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วัตถุประสงค์ในการพิมพ์

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา (jsn Journal) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย 

จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น

2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

  ประสบการณ์ ใช้วารสารเป็นแหล่งต่อยอดองค์ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและการพฒันาประเทศชาติ 

  ในเชิงบูรณาการ

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายเครือข่ายทางการศึกษาในวงกว้างและเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 

  ในแขนงญี่ปุ่นศึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

jsn Journal ประกอบด้วย บทความรับเชิญ บทความวิจัย บทความวิชาการที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน 

บทวจิารณ์หนงัสอื บทความปรทิศัน์ และรายงานสมัมนา โดยทกุบทความต้องมบีทคัดย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

วารสารมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่แบบออนไลน์ บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการ

ตรวจสอบเบือ้งต้นโดยกองบรรณาธกิารและการทบทวนโดยผูรู้เ้สมอกนัด้วยระบบปกปิดชือ่ ข้อความและข้อคิดเห็น

ต่าง ๆ  ในบทความเป็นของผู้เขียนบทความนั้น ๆ  ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการหรือของวารสาร jsn Journal
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Aim and Scope

The “jsn Journal” is an academic journal of the Japanese Studies Association of Thailand, 
and is published two issues per year. The journal has following objectives: 

1. To be a channel for disseminating research findings related to Japan in the humanities 
  and social sciences related to Japan. 

2. To be a platform for scholars, practitioners, and graduate students to share knowledge 
  and experience, as well as utilize the journal as a source to enhance the body of 
  knowledge that benefits our society and nationally-integrated development. 

3. To expand the network as well as strengthen academic cooperation in the area 
  of Japanese Studies. 

The “jsn Journal” consists of invited papers, original research articles, academic articles, 
review articles, book reviews and conference reports. Each paper must have an abstract in 
both Thai and English. The journal is published in simultaneous print and electronic editions. 
All research articles in this Journal have undergone rigorous peer review, based on initial 
editor screening and double-blind peer review. Any views expressed in the articles are the 
views of the authors only.
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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน

 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจ�าปี 2019 นี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย บทความรับเชิญ 
2 เรื่อง ได้แก่ 1) จาก “เฮเซ” สู่ “เรวะ”: การเปลี่ยนรัชศกของราชส�านักญี่ปุ่น โดย อาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต ที่ปรึกษา
สมาคมนกัเรยีนไทยในญีปุ่น่ นบัเป็นการเปิดรชัสมยัเรวะ ซึง่เป่ียมไปด้วยสดชืน่ของฤดใูบไม้ผล ิและ 2) แนวการสอน
ภาษารูปแบบใหม่: การประยกุต์ใช้แหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์เพือ่สอนการออกเสียงภาษาญีปุ่น่ โดย Professor Dr. Takako 
Toda จาก Waseda University ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น  ผู้สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ให้
ผูเ้รยีนภาษาญ่ีปุน่ทัว่โลกได้ใช้พฒันาทกัษะด้วยตนเอง ท่านเป็นวิทยากรพเิศษของสมาคมญีปุ่น่ศกึษาแห่งประเทศไทย
ซึ่งจัดร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในเดือนมิถุนายน 2562 นี้ 
 บทความวิจัย ในเล่มนี้ประกอบด้วย 5 เรื่อง ด้านภาษาและการสอนได้แก่ เรื่อง ทัศนคติของผู้เรียนต่อการ
บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทย ในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง และ เรื่อง การปรากฏร่วมกันของ
ค�าในภาษาญี่ปุ่น: กรณีศึกษาค�านามจากคลังข้อมูลภาษา  ด้านวรรณคดีได้แก่ เรื่อง ภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตใน
วรรณกรรมเรื่อง คิบิท์ซุโนะกะมะ: เปรียบเทียบกับกรณีของโระกุโจใน เก็นจิโมะโนะงะตะร ิและ ด้านสังคมศาสตร์
ได้แก่ เรื่อง The Key Success Factors of the Ship for the Southeast Asian and Japanese Youth Program 
in Diffusing the Japanization Paradigm to ASEAN Countries นอกจากนีย้งัมบีทวิจารณ์หนังสอืเรือ่ง ยลเจแปน 
(2557) โดย กวินธร เสถียร และ จิราวรรณ พุทธิ   
 ในปีนีจ้ะมกีารประเมินคณุภาพวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานข้อมลู TCI รอบที ่4 (2563-2567) กนัอกีวาระหนึ่ง 
ทางกองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณผู้เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้อ่านทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้ผลงานทางวิชาการ
ด้านญี่ปุ่นศึกษาสามารถเผยแพร่ออกสู่สาธารณะได้อย่างต่อเนื่องมาจนขวบปีที่ 9 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฯ 
จะได้รับการพิจารณาให้อยูใ่นฐานข้อมลู TCI และเป็นช่องทางสะท้อนความคดิอนัลึกซึ้งเกี่ยวกับญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  
 กองบรรณาธิการวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ขอขอบคุณ เจแปนฟาวน์เดชั่นผู้สนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการของสมาคมญ่ีปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยด้วยดีเสมอมา และ ขอเชิญชวนสมาชิก คณาจารย์ นักวิจัย 
และนักศึกษา ได้ร่วมส่งบทความมาตีพิมพ์ในวารสารเครือข่ายญีปุ่น่ศกึษากนัให้มาก ๆ  เพือ่สร้างความเข้มแขง็ทาง
วิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาร่วมกัน 
              
          รองศาสตราจารย์ ทศันย์ี เมธาพสิฐิ
          บรรณาธิการวารสาร jsn journal

บรรณาธิการแถลง



1ผุสดี นาวาวิจิต  |  Bhusdee Navavichit  

ผุสดี นาวาวิจิต
ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์

จาก “เฮเซ” สู่ “เรวะ”:

การเปลี่ยนรัชศกของราชส�านักญี่ปุ่น

บทความรับเชิญ 

1 “今日をもち、天皇としての務めを終えることになりました。ただ今、国民を代表して、安倍内閣総理大臣の述べられた言葉に、深く謝意を表しま 

	 す。即位から三十年、これまでの天皇としての務めを、国民への深い信頼と敬愛をもって行い得たことは、幸せなことでした。象徴としての私を受け 

	 入れ、支えてくれた国民に、心から感謝します。明日から始まる新しい令和の時代が、平和で実り多くあることを、皇后と共に心から願い、ここに我 

	 が国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります。

ภาพ 1 ค�ำถวำยพระพรโดยคณะกรรมกำรจัดงำนเถลิงถวัลยรำชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดินำรุฮิโตะ 

ที่มำ: http://www.houshuku.org/houshuku/soukai.html

 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2019 เวลำ 17.00 น. ตำมเวลำในญี่ปุ่น ได้มีพิธีสละรำชสมบัติอย่ำงเป็นทำงกำร

ของสมเด็จพระจักรพรรดิอำกิฮิโตะ ซึ่งจัดขึ้นที่ท้องพระโรงมัตสึโนะมะ  ภำยในพระรำชวังอิมพีเรียล ท่ำมกลำงเชื้อ

พระวงศ์และแขกผูมี้เกียรตทิีม่ำร่วมในพธีิรำว 300 คน โดยเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกัพระรำชวงัได้อญัเชญิ 2 ใน 3 ไตรรำชกกธุภณัฑ์

ตำมด้วยตรำพระรำชลญัจกรประจ�ำพระองค์และตรำสัญลกัษณ์ของประเทศ วำงไว้ประจ�ำแท่นประกอบพธิ ีหลงัจำก

นำยกรัฐมนตรีชนิโซ อำเบะ กล่ำวค�ำสดดุแีละค�ำถวำยพระพรแล้วสมเดจ็พระจกัรพรรดอิำกิฮโิตะ ทรงมพีระรำชด�ำรสัว่ำ1

“นับแต่วันนี้ไป ข้าพเจ้าได้สิ้นสุดภารกิจในฐานะจักรพรรดิแล้ว ข้าพเจ้าขอขอบใจอย่างสุดซึ้งต่อค�ากล่าวของนายก

รฐัมนตรอีาเบะ ในนามตวัแทนพสกนกิรชาวญีปุ่น่เมือ่ครูน่ี ้ ตลอดระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่เข้ารบัต�าแหน่ง ข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติภารกิจในฐานะจักรพรรดิด้วยความเชื่อมั่นและความเคารพรักต่อประชาชนทุกคน และข้าพเจ้าขอขอบใจ

จากใจจริงต่อพสกนิกรท้ังหลายท่ีได้ให้การยอมรับและสนับสนุนข้าพเจ้าด้วยดีตลอดมาในฐานะสัญลักษณ์ของ

ประเทศชาติ ข้าพเจ้าพร้อมทั้งพระจักรพรรดินี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัขสมัยใหม่ เรวะ ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นนับแต่วันพรุ่ง

นีเ้ป็นต้นไปจะเป่ียมไปด้วยความสงบสขุ และความเจรญิรุง่เรอืงนานับประการ และขออวยพรให้ประเทศชาตขิองเรา 

รวมทั้งประชาชนทั้งโลกประสบแต่ความสุข สงบร่มเย็น ด้วยเทอญ”
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 ในช่วงเดือนเมษำยนและพฤษภำคมท่ีผำ่นมำ ข่ำวครำวเกี่ยวกับเนื่องกับ พระรำชพิธีสละรำชสมบัติของ

จักรพรรดิอำกิฮิโตะ ออกมำไม่ขำดสำย อำทิ กำรเปลี่ยนรัชศก กำรขำนพระนำมสมเด็จพระจักรพรรดิที่สละรำช

สมบัติ พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกจักรพรรดิองค์ใหม่ ดังจะขอสรุปเป็นหัวข้อตำมทัศนะและควำมเข้ำใจของผู้เขียน

ดังนี้ 

พระราชพิธีสละราชสมบัติ2

 กำรสละรำชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นไม่ได้เกิดขึ้นมำเป็นเวลำนำนถึง 202 ปีแล้ว จึงต้องใช้

เวลำนำนเกือบ 10 ปีนับตั้งแต่สมเด็จพระจักรพรรดิอำกิฮิโตะทรงมีพระรำชปรำรภต่อรัฐบำลญี่ปุ่นว่ำทรงมีพระ

พลำนำมัยไม่ค่อยสมบูรณ์ ประกอบพระรำชกรณียกิจไม่ได้เต็มที่ตั้งแต่ปี 2010 แต่เนื่องจำกเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ใน

ปีถดัมำ รฐับำลญีปุ่น่ต้องฟ้ืนฟปูระเทศอยูเ่ป็นเวลำนำน เมือ่สมเดจ็พระจกัรพรรดทิรงกล่ำวถงึพระรำชประสงค์ทีจ่ะ

สละรำชสมบัติกับประชำชนชำวญี่ปุ่นทำงโทรทัศน์ในปี 2016 รัฐบำลจึงด�ำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเตรียมกำร

ต่ำง ๆ  รวมทั้งกำรตรำกฎหมำยเฉพำะกำลขึ้น

 วันที่ 30 เมษำยน 2019 จึงเป็นวันที่สมเด็จพระจักรพรรดิอำกิฮิโตะ สละรำชสมบัติ เพื่อให้มกุฎรำชกุมำร 

นำรุฮิโตะ สืบทอดบัลลังก์ดอกเบญจมำศ เป็นพระจักรพรรดิองค์ที่ 126 ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของ

ประเทศญี่ปุ่นในยุคใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2019 เป็นต้นไป

 รัฐธรรมนูญของประเทศญ่ีปุ่นนับต้ังแต่ปี 1945 ได้ก�ำหนดให้พระจักรพรรดิเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ 

และสมเด็จพระจักรพรรดิอำกิฮิโตะ ทรงกล่ำวเสมอว่ำ ทรงประกอบพระรำชกรณียกิจท้ังหลำยในฐำนะสัญลักษณ์

ของประเทศญี่ปุ่น และทรงขอให้พระจักรพรรดิองค์ต่อ ๆ ไปทรงปฏิบัติเช่นเดียวกัน

 ตลอดระยะเวลำ 30 ปีตัง้แต่สมเดจ็พระจกัรพรรดอิำกฮิโิตะเสดจ็ขึน้ครองรำชย์ เกดิภยัธรรมชำตคิรัง้ใหญ่

ทีส่ร้ำงควำมเสียหำยมำกมำย เช่น แผ่นดินไหวใหญ่ทีม่อืงโกเบและโอซำก้ำในปี 1995 และ แผ่นดนิไหวขนำดแมกนิจูด 

9.0 พร้อมกบัสนึำมิท�ำให้โรงไฟฟ้ำนวิเคลียร์เสยีหำยทีช่ำยฝ่ังตะวนัออกของประเทศในปี 2011 นอกจำกนัน้ยงัมแีผ่น

ภาพ 2 จักรพรรดิอำกิฮิโตะมีพระบรมรำชโองกำรสละรำชบัลลังก์

ที่มำ https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201904/30taiirei.html

2 退位礼正殿の儀
たいいれいせいでん ぎ
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ภาพ 3 จักรพรรดิอำกิฮิโตะและจักรพรรดินีมิชิโกะเสด็จเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยพิบัติในปี 2011

ที่มำ: https://www.yomiuri.co.jp/feature/quarterly/20190424-OYT8T50057/

ดนิไหวและภเูขำไฟระเบดิในอกีหลำยพืน้ที ่หลงักำรเกดิภยัพิบตัใิหญ่ทกุคร้ัง สมเดจ็พระจกัรพรรดแิละพระจักรพรรดนิี

จะเสดจ็ไปทรงเยีย่มปลอบขวญัผูป้ระสบภยัอย่ำงใกล้ชดิทนัที ท�ำให้ภำพลกัษณ์ของจกัรพรรดทิีเ่คยเป็น “เทพกษตัรย์ิ” 

เปลี่ยนเป็น “กษัตริย์มนุษย์” ที่สัมผัสได้ และเป็นที่เคำรพรักของประชำชนมำกกว่ำจักรพรรดิองค์ใด ๆ เหนือสิ่งอื่น

ใด ตลอดสมยัเฮเซทีผ่่ำนมำ ประชำชนชำวญีปุ่น่พดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่ำเป็นสมยัทีป่ระเทศมคีวำมสงบสนัต ิปรำศจำก

สงครำม สมกับชื่อของรัชศกเฮเซ

การเปลี่ยนรัชศกใหม่

 นับตั้งแต่สมัยเมจิ (明治 เมจิ 1868-1912) ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครอง

รำชย์ จะต้องมีกำรเปลี่ยนรัชศก (元号 เกงโง) เช่น หลังจำกสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ต่อมำขึ้นครองรำชย์ ญี่ปุ่นก็

เข้ำสูร่ชัศกไทโช (大正 ไทโช 1912-1926) รชัศกโชวะ (昭和 โชวะ 1926-1989) รชัศกเฮเซ (平成 เฮเซ 1989-2019)  

  ก่อนพิธีสละรำชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น รัฐบำลญี่ปุ่น ได้ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 

1 เมษำยน 2019 ว่ำรัชศกใหม่ของประเทศญี่ปุ่นคือ เรวะ (令和) ซึ่งกระทรวงกำรต่ำงประเทศของญี่ปุ่นประกำศค�ำ

แปลภำษำองักฤษเป็น Beautiful Harmony พร้อมกบัค�ำอธบิำยจำกคณะกรรมกำรตัง้ชือ่รชัศกใหม่นีว่้ำ เป็นกำรคดั

สรรค�ำมำจำกบทกวีโบรำณ 万葉集 (มันโยชู) ของญี่ปุ่น ในครั้งนี้ไม่ได้ใช้ชื่อรัชศกแบบจีนตำมประเพณีที่เคยปฏิบัติ

มำแต่โบรำณ แต่น�ำค�ำ 2 ค�ำจำกบทกวีโบรำณของญี่ปุ่นเองมำร้อยเรียงขึ้นเป็นชื่อของรัชศกใหม่ ที่มีควำมหมำยอัน

แสดงถึง ควำมงดงำมของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่จะวัฒนำถำวรอย่ำงกลมกลืน 
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ภาพ 4 การประกาศชื่อรัชศกใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019

ข้อมูลภาพ จาก https://www.kantei.go.jp/jp/headline/singengou/singengou_sentei.html

 ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีศึกษาของไทยให้ค�าอธิบายเพิ่มเติมในอีกแง่มุมหนึ่ง โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล

ภาษาญีปุ่น่ว่า “รชัศกเรวะ มาจากส่วนหนึง่ในบทเกริน่น�าของบทกว ี32 บทเกีย่วกบัดอกบ๊วย ทีป่รากฏอยูใ่นประชมุ

บทกวีมันโยชู บทเกริ่นน�านี้เริ่มต้นว่า“ณ วันที่ 13 เดือนอ้าย ปีเท็มเปียวที่ 2 (ค.ศ. 730) ได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรอง

ขึ้นที่คฤหาสน์ของ โอโตะโมะ ทะบิโตะ….” แล้วต่อด้วยข้อความที่เป็นที่มาของค�าว่า 令和 

 初春令月 気淑風和

初春の令月にして、気淑く風和ぎ

“เดือนมงคลต้นฤดูใบไม้ผลิ เริ่มแรกปีลมพัดอ่อนอัมพรใส”3 

 

 การเปลีย่นแปลงรชัศกนี ้ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ในสงัคมญีปุ่น่ ได้แก่ การตพีมิพ์ ปฏทินิ สมดุบนัทกึ 

สือ่สิง่พิมพ์ ธนบตัร เหรยีญกษาปณ์ สแตมป์ ใบขับข่ี เอกสารราชการ และระบบต่าง ๆ ทีใ่ช้ปีรชัศกเป็นข้อมลูอ้างองิ

การขานพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิที่สละราชสมบัติ

 สิง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอกีประการคอื การขานพระนามของสมเดจ็พระจกัรพรรดแิละจกัรพรรดนิ ีเนือ่งจาก

ทรงสละราชสมบตัใินขณะทีย่งัมชีีวติอยู ่ ซึง่ตามประเพณทีีม่มีาตัง้แต่สมยัเมจนิัน้ จกัรพรรดอิงค์ใหม่จะขึน้ครองราชย์

หลงัการสิน้พระชนม์ของพระราชบดิา และเป็นธรรมเนยีมทีช่าวญีปุ่น่จะขนานพระนามพระจกัรพรรดทิีส่ิน้พระชนม์

โดยใช้ชือ่ของรชัศก เช่น จกัรพรรดเิมจ ิจกัรพรรดไิทโช และจกัรพรรดโิชวะ แต่เนือ่งจากสมเดจ็พระจกัรพรรดอิากฮิิโตะ

ทรงสละราชสมบตัขิณะทีย่งัทรงพระชนมชีพ รฐับาลญ่ีปุน่จงึถวายพระนามสมเดจ็พระจกัรพรรดว่ิา 上皇 (โจโก หมายถึง 

พระเจ้าหลวง) และสมเด็จพระจักรพรรดินีว่า 上皇后 (โจโกโง หมายถึง พระพันปีหลวง) ส่วนค�าในภาษาอังกฤษ 

ใช้ว่า His Majesty the Emperor Emeritus และ Her Majesty the Emperor Emerita 

3 ค�าแปลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิศา ธรรมวิวัฒน์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี คัดมาจาก https://www.facebook.com/ชมรมศึกษาวรรณคดีญี่ปุ่น

 วันที่ 2 เมษายน 2019
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ภาพ 5 พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก วันที่ 1 พฤษภำคม 2019

ที่มำ: https://biboroku.net/tennou-190501/

 ในวนัที ่1 พฤษภำคม 2019 พระรำชพธีิบรมรำชำภเิษก4 ของสมเดจ็พระจกัรพรรดอิงค์ใหม่ได้เริม่ขึน้อย่ำง

เรียบง่ำยด้วยกำรถวำยเครื่องรำชกกุธภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย พระแสงดำบ (草薙の剣	Kusanagi no tsurugi) และ 

หยกรปูหยดน�ำ้ (八尺瓊勾玉	Yasakani no magatama)5  ในช่วงเช้ำ และให้นำยกรฐัมนตร ีประธำนรฐัสภำ ประธำน

ศำลฎีกำ และคณะรัฐมนตรีเข้ำเฝ้ำถวำยพระพรในช่วงเย็น และในวันที่ 4 พฤษภำคม 2019 เป็นครั้งแรกหลังจำก

ขึ้นครองรำชย์ ที่สมเด็จพระจักรพรรดินำรุฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมำซำโกะเสด็จออกมหำสมำคมที่

พระรำชวังหลวงให้ประชำชนชำวญี่ปุ่นได้ชื่นชมพระบำรมี

 ในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินำรุฮิโตะ ทรงมีพระรำชด�ำรัสที่จะสืบสำนตำมรอย

พระบิดำว่ำ6

 บดันีข้้าพเจ้าได้สบืทอดราชบลัลงัก์ ตามกฎรฐัธรรมนญูของญีปุ่่นและกฎมณเฑยีรบาลของราชวงศ์ ข้าพเจ้า

ขอน้อมรับภารกจิอนัใหญ่หลวงนีไ้ว้ด้วยจิตตัง้มัน่ เมือ่หวนระลกึถงึภารกิจของสมเดจ็พระจกัรพรรด ินบัตัง้แต่ทรงรับ

ต�าแหน่งซึ่งยาวนานมานับกว่า 30 ปีนั้น พระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะให้เกิดความสงบสันติของโลกและความสุขของปวง

ชนในชาติ พระองค์ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพสกนิกรในทุกขณะ และได้แสดงความเข้มแข็งนี้ให้ประจักษ์ โดยการ

ปฏิบตัพิระราชกรณยีกจิแต่ละอย่างด้วยความมุ่งมัน่จรงิใจ  ข้าพเจ้ารูส้กึเคารพเทดิทนูและซาบซึง้ในพระกรุณาธคุิณ

เมือ่ต้องมาสบืทอดต�าแหน่งจกัรพรรดใินเวลานี ้ข้าพเจ้าได้ตระหนกัถงึการยดึถอืตามแนวทางทีส่มเดจ็พระจกัรพรรดิ

และจักรพรรดินี รวมถึงจักรพรรดิองค์อื่น ๆ ในอดีต ได้ทรงปฏิบัติ และจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าขอให้

สัตย์ปฏิญานว่าจะ ค�านึงถึงประชาชน ใกล้ชิดกับประชาชน ด�ารงบทบาทเป็นสัญลักษณ์ของชาติตามระบอบการ

ปกครองญีปุ่น่ทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญู  และด้วยความปรารถนาอย่างยิง่ทีจ่ะเห็นประชาชนมคีวามสุข ประเทศชาติ

เจริญรุ่งเรือง และโลกมีความสงบสุข 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5 เครื่องรำชกกุธภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งกำรสืบทอดรำชบัลลังก์นั้นจะประกอบด้วย 3 สิ่งคือ กระจก พระแสงดำบ และอัญมณี แต่ในพระรำชพิธีครั้งนี้ไม่ได้น�ำ กระจก มำด้วย 

 เนื่องจำกมีอำยุนับพันปี จึงได้ประดิษฐำนไว้ที่ ศำลเจ้ำอิเสะ  
6 「日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより、ここに皇位を継承しました。この身に負った重責を思うと粛然たる思いがします。顧みれ 

	 ば、上皇陛下には御即位より、30年以上の長きにわたり、世界の平和と国民の幸せを願われ、いかなる時も国民と苦楽を共にされながら、その強い御 

	 (み）心を御自身のお姿でお示しになりつつ、一つ一つのお務めに真摯に取り組んでこられました。上皇陛下がお示しになった象徴としてのお姿に心 

	 からの敬意と感謝を申し上げますここに、皇位を継承するに当たり、上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いを致し、また、歴代の天皇のなさりようを 

	 心にとどめ、自己の研鑽（さん）に励むとともに、常に国民を思い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴として 

	 の責務を果たすことを誓い、国民の幸せと国の一層の発展、そして世界の平和を切に希望します。」		

4 剣璽等承継の儀  และ 即位後朝見の儀
けんじとうしょうけい そくいごちょうけんぎ

ぎ
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 หลังพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกแล้วยังมี พระรำชพิธีที่ส�ำคัญ ๆ อีกดังนี้

 วันที่ 22 ตุลำคม พิธีประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรต่อนำนำประชำชำติถึงกำรเสด็จขึ้นครองรำชย์ของพระ

จกัรพรรดอิงค์ใหม่ของประเทศญีปุ่น่ ณ ท้องพระโรงในพระรำชวงัอมิพเิรยีล7  และพธิเีสดจ็เลยีบพระนครโดยกระบวน

พยุหยำตรำ8  สมเด็จพระจักรพรรดินำรุฮิโตะและพระจักรพรรดินีมำซำโกะ จะประทับรถเปิดประทุนออกจำกพระ

รำชวงัอมิพเิรยีลไปยงัพระรำชวงัอำกำซำกะเป็นระยะทำง 4.6 กโิลเมตรเพือ่ให้พสกนกิรชำวญีปุ่น่ได้ชืน่ชมพระบำรมี 

ตำมเส้นทำงจะผ่ำนสถำนที่ส�ำคัญต่ำง ๆ เช่น รัฐสภำ เป็นต้น

  วนัที ่23 ตลุำคม จะมงีำนสโมสรสนันบิำต เพือ่แสดงควำมขอบคณุต่อรำชอำคนัตกุะและประมขุหรอืผูแ้ทน

จำกประเทศต่ำงๆ ที่มำร่วมถวำยพระพร โดยมีนำยกรัฐมนตรีและภริยำเป็นเจ้ำภำพ

  วันที่ 14-15 พฤศจิกำยน จะมีพิธีไดโจไซ9  เพื่อเฉลิมฉลองจักรพรรดิองค์ใหม่ ซึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวใน 1 

รชัสมยั จัดขึ้นช่วงเวลำ 6 โมงเยน็ของวนัที ่14 พฤศจกิำยน จนถงึประมำณตี 3 ครึ่งของวันที ่15 พฤศจิกำยน ภำยใน

เขตพระรำชฐำน จะเป็นพธิกีำรรบัประทำนอำหำรร่วมกบัเทพเจ้ำ และภำวนำขอให้ประเทศชำตแิละประชำชนอยู่เยน็

เป็นสุข 

 วันที่ 19 เมษำยน 2020 จะมีพระรำชพิธีแต่งตั้งรัชทำยำท โดยประเทศญี่ปุ่นจะมีรัชทำยำทล�ำดับที่ 1 คือ 

เจ้ำชำยฟูมิฮิโตะ พระอนุชำของสมเด็จพระจักรพรรดินำรุฮิโตะ และรัชทำยำทล�ำดับที่ 2 ได้แก่ เจ้ำชำยฮิซำฮิโตะ 

พระโอรสของเจ้ำชำยฟูมิฮิโตะ ตำมล�ำดับกำรสืบสันตติวงศ์ของรำชวงศ์ญี่ปุ่น 

7 即位礼正殿の儀
8 祝賀御列の儀
9 大嘗祭

そくいれいせいでん

しゅくがおんれつ

だいじょうさい

ぎ

ぎ

ภาพ 6 ล�ำดับกำรสืบสันตติวงศ์ของรำชวงศ์ญี่ปุ่น

ที่มำ: https://www.bbc.com/thai/47877308
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 เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำ ในขณะเดียวกับที่ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีสละรำชสมบัติและพิธีบรมรำชำภิเษกจักรพรรดิ

พระองค์ใหม่ ประเทศไทยเอง กม็พีธีิบรมรำชำภเิษกของสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 

ในวันที่ 4 พฤษภำคม ทรงเฉลิมพระนำมใหม่ว่ำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ 

มหศิรภมูพิลรำชวรำงกรู กติสิริิสมบรูณอดลุยเดช สยำมนิทรำธเิบศรำชวโรดม บรมนำถบพติร พระวชริเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

และพระองค์ทรงมีพระปฐมบรมรำชโองกำรแก่พสกนกิรชำวไทยทัง้หลำยว่ำ “เราจะสบืสานรกัษาและต่อยอด และ

ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

 นับได้ว่ำเดือนพฤษภำคม 2019 ที่ผ่ำนมำ เป็นช่วงเวลำมหำมงคลของทั้งสองประเทศ กำรเปลี่ยนรัชศกสู่

สมัยเรวะของรำชวงศ์ญี่ปุ่นและกำรเปลี่ยนสู่รัชกำลที่ 10 ของรำชวงศ์ไทย ที่ทั้งจักรพรรดิญี่ปุ่นและกษัตริย์ของไทย

ได้แสดงปณิธำนตั้งมั่นที่จะสืบสำนตำมรอยพระรำชบิดำนั้น น่ำจะส่งผลให้มิตรภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำงญี่ปุ่นกับ

ไทย มีควำมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและด�ำรงอยู่ยำวนำนชั่วนิรันดร์ 

 อย่ำงไรก็ดี เนื่องด้วยกฎมณเฑียรบำลของญี่ปุ่นระบุว่ำ รำชนิกูลชำยเท่ำนั้นที่สำมำรถสืบรำชสันตติวงศ์ได้ 

และสมำชกิรำชวงศ์หญงิทีส่มรสกบัสำมญัชนจะต้องสละฐำนนัดร ดงันัน้แม้ว่ำสมำชกิรำชวงศ์ญีปุ่น่จะม ี18 พระองค์ 

แต่สมำชกิรำชวงศ์ทีเ่หลอือยูล้่วนแต่เป็นสตร ีขณะนีจ้งึมคีวำมพยำยำมทีจ่ะแก้ไขกฎมณเฑียรบำลเพือ่ไม่ให้เกิดควำม

เสี่ยงที่รำชวงศ์ญี่ปุ่นจะถึงกำลสูญสลำยเพรำะไร้ผู้สืบทอด

 เหตุกำรณ์ครั้งน้ีนับได้ว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศำสตร์ของญี่ปุ่น ประเทศ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำนนับพันปี  และมีกำรเปลี่ยนแปลงในหลำกหลำยมิติอยู่ตลอดเวลำ โดย

เฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ำนควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร เทคโนโลยีต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำม แม้กำลเวลำ สภำพแวดล้อมจะ

เปลี่ยนแปลงไปเช่นใดก็ตำม ญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นประเทศที่ให้ควำมส�ำคัญกับขนบประเพณี ธรรมเนียมที่มีมำแต่โบรำณ

ดังจะเห็นได้จำกพิธีกำรต่ำง ๆ 
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บทคัดย่อ

ในช่วงหลายปีมานี้ นวัตกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

แบบดั้งเดิม  ICT ได้เปิดประตูสู่การเรียนรู้แนวใหม่ นอกเหนือจากการเรียนแบบเฉพาะหน้าในช้ันเรียนแล้ว  ICT 

และอินเทอร์เน็ตยังเอื้อต่อการเรียนรู้ ท�าให้ไร้ข้อจ�ากัดด้านสถานที่และเวลา ในบทความนี้ ช่วงแรกผู้เขียนอภิปราย

เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ อาทิ การเรียนแบบลงมือปฏิบัติ การเรียนแบบกลับด้าน และ การเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน ซึ่งโมเดลการเรียนรู้เหล่านี้มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ แทนที่จะเป็นผู้รับความรู้จาก

ผูส้อนฝ่ายเดยีว การทีจ่ะส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้คดิวเิคราะห์อย่างลกึซึง้ และประสบผลส�าเรจ็ในการเรยีนรูร้ะดบัสงูนัน้ 

เราจ�าเป็นต้องยดืหยุน่และเปิดใจท่ีจะทดลองน�าวธิใีหม่มาใช้เพ่ืออนาคต ผูเ้ขยีนแนะน�าแหล่งข้อมลูออนไลน์ 3 ชิน้งาน

ที่ได้พัฒนาขึ้นและเปิดให้ผู้เรียนและผู้สอนภาษาญ่ีปุ่นท่ัวโลกสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นเสนอแนว

ใหม่ในการสอนการออกเสยีงภาษาญีปุ่น่โดยแนะน�าคอร์สทีผู้่เขยีนออกแบบขึน้โดยใช้แนวทาง ‘การเรยีนรูแ้บบผสม

ผสาน’  ควบคู่ไปกับการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ท้ังสามที่ได้พัฒนาขึ้น และสุดท้ายผู้เขียนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นส�าหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย  

 คำ� สำ�คัญ
การเรียนแบบลงมือปฏิบัติ, ห้องเรียนกลับด้าน, การเรียนรู้แบบผสมผสาน, แหล่งเรียนรู้ออนไลน,์ 

การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

แนวการสอนภาษารูปแบบใหม่:

การประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์

เพื่อสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

ทาคาโกะ โทดะ
มหาวิทยาลัยวาเซดะ

บทคว�มรับเชิญ 
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Abstract

In recent years, the innovation of Information and Communication Technology (ICT) has changed 

traditional learning environments. ICT has also opened a door for new approaches to learning. In 

addition to face-to-face classroom instruction during class hours, ICT, with the internet in particular, 

enables us to study without constraints of physical space and time. In this paper, I will first discuss 

recent models of learning: ‘active learning’, ‘flipped-learning’ and ‘blended-learning’. These 

models aim to engage learners in their learning process as active participants, instead of passive 

recipients of knowledge from the instructor. In order to achieve deeper thinking and a higher 

level of learner achievement, we need to be flexible in our thinking and be positive about trying 

new approaches for the future. I will introduce three online resources that I have developed, all 

of which are open to learners and instructors of Japanese around the world at no charge. Then I 

will discuss new approaches to teaching Japanese pronunciation by introducing the course that I 

have designed using a ‘blended learning’ style, combining these three online resources. Finally, I 

will make suggestions on teaching/learning Japanese pronunciation for Thai learners of Japanese.

New Approaches to Language Education: 

Utilizing Online Resources to Teach 

Japanese Pronunciation
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active learning, flipped-learning, blended-learning, online resources, Japanese 

pronunciation

Takako Toda
Waseda University

Invited Paper



10 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  |  jsn Journal Vol. 9 No. 1 June 2019

1. Introduction
 In recent years, the innovation of 

Information and Communication Technology 

( ICT) has changed tradit ional learning 

environments. ICT has also opened a door for 

new approaches to learning. In addition to face-

to-face classroom instruction during class hours, 

ICT, with the internet in particular, enables us 

to study without constraints of physical space 

and time.

 In this paper, I will first introduce three 

online resources that I have developed, all of 

which are open to learners and instructors of 

Japanese around the world at no charge. Then 

I will discuss new approaches to teaching 

Japanese pronunciation by introducing the 

course that I have designed using a ‘blended 

learning’ style, combining these three online 

resources. Finally, I will make suggestions on 

teaching/learning Japanese pronunciation for 

Thai learners of Japanese.

2. New approaches to language  
 education
 2.1 What is ‘active learning’, ‘flipped  

  learning’ and ‘blended learning’?

 Recent models of teaching aim to engage 

learners in their learning process as active 

participants, instead of passive recipients of 

knowledge from the instructor. In relation to 

new approaches of education, terms such as 

‘active learning (AL)’, ‘flipped learning (FL)’ and 

‘blended learning (BL)’ are used in this paper.

 Firstly, the definition of AL is quite broad; 

it refers to any forms of learning where learners 

engage in their learning process, instead of just 

passively listening to the instructor’s lectures. 

AL is more than just conducting activities such 

as discussion, presentations and group projects 

in a classroom. The challenging part is to achieve 

deep thinking and a higher level of learner 

achievement through the implementation of AL.  

 Secondly, FL is a form of learning, where 

the traditional relationship between classwork 

and homework is flipped; learners acquire the 

basic knowledge using online resources before 

class, and use class hours for teacher-guided 

practice or conducting projects in order to 

achieve AL. The question is whether all learners 

complete their advance study before they come 

to class. Some of the learners who used online 

resources in advance may be well-prepared 

before class. However, other learners who did 

not have time for preparation, may not be ready 

to be active participants in class discussion and 

projects.

 Finally, BL is a form of learning, where 

online instruction is integrated with face-to-face 

instruction in a ‘pedagogically appropriate’ way. 

BL is an educational approach to achieve a high 

quality of education by utilizing both ICT and 

the traditional style of instruction; there is no 

one BL model which is the most ‘pedagogically 

appropriate’. Instructors need to plan and 

implement BL carefully considering what is the 

most appropriate for their students according 
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to their educational environments, and thus it 

is again a challenging task for instructors. FL 

mentioned above, is considered as a sub-

category of BL.

 ICT innovation has brought such new 

approaches to our attention in the context of 

school education, particularly in the US: for 

example, the well-known Kahn Academy offers 

instructional math videos for kindergarten to 

high school education. Implementation of BL is 

now spread to foreign languages in higher 

education: for example, King’s College London 

offers postgraduate pre-sessional English 

courses for EU and international students who 

hold an offer for a degree at King’s. 6-week, 

10-week and 15-week courses are available to 

learn academic English with a combination of 

face-to-face and online instructions. Only a few 

studies are conducted on the actual 

implementation of BL in Japanese language 

education.

 Further study is needed to discuss issues 

on these new approaches to language education, 

and to examine the educational effect for 

learners in order to improve education for the 

next generation. In the following sections, I will 

first introduce the definition and models of BL. 

Then I will explain the reasons why I have 

developed online resources and designed a BL 

course for teaching Japanese pronunciation.

 2.2 The definition of BL

 The definition of BL by Clayton Christensen 

Institute (2019) is a formal education program 

in which a student learns:

 1. at least in part through online learning, 

with some element of student control over 

time, place, path and/or pace;

 2. at least in part in a supervised brick-

and-mortar location away from home;

 3. and the modalities along each 

student’s learning path within a course or 

subject are connected to provide an integrated 

learning experience.

Table 1 BL and Tech-rich instruction (Clayton Christensen Institute, 2019)

Blended Learning Tech-rich Instruction

Students learn in part through online learning, and 
they have an element of control over where, when 
and how they work.

Students use technology to do the same work at the 
same place, time and pace.

Devices are used to leverage opportunity for 
personalization.

Devices are used to support traditional instruction.

Classrooms fundamentally shift instruction in a way 
that provides an integrated learning experience.

Classrooms may enhance traditional learning 
experience.
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 Tech-rich instructions, such as CALL 

(Computer Associated Language Learning), CAI 

(Computer Aided Instruction), CBT (Computer-

based Training) apply technology in order to 

assist traditional styles of instruction; for 

example, instructors introduce sentence 

structures in class, and then learners use the 

computer to practice grammatical substitution 

drills prepared for them either in class or at 

home. 

 BL is fundamentally different from tech-rich 

instruction as shown in Table1. BL aims to create 

a new learning experience by providing students 

opportunities to have some control over their 

own learning. Technology is used to maximize 

personalization instead of just facilitating 

traditional instruction.

 2.3 The models of BL

 According to Clayton Christensen Institute, 

there are four typical models of BL: Rotation 

model, Flex model, A La Carte model and 

Enriched Virtual model. The Rotation model is 

implemented by rotation of online instruction, 

teacher-led instruction, and collaborative 

activities. There are four sub-categories in the 

Rotation model: Station Rotation model 

(students rotate several stations on a fixed 

schedule within a classroom or several 

classrooms), Lab Rotation model (online 

learning takes place in a computer lab), Flipped 

Classroom model (see below) and Individual 

Rotation model (students rotate several stations 

on individual schedules).

 The Flipped Classroom (referred to as FL 

in this paper) is a sub-category of the Rotation 

model. This model is recently attracting the 

most attention in language education. It flips 

the traditional relationship between classwork 

and homework; using online resources, students 

acquire the basic knowledge, and use class 

hours for teacher-guided practice or conducting 

projects. It aims to engage learners in their 

learning process as active participants for 

effective and increased learning (AL): for 

example, students learn basic sentence 

structure online as a part of advance study 

before coming to class, and use the time in the 

classroom to apply the knowledge into practice 

such as conducting presentations, discussions 

or group project works.

 2.4 Why use BL for teaching/learning  

  Japanese pronunciation?

 In 2012, I designed the first blended course, 

‘Japanese Pronunciation for Communication 

3-4’1, which was offered in the Center for 

Japanese Language Education (CJL) at Waseda 

University. We have 15 weeks in one semester; 

there are 5 weeks of face-to-face instruction and 

10 weeks of online instruction. In other words, 

the classroom disappeared in the middle of the 

semester. Students can be anywhere they 

choose to be and continue learning until the 

end of the semester. This style was called a 

‘hybrid’ course at that time, and no other 

course was designed this way at CJL.

1 1st Waseda e-Teaching Award was granted in 2013.
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 The problems in traditional approaches of 

teaching pronunciation are: 1) physical limitation 

of time in class; instructors need to introduce 

many items such as new vocabulary, grammatical 

items, and writing systems, so there is little time 

left in the classroom to teach pronunciation. 2) 

difficulties in offering personalized instruction 

to meet variations in learners’ pronunciation. 

The phonological systems of learners’ first 

language (L1) and their dialects interfere with 

the pronunciation of the target language. 

Personalized instructions are required according 

to their L1 and dialects. 3) lack of teaching 

materials, textbooks and teaching methodology. 

In order to solve these problems, I decided to 

develop online resources utilizing ICT that 

anyone can use anywhere to learn/teach 

Japanese pronunciation.

3. Online resources
 In this section, I will introduce three online 

resources that I have developed for my courses 

at Waseda University, all of which are distributed 

at no charge to all learners and instructors of 

Japanese around the world. 

 3.1 Waseda Course Channel

 ‘Japanese Pronunciation for Communication 

3-5’ initially started in 2000 as a 15 weeks 

face - to - face course for international students 

who wished to improve their pronunciation. 

Using teaching materials and handouts 

developed for this course, the ‘Komyunikeeshon 

no tame no Nihongo Hatsuon Lesson (Japanese 

Pronunciation Exercises for Communication)’ 

was published (Toda, 2004). Based on the 

contents of this textbook, 15 weeks of online 

instructional videos were produced in 2007.

 Initially, the online instructional videos 

were provided in the CourseN@vi, which is a 

Learning Management System (LMS) at Waseda 

University. We also provided access to partner 

universities such as Thammasat University 

(Methapisit, 2014), Peking University and 

Tsinghua University. Since 2015, the 15 weeks 

of online videos are open to the public on the 

website, Waseda Course Channel (http://course-

channel.waseda.jp/), and have become the 

most frequently watched online videos of all 

the courses.

Fig.1 Waseda Course Channel
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Fig.2 Japanese Pronunciation Practice through Shadowing

 3.2 Japanese Pronunciation Practice  

  through Shadowing 

 In 2012,  I  s tarted a new course, 

‘Pronunciation: Speaking with Fluency 3-4’ (the 

first Japanese BL course for international 

students). The details of the course are shown 

in Chapter 5.

 The textbook ‘Japanese Pronunciation 

Practice through Shadowing’ was published and 

used for this course (Toda, Okubo, Kamiyama, 

Konishi & Fukui, 2012). This textbook focuses on 

the pronunciation practice using ‘shadowing’ 

method. English, Chinese, Korean translations 

are also provided in the textbook. Following the 

key points introduced in each lesson of this 

textbook, we produced 20 lessons of online 

instructional videos. They are open to the public 

in the publishers’ website(http://www.3anet.

co.jp/ja/2861/).

 3.3 Japanese Pronunc iat ion for  

  Communication (JPC)

 A Massive Open Online Course (MOOC), 

‘Japanese Pronunciation for Communication (JPC)’ 

has been open to the public since November 2016. 

This course has been offered by edX, which is a 

global MOOC platform jointly developed by 

Harvard University and Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). JPC is the first Japanese language 

course offered by a global MOOC. It has been open 

repeatedly every half year to provide an opportunity 

to practice pronunciation for people who are 

interested in learning/teaching Japanese (http://

www.edx.org/course/japanese-pronunciation-for-

communication-2).

 JPC is distributed worldwide to learners 

and instructors involved in Japanese language 

education. More than 50,000 people have 

registered from 170 countries and regions (as of 

May 26, 2019). The details of JPC is explained 

in the following chapter.
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Fig.3 Japanese Pronunciation for Communication (JPC)

4. Course outline of JPC
  JPC is designed to teach Japanese 

pronunciation so that learners can accurately 

get their message across and share their feelings. 

For this purpose, the course will present learners 

with pronunciation practice activities and 

methods for continued study. It allows learners 

to acquire essential knowledge to raise their 

consciousness about Japanese pronunciation, 

applying results obtained from my previous 

research project.2

 4.1 The MOOC platforms

 The MOOC is growing rapidly with an 

increasing need for open education globally and 

locally. There are many MOOC platforms: 

Coursera (Stanford University) and edX (Harvard 

University/MIT) are two well-known global 

MOOC platforms. The MOOC platforms are 

spread around the world: for example, 

FutureLearn (UK), iversity (Germany), FUN 

(France) and EduOpen (Italy) in Europe, and Thai 

MOOC (Thailand), JMOOC (Japan), K-MOOC 

(Korea), XuetangX (China) in Asia.

 Daphne Koller, Stanford University, 

explained the aim of starting Coursera as ‘to 

bring the best quality education to as many 

people as we could, so we formed Coursera, 

whose goal is to take the best courses from the 

best instructors at best universities and provide 

it to everyone around the world for free’ (TED, 

1 August 2012).

 Especially in the USA, MOOCs are recognized 

as valuable open educational resources, 

enhancing the job prospect for a better future. 

By being able to present verified certificates from 

the universities recognized all over the world such 

as Stanford, Harvard, and MIT, learners can 

demonstrate their motivation, dedication, and 

perseverance, in addition to their self-management 

and time-management skills.

 According to a MoocLab report published 

in December 2017, the number of MOOC 

2 Research on Japanese Pronunciation Learning Support using e-Learning and Autonomous Learning Models’, Grant-in-Aid for Scientific Research  
 (KAKENHI) 26370616 (C) 2014-2016.
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participants is estimated to be over 100 million 

worldwide. Carolyn McIntyre (Founder & CEO at 

MoocLab & E-Learninglab) said in her article, 

‘being able to show physical evidence of your 

abilities is becoming increasingly important in 

recruitment, and MOOCs can play a key role in this.’ 

 Also, there are people who take up MOOCs 

out of their personal interest. In a rapidly growing 

aging population, continuing education is an 

important issue to ensure the quality of life.

 4.2 Course structure

 Every section of JPC is arranged as follows: 

1. Lectures: I explain the mechanisms of 

Japanese pronunciat ion and pract ice 

pronunciation together with learners. 2. 

Japanese Pronunciation and Culture through 

Conversation: This material focuses on phonetic 

sounds through conversation, and helps learners 

be aware of pronunciation in contexts. Further, 

‘Culture Introduction’, which is related to the 

conversation content, will be useful to help 

understand cultural aspects. 3. Shadowing 

Practice Materials: This material contains audio 

files for shadowing practice. 4. Education of 

Japanese Pronunciation around the World: This 

material introduces different pronunciation 

characteristics, and relevant teaching and 

learning methods for English, Chinese, Korean, 

Vietnamese and Thai learners. 5. Pronunciation 

Forum: This is an open space to exchange 

opinions.

 4.3 Course syllabus

 JPC consists of six sections. ‘Section 0’ 

Course Overview: An Introduction to the course 

including the course syllabus, course outline, 

learning objectives. 

 ‘Section 1’ Pronunciation Points: Based on 

the learning objective to teach ‘Japanese 

pronunciation to accurately convey messages 

and feelings’, the following five pronunciation 

points will be introduced; 1. Learning Japanese 

rhythm by being conscious of the pronunciation 

of special morae (beats), 2. Focusing on tone 

by being aware of Japanese accent, 3. Being 

aware of the relationship between intention and 

intonation, 4. Being aware of thought groups for 

pronunciat ion,  5 .  Understanding how 

pronunciation corresponds to the relationship 

between speakers, content and/or scene.

 ‘Section2’ Accent: Learning the following 

three points while understanding that accent 

can change meaning; 1. Accent of nouns 2. 

Accent of compound nouns 3. Accent of names. 

 ‘Section 3’ Intonation: Learning the 

following six points while understanding that 

intonation can change the intended meaning; 

1. -ja nai, 2. -deshoo, 3. -deshoo ka, 4. Soo desu 

ne, 5. Soo desu ka, 6. Downstep intonation. 

 ‘Section 4’ Pronunciation of Colloquial 

Japanese: The systematic changes to 

pronunciation for colloquial Japanese are 

categorized into the following four groups; 1. 

Contracted sounds 2. The omission of /i/ 3. The 

contracted vowel sound 4. The pronunciation 

of /N/. Further, the pronunciation changes to 

the following two groups are introduced: 1. Long 

vowel sound 2. The small /tsu/ sound.
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 ‘Section 5’ Becoming a ‘Pronunciation 

Expert’: In order to attain high level of 

competence in pronunciation, and become a 

‘Pronunciation Expert’, six points that became 

evident are introduced (Toda, 2008, 2012). In 

this section, interview videos with ‘Pronunciation 

Experts’ are presented and students learn how 

to become a ‘Pronunciation Expert’.

 4.4 Grading policy and verified certificate

 The passing grade for the course is 60%. 

To qualify for a verified certificate, learners must 

score at least 60%. There are two assignment 

types for the self-paced course: 1. Quiz (Section 

1, 2, 3, 4) 50% 2. Final Test (Section 5) 50%.

 JPC is a free course that aims to give 

everyone around the world opportunities to 

learn Japanese pronunciation, and thus not 

everyone needs to complete the course for a 

verified certificate. Parts of JPC can be used as 

an open educational resource; for example, 

showing Section 5 to students in order to share 

some tips to become a ‘Pronunciation Expert’, 

or just to encourage students by showing 

examples of learners who attained high level 

of proficiency. We suggest that the people who 

want to utilize JPC would audit the course (5 

weeks access to complete the course from the 

date of registration).3

5. Course outline of PSF
 In this chapter, I will explain the new 

pronunciation course in which I blended three 

online resources described in Chapter 3.

The final goal of ‘Pronunciation: Speaking with 

Fluency 3-4 (PSF)’ is to attain proficiency of 

Japanese pronunciation so that you can 

accurately get your message across and share 

your feelings’. The aims of this online course 

are as follows:

 1. acquisition of phonological knowledge,

 2. consciousness raising in pronunciation,

 3. vocalization practice and continuation,

  all of which are vitally necessary to  

  a ch i eve  p rofic i en t  J apanese  

  pronunciation.

 5.1 The new model of BL

 JPC is incorporated in the 4th to 8th week 

of the course, ‘Pronunciation: Speaking with 

Fluency 3-4’, that I coordinate at Waseda 

University. This is an application of JPC used 

locally for on-campus students for credit. This 

way of using MOOCs is called a Small Private 

Online Course (SPOC). In 2017, SPOCs had 

become a part of the curriculum at Harvard 

University. 

 Rotating online instruction and face-to-face 

instruction has its advantage: instructors can 

check their students understanding of the 

subject and their progress when they come to 

the classroom. Students tend to find keeping 

up a good pace difficult without face-to-face 

instruction and their instructors support, as self-

management and time-management skills are 

required to continue learning in order to achieve 

their goals.

 PSF, however, does not follow the typical 

Rotation model. Instead, I designed the course 

so that face-to-face instruction ends and 

3 Only if you choose to receive a verified certificate (see 4.1) when you score above the passing grade, optional $49 is charged by edX. The verification  
 process requires your photo using a webcam and government-issued photo ID. Using face recognition technology, edX’s authorization service  
 examines your identity and you will receive a message from edX to inform whether the verification process was successful.
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transitions into online classes in the middle of 

the semester. Face-to-face instruction has its 

own advantages: one of them is that instructors 

can check students’ understanding throughout 

the course in class. However, when the 

classroom disappears in the middle of the 

semester, we need to have a device that can 

check students’ understanding and progress, 

instead of physically seeing students. By utilizing 

LMS, we can check students’ progress, keep in 

touch with individual students, and give 

feedback to their assignments. Moreover, 

students seemed to feel more responsible for 

their own learning process after the classroom 

transitioned to online instruction. This course 

design is based on the concept of ‘autonomous 

learning’ (Dickinson 1995). Three important 

factors of autonomous learning are learner 

responsibility, learner independence, and 

learner choice. 

 Toda (in press) compared the course 

completion rate of ‘Pronunciation: Speaking 

with Fluency 3-4’ and another pronunciation 

course conducted only through face-to-face for 

15 weeks (one semester). The results show that 

the completion rates of the two courses are not 

significantly different. The factors which caused 

positive effects for students’ continuing 

motivation are 1. Motivation raising, 2. 

Consciousness raising, 3. Learning management 

and autonomous learning, 4. Learning support 

and rapport formation.

 In order to maintain a good pace and 

achieve the goals after the classroom 

disappeared, it is very important to support 

individual students. I will describe the ways in 

which we support individual students utilizing 

ICT in the next chapter.

Fig.4 Pronunciation: Speaking with Fluency 3-4 (PSF)
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 5.2 Course structure

 Face-to-face instructions are conducted 

from the 1st to the 5th week, then online 

instructions are offered from the 6th to the 15th 

week. Students continue practicing Japanese 

using the following materials (Fig.4):

 1. Textbook and Online Lessons(http://

www.3anet.co.jp/ja/2861/)

 2. Waseda Course Channel (http://

course-channel.waseda.jp/)

 3. Shadowing Practice Sound Files (LMS)

 4. JPC (https://www.edx.org/school/

wasedax)

 5. Bulletin Board System (LMS)

 6. Pronunciation Check (LMS)

 The Bulletin Board System (BBS) is used for 

discussing pronunciation with the others. This 

enhances learners’  understanding of 

pronunciation. The ‘Pronunciation check’ is a 

unique system we have developed. Students 

record their own voice and submit sound files 

to LMS as a part of their assignment and receive 

feedback from teaching assistants (TA) every 

week. We have been able to improve the course 

by utilizing technology: Learning management 

has become more efficient throughout the 

course as all assignments are kept in LMS. Also, 

we did not have to use various recording media 

such as MD, CD or mp4 as sound files are all 

kept and shared in LMS, and TA can give 

feedback to students anytime anywhere.4 

In Toda, Odo & Takeuchi (in press), we reported 

the details of the ‘Pronunciation Check’ and 

the establishment of a close rapport between 

TA and students through feedback.

 In order for the students to continue 

studying independently, we explain the details 

of the course outline, the aims of the course, 

how to record and submit their pronunciation 

as a part of the assessments ‘Pronunciation 

Check’, how to take part in the discussions in 

BBS, etc., while each student is using PC to 

access LMS. The guidance materials are 

prepared in Japanese, English, Chinese, and 

Korean. In the 1st week of the semester, 

students who attend the guidance session are 

given the material written in the language they 

are most familiar with. If students are not 

comfortable with this unique style of instruction, 

they are able to choose another pronunciation 

course by 15 weeks of face-to-face instruction.

 5.3 Course syllabus

 The course syllabus of PSF is shown in 

Table2.

4 Waseda Teaching Award, the President Award was granted in 2015.
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Table 2 Course syllabus

Table 3  Thai MOOC (Asadayuth, 2017)

Class Style Week Contents Class Style Week Contents

Face-to-
face

1 Guidance week

Online

6
Sequential voicing, 
Numerals (JPC3)

7 Onomatopoeia, Clipped 
forms (JPC4)

2 Greetings, Mora
8 Loanwords (JPC5)

9 Contracted forms

3 Rhythm
10 Emphasis

11 Vowel devoicing

4
Accent of nouns and 
names (JPC1)

12
Accent of compound 
nouns

13 Accent of verbs

5
Sentence-final intonation 
(JPC2)

14
Intention and intonation,
Downstep intonation

15 Summary and review

 5.4 Evaluation

 1. 30% JPC (Quiz (Section 1, 2, 3, 4) and  

  Final Test (Section 5))5 

 2. 45% Pronunciation check (3%, 15  

  times=45%)

 3. 10% Attendance and participation to BBS

 4. 15% Final report

6. Teaching Thai learners Japanese  

 pronunciation using online resources

 6.1 Online education in Thailand

 According to Asadayuth (2017), Sukhothai 

Thammathirat Open Univers ity (STOU) 

developed open educational resources in 2013, 

and Ramkhamhaeng University opened its 

resources ‘M-Learning’ to the public. In 2017, 

Thai MOOC was established by Thailand Cyber 

University Project. The number of courses and 

organizations are as follows:

Total courses Language courses
Japanese language 

education
Organizations

Thai MOOC 145 13 0 40

5 No verified certificate is required for evaluation as a part of the course.
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Fig.5 Education of Japanese Pronunciation around the World: Thailand

 6.2 JPC ‘Educat ion of Japanese  

  Pronunciation around the World:  

  Thailand’

 JPC offers content such as ‘Education of 

Japanese Pronunciation around the World’ 

every week as explained in 4.2. 

