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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 บทความวิชาการที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อ 

บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทัศน์ และรายงานสัมมนา โดยทุกบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ วารสารมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่แบบออนไลน์ บทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะต้อง

ผ่านกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการและการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกันด้วยระบบปกปิดชื่อ โดยมี

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอย่างน้อย 2 คน ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ  ในบทความเป็นของผู้เขียนบทความนั้น ๆ  ไม่ใช่

ความเห็นของกองบรรณาธิการหรือของวารสาร 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 articles in this Journal have undergone rigorous peer review, based on initial 
editor screening and double-blind peer review with at least two peer reviewers. Any views 
expressed in the articles are the views of the authors only.
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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน

 สังเกตจากหน้าปกของเรา ท่านผู้อ่านก็คงจะทราบได้ดีว่า ปี 2019 คือปีแห่งการเริ่มต้นรัชสมัยใหม่ของ
ญี่ปุ่น “เรวะ” ซึ่งมีเหตุการณ์ส�าคัญมากมาย ตั้งแต่พระราชพิธีขึ้นครองราชย์ ของจักรพรรดินารุฮิโตะในเดือน
พฤษภาคม พิธีเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ในเดือนตุลาคม และล่าสุดคือเดือนพฤศจิกายน มีพระราชพิธีไดโจไซ ที่
จกัรพรรดิพระองค์ใหม่ต้องบวงสรวงสงัเวยเทพแีห่งดวงอาทติย์ด้วยธญัญาหารและสาเกชัน้เลศิเพ่ือขอพรให้ประเทศ
ชาติสงบสุขและอุดมสมบูรณ์  ฤกษ์มงคลวันที่ 14-15 พฤศจิกายน ตรงกับวันที่มีการประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 13 ของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยพอดี ท่านผู้อ่านที่สนใจกิจกรรมทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา สามารถ
ติดตามดูข้อมูลย้อนหลังของเราได้ทางเฟซบุ๊กของสมาคมฯ Japanese Studies Association of Thailand - JSAT
 ส�าหรับวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 นี้ มีบทความวิจัยและบทความวิชาการ 9 บทความ  
รวมบทความทีไ่ด้ปรบัปรงุแก้ไขจากบทความทีไ่ด้น�าเสนอปากเปล่าในการประชมุวชิาการระดบัชาตคิรัง้ที ่13 สมาคม
ญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยด้วย
 บทความด้านภาษา 4 เรือ่ง ได้แก่ “ความเชือ่และความคาดหวงัของผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยต่อชัน้เรยีน
ภาษาญีปุ่น่ ครภูาษาญีปุ่น่ และ บทบาทของผูส้อน” “เรือ่งทศันคตขิองผู้เรยีนต่อการจดัการเรยีนการสอนร่วมระหว่าง
ผูส้อนชาวไทยและชาวญีปุ่น่ในรายวชิาการฟัง-พูดภาษาญีปุ่น่ชัน้ต้น” “การวเิคราะห์ส�านวนคันจปิระสม 4 ตวัอกัษร
ที่มีตัวเลขในภาษาญี่ปุ่น” และ “การเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวภาษา
ญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดยผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีภาษาแม่แตกต่างกัน: กรณีศึกษา
จังหวัดปัตตานี”
  บทความด้านวรรณคดี 3 เร่ือง ได้แก่ “บทบาทของความฝันในบันทึกซะระฌินะ” “ความเช่ือเกี่ยวกับ
เทพเจ้าทีม่อีทิธพิลต่อชนชัน้นกัรบและความสมัพนัธ์นาย-บ่าวในนยิายสงครามสมยักลางของญีปุ่น่” “ตวัละครอมนษุย์
กับวัฒนธรรมศึกษาในมังงะญี่ปุ่น” เป็นการวิเคราะห์ความเชื่อ แนวคิด ปรัชญาของคนในอดีตผ่านงานวรรณกรรม  
 บทความสายสังคม 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “การเตรียมพร้อมตลาดแรงงานในสังคมสูงอายุ: บทเรียนจาก
ประเทศญีปุ่น่สู่ประเทศไทย” “มาตรการแก้ไขอตัราการเกดิต�า่ของญีปุ่่น: โครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในงานบ้าน
และการเลี้ยงดูบุตรของผู้ชายญี่ปุ่น” 
 บทความเหล่านี้ สะท้อนถึง ความเชื่อ ทัศนคติ แนวคิดของผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน การ “การรู้เขารู้เรา” จึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดเพื่อจะได้น�ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด�ารงชีวิตในวันข้างหน้า
 ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2020 ท่ีจะถึงน้ี สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยก�าหนดจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งท่ี 14 โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ คณาจารย์ นักวิจัย 
และนักศึกษา ได้ส่งบทความมาร่วมน�าเสนอกันให้มาก ๆ เพื่อความยั่งยืนของประชาคมชาวญี่ปุ่นศึกษา

บรรณาธิการแถลง

 ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อ และความคาดหวังของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยต่อชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น 
ครูภาษาญี่ปุ่น และบทบาทของผู้สอน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน 95 คน 
ผลการศกึษาพบว่าลกัษณะของ “ชัน้เรยีนภาษาญีปุ่น่ทีด่”ี ทีผู้่เรียนส่วนใหญ่ระบุคือ “ชัน้เรียนทีไ่ด้เพ่ิมพูนความรู้ภาษา
ญี่ปุ่น” “ชั้นเรียนที่ครูสอนเข้าใจง่าย” และ “ชั้นเรียนที่เรียนสบาย ไม่เครียด” สอดคล้องกับเงื่อนไขของ “ครูสอน
ภาษาญี่ปุ่นที่ดี” ที่ผู้เรียนระบุ ได้แก่ “ครูที่สอนเก่ง อธิบายเข้าใจง่าย” “ครูที่เข้าใจ รับฟังความเห็นของผู้เรียน” และ 
“ครูที่สอนสนุก ไม่เครียด” จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนชาวไทยชื่นชอบครูที่ใจดี สอนสนุก อธิบายเข้าใจง่าย และให้ความ
ส�าคัญกับบรรยากาศในชั้นเรียน 
ด้านความเชื่อเก่ียวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น และบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอน พบว่าผู้เรียนชาวไทยให้ความส�าคัญกับ
การเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง การเรียนรู้ค�าศัพท์ ไวยากรณ์ และการใช้ภาษา
ญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง รวมถึงต้องการให้ผู้สอนเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ให้ก�าลังใจผู้เรียน และคาดหวังให้ผู้สอนจัดการเรียน
การสอนให้มคีวามสนุกสนาน นอกจากนีย้งัเช่ือว่าการเรยีนกับเจ้าของภาษาดทีีส่ดุ ทัง้นีส้�าหรบัการใช้ภาษาของผูส้อน 
ผูเ้รยีนส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่าอาจารย์ชาวญีปุ่น่ควรใช้ภาษาญีปุ่น่เป็นหลกั แต่ไม่แน่ใจ หรอืไม่เหน็ด้วยทีอ่าจารย์ชาวไทย
จะใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน 
ส�าหรับความคาดหวังต่อการก�าหนดผู้สอน และภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า (1) หัวข้อที่ผู้เรียนส่วน
ใหญ่คาดหวงัให้ผูส้อนเป็นชาวญีปุ่น่หรอืใช้ภาษาญีปุ่น่เป็นหลักในการสอนได้แก่ “การออกเสียงภาษาญีปุ่่น” และ “การ
สนทนาภาษาญี่ปุ่น” (2) หัวข้อที่ผู้เรียนส่วนใหญ่คาดหวังให้ผู้สอนเป็นชาวไทย หรือใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอน 
ได้แก่ “ไวยากรณ์” “วรรณคดีญี่ปุ่น” “คันจิ” “การแปล/ล่าม” อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เรียนประมาณร้อยละ 40-50 ที่
ต้องการให้ผูส้อนใช้ภาษาไทยร่วมกับภาษาญีปุ่น่อย่างละครึง่ในรายวชิาเหล่านี ้(3) หวัข้อทีผู่เ้รยีนส่วนใหญ่คาดหวงัให้
ชาวไทยและชาวญีปุ่น่สอนร่วมกนัได้แก่ “ญีปุ่น่ศกึษา” “การท่องเทีย่ว/การโรงแรม” “ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ” “การเปรียบ
เทียบภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย” และ“ค�าศัพท์” (4) หัวข้อที่ไม่ปรากฏแนวโน้มการเลือกผู้สอนชาวไทย หรือผู้สอนชาว
ญี่ปุ่น ได้แก่ “การเขียน” และ “การอ่าน”

ความเชื่อ และความคาดหวังของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

ชาวไทยต่อชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ครูภาษาญี่ปุ่น และ

บทบาทของผู้สอน*
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Abstract
The objective of this research was to study Thai learners’ beliefs and expectations concerning their Japanese 
classes, Japanese teachers, and the teachers’ role. The target of this research was first- to fourth- year students 
enrolled in the Bachelor of Arts Program in Japanese at Kasetsart University. Ninety-five students participated 
in the study and the results were as follows. 
The terms of “a good Japanese class” that most of the learners identified were “a class that enhanced the 
student’s Japanese language knowledge,” “a class in which the lecture was easy to understand,” “a class in 
which one felt comfortable and not stressed” in accordance with the idea of “a good Japanese teacher,” which 
was “a teacher that was good at teaching and where the explanations were easy to understand,” “a teacher 
that understood and accepted the students’ way of thinking,” and “a teacher that made the class fun and not 
stressful.” Therefore, it can be said that Thai learners are fond of teachers that are kind, fun, easy to understand, 
and that prioritize the classroom atmosphere.
Regarding the learners’ beliefs about learning Japanese and the roles of the teacher, the study found that 
Thai learners give priority to learning about the Japanese culture, correct pronunciation skills, the learning of 
vocabulary and grammar, and using Japanese correctly. Furthermore, most of the learners expected the teacher 
to motivate and encourage the students. Additionally, it was felt that the teachers should manage the class so 
that it is fun. Further, the learners believed that learning with a native speaker is the best way to learn Japanese. 
Regarding the teachers’ language use, most of the learners agreed that Japanese teachers should primarily use 
the Japanese language, but they were not sure or disagreed that Thai teachers should use only the Thai language.
In terms of the expectations of the instructor and the language being used in the class, the study found that, 
one, the items that most of the learners expected to learn from a native Japanese teacher using the Japanese 
language as a medium of instruction were “Japanese pronunciation” and “Japanese conversation.” Second, 
the items that most of the learners expected to learn from Thai teachers, using the Thai language as a medium 
of instruction, were “grammar,” “Japanese literature,” “kanji,” and “translation/interpretation.” Meanwhile, 
approximately 40 to 50 percent of the students wanted the teachers to use half Japanese language and half 
Thai language in these courses. Three, the items that most of the learners expected from the team teaching of 
the Thai and Japanese teachers were “Japanese studies,” “Japanese for tourism/hotels,” “business Japanese,” 
“the comparative analysis of Japanese and Thai,” and “vocabulary.” Finally, fourth, the items regarding which 
the learners did not exactly express a preference for either a native Japanese teacher or Thai teacher were 
“writing” and “reading.”

The Beliefs and Expectations of Thai Learners 

of Japanese Concerning Their Japanese Classes, 

Japanese Teachers, and the Teachers’ Role*
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beliefs, expectations, Thai learners of Japanese, teachers’ role
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1. บทนำ�
ผลส�ารวจสภาพการณ์การศึกษาภาษาญี่ปุ่นใน

ต่างประเทศโดยแจแปนฟาวด์เดชัน่ในปีล่าสดุ (2015) 

พบว่ามีผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลกจ�านวน 64,108 คน 

ในจ�านวนน้ีมีผู ้สอนชาวญี่ปุ ่นซึ่งเป็นเจ้าของภาษา 

14,301 คน คดิเป็นร้อยละ 22.31 ซึง่หมายความว่าการ

จัดการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศต่าง ๆ 

ทั่วโลก ผู้ที่ท�าหน้าที่หลักในการสอนภาษาญี่ปุ่นคือ

ผู้สอนชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม ่

ซึ่งในกรณีของประเทศไทยหมายถึงอาจารย์ชาวไทย

 การจัดการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ ่นระดับ

อุดมศึกษาในประเทศไทย โดยทั่วไปมีทั้งอาจารย์ชาว

ไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ซ่ึงแบ่งหน้าที่ความรับผิด

ชอบชัดเจน กล่าวคืออาจารย์ชาวไทยรับผิดชอบวิชา

ที่เน้นการเรียนรู้หลักการ ทฤษฎี การท�าความเข้าใจ 

เช่นวิชาไวยากรณ์ และวิชาการอ่าน ส่วนอาจารย์ชาว

ญี่ปุ่นรับผิดชอบวิชาที่เน้นการปฏิบัติ หรือจ�าเป็นต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา เช่นวิชา

สนทนา และการเขยีนเป็นต้น ซึง่ตรงกับข้อสงัเกตของ 

カイザー(1995) ธรรมเนยีมปฏบิตัดิงักล่าวสอดคล้อง

กับความเชื่อของผู้สอนชาวไทยที่ว่า “ในชั้นเรียน ครู

ควรอธบิายไวยากรณ์อย่างละเอียด” ท้ังนีค้วามเชือ่ดัง

กล่าวเกิดจากความคิดที่ว่าความถูกต้องของภาษา 

(ไวยากรณ์ การออกเสยีง ฯลฯ) เป็นเรือ่งส�าคญั (久保

田, 2005) และสัมพันธ์กับประสบการณ์การเรียน

ภาษาญี่ปุ ่นของครูผู ้สอนในอดีตที่ เน ้นการเรียน

ไวยากรณ์ การท่องจ�า และการแปล ซึ่งยังคงเป็นรูป

แบบหลกัของการเรยีนภาษาญีปุ่น่ในปัจจบุนั (久保田, 

2017)

 ส�าหรบัภาษาทีใ่ช้ในชัน้เรยีนนัน้ อาจารย์ชาวไทย

ใช้ภาษาไทย และอาจารย์ชาวญ่ีปุน่ใช้ภาษาญ่ีปุน่เป็น

หลักในการบรรยาย ซึ่ งแตกต ่างจากประเทศ

มองโกเลีย หรือประเทศจีนท่ีหลักสูตรวิชาเอกภาษา

ญี่ปุ่น อาจารย์ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native 

Teacher: NNT) ก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการสอน 

ส�าหรบัวชิาขัน้กลางขึน้ไป (吉田・芝崎, 2007) สภาพ

การณ์การเรียนการสอนดังกล่าวสะท้อนให้เห็น

ลักษณะเด่นของการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย

ของไทยโดยผู้สอนชาวไทยตามผลการส�ารวจของสม

พร2 (2548) คอืสอนแบบยึดผู้สอนเป็นศนูย์กลาง เน้น

การสอนไวยากรณ์และโครงสร้างภาษา ใช้รปูแบบการ

สอนแบบบรรยาย ซักถาม และทบทวน สอนโดยใช้

ภาษาไทยอธิบายให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ของ

ภาษา ไม่ค่อยมีกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย

 อย่างไรกต็ามประเดน็ข้อสงสยัของผูว้จิยัคอื การ

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างอาจารย์

ชาวไทย และอาจารย์ชาวญีปุ่น่ มคีวามเหมาะสมเพยีง

ใด? สอดคล้องกับความเชื่อ หรือความคาดหวังของผู้

เรยีนหรอืไม่? ยกตัวอย่างเช่นรายวชิาท่ีเน้นการปฏบิติั

บางวิชาเช่น “ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ” ถูกก�าหนดให้สอน

โดยชาวญี่ปุ่นด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าเป็นเจ้าของภาษา 

วชิาอะไรกส็อนได้ โดยไม่ได้พจิารณาถงึประสบการณ์

และคณุสมบตัขิองครผููส้อน ความเชือ่ดงักล่าวเกดิจาก

ความศรทัธาในความเป็นเจ้าของภาษาน่ันเอง (鹿目・

大橋, 2017)

 ค�าว่า “เจ้าของภาษา (Native Speaker)” เป็น

ค�าตรงข้ามกับ “ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native 

Speaker)” จากการทบทวนวรรณกรรมของ田中 

(2013) พบว่า นักภาษาศาสตร์ให้ค�าจ�ากัดความของ

ค�าว่า “เจ้าของภาษา” ดงันี ้1. “ผูท้ีเ่รยีนรูแ้ละมทีกัษะ

การใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งในฐานะภาษาแม่ (mother 

tongue) หรอืภาษาแรก (first learned language)” 

2 ขอบเขตการส�ารวจได้แก่การศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นต้น

1 ระดับอุดมศึกษา ในจ�านวนครูผู้สอนทั้งหมด 20,920 มีครูเจ้าของภาษาจ�านวน 5,591 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7
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หรอื 2. “ผูท้ีส่ามารถใช้ภาษาใดภาษาหนึง่ได้เป็นอย่าง

ด ี(competent speaker) ตรงตามธรรมเนยีมปฏบิตัิ

ของภาษานั้น ๆ” กล่าวคือเป็นผู้ที่สามารถพูดสิ่งที่

ต้องการได้โดยไม่ต้องพิจารณาความถูกต้องด้านการ

ออกเสียงหรือไวยากรณ์ การเรียนการสอนภาษาต่าง

ประเทศจึงมักเชื่อว่า “เจ้าของภาษา” เป็นต้นแบบที่

สามารถอ้างองิความรู ้และความสามารถทางภาษานัน้ 

ๆ (Cook, 1999 อ้างองิใน 田中, 2013) อย่างไรกต็าม 

Paikeday กล่าวว่า “แม้แต่คนทีเ่รยีกได้ว่าเป็นเจ้าของ

ภาษา ก็ยังมีความแตกต่างด้านความสามารถในการ

ใช้ภาษา หรอืวฒันธรรม ดงันัน้จงึไม่ได้เป็นผูท้ีส่มบรูณ์

แบบอย่างสิน้เชงิเสมอไป”(Paikeday,1985 อ้างองิใน

田中, 2013) ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ 岡本 

(2010) ที่กล่าวว่ารู้สึกกังวล และกดดันที่อาจารย์ซึ่ง

ไม่ใช่เจ้าของภาษา3 มองว่าตวัเองซึง่เป็นเจ้าของภาษา 

จะต้องสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้อง และไม่มีทาง

ที่จะผิดพลาด เพราะมีหลายครั้งที่ตัวเองอธิบายผิด 

หรือตอบค�าถามได้ไม ่ดี นอกจากนี้ความรู ้ด ้าน

วฒันธรรม กไ็ม่ใช่ว่าตวัเองจะรูด้ทีกุอย่างตามทีถ่กูคาด

หวงั กล่าวคอื ตวัตนของ “เจ้าของภาษา” นัน้ แท้จรงิ

แล้วแตกต่างจากภาพที่ผู้คนวาดไว้ ดังนั้นความคิดที่

ว่า “เจ้าของภาษา” จะพดูภาษาญีปุ่น่ไดถ้กูต้องเสมอ 

และไม่มีทางที่จะผิดพลาดนั้น เป็นภาพลวงตาที่เกิด

ขึ้นจากศรัทธาอันแรงกล้าต่อเจ้าของภาษา (岡本, 

2010 : 230)

นอกจากน้ีส�าหรับประเด็นภาษาที่ผู้สอนใช้ใน

ชั้นเรียนนั้น การที่อาจารย์ชาวไทยใช้ภาษาไทย และ

อาจารย์ชาวญีปุ่น่ใช้ภาษาญีปุ่น่เป็นหลกัในการด�าเนนิ

การเรียนการสอน สอดคล้องกับความต้องการ หรือ

ความคาดหวังของผู้เรียนมากน้อยเพียงใด

จากที่มาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าผู้เรียนชาวไทยมี

ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษาญ่ีปุ่น และมีความ

คาดหวังต่อบทบาทหน้าท่ีของผู้สอนอย่างไร โดย

ก�าหนดมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน

เป็นกรณีศึกษา

2. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ง�นวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัทศันคต ิคว�มเชือ่

ต่อคุณสมบัติ และบทบ�ทหน้�ที่ของผู้สอนภ�ษ�

ญี่ปุ่น

 縫部他 (2006) และ 縫部 (2010) ได้ส�ารวจ

ทศันคตขิองผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวต่างชาต ิ(นวิซแีลนด์ 

ไทย เวียดนาม เกาหลี จีน ใต้หวัน) จ�านวน 1,441 คน 

เพือ่วเิคราะห์คณุสมบัตทิีจ่�าเป็นส�าหรบัครภูาษาญ่ีปุน่ 

โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยค�าถาม 41 ข้อที่

พัฒนาเพิ่มขึ้นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม

และคุณลักษณะของครูสอนภาษาต่างประเทศของ 

Moskowitz (1976) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า 

คุณสมบัติท่ีจ�าเป็น 5 ประการ ได้แก่ 1. ความ

เชีย่วชาญในฐานะครภูาษาญีปุ่น่ 2. ประสบการณ์และ

คุณวุฒิในการเป็นครูภาษาญี่ปุ่น 3. ลักษณะนิสัยที่

เหมาะสม 4. ทักษะการสอน 5. ทักษะการจัดการชั้น

เรียนและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ทั้งน้ี ส�าหรับผู้

เรยีนชาวไทย พบว่ามแีนวโน้มให้ความส�าคญักบัความ

ความเชี่ยวชาญของผู้สอนเป็นอันดับแรก ถัดมาคือ

ลักษณะนิสัย ทักษะการจัดการชั้นเรียน ทักษะการ

สอน และให้ความส�าคัญกับประสบการณ์และคุณวุฒิ

ของผู้สอนเป็นล�าดับสุดท้าย

งานวจิยัทีศ่กึษาความเชือ่ของนกัศกึษาวชิาเอก

ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยต่อคุณสมบัติ และบทบาทของครู

ผู้สอน ได้แก่ Atchara (2008) และยุพกา (2554) ซึ่ง

พบว่าหัวข้อที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยได้แก่ “ครูควร

ให้ก�าลังใจผู้เรียนอยู่เสมอ” “นอกจากสอน ครูควร

3 ในที่นี้คืออาจารย์ชาวจีน
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สร้างความสนิทสนมกับผู้เรียนโดยถามไถ่สารทุกข์

สุกดิบ และควรมีอารมณ์ขันบ้าง” “ครูควรแก้ไข

ทันที เมื่อผู ้เรียนใช้ภาษาญ่ีปุ่นผิด” “ครูควรสอน

ทุกอย่างที่นักเรียนจ�าเป็นต้องเรียน (ทุกเรื่องที่อยู่ใน

ต�ารา)” “ครูควรพยายามตอบค�าถามของนักเรียนให้

ได้ทุกค�าถาม” “อยากให้ครูบอกปัญหา อุปสรรคใน

การเรียนภาษาญี่ปุ่น” “เรียนกับครูที่มีประสบการณ์

สอนนานดีที่สุด” “เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาดี

ที่สุด” เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่านักศึกษาวิชาเอกภาษา

ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่คิดว่านอกจากเนื้อหาด้านวิชาการ ครู

ควรใส่ใจผู้เรียนด้านจิตใจ มีภาวะพ่ึงพาครูในระดับ

สงู และให้ความส�าคญักบัความถกูต้องของภาษาญีปุ่น่ 

ซึ่งในประเด็นสุดท้ายนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กมลทิพย์ (2551) ที่พบว่าผู้เรียนชาวไทยให้ความ

ส�าคัญกับความถูกต้องของการใช้ภาษาและการออก

เสียง โดยเชื่อว่าการเรียนภาษาญ่ีปุ่นคือการเรียนค�า

ศัพท์ ไวยากรณ์ และการแปล 

 ส�าหรับงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น幸 (2006) ได้

ส�ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนต่อครูชาวต่างชาติที่

ทดลองสอนในวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น พบว่าเมื่อเรียน

จบคอร์ส ผู้เรียนชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิง

บวกต่อครูชาวต่างชาติโดยให้เหตุผลว่า “มีครูหลาย

แบบท�าให้เรียนสนุก” “ถ้าตัวเองพยายามก็จะเป็น

อย่างครูได้” “ครูเตรียมการสอนดี” “ครูมีวิธีพลิก

แพลงให้การเรียนน่าสนใจ” “ครูช่วยสอนเรื่องยาก ๆ  

ให้เข้าใจได้” “ครูเก่งภาษาญี่ปุ่น จะมีสัญชาติอะไรก็

ไม่ส�าคัญ”อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของครูผู้สอนชาวต่าง

ชาติที่ผู้เรียนระบุคือการออกเสียงที่ยังไม่ถูกต้อง ไม่

เป็นมาตรฐาน และผูเ้รยีนไม่คดิจะเลยีนแบบ นอกจาก

นี้ 横田 (2013) ได้ส�ารวจทัศนคติต่อครูชาวต่างชาติ 

ของนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น4 พบ

ว่าผูเ้รยีนประมาณครึง่หนึง่ไม่ต้องการเรยีนกบัครชูาว

จนี และผูเ้รยีนร้อยละ 80 ไม่ต้องการเรียนหากเป็นครู

ชาวต่างชาติสัญชาติอื่น โดยเหตุผลที่ระบุคือ “ออก

เสียงไม่ถูกต้อง ไม่ดี” “ภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นธรรมชาติ” 

อย่างไรก็ตาม นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงข้อดี

ของครูชาวต่างชาติด้านวิธีการสอน ได้แก่ “สามารถ

สอนโดยอธิบายด้วยภาษาแม่ของผู้เรียน” “สามารถ

สอนโดยเข้าใจทัศนคติ และความเชื่อของผู้เรียน” 

“สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่เคยเรียน

ภาษาญี่ปุ่น” เป็นต้น

 นอกจากความเชื่อ และทัศนคติของผู้เรียน ยังมี

งานวิจัยที่ศึกษาความเชื่อของผู้สอนด้วย ยกตัวอย่าง

เช่น 岡崎 (2003) ได้ส�ารวจความเช่ือของผู้สอนชาว

ญีปุ่่นเปรียบเทียบกบัผูส้อนชาวไทย พบหัวข้อท่ีแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญ เช่น “ครูควรเป็นผู้ให้การบ้านแก่

นักเรียน” “ครูควรเป็นผู้ก�าหนดและควบคุมกิจกรรม

การเรียนการสอนในชั้นเรียน” “สิ่งส�าคัญท่ีสุดในการ

เรียนภาษาญีปุ่่นคอืการเรียนรู้วิธีแปลจากภาษาไทยเป็น

ภาษาญีปุ่น่” ซึง่ผูส้อนชาวไทยส่วนใหญ่เหน็ด้วย ในขณะ 

ท่ีผูส้อนชาวญีปุ่่นท่ีส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ท้ังนี ้เม่ือเปรียบ

เทียบกับผลส�ารวจของกมลทิพย์ (2551) และ ยุพกา 

(2554) ท�าให้ทราบว่าผูส้อนชาวไทยท่ีเห็นด้วยกับหัวข้อ

เหล่านี้มีจ�านวนมากกว่าผู้เรียนชาวไทย นอกจากนี้  

久保田 (2005) ได้ส�ารวจความเชื่อของผู้สอนภาษา

ญี่ปุ่นชาวต่างชาติจากทั่วโลกจ�านวน 224 คน โดยใช้

แบบสอบถามที่มีหัวข้อค�าถาม 72 ข้อ ซึ่งพัฒนาจาก 

BALLI (Horwitz, 1987) และแบบสอบถามในงาน

วิจัยของ Cotterall (1994) พบแนวโน้มความเชื่อที่

น่าสนใจเก่ียวกบัผูส้อนชาวไทยดงันี ้1. ผูส้อนชาวไทย

เห็นด้วยกับ “ภาษาญี่ปุ่น สอนโดยเจ้าของภาษาดี

ที่สุด” แต่ไม่เห็นด้วยกับ “ในชั้นเรียนควรใช้แต่เพียง

ภาษาเป้าหมาย (=ภาษาญี่ปุ่น) เท่านั้น” 2. ไม่เห็น

ด้วยกบั “ในการเรยีนภาษาต่างประเทศ สิง่ส�าคญัทีส่ดุ

4 เป็นนักศึกษาในโครงการหลักสูตร 2+2 กล่าวคือเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศจีน 2 ปี และเรียนวิชาเฉพาะด้านที่ประเทศญี่ปุ่น 2 ปี
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คือการเรียนไวยากรณ์” แต่เห็นด้วยกับ “ในชั้นเรียน 

ครคูวรอธบิายไวยากรณ์อย่างละเอียด” นอกจากนี ้ยงั

มแีนวโน้มทีจ่ะเห็นด้วยว่า “การทีผู่เ้รยีนใช้ภาษาญีปุ่น่

ผดิ เป็นความรบัผดิชอบของผูส้อน” และ “ผูส้อนควร

แก้ไขทันทีเมื่อผู้เรียนใช้ภาษาญี่ปุ่นผิด” กล่าวคือ ผู้

สอนชาวไทยมักให้ความส�าคัญกับความถูกต้องของ

ภาษา และแม้จะคิดว่าไวยากรณ์อาจไม่ใช่สิ่งส�าคัญ

ที่สุดในการเรียนภาษา แต่อาจารย์ก็ยังมีหน้าที่ต้อง

สอน และอธบิายไวยากรณ์อย่างละเอยีด ท�าให้ไม่เห็น

ด้วยกับการใช้แต่เพียงภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน ทั้ง ๆ ที่

เชื่อว่าการสอนโดยเจ้าของภาษาดีที่สุด

2.2. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รแบ่งหน้�ที่

คว�มรับผิดชอบ และภ�ษ�ที่ใช้บรรย�ยของผู้สอน

ช�วญี่ปุ่นและผู้สอนช�วต่�งช�ติ

 รูปแบบการสอนของอาจารย์ชาวไทยและ

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษานั้น ส่วนใหญ่

เป็นการสอนเด่ียว โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ชัดเจน สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่มักก�าหนดให้

อาจารย์ชาวไทยรบัผดิชอบวชิาภาษาญีปุ่น่เชิงวชิาการ

ที่จะต้องมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ หรือแปลไป

มาระหว่างภาษาญ่ีปุ่นกับภาษาไทย เช่น ไวยากรณ์ 

การอ่าน การแปล การล่าม และก�าหนดให้อาจารย์

ชาวญี่ปุ ่นรับผิดชอบรายวิชาเชิงปฏิบัติ เช่น การ

สนทนา การพูดสุนทรพจน์ การเขียน ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ

การท่องเที่ยว สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เป็นต้น (鹿

目・大橋, 2017) นอกจากนี ้ยงัมีการจดัการเรยีนการ

สอนแบบอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอน

คู่กันในลักษณะสอนเป็นทีม (Team teaching) โดย

ในกรณีนี้มี 2 รูปแบบคือ (1) การแบ่งเนื้อหาที่รับผิด

ชอบชัดเจน และ (2) การสลับกันสอน  

 ส�าหรบัภาษาทีผู่ส้อนชาวต่างชาตใิช้เป็นหลกัใน

ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้น冷 (2005) ได้ส�ารวจความคิด

เหน็เกีย่วกับรายวชิาทักษะรวมภาษาญีปุ่น่ของผูเ้รยีน

และผู ้สอนชาวจีน และพบว่าผู ้เรียนและผู ้สอน

ประมาณร้อยละ 55 มีความเห็นตรงกันว่าผู ้สอน

บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่5 อย่างไรก็ตาม 

ผู้เรียนร้อยละ 69.4 และผู้สอนร้อยละ 75.9 คาดหวัง

ให้ครูใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในชั้นเรียน

 吉田・芝崎 (2007) ได้ศึกษาความคาดหวังต่อ

ครูผู้สอน และความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ ่นชาวไทย6 เปรียบ

เทียบกับชาวมองโกเลีย ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียน

ชาวไทยร้อยละ 80 ต้องการให้อาจารย์ชาวไทยและ

ชาวญี่ปุ ่นอธิบายไวยากรณ์ ส�าหรับภาษาท่ีใช้ใน

ห้องเรียนนั้น ผู้เรียนประมาณร้อยละ 64 คาดหวังให้

อาจารย์ชาวญี่ปุ ่นใช้ภาษาญี่ปุ ่นสอน และผู้เรียน

ประมาณร้อยละ 69 คาดหวังให้อาจารย์ชาวไทยใช้

ภาษาไทยสอน อย่างไรก็ตาม มีผู ้เรียนประมาณ 

ร้อยละ 33 คาดหวังให้ท้ังชาวไทยและชาวญ่ีปุ่นใช้

ภาษาญี่ปุ่นในห้องเรียน และ ผู้เรียนบางส่วน (16%) 

ต้องการให้ทั้งอาจารย์ชาวไทย และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

ใช้ภาษาไทยในห้องเรียน กล่าวคือ ผู้เรียนส่วนใหญ่

ให้การยอมรบักบัการท่ีผูส้อนใช้ภาษาแม่ของตัวเองใน

การจดัการเรยีนการสอน อย่างไรกต็ามยงัมผีูเ้รยีนบาง

ส่วนที่ต้องการให้ชาวไทยเพิ่มปริมาณการใช้ภาษา

ญี่ปุ่น และต้องการให้ชาวญี่ปุ่นเสริมการใช้ภาษาไทย

 Saranya・吉田 (2012)　ได้ศึกษาความคาด

หวงัของผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชัน้ต้นชาวไทย7 ต่อบทบาท

หน้าทีข่องอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญีปุ่่น พบ

ว่าหวัข้อทีผู่เ้รยีนชาวไทยประมาณครึง่หนึง่คาดหวงัให้

สอนโดยอาจารย์ชาวไทย และคาดหวงัให้ใช้ภาษาไทย

6 ชั้นปีที่ 2 และ 3 จ�านวนรวม 45 คน
7 นักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี

5 ผู้เรียนและผู้สอนที่คิดว่า อาจารย์ชาวจีนใช้ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นอย่างละครึ่งมีใกล้เคียงกันคือประมาณ 38.3% และ 44.8% ตามล�าดับ
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ในการบรรยายได้แก่ “การสอนไวยากรณ์” และ “การ

อธิบายเปรียบต่างทางไวยากรณ์” ในทางกลับกัน 

หัวข้อที่ผู้เรียนชาวไทยประมาณครึ่งหนึ่งคาดหวังให้

สอนโดยอาจารย์ญี่ปุ่น และคาดหวังให้ใช้ภาษาญี่ปุ่น

ในการบรรยายได้แก่ “การออกเสียงค�าศัพท์” และ 

“การสอนสนทนา” อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า

ผู้เรียนอีกประมาณครึ่งหนึ่ง (เฉลี่ย 30-50%) ตอบว่า

หัวข้อเหล่าน้ีจะสอนด้วยอาจารย์ชาวไทยหรือชาว

ญ่ีปุ่น และจะอธิบายด้วยภาษาไทย หรือภาษาญี่ปุ่น

ก็ได้ ทั้งน้ีคาดว่าเป็นเพราะเนื้อหาที่เรียนคือภาษา

ญีปุ่น่ชัน้ต้น ดังนัน้การสอนโดยชาวไทยหรอืชาวญีปุ่่น 

และการอธิบายด้วยภาษาไทย หรือภาษาญี่ปุ ่นก็

สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก ผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็น

ว่าผู ้เรียนสามารถเข้าใจการอธิบายไวยากรณ์ด้วย

ภาษาญีปุ่น่ และไม่รูส้กึแปลกทีจ่ะเรยีนการสนทนากบั

อาจารย์ชาวไทย กล่าวคือผู้เรียนตระหนักในข้อดีของ

อาจารย์เจ้าของภาษา (Native Teacher) และ

อาจารย์ทีไ่ม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native Teacher) 

แต่ไม่ได้แบ่งแยกหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน

 ส�าหรับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นภายใน

ประเทศญ่ีปุ ่นนั้น ผู ้สอนส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ ่น 

อย่างไรกต็ามระยะหลงันี ้สถาบนัการศกึษาหลายแห่ง

ทั้งโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่น และมหาวิทยาลัยมีการ

จ้างครูชาวต่างชาติ8 เพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น (横

田, 2013 ; 高橋, 2015) และเนื่องจากผู้เรียนภาษา

ญีปุ่น่ชาวต่างชาตใินประเทศญีปุ่น่มหีลายสญัชาต ิแม้

ไม่ใช่เจ้าของภาษา ผู้สอนชาวต่างชาติก็จ�าเป็นต้อง

บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด นอกจากนี้ยังต้อง

สอนวิชาที่ใม่คุ้นเคย เช่น การเขียน หรือวิชาสนทนา 

(横田, 2017) ซึง่การเรยีนการสอนภาษาญ่ีปุน่ในต่าง

ประเทศมักก�าหนดให้รายวิชาเหล่านี้รับผิดชอบโดย

ชาวญี่ปุ่น จึงกล่าวได้ว่าการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

ในประเทศญีปุ่น่ไม่ได้มกีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ

ชดัเจนระหว่างผูส้อนชาวต่างชาต ิและผูส้อนชาวญีปุ่น่ 

ภาษาที่ผู้สอนใช้ก็ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือใช้ภาษา

ญี่ปุ่นในการบรรยาย

 จากการทบทวนวรรณกรรมท�าให้ทราบว่า ผูส้อน

ชาวญี่ปุ่น และผู้สอนชาวต่างชาติต่างมีข้อดี และจุด

แข็งที่แตกต่างกัน ท�าให้มีการก�าหนดหน้าที่ความรับ

ผดิชอบรายวชิาท่ีสอนตามความถนัด และในกรณขีอง

ประเทศไทยมีธรรมเนียมปฏิบัติท่ีว่าหากเป็นอาจารย์

ชาวไทยจะบรรยายด้วยภาษาไทยเป็นหลัก อย่างไร

ก็ตาม จากงานวิจัยของ吉田・芝崎 (2007) จะเห็น

ได้ว่าผู้เรียนประมาณ 1 ใน 3 คาดหวังให้อาจารย์ชาว

ไทยใช้ภาษาญ่ีปุ่นในห้องเรียน และอีกบางส่วนคาด

หวังให้อาจารย์ชาวญีปุ่น่ใช้ภาษาไทยในห้องเรียน และ

ในงานของ Saranya・吉田 (2012) ชีใ้ห้เหน็ว่าผูเ้รยีน

ชาวไทยไม่ได้แบ่งแยกหน้าท่ีของอาจารย์ชาวไทยและ

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นอย่างชัดเจน โดยผู้เรียนสามารถ

เข้าใจการอธิบายไวยากรณ์ด้วยภาษาญี่ปุ่น และไม ่

รูส้กึแปลกท่ีจะเรยีนการสนทนากับอาจารย์ชาวไทย ผู้

วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาต่อยอดว่า กรณีของ

นกัศกึษาวชิาเอกในหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขา

วิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (บางเขน) มีความคาดหวังอย่างไรต่อ

การก�าหนดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ระหว่างชาวไทย

และชาวญี่ปุ่น และภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน ความคาดหวังน้ีเชื่อมโยงกับความเชื่อเก่ียวกับ

การเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือไม่ อย่างไร

3. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้เรียนภาษา

ญี่ปุ่นชาวไทยต่อการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบรายวิชาท่ี

สอนระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น (NNT/NT) และ

8 ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและชาวเกาหลี (横田, 2013 ; 横田, 2017 ; 高橋, 2015)
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ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (TH/JP)

2. เพื่อวิเคราะห์ว่าความคาดหวังดังกล่าว

สอดคล้องกับความเชื่อของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร

4. นิย�มคำ�ศัพท์ 
1. “คว�มเชื่อ”

ความเชื่อของผู้เรียน (learner beliefs) หมาย

ถงึ ความคดิ ทศันคตขิองผูเ้รยีนทีมี่ต่อการเรยีนภาษา

ต่างประเทศนั้น ๆ ท้ังนี้ พจนานุกรมการสอนภาษา

และภาษาศาสตร์ประยกุต์ให้ความหมายไว้ว่า “ideas 

learners have concerning different aspects 

of language, language learning and language 

teaching, that may influence their attitudes 

and motivations in learning and have an 

effect on their learning strategies and learning 

outcomes”(p. 297 Dictionary of Language 

Teaching and Applied Linguistics (3rd edition), 

Longman, 2002)

2. “คว�มค�ดหวัง”

พจนานุกรมภาษาอังกฤษร่วมสมัยลองแมน ให้

ความหมายของ “ความคาดหวัง (expectation)” 

ว่าหมายถึง “ความรู้สึก หรือความเชื่อว่าบางสิ่งควร

จะเป็น หรือบางคนควรจะปฏิบัติอย่างไร9” ทั้งนี้ 

ความคาดหวังเชื่อมโยงกับแรงจูงใจ กล่าวคือ เมื่อ

คิดว่าการกระท�าบางอย่างจะท�าให้เกิดผลลัพธ์ตามที่

คาดหวัง ผู้นั้นจะเกิดความรู้สึกอยาก และพยายาม

ที่จะท�ากิจกรรมบางอย่าง ซึ่งเป็นไปตามตามทฤษฎี

ความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของ Victor 

Vroom10 จากค�าอธิบายดังกล่าว งานวิจัยนี้ขอนิยาม 

“ความคาดหวัง” ว่าหมายถึง “ความรู้สึกนึกคิดที่

แสดงถงึความต้องการ หรอืความปรารถนาต่อบทบาท

หน้าที่ของผู ้สอนภาษาญี่ปุ ่น ในประเด็นของการ

ก�าหนดผู้สอน และภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนภาษาญี่ปุ่น” 

5. วิธีก�รวิจัย
5.1 กลุ่มเป้�หม�ย

กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยได้แก่ นิสิตวิชาเอก

ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน 

95 คน 

5.2 เครื่องมือวิจัย

ผูวิ้จยัเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามซึง่แบ่งเป็น 

4 ตอน ดังต่อไปนี้

ตอนที ่1 ข้อมลูเบือ้งต้นของผูต้อบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ ชั้นปี ระดับ JLPT และประสบการณ์การ

ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น 

 ตอนท่ี 2 ความเชือ่เกีย่วกบัการเรียนภาษาญีปุ่น่ 

ผู้วิจัยก�าหนดหัวข้อค�าถามโดยอ้างอิงงานวิจัยก่อน

หน้า ได้แก่ 吉田・柴崎 (2007) ซึง่ได้ศกึษากบัผูเ้รยีน

ชาวไทย และ 縫部 (2010), 久保田 (2005) ซึ่งได้

ศึกษาเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างที่มีชาวไทยรวมอยู่

ด้วย ประกอบด้วยค�าถาม 3 ข้อ ได้แก่ 

 1. “ช้ันเรียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีดี” ควรมีลักษณะ

อย่างไร โดยให้เลือกตอบ 3 ข้อจากท้ังหมด 6 ข้อ 

อ้างอิงเนื้อหาจาก吉田・柴崎 (2007) (ดูรายละเอียด

ในแผนภาพ 2)

 2. “ครูสอนภาษาญี่ปุ ่นที่ดี” ควรมีลักษณะ

อย่างไร โดยให้เลือกตอบ 3 ข้อจากทั้งหมด 12 ข้อ 

อ้างอิงเนื้อหาจาก縫部 (2010) และเพิ่มเติมอีก 2 

หวัข้อจาก吉田・柴崎 (2007) ได้แก่ “ครท่ีูน่าเคารพ” 

และ “ครูที่เข้มงวด” (ดูรายละเอียดในแผนภาพ 3)

9 https://www.ldoceonline.com/jp/dictionary/expectation

10 วิคเตอร์ วูม (Victor Vroom) เป็นผู้ริเริ่มทฤษฎีแรงจูงใจตามความคาดหวังในการอธิบายการที่บุคคลถูกจูงใจให้ท�างานหรือกิจกรรมบางอย่าง เมื่อบุคคลคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งที่
ต้องการจากการท�ากิจกรรมนั้น (อรพินทร์, 2555, น. 57)
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 3. ความเชื่อต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น ประกอบ

ด้วยค�าถาม 3 ด้านหลัก ๆ  ได้แก่ คุณสมบัติของผู้สอน 

เนื้อหาการสอน และวิธีการสอน โดยอ้างอิงจาก久保

田 (2005) ทั้งนี้ ผู้วิจัยเพิ่มเติมหัวข้อค�าถามเกี่ยวกับ

ความส�าคัญของการแปล และการใช้ภาษาของผู้สอน

เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นการวิจัยอีก 5 ข้อ โดยให้

เลอืกตอบ 1-5 ตามมาตรวดัของลเิคร์ิท (ดรูายละเอียด

ในตาราง 1)

 ตอนที่ 3 ความคาดหวังต่อการก�าหนดผู้สอน

ระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น (NNT/NT) ในรายวิชา

ต่าง ๆ 11 โดยให้เลอืกว่าต้องการ “อาจารย์ชาวไทยสอน

เป็นหลัก” “อาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนเป็นหลัก” หรือ 

“อาจารย์ชาวไทยสอนคูก่บัชาวญีปุ่น่” และความคาด

หวงัต่อภาษาทีใ่ช้ในการจดัการเรยีนการสอน (TH/JP) 

โดยให้เลอืกว่าต้องการ “ภาษาไทยเป็นหลกั” “ภาษา

ญี่ปุ่นเป็นหลัก” หรือ “ภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นอย่าง

ละครึ่ง ๆ ” ซึ่งอ้างอิงรูปแบบจาก Saranya・吉田 

(2012)

ตอนที่ 4 เป็นค�าถามปลายเปิดที่ให้ผู้เรียนเขียน

ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ชาว

ไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

5.3 ก�รเก็บข้อมูลและก�รวิเคร�ะห์ผล

ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายท�าใน

ชั้นเรียนโดยใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที วิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปูในการหา

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และสรุปผลในภาพรวม

6. ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล
6.1 ข้อมูลพื้นฐ�นของกลุ่มเป้�หม�ย

กลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ จ�านวน 95 คน แบ่งเป็นเพศชาย 22 คน 

(ร้อยละ 23.2) และเพศหญิง 73 คน (ร้อยละ 76.8) ผู้

ทีม่ปีระสบการณ์การศกึษาในประเทศญีปุ่น่ มจี�านวน 

42 คน (ร้อยละ 44.2) ในจ�านวนนี้ ผู้ที่เคยไปศึกษา

เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืนม ี20 คน (ร้อยละ 47.6) 

และผู้ที่เคยไปศึกษาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี มี

จ�านวน 17 คน (ร้อยละ 40.5) ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น มีจ�านวน 53 คน (ร้อยละ 

55.8) ส�าหรบัระดบั JLPT ผูท้ีม่ผีลสอบวัดระดบัภาษา

ญี่ปุ่น มีจ�านวน 86 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สอบผ่าน 

N3 ซึ่งมี 42 คน (ร้อยละ 48.8) 

11 ก�าหนดหัวข้อตามเนื้อหารายวิชาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนภ�พ 1 ระดับ JLPT ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย (หน่วย: คน)
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6.2 คว�มเชื่อเกี่ยวกับก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่น

6.2.1 “ชั้นเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นที่ดี”

 ลักษณะของชั้นเรียนภาษาญ่ีปุ่นที่ดีในความคิด

ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 3 อันดับแรกได้แก่ “ชั้น

เรียนที่ได้เพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่น” (ร้อยละ 92) 

“ชัน้เรยีนทีค่รสูอนเข้าใจง่าย” (ร้อยละ 86) และ “ชัน้

เรยีนทีเ่รยีนสบาย ไม่เครยีด” (ร้อยละ 82) สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ 吉田・柴崎 (2007)

การสอนนาน” เป็นค�าตอบของเงื่อนไขของครูที่ดี จึง

กล่าวได้ว่าผูเ้รยีนคดิว่าทักษะการสอนส�าคญักว่าระดับ

ความสามารถ หรือประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น

ของผู้สอน

ผลการศึกษาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า นอกจากการ

ได้รับความรู้ หรือทักษะการสอนที่ดีของครู ผู้เรียน

ให้ความส�าคัญกับบรรยากาศในห้องเรียนท่ีควรผ่อน

คลาย มีความสนุกสนาน โดยกลุ่มตัวอย่างระบุเพิ่ม

แผนภ�พ 2 ลักษณะของ “ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ดี” ในความคิดเห็นของผู้เรียน

6.2.2 “ครูสอนภ�ษ�ญี่ปุ่นที่ดี”

 คุณลักษณะของครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดีในความ

คิดของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 3 อันดับแรกได้แก่ “ครู

ที่สอนเก่ง/อธิบายเข้าใจง่าย” (ร้อยละ 78) “ครูที่

เข้าใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน” (ร้อยละ 65) 

และ “ครูที่สอนสนุก ไม่เครียด” (ร้อยละ 43) ในทาง

กลบักนั ไม่มผีูเ้รยีนคนใดคดิว่าครทูีเ่ข้มงวดเป็นครทูีด่ี 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 吉田・柴崎 (2007) 

จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนชาวไทยชอบครูที่ใจดี สอนสนุก 

และอธบิายเข้าใจง่าย ทัง้นีมี้ผูเ้รยีนจ�านวนน้อยมากที่

เลอืก “ครทูีเ่ก่งภาษาญ่ีปุน่” หรอื “ครทูีมี่ประสบการณ์

เติมเกี่ยวกับประเด็นน้ีในแบบสอบถามตอนที่ 4 ซึ่ง

เป็นค�าถามปลายเปิดดังต่อไปนี้

“การเรียนที่ไม่เครียดและไม่กดดันจนเกินไป จะ

ท�าให้สามารถกล้าพูดภาษาญี่ปุ่นได้มากขึ้น” (1st_10F12)

“คลาสเรียนท่ีสนุกสนานท�าให้เข้าใจบทเรียนได้ดี

ขึ้น และไม่หมดก�าลังใจที่จะเรียนต่อไป” (1st_21M)

“ภาษาญ่ีปุ่นยากมากค่ะ ถ้าเรยีนแล้วเครยีด ไม่สนกุ 

ก็ไม่อยากมาเรียนแล้วค่ะ” (4th_18F)

“บรรยากาศในห้องเรยีนเป็นสิง่ส�าคญั ถ้าบรรยากาศ 

ในห้องเรียนตึงเครียดอาจท�าให้ผู้เรียนไม่อยากเรียน และ

รับความรู้ได้น้อยลง” (4th_20F)

12 รหัสของกลุ่มประชากรแสดงถึง ชั้นปี ล�าดับของประชากรในชั้นปี และเพศ
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แผนภ�พ 3 คุณลักษณะของ “ครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดี” ในความคิดเห็นของผู้เรียน

6.2.3 คว�มเชื่อเกี่ยวกับก�รเรียนภ�ษ�ญี่ปุ่น 

และบทบ�ทหน้�ที่ของครูสอนภ�ษ�ญี่ปุ่น

จากตาราง 1 พบว่าหัวข้อที่ผู ้เรียนส่วนใหญ่

กว่าร้อยละ 90 เห็นด้วย ได้แก่ “ในการสอนภาษา

ญี่ปุ ่น อาจารย์ควรต้องสอดแทรกความรู ้เก่ียวกับ

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมญี่ปุ่น” (95%) “อาจารย์

ควรมคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” (95%) “อาจารย์

ควรออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นให้เป็นธรรมชาติ ถูกต้องตาม

มาตรฐาน” (92%) “อาจารย์ควรสร้างแรงจูงใจในการ

เรียนให้กับนักเรียนอยู่เสมอ” (92%) “การเรียนภาษา

ญี่ปุ่น สิ่งส�าคัญที่สุดคือการเรียนค�าศัพท์” (90%) จึง

กล่าวได้ว่าผู้เรียนให้ความส�าคัญมากที่สุดกับการเรียน

รู้ และการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทักษะ

การออกเสียงที่ถูกต้อง การสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

และการเรียนรู้ค�าศัพท์

 หัวข้อทีผู่เ้รยีนประมาณร้อยละ 80 เหน็ด้วย ได้แก่ 

“อาจารย์ชาวญ่ีปุน่ควรจดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่น

โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก” (89%) “อาจารย์ควรให้

ก�าลังใจนักเรียนอยู่เสมอ” (89%) “อาจารย์ควรจัดการ

เรยีนการสอนให้มคีวามสนกุสนาน” (83%) “ในชัน้เรยีน 

อาจารย์ควรอธบิายไวยากรณ์อย่างละเอยีด” (82%) จงึ

กล่าวได้ว่าผู้เรียนคิดว่าครูควรเป็นผู้ให้ก�าลังใจผู้เรียน 

และควรจัดการเรียนการสอนให้มีความสนุกสนานซึ่ง

สอดคล้องกับความเชื่อเกี่ยวกับ “ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นที่

ดี” และ “ครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดี” และคาดหวังให้ครู

อธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียด ถึงแม้จะบางคนจะไม่

แน่ใจว่าไวยากรณ์ส�าคัญท่ีสุดในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

หรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับความเช่ือของผู้สอนชาวไทย 

(久保田, 2005) ทั้งน้ีผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้คาดหวังให้

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นใช้ภาษาไทยในชั้นเรียน 

หัวข้อที่ผู ้เรียนประมาณร้อยละ 70 เห็นด้วย 

ได้แก่ “ในชัน้เรยีน อาจารย์ควรแก้ไขทนัทเีมือ่นกัเรยีน

ใช้ภาษาญี่ปุ ่นผิด” (76%) “อาจารย์ควรเตือนให้

นักเรียนออกเสียงภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกต้องอยู่เสมอ” 

(75%) “การเรียนภาษาญี่ปุ่น สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือการ

เรียนไวยากรณ์” (75%) “การเรียนภาษาญี่ปุ่น ควร

เรียนกับครูเจ้าของภาษาดีที่สุด” (73%) จึงกล่าวได้
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ว่าผู้เรียนจ�านวนมากยังคงให้ความส�าคัญกับความถูก

ต้องทั้งวิธีการใช้ภาษาญี่ปุ่น และการออกเสียง และ

ยังคงศัทราความเป็นเจ้าของภาษา อย่างไรก็ตามผู้

ที่คิดว่า “เรียนที่ประเทศญี่ปุ่นดีที่สุด” มีอัตราส่วน

ร้อยละ 60 กล่าวคือยังมีผู้เรียนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วย 

หรอืไม่แน่ใจว่าการเรยีนในประเทศญีปุ่น่จะเป็นปัจจยั

ก�าหนดความส�าเร็จในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

17. ในการสอนภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ควรต้องสอดแทรก
 ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมญี่ปุ่น 0% 0% 5% 44% 51% 95%

16. อาจารย์ควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่าง
 ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 0% 1% 4% 44% 51% 95%

 6. อาจารย์ควรออกเสียงภาษาญี่ปุ่นให้เป็นธรรมชาติ 
 ถูกต้องตามมาตรฐาน 0% 2% 6% 37% 55% 92%

14. อาจารย์ควรสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียน
 อยู่เสมอ 0% 0% 8% 41% 51% 92%

 2. การเรียนภาษาญี่ปุ่น สิ่งส�าคัญที่สุดคือการเรียนค�าศัพท์ 2% 1% 7% 36% 54% 90%

18. อาจารย์ชาวญี่ปุ่นควรจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
 โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก 0% 1% 10% 27% 62% 89%

12. อาจารย์ควรให้ก�าลังใจนักเรียนอยู่เสมอ 0% 2% 9% 31% 58% 89%

11. อาจารย์ควรจัดการเรียนการสอนให้มีความสนุกสนาน 0% 0% 17% 41% 42% 83%

 9. ในชั้นเรียน อาจารย์ควรอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียด 0% 4% 14% 36% 46% 82%

 8. ในชั้นเรียน อาจารย์ควรแก้ไขทันทีเมื่อนักเรียนใช้
 ภาษาญี่ปุ่นผิด 1% 2% 21% 36% 40% 76%

 7. อาจารย์ควรเตือนให้นักเรียนออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
 อย่างถูกต้องอยู่เสมอ 2% 4% 19% 46% 29% 75%

 1. การเรียนภาษาญี่ปุ่น สิ่งส�าคัญที่สุดคือการเรียนไวยากรณ์ 2% 0% 23% 60% 15% 75%

 5. การเรียนภาษาญี่ปุ่น ควรเรียนกับครูเจ้าของภาษาดีที่สุด 1% 1% 25% 37% 36% 73%

 4. การเรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนในประเทศญี่ปุ่นดีที่สุด 1% 5% 34% 38% 22% 60%

13. อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นควรต้องมีอารมณ์ขัน 0% 5% 38% 39% 18% 57%

15. อาจารย์ควรก�าหนดเนื้อหาที่จะเรียนตามความสนใจ
 ของนักเรียน 1% 5% 44% 33% 17% 50%

 3. การเรียนภาษาญี่ปุ่น สิ่งส�าคัญที่สุดคือการเรียนวิธีแปล
 จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 2% 18% 39% 31% 10% 41%

10. เมื่ออ่านเนื้อเรื่องภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ควรแปลความหมาย
 เป็นภาษาไทยทีละประโยค  5% 20% 37% 23% 15% 38%

19. อาจารย์ชาวไทยควรจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
 โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 6% 26% 49% 14% 5% 19%

20. ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ไม่สามารถเป็นต้นแบบได้ 27% 39% 29% 4% 1% 5%

ต�ร�ง 1 ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น และบทบาทหน้าที่ของครูสอนภาษาญี่ปุ่น

หัวข้อคำ�ถ�ม

1
ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง

5
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

จ�านวนรวม
ของผู้ที่เห็น
ด้วย (4+5)

2
ไม่เห็น
ด้วย

3
ไม่

แน่ใจ

4
เห็นด้วย
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หัวข้อที่ผู ้เรียนประมาณร้อยละ 50 เห็นด้วย 

ได้แก่ “อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นควรต้องมีอารมณ์ขัน” 

(57%) “อาจารย์ควรก�าหนดเนื้อหาที่จะเรียนตาม

ความสนใจของนักเรียน” (50%) จึงกล่าวได้ว่า

ประมาณครึง่หน่ึงของผูเ้รยีนคดิว่าครคูวรสอนสบาย ๆ  

ไม่เคร่งเครียด และค�าถึงถึงความสนใจของผู้เรียน

หัวข้อที่ผู้เรียนประมาณร้อยละ 40 เห็นด้วย 

ได้แก่ “การเรียนภาษาญี่ปุ่น สิ่งส�าคัญที่สุดคือการ

เรียนวิธีแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น” (41%) 

“เมือ่อ่านเนือ้เรือ่งภาษาญีปุ่น่ อาจารย์ควรแปลความ

หมายเป็นภาษาไทยทีละประโยค” (38%) จึงกล่าว

ได้ว่าปัจจุบันผู้เรียนที่คิดว่าการแปลเป็นสิ่งส�าคัญ

มีจ�านวนน้อยลง ซ่ึงแตกต่างจากผลการวิจัยของ 

กมลทิพย์ (2551) 

ส�าหรับหัวข้อที่ผู้เรียนจ�านวนน้อยกว่าร้อยละ 

20 เห็นด้วย ได้แก่ “อาจารย์ชาวไทยควรจัดการ

เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก” 

(19%) “ภาษาญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้ไม่สามารถ

เป็นต้นแบบได้” (5%) จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่

ให้การยอมรับถึงแม้อาจารย์ชาวไทยจะจัดการเรียน

การสอนเป็นภาษาญ่ีปุ่น และมีความเชื่อมั่นในภาษา

ญี่ปุ่นที่อาจารย์ชาวไทยใช้

6.3 คว�มค�ดหวังต่อก�รกำ�หนดผู้สอน และ

ภ�ษ�ที่ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

6.3.1 หัวข้อที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ค�ดหวังให้ผู้

สอนเป็นช�วญี่ปุ่น หรือใช้ภ�ษ�ญี่ปุ่นเป็นหลักใน

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

หัวข้อที่ผู้เรียนส่วนใหญ่คาดหวังให้ผู้สอนเป็น

ชาวญ่ีปุ่น หรือใช้ภาษาญ่ีปุ่นเป็นหลักในการจัดการ

เรียนการสอนได้แก่ การออกเสียงและการสนทนา

หัวข้อ “การสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น” ผู้

เรียนร้อยละ 86 ต้องการให้อาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอน 

และผู้เรียนร้อยละ 83 ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นสอน 

เนือ่งจากทกัษะการออกเสยีงเน้นทีค่วามถกูต้อง และ

ความเป็นธรรมชาติ ผู้เรียนจึงคาดหวังให้เป็นหน้าท่ี

ของเจ้าของภาษาที่สามารถเป็นต้นแบบได้ ท้ังนี้เป็น

ไปได้ว่าผู ้เรียนไม่ได้พิจารณาถึงเน้ือหาด้านทฤษฎี

เกี่ยวกับการออกเสียง ส่วนใหญ่จึงคิดว่าไม่จ�าเป็น

ต้องใช้ภาษาไทย

หัวข้อ “การสอนและฝึกฝนทักษะการสนทนา/

สุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุน่” พบว่าผู้เรยีนประมาณร้อยละ 

48 ต้องการให้อาจารย์ชาวญีปุ่่นสอน หรอืให้สอนร่วม

กนัระหว่างชาวญีปุ่น่และชาวไทย ส�าหรบัภาษาท่ีคาด

หวงัให้ผูส้อนใช้ ผูเ้รยีนร้อยละ 67 คาดหวังให้ใช้ภาษา

ญี่ปุ่นหลัก อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้เรียน

ประมาณร้อยละ 31 ต้องการให้ผูส้อนใช้ท้ังภาษาญีปุ่น่

และภาษาไทย ซึ่งสะท้อนความกังวลบางอย่างของผู้

เรียน หากพิจารณาสถานการณ์จริงที่ว่าวิชาสนทนา 

หรือวิชาท่ีเน้นทักษะการพูด มักถูกก�าหนดให้รับผิด

ชอบโดยอาจารย์เจ้าของภาษา อาจารย์ชาวญี่ปุ่นควร

ต้องพิจารณาระดับภาษาญ่ีปุน่ท่ีใช้พดูในชัน้เรยีน โดย

เฉพาะกับผู้เรียนระดับชั้นต้น อาจใช้ภาพ หรือภาษา

ไทยเสริมในรูปแบบต่างๆ บางครั้ง เพื่อกระตุ้น และ

เสรมิสร้างความเข้าใจด้านเนือ้หาการเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียน

ต�ร�ง 2 ความคาดหวังต่อการสอนการออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น



14 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol. 9 No. 2 December 2019

6.3.2 หัวข้อที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ค�ดหวังให้ผู้

สอนเป็นช�วไทย หรือใช้ภ�ษ�ไทยเป็นหลักในก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอน

หัวข้อที่ผู้เรียนส่วนใหญ่คาดหวังให้ผู้สอนเป็น

ชาวไทย หรอืใช้ภาษาไทยเป็นหลกัในการจัดการเรยีน

การสอน ได้แก่ ไวยากรณ์ วรรณคดีญี่ปุ่น คันจิ และ 

การแปล/การล่าม 

หัวข้อ “การสอนไวยากรณ์” ผู้เรียนประมาณ

ร้อยละ 68 ต้องการให้เป็นหน้าทีข่องอาจารย์ชาวไทย 

และผู้เรียนประมาณร้อยละ 55 ต้องการให้ผู้สอนใช้

ภาษาไทยเป็นหลักในการบรรยาย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่

ต้องการให้ใช้ภาษาไทยร่วมกบัภาษาญ่ีปุน่อย่างละครึง่ 

มีประมาณร้อยละ 42 หากพิจารณาสถานการณ์จริง

ที่ว่าวิชาไวยากรณ์ มักถูกก�าหนดให้สอนโดยอาจารย์

ชาวไทย ผลการวิจัยชี้ว ่าผู ้สอนชาวไทยควรเพ่ิม

ปริมาณการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนให้มากขึ้น โดย

ควรออกแบบกิจกรรมที่เอื้ออ�านวย เช่น การก�าหนด

สถานการณ์จ�าลอง หรือบทบาทสมมติ ฯลฯ เพื่อช่วย

ให้ผู้เรียนฝึกใช้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่

ใกล้เคียงกับความจริง นอกเหนือจากการอธิบายวิธี

การใช้รูปประโยค การน�าเสนอประโยคตัวอย่าง หรือ

การฝึกแต่งประโยค

หวัข้อ “การสอนวรรณคดีญ่ีปุน่” มแีนวโน้มใกล้

เคยีงกบั “การสอนไวยากรณ์” ผูเ้รยีนประมาณร้อยละ 

60 คาดหวังให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ชาวไทย และผู้

เรียนประมาณร้อยละ 48 คาดหวังให้ผู้สอนใช้ภาษา

ไทยเป็นหลกัในการบรรยาย อย่างไรกต็าม ยังมผีูเ้รยีน

อีกประมาณร้อยละ 45 ที่ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษา

ไทยร่วมกับภาษาญี่ปุ่นอย่างละครึ่ง

ต�ร�ง 3 ความคาดหวังต่อการสอนและฝึกฝนทักษะ
การสนทนา/สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

ต�ร�ง 4 ความคาดหวังต่อการสอนไวยากรณ์

ต�ร�ง 5 ความคาดหวังต่อการสอนวรรณคดีญี่ปุ่น

หัวข้อ “การสอนคันจิ” ผู้เรียนประมาณร้อย

ละ 47 คาดหวังให้อาจารย์ชาวไทยสอน และผู้เรียน

อีกประมาณร้อยละ 38 ต้องการให้อาจารย์ชาวไทย

สอนร่วมกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ส่วนภาษาที่ใช้ ผู้เรียน
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ประมาณร้อยละ 44 ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่น

กบัภาษาไทยอย่างละครึง่ และผูเ้รยีนประมาณร้อยละ 

43 ต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

หัวข้อ “การสอนการแปล/การล่าม” ผู้เรียน

ประมาณร้อยละ 59 คาดหวังให้อาจารย์ชาวไทยสอน 

และผูเ้รียนอกีประมาณร้อยละ 41 ต้องการให้อาจารย์

ชาวไทยสอนร่วมกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ส่วนภาษาที่

ใช้ ผู้เรียนส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 59 ต้องการ

ให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยอย่างละครึ่ง ดัง

นั้นวิชาการแปล/การล่ามที่ต้องมีการแปล/ล่ามจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น หรือจากภาษาญี่ปุ่นเป็น

ภาษาไทย ควรพิจารณาจัดการเรียนการสอนเป็นทีม 

(Team Teaching) กรณีที่รับผิดชอบโดยอาจารย์

ชาวไทย ผู้สอนควรพิจารณาเพิ่มปริมาณการใช้ภาษา

ญี่ปุ่นให้มากขึ้น

ผลการวเิคราะห์ในตาราง 4-7 สามารถสรปุโดย

รวมได้ว่า การสอนไวยากรณ์ วรรณคดญีีปุ่น่ คนัจ ิและ

การแปล/การล่าม ผูเ้รยีนชาวไทยส่วนใหญ่คาดหวังให้

อาจารย์ชาวไทยสอน และคาดหวงัให้ใช้ภาษาไทยเป็น

หลัก จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่พึงพอใจกับการท่ี

อาจารย์ชาวไทยสอนวิชาเหล่านี้ อย่างไรก็ตามยังมีผู้

เรยีนบางส่วนคาดหวงัให้สอนร่วมกนัระหว่างชาวไทย

และชาวญี่ปุ่น และอีกประมาณครึ่งหนึ่งต้องการให้ผู้

สอนใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นร่วมกันอย่างละครึ่ง

โดยเฉพาะวิชาการแปล/การล่าม 

6.3.3 หวัข้อทีผู่เ้รยีนส่วนใหญ่ค�ดหวงัให้ช�ว

ไทยและช�วญี่ปุ่นสอนร่วมกัน

หัวข้อที่ผู้เรียนคาดหวังให้อาจารย์ชาวไทยและ

อาจารย์ชาวญ่ีปุ่นสอนร่วมกัน ได้แก่ การสอนเกี่ยว

กับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นศึกษา) ภาษา

ญีปุ่น่เพือ่การท่องเทีย่ว/การโรงแรม ภาษาญีปุ่น่ธรุกจิ 

การเปรียบเทียบภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย และการสอน

ค�าศัพท์

หัวข้อ “การสอนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม

ญีปุ่น่” ผูเ้รียนประมาณร้อยละ 47 ต้องการให้อาจารย์

ชาวไทยและอาจารย์ชาวญีปุ่น่สอนร่วมกนั และผูเ้รียน

อีกร้อยละ 42 ต้องการให้ชาวญี่ปุ ่นสอนเป็นหลัก 

ส�าหรับภาษาท่ีผู้สอนใช้ ผู้เรียนประมาณร้อยละ 57 

ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยอย่างละครึ่ง 

หวัข้อ “การสอนภาษาญีปุ่่นเพือ่การท่องเท่ียว/

การโรงแรม” ผู้เรียนประมาณร้อยละ 56 ต้องการให้

อาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนร่วมกัน 

ส�าหรับภาษาท่ีผู้สอนใช้ ผู้เรียนประมาณร้อยละ 66 

ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยอย่างละครึ่ง 

ต�ร�ง 6 ความคาดหวังต่อการสอนคันจิ

ต�ร�ง 7 ความคาดหวงัต่อการสอนการแปล/การล่าม
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หัวข้อ “การสอนภาษาญี่ปุ ่นธุรกิจ” ผู้เรียน

ประมาณร้อยละ 65 ต้องการให้อาจารย์ชาวไทยและ

อาจารย์ชาวญ่ีปุ่นสอนร่วมกนั ส�าหรบัภาษาทีผู่ส้อนใช้ 

ผู้เรียนประมาณร้อยละ 63 ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่น

และภาษาไทยอย่างละครึ่ง 

หวัข้อ “การเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่าง

ภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่น” ผู้เรียนประมาณร้อยละ 48 

คาดหวงัให้อาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญ่ีปุน่สอน

ร่วมกัน หรืออาจารย์ชาวไทยสอนเป็นหลัก ส�าหรับ

ภาษาที่ใช้ ผู้เรียนประมาณร้อยละ 58 ต้องการให้ใช้

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยอย่างละครึ่ง 

หวัข้อ “การสอนค�าศพัท์” ผู้เรยีนประมาณร้อย

ละ 51 คาดหวังให้อาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาว

ญี่ปุ่นสอนร่วมกัน ส�าหรับภาษาท่ีผู้สอนใช้ ผู้เรียน

ประมาณร้อยละ 58 ต้องการให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นและ

ภาษาไทยอย่างละครึ่ง

ต�ร�ง 8 ความคาดหวังต่อการสอนเกี่ยวกับสังคม 
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ต�ร�ง 9 ความคาดหวังต่อการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อ
การท่องเที่ยว/การโรงแรม

ต�ร�ง 10 ความคาดหวงัต่อการสอนภาษาญีปุ่น่ธรุกจิ

ต�ร�ง 11 ความคาดหวังต่อการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่น
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ผลการวิเคราะห์ในตาราง 8-12 สามารถสรุป

โดยรวมได้ว่า เนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น (ญี่ปุ่นศึกษา) ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว/

การโรงแรม ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การเปรียบเทียบภาษา

ไทย-ภาษาญ่ีปุ่น และการสอนค�าศัพท์ ผู้เรียนส่วน

ใหญ่คาดหวังให้อาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นสอน

ร่วมกัน และต้องการให้ผู้สอนใช้ภาษาไทยและภาษา

ญี่ปุ่นอย่างละครึ่ง

ทั้งน้ี วิชาญี่ปุ่นศึกษา คาดว่าผู้เรียนต้องการ

เข้าใจเน้ือหาที่เรียนจากค�าอธิบายภาษาไทย และ

ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสังคมและวัฒนธรรม

ญ่ีปุ่นจากเจ้าของภาษาซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่แท้จริง 

ส�าหรับภาษาญี่ปุ ่นเพื่อการท่องเที่ยว/การโรงแรม 

และภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ เป็นวิชาที่มีท้ังเนื้อหาเฉพาะ

ด้าน และการฝึกฝนทักษะ ซ่ึงคาดว่าผู้เรียนต้องการ

ความช่วยเหลือจากทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 

เพือ่ท�าความเข้าใจเนือ้หาและฝึกฝนทกัษะเฉพาะด้าน

ส�าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษา

ไทย-ภาษาญ่ีปุ ่นนั้น ผลการศึกษาแตกต่างจาก 

Saranya・吉田 (2012) ที่คาดหวังให้เป็นหน้าที่ของ

ผูส้อนชาวไทย ทัง้นีค้าดว่าเป็นเพราะกลุม่ตวัอย่างเป็น

นิสิตวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่น จึงต้องการให้อาจารย์ชาว

ญ่ีปุ่นช่วยอธบิายจากมมุมองของคนญีปุ่น่ด้วย อย่างไร

กต็าม การอธบิายเปรยีบเทยีบระหว่างภาษาไทยและ

ภาษาญีปุ่่นนัน้ ผูส้อนต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในความ

แตกต่างเชงิภาษาศาสตร์ของทัง้สองภาษา ซึง่เจ้าของ

ภาษา แม้จะสามารถตัดสินความถูกผิด หรือความ

เหมาะสมของภาษา แต่บางครัง้อาจไม่สามารถอธบิาย

เชิงหลักการได้ ผู ้สอนชาวไทยที่รับผิดชอบวิชา

ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น หรือโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 

ควรให้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อไม่ให้ผู้เรียนคาดหวังว่าจะ

ต้องได้ค�าตอบ หรือค�าอธิบายที่เหมาะสมจากเจ้าของ

ภาษาเสมอไป ทั้งนี้ความคาดหวังที่มากเกินไป ก็อาจ

สร้างความกังวล และความกดดันต่ออาจารย์เจ้าของ

ภาษา (岡本, 2010)

ด้านการสอนค�าศัพท์นั้น นอกจากค�าแปล ค�า

อธิบายภาษาไทยท่ีได้จากอาจารย์ชาวไทย คาดว่าผู้

เรียนต้องการให้อาจารย์ชาวญี่ปุ่นช่วยสอนวิธีการใช้

ท่ีเป็นธรรมชาติ ท้ังน้ีส�าหรับผู้เรียนชั้นปีสูง การใช้

ภาษาญ่ีปุ่นอธิบายความหมาย หรือวิธีใช้ค�าศัพท์จะ

เป็นการช่วยให้ผู้เรียนฝึกคิด เข้าใจความหมายโดยไม่

ต้องแปลผ่านภาษาแม่

6.3.4 หัวข้อที่ไม่ปร�กฏแนวโน้มก�รเลือก

อ�จ�รย์ช�วไทย หรืออ�จ�รย์ช�วญี่ปุ่น

หัวข้อที่ไม่ปรากฏแนวโน้มการเลือกอาจารย์

ชาวไทย หรืออาจารย์ชาวญี่ปุ่น ได้แก่ การเขียน และ

การอ่าน 

หัวข้อ “การสอนการเขียน” ผู ้เรียนท่ีเลือก 

NNT, NT หรือ NNT+NT มีจ�านวนที่ใกล้เคียงกันคือ

ประมาณร้อยละ 30 กล่าวคอืผู้เรยีนมองว่าทักษะการ

เขียน จะเรียนกับอาจารย์ชาวไทย หรือชาวญี่ปุ่นก็ไม่

แตกต่างกัน ส�าหรับภาษาท่ีคาดหวังให้ผู้สอนใช้ ผู้ท่ี

เลือกภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก และ ภาษาไทยกับภาษา

ญี่ปุ่นอย่างละครึ่ง มีจ�านวนใกล้เคียงกันคือประมาณ

ร้อยละ 40 จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการให้

ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึง

ต�ร�ง 12 ความคาดหวังต่อการสอนค�าศัพท์
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ในวิชาการเขียน อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เรียนบางส่วนที่

ต้องการให้ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมด้วยภาษาไทย ทั้งนี้

หากพจิารณาสถานการณ์จรงิทีว่่าวชิาการเขยีนภาษา

ญีปุ่น่มกัถกูก�าหนดให้อาจารย์ชาวญีปุ่น่สอน หลกัสตูร

ภาษาญ่ีปุ่นควรพิจารณารูปแบบการสอนที่จะช่วยให้

ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนได้อย่างแท้จริง 

เช่นการก�าหนดให้อาจารย์ชาวไทยสอนเกี่ยวกับหลัก

การเขยีน ประเด็นส�าคญัในการพฒันาทกัษะการเขยีน

ในช่วงแรก ก่อนจะฝึกเขียนจริงกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

ในล�าดับต่อไป นอกจากนี้การแก้ไขเรียงความของผู้

เรียน จ�าเป็นต้องเข้าใจว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไร ซึ่ง

บางครัง้ควรได้รบัความชีแ้นะจากอาจารย์ชาวไทยด้วย

หัวข้อ “การสอนการอ่าน” ผู้เรียนที่เลือก NNT 

มีจ�านวนประมาณร้อยละ 40 ส่วนผู้ที่เลือก NT หรือ 

NNT+NT มีจ�านวนที่ใกล้เคียงกันคือประมาณร้อยละ 

30 ส�าหรบัภาษาทีค่าดหวงัให้ผูส้อนใช้ ผูท้ีเ่ลอืกภาษา

ญี่ปุ่นเป็นหลักมีประมาณร้อยละ 38 และผู้ที่เลือก

ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นอย่างละครึ่ง ๆ มีประมาณ

ร้อยละ 44 จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการให้

ผู้สอนใช้ภาษาญ่ีปุ่นในชั้นเรียนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

ในวชิาการอ่านเช่นกนั ทัง้นีห้ากพิจารณาสถานการณ์

จริงที่ว่าวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นมักถูกก�าหนดให้รับ

ผิดชอบโดยอาจารย์ชาวไทย ผู้สอนควรพิจารณารูป

แบบการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มปริมาณการใช้

ภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนให้มากขึ้น เช่นการประยุกต์ใช้

กิจกรรมการอุ่นเครื่องก่อนเริ่มชั้นเรียน การอภิปราย

กลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนลดปริมาณการบรรยาย และ

กระตุ้นให้ผู ้เรียนได้ใช้ภาษาญี่ปุ ่นมากขึ้น (ยุพกา, 

2562)

6.4 คว�มสอดคล้องระหว่�งคว�มค�ดหวงัต่อ

ก�รกำ�หนดผูส้อน/ภ�ษ�ทีใ่ช้ในก�รจดัก�รเรยีนก�ร

สอน และคว�มเชื่อของผู้เรียน

จากผลการศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการเรียน

ภาษาญี่ปุ ่น และบทบาทหน้าที่ของครูสอนภาษา

ญี่ปุ่น (6.2.3) กับความคาดหวังต่อการก�าหนดผู้สอน 

และภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (6.3) พบ

ว่ามีทั้งความสอดคล้อง และความขัดแย้งกันใน 3 

ประเด็นต่อไปนี้

1. ผู้เรยีนชาวไทยส่วนใหญ่เชือ่ว่า “อาจารย์ชาว

ญีปุ่น่ควรจดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่โดยใช้ภาษา

ญี่ปุ่นเป็นหลัก” ดังนั้นในรายวิชาที่ผู้เรียนคาดหวังให้

ชาวญีปุ่น่สอนซึง่ได้แก่ การออกเสยีง และการสนทนา 

ส่วนใหญ่จะเลอืกภาษาญีปุ่น่เป็นภาษาหลกัในช้ันเรยีน 

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับวิชาสนทนา ยังคงมีผู้เรียนส่วน

ต�ร�ง 13 ความคาดหวังต่อการสอนการเขียน

ต�ร�ง 14 ความคาดหวังต่อการสอนการอ่าน
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หนึ่งคาดหวังให้ผู้สอนใช้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 

ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลบางอย่างของผู้เรียน ผู้สอน

ชาวญ่ีปุ่นจึงควรพิจารณาระดับภาษาท่ีใช้ หรือเสริม

ด้วยส่ือการเรียนการสอนเช่นภาพประกอบ หรือใช้

ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นความเข้าใจ

ของผู้เรียน ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างได้ระบุเพิ่มเติม

ในแบบสอบถามตอนท่ี 4 ซ่ึงเป็นค�าถามปลายเปิด

ดังต่อไปนี้

“อาจารย์ชาวญีปุ่น่ควรใช้ภาษาญีปุ่น่ทีส่ามารถเข้าใจได้

ง่าย หรอืควรอธบิายว่าค�า ๆ  น้ีแปลว่าอะไรโดยการอธบิายด้วย

ค�าง่าย ๆ” (1st_22M)

“ภาษาญี่ปุ่นในด้านของค�าศัพท์ ถ้าสอนโดยอาจารย์

ชาวญี่ปุ่นที่เข้าใจภาษาไทย คิดว่าจะท�าให้นักเรียนเข้าใจมาก

ขึ้น” (2nd_13F)

2. ผู้เรียนชาวไทยส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ หรือไม่

เห็นด้วยกับหัวข้อ “อาจารย์ชาวไทยควรจัดการเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก” ดัง

น้ัน หัวข้อที่ผู้เรียนประมาณร้อยละ 50 คาดหวังให้

อาจารย์ชาวไทย ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการจัดการ

เรียนการสอนมีเพียง “ไวยากรณ์” และ “วรรณคดี

ญี่ปุ่น” นอกเหนือจากนั้น ผู้เรียนคาดหวังให้ผู้สอนใช้

ทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นอย่างละครึ่ง จึงกล่าวได้

ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคาดหวังต่อปริมาณข้อมูล

รับเข้าภาษาญ่ีปุ่น (input) ในชั้นเรียนที่ควรได้รับ

อย่างน้อยประมาณครึ่งหนึ่งของภาษาที่ผู้สอนใช้ ใน

ประเด็นนี้ กลุ่มตัวอย่างระบุเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

“อยากให้ทุกวิชาในภาคภาษาญ่ีปุ่น สอนด้วยภาษา

ญีปุ่น่เป็นหลกั แล้วใช้ภาษาไทยอธบิายเสรมิในส่วนท่ีไม่เข้าใจ” 

(3rd_2F)

“อาจารย์ไทยควรใช้ภาษาญี่ปุ่นในการอธิบายมากขึ้น 

เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นชินกับภาษาญี่ปุ่น” (4th_11F)

“ส�าหรับวิชาการสนทนา การพูด การอ่าน คิดว่าเรียน

กบัอาจารย์ชาวญีปุ่น่ หรอืเรยีนด้วยการใช้ภาษาญีปุ่น่เป็นหลกั 

เป็นการเรยีนการสอนทีจ่ะสามารถเพิม่ทกัษะด้านการส่ือสารได้

ดมีากยิง่ข้ึน แต่ส�าหรบัรายวชิาทีค่่อนข้างยาก ต้องมกีารอธบิาย

เนือ้หาอย่างวรรณคด ีคนัจ ิถ้าเรยีนควบคูไ่ปทัง้ 2 ภาษาได้ก็จะ

ดียิ่งขึ้น” (4th_14F)

“ถึงแม้จะเป็นชั้นต้น ก็อยากให้ในคาบ นอกเหนือจาก

ครูญี่ปุ่น อยากให้ครูชาวไทยได้สอนแบบอธิบายพูดเป็นญี่ปุ่น

นิดหน่อยค่ะ” (4th_16F)

“ชั้นต้นเหมาะที่จะเป็นอาจารย์ชาวไทย แต่ถ้าเป็นใน

ระดับสูงควรที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนมากกว่า ไม่ว่าจะ

เป็นอาจารย์ไทยหรือญี่ปุ่น” (4th_17F)

“ในวิชาของอาจารย์ชาวไทย ควรน�าภาษาญี่ปุ่นมาใช้

ในการสอนมากขึ้น เพื่อให้นิสิตคุ้นเคยกับการฟังภาษาญี่ปุ่น

ตั้งแต่ต้น” (4th_22F)

“คิดว่าถ้าในห้องเรียน เรียนเป็นทั้งภาษาไทยและ

ภาษาญี่ปุ่นควบคู่กัน จะท�าให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายมากขึ้น” 

(4th_24F)

ในจ�านวนผู้ท่ีแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หาก

สงัเกตจะพบว่า ส่วนใหญ่เป็นนิสติชัน้ปี 4 ซึง่ผูว้จิยัคาด

ว่าความคดิเหน็ดังกล่าว น่าจะเกดิจากประสบการณ์ท่ี

เคยเรียนกับอาจารย์ชาวไทยท่ีจัดการเรียนการสอน

ด้วยภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในรายวิชาการอ่าน13 หาก

พิจารณาร่วมกับหัวข้อค�าถามท่ีว่า “ภาษาญี่ปุ ่นท่ี

อาจารย์ชาวไทยใช้ไม่สามารถเป็นต้นแบบได้” ซึ่งผู้

เรียนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย สามารถกล่าวได้ว่าผู้เรียน

ส่วนใหญ่มีความมั่นใจในคุณภาพ และความสามารถ

ของอาจารย์ชาวไทย และคาดหวังให้อาจารย์เป็นต้น

แบบในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ดังน้ันผู้สอนชาวไทยควรมี

ความมั่นใจที่จะเพิ่มการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการบรรยาย 

หรือสื่อสารกับผู้เรียนในชั้นเรียนให้มากขึ้น ซึ่งจะ

เป็นการช่วยเติมเต็มความคาดหวังของผู้เรียน

 3. ผู้เรียนชาวไทยส่วนใหญ่เชื่อว่า “การเรียน

13 ดูรายละเอียดรายวิชาใน ยุพกา ฟูกุชิม่า. (2562). ทัศนคติของผู้เรียนต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทยในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง. วารสารเครือข่าย
ญี่ปุ่นศึกษา, 9(1), 25-48.
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ภาษาญ่ีปุ่น ควรเรียนกับครูเจ้าของภาษาดีที่สุด” 

อย่างไรกต็าม หวัข้อท่ีผูเ้รยีนส่วนใหญ่คาดหวังให้ชาว

ญีปุ่น่สอนมีเพยีง “การออกเสยีง” และ “การสนทนา” 

นอกน้ันผู้เรียนเลือกผู้สอนชาวไทย หรือคาดหวังให้

ชาวไทยและชาวญ่ีปุ่นสอนร่วมกัน จึงกล่าวได้ว่าใน

อุดมคติ ผู้เรียนคิดว่าเรียนกับเจ้าของภาษาน่าจะดี

ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของผู้สอนชาวไทย 

(久保田, 2005) แต่ในความเป็นจริง ผู้เรียนคิดว่าการ

เรยีนกับผูส้อนชาวไทย สบายกว่า ครสูามารถตอบเป็น

ภาษาไทยซ่ึงจะช่วยให้สามารถท�าความเข้าใจเนื้อหา

ที่เรียนได้ทันที ท�าให้ไม่เครียด และส่วนใหญ่คาดหวัง

ให้มกีารสอนร่วมระหว่างชาวไทยและชาวญีปุ่น่ ซ่ึงจะ

ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนสามารถ

เข้าใจเน้ือหา รวมทั้งได้ฝึกทักษะการฟังและการ

สื่อสาร ในประเด็นนี้ กลุ่มตัวอย่างระบุเพิ่มเติมดังต่อ

ไปนี้

“เรื่องไวยากรณ์อยากให้ทั้งอาจารย์ชาวไทยและ

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอน เพ่ือให้เข้าใจง่ายและถูกต้องทันสมัย

ตามประเทศญี่ปุ่น” (1st_8F)

“การเรยีนการแปลหรอืล่ามควรเรยีนกบัทัง้อาจารย์ชาว

ไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจการแปลลึกซึ้งมากย่ิง

ขึ้น” (1st_14F)

“ในการอธิบายไวยากรณ์ หรือส�านวนบางส�านวน ถ้า

เป็นบทเรียนที่สอนควบคู่ทั้งอาจารย์ชาวไทย และชาวญี่ปุ่น 

จะเห็นภาพมากขึ้นค่ะ” (2nd_2F)

“คาดหวังว่าจะมีคลาสเรียนที่อาจารย์ไทย สอนคู่กับ

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นครับ” (2nd_4M)

“วิชาภาษาญี่ปุ ่นชั้นกลางขึ้นไป ถ้าได้เรียนกับทั้ง

อาจารย์ชาวไทยและชาวญีปุ่่นจะดีกว่า เพราะได้ใช้ภาษาญีปุ่น่

พูดในห้อง และเมือ่ไม่เข้าใจกถ็ามอาจารย์ชาวไทยได้” (2nd_9F)

「タイ人の先生と日本人の先生50％50％が一番い

いと思います。(2nd_20F)

“ถ้าเรียนกับครูไทยและญี่ปุ่นสลับกันคนละคาบน่าจะ

ดีค่ะ” (3rd_11F)

“ในบางรายวิชาควรมีอาจารย์ชาวไทย ควบคู ่กับ

อาจารย์ชาวญี่ปุ ่น เพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้มาก

ขึ้น และบางครั้งเราจะได้รับความรู้ท้ังในมุมมองของชาวไทย

และชาวญี่ปุ่น รวมถึงจุดที่คิดเห็น และเข้าใจแตกต่างกันได้” 

(4th_23M)

7. สรุปผลก�รวิจัย
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาด

หวังของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยต่อการแบ่งหน้าท่ี

รบัผดิชอบรายวชิาทีส่อนระหว่างชาวไทยกบัชาวญีปุ่่น 

(NNT/NT) และภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน (TH/JP) และวเิคราะห์ว่าความคาดหวังดงักล่าว

สอดคล้องกับความเชื่อของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร

ผลการศึกษาพบว่าเง่ือนไขของ “ช้ันเรียนท่ีดี” 

ทีผู่เ้รยีนส่วนใหญ่ระบุคือ “ชัน้เรยีนทีไ่ด้เพิม่พนูความรู้

ภาษาญีปุ่น่” “ชัน้เรยีนทีค่รสูอนเข้าใจง่าย” และ “ชัน้

เรยีนทีเ่รยีนสบาย ไม่เครยีด” ซ่ึงสอดคล้องกบัเง่ือนไข

ของ “ครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่ดี” ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ระบุ 

ได้แก่ “ครูที่สอนเก่ง อธิบายเข้าใจง่าย” “ครูที่เข้าใจ 

รับฟังความเห็นของผู้เรียน” และ “ครูที่สอนสนุก ไม่

เครียด” จึงกล่าวได้ว่าผู้เรียนชาวไทยชอบครูท่ีใจดี 

สอนสนุก และอธิบายเข้าใจง่าย 

ด้านความเชื่อเกี่ยวกับการเรียน และบทบาท

ของครูผู้สอน พบว่าผู้เรียนชาวไทยให้ความส�าคัญกับ

การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทักษะการออก

เสียงที่ถูกต้อง การเรียนรู้ค�าศัพท์ ไวยากรณ์ และการ

ใช้ภาษาญีปุ่น่อย่างถูกต้อง รวมถึงคาดหวังให้อาจารย์

เป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ให้ก�าลังใจผู้เรียน และคาดหวัง

ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้มีความสนุกสนาน 

นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการเรียนกับเจ้าของภาษาดีที่สุด 

ท้ังน้ีส�าหรับการใช้ภาษาของผู้สอน ผู้เรียนส่วนใหญ่

เห็นด้วยว่าอาจารย์ชาวญี่ปุ่นควรใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็น

หลัก แต่ไม่แน่ใจหรือไม่เห็นด้วยท่ีอาจารย์ชาวไทย

จะใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน
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ส�าหรับความคาดหวังต่อการก�าหนดผู ้สอน 

และภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า (1) 

หวัข้อทีผู่เ้รียนคาดหวงัให้ผู้สอนเปน็ชาวญี่ปุน่ หรอืใช้

ภาษาญ่ีปุ่นเป็นหลกัในการสอน ได้แก่ “การออกเสยีง

ภาษาญ่ีปุ่น” และ “การสนทนาภาษาญี่ปุ่น” ทั้งนี้

เป็นที่น่าสังเกตว่าวิชาการสนทนา ผู้เรียนประมาณ

ครึง่หนึง่ต้องการให้ชาวไทยและชาวญีปุ่น่สอนร่วมกนั 

ซึ่งชี้ถึงความกังวลบางอย่างของผู้เรียน (2) หัวข้อที่ผู้

เรียนคาดหวังให้ผู้สอนเป็นชาวไทย หรือใช้ภาษาไทย

เป็นหลักในการสอน ได้แก่ “ไวยากรณ์” “วรรณคดี

ญี่ปุ่น” “คันจิ” “การแปล/ล่าม” อย่างไรก็ตาม ยังมี

ผู้เรียนประมาณร้อยละ 40-50 ที่ต้องการให้ผู้สอนใช้

ภาษาไทยร่วมกับภาษาญี่ปุ่นอย่างละครึ่งในรายวิชา

เหล่านี้ (3) หัวข้อที่ผู้เรียนคาดหวังให้ชาวไทยและ

ชาวญ่ีปุ่นสอนร่วมกัน ได้แก่ ญี่ปุ่นศึกษา การท่อง

เที่ยว/การโรงแรม ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การเปรียบเทียบ

ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย และค�าศัพท์ และ (4) หัวข้อ

ที่ไม่ปรากฏแนวโน้มการเลือกอาจารย์ชาวไทย หรือ

อาจารย์ชาวญี่ปุ่น ได้แก่ การเขียน และการอ่าน โดย

ผู้ที่เลือก NNT, NT หรือ NNT+NT มีจ�านวนใกล้เคียง

กัน คือประมาณร้อยละ 30-40 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับ

ภาษาที่ผู้สอนใช้ ผู้เรียนที่คาดหวังให้ใช้ภาษาญี่ปุ่น 

เป็นหลัก หรือใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นอย่างละ

คร่ึง มีจ�านวนใกล้เคียงกันคือประมาณร้อยละ 40 

ในภาพรวมกล่าวได้ว่า ผู้เรียนชาวไทยตระหนักใน

ข้อดีของผู้สอนชาวไทยและชาวญ่ีปุ่น และคาดหวัง

ให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างชาวไทย

และชาวญ่ีปุ่นในหลายรายวิชา รวมถึงส่วนใหญ่คาด

หวังให้ผู้สอนใช้ภาษาญี่ปุ่นควบคู่กับภาษาไทยอย่าง 

ละครึ่ง 

เมื่อพิจารณาผลส�ารวจของความคาดหวังต่อ

การก�าหนดผู้สอน และภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียน

การสอน กับความเชื่อของผู้เรียน พบทั้งประเด็นท่ี

สอดคล้อง และขัดแย้งกัน กล่าวคือ 1. ผู้เรียนชาว

ไทยเชื่อว่า “อาจารย์ชาวญี่ปุ่นควรสอนโดยใช้ภาษา

ญี่ปุ่นเป็นหลัก” ดังนั้นรายวิชาที่คาดหวังให้ชาวญี่ปุ่น

สอนก็มักจะคาดหวังให้ใช้ภาษาญ่ีปุ่นเป็นหลักในการ

บรรยาย 2. ผู้เรียนไม่แน่ใจหรือไม่เชือ่ว่า “อาจารย์ชาว

ไทยควรสอนโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลกั” ดงันัน้รายวชิา

ทีผู่เ้รยีนส่วนใหญ่คาดหวงัให้อาจารย์ชาวไทย ใช้ภาษา

ไทยเป็นหลักในการสอนมีเพียงการสอนไวยากรณ์ 

และวรรณคดีญี่ปุ่น นอกนั้นผู้เรียนส่วนใหญ่คาดหวัง

ให้ผู้สอนชาวไทยใช้ภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึง

ของภาษาที่ใช้ 3. ผู้เรียนเชื่อว่า “เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ

ครูเจ้าของภาษาดีที่สุด” แต่รายวิชาที่ผู้เรียนต้องการ

ให้ชาวญี่ปุ่นสอนมีเพียง 2 รายวิชา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า

ความเชือ่ดังกล่าวเป็นอุดมคติ แต่ในความเป็นจรงิการ

เรยีนกบัอาจารย์ชาวไทยช่วยให้เข้าใจเนือ้หาทีเ่รยีนได้

ง่าย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการเรยีนรูภ้าษา

ญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ (JFL) มากกว่า

8. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
ผลการวิจัยพบว่ามีหลายรายวิชาท่ีผู้เรียนส่วน

ใหญ่คาดหวังให้จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง

ชาวไทยและชาวญี่ปุ ่น รวมทั้งต้องการให้ใช้ภาษา

ญี่ปุ่นและภาษาไทยอย่างละครึ่งในชั้นเรียน ซึ่งแตก

ต่างจากสถานการณ์จริงที่ว่ารายวิชาส่วนใหญ่จะรับ

ผิดชอบโดยชาวไทย หรือชาวญ่ีปุ่นเพียงล�าพัง โดย

กรณีของผู้สอนชาวไทยจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และ

กรณีของผู้สอนชาวญี่ปุ่นจะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก ผู้

วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผล

การวิจัยดังต่อไปนี้

 1. แม้การจัดการเรียนการสอนแบบทีม (team 

teaching) จะเป็นรปูแบบในอดุมคตซิึง่เป็นทีค่าดหวงั

ของผู้เรียน แต่ในสถานการณ์จริงด้วยข้อจ�ากัดต่าง ๆ 

เช่นความพร้อมของอัตราก�าลัง คาดว่าการจัดการ

เรียนการสอนรูปแบบดังกล่าวยังท�าได้ยาก ดังน้ันผู้

วิจัยคิดว่าสิ่งส�าคัญคือการพิจาณาให้การสอนเดี่ยวไม่
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เป็นเสมอืนการสอนเดีย่ว กล่าวคอืไม่ว่าจะรบัผดิชอบ

โดยชาวไทยหรือชาวญี่ปุ่น ควรมีการเติมเต็มอีกด้าน

หนึง่ให้มคีวามสมดลุ โดยผูส้อนชาวไทยและชาวญีปุ่น่ 

ควรละทิ้งแนวปฏิบัติ หรือความเคยชินเดิม ๆ กรณี

ของผู้สอนชาวไทย นอกจากการสอนให้รู้ เข้าใจใน

หลกัการ ทฤษฎ ีควรเพ่ิมในส่วนของการสอนให้ปฏบิตัิ

ได้โดยเฉพาะในเชิงการสื่อสาร และควรเพิ่มปริมาณ

การบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ ่นในบางรายวิชาอย่าง

เหมาะสม ดังเช่นการทดลองสอนโดยบรรยายด้วย

ภาษาญี่ปุ่นในงานวิจัยของอัษฎายุทธ (2012) และ 

ยุพกา (2562) ทั้งนี้อาจค่อย ๆ เพ่ิมปริมาณการ

บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ ่นจนถึงครึ่งของปริมาณการ

บรรยายทั้งหมด ซึ่งเป็นระดับปกติของการเรียนการ

สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศจีน (冷, 2005) ทั้งนี้ยุพกา 

(2562) ได้เสนอแนะว่า“ผู ้สอนชาวไทยควรปรับ

เปลีย่นทศันคติหรอืความเชือ่ทีเ่ป็นปัจจยัขดัขวางการ

จดัการเรยีนการสอนโดยบรรยายเป็นภาษาญีปุ่น่ เช่น

ความเชื่อที่ว่าความถูกต้องทางภาษาเป็นสิ่งที่ส�าคัญ

ที่สุด ซึ่งจะน�าไปสู่ความรู้สึกกังวล หรือความรู้สึกว่า

ตนเองด้อยกว่า (カノックワン, 2010)” ด้านผู้สอน

ชาวญี่ปุ่น นอกจากเน้นที่จะสอนให้ปฏิบัติได้ ควรส่ง

เสริมความเข้าใจในเนื้อหา โดยเพิ่มภาษาไทยในกรณี

ที่จ�าเป็น เช่นเติมค�าศัพท์ภาษาไทยลงในสื่อการเรียน

การสอนที่ใช้ หรือพิจารณาระดับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ให้

เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งผู้วิจัยคิดว่า

จะช่วยให้การเรยีนการสอนเข้าใกล้ความคาดหวงัของ

ผู้เรียนมากขึ้น

 2. กรณีที่ผู ้สอนชาวไทยไม่คุ ้นเคยกับการ

บรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่น และผู้สอนชาวญี่ปุ่นไม่มั่นใจ

ที่จะใช้ภาษาไทย หลักสูตรภาษาญ่ีปุ ่นในระดับ

อุดมศึกษาควรพิจารณารูปแบบการสอนร่วมกันเป็น

ทมีในบางรายวชิา โดยจ�าเป็นต้องพจิารณาทัง้สดัส่วน

และรูปแบบของการสอนเป็นทีม (team teaching) 

ระหว่างคนไทย-คนญีปุ่น่ทีเ่หมาะสม และสิง่ส�าคญัคอื

การเข้าใจในความแตกต่างของแนวความคิดด้านการ

ท�างาน เช่น ชาวไทยให้ความส�าคญักบัผลสัมฤทธิข์อง

งาน「結果志向」แต่ชาวญี่ปุ ่นให้ความส�าคัญกับ

กระบวนการท�างาน「過程志向」(池谷他, 2012) 

หรือรูปแบบการสื่อสารท่ีชาวไทยมักสื่อสารแบบทาง

เดียว หรือสือ่สารท่ีเจาะจงบุคคล แต่ชาวญีปุ่น่ให้ความ

ส�าคญักบัการสือ่สารแบบสองทาง หรอืสือ่สารในฐานะ

สมาชิกคนหน่ึงของกลุ่ม (カノックワン, 2016) ดัง

นั้นผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นควรปรับตัวเข้าหากัน 

เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นร่วม

กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3. นอกจากการสอนร่วมกันเป็นทีม ผู้สอนชาว

ไทยและชาวญี่ปุ่นควรพิจารณารูปแบบการประสาน

ความร่วมมอืเพือ่ก้าวข้ามก�าแพงของรายวชิา โดยการ

เชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาเข้าด้วยกัน เช่นรายวิชาการ

เขียนกับการอ่าน หรือวิชาไวยากรณ์กับการสนทนา 

ที่อาจารย์ชาวไทยเข้าไปช่วยอธิบายหลักการเขียน 

หรือไวยากรณ์ในวิชาการเขียน และการสนทนา ส่วน

อาจารย์ชาวญี่ปุ่นข้ามไปช่วยฝึกการอ่านออกเสียง 

หรือให้ข้อมูลวิธีการใช้ไวยากรณ์ที่เป็นธรรมชาติใน

วชิาการอ่าน หรอืไวยากรณ์ตามความเหมาะสม ซ่ึงจะ

เป็นการเสริมจุดแข็งและเติมเต็มจุดอ่อนของกันและ

กันได้เป็นอย่างดี ในกรณีนี้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหา

เรื่องภาระงานโดยการก�าหนดผู้สอนหลักเพียงคน

เดียว การไปมาหาสู่กันของผู้สอนระหว่างรายวิชาน่า

จะเป็นการช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และ

เติมเต็มเนื้อหาและทักษะที่จ�าเป็นในรายวิชานั้น ๆ 

นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนชาวไทย

ให้ความส�าคญักบับรรยากาศในชัน้เรยีน โดยคาดหวงั

ให้ชั้นเรียนมีความผ่อนคลายและสนุกสนาน ผู้สอน

ท้ังชาวไทยและชาวญี่ปุ่นไม่ควรเคร่งเครียด หรือเข้ม

งวดกับการเรียนการสอนเกินไปจนท�าให้บรรยากาศ

ในชั้นเรียนตึงเครียด และควรพิจารณารูปแบบการ

เรยีนการสอนท่ีผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นให้ผูเ้รยีน
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คิด ออกแบบหรือสร้างสรรค์กิจกรรมด้วยตนเอง ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ที่ก�าหนดให้ครูลดการบรรยายลง และปรับเปลี่ยน

บทบาทไปเป็นผูอ้อกแบบการเรยีนรู ้และอ�านวยความ

สะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้

จากการเรยีนแบบลงมอืท�า (แนวทางจดัการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที่ 21 น. 10) 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการน�าเสนอผลส�ารวจใน

ภาพรวม ยังมีประเด็นที่ควรวิเคราะห์เพ่ิมเติมได้แก่ 

ประสบการณ์การศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ ่น ระยะ

เวลาท่ีเรยีนภาษาญีปุ่น่ ประสบการณ์หรอืจ�านวนครัง้ 

(จ�านวนวชิา) ทีเ่รยีนกบัอาจารย์ชาวญีปุ่น่และชาวไทย 

ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อและความคาดหวัง

ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยจะขอน�าเสนอในโอกาสต่อไป 

ส�าหรับการต่อยอดงานวิจัย ควรมีการทดลองจัดการ

สอนเป็นทีมในรายวิชาที่ผู้เรียนคาดหวัง วิเคราะห์

ประเด็นปัญหา เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือ

ระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญีปุ่น่ท่ีมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นต่อไป
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาทศันคตขิองผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยในรายวชิา “การฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่” ระดบั

ชั้นต้น กรณีการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างผู้สอนชาวไทยและผู้สอนชาวญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยที่เคยมีประสบการณ์การเรียนรายวิชา “การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1” แบบสอนร่วมระหว่างผู้สอน 

ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น จ�านวน 74 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 1. โดยรวมผู้เรียน 

มีความพึงพอใจต่อการสอนร่วมของของอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในระดับ “มาก” 2. ในรายวิชา “การฟัง- 

พูดภาษาญี่ปุ่น 1” ผู้เรียนส่วนใหญ่คาดหวังให้จัดการสอนร่วมระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในสัดส่วน 

50:50 และ 3. ผู้เรียนมีความคาดหวังสูงต่อการเป็นผู้สอนในรายวิชา “การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น” โดยคาดหวัง

จากผู้สอนชาวญี่ปุ่นสูงในเรื่องการเป็นตัวอย่างในการออกเสียง และคาดหวังจากผู้สอนชาวไทยมากในเรื่องการ

สร้างความเข้าใจในการใช้ภาษาให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ ยังมีความคาดหวังสูงต่อทั้งผู้สอนชาวไทยและผู้สอน 

ชาวญี่ปุ่นในการเป็นแรงผลักดันให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาญี่ปุ่น ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของกลุ่ม

สังกัดของผู้เรียน อันได้แก่ 1) กลุ่มนักศึกษาวิชาเอกที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญ่ีปุ่นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 2) กลุ่ม

นักศึกษาวิชาเอกที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย และ 3) กลุ่มนักศึกษาวิชาโท มีผลต่อความ

คาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นของตนเองในอนาคต และความคาดหวังในเรื่องสัดส่วน 

ผู้สอนในรายวิชาการฟัง-พูดตัวถัดไป

ภรณีย์ พินันโสตติกุล
Yumiko Yamamoto 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทัศนคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนร่วม

ระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

ในรายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น*
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Abstract

The objective of this research was to study the attitudes of Thai learners in a beginner’s 

Japanese conversation class. The population of the study was enrolled in the course 

“Listening-Speaking in Japanese 1”, which implemented co-teaching between Thai teachers 

and Japanese teachers. Data were collected using questionnaire with 74 students. The results 

revealed that the learners had positive attitudes toward the concept of co-teaching. As ideal 

ratio of Thai teachers to Japanese teachers delivering instruction for the course Listening-

Speaking I, the ratio 50:50 was most selected. The findings demonstrated the learners’ beliefs 

and preferences toward Thai teachers and Japanese teachers. The learners expected the 

Japanese teachers to be a good pronunciation role model while they expected the Thai 

teachers to provide a better understanding of language usage. Both the Thai teachers and 

Japanese teachers had an essential role in encouraging the learners to be motivated to learn 

the language and to practice it. The results also showed differences in learners’ attitudes 

toward self-expectations of communication skills between student groups, 1) the experienced 

major students, 2) the inexperienced major students, and 3) the non-major students.

Thai Students’ Attitudes toward Co-teaching 

between Thai Teachers and Japanese Teachers: 

the Case of a Conversation Class for Beginners*

Key words
attitudes, Thai learners of Japanese, co-teaching, conversation 

Poranee Pinunsottikul 
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* This paper is the revised version of the paper presented at the 13th JSAT Annual Conference on 14-15 November 2019.
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1. บทนำ�
ผลส�ารวจของเจแปนฟาวน์เดชั่นรอบปี 2015 

แสดงข้อมูลสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนภาษาญ่ีปุ่นในนานา

ประเทศทัว่โลก พบว่าโดยภาพรวมมจี�านวนผูส้อนทีเ่ป็น

ชาวญีปุ่น่ในทกุระดบัชัน้คดิเป็นร้อยละ 22.3 จากจ�านวน

ผูส้อนทัง้หมด และในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ มจี�านวนผู้

สอนชาวญีปุ่น่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 17.2 เท่านัน้ ตวัเลข

เหล่านีแ้สดงให้เห็นว่าจ�านวนผูส้อนภาษาญีปุ่น่ชาวญีปุ่น่

ในต่างประเทศนั้นมีจ�านวนน้อยเพียงใด 

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนปรากฏออกมาใน

ลกัษณะการจดัแบ่งรายวชิาทีใ่ห้ภาระงานอาจารย์ผูส้อน

ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นลงตัวตามสภาพการณ์ของสถาน

ศึกษานั้น ๆ ยุพกา (2562) กล่าวถึงการก�าหนดผู้สอน

รายวชิาภาษาญีปุ่น่ในระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทยว่า 

มีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันในหลายแห่ง ผู้สอนชาวญี่ปุ่น

รับผิดชอบรายวิชาเกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะการสนทนา 

การพดู การเขยีน ส่วนผูส้อนชาวไทยรบัผดิชอบรายวชิา

ที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ เช่น ไวยากรณ์ โครงสร้าง

ภาษาญีปุ่น่ การอ่าน การแปล ประเด็นน้ีอาจพจิารณาได้

ว่า ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากจ�านวนผูส้อนชาวญีปุ่น่ทีม่อียู่

อย่างจ�ากดั ส่วนหนึง่มาจากความเช่ือของอาจารย์ผูส้อน

ชาวไทยว่า ผู้สอนชาวญี่ปุ่นหรือผู้สอนชาวไทยเหมาะ

กับการสอนเนื้อหารายวิชาลักษณะใดมากกว่ากัน และ

อีกส่วนหนึ่งคือ การแยกรายวิชารับผิดชอบออกจากกัน 

อาจเพื่อให้ง่ายต่อการด�าเนินการสอนของทั้งผู้สอนชาว

ไทยและชาวญี่ปุ่น 

รายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ ่นที่เปิดสอนอยู่ใน

มหาวิทยาลัยที่ผู้วิจัยสังกัด แม้จะใช้ชื่อรายวิชาว่า “การ

ฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น” แต่เน้ือหาการเรียนการสอนมีท้ัง

ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะการฟัง การพดู และการสนทนา 

เป็นรายวิชาท่ีเปิดให้ศึกษาแก่ท้ังนักศึกษาวิชาเอกและ

นักศึกษาวิชาโท โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา 

รายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1 ซึ่งเป็นระดับชั้นต้น ใช้

รปูแบบอาจารย์ผูส้อนชาวไทยสอนร่วมกบัอาจารย์ผูส้อน

ชาวญี่ปุ่นอย่างละครึ่งรายวิชา แตกต่างจากเดิมที่เป็น

มา รวมถึงรายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 2 3 และ 4 ที่

เป็นรายวชิาตวัถดัไป ซึง่ใช้เฉพาะผูส้อนชาวญีปุ่น่เท่านัน้ 

สาเหตสุ่วนหนึง่ทีป่รบัรปูแบบมาเป็นการสอนร่วมนัน้มา

จากความพยายามต้องการเน้นการพัฒนาทักษะการฟัง

และเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ส�านวน ข้อแตกต่าง

ทางวัฒนธรรมวิธีคิดที่มีผลต่อการเลือกใช้ส�านวนให้แก่

ผูเ้รยีนชัน้ต้น ผูว้จิยัทัง้สองได้มโีอกาสเป็นผูส้อนรายวชิา

ร่วมกนัตัง้แต่ปีการศกึษา 2559 จนถงึปีการศกึษา 2561 

เป็นระยะเวลา 3 ปี ในปีแรก การเรียนการสอนเป็นไป

ในลกัษณะแบ่งส่วนรบัผดิชอบจากกนั ส่วนทีเ่ป็นการฟัง

ผู้สอนชาวไทยรบัผิดชอบ และส่วนท่ีเป็นการพดูและการ

สนทนา ผู้สอนชาวญี่ปุ่นรับผิดชอบ แต่พบปัญหาระดับ

ความยากของเนื้อหารายวิชาที่ไม่สม�่าเสมอ เนื้อหาส่วน

การฟังกับการพูดการสนทนาขาดความเชื่อมโยงกัน ผู้

วิจัยท้ังสองในฐานะผู้สอนจึงได้ช่วยกันปรับแนวทาง

การเรียนการสอนเรื่อยมา โดยการปรับปรุงส่วนหนึ่งมา

จากผลการสอบถามความคิดเห็นผู้เรียนทางวาจาและ

แบบสอบถาม เกี่ยวกับหัวข้อ เนื้อหาที่เรียน กิจกรรม 

ว่าแต่ละเรื่องที่เรียนน้ันดีและไม่ดีอย่างไร หวังที่จะให้

เนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเหมาะกับทั้งผู้

เรียนและผู้สอนยิ่งขึ้น 

เพือ่ให้ทราบมมุมองของผูเ้รยีนต่อการจดัการเรยีน

การสอนในลักษณะการสอนร่วมที่ได้พัฒนาและด�าเนิน

การในปีการศึกษา 2561 รวมถึงเพื่อให้ทราบลักษณะ

ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนในแง่มุม 

ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องทกัษะการฟัง การพดู และการสนทนา 

ผู้วจิยัจงึเลอืกศึกษาทศันคตขิองผู้เรยีนทีม่ต่ีอการจดัการ

เรียนการสอนร่วมระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 

ในรายวชิาการฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่ชัน้ต้น และเปรยีบเทยีบ

ผลทัศนคติของผู้เรียนระหว่างกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกที่มี

พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย กลุ่มนักศึกษา

วิชาเอกไม่มีพ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 

และกลุม่นกัศกึษาวชิาโท เพือ่ศกึษาว่ากลุม่สังกดัมผีลต่อ
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ทศันคตขิองผูเ้รียนหรอืไม่ อย่างไร ซึง่ผลการวจิยัสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ 

การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาการสนทนา หรอืฟัง-พดู

ภาษาญีปุ่่นชัน้ต้นทีส่อดคล้องกบัลกัษณะผูเ้รยีนชาวไทย

ในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

2. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกับการสอนร่วมและการท�างาน

ร่วมกนัระหว่างผูส้อนชาวต่างชาตกัิบผูส้อนทีเ่ป็นเจ้าของ

ภาษามีมานาน กรณีการสอนร่วมหรือการท�างานร่วม

ระหว่างอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยกับผู้สอนชาว

ญี่ปุ่นก็มีเช่นกัน ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างงานวิจัยของ 池谷

他  (2012) และ 中山他  (2015)  งานวิจัยของ 池谷他  

(2012) วิเคราะห์ความเห็นของผู้สอนชาวไทยและชาว

ญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์การสอนร่วม ว่าท้ังสองฝ่ายมอง

ภาพลักษณ์ของการท�างานร่วมกันท่ีดีเป็นอย่างไร โดย 

ให้กลุ่มตัวอย่างพิมพ์สิ่งท่ีคิด เช่นการเป็นคนรักษาเวลา 

เป็นคนที่รู ้จักยอมรับผิดและแก้ไข เป็นคนที่เมื่อเกิด

ปัญหาแล้วรีบปรึกษา เป็นต้น ลงในคอมพิวเตอร์แล้ว

วิเคราะห์ด้วยวิธี PAC ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าผู้สอน

ชาวไทยมองการสอนร่วมหรือการท�างานร่วมเป็นการ

ท�าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนักศึกษา มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ การ

งานส�าเร็จเป็นส�าคัญ ส่วนผู้สอนชาวญี่ปุ่นมีความคิดว่า 

การท�างานร่วมกันเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รู้จักอีกฝ่าย 

ได้เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

งานวิจัยของ中山他 (2015)  แสดงข้อมูลการสอน

ร่วมและกิจกรรมการท�างานร่วมของผู้สอนชาวไทยและ

ชาวญี่ปุ่น โดยส�ารวจความเห็นอาจารย์ผู้สอนชาวญี่ปุ่น

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ว่ามีการท�างานร่วมกันกับผู้สอน

ชาวไทยหรือไม่ กรณีมีประสบการณ์ท�างานร่วมกัน นับ

เป็นการท�างานร่วมกันในบริบทใดบ้าง อาทิ เป็นการ

สอนร่วม หรือการท�ากิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกัน 

งานวิจัยของ池谷他 (2012) ให้ข้อมูลภาพลักษณ์ของ

ผู้ร่วมงานต่างวัฒนธรรมที่ดี ส่วน中山他 (2015)  ให้

ข้อมูลรายละเอียดบริบทการท�างานร่วม อย่างไรก็ตาม 

งานวิจัยทั้งสองช้ินยังเป็นการศึกษาความคาดหวังของผู้

สอนต่างวัฒนธรรมที่มีต่ออีกฝ่าย ในแง่การปฏิสัมพันธ์

ของบคุลากรในองค์กรเดยีวกนั แต่ยงัไม่ได้ศกึษาถึงเรือ่ง

ความร่วมมือในหน้าที่ระหว่างผู้สอนรายวิชาเดียวกันว่า

ความร่วมมือกันนั้นส่งผลต่อการเรียนการสอนอย่างไร 

งานที่ศึกษาทัศนคติและความคาดหวังของผู้เรียน

ทีม่ต่ีอผูส้อนทีเ่ป็นเจ้าของภาษากับผูส้อนทีไ่ม่ใช่เจ้าของ

ภาษา ขอยกงานวิจัยของ 櫻井 (2012) ซึ่งเปรียบเทียบ

ภาพลักษณ์ของผู้สอนที่ดีในมุมมองของผู้เรียนภาษา

ญี่ปุ่นชาวอียิปต์ งานวิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถาม

ความเห็นด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ความเข้าถึง

ง่ายของผูส้อน ความสามารถเฉพาะทาง การเป็นต้นแบบ

ให้แก่ผู้เรียน ทักษะด้านการสอน ผลวิจัยพบว่าผู้เรียน

มีความคาดหวังทั้งต่อผู้สอนชาวญี่ปุ ่นและชาวอียิปต์

ในหลายด้านร่วมกัน แต่ในเรื่องการเป็นต้นแบบนั้น มี

ความคาดหวังต่อผู้สอนชาวญี่ปุ่นเท่านั้นว่าสามารถพูด

ภาษาญี่ปุ่นมาตรฐานได้ เป็นต้น นอกจากน้ี มีงานของ 

Tsou and Chen (2017) ที่กล่าวถึงการรับรู้ของผู้เรียน

ภาษาอังกฤษชาวไต้หวันที่ประเทศไต้หวันที่มีต่อผู้สอน

ภาษาอังกฤษชาวไต้หวันกับผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา 

ผลปรากฏว่า ผู้เรียนให้ความส�าคัญกับประสบการณ์

และคุณสมบัติของผู้สอนมากกว่าการที่ผู้สอนภาษาเป็น

เจ้าของภาษานั้นหรือไม่ ผู้สอนเจ้าของภาษามีจุดเด่นใน

ด้านทักษะภาษาอังกฤษ แต่ผู้สอนชาวไต้หวันก็มีข้อดีใน

แง่การสื่อสารภาษาแม่กับผู้เรียนได้ และมีความรู้ความ

เข้าใจเรื่องปัญหาของผู้เรียนมากกว่า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้เรียนในแง่

ต่าง ๆ มีปรากฏอยู่ไม่น้อย แต่เท่าที่ตรวจสอบงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีต่อการ

สอนของผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น พบเพียงงงาน 

ของ Saranya・吉田(2012) ซึ่งศึกษาความคาดหวัง

ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นท่ีไม่ได้ศึกษาเป็นวิชาเอก 

ว่าต้องการรับค�าชี้แนะหรือศึกษาหัวข้อต่าง ๆ อาทิ 
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ไวยากรณ์ การออกเสียง การเขียนตัวอักษร การตรวจ

การบ้าน การแนะน�าวัฒนธรรม จากผู้สอนชาวไทย ผู้

สอนชาวญี่ปุ ่น หรือได้ท้ังจากผู้สอนชาวไทยและชาว

ญีปุ่น่ และประสงค์ให้ด�าเนนิการเรยีนการสอนหวัข้อนัน้ 

ๆ เป็นภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาใดก็ได้ ผลการ

ศกึษาชีใ้ห้เหน็ว่า กรณหีวัข้อทีเ่กีย่วกบัไวยากรณ์ ผูเ้รยีน

จ�านวนมากคาดหวงัทีจ่ะเรยีนจากผูส้อนชาวไทย ด�าเนนิ

การเรียนการสอนเป็นภาษาไทยมากที่สุด ผู้เลือกเรียน

กับผู้สอนชาวไทยหรือชาวญ่ีปุ่นก็ได้และการเรียนการ

สอนเป็นภาษาใดก็ได้ มีอัตราสูงรองลงมา ส่วนผู้เลือก

เรียนกับผู้สอนชาวญี่ปุ่น เป็นภาษาญี่ปุ่น มีจ�านวนน้อย

มาก และยังพบว่า ผู้เรียนให้ความส�าคัญกับภาษาที่ใช้

ในการด�าเนินการเรียนการสอนมากกว่าสัญชาติของผู้

สอน Saranya・吉田 (2012 :136) ยงัได้ชีแ้นะว่า ความ

คาดหวังของผู้เรียนอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ 

เช่น ระดับการเรียน จุดมุ่งหมาย ความเช่ือของผู้เรียน 

ประสบการณ์ ลักษณะของรายวิชา การศึกษาในครั้งนี้

จึงอาจช่วยเติมเต็มข้อมูลมุมมองของผู้เรียนให้อาจารย์

ผู้สอนสามารถน�าไปปรับใช้ได้มากยิ่งขึ้น 

3. วิธีก�รวิจัย
3.1 กลุ่มตัวอย่�ง

กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน

รายวิชา “การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1” ซึ่งเป็นวิชาเลือกใน 

สาขาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา

ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยที่ผู้วิจัยสังกัด ในปีการศึกษา 2561 

รายวิชาดังกล่าวใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนร่วม

ระหว่างอาจารย์ผู ้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ ่น ผู้ตอบ

แบบสอบถามมจี�านวน ท้ังสิน้ 741 คน แบ่งได้เป็น 3 กลุม่ 

ได้แก่ 1) นักศึกษาวิชาเอก กลุ่มมีพื้นฐานความรู้ภาษา

ญีปุ่่นก่อนเข้าศกึษาในมหาวทิยาลัย ในปีการศึกษา 2561 

เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมปลายสายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น (จากนี้จะเรียก

กลุ่มตัวอย่างนี้ว่า “กลุ่มมีพื้น”) จ�านวน 36 คน คิดเป็น

ร้อยละ 48.6 ของจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

2) นักศึกษาวิชาเอกกลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นนักศึกษาที่เพิ่งเริ่ม

ศึกษาภาษาญี่ปุ่นหลังเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย (จากนี้

จะเรียกกลุ่มตัวอย่างน้ีว่า “กลุ่มไม่มีพื้น”) ขณะศึกษา

รายวิชาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 22 จ�านวน 21 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.4  และ 3) กลุม่นกัศึกษาวชิาโท จ�านวน 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 23 นักศึกษาวิชาเอกศึกษารายวิชา 

ดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 1 ส่วนนักศึกษาวิชาโท 

ศกึษารายวชิาในภาคปลาย ปีการศกึษา 2561 ผูว้จิยัเกบ็

ข้อมูลในเดือนสิงหาคม 25623 

3.2 เนื้อห�ร�ยวิช�และลักษณะก�รสอนร่วม

ในร�ยวิช�

เนื้อหารายวิชาจัดอยู่ในระดับชั้นต้น เมื่อพิจารณา

ตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นของเจ

แปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) ซ่ึงสร้างขึ้นโดยอิง

แนวคดิจาก CEFR (Common European Framework 

of Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assessment)4 สามารถเทียบได้กับระดับผู้ใช้ภาษาขั้น

พื้นฐาน A1-A2 โดยคร่าว

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนแบ่งได้เป็นกลุ ่ม

กิจกรรมภาษาที่เกี่ยวข้องกับ 1) การรับสาร 2) การส่ง

สาร และ 3) การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ กิจกรรมการรับ

สารเน้นพัฒนาทักษะการฟัง มีแบบฝึกหัดการฟังให้ท�า

ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน กิจกรรมการส่งสารเน้น

พัฒนาทักษะการพูด ใช้รูปแบบการให้น�าเสนอหน้าชั้น

1 งานวจิยันีไ้ม่ได้ศึกษาประเดน็ปัจจยัความแตกต่างทางเพศ กลุม่ตวัอย่างแบ่งเป็นเพศหญงิ ร้อยละ 83.8 เพศชาย ร้อยละ 16.2
2 นกัศึกษาวชิาเอก กลุม่มพ้ืีน ชัน้ปีที ่1 ศกึษารายวชิาการฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่ 1 พร้อมกบักลุม่ไม่มพีืน้ ชัน้ปีที ่2 โดยแยกกลุม่เรยีน
3 นกัศึกษาวชิาเอกทุกคนมปีระสบการณ์ได้ศกึษารายวชิาการฟัง-พูดภาษาญีปุ่น่ 1 แบบผูส้อนชาวไทยสอนร่วมกบัชาวญีปุ่น่ และศกึษารายวิชาการฟัง-พูดภาษาญีปุ่น่ 2 แบบท่ีมเีฉพาะ

ผู้สอนชาวญีปุ่น่ ส่วนนกัศึกษาวชิาโทยงัไม่มีประสบการณ์ศกึษารายวชิาการฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่ 2 เนือ่งจากต้องรอศกึษาในปีการศกึษาถดัไป
4 CEFR คือกรอบมาตรฐานการเรยีนการสอนภาษาทีใ่ช้กันในยโุรป เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ใช้ประเมนิระดบัความสามารถทางภาษาของผูเ้รยีน แบ่งเป็น 6 ระดบั ได้แก่ A1 A2 

B1 B2 C1 และ C2
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เรียน อาทิ การพูดแนะน�าตนเอง การพูดเกี่ยวกับญี่ปุ่น

ทีช่ืน่ชอบ การบอกเล่าประสบการณ์ความทรงจ�า ในส่วน

กิจกรรมการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ใช้รูปแบบการสนทนา 

การแสดงบทบาทสมมติเป็นหลัก อาทิหัวข้อการแนะน�า

ตนเอง การกล่าวชักชวน การขออนุญาต การสัมภาษณ์

ชาวญีปุ่น่ กจิกรรมการเรียนต่าง ๆ  ไม่ได้แยกขาดจากกนั 

ผูส้อนซึง่กค็อืผูว้จิยัพยายามวางโครงการสอนให้กจิกรรม

ต่าง ๆ สอดคล้องเชื่อมโยงกัน เช่น หัวข้อการแนะน�า

ตนเอง จะมทีัง้ส่วนทีใ่ห้ผูเ้รยีนฝึกฟัง วเิคราะห์บทสนทนา

ที่ดีและไม่ดี ให้ฝึกแนะน�าตัวเองหน้าชั้นเรียน และแสดง

บทบาทสมมต ิกรณแีนะน�าตวัเมือ่อยูใ่นสถานการณ์ต่าง 

ๆ ที่จ�าเป็นต้องสนทนาโต้ตอบ 

ส�าหรับลักษณะการสอนในรายวิชา แต่ละสัปดาห์

จะใช้เวลาเรียนในชั้นเรียน 3 ชั่วโมง แบ่งเนื้อหาของ

แต่ละสัปดาห์ออกเป็น 2 ส่วนที่ต่อเนื่องกันส่วนละ 1.5 

ชัว่โมง โดยผูส้อนชาวไทยสอน 1.5 ชัว่โมง รบัผดิชอบส่วน

กจิกรรมภาษาทีเ่กีย่วข้องกบั 1) การรบัสาร เป็นหลกั กบั 

3) การโต้ตอบปฏสัิมพนัธ์ ราวครึง่หนึง่ กจิกรรมการเรยีน

คอืการฝึกฟัง รวมถงึการอธบิายส�านวนภาษาทีเ่กีย่วข้อง

กับบทเรียน และการให้ผู ้เรียนฝึกสนทนาโดยแสดง

บทบาทสมมติ การอธิบายส�านวนภาษาใช้ภาษาไทย 

เป็นหลัก มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนช้ันต้นเกิดความเข้าใจ 

ที่ถูกต้อง นอกจากน้ี คาดว่าการใช้ภาษาไทยสามารถ 

ช่วยลดความวิตกกังวลในการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้ระดับ

หนึ่ง (戸田, 2016) ส่วนผู้สอนชาวญี่ปุ่นสอน 1.5 ชั่วโมง 

รับผิดชอบส่วนที่เก่ียวข้องกับ 2) การส่งสาร เป็นหลัก 

และ 3) การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ อีกครึ่งหนึ่ง ผู้สอนชาว

ญี่ปุ ่นดูแลเรื่องการพูดหน้าชั้นเรียนทั้งที่เป็นกิจกรรม

เดี่ยวและกิจกรรมกลุ ่ม และการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนทนากับชาวญี่ปุ ่น การ

สัมภาษณ์ชาวญ่ีปุ่น รวมถึงกิจกรรมการฝึกสนทนาที่

เป็นกิจกรรมเสริมนอกช้ันเรียน เน่ืองจากเวลาสอนของ

ผู้สอนไม่ซ�้ากับรายวิชาอื่นที่รับผิดชอบ จึงมีบางครั้งที่ผู้

สอนทัง้ชาวไทยและชาวญีปุ่น่เข้าร่วมชัน้เรยีนไปด้วยกนั 

เพือ่ให้กิจกรรมเป็นไปโดยราบรืน่ รปูแบบการสอนร่วมใน

ลักษณะดังกล่าวนี้ หากพิจารณาตามรูปแบบที่ Cook & 

Friend (1995) และ  Cook (2004) ได้ให้แนวทางไว้ อาจ

เทยีบเคยีงได้ว่า กจิกรรมการสอนร่วมหรอื Co-teaching 

ที่เป็นหลักใหญ่เป็นแบบ Station Teaching ซึ่งหมาย

ถึงการสอนร่วมที่แบ่งส่วนท่ีรับผิดชอบจากกัน ผู้เรียน

เสมอืนเวยีนฐานกจิกรรมเพือ่เรียนเนือ้หาจากผู้สอน และ

บางคราวปรากฏเป็นรูปแบบ Team Teaching ที่ขณะ

ผู้สอนคนหนึ่งก�าลังอธิบาย ผู้สอนอีกคนก็แสดงตัวอย่าง

เรื่องน้ันประกอบไปด้วย หรือแสดงตัวอย่างการโต้ตอบ

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน

การประเมินผลที่เก่ียวข้องกับการรับสาร หรือ

ทักษะการฟัง จะประเมินโดยผู้สอนชาวไทยเป็นหลัก 

ใช้การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค

การศึกษา ส่วนการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการส่งสาร 

หรือทักษะการพูด จะประเมินโดยผู้สอนชาวญี่ปุ่น ผ่าน

การน�าเสนอหน้าชั้นเรียนแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม 

และส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการโต้ตอบปฏสิมัพนัธ์ หรอืทกัษะ

การสนทนา ปรากฏในรปูแบบการสนทนาถาม-ตอบ การ

แสดงบทบาทสมมต ิจะประเมนิร่วมกนัทัง้ผูส้อนชาวไทย

และชาวญี่ปุ่น ในช่วงการสอบกลางภาคและปลายภาค

การศึกษา ส�าหรับรายวิชา “การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1” 

ซึ่งเป็นระดับชั้นต้นนี้ สัดส่วนคะแนนในรายวิชามาจาก

การประเมนิผลทกัษะการฟังสงูทีส่ดุ รองลงมาคอืทกัษะ

การสนทนา และทักษะการพูดตามล�าดับ 

3.3 ก�รเก็บข้อมูลและก�รวิเคร�ะห์ผล

ผูว้จิยัเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์

ข้อมูลทัศนคติของผู้เรียนและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย5 และ

สรุปผลออกมาเป็นภาพรวม ข้อมูลท่ีใช้การวิเคราะห์

5 การประมวลผลข้อมลูบางหวัข้อจะใช้วธิแีปลงข้อมูลทีไ่ด้เป็นตัวเลข 1-5 ตามมาตรวดัลเิคร์ิท (likert sacle)
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ได้แก่  

1) ข้อมูลพื้นฐ�น

ก. สงักดัของผู้เรยีน กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษากลุม่

ใด ระหว่างกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกกลุ่มมีพื้น กลุ่มไม่มีพื้น 

หรือกลุ่มนักศึกษาวิชาโท 

ข. ความคาดหวังของผู ้เรียนท่ีมีต ่อตนเองใน

อนาคตว่าต้องการให้สามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่นสื่อสารได้ถึง

ในระดับใด

2) ข้อมูลทัศนคติ / คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอนร่วมระหว่�งผู้สอนช�วไทยและ

ช�วญี่ปุ่น

ก. ความคาดหวังต่ออาจารย์ผู้สอนชาวไทยและ

ความคาดหวังต่ออาจารย์ผู้สอนชาวญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ

ข. สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนชาวไทยต่อชาวญ่ีปุ่นท่ี

เหมาะสมในรายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 

ค. ความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอนร่วมระหว่างผู้สอนชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น

เพือ่ให้ทราบว่าผูเ้รยีนมทีศันคตเิกีย่วกับการจดัการ

เรียนการสอนร่วมระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

ในรายวชิาการฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่ชัน้ต้นอย่างไร จงึจะใช้

ข้อมลูข้อ 2) เป็นข้อมลูหลักในการวเิคราะห์ตามประเดน็

ของการวิจัยครั้งนี้ ส่วนข้อมูล 1) ข้อย่อย ก. ใช้เพื่อ

ศึกษาว่ากลุ่มสังกัดของนักศึกษามีผลต่อทัศนคติหรือไม่ 

ข้อมูล 1) ข้อย่อย ข. จะน�ามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบ

การอภิปรายผล 

4.  ผลก�รศึกษ�และก�รอภิปร�ยผล
4.1 ผลสำ�รวจคว�มค�ดหวังต่ออ�จ�รย์ผู้สอน

ช�วไทยและผู้สอนช�วญี่ปุ่น

เพือ่ให้ทราบว่ากรณรีายวชิาการฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่

น้ัน ผู้เรียนมีความคาดหวังต่อผู้สอนชาวไทยและผู้สอน

ชาวญี่ปุ่นอย่างไร จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นโดยให้กลุ่ม

ตัวอย่างเลือกตอบว่า คาดหวังในเรื่องต่าง ๆ ในระดับ

ใด แบ่งเป็นระดับมากที่สุด ระดับมาก  ระดับปานกลาง 

ระดบัน้อย และระดบัน้อยทีสุ่ด หลังจากนัน้จงึแปลงเป็น

ตัวเลข เพื่อให้ทราบผลโดยเฉลี่ย 

ต�ร�ง 1 ความคาดหวังของผู้เรียนต่อผู้สอนรายวิชาการฟังการพูด เปรียบเทียบผู้สอนชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น

1. เป็นตัวอย่างที่ดีในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 4.12 4.95 4.06 4.94 4.19 5.00 4.18 4.88

2. เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้รูปประโยค ส�านวนภาษา 4.46 4.78 4.33 4.67 4.62 4.95 4.53 4.53

3. เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงหรือ
 ใช้กลวิธีการพูดต่างๆ 

4.45 4.68 4.33 4.61 4.62 4.81 4.47 4.65

4. เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงบทบาท
 สมมติการสนทนา 

4.08 4.45 4.08 4.39 4.00 4.62 4.18 4.35

5. เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิสัมพันธ์
 กับคนญี่ปุ่น 

4.45 4.53 4.33 4.50 4.43 4.52 4.71 4.59

6. เป็นผู้อธิบายไวยากรณ์ ส�านวนที่ใช้ตาม
 สถานการณ์ต่างๆให้เข้าใจ 

4.66 4.14 4.56 4.00 4.90 4.43 4.59 4.06

7. เป็นผู้ให้ข้อมูล ข้อสังเกตความแตกต่าง
 ทางด้านวัฒนธรรม 

4.45 4.31 4.31 4.17 4.67 4.57 4.47 4.29

8. เป็นผู้เข้าใจระดับความสามารถและ
 ลักษณะการเรียนรู้ของนักศึกษา 4.50 4.45 4.42 4.39 4.76 4.62 4.35 4.35

9. เป็นผู้ให้แนวทางในการศึกษาค้นคว้า 
 ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม 4.34 4.23 4.17 4.17 4.48 4.38 4.53 4.18

10. เป็นแรงผลักดันให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาญี่ปุ่น 4.61 4.77 4.50 4.69 4.81 4.81 4.59 4.88

 ภ�พรวม กลุ่มมีพื้น กลุ่มไม่มีพื้น กลุ่มวิช�โท
 ช�ว ช�ว ช�ว ช�ว ช�ว ช�ว ช�ว ช�ว
 ไทย ญี่ปุ่น ไทย ญี่ปุ่น ไทย ญี่ปุ่น ไทย ญี่ปุ่น
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ดังผลที่แสดงในตาราง 1 จะเห็นได้ว่า โดยรวมผู้

เรียนมีความคาดหวังต่ออาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและ

ชาวญีปุ่น่รายวชิาการฟังการพดูในระดบัสงู โดยค่าเฉลีย่

มากกว่า 4 ทุกหัวข้อ เมื่อแยกตามหัวข้อความคาดหวัง 

พบว่าข้อ 10. เป็นแรงผลกัดนัให้ผูเ้รยีนกล้าใช้ภาษาญีปุ่น่ 

ทัง้ผูส้อนชาวไทยและผูส้อนชาวญีปุ่น่ต่างได้รบัความคาด

หวังสูงจากผู้เรียนทุกกลุ่ม หลายหัวข้อพบระดับความ

คาดหวังต่อผู้สอนชาวไทยและผู้สอนชาวญี่ปุ่นต่างกัน ผู้

เรยีนคาดหวงัต่อผูส้อนชาวไทยในหวัข้อ 6. เป็นผูอ้ธบิาย

ไวยากรณ์ ส�านวนที่ใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจ 

(4.66) เป็นพเิศษ ในส่วนหวัข้อ 1. เป็นตัวอย่างทีด่ใีนการ

ออกเสียงภาษาญี่ปุ่น (4.12) และ 4. เป็นตัวอย่างที่ดีใน

การแสดงบทบาทสมมตกิารสนทนา (4.08) ค่อนข้างคาด

หวังน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหัวข้ออื่น ๆ  

ส่วนความคาดหวังของผู้เรียนท่ีมีต่อผู ้สอนชาว

ญี่ปุ่น ผู้เรียนมีความคาดหวังในหัวข้อ 1. เป็นตัวอย่างที่

ดีในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น (4.95) สูงที่สุด และหัวข้อ 

2. เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้รูปประโยค ส�านวนภาษา 

(4.78) เป็นล�าดับรองลงมา หัวข้อที่มีความคาดหวังน้อย

กว่าหัวข้ออื่น ๆ ได้แก่ หัวข้อ 6. เป็นผู้อธิบายไวยากรณ์ 

ส�านวนที่ใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ให้เข้าใจ (4.14) และ

หวัข้อ 9. เป็นผูใ้ห้แนวทางในการศกึษาค้นคว้า ฝึกปฏบิตัิ

เพิ่มเติม (4.23)

ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับ Tsou and 

Chen (2017) ที่ผู้เรียนมองว่า ผู้สอนชาวญี่ปุ่นซึ่ง

เป็นเจ้าของภาษามีจุดเด่นในด้านทักษะการใช้ภาษา

นั้น ๆ และผู้สอนชาวไทยซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็มีข้อดี

ในแง่มมุอ่ืนเช่นกนั อาจกล่าวได้ว่า หวัข้อทีผู่เ้รียนคาด

หวงัจากผูส้อนชาวญีปุ่น่สงูเป็นพเิศษจะมแีนวโน้มทีผู่้

เรียนคาดหวังจากผู้สอนชาวไทยต�่ากว่า และในทาง

กลับกัน หัวข้อที่คาดหวังจากผู้สอนชาวไทยมากก็จะ

พบแนวโน้มทีร่ะดับความคาดหวงัจากผูส้อนชาวญีปุ่่น

น้อยกว่า ผลการศึกษาในหัวข้อที่ 1. เป็นตัวอย่างที่ดี

ในการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น สอดคล้องกับอัษฎายุทธ 

(2555) ที่ชี้ว่า ผู้เรียนไม่ได้คาดหวังการเป็นแม่แบบ

หรอืตวัอย่างการออกเสยีงภาษาญีปุ่น่จากผูส้อนภาษา

ญ่ีปุ่นชาวไทยเท่าใดนัก จากผลการศึกษาจะเห็นว่า

ความคาดหวังอยู่ท่ีผู้สอนชาวญี่ปุ่นมากกว่า ตรงกับ

ที่ 櫻井 (2012) และ Saranya ・吉田 (2012) ชี้แนะ

ไว้ประเด็นเดียวกันนี้เช่นกัน ในส่วนหัวข้อ 6. เป็นผู้

อธิบายไวยากรณ์ ส�านวนที่ใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

ให้เข้าใจ กลุ่มตัวอย่างได้ระบุข้อมูลความคาดหวังที่มี

ต่อผูส้อนชาวไทยในแบบสอบถามเพิม่เตมิว่า “อธบิาย

ไวยากรณ์ที่มีความใกล้เคียงกัน หรือค�าศัพท์ที่มีความ

ใกล้เคียงกันให้เป็นชุด ๆ เพื่อให้เห็นถึงความแตก

ต่างชัดเจน”(016_M)6 “ชี้แนะแนวทางการใช้ภาษา

ญี่ปุ่นของนักศึกษาโดยตรง”(038_K) จากความเห็น

ดังกล่าว ท�าให้ทราบถึงความคาดหวังของผู้เรียนที่มี

ต่อผู้สอนชาวไทยที่มองว่า ผู้สอนชาวไทยจะเป็นผู้ให้

ข้อมูลความรู้และชี้แนะแนวทางแก้ไขแก่ผู้เรียนได้ดี 

อาจพิจารณาได้ว่าส่วนส�าคัญเป็นผลมาจากการท่ีผู้

สอนชาวไทยมีภาษาแม่เดียวกันกับผู้เรียน มีภูมิหลัง

ทางวัฒนธรรมร่วมกัน และผ่านประสบการณ์การ

เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนั่นเอง (阿部・横山, 1991;

戸田, 2016) 

ในแง่ลักษณะการด�าเนินการเรียนการสอนที่มุ ่ง

หมาย นับได้ว่าผลการศึกษาความคาดหวังของผู้เรียน

สอดคล้องตรงกับความมุ่งหมายของผู้สอนเช่นกัน ดัง

ที่ได้กล่าวในหัวข้อ 3.2 ขณะด�าเนินการเรียนการสอน 

กรณีผู้สอนชาวไทย หลังกิจกรรมฝึกฟังและกิจกรรม

ต่าง ๆ จะมุ่งเน้นสอบถามความเข้าใจผู้เรียน อธิบาย 

ยกตัวอย่างเปรียบเทียบการใช้ส�านวน โดยใช้ภาษาไทย

ในการบรรยาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างถูกต้อง ส่วน

ผู้สอนชาวญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นตลอดการด�าเนิน

6 ในการศึกษาคร้ังนี ้ผูว้จิยัใช้สญัลกัษณ์ M แทนกลุม่ตวัอย่างกลุม่ไม่มีพืน้ K แทนกลุม่มพีืน้ และ F แทนกลุม่นกัศกึษาวชิาโท



34 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol. 9 No. 2 December 2019

กิจกรรม มุ่งเน้นการแสดงตนเป็นตัวอย่าง เป็นเสมือน

การแบ่งบทบาทในรายวชิาทีผู่ส้อนชาวไทยมบีทบาทเป็น

ผู้อธิบาย ผู้ให้ข้อมูล ส่วนผู้สอนชาวญ่ีปุ่นมีบทบาทเป็น

ตัวอย่างเป็นต้นแบบทางภาษาให้แก่ผู้เรียน การจัดการ

เรียนการสอนร่วมกันระหว่างผู้สอนชาวไทยและผู้สอน

ชาวญี่ปุ่นอย่างเหมาะสมจึงน่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วย

เติมเต็มข้อเด่นและข้อด้อยของผู้สอนให้แก่กัน (中村, 

ไม่สูงและใกล้เคียงกัน ไม่พบกรณีเลือกสัดส่วนที่เป็นผู้

สอนชาวญี่ปุ่นเท่านั้นหรือผู้สอนชาวไทยเท่าน้ัน กล่าว

ได้ว่า การจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างผู้สอนชาว

ไทยและชาวญีปุ่่นในรายวชิา “การฟัง-พดูภาษาญีปุ่่น 1” 

เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ ผู ้ เรียนพึง

ประสงค์มากกว่าแบบไม่จัดร่วมกัน 

 รายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1 รายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 2 รายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 3
 (ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น)  (ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นถึงชั้นกลางตอนต้น) (ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางตอนต้นถึงชั้นกลาง)

แผนภ�พ 1 สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนชาวไทยต่อผู้สอนชาวญี่ปุ่นที่ผู้เรียนคิดว่าเหมาะสมในรายวิชาการฟัง-พูด

2013) และช่วยให้น�าไปสู่ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้

เรียนที่ดียิ่งขึ้นได้ 

4.2 ผลสำ�รวจคว�มคดิเหน็เรือ่งสดัส่วนก�รสอน

ร่วมผู้สอนช�วไทยต่อช�วญี่ปุ่น

ข้อมูลผลส�ารวจความคิดเห็นผู ้ เรียนเก่ียวกับ

สดัส่วนทีเ่หมาะสมของอาจารย์ผูส้อนชาวไทยและผูส้อน

ชาวญีปุ่น่ในรายวชิาการฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่ (แผนภาพ 1) 

แสดงให้เห็นว่า กรณีรายวิชา “การฟัง-พูดภาษาญ่ีปุ่น 

1” ไม่ว่าจะเป็นกรณีกลุ่มตัวอย่างโดยรวมหรือแยกตาม

กลุ่มสังกัด อันได้แก่ นักศึกษาวิชาเอกกลุ่มมีพื้น กลุ่ม

ไม่มีพื้น และกลุ่มนักศึกษาวิชาโท ต่างมีแนวโน้มไปใน

ทิศทางเดียวกัน สัดส่วนการสอนร่วมผู้สอนชาวไทยต่อ

ผูส้อนชาวญีปุ่น่ทีก่ลุม่ตวัอย่างเลอืกมากทีส่ดุ คอืสดัส่วน 

50:50 กรณีเลือกสัดส่วน 75:25 กับ 25:75  อยู่ในอัตรา

เพือ่ให้เหน็ผลเปรยีบเทยีบกบัรายวชิาตวัสงูขึน้ทีเ่ป็น

รายวชิาตวัถดั ๆ  ไป ว่าผู้เรยีนยงัคงมคีวามคิดแบบเดมิหรอื

ไม่ ผู้วจัิยจงึได้สอบถามกรณรีายวชิาการฟัง-พดูภาษาญ่ีปุน่ 

2 และ 3 ไว้ด้วย ผลปรากฏว่ากรณรีายวชิา “การฟัง-พดู

ภาษาญีปุ่น่ 2” โดยภาพรวม กลุม่เป้าหมายเลอืกสดัส่วน

การสอนโดยผูส้อนชาวไทยต่อชาวญีปุ่น่ 25:75 และ 50:50 

มากในอัตราส่วนที่ไม่ต่างกันมากนัก คือร้อยละ 36.99 

กบัร้อยละ 31.51 ตามล�าดบั นกัศกึษาเอกกลุม่มพีืน้และ

กลุม่ไม่มพีืน้เลอืกสดัส่วน 25:75 มากเป็นอนัดบัหนึง่คอื 

ร้อยละ 42.86 กบัร้อยละ 38.10 ตามล�าดบั ในขณะที่

นกัศกึษากลุม่วชิาโทยงัคงเลอืกสดัส่วน 50:50 มากท่ีสดุ 

คดิเป็นร้อยละ 76.47 ของกลุม่วชิาโท 

ส�าหรบัรายวชิา “การฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่ 3” มกีาร 

กระจายตวัของค�าตอบ กรณภีาพรวม อตัราเลอืกสดัส่วนผู้
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สอนชาวไทยต่อผูส้อนชาวญีปุ่น่ 0:100 สงูทีส่ดุ อยูท่ีร้่อย

ละ 44.59 ของทัง้หมด เมือ่แยกตามกลุม่ พบว่านกัศกึษา

เอกกลุม่มพ้ืีนเลอืกสดัส่วน 0:100  คิดเป็นร้อยละ 66.67 

นกัศกึษาเอกกลุม่ไม่มพีืน้ ร้อยละ 38.10 ส่วนกลุม่วชิาโท

เลอืกสดัส่วน 0:100  คดิเป็นร้อยละ 5.88 เท่านัน้ และเลอืก

สดัส่วน 25:75 สงูทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 52.94 

ข้อมูลส�ารวจนี้ท�าให้ทราบว่าผู้เรียนมองแนวทาง

การจัดสัดส่วนผู้สอนรายวิชาแตกต่างกันไปตามแต่ละ

กลุ่มสังกัด และความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือความแตก

ต่างระหว่างกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกกับนักศึกษาวิชาโท 

นกัศกึษาวชิาเอกแม้จะมองว่ารายวชิาแรกควรมสีดัส่วนผู้

สอนแบบ 50:50 แต่รายวชิาตวัต่อ ๆ  ไป ควรเพ่ิมสดัส่วน

อาจารย์ชาวญีปุ่น่ให้มากขึน้ โดยอาจปรบัสดัส่วนได้มาก

หลังผ่านรายวิชา “การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1” แล้ว แต่

กรณีนักศึกษาวิชาโท สัดส่วนการร่วมสอนของอาจารย ์

ผู ้สอนชาวไทยยังคงจ�าเป็นอยู ่แม้จะเป็นการศึกษา

รายวิชา “การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น  2” และรายวิชา 

“การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 3” ก็ตาม สัดส่วนแบบมีเฉพาะ

อาจารย์ผู้สอนชาวญ่ีปุ่นเท่านั้นอยู่ในอัตราต�่ามากเมื่อ

เทียบกับอีกสองกลุ่ม 

เมือ่พจิารณาความเห็นทีก่ลุม่ตัวอย่างระบเุพิม่เตมิ 

พบว่ามนีกัศกึษาวชิาโทระบคุวามเหน็ดงันี ้“ในวชิาความ

รู้ระดับชั้นต้นเป็นการปูพื้นฐาน ซึ่งจ�าเป็นต้องเรียนรู้กับ

ผู้สอนชาวไทยเพื่อสร้างความเข้าใจเนื้อหาอย่างถูกต้อง

และเรียนรู้กับผู้สอนชาวญ่ีปุ่นเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับ

การฟังและสือ่สารภาษาญีปุ่น่ เมือ่เรียนต่อในระดบักลาง

ขึ้นไปเพื่อให้ผู้เรียนสื่อสารได้คล่องแคล่วขึ้นจึงควรเพิ่ม

สัดส่วนการเรียนกับผู้สอนชาวญ่ีปุ่นให้มากขึ้น”(012_F 

เลอืกสดัส่วนผูส้อนรายวชิาตวัที ่1 2 3 เป็น 50:50 50:50 

25:75 ตามล�าดับ)  ส่วนนักศึกษาวิชาเอกมีความเห็น

ว่า “ช่วงแรกนักศึกษาที่มาใหม่อาจยังไม่ชินกับการฟัง

และพูดมากนัก เมื่อเวลาผ่านไป 1 เทอมอาจจะมีความ

คล่องแคล่วมากขึ้นแต่ก็ไม่เข้าใจไปท้ังหมด แต่หลังจาก

นั้นควรให้เรียนแค่จากคนญี่ปุ่นเพื่อความคุ้นเคยในการ

ฟังส�าเนียงคนญี่ปุ่น” (004_K สัดส่วนผู้สอนรายวิชาตัว

ที่ 1 2 3 เป็น 50:50 25:75 0:100  ตามล�าดับ)  และ 

“ชัน้ต้นต้องการการอธบิายทีล่ะเอยีดเพราะยงัไม่มคีวาม

รูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัการใช้ภาษาญีปุ่น่มากนกั จึงจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องให้อาจารย์ไทยอธิบายให้กระจ่างก่อนใช้” 

(028_M สัดส่วนผู้สอนรายวิชาตัวที่ 3 2 1 เป็น 50:50 

0:100 0:100  ตามล�าดับ) 

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาท�าให้ทราบว่า 

ปัจจัยเรื่องความวิตกกังวลที่มีต่อผู ้สอนมีอิทธิพลต่อ

นักศึกษาวิชาเอกกลุ่มไม่มีพื้นอยู่ไม่น้อย  มีนักศึกษาวิชา

เอกกลุ่มไม่มพีืน้จ�านวน 4 คนจากทัง้หมด 21 คน คดิเป็น

ร้อยละ 19 ที่เลือกสัดส่วนผู้สอนรายวิชาตัวที่ 3 2 1 เป็น 

50:50 โดยตลอดไม่เปลี่ยนแปลง   และให้ความเห็นว่า 

“ท�าให้ไม่เครียดเกินไป” (052_M) “จะได้ไม่รู้สึกกดดัน

กับใครคนใดคนหน่ึงมากจนเกินไป” (053_M) “จะได้

ทั้งฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นเต็มๆครึ่งคาบเรียน และผ่อน

คลายมากขึน้เมือ่ใช้ภาษาไทยน่ะค่ะ” (054_M) ประเดน็

ความวิตกกงัวลทีเ่หน็ได้ชดันี ้สอดคล้องกบั อมรรตัน์และ 

เตวชิ (2560) ทีร่ะบวุ่าผู้เรยีนทีม่พีืน้ฐานและไม่มพีืน้ฐาน

มีความวิตกกังวลแตกต่างกัน อาทิ ข้อกังวลที่เกรงว่าจะ

ไม่เข้าใจความหมายของภาษาญี่ปุ่นที่ฟังได้อย่างถูกต้อง 

ซึ่งนักศึกษาวิชาเอกกลุ่มไม่มีพื้นจะมีสูงกว่ากลุ่มมีพื้น 

4.3 ผลสำ�รวจคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ

กิจกรรมก�รสอนร่วม

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทุกคนล้วนมีประสบการณ์

การศึกษารายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นแบบมีผู้สอน

ชาวไทยร่วมกับชาวญ่ีปุ่นแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ส�ารวจความ

คิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการสอนในแง่ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการเรียนการสอนหลักด้วย  โดยสอบถามเป็น

ระดับความเห็นด้วย 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็น

ด้วยน้อยทีส่ดุ แล้วแปลงเป็นระดบัตวัเลข 5-1 เลข 5 คอื 

เห็นด้วยมากที่สุด

ผลส�ารวจดังในตาราง 2 ชี้ให้เห็นว่า โดยรวมผู้
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เรียนมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อการสอนร่วมกันระหว่างผู้

สอนชาวไทยและผู้สอนชาวญ่ีปุ่นในรายวิชาการฟัง-พูด

ชั้นต้น โดยข้อ 6. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งแบบภาพรวมและแยกตามสังกัดอยู่ในระดับ

มาก คือ 4.00 ขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาวิชาโทที่มี

ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่4.76 มนีกัศกึษาวชิาโททีร่ะบคุวามเหน็เพิม่

เตมิเกีย่วกบัการสอนร่วมในรายวชิานีว่้า “เป็นวชิาทีส่ร้าง

แรงผลกัดนัในการเรยีนมากค่ะ” (063_F)  นกัศึกษาราย

นี้เป็นนักศึกษาที่ให้คะแนนความคิดเห็นว่าเห็นด้วยมาก

ที่สุดในทุกข้อ อาจกล่าวได้ว่า นักศึกษาเห็นด้วยและ

รู้สึกพึงพอใจรูปแบบการด�าเนินการสอนร่วมท่ีได้ปฏิบัติ

ในปีการศึกษา 2561 

ในขั้นตอนการเรียนการสอนที่ด�าเนินการในปีการศึกษา 

2561 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบทบาทสมมตินั้น ผู้

สอนชาวไทยใช้การให้ฟังตัวอย่างบทสนทนา และให้ผู้

เรียนลองแสดงบทบาทสมมติและจึงให้ข้อมูลย้อนกลับ 

(Feedback) ส่วนการแสดงบทบาทสมมติที่ท�าร่วมกับผู้

สอนชาวญีปุ่่น ท�าเฉพาะตอนการอธบิายและยกตวัอย่าง

เพื่อเตรียมการสอบแสดงบทบาทสมมติช่วงสอบกลาง

ภาคและปลายภาคการศึกษาเท่าน้ัน แม้จะไม่มีความ

เห็นจากกลุ่มเป้าหมายระบุในแบบสอบถามเพิ่มเติม แต่

เป็นไปได้ว่า เนื่องจากการแสดงบทบาทสมมติการแสดง

บทสนทนาคือการปฏิสัมพันธ์ จึงจ�าเป็นต้องมีทั้งฝ่ายส่ง

สารและรับสาร ผู้เรียนอาจต้องการตัวอย่างจริงหน้าชั้น

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับข้อ 2.เห็นด้วยที่อาจารย์

ชาวไทยเน้นกิจกรรมการฝึกปฏิสัมพันธ์ผ่านการแสดง

บทบาทสมมติ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักศึกษา

วิชาเอกกลุ่มมีพื้นคือ 3.86 ซึ่งต�่ากว่าหัวข้ออื่น ๆ  เมื่อ

พิจารณาผลส�ารวจในตาราง 1 หัวข้อความคาดหวังของ

ผู้เรียนต่อผู้สอนรายวิชาการฟังการพูด พบว่าความคาด

หวังของผู้เรียนท่ีมีต่อผู้สอนชาวไทยว่าจะเป็นตัวอย่างท่ี

ดีในการแสดงบทบาทสมมติการสนทนา ก็มีคะแนนอยู่

ในระดับต�่ากว่าที่คาดหวังจากผู้สอนชาวญ่ีปุ่นเช่นกัน 

เรียนให้มากขึ้น ไม่ว่าจะในรูปแบบอาจารย์ผู้สอนชาว

ญี่ปุ่นกับผู้สอนชาวญี่ปุ่นหรือแม้แต่ผู้สอนชาวไทยกับผู้

สอนชาวญี่ปุ่นสนทนากันก็ตาม

4.4 คว�มค�ดหวังต่อตนเองในอน�คตเกี่ยวกับ

ก�รสื่อส�รภ�ษ�ญี่ปุ่น

เพือ่ให้ทราบความคาดหวงัของผูเ้รยีนว่าในอนาคต

ผู้เรียนต้องการจะพัฒนาตนเองไปจนถึงจุดใด ซ่ึงอาจ

เกี่ยวข้องกับทัศนคติท่ีมีต่อการเรียนรายวิชาการฟัง-พูด

ภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงได้ส�ารวจความคาดหวัง

ต�ร�ง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการสอนร่วมกันระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

 ร�ยก�รแบบสำ�รวจคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับร�ยละเอียดก�รสอนร่วมกัน ภ�พรวม กลุ่มมีพื้น กลุ่มไม่มีพื้น กลุ่มวิช�โท

1. อาจารย์ชาวไทยเน้นกิจกรรมการฟัง 4.16 4.06 4.38 4.12

2. อาจารย์ชาวไทยเน้นกิจกรรมการฝึกปฏิสัมพันธ์ผ่านการแสดง
 บทบาทสมมติ 

4.05 3.86 4.14 4.35

3. อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเน้นกิจกรรมการพูดหน้าชั้นเรียน 4.26 4.22 4.14 4.47

4. อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเน้นกิจกรรมการปฎิสัมพันธ์กับชาวญี่ปุ่นที่ไม่ใช่
 ผู้สอน เช่นการสัมภาษณ์ชาวญี่ปุ่น 

4.58 4.58 4.43 4.76

5. การจัดสอบปฏิบัติร่วม(การสอบพูดและการสอบสนทนา)
 ที่มีทั้งอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 

4.32 4.22 4.29 4.59

6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการสอนร่วมของอาจารย์ชาวไทย
 และญี่ปุ่นในรายวิชาการฟังการพูดตัวที่ 1 ที่ท่านได้ศึกษา 

4.51 4.39 4.52 4.76
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ต่อตนเองในอนาคตเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น โดย

ระบุตัวเลือกไว้ 4 ตัวเลือกและหากกลุ่มตัวอย่างมีความ

คาดหวงัทีต่่างออกไป สามารถระบเุพิม่ในช่องอืน่ ๆ  นอก

เหนือจากตัวเลือกที่ก�าหนดได้ 

ญี่ปุ่นสื่อสารได้เหมือนกับคนญี่ปุ่นแท้ๆ กับ 3.ความคาด

หวังที่จะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้คล่องแคล่ว ใน

ระดบัทีไ่ม่เป็นอปุสรรคต่อการท�างานและการใช้ชีวติ อยู่

ในระดบัสงู อย่างไรกต็าม หากเปรยีบเทยีบกลุม่นกัศกึษา

ผลส�ารวจดังตาราง 3 ชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่

มีความมุ่งหวังที่จะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นส่ือสารได้ใน

ระดับสูง โดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้ภาษาอื่น ดังจะเห็นได้

จากจ�านวนผู้เรียนท่ีเลือกข้อ 4. สามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่น

สื่อสารได้ดี อาจมีบ้างที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ 

ช่วยเพื่อให้การสื่อสารราบรื่น คิดเป็นร้อยละ 1.35 จาก

ทั้งหมดเท่านั้น และผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาวิชาเอกไม่มี

ผู้ใดเลือกข้อ 4 และนอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า ผู้

เรียนที่กลุ่มสังกัดต่างกันมีแนวโน้มที่จะมีความคาดหวัง

ต่อตนเองในอนาคตเก่ียวกับการสื่อสารภาษาญ่ีปุ่นใน

สัดส่วนท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาวิชาโท 

มีแนวโน้มความคาดหวังต่างจากกลุ่มนักศึกษาวิชาเอก

อย่างเห็นได้ชัด โดยกลุ่มนักศึกษาวิชาโทเลือก 2.ความ

คาดหวังที่จะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ยอดเยี่ยม 

โดยไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกับคนญี่ปุ่นมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 41.18 ของกลุ่มนักศึกษาวิชาโททั้งหมดรวมกัน 

ส่วนนักศึกษาวิชาเอกท้ังกลุ่มมีพื้นและกลุ่มไม่มีพื้น มี

สดัส่วนเลอืกตอบ 1.ความคาดหวงัท่ีจะสามารถใช้ภาษา

วิชาเอกด้วยกันแล้ว พบว่ากลุ่มมีพ้ืนมีความคาดหวังที่

จะสามารถส่ือสารภาษาญี่ปุ่นได้เหมือนคนญี่ปุ่นสูงกว่า

กลุ่มไม่มีพื้น 

การที่กลุ่มนักศึกษาวิชาโทเลือกข้อ 2. มากที่สุด 

สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ท่ีเรียนเป็นวิชาโทส่วนใหญ่คาดหวัง

ต่อตนเองในอนาคตเกีย่วกบัทกัษะการสือ่สารภาษาญีปุ่น่

แตกต่างจากผูท้ีเ่รยีนเป็นวชิาเอก และเมือ่พจิารณาผลนี้

ร่วมกนักบัผลส�ารวจหวัข้อ 4.2 เรือ่งความคดิเหน็เกีย่วกบั

สดัส่วนผูส้อนในรายวชิา ทีพ่บว่านกัศกึษาวชิาโทมคีวาม

ต้องการเรยีนในรูปแบบสดัส่วนผูส้อนชาวญีปุ่น่น้อยกว่า

กลุ่มสังกัดอื่น ๆ ท�าให้อาจพิจารณาได้ว่า ความคาดหวัง

ของผู้เรยีนทีม่ต่ีอตนเองในอนาคตนี ้สัมพนัธ์กบัความคดิ

เรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบสอนร่วมใน

ทางใดทางหนึ่งด้วยเช่นกัน นั่นคือ หากนักศึกษาวิชาโท

ต้องการที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพียงเพื่อใช้เป็น “เครื่อง

มือ” สื่อสารให้บรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น ไม่ได้ต้องการ

ที่จะเรียนรู้ตัวภาษาเป็น “เป้าหมาย”เพื่อความเป็นเลิศ

ทางภาษาตามแบบฉบับของเจ้าของภาษา ก็อาจท�าให้

ต�ร�ง 3 ความคาดหวังต่อตนเองในอนาคตเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น(%)

แบบสำ�รวจคว�มค�ดหวังต่อตนเองในอน�คตเกี่ยวกับก�รสื่อส�ร ภ�พรวม กลุ่มมีพื้น กลุ่มไม่มีพื้น กลุ่มวิช�โท
ภ�ษ�ญี่ปุ่น

1. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้เหมือนกันคนญี่ปุ่นแท้ๆ 37.84% 44.44% 33.33% 29.41%

2. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ยอดเยี่ยม โดยไม่จ�าเป็นต้อง
 เหมือนกับคนญี่ปุ่น 24.32% 13.89% 28.57% 41.18%

3. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้คล่องแคล่ว ในระดับที่ไม่เป็น
 อุปสรรคต่อการท�างานและการใช้ชีวิต 36.49% 41.67% 38.10% 23.53%

4. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้ดี อาจมีบ้างที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 หรือภาษาอื่นๆ ช่วยเพื่อให้การสื่อสารราบรื่น 1.35% 0.00% 0.00% 5.88%
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ความรู้สึกจ�าเป็นที่จะต้องเรียนกับเจ้าของภาษามีน้อย

กว่ากลุ่มนักศึกษาวิชาเอกก็เป็นได้

5. บทสรุป
ผลการศกึษาทศันคตผิูเ้รียนในประเดน็ต่าง ๆ  กล่าว

โดยสรุปได้ดังนี้

1) ประเด็นความคาดหวังท่ีมีต่อผู้สอนชาวไทย

และชาวญีปุ่น่ในรายวชิาการฟัง-พดูภาษาญีปุ่น่ โดยรวม

กลุม่ผูเ้รยีนมแีนวโน้มความคาดหวงัไปในทศิทางเดยีวกนั 

และมีความคาดหวังต่อทั้งผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

ในระดับสูง โดยคาดหวังผู้สอนชาวไทยในแง่การเป็นผู้

ให้ข้อมูล ความรู้ ค�าอธิบาย และคาดหวังเรื่องการออก

เสียงจากผู้สอนชาวญี่ปุ่นมาก 

2) ประเด็นทัศนคติท่ีมีต่อสัดส่วนการสอนร่วม

ระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นผล

โดยรวมหรือแยกตามกลุ ่มสังกัดต่างมีแนวโน้มทาง

เดียวกัน คือ ผู้เรียนมองว่า สัดส่วนผู้สอนแบบ 50:50 

เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมส�าหรับรายวิชา “การฟัง-พูด

ภาษาญี่ปุ่น 1” ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้น แต่เมื่อเป็นรายวิชาตัว

สูงขึ้น กลุ่มนักศึกษาวิชาเอกมองว่าควรปรับเพิ่มสัดส่วน

ผู้สอนชาวญ่ีปุ่นให้มากขึ้นตามล�าดับ จนกระทั่งสอน

โดยผู้สอนชาวญี่ปุ่นทั้งหมด ในขณะที่นักศึกษาวิชาโท

มีความเห็นว่า อาจารย์ผู้สอนชาวไทยยังคงจ�าเป็นใน

รายวิชาอยู่โดยตลอด ประเด็นนี้อาจพิจารณาร่วมกับ

เรื่องความคาดหวังในอนาคตของผู้เรียนได้ว่า ส่วนหน่ึง

มาจากการท่ีนักศึกษาวิชาโทไม่ได้มุ่งหมายจะสื่อสารให้

ได้ในแบบเจ้าของภาษา แต่ประสงค์สื่อสารเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของงานเท่านั้น จึงต้องการผู้อธิบายการ

ใช้ภาษาให้เข้าใจเป็นส�าคัญ ท�าให้ผลแตกต่างจากกลุ่ม

นักศึกษาวิชาเอก

3) ประเด็นความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการสอน

ร่วม โดยรวมพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจกับรูปแบบ

ที่ตนเคยได้ศึกษา มีเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการ

แสดงบทบาทสมมติที่ผู้สอนชาวไทยเป็นผู้รับผิดชอบที่

ระดบัความเหน็ด้วยน้อยกว่าหัวข้ออืน่ การปรบัแนวทาง

กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติให้ผู้สอนชาวไทยสอน

ร่วมกับผู้สอนชาวญี่ปุ่น หรือผู้สอนชาวญี่ปุ่นรับผิดชอบ 

น่าจะเป็นแนวทางที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

มากยิ่งขึ้น

6. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาอาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการสอน

ร่วมระหว่างผูส้อนชาวไทยและชาวญีปุ่น่เป็นรูปแบบการ

สอนรูปแบบหนึ่งที่เหมาะกับผู้เรียนการฟัง การพูด การ

สนทนาภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้เรียนชั้นต้น สอดคล้อง

กับความคาดหวังของผู้เรียน ในบางกรณีอาจสามารถ

ช่วยลดทอนระดับความวิตกกังวลของผู้เรียนในการ

เรียนการสื่อสารกับผู้สอนชาวญี่ปุ่นได้ โดยเฉพาะกลุ่ม

ผู้เรียนที่มีความวิตกกังวลสูงด้วยแล้ว นอกจากนี้ ผู้สอน

ควรตระหนักอยู่เสมอว่าผู้เรียนนั้นมีความแตกต่างกัน 

การเลือกแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือกระตุ้น

การเรียนรู้และดึงศักยภาพผู้เรียนให้ออกมานั้นถือเป็น

บทบาทหน้าที่ส�าคัญของผู้สอน ผู้เรียนเองก็มิใช่แต่เป็น

ฝ่ายรอรับ แต่ต้องตระหนักในข้อต่าง ข้อดี ข้อเด่นของ

ผู้สอนและเลือกเรียนรู้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งตั้งม่ัน

พัฒนาตนไปจนถึงเป้าหมายปลายทางในการเรียนด้วย

งานวิจัยนี้มีข้อจ�ากัดหลายอย่าง อาทิ การไม่ได้

ทดสอบนัยส�าคัญทางสถิติ และหากสามารถเพิ่มเติม

ข้อมลูจากการสัมภาษณ์เชิงลึกน่าจะช่วยให้การวเิคราะห์

ผลสมบรูณ์ยิง่ขึน้  นอกจากนี ้ยงัมปีระเดน็ทีน่่าศึกษาเพิม่

เติม ด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้สอนและการสอนร่วม ได้แก่ 

ประเด็นรายละเอยีดความร่วมมอืในการสอนร่วมรายวชิา 

ปัญหาและอุปสรรคในการสอนร่วม ด้านที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้เรียน เช่น ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างระดับความ

สามารถของผู้เรียนกับระดับความคาดหวังและทัศนคติ 

เพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยต่อไป
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บทคัดย่อ

บันทึกซะระฌินะ（更級日記）เป็นบันทึกการเดินทางและบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของผู้เขียน เขียนขึ้นราวค.ศ.1060 

ไม่ทราบชื่อผู้เขียน ทราบแต่ว่าผู้เขียนเป็นธิดาของขุนนางช่ือซุงะวะระ โนะ ทะกะซุเอะ (菅原孝標）ในบันทึก 

ชิ้นนี้ ผู้เขียนมักเล่าเก่ียวกับความฝันของตนเองและของคนอื่นอยู่หลายครั้ง บทความวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของความฝันที่มีต่อชีวิตของผู้เขียนใน บันทึกซะระฌินะ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับ

ความเชือ่ในเรือ่งความฝันของคนญีปุ่น่สมยัเฮอนั จากการศกึษาพบว่า ความเชือ่ว่าสิ่งศกัดิส์ทิธิจ์ะมาชีแ้นะให้แก่ผูท้ี่

มจีติศรทัธาในความฝันท�าให้ผูค้นสมยันัน้เชือ่ว่าความฝันสามารถท�านายทายทกัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต และยงัช่วย

ชี้แนะให้ทราบเกี่ยวกับอดีตชาติได้ ความฝันยังมีบทบาทเป็นที่พึ่งทางใจและช่วยสร้างความหวังในชีวิต

อรรถยา สุวรรณระดา 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบาทของความฝันใน บันทึกซะระฌินะ*

 คำ� สำ�คัญ
บันทึกซะระฌินะ ธิดาของซุงะวะระ โนะ ทะกะซุเอะ ความฝัน

さら し な に っき

すがわら たかすえ
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Abstract

Sarashina Nikki is a diary about the author’s journey and her life, written around 1060 A.D. by an 

author known only as the daughter of Sugawara no Takasue. In this diary, the author talks about 

her dreams and other people’s dreams many times. This article aims to study the role of dreams 

in the author’s life in Sarashina Nikki. It is hoped that this study will help in the understanding of 

the Japanese people’s belief about dreams during the Heian period. From the study, the belief 

that the sacred manitou will come to give guidance to the believer in a dream caused the people 

of that period to believe that dreams can predict what will happen in the future and can help a 

person know about his or her former life. It is also suggested that dreams play a role as a spiritual 

anchor and help to create hope in life.

The Role of Dreams in Sarashina Nikki *

Key words
Sarashina Nikki, the daughter of Sugawara no Takasue, dreams

Attaya Suwanrada
Faculty of Arts, Chulalongkorn University

* This paper is the revised version of the paper presented at the 13th JSAT Annual Conference on 14-15 November 2019.
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1. บทนำ�
 บันทึกซะระฌินะ (更級日記)เขียนขึ้นราวค.ศ. 

