ประกอบกบัการเกบ็รายละเอยีดเกีย่วกับละครแต่ละเรือ่ง

ผ่านเว็บไซต์และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่วเิคราะห์

ลกัษณะการเปลีย่นแปลงของการน�าเสนอภาพลกัษณ์และ

บทบาทของตวัละครผูห้ญงิในละครโทรทศัน์ญีปุ่น่ 

4. การทบทวนวรรณกรรม

 (1) ก�รเปลีย่นแปลงไปของบทบ�ทสตรใีนญีปุ่น่

แนวความคิดของคนญ่ีปุ่นต่อผู้หญิงท่ีผ่านมามักมองว่า

ผู้ชายเป็นใหญ่เหนือผู้หญิง ท�าให้ในสังคมญี่ปุ่นมีการ

กีดกันการท�างานของผู้หญิง ผู้หญิงมักถูกสอนให้ขี้อาย 

ถูกอบรมอย่างเข้มงวด และถูกกีดกันไม่ให้แสดงความ

สามารถหรือท�าอะไรท่ีมากกว่าขอบเขตของการเป็นผู้

หญิง นอกจากนี้การจ�ากัดบทบาทของผู้หญิงยังสามารถ

เห็นได้ในเชิงภาษาศาสตร์อีกด้วย กล่าวคือ ผู้ชายญี่ปุ่น

มักเรียกภรรยาของตนว่า “คะนะอิ” (kanai: 家内) ที่มี

ความหมายว่าอยูใ่นบ้าน (ฉตัรว ีคหูาวชิานนัท์, 2009, น.

18-23) ซ่ึงหากตีความจากมุมมองด้านภาษา ก็จะ

สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในสังคมญี่ปุ่นนั้น มีการ

แบ่งแยกบทบาทของผูห้ญงิในสงัคมทีช่ดัเจนเพยีงใด จาก

บทบาทที่ถูกก�าหนดขึ้นอย่างชัดเจน ในฐานะผู้ที่ต้องท�า

หน้าทีด่แูลบ้านและครอบครวัอย่างดทีีส่ดุ ส่งผลให้ผูห้ญงิ

ในสังคมญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ให้ความ

ส�าคัญกับการแต่งงานเป็นอย่างมาก การแต่งงานเป็น

เสมอืนเป้าหมายในชวีติของผูห้ญงิ เมือ่ผูห้ญงิแต่งงานไป

แล้ว ผู้หญิงจะอุทิศตนในการเป็นภรรยา รวมถึงในการ

เป็นแม่อย่างเต็มที่เพื่อความสุขของครอบครัว รวมถึงผู้

หญิงจะตระหนักอยู ่เสมอว่ากิจกรรมทางสังคมนอก

ครอบครวัเป็นสิง่ทีภ่รรยาไม่ควรไปเก่ียวข้องด้วย (ชนดิา 

ตั้งถาวรสิริกุล, 1998, น.33)

 เมื่อพิจารณาย้อนกลับไปถึงระบบครอบครัวพื้น

ฐานในสงัคมญ่ีปุ่นทีเ่รยีกว่า ระบบอิเอะ (家) ทีเ่ป็นระบบ

ที่ถือผู้ชายเป็นหลัก พ่อบ้านจะเป็นผู้ถือรายได้ทั้งหมด

จากกิจการครอบครัว เป็นผู้มีอ�านาจทั้งหมดเรื่องค่าใช้

จ่ายในบ้าน ในเรื่องค่าใช้จ่ายประจ�าวัน ภรรยาจะเป็นผู้

จดัการด้วยเงนิตดิกระเป๋าจ�านวนไม่มากนกั ลูกผู้หญงิไม่

ได้เป็นที่ต้องการในด้านการสืบเชื้อสายในสังคมญี่ปุ่น

ตามระบบอเิอะ และมสีถานะเพยีงผู้ดแูลงานบ้าน งานเรอืน

เท่านั้น เนื่องจากลักษณะจารีตประเพณีท่ีผู้หญิงต้อง

แต่งงานออกไปอยูก่บัครอบครวัอืน่ ดงันัน้สิง่ทีค่รอบครวั

คาดหวังจากลูกสาวก็คือ ให้ดูแลงานบ้าน หรือออกไป

ท�างานในโรงงานทีต้่องการเพยีงแรงงานหญิงเงนิเดอืนต�า่ 

ซึ่งด้วยโครงสร้างเช่นนี้เอง ท�าให้เกิดแรงงานหญิงที่เข้า

มาท�างานในอุตสาหกรรมทอผ้าเป็นจ�านวนมาก และมี

บทบาทส�าคัญในการสร้างอุตสาหกรรมญี่ปุ่นขึ้นในช่วง

เวลาถัดไป (บุญยง ชื่นสุวิมล แปลจาก Fukutake 

Tadashi, 1995, น.22-29)

 ต่อมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองส้ินสุดลง 

อตัราประชากรทีเ่ข้าไปใช้แรงงานในโรงงานมเีพิม่ขึน้จาก

ร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 70 กล่าวคอื สังคมญีปุ่่นได้เปล่ียน