 In Section 5, ‘Education of Japanese 

Pronunciation around the World’ is dedicated 

to Thai learners of Japanese (Fig.5). The 

distinction between ‘shi’ and ‘chi’, and the 

pronunciation of ‘tsu’ are introduced as Thai 

learners often find these sounds challenging to 

pronounce. Also, Japanese accents are 

introduced and explained in relation to Thai 

tones (Fig.6). This session aims to give 

opportunities to Thai learners to understand 

some of the phonological differences and 

similarities between Thai and Japanese.

7. Conclusion

 In this paper, I introduced three online 

resources that I have developed and discussed 

how to implement BL using those resources to 

teach Japanese pronunciation. These online 

resources can be used by Thai learners of 

Japanese who wish to learn Japanese 

pronunciation. In particular, ‘Education of 

Japanese Pronunciation around the World: 

Thailand’ in JPC is suitable as it focuses on the 

pronunciation problems often encountered by 

Thai learners. It draws learners’ awareness of 

the phonological differences and similarities 

between Thai and Japanese.

 Utilizing ICT is one way to solve problems 

involved in traditional approaches of face-to-

face instruction: it helps both learners who wish 

to improve pronunciation but do not have 

Fig.6 Thai tones and Japanese accents
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opportunities to practice, and instructors of 

Japanese who would like to teach pronunciation 

but do not have enough time left in the 

classroom. However, I believe that technology 

would never fully substitute instructors. As 

discussed in Toda (in press), the role and 

importance of face-to-face instruction remain 

in BL. We need to be flexible in our thinking and 

be positive about trying new approaches for the 

future. The quote by Dewey (1944), ‘if we teach 

today’s students as we taught yesterday’s, we 

rob them of tomorrow’ may still be relevant 

now.

 In order to make pedagogical suggestions 

to improve the quality of Japanese language 

education, we have been examining the 

educational effects of the new approaches 

discussed in this paper. The results show 

empirical evidence on the effectiveness of 

utilizing ICT in teaching Japanese pronunciation 

(Toda & Odo, 2018; Toda et al., 2018; Toda in 

press). Further studies need to be conducted 

to examine how to integrate online instruction 

with face-to-face instruction, in pedagogically 

appropriate ways, to fit into various educational 

environments around the world.

Acknowledgment

 This work was supported by Grant-in-Aid 

for Scientific Research (KAKENHI) J17H02355(B) 

2017-2020, ‘Empirical Research on the Operation 

of a Japanese Online Pronunciation Course in 

Global MOOCs’.



23ทาคาโกะ โทดะ  |  Takako Toda

References

[1] Asadayuth, C. (2017). Learning Japanese Pronunciation by MOOCs for Thai Learners in New 

Era. Waseda Studies in Japanese Language Education, 23, 63-71. (in Japanese).

[2]  Clayton Christensen Institute (2019, April 7). Blended Learning. Retrieved from https://www.

christenseninstitute.org/blended-learning/.

[3]  Dewey, J. (1944). Democracy and Education. NY: Macmillan Company.

[4]  Dickinson, L. (1987). Self-instruction in Language Learning. Cambridge: Cambridge University 

Press.

[5]  Dickinson, L. (1995). Autonomy and Motivation: A Literature Review. System, 23(2), 165-174.

[6]  Ginns, P. & Ellis, R. (2007). Quality in Blended Learning: Exploring the Relationships between 

On-line and Face-to-face Teaching and Learning. The Internet and Higher Education 10 (1), 

53-64.

[7]  Horn, B. M. & Staker, H. (2014). Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools. 

CA: Jossey-Bass.

[8]  McIntyre, C. (2019, May 1). How Employers View MOOC Certificates in 2018. Retrieved from 

https://www.linkedin.com/pulse/how-employers-view-mooc-certificates-2018-carolyn-

mcintyre/.

[9]  Methapisit, T. (2014). Current Status and Issues concerning Japanese Pronunciation Teaching 

for Thai Learners of Japanese: Focus on Teachers’ Practices and Learners’ Awareness. 

Waseda Studies in Japanese Language Education, 14-15-16, 87-104. (in Japanese).

[10]  Toda, T. (2004).  Japanese Pronunciation Exercises for Communication. Tokyo: 3A Corporation 

(in Japanese).

[11]  Toda, T. (2012). The Critical Period Hypothesis and Phonological Acquisition of Japanese. 

Quantitative Approaches to Problems in Linguistic. LINCOM Studies in Phonetics, 123-131.

[12]  Toda, T. (2017). Online Japanese Pronunciation Course in Global MOOCs: Interpretation of 

Course Evaluation Results. Waseda Studies in Japanese Language Education, 23, 1-20. (in 

Japanese).

[13]  Toda, T. (in press). Blended Learning: Construction of a New Model and Educational Practice 

of Pronunciation. Waseda Studies in Japanese Language Education, 26. (in Japanese).

[14]  Toda, T. (ed.) (2008). Japanese Language Education and Speech Communication. Tokyo: 

Kuroshio Publishers (in Japanese).

[15]  Toda, T., Okubo M., Kamiyama Y., Konishi, R. & Fukui, K. (2012). Japanese Pronunciation 

Practice through Shadowing. Tokyo: 3A Corporation (in Japanese).



24 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  |  jsn Journal Vol. 9 No. 1 June 2019

[16]  Toda, T., Okubo M., Chun S. & Zhao B. (2018). Continued Participation in Mutual Evaluation 

of Global MOOCs: Analysis of a Japanese Pronunciation Online Course. Journal of Japanese 

Language Teaching, 170, 32-45. (in Japanese). 

[17]  Toda, T. & Odo, Y. (2018). The State of Video Replay Logs for Japanese Online Course in 

Global MOOCs, Paper presented at the Conference of the Society for Teaching Japanese 

as a Foreign Language. Tokyo University of Foreign Studies, 27 May 2018 (in Japanese).

[18]  Toda, T., Odo, Y. & Takeuchi, Y. (in press). Ingenuities of Feedback in “Pronunciation Check”: 

Approaches towards Rapport Building in Online Education. Waseda Studies in Japanese 

Language Education, 26. (in Japanese). 

___________________________________________________________________________________

Affiliation: Graduate School of Japanese Applied Linguistics, Waseda University

Corresponding email: toda@waseda.jp



25ยุพกา  ฟูกุชิม่า  |  Yupaka Fukushima 

ยุพกา  ฟูกุชิม่า
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทัศนคติของผู้เรียนต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น

ของผู้สอนชาวไทยในรายวิชาการอ่าน

ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง
*

 คำ� สำ�คัญ
ทัศนคติ, การบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น, ผู้สอนชาวไทย, วิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่น

* บทความนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำาปี 2561

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทยในรายวิชา

การอ่านภาษาญี่ปุ ่นขั้นสูง กลุ ่มประชากรได้แก่นิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ ่นช้ันปีที่ 4-5 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 

“การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับในภาคต้น ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) จำานวน 113 คน ผลการศึกษาพบว่า ด้านความคาดหวังต่อการใช้ภาษา

ของผู้สอน ผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ในการ

บรรยายในช้ันเรยีน ด้านทศันคตต่ิอการใช้ภาษาญีปุ่น่ในการดำาเนนิการเรียนการสอน โดยรวมพบว่าผู้เรียนมีความ

พึงพอใจต่อการบรรยายโดยใช้ภาษาญ่ีปุ่นในระดับมาก (x=4.27) ผู้เรียนส่วนใหญ่คิดว่า “ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์

ชาวไทยใช้ในห้องเรียนเข้าใจง่าย” “ตนเองได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน” 

“การบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของอาจารย์ชาวไทยเป็นการเพิ่มปริมาณอินพุตภาษาญี่ปุ่น และเป็นการกระตุ้นให้ตัว

เองใช้ภาษาญีปุ่น่มากขึน้” นอกจากนี ้ผูเ้รยีนส่วนใหญ่ไม่รูส้กึแปลกหรอืเป็นภาระทีต้่องฟังภาษาญีปุ่น่โดยผูส้อนชาวไทย 

ทัง้นี ้สิง่ทีผู่เ้รยีนคดิว่าได้เรยีนรู้มากทีส่ดุลำาดบัแรกจากภาษาญีปุ่น่ทีอ่าจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรยีนได้แก่ “คำาศพัท์” 

(ร้อยละ 88) ลำาดับที่สองได้แก่ “การออกเสียง” (ร้อยละ 71) และลำาดับที่สามได้แก่ “ภาษาพูดที่อาจไม่ตรงตาม

ไวยากรณ์” (ร้อยละ 59) นอกจากนีย้งัพบว่าการบรรยายด้วยภาษาญีปุ่น่ของผูส้อนชาวไทย ช่วยสร้างความมัน่ใจใน

การพูด และกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น  
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Abstract

The objective of this research was to study the attitudes of Thai learners toward being taught in 

Japanese by a Thai teacher in an advanced Japanese reading class. The population of the study 

was 4th- and 5th- year students majoring in Japanese that were enrolled in the subject “Japanese 

Reading and Discussion,” which is a required subject in the first semester of the 4th year of the 

Bachelor of Arts Program in Japanese at Kasetsart University (Revised Edition 2012). One hundred 

and thirteen students participated in the study and the results were as follows. Most of the 

learners (85%) expected the teacher to use the Japanese language more than 70 percent of the 

time to conduct the class. It was also found that the learners were satisfied with the lecturer 

using Japanese at a high level (x=4.27). Further, most of the learners expressed the following: the 

Japanese language that the Thai teacher used in the classroom was easy to understand; they had 

learned Japanese from the Japanese language that the Thai teacher used in the classroom; and the 

instruction in Japanese by the Thai teacher increased their Japanese input and encouraged them 

to use more Japanese. Moreover, most of the learners did not feel that it was strange or a burden 

to listen to Japanese by a Thai teacher. In addition, what the learners thought that they most 

learned from the Japanese language that Thai teacher used in the classroom was “vocabulary” 

(88%). The second thing was  “pronunciation” (71%), and the third was “spoken language that 

may not be syntactic” (59%). The study also found that the teaching of the Japanese language 

by a Thai teacher helped the learners build confidence in their speaking ability and stimulated 

their motivation to learn Japanese.
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1 ถึงแม้หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของการกำาหนดให้ผู้สอนใช้แต่เพียงภาษาเป้าหมายซึ่งไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง และส่งผลต่อแรงจูงใจของทั้งผู้สอน 
 และผู้เรียน (李, 2016)

1. บทนำ�
 จากการสำารวจของสมพร (2548) พบว่าลักษณะ

เด่นของการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยของไทยคือ

สอนแบบยดึผูส้อนเป็นศนูย์กลาง เน้นการสอนไวยากรณ์

และโครงสร้างภาษา ใช้รปูแบบการสอนแบบบรรยาย ซกั

ถาม และทบทวน สอนโดยใช้ภาษาไทยอธบิายให้ผูเ้รยีน

รู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ของภาษา ไม่ค่อยมีกิจกรรมการ

สอนที่หลากหลาย และแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่าสิบปี 

パッチャラポーン ก็ยงักล่าวถงึปัญหาการศกึษาภาษา

ญี่ปุ่นในประเทศไทยว่า  “ส่วนใหญ่เป็นจัดการเรียนการ

สอนในลักษณะบรรยายโดยครูผู้สอน ในชั้นเรียนใหญ่ที่

มีผู ้เรียนจำานวนมาก ใช้ตำาราท่ีเน้นไวยากรณ์” ซึ่ง

หมายความว่าการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ในประเทศไทย

แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นท่ีความเข้าใจ

มากกว่าทกัษะการสือ่สาร บณัฑติจงึมปัีญหาการใช้ภาษา

ญีปุ่น่ในการทำางานด้านการฟัง และการพดูเป็นส่วนใหญ่ 

(パッチャラポーン , 2017) เช่นเดียวกับธิติสรณ์ 

(2012) ที่ระบุว่าในสถานการณ์ที่มีการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่

ยากและซับซ้อน เช่น การฟังสิ่งที่มีเนื้อหาซับซ้อน การ

พูดอธิบาย บัณฑิตประเมินตนเองว่าใช้ภาษาญี่ปุ่นใน

สถานการณ์เหล่านั้นไม่ค่อยได้

 การเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ในประเทศไทย จดัว่า

เป็นการเรยีนภาษาญีปุ่น่ในฐานะภาษาต่างประเทศ (JFL: 

Japanese as Foreign Language) หมายถึงเรยีนภาษา

ญี่ปุ่นในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาญ่ีปุ่น ดังน้ันผู้เรียนส่วน

ใหญ่จึงไม่มโีอกาสทีจ่ะได้สมัผสัภาษาญีปุ่น่ในชีวติประจำา

วนั อย่างไรกต็าม การจะพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ

นัน้  ปรมิาณของอนิพตุ (input) ทางภาษามคีวามจำาเป็น

อย่างมาก ตามทฤษฎีของการเรียนรู้ภาษาท่ีสองของ 

Stephen Krashen ท่ีระบุว่าการรับรู้ (Acquisition) 

ภาษานั้น ๆ เกิดจากการได้รับอินพุตที่สามารถเข้าใจได้ 

(Comprehensible Input) สมมุติฐานน้ีเรียกว่า 

“สมมติฐานอินพุต (Input hypothesis)” ทั้ง น้ี 

Turnbull, M., and K. Arnett (2002) กล่าวว่า ผู้สอน

มกัจะเป็นแหล่งแรกของการได้มาซึง่ปรมิาณอนิพุตในภาษา

เป้าหมาย ดงันัน้ในช้ันเรียนภาษาต่างประเทศ ผูส้อนควร

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาเป้าหมายให้มากที่สุด 

ความเข้าใจดงักล่าวทำาให้หลายประเทศมกีารกำาหนดนโยบาย 

ให้มกีารสอนภาษาต่างประเทศโดยใช้ภาษาเป้าหมาย เช่น

การสอนภาษาองักฤษในประเทศเกาหลซีึง่กำาหนดให้สอน

ภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 19991 (李, 

2016) หรือการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาใน

ประเทศญี่ปุ่นที่กำาหนดให้ครูต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ

สอนควบคูไ่ปกบัใช้ภาษาแม่ (ภาษาญีปุ่น่) (石野,  2016) 

ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษา

ต่างประเทศของประเทศองักฤษซึง่ระบใุนคู่มอืสำานกังาน

มาตรฐานการศึกษา (OFSTED: Office for Standards 

in Education) ว่า “Teachers should insist on the 

use of the target language for all aspects of 

lesson”(OFSTED, 1993a: section 37, อ้างอิงใน 

Macoro, 2001)

 หากหันกลับมามองหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับ

อดุมศกึษา ทีจ่ดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่เป็นวชิาเอก 

จะพบแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันคือ กำาหนดให้ผู้สอนชาว

ไทยรับผิดชอบรายวิชาท่ีเกี่ยวกับความเข้าใจ เช่น 

ไวยากรณ์ โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น การอ่าน การแปล การ

สอนภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ และกำาหนดให้ผู้สอนชาวญี่ปุ่นรับ

ผิดชอบรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะ เช่น การ

สนทนาภาษาญี่ปุ่น การเขียนภาษาญี่ปุ่น สุนทรพจน์

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้มี

บางรายวิชาที่อาจสลับกันสอนได้ระหว่างชาวไทยและ

ชาวญี่ปุ่นเช่น ญี่ปุ่นศึกษา วัฒนธรรมญี่ปุ่น  ในกรณีที่ผู้

สอนชาวไทยรับผิดชอบวิชาดังกล่าว มักจะจัดการเรียน

การสอนโดยบรรยายเป็นภาษาไทย ซึง่สอดคล้องกบัการ
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ระบุของ吉田・柴崎 (2007) และอัษฎายุทธ (2012) 

แตกต่างจากบางประเทศเช่นประเทศมองโกเลีย หรือ

ประเทศจนีทีห่ลกัสตูรวชิาเอกภาษาญีปุ่น่ อาจารย์ทีไ่ม่ใช่

เจ้าของภาษา (Non-native teacher: NNT) ก็ใช้ภาษา

ญี่ปุ่นในการสอนเป็นหลักสำาหรับวิชาขั้นกลางขึ้นไป (吉

田・芝崎, 2007)

 ผลสำารวจความเชื่อของอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

ชาวต่างชาติโดย 久保田 (2005) พบว่าผู้สอนชาวไทย

ส่วนใหญ่เชื่อว่า “ในชั่วโมงเรียนอาจารย์ควรอธิบาย

ไวยากรณ์อย่างละเอียด” เน่ืองจากการสอนไวยากรณ์

เน้นที่การทำาความเข้าใจความหมาย และวิธีการใช้ วิชา

ที่ต้องอธิบายไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่จึงรับผิด

ชอบโดยผู้สอนชาวไทยเพื่อจะได้บรรยายเป็นภาษาไทย

ให้ผูเ้รยีนเข้าใจได้อย่างลกึซึง้ ในขณะเดยีวกนัผูส้อนชาว

ไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่า “ในคาบเรียน ควรให้ผู้เรียนพูด

เฉพาะภาษาเป้าหมาย (ภาษาญีปุ่น่) เท่านัน้” ขัดแย้งกบั

ผลสำารวจของสมพร (2548) ที่พบว่า ผู้สอนชาวไทยเชื่อ

ว่าการใช้ภาษาญีปุ่น่สอนเป็นหลกัโดยเน้นวธิสีอนแบบตรง 

(The Direct Method) และการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

ทกัษะการฟังและการพดู เป็นวธิสีอนทีจ่ะทำาให้การเรยีน

การสอนภาษาญีปุ่น่มปีระสทิธิภาพมากข้ึน จงึกล่าวได้ว่า

ในเชิงอุดมคติ ผู้สอนชาวไทยคิดว่าการจัดการเรียนการ

สอนด้วยภาษาญีปุ่่นเป็นสิง่ทีค่วรทำา แต่ขาดความคุน้ชนิ

และแนวปฏบิตั ิจงึมอบหมายให้เป็นหน้าทีข่องผูส้อนชาว

ญีปุ่น่ ดงัสะท้อนให้เหน็จากบทสมัภาษณ์ครชูาวญีปุ่น่คน

หนึ่งในงานวิจัยของ 中山他 (2015) ที่กล่าวว่า “คุณค่า

ของการมีครูชาวญี่ปุ ่นอยู ่ในห้องเรียนคือ การทำาให้

นกัเรยีนได้สมัผสักบัภาษาญีปุ่น่ ซึง่เป็นเรือ่งดสีำาหรบัการ

สร้างสภาพแวดล้อมแบบนั้น เพราะถ้าเป็นครูชาวไทยก็

จะไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่น” 

 อย่างไรกต็าม คณุชัญ์ และคณะ (2560) ระบวุ่าการ

ขาดแคลนครูชาวญีปุ่น่เนือ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบ

ในพื้นที่ เป็นหนึ่งในปัญหาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

ระดับอดุมศกึษาในจังหวัดชายแดนใต้ ในสถานการณ์เช่นนี้ 

นอกจากการจดักจิกรรมหรอืสภาพแวดล้อมจำาลองทีเ่อือ้

ให้ผู ้เรียนได้ใช้ภาษาญี่ปุ ่น ผู ้วิจัยเห็นว่าควรมีการ

พิจารณาความเป็นไปได้ของครูชาวไทยในการจัดการ 

เรียนการสอนโดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น

 จากการวเิคราะห์ข้อมลูการลงทะเบยีนเรยีนย้อนหลงั 

3 ปี (ปีการศึกษา 2558-2560) ของนสิิตวชิาเอกหลักสูตร

ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ ภาควชิาภาษา

ตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พบว่าโดยเฉลีย่ร้อยละ 60 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน รบัผดิ

ชอบโดยอาจารย์ชาวไทย และร้อยละ 40 รบัผิดชอบโดย

อาจารย์ชาวญีปุ่น่ จงึกล่าวได้ว่าโอกาสการฟัง-พูดภาษา

ญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาถูกจำากัดทั้งในและนอกห้องเรยีน 

อย่างไรก็ตาม จากความสำาคัญของปริมาณอินพุต 

(input) ผู้วจิยัมีความเหน็ว่ามีหลายรายวิชาที่ผู้สอนชาว

ไทยสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น หรือ

เพิ่มปริมาณการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น เช่นการอ่าน

ภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม หากจัดรูปแบบการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครลูดการบรรยาย

ลงและปรบัเปล่ียนบทบาทไปเป็นผูอ้อกแบบการเรยีนรู ้และ

อำานวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู ้ 

ให้นักเรียน เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำา (แนวทาง

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น. 10)

 รายวิชา “การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ปุ่น” เป็น

รายวิชาสำาหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วัตถุประสงค์ของรายวิชา

คือ “อ่านบทความเพื่อจับประเด็นสำาคัญและอภิปราย

เป็นภาษาญี่ปุ่น” กล่าวคือ นิสิตจำาเป็นต้องพูดแสดง

ความคิดเห็นเป็นภาษาญี่ปุ ่น ผู ้สอนซึ่งเป็นผู ้เขียน

บทความนี้เอง เคยประสบปัญหาจากการสอนการอ่าน 

กล่าวคือผู้เรียนขาดความกระตือรือล้น และแรงจูงใจใน

การเรียน ผู้สอนจึงคิดว่าหากปรับเปลี่ยนภาษาที่ใช้สอน

เป็นภาษาญี่ปุ่น น่าจะทำาให้ผู้เรียนตื่นตัวมากขึ้น เพราะ

การฟังภาษาญีปุ่น่ย่อมแตกต่างจากการฟังภาษาไทย ผูเ้รยีน
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จำาเป็นต้องมีสมาธิและตั้งใจฟังมากกว่า เพื่อให้สามารถ

รับสารได้อย่างถกูต้อง อกีทัง้ยงัเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รยีน

พูดภาษาญี่ปุ่นในช้ันเรียน และในกิจกรรมการอภิปราย

กลุ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของรายวิชาข้างต้น จึงทดลองสำารวจความ

คาดหวังต่อการใช้ภาษาของผู้สอนในปีการศึกษา 2556 

และพบว่าในจำานวนผู้เรียน 21 คน ผู้ที่ต้องการให้ใช้

ภาษาญี่ปุ่นตลอดคาบเรียน มีจำานวน 2 คน ผู้ที่ต้องการ

ให้ใช้ภาษาญีปุ่น่ควบคูภ่าษาไทยในอตัราส่วนเฉลีย่ร้อยละ 

73 ต่อ 27 มีจำานวน 18 คน และผู้ที่ต้องการให้ใช้ภาษา

ไทยตลอดคาบเรียนมีจำานวนเพียง 1 คน ผลการสำารวจ

ดงักล่าวทำาให้ผูส้อนปรบัเปลีย่นภาษาทีใ่ช้สอนในชัน้เรยีน

เป็นภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 

2. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 จากการสำารวจสภาพการณ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ในต่างประเทศล่าสุด (ปี 2015) ของแจแปนฟาวด์เดชั่น 

พบว่า มีผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลกจำานวน 64,108 คน ใน

จำานวนนี้เป็นผู้สอนชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา 14,301 คน 

คดิเป็นร้อยละ 22.32  จงึกล่าวได้ว่าการจดัการเรยีนการ

สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้ที่ทำาหน้าที่

หลกัในการสอนภาษาญีปุ่น่คอืผูส้อนชาวต่างชาตทิีไ่ม่ได้

ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่

 สำาหรบัภาษาทีผู่ส้อนชาวต่างชาติใช้เป็นหลกัในชัน้

เรยีนภาษาญีปุ่น่นัน้ ยงัไม่มกีารสำารวจหรอืศกึษามากนกั 

พบเพยีงงานของ 冷 (2005) ซึง่สำารวจความคดิเหน็เกีย่ว

กับรายวิชาทักษะรวมภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนและผู้สอน

ชาวจีน และพบว่าผู้เรียนและผู้สอนประมาณร้อยละ 55 

มีความเห็นตรงกันว่า ครูผู้สอนบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น

เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงความคาดหวัง 

ผู้เรียนร้อยละ 69.4 และผู้สอนร้อยละ 75.9 คาดหวังให้

ครูบรรยายด้วยภาษาญ่ีปุ่นเป็นส่วนใหญ่ สะท้อนความ

2 ในระดับอุดมศึกษาในจำานวนครูผู้สอนทั้งหมด 20,920 มีครูเจ้าของภาษาจำานวน 5,591 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7
3 ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและชาวเกาหลี (横田, 2013 ; 横田, 2017 ; 高橋, 2015)

เข้าใจในความสำาคญัของปรมิาณอินพตุในภาษาเป้าหมาย

ของทั้งผู้เรียนและผู้สอน 

 ด้านการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ในประเทศญี่ปุ่น

นั้น เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าผู้สอนส่วนใหญ่เป็นชาว

ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามในระยะหลังนี้พบว่าสถาบันการ

ศึกษาทั้งโรงเรยีนสอนภาษาญีปุ่น่ มหาวทิยาลยัมกีารจ้าง

ครูชาวต่างชาติ3 เพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น (横田, 

2013 ; 高橋, 2015) ซ่ึงกรณนีี ้ผูส้อนชาวต่างชาตจิำาเป็น

ต้องสอนด้วยภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากผู้เรียนชาวต่างชาติมี

หลายสัญชาติ ยิ่งไปกว่าน้ัน ในกรณีน้ี นอกเหนือจาก

วิชาการฟัง และการอ่าน ผู้สอนชาวต่างชาติต้องรับผิด

ชอบวชิาการเขยีน และวชิาสนทนา (横田, 2017) ซ่ึงการ

เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศมักกำาหนดให้

วิชาเหล่านี้รับผิดชอบโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน 

 ก่อนอื่นผู้วิจัยขอทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

ทัศนคติ หรือความเชื่อของผู้สอนที่แตกต่างกันระหว่าง

ครูเจ้าของภาษาและครูชาวต่างชาติดังนี้

	 岡崎 (2003) สำารวจความเชือ่ของผู้สอนชาวญีปุ่น่

เปรยีบเทยีบกบัผูส้อนชาวไทย พบหัวข้อทีแ่ตกต่างอย่าง

มีนัยสำาคัญ เช่น “ครูควรให้การบ้านแก่นักเรียน” 

“ครูควรเป็นผู้กำาหนดและควบคุมกจิกรรมการเรยีนการ

สอนในช้ันเรยีน” “สิง่สำาคญัทีส่ดุในการเรยีนภาษาญีปุ่น่

คือการเรียนรู้วิธีแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น” ซึ่ง

ผู้สอนชาวไทยส่วนใหญ่เห็นด้วย ตรงข้ามกับผู้สอนชาว

ญี่ปุ่นที่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย สะท้อนสภาพการณ์การ

เรียนการสอนในประเทศไทยที่สมพร (2548) พบว่ามี

ลักษณะยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะความเชื่อ

เกีย่วกบัการแปล สอดคล้องประสบการณ์การเรยีนภาษา

ญีปุ่น่ของผู้สอนชาวไทยทีเ่น้นการเรยีนไวยากรณ์ ท่องจำา 

และแปล ซึ่งยังคงเป็นรูปแบบหลักของการเรียนภาษา

ญี่ปุ่นในปัจจุบัน (久保田, 2017) ดังนั้นผู้สอนชาวไทย

จึงมีแนวโน้มที่จะเช่ือว่าความถูกต้องของภาษาเป็นส่ิง
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สำาคัญ4  และเชื่อว่า “ควรแก้ไขในทันทีหากผู้เรียนใช้

ภาษาญี่ปุ่นผิด” (久保田, 2005 ; 久保田, 2017) ผล

การศึกษาข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่าประสบการณ์การ

เรียนภาษาญี่ปุ่นในอดีต ส่งผลต่อความเชื่อ และนำาไปสู่

การเลือกวิธีสอนของครู

 สำาหรับความแตกต่างของบทบาทหน้าที่ครูผู้สอน

นัน้ 加納 (2010) ได้สำารวจความเชือ่ของนกัศกึษาระดบั

ปริญญาโทที่เรียนหลักสูตรอบรมเพื่อเป็นครูภาษาญี่ปุ่น 

พบว่าหัวข้อที่แสดงถึงความคิดแบบดั้งเดิม5 ท่ีนักศึกษา

ชาวต่างชาตมิแีนวโน้มทีจ่ะให้ความสำาคัญมากกว่านกัศึกษา

ชาวญี่ปุ่น ได้แก่ “ความจำาเป็นของตำาราและสื่อการ

สอน” “การฝึกอ่านและฝึกเขียนให้มาก” “การอธิบาย

ไวยากรณ์” “ความถกูต้องของการใช้ภาษา” “การแก้ไข

ข้อผิดพลาดของผู้เรียน” และ “การออกเสียงที่ถูกต้อง” 

เป็นต้น นอกจากนี ้ความคดิเหน็เกีย่วกบัข้อดขีองครชูาว

ญี่ปุ่น ลำาดับแรกคือทักษะการออกเสียง กล่าวคือครูชาว

ญีปุ่น่สามารถออกเสยีงได้อย่างถกูต้องและเป็นธรรมชาติ 

2. ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ กล่าวคือครูชาวญี่ปุ่น

สามารถใช้ภาษาญีปุ่น่ได้อย่างถูกต้องและเชือ่ถือได้ สามารถ

แก้ไขข้อผดิพลาดทางไวยากรณ์ของผูเ้รียนได้ในทนัท ีสามารถ

ยกตวัอย่างประโยคได้มากในทนัท ีสำาหรบัวธิกีารสอนนัน้ 

ข้อดขีองครูชาวญีปุ่น่คอื สามารถสอนด้วยวธิตีรง (Direct 

Method) สามารถสอนผู้เรียนชั้นกลางและสูงโดยใช้แต่

ภาษาญี่ปุ ่น สามารถสอนการเขียน และวิชาสนทนา 

สามารถสอนและฝึกฝนการออกเสียง เป็นต้น ในทาง

กลับกัน ข้อดีของครูชาวต่างชาติคือ รู้ว่าเสียงไหนออก

เสียงยาก ถ้าตัวเองออกเสียงได้ก็สามารถอธิบายผู้เรียน

ได้ ด้านไวยากรณ์ ครูชาวต่างชาติเข้าใจความแตกต่าง

ของภาษาญีปุ่น่กับภาษาแม่ สามารถอธบิายไวยากรณ์ได้

อย่างละเอียดโดยใช้ภาษาแม่ รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องยาก

สำาหรับผู้เรียน ด้านวิธีการสอนนั้น ข้อดีของครูชาวต่าง

ชาตคิอื สามารถใช้ภาษาแม่ในการสอน เข้าใจความรูส้กึ

ของผู้เรียน สามารถประยุกต์วิธีสอนจากประสบการณ์

การเรียนภาษานั้น ๆ ของตนเองได้ เป็นต้น สอดคล้อง

กบัที ่Medgyes (1992) ระบขุ้อดขีองครชูาวต่างไว้ 6 ข้อ 

ได้แก่ 1. สามารถเป็นต้นแบบในฐานะผู้ประสบความ

สำาเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ 2. สามารถช้ีแนะ

กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาได้มากกว่า 4. สามารถคาดคะเน

ว่าอะไรเป็นเรื่องยากสำาหรับผู้เรียน 5. เข้าใจและตอบ

สนองต่อผู้เรียนได้ดีกว่า และ 6. สามารถพูดภาษาแม่ซึ่ง

เป็นภาษาของผู้เรียนได้

 อย่างไรก็ตาม เส้นแบ่งเขตระหว่างความเป็นครู

เจ้าของภาษา และครชูาวต่างชาตเิริม่ไม่ชดัเจน ดงัจะพบ

ว่าครูชาวต่างชาติที่สอนในประเทศญี่ปุ ่น ต้องสอน

วชิาการเขยีน และวชิาสนทนา เช่นเดยีวกับครชูาวญีปุ่น่ 

จากการศึกษาของ 横田 (2017) ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์ครู

ชาวจีน 3 คนพบว่าทุกคนไม่เคยสอน วิชาการเขียนและ

การสนทนามาก่อน ก่อนสอนมีความกังวลในการ

บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อสอน

จบภาคต้นทกุคนมคีวามมัน่ใจในการสอนการเขยีนภาษา

ญี่ปุ่น สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์การเรียนภาษา

ญี่ปุ่นของตนเองในวิชาการเขียน และวิชาสนทนา ฯลฯ 

และเมือ่สอนจบภาคปลายกส็ามารถเปลีย่นความคดิ โดย

มองว่าครูชาวต่างชาติก็สามารถสอนวิชาการเขียน หรือ

วิชาสนทนาได้ นอกจากนี้จากการศึกษาของ 高橋 

(2015) โดยการสมัภาษณ์ครชูาวต่างชาติ6  3 คนในหวัข้อ

หลัก ๆ ได้แก่ “ประสบการณ์การเป็นครู” “อะไรทำาให้

รูสึ้กว่าตวัเองเป็นครูชาวต่างชาต ิ(non-native teacher: 

NNT)” “รู้สึกว่าครูชาวญี่ปุ่น (native teacher: NT)” 

4 หมายถึง “มุ่งเน้นการใช้ไวยากรณ์ การออกเสียงที่ถูกต้อง ดังนั้นในชั่วโมงเรียนผู้สอนเน้นการอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียด ฝึกฝนเพื่อให้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ให้ความสำาคัญ 
 กับเนื้อหาที่เรียน และตัวผู้สอนเองก็ควรใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา (久保田, 2007 อ้างถึงใน 久保田, 2017)”
5 ความคิดที่ว่าการศึกษาหมายถึงการให้ความรู้
6 เป็นชาวจีน 2 คน และชาวเกาหลี 1 คน ที่มีประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น 10 ปี 5 ปี และ 3 ปีครึ่งตามลำาดับ สอนโดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น วิชาที่รับผิดชอบ  
 ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นที่สอนเป็นทีม วิชาไวยากรณ์ การเขียน และการอ่านภาษาญี่ปุ่น จึงกล่าวได้ว่าทั้ง 3 คนเป็นครูที่มีประสบการณ์สูง
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เหนือกว่าหรือไม่” “ความแตกต่างของบทบาทหน้าที่

ระหว่างครชูาวญีปุ่น่กบัครชูาวต่างชาต”ิ พบว่าทัง้ 3 คน

มองว่าครูชาวต่างชาติไม่แตกต่างจากครูชาวญ่ีปุ่น ไม่

จำาเป็นต้องแบ่งหน้าที ่และไม่รูส้กึว่าครชูาวญีปุ่น่เหนอืกว่า 

กล่าวคอืการเป็นครไูม่ได้ขึน้อยูก่บัสญัชาต ิหรอืภาษาแม่ 

แต่ผู้เรียนจะประเมินผู้สอนจากวิธีสอน และการเป็นครู

เจ้าของภาษาก็ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเสมอไป

 สำาหรับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติความเชื่อ

ของผูเ้รียนภาษาญีปุ่น่ต่อครชูาวต่างชาตยิงัมอียูน้่อย โดย

幸 (2006) ซึ่งสำารวจทัศนคติของผู้เรียนต่อครูชาวต่าง

ชาตทิีท่ดลองสอนในวชิาภาษาญีปุ่น่ชัน้ต้น พบว่าหลงัจบ

คอร์ส ผู้เรียนชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.4) มี

ทัศนคติเชิงบวกต่อครูชาวต่างชาติด้วยเหตุผล เช่น “มี

ครูหลายแบบทำาให้เรียนสนุก” “ถ้าตัวเองพยายามก็จะ

เป็นอย่างครูได้” “ครูเตรียมการสอนดี” “ครูมีวิธีพลิก

แพลงให้การเรยีนน่าสนใจ” “ครชู่วยสอนเรือ่งยาก ๆ  ให้

เข้าใจได้” “ครูเก่งภาษาญี่ปุ่น จะมีสัญชาติอะไรก็ไม่

สำาคัญ” เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวถึงข้อเสียของ

ครูผูส้อนชาวต่างชาตคิอืการออกเสยีง ซึง่ผูเ้รียนคดิว่ายงั

ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นมาตรฐาน และไม่คิดจะลอกเลียนแบบ 

สอดคล้องกับความคาดหวังที่ต้องการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

ที่ถูกต้อง ไพเราะด้วยเหตุผลที่ว่าการออกเสียงที่ถูกต้อง

เป็นเรื่องสำาคัญโดยเฉพาะช่วงแรกของการเรียน

	 横田 (2013) ได้สำารวจทศันคตขิองนกัศกึษาชาวจีน7 

ที่ศึกษาอยู่ในประเทศญ่ีปุ่นต่อครูชาวต่างชาติ พบว่าใน

ภาพรวม ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เรียนไม่ต้องการเรียน

กับครูชาวจีน และผู้เรียนร้อยละ 80 ไม่ต้องการเรียนถ้า

เป็นครูชาวต่างชาติสัญชาติอื่น โดยเหตุผลท่ีไม่ต้องการ

เรยีนกบัครชูาวจนีหรอืครชูาวต่างชาติอืน่ ๆ  ได้แก่ “ออก

เสียงไม่ถูกต้อง ไม่ดี” “ภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นธรรมชาติ” 

สำาหรับข้อดขีองครชูาวต่างชาตด้ิานวิธกีารสอนทีน่กัศกึษา

กลุ่มตัวอย่างกล่าวถึง ได้แก่ “สามารถสอนโดยอธิบาย

ด้วยภาษาแม่ของผู ้เรียน” “สามารถสอนโดยเข้าใจ

ทัศนคติ ความเช่ือของผู้เรียน” “สามารถใช้ประโยชน์

จากประสบการณ์ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่น” เป็นต้น

 อษัฎายทุธ (2012) ศึกษาทัศนคตขิองผู้เรียนชาวไทย8 

11 คน ต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยายของผู้สอน

ชาวไทย  ในรายวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาญี่ปุ่น 

พบว่าผู้เรยีนส่วนใหญ่รูส้กึว่าภาษาญ่ีปุน่ทีผู้่สอนชาวไทย

พดูฟังง่ายกว่าของอาจารย์ชาวญีปุ่น่ และสิง่ทีผู้่เรยีนกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้เรียนรู้จากภาษาญี่ปุ่นของอาจารย์

ไทยคือไวยากรณ์ ซ่ึงตรงกับความเช่ือของผู้เรียนทีว่่าผู้

สอนชาวไทยเป็นแม่แบบทีด่ใีนการใช้ไวยากรณ์ อย่างไรกต็าม 

ไม่มีผู้เรียนคนใดเชื่อว่าผู้สอนชาวไทยจะเป็นแม่แบบที่ดี

ในการออกเสยีง สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ 幸 (2006) 

และ 横田 (2013)

 จะเห็นว่างานวิจัยที่ศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อผู้

สอนชาวต่างชาติ ยังมีจำานวนน้อยมาก ผลการศึกษาพบ

ทัง้ทศันคตทิางบวกและทางลบ โดยกรณใีนประเทศญีปุ่น่

ผูเ้รยีนคาดหวงัทีจ่ะได้เรยีนกบัครชูาวญ่ีปุน่เจ้าของภาษา

เป็นส่วนใหญ่ และข้อด้อยของอาจารย์ชาวต่างชาติที่มี

การกล่าวถงึมากทีส่ดุคอืทกัษะการออกเสยีงทีไ่ม่ถกูต้อง 

ไม่เป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยของ 高橋	

(2015) ชี้ให้เห็นว่าครูชาวต่างชาติไม่ได้แตกต่างจากครู

ชาวญี่ปุ่น หากประกอบด้วยความรู้ ทักษะภาษาญี่ปุ่น 

และมีวิธีการสอนที่ดี ผู้เรียนก็จะประเมินครูจากสิ่งนั้น 

ไม่ใช่สัญชาติหรือภาษาแม่ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศกึษาเพิม่เตมิต่อจากอษัฎายทุธ (2012) ว่ากรณขีองผูส้อน

ชาวไทยซึ่งทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาญี่ปุ่น 

ผู้เรียนจะมีปฏิกริยา หรือทัศนคติอย่างไร เพื่อศึกษา

ความเป็นไปได้ของแนวทาง และรปูแบบการจดัการเรยีน

การสอนท่ีผู้สอนชาวไทยสามารถบรรยายด้วยภาษาญีปุ่น่

ในรายวิชาอื่น ๆ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียน

ชาวไทยในการฝึกฝนทักษะการฟัง-พูด และการส่ือสาร

ด้วยภาษาญี่ปุ่นต่อไป

7 เป็นนักศึกษาในโครงการหลักสูตร 2+2 กล่าวคือเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศจีน 2 ปี และเรียนวิชาเฉพาะด้านที่ประเทศญี่ปุ่น 2 ปี
8 จำานวน 7 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 21 ชั่วโมง
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3. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาทัศนคติ

ของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาญีปุ่น่

ของผู้สอนชาวไทยในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง

4. วิธีก�รวิจัย
      4.1 กลุ่มประช�กร

  ประชากรของงานวิจัยได้แก่นิสิตวิชาเอก

ภาษาญีปุ่น่ชัน้ปีที ่4-5 ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา “การอ่าน

และอภิปรายภาษาญี่ปุ่น” ซ่ึงเป็นรายวิชาบังคับในภาค

ต้น ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) โดยผู้วิจัยเก็บ

ข้อมูลต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 จำานวน 113 คน

 4.2  เนื้อห�ร�ยวิช� “ก�รอ่�นและอภิปร�ย 

  ภ�ษ�ญี่ปุ่น”

  4.2.1 เนื้อหาตำาราที่ใช้ประกอบการเรียน 

    การสอน

        เอกสารคำาสอนรายวิชา “การอ่านและ

อภปิรายภาษาญีปุ่่น” (ฉบบัปรบัปรงุปี พ.ศ. 2561) มเีนือ้หา

เรือ่งอ่านหลากหลายซึง่กำาหนดหวัข้อตามความสนใจของ

ผูเ้รยีน ได้แก่ เนือ้หาด้านวฒันธรรม และประเดน็ปัจจบุนั

เกี่ยวกับการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ใน

ช่วงแรก (บทที ่1 และ บทที ่2) เป็นเนือ้หาเกีย่วกบัความ

สำาคญั การพัฒนาทกัษะการอ่าน และกลวธิกีารอ่าน เพือ่

ให้ผูเ้รยีนได้เข้าใจความสำาคญัของการอ่าน และสามารถ

ประยุกต์ใช้กลวิธีการอ่านในการอ่านบทความต่าง ๆ ใน

บททีเ่หลอื โครงสร้างแต่ละบท ประกอบด้วย 1. Warm-up 

(การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าสูบ่ทอ่าน) 2. Keywords 

(คำาสำาคัญ) 3. บทอ่าน 4. 内容の問題	(คำาถามเกี่ยวกับ

เรื่องอ่าน) 5. 言葉の問題 (ฝึกใช้คำาศัพท์) 6. 話し合っ

てみよう (อภิปรายกลุ่ม) โดยปกติดำาเนินการเรียนการ

สอนได้ถึงบทที่ 9-10 บทที่เหลือให้ผู้เรียนอ่านเองตาม

ความสนใจ

  4.2.2 กิจกรรมในชั้นเรียน

  วชิาการอ่านและอภิปรายภาษาญีปุ่่นค่อย ๆ  

ปรบัรปูแบบการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง 

ครลูดการบรรยายลงและปรบัเปลีย่นบทบาทไปเป็นผูอ้อกแบบ

การเรียนรู้ และอำานวยความสะดวก (facilitate) ใน

การเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอน

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง แต่ละบทใช้เวลา

ประมาณ 3-4.5 ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดัง

ขั้นตอนต่อไปน้ี

 1) การสอบย่อยต้นชั่วโมง

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่าน 

ผ่านการอ่านมาก (多読) โดยผู้เรียนต้องเตรียมตัวสอบ

เกีย่วกบัคำาศพัท์ และประเดน็สำาคญัของเรือ่งอ่านทีผู่ส้อน

กำาหนด ทั้งนี้จัดสอบต้นชั่วโมงเพื่อฝึกความตรงต่อเวลา 

โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

 2) อุ่นเครื่องก่อนเริ่มชั้นเรียน

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะเข้า

สู่บทเรียน คุ้นเคยกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน โดย

เป็นกจิกรรมฝึกฝนภาษาญีปุ่น่ ผ่านการเล่มเกม หรอืการ

แบ่งปันประสบการณ์ โดยช่วงแรก ๆ  ผูส้อนนำาเสนอเป็น

ตวัอย่าง เช่น なぞなぞ (ปรศินาคำาทาย) しりとり (เกม

ต่อคำา) จากนัน้จงึให้ผู้เรยีนแบ่งเป็นกลุ่ม คิดกจิกรรมต่าง 

ๆ มาทำาร่วมกนัในชัน้เรยีน กจิกรรมทีผู่เ้รยีนออกแบบมา 

ได้แก่ เกมใบ้คำา เกมถูก/ผิด เกมปริศนาคำาไขว้ เกมทาย

คำาศพัท์ เกมบอกต่อ เป็นต้น กิจกรรมนีใ้ช้เวลาประมาณ 

20 นาที

 3) เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทอ่าน

 เป็นกจิกรรมก่อนอ่านทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้รยีน

มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอ่าน และคำาศัพท์ โดยผู้เรียนคิด 

หรือหาคำาตอบเกี่ยวกับประเด็นคำาถามที่ผู้สอนกำาหนด

มาก่อนล่วงหน้า ตรวจสอบความหมายของคำาสำาคญั และ

นำาเสนอในชั้นเรียน นอกจากนี้ผู ้สอนให้ดูวีดิทัศน์ที่

เก่ียวข้องและตอบคำาถาม เพื่อฝึกทักษะการฟังภาษา

ญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
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บทที่ เนื้อห� ที่ม�ของบทคว�ม

บทที่ 1 読解力ってどうやってつくんですか？
YAHOO! JAPAN 知恵袋

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_
detail/q1113880531

บทที่ 2
スキャニングとスキミングの技術に						

ついて

三浦明・岡まゆみ『中・上級者のため速読の

日本語』The Japan Times

บทที่ 3
妻失い、彼は彼女になった	性同一性障

害の原告語る
朝日新聞DIGITAL http://digital.asahi.com/articles/ 
ASGBB7RQQGBBUTPB01K.html

บทที่ 4 言葉とそれ以外の要素
リーディング	チュウ太「日本を読む」http:// 
language.tiu.ac.jp/materials/jpn/yomu/yomu14.
html

บทที่ 5 おめでた婚はいけないこと？ YOMIURI ONLINE 発言小町	http://komachi.yomiuri. 
co.jp/t/2010/0417/308945.htm

บทที่ 6
ネットで英会話、授業導入進む「必死の

会話」が刺激に
朝日新聞DIGITAL http://digital.asahi.com/articles/
photo/AS20150615002790.html

บทที่ 7
「将来」あきらめる若者が急増…際限な

きアベノミクスの弊害
日刊ゲンダイhttp://www.nikkan-gendai.com/
articles/view/news/160793/2

บทที่ 8
相談件数急増中…一見“優しそう”な「

隠れDV男」の見分け方
日刊ゲンダイhttp://www.nikkan-gendai.com/
articles/view/life/160786/1

บทที่ 9
「草食男子」	～男らしさからの脱皮は

生き方のヒントになるか？

日経BIZアカデミーBIZCOLLEGE	時代を読む新

語辞典http://www.nikkeibp.co.jp/article/
column/20090113/124603/

บทที่ 10
一度海外で働きたい！タイに来る日本人

若者が急増中。その仕事と生活とは？

ファイナンシャルフィールドhttps://
financial-field. com/world/2018/01/04/
entry-10078

บทที่ 11 人生に関する７２章 藤原正彦『人生に関する72章』新潮文庫

บทที่ 12
戦後７０年「泣き声が耳から離れない」

戦地で出会った「慰安婦」元従軍看護婦

中里チヨさん

いつでも元気  2015.02 No.280  https://www.min-
iren.gr.jp/?p=21019

บทที่ 13 禁煙週間　東京五輪を無煙の国で
朝日新聞DIGITAL社説バックナンバー http://
www asahi.com/articles/DA3S11783225.
html?ref=editorial _backnumber

บทที่ 14 さかさまのカレンダー
赤川次郎『散歩道』赤川次郎ショートショー

ト王国　光文社

บทที่ 15 ボッコちゃん 星新一『ボッコちゃん』新潮文庫

ต�ร�ง 1 เนื้อหาตำาราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
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 4) การอ่านแบบเพือ่นช่วยเพือ่น (Peer Reading)

 การอ่านแบบเพ่ือนช่วยเพือ่น เป็นรปูแบบหนึง่ของ

การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Learning) 舘岡	

(2005, p.89) ให้นิยามการอ่านแบบเพื่อนช่วยเพื่อนว่า

หมายถงึ “กจิกรรมการอ่านทีผู่เ้รยีนช่วยกนัแก้ไขปัญหา

ผ่านการพดูคยุเพือ่ทำาความเข้าใจเรือ่งอ่าน” ในชัน้เรยีน

ผูเ้รียนจะถกูแบ่งเป็นกลุม่ละ 2-3 คน คละความสามารถ 

กล่าวคอืมทีัง้รุน่พีแ่ละรุน่น้องอยูด้่วยกนั ช่วยกนัอ่าน พดู

คุย และถามตอบเกี่ยวกับเรื่องอ่าน ซ่ึงถึงเป็น Peer 

Reading แบบเน้นกระบวนการ9  และ ตรวจสอบคำาตอบ

ในแบบฝึกหัดร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม จากนั้นทำาใบงาน 

peer reading (ピア・リーディング提出シート) ซึ่ง

มีประเด็นคำาถามเกี่ยวกับเรื่องอ่าน และการประเมิน

ตนเองต่อการอ่านร่วมกันกับเพื่อน กิจกรรมนี้จะช่วยให้

ผู ้เรียนตระหนักว่าตัวเองเข้าใจเนื้อหาผิด หรือคลาด

เคลื่อนหรือไม่ อย่างไร ระหว่างผู้เรียนทำากิจกรรมกลุ่ม 

ผูส้อนทำาหน้าทีเ่ดนิสงัเกตการณ์แต่ละกลุม่ และให้ความ

ช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอ ท้ังน้ีผู้สอนกำาหนดให้ผู้เรียน

แต่ละคนต้องอ่านเนื้อเรื่องและสรุปประเด็นสำาคัญลงใน

ใบงาน (タスクシート) ทีผู่ส้อนแจกให้เป็นการบ้านก่อน

ทกุคร้ัง ใบงานการบ้าน และใบงาน peer reading แต่ละ

ใบมคีะแนนเตม็ 10 คะแนน กจิกรรมการอ่านแบบเพือ่น

ช่วยเพื่อนใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยผู้เรียนสามารถ

ใช้ภาษาไทยในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเข้าใจ และ

แสดงความคิดเห็น

 5) ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับบทอ่าน

 เป็นกจิกรรมตรวจสอบความเข้าใจเกีย่วกบับทอ่าน 

โดยเฉลยคำาตอบในแบบฝึกหัด 3 ข้อ ได้แก่ 1.คำาถามที่

ให้เลือกตอบถกู/ผดิ 2.คำาถามทีใ่ห้เลอืกตอบจากตัวเลอืก

ที่กำาหนด และ 3.คำาถามที่ให้เขียนตอบ ผู้สอนสุม่ผูเ้รยีน

ให้ตอบทลีะคนพร้อมทัง้ให้กลบัไปดบูทอ่านวา่ตรงไหนที่

บ่งบอกว่าคำาตอบเป็นเช่นนั้น ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

9 หมายถึงสมาชิกในกลุ่มอ่านเรื่องที่มีเนื้อหาเดียวกัน แล้วมาพูดคุย อภิปรายร่วมกันว่าเข้าใจแตกต่างกันอย่างไร (池田・舘岡, 2007)

 6) การฝึกใช้คำาศัพท์

 เป็นกิจกรรมที่ให้ฝึกใช้คำาศัพท์ เพื่อเพิ่มวงคำาศัพท์

ซึง่จำาเป็นสำาหรบัการพฒันาทกัษะการอ่าน ประกอบด้วย

แบบฝึกหัด 3 ข้อ ได้แก่ 1.โยงคำาศัพท์กับความหมายที่

อธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่น 2. เลือกคำาศัพท์จากข้อ 1. เติม

ลงในประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์ และ 3. ฝึกเดาคำา

ศพัท์โดยให้ตอบเป็นภาษาไทย ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

 7) การอภปิรายกลุ่มและนำาเสนอผลการอภปิราย

  ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันพูดคุย อภิปรายตาม

หวัข้อทีก่ำาหนด โดยแบ่งกลุ่มผู้เรยีนออกเป็นกลุ่มละ 3-4 

คน คละเพศ และระดบัความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ ให้

สมาชกิทำาหน้าทีต่่าง ๆ  ตาม 岩下 (2013) ได้แก่ 1.ผู้สรปุ

เนือ้หาบทอ่าน (要約係：テキストの内容を短くまと

めて伝える) 2.ผูด้ำาเนนิการอภปิราย (話し合い係：デ

ィスカッションのテーマについてメンバーに質問

しながら話し合いの司会者を務める) 3. ผู้นำาเสนอ

ผลการอภิปราย (発表係：話し合いでまとめた内容

を、他のグループメンバーに分かりやすい言葉に

して大きな声で発表する) ซึง่จะช่วยให้สมาชิกในกลุ่ม

ตระหนกัถงึหน้าที ่ความรบัผิดชอบของตวัเอง ทัง้นี ้ผู้เรยีน

ต้องสรปุผลการอภปิรายลงใบในงาน (ディスカッショ

ン提出シート) ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน กิจกรรมนี้

ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที ระหว่างผู้เรียนอภิปราย ผู้

สอนทำาหน้าทีเ่ดินสงัเกตการณ์แต่ละกลุม่เพ่ือตอบคำาถาม

ของผู้เรียน10

  4.2.3 การใช้ภาษาญีปุ่น่ของผู้สอนในชัน้เรยีน

  ผู้สอนซึ่งเป็นผู้เขียนบทความนี้เอง ดำาเนิน

การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักตลอดคาบ

เรียน ยกเว้นกิจกรรมการอ่านแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ให้

นิสิตใช้ภาษาไทยพูดคุย ถามตอบเพ่ือทำาความเข้าใจ

เนือ้หาเรือ่งทีอ่่าน และการเฉลยความหมายของคำาศัพท์

ทีต้่องสลับเป็นพดูภาษาไทย การใช้ภาษาญีปุ่่นและภาษา

10 เช่นการเรียบเรียงสิ่งที่ต้องการพูดเป็นภาษาญี่ปุ่น คำาศัพท์ ไวยากรณ์ รวมถึงความคิดเห็นของผู้สอนต่อหัวข้อการอภิปราย



35ยุพกา  ฟูกุชิม่า  |  Yupaka Fukushima 

ไทยของผู้สอนมีอัตราส่วนประมาณ 90:10 ในระดับ

ความเร็วปกตขิองการพดูภาษาญีปุ่น่ของตวัเอง ผูส้อนไม่

ได้พิจารณาระดับความยากของคำาศัพท์ แต่หากเป็นคำา

ศัพท์เฉพาะ หรือผู้เรียนมีปฏิกิริยาไม่เข้าใจความหมาย 

ผู้สอนจะอธิบายใหม่ด้วยภาษาญี่ปุ่นที่ง่ายขึ้น หรือให้คำา

แปลภาษาไทยในบางครั้ง

      4.3 ก�รเก็บข้อมูลและก�รวิเคร�ะห์ผล

  ผู้วิจัยสำารวจความคาดหวังต่อการใช้ภาษา

ของผู ้สอนในช่ัวโมงแรกของการเรียนการสอน และ

สำารวจทัศนคติต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนหลังเสร็จ

สิน้การบรรยายคร้ังสดุท้าย รวมทัง้สมัภาษณ์เชงิลกึกบัผู้

เรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนในปีการศกึษา 2561 จำานวน 23 