1060 ไม่ทราบชือ่ผูเ้ขยีน ทราบแต่ว่า ผู้เขยีนเป็นธดิาของ

ขุนนางชื่อซุงะวะระ โนะ ทะกะซุเอะ(菅原孝標）มี

ทัง้หมด 25 ตอน มลีกัษณะเป็นร้อยแก้วแทรกด้วยกลอน

วะกะ เนื้อหาบันทึกกล่าวถึงชีวิตของผู้เขียนตั้งแต่อายุ 

13 ปีไปจนถึงอายุ 52 ปี ผู้เขียนมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก

อยากเป็นเหมือนตัวละครหญิงในเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะ

ตะริ (源氏物語) ทีไ่ด้พบรกักบัชายหนุม่รปูงาม ในทีสุ่ด

ผูเ้ขยีนได้ตดิตามบดิาไปอยูใ่นเมอืงหลวง แต่ชวีติจรงิมไิด้

มีความสุขเหมือนกับในนิยาย ผู้เขียนต้องสูญเสียพี่สาว

และแม่นม อีกทั้งสามีก็ยังมาตายจากไปอย่างกะทันหัน

อีก บั้นปลายชีวิตต้องอยู่อย่างเปล่าเปลี่ยว วรรณกรรม

ชิ้นนี้นอกจากจะเป็นบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของผู้เขียนเอง

แล้ว ยังนับเป็นบันทึกการเดินทางได้อีกด้วย เน่ืองจาก 

ผู้เขียนได้บันทึกเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  

หลายคร้ัง เช่น เดนิทางตดิตามบิดาไปประจ�าอยูต่่างเมอืง 

เดนิทางไปนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามวดั และศาลเจ้าต่าง ๆ  

ค�าว่า “ซะระฌนิะ”（更級）ในชือ่บนัทกึนีม้าจากชือ่เมอืง 

ทีส่ามขีองผูเ้ขยีนไปรับราชการอยู ่ผลงานชิน้นีน้บัว่าโดด

เด่นในด้านการพรรณนาอารมณ์สะเทือนใจได้อย่างลกึซึง้

 ผู้วิจัยเคยได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องการไปนมัสการ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน บันทึกซะระฌินะ จากการศึกษาพบว่า 

ความเชื่อว ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาปรากฏในความฝัน 

และช่วยดลใจให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาเป็นแรงจูงใจอย่าง

หนึ่งที่ท�าให้ผู้หญิงชนชั้นสูงสมัยเฮอันนิยมเดินทางไป

นมัสการขอพรเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลใจเร่ือง

อนาคต (อรรถยา สุวรรณระดา, 2558, น.26)  ในบันทึก

นี้ ผู้เขียนได้เล่าเก่ียวกับเรื่องความฝันเอาไว้หลายครั้ง 

ผู ้วิจัยจึงคิดที่จะน�าประเด็นเก่ียวกับเรื่องความฝันมา

ศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยเดิม เพื่อให้เห็นบทบาท 

ของความฝันที่มีต่อชีวิตของผู้เขียน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจ

ความคิดความเชื่อเก่ียวกับเรื่องความฝันของคนญ่ีปุ่น

สมัยนั้นมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย   
 เพื่อศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของความฝัน

ที่มีต่อชีวิตของผู้เขียนใน บันทึกซะระฌินะ ซึ่งจะช่วย 

ให้เข้าใจความคิดความเช่ือเรื่องความฝันของคนญี่ปุ่น

สมัยเฮอัน 

3. สมมุติฐ�นก�รวิจัย
 ความเช่ือว่าส่ิงศักดิ์สิทธ์ิจะมาช้ีแนะให้แก่ผู้ที่มี 

จิตศรัทธาในความฝันท�าให้ผู้คนสมัยนั้นเชื่อว่าความฝัน

สามารถท�านายทายทักส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ 

ช่วยชี้แนะให้ทราบเกี่ยวกับอดีตชาติได้ ความฝันยังมี

บทบาทเป็นที่พึ่งทางใจและช่วยสร้างความหวังในชีวิต

4. ขอบเขตและวิธีวิจัย
 ศึกษาเรื่องความฝันที่ผู ้เขียนบันทึกได้เล่าไว้ใน 

บนัทกึซะระฌนิะ รวม 11 ครัง้ โดยจะวเิคราะห์ความคิด 

ความเชื่อเกี่ยวกับความฝัน รวมถึงบทบาทความส�าคัญ

ของความฝันที่มีต่อชีวิตของผู้เขียน ส�าหรับต้นฉบับ 

บันทึกซะระฌินะ ที่ใช้ในบทความนี้มาจาก ซะระฌิ 

นะนิกกิ（更級日記）ที่ทางส�านักพิมพ์คะโดะกะวะ 

(角川学芸出版）ตีพิมพ์ไว้เมื่อค.ศ.2009 ส่วนระบบ

ถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในบทความชิ้นนี้เป็นระบบ

ถอดอกัษรซึง่เป็นผลงานวจิยัใน พ.ศ. 2530 ของอาจารย์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ ผศ.ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณ, 

ผศ.สุชาดา สัตยพงศ์, ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์

ไพศาล (ปัจจุบันคือ ศ.กิตติคุณ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์

ไพศาล) อาจารย์ภาควชิาภาษาศาสตร์ คอื ผศ.ดร.สดุาพร 

ลักษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคือ 

ผศ.ดุษฎีพร ช�านิ โรคศานต ์  คณะอักษรศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนค�าบางค�าที่ใช้กันแพร่

หลายแล้วยังคงใช้ตามความนิยมเดิม

5. ผลก�รศึกษ�และบทวิเคร�ะห์
 ความฝันทีบ่นัทกึไว้ใน บนัทกึซะระฌนิะ มทีัง้หมด 

さら しな に っき

すが わら たか すえ

げん じも のが たり

さらしな
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11 ครั้ง โดยเป็นความฝันของผู้เขียนบันทึกเอง 9 ครั้ง 

ความฝันของพี่สาวผู้เขียน 1 ครั้ง และความฝันของพระ

ที่เป็นตัวแทนไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิแทนตัวผู้เขียนอีก 

1 ครั้ง ผู้วิจัยจะขอวิเคราะห์ตามล�าดับความฝันที่ผู้เขียน

ได้เล่าไว้ในบันทึกนี้

 ความฝันครั้งที่ 1 

 ผู้เขียนได้รับต้นฉบับวรรณกรรมเรื่อง เก็นจิโมะ 

โนะงะตะริ ที่ตนเองใฝ่ฝันอยากจะอ่านมานานจากป้า 

(พี่สาวของแม่) ผู้เขียนจึงเอาแต่หมกมุ่นอ่านแต่เรื่องเล่า

นีต้ลอดวนั และในคนืหนึง่กฝั็นเหน็พระรปูหนึง่มาชีแ้นะ

ให้ศึกษาพระคัมภีร์สัทธรรมบุณฑริกสูตร

 昼は日ぐらし、夜は目のさめたるかぎり、火

を近くともして、これを見るよりほかの事なけれ

ば、…夢に、いと清げなる僧の異なる地の袈裟着

たるが来て、「法華経五の巻をとく習へ」と言ふ

と見れど、人にも語らず、習はむとも思ひかけ

ず、物語のことをのみ心にしめて、われはこのご

ろわろきぞかし、さかりにならば、容貌もかぎり

なくよく、髪もいみじく長くなりなむ。光の源氏

の夕顔、宇治の大将の浮舟の女君のやうにこそあ

らめ、と思いひける心、まづいとはかなくあさま

し。(p. 35-36)

 ตอนกลางวันก็อ่านอยู ่ตลอดวัน ตอนกลางคืน 

ก็อ่านเท่าที่ยังตาสว่างอยู ่ได้ เอาไฟมาวางไว้ใกล้ๆ 

แล้วก็อ่าน(เรื่องเก็นจิโมะโนะงะตะริ) อย่างเดียวไม่ท�า

อะไรอย่างอืน่… ในความฝัน มพีระรปูงามมากสวมจวีรสี

เหลืองเข้ามาหาและกล่าวว่า “จงรีบศึกษาพระคัมภีร์

สัทธรรมบุณฑริกสูตร ม้วนที่ 5” ถึงจะฝันเห็นดังนั้นแต่

ฉันก็ไม่ได้บอกใครและไม่คิดที่จะศึกษาพระคัมภีร์ จิตใจ

หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเล่าอย่างเดียว แม้ตอนน้ีตัวฉันจะไม่

สวย แต่ถ้าโตขึน้ ทัง้หน้าตาและรปูร่างกค็งจะงดงาม ผม

กค็งจะยาวมาก อยากจะเป็นเหมอืนกบัยงูะโอะคนรกัของ

ฮิกะรุเก็นจิหรือเหมือนกับอุกิฟุเนะคนรักของคะโอะรุ 

ความคิดในตอนนั้นมันช่างเป็นความคิดตื้น ๆ และเพ้อ

ฝันเสียจริง

 แม้จะฝันเห็นดังนั้น แต่ผู้เขียนก็ไม่ได้คิดจะศึกษา

พระคมัภร์ีแต่อย่างใด อาจเนือ่งจากขณะนัน้ผูเ้ขยีนมอีายุ

เพียง 14 ปี ยังเป็นเพียงสาวน้อยช่างฝันท่ีช่ืนชอบอ่าน

นยิายและเรือ่งเล่าประโลมโลก  ไม่ได้มใีจใฝ่ศกึษาธรรมะ 

จึงไม่ได้ใส่ใจที่จะปฏิบัติตามค�าชี้แนะที่ฝันเห็นนี้ ได้แต่

ใฝ่ฝันอยากจะมีชีวิตเหมือนตัวละครหญิงในเรื่อง เก็นจิ

โมะโนะงะตะริ อย่างเช่นยูงะโอะหรืออุกิฟุเนะซ่ึงเป็น 

ตัวละครที่มีศักดิ์ฐานะทางสังคมใกล้เคียงกับตัวผู้เขียน

เองแต่กลับมีโอกาสได้พบรักกับชายหนุ่มสูงศักดิ์รูปงาม 

ในช่วงเวลาที่ผู้เขียนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเล่านั้น ผู้เขียน 

ยังได้ฝันเห็นมีคนมาชี้แนะให้สวดภาวนาต่อเทพอะมะ

เตะระซุ (天照御神)
1  อีกด้วย ดังในตอนต่อไปนี้

 ความฝันครั้งที่ 2 

 物語のことを、昼は日ぐらし思ひつづけ、夜

も目の覚めたるかぎりはこれをのみ心にかけたる

に、夢に見ゆるやう、「このごろ、皇太后宮の一品 

の宮の御料に、六角堂に遣水をなむつくる」と言

ふ人あるを、「そはいかに」と問へば、「天照御神 

を念じませ」と言ふと見て、人にも語らず、なに

とも思はでやみぬる、いと言ふかひなし。(p. 37-38) 

 ตอนกลางวันก็เอาแต่นึกถึงเรื่องเล่า ตอนกลางคืน

กน็กึถงึแต่เรือ่งเล่าตราบเท่าทียั่งตาสว่างอยูไ่ด้ ในคนืหนึง่ 

ฉันฝันเห็นมีคนพูดว่า “ช่วงน้ีก�าลังสร้างท่อส่งน�้าเข้า

1 เทพีแห่งดวงอาทิตย์และเป็นเทพต้นตระกูลจักรพรรดิญี่ปุ่น

かたち

ゆふがほ うきふね をんなぎみ

け さ

くわうたいこうぐう いっぽん

ごれう やりみづ

あまてるおほんかみ

ほけ き やう



45อรรถยา สุวรรณระดา   |  Attaya Suwanrada 

วิหารหกเหลี่ยมเพื่อใช้สอยในพระต�าหนักของพระราช

ธิดาในสมเด็จพระราชชนนี 2” “ท�าไมล่ะ”พอฉันถามไป

ก็ตอบว่า “จงสวดภาวนาต่อเทพอะมะเตะระซุ” ฉันฝัน

เห็นดังนั้นแต่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังและไม่ได้คิดอะไร การ

ที่ฉันปล่อยผ่านเลยไปเช่นนั้น ช่างไม่เอาไหนเสียจริง

 ฟุกุยะ โทะฌิยุกิได้วิเคราะห์เก่ียวกับความฝันน้ีไว้

ว่า “ความฝันทีใ่ห้สวดภาวนาต่อเทพอะมะเตะระซนุีเ้ป็น

ฝันทีท่�านายว่าผูเ้ขียนจะได้เป็นแม่นมของชนชัน้สงู ได้รับ

การส่งเสริมเกื้อหนุนจากองค์จักรพรรดิหรือพระมเหสี

ส�าหรับผู้เขียนแล้วเป็นภาพอนาคตท่ีน่าจะเป็นไปได้ 

(ฟุกุยะ โทะฌิยุกิ, 1999, น.69) เทพอะมะเตะระซุเป็น

เทพต้นตระกลูจกัรพรรดญิีปุ่น่ การให้สวดภาวนาต่อเทพ

องค์นี้จึงน่าจะตีความได้ว่า ในอนาคตผู้เขียนจะมีโอกาส

ไปท�างานรับใช้เหล่าเช้ือพระวงศ์ในวัง แต่ทว่าผู้เขียน

กลับไม่ได้ปฏิบัติตามค�าช้ีแนะในฝันน้ัน ตอนท่ีเล่าถึง

ความฝันสองคร้ังข้างต้นนี ้ผูเ้ขยีนได้กล่าวถงึตัวเองในช่วง

นั้นที่ไม่สนใจท�าตามค�าชี้แนะในฝันแต่กลับเอาแต่

หมกมุ่นกับเรื่องเล่าว่า “ความคิดในตอนนั้นมันช่างเป็น

ความคิดตื้น ๆ และเพ้อฝันเสียจริง” “การท่ีฉันปล่อย

ผ่านเลยไปเช่นนั้น ช่างไม่เอาไหนเสียจริง” ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าผู้เขียนมีความเชื่อว่าหากตอนนั้นได้ปฏิบัติตาม 

ค�าชี้แนะในความฝันแล้ว ก็คงจะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นใน

ชีวิตไปแล้ว ไม่ต้องมานึกเสียใจภายหลังเช่นนี้

 ในวรรณกรรมเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ ที่ผู้เขียน

ชอบอ่านนั้นก็มีหลายตอนที่เล่าเกี่ยวกับความฝัน ท้ัง

ความฝันชี้แนะและความฝันท�านายอนาคต อย่างเช่น 

ในตอนทีเ่กน็จติวัเอกของเรือ่งต้องไปตกระก�าล�าบากอยู่

ที่เมืองซุมะ เก็นจิฝันเห็นบิดาที่สวรรคตไปแล้วมาชี้แนะ

ให้ปฏิบัติตามที่เทพซุมิโยะฌิ（住𠮷の神）
3 ชี้น�าโดยให้

นั่งเรือออกจากอ่าวนี้ ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีพระจาก

เมอืงอะกะฌ（ิ明石の入道）นัง่เรอืมาเชือ้เชญิเก็นจใิห้

ไปพ�านักอยู่ที่เมืองอะกะฌิ พระรูปนี้เป็นพระที่ศรัทธา

เทพซุมิโยะฌิเป็นอย่างมาก ในอดีตก่อนที่จะออกบวช 

พระรูปน้ีเคยฝันว่าที่ด้านซ้ายขวาของภูเขามีพระจันทร์

กับพระอาทิตย์สาดแสงส่องสว่างมายังโลก ซึ่งเป็นฝันท่ี

ท�านายอนาคตว่าต่อไปทายาทรุ่นหลังของตนจะมีคน

หนึง่ท่ีได้เป็นพระมเหสีและอีกคนหนึง่ได้เป็นถงึจักรพรรดิ 

พระรูปน้ีเช่ือม่ันในความฝันมาก หลังจากลูกสาวถือ

ก�าเนิดก็ได้สวดภาวนาต่อเทพซุมิโยะฌิมาตลอด 18 ปี

เพื่อให้ลูกสาวได้มีวาสนาพบเจอกับเชื้อพระวงศ์สูงศักดิ์ 

และการที่นั่งเรือมาเชิญเก็นจินี้ก็เนื่องจากเทพซุมิโยะฌิ

มาชี้แนะในความฝันว่าหลังพายุฝนสงบลงแล้วให้มา 

แวะที่อ่าวแห่งนี้ ซึ่งก็ปรากฏว่าพอแล่นเรือมาก็มีลม

ประหลาดพัดพาชักน�ามายังที่แห่งนี้ จึงคิดโยงเข้ากับ

ความฝันในอดีตว่าลูกสาวของตนคงมีวาสนาผูกพันกับ

เก็นจิเป็นแน่ จึงคิดเชิญเก็นจิไปอยู่ที่เมืองอะกะฌิและ 

ยกลูกสาวให้ ภายหลังลูกสาวของพระรูปนี้ได้คลอดธิดา

ให้แก่เก็นจิ ซึ่งต่อมาธิดาคนนี้ได้เข้าถวายตัวเป็นมเหสี

ขององค์จกัรพรรด ิและได้ให้ก�าเนดิพระโอรสซึง่ต่อมาได้

ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิ เร่ืองเล่าดังกล่าวสะท้อน

ความเช่ือของผู ้คนสมัยนั้นเกี่ยวกับเรื่องความฝันว่า

สามารถท�านายทายทกัอนาคตและช่วยช้ีแนะเรือ่งต่าง ๆ  

ได้ การที่ผู้เขียน บันทึกซะระฌินะ เล่าบรรยายเกี่ยวกับ

เรื่องความฝันเอาไว้หลายครั้งในบันทึกนี้ ก็อาจเป็น

เพราะได้รบัอิทธพิลจากเรือ่ง เกน็จโิมะโนะงะตะร ิทีต่วัผู้

เขียนเองชื่นชอบก็เป็นได้

 นอกจากนี ้อาจเป็นเพราะผูเ้ขยีนได้รบัอทิธพิลจาก

คนใกล้ตัวอย่างเช่นพี่สาวของผู้เขียนเองซ่ึงก็มีความเช่ือ

ในเรื่องความฝันเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากตอนที่พี่

สาวผู้เขียนเล่าเรื่องความฝันเกี่ยวกับแมวที่เลี้ยงไว้ดังนี้

3 เทพที่ช่วยคุ้มครองให้เดินทางในทะเลโดยปลอดภัย เป็นเทพแห่งลมฝน และยังเป็นเทพผู้คุ้มครององค์จักรพรรดิด้วย

すみよし

あ か し にゅうどう

2 สมเดจ็พระราชชนนใีนท่ีน้ีคอื พระนางเคน็ฌ（ิ妍子）พระมเหสขีองอดตีจกัรพรรดซินัโจ（三条天皇）ส่วนพระราชธดิาในสมเดจ็พระราชชนนีกค็อื เจ้าหญงิเทะอฌิ（ิ禎子内

親王）พระราชธดิาองค์ที ่3 ในอดตีจกัรพรรดซินัโจ
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 ความฝันครั้งที่ 3 

 「夢に、この猫のかたはらに来て『おのれは、

侍従の大納言殿の御むすめの、かくなりたるな

り。さるべき縁のいささかありて、この中の君の

すずろにあはれと思ひ出でたまへば、ただしばし

ここにあるを、このごろ下衆の中にありて、いみ

じうわびしきこと』と言ひて、いみじう泣くさま

は、あてにをかしげなる人と見えて、うちおどろ

きたれば、この猫の声にてありつるが、いみじく

あはれなるなり」と語りたまふを聞くに、いみじ

くあはれなり。(p.40)

 “ในฝัน แมวตัวนี้เข้ามาข้าง ๆ แล้วพูดว่า “ฉันคือ

ธิดาของจิจูโนะดะอินะงน มาอยู่ในร่างนี้ เน่ืองจากมี

วาสนาผกูพันกนัมาอยูบ้่าง และท่านนะกะโนะกมิิ4 กม็ใีจ

คิดถึงฉัน ฉันจึงมาอยู่ที่นี่ชั่วคราว แต่ทั้งที่เป็นเช่นนั้น 

ระยะนี้กลับต้องมาอยู่กับเหล่าคนรับใช้ ช่างน่าเศร้าใจ

เหลอืเกนิ” ท่าททีีร้่องไห้นัน้ดงูดงามสงูศกัดิ ์พอสะดุง้ตืน่

กพ็บว่าเป็นเสยีงของแมวตวันี ้ท�าให้รูส้กึสะเทอืนใจมาก” 

พอฟังเรื่องที่พี่เล่าก็รู้สึกประทับใจยิ่งนัก

 จิจูโนะดะอินะงน（侍従の大納言）เป็นค�าเรียก

ต�าแหน่งขนุนางของฟุจวิะระ โนะ ยกุนิะร（ิ藤原行成）

ซึง่บดิาของผูเ้ขยีนมกัไปมาหาสูด้่วย ผูเ้ขยีนและพีส่าวจึง

พลอยได้รู้จักกับธิดาของจิจูโนะดะอินะงนด้วย แต่ทว่า

เมื่อปีก่อน ธิดาของจิจูโนะดะอินะงนได้ล้มป่วยเสียชีวิต

ไป พอปีถัดมาขณะที่ผู้เขียนอายุได้ 15 ปี มีแมวตัวหนึ่ง

เดินหลงเข้ามา ผู้เขียนกับพี่สาวจึงช่วยกันเลี้ยงไว้ แต่ต่อ

มาพีส่าวของผูเ้ขยีนป่วย จงึฝากแมวให้พวกคนรบัใช้เลีย้ง

ดูแทน ในคืนหนึ่งพี่สาวผู้เขียนก็ฝันเห็นแมวที่เลี้ยงไว้มา 

บอกว่าเป็นธิดาของจิจูโนะดะอินะงนที่มาเกิดเป็นแมว 

ตวันี ้พีส่าวผูเ้ขยีนเช่ือในความฝันนัน้จงึน�าเอาแมวตวันัน้

กลับมาเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ผู้เขียนเองก็พลอยเชื่อความ

ฝันตามพีส่าวและเอน็ดแูมวตวันีม้ากขึน้กว่าเดมิ กล่าวได้

ว่าการทีพ่ีส่าวผูเ้ขยีนเชือ่ในเรือ่งความฝันนัน้น่าจะท�าให้

ผู้เขียนพลอยได้รับอิทธิพลนั้นมาด้วย จากตอนดังกล่าว

ยังสะท้อนความเชื่อทางพุทธศาสนาของคนสมัยนั้น 

เกี่ยวกับเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดและเรื่องวาสนาที่

ผูกพันกันมาจากชาติปางก่อนด้วย

 ตอนที่ผู ้เขียนอายุ 26 ปี ผู้เขียนได้ไปพ�านักที่ 

วัดคิโยะมิสุ（清水寺）คืนหนึ่งผู้เขียนฝันเห็นมีพระรูป

หนึ่งมากล่าวชี้แนะอนาคตให้

 ความฝันครั้งที่ 4

 別当とおぼしきが寄り来て、「行くさきのあ

はれならむも知らず、さもよしなし事をのみ」

と、うちむつかりて、御帳のうちに入りぬと見て

も、うちおどろきても、「かくなむ見えつる」と

も語らず、心にも思ひとどめでまかでぬ。(p.62)

 

 พระที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้เดินเข้า

มาหาฉัน “ช่างไม่รู ้ตัวเลยว่าอนาคตจะมีชะตากรรม 

น่าเวทนาแบบนั้น มัวแต่หมกมุ่นกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง 

เช่นน้ันอยู่ได้” พระรูปน้ันกล่าวอย่างอารมณ์เสียและ 

เดนิเข้าไปหลังม่านกัน้ ฉันสะดุง้ตืน่จากความฝันนัน้ และ

ไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่า “ฝันเห็นเรื่องแบบนี้” ได้แต่ออก

จากวัดไปโดยไม่ได้คิดติดใจอะไร

 หากเป็นคนอ่ืนฝันเห็นดังนั้นแล้ว ก็คงคิดว่าเป็น

ความฝันที่สิ่งศักดิ์สิทธ์ิมาช่วยช้ีแนะให้และคงต้ังใจ 

สวดมนต์ภาวนามากยิ่งขึ้น แต่ทว่าผู ้เขียนกลับไม่ได ้

มุ ่งมั่นสวดมนต์ภาวนามากขึ้นแต่อย่างใด การที่ใน

บัน้ปลายชวีติผู้เขยีนได้ย้อนนกึถงึและได้บนัทกึความฝัน

ดังกล่าวเอาไว้ใน บันทึกซะระฌินะ แสดงให้เห็นว่าผู้

6 “นะกะโนะกิมิ”（中の君）เป็นค�าเรียกตัวผู้เขียนซ่ึงเป็นธิดาคนรอง ส่วนพ่ีสาวของผู้เขียนซ่ึงเป็นธิดาคนโตจะมีค�าเรียกว่า“โอกิมิ”（大君）

えん
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เขยีนคงจะนกึเสียใจเกีย่วกบัเหตกุารณ์ในตอนนัน้ว่า หลงั

จากที่ฝันเห็นเช่นนั้นแล้ว หากตนเองได้ตั้งใจสวดมนต์

ภาวนาอย่างจริงจงัแล้ว อาจไม่ต้องเผชญิกับเรือ่งน่าเศร้า

หลาย ๆ เรื่องในชีวิตหลังจากนั้นก็เป็นได้  

 ต่อมาเมื่อผู้เขียนอายุราว 27-28 ปี มารดาของ 

ผูเ้ขยีนได้ขอให้พระรปูหนึง่น�ากระจกไปบชูาบวงสรวง ที่

วัดฮะเซะ（長谷寺）โดยหวังว่าสิ่งศักด์ิสิทธิ์จะมาช่วย

ชี้แนะท�านายอนาคตของลูกสาวให้ในความฝันของ

พระรูปนั้น วัดฮะเซะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องความ

ศกัดิส์ทิธิข์องพระโพธสิตัว์กวนอมิมาตัง้แต่สมยัเฮอนัและ

เป็นวัดที่ผู้คนจะไปแวะนมัสการหลังจากไปนมัสการที่

ศาลเจ้าอิเซะแล้ว(นะกะจิมะ โทะโมะเอะ, 2002, น.11)  

พระรูปนั้นได้ไปวัดฮะเซะและกลับมาเล่าความฝันให้ฟัง

ดังตอนที่ยกมานี้

 ความฝันครั้งที่ 5

 母、一尺の鏡を鋳させて、え率て参らぬ代は

りにとて、僧を出だし立てて初瀬に詣でさすめ

り。「三日さぶらひて、この人のあべからむさ

ま、夢に見せたまへ」など言ひて、詣でさするな

めり。そのほどは精進せさす。.....この僧帰り

て、「夢をだに見で、まかでなむが、本意なきこ

と、いかが帰りても申すべきと、いみじうぬかづ

き行ひて、寝たりしかば、御帳の方より、いみじ

うけだかう清げにおはする女の、うるはしくさう

ぞきたまへるが、奉りし鏡をひきさげて、『この

鏡には文や添ひたりし』と問ひたまへば、かしこ

まりて、『文もさぶらはざりき。この鏡をなむ奉

れとはべりし』と答へたてまつれば、『あやしか

りけることかな。文添ふべきものを』とて、『こ

の鏡を、こなたにうつれる影を見よ。これ見れ

ば、あはれに悲しきぞ』とて、さめざめと泣きた

まふを、見れば、臥しまろび泣き嘆きたる影うつ

れり。『この鏡を見れば、いみじう悲しな。これ

見よ』とて、いま片つ方にうつれる影を見せたま

へば、御簾ども青やかに、几帳押し出でたる下よ

り、いろいろの衣こぼれ出で、梅桜咲きたるに、

鶯、木づたひ鳴きたるを見せて、『これを見るは

うれしな』とのたまふとなむ見えし」と語るなり。

いかに見えけるぞとだに耳もとどめず。(p. 63-64),

 แม่ส่ังให้หลอมสร้างกระจกขนาดหนึ่งฟุตขึ้นมา 

และให้พระรูปหน่ึงเป็นตัวแทนไปนมัสการที่วัดฮะเซะ

โดยบอกว่าให้ไปแทนตวัเองทีพ่าฉนัไปไม่ได้ ดเูหมอืนแม่

จะบอกพระรูปนั้นว่า “ขอท่านช่วยไปพ�านักที่นั่น 3 วัน  

ให้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์มาช่วยชี้แนะอนาคตเด็กคนน้ีในความฝัน

ของท่านด้วย” ในระหว่างนั้นแม่ก็ให้ฉันถือศีลกินเจ….. 

พระรปูนัน้กลับมาเล่าให้ฟังว่า “หากกลับมาโดยไม่ได้ฝัน

เห็นอะไรเลยกค็งจะท�าให้ท่านผดิหวงั ถ้าเป็นเช่นนัน้แล้ว

ข้าจะกลับมารายงานท่านอย่างไรดี ข้าได้แต่กังวลใจ

พลางก็สวดมนต์ภาวนา ขณะที่หลับไปน้ัน ข้าก็ฝันเห็น 

ผู้หญิงคนหนึ่งดูมีสง่าราศีสูงส่ง สวมใส่ชุดพิธีการ ในมือ

ถือกระจกที่ใช้บวงสรวงเทพ เดินออกมาจากม่านก้ัน 

และถามขึน้ว่า “กระจกนีม้คี�าอธษิฐานขอพรแนบมาด้วย

หรอืเปล่า“ ข้าจงึตอบกลับไปว่า”ไม่ได้มคี�าอธษิฐานอะไร 

เพียงแต่น�ากระจกบานน้ีมาบวงสรวงเซ่นไหว้เท่าน้ัน” 

ผู้หญิงคนนั้นกล่าวว่า “แปลกนะ น่าจะแนบค�าอธิษฐาน

มาด้วยแท้ ๆ ท่านจงดูภาพที่สะท้อนในกระจกด้านนี้สิ 

พอดูแล้วก็รู้สึกน่าเวทนาเสียจริง” แล้วก็หล่ังน�้าตา พอ

มองไปก็เห็นภาพคนก�าลังร้องไห้สะท้อนอยู่ในกระจก 

ผู้หญิงคนนั้นกล่าวว่า “พอมองดูภาพด้านนี้ ก็รู้สึกน่า

เศร้าเหลือเกิน ลองดูทางด้านนี้บ้างสิ” แล้วก็แสดงภาพ

ที่สะท้อนในกระจกอีกด้านหนึ่งให้ดู ในนั้นเป็นภาพ 

ฉากกั้นอันงดงาม ขอบด้านล่างของฉากกั้นมีชายผ้า 

และชายแขนเส้ือสีสันงดงามรอดออกมาให้เห็น ในสวน

มดีอกบ๊วยและดอกซากรุะเบ่งบาน นกองุอุซิสุ่งเสียงร้อง

โผผินบินไปมา ผู้หญิงคนนั้นกล่าวว่า” พอดูด้านนี้แล้ว

รู้สึกน่ายินดีเหลือเกิน” ที่ข้าฝันเห็นก็เป็นเช่นนี้แหละ” 
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ในตอนนั้นฉันไม่ได้สนใจที่จะฟังเลยว่าความฝันนั้นจะ

ชี้แนะท�านายอนาคตฉันอย่างไรบ้าง

 ฟุกุยะ โทะฌิยุกิ วิเคราะห์ไว้ว่า “ความฝันดัง 

กล่าวนี้ชี้ถึงอนาคตของผู ้เขียนท่ีเป็นไปได้สองทาง” 

(ฟุกุยะ โทะฌิยุกิ,1999, น.67) อันโด ฌิเงะกะสุ ก็ได้

วเิคราะห์เกีย่วกับผูห้ญงิทีป่รากฏในความฝันของพระรปู

นี้ไว้ว่า “เนื่องจากในความฝันของพระรูปนี้ ผู้หญิงคนนี้

เดินออกมาจากฉากกั้นท่ีวัดฮะเซะ ผู้หญิงคนน้ีจึงน่าจะ

เป็นร่างจ�าแลงของพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดฮะเซะ” 

(อนัโด ฌเิงะกะส,ุ 1992, น.412) ภาพทีป่รากฏในกระจก

นัน้น่าจะเป็นการชีแ้นะท�านายอนาคตของผูเ้ขยีนซ่ึงกน่็า

จะเป็นการท�านายไว้สองด้าน คือท�านายถึงเรื่องน่าเศร้า

และเรื่องน่ายินดีที่จะเกิดข้ึนในชีวิตของผู้เขียน ส�าหรับ

ภาพในกระจกด้านที่เห็นภาพอันงดงามนั้น หากตีความ

ท�านายรวมกับความฝันคร้ังก่อน ๆ ของผู้เขียนก็น่าจะ

หมายถงึเรือ่งทีผู่เ้ขยีนจะได้มโีอกาสท�างานรบัใช้เจ้านาย

ในวังและมีอนาคตที่รุ่งโรจน์

 ต่อมาขณะที่ผู้เขียนอายุ 32 ปี ผู้เขียนมีโอกาส 

ได้ไปท�างานในวงัเป็นนางก�านลัรบัใช้เจ้าหญงิยฌู（ิ祐子

内親王）พระราชธิดาองค์ท่ี 3 ในจักรพรรดิโกะซุสะกุ

（御朱雀天皇）ในปีเดียวกันน้ันเองผู้เขียนได้ฝันเห็น 

ตัวเองอยู่ในวัดคิโยะมิสุและได้เจอกับพระรูปหนึ่งซึ่งมา

เล่าเกี่ยวกับชาติที่แล้วของตัวผู้เขียนเองให้ฟัง 

ความฝันครั้งที่ 6

 夢に見るやう、清水の礼堂にゐたれば、別当 

とおぼしき人出で来て、「そこは前の生に、この

御寺の僧にてなむありし。仏師にて、仏をいと多

く造りたてまつりし功徳によりて、ありし素姓ま

さりて人と生れたるなり。この御堂の東におはす

る丈六の仏は、そこの造りたりしなり。箔を押し

さして亡くなりにしぞ」と。「あないみじ。さ

は、あれに箔押したてまつらむ」と言えば、「亡

くなりにしかば、こと人箔押したてまつりて、こ

と人供養もしてし」と見て後、清水にねむごろに

参りつかうまつらましかば、前の世にその御寺に

仏念じ申しけむ力に、おのづからようもやあらま

し。いと言ふかひなく、詣でつかうまつることも

なくてやみにき。(p.72)

 ฉันฝันว่าได้นั่งอยู่ในโบสถ์วัดคิโยะมิสุ ขณะนั้นก็มี

คนทีน่่าจะเป็นเจ้าอาวาสเดนิออกมาและพดูว่า “เมือ่ชาติ

ที่แล้วท่านเป็นพระที่วัดนี้  ด ้วยบุญกุศุลที่ได ้สร ้าง

พระพุทธรูปมากมาย ท่านจึงได้เกิดมาในตระกูลซุงะ 

วะระซ่ึงสูงส่งกว่าตัวท่านในชาติที่แล้ว พระพุทธรูปสูง 

6 ฟุตที่อยู่ทางทิศตะวันออกของโบสถ์นั้นท่านเป็นคน

สร้างข้ึน ระหว่างที่ก�าลังปิดทองอยู่นั้นท่านก็สิ้นใจไป 

เสียก่อน” ฉันจึงพูดขึ้นว่า “ช่างแย่เสียจริง ถ้าเช่นน้ัน 

ฉันจะปิดทองถวายพระพุทธรูปองค์น้ัน” พระรูปน้ัน

กล่าวว่า “เพราะท่านเสียชีวิตไป ก็เลยมีคนมาปิดทอง

ถวายให้แทนและท�าพิธีสวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว” หลัง

จากทีฝั่นเห็นเช่นนัน้แล้ว หากฉันได้ไปนมสัการกราบไหว้

พระพุทธรูปที่วัดคิโยะมิสุด้วยจิตใจที่แน่วแน่แล้ว ด้วย

กุศลผลบุญและแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธรูปที่วัดนั้น

ตั้งแต่ชาติที่แล้ว ก็คงจะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นแล้วแท้ ๆ แต่

เพิ่งจะมาพูดเอาตอนนี้ก็เปล่าประโยชน์ สุดท้ายแล้วฉัน

ก็ไม่ได้ไปไหว้พระสวดมนต์ที่นั่นแต่อย่างใด

 หลังจากที่ฝันเห็นเช่นนั้น ผู้เขียนเองก็เชื่อในความ

ฝันนั้นและคิดอยากจะไปกราบไหว้ท�าบุญที่วัดคิโยะมิสุ 

แต่สุดท้ายแล้วกลับไม่ได้ท�าตามท่ีคดิเอาไว้ และภายหลงั

ก็รู้สึกเสียดายที่ในตอนน้ันไม่ได้ไปกราบไหว้สวดมนต์ที่

วัดคิโยะมิสุ ไม่เช่นนั้นแล้วด้วยกุศลผลบุญจากชาติก่อน

ก็คงช่วยหนุนน�าให้มีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นไปแล้ว จากตอน 

ดังกล่าวแสดงให้เห็นความเช่ือเกี่ยวกับเรื่องผลบุญ 

ผลกรรมจากอดีตชาติและความเชื่อในเรื่องความฝันว่า 

นอกจากจะสามารถท�านายทายทักส่ิงที่จะเกิดขึ้นใน

ごすざくてんのう
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อนาคตแล้ว ยังช่วยชี้แนะให้ทราบเกี่ยวกับอดีตชาติ 

ได้ด้วย

 ตอนอายุ 33 ปี ผู้เขียนได้แต่งงานกับขุนนางชื่อ 

ทะชบิะนะ โนะ โทะฌมิชิ（ิ橘 俊 通 ）หลงัแต่งงานแล้ว 

ผูเ้ขยีนกย็งัไปท�างานรบัใช้ในวงับ้างเป็นครัง้คราว ตอนอายุ 

38 ปีผู้เขียนได้ไปนมัสการท่ีวัดอิฌิยะมะ（石山寺）

ขณะที่สวดมนต์ภาวนาจนเคลิ้มหลับไปก็ฝันเห็นดังนี้ 

ความฝันครั้งที่ 7 

 暮れかかるほどに詣で着きて、斎屋に下り

て、御堂に上るに、人声もせず、山風おそろしうお

ぼえて、行ひさしてうちまどろみたる夢に、「中 

堂より麝香賜はりぬ。とくかしこへ告げよ」と言

ふ人あるに、うちおどろきたれば、夢なりけりと

思ふに、よきことならむかしと思ひて、行ひ明か

す。(p.88)

 ตอนทีจ่ะพลบค�า่กไ็ปถงึวดั ช�าระล้างร่างกายทีห้่อง

อาบน�้า แล้วจึงเข้าโบสถ์ ไม่มีเสียงผู้คน มีแต่เสียงลมพัด

ฟังดนู่ากลวั จงึหยดุสวดมนต์ภาวนา และแล้วในตอนนัน้

ฉนักฝั็นเหน็มคีนพดูขึน้ว่า “ได้รบัเครือ่งหอมเซ่นไหว้บชูา

จากโบสถ์กลางแล้ว รีบไปแจ้งทางโน้นด้วย” แล้วฉันก็

สะดุง้ตืน่ข้ึน พอรู้ว่านัน่เป็นความฝันกค็ดิว่าน่าจะเป็นลาง

ดีเป็นแน่ จึงสวดมนต์ภาวนาจนถึงเช้า

 ฮะระดะ อะท์ซโุกะได้วิเคราะห์เกีย่วกบัความฝันนี้

ไว้ว่า “การได้ไปพ�านักอยู ่ท่ามกลางบรรยากาศอัน

ศักดิ์สิทธิ์ในวัด ตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นเวลาหลาย

คืน แล้วฝันเห็นอะไรเช่นนั้นขึ้นมา ย่อมเป็นธรรมดาที่ผู้

เขยีนจะเกดิความเชือ่มัน่และคดิจรงิจงักบัความฝันนัน้” 

(ฮะระดะ อะท์ซุโกะ,1993, น.1) นอกจากน้ี ซะวะดะ 

มะซะโกะได้วิเคราะห์ไว้ว่า “ผู้เขียนคิดว่าความฝันที่ฝัน

เห็นระหว่างอยู่ในโบสถ์นั้นเป็นลางดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดล

บันดาลให้ฝันเห็น จึงตั้งใจสวดมนต์ภาวนาจนถึงเช้า” 

(ซะวะดะ มะซะโกะ, 2006, น.69) การฝันเห็นมีคนรับ

เอาเครื่องเซ่นไหว้บูชาไปนั้น แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับฟัง

ค�าปรารถนาและคงจะช่วยอ�านวยพรให้ได้สมดังที่

ปรารถนาเอาไว้ ผู ้เขียนจึงรู้สึกยินดีและมุ ่งมั่นตั้งใจ 

สวดมนต์ภาวนาอย่างจรงิจงัมากขึน้ จงึกล่าวได้ว่า ความ

ฝันท�าให้ผู้เขียนเกิดความหวังว่าจะได้ประสบกับเรื่อง 

ด ีๆ  เหมอืนกับในนมิติทีฝั่นเหน็นัน้ และกระตุน้ให้ผูเ้ขยีน

มีก�าลังใจสวดมนต์ภาวนายิ่งขึ้น 

 ในปีต่อมา ผูเ้ขยีนได้เดนิทางไปนมสัการท่ีวดัฮะเซะ 

ในคืนหน่ึงขณะที่แวะพักค้างแรมระหว่างทางที่วัดแห่ง

หนึ่งแถวยะมะเบะ ผู้เขียนได้ฝันเห็นดังนี้

ความฝันครั้งที่ 8

 その夜、山辺といふ所の寺に宿りて、いと苦

しけれど、経すこし読みたてまつりて、うちやす

みたる夢に、いみじくやむごとなく清らなる女の

おはするに参りたれば、風いみじう吹く。見つけ

て、うち笑みて、「何しにおはしつるぞ」と問ひ

たまへば、「いかでかは参らざらむ」と申せば、

「そこは内裏にこそあらむとすれ。博士の命婦を

こそよく語らはめ」とのたまふと思ひて、うれし

く頼もしくて、いよいよ念じたてまつりて、初瀬

川などうち過ぎて、その夜御寺に詣で着き

ぬ。(p.93)

 คืนนัน้ พกัทีว่ดัทีอ่ยูแ่ถวทีเ่รยีกกันว่ายะมะเบะ รู้สึก

เหนื่อยมากแต่ก็สวดมนต์ไปเล็กน้อยแล้วจึงเข้านอน ใน

ความฝันคืนน้ันเอง ฉันฝันเห็นผู้หญิงที่สวยงามมากคน

หนึง่เดนิมาหา ขณะนัน้เองลมกพั็ดแรง ผูห้ญงิคนนัน้เหน็

ฉันแล้วก็ยิ้มให้ “มาท�าอะไรที่น่ีหรือ” ฉันจึงตอบไปว่า 

“แล้วท�าไมฉันถึงจะไม่มาที่นี่ล่ะ” ผู้หญิงคนนั้นกล่าวว่า 

“ท่านเป็นคนที่ถูกก�าหนดให้เข้าไปรับใช้ในวัง ควรที่หา

จะโอกาสไปพูดคุยกับพวกนางก�านัลฮะกะเซะ โนะ 

เมียวบุบ่อย ๆ นะ” ดูเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะกล่าวเช่น
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นั้น ฉันรู้สึกดีใจ ยึดเอาความฝันนั้นเป็นที่พึ่ง และตั้งใจ

สวดมนต์ภาวนามากยิ่งข้ึน จากนั้นก็เดินทางข้ามแม่น�้า

ฮะเซะจนมาถึงวัดฮะเซะในคืนนั้น

 อันโด ฌิเงะกะสุวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้หญิงที่ปรากฏ

ในความฝันของผูเ้ขยีนไว้ว่า “ผูห้ญิงทีป่รากฏในความฝัน

ของผู้เขียนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่มาปรากฏใน

ความฝันของพระตัวแทน เนื่องจากท้ังพระตัวแทนและ

ผูเ้ขยีนต่างกฝั็นเหน็ในช่วงระหว่างทีเ่ดนิทางไปนมสัการ

ที่วัดฮะเซะเช่นเดียวกัน” (อันโด ฌิเงะกะสุ, 1992, น.

412) ต�าแหน่งนางก�านัลฮะกะเซะ โนะ เมียวบ（ุ博士

の命婦）ที่ผู้หญิงในความฝันกล่าวถึงนั้น เป็นต�าแหน่ง

นางก�านัลระดับ 5 ขึ้นไปซึ่งจัดว่าเป็นนางก�านัลระดับสูง 

การให้ผู้เขียนไปพูดคุยกับนางก�านัลกลุ่มน้ีบ่อย ๆ อาจ

เป็นการท�านายทายทักอนาคตของผู้เขียนว่าจะได้เลื่อน

ต�าแหน่งเป็นนางก�านัลระดับสูง ผู้เขียนจึงรู้สึกยินดีและ

ตัง้ใจสวดมนต์ภาวนามากยิง่ข้ึน ตวัผูเ้ขียนเองกน่็าจะคิด

โยงความฝันนี้ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นการท�านายทายทักถึง

หน้าที่การงานอันรุ่งโรจน์ในวังของผู้เขียน เข้ากับความ

ฝันทีพ่ระตัวแทนเหน็ภาพด้านหนึง่ของกระจกสะท้อนถงึ

ความสดใสน่ายินดีซ่ึงก็น่าจะเป็นการท�านายถึงอนาคต

ของผู้เขียนที่จะได้เจริญก้าวหน้ากับต�าแหน่งหน้าท่ีการ

งานในวัง ความฝันท�านายอนาคตอันรุ่งโรจน์จึงเป็นสิ่งที่

สร้างความหวังในชีวิต ท�าให้ผู้เขียนรู้สึกยินดีและตั้งใจ

สวดภาวนามากยิ่งขึ้น 

 เมื่อผู้เขียนได้เดินทางมาถึงวัดฮะเซะแล้ว ผู้เขียน

ได้ฝันเห็นมีคนโยนกิ่งซุงิมาให้ ดังในตอนที่ยกมานี้

ความฝันครั้งที่ 9

 三日さぶらひて、暁まかでむとて、うちねぶ

りたる夜さり、御堂の方より、「すは、稲荷より

賜はる験の杉よ」とて、物を投げ出づるやうにす

るに、うちおどろきたれば、夢なりけり。(p.93)

 พักที่วัด 3 วัน พอรุ่งเช้าก็ออกจากที่นั่น ขณะที่

ก�าลังเคล้ิมหลับน้ันเอง ฉันเห็นมีคนออกมาจากโบสถ์ 

และกล่าวว่า “นัน่เป็นซงุอินัศกัดิส์ทิธิจ์ากศาลเจ้าอนิะร”ิ 

และท�าท่าเหมือนกบัโยนอะไรมาให้ ฉนัตกใจสะดุง้ตืน่จงึ

พบว่าที่แท้ก็เป็นความฝันนั่นเอง

 คนญีปุ่น่เชือ่ในความศกัดิส์ทิธิข์องต้นซงุใินศาลเจ้า

อนิะร ิโดยจะน�าเอากิง่ซงุไิปปลูกเพือ่ท�านายทายทกั หาก

เจริญงอกงามดีก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดี การที่ผู ้เขียน 

ฝันเห็นเหมือนมีคนโยนกิ่งซุงิจากศาลเจ้าอินะริมาให้ก ็

น่าจะถอืได้ว่าเป็นลางด ีหากผู้เขยีนตัง้ใจสวดมนต์ภาวนา

ต่อพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดฮะเซะอย่างมุ่งมั่น และ

พยายามหาโอกาสไปนมัสการบ่อย ๆ แล้ว ชีวิตของ 

ผูเ้ขยีนกอ็าจจะเจรญิรุ่งเรอืงได้เป็นนางก�านลัขัน้สงูอย่าง

ที่คิดหวังไว้ก็เป็นได้ การที่ผู้เขียนเล่าถึงความฝันเหล่านี้

ไว้ในบันทกึหลายครัง้สะท้อนให้เหน็ว่าผูเ้ขยีนเชือ่ในเรือ่ง

ของความฝันอย่างจริงจัง ความฝันเหล่านี้กระตุ้นให้ผู้

เขยีนคดิอยากเดนิทางไปนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิบ่์อย ๆ   ถงึ

แม้ว่าสดุท้ายแล้วผูเ้ขยีนจะไม่ค่อยมโีอกาสได้ไปนมสัการ

บ่อย ๆ ตามที่คิดหวังไว้ก็ตาม

 หลังจากน้ันอีกหลายปี ผู ้เขียนได้มีโอกาสไป

นมัสการที่วัดฮะเซะอีกครั้ง และได้กล่าวถึงความฝันที ่

ผู ้เขียนเคยฝันเห็นมีคนโยนกิ่งซุงิมาให้เม่ือตอนที่มา

นมัสการที่วัดฮะเซะครั้งที่แล้วว่า การมานมัสการในครั้ง

น้ีคงจะท�าให้ความฝันอันเป็นลางดีเม่ือครั้งก่อนน้ันเป็น

จริงขึ้นมาได้

 また初瀬に詣づれば、はじめにこよなくもの

頼もし。ところどころに設けなどして、行きもや

らず。山城の国柞の森などに、紅葉いとをかしき

ほどなり。初瀬川渡るに、

 初瀬川たちかへりつつ訪ぬれば杉のしるしも

このたびや見む

と思ふもいと頼もし。(p.96)

はかせ

みょうぶ

い な り

しるし

は つ せ

やましろ もみぢ

たづ

ははそ

まう



51อรรถยา สุวรรณระดา   |  Attaya Suwanrada 

 ได้ไปนมัสการที่วัดฮะเซะอีกครั้ง เมื่อเทียบกับครั้ง

ทีแ่ล้ว ครัง้นีรู้ส้กึว่าเดนิทางได้อย่างวางใจ ระหว่างทางมี

คนโน้นคนนี้มาต้อนรับ จะผ่านเลยไปก็ไม่ได้ บริเวณป่า

เมืองยะมะฌิโระ ใบไม้แดงก�าลังเปลี่ยนสีดูงดงาม ตอน

ข้ามแม่น�้าฮะเซะ ฉันก็คิดขึ้นว่า

 “คลื่นในแม่น�้าฮะเซะซัดย้อนกลับ เหมือนตัวฉันที่

ย้อนกลบัมาเยีย่มเยยีนทีน่ีอ่กีครัง้ ความศกัดิส์ทิธิข์องกิง่

ซุงิที่เห็นในความฝันก็คงจะเห็นประจักษ์กันในคราวนี้

กระมัง”

 คิดดังนั้นก็รู้สึกมีก�าลังใจ

 อันโด ฌิเงะกะสุวิเคราะห์ไว้ว่า “การไปนมัสการที่

วดัอฌิยิะมะและวดัฮะเซะครัง้แรกนัน้ ผูเ้ขยีนคาดหวงัให้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าฝันมาท�านายทายทักให้ ส่วนการไป

นมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิห์ลงัจากนัน้นบัตัง้แต่วดัครุะมะเรือ่ย

มาจนถงึวดัฮะเซะครัง้ที ่2 นัน้ เป็นการไปนมสัการขอพร

ให้ความฝันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมาท�านายทายทักให้นั้น

ปรากฏเป็นจริงขึน้มา” ( อนัโด ฌเิงะกะส,ุ 1992, น.417) 

จากทีผู่เ้ขยีนได้กล่าวไว้ถึงกิง่ซงุใินความฝัน แสดงให้เหน็

ถึงความเช่ือในเรื่องความฝันของคนญ่ีปุ่นสมัยเฮอันว่า 

หลงัจากทีไ่ปนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีใ่ดและได้ฝันเหน็เรือ่ง

ดี ๆ แล้ว หากได้ไปนมัสการที่นั้นซ�้าบ่อย ๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ก็จะช่วยดลบันดาลให้ความฝันซ่ึงเป็นลางดีน้ันปรากฏ

เป็นจรงิขึน้มาได้ ความเชือ่ดงักล่าวยงัเห็นได้ชัดจากตอน

ท้ายของบันทึกที่ผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ชีวิตตัวเองเอาไว้

 九月二十五日よりわづらひ出でて、十月五日

に夢のやうに見ないて思ふ心地、世の中にまたた

ぐひあることともおぼえず。初瀬に鏡奉りしに、

臥しまろび泣きたる影の見えけむは、これにこそ

はありけれ。うれしげなりけむ影は、来しかたも

なかりき。今ゆく末はあべいやうもなし。.....

昔より、よしなき物語、歌のことをのみ心にしみ

で、夜昼思ひて行ひをせましかば、いとかかる夢

をば、見ずもやあらまし。初瀬にて前のたび、「

稲荷より賜ふ験の杉よ」とて投げ出でられしを、

出でしままに、稲荷に詣でたらましかば、かから

ずやあらまし。年ごろ「天照御神を念じたてまつ

れ」と見ゆる夢は、人の御乳母して、内裏わたり

にあり、みかど、后の御かげにかくるべきさまを

のみ、夢解きも合はせしかども、そのことは一つ

かなはでやみぬ。ただ悲しげなりと見し鏡の影の

みたがはぬ、あはれに心憂し。かうのみ心に物の

かなふ方なうてやみぬる人なれば、功徳も作らず

などしてただよふ。(p. 106-107),

 ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน 9 สามีก็เริ่มล้มป่วย วันที่ 5 

เดือน 10 ฉันเฝ้ามองสามีด้วยความระทมทุกข์ราวกับ 

ฝันไป ไม่คดิว่าจะมอีะไรในโลกนีเ้ทยีบกบัความทกุข์ใจนี้

ได้ ตอนที่ถวายกระจกบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่วัดฮะเซะ

แล้วเห็นภาพคนก�าลังฟุบร้องไห้อยู่นั้นคงจะหมายถึง 

เรือ่งนีก้ระมงั ส่วนภาพท่ีดนู่ายนิดใีนกระจกนัน้ยงัไม่เคย

เกิดขึ้น และไม่มีว่ีแววว่าจะได้ประสบพบเจอเหตุการณ์

เช่นนั้นด้วย..... ตั้งแต่เมื่อก่อน ฉันเอาแต่อ่านพวกโคลง

กลอนและนิยายไร้สาระ หากได้สวดมนต์ภาวนาอย่าง

ตั้งใจทุกเช้าค�่าแล้วคงจะไม่ต้องประสบกับเรื่องน่าเศร้า

ราวกบัฝันไปเช่นนี ้ตอนทีไ่ปนมสัการทีว่ดัฮะเซะครัง้แรก 

และฝันเห็นมีคนกล่าวว่า “น่ีคือกิ่งซุงิอันศักดิ์สิทธิ์จาก

ศาลเจ้าอนิะร”ิ และโยนก่ิงซงุทิีว่่ามาให้นัน้ หากออกจาก

วัดแล้วไปนมัสการที่ศาลเจ้าอินะริต่อทันทีเลยล่ะก็ ฉัน

คงจะไม่ต้องมาเผชญิกบัเรือ่งน่าเศร้าเช่นนี ้ความฝันทีฉ่นั

ฝันเห็นตั้งแต่หลายปีก่อนที่มีคนแนะว่า “จงสวดมนต์

ภาวนาตอ่เทพอะมะเตะระซุ”นั้น กค็งจะสื่อว่า ฉนัจะได้

เป็นแม่นมของผู้สูงศักดิ์ และได้เข้าไปรับใช้ในวัง ได้รับ

การปกป้องคุ้มครองจากองค์จักรพรรดิและพระมเหส ี

ทั้ง ๆ ที่คิดตีความความฝันไว้เช่นนั้นแท้ ๆ แต่ในที่สุดก็

ไม่ได้เป็นไปตามนัน้ มเีพยีงเรือ่งภาพอนัน่าเศร้าในกระจก
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ทีต่รงตามนัน้ ช่างเป็นเรือ่งน่าเศร้า ตวัฉนัซึง่สดุท้ายแล้ว

ก็ไม่มีอะไรเป็นไปดังที่คิดหวังไว้นั้นก็ไม่ได้เสริมสร้างบุญ

กศุลอะไรเพิม่ ได้แต่ใช้ชวีติผ่านไปวนั ๆ  อย่างไร้แก่นสาร

 ผู้เขียนได้ตีความภาพในกระจกท่ีพระตัวแทนฝัน

เห็นที่ด้านหนึ่งของกระจกสะท้อนภาพคนก�าลังร้องไห ้

ว่าน่าจะเป็นความเศร้าเร่ืองทีส่ามต้ีองมาตายจากไป ส่วน

ภาพอันน่ายินดีที่ปรากฏในอีกด้านหนึ่งของกระจกนั้น

ไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้น ถึงแม้ผู้เขียนจะได้ไปท�างานในวัง 

แต่ก็ไม่ได้มีอนาคตที่รุ่งโรจน์อย่างท่ีคิดฝันไว้ ถึงกระนั้น

ก็ไม่ได้ท�าให้ความเชื่อในเรื่องความฝันของผู้เขียนลด 

น้อยลง ผู ้เขียนยังคงเชื่อในความฝันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ ์

ดลบนัดาลให้ฝันเหน็นัน้ เพยีงแต่กล่าวโทษตวัเองทีไ่ม่ได้

ปฏิบัติตามค�าชี้แนะและไม่ได้ไปนมัสการหรือสวดมนต์

ภาวนาอย่างมุ่งมั่นจริงจัง จึงท�าให้เรื่องน่ายินดีที่ควรจะ

เกดิขึน้ในชวีติไม่ได้เกดิขึน้จรงิ มเีพยีงเรือ่งน่าเศร้าเท่านัน้

ทีเ่กิดขึน้ ซึง่สะท้อนให้เหน็ความเชือ่ทีว่่า แม้สิง่ศกัดิส์ทิธิ์

จะดลบันดาลให้ฝันเห็นสิ่งท่ีเป็นลางดีแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ 

มุ่งมั่นสวดมนต์ภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิอย่างจริงจังแล้ว 

เรื่องดี ๆ ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้ 

 ในช่วงที่ผู้เขียนอายุ 40 กว่าปี ในคืนหนึ่งขณะที่ 

ผูเ้ขยีนเหม่อมองพระจันทร์พลางนกึถงึเพือ่นทีเ่คยท�างาน

ในวังด้วยกันซ่ึงได้จากไปอยู่ท่ีเมืองอื่น ผู้เขียนได้เผลอ

หลับไปและฝันว่าได้อยู ่กับเพื่อนคนนั้นในวังเหมือน 

สมัยก่อน

 ความฝันครั้งที่ 10

 つゆまどろまずながめ明かいしものを、恋し

く思ひつつ寝入りにけり。宮に参りあひて、うつ

つにありしやうにてありと見て、うちおどろきた

れば、夢なりけり。月も山の端近うなりにけり。

覚めざらましをと、(p.101)

 ฉันนอนไม่หลับได้แต่เฝ้ามองแสงจันทร์ ระหว่างที่

คิดค�านึง(ถึงเพื่อนรู้ใจน้ัน)ก็ผลอยหลับไป ในตอนนั้น 

ฉันฝันว่าได้พบเจอเพือ่นคนนัน้ในพระต�าหนกั ได้อยูด้่วย

กันเหมือนสมัยก่อน พอสะดุ้งตื่นก็พบว่าเป็นความฝัน 

ขณะนั้นพระจันทร์ก�าลังอยู่ใกล้สันเขา (หากรู้ว่าเป็น

ความฝัน) ฉันคงจะไม่ขอตื่น

 ข้อความในตอนท้ายทีบ่อกว่า “ฉนัคงจะไม่ขอตืน่” 

（覚めざらましを）นั้น อ้างอิงมาจากกลอนของกวี

หญงิโอะโนะ โนะ โคะมะชิ（小野小町）ในหนงัสือรวม

กลอน โคะกงิวะกะฌ（ู古今和歌集）ซึง่กล่าวถงึการได้

เจอกับคนรักในฝัน หากรู้ว่าเป็นความฝันฉันคงจะไม่ขอ

ตื่น ซึ่งก็คล้ายกับตัวผู้เขียนที่อยากจะอยู่กับเพื่อนใน

ความฝันนั้นไม่อยากตื่น ส่วนการมองพระจันทร์แล้ว

ท�าให้คิดถึงเรื่องในอดีตหรือการใช้พระจันทร์เพื่อสื่อ

อารมณ์อันเปลี่ยวเหงาเศร้าสร้อยน้ันมักพบเห็นได้บ่อย

ในวรรณกรรมสมัยเฮอนั อยา่งเช่นเรื่อง ทะเกะโตะรโิมะ

โนะงะตะร（ิ竹取物語）กม็ฉีากทีเ่จ้าหญงิคะงยุะตวัเอก

ของเรื่องเหม่อมองพระจันทร์ด้วยอารมณ์อันเศร้าสร้อย

พลางกคิ็ดถงึบ้านเกดิท่ีตนเองจากมา ในบนัทึกซะระฌนิะ 

ผู้เขียนมักแสดงอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยวเหงาให้เห็น

หลายครั้ง และมักกล่าวย้อนถึงเรื่องในอดีตต่าง ๆ โดย

เฉพาะในช่วงท้ายของบันทึก หลังจากท่ีสามีเสียชีวิตไป

แล้ว ผู้เขียนต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ลูกหลานไม่ค่อยได ้

มาเยี่ยมเยียน ผู้เขียนได้เปรียบเทียบตัวเองเหมือนกับ

ยายแก่ในต�านานโอะบะซุเตะ（姨捨）ที่ถูกลูกหลาน

ทอดทิ้ง ต�านานโอะบะซุเตะเป็นต�านานของเมืองซะระ 

ฌินะที่สามีผู้เขียนเคยไปรับราชการอยู่ ค�าว่า “ซะระ 

ฌินะ”ยังได้กลายมาเป็นชื่อเรียกบันทึกนี้ด้วย จะสังเกต

ได้ว่าหลังจากที่ผู้เขียนสูญเสียสามีไปแล้ว ผู้เขียนแสดง

พฤติกรรมที่ช้ีให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องความฝันอย่าง

เหน็ได้ชัด ดงัจะเหน็ได้จากประเดน็ความฝันเรือ่งกิง่ซุงิที่

เดิมผู้เขียนเคยคิดว่าการไปสักการะที่วัดฮะเซะอีกคร้ังก็

น่าท�าให้นิมิตอันเป็นลางดีน้ันปรากฏเป็นจริงข้ึนมาได้ 

ทว่าในบั้นปลายชีวิต ผู้เขียนกลับคิดย้อนเสียใจภายหลัง

は

お の の こ ま ち

こ き ん わ か し ゅ う

たけとりものがたり
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ที่ตอนนั้นตนเองละเลยไม่ได้เดินทางไปนมัสการสิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์ที่วัดอินะริด้วย เพราะเหตุน้ีพลังแรงศรัทธาจึง

อาจยังไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้เรื่องน่ายินดีเกิดขึ้น ตนเอง

จึงต้องประสบแต่เรื่องน่าเศร้า สามีต้องมาด่วนตายจาก

ไปท�าให้ตนเองต้องใช้ชวีติอย่างโดดเดีย่วในบัน้ปลายชวีติ 

 เมือ่ตอนอาย ุ48 ปี ผูเ้ขยีนฝันเหน็พระอมติาภะมา

ปรากฏองค์ให้เห็น ดังในตอนต่อไปนี้  

ความฝันครั้งที่ 11

 さすがに命は憂きにも絶えず長らふめれど、

後の世も思ふにかなはずぞあらむかしとぞうしろ

めたきに、頼むこと一つぞありける。天喜三年十

月十三日の夜の夢に、居たる所の家のつまの庭

に、阿弥陀仏立ちたまへり。さだかには見えたま

はず、霧ひとへ隔たれるやうに透きて見えたまふ

を、せめて絶え間に見たてまつれば、蓮華の座

の、土を上がりたる高さ三四尺、仏の御たけ六尺

ばかりにて、金色に光り輝きたまひて、御手、片

つ方をばひろげたるやうに、いま片つ方には印を

作りたまひたるを、こと人の目には見つけたてま

つらず、われ一人見たてまつるに、さすがにいみ

じくけおそろしければ、簾のもと近くよりてもえ

見たてまつらねば、仏、「さは、このたびは帰り

て、後に迎へに来む」とのたまふ声、わが耳一つ

に聞こえて、人はえ聞きつけずと見るに、うちお

どろきたれば、十四日なり。この夢ばかりぞ後の

頼みとしける。(p. 109)

 ชีวิตฉันถึงแม้จะต้องเผชิญกับเรื่องโศกเศร้าไม่ได้

ขาด แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ยืนยาวมาได้ รู้สึกเป็นห่วงชีวิต 

ในโลกหน้าว่าก็อาจไม่ได้เป็นไปดังหวังเช่นกัน แต่ก็มี 

สิ่งหนึ่งที่เป็นที่พึ่งยึดเหน่ียวจิตใจฉัน น่ันก็คือความฝัน 

ในคืนวันที่ 13 เดือน 10 ปีเท็งกิที่ 3 (ค.ศ.1055) ในสวน

บ้านที่ฉันอาศัยอยู่น้ัน พระอมิตาภะเสด็จมาประทับอยู่ 

ฉันไม่อาจเห็นรูปลักษณะของท่านได้ชัด ม่านหมอก 

ค่อย ๆ จางหายไปจึงปรากฏภาพให้เห็นรางเลือน ฉัน

พยายามเพ่งมองฝ่าออกไปในจงัหวะทีม่่านหมอกจางหาย

นั้น ก็เห็นอาสนะดอกบัวลอยอยู่เหนือพื้นดินประมาณ 

3-4 ฟุต ความสูงขององค์ท่านประมาณ 6 ฟุต ส่องรัศมี

สีทองเปล่งประกาย หัตถ์ข้างหน่ึงแบออก ส่วนอีกข้าง

หนึ่งท�าเครื่องหมายสัญลักษณ์ คนอื่น ๆ ต่างมองไม่เห็น

ท่าน มีเพียงฉันที่มองเห็นได้ ฉันรู้สึกเกรงกลัวขึ้นมา จึง

คดิเขยบิหลบมามองดใูกล้ ๆ  ม่านกัน้แต่กข็ยบัไม่ได้ เสยีง

พระอมิตาภะกล่าวกับฉันว่า “เอาล่ะ ครั้งนี้จะกลับไป

ก่อน แล้วจะมารบัทีหลงั” มเีพยีงฉนัทีไ่ด้ยนิเสยีงนัน้ คน

อื่น ๆ  ต่างไม่มีใครได้ยิน ตอนที่ฉันสะดุ้งตกใจตื่นนั้นเป็น

วนัที ่14 ฉันได้แต่เกบ็เอาความฝันนัน้เป็นทีพ่ึง่ยดึเหนีย่ว

จิตใจเกี่ยวกับชีวิตในโลกหน้า 

 ในตอนต้นของ บันทึกซะระฌินะ ผู้เขียนได้เล่าถึง

ตนเองเม่ือวัยเด็กในช่วงที่ตามบิดาไปอยู่ที่เมืองฮิตะชิ 

(常陸)ว่า ผูเ้ขยีนได้กราบไหว้พระพทุธรปูไภษชัยครุเุป็น

ประจ�าทุกวัน ภาพพระพุทธรูปองค์นั้นจึงน่าจะฝังอยู่ใน

ใจของผู้เขียน และเป็นไปได้ว่าภาพนั้นอาจมาปรากฏ

ซ้อนทับเป็นภาพพระอมิตาภะในความฝันของผู้เขียน 

ฮะระโอะกะ ฟุมิโกะได้กล่าวถึงภาพพระอมิตาภะใน

ความฝันนีว่้า “ภาพพระไภษชัยครุ（ุ薬師仏）ท่ามกลาง

หมอกที่ฝังอยู่ในใจผู้เขียนมาตั้งแต่เด็กน้ัน ซ้อนทับกับ

ภาพพระอมติาภะทีผู้่เขยีนฝันเห็นในบัน้ปลายชีวติ ขนาด

ของพระพทุธรปูไภษชัยครุสุงูเท่าตวัคน (ประมาณ 5 ฟตุ) 

ส่วนพระอมิตาภะในความฝันสูงประมาณ 6 ฟุต เหมือน

กับภาพพระไภษัชยคุรุท่ามกลางหมอกที่แลเห็นขนาด

ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย” (ฮะระโอะกะ ฟุมิโกะ, 2006, 

น. 76-77) แต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่าภาพพระอมิตาภะนี้ 

น่าจะเชือ่มโยงกบัภาพพระพทุธรปูทีผู่เ้ขยีนเคยฝันเหน็มี

พระมาบอกว่าเมือ่ชาตทิีแ่ล้วผู้เขยีนเคยสร้างพระพุทธรปู

ไว้ท่ีวัดคิโยะมิสุด้วย เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นั้นก็ม ี

ความสูง 6 ฟุตซึ่งเท่ากับความสูงของพระอมิตาภะใน 
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ความฝันนี ้ความเช่ือในเรือ่งความฝันทีว่่าตนได้เคยสร้าง

พระพุทธรูปสูง 6 ฟุตไว้ที่วัดคิโยะมิสุเมื่อชาติที่แล้ว ซึ่ง

ถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นั้น อาจเป็นเหตุท�าให้ผู้

เขียนฝันเห็นภาพพระอมิตาภะเสด็จมาโปรด โดย

ลักษณะขององค์พระอมิตาภะในความฝันน้ันก็ซ้อนทับ

กับภาพพระไภษัชยคุรุที่ฝังใจผู้เขียนมาตั้งแต่เด็กด้วย 

(อรรถยา สุวรรณระดา, 2558, น.45) 

 การทีพ่ระอมติาภะกล่าวว่าจะมารบัไปนัน้ เป็นการ

รับประกันชีวิตอันสงบสุขในโลกหน้าของผู้เขียน ท�าให้ 

ผู้เขียนสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกที่เต็มไปด้วยเรื่อง

น่าเศร้านี้ โดยเก็บเอาความฝันน้ันมาเป็นท่ียึดเหน่ียว 

พึ่งพิงทางใจ นะกะโนะ โคอิชิวิเคราะห์ไว้ว่า ในขณะนี้ 

ผูเ้ขยีนได้ละทิง้ความปรารถนาเกีย่วกบัเรือ่งราวทางโลก

ทั้งหลาย และปรารถนาการหลุดพ้นและการมีชีวิตที ่

สงบสุขในโลกหน้า จิตใจของผู้เขียนได้หันเข้าหาทาง

ธรรมอย่างแท้จริง (นะกะโนะ โคอิชิ, 1989, น.104) แม้

ในบัน้ปลายของชีวติ ผู้เขยีนจะอยูอ่ย่างอ้างว้างโดดเดีย่ว 

แต่ผู้เขียนก็หยิบเอาความฝันที่ฝันเห็นองค์พระอมิตาภะ

นั้นมาเป็นที่พึ่งและใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบสุข การ

หยบิเอาความฝันซึง่คนทัว่ไปมองว่าเป็นส่ิงไม่จรีงัมาเป็น

พลังขับเคลื่อนท�าให้มีก�าลังใจในการด�ารงชีวิตนั้น นับ

เป็นจุดที่เป็นเสน่ห์ที่ท�าให้วรรณกรรมเรื่องน้ีแตกต่างไป

จากวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ

ต�ร�งสรุปลำ�ดับคว�มฝันของผู้เขียน

 คว�มฝัน อ�ยุผู้เขียน เหตุก�รณ์ในชีวิตผู้เขียน คว�มฝันที่เห็น
 ครั้งที่

 1 14 ผู้เขียนได้รับต้นฉบับเก็นจิโมะโนะงะตะริ ผู้เขียนฝันเห็นมีพระมาชี้แนะให้ศึกษา
   ที่ใฝ่ฝันอยากอ่านมานาน พระคัมภีร์สัทธรรมบุณฑริกสูตร

 2   ผู้เขียนฝันเห็นมีคนมาชี้แนะให้สวดภาวนา
    ต่อเทพอะมะเตะระซุ

 3 15 มีแมวเดินหลงเข้ามา ผู้เขียนกับพี่สาว พี่สาวผู้เขียนฝันเห็นแมวที่เลี้ยงไว้มาบอกว่า
   จึงช่วยกันเลี้ยงไว้ เป็นธิดาของจิจูโนะดะอินะงนที่มาเกิดเป็นแมว

 4 26-28 ผู้เขียนไปไหว้พระที่วัดคิโยะมิสุกับแม่  ผู้เขียนฝันเห็นมีพระมากล่าวชี้แนะให้
   แม่ผู้เขียนให้พระเป็นตัวแทนผู้เขียน เลิกหมกมุ่นกับเรื่องไร้สาระ

 5  
ไปนมัสการที่วัดฮะเซะ

 พระตัวแทนฝันเห็นมีผู้หญิงถือกระจก 2 ด้าน
    สะท้อนภาพที่น่ายินดีและภาพที่น่าเศร้า 

 6 32 ผู้เขียนเข้าไปท�างานในวังเป็นนางก�านัล ผู้เขียนฝันว่าอยู่ในโบสถ์วัดคิโยะมิสุและ
   รับใช้เจ้าหญิงยูฌิ มีพระมาเล่าเกี่ยวกับชาติที่แล้วของผู้เขียน

 7 38 ผู้เขียนไปไหว้พระที่วัดอิฌิยะมะ ผู้เขียนฝันเห็นมีคนบอกว่าได้รับเครื่องเซ่นไหว้
    บูชาแล้ว

 8 39 ผู้เขียนไปไหว้พระที่วัดโทดะอิจิและ ผู้เขียนฝันเห็นมีผู้หญิงมาชี้แนะให้หาโอกาส
   วัดแถวยะมะเบะ ไปพูดคุยกับนางก�านัลระดับสูง

 9  ผู้เขียนไปไหว้พระและพักอยู่ที่ ผู้เขียนฝันเห็นมีคนโยนกิ่งซุงิจาก
   วัดฮะเซะเป็นเวลา 3 วัน   ศาลเจ้าอินะริมาให้

 10 40-47 ผู้เขียนไปไหว้พระที่วัดต่าง ๆ  ผู้เขียนฝันว่าได้อยู่กับเพื่อนที่เคยท�างาน
   ผู้เขียนโต้ตอบกลอนกับเพื่อนเก่า ด้วยกันในวังเหมือนสมัยก่อน

 11 48 ไม่ได้ระบุเหตุการณ์ในชีวิตไว้ ผู้เขียนฝันเห็นพระอมิตาภะบอกว่าจะมารับ
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 ความเชือ่ว่าสิ่งศกัดิส์ทิธิจ์ะช่วยดลใจหรอืชีแ้นะให้

แก่ผู ้ที่มีจิตศรัทธาในความฝันท�าให้ผู ้คนสมัยเฮอันม ี

ความเชือ่ในเรือ่งความฝันว่าสามารถท�านายทายทกัสิง่ที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตและยังช่วยชี้แนะให้ทราบเกี่ยวกับ

อดีตชาติได้ แต่ในกรณีของผู้เขียนบันทึกนี้ ดูเหมือนว่า

ชวีติของผูเ้ขยีนจะผูกตดิกบัเรือ่งความฝันเป็นพเิศษ โดย

จะเห็นได้จากความคิดอ่านของผู้เขียนท่ีสะท้อนผ่าน

บันทึกนี้ รวมถึงการที่ผู ้เขียนได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่อง 

ความฝันเอาไว้ถึง 11 ครั้ง ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้เขียนได้

รับอิทธิพลจากคนใกล้ตัวอย่างเช่นพี่สาวของผู้เขียนเอง

ซึ่งก็มีความเชื่อในเรื่องความฝัน และอิทธิพลจาก

วรรณกรรมเรื่อง เก็นจิโมะโนะงะตะริ ที่ผู้เขียนชื่นชอบ

ซึง่ในเรือ่งก็มีตอนทีเ่ล่าเกีย่วกบัความฝันท�านายอยูห่ลาย

ครั้ง ต่อมาผู้เขียนยังได้ฝันเห็นนิมิตหมายอันดีระหว่าง

เดินทางไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ยิ่งท�าให้ผู้เขียนเชื่อ 

ในเร่ืองความฝันและคิดหวังว่าจะมีอนาคตท่ีรุ ่งโรจน์

เหมือนกับที่ฝันท�านายไว้ แต่เนื่องด้วยนิสัยแต่เดิมของผู้

เขยีนทีไ่ม่ใช่คนท�าอะไรมุง่มัน่จรงิจงัจงึไม่ได้ลงมอืปฏบิตัิ

ตามค�าชี้แนะในความฝัน สุดท้ายแล้วเรื่องดี ๆ ในชีวิตที่

ผู้เขียนคาดหวังไว้ก็ไม่ได้เกิดขึ้น แต่ทว่าก็ไม่ได้ท�าให้ผู้

เขยีนคลายความเชือ่เร่ืองความฝัน โดยเฉพาะหลงัจากที่

ผู้เขียนสูญเสียสามีไปแล้ว ผู้เขียนได้หวนนึกย้อนโดยคิด

ว่าเป็นเพราะตนเองยังมีศรัทธาไม่เพียงพอ ไม่ได้ปฎิบัติ

ตามค�าช้ีแนะในความฝันจึงท�าให้เรื่องดี ๆ ไม่ได้เกิดข้ึน 

กลบัต้องมาประสบแต่เรือ่งน่าเศร้าแทน ผูเ้ขยีนยงัคงเชือ่

ในความฝันและยดึเอาความฝันทีเ่หน็พระอมติาภะเสดจ็

มาโปรดมาเป็นทีย่ดึเหนีย่วจิตใจในบัน้ปลายชวีติ จะเหน็

ว่าความฝันมีบทบาทส�าคัญต่อชีวิตของผู้เขียนโดยเป็น 

ทั้งที่พึ่งทางใจและยังช่วยสร้างความหวังท�าให้มีก�าลังใจ

ในการด�ารงชีวิต 

 บทความวิจัยนี้ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของความ

ฝันใน บันทึกซะระฌินะ เท่านั้น ยังมีวรรณกรรมสมัย 

เฮอันอีกหลายเรื่องที่มีการกล่าวถึงเกี่ยวกับความฝันซ่ึง

อาจจะสะท้อนความเช่ืออื่นหรือมีบทบาทของความฝัน

ที่แตกต่างออกไปจากใน บันทึกซะระฌินะ จึงเป็นเรื่อง

ที่น่าหยิบยกมาศึกษาเพื่อวิเคราะห์ต่อยอดต่อไป
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 คำ� สำ�คัญ
เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ โซะงะ โมะโนะงะตะริ กิเกะอิกิ มินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ 

เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ความเชื่อ ความฝัน

บทคัดย่อ

ในสมยัคะมะกรุะ-มโุระมะชิหรอืสมยักลางของญีปุ่น่เป็นสมยัทีน่กัรบเรอืงอ�านาจเกดิการรบราฆ่าฟันซ่ึงสะท้อน

สัจธรรมของความไม่เที่ยงของชีวิต โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการรบพุ่งท่ีถ่ายทอดเป็นนิยายสงครามน้ัน 

มาจากการต่อสู้แย่งชิงอ�านาจที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนักรบผู้มีอ�านาจ 2 ตระกูลใหญ่อัน ได้แก่ ตระกูลเฮะอิเกะ 

(平家) กับตระกูลเก็นจิ (源氏) ในช่วงปลายสมัยเฮอันมาจนกระทั่งถึงช่วงต้นของสมัยคะมะกุระ ความขัดแย้ง

ดังกล่าวถูกน�ามาถ่ายทอดเป็นนิยายสงครามเรื่องเด่น 3 เรื่อง ได้แก่ เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ โซะงะ โมะโนะ

งะตะริ และ กิเกะอิกิ จนในที่สุดมินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะได้ขึ้นมาเป็นผู้น�ารัฐบาลทหารคนแรกของ 

ญี่ปุ่น อีกทั้งเขายังมีกองทัพนักรบอันเกรียงไกรในการรบตามค�าบัญชาการของโยะริโตะโมะ นอกจากนี้ภาพ

ความยิ่งใหญ่ของโยะริโตะโมะนั้นยังประกอบสร้างมาจากการใช้ความเชื่อต่าง ๆ ผลักดันและสนับสนุนด้วย 

เช่นกัน งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาความเช่ือท่ีปรากฏในเรื่องเพ่ือสะท้อนแนวความคิดของกลุ่มนักรบ

ที่มีต่อโชกุนโยะริโตะโมะในนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่อง จากการศึกษาพบว่าความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าและ 

พระพทุธศาสนาโดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกบัเทพฮะชมินัดะอโิบะซะท์ซนัุน้มส่ีวนช่วยในการส่งเสรมิภาพลกัษณ์

อนัเกรยีงไกรของโยะรโิตะโมะว่าได้รบัการสนบัสนนุจากเทพเจ้า อกีท้ังความเชือ่เกีย่วกับความฝันยังเป็นเสมอืน

นิมิตอันดีที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมในการต่อต้านตระกูลเฮะอิเกะ และการขึ้นมาเรืองอ�านาจของโยะ

ริโตะโมะ

สุวภา ธีรกิตติกุล
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าที่มีอิทธิพลต่อชนชั้นนักรบ

และความสัมพันธ์นาย-บ่าวในนิยายสงครามสมัย

กลางของญี่ปุ่น*
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Abstract

This paper depicts the reasons behind Shogun Yoritomo’s likeness in relation to the Kamakura-

Muromachi period or Middle Ages of Japan, a period in which Samurai warriors fought and 

killed one another and reflected on the impermanence of life. The story of warfare began as a 

collection of novels that outlined the power struggle between two powerful warrior clans, the 

Heike clan (平家) and the Genji clan (源氏), from the late Hei-an period until the beginning of the 

Kamakura period. The conflicts are depicted in three prominent tales of war: Heike monogatari, 

Soga monogatari, and Gikeiki. Finally, aided by his mighty army of warriors, Minamoto Yoritomo 

or Genji became the first shogun or leader of the newly-created Japanese military government.

Images of Shogun Yoritomo’s perceived greatness were taken from various beliefs. Therefore this 

paper draws information from the three tales of war and other sources in order to capture the 

ideas held by groups of warriors towards Shogun Yoritomo and to reconstruct his likeness based 

on the research. The research reveals that beliefs about gods and Buddhism, especially beliefs 

about the god Hachiman Daibosatsu, helped to promote the majestic and god-like image of Shogun 

Yoritomo as being supported by the gods. In addition to his likeness, the research reveals beliefs 

about dreams and how they relate to justifying the ascension of Shogun Yoritomo in relation to 

the resistance of the Heike clan.

The Beliefs about Gods that Influenced 

Master-retainer Relations in Japanese 

Medieval War Tales*

Key words
Heike monogatari, Soga monogatari, Gikeiki, Minamoto Yoritomo, Hachiman 
Daibosatsu, beliefs, dream

Suwapa Theerakittikul
Faculty of Arts, Chulalongkorn University

* This paper is the revised version of the paper presented at the 13th JSAT Annual Conference on 14-15 November 2019.



59สุวภา ธีรกิตติกุล   |  Suwapa Theerakittikul

1. บทนำ�
 ในสมัยคะมะกุระ-มุโระมะชิหรือสมัยกลางเป็น 

สมัยท่ีนักรบเรืองอ�านาจ มีการต่อสู้แย่งชิงอ�านาจกัน

ตลอดสมยั การรบราฆ่าฟันซึง่ก่อให้เกิดความรุ่งเรอืงและ

ความตกอับของชนชั้นผู้มีอ�านาจช่วยให้เห็นสัจธรรม 

ของความไม่เที่ยงของชีวิต สภาพเช่นน้ีมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและความคิด วัฒนธรรม 

ราชส�านักเสื่อมลงและเกิดวัฒนธรรมชนช้ันนักรบขึ้น

แทน ซึ่งส่งผลให้เกิดวรรณกรรมประเภทนิยายสงคราม

ที่ให้ความรู้สึกห้าวหาญแบบนักรบ วรรณกรรมประเภท

นิยายสงครามที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เฮะอิเกะ โมะโนะงะ 

ตะริ『平家物語』ทะอิเฮะอิกิ『大平記』กิเกะอิกิ 

『義経記』โซะงะ โมะโนะงะตะร『ิ曽我物語』โฮเง็น 

โมะโนะงะตะริ『保元物語』และ เฮะอิจิ โมะโนะงะ 

ตะริ『平治物語』เป็นต้น จุดเริ่มต้นของเรื่องราวการ

รบพุ่งที่ถูกถ่ายทอดเป็นนิยายสงครามนั้นมาจากการ 

แย่งชิงอ�านาจที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนักรบผู้มีอ�านาจ 

2 ตระกลูใหญ่อนัได้แก่ ตระกลูเฮะอิเกะ (平家) กบัตระกลู 

เกน็จ ิ(源氏)1 ในช่วงปลายสมัยเฮอันจนกระท่ังถึงช่วงต้น

ของสมัยคะมะกุระ ความขัดแย้งดังกล่าวถูกน�ามา

ถ่ายทอดเป็นนิยายสงครามเรื่องเด่น 3 เรื่อง ได้แก่ เฮะอิ

เกะ โมะโนะงะตะริ โซะงะ โมะโนะงะตะริ และ กิเกะอิกิ 

นิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกันทั้งในด้าน

เหตุการณ์ ฉาก และตัวละคร โดยมีนิยายสงครามเรื่อง 

เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ เป็นต้นก�าเนิดของการเล่าเรื่อง

ราวความขัดแย้งและการล่มสลายของตระกูลเฮะอิเกะ 

ส่วน โซะงะ โมะโนะงะตะริ แม้จะเป็นเรื่องราวของ

สองพ่ีน้องตระกูลโซะงะที่แก้แค้นให้บิดาแต่ก็มีเนื้อหา 

ที่กล่าวถึงชีวิตของมินะโมะโตะ โนะ โยะริโตะโมะ (源頼

朝) ตั้งแต่ช่วงชีวิตท่ีเขาโดนเนรเทศจนกระท่ังรวบรวม

ไพร่พลและสามารถกลบัมาเรอืงอ�านาจจนกลายเป็นผูน้�า

รฐับาลทหารหรอื “โชกนุ” คนแรกของญีปุ่่น ส�าหรบัเรือ่ง 

กเิกะอกิ ินัน้เป็นเรือ่งราวทีเ่ล่าถงึชวีประวตัขิองมนิะโมะ

โตะ โนะ โยะฌิท์ซุเนะ (源義経) ซึ่งเป็นน้องชายต่าง

มารดาของโยะริโตะโมะที่เข้ามาเป็นก�าลังส�าคัญในการ

ร่วมรบแต่ในท้ายทีสุ่ดโยะฌท์ิซเุนะกลับต้องพบกับชะตา

กรรมอันแสนเศร้าเนื่องจากผิดใจกับพี่ชาย 

 โยะรโิตะโมะหลังจากทีป่ราบปรามตระกูลเฮะอเิกะ

ได้ส�าเรจ็กไ็ด้รบัความดคีวามชอบมากมายจากจกัรพรรดิ

และสามารถควบคุมแว่นแคว้นต่าง ๆ จากเหนือสุดของ

เกาะฮอนชูไปจนถึงเกาะคิวชู ผู้คนต่างหวาดเกรงต่อ

อ�านาจของโยะริโตะโมะจนมีค�ากล่าวที่ปรากฏในเรื่อง 

โซะงะ โมะโนะงะตะริ ว่า “ตอนนี้เป็นโลกของโยะริโตะ

โมะ” เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธความร่วมมือหรือ

ใช้เป็นเหตผุลในการหยดุยัง้การกระท�าทีจ่ะก่อให้เกิดการ

เป็นปฏิปักษ์ต่อโยะริโตะโมะ

 โยะริโตะโมะได้ชื่อว่าเป็นผู้น�ารัฐบาลทหาร(幕府)

คนแรกของญี่ปุ่น ในวัยเด็กถูกละเว้นโทษตายและถูก

เนรเทศไปยังดินแดนตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งอยู่ห่างไกล

จากเกียวโตเมืองหลวงในสมัยน้ัน จากคนที่เคยเป็นผู้ท่ี

ถกูเนรเทศแต่กลบักลายมาเป็นผูน้�าคนส�าคญัมอี�านาจยิง่

ใหญ่และมกีองทพัในมอืนบัคณาไม่ถ้วนนัน้ เขาต้องอาศัย

ปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยที่ส�าคัญประการหน่ึงคือ โยะริ

โตะโมะมีกองทัพนักรบที่ยิ่งใหญ่ในการออกรบใน

สงครามต่าง ๆ ตามค�าบัญชาการของโยะริโตะโมะ จึง

ท�าให้ผู้วิจัยสนใจและต้องการศึกษาตัวละครนักรบที่อยู่

แวดล้อมโยะรโิตะโมะทีม่ส่ีวนช่วยผลกัดนัและสนบัสนนุ

ให้โยะริโตะโมะขึ้นมาเรืองอ�านาจในที่สุด

 แม้นยิายสงครามทัง้ 3 เรือ่งนีจ้ะมิได้มโียะริโตะโมะ

เป็นตวัละครเอก แต่ผูว้จัิยเหน็ว่านยิายสงครามทัง้ 3 เรือ่ง

1 อกัษรจนีค�าว่า「平」สามารถออกเสยีงอ่านได้ทัง้ “เฮะอ”ิ「へい」และ “ทะอริะ”「たいら」ส่วนอกัษรค�าว่า「源」สามารถออกเสยีงอ่านได้ว่า “เกน็”「げん」และ “มนิะ
โมะโตะ”「みなもと」อย่างไรกต็ามหากเป็นนามสกลุทีน่�าหน้าชือ่นกัรบจะอ่านออกเสยีงได้เฉพาะ“ทะอริะ” กบั “มนิะโมะโตะ” เท่านัน้ เช่น ทะอริะ คโิยะโมะร ิ (平清盛) 
(นกัรบตระกลูเฮะอเิกะ) มนิะโมะโตะ โยะฌโิตะโมะ (源義朝) (นกัรบตระกลูเกน็จ)ิ ทัง้นีห้ากเรยีกชือ่ตระกลูผูว้จิยัจะขอใช้วธิกีารออกเสยีงว่า “เฮะอ”ิ รวมกับค�าว่า “เกะ” ทีแ่ปล
ว่า “ตระกลู” เพ่ือให้สอดคล้องกบัชือ่นยิายสงครามเรือ่ง เฮะอเิกะ โมะโนะงะตะร ิซึง่มคีวามหมายว่าเรือ่งเล่าของตระกลูเฮะอเิกะ และใช้การออกเสยีงว่า “เกน็” รวมกบัค�าว่า “จ”ิ 
ซึง่แปลว่า “ตระกลู” เช่นกนั เพือ่ใช้เรียกตระกลูเกน็จิ

へい け

げんじ
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นี้มีความเชื่อมโยงกันผ่านตัวละครโยะริโตะโมะ เพราะ

เป็นการเล่าเรือ่งราวตัง้แต่ก่อนทีโ่ยะรโิตะโมะจะมอี�านาจ

เป็นเพียงผูท้ีถ่กูเนรเทศไปอยูด่นิแดนอนัห่างไกล และเล่า

ถึงเหตุการณ์ที่ท�าให้โยะริโตะโมะตัดสินใจจัดต้ังกองทัพ

ขึ้นมาล้มล้างตระกูลเฮะอิเกะจนกระท่ังขึ้นมายิ่งใหญ่

แทนทีค่โิยะโมะรไิด้ ทัง้นีใ้นนยิายสงครามทัง้ 3 เรือ่งอาจ

มีบางฉากที่กล่าวถึงเหตุการณ์เดียวกันแต่แนวทางการ

เขียนและการบอกเล่าในรายละเอียดน้ันแตกต่างกันซ่ึง

อาจเป็นผลมาจากช่วงเวลาในการแต่งรวมถึงแนวทาง

และวัตถุประสงค์ในการแต่งที่แตกต่างกัน งานวิจัยฉบับ

นี้จึงมุ ่งเน้นการศึกษาความเช่ือที่ปรากฏในเรื่องเพื่อ

สะท้อนแนวความคดิของกลุม่นกัรบท่ีมต่ีอโชกนุโยะรโิตะ

โมะในนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่อง

2. วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
 ศกึษาความเชือ่ต่าง ๆ  ทีม่อีทิธพิลต่อตัวละครนกัรบ

และความเชื่อที่ส ่งเสริมแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างนาย-บ่าวจากนิยายสงคราม เรื่อง เฮะอิเกะ โมะ

โนะงะตะริ เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ และเรื่อง กิเกะ

อกิ ิเพือ่น�ามาอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างนาย-บ่าวและ

ระบบพึ่งพิงท่ีพบในนิยายสงครามสมัยคะมะกุระ-มุโระ

มะชิ

3. แนวเหตุผล สมมติฐ�น
 ความเชื่อที่ปรากฏในนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องนั้น

ได้รับอิทธิพลจากขนบธรรมเนียมและความเชื่อสมัยเฮ

อนัและสมยัคะมะกรุะ-มโุระมะชิ เช่น ความเชือ่เกีย่วกบั

เทพเจ้า ความเชือ่เร่ืองความฝัน ซึง่ส่งผลต่อความสมัพนัธ์

นาย-บ่าว อกีทัง้ความเชือ่เหล่านีย้งัช่วยเน้นภาพความยิง่

ใหญ่ให้กับโชกุนโยะริโตะโมะและกลุ่มนักรบของเขา

4. ขอบเขตก�รวิจัย 
 1. ในการศึกษาความเชื่อของตัวละครนักรบจาก

นิยายสงครามทั้ง 3 อันได้แก่ เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ 

โซะงะ โมะโนะงะตะริ และ กิเกะอิกิ ซึ่งปรากฏเรื่องราว

ของโยะรโิตะโมะในฐานะโชกนุของรฐับาลคะมะกรุะ โดย

ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัจะศกึษาตัวบทจากหนงัสอืเรือ่ง เฮะอิ

เกะ โมะโนะงะตะริ ฉบับคะกุอิชิ (覚一本)2 ซึ่งเป็นฉบับ

ที่ได้รับการอ่านอย่างแพร่หลายและใช้ในการเรียนการ

สอนปัจจบุนัในประเทศญีปุ่น่ตพีมิพ์โดยส�านกัพมิพ์โฌงกั

กุกัน(小学館)เล่มที่ 1 ตีพิมพ์ในปีค.ศ.2014 และเล่มที่ 

2 ตีพิมพ์ปีค.ศ.2015 เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ ฉบับ

ทะอิเซะกิจิ (大石寺本)ซึ่งเป็นฉบับเก่าแก่และเขียนใน

ลกัษณะไวยากรณ์โบราณ(古態本)ตพีมิพ์โดยส�านกัพมิพ์

โฌงักกุกันในปีค.ศ.2009 และเรื่อง กิเกะอิกิ ฉบับทะนะ

กะ (田中本) ซ่ึงเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดและความผิด

พลาดน้อยที่สุดตีพิมพ์โดยส�านักพิมพ์โฌงักกุกันเมื่อปี 

ค.ศ.2006

 2. ศึกษาบทวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความ

สัมพันธ์นาย-บ่าวในสมัยคะมะกุระ-มุโระมะชิ

 3. บทความชิน้น้ีใช้ระบบถอดภาษาญีปุ่น่ของคณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลงาน

วิจัยในปี พ.ศ. 2530 ของอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ได้แก่ ผศ.ดร.กัลยาณี สีตสุวรรณ, ผศ.สุชาดา สัตยพงศ์, 

ผศ.เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ ์ ไพศาล (ป ัจจุบันคือ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล) 

และอาจารย์ภาควชิาภาษาศาสตร์คือ ผศ.ดร.สุดาพร ลัก

ษณียนาวิน และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือ ผศ.ดุษฎีพร ช�านิ

โรคศานต์ อย่างไรก็ตามหากเป็นค�าที่รู้จักกันแพร่หลาย

ในภาษาไทยอยูแ่ล้วจะไม่ใช้ระบบการถอดเสยีงดงักล่าว

จะคงการเขียนตามความนิยมเดิม เช่น ซามุไร เฮอัน 

โชกุน เกียวโต เป็นต้น

2 ชือ่คะกอุชิมิาจากชือ่ผูเ้ขยีนซึง่เป็นพระดดีพณิน�า้เต้าตาบอดทีมี่ชือ่เสยีง รวบรวมเสรจ็สมบรูณ์สมยันมัโบะกโุช (南北朝時代) ในปีโออนัที ่ 4 (応安4年) หรอืปีค.ศ. 1371 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือไม่ให้เนือ้หาเกดิความคลาดเคลือ่นในการท่องจ�าของเหล่าลกูศษิย์และเป็นฉบบัทีไ่ด้รบัการอ่านอย่างแพร่หลายและใช้ในการเรยีนการสอนปัจจบุนัในประเทศญีปุ่น่
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5. ผลก�รศึกษ�และบทวิเคร�ะห์
 ก่อนอืน่ผูว้จิยัจะขอกล่าวถงึประวตัโิดยสงัเขปเกีย่ว

กับเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุเพื่อใช้เป็นพื้นฐานใน 

การวิเคราะห์ต่อไป

ประวัติเกี่ยวข้องกับเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ (八幡

大菩薩)

 ความศรัทธาน้ีเร่ิมต้นมาจากศาลเจ้าฮะชิมังงู (八

幡宮) อันเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยนาราตั้งอยู่ใน

แคว้นบุเส็น (豊前国) เขตอุซะ (宇佐郡) หรือเขตอุซะ 

จังหวัดโอะอิตะในปัจจุบัน เดิมทีเทพฮะชิมันดะอิโบะ

ซะท์ซเุป็นเทพประจ�าท้องถ่ิน แต่ในครึง่หลงัของศตวรรษ

ที่ 6 มีต�านานเล่าขานกันว่าเทพโองะโนะฮิงิหนึ่งใน 

ไตรเทพของแคว้นยะมะโตะได้เดินทางไปเมืองอุซะและ

อัญเชิญวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิโอจิน (応神

天皇)3 ผนวกรวมเข้าไป นอกจากนี้ในหนังสือ โทดะอิจิ

โยโระกุ เล่มที่ 4 (『東大寺要録四』) ยังมีการบันทึก

เรื่องการอัญเชิญดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธ์ิของ

จกัรพรรดโิอจินมาสถติไว้ด้วยเช่นกนั จากความเกีย่วพนั

ในจุดนั้นเป็นต้นมาท�าให้เทพองค์น้ีจึงเป็นที่นับถือใน 

หมู่ราชวงศ์ อย่างไรก็ตามต่อมาภายหลังความเช่ือเก่ียว

กับเทพองค์นี้นั้นได้รับอิทธิพลความเชื่อของพระพุทธ

ศาสนา ลทัธิชนิโต และลทัธเิต๋าผนวกรวมเข้ามาจนกลาย

เป็นความเช่ือเช่นในปัจจุบัน ในสมัยเฮอันได้มีการ

อัญเชิญเทพฮะชิมันจากแคว้นบุเส็นมาประดิษฐานยัง 

เกียวโต ณ ศาลเจ้าอิวะฌิมิสุฮะชิมังงู (石清水八幡宮) 

หลังจากนั้นความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับเทพฮะชิมัน

ดะอโิบะซะท์ซกุไ็ด้รบัการเผยแพร่ไปอย่างกว้างไกลในดนิ

แดนตะวันออกของญ่ีปุ่น ต่อมาเทพฮะชิมันดะอิโบะ

ซะทซ์ุได้กลายเป็นเทพประจ�าตระกูลเกน็จิหรือมนิะโมะ

โตะซึง่ในการรบทกุครัง้นกัรบตระกลูเกน็จจิะเดนิทางไป

สักการะเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ในปีค.ศ.1063 ได้มี

การอัญเชิญเทพฮะจิมันดะอิโบะซะท์ซุไปยังยุอิงะฮะมะ 

(由比浜หรือ由比ヶ浜) แคว้นซะงะมิ (相模国) เพื่อ

ประดษิฐานเทพฮะชิมนัดะอโิบะซะท์ซใุนศาลเจ้าท์ซรุงุะ

โอะกะ(鶴岡) หลงัจากนัน้เป็นต้นมาการสกัการะเทพฮะ

ชมินัดะอโิบะซะท์ซจุงึได้รบัความนยิมในหมูโ่กะ-เคะนนิ4 

ในคะมะกรุะ และความเชือ่นีไ้ด้แพร่หลายไปทัว่ประเทศ

จนกระทั่งมีศาลเจ้าสาขาราว ๆ 44,000 แห่งในปัจจุบัน 

การเรียกขานช่ือเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุเช่นใน

ปัจจุบันนั้นเริ่มต้นในสมัยคะมะกุระ

 ในนยิายสงครามเรือ่ง โฌมงก ิ(将門記) มกีารกล่าว

ถึงค�าประกาศิตของเทพองค์น้ีไว้ว่า「朕ガ位ヲ蔭子平

将門ニ授ケ奉ル、其ノ位記ハ左大臣正二位菅原朝

臣ノ霊魂表スラク云々」 “ข้าจะมอบต�าแหน่งให้แก่

ทะอิระ โนะ มะซะกะโดะ โองการแต่งตั้งนี้ดวงวิญญาณ

ของท่านซุงะวะระ โนะ มิชิสะเนะ เสนาบดีฝ่ายซ้าย 

ต�าแหน่งโฌ ระดับ 2 จะเป็นผู้รับไปบันทึกต่อไป” ส่วน

ในหนังสือ ฮะชิมันอุซะงู โกะตะกุเซ็นฌู『八幡宇佐宮

御託宣集』
5 ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมค�าประกาศิตของ

เทพองค์น้ีไว้ได้มีการพรรณนาลักษณะของเทพองค์น้ีว่า 

“เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุปรากฏกายในร่างของชาย

ชราที่มีผมสีขาวอายุราว 70 ปี และปล่อยลูกธนูออก 

ไปสังหารมะซะกะโดะ” ส�าหรับสายตระกูลเซะอิวะ 

เก็นจิ (清和源氏) ที่นับถือเทพองค์นี้เป็นเทพประจ�า

ตระกูลนั้นกล่าวกันว่าน่าจะเริ่มในสมัยมินะโมะโตะ 

โนะ โยะริโนะบุ (源頼信) เนื่องจากมีจดหมายรายงาน

การไปนมสัการศาลเจ้าอวิะฌมิสิฮุะชมิงังู นอกจากนีจ้าก

3 จกัรพรรดอิงค์ท่ี 15 ในสมัยยะมะโตะ (สมัยนารา)
4 “โกะ-เคะนิน” (御家人) เป็นค�าที่ใช้เรียกกลุ่มนักรบที่มีความสัมพันธ์นาย-บ่าวกับโชกุนแห่งรัฐบาลทหารในสมัยคะมะกุระ โดยจะสืบทอดเป็นตระกูลและจะดูแลปกครองที่ดิน 

ของตน และโชกนุจะตอบแทน “โกะ-เคะนนิ” ด้วยการมอบทีดิ่นในดนิแดนต่าง ๆ ให้ปกครองดแูลจนเกดิเป็นรปูแบบความสมัพนัธ์นาย-บ่าวทีส่�าคญัซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสมยั
คะมะกรุะท่ีเรียกว่า ความสมัพนัธ์นาย-บ่าวแบบระบบศกัดินา (封建的主従関係)