จากสังคมท่ีมีผู้ประกอบอาชีพในระดับครอบครัวไปเป็น

สังคมที่ครอบครัวส่วนใหญ่มีสมาชิกที่ใช้แรงงานใน

โรงงานอตุสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จ�านวนแรงงานทีเ่พิม่

ขึน้นี ้หมายรวมถงึจ�านวนแรงงานหญงิด้วยเช่นกนั ขณะ

เดียวกันภายหลังจากที่สงครามโลกส้ินสุดลง ได้มีการ

เรยีกร้องความเสมอภาคของชายหญงิอย่างเป็นรปูธรรม 

และมีจ�านวนแรงงานหญิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะอย่างยิง่ ยคุทีเ่ศรษฐกจิญีปุ่น่เจรญิเตบิโตอย่างก้าว

กระโดด (บารนี บุญทรง, 2004, น.45-47) โดยจาก

เอกสารประกอบการประชมุการปรบัโครงสร้างภาษ ีครัง้ที่ 

18 ของกระทรวงการคลงัญีปุ่่น ณ วนัที ่3 กนัยายน ค.ศ. 

20153  พบว่ามีอัตราแรงงานสตรีมีจ�านวนลดลงจาก

ร้อยละ 28.69 มาอยู่ที่ร้อยละ 23.52 จากจ�านวน

ประชากรท้ังหมด ณ ช่วงเวลานัน้ แต่เหน็ได้อย่างชดัเจน

ว่าจ�านวนผูห้ญงิทีอ่อกไปท�างานนอกบ้านทีเ่ป็นลกัษณะ

3  ค้นเมือ่ 18 ธนัวาคม 2017, จาก http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/11/17/27zen18kai2.pdf
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ต�ร�ง 1 ก�รเปลีย่นแปลงจำ�นวนผูห้ญงิทำ�ง�นต�มตำ�แหน่งง�นเทยีบกบัจำ�นวนประช�กรทัง้หมดจ�กเอกส�ร 

   ประกอบก�รประชุมก�รปรับโครงสร้�งภ�ษี ครั้งที่ 18 ของกระทรวงก�รคลังญี่ปุ่น (2015, น.3-5)

ของนายจ้างเพิม่สงูขึน้เกือบเท่าตวั และจากเอกสารฉบบั

นีย้งัระบอุกีว่าไม่ปรากฏจ�านวนของนายจ้างทีเ่ป็นผู้หญงิ

จนมาถึง ปี ค.ศ. 1970 นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 

เป็นต้นมา พนกังานหญงิกม็จี�านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

และในปัจจุบัน จ�านวนพนักงานหญิงมีจ�านวนเป็น 1 ใน 

3 ของจ�านวนแรงงานทั้งหมด

 ข้อมลูจากเอกสารดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าภายหลงั

สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะสังคมและโครงสร้างครอบครัว จากที่ผู้ชายเคย

เป็นใหญ่และได้เปรยีบ กลายมาเป็นโครงสร้างของความ

สมัพนัธ์ในครอบครวัทีม่คีวามเสมอภาคระหว่างชายหญงิ

มากยิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือสถานะของผู้หญิงได้ถูก

ยกระดับขึ้น 

 แต่อย่างไรก็ดี บารนี บุญทรง (2004, น.45-46) 

พบว่า ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เป็นต้นมา อปุสรรค

ส�าคัญที่ท�าให้ผู ้หญิงญี่ปุ่นท่ีท�างานประจ�าไม่สามารถ

ท�างานได้อย่างต่อเนือ่ง ม ี3 ประการ ได้แก่ 1.) กฎหมาย

และวัฒนธรรมการจัดการแบบญี่ปุ่น 2.) ทัศนคติทาง

สังคมของญี่ปุ่น และ 3.) ภาระทางครอบครัว ในทาง

กฎหมายนั้น แม้ว่ารัฐบาลญ่ีปุ่นได้ออกกฎหมายว่าด้วย

การให้โอกาสการท�างานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ เพื่อ

เป็นการปกป้องผู้หญิงและสวัสดิการของผู้หญิง แต่ใน

ขณะเดียวกัน การออกกฎหมายน้ีก็เป็นการกีดกันเรื่อง

ความเท่าเทียมในการจ้างงานในทางอ้อมด้วย เนื่องจาก

การให้โอกาสการท�างานเพ่ือความเท่าเทียมกันน้ันได้

ยกเลิกสิทธิต่าง ๆ ที่เคยมีของผู้หญิง เช่น สิทธิในการลา

คลอดบุตร เป็นต้น ส่วนวัฒนธรรมการจัดการแบบญี่ปุ่น

ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการท�างานคอื การมอีภิสิทธิ ์3 ประการ