คน เครือ่งมอืท่ีใช้ได้แก่แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์

ที่มีหัวข้อคำาถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่น

ของผูส้อนโดยอ้างองิเนือ้หาจากอษัฎายทุธ (2012) ผูว้จิยั

วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลในภาพรวม

5. ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล
 5.1 ข้อมูลพื้นฐ�นของกลุ่มประช�กร

  กลุ ่มประชากรซ่ึงเป ็นนิสิตชั้นป ี ท่ี 4-5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน 113 

คน เป็นเพศชาย 22 คน (ร้อยละ 19.5) และเพศหญิง 

91 คน (ร้อยละ 81.5) ด้านประสบการณ์การอาศยัอยูใ่น

ประเทศญี่ปุ ่นนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป11 ผู ้ ท่ีเคยมี

ประสบการณ์ มีจำานวน 81 คน (ร้อยละ 72) และผู้ที่ไม่

เคยมปีระสบการณ์ มีจำานวน 32 คน (ร้อยละ 28) สำาหรบั

ระดบัความสามารถทางภาษาญีปุ่น่ ประมาณครึง่หนึง่ของ

ผูเ้รยีนผ่านการสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่น่ระดบั N2 ข้ึนไป

11 หมายถึงประสบการณ์การเรียน หรือการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ประมาณ 1 ปีขึ้นไป กรณีไปศึกษาต่อ 6 เดือน มีเพียง 2 คน

 5.2 ผลสำ�รวจคว�มค�ดหวังต่อก�รใช้ภ�ษ� 

  ของผู้สอนในชั้นเรียน

  จากการสำารวจความคาดหวงัต่อการใช้ภาษา

ของผู้สอนแยกตามปีการศึกษา (แผนภาพ 2) พบว่า ใน

จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 93 คน12  ผู้ท่ีต้องการให้

ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ปี 

2558 มีร้อยละ 26 ปี 2560 มีร้อยละ 36 และปี 2561 

มีร้อยละ 39 สำาหรับปี 2559 มีผู้เรียนถึงร้อยละ 71 

ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการบรรยาย 

ทั้งน้ีคาดว่าเป็นเพราะในปีการศึกษา 2559 มีผู้เรียนที่

มีประสบการณ์อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลานาน 

ทั้งผู ้ที่ เป็นลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ ่น ผู ้ที่ เกิดและเติบโตใน

ประเทศญี่ปุ่น และผู้ที่เคยไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็น

จำานวนมาก จึงมีความคาดหวังว่าการเรียนการสอนใน

วชิาการอ่านและอภปิรายภาษาญีปุ่่นซึง่เป็นชัน้ปีสงูควร

เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด 

12 ผู้วิจัยไม่ได้สำารวจความคาดหวังต่อการใช้ภาษาของผู้สอนในปีการศึกษา 2557 เนื่องจากยึดผลการสำารวจความคิดเห็นผู้เรียนในปีการศึกษา 2556 มาพิจารณาปรับเปลี่ยนรูป 
 แบบการเรียนการสอน และภาษาที่ใช้ในการบรรยายเป็นปีแรก และกลับมาสำารวจอีกครั้งในปี 2558 สำาหรับผู้เรียนในปีการศึกษา 2558-2561 มีบางคนไม่ได้ตอบแบบสอบถาม  
 เนื่องจากยังไม่กลับจากการไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะสำารวจในคาบแรกของรายวิชา

 เมื่อพิจารณาในภาพรวม (แผนภาพ 3) พบว่า ผู้ที่

ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักตลอดทั้งคาบเรียนมี 

37 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้ที่ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่น

ควบคู่กับภาษาไทย มี 56 คน คิดเป็นร้อยละ 60 โดยใน

จำานวนนี้ ผู้ที่ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นร้อยละ 80-90 มี 

29 คน (ร้อยละ 31)  ผูท้ีต้่องการให้ใช้ภาษาญีปุ่่นร้อยละ 

70 มี 13 คน (ร้อยละ 14) และผู้ที่ต้องการให้ใช้ภาษา

ญี่ปุ่นร้อยละ 40-60 มี 14 คน (ร้อยละ 15) จึงกล่าวได้

ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) ต้องการให้ผู้สอนใช้

ภาษาญี่ปุ ่นเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ในการ

บรรยายในชัน้เรยีน ท้ังนีค้าดว่าเนือ่งจากผูเ้รยีนเป็นนสิติ

วชิาเอกชัน้ปีสงู และส่วนใหญ่มปีระสบการณ์อาศยัอยูใ่น

ประเทศญีปุ่น่ จงึไม่มคีวามกงัวลในการทีจ่ะต้องฟังภาษา

ญี่ปุ ่นตลอดคาบเรียน สอดคล้องกับการสำารวจของ 
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แผนภ�พ 1 ประสบการณ์การอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นของผู้เรียนกลุ่มประชากร (หน่วย: คน)

และระดับความสามารถทางภาษาเป้าหมายของ

ผู ้เรียนด้วย

 ผลสำารวจความคาดหวงัต่อการใช้ภาษาของผูส้อน

ในชั้นเรียนข้างต้น ทำาให้ผู้สอนปรับเปล่ียนมาใช้ภาษา

ญี่ปุ่นเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ปรับรูปแบบ 

กลวิธีการสอนจากที่ครูบรรยายเป็นหลัก (กิจกรรมส่วน

ใหญ่เป็นการโต้ตอบระหว่างครูและนักเรียน เช่นครูให้ผู้

เรยีนอ่านและแปล สรปุความเข้าใจต่อเรือ่งทีอ่่าน ครถูาม

คำาถามและให้นกัเรียนตอบทลีะคน) ไปเป็นการให้ผู้เรยีน

ทำากจิกรรมกลุม่ โดยกจิกรรมหลกัในห้องเรยีนได้แก่ การ

อ่านแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Reading) และการ

อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ได้จากบทอ่าน 

(Group Discussion) และผู้สอนเปลี่ยนไปเป็นผู้ให้การ

ช่วยเหลอื โดยเดนิสงัเกตการณ์รายกลุม่เพือ่อธบิาย ตอบ

คำาถามเมื่อจำาเป็น รวมทั้งเข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มเป็น

บางครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา 

Macoro (1997 อ้างอิงใน Turnbull and Arnett, 

2002) ทีพ่บว่าผูเ้รยีนคาดหวงัให้ผูส้อนใช้ภาษาเป้าหมาย 

(TL) เป็นหลกัในการบรรยาย และต้องการให้พดูภาษาแม่ 

(L1) ในบางครั้งเพ่ือช่วยกระตุ้นความเข้าใจ อย่างไร

ก็ตาม หากเป็นผู้เริ่มเรียนภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนอาจ

มคีวามกงัวลและคาดหวงัให้ผูส้อนใช้ภาษาแม่ของผูเ้รยีน

ในสัดส่วนที่สูงขึ้น ดังการสำารวจของ 李 (2016) ที่พบว่า

ประมาณครึง่หนึง่ของผูเ้รยีนภาษาเกาหลชีาวญีปุ่น่ทีเ่พิง่

เร่ิมเรียน ต้องการให้ผู ้สอนใช้ภาษาแม่ของผู ้เรียน 

(L1=ภาษาญีปุ่น่) ควบคูก่บัภาษาเป้าหมาย (TL=ภาษาเกาหล)ี 

ในอัตราส่วน 50:50 นอกจากนี ้มผีูเ้รียนประมาณร้อยละ 

13 ทีต้่องการให้ใช้ภาษาญีปุ่น่ กบัภาษาเกาหลคีวบคูก่นั

ในอัตราส่วน 70:30 และ ผู้เรียนอีกประมาณร้อยละ 13 

ที่ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก จึงกล่าวได้

ว่าการทีผู่ส้อนจะใช้ภาษาใดในการจดัการเรยีนการสอน

ภาษาต่างประเทศจำาเป็นต้องพิจารณาทั้งความต้องการ 
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แผนภ�พ 2 ความคาดหวังของผู้เรียนต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนแยกตามปีการศึกษา

แผนภ�พ 3 ความคาดหวังของผู้เรียนต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้สอน ภาพรวมปี 2558-2561

ภ�ษ�ญี่ปุ่นร้อยละ

ภ�ษ�ญี่ปุ่นร้อยละ

ภ�ษ�ญี่ปุ่นร้อยละ

ภ�ษ�ญี่ปุ่นเป็นหลักทั้งค�บเรียน

 5.3  ผลสำ�รวจทัศนคติต่อก�รจัดก�รเรียนก�ร 

  สอนโดยใช้ภ�ษ�ญี่ปุ่นของผู้สอนช�วไทย

  เพ่ือให้ทราบว่าผูเ้รยีนมทีศันคตต่ิอการจดัการ

เรยีนการสอนโดยใช้ภาษาญีปุ่น่ของผูส้อนอย่างไร ผูว้จิยั

ได้กำาหนดคำาถามหลัก 2 ข้อ ได้แก่ 1. ความคิดเห็นต่อ

การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยายของผู้สอนชาวไทย ซึง่

ประกอบด้วยคำาถามย่อย 7 ข้อ โดยให้ผู้เรียนเลือกตอบ 

1-5 ตามมาตราวัดของลิเกิร์ต และ 2. สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก

ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลผู ้ตอบแบบสอบถาม 110 คน จาก

ประชากร 113 คนเป็นดังนี้

  5.3.1 ทศันคติต่อการจดัการเรยีนการสอน 

    โดยใช้ภาษาญีปุ่น่ของผูส้อนชาวไทย

  จากผลสำารวจความคิดเหน็ของผู้เรยีน (ตาราง 2) 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 พบว่าความพึงพอใจโดย

รวมต่อการบรรยายโดยใช้ภาษาญีปุ่น่ของผูส้อนในรายวชิา 

“การอ่านและอภิปรายภาษาญี่ปุ่น” มีค่าเฉลี่ย13 เท่ากับ 

4.27 จัดอยู่ในระดับ “มาก” ทั้งน้ีหัวข้อที่ค่าประเมิน

สูงสุด ได้แก่ “ท่านได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากภาษาญี่ปุ่น

ทีอ่าจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรยีน” มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 4.49 

จัดอยู่ในระดับ “มาก” ลำาดับที่สอง ได้แก่ “ภาษาญี่ปุ่น
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ที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียนเข้าใจง่าย” มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.40 จัดอยู่ในระดับ “มาก” ลำาดับที่สาม ได้แก่ 

“การบรรยายด้วยภาษาญ่ีปุน่ของอาจารย์ชาวไทยเป็นการ

เพิ่มข้อมูลป้อนเข้า (input) ด้านภาษาญี่ปุ่น” มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.38 จัดอยู่ในระดับ “มาก” ลำาดับท่ีสี่ ได้แก่ 

“การที่อาจารย์บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดกระตุ้น

ให้ตัวเองใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 

จัดอยู่ในระดับ “มาก” ในทางกลับกัน หัวข้อคำาถามเชิง

นิเสธ ได้แก่ “ท่านรู้สึกแปลกที่อาจารย์ชาวไทยใช้ภาษา

ญี่ปุ่นในการบรรยาย”  และ “ท่านรู้สึกเป็นภาระที่ต้อง

ฟังอาจารย์ชาวไทยบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น” มีค่าการ

ประเมินซึ่งจัดอยู่ในระดับ “น้อย” โดยมีค่าเท่ากับ 2.07 

และ 1.74 ตามลำาดับ 

 หากพจิารณาค่าประเมนิความพงึพอใจแต่ละปีการ

ศกึษาจะพบว่า หวัข้อที ่1 “ภาษาญีปุ่น่ทีอ่าจารย์ชาวไทย

ใช้ในห้องเรียนเข้าใจง่าย” หัวข้อที่ 2 “ท่านได้เรียนรู้

ภาษาญีปุ่น่จากภาษาญีปุ่น่ทีอ่าจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน” 

หวัข้อที ่4 “การบรรยายด้วยภาษาญีปุ่น่ของอาจารย์ชาว

ไทยเป็นการเพิม่ข้อมลูป้อนเข้า (input) ด้านภาษาญีปุ่น่”  

และ หัวข้อที่ 5 “การที่อาจารย์บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น

ทั้งหมดกระตุ้นให้ตัวเองใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น” ค่าเฉลี่ย

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 ในทางกลับกับ หัวข้อ

คำาถามเชิงนิเสธ ได้แก่ หัวข้อที่ 3 “ท่านรู้สึกแปลกที่

อาจารย์ชาวไทยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยาย” และ 

หวัข้อท่ี 6 “ท่านรูส้กึเป็นภาระทีต้่องฟังอาจารย์ชาวไทย

บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น” ค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง โดย

เฉพาะในปี 2559 ทัง้นีห้ากกลบัไปดผูลสำารวจความคาด

หวงัต่อการใช้ภาษาของผูส้อนแยกตามปีการศกึษา (แผนภาพ 2) 

จะพบว่า ในปีการศึกษา 2559 ผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

71) คาดหวังให้ผู ้สอนใช้ภาษาญี่ปุ ่นเป็นหลักในการ

บรรยาย คาดว่าด้วยเหตุน้ีผู้เรียนในปีการศึกษา 2559 

13 ผู้วิจัยแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 4.51-5.00 หมายถึง “มากที่สุด” 3.51-4.50 หมายถึง “มาก” 2.51-3.50 หมายถึง “ปานกลาง” 1.51-2.50 หมายถึง “น้อย” 1.00- 
 1.50 หมายถึง “น้อยที่สุด” (บุญชม ศรีสะอาด, 2539)

จงึรูส้กึพงึพอใจค่อนข้างมากต่อการทีผู้่สอนจดัการจดัการ

เรียนการสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น

 ผลการวิเคราะห์ข้างต้นทำาให้สรุปได้ว่า ผู้เรียนมี

ทศันคตเิชงิบวกต่อการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้ภาษา

ญีปุ่่นของผู้สอนชาวไทย โดยรูส้กึว่าภาษาญีปุ่น่ทีอ่าจารย์

ชาวไทยพดูเข้าใจง่าย สอดคล้องกับงานวจัิยของอษัฎายทุธ 

(2012) ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากภาษาญี่ปุ่นที่

อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน การใช้ภาษาญี่ปุ่นของผู้

สอนเป็นการเพ่ิมอินพุตด้านภาษาญี่ปุ่น และเป็นการ

กระตุ้นให้ตัวเองใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น ถึงแม้ช่วงแรก ๆ 

จะรูส้กึแปลกทีอ่าจารย์ชาวไทยใช้ภาษาญีปุ่น่ในการบรรยาย 

แต่ความรูสึ้กดงักล่าวกล็ดน้อยลงในปีหลัง ๆ  ทัง้นีค้าดว่า

ส่วนหนึง่เป็นเพราะผูเ้รยีนได้รับรูข้้อมลูจากรุน่พีม่าก่อน

แล้วว่าวิชาน้ีอาจารย์ใช้ภาษาญี่ปุ ่นสอน นอกจากน้ี 

ผู ้เรยีนส่วนใหญ่ไม่รูส้กึว่าเป็นภาระทีต้่องฟังอาจารย์ชาว

ไทยบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น 

 สำาหรับประเด็นที่ว่า “ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาว

ไทยใช้เข้าใจง่าย” นั้น ผู้วิจัยคิดว่ามีสาเหตุ 3 ประการที่

ทำาให้ผู้เรียนรู้สึกเช่นนั้น ประการที่หนึ่ง เนื่องจากผู้สอน

ไม่ใช่เจ้าของภาษา กรณีที่นึกคำาศัพท์เฉพาะบางคำาไม่

ออกก็จะใช้กลยุทธ์การทดแทนโดยการอธิบายแทนการ

ใช้คำาศัพท์ ประการที่สอง เนื่องจากผู้สอนพูดภาษาไทย

เป็นภาษาแม่เช่นเดียวกับผู้เรียน จึงมีระบบความคิดพื้น

ฐานใกล้เคียงกัน แม้จะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็อาจมีบาง

ส่วนที่แปลมาจากภาษาแม่ ทำาให้เดาความหมายส่ิงที่

ต้องการจะสือ่ได้ง่าย ประการทีส่ามคอืวชิาการอ่านและ

อภิปรายภาษาญี่ปุ่น ผู้สอนกำาหนดให้ผู้เรียนต้องอ่าน

ทำาความเข้าใจเน้ือหามาก่อน เม่ือต้องมาฟังบรรยาย

เนือ้หาเดมิซำา้เป็นภาษาญีปุ่น่กส็ามารถเข้าใจได้ง่ายและ

ไม่เป็นภาระมากเกินไป 
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ต�ร�ง 2 ระดับความคิดเห็นต่อการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยายของผู้สอนชาวไทย

หัวข้อคำ�ถ�ม ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ค่�เฉลี่ย
ปี 57-61

1. ภาษาญีปุ่น่ท่ีอาจารย์ชาวไทยใช้ใน
ห้องเรยีนเข้าใจง่าย

4.23
“มาก”

4.18
“มาก”

4.58
“มากที่สุด”

4.62
“มากที่สุด”

4.48
“มาก”

4.40
“มาก”

2. ท่านได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากภาษา
ญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน

4.15
“มาก”

4.24
“มาก”

4.74
“มากที่สุด”

4.71
“มากที่สุด”

4.65
“มากที่สุด”

4.49
“มาก”

3. ท่านรู้สึกแปลกที่อาจารย์ชาวไทยใช้
ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยาย

2.62
“ปานกลาง”

2.71
“ปานกลาง”

1.32
“น้อยที่สุด”

1.86
“น้อย”

1.65
“น้อย”

2.07
“น้อย”

4. การบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของ
อาจารย์ชาวไทยเป็นการเพิ่มข้อมูลป้อน
เข้า (input) ด้านภาษาญี่ปุ่น

4.15
“มาก”

4.18
“มาก”

4.68
“มากที่สุด”

4.48
“มาก”

4.48
“มาก”

4.38
“มาก”

5. การที่อาจารย์บรรยายด้วยภาษา
ญี่ปุ่นทั้งหมดกระตุ้นให้ตัวเองใช้ภาษา
ญี่ปุ่นมากขึ้น

4.15
“มาก”

4.00
“มาก”

4.63
“มากที่สุด”

4.24
“มาก”

4.61
“มากที่สุด”

4.30
“มาก”

6. ท่านรู้สึกเป็นภาระที่ต้องฟังอาจารย์
ชาวไทยบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น

1.69
“น้อย”

2.21
“น้อย”

1.47
“น้อยที่สุด”

1.67
“น้อย”

1.35
“น้อยที่สุด”

1.74
“น้อย”

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
บรรยายโดยใช้ภาษาญีปุ่น่ในรายวชิา 
“การอ่านและอภิปรายภาษาญ่ีปุน่”

4.08
“มาก”

4.00
“มาก”

4.47
“มาก”

4.38
“มาก”

4.52
“มากที่สุด”

4.27
“มาก”

 ทัง้นีจ้ากการสมัภาษณ์ ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็ต่อ

คำาถามทีว่่า “รู้สกึอย่างไรกบัการทีอ่าจารย์คนไทยสอนโดย

ใช้ภาษาญีปุ่น่ท้ังหมด รู้สกึแปลกไหม” ดงัต่อไปนี้ 

 ผูเ้รียนทีไ่ม่รู้สกึแปลกทีอ่าจารย์ชาวไทยบรรยายเป็น

ภาษาญีปุ่น่

 (1)	 ไม่แปลกค่ะ	 คดิว่า	 เอ่อ...คิดว่าดค่ีะ	 เพราะภาษาที่

อาจารย์ใช้ก็ไม่ได้เข้าใจยากมาก	 	 แล้วก็แบบส่ือสารได้เข้าใจด	ี

(#6101)

	 (2)	 ถ้าผมไม่เคยไปเรยีนญีปุ่่น	ผมอาจจะรูสึ้กแปลก	แต่ไป

เรยีนญีปุ่น่มากเ็ลยรูสึ้กชินแล้ว	(#6102)

	 (3)	 ส�าหรบัหน	ูหนไูม่	 (รูสึ้กแปลก)	 น่าจะเพราะไปแลก

เปลีย่นมาด้วย	ก็คุ้นกับการทีเ่ขาสอนเป็นภาษาญีปุ่น่	พอมาฟังกเ็ลย

ไม่ค่อยรู้สกึว่ามนัแปลก	 หรือมแีปลกตอนทีอ่าจารย์พูดภาษาไทย

มากกว่า		เหมอืนฟังในกเูกิล้	บางทตีอนพดูภาษาไทย	ตอนทีอ่าจารย์

ให้แปลค�าศพัท์ตรงแบบฝึกหดัเป็นภาษาไทย	เสยีงจะกึง่โมโนโทนนดิ

หนึง่	มนัไม่ได้แย่	แต่รู้สึกแปลก	ๆ	(#6103)

	 (4)	 ไม่ค่ะ	หนไูม่รู้สกึแปลกเลยสกันดิ		→	T:	แล้วรู้สกึ

ว่าแตกต่างจากฟังอาจารย์ญีปุ่น่บรรยายไหมคะ	→	S:	speed	ช้า

กว่า	เพราะอาจารย์ชาวญีปุ่น่เป็น	native	ทีจ่ะคดิแล้วกพู็ดออกมา

ได้เลย	 ส่วนเรือ่งของค�าศพัท์	 หนคูดิว่าด้วยความทีเ่ราเป็นคนไทย

เหมอืนกนั	ฉะนัน้กระบวนการการคดิกน่็าจะมคีวามคล้ายกนัอยูแ่ล้ว	

กจ็ะฟังง่ายกว่า	 แต่อันน้ันภาษาแม่เขาคือภาษาญีปุ่น่	 เวลาเราจะ

แปลกลับมาเป็นภาษาไทยกจ็ะแปลยากกว่านดินงึ	(#6105)
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ไม่ค่ะ	 หนูรู้อยูแ่ล้ว	 เหมอืนรุ่นพ่ีเคยบอกมาว่าวิชาน้ีอาจารย์จะพูด

ภาษาญีปุ่น่	(#6111)

	 (11)	 (ผู้เรียนบอกว่าตกใจที่พบว่าอาจารย์ไทยสอนเป็น

ภาษาญีปุ่น่)	T:		กลบัมาครัง้ทีส่องของการเรียน	กเ็ลยตกใจ	แล้วรูส้กึ

แปลกไหมคะ	→	S:	ไม่แปลก	โอเค	ๆ		→	T:	ฟังภาษาญีปุ่น่ทีค่รู

พูดยากเกนิไปไหม		→	S:		ไม่	ไม่ค่ะ	ฟังเข้าใจง่าย	→ T: speed 

เป็นยังไงคะ		→	S:	โอเคค่ะ	ขนาดน้ีก�าลงัด	ีแต่ถ้าเร็วกว่านีห้นกู็

แบบ...หนกูไ็ม่ได้เองง่ะ	 ถ้า	 speed	 เรว็กว่านีห้นกูจ็ะแบบเร่ิมหลดุ	

(#6112)

	 (12)	 ถ้าโดยส่วนตวัแล้วรูส้กึค่อนข้างชอบ	เพราะเหมอืนว่า

แบบ	พออาจารย์พดู	 เรากรู้็สกึว่า	 เขากเ็ป็นคนไทยเหมอืนกัน	 ซึง่

บางทกีไ็ม่จ�าเป็นต้องเป๊ะ	เคร่ง	ส�านวน	hatsuon	อะไรขนาดนัน้	ขอ

แค่กล้าพูดกท็�าให้สนทนาต่อได้	กเ็ลยแบบท�าให้มคีวามมัน่ใจในการ

พูดเพ่ิมมากข้ึน	(#6113)

	 (13)	 ไม่แปลก	(หวัเราะ)	ชอบ...	หนชูอบ	หรือว่าเพราะว่า

หนไูปญีปุ่น่มา	กเ็ลยรูส้กึว่ามนัโอเค	มนัได้ฝึกการฟังด้วย	รูว่้าคนไทย

ถ้าพูดญีปุ่น่จะเป็นแบบนี	้คนญีปุ่น่พูดญีปุ่น่เป็นอีกแบบนงึ	→ T: 

แล้วแตกต่างกนัยงัไงคะ	→	S:	น่าจะเป็นเร่ืองการใช้ค�าศพัท์	(อ.

ไทย)	ใช้ค�าศัพท์ให้นักเรียนเข้าใจง่าย	ส�าหรับหนูนะ	ซ่ึงมนักด็สี�าหรับ

นกัเรียน	เลอืกค�าศัพท์ทีง่่ายกว่า	แต่ถ้าเป็นญีปุ่น่เขากจ็ะพูดเร็วกว่า

ด้วย	แล้วค�าศพัท์กจ็ะยากข้ึนนดินงึ	(#6115)

	 (14)	 กโ็อเคครับ	ไม่แปลก	ถือว่าเป็นการฝึกให้ใช้ภาษา	แล้ว

กค็ุน้ชนิกบัการใช้ภาษา	การฟังด้วย	(#6116)

	 (15)	 ไม่แปลกค่ะ		→	T:	กค็อืรับได้		→	S:	ค่ะ		→ T: 

แล้วภาษาญีปุ่่นทีค่รไูทยใช้ต่างจากอาจารย์ญีปุ่น่ใช้ไหมคะ	 เช่นพดู

ช้ากว่า	ค�าศพัท์ทีใ่ช้ง่ายกว่า	→	S:	 ค่ะ	อาจารย์ไทยจะพูดช้ากว่า	

แล้วก็ชดัเจนกว่า	เข้าใจง่าย	ศพัท์ท่ีอธบิายความหมายให้ฟังกเ็ข้าใจ

ง่าย	 เป็นศัพท์ง่าย	 ๆ	หนูรู้สกึว่าตอนอาจารย์ญ่ีปุน่พูดแล้วแบบ...	

สมมตุอิธบิายถึงค�าศพัท์	บางค�ากเ็ป็นศพัท์ทีเ่ข้าใจยากอยูด่	ี(#6117)

	 (16)	 กไ็ม่	(แปลก)	นะครบั	เพราะเหมอืนพอเราได้ฟังภาษา

ญีปุ่น่บ่อย	ๆ	ในคาบ	กเ็หมอืนเราได้ฝึกฟังด้วย	อาจารย์จะพูดด้วย

ภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ยากมาก	 ถ้าเป็นค�าศัพท์ยากที่นักเรียนไม่เข้าใจ	

อาจารย์ชาวไทยก็อธบิายให้ฟังได้	(#6120)

	 (5)	 ส�าหรับหน	ูหนชูอบการสอนท่ีใช้ภาษาญีปุ่น่มากกว่า	

อาจจะเป็นเพราะวชิานีไ้ด้ใช้ภาษาญีปุ่น่	ปกตจิะไม่ใด้ใช้ภาษาญ่ีปุน่

ในห้องเรยีนอยูแ่ล้ว	 นอกจากเรียนกับอาจารย์ญ่ีปุ่น	หนรูู้สึกว่าพอ

ไม่ได้ใช้จะไม่ค่อยได้พฒันามากขนาดนัน้	 อย่างหนไูปเรยีนท่ีญีปุ่น่	

พอกลบัมากร็ูส้กึว่า	 skill	 ในการพดูของตวัเองดขีึน้บ้าง	 แต่รูส้กึว่า	

skill	ฟังจะดกีว่า	พอหนมูาฟังอาจารย์พดูบรรยายเป็นภาษาญีปุ่น่ก็

รูสึ้กว่าเข้าใจได้ง่าย	ทีไ่ม่เข้าใจเลยมส่ีวนน้อยมากเป็นบางครัง้	แต่ว่า

อาจารย์กจ็ะอธิบายค�าศพัท์ยาก	ๆ	ให้ฟังอกีที	หนก็ูเลยคิดว่าเข้าใจ

ได้ทัง้หมด	→	T:	แล้วรูส้กึแปลกไหมคะ	→	S:	ไม่แปลกค่ะ	เหมอืน

เรียนในคาบญ่ีปุ่นกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นปกติ	 ไม่รู้สึกแปลกเลยค่ะ	

(#6106) 

	 (6)	 หนวู่ากไ็ม่แปลกนะคะ	ก็ดด้ีวยซ�า้	→	T:	ดยีงัไงคะ	

→	 S:	 กเ็หมอืนเราได้ฝึกฟังไปด้วยค่ะ	 ฝึกฟัง	 แล้วก็เรยีนรูก้ารใช้

ภาษาของอาจารย์เค้าน่ะค่ะ	ว่าอาจารย์เค้าใช้ภาษายงัไง	เรยีนรูต้รง

นั้น	 แล้วเราลองเอามาปรับใช้	 ก็แบบพยายามฟัง	 บางส่วนก็	 โอ้

อาจารย์พดูเก่งจงั	เหมอืนคนญีปุ่น่เลย	อะไรอย่างนี	้(#6107)

	 (7)	 หนคูดิว่าด	ี เพราะว่าเราได้ฟังภาษาญีปุ่่น	 อาจารย์ก็

ไม่ได้พดูเรว็มาก	 ก็เลยแบบว่าฟังเข้าใจได้ทัง้หมด	→	 T:	 ไม่รูสึ้ก

แปลกหรอืคะ		→	S:	ไม่ค่ะ	หนชูอบ	→	T:	ท�าไมหนชูอบ	→ S: 

หนูชอบอะไรทีม่นัยาก	ๆ	มนัท้าทายดี	(#6108)

	 (8)	 (ผูส้อนเข้าใจผดิว่าผูเ้รยีนก�าลงัพดูถงึการเรยีนในวชิา

ของตนเอง)	→	T:	แสดงว่าภาษาญีปุ่น่ทีค่รใูช้ส�าหรบัหนเูข้าใจยาก

เหมอืนกนั	เข้าใจยากตรงไหน	เช่นอะไรบ้างคะ	→	S:	บางครัง้เข้าใจ

ยาก	เช่นอะไรหนกูจ็�ารายละเอยีดไม่ได้แล้ว	ตอนนัน้หนเูรยีนกบัอ....	

→	T:		ไม่ค่ะ	วชิาครคู่ะ		→	S:	อ๋อ	วิชาครเูหรอคะ	วิชาของครู

ไม่มเีลย	หนฟัูงออกหมดทกุอย่าง	อาจารย์พดูเข้าใจง่าย	→	T:	วิชา

ครหูนเูข้าใจนะคะ		→	S:	เข้าใจค่ะ	อาจารย์จะปรบัเปลีย่นให้เข้าใจ

ง่าย	ไม่ใช้ค�ายาก	ๆ	เท่าไหร่	ท�าให้รูสึ้กล่ืนไหล	→	T:	แล้วก็ไม่รูสึ้ก

แปลกว่าท�าไมอาจารย์ไทยต้องพดูภาษาญีปุ่น่ด้วยเหรอ	→	S:	ไม่รู้

สกึแปลกเลยค่ะส�าหรบัอาจารย์พดู	(#6109)

	 (9)	 ไม่แปลกนะคะ	อาจจะคุ้นเคยกับการเรียนท่ีญีปุ่น่มา	

กเ็ลยแบบพอท�าความเข้าใจในหวัได้	(#6110)

	 (10)	 คดิว่าไม่แปลก	 เพราะว่า	 เหมือนเราเรยีนญีปุ่่นก็ดีท่ี

อาจารย์พดูภาษาญีปุ่น่	จะได้ฝึกฟัง	→	T:	ไม่ตกใจนะคะ	→ S: 
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	 (17)	 ไม่ค่ะ	ไม่แปลก	→	T:	ฟังอาจารย์ไทยสอนเป็นภาษา

ญีปุ่น่	ต่างจากคนญีปุ่น่ไหม	เรือ่งของความเรว็	ความยาก		→ S: 

ความเรว็ต่างค่ะ	→	T:	หมายถึงอาจารย์ชาวไทยพูดช้ากว่าใช่ไหม	

→	S:	ประมาณนัน้ค่ะ	เท่าทีเ่คยเจอมา	แต่อาจารย์น่าจะพูดเรว็กว่า	

อ.J	(อาจารย์ชาวญีปุ่น่)	→	T:	แสดงว่าครก็ูไม่ได้พดูช้าหรอืคะ	→ 

S:	กไ็ม่ช้าค่ะ	กด็ค่ีะ	ฝึกไปสอบ	N1	→	T:	แล้วภาษาท่ีใช้ง่ายกว่า

ไหมคะ	→	S:	เหมอืนคนญีปุ่น่จะพยายามท�าให้ง่ายกว่า	→	T:	ครู

ไม่ได้ท�าให้ง่ายเหรอ	→	S:	ไม่	ๆ 	เหมอืนอาจารย์จะให้ศพัท์ใหม่เพิม่	

อย่างเมือ่เช้า	ค�าว่าอะไร	“อทิุศตนเพือ่ส่วนรวม”		→	T: 「貢献

度」？→	S:		ค่ะ	วชิา	อ.J	เหมือนเขาจะให้ไป	yoshuu	มา	มีศัพท์

ใหม่เขากไ็ม่ใช้	เขาก็ใช้ศัพท์แค่ตรงนัน้	แต่ว่ามีศัพท์เพ่ิมมาก็ไม่ใช่ว่า

ไม่ดี	เพราะหนจูะได้เอาไปสอบได้	→	T:	แสดงว่าความเร็วก็ไม่ช้า

กว่าคนญีปุ่น่	 ความยากก็ไม่ได้พดูง่ายกว่าคนญีปุ่น่→	 S:	 กไ็ม่ค่ะ	

(แต่)	ไม่ใช่เรือ่งไม่ด	ี(#6121)

	 (18)	 ไม่แปลกค่ะ	ไม่แปลก	→	T:	รูส้กึไหมว่าเอ๊ะอาจารย์

เป็นคนไทยท�าไมต้องใช้ภาษาญีปุ่น่ด้วย	→	S:	ไม่แปลกค่ะ	ไม่แปลก	

→	T:	แล้วรูห้รอืยงัว่าท�าไมครูถงึพดูภาษาญีปุ่น่ในห้อง	จ�าได้ไหม	

→	S:	จะได้ใช้ใช่ไหมคะ	→	T:	คือ	ครอูยากให้พวกหนพูดูไง	→ 

S:	ค่ะ	→	T:	ครก็ูไม่ได้ขีเ้กียจใช่ไหม	ต้องบังคับให้พวกหนพูดูโดย

เหน็ว่าครพูดู	เหมอืนเราสัญญากันว่าครูพดู	พวกเราก็พดู	ไม่มีใครข้ี

เกยีจ	→	S:	ใช่ค่ะ	เหมือนพออาจารย์พดู	เราก็จะพดูเป็นญีปุ่น่ไป

เองด้วย	→	T:	ถ้าอย่างนัน้	ถ้าอาจารย์คนไทยจะสือ่สารกบัเราเป็น

ภาษาญีปุ่น่	เราก็ไม่น่าจะรู้สึกแปลกไหม		→	S:ใช่ค่ะ	เอ๊ะ	ก็ไม่นะ

คะ	กอ็าจจะแล้วแต่รายวิชาด้วยหรอืเปล่า	 	 .....	 ตอนแรกหนแูอบ

กงัวลด้วย	ได้ยนิรุน่พีเ่ล่าให้ฟังมาบ้างว่า	เนีย่เรยีนวิชา	อ…	อาจารย์

เขาจะพดูญีปุ่น่หมดเลยนะ	หนกูแ็อบกงัวลว่า	เอ๊ะ	เรยีนกบัรุน่พีด้่วย

จะรูเ้รือ่งไหมนะ	อะไรอย่างนี	้แต่พอมาฟังกไ็ม่ได้ยากขนาดนัน้	กพ็อ

ฟังได้	แต่มนัติดทีห่นพููดไม่ค่อยออก	(#6122)

	 (19)	 ไม่ค่ะ	หนวู่าสอนแบบนีด้กีว่า	เป็นภาษาญีปุ่น่เลย	หนู

ชอบแบบนี	้→	T:	เหน็หนไูม่ค่อยพดู	ครก็ูเป็นกังวลนดิหน่อยว่าจะ

เข้าใจ	 speed	ทีค่รพููดไหม	ยากเกินไปหรือเปล่า	ภาษาท่ีครูใช้ใน

ห้อง	→	S:	เข้าใจค่ะ		เข้าใจได้ค่ะ	(#6123)

 ผูเ้รยีนทีรู่ส้กึแปลก หรอืเป็นภาระทีอ่าจารย์ชาวไทย

บรรยายเป็นภาษาญีปุ่น่

 (1)	 แปลกค่ะ	 	 ส�าหรับทีน่ี่เพราะว่าตัง้แต่เรียนมาไม่เคย

เจอ	→	T:		แล้วรู้สกึยงัไง	→	S:		ดค่ีะ	ดใีจมากเลยค่ะ	รู้สกึว่าพอก

ลบัมาจากญีปุ่น่	ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาญีปุ่น่เลย	ท้ังฟัง	ทัง้พูด	พูดกไ็ม่ได้

พดู	พดูกบัอาจารย์	เอาจรงิ	ๆ 	ยงัเยอะกว่าทีเ่รยีนกบัอาจารย์คนญีปุ่น่

เลย	→	T:		จริงเหรอ	→	S:	จริงค่ะ	เพราะเหมอืนของปี	5	ทีเ่รียน

จะไม่ได้เน้น	speaking	กเ็ลยเหมอืนได้รับอย่างเดยีว	พูดอีกทกีพ็รี

เซ้นต์หน้าห้อง	แต่พรเีซนต์กเ็หมือนจ�ามาพดู	มนัไม่ได้คดิตรงนัน้เลย	

ของอาจารย์ตอน	discuss	เป็นภาษาญีปุ่น่	กไ็ด้คดิตรงนัน้เลย	ได้พดู

ออกมาเลย	(#6114)

	 (2)	 กด้็วยความทีไ่ม่เคยเรยีน	ครัง้แรกกจ็ะรูส้กึ...หนกัมาก	

→	T:	คร้ังแรกทีเ่จอกนัน่ะเหรอ	→	 S:	ใช่ค่ะ	กแ็บบ...มนัต้อง	

แล้วยิ่งอาจารย์เป็นอาจารย์คนไทย	 อย่างเช่นอาจารย์ใช่ไหมคะ	

อาจารย์จะม	ีinteraction	กบันกัเรียนมาก	→	T:	เหรอ	→	S:	ใช่

ค่ะ	แล้วปกตหินฟัูง	ขนาดอาจารย์ทีเ่ป็นญีปุ่น่	พดูญีปุ่่น	ส่วนใหญ่เขา

จะพูดบรรยาย	ไม่ได้มา	(ถาม)	ใช่ไหม?	นูน่นีน่ัน่	อะไรอย่างนี	้ไม่ได้

มาถามเราตรง	ๆ 	หนกูต้็องตัง้ใจฟังเป็นพิเศษ	กรู้็สกึว่าหนกัพอสมควร	

แต่หลัง	ๆ	กรู้็สกึโอเค	ปรับได้แล้ว	ประมาณคร้ังที	่3	เป็นต้นไป	.....	

→	T:	หนกัคืออะไรคะ	หมายถึงรู้สกึเครียด?	→	S:	นดินงึ	→ T: 

หรือว่าไม่เข้าใจ	→	S:		เครียด	→	T:	เครียดทีต้่องฟังภาษาญีปุ่น่

ตลอดเวลาใช่ไหม	→	 S:	 ใช่ค่ะเพราะมนัเป็นภาษาทีเ่ราต้องแปล	

ประมวลผลในหวั	ส�าหรับหนู	ไม่ใช่ว่าฟังมาปุ๊บแล้วเข้าใจเลย	หนูต้อง

ใช้เวลาในการคดิ	ประมวลผล	(#6118)

	 (3)	 รู้สกึว่าเป็นอะไรทีแ่ปลก	แล้วก็ดด้ีวยค่ะ	คอืเม่ือก่อน

ถ้าเป็นอาจารย์ไทยกจ็ะเป็นภาษาไทยไปเลย	แต่อนันีเ้ป็นวิชาการ

อ่านทีไ่ม่ใช่วชิาทีเ่น้นการฟัง-พูด	แล้วอาจารย์มาสอนเป็นญีปุ่น่แบบ

นี	้หนวู่าก็โอเคค่ะ	เหมอืนช่วยกระตุน้ให้เรา	discussion	เป็นภาษา

ญีปุ่น่ด้วย	→	 T:	 ครูไทยพูดภาษาญีปุ่น่ในห้องไม่แปลก?	→ S: 

รู้สกึ...ดค่ีะ	→	T:	ภาษาญีปุ่น่ท่ีครูพูดมอีะไรท่ีไม่เข้าใจบ้างไหม		→ 

S:	speed	กด็แีล้วค่ะ	แต่ตอนแรก	ๆ	หนยูงัปรับตวัไม่ค่อยได้	ทีเ่ป็น

บทเกีย่วกบัหลกัการอ่าน	พวก	skimming	อนันัน้หนจูะค่อนข้างตาม
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	 (6)	 ถ้าสมมุติอาจารย์ถามเป็นภาษาญี่ปุ่น	 แล้วหนูตอบ

เป็นภาษาไทยซึง่กน่็าจะเคยนะคะ	แต่หนกูจ็ะรูส้กึเกรงใจว่าแบบ	ถ้า

อาจารย์ยงัพดูภาษาญีปุ่น่มาอกี	หนกูต้็องพดูภาษาญีปุ่น่ด้วยแล้ว	หนู

กร็ูส้กึว่าพดูได้เยอะมากขึน้นะคะ......	 ส่วนหนึง่พดูเพราะต้องเขยีน	

task	เป็นภาษาญีปุ่น่ต่อด้วย	กเ็ลยต้องพูดออกมาเพ่ือให้เรียบเรียง

ได้ด้วย(#6118)

	 (7)	 ก็เห็นอาจารย์พูดเป็นภาษาญี่ปุ่น	 ก็แบบ...	 อยาก

พยายามพูดเป็นภาษาญีปุ่น่ด้วยเหมอืนกนั		T:	เพราะอะไรคะ	→ 

S:	กเ็ราเรียนภาษาญีปุ่น่มาแล้ว	อาจารย์เขาใช้ภาษาญีปุ่น่	กอ็ยาก

ใช้ภาษาญีปุ่น่บ้าง	บางทีในห้องเวลาเรียนวิชาอ่ืน	เราก็ไม่ค่อยได้ใช้

ภาษาญีปุ่น่เท่าไหร่	(#6120)

	 (8)	 ถ้าอาจารย์พูด	(ภาษาญีปุ่น่)	มา	หนูกต้็องพยายามพูด

ด้วย		T:	 ถ้าครูพูดญีปุ่น่แล้วหนตูอบไทยมนัจะแปลกไหม		→ S: 

หนูว่ามนัแปลก	เหมอืนมนัเป็นการสัง่ตวัเองไปโดยอัตโนมตัว่ิาถ้าเขา

พูดญีปุ่่นมา	เรากต้็องตอบกลบัเป็นญีปุ่น่ไปด้วย	(#6122)

	 (9)	 ถือว่าได้พูดในคาบอาจารย์เยอะท่ีสดุแล้ว	ถ้าเทียบกบั

คาบอ่ืน	หนเูรียนกับอ.ญีปุ่น่แค่คาบเดียว	แต่จะได้พูดมากสดุกต็อน

ออกไป	speech	แต่ว่าเวลาถาม-ตอบกไ็ม่ค่อย	น้อยค่ะ	(#6123)

          5.3.2 สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากภาษาญีปุ่น่ทีอ่าจารย์ 

    ชาวไทยใช้ในห้องเรียน

  จากแผนภาพ 4 ผลสำารวจพบว่าผู้เรียนร้อย

ละ 88 คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาว

ไทยใช้ในห้องเรียนคือ คำาศัพท์ ลำาดับที่สองคือ การออก

เสยีง (ร้อยละ 71) ลำาดบัทีส่ามคอื ภาษาพดูทีอ่าจไม่ตรง

ตามไวยากรณ์ (ร้อยละ 59) และลำาดับสุดท้ายได้แก่ 

ไวยากรณ์ (ร้อยละ 33) สำาหรบัความคดิเหน็อืน่ ๆ  ทีร่ะบุ

ในแบบสอบถามได้แก่ “การพูดไม่จำาเป็นต้องใช้ศัพท์

ยากๆ แต่สามารถใช้คำาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย” “การ

เรียบเรียงเป็นประโยคที่สามารถเข้าใจได้ง่าย (อาจารย์

พูดแล้วเข้าใจได้ง่าย)” เป็นต้น 

 ผลวจิยัข้างต้นแตกต่างอษัฎายทุธ (2012) ทีพ่บว่า

สิง่ทีผู่เ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากการบรรยายเป็นภาษาญีปุ่่นของ

ผู้สอนชาวไทย 3 ลำาดับแรกได้แก่ 1. ไวยากรณ์ (ร้อยละ 

73) 2. วธิพีดูทีอ่าจไม่ตรงตามไวยากรณ์ และกลยทุธ์การ

ไม่ทนั		(ข้อดกีค็อื)ท�าให้ชนิภาษาญีปุ่น่มากยิง่ขึน้	ได้พดูตอน	discuss	

ด้วย	ได้ฟังอาจารย์ด้วย	ตอนอาจารย์อธิบาย	เฉลยบท(#6119)

 จากคำาตอบของผูเ้รยีน 22 คน (ม ี1 คนทีไ่ม่แสดง

ความคดิเหน็) พบว่า ผูท่ี้คดิว่าการทีอ่าจารย์ไทยใช้ภาษา

ญีปุ่น่สอนเป็นเร่ืองแปลกหรอืเป็นภาระ มเีพยีงแค่ 3 คน 

โดยในจำานวนนี ้ 2 คนยงัคงมทัีศนคตเิชงิบวกต่อประเดน็

ดงักล่าวโดยระบุว่า “รูส้กึแปลก แต่ดี” นอกจากนีใ้นเร่ือง

ของระดบัความยาก ผูเ้รยีนกว่าครึง่ระบวุ่าภาษาท่ีผูส้อน

ใช้ไม่ได้ยากเกนิไป ส่วนใหญ่เข้าใจได้

 สำาหรับประเดน็ “การทีอ่าจารย์บรรยายด้วยภาษา

ญีปุ่น่ทัง้หมดกระตุน้ให้ตวัเองใช้ภาษาญีปุ่่นมากข้ึน”  มผีู้

เรยีนแสดงความคิดเหน็ดังต่อไปนี้ 

	 (1)	 ท�าให้นอกจากจะฟังได้ก็ยงัต้องพดูโต้ตอบกับอาจารย์

ได้ด้วย	ท�าให้มคีวามพยายาม	(ท่ีจะพดู)	มากขึน้	(#6102)

	 (2)	 คดิว่าท�าให้เราอยากพดู	(ภาษาญีปุ่น่)	ตอน	discuss	

กพ็ยายามพดู	แต่อาจจะไม่ได้เท่าอาจารย์	(#6108)

	 (3)	 ส่วนตัวคิดว่าที่อาจารย์สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นจะค่อน

ข้างดีแบบมาก	ๆ 	ครบั	เพราะว่าบางทีเรานัง่อยู่กับกลุ่มเพือ่น	บางที

ถ้ามรีุน่น้อง	เขาก็จะไม่กล้าพดู	กลัวผิดอะไรอย่างนี	้ถ้าอาจารย์พดูก็

แบบจะท�าให้น้องกล้าพูดกับอาจารย์มากขึ้น	 หรือได้พูดเป็น

ธรรมชาตมิากข้ึน	(#6113)

	 (4)	 T:	เหน็ครทูีไ่ม่ได้เป็น	native	พดูภาษาญีปุ่น่	กระตุน้

ให้เราพยายามพูดภาษาญีปุ่น่บ้างไหม	→	S:	กระตุ้นค่ะ		→ T: 

แต่ไม่เครยีดใช่ไหม	→	S:	ไม่เครยีดค่ะ	ตัง้แต่ตอนหนมูาแรก	ๆ 	หนู

ว่าคาบอาจารย์ดีทีส่ดุ…ไม่เหมือนวิชาอืน่	 ก็เลยอยากเรยีน	→ T: 

หรอืว่าใกล้เคียงกบัทีเ่รยีนท่ีญีปุ่่นหรอืเปล่า		→	S:	ใช่ๆๆ	คล้าย	ๆ	

อย่างนี	้ หนรููส้กึว่าตอนอยู่ทีญ่ีปุ่น่	 ได้ญีปุ่น่ทกุวนัเหมอืนโดนบงัคบั	

พอกลบัมา	 อะไร	ท�าไมอาจารย์พดูไทยได้ง่ายดายอย่างงี	้ ไม่ได้ยนิ

ญ่ีปุ่นเลย	มแีต่คาบอาจารย์คนญีปุ่น่แค่	2	คาบเอง	 ก็เลยรูสึ้กแบบ

อยากเรยีนเป็นญ่ีปุน่เหมอืนเดมิ	มันรูสึ้กซมึซบัเข้าไป	(#6114)

	 (5)	 หนรููส้กึว่า	พอเป็นคาบทีพ่ดูภาษาญีปุ่น่กนัทัง้หมด	เราก็

ควรจะพูดเป็นภาษาญีปุ่่นทัง้หมดด้วย	T:	แล้วในวชิานีป้ระเมนิตวัเองว่า

พดูภาษาญีปุ่น่มากน้อยแค่ไหน	→	S:	พดูเยอะขึน้มากเลยค่ะ	ตอนจบั

กลุม่	(discussion)	คอืปกต	ิถ้าพดูเป็นญีปุ่น่คยุเรือ่งทัว่	ๆ 	ไปกไ็ม่ค่อยพดู

อยูแ่ล้วด้วย	เหมือนพอเราต้องมาพดูความคิดเหน็ของเรากับเพือ่น	ก็แบบ

จ�าเป็นต้องพดูมากขึน้	กพ็ยายามพดูให้ได้เยอะทีส่ดุ	(#6117)
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แผนภ�พ 4 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน

ใช้ Filler (ร้อยละ 64 เท่ากัน) 3. กลยุทธ์การพูดอ้อม 

และ การออกเสียง (ร้อยละ 55 เท่ากัน) ทั้งนี้คาดว่าเป็น

เพราะวิชานี้เป็นวิชาการอ่าน และมีเน้ือหาบทอ่านที่

หลากหลาย ผู้เรียนส่วนใหญ่จึงรู้สึกว่าได้เรียนรู้คำาศัพท์

มากกว่าไวยากรณ์ จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนต่อประเด็น

คำาถามทีว่่า “ได้เรียนรูอ้ะไรจากภาษาญีปุ่่นทีค่รใูช้หรอืไม่” 

สามารถยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้

 (1)	 ทีไ่ด้เรยีนรูส่้วนใหญ่กจ็ะเป็นค�าศพัท์ใหม่	ๆ 	มากกว่า	

เพราะว่า	grammar	ก็เป็นที่ทราบ	ๆ 	กันอยู่แล้ว	ก็จะเป็นพวกค�า

ศพัทท์ี่อาจารย์เสริมมาให	้อย่างตอนทีเ่ราพยายามจะตอบค�าถาม	

แต่เราไม่รู้ค�าศัพท์เป็นภาษาญี่ปุ่น	อาจารย์ก็จะตอบให้	(#6105)

	 (2)	 ส่วนมากก็จะเป็นค�าศัพท์น่ะค่ะ	 เพราะว่าอย่างที่

บอกว่าเป็นเรือ่งเฉพาะ	ถ้าเราออกไปท�างานข้างนอกจรงิ	ๆ 	ก็อาจ

จะเจอค�าบางค�าที่เป็นค�าเฉพาะ	 ก็จะสามารถเอาไปใช้ได้	 อย่าง

ตอนเล่นเกมก็เจอหลายค�าเหมือนกันท่ีไม่เคยรู้จัก	 อย่างค�าว่า	

“กล้องวงจรปิด”	「防犯カメラ」ก็เพิ่งเคยรู้ครั้งแรก		อย่างเรื่อง

พระจักรพรรดิ	ก็ศัพท์ยากแต่ก็ถือว่าเป็นค�าใหม่	ๆ 	ที่ท�าให้รู้ว่าเขา

เรียกกันอย่างนี้นี่เอง	(#6110)

	 (3)	 ส่วนใหญ่หนวู่าจะได้ค�าศพัท์เยอะ	บางทอีาจารย์พูด

ค�าศัพท์มา	ก็จะได้ค�าศัพท์ใหม่	ๆ	เพิ่มขึ้น	แล้วก็เกมที่เล่นในห้อง	

ตอนก่อนต้นคาบเรยีน	บางทศีพัท์บางตัวไม่เคยรูม้าก่อน	กไ็ด้รู	้มนั

มีหลายค�าแต่นึกไม่ออก	(#6111)

	 (4)	 อ๋อ	 อย่างแรกก็คือเราได้เรียนวิธีการที่แบบกล้าพูด

ไว้ก่อน	ไม่ต้องกลัวผิด	แล้วบางทีก็ได้ดูตัวอย่างจากอาจารย์	 เช่น

การเกริ่นพูดขึ้นมาก่อน	 เช่น	“dewa...”	หรือแบบบางทีที่นึกไม่

ออกก็จะมีค�าศัพท์	“ee..to”		“...(toka)	nantoka”	เหมือนกับ

ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาพูดได้	(#6113)

	 (5)	 น่าจะเป็นส�านวน	แต่หนูจ�าไม่ได้ว่าอะไรบ้าง	ตอนท่ี

เรียนถ้าอาจารย์พูดส�านวนอะไรที่เราไม่เคยได้ยิน	 ตอนนั้นก็จะ

พยายามคิดว่า	อนันีม้นัคอือนันีน้ะ	พยายามจับส�านวนทีเ่ราไม่เคย

ได้ยิน	→	 T:	 หมายความว่ามีบางส�านวนท่ีไม่เคยได้ยิน	 แต่ว่า

อาจารย์ใช้อย่างนี้	 แล้วสามารถเข้าใจได้ใช่ไหมคะ	→	 S:	 ใช่ค่ะ	

แบบ	 อ๋อ...มันใช้ได้เหมือนกันนะ	 ส�านวนแบบนี้ในสถานการณ์นี้	

(#6115)

	 (6)	 หนจู�าศพัท์ไม่ได้	แต่แบบ...	บางค�าทีอ่าจารย์พดู	หนู

ไม่รู้ความหมาย	แต่หนูสามารถเดาจากบริบทได้	เดาว่าน่าจะเป็น

ประมาณนี้หรือเปล่า	แล้วหนูจะหันไปเช็คกับเพื่อนข้าง	ๆ 	ว่าแปล

ว่าแบบนี้เหรอ	(#6118)

	 (7)	 ค�าศพัท์อะไรอย่างนีม้ค่ีะ	อย่างตอนแรกหนแูยก		常

に/すでに	ไม่ออก	ค�าทีข่ึน้หน้าประโยคทัง้หลาย	一応		อะไรอย่าง

นี้	หนูก็แยกไม่ค่อยออก	แต่ในคลาส	อาจารย์ใช้เยอะ	แต่ว่าคลาส

อื่น	ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่	→	T:	แสดงว่าหนูเป็นคนสังเกตภาษา

ไวย�กรณ์

ภ�ษ�พูดที่อ�จไม่ตรงต�มไวย�กรณ์

ก�รออกเสียง

คำ�ศัพท์
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ที่ครูพูดพอสมควรนะ		A:	อย่างตอนที่อาจารย์มานั่งกลุ่มหนู	หนู

กับพี่	W	พูดว่าเรามี	「車を持っている」อาจารย์ก็บอกว่า 「す

でに持っているね」หนูก็อ้อ	すでに、すでに มีค�าอย่างนี้อยู่ด้วย

สินะ	すでに	แปลว่าอย่างนี้สินะ	ใช้ในบริบทนี้	โอเค	→	T:	ไม่ต้อง

เช็ค	(ความหมาย)	ในมือถือใช่ไหมเพราะว่ารู้เลย→ S:		ไม่ต้องค่ะ	

เดาเอาจากบริบทเอา	→ T:		ถึงแม้จะไม่เคยได้ยินค�านี้มาก่อน?	