5 หนงัสอืรวบรวมเกีย่วกบัค�าประกาศิตของเทพฮะชมัินแห่งศาลเจ้าอซุะ มีทัง้หมด 16 เล่มเริม่รวบรวมในปี ค.ศ. 1290 แล้วเสรจ็ในปี ค.ศ. 1313
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หนังสือ ซมปิบุมเมียะก『ุ尊卑分脈』6 มีการบันทึกว่า

มนิะโมะโตะ โนะ โยะฌอิเิอะ (源義家) ได้ท�าพธิเีกม็ปกุุ7 

ที่ศาลเจ้าอิวะฌิมิสุฮะชิมังงู เขาจึงมีชื่อหลังผ่านพิธีดัง

กล่าวว่า “ฮะชมินัตะโร”「八幡太郎」หลงัจากนัน้สอง

พ่อลูกโยะริโยะฌิ (頼義) และโยะฌิอิเอะ (義家) เดิน

ทางไปมาระหว่างภูมิภาคคันโตไปยังแคว้นเดะวะ (出羽

国) และมท์ุซ ุ(陸奥国) โดยใช้เส้นทางโทซนัโด (東山道) 

และเส้นทางโทกะอโิด (東海道) จงึท�าให้มกีารสร้างศาล

เจ้าสาขาของฮะชิมังงูไปถึงแคว้นทั้งสอง นอกจากนี้ใน

หนงัสอืบนัทึกประวตัศิาสตร์ อะสมุะ คะงะม『ิ吾妻鏡』

วันที่ 12 เดือน 10 ในปีจิโจที่ 4 กล่าวถึงการประดิษฐาน

เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุไว้ ณ ศาลเจ้าท์ซุรุงะโอะกะ

ฮะชิมังงูเพื่ออุทิศให้บิดาโยะริโยะฌิ

 จากการศึกษาตัวบทผู้วิจัยพบว่าในนิยายสงคราม

เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ ก็ได้มีการกล่าวถึงต�านาน

การก�าเนิดเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุไว้ด้วยเช่นกันดังนี้

 そもそも八幡大菩薩と申すは、忝くも本地寂

光の都を出でて垂迹の三所と顕はれ給ふ。人間皇

女の胎を借りて、本朝三代の帝を生れ給ふ。いは

ゆる仲哀・神功・応神なり。崩御の後は、本朝守

護・百王鎮護の一所三本の垂迹と顕はれ給ふ。い

はゆる弥陀・観音・勢至の三尊なり。仰ぎて八幡

大菩薩を信じ給ひ、その外、堂社・塔閣を建立あ

り、仏像・経巻を納め、征罰・忠賞、度に当り

て、善根莫大にぞおはしける。

 เดิมทีแล้วเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุประทับอยู่

ทีด่นิแดนจกัโกโจโดะ ทรงเสดจ็ออกจากทีน่ัน่ ทรงอวตาร

ลงมาเป็นเทพ 3 องค์ ขอยืมพระครรภ์ของมนุษย์ที่เป็น

พระมเหสีเพื่อให้ก�าเนิดจักรพรรดิญี่ปุ่น 3 รุ่น ซึ่งก็คือ 

จักรพรรดิชูอะอิ พระมเหสีจินงู จักรพรรดิโอจิน หลัง

เสด็จสวรรคตก็ทรงอวตารเป็นเทพ 3 องค์ประทับอยู่ ณ 

ที่แห่งเดียวกันเพื่อปกป้องคุ ้มครองญี่ปุ ่นและท�าให ้

บ้านเมืองสงบลงในจักรพรรดิรุ ่นต่อมาอีกนับร้อย

พระองค์ เทพทั้ง 3 พระองค์น้ีเป็นที่รู ้จักในนามของ 

ซันสนอัน 9 ได้แก่ มิดะ10 คันนน 11  และเซะอิฌิ 12 ด้วย

เหตุฉะน้ีจึงท�าให้โยะริโตะโมะเล่ือมใสศรัทธาในพระ

โพธิสัตว์ฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ นอกจากนี้เขายังได ้

สร้างอุโบสถ สร้างศาลเจ้า สร้างเจดีย์ สร้างต�าหนัก และ

ประดษิฐานพระพทุธรปูและพระไตรปิฎก (โยะรโิตะโมะ)

ได้ปราบปรามคนชั่วและมอบรางวัลแก่คนซื่อสัตย์อย่าง

เหมาะสม ซึ่งเป็นกองบุญอันมหาศาล    

(โซะงะ : เล่ม 3 หน้า 134)

 นอกจากนี้  ในเรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ 

ยังสะท้อนแนวคิดที่ว่าเทพองค์น้ีมีความเกี่ยวข้องกับ 

ตระกูลเก็นจิซึ่งปรากฏในฉากต่อไปนี้

 然れば、今の佐殿と申すは、遠く曩祖を尋ね

れば、清和天皇第六皇子貞純新王これなり。近く

累代を訪えば、六孫王経基の後胤、八幡太郎義家

の末葉なり。然れば、当山に八幡の御社あり。水

尾の清き流れは、八幡大菩薩も、当山護持の三

宝、走湯権現も、いかでか捨てんと思し召されん

や。当山の守護神、我らに力を与へ給へ。佐殿を

6 หนังสอืท่ีรวบรวมผงัการแสดงการสบืสนัตวิงศ์ของจักรพรรดแิละสายตระกลูของนกัรบทีส่บืเชือ้สายมาจากราชวงศ์
7 พธิกีรรมโบราณท่ีแสดงถงึการเปลีย่นจากวยัเดก็ผ่านเข้าสูว่ยัผูใ้หญ่ หรอืเท่ากับพธิบีรรลุนติภิาวะ ชือ่พธิเีกม็ปกุถุกูเรยีกหลงัสมยันะระ ส�าหรบัเดก็ชายจะมไิด้ก�าหนดอายทุีแ่น่นอน

ในการท�าพิธเีกม็ปกุแุต่จะมกีารเปลีย่นหมวกเอะโบฌแิละเปลีย่นชือ่ใหม่โดยไม่ใช้ชือ่ในวัยเด็กทีเ่คยมมีา ส่วนเดก็ผูห้ญงิโดยทัว่ไปจะท�าพธินีีใ้นช่วงอาย ุ12 – 16 ปี
8 พระโพธสิตัว์ท่ีมลี�าดบัสงูสดุในบรรดาพระโพธสิตัว์ทัง้สีป่ระเภทตามความเชือ่ของพทุธศาสนานิกายเทน็ดะอ ิและยงัหมายถงึโลกทีแ่สดงสจัธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงตรสัรู้
9 “ซนัสน” หมายถงึรูปเคารพของทัง้ 3 ของพระพทุธเจ้าและพระโพธสิตัว์คูพ่ระบารมทีีป่ระทบัอยูด้่านข้างของพระพทุธองค์ซึง่พบเหน็ได้ตามอโุบสถ ส�าหรบัพระโพธสิตัว์คูบ่ารมี

พระพุทธเจ้าในดนิแดนสขุาวดพีทุธเกษตรทัง้สองนัน้ได้แก่ พระอวโลกเิตศวร และพระมหาสถาปราปโพธสิตัว์
10 “มดิะ” หรือ “อะมดิะเนยิวระอ”ิ หมายถงึ “พระอมิตาภพทุธะ” เป็นพระพทุธเจ้าในคตคิวามเชือ่ของมหายานทีป่ระทบัในแดนสขุาวดี
11 “คนันน” หมายถงึ พระอวโลกเิตศวร เป็นพระโพธสิตัว์คูบ่ารมีพระพทุธเจ้าในดนิแดนสขุาวดพีทุธเกษตร
12 “เซะอฌิ”ิ หมายถงึ มหาสถาปราปโพธสิตัว์ เป็นพระโพธสิตัว์คูบ่ารมีพระพทุธเจ้าในดนิแดนสขุาวดพีทุธเกษตร
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助け奉らん。源氏の系、永く絶えず、我が山、繁

唱すべき時節なり。

 อนึ่ง ท่านซุเกะโดะโนะผู้นี้ หากถามถึงต้นตระกูล

บรรพบรุษุนัน้กค็อืเจ้าชายซะดะสมุซิึง่เป็นพระราชโอรส

พระองค์ที่หกในจักรพรรดิเซะอิวะ หากถามถึงสาย

ตระกูลที่ใกล้เข้ามา ท่านเป็นลูกหลานของโระกุซน 

โอท์ซุเนะโมะโตะ เป็นหลานของท่านฮะชิมันตะโร 

โยะฌิอิเอะ อนึ่ง ศาลเจ้ายะวะตะก็ตั้งอยู่บนเขาลูกนี้ 

ความบริสุทธิ์ของทางน�้า13 ท่ีไหลต่อมา ท้ังท่านฮะชิมัน

ดะอิโบะซะท์ซุ ทั้งพระรัตนตรัยที่คุ้มครองเขาลูกนี้ ทั้ง

ท่านเทพโซโต เหตุอันใดจึงคิดจะทอดทิ้ง(ซุเกะโดะโนะ) 

ท่านเทพท่ีคุ้มครองเขาแห่งนี้ โปรดประทานพละก�าลัง

แก่พวกเรา เราจะช่วยท่านซุเกะโดะโนะ สายเลือด 

ตระกลูเกน็จนิัน้ต้องยนืยาวไม่ขาดสาย ถงึเวลาอนัสมควร

ที่เขาของเราจะรุ่งโรจน์โชติช่วงแล้ว

(โซะงะ : เล่ม 3 หน้า 113)

 หากพิจารณาจากฉากท่ีกล่าวถึงเทพฮะชิมันดะ 

อิโบะซะท์ซุแล้วนั้นอาจสรุปลักษณะความเชื่อเก่ียวกับ

เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุท่ีมีอิทธิพลต่อชนชั้นนักรบ 

และความสัมพันธ์นาย-บ่าวที่สะท้อนจากนิยายสงคราม

ที่เกี่ยวเนื่องกันทั้ง 3 เรื่องนี้ออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้

 1. การอธิษฐานเพื่อขอพรและการประทานความ

ช่วยเหลือจากเทพ

 2. เทพนิมิตที่มาปรากฏในความฝัน

 5.1 ก�รอธิษฐ�นเพื่อขอพรและก�รประท�น

คว�มช่วยเหลือจ�กเทพ

 การอธษิฐานเพือ่ขอพรและการประทานความช่วย

เหลือจากเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุในนิยายสงคราม 

ทั้ง 3 เรื่องได้ถูกกล่าวไว้ดังนี้

 5.1.1 เรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ

 ฉ�กจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่�นักรบตระกูล

เฮะอิเกะสักก�ระที่เกียวโต

 การเดนิทางไปสกัการะเทพฮะชมินัทีศ่าลเจ้าอวิะฌิ

มิสุฮะชิมังงูที่เกียวโตของจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่า

นกัรบตระกลูเฮะอเิกะทพัสุดท้ายขณะล้ีภัยออกจากเมอืง

หลวงดังปรากฏในเล่มที่ 7 ตอน「一 門 都 落」

 落ち行く平家は誰々ぞ。前内大臣宗盛公、平

大納言時忠、(中略)是は東国北国度々のいくさ

に、此ニ三ヶ年が間、討ちもらされて纔かに残る

ところなり。山崎関戸院に、玉の御輿をかきすゑ

て、男山をふし拝み、平大納言時忠卿、「南無帰

命頂礼、八幡大菩薩、君をはじめ参らせて、我等

都へ帰し入れさせ給へ」と祈られけるこそかなし

けれ。

 ในบรรดาตระกูลเฮะอิเกะที่เดินทางออกจากเมือง

หลวงนัน้มใีครกนับ้าง (ได้แก่) ซะกโินะนะอดิะอจินิ มเุนะ

โมะริโก เฮะอิดะอินะงน โทะกิตะดะ (ละข้อความ) การ

รบทั้งในดินแดนตะวันออกและดินแดนตะวันตกใน 

สองสามปีมานี้ไพร่พลล้มตายเหลือเพียงเล็กน้อย เม่ือ

ขบวนเสดจ็เดนิทางมาถึงประตดู่านยะมะสะกจิงึวางเกีย้ว

ประทับของจักรพรรดิลงเพื่อหมอบกราบโอะโตะโกะยะ

มะ14  เฮะอิดะอินะงน โทะกิตะดะจึงอธิษฐานว่า “นะมุกิ

เมียวโชระอิ ท่านเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ขอให้องค์

จักรพรรดิและพวกเราได้หวนคืนเมืองหลวงด้วยเถิด” 

เขากล่าวอย่างโศกาอาลัย

 (เฮะอิเกะ : เล่มที่ 7 หน้า 86-87)

 

 จากฉากทีย่กมานัน้กล่าวถงึการเสดจ็ออกจากเมอืง

หลวงของจกัรพรรดอินัโตะกแุละเหล่านกัรบตระกูลเฮะอิ

เกะทัพสุดท้ายโดยในระหว่างทางเมื่อขบวนมาถึงด่าน 

いち もん みやこ おち

13 มสิโุนะโอะ () หากแปลตรงตวัหมายถงึ “ทางไหลของน�า้” และยงัเป็นอกีพระนามของจกัรพรรดซิะอวิะ ในทีน่ีจ้งึหมายถงึลกูหลานทีส่บืสายมาจากจกัรพรรดเิซะอวิะด้วยเช่นกนั
14 เขาโอะโตะโกะยะมะเป็นทีป่ระดษิฐานของศาลเจ้าอวิะฌมิิสฮุะชมัิงง ู()
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ยะมะสะกิที่อยู่ตรงข้ามกับโอะโตะโกะยะมะซ่ึงเป็นท่ี

ประดิษฐานของเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ณ ศาลเจ้า 

อิวะฌิมิสุฮะชิมังงู การท่ีจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่า

นักรบได้สักการะและอธิษฐานขอพรนั้นแสดงให้เห็นถึง

ความศรทัธาขององค์จกัรพรรด ิพระราชวงศ ์และนกัรบ

ในตระกลูเฮะอเิกะทีม่ต่ีอเทพองค์นีด้้วยเช่นกนั อกีทัง้ยงั

ขอให้จกัรพรรดแิละตระกลูของตนได้หวนกลบัมาสูเ่มอืง

หลวงอีกครั้ง

 ฉ�กจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่�นักรบตระกูล

เฮะอิเกะสักก�ระที่คิวชู

 เมือ่จกัรพรรดอินัโตะกแุละเหล่านกัรบตระกลูเฮะอิ

เกะเดินทางไปถึงดินแดนตะวันตก พระองค์ทรงเสด็จไป

นมสัการเทพฮะชมินัดะอโิบะซะท์ซดุ้วยเช่นกนัซ่ึงปรากฏ

ในฉากต่อไปนี้

 さる程に、筑紫には内裏つくるべきよし沙汰

ありしかども、いまだ都定められず。主上は岩戸

の小卿大蔵の種直が宿所にわたらせ給ふ。人々の

家々は野中、田中なりければ、麻の衣はうたねど

も、十市の里ともいッつべし。内裏は山のなかな

れば、かの木の丸殿もかくやとおぼえて、なか々

優なる方もありけり。まづ宇佐宮へ行幸なる。大

宮司公道が宿所、皇居になる。

 ในตอนนั้น กล่าวกันว่ามีก�าหนดการจะสร้างท่ี

ประทับ(ส�าหรับจักรพรรดิ)ท่ีท์ซุกุฌิ15 แต่ทว่าในเมือง

หลวงเองกย็งัไม่อยูใ่นความสงบ จกัรพรรดิจงึทรงประทับ

ทีบ้่านพกัของโฌเกยีวโอกรุะ ทะเนะนะโอะ ส่วนบ้านของ

ผู้ติดตามคือกลางทุ่งกลางนา แม้ไม่ถึงกับต้องสวมใส่ผ้า

ป่าน16 แต่ก็พูดได้ว่าเป็นหมู่บ้านโทชิ17  อันห่างไกล หาก

ที่ประทับเป็นกลางภูเขา คงใช้ต้นไม้ต้นนั้นเป็น“ที่

ประทับไม้ทรงกลม”18 ซึ่งก็มีด ้านที่งดงามเช่นกัน 

(พระองค์)ทรงเสด็จไปยังอุซะโนะมิยะ19 เป็นล�าดับแรก 

และทรงใช้ที่พักของดะอิงูจิคินมิชิ20 เป็นพระราชวัง 

(เฮะอิเกะ : เล่ม 8 หน้า 110-111)

 จากฉากที่ยกมาข้างต้นนั้นเป็นตอนที่กล่าวถึง

ขบวนเสด็จของจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่านักรบตระ

กูลเฮะอิเกะที่เดินทางรอนแรมอย่างยากล�าบากจน

กระท่ังเดนิทางไปถึงควิช ูสถานทีแ่รกทีพ่ระองค์ทรงเสดจ็

ไปคือศาลเจ้าอุซะฮะชิมังงูซึ่งเป็นศาลเจ้าต้นก�าเนิดของ

ศาลเจ้าฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุทั่วประเทศ อีกท้ังยังทรง

ประทับ ณ บ้านพักของผู้อ�านวยการศาลเจ้าซึ่งแสดงให้

เห็นถึงสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของราชวงศ์ที่มีต่อเทพเจ้า

องค์นี้ด้วยเช่นกัน

 ฉ�กทะอริะ โนะ โทะกิตะดะขอพรให้เทพฮะชมัิน

ดะอิโบะซะท์ซุช่วยคุ้มครองจักรพรรดิอันโตะกุ

　　「それ我が君は天孫四十九世の正統、人皇八

十一代の御門なり。天照太神、正八幡宮も我君を

こそまもり参らッさせ給ふらめ。

 “แต่เดิมแล้วเจ้านายของเรา21  นั้นสืบเชื้อสาย

โดยตรงจากเทพรุ่นท่ี 49 และทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 

15 ช่ือเดมิของดนิแดนคิวชู
16 ผ้าป่านหรือ (麻の衣) คือผ้าท่ีใช้ห่อศพ ในทีน่ีก้ารสวมใส่ผ้าป่านจงึหมายถงึการเสยีชีวติ
17 “หมู่บ้านโทชิ” (十市の里) เป็นชื่อหมู่บ้านในเมืองโทชิ(ปัจจุบันออกเสียงว่า“โทอิชิ”)จังหวัดนารา หมู่บ้านแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองตั้งแต่สมัย

นาราจนถึงมุโระมะชิ ในกลอนญี่ปุ่นจะใช้ค�านี้เป็น「掛詞」ที่ใช้แสดงชื่อสถานที่และยังมีความหมายของค�าว่า “ห่างไกล” ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ค�านี้ยังเป็น「歌枕」ในบทกวีซึ่งชื่อหมู่บ้านนี้ถูกใช้เชื่อมโยงกับความรู้สึกห่างไกลจากเมืองหลวง

18 การใช้ไม้ทั้งต้นโดยไม่ตัดแต่งหรือเลื่อยเพื่อท�าเป็นที่ประทับแบบเรียบง่าย โดยเฉพาะอะซะกุระเด็น「朝倉殿」หรือปัจจุบันรู้จักกันในนาม “อะซะ
กุระโนะทะชิบะนะโนะฮิโระนิวะโนะมิยะ” (朝倉橘広庭宮) อันโด่งดังของจักรพรรดิซะอิเมะอิ (斉明天皇)

19 หมายถึงศาลเจ้าอุซะฮะชิมังงู (宇佐八幡宮) ณ เมืองอุซะ จังหวัดโอะอิตะ
20 (大宮司公通)เป็นผู้อ�านวยการศาลเจ้าอุซะ ต�าแหน่งดะอิงูจิเป็นต�าแหน่งผู้อ�านวยการสูงสุดของศาลเจ้าส�าคัญของญี่ปุ่น
21 ในที่นี้หมายถึงจักรพรรดิอันโตะกุ
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81 เทพอะมะเตะระซุ โฌฮะชิมังงู22 คงจะทรงปกป้อง

คุ้มครองเจ้านายของเรา”

(เฮะอิเกะ: เล่ม 8 หน้า 117)

 จากฉากที่ยกมาเป็นค�าพูดของทะอิระ โนะ โทะกิ

ตะดะทีก่ล่าวกบัโคะเระมรุะซึง่มาแจ้งข่าวเรือ่งค�าสัง่ของ

จักรพรรดิสละราชย์โกะฌิระกะวะท่ีทรงมีพระราช

กระแสรบัสัง่ให้ขบัไล่ตระกลูเฮะอเิกะออกจากควิชจูงึขอ

ให้รีบหนีไปเสียก่อน แต่ทว่าโทะกิตะดะยังคงยืนยันถึง

ความชอบธรรมในการสบืเชือ้สายและเปน็ลกูหลานของ

เทพอะมะเตะระซุและเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ จาก

ประโยคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่มีต่อเทพ 

ฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุในฝ่ายของตระกูลเฮะอิเกะท่ีเป็น

เครือญาติของจักรพรรดิอันโตะกุ

 นอกจากนี้ ในงานวิจัยของเซะกิ ยุกิฮิโกะ (2003) 

กล่าวว่าในนิยายสงครามเรื่อง โฌมงกิ กล่าวว่าในปีค.ศ.

939 ทะอิระ มะซะกะโดะได้รับเทพยากรณ์จากฮะชิ 

มันดะอิโบะซะท์ซุที่แคว้นโคสุเกะและขนานนามตนเอง

ว่า “ชินโน”「新皇」ซ่ึงแปลว่า “จักรพรรดิองค์ใหม่” 

เทพฮะชิมันจึงเป็นเสมือนผู้ปลดปล่อยตระกูลนักรบ 

ออกจากแบบแผนของราชส�านักและมีบทบาทส�าคัญ 

ในการสร้างโลกที่แตกต่างไปจากเทพอะมะเตะระซุหรือ

สุริยเทพ ด้วยเหตุนี้เหล่าตระกูลนักรบจึงให้การสักการะ

เทพฮะชิมันเป็นเทพผู้ปกปักรักษาเหล่านักรบ23 ซ่ึงจาก

งานวิจัยของยุกิฮิโกะจะเห็นได้ว่าในเรื่อง โฌมงกิ ที่

สันนิษฐานว่าถูกประพันธ์ก่อนนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่อง

นีม้กีารกล่าวถงึเทพองค์นีใ้นฐานะเทพของตระกลูนกัรบ

เป็นครั้งแรกแต่เป็นเทพในฝั่งตระกูลเฮะอิเกะ 

 อย่างไรกต็ามจากทีไ่ด้น�าเสนอไปในขัน้ต้นเกีย่วกับ

ประวตัทิีม่าของความเช่ือและการนบัถอืเทพฮะชมินัดะอิ

โบะซะท์ซุนั้นเปรียบเสมือนเทพประจ�าตระกูลท่ีคอย

ปกป้องคุ้มครองตระกูลเก็นจิ มิยะจิ นะโอะกะสุ (2002) 

กล่าวว่าความเช่ือความศรัทธาของโยะริโตะโมะที่มีต่อ

เทพองค์เสมอืนเทพประจ�าตระกลูนัน้ปรากฏให้เหน็เป็น

หลักฐานชัดเจนในหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ อะสุมะ

กะกะมิ เล่มที่ 1 วันที่ 5 เดือน 7 ปีจิโจที่ 4 โดยกล่าวว่า

ตนเป็น「八幡大菩薩氏人」หมายถึง “ผู้สืบเชื้อสาย

ตระกูลจากเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ” อีกทั้งยังกล่าว

ถึงการสืบทอดความคิดดังกล่าวไปทั่วแคว้นทั้ง 8 แห่ง 

ดินแดนตะวันออก 

 นอกจากนี้ จากการศึกษาผู้วิจัยได้พบว่าเทพฮะชิ

มันนั้นมิได้เป็นที่เคารพเฉพาะนักรบในตระกูลเก็นจิ

เท่านั้น แต่เดิมทีเดียวเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุนั้นเป็น

เทพที่มีความเกี่ยวข้องและได้รับการสักการะในพระ

ราชวงศ์มาก่อน และต่อมาภายหลังเหล่าตระกูลนักรบ 

ที่สืบเช้ือสายมาจากจักรพรรดิต่างไปเคารพสักการะ 

ด้วยเหตนุีจ้งึปรากฏฉากทีก่ล่าวถงึการเสดจ็เยอืนศาลเจ้า

ฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุของจักรพรรดิอันโตะกุและเหล่า

นักรบตระกูลเฮะอิเกะด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ใน

ปัจจุบันความส�าคัญในส่วนที่เป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับ

พระจักรพรรดินั้นถูกลืมเลือนหาย คงเหลือแต่ความ

เข้าใจเพียงว่าเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุเป็นเทพของ

นักรบประจ�าตระกูลเก็นจิไปแม้ในชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน

 ฉ�กโยะริโตะโมะยกทัพไปต่อสู้กับตระกูลเฮะอิ

เกะที่ฟุจิกะวะ

 เมือ่โยะรโิตะโมะยกทัพมาถงึบรเิวณภเูขาฟุจแิต่กลบั

พบกับสภาพกองทัพที่กระเจิดกระเจิงของฝ่ายเฮะอิเกะ

 平家の方には音もせず。人をつかはして見せ

ければ、「みな落ちて候」と申す。或は敵の忘れ

たる鎧とッて参りたる者もあり、或はかたきのす

てたる大幕とッて参りたる者もあり。「敵の陣に

22 เป็นอกีชือ่เรียกหนึง่ของศาลเจ้าฮะชมัินงซึูง่มีความหมายว่า “เทพฮะชมัินดะอโิบะซะท์ซทุีแ่ท้จรงิ”
23 関幸彦『「鎌倉」とはなにか』(山川出版社、2003年、150頁。)
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は蠅だにも翔り候はず」と申す。兵衛佐急ぎ馬よ

り下り甲を脱ぎ手水嗽をして王城の方を伏し拝

み、「これは全く頼朝が私の高名にあらず、偏に

八幡大菩薩の御計らひなり」とぞ宣ひける。

 เมื่อเห็นว่าทางทัพเฮะอิเกะไร้ซ่ึงเสียงใด ๆ (โยะริ

โตะโมะ)จงึใช้ให้คนไปดลูาดเลา ทหารกลบัมารายงานว่า 

“ทกุคนหายกนัไปหมดขอรบันายท่าน ส่วนทหารฝ่ายเรา

นั้นบางคนน�าชุดเกราะที่ศัตรูลืมไว้กลับมา บางคนเก็บ 

โอมะกิที่ศัตรูทิ้งไว้กลับมาขอรับ” และรายงานต่อว่า 

“ในฐานทัพของศัตรูไม่มีแม้แมลงวันบินสักตัว” ท่าน 

เฮียวอิเอะโนะซุเกะจึงลงจากม้า ถอดหมวกนักรบออก 

ล้างมอืและบ้วนปากแล้วจงึคกุเข่าก้มลงสกัการะโดยหนั

หน้าไปยังทิศของพระราชวังหลวงพร้อมกล่าวว่า “สิ่งนี้

มิใช่เกียรติประวัติของโยะริโตะโมะแต่อย่างใด หากแต่

เป็นแนวทางจากท่านเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ” 

(เฮะอิเกะ : เล่ม 5 หน้า 404) 

 ฉากดังกล่าวเป็นฉากท่ีต่อเน่ืองจากตอน “ฟูจิงะ

วะ” เหล่านักรบฝ่ายทะอิระต่างขวัญหนีดีฝ่อเมื่อได้ฟัง

เรื่องราวที่ซะอิโตะ ซะเนะโมะริเล่าถึงกิตติศัพท์ความ

เก่งกาจของเหล่านักรบจากดินแดนตะวันออก จนท�าให้

นกัรบเหล่านัน้หวาดกลวั ในค�า่คนืนัน้เองทีน่กฝงูใหญ่ได้

บนิขึน้จากหนองน�า้ด้วยเสยีงอนัอกึทกึครกึโครมดัง่เสยีง

พสุธากัมปนาทท�าให้นักรบฝ่ายทะอิระเข้าใจผิดคิดว่า

เป็นทัพของโยะริโตะโมะและนักรบดินแดนตะวันออก 

บุกมา นักรบฝ่ายทะอิระจึงแตกกระเจิงจากค่ายที่ตั้งทัพ

ไว้และหลบหนีกันไปคนละทิศละทาง ท�าให้ทัพของ 

โยะริโตะโมะชนะในการรบครั้งน้ีท้ัง ๆ ท่ียังมิได้ท�าการ

รบใด ๆ  โยะริโตะโมะจึงเชื่อว่าการชนะในครั้งดังกล่าวนี้

เป็นการประทานความช่วยเหลอืมาจากเทพฮะชมินัดะอิ

โบะซะท์ซุที่ตนนับถือ

 5.1.2 เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ 

 ฉ�กท่ีโยะริโตะโมะไม่พอใจคว�มไม่เป็นระเบียบ

ของนักรบในช่วงที่ตระกูลเฮะอิเกะปกครอง

 流人兵衛佐殿は、伊豆国の住人南条・深堀と

いふ二人の侍を御供にておはしけるが、「あは

れ、世の習ひかな。奴ばらが任せに振舞ふこそ安

からね。帰命頂礼八幡大菩薩。願はくは、頼朝が

本意を遂げしめ給へ」とぞ祈念し給ひける。

 ท่านเฮียวโนะซุเกะผู้โดนเนรเทศและซามุไรแคว้น

อิสุ 2 คนนามว่านันโจและฟุกะโบะริ ได้ไปอธิษฐาน 

ขอพรว่า “นี่คือสัจธรรมของโลกหรอกหรือ (ตัวข้า) 

ไม่เป็นสุขเพราะการประพฤติตนตามอ�าเภอใจของเจ้า

พวกนัน้ คเิมยีวโชระอิ ฮะชมินัดะอโิบะซะท์ซ ุขอให้ความ

ปรารถนาที่มีมาช้านานของข้าเป็นจริงด้วยเถิด” 

(โซะงะ : เล่ม 1 หน้า 63)

 ฉ�กโยะรโิตะโมะอธษิฐ�นในระหว่�งหลบหนีออก

จ�กคฤห�สน์ของตระกูลอิโต

 道すがら、御心中に祈念せられけるは「仰ぎ

て願はくは、八幡大菩薩。頼朝が先祖八幡太郎義

家は、男山石清水参籠の時、御示現にて大菩薩の

御子となり、八幡太郎を号したり。八幡太郎と号

したり。されば、『義家が子孫に恙あらせじ』と

こそ御誓ひあんなるに、源氏皆亡びて果て、家廃

れ人亡びて、正統の名残とて頼朝一人ばかりな

り。八代守護の御誓ひ空しうして、四代を残し給

はんこと口惜しかるべし。このたび運を開かず

は、何人か家を興して誓ひを続がん。ただ願はく

は、大菩薩の誓約をば頼朝に授け給へ。伏して乞

ふ、諸天・善神。擁護を垂れ給へ。たとひ広く日

本を平げんことこそ難くとも、当国の土民ばかり

を授かりけ給へ。

 ในระหว่างทาง (โยะริโตะโมะ)อธิษฐานในใจว่า 

“(ข้าน้อย)ขอกล่าวค�าอธิษฐานต่อท่านฮะชิมันดะอ ิ

โบะซะท์ซ ุฮะชมินัตะโร โยะฌอิเิอะซึง่เป็นบรรพบรุษุของ

โยะริโตะโมะ ตอนไปนมัสการที่โอะโตะโกะยะมะอิวะชิ
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มิสุนั้น ท่านจ�าแลงกายมาบอกว่า(โยะฌิอิเอะ)เป็นลูก 

ของพระโพธิสัตว์ ด้วยเหตุนี้จึงได้นามว่าฮะชิมันตะโร 

และทั้ง ๆ  ที่ท่านปฏิญาณแล้วว่า “จะไม่ให้ลูกหลานของ

โยะฌิอิเอะมีอันตราย” แต่ตระกูลเก็นจิทุกคนได้ตาย 

จากไป ตระกลูตกต�า่ผู้คนต่างล้มตาย คนทีเ่ป็นสายเลอืด

ตรงนั้นเหลือโยะริโตะโมะเพียงคนเดียว ค�าสาบานที่

กล่าวว่าจะคุ้มครองตระกูลไปถึงแปดรุ่นนั้นได้สูญเปล่า 

การด�ารงต่อมาเพยีงสีรุ่น่นัน้เป็นเรือ่งน่าเศร้ายิง่นกั” หาก

ในครัง้นีโ้ชคไม่เข้าข้าง ใครกนัหรอืจะเป็นผูก้อบกู้ตระกลู

และสานต่อค�าสาบานของพระองค์ ข้าน้อยเพียงอยาก

วิงวอน ค�าสัญญาของพระโพธิสัตว์นั้นโปรดประทาน 

แก่โยะริโตะโมะด้วยเถิด ข้าขอน้อมอภิวาทต่อบรรดา

ทวยเทพและเสน็ชนิ 24 ได้โปรดคุม้ครองลกูด้วยเถดิ หาก

การปราบปรามผู้คนทั่วทั้งญี่ปุ่นอันกว้างใหญ่ไพศาลให้

สงบสุขนั้นยากล�าบาก ก็โปรดประทานเพียงคนท่ีอยู่ใน

แคว้นแห่งนี้ 25

(โซะงะ : เล่ม 2 หน้า 97-98)

 ฉ�กยะมะก ิโนะ คะเนะตะกะจงึระงบัแผนก�รรบ

กับโยะริโตะโมะ

 佐殿これを御覧じて、いよいよ力付きてぞ思

し召されける。御心中には、「仰ぎて願はくは、

大悲権現八幡大菩薩。頼朝が宿願を、遠くは三

年、近くは三月が内に成就せしめ給へ。我が願、

満つるほどならば、まづ山木を亡ぼうし、次には

伊東を討たん」とぞ祈念せられける。

 พอโยะริโตะโมะได้เหน็(เหตกุารณ์)เช่นนีก้เ็กดิก�าลงั

ใจมากยิง่ขึน้ ภายในใจนัน้กส็วดภาวนาว่า “ลกูขอวงิวอน 

ความเมตตาจากท่านฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ขอให้ความ

ปรารถนาทีมี่มาแสนนานของโยะรโิตะโมะคนนีบ้รรลผุล

ส�าเร็จภายในสามปีเป็นอย่างช้าหรือส�าเร็จภายในสาม

เดือนเป็นอย่างเร็ว หากค�าขอของลูกเป็นจริง ลูกจะไป

ฆ่ายะมะกิก่อน จากนั้นจึงไปสังหารอิโต” 

(โซะงะ : เล่ม 3 หน้า116)

 เม่ือโยะริโตะโมะได้ทราบข่าวเรื่องยะมะกิ โนะ 

คะเนะตะกะระงับแผนการบุกมาเขาอิสุเพื่อรบกับโยะริ

โตะโมะ โยะริโตะโมะจึงเกิดความหาญกล้าและมีก�าลัง

ใจจึงขอพรจากเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุโปรดช่วยให้

ความปรารถนาที่เคยมียาวนานของเขาน้ันส�าเร็จอย่าง

เร็วที่สุดภายในสามเดือนและช้าสุดภายในสามปี

 5.1.3 เรื่อง กิเกะอิกิ

 ฉ�กอุฌิวะกะ(โยะฌิท์ซุเนะในวัยเด็ก)อธิษฐ�น

ขอให้ช่วยคุ้มครองตระกูลของตน

　「南無大慈大悲の明神、八幡大菩薩」と掌を合

せて、「源氏を護らせ給へ。宿願まことに成就せ

ば、玉の御宝殿を造り、千町の神領を寄進し奉ら

ん」と祈誓して、念誦はてければ、正面より未申

へ向かひて出で給ふ。

 “นะโมด้วยพระเมตตาอันเหลือคณานับของท่าน

เมียวจินอีกทั้งท่านฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ” (อุฌิวะกะ)

กล่าวพลางพนมมอื “โปรดคุม้ครองตระกลูเก็นจด้ิวยเถดิ 

หากความปรารถนาของลูกเป็นจริง ลูกจะสร้างศาลเจ้า

ที่ท�าด้วยอัญมณีถวาย อีกทั้งลูกจะบริจาคที่ดินถวายอีก

หนึง่พนัโจ” ลกูขอสาบาน เมือ่อธษิฐานจบ(อฌุวิะกะ)เดนิ

จากประตใูหญ่และมุง่สูท่างทศิตะวนัตกเฉยีงใต้เพือ่ออก

จากของศาลเจ้าไป

 (กิเกะอิกิ : เล่ม 1 หน้า 31)

 ฉ�กที่อิเซะซะบุโรได้เจอกับโยะฌิท์ซุเนะผู้เป็น

น�ยม�แต่รุ่นบรรพบุรุษ

24 เทพผูป้กปักรักษาพระธรรม
25 หมายถงึแคว้นอสิุ
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 君の見参に入りて候ひぬること、三世の契り

と申しながら、八幡大菩薩の御引き合せとこそ存

じ候へ」とて、来し方行く末の物語互ひに申しひ

らきけり。

 “การที่ได้พบนายท่านน้ัน (ข้าน้อย)รู้ว่าคงเป็น

เพราะสัญญาที่ผูกพันกันสามชาติและท่านเทพฮะชิมัน

ดะอโิบะซะท์ซนุ�าพาให้มาพบกนั” จากนัน้ทัง้สองต่างเล่า

เรื่องราวที่ผ่านมาและแผนในอนาคตให้กันและกันฟัง 

(กิเกะอิกิ : เล่ม 2 หน้า 74)

 ส�าหรับธรรมเนียมและความเชื่อการไปนมัสการ

ศาลเจ้านั้นอรรถยา สุวรรณระดา (2015) ได้ให้ทรรศนะ

ประเด็นเกี่ยวกับธรรมเนียมความเช่ือของผู้คนในสมัย 

เฮอันว่าโดยทั่วไปแล้ว การไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของ

คนญี่ปุ่นสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การไป

นมสัการขอพรให้สิง่ศักดิส์ทิธิช่์วยเหลอืเกีย่วกบัเรือ่งราว

ทางโลกทั้งหลาย การไปนมัสการเพื่อขอให้ช่วยน�าทาง

ให้หลุดพ้นหรือเพื่อให้มีชีวิตท่ีสงบสุขในโลกหน้า และ

การไปนมัสการโดยมิได้มุ่งหวังขออะไรเป็นพิเศษ เช่น 

การไปกราบไหว้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช ่วยปกป้อง

คุม้ครอง เป็นต้น การไปนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิม์ทีัง้การไป

ไหว้พระที่วัด (寺院) และการไปศาลเจ้า (神社) ซึ่งเป็น

ที่สิงสถิตของเทพที่คนญี่ปุ่นนับถือบูชา แต่การไปกราบ

ไหว้ขอพรเทพเจ้าทีศ่าลเจ้านัน้เป็นการมุง่หวงัให้เทพเจ้า

ช่วยเหลอืเกีย่วกบัเรือ่งทางโลกทัง้หลายเท่านัน้ ต่างจาก

การไปไหว้พระที่วัดท่ีมุ่งหวังครอบคลุมกว้างไปถึงเรื่อง

ของการตรัสรู้หรือการหลุดพ้นในโลกหน้าด้วย26 

 ในนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องนี้ต่างปรากฏฉากที่เล่า

ถึงการเดินทางไปอธิษฐานขอพรและการนมัสการสิ่ง

ศกัดิส์ทิธิข์องชนชัน้นกัรบทีศ่าลเจ้าเพือ่มุง่หวงัให้เทพเจ้า

ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องทางโลกซึ่งน่าจะสอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ของผูป้ระพันธ์ทีต้่องการเน้นเรือ่งการขอพร

จากเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุผู้เป็นเทพประจ�าตระกูล

ของมินะโมะโตะ และการท�าเช่นนี้สัมฤทธิ์ผลจนท�าให้

โยะรโิตะโมะมชียัในการรบ สามารถปราบปรามศตัรคููอ่ริ

และกุมอ�านาจสูงสุดของรัฐบาลทหารคะมะกุระได้ใน

ที่สุด

 นอกจากนี้ เมื่อค�าอธิษฐานที่ได้ขอจากเทพนั้น

สัมฤทธิ์ผล ผู ้ที่อธิษฐานนั้นจักท�าพิธีบวงสรวงเพื่อ

สรรเสริญองค์เทพเป็นการตอบแทนด้วยเช่นกัน ดังเช่น

การประดิษฐานเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ณ ศาลเจ้า 

ท์ซุรุงะโอะกะฮะชิมังงูของโยะริโตะโมะหลังจากที่ได้รับ

พระราชทานต�าแหน่งเซะอิโชกุนหรือผู้น�าสูงสุดทางการ

ทหารซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบรรยายไว้ในนิยาย

สงครามทั้งเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ และ โซะงะ 

โมะโนะงะตะริ

 ฉ�กจ�กนิย�ยสงคร�มเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะ 

งะตะริ

 さる程に鎌倉の前右兵衛佐頼朝、ゐながら征

夷将軍の院宣を蒙る。御使は左史生中原泰定とぞ

聞えし。十月十四日関東へ下着。兵衛佐宣ひける

は、「頼朝年来勅勘を蒙りたりしかども、今武勇

の名誉長ぜるによッて、ゐながら征夷将軍の院宣

を蒙る。いかんが私でうけとり奉るべき。若宮の

社にし給はらん」とて、若宮へ参りむかはれけ

れ。八幡は鶴か岡にたたせ給ふへり。地形石清水

にたがはず。廻廊あり、楼門あり、つくり道十余

町見くだしたり。

 อกีไม่นานต่อมา ซะกโินะอเุฮยีวโนะซเุกะโยะริโตะ

โมะขณะอยูท่ีค่ะมะกรุะกไ็ด้รบัพระราชโองการแต่งตัง้ให้

เป็นเซะอิโชกุน ได้ยินว่าผู้เชิญพระราชสาสน์มีนามว่า

ซะฌิโฌนะกะฮะระโนะยะซุซะดะซึ่งเดินทางมาถึงดิน

แดนคนัโตในวนัทีส่บิสีเ่ดอืนสบิ (เมือ่ทราบข่าว)ท่านเฮยีว 

26 อรรถยา สวุรรณระดา, บทความวจิยัเรือ่ง บันทกึการเดนิทางไปไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องมชิท์ิซุนะ โนะฮะฮะ ใน คะเงะโรนกิก ิในงานประชุมวิชาการระดับชาติญีปุ่น่ศกึษาในประเทศไทย 

ครัง้ท่ี 8, 2558:1
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โนะซุเกะกล่าวว่า “แม้ในหลายปีมานี้โยะริโตะโมะจะได้

รับการประณาม แต่ตอนนี้กลับได้รับเกียรติยศอย่างสูง

ของชายชาตินักรบ ได้รับพระราชทานต�าแหน่งเซะอิ

โชกุน ข้าสมควรรับความชอบไว้เพียงผู้เดียวได้อย่างไร 

ข้าจะถวายแด่วะกะมิยะ”27 จากนั้นจึงเดินทางไป

นมสัการวะกะมยิะ และก่อสร้างศาลเจ้าฮะจมินัทีท์่ซรุงุะ

โอกะซึ่งแบบแปลนไม่เหมือนศาลเจ้าอิวะฌิมิสุเดิม โดย

สร้างให้มีทางเดินโดยรอบ ประตูทางเข้าสองชั้นและ

(ท่านเทพ)มองลงมาเห็นถนนทั้งสิบสาย

(เฮะอิเกะ : เล่ม 8 หน้า 122)

ฉ�กจ�กนิย�ยสงคร�ม โซะงะ โมะโนะงะตะริ

　　八幡大菩薩を鶴岡に勧請し奉り、頻繁の礼盛

んにして、奉幣・神器備れり。

 (โยะรโิตะโมะ)ได้อญัเชิญฮะชิมนัดะอโิบะซะท์ซมุา

ประดิษฐาน ณ ท์ซุรุงะโอะกะ พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่อง

เซ่นไหว้และไม้โฮเฮะอิ28 เป็นของถวาย

 (โซะงะ : เล่ม 3 หน้า 134)

 จากฉากที่ยกมาท�าให้เห็นถึงความศรัทธาของโยะ

ริโตะโมะที่มีต่อเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ อีกทั้งยังเห็น

ว่าการได้รับพระราชทานต�าแหน่งผู้สูงสุดทางการทหาร

นัน้เป็นสิง่ทีโ่ยะรโิตะโมะได้รบัการช่วยเหลอืจากเทพ ฉะ

นัน้โยะรโิตะโมะจงึถวายต�าแหน่งนัน้แด่เทพฮะชิมันดะอิ

โบะซะท์ซุ 

 5.2 เทพนิมิตที่ปร�กฏในคว�มฝัน

 ความเชือ่เกีย่วกบัเทพนมิติทีป่รากฏในความฝันซ่ึง

หมายถึงการบอกกล่าวเหตุการณ์ล่วงหน้าท่ีปรากฏใน

นิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องได้ถูกกล่าวไว้ดังนี้ 

 5.2.1 เรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ

 ฉ�กคว�มฝันของซ�มุไรหนุ่มในตอน “มกเกะโนะ

ซะตะ” 「物怪之沙汰」

　　又、源中納言雅頼卿のもとに候ひける青侍が

見たりける夢もおそろしかりけり。たとへば大内

の神祇官とおぼえしきところに、束帯ただしき上

臈たちあまたおはして、議定の様なる事のありし

に、末座なる人の、平家の方人するとおぼしき

を、その中よりおッたてらる。かの青侍夢の心

に、「あれはいかなる上臈にてましますやらん」

と、ある老翁に問ひ奉れば、「厳島の大明神」と

こたへ給ふ。其後座上にけたげなる宿老のましま

しけるが、「この日来平家の預かりたりつる節刀

をば、今は伊豆国の流人頼朝にたばうずるなり」

と仰せられければ、其御そばに猶宿老のましまし

けるが、「其後はわが孫にもたび候べ」と仰せら

るるといふ夢を見て、是を次第に問ひ奉る。「節

刀を頼朝にたばうとおほせられつるは、八幡大菩

薩、其後はわが孫にもたび候へと仰せられつるは

春日大明神、かう申す老翁は、武内の大明神」と

仰せらるるといふ夢を見て、(省略)

 นอกจากนี ้ความฝันทีเ่กดิกบัซามไุรหนุม่คนหนึง่ที่

ท�างานรับใช้อยู่จวนของขุนนางเก็นชูนะงน มะซะโยริ29 

กช่็างพศิวงเช่นกนั หากเล่าถึงเรือ่งราวโดยละเอยีดนัน้ ดู

เหมอืนจะเป็นทีจ่งิงกินั30 ในพระราชวงั เหล่าผูสู้งศักดิท์ัง้

หลายแต่งกายด้วยชุดพิธีการมารวมตัวกันดูคล้ายการ

ปรึกษาหารือ ท่านที่ประทับอยู่ ณ ที่นั่งต�่าสุดนั้นดูคล้าย

จะเป็นฝ่ายเดยีวกบัเฮะอเิกะได้ถกูขบัออกไป ในความฝัน

ของซามุไรหนุ่มผู้นั้นเขาถามชายชราท่านหน่ึงไปว่า 

“ท่านนั้นคือผู้ใดหรือขอรับ” ท่านตอบว่า “อิท์ซุกุฌิมะ 

27 เป็นค�าท่ีใช้ส�าหรับเรียกศาลเจ้าสาขา
28 ไม้ท่ีท�าด้วยป่านและกระดาษสาใช้ส�าหรบัถวายเทพตามความเชือ่ของลทัธชินิโต
29 บ้างออกเสยีงว่า คะอริะอโินะเกยีว เป็นสายตระกูลมรุะกะมิเกน็จ ิ(村上源氏)
30 หน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีก�ากับดแูลศาลเจ้าและนกับวชลทัธชินิโตทัว่ประเทศ ในหน่วยงานมขีนุนาง 21 คนท�าหน้าทีใ่นกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัการพยากรณ์ คล้ายกรมโหรในพระราชวงั

ของไทย
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ดะอเิมยีวจิน31” จากนัน้ผูอ้าวโุสท่านหน่ึงทีป่ระทบันัง่อยู่

บนแท่นประทับสูงสุดเอ่ยขึ้นว่า “ดาบเซ็ตโต32 เล่มนี้ที่

ฝากไว้กบัตระกลูเฮะอเิกะมาพกัใหญ่นัน้ โปรดส่งมอบให้

แก่โยะริโตะโมะที่ตอนน้ีถูกเนรเทศอยู่ท่ีแคว้นอิสุด้วย

เถิด”ชายชราอีกท่านหน่ึงท่ีอยู่ด้านข้างจึงกล่าวบ้างว่า 

“จากน้ันแล้วโปรดมอบโอกาสให้ลูกหลานของข้าด้วย

ขอรับ” ชายหนุ่มฝันเห็นเช่นน้ันจึงเรียนถามถึงล�าดับ

(ของผู้อาวุโส)ในเรื่องนี้ ชายชราตอบว่า “ท่านที่กล่าว 

ว่าโปรดประทานดาบเซ็ตโตแก่โยะริโตะโมะน้ันคือ 

เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ส่วนคนท่ีเอ่ยว่าโปรดมอบ 

ให้ลูกหลานของข้าด้วยน้ันคือเทพคะซุกะโนะดะอิเมียว

จิน33 ส่วนตัวข้าที่พูดอยู่(กับเจ้า)ตอนนี้คือ ทะเกะอุชิดะ

อิเมียวจิน”34 

(เฮะอิเกะ : เล่ม 5 หน้า 362-363)

 จากฉากดงักล่าวทีย่กมานัน้กล่าวถงึความฝันทีเ่ป็น

ลางบอกเหตุถึงการล่มสลายของตระกูลเฮะอิเกะและ

ความรุง่โรจน์ทีก่�าลงัจะมาเยอืนตระกูลเกน็จทิีป่รากฏใน

นิยายสงครามเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ ฉบับคะกุอิ

ช ิความฝันทีป่รากฏแก่ซามไุรหนุม่นัน้เป็นการมารวมตวั

กันของเหล่าเทพเจ้าเพื่อปรึกษาหารือกันในกิจของบ้าน

เมือง จากฉากดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเทพฮะชิมันดะอิโบะ

ซะท์ซเุอ่ยว่าโยะรโิตะโมะนัน้เป็นลกูหลานของตนและจะ

ขอรับช่วงดาบเซต็โตซึง่หมายถงึการรบัช่วงในการบริหาร

บ้านเมืองต่อจากตระกูลเฮะอิเกะ อีกทั้งเทพประจ�าตระ

กลูเฮะอเิกะเองนัน้ได้ถกูขับออกมาจากทีป่ระชมุ และเมือ่

ข่าวความฝันดังกล่าวแพร่ออกไปจึงสร้างความไม่พอใจ

ให้แก่คโิยะโมะริเป็นอย่างมาก คโิยะโมะริจงึมคี�าสัง่ให้คน

ไปเอาตวัซามไุรหนุ่มทีจ่วนของเกน็ชูนะงน มะซะโยะรมิา

พบ แต่ซามุไรหนุ่มผู้นั้นรีบหนีไปจากจวนแล้ว ท�าให้เก็น

ชูนะงน มะซะโยริต้องไปพบ คิโยะโมะริด้วยตนเองและ

ปฏิเสธว่าข่าวลือนัน้ไม่เป็นความจรงิแต่อย่างใด ถงึแม้ใน

ตอนท้ายจะมีการอ้างถึงค�าพูดของซะอิโฌนิวโด เซะอิ

ระอิ35 ทีว่เิคราะห์ว่าตามความเชือ่โบราณนัน้เทพประจ�า

ศาลเจ้าอิท์ซุกุฌิมะนั้นเป็นธิดาของเทพมังกรชะกะระ36 

ฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เทพสตรีจะมาปรากฏกายให้เห็น

ในร่างของมนุษย์ อย่างไรกต็าม ความฝันอนัพศิวงนัน้กไ็ด้

สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวใน

ตอนนั้น จากฉากความฝันดังกล่าวนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการ

ประพันธ์โดยการให้เทพเจ้าปรากฏในความฝันนั้น

เป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของโยะริโตะโมะว่า

เป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยเทพเจ้าและมีความเหมาะสมในการ

บริหารบ้านเมืองต่อจากตระกูลเฮะอิเกะ 

 5.2.2 เรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ

 ฉ�กคว�มฝันในเรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ และ

ก�รทำ�น�ยฝัน

 かかるところに、相模国の住人懐島平権守景

義といふ侍あり。これ、鎌倉権五郎景政が末流な

り。兵衛佐殿ならびに北の方、伊豆の山蜜厳院に

忍びておはします由伝へ聞き、御いとほしみに堪

へずして、「一夜泊りに」とて、伊豆の山の御所

へぞ参りける。その夜は、藤九郎盛長と一つ所に

伏したりける。

 その暁、盛長うち驚きて、佐殿の御前に参

り、「今夜、君の御為にめでたき御示現を蒙りて

31 อิท์ซกุฌุมิะ ดะอเิมยีวจนิ (厳島の大明神) เทพประจ�าตระกูลเฮะอิเกะ
32 เป็นดาบท่ีจกัรพรรดพิระราชทานแต่งตัง้ให้เป็นแม่ทพัเพือ่ออกรบหรอืเป็นราชทตูทีเ่ดนิทางไปเจรญิสมัพนัธไมตรทีีจ่นีซึง่เป็นธรรมเนยีมทีป่ฏบิตัมิาตัง้แต่สมยันารา
33 คะซงุะโยะดะอเิมยีวจนิ (春日大明神) เทพประจ�าตระกูลฟจุวิะระ
34 ทะเกะอชุดิะมเิมยีวจนิ (武内大明神) หรอืทะเกะโนะอชุ ิซกุเุนะ (武内宿禰) เขาเป็นข้าราชส�านกัคนหนึง่ทีป่รากฏนามอยูใ่นหนงัสอื โคะจกิ ิและนฮินโฌะก ิเขาถวายงานรบัใช้

จักรพรรดถิงึ 5 พระองค์ ในต�านานกล่าวว่าเขามีอายยุนืยาวถงึ 300 ปี หลงัจากเสยีชวิีตไปแล้วได้รบัการบวงสรวงให้เป็นเทพเจ้าทีศ่าลเจ้าโคระ(高良神社) เป็นศาลเจ้าบรวิารชอง

ศาลเจ้าอวิะฌมิสิฮุะชมินังู
35 มตี�านานท่ีเล่าต่อมาด้วยเช่นกนัว่าเป็นผูป้ระพนัธ์นยิายสงครามเรือ่ง เฮะอเิกะ โมะโนะงะตะริ
36 ราขามงักรชะกะท์ซรุะหรือซะกะระ (沙羯羅竜王) (บาล:ีSāgara) เป็นหนึง่ในแปดราชามงักรผูย้ิง่ใหญ่ทีค่รองนครบาดาล
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候ふ。君、足柄山矢倉が岳に渡らせ給へば、伊保

坊は銀の瓶子を懐き、実近は御畳を敷き、盛綱は

金の折敷に銀の御盃を据ゑ、盛長は銀の銚子に御

酒を入れ奉り候ひければ、君、三度聞し召して

後、箱根へ参り給ひ候ひける。左の御足にて奥州

の外の浜を踏み、右の御足にては西国鬼界が島を

踏み、左右の御袂に日月を宿し、小松三本を御飾

りとして南に向ひて歩ませ給ひ候ふと見まゐらせ

て候ふ」と申しければ、佐殿、聞し召して、大き

に喜ばせ給ひつつ、「頼朝も、この暁、殊勝の霊

夢に与りぬ。鳩二つ飛び来たりて、頼朝が髻に巣

を食ひつつ、子を産みて育てつると見たるは、八

幡大菩薩の守らせ給ふやらんと頼もしく覚ゆる」

と仰せられければ、北の方も、これらの事ども聞

かせ給ひ、「自らも、今夜、不思議の御示現に与

り候ひぬ。権現の御玉殿より八咫の唐の鏡を賜り

つつ、袂に納めて石橋を下りけるほどに、あまり

の不思議さに箱の蓋を開きて見れば、日本六十余

州、皆、鏡の面に顕はれて見えつるあひだ、殿に

向ひ奉りて、『権現よりかかるめでたき財を賜り

ぬ』と申しけるに、『その鏡は頼朝が用にあら

ず。女房の財なれば、頼朝いろふに及ばず』と

て、二人連れ奉り、石橋に向ひ、坂を下ると見つ

る」と仰せければ、人々これを承り、「いづれも

めでたき御夢かな。これほどにうち口説きて御祈

祷あれば、権現もいかでか御納受なかるべき」と

皆々感じ合へりけり。

 ในระหว่างน้ัน ซามุไรคนหน่ึงอาศัยอยู่ที่แคว้น 

ซะงะมินามว่าฟุโตะโกะโระจิมะโนะ กนโนะกะมิ คะเงะ

โยะฌิ37 เม่ือได้ฟังเรื่องราวของสองสามี-ภรรยาจากลูก

หลานของคะมะกุระโนะ กนโกะโร คะเงะมะซะว่าท่าน

เฮียวเอะซุเกะโดะโนะและภรรยาก�าลังหลบซ่อนตัวท่ี 

วัดมิท์ซุกนอินบนเขาอิสุจึงอดไม่ได้ที่จะรู ้สึกเวทนา 

สงสารเขาบอกว่า “จะไปค้างทีน่ัน่สกัคนื” จากนัน้จงึเดนิ

ทางไปเขาอิสุ ในคืนน้ันคะเงะโยะฌิพักกับโทกุโร โมะริ

นะงะ

 ในรุ่งสางของเข้าวันรุ่งขึ้นโมะรินะงะตื่นขึ้นมาด้วย

ความตืน่เต้นและรบีมาพบโยะรโิตะโมะพร้อมรายงานว่า 

“เมือ่คืน กระผมได้รบัเทพนมิิตซึง่เป็นเรือ่งทีน่่ายนิดขีอง

นายท่านขอรับ (กระผมฝันว่า)พอนายท่านข้ามยอดเขา

ยะงรุะบนเทอืกเขาอะฌิงะระยะมะ พระอโิฮ 38 อุม้คนโท

สีเงินในมือ ซะเนะชิกะ 39 ก็ปูเสื่อทะตะมิ โมะริท์ซุนะ 40 

ถอืถาดไม้สีทองทีม่จีอกเหล้าสเีงนิวางอยู ่ส่วนโมะรนิะงะ

นั้นรินสุราแด่นายท่านจากขวดสีเงิน หลังจากนายท่าน

ดื่มสุราไป 3 ครั้งนายท่านจึงเดินทางไปฮะโกะเนะ เท้า

ข้างซ้ายของนายท่านเหยียบลงบนชายหาดฝั่งด้านนอก

ของโอฌู 41 ส่วนเท้าขวานั้นเหยียบไปบนเกาะคิกะอิโนะ 

ฌมิะ 42 ทางแคว้นตะวันตก ทีแ่ขนเสือ้ทะโมะโตะ 43 ของ

นายท่านมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มาพักพิง อีกทั้ง 

ยังประดับตกแต่งด้วยกิ่งสนสามกิ่ง จากน้ัน(นายท่าน)

37 ฟุโตะโกะโระจมิะโนะ กนโนะกะม ิคะเงะโยะฌ ิ(懐島平権守景義) ในเหตกุารณ์จลาจลปีโฮโจ เขาเป็นนกัรบท่ีตดิตามมนิะโมะโตะ โนะ โยะฌิโยะริ(บิดาของโยะริโตะโมะ) เนือ่งจากเป็น

นักรบล�าดบัแรก ๆ ทีเ่ข้ามาตดิตามรบัใช้โยะรโิตะโมะเขาจึงได้รบัความส�าคญัในฐานะผู้อาวุโสของรัฐบาลทหารคะมะกรุะควบคูไ่ปกบัต�าแหน่งผู้อ�านวยการศาลเจ้าท์ซุรุงะโอะกะฮะชิมงังู
38 ในหนงัสอืเก็มเปะอโิตโจโระก ุ(源平闘諍録) บนัทกึนามของพระรปูนีว่้า “อปิโปนโบ”「一品坊」พระรปูนีไ้ด้ฉายานามว่า “อปิโปนโบ”เนือ่งจากพระรปูนีไ้ด้เทศนาสอน “พระสตู

รพระอวโลกเิตศวรโพธสิตัว์” เพยีงบทเดียวให้แก่โยะรโิตะโมะ
39 เป็นตวัละครท่ีไม่ทราบประวตัทิีแ่น่ชดั อกีทัง้ยงัไม่พบทัง้ในฉบบัเอน็เกยีวบน ฉบบัเกม็เปะอโิจซุอกิิและฉบบัเก็มเปะอโิตโจโระกุ
40 โอะโนะ โมะริท์ซนุะ (小野盛綱) หากค้นตามข้อมูลทางประวตัศิาสตร์แล้วน่าจะเป็น “โอะโนะนะรท์ิซนุะ (成綱) หลงัจากนัน้บตุรชายของเขานามว่า “โมะรท์ิซนุะ” ได้สบืทอดการ

รับใช้ตระกลูมนิะโมะโตะต่อมาและเสยีชวีติในเหตกุารณ์จลาจลโจควิ (承久の乱) นอกจากนีย้งัเกดิความเข้าใจผดิระหว่างตวัละคร “โอะโนะ โมะรท์ิซนุะ” และ “ซะซะก ิโมะรท์ิ

ซนุะ” (佐々木盛綱)
41 ในสมยันัน้โอฌเูป็นดนิแดนตะวนัออกสดุของญีปุ่น่ ปัจจบุนัคอืดนิแดนบรเิวณจงัหวัดฟุกฌุมิะ (福島) จงัหวดัมยิะง ิ(宮城) จงัหวดัอวิะเตะ (岩手) จงัหวดัอะโอะโมะร ิ(青森) เรยีก

อกีชือ่หนึง่ว่า “มชิโินะก”ุ (陸奥)
42 เกาะคิกะองิะฌมิะ (鬼界ヶ島)ปัจจบุนัคอืเกาะอโิอจมิะ (硫黄島) จงัหวดัคะโงะฌมิะ(鹿児島) ในสมยันัน้ถอืเป็นดนิแดนตะวนัตกสดุของประเทศญีปุ่น่ เกาะนีถ้กูใช้เป็นทีเ่นรเทศ

นกัโทษ เช่น ฌงุกนั ในนยิายสงคราม เฮะอเิกะ โมะโนะงะตะริ
43 แขนเสือ้ชดุแบบญีปุ่น่ท่ีมลีกัษณะเป็นถงุ
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เดินไปทางทิศตะวันตก กระผมฝันเช่นนี้ขอรับ” เมื่อโยะ

รโิตะโมะได้ฟังเช่นนัน้กย็นิดปีรดีายิง่นกั จากนัน้จงึเล่าว่า 

“ตวัโยะรโิตะโมะเองนัน้ เมือ่รุง่สางก็เกดิฝันอนัมหศัจรรย์ 

(ในความฝันนัน้)มนีกพริาบสองตวับนิมาท�ารงับนมวยผม

ของโยะรโิตะโมะ อกีทัง้ยงัคลอดลกูและเลีย้งลกู(บนมวย

ผม) การฝันแบบนี้เชื่อว่าคงเป็นเพราะท่านเทพฮะชิมัน

ดะอิโบะซะท์ซุจะช่วยปกปักรักษากระมัง” ส่วนทาง

ภรรยาเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็กล่าวว่า “เมื่อคืนตัวฉันก็ได้รับ

เทพสังหรณ์ในฝันเช่นเดียวกัน ตัวฉันฝันว่าได้รับกระจก

จากจนีบานใหญ่จากพระคลงัของท่านเทพ ข้าน้อยจึงเกบ็

ใส่ไว้ในแขนเสื้อทะโมะโตะ ตอนที่ก�าลังจะเดินลงจาก

สะพานหินจึงลองเปิดฝากล่องกระจกอัศจรรย์บานน้ัน

ออกดกูไ็ด้เหน็ภาพหกสบิแคว้นของญีปุ่น่ทัง้หมดสะท้อน

อยูบ่นกระจก ระหว่างนัน้ตวัฉนัจงึหนัไปพดูกบันายท่าน

ว่า “ท่านเทพได้ประทานสมบัติน่ายินดีปรีดามาให้” แต่

นายท่านกลบักล่าวว่า “กระจกนัน้มใิช่ของจ�าเป็นส�าหรบั

โยะริโตะโมะหรอก เพราะเป็นของส�าหรับสตรีคงไม่

เหมาะส�าหรับโยะริโตะโมะ” จากนั้นเราทั้งสองจึงมุ่งไป

ทางสะพานหนิแล้วลงจากเนนิด้วยกนั” เมือ่ผูค้นรอบข้าง

ได้ยินเรือ่งราวเช่นนีจ้งึกล่าวว่า “ไม่ว่าจะเป็นฝันเรือ่งไหน 

ก็ล้วนแต่เป็นฝันที่น่ายินดีกระมัง เพราะนายท่านสวด

มนตร์อ้อนวอนถงึเพยีงนี ้ท่านเทพท�าไมจะไม่รบัฟัง” ทกุ

คนต่างรู้สึกเช่นเดียวกันหมด

(โซะงะ : เล่ม 3 หน้า119-120)

 หลงัจากทีค่ะเงะโยะฌผิูม้าเยีย่มเยอืนในวนัก่อนได้

ฟังนาย-บ่าวทั้งสามเล่าเรื่องราวความฝันที่เกิดข้ึนในคืน

เดียวกันราวกับปาฏิหาริย์น้ัน คะเงะโยะฌิจึงท�านาย

ความฝันดังกล่าวในฉากต่อไปนี้

 さるほどに、懐島平権守景義、進み出でて申

しけるは、「方々の御夢想どもを承りて、誠にめ

でたく覚え候ふ。上つ方の御夢は、憚り入りて候

ふ。盛長が夢想においては、景義合わせて候ふな

り。まづ、君の足柄山矢倉が岳に渡らせ給ふと見

申し候ふは、足柄明神第二の王子、矢矧大明神の

御利生にて怨敵を討ち平らげ、御先祖八幡殿の跡

を継ぎ、東国を靡かし、西国を平らげ、北洲を御

後見とし、南海を冤げ、その内に居を占めさせ給

ふべき御示現なり。次に、酒を三度召し候ふは、

当時の御有様、大略、酒に酔ひて渡らせ給ふ御心

地にて候ふなり。されば、遠くは三年、近くは三

月が内に、御本意を遂げ、このほど御心苦の酔を

醒まさせ給ふべし。左の御足に外の浜を踏ませ給

ふは、東は残る所なく、秀衡が館まで御知行ある

べし。右の御足に鬼界が島を踏ませ給ふは、君に

攻められ奉りて、平家、都を落ち、四国・西国に

逃げ下り、終にその一族を亡ぼし、西は残る所な

く御進退あるべし。左右の御袂に日月を宿し給ふ

は、主上・上皇の御後見とならせ給ひ、日本秋津

洲の大将軍となり給ふべし。小松三本を飾りにせ

させ給ひしは、御子孫三代まで天下にはびこらせ

給ふべき御示現なり。八幡大菩薩・足柄大明神・

富士浅間大菩薩・二所の権現・三島大明神の御擁

護、御疑ひあるべからざる御示現なり」と申しけ

れば、佐殿、大きに喜ばせ給ひつつ、「この夢想

のごとくならば、盛長においては夢の喜びあるべ

し。景義においては夢合わせの引出物あるべし」

とぞ仰せられける。次の日は、懐島、御暇申し

て、相模国へぞ帰りける。」

 หลงัจากนัน้คะเงะโยะฌจิงึก้าวออกมาและกล่าวว่า 

“การท่ีฝันว่านายท่านออกมาจากถ�้าที่อะชิกะระยะมะ

นั้นหมายความว่าท่านเทพเจ้าอะชิกะระยะมะจะให้โชค

แก่ท่านให้มคีวามราบรืน่ในการออกปราบศตัร ู(นายท่าน

จะ)ได้เดนิตามรอยเท้าของท่านฮะชมินัตะโร โยะฌอิเิอะ 

ปกครองดินแดนทางตะวันออก ปราบปรามดินแดนทาง

ตะวนัตกให้อยูใ่นความสงบ แคว้นต่างๆ ทีอ่ยูด่นิแดนโฮะ

กุริกุจะมาติดตามท่าน และสามารถเอาชนะแว่นแคว้น
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ต่าง ๆ ในดินแดนทางทะเลใต้ 44 ท่านจะเป็นผู้รวมศูนย์

อยู่ตรงกลาง ส่วนการฝันว่าดื่มสุราสามจอกนั้นหมายถึง

นายท่านได้ด่ืมเหล้าแห่งความยากล�าบากเข้าไปแล้ว ท่าน

อาจจะมีอาการมึนเมาบ้างแต่ความปรารถนาของนาย

ท่านจะเป็นจรงิอย่างเรว็ภายในสามเดอืนอย่างช้าภายใน

สามปี ความทกุข์ในใจนัน้จะคล่ีคลายเฉกเช่นอาการสร่าง

เมา เท้าซ้ายของนายท่านทีเ่หยยีบไปยงัชายหาดของดนิ

แดนมท์ุซหุมายถงึนายท่านจะสามารถเข้าไปปกครองดนิ

แดนโฮะกรุกิขุองฟจุวิะระ โนะ ฮเิดะฮริะได้ ส่วนเท้าขวา

ทีเ่หยยีบไปบนเกาะคกิะอโินะฌมิะนัน้หมายถึงนายท่าน

จะสามารถปราบตระกูลเฮะอิเกะที่หนีไปทางตะวันตก

กับฌิโกะกุและทั้งตระกูลจะล่มสลายลง นายท่านจะ

ปกครองดนิแดนทางตะวนัตกทกุหนแห่ง ส่วนพระอาทติย์ 

และพระจันทร์ที่อยู่ในแขนเสื้อนั้นหมายถึงการท่ีนาย

ท่านจะมอีงค์จกัรพรรดเิป็นผูอ้ปุถมัภ์ นายท่านจะขึน้เป็น

แม่ทัพใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงไปทั่วตราบรุ่นลูกหลาน 

ทัง้หมดทีว่่ามานีล้้วนเป็นการดลบนัดาลมาจากท่านเทพ

ฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ ท่านเทพอะฌิงะระดะอิเมียวจิน 

ท่านเทพฟจุอิะซะมะดะอโิบะซท์ุซ ุท่านเทพแห่งศาลเจ้า

ฮะโกะเนะ และท่านเทพแห่งศาลเจ้าอิสุอย่างไม่ต้อง

สงสัย

 (โซะงะ : เล่ม 3 หน้า 121-122)

 จากฉากความฝันข้างต้นทีป่รากฏในนยิายสงคราม

เรือ่ง โซะงะ โมะโนะงะตะร ินัน้ผูว้จิยัพบว่าผูป้ระพนัธ์ได้

สร้างให้ตวัละครทัง้หมดเกดิความฝันอนัมหศัจรรย์ในคืน

เดียวกันโดยมีนัยที่ต่างกันซึ่งผู้วิจัยจะขอวิเคราะห์แยก

เป็น 2 ประเด็นดังนี้ 

 1. ความฝันของโทกุโร นะงะโมะรทิีป่รากฏในนยิาย

สงครามเรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ ฉบับมะนะน้ันมี

ความคล้ายคลึงกับความฝันของโทกุโร นะงะโมะริที่

ปรากฏในนิยายสงครามเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ 

ฉบบัเอง็เงยีว นอกจากนีผู้ว้จิยัเห็นว่าการบรรยายท่าทาง

ของโยะรโิตะโมะทีโ่ทกโุรเหน็ในความฝันนัน้ยงัมลัีกษณะ

การประพันธ์เรื่องโดยเลียนแบบความฝันที่หนึ่งใน 

“มหาปัญจสุบิน” ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืน

วันก่อนตรัสรู้ซึ่งกล่าวไว้ว่า

 เสดจ็บรรทมโดยมีมหาปฐพีน้ีเป็นพระแท่นไสยาสน์ 

ขุนเขาหิมวันต์เป็นเขนย พระหัตถ์ซ้ายเหยียดหล่ังลง 

ในมหาสมุทรด้านบูรพทิศ พระหัตถ์ขวาเหยียดหยั่งลง 

ในมหาสมุทรด้านปัจฉิมทิศ พระบาททั้งสองเหยียดหยั่ง

ลงในมหาสมุทรด้านทักษิณ45 

 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าการกล่าวถึง “มหาปัญจ

สุบิน” ของไทยและ「五大夢」ของญี่ปุ ่นนั้นมีราย

ละเอียดที่แตกต่างกันซึ่งจะขอน�าเสนอในครั้งถัดไป 

 มะกิโนะ คะซุโอะ (2006) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้

ด้วยเช่นกันว่า “ต�านานเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับของโยะริโตะ

โมะ” ที่ปรากฏในนิยายสงครามเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะ

งะตะริ ฉบับเอ็งเงียวและนิยายสงครามเรื่อง โซะงะ โมะ

โนะงะตะริ ฉบับมะนะนั้นมีความคล้ายคลึงกับต�านาน

แห่งถ�า้ตงุหวงของจนีซึง่ปรากฏในหนงัสือ ทงโกเฮม็บงุ46 

ของจีนและ ฌะกะเนิยวระอิจูชิฌูเงียวรน 『釈迦如来

十地修行論』ของเกาหล ีการผกูเรือ่งในความฝันนัน้จะ

แสดงการท�านายเรือ่งการแต่งงานและความเจรญิรุง่เรอืง

ของตระกูล โครงสร้างการเล่าเรื่องในลักษณะนี้มีอย่าง

แพร่หลายในต�านานเทพของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

โดยในเรือ่งเล่าได้กล่าวว่าหากผู้ใดน่ังลงบนหนิบนัดะ คน

ผู้นัน้จะฝันเหน็หน้าตาท่าทางของมกฎุราชกมุาร หรือฝัน

ว่าตนเองจะได้เป็นผู้คุ้มกันมกุฎราชกุมารและในไม่ช้า

มกฎุราชกมุารผู้นัน้จะได้ปกครองแผ่นดนิต่อไป มะกโินะ

44 南海道ปัจจบัุนคือดนิแดนแถบภมูภิาคชโูงะก ุ(中国) และฌโิกะก ุ(四国)
45 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต) “พจนานกุรมพทุธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท์”
46 ทงโกเฮม็บุง () หนังสือทีร่วมเรือ่งเล่าทีส่บืต่อกนัมาของจนีโบราณยคุปลายราชวงศ์ถงัถงึยคุห้าราชวงศ์ซึง่ถกูค้นพบในถ�า้พระพทุธรูปพนัองค์หรือถ�า้มัว่เก่าแห่งเมอืงตงุหวง มณฑลกานซู

ของจนี เรือ่งเล่าส่วนใหญ่เป็นเรือ่งเล่าทีเ่กีย่วกบัพระพทุธศาสนา
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เห็นว่าต�านานที่ปรากฏในหนังสือสองเล่มนี้เป็นเรื่องเล่า

ที่มีการซ้อนทับกันอยู่กับเรื่องเล่าเกี่ยวกับความฝันของ

โยะริโตะโมะในนิยายสงครามเรื่อง เฮะอิเกะ โมะโนะงะ

ตะริ ฉบับเอ็งเงียว ตอน「兵衛佐伊豆山ニ籠ル事」

(การหลบซ่อนตัวที่เขาอิสุของเฮียวเอะอิโนะซุเกะ) ซึ่ง

ตอนดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงโยะริโตะโมะในขณะท่ียัง

มิได้ยกทัพออกมาต่อต้านตระกูลเฮะอิเกะ อีกท้ังยัง

คล้ายคลึงกับเล่ม เก็มเปะอิโตโจโระกุ『げんぺいとう

じょうろく源平闘諍録』ด้วยเช่นกัน

 ผู้วิจัยเห็นว่าการกล่าวถึงการนั่งบนแท่นบันดะซึ่ง

สอดคล้องกับต�านานของพระพุทธเจ้าทรงประทับน่ังลง

บนหินศิลาโดยเนื้อหาจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือมี 

“ผู้ที่ฝัน” และ “คนท�านายฝัน” โดยในความฝันนั้นจะ

มองเหน็ตวัหรอืคนทีฝั่นเหน็นัน้มลีกัษณะเหมอืนเป็นอกี

คน การน�าเสนอภาพของโยะริโตะโมะในขณะท่ียังเป็น

เพยีงผูท้ีถ่กูเนรเทศและยงัไม่มอี�านาจใด ๆ  ในขณะนัน้ มี

เพียงความคิดที่ต้องการจะกอบกู้ตระกูลคืนมาอีกครั้ง ผู้

วจิยัจงึเหน็ว่าการทีผู่แ้ต่งสร้างความฝันในลกัษณะนีอ้าจ

มีเจตนาที่ต้องการสื่อถึงโยะริโตะโมะผู้มีบุญญาธิการที่

ต้องใช้ความเพียรพยายามบ่มเพาะรอเวลาให้ตระกูล

กลับมารุ ่งเรืองอีกครั้งดังเช่นการบ�าเพ็ญเพียรของ

พระพุทธองค์

 2. คว�มฝันของโยะริโตะโมะ

 ในส่วนของความฝันของโยะริโตะโมะเองนัน้กม็กีาร

กล่าวถงึนกพริาบสองตวับนิมาท�ารงับนมวยผมของโยะริ

โตะโมะ อีกทั้งยังคลอดลูกและเลี้ยงลูกบนนั้น การใช้นก

พริาบเป็นสญัลกัษณ์มาจากความเชือ่ทีก่ล่าวกนัว่าพริาบ

นัน้เป็นบรวิารของเทพฮะชมินัดะอโิบะซะท์ซุ การใช้ภาพ

ของพริาบมาท�ารงับนศรีษะนัน้อาจสือ่ถงึความหมายการ

คุม้ครองและปกปักรักษาทีไ่ด้รบัจากเทพฮะชมินัดะอโิบะ

ซะท์ซุ ส่วนการคลอดลูกและเลี้ยงลูกบนศีรษะน้ันผู ้

ประพันธ์อาจต้องการส่ือถึงการปกปักรักษาตระกูลไป

จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 

 จากการบรรยายถงึความฝันในนยิายสงครามเรือ่ง

นี้อาจสันนิษฐานได้ว่าผู้แต่งน�าสิ่งศักดิ์สิทธ์และสิ่งของที่

เป็นมงคลมาปรากฏในความฝันเพือ่สือ่ถงึลางบอกเหตทุี่

ดีของโยะริโตะโมะ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าการก�าหนดให้มี

ความฝันในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการน�าภาพของ

พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีธรรมมาปราบอธรรมเพื่อสร้าง

ความชอบธรรมให้แก่โยะริโตะโมะที่ปราบปรามตระกูล

เฮะอเิกะทีว่างอ�านาจบาตนใหญ่ อกีทัง้ยงัช่วยเสริมภาพ

ลกัษณ์ความยิง่ใหญ่ของโยะรโิตะโมะเพิม่เข้าไป นอกจาก

นีย้งัแสดงถงึนยัว่าพระพทุธเจ้าและเทพฮะชิมันดะอโิบะ

ซะท์ซทุีเ่ป็นเทพองค์ส�าคัญของญีปุ่น่ต่างช่วยปกปักรักษา

และให้การสนับสนุนโยะริโตะโมะ

 ส�าหรับความเชื่อเรื่องการท�านายฝันนั้นอรรถยา 

สุวรรณระดา(2017)47 ให้ทรรศนะไว้ว่า “ในสมัยโบราณ

เช่ือกันว่า คนเราสามารถหยั่งรู้อดีตและอนาคตได้จาก

ความฝัน นอกจากน้ียังสามารถส่ือสารติดต่อกับโลกอื่น

ผ่านทางความฝันได้ จงึท�าให้ผูค้นต่างกเ็ชือ่และกลวัเกรง

ความฝัน ความฝันยงัเป็นลางบอกเหตลุ่วงหน้าได้อกีด้วย 

(อรรถยา สุวรรณระดา, 2560, น. 160) หากฝันเป็น

นมิติรหมายทีด่แีล้วแต่กลับพดูท�านายกล่าวโยงความฝัน

ไปในทางที่ไม่ดีหรือกล่าวโยงไปผิด ๆ แล้ว เรื่องดี ๆ จะ

ไม่เกดิขึน้และอาจเกิดเรือ่งร้ายตามมาด้วย ส่วนความฝัน

ที่เป็นนิมิตรหมายที่ดีและได้รับการท�านายทายทักไปใน

ทางที่ดีและถูกต้องแล้วจะเกิดเรื่องดี ๆ ขึ้นตามนั้น” 

(อรรถยา สุวรรณระดา, 2560, น. 161) เก่ียวกบัลักษณะ

ท่าทางของโยะรโิตะโมะทีโ่มะรนิะงะฝันเหน็ว่าเหยยีบไป

นั้นในงานวิจัยของอรรถยา สุวรรณระดานั้นก็ได้มีการ

กล่าวถึงท่าทางที่ปรากฏในความฝันของฟุจิวะระ โนะ 

โมะโระซุเกะ ที่ปรากฏในเรื่อง โอะกะงะมิ ว่า “ข้าฝัน

เห็นตัวเองยืนอยู่หน้าประตูซุสะกุ ยืนแยกเท้าซ้ายขวา

47 อรรถยา สวุรรณระดา, ธรรมเนียมความเชือ่ญีปุ่น่ในวรรณกรรมสมยัเฮอนั โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560:1
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เหยยีบถนนโอมยิะตะวนัตกกบัตะวนัออก หนัหน้าไปทาง

ทศิเหนอืแล้วกอดพระราชวงัไว้ พอเล่าเช่นนัน้ นางก�านลั

คนหนึ่งที่ชอบพูดเสนอหน้าก็กล่าวขึ้นว่า “แบบนั้นคง

ปวดสะโพกน่าดเูลย” เพราะนางก�านลัคนน้ีพดูขึน้มาเช่น

นั้น จึงไม่ได้เกิดเรื่องดี ๆ ขึ้น ตามความฝันอันเป็นนิมิต

หมายที่ดี” (อรรถยา สุวรรณระดา, 2560, น. 159-160) 

ซึ่งต่างจากเรื่อง โซะงะ โมะโนะงะตะริ ดังเช่นในตอนนี้

ที่ยกมานี้ ทั้งโยะริโตะโมะและนักรบผู้ติดตามคนใกล้ชิด

ฝันเห็นแต่สิ่งที่เป็นมงคล อีกท้ังความฝันของท้ังสองคน

ได้รับการท�านายทายทักท่ีดีจากคะเงะโยะฌิท�าให้ความ

เกรยีงไกรบงัเกดิขึน้กบัโยะรโิตะโมะ ในท้ายสดุ อรรถยา 

สุวรรณระดายังได้ให้ทรรศนะทิ้งท้ายในเรื่องดังกล่าวว่า

เรือ่งราวการท�านายโชคชะตาโดยวธิกีารต่าง ๆ  ท่ีปรากฏ

ในวรรณกรรมเรื่อง โอกะงะมิ นั้นนอกจากสะท้อนความ

เชือ่ของคนสมยันัน้เกีย่วกบัเร่ืองความฝันและการท�านาย

ทายทักแล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมเติมแต่งให้เรื่องราว

ชีวประวัติของบุคคลนั้น ๆ มีสีสันสนุกสนาน มีอรรถรส

ชวนตดิตามอกีด้วย48 ผูว้จิยัเหน็ด้วยกบัทรรศนะดงักล่าว 

อกีทัง้ผูว้จิยัยงัพบว่าการท�านายฝันและบอกเล่าความฝัน

ของโยะริโตะโมะให้ขจรขยายออกไปมิได้มีนัยเรื่องการ

เสริมเติมแต่งชีวประวัติเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังใช ้

เป็นเครื่องมือในการข่มขวัญคู่ต่อสู้หรือให้ก�าลังใจผู้ที่

สนับสนุน อีกทั้งยังช่วยนักรบท่ียังมิได้เลือกข้างในเวลา

นัน้ว่าจะอยูฝ่่ายเฮะอเิกะหรอืฝ่ายเก็นจใิห้ตดัสนิใจได้ง่าย

ขึน้ เนือ่งจากผูแ้ต่งนยิายสงครามเรือ่ง เฮะอเิกะ โมะโนะ

งะตะริ และ โซะงะ โมะโนะงะตะริ ในแต่ละฉบับที่แตก

ต่างกันนั้นต่างก็มีฉากกล่าวถึงความฝันท่ีเก่ียวข้องกับ 

โยะริโตะโมะผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งโชกุนผู้ยิ่งใหญ่ในเวลา

ต่อมา และยังให้ความส�าคัญกับฉากดังกล่าวน้ี อีกทั้ง

นิยายสงครามเรื่องน้ียังแสดงให้เห็นถึงความเกรียงไกร

ของโยะริโตะโมะและมีนักรบจ�านวนไม่น้อยที่ย้ายมาอยู่

ฝ่ายเก็นจิ แม้นิยายสงครามเร่ืองนี้จะถูกสันนิษฐานว่า

แต่งขึ้นในช่วงปลายสมัยคะมะกุระแต่ตัวละครท้ังหมด 

ที่ปรากฏในเรื่องล้วนเป็นตัวละครที่เกิดและมีชีวิตอยู่ใน

ปลายสมัยเฮอัน ฉะนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าขนบธรรมเนียม

และความเช่ือในสมัยเฮอันน้ันยังคงมีอิทธิพลต่อผู้คน 

และงานวรรณกรรมในสมัยถัดมา เช่น ในเรื่อง ฌุเท็น 

โดจิ『酒呑童子』เรื่องเล่าในสมัยมุโระมะชิที่กล่าวถึง

วรีกรรมของมนิะโมะโตะ โนะ โยะรมิท์ิซุ （源頼光) หรอื

ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ระอิโก” และเหล่าผู้ติดตาที่เดิน

ทางไปปราบยักษ์ที่จับตัวหญิงสาว ก่อนเดินทางโยะริ

มิท์ซุได้ไปนมัสการศาลเจ้าของเพื่อขอพรให้ปฏิบัติ

ภารกิจส�าเร็จ

 5.2.3 เรื่อง กิเกะอิกิ

 ฉ�กคว�มฝันของฮิเดะฮิระ49

 「さればこそ過ぎにし頃、白き鳩二つ来たり

て、秀衡が家の内に飛び入ると夢見たりしかば、

源氏の御訪れ承らんずらんと思ひたれば、頭殿の

公達の御下りあるこそ嬉しけれ。

 “อย่างทีเ่มือ่วนัก่อน(ข้า)ฝันเหน็นกพริาบสขีาวสอง

ตวับนิมาและบินเข้าไปในบ้านของฮิเดะฮริะ จงึคดิว่าคน

ของตระกลูเกน็จน่ิาจะมาเยีย่มเยอืนเป็นแน่แท้ และแล้ว

นายท่านก็กรุณามาหา ตัวข้าดีใจยิ่งนัก”

 (กิเกะอิกิ : เล่ม 2 หน้า 77)

 

 จากฉากดังกล่าวที่ยกมาเป็นฉากที่ฮิเดะฮิระกล่าว

ถึงความฝันของตนที่เป็นลางบอกเหตุโดยผู ้แต่งใช้

สัญลักษณ์ของนกพิราบสีขาวเป็นตัวแทนการมาของคน

ของตระกูลเก็นจิ เนื่องจากมีความเชื่อที่กล่าวกันว่านก

พิราบเป็นบริวารของเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุและ 

ค�าว่านกพิราบในภาษาญี่ปุ่นใช้ค�าว่า “ฮะโตะ” ซึ่งค�าว่า 

48 Ibid. p164
49 ฟุจวิะระ โนะ ฮเิดะฮริะ เป็นผูค้รองแคว้นในดนิแดนโอฌู
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“ฮะ” นั้นไปพ้องเสียงกับชื่อของเทพ อีกทั้งสีขาวยังเป็น

สปีระจ�าตระกลูเกน็จ ิการใช้สญัลกัษณ์ดงักล่าวจงึใช้เพือ่

แสดงลางบอกเหตุถึงการมาของโยะฌิท์ซุเนะ

 ฉ�กคว�มฝันของโยะริโตะโมะในเรื่อง กิเกะอิกิ

 夜更けて、苦しみに少し微睡みておはしける

に、明神のし給ふかと覚しくて、御宝殿の御戸を

美しき御手にて押し開き、一首の歌をぞあそばし

ける。「源に同じ流れの石清水ただ堰き上げよ雲

の上まで」兵衛佐殿夢打ち覚めて、明神を三度拝

奉りて、源に同じ流れぞ石清水堰き上げて賜べ雲

の上まで と申して、(省略)

 พอตกดึก (โยะริโตะโมะ)เผลอหลับไปด้วยความ

เหน็ดเหนื่อย ดูราวกับว่าท่านเมียวจินมาปรากฏกาย 

(ท่าน)ผลักบานประตูของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นด้วย

พระหัตถ์อนังดงามและทรงแต่งกลอนหนึง่วรรคประทาน 

“เราเองก็เป็นสายน�้าท่ีไหลจากหิน50 ต้นก�าเนิด51 

เดียวกัน ท�านบที่ขวางกั้นสายธารา ตัวข้าจะน�าสู่บน

เมฆา” เมื่อโยะริโตะโมะตื่นจากความฝันเขายกมือข้ึน

วนัทา 3 คร้ังและกล่าวว่า “ฉนัเองกเ็ป็นสายน�า้ทีไ่หลจาก

หินต้นก�าเนิดเดียวกัน ขอท่านโปรดยกท�านบนั้นและน�า

ฉันขึ้นสู่เมฆา” 

(กิเกะอิกิ : เล่ม 3 หน้า 146-147 )

 ฉากดงักล่าวเป็นการเล่าถึงสิง่ทีป่รากฏในความฝัน

ของโยะรโิตะโมะซึง่เป็นเทพนมิติจากท่านเทพเมยีวจนิที่

กล่าวว่าทั้งท่านเทพและตระกูลเก็นจินั้นสืบเชื้อสายมา

จากฮะชมินัดะอโิบะซะท์ซเุช่นเดยีวกนั ฉะนัน้ท่านจงึจะ

ช่วยยกท�านบกั้นสายน�้าขึ้นสู่เมฆา “ท�านบ” ในที่นี่

สามารถตีความถึง “อุปสรรคขวากหนาม” ที่โยะริโตะ

โมะก�าลงัเผชญิอยู ่ส่วนการน�าสูเ่มฆานัน้เปรยีบได้กบัการ

มอี�านาจในการปกครองไปทัว่ประเทศ อกีทัง้ในบทกลอน

ทั้งสองที่เอื้อนเอ่ยนั้นยังมีค�าที่เน้นย�้าสายสัมพันธ์ของ

ตระกูลเก็นจิที่มีความเก่ียวดองกับเทพและสืบสายมา

จากฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุ 

 จากฉากความฝันที่ได ้ยกมาทั้งหมดน้ันแม้จะ

เป็นการกล่าวถึง “ความฝันที่เกี่ยวกับโยะริโตะโมะ” แต่

รายละเอยีดทีป่รากฏในแต่ละเรือ่งนัน้ต่างกนัโดยสิน้เชงิ

ซ่ึงน่าจะมีสาเหตุมาจากการประพันธ์กันคนละช่วงเวลา

และอิทธพิลของต�านานท่ีน�ามาในแต่ละฉบบันัน้แตกต่าง

กนั อย่างไรกต็ามผู้อ่านจะเห็นได้ว่าผูป้ระพนัธ์ทัง้ 3 เรือ่ง

ได้น�าแนวคดิเรือ่งความฝันในทางพระพทุธศาสนาผนวก

เข้ากับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าโดยเฉพาะความเชื่อที่

เกี่ยวข้องกับเทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุในการประพันธ์

ฉากความฝันของโยะรโิตะโมะเพ่ือเป็นการย�า้ภาพลักษณ์

ของผู้มีบุญญาธิการที่ได้รับการปกปักรักษาจากเทพเจ้า

และถูกเลือกให้เป็นผู้น�าของรัฐบาบทหารคนแรกของ

ญี่ปุ่น

6. สรุป

 จากฉากทัง้หมดทีย่กมาในงานวจิยัฉบบันีจ้ะเหน็ได้

ว่าผู้ประพันธ์นิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องซ่ึงแม้จะมีการ

สันนิษฐานว่าประพันธ์ขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกันก็ตาม แต่

นยิายสงครามทัง้ 3 เรือ่งนีต่้างก็ได้รบัแนวคิดและอทิธพิล

ความเช่ือของคนในสมัยนั้นที่มีต่อเทพว่า เป็นผู้ที่ดล

บันดาลให้เกิดสิ่งต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ควบคุมก�าหนด

ทิศทางการปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิยาย

สงครามทั้ง 3 เรื่องนี้กล่าวถึงการขึ้นมาเรืองอ�านาจของ

โยะรโิตะโมะว่าได้รบัการสนบัสนุนจากเหล่าทวยเทพ อกี

ทั้งยังได้รับการปกปักรักษาจากเทพฮะชิมันดะอิโบะ

ซะท์ซซุึง่เคารพนบัถอืว่าเป็นเทพประจ�าตระกลู จากการ

สันนิษฐานช่วงเวลาในการประพันธ์แม้จะเป็นคนละช่วง

50 “น�า้ทีไ่หลจากหนิ” เป็นการเล่นค�ากบัค�าว่า “อวิะฌมิสิ”ุ ซึง่เป็นศาลเจ้าท่ีประทับของเทพฮะชิมนัดะอโิบะซะท์ซุ 
51 “ต้นก�าเนิด” เป็นการเล่นค�ากับค�าว่า “มนิะโมะโตะ” หรือตระกลูเกน็จิ
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เวลา กล่าวคือการประพันธ์นิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องนั้น

คาบเกีย่วกบัช่วงต้นสมยัคะมะกรุะจนถงึต้นสมยัมโุระมะ

ชิ แต่วรรณกรรมทั้ง 3 เรื่องยังคงด�ารงแนวคิดเรื่องเทพ

ฮะชมินัดะอโิบะซะท์ซุเป็นเทพผูป้กปักรกัษาเหล่านกัรบ

ตระกลูเกน็จเิอาไว้ ทัง้นีก้ารน�าแนวคดิความเชือ่เก่ียวกบั

เทพฮะชิมันดะอิโบะซะท์ซุและเทพเจ้าองค์อื่น ๆ อีกทั้ง

ยงัสอดแทรกฉากความฝันทีค่ล้ายคลงึกบัมหาปัญจสบุนิ

ของพระพุทธเจ้านั้น การสร้างภาพในลักษณะเช่นนี ้

ผู้วิจัยเห็นว่าผู้ประพันธ์นิยายสงครามท้ัง 3 เรื่องอาจมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพความยิ่งใหญ่ของโยะริโตะ 

โมะให้ปรากฏแก่กลุ ่มนักรบของเขา โดยการผูกเข้า 

กับต�านานและความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาในยุคนั้น ซึ่ง

ภาพความยิ่งใหญ่ดังกล่าวก่อให้เกิดภาพท่ีผู ้คนต่าง 

หวาดกลัวต่ออ�านาจของโยะริโตะโมะจนมีค�ากล่าวท่ีว่า 

“ตอนนีเ้ป็นโลกของโยะรโิตะโมะ” ในนยิายสงครามเรือ่ง 

โซะงะ โมะโนะงะตะริ และยังปรากฏภาพค�าสั่งไล่ล่า

โยะฌิท์ซุเนะของโยะริโตะโมะท่ีนักรบและเจ้าหน้าที ่

ของรัฐไม่อาจขัดขืน ทุกคนต่างต้องปฏิบัติตามค�าสั่งจน

ท�าให้เกิดโศกนาฏกรรมข้ึนกับโยะฌิท์ซุเนะ ผู้วิจัยเห็น

ว่าการประพนัธ์ในลกัษณะนีย้งัเป็นเสมอืนการสร้างความ

ชอบธรรมให้โยะริโตะโมะและกลุ่มนักรบที่แม้อยู ่ใน

สถานะของผู้ก่อกบฏที่ลุกขึ้นมาต่อต้านตระกูลเฮะอิเกะ

ทีม่สีมาชกิในตระกลูเป็นถงึจกัรพรรดแิละเรอืงอ�านาจใน

ขณะนั้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่านิยายสงครามทั้ง 3 

เรื่องน้ีน่าจะมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมในรุ่นหลังเก่ียวกับ

แนวความคิดเรื่องสถานะของเทพฮะชิมันดะอิโบะซุท์ซุ

ในฐานะเทพประจ�าตระกูลเก็นจิจนท�าให้แนวคิดเรื่อง

การเป็นเทพทีเ่กีย่วข้องกบัพระราชวงศ์นัน้เริม่เลือนหาย

ไปในสังคมปัจจุบัน

 ทั้งน้ีเน่ืองจากนิยายสงครามทั้ง 3 เรื่องน้ีแม้จะมี

เหตุการณ์และตัวละครเดียวกัน แต่เน่ืองจากการ

ประพันธ์ในคนละช่วงเวลาจึงส่งผลให้ภาพลักษณ์และ

บทบาทของโชกุนโยะริโตะโมะและกลุ่มนักรบของเขา

แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้วิจัยจะขอน�าเสนอในงานวิจัย 

ชิ้นถัดไป ถึงกระนั้นก็ตามความเชื่อและความศรัทธาที่มี

ต่อแนวคดิเทพเจ้า โดยเฉพาะเทพฮะชมินัดะอโิบะซะท์ซ ุ

นั้นยังคงมีอิทธิพลและสอดคล้องกันดังเห็นได้ในผลงาน

ทั้ง 3 เรื่องนี้
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บทคัดย่อ

งานวจิยัในหวัข้อ “ตัวละครอมนษุย์กบัวฒันธรรมศกึษาในมังงะญีปุ่น่” มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาตวับทมงังะฉบบัภาษา

ไทย (การ์ตูนเล่ม) 3 เรื่อง ที่น�าเสนอตัวละครประเภท “อมนุษย์” คือเรื่อง โตเกียวกูล (Tokyo Ghoul) Parasyte 

หรือชือ่ไทยว่าปรสติ และเรือ่ง Attack on Titan ชือ่ไทยว่า ผ่าพิภพไททนั โดยระเบยีบวธิวิีจยัคอื การอ่านละเอยีด 

(close reading) และน�าทฤษฎีด้านวัฒนธรรมศึกษาคือ เสน่ห์แบบเป็นอื่น (exotism) ความเป็นอื่น (otherness) 

แนวคิดนิเวศส�านึก และทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์คือ สภาวะแปลกแยก (uncanny) มาใช้ในการวิเคราะห์ความหมาย

โดยนัยของตัวบทมังงะท้ังสามเรื่อง จากการวิเคราะห์พบว่า การที่มังงะกลุ่มนี้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเพราะ 

มีลักษณะร่วมกันคือ การน�าเสนอตัวละครประเภทอสุรกายหรืออมนุษย์คือ กูล ปรสิต และยักษ์ไททัน เมื่อศึกษา 

ตัวละครอมนุษย์ในมังงะสามเรื่องนี้ด้วยแนวคิดวัฒนธรรมศึกษาพบว่า การสร้างตัวละครอมนุษย์ที่มีลักษณะ 

ลกูผสมและการกนิเนือ้มนษุย์ก่อให้เกดิเสน่ห์แบบเป็นอืน่ ในขณะเดยีวกนักก่็อให้เกดิความหวาดสะพรงึต่อเผ่าพนัธุ์

มนุษย์ที่ก�าลังถูกคุกคามด้วยความเป็นอื่น อีกทั้งการที่ผู้แต่งแสดงสภาวะแปลกแยกของตัวละครอมนุษย์เหล่าน้ีได้ 

ตั้งค�าถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และการด�ารงอยู่แบบตั้งตนเป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดในห่วงโซ่อาหารของ

มนุษย์เพื่อน�าไปสู่การทบทวนตนเอง และการสร้างจิตส�านึกต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของมนุษย์

รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา
ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธเกษตรศาสตร์
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* บทความนีไ้ด้ปรับปรุงจากผลงานทีน่�าเสนอในงานประชมุวชิาการระดบัชาตคิรัง้ที ่13 สมาคมญีปุ่น่ศึกษาแห่งประเทศไทย วนัที ่14-15 พฤศจกิารยน 2562

 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย “ตัวละครอมนุษย์กับวัฒนธรรมศึกษาในมังงะญี่ปุ่น” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ งบประมาณเงนิรายได้ ปีงบประมาณ 2561
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Abstract

The study “Non-human Beings and Cultural Studies in Japanese Manga.” aims to analyze 3 Japanese 

Manga in Thai version (cartoon books) which present non-human being characters: Tokyo Ghoul, 

Parasyte, and Attack on Titan by employing research methodologies are close reading, cultural 

studies theories such as exotism, otherness, ecological conscience and psychological analysis of 

uncanniness in analyzing connotations in 3 Manga cartoon books. This study reveals that these 

popular manga books share similarities in presenting non-human being characters, such as Ghoul, 

Parasyte, and Titan. Cultural study shows that the creation of hybrid non-human beings and 

cannibalism caused exotism and their popularity. Meanwhile it arouses human fearfulness from 

the thought of humans being threatened by otherness. Additionally, the uncanniness of these 

non-human beings provides philosophical questions to human beings concerning humanity and 

humans positioning themselves at the top of the food chain in order to re-examine themselves 

and establish environmental and ecological consciences among them.
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1. บทนำ� 
วรรณกรรมเป็นเครื่องสะท้อนสังคมและค่านิยม

แห่งยุคสมัย หากต้องการท�าความเข้าใจสังคมและ

วัฒนธรรมของชาติใดสามารถศึกษาได้จากวรรณกรรม

ของชาตินั้น ในกรณีของประเทศญ่ีปุ่น นอกจากตัว

บทวรรณกรรมแล้ว ญี่ปุ ่นประสบความส�าเร็จในการ

สร้างสรรค์สือ่ประเภทมงังะหรอืการ์ตนู ไลท์โนเวล (light 

novel) แอนิเมชัน วิดีโอเกม และภาพยนตร์ประเภท

ไลฟ์-แอคชั่น จนแพร่หลายไปทั่วโลก สื่อสมัยใหม่ของ

ญี่ปุ ่นอย่างมังงะและแอนิเมชันจึงสามารถน�ามาใช้

ศึกษาวิเคราะห์สังคมญี่ปุ่นได้ อีกทั้งมังงะและแอนิเมชัน

สามารถสะท้อนแนวคดิทีก่ว้างขวางไปถงึความเป็นสากล

ที่มนุษยชาติมีร่วมกันได้ ขอบเขตงานวิจัยในหัวข้อ “ตัว

ละครอมนษุย์กบัวฒันธรรมศกึษาในมงังะญีปุ่น่” คอืการ

ศึกษาตัวบทมังงะ 3 เรื่อง (การ์ตูนเล่มฉบับภาษาไทย) ที่

น�าเสนอตัวละครประเภท “อมนุษย์” คือเรื่อง โตเกียว

กูล (Tokyo Ghoul) มังงะเรื่อง Parasyte หรือชื่อ

ไทยว่าปรสิต และเรื่อง Attack on Titan ชื่อไทยว่า 

ผ่าพภิพไททัน เนือ่งจากพบว่ามงังะทีไ่ด้รบัความนยิมไป

ทั่วโลกกลุ่มนี้มีลักษณะร่วมกันคือการน�าเสนอตัวละคร

ประเภทอสุรกายหรืออมนุษย์คือ กูล ปรสิต และยักษ์

ไททัน โดยการศึกษามุ่งใช้ระเบียบวิธีทางวัฒนธรรม

ศึกษา (cultural studies) และแนวทางจิตวิเคราะห์

เพื่อพิจารณาในประเด็นเสน่ห์แบบเป็นอื่น (exotism) 

ความเป็นอ่ืน (otherness) และสภาวะแปลกแยก 

(uncanny) ท่ีถูกน�าเสนอผ่านตัวละครเหล่าน้ี รวมถึง

ขยายขอบเขตการวิจัยโดยใช้แนวคิดนิเวศส�านึกในการ

วิเคราะห์ว่ามังงะเล่มของญ่ีปุ่นมีการน�าเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับนิเวศส�านึกโดยใช้ตัวละครอมนุษย์เป็นส่ือกลาง

ในการน�าเสนออย่างไร

1.1. คว�มนิยมและแพร่หล�ยของมังงะเล่มทั้ง 

3 เรื่อง 

โตเกียวกูล (Tokyo Ghoul) ในชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า 

東京喰種 (Tōkyō Gūru) เผยแพร่คร้ังแรกในรูปแบบ

การ์ตนูหรอืมงังะญีปุ่น่ ประเภททีเ่รยีกว่าดาร์คแฟนตาซี 

โตเกียวกูลเป็นซีรีส์มังงะต่อเนื่องขนาดยาวที่เขียนและ

วาดภาพโดย ซุย อิชิดะ (Sui Ishida) พิมพ์เผยแพร่ใน

นิตยสารมังงะชื่อ Weekly Young Jump ช่วงเดือน

กันยายน ค.ศ.2011 และกันยายน ค.ศ.2014 ได้รับการ

รวบรวมเป็นชุด 14 เล่มในเดอืนสงิหาคม ค.ศ.2014 และ

ยังเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของ Jump Live ด้วย ต่อมา

มังงะเรื่องน้ีมีการดัดแปลงเป็นซีรีส ์แอนิเมชันทาง

โทรทัศน์ 12 ตอน โดยสตูดิโอ Pierrot ออกอากาศทาง 

Tokyo MX ช่วงเดอืนกรกฎาคมและกนัยายน ค.ศ.2014 

และกลับมาอีกครั้งในซีซั่นสองในชื่อ Tokyo Ghoul 

√A (Tokyo Ghoul Root A) ด�าเนินเรื่อง 12 ตอนตาม

เนื้อหาของมังงะ เริ่มออกอากาศเดือนมกราคมถึงเดือน

มีนาคม ค.ศ.2015 มิเพียงเท่านั้น บริษัท Viz Media 

ในประเทศสหรัฐอเมริกายังได้ตีพิมพ์มังงะเรื่องน้ีและ

บริษัท Funimation ซื้อลิขสิทธิ์ เพื่อน�าไปท�าเป็น 

สตรีมม่ิงและโฮมวิดีโอ แอนิเมชันเรื่องโตเกียวกูลได้รับ

รางวัล Madman Entertainment ในสาขา digital 

distribution ของประเทศออสเตรเลีย โตเกียวกูลได้รับ

การดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ประเภทไลฟ์-แอคช่ัน ฉาย 

ในประเทศญี่ปุ ่นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2017 และ

ภาพยนตร์แอนิเมชันในค.ศ.2018 ด้วยความนิยมท�าให้

โตเกียวกูลถูกปรับแปลงเป็นไลท์โนเวล (light novel) 

แอนิเมชันซีรีส์โทรทัศน์ วิดีโอแอนิเมชัน วิดีโอเกม และ

ภาพยนตร์ประเภทไลฟ์-แอคชั่น

มังงะเรื่อง Parasyte หรือชื่อไทยว่าปรสิต ชื่อ

ญี่ปุ ่นว่า 寄生獣  (Kiseijū) หมายถึงอมนุษย์ปรสิต 

(Parasitic Beasts) เป็นชุดมังงะสยองขวัญแนว

วิทยาศาสตร์ (Science fiction horror manga) เขียน

และวาดภาพโดย ฮิโตชิ อิวาคิ (Hitoshi Iwaaki) ตีพิมพ์

ในนิตยสาร Kodansha’s Afternoon ระหว่างปีค.ศ.

1988-1995 มังงะเรื่องปรสิตตีพิมพ ์ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกโดย Tokyopop, Del Rey 



82 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol. 9 No. 2 December 2019

และ Kodansha Comics มงังะเรือ่งนีไ้ด้ถกูดดัแปลงเป็น

ภาพยนตร์ไลฟ์-แอคชัน่ในประเทศญีปุ่น่ช่วงปีค.ศ.2014 

และ 2015 และดัดแปลงเป็นซรีส์ีแอนเิมชนัโทรทศัน์โดย 

Madhouse ในชื่อ Parasyte -the maxim- 寄生獣 

セイの格率 (Kiseijū Sei no Kakuritsu) ออกอากาศ

ในประเทศญี่ปุ่นช่วงตุลาคม ค.ศ.2014 และมีนาคม 

ค.ศ.2015 เวอร์ชันให้เสียงภาษาอังกฤษออกอากาศท่ี 

Adult Swim’s Toonami block ในประเทศสหรัฐ-

อเมริกาช่วงตุลาคม ค.ศ.2015 และเมษายน ค.ศ.2016 

เรือ่ง Attack on Titan ชือ่ไทยว่า ผ่าพภิพไททนั 

ชื่อญี่ปุ่นว่า 進撃の巨人 (Shingeki no Kyojin) เป็น 

ชุดมังงะภาษาญี่ปุ ่นท่ีแต่งและวาดภาพโดย ฮาจิเมะ 

อิสายามะ (Hajime Isayama) ชุดมังงะน้ีตีพิมพ์ครั้ง

แรกในนิตยสาร Kodansha ‘s Bessatsu Shōnen 

ในเดือนกันยายน ค.ศ.2009 ได้รับการรวบรวมเป็นชุด 

25 เล่มในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2018 ฉากของเรื่อง 

ผ่าพภิพไททนัคอืโลกซ่ึงมนษุย์อาศัยอยูใ่นเมอืงล้อมด้วย

ก�าแพงใหญ่ยักษ์ที่ปกป้องมนุษย์จากมนุษย์กลายพันธุ์

ร่างยักษ์ที่เรียกว่า ไททัน พวกไททันมีความสูงแตกต่าง

กันไปและจับมนุษย์กินอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุดและไร้เหตุผล 

เรือ่งนีม้ศีนูย์กลางเรือ่งอยูท่ี่ อีเรน ยเีจอร์ (Eren Yeager) 

และเพื่อนวัยเด็กของเขา มิคาสา อัคเคอร์มาน (Mikasa 

Ackerman) และอาร์มิน อาร์เลิท (Armin Arlert) ผู้

เข้าร่วมในกองทพัทหารเพือ่สูก้บัไททนัหลงัจากบ้านเกดิ

ของพวกเขาถกูบกุรุกและไททนัจบัแม่ของอเีรนกนิ อเีรน

สาบานว่าจะแก้แค้นให้แม่และฆ่าไททันให้สิ้นไป เมื่อ

เรื่องด�าเนินไปความจริงเกี่ยวกบัไททนัค่อยๆเผยสู่ผู้อ่าน 

เรือ่งเล่าเปลีย่นศนูย์กลางไปที ่ฮสิทอเรีย เรซซ์ (Historia 

Reiss) ผูน้�าทมี เลว ี(Levi) กรชิา (Grisha) บดิาของอเีรน 

และตัวละครสนับสนุนอื่นๆ 

ไลท์โนเวลเรื่องผ่าพิภพไททันชุด Before the 

Fall ได้รับการดัดแปลงจากฉบับมังงะและเผยแพร่

ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2011 ต่อมามีการดัดแปลงเรื่อง

น้ีเป็นแอนิเมชันโทรทัศน์โดยบริษัท Wit Studio  

และ Production I.G  ออกอากาศในประเทศญี่ปุ่นทาง 

MBS ตัง้แต่ค.ศ.2013-2018 รวมทัง้ส้ินสามซซีัน่ ผ่าพภิพ 

ไททันมีการดัดแปลงเป็นวิดีโอเกมโดย Nitroplus รวม

มือกับ I.G และมีการปรับตามแอนิเมชันโดยบริษัท

พฒันาเกม Spike Chunsoft อกีด้วย มกีารดดัแปลงเป็น

ภาพยนตร์ประเภทไลฟ์-แอคชัน่ในชือ่ Attack on Titan 

และ Attack on Titan: End of the World อีกทั้งยัง 

ผลิตเป็นเว็บซีรีส์แบบไลฟ์-แอคช่ัน ในค.ศ.2015 มังงะ

เรื่องนี้ตีพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Kodansha 

USA ชดุนยิายสามชดุตพีมิพ์โดย Vertical  และแอนเิมชนั

เรื่องน้ียังถูกซ้ือลิขสิทธ์ิจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ 

Manga Entertainment ประเทศอังกฤษ และโดย 

Madman Entertainment ประเทศออสเตรเลยี ผ่าพภิพ 

ไททัน จึงนับเป็นมังงะที่ประสบความส�าเร็จทางการค้า

มากที่สุด ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2018 มังงะเรื่องนี้ได้

รับการพิมพ์ซ�้าถึง 74 ล้านชุดจนท�าให้เร่ืองนี้กลายเป็น 

ซีรีส์มังงะที่ขายดีที่สุดท�าให้เกิดการสร้างแอนิเมชันและ

ได้รับการวิพากษ์พูดถึงอย่างกว้างขวางตามมา

ชุดมังงะผ่าพิภพไททันได้รับความนิยมอย่าง

มากไม่เพียงแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่าน้ัน แต่แพร่ขยาย

ไปทั่วโลก ภาพของแอนิเมชันเรื่องนี้เป ็นข่าวหน้า

หนึ่งในหนังสือพิมพ์ฟรีในฮ่องกงในเดือนพฤษภาคม 

ค.ศ.2013 ในจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันก็นิยมมังงะ

เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ผ่าพิภพไททันได้รับความสนใจ

จากนักวิจารณ์ดังที่ปรากฏในนิตยสาร Electronic 

Times ของประเทศเกาหลีใต้ กล่าวหาว่าผ่าพิภพ 

ไททันเป็นการส่งสารด้านก�าลังการทหารที่ตอบสนอง

นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นในขณะน้ันคือนายชินโซ 

อาเบะ (Shinzō Abe) และชุดมังงะนี้ยังส่ันสะเทือน

เยาวชนฮ่องกงทีเ่หน็ว่าการบกุรกุของไททนัคอืภาพแทน

ของจีนแผ่นดินใหญ่ นักวิจารณ์สื่อฮ่องกง หว่อง ยุง-ทัท 

(Wong Yeung-tat) ชื่นชมแนวทางของนักเขียนอย่าง 

อิซายามะและความแปลกใหม่ของฉากในผ่าพิภพ 

ไททันซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้อ่านตีความได้อย่างหลากหลาย 
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ในค.ศ.2013 สื่อแอนิเมชันเรื่องน้ีถูกเช่ือมโยงกับโพสท์

บล็อก (blog) ของอิซายามะที่บ่งชี้ว่าการออกแบบตัว

ละคร ดอท พซิสิ (Dot Pixis) มทีีม่าจากแม่ทัพจกัรพรรดิ

ญี่ปุ่นนาม อะคิยามะ โยชิฟุรุ (Akiyama Yoshifuru) 

ท�าให้เกิดการวิพากษ์เรื่องสถิติทางสงครามของนายพล

ท่านนี้และการข่มขู่นักเขียนอย่างอิซายามะซึ่งเชื่อกันว่า

เป็นการโจมตจีากภายนอกทีไ่ม่ใช่ชาวญีปุ่น่ ด้วยเหตน้ีุผ่า

พภิพไททันจงึเป็นตวับททีด่ใีนการศกึษาประเดน็ทางการ

เมอืง ด้วยความนยิมและแพร่หลายของมงังะแนวอมนษุย์

ทัง้สามเรือ่งนีท้ีม่ลีกัษณะร่วมกนัคอืตวัละคร “อมนษุย์” 

จึงท�าให้ผู้วิจัยเลือกเป็นตัวบทในการศึกษา

1.2 เนื้อห�หลักและลักษณะร่วมในมังงะเล่ม

ทั้ง 3 เรื่อง 

โตเกียวกูลสร้างฉากในรูปแบบความจริงเสมือน

หรอืความจรงิทางเลอืก (alternative reality) ทีอ่มนษุย์

ในรูปแบบกูล (ghoul) กินมนุษย์เป็นอาหารและยังมีรูป

ร่างเหมอืนมนษุย์ปถุชุนทัว่ไป การด�ารงอยูร่่วมกบัมนษุย์

ของกูลนั้นเป็นความลับ อีกทั้งกูลยังหลบซ่อนวิถีกูลเพื่อ

หลบเลี่ยงความปรารถนาในอ�านาจเหนือมนุษย์ เนื่อง

ด้วยความเร็ว ผัสสะ และความสามารถในการเกิดใหม่ที่

เหนอืชัน้ของกูลอาจน�ามาซ่ึงการครองโลกแทนมนษุย์ กลู

โดยทั่วไปแข็งแรงกว่ามนุษย์ปุถุชนมากมายนัก ผิวหนัง

มีความทนทานต่ออาวุธทุกประเภทและมีอวัยวะพิเศษ

ที่เรียกว่า Kagune (赫子) ซ่ึงจะปรากฏชัดออกมาเพื่อ

ให้กูลใช้เป็นเครื่องมือเมื่อมีการต่อสู้เกิดขึ้น คุณลักษณะ

เด่นของกลูอกีประการหนึง่คอื เมือ่กลูตืน่เต้นหรอืหวิ เย่ือ

หุ้มตาจะกลายเป็นสีด�าและม่านตากลายเป็นสีแดง การ

เปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ของกูลเรียกว่า Kakugan (赫眼, 

red eye) ในกรณีของลูกครึ่งกูลจะมีการเปลี่ยนแปลง

ของดวงตาเพยีงข้างเดยีวเท่านัน้ ลกูครึง่กลูคอืผูท้ีก่�าเนดิ

จากกลูและมนษุย์ปกต ิหรอือาจเกดิจากการปลกูถ่ายยนี

จากอวัยวะของกูลสู่ร่างกายมนุษย์ได้ทั้งสองกรณี แต่ลูก

ครึ่งกูลจะมีความแข็งแกร่งมากกว่ากูลแท้ท่ีเรียกว่ากูล

เลือดบริสุทธิ์ (pure-blood ghoul) ลูกครึ่งกูลสามารถ

กินอาหารได้เหมือนมนุษย์ปกติ ในการล่ากูลนั้นน�าโดย

องค์การที่สนับสนุนโดยรัฐหลายองค์กร แต่องค์กรท่ี

ส�าคัญที่สุดคือ CCG 

เรื่องราวโตเกียวกูลกล่าวถึงชีวิตของ เคน คาเนกิ 

(Ken Kaneki) นักเรียนมัธยมผู้เกือบเอาชีวิตไม่รอดจาก

การเผชญิหน้ากบั รเิสะ คามชิโิร (Rize Kamishiro) คูร่กั

ของเขาที่เผยว่าตนเองเป็นกูล เขาถูกน�าส่งโรงพยาบาล

ในอาการโคม่า หลังจากหายป่วย เคนพบว่าตัวเขาได้รับ

การผ่าตัดที่ท�าให้เขานั้นกลายเป็นมนุษย์ครึ่งกูล อวัยวะ

บางส่วนของริเสะถูกปลูกถ่ายสู่ร่างกายเคนท�าให้เขา

กลายเป็นกูลท่ีต้องบริโภคเนื้อมนุษย์เพื่อด�ารงชีพ กูลผู้

จัดการร้านกาแฟ Anteiku ช่วยสอนเขาให้ด�ารงชีพใหม่

ในฐานะคนครึ่งกูล เคนพยายามอย่างมากในการใช้ชีวิต

ประจ�าวันร่วมกับกลุ่มสังคมกูล ในขณะเดียวกันก็ต้อง

ปกปิดอัตลักษณ์กูลของเขาจากเพื่อนๆ โดยเฉพาะ ฮิเด

โยชิ นากาชิกะ (Hideyoshi Nagachika) ผู้เป็นเพื่อน

สนิทที่สุดของเขา ซีรีส์โตเกียวกูลฉบับต่อมาคือ Tokyo 

Ghoul [Jack] เล่าถึงชีวิตของ คิโช อะริมา (Kishō 

Arima) และ ไทชิ ฟูระ (Taishi Fura) ตัวละครจากซีรีส์ 

หลัก ผู้กลายมาเป็นเพื่อนกันเมื่อพวกเขาเข้าร่วมกอง

ก�าลงัเพือ่พสูิจน์การตายของเพือ่นไทช ิจากการฆาตกรรม

ของกูลจนน�าไปสู่การตามรอยอะริมาของไทชิ และการ

เข้าร่วมกับองค์กร CCG (Commission of Counter 

Ghoul) สมาพนัธ์เพือ่การจดัการอาชญากรรมทีเ่กดิจาก

กูล และในซีรีส์ต่อมา Tokyo Ghoul: re กล่าวถึงการ 

สญูเสยีความทรงจ�าของเคนจากการสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ 

ของเขาในนาม ไฮเสะ ซาซาคิ (Haise Sasaki) สืบเนื่อง 

จากการที่สมองของเคนถูกท�าลายอย่างรุนแรงจากคิโช 

อาริมะ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมกลุ่มนักสืบพิเศษของ CCG ที่

เรียกว่า Quinx Squad ซึ่งผ่านการปลูกถ่ายอวัยวะ

กูลเช่นเดียวกับเขาเพื่อให้มีพลังพิเศษแบบกูล แต่ยังคง

สามารถด�ารงชีวิตปกติแบบมนุษย์ปุถุชนได้

เรื่องราวมังงะปรสิตบอกเล่าเรื่องราวของนักเรียน
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ผู้อาศัยอยู่กับครอบครัวในย่านเงียบสงบในเมืองโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น ค�่าคืนหนึ่งสิ่งประหลาดคล้ายหนอน ส่วน

หัวคล้ายสว่านเจาะที่เรียกว่า ปรสิต ปรากฏตัวข้ึน มัน

สามารถเจาะเข้าสมองของมนุษย์ให้เป็นโฮสต์ (host) 

ผ่านทางรูหูและรูจมูก ปรสิตตัวหนึ่งพยายามคืบคลาน

เข้ารจูมกูของชนิิชขิณะทีเ่ขานอนหลบัแต่ไม่ส�าเรจ็เพราะ

เขาตืน่เสยีก่อน แต่ปรสติได้เข้าสูร่่างกายของเขาด้วยการ

เจาะหลุมเข้าไปในแขนแทน ในเวอร์ชันญี่ปุ่น ปรสิตเข้า

ทางแขนขวาของเขาและถกูขนานนามว่า Migi (ミギー) 

แปลว่า ขวา แต่ในภาคภาษาอังกฤษท่ีผลิตโดยบริษัท 

Tokyopop ค.ศ.1990 ปรสิตเข้าทางแขนซ้ายของชินิชิ 

และถูกเรียกว่า ซ้าย (Lefty) ชินิชิสามารถป้องกันมิให้

ปรสิตมิกิ (Migi) เข้าสู่สมองได้ สิ่งมีชีวิตท้ังสองตนน้ีมี

บุคลิกและความคิดที่แตกต่างกันไป เมื่อยามเผชิญกับ

ปรสิตตัวอื่น พวกมันใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และ

สร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง ท�างานร่วมกันเพื่อความอยู่

รอด ส่ิงนี้ท�าให้พวกมันแข็งแกร่งในการสู้รบกับปรสิต

อื่นที่จู่โจมพวกมันบ่อยคร้ังเพราะต้องการให้สมองของ 

ชนิชิไิด้รบับาดเจบ็ ชนิชิจิงึรูส้กึว่าตนถกูบบีบงัคบัให้ต้อง

สู้กับปรสิตอื่นที่เห็นว่ามนุษย์น้ันเป็นอาหารด้วยความ

ช่วยเหลือของมิกิ 

ในมังงะเรื่องนี้ ปรสิตเป็นสิ่งมีชีวิตไร้ถิ่นก�าเนิดซ่ึง

เริม่ต้นมากเ็ป็นสิง่มชีวีติรปูร่างคล้ายหนอนและสามารถ

เข้าสู่ร่างกาย ระบบสมองของมนุษย์ได้ เพื่อท่ีจะเข้าไป

หลอมรวมตัวมันพร้อมกับท�าลายอัตลักษณ์สมองของ

โฮสต์ที่มันฝังตัวอยู่ด้วย ปรสิตจะใช้อวัยวะที่จ�าเป็นที่สุด

ของร่างกายโฮสต์เพื่อให้ตัวมันมีชีวิตดังนั้นปรสิตจึงถูก

ขับดันด้วยความต้องการฆ่ามนุษย์ หลังจากท่ีมันหลอม

ตัวเองเข้ากับโฮสท์แล้ว ปรสิตจะแสดงความสามารถ

หลากหลายที่ท�าให้มันเป็นคู่ปรปักษ์ท่ีอันตรายท่ีสุดของ

มนุษย์ พื้นที่ที่มันเข้าถึงได้ในครั้งแรกอย่างศีรษะจะถูก

เปลี่ยนเป็นทิชชูอเนกประสงค์ส�าหรับปรสิต (versatile 

parasite tissue) ซึ่งสามารถรองรับรูปแบบการป้องกัน

และการท�าร้ายจากปรสิตได้หลายรูปแบบ ปรสิตที่

ประสบความส�าเร็จในการครอบครองสมองของโฮสต์

จะสามารถท�าให้สมรรถภาพทางร่างกายของโฮสต์เพิ่ม

สูงขึ้นได้ โดยทั่วไปแล้ว ศักยภาพความฉลาดของปรสิต

น้ันใกล้เคียงกับมนุษย์เน่ืองจากความคิดของมันเป็น

เหตุเป็นผลและเย็นชา ไร้อารมณ์ พวกมันยังสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วไปตามสภาพแวดล้อม เช่น ปรสิต 

มิกิ ท่ีสามารถพูดภาษาญี่ปุ ่นได้ภายในค�่าคืนเดียวที่

อ่านหนังสือวิชาภาษาญ่ีปุ่น ในขณะที่ปรสิตส่วนใหญ่

มักท�างานล�าพังท�าให้การฆาตกรรมสยองขวัญทบทวี

ขึ้นที่เรียกว่า การฆาตกรรมแบบเนื้อสับ (mincemeat 

murders) ในบางกรณี ปรสิตจะรวมกลุ่มเพื่อรักษา

จ�านวนไว้ ในตอนสุดท้าย ชินิชิพบว่าปรสิตอาจจะสร้าง

มาเพื่อเป็นพัฒนาการโต้กลับเผ่าพันธุ์มนุษย์น�ามาสู่บท

สรุปของเรื่องที่ปรสิตที่รอดชีวิตถูกสรุปว่าไปหลบซ่อน

และปรับตัวไปกับสังคมมนุษย์สืบไป 

เรือ่งผ่าพิภพไททนัใช้ฉากหนึ่งร้อยปีก่อนเริม่เรือ่ง

ในโลกเสมือนหรือโลกทางเลือก (alternate world) 

มนุษย์กลายพันธุ์ใหญ่ยักษ์หรือไททัน (巨人 Kyojin) 

ปรากฏขึ้นฉับพลันและกลืนกินมนุษย์โดยไม่มีเหตุผล 

มนุษย์ที่เหลืออยู่มีเพียงก�าแพงมหึมาสามด้านโอบล้อม

ไว้ ก�าแพงนอกสดุคอื ก�าแพงมาเรยี (ウォール・マリア

Wōru Maria) ก�าแพงส่วนกลางคือ ก�าแพงโรส (ウォー

ル・ローゼ Wōru Rōze) ก�าแพงในสุดคือ ก�าแพงชีนา 

(ウォール・シーナ Wōru Shīna) ภายในก�าแพงสาม

ก�าแพงนี ้มนษุย์อยูก่นัอย่างหวาดกลัวมากว่าร้อยปี หลาย

คนเติบโตโดยไม่เคยพบเห็นไททัน แต่ทุกส่ิงก็เปล่ียนไป

เมื่อวันหนึ่ง ยักษ์ไททันสูงหกสิบเมตร โคโลสสัสไททัน 

(Colossus Titan) ผุดขึ้นอย่างประหลาดหลังจากการ

โจมตีของไททันและท�าให้ก�าแพงนอกแตกร้าวไปห้าสิบ

เมตรในเขต ชิกันชินา (Shiganshina) ใกล้ก�าแพงมาเรีย

ท�าให้ยกัษ์ไททนัสามารถบกุเข้ามาในเขตได้ ไททนัพร้อม

อาวธุบกุเข้ามาในก�าแพงมาเรยี บงัคบัให้มนษุย์ต้องละทิง้

ดินแดนระหว่างก�าแพงมาเรียและก�าแพงโรส เกิดการ
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จ�ากัดประชาชนให้อยู่ในก�าแพงชั้นในท�าให้เกิดการเฟ้อ

ของประชากรจนเกิดความอดอยาก 

ไททันคือมนุษย์ยักษ์กลายพันธุ์สูงสิบถึงห้าสิบฟุต

และมีเรือนร่างแบบชายแต่ไม่มีเครื่องเพศ แม้ว่าพวก

มันไม่ต้องการอาหาร แต่มันก็มักโจมตีและกินมนุษย์ 

ไททันน�าพลังมาจากแสงอาทิตย์ นอกจากน้ันไททันยัง

ไม่มรีะบบย่อยอาหาร เมือ่มันกินเหยือ่มนษุย์เข้าไป ไททนั 

จะอ้วกลูกบอลใหญ่เมือกเหลวออกมาท่ีเรียกว่าบอลขน 

(hairballs) ลกูบอลนีม้ซีากมนษุย์อยูภ่ายใน หนงัของไท

ทันหนาแข็งยากจะเจาะหรือฟันได้ และพวกมันยังฟื้น

คืนชีพได้เร็วจากบาดแผลทุกชนิด ยกเว้นจุดอ่อนที่สุด

ของมนัคอืต้นคอ ในเรือ่งน�าเสนอการสูร้บระหว่างไททนั

กบักองทหารซึง่แบ่งเป็นสามกลุม่ ทหารกลุม่ทีม่บีทบาท

มากคอืกลุ่ม Survey Corps (調査兵団 Chōsa Heidan) 

ที่บุกเข้าไปในแดนไททันเพื่อยึดพื้นที่คืน กลุ่ม Survey 

Crops ถูกดูแคลนอย่างมากจากสังคมเพราะมีจ�านวน

คนตายเพิม่มากขึน้อย่างชดัเจนและมคีวามคบืหน้าน้อย

มาก กลุ่มทหารที่มีบทบาทรองลงมาคือกลุ่ม Garrison 

Regiment (駐屯兵団 Chūton Heidan) ท่ีคอยดูแล

ก�าแพงและชาวเมือง กลุม่ทีส่ามคอืกลุม่ Military Police 

Brigade (憲兵団 Kenpeidan) ผูด้แูลครอบครวัราชวงศ์

ที่อยู่สุขสงบที่สุดในก�าแพงชั้นใน แม้ว่าจะมีการโกงกิน 

คอรัปชั่นทางการเมืองก็ตาม กองทหารเหล่าน้ีใช้ตะขอ

กับเชือกล่ามเป็นอาวุธเรียกว่า Vertical Maneuvering 

Equipment (立体機動装置 Rittai Kidō Sōchi) ที่

ท�าให้พวกเขาสามารถกระโดดข้ามและโรยตวัจากก�าแพง 

ต้นไม้และตึกใกล้เคียงเพื่อโจมตีไททัน โดยมีดาบคู่และ

ท่อแก๊ซที่ท�าให้ลอยตัวสูงในอากาศได้ 

เรื่องราวเปิดเผยภายหลังว่าไททันนั้นถูกสร้างขึ้น

เมื่อ วายเมีย ฟริทซ์ (Ymir Fritz) พบแหล่งของชีวิต

อนิทรีย์ทัง้มวล “source of all organic life” และกลาย 

เป็นไททันต้นแบบที่เธอสามารถสร้างและควบคุมไททัน

อื่นได้ เมื่อวายเมียตายลง ผลข้างเคียงก่อให้เกิดไททัน

ตามมาในสิบสามปีให้หลัง ตัวเธอแยกกลายเป็นไททัน

เก้าตนที่ความสามารถของพวกมันสามารถส่งทอดให้

ใครก็ได้ เม่ือคนรุ่นก่อนหน้าที่เป็นไททันตายลง ไททัน

แบ่งออกเป็นเก้าชนิดคือ the Founding Titan, the 

Attack Titan, the Colossus Titan, the Armored 

Titan, the Female Titan, the Beast Titan, the 

Jaw Titan, the Cart Titan และ the War Hammer 

Titan กษตัรย์ิองค์ที ่145 ผู้มพีลงัของไททนับกุเบกิ (The 

Founding Titan) เดินทางมาที่เกาะพาราดิส (Paradis) 

ที่เขาเคยใช้ Colossus Titans สร้างก�าแพงและลบ 

ความทรงจ�าเรื่องวายเมียเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่รู้อะไร

เกีย่วกบัโลกภายนอก เรือ่งราวของผ่าพภิพไททันจงึเกีย่ว

พันกับการผจญภัยของ อีเรน, มิคาสา, อาร์มิน ผู้ซึ่งเคย

อยู่ที่เมืองชินกาชินา แต่เมื่อก�าแพงมาเรียพังลงเพราะ 

the Colossal Titan กับ the Armored Titan เหล่า

ไททันจึงสามารถบุกเข้าเมืองชินกาชินาได้ท�าให้เกิดการ

อพยพจลาจล อีกทั้งการถูกจับตาโดยไททันสร้างความ

หวาดกลัวแก่พลเมือง แม่ของอีเรนถูกจับกิน พ่อของเขา

หายไปอย่างลึกลับหลังจากมอบกุญแจห้องใต้ดินให้เขา 

อเีรนจงึต้องการฆ่าไททนัให้สิน้ไปและสมคัรเข้าสูก่องทพั

พร้อมกับเพื่อน ๆ ของเขา 

จากเน้ือหาของมังงะทั้งสามเร่ืองน้ีแสดงให้เห็น

การประกอบสร้างตัวละครประเภทอมนุษย์ได้อย่าง

ซับซ้อนและน่าสนใจ การกล่าวถึงที่มาของอมนุษย์ใน

ทั้งสามเรื่องนั้นแตกต่างกัน แต่ลักษณะที่มีร่วมกันคือ 

มนษุย์ล้วนอยูใ่นสถ�นะของเหยือ่สำ�หรบัอมนษุย์เหล่�

นี้ อมนุษย์ถูกนำ�เสนอให้เป็นขั้วตรงข้�มกับมนุษย์ ใน

ขณะเดียวกันก็ปร�กฏตัวละครลูกผสมที่มีลักษณะ

อมนุษย์และมนุษย์ในคนเดียวคือ ตัวละครที่ถูกปลูก

ถ่�ยอวัยวะกูล ตัวละครที่ถูกปรสิตฝังในร่�งก�ย และ

ตัวละครส�ม�รถกล�ยร่�งเป็นไททันได้ ลักษณะดัง

กล่าวน�ามาสู่การศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษาและจิต

วิเคราะห์ เมื่อพิจารณาว่าสิ่งที่มนุษย์หวาดกลัวและผลัก

ให้เป็นอื่นไปนั้น (กูล, ปรสิต, ไททัน) แท้จริงแล้วเป็น 

ส่ิงที่อยู ่ในตัวมนุษย์เอง อันอาจน�ามาสู่บทสรุปทาง
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ปรัชญาที่ว่า อมนุษย์เหล่านี้อาจไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมแต่

เป็นสิ่งที่มนุษย์ก่อให้เกิดขึ้นหรือแม้แต่คือตัวของมนุษย์

เอง งานวิจัยแนวเปรียบเทียบมังงะสามเรื่องในประเด็น

อมนุษย์ชิ้นนี้สามารถตอบค�าถามทางวัฒนธรรมของ

ประเทศญีปุ่น่และวเิคราะห์ลกัษณะอนัเป็นสากลทีม่นษุย์

มีร่วมกันได้ อีกทั้งยังเป็นการใช้ตัวบทนอกเหนือจาก

วรรณกรรมคือมังงะในการศึกษาวัฒนธรรมญ่ีปุ่นด้วย

ทฤษฎทีางวฒันธรรมศกึษา โดยในบทความนีจ้ะน�าเสนอ

บทวิเคราะห์มังงะเล่มทั้ง 3 เรื่องใน 3 ประเด็นคือ เสน่ห์

แบบเป็นอืน่ (exotism) กบัการทบทวนตวัตนของมนษุย์, 

ภาวะลูกผสม (hybridity) ความแปลกแยก (uncanny) 

กับตัวละครลูกผสม และ มังงะแนววิทยาศาสตร์กับการ

สร้างนิเวศส�านึก 

2. เสน่ห์แบบเป็นอื่น (exotism) กับก�ร
ทบทวนตัวตนของมนุษย์

ในประเด็นแรกบทความนี้จะกล่าวถึงลักษณะ

ของอมนุษย์ในมังงะทั้งสามเร่ืองที่ก่อให้เกิดความแปลก

แยก (uncanny) และการถูกมนุษย์ผลักให้เป็นอื่นไป 

(other) แต่ในขณะเดียวกันความเป็นอื่นนี้ได้ก่อให้เกิด

เสน่ห์แบบเป็นอื่นหรือ exotism ขึ้นท�าให้มังงะท้ังสาม

เรื่องนี้ได้รับความนิยม ในเรื่อง ปรสิต ความเป็นอมนุษย์

เกดิขึน้จากการทีต่วัละครเอก “ชนิอจิ”ิ โดนหนอนปรสติ

พยายามชอนไชเข้าทางรูจมูก แต่ชินอิจิรู้สึกตัวตื่นขึ้นจึง

จับหนอนปรสิตขว้างออกจากตัวด้วยความตกใจ หนอน

ปรสิตจึงพุ่งเข้าใส่และเจาะเข้าท่ีฝ่ามือด้านขวาของชินอิ

จิ แต่เนื่องจากชินอิจิใช้เชือกรัดแขนของตนเพื่อป้องกัน

ไม่ให้หนอนปรสติเคลือ่นตวัไปยงัสมองของตนได้ หนอน

ปรสิตจึงฝังตัวและยึดแขนข้างขวาของชินอิจินับแต่น้ัน

ท�าให้เขามีลักษณะเป็นก่ึงมนุษย์ก่ึงปรสิต ส�าหรับเรื่อง 

โตเกยีวกลู ตวัเอก “คาเนก ิเคน” นกัศกึษามหาวทิยาลยั 

เอกวรรณคดี พบรักกับหญิงสาวนามริเสะ วันหนึ่งจึงขอ

นดัเดทกบัเธอ แต่ระหว่างทางเดนิกลบับ้านรเิสะได้แสดง

ตัวตนที่แท้จริงในร่างกูลและเข้าท�าร้ายเคนจนบาดเจ็บ

สาหัส ขณะที่เคนพยายามดิ้นรนหลบหนีด้วยความเจ็บ

ปวด เสาเหลก็จากอาคารสงูตกลงมาโดยไม่ทราบสาเหตุ

ทับร่างของริเสะท�าให้เธอเสียชีวิตทันที เคนได้รับการ

รักษาจากศาสตราจารย์คาโน่แต่นายแพทย์ท่านนั้นได้

ท�าการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะของริเสะซึ่งเป็นกูลให้กับ

เคน เคนจงึมดีวงตาของกลูหนึง่ข้างและต้องการกนิเลอืด

เนื้อของมนุษย์เป็นอาหาร 

 ในเรื่อง ผ่าพิภพไททัน ตัวละครเอก “เอเรน” 

อาศยัอยูก่บัแม่และพีส่าวบญุธรรมในเมอืงทีล้่อมรอบไป

ด้วยก�าแพงสูงตระหง่านเพื่อป้องกันมนุษยชาติจากสิ่งมี

ชวีติกนิคนขนาดใหญ่ทีเ่รยีกว่า ไททนั อยูม่าวนัหนึง่ขณะ

ที่เอเรนใช้ชีวิตตามปกติ ก็พบไททันขนาดมหึมาปรากฏ

กายขึ้นเหนือก�าแพงและท�าลายก�าแพงจนเกิดเป็นช่อง

ขนาดใหญ่ จนท�าให้ไททันหลายตนเข้ามาจับผู้คนกิน

รวมถึงแม่ของเอเรน ความตายของแม่ ท�าให้เขาตัดสิน

ใจที่จะเข้าร่วมรบกับกองทัพเพื่อล้างแค้นไททัน วันหนึ่ง

เอเรนได้ปฏิบัติภารกิจในการยับยั้งกองทัพไททันที่บุก

เข้ามาในก�าแพงแต่เขากลับถูกไททันจับกลืนกินเสียเอง 

ภายหลงัจากทีเ่ขาตกลงสูท้่องของไททนัร่างกายของเขา

กลับขยายใหญ่ขึน้และกลายเป็นไททนั ฉกีร่างของไททนั

ที่กลืนตนเข้าไปแล้วปรากฏกายต่อหน้าไททันและกอง

ก�าลังทหารทุกคนในร่างไททันตนใหม่เสียเอง 

จากเร่ืองราวการกลายเป็น “อมนุษย์” ของตัว

ละครทั้งสามแสดงให้เห็นว่าเดิมทีนั้นอมนุษย์ก็คือ

มนุษย์ ก่อนจะถูกกลืนกินจนมีลักษณะไม่ใช่มนุษย์ท่ี

สมบูรณ์ ลักษณะคลุมเครือ แปลกปลอม ไม่สามารถ

ระบุประเภทได้นีเ้องท่ีก่อให้เกดิความรูสึ้กแปลกแยกและ

น่าหวาดสะพรึงที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ภาวะแห่งความ

เป็นอื่น” หรือ Other/Otherness ตัวละครทั้งสามได้

แสดงให้เห็นในสามประเด็นที่สอดคล้องกลับแนวทาง

ความเป็นอืน่ตามการน�าเสนอของฌอ็ง ฟรอ็งซวั สตัสซคั 

(Jean-François Staszak) ในหนังสือเรื่อง Publié 

dans International Encyclopedia of Human 

Geography ที่รวมและสังเคราะห์นิยามความเป็นอื่น
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จากความหมายทีน่กัวชิาการรุน่บกุเบกิเสนอแนะไว้ก่อน

หน้า เช่น Edward Said, Frantz Fanon, Benedict 

Anderson และ Simone De Beauvoir นักวิชาการ

เหล่านี้ได้นิยามความเป็นอื่นไว้ทั้งทางชาติพันธุ์ ชนชั้น 

และเพศสภาพ กล่าวโดยสรุปคือ ความเป็นอื่นเป็นสิ่งที่

ขึน้กบัวาทกรรมและมุมมองของบคุคลในการรบัรู ้“ความ

เป็นอืน่” นัน้ คอืการคดิว่าสิง่ทีต่รงข้ามกับเรา (us) ตัวตน 

(self) คือพวกเขา (them) และพวกอื่น (other) ความ

เป็นอืน่คอืการเลอืกบรรทดัฐานทีแ่บ่งแยกมนษุย์เป็นสอง

กลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ยอมรับขนบและมีอัตลักษณ์ที่

ได้รับการยอมรับจากสังคม ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ถูก

จ�าแนกว่ามคีวามผดิพลาด บกพร่องจงึถูกลดทอนคณุค่า

และถูกเหยียดหยามได้โดยง่าย (Staszak, 2009, p. 45)

คนที่อยู่ในกระแสหลัก (dominant groups) อาทิ 

ชาวตะวันตกในช่วงจักรวรรดินิยม คนผิวขาว คนเมือง

หลวง ฯลฯ คนกลุ่มนี้จะอยู่ในต�าแหน่งที่สามารถน�า

เสนอให้กลุ่มของตนอยู่ในกระแสหลักได้และสามารถ 

ตราหน้ากลุ่มอื่นนอกจากตนว่าเป็น “คนอื่น” คนเถื่อน 

คนป่า คนนอกรีต คนผิวสี อมนุษย์ ฯลฯ รวมไปถึงกลุ่ม

คนกระแสหลักยังสามารถผลักไส เนรเทศกลุ่มคนที่พวก

เขาเหนือกว่าและครอบง�าได้ การพยายามก�าจัดความ

เป็นอื่นที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นการแบ่งแยกด้วยพื้นที่

และขอบเขตคู่ตรงข้ามแบบเรา/เขาจึงท�าให้เกิดความ

ตรงข้ามระหว่าง “ตัวเรา” และ “คนอื่น” การจัดกรอบ

เช่นนี้ถูกกระท�าอย่างเป็นแบบฉบับตายตัวและมีการท�า

ซ�้าให้หนักแน่นน่าเชื่อถือขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ “ตัวตน/

ความเป็นเรา” (self) เกิดความรู้สึกเหนือกว่า/สูงส่ง

กว่า โดยที่ความเป็นคนอื่นน้ันจะถูกขับเน้นให้เด่นชัด

ขึ้นและถูกมองในแง่ลบดังคู่เปรียบ “มนุษย์” สูงส่งกว่า 

“อมนุษย์” แต่ในทางหนึ่ง “ความเป็นอื่น” ก็ดูเหมือน

จะมีนัยเชิงบวกเพราะได้ก่อให้เกิด “เสน่ห์แบบเป็นอื่น” 

(exotiism) ขึ้น 

ตามที่กล่าวมานี้ ลักษณะ “อมนุษย์” ที่ปรากฏ

ในมังงะท้ังสามเรื่องแสดงให้เห็นการแบ่งแยก “เขา” 

“เรา” ระหว่าง “มนุษย์” (human) กับสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่

มนุษย์ (non-human being) แต่เนื่องจากอมนุษย์ใน

เรื่องพัฒนามาจากร่างกายมนุษย์เอง เช่น มนุษย์ที่แขน

เป็นปรสิต มนุษย์ที่ถูกปลูกถ่ายความเป็นกูล และมนุษย์

ที่ได้รับพลังจากไททันผู้เป็นบรรพบุรุษแรกเริ่ม ตัวละคร

เหล่านีจ้งึมรีปูลกัษณะคล้ายมนษุย์แต่ทว่ากลบัมใิช่มนษุย์ 

การปรากฏตัวของอมนษุย์ทีถ่กูนิยามว่าเป็นผ ีปีศาจ สัตว์

ประหลาดเหล่านีก้ระตุน้ให้ความรูสึ้กอยากแบ่งแยกเพือ่

รกัษา “ตวัตน” ของมนษุย์เด่นชดัขึน้ กระนัน้ความแปลก

ประหลาดคลุมเครือนี้เองท่ีท�าให้ความสยดสยองของ

อมนุษย์กลายเป็นเสน่ห์แห่งความเป็นอื่น (exotism) 

จากการบรรยายลักษณะของอมนุษย์ไว้ ดังนี้ ปรสิตใน

เรื่อง ปรสิต ถูกบรรยายว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมทรงกลม

ขนาดเท่าลูกเทนนิสลอยลงมาจากท้องฟ้า เมื่อตกถึงพื้น

ดิน ปรากฏตัวหนอนฟักตัวออกจากสิ่งประหลาดทรง

กลม ตัวหนอนปรสิตจะค้นหาสิ่งมีชีวิตและเข้าสู่ร่างกาย

ของมนุษย์หรือสัตว์ทางหูหรือรูจมูก ตรงเข้าสู่สมองและ

กลืนกนิสมองเพือ่ยดึครองร่างกายของส่ิงมชีีวติ กรณขีอง

ปรสิตทีฝั่งตวัในมนษุย์จะมรีปูร่างภายนอกดปูกตเิหมอืน

มนษุย์หรอืสัตว์ต่าง ๆ  ทัว่ไป แต่ส่วนอวยัวะทีป่รสิตฝังตัว

จะสามารถเปล่ียนแปลงรูปร่างเป็นวัตถุต่าง ๆ ได้ เช่น 

เปล่ียนส่วนหัวเป็นหน้าตาของผู้คนที่เคยพบเห็น หรือ

เปลี่ยนเป็นใบมีดเพื่อใช้สังหารเหยื่อ เพื่อการต่อสู้ หรือ

เปลี่ยนรูปร่างเป็นปากขนาดใหญ่เพ่ือใช้เคี้ยวกินมนุษย์ 

ในเรื่องยังพบปรสิตที่ฝังตัวกับศรีษะของสุนัข และสุนัข

ตัวนั้นสามารถเปล่ียนส่วนศรีษะเป็นปากขนาดใหญ่เพ่ือ

ใช้กนิสนุขั และเป็นปีกเพือ่บนิไล่ตามชนิอจิ ิปรสติจะกนิ

สิง่มีชวีติชนดิเดยีวกบัร่างโฮสต์ของตน เพือ่การด�ารงชวีติ 

(Host คือ เหยื่อซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกปรสิตเข้าแอบแฝง

และดูดกินสารอาหาร) เช่น กรณีร่างโฮสต์ของปรสิตคือ 

มนุษย์ ปรสิตจะกินมนุษย์ กรณีร่างโฮสต์ของปรสิตเป็น

สุนัข ปรสิตจะกินสุนัข เป็นต้น 

ในเรื่อง โตเกียวกูล กูลจะมีรูปร่างลักษณะเหมือน

มนุษย์ทุกประการ กูลมีเอกลักษณ์ส�าคัญคือสามารถ
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แสดงดวงตาสีแดงทั้งสองข้างหรือเก็บซ่อนได้ นอกจาก

นี้ในเลือดของกูลจะมีเซลล์พิเศษที่เรียกว่า เซลล์ RC มี

ลักษณะเป็นของเหลวท่ีสามารถเปลี่ยนสภาพได้ หาก

กูลมีอารมณ์ที่รุนแรงจะสามารถผลักดันเซลล์ RC ออก

มาจากร่างกายและแสดงรูปร่างเป็นอาวุธท่ีมีลักษณะ

แตกต่างกัน (ในเรื่องเรียกอาวุธท่ีมีลักษณะเฉพาะน้ีว่า 

คาคุเนะ) และเซลล์ RC นี้ต้องการสารอาหารบ�ารุงเป็น

เลือดเนื้อของมนุษย์ ซ่ึงเป็นสาเหตุให้กูลต้องกินมนุษย์

เพื่อการยังชีพ ส่วนอมนุษย์ไททัน ในเรื่อง ผ่าพิภพ

ไททัน ปรากฏไททันสองประเภทคือ อมนุษย์ไททันท่ี

มีสติสัมปชัญญะ ซึ่งเป็นมนุษย์ที่สามารถกลายร่างเป็น

ไททันได้เนื่องจากได้รับพลังจากไททันผู้เป็นบรรพบุรุษ

แรกเร่ิม และอมนุษย์ไททันท่ีไร้สติสัมปชัญญะหรือใน

เรื่องเรียกว่าไททันไร้เดียงสา ซึ่งเป็นมนุษย์ที่ถูกฉีดน�้า

ไขสันหลังของไททันเข้าไปในร่างกายและกลายร่าง

เป็นอมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมนุษย์ ไม่สวม

เสื้อผ้า ขนาดของแต่ละตัวไม่เท่ากันมีขนาดตั้งแต่เท่า

มนษุย์จนถึงสงูกว่า 50 เมตร ใช้ชวีติอยูใ่นธรรมชาตนิอก

ก�าแพงซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตอาศัยของมนุษย์ พฤติกรรม

เหมอืนกบัสตัว์ทัว่ไป อาหารชนดิเดยีวทไีททนัล่าเพือ่การ

ด�ารงอยู่คือมนุษย์

ความคลุมเครือที่คล้ายมนุษย์แต่ก็มิใช่มนุษย์นี้เอง

ได้ก่อให้เกดิ “เสน่ห์แบบเป็นอ่ืน” (exotism) นกัวิชาการ 

ท.ีโทโดรอฟ (T.Todorov) ได้กล่าวถึง เสน่ห์แบบเป็นอืน่ 

ว่ามีนัยทางภูมิศาสตร์คือการแบ่งแยกแบบ ท่ีน่ี (here) 

กับที่อื่น (elsewhere) โดย “ที่นี่” จะนิยามจากสิ่งที่เรา

คุ้นเคยรู้จักมักคุ้นและความปกติ ในขณะที่ “ที่อื่น” จะ

ถูกนิยามว่าเป็นที่ไม่รู้จัก ผิดประหลาด น่าหวาดกลัวใน

ขณะเดียวกันก็ยั่วยวนให้เข้าไปค้นหา คุณลักษณะของ

เสน่ห์แบบเป็นอืน่จึงถกูท�าให้เกดิข้ึนโดยการให้คณุค่าต่อ 

“คนอื่น” ตรงข้ามกับอคติแบบชาติพันธุ์เป็นศูนย์กลาง 

(ethnocentric bias) คือการเห็นว่าชาติพันธุ์อื่นหรือ

สิ่งที่ไม่คุ ้นเคยนั้นก็เป็นสิ่งท่ีน่าค้นหามีเสน่ห์ด้วยเช่น

กัน เสน่ห์แบบเป็นอื่นจึงประกอบด้วยการแสดงความ

กระหายใคร่รู ้และการให้คุณค่าต่อความเป็นอื่นนั้น

ท�าให้ความเป็นอื่นถูกผลิตซ�้า ๆ ตอกย�้าความประหลาด

ยิ่งขึ้น ดังเช่น ภาพจิตรกรรมตะวันออก สวนสัตว์มนุษย์ 

การเต้นแบบน่าอัศจรรย์ตื่นตา ฯลฯ (Todorov, 1994, 

p. 23) เสน่ห์แห่งความเป็นอื่นจึงเกิดขึ้นเม่ือมนุษย์ได้

มีประสบการณ์รับชมส่ิงประหลาดน้ันและเป็นไปเพื่อ

สนับสนุน “ความเป็นตัวเรา” ที่ถูกนิยามว่าสูงส่งกว่า 

เช่นเดียวกับการรบัรูต้วับทมงังะท่ีน�าเสนอเสน่ห์แบบเป็น

อืน่ของตวัละครอมนุษย์ทีแ่ม้จะชวนสยองแต่กน่็าตดิตาม

กระตุ้นความกระหายใคร่รู้ของผู้ชม

การมีอยู่ของอมนุษย์ในทั้งสามเรื่องน้ีในทางหน่ึง

ท�าให้มนุษย์รู ้สึกถึงความสูงส่งกว่าของตน ในขณะ

เดียวกันก็ท�าให้มนุษย์หวาดกลัวว่าตนมิใช่ส่ิงมีชีวิต

ชนิดเดียวท่ีมีอ�านาจสูงสุดในห่วงโซ่อาหาร หากแต่มีส่ิง

มีชีวิตที่คล้ายกับตนและก�าลังกลืนกินมนุษย์ด้วยเช่น

กัน ในความสัมพันธ์และการประเมินค่าเสน่ห์แบบเป็น

อื่นนี้ย่อมมีฝ่ายที่วางตนสูงกว่าซ่ึงในมังงะทั้งสามเรื่อง

นี้คือ มนุษย์ การน�าเสนอตัวละครอมนุษย์จึงน�าไปสู่

การทบทวนตัวตนของมนุษย์ว่า มนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตที่

มีขอบเขตความเป็นมนุษย์ที่ชัดเจนเพียงไร มนุษย์เป็น 

สิ่งมีชีวิตสูงสุดในห่วงโซ่อาหารจริงหรือไม่ และมนุษย์

สูงส่งกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นจริงหรือ 

3. ภ�วะลูกผสม (hybridity) คว�มแปลก
แยก (uncanny) กับตัวละครลูกผสม 

นอกจากตัวละครอมนุษย์ที่เป็นตัวละครเอกแล้ว 

มังงะทั้งสามเรื่องนี้ยังน�าเสนอตัวละครลูกผสมซึ่งความ

เป็นลูกผสม (hybridity) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเป็น

อื่น (otherness) ที่ก่อสภาวะแปลกแยก (uncanny) ใน

การรับรู้ของผู้ชม แนวคิดดังกล่าวสามารถน�ามาอธิบาย

ตัวละครกลุ่มลูกผสมในมังงะท้ังสามเรื่องนี้ได้ กล่าวคือ 

ภาวะลูกผสมได้ท�าให้ตัวละครกลุ่มนี้ถูกท�าให้เป็นชาย

ขอบและน�ามาซึ่งการพยายามก�าจัดตัวละครลูกผสม 

ในเรือ่ง ปรสติ คอืตวัละครทีม่ร่ีางเป็นมนษุย์แต่มอีวยัวะ
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บางส่วนที่ถูกปรสิตครอบครอง ได้แก่ “อิซุมิ ชินอิจิ” มี

แขนขวาเป็นปรสิต ชื่อ “มิคกี้” และ “อุจิดะ มาโมรุ” 

มีคางล�าคอเป็นปรสิต ชื่อ “โจ” ตัวละครท่ีมีลักษณะ

ลูกผสมในที่นี้จะใช้ค�าว่าไฮบริด จะเป็นสิ่งแปลกแยก

จากทั้งมนุษย์และปรสิต และต้องปกปิด ความจริงกับ

มนุษย์ว่าตนเองมีปรสิตเป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย ต้อง

หลีกเลี่ยงการพบเจอกับปรสิต เนื่องจากปรสิตเองก็มอง

ว่าตวัละครไฮบรดิเป็นภยัต่อด�ารงอยูข่องตนเช่นกนัหาก

ตัวตนถูกเปิดเผย ด้วยเหตุน้ีตัวละครไฮบริดจึงไม่ได้รับ

การยอมรบัจากทัง้มนษุย์และปรสติ ซึง่อาจวเิคราะห์ด้วย

แนวคิดภาวะลูกผสมดังที่มีนักวิชาการสายสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์น�าเสนอไว้ ดังจะได้กล่าวต่อไป 

ในเรื่อง โตเกียวกูล ตัวละครไฮบริดในเรื่องคือ 

คาเนกิ เคน ซึ่งแต่เดิมเป็นมนุษย์แต่ภายหลังได้รับการ

ปลูกถ่ายอวัยวะของ ริเสะ ซ่ึงเป็นกูลให้ จึงท�าให้ เคน 

กลายเป็นลกูผสมมนษุย์และกลู การเป็นตวัละครไฮบรดิ

ของเคนท�าให้เขาไม่ได้รับการยอมรับทั้งจากมนุษย์และ

กูล ทันทีที่เคนแสดงดวงตาสีแดงหนึ่งข้างให้มนุษย์เห็น 

กจ็ะถกูประณามว่าเป็นปีศาจ “อะไรเนีย่ตานัน้ สยองโว้ย 

ไปให้พ้นเลย ไอ้ปีศาจเอ้ย” ผู้คนทั่วไปมองว่า กูลเป็น

อันตรายและควรแก่การก�าจัด ดังที่รุยซาวะจากแผนก

ข่าวกรองตอบค�าถามของโทกะเกี่ยวกับการฆ่ากูลที่เป็น

เด็กว่า “ไม่เป็นไรหรอกก็กูลน่ะ ไม่ใช่มนุษย์ซะหน่อย 

ถ้าปล่อยไว้อาจจะเป็นอนัตรายกบัพวกเราก็ได้ เพราะงัน้

ก็สมควรโดนก�าจัดแล้วล่ะจ้ะ” ซึ่งเป็นการประเมินค่าว่า

กูลไม่มีค่าเท่ากับสิ่งมีชีวิตท่ีเรียกว่ามนุษย์ และส�าหรับ

กูลเอง เคนก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้รับการยอมรับ

เช่นกัน ดังเช่นเมื่อเคนพบกับโทกะ โทกะซึ่งเป็นกูลและ

ดูแคลนเคนว่า “คนอย่างนายที่เป็นอะไรก็ไม่ได้ซักอย่าง

น่ะ ในโลกนีไ้ม่มทีีใ่ห้อยู”่ เคนเองกย็อมรบัถึงความแปลก

แยกที่ไม่สามารถเข้ากับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ “ผมอยู่กับ

ฮิเดะ (เพื่อนสนิทที่เป็นมนุษย์) ต่อไปไม่ได้แล้ว แต่จะใช้

ชีวิตในโลกของ กูล ก็ไม่ได้ คนที่ไม่ใช่ทั้งมนุษย์และไม่ใช่

ทัง้กลูอย่างผม ผม...มแีต่ต้องอยูต่วัคนเดยีว... ไม่มทีีไ่หน

ในโลกที่เราจะอยู่ได้เลย” จากค�ากล่าวของเคนแสดงให้

เห็น “สภาวะลูกผสม” ที่ท�าให้เขาไม่อาจจัดตนเองเข้า

กรอบของกลุ่มใดได้เลยและถูกเนรเทศจากทั้งสองกลุ่ม 

ในเรื่อง ผ่าพิภพไททัน มีตัวละครไททันที่ได้รับ

พลังจากไททันบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นตัวละครไฮบริดคือ 

เอเรน เขาสามารถเปลีย่นร่างเป็นไททนัได้จากพลงัพเิศษ

ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดมาจากผู้เป็นพ่อ การเป็นตวัละครไฮ

บริดของเอเรนเป็นภยักบัตวัเอเรนเป็นอย่างมาก ทัง้จาก

มนุษย์และจากกลุ่มไททัน นอกจากเอเรนแล้ว ยังมีกลุ่ม

มนุษย์ท่ีสามารถเปลี่ยนร่างเป็นไททันได้และกลุ่มไททัน

เหล่านี้ตามล่าเอเรน ส�าหรับมนุษย์เอง เอเรน ถูกมองว่า 

เป็นภัยพิบัติ ภายหลังจากที่เอเรนกลายร่างเป็นไททัน

เพื่อช่วยอามิน เพื่อนสนิทจากการถูกกิน และเข่นฆ่า 

ไททันที่เข้ามาท�าลายหมู่บ้านจนหมด เอเรนถูกจับกุม

และน�าตัวมาไต่สวนในความผิดฐานเป็นอันตรายและ

เป็นปรปักษ์กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ แม้แต่กลุ่มเพื่อนทหาร

ด้วยกันก็ยังมองเอเรนด้วยสายตาเกลียดและกลัว 

เพราะเห็นเอเรนในร่างไททัน ลักษณะความก�ากวมที่

คล้ายมนุษย์แต่กลืนกินมนุษย์นั้นท�าให้ตัวละครเหล่า

นี้อยู่ในภาวะก่ึงกลาง (inbetween) หรือภาวะที่นัก

วิชาการยุคหลังอาณานิคมใช้เรียกกลุ่มคนที่ไม่สามารถ

จดัเข้ากลุม่ใดของสงัคมได้ว่าภาวะ “ไม่ใช่ที่นีแ่ละทีน่ั่น” 

(neither here nor there) 

ดังที่โฮมิ เค บาห์บาห์ (Homi K. Bhabha) นัก

ทฤษฎีคนส�าคัญผู้มีคุณูปการต่อแนวคิดเรื่องวัฒนธรรม

ในยุคหลังอาณานิคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์

ได้เสนอแนวคิดส�าคัญเก่ียวกับยุคหลังอาณานิคมคือ 

ลักษณะลูกผสม (hybridity) ไว้ว่า ลักษณะลูกผสมได้

เปิดพืน้ทีใ่ห้กบัอตัลักษณ์ของคนในยคุหลังอาณานคิมทีม่ี

การผสมผสานมากกว่าวฒันธรรมเดยีวและการท�าความ

เข้าใจว่ามนุษย์ไม่อาจจัดกรอบแบ่งแยกสิ่งใดได้ด้วย

เพศสภาพ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมใดเพียงอย่างเดียว ใน

การพยายามจัดสิ่งต่างๆเข้ากรอบของมนุษย์จะมีสิ่งที่ไม่

สามารถเข้ากรอบได้ทัง้ท่ีนีแ่ละทีน่ัน่เกดิขึน้และจะท�าให้
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สิง่นัน้ถูกมนษุย์ต่อต้านเสมอ แนวคดิส�าคญัของบาห์บาห์

ในวฒันธรรมศกึษายคุหลงัอาณานคิมคอื ลกัษณะลกูผสม 

(hybridity) การลอกเลยีนแบบ (mimicry) ความก�ากวม 

(ambivalence) ลกัษณะแบบฉบบั (the Stereotypes) 

ความแปลกแยก (the Uncanny) ความเป็นชาติ (the 

Nation) และความเป็นอ่ืน (Otherness) ซ่ึงแนวคิดเหล่า

นี้สามารถน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ทางวัฒนธรรมศึกษา

ได้ ในกรณีของมังงะท้ังสามเร่ืองน้ีลักษณะไฮบริดของ

ตัวละครลูกผสมได้ก่อให้เกิดสิ่งท่ีเรียกว่า ความแปลก

แยก (uncanniness) ซ่ึงน�ามาสู่การถูกผลักให้เป็นอื่น

จากมนุษย์ (Bhabha in Easthope, 1998, p. 146)

ส�าหรับอมนุษย์และตัวละครไฮบริดน้ัน ตาม

แนวคิดเร่ืองความแปลกแยกของบาห์บาห์แล้ว เขาใช้

ในความหมายว่า Unhomely หมายถึงความรู้สึกแปลก

แยกกับบ้านของตนเองเปรียบได้กับความรู้สึกของตัว

ละครมนุษย์ในเร่ืองเมื่อพบกับอมนุษย์ในบ้าน เมือง 

สังคมของตนแล้วเกิดความรู้แปลกแยกไม่คุ้นเคย และ

หมายถึงความรู้สึกของตัวละครไฮบริดเองที่รู้สึกแปลก

แยกกับตนเองที่ไม่สามารถจัดเข้ากรอบเกณฑ์ใดของ

สังคมได้เลย บาห์บาห์พัฒนาแนวคิดเรื่องความแปลก

แยกมาจากแนวทางจิตวิเคราะห์ของซิกมุนด์ ฟรอยด์ 

ที่ว่าความแปลกแยกนั้นมักมาพร้อมกับความน่าสยอง

กลัว เป็นสิ่งที่กระตุ้นความน่าสยองขวัญ เนื่องจากยัง

ไม่มีการจ�ากัดความที่แท้จริงค�านี้จึงถูกใช้แบบเหมา 

รวมถึงทุกสิ่งที่ก่ออารมณ์สะพรึงกลัว ฟรอยด์กล่าวว่า

คนเราก็ยังต้องการหานิยามท่ีแบ่งแยกชัดเจนระหว่าง

คณุสมบตัขิองสิง่ทีเ่ป็น ความแปลกแยก (uncanny) กับ

ความน่ากลัวธรรมดา (fearful) ไม่ว่าจะมีการพยายาม

รวบรวมคุณลักษณะร่วมของสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึก

แปลกแยก สักเพียงใดก็ได้ผลลัพธ์เดิมคือ สิ่งแปลก 

แยกก็คือสิ่งที่ท�าให้เกิดความสะพรึงกลัวซึ่งสามารถเกิด

ขึ้นแม้ในสิ่งที่เราคุ้นเคยก็ตาม “the familiar can 

become uncanny and frightening” (Freud, 1919, 

p. 2) ฟรอยด์จึงใช้การเปรียบเทียบทางภาษาเพื่อหา

นิยามของค�าว่า uncanny จนได้บทสรุปว่า uncanny 

คือความน่ากลัวเพราะมันคือส่ิงที่ “ไม่รู้จักและไม่คุ้น

เคย” ซึ่งความไม่คุ้นเคยขึ้นกับบริบทภายในตัวบทนั้น

เอง ดงันัน้บรบิทของความไม่คุน้เคยในมงังะทัง้สามเรือ่ง

นี้คือ ปรสิต กูล และไททัน เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทั้งสาม

เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย อีกท้ังเม่ือพวกมันเข้า

มาผสมอยู่ในตัวละครจนท�าให้มีลักษณะไฮบริดที่มีหน้า

ตาแบบมนุษย์ที่คุ้นเคยแต่ก็กลับกลายเป็นความคุ้นเคย

ที่สยดสยอง 

การน�าแนวคิดความแปลกแยกของบาห์บาห์มาใช้

ในการวเิคราะห์ตวัละครอมนษุย์เผยให้เหน็ว่าแท้จรงิแล้ว

การที่มนุษย์หวาดกลัวและเกิดความรู้สึกแปลกแยกกับ

ตัวละครลูกผสมนั้นเนื่องมาจากปัญหาในการรับรู้ตัวตน

ของมนุษย์คือ ความคิดว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดใน

ห่วงโซ่อาหารและแบ่งแยกสิ่งมีชีวิตอื่นให้เป็นสิ่งแปลก

แยกไป ความแปลกแยกในที่นี่จึงเกิดขึ้นจากนิยามและ

การตัดสินของมนุษย์เพียงฝ่ายเดียว ด้วยแนวคิดนี้บาห์

บาห์เสนอให้มนุษย์ทบทวนว่าทุกอย่างในโลกล้วนมี

ลักษณะทวิอัตลักษณ์ (dual identity) ด้านหนึ่งมีความ

ชัดเจนมั่นคง (มนุษย์) แต่อีกด้านหน่ึงก็มีความแปลก

แยก (อมนุษย์) เพราะทั้งสิ่งมีชีวิตและวัฒนธรรมต่างก็มี

การเปลี่ยนแปลง เลื่อนไหล หลอมรวมกันได้เสมอ และ

ยังถูกให้ความหมายโดยบุคคลภายนอกวัฒนธรรมนั้น

ด้วย ตามแนวคดิของบาห์บาห์แล้ว แม้มนษุย์จะพยายาม

ยนืยนัความมัน่คงและเป็นหนึง่เดยีวของเผ่าพนัธุต์น ทว่า

ก็ได้เผยให้เห็นสิ่งอื่นที่ผสมผสานอยู่ในตนเองเช่นกัน ดัง

นัน้ความหวาดกลัวทีม่นษุย์มต่ีออมนษุย์ แท้จรงิแล้วอาจ

เป็นการ “กลัวตนเอง” ด้วยการตระหนักได้ว่า “ความ

เป็นมนุษย์” นั้นหลากหลาย เลื่อนไหล และสามารถถูก

ท�าให้ขอบเขตพร่าเลือนได้ด้วยตัวของมนุษย์เองที่สร้าง

อมนุษย์นั้นขึ้นมา 
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4. มังงะแนววิทย�ศ�สตร์กับก�รสร้�งนิเวศ
สำ�นึก 

มงังะทัง้สามเรือ่งนีก้ล่าวถงึจดุก�าเนดิของอมนษุย์ที่

มทีีม่าจากสิง่ประหลาดทีค่กุคามมนษุย์คอื ปรสติ กลู และ

ไททัน เรื่องราวการกลืนกินมนุษย์โดยอมนุษย์เหล่านี้ถูก

อธบิายด้วยหลกัการทางวทิยาศาสตร์ เช่น ความสมัพนัธ์

แบบปรสิตที่ใช้ร่างมนุษย์เป็นโฮสท์ (host) การเป็นกูล

เนื่องมาจากเซลล์ RC เกิดขึ้นในร่างกาย และการสืบต่อ

ความเป็นไททันด้วยการฉีดน�้าไขสันหลังของไททันเข้า 

ตวัมนษุย์ จงึเป็นทีน่่าสนใจว่าการทีม่งังะสามเรือ่งนีเ้ป็นที่

นยิมส่วนหนึง่เป็นเพราะองค์ประกอบของการเป็น “มงังะ 

แนววิทยาศาสตร์” และน�ามาสู่ประเด็นท่ีว่ามังงะแนว

วทิยาศาสตร์ได้ส่งผลต่อผูอ่้านอย่างไร ซ่ึงเมือ่พจิารณาตัว

บทแนววทิยาศาสตร์ ในทางวรรณกรรม วรรณกรรมแนว

วิทยาศาสตร์มีพันธกิจในการน�าเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อม

อันเกิดจากมนุษย์และมุ่งสร้างส�านึกเชิงนิเวศหรือนิเวศ

ส�านึกขึ้นในการรับรู้ของผู้อ่าน 

ในการแบ่งแยกสิง่ต่าง ๆ  ในโลกนัน้ การเป็นมนษุย์

ถูกนิยามด้วยความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นในโลก แต่

จากการศึกษาทางนิเวศวิทยาท�าให้มนุษย์ได้รับรู้ว่าตน

ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวในโลก ความรู้นี้ควรท�าให้มนุษย์

ตระหนักว่าควรถ่อมตนและมองออกไปนอกโลกของ

ตนเองเพื่อพบว่ามีมุมมองในการมองโลกนอกเหนือจาก

ที่มนุษย์ก�าหนดไว้ (ชาย หญิง ด�า ขาว มนุษย์ ปลา นก) 

นักวิชาการ อาร์เธอร์ เคลิก (Arthur Clarke) กล่าวไว้

ในหนังสือ 2001: A Space Odyssey ว่า การปะทะ

กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ส�าคัญต่อการด�ารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ของ

เรา นวนิยายวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ตั้งค�าถามกับความ

จริงของมนุษย์ และมักน�าเสนอผ่านสิ่งมีชีวิตรูปแบบ

อื่นที่ต่างจากมนุษย์เพื่อสะท้อนความกลัวการสูญพันธุ์

และความต้องการด�ารงอัตลักษณ์ของมนุษย์ ตัวบทแนว

วิทยาศาสตร์จึงช่วยให้มนุษย์ทบทวนการก�าหนดนิยาม

สิง่ต่างๆของตนเอง เพือ่ทีจ่ะเอาชนะความกลวั “คนอืน่” 

และสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันได้ การศึกษาเรื่องจิตส�านึก

เชิงนิเวศในวรรณกรรมคือ การศึกษาวรรณกรรมที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับโลกของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ (non-human 

world) ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การ

ล�าลายระบบนเิวศโดยมนษุย์ รวมถงึตวับททีม่นีเิวศส�านกึ

เป็นศนูย์กลาง (eco-centric) ซึง่ในกรณขีองมงังะทัง้สาม

เรื่องนี้คือโลกของอมนุษย์ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ

อมนุษย์ และการวางตนเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร

ของมนุษย์ (Clarke, 2010, p. 45) 

ตัวบทแนววิทยาศาสตร์จึงเป็นรูปแบบทางวรรณ 

กรรมที่กล้าตั้งค�าถามด้านส่ิงแวดล้อมและมุมมองของ

มนุษย์ แพทริค ดี เมอร์ฟี (Patrick D. Murphy) กล่าว

ว่า วรรณกรรมแนววิทยาศาสตร์ให้ข้อมูลจริงเกี่ยว

กับธรรมชาติและการปะทะสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติ และคาดการณ์เกี่ยวกับข้อขัดแย้งและวิกฤต

ทางธรรมชาติจากข้อมูลนั้นเป็นหลัก ซึ่งการคาดการณ์

น้ันได้ขับเน้นปัจจุบันและอนาคตที่สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

อะไรที่มนุษย์กระท�าอยู่ในปัจจุบันล้วนสะท้อนอนาคต

ของมนษุย์เอง “extrapolation emphasizes that the 

present and the future are interconnected—

what we do now will be reflected in the future” 

(Murphy, 2009, p. 2) จากการศึกษามังงะทั้งสามเรื่อง

นี้พบว่ามีการปลูกฝังแนวคิดนิเวศส�านึกคือ การสอนบท

เรยีนให้แก่มนษุย์ว่า ทีผ่่านมามนษุย์วางตนเป็นจดุสงูสดุ

ในห่วงโซ่อาหารและเห็นธรรมชาติเป็นเหยื่อ เมื่อมนุษย์

อยูใ่นสถานะเหยือ่บ้างจะเป็นเช่นไร ประเด็นการน�าเสนอ

ภาพการกินเนื้อมนุษย์เพ่ือให้มนุษย์ตระหนักว่าตนไม่ใช่

สิ่งมีชีวิตสูงสุดในห่วงโซ่อาหาร และประเด็นการท�าลาย

ส่ิงแวดล้อมโดยการให้ส่ิงที่มนุษย์ท�าย้อนกลับมาท�าลาย

ตัวมนุษย์เอง 

ประเด็นแรกเกี่ยวกับนิเวศส�านึกที่ปรากฏในมังงะ 

ทั้งสามเร่ืองนี้คือ การน�าเสนอว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต

เดียวในโลกใบน้ีและมิใช่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารผ่าน

พฤติกรรมการกลืนกินมนุษย์ของปรสิต กูล และไททัน 

พฤติกรรมการกินเนื้อมนุษย์หรือ Cannibalism ในทาง
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มานุษยวิทยานั้น นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ได้อธิบายเกี่ยวกับ

การกินเนื้อมนุษย์ไว้ว่า ความเข้าใจต่อเรื่องการกินเนื้อ

มนุษย์ของชาวตะวันตกมักจะแฝงด้วยความน่ากลัวและ

โหดเหี้ยม แต่การกินเนื้อมนุษย์มิใช่เรื่องประหลาด หาก

แต่มีการปฏิบัติเช่นนี้ในหลายวัฒนธรรม และเกิดข้ึนมา

พร้อมกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ การกระท�าดัง

กล่าวเกีย่วข้องกบัความเชือ่ ลกัษณะทางสงัคม เศรษฐกจิ 

และการเมือง แต่การอธิบายถึงความน่ากลัวของการกิน

เนื้อมนุษย์นั้นเป็นสิ่งท่ีปรากฏอยู่ในต�านาน นิทานพื้น

บ้าน วรรณกรรม เรื่องแต่ง นวนิยาย และบทกวี ซึ่งอาจ

จะต่างไปจากการกระท�าทีส่งัคมมส่ีวนรบัรู ้ขณะเดยีวกนั

การศกึษาเรือ่งเหล่านีก้ม็ทีฤษฎทีีต่่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็น

จติวทิยา วทิยาศาสตร์ รฐัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย 

ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา ในกลุ่มชนท่ีเช่ือว่า

เป็นพวกท่ีกินเนื้อมนุษย์น้ัน มีข้อสันนิษฐานว่าคนเหล่า

นั้นกินเนื้อมนุษย์เพราะขาดแคลนอาหาร ข้อสันนิษฐาน

นี้น�าไปสู่การสร้างจินตนาการเกี่ยวกับคนป่าที่ดุร้ายใน

ดินแดนที่ไกลโพ้น ชาวตะวันตกมักจะเชื่อว่าคนป่าจะ

ออกมาล่ามนุษย์เพื่อน�าไปเป็นอาหารอย่างเป็นกิจวัตร 

(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2561, p. 2) 

แต่วิลเลี่ยม เอเรนส์ (William Arens) กล่าวว่า 

การกินเนื้อมนุษย์นั้นมิใช่พฤติกรรมทางสังคมที่พบเห็น

ได้ทกุเมือ่เช่ือวนั หากแต่เป็นการกระท�าทีม่เีงือ่นไขพเิศษ

ซึ่งสังคมต้องการแก้ไขปัญหาบางอย่าง นักมานุษยวิทยา

ตัง้ข้อสงัเกตว่า เรือ่งเล่าเก่ียวกบัมนษุย์กินคนทีช่าวตะวนั

ตกไปพบเจอมา หรือเล่าต่อกันมาน้ันเป็นเร่ืองท่ีผูกโยง

เข้ากับความเชื่อ การขาดแคลนอาหาร สงคราม และ

การมีทาส เรื่องเหล่านี้จะถูกอธิบายด้วยภาพของความ

น่ากลัว โหดร้าย และท�าให้พฤติกรรมการกินเนื้อมนุษย์

เป็นเรื่องเกินความจริง หากพิจารณาอย่างรอบด้านจะ

พบว่าการกินเนื้อมนุษย์ยังมีนัยเชิงพิธีกรรม หรือการ

บวงสรวง เซ่นสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ อาจกล่าวได้ว่าความ

โหดร้ายน่ากลัวที่พบเห็นในพิธีกรรม อาจเป็นเพียงการ

แสดงเชิงสัญลักษณ์ที่มิใช่การกระท�าท่ีป่าเถ่ือนแต่อย่าง

ใด ด้วยแนวคิดทางมานุษยวิทยาเหล่านี้มนุษย์จึงไม่

จ�าเป็นต้องเห็นการกินเนื้อมนุษย์เป็นเร่ืองประหลาดน่า

หวาดกลัว แต่เพราะเหตุใดเมื่อภาพการกินเนื้อมนุษย์

กฎในตวับทต่าง ๆ  จงึสร้างความหวาดกลวัสยดสยองแก่

มนุษย์ (Arens, 1979, p. 41) 

จากการศึกษามังงะทั้งสามเรื่องนี้พบการกินเนื้อ

มนุษย์ที่ถูกน�าเสนอเพื่อสร้างอารมณ์สยดสยอง หวาด

สะพรึงแก่มนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันการกินเนื้อมนุษย์

ก็เป็นเสมือนการต้ังค�าถามกลับไปยังมนุษย์ว่า มนุษย์

ก็ท�าเช่นเดียวกันนี้กับส่ิงมีชีวิตอื่นมิใช่หรือ ความหวาด

กลัวการกินเนื้อมนุษย์จึงเกิดมาจากความส�าคัญผิดของ

มนุษย์ที่คิดว่าเผ่าพันธุ์ของตนจะไม่มีวันกลายเป็นเหยื่อ 

ภาพการกนิมนษุย์ปรากฏในเรือ่ง ปรสติ ในรปูแบบภาพ

ความสยดสยองของซากศพและการที่มนุษย์ถูกกลืนถูก

กนิโดยปรสติ ภาพของเหยือ่ (มนษุย์) ทีไ่ร้ทางสูต่้อ ถูกกดั

กนิ ฉกีทึง้ ทิง้ไว้ให้เพยีงเศษซากของเหยือ่ทีน่่าสยดสยอง 

ในเรื่อง โตเกียวกูล แสดงให้เห็นภาพของมนุษย์ที่ถูก

กูลกินเทียบกับการที่มนุษย์ฆ่าและกินสัตว์อื่นดังปรากฏ

ภาพของหัวหมู ขาไก่ คอไก่ ฯลฯ แต่ด้วยความเคยชิน

ในส่ิงที่ตนปฏิบัติต่อสัตว์อื่นในฐานะจุดสูงสุดของห่วงโซ่

อาหารท�าให้มนุษย์ชินกับภาพการตายของสัตว์ดังกล่าว 

แต่เมือ่มนษุย์เป็นผูถ้กูกนิไม่ว่าจากมนษุย์ด้วยกันหรอืสิง่

มชีวีติอืน่ มนษุย์กลบัตค่ีาว่าพฤตกิรรมการกนิเนือ้มนษุย์

เป็นพฤติกรรมที่ผิดประหลาด สยดสยอง และกระทบ

ต่อความรู้สึกสูญส้ินเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น

ว่ามนุษย์จัดวางตนเองเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร

ที่ใครจะกินมนุษย์มิได้ แต่มนุษย์สามารถกินสัตว์อื่นได้

โดยไม่สร้างความหวาดสะพรึง ผิดปกติ การกินคนในที่

นี้จึงถูกท�าให้กลายเป็นเรื่องผิดปกติ เป็นอื่น แปลกแยก 

เพราะมนุษย์สร้างวาทกรรมของตนให้เหนือกว่า ตั้งเป็น

บรรทัดฐานและผลักให้ส่ิงมีชีวิตอ่ืนเป็นอื่นไป เช่นเดียว

กับในเร่ือง ผ่าพิภพไททัน ไททันคือส่ิงมีชีวิตที่มีรูปร่าง

เหมือนมนุษย์แต่สูงราว 50 เมตร และกินมนุษย์เป็น

อาหาร ภาพการกินมนุษย์โดยสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์
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ท�าให้มนษุย์เหน็ภาพตนเองเป็นเหยือ่และเป็นการท�าลาย

ภาพการเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารท่ีมนุษย์สร้างไว้

จนน�าไปสู่ความรู้สึกแปลกแยก 

ภาพการท่ีมนุษย์วางตัวเป็นจุดสูงสุดบนห่วงโซ่

อาหารปรากฏในเรื่อง ปรสิต คือ ทามิยะ เรโกะ แสดง

ความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์ ล�าดับช้ันของห่วงโซ่อาหาร

และการมีอยู่ของปรสิตว่า “ท�าไมล่ะพวกของฉันกินคน

แล้วมันเสียหายตรงไหน ทีมนุษย์กับหมูกับวัวอยู่ร่วมกัน 

รึไง? แต่แน่นอนว่าไม่ได้อยู่อย่างเท่าเทียมกันหรอก 

เพราะถ้ามองจากหมู มนุษย์ก็คือปีศาจกินคน (หมู) 

นั่นแหละ” นอกจากนี้ เรโกะยังแสดงให้เห็นถึงหน้าที่

ของการมีอยู่ของสรรพสิ่งในธรรมชาติว่า “ฉันคิดว่าทั้ง

แมลงวนัและแมงมมุมนัปฏบิตัติามค�าสัง่เท่านัน้ สิง่มชีวีติ

ทั้งหมดบนโลกต่างก็ได้รับค�าสั่งต่าง ๆ กันมาด้วยทั้งสิ้น 

ตอนทีฉ่นัฟักตวัในสมองของมนษุย์ กไ็ด้รบัค�าสัง่มาอย่าง

หนึ่ง นั่นก็คือให้จับสัตว์ประเภทแก (มนุษย์) กิน” จาก 

ค�ากล่าวของตัวละครในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า อมนุษย์

เกดิจากการทีม่นษุย์แบ่งประเภทสิง่มชีวีติโดยวางตวัเอง

เป็นบรรทัดฐานและจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารจึงท�าให้