ปี ทำ�ง�นที่บ้�น เจ้�ของกิจก�ร น�ยจ้�ง ผู้บริห�ร

1955 53.06% 15.71% 31.24% 0%

1975 25.23% 14.10% 58.76% 1.91%

คือ การจ้างงานตลอดชีพ การเล่ือนต�าแหน่งและปรบัเงนิ

เดอืนตามอาวโุส และสมาชกิภาพในสหภาพแรงงานของ

บริษัท โดยผู้หญิงมักถูกแบ่งเป็นพนักงานแรงงานเสริม

หรือในสายงานธุรการ ซึ่งไม่เข้าข่ายในการรับอภิสิทธิ์ 3 

ประการข้างต้น 

 จากการศึกษาของบารนี (2004, น.51-53) ยังพบ

ว่าทัศนคติทางสังคมของญี่ปุ ่นที่ส่งผลกระทบต่อการ

ท�างานของผู้หญิงญี่ปุ่น มีทั้งสิ้น 4 ประการ คือ 

 ก) ทศันะเรือ่งการแต่งงาน ผู้หญงิญีปุ่น่ในช่วงหลัง

สงคราม มองว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากกว่าการ

หางานท�าและนิยมแต่งงานก่อนอายุ 25 ปี 

 ข) ทัศนะเรื่องการศึกษา คนญี่ปุ่นมองว่าผู้หญิงไม่

จ�าเป็นต้องมีการศึกษาสูงเท่ากับผู ้ชาย เพราะเม่ือ

แต่งงานมีครอบครัวก็ต้องให้ความส�าคัญกับครอบครัว

เป็นอันดับแรก 

 ค) ทัศนะเรื่องการท�างาน โดยมีค่านิยมว่าผู้หญิง

ควรลาออกจากงานเมือ่แต่งงานหรอืมลีกู ท�าให้ผูบ้รหิาร

บรษิทัมกัมองว่าผู้หญงิมคีวามมุง่ม่ันและอทุศิตวัเพือ่การ

ท�างานได้ไม่เท่าผู้ชาย 

 ง) ทศันะเรือ่งการเป็นแม่บ้าน กล่าวคอืผูช้ายมหีน้า

ทีท่�างานนอกบ้าน ในขณะทีผู่ห้ญงิต้องดแูลกจิการต่าง ๆ 

ภายในบ้าน 

 ส�าหรับภาระทางครอบครัวท่ีผู้หญิงญ่ีปุ่นต้องรับ

ผดิชอบ ประกอบด้วยภาระงานบ้าน ตลอดจนภาระการ

ดูแลลูกและผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนแล้วแต่ส่งผล

ให้ผู้หญิงญี่ปุ่นไม่สามารถท�างานนอกบ้านได้อย่างต่อ

เนือ่งนัน่เอง และมกีารก�าหนดคณุสมบตัขิองผูห้ญงิว่าจะ

ต้องเป็น “ภรรยาที่ดี แม่ที่ฉลาด” (นโยบายภาครัฐในปี 
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ค.ศ. 1899)  โดยมุง่ไปทีค่วามสภุาพอ่อนโยน ความถ่อมตน 

และส่งเสริมผู้ชายในเรื่องของการศึกษา การเลี้ยงดูลูก 

ดูแลบ้าน และผู้สูงอายุเป็นการท�างานเพื่อชาติ รัฐบาล

พยายามสร้างต้นแบบของผูห้ญิงใหม่ผ่านทางค่านยิมต่าง ๆ 

และยังได้ออกประกาศว่าบ้านเป็นพื้นที่สาธารณะ ไม่

สามารถทีจ่ะแสดงความคดิเห็นส่วนตวัได้ในปี 1887 จนมา

ถึงปี 1945 ผู ้หญิงญี่ปุ ่นจึงได้รับสิทธิทางการเมือง

เท่าเทียมกับผู้ชาย

 ข้อมลูข้างต้นท�าให้เหน็ความเปลีย่นแปลงบทบาท

ของผู้หญิงในสังคมญ่ีปุ่นท่ีเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคม

มากขึ้น จากเดิมที่บทบาทในการเข้าสังคม การออกสู่

สงัคมภายนอกนอกบ้านเป็นหน้าทีข่องผูช้าย และผูห้ญงิ

มีหน้าที่ในการดูแลและจัดการภายในบ้านเพียงอย่าง

เดียว การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่น

ที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดมาจากปัจจัยในสังคมหลายประการ 

เช่น ความต้องการแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่ม

ขึ้น ท�าให้ความต้องการแรงงานหญิงเพิ่มสูงข้ึนตามไป

ด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังปรากฏอุปสรรคในการ

ท�างานของผู้หญิงอยู่หลายประการ รวมถึงทัศนคติใน

หลายประเด็น เช่น ทัศนะเรื่องการแต่งงานที่มีมาตั้งแต่

ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 หรอืทศันคตเิรือ่งการศกึษา

ในสงัคมญีปุ่น่ เป็นต้น ท�าให้การแสดงบทบาททางสงัคม

ของผู้หญิงยังไม่สามารถท�าได้อย่างเต็มที่มากนัก

(2) กฎหม�ยกบัคว�มเท่�เทยีมของช�ยและหญงิใน 

 สังคมญี่ปุ่น

 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัความเท่าเทยีมกนัระหว่าง

ชายและหญงิในสงัคมญ่ีปุน่ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 

ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่า

เทยีมกนัระหว่างเพศ (男女雇用機会均等法) ได้รบัการ

บญัญตัข้ึิน เมือ่ปี ค.ศ. 1985 โดยกฎหมายฉบบัน้ีเป็นการ

แสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมญี่ปุ่นของรัฐบาลที่พยายามที่

จะพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสร้างความเท่า

เทียมกันในการจ้างงาน4  ต่อมาในปี ค.ศ.1997 ได้มีการ

พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจังอีก

ครั้งหนึ่ง เพื่อมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน

แก่ผู้หญิงที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

 การพิจารณาแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ เป็นการ

ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อชายและหญิงในการจ้าง

งานอย่างเท่าเทียมกนั เนือ่งจากรฐับาลมองว่าหากสังคม

ญีปุ่น่เข้าสูส่ภาวะของการขาดแรงงาน ผูห้ญงิจะกลายมา

เป็นบุคลากรส�าคัญที่จะเข้ามาทดแทนแรงงานดังกล่าว 

รัฐบาลจึงต้องหาแรงจูงใจหรือสิ่งตอบแทนที่จะกระตุ้น

ให้ผู้หญิงออกมาท�างานนอกบ้านมากยิ่งขึ้น ความเท่า

เทียมกันนี้ไม่ได้หมายรวมแค่การยกเลิกสิทธิความ

คุ ้มครองต่าง ๆ แต่รวมถึงสิ่งตอบแทน เช่นโอกาส

ก้าวหน้าในเงินเดือนและต�าแหน่งหน้าที่การงาน รวมถึง

การได้รบัการยอมรบัจากเพือ่นร่วมงานในฐานะพนกังาน

ประจ�า (บารนี บุญทรง, 2004, น.46) 

 ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 รฐับาลญีปุ่น่ท�าการปรบัแก้

กฎหมายฉบับนี้เพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 โดยพยายามแก้ไข

ข้อบกพร่องบางประการ ได้แก่ พยายามให้กฎหมายมผีล

บงัคบัใช้กบัแรงงานทกุคนแทนทีจ่ะบงัคบัใช้อยูท่ีแ่รงงาน

หญิงเท่านั้น พยายามขยายขอบเขตของกฎหมายเกี่ยว

กบัข้อบงัคบัในการเลือกปฏบิตัทิางอ้อม และออกข้อห้าม

ในการปฏิบตัใิดๆ ทีส่่งผลกระทบกบัผู้หญงิทีล่าดแูลบุตร

ทีภ่ายหลงัจากทีก่ลบัเข้ามาท�างานอกีครัง้ และในปี ค.ศ. 

2013 รฐับาลญีปุ่น่กไ็ด้ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย

ฉบับนี้อีกครั้ง โดยมีใจความส�าคัญได้แก่ การปรับ

ขอบเขตนิยามของการปฏิบัติที่เข้าข่ายการเลือกปฏิบัติ

ทางอ้อม การเพิ่มตัวอย่างการเลือกปฏิบัติทางเพศ การ

แก้ไขแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุกคามทางเพศ การก�าหนด

มาตรการเพื่อการป้องกันและรับมือหลังเกิดเหตุคุกคาม

4 ในปี ค.ศ.1972 มีการออกกฎหมายสวสัดกิารหญงิท�างานข้ึนแต่มวีตัถุประสงค์ขึน้เพือ่ปรับปรงุสวสัดกิารและสภาพแวดล้อมในการท�างานเพือ่ให้ผูห้ญงิ
มคีวามสะดวกในการท�างานนอกบ้านควบคูไ่ปกบัการดแูลงานบ้านให้มากทีส่ดุ แต่ไม่ได้มุ่งเน้นเรือ่งการสร้างความเท่าเทยีมกนัระหว่างชายและหญงิ (บารนี 
บญุทรง, 2004, น.46)
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ทางเพศ และการ ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อควร

ระวังของนายจ้างในการบริหารเมื่อมีการจ้างงานแยก

ตามสายงาน (ปิยวรรณ อัศวราชันย์, 2016) 

 การบัญญัติกฎหมายดังกล่าวส่งผลให้ผู้หญิงมีแรง

จูงใจที่จะออกมาท�างานภายนอกมากข้ึน จนถึงในช่วง

กลางปี 1999 รฐับาลญ่ีปุน่ได้ออกกฎหมายอกีฉบบัได้แก่ 

กฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมท่ีมีความเท่าเทียมกันทาง

เพศ (男女共同参画社会基本法) โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่

สร้างความเท่าเทียมกัน สร้างการเคารพสิทธิของคนไม่

ว่าจะชายหรือหญิงให้เท่าเทียมและสร้างสงัคมทีช่ายหญงิ

มีส่วนรวมในการผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคมให้มากยิง่ขึน้ ผลส�ารวจของกระทรวงกจิการภายใน