→	S:			เคยได้ยินหลายครั้ง	แต่ว่าไม่แน่ใจความหมาย	เจอบ่อยแต่

กไ็ม่เข้าใจ	เหมอืนกบัเป็นเรือ่งตวัเองพอด	ี“กม็อียูแ่ล้ว”	すでに	ก็

เลยน่าจะแปลว่า	“อยู่แล้ว”	(#6121)

 ทัง้นีค้วามน่าสนใจอกีประการหนึง่คอื มผีูเ้รยีนมาก

ถึงร้อยละ 71 ที่คิดว่าได้เรียนรู้การออกเสียงจากภาษา

ญีปุ่น่ทีค่รไูทยบรรยาย จงึกล่าวได้ว่าทกัษะการออกเสยีง

ทีผู่เ้รียนให้การยอมรบัไม่จำากดัอยูเ่ฉพาะอาจารย์เจ้าของ

ภาษา อาจารย์ทีไ่ม่ใช่เจ้าของภาษากส็ามารถเป็นต้นแบบ

ให้ผู้เรียนได้ ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ มีผู้ระบุถึงประเด็น

ดังกล่าวดังต่อไปนี้ 

	 (1)	 ผมว่า	รู้สึกแบบเหมือนว่าเป็นธรรมชาติ	ที่ได้เรียนรู้

ก็พวกค�าศัพท์ใหม่	ๆ	เยอะ	บางทีก็จดไว้บ้าง	(#6102)

	 (2)	 อาจจะเพราะว่าเป็นอ…ด้วย	ส�าเนยีงอะไรแบบนี	้หนู

รู้สึกว่าเหมือนเรียนกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น	ก็เลยไม่รู้สึกแปลก	จริง	

ๆ	ชอบให้ได้สื่อสารภาษาญี่ปุ่น	(#6106)

	 (3)	 T:	แล้วภาษาญีปุ่น่ทีค่รใูช้	หนไูด้เรยีนรูอ้ะไรบ้างไหม

คะ	อย่างเช่นไวยากรณ์	ค�าศัพท์	แล้วก็การออกเสียง	ครูออกเสียง

แปลกหรือเปล่า	→	S:	ไม่ค่ะ	ฟังรื่นหูค่ะ	จับได้ประมาณ	80%	

ค่ะ	กอ็าจารย์ใช้ภาษาไม่ยากด้วย	แล้วในส่วนของ	accent	ก็ไม่ได้

ฟังยากอะไร	(#6107)

	 (4)	 T:	 ได้เรียนรู้อะไรบ้างไหม	 ส�านวน	 ไวยากรณ์	 ค�า

ศัพท์	ครูก็ออกเสียงไม่แปลกใช่ไหม	→	S:		โห	อาจารย์	เป๊ะที่สุด

แล้ว	จะมีใคร...จริง	ๆ	หนูจด	hatsuon	ของอาจารย์ไว้ด้วย	 ใน

หนังสือ	ว่าค�านี้ขึ้นลงขึ้นลง	ใช่ค่ะ	แต่ค�าศัพท์ก็เหมือนในหนังสือก็

เลยไม่ค่อยได้จดเพิม่เท่าไหร่	แต่ส่วนใหญ่ชอบจ�า		hatsuon	เพราะ

แบบตอนที่เพื่อนพูดผิด	อาจารย์ก็จะเน้นเสียงใหม่ขึ้นมา	หนูก็จด	

→ T: หนูเป็นคนสังเกต	เป็นผู้เรียนที่ดี	เพราะเราเรียนการออก

เสียงมา	หลักการพวกนี้ก็ยังอยู่	?	→	S:		ใช่ค่ะ		→	T:	ผู้เรียนที่

ดีคือต้องสังเกตเห็นได้ว่า	(การออกเสียง)	ถูกแก้ยังไง	→	S:	หนู

ว่า	คืออาจารย์เป็นคนไทย	แล้วแบบ	โห..อาจารย์จ�าได้ไงเกือบทุก

ค�า	จริง	ๆ	อยู่ญี่ปุ่นหนูมีปัญหานีม้ากเลยอาจารย์	ขึน้ลงขึน้ลง	แบบ

สือ่สารไม่ค่อยได้	บางค�า	(#6104)

	 (5)	 ออกเสยีง	 แล้วกค็�าศพัท์	 อาจารย์เป็นคนเสียงเพราะ

มาก	ๆ	เลย	ชอบฟัง	แล้วกค็�าศพัท์อะไรอย่างน้ี	(#6123)

6. สรุปผลก�รวิจัย
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้

เรยีนต่อการจดัการการเรยีนการสอนด้วยภาษาญ่ีปุ่นของ

ผู้สอนชาวไทยในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง

 จากการศึกษาพบว่า ด้านความคาดหวังต่อการใช้

ภาษาของผู้สอน ผู้เรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) ต้องการ

ให้ผูส้อนใช้ภาษาญีปุ่น่เป็นสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ใน

การบรรยายในชัน้เรยีน ทัง้นีค้าดว่าเนือ่งจากผูเ้รยีนเป็น

นิสิตวิชาเอกชั้นปีสูง และส่วนใหญ่มีประสบการณ์อาศัย

อยูใ่นประเทศญีปุ่น่ จงึไม่มคีวามกงัวลในการทีจ่ะต้องฟัง

ภาษาญี่ปุ่นตลอดคาบเรียน

 ด้านทศันคตต่ิอการใช้ภาษาญีปุ่น่ในการดำาเนนิการ

เรียนการสอน โดยรวมพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ

การบรรยายโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับมาก (x=4.27) ผู้

เรียนส่วนใหญ่คิดว่า “ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้

ในห้องเรียนเข้าใจง่าย” “ตนเองได้เรยีนรูภ้าษาญีปุ่น่จาก

ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียน” “การ

บรรยายด้วยภาษาญีปุ่น่ของอาจารย์ชาวไทยเป็นการเพิม่

ปริมาณอินพุตภาษาญี่ปุ่น และเป็นการกระตุ้นให้ตัวเอง

ใช้ภาษาญี่ปุ่นมากข้ึน” ในทางกลับกันผู้เรียนส่วนใหญ่

ไม่รู้สึกแปลก หรือเป็นภาระที่ต้องฟังภาษาญี่ปุ่นโดยผู้

สอนชาวไทย

 ทั้งนี้สิ่งที่ผู้เรียนคิดว่าได้เรียนรู้มากที่สุดลำาดับแรก

จากภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ในห้องเรียนได้แก่ 

“คำาศพัท์” (ร้อยละ 88) ลำาดบัทีส่องได้แก่ “การออกเสยีง” 

(ร้อยละ 71) และลำาดับที่สามได้แก่ “ภาษาพูดที่อาจไม่

ตรงตามไวยากรณ์” (ร้อยละ 59) ส่วน “ไวยากรณ์” นั้น

มผีูต้อบเพยีงร้อยละ 33 ทัง้นีค้าดว่าเป็นเพราะในวชิาการ
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อ่านไม่ได้เน้นการสอน หรืออธิบายไวยากรณ์

 นอกจากผลสำารวจความคิดเห็นข้างต้น ยังพบ

ว่าการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทย ช่วย

สร้างความมั่นใจในการพูดภาษาญ่ีปุ่น ดังเช่นความคิด

เห็นต่อไปนี้

	 (1)	 มัน	 (วิชานี้)	 ไม่ได้สบาย	 แต่มันท�าให้เรารู้สึกว่าไม่

ยาก	แล้วเรากล้าท�า		จริง	ๆ 	หนูค่อนข้างชอบวิชานี้นะ	ถึงแม้ตอน

สอบหนูจะได้คะแนนน้อย	หนูชอบที่บทความไม่ได้เป็นวิชาการที่

น่าเบื่อ	มันเป็นสิ่งที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกสนุก	(#6103)

	 (2)	 พออาจารย์พดู	เรากร็ูส้กึว่า	เขาก็เป็นคนไทยเหมอืน

กัน	 ซ่ึงบางทีก็ไม่จ�าเป็นต้องเป๊ะ	 เคร่ง	 ส�านวน	 hatsuon	 อะไร

ขนาดนั้น	 ขอแค่กล้าพูดก็ท�าให้สนทนาต่อได้	 ก็เลยแบบท�าให้มี

ความมั่นใจในการพูดเพิ่มมากขึ้น	(#6113)

 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาญี่ปุ่น โดยสามารถเป็นต้นแบบให้ผู้เรียนได้เห็น 

สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของผูเ้รยีนในงานวจิยัของ 幸 

(2006) ที่ระบุว่า “ถ้าตัวเองพยายามก็จะเป็นอย่างครู

ได้” ซึ่งตรงกับการระบุข้อดีของ Medgyes (1992) ที่ว่า

ครูชาวต่างชาติสามารถเป็นต้นแบบในฐานะผู้ประสบ

ความสำาเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ ดังเช่นความ

คิดเห็นต่อไปนี้

	 (1)	 T:	 เห็นครูใช้ภาษาญี่ปุ่น	 ท�าให้หนูต้องพยายามพูด

ภาษาญี่ปุ ่นไหม	→	S:	ก็รู ้สึกอยากพยายามพูดให้ได้แบบ

อาจารย์น่ะค่ะ	(#6107)

	 (2)	 เวลาเรียนในคาบ	เวลาอาจารย์พูดภาษาญี่ปุ่น	แล้ว

รู้สึกว่าอาจารย์พูดเหมือนคนญี่ปุ่น	 เป็นธรรมชาติ	ก็เลยอยากพูด

แบบนี้บ้าง	(#6111)

	 (3)	 T:	 การที่อาจารย์ชาวไทยใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอน		

อยากให้เราพูดภาษาญี่ปุ่น	ท�าให้รู้สึกยังไง	รู้สึกกดดัน	หรือเครียด

ไหม	→	S:	ไม่กดดนั	ไม่เครยีด	มนัยิง่ท�าให้เราอยากพูดได้เหมอืน

อาจารย์	อยากจะพูดได้บ้าง	ได้เหมือนอาจารย์	แต่ว่าไม่ได้เครียด	

ไม่ได้กดดัน	(#6115)

 จากผลการวิจัยข้างต้น ในทัศนะของผู ้วิจัยคิด

ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น

ของผูส้อนชาวไทยเป็นรปูแบบทีค่วรทำา โดยเฉพาะในชัน้

ปีสูงที่ผู ้เรียนจำานวนมากมีประสบการณ์การศึกษาที่

ประเทศญี่ปุ่น และมีความคาดหวังต่อการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก 

7. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 จากผลการวจิยัทีพ่บว่าผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจ และ

มีทัศนคติเชิงบวกต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้

สอนชาวไทย ผู้เรยีนได้เรยีนรูจ้ากภาษาญีปุ่น่ทีผู้่สอนชาว

ไทยใช้ ผูส้อนชาวไทยสามารถเป็นต้นแบบในการใช้ภาษา

ญีปุ่น่ ซึง่เป็นการสร้างความมัน่ใจในการพดู และกระตุน้

แรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาควร

พจิารณารายวชิาทีอ่าจารย์ชาวไทยสามารถจดัการเรยีน

การสอนโดยบรรยายภาษาญีปุ่น่ได้ เช่นวชิาการอ่าน หรอื

วชิาทีเ่น้นกิจกรรมการอ่าน และการฝึกทกัษะฟัง-พดู เช่น

วชิาญีปุ่น่ศกึษา วัฒนธรรมญีปุ่่น ภาษาญีปุ่น่เพือ่การท่อง

เที่ยว เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมปริมาณการฝึกทักษะการ

ฟัง-พดูทีไ่ม่จำากดัอยูเ่ฉพาะการเรยีนกบัอาจารย์ชาวญีปุ่น่

เท่านั้น

 2. ผู้สอนชาวไทยควรปรับเปล่ียนทัศนคติ หรือ

ความเชื่อที่เป็นปัจจัยขัดขวางการจัดการเรียนการสอน

โดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น เช่นความเชื่อที่ว่าความถูก

ต้องทางภาษาเป็นสิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุ ซ่ึงจะนำาไปสูค่วามรูส้กึ

กงัวล หรอืความรูส้กึว่าตนเองด้อยกว่า (カノックワン, 

2010) ในทัศนะของผู้วิจัยคิดว่าไม่มีผู้ใดใช้ภาษาได้ถูก

ต้องสมบรูณ์แบบแม้กระทัง่ผูท้ีพ่ดูภาษาแม่เอง ส่ิงสำาคัญ

คือการชี้แนะให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตและตระหนักในข้อผิด

พลาดทัง้ภาษาญีปุ่น่ทีผู้่อืน่ใช้ และภาษาญีปุ่น่ทีต่นเองใช้

ซ่ึงจะนำาไปสู่การเรียนรู้ที่จะได้มาซ่ึงความรู้แบบฝังลึก 

(Tacit Knowledge)14

14 หมายถึงความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เกิดจากประสบการณ์ การสังเกต การเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการบอก หรือสอนจาก 
 ผู้อื่น (https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/144-km-knowledge/3327-explicit-tacit-knowledge) ทั้งนี้การสังเกตเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การสังเกต 
 ทำาให้เกิดความเข้าใจ และนำาไปสู่การเรียนรู้โดยความรู้นั้นถูกฝังอยู่ในความทรงจำาระยะยาว และถูกดึงออกมาใช้ได้อย่างอัตโนมัติในที่สุด (小柳, 2004)



46 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  |  jsn Journal Vol. 9 No. 1 June 2019

  3. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นโดย

อาจารย์ชาวไทย ยังเป็นรูปแบบท่ีผู้เรียนชาวไทยไม่คุ้น

เคย ดงันัน้ผูส้อนควรพจิารณาความพร้อมของผูเ้รยีนโดย

สำารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนก่อน 

นอกจากนี้ควรชี้แจงวัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้รูปแบบกิจกรรมใน

ชัน้เรยีนทีจ่ะช่วยให้การบรรยายโดยใช้ภาษาญีปุ่น่ไม่เป็น

ภาระมากนกั ควรเป็นแบบทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นศนูย์กลาง มี

กิจกรรมที่หลากหลาย ส่วนผู้สอนเป็นเพียงผู้ที่คอยช่วย

เหลือ สนับสนุนเท่านั้น นอกจากนี้ควรกำาหนดให้ผู้เรียน

เตรียมบทเรียนล่วงหน้ามาก่อน เพื่อให้การฟังบรรยาย

เป็นภาษาญีปุ่น่ไม่เป็นภาระหรอืยากเกนิไปสำาหรบัผูเ้รยีน

 4. ผู้สอนชาวไทยที่จะจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาญีปุ่น่ ควรทดลองปฏบิตัซิำา้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่จะช่วย

ให้ตวัผูส้อนเองสามารถพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน

ที่เหมาะสมกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นบรรยาย ทำาให้ผู้เรียน

เข้าใจ และยอมรับรูปแบบดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

 การศึกษาทัศนคติต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น

ของผูส้อนชาวไทยในงานวจิยันี ้จดักระทำาในรายวชิาชัน้

ปีสงู จงึควรมกีารทดลองจดัการเรยีนการสอนในชัน้ปีอืน่ 

เพือ่ศึกษาความเป็นไปได้ของการเริม่จดัการเรยีนการสอน

ในรูปแบบดังกล่าวในรายวิชาและช้ันปีอ่ืน ซึ่งผู้วิจัยเช่ือ

ว่าหากทำาได้จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการฟัง-พูด 

หรอืทกัษะการส่ือสารทีย่งัคงเป็นปัญหาของบณัฑิตสาขา

วิชาภาษาญี่ปุ่นตามที่ระบุไว้ในงานวิจัยหลายงาน (タナ

サーンセーニー他, 2005 ; スィラダー, 2016 ;	パ

ッチャラポーン, 2017 ; กนกวรรณ, 2560) 
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาค�านามทีม่คีวามถีใ่นการใช้สูงจากการตรวจสอบในคลังข้อมลูภาษา และศึกษาค�า

ปรากฏร่วมของค�านาม แหล่งข้อมูลค�านามมาจากหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางจ�านวน 3 เล่ม จ�านวนค�านาม

จากหนงัสอืเรยีนภาษาญีปุ่่นชัน้กลางทัง้หมดเท่ากบั 985 ค�า วิธีด�าเนนิการวจิยัเริม่จากคดัเลอืกค�านามทีม่คีวามถีส่งู

และวิเคราะห์ค่าความถี่ปรุงแต่งตามสูตรของ 石川 (2014)  โดยค้นความถี่จากคลังข้อมูลภาษา 2 แหล่ง คือ คลัง

ข้อมูลภาษา NINJAL-LWP for TWC และ BCCWJ หลังจากนั้นน�าค�านาม 100 ค�าแรกที่มีความถี่สูงหาค�าปรากฏ

ร่วมรูปแบบค�านาม + ค�ากริยา（(名詞＋)助詞＋動詞）ผลการวิจัยได้กลุ่มค�าปรากฏร่วมทั้งค�าปรากฏร่วมทั่วไป

และค�าปรากฏร่วมที่มีความถี่ในการใช้สูงจากคลังข้อมูลภาษา ค�าปรากฏร่วมหลายค�ามีค�าหลายความหมายทั้ง

ประเภทค�านามหลายความหมาย และค�ากริยาหลายความหมายเป็นส่วนประกอบ เช่น 注意を払う、不安を覚

えるอีกทั้งยังพบแนวโน้มลักษณะการใช้ระหว่างค�านามที่มีความหมายคล้ายกันได้แก่ 状態・状況 โดยปรากฏใน

รปูค�าปรากฏร่วม 状態に陥る และ 状況を把握する มากทีส่ดุ ผลการวจิยัท่ีรวบรวมได้สามารถน�าไปพฒันาต่อยอด

เป็นคลงัค�าปรากฏร่วมเพือ่ใช้ในการเรยีนการสอนการใช้ค�าศัพท์ภาษาญีปุ่น่ และต่อยอดเป็นงานวจิยัในประเดน็การ

ใช้ที่แตกต่างกันระหว่างค�าที่มีความหมายคล้ายโดยศึกษาจากลักษณะการปรากฏร่วม  

ณัฏฐิรา ทับทิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การปรากฏร่วมกันของค�าในภาษาญี่ปุ่น:

กรณีศึกษาค�านามจากคลังข้อมูลภาษา

 คำ� สำ�คัญ
ค�าปรากฏร่วม, ค่าความถี่ปรุงแต่ง, คลังข้อมูลภาษา, ค�านาม, ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง
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Abstract

This research aims to study the most frequently-used nouns in Japanese and to study their 

collocations. Three intermediate Japanese textbooks were employed for the collection of 985 

nouns. The research methods began with selecting nouns with high adjusted frequency cited from 

Ishikawa (2014) and  from the two corpora: NINJAL-LWP for TWC and BCCWJ. Next, 100 nouns with 

the most frequency along with their collocations in the form of noun + verb or case particle + 

verb were mainly studied. The findings revealed that there were word-combination types, including 

combinations and collocations. Several collocations were combined by polysemous nouns and 

verbs: chūi o harau and fuan o oboeru. It was also found that there was the tendency of using 

synonymous nouns, such as jōtai and jōkyō, which mostly appear in the pattern of jōtai ni ochiiru 

and jōkyō o haakusuru. All of the findings can be applied to the collocation corpus for Japanese 

word teaching and can be further studied with different synonymous words by observing the 

words normally co-occurring with them.     

Word Co-occurence in Japanese:

A Corpus-based Study of Nouns

Key words
collocations, adjusted frequency, corpus, nouns, intermediate Japanese

Natthira Tuptim
 Pibulsongkram Rajabhat University
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1. บทนำ�
 จากการพัฒนาคลังข้อมูลภาษา (コーパス, 

Corpus) ของนกัภาษาศาสตร์คอมพวิเตอร์ท�าให้เกดิการ

ศึกษาภาษาในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ความส�าคัญของการ

จดัการเรียนการสอนค�าปรากฏร่วมให้แก่ผูเ้รยีน (Strafella・

前川, 2015,  73-78) ค�าปรากฏร่วมในหนังสือเรียน

ภาษาญีปุ่น่กบัค�าปรากฏร่วมทีใ่ช้จรงิ (李, 2014,  63-77) 

ในประเทศไทยพบงานทีเ่กีย่วข้องกบัค�าปรากฏร่วมและ

คลังข้อมูลภาษาอังกฤษจ�านวนมาก (บุศรินทร์ เดชด�ารง

ปรีชา, 2555; เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์, 2556; ปรีมา 

มลัลกิะมาสและคณะ, 2557) แต่งานทีศ่กึษาเกีย่วกบัค�า

ปรากฏร่วมกบัคลงัข้อมูลภาษาญ่ีปุน่ในประเทศไทยยงัมน้ีอย 

 จากข้อมูลดังกล่าวการน�าองค์ความรู้ท่ีอยู่ในคลัง

ข้อมลูภาษามาใช้ในการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่มากข้ึน

จะท�าให้เกดิประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถของผู้

เรียน โดยผู ้เรียนจะสามารถเข้าใจการน�าค�าไปใช้

ประกอบกนัเพ่ือสร้างประโยคทีถ่กูต้องและเหมาะสม โดย

งานวจิยันีเ้น้นศกึษาจากค�านามว่าค�านามค�าใดมลีกัษณะ

การปรากฏร่วมทีจ่�าเป็นต้องใช้ค�ากรยิาค�าใดในการประกอบ

กันเพื่อใช้ในประโยค หรือบริบทเฉพาะ การศึกษานี้เป็น

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคลังค�านามที่มีลักษณะปรากฏ

ร่วมเพือ่เป็นข้อมลูในการพฒันาเป็นรายการค�าประกอบ

การน�าไปใช้ หรือพจนานกุรมหรอืเป็นข้อมลูอ้างองิทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อผูเ้รียนและผู้สอนต่อไปโดยงานวจิยันีม้แีนวทาง

ในการน�าเสนอความรู้เกีย่วกับค�าตามแนวคิดการเรียนรู้

ภาษาบนฐานข้อมูล (Data-Driven Learning) ใน

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับความถ่ี ค�าปรากฏร่วมของค�านาม

กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะค�าปรากฏร่วม ความหมายและ

สถานการณ์การน�าไปใช้

 ค�านามเป็นค�าหลักในการวิจัยในครั้งนี้เนื่องจากมี

ข้อเสนอแนะเชิงระบบในการหาค�าปรากฏร่วมจากค�า

นามโดย Nishina & Yoshihashi (2007) และ Kilgariff, 

Rychly, Smrz, & Tugwell (2004) (อ้างถึงใน 中野・

冨浦, 2011, 4)  กล่าวว่าการค้นหาจากค�านามจะท�าให้

สามารถค้นหาค�าปรากฏร่วมได้อย่างเป็นระบบมากกว่า

การศึกษาจากค�ากริยา เนื่องจากค�านามส่วนใหญ่มีวง

ความหมาย หรือความหลากความหมายน้อยกว่าค�า

กริยา ค�ากล่าวนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 山崎 

(2014, 182) ที่พบค�านามที่มีความหมายเป็นนามธรรม

จบัต้องไม่ได้มแีนวโน้มถกูใช้ในหลายความหมายในข้อความ

เดียวกัน และไม่พบค�านามที่มีความหมายเป็นรูปธรรม

ถกูใช้หลากความหมายในข้อความเดยีวกนั ท�าให้เหน็ว่า

มีค�านามบางกลุ่มเท่านั้นที่มีหลายความหมาย

 นอกจากลกัษณะของค�านามข้างต้นแล้วผลการวจิยั

เกีย่วกบัค�าปรากฏร่วมก่อนหน้ายงัแสดงให้เหน็ว่าผูเ้รยีน

ภาษาญีปุ่น่เป็นภาษาต่างประเทศมปัีญหาในการเลอืกใช้

ค�ากริยาที่จะมาคู่กับค�านามในความหมายที่ต้องการ

สื่อสาร (中野・冨浦, 2016) เช่น 

 xタバコを飲む ไม่เหมาะสม ค�าที่กริยาที่ควร

ปรากฏร่วมคือ 吸う (中野・冨浦, 2016, 7)

 x興味を取る ไม่เหมาะสม ค�าทีก่รยิาทีค่วรปรากฏ

ร่วมคือ 持つ  (中野・冨浦, 2016, 7)

 ค�านามเป็นค�าทีเ่มือ่ถกูใช้ในประโยคจะปรากฏร่วม

กบัค�ากรยิา ค�าคณุศพัท์ หรือค�านามด้วยกนัท�าให้การหา

ค�าปรากฏร่วมครอบคลุมทั้งกลุ่มค�าปรากฏร่วมรูปแบบ

ค�านาม + ค�ากริยา((名詞＋）助詞＋動詞）รูปแบบ

ค�านาม + ค�าคุณศัพท์((名詞＋）助詞＋形容詞）และ

รปูแบบค�านาม + ค�านาม（名詞＋名詞）ซึง่ในงานวจิยั

นี้มุ่งเป้าไปที่รูปแบบค�านาม + ค�ากริยาก่อนรูปแบบอื่น

เน่ืองจากในการน�าไปใช้ในประโยค รูปแบบดังกล่าวมี

การใช้มากกว่าและเป็นรปูแบบทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการ

เรยีนภาษาญีปุ่น่ในประเด็นการน�าค�านามไปใช้ร่วมกบัค�า

กรยิา ส่วนรปูแบบอืน่นัน้เป็นกลุม่เป้าหมายถดัไปในการ

ศึกษา
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 การปรากฏร่วม (共起, Co-occurrence) และกฎ

การปรากฏร่วมกัน (共起制限 , Co-occurrence 

Restriction) ตามค�านยิามในพจนานกุรมภาษาญีปุ่่นเช่น 

広辞苑 (2008, 725) คือ การที่ค�าที่แตกต่างกัน 2 ค�า

ถูกใช้ร่วมกันในประโยคหรือวลี เป็นการแสดงถึงความ

สมัพนัธ์ทางความหมายของค�า 2 ค�าทีป่รากฏร่วมกนั มกั

หมายถงึการปรากฏร่วมกันระหว่างค�านามกบัค�าคณุศพัท์ 

ค�ากริยากับค�ากริยาวิเศษณ์ และอื่น ๆ  ส่วนกฎการ

ปรากฏร่วมกนัคอืข้อจ�ากดัในการเลอืกใช้ค�าทีเ่ป็นค�าปรากฏ

ร่วมกับค�าที่ใช้ในประโยคหรือวลี เช่น ค�าว่า “เขียน” 

หรือ「書く」จ�าเป็นต้องปรากฏร่วมกับกรรมที่เป็นค�า

นามจ�าพวก「字」“ตวัอกัษร” หรอื「手紙」“จดหมาย” 

และค�านามอื่น

 ลกัษณะการปรากฏร่วมกนัจงึเป็นลกัษณะทีส่งัเกต

ได้จากการน�าค�าไปอยูใ่นบรบิทของประโยคหรอืวล ีท�าให้

การศึกษาการปรากฏร่วมกันของค�ามปีระโยชน์ต่อการน�า

ภาษาไปใช้ในการแต่งประโยค ค�าทีม่ลีกัษณะการปรากฏ

ร่วมกันเรียกว่า “ค�าปรากฏร่วม” หรือ Collocation ใน

ภาษาอังกฤษและ 連語ในภาษาญี่ปุ่น ปัจจุบันในภาษา

ญี่ปุ่นเองก็ใช้ค�าทับศัพท ์コロケーション ในการเรียก

กลุ่มค�าชนิดนี้

 ค�าปรากฏร่วมคอืค�าทีเ่กดิจากการรวมกนัของค�าตัง้

แต่ 2 ค�าข้ึนไป เป็นค�าที่มักปรากฏร่วมกัน (Strafella 

etal., 2012) ค�าปรากฏร่วมถูกแบ่งออกเป็นชนิดแตก

ต่างกันไปตามลักษณะการปรากฏร่วมกันของค�า ค�าที่มี

การรวมกันอย่างเหนียวแน่นไม่สามารถเดาความหมาย

จากค�าที่มาประกอบกันได้หลายครั้งถูกจัดเป็นส�านวน (

慣用語, Idiom) เช่น 

 鯖を読む    胡麻を擂る 腹が立つ

ทั้ง 3 ค�าข้างต้นไม่สามารถเดาความหมายจากค�าที่

ปรากฏร่วมได้ ในขณะที่ตัวอย่างค�าต่อไปนี้ถูกจัดเป็นค�า

ปรากฏร่วม

 白紙に戻る  傘をさす

 いびきをかく 目がない

ความแตกต่างระหว่างส�านวนกบัค�าปรากฏร่วมคือความ

หมายของส�านวนมีลักษณะประสานกลมกลืนเป็นความ

หมายใหม่ไม่สามารถคาดคะเนความหมายของค�าทัง้หมด

จากความหมายของค�าที่ปรากฏร่วมกันได้ เช่น 腹が立

つ ซึง่มคีวามหมายว่า “โกรธ” ในขณะทีค่วามหมายของ

ค�า 腹 มีความหมายว่า “ท้อง” ส่วน 立つมีความหมาย

ว่า “ยืน” ซึ่งมีความหมายแตกต่างจากความหมายโกรธ

ของค�าเมือ่รวมกนัเป็นส�านวน ส่วนค�าปรากฏร่วมทีห่มาย

ถึงในงานวิจัยนี้คือค�าเช่น 傘をさすความหมาย “กาง

ร่ม” ซ่ึงเข้าใจความหมายจากค�าทั้งสองที่ปรากฏร่วม

กันได้ ส่วนค�า 目がない ความหมาย “ชอบแบบไม่ลืม

หูลืมตา หลงใหล” พอคาดเดาความหมายได้แต่อาจ

ท�าความเข้าใจได้ยากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค�าปรากฏ

ร่วม 傘をさすเน่ืองจากค�านาม 目เป็นค�าหลายความ

หมาย หรือ 多義語แต่ยังคงแปลความหมายค�าว่า ない 

ได้ตามความหมายประจ�าค�า จากตัวอย่าง 腹が立つ、

傘をさす และ目がないท�าให้เห็นระดับของความ

เกี่ยวแน่นกันของค�าเชิงโครงสร้างและความหมาย โดย

กลุ่มค�าปรากฏร่วมตามความหมายที่ได้นิยามไว้ข้างต้น 

คือ กลุ่มค�าที่มีลักษณะเดียวกับ 傘をさす และ 目がな

い ส่วนค�าเช่น 腹が立つ เป็นค�าประเภทส�านวน งาน

ที่กล่าวเกี่ยวกับการปรากฏร่วมกันของค�าคือ 国広 

(1985; 1987, อ้างถึงใน 寺嶋, 2016) ซึ่งแบ่งระดับการ

รวมกันของค�าออกเป็น 3 ระดับ คือ

 ระดบั 1 การรวมกนัอย่างอสิระ（自由結合）โดย

ความหมายมาจากความหมายของค�าแต่ละค�า เช่น 冷

たい水、ごはんを食べる

 ระดบั 2 การรวมกนัค่อนข้างจ�ากดัโดยความหมาย

มาจากความหมายของค�าแต่ละค�า（制限結合）เช่น 傘

をさす

 ระดับ 3 การรวมกนัแบบจ�ากดัโดยความหมายของ

ค�าเป็นความหมายใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากความหมายของ

ค�าที่มารวมกัน（慣用句）เช่น 手を染める

 ในงานของ国広 ไม่ได้กล่าวถึงค�าปรากฏร่วมแต่



53ณัฏฐิรา ทับทิม  |  Natthira Tuptim

การแบ่งระดบัเช่นนีส้อดคล้องกบัการแบ่งค�าปรากฏร่วม

กบัส�านวนในปัจจบุนั กล่าวคอื ค�าทีมี่การรวมกนัในระดบั 

3 ถูกจัดเป็นส�านวนเช่นค�า 腹が立つ ที่ยกตัวอย่างไว้

ข้างต้น ส่วนค�าที่มีการรวมกันในระดับ 2 ถูกจัดเป็นค�า

ปรากฏร่วมเช่นค�า 傘をさす และ 目がない ส่วนค�าที่

มกีารรวมกนัในระดบั 1 เป็นการรวมกนัโดยทัว่ไปของค�า

ทีไ่ม่จ�าเป็นต้องปรากฏร่วมกนัเสมอไป เช่น 「ごはんを食

べる」「学校へ行く」「お菓子を買う」เป็นต้น  

 จากข้อมูลข้างต้นณัฏฐิรา ทับทิม (2560, น. 143-

150) จึงสรุปแบ่งประเภทของค�าปรากฏร่วมออกได้ดัง

รูปที่ 1 

 1. กลุ่มค�าปรากฏร่วมกลุ่ม「傘をさす」

 ค�าปรากฏร่วมกลุ่มน้ีมีลักษณะเด่นคือค�านามที่

ปรากฏร่วมเป็นค�านามทีม่คีวามหมายตามรปูค�าทีป่รากฏ

ผูเ้รยีนสามารถเข้าใจความหมายของค�าได้ทนัที ตวัอย่าง

ค�าปรากฏร่วมในกลุ่มน้ี เช่น 意見を聞く、問題を抱

える、文句を言う、連絡を取る 

 2. กลุ่มค�าปรากฏร่วมกลุ่ม「目がない」

 ค�าปรากฏร่วมกลุ่มค�านี้มีลักษณะเด่นคือค�านามที่

ปรากฏร่วมเป็นค�านามที่มีหลายความหมายและความ

หมายที่ปรากฏไม่ใช่ความหมายหลักมักเป็นความหมาย

รอง  ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของค�าได้กรณี

เข้าใจความหมายรองของค�านาม ตวัอย่างค�าปรากฏร่วม

ในกลุ่มนี้ เช่น 頭を使う、耳を貸す、口にする、気

を配る、鼻で笑う ลกัษณะเด่นของกลุม่ค�าปรากฏร่วม

กลุ่มนี้คือค�านามที่ปรากฏร่วมเป็นค�านามอวัยวะซึ่งเป็น

ค�านามกลุ่มที่มีหลายความหมายงานของ 松野・杉浦 

(2004, อ้างถึงใน 兪, 2009, 132-133) ได้ตั้งเกณฑ์การ

พจิารณาลกัษณะของค�าทีเ่ป็นค�าปรากฏร่วมไว้ 6 เกณฑ์ 

คือ

 1. ความถี่ของการเกิดร่วมกัน（語の組み合わ

せの頻度）

 2. ความเหนียวแน่นของการเกิดร่วมกัน（語の

組み合わせの結びつきの強さ）

 3. ปัจจยัก�าหนดให้ค�าปรากฏร่วมกนั（語の組み

合わせの制限要因）

 4. ความเกี่ยวเนื่องทางโครงสร้าง（語の組み合

わせの統語的つながり）

 5. ระดับความสามารถในการคาดคะเนความ

หมายของค�า（語の組み合わせの意味予測度）

 6. ความสัมพนัธ์ทางความหมาย (ใกล้ชดิหรอืห่าง) 

ของค�าทีป่ระกอบกนั (語の組み合わせの連続性と距離)

โดยลักษณะในข้อที่ 1, 2 และ 5 เป็นลักษณะของค�า

ปรากฏร่วมที่งานวิจัยนี้ใช้เป็นเกณฑ์หลักร่วมกันในการ

พิจารณาค�าปรากฏร่วม โดยความถี่ของการเกิดร่วมใน

ข้อ 1 คือ ความถี่ของค�าปรากฏร่วมทั้งค�าที่ปรากฏร่วม

กันและถูกน�าไปใช้จริง 

 ความเหนียวแน่นของการเกิดร่วมกันในข้อ 2 คือ 

ค่า MI ซึ่งค่า MI มีลักษณะเด่นคือแม้ความถี่ของค�าจะ

 combination  collocation  collocation  idiom

  

ระดับการปรากฏร่วมน้อย      ระดับการปรากฏร่วมมาก

คาดการณ์ความหมายจากค�าได้     คาดการณ์ความหมายจากค�าได้ยาก

 ごはんを食べる   傘をさす   目がない       腹が立つ

รูปที่ 1 ระดับการปรากฏร่วมของค�า
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น้อยแต่ค�าที่ปรากฏร่วมกันอย่างเหนียวแน่นก็สามารถ

แสดงผลได ้เปน็สถิตทิี่ไดม้าจากการเปรยีบเทยีบความถี่

ค�าเมื่อปรากฏอย่างอิสระกับความถี่ของค�าเมื่อปรากฏ

ร่วมกัน (滝沢, 2006) 

 และลกัษณะสดุท้ายคอืระดบัความสามารถในการ

คาดคะเนความหมายของค�าในข้อ 5 ซึง่เป็นลกัษณะเรือ่ง

ความหมายของค�าที่ปรากฏร่วมกัน กรณีสามารถคาด

คะเนความหมายของค�าปรากฏร่วมทัง้ค�าได้จดัได้ว่าเป็น

ค�าปรากฏร่วม กรณีที่ไม่สามารถคาดคะเนความหมาย

ของค�าปรากฏร่วมทั้งค�าได้จากค�าที่มาร่วมกัน กรณีเช่น

นี้จัดได้ว่าเป็นค�าในกลุ่มส�านวน

 งานวจิยัเก่ียวกับค�าปรากฏร่วมภาษาญีปุ่น่มทีัง้งาน

ที่ศึกษาความสามารถในการใช้ของผู้เรียนภาษา เช่น劉 

(2018), 滝沢 (1999), 李 (2016) นอกจากงานวิจัยค�า

ปรากฏร่วมในแง่ของศกึษาศาสตร์แล้วยงัมงีานวิจยัทีศึ่กษา

ในลักษณะของความถี่หรือความแพร่หลายในการน�าค�า

ปรากฏร่วมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น งาน

ของ李 (2014) และ Strafella・前川 (2015) ยก

ตัวอย่างรายละเอียดการวิจัยบางงานวิจัยข้างต้นได้ดังนี้

 劉 (2018,  31-45) แสดงผลการใช้ค�าปรากฏร่วม

ของผูเ้รียนภาษาญีปุ่น่ชาวจนีว่ามคีวามแตกต่างกบัเจ้าของ

ภาษาโดยค�าปรากฏร่วมทีมี่ค่า MI≥10 ผูเ้รยีนมแีนวโน้ม

ใช้น้อยกว่าเจ้าของภาษาและมแีนวโน้มใช้ค�าปรากฏร่วม

ที่มีความถี่สูงบ่อยครั้งมากกว่าเจ้าของภาษา ผลการค้น

พบนี้สอดคล้องกับผลวิจัยของ Durrant & Schmitt 

(2009, อ้างถึงใน 劉, 2018,  38)  

 李 (2014, 63-77) ศึกษาเปรียบเทียบค�าปรากฏ

ร่วมในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในประเทศจีนกับค�า

ปรากฏร ่วมที่ ใช ้จริงในคลังข ้อมูลภาษา BCCWJ 

(Balanced Corpus of Contemporary Written 

Japanese) โดยพบว่าในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ ่นใน

ประเทศจีนมีจ�านวนค�าปรากฏร่วมจ�านวนมาก แต่ค�าที่

ปรากฏมีแนวโน้มไม่ใช่ค�าท่ีใช้บ่อยในชีวิตประจ�าวัน ค�า

ปรากฏร่วมที่ใช้บ่อยในการใช้จริงแต่ไม่พบในหนังสือ

เรียนภาษาญ่ีปุ่นที่ใช้ในประเทศจีน คือ ค�าปรากฏร่วม 

14 ค�าต่อไปนี้

影響を与える 役割を果たす 影響を受ける 

影響を及ぼす 活動を行う 意見を聞く 

調査を行う 責任を負う 向上を図る 

措置を取る 事業を行う 声を聞く 

絵を描く 時間を掛ける 

 จากผลการศึกษาของ劉 และ 李แสดงให้เห็น

ประเด็นที่เชื่อมโยงกัน 2 ประเด็น คือ 1) ความแตกต่าง

ของค�าปรากฏร่วมทีป่รากฏในหนงัสือเรยีนกบัการใช้จรงิ 

และ 2) ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมีแนวโน้มสามารถน�าค�าไปใช้

ในลกัษณะการปรากฏร่วมกนัของค�าได้น้อย ประเดน็ทัง้ 

2 ประเด็นนี้เชื่อมโยงกันเนื่องจากแสดงให้เห็นว่า

กระบวนการป้อนข้อมลูภาษาญีปุ่น่เข้าโดยอาศัยหนงัสือ

เรียน ต�าราเรียนยังมีส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สะท้อนการ

ใช้จริงท�าให้ส่งผลต่อผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีออกมาคือ

ความเข้าใจและการน�าไปใช้ของผู้เรียน

 งานวิจัยก่อนหน้าทั้งงานวิจัยค�าปรากฏร่วมภาษา

ญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ (佐治, 1992; 秋元, 2002, อ้าง

ถึงใน  李, 2016, 1; Zhou, 2016, 42; Demir, 2018, 

298) ต่างระบุผลการวิจัยสอดคล้องในประเด็นรูปแบบ

ค�าปรากฏร่วมที่พบมาก และเป็นรูปแบบท่ีผู้เรียนใช้ผิด

บ่อยหรือมีปัญหาในการใช้มากที่สุด คือ รูปแบบค�า

ปรากฏร่วมระหว่างค�านามกับค�ากริยา เช่นในงานของ 

秋元 ระบุว ่าพบค�าปรากฏร ่วม「名詞＋を＋動

詞」มากที่สุด ส่วนในงานของ佐治 ระบุว่าค�าปรากฏ

ร่วม「名詞＋を＋動詞」เป็นรูปแบบที่ผิดมากที่สุด

 การวิจัยเรื่องค�าปรากฏร่วมยังมีประโยชน์ต่อการ

ศึกษาลักษณะการปรากฏร่วมของค�า เช่น ในงานวิจัย

ของ中溝他 (2002) ที่ศึกษาค�าปรากฏร่วมของค�านาม

「影響」จากคลังข้อมูลภาษา BCCWJ โดยให้ผลค�า

กริยาที่ปรากฏร่วมคือ「影響を」及ぼす、与える、

受ける、もたらす และ 「影響が」出る、及ぶ、

生じる、懸念する（懸念される）、見る（見られる）、
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現われる การศึกษาของ中溝他 ศึกษาค�าปรากฏร่วม

ของค�านามค�าเดยีวคอื「影響」เท่านัน้ ท�าให้การน�ามา

ประยุกต์ใช้อาจยังไม่กว้างเท่าไร นักวิจัยที่ศึกษาด้วยค�า

ที่มีจ�านวนมากกว่า中溝他 คือ 大曾  (2002) ซึ่งศึกษา

การใช้ระหว่างค�านาม 3 ค�า คอื 「影響、刺激、感動」

ที่ปรากฏร่วมกับค�ากริยา เช่น 「影響を与える」「影

響を及ぼす」「刺激を与える」「感動を与える」 

กับค�ากริยา「影響する」「刺激する」และ 「感動

させる」ซึ่งสามารถใช้แทนกันในความหมายที่ไม่ต่าง

กันได้โดยศึกษาจากคลังข้อมูลภาษาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือพิมพ์ไมนิจิที่ตีพิมพ์ในปี 1999 ทั้งปี ซึ่งผลจาก

การศึกษาความถีใ่ห้ผลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการน�าค�าปรากฏ

ร่วมไปใช้ กรณคี�านาม「影響」มผีลการใช้ในรปูแบบค�า

ปรากฏร่วมมีความถี่ในการใช้มากกว่าการใช้ในลักษณะ

ค�ากริยาในรูป「名詞 + する」กรณีค�านาม「刺激」

และ「感動」 ปรากฏการใช้ในรปูค�ากรยิาในรปู「名詞 

+ する」มากกว่ารูปค�าปรากฏร่วม เช่น「刺激を与え

る、刺激を受ける」「感動を受ける」

 นอกจากงานของ 中溝他 และ 大曾ยงัปรากฏงาน

ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาค�าความหมายคล้ายโดยอาศัย

การปรากฏร่วมของค�าในการวิเคราะห์ได้แก่งานของ 鈴

木 (2009) ซึง่ศกึษาความแตกต่างระหว่างค�ากรยิา「呼

ぶ」กบั「招く」เมือ่ปรากฏร่วมกบัค�านาม「疑惑、混

乱、反発、誤解、幸運」ในการศึกษาค�าปรากฏร่วม

ภาษาองักฤษกป็รากฏข้อมลูของการศกึษาทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการเลือกใช้ค�าปรากฏร่วม เช่น งานของ Rafe & 

Anthony (2017, 22) ทีก่ล่าวถึงผลการศกึษาค�าปรากฏ

ร่วมท�าให้เห็นความแตกต่างระหว่างค�าคุณศัพท์ fast 

และ quick ที่สามารถใช้แทนกันได้ในบางบริบทเท่านั้น

 ในงานวจิยันีศ้กึษาค�าปรากฏร่วมของค�านามจ�านวน 

100 ค�าทีม่คีวามถีส่งูในคลงัข้อมลูภาษา 2 ชนดิ ทัง้นีเ้พือ่

ให้ได้ค�าปรากฏร่วมทีส่ะท้อนความถ่ีในการใช้จรงิมากทีสุ่ด

โดยเริ่มจากการคัดค�านามด้วยความถี่ในการใช้จริงก่อน

น�ามาหาค�าปรากฏร่วมเพือ่ให้ได้มาซึง่คลงัค�าปรากฏร่วม

ของค�านามกลุม่ดงักล่าว ค�านามทีเ่ป็นค�าเป้าหมายน�ามา

จากหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นในชั้นกลาง เนื่องจากเป็น

แหล่งข้อมลูทีบ่รรจุค�านามในภาษาญ่ีปุน่ชัน้กลางและสามารถ

น�าผลค�าปรากฏร่วมทีร่วบรวมได้ไปทวนสอบว่ามคี�าปรากฏ

ร่วมปรากฏในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้กันอยู่หรือไม่

ในงานวิจัยต่อยอด และผลงานวิจัยที่ได้จะเป็นคลังค�า

ปรากฏร่วมทีส่ามารถน�าไปใช้ในการเรยีนการสอนภาษา

ญี่ปุ่นในชั้นกลางหรือชั้นสูงได้ตามล�าดับ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงก�รวิจัย
 1. เพื่อรวบรวมค�านามที่มีความถี่ในการใช้สูงจาก

การตรวจสอบในคลังข้อมูลภาษา 

 2. เพื่อวิเคราะห์ค�าปรากฏร่วมของค�านามท่ีมี

ความถี่สูงในข้อ 1

3.  ขอบเขตด้�นแหล่งข้อมลูเพือ่สบืค้นคำ�น�ม 
 ที่มีลักษณะปร�กฏร่วม
 หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 3 เล่ม ได้แก่

  1) หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 『みん

なの日本語中級』ค�าศัพท์จากส่วนบทอ่านจ�านวน 12 

บทอ่าน จ�านวนค�านามที่พบ 331 ค�า

  2) หนังสือเรียนภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลางส�าหรับผู้

เรียนชั้นกลางในประเทศญี่ปุ่น『日本で学ぶ留学生の

ための中級日本語教科書「出会い」』ค�าศัพท์จาก 

6 บท จ�านวนค�านามที่พบ 329 ค�า

  3) หนังสือติวสอบค�าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 

เก่า 『日本語能力試験直前対策　文字・語彙2級』

ในส่วนภาคผนวก「熟語の多い漢字」จ�านวนค�านาม

ที่พบ 325 ค�า

  รวมจ�านวนค�านามจากหนงัสอืเรยีนภาษาญีปุ่น่

ทั้งหมดเท่ากับ 985 ค�า การเลือกหนังสือเรียนทั้ง 3 เล่ม

ดังกล่าวเนื่องจาก 2 เล่มแรกเป็นหนังสือเรียนที่ใช้ใน

สถานศึกษาบางแห่งในประเทศไทย และใช้ในสถาน

ศึกษาบางแห่งในประเทศญีปุ่น่ อกีทัง้เป็นหนงัสือเรยีนที่
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1 Weblio เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมพจนานุกรมหลากหลายประเภท เป็นเว็บไซต์รวมค�าศัพท์มากกว่า 665 ประเภท (ข้อมูล ณ ค.ศ. 2016) ก่อตั้งโดยบริษัทห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  
 Weblio (https://www.weblio-inc.jp/) เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่รวบรวมพจนานุกรมไว้หลากหลายมากที่สุด 
2 คลังข้อมูลภาษา NINJAL-LWP for TWC รวบรวมข้อมูลภาษาจาก URL จ�านวน 3,500,000 URL รวบรวมระหว่างเดือนมกราคม 2012 รวม จ�านวนตัวอย่างประโยคเท่ากับ  
 46,727,000 ประโยค ส่วนคลังข้อมูลภาษา BCCWJ มีเอกสารรวบรวมไว้ 11 ประเภท (書籍、雑誌、新聞、白書、教科書、広報紙、Yahoo! 知恵袋、Yahoo! ブロ 

 グ、韻文、法律、国会会議録) โดยช่วงปีอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1971-2008 (ที่มา http://nlt.tsukuba.lagoinst.info/ และ http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/)

มบีทอ่านและค�าศพัท์ทีส่ะท้อนการใช้ภาษาญีปุ่น่ในชีวติ

ประจ�าวัน ส่วนหนังสือติวสอบค�าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นระดับ 

2 เก่าแม้จะเป็นหนงัสอืรวบรวมค�าศพัท์ภาษาญีปุ่น่ระดบั 

2 เก่าแต่เป็นหนังสือที่มีกระบวนการคัดเลือกค�าที่มีแนว

โน้มปรากฏในข้อสอบ ค�านามทีไ่ด้จากหนงัสอืเล่มนีแ้ละ

หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นอีก 2 เล่มข้างต้นถูกคัด 100 ค�า

นามแรกด้วยความถีใ่นการใช้จรงิจากคลงัข้อมลูภาษา 2 

ชนดิ จงึเป็นกลุม่ค�านามท่ีมแีนวโน้มการใช้ในภาษาญีปุ่น่

ค่อนข้างสูงซึ่งมีประโยชน์ในการน�ามาวิเคราะห์หาค�า

กริยาที่ปรากฏร่วมในการใช้ 

4. นิย�มคำ�ศัพท์เฉพ�ะ
 ค�าปรากฏร่วม หรอื コロケーションหมายถงึ ค�า

ที่ประกอบด้วยค�าตั้งแต่ 2 ค�าขึ้นไปโดยมีค่า MI≥3 ไม่

ปรากฏในพจนานุกรมส�านวน（慣用句）Weblio 

(https://www.weblio.jp/phrase/慣用句_1)1

5. ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รวิจัย
 1.  รวบรวมค�านามจากหนงัสอืเรยีนภาษาญ่ีปุน่จ�านวน 

3 เล่มตามรายชือ่ข้างต้นได้จ�านวนค�านามท้ังหมด 985 ค�า

 2.  น�าค�านามที่รวบรวมได้หาค่าความถี่ที่ปรากฏ

ในคลังข้อมูลภาษา 2 ชนิด2  คือ 

  2.1 คลังข้อมูลภาษา NINJAL-LWP for TWC 

(http://nlt.tsukuba.lagoinst.info/)  ของมหาวิทยา

ลยัทซคึบุะ (University of Tsukuba) จ�านวนค�า ณ ช่วง

เวลาระหว่างท�าการส�ารวจ คือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 

ถงึเดือนมนีาคม ค.ศ. 2018 มีจ�านวน 1,137,810,000 ค�า

  2.2 คลังข้อมูลภาษาเขียนภาษาญี่ปุ ่นใน

ปัจจุบัน『現代日本語書き言葉均衡コーパス』หรือ 

BCCWJ (Balanced Corpus of Contemporary 

Written Japanese) (http://www.kotonoha.gr.jp/

shonagon/) จ�านวน ค�า ณ ช่วงเวลาระหว่างท�าการ

ส�ารวจ คอื ระหว่างเดือนกมุภาพันธ์ ถงึเดอืนมนีาคม ค.ศ. 