สิ่งอื่นที่มิใช่มนุษย์ (แต่กินมนุษย์) เป็นสิ่งประหลาดไป 

ทั้งที่ในความเป็นจริงอมนุษย์ท�าสิ่งเดียวกับมนุษย์คือ

การกินสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มังงะญ่ีปุ่นท้ังสามเรื่องน้ีจึงตั้ง

ค�าถามกลับไปยังมนุษย์ว่าพวกเขามีนิเวศส�านึกท่ีผิด

เพี้ยนหรือไม่ 

นอกจากการสะท้อนภาพสิ่งที่มนุษย์กระท�าต่อ

ระบบนิเวศแล้ว มังงะท้ังสามเรื่องน้ียังสร้างส�านึกเก่ียว

กบัระบบนเิวศด้วยการวพิากษ์พฤตกิรรมของมนษุย์ เช่น 

การด�ารงอยู่ของมนุษย์ซ่ึงท�าลายสมดุลทางธรรมชาติที่

เรยีกว่าห่วงโซ่อาหาร ดงัปรากฏในเรือ่ง ปรสติ ว่า “หาก

มนุษย์มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ป่าทุกหนแห่งก็คงจะยิ่ง

ถูกท�าลาย...หากมนุษย์มีจ�านวนประชากรลดน้อยลง 

มลพิษที่ถูกปล่อยออกมาก็คงจะลดลงไปด้วย... คนอีกผู้

หนึ่งมีความรู้สึกว่าจะต้องหาทางช่วยสัตว์ท้ังหลายเอา

ไว้” และน�าเสนอว่าการรักษาพันธุ์สัตว์เป็นข้ออ้างของ

มนษุย์ในการเอาตวัรอด มนษุย์ควรค�านงึสิง่มชีวีติทัง้หมด

มิใช่ค�านึงถึงแต่ความรุ่งเรืองของมนุษย์เท่านั้น อีกทั้งสิ่ง

ทีม่นษุย์นยิามว่าเป็นความถกูต้องนัน้เกดิจากบรรทัดฐาน

ของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวทั้งนั้น ผู้แต่ง

ได้เผยให้เห็นความคิดอีกด้านจากปรสิตที่เมื่อมองกลับ

ด้านแล้ว ปรสิตที่เข้าสิงร่างมนุษย์เพื่อท�าหน้าที่รักษา

ความสมดุลของส่ิงมีชีวิตกลับเป็นส่ิงมีชีวิตที่มีประโยชน์

มากกว่ามนุษย์ที่ท�าลายระบบนิเวศ 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการสร้างให้ตัวละครมนุษย์

วพิากษ์มนษุย์ด้วยกนัในเรือ่ง ปรสติ คอื “ฮโิรกาวะ ทาเค

ชิ” ผู้สมัครลงสมัครต�าแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นมนุษย์

ที่ให้การสนับสนุนปรสิตเนื่องจากยึดมั่นในอุดมการณ์

ต่อต้านมนุษย์ (Anti-humanism) โดยทาเคชิ วิพากษ์

วิจารณ์พฤติกรรมเลวร้ายของมนุษย์ไว้มากมายก่อนที่

จะถูกหน่วยคอมมานโดฆ่าตายเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่า

เขาเป็นปรสิต เช่น “เรื่องการฆ่าฟันแล้วไม่มีใครเก่งเกิน

มนุษย์จริง ๆ” “อีกไม่นานปัญหาจากขยะก็จะทวีความ

รุนแรงขึ้นยิ่งกว่าการฆ่าคนของพวกเรา (ปรสิต) ซะอีก” 

“และอีกไม่ช้ากจ็ะรู้ถงึความส�าคัญของพวกเราจนกระทัง่

ต้องคุ้มครองเลยทีเดียว พวกคุณควรจะให้ความส�าคัญ

กับศัตรูตามธรรมชาติของตัวเองให้มาก ๆ นะ และศัตรู

ชนิดนี้แหละจะเป็นผู้ควบคุมห่วงโซ่อาหารโดยอยู่เหนือ

มนุษย์อีกทีหนึ่ง แล้วดุลยภาพก็จะกลับคืนมา” ค�ากล่าว

ของทาเคชิแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ไม่จ�าเป็น

ต้องหวาดกลัวอมนุษย์ที่ท�าหน้าที่สร้างสมดุลในระบบ

นิเวศตามธรรมชาติ หากแต่ที่มนุษย์หวาดกลัวมีนัยของ

อ�านาจที่มนุษย์ต้องการให้เผ่าพันธุ์ตนยิ่งใหญ่เหนือส่ิง 

มีชีวิตอื่นมากกว่า ซึ่งมังงะแนววิทยาศาสตร์ได้ท�าหน้าที่

ในการช้ีให้เห็นนิเวศส�านึกที่ผิดเพี้ยนไปของมนุษย์อย่าง

ตรงไปตรงมา 

แม้ว่ามังงะกลุ่มนี้จะท�าหน้าที่เป็นกระจกสะท้อน

พฤติกรรมที่เหี้ยมโหดของมนุษย์ด้วยการถ่ายโอนส่ิงที่

มนุษย์กระท�าต่อส่ิงมีชีวิตอื่นมายังมนุษย์เสียเอง แต่ผู้

แต่งก็ยังคงน�าเสนอความโหดเหี้ยมของมนุษย์ที่กระท�า
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ต่อมนษุย์ด้วยกนัว่าไม่ต่างจากสิง่เลวร้ายทีอ่มนษุย์กระท�า 

เช่น ตัวละคร “โฮโจ” จากเรือ่ง ปรสติ เป็นฆาตกรโรคจติ

ที่สนุกกับการฆ่ามนุษย์ ด้วยวิธีการโหดเหี้ยมต่าง ๆ เช่น 

ปาดคอ ควักลูกตา ผ่าศพและคว้านเครื่องในออกจาก

ศพ ใช้มีดหลายเล่มแทงลงบนหลังศพ ฆ่าตัดหัวข่มขืน

ศพ กินเนื้อศพที่ตนฆ่า เป็นต้น โดยโฮโจ มองว่ามนุษย์

เป็นตุ ๊กตาบอบบาง การได้ฆ่ามนุษย์คือการเติมเต็ม

ความสุขและเพื่อความสะใจของตน ในเรื่อง โตเกียวกูล 

ความโหดเหี้ยมของมนุษย์ถูกน�าเสนอผ่านการกระท�า

ทารุณต่อกูล ดังที่เจ้าหน้าที่มาโดะสังหารเรียวโกะโดย

การตัดศรีษะทั้งท่ีมาโดะรู้ว่า เรียวโกะไร้ทางสู้และยอม

แลกชีวิตของตนเพื่อแลกกับชีวิตของฮินามิผู้เป็นลูกสาว 

นอกจากนี้ยังจงใจใช้คาคุเนะ (อาวุธซ่ึงเป็นช้ินส่วนจาก

ร่างกายของกูล) ของพ่อและแม่ของฮินามิในการสังหาร

ฮินามิอีกด้วย และยังมีตัวละครช่ือ ยาโมริท่ีเคยถูกเจ้า

หน้าที่ของเขต 13 จับตัวได้และถูกใช้เป็นเครื่องมือใน

การทดลองด้วยวิธีการโหดเหี้ยมต่าง ๆ  นานา เพื่อสนอง

ความต้องการของมนุษย์ เช่น การถอดเล็บ ใช้ตะขาบ

ไชเข้าไปในหู เป็นต้น การกระท�าอันโหดร้ายป่าเถื่อนที่

มนษุย์กระท�าต่อกันและกระท�าต่อสิง่มชีีวติอืน่เหล่านีจ้งึ

เป็นเครื่องสะท้อนแนวคิดที่ว่า มนุษย์ไม่ใช่จุดสูงสุดของ

ห่วงโซ่อาหารเพยีงแต่มนษุย์เป็นสิง่มชีวีติทีโ่หดร้ายทีสุ่ด

ในห่วงโซ่อาหารมากกว่าหรือไม่ 

กล่าวโดยสรุป มงังะทัง้สามเรือ่งนีว้พิากษ์พฤตกิรรม 

และความส�าคัญผิดของมนุษย์ต่อระบบนิเวศรวมถึง 

การป้ายผิดสิ่งมีชีวิตอื่นให้กลายเป็นสิ่งประหลาดน่า 

สะพรึงกลัว เพื่อสร้างส�านึกเชิงนิเวศว่าในท้ายท่ีสุดแล้ว

สิ่งที่มนุษย์กระท�าต่อสิ่งแวดล้อมจะย้อนกลับมาท�าลาย

เผ่าพันธุ์มนุษย์เอง ดังที่ปรากฎในเรื่อง ปรสิต ชินอิจิ

ดึงแท่งเหล็กขึ้นสนิมท่ีปักอยู่บนกองขยะสารพิษ แล้ว

แทงเข้าที่ล�าตัวของโกโต้ ภายหลังจากท่ีถูกแทง สาร

พิษรุนแรงนั้นท�าให้ปรสิตอีก 4 ตนที่รวมอยู่ในร่างเดียว

และได้รับการควบคุมจากโกโต้ (แขนท้ัง 2 ข้างและขา

ทั้ง 2 ข้าง) เกิดการต่อต้านและต้องการจะแยกตัวออก

จากร่างที่ติดวัตถุมีพิษ ทันทีที่มิคกี้ตัดหัวโกโต้ ปรสิตทุก

ตัวก็แตกกระจายออกจากร่างทันที แสดงให้เห็นว่าขยะ

ที่เป็นวัตถุมีพิษที่เกิดจากมนุษย์จะย้อนกลับมาท�าลาย

มนุษย์เพราะแม้แต่ส่ิงมีชีวิตที่อยู่ในจุดสูงสุดของห่วง

โซ่อาหารอย่างปรสิตก็ยังต้องตายด้วยขยะสารพิษเช่น

กัน ในเรื่อง โตเกียวกูล นอกจากเคนที่เป็นเหยื่อในการ

ทดลองเปล่ียนมนษุย์ให้เป็นกลูแล้วยงัพบตวัละครไฮบรดิ

ที่ชื่อว่า นาชิโระและคุโรนะที่ถูกผ่าตัดเปล่ียนให้เป็นกูล 

โดยกูลไฮบริดทั้งสองตนเข่นฆ่าท้ังมนุษย์และบุคลากร

ของ CCG ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะย้อน

กลบัมาท�าร้ายมนษุย์เสยีเอง และในเรือ่ง ผ่าพภิพไททนั 

ไททัน คือส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาวุธในการ

ประหัตประหารกันระหว่างกลุ่มขั้วอ�านาจทางการเมือง

ของแคว้นต่าง ๆ ผลสุดท้าย ไททันไร้เดียงสาที่เกิดจาก

การฉีดน�้าไขสันหลังเข้าไปในมนุษย์กลายเป็นอมนุษย์ท่ี

ไล่ล่าและกินมนุษย์เป็นอาหาร ซ่ึงเป็นภัยพิบัติอันใหญ่

หลวงกับมนุษย์เอง จนมนุษยชาติต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้น

จ�ากัดอย่างไร้อิสรภาพที่ห้อมล้อมไปด้วยก�าแพงสูงใหญ่

และนครใต้ดิน ตามที่กล่าวมานี้ตัวละครอมนุษย์จึงเป็น

เครื่องย�้าเตือนให้มนุษย์รู้ว่าหากมนุษย์ขาดนิเวศส�านึก

และใช้วิทยาศาสตร์เพื่อหวังอ�านาจสูงสุดเหนือสิ่งมีชีวิต

อื่น สักวันหนึ่งธรรมชาติก็สามารถโต้กลับเอาคืนมนุษย์

ได้เช่นเดียวกัน 

5. บทสรุป
สื่อจากประเทศญี่ปุ ่นประเภทมังงะหรือการ์ตูน

ญี่ปุ่นได้รับความนิยมและเผยแพร่ไปทั่วโลกเนื่องจาก

มีโครงเรื่องที่หลากหลาย มังงะที่มีโครงเรื่องแนว

วิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นความแปลกแยกของมนุษย์ต่อ

สิง่มชีวีติอืน่ และสะท้อนความคดิของมนษุย์ทีต่ัง้ตนเป็น

สิ่งมีชีวิตสูงสุดบนห่วงโซ่อาหารและนิยามความ “ไม่ใช่

มนษุย์” ให้กบัสิง่มชีวีติอืน่ มงังะสามเรือ่งนีก้ระตุน้เตอืน

มนุษย์ให้ทบทวนการกระท�าของตนต่อธรรมชาติผ่าน

ตัวละคร “อมนุษย์” เพื่อให้มนุษย์ได้เห็นภาพตนเองที่
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ถูกไล่ล่าจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นและถูกจับกินเป็นอาหาร

บ้าง ความรู้สึกหวาดสะพรึงที่มนุษย์ได้รับจากการเห็น

พฤติกรรมของอมนุษย์น�าไปสู่การตระหนักรู้ว่าท่ีผ่าน

มามนษุย์เป็นฝ่ายรกุรานและท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ

เพียงฝ่ายเดียว อีกทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยัง

ท�าให้มนษุย์ทดลองขยายเผ่าพนัธุ ์สร้างสิง่มชีวีติชนดิใหม่

ทีท่รงพลงัหมายจะให้เผ่าพนัธุต์นเองยิง่ใหญ่กว่าเผ่าพนัธุ์

อื่น แต่ในท้ายที่สุดการกระท�าของมนุษย์ได้ย้อนกลับมา

ท�าลายตัวมนุษย์เองในรูปแบบ “อมนุษย์” มังงะทั้งสาม

เรือ่งนีย้งัน�าผูอ่้านไปสูค่�าถามเชงิปรชัญาทีว่่า มนษุย์ก�าลงั

แปลกแยกจากตัวตนของตนเองหรือไม่ มนุษย์ไม่อาจ

ด�ารงอยู่ได้โดยปราศจากการแบ่งแบบขั้วตรงข้าม “เรา/

เขา” “มนุษย์/อมนุษย์” ความคลุมเครือและลักษณะ

ลูกผสมของตัวละครอมนุษย์ที่คล้ายมนุษย์แต่ก็มิใช่

มนษุย์ ท�าให้มนษุย์ถกูหลอกหลอนด้วยความรูส้กึว่า เผ่า

พนัธุม์นษุย์ทีต่นเคยคดิว่าแขง็แกร่งทีสุ่ดและมขีอบเขตที่

ชัดเจนมากที่สุดกลับถูกท�าให้คลุมเครือ พร่าเลือน แบ่ง

แยกมิได้ น�ามาซึ่งความรู้สึกหวาดกลัวว่า “เรา” ก็อาจ

กลายเป็น “อมนุษย์” ได้เช่นกัน ภาพสะท้อนเหล่านี้

อาจน�ามาสู่การทบทวนตนเองของมนุษย์เกี่ยวกับนิยาม 

“ความเป็นมนษุย์” ว่าเส้นแบ่งอยูท่ีจ่ติส�านกึหรอืลกัษณะ

ทางกายภาพเพราะตัวละครอมนุษย์เหล่านี้ได้แสดงให้

เหน็ว่า “อมนษุย์” อาจมคีวามเป็นมนุษย์มากกว่ามนษุย์

ในหลายสถานการณ์ ในขณะทีม่นษุย์ไม่เคยตัง้ค�าถามกบั

ตนเองว่ามนษุย์ม ี“ความเป็นมนษุย์” หรือไม่ในการด�ารง

อยู่ในระบบนิเวศและสังคมร่วมกับผู้อื่น 
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บทคัดย่อ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในโลกที่เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ มีประชากร 1 ใน 3 ของประเทศเป็นผู้สูงอายุ 

ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นขาดแคลนประชากรในวัยแรงงาน อันเน่ืองมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง ผนวกกับประชากร

ญี่ปุ่นมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ญี่ปุ่นพยายามแก้ปัญหานี้โดยการขยายอายุเกษียณ ให้สิทธิผู้หญิงในการท�างาน 

มากขึน้ การน�าเข้าแรงงานข้ามชาต ิการใช้หุน่ยนต์ และน�าเทคโนโลยมีาทดแทน เมือ่มองย้อนกลับมายงัประเทศไทย

ทีก่�าลงัเดนิตามรอยของประเทศญีปุ่น่ คาดว่าอกีประมาณ 20 ปีข้างหน้า ประชากรไทย 1 ใน 5 จะเป็นกลุม่ผูส้งูอายุ 

บทความนี้เป็นการน�าเสนอข้อมลู เพือ่แสดงเหตุปัจจัยที่ท�าใหเ้กดิสงัคมสงูอายทุั่วโลก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เพื่อ

น�ามาเป็นบทเรียนให้กับประเทศไทยที่ก�าลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้นโยบาย

ของประเทศไทยที่เก่ียวกับผู้สูงอายุในปัจจุบันพยายามป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น โดยการน�าเข้าแรงงาน

ข้ามชาติ ขยายอายุเกษียณ ส่งเสริมการมีบุตร การใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี และผู้ด้อยโอกาส มาเพื่อทดแทน 

การขาดแคลนแรงงาน แต่ประเด็นท่ีท้าทาย คือ รัฐบาลไทยจะต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นก�าลังแรงงาน

ส�าคัญให้ถูกวิธี และเหมาะสมในระยะยาว เพื่อทดแทนก�าลังแรงงานที่ขาดแคลนไป

ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร
มุจลินท์ ชัยชมภู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การเตรียมพร้อมตลาดแรงงานในสังคมสูงอายุ: 

บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย

 คำ� สำ�คัญ
สังคมสูงอายุ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย การเตรียมพร้อม ตลาดแรงงาน
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Abstract

Japan is the first aging society in the world with one third of its citizens considered as an ageing 

population, resulting in the country having a insufficient working population due to the drastic 

decrease in population growth and the longevity of its citizens. In order to solve the labor 

shortage problem, the retirement age has been extended, women have been given the rights to 

work, foreign labor has been “imported” and robots as well as technology have been used to 

replace human labor. As for Thailand, the country will face similar problems to those of Japan 

in the future. It is projected that, in the next two decades, one fifth of its citizens will become 

an ageing population. This article presents data that indicate the causes of and factors involved 

in the global ageing society, particularly in Japan, in order to use them as lessons for Thailand, 

which will inevitably be encountering a labor shortage problem. Although current Thailand state 

policies on the ageing population have attempted to prevent the future problems by importing 

more foreign labor, extending the retirement age, promoting population growth, and using robots 

for labor and the underprivileged, but the challenge in the future  for the government of Thailand 

to accelerate proper and correct long-term human resource development to replace the shrinking 

working population.

Labor Market Preparation for the Future 

of the Ageing Society: Lessons from 

Japan and Thailand

Key words
ageing society, Japan, Thailand, preparation, labor market
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บทนำ�
 ประชากรสูงอายุก�าลังเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก 

เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และปัจจัย

ความก้าวหน้าด้านการส่งเสรมิสขุภาพ ส่งผลให้ประชากร

อายุยืนมากขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 จากการประเมินทั่ว

โลก มีประชากรในวัยสูงอายุถึง 868 ล้านคน หรือ ร้อย

ละ 12 และในปี 2030 ประชากรผู้สูงอายุจะมีจ�านวน

เพิ่มสูงขึ้นถึง 1.2 พันล้านคน หรือ ร้อยละ 16 ของ

ประชากรทั่วโลก (OECD, 2015) ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราประชากรท่ีมีอายุเกิน 65 ปี 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015-2035

ที่ม�: United Nations Population Division, 2011

 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นับต้ังแต่ปี 

ค.ศ. 2015 ประเทศทีม่ค่ีาเฉลีย่ผูส้งูอายทุีส่งูกว่าประเทศ

อื่น ๆ  คือประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงถึง ร้อยละ 33.62 

และจะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 39.76 ในปี ค.ศ. 2035 ส่วน

ประเทศเกาหลีใต้ มีค่าเฉลี่ยผู ้สูงอายุเพิ่มขึ้นเร็วกว่า

ประเทศอื่น จ�านวนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว

จากร้อยละ 15.53 เป็น ร้อยละ 31.14 ภายในระยะเวลา 

20 ปี และเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุมากกว่าวัย

แรงงาน ส่วนประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุเร็วอันดับ 3 

ของเอเชีย คาดว่าจ�านวนประชากรกลุ่มน้ีจะเพิ่มขึ้นไป

อยู่ที่ ร้อยละ 26.9 ภายในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) 

หมายความว่าประชากรไทยทุก 4 คน จะเป็นผู้สูงอาย ุ

1 คน ขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ยังคงเป็นประเทศที่มีประชากรอายุน้อยสุดของเอเชีย 

มีค่าเฉลี่ยคนสูงอายุในปี ค.ศ. 2035 ร้อยละ 8.38

 จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุแล้ว (Aging 

Society) โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ (วัย 60 ปีขึ้นไป) เกิน

ร้อยละ 10 ของประชากร (อนันต์ อนันตกูล, , ม.ป.ป) 

อย่างไรก็ตาม การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

(Absolute Aged Society) ตามค�านิยามของ องค์การ

สหประชาชาติ (UN) ก็ต่อเมื่อมีสัดส่วนประชากรวัย 

60 ปีขึน้ไป เกิน ร้อยละ 20 ของประชากร นัน่หมายความ

ว่าในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2522) จะเป็นปีแรกที่

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ

โดยสมบูรณ์ ถ้าแบ่งประชากร

ตามกลุ่มอายุออกเป็น 3 กลุ่ม

ใหญ่ เพือ่แสดงการเปลีย่นแปลง

โครงสร้างตามอายขุองประชากร 

จะเห็นได้ว ่าจ�านวนผู ้สูงอาย ุ

(วยั 60 ปี ขึน้ไป) ในประเทศไทย

ได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่

ประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) มีสัดส่วนลดลงเป็น 

ล�าดับ ส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) นั้น 

ประชากรในกลุ่มนี้ยังอยู่ในระดับสูง (เกินร้อยละ 60) 

สะท้อนว่าการขาดแคลนแรงงานจะยังไม่เกิดขึ้นในทันที

ทันใด แต่จ�านวนแรงงานจะค่อย ๆ ทยอยลดลงอย่าง 

ต่อเนื่อง (TCIJ, 2560, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 

ประเดน็ทีส่�าคญักค็อืในอกี 2 ปีข้างหน้าหรอื พ.ศ. 2563 

(ค.ศ. 2020) จะเป็นปีแรก ที่ประเทศไทย มีจ�านวน

ประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก ก่อนจะเข้าสู่

ปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) ที่ไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุ

จ�านวนสูง ถึง 13.6 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.5 

หรือ 1 ใน 5 ของประชากรไทยจะเป็นผู้สูงอายุ การเพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ เป็นผลมาจาก

สภาพสงัคม และเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป การเปลีย่น
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ประเทศจากเกษตรกรรมไปสูป่ระเทศอตุสาหกรรม ท�าให้

เกดิการไหลบ่าของค่านยิมตามอย่างตะวนัตก รวมถงึ ค่า

นยิมการแต่งงานช้า มบีตุรลดลง และการมส่ีวนร่วมของ

แรงงานหญิงในตลาดแรงงาน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 

ม.ป.ป) จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันสังคมไทยมี

ครอบครัวเดี่ยว ถึงร้อยละ 54-55 และครอบครัวขยาย

ลดลงเหลือร้อยละ 32.5 ขณะที่ครอบครัว ที่อยู่คนเดียว

มีสูงถึงร้อยละ 11.3 อีกทั้งยังมีความหลากหลายของ 

รูปแบบครอบครัวประเภทต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ 

รูปแบบความสัมพันธ์ต่าง ๆ  ที่ไม่ต้องการผูกมัด ไม่ว่าจะ

เป็นการอยู่อาศัยก่อนแต่งงาน การอยู่ร่วมกันโดยไม่

แต่งงาน ไม่จดทะเบยีนสมรส ซ่ึงพบรูปแบบการอยูอ่าศยั

ร่วมกันเป็นครอบครัวรูปแบบใหม่ในสัดส่วนท่ีสูง โดย

เฉพาะในกรุงเทพมหานคร (อรทัย อาจอ�่า, 2552) และ

เหตผุลบางส่วนทีล่ดลง ของอตัราเจรญิพนัธุไ์ม่ได้มาจาก

ความไม่ต้องการมบีตุร หรอืต้องการมบีตุรลดลง หากแต่

เป็นอุปสรรคที่ท�าให้ไม่สามารถมีบุตรได้ตามต้องการ 

หรือตามจ�านวนทีต้่องการด้วย (มนสกิาร กาญจนะจติรา 

และนุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมณ์, 2557) จากสถานการณ์

ด้านประชากรข้างต้นล้วนส่งผลให้ จ�านวนทารก และ

ประชากร วัยแรงงานลดลง ขณะท่ีการพัฒนาทางด้าน

การแพทย์มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นท�าให้ผู ้สูงอายุมีอายุ

ยืนยาวขึ้น ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง

ประชากรไทย ทั้งน้ียังไม่นับรวมการย้ายถิ่นท่ีมีมากขึ้น

อีกด้วย (ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์, 2560) 

 เมื่อกล่าวถึงประเทศญ่ีปุ่นท่ีเป็นประเทศสังคมสูง

อายุระดับสูง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ซ่ึงในปี ค.ศ. 2005 

ประชากร 1 ใน 5 ของ ประชากรทั้งหมดมีอายุ 65 ปี 

หรืออาจจะมากกว่า (McCreedy, 2003, P.1) เมื่อย้อน

กลับมามองประเทศไทย ถึงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจาก

สังคมสูงอายุในปี ค.ศ. 2002 ไปสู่สังคมสูงอายุอย่าง

สมบรูณ์ในปี ค.ศ. 2027 (พ.ศ. 2567) ตามการคาดการณ์ 

(ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2560 น.42) ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็น

ถงึความเชือ่มโยง ระหว่างการถอดบทเรียน จากประเทศ

ญี่ปุ่น กับการศึกษาสถานการณ์ในประเทศไทยที่ก�าลัง

เผชิญภาวะขาดแคลนวัยแรงงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้

ดังน้ันบทความน้ีจะได้น�าเสนอถึงสาเหตุ สภาพปัญหา 

และแนวทางในการแก้ปัญหาของประเทศญี่ปุ่น สู่การ 

น�ามาเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

ผลกระทบของสงัคมผูส้งูอ�ยขุองประเทศญีปุ่น่
 จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ

ญีปุ่น่ส่งผลกระทบต่อการจดัการด้านแรงงานในศตวรรษ

ที่ 21 เป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมที่

ต้องอาศัยอัตราแรงงานในการขับเคล่ือนประเทศ โดย

เฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่

ส�าคญัของประเทศญีปุ่น่นบัจากสงครามโลกครัง้ที ่2 และ

ยังส่งผลกระทบต่อแรงงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลาย

ประการ ดังนี้

 ประก�รแรก ปัญหาการทดแทนประชากรวัย

แรงงานในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ปัญหา

หลักประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับประชากรสูงอายุ คือ

อัตราส่วนของคนเกษียณอายุ ต่อก�าลังแรงงานที่เข้ามา

ทดแทน โดยเฉพาะในบางส่วนของภาคอุตสาหกรรม

ทัว่ไป อตุสาหกรรมยานยนต์ และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์

ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ ่น อาจเสียหายได้ หากไม่

สามารถรักษาระดับการผลิตไว้ (Jack, 2016 P.2) 

เนื่องจากประเทศญี่ปุ ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรมที ่

ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของโลก และเป็นผู ้น�าใน 

ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผล 

อย่างรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของญี่ปุ่น หาก

อัตราการเกิดยังลดลงอย่างเช่นปัจจุบันนี้ และวิธีการ

แก้ไขที่ภาครัฐด�าเนินอยู ่ ยังไม่ประสบความส�าเร็จ 

นอกจากนีใ้นอกีภาคส่วนทีน่่าวติกของประเทศญีปุ่น่กค็อื 

ภาคเกษตรกรรม จากการศึกษาของ Shimizu (2015) 

เปิดเผยว่า จ�านวนเกษตรกรในประเทศญี่ปุ ่นลดลง 

ไปกว่าครึ่งนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 โดยสัดส่วนแรงงาน

เกษตรกรร้อยละ 77 เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 



102 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol. 9 No. 2 December 2019

จากสถิติชี้ให้เห็นถึงปัญหาในอนาคตเนื่องจากคนหนุ่ม

สาวเลือกที่จะไม่ท�างานในภาคการเกษตร ส่วนแรงงาน

ผู้สูงอายุจะมีอายุมากขึ้นจนสภาพร่างกายไม่สามารถ

ท�างานได้ 

 ประก�รที่สอง ปัญหาลูกจ้างช่ัวคราว (Non 

regular worker) ในประเทศญี่ปุ่น ปัญหาที่เกิดขึ้น 

จากระบบการจ้างงานแบบชั่วคราว คือประชากรกลุ่ม 

ดังกล่าวต้องเผชิญภาวะความไม่มั่นคงในการท�างาน 

(Takahashi, 2018, P. 11) อันเนื่องมาจากระบบการ

จ้างงานในประเทศญีปุ่น่ทีเ่ปลีย่นเป็นการจ้างโดยมรีะยะ

เวลาตามสัญญาจ้างแทนการจ้างงาน ระยะยาว สาเหตุ

จากอุตสาหกรรม และบริษัทขนาดใหญ่ลดการผลิตลง 

เพราะความต้องการสินค้าและบริการภายในประเทศ ที่

ลดลงตามจ�านวนประชากร ซ่ึงส่งผลต่อลูกจ้างช่ัวคราว 

2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก แรงงานชั่วคราวที่ได้รับการจ้าง

ใหม่หลังเกษียณพบว่ากว่าร้อยละ 90 ยังคงท�างาน 

กับบริษัทเดิม แต่ปัญหาการท�างานแบบชั่วคราวของ 

ผู้สูงอายุคือการเกิดความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้ กับ

กลุ่มที่ท�างานประจ�าค่อนข้างสูง รวมถึงสวัสดิการที ่

ขาดหายไปด้วย (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์, 2560) และ

กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวอีกลุ่มหน่ึง คือ กลุ่มหนุ่มสาว ท่ีมา

จากกระแสหรือค่านิยมการท�างานอิสระ หรืองาน (Part 

time) ที่เรียกว่า ฟรีเตอร์ (Freeters) หรือ “furita” 

(Katsumata, 2000. P.8) มากขึ้น ในอนาคตหากกลุ่ม 

Freeters ท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ25-34 ปียงัไม่สามารถเปลีย่น

สถานภาพไปสู่การเป็น พนักงานประจ�าได้ กลุ่มคน 

เหล่านี้จะประสบกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาเมื่ออายุ

มากขึ้น อาทิ ปัญหาเรื่องเงินบ�านาญ ประกันสังคม 

เป็นต้น และปัญหาดังกล่าวนี้จะกลายเป็นภาระใหญ่ ที่

ภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแล (เสาวลักษณ์ หีบแก้ว, 2560)

 ประก�รที่ส�ม ความต้องการแรงงานข้ามชาติใน

การดูแลผู้สูงอายุ ถึงแม้อัตราการว่างงานของคนญี่ปุ่น 

จะลดลงอย่างต่อเนือ่งจากจ�านวนงานกบัจ�านวนแรงงาน

ที่เริ่มเข้าสู่ระดับเดียวกัน แต่มีงานประเภทหน่ึงท่ีก�าลัง

ขาดแคลน และจะเป็นเช่นน้ีต่อไป คือแรงงานในภาค

บริการ และการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากจ�านวนที่เพิ่มขึ้น

ของผู้สูงอายุ และอัตราความมีอายุยืนที่สูงขึ้น ท�าให้

จ�านวนผู้ที่ท�างานในภาคส่วนนี้ไม่เพียงพอต่อการรับ

บริการของผู ้ป่วยและผู ้สูงอายุ และอีกเหตุผลหนึ่ง 

เนื่องจากอาชีพนี้ค่าตอบแทนน้อย และไม่เป็นที่นิยม 

ผลการศึกษาของ Ogawa (2011) ระบุว่าจากปัญหา 

ดังกล่าวนี้ท�าให้ต้องน�าเข้าแรงงานข้ามชาติ มาท�าหน้าที่

ด้านน้ี โดยเฉพาะ จากประเทศอนิโดนเีซยี และฟิลปิปินส์ 

ทีม่กีารท�าข้อตกลงการน�าเข้าโดยถกูกฎหมายหลายฉบบั 

ภายในประเทศญี่ปุ่นต้องร่วมมือแก้ไขหลายภาคส่วน 

ทั้งส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เนื่องจาก 

ผู้สูงอายุมีจ�านวนมาก ย่อมส่งผลให้เกิดความต้องการ 

การดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นตามไปด้วย แต่ปัจจุบันสถาน

ดแูลผูสู้งอาย ุและจ�านวนผู้บรบิาลดแูลผู้สูงอายมุจี�านวน

จ�ากัดอาจไม่เพียงพอในอนาคตหากจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่ม

จ�านวนขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ฉะนั้นสาขาวิชาชีพดังกล่าว 

จึงกลายเป็นสาขาที่ขาดแคลนในประเทศญี่ปุ ่นทั้งใน

ปัจจุบัน และอนาคต

 ประก�รที่สี่ ความไม่สมดุลของภาวะเศรษฐกิจ 

เนื่องจากประชากรในภาคแรงงานที่ลดลงซึ่งสวนทาง 

กับจ�านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรง

กับ อัตราผลผลิตมวลรวมของประเทศชาติ (GDP) นั่น

คือ รายรับของรัฐจากการเก็บภาษี หรือการหมุนเวียน

ทางเศรษฐกิจจากประชากรวัยแรงงานลดลง แต่อัตรา 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุสูงขึ้น ซ่ึงส่งผลกระทบ 

ต่อหนี้สาธารณะที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องไปด้วย ตามการ

คาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ (Anderson, Botman, 

& Hunt, 2014) คาดว่า GDP จะลดลงจนถึงติดลบ 

สวนทางกบัหนีค้งค้างของรฐับาลทีส่งูขึน้ดงัแผนภมูทิี ่1.2 

และ 1.3 
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 ในปี ค.ศ. 1970 รัฐบาลญ่ีปุ่นได้จัดงบประมาณ 

ร้อยละ 6 ของรายได้รัฐเพื่อสวัสดิการสังคม ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1992 งบประมาณน้ีเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 18 

และคาดว่าใน ปี ค.ศ. 2025 รฐัอาจจะต้องใช้งบประมาณ

เพื่อสวัสดิการสังคม สูงถึงร้อยละ 27 ของรายได้รัฐ 

งบประมาณเหล่าน้ีล้วนเป็นเงินภาษี ที่จัดเก็บมาจาก 

กลุ่มคนในวัยท�างาน ที่มีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ ในขณะที่

ผู้สูงอายุมีจ�านวนเพิ่มขึ้น (พิสิษฐ์ จิรภิญโญ, 2558) 

ผลกระทบของสังคมสูงอ�ยุต่อแรงง�นใน
ประเทศไทย
 การลดลงของประชากรในประเทศไทย เป็นผล 

จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายประชากรเมื่อปี 

พ.ศ. 2513 โดยมีเป้าหมายที่จะชะลออัตราการเพิ่มของ

ประชากร และได้ก�าหนดให้โครงการวางแผนครอบครัว 

ท�าให้เป็นผลต่อเน่ืองตลอดระยะ 4 – 5 ปีท่ีผ่านมานี้ 

อัตราการเพิ่มของประชากรไทยสูงไม่ถึงร้อยละ 1 ต่อปี 

เป็นที่น่าสังเกตว่าจ�านวนประชากรของประเทศไทยอยู่

ที่หลัก 60 ล้านต้น ๆ มานานหลายปี เมื่อปี พ.ศ. 2539 

ประชากรไทยมจี�านวน 60 ล้านคน มาถงึในปี พ.ศ. 2549 

หรือ 10 ปีผ่านมา ประชากรไทยยังคงมีจ�านวนไม่ถึง 

63 ล้านคน ถ้าไม่นับแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทยจ�านวนมากจนยากที่จะนับจ�านวนได้ครบ

ถ้วน (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 

ม.ปป.) จากสาเหตุการเกิดที่ลดลงส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย ดังนี้

 ประก�รแรก เมือ่วเิคราะห์สภาพปัญหาทีก่�าลังเกดิ

ขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในขณะน้ี แล้วน�ามาเทียบเคียงกับ

ประเทศไทย ถอืเป็นบทเรยีนส�าคัญทีป่ระเทศไทยจะต้อง 

เตรียมรับมืออยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก กรณี

ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม การขาดแคลน

แรงงานในอุตสาหกรรมย่อมส่งผลให้ก�าลังในการผลิต

ภายในประเทศลดลง และต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นจาก

อัตราค่าแรงและค่าขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจ

ย้ายฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมได้ ส�านักข่าว 

นิกเกอิ (Nikkei Asian Review, 2018) ประเทศญี่ปุ่น 

รายงานว่าโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทของญี่ปุ่นที่

เคยขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น เช่น จีน และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีการย้ายฐานการผลิตกลับ

ประเทศของตน เพื่อเลี่ยงค่าแรงท่ีสูงขึ้น โดยการน�า

เทคโนโลยี และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาสนับสนุนการ

ผลิตเพือ่ทดแทนการใช้แรงงานจากมนษุย์ ประเดน็ทีส่อง 

แรงงานในภาคการเกษตรปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มลดลง

อย่างต่อเน่ือง กล่าวคือในปี พ.ศ. 2533 ประเทศไทย 

แผนภูมิที่ 1.2 อัตราผลผลิตมวลรวมของประเทศชาติ แผนภูมิที่ 1.3 หนี้คงค้างของรัฐบาล

ที่ม�: Anderson, Botman, Hunt, 2014

Population aging          Plus dissaving by the elderly         Plus rising risk premiumหม�ยเหตุ:
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มีแรงงานในภาคการเกษตรอยู่ถึงร้อยละ 63.3 แต่ใน 

ปี พ.ศ. 2555 สัดส่วนกลบัลดลงเหลอืเพยีง ร้อยละ 42.1 

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ ่มแรงงานอายุ 40 ปีขึ้นไปมี 

แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่กลุ่มแรงงาน ท่ีมีอายุ 

15-39 ปีมีแนวโน้มลงลงอย่างรวดเร็ว (กรวิทย์ ตันศรี, 

2561) นั่นแสดงถึงสิ่งที่ตามมาคือการลดลงของผลผลิต

ทางการเกษตร หรือการต้องเตรียมรับมือกับการน�าเข้า

แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เพ่ือยังคงไว้ซึ่งการผลิต

ที่เพียงพอต่อความต้องการทั้งภายใน และต่างประเทศ 

 ประก�รที่สอง กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวที่มีภาวะความ

ไม่มั่นคงในการท�างานสูง ถึงแม้ผู้สูงอายุในญ่ีปุ่นท่ีได้รับ

การจ้างให้ท�างานต่อ หรือท�างานพาร์ตไทม์ (Part time) 

จะสามารถมีรายได้เล้ียงตนเอง แต่กลุ่มน้ีมักได้รับการ

จ้างงานตามสัญญาระยะสั้น ซ่ึงต�่ากว่าพนักงานประจ�า 

นั่นย่อมส่งผลต่อผู้ที่ยังมีหนี้สิน ภาระค่าใช้จ่ายส�าหรับ

ชีวิตประจ�าวัน หรือเลี้ยงดูบุตรที่หลาน ที่ยังศึกษาอยู่ ที่

ยังคงต้องแบกรับภาระเท่าเดิมแต่รายได้จากการท�างาน

ลดลง จากการศึกษาในประเทศไทยในกรณีท่ีผู้สูงอายุ

เป็นหวัหน้าครอบครวัของ นงนชุ สนุทรชวกานต์ (2552) 

พบว่าประมาณร้อยละ 70 ของกลุ่มผู้สูงอายุชายอายุ 

60-65  ปีที่ต้องท�างานต่อเนื่องเพราะเป็นรายได้หลัก 

ของครอบครัว ส�าหรับผู้สูงอายุเพศหญิงท่ีท�างานต่อ 

หลังอายุ 60 ปี นั้น มีความส�าคัญ ในฐานะที่เป็นรายได้

หลักของครอบครัว ประมาณร้อยละ 66 ของกลุ่มผู้สูง

อายุเพศหญิง อายุ 60-65 ปีที่ต้องท�างานต่อเนื่องเพราะ

เป็นรายได้หลักของครอบครัว 

 ซึง่ผลกระทบของความไม่มัน่คงนีร้วมถงึการด�าเนนิ

ชวีติของคนหนุม่สาวทีอ่ยูใ่นช่วงของการมคีรอบครวัด้วย 

เสาวลักษณ์ หีบแก้ว (2560) กล่าวว่าจากภาวะดังกล่าวนี ้

ส่งผลต่อการตัดสินใจแต่งงาน และมีบุตรของกลุ ่ม 

Freeters ในประเทศญี่ปุ ่นที่มีภาวการณ์แต่งงานใน 

อัตราที่ต�่ามากในวัยเจริญพันธุ์ น่ันเป็นบทเรียนให้ย้อน

กลบัมาพิจารณาถงึแรงงานนอกระบบของไทยทีม่อียูเ่ป็น

จ�านวนมาก ข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า 

มแีรงงานนอกระบบจ�านวน 20.8 ล้านคน จากประชากร

วยัท�างาน 37.7 ล้านคน (ส�านักงานสถติแิห่งชาต,ิ 2560) 

ซึง่คนกลุม่นีไ้ม่ได้รับความคุม้ครองท้ัง ความมัน่คงในการ

ท�างาน ความเส่ียงจากการท�างานค่าตอบแทน และ 

อื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจมีครอบครัว 

และมีบุตรในอนาคตได้

 ประก�รที่ส�ม ความต้องการแรงงานข้ามชาติ 

เดิมทีประเทศไทยไม่มีนโยบายเปิดให้มีการน�าเข้า

แรงงานจากต่างประเทศ แต่เมื่อเศรษฐกิจของไทย 

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนแรงงานไทยเร่ิมขาดแคลน 

ท�าให้แรงงานข้ามชาต ิจากประเทศเพือ่นบ้านไหลเข้ามา

เป็นจ�านวนมากจนรัฐบาลไทยต้องหาวิธีบริหารจัดการ

แรงงานเหล่านี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน 

(ยอดยิง่ ศุภศร,ี 2553) โดยรฐับาลไทยได้มคีวามพยายาม

ที่จะบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เข้าสู่ระบบ มาก

ขึ้น เพื่อแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน

จากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว พม่า และ

กัมพูชา ซึ่งแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาตินี้กระจายอยู่ใน

หลายภาคส่วน และกิจการที่ใช้แรงงานสูง ได้แก่ ธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง การให้บริการ เกษตรและการประมง 

ซึ่งกิจการเหล่านี้มีสัดส่วนของผู้ใช้แรงงานข้ามชาติต่อ

แรงงานไทยที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นอาจประเมินได้ว่า

แรงงานข้ามชาตจิะยงัคงมคีวามส�าคญัต่อโครงสร้างการ

พฒันาประเทศต่อไปเรือ่ย ๆ  (ศูนย์วจิยักสกิรไทย, 2560) 

นอกจากนี้ จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นที่มี

การท�าความร่วมมือ (MOU) เพื่อน�าเข้าพยาบาล และ ผู้

บริบาล จากฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพื่อเข้ามาดูแลผู้

สงูอาย ุแสดงให้เหน็ว่าในอนาคตปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้อย่าง

แน่นอนคอืการขาดแคลนกลุ่มงานประเภทพยาบาล และ

บริบาลผู้สูงอายุ แต่ต่างกันท่ีประเทศไทยยังไม่สามารถ

น�าเข้า พยาบาล และผู้บริบาล จากทั้งลาว พม่า และ

กัมพูชาที่เปน็แหลง่แรงงานหลักได้ เพราะทั้ง 3 ประเทศ

ไม่ได้มีระบบผลิตพยาบาล หรือผู ้บริบาลอย่างเช่น 

ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
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 ประก�รที่สี่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จากค�ากล่าว

อ้างของ World Economics Forum (WEF) ท่ีว่า

ประเทศไทยจะแก่ก่อนรวย ซ่ึงอาจจะเป็นสิ่งท่ีก�าลังจะ

เกิดขึ้นจริงเมื่อพิจารณาจากกรณีของประเทศญ่ีปุ่นใน

แผนภูมิที่ 1.2 และ 1.3 ที่แสดงรายได้ และรายจ่ายของ

ประเทศญี่ปุ่นไปในทิศทางตรงข้ามกัน ซึ่งสาเหตุหลักมา

จากรายจ่ายภาครฐัในการดแูลระบบสขุภาพ สาธารณสุข 

ความปลอดภัย และอื่น ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ ดังนั้นในการ

บรหิารทศิทางของการดแูลสงัคมผูส้งูอายไุปพร้อม ๆ  กบั

ความก้าวหน้าแล้วนัน้ จงึเป็นไปค่อนข้างล�าบากหากไม่มี

การเตรียมความพร้อมที่ดี ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) ประเมินว่า ภาระงบประมาณเพื่อการสร้างหลัก

ประกันรายได้กรณีชราภาพของไทยในระยะ 10 ปีข้าง

หน้า (พ.ศ. 2567) จะสูงขึ้นอย่างน้อย 6.8 แสนล้านบาท 

หรือร้อยละ 3 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ ซึ่งจะก่อ

ให้เกิดวิกฤตการคลัง (เนตรนภาไวทย์เลิศศักดิ์, 2560) 

ดังนั้นประเทศไทยที่ยังมีความเหลื่อมล�้าทางด้านสังคม

อยูม่าก เมือ่สงัคมผูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์มาถึง ภาครฐัอาจ

ต้องแบกรับภาระอย่างมหาศาลหากยังไม่สามารถท�าให้

ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้ 

ก�รแก้ปัญห�ของประเทศญี่ปุ่น
 ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานต่อการ

ก�าหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือแม้กระท่ังชะลอ

ปัญหาของประเทศญี่ ปุ ่น ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ

ประเทศไทยในหลายกรณี ดังนี้ 

 วธิกี�รแรก ก�รนำ�เข้�แรงง�นข้�มช�ต ิประเทศ

ญี่ปุ ่นมีจ�านวนแรงงานข้ามชาติตามรายงานจากศูนย์

แรงงานข้ามชาติแห่งเอเชีย ในปี ค.ศ. 2018 มีจ�านวน

ทั้งหมด 2,043,887 คน ในจ�านวน 3 อันดับแรกนี้ แบ่ง

เป็นแรงงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากท่ีสุดถึง

จ�านวน 552,413 คน หรือ ร้อยละ 27 รองลงมาเป็น

แรงงานจากเกาหลีจ�านวน 522,486 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.5 และล�าดับ 3 มาจากประเทศฟิลิปปินส์จ�านวน 

210,243 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 โดยส่วนใหญ่เข้ามา

ท�างานในภาคการผลิต ธุรกิจขายส่ง และงานโรงแรม 

เป็นต้น (Asianmigrantcentre, 2019) ในอดีตญี่ปุ่น 

ค่อนข้างมีนโยบายกีดกันแรงงานจากต่างชาติ เนื่องจาก

คนญี่ปุ่นมีความเป็นอัตลักษณ์ และชาตินิยมสูงไม่นิยม

เปิดรับวัฒนธรรมอื่น จนกระทั่งมีการแก้ไขกฎหมาย

แรงงานข้ามชาติในประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1990 มีการ

อนุญาตให้แรงงานอพยพเชื้อสายญี่ปุ่นจากอเมริกาใต ้

เข้ามาท�างาน โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศบราซิลที่

เพิ่มขึ้นสูงมากในช่วงเวลานั้น (Kashiwazaki & Akaha, 

2006) และมีโครงการฝึกงานส�าหรับคนต่างชาติอีกด้วย 

(Katsumata, 2000) ภาคส่วนเกษตรเป็นส่วนที่ได้รับ

ผลกระทบหนกัทีสุ่ดจากการขาดแคลนแรงงาน กระทรวง

เกษตรของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า จ�านวนเกษตรกรในญี่ปุ่น 

ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และสัดส่วน

แรงงานเกษตรกร 2 ใน 3 ยงัเป็นผู้สูงอายทุีม่อีายมุากกว่า 

65 ปี ด้วยเหตุนี้ญี่ปุ่นจึงมีโครงการเปิดรับอาสาสมัคร 

ต่างชาติให้เข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมและใช้ชีวิตภายใน 

ท้องถิ่น เพื่อมาทดแทนก�าลังแรงงานที่ขาดหายไป ทั้ง

ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ประมง และป่าไม้ แต่มี

แรงงานบางส่วนลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมาย โดยผ่าน

โครงการฝึกอบรมอาชีพนี้ ข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม

ญี่ปุ่น ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2013 แรงงานต่างชาติประมาณ 

7,000 คน เข้ามาท�างานในภาคเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น

เกอืบ 2 เท่าจากในปี ค.ศ. 2007 โดยแรงงานผิดกฎหมาย

ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ไทย และเวียดนาม 

 นอกจากภาคเกษตร รัฐบาลญี่ปุ่นยังเปิดโอกาสให้

แรงงานต่างชาติฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพที่ขาดแคลน

ในต�าแหน่งพยาบาลและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่เรียกว่า 

Japan’s Technical Intern Training Program ซึ่งแต่

เดิมโครงการนี้มุ่งหาแรงงาน เพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรมและอื่นๆ แต่ปัจจุบันเปิดให้กับต�าแหน่ง

พยาบาลกับผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วย ซึ่งโครงการนี้เป็นความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ รัฐบาลญี่ปุ ่นท�าข้อตกลง 
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“economic partnership agreements” (EPA 

programs) กับอนิโดนเีซีย ฟิลปิปินส์ และเวยีดนาม เพือ่

รับนักศึกษาฝึกหัด เฉพาะ 3 ประเทศนี้ ได้รับการดูแลที่

เป็นระบบมากกว่า หากสอบผ่านได้ประกาศนียบัตรจะ

สามารถท�างานในญี่ปุ่นตลอดชีพ (Bartram, 2000)

 วธิกี�รทีส่อง ก�รส่งเสรมิก�รมบีตุร เป็นนโยบาย

ที่ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนท้ังรัฐบาลกลาง รัฐบาล

ท้องถิ่น และเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีบุตร เริ่ม

จากรัฐบาลกลางของญี่ปุ่น มีนโยบายสนับสนุนผู้มีบุตร

ตั้งแต่การคลอดไปจนถึง การเลี้ยงดู ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 

เป็นจ�านวนเงนิ 420,000 เยน หรอืเมือ่เทยีบเป็นจ�านวน

เงินในปัจจุบัน ประมาณ 120,000 บาท แต่ก็ยังไม่เพียง

พอส�าหรับพ่อ แม่พึ่งคลอด ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด ซ่ึงค่าใช้จ่ายค่าเฉลี่ยในขณะน้ันอยู่ท่ีประมาณ 

500,000 เยน หรือประมาณ 145,000 บาท (Helble & 

Takeda, 2017) ส่วนในปัจจบุนัประเทศญีปุ่น่มสีวสัดิการ

ในการลาไปเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดได้ จนกว่าบุตรจะมีอายุ

ครบ 1 ปี 2 เดือน และ รัฐบาลจ่ายค่าชดเชยให้ 2 ใน 3 

ของฐานรายได้ ส่วนแม่ได้รับการยกเว้นภาษีทุกชนิด ใน

ช่วงทีล่าคลอดอกีด้วย นอกจากรฐับาลกลางแล้ว รฐับาล

ท้องถิ่นในปัจจุบันยังสนับสนุน เช่น ทางการเมืองทาคา

ฮาชิ (Takahashi) จังหวัดโอกายามะ (Okayama) ของ

ญีปุ่น่ประกาศมาตรการส่งเสรมิการมบีตุร ด้วยการแจกเงนิ 

สนบัสนนุจ�านวน 1 ล้านเยน หรอืประมาณ 290,000 บาท 

ส�าหรับครอบครัวที่มีบุตรคนที่ 4 ส่วนคู่สามี ภรรยาที่มี

บุตรคนที่ 3 จะได้รับเงินสนับสนุนจ�านวน 500,000 เยน 

หรอืประมาณ 145,000 บาท (Chaiwanitphon, 2017)

 นอกจากนี้ภาคเอกชนญ่ีปุ่นเองยังพยายามสร้าง

แรงจูงใจเพื่อกระตุ้นการเพิ่มจ�านวนประชากร เช่น ในปี 

พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) บริษทัรถยนต์ไดฮทัส ุ(Daihatsu) 

ร่วมกับเมืองอิเคดะ (Ikeda) ให้เงินรางวัลแก่ครอบครัว 

ที่มีลูกคนที่ 4 เป็นจ�านวนเงินสูงถึง 200,000 เยน หรือ 

ประมาณ 58,000 บาท (Bell, 2004). สิง่เหล่านีเ้ป็นการ

แสดงให้เห็นว่าประเทศญ่ีปุ่นพยายามสนับสนุน และ 

ส่งเสริมการมีบุตรทุกวิถีทางโดยเหตุผลหลักคือไม่ให้

จ�านวนประชากรลดลงกว่าเท่าที่เป็นอยู่

 ผลจากการส่งเสริมการมีบุตรจากรายงานของ 

World Economics Forum (2015) อัตราการเกิดของ

ทารกในประเทศญีปุ่น่ได้เพิม่สงูขึน้ทีส่ดุในรอบ 21 ปี จาก

ระดับต�่ากว่า ร้อยละ 1.40 ในปี ค.ศ 2005 จนค่อย ๆ 

เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 1.42 ในปี 2014 และ ร้อยละ 1.46 

ในปี ค.ศ 2015 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการจูงใจทางการ

เงินของรัฐบาลญี่ปุ่นที่พยายามแก้ไขปัญหาประชากร 

และในปี ค.ศ. 2016-2017 ตามรายงานของ The 

Economist (2018) ประเทศญี่ปุ่นออกนโยบาย ให้คู่

ครองมีบุตรในวัยหนุ่มสาวโดยการช่วยเหลือดูแลบุตร

ตั้งแต่แรกเกิด มีช่ัวโมงการท�างานที่ลดลงเพื่อให้เวลา 

ในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าท�าให้อัตราการเกิด 

เพิ่มขึ้นเป็น 1.80 คนได้จากนโยบายนี้ 

 วิธีก�รที่ส�ม ก�รขย�ยอ�ยุเกษียณ วิธีการแก้ไข

ปัญหาระยะสัน้ แต่หวังผลระยะยาวของประเทศญีปุ่น่และ 

ด�าเนินมาอย่างต่อเน่ืองคือ การขยายอายุเกษียณที่มีผล 

มาจากมาตรฐานการจดัการด้านแรงงาน the Employment 

Promotion Measures Act in 1966 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 

จนกระท้ังมีการเร่ิมบังคับใช้การก�าหนดอายุเกษียณใน 

ปี ค.ศ. 1971 และก�าหนดเป็นกฎหมายออกบังคับใช้ใน

ปี ค.ศ. 2004 ที่มีกฎหมายขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี 

(Williamson & Higo, 2007) ส่วนระบบราชการในปี 

ค.ศ. 2005 ในสมัย นายจนูชิิโร โคอิซมิู เป็นนายกรฐัมนตรี 

มีการปรบัโครงสร้างแรงงานใหม่ด้วยการปรบัอายุเกษยีณ

ราชการจาก 60 ปี เป็น 65 ปี ด้วยเช่นกนั จากการส�ารวจ

บริษัทเอกชนมีการก�าหนดข้อบังคับ การเกษียณอายุของ

ตนเองเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  จากร้อยละ 69 ในปี ค.ศ. 1968 เป็น

ร้อยละ 91 ในปี ค.ศ. 1991 (Clark & Robert. et al., 

2010) ในปี ค.ศ. 2008 อตัราแรงงานในกลุม่ผูส้งูอายผุูช้าย

ชาวญีปุ่น่มสีดัส่วนการท�างานอยูท่ี ่ร้อยละ 30 ซึง่สงูทีส่ดุ

ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในขณะที่ยุโรปมีจ�านวน

ร้อยละ 10 (International Labour Organization, 2009) 
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 วิธีก�รที่ส่ี ก�รใช้นโยบ�ยท�งเศรษฐกิจ ตั้งแต่

ช่วงปลายปี ค.ศ. 1989 ประเทศญ่ีปุ่นประสบปัญหา

เศรษฐกิจครั้งใหญ่ ราคาหุ้น และราคาอสังหาริมทรัพย์

ร่วงลงอย่างมาก ธนาคารแห่งชาติพยายามลดอัตรา

ดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ผลกลับไม่เป็นอย่าง 

ที่คาดไว้ ประชาชนในประเทศยังไม่ออกมาใช้จ่ายเงิน

มากนัก เนื่องจากความกลัวความไม่มีเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นซบเซาเป็นอย่าง

มาก คาดการณ์ว่าเงินในภาคธุรกิจหายไปกว่าครึ่ง จาก

นั้นเงินทุนภายในประเทศเริ่มมีการโยกย้ายออกไป 

ต่างประเทศ ท�าให้การจ้างงานลดลง คนตกงานเป็น

จ�านวนมาก รัฐบาลญี่ปุ่นใช้เวลา ในการแก้ปัญหาถึง 

12 ปี ที่ท�าให้ระบบเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว จนกระทั่ง นาย 

ชินโซะ อาเบะ (Shinzo Abe) ได้รับการเลือกตั้งเป็น

นายกรัฐมนตรี ในปี ค.ศ. 2012 โดยนาย ชินโซะ อาเบะ

เอง พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง จากแนวทาง

เศรษฐกจิทีเ่รยีกว่า “อาเบะโนมิค” (abenomics) ในการ 

ใช้นโยบาย ธนู 3 ดอก (Hoshi, Yamaguchi & Takada, 

2017 p.2) ดอกท่ี 1 ก�รใช้นโยบ�ยท�งเศรษฐกิจ 

เพื่อผ่อนคล�ยพิเศษ โดยอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบ

เศรษฐกิจ ดอกที่ 2 นโยบ�ยก�รคลังโดยใช้ก�รใช้จ่�ย

ภ�ครัฐ โดยรัฐบาลตั้งงบประมาณให้ภาครัฐเพิ่มการ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจจ�านวน 10.3 

ล้านล้านเยน ดอกท่ี 3 ปฏิรูปโครงสร้�งเศรษฐกิจ 

ระยะย�ว นโยบายที่ส�าคัญคือ การเพิ่มอัตราก�าลัง

แรงงาน และการจ้างแรงงานหญิง สิ่งที่ Abe ใช้เป็น

นโยบายในการกระตุ้น โดยการเพิ่มบทบาทของผู้หญิง 

ในที่ท�างานมากขึ้น รวมถึงการพยายามทลายก�าแพง

วัฒนธรรมผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังท่ีเรียกว่าวีเมโนมิคส์ 

(Womenomics) เพื่อให้เกิดผู้บริหารท่ีเป็นผู้หญิงมาก

ขึน้ การสนบัสนนุผูห้ญงิให้กลบัมาอยู่ในระบบอกีคร้ังหลงั

จากคลอดบุตร รวมถึงการสนับสนุนการดูแลบุตรของ

ภาครัฐในระดับต่าง ๆ

บทเรียนสำ�หรับประเทศไทย
 บทเรียนแรก บทเรียนจากประเทศญ่ีปุ ่น ที่มี

การน�าเข้าแรงงานข้ามชาติ เห็นได้ว่าแบ่งออกเป็นสอง

ส่วน ส่วนแรกเป็นการน�าเข้าแรงงานทักษะสูง (Highly 

Skilled) และถกูต้องตามกฎหมาย หรอืเป็นลักษณะการ

ท�าข้อตกลง ซึ่งการน�าเข้าแรงงานทักษะสูงของประเทศ

ญี่ปุ่นส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และได้แรงงาน

ระดับทักษะสูงของประเทศต่าง ๆ เข้ามาร่วมพัฒนาทั้ง

ในลักษณะ งานวิจัย งานพัฒนา และการแลกเปลี่ยน ให้

นกัศกึษาต่างชาติท่ีเข้ามาศกึษาอยูท่�างานต่อ (สกักรนิทร์ 

นิยมศิลป์, 2559) หรือการท�าข้อตกลง ที่มุ่งเน้นไปที่

แรงงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชั้นสูง การศึกษา สุขภาพ 

และการดูแลผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถใช้หุ ่นยนต์ หรือ

เครื่องจักรท�าได้ ส่วนที่สองการน�าเข้าแรงงานทักษะต�่า 

ส่วนนี้เป็นการน�าเข้ากลุ่มแรงงานเพื่อมาใช้แรงงาน

ประเภท 3D ได้แก่ งานอันตราย (dangerous) งาน

สกปรก (dirty) และงานยากล�าบาก (difficult) ซึ่งคน

ญี่ปุ ่นหลีกเล่ียงที่จะท�าเช่นเดียวกับแรงงานไทยใน

ปัจจุบันท่ีน�าเข้าแรงงานจากเพื่อนบ้านเช่นกัน ซึ่งมีทั้ง

แรงงานที่ถูกกฎหมาย และที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ

แรงงานผิดกฎหมายเป็นกลุ่มที่ทางการญ่ีปุ่นพยายาม

กวดขันแต่ยังไม่สามารถจ�ากัดผู้ที่ลักลอบเข้าไปได้ แต่

นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นได้น�ามาใช้ตั้งแต่อดีตคือ การ 

น�าเข้าแรงงานโดยผ่านการฝึกทักษะทั้งผ่านทาง JICA 

(Japan International Cooperation Agency), JITCO 

(Japan International Training Cooperation 

Organization) และอื่น ๆ (กานต์ธิดา มหาวงศ์ทอง, 

2558) 

 ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงประเทศไทย ในกรณีการน�า

เข้าแรงงานข้ามชาตเิป็นหนทางหนึง่ท่ีจะสามารถทดแทน

แรงงานได้ในบางประเภท แต่จะก่อให้เกดิภาวะพึง่พงิใน

ระยะยาว อีกทั้งต้องค�านึงถึงทายาท และการตั้งถิ่นฐาน

ของแรงงานข้ามชาติ เหล่านี้ (Padthaisong, C. L., 

2013) ที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยจะต้องดูแลตามหลัก
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สิทธิมนุษยชนอีกด้วย สิ่งที่รัฐบาลไทยควรท�านอกจาก

จ�ากัดโควตา และลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติให้ถูก

กฎหมายแล้ว ควรจะค�านึงถงึการพฒันาทรพัยากรบคุคล

เหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิต และคุณภาพในการท�างานท่ี

เหมาะสมกับงานด้วย หรืออนาคตในกรณีที่ขาดแคลน 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุอาจเปิดโอกาสให้แรงงานเพื่อนบ้านท่ี

สนใจ สามารถศึกษาทางด้านพยาบาล หรือบริบาลเพื่อ

ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ท้ัง 

2 ฝ่าย หากมีการท�าความร่วมมืออย่างจริงจัง

 บทเรียนที่สอง การขยายอายุเกษียณ ในปี พ.ศ. 

2561 ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การประกาศแผนการ

ปฏิรูปประเทศ ลงประกาศ ณ วันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 

2561 ในเนื้อหามีนโยบายท่ีจะขยายอายุเกษียณของ 

ผู้สูงอายุจาก 60 ปี เป็น 63 ปี โดยใช้เวลาเปลี่ยนผ่าน 

6 ปี ขยบัเพ่ิมคร้ังละ1 ปี 3 ครัง้ จากบทเรยีนของประเทศ

ญี่ปุ ่น การขยายอายุเกษียณสามารถทดแทนก�าลัง

แรงงานที่เห็นผลได้ในระยะสั้น ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับ

บางสายอาชพี โดยเฉพาะแรงงาน ทกัษะสงู งานราชการ 

และงานในภาคเอกชนประเภทการขายส่ง-ขายปลีกฯ 

และโรงแรม-ภัตตาคาร (นงนุช สุนทรชวกานต์ และ

พิสุทธิ์  กุลธนวิทย์, 2016) จากงานวิจัยหลายช้ิน 

ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีศักยภาพในการท�างานต่อไปอีก

หลายปี หากมีสุขภาพแข็งแรง และเป็นงานที่เหมาะสม

กับลักษณะบุคคล นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยบางชิ้นพิสูจน์

ว่า การจ้างแรงงานผู้สูงอายุ มีผลกระทบต่อขวัญ และ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาวที่กลัวว่าผู้สูง

อายุจะมาแย่งงานเพียงร้อยละ 18.4 (Kondo & 

Shigeoka, 2013) การศึกษาในประเทศไทยพบว่าอาจมี

ผูส้งูอายทุีต้่องการท�างานแต่ไม่เข้าส่กู�าลงัแรงงาน เพราะ

ตระหนัก ว่าโอกาสที่จะได้งานที่เหมาะสมท�านั้นยาก 

หรือได้ผลตอบแทนต�่า และเมื่อพิจารณาชั่วโมงการ

ท�างานของผูส้งูอาย ุ60-64 ปี แล้วยงัมช่ัีวโมงการท�างาน

สูงถึง สัปดาห์ละ 44 ชั่วโมง (นงนุช สุนทรชวกานต์, 

2559) ดังนั้นหากประเทศไทยสามารถจูงใจ จัดงานท่ี

เหมาะสมหรือผลักดันให้แรงงานผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการ

ท�างานในระบบต่อไป อาจสามารถทดแทนภาวะ

ขาดแคลนแรงงานได้ในบางประเภท และอาจสามารถ

รักษาเสถียรภาพทางการคลังได้บางส่วนเนื่องจากการที่

ผู้สูงอายุยังมีรายได้ และภาษีบางส่วนของผู้ท�างานหลัง

เกษียณเหล่านี้ แต่กระนั้นการจ้างแรงงานผู้สูงอายุต้อง

ศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดตามมาด้วย ในประเทศ

ญีปุ่น่การจ้างแรงงานผู้สูงอายสุ่วนใหญ่นัน้มลัีกษณะการ

จ้างงานเป็นสัญญาจ้างในระยะส้ัน ซ่ึงแรงงานร้อยละ 

23.3 ได้รับค่าจ้างเพียงร้อยละ 50-60 ของค่าจ้างเดิม

ก่อนเกษียณ ร้อยละ 22.6 ได้รับค่าจ้างร้อยละ 60-70 

ของค่าจ้างเดิมก่อนเกษียณ และร้อยละ 15.8 ได้รับค่า

จ้างร้อยละ 70-80 ของค่าจ้างเดิมก่อนเกษียณเท่านั้น 

(Kodama, 2015 p.9) อีกทั้งการขยายบ�านาญออกไป

ท�าให้มกีฎหมายหลายฉบบัทีจ่ะต้องทบทวนซึง่สอดคล้อง

กับการศึกษา นงนุช สุนทรชวกานต์ (2556) ที่ว่าแม้

ปัจจุบันนี้มีกฎหมายไทยหลายฉบับที่มีบทบัญญัติเกี่ยว

กับผู้สูงอายุ แต่ไม่มีฉบับใดที่มีการส่งเสริมคุ้มครองการ

ท�างานของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีกฎหมายบางฉบับที่เป็น

อปุสรรคโดยตรงและโดยอ้อมต่อการเข้าสูต่ลาดแรงงาน 

หากจะให้ผู ้สูงอายุมีโอกาสท�างานอยู ่ต่อไปในตลาด

แรงงานได้ยาวนานขึ้นแล้วบทบัญญัติกฎหมายเหล่านี้

ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข

 บทเรียนที่ส�ม การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

นอกจากนโยบายต่าง ๆ  ทีภ่าครฐัพยายามก�าหนดเพือ่ส่ง

เสรมิการมบีตุรในประเทศไทย อาท ิโครงการเงนิอดุหนนุ

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ความส�าคัญของมหัศจรรย์ 

1,000 วันแรกของชีวิต ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ

การลดภาษนีติบิคุคลให้แก่สถานประกอบการทีม่กีารจ้าง

งานผู ้สูงอายุ การให้สินเชื่อที่อยู ่อาศัยแก่ผู ้สูงอายุ 

(Reverse mortgage) และการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 

โครงการโรงงานในเรือนจ�า เป็นต้น นอกจากน้ี ยังได้

บรรจุประเด็นความท้าทายของภาวะสังคมสูงอายุของ

ไทยในร่างยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (2560-2579) (ธนาคาร
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แห่งประเทศไทย, 2561) อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา

โครงการทีก่ล่าวมา ล้วนแต่เป็นโครงการทีส่นบัสนนุจาก

รฐับาลทัง้สิน้ เมือ่พจิารณาปัจจบุนัมเีพยีง นโยบายความ

ส�าคัญของมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เท่านั้นที่

พยายาม เน้นการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค เพือ่ให้

เกิดผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ ของเด็กอายุ 0-2 ปี ให้เด็ก

สุขภาพดีอันเป็นพ้ืนฐานตั้งแต่เด็ก โดยพยายามบูรณา

การหน่วยงานทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชนในรูปของประชารัฐให้ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วม 

พัฒนา และร่วมลงทุน ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นพยายาม

เน้นให้เกดิการมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความ

เหมาะสม และลดภาระของรัฐบาลกลางท่ีเป็นผู้รับผิด

ชอบเพียงผู้เดียว ดังนั้นรัฐบาลไทยควรน�าบทเรียนน้ี 

มาพิจารณาถึงการให้ภาคส่วนอื่น ๆ ท้ังในส่วนท้องถิ่น 

และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน มีการกระจาย 

อ�านาจทัง้ด้านอ�านาจหน้าที ่และงบประมาณการคลงัให้

เป็นอสิระมากขึน้ โดยให้ท้องถิน่สามารถก�าหนด และน�า

นโยบายไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับท้องที่ของตน รวมถึง

สนับสนุนภาคเอกชนทางด้านมาตรการภาษีเพื่อน�าเงิน

เหล่านีไ้ปใช้สนบัสนนุบคุลากรในองค์กรทีต้่องการมบีตุร 

หรือจ้างผู้เกษียณอายุท�างานต่อ รัฐบาลควรสนับสนุน

โดยมกีารให้รางวลัองค์กรทีม่กีารจดัการดงักล่าวทีด่เีพือ่

เป็นการเชิดชู และสร้างขวัญก�าลังใจแก่องค์กรนั้น ๆ 

 อกีประเดน็ทีน่่าสนใจคอื จ�านวนอตัราการเกดิทีล่ด

ลงของประเทศญี่ปุ่น หน่ึงในนโยบายที่ญี่ปุ่นพยายาม

กระตุ้นคือ การให้คู่รักหนุ่มสาวมีบุตรเร็วขึ้นเพื่อเพ่ิม

จ�านวนประชากรในระยะยาว แต่ส�าหรับประเทศไทย

แล้ว นโยบายนีก้ลบัเป็นนโยบายทีต้่องมกีารควบคมุแทน 

จากอัตราจ�านวน “คุณแม่วัยใส” ที่เพิ่มจ�านวนขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง สถิติสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุข 

(2556) รายงานว่าในระยะ 10 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มสูง

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.9 ใน พ.ศ. 2547 เป็น

ร้อยละ 16.8 ใน พ.ศ. 2556 ข้อมูลนี้เป็นการยืนยันว่า 

การให้ก�าเนิดบุตรในวัยรุ่นของไทยไม่ได้ลดลง แต่กลับมี

จ�านวนเพิ่มขึ้น กลุ่มที่ให้ก�าเนิดบุตรลดลงคือกลุ่มที่เป็น

วัยท�างาน ซึ่งมาจากเหตุผลทั้งทางเศรษฐกิจ และ

ครอบครัวที่ท�าให้คิดมากเร่ืองการมีบุตร ดังนั้นภาครัฐ

ควรส่งเสริมให้สตรีที่สมรสและพร้อมมีบุตรในช่วงอายุ 

25–29 ปี เนือ่งจากเป็นช่วงวยัทีพ่ร้อมด้วยวฒุภิาวะและ

พบว่า เป็นช่วงวัยที่มีความต้องการมีบุตรคนแรกและ 

คนทีส่องมากทีสุ่ด ทีส่�าคัญควรเฝ้าระวงัปัญหาคุณแม่วยั

ใสในสตรีที่มีอายุต�่ากว่า 20 ปี ด้วยการให้ความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น 

การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย (กนกวรา พวงประยงค์, 

2561) เน่ืองจากเป็นวัยที่มีความเส่ียงและไม่มีความ

พร้อมมากที่สุด

 บทเรียนที่สี่ ก�รพัฒน�เทคโนโลยีของตนเอง 

และคุ้มครองแรงง�นอสิระ ภาครฐัพยายามสนบัสนนุให้

เกิดอุตสาหกรรมรายย่อยในประเทศ รวมถึงธุรกิจเกิด

ใหม่โดยใช้เทคโนโลย ี(Start up) สร้างนวตักรรมการผลติ

เพือ่ต่อยอดตามยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมไทย 

4.0 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) แทนการผลิต 

แบบดั้งเดิม สนับสนุนการใช้เครื่องจักร การท�าเกษตร

แปลงใหญ่ ใช้ดาวเทียมเพื่อก�าหนดเขตพื้นที่การปลูก 

ทีเ่หมาะสม และคดิค้นนวตักรรมใหม่ เพือ่แก้ปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานในอนาคต เพราะหากหวังพึ่งแรงงาน

ราคาถกูจากประเทศเพือ่นบ้านเพยีงอย่างเดยีว จะท�าให้

ขาดการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ไป

 รวมถึงประเด็นสิทธิแรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศญี่ปุ่นแล้ว สังคมไทยยังมองการท�างานของคน

หนุ่มสาวในแง่การหารายได้เท่านั้น ยังขาดการตระหนัก

ถึงปัญหาที่คนหนุ่มสาวขาดโอกาสพัฒนาความรู้ความ

สามารถที่จะส่งผลต่อโอกาส ในการท�างานที่สูงข้ึนยาก

ขึน้ในอนาคต การผลกัภาระให้คนหนุม่สาวเป็นผู้แบกรบั

ความเสี่ยงและความไม่มั่นคงจากภาวะเศรษฐกิจที่

ผันผวนแทนบริษัทหรือนายจ้าง ดังนั้น หากยิ่งส่งเสริม

ให้นิยมมีอาชีพอิสระมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งท�าให้คนหนุ่มสาว

ขาดโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ ยิ่งในยุคใหม่ที่
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ไทยต้องการคนที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงท�างานที่ยากขึ้นกว่า

เดิมได้ ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้น และท�าให้ขาดความ

มั่นคงในการท�างาน และเสี่ยงต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ี

ด้อยกว่าในบั้นปลายชีวิต ซ่ึงท�าให้ความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศลดลง (เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์, 

2560) ข้อสรุปของ เสาวลักษณ์ หีบแก้ว (2560) พบว่า 

รัฐบาลญี่ปุ ่นเองได้พยายามแก้ปัญหาน้ีโดยการออก

มาตรการ โครงข่ายคุ้มกันทางสังคม โดยการคุ้มครอง 

การจ้างงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น คุ้มครองการจ่ายเงิน

ประกันการว่างงานให้ส�าหรับคนท่ีไม่ได้ท�างานประจ�า

เพื่อคุ้มครองคนตกงาน ช่วยเหลือฝึกอบรมและพัฒนา

ทรพัยากรมนุษย์ โดยการจดัตัง้ส�านกังานเพือ่ความมัน่คง

ทางอาชีพ มาตรการสนับสนุนมารดาที่ต้องการท�างาน 

สนับสนุนผู้ที่ต้องการท�างานที่บ้านเกิด เป็นต้น ซึ่งส่งผล

ให้จ�านวน Freeters ลดจ�านวนลง ท่ีจากเดิมจ�านวน 

Freeters มีมากกว่า 2 ล้านคนในปี ค.ศ. 2003 ลดลง

เหลือประมาณ 1.55 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2016 

 บทเรยีนส�าหรบัประเทศไทยทีต้่องพิจารณาในการ

ให้ความคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน เพื่อเพิ่ม

ความมั่นคงในการท�างาน ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงระบบ

ประกันสังคมที่ให้ความคุ้มครองกับแรงงานนอกระบบ 

แต่นั่นยังไม่เพียงพอต่อความม่ันคงในการท�างาน และ

ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ท่ีท�างานโดยมีนายจ้าง กับ

ไม่มีนายจ้าง ดังนั้นถึงแม้อนาคตจะมีแรงงานที่เป็น

แรงงานอิสระมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม ภาครัฐควรจะให้

ความส�าคัญกับสิทธิที่กลุ่มนี้พึงมี และพยายามน�าเข้าสู่

ระบบสวัสดิการภาครัฐที่มีความเหมาะสมสามารถ 

เป็นหลักประกันไปจนเกษียณอายุมากกว่าหวังพึ่งแต่ 

เงินเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุจากรัฐบาล หรือบ�านาญจาก

สวัสดิการสังคมเท่านั้น

 บทเรียนที่ห้� ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การ

เข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุก่อให้เกิดภาระรายจ่ายที่ไม่อาจ 

หลกีเลีย่งได้คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 20 ของราย

จ่ายทั้งหมด ได้แก่ สวัสดิการที่พึ่งพารายได้จากเงิน 

งบประมาณ เช่น รายจ่ายสวัสดิการสังคมด้านรักษา

พยาบาล ด้านการศึกษา และสวัสดิการส�าหรับผู้ด้อย

โอกาส รวมถึงสวัสดิการสังคมที่รัฐต้องจ่าย สมทบร่วม

กับภาคส่วนอื่น เช่น สวัสดิการด้านชราภาพ เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ เป็นต้น (ฐิติมา ชูเชิด, ศราวัลย์ อังกลมเกลียว 

และปัณฑา อภัยทาน, 2557) ในส่วนของรัฐบาลไทยเอง

กพ็ยายามกระตุน้เชงินโยบายดังท่ีกล่าวไปข้างต้น ทีผ่่าน

มาให้ความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโดยวิธีการให้เงิน

อุดหนุนและกระตุ ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราใน 

ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยัง 

ไม่ช่วยพัฒนาให้เกิดการเปล่ียนแปลงผลิตภาพในสังคม

ไทย 

 วิรไท สันติประภพ (2562) กล่าวว่า ปัจจุบัน

แรงงานจ�านวนมากมีผลิตภาพต�่า ขาดการพัฒนา และ

ไม่สามารถเคล่ือนย้ายไปสู่ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพที ่

สูงขึ้น (Labour allocation) แรงงานถึง 1 ใน 3 ของ

แรงงานทั้งประเทศอยู่ในภาคเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นภาค

เศรษฐกจิทีม่ผีลิตภาพต�า่ทีสุ่ด การผลิตภาคเกษตรกรรม

ยังขาดการพัฒนาผลิตภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมใน 

วงกว้าง และปัญหาแรงงานไทยมีทักษะไม่ตรงกับความ

ต้องการของตลาด (Labour mismatch) สาเหตุหนึ่ง

ของปัญหานี้ เกิดจากระบบการศึกษาไทยที่ไม่สามารถ

ผลิตแรงงานออกมาตอบโจทย์ความต้องการของภาค

ธรุกจิได้ สอดคล้องกบังานศกึษาของ สราวธุ ไพฑรูย์พงษ์ 

(2554) ทีว่่าอตุสาหกรรมในประเทศเรายงัเน้นการใช้คน

หรือเรียกว่า Intensive labour ไม่ใช่เพียงภาค

อุตสาหกรรมการผลิต แม้แต่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ก็

ยงัใช้แรงงานเป็นจ�านวนมากเช่นกนักล่าวคอื การบรหิาร

การจดัการการใช้แรงงานประเทศไทยยงัมปัีญหา สาเหตุ

เกิดจาก คุณสมบัติคุณวุฒิเนื่องจากเรียนไม่ตรง และ 

สอนไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 ความสามารถในการผลิตของประเทศนั้น ขึ้นอยู่

กบัปัจจยัส�าคญัสองประการคอื ปรมิาณแรงงาน (Labor) 

และ ผลติภาพขอ งแรงงาน (Productivity) ซึง่ผลติภาพ
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ของแรงงานนี้จะสะท้อนถึงคุณภาพ และขีดความ

สามารถของแรงงาน ประเทศท่ีมีจ�านวนประชากรมาก 

ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย หรืออินโดนีเซีย มีความสามารถ

ในการผลิตสูง แม้แรงงานอาจจะไม่มีคุณภาพเท่าไรนัก 

เนื่องจากประเทศเหล่าน้ีมีแรงงานปริมาณมาก และใน

กรณีประเทศที่มีประชากรไม่มาก เช่น ประเทศพัฒนา

แล้วในแถบสแกนดิเนเวีย ไม่ว่าจะเป็น สวิสเซอร์แลนด์ 

หรือ ฟินแลนด์ แต่กลับมีความสามารถในการผลิตสูง 

เนื่องจากแรงงานของประเทศนั้นมีคุณภาพ หรือไม่ก็มี

ผลิตภาพสูงนั่นเอง (ภูเบศร์ สมุทรจักร, 2559)

 ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยท่ีส�าคัญ

ทีส่ดุประการหนึง่ คือ การให้ความรูท้ีถ่กูต้องและเหมาะ

สมอย่างถกูวธิแีก่เยาวชนทีเ่ป็นอนาคตของชาต ิเพือ่การ

ปรับตัวที่ถูกต้อง อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ 

(2559) พบว่าเดก็ไทยทีอ่ยูใ่นระดบัการศกึษาภาคบงัคบั

โดยแบ่งตามช่วงอายุตั้งแต่ 6-17 ปี ที่มีอยู่ 12.7 ล้านคน 

แต่ปรากฏว่าได้รับการศึกษาเพียง 11.5 ล้านคน หลุด

จากระบบการศึกษาถึง 1.2 ล้านคน ดังนั้นเมื่อพิจารณา

โอกาสทางการศกึษา และโอกาสในการพฒันาตนเองเพือ่

เป็นแรงงานทีม่ทีกัษะสงูในอนาคต มเียาวชนจ�านวนมาก

ที่ก�าลังกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะในการท�างานต�่า ท�าให้

ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง และประเทศจะขาด

บคุลากรแรงงานอกีเป็นจ�านวนมากทีอ่าจทดแทนในภาค

ส่วนทีเ่หมาะสมในภาวะสงัคมผูส้งูอาย ุซึง่เป็นหน้าทีข่อง

ผูป้กครอง สถานศกึษา ภาครฐั และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

จะต้องสร้างความร่วมมอื และบรูณาการอย่างเป็นระบบ

เพื่อลดอัตราการขาดแคลนประชากร ที่มีคุณภาพเพ่ือ

เป็นแรงงานที่จะพัฒนาประเทศในอนาคต

  

สรุปบทเรียนบทเรียนจ�กประเทศญี่ปุ ่นสู ่
ประเทศไทย กบัก�รเตรยีมพร้อมตล�ดแรงง�น
ในอน�คต  

 ก.ปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�น

 ปัญหาขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบอย่างมาก

กับประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง

อย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ที่ซบเซา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนใน

ประเทศญี่ปุ่นเอง ท�าให้การมีบุตรเป็นเรื่องยากขึ้น เช่น

เดียวกับสังคมไทย บทเรียนปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

มีมูลเหตุที่คล้ายคลึงกันจากสาเหตุการเกิดของทารกที่

ลดลง ซ่ึงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหลายประการตาม

มาอาท ิปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคส่วนทีเ่ป็นปัจจยั

หล่อเล้ียงเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งในส่วน

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ที่เป็นแหล่งรายได้อันดับ 

1 และ 2 ของประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่เป็น

ประเทศอุตสาหกรรมอันดับ 3 ของโลก ปัญหานี้อาจ 

ส่งผลกระทบให้เกิดผลิตภาพที่ลดลงของผลิตภัณฑ์

ภายในประเทศ รวมถึงแรงงานภาคเกษตรท่ีส่วนใหญ่

เป็นผู้สูงอายุซึ่งขาดผู้รับช่วงต่อ ในส่วนของประเทศไทย

เองหากแรงงานขาดแคลนจนถึงระดับที่ไม่สามารถป้อน

เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมได้เพียงพอกับความต้องการ 

อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของต่างชาติ และอาจ

กระทบต่อภาคธุรกิจอื่น ๆ  ไปด้วย อีกทั้งแรงงานในภาค

การเกษตรหากลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นน้ี ย่อมส่งผลต่อ

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นปัญหาการขาดแคลน

แรงงานจงึส่งผลกระทบในอนาคตอนัใกล้อย่างหลกีเล่ียง

ไม่ได้ที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันท�าให้ปัญหาทุเลาลง

 ข. นโยบ�ยเตรียมคว�มพร้อมก�รรองรับสังคม

สูงอ�ยุสำ�หรับตล�ดแรงง�น

 นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นพยายามกระตุ้นให้มีทั้ง 

ในระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้นได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น

ทดแทนก�าลงัแรงงานโดยการน�าเข้าแรงงานข้ามชาต ิการ

ขยายอายุเกษียณและการสนับสนุนการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจโดยผู้หญิง ส่วนระยะยาว ได้แก่ มาตรการ 

ส่งเสรมิการมบีตุร การใช้แรงงานหุน่ยนต์และเครือ่งจกัร

แทนแรงงานจากมนุษย์ จากบทเรียนดังกล่าวเมื่อย้อน
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กลับมาดูประเทศไทยมีนโยบายที่พยายามเตรียมพร้อม

ส�าหรับการรองรับสังคมสูงอายุส�าหรับตลาดแรงงาน 

ได้แก่ การใช้มาตรการข้ึนทะเบียนแรงงานข้ามชาต ิและ

จ้างแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย การให้เงินสนับสนุน

ผูม้บีตุร นโยบายเรยีนฟรเีพือ่เพิม่คณุภาพประชากร การ

ขยายอายุเกษียณ การจ้างงานผู้พิการ สนับสนุนการมี

บุตร แต่ปัญหาสังคมสูงอายุที่เกิดขึ้นนั้นจะยังคงเป็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป หากยังไม่สามารถแก้ที่สาเหตุของ

ปัญหาที่แท้จริง ทั้งปัญหาคุณภาพของการศึกษา และ

คณุภาพของประชากรทีภ่าครฐัต้องให้ความส�าคญัในการ

ผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพตั้งแต่คุณพ่อ คุณแม่ 

ทารกในครรภ์ ตลอดจนสุขภาพของประชากร และ

คุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งเห็นตัวอย่างจาก

ประเทศญี่ปุ่นมีจ�านวนแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องแต่

คณุภาพการศกึษา และคณุภาพบคุลากรไม่ลดลงตามไป

ด้วยกลับได้รับการยอมรับไปท่ัวโลก ดังน้ันการพัฒนา

คุณภาพของประชากรจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ

เป็นอันดับแรก

 ค. คว�มท้�ท�ยในก�รดูแลประช�กรในอน�คต 

 จากรายงานของ World Economics Forum 

(WEF) ระบทุกัษะของแรงงานในอนาคตทีส่�าคญัใน ค.ศ. 

2020 (Top 10 skills you will need) และ ลักษณะ

งานในอนาคต (The Future of Work) จากรายงานของ 

International Labour Office (ILO) (Balliester & 

Elsheikhi, 2018). ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้น�าองค์กร

จากองค์กรชั้นน�าทั่วโลก ทักษะที่เป็นที่ต้องการในป ี

ค.ศ. 2020 พบว่ามีอยู่ 10 ทักษะซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ใหญ่ ๆ  ได้แก่ ทกัษะด้านการคดิวเิคราะห์อย่างสร้างสรรค์ 

และทักษะการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น จากทักษะ 

ดงักล่าวข้างต้นเป็นทักษะทีเ่ครือ่งจักร หรือคอมพวิเตอร์ 

ไม่สามารถท�าได้ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะงานใหม่ ๆ ที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามรายงานของ International 

Labour Office ที่มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมี

ระบบการศึกษาที่หลากหลายเกิดขึ้นมากมายซึ่งไม่

จ�าเป็นต้องมกีารเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยัเท่านัน้ ผู้

เรียนจะเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู ้ และ

สามารถน�าไปใช้หรือประกอบอาชีพได้ในอนาคตนั่นจะ

ท�าให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นมา

เป็นจ�านวนมาก ประเด็นที่จะก่อให้เกิดความท้าทายใน

การดูแลประชากรของไทย คือการจัดสวัสดิการให้

สอดคล้องกับประชากร การจัดเก็บภาษีจากการใช้

แรงงานจากหุน่ยนต์ และการเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาติ 

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านแรงงานของทุกรัฐใน

โลกนีต่้อไปในอนาคต และเป็นประเดน็ท้าทายทีเ่ยาวชน

ไทยจะต้องปรับตัว เรียนรู้การใช้ชีวิต และการท�างานใน

อนาคตที่จะต้องเรียนรู้ตลอดเวลา มิฉะน้ันเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมจะเดินไปข้างหน้า เร็วกว่าระบบการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่อาจรอเพียงการจัดสรรของ

ภาครัฐเท่านั้น
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดต�า่ โดยมุ่งเน้นมาตรการของรัฐที่พยายาม 

ส่งเสรมิให้ผูช้ายญีปุ่น่มส่ีวนร่วมในงานบ้านและการเลีย้งดบูตุร โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารของราชการ เช่น นโยบาย 

กฎหมาย หรือสื่อที่เผยแพร่โดยรัฐเป็นข้อมูลหลัก เพื่อท�าความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐ โดยมีขอบเขต

ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สังคมญี่ปุ่นเริ่มตระหนักถึงอัตราการเกิดต�่า โดยสื่อมวลชน

ในประเทศญี่ปุ่นใช้ค�าว่า “1.57 shock” สะท้อนให้เห็นความตระหนกในอัตราการเกิดที่ลดต�่าลงอย่างมากนับ 

ตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองเป็นต้นมา ส่งผลให้รฐับาลญีปุ่น่ต้องเคลือ่นไหวออกนโยบายเพือ่แก้ไขอตัราการเกดิ

ต�่าเป็นครั้งแรก และหลังจากด�าเนินนโยบายผ่านมากว่าสามทศวรรษ กล่าวได้ว่าแม้รัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่ประสบความ

ส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาอตัราการเกิดต�า่ แต่มคีวามพยายามด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง และล่าสดุได้ผลกัดันแนวทาง

การแก้ปัญหาโดยการส่งเสริมให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานบ้านและเลี้ยงดูบุตร ผลจากการด�าเนินงาน 

ดังกล่าว แม้จะยังไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดต�่าได้ แต่เป็นการสร้างแนวคิดใหม่ที่มีต่อภาระ 

การเลี้ยงดูบุตรในสังคมญี่ปุ่นท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง

ปิยวรรณ อัศวราชันย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มาตรการแก้ไขอัตราการเกิดต�่าของญี่ปุ่น: 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานบ้านและ 

การเลี้ยงดูบุตรของผู้ชายญี่ปุ่น*

 คำ� สำ�คัญ
อัตราการเกิดต�่า การเลี้ยงดูบุตร ผู้ชายญี่ปุ่น 

* บทความนีป้รับปรุงจากการน�าเสนอในงานการประชมุวชิาการระดบัชาตทิางศลิปศาสตร์ประยกุต์ ครัง้ที ่8 เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั, กรุงเทพมหานคร



118 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  |  jsn Journal Vol. 9 No. 2 December 2019

Abstract

This article aims to explore Japan’s countermeasures against low birth rates, focusing on its public 

policy that seeks to involve men in household chores and childrearing activity. To grasp the Japanese 

government’s perspective on low birth rates, the study employs official documents such as policy 

white papers, laws, government-sponsored printed media or publications while concentrating the 

period of study on the 1990s henceforth, when the Japanese society has felt the enormity of the 

issue. Vividly echoed by the “1.57 shock” buzzword worriedly portrayed in the Japanese media, 

drastic decreases in birth rates for the first time since the end of World War II did put pressure 

on the Japanese government to put forward policies to address the issue for the first time. Over 

the past three decades, the Japanese government, despite its inability to root out the problem, 

has been continually implementing such policies, with the latest initiative being involving men in 

childrearing. While still unable to completely resolve the issue, the initiative introduced a novelty 

concept into household chores and childrearing sphere amidst the waves of change.