และการสื่อสารของญี่ปุ ่นจากเอกสารประกอบการ

ประชุมการปรับโครงสร้างภาษี ครั้งที่ 18 ปี ค.ศ. 2015 

พบว่า จ�านวนสตรีทีเ่ป็นประชากรแรงงานในปีค.ศ. 2013 

มีจ�านวน 28 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.7 แสน

คน หรือร้อยละ 1.3 ซึ่งนับว่าเป็นจ�านวนสูงที่สุดในรอบ 

16 ปีทีผ่่านมา แสดงให้เหน็ว่าผูห้ญงิญีปุ่น่มแีนวโน้มทจีะ

ท�างานมากขึ้นแม้จะแต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วก็ตาม 

จากยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่น (ฉบับแก้ไข) ปี 

ค.ศ. 2014 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศนโยบายในการฟื้นฟู

ญี่ปุ่นเรื่องความเท่าเทียมกันของแรงงาน โดยจะเพิ่ม

จ�านวนผู ้หญิงท�างานและตั้งเป้าให้มีสตรีในระดับผู ้

บริหารมากขึ้นเป็นร้อยละ 30 ในปี ค.ศ. 2020 โดย

ก�าหนดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกจิของญีปุ่น่ เนือ่งจากภาวะของสงัคมผูส้งูอายุ

และสงัคมการขาดแคลนแรงงานทีร่นุแรงมากขึน้ในญีปุ่น่

5. ผลการวิจัย

 จากการเก็บตัวอย่างตัวละครผู ้หญิงจากละคร

โทรทศัน์ทีไ่ด้รบัความนยิมสูงสดุของแต่ละปี ต้ังแต่ปี ค.ศ. 

1977-2016 รวมทั้งสิ้น 300 เรื่อง และน�ามาวิเคราะห์

ตามประเด็นหลักทั้ง 5 ของการวิจัย พบว่า ในประเด็น

เกี่ยวกับเพศของตัวละครเอก (ตาราง 2 และแผนภูมิ 1)  

นั้น ช่วงปี ค.ศ. 1977-1984 ละครที่มีตัวละครเอกเป็น

เพศหญิงมีเพียงแค่ร้อยละ 15.38 เท่านั้น แต่หลังจากที่

ประเทศญ่ีปุน่ได้บญัญติักฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการ

ท�างานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ขึ้นในปี ค.ศ. 1985 

พบว่าละครที่มีตัวละครเอกเป็นเพศหญิง มีเพิ่มสูงขึ้นถึง 

3 เท่า อยู่ที่ร้อยละ 48.84 หลังจากนั้นค่อย ๆ ลดลงมา

อยูท่ีร้่อยละ 36.67 ในช่วงระยะเวลาปี ค.ศ. 1993-1998 

ที่เป็นช่วงก่อนบัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่มี

ความเท่าเทียมกันทางเพศ และในปี ค.ศ. 1999 ที่มีการ

บัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่มีความเท่าเทียม

กันทางเพศ และปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาส

การท�างานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ก็ส่งผลกับละคร

โทรทศัน์อกีครัง้ โดยละครทีม่ตีวัละครเอกเป็นผู้หญงิเพิม่

ขึ้นจากช่วงเวลาก่อนหน้ามาอยู่ที่ร้อยละ 41.18 และ

แม้ว่าในปี ค.ศ.2006-2012 ตัวเลขจะตกลงมาเล็กน้อย 

แต่ก็ได้ขยับสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปี ค.ศ.2013-2016 ภาย

หลงัจากทีม่กีารปรบัแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการ

ท�างานทีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างเพศครัง้ที ่3 ในปี ค.ศ.2013 
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 ส�าหรับประเดน็เก่ียวกบั สถานภาพการท�างานของ

ตัวละครหญิง ( ตาราง 3 และแผนภูมิ 2) ในละคร

โทรทัศน์ญี่ปุ่นนั้น เม่ือพิจารณาละครท่ีได้รับความนิยม

ในแต่ละช่วงเวลาพบว่า ละครโทรทศัน์ในช่วงก่อนทีจ่ะมี

การบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่

เท่าเทียมกันระหว่างเพศ หรือช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ.

1977-1984 มีอัตราตัวละครหญิงท�างานอยู่ที่ร้อยละ 

53.85 และหลังจากท่ีมีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการ

ให้โอกาสการท�างานทีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างเพศ ในปีค.ศ. 

1985 พบว่าอตัราส่วนของตวัละครหญงิทีท่�างานนัน้เพิม่

ต�ร�ง 2 อัตร�ร้อยละของละครที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก

แผนภูมิ 1 อัตร�ร้อยละของละครที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลักเปรียบเทียบกับปีที่บัญญัติกฎหม�ย

ช่วงปีที่ออกอ�ก�ศ
ตัวละครเอก อัตร�ส่วนของละครที่มีผู้

หญิงเป็นตัวละครหลักผู้หญิง ผู้ช�ย

1977-1984 4 22 15.38%

1985-1992 21 22 48.84%

1993-1998 22 38 37.70%

1999-2005 28 40 41.18%

2006-2012 26 39 40.00%

2013-2016 17 22 43.59%

สูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 76.19 หลังจากนั้นลดลงเล็กน้อย