2018 มีจ�านวนค�าทั้งหมด 105,000,000 ค�า

 3. ค�านวณค่าความถ่ีปรุงแต ่ง (調整頻度 , 

Adjusted Frequency) โดยค�านวณบนสัดส่วนต่อ 1 

ล้านค�า (Per Million on Word: PMW) อ้างอิงสูตรการ

ค�านวณจากงานของ 石川 (2014, 114-115) โดยสรุป

สูตรการค�านวณได้ดังนี้

โดยค�านวณค่าความถี่ปรุงแต่งทั้งจากคลังข้อมูลภาษา 

NINJAL-LWP for TWC และคลังข้อมูลภาษา BCCWJ 

 4. น�าค�านามทีม่ค่ีาความถีป่รงุแต่งสงู 100 ค�าแรก

มาศึกษาหาลักษณะปรากฏร ่วม (共起性 ,  Co-

occurrence) โดยใช้ค่าความถี่ในการใช้และค่า MI ซึ่ง

ปรากฏในคลังข้อมูลภาษา NINJAL-LWP for TWC เป็น

เกณฑ์ในการพิจารณาเป็นเกณฑ์หลัก โดยตั้งเกณฑ์ค่า 

MI ไว้ที่ ≥3 พิจารณาค่าความถี่ประกอบการคัดเลือก 

เนื่องจากแม้ว่าค�านามและค�ากริยาที่ปรากฏร่วมจะมีค่า 

MI สูง แต่ค่าความถี่เป็นสิ่งแสดงค่าการน�าไปใช้จริงใน

บริบทต่าง ๆ  และหลายครั้งค่า MI ไม่ได้สะท้อนลักษณะ

การปรากฏร่วมทีแ่ท้จรงิ เช่น มกัพบการแสดงค�าปรากฏ

ร่วม「内容がする、内容がいる、内容がくる」ใน

ค่า MI ท่ีสูงแต่เมื่อพิจารณารายละเอียดตัวอย่างที่น�า

เสนอประกอบจะพบว่าเป็นลักษณะการปรากฏร่วมกับ

รูปไวยากรณ์มากกว่าโดย 「内容がする」 มาจาก

「どういった内容にする」 หรอื「不備のないよう

ความถี่ของค�าที่ปรากฏ (raw frequency)

จ�านวนค�าทั้งหมดในคลังข้อมูลภาษา
X 1,000,000 = PMW
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にしてください」และความหมายของค�าท่ีมาประกอบ

กันเป็นประเด็นหน่ึงท่ีน�ามาประกอบการคัดเลือก โดย

เกณฑ์การคดัเลอืกดงักล่าวประยกุต์จากงานของ松野・

杉浦 ในข้อที่ 1, 2 และ 5 ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ต�ร�งที่ 1 ค�านาม 100 ค�าแรกที่มีความถี่ปรุงแต่งสูงจากคลังข้อมูลภาษา 2 ชนิด

(สรุปผลในต�ร�งโดยผู้เขียน)

6.  ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล
 จากการวิจัยตามขั้นตอนดังกล่าวน�าเสนอผลการ

วิจัยได้ดังนี้

คำ�น�มลำ�ดับ 1-25 คำ�น�มลำ�ดับ 26-50 คำ�น�มลำ�ดับ 51-75 คำ�น�มลำ�ดับ 76-100

1. 情報 26. 機関 51. 事実 76. 予定

2. 社会 27. 理由 52. 事故 77. イメージ

3. 研究 28. 意見 53. 保護 78. 会議

4. 地域 29. 影響 54. 人生 79. 事務

5. 仕事 30. 期間 55. 価格 80. 文字

6. 企業 31. 支援 56. 目標 81. 音楽

7. 環境 32. 安全 57. 違い 82. タイプ

8. 活動 33. 相談 58. 資料 83. 不安

9. 内容 34. 原因 59. 分野 84. 表現

10. 結果 35. 作品 60. 現実 85. 記事

11. 状態 36. 思い 61. 課題 86. 道路

12. 状況 37. 能力 62. ポイント 87. 利益

13. 意味 38. 条件 63. 事件 88. 代表

14. 重要 39. 文化 64. 報告 89. 福祉

15. サービス 40. 自由 65. 考え 90. 年齢

16. 効果 41. 行動 66. 都市 91. 改善

17. 目的 42. 国際 67. 海外 92. 実施

18. 自然 43. 作業　 68. 販売 93. 様子

19. 制度 44. 健康 69. 注意 94. 解決

20. 調査 45. メール 70. 学習 95. 選択

21. 商品 46. 確認 71. 国家 96. 検討

22. 機能 47. 価値 72. 考え方 97. 交通

23. 会社 48. 意識 73. 特徴 98. 努力

24. 施設 49. 知識 74. 希望 99. 回答

25. 計画 50. 家庭 75. 担当 100. 世紀
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 ค�านาม 100 ค�าข้างต้นเป็นค�านามที่มีความถี่สูงที่

ปรากฏทั้งในคลังข้อมูลภาษา NINJAL-LWP for TWC 

และในคลังข้อมูลภาษา BCCWJ เมื่อน�าค�านามแต่ละค�า

ไปหาค�าปรากฏร่วมจากคลังข้อมูลภาษา NINJAL-LWP 

for TWC โดยใช้เกณฑ์ความถี่ที่ปรากฏในการใช้จริง

ประกอบการพจิารณาร่วมกบัความหมายของค�า และค่า 

MI ระดับ ≥3 น�าเสนอผลการศึกษาค�าปรากฏร่วมของ

ค�านามแต่ละค�าบางส่วนได้ตามตารางที่ 2 ด้านล่าง 

ต�ร�งท่ี 2 ค�าปรากฏร่วมของค�านาม100 ค�าแรกทีม่คีวามถีใ่นการใช้และความถีป่รงุแต่งจากคลังข้อมลูภาษา 2 ชนิด

คำ�น�มลำ�ดับ 1-25 คำ�น�มลำ�ดับ 26-50 คำ�น�มลำ�ดับ 51-75 คำ�น�มลำ�ดับ 76-100
情報を提供する (医療) 機関を受診する 事実を知る 予定を立てる

情報が入る 機関を利用する 事実がある 予定がある

社会に出る 理由を聞く 事故が起きる イメージを持つ

社会を作る 理由がある 事故が発生する イメージがある

研究を行う 意見を聞く 保護を受ける 会議を開く

研究に取り組む 意見が分かれる 保護に努める 会議で決定される

地域に根ざす 影響を与える 人生を送る 事務を行う

地域で暮らす 影響を受ける 人生を歩む 事務を処理する

仕事をする 期間を定める 価格を下げる 文字を書く

仕事に就く 期間が満了する 価格が下がる 文字を入力する

企業に就職する 支援を行う 目標を達成する 音楽を聞く

企業をする 支援をする 目標を持つ 音楽が流れる

環境を作る 安全を確保する 違いがある タイプが違う

環境に配慮する 安全を守る 違いを感じる タイプに分ける

活動を行う 相談に乗る 資料を作成する 不安になる

活動に取り組む 相談を受ける 資料を集める 不安を感じる

内容を確認する 原因となる 分野で活躍する 表現をする

内容が分かる 原因になる 分野に特化する 表現を使う

結果を出す 作品を作る 現実を直視する 記事を書く

結果が出る 作品に仕上がる 現実を受け入れる 記事がある

状態に陥る 思いをする 課題を解決する 道路を走る

状態を保つ 思いがある 課題に取り組む 道路に面する

状況を把握する 能力を持つ ポイントを押さえる 利益を得る

状況に陥る 能力がある ポイントをまとめる 利益が出る

意味を持つ 条件を満たす 事件が起きる 代表を務める

意味がある 条件が揃う 事件を起こす 代表になる

重要になる 文化を持つ 報告をする 福祉を増進する

重要となる 文化に触れる 報告がある 福祉に貢献する

サービスを提供する 自由にする 考えを持つ 年齢を重ねる

サービスが受けられる 自由を奪う 考えがある 年齢になる

効果がある 行動をする 都市をつくる 改善を図る

効果を発揮する 行動に移す 都市をする 改善に努める

目的とする 国際＊＊ 海外に進出する 実施を図る

目的を達成する 国際社会＊＊ 海外に輸出する 実施に努める

自然に恵まれる 作業をする 販売を行う 様子を見る

自然を守る 作業に入る 販売をする 様子が分かる
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 จากตารางที่ 2 ข้างต้น คู่ค�าปรากฏร่วมที่น�าเสนอ

เป็นผลการศกึษาบางส่วนโดยการศกึษาค�าปรากฏร่วมมี

แนวคิด 2 แนวคิด คือ แนวคิด phraseological 

perspective และ แนวคิด frequency-based 

perspective ในงานวิจัยนี้แม้จะเน้นการศึกษาตาม

แนวทางการหาความถี่ของค�าปรากฏร่วม แต่เนื่องจาก

ทฤษฎีความถี่ได้ก�าหนดค่า MI ท่ีมีความหมายไว้ท่ี ≥3 

กรณีใช้เกณฑ์ค่า MI เพียงอย่างเดียวจะท�าให้ข้อมูลที่ได้

มีทั้งค�าปรากฏร่วม ค�าที่ปรากฏร่วมกันอย่างอิสระ และ

ส�านวนปะปนเข้ามาท�าให้แยกไม่ออก ในงานวจิยันีจ้งึน�า

แนวทางการวิเคราะห์ของ phraseological approach 

เข้ามาร่วมในการคดัเลือกค�าปรากฏร่วมของค�านามแต่ละ

ค�าโดยอาศยัค่าความถีใ่นการใช้ในล�าดบัสงู การทวนสอบ

ความถี่และค่า MI การปรากฏร่วมจากค�ากริยา และ

ความหมายทีส่ามารถคาดเดาจากความหมายของค�าทีม่า

ปรากฏร่วมกันเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกค�าปรากฏร่วม

ของค�านามแต่ละค�า จากผลการศึกษาท�าให้เห็นว่าค�า

ปรากฏร่วมที่ปรากฏในตารางที่ 2 เป็นค�าปรากฏร่วมทั้ง

ที่อยู่ในกลุ่มค�าปรากฏร่วมทั่วไป (Combination) เช่น

「ごはんを食べる」และค�าปรากฏร่วม (Collocation) 

ต�ร�งท่ี 2 (ต่อ) 

คำ�น�มลำ�ดับ 1-25 คำ�น�มลำ�ดับ 26-50 คำ�น�มลำ�ดับ 51-75 คำ�น�มลำ�ดับ 76-100
制度を利用する 健康を守る 注意を払う 解決を図る

制度が導入される 健康に留意する 注意をする 解決に向ける

調査を行う メールを送る 学習をする 選択をする

調査をする メールが届く 学習を進める 選択を迫る

商品を購入する 確認をする 国家が成立する 検討を行う

商品を買う 確認ができる 国家を作る 検討を進める

機能を持つ 価値を高める 考え方をする 交通を確保する

機能を使う 価値がある 考え方がある 交通を利用する

会社に勤める 意識を持つ 特徴を持つ 努力をする

会社を辞める 意識がある 特徴がある 努力を続ける

施設を利用する 知識を持つ 希望を持つ 回答をする

施設を作る 知識を(身に)つける 希望に沿う 回答を得る

計画を立てる 家庭を築く 担当になる 世紀に入る

計画に基づく 家庭を持つ 担当をする 世紀を迎える

(สรุปผลในต�ร�งโดยผู้เขียน)

ในรูปแบบ「傘をさす」เป็นส่วนใหญ่ ส่วนกลุ่มค�า

ปรากฏร่วมในกลุม่「目がない」ไม่พบในงานวจิยันีท้ัง้นี้

อาจเนือ่งจากค�านามซึง่เป็นค�าหลกัในการวจัิยนีไ้ม่ปรากฏ

ค�านามอวัยวะซึ่งเป็นกลุ่มค�านามที่มีแนวโน้มเป็นค�า

หลายความหมาย

  ค�าปรากฏร่วมบางส่วนที่น�าเสนอในตารางที่ 2 มี

หลายค�าที่ควรจ�าความหมายของทั้งค�ามากกว่าการจ�า

ความหมายแยกค�า เน่ืองจากเม่ือค�าแต่ละค�ามารวมกัน 

การจ�าความหมายทั้งค�าจะช่วยลดภาระของผู้เรียนได้

ดีกว่าการแยกจ�าเป็นค�า ๆ ข้อมูลค�าปรากฏร่วมจึงเป็น

ประโยชน์ต่อการเรยีนรูก้ลุม่ค�าท่ีสามารถน�าไปใช้ในประโยค

ได้ง่ายกว่าการจ�าแยกค�า เช่นค�าปรากฏร่วม「社会に出

る」「結果を出す」「相談に乗る」「人生を送る」  

ความหมายและลักษณะการใช้ เช่น

 社会に出るความหมาย “③世の中。世間。家

庭や学校に対して利害関心によって結びつく社会

をいう。「ーに出る」”（広辞苑, 2008, 1294）

(เข้าสู่สังคมที่ไม่ใช่ครอบครัวหรือโรงเรียน เป็นสังคมใน

ที่ท�างาน)  ลักษณะประโยคที่ใช้



60 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  |  jsn Journal Vol. 9 No. 1 June 2019

 (1)  卒業後、ほとんどの卒業生は、そのまま

社会に出る。

結果を出すความหมาย “取り組みの結果として好

ましい成績をあげるさま”（Weblio類語辞典）

(ท�าให้ส�าเร็จ ท�าส�าเร็จ)

 (2)  今回の仕事で結果を出したい。

相談に乗るความหมาย “相談を受ける、相談相手

になる、などの意味の表現。「乗る」はこの場合

「相手になる」といった意味合い” （Weblio 辞

書）(ให้ค�าปรึกษา) ลักษณะประโยคที่ใช้

 (3)  会社に入った頃、先輩たちによく相談に

乗ってくれた。

人生を送るความหมาย “生まれてから死ぬまでを

生きること” （Weblio類語辞典）(ใช้ชีวิต) ลักษณะ

ประโยคที่ใช้

 (4)  残りの人生を故郷で送りたい。

  ตวัอย่างค�าปรากฏร่วมข้างต้นเป็นกลุ่มค�าทีค่วร

น�าเสนอการใช้ทัง้ค�าซึง่จะท�าให้ผูเ้รียนเข้าใจความหมาย

และลักษณะการใช้ไปพร้อม ๆ กัน แต่ที่ผ่านมาการน�า

เสนอค�าศพัท์มแีนวโน้มน�าเสนอแบบแยกค�าโดยแยกเป็น

รายการค�านามและรายการค�ากรยิาเช่นกรณทีีเ่หน็ได้ชัด

คือค�าปรากฏร่วม 相談に乗るส่วนใหญ่ผู้เรียนเรียนค�า

ศัพท์แยกกัน เมื่อผู้เรียนพบค�าปรากฏร่วมนี้อาจยากใน

การเข้าใจความหมายของค�าทั้งค�า

 จากการพิจารณาค�าปรากฏร่วมของค�านามท�าให้

เห็นลักษณะของค�าปรากฏร่วมนอกเหนือจากท่ีอธิบาย

ไว้ในส่วนบทน�า กล่าวคือกลุ่มค�าปรากฏร่วมในรูปแบบ

「傘をさす」ทีพ่บในงานวจิยันีม้ทีัง้ค�านามทีป่รากฏร่วม

เป็นค�าหลายความหมาย และมีหลายกรณีที่ค�ากริยาที่

ปรากฏร่วมเป็นค�าหลายความหมาย ยกตัวอย่างค�า

ปรากฏร่วมดังกล่าวได้ดังนี้ 

 ตวัอย่างค�านามทีป่รากฏร่วมเป็นค�าหลายความหมาย

 ポイントを押さえる ポイントをまとめる

 ค�าปรากฏร่วมข้างต้นต้องอาศยัความรูเ้รือ่งค�านาม

หลายความหมาย

 ポイントมคีวามหมาย จดุ ประเดน็ส�าคญั รวมถงึ

ความหมายแต้ม หรือคะแนน 

 ตวัอย่างค�ากรยิาทีป่รากฏร่วมเป็นค�าหลายความหมาย

注意を払う 不安に襲われる 実施を図る

予定が狂う 不安を抱える 実施に移す

音楽を流す 不安を覚える 解決を図る

音楽が流れる 年齢を重ねる 交通が麻痺する

課題を抱える 改善を図る 努力を払う

 ค�าปรากฏร่วมข้างต้นต้องอาศัยความรู้เรื่องค�า

กริยาหลายความหมาย3

 払う มีความหมาย ปัดเป่า ไล่ออกไป จ่าย (เงิน) 

รวมถึงความหมาย ให้ใจหรือตั้งใจกับบางส่ิงบางอย่าง 

 狂う มีความหมาย บ้าคล่ัง รวมถึงความหมาย 

(แผนการ หรือการคาดการณ์) คลาดเคลื่อน

 抱える มีความหมาย กอด รวมถึงความหมาย มี 

(ปัญหา หรือบางอย่าง) อยู่ในครอบครอง

 流す・流れる มีความหมาย การท�าให้ของเหลว

เคลือ่นทีห่รอืการเคล่ือนทีข่องของเหลว ยังมคีวามหมาย

ขยายถงึการท�าให้เคลือ่นทีใ่นอากาศหรอืการเคลือ่นในอากาศ

 襲う ใช้รูป 襲われる เมื่อปรากฏการใช้ในความ

หมาย สิ่งไม่ดี สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเข้ามาสู่ (ความหมาย

ในรูป 襲う คือ จู่โจม บุก โถม กระหน�่า)

 覚える มคีวามหมาย จ�า และรวมถงึความหมาย รู้สกึ

 重ねる มีความหมาย วางซ้อน และความหมาย 

ท�าซ�้าแล้วซ�้าเล่า

 図る มีความหมาย วางแผน คิด ทดลอง พยายาม

 移す มคีวามหมาย ย้าย โอนเรือ่ง เอา (โรค) ไปตดิ

คนอืน่ นอกจากนีย้งัมคีวามหมาย เปล่ียนไปสู่ (การปฏบิตั)ิ 

3 การสอนค�าปรากฏร่วมท่ีมีค�าหลายความหมายประกอบอาจเป็นการยากหากสอนค�าแยกออกจากกันโดยจ�าความหมายหลัก（中心義、基本義）และความหมายรอง（派生義 ของ 
 ค�าแต่ละค�า ในงานของ 鷲見 (2017, 33) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าค�าหลายความหมายมีแนวโน้มสร้างปัญหาให้แก่ผู้เรียนในการน�าไปใช้เนื่องจากผู้เรียนมักถูก 
 สอนให้จ�าและฝึกการใช้เพียงความหมายหลัก ในขณะที่ความหมายรอง มักหยุดอยู่แค่เพียงให้ผู้เรียนทราบแต่ไม่ถึงขั้นน�าไปใช้   
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 麻痺する มีความหมาย อัมพาต (ทางร่างกาย) 

นอกจากนี้ยังมีความหมายรวมถึง สภาพการจราจรเป็น

อัมพาต ไม่ขยับ

 ค�าปรากฏร่วมทีศ่กึษาได้จงึเป็นกลุม่ค�าศพัท์ทีม่แีนว

โน้มท�าให้ผูเ้รียนเรียนรูค้�าศัพท์และการใช้ค�าศพัท์ไปพร้อม ๆ 

กันได้ เมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลการวิจัยก่อน

หน้าของ李 (2014) ซึ่งเสนอให้มีการสอดแทรกเรื่องค�า

ปรากฏร่วมในการสอนโดยผู้สอนและปรับหนังสือเรียน

ภาษาญี่ปุ่นให้มีค�าปรากฏร่วมปรากฏมากข้ึนโดย 李 

ศึกษาเปรียบเทียบค�าปรากฏร่วมที่ใช้จริงจากคลังข้อมูล

ภาษา BCCWJ กับค�าปรากฏร่วมท่ีปรากฏในหนังสือ

เรยีนภาษาญีปุ่น่ทีใ่ช้ในประเทศจีน โดยผลส�ารวจของ李

จากคลงัข้อมลูภาษา BCCWJ ได้ค�าปรากฏร่วมทีม่คีวามถี่

สูง 50 ค�าแรก และมี 14 ค�าที่ไม่ปรากฏในหนังสือเรียน 

เมือ่น�าผลดงักล่าวมาเปรยีบเทยีบกับผลค�าปรากฏร่วมใน

งานวิจัยนี้พบว่ามีค�าปรากฏร่วมที่พบทั้งในงานวิจัยของ

李 และงานวิจัยนี้จ�านวน 9 ค�าดังนี้

影響を与える 様子を見る 意見を聞く

影響を受ける 意味を持つ 調査を行う

影響を及ぼす 活動を行う 検討を行う

 ในกรณีของค�าปรากฏร่วมกับค�านาม「影響」ได้

ผลการวจิยัทีต่รงกนัระหว่างงานวิจยัก่อนหน้าของ 中溝

他 (2002), 大曾 (2002), 李 (2014) กับงานวจิยันี ้แม้ว่า

จะส�ารวจจากคลงัข้อมลูภาษาทีต่่างกัน โดยงานวจิยัก่อน

หน้าส�ารวจจากคลงัข้อมลูภาษา BCCWJ ส่วนในงานวจิยั

นี้ส�ารวจค�าปรากฏร่วมจาก NINJAL-LWP for TWC

 ค�าปรากฏร่วมที่ศึกษาได้มีกลุ่มค�าที่มีการใช้ค�าที่มี

ความหมายคล้ายกัน ความถี่การใช้ที่ปรากฏสะท้อน

ความแตกต่างในการน�าไปใช้ได้ในเชิงปรมิาณของการใช้

และการปรากฏร่วมกันของค�านามและค�ากริยา กลุ่มค�า

ปรากฏร่วมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มค�า

ปรากฏร่วมที่มีค�านามเป็นค�าความหมายคล้ายกัน และ

กลุ่มค�าปรากฏร่วมทีม่คี�ากรยิาเป็นค�าความหมายคล้ายกนั 

ได้แก่

 1. กลุ่มค�าปรากฏร่วมที่มีค�านามเป็นค�าความ

หมายคล้ายกัน

  状態・状況

  ค�านามข้างต้นเป็นค�านามที่ปรากฏในค�านาม 

100 ค�า โดยค�าปรากฏร่วมสะท้อนการใช้ที่แตกต่าง

อธิบายได้ดังนี้

  คูค่�านาม 状態・状況 มกีารให้ความหมายไว้ดงันี้

  状態  ความหมาย สภาพ สถานการณ์ 

(พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย, 2549, น. 449)

  物事のありさま。外面からそれと分かる

ようす。 （広辞苑, 2008, 1386）

  状況 ความหมาย สภาพ ฐานะ (พจนานุกรม

ญี่ปุ่น-ไทย, 2549, น. 443)

  その場の、またはその時のありさま。あ

る人を取りまく社会的・精神的・自然的なあり方

のすべてをいう。（広辞苑, 2008, 1371）

 จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่ายังไม่สามารถ

แยกความแตกต่างระหว่างค�านาม 状態กับ 状況 ได้แต่

จากการศกึษาค�าปรากฏร่วมสามารถสรปุแนวโน้มความ

เหมือนและความแตกต่างในการใช้ได้ คือ
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ต�ร�งท่ี 3 ค�าช่วยและค�ากริยาปรากฏร่วมค�านาม 状態・状況

คำ�น�ม คำ�ช่วย
คว�มถี่ปร�กฏ

กับคำ�ช่วย
คำ�กริย�

ปร�กฏร่วม
คว�มถี่ปร�กฏ
กับคำ�กริย�

ค่� MI

状態 に 97,519 陥る 4,126 10.52

戻る 2,274 7.50

戻す 2,003 7.73

を 50,246 保つ 1,999 9.78

把握する 1,476 9.30

維持する 1,293 9.20

状況 を 72,246 把握する 4,230 10.30

確認する 2,948 7.96

に 57,222 陥る 2,286 10.43

応じる 1,685 9.46
追い込む

（追い込まれる）
1,011 10.85

(สรุปผลในต�ร�งโดยผู้เขียน)

 ค�านาม 状態 ปรากฏร่วมกับค�าช่วย に มากที่สุด

โดยปรากฏร่วมในรปู「状態に陥る」มากทีส่ดุ ในขณะ

ที่ค�านาม 状況 ปรากฏร่วมกับค�าช่วย を มากที่สุดโดย

ปรากฏร่วมในรูป「状況を把握する」 มากที่สุด ค�า

กริยาที่ปรากฏร่วมกับค�านามทั้งสองค�าในระดับสูง คือ

「〜に陥る」และ「〜を把握する」ตามล�าดับ แต่

ปรากฏด้วยความถี่ที่แตกต่างกัน ค�านามท้ังสองค�ามีค�า

กริยาท่ีปรากฏร่วมในระดับความถ่ีสูงแตกต่างกัน คือ

（状態に）戻る、戻す 、（状態を）保つ、維持

するซึ่งปรากฏร่วมกับค�านาม 状態 ส่วนค�ากริยา（状

況を）確認する、（状況に）応じる、追い込む

(追い込まれる）ปรากฏร่วมกับค�านาม 状況

 ค�านาม 状態 ปรากฏร่วมกับค�ากริยา 保つ ในรูป

「状態を保つ」ด้วยความถี่สูงสุดของการปรากฏร่วม

กับค�าช่วย をมีความถี่การใช้ 1,999 ครั้ง ค่า MI เท่ากับ 

9.78  ในความหมาย “รักษาสภาพ (ให้คงที่ไว้)” ส่วน

การปรากฏร่วมระหว่างค�านาม 状況 กับค�ากริยา 保つ 

ในรูปแบบ「状況を保つ」ไม่ปรากฏในการใช้ความถี่

ในกลุ่มสูง มีความถี่การใช้เพียง 41 ครั้ง ค่า MI เท่ากับ 

3.65 จึงกล่าวได้ว่าในความหมายภาษาไทย “รักษา

สภาพ” ค�าทีค่วรน�ามาใช้คอืค�าปรากฏร่วม 「状態を保

つ」 มากกว่า「状況を保つ」ส่วนความหมายภาษา

ไทย “ตกอยู่ในสภาพ” หรือ “ตกอยู่ในสถานการณ์” 

สามารถเลอืกใช้ได้ทัง้「状態に陥る」และ「状況に陥

る」

 2. กลุ่มค�าปรากฏร่วมที่มีค�ากริยาเป็นค�าความ

หมายคล้ายกัน

  ค�าปรากฏร่วมที่มีค�ากริยาความหมายคล้าย

ปรากฏตามตารางดังนี้
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ต�ร�งท่ี 4 กลุม่ค�าปรากฏร่วมทีม่คี�ากรยิาเป็นค�าความหมายคล้ายกัน

(สรุปผลในต�ร�งโดยผู้เขียน)

กลุ่ม A คว�มถี่ม�กกว่� กลุ่ม B คว�มถี่น้อยกว่� กลุ่ม A คว�มถี่ม�กกว่� กลุ่ม B คว�มถี่น้อยกว่�

健康に留意する

(256, MI=10.77)

健康に注意する

(159, MI=7.36)

資料を作成する

(890, MI=8.31)

資料を作る

(680, MI=5.36)

メールを送る

(5,749, MI=10.27)

メールを送信する

(2,040, MI=11.67)

資料を集める

(748, MI=8.57)

資料を収集する

(434, MI=9.67)

作品を作る

(4,037, MI=7.36)

作品を制作する

(701, MI=10.34)

資料を提出する

(696, MI=8.44)

資料を出す

(343, MI=5.31)

能力を持つ

(7,747, MI=7.18)

能力がある

(5,925, MI=5.45)

事件が起きる

(2,753, MI=10.48)

事件が起こる

(2,679, MI=9.92)

価値がある

(10,699, MI=6.38)

価値を持つ

(2,206, MI=6.16)

報告がある

(5,442, MI=6.36)
報告を持つ* 

(39, MI=0.99)

意識を持つ

(10,203, MI=8.28)

意識がある

(3,405, MI=4.51)

考えを持つ

(4,277, MI=7.25)

考えがある

(3,729, MI=5.45)

知識を持つ

(6,361, MI=7.19)

知識がある

(3,349, MI=5.58)

考え方がある

(4,023, MI=5.34)

考え方を持つ

(1,391, MI=5.98)

事実がある

(3,419, MI=5.72)

事実を持つ

(67, MI=1.46)

特徴がある

(10,483, MI=6.95)

特徴を持つ

(3,927, MI=7.69)

事故が起きる

(3,700, MI=10.91)

事故が起こる

(2,598, MI=9.88)

希望を持つ

(3,538, MI=7.63)

希望がある

(3,477, MI=6.17)

事故を防ぐ

(1,038, MI=10.58)

事故を防止する

(586, MI=11.34)

予定がある

(1,844, MI=5.90)
予定を持つ* 

(12, MI=1.44)

目標を持つ

(4,011, MI=7.02)

目標がある

(1,560, MI=5.27)

イメージがある

(7,605, MI=5.90)

イメージを持つ

(4,718, MI=7.59)

違いがある

(16,387, MI=6.53)

違いを持つ

(129, MI=2.91)

会議が開かれる

(930, MI=10.17)

会議が開催される

(832, MI=10.85)
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 ผลการศกึษาได้คูค่�าปรากฏร่วมทีม่คี�ากรยิาเป็นค�า

ที่มีความหมายคล้ายกันตามตารางที่ 4 โดยค�าที่ปรากฏ

ในคอลัมน์ A เป็นค�าปรากฏร่วมที่มีความถี่ในการใช้จริง

สูงมากกว่าค�าปรากฏร่วมที่ปรากฏในคอลัมน์ B โดยค�า

ปรากฏร่วม 「報告を持つ」และ 「予定を持つ」มี

ค่า MI น้อยกว่า 3.0 โดยค�าปรากฏร่วมท้ังสองค�าน้ีไม่

ปรากฏในผลการศกึษาค�าปรากฏร่วม แต่ได้น�ามาเปรยีบ

เทยีบให้เหน็การใช้ทีม่คีวามแตกต่างกบัค�าปรากฏร่วมท่ี

งานวิจยันีศ้กึษาพบคือ「報告がある」กบั「予定がある」

 ผลวิจัยข้างต้นได้กลุ่มค�าปรากฏร่วมที่มีคู่ค�าความ

หมายคล้ายโดยแสดงความแตกต่างด้านการใช้ในประเดน็

ของความถี่ซึ่งการศึกษาค�าปรากฏร่วมเป็นการศึกษาที่

เสรมิข้อมลูให้กบังานวิจัยเกีย่วกับค�าความหมายคล้ายได้ 

เช่นในงานของ 大曾 (2005, อ้างถงึใน 李, 2016)  鈴木 

(2009) และ Rafe & Anthony (2017, 22) โดยในงาน

ของ 鈴木 น�าการปรากฏร่วมกับค�านามเป็นข้อมลูประกอบ

การวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างค�ากรยิา 呼ぶ กบั 招く

ทีร่ะบุว่าการศึกษาค�าปรากฏร่วมมปีระโยชน์ในการแบ่ง

แยกการใช้ค�าท่ีมคีวามหมายคล้ายกัน 

 นอกจากนี้ในการศึกษายังได้กลุ่มค�าปรากฏร่วมที่

ค�านามเป็นค�านามเหตกุารณ์4  ซึง่ปรากฏร่วมกบัค�ากรยิา 

する และ 行う 

4 ค�านามเหตุการณ์เป็นค�าแปลมาจาก 出来事名詞 โดยเป็นค�านามกลุ่มท่ีรวมค�านามอาการนาม （動名詞） เข้าไปด้วย ค�านามเหตุการณ์คือค�านามแสดงพฤติกรรม การกระท�า  
 กิจกรรม การเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์และสภาพกิริยาอาการอื่น ๆ รวมเรียกเป็นค�านามเหตุการณ์ ตัวอย่างค�านามเหตุการณ์เช่น 攻撃、破壊、出発、停電、言い争 

 い、セクハラ、会議、ドライブ、舌打ち、運動会、いじめ、事故、連絡、雨、雷、突風 ความแตกต่างคือกรณีเป็นค�านามอาการนามสามารถอยู่ในรูป「名詞＋ 

 を＋する」และ「動名詞＋する」ได้ ในขณะที่ค�านามอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มค�านามเหตุการณ์อยู่ในรูป「名詞＋を＋する」ได้เท่านั้น (久保田, 2013, 1-140) ดังนั้นในงาน 
 วิจัยนี้จึงเรียกค�านามในตารางที่ 4 ว่าค�านามเหตุการณ์เนื่องจากเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าค�านามเช่น 会議、事務 ไม่สามารถใช้ในรูป「会議する」「事務する」ได้  

ต�ร�งท่ี 5 กลุม่ค�าปรากฏร่วมของค�านามเหตุการณ์

A. คว�มถี่ในก�รใช้ม�กกว่� B. คว�มถี่ในก�รใช้น้อยกว่� A. คว�มถี่ในก�รใช้ม�กกว่� B. คว�มถี่ในก�รใช้น้อยกว่�
調査を行う

(14,386, MI=8.00)
調査をする

(8,341, MI=27.55)
努力をする

(16,965, MI=28.65)
努力を行う

(1306, MI=4.61)
支援を行

(11,490, MI=7.63)
支援をする

(7,022, MI=27.26)
行動をする

(7,548, MI=27.25)
行動を行う

(1,131, MI=4.18)
活動を行う

(25,420, MI=7.19)
活動をする

(21,009, MI=27.25)
確認をする

(9,955, MI=28.60)
確認を行う

(5,153, MI=7.31)
検討を行う

(7,301, MI=7.74)
検討をする

(3,073, MI=26.83)
報告をする

(5,094, MI=27.88)
報告を行う

(1,246, MI=7.81)
事務を行う

(1,420, MI=7.19)
事務をする

(383, MI=25.63)
選択をする

(4,445, MI=28.79)
選択を行う

(775, MI=5.93)
販売を行う

(2,678, MI=7.26)
販売をする

(2,426, MI=27.45)
表現をする

(3,394, MI=27.28)
表現を行う

(207, MI=3.41)
改善を行う

(1,861, MI=6.48)
改善をする

(1,729, MI=26.71)
回答をする

(2,034, MI=27.00)
回答を行う

(320, MI=3.99)
会議を行う

(829, MI=6.05)
会議をする

(788, MI=26.32)
学習をする

(2,546, MI=27.59)
学習を行う

(1,328, MI=6.32)
解決をする

(1,162, MI=26.91)
解決を行う

(305, MI=4.65)
実施をする

(1,186, MI=27.26)
実施を行う

(340, MI=5.13)
担当をする

(587, MI=28.05)
担当を行う

(*15, MI=2.42)
作業をする

(9,842, MI=27.79)
作業を行う

(9,308, MI=7.37)

(สรุปผลในต�ร�งโดยผู้เขียน)
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 ค�ากริยา する และ行う เป็นค�ากริยาความหมาย

คล้ายกันดังเห็นได้จากความหมายในพจนานุกรมสอง

ชนิดด้านล่าง

 ความหมายค�ากริยา する คือ ท�า กระท�า ท�า

อาชีพ ราคา มีมูลค่า (พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย, 2549, 

น. 505) 

 その動作を行う。（広辞苑, 2008, 1572）

 ความหมายค�ากริยา 行うคือ จัด (งานหรือ

กิจกรรม) กระท�า ประพฤติปฏิบัติ (พจนานุกรมญี่ปุ่น-

ไทย, 2549, น. 116)

 物事を一定の方式に従って処理する。（広

辞苑, 2008, 388）

 และเมื่อส�ารวจจากพจนานุกรมออนไลน์ค�าความ

หมายคล้ายของ Weblio ก็พบว่าค�ากริยา する และ

行う เป็นค�าความหมายคล้าย  โดยค�านามเหตุการณ์

調査、支援、活動、検討、事務、販売、改善、会

議 มีความถี่ปรากฏร่วมกับค�ากริยา行うมากกว่า する

ในขณะที่ค�านามเหตุการณ์努力、行動、確認、報

告、選択、表現、回答、学習、解決、実施、担

当、作業มีความถี่ปรากฏร ่วมกับค�ากริยา する

มากกว่า 行う

 โครงสร ้าง「ค�านาม + を  + する」 เป ็น

โครงสร ้างที่ เรียกว ่า軽動詞構文   (Light verb 

construction) โดยความหมายแสดงกิริยาอาการของ

โครงสร้างข้ึนอยู ่กับความหมายของค�านามข้างหน้า

มากกว่าค�ากริยา する ซึ่งท�าหน้าที่เสมือนเป็นค�าหน้าที่ 

(機能語, function words) มากกว่าเป็นค�าเนื้อหา

แสดงความหมาย ในขณะท่ีการปรากฏร่วมกับ 行う

ความหมายของค�าปรากฏร่วมทั้งค�ามาจากความหมาย

ค�านามและค�ากริยา ท�าให้ความหมายเมื่อปรากฏร่วม

กับ行うให้นัยความหมาย “ค�านาม” (ได้) ด�าเนินการ 

(อย่างเป็นระบบ ข้ันตอน)” ผลการศึกษาข้างต้น

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายการใช้ค�ากริยา

するและ行う ได้ในเชิงความถ่ีในการน�าไปใช้กับค�า

นามและความแตกต่างของความหมายที่แสดงออกมา

ผลการศึกษาค�าปรากฏร่วมท�าให้ทราบลักษณะของค�า

นามบางชนิดค�าที่มีแนวโน้มการใช้ในรูปแบบ ค�านาม 

+ ค�ากริยาน้อยมากด้วยค่าความถี่ระดับหลักหน่วยและ

หลักสิบ แต่กลับมีค่าความถี่ในการใช้ในรูปแบบค�านาม 

+ ค�านาม ในความถี่สูง เช่นค�านาม 国際 (จากตาราง

ที่ 2 ไม่ปรากฏค�าปรากฏร่วมแบบค�านาม + ค�ากริยา) 

โดยมักปรากฏร่วมในการใช้รูปแบบค�านามประสมใน

รูป「国際＋名詞」มีความถี่เท่ากับ 141,377 ตัวอย่าง

ค�า คือ 国際社会、国際協力、国際交流、国際機

関、国際会議、国際競争、国際連合และพบในรูป

แบบค�าประสานที่มีหน่วยค�าเติมเป็นส่วนประกอบ

「国際＋名詞＋接尾」ความถี่ 46,664 ตัวอย่างค�า 

คือ 国際的、国際化、国際法

 ผลการศึกษาค�าปรากฏร่วมท�าให้ทราบลักษณะ

เฉพาะของค�านามบางค�า เช่น 特徴เม่ือปรากฏร่วมกับ

ค�าช่วย が มีการใช้ร่วมกับค�ากริยาไม่หลากหลาย โดย

จากการส�ารวจพบค�าปรากฏร่วมกบัค�ากรยิา ある ในรูป

「特徴がある」มคีวามถีใ่นการใช้สงูสดุเท่ากบั 10,483 

จากความถี่ปรากฏร่วมกับค�าช่วย がทั้งหมด 14,705 

คิดเป็นร้อยละ 71.29 

7. บทสรุป
 ผลการศึกษาการปรากฏร่วมกันของค�าศึกษาจาก

ค�านามในภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางจ�านวน 100 ค�าโดยคัด

เลือกค�านามท่ีมีความถี่ในการใช้สูงจากคลังข้อมูลภาษา 

2 ชนิด คือ คลังข้อมูลภาษา NINJAL-LWP for TWC 

และคลังข้อมูลภาษา BCCWJ หลังจากน้ันจึงหาค�า

ปรากฏร่วมของค�านามแต่ละค�า ท�าให้ผลการวิจัยที่ได้

ได้กลุ่มค�าปรากฏร่วมที่สะท้อนการใช้จริงในระดับค่อน

ข้างสูง ค�าปรากฏร่วมเป็นกลุ่มค�าที่เกิดจากการน�า

ภาษาไปใช้จริงของเจ้าของภาษา การรวมกันจึงเป็น

ลักษณะการใช้ที่เป็นธรรมชาติ ผลการศึกษาให้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ทัง้ในการวเิคราะห์การใช้ค�าทีม่คีวามหมาย



66 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  |  jsn Journal Vol. 9 No. 1 June 2019

คล้ายและความหมายเหมือน ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์

ในการเลือกใช้ค�าโดยอ้างอิงจากความถ่ีท่ีใช้จริง รวมถึง

สามารถน�าข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุ่นทั้งในประเด็นการพัฒนาแบบฝึกการใช้ค�า

รวมถึงการพัฒนาพจนานุกรมค�าปรากฏร่วมในอนาคต 

8. ข้อเสนอแนะ
 1. ผลการวจิยัสามารถน�าไปพฒันาเป็นคลงัข้อมูล

ค�าปรากฏร่วมภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางเพื่อใช้ในการเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นแนวการสอนในการน�าค�า

ศัพท์ไปใช้เน่ืองจากค�าปรากฏร่วมถือว่าเป็นความรู้ที่อยู่

ในระดับการน�าไปใช้

 2. ผลการวิจัยที่ปรากฏคู่ค�าปรากฏร่วมที่มีความ

หมายคล้ายและหลายความหมายเป็นประเดน็ทีส่ามารถ

น�าไปต่อยอดในการท�าวิจัยเปรียบเทียบการใช้โดยน�า

ความถีก่ารใช้จรงิและบรบิทการใช้ประกอบการวิเคราะห์ได้ 
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บทคัดย่อ

เรือ่ง คบิท์ิซโุนะกะมะ（吉備津の釜）เป็นเรือ่งเล่าเรือ่งหนึง่ใน อเุงะท์ซโุมะโนะงะตะร ิ（雨月物語）หนงัสอืรวม

เรื่องล้ีลับที่มีชื่อเสียงของสมัยเอโดะ เขียนโดยอุเอะดะ อะกินะริ（上田秋成）เนื้อเรื่องกล่าวถึงโฌตะโรชายหนุ่ม

เจ้าชู้ที่หลอกลวงและทอดทิ้งอิโซะระภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกัน อิโซะระจึงกลายเป็นวิญญาณอาฆาตออกมาแก้แค้น

สามี กล่าวกันว่าภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตของอิโซะระในเรื่อง คิบิท์ซุโนะกะมะ ได้รับอิทธิพลมาจากภาพลักษณ์

ของโระกโุจในวรรณกรรมเรือ่ง เกน็จโิมะโนะงะตะร ิ（源氏物語）ในสมยัเฮอนั อย่างไรกต็าม จะพบว่ามรีายละเอยีด

บางอย่างที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของงานวรรณกรรมที่เขียนขึ้นต่างยุคกัน จากการ

ศกึษาพบว่า ภาพลกัษณ์วญิญาณอาฆาตของโระกโุจจะมอีารมณ์ความงามแบบโมะโนะโนะอะวะเระ（もののあはれ)

ตามแบบที่มักพบในวรรณกรรมสมัยเฮอัน ในขณะที่วิญญาณอาฆาตของอิโซะระจะมีภาพลักษณ์ที่ดูสยดสยองน่า

กลัวเพื่อให้ผู้คนรู้สึกเกรงกลัวในกฎแห่งกรรมตามแบบวรรณกรรมสมัยเอโดะ  

อรรถยา สุวรรณระดา 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตในวรรณกรรมเรื่อง

คิบิท์ซุโนะกะมะ: เปรียบเทียบกับกรณีของโระกุโจ

ใน เก็นจิโมะโนะงะตะริ
*
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Abstract

Kibitsunokama is a story in Ugetsumonogatari, a collection of mystery stories of the Edo period, 

written by Ueda Akinari. The story tells about Shotaro, a flirtatious young man, who deceived 

and left Isora, his newly married wife. Isora then became a vengeful spirit and took revenge on 

her husband. It is said that the image of Isora’s vengeful spirit in Kibitsunokama is influenced by 

Rokujo’s image in Genjimonogatari. However, there are some different details that reflect the 

characteristics of literary works of different periods. From the study, it is found that the image 

of Rokujo’s vengeful spirit has a mood of mononoaware, an emotional beauty often found in 

the Heian period literature, while Isora’s vengeful spirit has a scary and frightening image so that 

people will be afraid of Karma rule, as seen in most of the Edo period literature.   

The Image of Vengeful Spirit in 

Kibitsunokama: Comparing with

the Case of Rokujo in Genjimonogatari
*

Key words
Kibitsunokama, Genjimonogatari, Ueda Akinari, vengeful spirit

Attaya Suwanrada
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1. บทนำ�
 วิญญาณมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

วญิญาณคนเป็นหรอือิกเิรยีว（生霊） และวิญญาณคน

ตายหรือฌิเรียว（死霊）วิญญาณคนเป็นหรืออิกิเรียว

หมายถึงวิญญาณในร่างของมนุษย์ที่มีชีวิต สามารถแยก

ส่วนหนึง่ออกจากร่างซึง่ยงัมีชวิีตอยูอ่อกมาปรากฏให้เห็น

ข้างนอก เรื่องของอิกิเรียวที่แยกออกจากร่างนั้นปรากฏ

ในวรรณกรรมญีปุ่่นหลายเร่ือง โดยสาเหตท่ีุอกิเิรยีวออก

จากร่างนัน้มกัเกิดจากจติใจท่ียดึตดิอนัเนือ่งมาจากความ

อาฆาตแค้นหรือความรัก ท�าให้วิญญาณส่วนหนึ่งแยก

ออกจากร่างไปหาบุคคลท่ีเป็นเป้าหมายซ่ึงจิตใจยึดติด

อยู่นั้น อิกิเรียวที่ออกจากร่างโดยมีสาเหตุมาจากความ

อาฆาตแค้นจะจดัเป็นวญิญาณอาฆาต（怨霊、御霊)  ส่วน

วญิญาณคนตายหมายถงึวิญญาณทีห่ลงเหลอือยูภ่ายหลงั

มนษุย์เสยีชวีติไปแล้ว หากเสยีชวีติด้วยความอาฆาตแค้น 

หลงัเสยีชวีติแล้วกจ็ะกลายเป็นวญิญาณอาฆาตได้เช่นกัน

 เรื่อง คิบิท์ซุโนะกะมะ（吉備津の釜）เป็นเรื่อง

เล่าเรือ่งหนึง่ใน อเุงะท์ซโุมะโนะงะตะร（ิ雨月物語) ซึง่

เป็นหนังสือรวมเรื่องลี้ลับที่มีช่ือเสียงของสมัยเอโดะ 

เขยีนโดยอเุอะดะ อะกนิะร（ิ上田秋成）เนื้อเรื่องกล่าว

ถึงโฌตะโรชายหนุ่มเจ้าชู้ท่ีทอดท้ิงอโิซะระภรรยาท่ีเพ่ิง

แต่งงานกนั โฌตะโรได้หลอกเอาเงนิจากอิโซะระและพา

โซะเดะหญิงคนรักหนีไปอยู่ด้วยกันที่อื่น วิญญาณของ

อิโซะระซึง่ป่วยหนกัได้ออกจากร่างมาท�าให้โซะเดะหญงิ

คนรักของโฌตะโรล้มป่วยจนเสียชีวิตไป และภายหลัง

เมื่ออิโซะระเสียชีวิตแล้วก็ได้กลายเป็นวิญญาณอาฆาต

มาคร่าเอาชีวิตของโฌตะโรไป

 กล่าวกนัว่าภาพลกัษณ์วญิญาณอาฆาตของอโิซะระ

ในเร่ือง คบิท์ิซโุนะกะมะ ได้รบัอิทธพิลมาจากภาพลกัษณ์

วญิญาณอาฆาตของโระกโุจในวรรณกรรมเรือ่ง เกน็จโิมะ-

โนะงะตะร ิ（源氏物語）ในสมยัเฮอนั วรรณกรรมเรือ่ง 

เก็นจิโมะโนะงะตะริ เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของญี่ปุ่น

และอาจนบัได้ว่าเป็นนวนยิายเรือ่งยาวเรือ่งแรกของโลก 

แต่งโดยมรุะซะกฌิกิบิ（ุ紫式部)     ธดิาของขนุนางฟจุวิะระ-

โนะ ทะเมะโตะกิ（藤原為時） ผู้เขียนเข้ารับราชการ

เป็นนางสนองพระโอษฐ์ของพระนางโฌฌิ (彰子) มเหสี

ของจักรพรรดิอิชิโจ（一条天皇）และเริ่มเขียนเรือ่งนี้

ตัง้แต่ประมาณ ค.ศ. 1001  และสนันิษฐานว่าเขยีนเสรจ็

ราว  ค.ศ. 1008 เก็นจิโมะโนะงะตะร ิเป็นนิยายรักเรื่อง

ยาว มทีัง้หมด 54 ตอน  เป็นเรือ่งราวชวีติของฮกิะรเุก็นจิ

（光源氏）ซ่ึงมีสัมพันธ์รักกับผู้หญิงหลายคน  และ

หนึ่งในนั้นคือโระกุโจ（六条御息所) ซึ่งได้กลายเป็น

วิญญาณร้ายออกมาท�าร้ายผู้หญิงของเก็นจิหลายคนใน

เรือ่ง โดยขณะทีโ่ระกโุจยงัมชีวีติอยู ่กไ็ด้กลายเป็นอกิเิรยีว

ออกมาท�าร้ายภรรยาของเก็นจิ และเมื่อเสียชีวิตแล้วก็

กลายเป็นวิญญาณร้ายมาสิงสู่ภรรยาคนอื่น ๆ ของ

เก็นจิด้วย

 ในตอนต้นของหนังสือรวมเรื่องลี้ลับ อุเงะท์ซุโมะ

โนะงะตะร ิได้มกีารกล่าวถึงมรุะซะกิฌกิบิุ（紫式部）ผู้

เขียนวรรณกรรมเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะร ิไว้ดังนี้

 羅子は水滸を撰し、而して三世唖児を生み、

紫媛は源語を著し、而して一旦悪趣に堕つる者、

蓋し業を為すことの偪る所耳。

 (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学

館、2003: 275)

 หลัวก้วนจง4   นักเขียนสมัยปลายราชวงศ์หยวน

ของจีน แต่งนิยายเรื่อง สุยหู่จ้วน ท�าให้ลูกหลานของเขา

いきりょう

げんじものがたり

むらさきしきぶ
1

2

3

ふじわらのためとき

いちじょうてんのう

ひかるげんじ

のみやすんどころろくじょう

むらさきしきぶ

しょうし

しりょう

おんりょう ごりょう

き  び  つ

うげつものがたり

うえだあきなり

ら し

し  ゑん

けだ げふ せま のみ

あ じ

かま

1 ไม่ทราบปีท่ีเกิดและตายแน่ชัด หลังจากท่ีสามีคือฟุจิวะระ โนะ โนะบุตะกะ（藤原宣孝）เสียชีวิตลง มุระซะกิฌิกิบุได้เข้าไปเป็นนางก�านัลรับใช้พระนางโฌฌิมเหสีของจักรพรรดิอิชิโจ  
 เป็นนักเขียนหญิงที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องจากฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะและขุนนางชั้นสูงในยุคนั้น ผลงานชิ้นอื่นได้แก่ มุระซะกิฌิกิบุนิกก ิ（紫式部日記)  
 และมุระซะกิฌิกิบุฌ（ู紫式部集）   
2 ธิดาคนโตของฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ (藤原道長) และเป็นมเหสีเอกของจักรพรรดิอิชิโจ   
3 จักรพรรดิองค์ที่ 66 ของญี่ปุ่น ครองราชย์ช่วง ค.ศ. 86-1011   
4 หลัวก้วนจง มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิง ไม่ทราบรายละเอียดชีวประวัติที่แน่ชัด กล่าวกันว่าเขาเป็นผู้แต่งนิยายจีนเรื่อง สุยหู่จ้วน (水滸伝  

 วีรบุรุษแห่งเขาเหลียงซาน） 

ふじわらののぶたか

むらさきしきぶにっき

むらさきしきぶしゅう

ふじわらのみちなが
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ต้องรับผลกรรมเกดิมาเป็นใบ้ถงึสามชัว่คน5  นกัเขยีนใน

สมยัเฮอนัของญีปุ่น่เราชือ่ มรุะซะก ิฌกิบุิ ผูแ้ต่งนยิายเรือ่ง 

เกน็จิโมะโนะงะตะร ิกว่็ากนัว่าก็เคยตกนรกมาครัง้หนึง่

 จากการทีใ่นบทเกริน่น�ากล่าวอ้างถึงชือ่ของมรุะซะกิ 

ฌิกิบุผู้เขียนเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะร ินั้น แสดงให้เห็น

ว่าอุเอะดะ อะกินะริผู้เขียน อุเงะท์ซุโมะโนะงะตะร ิเคย

ศกึษาวรรณกรรมเรือ่ง เกน็จโิมะโนะงะตะร ิ และเป็นไป

ได้ว่างานเขียนของเขาน่าจะได้รับอิทธิพลจากเรื่อง 

เกน็จโิมะโนะงะตะร ิไม่มากก็น้อย ส�าหรับตวัละครอโิซะระ

ในเรื่อง คิบิท์ซุโนะกะมะ ซ่ึงเป็นเรื่องเล่าเรื่องหน่ึงใน 

อุเงะท์ซุโมะโนะงะตะร ินั้น ก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่กล่าว

ว่าภาพลักษณ์ของตวัละครอโิซะระได้รบัอทิธิพลจากภาพ

ลักษณ์ของตัวละครโระกุโจในเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ 

เช่น คโุมะท์ซ ุมะยไุด้วเิคราะห์ไว้ว่า “โซะเดะทีถู่กอกิิเรียว

ของอโิซะระคร่าชวีติไปนัน้เหมอืนกบัยงูะโอะทีถู่กโระกโุจ

เอาชีวิตไปในเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ อะกินะริไม่ได้

บรรยายภาพวญิญาณอาฆาตตามแบบของสมยักลางหรอื

สมยัเอโดะ แต่เป็นภาพวญิญาณร้าย (もののけ) สมยัเฮอัน” 

(雲津まゆ, 2008, p.13) นะงะมท์ิซ ุฟมุโิยะกไ็ด้กล่าวไว้

ว่า “เรื่องการกลายเป็นวิญญาณร้ายทั้ง ๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่

แล้วไปคร่าชีวิตของหญิงท่ีเป็นศัตรูคู ่อาฆาตน้ันชวน

ให้นกึถงึเรือ่งเกน็จโิมะโนะงะตะริ” (永光二美代, 1986, 

p.71)

 แต่จากการทีผู่ว้จิยัได้ศกึษาเปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์

วญิญาณอาฆาตของตวัละครทัง้สองดแูล้วพบว่า แม้ภาพ

ลกัษณ์วิญญาณอาฆาตของอโิซะระในเรือ่ง คบิท์ิซุโนะกะมะ 

จะมส่ีวนทีเ่หมอืนกบัโระกโุจในเรือ่ง เกน็จโิมะโนะงะตะริ 

ดงัทีม่ผีูก้ล่าวไว้แล้ว แต่หากศกึษาวเิคราะห์ดโูดยละเอยีด

แล้วจะพบว่ามีรายละเอียดบางอย่างท่ีแตกต่างกัน

ออกไป ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นค่า

นิยมและลักษณะเฉพาะของงานวรรณกรรมท่ีเขียนขึ้น

ต่างยุคกัน  การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์วิญญาณ

อาฆาตของตัวละครท้ังสองจึงเป็นประโยชน์ช่วยให้เห็น

จุดเหมือนและจุดต่างของลักษณะงานวรรณกรรมสมัย

เฮอนัและสมยัเอโดะ และยงัช่วยให้เข้าใจความคดิความ

เชือ่ของคนญีปุ่น่เกีย่วกบัเร่ืองวญิญาณอาฆาตซึง่มพีฒันาการ

ต่างไปตามยุคสมัยอีกด้วย

 

2.  วัตถุประสงค์
 เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์วญิญาณอาฆาต

ของอิโซะระในเร่ือง คิบิท์ซุโนะกะมะ ซึ่งอยู่ในหนังสือ

รวมเรือ่งลึกลับสมยัเอโดะ อเุงะท์ซโุมะโนะงะตะร ิกบัภาพ

ลักษณ์วิญญาณอาฆาตของโระกุโจในวรรณกรรมสมัย

เฮอันเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะร ิ

3.  สมมติฐ�น
 ภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตของอิโซะระในเรื่อง 

คิบิท์ซุโนะกะมะ ได้รับอิทธิพลจากภาพลักษณ์วิญญาณ

อาฆาตของโระกุโจในเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะร ิแต่จะมี

รายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างออกไปโดยภาพลักษณ์

วญิญาณอาฆาตของโระกโุจจะเน้นค่านยิมความงามแบบ

โมะโนะโนะอะวะเระตามแบบวรรณกรรมสมยัเฮอนั ส่วน

ภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตของอิโซะระจะเน้นความ

สยดสยองน่ากลัวเพื่อสอนให้เกรงกลัวกฎแห่งกรรมตาม

แบบวรรณกรรมสมัยเอโดะ

4.  ขอบเขตและวิธีวิจัย
 ศกึษาเปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์วญิญาณอาฆาตของ

อโิซะระทีป่รากฏในเรือ่ง คบิท์ิซโุนะกะมะ ในหนงัสอืรวม

เรื่องลึกลับสมัยเอโดะ อุเงะท์ซุโมะโนะงะตะริ กับภาพ

ลักษณ์วิญญาณอาฆาตของโระกุโจในวรรณกรรมสมัย

เฮอันเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะร ิ โดยอ้างอิงข้อมูลวิจัยที่

เกีย่วข้องมาประกอบการวิเคราะห์เพือ่หาข้อสรปุ ส�าหรบั

5 ต�านานท่ีถูกกล่าวถึงไว้ในหนังสือช่ือ ซีหูโหย่วหลานจ้ืออ๋ีว์「四湖遊覧志余」เล่ม 25 ท่ีเขียนโดยชาวราชวงศ์หมิงช่ือ เถียนหยู่เฉิง（田汝成）ปรากฏเร่ืองเล่าว่า หลัวก้วนจงแห่งราชวงศ์ 
 หยวนแต่งเร่ือง สุยหู่จ้วน เป็นการท�าบาปท่ีมอมเมาผู้คนด้วยนิยายเร่ืองโกหก ลูกหลานจึงต้องรับกรรมเกิดมาเป็นใบ้ถึงสามช่ัวคน ในท�านองเดียวกัน นักแต่งนิยายสมัยเฮอันของญ่ีปุ่น 
 ช่ือ มุระซะกิ ฌิกิบุ (紫式部）ก็ได้รับผลกรรมน้ันเช่นเดียวกัน　   
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ต้นฉบับวรรณกรรมเรื่อง อุเงะท์ซุโมะโนะงะตะริ และ 

เก็นจิโมะโนะงะตะริ ที่อ้างอิงไว้ในบทความนี้ มาจาก

หนังสือชุด ฌิมเป็นนิฮงโกะเต็นบุงงะกุเส็นฌ ู（新編日

本古典文学全集）ของส�านกัพมิพ์โฌงะกุกัน（小学館)

ซึง่ได้ตพีมิพ์ไว้เมือ่ค.ศ. 2003 และ ค.ศ. 2009 ตามล�าดับ 

ส�าหรับค�าแปลในส่วนของข้อความทีอ้่างองิมาจากวรรณกรรม

เรือ่ง อเุงะท์ซโุมะโนะงะตะริ นัน้ ผูว้จิยัน�ามาจากค�าแปล

ในหนงัสือ เรือ่งเล่าคนืฝนพรางจนัทร์ ของส�านกัพมิพ์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัซึง่ผูว้จิยัและคณะผูแ้ปลได้ร่วม

กันแปลวรรณกรรมเรื่องนี้ออกมาเมื่อ พ.ศ. 2558 

 บทความวิจัยชิ้นนี้ใช้ระบบถอดเสียงอักษรภาษา

ญีปุ่น่ซึง่เป็นผลงานวิจยัใน พ.ศ. 2530 ของอาจารย์สาขา

วิชาภาษาญี่ปุ ่น ได้แก่ ผศ.ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณ, 

ผศ.สุชาดา สัตยพงศ์, ผศ.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล

(ปัจจุบันคือ ศ.ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล) อาจารย์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คือ ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน 

และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคอื ผศ.ดษุฎพีร ช�านโิรคศานต์ 

คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ส่วนค�าบาง

ค�าทีใ่ช้กนัแพร่หลายแล้วยังคงใช้ตามความนยิมเดิม

5.  ผลก�รวิจัยและบทวิเคร�ะห์
 จากท่ีผูวิ้จัยได้ศกึษาเปรยีบเทยีบภาพลักษณ์วญิญาณ

อาฆาตของอโิซะระในเรือ่ง คบิท์ิซุโนะกะมะ กบัวญิญาณ

อาฆาตของโระกุโจในวรรณกรรมสมัยเฮอันเรื่อง เก็นจิ-

โมะโนะงะตะริ พบว่ามจีดุเหมอืนและจดุต่างกนัในหลาย

ประเด็น ทัง้นีผู้้วจัิยจะขอวเิคราะห์โดยแบ่งหวัข้อดงันีค้อื 

ค�าบรรยายอารมณ์ความรู้สึกของวิญญาณอาฆาต ภาพ

วิญญาณอาฆาตที่ปรากฏ ฉากที่วิญญาณอาฆาตปรากฏ 

และความคดิความเช่ือทีส่ะท้อนจากเรือ่ง โดยจะยกกรณี

ของโระกโุจในเรือ่ง เกน็จโิมะโนะงะตะร ิขึน้มาก่อน จาก

นั้นจึงยกกรณีของอิโซะระในเรื่อง คิบิท์ซุโนะกะมะ ซึ่ง

กล่าวกันว่าได้รับอิทธิพลจากเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ 

มาเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ

 5.1 คำ�บรรย�ยอ�รมณ์คว�มรูส้กึของวญิญ�ณ 

  อ�ฆ�ต

  ในเรือ่ง เกน็จโิมะโนะงะตะร ิผู้หญงิของเกน็จิ

ที่ถูกอิกิเรียวของโระกุโจท�าร้ายเป็นคนแรกก็คือยูงะโอะ

(夕顔）ซึ่งถูกกระชากเอาวิญญาณไป

     「おのがいとめでたしと見たてまつるをば尋

ね思ほさで、かくことなることなき人を率ておは

して、時めかしたまふこそ、いとめざましくつら

けれ」とて、この御かたはらの人をかき起こさむ

とすと見たまふ。　　　　　　　　　　　

        (『新編日本古典文学全集　源氏物語一』

小学館、2009: 162)                                                                            

 “ทัง้ ๆ  ทีฉ่นัรกัท่านมากแต่ท่านกลบัไม่ยอมมาหา

ฉัน กลับพาผูห้ญงิทีไ่ม่ได้วเิศษอะไรมาพลอดรักกนัอย่างนี้ 

คาดไม่ถงึจรงิ ๆ  ใจฉนัช่างเจ็บปวดรวดร้าวเหลอืเกนิ” หญงิ

นัน้ว่าแล้วกฉ็ดุกระชากยงูะโอะทีน่อนอยูข้่าง ๆ เกน็จิ

 เก็นจมิคีวามสัมพนัธ์กบัโระกุโจชายาม่ายของมกฎุ

ราชกุมารองค์ก่อนและสัญญาว่าจะไปหา แต่เก็นจิกลับ

มาหายงูะโอะ และในคนืนัน้เองเกน็จกิฝั็นเหน็มผีูห้ญงิมา

ฉดุกระชากเอาตวัยงูะโอะไป พอตืน่ข้ึนมากพ็บว่ายงูะโอะ

ที่นอนอยู่ข้างๆ เสียชีวิตแล้ว เซะโตะอุชิ จะกุโชได้ให้

ความเห็นเอาไว้ว่า “ภาพผู้หญิงที่เก็นจิเห็นในฝันไม่ได้

เขียนระบุไว้ว่าเป็นโระกุโจ แต่จากค�าพดูของผูห้ญงิในฝัน

นัน้ชวนให้คดิว่าน่าจะเป็นวญิญาณของโระกโุจ” (瀬戸内寂

聴, 1997, p.66) แม้ว่าฉากนี้จะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็น

วิญญาณของโระกุโจ แต่เน่ืองจากหลังจากนั้นวิญญาณ

ของโระกุโจก็ออกมาคร่าชีวิตอะโอะอิโนะอุเอะภรรยา

หลวงของเก็นจิ และยังท�าให้อนนะซันโนะมิยะภรรยา

สาวของเกน็จิล้มป่วยและตดัสินใจบวช ดงันัน้นกัวชิาการ

ゐ
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ญีปุ่น่จงึสรุปกนัว่าวญิญาณร้ายทีฆ่่ายงูะโอะในฉากดงักล่าว

ก็คือวิญญาณของโระกุโจ ในตอนดังกล่าวได้บรรยาย

ความรู้สึกของโระกุโจด้วยค�าว่า つらけれ ซึ่งมาจากค�า

ว่า つらし (ทกุข์ระทม เจบ็ปวดรวดร้าว) กล่าวคือโระกุโจ

รูส้กึเจบ็ปวดใจทีเ่กน็จิไปหาผูห้ญงิอืน่แทนทีจ่ะมาหาตน

 นอกจากนี้ วิญญาณของโระกุโจยังออกมาเข้า

สิงอะโอะอโินะอเุอะ（葵の上）ภรรยาหลวงของเกน็จิ

และท�าให้อะโอะอิโนะอุเอะล้มป่วยจนเสียชีวิตไป 

 「かく参り来むともさらに思はぬを。物思ふ

人の魂はげにあくがるる物になむありける」とな

つかしげにいひて、「なげきわび空にみだるる我

が魂を結びとどめよしたがひのつま」とのたまふ

声、けはひ、その人にもあらず変りたまへり。

        (『新編日本古典文学全集　源氏物語二』

小学館、2009: 40)

 

 “ไม่เคยนึกฝันเลยว่าตัวข้าจะกลายเป็นวิญญาณ

ออกมาข้างนอกอย่างน้ี วิญญาณของคนท่ีอาฆาตแค้น

สามารถออกจากร่างมาได้จริงๆ” เสียงน้ันฟังดูคุ้นเคย 

“วญิญาณข้าจมอยูใ่นห้วงแห่งความทกุข์จนถงึกบัโบยบนิ

ออกจากร่างมาผกูตดิสงิร่างภรรยาท่านอยู ่ท่านลองหยดุ

ข้าให้ได้ส”ิ เสยีงทีก่ล่าวออกมาและลกัษณะท่าทางนัน้ดู

เปลี่ยนไปราวกับว่าไม่ใช่อะโอะอิโนะอุเอะ

 

 ขณะทีอ่ะโอะอโินะอเุอะก�าลงัตัง้ครรภ์ใกล้ครบก�าหนด

คลอดก็ถูกวิญญาณร้ายเข ้าสิง เสียงและท่าทีของ

อะโอะอโินะอเุอะเปลีย่นไปเหมอืนกบัโระกโุจ ซึง่เป็นการ

ระบุว่าวิญญาณที่สิงร่างอะโอะอิโนะอุเอะในฉากน้ีก็คือ

อกิเิรียวของโระกโุจนัน่เอง โระกโุจอาฆาตแค้นอะโอะอิโนะอเุอะ

ภรรยาหลวงของเกน็จจินท�าให้วญิญาณส่วนหนึง่ของโระกุโจ

ออกจากร่างมาท�าร้ายอะโอะอิโนะอุเอะ หลังจากท่ี

อะโอะอิโนะอุเอะคลอดบุตรแล้วก็เสียชีวิต 

 หลังจากนั้น โระกุโจได้ติดตามลูกสาวไปอยู่ที่เมือง

อิเซะหลายปี หลังกลับมาเมืองหลวงแล้วก็ล้มป่วย จาก

น้ันไม่นานก็เสียชีวิต หลังจากโระกุโจเสียชีวิตแล้ว 

วิญญาณของโระกุโจก็ยังมาท�าให้มุระซะกิโนะอุเอะ 

(紫の上) ภรรยาอีกคนของเก็นจิล้มป่วย เก็นจิได้เชิญ

พระมาท�าพิธีสวดและในตอนนั้นเองวิญญาณที่สิงร่าง

มุระซะกิโนะอุเอะอยู่ก็ได้กล่าวแสดงตัวออกมา

 「わが身こそあらぬさまなれそれながらそら

おぼれする君は君なり

 いとつらし、つらし」と泣き叫ぶものか

ら、...生きての世に、人よりおとして思し棄て

しよりも、思ふどちの御物語のついでに、心よか

らず憎かりしありさまをのたまひ出でたりしな

む、いと恨めしく。

 (『新編日本古典文学全集　源氏物語四』小

学館、2009: 236)

 “ตัวฉนัตอนนีเ้ปลีย่นไปไม่เหมอืนแต่ก่อน แต่ตวัท่าน

ซึง่แต่ก่อนแต่ไรกม็ท่ีาทเีฉยชานัน้กย็งัคงเหมอืนเดมิไม่มผิีด 

ช่างแสนเจบ็ปวด เจบ็ปวดใจเหลือเกนิ... ตอนทีฉั่นยงัมชีีวติ

อยูท่่านกท็อดทิง้ไม่สนใจไยดใีนตวัฉนั ยิง่ไปกว่านัน้ เมือ่

คราวก่อนตอนทีท่่านพดูคยุกับภรรยา กไ็ด้พูดถงึตวัฉันว่า

เป็นผู้หญงิทีไ่ม่ชวนพศิมัย ช่างน่าแค้นใจย่ิงนกั”

  

 จากค�าพดูดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าหลงัเสยีชวิีตแล้ว

วิญญาณของโระกุโจก็ยังคงความอาฆาตแค้น โดยในที่นี้

กม็กีารใช้ค�าว่า つらし และ 恨めし แสดงอารมณ์ความ

รูส้กึเจ็บปวดและคบัแค้นใจของโระกโุจ โดยเฉพาะค�าว่า 

つらし นั้นจะเห็นได้ว่าเป็นค�าเดียวกับค�าที่แสดงความ

รู้สึกของวิญญาณร้ายที่คร่าเอาชีวิตของยูงะโอะไป

 หลังจากนัน้ โระกโุจยงัได้มาเข้าสิงอนนะซนัโนะมยิะ

（女三の宮）ภรรยาอกีคนของเกน็จด้ิวย อนนะซนัโนะมยิะ

มคีวามสัมพนัธ์ลบั ๆ  กับคะฌวิะง（ิ柏木）และตัง้ครรภ์ 

たましひ す

たま
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เกน็จริู้เรือ่งนีเ้ข้าโดยบงัเอญิท�าให้อนนะซนัโนะมิยะรูส้กึ

ละอายใจไม่กล้าสูห้น้าเก็นจ ิหลงัจากคลอดบตุรของคะฌิวะงิ

แล้ว อนนะซนัโนะมยิะกต็ดัสนิใจบวช ในคนืหลงัพธิบีวช 

วญิญาณของโระกโุจซึง่เสยีชวีติไปแล้วได้ปรากฏร่างออก

มาให้เหน็และกล่าวว่าได้สงิอยูใ่นตัวอนนะซนัโนะมิยะมา

หลายวันแล้ว

 御物の怪出で来て、「かうぞあるよ。いとか

しこう取り返しつと、一人をば思したりしが、い

と妬かりしかば、このわたりにさりげなくてなん

日ごろさぶらひつる。今は帰りなん」とてうち笑

ふ。                                                               

        (『新編日本古典文学全集　源氏物語四』

小学館、2009: 310)

 

 วิญญาณร้าย(ของโระกุโจ)ได้ปรากฏร่างและกล่าว

พร้อมเสียงหัวเราะว่า “เห็นไหมล่ะ ในที่สุดข้าก็สามารถ

เข้าสิงภรรยาท่านจนได้ ท่านเอาแต่คิดถึงนาง ท�าให้ข้า

รู้สึกชิงชังเป็นยิ่งนัก วิญญาณข้าก็เลยมาจนถึงที่นี่ หลาย

วันมานี้ก็ได้สิ่งสู ่ร่างน้ี ตอนน้ีข้าจะออกจากร่างน้ีไป

เสียที”

 จากการที่วิญญาณของโระกุโจกล่าวว่าได้เข้าสิง

อนนะซนัโนะมยิะมาหลายวนัแล้วนัน้ แสดงให้เหน็ว่าการ

ตัดสินใจออกบวชของอนนะซันโนะมิยะนั้นน่าจะมีส่วน

เกีย่วพนักบัโระกโุจ ฮะเซะงะวะ มะซะฮะรไุด้กล่าวเกีย่ว

กับการท่ีอนนะซันโนะมิยะถูกเข้าสิงว่า “ความเป็นเด็ก

ของ อนนะซนัโนะมิยะนัน้เป็นเหตใุห้ถูกวญิญาณร้ายเข้า

สิงได้ง่าย” (長谷川政春, 1982, p.29) เมื่อลองย้อนดู

ฉากทีอ่นนะซนัโนะมยิะเกดิความคดิอยากจะบวชน้ันจะ

เห็นว่ามีการใช้ค�าบรรยายอารมณ์ความรู้สึกไว้ดังนี้ 

 さのみこそは思し隔つることもまさらめと恨

めしう、わが身つらくて、尼にもなりなばやの御

心つきぬ。

 (『新編日本古典文学全集　源氏物語四』小

学館、2009: 301)

 

 ท่าทขีองสามทีีย่ิง่ห่างเหนิเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  เช่นนีช่้าง

น่าแค้นใจนัก ตัวฉันรู้สึกเจ็บปวดใจ คิดอยากจะบวชชี

เสียให้รู้แล้วรู้รอด 

 ในฉากดังกล่าวมีการใช้ค�าว่า「恨めし」(น่าแค้น

ใจ) และ「つらし」(เจ็บปวดใจ) แสดงความรู้สึกของ

อนนะซันโนะมิยะขณะคิดออกบวช ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเป็น

ค�าเดียวกับที่วิญญาณอาฆาตของโระกุโจเคยกล่าวพูด

ออกมา ผู้วจิยัได้ลองสบืค้นดกูารใช้ค�าแสดงอารมณ์ความ

รูส้กึของอนนะซนัโนะมยิะในฉากอืน่ ๆ  แล้วพบว่าในฉาก

อื่น ๆ ไม่มีการใช้สองค�านี้อยู่เลย แต่จะใช้ค�าแสดงความ

รูสึ้กทกุข์ใจอืน่แทน เช่น 「うし」(ทกุข์ใจ) 「悲しい」

(เศร้าใจ) 「心細し」(จิตใจหดหู่)「つつまし」(หว่ัน

ใจ) โดยเฉพาะค�าว่า 「うし」มีปรากฏใช้ค่อนข้างบ่อย 

ดงันัน้จงึวเิคราะห์ได้ว่า จากการทีค่�าว่า「恨めし」และ 

「つらし」มปีรากฏใช้กบัอนนะซนัโนะมยิะเฉพาะตอน

ทีคิ่ดออกบวชเท่านัน้และจากการทีส่องค�านีเ้ป็นค�าทีวิ่ญญาณ

อาฆาตของโระกโุจมกัใช้ จงึเป็นไปได้ว่าผูเ้ขยีนอาจใช้ค�า

ดังกล่าวน้ีเพื่อบ่งบอกเป็นนัยแก่ผู ้อ ่านว่าในตอนที่

อนนะซนัโนะมิยะเกดิความคดิทีจ่ะออกบวชนัน้ อนนะ-

ซนัโนะมยิะก�าลงัถกูวญิญาณของโระกโุจเข้าสิง การทีโ่ระกุโจ

มาเข้าสิงอนนะซันโนะมยิะนัน้ก็เพือ่ท�าให้อนนะซันโนะมิยะ

เกิดความคิดออกบวช จะได้เป็นการก�าจัดผู้หญิงอีกคน

หนึ่งให้พ้นออกไปจากชีวิตของเก็นจินั่นเอง  　

もの け
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 ส่วนในเร่ือง คบิท์ิซุโนะกะมะ  อโิซะระซ่ึงถูกโฌตะโร

ผู้เป็นสามีทอดทิ้งก็เกิดความคับแค้นใจ โดยในเรื่องได้

บรรยายอารมณ์ความรู้สึกของอิโซะระไว้ดังนี้

 いつの比より鞆の津の袖といふ妓女にふかく

なじみて、遂に贖ひ出だし、ちかき里に別荘をし

つらひ、かしこに日をかさねて家にかへらず。磯良

これを怨みて、或は舅姑の忿に托て諫め、或いは

徒なる心をうらみかこてども、大虚にのみ聞きな

して、後は月をわたりてかへり来らず。

 (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学

館、2003: 345)

 

 ตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่ทราบ โฌตะโรกลับไปสนิทสนม

ติดพันหญิงบริการแห่งเมืองโทะโมะโนะท์ซุที่ชื่อโซะเดะ 

ในที่สุดก็รับมาเลี้ยงดูและสร้างบ้านพักให้อยู่ที่หมู่บ้าน

ใกล้ ๆ กันนั้น โฌตะโรอยู่ท่ีน่ันตลอดท้ังกลางวันและ

กลางคืนไม่ยอมกลับบ้าน อิโซะระรู้สึกแค้นใจ ยามที่พ่อ

แม่สามีโทษว่าโฌตะโรด้วยความโกรธ อิโซะระก็จะคอย

ทัดทาน แต่บางครั้งก็จะกล่าวตัดพ้อความเจ้าชู้หลายใจ

ของสาม ีโฌตะโรกจ็ะท�าเป็นหทูวนลม ภายหลงัถงึกบัไม่

ได้กลับบ้านเลยเป็นเวลาหลายเดือน

 金を得て密に家を脱れ出で、袖なるものを俱

して、京の方へ逃のぼりける。かくまでたばから

れしかば、今はひたすらにうらみ歎きて、遂に重

き病に臥にけり。

  (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学

館、2003: 347)

 พอโฌตะโรได้เงนิแล้วกแ็อบหลบหนอีอกจากบ้าน 

พาโซะเดะหนไีปยงัเมอืงหลวง ถกูหลอกถงึขนาดนี ้มาถงึ

ตอนนี้อิโซะระได้แตเ่จ็บแค้นใจ (แค้นปนเสียใจ) ในที่สุด

ก็ป่วยหนักจนถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อ

 จากทีย่กมาข้างต้นจะเหน็ถงึความรูส้กึของอโิซะระต่อ

การที่ โฌตะโรไปมี ผู ้หญิงอื่นแสดงออกด้วยค�าว ่า

「うらみ」ซึ่งหมายถึงความแค้นใจ นอกจากนี้จากค�า

พูดของนักพรตที่โฌตะโรไปขอค�าแนะน�าก็ได้กล่าวถึง

ความอาฆาตแค้นฝังลึกของอิโซะระด้วยว่าถึงแม้จะคร่า

ชีวิตของโซะเดะหญิงคนรกัของโฌตะโรไปแล้วแต่กย็งัไม่

อาจคลายความอาฆาตแค้นลงได้

 災すでに窮りて易からず。さきに女の命をう

ばひ、怨み猶尽ず。足下の命も旦夕にせまる。

  (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学

館、2003: 353)

 

 เคราะห์ของท่านจวนตัวใกล้เข้ามาแล้ว ไม่ใช่เรื่อง

ง่ายเลย ตอนแรกก็คร่าชีวิตของหญิงคนน้ัน แต่ก็ยังไม่

อาจคลายความอาฆาตแค้นลงได้ ชีวติของท่านเองกจ็วน

เจียนจะถูกคร่าเอาไปไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้

 จะเห็นว่ามกีารใช้ค�าว่า 「うらみ」กล่าวถงึความ

อาฆาตแค้นของอิโซะระอยู่หลายครั้งในเรื่อง โดยค�าดัง

กล่าวกม็รีากศพัท์เดยีวกับค�าว่า「恨めし」ทีโ่ระกโุจมกั

ใช้ กล่าวคือมาจากค�ากริยา 恨む（怨む） นั่นเอง 

นอกจากนี ้หลงัจากท่ีเอาชวิีตของโซะเดะไปแล้ว อโิซะระ

ก็ยังคงเคียดแค้นอาฆาตโฌตะโรโดยได้ล่อลวงโฌตะโร

เข้าไปเจอในป่า  

 あるじの女屏風すこし引きあけて、「めづら

しくもあひ見奉るものかな。つらき報ひの程しら

せまゐらせん」といふに、

 (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学

館、2003: 353)
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 นายหญงินัน้แง้มฉากกัน้ออกเลก็น้อยแล้วกล่าวว่า 

“ช่างน่าประหลาดใจเหลือเกินที่ได้มาพบเจอท่านในที่นี้ 

ข้าจะให้ท่านได้รู้ซึ้งถึงรสชาติของการแก้แค้นสนองคืน

อันแสนเจ็บปวด” 

 วญิญาณอาฆาตของอโิซะระทีอ่อกมาแก้แค้นโฌตะโร

นี้ไม่ใช่อิกิเรียวหรือวิญญาณที่แยกออกมาจากร่างใน

ขณะที่อิโซะระยังมีชีวิตอยู่แบบตอนที่มาเอาชีวิตของ

โซะเดะไป เนื่องจากขณะน้ีอิโซะระได้เสียชีวิตแล้ว 

วิญญาณดังกล่าวจึงเป็นวิญญาณประเภทฌิเรียวหรือ

วิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ในฉากดังกล่าวมีการ

ใช้ค�าว่า 「つらき報ひ」 สือ่ความหมายถงึการแก้แค้น

สนองคนือนัแสนเจบ็ปวด อโิซะระเคยต้องเจบ็ปวดใจกบั

การถูกโฌตะโรทอดทิ้ง ตอนนี้จึงถึงคราวที่โฌตะโรจะ

ต้องถกูสนองคนืความเจบ็ปวดทกุข์ทรมานบ้าง ในทีน่ีใ้ช้

ค�าว่า 「つらし」แสดงถึงความรู้สึกเจ็บปวดทุกข์

ทรมานนั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นค�าค�าเดียวกับท่ีวิญญาณ

อาฆาตของโระกโุจมกัใช้อกีเช่นกนั ผูว้จิยัจงึคดิว่าการใช้

ค�าที่เหมือนกันทั้ง「うらみ」และ「つらし」 น้ีก็น่า

จะเป็นหลักฐานอีกอย่างหน่ึงท่ีสนับสนุนความเห็นที่ว่า

ภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตของอิโซะระได้รับอิทธิพล

จากภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตของโระกุโจในเรื่อง 

เก็นจิโมะโนะงะตะริ  

 อย่างไรกต็าม ถึงแม้ภาพลกัษณ์วญิญาณอาฆาตของ

อโิซะระจะได้รบัอทิธพิลจากภาพลกัษณ์วญิญาณอาฆาต

ของโระกุโจ แต่ก็มีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างออก

ไป ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

 5.2  ภ�พวิญญ�ณอ�ฆ�ตที่ปร�กฏ

  ในเร่ือง เกน็จโิมะโนะงะตะร ิฉากทีเ่กน็จิฝัน

เห็นมีหญิงมาฉุดกระชากยูงะโอะนั้นบรรยายไว้ดังนี้

       御枕上にいとをかしげなる女ゐて、...この

御かたはらの人をかき起こさむとすと見たまふ。

　　　　　　　　　　　

  (『新編日本古典文学全集　源氏物語一』小

学館、2009: 162)                                                                            

 เก็นจิฝันว่าตรงข้างหมอนมีผู้หญิงหน้าตางดงาม

มากนั่งอยู่ ...หญิงนั้นว่าแล้วก็ฉุดกระชากยูงะโอะที่นอน

อยู่ข้าง ๆ เก็นจิ

 หญงิคนดงักล่าว (โระกโุจ) มหีน้าตางดงาม（をかし) 

ทั้ง ๆ ที่เป็นวิญญาณร้ายมาคร่าชีวิตยูงะโอะแต่ไม่ได้

มีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแต่อย่างใด เมื่อดูฉากที่

อะโอะอิโนะอุเอะถูกวิญญาณร้ายของโระกุโจเข้าสิงจะ

เหน็ว่ามกีารใช้ค�าว่า 「をかし」 บรรยายอะโอะอโินะ-

อุเอะไว้หลายครั้ง

　

 いとをかしげにて、御腹はいみじう高う

て、…をかしかりけれと見ゆ。…いとをかしげな

る人の、いたう弱りそこなはれて、

 

 ช่างงดงามยิง่นกั มเีพยีงส่วนท้องทีน่นูสูงขึน้(ก�าลงั

ตั้งครรภ์)...ช่างดงูดงามยิ่ง...ภรรยาผูง้ดงามนี้สภาพ

ร่างกายอ่อนแอยิ่งนัก

 (『新編日本古典文学全集　源氏物語二』小

学館、2009: 38,44)

 ก ่อนหน้าที่อะโอะอิโนะอุเอะจะล้มป่วย ใน

วรรณกรรมไม่เคยมกีารบรรยายความงดงามของอะโอะอ-ิ

โนะอเุอะมาก่อน ความงามทีไ่ม่ได้ปรากฏให้เห็นในตวัของ

อะโอะอโินะอเุอะในยามปรกตกิลับปรากฏขึน้มาหลังจาก

まくらがみ
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ถกูโระกโุจเข้าสงิทัง้ ๆ  ทีใ่นขณะนัน้อะโอะอโินะอเุอะอยู่

ในสภาพที่อ่อนแอเพราะตั้งครรภ์อยู่ซึ่งไม่น่าจะดูงดงาม

กว่ายามปรกติ จึงวิเคราะห์ได้ว่าผู้เขียนอาจใช้ค�าว่า 

をかし สื่อโยงเป็นนัยถึงโระกุโจ เนื่องจากในเรื่องมักมี

การใช้ค�า ๆ นี้บรรยายความงามของโระกุโจอยู่บ่อยครั้ง 

ซึ่งโดยปรกติแล้วค�าว่า をかし มีหลายความหมายเช่น 

งดงามแจ่มใส น่ารัก น่าสนใจ แต่ในกรณีของโระกุโจ ใช้

สื่อความหมายว่า “งามเลิศ น่าชื่นชม” ซุสุกิ ซะโตะมิให้

ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า “อาจกล่าวได้ว่าค�า ๆ นี้

เป็นค�าบรรยายความงามของโระกุโจ แต่ความงามท่ีว่า

นั้นก็เป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าถึงความตายที่ก�าลังมา

เยือนผู้ท่ีถูกโระกุโจเข้าสิงด้วย” (鈴木里美, 1999, 

p.37) หลังจากที่โระกุโจเสียชีวิตแล้ว วิญญาณก็ยังมา

ตามรงัควานผูห้ญงิของเกน็จอิกีโดยได้มาเข้าสงิและท�าให้

มุระซะกิโนะอุเอะล้มป่วย โดยวิญญาณนั้นได้ออกมาพูด

ตัดพ้อเก็นจิ ดังในฉากต่อไปนี้

 泣き叫ぶものから、さすがにもの恥ぢしたる

けはひ変わらず、なかなかいと疎ましく心憂けれ

ば、もの言はせじと思す。

 (『新編日本古典文学全集　源氏物語四』小

学館、2009: 236)

 (วญิญาณนัน้) ตะโกนร�า่ร้องแต่ทว่าท่าททีีแ่สดงออก

ถงึความอบัอายนัน้กยั็งคงเหมอืนกบัโระกโุจเม่ือสมยัก่อน

ไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อย  ชวนให้รู้สึกน่าชังยิ่งนัก ไม่

อยากให้วิญญาณนั้นเอ่ยค�าพูดอะไรต่ออีก

 ท่าทขีองวญิญาณนัน้เหมอืนกบัโระกุโจสมยัก่อนไม่

เปลี่ยนไปแม้แต่น้อย แม้จะบรรยายว่าท่าทีท่ีแสดงออก

นั้นน่าชัง แต่ก็ไม่ได้มีการบรรยายรูปลักษณ์หน้าตาที่น่า

เกลียดน่ากลัวของวิญญาณนั้นแต่อย่างใด ซึ่งจะเห็นว่า

จะต่างกบัวญิญาณร้ายในวรรณกรรมอืน่ ๆ  ทีม่กับรรยาย

ให้วิญญาณร้ายดูน่าเกลียดน่ากลัว

 ส่วนลกัษณะของอนนะซนัโนะมยิะทีถ่กูโระกโุจเข้า

สิงท�าให้เกิดความคิดที่จะออกบวชนั้นบรรยายไว้ดังนี้

 「え生きたるまじき心地なむしはべるを、か

かる人は罪も重かなり、尼になりて、もしそれに

や生きとまると試み、また亡くなるとも、罪を失

ふことにもやとなむ思ひはべる」と、常の御けは

ひよりはいとおとなびて聞こえたまふを、

        (『新編日本古典文学全集　源氏物語四』

小学館、2009: 301)

 “รู้สึกเหมือนคงไม่อาจจะมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้ 

หากตายไปทัง้อย่างนีก็้คงจะบาปหนกั อยากจะออกบวช

เผือ่ว่าบญุกศุลนัน้อาจจะช่วยยดือายตุ่อไปได้ และถงึแม้

จะตายไปกต็าม อานสิงส์ของการบวชกค็งจะช่วยบรรเทา

บาปกรรมลงได้บ้าง” น�้าเสียงนั้นฟังดูเป็นผู้ใหญ่กว่าที่

เคยมาก

 ในเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะร ิมักจะมีการบรรยาย

ถงึความเป็นเดก็ของอนนะซนัโนะมยิะอยูบ่่อยครัง้ แต่ใน

ฉากดังกล่าวอนนะซันโนะมิยะกลับดูเป็นผู้ใหญ（่おと

なびて）ผิดไปจากที่เคยเป็นมา แสดงให้เห็นถึงความ

เปลี่ยนแปลงหลังจากถูกโระกุโจเข้าสิง ซึ่งจะเห็นได้ว่า

ไม่มกีารบรรยายความน่าเกลยีดน่ากลวัของวญิญาณอาฆาต

ที่มาสิงร่างแต่อย่างใด ภาพลักษณ์วิญญาณอาฆาตของ

โระกุโจที่มาท�าร้ายบรรดาผู้หญิงของเก็นจิยังคงดูงดงาม 

ไม่ได้มีภาพที่น่ากลัว แต่เน้นบรรยายอารมณ์ความรู้สึก

ของวิญญาณอาฆาตผ่านค�าพูดและท่าทีที่แสดงออกถึง

ความคับแค้น ให้ผู้อ่านรูสึ้กสะเทอืนใจร่วมไปกบัตวัละคร 

เน้นอารมณ์ความงามแบบโมะโนะโนะอะวะเระ (ものの

あはれ)หรอือารมณ์ความงามในแบบเศร้าสะเทอืนใจ ซึง่

เป็นลักษณะที่มักพบได้บ่อยในวรรณกรรมสมัยเฮอัน

うと こころう

こころ
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 ส่วนเรื่อง คิบิท์ซุโนะกะมะ นั้น ภาพของอิโซะระ

ในตอนต้นเรื่องเป็นภาพของหญิงสาวชาติตระกูลดีมี

คณุสมบตัเิพียบพร้อม อกีทัง้ยงัเอาใจใส่งานบ้าน ปรนนบิตัิ

พ่อแม่ของสามเีป็นอย่างด ีพยายามท�าความดเีข้าสูถ้งึแม้

สามีจะไปติดพันหญิงอื่นก็ตาม แต่หลังจากถูกสามีทอด

ทิง้โดยหลอกเอาเงนิไปและหลบหนไีปพร้อมกบัหญงิคน

รัก อิโซะระก็กลับกลายเป็นวิญญาณอาฆาตมาคร่าชีวิต

หญงิคนรักของสามแีละภายหลงัยงัมาเอาชวีติของสามีไปด้วย 

ท์ซุกะดะ ฌิโนะได้วิเคราะห์เกี่ยวกับชื่อของตัวละครตัว

นี้ไว้ว่า ““อิโซะระ” เป็นชื่อของเทพแห่งทะเลองค์หนึ่ง

ที่มีรูปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัว และเนื่องจากอับอายรูป

ลกัษณ์ของตนเองจงึไม่ค่อยปรากฏตวัออกมาให้เหน็ เทพ

องค์นี้เป็นเทพที่คนสมัยเอโดะรู้จักคุ้นเคยดี การน�าไปใช้

เป็นชือ่ของตวัละครสาวสวยชาตติระกูลดอีย่างในเร่ืองนี้

น่าจะเป็นการสือ่ถงึลกัษณะทีน่่าเกลยีดน่ากลวั (醜い性)

ที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจซึ่งไม่แสดงออกมาให้เห็นภายนอก

ของตัวละครตัวนี้” (塚田紫乃, 1994, pp.54-55) 

 ในเร่ือง คบิท์ิซโุนะกะมะ ตอนทีอ่โิซะระก�าลงัป่วยหนกั 

วญิญาณของอโิซะระได้ออกจากร่างมาท�าให้โซะเดะหญงิ

คนรักของโฌตะโรล้มป่วยจนเสียชีวิตไป ดังในตอนที่

ยกมาต่อไปนี้

 

 しかるに袖、風のここちといひしが、何とな

く悩み出でて、鬼化のやうに狂はしげなれば、こ

こに来りて幾日もあらず、此の禍に係る悲しさ

に、みづからも、食さへわすれて抱き扶くれども、

只音をのみ泣きて、胸窮り堪がたげに、さむれ

ば、常にかはるともなし。窮鬼といふものにや、

古郷に捨し人のもしやと独むね苦し。彦六これを

諫めて、「いかでさる事のあらん。疫といふもの

の悩ましきはあまた見来りぬ。熱き心少しさめた

らんには、夢わすれたるやうなるべし」と、やす

げにいふぞたのみなる。看みる露ばかりのしるし

もなく、七日にして空しくなりぬ。

 (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学

館、2003: 347)

 

 แต่แล้วโซะเดะซึง่มอีาการเหมอืนกบัแค่เป็นหวดัใน

ตอนแรก กลับมีอาการแย่ลง เพ้อคลั่งราวกับมีวิญญาณ

ร้ายเข้าสิง มาถึงที่นี่เพียงไม่กี่วัน โซะเดะกลับต้องมาอยู่

ในสภาพอันย�่าแย่น่าสงสารเช่นนี้ โฌตะโรถึงกับลืมดื่ม

กนิ คอยเฝ้าดแูลอยูต่ลอด แต่โซะเดะกลบัเอาแต่ส่งเสยีง

ร�่าไห้ ดูราวกับว่าอึดอัดจนทนไม่ได้ แต่พอไข้ลดลงก็มี

สภาพเหมือนปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ‘หรือว่าจะถูก

วญิญาณคนเป็นท�าร้าย อาจจะเป็นวญิญาณภรรยาเราที่

ถูกเราทิ้งไว้ที่บ้านเกิด’โฌตะโรรู้สึกร้าวรานในหัวอก 

ฮิโกะโระกกุล่าวให้ก�าลงัใจว่า “เรือ่งแบบนัน้จะมีได้ยงัไง

กัน ข้าได้รู้ได้เห็นอาการป่วยมามากมาย พอไข้ลดลง

หน่อยเดีย๋วอาการกจ็ะดขีึน้เองราวกบัตืน่จากฝันน่ันแหละ” 

โฌตะโรรูส้กึเบาใจเมือ่ได้ยนิฮโิกะโระกพุดูราวกบัว่าเป็น

เรื่องไม่หนักหนาอะไร แต่ทว่าดูไปแล้วอาการกลับไม่ดี

ขึ้นเลยแม้แต่น้อย ผ่านไป 7 วันโซะเดะก็เสียชีวิต

 ในฉากดงักล่าวไม่ได้บ่งบอกแน่ชัดว่าโซะเดะถูกวิญญาณ

ร้ายตนใดเข้าสิง มีเพียงข้อสันนิษฐานของโฌตะโรท่ีคิด

ว่าอาจจะเป็นวิญญาณคนเป็นหรืออิกิเรียวของอิโซะระ

ที่มาตามรังควาน การที่อิโซะระไม่ได้แสดงตัวตนชัดเจน

ออกมา อาจเนื่องจากว่ายังคงมีเป้าหมายต่อไปอยู่ที่ตัว

โฌตะโร จงึยงัไม่แสดงตนออกมาเพือ่ไม่ให้โฌตะโรต่ืนตวั 

รปูแบบของอกิเิรยีวทีม่าเข้าสิงท�าให้คนทีต่นอาฆาตแค้น

ล้มป่วยโดยไม่แสดงตนออกมาชัดเจนเช่นน้ีมีลักษณะ

เหมือนกับอิกิเรียวที่มักปรากฏในวรรณกรรมสมัยเฮอัน 

จากทีผู่ว้จิยัเคยศกึษาเกีย่วกบัภาพของอกิเิรยีวในวรรณกรรม

ญี่ปุ่นนั้นพบว่า “ในวรรณกรรมตั้งแต่สมัยเฮอันเรื่อยมา

จนถึงสมัยคะมะกุระ-มุโระมะชินั้น จะพบว่าอิกิเรียวมัก

จะไม่ปรากฏตวัตนให้เหน็ชดั มักเป็นในรปูของการเข้าสงิ

ท�าร้ายผู้คน โดยผู้ที่ถูกอิกิเรียวตามรังควานจะไม่ทราบ

ว่าอิกิเรียวตนน้ันเป็นใคร ต้องอาศัยการคาดเดาเอาเอง 

こころ もののけ

わざはひ かか かな

もの いだ たす

ね むねせま たへ

いきすだま

ふるさと

いさ

なや あつ

ゆめ

みる

むな

すて ひとり

えき

くる
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หรอืใช้วธีิอนัเชญิวิญญาณนัน้ให้เข้าสงิร่างทรงเพือ่วญิญาณ

ตนนัน้จะได้พูดแสดงตวัตนออกมา แต่ในวรรณกรรมสมยั

เอโดะเป็นต้นมา อกิเิรยีวจะปรากฏออกมาให้เหน็เป็นรปู

ร่างที่ชัดเจน สามารถระบุตัวตนของอิกิเรียวนั้นได้ และ

มีลักษณะที่จับต้องได้ เช่น เข้ามากัดหรือบีบคอท�าร้าย 

และมบีางกรณทีีอ่กิเิรียวปรากฏให้เหน็แต่เพยีงศรีษะของ

คน ๆ นั้น” (อรรถยา สุวรรณระดา, 2561, น.109-110) 

เรือ่ง คบิท์ิซุโนะกะมะ เป็นวรรณกรรมสมยัเอโดะ แต่รปู

แบบของอิกิเรียวที่ปรากฏในเรื่องกลับมีลักษณะเหมือน

กับของสมัยเฮอัน ทั้งน้ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากเรื่อง 

เก็นจิโมะโนะงะตะร ิ แต่หลังจากที่อิโซะระเสียชีวิตแล้ว

กไ็ด้ออกมารงัควานโฌตะโรโดยได้ปรากฏร่างให้เหน็ด้วย

รูปลักษณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัว

 驚きて見れば、古郷に残せし磯良なり。顔の

色いと青ざめて、たゆき眼すざましく、我を指た

る手の青くほそりたる恐ろしさに、「あなや」と

叫んでたふれ死す。

 (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学

館、2003: 353)

 โฌตะโรรู้สึกตื่นตระหนก พอมองไปก็พบว่าเป็น

อิโซะระที่ตนทิ้งไว้ที่บ้านเกิดน่ันเอง สีหน้าของอิโซะระ

ซดีเขียว ตาลึกโหลน่าสะพรงึกลวั นิว้ผอมซีดชีม้ายงัโฌตะโร 

“อ๊า...ก” โฌตะโรตะโกนร้องด้วยความหวาดกลัวพลาง

ล้มพับสิ้นสติไป

 ในฉากดังกล่าว อิโซะระได้แสดงตัวออกมาให้เห็น

ด้วยรูปลักษณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัว ความน่าสะพรึงกลัว

(恐ろしさ) นัน้ท�าให้โฌตะโรตกใจและหวาดกลัวจนถึง

กบัสลบไป เมือ่พจิารณาดแูล้วจะพบว่ากรณขีองอโิซะระ

จะคล้ายกบักรณีของโระกุโจในเรือ่ง เกน็จิโมะโนะงะตะริ 

กล่าวคือตอนยังมีชีวิตอยู่ก็กลายเป็นอิกิเรียว และหลัง

จากเสียชีวิตไปแล้วก็กลายเป็นฌิเรียวออกมาท�าร้ายคน

ที่ตนอาฆาตแค้น แต่เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นว่ามีจุดที่

แตกต่างกัน กล่าวคือเป้าหมายความอาฆาตแค้นของ

โระกุโจก็คือผู้หญิงของเก็นจิ แต่เป้าหมายความอาฆาต

แค้นของอิโซะระนั้นไม่ใช่ผู้หญิงของสามีเท่านั้น แต่ตัว

สามีเองก็เป็นเป้าหมายด้วย ความแตกต่างนี้อาจ

เนื่องจากว่าสถานภาพของโระกุโจกับอิโซะระไม่เหมือน

กัน โระกุโจไม่ได้อยู่ในสถานะภรรยาของเก็นจิ จึงเป็น

ธรรมดาทีเ่ก็นจิจะให้ความส�าคัญกับอะโอะอิโนะอุเอะ

ซ่ึงเป็นภรรยาเอกมากกว่า โระกุโจจึงไม่ได้อาฆาตแค้น

เกน็จ ิแต่กลับอจิฉารษิยาภรรยาของเกน็จแิทน ส่วนกรณี

ของอโิซะระนัน้อยูใ่นสถานะภรรยาทีถ่กูต้อง แต่กลบัถกู

สามีหลอกลวงและทอดทิ้ง อิโซะระจึงรู้สึกเจ็บแค้นจน

กลายเป็นวิญญาณร้ายออกมาเอาชีวิตของสามีในที่สุด

 หลงัจากทีอิ่โซะระปรากฏตวัให้เหน็ในฉากดงักล่าว 

ความน่าสะพรึงกลัวและความคับแค้นใจที่อิโซะระมีต่อ

โฌตะโรถูกบรรยายไว้อีกหลายครั้งในเรื่อง

 其の夜三更の比おそろしきこゑして「あなに

くや。ここにたふとき符文を設つるよ」とゆぶや

きて復び声なし。おそろしさのあまりに長き夜を

かこつ。...松ふく風物をたふすがごとく、雨さ

へふりて常ならぬ夜のさまに、...下屋の窓の紙

にさと赤き光さして、「あなにくやここにも貼つ

るよ」といふ声、深き夜にはいとど凄しく、...

明けたる戸腋の壁に腥々しき血灌ぎ流れて地につ

たふ。されど屍も骨も見えず。月あかりに見れ

ば、軒の端にものあり。ともしび火を捧げて照し

見るに、男の髪の髻ばかりかかりて、外には露ば

かりのものもなし。浅ましくもおそろしさは筆に

つくすべうもあらずなん。

 (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学

館、2003: 353-355)
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 ในยามสามของคืนนั้นมีเสียงอันน่าสะพรึงกลัวดัง

ขึน้ว่า “ช่างน่าแค้นใจนัก ตรงนีม้ยีนัต์ศกัดิสิ์ทธิต์ดิเอาไว้” 

แล้วก็ไม่มีเสียงอื่นใดอีก ช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก โฌตะ

โรได้แต่โทษว่าค�่าคืนมันช่างยาวนานเสียเหลือเกิน ลมที่

พัดต้นสนรุนแรงราวกบัจะพดัข้าวของให้ล้มลง แม้แต่ฝน

ยังตกลงมา สภาพการณ์ไม่เหมือนกับค�่าคืนปรกติ ตรง

หน้าต่างห้องปรากฏแสงสีแดงสาดส่องอยู่ “อา ช่างน่า

แค้นใจนัก ตรงนี้ก็มียันต์ติดไว้” เสียงท่ีได้ยินในยามดึก

เช่นนี้ฟังดูช่างน่าสะพรึงกลัว ... ตรงก�าแพงเหนือประตู

ที่เปิดทิ้งไว้มีเลือดสด ๆ  ไหลเป็นทางหยดลงมายังพื้นดิน 

แต่กลับไม่พบซากศพหรอืกระดูก พอสอดส่องดโูดยอาศยั

แสงจันทร์ ก็พบอะไรบางอย่างห้อยอยู่ตรงชายคาบ้าน 

พอชูคบไฟส่องดูชัด ๆ ก็พบแต่ปอยผมหางม้าของผู้ชาย

ห้อยอยู่เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดอีก ความน่าสะพรึงกลัวนั้น

ไม่อาจเขียนบรรยายด้วยพู่กันออกมาได้หมด

 จะเห็นได้ว่ามีการใช้ค�าว่า 「恐ろし」 และ 「に

くし」เน้นย�้าถึงความน่ากลัวสยดสยองและความคับ

แค้นใจของอิโซะระอยู่บ่อยครั้ง ซ่ึงในจุดนี้จะต่างจาก

กรณีของโระกโุจทีไ่ม่ได้มีการบรรยายความสยดสยองน่า

กลัวแต่อย่างใด จากทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าภาพลักษณ์

วิญญาณอาฆาตของอโิซะระขณะทีย่งัมชีีวติอยูน้ั่นจะเหมอืน

กับกรณีของโระกุโจ กล่าวคือจะเป็นในรูปของอิกิเรียว

ทีม่าเข้าสงิท�าให้คนทีต่นอาฆาตแค้นล้มป่วยโดยไม่ได้แสดง

รูปลักษณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวออกมาให้เห็น แต่ทว่าภาพ

ลักษณ์วิญญาณอาฆาตของอิโซะระหลังจากเสียชีวิต

แล้วกลับมีลักษณะที่ดูน่ากลัวสยดสยอง เหมือนกับภาพ

ลักษณ์วิญญาณอาฆาตส่วนใหญ่ที่พบในนิยายเรื่องลี้ลับ

สมยัเอโดะเร่ืองอืน่ ๆ  ทีมั่กเน้นความน่ากลวัให้ผูอ่้านรูส้กึ

ตืน่เต้นชวนตดิตาม ลกัษณะทีเ่น้นความลีล้บัน่ากลวันีย้งั

เห็นได้จากการบรรยายฉากในเรื่องด้วย ซ่ึงจะขอกล่าว

ถึงเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป

 5.3 ฉ�กที่วิญญ�ณอ�ฆ�ตปร�กฏ

  ฉากในคืนที่เก็นจิฝันเห็นมีผู้หญิง (โระกุโจ)

มาฉุดกระชากยูงะโอะนั้นเป็นช่วงวันเพ็ญเดือนแปด ดัง

ในตอนที่ยกมานี้ 

 八月十五夜、隈なき月影、

 (『新編日本古典文学全集　源氏物語一』小

学館、2009: 155)                                                                            

 ในคืนวันที่สิบห้าเดือนแปด แสงจันทร์ส่องสกาว 

 ส่วนฉากตอนที่อะโอะอิโนะอุเอะภรรยาของเก็นจิ

เสียชีวิตหลังจากถูกโระกุโจเข้าสิงจนป่วยหนักนั้นก็เป็น

ช่วงเดือนแปดเช่นเดียวกัน

 八月廿余日の有明なれば、空のけしきもあは

れ少なからぬに、

 (『新編日本古典文学全集　源氏物語一』小

学館、2009: 48)   

 วันท่ียี่สิบกว่าในเดือนแปด พระจันทร์ส่องสว่าง 

สภาพท้องฟ้าชวนให้รู้สึกเศร้าใจอยู่ไม่น้อย

 เกี่ยวกับการที่วิญญาณคนเป็นของโระกุโจปรากฏ

ออกมาในช่วงเดือนแปดนั้น ผู้วิจัยได้เคยท�าวิจัยและ

วเิคราะห์ไว้ดงันี ้“กรณขีองยงูะโอะและอะโอะอโินะอเุอะ

ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากวิญญาณคนเป็นของโระกุโจนั้น ผู้

เขยีนได้ระบเุดอืนทีต่ายเอาไว้อย่างแน่ชัดว่าเป็นเดอืนแปด 

ทัง้นีเ้นือ่งจากเดือนแปดน่าจะเป็นเดอืนทีส่ภาพจติใจของ

โระกโุจได้รบัความกดดันจากเหตกุารณ์ทีผ่่านเข้ามาในชีวติ

จนกระทั่งปรากฏร่างออกมาเป็นวิญญาณคนเป็นได้ง่าย

ที่สุด เพราะเป็นเดือนครบรอบการสิ้นพระชนม์ของสามี

(โระกุโจเป็นชายาม่ายของมกุฏราชกุมารองค์ก่อน) และ

ยงัเป็นช่วงกลางฤดใูบไม้ร่วงซึง่มบีรรยากาศชวนให้จติใจ

にじふよ ありあけにち
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หวั่นไหวง่าย อีกทั้งเลขแปดยังเป็นตัวเลขที่แสดงถึงพลัง

อ�านาจอนัลกึลบัซึง่สอดคล้องกบัภาพลกัษณ์วญิญาณคน

เป็นของโระกุโจซึ่งเป็นอ�านาจลึกลับท่ีออกมาคร่าชีวิต

บรรดาผู้หญิงของเก็นจิ” (อรรถยา สุวรรณระดา, 2552, 

น.63) จะเหน็ว่าฉากทีอ่กิเิรยีวของโระกโุจปรากฏในเรือ่ง

จะเป็นฉากในคนืทีพ่ระจนัทร์ส่องสว่าง ไม่ได้มบีรรยากาศ

ทีม่ดืมวัแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นคนืพระจนัทร์

ในเดือนแปด เป็นช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงซ่ึงกล่าวกันว่า

พระจนัทร์ในช่วงดงักล่าวจะส่องสว่างดงูดงามกว่าช่วงอืน่ ๆ  

ดงัจะเหน็ได้จากทีป่รากฏในวรรณกรรมเรือ่ง ทะเกะโตะริ-

โมะโนะงะตะริ （竹取物語）ที่มีการบรรยายถึงความ

งามของพระจันทร์ในเดือนแปด อีกทั้งตัวเอกของเรื่อง

คือเจ้าหญิงคะงุยะจากดวงจันทร์ก็กลับสู่โลกพระจันทร์

ในคืนวนัเพญ็เดอืนแปดทีแ่สงจนัทร์ส่องสว่างด้วย การให้

อกิเิรยีวของโระกโุจปรากฏในช่วงเดอืนแปดทีพ่ระจันทร์

ส่องสว่างจึงให้บรรยากาศที่ดูงดงาม ส่วนช่วงเวลาที่

ฌิเรียวของโระกุโจมาเข้าสิงอนนะซันโนะมิยะและมุระ-

ซะกโินะอเุอะนัน้ไม่ได้มกีารระบบุอกเวลาแน่ชดัแต่กค็าบ

เกี่ยวกับช่วงฤดูใบไม้ร่วงเช่นเดียวกัน 

 ส่วนในเรือ่ง คบิท์ิซุโนะกะมะ ในฉากทีอ่โิซะระมา

เข้าสิงท�าให้โซะเดะล้มป่วยนัน้ไม่ได้มกีารระบบุอกเวลาไว้ 

แต่ในฉากท่ีโฌตะโรมาเยีย่มหลมุศพของโซะเดะ ได้มกีาร

กล่าวถงึช่วงเวลาทีโ่ฌตะโรมาเยีย่มหลมุศพว่าเป็นคนืทีล่่วง

เลยขึน้ 7 ค�า่ไปแล้ว และยงัได้ระบไุว้ว่าโซะเดะเสยีชวีติ 10 

วนัก่อนหน้านัน้ ท�าให้ค�านวณนบัช่วงเวลาได้

 十日ばかりさきにかなしき婦を亡なひたる

が、世に残りて憑みなく侍れば、ここに詣づるこ

とをこそ心放にものし侍るなれ。…七日あまりの

月のあかくさし入りて、ほどなき庭の荒れたるさ

へ見ゆ。

 (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学

館、2003: 349,351)

 เมื่อ 10 วันก่อนภรรยาอันเป็นที่รักของข้าได้เสีย

ชีวิตไป ตัวข้าถูกท้ิงเหลือตัวคนเดียว รู้สึกอ้างว้างเดียว

ดายจงึมาไหว้หลุมศพทีน่ีเ่พือ่ให้รูส้กึดขีึน้… แสงจนัทร์ใน

คืนที่ล่วงเลยขึ้น 7 ค�่าไปแล้วก�าลังฉายแสงส่องให้เห็น

สภาพสวนอันรกร้างขนาดย่อม

 ฉากวนัทีโ่ฌตะโรมาไหว้หลมุฝังศพของโซะเดะและ

เจอสาวใช้ลวงไปพบกบัวญิญาณร้ายของอโิซะระนัน้เป็น

ช่วงประมาณวันขึ้น 7 ค�่า และจากค�าพูดของโฌตะโรที่

กล่าวว่าโซะเดะได้เสียชีวิตไป 10 วันก่อนหน้าน้ัน เม่ือ

นับย้อนดูจะพบว่าโซะเดะเสียชีวิตไปในวันแรม 12 ค�่า 

นอกจากนีใ้นเรือ่งยงัได้บอกอกีว่าโซะเดะล้มป่วยได้ 7 วนั

ก็เสียชีวิต แสดงว่าโซะเดะเริ่มมีอาการป่วยหรือเริ่ม

ถูกอิกิเรยีวเข้าสิงช่วงประมาณวนัแรม 5 ค�า่ ดงัในตาราง

 วนัทีโ่ฌตะโรเจอวญิญาณร้ายของอโิซะระครัง้แรก

นั้นเป็นช่วงประมาณวันขึ้น 7 ค�่า และหลังเหตุการณ์นั้น 

โฌตะโรกับเพ่ือนกไ็ด้ไปปรกึษาขอค�าแนะน�าจากนกัพรต

つま

たの

こころやり

あれ

はべ

うし

โซะเดะเริ่มป่วย วันแรม 5 ค�่า

   (7 วัน)

โซะเดะเสียชีวิต วันแรม 12 ค�่า

   (10 วัน)

โฌตะโรเยี่ยมหลุมฝังศพโซะเดะ/ เจอวิญญาณร้ายอิโซะระหลอก วันขึ้น 7 ค�่า
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ในทันที จากค�ากล่าวของนักพรตนั้นได้ระบุบอกถึงวันที่

อิโซะระเสียชีวิตไว้ดังนี้

 此の鬼、世をさりぬるは七日前なれば、今日

より四十二日が間、戸を閉ておもき物斎すべし。

 (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学

館、2003: 353)

 วิญญาณร้ายนี้ตายจากโลกนี้ไปเมื่อ 7 วันก่อน 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นเวลา 42 วัน ท่านจงปิดประตู

อย่างแน่นหนา แล้วเก็บตัวสวดมนต์ภาวนาอย่างหนัก

 แม้ในเรือ่งจะไม่ได้บรรยายฉากเสยีชีวติของอโิซะระ

ไว้ แต่จากค�าพดูของนกัพรตทีบ่อกว่าวญิญาณร้ายนีต้าย

ไปเมือ่ 7 วนัก่อน เมือ่นบัย้อนไปแล้วกจ็ะทราบว่าอโิซะระ

เสียชีวิตในวันแรม 15 ค�่า ส่วนที่บอกว่าให้เก็บตัวสวด

มนต์เป็นเวลา 42 วนันัน้ เนือ่งจากในสมยันัน้มคีวามเชือ่

ว่าหลังจากที่เสียชีวิตแล้ววิญญาณจะยังคงอยู่บนโลกนี้

เป็นเวลา 49 วัน ซึ่งหากอ้างอิงตามค�าพูดของนักพรต

แล้ว ในตอนทีว่ญิญาณของอโิซะระออกมาหลอกโฌตะโร

นั้น อิโซะระได้ตายไปแล้ว 7 วัน จึงเหลือเวลาอีกเพียง 

42 วัน หากรอดพ้นจากช่วงนี้ไปได้โฌตะโรก็จะรอดชีวิต 

แต่ในที่สุด โฌตะโรก็ถูกอิโซะระคร่าเอาชีวิตไปในวัน

สดุท้ายนัน่เอง เมือ่นบัวันตามทีใ่นเรือ่งได้ระบบุอกไว้แล้ว

จะสรุปได้ดังนี้

 ในฉากที่โฌตะโรเปิดประตูออกมาและถูกอิโซะระ

เอาชวีติไปนัน้ มกีารบรรยายถงึแสงจนัทร์ตอนทีโ่ฌตะโร

เปิดประตูออกมาเพราะนึกว่าเช้าแล้วดังนี้

 明けたるといひし夜はいまだくらく、月は中空

ながら影朧々として、風冷やかに、さて正太郎が

戸は明けはなして、其の人は見えず。...明けた

る戸腋の壁に腥々しき血灌ぎ流れて地につたふ。

されど屍も骨も見えず。月あかりに見れば、軒の

端にものあり。ともしび火を捧げて照し見るに、

男の髪の髻ばかりかかりて、外には露ばかりのも

のもなし。

 (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学

館、2003: 355)