Japan’s Countermeasures against Low Birth 

Rates: Male Involvement in Household Chores 

and Childrearing
*

Key words
low birth rates, childrearing, Japanese males

Piyawan Asawarachan
Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

* This article is the enhanced version of the paper presented at the 8th National Conference on Applied Liberal Arts (NCAA 2019), on May 24, 2019, at 
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
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ปี 19491 19662 19733 1989 2005 2011 2015 2016 2017 2018

อัตราการเกิด 4.32 1.58 2.14 1.57 1.26 1.39 1.45 1.44 1.43 1.42

ตารางที่ 1: อัตราการเกิดของญี่ปุ่น

ทีม่า: ปรบัปรุงจากกราฟข้อมลูอตัราการเกิดของญีปุ่น่ (Cabinet office, n.d.); (Nihonkeizai shimbun denshihan, 

2019)

1. บทนำ� 
ปัจจบุนัสงัคมญีปุ่น่ก�าลงัเผชญิกบัปัญหาอตัราการ

เกิดต�่า ซึ่งส่งผลกระทบท้ังในปัจจุบันเช่น ปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงาน และในอนาคตเช่น ปัญหาของระบบ

บ�านาญส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น หลังจากท่ีสังคมญ่ีปุ่น

ตระหนักถึงตัวเลขอัตราการเกิดอยู่ในระดับ 1.57 ในปี 

1989 ซึ่งเป็นอัตราการเกิดที่ต�่ามากนับแต่หลังสงคราม 

โลกครั้งที่สองเป็นต้นมา และนับจากต้นทศวรรษ 1990 

รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มออกนโยบายและมาตรการเพื่อแก้ไข

ปัญหาอัตราการเกิดต�่า แม้จะเห็นตัวเลขอัตราการเกิดที่

เพิม่ขึน้ในปี 2015 แต่หลงัจากนัน้เป็นต้นมาจนถงึ 2018 

มีอัตราส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสามปี 

(ตารางที ่1) กล่าวได้ว่า รฐับาลยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหา

อัตราการเกิดต�่าในสังคมญี่ปุ่นได้ 

เสริมให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมในงานบ้านและการเลี้ยง

ดูบุตร (ปิยวรรณ อัศวราชันย์, 2560, 65, 71-73) โดย

รัฐได้ด�าเนินการทั้งในด้านการปรับปรุงกฎหมาย การ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดโครงการต่างๆ เพื่อ

ให้ผู้ชายได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในงานบ้าน

และการเลี้ยงดูบุตรซึ่งแต่เดิมเป็นภาระหลักของผู้หญิง

ญี่ปุ่นที่เป็นแม่บ้านเต็มเวลา [Sengyoo shufu]

จากการด�าเนินการของรัฐข้างต้น บทความน้ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายแก้ไขปัญหาอัตราการ

เกิดต�่า โดยมุ่งเน้นมาตรการของรัฐที่พยายามส่งเสริมให้

ผูช้ายญีปุ่น่มส่ีวนร่วมในงานบ้านและการเลีย้งดบูตุร โดย

เน้นทีน่โยบายและโครงการทีส่่งเสริม/ผลกัดันให้ผูช้ายมี

ส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรภายใต้กฎหมาย BAGES โดย

ศกึษาจากเอกสารข้อมลูทีเ่ผยแพร่โดยรฐัเป็นหลกั พร้อม

รัฐบาลญี่ปุ ่นประกาศใช้ “กฎหมายพ้ืนฐานว่า

ด้วยสังคมที่ชายหญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม” (Basic 

Act for Gender Equal Society; จากนี้ไปจะใช้ค�า

ว่ากฎหมาย BAGES) เพื่อแก้ปัญหาอัตราการเกิดต�่า 

อย่างบูรณาการในปี 1999 จากปีที่ประกาศใช้กฎหมาย

ดงักล่าวจนถงึปัจจบุนันบัเป็นระยะเวลาสองทศวรรษ ถอื

เป็นระยะเวลานานพอทีจ่ะทบทวนและพจิารณาผลการ

ด�าเนินการภายใต้กฎหมายดังกล่าว 

หนึ่งในมาตรการส�าคัญที่รัฐใช้ในการแก้ไขปัญหา

อัตราการเกิดต�่าภายใต้กฎหมาย BAGES คือ การส่ง

กับการพิจารณาการตอบรับของสังคมผ่านข่าว และส่ือ

ออนไลน์ 

2.  สงัคมญ่ีปุน่ก่อนจะส่งเสรมิให้ผูช้�ยเลีย้งบตุร
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศญี่ปุ่นอยู่ใน

สภาวะที่ต้องพยายามพลิกฟื้นคืนสภาพเศรษฐกิจและ

สังคม จากความพยายามในการส่งเสริมการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดสังคมบรรษัท (Corporate 

society) ที่ท�าให้ผู้ชายต้องทุ่มเทชีวิตให้กับบริษัทด้วย

ระบบการจ้างงานตลอดชีวิต [Shuushin koyoo sei] 

1 1947-49 เป็นช่วงเบบี้บูมยุคแรก
2 ปี Hinoeuma สังคมญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าเด็กที่เกิดในปีนี้จะโชคร้าย
3 1971-74 เป็นช่วงเบบี้บูมยุคที่สอง
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ในทางกลับกัน บริษัทเองก็ต้องรับผิดชอบชีวิตรวมไปถึง

ครอบครัวของพนักงานด้วย 

จากระบบสังคมที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้เกิดการแบ่งงานกันท�าตามเพศ 

กล่าวคือ ผู้ชายท�างานนอกบ้านในฐานะมนุษย์เงินเดือน 

[Sarariiman] และผู้หญิงเป็นก�าลังหลักในการดูแล

ครอบครัวในฐานะแม่บ้านเต็มเวลา ดังนั้น งานบ้านและ

เรื่องส�าคัญในชีวิตครอบครัวคือ การเลี้ยงดูบุตร กลาย

เป็นภาระของผู้หญิง ส่งผลให้สังคมญี่ปุ่น มีรูปแบบการ

ใช้ชีวติทีผู่ช้ายไม่ได้เข้ามาเกีย่วข้องรบัผิดชอบในงานบ้าน

และการเลี้ยงดูบุตร 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนเป็นครอบครัวเด่ียวที่

ประกอบด้วยพ่อแม่ลกู ท�าให้ไม่มผีูใ้หญ่ในครอบครวัเช่น 

ปู่ย่าตายายมาช่วยดูแลเด็ก รวมถึงแนวคิดท่ีแพร่หลาย

ในสังคมญี่ปุ่นว่า แม่คือผู้ที่เลี้ยงลูกได้ดีที่สุด ท�าให้สังคม

ญี่ปุ่นไม่มีหน่วยงานหรือองค์กร หรือแม้แต่ระบบพี่เลี้ยง

เดก็ (babysitter) ทีจ่ะมาช่วยผูห้ญงิในการเลีย้งดูเด็กทัง้

ในฐานะบุตรของตนเอง และในฐานะพลเมืองของชาติ 

เมื่อสังคมญี่ปุ่นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลัง

ฟองสบู่แตก และเศรษฐกิจหยุดนิ่งจนเกิดค�าเรียกว่า 

“สองทศวรรษทีส่ญูเสยี (two lost decades)” (Fukao, 

2010, 23-24) องค์กรธุรกิจส่วนหน่ึงท่ีไม่สามารถแบก

รับงบประมาณในการดูแลสวัสดิการให้กับพนักงาน

จนเกษียณได้ จึงเกิด “การปรับปรุงโครงสร้าง” ซ่ึงใน

ภาษาญี่ปุ่นใช้ค�าว่า “ริซึโตะระ [Risutora] โดยน�าค�าว่า 

Restructuring ในภาษาอังกฤษมาใช้ เพื่อลดจ�านวน

พนักงานของบริษัทให้เหมาะสมตามปริมาณงาน ซึ่งนัย

หนึ่งหมายถึงการเลิกจ้างพนักงาน หรือการไล่ออกเพ่ือ

ลดค่าใช้จ่ายของบริษัท รวมท้ังเปลี่ยนแปลงระบบการ

จ้างงาน จากระบบการจ้างงานตลอดชีวิตเป็นระบบการ

จ้างพนกังานสญัญาจ้าง [Keiyaku sha-in] หรอืพนกังาน

จากบริษัทจัดส่งคนงาน [Haken sha-in] แทนที่จะจ้าง

เป็นพนักงานประจ�า [Seisha-in] เป็นต้น ส่งผลกระทบ

ให้เศรษฐกิจของครอบครัวไม่สามารถพึ่งพาเพียงรายได้

ของผู้ชายแต่เพียงแหล่งเดียวได้อีกต่อไป ผู้หญิงที่เป็น

ภรรยาจ�าเป็นที่จะต้องออกมาท�างานนอกบ้านด้วย4 ดัง

นั้น อัตราส่วนของครอบครัวที่คู่สามีภรรยาต้องท�างาน

ด้วยกันทั้งคู่จึงเพิ่มข้ึนนับตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา จน

กระทั่งปี 1996 ครอบครัวที่คู่สามีภรรยาต้องท�างาน

ด้วยกันท้ังคู่มีอัตราส่วนมากกว่าครอบครัวท่ีมีภรรยา

เป็นแม่บ้านเต็มเวลา อัตราส่วนล่าสุดในปี 2018 พบ

ว่าครอบครัวที่สามีภรรยาต้องท�างานด้วยกันทั้งคู่มีถึง 

12,190,000 ครอบครวั ในขณะทีค่รอบครวัทีภ่รรยาเป็น

แม่บ้านเต็มเวลามีจ�านวนลดลงเหลือเพียง 6,000,000 

ครอบครัว (The Japan Institute for Labour Policy 

and Training, n.d.) 

การที่สามีภรรยาต้องท�างานด้วยกันทั้งคู่ ส่งผลต่อ

การตดัสนิใจทีจ่ะมบีตุรช้าหรอืไม่มบีตุรเลย จนกลายเป็น

ปัญหาระดบัชาติ เมือ่อตัราการเกดิยิง่ลดลง อนาคตด้าน

เศรษฐกิจของประเทศก็ยิ่งส่อเค้าความยุ่งยากเนื่องจาก

ปัญหาการขาดแรงงานท่ีจะค�า้จนุระบบบ�านาญในอนาคต

3.  นโยบ�ยและก�รรณรงค์ของรัฐบ�ลญี่ปุ่น
เดือนธันวาคม 2009 จากความเห็นชอบของกลุ่ม

แรงงาน และตัวแทนจากท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น รัฐบาล

ได้ออก “ธรรมนูญส�าหรับสร้างความสมดุลระหว่าง

งานและการใช้ชีวิต (Work life balance)” [Shigoto 

to seikatsu no choowa (waaku-laifu-baransu) 

kenshoo] เพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดต�่า รวมทั้งได้

ก�าหนด “แนวทางการด�าเนนิการส่งเสรมิความสอดคล้อง

ระหว่างงานและชีวิต” [Shigoto to seikatsu no 

choowa suishin no tame no koodoo shishin] 

ซึ่งได้เขียนลักษณะสังคมที่เป็นเป้าหมาย บทบาทหน้าที่

ขององค์กรธุรกิจ แรงงาน รัฐ กลุ่มองค์การบริหารส่วน

4 ในบทความนี้ขอไม่กล่าวถึงผู้หญิงที่สามีมีรายได้พอที่จะเลี้ยงครอบครัว แต่ไม่อยากเป็นแม่บ้านเต็มเวลา และหวังที่จะเป็นผู้หญิงท�างานมืออาชีพ ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยในสังคมญี่ปุ่น
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เวลาที่ใช้ในการช่วยงานบ้านและเลี้ยงบุตร อัตราการให้กำาเนิด อัตราไม่ให้กำาเนิด

0 ชั่วโมง 10.0 90.0

ไม่ถึง 2 ชั่วโมง 32.8 67.2

2 ชั่วโมง – ไม่ถึง 4 ชั่วโมง 59.2 40.8

4 ชั่วโมง – ไม่ถึง 6 ชั่วโมง 79.7 20.3

6 ขึ้นไป 87.1 12.9

ตารางท่ี 2: สถานการณ์การให้ก�าเนิดบุตรคนท่ีสองขึ้นไป เมื่อดูแยกตามเวลาการช่วยท�างานบ้านและเล้ียงดูบุตร

ของสามี 

ที่มา: ปรับปรุงจากกราฟข้อมูล “สถานการณ์การให้ก�าเนิดบุตรคนที่สองในระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมานี้ เมื่อดูตาม
ระยะเวลาที่สามีช่วยงานบ้านและเลี้ยงบุตรในวันหยุด” (Public relations office, 2017)

ประเทศ เวลารวมที่ใช้เกี่ยวในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว เลี้ยงบุตร

ญี่ปุ่น 1.07 0.39

ฝรั่งเศส 2.30 0.40

เยอรมัน 3.00 0.59

อังกฤษ 2.46 1.00

สวีเดน 3.21 1.07

อเมริกา 2.53 1.09

นอร์เวย์ 3.12 1.31

ตารางที่ 3: การใช้เวลาในการท�างานบ้านและเลี้ยงบุตรของสามีในครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่ถึง 6 ขวบ (ต่อหนึ่งวัน) 

เปรียบเทียบระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศในตะวันตก

ที่มา: กราฟข้อมูล “เวลาเกี่ยวกับการท�างานบ้านและเลี้ยงบุตรของสามีที่มีบุตรไม่ถึง 6 ขวบ (ต่อ1วัน – มาตรฐาน
สากล)” (Public relations office, 2017)

ท้องถิ่นที่ต้องด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในเดือน

มิถุนายน 2010 รัฐบาลได้ก�าหนดค่าเป้าหมายที่เป็น

รูปธรรม เช่น จะท�าให้อัตราการใช้เวลาเลี้ยงบุตรและ

ท�างานบ้านของผู้ชาย (ส�าหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุ

ไม่ถึง 6 ขวบ) เป็น 2 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน ภายในปี 

2020 และใน “ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูญี่ปุ่น 2015 [Nihon 

saikoo senryaku 2015] ที่รัฐบาลก�าหนดเมื่อเดือน

มิถุนายน 2015 ได้ตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมอัตราการใช้

วันหยุดเลี้ยงดูบุตรของผู้ชายเป็นร้อยละ 13 ในปี 2020 

(MHLW, n.d.-b)

นอกจากนี ้จากผลการส�ารวจของกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคมในปี 2015 พบว่า คู่สามีภรรยาที่

ผู้ชายใช้เวลาเล้ียงลูกและท�างานบ้านมากขึน้ มอีตัราส่วน

ค่อนข้างสูงที่จะให้ก�าเนิดบุตรคนที่สอง กล่าวคือ หาก

สามไีม่ช่วยงานบ้านหรอืเลีย้งบตุรเลย อตัราการมลีกูคน

ที่สอง มีเพียงร้อยละ 10 ในขณะที่หากสามีใช้เวลาใน

การช่วยงานบ้านหรือดูแลบุตรมากขึ้น อัตราการมีบุตร

คนที่สองก็จะมากขึ้นตามล�าดับดังรายละเอียดตารางที่ 

2 (Public relations office, 2017) 
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ปี 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20185

ผูห้ญงิ 89.7 90.6 85.6 83.7 87.8 83.6 83.0 86.6 81.5 81.8 83.2 82.2

ผู้ชาย 1.56 1.23 1.72 1.38 2.63 1.89 2.03 2.30 2.65 3.16 5.14 6.16

ทีม่า: กราฟข้อมลูความเปลีย่นแปลงของอตัราส่วนทีข่อลาหยุดงานเพือ่เลีย้งบตุร (Japan Cabinet office, 2018, 2)

ตารางที่ 4: อัตราส่วนที่ขอลาหยุดงานเพื่อเลี้ยงบุตรตั้งแต่ปี 2007-2017 (หน่วย: ร้อยละ)

นอกจากนี้ เมื่อดูสถิติเวลาท่ีใช้ในการท�างานบ้าน

และการเลีย้งดบูตุรในครอบครวัทีม่บีตุรอายไุม่ถงึ 6 ขวบ

แล้ว พบว่าผู้ชายญี่ปุ่นจะใช้เวลาเก่ียวกับงานบ้านและ

เลี้ยงดูบุตรเพียง 1.07 ชั่วโมงต่อวัน และในระยะเวลา

ประมาณหนึง่ชัว่โมงนัน้ ใช้เวลาในการดแูลบตุร 39 นาที 

(ตารางที่ 3) ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุ่นมองว่าเม่ือเทียบกับผู้ชาย

ในประเทศพัฒนาในฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่แล้ว ถือได้ว่า

ผูช้ายญีปุ่น่ใช้เวลาเพือ่ครอบครวัในเรือ่งการท�างานบ้าน

และเลี้ยงดูบุตรน้อย 

ผลการส�ารวจเกี่ยวกับเวลาในการใช้ชีวิตของ

ทีอ่ตัราการลาเล้ียงดบูตุรของผู้ชาย แม้จะเพิม่ขึน้มาตาม

ล�าดับ แต่ในปี 2018 ยังอยู่เพียงร้อยละ 6.16 (ตารางที่ 

4) ซึ่งห่างไกลกับเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ว่า ในปี 2020 

อตัราส่วนในการใช้วนัลาหยดุเพือ่เล้ียงบตุรของผูช้ายเพิม่

ขึน้เป็นร้อยละ 13 จากเหตดุงักล่าว จึงเป็นทีม่าของความ

พยายามของรฐับาลทีจ่ะเพิม่อตัราส่วนของผูช้ายทีใ่ช้วนั

ลาเล้ียงดูบุตรโดยได้รับเงินเดือน โดยจัดโครงการและ

กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ซึ่งบทความนี้จะน�ามาพิจารณา

สามโครงการดังรายละเอียดในข้อ 3.1-3.3 

5 ข้อมูลล่าสุดจากผลการส�ารวจพื้นฐานความเท่าเทียมในการจ้างงานปี 2019 (MHLW, 2019)

คนญี่ปุ่นซึ่งส�ารวจโดยกระทรวงการต่างประเทศและ

การสื่อสาร (Ministry of International Affairs and 

Communication; MIC) ท่ีรายงานสรุปในวันท่ี 15 

กันยายน 2017 พบว่าตั้งแต่ปี 1996 จนกระท่ังถึงปี 

2016 ครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่ถึง 6 ขวบน้ัน สามีมี

แนวโน้มทีจ่ะใช้เวลาในการท�างานบ้านเพิม่ขึน้ ในขณะที่

ภรรยามีแนวโน้มที่ใช้เวลาในการท�างานบ้านลดลง ส่วน

การเลี้ยงดูบุตรนั้น ทั้งสามีและภรรยา ใช้เวลาเพิ่มขึ้น 

(MIC, 2017) อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขของผู้ชายในการ

ใช้เวลาเลี้ยงบุตรเพิ่มขึ้น แต่เม่ือเทียบกับเวลาท่ีผู้หญิง

ใช้เล้ียงดูบุตรจะเห็นความแตกต่างอย่างมาก เม่ือดูจาก

การเปรียบเทียบอัตราการลาดูแลบุตรระหว่างผู้หญิง

และผู้ชายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่ปี 2007-

2017 พบว่าผู้หญิงลาเลี้ยงบุตรเฉลี่ยร้อยละ 80 ในขณะ

3.1 Ikumen Project

 

 
ภาพที่ 1: สัญลักษณ์-โครงการ

 อิคุเมน (MHLW, n.d. -a.)

ภาษาญี่ปุ่นมีค�าเรียกผู้ชายหน้าตาดีว่า อิเคะเมน 

[Ikemen] ซึ่งมาจากค�าว่า อิเคะเตะรุ [Iketeru] ใน

ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า หล่อ เท่ห์ กับค�าว่า men ในภาษา

องักฤษ รฐับาลญีปุ่น่ได้สรรสร้างโครงการเพือ่ส่งเสรมิให้

ผู้ชายมส่ีวนร่วมในการเล้ียงบตุรมากขึน้โดยเลียนเสียงค�า

ว่า อิเคะเมน เป็น “อิคุเมน” [Ikumen] ซึ่งเป็นค�าผสม

ระหว่าง Iku ในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า เลี้ยงดู และค�าว่า 

men ในภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์โครงการอิคุเมน (Ikumen Project) ของ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (Ministry of 



123ปิยวรรณ อัศวราชันย์   |  Piyawan Asawarachan 

Health Labor and Welfare) ได้นิยาม อิคุเมน ไว้

ว่า “ผู้ชายที่สนุกกับการเลี้ยงลูก และตนเองก็ได้เติบโต

ไปด้วย หรือผู้ชายท่ีคิดว่าในอนาคตอยากเป็นเช่นนี้” 

(MHLW, n.d.)

โครงการอิคุเมน เริ่มข้ึนในเดือนมิถุนายน 2010 

สบืเนือ่งมาจากนโยบายของรฐัทีม่เีป้าหมายให้ญีปุ่น่เป็น

สังคมที่ผู้ชายสามารถมีส่วนร่วมในการเลี้ยงบุตรได้ง่าย

ขึ้น เช่น ออกกฎหมาย “เพิ่มวันลาหยุดให้คุณพ่อคุณแม่ 

([Papa-mama ikukyuu purasu]” (GEBCO, n.d.) 

ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งสนับสนุนการลาเลี้ยงบุตร เป็นต้น 

นอกจากนี ้เนือ้หาของโครงการมข้ีอมูลและกจิกรรมทีมุ่่ง

เป้าทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน 

รวมถึงระดับชุมชนด้วย 

ในระดับบุคคล โครงการได้ให้ความรู ้เก่ียวกับ

กฎหมายเพือ่ให้ผูช้ายทีเ่ป็นพ่อได้ทราบสทิธิใ์นการใช้วนั

ลาหยดุเพ่ือเลีย้งบตุร หรือลาดแูลบตุรทีป่่วยได้ รวมไปถงึ

ข้อมลูในการป้องการหากเกดิกรณคีกุคามความเป็นพ่อ6 

ที่ท�าให้ผู้เป็นพ่อเสียสิทธ์ิหรือเสียประโยชน์ด้วยเหตุจาก

การลาหยุดเพื่อดูแลบุตรด้วย (MHLW, n.d.-c) 

ในหน่วยงานของญี่ปุ ่นที่มุ ่งการท�างานเป็นทีม 

การขอลาหยุดโดยที่บริษัทไม่มีระบบการกระจายงานที่

เหมาะสม หรือหาคนมาท�างานทดแทนในส่วนของผู้ที่

ลาหยดุไปนัน้ ท�าให้ในโลกแห่งความเป็นจรงิ ผูช้ายทีเ่ป็น

คุณพ่อลาหยุดงานได้ยาก ดังนั้นการที่ผู้ชายจะสามารถ

ลาดูแลบุตรได้ จึงไม่ใช่เพียงเพราะความประสงค์ของ

เจ้าตัวเท่านั้น แต่ต้องอาศัยองค์กรที่มีนโยบายที่เอื้อต่อ

การลาหยุดเพื่อเลี้ยงบุตร รวมถึงเจ้านายหรือหัวหน้า

ที่เห็นความส�าคัญของการลาดูแลบุตร รวมท้ังมีความ

สามารถในการจัดการบริหารงานในส่วนท่ีขาดคนไป 

เพือ่ให้งานส�าเรจ็ลลุ่วงได้ ดังนัน้จึงต้องสร้าง “อคิโุบะซ”ึ 

[Ikubosu] หรือ Iku-boss ซ่ึงหมายถึง หัวหน้าท่ีใส่ใจ

และเข้าใจเรื่องความสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต 

(Work life balance) เช่น การเลี้ยงบุตร หรือการดูแล

คนป่วยในครอบครัว เป็นต้น ของลูกน้องและเพื่อนร่วม

งาน (MHLW, n.d.-e) จงึเป็นทีม่าของการส่งเสรมิให้เกดิ

หัวหน้างาน และองค์กรที่ใส่ใจต่อการเล้ียงดูบุตรของ 

ลูกน้องหรือพนักงาน โดยรัฐได้ริเริ่มการมอบรางวัล

องค์กรที่สนับสนุนการเล้ียงบุตร [Ikumen Kigyoo 

Award] ในปี 2013 และในปีต่อมา (2014) ได้ริเริ่ม

การมอบรางวัลให้กับบุคคลที่เป็นหัวหน้า โดยตั้งรางวัล

หัวหน้าหรือเจ้านายที่สนับสนุนการเลี้ยงบุตร [Ikuboss 

award] ขึ้นมาอีกด้วย (MHLW, n.d.-b)

3.2 Sankyuu papa project 

 

  
ภาพที่ 2: สัญลักษณ์โลโก้ของ

  โครงการ (Cabinet office,

  Government of Japan. n.d.-a)

จากความพยายามของรัฐที่จะเพิ่มอัตราการใช้วัน

ลาหยุดเพื่อเลี้ยงบุตร ซึ่งยังห่างไกลกับเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้ ส่งผลให้เกิดโครงการซังคิวปาปา (Sankyuu papa 

project) ซึ่งเริ่มโครงการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2015 

ช่ือโครงการซงัคิวปาปามาจากการเล่นค�าพ้องเสียง

ในภาษาญี่ปุ่นสองค�า คือค�าว่า “ซังคิว” [Sankyuu] 

หมายถึง การลาหยุดเพื่อคลอดบุตร กับค�าว่า Thank 

you ที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะออกเสียงว่า “ซังคิว” เช่น

กัน จึงเป็นที่มาของการอธิบายแนวคิดโครงการอย่าง

โรแมนติกว่า การลาหยุดของสามีในช่วงที่ภรรยาคลอด

บุตรนั้น เป็นการขอบคุณภรรยาที่คลอดบุตรและบุตรที่

เกิดมาเป็นลูกของเรา ซึ่งจะท�าให้ความผูกพัน (ระหว่าง

พ่อแม่ลูก) แน่นแฟ้นมากขึ้นด้วย (Public relations 

office, 2017)

6 ปัญหาการคุกคามความเป็นพ่อ ผูเ้ขยีนแปลมาจากค�าว่า Pata hara ในภาษาญีปุ่น่ มทีีม่าจากค�าว่า Paternity harassment ในสงัคมทีทุ่ม่เทกบัการท�างาน และเป็นสงัคมกลุม่
อย่างเช่นสงัคมญีปุ่น่ การลาหยดุท�าให้เกดิปัญหากบัคุณพ่อทีข่อลาหยดุทัง้ในส่วนของงานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ และความสมัพนัธ์กับคนในทีท่�างาน 
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เป้าหมายของโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มจ�านวน

ผู้ชาย (คุณพ่อ) ที่ใช้วันลาหยุดงานหลังจากท่ีภรรยา 

(คุณแม่) คลอดบุตร จากการท่ีคณะรัฐมนตรีของญ่ีปุ่น

ได้อนุมัติ “หลักการพื้นฐานของนโยบายแก้ไขอัตราการ

เกิดต�่า” [Shooshika shakai taisaku taikoo] เม่ือ

เดือนมีนาคม 2015 โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้ชายใช้วันลา

หยุดเพื่อเลี้ยงบุตรเป็นร้อยละ 80 ดังนั้น จึงพยายามส่ง

เสริมให้ผู้ชายในสังคมท�างานท่ีเน้นการท�างานหนักเพื่อ

ส่วนรวมอย่างสังคมญี่ปุ่นน้ันได้ใช้วันลา แม้เพียงครึ่ง

วัน หนึ่งวัน หรือสองวัน เพื่อเลี้ยงบุตรหลังจากที่ภรรยา

คลอด7 โดยแนะน�าให้สามีท่ีมีสถานะเป็นคุณพ่อควร

ลาหยุดอย่างน้อยในวันคลอดของภรรยา วันท่ีออกจาก

โรงพยาบาล วันที่ไปยื่นใบแจ้งเกิดกับทางราชการ และ

วันตรวจสุขภาพหลังคลอดของบุตร เป็นต้น (Public 

relations office, 2017)

3.3 โอะโตฮัง ฮะจิเมะโย แคมเปญ 

 – โครงก�รชวนพ่อทำ�อ�ห�ร 

  

ภาพที่ 3: สัญลักษณ์โลโก้ของโครงการโอะโตฮัง 

ฮะจิเมะโย แคมเปญ (GEBCO, 2016)

 ส�าหรับสังคมญี่ปุ ่นที่ผู ้ชายท�างานนอกบ้าน 

และยกงานบ้านซึ่งรวมถึงการท�าอาหารให้ทุกคนใน

ครอบครวัรบัประทานเป็นหน้าทีข่องแม่บ้านเตม็เวลามา

หลายทศวรรษนัน้ การเปลีย่นผูช้ายหรอืคณุพ่อให้มหีน้า

ทีท่�าอาหารเพือ่ครอบครวัถอืได้ว่าเป็นการเปลีย่นแนวคดิ

ใหม่ที่ต่างจากการแบ่งงานตามเพศอย่างที่เคยเป็นมาใน

สังคมญี่ปุ่น

การรณรงค์ชวนพ่อท�าอาหาร หรือ โอะโตฮัง ฮะจิ

เมะโย แคมเปญ [Otoohan hajimeyoo kyampeen] 

(The Get Dads Cooking campaign) เริ่มต้นเมื่อ 

12 มิถุนายน 2017 โดยรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการ

รณรงค์กิจกรรมของผู้หญิง คือนาย คะสึโนะบุ คะโต 

(Katsunobu Katoo) ได้แต่งตั้งนายทะกะฮิซะ อิชิบะชิ 

(Takahisa Ishibashi) (ภาพที่ 4) นักแสดงในสังกัดของ

ครีเอทีฟ เอเจนซี่ ให้เป็นทูตของโครงการโอะโตฮัง 

กิจกรรมสร้างสรรค์ของโครงการ เริ่มจากการ

พยายามท�าให้ผู้ชายรู้สึกว่าการท�ากับข้าวไม่ใช่เรื่องยาก 

โดยออกคตปิระจ�าใจ 5 ข้อส�าหรบัคณุพ่อทีจ่ะท�าอาหาร 

(The Get Dad Cooking Rulebook) คือ รวดเร็ว 

ง่ายดาย ใช้วัตถุดิบราคาเหมาะสม ใช้เครื่องปรุงที่มีใน

บ้าน และเก็บล้างท�าความสะอาดด้วย 

นอกจากนี้ ยังสรรสร้างเมนูน�าเสนอให้คุณพ่อได้

ลองท�าในวันหรือวาระพิเศษ เช่น เมนูส�าหรับปีใหม่ เมนู

ช่วงโกลเดนวีค เมนูวันเชียร์กีฬา เมนูวันฮาโลวีน รวมทั้ง

วันที่อาจจะไม่พิเศษ เช่น เมนูวันฝนตก เป็นต้น 

อย่างไรกต็าม จากการส�ารวจเวบ็ไซต์ของส�านกังาน

เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของชายหญิงในสังกัด

ส�านักนายกรัฐมนตรี (Gender Equality Bureau 

Cabinet Office) ซึ่งน�าเสนอบุคคลและหน่วยงานที่

สนับสนุนการรณรงค์ให้คุณพ่อท�าอาหารน้ัน พบว่าใน

บรรดาบุคคลที่ประกาศสนับสนุนโครงการมีสถานะเป็น 

นายกเทศบาลเมือง 25 คน ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 คน 

รัฐมนตรี 2 คน ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน นายกเทศบาลต�าบล 2 

คน เอกอัครราชทตู 2 คน และประธานกลุ่มธรุกจิไฟฟ้า 1 

คน รวม 43 คน (GEBCO, n.d.) หากมองบคุคลทีม่าจาก

หน่วยงานดังกล่าว ซ่ึงส่วนใหญ่คือ บุคลากรจากหน่วย

งานภาครัฐ อาจกล่าวได้ว่าการรณรงค์เป็นงานอีเวนต์

ที่เป็นสีสันในการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานหรือ

บุคลากรของรัฐมากกว่าจะแพร่หลายในหมู่ประชาชน

5 การลาก่อนคลอดของผู้หญิงนั้น ตามกฎหมายแรงงานมาตรา 65 ก�าหนดให้ลาได้ 6 สัปดาห์ก่อนวันก�าหนดคลอด (กรณีที่เป็นลูกแฝดลาได้ 14 สัปดาห์ก่อนวันก�าหนดคลอด) 
ตามความประสงค์ของผู้จะคลอดบุตร และ 8 สัปดาห์นับจากหลังวันคลอดหนึ่งวัน จะไม่สามารถกลับมาท�างานได้ แต่หากเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวที่จะกลับท�างานหลังจาก
ผ่านไป 6 สัปดาห์ และแพทย์อนุญาต จึงจะสามารถกลับเข้าท�างานได้
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4. คว�มคดิเห็นจ�กสือ่ออนไลน์ทีม่ต่ีอโครงก�ร
ของรัฐบ�ล 

จากการส�ารวจส่ือออนไลน์ทีม่ปีฏกิริยิาต่อโครงการ 

อิคุเมน โครงการซังคิวปาปา และโอะโตฮัง ฮะจิเมะโย 

แคมเปญ ที่รัฐสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ชายที่เป็นสามี

และพ่อมีส่วนร่วมในการท�างานบ้านและเลี้ยงดูบุตรนั้น 

สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ชายใช้วันลาเลี้ยง

ดูบุตรอย่างเช่น โครงการอิคุเมน โครงการซังคิวปาปา

นั้น เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการแนะน�าและให้ข้อมูลเกี่ยว

กับสิทธิ์ที่ผู้ชายสามารถใช้วันลาตามกฎหมายได้ ท�าให้

กระแสต่อต้านมีน้อย อย่างไรกต็ามหากพจิารณาจากราย

ชือ่ของบรษัิททีไ่ด้รบัรางวลั Ikukigyoo และสงักดัของผู้ท่ี

ได้รบัรางวลั Ikuboss ซึง่มแีต่องค์กรรัฐหรอืบรษิทัขนาด

ใหญ่แล้ว (MHLW, n.d-d) อาจกล่าวได้ว่าการขอใช้วัน

ลาหยดุยงัอาจเป็นเรือ่งยากส�าหรบัหน่วยงานหรอืบรษิทั

ขนาดกลางและเล็กท่ีมีจ�านวนพนักงานน้อย เน่ืองจาก

มีบุคลากรและงบประมาณไม่มากพอท่ีจะสนับสนุนการ

ลาหยุดได้ 

ส่วนโครงการโอะโตฮัง ฮะจิเมะโย แคมเปญนั้น 

กระแสที่สังคมตอบรับผ่านเว็บไซต์ท่ีรวบรวมความคิด

เห็นผ่านทวิตเตอร์ จะเห็นได้ว่ามีความไม่พอใจโครงการ

อยู่บ้าง (Danganpomepome, 2018; Tsuya, n.d.) 

นอกจากนี้ ความคิดเห็นที่ไม่พึงพอใจต่อโครงการนี้ยัง

แบ่งได้เป็นสามประเด็นหลัก (Miki, 2017) ประเด็นแรก 

คือ “การที่อาหารของพ่อท�าง่ายๆ และหน้าตาไม่น่ากิน 

ก็ได้ แต่อาหารของแม่เป็นเช่นน้ันไม่ได้ใช่ไหม” ซ่ึงเป็น 

กระแสความไม่พอใจท่ีเกิดจากค�าจ�ากัดความของ 

“อาหารของพ่อ หรอื Otoohan” ทีอ่ธิบายไว้ว่า “ท�าง่าย 

ไม่ยุ่งยาก รูปร่างหน้าตาของอาหารอาจจะดูไม่ดีบ้าง 

แต่ถ้าอร่อย นี่แหละ อาหารของพ่อ” (GEBCO, 2016) 

ประเด็นที่สองคือ การที่จะให้มีเวลาท�าอาหาร รัฐควร

จะไปมุ่งด�าเนินนโยบายที่ลดเวลาการท�างานซึ่งส�าคัญ

กว่า และจะท�าให้ผู้ชายที่เป็นสามีและพ่อมีเวลาส�าหรับ

ครอบครวัมากขึน้ และประเดน็ทีส่ามคอื เสยีงจากผูห้ญงิ

ที่เป็นภรรยาที่มองว่าไม่ใช่แค่ท�าอาหารเท่านั้น แต่ควร

ช่วยเก็บล้างให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งกระแสเสียงในประเด็น

ที่สามนี้ น่าจะเป็นที่มาของการเกิดคติประจ�าใจข้อที่ 5 

ของคุณพ่อที่จะท�าอาหารให้ครอบครัวด้วย 

5. บทส่งท้�ย 
ความพยายามแก้ปัญหาอัตราการเกิดต�่าของรัฐ 

โดยอ้างอิงทั้งข้อมูลสถิติภายในประเทศให้เห็นว่า ผู้ชาย

ควรมส่ีวนร่วมในงานบ้านและการเลีย้งดูบุตร รวมถงึการ

อ้างองิสถติริะหว่างประเทศเพือ่ให้เหน็ว่า ผู้ชายญีปุ่น่เมือ่

เทยีบกบัประเทศอืน่ๆ ทีเ่จริญแล้วยงันบัว่ามส่ีวนร่วมใน

เรื่องงานบ้านและเลี้ยงบุตรต�่านั้น น�าไปสู่ความพยายาม

ของรัฐในการสร้างโครงการต่างๆ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

ตัวเลขที่ตั้งไว้ในปี 2020 คือ ให้มีอัตราส่วนของผู้ชายที่

ใช้วนัลาเล้ียงดบูตุรเป็นร้อยละ 80 และอตัราการใช้เวลา

เล้ียงบตุรและท�างานบ้านของผู้ชาย (ส�าหรบัครอบครวัที่

มีบุตรอายุไม่ถึง 6 ขวบ) เพิ่มขึ้นเป็น 2 ชั่วโมง 30 นาที

ต่อวัน

จากการพิจารณาโครงการทั้งสามโครงการของรัฐ

ในการส่งเสรมิให้ผูช้ายมส่ีวนร่วมในการท�างานบ้านและ

เลี้ยงดูบุตรนั้น นับได้ว่า เป็นโครงการที่พยายามปลูกฝัง

แนวความคิดใหม่ให้กับคนญี่ปุ่น โดยเฉพาะผู้ชายญี่ปุ่น 

ซึง่โครงสร้างทางเศรษฐกจิและสังคมได้กดีกนัผูช้ายออก

จากการท�างานบ้านและการเลีย้งดูบตุรมาหลายทศวรรษ

นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา

ในด้านผลตอบรับการด�าเนินโครงการ เมื่อ

พิจารณาจากข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง กล่าวได้ว่า กลุ่ม

คนที่ด�าเนินการตามนโยบายรัฐได้ คือ กลุ่มหน่วยงาน

ที่ 4: ทูตโครงการโอะโตฮัง

(Campaign ambassador)

Mr. Takahisa Ishibashi 

(GEBCO, 2017)
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บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่มีตวัเลข

และเพ่ือวเิคราะห์ความหมายแฝงของตวัเลขในส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษร เกบ็รวบรวมข้อมลูส�านวนคันจิประสม 

4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากพจนานุกรมส�านวนคันจ ิ

ประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นจ�านวน 5 เล่ม พบส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลขทั้งสิ้น 1,611 ส�านวน 

ผลการวจิยัสรปุได้ว่า ลกัษณะทัว่ไปของส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรทีม่ตีวัเลขในภาษาญ่ีปุน่ม ี4 รปูแบบ คือ ส�านวน

คนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรทีม่ตัีวเลขตวัเดยีว ตวัเลขสองตวั ตวัเลขสามตวั และตวัเลขส่ีตวั การปรากฏของค�าในส�านวน 

คนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรทีม่ตีวัเลข ม ี3 ลกัษณะ คอื ส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรทีใ่ช้ค�าทีม่คีวามหมายใกล้เคยีงกนั 

ความหมายตรงกนัข้าม และความหมายอยูใ่นกลุม่เดยีวกนั ส่วนลกัษณะการซ�า้ในส�านวนอยู ่3 ลักษณะ คอื ซ�า้ตวัเลข 

ซ�้าค�า และซ�้าทั้งตัวเลขและซ�้าค�า ความหมายแฝงของตวัเลขในส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรในภาษาญีปุ่น่ มทีัง้ 

ความหมายแฝงที่เกี่ยวกับจ�านวนหรือปริมาณ และความหมายแฝงท่ีไม่เก่ียวกับจ�านวนหรือปริมาณ ตัวเลขทุกตัว 

ในส�านวนมคีวามหมายแฝง เพราะไม่สามารถแจกแจงจ�านวนหรอืความถีใ่นการนบั แต่เป็นตวัเลขทีแ่สดงความหมาย 

ในเชงิเปรยีบเทยีบเพือ่สือ่ความหมายถึงสิ่งอื่น

นภสินธุ์ แผลงศร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การวิเคราะห์ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข

ในภาษาญี่ปุ่น 
*

 คำ� สำ�คัญ
ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ความหมายแฝงของตัวเลข ลักษณะทั่วไปของส�านวน 

การปรากฏของค�าในส�านวน ลักษณะการซ�้าในส�านวน

* งานวจัิยนีไ้ด้รบัทนุสนบัสนนุจากงบประมาณเงนิรายได้คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจาปีงบประมาณ 2557 และ บทความนีไ้ด้ปรบัปรงุจากผลงานที ่
น�าเสนอด้วยปากเปล่าในงานประชมุวชิาการระดบัชาติ ครัง้ที ่13 สมาคมญีปุ่น่ศึกษาแห่งประเทศไทย วนัที ่14-15 พฤศจกิายน 2562
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Abstract

This research aims to analyze the general characteristics of Japanese four-character idiomatic 
compounds with numbers and the connotations of numbers in four-character idiomatic 
compounds. Purposive sampling was employed for the data collection of the four-character 
idiomatic compounds from five Japanese idiom dictionaries of four-character idiomatic compounds 
containing 1,611 idioms. The research findings affirmed that the general characteristics of Japanese 
four-character idiomatic compounds with numbers consist of four patterns, i.e. four-character 
idiomatic compounds with one number; four-character idiomatic compounds with two numbers; 
four-character idiomatic compounds with three numbers; and four-character idiomatic compounds 
with four numbers. The presence of the word in the four-character idiomatic compounds with 
numbers comprises three types: four-character idiomatic compounds of similar meaning words; 
four-character idiomatic compounds of opposite meaning words; and four-character idiomatic 
compounds with the same group of meanings. Three aspects of repeated idioms include repeated 
numbers, repeated characters, and repeated numbers and characters. The connotations of numbers 
in the four-character idiomatic compounds infer both amount or quantity and something unrelated 
to amount or quantity. All of the numbers in the idiom stand for some nuances because they do 
not refer to amount or counting but rather the denotation of something else.

Analysis of Japanese Four-character Idiomatic

Compounds with Numbers*

Key words
Japanese four-character idiomatic compounds, connotations of numbers, general 
characteristics, presence of the word, aspects of repeated idioms
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1. คว�มสำ�คัญและที่ม�ของปัญห�
การศึกษาส�านวนของแต่ละชาติมีความส�าคัญยิ่ง

เพราะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แนวความคิด ศิลปะ

การใช้ภาษา วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม สงัคม การเมอืง

การปกครอง และประวัติศาสตร์ของชาติน้ันๆ ได้เป็น

อย่างดี เพราะส�านวนจะสอดแทรกความรูสึ้กนกึคิด และ

วถิชีีวติความเป็นอยูข่องคนในอดตีทีผ่่านมา ส�านวนญีปุ่น่

มีทั้งส่วนที่เป็นของภาษาญี่ปุ่นเองและส่วนที่รับมาจาก

ภาษาจีน ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีเป็นจ�านวนมาก 

ตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 数字 (suuji) หรือ 

漢数字 (kansuuji) ซึง่หมายถงึอกัษรคันจติวัเลขทีร่บัมา

จากภาษาจีน และปรับใช้ให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรม

ของตน การใช้ตัวเลขนับเป็นอารยธรรมทางภูมิปัญญา

อย่างหนึง่ทีไ่ม่ว่าชนชาตใิดกล้็วนแต่เรยีนรูท้ีจ่ะใช้ตวัเลข

ต่างๆ ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างกลมกลนื เพือ่สนองความ

ต้องการในการคิดค�านวณ การนับจ�านวนและการจด

บันทึกต่างๆ เมื่อตัวเลขถูกน�ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ

ส�านวนภาษาก็ย่อมได้รับการก�าหนดค่าหรือให้ค่าตาม

ไปด้วย ซึ่งคุณค่าที่ตัวเลขมีหรือได้รับน้ัน อาจมิใช่เพียง

คุณค่าทางภาษาเพียงเพื่อการส่ือสารเท่านั้น แต่ยังมี

คุณค่าทางวัฒนธรรมรวมอยู่ด้วย

ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร (四字熟語・ 

Yojijukugo/Japanese Four-character Idiomatic 

Compounds) ทีม่ตัีวเลขประกอบอยูใ่นภาษาญีปุ่น่มเีป็น

จ�านวนมาก และมกัปรากฏให้เหน็บ่อยครัง้ในสือ่สิง่พมิพ์ 

ภาษาญีปุ่น่ เช่น หนังสอื ต�ารา หนงัสอืพมิพ์ นติยสาร 

หนังสือการ์ตูน แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายโฆษณา ค�าขวัญ

หรอืป้ายประกาศเชญิชวนของบรษิทัหรอืองค์กร ภาพยนตร์ 

การ์ตนูอะนเิมชัน่ หนงัสอืน�าเทีย่ว ฯลฯ (นภสนิธุ ์แผลงศร, 

2557, 75) ดงัตวัย่างต่อไปนี้ 

1. 一日千秋（ichi jitsu sen shuu）หนึง่ วนั พนั 

ฤดูใบไม้ร่วง 

หมายถึง เฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อ รู้สึกว่าเวลา

ผ่านไปอย่างเชื่องช้า

2. 七転八倒（shichi ten bat tou）เจ็ด หมุน 

แปด ล้ม

หมายถึง การล้มลุกคลุกคลานต่อสู้กับอุปสรรค

นานัปการ

3. 十人十色（juu nin to iro） สิบ คน สิบ สี

หมายถงึ สบิคนสบิอย่าง ต่างคนต่างใจ นานาจติตงั

4. 百発百中（hyap patsu hyaku chuu）ร้อย 

ออก ร้อย กลาง

หมายถึง ถูกต้องไม่ผิดพลาด เป็นไปตามแผนการ

ที่วางไว้

5. 千客万来（sen kyaku ban rai）พัน ลูกค้า 

หมื่น มา 

หมายถึง ลูกค้าล้นหลาม กิจการรุ่งเรือง

จะเห็นได้ว่า ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มี

ตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นเหล่าน้ีน่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งในด้าน

รปูแบบ ต�าแหน่งของตวัเลขทีป่รากฏ การเลือกใช้ตวัเลข 

ความหมายของตวัเลข ทัง้ความหมายโดยตรงและความ

หมายโดยนัยหรือความหมายแฝง และการให้ค่าของ

ตวัเลขในเชงิเปรยีบเทยีบกบัสิง่ต่างๆ ท่ีมอียูใ่นสงัคม 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาส�านวนคันจิประสม 

4 ตัวอักษรในภาษาญี่ปุ ่นที่มีตัวเลข เพื่อให้ทราบถึง

ลักษณะและความหมายของตวัเลขทีอ่ยูใ่นส�านวน อันจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 

แก่คนไทยและการท�าความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของ

ชาวญีปุ่่นให้ดยีิง่ข้ึน

2. คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
1. เพือ่ศกึษาลกัษณะทัว่ไปของส�านวนคนัจิประสม 

4 ตวัอักษรภาษาญีปุ่น่ทีม่ตีวัเลข

2. เพือ่วเิคราะห์ความหมายแฝงของตวัเลขในส�านวน

คนัจปิระสม 4 ตวัอักษร 

3. ขอบเขตของก�รวิจัย
 การวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส�านวนคันจิประสม 
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4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข ซึ่งรวบรวมและสังเคราะห์จาก

พจนานุกรมส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรภาษา

ญี่ปุ่น จ�านวน 5 เล่ม ได้แก่ 四字熟語・成句辞典

(竹田 晃、1998) 漢検四字熟語辞典 (日本漢

字教育振興会、2012) 早引き 四字熟語大辞典 

(ナツメ社、2012) 用例でわかる四字熟語辞典 

(学研、2014) และ 新明解四字熟語辞典 (三省

堂、2013) จ�านวน 1,611 ส�านวน

4. เอกส�รและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 ก�รให้ค่�ตัวเลขในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

大矢真一・片野善一郎 (1979) ジョルジュ・

イフラー (1988) ドゥニ・ゲージ (1998) ชญัญพร 

ปริญญาวุฒิชัย (2543) อรรถยา สุวรรณระดา (2555) 

และนภสินธุ์ แผลงศร (2557, 2559) กล่าวถึงการให้

ค่าตัวเลขในวัฒนธรรมญี่ปุ่น สรุปได้ดังนี้

ญี่ปุ ่นได ้รับอิทธิพลอย่างมากจากจีนในสมัย

นารา (ค.ศ.710-794) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน

อักษรศาสตร์ ญีปุ่น่น�าตวัอกัษรจนีหรือทีรู้่จกักนัดีในนาม 

“อกัษรคนัจ”ิ มาใช้จดบนัทกึเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับราชวงศ์ รวมทั้งเทพนิยาย และต�านาน

ต่างๆ จึงเชื่อกันโดยท่ัวไปว่าชาวญี่ปุ่นรับรูปสัญลักษณ์

ตัวเลข ระบบการเขียนตัวเลขและการคิดค�านวณจาก

จีนมาปรับใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ตัวเลข 1 ในภาษาญี่ปุ ่นเขียนด้วยอักษรคันจิ 

「一」 หมายถึง หนึ่ง เท่ากับ ที่หนึ่ง ทั้งหมด ชาวญี่ปุ่น

ให้ความส�าคัญกับตัวเลข 1 เพราะถือว่า ตัวเลข 1 เป็น

สญัลกัษณ์แสดงถงึความเป็นทีห่นึง่ ทัง้หมด ตวัเลข 1 ถอื

เป็นบิดาแห่งสรรพสิ่งในความเชื่อของชาวจีนโบราณ ซึ่ง

ชาวญี่ปุ่นได้รับอิพธิพลถ่ายทอดมาจากจีนแผ่นดินใหญ่

พร้อมกับตัวอักษรคันจิและศาสนาพุทธ

ตวัเลข 2 เขยีนด้วยอกัษรคนัจ「ิ二」หมายถงึ สอง 

อกี คู่ ถอืเป็นเลขคูต่วัแรก ศาสนาและลทัธต่ิางๆ ในโลกนี้

ให้ความส�าคญักบัเลขคูโ่ดยเชือ่ว่าเลขคูเ่ป็นสริมิงคล ชาว

ญี่ปุ่นรับอิทธิพลของศาสนาพุทธมาจากประเทศจีนซ่ึง

ค�านึงถึงความสมดุลเพื่อให้เกิดความงามตามธรรมชาติ

จึงให้ความส�าคัญกับตัวเลข 2 นี้ด้วยเช่นกัน 

ตวัเลข 3 เขยีนด้วยอกัษรคนัจ「ิ三」หมายถงึ สาม 

เป็นตวัเลขแสดงให้เหน็ถงึการเจรญิเตบิโต และความเป็น

สิริมงคล ความสูงส่งล�้าค่าหรือความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธ์ 

(อรรถยา สุวรรณระดา, 2555: 285) การเปลี่ยนแปลง

ของสรรพส่ิงแบบไม่จบสิ้น ซึ่งชาวญี่ปุ่นรับอิทธิพลนี้มา

จากจนีท่ีถอืว่าเลข 3 เป็นตวัเลขมงคล ตามความเชือ่เรือ่ง

จักรวาลเกิดจากการประกอบกันของฟ้า ดิน และมนุษย์ 

(ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย, 2543, 9-10) โดยทั้งสามสิ่งนี้

น่าจะเกิดจากพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว ดัง

นั้นไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร แต่

พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาวก็จะยังคงอยู่คู่กับ

มวลมนุษย์ตลอดไป 

ตัวเลข 4 เขียนด้วยอักษรคันจ「ิ四」หมายถึง สี่ 

แม้เลข 4 จะเป็นเลขคู่ ทั้งชาวไทยและชาวจีนถือว่าเป็น

ตัวเลขมงคล แต่ส�าหรับชาวญ่ีปุ่นเชื่อว่าเป็นตัวเลขต้อง

ห้าม เนื่องจากตัวเลขนี้มีเสียงอ่านคล้ายกับค�าว่า 死shi 

ซึ่งแปลว่า “ตาย” ดังนั้นชาวญี่ปุ่นจะไม่ใช้ตัวเลข 4 กับ

ชั้นของตึก ห้องพักในโรงแรม ห้องคนไข้ จ�านวนสิ่งของ

ที่บรรจุลงในหีบห่อ หรือการให้ของขวัญก็จะไม่ให้เป็น

ของจ�านวนเลข 4 อย่างเด็ดขาด

ตัวเลข 5 เขียนด้วยอักษรคันจ「ิ五」หมายถึง ห้า 

ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเลข 5 ถือเป็นตัวเลขมงคลตัวหนึ่งที่

ได้รับการศรัทธาและชื่นชอบ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง

สิ่งที่เป็นพิเศษหรือความส�าคัญ (อรรถยา สุวรรณระดา, 

2555, 285) ชาวญีปุ่่นได้รบัอทิธพิลมาจากจนี โดยชาวจนี

เชื่อว่า (ชัญญาพร ปริญญาวุฒิชัย, 2543, 10) ธาตุทั้งห้า

ได้แก่ ทอง น�้า ไม้ ไฟ และดิน มีความสัมพันธ์กับทิศทาง

ทั้งห้า คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ 

และจดุศนูย์กลาง ธาตทุัง้ห้านีต่้างให้ก�าเนดิซึง่กนัและกนั 

กล่าวคือ ทองให้ก�าเนิดน�้า น�้าให้ก�าเนิดไม้ ไม้ให้ก�าเนิด

ไฟ ไฟให้ก�าเนิดดิน ดินให้ก�าเนิดทอง ในขณะเดียวกัน
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ธาตุทองสามารถพิชิตธาตุไม้ได้ ธาตุไม้สามารถพิชิตธาตุ

ดนิได้ ธาตดุนิสามารถพชิติธาตนุ�า้ได้ ธาตนุ�า้สามารถพชิิต

ธาตุไฟได้ และธาตุไฟสามารถพิชิตธาตุทองได้ 

ตัวเลข 6 เขียนด้วยอักษรคันจ「ิ六」หมายถึงหก 

เป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นให้ความส�าคัญ เพราะ

ตัวเลข 6 เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณของตัวเลข 2 กับ

ตัวเลข 3 ซึ่งเป็นตัวเลขมงคลทั้งคู่ ดังนั้น ในภาษาญี่ปุ่น

จึงมีค�าศัพท์ที่เป็นชื่อเรียกสรรพสิ่งหรือการมีอยู่ของ

จักรวาล เช่น 

六情 (rokujou) อารมณ์ความรู้สึก 6 อย่าง ได้แก่ 

ความยินดี โกรธ เศร้า สนุกสนาน รักและเกลียด 

六道 (rokudou) โลกทัง้หก ได้แก่ นรก เปรต สตัว์

เดรัจฉาน อสูร มนุษย์ และสวรรค์ 

六方 (roppou) ทิศทั้งสี่ และโลกกับสววรค์ 

六法 (roppou) ประมวลกฏหมายหลกั 6 ประการ

ของญี่ปุ่น

ตัวเลข 7 เขียนด้วยอักษรคันจิ「七」หมายถึง 

เจด็ เป็นตวัเลขค่ีทีช่าวญีปุ่น่ให้ความเลือ่มใสศรัทธา และ

เป็นสัญลักษณ์เช่ือมโยงกับเพศหญิงหรือคู่รัก (อรรถยา 

สุวรรณระดา, 2555, 285) จะเห็นได้จากเทศกาลทะ

นะบะตะ 七夕tanabata เทศกาลประจ�าปีของชาวญีปุ่น่

ซึ่งมีที่มาจากเทศกาลของจีนจะตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 

ของทกุปี กล่าวกนัว่าเป็นวันทีด่าวสาวทอผ้ากบัดาวหนุ่ม

เลีย้งววัมาพบกนั นอกจากนีต้วัเลข 7 ยงัแสดงถงึจกัรวาล

ที่กว้างใหญ่ ไร้ซึ่งขอบเขต และตัวเลข 7 ยังเป็นตัวแทน

ของวิญญาณและการเสร็จสิ้นของการสร้างโลก ซ่ึงคน

โบราณเชื่อว่า โลกใช้เวลา 7 วันในการสร้างจึงก�าหนด

ให้ 7 วันเป็นหนึ่งสัปดาห์

ตัวเลข 8 เขียนด้วยอักษรคันจิ「八」หมายถึง 

แปด เป็นตัวเลขที่สะท้อนอิทธิพลด้านความคิดความ

เชื่อของจีนที่ชาวญี่ปุ่นได้รับว่า เลข 8 เป็นสัญลักษณ์

การเฉลิมฉลองและความยินดีในความเจริญก้าวหน้า 

หมายถึงจ�านวนมหาศาลจนไม่อาจนับได้ และตัวเลข 8 

ยังแสดงถึงความศักด์ิสิทธ์ิโดยมักปรากฏในต�านานเทพ

ญี่ปุ่นเพื่อสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร และ

สื่อถึงความลี้ลับในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย 

(อรรถยา สุวรรณระดา, 2552: 304) ตัวเลข 8 จึงเป็น

ตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ในปัจจุบัน แฝงไว้

ด้วยความหมายว่า มีความตั้งใจอย่างแรงกล้า ไม่ย่อท้อ

ต่ออุปสรรคทั้งปวง รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองและความ

ร�่ารวยอย่างมหาศาล

ตัวเลข 9 เขียนด้วยอักษรคันจิ「九」หมายถึง 

เก้า แม้เลข 9 จะเป็นเลขคี่ที่ทั้งชาวไทยและชาวจีน

ถอืว่าเป็นตวัเลขมงคลอนัหมายถงึความต่อเนือ่งยาวนาน 

แต่ส�าหรับชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าเป็นตัวเลขที่ต้องหลีกเล่ียง 

เพราะตัวเลข 9 มีเสียงอ่านตรงกับค�าว่า 苦ku ซึ่งแปล

ว่า “ล�าบาก ขมขื่น ยากแค้นล�าเค็ญ” จึงไม่เป็นที่นิยม

และพงึระมดัระวงัไม่ให้มตีวัเลข 9 ในของขวญัของก�านลั

ทีจ่ะมอบให้แก่บคุคลอืน่เดด็ขาด เพราะถือว่าผดิมารยาท

อย่างร้ายแรงและแสดงถึงการไม่ใส่ใจในความรู้สึกของ

คนอื่น ซึ่งสังคมญี่ปุ่นเคร่งครัดเรื่องนี้มาก

ตัวเลข 10 เขียนด้วยอักษรคันจิ「十」หมายถึง 

สบิ ชาวญีปุ่น่ให้ความส�าคญักบัเลข 10 ด้วยเช่นกนัเพราะ

เป็นสัญลักษณ์แทนความบริบูรณ์ที่ชาวญี่ปุ่นต้องการ

แสวงหามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล

นอกจากนี้ ตัวเลข 100 ที่เขียนด้วยอักษรคันจ ิ

「百」หมายถึงหนึ่งร้อย มาก ตัวเลข 1,000 เขียนด้วย

อักษรคันจิ「千」หมายถึง หนึ่งพัน และตัวเลข 10,000 

เขียนด้วยอักษรคันจิ「万」หมายถึง หมื่น ทั้งหลาย ทั้ง

สิ้น ทั้งมวล สรรพ ล้วนแต่เป็นจ�านวนทวีคูณของเลข 

10「十」เป็นตัวเลขท่ีชาวญี่ปุ ่นนิยมน�ามาใช้ในการ

ประกอบกับค�าอื่นๆ อีกด้วย

4.2 คว�มหม�ยแฝงของคำ�

山口(1997) กล่าวถึงความหมายของค�าไว้ว่า 

ค�าเป็นหน่วยของภาษาที่มีความหมายสมบูรณ์และ

ใช้สื่อสารได้ ความหมายแบ่งได้เป็น 2 ประเภท สรุป

ได้ดังนี้ 
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1. デノテーション (denotation) ตรงกับ 

ค�าญี่ปุ ่นว่า 中心的意味、客観的意味、指示的意

味、外延、外示 (ความหมายโดยตรง หรือความหมาย

ประจ�ารูป) หมายถึง ความหมายที่เป็นคุณสมบัติประจ�า

รูปภาษาซึ่งเป็นที่ยอมรับและเข้าใจตรงกันในหมู่ผู้พูด

ภาษาเดียวกัน โดยมากมักเป็นความหมายที่อธิบายไว้

ในพจนานุกรม 

2. コノテーション  (connotation) ตรง

กับค�าภาษาญี่ปุ ่นว่า 周辺的意味、情意的意味、

含蓄的意味、内包、共示  (ความหมายแฝงหรือ

ความหมายโดยนัย) หมายถึง ความหมายในระดับ

ลึกนอกเหนือไปจากความหมายประจ�ารูปค�า ผู ้อ่าน

จะต้องใช้ประสบการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และ

การเรียนรู้ภาษาโดยตรงท่ีเคยมีหรือเคยเก่ียวข้องด้วย 

มาใช้ในการตคีวาม จงึจะเข้าใจในสิง่ทีผู่ส้ือ่สารหรอืผูพู้ด

ต้องการให้รับรู้

木藤冬樹 (1991, 1-19) กล่าวถึงความหมายแฝง

ไว้ว่า コノテーション (connotation /ความหมายแฝง

หรือความหมายโดยนัย) นั้นเดิมเป็นค�าเก่าที่ใช้ในวิชา

ปรชัญายคุโบราณโดย ジョン・スチュアート・ミル 

(John Stuart Mill) นักปรัชญาชาวอังกฤษ และレナー

ド・ブルームフィールド (Leonard Bloomfield) 

นักภาษาศาสตร์ชาวอเมริกัน เป็นผู ้เริ่มต้นน�าการ

ศึกษาเรื่องความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัย

เข้ามาใช้ในวงการภาษาศาสตร์ โดยเรียกコノテー 

ション (connotation) ความหมายแฝงหรือความ

หมายโดยนยัของค�าซึง่ไม่มคีวามแน่นอนว่า 補足的価値

(sup-prementary Values) และเรียก デノテー 

ション (denotation) ความหมายโดยตรง หรือความ 

หมายประจ�ารูปว่า 明示的意味 (denotative meaning) 

เขายกตัวอย่างเลข “13” ว่านอกจากมีความหมาย

โดยตรงตามจ�านวนในทางคณิตศาสตร์แล้ว ชาวยุโรป

ยังมีความเชื่อว่าเลข “13” มีความหมายแฝงเป็นนัยว่า 

“อัปมงคล” และจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ท�าสิ่งส�าคัญๆ 

ในวันที่ 13 อีกด้วย

นอกจากนี้ 木藤冬樹 (1991, 4) ยังกล่าวอีกว่า 

レナード・ブルームフィールド ได้แบ่งコノテーシ

ョン (connotation) ความหมายแฝงหรือความหมาย

โดยนัยไว้ทั้งหมด 7 ประเภท ดังนี้

1. ความแตกต่างด้านสถานภาพทางสังคม ได้แก่ 

ค�าที่แสดงความหมายถึงคนระดับล่าง เช่น 粗野 (soya) 

หยาบคาย ชัน้ต�า่ 卑俗 (hizoku) หยาบคาย ไพร่ แบบ 

บ้านนอก 下品 (gehin) หยาบ ชัน้ต�า่ ไม่เป็นผู้ด ี และ

ค�าที่แสดงความหมายถึงคนระดับสูง เช่น 堅苦しい 

(katakurushii) เป็นพธิรีตีอง เงยีบขรมึ วางมาด 上品 

(jouhin) ความเป็นผู้ดี ความสง่างาม ความมีรสนิยม

2. ความเป็นแหล่งก�าเนิดหรือภูมิภาคนิยม ได้แก่ 

การถือว่าส�านวนภาษาของชาวสกอตแลนด์และชาว 

ไอแลนด์มคีวามไพเราะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่าง

จากส�านวนภาษาอังกฤษธรรมดาของคนทั่วไป

3. รูปค�าที่แสดงความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ 

ได้แก่ ค�าศัพท์ที่เกิดจากอาชีพหรือต�าแหน่งงาน เช่น 

ภาษาที่ใช้ในกิจการเดินเรือ ภาษากฎหมาย

4. รูปค�าที่แสดงความเป็นวิชาการ ได้แก่ ค�าศัพท์

ทีใ่ช้พดูอย่างเป็นทางการ เป็นทีน่่าสนใจแต่เมือ่อ่านสิง่ที่

นกัวชิาการหรอืผูท้ีม่กีารศกึษาสงูเขยีนแล้วจะรูส้กึว่าน่า

เบือ่อย่างยิง่ เพราะใช้ส�านวนภาษาทีเ่ข้าใจยากและรูก้นั

เฉพาะในวงการเท่านั้น

5. รูปค�าภาษาต่างประเทศ ทุกประเทศจะมีค�า

เรียกชาวต่างชาติที่สะท้อนถึงความคิดหรือมุมมองที่มี

ต่อชนชาตินั้นๆ ทั้งสิ้น

6. ภาษาสแลง ได้แก่ ค�าผวน ค�าวัยรุ่น ค�าคะนอง 

ค�าที่เกิดใหม่

7. รูปค�าแสดงความไร้มารยาท ได้แก่ ค�าว่า god, 

devil, heaven เป็นค�าที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธ์ิจึงใช้

เฉพาะในกรณีที่เป็นเรื่องจริงจังเท่านั้น เช่น การห้ามพูด

ค�าว่า die, death ในบริเวณโรงพยาบาล หรือการห้าม

พูดเรื่องลามกอนาจาร
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丸山圭三郎 (2014) กล่าวว่า ความหมายของ

ค�าในภาษาบนโลกนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ใหญ่ๆ เหมือนกับ木藤冬樹 (1991, 1-19) แต่ใช้ค�า

ในภาษาญ่ีปุ ่นว ่า外示的意味（最大公約数的意

味、denotation）と共示的意味（個人的、情況

的意味、connotation）

นอกจากนี้ ยังได้อธิบายเพ่ิมอีกว่า デノテー 

ション (denotation) คอื「明示」 และ コノテー 

ション (connotation) คือ 「伴示・共示」โดยยก

ตัวอย่างค�าว่า กุญแจ「鍵」ความหมายตรงตามรูป

ภาษาคือของที่ใช้สอดเข้าไปในรูเพื่อเปิดหรือปิด「錠の

穴の中に入れて、それを開閉するものである」

ความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัยหมายถึงของ

ส�าคัญที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา「問題の解決にとって 

重要なもの」จะเหน็ได้วา่มีความหมายกวา้งกว่าความ

หมายตามรูปค�า ดังน้ันต้องอาศัยประสบการณ์ในการ

เรยีนรู้อย่างลกึซึง้จึงจะสามารถเข้าใจและใช้อย่างถกูต้อง

ตามบริบทของสังคมนั้นๆ 

5. วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 ผู ้วิจัยใช ้วิธีการสุ ่มตัวอย ่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากพจนานุกรมส�านวนคันจิ

ประสม 4 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น บันทึกข้อมูลเข้าเครื่อง

คอมพิวเตอร์ โดยสร้างเป็นฐานข้อมูล (Database) แล้ว

จงึถอดความและแปลส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรทีม่ี

ตวัเลขเป็นภาษาไทย จากนัน้น�าข้อมลูมาศกึษา แบ่งเป็น 

2 ประเด็น คือ ลักษณะทั่วไปของส�านวนคันจิประสม 4 

ตัวอักษรที่มีตัวเลข และความแฝงของตัวเลขในส�านวน

คันจิประสม 4 ตัวอักษร น�าเสนอผลการวิจัยโดยวิธี

พรรณนาวิเคราะห์

6. ผลก�รวิจัย
6.1 ลักษณะทั่วไปของสำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว

อักษรที่มีตัวเลข 

  ส�านวนคันจปิระสม 4 ตวัอกัษรทีม่ตีวัเลขในภาษา

ญีปุ่น่มจี�านวนทัง้สิน้ 1,611 ส�านวน และมคีรบทกุอกัษร

ตัวเลข ตั้งแต่อักษรตัวเลข「零」rei (ศูนย์) ถึงอักษร

ตัวเลข「兆」chou (ล้านล้าน) โดยมีส�านวนที่มีตัวเลข

「一」ichi (หน่ึง) มากทีส่ดุ คือ 556 ส�านวน คดิเป็นร้อย

ละ 34.51 รองลงมาคือ เลข「三」san (สาม) มี 206 

ส�านวน คิดเป็นร้อยละ 12.78 ถัดไปคือ เลข「千」sen 

(พัน) มี 178 ส�านวน คิดเป็นร้อยละ 11.05 และ เลข 

「万」man (หมืน่) ม ี175 ส�านวน คดิเป็นร้อยละ 10.86 

ตามล�าดับ ดังรายละเอียดในแผนภูมิต่อไปนี้

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนส�ำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข
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ผลการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของส�านวนคันจิ

ประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข มีดังนี้

6.1.1 รูปแบบของสำ�นวนคันจิประสม 4 ตัว

อักษรที่มีตัวเลข

รูปแบบของส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มี

ตัวเลขในภาษาญี่ปุ่น สามารถแบ่งตามโครงสร้างของ

ส�านวนได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ส�านวนคันจิประสม 4 

ตัวอักษรที่มีตัวเลขตัวเดียว มีจ�านวนมากท่ีสุดคือ 889 

ส�านวนและมคีรบทกุตวัเลข 2) ส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวั

อกัษรทีม่ตีวัเลขสองตวัมีจ�านวน 708 ส�านวน โดยมเีกอืบ

ทุกตัวเลข ยกเว้นเลข「零」rei (ศูนย์) และเลข「兆」

chou (ล้านล้าน) 3) ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรมี

ตัวเลขสามตัวมีจ�านวน 11 ส�านวน และ 4) ส�านวนคัน

จิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข สี่ตัวมีเพียง 3 ส�านวน

6.1.2 ก�รปร�กฏของคำ�ในสำ�นวนคันจิประสม 

4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข 

การปรากฏของค�าในส�านวนคันจิประสม 4 ตัว

อกัษรท่ีมตัีวเลขในภาษาญีปุ่น่ม ี3 ลกัษณะ คอื 1) ส�านวน

คันจิประสม 4 ตัวอักษรที่ใช้ค�าที่มีความหมายใกล้เคียง

กัน 2) ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่ใช้ค�าที่มีความ

หมายตรงกนัข้าม และ 3) ส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษร

ใช้ค�าที่มีความหมายอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

6.1.3 ก�รซำ้�ตัวเลขและคำ�ในสำ�นวนคันจิ

ประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข 

ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลขในภาษา

ญี่ปุ่นมีการซ�้าในส�านวนอยู่ 3 ลักษณะ คือ 1) การซ�้า

ตัวเลข 2) การซ�้าค�า และ 3) การซ�้าทั้งตัวเลขและซ�้าค�า

6.2 คว�มหม�ยแฝงของตัวเลขในสำ�นวนคันจิ

ประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข 

  ตวัเลขในส�านวนคนัจปิระสม 4 ตวัอกัษรในภาษา

ญีปุ่น่มคีวามหมายแฝง แบ่งได้ 2 ลกัษณะ คอื ความหมาย

แฝงของตัวเลขในส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่เกี่ยว

กับจ�านวนหรือปริมาณ และความหมายแฝงของตัวเลข

ในส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่ไม่เกี่ยวกับจ�านวน

หรือปริมาณ สรุปได้ดังนี้

6.2.1 คว�มหม�ยแฝงของตัวเลขในสำ�นวนคัน

จิประสม 4 ตัวอักษรที่เกี่ยวกับจำ�นวนหรือปริม�ณ 

แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1) ความหมายแฝงของตัวเลขใน

ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่บ่งจ�านวนหรือปริมาณ

มาก 2) ความหมายแฝงของตวัเลขในส�านวนคนัจปิระสม 

4 ตัวอักษรที่บ่งจ�านวนหรือปริมาณน้อยและ 3) ความ

หมายแฝงของตัวเลขในส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร

ที่บ่งจ�านวนหรือปริมาณทั้งหมด

6.2.2 คว�มหม�ยแฝงของตัวเลขในสำ�นวนคัน

จปิระสม 4 ตวัอกัษรทีไ่ม่เกีย่วกบัจำ�นวนหรอืปรมิ�ณ 

แบ่งได้ 6 ประเภท คือ 1) ส�านวนคันจปิระสม 4 ตวัอกัษร

ที่มีตัวเลขให้ความหมายแฝงเกี่ยวกับเวลา 2) ส�านวน

คันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลขให้ความหมายแฝง

ว่า เปลี่ยนแปลง 3) ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มี

ตัวเลขให้ความหมายแฝงว่า ไม่เปลี่ยนแปลง 4) ส�านวน

คันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลขให้ความหมายแฝงว่า 

วุ่นวาย 5) ส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลข

ให้ความหมายแฝงว่า เพียงล�าพัง และ 6) ส�านวนคัน

จิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลขให้ความหมายแฝงว่า 

เหมือนกัน อย่างเดียวกัน 

7. อภิปร�ยผล
7.1 ช�วญี่ปุ่นนิยมเลขคี่

ผลการวิจัยพบว่า ส�านวนคันจิประสม 4 ตัว

อักษรที่มีตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นมีทั้งส้ิน 1,611 ส�านวน 

มีส�านวนที่มีเลขคี่ (奇数-kisuu) ปรากฏอยู่มากถึง 900 

ส�านวน คิดเป็นร้อยละ 55.87 กล่าวได้ว่าชาวญี่ปุ่นนิยม

เลขค่ี การด�ารงชีวิตประจ�าวันของชาวญี่ปุ่นโดยทั่วไป

นิยมใช้ตัวเลขที่เป็นเลขคี่ ได้แก่ เลข「一」ichi (1) เลข

「三」san (3) เลข「五」go (5) และเลข「七」shichi, 

nana (7) แต่ไม่นยิมใช้ตวัเลขทีเ่ป็นเลขคู ่(偶数-guusuu) 

ได้แก่ เลข「二」ni (2) เลข「四」shi, yon (4) และ
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เลข「六」roku (6) เท่าใดนัก

ดังจะเห็นได้จากกรณีการให้ของขวัญและของ

ก�านลัทกุชนดิจะให้เงนิหรอืสิง่ของทีเ่ป็นเลขคีเ่สมอ รวม

ถึงเงินท่ีให้เป็นของขวัญปีใหม่ お年玉 (otoshidama) 

และเงินช่วยงานในพิธีการฉลองเนื่องในโอกาสต่างๆ 

จะเป็นจ�านวนเงินที่เป็นเลขค่ี กล่าวคือ จะใส่ซองให้

เป็นจ�านวนเงินตั้งแต่ 1,000 เยน (1千円 sen-en), 

3,000 เยน (3千円 sansen-en), 5,000 เยน (5千円 

gosen-en) หรือ 10,000 เยน (1万円 ichiman-en), 

30,000 เยน (3万円 sanman-en), 50,000 เยน (5

万円 goman-en) เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า เลขคู่

นั้นหารลงตัวจึงมักท�าให้คิดเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการแบ่ง

แยก แตกแยก กระจัดกระจาย ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่ดี ดัง

นั้นจึงเป็นมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาใน

สังคมโดยจะหลีกเลี่ยงการให้สิ่งของหรือเงินที่เป็นเลขคู่ 

เมื่อไปไหว้พระที่ศาลเจ้าชาวญี่ปุ่นยังนิยมท�าบุญ

โดยใช้เงินเหรียญ 5 เยน (五円 go-en) หย่อนใส่ในตูไ้ม้

รบับริจาค นอกจากเลข 5 จะเป็นเลขคีแ่ล้ว จ�านวนเงิน 

5 เยน (五円 go-en) ยงัออกเสยีงเหมอืนกบัค�าว่า 御縁

(go-en) ที่มีความหมายว่า “สายสัมพันธ์หรือบุญกรรม 

ที่ท�าร่วมกันมา” นอกจากนี้ชาวญี่ปุ่นยังนิยมเงินจ�านวน 

15 เยน (15円 juugo-en) 25 เยน (25円 nijuugo-en) 

และ 45 เยน (45円 yonjuugo-en) เพราะออกเสียง

ตรงกับค�าว่า 十分ご縁-juubungo-en (บุญกรรมที่ท�า

ร่วมกันมาอย่างเพียงพอ) 二重ご縁-nijuugo-en (สาย

สัมพันธ์ซ้อนกันสองชั้น) 始終ご縁-shijuugo-en (สาย

สัมพันธ์ต้ังแต่ต้นจนจบ) แต่ชาวญ่ีปุ่นจะหลีกเลี่ยงการ

ท�าบุญด้วยเหรียญ 10 เยน เพราะจ�านวนเงิน 10 เยน 

ออกเสียงตรงกับค�าว่า 遠縁 (too-en) มีความหมายว่า 

ความสัมพันธ์แบบห่างๆ หรือญาติห่างๆ

พิธีท�าบุญฉลองวันแรกเกิดครบรอบ 7 วันของเด็ก

ญี่ปุ่นจะจัดขึ้นในช่วงกลางคืนของวันที่ 7 หลังคลอดมา

ได้ 7 วัน ซึ่งเป็นพิธีการส�าคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเด็ก และ

ยงัมพิีธกีารฉลองการเจรญิเตบิโตของเดก็ทีเ่รยีกว่า 七五

三 (shichi-go-san/７-５-３) เป็นพิธีการฉลองส�าหรับ

เด็กผู้ชายที่มีอายุครบ 3 ขวบ กับ 5 ขวบ และเด็กผู้หญิง 

อายุครบ 3 ขวบ กับ 7 ขวบ โดยครอบครัวที่มีเด็กอายุ

ครบรอบเหล่านี้พ่อแม่จะให้เด็กสวมใส่ชุดกิโมโนแบบ

ทางการ พาไปไหว้พระ ท�าพิธีท่ีวัดในวันที่ 15 เดือน

พฤศจิกายน (11月15日) ซึ่งเป็นเลขคี่ทั้งสิ้น

วันเฉลิมฉลองเทศกาลส�าคัญประจ�าปีของชาว

ญี่ปุ่นล้วนเป็นวันที่ตรงกับเลขค่ีทั้งส้ิน ได้แก่ วันที่ 7 

เดอืนมกราคม (1月7日) เป็นวันที่ชาวญี่ปุ่นกินข้าวต้ม

ใส่สมุนไพร 7 ชนิด เพื่อความโชคดีและมีสุขภาพแข็ง

แรง วันที่ 3 มีนาคม (3月3日) เป็นเทศกาลเด็กผู้หญิง 

วันที่ 5 พฤษภาคม (5月5日) เป็นวันเด็กผู้ชาย วันที่ 7 

กรกฎาคม (7月7日) เป็นวันเทศกาลทะนะบะตะ และ 

วันที่ 9 กันยายน (9月9日) เป็นวันวันศารทวิษุวัต (กลาง

วันจะยาวเท่ากับกลางคืน)　

นอกจากนี้ หลักฐานส�าคัญที่แสดงให้เห็นว่า ชาว

ญี่ปุ ่นชื่นชอบและมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับเลขคี่ 

คอื บทกวไีฮก ุ(俳句-haiku) ทีม่ข้ีอบงัคบัทางฉันทลักษณ์

ว่าต้องประกอบด้วยค�าจ�านวน 17 พยางค์ต่อหนึ่งบท 

แบบ 5-7-5 กล่าวคอื 1 บทมี 3 วรรค วรรคทีห่นึง่มี 5 

พยางค์ วรรคทีส่องม ี 7 พยางค์ และวรรคสุดท้าย มี 5 

พยางค์ และบทกลอนโบราณญี่ปุ่น (和歌-waka) ก็มีข้อ

บังคับทางฉันทลักษณ์ว่าต้องประกอบไปด้วยค�าจ�านวน 

31 พยางค์ต่อหนึ่งบท แบบ 5-7-5-7-7 กล่าวคือ 1 บทมี 

5 วรรค วรรคที่หนึ่งมี 5 พยางค์ วรรคที่สองมี 7 พยางค์ 

วรรคที่สามมี 5 พยางค์ วรรคที่สี่ มี 7 พยางค์ และวรรค

สุดท้ายมี 7 พยางค์ 

จะเห็นได้ว่า ชาวญี่ปุ่นนิยมเลขค่ีอย่างมาก ท�าให้

การใช้เลขคี่มีอยู่ทั่วไป แต่มักจะไม่นิยมเลขคู่เท่าใดนัก 

ยกเว้นเลข「八」hachi (8) ทีญ่ีปุ่น่ถอืว่าเลข 8 เป็นเลข

มงคล กล่าวคอื มคีวามเชือ่ว่า เป็นเลขแห่งความสมบรูณ์ 

ความสมดุล ที่มาจากความเชื่อเรื่องศาสตร์แห่งความ 

สมดุลของลัทธิขงจื้อ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะได้รับ

อทิธิพลจากจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณที่แบ่งเลข 1 ถึงเลข 
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10 ออกเป็นเลขคี่และเลขคู่ ก�าหนดให้เลขคี่แทนสวรรค์

กับแสงสว่าง และก�าหนดให้เลขคู่แทนนรกกับเงามืด ใน

ลกัษณะตรงกันข้ามดงักล่าว จงึเกดิความเชือ่ว่าเลขคีเ่ป็น

เลขมงคล และเลขคู่ไม่เป็นมงคล

7.2 คว�มเชื่อเกี่ยวกับเลขมงคลและเลขไม่เป็น

มงคล

ชาวญี่ปุ่นนอกจากจะนิยมเลขคี่แล้วยังถือว่า เลข

「三」san (3) เป็นเลขมงคล เพราะเป็นเลขที่แสดง

ถึงโลกมนุษย์ สวรรค์ และนรก ครอบคลุมทุกแง่มุมของ

ชีวิตมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย ทั้งสิ่งของ เรื่องราว และ

จติใจ หรอืแม้แต่ครอบครัวทีย่อมรบักนัว่าเป็นครอบครัว

สมบูรณ์ยังต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ พ่อ 

แม่ ลูก (親子-oyako) ที่อยู่กันอย่างพร้อมเพรียง สิ่งที่

เห็นได้อย่างชัดเจนคือ มีการน�าสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

หรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนไปเช่ือมโยงกับเลข「三」san 

(3) และออกเสียงค�าหรือส�านวนให้สอดคล้องกับ เลข 

「三」san (3) ที่ให้ความหมายที่ดีและเกิดจินตนาการ

ในด้านบวกว่า ดีที่สุดหรือยิ่งใหญ่ที่สุด 3 อย่าง อันเป็นที่

รูจ้กัและยอมรบักันทัว่ไป เช่น ค�าเรยีกปราสาททีย่ิง่ใหญ่

ของญี่ปุ่น 3 แห่ง (三大城-sandaijou) ได้แก่ ปราสาท

โอซะกะ (大阪城-oosakajou) ปราสาทนาโงะยะ (名

古屋城-nagoyajou) และปราสาทคุมะโมะโต (熊本

城-kumamotojou) ค�าเรียกสวนท่ีมีทิวทัศน์สวยงาม

ที่สุด 3 แห่ง (三大名園-sandaimeien) ได้แก่ สวน

คะอิระกุ (偕楽園-kairakuen) สวนเคนโระกุ (兼六

園-kenrokuen) และสวนโคระกุ (後楽園-korakuen) 

ค�าเรียกภูเขาที่ใหญ่และสูงที่สุด 3 แห่ง (三大名

山-sandaimeizan) ได้แก่ ภูเขาฟุจิ (富士山-fijisan) 

ภูเขาฮะกุซัง (白山-hakuzan) และภูเขาทะเตะยะมะ  

(立山-tateyama) 

เลข「八」hachi (8) ถึงแม้เป็นเลขคู่แต่ด้วย

ลักษณะของตัวอักษรคันจิท่ีดูยืดหยุ่นและมีความหมาย

ว่า แผ่กว้างออกไป ชาวญ่ีปุ่นเชื่อตามคติของชาวจีน

โบราณที่ว่าตัวเลข「八」hachi (8) เป็นตัวเลขแห่ง

อนาคตทีส่ดใสและความหวงัอนัรุง่เรอืง ชาวญีปุ่น่จงึชืน่

ชอบและถอืว่าเป็นเลขมงคลอีกเลขหนึง่ ดงัจะเหน็ได้จาก

ประเทศญีปุ่น่สมยัก่อนแบ่งรปูแบบการปกครองออกเป็น 

8 แคว้น/มณฑล (大八州（国）-daihasshuu(kuni)) 

และแบ่งพื้นที่ตามสภาพภูมิศาสตร์เป็น 8 เกาะใหญ่ 

(大八島-daihattou) แสดงความหมายถึง ความภาค

ภูมิใจในถิ่นก�าเนิดว่าเป็นประเทศที่กว้างใหญ่และ

สวยงามยิ่ง นอกจากนี้ ชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันมาตั้งแต่สมัย

โบราณว่า ตนสืบเชื้อสายมาจากดวงอาทิตย์ กล่าวคือ 

เช่ือกันว่ามีก�าเนิดมากจากทิศใดทิศหนึ่งจาก 8 ทิศโดย

มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ดังน้ันตัวเลข「八」hachi 

(8) จึงให้ความหมายว่า สมบูรณ์แบบ (完璧-kanpeki) 

ความแข็งแกร่ง (強さ-tsuyosa) บรรลุถึงขั้นสูงสุด 

(最高至上-saikoushijou) 

เลขที่ชาวญี่ปุ ่นมักหลีกเลี่ยงโดยเชื่อกันว่าเป็น 

เลขไม่เป็นมงคลคือ เลข「四」shi, yon (4) กับ เลข 

「九」kyuu, ku (9) โดยเลข「四」shi, yon (4) ออก

เสียงตรงกับค�าว่า 死 (shi) หมายถึง ตาย ความตาย และ

เลข「九」kyuu, ku (9) ออกเสียงตรงกับค�าว่า 苦 (ku) 

หมายถึง ทุกข์ยาก ล�าบาก จึงถือว่าเป็นเลขไม่ดีและไม่

เป็นมงคลที่ควรหลีกเล่ียง กอปรกับประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่

บนเกาะมีทะเลล้อมรอบและเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

บ่อยครัง้มาตัง้แต่สมยัโบราณ ต้องอาศยัความอดทนและ

มุง่มัน่อย่างแรงกล้าเพือ่ให้ผ่านพ้นภยัพบิตัแิละเรือ่งร้ายที่

ไม่สามารถหาค�าตอบในขณะนั้นไปให้ได้ จึงเกิดข้อห้าม

ต่าง ๆ ขึ้นในสังคม เพื่อขจัดความเป็นไปได้ที่จะก่อให้

เกิดเหตุร้ายและภัยพิบัติเหล่านั้น ชาวญี่ปุ่นจึงพยายาม

หลีกเล่ียงส่ิงที่คิดว่าไม่ดีไว้ก่อนเท่าที่จะท�าได้ นอกจาก

นี้ยังหลีกเลี่ยงการใช้เลข 14 (十四-juushi) และ 24 

(二十四-nijuushi) เพราะออกเสียงตรงกับค�าว่า 重死 

(juushi) ถึงแก่ความตาย และ 二重死 (nijuushi) ตาย

สองครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นลางไม่ดี

เลขจ�านวน 3396 (sansankuroku) 4279 
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(shininaku) 4989 (shikuhachiku) และ 8342 

(hachisanshini) ก็เช่นกัน ชาวญี่ปุ่นมักจะหลีกเล่ียง

ไม่ใช้เพราะออกเสียงตรงกับส�านวนและวลีว่า 散散

苦労-sansankurou (ทุกข์ยากล�าบากซ�้าๆ) 死に泣

く-shi ni naku (ร้องไห้เสียใจกับการตาย) 四苦八

苦-shikuhakku (ความล�าบากยากแค้น การตรากตร�า

ล�าเค็ญ) 破産死に-hasanshini (ตายเพราะล้มละลาย) 

รวมถึงจะเลีย่งการใช้เลข 94 (kyuujuuyon/kushi) ด้วย 

เพราะออกเสียงเหมือนกับค�าว่า 苦死(kushi) ที่แปลว่า 

ตายทุกข์ทรมาน และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ชาวญี่ปุ่นยัง

ห้ามให้หวี (櫛-kushi) เป็นของขวัญแก่บุคคลอื่น เพราะ

ออกเสียงเหมือนกับเลข 9 และเลข 4

ดังนั้น เพื่อเลี่ยงข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นชาวญี่ปุ่น

จึงออกเสียงเลข 4 ว่า ยง (よんyon) หรือ โยะ (よyo) 

เพือ่ใช้เชีอ่มโยงไปถงึค�าว่า 良し (yoshi) หรอื 良い (yoi) 

หมายถึง ดีหรือความดี ซึ่งมีชาวญี่ปุ่นบางคนตัดสินใจ

จดทะเบียนรถยนต์และอ่านป้ายทะเบียนรถด้วยความ

เข้าใจในแง่ดกีบัหมายเลข 4444 ว่า よしよしよしよし 

(yoshi yoshi yoshi yoshi) นอกจากนี้ ยังมีโฆษณาทาง

โทรทัศน์กล่าวถึงเบอร์โทรฟรีแบบไม่เสียเงินหมายเลข 

0120-444-444 ด้วยหน้าตายิ้มแย้มอย่างมีอารมณ์ขัน

ว่า ～よんよんよん、よんよんよん(yon yon yon, 

yon yon yon) ถอืเป็นกลยทุธ์การโฆษณาทีแ่ยบยลเพือ่

ให้ผู้ชมจดจ�าหมายเลขโทรศัพท์ได้

เลข「四」shi, yon (4) แม้จะเชื่อกันว่าเป็นเลข

ที่ไม่เป็นมงคล แต่เมื่อพยายามน�าไปใช้รวมกับตัวเลข

อืน่ให้ความรูส้กึในทางบวกได้ เช่น หมายเลขทะเบยีนรถ 

8400 (hachi-shi-rei-rei) อ่านออกเสียงให้พ้องตรงกับ

ค�าว่า　走れ (hashire) หมายความว่า วิ่งได้ หรือออก

รถได้ หมายเลขโทรศัพท์ของร้านขายยา 1424 (ichi-

shi-ni-shi) อ่านออกเสียงให้พ้องตรงกับค�าว่า 医師不

要 (ishifuyou) หมายความว่า ไม่จ�าเป็นต้องพ่ึงหมอ 

หมายเลขโทรศัพท์ของส�านักพิมพ์หรือบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ 

3746 (san-nana-shi-roku) อ่านออกเสียงให้พ้องตรง

กบัค�าว่า みな読む (minayomu) หมายความว่า ทกุคน

อ่าน หรือใครๆ ก็อ่านกัน ทั้งนี้ชาวญี่ปุ่นยังประยุกต์การ

ออกเสยีงตวัเลขทีไ่ม่เป็นมงคล และไม่สามารถหลกีเลีย่ง

ได้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ต้องเร่งรีบท�าธุรกิจการงาน

แข่งกบัเวลา โดยจะเหน็ได้จากร้านซกัรดีหรือร้านสะดวก

ซือ้ต่างๆ เรยีกหมายเลข 8814 (hachi-hachi-ichi-yon) 

ว่า はやいよ (hayaiyo) ซึ่งมีความหมายว่า รวดเร็ว

จะเหน็ได้ว่า ความเชือ่เกีย่วกบัตวัเลขของชาวญีปุ่น่

เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความลี้ลับที่มีอยู่ในธรรมชาติ 

แต่การใช้ตวัเลขของคนญีปุ่น่เป็นอทิธจิากความรูสึ้กของ

ค�าหรอืการออกเสยีงค�าทีม่ตีวัเลขเหล่านัน้มากกว่าการได้

รับอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา ดังนั้น ชาวญี่ปุ่นจึง

พยายามทีจ่ะปรบัใช้ตวัเลขทีม่อียูใ่ห้เกดิความรูส้กึทีเ่ป็น

มงคล เพื่อความสบายใจในการใช้ตัวเลข

7.3 คว�มหม�ยแฝงท�งด้�นภ�ษ�ของตัวเลข

ในสำ�นวนญี่ปุ่น

โดยทั่วไปตัวเลขเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์

แทนค่าในการนับและแสดงจ�านวนเท่าน้ัน แต่เมื่อน�า

ตัวเลขมาใช้ร่วมกับตัวอักษรหรือค�าอื่นๆ ในส�านวนคันจิ

ประสม 4 ตวัอกัษรแล้วจะท�าให้ตวัเลขมคีวามหมายต่าง

ไปจากเดิม เนื่องจากอิทธิพลด้านวัฒนธรรมและสภาพ

ส่ิงแวดล้อม รวมกับความรู้สึกนึกคิดของชาวญี่ปุ่นที่มี

ต่อตัวเลข ท�าให้ในมุมมองของชาวญี่ปุ่นตัวเลขนอกจาก

จะเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการนับและ

แสดงจ�านวนแล้วยงัใช้ตวัเลขสือ่ถงึความหมายต่างๆ อกี

มากมาย ดังจะเห็นได้จากจ�านวนส�านวนคันจิประสม 4 

ตวัอกัษรทีใ่ช้ส่ือสารอยูใ่นชวีติประจ�าวนัทีเ่กีย่วกบัตัวเลข 

ล้วนแต่เป็นการใช้ตัวเลขเพื่อส่ือความหมายแฝงหรือ

ความหมายเปรียบเทียบต่างๆ ทั้งสิ้น เช่น 

1. บรรยายคนเหลาะแหละ ขี้เบื่อไม่มีความอดทน

ท�าอะไรไม่ประสบความส�าเร็จว่า

三日坊主（mik ka bou zu）สาม วนั กฏุ ิเจ้าบ้าน 

หมายถึง เหลาะแหละขี้เบื่อไม่มีความอดทน 
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ท�าอะไรติดต่อกันได้ไม่นาน (มาจากการบวชเป็นพระได้

เพียง 3 วันก็สึก)

2. บรรยายสภาพความวุ่นวายแตกความสมัคคีไม่

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่า

四分五裂（shi bun go retsu）สี่ ส่วน ห้า ฉีก 

หมายถึง ความแตกแยกวุ่นวาย สิ่งที่เป็นกลุ่มก้อน

ไม่เป็นหนึ่งเดียว

3. เรียกบุคคลที่ตระหนี่ถี่เหนียวมากแม้แต่ขนเส้น

เดียวก็ไม่ยอมให้ร่วงว่า

一毛不抜（Ichi mou fu batsu）หนึง่ ขน ไม่ ร่วง

หมายถึง ตระหนี่ถี่เหนียวมากแม้แต่เศษเสี้ยวก็ไม่

ยอมให้ใคร

4. บรรยายสภาพการเฝ้าตัง้ตาอย่างกระวนกระวาย

ด้วยความรักใคร่ห่วงใยอย่างมากว่า

一日千秋（Ichi jitsu sen shuu）หนึ่ง วัน พัน 

ฤดูใบไม้ร่วง

หมายถึง การรอคอยอย่างใจจดจ่อ การตั้งตารอ

อย่างกระวนกระวาย

5. บรรยายสถานการณ์ที่รอดความเป็นความตาย

มาได้อย่างปฏิหารย์ว่า

九死一生（kyuu shi is shoo）เก้า ตาย หนึ่ง 

ชีวิต

หมายถึง รอดชิวิตได้อย่างหวุดหวิด

6. ชืน่ชมบคุคลทีต่่อสูกั้บอปุสรรคต่างๆ นานาอย่าง

อดทดโดยไม่ละความพยายามว่า 

七転八起（shichi ten hak ki）เจ็ด หมุน แปด 

ลุกขึ้น

หมายถึง การล้มแล้วลุกไม่ละความพยายาม

7. บรรยายสภาพท่ีก�าลังท�ามาค้าขึ้นมีลูกค้ามา

อุดหนุนกันอย่างมากมายว่า

千客万来（sen kyaku ban rai）พัน ลูกค้า 

หมื่น มา

หมายถึง ลูกค้าล้นหลาม กิจการค้าขายรุ่งเรือง

จะเห็นได้ว่า ตัวเลขในส�านวนข้างต้น มิได้เป็น

สญัลกัษณ์ทีใ่ช้ในการนบัและแสดงจ�านวนแต่อย่างใด แต่

เป็นการใช้ตัวเลขในเชิงเปรียบเทียบเพื่อส่ือความหมาย

ถงึส่ิงอืน่ได้อย่างลงตวั ท้ังนีต้้องอาศยัการเรยีนรูใ้ห้เข้าใจ 

จนสามารถวเิคราะห์หรอืตคีวาม จงึจะเข้าถึงความหมาย

ของส�านวนที่ถูกต้องและน�าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตรง

กับบริบทที่ต้องการสื่อสาร

8. สรุปและข้อเสนอแนะ
ภาษาเป็นวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด

กับบุคคลในสังคมครบทุกมิติ ปรากฏการณ์ทางภาษา

ที่พบในงานวิจัยนี้ กล่าวคือ รูปแบบของส�านวน การ

ปรากฏของค�าในส�านวน การซ�า้ตวัเลขและค�าในส�านวน 

และความหมายแฝงของส�านวนทัง้ทีเ่ก่ียวข้องกบัจ�านวน

หรือปริมาณ และไม่เกี่ยวข้องกับจ�านวนหรือปริมาณ มี

ผลมาจากการใช้ภาษาสื่อสารกันจนตกผลึกกลายเป็น

วัฒนธรรม ดังนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ในการเรียนรู้

อย่างลึกซึ้ง จึงจะสามารถเข้าใจและใช้อย่างถูกต้องตาม

บริบทของสังคม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

8.1 ข้อเสนอแนะเพื่อก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1. การน�าส�านวนคันจปิระสม 4 ตวัอกัษรทีม่ตีวัเลข

ไปสอนควรแน่ใจว่าผูเ้รยีนมคีวามพร้อมในเรือ่งของระดบั

ความสามารถภาษาญี่ปุ่นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม อาจารย์

ผู้สอนอาจเลือกเฉพาะส�านวนที่เห็นว่าน่าสนใจและเป็น

ประโยชน์ไปใช้สอนที่ละส�านวน โดยอธิบายส�านวนที่มี

อักษรคันจิตัวเลขและอักษรคันจิตัวอื่นๆ ที่อยู่ในส�านวน

ไปพร้อมกัน

2. ควรสอนส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มี

ตัวเลขจากส�านวนที่มีตัวเลขน้อยไปหามากเรียงตาม 

ล�าดับ กล่าวคือ เริ่มสอนตั้งแต่ส�านวนที่มีเลข 一、二、

三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、万、

億、兆、零　และควรพยายามสอนเฉพาะส�านวนที่มี

ตัวเลขเดียวอยู่ในส�านวนก่อนเพื่อป้องกันความสับสน

และเข้าใจความหมายผิด
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3. เมื่ออธิบายความหมายของส�านวนและยก

ตัวอย่างการใช้ตามบริบทต่างๆ แล้ว ควรเพิ่มกิจกรรม

การเรยีนรู้ อาจเป็นเกมปรศินาค�าทาย การวาดภาพความ

หมายของส�านวนตามทีผู่เ้รยีนเข้าใจ เป็นต้น เพือ่ส่งเสรมิ

การเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจ 

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยในครั้งต่อไป

1. ควรท�าการวจิยัเพือ่ก�าหนดว่าส�านวนใดทีผู่เ้รยีน

ภาษาญี่ปุ ่นชาวต่างประเทศควรรู้และใช้บ่อยในชีวิต

ประจ�าวัน เพราะมีทั้งส�านวนที่เราคุ้นเคยและไม่คุ้นเคย

อยู่มากและหลากหลาย

2. ควรท�าการวิจัยส�านวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร

ที่มีตัวอักษรอื่นๆ ปรากฏอยู่ เช่น ค�าเรียกอวัยวะส่วน

ต่างๆ ของร่างกาย ค�าเรียกสัตว์ต่างๆ ว่ามีจ�านวนเท่าใด 

รวมถงึลักษณะและความหมายของส�านวน เพือ่ให้ทราบ

ปรากฏการณ์ทางภาษาในแง่มุมอื่นต่อไป 

3. ควรท�าวิจัยเปรียบเทียบส�านวนคันจิประสม 

4 ตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นว่ามีส�านวนใดคล้ายคลึงกับ

ส�านวนของไทย เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไทยและคน

ญี่ปุ่นมีทัศนคติหรือค่านิยมเหมือนและแตกต่างกันหรือ

ไม่อย่างไร
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บทคัดย่อ

งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์เปรยีบเทยีบลกัษณะทางกลสทัศาสตร์ของสระเสียงสัน้และสระเสยีงยาวภาษา

ญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา (JP) และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่มคือ ภาษาไทยกลาง (TH), ภาษา

ไทยถิ่นใต้ (ST) และ ภาษามลายู (ML) ซึ่งมีการวัดค่าทางกลสัทศาสตร์ ได้แก่ ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 และที่ 2 

(คุณสมบัติของเสียงสระ) และค่าระยะเวลา (ความสั้นยาวของเสียงเสียงสระ) ของกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน

จ�านวน 15 คน โดยเป็นนกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย ผูว้จิยัใช้โปรแกรม PRAAT ในการวเิคราะห์ลกัษณะ

ทางกลสทัศาสตร์ ผลการวเิคราะห์ค่าความถีฟ่อร์เมนิต์ที ่1 และที ่2 ของสระเสียงส้ันและสระเสียงยาวในภาษาญีปุ่น่

พบว่า ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ของสระเสียงสั้น กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงแตก

ต่างกับกลุ่ม JP ได้แก่ เสียง /i/,/e/,/a/,/u/ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ส่วนค่าความถี่ฟอร์เมินต์ของสระเสียงยาว กลุ่ม

ผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงแตกต่างกับกลุ่ม JP ในทุกๆ เสียงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และผล

การวิเคราะห์ค่าระยะเวลาพบว่า กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงสระเสียงสั้น

ภาษาญี่ปุ่นยาวกว่ามาตรฐาน TH > ST > ML > JP กล่าวคือ สระเสียงสั้นจะออกเป็นสระเสียงยาวที่มีพยางค์หรือ

โมระเพิ่มเข้ามา ส่วนการออกเสียงสระเสียงยาวภาษาญ่ีปุ่น กลุ่มผู้พูด TH มีค่าระยะเวลามากกว่าเจ้าของภาษา 

แต่กลุ่มผู้พูด ST และ ML ออกเสียงสระเสียงยาวได้สั้นกว่าเจ้าของภาษาเล็กน้อย TH > JP > ST > ML 

ชัยยศ รองเดช  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของ

สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย

ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มีภาษาแม่แตกต่างกัน: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตาน ี

1

 คำ� สำ�คัญ
สระเสยีงสัน้และสระเสยีงยาวภาษาญีปุ่น่ ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทย 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ค่าความถี่ 

ฟอร์เมินต์ ค่าระยะเวลา

1 บทความนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของงานวจิยัเรือ่ง “การศกึษาปัญหาการออกเสยีงสระเสยีงสัน้และสระเสยีงยาวภาษาญีปุ่น่: กรณศีกึษาเปรยีบเทยีบผูเ้รยีนชาวไทยในระดบัช้ันมธัยมศกึษา
ตอนปลาย 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้”

 บทความนีไ้ด้ปรับปรุงจากผลงานทีน่�าเสนอในงานประชมุวชิาการระดบัชาตคิรัง้ที ่13 สมาคมญีปุ่น่ศึกษาแห่งประเทศไทย วนัที ่14-15 พฤศจกิายน 2562
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Abstract

The objectives of this research were to analyze and compare the acoustic characteristics of Japanese 

vowels pronounced by Japanese native speaker (JP) and 3 groups of Thai students with different 

mother tongues: Thai standard (TH), the Thai Southern dialect (ST), and the Malay dialect (ML). 