มาอยู่ที่ร้อยละ 71.67 และเมื่อกฎหมายพื้นฐานว่าด้วย

สังคมที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศได้รับการบัญญัติขึ้น

ในปี ค.ศ. 1999 ตลอดจนมกีารแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการ

ให้โอกาสการท�างานที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ก็ส่งผล

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงกับละครโทรทัศน์อีกครั้งเช่น

เดียวกันกับในประเด็นที่ 1 (เพศของตัวละครเอก) โดยมี

อัตราส่วนของตัวละครหญิงที่ท�างานเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่

ร้อยละ 82.35 หลังจากนั้นพบว่าอัตราส่วนของจ�านวน

ตัวละครหญิงที่ท�างานมีลดลง แต่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีก
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ต�ร�ง 3 อัตร�ร้อยละของตัวละครเอกเพศหญิงที่ทำ�ง�นเปรียบเทียบกับตัวละครเอกที่เป็นเพศช�ย

แผนภูมิ 2  อัตร�ร้อยละของตัวละครเอกเพศหญิงที่ทำ�ง�นกับตัวละครเอกที่เป็นเพศช�ยเปรียบเทียบกับ 

   ปีที่บัญญัติกฎหม�ย

ช่วงปีที่ออกอ�ก�ศ
สถ�นภ�พก�รทำ�ง�นของตัวละครหญิง อัตร�ส่วนของละครที่มีตัว

ละครเอกที่เป็นผู้หญิง
ทำ�ง�นทำ�ง�น ไม่ทำ�ง�น

1977-1984 14 12 53.85%

1985-1992 32 10 76.19%

1993-1998 43 17 71.67%

1999-2005 56 12 82.35%

2006-2012 46 19 70.77%

2013-2016 33 6 84.62%

5 ระดบัหรอืต�าแหน่งของตวัละคร แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คอื 
1. ตวัละครระดบัล่าง คือ เจ้าหน้าทีธ่รรมดา ไม่ได้รบัมอบหมายหรอืมหีน้าทีค่วามรับผดิชอบมากนกั 
2. ตวัละครระดบักลาง คอื เจ้าหน้าทีใ่นระดับหัวหน้าหรือผูช่้วยผูจั้ดการ กล่าวคือเป็นตัวละครท่ีได้รบัมอบหมายหรอืมคีวามรบัผิดชอบ รวมถงึมผู้ีใต้บงัคับบญัชา
3. ตวัละครรระดบัสงู คือ เจ้าของกจิการ ผูบ้รหิารหรอืระดับจัดการทีไ่ด้รบัมอบหมายในการดแูลงานและผูบ้งัคบับญัชา

ครั้งในช่วงปี ค.ศ. 2013-2016 ซึ่งเป็นช่วงปีที่มีการปรับ

แก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่าเทียม

กนัระหว่างเพศคร้ังที ่3 โดยเพ่ิมข้ึนมาเป็นร้อยละ 84.62 

 ในประเด็นเกี่ยวกับ ระดับหรือตำ�แหน่งของตัว

ละครหญิงในสถ�นที่ทำ�ง�น5  พบว่าตัวละครหญิงใน

ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีต�าแหน่งเป็นพนักงาน

ระดับล่างหรือเจ้าหน้าที่ธรรมดา ไม่ได้มีการมอบหมาย

หน้าที่หรือให้ด�ารงต�าแหน่งที่มีความรับผิดชอบมากนัก 

(ตาราง 4 และแผนภูมิ 3) ซ่ึงหลังจากการบัญญัติ

กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่าเทียมกัน
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ต�ร�ง 4 อัตร�ร้อยละของตำ�แหน่งต่�งๆ ของตัวละครหญิงในสถ�นที่ทำ�ง�น

แผนภูมิ 3  อัตร�ร้อยละของตำ�แหน่งต่�งๆ ของตัวละครหญิงในสถ�นที่ทำ�ง�นเปรียบเทียบกับปีท่ี 

    บัญญัติกฎหม�ย

ช่วงปีที่ออกอ�ก�ศ

ตำ�แหน่ง
อัตร�ส่วนของระดับหรือตำ�แหน่งของตัว

ละครหญิงที่ทำ�ง�น

พนักง�น
ระดับล่�ง

พนักง�น
ระดับกล�ง

ผู้จัดก�ร/
ผู้บริห�ร

พนักง�น
ระดับล่�ง

พนักง�น
ระดับกล�ง

ผู้จัดก�ร/
ผู้บริห�ร

1977-1984 11 0 3 78.57% 0.00% 21.43%

1985-1992 27 5 0 84.38% 15.63% 0.00%

1993-1998 37 3 3 86.05% 6.98% 6.98%

1999-2005 47 8 1 83.93% 14.29% 1.79%

2006-2012 32 10 4 69.57% 21.74% 8.70%

2013-2016 26 7 0 78.79% 21.21% 0.00%

ระหว่างเพศ ในปี ค.ศ. 1985 พบว่าถึงแม้จะมจี�านวนของ

ตวัละครหญงิทีท่�างานในระดบักลางเพิม่ขึน้ แต่ส่วนมาก

ยังเป็นตวัละครระดบัล่างหรอืเจ้าหน้าทีธ่รรมดา แต่หลงั

จากทีม่กีารบญัญตักิฎหมายพืน้ฐานว่าด้วยสงัคมทีม่คีวาม

เท่าเทยีมกนัทางเพศ ในปี ค.ศ. 1999 ตลอดจนมกีารปรับ

แก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่าเทียม

กันระหว่างเพศในปี ค.ศ. 1997 พบความเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับต�าแหน่งของตัวละครหญิงในสถานที่ท�างาน 