 

 ค�่าคืนที่(โฌตะโร)บอกว่าฟ้าสางแล้วนั้นกลับยังคง

มดืสนทิ พระจนัทร์ลอยอยูก่ลางท้องฟ้าส่องแสงสลวั ลม

พัดเย็นยะเยือก ประตูบ้านโฌตะโรเปิดค้างไว้แต่ไม่

ปรากฏร่างของโฌตะโร... ตรงก�าแพงเหนือประตูที่เปิด

ทิ้งไว้มีเลือดสด ๆ ไหลเป็นทางหยดลงมายังพ้ืนดิน แต่

กลับไม่พบซากศพหรือกระดูก พอสอดส่องดูโดยอาศัย

แสงจันทร์ ก็พบอะไรบางอย่างห้อยอยู่ตรงชายคาบ้าน 

พอชูคบไฟส่องดูชัด ๆ ก็พบแต่ปอยผมหางม้าของผู้ชาย

ห้อยอยู่เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดอีก

あれ

たて ものいみ なかそら

ろうろう

とわき なまなま

しかばね

もとどり

てらつま

のきほね

かべ そそ なが

ひや

อิโซะระเสียชีวิต (ในเรื่องไม่ได้บรรยายฉากเสียชีวิตไว้) วันแรม 15 ค�่า

   (7 วัน)

โฌตะโรเจอวิญญาณร้ายอิโซะระหลอก วันขึ้น 7 ค�่า

   (42 วัน)

วันสุดท้ายที่วิญญาณอิโซะระอยู่บนโลกมนุษย์/ โฌตะโรเสียชีวิต วันแรม 4 ค�่า
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 จะเหน็ได้ว่าพระจนัทร์ในฉากดงักล่าวเป็นพระจนัทร์

ทีส่่องแสงสลวั ไม่ใช่พระจันทร์วันเพ็ญหรือพระจันทร์ท่ี

ส่องสว่างแบบกรณีของโระกุโจ เกี่ยวกับพระจันทร์ใน

ฉากดังกล่าว ทะนะกะ  โคจิได้วิเคราะห์ไว้ว่า “แสงยาม

ฟ้าสางทีว่่านัน้(ทีโ่ฌตะโรคิดนัน้)ทีจ่รงิแล้วกคื็อแสงจนัทร์ 

ภาพพระจันทร์กลางฟ้าที่ส่องแสงสลัวชวนให้ผู้อ่านเกิด

ความหวาดกลัวขึ้นมาในใจ” (田中康二, 1993, p.30) 

นอกจากนี้ในฉากสุดท้ายที่ร่างของโฌตะโรหายไปเหลือ

ไว้แต่ปอยผมท่ามกลางแสงจันทร์นั้น มะท์ซุโนะ จุงโงะ

ได้วิเคราะห์ไว้ว่า “ภาพเลือดสีแดงที่ไหลลงมาตาม

ก�าแพงและปอยผมที่ห้อยอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่อง

สลวันัน้เป็นเหมอืนผลงานศลิปะทีเ่สรจ็สมบรูณ์ซ่ึงสือ่เป็น

นยัถงึการแก้แค้นสนองคนืของอโิซะระทีใ่นทีส่ดุกส็�าเรจ็

ลุล่วง” (松野洵子, 2006, p.78) นอกจากนี้ในบทน�า

ของวรรณกรรม อุเงะท์ซุโมะโนะงะตะริ ก็ได้กล่าวถึงท่ี

มาของค�าว่า “อเุงะท์ซ”ุ（雨月） ซึง่เป็นชือ่วรรณกรรม

ไว้ว่า

 雨は霽れて月は朦朧の夜、窓下に編成して、

以て梓氏に畀ふ。題して雨月物語と曰ふと云ふ。

 (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学

館、2003: 275)

 ในค�า่คนืหลงัฝนหยุดทีพ่ระจันทร์ส่องแสงสลวั ข้าพเจ้า

นั่งอยู่ริมหน้าต่าง ก�าลังเรียบเรียงต้นฉบับนิยายเรื่องนี้

เพือ่ส่งให้ส�านกัพมิพ์ จงึใคร่ตัง้ชือ่นยิายเรือ่งนีว่้า อเุงะท์ซุ

โมะโนะงะตะร ิ(นิยายในค�่าคืนแสงเดือนสลัว)

 ค�าว่า “อเุงะท์ซ”ุนอกจากจะใช้เป็นชือ่วรรณกรรม

แล้ว ยังน่าจะเป็นการสื่อให้เห็นบรรยากาศของเรื่องเล่า

ที่ถูกรวบรวมไว้ในวรรณกรรมชิ้นนี้ด้วยว่ามีบรรยากาศ

แบบอึมครึมสลัว ๆ ดังเช่นเรื่อง คิบิท์ซุโนะกะมะ ซึ่งก็

เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในนั้นก็มีบรรยากาศดังที่กล่าวมา

เช่นกัน โดยภาพพระจันทร์ในเร่ืองก็ไม่ใช่พระจันทร์วัน

เพ็ญหรือพระจันทร์ที่ส่องสกาว แต่จะส่องสลัว ๆ ซึ่งน่า

จะเป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในเร่ืองให้ดูลึกลับ

น่ากลัวตามแบบท่ีมกัพบในนยิายเรือ่งลีลั้บสมยัเอโดะ ซึง่

จะต่างกับเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ ในสมัยเฮอันที่จะ

เน้นภาพทีด่งูดงาม ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากจดุประสงค์ในการ

แต่งหรือสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสะท้อนให้เห็นจากเรื่องนั้น

แตกต่างกนัจงึท�าให้ลักษณะการบรรยายภาพและฉากใน

เรื่องมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วย ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อ

ถัดไป

 

 5.4  คว�มคิดคว�มเชื่อที่สะท้อนจ�กเรื่อง

  ในเรือ่ง เกน็จโิมะโนะงะตะร ิตอนทีว่ญิญาณ

ของโระกุโจมาเข้าสิงอะโอะอิโนะอุเอะและตอนที่มาเข้า

สิงอนนะซันโนะมิยะนั้น เก็นจิได้นิมนต์พระมาปราบ

วิญญาณร้ายดังในฉากที่ยกมาต่อไปนี้ 

 まだ、さるべき程にもあらず、みな人も、た

ゆみ給へるに、にはかに御気色ありて、悩み給へ

ば、いとどしき御祈りの、数をつくしてせさせ給

へれど、例の執念き御物の怪一つ、さらに動かず。

 (『新編日本古典文学全集　源氏物語二』小

学館、2009:31)   

 

 เนื่องจากยังไม่ถึงก�าหนดคลอด ทุกคนจึงไม่ได้

เตรยีมการอะไรไว้ แต่อะโอะอโินะอเุอะกลบัปวดท้องจะ

คลอดบุตรขึ้นมากะทันหันจึงต้องเพิ่มจ�านวนพระหลาย

รปูให้มาท�าพธิสีวดให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท�าได้ แต่วญิญาณ

ตนเดมิซึง่พวัพนัสงิร่างอะโอะอิโนะอเุอะอยูก่ไ็ม่ยอมออก

จากร่าง

 後夜の御加持に、御物の怪出で来て、 

        (『新編日本古典文学全集　源氏物語四』

小学館、2009: 310)
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 ในช่วงพิธีสวดมนต์เย็น วิญญาณ (ของโระกุโจ) ได้

ปรากฏร่างออกมา

 ในสมัยนั้นเชื่อกันว่าวิธีการท�าให้วิญญาณร้ายสงบ

ลงหรือออกจากร่างไปนั้นก็คือการเชิญพระมาสวดมนต์

ท�าพิธีให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ หรือที่เรียกกันว่า ชิงกน 

(鎮魂) นอกจากน้ียังมีการให้หญิงท่ีเป็นร่างทรงมาท�า

พิธอัีนเชญิให้วญิญาณนัน้ย้ายออกจากร่างผูป่้วยมาเข้าสิง

หญิงที่เป็นร่างทรงแทนเพื่อให้วิญญาณนั้นเอ่ยปากหรือ

แสดงท่าทอีอกมาจะได้ทราบตวัตนของวญิญาณนัน้ได้ ดัง

เช่นกรณีของวิญญาณร้ายที่มาเข้าสิงมุระซะกิโนะอุเอะ 

 いみじき御心の中を仏も見たてまつりたまふ

にや、月ごろさらにあらはれ出で来ぬ物の怪、小

さき童に移りてよばひののしるほどに、

 (『新編日本古典文学全集　源氏物語四』小

学館、2009: 234)

 

 สิง่ศักดิส์ทิธ์ิคงจะรับรูถ้งึความทุกข์ระทมของเก็นจกิระมงั 

วิญญาณร้ายที่ไม่ยอมปรากฏออกมาในหลายเดือนน้ีจึง

ยอม (ออกจากร่างของมรุะซะกิโนะอเุอะ) มาเข้าสงิร่างของ

เดก็หญงิทีเ่ป็นร่างทรงและตะโกนร้องออกมา

 ส�าหรับตวัของโระกโุจนัน้ ตอนทีก่ลายเป็นอกิเิรยีว

และมีพระมาปราบ โระกุโจไม่รู้ตัวว่าวิญญาณส่วนหนึ่ง

ของตนได้แยกออกไปเป็นอกิเิรยีวท�าร้ายคนอืน่ เพยีงแต่

รู้สึกว่ามีหลายครั้งที่เหมือนตัวเองไม่มีสติ เมื่อได้ยินข่าว

ลือเรื่องมีอิกิเรียวไปท�าร้ายภรรยาของเก็นจิ โระกุโจก็

รู้สึกกระวนกระวายใจและสงสัยตัวเอง เน่ืองจากตาม

เสือ้ผ้าร่างกายตนเองมกีลิน่เคะฌทิีพ่วกพระใช้ในพธิกีรรม

ปัดเป่าวิญญาณร้าย

 御衣などもただ芥子の香にしみかへりたる、

あやしさに、御泔参り、御衣着かへなどしたまひ

て試みたまへど、なほ同じやうにのみあれば、わ

が身ながらにうとましう思さるるに、まして人の

言ひ思はむことなど、人にのたまふべきことなら

ねば、心ひとつに思し嘆くに、

 (『日本古典文学全集　源氏物語二』小学

館、1995: 35)

 โระกุโจรู้สึกแปลกใจ งุนงงไม่เข้าใจตัวเอง ตาม

เสื้อผ้ามีกลิ่นเคะฌิติดอยู่ ชวนให้สงสัย ถึงแม้จะสระผม

เปลีย่นเสือ้ผ้าใหม่เพือ่ลองดวู่ากลิน่จะหายไปหรอืไม่ แต่

กลิ่นกลับติดตัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองยังรู้สึก

ตดิใจสงสยั แล้วคนอืน่ล่ะจะคดิหรอืเอาไปพดูอย่างไรบ้าง 

ไม่ใช่เรือ่งทีจ่ะพดูปรกึษากบัคนอืน่ได้ จงึได้แต่ทนทกุข์ใจ

อยู่คนเดียว

 ต้นเคะฌ（ิ芥子）เป็นพชืตระกลูเดยีวกบัดอกป๊อบป้ี 

เป็นพืชที่มีมาแต่โบราณ ผลของมันถูกน�ามาใช ้ ใน

พิธีกรรมปัดเป่าวิญญาณร้ายโดยจะน�ามาเผากับน�า้มนั 

การที่มีกลิ่นเคะฌิติดตัวอยู่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า

อิกิเรียวของโระกุโจได้ออกมาท�าร้ายอะโอะอิโนะอุเอะ- 

โระกุโจจึงรู้สึกทุกข์ใจแต่ก็ไม่สามารถบอกเรื่องนี้กับใคร

ได้ ได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจคนเดียว (อรรถยา สุวรรณระ

ดา, 2561, น.15) จากกรณีของโระกุโจสะท้อนให้เห็น

ความเชือ่ของคนสมยัเฮอันเก่ียวกบัเรือ่งอกิเิรยีวว่ามนุษย์

สามารถแยกวิญญาณส่วนหน่ึงไปเป็นอิกิเรียวได้โดยที่

เจ้าตัวเองอาจไม่รู้ตัว ส่วนวิธีแก้ก็คือการนิมนต์พระมา

สวดมนต์ให้วิญญาณสงบลงหรือท�าพิธีให้วิญญาณออก

จากร่างไป นอกจากนี้ การน�าเสนอพิธีกรรมขับไล่

วญิญาณยงัอาจพจิารณาได้ว่าเป็นกลวิธหีนึง่ในการถ่ายทอด

ความรูส้กึทกุข์ทรมานใจของโระกโุจทีไ่ม่ปรารถนาให้ตนเอง

ต้องตกอยู่ในสภาพอิกิเรียวอีกด้วย 
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 ส่วนในเร่ือง คบิิท์ซโุนะกะมะ แม้โฌตะโรจะสนันิษฐาน

ว่าโซะเดะถูกอิกิเรียวของอิโซะระมาสิงสู่ท�าร้าย แต่ก็ไม่

ได้มีการนิมนต์พระมาสวดหรือท�าพิธีขับไล่วิญญาณแต่

อย่างใด  

 窮鬼といふものにや、古郷に捨し人のもしや

と独むね苦し。

 (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学

館、2003: 348)

 ‘หรือว่าจะถูกวิญญาณคนเป็นท�าร้าย อาจจะเป็น

วญิญาณภรรยาเราทีถ่กูเราทิง้ไว้ทีบ้่านเกดิ’ โฌตะโรรูส้กึ

ร้าวรานในหัวอก

 จากที่ผู้วิจัยเคยศึกษาวรรณกรรมสมัยเอโดะเรื่อง

อืน่ ๆ  ทีม่อิีกเิรยีวปรากฏอยู ่พบว่าวรรณกรรมสมยัเอโดะ

ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะเล่าถึงวิธีการปราบหรือการคลายความ

อาฆาตแค้นของอิกเิรียวลง แต่จะเน้นความคิดความเชื่อ

เรื่องกฎแห่งกรรม ดังจะเห็นได้จากเรื่องเล่าสมัยเอโดะ

เกีย่วกบัอกิเิรยีวทีป่รากฏในรปูของโระกโุระกบุ ิ(轆轤首) 

ซึ่งจะปรากฏร่างให้เห็นแต่ส่วนศีรษะโดยเชื่อกันว่าเป็น

ผลกรรมจากอดตีชาต ิหรอืเรือ่งเล่าเกีย่วกบัสามท่ีีนอกใจ

ทอดทิง้ภรรยาซ่ึงสดุท้ายแล้วก็ถกูภรรยาสนองคนืโดยถูก

อกิเิรยีวของภรรยาคร่าเอาชวีติไปซึง่กส็ะท้อนให้เหน็กฎ

แห่งกรรม (อรรถยา สุวรรณระดา, 2561, น.82) ส�าหรับ

กรณขีองโฌตะโรนัน้ไม่ได้ถกูอกิเิรยีวของอโิซะระท�าร้าย 

แต่ถูกฌเิรียวหรือวญิญาณหลงัเสียชีวติแล้วของอโิซะระมา

ตามรงัควานแทน ซึง่กไ็ม่ได้มกีารนมินต์พระมาสวดมนต์

ปราบวิญญาณ เพียงแต่น�ายันต ์ของนักพรตมาติด

ป้องกันตัวและเก็บตัวสวดมนต์เพื่อให้รอดพ้นจากการ

รงัควานของอโิซะระในระหว่างทีว่ญิญาณของอโิซะระยงั

คงอยู่บนโลกมนุษย์นี้ 

 「此の鬼、世をさりぬるは七日前なれば、今

日より四十二日が間、戸を閉ておもき物斎すべし。

我が禁しめを守らば九死を出でて全からんか。一

時を過るともまぬがるべからず」と、かたくをし

へて、筆をとり、正太郎が背より手足におよぶま

で、篆籀のごとき文字を書く。猶朱符あまた紙に

しるして与へ、「此の呪を戸毎に貼て神仏を念ず

べし。あやまちして身を亡ぶることなかれ」と教

ふるに、恐れみかつよろこびて家にかへり、朱符

を門に貼て、窓に貼て、おもき物斎にこもりけ

る。

 (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学

館、2003: 353)

 วญิญาณร้ายนีต้ายจากโลกนีไ้ปเมือ่ 7 วนัก่อน ต้ังแต่

วนันีเ้ป็นต้นไปเป็นเวลา 42 วนั ท่านจงปิดประตอูย่างแน่น

หนา แล้วเกบ็ตวัสวดมนต์ภาวนาอย่างหนกั หากท�าตามท่ี

ข้าบอกกจ็ะรอดชวีติและอาจมชีวีติยืนยาวต่อไปได้ แต่หาก

เผลอท�าผิดพลาดไปเพียงเล็กน้อย ก็ไม่อาจรอดพ้นจาก

ความตายได้” นกัพรตนัน้สอนส่ังอย่างเข้มงวด หยบิพู่กนั

มาเขยีนตวัอกัษรทีดู่เหมอืนตวัอกัษรจนีโบราณลงบนหลงั

ของโฌตะโรเรื่อยลงมาจนถึงแขนขา อีกทั้งยังให้ยันต์ที่

เขียนด้วยหมึกสีแดงอีกหลายแผ่น “จงเอายันต์เหล่านี้

ติดตามประตูหน้าต่างทั้งหมด แล้วสวดภาวนาต่อสิ่ง

ศกัดิสิ์ทธิ ์ หากเผลอท�าผิดพลาดไป กจ็ะถงึแก่ความตาย

ได้”โฌตะโรได้ยนิเช่นนัน้ ใจหนึง่กร็ูส้กึกลวั อกีใจหนึง่ก็

รูส้กึดใีจ พอกลบัถงึบ้านกร็บีตดิยนัต์ตามประตหูน้าต่าง

ทนัท ีแล้วเกบ็ตัวสวดมนต์ภาวนาอย่างจรงิจงั

 ความเชือ่เกีย่วกบัวญิญาณคนตายทีว่่าหลังจากเสีย

ชีวิตแล้ววิญญาณจะยังคงอยู่บนโลกนี้เป็นเวลา 49 วัน

นั้นเป็นอิทธิพลความเชื่อที่รับมาจากประเทศจีน ซึ่ง

いきすだま

ろくろくび

ひとり くる

ふるさと

さき

ものいみ

まつたいま

あやま

でんりう

あた じゅ

ほろ

おそ

かど おし まど おし ものいみ

しゆふ

と ごと おし

しゆふ

せ

たて

すて
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สดุท้ายแล้ว โฌตะโรกถู็กอโิซะระคร่าเอาชีวติไปในคนืวนั

ที่ 49 นั้นเอง ซะอิ โครันได้วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า 

“ตอนที่อุเอะดะ อะกินะริเขียนเร่ืองน้ีข้ึน น่าจะผสม

ผสานโครงเรื่องของเรื่องเล่าท่ีเป็นท่ีมาดั้งเดิม (เรื่องเล่า

จากจีน) เข้ากับส่วนที่ตนเองแต่งขึ้นใหม่ เพื่อสรรค์สร้าง

เรื่องเล่าที่สะท้อนให้เห็นผลแห่งการท�าช่ัวตามหลักกฎ

แห่งกรรมในทางพระพุทธศาสนา” (崔香蘭, 2002, 

p.337) การทีช่ายเจ้าชูห้ลอกลวงภรรยาอย่างโฌตะโรใน

ที่สุดก็ถูกวิญญาณร้ายของภรรยามาทวงความแค้นคืน

และเอาชีวิตไปนั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นผลของการท�า

ชั่วตามกฎแห่งกรรม การที่ในเรื่องเน้นบรรยายความ

สยดสยองน่ากลวัของวญิญาณอาฆาตทีม่าทวงความแค้น

คืน รวมถึงบรรยากาศของเรื่องท่ีออกเป็นแนวสลัว ๆ 

ลี้ลับน่ากลัวนั้น ก็น่าจะเพื่อเป็นการช่วยเสริมให้ผู้อ่าน

รู้สึกเกรงกลัวผลกรรมจากการท�าชั่วนั่นเอง

 นอกจากนีใ้นตอนท้ายเรือ่งยงัจบเรือ่งด้วยการกล่าว

ชืน่ชมความศกัดิส์ทิธิแ์ม่นย�าของผลเสีย่งทายของศาลเจ้า

คิบิท์ซุที่ท�านายถึงความล้มเหลวของชีวิตการแต่งงาน

ระหว่างโฌตะโรกับอิโซะระรวมถึงค�าท�านายท่ีแม่นย�า

ของนักพรตไว้ด้วยซ่ึงสะท้อนให้เห็นความเชื่อในเรื่อง

การท�านายทายทักของคนสมัยนั้น

 されば陰陽師が占のいちじるき、御釜の区祥

もはたたがはざりけるぞ、いともたふとかりける

とかたり伝へけり。

 (『新編日本古典文学全集　雨月物語』小学館、

2003: 356)

 ค�าท�านายทายทักที่แม่นย�าของนักพรต อีกทั้งผล

เสี่ยงทายโดยหม้อท�านายแห่งศาลเจ้าคิบิท์ซุที่ท�านาย

ออกมาว่า “ร้าย” ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ตรงตามนั้นไม่ผิด

พลาด ล้วนแล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์แม่นย�ายิ่งนัก ผู้คนจึงพากัน

เล่าขานสืบต่อกันมา

 จะเหน็ได้ว่าความศรทัธาทีเ่กิดข้ึนเนือ่งจากค�าท�านาย

ทายทกัทีแ่ม่นย�านัน้ ไม่ว่าจะยคุสมยัใดก็ตาม โศกนาฏกรรม

ที่เกิดขึ้นตามค�าท�านายนั้นกลับยิ่งท�าให้ผู้คนเกิดความ

เลือ่มใสศรทัธาในค�าท�านายและยิง่พากนัเล่าขานเรือ่งราว

นั้นสืบต่อไป

 จากทีก่ล่าวมาแล้วในหวัข้อนี ้ จะเหน็ได้ว่าเรือ่ง เกน็จ-ิ

โมะโนะงะตะร ิสะท้อนให้เหน็แนวคดิของคนสมยัเฮอนัเกีย่ว

กบัวธิกีารปราบวญิญาณร้าย โดยจะนมินต์พระมาสวดมนต์

หรอืท�าพธิกีรรมเพือ่ให้วญิญาณร้ายสงบลงหรอืออกจากร่าง

ไป ในขณะทีเ่รือ่ง คบิท์ิซโุนะกะมะ ไม่ได้เน้นถงึการปราบ

วญิญาณร้าย แต่จะเน้นบรรยายความสยดสยองน่ากลวัเพือ่

ให้เกดิความรูส้กึเกรงกลวัผลกรรมจากการท�าชัว่ ซึง่เป็น

ลักษณะทีม่กัพบในวรรณกรรมสมยัเอโดะ

6.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 จากท้ังหมดนีจ้ะเหน็ได้ว่า กรณขีองโระกุโจในเรือ่ง 

เก็นจิโมะโนะงะตะร ินั้น มีการใช้ค�าแสดงอารมณ์ความ

รู้สึกที่เน้นให้เห็นถึงความทุกข์และความคับแค้นใจ แต่

ทว่าภาพวิญญาณอาฆาตที่ปรากฏกลับดูงดงาม ฉากที่

วิญญาณอาฆาตปรากฏก็เป็นคืนที่พระจันทร์ส่องสว่าง

งดงาม ไม่ได้มีบรรยากาศที่น่ากลัว ถึงจะเน้นอารมณ์

ความรู้สึกคับแค้นใจของตัวละครแต่ทว่าก็ยังแฝงไว้ด้วย

ความงดงาม เป็นความงามที่ให้อารมณ์เศร้าสะเทือนใจ

หรอืโมะโนะโนะอะวะเระตามแบบวรรณกรรมสมยัเฮอนั 

ส่วนกรณขีองอโิซะระในเรือ่ง คบิท์ิซุโนะกะมะ นัน้ มกีาร

ใช้ค�าเน้นย�า้ถงึความอาฆาตแค้นทีม่ต่ีอสาม ีรวมถงึมกีาร

บรรยายภาพวิญญาณอาฆาตที่ดูน่ากลัวสยดสยอง ฉาก

ในเรื่องมีบรรยากาศสลัว ๆ ดูลึกลับน่ากลัว ทั้งนี้ก็เพื่อ

เสรมิให้ผู้อ่านเกิดความรูสึ้กเกรงกลัวในกฎแห่งกรรมตาม

แบบวรรณกรรมสมัยเอโดะ

 บทความนี้หยิบยกวรรณกรรมต่างสมัย 2 เรื่องที่มี

เนือ้หาเกีย่วกับวญิญาณอาฆาตมาวเิคราะห์เปรยีบเทยีบกัน 

หากน�าวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

เพิม่เตมิกจ็ะยิง่ท�าให้เหน็พฒันาการของภาพลกัษณ์และ

ความคดิความเชือ่เกีย่วกบัวญิญาณอาฆาตของญีปุ่น่ รวม

ทั้งจุดแตกต่างที่น่าสนใจของวรรณกรรมต่างสมัยได้

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

うら みかま あしきさが
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The Key Success Factors of the Ship for

the Southeast Asian and Japanese Youth 

Program in Diffusing Japanization

Paradigm to ASEAN Countries

Abstract

The objectives of this research were: 1) to study the status, history, and development of the Ship 
for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP); 2) to study the key success factors of 
the SSEAYP in diffusing the Japanization paradigm to ASEAN countries; 3) to study the patterns of 
the Japanization paradigm diffusion of the SSEAYP to ASEAN countries; and 4) to find guidelines 
applied from the research findings for producing youth-camp activity media in the Thai context. 
The methodology of this research was mixed methods. The research findings were as follows. 
One, the SSEAYP is an international relations activity in the form of youth-camp activity media to 
comply with the cooperation between Japan and ASEAN member countries. It also communicates 
Japanization paradigm to ASEAN countries. The history of the SSEAYP can be divided into five 
periods. The development of each period was found to vary according to different dimensions: 
activity, communication, network, and cooperation. Two, the key success factors of the SSEAYP 
found from the qualitative research were participation, network, incentives, and reputation. 
However, only three factors were found to be related to the success of the SSEAYP with a statistical 
significance: participation, incentives, and reputation. Three, two patterns of the Japanization 
paradigm diffusion to ASEAN countries of the SSEAYP were found: cultural integration and cultural 
imperialism.  Four, the findings and the body of knowledge from this study can be used as a 
guideline and as a prototype for creating youth-camp activity media in Thailand. This will eventually 
lead to agreed policy in establishing a confederation of children and youth networks, functioning 
as a coordination center of networks to promote and develop collaborative learning for children 
and youth.    

Key words
Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program, media activity, Japanization, 

cultural diffusion, ASEAN
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1.	 Background	and	the	Significance	of	 
 the Problem

 The Japanese history after Meiji Restoration 

in 1867 can be considered as the starting of new 

Japanese history in which governance power of 

Shokun was returned entirely to the dynasty or 

Royal family and the Institution of Monarchy.  

At that time, Japan gave high importance to the 

development of the country in every way, 

especially economics and the military, to 

protect itself from western colonialism. Such 

development brought about a developmental 

leap for Japan as the super-power country or 

Great Powers of East Asia.  The prosperity of 

Japan at the said period was called, “the Era of 

Japanese Empire or Imperial Japan” where 

Japan expanded its military force by the 

nationalism policy under the slogan, “Asia for 

Asians”. (Duangthida Ramet, 2016) After that, on 

November 3, 1938, Japan declared the new-

order policy in East Asia and the Greater East 

Asia Co-Prosperity Sphere, which led to the 

Greater East Asia War in the majority of the land 

of the Pacific Ocean and East Asia.  Later, the 

war sphere moved into the Second World War 

when Japan, joining Axis powers, Germany, and 

Italy, declared war against Alliances comprising 

the following leading countries: Great Britain, 

France, and the U.S.A.   The war ended in August 

1945 after the U.S.A. detonated two atomic 

bombs over the Japanese cities: Hiroshima and 

Nagasaki, causing such massive destruction that 

Japan declared a surrender with no condition. 

Consequently, Japan, in the nineteenth century 

after the Second World War, faced the worst 

situation in history.  Besides, the Empire of Japan 

collapsed, and the consequences of the defeat 

caused Japan a loss of more than 2 million 

populations, extensive damages throughout the 

country, and substantial economic declines. A 

large number of resources were used up for 

making the war while almost all past savings 

outside the country collected during the period 

of economic growth was compensated for the 

war indemnity.  Therefore, the status of Japan 

was not so different from a bankrupted person. 

(Duangthida Ramet, 2016: 137-175; Yosakrai S. 

Tansakul, 2016: 76-79).   

 Regarding the historical phenomenon of 

Japan where supreme prosperity declined to 

the lowest, Takahashi (2015: 51-70) expressed 

his idea that Japan learned an essential lesson 

from its defeat in the Second World War, which 

was the remorse of painful and deep-rooted 

memory of all Japanese people.  However, 

Japanese people were able to turn the crisis to 

be an opportunity, and thus development was 

a significant drive for them in doing so after the 

Second World War until they could become the 

Great Powers of the world again within few 

decades.  

 Nevertheless, it was not easy for them to 

reach their goal of restoring their country to be 

the Great Power because, during the Second 

World War, Japan invaded many neighboring 

countries widely covering East Asia to Southeast 
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Asia.  It caused considerable damages to 

people’ lives and property, and it can be 

considered as the gigantic distress in the history 

of these regions.  Accordingly, after the war 

ended, intense hatred and negative attitudes 

among Southeast Asian people towards the 

Japanese is prevalent as it was deeply rooted 

and was a sensitive issue. (Narut Charoensri, 

2008: 119-138) 

 Furthermore, Chaiwat Kamchoo (2006) stated 

that for the first stage of the economic restoration of 

Japan after the Second World War according to their 

security policy was to restore the basic domestic 

financial system by dependence and close support 

of the U.S.A.  War. At the next step, they modified 

their strategies by specifying the use of foreign policy 

in parallel in the form of proactive multilateralism 

and gave high importance to economic benefits in 

Southeast Asia area to comply with the Plaza Accord.  

It meant that Japan needed to move its production 

base to Southeast Asia to lower their production and 

labor cost for higher competitiveness in the world 

market.  By doing so, it could create a trade balance 

and maintain economic stability. (Narut Charoensri, 

2008: 119-138) 

 Considering the image crisis of Japan from 

the perspective of Southeast Asian countries in 

relations with their international relations policy 

between Southeast Asian countries and Japan 

in terms of economic benefits, these two 

occurrences seemed to be contradictory.  

Specifically, while Japan tried to promote its 

international relations with these countries, 

these countries oppositely had a negative and 

embedded attitude toward Japan very severely.  

Consequently, after the Second World War, in 

Southeast Asia, an ethnophaulism of calling the 

Japanese “the Economic Monster” took place.  

This calling meant that Japan had no sensitivity 

and righteousness in developing its country 

because it mainly focused on the exploitation 

of power and national economic benefits.  In 

Thailand, this feeling could be witnessed in the 

demonstration led by the Student Center of 

Thailand protesting against the purchase of 

Japanese products and this trend was expanded 

to other neighboring countries in the region.  

Until, in early 1974, the Prime Minister of Japan, 

Tanaka Kakuei, had a formal visit to five ASEAN 

nations amidst the demonstrations by 

intellectual students in every visiting country.  

On the other hand, from a cultural perspective, 

a Thai literary work called “Khoo Kam” (Fate 

Couple) was firstly published in 1971.  This novel 

reflected the hatred of Thai people towards 

Japanese soldiers during the Second World War.  

These events as mentioned above all pointed 

to the same impression on the Japanese and 

frequently happened during 1971-1974.  Finally, 

such problem led the Japanese government to 

determine some concrete policies and 

resolutions at a later time. (Katsuyuki Takahashi, 

2015: 58; Wimol Siripaiboon, 2008; Atcharaporn 

Sanartid, 2013-2014: 107-127).

 “The Ship for Southeast Asian and 

Japanese Youth Program” (commonly referred 

as the Ship for Southeast Asian Youth Program 

in the earlier time) is an international relations 
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activity at the youth level under the cooperation 

between Japan and other ASEAN member 

countries.  It was firstly operated in 1974, which 

was the same time as the issuance of the 

problem-solving policy on ASEAN of the 

Japanese government. (Cabinet office, 2017: 

222-225).  Therefore, it can be applied that the 

“The Ship for Southeast Asian and Japanese 

Youth Program” is an operational mechanism 

of international relations policy of Japan and 

ASEAN countries and is one of the ways for 

helping to resolve image crisis of Japan in the 

eyes of ASEAN communities.  

 Based on the communication perspective, 

the program is a pattern of international youth 

camp as a kind of cultural activity.  Kanjana  

Kaewtheop (2009: 185-203) describes that the 

unique characteristics of this activity or media 

are that it is a planned media, not a random 

one, with specific purposes or goals, and is an 

integrated media of all forms.  Accordingly, it 

enables this camp activity to be used as a tool 

for development communication widely.  

 The program as an activity media with the 

primary purpose for tightening the relationship 

between ASEAN countries and Japan and as a 

stage for cultural-exchange learning is organized 

regularly every year and is well-known globally.  

On the other hand, it is widely accepted that 

the program has an excellent and effective 

management system with high achievement.  

The attendants in the program are thus 

relatively high-potential outcomes.  

 The motive for studying this useful and 

exciting social phenomenon has been inspired 

by the researcher’s experience and participation 

in the program as a representative of Thai youths 

in 2007 (the 34th year) during October 22 to 

December 12, 2007).  Furthermore, after the 

completion of the program, the researcher still 

has some roles relating to some continuing 

activities of the program.  Some previous 

experiences were an executive committee of 

the Association of the Ship for Southeast Asian 

Youth of Thailand (ASSEY), a working group 

organizing an institutional visit at Chandrakasem 

Rajabhat University when the ship stopped to 

do activities in Thailand, and a volunteer taking 

care of the youth during the Homestay activities 

in Thailand. Moreover, researcher was the 

director of Rak Ban Kird Project (Hometown Love 

Project) which is the Post-Program Activity (PPA), 

including other supporting works under the 

program, i.e., Reunion on Board (ROB), Open 

Ship and Send-off Ceremony, the SSEAYP 

International General Assembly (SIGA), etc. The 

connection and engagement in participating in 

various missions of the program enable the 

researcher to obtain detailed information about 

the program, which should be a highly valuable 

and enchanting body of knowledge.

 For that reason, if this program is used as 

a case study with appropriate research 

methodologies, it should be creative lessons 

learned and be useful in being a prototype for 

producing youth camp activities as a learning 
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media.  Besides, this will be beneficial for the 

use of media for developing and raising the 

standard of the youth’s potential in other similar 

context, especially offices responsible for the 

missions of National Scout Organization of 

Thailand (NSOT), the Children and Youth Council 

of Thailand (CYCT), and Student Organization at 

the Higher Education.  

2.  Research Objectives

 1)  To study the status, background, and 

development of the Ship for Southeast Asian 

and Japanese Youth Program.  

 2)  To examine factors affecting the success 

of the Ship for Southeast Asian and Japanese 

Youth Program in diffusing the Japanization 

Paradigm to ASEAN countries.  

 3)  To explore the patterns of diffusion of 

the Japanization Paradigm in the context of the 

Ship for Southeast Asian and Japanese Youth 

Program.  

 4) To apply the success prototype of the 

Ship for Southeast Asian and Japanese Youth 

Program gained from the research for producing 

creative youth camp activity media in Thai 

context.

Research Questions

 1) What is the status, background, and 

development of the Ship for Southeast Asian 

and Japanese Youth Program?  With what issues 

or policies does it have any corresponding 

relationship?  

 2) What are the factors affecting the 

success of the Ship for Southeast Asian and 

Japanese Youth Program in diffusing the 

Japanization Paradigm to ASEAN countries? 

 3) What are the patterns of the Ship for 

Southeast Asian and Japanese Youth Program 

for diffusing the Japanization Paradigm to ASEAN 

countries?  Do they have any corresponding 

relationship with the activities of the Ship for 

Southeast Asian and Japanese Youth Program? 

And how?  How can they be explained by the 

structure and roles of such phenomena in 

general?    

 4) Can the success prototype of the Ship 

for Southeast Asian and Japanese Youth Program 

in diffusing the Japanization paradigm to ASEAN 

countries be applied for producing an effective 

youth-camp activity media in the Thai context? 

And how?  

Scope	of	the	Research

 This study used mixed methods of both 

qualitative and quantitative research within the 

following scope: 

 1)  Unit of analysis:  As this research studied 

the overall communication process through 

activity media at the international level, the unit 

of analysis, in general, is Macro analysis or is a 

group unit by focusing on its entity at the 

national and regional level for analyzing the 

found phenomena towards lessons learned.  

However, parts of the research, especially 

quantitative research, is Micro Analysis or the 
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unit of analysis is an individual unit to study the 

factors affecting the success of the program in 

diffusing the Japanization Paradigm to ASEAN 

countries. 

 2)  Population:  The population of this 

research was the totally 13,703 former youths 

who attended in the Ship for Southeast Asian 

and Japanese Youth program from Japan and 

10 ASEAN member countries during the first 

operation of the program in 1974 up to present 

(2018). 

 3)  Variables:  The researcher specified four 

groups of variables according to Stufflebeam’s 

CIPP Evaluation Model, which covered two kinds 

of variables: independent and dependent 

variables as follow,  (1) Independent variables 

comprising,  1)  Contextual variables, i.e., status, 

background, and development of the SSEAYP.,  

2)   Input or success variables, i.e., participation, 

network, incentive, and reputation or image.,  3)  

Process variables or all activities of the program:  

a training for preparing to join in the program or 

Pre-Program training , the opening ceremony 

and welcome party, Japan-ASEAN exchange 

program, a discussion of academic issues 

program, cultural exchange  activities,  solidarity 

and recreation group, a visit to pay respect to 

essential persons or courtesy call, field trips to 

meaningful places or institutional tours, 

voluntary and social contribution activities, 

alumni party or reunion on board (ROB), a stay 

with a voluntary family or homestay, opening 

and farewell ceremonies or open ship and send-

off ceremonies, post-program activities, closing 

and farewell ceremonies, and annual general 

assembly of the members of the Ship for 

Southeast Asian and Japanese Youth Program. 

And (2)  Dependent variables: The success of 

the program in diffusing the Japanization 

Paradigm to ASEAN countries.  In this study, it 

means the level of attitude after attending the 

Ship for Southeast Asian and Japanese Youth 

Program, which is measured on three variables: 

a feeling of consent, imitation, and a desire to 

change.

Conceptual Framework

 This research applied the CIPP model of 

project evaluation of Stufflebeam, which 

analyzes the project activities with a holistic 

view while giving importance to each connecting 

element in the process: context, input, process, 

and product as illustrated in Figure 1

 Figure 1 illustrates the structure of the 

analysis of key success of the Ship for Southeast 

Asian and Japanese Youth Program in diffusing 
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Figure 1  Conceptual framework of the study

Japanization Paradigm to ASEAN countries.  The 

analysis started with the study of environmental 

factors as external factors, i.e., the study of the 

status, history, and development of the Ship for 

Southeast Asian and Japanese Youth Program, 

which were presented in the first objective of 

this study.  The next step was a study of internal 

factors of the Program, which were divided into 

the study of input factors and the study of the 

process.  The survey of input factors was the 

research objective no. 2, which covered the 

study on the factors influencing the success of 

the Ship for Southeast Asian and Japanese Youth 

Program in diffusing Japanization Paradigm to 

ASEAN countries: participation, network, 

incentive, and reputation.  The next step was 

the research objective no. 3, which studied the 

patterns of diffusion of Japanization Paradigm 

by analyzing activities at each stage of operating 

the Program starting from planning and 

preparation, operation of sub-activities under 

the Program (the SSEAYP activities) and 

evaluation of the Program.  Lastly, it was the 

step of utilizing the findings from the study to 

develop youth camp-activity media for Thai 

society.   

 The variables of this study consisted of 

dependent variables and independent variables.  

Independent variables comprised external 

factors or environmental factors and internal 

factors (input variables and the process) of the 

Ship for Southeast Asian and Japanese Youth 

Program while dependent variables were the 

perceived effect of the diffusion of Japanization 

Paradigm to ASEAN countries.  

3.  Research Methodology

 This research is applied research studying 

the key success or success factors of the Ship 

for Southeast Asian and Japanese Youth Program 

in diffusing Japanization Paradigm to ASEAN 

countries.  The expected benefits of the 

research were lessons learned from the Program 
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to develop effective youth camp-activity media 

for Thai society since it was a distinguished, and 

widely accepted Program with high potential 

and success, including being able to be a 

prototype for developing activity media in 

similar contexts.  In other words, the result of 

the study can be useful for the generalization 

of future activity media.

 The research used mixed methods of both 

qualitative and quantitative research to study 

all dimensions of each element in a holistic view 

of the operational process of the Program.  

Therefore, various research methods were used 

for each step of the research: Participatory 

observation, documentary analysis, in-depth 

interview, focus group interview and survey 

research by online questionnaires.

 Such a variety of research methodology 

was to achieve complete, more explicit, more 

well-rounded, and more credible findings and 

to confirm, verify, and fulfill the results gained 

from each research method. Therefore, to study 

some issues, the conclusions were gained from 

different perspectives and finally were 

synthesized to obtain more well-rounded 

findings but could reflect all viewpoints.  For 

instance, the research question on success 

factors of the program in diffusing Japanization 

Paradigm to ASEAN countries, quantitative 

research by online questionnaires was conducted 

from the samples or youth participants of the 

Program through Emic approach while qualitative 

research by in-depth interviews was conducted 

with key informants from outsider of the 

Program to obtain an Etic view.  After that, 

findings from both methodologies and both 

viewpoints were synthesized for one same 

summarized body of knowledge.  

 For research procedure, the research 

conduction was divided into 5 phases (in priority) 

as shown in Figure 2  

Figure 2  The structure of research procedure
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 Figure 3.2  illustrates the research procedure 

in parallel to the research objectives and 

conceptual framework of the study.  The 

process was divided into five phases. 

 Phase 1 is the study of the status, history, 

and development of Ship for Southeast Asian 

and Japanese Youth Program.  

 Phase 2 is the study of factors affecting the 

success of the Program in diffusing Japanization 

Paradigm to ASEAN countries.  

 Phase 3 is the study of the patterns of 

diffusion of Japanization Paradigm to ASEAN 

countries. 

 Phase 4 is the study of guidelines in 

applying the prototype of the key success of 

the Program gained from the research towards 

the development of creative youth-camp 

activity media for Thai society. 

         Phase 5 is the synthesis of all findings 

in general as a process in one unified body of 

knowledge in a clear and complete summary. 

4.  Research Findings

 The findings of the study are divided into 

four parts in parallel to the objectives as follow:

 1)  Status, History, and Development of the 

SSEAYP:  The SSEAYP is an intercultural program, 

comprising Japan government as the sender of 

the organizer of the program responsible for 

disseminating useful and creative information 

in social, economic, political, and cultural 

dimensions through youth-camp activities as a 

communication channel. The target receivers 

or program participants are from 10 ASEAN 

countries and Japan, including other relevant 

persons, i.e., alumni, local youths, voluntary 

families, etc.

 The SSEAYP has been annually operating 

since 1974 up to now, for totally more than five 

decades 1974.  The main purpose of the 

Program is to correct the extremely negative 

image of Japan in the ASEAN region that was 

widespread after the Second World War. During 

that time, many ASEAN countries severely 

opposed to Japanese merchandizes and 

economics while the Japanese government also 

tried to restore the economics of the country 

after being defeated in the Second World War.  

Thus, the program was initiated based on the 

assumption of the Japanese government that 

to restore national economic growth towards 

being one of the Great Powers in World 

economics, it was essential to restore its growth 

in parallel to the development of ASEAN 

countries.  However, due to severe protest 

against Japan, the Japanese government urged 

for some immediate measures to build up the 

relationship between Japan and ASEAN countries 

and the SSEAYP was one of the steps.  

 From the history of the SSEAYP, there are 

altogether five periods and each period take 

approximately one decade.  The first period or 

so-called Pre-History of the SSEAYP started in 

the Meiji Restoration Period (1867) up to 1973, 

for over 100 years. In this period, it does not 

reflect only the background of the SSEAYP, but 

a similar program to the SSEAYP program such 
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the Japanese Youth Goodwill Mission Program 

was also proved to be conducted in this period.  

It also portrays the high success of this prior 

program in developing young Japanese towards 

their higher potentials.  Due to this success, it 

led to the second period or the Beginning of 

the SSEAYP History Period in 1974 in which five 

ASEAN countries participated: The Republic of 

Indonesia, Malaysia, the Republic of the 

Philippines, the Republic of Singapore, and the 

Kingdom of Thailand. Almost at the end of this 

period (1974-1984), Brunei Darussalam joined as 

the sixth membership of ASEAN and also as the 

SSEAYP members in the same year.  The 

eminence of this period is newsletters of the 

SSEAYP was initially produced as a communication 

media among members and around the mid of 

this period, some alumni networks of all five 

initial countries were established.  As it was also 

found that during the middle of this second 

period, many events were created towards the 

network development, it is called, “the period 

of network development” as well. Expansion 

and completion of networks led to the 

foundation of the SSEAYP International or SI.  

After the first formal establishment of SI (Since 

1977), the main activities of SI, especially the 

SSEAYP International General Assembly (SIGA), 

took place in the same year.

 Moreover, in 1996 the Socialist Republic of 

Vietnam joined as the seventh member of 

ASEAN and also a member of the SSEAYP in the 

same year.  Then, in the fourth period of SSEAYP 

(1996-2005), another three countries: Lao 

People’s Democratic Republic, the Republic of 

the Union of Myanmar (1998) , and the Kingdom 

of Cambodia (2000)  joined as the eighth, ninth, 

and tenth ASEAN members respectively and 

also as the SSEAYP members in the same year.  

As all 10 ASEAN countries participated as the 

SSEAYP members in this fourth period, it is 

named “the Period of Prosperity of ASEAN.” The 

fifth period is “the Period of Japan-ASEAN 

Parallel Development” due to a smooth 

relationship between Japan and ASEAN and led 

to the policy of ASEAN+1 or ASEAN and Japan 

since 1999.  

 From all five periods of the SSEAYP (1868-

2017), it reflects a dynamic and continual 

development in many dimensions: network, 

operation patterns, and program content.  

 2)  Key Success Factors of the SSEAYP in 

diffusing Japanization Paradigm to ASEAN 

countries: From qualitative research by analyzing 

information about the history and development 

of the SSEAYP, in combination with in-depth 

interviews, it is found that the key success 

factors comprise the following variables: 

part icipation, network, incentives, and 

reputation. The findings are used to construct 

a research tool for quantitative research for 

confirming the qualitative results statistically. 

From the analysis, participation, incentives, and 

reputation are found as critical variables in 

predict ing att i tudinal change towards 

Japanization Paradigm or key success factors of 

the SSEAYP.  
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 3)  The Patterns of Diffusing Japanization 

Paradigm to ASEAN Countries of the SSEAYP:  

From cultural studies and youth-camp activity 

media approach the findings are as follow: (1)  

The SSEAYP composes of 15 sub-activities are 

Pre-Program Training (PPT),  Inauguration 

Ceremony and Welcome Reception,  Japan-

ASEAN Youth Exchange Program,  Discussion 

Program,  Cultural Exchange Activity,  Solidarity 

Group Activity (SG Activity),  Courtesy Call,  

Institutional Visit,  Voluntary Activity (VA) and 

Social Contribution Activity (SCA),  Reunion on 

Board (ROB),  Homestay,  Open Ship and Send-

off Ceremony,  Post-Program Activity (PPA),  

Farewell Ceremony and Farewell Party and The 

SSEAYP International General Assembly (SIGA). 

And (2)  All 15 sub-activities reflect content on 

Japanese culture or Japanization Paradigms in 

six Japanese cultures including:  

Discipline culture,  Rational thinking,  Costume 

and dressing,   Performance and plays,  Food 

and Traditional and rituals.

 From analyzing all fifteen activities in 

diffusing Japanese cultures of the SSEAYP, they 

focus on intercultural relations and image 

buildings of Japan in the eyes of ASEAN 

countries. Mostly, the diffusion patterns of 

Japanese culture are found to be mixed in two 

directions: cultural integration and cultural 

dominance.  While cultural integration or 

cultural learning and exchange among the 

SSEAYP member countries is found in most of 

all sub-activities, especially tangible culture or 

material culture, cultural dominance is a gradual 

penetration process into other cultures, which 

eventually can possibly replace them, especially 

intangible or non-material culture, i.e. thinking 

culture, discipline, ways of life, beliefs, etc.  

 4)  The Application of Success Prototype 

of the SSEAYP for Producing Youth-Camp Activity 

Media in Thai Society:  The findings on the 

success prototype of the SSEAYP in this study 

can be applied as policy and operation 

framework in producing youth-camp activity 

media in Thai society from comparison studies 

between the operation and management of 

youth-camp activity media of the SSEAYP and 

those of Thai concerned organizations, namely 

the National Scout Organization of Thailand, the 

Children and Youth Council of Thailand, and 

Students Organization of higher education 

institutions. 

 From the preliminary findings of this 

research, it was agreed by concerned alliances 

and parties to cooperate, assist, support, 

promote, and make mutual recommendations 

in producing and creating youth-camp activity 

media in 2019.  

 Besides, it was also commonly agreed and 

consented verbally to develop collaboration 

among three said organizations to achieve their 

Memorandum of Understanding (MOU) and the 

goal of forming a confederation responsible for 

the missions of improving the quality of life of 

children and youth in Thai society. The initial 

process is to present a consensus of this 

agreement to the top superior at a ministry 

level. Individually, the National Scout 
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Organizat ion of Thailand and Student 

Organization of Chandrakasem Rajabhat 

University will present it to the Ministry of 

Education and the Children and Youth Council 

of Thailand to the Ministry of Social Development 

and Human Security.

5.		 Key	Success	Factors	of	the	SSEAYP	 
	 in	Diffusing	Japanization	Paradigm	 
	 to	ASEAN	Countries	

 From the findings of key success factors of 

the SSEAYP in diffusing Japanese culture or 

Japanization Paradigm to ASEAN countries, they 

can be divided into two main groups. The first 

group is the overall success of the Program, and 

the other is key success factors in predicting the 

success of the SSEAYP.  

 From the qualitative research by analyzing 

historical documentary on background and 

development of the SSEAYP, in combination 

with an in-depth interview with experts and 

focus group interview with key informants, it is 

found that the success of the SSEAYP that has 

been acknowledged and admired is its greatness, 

reputation, and long-term continuous operation 

of over a half-century.  On the other hand, from 

the quantitative research conducted by online 

questionnaires on the SSEAYP’s success, the 

level of attitudinal change is measured by the 

level of compliance, identification, and 

internalization based on Kelman’s concept. It 

is found that the samples’ attitudinal change 

relates with the level of compliance and 

identification at the statistical significance level 

while the relationship between the level of 

attitudinal change and level of internalization 

is not found or found at a low level.  This finding 

accords with the result from the focus group 

interviews, which found that cultural exchange 

and learning among former participating youths 

of each country consumed over 80% of all sub-

activities they attended while one-way learning 

of only Japanese culture was found in very few 

activities.  Participants learned Japanese 

intangible or non-material culture, i.e., thinking, 

disciplines, management, and morality gradually 

from the one-way learning activities.  On the 

other hand, tangible or material culture, i.e., 

performance and plays, costume, and food were 

diffused in an equal proportion. 

 In general, the findings of qualitative and 

quantitative research both indicate the success 

of the SSEAYP in diffusing Japanese culture or 

Japanization Paradigm to ASEAN countries at an 

acceptable level, which summarizes from the 

multiple regression analysis of the predictor 

variables or the variables that can predict the 

attitude change of the respondents who used 

to participate in the SSEAYP towards Japanization 

Paradigm or Japanese culture, the findings are 

shown as follow: 

 From Table 1, the predictor variables of 

attitude change towards Japanization Paradigm 

or Japanese culture or the variables that can 

jointly predict the success of the SSEAYP at the 

0.01 and 0.001 statistical significance level are 

the incentive, participation, and reputation 



101พิชิต ธิอิ่น  |  Pichit Thi-in 

(7.5%). “Incentive” is the variable that can 

predict the attitude change the most (5.4%), 

and the regression coefficient equals 0.23.

 All results of crucial success factors are 

applied to create a conceptual framework for 

this study based on Stufflebeam’s CIPP model, 

an evaluation model of a project in a holistic 

view starting from its context, input, process, 

and product. Such a framework also helps to 

determine the research objectives and 

methodology.  Sin Panpinit (2013: 144-147) 

states that this kind of project evaluation is a 

goal-free overall project evaluation that can 

explain the success of a project in a holistic 

approach and is one of the popular models at 

present.  Therefore, all found factors from 

documentary and historical research on the 

history, background, and development of the 

SSEAYP are included in this framework of the 

study as input, process and activity, and output 

factors of the SSEAYP’s success in diffusing 

Japanization Paradigm to ASEAN culture.    

Table 1 Multiple Regression Analysis of Predictor Variables of the Attitude Change towards 

Japanization Paradigm or Japanese culture

Note:	 *at the 0.01 statistical significance level 
 **at the 0.001 statistical significance level

 Moreover, from the analysis of the annual 

report of SSEAYP organized by the Japanese 

government, the evaluation is also based on 

Stufflebeam’s CIPP model.  The assessment 

thus includes all details of the program: the 

presentation of history, development, structure, 

process, steps, and all activities of the SSEAYP, 

and the participants’ satisfaction evaluation in 

every sub-activity of the SSEAYP.  Accordingly, 

the review of the SSEAYP of the Japanese 

government and the evaluation framework of 

this study are based on the same pattern.  

 The accountability of Stufflebeam’s CIPP 

model is confirmed by the study of Pichit Thi-in 

(2017) on a participatory communication for 

restoring dead tourism attraction by social and 

cultural capital, which gives high importance to 

contextual factors, internal and external factors, 

and the success towards determined objectives.  

Besides, Kittikan Hankun (2015) expresses her 

idea in her research article entitled, “Process of 

Enhancing Youth for Social Changes in the 21st 

Independent 
variables

R2 R2 Change
Regression	coefficient

t Sig.
B Beta

(fixed value) 1.371 3.215 0.001

 Incentive 0.054 0.054 0.529 0.230 4.886** 0.000

 Participation 0.066 0.012 -0.333 -0.186 -3.886** 0.000

 Reputation 0.075 0.009 0.272 0.143 2.672* 0.008
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Century” that evaluation model of Stufflebeam 

with an emphasis on an analysis of the 

contextual, input, process, and output factors 

can be applied well for planning and evaluating 

any project.  

 In short, the evaluation of success factors 

of the SSEAYP as a holistic process reflects 

logical connectivity of all concerned elements: 

contextual, internal or input, process, and 

output factors, accepted by universal standards. 

(Sin Panpinit, 2013).  However, for this study, 

this overall success cannot be specified clearly 

by each factor since it is conducted by quality 

research mainly, so it is presented in a 

descriptive and narrative evaluation instead.  

This individuated context thus may be difficult 

to be applied as a generalization in other 

contexts.  Still, this individuation is a part of the 

philosophical assumption of quality research. 

(Patchanee Cheyjunya, 2015)

 Regarding the findings from quantitative 

research built from the research findings of 

qualitative research on history and development 

of the SSEAYP and other related literature review 

and conducted by online questionnaires, four 

key success factors are found: participation, 

network, incentive, and reputation.