The first and second formant frequencies, F1 and F2 (vowel quality), and the durations (length), 

were studied. The sample group consisted of 15 upper secondary students with different mother 

tongue. The data were analyzed using the PRAAT (program). According to the results of F1 and F2, 

the TH, ST, and ML students pronounced the formant frequencies of the short vowels differently 

from the Japanese native speaker, as with the /i/,/e/,/a/,/u/ sounds, and were significantly more 

peripheral. The formant frequencies of the long vowels were pronounced differently by TH, ST 

and ML students from the Japanese native speaker in all sounds and were significantly more 

peripheral. Further, the duration results indicated that —TH, ST, and ML— pronounced the short 

vowels longer than those pronounced by Japanese native speaker (TH > ST > ML > JP). That is, 

the short vowels were pronounced longer than the native speaker while the long vowels were 

pronounced by ST and TH shorter than Japanese speaker but TH pronounced longer than Japanese 

speaker (TH > JP > ST > ML). 

A Comparison of the Acoustic Characteristics of 
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by Thai Learners in 3 Southern Border 
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2 โมระ モーラ (mora) คือ ความยาวในการเปล่งเสยีงซึง่ก�าหนดให้มีความยาวเท่าๆ กนั (หน่วยทีใ่ช้ในการนบัพยางค์) โดยหลกัการอกัษร 1 อกัษร จะเปล่งเสยีงโดยใช้ความยาวเท่า
กนั เช่น さくら จะม ี3 โมระ ส่วน ありがとう จะมี 5 โมระ เสยีงยาวกน็บัว่าเป็น 1 โมระ ทศันย์ี เมธาพิสฐิ (2554, น. 20)

3 สัทอกัษรในท่ีนีจ่ะยดึตามหลกัการเขยีนจาก IPA (The International Phonetic Alphabet) สากลปี 2015 
4 พยางค์ (syllable) คือ ส่วนของค�าทีเ่ปล่งออกมาครัง้หนึง่ๆ เช่น กระ มี 1 พยางค์ กระเป๋า ม ี2 พยางค์ พยากรณ์ ม ี3 พยางค์ (พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554, 

http://www.royin.go.th/dictionary/index.php, สบืคนเม่ือ 5 มกราคม 2562) ซึง่โครงสร้างพยางค์ในภาษาญีปุ่น่จะมหีลกัการ 3 ลกัษณะ คอื /V/ /CV/ /CyV/  (C หมายถงึ 
หน่วยเสยีงพยญัชนะ V คือ หน่วยเสยีงสระ และ y คอื หน่วยเสยีงควบ) ทศันย์ี เมธาพสิฐิ (2554, น. 20)

1. บทนำ�
ในปัจจุบันนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษา

ญี่ปุ ่นก็ยังเป็นภาษาหนึ่งที่ยิ่งนับวันยิ่งทวีความส�าคัญ

อย่างมากในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา 

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว อาหาร และบันเทิง ส่งผล

ให้มกีารเปิดหลกัสตูรภาษาญีปุ่น่ทัง้ในระดบัมธัยมศกึษา 

และระดบัอดุมศกึษาเป็นจ�านวนมาก เพ่ือทีจ่ะผลติบคุคล

ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละ

สถาบันก็มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่าง

กันออกไป อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอน

น้ัน ผูส้อนจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัการเน้นทกัษะทัง้ 

4 ด้าน บญุเหลอื เทพยสวุรรณ, ม.ล. (2554, น. 25) กล่าว

ว่า ควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาต่าง

ประเทศทีต่นก�าลงัเรยีนมากทีส่ดุ จึงอาจกล่าวได้ว่า วชิา

ทีจ่ดัขึน้เพือ่การเรยีนการสอนกต้็องเน้น 4 ทกัษะดงักล่าว

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�าไปใช้ได้จริง อย่างไรก็ตามวิชา

ส�าคญัอกีหนึง่วชิาคอื “สทัศาสตร์” หรอืวชิาท่ีว่าด้วยการ

ออกเสยีง ซึง่ถอืเป็นรายวชิาหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่

ที่จะช่วยเสริมหรือพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูก

ต้อง และน�าไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แต่ในการ

จดัการเรยีนการสอน Yupaka Siriphonphaiboon and 

et al. (2008) พบว่า อาจารย์ที่สอนการออกเสียงภาษา

ญี่ปุ่นยังมีจ�านวนน้อย และยังไม่มีการจัดการเรียนการ

สอนอย่างเป็นระบบ ความจ�าเป็นต่อการเรียนรู้ทักษะ

การออกเสยีงมผีลอย่างมากต่อการสือ่สาร การออกเสยีง

ไม่ถกูต้องอาจท�าให้เกดิปัญหาในการสือ่สารคลาดเคลือ่น 

เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นธรรมชาติได้ ทั้งนี้ในการ

สื่อสารครั้งหนึ่งๆ ความผิดพลาดอาจเกิดข้ึนจากหลาย

สาเหต ุอาท ิการออกเสยีงพยญัชนะ (consonant) เสยีง

สงูต�า่ (accent) ท�านองเสยีง (intonation) หรอืการออก

เสียงสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว (long and short 

vowel) ไม่ถูกต้อง ซึ่งในกรณีของสระเสียงสั้น และสระ

เสียงยาวของผู้เรียนชาวไทยยังคงไม่ค่อยตระหนักถึง

ปัญหาการออกเสียงของตนเอง Tasanee Methapisit 

(タサニー・メーターピスィット, 2014, p. 93) 

ส�าหรับการสื่อสารเชิงความหมายที่คลาดเคลื่อน 

Toda Takako (戸田貴子, 1998, p. 24) กล่าวว่า 

กรณีที่ผู ้ เรียนออกเสียงความยาวพยางค์หรือโมระ 

モーラ (mora)2 ไม่เหมาะสม จะไม่ส่งผลเพียงแค่การ

ออกเสียงไม่เป็นธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความ

หมายท่ีไม่ชัดเจนอีกด้วย ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า ปัญหาใน

การออกเสียงสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่น

ของผู้เรียนชาวไทยอยู่บ่อยๆ อาทิ ค�าว่า バス (รถบัส, 

รถเมล์) ออกเสียงเป็น バース [ba:su]3 (การเกิด) กล่าว

คือ ผู้เรียนมักออกเสียงแบบเพิ่มโมระขึ้นมา ซ่ึงท�าให้

ความหมายเปล่ียนแปลงไป ส่วนค�ากริยาท่ีมีการผันรูป 

เช่น ค�าว่า いる (อยู่) เมื่อผันเป็นรูป te ผู้เรียนบางคน

ออกเสียงเป็นいって [itte] (ไป) หรือ いいて [iite] 
(ไม่มคีวามหมาย) ส่วนเสยีงทีถ่กูต้องคอืいて [ite] ปัญหา

การออกเสียงผิดอาจเกิดจากการผันผิดรปู ส่งผลให้ความ

หมายเปลีย่นไปด้วย กล่าวคอื แม้ผูเ้รยีนจะสามารถออก

เสียงได้ใกล้เคียงกบัเจ้าของภาษา แต่เสียงทีเ่ปล่งออกมา

มีจ�านวนโมระไม่ครบตามจ�านวน เช่น 高校 [ko:ko:] 

ซึ่งมีจ�านวน 4 โมระ ในทางตรงกันข้ามมีจ�านวนพยางค์ 

(syllable)4 เพยีง 2 พยางค์ แต่ผู้เรียนออกเสยีงเป็นค�าว่า 

[koko:] แม้มี 2 พยางค์ แต่มีจ�านวน 3 โมระ การออก

เสียงจึงตกหล่นไม่ถูกต้อง ซึ่งตัวอย่างของจ�านวนโมระ 

และจ�านวนพยางค์มีดังนี้ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ก�าหนดให้ 
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โมระ モーラ  (mora) แทนด้วย μ และพยางค์ 

(syllable) แทนด้วย σ (อ้างอิงการใช้สัญลักษณ์จาก 

Haruo Kubozono 晴夫窪薗, 1998, p. 7)

ในการออกเสียงสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

ผิดรูปแบบนั้น ผู้วิจัยคาดว่าเกิดจากลักษณะของพยางค์

ที่แตกต่างกันในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น หรืออาจเกิด

จากการถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยโดยอิงกับ

เสยีงวรรณยกุต์ในภาษาไทย ทัง้นีง้านวจิยัของ ธญัญารตัน์ 

สงวนศรี (2554, น. 75) พบว่า ผู้เรียนชาวไทยมักจะ

ออกเสียงพยัญชนะควบสั้นเป็นเสียงพยัญชนะควบยาว 

และพยญัชนะควบยาวเป็นเสยีงพยญัชนะควบสัน้ แม้ว่า

การออกเสยีงดงักล่าวไม่ส่งผลในเชงิความหมายโดยตรง 

แต่ก็ท�าให้การพูดภาษาญี่ปุ่นขาดความเป็นธรรมชาติได้ 

อนึ่งผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

ต่างๆ มีความแตกต่างระหว่างภาษาแม่ท่ีใช้ส่ือสารกัน 

อาท ิภาษาไทยถิน่ใต้ทีม่กีารใช้ภาษาถิน่ตามพืน้ทีภ่าคใต้ 

หรือภาษามลายูที่เป็นภาษาแม่ของชาวไทยมุสลิมที่

นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดคือ ปัตตานี 

ยะลา และนราธิวาส แต่ถึงกระนั้นผู้พูดกลุ่มดังกล่าว

แม้จะมีภาษาแม่เป็นภาษามลายูแต่ก็มีภาษาไทยกลาง

มาตรฐานเป็นภาษาราชการ จึงอาจกล่าวได้ว่า ชาวไทย

มุสลิมที่อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่ม

ที่มีภาวะสองภาษา (bilingualism) หรือภาวะที่คนใด

คนหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหน่ึงสามารถพูดได้ 2 ภาษา 

และใช้ทั้ง 2 ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ได้เท่าเทียมกัน 

(พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2557, น. 39) ฉะนั้นด้วยความ

แตกต่างของภาษาแม่ (mother tongue) หรือการ

มลายู ซึ่งเป็นผู้รู้สองภาษาหรือผู้รู้หลากหลายภาษาใช้

ภาษา 2 ภาษาหรือมากกว่า 2 ภาษาสลับไปมา ท�าให้

ภาษาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อกันและกัน และแทรกแซงกัน 

(พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2557, น. 240) ผู้วิจัยจึงมองว่า 

คุณสมบตัเิหล่านีเ้ป็นอกีหนึง่ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการ

เรียนรู้ทักษะการออกเสียง

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา การวิจัยเก่ียวกับการออก

เสียงสระภาษาญี่ปุ ่นของผู ้เรียนชาวไทยยังไม่ค่อยมี

ปรากฏอย่างเด่นชัด แต่มีการศึกษาเกี่ยวกับการออก

เสียงพยัญชนะ และการออกเสียงสูงต�่าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง

งานวิจัยของ ชัยยศ รองเดช (2560), ธนพร ศรีวุฒิพงศ์ 

(2559), ธัญญารัตน์ สงวนศรี (2554), นิเย๊าะ จาหลง 

(2556), Asadayuth Chusri (アサダーユット・チ

ューシー, 2004), Chiba Masahito and et al (千葉

真人, 2009), Kawano Toshiyuki (河野俊之,2014) 

และ Saowanee Suthathongthai (サウワニー・

スタートーンタイ, 2004) ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของการ

ออกเสียงไม่ถูกต้องอันเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ 

โดยส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างของพยางค์ภาษาญี่ปุ่นที่

บางเสียงแตกต่างจากภาษาไทย ความส้ันหรือยาวของ

เสียงควบ (拗音) แต่ในอีกแง่หนึ่งยังไม่ค่อยมีการศึกษา

ในเชิงกลสัทศาสตร์ ซึ่งการวิเคราะห์แบบนี้จะช่วยให้

เห็นถึงความแตกต่างของช่วงระยะเวลาของเสียงที่เปล่ง

ออกมาได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์ตีความค่าความถี ่

ที่ผู้เรียนพูดได้หลากหลายภาษาโดยเฉพาะในพื้นที่ 3 

จังหวัดย่อมมีปรากฏการณ์การสัมผัสภาษา (language 

contact) ทัง้ภาษาไทยถิน่ใต้ ภาษาไทยกลาง และภาษา
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ฟอร์เมนิต์ยงัสามารถบอกคณุสมบตัติ�าแหน่งของลิน้และ

ระดับลิ้นได้ งานวิจัยนี้จึงมุ่งต้องการศึกษาลักษณะทาง

กลสัทศาสตร์ของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวภาษา

ญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ปัตตาน)ี ทีม่ภีาษาแม่แตกต่างกนั และผลทีไ่ด้เป็นข้อค้น

พบความแตกต่างของการออกเสยีงของกลุม่ทีม่ภีาษาแม่

แตกต่างกนั ซึง่อาจจะสนบัสนนุหรอืแตกต่างจากแนวคดิ

ทฤษฎีที่เคยมีมา

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของกลสัทศาสตร์

ของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวในภาษาญี่ปุ่นที่ออก

เสียงโดยผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นชาวไทยในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (ปัตตานี) ที่มีภาษาแม่แตกต่างกัน 

3. สมมติฐ�น 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในครั้งน้ี จะช้ีให้เห็นถึง

ปัญหาการออกเสียงสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

ภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนแต่ละกลุ่มว่ามีความแตกต่างกัน

กับเจ้าของภาษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติหรือไม่ ผู้วิจัย

จึงตั้งสมมติฐานดังนี้

1. ค ่าความถี่ฟอร์เมินต์ท่ี 1 และค่าความถี่ 

ฟอร์เมินต์ที่ 2 ซ่ึงออกเสียงโดยกลุ่มผู้เรียนชาวไทยใน

จังหวัดปัตตานีที่มีภาษาแม่เป็นภาษาไทยกลาง (TH) 

ภาษาไทยถิ่นใต้ (ST) ภาษามลายู (ML) ออกเสียงแตก

ต่างจากที่เจ้าของภาษา (JP) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

2. ค่าระยะเวลาของสระเสยีงสัน้ และสระเสยีงยาว 

ซึง่ออกเสยีงโดยกลุม่ผูเ้รยีนชาวไทยในจงัหวดัปัตตานทีีม่ี

ภาษาแม่เป็นภาษาไทยกลาง (TH) ภาษาไทยถิ่นใต้ (ST) 

ภาษามลายู (ML) มีระยะเวลาท่ีแตกต่างจากเจ้าของ

ภาษา (JP) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

4. นิย�มศัพท์เฉพ�ะ
4.1 ภาษาแม่ หมายถึง ภาษาที่ผู้พูดใช้เป็นภาษา

แรกตั้งแต่เกิด 

4.2 ผู้เรียนที่มีภาษาแม่แตกต่างกัน หมายถึง กลุ่ม

ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่่นทีม่ภีาษาแม่แตกต่างกนัจ�านวน 3 กลุม่

คือ กลุ่มที่พูดภาษาไทยกลาง (TH) เป็นภาษาแม่ กลุ่ม

ที่พูดภาษาไทยถิ่นใต้ (ST) เป็นภาษาแม่และกลุ่มที่พูด

ภาษามลายู (ML) เป็นภาษาแม่

4.3 ภาษาไทยถิ่นใต้ หมายถึง ภาษาท่ีใช้ในพื้นที่ 

14 จงัหวัดภาคใต้ของไทย แต่มคีวามแตกต่างของถ่ินย่อย 

ซึ่งในงานชิ้นนี้จะยึดภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เท่านั้น

4.4 ภาษามลายู หมายถึง ภาษาถิ่นที่ใช้พูดกันใน

พืน้ที ่3 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะกลุม่ทีเ่ป็นผูน้บัถือ

ศาสนาอิสลาม โดยเรียกกันในพื้นที่ว่า ภาษามลายูถิ่น 

ปาตานี แต่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ในงานชิ้นนี้ผู้วิจัย

จึงขอยึดเป็นค�าว่า “ภาษามลายู” 

5. ลกัษณะของสระเสยีงสัน้ และสระเสยีงย�ว
ในภ�ษ�ญี่ปุ่น 

ลักษณะของสระเสียงส้ัน และสระเสียงยาว เกิด

จากการปรากฏของพยางค์ในภาษาญี่ปุ่นท่ีประกอบไป

ด้วยโครงสร้าง /V/,/CV/,/CyV/,/Q/,/N/,/R/ 5 ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พยางค์อิสระคือ พยางค์ที่

สามารถอยู่โดดๆ ได้ สามารถปรากฏที่ต้นค�าได้ และ

พยางค์พิเศษคือ พยางค์ที่ไม่สามารถอยู่โดดๆ ได้ ไม่

สามารถปรากฏที่ต้นค�า และจ�าเป็นต้องตามหลังพยางค์

อิสระเสมอๆ อาทิ เสียงยาว เสียงนาสิก หรือเสียง

พยัญชนะซ้อน (ยุพกา, 2561, น. 43) 

โครงสร้างพยางค์ของสระเสียงส้ัน ได้แก่ /V/ 

/CV/ /CyV/ เป็นพยางค์อิสระที่สามารถอยู่โดดๆ ได้ 

5 เคร่ืองหมาย / ใช้ก�ากบัหน่วยเสยีง กล่าวคอื /V/ หมายถงึหน่วยเสยีงสระ เป็นต้น และในงานชิน้นีผู้ว้จิยัขอยดึวธิกีารเขยีนแทนเสยีงสระ และหน่วยเสยีงสระด้วยเครือ่งหมาย  /  / 
เป็นหลกั ยกเว้นเสยีงท่ีมาจากการอ้างอิง
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6 หน่วยเสยีงสระ /R/ ท่ีปรากฏในโครงสร้างพยางค์ภาษาญีปุ่น่ หมายถึง หน่วยเสยีงทีแ่ทนสระเสยีงยาว (ยพุกา, 2561, น. 52)  
7 การออกเสยีงท่ีเกดิขึน้รับรูไ้ด้ด้วยการฟังว่าแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานทีอ่อกเสยีงโดยคนกรงุเทพฯ (ตามใจ อวริทุธโิยธนิ, 2553, น. 8)

เช่น เสียงสระ /V/「い（胃）」เสียงพยัญชนะผสม

สระ /CV/「ちい（地位）」หรือเสียงพยัญชนะควบ

ผสมสระ /CyV/「ちゃ（茶）」

โครงสร้างพยางค์ของสระเสียงยาว ได้แก่ /VR/ 

/CVR/ /CyVR/ 6 คือ การลากเสียงสระท่ีน�าหน้าให้ 

ยาวขึ้นหนึ่งช่วงเสียง (ยุพกา, 2561, น. 52) ซึ่งสระ 

เสียงยาวถือว่าเป็นพยางค์พิเศษ ท่ีไม่สามารถปรากฏที่

ต้นค�าได้ แต่ต้องตามหลงัพยางค์อสิระ เช่น สระเสยีงยาว 

/VR/「おおきい（大きい）」เสียงพยัญชนะผสม 

สระเสียงยาว /CVR/「おかあさん（お母さん）」 

หรือเสียงพยัญชนะควบผสมสระเสียงยาว /CyVR/ 

「きょう（今日）」ทั้งนี้โครงสร้างพยางค์ดังกล่าว 

ยังรวมถึงกรณีของค�ายืมในภาษาต่างประเทศ เช่นค�าว่า

「二ュース」ซึ่งมีโครงสร้าง /CyVR/ 

 

6. วิธีก�รดำ�เนินง�นวิจัย 
6.1 กลุ่มตัวอย่�งที่ให้ข้อมูล

ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อ

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีภาษาแม่แตกต่างกัน โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่มคือ 

กลุ่มที่ 1 ผู้พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ การศึกษา

เสียงเจ้าของภาษาก็เพื่อน�ามาศึกษาเปรียบเทียบกับ 

ผู้เรียนกลุ่มอื่น ซึ่งมีรายละเอียดของผู้ให้ความร่วมมือ

ดังนี้

- JP1 เป็นเพศชาย อายุ 27 ปี ภูมิล�าเนาอยู่

ที่จังหวัดอาโอโมริ แต่พูดภาษาโตเกียวซ่ึงเป็นภาษา

มาตรฐาน และมปีระสบการณ์ในการสอนพืน้ที ่3 จงัหวดั

ประมาณ 3 ปี 

- JP2 เป็นเพศหญิง อายุ 35 ปี ภูมิล�าเนาอยู่ที่จัง

หวัดจิบะ ซึ่งเป็นถิ่นที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นมาตรฐาน

- JP3 เป็นเพศหญิง อายุ 30 ปี ภูมิล�าเนาอยู่ท่ี

จังหวัดไอจิ แต่พูดภาษาโตเกียวซึ่งเป็นภาษามาตรฐาน 

กลุ่มที่ 2 ผู้เรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาไทยกลาง 

แต่มีข้อจ�ากัดในเรื่องของการออกเสียงภาษาไทยกลาง

ส�าเนียงใต้ 7 ผู้วิจัยจึงใช้วิธีให้กลุ่มตัวอย่างอ่านออกเสียง

ภาษาไทย จากนัน้คัดเลือกคนทีอ่อกเสียงภาษาไทยกลาง

ไม่มีส�าเนยีงใต้มากทีส่ดุ 5 ล�าดบั อนึง่เงือ่นไขทีบ่่งบอกว่า

เป็นผู้เรียนที่พูดภาษาไทยกลางเป็นภาษาแม่คือ ผู้เรียน

จะใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารทั้งในและนอกสถาน

ที่ราชการ กล่าวคือ ผู้เรียนพูดสนทนากับพ่อแม่ ญาติ 

เพื่อน หรือที่โรงเรียนด้วยภาษาไทยกลาง แต่อาจจะได้

รับอิทธิพลของภาษาไทยถิ่นใต้อยู่บ้าง 

กลุ่มที่ 3 ผู้เรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาไทยถิ่นใต ้

เป็นผู้เรียนที่พูดภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจ�าวัน

กลุ่มที่ 4 ผู ้เรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษามลายู 

เนื่องจากว่าผู้เรียนบางคนมีภาวะ 2 ภาษาทั้งภาษา

มลาย ูและภาษาไทยกลาง ผูว้จิยัจงึใช้เกณฑ์การคดัเลอืก

ตัวแทนกลุ่มที่น�ามาวิเคราะห์คือ เป็นผู้เรียนที่ใช้ภาษา

มลายูในการส่ือสารตั้งแต่ก�าเนิด และใช้ส่ือสารในชีวิต

ประจ�าวนัมากกว่าร้อยละ 80 กล่าวคอื ผู้เรยีนพดูสนทนา

กบัพ่อแม่ ญาต ิเพือ่นด้วยภาษามลาย ูแต่หากเป็นสถาน

ที่ราชการ เช่น โรงเรียน ผู้เรียนจะใช้ภาษาไทยกลางใน

การสื่อสารระหว่างกัน

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2-4 เป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียนแผนอังกฤษ-ญี่ปุ่น 

และมีคาบเรียนภาษาญี่ปุ่นเฉล่ียของแต่ละระดับชั้น 7 

ชัว่โมง/สปัดาห์ หรอื 224 ชัว่โมง/1 ปี โดยมรีายละเอยีด

ดังตารางต่อไปนี้ 
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6.2 แบบทดสอบก�รออกเสียง

ค�าศัพท์ที่ใช้ในการทดสอบการออกเสียง ได้แก่ 

เสียง /a i u e o aː iː uː eː oː/ ซึ่งปรากฏเป็นพยางค์ใน

ภาษาญี่ปุ่นคือ /V/,/VR/,/CV/,/CVR/ เท่านั้น โดยไม่

ทดสอบค�าที่ปรากฏเป็นพยางค์เสียงพยัญชนะควบผสม

สระเสียงยาว /CyVR/ เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่ผู้เรียน

ชาวไทยมกัออกเสยีงสระผดิเพีย้น อกีท้ังค�าศพัท์จดัอยูใ่น

ความรู้ระดับ JLPT N5-N4 จ�านวน 16 ค�า ซึ่งในแต่ละ

ค�ามี 2-6 พยางค์ และไม่เจาะจงต�าแหน่งที่ปรากฏของ

สระเสียงส้ัน และสระเสียงยาว แต่การศึกษาครั้งนี้ยังมี

ข้อจ�ากดัในการจดัรายการค�าศพัท์ทีใ่ช้ทดสอบ เนือ่งจาก

ค�าศัพท์ที่ต้องการศึกษาตามโครงสร้างพยางค์ บางค�ามี

ปรากฏอยูใ่นระดบั JLPT N3-N1 ซ่ึงเป็นค�าศพัท์ทีผู่เ้รยีน

ไม่เคยเรียนมาก่อน ผู้วิจัยจึงไม่น�ามาศึกษา

ต�ร�งที่ 1 ตารางแสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามความแตกต่างของภาษาแม่ 

ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น (JP) ภาษาไทยกลาง (TH) ภาษาไทยถิ่นใต้ (ST) และภาษามลายู (ML)

กลุ่มที่ ภ�ษ�แม่ ผู้เรียน
                    

ช�ย (คน) หญิง (คน)

1 ภาษาญี่ปุ่น (เจ้าของ
ภาษา)

JP1 1 -

JP2 - 1

JP3 - 1

2 ภาษาไทยกลาง

TH1 1 -

TH2 - 1

TH3 - 1

TH4 - 1

TH5 - 1

3 ภาษาไทยถิ่นใต้

ST1 - 1

ST2 - 1

ST3 - 1

ST4 - 1

ST5 - 1

4 ภาษามลายู

ML1 1 -

ML2 - 1

ML3 - 1

ML4 - 1

ML5 - 1

รวม(คน) 3 15

เพศ
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ต�ร�งที่ 2 ตารางแสดงรายการค�าศัพท์ที่ใช้ในการทดสอบ

เสียง
โครงสร้�งพย�งค์

/V/,/VR/ /CV/,/CVR/

/a/ - バナナ

/aː/ - ヘリコプター

/i/ いみ すきやき

/iː/ いいえ ミーティング

/u/ - ふうふ

/uː/ - こうつう

/e/ こえ レモンティー

/eː/ えいが チョコレート

/o/ おちゃ きょうと

/oː/ おおい べんとう

รวม 6 คำ� 10 คำ�

6.3 ก�รเก็บข้อมูลเสียงของกลุ่มตัวอย่�ง 

 ก่อนการเก็บข้อมูลการทดสอบการออกเสียง 

ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างอ่านทบทวนก่อนทดสอบจริง และ

ให้ความเป็นส่วนตวัเลอืกพืน้ทีท่ีไ่ม่มีเสยีงรบกวน ในขณะ

ทีบ่นัทกึเสยีง ผูว้จิยัไม่ได้อยูด้่วยกบักลุม่ตวัอย่าง แล้วจงึ

บันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียง Sony UX560F หรือ 

Iphone 7 Plus 

6.4 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลค่�ท�งกลสัทศ�สตร์ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเสียงเพื่อเปรียบเทียบทาง 

กลสัทศาสตร์นั้น ผู้วิจัยใช้โปรแกรม PRAAT เพื่อตรวจ

หาค่าความถี่ฟอร์เมินต์ (formant frequencies) และ

ค่าระยะเวลา (durations) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. วเิคราะห์ค่าความถีฟ่อร์เมนิต์ โดยปรบัค่าระยะ

เวลาของสระเพ่ือน�ามาค�านวณเป็น 100% จากนั้นวัด

ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 (F1) และ 2 (F2) โดยก�าหนด

ให้ระยะห่างของช่วงเสียงเท่าๆ กัน และมีหน่วยวัดเป็น

เฮิรตซ์ (hertz)

2. วิเคราะห์ค่าระยะเวลา โดยวัดค่าจุดเริ่มต้น 

(onset) ถึงจุดสิ้นสุด (offset) ของเสียงสระที่ศึกษาโดย

มีหน่วยวัดเป็นมิลลิวินาที (millisecond) ซึ่งสังเกตได้

อย่างชัดเจนจากลักษณะความเข้มของคลื่นเสียง

3. รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ค่าฟอร์เมินต์ที่ 

1 (F1) และที่ 2 (F2) และค่าระยะเวลาของสระเสียงสั้น 

และสระเสียงยาวในค�าทดสอบที่ออกเสียงโดยเจ้าของ

ภาษา และกลุ่มผู้เรียน 3 กลุ่ม บันทึกใน Microsoft 

Excel (2017) แลว้จึงวิเคราะห์หาคา่เฉลีย่ (mean) ของ

แต่ละเสียงต่อไป 

4. หาค่าสถิติ One-way ANOVA ด้วยโปรแกรม 

SPSS และก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 

ซึ่งความแตกต่างของผลการวิเคราะห์จะแสดงผลใน

ภาพรวม และแสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ของสระ

แต่ละตัว (มาจากค่าแสดง Post Hoc Tests ที่ปรากฏ

ใน One-way ANOVA) เพือ่การอภปิรายผลถงึความแตก

ต่างของสระนัน้ๆ เกดิขึน้ในคู่ใดจากค่านยัส�าคัญทางสถติิ
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7. ผลก�รวิจัยและอภิปร�ยผล 
7.1 ค่�คว�มถี่ฟอร์เมินต์

ผลการวเิคราะห์ค่าความถีฟ่อร์เมนิที ่1 (F1) และที่ 

2 (F2) ของเสยีงสระภาษาญีปุ่น่ทีอ่อกเสียงโดยผูเ้รยีนทีม่ี

ภาษาแม่ต่างกัน ได้แก่ ภาษาไทยกลาง (TH) ภาษาไทย

ถิ่นใต้ (ST) และภาษามลายู (ML) มีดังนี้ 

7.1.1 ก�รเปรียบเทียบค่�คว�มถี่ฟอร์เมินต์ของ

สระเสียงสั้น 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 

(F1) ซึ่งแสดงความสูง-ต�่าของลิ้น เสียงท่ีกลุ่มผู้เรียนท้ัง 

3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงแตกต่างกับกลุ่ม 

JP อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ เสียง /a/,/u/ เมื่อ

พิจารณากลุ่มผู้พูดทั้ง 3 กลุ่มออกเสียง /a/ โดยใช้ระดับ

ของลิ้นสูงกว่ากลุ่ม JP โดยเฉพาะกลุ่มผู้พูด ML และ

เสียง /u/ กลุ่มผู้พูดทั้ง 3 กลุ่มออกเสียงโดยใช้ระดับลิ้น

ต�่ากว่ากลุ่ม JP โดยเฉพาะกลุ่ม ST ส่วนค่าความถี่ฟอร์

เมินที่ 2 (F2) ซึ่งแสดงต�าแหน่งหน้า-หลังของลิ้น เสียงที่

กลุ่มผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงแตก

ต่างกับกลุ่ม JP อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ เสียง 

/i/,/e/,/u/ โดยกลุ่มผู้พูด ML เมื่อออกเสียงสระ /i/ จะ

ใช้ล้ินค่อนไปต�าแหน่งกลางมากกว่ากลุ่ม JP อยู่มาก 

ส่วนเสียง /e/ กลุ่มผู้พูด TH และ ST จะใช้ลิ้นค่อนไป

ต�าแหน่งหน้ามากกว่ากลุ่ม JP และเสียง /u/ กลุ่มผู้พูด 

TH จะใช้ลิ้นค่อนไปต�าแหน่งหน้ามากกว่ากลุ่ม JP และ

กลุ่มผู้พูด ML จะใช้ลิ้นต�าแหน่งหลังซึ่งลึกกว่ากลุ่ม JP 

JP TH ST ML JP-TH JP-ST JP-ML

F1

/i/ 358 359 425 391 n.s. n.s. n.s.

/e/ 507 489 498 502 n.s. n.s. n.s.

/a/ 805 705 754 669 * * *

/o/ 551 538 563 532 n.s. n.s. n.s.

/u/ 398 461 517 444 n.s. * n.s.

F2

/i/ 2690 2636 2613 2006 n.s. n.s. **

/e/ 1891 2017 2054 1886 * * n.s.

/a/ 1505 1503 1433 1465 n.s. n.s. n.s.

/o/ 1127 1098 1132 1082 n.s. n.s. n.s.

/u/ 1397 1271 1438 1112 * n.s. **

 คว�มถี่ สระ ค่�เฉลี่ยคว�มถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์) นัยสำ�คัญท�งสถิติ

ต�ร�งที่ 3 การเปรียบเทียบค่าความถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์) ของสระเสียงสั้นภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP และกลุ่ม

ผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (* = p < 0.05, ** = p < 0.01, n.s. = nonsignificant)
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ต�ร�งท่ี 4 ผลการวิเคราะห์โดยรวมค่าความถ่ีฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์) ของสระเสียงสั้นภาษาญ่ีปุ่นที่ออกเสียงโดย JP 

และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML

JP / TH, ST, ML /i/ /e/ /a/ /o/ /u/

F1 n.s. n.s. * n.s. *

F2 ** * n.s. n.s. **

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (* = p < 0.05, ** = p < 0.01, n.s. = nonsignificant)

ต�ร�งที่ 5 การเปรียบเทียบค่าความถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์) ของสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP และกลุ่ม

ผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML

7.1.2 ก�รเปรียบเทียบค่�คว�มถี่ฟอร์เมินต์ของ

สระเสียงย�ว

ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 

(F1) ซึ่งแสดงความสูง-ต�่าของลิ้น เสียงท่ีกลุ่มผู้เรียน 

ทั้ง 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงแตกต่างกับ

กลุ่ม JP อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ เสียง /uː/ เมื่อ

พจิารณาค่าความแตกต่างพบว่า กลุม่ผูพ้ดู ML ออกเสยีง

โดยใช้ระดับของลิ้นที่สูงมากกว่ากลุ่ม JP ส่วนค่าความถี่ 

ฟอร์เมนิที ่2 (F2) ซึง่แสดงต�าแหน่งหน้า-หลงัของลิน้พบ

ว่า เสยีงทีก่ลุม่ผูเ้รียนทัง้ 3 กลุม่ TH, ST และ ML ออกเสียง 

แตกต่างกับกลุ่ม JP อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในทุกๆ 

เสียง และเม่ือพิจารณาความแตกต่างพบว่า เสียง /iː/ 
กลุ่มผู้เรยีนทัง้ 3 กลุ่มจะใช้ล้ินต�าแหน่งทีค่่อนไปข้างหลัง

มากกว่ากลุ่ม JP โดยเฉพาะกลุ่มผู้พูด ST และ ML เสียง 

/eː/ กลุ่มผู้พูด ML จะใช้ล้ินต�าแหน่งที่ค่อนไปข้างหลัง

มากกว่ากลุ่ม JP ในขณะที่เสียง /aː/ กลุ่มผู้พูด ML จะ

ใช้ลิ้นค่อนไปต�าแหน่งหลังมากกว่ากลุ่ม JP เช่นเดียวกัน 

ส่วนเสยีง /oː/ กลุม่ผู้พดู ST ใช้ลิน้ท่ีอยูต่�าแหน่งหน้ากว่า

กลุ่ม JP และเสียง /uː/ กลุ่มผู้พูด TH ออกเสียงโดยใช้

ลิ้นต�าแหน่งที่ค่อนไปทางข้างหน้ามากกว่ากลุ่ม JP แต่

กลุ่มผู้พูด ML จะใช้ลิ้นต�าแหน่งที่ค่อนไปทางข้างหลัง

มากกว่ากลุ่ม JP

 คว�มถี่ สระ ค่�เฉลี่ยคว�มถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์) นัยสำ�คัญท�งสถิติ

JP TH ST ML JP-TH JP-ST JP-ML

F1

/iː/ 366 378 404 361 n.s. n.s. n.s.

/eː/ 514 497 509 512 n.s. n.s. n.s.

/aː/ 761 797 769 757 n.s. n.s. n.s.

/oː/ 500 552 577 543 n.s. n.s. n.s.

/uː/ 402 444 409 333 n.s. n.s. *

F2

/iː/ 2321 2188 2026 2001 * ** **

/eː/ 2048 2066 1994 1870 n.s. n.s. *

/aː/ 1598 1622 1501 1331 n.s. n.s. **

/oː/ 1010 1137 1221 1102 n.s. * n.s.

/uː/ 1422 1515 1452 1222 ** n.s. **
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ต�ร�งที่ 6 ผลการวิเคราะห์โดยรวมค่าความถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์) ของสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP 

และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML

JP / TH, ST, ML /iː/ /eː/ /aː/ /oː/ /uː/

F1 n.s. n.s. n.s. n.s. *

F2 ** * ** * **

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (* = p < 0.05, ** = p < 0.01, n.s. = nonsignificant)

ค่าความถีฟ่อร์เมนิต์ทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ ผูว้จิยัได้น�าเสนอในรปูแบบกราฟแสดงบรเิวณสระเสยีงสัน้ และสระ

เสียงยาวโดยรวมดังรูปภาพต่อไปนี้ 

ภ�พที่ 1 ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 และที่ 2 ของสระเสียงสั้นภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษา

แม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML

ภ�พที่ 2 ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 และที่ 2 ของสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษา

แม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML
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จากการพิจารณาค่าความถีฟ่อร์เมินต์ของสระเสยีง

สั้น และสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดยเจ้าของ

ภาษา และกลุม่ผูเ้รยีนทีม่ภีาษาแม่ต่างกนั 3 กลุม่ TH, ST 

และ ML สามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้

1. เสียง /i/ เป็นสระเสียงสูง (F1) และอยู่ต�าแหน่ง

หน้า (F2) พบว่า กลุ่มผู้พูด ML ออกเสียงแตกต่างจาก

กลุม่ JP ซึง่ปรากฏในค่าความถ่ีฟอร์เมนิต์ที ่2 อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิต ิเสยีงทีเ่ปล่งออกมาห่างจากผูพ้ดูภาษาแม่ 

(JP) อยู่มาก โดยใช้ลิ้นค่อนไปต�าแหน่งกลางในบริเวณ

ของเสียง /e/ ในขณะที่เสียง /iː/ พบว่า กลุ่มผู้พูดทั้ง 3 

กลุ่มมีแนวโน้มที่จะออกเสียงโดยใช้ลิ้นต�าแหน่งท่ีค่อน

ไปทางหลังมากกว่าผู้พูดภาษาแม่ (JP) ปรากฏในค่า

ความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ซึ่งแตกต่างกับกลุ่ม JP อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ นั่นหมายความว่า เสียงสระ /iː/ ที่ออก

เสียงจากกลุ่มผู้พูดทุกกลุ่มมีความใกล้เคียงกับเสียง /eː/ 
โดยทีก่ลุม่ผูพ้ดู TH สามารถออกเสยีงได้ใกล้เคยีงกบักลุม่ 

JP มากที่สุด แต่กลุ่มผู้พูด ST และ ML ออกเสียงโดยใช้

ลิ้นต�าแหน่งที่ค่อนไปทางด้านหลังมากกว่า 300 เฮิรตซ์ 

(Hz) จึงอาจจะส่งผลต่อความไม่เป็นธรรมชาติ หรือการ

ท�าความเข้าใจความหมายได้ ในภาพรวมจึงกล่าวได้ว่า 

เสียง /i/,/iː/ กลุ่มผู้พูด ML ยังไม่สามารถออกเสียงได้

อย่างเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 

จะท�าให้ฟังคล้ายคลึงกับเสียง /e/,/eː/ ผลการวิเคราะห์

จงึสอดคล้องกบักัญญารัตน์ เอีย่มวนัทอง (2551, น. 69) 

ทีว่่า การออกเสยีง /i/ จะมีบรเิวณเสยีงสระทีซ้่อนกนักบั

เสยีง /e/ หากเป็นพยางค์เปิดบรเิวณเสยีงสระจะซ้อนทบั

กันมาก และสามารถกล่าวได้ว่า เสียงสระสูง กลุ่มผู้พูด 

ML จะมค่ีาความถีฟ่อร์เมนิต์ต�า่กว่าผู้พดูกลุ่มอืน่ๆ เกอืบ

ทกุกลุม่ทัง้ค่าความถีฟ่อร์เมนิต์ที ่1 และ 2 จงึคาดว่าเป็น

อิทธิพลของภาษามลายูในฐานะภาษาแม่

2. เสียง /e/ เป็นเสียงสระกลาง (F1) และอยู่

ต�าแหน่งหน้า (F2) พบว่า กลุ่มผู้พูด TH และ ST ออกเสียง 

โดยใช้ลิ้นต�าแหน่งที่ค่อนไปข้างหน้ามากกว่าผู้พูดภาษา

แม่ (JP) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งปรากฏในค่าความ

ถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 แต่ในขณะที่เสียง /eː/ พบว่า กลุ่มผู้พูด 

ML มีแนวโน้มที่จะออกเสียงโดยใช้ล้ินต�าแหน่งที่ค่อน

ไปทางข้างหลังมากกว่าผู้พูดภาษาแม่ (JP) อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติ ิปรากฏในค่าความถีฟ่อร์เมนิต์ที ่2 ผูว้จิยั

สงัเกตว่าการออกเสยีง เช่น「チョコレート」กลุม่ผูพ้ดู

บางคนออกเสียงเป็น /ɛ/ จึงมีความเป็นไปได้ที่ท�าให้ค่า

ความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ค่อนไปข้างหลังมากกว่าเสียง /e/
3. เสยีง /a/ เป็นเสยีงสระต�า่ (F1) และอยูต่�าแหน่ง

กลาง (F2) พบว่า กลุม่ผู้พูดทกุกลุ่มออกเสียงโดยใช้ระดับ

ของลิน้สงูกว่าผูพ้ดูภาษาแม่ (JP) ซึง่ปรากฏในค่าความถี่

ฟอร์เมินต์ที่ 1 แตกต่างกับกลุ่ม JP อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติ ิผูว้จิยัคาดว่า เสยีงสระต�า่ กลุม่ผูพู้ดออกเสยีงโดยใช้

ล้ินในระดับสูงกว่าปกต ิซึง่ไม่สัมพนัธ์กนักบัต�าแหน่งของ

ลิ้น และไม่ใกล้เคียงกับคุณสมบัติของผู้พูดภาษาแม่ (JP) 

ภ�พที่ 3 ค่าความถี่ฟอร์เมินต์แสดงภาพรวมของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP และ
กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML รวมกันทุกคน
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แต่ในขณะทีเ่สยีง /aː/ พบว่า กลุม่ผูพ้ดู ML จะใช้ล้ินค่อน

ไปต�าแหน่งหลงัมากกว่าผูพ้ดูภาษาแม่ (JP) ปรากฏในค่า

ความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ซึ่งแตกต่างกับกลุ่ม JP อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติ ิผูว้จิยัสงัเกตเหน็ว่า เสยีงสระกลางทีอ่อก

เสยีงโดยกลุม่ผูพ้ดู ML จะมค่ีาความถีฟ่อร์เมนิต์ต�า่กว่าผู้

พูดกลุ่มอื่นๆ ทั้งค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 และ 2 จึงคาด

ว่าเป็นอิทธิพลของภาษามลายูในฐานะภาษาแม่ กล่าว

คือ กลุ่มผู้พูด ML เมื่อออกเสียงสระต�่า จะใช้ลิ้นค่อนมา

ทางต�าแหน่งหลัง และระดับลิ้นจะสูงกว่าผู้พูดกลุ่มอื่น 

4. เสียง /o/ เป็นเสียงสระกลาง (F1) และอยู่

ต�าแหน่งหลัง (F2) ไม่พบว่าเป็นปัญหาของกลุ่มผู้พูดทุก

กลุ่ม กล่าวคือ คุณสมบัติของเสียงที่กลุ่มผู้พูดทั้ง 3 กลุ่ม

ออกเสียงจะอยู่ในบริเวณเดียวกันกับผู้พูดภาษาแม่ (JP) 

แต่ในขณะที่เสียง /oː/ กลุ่มผู้พูด ST มีแนวโน้มที่จะออก

เสียงโดยใช้ลิ้นที่อยู่ต�าแหน่งหน้ามากกว่าผู้พูดภาษาแม่ 

(JP) ซึ่งปรากฏในค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 แตกต่างกับ

กลุม่ JP อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิผูว้จัิยสงัเกตเหน็ว่า ใน

การออกเสียงค�าว่า「べんとう」กลุ่มผู้พูด ST บางคน

ออกเสยีงเป็น /ɔ/ และเมือ่พจิารณาค่าความถีฟ่อร์เมนิต์

ที ่1 เสยีงอยูใ่นบรเิวณเดยีวกนักบัผู้พดูภาษาแม่ (JP) แต่

ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 กลุ่มผู้พูดทุกกลุ่มออกเสียงโดย

ใช้ลิน้ค่อนไปต�าแหน่งหน้า ซึง่จัดอยูใ่กล้บรเิวณของเสยีง 

/ɔ/ (ตามใจ อวิรุทธิโยธิน (2553, น. 141)) จึงอาจเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ปรากฏอยู่

ในต�าแหน่งหน้ากว่า /oː/ ระดับลิ้นและต�าแหน่งของลิ้น

ที่ใช้ออกเสียง /oː/ จึงไม่สัมพันธ์กัน 

5. เสยีง /u/ เป็นเสยีงสระสูง (F1) และอยูต่�าแหน่ง

หลัง (F2) พบว่า กลุ่มผู้พูด ST จะใช้ลิ้นระดับที่ต�่ากว่าผู้

พูดภาษาแม่ (JP) ซึ่งปรากฏในค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 

และกลุ่มผู้พูด TH และ ML จะใช้ลิ้นต�าแหน่งหลังซึ่งลึก

กว่าผู้พูดภาษาแม่ (JP) ปรากฏในค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 

2 โดยแตกต่างกับกลุ่ม JP อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ผู้

วิจัยคาดว่าน่าจะเกิดจากอิทธิพลของภาษาไทยที่ท�าให้

กลุ่มผู้พูดออกเสียงในต�าแหน่งหลังใกล้เคียงกับบริเวณ

สระ /o/ แต่ในขณะที่กลุ่มผู้พูด ST ออกเสียงต�าแหน่ง

ค่อนมาทางสระกลางใกล้เคียงกับผู้พูดภาษาแม่ (JP) จึง

คาดว่า สระสูงที่กลุ่ม ST ออกเสียง ได้แก่ เสียง /i/,/u/ 
ผูพ้ดูจะใช้ลิน้ต�าแหน่งค่อนไปข้างหน้ามากกว่าผูพ้ดูกลุม่

อื่น ซึ่งอาจเกิดจากอิทธิพลของภาษาไทยถิ่นใต้ในฐานะ

ภาษาแม่ ในขณะที่เสียง /uː/ พบว่า กลุ่มผู้พูด ML จะ

มีค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ต�่ากว่ากลุ่มอื่น ซึ่งปรากฏในค่า

ความถ่ีฟอร์เมินต์ที่ 1 ผู้พูดจะใช้ลิ้นระดับสูงกว่ากลุ่ม 

JP และค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ผู้พูดใช้ลิ้นในต�าแหน่ง

ที่ค่อนไปข้างหลังมากกว่ากลุ่ม JP ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติ ิผูว้จิยัสงัเกตเหน็ว่าค่าความถีฟ่อร์เมนิต์ที่

ปรากฏแตกต่างจากกลุ่ม JP ค่อนข้างมาก จึงพิจารณา

การออกเสียง เช่น ค�าว่า「こうつう」กลุ่มผู้พูด ML 

บางคนออกเสียงเป็นเสยีงสระนาสกิ /ũ/ เพราะเป็นเสียง

สระทีม่อียูใ่นภาษามลาย ูท�าให้ต�าแหน่งทีใ่ช้ออกเสยีงอยู่

ในระดับสูง ซ่ึงสอดคล้องกับกัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอง 

(2551, น. 110) ที่ว่า พฤติกรรมความสัมพันธ์ของเสียง

สระนาสิกมีค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 และ 2 ต�่ากว่าเสียง

สระธรรมดา อีกทั้งกลุ่มผู้พูด TH ก็พบว่าค่าความถี่ฟอร์

เมินต์ที่ 2 แตกต่างกับกลุ่ม JP อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ด้วยเช่นกัน โดยใช้ล้ินค่อนไปต�าแหน่งกลางในการออก

เสียงสระ เมื่อพิจารณาค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ในสระ

ภาษาไทย ตามใจ อวิรุทธิโยธิน (2553, น. 138) ให้ผล

การวิเคราะห์ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ของเสียง /ɨː/8 ที่ 

1560 เฮริตซ์ (Hz) ออกเสียงโดยผูพ้ดูภาษาไทยมาตรฐาน 

จึงอนุมานได้ว่า เสียง /uː/ ที่กลุ่มผู้พูด TH ออกเสียง มี

ความใกล้เคียงกับสระ /ɨː/ ซึ่งเป็นอิทธิพลของภาษาแม่

เมื่อพิจารณาภาพรวมค่าความถี่ฟอร์เมินต์ข้างต้น 

สามารถสรปุได้ว่าความแตกต่างของค่าความถีฟ่อร์เมนิต์ 

ที่ 1 และที่ 2 ที่แสดงคุณสมบัติของสระเสียงสั้น กลุ่ม

ผู้พูดทุกกลุ่มไม่สามารถออกเสียงได้ตรงตามคุณสมบัติ

เหมอืนกบัเจ้าของภาษา ซึง่ปรากฏค่านยัส�าคญัทางสถติิ 

8 ในงานชิน้นี ้เสยีงสระ /ɨː/ ใช้แทนเสยีงสระออื ในภาษาไทย
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ได้แก่ เสียง /i/,/e/,/a/,/u/ ส่วนสระเสียงยาวปรากฏค่า

นัยส�าคัญทางสถิติในกลุ่มผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่ม โดยเสียง

ที่ไม่สามารถออกเสียงได้ตรงคุณสมบัติเหมือนเจ้าของ

ภาษาในทุกๆ เสียง กล่าวคือ เสียงสระ /iː/,/eː/,/aː/, 
/oː/,/uː/ กลุ่มผู้เรียนใช้ระดับของลิ้น และต�าแหน่งของ

ลิ้นไม่สัมพันธ์กันโดยเฉพาะกลุ่มผู้พูด ML ส�าหรับการ

ออกเสียงสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นข้าง

ต้น ถอืเป็นเสียงทีอ่อกไม่ยาก เพราะเป็นเสยีงทีม่ปีรากฏ

ในภาษาแม่ทุกเสียง แต่ค่ากลสัทศาสตร์ในงานวิจัยชั้นนี้

ชี้ให้เห็นว่า การออกเสียงให้ตรงคุณสมบัติกับภาษาเป้า

หมายเป็นเร่ืองยาก เพราะยังมีอิทธิพลของภาษาแม่ที่

เข้ามาแทรกแซงในบางเสียง หรือการยึดติดกับเสียงใน

ฐานะค�าทับศัพท์ ท�าให้ค่าความถี่ฟอร์เมินต์แตกต่างกับ

เจ้าของภาษาอย่างเห็นได้ชัด การฝึกฝนระลับลิ้นหรือ

ต�าแหน่งของลิ้นจึงอาจจ�าเป็นมากขึ้น อีกทั้งการศึกษา

ครัง้นีส้ามารถตคีวามในหลกัการทางสรรีสทัศาสตร์ได้ว่า 

การออกเสียงสระสูงยังขาดความสัมพันธ์ระหว่างระดับ

ลิ้นและต�าแหน่งลิ้นมากกว่าเสียงอ่ืนในกลุ่มผู้เรียนทุก

กลุ่ม จึงจ�าเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

7.2 ค่�ระยะเวล� 

ผูว้จิยัน�าเสนอค่าระยะเวลาเฉลีย่โดยรวมทีป่รากฏ

เป็นคลืน่เสยีงบนโปรแกรม PRAAT ซึง่วเิคราะห์ควบคูก่บั

การฟัง โดยค่าระยะเวลาในที่น้ี หมายถึงค่าระยะเวลา

ของเสียงสระเพียงเท่านั้น /V/,/VR/ โดยไม่วิเคราะห์

เสียง /C/,/Cy/ และผลการวิเคราะห์พบข้อเท็จจริงดัง

กราฟและข้อมูลต่อไปนี้ (ภาพที่ 4)

สระเสยีงสัน้ทีอ่อกเสยีงโดยเจ้าของภาษา (JP) เป็น

ค่าระยะเวลาเฉลีย่ที ่113 มลิลวินิาท ีส่วนสระเสยีงยาวมี

ค่าระยะเวลาเฉลี่ยที่ 246 มิลลิวินาที จึงกล่าวได้ว่า สระ

เสียงสั้นท่ีออกเสียงโดยเจ้าของภาษา (JP) สั้นกว่าสระ

เสยีงยาวประมาณ 2.2 เท่า หรอื 1:2.2 ส่วน ทัง้นีผู้ว้จิยัได้

ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการออกเสียงสระเสียงยาวภาษา

ญีปุ่น่ของเจ้าของภาษาพบว่า ค่าระยะเวลาเฉล่ียของสระ

เสยีงยาวในพยางค์ต้นค�าคอื 210-240 มลิลิวนิาท ีและค่า

ระยะเวลาเฉล่ียสระเสียงยาวในพยางค์ท้ายค�า 250-300 

มิลลิวินาที (Minagawa Yasuyo 皆川泰代and et al., 

2002, p. 89) และเม่ือพยางค์ที่มีต�าแหน่งเสียงสูงต�่า

เทียบกับพยางค์อื่นๆ พบว่าจะออกเสียงยาวขึ้น 

ภ�พท่ี 4 กราฟแสดงค่าระยะเวลา (มิลลิวินาที) ของสระเสียงส้ัน และสระเสียงยาวที่ออกเสียงโดย JP และกลุ่ม 

ผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ทั้งหมด 16 คน
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7.2.1 ค่�ระยะเวล�เสียงสระสั้น

ต�ร�งที ่7 การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระยะเวลา (มลิลวินิาท)ี ของสระเสยีงสัน้ภาษาญีปุ่น่ทีอ่อกเสยีงโดย JP และกลุม่

ผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML

ต�ร�งที่ 8 ผลการวิเคราะห์โดยรวมค่าเฉลี่ยระยะเวลา (มิลลิวินาที) ของสระเสียงสั้นภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP 

และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML

/i/ /e/ /a/ /o/ /u/

JP / TH, ST, ML * ** * ** **

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (* = p < 0.05, ** = p < 0.01, n.s. = nonsignificant) 

จากการวิเคราะห์ Anova ค่าระยะเวลาเฉลี่ยโดย

รวมแสดงให้เห็นว่า การออกเสียงสระภาษาญ่ีปุ่นท้ัง 5 

เสียง ได้แก่ /i/,/e/,/a/,/o/,/u/ โดยกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษา

แม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงแตกต่าง

ภ�พที่ 5 กราฟแสดงค่าระยะเวลา (มิลลิวินาที) ของสระเสียงสั้นที่ออกเสียงโดย JP และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่าง

กัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML 

/i/ 105 158 147 129 ** * n.s.

/e/ 112 173 174 151 ** ** **

/a/ 109 147 150 149 * * *

/o/ 125 275 274 251 ** ** **

/u/ 111 174 176 159 ** ** *

เฉลี่ย 112 186 184 169 ** ** **

 JP TH ST ML JP-TH JP-ST JP-ML

  
สระ

 ค่�เฉลี่ยคว�มถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์) นัยสำ�คัญท�งสถิติ

จาก JP อย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิกล่าวคือ การออกเสียง 

/i/,/e/,/a/,/o/,/u/ ยาวมากเกินไปในทุกๆ เสียง จนเกิด

ความแตกต่างจากเจ้าของภาษาอย่างชดัเจน โดยเฉพาะ

เสียง /o/ กลายเป็นสระเสียงยาว /oː/ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า สระเสยีงสัน้ทีอ่อกเสยีง

โดย JP มีค่าระยะเวลาเฉลี่ย 113 มิลลิวินาที แต่ในขณะที่

กลุม่ผูเ้รยีนทีม่ภีาษาแม่ต่างกนั TH, ST และ ML มค่ีาระยะ

เวลาเฉลี่ย 186, 184 และ 169 มิลลิวินาทีตามล�าดับ นั่น

หมายความว่า ค่าระยะเวลาสระเสียงสั้นที่ออกเสียงโดย

กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML 

ออกเสียงยาวกว่าเจ้าของภาษาประมาณ 57-73 มิลลวินิาที 

สังเกตเห็นว่าในทุกๆ เสียง กลุ่มผู้พูดทั้ง 3 กลุ่มออกเสียง

ยาวกว่า JP ทกุเสยีง เมือ่ฟังจะรบัรูไ้ด้ว่ามพียางค์หรอืโมระ

เพิม่เข้ามา เช่น การออกเสยีงค�าว่า「きょうと」→「き

ょうとー」,「すきやき」→「すきーやき」ทั้งนี้ค�า

ศัพท์ที่ใช้ทดสอบดังกล่าว ถือเป็นค�าทับศัพท์ที่ใช้ในภาษา

ไทย จึงอนุมานได้ว่าผู้เรียนอาจคุ้นชินกับการใช้ค�าศัพท์

เหล่านี้ในภาษาไทย รวมถึงค�าศัพท์คาตาคานะที่มาจาก

ภาษาองักฤษจึงออกเสยีงยาวตามความเคยชนิ เช่น「バナ

ナ」→「バーナナ」,「レモンティー」→「レーモ

ンティー」การออกเสยีงของกลุม่ผูเ้รยีนทีมี่ภาษาแม่ต่าง

กันโดยกลุ่ม TH, ST และ ML ยาวกว่ามาตรฐานเช่นนี้ให้

ข้อสังเกตเบื้องต้นว่า การออกเสียงค�าศัพท์ในฐานะค�าทับ

ศัพท์ กลุ่มผู้เรียนจะยึดวิธีการออกเสียงตามสระในภาษา

ไทย ผลการศกึษาค่าระยะเวลาสระเสยีงสัน้สามารถกล่าว

ได้ว่า กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน TH, ST และ ML ไม่

สามารถออกเสยีงพยางค์หรอืโมระตามโครงสร้างของสระ

เสยีงสัน้ได้ กล่าวคอื การออกเสยีงสระเสยีงสัน้ภาษาญีปุ่น่

มีความยาวมากกว่า 1 พยางค์หรือโมระ ลักษณะเช่นน้ี

เรียกว่า【短音の長音化】หรือ “การเปลี่ยนแปลงของ

สระเสียงสัน้เป็นเสยีงยาว” ซึง่ส่งผลต่อความเป็นธรรมชาติ 

หรืออาจท�าให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร รวมถึงปัญหาการ

รับรู้เข้าใจว่าเป็นเสียงยาว ผลการวิเคราะห์ข้างต้นจึงสรุป

ได้ว่า การออกเสียงสระเสยีงสัน้ของกลุม่ผูพ้ดู TH, ST และ 

ML จะใช้ระยะเวลายาวกว่ากลุ่ม JP ทั้งหมด โดยแสดง

ล�าดับค่าระยะเวลาจากมากไปหาน้อยได้เป็น TH > ST > 

ML กล่าวคือ TH, ST, ML ≠ JP 

7.2.2 ค่�ระยะเวล�เสียงสระย�ว

ต�ร�งที่ 10 ผลการวิเคราะห์โดยรวมค่าเฉลี่ยระยะเวลา (มิลลิวินาที) ของสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย 
JP และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML

/iː/ /eː/ /aː/ /oː/ /uː/

JP / TH, ST, ML ** ** ** n.s. **

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ (* = p < 0.05, ** = p < 0.01, n.s. = nonsignificant) 

ต�ร�งที่ 9 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลา (มิลลิวินาที) ของสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดย JP และ
กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML

/i:/ 252 216 187 195 * ** **

/e:/ 200 240 263 183 * ** n.s.

/a:/ 229 298 191 265 ** n.s. n.s.

/o:/ 249 236 244 246 n.s. n.s. n.s.

/u:/ 300 247 285 220 ** n.s. **

เฉลี่ย 246 247 234 222 n.s. n.s. n.s.

 JP TH ST ML JP-TH JP-ST JP-ML

  
สระ

 ค่�เฉลี่ยคว�มถี่ฟอร์เมินต์ (เฮิรตซ์) นัยสำ�คัญท�งสถิติ
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จากการศึกษาค่าระยะเวลาของสระเสียงยาว

พบว่า การออกเสียงสระภาษาญี่ปุ่นทั้ง 5 เสียง ได้แก่  

/iː/,/eː/,/aː/,/oː/,/uː/ โดยกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่าง

กัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ออกเสียงแตกต่างจาก JP 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในเสียง /iː/,/eː/,/aː/,/uː/ นั่น

หมายความว่า กลุ่มผู้พูดท้ัง 3 กลุ่มออกเสียงแตกต่าง

จาก JP อย่างน้อยหนึง่กลุม่ เมือ่พิจารณาผลการวเิคราะห์

ชี้ให้เห็นว่า เสียง /iː/ กลุ่มผู้พูดทั้ง 3 กลุ่มออกเสียงสั้น

กว่าเจ้าของภาษา เสียง /eː/ กลุ่มผู้พูด TH และ ST ออก

เสียงยาวกว่าเจ้าของภาษา แต่กลุ่มผู้พูด ML สามารถ

ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ส่วนเสียง /aː/ 
กลุ่มผู้พูด TH และ ML ออกเสียงยาวกว่าเจ้าของภาษา 

แต่กลุ่มผู้พูด ST ออกเสียงสั้นกว่าเจ้าของภาษา ในขณะ

ที่เสียง /oː/ กลุ่มผู้พูดท้ัง 3 กลุ่มสามารถออกเสียงได้

ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงและไม่ก่อให้เกิดความแตกต่าง

จากเจ้าของภาษาจนเกินไป และเมื่อพิจารณาเสียง /uː/ 
กลุ่มผู้พูด ST สามารถออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของ

ภาษา แต่กลุ่มผู้พูด TH และ ML ออกเสียงสั้นกว่า

เจ้าของภาษา ความแตกต่างของระยะเวลาในการออก

เสียงสามารถแยกได้อย่างชัดเจน สระเสียงยาวจะมีช่วง

ระยะเวลาทีม่ากกว่าสระเสยีงสัน้มากกว่า 1 เท่าตวั หาก

เปล่งเสียงที่ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 2 เท่าของสระเสียง

ส้ัน ก็ไม่ส่งผลต่อความหมายและการรับรู้เสียงว่าเป็น

เสียงยาว เพราะธรรมชาติของเสียงสระที่ไม่มีโครงสร้าง

เป็น /CVN/ หรือพยางค์ปิดที่ใช้ศึกษาในงานช้ินน้ีจะมี

ความยาวมากกว่าปกติ สอดคล้องกับกัญญารัตน์ เอี่ยม

วันทอง (2551, 122) ที่เห็นว่าสระในพยางค์เปิดจะมีค่า

ระยะเวลามากกว่าเสียงสระพยางค์ปิด เช่นเดียวกันใน

ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ฯลฯ อีกทั้ง

สอดคล้องกับ (Minagawa Yasuyo 皆川泰代and et 

al., 2002, p. 89) ที่ว่าค่าระยะเวลาเฉลี่ยสระเสียงยาว

ในพยางค์ท้ายค�า 250-300 มิลลิวินาที 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สระเสียงยาวที่ออก

เสียงโดย JP มีค่าระยะเวลาเฉล่ีย 246 มิลลิวินาที ซึ่ง

มากกว่าเสียงสระส้ันอยู่ที่ 2.2 เท่า ในขณะท่ีกลุ่มผู้พูด 

TH, ST และ ML มีค่าระยะเวลาเฉลี่ย 247, 234 และ 

222 มิลลิวินาทีตามล�าดับ เม่ือพิจารณาจากภาพข้าง

ต้น กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ 

ML ออกเสียงสระเสียงยาวได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา 

กล่าวคือ ค่าระยะเวลาของกลุ่มผู้พูด TH มีค่ามากกว่า

เจ้าของภาษาอยู่ที่ 1 มิลลิวินาทีหรือแทบจะไม่พบถึง

ความแตกต่างกับ JP เลย และค่าระยะเวลาของกลุ่มผู้

พูด ST และ ML มีค่าน้อยกว่าเจ้าของภาษาอยู่ระหว่าง 

12-24 มิลลิวินาที แต่สามารถกล่าวได้ว่า ช่วงระยะห่าง

ภ�พที่ 6 กราฟแสดงค่าระยะเวลา (มิลลิวินาที) ของสระเสียงยาวที่ออกเสียงโดย JP และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่

ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML 
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ของเวลาดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการสื่อสารและรับรู้ในเชิง

ความหมาย เพราะ 1 พยางค์หรือโมระจะมีระยะเวลา

ที่ 102-130 มิลลิวินาที ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ลักษณะ

ทางกลสทัศาสตร์ของเสยีงภาษาไทยโดย ตามใจ อวริทุธิ

โยธนิ (2553, น. 152) พบว่า สระเสยีงยาวในภาษาไทยที่

ออกเสียงโดยชาวไทยจะมีค่าเฉลี่ยที่ 223.37 มิลลิวินาที 

จงึอนมุานได้ว่า สระเสยีงยาวภาษาญีปุ่น่ทีอ่อกเสยีงโดย

กลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน TH, ST และ ML เกิด

จากอิทธิพลของภาษาไทยท่ีส่งผลให้ออกเสียงเหมือน

สระเสียงยาวในภาษาไทยกลาง โดยมีช่วงระยะเวลาอยู่

ระหว่าง 220-250 มิลลิวินาที 

เมื่อพิจารณาค�าศัพท์ที่ใช้ในการออกเสียง ผู้วิจัย

สังเกตเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนสามารถออกเสียง

พยางค์หรือโมระถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น

ได้ โดยเฉพาะเสียง /oː/ ท่ีใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

มากที่สุด แต่จะมีกลุ่มผู้เรียนบางคนมีความเคยชินกับ

ค�าศัพท์บางค�าในฐานะค�าทับศัพท์ในภาษาไทยจึงออก

เสียงแบบภาษาไทย เช่น「べんとう」→「べんと」

หรือค�าศัพท์คาตาคานะที่มาจากภาษาอังกฤษ เช่น 

「ヘリコプター」→「ヘリコプタ」,「チョコレー

ト」→「チョコレット、チョコレト」ซ่ึงอาจออก

เสียงตามความคุ้นชินของกลุ่มผู้เรียน ผลการศึกษาค่า

ระยะเวลาสระเสียงยาวสามารถกล่าวได้ว่า กลุ่มผู้พูดทั้ง 

3 กลุม่สามารถออกเสยีงพยางค์หรอืโมระตามโครงสร้าง

ของเสยีงยาวได้ แต่มเีฉพาะค�าทบัศพัท์ทีท่�าให้รูสึ้กว่าช่วง

เสียงขาดไป 1 พยางค์หรือโมระ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า 

【長音の短音化】หรอื “การเปล่ียนแปลงของสระเสียง

ยาวเป็นเสียงสั้น” ซึ่งส่งผลต่อความเป็นธรรมชาติ หรือ

อาจท�าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารได้เช่นเดียวกัน 

ผลการวิเคราะห์สามารถกล่าวสรุปได้ว่า การออก

เสยีงสระเสยีงยาวภาษาญีปุ่่นของผูเ้รยีนท่ีมภีาษาแม่ต่าง

กัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML ใช้ระยะเวลาออกเสียงโดย

เฉล่ียใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาเกือบทั้งหมด โดยแสดง

ล�าดับค่าระยะเวลาจากน้อยไปหามากได้เป็น ML < ST 

< TH กล่าวคือ กลุ่ม ML มีระยะเวลาการออกเสียงสั้น

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม TH และ ST ซึ่งสอดคล้อง

กบั รตัตยิา สาและ (2552, น. 10) ท่ีกล่าวว่า เสยีงสระใน

ภาษามลายูถิ่นปาตานีไม่มีเสียงสระยาว หน่วยเสียงสระ 

/a-/ , /i-/ แม้ว่ามีเครื่องหมายมหัพภาคคู่ [ː] ก�ากับข้าง

หลังรูป [a] , [i] เพื่อแทนเสียงย่อย เช่น [-aː] , [-iː] 
ในภาษามลายถูิน่ปาตาน ีแต่ไม่ต้องออกเสยีงยาวเท่ากบั

เสียงฑีฆสระของไทย อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มผู้เรียน

สามารถออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา แต่ก็ยัง

มีอิทธิพลของภาษาแม่ที่เข้ามาแทรกแซงในบางค�า และ

ส่วนหนึ่งเกิดจากความคุ้นชินในการใช้ค�าทับศัพท์ จึงส่ง

ผลให้ออกเสียงไม่ถูกต้อง

ภ�พที่ 7 ค่าระยะเวลาแสดงเปรียบเทียบภาพรวมของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นทุกเสียงที่ออกเสียง

โดย JP และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML 
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จากรูปภาพข้างต้น ค่าระยะเวลาของสระเสียงสั้น 

และสระเสียงยาวแสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้เรียนท่ีมีภาษา

แม่ต่างกัน TH, ST และ ML ออกเสียงสระเสียงสั้นแตก

ต่างกับเจ้าของภาษา โดยเสียงที่เปล่งออกมาจะยาว

กว่ามาตรฐาน แต่ในขณะท่ีสระเสียงยาว กลุ่มผู้เรียนท่ี

มีภาษาแม่ต่างกัน TH, ST และ ML ออกเสียงได้ใกล้

เคียงกับมาตรฐาน จากข้อค้นพบดังกล่าว สามารถกล่าว

ได้ว่า การออกเสียงสระเสียงสั้นให้ถูกต้องใกล้เคียงกับ

เจ้าของภาษาเป็นเรื่องที่ยากกว่าการออกเสียงสระเสียง

ยาว กล่าวคือ การออกเสียงให้มีจ�านวน 1 โมระเป็น

เรื่องที่ควบคุมได้ยากส�าหรับผู้เรียนชาวไทย เพราะสระ

เสียงสั้นในภาษาไทยมีค่าระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ท่ี105-161 

มิลลิวินาที (ตามใจ อวิรุทธิโยธิน (2553, น. 150)) เมื่อ

เปล่งเสียงออกมาจะท�าให้ยาวกว่ามาตรฐาน อาจจะส่ง

ผลให้ผู้ฟังรับรู้เข้าใจว่าเป็นเสียงยาวได้ ผู้สอนจึงจ�าเป็น

ต้องให้ความส�าคัญกับการฝึกฝนการออกเสียงสระเสียง

สั้นเป็นพิเศษ 

8. สรุปผลก�รวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความถ่ีฟอร์

เมินต์ที่ 1 และที่ 2 ของสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

ภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดยกลุ่ม JP และกลุ่มผู้เรียนที่มี

ภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST และ ML พบว่า มีบาง

สระทีบ่างกลุม่แตกต่างจากกลุม่ JP อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถติ ิเมือ่พจิารณาสระเสยีงสัน้ ผลการวเิคราะห์ชีใ้ห้เหน็

ว่า กลุม่ผูเ้รยีนชาวไทยท่ีมภีาษาแม่แตกต่างกนัทัง้ 3 กลุม่

ออกเสียงแตกต่างกับธรรมชาติเสียงท่ีออกโดยเจ้าของ

ภาษา โดยเฉพาะค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 ปรากฏความ

แตกต่างในเสียง /a/,/u/ และค่าความถ่ีฟอร์เมินต์ท่ี 2 

ปรากฏความแตกต่างในเสียง /i/,/e/,/u/ เช่นเดียวกับ

กรณีของสระเสียงยาวที่ผลวิเคราะห์พบว่า เสียงสระทุก

เสียงที่กลุ่มผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่มออกเสียงมีความแตกต่าง

กันกับเสียงธรรมชาติท่ีออกโดยเจ้าของภาษาอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาจากค่าความถี่ฟอร์เมินต์ท่ี 

1 ปรากฏความแตกต่างในเสียง /uː/ และค่าความถี่ฟอร์

เมินต์ที่ 2 ปรากฏความแตกต่างในทุกๆ เสียง ข้อค้นพบ

ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า สระเสยีงส้ัน และสระเสยีงยาวที่

ออกเสียงโดยกลุ่มผู้เรยีนทีม่ภีาษาแม่ต่างกนั 3 กลุ่ม TH, 

ST และ ML ไม่สามารถออกเสียงได้ตรงตามคุณสมบัติ

เหมือนกับเจ้าของภาษา และผลการทดสอบสมมติฐาน

ของค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 1 ประเด็นของสระเสียงสั้น

พบว่า เป็นจรงิเฉพาะเสียง /a/,/u/ ส่วนประเด็นของสระ

เสียงยาวพบว่า เป็นจริงเฉพาะเสียง /uː/ เท่านั้น ส่วน

ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ที่ 2 ประเด็นของสระเสียงส้ันพบ

ว่า เป็นจริงในเสียง /i/,/e/,/u/ แต่ประเด็นของสระเสียง

ยาวพบว่า เป็นจริงในทุกๆ เสียง /iː/,/eː/,/aː/,/oː/,/uː/ 
ด้านการวิเคราะห์ผลค่าระยะเวลาของการออก

เสียงสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวท่ีออกเสียงโดย JP 

และกลุ่มผู้เรียนที่มีภาษาแม่ต่างกัน 3 กลุ่ม TH, ST 

และ ML สามารถกล่าวสรุปได้ว่า กลุ่มผู้เรียนที่มีความ

แตกต่างกันของภาษาแม่ 3 กลุ่ม ออกเสียงสระเสียง

ส้ันภาษาญี่ปุ่นยาวกว่ามาตรฐาน และเม่ือเปรียบเทียบ

ค่าระยะเวลาความยาวของสระเสียงส้ัน แสดงล�าดับค่า

ระยะเวลาตามล�าดับได้เป็น TH > ST > ML > JP นั่น

หมายความว่า กลุ่มผู้พูด ML มีระยะเวลาออกเสียงสระ

เสียงสั้นใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด ในทางตรง

กันข้ามการออกเสียงสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่น กลุ่มผู้พูด 

TH มีระยะเวลายาวกว่า JP และกลุ่มผู้พูด ST และ ML 

มีระยะเวลาสั้นกว่า JP กล่าวคือ กลุ่มผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่ม

ออกเสียงสระเสียงยาวได้ใกล้เคียงกบัเจ้าของภาษา และ

เมื่อเปรียบเทียบค่าระยะเวลาความยาวสรุปได้ว่า TH > 

JP > ST > ML นั่นหมายความว่า กลุ่มผู้พูด TH และ 

ST มีระยะเวลาออกเสียงสระเสียงยาวได้ใกล้เคียงกับ

เจ้าของภาษามากที่สุด และผลการทดสอบสมมติฐานช้ี

ให้เห็นประเด็นของสระเสียงสั้นว่า เป็นจริงในกลุ่มผู้พูด

ทกุกลุม่ เพราะกลุ่มผูเ้รียนทีม่ภีาษาแม่ต่างกันทัง้ 3 กลุม่ 

TH, ST และ ML มีค่าระยะเวลาที่ยาวกว่ากลุ่ม JP ใน

ทุกๆ เสียง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติโดย
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สิ้นเชิง ส่วนประเด็นของสระเสียงยาวพบว่า เป็นจริงใน

กลุ่มผู้พูดทุกกลุ่มเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มผู้พูด TH มีระยะ

เวลาทีใ่กล้เคยีงกบักลุม่ JP มากทีส่ดุ ในขณะทีก่ลุม่ผูพ้ดู 

ST และ ML มีระยะเวลาที่น้อยกว่ากลุ่ม JP

จากการศึกษาค่าระยะเวลาของสระเสียงสั้นใน

ภาษาญี่ปุ่นท�าให้ค้นพบว่า การที่ผู้เรียนชาวไทยจะออก

เสียงสระเสียงสั้นให้ถูกต้องตาม 1 โมระ เป็นเรื่องที่

ควบคุมได้ยากกว่าการออกเสียงสระเสียงยาว เพราะ

เน่ืองจากช่วงเสียงสระเสียงสั้นของคนญ่ีปุ่นจะมีระยะ

เวลาทีส่ัน้กว่าสระเสียงสัน้ในภาษาไทย การเรยีนรูฝึ้กฝน

การออกเสียงสระเสียงสั้นจึงอาจจ�าเป็นมากยิ่งขึ้น นอก

เหนือจากนี้การยึดติดกับค�าศัพท์ในฐานะค�าทับศัพท์

หรือค�าภาษาอังกฤษของผู้เรียน จะส่งผลให้การออก

เสียงนั้นไม่ถูกต้องไปด้วย เช่น「すきやき」→「す

きーやき」เมื่อต้องการสื่อสารจะท�าให้อีกฝ่ายรับรู้ว่า

เป็นเสียงยาว เรียกว่า【短音の長音化】หรือ “การ

เปล่ียนแปลงของสระเสียงสั้นเป็นเสียงยาว” ซึ่งงาน

วิจัยก่อนหน้านี้ Asadayuth Chusri (アサダーユッ

ト・チューシー, 2004, p.29) พบว่าปัญหาของการ

ออกเสียงยาวของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย เช่น ค�า

ว่า「きょねん」ผู้เรียนจะออกเสียงเป็น「きょうね

ん」ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้เสียงวรรณยุกต์ต�่าในภาษา

ไทย ท�าให้ออกที่เปล่งออกมาเป็นเสียงท่ีมีช่วงเวลายาว

กว่าปกติ การเปลี่ยนแปลงเป็นเสียงยาวนั้น ผู้วิจัยมอง

ว่าเป็นปัญหาส�าคญั และส่งผลในเชงิความหมายได้ กล่าว

คือ กรณีที่เสียงมีพยางค์หรือโมระใกล้เคียงกัน เช่น「ビ

ル (ตึก, อาคาร)」→「ビール (เบียร์)」ความหมาย

จะเปลี่ยนแปลงไป ประเด็นน้ีจึงไม่ควรมองข้าม แต่ใน

กรณีของเสียงยาว เช่น「べんとう」→「べんと」

เมื่อต้องการสื่อสารจะท�าให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าเป็นเสียงส้ัน

【長音の短音化】หรอื “การเปลีย่นแปลงของสระเสยีง

ยาวเป็นเสียงสั้น” สามารถพบได้ในเสียงสระบางเสียง 

นอกจากนีย้งัพบได้บ่อยในกรณขีองเสียงควบ สอดคล้อง

กบัธญัญารตัน์ สงวนศร ี(2554) ทีค้่นพบว่ากรณขีองเสยีง

ควบ【拗音】ซึง่ผูเ้รยีนชาวไทยออกเสยีงพยญัชนะควบ

เสยีงส้ันเป็นเสียงพยญัชนะควบเสยีงยาว และผู้เรยีนออก

เสียงพยญัชนะควบเสียงยาวเป็นเสียงพยญัชนะควบเสียง

สัน้ เสียงทีม่คี�าทบัศพัท์ในภาษาไทย กลุ่มผูเ้รยีนจะยดึตดิ

กับหลักการออกเสียงในภาษาไทย อีกทั้งพบความแตก

ต่างที่คาดว่าเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม่ (L1) เข้ามา

แทรกแซง ท�าให้ค่าความถี่ฟอร์เมินต์ผิดเพี้ยนไป และ

ท�าให้ค่าระยะเวลาในการออกเสียงสระเสียงสั้นมีระยะ

ยาวมากเกินไป ผู้สอนและผู้เรียนจ�าเป็นต้องตระหนัก

เรือ่งค่าระยะเวลาของสระเสยีงสัน้เป็นส�าคญั ซึง่สามารถ

เปรียบเทียบคู่ที่มีเสียงเหมือนได้ 

9. ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากการคัดเลือกค�าศัพท์เพื่อใช้ทดสอบ

ค่อนข้างมข้ีอจ�ากดัในด้านโครงสร้างตามเกณฑ์ทีก่�าหนด 

ค�าศัพท์จงึมจี�านวนน้อย ไม่ครอบคลุมทกุเสียงทีจ่ะศึกษา 

รวมถงึความสมดลุด้านเพศทีย่งัเป็นช่องว่างกบังานชิน้นี้

2. งานช้ินน้ีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน

การสอนการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้ โดยการน�าค่ากล

สัทศาสตร์มาศึกษาเปรียบเทียบกับเสียงของตัวผู้เรียน 

ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนรับรู้ เข้าใจการออกเสียง

ของตนเอง และยังช่วยสร้างหรือปรับเกณฑ์ของค่านั้นๆ 

ให้ถูกต้องและแม่นย�าโดยผ่านการฝึกฝนด้วยตนเองได้ 

3. ความส�าคัญของค่าระยะเวลาในการออกเสียง

ภาษาญี่ปุ่น ผู้สอนจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการฝึก

การออกเสียงพยางค์ เพ่ือให้ได้ความยาวของพยางค์ที่

ใกล้เคยีงกบัมาตรฐาน หรอืพยายามควบคมุไม่ให้มีความ

ยาวเกิน 1 พยางค์ เพราะหากออกเสียงยาวมากเกินไป 

ผูฟั้งจะรบัรูว่้าเป็นเสยีงยาว เช่น「はと(นกพริาบ) 」→

「ハート(หัวใจ)」 
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