กล่าวคือตัวละครหญิงที่ท�างานในระดับล่างลดลงเป็น

ล�าดับ ในขณะที่ตัวละครหญิงที่ท�างานในระดับกลางมี

จ�านวนเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ตัวละครหญิงที่อยู่ใน

ต�าแหน่งงานระดบัสงู กย็งัคงมตีวัเลขทีต่�า่มาก เมือ่เทยีบ

กับต�าแหน่งระดับล่างและกลาง



34 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol. 8 No. 2 December 2018

 ส�าหรบัประเดน็เก่ียวกบั สถานภาพการสมรสของ

ตัวละคร พบว่าตัวละครหญิงมีสถานภาพโสดเพิ่มสูงขึ้น

จากช่วงปี ค.ศ. 1977-1984 โดยภายหลงัจากการบญัญัติ

กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานท่ีเท่าเทียมกัน

ระหว่างเพศ พบว่าอัตราส่วนของตัวละครหญิงท่ีไม่ได้

แต่งงานหรอืมคีรอบครวันัน้ เพิม่สงูข้ึนจากร้อยละ 38 ใน

ต�ร�ง 5 อัตร�ร้อยละของสถ�นภ�พก�รสมรสของตัวละครหญิง

แผนภูมิ 4 อัตร�ร้อยละของสถ�นภ�พก�รสมรสของตัวละครหญิงเปรียบเทียบกับปีที่บัญญัติกฎหม�ย

ช่วงปีที่ออกอ�ก�ศ
สถ�นภ�พ อัตร�ส่วนของสถ�นภ�พของตัวละครหญิง

โสด แต่งง�น ไม่ระบุ โสด แต่งง�น ไม่ระบุ

1977-1984 10 8 8 38.46% 30.77% 30.77%

1985-1992 24 12 6 57.14% 28.57% 14.29%

1993-1998 46 12 2 76.67% 20.00% 3.33%

1999-2005 50 13 5 73.53% 19.12% 7.35%

2006-2012 50 10 5 76.92% 15.38% 7.69%

2013-2016 27 10 2 69.23% 25.64% 5.13%

ช่วงปี ค.ศ. 1977-1984 มาอยู่ที่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ตั้งแต่

ปี ค.ศ. 1993 เป็นต้นมา ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี ค.ศ. 2013-2016 กลับเห็นการ

เปล่ียนแปลงของตัวเลขอีกคร้ังหนึ่ง โดยอัตราส่วนของ

ตัวละครที่เป็นโสด ลดลงต�่ากว่าร้อยละ 70 ในขณะที่ตัว

ละครที่แต่งงานกลับมีเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง 
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ต�ร�ง 6 อัตร�ร้อยละของลักษณะนิสัยของตัวละครเพศหญิง

แผนภูมิ 5 อัตร�ร้อยละของลักษณะนิสัยของตัวละครเพศหญิงเปรียบเทียบกับปีที่บัญญัติกฎหม�ย

ช่วงปีที่ออกอ�ก�ศ

ลักษณะนิสัย อัตร�ส่วนของลักษณะนิสัยของตัวละคร

เรียบร้อย
และเป็นผู้ต�ม

มั่นใจและ
มีคว�มเป็นผู้นำ�

เรียบร้อยและ
เป็นผู้ต�ม

มั่นใจและ
มีคว�มเป็นผู้นำ�

1977-1984 15 11 57.69% 42.31%

1985-1992 20 22 47.62% 52.38%

1993-1998 32 28 53.33% 46.67%

1999-2005 26 42 38.24% 61.76%

2006-2012 25 40 38.46% 61.54%

2013-2016 13 26 33.33% 66.67%

 ประเดน็สดุท้ายเป็นประเดน็เกีย่วกับ ลกัษณะนสัิย

ของตัวละครเอกที่เป็นเพศหญิง โดยจากการเก็บข้อมูล

เกีย่วกบัลกัษณะนสิยัของตวัละครหญงิในละครโทรทศัน์ 

พบว่ามีตัวละครหญิงที่มีนิสัยมั่นใจและมีความเป็นผู้น�า

เพ่ิมสงูขึน้เป็นล�าดบั โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายหลงัจากการ

บัญญัติกฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่า

เทียมกันระหว่างเพศ ในปี ค.ศ. 1985 และกฎหมายพื้น

ฐานว่าด้วยสงัคมทีม่คีวามเท่าเทียมกนัทางเพศ ในปีค.ศ. 