 The research supports this finding from 

qualitative research, “Public Relations Strategies 

and Factors Affecting Decisions to Participate in 

Activities of International Buddhist Society” of 

Areerat Mahinkong (2008), the study of Nanmanat 

Sungkaphituk (2009), “Participation of Youth in 

the Managing for Social Activities”, and the study 

of Rut Rakngarm. (2009), “Youth participation in 

Activity development of Bangkok Metropolitan 

Youth Council: A case study of Sapansung 

District.” All of these three studies found that 

success factors of an activity or a program for 

youth, especially youth-camp activity media 

were participation, network, incentive, and 

reputation of the activity or project in spite of 

different proportion of each success factor in 

each study. Notably, for the SSEAYP, all events 

are designed by the Japanese government who 

gives high importance to a participation of all 

concern sectors and parties: government sectors 

of participating countries, civic society involving 

in the program operation of the SSEAYP, and 

participating youths.  This participation is 

planned since the first period of the SSEAYP’s 

process, or since the Beginning of the SSEAYP 

History Period from 1974 to 1984.   Besides, from 

historical analysis, during the first decade of the 

SSEAYP’s operation, a network development 

was established, starting from the foundation 

of alumni network bases in the form of Alumni 

Association. Primarily, it is further found that 

such network is developed mainly from the 

shared needs of network members, not from a 

policy or an invention of an individual.  It can 

be witnessed by no appearance of this network 

formation in the details or in the report of the 

SSEAYP.  Instead, each participating country 

forms its network, but only supported or advised 

indirectly by the Japanese government. As a 

consequence, the formation of a network in 

each country took place at a different time.  



103พิชิต ธิอิ่น  |  Pichit Thi-in 

Still, the Japanese government supports such 

network by some mechanisms, i.e., the 

foundation of SI for each country, but the 

network is driven by the SSEAYP alumni of each 

country themselves. Furthermore, some 

activities are set up for coordinating these 

networks, such as the SSEAYP International 

General Assembly (SIGA) and Farewell ceremony 

and party, which are the main activities of the 

SSEAYP networks.  Therefore, in spite of no direct 

financial support from the Japanese government, 

some indirect supports are given, i.e., an agenda 

for facilitating a drive of the SSEAYP networks.  

Kanjana Kaewthep (2009) explains that this kind 

of network establishment is appropriate and 

effective.

 In terms of incentive and reputation factors, 

it is found good image and reputation of the 

SSEAYP as a grand international program for 

youth development are results of a regular and 

annual operation for long term, supported by 

both Japanese and participating countries with 

enormous budgets, in combination with a 

continuity and luxury of the SSEAYP Ship.  

Besides, participants in this program must be 

accredited as a person with high capability and 

as a national youth representative.  All of these 

lead to the success of the SSEAYP. 

 In the later stage of this study, the 

researcher uses the findings from the qualitative 

research to construct an online questionnaire 

for quantitative research, which is confirmed by 

multiple regression analysis.  Besides, questions 

for a set of each variable or factor are extracted 

from literature review on each group of 

variables, i.e. “participation” from the concept 

of the level of participation in camp-activity 

media of Kanjana Kaewthep (2009), “network” 

from the concept of network components of 

Thana Pramukkul (2001), “incentive” from 

Maslow’s hierarchy of needs, and “reputation” 

from the concept of reputation evaluation of 

Ponzi, Fombrun, and Gardberg (2011). 

          For the quantitative research of this study 

tested by multiple regression analysis; however, 

the independent variables or factors that are 

found to be able to predict the success of the 

SSEAYP in diffusing Japanization Paradigm to 

ASEAN countries are only “participation”, 

“incentive”, and “reputation.”  The following 

rationale can explain these findings: 

 Kanjana Kaewthep (2005) and Kamjohn 

Louisyapong (2014) describe the principles and 

concepts of development communication in 

the era of Alternative Paradigm that the trend 

of development communication in a new age 

gives importance to participation mainly, which 

sequentially leads to network formation.  

However, active or functional networks require 

a proper level of participation.  Thus, this can 

explain why network factors are not found to 

be predicting factors or to have a relationship 

with the success of the SSEAYP from statistical 

analysis due to the unclear analysis of network 

of the SSEAYP in this study.  Therefore, to 

evaluate the success of networks requires a 

review of a particular network group.  To assess 

the effectiveness of all networks thus may not 
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be accurate. Notably, the vital network groups 

studied in this research are alumni associations 

of the SSEAYP of each country; however, since 

each alumni association was established at 

different time, the readiness and operation are 

thus unequal or diverse.  Accordingly, for a 

statistical analysis based on dispersed statistics 

and quota of respondents in each country, it is 

unable to explain its predictability towards 

SSEAYP’s success.   

 Nanmanat Sungkaphituk (2009) studied 

“Participation of Youth in the Managing for Social 

Activities” and found that the process and level 

of participation is quite clear and highly 

concrete, so it is thus relatively easy to evaluate; 

however, the effectiveness of network caused 

by the level of participation is a hard-to-measure 

variable due to its high abstractness.  In other 

words, each network group often comprises 

huge sub-networks while the standards and 

level of success of each sub-network are 

different according to the context of each sub-

network.  Accordingly, from the study of 

Nanamanat Sungkaphituk, network factors were 

not found as success factors in the organization 

of social activities for youth. On the other hand, 

the study found the role and design of activity 

process to yield participation as the most 

significant variable, the result of which is 

expectedly to bring about the success of the 

networks eventually.  Based on this finding, it 

reflects and supports the findings of this study 

in which network factor is not found to be a 

predictor variable towards the success of the 

SSEAYP in diffusing Japanization Paradigm to 

ASEAN culture. It is remarkable that in this study, 

the evaluation of the SSEAYP success as an 

international youth-camp activity media 

contains two levels: overall success as a process 

and progress of some particular variables as 

predictor variables.  This two-level evaluation 

usually is not often found in general studies; on 

the contrary, either of them is preferred since 

it is quite risky to face different assumptions and 

thinking patterns which affect the effectiveness 

of evaluation.

 The worst result is to obtain contradictory 

findings.  However, the trend of project planning 

and evaluation in the modern world, primarily 

based on an alternative paradigm, calls for a 

difference in assumptions and concepts in 

evaluating a project’s effectiveness. It is 

believed that no matter the results are divisible, 

or contradictory, such various perspectives and 

contexts should be beneficial for a more well-

rounded and valuable development (Sin 

Panpinit, 2013)

 Furthermore, the predictor variables 

towards the SSEAYP’s success in diffusing 

Japanization Paradigm to ASEAN countries found 

in the quantitative research are “participation”, 

“incentive”, and “reputation”.  The findings are 

related to and accord with the conceptual 

framework of the CIPP model.  From the study 

of the context of the SSEAYP, the SSEAYP history 

starting in 1974 is divided into five periods: 

Period of the Pre-SSEAYP History, Period of the 

Beginning of the SSEAYP History, Period of the 
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SSEAYP Development, Period of the Prosperity 

of ASEAN, and Period of the Japan-ASEAN 

Parallel Development. Such periods are divided 

by the development of the SSEAYP, which are 

also the subsequent development of predictor 

variables found in this study: participation, 

incentive, and reputation.  Besides, from the 

analysis of the process and all sub-activities of 

the SSEAYP, the objectives of them are found 

to respond to the creation of participation, 

incentive, and reputation of the SSEAYP. It also 

implies that the eventual outcome of the 

SSEAYP’s operation is perceived as an active 

participatory process that leads to positive 

incentives and reputation for the SSEAYP.  

 The findings of predictor variables for the 

SSEAYP’s success can be further supported by 

two pieces of studies by the researcher.  The 

first study is a study on a participatory 

communication in restoring dead tourism 

attraction by social and cultural capital (Pichit 

Thi-in, 2017) and a survey on a participatory 

media production for presenting the research 

findings of collaborative projects to resolve the 

problems of poverty, social development, and 

integrated health well-being: a case study in 

Chainat Province. (Pichit Thi-in, 2016).  Both 

studies conclude that participatory research 

giving importance to the participation of all 

concerned parties can bring about the success 

of creative developmental activities or projects.

6.	 A	 New	 Paradigm	 in	 Cultural	 
	 Diffusion:	From	the	Study	on	the	 
	 Diffusion	of	Japanization	Paradigm	 
	 to	ASEAN	Countries	of	the	SSEAYP.			

 From the study of the patterns of cultural 

diffusion by analyzing all sub-activities of the 

SSEAYP, 6 Japanese cultures or characteristics 

are found: discipline, critical thinking, and 

management style, costume, performance and 

plays, food, and rituals.   According to Metta 

Vivatananukul (2016: 11-13), culture can be 

divided into two types: non-material culture, 

i.e., thinking or thought, etc. and material 

culture, i.e., food, costume, etc. Hence, these 

found Japanese cultures or Japanization 

Paradigm compose of non-material cultures, i.e. 

Japanese disciplines, critical thinking and 

management style (or called as “Japanese 

wisdom” by the concept of Pinyo Trisuriyatamma 

(2010) and Yosakrai S. Tansakul (2016) and 

material or tangible cultures, i.e. Japanese 

costume, performance and plays, food, and 

rituals.

   Interestingly, these six Japanese cultures, 

both material and non-material or cultures, 

found in this study, are diffused by different 

patterns of Japanese cultures or Japanization 

Paradigm to ASEAN countries. Namely, Japanese 

non-material culture or wisdom is diffused 

indirectly through a gradual penetration process 

in all sub-activities of the SSEAYP. Furthermore, 
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from the study, it is found that the design, 

planning, and management of the SSEAYP are 

conducted mainly by Japanese critical thinking 

and management style.  Most of the support 

from the Japanese government, i.e., budgets or 

coordination center of the SSEAYP.  Thus, this 

can influence the diffusion of Japanization 

Paradigm to ASEAN countries through Japanese 

non-material culture.  However, in comparison 

with Japanese material culture, the proportion 

and opportunities of Japanese non-material 

culture are less found than material cultures. 

On the other hand, most of the activities are 

managed and operated by the Japanese 

government while only one event organized by 

ASEAN countries, namely a country visited 

program, is found in the operation of the 

SSEAYP.  Such findings can be additionally 

explained by the concept of “Soft Power” that 

a cultural penetration through a gradual but 

consistent and continual process will produce 

relatively more sustainable and deeper cultural 

dominance on economic, political, and social 

systems (Atthachak Sattayanurak, 2012; Iwabushi, 

2002; and Surachart Bamrungsuk, 2014).   

 On the other hand, Japanese material 

cultures found in this study: Japanese costume, 

performance and plays, food, and rituals, are 

cultural diffusion in the form of cultural 

exchange and learning.  Somsuk Hinwiman 

(2011B: 413-414) and Kanjana Kaewthep (2014: 

693-695) conclude in the same direction that 

cultural exchange and learning is a kind of 

cultural integration.  This pattern of cultural 

diffusion believes that cultures in this world is 

diverse and abundant as the general nature of 

culture must be adaptive and dynamic.  

Therefore, cultural exchange or diffusion occurs 

commonly, and this phenomenon can reinforce 

and enhance cultural enrichment. Accordingly, 

a cultural exchange between Japanese and 

ASEAN culture takes place quickly during the 

operation of the SSEAYP.  From the analysis of 

all sub-activities of the SSEAYP, cultural 

performance and plays, costume, and rituals all 

support and respond to the written objectives 

of the SSEAYP, “to promote learning and 

enhance good understanding among participating 

members.” This statement reflects the intention 

of a joint development between Japan and 

ASEAN countries positively and creatively.

 The material cultures found in the context 

of SSEAYP is found in more than 80% of all 

SSEAYP activities.  For example, the cultural 

performance of participating youths of each 

country is specified to be presented and 

disseminated in various sub-activities, such as 

Inauguration Ceremony and Welcome Reception, 

Japan-ASEAN Youth Exchange Program, Farewell 

Ceremony and Farewell Party, and activities 

during the visit of each country in which national 

costumes are required. Attire B or a national 

dress is specified to be worn in a proper 

occasion and is commonly agreed by all 

participating youths.

 Metta Vivatananukul (2016: 297-299) states 

that acculturation or a process of entering a new 

culture is a sequential process, starting from 
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enculturation or the socialization within the old 

culture, deculturation or leaving from the old 

culture, and to acculturation or moving into a 

new culture.  To adapt or move to a new culture 

requires a positive attitude towards the new 

culture. Seemingly, all cultural diffusion, either 

material or non-material culture, needs a good 

and positive attitude and understanding towards 

the new culture.  Accordingly, this process might 

lead to cultural integration and cultural 

dominance. Similarly, the cultural diffusion of 

the SSEAYP can lead to both.  Considering the 

origin or background of the SSEAYP, the Program 

was initiated in 1974 by the intention and needs 

of the Japanese government to correct severe 

image crisis that affects Japanese relations with 

ASEAN countries.  Besides, from the study on 

the history of Japan and ASEAN before the 

operation of SSEAYP, it is found that security 

policies of Japan are determined to be 

mainframe or strategy of developing security for 

Japan and the SSEAYP is only one of the 

mechanisms that support and promote such 

development.

 As a consequence of SSEAYP’s operation 

for over five decades, the objective of the 

Program to promote a positive image of the 

country in the eyes of ASEAN countries is 

achieved.  Tracing back to the dynamism of 

Japanization from Japanese Studies in Thailand, 

it is found that the issue of Japanization is 

apparent since 1977 through Japanese Pop 

culture, i.e., Japanese cartoons for children and 

youths, Japanese literary works for working 

people and the elderly, Japanese consumption 

culture, Japanese entertainment, and fashion 

culture, etc.  All of these Japanization Paradigms 

have been promoted and driven by mainstream 

media or mass media as the main mechanisms. 

(Pinyapan Pojanalawan, 2015: 27-46; Sida 

Sornsri, 2008: 31-47; Chutima Tanuthamatat, 

2003; Kraiengkai Patanakunkomat, 2006; 

Chayanute Pattanasuwan, 2006; and Natnicha 

Vattanapanich, 2008) 

 Nevertheless, from this study, a new 

mechanism or tool in mobilizing Japanization 

or Japanese cultural patterns is found.  Namely, 

an international youth-camp activity media, 

created by the Japanese government, can move 

and support the diffusion mechanism of 

Japanization Paradigm to ASEAN countries 

effectively.  Besides, this mechanism can also 

enhance the sustainability and integration of all 

driving mechanisms towards the intended 

success very well.  It can be considered from 

social situations of ASEAN countries in which 

Japanese culture or Japanization Paradigm has 

been widely accepted and witnessed in ASEAN 

society.  Moreover, this empirical social 

phenomenon can point out that all mechanisms 

used by the Japanese government in correcting 

its image crisis in the eyes of ASEAN society and 

of the world are thoroughly planned towards 

the intended goal, which reflects Japanese ways 

of thinking as its unique qualification and 

culture.    

 According to the concept of intercultural 

adaptation or adjustment, culture can be 
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studied through two perspectives: positive and 

negative. For positive approach, cultural 

diffusion is a two-way adjustment among two 

cultures or so-called “cultural integration” while 

for negative approach, cultural diffusion is a 

one-way adjustment from one culture to 

another culture or “cultural assimilation” or 

“cultural dominance or imperialism.”

 Somsuk Hinwiman (2011B: 431-432) states 

that cultural integration is a concept based on 

the principle that culture is dynamic or adaptive.  

It is common to see cultural integration in a live 

culture with cultural diversity.  On the other 

hand, Kanjana Kaewthep and Somsuk Hinwiman 

(2010) describe that the negative approach of 

cultural diffusion is developed from political-

economics ideology.  Namely, cultural diffusion 

is a pattern of cultural imperialism through 

media; thus, an inferior culture will be dominated 

by a superior or stronger culture and can cause 

disappearance of the inferior culture.  This kind 

of cultural imperialism can affect or damage 

economic, political, and social systems.   

 Additionally, Atthachak Sattayanurak (2012) 

proposes a concept in social science explaining 

the formation and diffusion of Japanization 

Paradigm through negative approach as 

described by Kanjana Kaewthep.  He concludes 

that cultural dominance or imperialism and 

concept of Japanization are the same group of 

idea and these two concepts are related with 

the concept of “Soft Power” of Surachart 

Bamrungsuk (February 2014) and Iwabushi, 2002) 

 On the other hand, cultural integration is 

found mostly in material cultures diffused in 

the SSEAYP, i.e., cultural performance, costume, 

food, and rituals since these kinds of culture is 

easily expressed and presented, including being 

exchanged and learned.  The influence of this 

cultural integration is at “compliance” and 

“identification” level mostly concerning the 

concept of Kelman (1958: 51 - 60) while cultural 

imperialism is found in non-material culture or 

wisdom.  On the contrary, knowledge or culture 

of thinking penetrated in sub-activities of the 

SSEAYP requires a continuity, time, and gradual 

but long-term socialization or through indirect 

cultivation.  However, the success of this kind 

of cultural diffusion is relatively more sustainable 

and influences economic, social, and political 

systems.  This kind of cultural diffusion of 

Japanization Paradigm of the SSEAYP is found 

in Japanese non-material culture, i.e., disciplines, 

morality, and management.  These cultures can 

be developed towards potential development 

and progressive development of a creative 

society, i.e., disciplines, social order, being on 

time, honesty, sincerity, courtesy, discretion, and 

systematic and clearly-structured management.  

All of these desirable characteristics are 

analyzed and reported in the annual operation 

report of the SSEAYP, published and disseminated 

by the Japanese government to all parties 

involving in the SSEAYP’s operation.    

 From this study on the pattern of diffusing 

Japanization Paradigm to ASEAN countries of 
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the SSEAYP, a new paradigm, which is a 

combination between positive or two-way 

adjustment and negative cultural diffusion or 

one-way adjustment, is found.  In other words, 

they are a combination of cultural integration 

and cultural dominance or imperialism.

 Most of the studies in social science choose 

to use either approach: positive or negative. For 

instance, the study of Chutima Tanuthamatat 

(2003) on Japanese Culture in Comics, the study 

of Kraiengkai Patanakunkomat. (2006) on 

Concepts and Japanese Socio-Cultural Contexts 

in Ghibli Studio Animation, and the study of 

Chayanute Pattanasuwan (2006) on Japanization 

of Thai Youth: A Case Study of J-Pop Fans used 

negative approach or mediated cultural 

imperialism in their studies on the diffusion of 

Japanese culture in Thai society.   

 However, for this study on key success 

factors of SSEAYP in diffusing Japanization 

Paradigm to ASEAN countries, all factors that 

can predict its success are included: contexts, 

input factors, process factors, and output factors 

of the SSEAYP’s operation, following the 

research object ives ,  procedures ,  and 

methodology. Because of these, theoretical 

assumptions used in analyzing the success of 

the SSEAYP needs to be diverse and varied since 

components of sub-activities are all different. A 

diversity in combination with an integrated 

approach is thus required for this study. 

 For the diffusion of Japanese culture to 

other culture, most theoretical standpoints 

focus on cultural imperialism; for examples, Pop 

culture, Cultural commodity, Soft Power, and 

Political Economics.  Therefore, cultural 

diffusion study in this research cannot be 

understood by either cultural integration or 

cultural imperial ism but requires both 

perspectives. 

 According to communication discipline, 

SSEAYP is an international youth-camp activity 

media and thus is counted as an alternative 

media while general patterns of cultural 

diffusion studies focus on the influence of 

mainstream media or mass media as mentioned 

earlier.   

 Kanjana Kaewthep (2009) describes unique 

characteristics of camp-activity media that it 

requires a proper planning, clear goal, congruent 

relationships among sub-activities design, and 

focused objectives, including ritual communication, 

integrated communication, and the time and 

place limits.  Due to these details, an analysis 

needs an integrated approach based on various 

concepts and theories to be able to generalize 

the findings for similar phenomena or similar 

contexts.

 As the SSEAYP comprises 15 sub-activities, 

each of which is different and diverse and 

contains various details. Therefore, cultural 

integration is found in some sub-activities and 

cultural imperialism in some sub-activities. Most 

of the cultural integration is a cultural exchange 

among participating countries and mostly is an 

exchange of material culture, i.e., cultural 

performance, costume, food, and rituals.  On 

the other hand, almost all sub-activities are 
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managed by Japanese critical thinking and 

management style, an insertion and indirect 

penetration of non-material cultural diffusion, 

i.e., disciplines and virtues, honesty, systematic 

clearly-structured, and interrelated management. 

Therefore, both material and non-material 

cultures can be diffused in the SSEAYP, 

depending on the context and details of each 

sub-activity of the SSEAYP.  Comparing this with 

human resource management, they are the 

same principle of putting the right man in the 

right job.  In other words, the patterns of cultural 

diffusion, both cultural integration and cultural 

imperialism, are appropriate for each specific 

type of activity and each type of culture. In 

short, they must be proper for each event, 

which is a part of the SSEAYP or a part of youth-

camp activity media in an intercultural context.

 Furthermore, a mixture between cultural 

integration and cultural imperialism found in 

this study can be further explained by the 

alternative paradigm development of Kamjohn 

Louisyapong (2014: 8-14), which describes an 

alternative paradigm development as human 

thought in Post-Modern era.  This paradigm gives 

importance to localism pattern since it believes 

that each society is different and the context of 

each area is also different and provides different 

meanings.  Therefore, the model of development 

requires different approaches and cannot use 

the same standards for all regions and contexts. 

Accordingly, the new paradigm of cultural 

diffusion and an alternative paradigm of 

development is comparable as both were 

originated in the same period, or postmodernism 

period. Therefore, an understanding of 

differences, contextual analysis, and proper 

management and disposition can enhance the 

use of both paradigms in a profound, realistic, 

and sustainable way.   

7.  Research Recommendations  

 1)   Recommendation for Further and 

Future Studies

  (1)  Since the frame of this study covers 

all dimensions of communication process across 

cultures, its variety and vast scope blur the 

clear-cut findings.  Some findings cannot be 

clearly explained and are partly contradictory 

due to the holistic analysis. Future studies 

should be conducted to affirm or verify such 

inconsistent results.

  (2) The CIPP model is applied to 

develop a conceptual framework for this study 

to examine the key success factors of SSEAYP.  

However, since only parts or components, not 

all, of the CIPP Model are depicted for the study.  

In the future, a more well-rounded and 

complete component of CIPP Model should be 

added and connected to avoid a possible 

deviation.  

  (3)  In spite of an effort in including as 

many as concerned parties in this study, as the 

content of this study is at international level or 

regional level that covers various groups of 

stakeholders in different parties and sectors, a 
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well-rounded data collection is thus difficult 

and time-consuming.  However, since the 

researcher is an insider or is a former participating 

youth in the SSEAYP, the researcher can reduce 

time and has insight and prior experience that 

help to understand the operation of the SSEAYP 

quite thoroughly, including making data 

collection easier. On the other hand, the 

dependence on respondents in the same 

network for data collection can cause some bias 

and thus a caution on its effect should be aware.   

 2)  Recommendations for Future Studies  

  (1)  Historical information on Thai and 

Japanese history is studied to see its effect on 

the SSEAYP.  However, concerned history of 

other nations and the perception of the SSEAYP 

from different parts of the world should be 

covered to see broader impact and success. 

Primarily, the history and understanding of other 

ASEAN countries should be studied to get more 

complete results and to see if their past has any 

effect on the success of the SSEAYP, different 

from the findings of this study.

  (2)  For quantitative research, multiple 

regression analysis (MRA) is conducted; however, 

additional statistics should be developed, i.e., 

factor analysis or path analysis to obtain more 

complete findings and can explain the found 

phenomena more thoroughly and deeply since 

such statistical analysis is more specific and can 

explain other additional dimensions. Besides, 

more environmental factors should be included 

to get more accurate and more detailed findings.

  (3)  For future studies, a comparison of 

a universal youth-camp activity media similar 

to the SSEAYP should be conducted to see if 

the key success factors are the same or not.  

Besides, it might help to see the different 

process, steps, and ideas in creating youth-camp 

activity media, i.e., the difference between 

western and eastern youth-camp activity.
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ความน�า

	 ในปี	 2560	 องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศญี่ปุ่น	 (Japan	 National	 Tourism	Organization:	

JNTO)	รายงานว่า	นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่าเยอืนญีปุ่น่มจี�านวนกว่า	919,000	คน	เพิม่ขึน้	9.7%	จากปี	2559	(JTB	

Tourism	Research	&	Consulting	Co,	2019)	จ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นแสดงถึงความส�าเร็จของรัฐบาล

ญีปุ่น่ต่อมาตรการกระตุน้	 ผ่านการส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยยกเว้นวซ่ีา	 (Visa	exemption)	แก่นกัท่องเทีย่วชาวไทย	

ให้สามารถพ�านักระยะสั้นไม่เกิน	15	วัน	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2556	(Embassy	of	Japan	in	Thailand,	2019)	

การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่งผลให้ตลาดหนังสือตื่นตัวขึ้น	โดยเฉพาะหนังสือแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว	

เช่น	เทีย่วญีปุ่น่ไม่ซ�า้ใคร	(2559)	โดย	ปรญิญา	พณิสทีอง,	สโุก้ย	เจแปน	(Sugoi	Japan)	(2557)	โดย	ฮโิรคาซ	ุซาโนะ	

(Sano	Hirokazu)	เช่นเดียวกับหนังสือปกิณกะเชิงสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น	เช่น	สุโก้ย!	Marketing	ท�าไมใครๆ	ก็ติดใจ

ญี่ปุ่น	(พิมพ์ครั้งที่	2,	2557)	โดย	เกตุวดี	Maruma	(กฤตินี	พงษ์ธนเลิศ),	COOL	JAPAN	(พิมพ์ครั้งที่	4,	2558)	โดย	

ลิทเทิลธอทส์	(Little	Thoughts)	ทั้งนี้	มีหนังสือที่น่าสนใจคือ	“ยลเจแปน”	เนื่องจากได้ผนวกรวมเรื่องราวทั้งสอง	

ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วในญีปุ่น่เข้ากบัเกรด็ความรูเ้ชงิสังคมวฒันธรรม	บทความฉบบันีจ้งึเลอืกวจิารณ์หนงัสอื

เรื่อง	ยลเจแปน	เพื่อค้นหาค�าตอบต่อข้อค�าถามต่างๆ	ที่ตั้งไว้ท้ายปกหนังสือ

  - อะไรที่ท�ำให้ญี่ปุ่นเป็นเช่นทุกวันนี้?

  - ควำมมหัศจรรย์ของญี่ปุ่นคืออะไร?

  - อะไรที่ท�ำให้ญี่ปุ่นประสบควำมส�ำเร็จ?

  - ท�ำไมคนญี่ปุ่นจึงมีระเบียบวินัยและควำมอดทน?

  - ท�ำไมญี่ปุ่นจึงฟื้นตัวจำก “วิกฤต” ได้รวดเร็ว?

  - Japan Miracle คืออะไร?
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	 นฤนารท	พระปัญญา	อดีตผู้สื่อข่าวของส�านักข่าวต่างประเทศ	TIME	และ	CNN	ปัจจุบันเป็นนักเดินทางและ

นักเขียนอิสระ	เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหายลเจแปน	โดยเขียนบรรยายในลักษณะเรื่องเล่านักเดินทาง	ผ่านประสบการณ์

ที่ได้	ยล	เยี่ยม	และเยือน	สถานที่ส�าคัญในประเทศญี่ปุ่น	เช่น	ที่สถานีรถไฟโตเกียว,	ย่านบันเทิงคาบูกิโจ,	พระราชวัง

อิมพีเรียล,	 ศาลเจ้ายาสุคุนิ	 ผู้เขียนน�าเสนอเนื้อหาแต่ละตอนอย่างกระชับรวม	 29	 ตอน	 ซึ่งเดิมเผยแพร่ในเว็บไซต์	

marumura.com	 	และนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	ต่อมาส�านักพิมพ์สยามปริทัศน์รวบรวมตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม

แบบพ็อกเก็ตบุ๊คในปี	 2557	 จ�านวน	 224	 หน้า	 ส่วนปกหน้าหนังสือ	 ผู้ออกแบบเลือกใช้สัญญะ	 (sign)	 สามอย่าง	

ประกอบด้วย	ดวงอาทิตย์และธงชาติญี่ปุ่น	โดดเด่นด้วยพื้นสีแดงและรูปทรงกลม	น�ามาซ้อนเหลื่อมกันจนกลายเป็น

สัญญะที่สามคือ	ดวงตาที่สื่อถึงชื่อหนังสือคือ	“การยล”	(ซิกแซก	[Zig-Zag],	2559)

องค์ประกอบด้านเนื้อหา

	 ยลเจแปน	มเีนือ้หาจ�านวน	29	ตอน	ซ่ึงค่อนข้างจะกระชบั	ความยาวเฉล่ียไม่เกนิ	5	หน้ากระดาษขนาดพอ็กเกต็บุ๊ค	

(128x184x14	มม.)	ผูว้จิารณ์จงึเลอืกสรปุสาระพอสงัเขป	แทนการสรปุโดยละเอยีด	และอาจเปิดเผยเนือ้หา	(spoiled)	

บางส่วน	 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงกับประเด็นที่ผู้เขียนตั้งค�าถามไว้	 ร่วมกับเสนอทัศนะของผู้วิจารณ์ต่อ

หนังสอื	อย่างไรกต็าม	ได้พยายามสงวนข้อมลูส�าคญั	เพือ่ให้ผูอ่้านเข้าถงึอรรถรสของเน้ือหาจากหนงัสอืต้นฉบบั	เนือ้หา

ทั้ง	29	ตอนมีรายละเอียดสรุปดังนี้

 เช้ำนีท้ีน่ำรติะ	–	เป็นการให้ข้อมลูวซีา่และเหตผุลที่รฐับาลญีปุ่น่ผ่อนผนัวซ่ีาส�าหรบัท่องเทีย่วระยะสัน้	เอกสาร

ส�าคัญท่ีต้องจัดเตรียมแก่เจ้าหน้าท่ี	 ณ	 จุดตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินนานาชาตินาริตะ	 (Narita	 International	

Airport)	ค�าถามทัว่ไปทีค่วรซกัซ้อมค�าตอบไว้	โดยมเีกรด็เรือ่งมารยาททีค่นไทยไม่ถอืสา	แต่หากเมือ่เข้าเมอืงตาหลิว่	

ก็พึงระมัดระวังไม่แสดงออกซึ่งหน้าต่อชาวญี่ปุ่น	และความหมายของค�าว่า	“ไกจิน”	(Gaijin	-	外人)	และ	“ไคจู”	

(Kaiju	-	怪獣)		

 Japan Standup บนถนนต้นใบไม้ผล	ิ–	กล่าวถึงสถานีฮาราจูกุ	 (Harajuku	station)	ถนนโอโมเต-ซานโดะ	

(Omote-Sando	street)	ที่มีไม้ใหญ่ร่มรื่นทั้งสองฟากถนน	แต่ใจความส�าคัญของตอนนี้คือ	เหตุการณ์ภายหลังแผ่น

ดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุ	ปี	2554	(2011	Tohoku	earthquake	and	tsunami)	และเกร็ดการพลิกฟื้นคืน

เศรษฐกิจของประเทศ	ผ่านการท่องเที่ยวกับสโลแกน	“Japan	Raising	Again”

 ญีปุ่น่กบัแผ่นดนิไหว ผดิมำก่อนถูก	–	กล่าวถึงเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวเมอืงโกเบ	(Kobe	earthquake)	หรือเรยีก

ในชื่อทางการว่า	“แผ่นดินไหวใหญ่ฮันชิน”	(Great	Hanshin	earthquake)	ในปี	2538	และเกร็ดทางสังคมเกี่ยวกับ

ทัศนคติของคนญี่ปุ่นในอดีตที่มีต่อคนต่างเชื้อชาติ

 ธรณีพิโรธที่มิยำงิ สึนำมิถล่มเซนได	–	กล่าวถึงเมืองทางตอนเหนือของเกาะฮอนชู	ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากแผ่นดนิไหวและคลืน่สนึามคิอื	เมอืงเซนได	(Sendai)	จงัหวดัมยิาง	ิ(Miyagi	prefecture)	และเกรด็เกีย่ว

กับสภาพภูมิทัศน์และสภาพเศรษฐกิจของเมือง

 แบ่งปันกระดำษกล่อง น�้ำใจของคนไร้บ้ำน –	ในช่วงหายนะภัย	บางชาติอาจต้องเผชิญกับความสับสนวุ่นวาย

ของภยัจากมนษุย์ด้วยกนัเอง	แต่ส�าหรบัคนญ่ีปุน่มตีวัอย่างมากมายทีแ่สดงถงึความเอือ้อาทรต่อเพือ่นร่วมชาต	ิแม้แต่

คนไร้บ้านก็ยังแบ่งปันกล่องกระดาษแก่ผู้คนที่ยังติดค้างในที่ต่างๆ	เพื่อห่มกันลมกันหนาว
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 ก�ำแพงกั้นสึนำมิ ระบบป้องกันแบบญี่ปุ่น –	กล่าวถึงการสร้างก�าแพงป้องกันคลื่นสึนามิ	(Tsunami	sea	wall)	

บนเกาะโอคชูริ	ิ(Okushiri	island)	ทางตะวนัตกของเกาะฮอกไกโด	(Hokkaido)	ซึง่เป็นต้นแบบแก่พืน้ทีเ่ส่ียงภัยคล่ืน

ยักษ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่น	รวมถึงระบบป้องกันและระบบเตือนภัยอื่น	

 รำยงำนจำกโตเกียว ญี่ปุ่นหลังสึนำมิ	–	กล่าวถึงสภาพเหตุการณ์จากรายงานข่าวของสื่อต่างๆ	ภายหลังคลื่น

สึนามิในโทโฮกุ	 ขณะที่ผู้เขียนอยู่ในเมืองโตเกียว	 โดยมีเกร็ดเรื่องวินัยและการปฏิบัติตัวของคนญี่ปุ่นเกี่ยวกับการใส่

หน้ากาก	ซึ่งเนื้อหาข่าวบางส่วนถูกบิดเบือนโดยสื่อต่างชาติ	

 ซำกุระกับไฟสันติภำพ –	กล่าวถึงบรรยากาศในช่วงที่ดอกซากุระผลิบานและผู้คนออกมาชื่นชมความงามของ

ซากุระ	ณ	สวนอูเอโนะ	(Ueno	park)	ในเขตไทโท	กรุงโตเกียว	โดยมีเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเปลวไฟ

สันติภาพที่ยังไม่ดับสิ้น	เพื่อร�าลึกถึงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งสร้างความสูญเสียต่อชาวเมืองฮิโรชิมา	(Hiroshima)	

 ส�ำนึกสำธำรณะ	–	กล่าวถึงความร่วมมือในการประหยัดไฟของผู้คนในกรุงโตเกียว	เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงาน

นวิเคลยีร์	เสยีหายอย่างหนกัจากเหตแุผ่นดนิไหวและคลืน่สึนาม	ิก�าลังการผลิตจงึยงัไม่เพยีงพอ	และส�านกึสาธารณะ

ของผู้คนที่ร่วมมือกันจัดการผลกระทบท่ีมีอยู่ภายหลังหายนะภัย	 เกร็ดทางสังคมในตอนนี้คือเพลง	 “ซุกี้ยากี้”	

(Sukiyaki	-	すき焼き) 

 โตเกียวในคืนอันมืดมิด	 –	 กล่าวถึงผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุ	 ท�าให้โรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์	ซึ่งอยู่ทางเหนือของโตเกียว	และเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้	ภาครัฐจึงขอ

ความร่วมมอืจากชาวเมอืงให้ประหยดัพลงังานในทกุทาง	โดยมเีกรด็ทางสงัคมเกีย่วกบัสนามบนิฮาเนะดะ	(Haneda	

airport)	และอุปนิสัยของชาวเมืองโตเกียว

 กว่ำจะเป็นวันนี้ กี่ศพ	–	กล่าวถึงเขตชิโยดะ	(Chiyoda)	ย่านใจกลางกรุงโตเกียว	ซึ่งมีสถานที่ส�าคัญหลายแห่ง	

เช่น	พระราชวังอิมพีเรียล	(Imperial	palace)	สถานีรถไฟโตเกียว	(Tokyo	station)	โดยมีเกร็ดทางสังคมเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์การปกครองของญี่ปุ่นในยุคเมจิ	และความหมายของชื่อศาลเจ้ายาสุคุนิ	(Yasukuni	shrine)

 ที่นั่นมีวิญญำณนับล้ำนดวง	–	เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากตอนก่อนหน้า	กล่าวถึงความส�าคัญของศาลเจ้ายาสุคุ

นิ	 ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะแก่ดวงวิญญาณผู้พลีชีพ	เกร็ดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก

ครั้งที่หนึ่งและสอง	และพระมหากษัตริย์ไทยที่เคยมาเยือนศาลเจ้าแห่งนี้

 สงครำมและควำมพ่ำยแพ	้ –	 กล่าวถึงทัศนะของคนญี่ปุ่นจากหลากหลายอาชีพ	 ซ่ึงผู้เขียนได้พูดคุยเกี่ยวกับ

เหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจเข้าสู่สงครามโลก

 ร้อยปี Tokyo Station –	กล่าวถึงการปรับปรุงสถานีรถไฟโตเกียวเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองในวันครบรอบ	100	ปี	

ความเป็นมาของสถานีรถไฟโตเกียว	และเกร็ดทางสังคมของสถานีในแต่ละช่วงเวลา	

 ร่องรอยของปีศำจสงครำม –	 กล่าวถึงย่านพิเศษชินจุกุ	 (Shinjuku)	 ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการค้าและแหล่ง

บันเทิงที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน	แต่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีความส�าคัญทางการทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

 วิถีแห่งนักรบ	–	กล่าวถึงที่มาของการเป็นนักรบ/ทหาร	ในช่วงที่มีการปกครองแบบโชกุน	จนเกิดระบบชนชั้น

ในสงัคม	ระเบยีบวนิยัและอดุมการณ์ของทหารในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง	และเกรด็ประวติัศาสตร์สงครามทีเ่ชือ่ม

โยงกับอ�าเภอหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย

 ศำสนำและควำมเชื่อ	–	กล่าวถึงความเชื่อ	ศาสนาต่างๆ	ทั้งพุทธนิกายมหายาน	(Mahayana)	พุทธนิกายเซน	

(Zen)	ชนิโต	(Shinto)	ขงจือ๊	(Confucianism)	และขนบธรรมเนยีมปฏิบตัทิางศาสนา	ซึง่สิง่เหล่านีม้อีทิธพิลต่อระบบ
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การเมืองการปกครองของญี่ปุ่น	และมีเกร็ดประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโชกุนคนแรก	พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก	และ

สนสองต้นที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย

 ศำสนำใหม่ในขวดเก่ำ	 –	มีเนื้อหาต่อเนื่องจากตอนก่อนหน้า	กล่าวถึงความเชื่อของคนญ่ีปุ่นที่มีต่อลัทธิ

ความเชื่อที่เกิดขึ้นใหม่	และอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อที่เป็นพื้นฐานก�าหนดบริบททางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ	

 สงครำมชีวิตโอชิน	 –	กล่าวถึงฐานะทางสังคมของสตรีญี่ปุ่นในยุคศักดินาที่ปกครองโดยโชกุน	และการพัฒนา

เศรษฐกจิ	โดยแรงงานสตรจีะเข้าไปมส่ีวนในอตุสาหกรรมทอผ้า	ซึง่ผูเ้ขยีนยกตวัอย่างการแสดงออกถงึสทิธิสตร	ีผ่าน

ภาพยนตร์โทรทัศน์ที่เคยฉายในประเทศไทย	เรื่องโอชิน	(Oshin	-	おしん)	

 มำรดำของแผ่นดิน –	 มีเน้ือหาต่อเน่ืองจากตอนก่อนหน้า	 กล่าวถึงบทบาทของสตรีในแต่ละช่วงเวลาทาง

ประวัติศาสตร์	โดยมีเกร็ดทางสังคมเกี่ยวกับอาชีพของสตรีที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า	“เกอิชา”	(Geisha	-	芸者)	

 สตรีเหล็กเร็นโฮ	–	กล่าวถึง	“เร็นโฮ	มูราตะ”	(Renho	Murata	-	村田 蓮舫)	นักการเมืองหญิงที่มีบทบาทใน

รัฐบาล	ทั้งยังได้รับการสนับสนุนและความนิยมจากประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่

 ย้อนอดีตย่ำนโคมเขียว	–	กล่าวถึงสถานบันเทิงเริงรมย์ในลักษณะโลกิยะย่านคาบูกิโจ	 (Kabukicho)	ในพื้นที่

พิเศษชินจุกุ	 เกร็ดรูปแบบการให้บริการต่างๆ	 ในสถานบันเทิง	 และวิธีคิดของคนญี่ปุ่นต่อการเล่ียงกฎหมายการค้า

ประเวณี		

 รอยด่ำงโสเภณีเด็ก	–	มีเนื้อหาต่อเนื่องจากตอนก่อนหน้า	กล่าวถึงค่านิยมของชายชาวญี่ปุ่นต่อการให้บริการ

ทางเพศโดยเด็กสาว	นิยามของค�าว่า	“Enjo-kosai”	(援助交際)	สภาวะแบบโลลิต้า	(Lolita	complex)	และเกร็ด

ของธุรกิจการให้บริการทางเพศ

 วินัยในสำยโลหิต	 –	 กล่าวถึงอุปนิสัยของคนญี่ปุ่น	 โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งที่โทโฮกุและโกเบ	

ผ่านค�าว่า	“Push	on	Japan”	(和,我慢,根性,努力)	และเกร็ดที่พักประเภทเรียวกัง

 วีรบุรุษนิรนำมแห่งฟุกุชิมะ	–	กล่าวถึงกลุ่มผู้อาสาสมัครที่สื่อมวลชนตั้งชื่อว่า	“Fukushima-50”	ซึ่งพวกเขา

เข้ามากู้วิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิม่า	ไดอิจิ	(Fukushima	Daiichi	Nuclear	Power	Plant)	ที่เสียหายเนื่องจาก

คลืน่สนึามซิดัถล่มในโทโฮก	ุและมเีกรด็เกีย่วกบังานแสดงรถยนต์ประหยดัพลงังานทีใ่ช้	“Taiko	Ensemble”	(太鼓)	

ซึ่งเป็นศิลปะการตีกลอง	แทนพริตตี้	

 เพร์ิลฮำร์เบอร์ภำคสอง –	กล่าวถงึเหตกุารณ์ในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง	เมือ่ญีปุ่น่โจมตเีพิร์ลฮาร์เบอร์	(Pearl	

Harbour)	ฐานทพัเรอืของสหรฐัฯ	ซึง่ปัจจบุนักลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วและอนสุรณ์สถานเพือ่ร�าลกึความทรงจ�า	เกรด็

ทางสังคมในเกาะฮาวาย	(Hawaii)	และเหตุการณ์ช่วงสงครามที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

 ตำยตำมพิษเศรษฐกิจ –	กล่าวถึงวิกฤตทางสังคมของญี่ปุ่น	เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย	จนอัตราการฆ่า

ตัวตายของผู้คนเพิ่มสูงขึ้น	 แม้วิธีกระท�าอัตวินิบาตกรรมในรูปแบบต่างๆ	จะเป็นเรื่องรันทดหดหู่	 แต่เป็นภาพความ

จริงที่ผู้เขียนสะท้อนแง่มุมอีกด้านให้เข้าใจความตึงเครียดทางสังคม

 กรรมเก่ำของคนแก่ –	 กล่าวถึงงานพิเศษของคนหนุ่มสาวที่มีหน้าที่เข้ามาพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเพื่อสร้าง

ก�าลังใจ	สถานภาพผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน	100	ปี	และเกร็ดการรับเบี้ยยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ	กรณี	คุณปู่โชเก็น

 โดดเดี่ยวเดียวดำย	–	กล่าวถึงสถานภาพทางประชากรของญี่ปุ่นในภาวะสังคมสูงวัย	และการเปลี่ยนผ่านทาง

สังคมจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว	จนมาเป็นวิถีคนโสดที่ใช้ชีวิตตามล�าพัง	
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บทวิจารณ์

	 ส�านกัพมิพ์ศยามกล่าวในส่วนค�าน�าว่า	ยลเจแปน	ร้อยเรยีงเรือ่งราวของญีปุ่น่แบบเรือ่งเล่านกัเดนิทางของอดตี

นักข่าว/นักหนังสือพิมพ์	นฤนารท	พระปัญญา	โดยไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงช่วงเวลาที่ผู้เขียนเดินทาง	แต่หากอิงเนื้อหาใน

หลายตอน	(เช้านีท้ีน่ารติะ,	โตเกยีวในคนือนัมดืมดิ,	รายงานจากโตเกยีว	ญีปุ่น่หลงัสนึาม,ิ	มารดาของแผ่นดนิ)	อนมุาน

ได้ว่า	เป็นเหตุการณ์ราวเดือนเมษายน	เริ่มจากทางเหนือของซัปโปโร	บนเกาะฮอกไกโด	ลงมายังโตเกียว	จากนั้นไป

ยังเกียวโต	นาโงย่า	 โอซาก้า	และกลับมาที่โตเกียว	 โดยมีเป้าหมายเพื่อเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ	 เยี่ยมเยือนมิตรสหาย	

และรับรู้สภาพความเป็นไปของญี่ปุ่น	ภายหลังหายนะภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุ	ปี	2011	

	 แม้เนื้อหาบางตอนจะตั้งต้นด�าเนินเรื่องด้วยการแนะน�าสถานที่ส�าคัญ	เช่น	สถานีรถไฟฮาราจูกุ	 (ตอน	Japan	

Standup	บนถนนต้นใบไม้ผลิ)	หรือสถานีรถไฟอูเอโนะ	 (ตอนซากุระกับไฟสันติภาพ)	แต่ผู้เขียนไม่ได้ให้ข้อมูลเส้น

ทางไป	 “ยล”	 ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อน�าเที่ยว	 แต่เรื่องราวเบื้องหลังและเกร็ดทั่วไปของสถานที่

เหล่านั้น	คือแกนส�าคัญที่ต้องการถ่ายทอด	ซึ่งจะช่วยเสริมความเข้าใจผู้อ่านต่อแง่มุมต่างๆ	เช่น	ความสัมพันธ์ระดับ

รัฐของทั้งสองประเทศในอดีต

	 การเดนิทางผ่านเมอืงต่างๆ	ผูเ้ขียนจะบอกเล่าเรือ่งราวส�าคญัในแต่ละสถานที	่หรอืประสบการณ์ท�างานในอดตี

ในฐานะนักข่าว	โดยทั้ง	29	ตอนจะมีประเด็นหลักหนึ่งใน	3	ประเด็นคือ	(1)	ภัยธรรมชาติจากเหตุแผ่นดินไหวครั้ง

ใหญ่ฮันชิน	(แผ่นดินไหวโกเบ)	ปี	1995,	แผ่นดินไหวและสึนามิในภูมิภาคโทโฮคุ	ปี	2011	(2)	สงครามโลกครั้งที่สอง	

และ	(3)	บริบททางสังคม	วัฒนธรรม	การเมืองการปกครอง	และศาสนา	สอดแทรกเกร็ดความรู้ด้านประวัติศาสตร์

ในเหตุการณ์ส�าคัญของญ่ีปุ่นเชื่อมโยงกับประเทศไทย	 ซึ่งเป็นจุดเด่นของหนังสือ	 อย่างไรก็ตาม	 ด้วยเนื้อหาทั้ง	 29	

ตอนค่อนข้างกระจดักระจาย	ผูอ่้านต้องเชือ่มโยงความเกีย่วข้องแต่ละตอนด้วยตนเอง	ทัง้น้ี	หากมกีารจัดพมิพ์ซ�า้และ

เรียงล�าดับใหม่ให้สอดคล้องกับ	3	ประเด็นหลักข้างต้น	จะท�าให้เนื้อหาต่อเนื่องและง่ายต่อการท�าความเข้าใจ	 เช่น	

ตอนวีรบุรุษแห่งฟุกุชิม่า	 ล�าดับต่อจากตอนโตเกียวในคืนอันมืดมิด	 ส่วนตอนเพิร์ลฮาร์เบอร์ภาคสอง	 ล�าดับต่อจาก

ตอนวิถีแห่งนักรบ

ตาราง 1 เนือ้หาทีจ่�าแนกใหม่ตามประเดน็หลกัของเร่ือง

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิน/โทโฮคุ สงครามโลกครั้งที่สอง บริบททางสังคมวัฒนธรรม

เช้านี้ที่นาริตะ
Japan	Standup	บนถนนต้นใบไม้ผลิ
ญี่ปุ่นกับแผ่นดินไหว	ผิดมาก่อนถูก
ธรณีพิโรธที่มิยางิ	สึนามิถล่มเซนได
แบ่งปันกระดาษกล่อง	น�้าใจของคนไร้บ้าน
ก�าแพงกั้นสึนามิ	ระบบป้องกันแบบญี่ปุ่น
รายงานจากโตเกียว	ญี่ปุ่นหลังสึนามิ
ส�านึกสาธารณะ
โตเกียวในคืนอันมืดมิด
วีรบุรุษนิรนามแห่งฟุกุชิมะ
วินัยในสายโลหิต

ซากุระกับไฟสันติภาพ
กว่าจะเป็นวันนี้	กี่ศพ
ที่นั่นมีวิญญาณนับล้านดวง
สงครามและความพ่ายแพ้
ร้อยปี	Tokyo	Station
ร่องรอยของปีศาจสงคราม
วิถีแห่งนักรบ
เพิร์ลฮาร์เบอร์ภาคสอง

ศาสนาและความเชื่อ
ศาสนาใหม่ในขวดเก่า
สงครามชีวิตโอชิน
มารดาของแผ่นดิน
สตรีเหล็กเร็นโฮ
ย้อนอดีตย่านโคมเขียว
รอยด่างโสเภณีเด็ก
ตายตามพิษเศรษฐกิจ
กรรมเก่าของคนแก่
โดดเดี่ยวเดียวดาย
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ภาพประกอบ 1 “Japan	Rising	Again”	น�ามาใช้เป็นสโลแกนในโปสเตอร์ของ	JNTO	ในปี	2012

ทีม่า:	UNWTO,	2012;	MILT	Japan,	2012

	 ส่วนการหาค�าตอบต่อข้อค�าถามท้ายปกหนังสือ	 หากตีความและจัดกลุ่มค�าถามใกล้เคียงกันจะเหลือเพียง	 3	

ค�าถามส�าคัญให้พิจารณาคือ	 (1)	 อะไรท่ีท�าให้ญ่ีปุ่นเป็นเช่นทุกวันนี้	 (2)	 ท�าไมคนญี่ปุ่นจึงมีระเบียบวินัย	 และ	 (3)	

Japan	Miracle?	คอือะไร	ค�าถามข้อ	(1)	และ	(2)	ผูเ้ขยีนไม่ได้ระบหุรอืให้ค�าตอบไว้ตรงไปตรงมาในเนือ้หา	แต่ผูอ่้าน

สามารถอนมุานผ่านการอธบิายสภาพภูมศิาสตร์และภยัธรรมชาต,ิ	สภาพสังคม	วฒันธรรม	และศาสนา,	ประวตัศิาสตร์

การเมือง	การปกครอง	และสงคราม	เช่น	กรณีโปสเตอร์	Japan	Rising	Again	(ภาพประกอบ	1)	จากตอน	Japan	

Standup	บนถนนต้นใบไม้ผลิ,	จิตวิญญาณของบูชิโด	(Bushido	-	武士道)	จากตอนวิถีแห่งนักรบ	หรือ	“Push	on	

Japan”	จากตอนวินัยในสายโลหิต	สิ่งเหล่านี้หลอมรวมให้คนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัย	และคงเป็นญี่ปุ่นเช่นทุกวันนี้	ทว่า

ค�าถามข้อสุดท้าย	ผู้เขียนให้ค�าตอบอย่างเจาะจงไว้เพียงตอนเดียวคือ	ร้อยปี	Tokyo	Station	ดังนั้น	ความอัศจรรย์

ของญี่ปุ่นจึงอาจยังคลุมเครือ	



121กวินธร เสถียร และ จิราวรรณ พุทธิ 

	 หากเชื่อว่าหนังสือเปรียบเสมือนเครื่องจุดประกายจินตนาการ	 ตามที่	 อลัน	 เบนเนตต์	 (Alan	 Bennett)	 นัก

แสดงและนักเขียนชาวอังกฤษ	 (Huffpost,	 2014)	 กล่าวไว้	 ยลเจแปนก็มีส่วนช่วยให้จินตนาการของผู้อ่านท่ีมีต่อ

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นชัดเจนขึ้น	 แต่ส�าหรับผู้วิจารณ์	 เกร็ดความรู้ต่างๆ	 คือสาระบันเทิงที่น่าสนใจ

ไม่น้อยไปกว่ากนั	เช่น	เกรด็ของ	“Sukiyaki”	ซึง่ต้องท�าความเข้าใจใหม่ในฐานะเพลงเศร้า	และไม่ได้มคีวามเกีย่วข้อง

กับอาหารการกิน

	 ความโดดเด่นของงานเขียนเล่มนี้	คือ	การที่ผู้เขียนเลือกใช้แนวทางร�าลึกอดีต	(retrospective)	ให้เหตุการณ์

ประวตัศิาสตร์เป็นตวัด�าเนนิเรือ่ง	ช่วยกระตุน้ความสนใจต่อการศึกษาค้นคว้าต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะหายนะภยัจากเหตุ

แผ่นดินไหว	สึนามิ	และการรั่วไหลของกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	ในเดือนมีนาคม	ปี	2011	สามารถศึกษา

ได้จาก	“After	the	Great	East	Japan	Earthquake:	Political	and	Policy	Change	in	Post-Fukushima	Japan”	

(2013)	บรรณาธิการโดย	Dominic	Al-Badri	and	Gijs	Berends	ซึ่ง	ศิริพร	วัชชวัลคุ	(2557,	40-43)	เสนอว่า	เป็น

หนังสือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ	สังคมและการเมืองก่อนหน้า	ภายหลังเหตุการณ์สิ้นสุด	และภาพ

อนาคตที่เป็นไปได้	ผ่านสายตานักเขียนชาวยุโรป	6	คน	ที่อาศัยในญี่ปุ่นขณะนั้น	หรือหากผู้อ่านยังไม่คลายสงสัยใน

ความมหัศจรรย์ของญี่ปุ่น	และไม่ต้องการเนื้อหาเน้นหนักเชิงวิชาการ	“Japanization”	(2555)	โดย	อรรถจักร	

สัตยานุรักษ์	 อาจช่วยขยายความได้มากข้ึน	 แต่ส�าหรับผู้วิจารณ์	 “Enjo-Kosai:	 โลกมุมมืดของญี่ปุ่นวัยแรกแย้ม”	

(2558)	และ	“สงคราม	ญีปุ่น่	ความทรงจ�า”	(2560)	เป็นงานเขยีนเกีย่วเนือ่งกบัยลเจแปน	โดย	นฤนารท	พระปัญญา	

ซึ่งควรศึกษาต่อยอดเช่นกัน

	 นับแต่ไทยและญ่ีปุ่นได้ลงนาม	 “ปฏิญญาว่าด้วยทางพระราชไมตรีและการค้าขายระหว่างประเทศสยามกับ

ประเทศญี่ปุ่น”	ในเดือนกันยายน	2430	(The	Declaration	of	Amity	and	Commerce,	1887)	(ศิริพร	วัชชวัลคุ,	

2560)	 ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็สืบเนื่องยาวนานมากว่า	 131	 ปี	 แต่น่ันเป็นความสัมพันธ์ระดับรัฐ	 ส่วน

ความสัมพันธ์ระดับประชาชน	จ�าเป็นต้องสร้างรู้ความเข้าใจระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง	ด้วยความนิยมของเราต่อการ

ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น	 ด้วยเรายังประพฤติผิดธรรมเนียมปฏิบัติหรือข้อห้าม	 ด้วยในฐานะเจ้าภาพงานกีฬาแห่งมวล

มนุษยชาติ	 (Olympic	 2020)	ณ	 กรุงโตเกียว	 (JIJI,	 2019)	 หรือด้วยบทบาททางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อประชาคม

อาเซยีน	(ASEAN)	ทีเ่พิม่มากขึน้	(กรมอาเซยีน,	2558)	เหตผุลดงักล่าวนี	้แสดงถงึความส�าคญัทีค่วรให้ความสนใจต่อ

ญี่ปุ่น	และการเรียนรู้จากงานวรรณกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งต่อสร้างความเข้าใจใน	“ญี่ปุ่นศึกษา”
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