1999 โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายหลงัจากปี ค.ศ. 1999 หรอื

ช่วงเวลาหลังบัญญัติกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยสังคมที่มี

ความเท่าเทยีมกนัทางเพศ และหลังการปรบัแก้กฎหมาย

ว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่าเทียมกันระหว่าง
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เพศ เป็นต้นมา พบว่าการน�าเสนอภาพลักษณ์ของตัว

ละครที่มีความมั่นใจและมีความเป็นผู้น�า เพิ่มขึ้นอย่าง

ชดัเจนอย่างต่อเนือ่ง (ร้อยละ 52.38 ในช่วงปี ค.ศ. 1985-

1992 และร้อยละ 61.76 ในช่วงปี ค.ศ. 1999-2005 ตาม

ล�าดบั) จงึสามารถกล่าวได้ว่าอตัราส่วนของตวัละครหญงิ

ที่มีนิสัยมั่นใจในตัวเองและมีภาวะผู้น�านั้น แสดงให้เห็น

ว่าผูห้ญงิในสงัคมญีปุ่น่สามารถแสดงความเป็นตวัของตวั

เองได้และสามารถแสดงความคดิเหน็ในสงัคมได้มากขึน้

6. อภิปรายผล

 ผลจากการศกึษาแสดงให้เหน็ว่า การน�าเสนอภาพ

ลักษณ์ของสตรีในละครแนว Trendy Drama ของญี่ปุ่น

มีความเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงท่ีผันตามการ

บัญญัติหรือปรับแก้กฎหมายเก่ียวกับความเท่าเทียม

ระหว่างหญงิชายอย่างชัดเจนได้แก่ ประเดน็เกีย่วกบัเพศ

ของตวัละครเอก ซึง่มตีวัละครเอกทีเ่ป็นเพศหญงิเพิม่ข้ึน

ทุกคร้ังที่มีการบัญญัติหรือแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ประเดน็เกีย่วกบัสถานภาพการท�างานของตวัละครหญงิ 

โดยการน�าเสนอตัวละครหญิงที่ท�างานก็มีอัตราส่วนที่

เพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่มีการบัญญัติหรือแก้ไขกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกัน

 ส�าหรับในประเดน็เกีย่วกับระดบัหรอืต�าแหน่งของ

ตวัละครหญงิในสถานทีท่�างาน สถานภาพการสมรสของ

ตัวละคร และลักษณะนิสัยของตัวละครเอกที่เป็นเพศ

หญิงนั้น แม้ว่าจะมีการน�าเสนอภาพของผู้หญิงท�างานที่

อยู่ในต�าแหน่งระดับกลางเพิ่มมากข้ึน แต่การน�าเสนอ

บทบาทของตัวละครเพศหญิงท่ีอยู ่ในต�าแหน่งสูงใน

องค์กร ก็ยังคงมีตัวเลขที่ต�่าอยู่เป็นอย่างมาก 

 นอกจากนี้การน�าเสนอภาพของผู้หญิงท�างานที่มี

สถานภาพโสด อีกทั้งมีความม่ันใจในตนเองและมี

ลักษณะของความเป็นผู้น�ามากขึ้นตามล�าดับ แต่ก็ไม่ได้

แสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาของการบญัญตัิ

หรือปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียม

ระหว่างหญิงชายที่ชัดเจนแต่อย่างใด โดยมีแค่เพียง

ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัลกัษณะนสัิยของตวัละครเอกเพศหญงิ

ที่มีความมั่นใจและมีความเป็นผู้น�า ที่มีเพิ่มขึ้นอย่าง

ชัดเจนในช่วงปี ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา ซึ่งอาจเป็นผลที่

สบืเนือ่งมาจากการบญัญติักฎหมายพืน้ฐานว่าด้วยสังคม

ที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศในปี ค.ศ. 1999 และการ

ปรับแก้กฎหมายว่าด้วยการให้โอกาสการท�างานที่เท่า

เทียมกันระหว่างเพศ ในปี ค.ศ. 1997

 จากการวเิคราะห์ข้องต้นสรุปได้ว่า ละครโทรทศัน์

แนว Trendy Drama ในญี่ปุ่น น�าเสนอบทบาทของผู้

หญงิญีปุ่น่ทีเ่ปลีย่นแปลงผ่านเนือ้หาของละคร นอกจาก

นี้ เห็นได้ว่าการเพิ่มตัวละครเพศหญิงที่เป็นตัวแทนของ

ผู้หญิงท�างานให้มีมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ครั้งที่มีการบัญญัติ

หรือปรับแก้ข้อกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับความเท่า

เทียมกันระหว่างหญิงชาย แต่การน�าเสนอภาพของผู้

หญงิทีป่ระสบความส�าเรจ็ระดบัสูงในฐานะผู้น�าองค์กรก็

ยงัคงมอียูต่�า่ และเหน็การเปลีย่นแปลงน้อยมาก อย่างไร

ก็ตาม ตัวเลขสถิติที่ลดลงหลังจากผ่านการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายแต่ละช่วงนั้น ยังเป็นประเด็นที่ต้องศึกษาเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ท�าให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว
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